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 ءادضهالا





 . .دعبو «نيلسرملا ديس هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 تنك ذم ءرخآلاو نيحلا نيب يتليخم ىلع ددرتت ةركف .باتكلا اذه عورشم ناك

 تغرف نإ امو .ايلعلا يتسارد ةعباتمب يلاغشنال ءاهذيفنت نع تزجع ينكلو . ايعماج ابلاط

 تاوطخلا تادبف ءًأديعب ًالايخ هنظأ تنك ام قيقحتل .ةّدعلا ّدعأ تذخأ ىّبح اهنم
 ءربصلاب ّيلع ّنمف  لكتا هللا ىلع نم باخ امو هللا ىلإ يرمأ تلكو نأب ىلوألا
 ةلصاوملاو «بوؤدلا ثحبلا ىلع ينناعأو يديب ذخأو .باتكلا اذه همزلتسي يذلا

 عمجأ تحرف :هاهتنم ىلإ هئدب نم يسفنل هتمسر يذلا قيرطلا يف ريسلاو «ةثيثحلا
 عمجتف - امئاد اهرفاوت مدعو ءاهيلع لوصحلا ةبوعص مغر  اهناظم نم ةيبدألا ةداملا

 ةيرقبع ىلع منت اهعيمج اهنأل ءاهرمأ يف ترحف ءةيرثنو ةيرعش :ةريزغ ةدام ّيدل
 | 0-0 نوكت داكت ةغالبو «ةَّذَف ة ةبهوم ىلع ٌلدتو .ةقلتخملا مهروصع يف ءارعشلا

 ةايحلا ليجستب لفحتو ,تاهيبشتلا مهجسنو قااعملا مهراكتبال ةعئار ةروص يطعتف

 بئاص يأرو: «لمأتم صحاف رظن نم ٌدب ال ناكف .ًاقداص آّيح اليجست مهروصع يف
 اهب قحل وأ ءانع نم اهب لصح ام ىلع ةقفشم ريغ .ءاوهألا نع ةديعب سفنو , مهفتم

 نزاوأ مث ءاهيناعم ضومغ حرشأف «ةيفاو ةسارد اهسردأ تذخأ لئنيح .دهج نم

 هذه يف تيعار دقو .يداهتجا ردقب لخنملا اذه نم راتخأو ًالخن اهلخنأف ءاهنيب

 ددعت ىلع تصرحو «رثان وأ رعاش لكل لقألا ىلع ًادحاو ًاصن راتخا نأ ةيلمعلا
 .هذه رايتخالا ةيلمع يف ضارغألا

 عئاور) هتيمسأ يذلا باتكلا اذه رادصإب آعقاو لايخلاو « ةقيقح ملحلا حبصأ اذهبو



 يف عئاورلا عورأ هنم تيقتناف ءًاعئار هلك ناك يدل عمجت ام نأل (يبرعلا بدألا نم

 روصعلا ميسقت بناج ىلإ هماسقأ ركذتو ,بدألا فرعت ةمدقمب باتكلل تمدقو

 . ةيبدألا

 «ضئاقنلاو «لاثمألاو «مكحلاو ءاياصولاك : ةيبدألا رهاوظلا ضعب فيرعتب تينعو

 . . تاعيقوتلاو ءتاماقملاو

 .رثان وأ رعاش لك ةايح نع ةزجوم ةمجرت تعضوو

 يف اهيلإ عوجرلا نكمي يتلا عجارملاو رداصملا مهأ ىلإ ةراشإلا ىلع تصرحو

 .باتكلا وأ ءارعشلا وأ ضارغألا

 ينسل ينمزلا بيترتلا ىلع دمتعي ًاجهن باتكلاو ءارعشلا بيترت يف تجهنو
 ءارعش وأ ضقئاقنلا ءارعشك :ةيبدألا مهضارغأ بسح مهبيترت ىلإ رظنلا نود مهتايفو

 رصعلا يف ةيسايسلا تاهاجتالا ءارعش وأ ...بيسنلاو يرمعلاو يرذعلا لزغلا

 . . يومألا

 نزام روتكدلا لضافلا يذاتسأ :نم .لكل ركشلا ليزجب مدقتأ نأ ينتوفي الو

 خألاو - يبدب ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاساردلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا مسق سيئر - كرابملا

 «نيساي نومأم ذاتسألا :نيميركلا نيدلاولاو ءتاميلط يزاغ روتكدلا ليلجلا

 وأ «رمثم هيجوت وأ « « ميكح و : نم يل هومّدق ام ىلع هريس لاصو تلع ةذاتسألاو

 . ًارخذو ًادنس مهميدي نأ هّللا ًايعاد «ريخ لك ىنع هللا مهازج ةنايقذ ةعجارب

 .قيفوتلا يلو هّللاو

 عانم حلاص مشاه .د
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 :بدألا فيرعت

 هذه روطت عبتت نم دب ال ,هنونف وأ هعاونأو بدألا ةيهام ديدحت يف لخدن نأ لبق
 ةدحاو بدألا ةظفل نإ .رضاحلا انرصع ىلإ يلهاجلا رصعلا ذنم ,روصعلا ربع ةظفللا

 :فورعموه امك «ةغللاو «ةيبرعلا ةغللا يف تددجتو تمن يتلا ظافلألا نم اهريغك

 ةيعامتجاو ةيسايس نم ءاهب رمت يتلا فورظلاب رثآتتو رارمتساب ومنت - يح نئ
 ةثدحتسمو ةثورومو ةيديلقت تالولدمب بدألا حلطصم نرتقيو .. .ةيداصتقاو

 اهانعم تذخأ ةدع تالولدم وأ ناعمب رم حالطصالا اذه نأ ىنعمب ..ةرصاعمو

 . مويلا هفرعت يذلا

 يف انفعسي يذلا 00000 .قةغللا مجاعم ىلإ انعجر ام اذإ

 ٌبدأتي يذلا : بدألا :(”سورعلا جاتو !'”برعلا ناسل يفف ؛حلطصملا اذه ديدحت

 ؟جياقملا نع مهاهنيو دماحملا ىلإ سانلا تق هنأآل هب يمس «سانلا نم ثيدألا هب

 يفو . هليشي امع هب ماق ْنَم مصعت 7-0 :بدألا :لوقيو ةاعدلا : بدألا لصأو

 .«بدأ» ةدام ءروظنم نبا )١(

 .«بدأو» ةدام يديبزلا (؟)



 ًاييدأت هتبذأو .قالحخألا نساحمو سئفنلا ةضاير 500 :ًايدأ هب 506 :؟')بينملا. جابصنلا

 .ريثكتو ةغلابم

 امهمو . . . حلطصملا اذه ىنعم حيضوت يف ةغللا باحصأ هيلإ بهذ ام اذه
 ءاهزواجت انيلعو ءاهيف تفلأ يتلا ءةصاخلا اهفورظ اهل مجاعملا نإف رمأ نم نكي

 . اهموهفم ىلع فوقولل ءاهعاونأ فالتخا ىلع صوصنلا لالخ نم .ةظفللا هذه عبتتو

 :بدألا ةظفل روطت

 رعش نم هاندهع ام نأل' ,ةظفللا هذه لولدم انفّرعي نأ ىلهاجلا رصعلاب ًايرح ناك
 الو ,مهراعشأ يف اهودروأو ءاهونع دق ءارعشلا نأ ىلع عطاق ليلدل رصعلا اذه يف
 تعاض دق ةيرثتلاو ةيرعشلا صوصنلا وأ راعشألا نم اريثك نأ .دحأ ىلع ىفخي

 قيرط نع سيلو ةياوّرلا قيرط نع مهلامعأ نم ةليلق ةّلق الإ انيلإ لصي ملو .تدقفو
 اذهب تاقلعملا ةيمست لوح رودي ًاريبك ًافالخ نأ كلذ ىلع ليلدلاو «2””نيودتلا
 ىلع ةقلعم تناك اهنأ نم سانلا هركذ ام تبثي مل» :ساحنلا نبا لوقي . . .مسالا
 ةبسنلاب لاحلا امف «ةروهشملا تاقلعملا ىلإ ةبسنلاب كلذك رمألا ناك اذإف ,«©ةبعكلا
 ىلع ءوضلا طلسي .ديرفلا دقعلا بحاص هدروي يذلا ربخلا لعلو ؟راعشألا ةيقب ىلإ
 وه امل ًافالخ يلهاجلا رصعلا يف «بدألا» ةظفل تمدختسا له «مئاقلا لؤاستلا
 رذنملا نب نامعنلا نأ ىوري يذلا ربخلاو ؟رصعلا كلذ يف اهمادخدتسا نع فورعم

 اهيأ تدفوأ دقو» :نامعنلا اهيف لوقي . ةلاسر هعم الماح ءىرسك ىلإ ًادفو لسرأ

 مهلوقعو مهباسنأو مهباسحأ يف لضف مهل ؛برعلا نم اطهر (ىرسك :يأ) كلملا
 يظفللا قفاوتلا ىلع انفراش دق نوكن اننإف :ةياورلا هذه تححص نإ «؟2«مهبادآو
 انقح نم سميلأ - ىرئس امك  يومألاو يمالسإلا نيرصعلا يف ةظفللا هذهل يونعملاو

 نأ ًاضيأ انقح نم سيل وأ ؟انه دصق دق يقلخلاو يبيذهتلا ىنعملا نإ لوقن نأ نآلا

 )١( الفيومي  ءبدأو ةدام .

 ٠١. ص .ءارعشلا تاقبط ء يحمجلا مالس نبا رظنا (1)
 . 775/4 ءابدألا مجعم ءىومحلا توقاي (؟)

 785/١ هبر دبع نب دمحأ (8)



 رهتشا يذلا -رثنلاو رعشلا  يبدألا ىنعملا وهو الأ .ىنعملا اذه نم دعيأ ررقن
 . . . .هيلإ انبهذ ام معدي رخآ صن ىلإ رظننل ؟ةغالبلاو ةحاصفلاب اوفرع نيذلا ,برعلا
 نم ةبخن عمجي ناكو .ىرسك ىلع دفولا مدق نيح لوألا ربخلا قايس يف لخدي وهو
 دابُم نب ثراحلاو ,نييميمتلا ةرارُر نب بجاحو يفيص نب مثكأ :مهئابدأو موقلا ةيلع
 يديبزلا بركي دعم نب ةمقلعو رفعج نب دلاخو «نييركبلا دوعسم نب سيقو
 ةئالُع نب ةمقلع ىلإ لصنو :0"2هتحيرق هب تداج ام لوقي دحاو لك ذخأف . . . مهريغو

 بْزَع نمم لضفأب انِم كّرَضَح ْنَم سيلف» :بطخو ,ىرسك مامأ لثم يذلا يرماعلا
 هئابآ يف هل تدجول ءانملع ام مهنم تملعو مهنم لجر لك ٌتْسِقول لب «كنع (باغ)

 يأرلابو ءفوصوم ددؤسلاو فرشلابو ,بوسنم لضفلا ىلإ مهلك ءءافكأو ًادادنأ اند

 كانهو انه ةروثنملا رابخألا هذه لثم انيصقت ولو .(©0«فورعم ذفانلا بدألاو لضافلا

 ةظفللا هذه لثم لمهأ دق هنأ نظن ال يذلا « يلهاجلا رصعلا ةغالب ىلإ لمألا صيصبب

 نم هنإف ء.دعبو .يادألا هلقع ةحاجرو هتغالبو هتحاصفل ءاعو تناك يتلا

 :ةفلتخملا روصعلا ربع ةظفللا هذه رّوطت دنع فقن نأ نسحتسملا

 ١ - قباسلا ربخلا انزواجت ام اذإ  رصعلا اذه يف دجن مل : يلهاجلا رصعلا -
 يعادلا يأ ءبدآ» اهنم لعافلا مسا دجن امنإو «بدألا ةظفل مادختسا ىلع لدي ام
 :(لمرلا نم) دبعلا نب ةفّرط لوق يف حضاو اذهو ,ةبدأملا عناص وأ ماعطلا ىلإ

 رقت انْيِف ٌبِدآلا ىّرَتال َلَقَا وُهْدَن ٍةائشملا يف نحن

 . يسجلا ىنعملا يلهاجلا رصعلا قاطن يف ةظفللا هذه زواجتت /

 تذحخأ نكلو « ميركلا نآرقلا يف «بدأ» ةظفل درت مل : يمالسإلا رصعلا

 ىنعملا وهو «يسحلا ئنعملا نم الدب ًاينهذ ىنعم يمالسإلا رصعلا 0

 )١( ديرفلا دقعلا ١/١11/5-78/8.

 1 . 784/١ قباسلا ردصملا (7)

 .ادحأ صخن الو .ماعطلا ىلإ انتوعدب معن يأ :ىلفجلا وعدن .ءاتشلا :ةاتشملا) ٠55 ص ,ناويدلا م

 مناص وأ «ماعطلا ىلإ يعادلا :بدآلاو . معي نأ ال «بدآلا صخي نأ يهو :ىرقنلا ىلفجلا دضو

 . (ٌةيكأَمو ٌةبأم سرع وأ ةوعدل عنص ماعط لك . ةيدأملا

1١١ 



 نسحاف يبر ينبّدأ» :ي لوسرلا لوق يف حضاو اذهو -- يبيذهتلا

 ام بدألاو .ةنطابلاو ةرهاظلا قالخألا نساحمو سفنلا ةضاير ينمّلع يأ .©20«يبيدأت

 ةظفللا هذه نأ نظلا بلغأو , ؟9ةيستكملا مولعلاو ةنسحلا قالخألا نم سفنلل لصحي

 هللا لوسر اب :هنع ِهَّللا يضر «بلاط يبأ نب ب يلع لوق ليلدب «ملعلا ًاضيأ تنع دق

 ينبذأ هّللا نإ :لاقف «هرثكأ مهفن ال ناسل وأ مالكب (دهن ينب دفو) دوفولا ملكت كنإ

 اي : هنع هّللا يضر باطخلا نب رمع هل لاقف ءدعس ينب يف تأشنو يييدأت نسحأف

 ليعامسإ ةغلب ليربج يناتأ :لاقف ؟انحصفأ كلاب امف برعلا نم انلك هللا وشر
 ىنعملا بناج ىلإ ةيملع ةرهاظ مامأ نحن نذإ .«©اهاَيإ ينملعف تاغللا نم اهريغو

 ' حضاو اذهو « «ميلعتلاو بيردتلا» ىنعمب بدألا ةظفل تدرو دقو . .يبيذهتلا يقلخلا

 اهو تدكو م مكين بح : لاصخ اثبالل ىلع مكدالوأ اوبّدأ» : 5 لوسرلا لوق يف

 هئايبنأ عم هلظ ٍّإ | ّلظ ال م موي هللا َلظ يف نآرقلا ةّلَمَح نإ ءٍنآرقلا ةءارقو

 قّدصتي نأ ' نم هل ٌريخ هذلو لجرلا بُدؤي نآلو : لو لوسرلا لوقيو . («؟0هئايفصأو

 قالخأ ىلع هئشني نأب كلذ لمتحي ًاغلبم لقعلاو ْنَسلا نم غلبي امدنع : يأ (*00عاصب

 ناسلو .«بدألاو نآرقلا هملعيو نيدسفملا ةطلاخم نع هنوصيو «نينمؤملا ءاضلنوع

 ىنغ ال ام نيدلا ماكحأ نم هملعيو .فلسلا ليواقأو .نئسلا هعمسيو «برعلا

 ْنِم ُهَّدلو ٌدلاو لَحَن ام 9 :ِك لوسرلا لوق يفًاضيأ ىنعملا اذه عم يضمنو .«"0هنع
 بدألا هميلعت نم لضفأ ةيطع هدلو ىطعي ال أ . ")(نسح بدأ نم لضفأ لحن

 لوقب انثيدح متخنو .ماقملا انب لاطل ثيداحألا هذه عبتت اندرأ ولو «9نسحلا

 )١( يطويسلل ريغصلا عماجلا 4/١؟77.

 . 775/1١ ريدقلا ضيف «ىوانملا (؟)

 هبسن عاض هبدأ ءاس نم نأل بسنلاو لصألاب ال بدألاو لقعلاب لضفلا ليق .1 0/١ قباسلا ردصملا (*)

 .ةمكحلا لانت لمغلابو لمعلا حلصي ملعلابو ملعلا مهفي بدألاب : ليقو .هلصأ لض هلقع لض نمو
 . 5755/١ يطويسلل ريغصلا عماجلا (5)

 . (دلولا بدأ يف ءاج ام باب) 171١/8 ىذمرتلا نئس (0)

 .؟6ا//ه ريدقلا ضيف ءىوانملا (1)

 .(دلولا بدأ يف ءاج ام باب) 11١/8 ىذمرتلا نئس (7/)

 . ؟6ا//6ه ريدقلا ضيف .ىوانملا (8)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا بادآب نهبدأو امهريغو ةوسكو ةقفن وحن نم هنجتحي امب ماق نم
 دقو .2©"ةنجلا هلف جاوزلا دعب نهيلإ نسحأو ءفك نم نهجوزو نهنيد رومأ نهملعو
 نم) : يونغلا ةلظنح نب مهس لرق يف مراكملا لعفو « قالحتللا نسح ىنعم درو

 :(طيسبلا

 تاق[ 15 شح ءاودارأ ام مهيطعأ الو ثدرا اه يلم نماثلا مي ال

 ىلإ ونيلان بهذو» :فيض يقوش روتكدلا لوقي .ةقيرطلاو ةريسلا وه انه بدألاو
 اهنأ ًاضرتفم ءابآلا ةريسو ةنسلا ىنعمب ةيلهاجلا يف تمدختسا (بدألا ةملك) اهنأ

 بأد ةملك تراد امك مهناسل يف ترادف بدأ عمج ًابادآ نأ اومهوتف اوداع مث «ءارآ
 .كديعب ضرف وهو . ميشلاو قالحخألا نساحمم ىلع اهب اولدو .ةريسلاو ةئسلا ىنعمب

 ىنعم ىلإ ماعطلا ىلإ ةوعدلا وهو يسح ىنعم نم تلقتنا ةملكلا نوكت نأ هنم برقأو

 ةيونعملا تاملكلا ةيقب نأش كلذ يف اهنأش .مراكملاو دماحملا ىلإ ةوعدلا وهو ينهذ

 ينهذ ىنعم ىلإ دبا جراما ل تاق يتلا اعلا يل لوأ مدختتست يتلا

 ىلع لدت يتلا تايبآلا ضعب ىلع روثعلا لهسلا نم هنإف لاح لك ىلعو .«*) يزاجم
 نم) :اهقع اهل نبا يف لوقت نازه ينب نم ةرعاش هذهف , يديرجستلا يقلخلا ٍنعملا

 (طيسبلا
 م0 مم 0 َّ سا هرع لي ل #7 لع تكيس مار س مع

 )١( مقر) "8/6 دواد ىبأ ننس 0141(.

 ١78/5. ريدقلا ضيف «ىوانملا (7)

 سانلا عنمي الد : ىنعملاو «عنمي ملد :هيفو (نسح ةدام) برعلا ناسلو .0556 ص «تايعمصألا :رظنا (")

 ابدأ اذه لعج دقو «ةنوعمو لام نم ينم نوديري ام مهل يلذب عم مهتنوعمو مهلام نم تدرأ ام ينم

 ديري امم هوعنمي نأ نوعيطتسي الو .هنم نوديري ام مهعئميف سانلا رهقي هنأ» : ىنلعمب نوكي دقو .انسح

 .«ءانسح ابدأ اذه لعج دقو هقوطسو هتزعل مهنم

 .8 نص «يلهاجلا رصعلا (4)
 ص «ماشه نبال ىدنلا رطق يف ةيوحنلا دهاوشلا نم تيبلاو 7١7/1١: ةسامحلا ناويد حرش «يزيربتلا (0)

 .6 مقر دهاش 6



 .(طيسبلا نم) :لوقي نييرازفلا نم رخآ رعاش اذهو
4 7 7 
 ابقللا ةأوسسلاو ُهُبْمَلَ الو همر هيدا نخب ٍعينكا

 (1)بدألا ٍةَميْشْلا كالم تح و ينأ يقلخ نم راص ىتح م كا لَك

 يف يمجعملا اهديصر ىلإ فيضأ رخآ ىنعم «بدألا» ةظفل تذخأو .

 ةصاخبو .تاريخلا تممعو رصعلا اذه يف رومألا ترقتسا نيح يومألا رصعلا

 ,ةفاقثلا ت رشتناو ةيعامتجالا ةايحلا ىلع ةيمالسإلا تاحوتفلل ةيداصتقالا تادئاعلا

 اودهعو ؛نيملعملا مهئانبأل نوذْخَتي ءافلخلا حار كاذنيح «ءملعلاب سانلا لغتشاو

 رايتخال اطورش رعيفور دف ءافلخلا نأ ودبيو «نيبدؤملاب اوفرعف مهتيبرتب مهيلإ
 نيبدؤملا رايتخاب امامتها ةيمأ ينب ءاقلخ رثكأ ناورم نب كلملا دبع ناكو» ,«نيبدؤملا

 تبستكا اذكهو .«9«ماع لكشب .يومألا خيراتلا ىلع رثآلا كلذ سكعنا دقو «هئاتبأل
 ىلع ةظفللا هذهل يجيردتلا روطتلا نوكي كلذبو «ميلعتلا وهو ءًاديدج ًالولدم ةظفللا
 لمع ةعيبط ىلإ ةراشإلا ردجتو .يميلعتلا مث يقلخلا مث يداملا :يلاتلا وحنلا
 رابخأو بطخخو رعش نم :مولعلا عاونأ ءافلخلا دالوأ نونقلي اوناك دقف «نيبدؤملا
 نم ةيمالسإلا ةعيرشلاب لصتي امو مالسإلاو ةيلهاجلا يف مهمايأو مهباسنأو برعلا
 ءافلخلا راس دقو .©)ةيهقف لئاسمو «ةيوبنلا ثيداحألل ظفحو ءميركلا نآرقلل ريسفت

 :هتياورو تح

 ابدآلا يدنع يغبي يبيش َدْعَبأ 2ينُبرضيو« يباوثأ ُقّرمي ىحضأ

 تربك دق ينإو ءيبرضبو يبوث قيزمتب يننيهيو «ءيلع ىدتعي نأ ىلإ هلاح تراص دق لجرلا اذه نإ

 هيف حلصي يذلا رمعلا تزواج نأ دعب نم يبيدأت لواحي هنا نوكي دقو .هعدرو هبيدأت ىلع يل ةردق الف

 . 79/4 .10 /19 لاثمآلا ةرهمج :رظناو . بوصأ ريخألا ىنعملاو .بيدأتلا

 كلاسملا حضوأ يف ةيوحنلا دهاوشلا نم يناثلا تيبلاو . ١18/1 ةسامحلا ناويد حرش ؛يزيربتلا )١(

 ةميشلا كالم تدجو» تيبلا يف دهاشلاو 11١. مقر :4/1؟ ليقع نبا حرشو .184 مقر ١“

 ام اذهو «بدألاو و «كالم» بصنل هملعأ ول هنأل ,همدقت عم «تدجو» ىغلأ هنأ هرهاظ نإف «بدألا

 ددعلا « ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ؛ «يومألا رصعلا يف ءافلخلا وبدؤم» ؛ةيحلاص دمحم .د (؟)

 5١٠. ص تيوكلا ١981 .لوألا دلجملا «ثلاثلا

 .هسفن قباسلا عجرملا (7”)

1: 



 ريثأت سكعنا نيذلا «نيبدؤملا رايتخا يف مهفالسأ جهن ىلع يسابعلا رصعلا يف
 3 يسابعلا رصعلا نأ اميس الو ءءافلخلل يعامتجالاو يسايسلا نيكولسلا ىلع
 قلخ ةلأسمو ةيبوعشلاو ةقدنزلا رايت :اهنم . . .ةيركفلا تارايتلا نم ديدعلا روهظ
 . .«ميركلا نآرقلا

 :ًاعم نيينعملا لمشي بدألا ذخأ دقف .يسابعلا رصعلا ردص يفف امأ- 4
 دنع ًايلج حضتي اذهو .هانركذ يذلا يسحلا ىنعملل داعبتسا عم يميلعتلاو يبيذهتلا
 امهو «ريبكلا بدألاو ريغصلا بدألا» : هيباتك يف (م84 /ها5١” ت) عفقملا نبا

 .قالخألاو ةسايسلا يف

 انموي ىلإ لوألا يرجهلا نرقلا ذنم هتالولدم تسر دق موهفملا اذه نوكي داكيو
 :ناسللا بحاص لوقي ءهتلت يتلا ةيرصعلا فورظلا ببسب طيسب ربيغت عم اذه
 نيذه حرب دق ىنعملا اذه نأ بسحأ الو 9©2سردلا بدأو سفنلا بدأ :بدألا

 .ىرنس امك مولعلا ضعبب صصختي ةرخاتم روصع يف ذخأ دق هنأ آلإ «نيلولدملا
 «نييرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأو يناثلا نرقلا رخاوأ ىلإ انلقتنا ام اذإو - ©

 ةايحلا ىلع أرطي امل ةجيتن يعيطلا اهموهفم تذحخأ دق بدألا ةظفل لولدم نأ دجنسف

 اير هفرعن يذلا بدألاب اقيثو ًالاصتا:لصتت تحبصأ ذإ . . .روطتو ريغتو ومن نم

 باب هامس ةسامحلا ناويد يف ًاصاخ اياب درفي (م815/ ه ١17١ تن مامت وبأ اذهف

 - يميلعتلاو يبيذهتلا - ىنعملا اذهو .رعشلا فئارط نم تاراتخم هيف عمجيو .«بدألا

 ثي.احلا يف روهشملا هفلؤم يف بدألا باتك يف 87١/7607( ت) يراخبلا هدروأ

 هفنص يذلا بدألا باتك ىلإ ةبشنلاب رمألا كلذكو ءحيحصلا عماجلا مساب فورعملاو
 نايبلا :اهنم «ىنعملا اذهب تصتخا ةريبك ةفئاط كانهو .(408/795 تر زتعملا نبا
 بطخلاو راعشألاو رابخآلا نم اناولأ عمجي يذلا (858/7050 ت) ظحاجلل نييبتلاو
 دربملل «بدألاو ةغللا يف لماكلا» باتكو .ةيغالبو ةيدقن تاظحالم عم .رداونلاو

 هيف مدق دقو .دقنلاو ةغالبلا ىلإ ال ةغللا ىلإ همامتها هجو يذلا (818/786 ت)

 ددعلا «ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا «؛لوألا يسابعلا رصعلا يف ءافلخلا وبدؤم» .ةيحلاص دمحم .د )١(

 .تيوكلا 19457 يناثلا دلجمملا « سماخلا

 : «بدأ» ةدأم برعلا ناسل (؟)



 تافلؤملا نمو ءروصعلا كلت يف اهتعانص تقترا يتلا ةيرثنلا لئاسرلا نم ارو
 نبال ديرفلا دقعلا باتكو (884/5175 تإ) ةبيتق نبال رابخألا نويع باتك ًاضيأ ةيبدألا

 ًاضيأ دجنو 1١11/8407(. ت) يرصحلل بادآلا رهزو (914/77/ ت) هبر دبع

 نم بدألل عساولا ىنعملا مهلئاسرب اولد دق يرجهلا عبارلا نرقلا يف افصلا ناوحنإ
 باسحلاو ءايميكلاو رحسلا مولع ىلع رابخألاو ةيرأتلاو نايبلاو ةغللا مولع

 ًايعامتجا ناسنإلاب ىقرت يتلا ةينيدلا ريغ فراعملا عيمج يأ .. .تالماعملاو
 . «'0ًايفاقثو

 هيف عستا يذلا ١505/868( ت) نودلخ نبا رصع ىلإ لصن كلذ دعبو - ”

 ملعل نودلخ نبا فيرعت ءاجو ءافضلا ناوخإ ىلإ ةبسنلاب لاخلا وه امك بدألا موهفم

 اهرابخأو برعلا راعشأ ظفح وه :بدألا» :لوقي الماش ًاعماج ًانئقم ير بدألا

 ,9«2(فرطب ملع لك نم لحخألاو

 ماع ىنعم :نيينعم ىلع لدت يضاملا درقلا طساوأ ذنم ةملكلا تذخأ ا

 قلطت يتلا ةيسنرفلا يف 1.1[[ءعرهطدتع و ةيزيلجنإلا يف [1[عرهمد56 ةملك ىنعم لباقي

 نكي امهمو هعوضوم نكي امهم ةغللا يف بتكي ام لك وه وأ «عبطلا ديق ءيش لك ىلع
 نيش عبارلا نرقلا يف بطلا ةنهم» ةسارد عيطتسن فيرعتلا اذه ىلع ءانبو «هيولسأ

 ًاميدق ارتلجنا يف رحسلا ةنهم» وأ «ىطسولا روصعلا ةيادب يف بكاوكلا ةكرح و وأ

 فيرعتلا اذه ربتعيو :(01ضأ عسي نوعشلاو لقعلا هجتني ام لك نوكي اذهبو «أئيدحو

 كانهو .«؟) يهفشلا وأ قوطنملا بدألا لمشي نأ ّدب ال هنأل .بدألا فيرعت نع أرصاق

 نم ىنعم نع ريبعتلا درجم الإ هب داري ال يذلا صلاخلا بدآلا» وه صاخ ىنعم

 عماسلاو ءىراقلا فطاوع يف رثؤي ثيحب ًاليمج نوكي نأ ًاضيأ هب داري لب «يناعملا

 . ١١4 ص .يلهاجلا رصعلا فيض يقوش :رظنا(١)

 .5077؟ ص .نودلخ نبا ةمدقم (1)

 دو .(يحبص نيدلا يبحم ةمجرت) 1؟ 01١9 ص .بدألا ةيرظن «كيليو هينيرو نيراو نتسوأ :رظنا هز

 ١5. ص .هنوئفو بدألا «ليعامسا نيدلا زع .دو . ٠١ ص  ٍلهاجلا رصعلا فيض يقوش

 .77؟ ص .بدآلا ةيرظن (5)



 لاثمألاو ةباطخلا لثم ةيبدألا رثنلا نوئفو رعشلا يتعانص يف فورعم وه ام وحن ىلع
 ,0)0(2(تاماقملاو تايحرسملاو صصتقلاو

 :اهروطت زاجيإب ركذن نأ انيأر بدألا ةظفلل يحالطصالا فيرعتلا عضن نأ لبقو

 ١ - يلهاجلا رصعلا يف ةبدأملا عناص وأ ماعطلا ىلإ يعاّدلا . يسحلا ىنعملا .

 يف (يبيدأت نسحأف يبر ينبدأ» لَه لوسرلا لوقك .قلخلاو بيذهتلا ؟

 . يمالسإلا رصعلا

 ٠ يومألا رصعلا يف «نوبدؤملا» ىنعملا اذهب هنم قتشاو «ميلعتلا .

 «ريغصلا بدآلاو ريبكلا بدألا» يف لاحلا وه امك غم ميلعتلاو بيذهتلا

 يسابعلا رصعلا يف عفقملا نبال .

 ناوخإ دنع وه امك ًايفاقثو ًايعامتجا ناسنإلاب ىقرت يتلا ةينيدلا ريغ فراعملا

 . يرجهلا عبارلا نرقلا يف اغّصلا

 عساتلا نرقلا يف نودلخ نبا هفّرع امك ةينيد ريغو ةينيد فراعملا عيمج - ١

 . يرجهلا

 . يداليملا رشع عساتلا نرقلا فصتنم ذنم .روعشلاو لقعلا هجتني ام لك  ا/

 ًارصاعم ًاددحم ًافيرعت تغلب نأ ىلإ رثكأف رثكأ ددحتت ةظفللا هذه ثذخأ م

 .اهقطن درجمب ناهذألا ىلإ ردابتي

 : يحالطصالا فيرعتلا

 يذلا غيلبلا يئ ئاشنإلا مالكلا وه» :هلوقب بدآلا فيض يقوش روتكدلا فرع

 يف 2 مأرثن مآ رع ناكأ ءاوس نيتمعلاب ءارقلا فطاوع يف ريثأتلا ىلإ هب دكصقي

 ةغلب ةيناسنإ ةبرجت نع ريبعتلا هنإ» :هلوقب هللا دبع نسح دمحم روتكدلا هفرعي نيح

 , ©)عةبرجتلا كلت ليصوت ىلع رداق يلامج ينف لكش يفو «ريثأتلا اهفده ة ةيريوصت

 حميم سلا
 2 ص .يلهاجلا رصعلا فيض يقوش .د(١)

 .ال ص «قباسلا عجرملا ةهز

 . 78 ص «يبدألا دقنلا يف ةمدقم ىللا دبع نسح دمحم .د (؟)

 /ا1١



 عضو ىلع داقنلاو ءابدألاو نوخرؤملا قفتي نأ ريسعلا نم هنإف رمأ نم نكي امهمو

 دق مهنإف ,.كلذ عمو «.ةديدعلا مهتالواحم نم مغرلا ىلع ,بدألل دحوم فيرعت

 يف نوقفتي مهنإف هنيودتب نوموقي نيحو ءهونودي نأ نود بدألل مهموهغم يف نوقفتي

 هّلعل بدألا فيرعتل ةلواحم نيودت يف بغار ينإو .ظفللا يف نوفلتخميو ىنعملا

 تافيرعتلا ةلمج ىلإ فاضي هنإف ؛ «ىنعملا يف فلتخي مل نإو ءاعفاجو الماش نوكي

 تيدألا هرم اركدنأ رهف هعاونأ فالتخا ىلع ينفلا لمعلا وه : بدآلاف «ةقباسلا

 ةقيرطب ءىراقلا بلقو عماسلا لقع يف لغوتلا ىلع ةرداقلا ةربعملا ةغللا ا 1

 دنع لعافتلا ثادحإو ينفلا لمعلا ديسجت اهلالخ نم عيطتسي ةرّثؤم ةحج

 . ةيناسنإ ةبرجتل ةينفلا ةغايصلا وهف :راصتخابو .ةعتملا جتني يذلا - 0

 :رثنلاو رعشلا

 نم ةعومجم حرطنلو . . .رثنلاو رعشلا هنأب بدألا ديدحت انفراش دق انه نوكتو

 رعاشلا ربعي اذاملو ؟قبسأ امهيأو ؟امهنيب قرفلا امو ؟رثنلا امو رعشلا ام :انه ةلثسألا

 ربعي الو رثنلاب هنف نع بيدألا وأ بتاكلا ربعي اذامل وأ ؟رثتلاب ربعي الو رعشلاب هنف نع

 لضفي هنكلو رثنلاو رعشلاب ريبعتلا  بيدآلا وأ رعاشلا  امهنم لك عيطتسي لهو ؟رعشلاب

 ثيدحلا درفن نأ نم ّدب ال ةلئسألا هذه نع ةباجإلا ةفرعملو ؟رخآلا ىلع نينفلا دحأ

 .امهنم دحاو لك نع
 نوزوملا مالكلا ءرثنلا لباقم يفو .روثأملا حالطصإلا يف ءوه :رعشلا-١

 رعشلاب ةصاخلا تافيرعتلا نم ةلمج ضرعتسن نأ لبقو ,بدألا ىمسق دحأو « ىفقملا

 وه :ةيناسنإ ةاناعم نع :ناسللا ةغلب :ًايعادبإ ًاريبعت هفصوب رعشلا» نأ حضون نأ انيأر
 «تحنلاو «ىقيسوملاو ,صقرلاو .مسرلا :ةسمخلا ةليمجلا نونفلا عاونأ دحأ

 .سفنلا تالاح نع ليمجلا ريبعتلا اهب ٌربعُي «ةينف ةعانص ًاعيمج اهلثم وهو .رعشلاو
 نأ الإ .نادجولاو ركفلا رطاوخو «ىؤرلا تاتشأ نم هب برطضت ام لك يف «ةيرشبلا

 امأ ءاهبيلاسأو ةغللا ظافلأ يه يتلا «ريبعتلا ةدامب زيمتي «ةماعب ينفلا بدألاو رعشلا
 يف ماغنألاو ءصقرلا يف تاكرحلاو «ةرامعلاو تحنلا يف لاكشألا يهف ريبعتلا ةدام
 دنع ًادحوم ًافيرعت دجن نأ بعصلا نمو.«'”وسرلا يف طوطخلاو ناولألاو « ىقيسوملا

 ./ا//7 بدألاو ةغللا يف لصفملا مجعملا )١(



 نمف .فالتخالا لك ةفلتخم وأ قافتالا لك ةقفتم اهنأ نظن الو «ءاملعلا وأ ءابدألا

 هروعش نع ربعي املثم ,هفيرعت نع زجاع هنكلو «لوقي هبحاصو ءدوجومو مئاق رعشلا

 نإف كلذ عمو ءهفيرعت عيطتسن 7 «هنع ريبعتلا عيطتسن نفك نفلا نذإ «تاملكلاب
 ضرعنسو ءرعشلا فيرعت نم برتقت نأ تعاطتسا يتلا تالواحملا نم ديدعلا كانه

 .اهنم دحاو فيرعتب جرخنل رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهضعبل

 تيلو .تملع يئنتيل وأ يملع تيل يأ ,يرعش تيلو» :ناسللا بحاص لوقي
 :نالف عنص ام ©7يرعش تيل :ثيدحلا يفو .. . ثترعش ينتيل : يأ كلذ نم يرعش
 اذإ اهنأ مُكرِعْشي امو» :ليزنتلا يفو . . . عنص امب طيحم وأ رضاح يملع تيل : يأ

 :رعشلاو ىَرَدَف هني رْدأ يأ رشف ةترغشأاو: مكيردي امو : يأ 0نوُنِمْؤُي ال ْتَءاَج

 لا .ًارعش ملع لك ناك نإو «ةيفاقلاو نزولاب هفرشل هيلع بلغ «لوقلا موظنم

 «ةزاتمم ةفئاط هاطاعتت ريثملا مغنملا مالكلا نم برض وهو ,ملع رعشلا «نذإ

 اذهب (برعلا) مهتنتف نكت ملو» :نيسح دمحم دمحم روتكدلا لوقي «ءارعشلاب اوفرع

 .بسحف ميغلتو نزو نم هيف امل ءارعش هومس يذلا لوقلا بورض نم برضلا
 ةمكحو نوكلا رارسأو «ءايشألا قئاقح ىلإ ذافنلا نم هب زيمت اند اشيأ اونتف مهنكلو

 ًاقح ءاملعلا مه اوناك دقف .«ءارعشو ةفئاطلا هذه اوّمسي نأ ًابيجع نكي ملف .روهدلا

 بيغلا بجح ىلإ ذفني يذلا نهاكلاو .رعاش لاثمألاو ةربعلاب قطني يذلا ميكحلاف

 . «؟9اضيأ رعاش سوفنلا ايافخو لالا نطاوم نم ٌقدو يفخام روصي يذلا لجرلاو رعاش

 لبق ليج دعب ًاليج هيورتو ,هلقانتتو هظفحت برعلا تناك نفلا نم برضلا اذهو

 نم اعون مهرعش يف نأ» نوسرادلا فشتكاو «راعشألا هذه تنّود ىتح ,مالسإلا

 اوجرخأو رع نيزاوملا هذه ىلع ماقتسا © اويعبل .هطبضو هديدحت اولواح «نزولا

 اوفرع ام ىلع ميقتسي ىتح هضعب اوحلصأو لافتا وأ اعد هومسف اهيلع مقتسي ملام

 )١( مقر) "00/0 يطويسلل ريغصلا عماجلا حرش “41 0/0.
 مقر ةيآ نم (؟) ٠١9 ماعنألا ةروس .

 .«رعش» ةدام برعلا ناسل ()

 .57 ص «ةيلهاجلا يف نوءاجهلاو ءاجهلا (4)



 نم هريغو نفلا اذه نيب زيمت تحبصأ برعلا نأ لوقلا اذه نم حضتيو.«2)نازوأ نم

 ماعلا راطإلا ددحي رعشلل هفيرعت يف (7//4/1 اا ت) رفعج نب ةمادق لعلو .نونفلا

 : هلوقب اذه هلوق انل رسفيو .2920ىنعم ىلع لدي ىفقم نوزوم لوق هنإ» :لوقي .هل

 هلصفي «نوزوم» :انلوقو ءرعشلل سنجلا ةلزنمب وه يذلا مالكلا لصأ ىلع لاد «ٌلوق»

 نيب لصف «ىفقم» :انلوقو ءنوزوم ريغو نوزوم لوقلا نم ناك ذإ ءنوزومب سيل امم
 ىلع لدي» :انلوقو .عطاقم الو هل يفاوق ال ام نيبو فاوق نوزوملا مالكلا نم هلام

 ىلع ىرج امم ىنعم ىلع ةلالد عم نزوو ةيفاق ىلع لوقلا نم ىرج ام لصفي «ىنعم

 . ”9”ىنعم ىلع ةلالد ريغ نم كلذ

 قيشر نبا اذهف . . .تلت يتلا تافيرعتلل ًاساسأ ناك ةمادق نبا فيرعت نأ ودبيو

 ةعبرأ نم ةينلا دعب موقي رعشلا» :هلوقب رعشلا فّرعي /1١7١( 871 تر يناوريقلا

 مالكلا نم نأل ءرعشلا ّدح وه اذهف «.ةيفاقلاو «ىنعملاو «نزولاو .ظفللا: يهو ؛ءايشأ

 مالك نمو «نآرقلا نم تنزتا ءايشأك «ةينلاو دصقلا مدعل ءرعشب سيلو ىفقم ًانوزوم
 ككل . .رعش هنأ هيلع قلطي مل امم كلذ ريغو هلي يبنلا

 ٌدح نإ» :هلوقب رعشلا فيرعت ىلإ (41/018١١ت) يرشخمزلا بهذيو

 موقي ال رعشلا نأ انه هظحالن يذلاو.92'«2ىنعم ىلع لدي «ىفقم ,نوزوم ظفل رعشلا

 يف نيجي برعشلا يا هنآلا اشيا ىتعملا هتايساسأ نم لب ةيفاقلاو:ةزولا نلَغ

 نم دصقن ال نحنو .نودي مث «سوفنلا يف شيجي وأ .نسلألا ىلع هفذقتف «سوفنلا

 يف دحتت يتلاو «رعشلل ماعلا موهفملا دصر الإ تافيرعتلا نم ةلمجلا هذهل اندصر

 يف هظحالن ام اذهو . . .ةغايصلا وأ لوانتلا ةقيرط يف وأ ظفللا يف فلتختو ىنعملا

 مهلمع ةعيبط نوفرعي ءارعشلا لكو .هلمع فرعي رعاش ّلك نإ ذإ رعاشلا لمع ةعيبط
  مهنكلو «ةغللا وهو الأ دحاو دروم نم نولهني «ةدحاو ةنهم باحصأو ءارعش مهنأل

 .هسفن قباسلا عجرملا )١(

 .5"5 ص ءرعشلا دقن (؟)

 .هسفن قباسلا ردصملا (1)

 .7١؟١-8/1١1١1 ةدمعلا (5)

 7١. ص «ساطسقلا (5)

 ؟



 مهنأش ءارعشلاو . . .مهريبعت يف ةغللا مهمادختسا ثيح نم نوفلتخي  ءارعشلا يأ
 اذه ىلع نوقفتم مهو طوطخلاو ناولألا مهداوم ساسأ نم نيذلا نيماسرلا نأش
 هثعيبطب ناسنإلاو «ناسنإ رعاشلاف . . . ينفلا مهريبعت ريبعت ةقيرط يف نوفلتخسمو أدبملا

 ةيادب ىلإ انلصو دق نوكن اذه ىلع انقفتا اذإف ,رخآلا نود هتايح يف طمن ىلإ ليمي

 ام راتخي دحاو لك نكلو دحاو دروم نم نولهني ءارعشلا نأ ىلإ انلصوُت يتلا قيرطلا

 نم ةعومجم ةوعد انضرتفا ول اننأ ليلدب . . هتفاقثو هتبهوم بسح دروملا اذه نم هبساني
 ريبعتلا ةقيرط يف رخآلا نع فلتخي. مهنم دحاو لك دجنس اننإف ام ةبسانم يف ءارعشلا
 رعشلل ةماعلا رصانعلا وأ سسألاو ىدحاو عوضوملا نأ ملعلا عم .ةجلاعملاو

 5 . ةدحاو

 ؟؟؟رعشلا فيرعت هيف لواحن ًاماع ًاراطإ عضن نأ انقح نم سيلأ «نآلاو

 يذلا ساسحإلا وه :رعشلا نإ لوقن «ةلواحملا هذهل ةيتاوم ةصرفلا نأ دقتعأ

 عم هريغل هساسحإ ليصوت ىلع ةرداقلا ةغللاب ريبعتلا قيرط نع رعاشلا ةيجس نم قلطني

 :رثتلا

 8 اذه ررقن نأ عيطتسن ال نحنو ةيبدألا عاونألا مدقأ رثنلا نأب لوقي نم كانه

 قوسن نأ الإ  نآلا  انمامأ سيلو 07 رولا ا ع يأ ىلع م 3 لعب

 زوجلا را لزق اةرتاماا يمرت كديب ءيشلا كرثن رثثلا» :ناسللا بحاص لوقي
 ًاراثَو رش هرثنيو هرثني هرثن دقو ٌراثنلا وهو .رذب اذإ ٌّبحلا ٌرَْن كلذكو ءركسلاو زوللاو

 ينعي . حضاو وه امك يوغللا ىنعملاف «١)(هنم رئانت ام : ةراثثلاو رئانتو ٌركتناف هرثنو

 ىلع موقي ال : : يأ .هترثعبو هقرفت يف ساسأ ىلع موقي ال يذلا «اقرفتملا رثعبملا ءيشلا

 . عاستالا وأ مكلاو !فيكلا ثيح نم ساسأ

 سانلا مالك يف رودي يذلا يداعلا رثنلا :لوألا: ناعون وهو « يئاشنإ بدأ :رثنلاو
 مالكلا وه وأ «سانلا نيب مهافتلاو بطاختلا ةغلب فرعي يذلا وه وأ ةلماعملا ءانثأ

 .«رثن» ةدام .برعلا ناسل )١(

"١ 



 . ©7ينفلا رثنلا رصانع ضعبل ًايئاهن دقاف ريغ وهو «سانلا هثدحتي يذلا يداعلا يمويلا
 بولسألا هيلع بلغي يذلا وه وأ «نفلا ةيرظنل عضخي يذلا ينفلا رثنلا وه : يناثلاو

 «ةغايصلا نسحو ءراكفألا ءاهنم ركذن «ةينف رصانع ىلع يوتحي .يذلاو ءينفلا
 . .لايخلاو ةفطاعلا دقفي ال هنإف كلذ عمو . . .ةغللا دعاوق ةاعارمو .كيسلا ةدوجو

 اهدامعو ةينف ةباتكو .ناسللا اهدامعو ةباطخ ىلإ هرودب مسقني ينفلا رثتلاو
 .يفاقثلاو يلقعلا يقرلا نم ةيلاع ةلحرم ىلإ بدألا نم عونلا اذه جاتحيو .ملقلا
 يهنو .ةلامتسالاو عانقؤلا ىلع دمتعي يذلا روهمجلا ةبطاخم نف يهد ؛ ةباطخلاف

 ركفلا يف ةيرحلا نم بيصنب ةمألا عتمتت نأ :امهلوأ : امهدقفب طحنتو نيلماعب ىف

 امم لضفأ ةايحلا نم ةروص اهسفنل روصتو ءاهتلاح ءوسب رعشت نأ :امهيناثو 1
 رصعلا نم) برعلا دنع ةينفلا ةباتكلا امأ . . .اهقيقحتل كرحتتو ضهنت مث ءهيلع يه
 «لدجلاو ةرظانملاو .صصقلاو لئاسرلا لمشتف (ثيدحلا رصعلا ىلإ ىلهاجلا

 . "06 خيراتلاو

 مكحو اياصوو بطخ نم  يلهاجلا رصعلا يف رثنلا نأ ىلإ انه ةراشإلا دونو
 الئل اوفلخ دقو .مهريغ نود سانلا نم ةلق ىلع رصتقا ءاماه ًارود بعل دق - لاثمأو
 ىلع لدي ام هنمو ءاهعاونأ فالتخا ىلع مهتايح روصي ام هنم . .هتلق ىلع ًامخض ًاثارت
 . .سانلا اهلقانتيف .لاثمألا قلطي مهنم بيطخلا ناكو . . يلقعلاو يفاقثلا مهيقر

 سانلا نكي ملو «ة «ةرئاس لاثمأ ةدع لسريف فقوملا فقي برعلا نم لجرلا» ناك ثيح

 فقوم علو '58 عافتنالاو ب نيعتسا ام يأ) قفرملا نم اهيف مل الإ اهب ومي ًاعيمج

 كاذنيح رشثنلا يقرل ةحضاو ةروص يطعي هيلع تمِدق يتلا دوفولا نم ْخلَي لوسرلا
 نييلا 9 ءارحسل نايبلا نم َّنإ» بطخي امدنع مهضعب ىلإ عمتسي نيح لوقي ناكف
 . مهتغالبو مهنايبو برعلا ةحاصف ىلع اليلد اذه

 اذه انموي .ىلإ لازي الو ةيلهاجلا يف هدعاوق تسر بدألا نم عون ةباطخلا نذإ

 )١( ص ءرثنلاو رعشلا نيب قرفلا :رظنا ”77 .

 73959١ ص .بدألاو ةغللا يف ةيبرعلا تاحلطصملا مجعم (؟)

 . 7/1/١ نييبتلاو نايبلا ءظحاجلا (”)
 .,(لئ05م 7401 71055 مقرر 1/1 يطويسلل ريغصلا عماجلا حرش (4)
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 اذل ءاهعاونأ فالتخا ىلع رصعلا فورظل عضخت يتلا لوانتلا ةقيرط يف فالتخا عم

 .نفلا اذه ةيهام ىلع فوقولل ءروصعلا ربع تافيرعتلا نم ةلمج قوسن نأ انيأترا اننإف

 امإ برعلا مالك يف ةرابعلا رئاس نأ ملعاو) : هنكفسف ت) ةمادق نبا لوقي

 ؛20(مالكلا وه روثنملاو ءرعشلا وه موظنملاو .ًاروثنم نوكي نأ امإو ًاموظنم نوكي نأ

 .(2«ًائيدح وأ ًاجاجتحا وأ ًالسرت وأ «ةباطخ نوكي نأ نم روثنملا ولخي سيلو»

 مالكو» :هلوقب رثتلاو رعشلا نيب 1١1١٠( / 577 ت) يناوريقلا قيشر نبا نراقيو

 ةثيدرو «ةطسوتمو «ةديج :تاقبط ثالث امهنم لكلو .روثتمو موظنم :ناعون برعلا
 ىلع لضف امهادحإل نكي ملو «ةميقلا يف اتواستو ءردقلا يف ناتقبطلا تقفتا اذإف

 روثنم لك نم نسحأ موظنم لك نأل «ةيمستلا يف ًارهاظ رعشلل مكحلا ناك  ىرخألا
 «ساقي هيلإو ءهبيسنو ظفللا وخأ وهو ردلا 0 الأ «ةداعلا فرتعم يف هسنج نم

 نمو «ءبسك هل يذلا بابلا يف هب عفتني ملو «هيلع نمؤُي مل ًاروثنم ناك اذإ - هبشي هبو

 «لاذتبالا نم هل نوصأ ناك مظن اذإف ءانمث ىلغأو ًاردق ىلعأ ناك نإو ءبختنا هلجأ

 .(« 9لامعتسالا ةرثك نم هنسحل رهظأو

 ناسل نأ ملعاو» :هلوقب رثنلاو رعشلا ١1150/808( ت) نودلخ نبا فرعيو

 هانعمو  ىفقملا نوزوملا مالكلا وهو .موظنملا رعشلا يف :نينف ىلع مهمالكو برعلا

 ريغ مالكلا وهو رشنلا يفو «ةيفاقلا وهو دحاو يور ىلع اهلك هنازوأ نوكتت يذلا

 دعم فلتخيو رعشلا عم قفتي غيلب يئاشنإ مالك رثنلا نإ :لوقلا ةلمجو.«*!!نوزوملا

 ربعملا ساسحإ ليصوت ىلع ةرداقلا ةرّبعملا ةغللاب هنع رّبعُي ءرصانعلا ضعب ىف

 :.:ةريعل

 :رثنلاو رعشلا نيب قرفلا

 نبا هيلإ لصو امب يفتكنو «بابلا اذه يف ءاملعلا لاوقأ عبتت انيلع بعصي

 ./64 ص ءرشنلا دقن )١(

 .97" ص «قباسلا ردصملا (؟)

 ١9/١. «ةدمعلا هل

 .69 ص ,نودلخ نبا ةمدقم ()

 افزا



 نم دحاو لكو» :لوقي ءرشنلاو رعشلا نيب هيف لصفي حضاو طخ رع نودلحخ

 هنمف رعشلا امأف .مالكلا يف بهاذمو نونف ىلع لمتشي (رثنلاو رعشلا يأ ) نيئفلا

 يف مزتليو اع هب ىتؤي يذلا عجسلا هنمف :رثتلا امأو «ءاثرلاو ءاجهلاو حدملا

 ًاقالطإ مالكلا هيف قلطي يذلا وهو لسرملا هنمو ءأعجس ىمسي ةدحاو ةيفاق هنم نيتملك

 بطخلا يف لمعتسيو ءاهريغ الو ةيفاقب ديبقت ريغ نم ًالاسرإ لسري لب ءازجأ عطقي الو

 نم دحاو لكل نأ ملعاو و : ًالئاق فيضي مث .0"2(مهبيهرتو روهمجلا بيغرتو ءاعدلاو

 لثم هيف لمعتست الو رخآلا نفلل حلصت ال هلهأ دنع هب صتخت بيلاسأ نوئفلا هذه

 صتخملا ءاعدلاو ,بطخلاب صتخملا ءاعدلاو دمحلاو ءرعشلاب صتخملا بيسنلا

 اوذخأ نيذلا نيرحخأتملا ىلع هذخآم نودي هدجنو 276«كلذ لاثمأو تابطاخملاب

 نورخاأتملا لمعتسا دقو» :لوقي انين طين قرفلا نوكي داكيو «نينفلا نوجمدي

 بيسنلا ميدقتو ةيفقتلا مازتلاو عاجسألا ةرثك نم روثنملا يف هئيزاومو رعشلا بيلاسأ

 يف الإ اقرتفي مل هنفو رعشلا باب نم هتلمأت اذإ روثنملا اذه راصو .ضارغألا يدي نيب

 .«نزولا

 ةركفلاو ءةفطاعلا : ةعبرأ ةماع ةفصب بدألا رصانع نأ ىلع نوعمجي داقنلا داكي

 هذه ىلع لمتشي نأ بدأ لك يف طرتشيو 20”لايخلاو .؛بولسألاو .ىنعملا وأ

 .هاثا7” ص .نودلخ نب ةمدقم )١(

 .07""” ص .قباسلا ردصملا (7)

 5١-45(. ص .هسفن عجرملا رصانعلا هذه ىنعم :رظنا) . 7١ ص «يبدألا دقنلا .نيمأ دمحأ (؟")

 نع اهنازيمي نيذللا ةروثلاو فنعلا مدعبو ماودلاو رارقتسالاب زيمتت يتلا ةينادجولا ةلاحشلا يه : ةفطاعلا)

 :نوطالفا دنع :ةركفلا .هنع فارصنالا وأ.ءيشلا ىلإ ليملا لاحلا هذه دوجو ىلع بترتيو .لاعفنالا

 سحلا ملاع زواجي ينهذ روصت :تناك دنعو .يقيقحلا دوجولا يف ةيسحلا ءايشألل يلقعلا جذومنلا

 :وطسرأ مهلوأو ءيسحلا بهذملا راصنأ دنع .ىنعملا وأ ةركفلاو .ةبرجتلا ملاع يف هلثامي ام هل سيلو

 .ةينهذلا روصلا يه : يناعملا : يناجرجلا لوقيو . يجراخلا ملاعلا نم ةدمتسملا ةينهذلا ةروصلا يه

 دوجولا دهاشي وأ صاخشألا وأ ءايشألل اروص لكشي نأ اهب لقعلا عيطتسي يتلا ةردقلا وه :لايخلاو

 تاسوسحملا روص نم كرتشملا سحلا هكردي ام ظفحت ةوق هنأب يناجرجلا هفرعيو .(نوسنوج ليومص)

 تقولا يفو . .ةباتك هسفن نع ريبعتلا يف ناسنإلا ةقيرط :ماع هجوب بولسألاو .ةيداملا هتبوبيغ دعب

 تارابعلاو ظافلآلا نم ةددحم ةعومجم نم صنلا فلؤم هب موقي يذلا رايتخالا نع ريبعت وه :ثيدحلا

 تحوذ ليمجلا بولسألا وه : يبدألا بولسألاو .لامعتسالل ةدعملاو لبق نم ةغللا يف.ةدوجوملا تابيكرتلاو
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 نأ انل زاج اذإو . . .هعون بسح ينفلا لمعلا يف رصانعلا هذه توافتت نكلو ءرصانعلا

 رثنلاو ءلايخو ةفطاع نع ثعبنم رعشلا نإ :لوقنف انه  رثتلاو رعشلا نيب قرفن
 ةفطاعلا نم رثنلا ولخ وأ يأرلاو ركفلا نم رعشلا ولخ ينعن الو «يأرو ركف نع ثعبنم

 نيدلا زع روتكدلا لوقي . .امهنيب زييمتلا عيطتسن امهتوافت رادقمب نكلو . . .لايخلاو

 مدقل كلذ ناك امبرو ًاراشتنا اهرثكأو ةيبدآلا نونفلا رهشأ نم وعشلا نف» : ليعامسإ
 ةايح يف ترهظ يتلا ىلوألا ةيبدألا ةيريبعتلا :ةروصلا وه رعشلاف هب ةيرشبلا دهع

 كلت يف ناك هنأ ىلإ عجرت رعشلل يتلا ةيمدقألا هذهو «ىلوألا روصعلا ذنم ناسنإلا
 .ةيجولويب ةيويح ةرورض روصعلا

 يسفنلاو يجولويبلا هنيوكت مكحب ناسنإلا اهيلإ ىدتها يتلا ةديحولا ةقيرطلا هنإ
 صئاصخ نفلا كلذل تددحت تقولا كلذ ذنمو .هتالاعفنا نع سيفنتلاو ريبعتلل
 ءرثنلا وه ةغللا مادختساو ريبعتلل رخآ بولسأ رهظ امدنع حوضو يف اهنيبتن نأ انعطتسا

 .هراكفأ نع ربعي نأ دارأ امدنع بولسألا اذه ىلإ ىدتها دق ناسنإلا نأ ظحول دقف

 يتأي مهفلا يف أطخلا نكلو .رثنلاب «راكفألاو» رعشلاب «تالاعفنالا» تطبترا انه نمو

 .ةضقانتم وأ ةضراعتم ءايشأ اهنأ ىلع «راكفألاو» «تالاعفنالا» ىلإ رظنلا نم ةداع

 كانه سيلو .ءاوسلا ىلع رثنلاو رعشلا مهف يف ةريثك ءاطخأ ىلإ رجي نأ هنأش نم اذهو

 , (207فالتخا درجم وه لب «ضراعت

 اوقفتا دق مهنإف «اليلق اوفلتخا نإو «يبرعلا رعشلا دومع موهفم داقنلا ددح دقو

 برعلا نع ةثوروملا ةقيرطلا وه :فورعم وه امك رعشلا دومعو «ًابيرقت هديدحت ىلع
 :وه (4175/777 ت) يناجرجلا يضاقلا دنع رعشلا دومعو .هبولسأو هتيفاقو هنزو يف

 ١- هتحصو ىنعملا فرش .

 ١ هتماقتساو ظفللا ةلازج .

 :فصضولا ةناصإنا#

 ةروص يف سوسحملاو سوسحملا ةروص يف ىونعملا رسهظي يذلا قيقدلا ريوصتلاو عئارلا لايخلا -

 .(165 كالم 67 55ص «بدألاو ةغللا يف ةيبرعلا تاحلطصملا مجعم) .(يونعملا

 . 17٠ ص «فنوتفو بدألا )١(



 .هيبشتلا يف ةبراقملا

 . ةهيدبلا يف ةرازغلا

 . ' ''ةدراشلا تايبالاو ةرئاسلا لاثمألا ةرثك
 : يه .صئاصخ عبس يف رعشلا دومع يقوزرملا دّدح دقو

 ١ - هتحصو ىنعملا فرش .

 .هتماقتساو ظفللا ةلازج  ؟

 ٠ فصولا يف ةباصإلا .

 . هيبشتلا يف ةبراقملا

 .نزولا ذيذل نم ريخت ىلع اهمائتلاو مظنلا ءازجأ ماحتلا  ه

 .هل راعتسملل هنم راعتسملا ةيسائم  ؟

 .""امهنيب ةرفانم ال ىنح ةيفاقلل امهئاضنقا ةدشو ىنعملل ظفللا ةلكاشم 1

 ؟رثنلا مأ رعشلا قبسأ نيئفلا يأ

 نم كانه نال .ةليوط ةفقو ىلإ انم جاتحي عوضوملا اذه يف ثيدحلا نإ

 ثحبلاو .قبسأ رثنلا نإ :لوقب رخالا ضعبلاو «قبسأ رعشلا نإ :لوقي نم نيثحابلا
 انفقو ام اذإ المم نوككي نأ ىشمخاو , ةياغلل قّوشم عوضوملا اذه نع ثيدحلاو بيقنتلاو
 . . .زاجيإب نييآرلا فرع لواحتس ,اذل ةينأتم ةلمأتم ةفقو

 ةفطاعلا نع ريبعت وه لب .عبطلاو روعشلاب ةيوق ةلص هل رعشلا نأ فورعملا نم
 ةايحلا يف مدقتلا وأ ؛يراضحلا وأ يملعلا مدقتلا ىلإ هتجاح مدع مم «ساسحإلاو

 اوشاع ءارعش نع ردص يذلا .يلهاجلا رعشلا ين هاندهع امك .ةماع ةفصب ةيثدملا

 رودلا هل لب امهم يملعلا مدقتلا ناك اممرو . . . يندملا مدقتلا نم ةيلاخلا ,ةيدابلا يف

 لفحت الو ؛ةقباطملاو سمختتلاب اس تيرعلا كب ملو لوقيو 51 نم .ةمرصتخو يذتملا نيب ةطاسولا (1)

 يرقلا ماظنو رمشلا درمع اهل لصح اذإ ةراعتسالاو (عيدبلا) عادبإلاب
 3 1/1 ةسامحلا ناريد رش . يقوزرملا ةفآإ
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 ةلحرملا هذه ىلإ انلصو دق نكن مل نكلو «هرشنو .هتعابطو ءرعشلا نيودت يف لاعفلا
 يف لاحلا وه امك ءًاضيأ امهم .يراضحلا مدقتلا ناك امبرو «يلهاجلا رصعلا يف
 ىوتسملا ثيح نم ءاذه ىلع ظفحتأ ينكلو «يلهاجلا رصعلا تلت يتلا روصعلا
 يف ةيرعشلا جذامنلا وأ دهاوشلا «ةرهاظلا هذه حوضو ىلع ليلد ربكأو ءرعشلل ينفلا

 املو .رصعلا كلذ تلت يتلا روصعلا يف ةيرعشلا جذامنلاب اهتنراقمو يلهاجلا رصعلا

 :زاجيإب لوقلا عيطتسن اننإف يلقعلا يقرلا نع جتني يراضحلا وأ يملعلا مدقتلا ناك

 روطتلا وأ «ةيندملا راهدزا وأ «.يراضحلا مدقتلا وأ «يلقعلا يقرلا بلطتي ال رعشلا نإ

 قسيثو هنإ ءاذهب ةلص هل سيل وأ رثأتيال رعشلا يأ هنأ انه ينعن الو «يملعلا

 ًاعوبطم رعشلا نوكيو «ءصئاصخلا نم ًاعون رعشلا ىلع يفضي .طبارتلا يوق «جئاشولا
 هزيمت ءهب ةصاخلا هصئاصخ وأ هتازيمم هل رصع لك يف رعشلا نأ دجنو ءرصعلا عباطب

 ءارآلا ضرعتسن نأ نآلا انب يرح هنإف ءاذه ىلع انقفتا اذإو . . .روصعلا نم هريغ نم

 :رعشلا ةيمدقأب لوقت يتلا

 هنيوكت مكحب ناسنإلا اهيلإ ىدتها يتلا ةديحولا ةقيرطلا» وه رعشلا نإ-١

 تالاعفنالا تطبترا انه نمو . . .هتالاعفنا نع سيفنتلاو ريبعتلل يسفنلاو يجولويبلا

 نع ربعي يذلا .نفلا اذه دوجو يروزضلا نم ناك اذهلو 2«١)(رشنلاب راكفألاو رعشلاب

 يف ةيناديم ةلوجب «يأرلا اذه معدن نأ نكميو . .ناسنإلا دنع ينادجولا بناجلا

 ملو «ةءارقلا نونقتي ال نم نيب ءاهريغو ةيبرعلا ىرقلا ضعب يف ىتح وأ ةيئادب ةقطنم

 «كانه سانلا نأ دجتس ,ةلاحم ال كنإف ,يملعلا مدقتلا وأ ةراضحلا دي مهلصت

 ىلع ىفخي الو «ءانغلاو .صقرلا وأ «الثم لوبطلا قدب مهسيساحأ نع ريبعتلاب نوموقي

 اذه نوكي دق . .هرهاظم نم رهظم ءانغلاو ءرعشلا تاموقم نم ىقيسوملا نأ دحأ

 ةصاخلا ةينفلا سسألا ىلع موقي ال وأ نحن هفرعن امك روطتم ريغ رعشلا نم عونلا

 يف . .ةيفاقلاو نزولا ىلع موقي يذلا ءرعشلاب ًاقيثو ًاطابترا طبتري هنأ الإ . . .رعشلاب

 ىقيسوملا وأ ةايحلا كلت لشمب طبتري  ةماع ةفصب - ينفلا رثنلا دجن مل نيح

 اذإف ءاهراوطأ نم رول يف ةايحلا تارورض نم ةرورض رعشلاف» «نذإ . . . صقرلاو

 )١( هنوئفو بدألا « ليعامسا نيدلا زع .د ٠"ا1.

 اذ



 رثنلا حبصأو .كلذ نم ءيشب موقي نأ نع ًازجاع رعشلا حبصأ روطلا اذه ىضقنا
 .(©0«ةديدجلا ءايشألا هذه روصي هتفيلخ

 ماد امو «هرهاظم نم رهظم ءانغلاو رعشلا تاموقم نم ىقيسوملا نإ انلق ١

 الو ءناكم ىلإ ناكم نم هراشتنا يلاتلابو ءهتياورو .هظفح لهسي هنإف ءاذه هيف رعشلا
 نم ءيش انيلإ لصي مل ممأ نع تلصو راعشألا نم ًاريثك نأ ليلدب هنيودتل ةجاح
 ريدجلاو ء ةظفح ةيوعضل «ةنيودت لجأ نم ةباتكلاب ةفرعم بلطتي يذلا + ينفلا اهرثن
 نم ةمأ ةيأ دنع ةمدقتم ةيراضحو ةيملع ةلحرم يف يتأت  ًامئاد  ةباتكلا نأ ركذلاب

 . ىلوألا هلحارم يف نوكي دق امنإ نآلا هيلع وه امك رعشلاب دصقن الو . . .ممألا

 رعش يأ -ةيبدأ ةايح اهل ناك ءممألا نم ةمأ خيرات يف لمأتلاب انذخأ اذإ
 ءرعشلا وه يبدألا اهناسل ناكو . . .ًارعش تأدب دق ةيبدألا اهتايح نأ ظحالن اننإف - رثنو
 بوعشلا تجزامو ءاهتراضح ترمهدزاو ءاهلقع ىقتراو ممألا هذه تروطت املف
 هذه مظنت نأ تأتراو «لبق نم اهفرعت مل ءارآو ًاراكفأ كانه نأ تفشتكا .ىرحخألا
 ىلإ ءوجللا نم ّدب ال ناكف ءاهنع رّبعي نأ نع زجع رعشلا نكلو . . .راكفألاو ءارآلا
 ءىشنت :ةرعاش تناك اهنأ دجن ءالثم نانويلاك ممألا خيرات ظحالن امدنعف.«”رثنلا
 يتلاو ©27سوريموه» دئاصق يف لاحلا وه امك ءأيليثمت مث ًايئانغ مث ايضيصق رعشلا
 نانويلا جزتما نيحو « ينفلا رثنلا رهظي وأ باتك فلؤي نأ لبق اهب ىنغتيو دشنت تناك
  ةينيدو ةيفسلفو ةيسايس  ةديدج راكفأ تأشنو ةفلتخملا ةيبرغلاو ةيقرشلا ممألاب
 وه ينفلا رثنلا ناك اذل ؟كلذ نع رعشلا زجعف رعشلاب راكفألا هذه نع ريبعتلا اولواح

 )١( ص ءرشتلاو رعشلا ثيدح نم «نيسح هط .د 77 .
 . 77-772 ص «قباسلا عجرملا ()

 ىمعأ ناك هنإ : ليق «ينانوي يمحلم رعاش .ىرغصلا ايسآ ين دلو (داليملا لبق عساتلا نرقلا) :سوريموه (؟)
 رعشلا لبقتسم ىلع اريبك اريثأت ترثأ يتلا «ةسيذوألا» و «هذايلولا» راعشأ نانويلا نوفلؤملا هيلإ بسن
 .نييداورطلاو قيرغإلا نيب ةداورط برح رابخأ ىورت اديشن ؟8 يف ةينانوي ةمحلم :هذايلإلاو . ينانويلا
 ةنس رصمب لالهلا راد يف اهرشنو يناتسبلا ناميلس ارعش اهبّرع .يملاعلا يمحلملا رعشلا عئاور نم
 . (مالعالاو ةغللا يف دجنملا) . مهبادآو برعلاو نانويلا ءارعشو سريموه يف ةمدقمب ةردصم . م4
 ىوتسم ىلإ ةلوطبلا دح زواجت ىلا ليمتو . .اديشن نيرشعو ةعبرأ نم نوكتت ةينانوي ةمحلم : ةسيذوألاو
 9755/١(. بدألاو ةغللا يف لصفملا مجعملا) ةيرحسلا بيجاعألاو قراوخلا
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 .007©2نامورلا دنع هدجن كلذ لثمو .راكفألا هذه نع اهيف ربعي يتلا ةديحولا ةقيرطلا

 لاثمب ينأن نأ ىلوألا نم ناك ةينامورلاو ةينانويلا نيتمألاب الثم انبرض دق انك اذإو
 نيح يف جضنلا ةلحرم ىلإ هيف رعشلا لصو يذلا ؛ يلهاجلا رصعلا يف ةيبرعلا ةمألا
 نأ نع رصاق رعشلا نأ اندجو مالسإلا ءاج املو . .هسفن ىوتسملا يف رثئلا نكي مل

 نم ناك امف ءاهعاونأ فالتخا ىلع ةايحلا فونصو .ديدجلا يمالسإلا نيدلا نع ربعي

 نم ىوقأ هيف ريبعتلا ناك يذلا ؛رثنلا وحن تهجتا نأ الإ ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألا

 ددع لقو .هاوتسم فعضو .هحير تدكر دق رعشلا نإ لوقن داكن لب ءرسعشلا

 «ينفلا هاوتسم عفتراو .ءابطخلا ددع دازف ,رهدزا دق رثنلا نأ دجن نيح يف ءءارعشلا

 . . .رعشلا نم رثكأ هنوقوذتي سانلا ذخاف

 رصعلا يف رثنلاو رعشلا ةيضق يه اهركذن نأ ديرن يتلا ةريخألا ةيضقلاو - ؛

 لزج «ةغايصلا مكحم ناك «ةيلهاجلا يف رعشلا نأ هب ملسملا نم . . . يلهاجلا

 تاراعتسالاو تاهيبشتلا نم ريثك ىلع يوتحي «هيناعمو هبولسأ يف ًاجضان ءظافلألا
 ظفللا ةلكاشمو نزولا وأ ىقيسوملا يف ةقد عم مظنلا محتلم «ةيغالبلا بيلاسألاو

 الو «يبرعلا رعشلا ةلوفط نع ًائيش فرعن ملو ءانغلب يذلا رعشلا وه اذه «ىنعملل
 هنأب ميلستلا نم دب ال لب ءمكحملا جضنلا اذهب أدب دق رعشلا اذه نأب ملسن نأ نكمي

 مكحملا ؛جضانلا رعشلا نأ ىلع لدت ةيرعش جذامن كانهو «ةديدع لحارمب ّرم دق
 اهرمع ديزي ال يتلاو «يلهاجلا رصعلل اهانددح يتلا ةلحرملا ًاضيأ قبس دق «ةغايصلا
 ىلع هفوقو يف ماذخ نبا يكاحي سيقلا ؤرما اذهف ؛مالسإلا لبق ةنس يتئام ىلع

 اوكرتي ملو يناعملا اودفنتسا دق نيقباسلا ءارعشلا نأ ىلإ ريشي «ةرتنع اذهو .لالطألا

 .ديعيو رركي لب «عدبي ال هنأب نلعي ًاضيأ ىملس يبأ نب ريهز اذهو «هيف عدبب ًائيش هل
 ىلإ تراشأ دق ةيرعشلا جذامنلا نم ًاريثك كانه نأ دقتعنو .«”نيقباسلا ءارعشلا يكاحيو

 دنع رمألا سمتلت نأ عيطتست تنأو» :اضيأ لوقيو .77" ص «ءرثنلاو رعشلا ثيدح نم «نيسح هط .د(١1)

 'رثثلا فرعت نأ لبق رعشلا تمظنو تنغت اهلك ممألا هذه نأ ىرتسف ةيبرغلا ممألاو نامورلاو نانويلا

 اممأ ىرتسف .انل ةرصاعملا ةيقارلا ريغ تائيبلاو ممألا يف كلذ سمتلت نأ عيطتست تنأو لاوط نامزأب

 .31”7/ 2.755 ص «يلهاجلا بدألا يف . «ظح رثنلا نم اهل سيلو رعشلا مظنتو ىنغتت ةيودب وأ ةيشحو

 - دئاصقلا دّصق نم لوأو ءهقرأ يأ رعشلا لهله نم لوأ ةعيبر نب لهلهملا نوكي نأ لوقعملا نم سيل (1)
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 وبأ لوقي , ءعاض يلهاجلا رعشلا مظعم نأ ؛ةقيقحلاو ءانغلبت مل اهنكلو ىنعملا اذه

 مكءاجل ًارفاو مكءاج ولو «هلقأالإ برعلا تلاق امم مكيلإ ىهتنا امد : : ءالعلا نب ورمع

 ددع كالهو «هنيودت كرت :اهئم اهنم ةريثك لماوع ىلإ دوعي عايضلا اذهو . «2'”ريثك رعشو ملع

 نم مغرلا ىلع . "2هتياور نع سانلا لغاشتو ءةيمالسإلا تاحوتفلا يف هتاور نم ريبك

 مهرئاشع دنع رعشلاب نوفورعملا ءارعشلاو» :ةبيتق نبا لوقي ءءارعشلا ددع ةرثك

 مدددع ءارو نم فقيوأ طيحم مهب طيحي ذأ نمرثكأمالسإلاوةياجلا يف مهب

 ( ؟9لاؤسلاو ثحبلا يف هدرهجمغ رفتساو مهنع ريقنتلا يف هرمع دفنأ ولو ءافقاو

 انيأر دقف رعشلا ريغ هيلع بلغ ناك نمل اذه يباتك يف ضرعأ ملود : ًالئاق فيضيو

 هنم لقي ملو رعشلاب فَرْعُي ال نم ءارعشلا يف ركذي ًاباتك نفلا اذه يف فلأ نم ضعب

 .«29©2سانلا رثكأ انركذل ءارعشلا ىف ءالؤه لثم ركذل اندصق ولو . . .ريسيلا ٌّدَشلا الإ

 ةلثمألا ضعب دروي هنأب انثجوف نكلو .رعشلا لاق نم لوأ نع بيقنتلا يشرقلا لواح دقو

 نيح مالسلا هيلع مدآ انوبأ اهلئاق نأ نورثؤي ملعلا لهأ نم ةعامج تعمس» :لوقيو ةيرعشلا

 نبا: كلذك رظناو . ١١-4 ١ ص .ءارعشلا تاقبط ؛مالس نبأ :رظنا .سيقلا ؤرما هتخأ نبا هدعب نم ءاجو ح

 .مهمظن يف ةيلاع ةجرد ىلع اوناكو ؛ءارعشلا نم ريثك امهقبس دقف ١568. ص «ءارعشلاو رعشلا «ةبيتق

 : لوقي يذلا هسفن سيقلا ؤرما مهنم كلذب نييلهاجلا ءارعشلا فارتعا ليلدب

 ماذخ ُنبا ىكب امك ٌرايدلا يكبن اننأل ليحُملا للطلا ىلعاجو
 .ريغتف لوح هيلع ىتأ يذلا :ليحملا للطلاو .امكلحاورأ افطعا يأ :اجوع ١44. ص ء.ناويدلا)
 .ماذح نبا ىوريو .اهيلع ىكبو سيقلا ءىرمأ لبق رايدلا ركذ لجر : ماذخ نباو .انلعل ىنعمب :اننآل

 . (مامح نباو

 :لوقي دادش نب ةرتنع اذهو

 اذهو . (هيلإ اوقبس دقو الإ ىنعم دحأل ءارعشلا ىقبأ له :وه انمهي يذلا ىتعملاو .ا185 ص ,ناويدلا)

 : (هتياور تحص نإ) لوقي ىملس يبأ نب ريهز

 اروركم انظفل نم ًالعم وأ ًاراعم الإ لوقت انارأ ام

 . 755 ص ءيلهاجلا رصعلا ,فيض يقوش .ذ :رظنا

 ٠١. ص ءءارعشلا تاقبط )١(

 .هسفن قباسلا ردصملا (71)

 . ص ء:ءارعشلاو رعشلا (1)

 . 5-5 ص .قباسلا ردصملا (5)



 هللا ودع سيلبإ نأ ركذو» :لوقي مث ؟ال مأ كلذ ناكأ ملعأ هللاف «ليباه ليباق هنبا لتق

 مالسلا مهيلع ءةكئالملا ضعب نأ ىورو» : لوقيو« . . تايبألا هذهب مالسلا هيلع مدآ باجأ

 .6)2١«. .دومثو داعو ةقلامعلا راعشألا تلاق دقو : لضفملا لاق»: فيضيو « . .تيبلا اذه لاق
 سابتقاب هيأر مدي دومثو داعل ارش كانه نأ ندا نم ىلع دري مالس نبا نأ دجنو

 امف أدومثو .ىلوألا ًاداع كلهأ هنأو» : ىلاعت هللا لوقيت (”ميكحلا ركذلا تايآ نم

 هللا لوقيو«داع :يأ 94 ةييقاب نم مهل ىرست لهفإ» :هركذ لج لوقيو.©74ىقبأ
 ناك اذ. . هللا لإ ْمُهُمَلْعَ ال مهدعب نم نيذلاو ٌدومثو داعو . . ِ : ىلاعت

 ؟اهلبق يتلا ممألا ىلإ ةبسنلاب لاحلا امفءانركذ ام ىلع دومثو داع ىلإ ةبسنلاب رمألا اذه
 . .لومحم لوحنم رعش وهف «كلذب ءاعدالا ناك اذإو ءانلصو دق ًارعش نأ نظن ال

 يذلا نزولا ةيلوأ نع ثدحتلا نم دب ال هنإف رعشلا ةيلوأ نع ثدحتتن انمد امو

 لوأ نأ ىلع عقاو داقنلا نيب عامجإلا» نإ :لاقي  مهراعشأ يف ءارعشلا همدختسا

 :هنزوو .ةعئاشلا روحبلا نم : زجرلاو ««")زجرلا يبرعلا رعشلا

 نوكتي دقو ًاءوزجم ىمسيو ءرطش لك يف نيتنثا «تاليعفت عبرأ نم نوكي دقو
 ءرطش لك يف ةليعفت «نيتليعفت نم نوكتي دقو ءاروظتكم ئيسرع تاليفت ثالث نم

 اذهب يمس :ليقو . سفنلا يف عقيو عّمسلا يف ذ لهسي نزو زجرلاو .©”ًاكوهنم ىمسيو
 تدارأ اذإ يتلا «ءازجرلا ةقانلاب هل ًاهيبشتو .هفورح ةلقو .هئازجأ براقتل مسالا

 برعلا لئاوأل نكي ملو ٠ 2 ديدش شاعترا وأ داعترا دعب الإ ضهنت دكت مل «ضوهنلا

 .الاللا7" ص ءبرعلا راعشأ ةرهمج )١(

 . 4 ص «ءارعشلا تاقبط (؟)
 . مجنلا ةروس 5٠-01 ناتيآلا (")

 .ةقاحلا ةروس م ةيآلا (1)

 . ميهاربا ةروس 4 ةيآلا نم (0)
 ديصقلا مظن هنكمي الو زجرلا يف دوجب.نم ءارعشلا نم دجن) 5/١/ يبرعلا بدألا خيرات ءشورف رمع .د (1)

 51١. ص ءنآرقلا زاجعا ,ينالقابلا :رظنا .(الصأ

 . 117-164 ص «يفاوقلاو ضورعلا يف يفاشلا :انباتك رظنا (7)

 . (زجر ةدام) «برعلا ناسل ءروظنم نبا (8)

 ضن



 رعشلا لّوطو دئاصقلا تَدَّصُق امنإو ؛ةثداح يف لجرلا اهلوقي تايبألا الإ رعشلا نم
 بلغألا زجرلا لاطأ نم لوأو : ليقو (20)فانم دبع نب مشاهو بلطملا دبع دهع ىلع

 ايلهاج بلغألا ناكو» : ةبيتق نبا لوقي . "”مرضخملا رعاشلا 151/175١( ت) يلجعلا

 لوقي امنإ هلبق زجرلا ناكو ,هلاطأو ديصقلاب زجرلا هش 0 00 0 .ًايمالسإ

 بحاص «روظنم نبا لوقيو . ن0 رخاق وأ متاش وأ مصاخ اذإ ةثالثل ا وأ نيتيبلا ةنم لجرلا

 زاجم هزاجسم نأو رعشب سيل هنأ موق معزف ,(زجرلا يأ) هيف فلتخا دقو» :ناسللا

 رعشب سيل زجرلا نإ :لاق ليلخلا نإ ليقو . حيحص رعش ليلخلا دنع وهو .عجسلا

 . .رعشلا نم اسيل روطشملاو زجرلا: ليلخلا لاقو .2*”ثالثأو تايبأ فاصنأوه امنإو
 .«2ارعاش رعشلا روحب لئاق ىمسي امك ًازجار هلئاق ىمسيو

 ىلإ ””لسرملا نم اوطخ برعلا نأ نونظملاو» : تايزلا نسح دمحأ لوقيو
 وه عجسلاف .ديصقلا ىلإ زجرلا نم اوجردت مث 0 «زجرلا ىل | عجسلا نمو « عجسلا

 ةيمعتو ةمكحلل ادييقتو .ةهلآلل ةاجانم 0 هاخوت رعشلا راوطأ نم لوألا روطلا
 اومعز .نولوألا ءارعشلا مه قيرغإلا ناهكك برعلا ناهكو , عماسلل ةنتفو 57

 اهنومهلتسيو .ديشانألاب اهنومحرتسي اوناكف .ةهلآلا ءايجنأو ,ماهلإلا طبهم مهنأ

 عجسلا مسا اهيلع اوقلطأ ة ةعقوم ةافقم لمج يف بيغلا رارسأب سانلا نوربخيو «ةيعذألاب

 فقي مل ,("9ةطيسبلا ةدحاولا ةمغنلا كلت نم اهيف امل ةمامحلا عجسب اهل ًاهيبشت

 1١-1١. ص «.ءارعشلا تاقبط مالس نبا )١(
 ىلع ديصقلا عانتما دّصقملا ىلع زجرلا عنتمي سيلو .دصقي املق زجارلاو . ١58 ص «قباسلا ردصملا (؟)

 نم لوأ لهلهملا ناكو 185/1١-١85(« ةدمعلا :رظنا) زجار كاذلو .رعاش دصقملل ليقف ءزجارلا

 .(مل1ا// ١ ةدمعلا :رظنا) دئاصقلا دصق

 .885 ص ؛ءارعشلاو رعشلا (1)
 :هلوق يف لَك يبنلا نع ىور ام كلذ يف ليلخلا ليلدو ()
 رابخألاب دوزت مل نم كيتاأآيو الهاج تنك ام مايألا كل يدبتس

 فصنلاب ءاجو لوألا رطشلا لَو يبنلا ناسل ىلع ىرج ام ارعش تيبلا فصن ناك ول :ليلخلا لاق

 ةدام) برعلا ناسل :رظنا . .تيب الو ءرعش هل لاقي ال تيب فصن نأل ,رعشلا فيلأت ريغ ىلع يناثلا
 .(رجر

 . (زجر ةدام) :قباسلا ردصملا (0)

 .هودصق :ناهكلا هاخنوتو . ىفقملا ريغ رعشلا وه : لسرملا (1)
 . 58 ص «يبرعلا بدأآلا خيرات (7)

 انو



 تحت عقي ملو .هنم لسرملا يأ رعشلا نم لوألا روطلا ةقيقح ىلع ءابدألا وأ داقنلا
 جذامنلا ضعب دروأ دق تايزلا ذاتسألا نأ ول ٌدون انكو 0 نم ةيرعش جذامن يرظن

 .رمألا ةقيقح ىلع فقنل هنم يقتسن ردصم ىلإ انليحي وأ .لوقلا اذه قلطي وهو
 ىلإ دباعملا نم رعشلا لقتناو عانغلا قوذ مهيف ىقترا املف» :لئاق فيضيو

 تددعت مث .زجرلا ناكف ةيفاقلاو نزولا عمتجا ءءادحلا ىلإ ءاعدلا نمو .ءارحصلا
 اذكهو ءنزو جزهللو «نزو لزغللو ءنزو ةسامحلل ناكف ناحلألا ددعتب نازوألا
 (')(ًاروحب اهامس ًانزو رشع ةسمخ يف دمحأ نب ليلخلا اهرصح يتلا نازوألا رئاس ىلإ
 دق .©9كرادتملا هامس رخآ ارحب روحبلا هذه ىلع ةدعسم نب ديعس شفخألا دازو
 روطت يف هعم فلتخن دقو .ديصقلا ىلإ زجرلا نم روطتلا يف ام دح ىلإ هعم قفتن

 يفاشلا يفاولا يفاكلا ليلدلا دوجو مدعل ؛زجرلا ىلإ عجسلا ىلإ لسرملا نم رعشلا
 ىفو «.ءانغلا هردصم رعشلا نأ ىرت تناأف» :هلوقب اذه رربي هنكلو . .ةرهاظلا هذهل

 نم رعشلا ظفلو «ةقانلا يشم عاقيإ نم زجرلاو ةمامحلا ليده نم عجسلا مهذخأ
 هاقلأ ىنعمب رعشلا دشنأ :نآلا ىلإ مهلوقو ,ةحيبستلا وأ ةليترتلا ىنعمب ةيربعلا (ريش)
 .«((29كلذ ديؤيام

 شنلا ةيقبسأب نيلئاقلا نم ريثكب رثكأ ءرعشلا ةيقبسأل نيديؤملا وأ نيلئاقلا نإ
 ىلع «ةيضقلا مسح عيطتسن اننأ نِظأ ال اق عارصلا اذهو ,ركذت ال ةليلق ةلق مه لب

 ةيقبسأب لوقت يتلا ءارآلل ضرعنس لاح ةيأ ىلعو ءرعشلا ةيقبسأ انحيجرت نم مغرلا
 .رثثلا

 مدعو «.هلوانت برقل دوجولا يف مالكلا عاونأ قبسأ رثتلا» :لوقي نم كانه ١

 رثنلاب اوأدب برعلا نإ» :لوقي ينالقابلا نأ درو دقو .«0"2هلامعتسا ةرورضو «هديقت
 هلبقت سوفنلاو هفلأت عامسألا اوأرو هوباطتساو هونسحتسا املف رعشلا ىلإ هنم اولصوتو

 ال اننأ عقاولاو»:لوقي نيسح هط روتكدلا دجن نيح يف .«“ "هب اوفلكتو هوملعتو هوعبتت

 .718- 1 ص :يفاوقلاو ضورعلا يف ذ يفاشلا :انياتك رظنا )0
 .94 نص :يبزغلا بدألا خيرات (')

 ١19. ص .قباسلا عجرملا (5)

 .(7 مقر شماه) 78 ص .قباسلا عجرملا نع القث (0)

 انذلا



 دوعي مث ««ينف رثن هل ناك رصعلا اذه نأ ىلإ نئمطن نأ لاوحألا نم لاحب عيطتسن

 دقف كلذ عمو .هتددح يذلا ىنعملاب رثن هل نكي مل يلهاجلا رصعلاف نذإو» :لوقيف

 وه رثنلا اذه ءنزولا نم هولخو .ةركاذلا فعضل انيلإ لصي مل «صاخ رثن هل ناك

 همكحت يتلا ةينفلا ةجردلا امأ رثنلا نم عون  فورعم وه امكةباطخلاو .«١2)ةباطخلا

 .رثنلا دوجو مدعب لئاقلا يأرلا اذهب ذخألا عيطتسن الو ءرخآ رمأ اذهف

 .«©9. رعشلا نم نسلألا ىلع ًانارودو ةأشن مدقأرثنلا نإ» :لوقي نم كانهو - ؟

 هل يذلا ينفلا رثنلاو ءرثتلا نم عون وه يذلا يداعلا مالكلا نيب قرفن نأ انه انيلعو

 نأ» ب اذه هلوق رربي هنكلو ...هدصق يذلا رثنلا ام ديدحتلاب ملعن الو .هصئاصخ
 دنتساو .”)«رعشلا ةياورب اومتها امك هتياورب برعلا متهي ملف ًالذتبم حبصأ رثك امل رثنلا
 تملكت امم رثكأ روثنملا ديج نم برعلا هب تملكت ام :قيشر نبا لوق ىلإ كلذ يف

 ,(©هرشُع نوزوملا نم عاض الو «هرشع روثنملا نم ظفحي ملف ,نوزوملا ديج نم هب

 .رعشلا نم رثكأ برعلا مالك يف روثئملا نأ ىلع سانلا عمتجا دق هنإ :لاقيو

 اهقالخأ مراكمب ءانغلا ىلإ برعلا تجاتحاف ًاروثنم هلك مالكلا ناكو» :قيشر نبا لوقي
 .داجنألا اهناسرفو «ةحزانلا اهناطوأو ءةحلاصلا اهمايأ ركذو ءاهقارعأ بيطو

 اومهوتف ميشلا نسح ىلع اهءانبأ ٌلدتو هيكل ىلإ اهَسْفْنأ ٌرهتل داوجألا اهئاحمسو

 هب اورعش مهنأل ءارعش هوّمس هنزو مهل مت اًملف «مالكلا نيزاوم اهولعج ضيراعأ
 . ((20اونطف أ

 يف رم مث ءالوأ دجو رثنلا نب لوقت يتلا ءارآلا ضعب انيأر نأ دعب ءنآلاو : 
 ىلع تدمتعا ءارآلا هذه نإ :لوقلا اننكمي هنإف ؛ًارعش حبصأ نأ ىلإ ةديدع قرط
 :امه «نيساسأ

 )١( ص ءرثنلاو رعشلا ثيدح نم 70-74.

 . 88/١ يبرعلا بدألا خيرات .خورف رمع .د(05)

 .هسفن قباسلا عجرملا 2

 . 781// ١ نييبتلاو نايبلا : يف اذه رظناو .ا؟١/١ ةدمعلا (5)

 زجعي ام يف يضاملا عاجشلا ءّدَجَنو ّدِحَن اهدرفم :داجنألاو .471/1 رهزملاو .هسفن قباسلا ردصملا (6)

 .رعشلا نازيم وهو ءضورع عمج :ضيراعألاو .هريغ
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 بدألا يف رعشلا ىلإ رثنلا اهربع يتلا ىلوألا ةلحرملا ناك عجسلا نإد ١

 رعشلاب عمسن : نأ لبق كلذو .مدقلا يف ةبراض ةيوامسلا بتكلا نإ»-'؟

 ةميدقلا روصعلا يف ينفلا رثنلا ةأشن ىلإ تدأ يتلا يه بتكلا هذه لعلو .ءارعشلاو

 00 ريوط نمزب رعشلا دجوي نأ لبق ةديعبلا

 : ةيلاتلا رومألاب رعشلا ةيقبسأب لوقلا صيخلت نكميو

 ىلع فطاوعلا ةبلغ نم اهيف امب اهتلوفط يف ةيناسنإلا ةايحلا ةعيبط نإ ١
 بناجلا نع رّبعي  رعشلا وهو الأ  يلوق نف دوجو يضتقت تناك .يلقعلا كاردإلا
 . ناسنإلا دنع ينادجولا

 هذه هتلقانت يبدأ نف مدقأ رعشلا انيأر ء ممألا نم ةمأ ةيأ بدأ خيرات انلمأت اذإ ١

 .نامورلاو نانويلا دنع لاحلا وه امك قمألا

 يف لاحلا وه امك .رثتلا باّتك ىلع مهتاايزو ةمأ ةيأ خيرات يف ءارعشلا ةرثك ٠
 . يلهاجلا رصعلا

 نم ةرخأتم ةلحرم يف ةداع يتأي نودملاو ,هئيودتل ةباتكلا بلطتي رثنلا نإ 4

 رسيأ رعشلا ظفح, نأل ,رصع دعب ارصع ىوري رعشلا نأ دجن نيح يف .ةمأ لك خيرات

 .رثنلا ظفح نم

 مكلا ثيح نم ال رعشلاب يلهاجلا رصعلا نم انيلإ لصو يذلا رثنلا ساقي ال.

 .فيكلا ثيح نم الو

 : ىلي امب هلمجنف رثنلا ةيقبسأب لوقلا امأ

 نم هوروط مهنإ :يأ ءرعشلا ىلإ هنم اولصوتو رثنلاب اوءدب برعلا نإ ١-
 .ديصقلا ىلإ زجرلا نم اوجردت مث .زجرلا ىلإ عجسلا نمو .عجسلا ىلإ لسرملا

 . هلامعتسا ةرورضو «,هديقت مدعو .هلوانت برقل رعشلا نم قبسأ رثدلا - 1

 مالسإلاو ةيلهاجلا يف يبرعلا بدألا نع ًاللقن) 76١. ص «.يدألا دقنلا يف ةمدقم « هللادبع نسح دمحم .د )١(

 ١١(, ص .ةلاحك اضر رمعل

 ؟



 يف ينفلا رثتلا ةأشن ىلإ تّدأ اهلعلو .مدقلا يف ةبراض ةيوامسلا بتكلا نإ “ 

 .ليوط تقوب رعشلا دجوي نأ لبق ةميدقلا روصعلا

 ؟رعشلاب هنف نع رعاشلا رّبعي اذامل :وهو ءهانحرط دق انك يذلا لاؤسلا امأ

 عفاودلا نأل ؛رثنلاب رّبعي الو رعشلاب رّبعي ربعي نيح رعاشلا نأ هب ملسملا نم :هباوجف
 وه ...يرعشلا ريبعتلا هيف نوكي عضو يف هلعجت» ةينادجولا ةلاحلاو سيساحألاو

 نم رعاشلا دنع ام ىلع دمتعي «ءيش لك لبق .رعشلاف «يفاكلا ديحولا ريبعتلا

 .اهتاذ يف ةيرعش ةدام اهمدختسي يتلا عوضوملا ةدام نوكت ال ٍذئدنعو ةيرعش «ةريصب»

 ةلاحلا لاجم ىف تلخد اهنأل كلذك نوكت اهنكلو «ةريصبلا هذه نع ةلقتسم
 ربعي يتلا ةظحللا نآل ءرعشلاب ال رثلاب رّبعي يذلا بيدألا ىلإ ةبسنلاب امأ (©'>ةيرعشلا
 عيطتسي الو .هركف يف لوجي امع ريبعتلا اذهل ةيفاكلا ةديحولا ةقيرطلا يه رثتلاب اهيف
 هنف جرخي نأ ىلع ًارداق بيدألا ناك اذإ امأ . . يرثنلا بلاقلا اذه يف الإ اهجرخي نأ
 دب ال هنأل ؛نيبلاقلا نم ٌىأب مكحتلا عيطتسي ال هنإف «يرثنو يرعش :نيبلاقب يلوقلا

 لك يف ةينفلا هتبرجت اهنم «ةريثك رومأل عضاخ اذهو ءرخآلا ىلع دحاو ةبلغ نم

 اذهو .بيدألا هنع ربعي يذلا عوضوملا ةعيبطو هسيساحأو «ةيسفنلا هتلاحو ءامهنم

 .لمعلا اذه ديسجتل ,دحاو لمع يف نينفلا نيب نانفلا جزمي نأ نم عدمي ال

 . يقلتملا ىلإ هليصونو

 : ةيبدآلا ةساردلاو سدألا

 مسقي نم كانهو .ىرخأ ةرم تافيرعتلا درسل يعاد الو .بدألا انفرع نأ قبس

 بدألاو .نانفلا هعدبي يذلا بدألا كلذ وه :يئاشنإلا بدألا :نيمسق ىلإ بدألا

 بدألا لوانتي وهف ءهنع ةرخأتمو يئاشنإلا بدألل ةيلات ةلحرم يف رهظي :يفصولا

 . . يئاشنإلا بدألا ةسارد وه وأ ."7مكحلا وأ ميوقتلاو ليلحتلاو ريسفتلاب يئاشنإلا

 : نيمسق ىلإ ةيبدألا ةساردلا مسقي نم كانهو

 .©29يبدألا دقنلاو بدألا خيرات

 1١78. ص ؛«هنوئفو بدألا «ءليعامسا نيدلا زع .د )١(

 . 31/7 ص «يبدألا دقنلا يف ءمالظ دعس .دو "9 ص .يلهاجلا بدآلا ,.نيسح هط .د (؟ر

 .959-71 ص «يبدألا دقنلا يف ةمدقم هللا دبع نسح دمحم .د : ليصافتلا نم ديزمل رظنا ()
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 : (؟)ةيبدألا روصعلا

 دقو ةينمز بقح ىلإ ةيبدألا روصعلا ميسقت ىلإ بدألا يخرؤم مظعم بهذ

 اننكميو . . . ةيخيراتلاو ةيسايسلاو ةينيدلا تاريبغتلا ىلع هذه مهتاميسقت يف اودمتعا
 : يلي اميف كلذ زاجيإ

 ١ مالسإلا لبق «يلهاجلا رصعلا .

 ءافلخلا ةلود رخآ ىلإ مالسإلا روهظ نم هب دصقيو : يمالسإلا رصعلا-؟١

 .(م <<:/ ه 5١١ ةيومألا ةلودلا مايقو «نيدشارلا

 .ماله0/ اه ١7 ىلإ م5561/-ه 4١ ةنس نم ًأدبيو :يومألا رصعلا

 .ةيومألا ةلودلا رخاوأ ىلإ مالسإلا روهظ نم : يمالسإلا رصعلا لعي نم كانهو

 : هيلع قلطيو «نيدشارلا ءافلخلا ةلود رخاوأ ىلإ مالسإلا روهظ نم : : كلذ مسقي مل

 . يومألا رصعلا ٠ هيلي يذلا رصعلا يمسي مث ٠ مالسإلا ردص رصع

 :امه «نيمسق ىلإ همسقي نم كانه : يسابعلا رصعلا -

 / ه 1437 مالو /ه ١7 ةنس نم دتميو : لوألا يسابعلا رصعلا أ
 دمحم نب رفعج) هّللا ىلع لكوتملا رشاعلا يسابعلا ةفيلخلا ةافو نم: يأ .مم١

 هلاتغا ثيح ءارماس ىلإ داع هنأ ريغ «قشمد ىلإ هتمصاع لقن لواح يذلا ؛ (مصتعملا
 ةفالخللا طاطحنا ةيادب هتوم ناكو ءرصتنملا ربكألا هنبا عم كارتشالاب كارتألا ةداقلا
 . (9ةيسابعلا

 :مااودب ها م 811 /ه5741/ ةنس نم دتميو يناثلا يسابعلا رصعلا ب
 روصنم نب هّللا دبع) مصعتسملا نيثالثلاو عساسلا يسابعلا ةفيلخلا ةافو نم : يأ

 فحزلا ّدص نع زجع يذلا .دادغب يف نييسابعلا ءافلخلا رخآ وهو (رصنتسملا

 . ١5-10 ص «يلهاجلا رصعلا ءفيض يقوش .د :رظنا (1)
 .ا"ه٠1-18 / ١ نايعألا تايفو ,ناكلخ نبا :رظنا (1)

 اذ



 اهلهأ باقرب فيسلا, لمعأو دادغب لتحا نأ دعب هلتق يذلا وكالوه ةدايقب يلوغملا

 : يه ( ماسقأ ةثالث ىلإ رصعلا اذه مسقي نم كانهو

 .م81 /اه 147 - م٠0 / ه ١17 لوألا يسابعلا رصعلا -أ

 .م 145 / اه "4 -م 851١ /ه ؟41/ يناثلا يسابعلا رصعلا - ب

 هلل عيطملا ةفالخ يف ماعلا اذه يف دادغب 29نويهيوبلا لخد نأ دعب كلذو

  مهيديأ يف ةبوعلأ ادغ يذلا نورشعلاو ثلاثلا ةفيلخلا وهو (ردتقملا نب لضفلا)

 .ةيمسا ةفالخلا تحبصأو

 .م ٠١66 / ده ::ال- م1445 / هالال# يهيوبلا رصعلا أ

 .م17؟58/ه5655-م ١٠١68 /ه 55 يقوجلسلا رصعلا - ب

 -م11708/-ه 505 ةنس نم أدبيو : يرتتلا رصعلا وأ يلوغملا رصعلا 4

 .رصمب ةيسنرفلا ةلمحلا ةيادب ىلإ : يأ .م 98/!1/ه 7

 . اذه انموي ىلإ م 174/8/ ه ١7١7 نم أدبيو : ثيدحلا رصعلا -

 ءبقح ثالث ىلإ ةيبدألا روصعلا ميسقت ىلإ أجلي نم نيخرؤملا نم كانهو
02 

 . 2 يه
7 

 يأ يومألا رصعلا رخآ ىلإ ةيلهاجلا روصعلا مدقأ نم أدبيو : ميدقلا بدألا-١

 .م 1000 / ه ١89 ةنس ىلإ

 )١( /ا/ ةرهازلا موجنلا 784-15 .

 نسحلاو (ةلودلا دامع) يلع : هؤانبأ ىلوتسا . هيوب عاجش وبأ اهسسأ . يمليد لصأ نم ةيسراف ةرسأ) (7)
 تايفو .؛ناكلخ نبا :رظنا .دادغيو نامركو زاريشو ناهفصأ ىلع (ةلودلا زعم) دمحأو (ةلودلا نكر)

 .4585- غ*ه /: ١ نايعالا

 08/١. يبرعلا بدألا خيرات .خورف رمع .د :رظنا (9)
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 ىلإ مالد» مه 5 ةيومألا ةلودلا طوقس نم أدبيو :ثّدخحملا بدألا ١

 . يداليملا رشع عساتلا نرقلا علطم

 . اذه انموي ىلإ رشع عساتلا نرقلا علطم نم أدبيو :ثيدحلا بدألا

 ةرتف لوطل لف ء ماسقأ ىلإ روصعلا هذه ميسقت ىلإ نيخرؤملا ضعب بهذيو

 0 ماسقألاو ءرصعلا

 ١ مالسإلا لبق ام : يلهاجلا رصعلا .

 ىلإ مالسوالا روهظ لوأ نم كلذو «مالسإلا ردص وأ : نيمرضخملا رصع  ؟

 .ماك“ / ه م ةيومألا ةلودلا مايقو « نيدشارلا ءافلخلا ةلود رخآ

 ٠ هاما /ه : يومألا رصعلا ١ملام.

 ىلإ مسقيو .م 1108/ ه 01 ما/١0/ ه ١7 :يسابعلا رصعلا

 : ةيلاتلا بقحلا

 ,م 940 ./ ه4  مال١0 / ه 17 دادغب ةبقح : ىلوألا ةبقحلا أ

 /اه 501- م1566 /اه :؛؛4ال ةقجالسلا ةبقح :ةشلاثلا ةبقحلا ج

 .م ا

 :نيرصع ىلإ رصعلا اذه مسقي نم كانهو

 لماله0/ اه ”١ ةنس ةيسابعلا ةلودلا مايقب أدبي :لوألا يسابعلا رصعلا - ١

 .قارعلا يف ةيهيوبلا ةلودلا مايق ىلإ : يأ ءم 440 / ه ا“:

 /ه'8 ةنس ةيهيوبلا ةلودلا مايق نم أدبي : يناثلا يسابعلا رصعلا - ١
 .دادغب راتتلا لوخدب : يأ ءم 1108 / ه 555-م 0

 :ةيلاتلا بقحلا ىلإ مسقيو : يسلدنألا رصعلا

 .هسفن قباسلا مجرملا )١(

 لع



 /ه 178-ما/1 ه4 ةنس سلدنألا نيملسملا لوخدي أدبتو : ةالولا ةبقح ١

 . كانه نييومألا ةلود مايق ىلإ يأ . م0

 ١ ةنلس أدبتو :فئاوطلا كولمو ةيمأ ينب كولم ةبقح ١78 م ه5 / ه -

 ه :م / ٠١9١ نيدحوملاو نيطبارملا رصع ىلإ : يأ .م .

 ءم 117 /ه570-م١9١1 /ه5/86 ةنس أدبتو : نيدحوملاو نيطبارملا ةبقح 1“

 .رمألا ينب ةلود مايق ىلإ : : يأ

 مهما /ه 517١ ةنس أدذبتو :رمحأألا يغب ةلود ةبقح

 . سلدنألا نم نوملسملا درُط نيح : يأ ءم 0١
 «م1098/اها١7 م 117؟88/ ه 565 ةنس نم أدبيو : يكرتلا رصعلا 5

 .رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا ةيادب ىلإ : يأ

 . مويلا ىلإ م 7/94/8١/-ه ١717 ةنس نم أدبيو :ثيدحلا رصعلا

 : يلاتلا ميسقتلاب لخأتسو

 ١ - مالسإلا لبق ام : يلهاجلا رصعلا .
 .م 555 / ه ؛٠ ةنس يهتنيو مالسإلا روهظب أدبيو :مالسإلا ردص رصع ١

 يهتلنيو .م5560/ه 4٠ ةنس أدبيو :يومألا رصعلا-"*

 .ماله٠١/ ه 1175 ةنس

 يهتليو .ماله١/ ه ١م5ةتنساأدبيو :يسابعلا رصعلا-:غ

 .م /١1908 ه 705 ةنس

 ةنس يهتنيو مالا1"/ه 948 ةنسأدبيو :يسلدنألا رصعلا 5

 .م ١1591١ /ه 1/

 يهتنيو م 1158/-ه 555 ةئس ًأدبيو :ينامثعلاو يكولمملا رصعلا 5

 م /١748 اه 11711 ةنس

 .نآلا ىلإ - م 17448/ ه 1117 ةنس أدبيو :ثيدحلا رصعلا -

 امو ؟هروصع ىلإ ميسقتلا اذه تازيمم ام .نآلا حرطي يذلا لاؤسلاو

 ؟رخآ ميسقت ىلإ ءوجللا اننكمي لهو ؟هتايبلس

 م



 يف ًارشابم ًاريثأت رثؤت ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا نأ هيف كش ال امم
 «ةيسايسلا فورظلا نأ ودبي امك  نكلو «ريثأتلا اذه ةرهاظ مد انسلو .بدألا

 خيرات نومسقي نيخرؤملا مظعم كدحجمت اذهلو «ةيبدألا ةكرحلا ىف ة ًاريثأت رثكألا يه

 اذه ىلإ ءوجللا نم لب ال ناكو .انيأر امك ةيسايسلا روصعلا ىلع نيدمتعم بدألا

 تاميسقتب ةادانملا نم مغرلا ىلع .روصعلا ربع يسايسلا ريغتلا بكاوي يذلا ميسقتل قتلا

 قبطي يذلا  ميسقتلا اذه تايبلس امأ . . .اهب ذخألا ةيمهأ اهباحصأ ىري ىرخأ

 : يهف .ةيسردملا ةيرظنلا وأ يسردملا جهنملا

 اهطبرتو .روصع ىلإ يبدألا خيراتلا ميسقت ىلع دمتعت ةيسردملا ةيرظنلا نإ- ١

 .ةيعبتلا فقوم يف بدألا لعجت لب «نيقباطتم امهلعجتو ةيسايسلا روصعلا ىلإ
 . ضعبلا اهضعب عم روصعلا لخادت ركنت لب ةيرظنلا هذه لهاجتت  ؟

 هل يذلا يميلقولا وأ يئيبلاو يناكملا ساسألا يغلتو ينامزلا ساسألاب لخأت

 . بدألا ىلع رثألا ربكأ

 ماكحألاب يفتكتو ءابدألا دنع ةيدرفلا عزاونلا لمهت ةيسردملا ةيرظنلا نإ - ؛
 .طاطحنالاو دوكرلاو طوبهلاو ةدوجلاو يقرلا ثيح نم ءرصع لك لوح ةماعلا

 ءابدأ نع نيلثمملا مهلعجتو .نيروهشملا ةمقلا ءابدأب ةيرظنلا هذه متهت ه
 كلذ يف بدألا ىلع ةينفلا مهلامعأ لالخ نم طاطحنالا وأ يقرلاب مكحيو ءرصعلا
 .رصعلا

 ىلع «ةمقلا ءابدأ نوهاضي دق نيذلا «نيدوجملا نيّلقملا ءابدألا لهاجتت 5
 «ةدوتملاب فصتي يذلا مكلاب متهت اهنإ :لوقن نأ نكميو ينفلا  مهجاتإ هلق نم مغرلا

 ,ًايئاهن مهركذت ال ةرظنلا هذه نأ كلذب ينعن الو ةّلقلاب فصتي يذلا فيكلا لمهتو

 : .ةرورضلا يعدتست نيح مهيلإ ريشت لب

 خيرأتل ًاماع الكيه ددحتو مسرت نأ تعاطتسا ةيرظنلا هذه نإف «لاح ةيأ ىلعو
 يف - اهنإف «ةيرظنلا هذهل دقنلا اذه هيجوت نم مغرلا ىلعو 00 روصعلا ربع بدألا

 ,رصعلا فيض يقوس 78٠١ 0 ٠ «ءص «يبدألا دقنلا يف ةمدقم هللا ديع نسحب لمحم .د :رظنا )١(
 .17- ١١ ص ءيلهاجلا

: 



 طيلست ىلعو ةةيندألا تاهاجتالا نم ريثك ةيطغت ىلع رداقلا جهنملا ىقبت - انرظن
 اهب فيرعتلا را يتلا ىرخألا جهانملا نم رثكأ ةماع ةفصب بدألا 1 ءوضلا
 ؛ 210 ذاجيإب

 ,رعشلاك ءهدح ىلع نف لك ةساردب ةيرظنلا هذه متهت : ةيبدآلا نونفلا ةيرظن -أ
 هدادتما ربع دحاولا نفلل خرؤت ؤتو .كلذ ريغو وحنلاو ءةباطخلاو .ءارعشلا مجارتو
 رعاشلا جاتن ءىزجت اهنأ اهتايبلس نمو . . .لحارملا رخآ ىلإ روصعلا مدقأ نم ا
 ءصنلا بحاص لمهت اهنأ امك .جاتنإلا يقاب لمهتو .ةبولطملا ةيئزجلا ذخأتو رسولا
 .هصنب متهت يذلا تقولا يف

 داقعلا ةسارد اهلاثمو «سانجألا ملع ىلع موقت :سنجلا صئاصخ ةيرظن - ؟
 وه امك  يمورلا نباو .ةينانويلا ةيلقعلا صئاصخل لثممك يمورلا نبا ةيرعاشل
 . . ةيسراف مأو يمور بأ نم دادغب يف دلو ةيسابعلا ةلودلا ءارعش مظعأ نم - 3

 دوجو ةرورضلاب ينعت ال ةيقرعلا قورفلاف . . هتيرقبع يف يسرافلا ينانويلا هثارت
 رصعلا يف سرفلاو برعلا ءارعش سردن نيح ةصاخو . . . ينفلا عادبولا يف قورف
 .ةغللا كلذكو «نيدلا دّحوتو .تطلتخا دق قارعألا نأ دجن « يسابعلا

 موقت امنإ ءةمات ةلزع يف شيعت ال .بادآلا نأ ىلع زكترت :ةيفاقثلا ةيرظنلا -
 «صاخلا هعباط هل ناك ةيبرعلا ةريزجلا بدأ كلذ لاثمو . . . .رثأتلاو ريثأتلا أدبم ىلع
 ترهظف «ًافلتخم ًاعباط بستكا ىرخألا تافاقثلاب رثأتو .راصمألا ىلإ اهرداغ نيحو
 . ةفولأم ريغ بيلاسأ لمعتساو «ةديدج ضارغأ هيف

 ىلإ هريكاوب ذنم هتساردو «نيعم ينف هاجتاب متهت :ةينفلا بهاذملا ةيرظن - ؛
 ةرهاظ ةسارد وأ .عبطلا ءارعش لباقم ةعنصلا ءارعش ةساردك ,هطاطحنا مث هراهدزا
 . يسنامورلا هاجتالا ةسارد وأ ءرعشلا يف عيدبلا

 ناكملا رثأ يأ « يناكم ساسأ ىلع بدألا ةساردب متهت : : ةيميلقإلا ةيرظنلا
 بدألا وأ ءيرصملا بدألا وأ .ىرقلا ءارعش وأ ةيدابلا ءارعش ةسارد وحن .بدألا يف
 . جهنملا اذه يف ًاحضاو ةئيبلا ريثأت نأ دجن انه نمو , ينيطسلفلا

 .هسفن قباسلا عجرملا )١(
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 ظ

 ةيرثنو ةبرعش تاراتخم
 :ةيلاتلا ةيبدألا روصعلا نم

 يلهاجلا رصعلا ١
 يمالسإلا رصعلا ١
 يومألا رصعلا * 
 يسابعلا رصعلا - 4

 و





 ان
 يلهاجلا رصعلا

 ()سيقلا ٌئرما ةقلعم نم - ١
 (ليوطلا نم)

 (570 لّمْوَحف ناو لا نب عمرنا ٍطَقِسب رلِزْنَمَو بيبح ىركْذ ْنِم ِكِبناهِق

 وهو « حورقلا وذو «ليلضلا كلملا هل لاقي .يدنكلا 0 .ورمع نب ثراحلا نب رجحت نب سيقلا ؤرما وه 2ع(

 رمأو - ًاقشاع اهل ناكو - عنص ام ةمطافب رعاشلا عنص امل هوبأ هدرط «ىلوألا ةقبطلا نم .دجن لهأ نم
 نأ ىلإ ًاديرط يقبو ءهدرطف هابأ كلذ غلبف ذئدعب مظن هنكلو ءرعشلا لوق نع هاهنو «هنع افع مث «هلتقب
  نوُمدب كاذنيح ناكو .دسأ ينب يديأ ىلع نافطغو دسأ ىلع ًاكلم ناك يذلا  هيبأ لتقم ربخ هلصو

 ًادغو ءرمخ مويلا ءًادغ ركس الو مويلا وحصال ءًريبك همد ينلمحو ًاريغص ينعيض» :لاقف - تومرضحب

 دالي يف  يناسغلا ثراحلاو «لأومسلا ىلإ لصو نأ ىلإ «لئابقلا دجنتسي «هيبأ رأث بلطي ذخأو .«رمأ

 «ئزماب دسأ ينب نم لجر ىشوف .ًافيثك ًاشيج هيلإ مض يذلا - ةينيطئطسقلا يف مورلا رصيقو  ماشلا

 هيف عرسأف .اهسبل هيلإ تلصو املف .بهذلاب ةجوسنم ةمومسم يشو ةّلحب هيلإ ثعبف ءرصيق ىلإ سيقلا

 هذه هتلحر اهيف فصي «ةريثك راعشأ هلو .اهيف تام يتلا ,ةرقنأب كاذنيح ناكو .هدلج طقسو «مسلا

 ص ءءارعشلاو رعشلاو .117- 1 ص «ءارعشلا تاقبطو 49//117-1١7. يناغألا : يف هتايح رظنا

 ,ا"اله 58/1١" بدألا ةنازخشو .هك 7

 نعظ رظتناف ءاهئاقلب ىظحي ال ناكو «ليبحرش همع ةنبا ةزينع قشعي ناك هناف هذه هتقلعم ةبسانم امأ

 يف نعرشو «نهبايث نوضن «ةزينع نهعمو ىراذعلا تدرو املف .لجلج ةراد ىمسملا ريدغلا ىلع يحلا

 نأ دعب الإ نهبايث نهيلإ عفديال نأ ىلع فلحو «نهبايث سيقلا ؤرما عمج ذئنيح .ءاملا يف سامغنالا

 ةزينع هتلمحو «هتعتما نمسق نلحترا املف ,نعبش ىتح نلكأو هتقان رقعف .نلعفف «تايراع هيلإ نجرخي

 . 7-8” ص ءعبسلا تاقلعملا حرش :رظنا .اهلبقي جدوهلا يف هسأر لخدي لعجف ءاهجدوه مدقم ىلع

 ١7 - ١١ ص .تايلهاجلا لاوطلا عبسلا دئاصقلا حررشو

  .ًادحاو دارملا ناك ولو «نينثالا ةبطاخم يفءارعشلا ةداع ىلع هيبحاص امهب ديري «نينثالل رمأ لعف :اقق (؟)
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 اهُمْسَر ُفْعَي مل ٍةارقمْلاَف َحِضوُشف
 اهِتاصَرَع يف مآارألا َرَعَب ىَرَت

 اوُلُمَحَت موي ٍنيِبلا ةادغ يئاك

 ةَقاَرَهَم ةَرْبَع ؟يِئافِش نإو

 اهَلْبَق ِثِرْيَوْحْلا مآ ْْس كبادَك

 ا ُكَسمْلا َعوضَت اَنَماَق اذإ

 ًةَباَبَص ينم نْيعْلا ٌحرمُك ٌتَضاَق
 ٍحِلاَص نْهْنِم كل ل تر

 يتيم ىراذعلل ترفع مويو

 اهيخلب َنيِمتْرَي ىراَذعلا ّلْظَف

 ١ لامشو بونَج ْنِم اهتَجَسن اَمِل ء 6 0 © م< -

 (©لْفُلُف ةئاك اهناعيقو

 6 لظنح ُكِق ٌتِقان ّيَحْلا تاَومَس ىَدْل

 (©9 لمَجَتَو ىسأ َكِلْهَت ال َنوُلوفَي
 سالب ه

 6 راع نم ٍسراد را َلْنِع لهف

 ليلا باب يلا هاير
 © لْفْنَرَقلا اًيَّرِب ٌتَءاج ابّصلا م ميس

 م60 - ©0 هَ 8 47 ">”

 فل يلمحم يعمد لب ىتح رحنلا ىلع

 © لجْلُج ٍةَراَذِب موي امّيِس الو

 00 لّمحتُملا اهروك ْنِم ابَجسَع اَيَف
 3و لسفملا .نيقمّتلا فاَدُهَك محشو

 # ا *

 بلقت نونلا هذه نأل ءلصولا لاح- يف أافلأ نونلا تبلقف ,ديكأتلا ةهج ىلع .نونلاب «نفق دارأ :ليقو ح

 لوخدلاو .ةبوبحملا لزنم ناكم :ىوللا طقسو .فقولا ىلع لصولا لمحف فقولا لاح يف ًافلأ

 . ناعضوم : لموحو
 .رادلا راثآ نم ضرألاب قصل ام :مسرلاو .اهرثأ حمني مل :فعي ملو .ناعضوم :ةارقملاو حضوت )١(

 ,كلذك لامشلاو . بوئجلا حير : بولجلاو

 .اهتحاس :رادلا ةصرعو . ضيبلا ءابظلا يهو .مئثر اهدحاو : مآرألا (1)

 . حلطلا رجش نم :تارمسو .اولحترا :اولمحتو .ةقرفلا :نيبلاو .ةوحضلا :ةادغلا (1)
 .نزحلا : ىسألاو .بكارملا : يطملاو .ةعامجلا :بحصلا (5)

 ىنعم نمضتي ماهفتسا انهو . يكبملا :لوعملاو .رثألا :مسرلاو .ةبوبصملا :ةقارهملاو .عمدلا :ةربعلا (0)

 .راكنإلا

 . لبج : لسأمو . كتداعك :كبادك (1)

 .ةبيطلا ةحئارلا :ايرلاو .رشتنا :عوضت (10)

 . لئامح عمجلاو . فيسلا هب لمحُي يذلا ريسلا :لمحملاو .قوشلا ةقر .ةبابصلاو .تلاس :تضاف (8)

 . هئيعب ريدغ : لجلج ةراد (5)

 .لحرلا :روكلا )٠١(

 .صلاخلا ضيبألا ريرحلا : سقمدلا )١١(



 ل ع 5 وي

 نلدما اذه ضعب الهم ْمِظاِفَأ

 يلتاق 5 يح كرا

 .ء .٠ هموع 2 6

 () يلمجلاف يِمْرَص ِتْعَمْزا دق تنك نإو

 (©© لّسْنَت ِكبايث ْنِم يبايث يلف
 0 را هع

 © لَمْفَي ّبلقلا يرُمأت امهم ِكنأو

 (9 لّثقُم ٍبْلَك ٍراَشْعَأ يف ِكِيَمْهَسس يبرضتل الإ ٍكاَنْيَع ْتْمَرْكاَمَو
 #*و 8# *

 0 ,لجتجشاك ةلوقصم اهّيئاَرَت
 20 لْلَحُملا ٌرْيَغ َّء ِءاملا ٌريِمَت اهاَذغ

 © لِفطُم َةَرْجَْو شو ْنِم ٍةَرِظاَنِب

 0« لطعمب آلو ُهتَّصَن يه اَذإ

 4 لكفعتُملا هلا ةلختلا ونِقك ِثيثأ

 0100 لَسْرُمو ىُم يف ٌصافِْلا ُلِضَ

 يبث دم# ه 2

 ةضافم ريغ ًءاضْيَب ةيفيتم

 ٍةَرْفَصِب ضال ٍةاناقُملا ركبك
 كت 5 5-2 ُ ّ .

 يقتتو ٍليسأ نع يدبتو دصت

 ٍشحافب َسْيل مئرلا ٍديجك ٍديجو

 محاف ا نتملا 0 عرفو

 العلا ىلإ تاروت هرِئاذدغ

 .هيلع تمزع :يمرص تعمزأو .ةزينعل بقل وه :ليقو ءهتبحاص يهو .ةمطاف ميخرت :مطافأ )١(

 . ينسحأ : يلمجأو .رجهلا : مرصلاو
 .طقست :لسنتو .بلقلا ىنعمب اهلعج :بايثلاو .دحاو قلخلاو ةقيلخلا .كتذآ :كتءاس (؟

 .رابختسالاو ماهفتسالل ال ريرقتلل لوقلا اذه ىلع تلعخد ,ماهفتسالل فلألا : كرغأ (1)

 .ًارسكم : ًارشعمو . داقنم للذم : لثقمو .تلاس :تفرذ (5)

 .نطبلا ةيحخرتسملا :ةضافملاو .نطبلا ةمخض الو «ةلهرب تسيل يتلا محللا ةفيفخلا :ةفهفهملا (5)

 .ةضفلا ةكيبس :ليقو .ةآرملا :لجنجسلاو .ردصلا نم ةدالقلا عضوم يهو ةبيرت عمج :بئارتلاو

 :لاقي .ةطلاخملا :ةاناقملاو .ةماعئلا ضيب لوأ :انه دوصقملاو .هلثم هقبسي مل ام :ءيش لك نم ركبلا (7)

 للحي مل :للحم ريغو .بذعلا ديفملا ءاملا :ريمئلاو .رخآلاب امهدحأ طلخ اذإ : نيئيشلا نيب تيناق

 .فاص وهف «هردكيف دحأ هب لزني مل يأ ؛هيلع

 :ةرجو .اهنيع اهب دارأ : ةرظانلاو .نيللا ليطتسملا دخلا ةفص  ليسأو .رهظت : يدبتو . ضرعت :دصت (17)

 .لافطأ اهل يتلا :لفطملاو .ءابظلا : :ةرجو شحوب دارأ « عضوم

 لك نم دومحملا ردقلا زواج ام : شحافلاو . ضايبلا صلاخلا ضيبألا يبظلا :مئرلاو .قنعلا :ديجلا (8)

 . هيلع يلح ال يذلا :لطعملاو . هتعفر : هتصنو . .ءيش

 ةلخنلا قذع :ونقلاو .ريثك :ثيثأو .رهظلا .هلامشو بلصلا نيمي نع ام :نتملاو .ماتلا رعشلا : عرفلا (9)

 . ضعب يف هضعب لخد يذلا يلدتملا : لكذعتملاو . مركلل دوقنعلا لباقي وهو

 حاهدرفم :صاقعلاو .تاعوفرم :تارزشتسمو .رعشلا نم ةباؤذلا يهو ةريدغلا اهدرفم :رئادغلا )٠١(

 ال



 ٍرّصْحُم لييجلاك ٍفيطَل حشكو

 اهِشاّرف قو كسلا ُتيتَف يِحْضتو

 تاع نثش ريغ صخر وطغتو

 اهّنأكء ءاسعلاب ,مالظلا 2 يضت

 ًةَباَبَص ٌميلحلا وْنُرَي اهلثم ىلإ
 ابّصلا نَع لاجّرلا ٌتاَياَمَع ْتْلسَت

 يل ىَوْل كيف رمضخا ب تدل

 ارح ىََأ رخبلا 0 لل

 يلجنآ الأ شل ُّلِبَللا ب الأ

 222 ,للتشا يوقسلا ٍبوبنأك يقاسو

 0 نع قطَتنَت مل ييفلا موت

 © لحس كيوان وأ ٍِيَظ ٌعيراسأ

 4 لتّبتُم ٍبِجاَر يِسْمُْم ٌةَراَنَم
 07 لَوجمَو عد ني تركب م1

 ” لسمب رح ْنَع يِداؤُ سلو
 5 يتم ع ِهِلاَذْعَت ىَلَع حصن

 0 يلح م مومهلا عولأب يلع
 9 رسكلك هاكر ارامل

 0 ”لغمأب ٌكْنِم ٌحابصإلا امو ٍحبصب

 «قوف ىلإ تاعفترم وأ تاعوفرم اهرئادغو اهبئاوذ نأ : ىنعملاو .رعشلا نم ةلصخلا يهو «ةصيقعلا -

 هب دارأ «لسرم هضعبو ىنثم هضعب رعش يف اهصيقاعت بيغت لاق مث ,طويخب سأرلا ىلع اهدش هب داري

 .اهرعش روقو
 نيب ام :بوبنألاو .طسولا قيقدلا :رصخملاو . مدآلا نم ذختي ماطخ :ليدجلاو .رصخلا :حشكلا )١(

 .يقسملا ىنعمب : يقسلاو .هريغو بصقلا نم نيتدقعلا
 :لضفتو .اهطسو ىلع ةرزئملا يأ .قاطنلا دشت :قطتنتو دحقلاب لصاحلا ءيشلا قاقدل مسا :تيتفلا (؟)

 . مدخُت الو مدخُت اهنا يأ . لمعلا يف ةفخلل سبلي دحاو بوث يهو «ةلضفلا سبل

 اهدرفم :عيراسألاو .ظيلغلا : نثشلاو .نانبلا ةفص « معانلا «نيللا :صخرلاو .لوانتت :وطعت (”

 . عضوم :يبظو .هب ءاسنلا لمانأ هبشت .ةيدنلا نكامألاو لقبلا يف نوكي دودلا نم.عون .عورسألا

 . ةمعان ناصغأ هل رجش : لحسألاو

 .هّللا ةدابعل سانلا نع عطقنملا : لتبتملاو .ءاسمالا ىنعمب : يسمملا (4)
 اهنأ يأ .ةريغصلا ةيراجلا هسبلت بوث :لوجملاو .ةأرملا هسبلت صيمق :عردلاو .تدتما : تركبسا (0)

 . ةريبك الو ةريغصب تسيل بابشلا ناعير يف اهنأ يأ .هنكردي مل يتاوللا نيبو ملحلا نكردأ يتاوللا نيب

 نم :لسنمو . ةلاهجلا يأ ءدحاو : ىمعلاو ةيامعلاو '. هنزح لاز وأ هبلق نم هبح لا' يا ءيسن : ىلست (7)

 .نايسنلا يأ ءولسلا

 :لتؤم ريغو . دحاو :لذعلاو لاذعتلاو . ججحلاب همصخ ىلع يوتلي هنأك ,ةموصخلا ديدشلا : ىولألا (97)

 . يحصن كرات ريغ يأ

 ربتخي : يلتبيو .نازحألا :مومهلاو .رحبلا جاومأب ليللا مالظ هبش .هروتس :هلودس (8)

 .ردصلا : لكلكلاو . ضهنو أيهت يأ :لكلكب ءانو . عجر يأ : ازاجعأ فدرأو . ددذمت : ىطمت (9)

 .لضفألا :لثمألاو .فاشكنالا : ءالجنالا ١١١(
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 ©" ِلْبْدَيي ْتّدَّص لْقَقلا راَمُم لحب ةهموجُن ناك لفل نم كلاين
 © لَدْنَج ٌّمُص ىلإ ٍناَك سارْئأب اهياَسُم يف تقْلُعاَيَرشلا ناك
 © لكيم ٍدباوألا دقق ٍدرَجسُمب اهِتاَنُكُو يف ٌريطلاو يِدَنْعأ ٌدبقو

 هال زا الم رص ناقل ١ اس ربل لفت 5
 © لَئئكملاب ُكاَوُفَصلا تْلراَمَك  ِهِيْنَم لاح ْنَع َذِبْللا َلِزَي ِتْيَمُك

 5 نجري لع نزع ع سلال ٠ ةنزيتما ناك شاب لدتا ىلع
 © لُجرُملا ٍديِدَحلاِب رابعا َنْرَنَأ ىَنَوْلا ىلع ٌتاَحِباَّسلا ام اّذِإ ٌحَسِم
 (0 لّفَعُملا ٍفيِعلا باولاب يوليو هِياَرّهَص ْنَع حلا مالا ُلِزَي
 ( لّصَوُم ٍطْيَمبهمْقَت عت ُهيَمأٍدبلولا ٍفوُرْلُشَك ربيت

 .لبج : لبذيو . لتفلا مكحملا :راغملا )١(

 .ةراجحلا :لدئجلاو .لابحلا :سارمألاو .اهفوقو عضوم : ماصملاو .بكاوكلا نم ةعومجم :ايرثلا (1)
 :درجنملاو .رويطلا اهيف تيبت يتلا عضاوملا يهو .ةنكو عمج :تانكولاو .باهذلأ يف ركبأ :ىدتغأ (9)

 :لكيهلاو . شوحولا يهو ءدبآ عمج :دباوألاو .ريسلا يف يضاملا :ليقو «ةريصق يأ «رعشلا درجألا

 . عفترملا ليوطلا
 هله نأ يأ .رابدألا نسح :ربدمو .لابقألا نسح :لبقمو .رغلل حلصي :رفمو .ركلل حلصب :ركم(4)

 .بلصلا ميظعلا رجحلا :دوملجللاو .هيف تعمتجا تافصلا

 زانتكال ءسرفلا رهظ ةسالم هبش .هرهظ طسو :هنتم لاحو .داوسلا ىلإ لئاملا رمحألا سرفلا :تيمكلا (0)

 وأ ليسلا :لزنتملاو .ءاسلملا ةرخصلا :ءاوفصلاو ةافصلاو ءءاسلملا ةافصلاب ,هئالتماو ؛هيلع محللا

 .اهرجيو روخصلا عفدي يذلارطملا

 .هتوص :همازتهاو .اهنايلغ يف ٌرْدَقلا شيجت امك ءهودع يف شبجي يذلا :شايجلاو .رومضلا :لبذلا (5)

 .هيلغ :هيمحو
 :يرجلا يف ةحابسلاو' .ةحابس نهودع يتاوللا :تاحباسلاو .رطملاك ًابص يرجلا بصي يذلا : حسملا (1)

 :لكرملاو .ةظيلغلا ةسبايلا ضرألا :ديدكلاو .روتنفلا : ىنولاو .اهطسبت : يأ :ًاوحد اهيديأب وحدت نأ

 ىرج «بعتلا نم رابخلا تراثأف .ترتف اذإ ةعيرسلا ليخلا نأ : ىنعملاو .اهلجرأب ليخلا هلكرت يذلا

 .ّرطملا ٌباحسلا ّمِسَي امك .ٌالهس ًايرج سرفلا اذه

 يمري يأ :فينعلا باوثأب يوليو .هالعأ ءيش لك ةرهصو «دبللا عضوم :ةوهصلاو .فيفخلا :فخلا (مر

 .ليقثلا :لقثملاو .قيقرب سيل يذلا نيدبلا :فينعلاو .هبايثب

 اهل عمست نايبصلا اهب بعلي يتلا ةراّرحلا :فورلخلاو .ريرد وهف « ًاعيرس اودع ادع : سرفلا رد (9)

 .ريرختلاب امهتعباتم ديري : هيفك عباتتو .هلتف مكحأ :هرمأو .انوص

4 



 ٍةماعُل اًقاسو يبَط الطي هل
 ةجرف َدَس ُةَئْرَيلعْلا اذ رعييلض

 ىستلا اَذإ هلم نْيننَملا ىلع ناك
 سأل م

 هةرعتت تايداهلا ًءامد ناك
 ضمّ

 ةججاعي ناك ٌبرِسانل ْنَعْف

 ١ وع

 3 لفت بيرت ٍناحرِس اشر

 و22 0

 59 ل نوزع ُدَدَم
 0. سه ل 2 ند 25

 لجرم بيشب ًءانح ةراصغ

 200 0 القنا نا وتمام ه رفا
 لْيَذَم ءالم يف ٍراود ىراذع

 قفز : 4 .٠ 8
 رلوخم ٍةَريِشَعلا يف مُعُم ٍديجب

- 

 0 5 مل ٍةَرِص يف اَهُرِجاَوَج

 0 لسيف ِء عامي حضني لَو ًاكاّرد ةجعنو رون نيب ٌءادذِع ىداعف

 6 رجا رتيرت را هرج كيم جضنم نيب نم ٍمْحْللا ٌةاهط لطف

 .بلعتلا دلو :لفتتلاو .بئذلا :ناحرسلاو . عيرسلا يرجلا : ءاخرإلاو .هاترصاخ : يبظلا الطيأ )١(

 .ًاعم امهعضيو ءأعم هيدي عفري نأ :بيرقتلاو

 :جرفلا .هرخؤم وهو ,ءيشلا ربد ىلإ رظنلا :رابدتسالاو . نييئجلا خفتنملا « عالضالا ميظعلا : عيلضلا (5)

 ىلإ هبنذ نوكي نا :لزعألاو .غباسلا وهو ءفاض بْنَّذب يأ :فاضو .نيلجرلاو نيديلا نيب ءاضفلا

 ش .بناج

 بيطلا هب قحسي يذلا رجحلا :كادملاو .تيبلا ةيحان يف فقو : ىحتنا اذإ . هرهظ ابناج :نانتملا (")

 . لظنحلا بح هيلع قحسي يذلا سلمالا رجحلا :ةيالصلاو .هريغو
 ىقب ام : ءانح ةراصعو . شحولا برس نم ريسلا يف تامدقتملاو لئاوألا نهو « ةيداهلا عمج ::تايداهلا ()

 . حرسملا :لجرملاو .رثألا نم

 لهأ ناك رجح) مئص :راودلاو .سمت مل يتلا ركبلا :ءارذعلاو .عيطقلا :برسلاو .رهظ :ْنع (5)

 .ةءالم عمج :ءالملاو .اهنع اوأن اذإ ةبعكلا لوح نيفئاطلاب ًاهيبشت هلوح نوفوطيو هنوبصني ةيلهاجلا

 نسح هبشو «ليذملا ءالملاب اهرعش غوبسو اهلايذأ لوط هبش .يخرأو ءهليذ ليطأ يذلا :ليذملاو

 نهيشم يف ىراذعلا رتخبت نسحب اهيشم

 :ديجلاو .دوس اهمئاوقو اهنورق نإف «شحولا رقب كلذكو .داوسو ضايب هيف «يناميلا زرخلا :عزجلا (1)

 يناميلا زرخلاك جاعنلا تربدأف :لوقي .لاوخألا ميركلا :لوخملاو .مامعألا ميركلا :معملاو .قنعلا

 .هلاوخأو همامعأ مرك يبص قنع يف رهاوجلا نم هريغب هنيب لصف يذلا

 هنا يأ .قرفت :ليزتو .ةعامجلا :ةرصلاو .تافلختملا :رحاوجلاو .تامدقتملا لئاوألا :تايداهلا (")

 .دعب قرفتت مل ةعمتجم اهرخاوأو اهلئاوأ كردي

 . هدسج لسغي ًاطرفمًاقرع قرعي لو ءدحاو قلط يف شحولا رقب نم ةجعنو روث نيب ىلاوف :يأ .ىلاو :ىداع (6)

 :ريدقلاو . جضنيل ةراجحلا ىلع فوفصملا :فيفصلاو .هاط عمج :ةاهطلاو .جاضنالا : يهطلاو وهطلا (4)

 .ردقلا يف خوبطملا محللا

0 

 ريب ”وم 8 مّ 9

 هنيب ٍلّصفملا عزجلاك نربداف
 ماو 5 0 ساضس يا م8

 ةنودو ٍتايِداهلاب انقحلاف

 "- مه تس



 '”لْمَسَت هيف ُنْيملا قرن ام ىَت نو ٌرُصَْي ٌكْرطلا دا ُداَكَي ياض

 144 ١٠١ صلاوطلا عبسلا دئاصقلا حرش رانا

 .85- ٠١ ص ءرشعلا دئاصقلا حرش «يزيربتلا -

 ,"؟-8ه ص ؛ علا تانليملا رج «ينزوزلا -

 .77-/8ص ,.سيقلا ٌىرما ناويد

 .148- 1١١7 ص ,برعلا راعشأ ةرهمج
 54/١ - 4٠. نييلهاجلا ةتسلا ءارعشلا راعشأ ءىرمتنشلا ملعألا

 (؟)دبعلا نب ةَقرط ةقلعم نم - "
 «ليوطلا نم) كفل

 (هِدَيلا ٍرِاَط يف مُشَرلا يِتاَبك حولت ٍدَمْهَنٍةَفْرَبِب لالطا ةلوخب
 اننويع داكتو انيسمأ مث :لوقي .زجعلا:روصقلاو .ةيشع عوجرلا يأ ءحاورلا نم :انحرو .رصبلا :فرطلا )١(

 :يأ هقلخ يلابعأ ىلإ نويعلا ترظن امهمو «هقلخ نساحم ءاصقتساو .هنسح طبض نع زجسعت

 .اهيلإ رظنلا بذجت هلفاسأ نإف ءهمسج

 . ىعرملا ىلإ لسرم ريغ .يدي نيب ًامئاق ًامجلم ًاجرسم تاب : ىنعملا (1)
 ؛كيرحتلاب ةفرطو ءروهشملا رعاشلا لئاو نب ركب نب كلام نب دعس نب نايفس نب دبعلا نب ةفرط وه (؟)

 هلاخ فنك ىف أشنو ءًاميتي رعاشلا شاع دقو .ورمع همساو ءهب فرع يذلا هبقل ةفرطو «ءافرطلا عيجلاو
 نم ةفرطو .هدلاو ثرإ نم مرحو «ةدرو دمأل ًاقح اوملظو ءهلام اومسقي | نأ همامعأ ىبأف ' .سُملتملا

 ينث اذهلو ةبترم يناث هتبترمو «سيقلا «ىرما دعب ءارعشلا رعشأ وه : لاقيو «مالس نبا دنع ةعبارلا ةقبطلا

 ءرعش اهلك ةئيب يف ناك « ًارمع مهلقأو انس ءارعشلا ثدحأ هنأ ىلع رداصملا تعمجا دقو ,هتقلعمب

 هتثر ءأضيأ ةرعاش قنرخلا هتخأو .هلاخ سملتملاو ءهّمع رغصألا شقرملاو .هدلاو مع ربكألا شقرملاف

 هل لماع ىلإ هي ثعبف ءهاجه هنكلو همداني ناكو دنه نب ورمع كلملل ًارصاعم ةفرط ناكو .هتافو نيح
 :ليق ءرجه يف ءباش هلتقف ءهلتقب ريْعَكُملا هلماع ىلإ ورمع زعوأو ءهنم هتزئاج ذخأي نأب نيرحبلاب

 نع ديبل لئس دقو .ةقانلل سانلا فصوأ نم هنإ :لاقيو نيرشعو تس نبا :ليقو ءاماع نيرشعلا نبا
 رعاشللو . . .ةفرط ينعي“ .ليتقلا باشلا :لاق ؟نم مث :لثس مث ءليلضلا كلملا :لاقف : سانلا رعشأ

 ص .ءارعشلا تاقبط : يف هتمجرت رظنأ .م 014/ ه .ق ”* ةئس وحن يفوت .عوبطم ريغص ناويد

 دئاصقلا حرشو .117 ص ءلاوطلا عبسلا دئاصقلا حرشو ١77/1. ءارعشلا لوحف تاقبطو .ل٠

 بدألا ةنازخو .4175/7 رهزملاو ٠١7/١. ةدمعلاو .88 ص «ءارعشلاو رعشلاو .لال ص «عبستلا

 راعمشأ :رهمجو .0 ص «ناويدلا ةمدقمو ٠07. ص «.ةيلهاجلا يف ةينارصنلا ءارعش باتكو . 7
 . 537/5 نايعألا تايفدو . 84 ص .برعلا

 ت لمر اهيف «ةيبارلا ةقربلاو .راّدلا راثآ نم صخش اموهو ءللط اهدحاو :لالطالا .بلك نم ةأرما :ةلوخ (4)

 ها



 : راختفالا

 تطل ريب . هما اور ِه ين عم 2 9

 يننا تلج ىتف نم اولاق موقلا اذإ

 ةفاخخم عالتلا لالحتب تّسْلَو

 ينقل موقلا ٍةَقلَح يل

 يِيقالت ٠ .ٌميِمَجلا ىلا لب و : ْنِإَ

 : ةذللا

 ودل ا يمثاللا اَذَهُيا الأ

 يتيم مفد ميطظسست أل تنك نإف

 ط هنأ مل 1 أ ملف 9 0

 نك موقلا دفربس 0

 9ص تيناوحلا يف يِنضِنتْفَت ْنِإَو
 4)) م د 1

 (ادَمَصَملا عيفرلا ِتْيَبلا ٍةَوْرِذ ىلإ

 «:يياقنَو يفيرك يقاقإو يت
 ولا ٍرِيِعبلا ٌداَرفِإ ٌتْذ رف

 دّتَمُملا ٍفاَرْظلا َكاَذَه ُلُمأ آلَ

 0 يِدِلْخُم َّبْنأ ْلَه ءَتاَذّللا َدَهْشَأ نأ

 يدي ْتْكَلَم مب اَمْرِياَبَأ ينْمدَ

 زرغي نأ : مشولاو .ودبت نول عملت كب م ا هالتك ايل ةراجح وأ ءنيطو <

 ملو هيا لولا دأ نع رس ل ل : يفي مهنا تاغ :تينع يننأ تلخ (1)

 . اهكولس نع دلبتأ
 ءاملا ليسم نم عفترا ام «ةعلت عمج :عالتلا .ناكملاب لوزنلا :يأ «لولحلا نم لاحلا ةغلابم :لالحلا (7)

 اناكم عالتلا ذختأ ال : ىنعملاو .ةناعتسالا :دافرتسالاو ةناعإلا :دافرإلاو دفرلا .لابجلا نع ضفخناو

 يب اوناعتسا اذإ موقلا نيعأ ينكلو .يأيإ ءادعألا وزغوأ فايضآلا يناري نأ نم افوخ يل
 .صانتفالا :دايطصالا .نيرامخلا تويب :تيناوحلا .ديرت : يغبت (؟)

 كلذكو «ميركلا :ةياور كانهو .فارشألا :تيبلاو .هالعأ ءيش لك :ةورذو .يندجت : ينقالت (5)

 .دصقي : يأ ءرومآلاو جئاوحلا يف هيلإ دّمّصُي يذلا :دمصلاو دمصملاو .فيرشلا
 .ثوروملا لاملا :دلتملاو .ثيدحلا لاملا :فيرطلا .ريثكلا برشلا :بارشتلا (6)

 . برجلاب باصم هنأل دَعبي «نارطقلاب يلطملا للذملا :دبعملا ريعبلا . ينتبتجت : ينتماحت (1)

 يذلا :ددمملا .ءاينغألا اهذختي مد نم ةبق :فارطلا .ءارقفلا :ءاربغلا ينبب دارملاو .ضرألا :ءاربغلا (9)

 . هتناكمل هنوفرعي ءاينغألاو « مهيطعي هنأل ,هنوفرعي ءارقفلا نا : ىنعملاو .بانطألاب دم

 .ءاقبلا :دولخلا . برحلل تريعتسا مث بورحلا يف لاطبألا توص : ىغولا (4)

 .تاذللا كرتو لاملاب لخبلل ىنعم الف هنم ذب ال توملا نإ : ىنعملا (4)



 ص لا - 5 م 9 هع .ّ 2 0-0

 (0يدوع ماق ىّتم لفحا مل كدجو ىتفلا ةشيِغ ع ْنِم نه ُتَْع الوس

 («ِدبْرَت ِءاملاب 01 ام ثم يك ٍةَبرُشي تالذاعلا 0 نيد

 (”9دّروتَملا ُهِتْهَب + ىفنلا كبك اني فانضملا ئذان اذإ 00

 (؛)لدّمَعُملا ٍفاَرَطلا َتْحَت تحت ون 13 ٌبِجْعُم ُنِجّدلاو ٍنْجَّدلا موي ري
 يللا 8 ٍعَوْرِع 3 ٍرْشُع ىَلَعع تقلع َجيِلاَمَّدلاو نيِربِبْلا ذاع

 :توملا ةيسحت
 82# ربا

 0 ءَتاَمّملا ىف ءبّرش َةفاخُم ِهِتاَيَح يف هّسفن يوري ميس

 .كسفنو :ليقو .كقحو :كدج ىنعم ليقو .مسقلل واولا :كّدجو .ذتليو ءهب شيعي ام : ىتفلا ةشيع <«
 يفو هتوم دنع هرضحي نم :هُدْوُعو .ةدايعلا نم دئاع عمج :دوعلاو .لابأ مل :لفحأ مل .كيبأو :ليقو

 . هيلع حونيو هضرم
 ام ىتم .داوسلا ىلإ براضلا رمحألا :تيمكلا .لذاوعلا هابتنا لبق اركاب رمخلا برش :تالذاعلا قبس <

 «تالذاعلا يقبس» ةياور كانهو .ةقيتع اهنأل بابحلا اهولعي :ديزت .هب حْزمت ىتم : يأ :ءاملاب لعت

 1 .ثالث ىلع دوعت نهو «نمب عفر قبسلاو

 .بئذلا :ديسلا .ءانحنا هدي يف يذلا :بئَحُملا .روعذملا فئاخلا :فاضملا .عوجرلاو فطَعلا :ركلا <
 ةلصخلا انهو .ءاملا دري نأ بلطي يذلا :دروتملا .هتجيه :هتهبن .بائذلا ثبخأ هباثذو ءرجش :اضغلا
 دومحم وهو .ءانحنا هدي يف يذلا يسرف هتثاغا يف فطعأ :لاقف . هتناعاو ثيغتسملا ةثاغا يهو ةيناثلا

 نم اضغلا بئذوءاضغلا نيب هنوك اهدحأ :لاصخ ثالث هل عمتجا بئذب ههبش مث .طرفي مل اذإ سرفلا يف
 . .ودعلا ةّدش يف ناديزي امهو ءاملا هدورو :ةثلاثلاو ِماّيِإ ناسنإلا ةراثإ : ةيناثلا و. بائذلا ثبخأ

 «قلخلا ةنسحلا ةأرملا :ةنكهبلاو .ءامسلا قافآ ميغلا سابلا :نجدلاو .ًاريصق هتلعج :ءيشلا ترصق <«

 ةلصخلا لعج ءدمعلاب عوفرملا :دمعملاو .«ءابخلا» : ةياور كانهو . مّدَأ نم تيبلا :فارطلاو . ةمعانلا ةئيمسلا
 تيب تحت «قلخلا ةنسح ةمعان ةأرماب عتمتلاب ميغلا موي رصقأ ينإ » : لوقي ثيح . هيئابحب هعاتمتسا ةثئلاثلا

 . ؟تاقؤألا لضفأ برطلاو وهللا تاقوأ نأل ؛ مويلا ريصقت طرشو .دمعلاب عوفرم

 رشعلاو .دضعملا : جلمدلاو .ليخالخلاو ةروسإلل اهراعتسا ؛ةقانلا فنأ يف لعجت ةقلح :ةّربلا < ؛

 ىلع امرشق :بيذشتلاو «قاروألاو ناصغألا نم بيذشتلا :ديضختلاو .رجشلا نم نابرض : عورخلاو

 :لوقي .ةنكهبلا فصو :رشعلاو .محللا ريثكب سيلو ليوط :ِبُذْشُم سرف :لوقت .كوشلا نم عذجلا
 ؛دضخم ريغ هلعجو ءرجشلا نم نيبرضلا نيذه دحأ ىلع ةقلعم اهدضاعمو اهتروسأو اهليخالخ نأكو

 . ةماخضلاو ةمعنلاو ءالتمالا ىلإ ةراشا انهو .ظلغأ نوكيل

 لبق ًاعوطقم يأ ءًادرصم يبرش نوكي نأ نم ًافوخ رمخلا نم اهيورأو يسفن يفشا ميرك ينإ : ىنعملاو <
 تيبلا اذه زجعو .هيلي يذلا تيبلا زجع عم تيبلا اذه ردص ىوريو .«ةاينلا يف» :ىوريو تاملاب يرلا
 .هيلي يذلا تيبلا ردص عم

 0ع



 انينابتح نقانق قلو ءيِنْرَذَف
 ٍهِلاَمِب ليخب مان ربك ىأ

 اَمُهْيَلَع 5 ْنِم ءِنْيتَوُتَح ىرت
 يِفِطْصَيَو ءٌماَركل ماع َتْوَملا ىَرأ
 ليَ لك اضنات اويتك نشقلا زا

21001007 

 ىّفلآ اطخخأ ام َتْوَملا نإ ٌكّْرْمَعَْل

 :هل همع نبا باتع

 2 # سس مو ' 2
 اكِلاَم َيَمَع ُنباو يناَرأ يل امَف
 ا 0 ل 5 ل 7

 اوقت برعلا دنع ةميدق ةفارخ ىلا ةراشإ تيبلا اذه يفو )ع(

 حيصيف « مويلا ةبشي ءرئاط هسأر

 (0؟يِدَّصلا اَنْيأ ءادَغ اَنْ ْنِإ ُمَلْعَتَس

 «هِدْضَنُم حيِفَص ْنِم ْمُص ٌحِئاَمَص
 (هدّدَّشتُملا شجافلا لام َةّليِقَع

 “هارفي ٌرْهَّدلاو ُماَّيألا ٍصّقْنَت اَمَو
 ("ِدَيلاب ُهاَيثَو ىَعْرُملا لَوْطلاَكَل

 معو شم 8 راط هةر ام مّن

 (©8لعبيو ينعاني هنِم نذأ ىتَم

 (0ِدسعَم ّنْب طرق يحلا يف ينَمآَل اَمَك

 نم جرخ «هرأغي كردي ملو لت اذإ لجرلا نا :

 ىمس اذهلو . نكس هراثب ذخأ اذإو هرأثب ذخؤي ىتح 3 ينوقسأ :

 ةمسأ يذلا رئاطلا وأ) ةماهلا هذه رمخحلاب يورأ ينعد : ىنعملاو . شطعلا ىنعمب ىدصلا نم «ىدصو

 .اشطع دشأ نوكي انم دحاو يأ ىدص ءانتم اذإ ملعتسف . (ةماهلا وأ ىدصلا
 نيب قرف ال» .ةلالضلا :ةياوغلاو .لاضلا :يواغلا يوغلاو . عنملاو عمجلا ىلع صيرحلا :ماحنلا (؟)

 يف لاضلا ربقك هلامب صيرحلاو ليخبلا ربق ىرأ :لوقبو .يقالعأب لخبأ ملف «ةافولا دعب داوجلاو ليخبلا

 .هلامي دسفملا هتلاطب

 داوجلاو ليخبلا ربق ىرأ» :لوقي .دضنلا ةغلابم ديضنتلاو .اثجلا :عمجلاو «بارتلا نم ةموكلا :ةوثجلا (1)

 .«تدضن دق ضارع ةراجح اهيلع روبق نيب «بالص ضارع ةراجح امهيلع بارت نم نيتموك
 توملا ىرأ» :لوقي . ليخبلا : شحافلاو . ةليقع :ةدحاولا .ءاسنلاو لاملا مئارك : لئاقعلاو '.رايتخالا : مايتعالا 63

 هبحاص ىلع لخبلا يدجي الف .ءاقبإلاب ددشتملا ليخبلا لام ةميرك يفطصيو ءانفإلاب ماركلا راتخي
 8 «ءالخبلا و داوجسألا معي توملاو .دمحأ هنآل .ىرحأ دوجلاف (ريخب

 « . ةلاحم ال دافنلا ىلإ رئاص شيعلا كلذكو «ةليل لك صقني زنكب ءاقبلا هبش انهو ىنفي :دفني (5)

 ةبادلل لّوط لبح ةلزنمب ىايإ هتزواجم يأ « ىتفلا هئاطخإ ةدم يف توملا نإ :كتايحب مسقأ يأ :كرمعل (5)

 . هيحاص ديب هافرطو . هيف ىعرت

 .فرطلا : ينثلاو

 .لاسرإلا :ءاخرإلاو .هيف ىعرتف «ةبادلل لٌوَطُي يذلا لبحلا :لوطلاو

 يل امف» : ىنعملاو . ةيفاقلا تابثاو ديكاتلل نيظفللا نيب رعاشلا عمج ىدحاو ىنعمب : :دعبلاو يأنلا فز

 . «ينع دعابت هنم تبرقت ةت ىتم يمع نباو ينارأ

 .«ةليبقلا يف لجرلا اذه ينمال امك «ياِيِإ همول ىلإ يعاددلا ببسلا ام يردأ امو ؛كلام ينمولي» (8)



 ةشتلا

 ()دحلم ٍسمر ىلع هانعضو اناك هتبلط ريخ لك نم ينس اياو هو 07 نموا <مه <” سيك ريم ا” ه2 حج ا ا 0007

 ل . يننا ريغ هتلق : ريغ ىلع (9دعم ةلومح لفعغا ملف تدشن دنا ِ دلق بند 7 7 ا مح تع © اسوا فما د هلا مقا - يعور 2 - ع

 : ملظتلا

 هديُ ٍةَنيلِل ٌرئأ ُكَي ىتت يِبْنإ َكَدَبَي ىَبْرُفلاب تْيَرَه
 فِدَهَجُأ ٍدْهُجلاب ءادألا َكَِْي ْنِإَِو اَهِتاَمَُح ْنِي ْنُكأ ىَنُجْنِل ذأ ْنِإَ
 «هدُدَهَتلا َلْبَق ٍتْوَملا ضاَيِح سأكيب ْمِهِقْسَأ َكَضْرِع عذَقلاِب اوُهِذَقُي ْنِإَ
 0يِيَرْطُمَو ٍةاَكَّشلاِب ينذر يِئاَجِه ٍثِيَحُمَكَر هدأ ثتخ اللب
 "يدع ينّرَظنألْوأ يبزَك َجَرَفَل ُهَرِيَغَوُهَأرمآ َيالْؤَم َناَْرَلَف
 هتوجر ريخ لك نم كلام ينَطْنَق :لوقي .ًادحل هل تلعج :لجرلا تدحلا .نفدلا هلصأو .ربقلا .: سمرلا(١)

 «هبلط ريخ لك نم هسيآ هنأ :ديري .دحللا يف نوفدم لجر ربق ىلإ بلطلا كلذ انعضو اننأك ىتح ؛هنم

 . ؛هريخ ىجري ال تيملا نأ امك

 :دبعمو .اهيلع لمحي نأ قيطت يتلا لبإلا :ةلومحلاو .كرتلا :لافغالاو .دوقفملا تبلط يأ :تدشن«؟)

 مقنف ءاهكرتأ ملو يخأ لبإ تبلط يننكلو ءاهتينج ةيانجو .هتلق ءيش ريغ ىلع ينمولي» :لوقي ءهوخأ
 . «ينمولي لعجو 2 ينم كلذ

 .ةقاطلا ىصقأو دهجلا يف ةغلابملا :ةثيكنلاو .ةبارقلاو برقلا نم مسا وه :ليقو .ةبرق عمنج : ىبرقلا ()
 انمض يتلا ةبارقلاب يسفن تبرقو» :لوقي .ريسلا نم قيطي ام ىصقأ يأ :ريعبلا ةثيكن تغلب :لاقي

 هيف لذبيو «ةقاطلا ةياغ هيف غلبي رمأ هل ثدح ىتم هنأ كبحو كظحب مسقأو ءاهطيخ انمظنو ءاهلبح

 . «هرصنأو هرضحأ .دوهجملا
 ينتوعد ناو» :لوقي .ةيامحلا نم يماحلا عمج :ةامحلاو .ةميظعلا ةطخلا يهو :لجألا ثينأت : ىلجلا (4)

 .كلاتقل ءادعألا كتأي نإو ءكميرح نومحي نيذلا نم نكأ . ميسجلاميظعلا بطخلاو «ميظعلا رمألل

 .«دهجلا ةياغ كنع هعفد ىف دهجأ

 . بسلا :فذقلاو . دحاو ىنعمب ديدهتلاو ددهتلاو .ناسنإلا نم مذلاو حدملا عضوم: ضرعلاو . شحفلا : عذقلا (0)

 .«مهددهأ نأ لبق توملا ضايح مهتدروأ «مالكلا اوشحفأو «كيف لوقلا ءادعألا ءاسأ ناو» : لوقي

 .اديرط هتلعج :هتدرطأو .دارطإلا ىنعمب :درطملاو .دحاو ىنعمب ةاكشلاو ةيكشلاو ىوكشلاو ةياكشلا )١(

 ثدحأ نم ىجهي امك درطأو ىكشأو ىجهأ مث ءاهتثدحأ ةءاسإ ريغ نم ,ماضأو رجهأو ىفجأ» لوقي

 .«ةيانج ىلنجو «ةريرج رجو ةءاسإ

 :لوقي. لاهمإلا :راظنإلا .هردص.ألم اذإ :مغلا ةبرك .هوركملا فاشكنا :جرفلاو .هتفشك :رمألا تجرف (/)'

 .«انامز ينلهمأل وأ « يبرك جّرفل كلام ريغ يمع نبا ناك ولف»
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 «"0يِدقْفُم اَنأ وأ لاسّتلاو ِرْكّلا ىَلَع يقناخ وم ٌورثآ َيآلْؤَم ٌّنِكْلَو
 فاطعتسالا
 «هِدْنهُملا ماَسُحلا عْقَو ْنِم ِءْرَملا ىَلَع  ًةَضاَصَم ٌدشأ ىَْرُشلا يود ْمْلُظَو

 هِدَغْرَض َدْنِع ًايئان يتب ٌلَحْوَلِو ٌركاش كَل ين يِقْلُحَو ينْرَدَف
 :ردقلا

 (هِدَئْرَم َّنْب َورْمَع تنك يبر َءاَسْوَلِو ٍدِلاح َنْب ّسْيَق تنك يّبر ءاش ْوَلَف
 «اووَسُمل َةَتاَس مارك َنوُنَب ينَراَزَو ريبك رلاَم اذ ةكدداَف
 : ىرخأ ةرم راختفالا

 هدَفَوَتْملا ٍةَّيَحلا سرك شامخ ُةنوُقِرَعَت يذلا ُبْرَصلا ُلُجَرلا ان

 هدوم نك مقتل هام دنلا قلك » يم امين كفا مسخ

 )١( يلع رمألا قّيضي لجر يمع نبا نكلو» :لوقي .لاؤسلا :لآستلاو .هقلخ ترصع :اقنخ لجرلا تقنخ «

 .«هنم يسفن صيلخت تبلط وأ .هوفع يلاؤسو هاّيِإ يركش لاح ىلع , يسفنتم يلع ذخأي هنأك ىتح
 عوبطملا وأ .ددحملا عطاقلا فيسلا عقو نم ءبضغلاو نزحلا ران جبيهت يف اريثأت دشأ براقألا ملظ (1)

 . «دنهلاب

 تدعب ناو كل ركاش ينإف « يتيجس ىلإ ينلكو .يقلخ نيبو ينيب لخ» :لوقي .هنيعب لبج :دغرض (1)
 .ةديعب ةفاسم لبجلا اذه نيبو مهنيب .«دغرضب يمس يذلا لبجلا اذه دنع يتيب لزنت ىتح «دعبلا ةياغ

 تاداس نم ناديس امه ناروكذملا نالجرلاو .«امهردقو نيلجرلا نيذه ةلزنم ينغلب هللا ءاش ولد :لوقي (5)

 .بسحلا مظعو .بسنلا فرشو «دالوألا ةباجنو .لاملا روفوب ناروكذم .برعلا

 هب ينعي ءدوسم لجرل ددؤسلاو مركلاب نوفوصوم نوئب ينرازو «ريثك لام بحاص ذئنيح ترصف» :لوقي (0)
 , (ةسفب

 ةفخب حدمتت برعلاو ءهومتفرع يذلا برضلا لجرلا انأ» :لوقي .محللا فيفخلا لجرلا :برضلا (5)
 فشكو تاململا عفد يف عارسإلا نم ناعنمي امهو «لقثلاو لسكلا ىلإ ةيعاد هترثك نأل .محللا

 سأر ةكرح ةعرسب «هنهذ ءاكذو هظقيت هبش .ةعرسو ةفخب رومألا يف لاخد انأو :لاق مث .تامهملا
 .«هدقوت ةدشو «ةيحلا

 .هادح :فيسلا اترفشو .عطاقلا فيسلا :بضعلاو .ةراهظلا ضيقن :ةناطبلاو .لازي ال :كفني ال (1)
 ةناطبلا ةلزنمب .دنهلا هتعبط «نيدحلا قيقر .عطاق فيسل يحشك لازي الأ تفلح دقلو» :لوقي

 . «ةراهظلل

 تي لازي ال» : ىنعملاو .رجشلا عطق :دضعلاو .رجشلا هب عطقي فيس :دضعلاو .ماقتنالا :راصتنالا (6)
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 ٍةَيِرَض ْنَع ينَقَي ال ٍةَقِب يأ
 ينَتْدَجَو َحالسلا ُمْوَقلا َرَدَتَبآ اذِإ

 ُهَمَه سيل ئرماك ينيلَعَجت الو

 اَنَحلا ىَلِإ عيِرَس ىَلُجلا ِنَع ِءيِطَب
 م مم ه2

.- 

 (0يِدَق ُهُرِجاَح َلاَق ًالْهَم ّلِق اَذِإ
 (؟9يِدَيِههِئاَقَب ْتْلَب اَذِإ ًاعيِنَم

 هيَبْعَم َةنْبا اي َبْيَجلا ّيَلَع يّمْشَو
 (9يِدَهْسَمَو يئانغ يني الَو يمُهَك
 هِدَُّلُم لاَجّرلا عامجأب لولد
 قدس .لاجلا ي دقي تك 6لرخوتلاو: باكشألا: ىف ٌةَواَدَع

 ”م مر نها هس 2س يا 2 2 هده سئل
 0 يدتحمو يفدصو يمادقإو مهيلع يَتَءارسج لاجرلاآ ينع ىهن نكلو

 .ةيناثلا ةبرضلا هب ىلوألا ةبرضلا ىفك .ءادعألا نم هب ًايقتنم تمق ام اذإ ءعطاق فيسل ةناطب يحشك
 .«فويسلا أدرأ نم هنأل كلذ ىفن دقو ءرجشلا هب عطقي ًافيس سيلو .دوعلا نع ءدبلا ينغيف

 :يأ :الهم .فيسلاب برضي ام :ةبيرضلاو .وبني الو جوعي ال :ينثنيال .هب قثوي ةقث بحاص يأ :ةقث يخأ )١(
 نع فرصني ال .هئاخإب قثوي يذلا خألاك .هئاضمب قثوي فيس فيسلا اذه» :لوقي . يبسح : يدق .فك

 دق ينإف .يبسح :هبحاص وهو .فيسلا عنام لاق ,كودع برض نع فك :هبحاصل ليق اذإ .ةبيرض
 .«يّودع لتق نم تدرأ ام تغلب

 اذإ» :لوقي ءهب رفظ اذإ :ءيشلاب َّلِب .بلغي الو رهقي ال يذلا :عينملاو .هوقبتسا .حالسلا موقلا ردتبا )1١(
 .«فيسلا اذه مئاقي يدي ترفظ اذإ .بلغأ الو رهقأ ال ءاعينم ينتدجو ءمهتحلسأ موقلا قبتسا

 دبعمو .هيخأ ةنبا ىصوأ .هرخافم دادعت نم غرف امل .هقحتسم يأ :هلهأ .توملا ربخ ةعاشإ : يعنلا (1)

 .«يلع كبيج يقشو «هبجوتسأو .هقحتسأ يذلا يئانثب ءيكاله ربح يعيشأف تكله اذإ» :لاقف .دوخأ

 ىلإ سفنلا ةيعادل امسا :ةمهلاو مهلا لعجي مث .هل دصق يأ ءاذكب مه :لاقي .دصقلا هلصأ :مهلا (4)

 الو . يئانغ لثم ءانغ ينغي الو يأ .روضحلا وهو دوهشلا ىنعمب :دهشملاو .ةيافكلا :ءانغلاو .العلا
 يلاعملا بلطم همه نوكي ال لجر نيبو ينيب ئّوست الو» : لوقي .يدوهش لثم ادوهش معئاقولا دهشي

 .«يدهشم عئاقولا دهشي الو « يتيافك ململاو مهملا يفكي الو . يمهك

 الو :لوقي .فكلا عمجب عفدلا :دهللا .شحفلا :ءانخلاو .ميظعلا رمألا : ىلجلاو. ةلجعلا دض :ءطبلا (0)

 .مهفكأ عامجأب لاجّرلا هعفدي ام آاريثكو ءشحفلا ىلإ عرسيو «ميظعلا رمألا نع ءىطُبُي لجرك ينيلعجت
 .«لذلا ةياغ لذ دقف

 عابتألا يذ ةاداعم ينترضل لاجّرلا نم افيعض تنك ول» :لوقي ءميئلل راعتسي مث ,فيعضلا هلصأ :لغولا (5)
 .«2ياّيإ امهتاداعم ينرضت ال ءعينم ّيوق ينكلو ءياّيِإ هل عابتأ ال يذلا درفنملاو

 لاجرلا ةارابم ينع ىفن نكلو» :لوقي .لصألا :دتحملاو .ةعاجشلا ءدحاو :ةءارجلاو ةأرجلا (10)

 .«يلصأ مركو .يتميزع :يأ ءيميرص قدصو .«بورحلا يف يمادقإو يتعاجش «مهتاراجمو

 هال



 ٍةَمْعِب ّيلَع يرمأام َكّْرْمَعْل

 ٍهِكاَرِع َدْنِع َسْفنلا ُتْسَبَح َمْوَيَو
 َىَدرلا ُهَدْنِع ىّتَفلا ىَشْحَي ٍنِطْوَم ىَلَع
 : مكحلا

 ٌكِماَج ٌتْنُكاَم ماَيألا كَل يِدّبَيَس
 ها < هن 6م 0 2 2” 7004

 هَل ْعِت مل َنَمِراَبْخألاِب َكِتْأَيَ

 2232( 5 2 2 هك ف ع

 دمرسب ىلع يليل الو يراهن
 ل ب 20 20 2

 (")ددقتلاو ِهَِتاَرْوَع ىَلَع ًاظامج
 مو # 7 2 ىلا وح ٍ

 (9 لعغرت صئارفلا هيف كرتعت ىتم

 »2 هل #5 + 5-7 200 0 0000

 (0ووّرت مل ْنَم ٍراَبْخالاب َكيِبْأَيَو
 2( همس 5س مي 2600 © محم # ا هر

 . 771 - 17 ص «لاوطلا عبسلا دئاصقلا حرش
 356 - ها" ص «تاروهشملا دئاصقلا حرش -

 .48-159 ءص ءرشعلا دئاصقلا حرش -
 -5١". 58 ص «عبسلا تاقلعملا حرش

 ,"47 70 4 ص ءبرعلا راعشأ ةرهمج
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 يطغي ام :يأ «يبأر يرمأ ْمْعّي ام :كلئاقبب مسقأ :لوقي .ةيطغتلا :مغلا لصأو .دحاو :ةمغلاو مغلا )١(

 .ةزوحلا ةيامح نم هيلع ةظفاحملا بجت ام ىلع ةظفاحملا :ظافحلاو .لاتقلا :ةكراعملاو كارعلا (؟)

 تاعزفلاو لاتقلا نع يسفنإ تسبح موي ٌبرو» :لوقي . باسحألا نع مذلا عفدو «ميرحلا نع بذلاو

 . « يبسح- ىلع ةظفاحم نارقألا ددهتو

 امحل يهو .ةصيرف عمج :صئارفلاو .دحاو كراعتلاو كارتعالاو .كالهلا :ىدرلاو « ,عقوملا :نطوملا (؟9)

 كانه ميركلا ىشخي برحلا نم عضوم يف يسفن تسبح» :لوقي .عزفلا دنع دعرت ,.فتكلا عمجم دنع

 .(ماقملا لوهو « عزفلا طرف نم .«تدعرأ هيف صئارفلا كرتعت ىتهو كالهلا

 .«هدوزت مل نم رابخألا كيلإ لقنيسو .هنع لفغت ام ىلع مايألا كعلطتس» :لوقي (؟)

 :هل برضت ملو ,هتادأو رفاسملا عاسك :تاتبلاو . ىنعملا اذهب تيبلا يفوهو .ىرتشا ىنعمب نوكي دق : عاب (0)

 مل نم رابخألا كيلإ لقنيس»:لوقي مص قأو ّنِب : يأ 4الثَم ُهَللا ٌبرضإط : ىلاعت هلوقك .هل نّيبت مل يأ
 . «كيلإ رابخألا لقنل اتقو هل'نيبت ملو ءرفاسملا عاتم هل رتشت

 هم



 "٠ - يبأ نب ريهز ةقلعم نم سُلمى)١(

 (ليوطلا نم) 2

 قفا ملسملال جاَرَدلا ٍةناَموَحب ليك 6 ا ىفوا 4 ا

 د دع

 ”0مدلاب و ةرسيشعلا َنيَب ام لزب :هامّدعَي ةرمم نب ظيغ ايعانم نعس

 يو # ع ٠

 050 مهرجو ققيرعل نم هوب ٌلاجر ةلوخ ٌفاط يذلا تيبلاب تيشلاف

 مهر

 *) مربمو ٍليِحَس ْنِم ,لاخ لَك ىَلَع (َفئَدِعَُو نادديسلا تيل اهيمت

 رئاس ىلع نيمدقملا ةئالثلا دحأ ءرازن نب رضم نم ينزملا . . .حاير نب ةعيبر ىملُس يبأ نبريهز )١(
 ؤرما مهو ,مهيف فالتخا الف قةثالثلا امأف .هيبحاص ىلع ةثالثلا دحأ ميدقت يف فلتخا امنإو «ءارعشلا

 عمتجا دقو .ةيلهاجلا يف ءارعشلا ميكحو ؛ءارعشلا رعاش هنإ :لاقيو .ينايبذلا ةغبانلاو ءريهزو «سيقلا
 بعك هانباو ؛ةرعاش ىملس هتخأو ءًارعاش هلاخو .ًارعاش هوبأ ناك ءهريغل عمتجي مل ام رعشلا يف ريهزل

 نب رمع هنع لاق .مالسإلا كردي مل .هتوم دنع هتثر دقو .ةرعاش ءاسنخلا هتخاو «نيرعاش ريجبو

 امب الإ ًادحأ حدمي ملو ءرعشلا ّيشحو بنجتي ناكو «مالكلا يف لظاعيال هنإ :هنع هلل يضر باطخلا
 ررغ مظن .«تايلوحلا» ىمست هدئاصق تناكف ءةنس يف اهبذهيو اهحقنيو هتديصق مظني ناك .هيف

 الأ فلح هنأ هنع ىوري يذلا ؛نانس نب مرهلا حدم يف ًابيرقت 7 نيثلث هناويد نم تلتحا يتلا  هدئاصق

 ايحتساف اسرف وأ ةديلو وأ ًادبع : هاطعأ 2 هيلع ملسي الو ىاطعأ الإ هلأسي الو .هاطعأ الإ ريهز هحدمي

 نا :لاقيو. تينثتسا مكريخو « مره ريغ ًاحابص اومع :لاق ألم يف هآر اذإ ناكف هنم لبقي ناك امم ريهز

 :يف هتمجرت رظنا .مكاطعأ ام يقبو هومتيطعأ ام بهذ دق :مره دلو ضعبل لاق باطخلا نب رمع

 1784/1١-16. يناغألاو . 8!/-ها/ ص «ءارعشلاو رعشلاو . ١0١ - ١9 ص ءارعشلا تاقبطو .ناويدلا

 .(هريغ نيسلا مضب ىملس برعلا يف سيل لاقيو) . 16 5/7 بدآلا ةنازخو
 [مهلمحتب «نايبذو ىسيع نيب حلصلا يف امهيعس نسحلا ءفوع نب ثراحلاو نانس نب مرحلا حدم يف ةقلعملا هذه

 . ىلتقلا تايد

 :ملثتملاو جاردلا ةناموحو .نمدلا عمجلاو ءامهريغو دامرلاو رعبلاب رادلا راثآ نم دوسا ام :ةئمدلا (؟)

 ريهز ةأرما ليق : ىفوأ مأو .ناعضوم
 :ةرم نب ظيغو .ًاحلاص المع المع :ايعسو 22 «ينايبذلا نانس نب مرهلا :نايعاسلا (1)

 ققشتف ءحلص مهنيب ناك : يأ .ققشت :لربتو - حلصلا يف نايعاسلا نالجرلا هنم ,نافطغ نم يح

 .هاحلصأف ءةرم نب ظيغ ايعاس ىعسف «مدلاب

 ةبعكلا ةئادس ىلع ىلوتسا مث ءةبعكلا ةنادس : يأ «تيبلا ةالو اوناك ةينامي ةليبق,: مهرجو .ةبعكلا :تيبلا (4)

 .ةنانك نب رضنلا دلول مسا شيرفر «شيرق ىلإ تداع مث «ةعازخ
 راعتسي مث ءرثكأ وأ نيتوق ىلع لوتفملا لبحلا :مربملاو .ةدحاو ةوق ىلع لوتفملا لبحلا :ليحسلا (ه)

 . يوقلل : مربملاو .فيعضلل ليحسلا
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 سين ه ع7 هم 2 هَ - 2 رم + 5328 مبسم يأ <
 20 وشنُم رطع مهنيب اوقدو اونافت امدعي نايبذو اسبع امتكرادت

 في 0 - 2 قال همم 2 7 20 م رو 2
 ” ل رلوقلا نم يفورعمو لامي اعساو ّملسْلا كِردن نإ امتلق دسفو

 2 0 0 ع
 2م 5 و ل 4 0 - ها ع .٠ م م كيالي

 2( 2 مه م ع 6 هم هع 134 يبا# مد نك 5 ةم اولا م

 مظعي ٍدجملا ْنِم ازنك حبتسي نمو امتيده دعم ايلع يف ِنيَميِظسَع
 25 0 ىلا يعاد ها دعب يب م 5 27 ه#ءا ب 2 , 3

 (©)0 مرجمب اهيف سيل نماهمجني (تحبصاف نيِئِملاب مولكلا ىفعت
 سها رك هم2 من دل 7 م2 ه مما كر
 قلل مجحم َءلِم مهنيب اوقيرهي ملو ةمارغ موقل موقاهمجني

 7 8 . 2 1 هاا ل ل اا د هكا اس“ كه 1

 09 منزم لاقإ نِم ىتش مناغم مكدالت نم مهيف يرجي حبصاف

 سمو تا م م ه2 هه ل 2 ُ م 2# دفا هك مي ا نر*؟

 0 مّسقُم لك متمسقا لَه َنايِبْذَو ةلاسر ينَع قالخلالا غلب الأ
 «» مَلْعَي ُهَللا مّتكُياَمْهَمَو ىَفْحِل  ْمُكِيوفُن يف ام َهّللا َنَمُتكَت الف موال م 5 مومم 5 8 م 2 صس مث
 نا : مضل ل ل تل ا و

 يف برضي لثم : مشنم رطع مهنيب اوقدو ءانفلا يف كراشتلا :ينافتلاو .امهرمأ كاردإ يف يقالتلا :كرادتلا )١(

 نم ةنفج اهنم موق ىرتشا «ةراطع ةأرما مسا هلصأ نإ : ليق: مشنمو . موقلا نيب رشلا راشتناو مؤاشتلا ةدش

 يذلا ودعلا اولتاقق ءرطعلا كلذ يف يديألا مهسمغ فلحلا ةيآ اولعجو ءاوفلاحتو اودقاعتو .رطعلا

 لثملا راسف قوملا هب طنحي ام هنم ىرتشي ًاراطع ناك لب ليقو .مهرخآ نع اولتقف .هلاتق ىلع اوفلاحت

 .برحلا نم ملسن يأ «ملسنو .نكمم :عساو (1)

 . مثالا : مثأملاو .محرلا ةعيطقو ,نايصعلا :قوقعلاو .برحلا نم :اهنم (؟)

 دوجو :ةحابتسالاو .ابمهل ءاعد :امتيدهو .ةيرازنلا لئابقلا وبأ :ناندع نب دعمو .اهعفرأ :دعم ايلع (4)

 .سانلا همظعي يأ ًاميظع ريصي : مظعيو .لاصئتسالا ًاضيأ يهو .ًاحابم ءيشلا

 يأ .أتقو اهئادال لعجي :اهمّجنيو .حارجلا يهو .ملك عمج : مولكلاو . ٌحارجلا ىّحمت :ىفعت (0)
 .اهيف مرجي مل نم اهُمَرْعُيو ءلبإلا نم نيثملا لذبب حارجلا ىحمت : ىنعملاو .اطاسقأ

 لافألاو .ةقرفتم : ىتشو .ةمينغلا وهو .منغملا عمج : مناغملاو .ثوروملا ميدقلا لاملا :دالتلا (7)

 .ةمالعلا :ةمنزلاو .ةمئزب ملعملا :منزملا .لبإلا نم نسلا ريغص وه :ليفآلاو

 دسأ :دوصقملاو .سبع برح ىلع نايبذ تفلاح يتلا لئابقلا يهو .؛ناريجلا : ءاقلحلاو فالخألا 92

 له نأ يأ يغبني الام نولعفت مكنإ ماسقإ لك متمسقأ له .يأ :مسقم لك متمسفأ لهو .نافطغو
 . (دق) ىنعمب
 .اوردغت نأ مكسفنأ يفو . حلصلا اورهظت ال : ىنعملا

 .هب ةمقنلا مكل ايندلا يف لجعيو هب اوبساحتف باسحلا ىلإ كلذ رخؤيف مكسوفن يف ام ىللاعت هللا نمتكت ال : ىنعملا )1١(
 .هنأش ميظعتو ردغلا اذهب دارأ امنإ :لاقيو



 مقل لع اك الإ تدل ناامو

 ٌةَميِمَد اهوُقعِبَت اًهوُثعبَت ىَتَم
 اًهِلاَفِيي ىحّرلا َكّْرَع ُمُككَرْعَتف
 م د« ى هي ىه بع اى ما اف# م

 ْمُهْلُك ُماسَأ َناملِغ ْمُكَل جَمْنتَف
 اهلمأل ُلِغت ًآلاَم مُكَل لِبْعْتَف

 ٍةَنكَبسُم ىلع ًاحْشُك ىّوط َّناكَو

 ©) مُجَرُملا ٍثيِدَحلاِب اهنع َوُه اَمو
 © مرفق اهوَسيُرَس انإَرْفَ
 "9 مِهتف ْجَقَت َمكًافاشك خلت
 © مِلْفَف ْعِضْرُت ْمُث دع رمخأك
 « ِمَهْرِدَو ٍزِيِفَق ْنِم ٍقارعلاب ىَّرُق
 © مضْعض نب ُنيَصُح مهيتاوي آل امب
 6 ِمَّدَّقَتيْمَلَو ادتِئبأَوه الف

 ةدهعل نا عما و 0 ترب ع م 9 5 ع 5 2

 00 هجلم يئادو نم فلاب يودع يقتا مث يتجاح يضقاس لاقو

 "2 64 سمس ف مقهي هلع - ل ل 8
 (0) معشق ما اهلحر تقلا ثيح ىذل ةريثك اتويب عرمي ملو كسفقف

 «ثيدحب .اهنع ربخلا ام يأ ءاهنونظي هيف مكحي يأ ءنونظلاب هيف مجري يذلا : مجرملا ثيدحلا )١(

 .نظلاب هيف مجري
 .بهتلت : مرضتو .اهتراثإ ىلع نومذت يأ .ةمومذم ؛ةميمذو .اهوريثت :اهوفعبت )١(

 .لمحت :حقلت .اهلاقث اهعمو ىحرلا كرع يأ .عم ىنعمب ءابلاو . ىحرلا تحت لعجي دلج :لافثلا (")

 . نيمأوتب يتأت : مثتتو .دلت : جتنتو .نيترم ةنسلا يف ةجعنلا حقلت نا :فاشكلاو

 نم وه امنإو .داع نم سيل ةقانلا رقاع نإ :لاقيو .فلاس نب رادُق :داع رمحأو .نميلا دمض : مؤشلا (5)

 .ىلوألا داع :دوه موقل لاقيو ءةرخآلا داع :اهل لاقي ءدومث نأل ءطلغب سيل اذه لاقنو .دومت

 مهعضرت مث «ةقانلا رقاع مؤشلا يف يهاضي مهنم دحاو لك بورحلا ءانثأ يف ءانبأ مكل دلوت : ىنعملاو

 . مهئابآ ىلع ميئاشم نوحبصيف ءمهمطفتو بورحلا
 .ةلغ اهل تناك اذإ : لغت ضرألا تلغأ (5)

 كلذو ؛نيصحلا ةصق ىلإ ريشي انهو .مهقفاوي :مهيتاؤيو .ةيانجلا :ةريرجلاو مهيلع ىنج :مهيلع رج (5)

 ؛نيتليبقلا نيب حلصلا عقو املف ءحلصلا لبق مضمض نب نيصحلل ًاخأ لتق سبع ينب نم الجر نا

 دشف «هيخأب هاري سبع نم لجرب رفظ ىتح ةصرفلا زهتناو .هيخأ لتاق نم رأثلا ذخأل نيصحلا رمضأ
 .رشلا فوع نب ثراحلا كرادتو «تراثو سبع تبكرف «هلتقف هيلع

 .اهرهظي ملف ,هسفن يف اهنكأ «ةلعف ىلع هحشك ىوط ناك :هانعمو «بنجلا «عالضألا عطقنم : حشكلا (9)

 .رمضأ ام ىلع ءمدقتلا ري مل يأ : مدقتي ملو .راتتسالا :نانكتسالا نم ءةرْذَغلا :ةنكتسملا

 اهيلع مدقي ملو دحأل اهرهظي ملو ءهيف ةرتتسم ةين ىلع ًادقح هردص يف رمضأ نيصح ناكو : ىنعملاو

 .ةصرفلا هناكمإ لبق

 ٍ . مجلم سراف فلاب يأ :مجلم (8)

 عزفت نأ ريغ نم اردغ يسبعلا ىلع نيصحلا دشف : ىنعملاو .ةينملا ةينك : معشق مأو .ةفاخإلا : عازفإلا (9)

 . هلحر هب يقلي رفاسملا نأل «لزنملا لحرلا ىقلمو «سبع نم ةريثك تويب كلذب
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 كلت حلل يودش نشأ يذل

 اوُدَروَأ مَن اذِإ ىَّنَح ْمُهَاْمَظ اًوَعَر
 اوُرَدَضَأ َمُّن ْمُهَنِيَباَياسَم اًوُضَقَف

 ,لفوت مد يف ٍبْرَحلا يف ٌتكَراش لَو
 ةفراقشي احبس ةمازأ الكفن

 هَلْ كِرْذُي نغضلا وذ الق ماَرَك

 9 1 تل كل : ا كا

23 

 3 9 م 2 . © مِلْظَي ملظلاب َدْبُي إو ًاعيرس

 59 مدلاتو حالسلاب ىرفت ارامغ
 4 1 هاج م

 محرسم لموعسم الشك ىلإ
 (” ملَتُملا ليت وأ ٍكيِهن ٍنبآ مَ
 مّرْحخَمل 4 أ نبأ الو اهيف يق بهو ايبَو

 5 ا ا 8 06 هماو
 ©» مكَضُم فلا ا فلا ةلالع

 20 مرخمب ثاعلاط يلام تاحيِحص

 0011 ا ل © لْمُمِب ٌمهيلع يناجلا ٌمراجلا الو
 فيذقتلاو «عئاقولا ىلإ ًاريثك هب فذقي يأ :فذقمو .ةوقلاو ةدعلا مات ءحالسلا مات :حالسلا يكاش )١(

 هيرتعي ال نيصحلا نأ ديري . هيبكنم ىلع هرعش نم دبلت ام يهو دسألا ةدبل عمج :دبللاو .فذقلا ةغلابم
 .هنثارب ملقي ال دسألا نأ امك ,ةكوش مدع هبيعي الو «فعض

 هملاظ بقاع ملظ اذإ .ىىرج عاجش هنأب «شيحلا فصي تيبلا اذهو .ةعاجشلا : ةءارجلاو ةأرجلا قفز

 .هتوقل سانلا ملظ دحأ هملظي مل نإو .هملظب ًاعيرس
 ,امظلا مت اذإ ىتح ذلكلا مهلبإ اوعر :لوقي ققشتلا : يرفتلاو .ريثكلا ءاملا وهو 3 ردع عج :رامغلا ةظن

 ةمولعم ةدم لازنلا نع اوعلقأو لاتقلا نع اوفك مهنأ : ىنعملاو .ةراعتسا هلك اذهو .ةريثك ًاهايم اهودروأ

 ,رامغلا ةلزنمب بورحلاف يعرلا دعب لبإلا دروت امك عئاقولا ىلإ اوداع مث .ةمولعم ةدم لبإلا ىعرت امك
 ,ءامدلا كفسو حالسلا لامعتساب مهنع قشنت اهنكلو

 .بشعلا نم اليبو هدجت ام :لبوتسملا ألكلاو .اوعجرأ :اوردصأو اومتأو اومكحأو اوذفنأ :اوضق (5)
 «ميخو ليبو الك ىلإ مهلبإ اوردصأ مث .مهالتق ايانم اوممتو اومكحا :لوقي اميخو هدجت ام : محخوتملاو
 مث .ًايناث دروت نأ ىلإ ىعرتف لبإلا ردصت امك «ةيناث هل دادعتسالاب اولغتشاو ءلاتقلا نع اوعلفأ يأ
 : ىلتقلا تايد اوطعأ نيذلا حدم ىلإ داعو ,مالكلا اذه نع برضأ

 نباو .بهوو «لفونو .ملثملا ليتقو .كيمخ نبا) ءالؤه نأ :ىنعملاو ,تنج يأ «ةريرجلا نم :ترج (5)
 .برحلا هذه يف مهل ناك ليتق لك اولخدأ برحلا هذه مهتلمش املف .برحلا هذه لبق ءاولتق (مزخملا
 .اوحلطصا ىتح كأدوقو وكم الامم مهب اوبلاطف

 : متصملاو . يناثلا برشلا وهو للعلا -نم هلصأو ةدايزلا :ةلالعلاو .هتيد يأ , هلقع نودؤي :هنولقعي (1)
 . ماتلا

 .لبجلا ىلعأ يف قيرطلا : مرخملا (9)
 .دحاو يناجلاو مراجلاو .دقحلا :لبتلاو .ةوادعلا نم بلقلا يف نكتسا ام وهو .دحاو ةئيغضلاو نغضلا (6)

 .هل رصتتي ال «لوذخم يأ « ملسمب سيل تايانجلا مهيلعرج يذلا نأ يأ .لوذخملا : ملسملاو

 ل



 شعي نَمَو ةايحلا تفيلاكت ُتمْعَس
 هيك نسمألاو :موجلا يفد لغو

 ْبِصت ْنَم َءاَوْشَع طْبَخ ايانملا تْيََر
 ٍةريثك روم يف ُمعِناَصُي ْمَل ْنْمَو

 ِهِضَرِع ٍنوُد ْنِم فورغملا ٍلعجي ْنَمَو
 هلضشا ليجتل لسشناذ كلي نو

 ُهبلق ضي ْنَمَو ْممْذُي ال ٍفوُي نمو
 ُهَنْي اًيانملا َباِبْسَأ ٌباَهْْنَمَو
 م0 هامض م

 هم | ريغ يف َفوُرْعَملا ٍلعجي نمو

 ُهْلِإَق عبرلا 0 رق

8 
 © ما 6 - 6ه سا

 ةَقيِدبَِص نلعب نس

 ةقيلخ نم قرشا دنع نكت اضيم
 مه

 كا ورا ما ع "ع له سا ها 5

 م

 3 مره ٍرَمَعُي 0 نمو هتمت

 6 ًاطوُي 0 سرضي

 )0( ١ مجمَجتي الرعبلا يمل ىلإ

 (” مّلُسب ءانهتلا تاس نرد ْنِإَ
 مَدْنَيَو ِهَيَلَع اَمَت هلي نك

 © نول لك تنكر ينازل مط
 » مَلطُي سانا ملط ال نم
 ” مْوَكُي ال هنت كي ال نم
 0100 مل ,سانلا ىلع ىَفْحَن اهَاَح نإ

 بيث كل عماص نم رت ناك مّلكتلا يف يل ةتَدايِز

 امناو .ءافجلا اهب داري ال ةيفاج ةملك :كلابأ ال .دئادشلاو قاشملا :فيلاكتلاو .هتللم :ءيشلا تمئس )١(

 ةدئاز اهنأ ولو . كابأ ال :ريدقتلاو «ةدئاز «كلابأ الو يف ماللا نإ :لاقبو 0 هيبنتلا اهب داري

 .ةرضحلاب وأ ءدوجوم كلابأ ال :ريدقتلاو .فوذحم ربخلاو . ةفاضإلا عم تبثت امنإ فلألا نآل ءكل بأ ال ناكل

 . ىمع ىلع اهيديب طبخت اليل رصبتال يتلا ةقانلا: ءاوشعلاو . ىثثعألا ثينأت : ءاوشعلاو . ديلاب برضلا : طبخللا (7)

 رفظلا ةلزنمب «ريعبلل مسنملاو 2 :مسنمب أطويو .سرضب غضمي :سرضبو .يراديو قفرتي : عناصي ()

 . مسانملا عمجلاو «ناسنإلل

 . متشلاو مذلل هضرع ضرع هفورعمب لخبي نمو ,هضرع ناص هفورعم لذب نم :ديري . هصقني الو ءهمتي :هرفي (4)

 . حلصلا يف ددرتي : يأ : :مجمجتيو .هصلاخ :ربلا نئمطمو .ريصي يأ : هبلق ضفي نمو .رثكأ : ىفوأو ىفو (0)

 )١( يحاونلا : بابسألاو . هيف دعص : ملسلا يف يقر .

 : مذهللاو . حمرلا ىلعأ يهو «ةيلاع عمج : : يلاوعلاو . حمرلا لفسأ وهو جز عمج :جاجزلا (7)

 0 0 ءيلاوعلا عيطي هنإف هب لتاقي ال يذلا ْجَّرلا وهو . حلصلا لبقي ال نم نأ : ىنعملاو

 .هب لتاقي
 .درطيو عفدي :دذي (6)

 . هموق نع دعبي :برتغي (9)
 )٠١( ىقبي ال قلختلاو « ىفخت ال قالخألا نأ يأ .دحاو ةعيبطلاو ةقيلخلا .

1 



0 
 0 ٌفِصِنَو ٌفصِن ٍيتفلا ناس

 1 هدب مجال خيّشلا ةافَس نإ
 2 2 و

 ْمتَدَُعَف اندَعَو مئيطْعَأَف انلاس

 2 مدلاو محلا م الإ سس مل

 مُلْسَي ٍةَع ةَهماَفَسلا َدَعَب ىف إم

 مّرحيِس تر ّلآستتلا رككأ ْنَمَو

 . الملحد ؟ا/ى/ ١نييلهاجلاةتسلا ءارعشلا راعشأ

 . 74٠ 77 ا/ ص لاوطلا عبسلا دئاصقلا حرش

 .1-١194"517؟ص .رشعلا دئاصقلا حرش

 الك 52929 ص «عبسلا تاقلعملا حرش

 1١5-/"", ص «بلعث سابعلا يبأل «ىملس يبأ نب ريهز ناويد حرش -

 «””موثلك نب ورمع ةقلعم نم - 4

 .119/8- 1١87 ص .برعلا راعشأ ةرهمج

 (رفاولا نم)

 «”نيردنألا زوم يقبت الو
 »ا

 .هبلق يأ .هنانجو هناسل : هيرغصأب ءرملا نإ يأ )١(

 ةقبطلا نم ءروهشم يلهاج رعاش .دوسألا وبأ «بلغت ينب نم «باّتع نب كلام نب موثلك نب ورمع (؟)

 كاتفلا نم ناكو «قارعلاو ماشلا يفو «ةيبرعلا ةريزجلا يف لؤجت ؛هتاقبط يف مالس نبا دنع ةسداسلا

 ناكو .ةريحلا .كلم دنه نب ورمع لتق يذلا وهو .ًاليوط رمعو «ىتف وهو بلغت هموق داس «ناعجشلا

 ةمدخن نم همأ فنأت برعلا نم ًادحأ نوملعت له :هئامدنل موي تاذ لاق دنه نب ورمع نأ كلذ بيس

 بيلك اهمعو ,ةعيبر نب لهلهم اهابأ نآل : اولاق ؟كلذ ملو :لاق . ةوثلك نيو رمع ,معن :اولاقف . يمأ

 وه نم ديس موثلك نب ورمع اهنباو «برعلا سرفأ .باتع نب كلام نب موثلك اهّلعيو برعلا رع لئأو
 ةريزجلا نم ورمع لبقأف هّمأ همأ ريزي نأ هلأسيو هريزتسي موثلك نب ورمع ىلإ دنه نب ورمع لسرأف .هنم

 لخدف .بلغت ينب نم نعظ يف لهلهم تنب ىليل همأ تلبقأو بلغت ينب نم ةعامج يف ةريحلا ىلإ
 لهأ هوجو ةريحلا كلم عم ناكو .تارفلاو ةريحلا نيب اهبرض يتلا ةبقلا يف دنه نب ورمع ىلع رعاشلا

 رمع ةريحلا كلم ناكو «ىرخألا ةبقلا بناجب تبرض يتلا ةبقلا يف ءدنه ىلع ىليل تلخدو .هتكلمم
 كلذ ينيلوان !ىليل اي .دنه تلاق ءاولكأ نأ دعبو :ىليل مدختستو .مدخلا ىحنت نأ همأ نم بلط

 : ىليل تحاصف .تحلأو ءاهيلع تداعأف ءاهتجاح ىلإ ةجاحلا ةبحاص مقتل : ىليل تلاقف .قبطلا

 يف ٌرِشلا فرعف دنه نب ورمع ىلا رظنو ءههجو يف مدلا راثف ,موثلك نب ورمع اهعمسف !بلغتل اي !ءالذاو
 نب ورمع سأر هب برضف «هريغ فيس كانه سيل «قاورلاب قلعم دنه سب ورمعل فيس ىلإ ماقف ءههجو
 وحن اوراسو .هبئاجن اوقاسو قاورلا يف ام عيمج اوبهتناف .بلغت ينب يف ىدانو «هلتق ىتح دنه
 تاقبط : يف هتمجرت رظنا . ه ق 8٠ ةنس وحن تام .هذه هتقلعم يف اذه رعاشلا فصيو .ةريزجلا

 يناغألاو . 1١1-17١ ص ءارعشلاو رعشلاو ."5 ص «.ءارعشلا تاقبطو ١6١/١. ءارعشلا لوحف

 .85/6 مالعألاو . 85-88 ص .برعلا راعشأ ةرهمجو ١-04.

 .حايصلا يف بارشلا يأ .حوبصلا انيقسا :انيحبصاو .ميظعلا حدقلا :نحصلاو .يظقيتسا : يبه (؟)
 . ماشلاب ىرق :نيردنألاو
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 اههيح :كاننازبلا دروب اناع

 رلولط ءّرغ انل مايأو
 هوجوت دق ءِرْشْعَم ِدْيَسَو

 هيلع ةفكاع ليشلاانكرت

 انم ّيحلاُبالِك ْتّرَهدقو
 جوُلُط يذب ٌتويبلا اَنْلْرُنأَو
 اَناَحر موق ىلإ لّقنَن ىتم

 تلا كّربختن 3 : انين

2 
 انيوَر دق 0 دعست

 فضز هوما
 اهيل نأ اهيف َكلَملا انيصع

 . ةرجتملا يمحي هِكْلُملا جاتب

 ا 0 1 هلق

 00 دم ةتاثف انيدنستو
 ع2

 انيِدِعوملا يفت ٍتاماشلا ىلإ
 ©"انيِحَط اهل ٍءاقللا يف اونوكي

 ا ة ا

 5 2 8 5 3 2 م # هرا م

 نر انتم انيتفالا لوهتم كلم

 .انلهمأ :انرظنأو .دنه نب ورمع ينعي :دنه ابأ )١(

 نيقيلاب كرخن :لوقي . ملعلا يهو «ةيارلا عمج :تايارلا (؟)

 .لاطبألا ا

 نم رغلاك ريهاشم انل عئاقوب كربخمن :لوقي .ليخلا نيب اميف اهراهتشال رغلا ليخلاك ريهاشملا ىنعمب :رغلا (؟

 , .هل للذتنو .هعيطن نأ ةيهارك اهيف كلملا انيصع ليخلا

 «نيئجلملل ماح كلملا جاتب جيوتم موق ديس برو :لوقي « «مهيمحي نم ىلإ نوئجاللا مرر(

 .هانرهق

 «هانلتق :لوقي .عبارلا هكبتس ىنثو ءمئاوف ثالث ىلع ماق يذلا. مئاقلا وهو «نفاصلا عمج :نوفصلا (5)
 يايا ليال نر نع انزل ل ٠ اعل دلع اهتزت اح ىف يس اهيل اف دكر اح نرخ احر

 كوش وذ رجش : داتقلاو .اهناصغأ وأ هرجشلا كاوشأ عطق :بيذشتلاو .ًافوخ تحبل :بالكلا تره (5)

 ةكوش انرسك دقو انايإ اهراكنإل تحبنو «بالكلا انتركنا ىتح ةحلسألا انسبل دقو :لوقي . ةداتق ةدحاولاو

 .انئادعأ نم انم برقي نم

 ناكمب انتويب انلزنأو :لوقي . ءادعألا دارأو «نيددهملا :نيدعوملاو . ناعضوم : تاماشلاو .ءحولط وذ (7)

 . اننودعوي اوناك نيذلا انءادعأ نكامألا هذه نم يفئن : تاماشلا ىلإ حولط يذب فرعي

 راعتساو .ىحرلا مسا برحلل راعتسا .مهانلتق ًاموق انبراح ىتم :لوقي .برحلا ىحر : ىحرلاب دارأ (8)

 :لوقي .ىحرلا مف يف ىقلت ءبحلا نم ضبقلا :ةوهللاو . ىحرلا تحت طسبت ةدلج وأ ةقرخ :لافثلا (9)

 ,لاقنت, مسا ةكرعملل راعتسا .انيعمجأ ةعاضق انتضبق نوكتو دجن نم يقرشلا بناجلا انتكرعم نوكت

 . نيحطلاو ىحرلا لكاشيل ةوهللا مسا ىلتقللو

 انومتشت نأ ةيهارك مكارق انلعجف .فايضألا ةلزنم متلزن :لوقي .ةفايضلا :ىرقلا )١١(

 صاضيب بورحلا انمالعأ درون انأب انرمأ نم

 - .انومتشت ال يكلو
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 مُكاَرِن اني ْمكاَنْيَرَف

 0 ف انجن معسل

 انه كاقللا يا د اني عاطل

 نبل طنا كف قيرشتب

 اهيف لاطبألا مايك ناك
 اقش موقلا سوؤراهب قش

 قدسي نتشلا دعب نفعا إو
 ل 7

 دعم تقلع نفق دحجللا اَنئرَو

 قنا
 انودصحلل ار ,.حبصلا َلِيَ

 ل ام مهنع ا
 ل اذإ فويسلاب ترديعو

 اني ضيبب وأ لبا

 ” اي حان الاب ٌقوسَو
 ا ل تابت نشل
 (©انيفٌدلا ءاّدلا جرحي كيَيلَغ

 انيبي ىتح هند نعاطت

29 

 فنا

 فنا
 ادن نم عمت ضاقخألا ٍنَع كتر يحلا ٌدامع اذإ نحنو

 ىرق ليجعت دمحي امك ًلاجع مكانلتقف .ىرقلل فيضلا ضرعتي امك انتاداعمل متضرعت : ىنعملاو

 مكانلجاع :هانعم يف لاقيو .انومتشت نأ مكرظتنن ملو «برحلاب مكانلجاعف لاتقلل متثج : يأ .فيضلا

 .الثل : ىنعمب نأو .اناّيإ سانلا متشل ًاببس اونوكتف ءانب اوعقوت نأ لبق لتقلاب
 ةادرملا راعتسا . كاله دشأ مكتكلهأ ابرح يأ :انوحط ةادرمو روخصلا اهب رسكي يتلا ةرخصلا :ةدرملا )١(

 .برحلل
 مهقوقح لاقثأ نم انولمح ام مهنع لمحنو «مهلاومأ نع فعنو ءانبيسو انلاونب انرئاشع معن :لوقي (1)

 .كلذوحنو عافدلاو تايدلا نم انولمح امو « مهتنوؤمو

 اذإ حامرلاب انءادعأ نعاطنف «حالسلا لامعتسا نسحن اننإ :لوقي .نايتإلا :نايشغلاو .دعبلا : ىخارتلا (1)

 .فويسلاب مهانبرض انوقصال اذإف ءانوقصالي مل

 ىلع طخلا ةدلب ىلإ ةبسن : يطخلاو .حامرلا :انقلاو .اهتبانم يف اهجضنل رمس يهو ءحامرلا :رمسلا (5)
 وأ .ةنيل رمس حامرب مهنعاطن :لوقي .نيللا ء.ندل عمج :ندللاو .حامرلا اهنم بلجت نيرحبلا لحاس

 . اهب برض ام نعطقي ضيب فويسب مهبراضن
 .هتراجحس رثكت يذلا ناكملا وهو :زعمألا عمج :زعامألاو .ريعبلا لمح وهو .قسولا عمج :قوسولا (0)

 . ةراجحلا ةريثكلا نكامألا يف طقست لبإ لامحأ مهنم ناعجشلا مجامج ناك لوقي

 بطر وهو ءالخلا عطق :ءالتخالاو .هل نانسأ ال يذلا لجنملا وهو .بلخملاب ءيشلا عطق :بالتخالا (5)

 .نعطقيف مهباقر اهب عطقنو .ءادعألا سوؤر اهب قشن :لوقي . شيشحلا
 . ماقتنالا ىلع ثعبي يأ .ةدئفألا نم نوفدملا ءادلا جرخيو ءهراثآ وشفت نغضلا دعب نغضلا نإ :لوقي (7)

 .انل فرشلا رهظي ىتح انفرش نود ءادعألا نعاطن .دعم كلذ تملع دق انئابآ فرش انئرو :لوقي (8)

 تويبلا ضيوقت نع ةيانك تيبلا ةعتمأ ىلع ةدمعألا طوقسو .تطقس :ترخو .تيبلا عاتم :ضفحلا (9)

 نم انم برقي نم يمحنو عنمن اهتعتمأ ىلع ترخف مايخلا تضوق اذإ نححنو :لوقي .نعظلاو ةلحرلل

 .انناريج
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 8 5 ا 8-2 3 م7

 رب ريع يف مهسوؤر لجن

- 

- 

 3 سا و ]عما انِنْسَن

 0 نون اذان نورتت اهف

 9ا|نيبعال يديأب ٌقيِراَخَم
 ن2 نساك را 9

 (ة نوحي نأ ةيشملا لّوهلا نه

 نا ةباسلا انُكو ا

 ل مك مك بورحلا يف بيش

 "انين نع مهينب ًاعراقم

 1 ابَصغع انُئُيَع حبشتن

 يب 03 ت5 دم را: رِهلنَف

 ل

 0 »)انوُرحلاو ةلرتهلا كسب ةدذن

 يبسو لتقلا|نم انم نورذحي اذام نوردي الو قوقع يف : يأ رب ريغ يف مهسوؤر عطقن :لوقي .عطقلا: ذجلا )١(
 .لاومألا ةحابتساو مرحلا

 بش نم فيس :قارخملاو ءاهب برضيو فلت ةقرخلا وأ ليدنملا وهو «قارخملا عمج :قيراخملا (1)

 انك وأ «قيراخملاب نوبعاللا لفحي ال امك فويسلاب برضلاب لفحن ال انك :لوقي .نايبصلا هب بعلي

 .ةعرس يف قيراخملاب برضي امك ةعرس يف اهب برضن
 تيلط وأ ناوجرأب تبضحخ اننارقأ بايثو انبايث نأك : :لوقي .رمحأ غبص : ناوجرألا (1)

 0 :لوقي . هيف ريحت :رمألاب يعو ٠ مادقإلا :فائسألا (؟)

 انقبسو ءانياسحأ ىلع ةظفاحم ةكوش تاذ ةبيتك وأ .«لبجلا اذه لئم اليخ انبصن :لوقي .لبج :ةوهر (0)

 امنإو «ةيلغو ةكوش تاذ ةبيتك عم انمدقأ مدقتلا نم انريغ عزف اذإ : ىنعملاو .مهانبلغ يأ :انموصخ

 .انباسحأ ىلع ةظفاحم اذه لعفت
 . بورحلا ىلع اونرم دق بيشو ءًادجم بورحلا يف لتقلا نودعي نابشب بلغنو قبسن :لوقي (1)
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 ٍةَنْعَط لجاعب يفك هل ثداج
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 . موقملا حلصملا :فقثملاو .هنم قذحأ تنك ينأل .نعطلاب هتقبس يأ :هنعط لجاعب يفك هل تداج (1)

 . يّوسو موق يذلا : موقملاو .بعك : نيبوبنأ لك نيب امو .بلّصلا :قدصلاو .بيبانألا دّقع : بوعكلا

 هذه مد جرخمل الثم اذه برضف .ناغرف :ولدللو ءولدلا نم ءاملا بصم : غرفلاو .ةعساولا :ةبيحرلا (9)

 .بلاطلا يغتيملا :اهريغو بائذلا نم ستعملاو . توصلا :سرجلاو .ولدلا بصم لثم هلعجف .ةنعطلا

 «هنيتأيف ءاهنم مدلا ريرخ نعمس اذإ .عابسلا لدي ةنعطلا هذه مد ناليس نأ يأ .عايجلا : مرضلاو



 عاش م ساي 02 هاو مان

 ُهَباَيت ٌمَصألا حئّرلاب ٌتْكَكَشف
 0 عا 3 2 : 6-4 ف

5 2 2 
 اهجورف تكته ٍةغباس كشمو

 اتش اذإ حادقلاب ُهادَي ٍذِبَر
 1 ع ف 2 7 - 0 95 1

 هدذيرأ تلزن دق ىئتناآز امل

 ريب و2 رس 55 يب 48ه رمح م

 ع - 2 ها

 مها م أ 1 0 مم 2

 كرسمس ىف ةعانيم لطب ةح ذ هبأمث ناك

 )00 0 2ر7 1 ل 8 م ه1

 ) مرحمب انقلا ىلع ميركلا سيل

 6 فلفل وا نبك نمل
 (© مِلْعم ةقيقحلا يياَح ْنَع ٍفيسلاب
 (9 مْوُلَم رجتلا ٍتاَياَغ ِكاَتَم 41 2 7 2
 مث م 2 هَ ع يح 0# 5 531

 كف مسبب ريغل هلسفاوب ىدبا

 5 . 7 58 أ

 ىلإ مذخيم ةديدحلا ىفاص دنهمب

 0 . 1 ع 2

 رلطعلاب رو لاثبلا بضخ ©« ملظعلاب ُهَساَرَو نانّبلا بضخ
 7 عما - م 67 ه9 »7 5 < 8م مي

 » ماوتب سيل ٍتبسلا لاعن ىذحي
 انف ان ليل

 5 3 لأ هل 0 تا , 1

 نأ ديري .هندب :ليقو .هبلق :ليقو ءهعرد :هبايثو .بلصلا : مصألاو .دحاو ىنعمب .هتققشو هتككش )١(

 .هل ردقملا لتقلا نم هصلخي ال همرك نأ :هانعم لب ليقو «مادقإلا ىلع مهصرحل ماركلاب ةعلوم حامرلا

 مدقمب لكألا :مضقلاو .لوانتلا :شونلاو .حبذلل تدعأ يتلا ةاشلا يهو .ةرزجلا عمج :رزجلا (؟)
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 ناك اذهو .حادقلا برضب ديلا فيفخ ءرسيملاو رامقلاب قذاح وه :لوقي حادقلاب برضلا عيرسلا :ذبرلا (4)
 تامالعلا يهو «.ةياغلا اهدرفم :تاياغلاو .ءاتشلا يف لخد :اتش اذإو .ةيلهاجلا يف برعلا دنع ًاحدم

 يتأي هنا :ىنعملاو .نيرامخلا :راجتلاب دارأو .اهب هناكم فرعيل رامخلا اهبصني يتلا تايارلاو

 يذلا : مولملاو .اهُكّته كلذف ءنوبهذيو مهتايار نوعلقيف ,رمخلا نم مهدنع ام لك يرتشيف ؛نيرامخلا
 .ةوتفلا يف هلام قافنإ ىلع .همول رثكي

 .سارضألا رخآ :لذجاونلاو .هنانسأ نع رشكو رهظأ :ىدبأ (5)

 .عطاقلا :مذخملاو .فيسلا وهو «دنهلاب لومعملا :دنهملا )١(

 .عباصألا :نانبلاو .هلوأ :راهنلا بابشو ءراهنلا هجوو ءراهنلا ّدشو .راهنلا ّدمو .هلوأ :راهنلا ذم (1)

 .هب بضتخي تبن : ملظعلاو
 ةغوبدملا :تبسلا لاعنو .سبلُي ىذحيو .ىلع : ىنعمب انه يفو .ةرجش : ةحرسو . عاجشلا : لطبلا (5)

 .ًافيعض نوكيف ءرخآ هعم دلوي مل يأ :مأوتب سيلو .اهسبلت كولملا تناكو ءظّرقلاب
 . هيلع معنملا سفنلا يأ :معئملا سفنلو .اهدوحج :ةمعنلا رفكو .تملعأ :تئبن (4)

 ء6 تاس ا وما# هاما م هو

7“ 



 ىحضلاب ّيّمَع ًةاَضَو ٌتْظْفَح ٌدقَلَو ساق

 يكتشت ال يتلا يردخلا ٍةموح يف
 مد مل ةنسالا ّن يب نوفي ُذ ذإ

 ْمُهْتْمَج لبق مْوَقلا كنار انجل

 انيك حامّرلاو َر رع نوفذل

 هربت ةَرْغْنِب ْمهِيِمْرَأ تلو اَم
 ِهِناَبَلِباَنَقلا عفو ْنِمٌروزاف
 ىّكتشأ وامل اا يِرْنَي ناَكُوَل

 ًاسياوت َراَبَحلا مِن هل ٌلِيَحلاو

 انين او 59 يق ْدَقَلَو

 جنشتتو رصقتو عفترت : : صلقتو .ىحضلا تقو يأ : ىحضلاو .دحاو ىنعمب ةيصوو ةاصو )١(

 © ِمّقلا حضَو ْنَع ٍناتفشلا ٌصِلقَت ذإ
 الان مع را قم .# 52 انت.

 5 مغمغت ريغ لاطبالا اهتارمغ

 ”يمدقم قياضت ينكلو اهنع و ا عزم دل

 2 يدش هر # هسا كر ما مب ماكل تم
 0 ممذم ريع تررك نورماذتي

 232 0 ها ب هع

 «”0مههدالا ٍناَبل يف رثب ناطشا
 0 ا ا 0

 («>”مدلاب لئرست ىتح ٍهِناَبَلَو
 رقتاده هد د تس ماه م - 077

 ”محمحتو ٍةَرِبَعب ىلإ اَكَشَو

 00 يِمّلَكُم مالكا ميَعْوَل ناكلو
 23 . 5 . لن 00

 مظيش د رجاو يس نسا نم

 60 ا
 > مّدُنَأ ٌرَسع كَ ٍسراوفلا ليق

 .880  ؟984 ص .لاوطلا عبسلا دئاصقلا حرش
 .7185 - 7١17" ص ءرشعلا دئاصقلا حرش
 ١١5 ١70. ص «عبسلا تاقلعملا حرش -
 . 1١85-717 ص «,دادش نب ةرتنع ناويد -

 . له _ "4ا/ ص .برعلا راعشأ ةرهمج

 برحلا يفو

 . مسبتي هنأك ىري ىتح «ناسنإلا نم ةفشلا عفترت

 .همهفتاالو هعمست توصو بجلو حاوص: :مغمغتلاو. اهدئادش: برحلا تارمغو. همظعم : ءيش لك ةموح )١(

 قياضت . نبجأ مل :مخأ ملو .توملل يننومدقي يأ ءاهنيبو مهنيب يننولعجي يأ :ةنسألا يب نوقتي (1)
 . ًاضيأ مادقإلا :مدقملاو . دحأ هوبدي نأ نم « يمادُك وه ٍيذلا عضوملا قياضت : يمدقم

 تيأر امل :ىنعملاو .ةمومذم ريغ «لاتقلا دومحم يأ :ممذم ريغو . .ًاضعب مهضعب ضحي :نورماذتي (4)

 . ممذم ريغ مهيلع تررك انلتق ىلع ًاضعب مهضعب ضحي انوحن اولبقأ دق ءادعألا عمج

 .هسرف : مهدألاو .ردصلا :نابللاو . ناطشألا عمجلاو .لبحلا :نطشلا (©)

 ّلك وأ ءصيمقلا وهو «لابرسلا ةلزنمي راص :لبرستو .ردصلا :نابللاو .رحنلا ىلعأ يف ةبقثلا :ةرغثلا (5)
 :نييلي اج

 .ةعمدلا|ليست نأ لبق ردصلا يف ءاكبلا ددرت: ةربعلاو. ليهصلاب سيل عطقم توص: محمحتلاو . لام: روزا (")

 . ةعجارملا : ةرواحملا عوف

 سباوعلاو .ضكرلا اهيف دتشي يتلا ؛ةئيللا ضرألا :راّبخلاو . ةعرسب ءيشلا يف لوخدلا :ماحتقالا (4)

 .رعشلا ريصقلا :درجألاو .ليوطلا :مظيشلاو .دهجلا نم حلاوكلا

 .مدقت :مدقأو .باطخلل فاكلاو ءهيبنت يأ ىنعم :ليقو .كحيو :ليقو .كليو دارأ :رتنع كيو )٠١(

 .هّمغ ىفنو هسفن ىفش هيلإ مهءاجتلاو هيلع هباحصأ ليوعت نأ :ديري



 (١١>ىنايبذلا ةغباتلا ةقلعم نم - 5

 (طيسبلا نم)
 3 31 2 9 مار هع 5 9 26 ا مح عل 2

 «”يدبالا ُفِلاَس اهيلع لاطو تّوق) ٍدتّسلاف ٍءهايَلَعلاِب ةَيَمَراَداي
 2 03 3 22 0 - يق وما ع ما
 («0دحا نم عبرلاب امو اباوج تع اهلئاسا يك اليصا اهيف تمقو

 م 5 : 57 3 عاب عب 60 سل ير
 «دّلَجلا ةمولظملاب ضوخلاك ٌيْونلاو اهنيبا ام ايال يراوالا الإ

 57 1 57 1 8 0 ىرامه#

 (هادحو ٍسناتسُم ىَلَع ليلجلا يذب انب ٌراهنلا لاَّز دقو يِلَحَر ناك
 «'0درفلا' لقيصلا فيسك ريصملا يواط ةعراكا يشوم ةرجو ٍشحو نم 010 م 62 - و م ل هايم ع - ن0

 دحأ «ةيرضملا لئابقلا نم نايبذ ةليبق نم عوبري نب بانُج نب بابض نب ةيواعم نب دايز همسا ةغبانلا )١(
 «ءارعشلا نسحأ ناك هنأل ةغبانلاب يمس .ءارعشلا رئاس ىلع نيمدقملا ىلوألا ةقبطلا نم وهو ,.فارشألا
 مدأ نم ةبق هل برضي ناك ريبك وهو ةأجف رعشلا يف هغوبنلو ءاتيب مهلزجأو ءمالك قنور مهرثكأو «ةجابيد
 ةرذانملا كولم حدمف «هرعشب ةغباتلا بسكت . . .اهراعشأ هيلع ضرعتف ءارعشلا هيتأتف .ظاكع قوسب

 ىهلتقب مهو .كلملا دنع هب ىشوف .ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا ةجوز ةدرجتملاب لزغت .ةنئساسغلاو

 .هيلإ رذتعيو هفطعتسي نامعنلل هدئاصق بتكيل داع مث «مهفطعتسيو مهحدمي ةنساسغلا كولم ىلإ اجتلاف

 1/٠-81١. ص «ءارعشلاو رعشلاو . 1١50-19 ص .ءارعشلا تاقبط : يف هتايح رظنا . مالسولا كردي مل

 . 1١ 7/11 .يناغألاو
 يف عيَرُق ونب هب ىشو اميف هنع هغلب امم هيلإ رذتعيو ,رذنملا نب نامعنلا  ةديصقلا هذه يف  ةغبانلا حدمي
 . عبسلا ال ءرشعلا تاقلعملا نمض ةديصقلا هذه لخدتو . ةدرجتملا رمأ

 نم عفترم :ءايلعلاو .مسالا اذهب اهنع ىنك دقو رذنملا نب نامعنلا ةجوز ةدرجتملا اهنإ ليق :ةيم (؟)
 لابغت الو « ليسلا اهب رثؤي ال ىتح دنسلاو ءايلعلاب رادلا لعج دقو .لبجلا يف يداولا دنس :دنسلاو . ضرألا

 .رهدلا :دبألاو .يضاملا :فلاسلاو .اهلهأ نم تلخ :توقأو .لامرلا اهيلع

 .موقلا لزنم :عبرلاو ينملكي دحأ اهب سيلو ءينبجت مل يأ :اباوج تيعو ايشع :اليصأ ()
 :ىؤنلاو . اهنيبتسأ ءطب دعب : ىنعملاو .ءطبلا : يأللاو, .ىرآ :اهدحاو ءاهطبارمو ليخلا سباحم :يراوألا (5)

 ليسلا اهءاجف رطْمُت مل يتلا ضرألا : ةمولظملاو .:ليسلا هلخدي الثل « .ءابخلا لوح بارت نم زجاح
 نأ اهلهأ جاتحاف .رثأ اهب نكي مل يتلا ضرألا :ةمولظملا :ليقو .ةبلصلا ضرألا :دلجلاو .اهألمف
 اوئدحأ ذإ ءاهايإ مهملظ اهل مهرفحو ءاهب اورفحف مهب رم ليسل وأ .مهباصأ رطمل اضوح اهيف اورفحي
 ١ . هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو ءملظلا لصأو .نكي مل ام اهيف

 نآل ءاّنع راهنلا لاز ىنعملاو .اًنع ىنعم يف ليقو ءانيلع ىنعم يف :انبو ,فصتنا يأ :انب راهنلا لاز (5)
 ل 2 .

 . مامث هيف عضومب يأ .تبن وهو .مامثلا :ليلجلاو .ةرجاهلا لجأ نم بعص ,راهنلا فصن يف ريسلا
 روث ىلع هلحر نأك :لرقي . هنيعب رظانلا .هسأرب عفري يذلا وه :ليقو «سينألا فاخعي روت :سناتسملاو

 . لبزللا ءايعإ تقو يف هتقان طاشنل «درفتم سنأتسم
 ب ةلّقل ةيواط اهشحو نوطب دجت اذل .ليلق اهؤامو ءاليم نوتس يهو .شحولا عمتجم يهو «,ةالغلا :ةرجو (5)

 ق7:



 (هدِدَعَبلا ينو ىنْدألا يف سانلاىلعُالَضَت هل ّنِإ َناَمْعْنلا ينُمِلْبُن َكْلَيَف

 "د ْنِم ماَوُقألا َنِم يشاحأ لَو ُهُمْقُي ساّنلا يف الجاف ىرأ آلَ
 (9ِدَنَقلا ِنَعاَمْدُدْحاَف ةيربلا يف ْمُك ٌهلُهَّلِإلا لاق ذِإ َناَمِيَلَس الإ

 (© ٍدَمَعلاو حاَمُصلاب َرُمْثَت َنوُي ْمُهَل ْتْلِيَأ ذه ينِإ نجلا سّيَحَي
 "© ٍدَقُبلا ىَلَع هللداو كَعاطاَمَك ٍوِيماطب ٌهفَتْئاف كَاطأ ْنَمَف

- 

 (9 ٍدَمَض ىلع ُدْعَقَت الو َموُلُظلا ىَهنَت ةيئافم ةبفاعف كاتسع ْنَكَو نحل

 © ييألا ىَلَع ىتوَتسا اذِإ ٍداَوَجلا َقْبَس ٌةَقباس َتلأ نم وأ كِلْمِمل الإ

 يك ىلع طقت ال بيؤنلا نم . :اهقياوت ول هنفراقل:ىطخأ
 ىشومو .نيراصم نارصم عمجو نارصم هعمجو .يعملا :ريصملاو .رماض : يواطو .ءاملا اهبرش <

 عامللا لوقصملا :لقيصلا .مئاوقلا :عراكألاو .طوطخو دوس طقن يأ «ةفلتخم ناولأ هيف يذلا

 .فيسلاك عامل ضيبأ روثلا نأ يأ .ةدوجلاب درفنملا ريظنلا وأ نيرقلا عطقنملا :درفلاو

 ديري :الضف هل نإو .ديعبلاو بيرقلا يف يأ :دعبلا يفو ىندألا يفو | .ةريخلا كلم :رذنملا نب نامعنلا )١(

 يتلا هتقان ينعي :كلتو .سانلا عيمج لضفي وه ذإ « ةعفرلا ديري هنأ وأ «ديعبلاو بيرقلا ىلع لضفتلا

 ١ .روثلا اذهب اههبش
 .هلعف يف ههبشي ًايرك ًالعف لعفي آدحأ ىرأ ال : ىنعملاو .ينئتسأ الو :يشاحأ الو (؟)
 دهتجاو اهحلاصم يف رظنا يأ :ةيربلا يف مقو .نامعنلا هبش مهنع ّيفنملا موقلا نم ءانثتسا :ناميلس الإ (9)

 .أطخلا :دنفلا .اهعنما :اهددحاو .اهداشرإ يف
 .ماخرلا نيطاسأ :دمعلاو .ضارع :قاقر ةراجح يهو ةحافص عمج :حافصلاو .,للذ :سيخو (4)

 .مالسلا امهيلع دواد نب ناميلسل ءانب اهيف ءماشلاب هيام :رمدتو
 . دحاو دشرلاو دشّرلا (5)

 يف كلثم وه نمل آلإ بضغو دقح ىلع يوطنت ال : ىنعملاو .ملظلاو ظيغلاو دقحلاو لذلا :دمضلا (5)
 .كنم بيرق وأ .سانلا

 نم ىلصملا) ىّلصملا ىلع قباسلا لضفك .هيلع كّْلْضَف ْنَموأ كلاح لثم يف لجرل الإ يأ :كلثمل الإ (0)
 ىلوتساو .ريسيلا آلإ لضفلا يف هنيبو كنيب سيل :يأ (قباسلا دعب ةياغلا كردي يذلا سرفلا وه ليخلا
 دعقي نأ ىلع نامعنلا ضح ةغبانلا نإ :هانعم يف ليقو .اهيلإ يرجُي يتلا ةياغلا :دمألاو .هبلغ : هيلع
 نم. ايرغ الو .ةلك. نيل .هلأل“ دج دل : رمي الو دنع

 ةيطعلا وأ «ةميركلا ةقانلا :ةهرافلاو .هنم ةهرافل ىطعأ ًالعاف ىرأ الو : هلوق ىلع دوعت : ةهرافل ىطعأ (8)
 .نانتما الو لطم اهّدمي مل «ةنيه ةرسيتم يأ :اهعباوت ولحو .اياطملا نم اهعبت ام :اهعباوتو .ةئسحلا

 بغرتو ةيطعلا عبتت كسفنو ىطعت ال :يأ « دسح ىلع ىطعتال » :ىوريو .رسعلاو قيضلا :دكتلاو
 .اهيف

 الو



 (هِدَّبْللا اهرابؤأ يف َمِضوَت ُناَدْعَس اهَنُيَز راكبألا ةئاملا ُبِجاَولا هما
 (©ِدّرَجلاب ٍنآلْرِغلاك ٍرِجاَوَهلا ُدْرَب اَهَقف ٍطْيَرلا َلويُذ ٍتاضكاّرلاو
 ©وّربلا يِذ بوُبْوُلا َنِم وُجنَت ريَطلاك اهتنعأ يف ًابْرَغ ٌحَّرْمَت َلْيَخْلاَ
 (9ِدُدَُجلا ةريحلا لاحرب َةدوُدْشَم اهُقفاَرَم الق يح لف مدا
 رَمُّملا دِراَو عاَّرِش ماَمَح ىَلِإ ْتَرْظَن ذِإ ّيحلاّواتق مكحك ْمُكَحا

 «ىمجبلاب عضوم : حضوتو «نادعسلاك الو ّىعرم» :ليق هنمو لبإلا هاعرت ام عجنأ نم تبن :نادعسلا )١(
 يف ةلمهم ةمئاس اهنأ ديري .ربولا نم دبلت ام يأ ؛ةدبل عمج :دبللاو .هاعرت كولملا لبإ تناكو
 .كلذل ةدبلتم اهرابوأف ءاهروهظ لمعتست ال ؛«ىعرملا

 هغوبسل (ضيبلا فحالملا وهو) طيرلا رخخآم نهلجرأبو نضكري يراوجلا ينعي :طيرلا لويذ تاضكارلا (؟)
 اهيذؤي الف ءدراب عضوم يف رجاوحلا يف يه يأ :رجاوملا دربو .اهشيع معن :اهقتفو .هيف نهرتخبتو نهيلع
 ضرألا :درجللاو «نويعلا نسحو ءروصخلا رمضو .قانعألا لوط يف نالزغلاب نههبش مث .سمشلا جهو

 .ءيش هنع اهبجحي مل هنأل .رظانلل نالزعلا نساحم راهظإل كلذ لاقو ,تابن الو اهيف رجش ال ءادرجلا
 باحسلا :ليقو .هتدشو رطملا هعفد : بوبؤشلاو .,طاشنلاو ةدحلا :برغلاو .اهريس يف عرست : عزمت (")

 نا ظحالنو .ُدّرَب اهيف نوكي ىتح ةبوبؤش اهل لاقي الو «ةبوبؤش ةدحاولا ,ضرعلا ليلقلا ءرطقلا ميظعلا
 .ليخلاو .ءتاضكارلاو ءراكبألا ةثاملا بهي :لوقي رعاشلا

 اهقفارم تناب يتلا :لتفلاو .بوكرلاب تللذ :تسيخو .رْمّسلا :ءاسنلا نمو «ضيبلا :لبإلا نم مدألا (5)
 امبرف ءاهقفارم اهتكص اذإ ءاهركارك حرج وهو :ثكان الو زاح الو طغاض اهبيصي الف ءاهطابآ نع
 :ةريحلاو . مئاهبلا نم فخ يذ لك ردص :ةركركلا اهدرفم :ركاركلاو .كلذل ريسلا نم تعنتما
 .لاحرلا بسنت اهيلإو نامعنلا ةنيدم

 تباصأ ذإ ىحلا ةاتفك . كيلإ ىعس نمم لبقت الو  يأرلا يف ًابيصم .كرمأ يف اميكح نك يأ :مكحا (4)
 تنب يه : يحلا هاتف نإ لاقي .ءاملا ىلإ دصاقلا : عارشلاو .ليلقلا ءاملا :دمثلاو. هعضوم رمآلا تعضوو
 :تلاقف ءلبجلا نم قيضم يف ةدراو طق اهب رمف «ةدعاق تناك . سلا

 ةَعَم هفصل لقمو انل اطقلا اذ تتيلاي
 هيه طق انل  اآذإ _انلهأ ةاطق ىلإ

 اهل تناكو «مايأ ةثالث ةريسم نم ىرت تناكو «سيدَجو مْسْط ةيقب نم ناك «ةماميلا ءاقرز يه :ليقو
 قئام انل متيف ءانتمامح ىلإ هفصنو انل مامحلا اذه تيل :تلاقف «نيلبج نيب اطق نم برس اهب رّمو ةاطق
 ءدئاص ةكبش يف تعقو اهنإ :لاقي «نيتسو تس ناكو ءاطقلا مامحلاب تدارأو .تلاق امك يه اذإف رظنف
 ش :تلاق ةماميلا ءاقرز نإ لاقيو .اهددع فرعف ءاهذخأف

 ٌةيتئامح ىلإ هَيِل مامحلا تيل
 2 ةَيِم مامحلا مست هيد هقفصنو

2 
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 و مام © م

 («7لمرلا: نم , لحكت مل ةجاجزلا ٌلْثِم ُهُعِبَتَتَو يي ابتاج هفحتي

 (©دقف ةفضتو انيئانع ىلإ انل ُماَمَحلا اَذَه امتي الأ تلاق
 5 ا م هع 0

 © ٍدِرَت ملو ٌضَقنَت مل َنيِعْسَيَو اعشت َتَبَسَحاَمَك ُهْوَفلاَف ُهوُبْسَحَف

 2م

 ٍدَّدَعلا َكِبَد يف ٌةَبْسِح ْتَعَرْشأَو انفاس ايلا ةئام َتَلمَكَف

 دمج ةيدنامتالا ناع قير امو. .ةينقف تيشكت ئزلا نشكل الجن
 او :سفلا ا كم ناكر "ةننهكتتت ربطلا ٍتاَدِئاملا ,ٍنمْؤُملاو

 ا ا دفإل كج را هسا ما هع

 نشا يطْوَس كفر كيف اذإ' ةففرتك فلنا رشم تنم نإ انك
 ةيلاج كيا تل ع ايي ٌةَبَقاَعُم ير م هم هوس ايا

 سرس

 7 2 #0 يح ل وقل د كد كلا
 "يدك ىَلَع اًرَح ُهَدِفاَوَن تَراَط ممرسناكف رلوق نم اربإل اذه

 3 7 7 ا ا ال 0 2

 ةوساألا نكرر ناع زارت ال: . يدا سباق ايأ َّنأ ٌتئينا
 01 8 5 ”ت يع 2 2 م 0006# و .

 «60دلو نمو لام نم رمثا امو ْمُهَلُك ماوقألا كَل ًءادق الهم

 ءافصك ةيفاص اهنيع يأ :ةجاجزلا لثم هعبتتو .لبجلا : قينلاو . هيبناج نم هب طيحي يأ :قين ابناج هفحي )١(

 .لحكتف ٌدمر اهبصي مل يأ :دمرلا نم لحكت ملو .ةجاجزلا
 , يبسح“ يأ :دقف (1)

 .هودجوف :هوفلأف ()
 :باصنألاو .ةبعكلا تيمس هبو .عبرم تيب لك :ةبعكلاو . هب تفطو هتيب تيتأ يأ :هتبعك تحسم (4)

 .قزاللا مدلا :دسجلاو .مهتهلآل حئابذلا اهيلع نوحبذي اوناك ةراجح
 يف داصت وأ جاهُت نأ اهَنمأ ىلاعتو كرابت هللا ىنعي :تاذئاعلا نمؤملاو .مرحلاب تذاع يتلا : تاذئاعلا (5)

 دحأ اهجيهي ال ءاهيلع نوٌرمي يأ :اهحسمتو .ًاضيأ كلذك :دعسلاو .فتلملا رجشلا :ليغلاو . مّرَحلا

 .اهرفني الو
 عفر قيطأ ال ىتح يدي تّلشف اذإ : يأ ءتلش يأ ؛يدي ىلإ يطوس تعفر الف . ديكوت انه :نإ (5)

 ريغو رفسلا يف ّيطملا ثحل ؛هيلإ هجايتحا ةرثك عم .لمحملا فيفخ هنآل ؛طوسلا صح امنإو .طوسلا

 ,. كلذ

 راص الوق اولاق مهنكل « ينع هب كؤوَنأ امم آائيش تلق ام : ىنعملاو .ذفان حرج :مهلوق نم .ليثمت :ذفاونلا (0)

 .كدنع هب تيقشو « يدبك ىلع هُرَح
 نابعنلا ديعو :لوقي .هديعوو هتوص :دسألا رأزو . يندده : يندعوأو .رذنملا نب نامعنلا وه :سوباق وبأ (8)

 .دسألا ريثز ىلع نكست الو . قيطت ال امك ءهل ةبيه نئمطت الو يسفن هعم رقتست ال

 نم رمثأ امو .ءادف كنودفي مهلك ماوقألا : يأ ماوقألا كل ءادفو . ّيلع لجعت الو يرمأ يف تبثت يأ :ًالهم (9)
 :. حلصأو رّثكأ يأ :دلو نمو لام

 عا



 7 5 - . 52 هاضصا

 هل ءافك ال نكرب ئدفذنقت ال
2-5 2 

 م سا ما © اه 5 02 2 5

 ُهِببِراوَغ تش اَذِإ ُتاَرَُملا اّمْف
 2 7 ل 2 اى 5 مت م

 هلئاقل ٌعَمْسَت ْنِإِف ٌكاشلا اَذَه
 الا ل 2 ى# ٍّ

 تعفن نكت الإ ةرذِع يذ نإ اَه

 2 هه ما سس# ©

 0 ٌءادغالا 0 ةثات نإ

 ميشا 0 نم 0 هيف

 7 ىلا هع ما هم ” سرعه ” ىص

 (دجنلآو نْيالآ َدْعَب ٍةَناَرُرُيَحلاِب
 "دع َنوُد مويلآ ٌءاَطَع ُلوُحَي آلَ

 مى 2 0" 2 م مع 6و 2 :

 4 2 و - 5

 "9 ٍدمكلا كِراشُم اهبحاص نِإف

 ,5560- 414" ص .رشعلا دئاصقلا حرش

 .78- ١4 ص «ينايبذلا ةغبانلا ناويد

 88/1١/-/199. نييلهاجلا ةتسلا ءارعشلا راعشأ

 ةيانك نكرلا ركذ دقو ..كل لثمال هنإف ,.كسفنب ينيمرت ال يأ :نكرب يئفذقت الو .ريظنلاو لثملا : ءافكلا )١(

 هيلع دفارتي نأ :دفرلاو .هيلع نيعمتجم .يفاثألا لثم .كلوح اوعمتجا يأ :كفئأت .ةوقلاو ةدشلا نع

 ال :ديري هنإ :لاقيو .ةغبانلا ءادعأ ؛ءادعألاب دوصقملاو «هيلع نونواعتي يأ هب اًوشو نيذلا هزادعأ

 .كيلع نينواعتم كب اوطاحأ ولو «كؤادعأ هيف كئفاكي الو ءدحأ هيلإ موقي الو .كنم قيطأ ال امب ينيمرت

 اربعو . ناطشلا : :ناربعلاو .جاومألا :يذاوألاو .براغ دحاولا .هنم الع ام : براوغلاو .تراف :تشاج (؟١)

 .هجاومأ تبرطضاو «هؤام شاج اذإ .يداولا هحرطي ام :دبزلاو .هابناج : : يداولا

 .هليس ةوقو ءهيرج ةدشل «.تّوصملا :بجللاو .ءولمملا :عرتملاو .هيوقيو هيف ديزي يأ :داو لك هدمي (")

 رجش :توبنيلا :ليقو «ناتبن :دضخلاو توبنيلاو .بكارت 1 .ضعب ىلع هضعب مكارت ام : ماكرئاو
 .هريغو رجشلا نم رّسكت ام لك :دضخلاو . بورخلا

 .كسمتسملا : مصتعملاو .هلوه ةّدشو .دجاومأ بارطضال «تارفلا فوخ نم يأ :هفوحخ نم لظي:(4)

 ءايعإلا :نيألاو (حالملا ديب نوكت «ةنيفسلا اهب عفدُت ةبشخ) ٌيدّرملا وأ ةئيفسلا ناَكُّس : ةئارزيخلاو

 . بركلاو قرعلا :دجنلاو .بعتلاو

 ةلفاثلا صخ امنإو «لضفلا :ةلفانلاو .ءاطعلا :بيسلاو .«تارفلا امفد :هلوقب لصتم .«هنم دوجاب آموي» (0)

 .بجاولا نم رثكي نأ ردجأ وهف بجاولا ريغ نم رثكأ اذإ هنأل ,حدملا يف غلابيل

 اوناك ةيحت : نعللا تيبأو .كلضفب ًارارقإو :كيلإ ًاراذتعا نكل كفورعمل ًاضرعت كحدمأ مل يأ : :ضرعأ مل (5)

 . ءازج ءاطعلا : دفصلاو . هيلع نعلتو هب مذ ام رومألا نم ينأت نأ تيبأ : يأ « كولملا اهب نوّيحي

 .رسعلا :دكتلاو . كدنع هب ٌتيِشُو امم ٌوُربتو ؛كيلإ ٌرْذُع  ةديصقلأ هذه يأ :ةرذع يذ نإ اه (9)
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5 0 5 ّ 0 
 هللا دبع هيخا ءاثر ىف (١)ةّمصلا نب ديرد ةديصق - ٠

 (ليوطلا نم)
 «”دلعوم 0 تفلخأأو ةبقاعب ا ٍدَبْعَم مأ ْنِم ٍلبحلا ليد تا

 نق 95

 (0دغلا ىَحض الإ َدشرلا ونيت 1 ىلا جّرمنُمب نر ُمُهنْرَم

 «ةيلتهم وست ينأو مهتياَوغ قد دقو مهنم تنك ينوصَع املف
 هيا ©ه 0 2 2 : م 3 ّئ 3

 «هدشزأ ُةَيِزَغ لم ْنِإو ٌتيوغ توع نإ ةيزغ نم الإ انا لهو

 ٠ع . نإ - - 5 2 ع

 (0ددعقب ىندسحجي مل ىناعد املف ةتكينو ىنيب لسيخلاو . ىخا ىناعد

 0 0 ا ها 7 17 5 6 3 ع
 نيو مل لتنيب ءعءامص يدب اهتنابيلب هما ىنتعضرا ىحا

 ونب :مهل لاقي مّشُج نم ذخف نم ديرد ناكو ,نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب مْشُج نب ةمصلا نب ديرد وه )١(

 مهسرافو «هتليبق ديس ديرد ناكو «,برك ىدعم نب ورمع تخأ ,«برك ىدعم تنب ةناحير همأو «ةيزغ

 يف هموق عم جرخو .ملسي ملق مالسإلا كردأو .اهنم ةدحاو يف مزهي مل ةوزغ ةئم وحن ازغو  مهدئاقو

 مهعنمف «هيأر نم اوسبتقيلو هب أنميت هوجرخأ امنإو «برحلل هيف لضف الو «نيكرشملل ًارهاظم نينح موي
 ةنماثلا ةنسلا يف هكرش ىلع ذئموي ديرد لتقف ,ركذ هل نوكي الئثل هفلاخو ءهتروشم لوبق نم فوعنب كلام

 . هينيع ىلع هابجاح طقس ىتح .ةنس يتثام نم ًاوحن شاع هنإ :لاقيو .(م )57١ ةرجهلل

 الأ هيخأ ىلع ديرد راشأ دقو ءةراّزَفو سبعل لبإ ىلع ةراغ يف ديرد عم جربخ هنا :هيخأ ةصق يف لاقيو

 :رظنا .ةمصلا نب هللا دبع لتقو مشج ينب يف .لاتقلا رحتساف «ليخلا مهيلع تجرخف .هفلاخف «لعفي
 بحاص دع دقو .4/7 مالعألاو 7/٠١ 4١٠. يناغألاو .17- 47٠ ص ءءارعشلاو رعشلا

 '. تايقتنملا نم ةديصقلا هذه ةرهمجلا

 مئالي بيسنلا نم برضي هتيئرم رعاشلا أدب دقو :هرخآآ ءيش لك ةبقاعو ءةرخآب :ةبقاعبو .قلخأ :ثرأ ()

 هتحيصن نم ناك ام ىلإ لصي نأ ىلإ . . .هئزر ةحادف نع برعأ مث ءاهنيبو ةبيبحلا فلخ وهو .ءاثرلا

 .كلذل ههلوو هيحخأ لتقم لوانت مث 5 هرمأ مهنايصعو مهئادعأب هموق هراذنإو

 .لمرلا نم ىوتلا ام :ىوللا لصأو .هوخأ هللا دبعاهيف لتق يتلا ةعقولا هب تناك هنيعب عضوم : ىوللا (1)

 .فطعنملا : جرعنملاو

 ةقفاومب ربخأ يأ :دتهم ريغو .(دحاو نيئأشلا نأو فالخلا كرتو قافولا نييبت انه ديفت نم) :مهنم تنك (4)

 اذه نإ :لاقيو .هاوه نم جورخلا ةهارك .دشر اهنأ هتفرعم عم هتفلاخم كرتو .يغ اهنأب هملع ىلع هيخأ

 . هدوجأو هاخأ لجرلا ةدعاسم يف ليق ام غلبأ

 .رشلاو ريخلا يف ف هموق لجرلا ةقفاوم يف لثم تيبلاو . . مشَج نب ةيزغوهو .رعاشلا دادجأ دحأ وه :ةيزغ (0)

 .هبسح يف ميلا نابجلا وه وأ ءهموق ةرصن نع دعقي نابجلا :ددعقلا (1)

 . ةعاضرلا ةدم متأ ىتح اهعاضر عطقي مل :ددجي ملو .اهردص :اهنابل ()
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 ةشرن حامرلاو ءهيلإ ٌتْئِجَف

 ْتَبَأَف عُتَعيِر وبلا تاذك ثنكف

 هِسشنِب هاخأ ىسآ ةئرما َناعلو
 ًاسراف ٌليخلا َتَدْرَأ :اولاقف اًوَداَنَت

 هناكم ىّلخ هّللا ٌُدبع ُكَي نإف
 ُتَحَوانت ٌحايرلا اذإ ءأم رع

 2 ٍهِقاس ٌفصن جرا ٍرازإلا شيِمَك

 عال ١

 ةئيبر لازي ال بورحخ سيئر

0 
 تنوسدووم

 ِإ
 ن6 ٍنْوُللا كِلاَح ينالع ىتحو

 ٍدلَخُم ربيع ةرجعلا نأ لأ
 «©9؟يدّرلا ٌمكلذ ِهَّللا ٌدبعأ :ٌتلقف
 نيك شئاط الو [فاقو ناك امف

 «هدّضعملا عيرْضلاَو ءوداضعلا بطر

 يزل مود ءااقلا قع ربع
 8 ِدَبْلُم ٍبْلّصلا ٍفِقْوَفْحُم ىلع ًاحيِشُم
 (هاِرغ يف ثيداحألا زابدأ مويلا نم

 :ديري. ةمحللاو ةادسلا اهب يوسي يتلا كئاحلا ةكوش يهو : ةيِصيِصلا عمج : يصايصلاو . هلوانتت : هشونت )١(
 . جسني بوث يف ةكاحلا يصايص عقوك عقوو ةشخشخ اهلو ,هلوانتت حامرلاو هاعد هاخأ نأ

 .نبللا ردتف ءهيف هتحئار دجت اهنأل .هيلع فطعتل [شيشح وأ آئبت هدلج ىشحيو حبذي ةقانلا دلو :وبلا (؟)

 .ةقانلا دلو :بقسلاو . دلجلا :كسملاو .ةعطقلا يهو .ةمّْذج عمج :مذجلاو .تعزف :تعيرو

 .خولسملا :دلجملاو

 .تدعبأو ,تفك :تددبتو .ءاوقإوهو « عفرلاب :دوسأ (1)

 .تكلهأ :تدرأو .كالحلا وهو ىدرلا نم .كلاهلا :ىدرلا (5)

 .تام يأ :هناكم ىّلخو , يمرلاو برضلا يف ديلا شئاط الو .ائيج لاتقلا نع امجحم :افاقو (5)

 .اهبوبه دتشا اذإ كلذو .بهملا يف تلباقت :تحوانتو .رسيملا يف موقلا عم لدي ال يذلا :مربلا (1)
 هل زاجحلاب تبن : عيرضلاو .ةهاضع ةدحاولا هكوش دتشاو لاطو .كوشلا رجش نم مظع ام :ةاضعلاو

 . عطقملا :دضعملاو .رابك كوش

 ليطي ال هنأ امإو .هتعرسو هتفخ نع ةيانك نوكي نأ امإ .هرومأ يف عيرسلا .مزعلا يضاملا :شيمكلا (7)

 باعصل باكر :دجنأ عالطو .ةدشلا :ءازعلاو .هتع سو هطاشن ىلع ًاليلدت .هقاس فصن رهظيل «هرازإ

 قيرطلا وأ ضرألا نم ظلغو عفترا ام وهو.دجن عمج :دجنألاو .رومألا يلاعمل . يماسلا وه وأ .رومألا
 . لبجلا يف

 .,رلاع ناكم وأ لبج ىلع الإ نوكي الو ءودع مهمهدي الئل موقلل رظني يذلا وهو .ةعيلطلا :ةئيبرلا (8)
 .جرسلا دبل هيلع دش سرفلا :دبلملاو . جوعملا :فقوقحملاو .داجلا : حيشملاو

 يف سانلا ثيداحأ نم هلاعفأ بقعتي ام هموي نم ظفحي هنإو ءهتحاسب لزنت بئاونلل ملاتي ال هنإ :لوقي (9)

 .بئاونلا ىلع ربصلا يف برعلا هتلاق تيب لضفأ تيبلا اذه نإ :لاقيو .هدغ



 (0لعبا : لِطابلل لاق هالعاملف هسار بيشلا الع ىتح اًبَص ام ابص ع # 37 3 ً؟ ع 0 7 2-5 2
 7 ا . عا5 9275 3 ُّ 3 7 :٠

 (0يدَي تكلم امب لخبا ملو «تبذك هل لقا مل ىننا يدجو لوهو

 ١١6 ١١١. ص .تايعمصألا .يعمصألا

 . 5١5 - 504 ص «نيرايتخالا باتك .شفخألا
 . 874 - 455 ص .برعلا راعشأ ةرهمج «يشرقلا

 . (ةفاقثلا راد ةعبط) 1/٠١-8 يناغألا

 75/١" 8٠". ةسامحلا ناويد حرش ءيزيربتلا -

 «©دبرأ هيخأ ءاثر يف ©”/ةعيب مير نب كيبل ةديصق - /

 (ليوطلا نم)

 «0مِناصملاو انَدْعَب لابجلا ىقبتو عيلوطسلا موجنلا ل انو ان
 (©9هفان َدَبْراِب اج ينقَراَمَف  ٍٍةَنْضَم راج ٍفانكأ يف تنك ٌلَقَو و م 5 - ماش

 .وهللاو ةوتفلا ةلهج يهو «ةوبصلا نم :ابص )١(
 )١( ءافج ىندأب هفجي مل هنأ دارملا امنإو ءطقف تبذك هل لقي مل هنأ ىلإ دصقلا سيل : ىنعملا .

 .هموق نيبو مهثيب برح يف دسأ ونب هدلاو لتق «يرماعلا بالك نب رفعج نب كلام نب ةعيبر نب ديبل وه (؟)
 دفوو «مالسإلا كردأ .ةثلاثلا ةقبطلا نم وهو « مهناسرفو ةيلهاجلا ءارعش نم ناكو «ليقع ابأ ديبل ىنكيو

 هنإ :ليقو .همالسإ دعب رعشلا مظن نع فقوت . مهيولق ةفلؤملا نمو ؛ةباحصلا نم دعيو لَو يبنلا ىلع
 :وه ءآدحاو اتيب الإ مالسإلا يف لقي مل

 ٌملاصلا ٌسيلجلا ُهحلَصي ٌءرملاو ِهِسفنك ٌميركلا َءرملا ٌبتاعام

 باطخلا نب رمع عم ةريثك هرابخأو .م551/ ه١4 ةنس يفوت .اليوط ًارمع شاعو .ةفوكلا نكس دقو
 ءارعشلا لوحف تاقبطو .794 ١75 ص ء.ءارعشلا تاقبط :رظنا .امهريغو ةيواعمو هنع هللا يضر

 ةرهمجو 791/1١6 7٠0. يناغألاو .١15١؟-58١1 ص «ءارعشلاو رعشلاو .175- 0 لاا

 . مالعألاو . 16 - 5 ص «ديبل ناويدو .اهدعب امو 8١ ص ء.برعلا راعشأ

 عم هيلع مدق ناكو .ًارداغ لَو يبنلا ىتأ يذلا «سيق نب دبرأ همأل هاخأ يثري ةديصقلا هذه ديبل لاق (5)

 صءءارعشلاو رعشل' :رظنا .هتقرحأف ةقعاص هفرصنم دعب هتباصأف هيلع هللا اعدذف ءليفطلا نب رماع

 .19/11-74/ يناغألاو ١

 .روصقلا يه وأ ءاملل ذختت ينابملا : عناصملا (5)

 يأ :دبرأب ينقرافف .هيلع ظفاحي .هب ٌنِضي راج :ةنضم راجو .بناجلا وهو .فنك عمج :فانكألا (1)

 . قرافملا وه هنأ : ينعي عفان راج هنم ينقراف

 ١م



 (”ُعجاف ٌرْمَّدلا هب ًاموي ىف لكو اشي ٌرُْمُدلا َقٌرَف نإ ٌنَجآلَف

 0 ل
 عقالب اودغو اهولخ موي ءاهب اهلهأو ٍرايَّدلاك الإ سانلا امو

 (* ٌعطاس وه ذِإ دعب ًادامر ُروُحَي وِيِوضو ٍباهّشلاك الإ ءرملا امو
 6ه)* .: - هده بكا " 2 ِ
 عسئادو تارصملا لاملا امو ىقتلا نم تارمضم الإ رجلا امو

 «62 م قا سا 0 سا مع رن,
 عئادولا درت نا اموي كدب الو ةعيدو الإ نولهالاو لاملا امو

 »م ىلا ما ج .٠ معاردع م 0 0 7
 معسفار رخاو ةيسفن امرت لماعف :نالماع الإ سانلا امو

 لادم مو 0# ا 00 ل هد" ا كنا ل

 (*»عيباصالا اهيلع ىنحت اصعلا موزل يتينم تخارت نإ « يئارو سيلا
 - 5007 ع

 (١0>ٌمكار ٌتمق امَّلُك ينأك ٌبِيأ ثثضم يتلا ٍنورفلا ٌرابخأ ٌرْبَخأ
 0١١ ُعطاق َّلَضنلاو نيَقلاِدُهَع ُمُناَقَن ُهَنْفَج ريغ ٍفيسلا ّلثم تحبصاف . ميل 6 ١ .٠ مها هر#ا < مع © 35 . .ء ِء

 اذه ينعوري ال :يأ .عئاجفلاب هيمري يأ .هل عجاف :هب عجافو ةبيصملا دنع راوخ الف : عزج الف

 كلهأ نم) ىتف لكو : ىنعملا ناك امبرو .اهل عاتري ال حبصأف ؛بئاصملا هترقو دق يبلق نأل ؛ ثداحلا
 ,هدقفب ًاموي رهدلا كعجفي (كباحصأو

 ثداوحو .ًاحرف يسفن ريثي دعي مل ديدجلا :لوقي .ٌّدح ام وهو.هريغ وأ لام نم فرطتسا ام :فيرطلا (1)
 . ًاعزج ينثروت دعت مل  اهرركتل  رهدلا

 .رافقلا عمجلاو رفقلا وهو .عقلبلا عمج : عقالبلاو .ًادغ :ًاودغ (؟)

 .ةينملا هكردت نيح .دقوت دعب وبخي! ئرما لك :لوقي .لعتشم : عطاسو .ريصي :روحيو .رانلا :باهشلا (4)
 . ادامر حبصت مث ءوضلا ةعطاس نوكت رانلاك

 .رمعلا يقب ام اديفم ىقبي يذلا وأ «ةعيدو عوضوملا :رمعملاو .ريمضلا هنكأ ام :رمضم (ه)
 1 .«عئادو الإ لاومألاو سانلا امو» :ىوري ()

 .هعفريو .ءانبلا ميقي :عفارو .كلهيو رسخي :ربتي )1١(

 .«ةشيعملا يف» و ««(هبيصنب دخآ» :ىوري (8)
 حبصي لئنيح هنأل ؛ نجحملا ةيحاصم يأ ءاصعلا موزلو .تاطبأو تدعابت :تخارتو .يمادق : يئارو (9)

 . نسلا ربك نم ءانحنالا ابيسل : عكارو . مرهلا خيشلا ةيشم وهو «بيبذلا يشمأ :بدا(١)

 يف لازت ام هسفن نأ ينعي : عطاق لصنلاو .دادحلا :نيقلاو .هدسج نع دب ينكي وهو .دمغلا :نفجلا(١١)
 .هنفج ىلب يذلا عطاقلا فيسلا اهنأك اهتزعو اهتدخ *

 م,



 ٌدعوم ًةّينملا ْنِإ ْنَدَعْبَتالَف
 ًاًيظت لإ ءِكيردُيام َلِؤلعأ
 ىتفلاب رهدلا ٌثتدحأ امم ٌعزجتأ

 ىصحلاب ٌبراوضلا يردت ام َكّرْمَعَل
 ىتفلا ىتم ينومتبّدك نإ َنُموُلَس

 ©>ةهلاطو عوُلُطلل ٍنادف َكيلع
 2م عجار وه ْنَم نايتفلا لحترا اذإ

 7») م ربا. + زم
 539 عراوقلا هبهت مل ميرك ياو

 ( نا ُهّللا ام ريطلا تارجاز الو
 م 2 " 2

 عقاو ثيغلا ىتم واايانملا قوذي

 9١. -488 ص .يرماعلا ةعيبر نب ديبل ناويد -

 1١61١ -1١67. ص .ءارعشلاو رعشلا

 .(ةفاقثلا راد ةعبط) 777١/11 يناغألا

 دعومو .تيملل ءاعد :دعبت الو .عولطلل ينادلا نع آريسي فلختم : علاطو . لجألا بيرق :عرلطلل ناد )١(

 .انيلع ةبجاو يأ :انيلع

 .نيمختلاو نظلا : ينظتلاو ةلذاع ميخرت :لذاع (1)
 . بئاصملاو يهاودلا : عراوقلا م

 . لبقتسملا ىلإ قوشتلاو ةفارعلا رهاظم نم :ريطلا رجزو ىصحلا برض (4)

 اذا





 ا ؤ
 2>بطخلا

 : ظاكع قوس يف '' ”يدايإلا ب

 تأآوعت ام لكو هتاف تام قود تام شاع نع .ءاوقوءاوقمسا اا هك

 رصعلا ةعيبط ىلإ عجار اذهو .يمالسإلا رصعلا يف اهنأشك يلهاجلا رصعلا يف ةباطخلا نأش نكي مل (1)

 مهمولع هيفو .برعلا ناويد وهف .هتناكم ولعل ءرعشلاب اومتها املثم رثنلاب ةاورلا متهي ملو ءهفورظو

 يور هنأ فرعت ملو .رثنلا نم ةليلق ةيمك الإ يلهاجلا رصعلا نم انيلإ لصي ملو .مهمكحو مهرابخأو

 : يه بطخلا تاعوضوم مهأو .راصقلا بطخلا مهدنع ام بلغأو «لاوطلا بطخلا نييلهاجلا نع

 نأ يهو .بسحلا يف ةمكاحملا :ةرفانملاو .ةمكاحملاو ةرخافملا :ةرفانملاو :تارخافملاو تارفائملا ١

 :رفاثلاو «؛بولغملا وه روفنملاف الجر امهنيب امكحي مث ,هبحاص رخافي امهنم دحاو ّلك نالجرلا رختفي

 .بلاغلا وه
 . ناك ببس يأل ,عادعألا لاتق ىلع مهثحي هموق بيطخلا فتي نأ وهو: رأثلاب لحخألاو لاتقلا ىلع ضحلا 1

 .ءامدلا ةلامحو برحلا ةرئاث ءافطإو نيبلا تاذ حالصإ بطخ

 .امهوحنو راهصإلاو جاوزلاك ةيعامتجالا تابسانملا بطخ  ؛
 . هيجوتلاو داشرإلا بطخ . 0

 ىلع ةدافولاو ماظعلا لفاحملاو قاوسألا يف ذ ىقلت تناك يتلا بطخلا يهو :دوقولاو لفاحملا بطخ 1

 .اهدماحمو لئابقلا رخافم نمضتتو .ءارمألاو كولملا

 .ناهكلا عجس 37

 تايساسأ نمو .بولقلاو لوقعلا بلسو' ريثاتلاو عانقإلا ةوقب ىلجعتي يذلا لايخلا ةباطخلا رهاظم نمو

 . ضرغ ىلإ ضرغ نم اذه فلتخيو .زاجيرالا يهو .ةغالبلا :ةباطخلا

 نوكت ام ًآبلاغو - ةزرابو ةفورعم نكامأ يف فقي ناكو . ًاصاخ آيز يدتري ناك هنأ :بيطخلا تافص نمو

 ذخأي ناك نم مهنمو .ماظعلا مساوملا يف اهب بوجيو ةباد بكري ناك نم مهنمو  برعلا قاوسأ يف
 دنع .كلذ ريغو ةزاكع وأ اصع نم هكسمأف هديب ناسنإلا رصتخا ام : يأ «مالكلا ةلقانم دنع هترصخمب

 .ةرابعلا ليصوت ىلع ةراشإلاب نيعتسيو ءاهعضيو هدي عفري بيطخلا ناكو .بخص يف مالكلا ةعجارم

 :رظنا .ءابطخلا قاصوأ ٌلجأ نم هنإف «توصلا ةراهج اهعقوم ةلالجو ةباطخلا نسح يف ديزي ناك اممو

 .نودلخ نبأ ةمدقمو .155-0/7 ء8١11 5 57/١ نيبيتلاو تايبلاو. اهدعبامو /6 ص ءرشثتلا دقن

 .اهدعب امو 77 ص .هيهاذمو نفلاو . 07” ص

 ىلع بطخ نم لوأ هنإ :لاقي ءاهميكحو اهميلحو ءاهرعاشو برعلا بيطخ ٌدايإلا ةدعاس نب سق (1)



 م اح مب نك 5 م« 2 5 يبا 5

 ءوَِص ,0©2تآو بهاذو «تاهماو ةابآو «تاّينو ْرْطَم (257تاّمكحم تايأ 2 ب .تثأ

 4 ا موجنو ترش مَعطَمو ةتكرمو سابلو ؛ماثآو 0 « مالظو

 يلو ,جامبأ تاذ ٌءامسو .2" ” جاد ليلو وو داهمو . عوفرم ٌفقسو ©“ >روغت

 الو َنوُبَهْذي سانلا لايداه ,ٍضرألا يف نإ. "ربل ءامشلا يف نإ

 ؟اوُماَنَف اوكرت مأ ؟اوماقأف ماقملاب اي ؟نوُعِجَرَي

 مل يذلا ٌفورعملا َنيأ ؟دادجألاو ئابآلا َنيأو ؟ٌداعو ُدومث َنيأ !دايإ َرَشْعَم اي
 هل ىَضْرَأ وه أنيد هلل نإ هيف مثإ ال ًامَسَق للاب ف مق ؟ركدُي مل يذلا ملّظلاو رك

 . ةقلاخ ْنَمِل ليوو ةعبئاف ا نمل ١١١( يوطق هيلع أ يذلا مُكييد نم ٌلضفأو

 (لفرملا لماكلا ءوزجم نم) : (لوقي كلذ دعب اشنأ اًسق نأ ىوريو)
 رايه (تنوووتلا دوم - هينلثألا ةييحفادلا يف

 .كل ىئاعد دعب : يأ دعب امأ» :همالك يف لاق نم لوأو . اصع وأ فيس ىلع هتبطخ دنع أكتاو «فرش ح

 ٌةمأ رديف :لاقف هنع لثسو ىهنم هعمس ًامالك هنع رثؤي ناكف ظاكعي هآرو ةوبثلا لبق كَ لوسرلا كردأ

 هب برضي ءًعيمج برعلا ىلع لب دايإ ءابطخ سأر ىلع سق ناكو .نيدب درفنملا لجرلا :ةمألاو .ةهدحو
 وحن يفوت «نيرمعملا يف دودعم وهو .همظعيو همركيف ءآرئاز «مورلا رصيق ىلع دفي ناكو ؛لثملا
 يناغألاو .154/1 :47- 47/١ ظحاجلل نييبتلاو نايبلا :يف هتمجرت رظنا .م١56/ ه .قالال

 .1947/4 مالعألاو .747-6

 .دحاو ردصم ىف ةلماك درت مل اهنأل «ددعتم رداصم نم ةبطخلا طبر يف تفرصت دقو

 .هنم رقم ال تآ لك يأ : تآ(١1)

 )١( ةنيبو ةحضاو ءةلّصفم :تامكحمو .ةربعلا ىهو ةيآ اهدرفم : تايآ .

 .دولوملاو تيملا دصق هلعل (30)

 .ءيجتو بهذت :رومت (4)
 . ضرألا يف بهذ :ءاملا راغ :لوقتو . اهؤام بهذي ال :روغتال (0)

 . ةضفخنملا ضرألا :داهملا (1)

 .ملظم :جاد (7)

 يف سمشلا اهمسرت ةرئاد نع ةرابع يهو .ًاجرب رشع انثا يهو ؛ناويح ةئيه يف عقت روص :ءامسلا جورب (8)
 .ةلماك ةنس يف ءامسلا يف اهريس

 . ميظع قلاخ ىلع ٌاليلد يأ :اربخل ءامسلا يف (4)

 .تاريخو تاظع يأ :اربعل ضرألا يف )٠١(
 .بيطلا شيعلاو ظحلا كل يأ :كل ىبوط :لوقت .ريخلاو ةداعسلاو ةطبغلا : ىيوطلا )١١(

 رع 2

 مك



 5 2# 8 ع 2 -

 رداصم اهل سيل توملل ادراوم تيار امل

 5 ع 8 ع 5 ا ا مها ع

 () رباغ َنيقابلا ْنِم ىقُبُي الو يضاملا عجري ال
 98 98 0 7 ع ع
 رئاص موقلا راص ثيحةل احمال ينا تنقيا

 .":94 708/1١ نييبتلاو نايبلا
 .59 94/8 ص ءرثثلا دقن -

 11١/1١. لاثمألا عمجم
 7١17/1١. ىشعألا حبص
 . 5١8/5 ديرفلا دقعلا

 ينابيشلا ةصيبق نب ءىناه ةبطخ ١
 : "”برحلا ىلع هموق ضرحي راق يذ موي

 ءِرَدَقلا ّنم يجني ال ٌرّذَحلا َّنِإ ءِروُرَ 7 ْنِم ٌريخ ,ٌروذعم ُكِلاه ركب رشعم اي

 ىورابّدتسا نم ٌريخ توملا لابقتسا ةيندلا ةلوديملا ءرفظلا بابسأ ْنِم َرِبَصلا نإ

 امف اوُلِتاق ركب لآ اي ءروهظلاو ٍزاجعألا يف ُهنم مركأ ءروحنلا 2 يف ُنعطلا
 سرع م ايانملل

 . 154/١ يلاقلا يلع يبأل يلامألا - | . رب نم

 دنه نب ورمع يزعي يفيص نب مثكأ ةبطخ ٠
 3 «28هيخأ توم ىف برعلا كلم

 6- 6 ا هر اص شور مق 5 5 ملا عي 2 3

 ْلقو ءاهِرْيَغ يف الإ لاحّرلا َدَقَع َنوُلَحَي ال ٌرْفَس ٍراَّدلا هذه ّلهأ ْنِإ :ُكلملا اهُيأ

 )١( يقابلا :رباغلا .

 .ملسي 5 مالسإلا كردأ «ةيلهاجلا يف نابيش ينب ديسو «ةيلهاجلا ناسرف نم ةصيبق نب ءىناه ناك (1)

 نابيشل مويلا اذه يف ةبلغلا تناكو ,ةفوكلا نم بيرق ركبل ءاموهو ءراق يذ موي يف هموق ضرحي لحخأ

 تناك :ديرفلا دقعلا بحاص لوقي . مجعلا ىلع برعلا هيف ترصتنا موي لوأ وهو «زيوربأ ىرسك ىلغ

 مجعلا نم برعلا هيف تفصتنا موي لوأ مويلا» :لاقف اهب هباحصأ رخو ءإ يبنلا ثعب موي راق يذ ةعفو

 ةدمعلاو 11١١/5-١١7. ديرفلا دقعلاو 151١21١46/7. ءالا//١ نييبتلاو نايبلا رظنا .«اورصن يبو

115-7. : 

 .نيتوقرتلا نيب رحنلا ةرقن يهو «ةرغُت اهدرفم :رغث ()
 - يف برعلا ماكح دحأ «يعيمتلا ةيواعم نب نشاخم نب ثراحلا نب حابر نب يفيص نب مثكأ ناك (5)

 ماا



 ْنَم ٌكعم ٌماقأو ء كيل ,عجارب سي ام ٌكنع لترا َكْنَع ٍدودرمب ّسيل ام ٌكاتأ
 5 0 ديما طع ,سفأف : ماي ٌةثالث اينّدلا نأ ملعاو ءُكْعَدَيو َكْنَع ل

 بأ ملو َكاتأ « قيدصو ةمينغ : مويلاو .ةتمكح كيلعو كل قب «هسفنب ٌكَحَجَف

 ْنِإ َكيتأيسو ءلهأ ن نم يردت ال ٍ:ِدْعَو .ةتلحر كنع ٌحرستسو ,ُةتبيغ كيلع ٌتلاط

 نحن لوصأ انل تضم دقو !ٍرداقلل ٌميلستلاو . معنملل ّركشلا ّنسحا اَمُف !ُكَدَجَر

 ٍفلََحلا وس ٍةبيصملا ّنِم َمظعأ نأ ْملعآو ؟اًهلوصأ دعب حورفلا ٌءاقب امف ءاهُجورف
 . هَلعاف ٌرشلا نم ٌرشو ءهيِطْعُم ريخلا ّنِم ٌريخو .اهنم

 , ؟؟١ /7 ديرفلا دقعلا

 :2)براق نب داوس نهاكلا ملع نونحتمي ءيط نم رفن ةسمخ

 رهو رهشم نب جرب : : مهنم «يأرلاو اجحجلا يوذ نم ٍءيط نم ِرْفَذ ةسمخ جرخ
 متاح وبأ جّرشَحلا ند دعس ني هللا كيعو مآل نب ةثراح نب ف .نيرمعملا دحأ

 درو شبح هنبا عم هلسرأو ًاباتك هيلإ بتك كي يبنلا ركذب عمس ال هنإ ليقو ءمالسإلا كردأ ءةيلهاجلا ت

 « لكي لوسرلا عابتا ىلإ مهوعدي مهب بطخو ميمت ينب مثكأ عمج ءدهنبا داع املو ولي لوسرلا هيلع
 يف كلذ ناكو ؛ملسأ هنأ' مهدهشأو هلك يبنلا عابتاب هعم نم ىصوأف ,هكلهأ شطعلا نا الإ ءجرخو

 .""8/7"177-4 يركسعلل لاثمألا ةرهمج :رظنا .م١11 /ه 4 ةنس

 نب رمع ةفالخ ىلإ شاع .مالسإلا يف يباحص « ةيلهاجلا يف رعاش نهاك «يسودلا يدزألا براق نب داوس )١(

 هللا يضر باطخلا نبرمع نإ :ليق .م5171/ -ه ١6 ةئس رحن ةرصبلاب تامو .هنع هللا يضر باطخلا

 ىليري .دجسملا الخاد برعلا نم لجر لبقأف (ي هللا لوسر دجسم) دجسملا يف ًآسلاج ناك هنع
 هيلع مّلسف .ةيلهاجلا يف ًانهاك ناك دقل وأ ءدعب هقراف ام هكّرِش ىلَعَل لجرلا اذه نإ :لاق «هيلإ رظن ايلف
 لهف :هل لاق «نيئمؤملا ريمأ اي معن :لاق ؟تملسأ له :هنع هللا يضر رمع هل لاقف .سلج مث «لجرلا
 «(تننظ يأ) يف َتْلِي دقل !نينمؤملا ريمأ اي هللا ناحبس :لجرلا لاقف ؟.ةيلهاجلا يف انهاك تنك
 مهللا يا) ًآرفغ مهللا :رمع لاقف ءتيلو ام تيلو ذنم كتيعر نم دحأل هتلق كارأ امرمأب ينتلبقتساو
 هللا انمركأ ىتح ءناثوألا قئتعنو ءمانصألا دبعن ءاذه نم رش ىلع ةيلهاجلا يف انك لق «(ًارفغ يلرفغا
 ام ينربخأف :لاق .ةيلهاجلا يف آنهاك تنك دقل «نينمؤملا ريمأ اي هللاو معن :لاق .مالسالابو هلوسرب
 ّىجلا ىلإ َرَث ملأ :لاقف «(ليلقب هنود) هِعْيَش وأ رهشب مالسإلا لبق ينءاج :لاق .كّبحاص هب كءاج

 صالقلاب اهقوسو ءاهيند نم (سايلا) اهسايإو (ًابولغم وأ ًاليلذ تكس اذإ :لجرلا سلبأ) اهسالبإو
 رهظ ىلع عضوي دلج نم ءاسك وهو :سلح عمج :سالحالا) اهسالحأو (ةيتفلا :لبوالا نم صالقلا)
 “١44/1. مالعألاو .؟١6 7١8/١ ةيوبنلا ةريسلا .(لحرلا هيلع عضوي مث «ريعبلا
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 اونحتميل يسؤّدلا براق نب داَوَس نوديري «ىضر دبع نب ةرمو «رعاشلا ٌفراعو ع يل

 ةيحاض هي ربي الو «ًائيبح اثم ,لجر لك اَْخَي :اولاق ةاَّرسلا نم اوبرق املق ,هملع

 مهنم لجر لك ًاًبَحَف «هنع انلحترا ءأطخأ نإو «هملع انفرع «باصأ نإف «هنع هلأسيل

 ةَّبق مهيلع برضف ءقريحلا ٍفَّرْط ْنِم ًافّرطَو البإ هل اوَدْمَاف .هيلإ اوراص مث ءًائيبخ

 :لاقف وا ناكو جرب ملكتف «هيلع اولخدف مهب اعد ثالث تضم املف . مهل رحنو

 ,©باغَرلا ُمَعْنلا َكّيلع ُتَفَضو ,9©2ُباَتَجملا كل ٌعَرْمأو ,0'2ُباَحَسلا َكَداَج
 ٌراهصأ نحنو 620 لافجلآ معْنلاو 0 .لاّيألاو يتئادحسلاو «20لاكآلا نا يف هج هعاو -0

 . (لئاو نب ركب نم مهنأ مهنع يَرَوُي) . كاَرِعلا ٌُناَسْرْفَو «كالمألا

 ,©© ِضْرَفلاَو ٍضْرَقلاو © ِضّرَبلاو ِرْمَغلاَو ء ضرألاو ِءامَسلاو :داوس لاقف

 ك3 "ءاطمعلا اجأ ْنِم مّصلا روشيعلاو *0مْعلا .ليخنلاو ل باضهلا لهل مُكَنإ

 ,2' ياعطسلا ةبقرلا ِتاَذ ىَمْلَسَو

 كاقفاد هئيَحَو همسأب انربختل «ًائيِبَح ان ٍلُجَر لك كَل اَبح ذو «كلذك اَنِإ : 0

 ْدَمَل ,2"ِكلّدلاو ٍقورشلاو ءِكَلَقلاو موجنلاو .2""ِكّلَحلاو ِهاّيّضلاب ْمِسْقَأ :جْرب

 . ةكربلاو ريخلاب ءاعدلا نم عون ءاذه اولوقي نأ برعلا ةداع نم ناكو .ةرازغب لزن :باحسلا كداج (1)
 .رادلا لوح ام :بائجلاو .بصخأ :عرمأ (؟)

 .ةريثكلا ةعساولا :باغرلاو .ريثكلا غباسلا : يفاسضلا (8)

 .ايندلا يف قزرو ظح وذ يأ :لكأوذ نالف : :لوقت «لكأ اهدرفم : لاكآلا (5)

 .ضرألا هجو ىلع يراجلا ءاملا :ليغلاو  ٍلْيَغ عمج :لايغألا (5)

 .ةريثكلا :لافجلا (1)

 .ًاليلق ًاليلق هذخأي يأ : هّقح ضّربَتي نالف :لاقي .ليلقلا ءاملا :صضربلاو .ريثكلا ءاملا :رمغلا (9)
 كل هديعي نأ طرشب لاملا نم كريغ هيطعت اموأ .ةءاسإ وأ ناسحإ نم تفّلس ام :ضورقلا عمج :ضرقلا (8)

 . باوث ريغل ءةحنم وأ ةبه نم سفنلا ىلع ضرف ام :ضرفلاو . مولعم لجأ دعب
 .لاوطلا :معلاو مشلا (9)

 .ةليوطلا :ءاطيعلاو .ءيط لبج :أجأ )1١١(

 ) )1١ةليوطلا :ءاعطسلاو .ءيلط لبج :ىملس .

 .داوسلاو ةملظلا ديدش : كلحلا (١؟)

 .بيغملا دنع سمشلا رارفصا :كلدلا )1١(

/ 



 ام :لاق. 3 لا ةرابنلاا نحت ©" َخْرَم ٍطيلع | يف 5 7 0 54 َتاَيَح

 , 9رجحملا ُلاَمْثَو © ٍرِعْمملا ع ٍرِهْسُم 00 َتْنَأ : لاق؟انأ هدف اق تان

 ؟يِمْسآ امو يئيبَح ام :لاقف ةثراح نب فْينأ اق م

 مقنلاو ظ ©© ٍبادحألاو ٍبابضألاو «بارشلاو ٍباَحّسلاو 0 1

 ٌّيِدَم ْنِم ٍةَرَدَم يف دل قو 49 طيس ٌةَماَطُق تح ُلَقل «٠ ”ِباَنّكلا
 هيث

 00 ؛فيضلا يراق ءفينأ تن :لاق ؟اَنَأ ٌنَمَف اعيش َتأطنأ ام: لاق . 0 >طيطم

 .ٍفْيَصلاب ٍءاَنشلا ٌطِلاحَو ءْيَسلا

 ؟يِمْسآ اَمَو « يئيبح ام :لاقف دعس نب هللا دبع ّماق م
 8 و 3 2 5 5 5 م ه4 ساس <

 «بكارلا ٌدجملاو ,23براكلاريقولاو ,0١2بزاعلا ماوسلاب ميقا: داوس لاقف

 لق ميدأ وأ 229هَنَرم ْدَق عيطق يف .90'2ِنْك ََاَفْنَتَبَح ْدَقَل ,©"7براحلا حيِشُملاو
 امم ناك اذإف ءةرافلاو رك مامحلا لثم ءريطلاو عابسلا نم ديصي ال ام لك نئارب عمج :نئربلا )١(

 بلطي +ةرفكلل لبق يعي

 راخلا هنم لج يدخل خرملاو :ليفتلا اذا: يدثنت برعلاو . خرملا رم ٌماعو : طيلعإلا (5)

 :لحرلا اخرشو .دلج نم ٌدقُي.ريسلا :دقلاو .لحرلا بش هب ٌدشي يذلا ُدِقلا : راسإلاو ةرسآلا (*)
 . هايناج

 .أجلملا ؛ ةرصعلاو . جحلا َنذأ َْم رغم : :لاقي .هلام بهذ يذلا :رعمملا (4)

 .هيلع ُنّيَضْلا ابل :رجحملاو .مهرمأب موقي يذلا مهثايغ :موقلا لامث (0)
 .ضرألا نم الع ام: بّدَحلاو .ضرألا نم ضفخنا ام :ببصملا (1)
 ريخلا نم هيف امل كلذب يمس .منغلاو رقبلا ىلع قلطتو ,لبإلا :ميعانأ عمجلا عمجو ءماعلأ عمج :معنلا (1)

 . ةريثكلا : بياثكلاو . ةمعنلاو

 .رفظلا ةمالُق :طيسفلاو .نانسألا فارطاب مطقلاو «كيفب هتمطف ام :ةماطقلا (8)
 .تفتت .: يأ ءهّشير طرمت دق يذلا :ماهمنلا نم طيزملاو , ٌدذُق اهعمجو .شيرلا : ةذقلا (4)

 :طيطملاو .ضوحلا نم قره امم لاس ام هنم يرجي لوُيَدَج : : يِدَملا . ةسباي نيط ةعطق :ةردملا )٠١(

 . ضوحلا ىف ىقبي رثاخللا ردكلا ءاملا وهو :طئاطم عمج

 .ديعبلا :بزاعلاو .لبإلا نم يعارلا لاملا : ماوّسلا )1١(
 .بيرقلا :براكلاو .لبإلا :راقلاو .منغلا :ُةَرِقلاو ريقولا )١١(

 ٠ .رذاحلا اهريغ يفو ؛ليذه ةغل يف داجلا : حيشملا (17)
 .اهناصغأ ىهو .راجشألا نانفأ دحاو : نئفلاو . كيف نم هْتفْنَت ام : ةثافنلا )١4(

 ١ . ةنيل رجشلا نم ةعطق يف : يأ .نال: نرم (19)



 َكْفاَطَع « لاوتلا ٍدْعَس نبا َتْنَأ :لاق ؟انأ نمف ءافرح َتأطْخأ ام لاق ..0'2َنَرَج
 .لاني ال كتيِيَو «لاوط َكُدَمَعَو ءلاضُع ُكَّرَشو ؛لاجس

 :؟يِمُسآ اَمَو ,يئيبخ ام :لاقف ٌفراع َماق من
8 1 207 5 1 00 5 

 ءابمنلاوب ع حوُمشَملا ِءاسَملاَو "7 مولا يفت سقأ د ردي
 اه 22 وه 0 # ل د 10

 تحت 00 ا يمي ٍةقيَعَز يف 2 * رفع أ الط َةَمَمَر تب ذَقل ٠ 7 حوطملا

 مل

 ٍناسْللا 0 ٌفِراَع َتْنَأ :لاق ؟انأ نم .ًائيش تطأ ام :لاق .ربدأ وضن 6 سلع

 0 خيبمو .9١١2بّرّسلا ُحاْنم *)بّرْغعلا ٌءاَضَملاَو ,«0بذدنلا ٍبْلَقلاَو ,©0بضَعلا
 .بهنلا

 ؟ يِمْسَآ اًمَو ,يئيبخ ام :لاقف « ّىضَر دبع نب ةّرُم ماق م
 ع ره مّ 5 5 0 ه4 0

 ءِءايضلاو ةملظلاو هفاوثالاو رجوربلاو ٍيامسلاو . ضرالاب مِسقأ :داوس لاقف

 آ١ء هع ١ 52 تاو 5 2007 35

 ؟انأ ْنَمَف .اعْيَش تاطخأ ام :لاق ء''''ةَمِل ٍطْيَشُم تحن "مر يفةّمِد تابخ ْدَقل

 .نال :نرجو . غوبدملا دلجلا : مد مدأ عمج : ميدألا )0(

 .هريغ ىلإ ءيشلا فاضأ هنأكف «ناظفللا فلتخا امل فاضأ انإو .ءاوحلا امهو .دحاو :حوللاو فيفنلا (؟)

 هتببص :ءيشلا تحمفس لوقتو . بوبصملا :حوفسملا ءاملا (؟)

 عساولا :حودنملا ءاضفلا (4)

 يذلا نوللا :رفعألاو .دلوي ةعاس يبظلا دلو :لطلاو بنرألا لجر يف تايلدتملا تارعشلا : ةعمزلا (5)

 . ةرمح هضايب ولعي
 لاذرل ليق هنمو .ةفنعز :اهتدحاو .هيف ريخ ال امو نيلجرلاو نيديلا لثم :هفارطأ : ميدألا فئاعز (1)

 .فناعزلا : سانلا

 هيف يذلا :ربدألاو .لوزهملا :وضنلاو .لحرلا وأ جرسلا تحت ةبادلا رهظ ىلع عضوي ام لك : سلحلا (7)

 . ةح-رف

 .داحلا معطاقلا فيسلا :بضعلا (8)

 . يكّذلا :بدنلا (4)

 .ٌدَحلا :برغلا 20(

 .اطقلاو ءاسنلاو رقبلاو ءابظلا نم عيطقلا :رسكلاب : برُسلاو .لبإلا ةعامج :برَسلا )١١(
 .ةيلابلا ماظعلا :ةمرلاو .ةلمقلا :ةمدلا (١؟)

 .نذآلا ةمحش زواجملا طوشمملا رعشلا :ةمللا )١7(
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 اني اَمب اَنرْبَح :اولاق «2'2هّرملا ُديدّشلا ءّرَقلا ءيطَبلا ةَرَكلا ُعيِرَسلا َقَرُم َتْنَأ :لاق
 . كيل انقيرط يف

 ال امب ملاعلاو وعلل نأ لِي ,عياَسلاو ءىَرُي آل ُتْيَح ّْنِم ٍرِظاَنلاو : داوس لاقف

 لمَن (0اَورَج ة ةحود بيزاغش 2 0 ٌتاَقُع مك ٌتْنَع ْدَقل :عولب

 مك ع :لاق ؟َم م «كلذك :اولاقف الجر امِإَو .أدي اَمِإ .متيداَمَته .'* الْدَج
 سيت مث :لاق ؟اذام مث :اولاق . 00يقْرَط ٍءام ىلع ا ,00يقّرشلا ,عولط لب

 ٍقفرملاو ١21اةّلباَولا ّنْيب تاكا ءقرألا مالغلا هارد 7 "قرب يف ا

 .(01ههْنَع اوُنَحَترآ من : .نمزألا ليخت نم هلأ َتْنأَو ءتْقَدَص :اولاق

 790 - 784/7 يلاقلا يلع يبأل يلامألا -

 اياصولا -
 : 22 ديِسأ هنبال ٌيناودٌعلا عبضإلا يذ ةيصو - ١

 ةئبآ اع د «يناودعلا عبصإلا ف ٌرِضَتحا امل : هل لاقف : اديس 2

 )١( .ةوقلا :ةرملا 1

 .اًهينَذ ضيبا يتلا :ءازجعلا (1)

 .ةميظعلا ةرجشلا :ةحودلاو .ناصغألا نم لخادت ام : بيناغشلا (9)

 .لوُدَج : عمجلاو .وضعلا :لذجلا (5)
 :تقرشأو .تعلط :سمشلا تقرشو .ّقْرَش علط ام كلذ لعفأ ال :لوقت برعلاو .سمشلا :قرشلا (5)

 . تءاضأ

 .ليوطلا :قمألاو .بئذلا :ديسلا (5)

 .قورطمو ٌقْرط ٌءام :لاقي .لبإلا هيف تلّوب يذلا ءاملا :قرطلا (9)

 .نينرقلا نيب ام ٌدعيب :قرفأ سيت (8)
 .نانول هيف ناك اذإ قربأ لبجو «لمرو ةراجح هيف ضرألا نم ظلغ :ةقربلاو ءاقربلاو قربألا (4)

 .بكنملا يلي يذلا دضعلا سأر :ةلباولا )1١(

 قشو حيطَس نع ةناهكلا زاح داوس نأ ركذيو.داوس ملع نم هباجعإاهيف رهظي اتايبأ فراع دشنأ دقو )١١(

 . 745/1 يلامألا يف تايبألا هذه رظنا .دايإ نم لفرملاو

 تاراغ هلو ؛ةيلهاجلا يف ءارعشلا ءامدق نم ,سراف رعات هناليع نب سيق نب ناوُذَع نب ناثرح وه )١7(

 ةنس وحن يفوت. تجنشتف هعيصاب هتشهن ةّيح نأل عبصألا اذ يّمسو .ةروهشم عئاقوو برعلا يف ةريثك

 . 19/17 مالعألاو .44/7 يناغألاو . 4545 نص «ءارعشلاو رعشلا . مان هل .قاا
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 سا . - * هم يفرم 20 م ان مورا ل د وه خدمي خراف سم م

 امي ٌكيِصوُم ينإو « شيلا ْمِهَس ىتَح شاَعو ء يح َرْهَو بف ذق كابأ نإ يب ا

 كرست كوتا َكَياَج نأ : ينَع ظفحآف تغلب اَم م َكِمْوَق يف َتْعَلَب هَتظِفَح ْنِإ

 مين لَ ريتش الو كوشي َكَهجَو مهل طشنآو كوي هَل عَضا
 ٌكِتْدَوَم ىَلَع ٌرْبْكيَو مهر َكْمركُي  ْمُهَراَبك ُمِركَت امك ْمُهَراْعِص ْمرْكَأو ُكوُدْوْسُي

 كب ُناَعَبْسَأ ِنَم ْنِعأو كراج زِزْعأو كَميِرَح محأو َكِلاَمب 8 همسراخم

 ٌنصَْو َكوُدعَي ال الَجَأ َكل نإ «'"' خيرصلا يف ةَضْنل حِْسأو ءَكَفْيَم 3 كفيض مك

 :لوقي ًاَشنأ مث . '0ةُوُدْؤُس متي َكِلَذبف ايش ٍدَحأ أ ©" ةلأشم نع كيج

 (لفرملا لماكلا ءوزجم) /

 اليبَس مهقاخإ ىلإ تل اعطتسآ نإ ماركلا خآ
 0 - 0 0 م © 2 5 هسا فم

 ارلذ المج مٌمِهِفاَحإل متت الو َمامْللا نمأ

 ""الرضف ْميُهل َتْدَجَو ْمهيِح اون  اظَذإ َماَرِكلا نإ
 .14- 98/18“ يناغألا

 :©هينبل موثْلك نب ورمع ةيصو ١

 عمج ةنس َةث ةئامو نوسكمت ةياق ثنا 3َّعَو ءةافولا ,موُثلُك نب ورمَع ترضح امل

 :لاقف هينب
 8 2 ا ل

 ام يب لزني نا دب او «يئابآ ْنِم ٌدَحَأ ُهْْلْبَي ْمَل اَم رْمُعلا ّنِم ُتْعَلب نق « ين اي

 .ثيغتسملا ءادن : خيرصلا (1)

 .بلطملاو ةجاحلا : لئاسملا اهعمج ةلأسملا ()

 . عيفرلا ردقلاو بصنملا مركو ةدايسلا :ددؤسلا )5

 .رمتخا ىتح ًامايأ عقنأ يذلا : يأ . عقنملا علا :لمثملاو لامثلا (5)

 .تايبألا هذهب انيفتكا «ةليوط ةديصقلاو .99 0/8/5 يناغألا (5)

 ح همأو ,عاجش سراف «تاقلعملا باحصأ نمو ءارعشلا لوحف نم « يلهاج« بلغت ينب نم موثلك نب ورمع (1)
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 عءصر ماسه ه 00 - مه تا # يخط #4 نصل ىاا# 8 5 2 ما

 اقح ناك نإ «هلثمب تري الإ ٍءيشب ادحأ تريع ام ِهللاو ينإو ءِتوَملا َنِم ْمِهِب ْلَّزن
 هاك م2 #6 م 6.6 7 نللملا» 0000 000 6#. جام 00

 .مكل مّلْسا هنإف «متشلا ِنَع اوفكف بس ٌبَس ْنَمَو ءالطابف الطاب ناك نإو ءاقحف

 مام م7 2 هماق 2 ا 00 يب ه*؟ 8 مو
 نم ريخ لجر ٌبرف «بيرغلا مّيض ْنِم اوُعنْمآو .مكؤانت نسحي مكراوج اونِسحاَو
 0 ا 5 هه ا د © ّىَل 2 لل وا صوم همن 8

 ٍراثكإلا عم نإف ءاوُرجواف متثدَح اذإو ءاوعف متثدح اذإو .ٍفلخ ْنِم ٌرْيخ ْدَرَو .ٍفْلا
 ا لع هم 06-50 مره س# رس - لد 6 عر مه معمم م

 الَو .لتقلا اَيانَملا ْمّركأ نأ امك ىركلا َدْعِب فوطعلا موقلا ٌمَجشاو .«اهراَذَهالا نوكت
 "اه ها ل هاهم ه5 مي م رك ه١ ورم 0 2 رك يس هما مم

 د00 رولا # ها مود و عع مر "ع و م0 مريلسأ عش لا 2 2 4 2 رو لا معو م مم
 اوجوزتت الو ءورب نم ريخ هقوقعو « هرد نم ريخ هؤكبف «هرش فاخي الو ءهريخ ىجري

 . ضغبلا حيبق ىلإ يدوي ُهْنإف مكيح يف
 .50 51/1١ يناغألا

 ينك ل مدد + 2

 :ءيط ىلإ 9 يميمتلا ٌيفيص نب منك ةيصو -
 - 7 ع

 :اهيف لاق .ءيط ىلإ ةيصو يفيص نب مثكا بتك

 ا ا مه رم 2 همر ني م م 0 مز 1
 اهحاكي نإف ءءاقمحلا حاكتو مكايإو علا ةلصو «وللا ىوقتي مكيصوأ

 اوعضت الو ءِبَرَعلا نوصخ اهنإف ءاَموُمِركاف لّيخلاب مكيلَعو . ٌعاَيَض اهَدَلَوَو روع 0 م م ع 9 مساع .٠ هه 7# ماعم مم 2
 سيشل ل . ار 5 مقإ هاج اجل مار سه 9 00-6
 اهنابلابو 29 مذلا ءوقرو 2 9ةميركلا نمث اهيف نإف .لاهقح ريغ يف لبإلا باقر
 وتم نفع هوس ف ع ترس ه ل و سي ةملا مام *2هم اع م.
 ٌؤرما كلهي ْنَلَو «تنحطل نحطلا ِتفلك لبإلا نا ولو «ريغصلا ىذغيو ريبكلا فحتي

 اهنباو ءبرعلا سرفأ كلام نب موثلك اهلعبو «برعلا زعأ لئاو بيلك اهمّعو «ةعيبر نب لِهْلُهُم تنب ىليل <
 :رظنا ةنس نيسمخو ةئام شاع دق ناكو .ةريحلا كلم دنه نب ورمع لتاق وه ورمعو .هموق ديس ورمع

 ص دنه نب ورمعل هلتق ةصق رظناو .اهدعب امو 07/1١ يناغألاو ١١7 17١. ص ءءارعشلاو رعشلا

 .باتكلا اذه نم 4

 .مالكلا طقس وهو ,رذه عمج :راذهألا )١(

 .صضري مل :ابتعي مل (5)
 . هئاطع نم ريخخ هعنم : ىنعملاو .اهنبل ّلق :اثكب ةاشلا وأ ةقانلا تأكب :لاقي (8)

 .417-88 ص .ثحبلا اذه يف مثكأ ةمجرت رظنا (؟)

 .رطخ يأ :ررغ (0)
 ١ ٠ .رهملا انه دارملا (5)

 نيب حلصملا : ءوقرلاَو .دادضألا نم يهو «.دسفأو « حلصأ : مهنيب اقرو . عطقناو فج :عمدلاو مدلا اقر (0

 .تايّدلا يف ىطعت اهنأ دارملاو موقلا
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 لج ِفْلأ ْنِم ريح ُلُجَرَلَو «200لاَملا مْدُع ال « لقعلا ّمْدُع ٌمْدعلاو ُهَرَْق َفَرَع

 ريالا ةفآو ُهتَشيِعَم ُتِياط مّسَقلاِب َيِضَر ْنَمَو «ةتبتعَم ُتَْلاَط ِرْهَّدلا ىَلَع َبَتَع ْنَمَو

 لَو اَيندلاو « ىنخلا ْمَم ضْعُبلا َنِمٌرْيخ ِةبَحَملا ْعَم ٌةَجاَحلاو كلم ُةداَعلاو «ىوَولا

 ُهَل َسِيَل ُءاَد ُدَسَحلاو ءَكِتْوُقب هْعفدَت مل َكِيَلَع َناَك اَمَو ءَكِفْعَض ىَلَع َكاَثَأ َكَل ناك اَمَ

 عم ٌةَماَدْنلا :2نِئاََكلا الْمُت ِداَمّرلا َلْبَ ري امي َرَي ْنَمَو .ُتِقْعت ُةئاَمّشلاو «ءاود
 مب تل ده ةمأا سمن ملا ميبوس كييك ىلا مود عت 2م م .

 .دهاعتلا لذَع ةدوملا ٌءاقب «ربصلا «©9ةبغم رومالا ريخ «ملجلا لقعلا ةماعد .ةهافسلا

 ٌةَكَلَهلا ٍِتَجِتْن ِرْجَعلاو يناوتلا ّنِم ءٍسْؤُبلا ُحاَْفِم ٌريرغتلا .ًابح ْدَوْرَي «0ابِغ ْرْرَي ْنَم

 يِع ْنِم نَسْحَأ ِتْمَصلا ْيِع :©هرِيحلاب َكَناسِل رشف 2«ةواَرَض ٍءيش نكي
 ريثك ىَلَع ْمِجُهَي حصتتلا ريثك «َتيِفُك اَم ُكْرَبَو َتْفْلُك اَم ظْنِح ُمْرَحلا .©يتطَْملا

 قفرلا «َنامزجلا قَحَتْس هِرْذَق َقْوَف َلأس ْنَم لقت ةلأشملا يف ©9تَحلأ ْنَم دل

 .ٍةَردقلا َدْعَب ناك اَمِوْفَعلا ٌرْيَخ «ةَجاَحلا قفاو ِءاَسسلا ٌرْيَخ وش قرا ني
 . 7917/1 مقر 1437/1-181؟ يناديملل لاثمألا عمجم

 .(١1)سايإ مأ اهتنبا ىلإ ثراحلا تنب ةمامأ ُةيِصَو  ؛

 .نادقفلا :مدعلا )١(
 )١( ماهسلا اهيف لعجُت بشخ وأ دلج نم ةبعج : ةنانكلا اهدرفم تانانكلاو نئانكلا .

 ءيشلا ةبقاع :ةبغملا (")

 . مايأ دعب آرئاز ءاج :ًابِغ ٌّبغ (8)
 .ةبرذلاو ةداعلا :ةوارضلا (5)

 .دوع :رض (5)
 :رصحلا : يعلأ (1)

 . حلأ :فحلا (4)

 .فطللاو بناجلا نيل :قفرلاو . قفرلا دض :قرخلا (4)

 ةوقو ءاهلامكو «ينابيشلا: مُلَحُم نب فوع تنب سايإ مأ ُلامج ةدنك كلم ورمعنب ثراحلا غلب امل )1١(
 يملعت ىتح يبهذا :اهل لاقو «نايبو بدأو ناسلو لقع ٌتاذ ماصع اهل لاقي ةدنك نم ٌةأرمإ اعد ءاهلقع

 : هل ثمدق ام اهتملعأف «ثراحلا تنب ٌةمامأ يهو ءاهمأ ىلإ تهتنا ىتح تضمف .فوع ٍةنبا ملع يل

 : نإ ءائيش اهنع يرتست الف :كيلإ رظنتل كتتأ كتلاخ هذه ءةينب يأ :تلاقو ءاهتنبا ىلإ ةمامأ تلسرأف

 .هلثم طق رت مل ام ىلإ ترظنف اهيلإ تلعخدف «كتقطنتسا نإ اهيقطانو «قلخ وأ هجو نم رظنلا تدارأ
2 ٠ 

 س (هنونكم رهظي رمألل برضي لثماذه) .«عانقلا َفَسَك ْنَم ٌعادخلا كرّت» :لوقت يهو اهدنع نم ثجرخف

 نك



 قفز ع0 مم 0 8

 3 ةدنك كلم ورمع نب ثراحلا اهجوز ىلإ سايإ ما لمحت نأ ناح امل

4 7 

 :تلاقف ءاهّيصوتل اهما اهيلإ تلخد
 مر روما ها ام ىلام مام م ه ماه ما## نصار 2 كممع م

 ةركْذت اهتكلو ءِكنم كلذل ٌتَكِرُت ,بّدأ لْضَفِل ْتَكِرُتْوَل ةّيصولا نإ :ُهييْب ْيأ

 ام :اهل لاق ةلبقم اهآر املف ؛ثراحلا ىلإ (نميلا لهأ نم يهو ؛لثملا ةبحاص ماصع) تقلطنا مث -

 :ًاقدص ريخأو ءاقح لوقأ ءالثم اهتلسرأف .هنؤلا نم صخشلا حلول :تلاق ؟ماصع اي كءارو

 هتلخ هثلسرأ نإ ,ةرفضملا ليخلا بانذأك كلاح رعش هئيِزي «ةّينئيَصلا ةةرملاك ًاهجو ثيأر دقل
 ءملقب اًطم امنأك «نابجاح اهل (ديدشلا رطملا) لباولا اهالج مّرَك َديقانَع ْثْلد هم نإ «لسالسلا

 بففيسلا. ٌدحك ثفنأ امهنيب ءمشوتملا نانتفي (ةقلخلا ةئسحلا) ةرّهَبعلا ةيبظلا ينيع ىلع اسؤوقت دق

 هب نعي ملو ٌرَصِق هب (ةبنرألا ضرعو «ةبصقلا ضافخنا :فنألا يف سنخلا) : سخي مل .لوقصملا

 ذيذل مف هيف َّق قش قلؤللا) نامجلا هناك ضحم ,ضايب يف ءناوجرألاك ٍناَنَْجَو هب ٌفحَت ءلوط

 ءٍنايبو ٍةحاصف وذ .ٌلاسل هيف (ةززحم يار رش تاذ ٌرّدلا لثم ٍنانسأو ٍُِص ايانث نع ُرَثْفي ْمَسَبْعلا

 بصن ءٍدهّشلاك ًاقير نابلحي ءدرولاك ناوارمح- ناتفش هنود يقتلت رضاح ٌباوجو ٌرفاو ٌلقع هكرحي

 دق ءِنيَجْللا (بهذوأ ةضف وأ ماخر نم ناوخلا) روثانك ردَصو ءةضِف ٍقيربإ هّنأك «ضيبأ قنُع ىلع كلذ
 هنم ْتَُكُم (هريغو لفنرق نم لختت ةد دالق) اهباخي ٍّلقَت نم اهئاعنميو ءاهبايث اهنع ناقرخي نايت هيف أت

 ع« ٌسَجي ٌقوِع الو سعب ْمُظَع امهيف ام :هاغارن امهب ٌلِصَتَي امْحَش ٍناَئريَتُكَم .نانمتدم نادْضَع

 ءاناتك نم ضيب بايث) يطابقلا ّيطك َيِرط ّنطب كلذ نم لفسأب ءامهبَصَع نيل ءامُهبصق 5 ٌقيقد ٍناَفكو
 سيطارقلاك (نمس نطبلا محلل نم ىشتو ىوطا ام يهو ةنكُ عمج» أك كو (رصم طابقأ ىلإ بسنت
 الول «رصخ ىلإ يهتني ؛لودجلاك هيف ٌرهظ اهل (نهدلا ةروراق يأ) جاعلا نُمذَمك ةرسي طيحي «ةجرْدُملا

 نم عمتجا ام) صعد هنأك ,تدعق اذإ اهضهنيو «ُتضهن اذإ اعهُئِقُي (زجع) لفك هتحت رتبنال يبر فلل
 اتبصن امهناك (لخفلا ةمخض : ءافللا): ناوافل ناذخف كلذ نم ٌلفسأ للا ٌطوقس هدبل. لمرلا نم (لمرلا

 قل هناك .دوسأ ٍرْعَشب ايو دق (ناتئلتمم) ناتجّلَدَح ناواضيب ناقاس امهب لصتم «نايقِع ِدْضُن ىلع

 ءامهقوف اي لمح ناقيطي فيك امهتفاطل مم هّللا كرابت ءِناسْنلا ٍفْرَسَك نامدق ُهَلك كلذ لمحت .دَرزلا

 رعش يف فصو و ام لمجأو نسحأو ٍلمكاك هْنأ آلإ ,هتقول هفصوو هتعن تكرت ينإف .كلذ ىوس ام امأف

 . لوقو

 ةثام .كولملا ءاسن روهم لثمب قادّصلا نم اهيلإ ثعبف : ليق .اهاّيإ هجوزف ءاهبطخف اهيبأ ىلإ ثعبف : ليق
 ديرفلا دقعلا) '.اهيّضوتل اهُمأ اهيلإ تلخخد هيلإ لمحت نأ ناح اًملف «لبإلا نم افلأو ءمهرد فلأ

 مقر .0ال١ 059/١ لاثمألا ةرهمجو . 6 مقر 1517 - 518/9 لاثمألا عمجمو 717-17٠١.

 .(ل
 .رجمُح نب ورمع وه :سايإ مأ بطخ' يذلا :ديرفلا دقعلا بحاص لوقيو .سيقلا ”ئىرما دجوه ثراحلا )١(

44/90). 
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 دقو انهيرا حل جوزلا نع ْفْْفَتسا ةأرمإ نا .لقاعلل ًةنوغََ « لِفاَغْلل هم

 قل ّنهلو نفل لاحرلل ًءاسنلا نكلو ُهْنَع .وفانلا ىَنْقأ تنك ءاهيلإ امهتجاح

 هييف يذلا شعل تفلخ فقلَتَو «تجرخ م يذلا وجلا َتَقَراف ِكْنِإ : : هيد يأ «لاعرلا

 أكيِلَمَو ًابيقر كْيَلَع ِهكْلُمِب َحَبْصَأف ويلات ْمَل ٍنيِرَقَو ءديف تت ل ىلإ را

 .ًاكيِشَو دبع كَل ْنُكي َةَمأ ُهَل يِنوُكَ

 ٍةَعاَنَقلاِب ٌةَبْحّصلا :ًاكَِو ًارْخُذ كَل ْنكَن ,لاصِخ َرْشَع نع يليخحلا :ُّهينْب اي

 الق ءهفنأ عضْوَمِل ةقضلاو هي عقومل ُدَهَعَتلاو ءٍةَعاطلاو ٍعُْمَسلا نس نشب ٌةيهاَعملاو

 «نشسُلا نسخ ُلْشُكلاو ءرحبر بيل الإ كم مهي الَو . حيبق ىلع كم هَ

 ممل م

 نِإَف هففاتم َدْنِع هنع وذهلاو :هِماَعط تقول ٌُدهَعَتلاَو ِدوُقْفَملا بيطلا يطأ ٌءاملاو

 ىلع ٌءاَعَرإلاَو «هلاَمَو هتيبب ظافتحالاو ع .مؤنلا صيني نيل وجا ةَراَرَح

 يب هم

 ,لاّيعْلا ىلع ًءاَعْرإلاَو ريق ٌنَسَح لاَملاب ظافتخالا ْنِإف ههِلاّيِعَو ِهِمَّشَحو ِهِسْفْن

 ُهَرِس ِتيَشْفَأ ّْنِإ ِكنإف ءرمأ ُهَل َيِصْعَن الو ءارِس ُهَل يِشْنْت الو .ٍريِيذَتْلا ُنَسَح ,مّشَحلاو

 ناك نإ َحّرَملا كلذ َعَم يق 9 هردَص 20 ترْعْلا زنا تنفخ نإَو هَرَذَغ ينم عل

 َنِم اغلا ريِصَقَتلا نم ه.ىلوالا ةَلضَحلا َّنإف أحرف َناَك نإ ُهَدْنِع باَيالا أحر

 ام ٌّدشأو «ًاماركإ كل نوُكَي ام ٌدشأ 00 ءًاماظعإ هل 000 ام ّدشأ يفوكوأ ءريِدكتلا

 ام ىلإ َنيلِصن آل ِكّنأ يهلعاو «ةَقفاَرُم ُهَل َنينوكت ام ٌلَوْطأ ْنُكي قاوم ُهل َنيِنوكت
 0 ا

 هّللاو ءِتْهِرَكَو ِتيْبَحَأ اميف ءِكاَوْه 0 هاَوَهَو ءِكاضر ىَلَع هاضر يرثؤت ىتَح َنيِبِجُت
 40 ربك

 /89/1-4١0. ديرفلا دقعلا

 .الاله4 مقر 2757 - 5117/5 لاثمألا عمجم -

 .١١ال4 مقر مالا  هالا/١ لاثمألا ةرهمج

 )١( ظيغلا نم هيلع دقوت :نالف ىلع هردص رغو .
 .نميلا هدعب اوكلم نيذلا ةعبسلا كولملا نم هل تدلوو ءهنم اهعقوم مُظَعَف . ءهيلإ تمّلسو ؛,تلمحف (؟)

 4ا/



 : لاثمألاو مكحلا - ج

 (0مكحلا ١

 : ةيرثنلا مكحلا نم

 هذلت مل أ بر»و . 2 توف ٌبِقْعَي سن برد وا. 22 ياقير ٌبِهَت ة ةلجع تر»

 مزحلا 0 . « ”بارغ نم ىهزأ» و , ع200هل تتنذ ال ٍمولم بردو . 29كنأ

 اضرهو . ؟ددذحلا قر ا نما و .((0هدجو ًاعيش تلط نم) و ن0 ّ ,روشملا

 )١( ميكح ؛اهنقتيو تاعانصلا قئاقد نسحي نمل لاقيو . مولعلا لضفأب ءايشألا لضفا ةفرعم يه :ةمكحلا .

 اهعبتي ةيقلخ مظن ّنس لواحي ءزجوم غيلب لوق :ةمكحلاو .ملعلا نم ةمكحلاو مكُحلاو .ملاعت يأ
 «لثم وأ ءرعش تيب يف غاصت «تاداعو لاعفأ نم هنوركني اموأ ,كولسو لاصخخ نم هنوضري اميف سانلا

 يف عشت مل اهنأ الإ «لثملا هيدؤي أم يدؤت ءقةديعب تالالد تاذ «ىنعملا ةريزغ ةزجيوم ةقينأ ةرابع وأ

 ةمكحلا نيب قرفلا نأ نم هيلإ بهذ اميف يطويسلا عم قفتن الو .صاوخلا نيب الإ رجت ملو روهمجلا
 قرفلا نيودت نكميو .الثم تراص نسلألا ىلع تعاش اذإ ةمكحلا نأ ىنعمب .هدحو عويشلا «لثملاو

 .امهب طبتري نأ دب ال لثملاو «ةثداح وأ ةبسانمب ةطبترم ريغ ةمكحلا نأ وهو . يلاتلا وحنلا ىلع امهنيب

 قيمع ينف يبدأ لكشب ةليوط ةربخو .ةقيمع ةبرجتو « عاو لقع نع ردصت ةمكحلا نإ :لوقنو دوعن -
 لجأ نم ءديرف بولسأو ءىنعملا يف ةوقو .ةئيتم ةرابعو «ةاقتنم ظافلأب - روعشو لقع نم جيزم
 سفنلا هيجوت :اهفده نوكيو «ةليضرع أ ةربع يطعت نأ اهل دب الو .دولخلاو ءاقبلا ىلع ةظفاحملا
 يهنلاو ةعفنملا اهنم فدهلا مادام .عيمجلا اهب ملسي نأ اهطورش نمو .لضفألاو لامكلا ىلإ ةيناسنإلا
 .هنوئفو هصئاصخ  يلهاتلا رعشلاو .(مكح ةدام) برعلا ناسل :رظنا ءأطخلا يف عوقولا وأ لهجلا نع

 ص .يروبجلا ىيحي روتكدلل "٠* . 1رهزملاو ١/585 .
 ةلجع برو» : 8/١ ديرقلا دقعلاو . ١6064 مقر 195/1١ لاثمألا عمجمو . 4537 مقر 481/١ لاثمألا ةرهمج ()

 ىلع هصرح دتشي نيح لجرلل لاقيو «يفيص نب مثكأل ةمكحلاو .ءاطبإلا :ثيرلاوا .هأثير بقعت
 ةقستو ترك + .اهسامتلا يف ةدؤتلا قرافيو ءاهيف ٌقّرْخيِف ةجاحملا

 ,ةقيوشرلا رمل نخخا اها يأ “4 ىنعملاو .16945 مقرال» 7/1١ لاثمألا عمجم (؟)

 امبر هنإف .قيدصلا هب ينعي ١1540 مقر ١01/١ لاثمألا عمجمو 871١. مقر 4/81١/1١ لاثمألا ةرهمج (4)

 . مألاو بألا نم خألا ىلع ةقفشلا يف ىبرأ

 . يفيص نب مثكأل ةمكحلاو . 15178 مقر 0/١ ٠” لاثمألا عمجم (4)

 .لاتخي ىشم اذإ هنأ وهو ءربكلا : يأ ءوهزلا نموهو 437١. مقر ١//501 لاثمألا ةرهمج (1)
 . 515 مقر ١//181 لاثمألا ةرهمج ()

 .برظلا نب رماعل ةمكحلاو . 4115 مقر 714/1 لاثمألا عمجم (8)
 نع رودقملا عفدي ال رذحلا نإ :لوقي . يفيص نب مثكأل ةمكحلاو .1531/ مقر ؟ا/١/١ لاثمألا ةرهمج (9)

 , هيحاص
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 2 07 © ع 00 ريال 7

 كلس نم» و .«20 ماسحلا ملك نم اكتا ٍناسللا ملكد و .« 200 كرت ال ةياغ سائل
0000006 ّ" 20 

 6 راثعلا نما دّدجل

 مع ع 5 5
 هنلني ايانملا بابسا باه نم

 للهاج تنك ام ُمايآلا كل يدبتس

 0 اعلا تايسا .نانوتلو

 © مركي ال ٌهَسْفن مركي ال نمو
1 2 

 ©يوزت مل نم ٍرابخألاب َكيتأيو
 .٠ و 2

 ىوتلا كيلع ريس باب نإب  9-6(”هصعنت الو ةاحسحيلل رواشف

 «0لاثمألا_؟

 : ةيرثنلا لاثمألا نم

 )بش ريغ نم ٌنامقل اشجتت * 

 9 هلصأو فيعض وهو دلجلاو ءريقف وهو ىنغلا رهظي لجرلل ًالثم برضي

 . عوج ىلع ًاشجتتي لجرلا

 ةمكحلاو . 1584 مقر 701/١ لاثمألا عمجمو .(ْعَلْبُت ال ةياورب) ء 447 مقر 447/١ لاثمألا ةرهمج )١(
 «هحلصُي ام لمعتسي نأ يغينيف .لاح لك ىلع سانلا نم مّلْسي ال لجرلا نإ : اهانعمو « يفيص نب مثكأل

 )١( لاثمألا ةرهمج ١9/ . 761يفيص نب مثكأل ةمكحلاو .عظفأو دشأ :أكناو .حرجلا :ملكلاو .

 . يفيص نب مثكأل ةمكحلاو . ةيوتسملا ضرألا :ددجلاو . 1547“ مقر 9//761 لائمألا ةرهمج (؟)

 هفوخ هيلع دجي ملو «هتلان ايانملا بابسأ فاخخ نمو : ىنعملاو  ىملس يبأ نب ريهز ةقلعم نم تيبلا اذه (2)

 .( 7/6 ص « عبسلا تاقلعملا حرش) .اهنم ًارارف ءامسلا ىلإ دوعصلا مارولو ًاعفن اهايإ هتبيهو

 .مهبرجي مل هنآل ,ءاقدصأ ءادعألا بسح رفاس نم : ىنعملاو . ىملس يبأ نب ريهز ةقلعم نم تيبلا اذه (0)

 حرش) .سانلا همركي مل اياندلا بنجتب هسفن مركي مل نمو ,مهرودص رئامض ىلع براجتلا هفقوتف
 .()5© ص «عبسلا تاقلعملا

 مل نم رابخألا كيلإ لقنيسو ءهنع لفغت.ام ىلع مايألا كعلطتس : يأ ءدبعلا نب ةفرط ةقلعم نم تيبلا اذه (1)

 1١(. ص «عبسلا تاقلعملا حرش) .هدورت

 .(اهدعب امو .55 ص ناويدلا يف ةديصقلا ىلإ عجري) ةيمكح ةديصق نم هانفطتقا ةفرطل تيبلا اذه (1)

 ح نبا لوقيو .هيبشتلا هيف لصألاو .لوألاب يناثلا لاح هب هّبشي رئاس لوق :وهو «لاثملا نم ذوخأم : لثملا (8)
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 4 مثو م2: مام

 . 20)نينح نم بيخأ :لاقيو . نيلحح- يمخب عجر

1 
 . ةبيخلاب عوجرلاو ةجاحلا نم سايلا دنع برضي

 .2" مار ريغ نم ٍةيمر بر *  ف تل

 :ًانايحا تينصيدب لطختملا كاع ترش

 . بوقرع نم ٌفلخأ .©0لاقيو . بوُقْرُع ٌديعاوم - *

 .هديعاوم يف فلخي يذلل ًالثم برضي

 .«9ٌلمجلا قونتسا * 

 .همالك يف طّلخملا «يأرلا نهاولا لجرلل لاثم برضي

 . )ًاراصعإ تيقال دقف ًاحير تنك نإ * 

 .هنم ىوقأ ىقلي يوقلل ًالثم برضي

 .©0ُتّلسناو اهئادب ينتمر - *

 'هيف وه باعي امب هريغ ىلع بيعي نمل ًالثم برضي

 يذلا لاثملاب هوهبش .ظفللا كلذ ىنعم هانعم قفاويو .هل بورضملا ظفل فلاخي ظفل :لثملا :تيكسلا ج

 .هريغ هيلع لمعي
 «ىنعملا ةباصإو .ظفللا زاجيإ : مالكلا نم هريغ يف عمتجت ال رومأ ةعبرأ هيف عمتجت لثملا نإ :لاقيو

 نم فرشأو ءرعشلا نم ىقبأ لثملا :لاقيو .ةغالبلا ةياهن وهف «ةيانكلا ةدوجو ؛هيبشتلا نسحو

 6/١ لاثمألا عمجم :يظنا .لثم نم ريسأ : ليق ىتح ءاهمومع مع الو ءاهريسم ءيش رسي مل « ةباطخلا

 .اهدعب امو 85/١ رهزملاو 741/١. ةدمعلاو .اهدعب امو 4/١ لاثمألا ةرهمجو .اهدعب امو

 . الا مقر 119/1١ لاثمألا ةرهمج (0)

 )١( لاثمألا ةرهمج ١/ 1مقر  ./4١لاثمألا عمجمو 97/1١؟.
 19480١. مقر 594/١ لاثمألا عمجمو .مثل4 مقر 441/1١ لاثمألا ةرهمج (؟)

 2 مقر ١١/1١" لاثمألا عمجمو . 7/41 مقر ١/"5 لاثمألا ةرهمج (()

 .دبعلا نب ةفرطل ةرابعلا هذهو . 79 مقر 0 5/١ لاثمألا ةرهمج ( )
 .ريصاعألا عمجلاو .رابغلا ريثت ةديدشلا حيرلا :راصعإلاو .9!1/ مقر 7١/1١ لاثمألا ةرهمج (5)

 .801 مقر . 8ا/ه / ١ لاثمألا ةرهمج (9)

 و1١



8 

 . ”يلهأ يرامح ُِكوف ينركذ - *

 . اهيسن دق ناك ةجاح هب ركذيف ؛ءيشلا رصبي لجرلل ًالثم برضي
 : ةيرعشلا ةلثمألا نمو

 ِء 2

 هلها ريغ يف فورعملا عنصي نمو

 هكاكمت مدح تلاق اذإ
 اننضتعي

 اهلسرتو ىمعذألا ٌبنذ نعطقت الل

 قبتساف ٌتينفأ رذنم ابأ

 )١( لاثمألا ةرهمج ١/" .451مقر 877.

 ) )1رهزملا  . 444/1١.ةعبضلا :رماع مأو

 «”رياعُمأ رجم ىقاليذلا يقالب
 ©© ماد تلاق ام ٌلوقلا نِإف

2 : 3 
 ١" رعب نم دوها رثلا صعب اكيانخ

 8 5 ىه عه ام

 © ابنذلا اهسار عبتاف امهش ثنك نإ

 يف برضي لثملاو . 6/0/7 رهزملاو . 584١ مقر ١٠١7/١7 ١ لاثمأآلا عمجمو . .(مذح ةدام) برعلا ناسل (7)

 . قيدصتلا

 .دنه نب ورمع اهب بطاخي نجسلا يف هل ةديصق نم دبعلا نب ةفرطل تيبلاو . 1/1١" لاثمألا ةرهمج (8)

 اذهو .نانح دعب انانح يأ :كينانحو .ةريحلا كلم دنه نب ورمع :رذنم وبأو . 37 ص «ناويدلا :رظنا

 .رخآلا ىلع امهدحأ لضفي .توافت امهنيب نيرشلا روهظ دنع برضي لثم

 يف اذه برضي .ناسغ ىراسأ ضعب لتق ىلع رذنملا نب دوسألا ضرحي يمخللا ةنيذأ يبأل تيبلا (5)

 روتكدلل «مالسإلا ردصو ةيلهاجلا يرصع يف ةيبدألا ةايحلا :رظنا .رشلا ةفأش لاصقتسا ىلع ضيرحتلا

 .57 ص «باوتلا دبع نيدلا حالص روتكدلاو يجافخ دمحم





 يمالسإلا رصعلا

 (!)يلشهنلا َنَْح نب ةماشب ةديصق - ١
 ةسامحلاو رخفلا يف

 (طيسبلا نم)

 «©انيِقسآف ساثلا ًمارك ٍتيَفَسْنِإو انيُيحف ىَمْلَساي كرييست اننا
 - ع ىلا م م :

 ©0انيِعدآف سانلا مارك ةاّرساموي ٍةمركمو ىلج ىلإ توعد نإو

 امأ «ةنازخلا بحاص هيلإ بهذ ام اذه ,يمالسإ هنأ حجريو «هتايح نع ةمجرت رعاشلا اذهل دجن مل )١(

 يبأ ىلإ تبسنف تايبألا هذه لئاق يف فلتخا دقو . مراد نب لشن «يلشهنلا نزح نب ةماشب :لوقيف يدمآلا

 :ليقو «يميمتلا ءافلغ نبال ليقو ّيّرح نب ةماشبل ليقو ءءْرَج نب ةماشب ىلإ تبسنو .يلشهنلا مزخم
 فلتؤملاو . 45ه - ١*4 54 ص ؛ءارعشلاو رعشلا :رظنا :كلذ ريغ لبقو .ةبلعث نب سيق ينب ضعبل يه

 . 30-16 ١/ يزيربتلل ء«ةسامحلا ناويد حرشو 1١46/1١ -١155. لماكلاو .88 -85 ص فلتخملاو

 ٌيرح نب لشهن ىلإ اهيسنو «تايبألا هله ضعب.ةبيتق نبا دروأ دقو 7١4. -705/4 بدألا ةنازخخو

 , يلهاج رعاش «مراد نب لشهن نب نطق نب رباج نب ةرمض نب ةرمض نب يرح نب لشهن وهو « يلشهنلا
 يققحم ضعب نأ دجنو .(60'1 ص«ءارعشلاو رعشلا) .رذنملا نب نامعنلا كلملا دشنأ رعشلا نسح

 ةرجش :ةماشبلاو . يمالسإ وهو ءةماشبل اهتبسن حجر دق «تايبألا هذه اهنم انفطتقا يتلا ءرداصملا هذه

 . اهدوعب كاتسي

 )١( نإو .هلثمب انيلباقف ةأرملا اهتيأ كيلع نومّلسم انإ : ىنعملاو .مالسلا ىنعمب ةيحتلا نم :انييحف سقيت٠
 سانلا ماركل توعد نإ : ينعي ,توعد ىنعمب .تيقس :ليقو .مهنم انأف .مهارجم انيرجأف ماركلا

 .ًاضيأ انل يعداف ايقسلاب

 سانلا رايخ ركذي تدشأ نإ :لوقي .سانلا مارك :ةارسلاو .ةليلج اهب داريو «لجألا ثينأت : ىلج (*)

 نايب ىلإ لوصولا ءمالكلا اذه نم دصقلاو .ًاضيأ انركذب يديشأف تضرع ةمركم وأ تبان ةليلجب
 . مركلا نم مسا :ةمركملاو .فارشألا هقحتسي ام هقاقحتساو .هفرش

1١١ 



 بآل يعّدن ال  لبْشْهَن ينب -انإ
 ةبردكمل افوني ةيانغ و تْشُت نإ
 ارتيأ ديس نم كايت نستلو

 انَسُفنَأ عوّرلا موي ٌصخرنل اَنِإ

 30 ع 4

 رحل ٍِءانيالاب وه الو فنع
 م

59 5 2 5 

 («9انئيلصملاو انم قباوحيسلا قلت

 ””انيف ًادّيس ًامالُغ اَنْيلَفآ الإ
 2١ ه1 ٍِع 1 قع :

 22( ٍِ - 2 بأ ع 1

 5 6-22 . : 7 0 (9؟انوماحُملا َنيأ الأ ةامكلا ٌلوق و ماي نىل 0

 ىلع اذهو «لشهن ينب ركذا :لاق هنأك ءلعف رامضإ ىلع يأ ,ءصاصتخالا ىلع بوصنم :لشهن ينب )١(
 الد ةلمج تناكو ًاريخ ناك «لشهن ونب انإ» :لاقف عفر ولو «يعدن ال» نإ ربخو . حدمأ صاصتخالا

 هنأ «هانعم :انيرشي ءانبألاب وه الو .انيبأ ريغ بأل بستنن ال : بآل يعدن الو .لاحلا عضوم يف «يعدن

 .هب نوضار نحن امك انب ضار
 نم : ىلصملاو .ةمركم باستكال يأ :ةمركمل هلوقو .اهيلإ انقبتسا : يأ ةياغلا ىلإو ةياغلا انردتبا لاقي (1)

 :ناوّلّصلاو هالَّص دنع هسأر نوكيف قباسلا ولتي يذلاوه : يأ .قابسلل جرخت يتلا ةبلحلا ليخخ ءامسأ
 ناك هنأل .ىّلَجُملا وهو .قباسلا اهلوأ ةرشع ةبلحلا ليخخ ءامسأو .زجعلا يبناج نم ناثتانلا نامظعلا
 م لّمؤملا مث .فطاعلا مث ؛حاترملا مث «يلاتلا مث ءيلَسُملا مث .يلصملا اهيناثو ,هبحاص نع ىلجي
 .تْيَكسلا مث .دغولا مث ءميظللا : يه اهل ظوظح ال يتاوللا مث .ظوظح اهل ةعبسلا هذهو

 بردم ديس نم ولخن ال نحن :لوقي .رهدلا :دبألاو .وُلُفلا هنمو .مألا نع ذخألاو ماطتفالا :ءالتفالا ()
 .بردملا هفلخ .ديسلا كله اذإف ءاهل حشرم : يأ ؛ ةدايسلا ىلع

 :فلألا :انيلغأو .برحلا :عورلاو .ًنيه ًالهس :يأ ءًاصيخر هلعج «ءيشلا صخرأ نم :صخرن (4)
 :نيلغأ ىنعمو «سفنألا ريمض «ةوسنلا نون نونلاو .يورلا عابشإ ةكرح نع ةجتان يهو «قالطإلل
 اهائلذب انأل ةصيخر تبهذ ءانسفنأ تبهذ نإف .ءاقلل انمدقت عورلا موي ناك اذإ :لوقي ,ةيلاغ تدجو

 ركذب :نيعضوم يف قابط تيبلا يفو .ةيلاغ نمألا موي اهنكلو .ماجحإلاب اهعنمن ملو ءمادقإلاب
 .نمألاو عورلاو .ءالغإلاو صاخرإلا

 :انقراقم ضيبو .بيعلاو ملا ءافتناو ضرعلا ءاقن كلذب دارملاو .هوجولا يهو «انفراعم ضيب» :ىوري (5)
 ءاقث نع ةيانك قرافملا ضيبو .دئادشلا يساقن ام ةرثك نم انقرافم تضيبا دارملا نوكي نأ زوجي
 .ءاينغأ مهنأ : ىنعملاو . يوادن :وسأنو .انبورح يأ :انلجارم يلغتو .بيعلاو مذلا ءافتناو ءضرعلا
 نأ زوجي هنإ :لاقيو .ةّيدلا ذخأب مهنم نوفتكي لب .مهتصاقم يف سانلا عمطي ال ءةوطس باحصأ
 :يأ؛ءانلجارم ىلغت» ءاذه ىلع نوكيو «بيطلا لامعتسا ةرثك نموه هانقرافم ضيب» :نم دارملا نوكي
 . ماثللا بيشم ال ماركلا بيشم مهبيشم نوكي نأ زوجيو ةفايضلل انرودق

 نآل ءاهمتك اذإ ؛هتداهش يمك نم هلصاو ءحالسلاب ججدملا .عاجشلا وهو «يمك عمج :ةامكلا )١(
 . هيف ىراوت اذإ :يأ ءحالسلا يف هسفن سرافلا ىمك اذإ .كلذكو .اوعد نع هلاعفأب ينغتسي عاجشلا
 .بورحلا ىلع مادقإلاو ةدجنلاو ةثاغإلاو ةناعإلا مهتنفأ ةعامج نم ينإ :لوقي
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 رانونعإ رافت ها مهلا ٌسِراف ص عوف داو ان قلألا ناذاكوت
 85 2 ياخ

 ا ااا كانا نجح مُهَبيِصَي نأ اوحسنت ةامكلا اذإ

 «””انوكبي تام ْنَم ىلع ٍةاكْبلا ْعَم مهتبيسم َتْلَجب نإ مهارت الو
 2 يل 3 -

 دوت ةاتحناو طابتعلا اع . -ةيرتلفا [(نانيعا دعنا كرو

 1٠8 ص .ءارعشلاو رعشلا

 .8/8- ملا/ ص .فلتخملاو فلتؤملا

 دربملل لماكلا 1١58/1١ -١45.
 "7 ؟هل/ا .يزيربتلا حرش .ةسامحلا ناويد

 "04 ا» 79/4 بدألا ةنازخ

 ٍِء ه كذا 97

 اهيبأ ءاثر ىف © رضنلا تنب ةّلْيَبَق ةديصق - ١

 (لماكلا نم)
 ع يم هر ىلإ 8 ند“ 127 : هيأ امله 3 8 5

 0 ٌتنأو ةسماخ حبص ْنِم ةنظم ليشثأالا نإ ابكار اي

 )١( مهريغ ةعاجشي نوفرتعي ال مهتسامح ةوقو مهسأب ةدشل مهنأ ؛ ىنعملاو . مهنظ يأ : مهلاخ :

 اهاتلصو :هلوقو . هفرط ٌٌدح ةابّشلاَو «فيسلا فرط ةبظلا : ليقو .فيسلا ٌّدح يهو «ةبظلا عمج :ةابظلا (؟)

 .اهيف مهعاب لوطو برحلا يف مهتمه ولع نع ةيانك مالكلا اذه :انيديأب
 مهنم دلوي نم لك نإو .ةداع مهل راص ثيح لتقلاب الإ نوتومي ال مهنإ : ىنعملاو ءكاب عمج :ةاكبلا (6)

 . مهنم تام نم ىلع نوعزجي الف اديس نوكي

 نع بذلاو ءةظفاحملا :ظافحلاو .هيلإ مهدصقو ءهيف مهعوقو نع ةيانك :هيوكرو .هوركملا :هّركلا (1)
 هوركملا يف عقن ًانايحأو :لوقي .هعسويو هفشكي :هجرفيو .انقفاوت يأ :انيتاوت ٍفايسأو «مراحملا

 فويسلاب دارأ دق نوكي نأ زوجيو .انقفاوت فايسأو ءانميرح نع انيذو انباسحأ ىلع انتظفاحم انع هفشكيف

 .ءاضم فويسلا مهناك ًالاجر

 «ةمرضخم ةرعاش «٠ شيرق نم رادلا دبع نب فانم دبع نب ةدلك نب ةمقلع نب ثراحلا نب رضنلا تنب ةليتق (0)
 تلاقف .ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع هلتقف «هلتقب إي لوسرلا رمأف «ردب ةعقو يف رضنلا اهوبأ رسأ
 هلتق لبق اذه ينغلب ول» :لاق رعشلا اذه هغلب امل كك لوسرلا نإ :لاقيو ءاهدلاو يئرت ةديصقلا هذه

 اركب ابأ اي :هنع هللا يضر ركب يبأل لاقو :هانيع تعمد ىتح خي ِهَللا لوسر قرف :لاقيو .«هيلع تننم
 .م 54٠ /اه ٠١ ةنس تيفوتو ءاهيبأ لتقم دعب ٌتملسأ .«اهابأ ُتلتق امل اهرعش تعمس تنك ول
 نبال حدملا حئمو . 4 47/7 ةيوبنلا ةريسلا :رظنا .هتسامح يف مامت وبأ هراتخا امم هذه اهتديصقو

 19١. /ه مالعألاو . ٠٠/١ - 5٠١ ةسامحلا ناويدو 75١. 3764 ص ءسانلا ديس

 ت يأ : ةسماخ حبصو .نطلا عاقيإ عضوم :ةئظملاو .ءارفصلا يداوو ردب نيب رضنلا ربق هيف عضوُم : ليثألا (5)

 ه١١



 ناك .

 انتوو:تيم وكل كربف ناك
 2 هود 7 5 5 َِ

 هبا 0 در 3 ٌبرفأ ردك

 1 ىلإ ٌةقيًارشن

 : ىنعملاو . ليثألا ىلإ اهنم ريسلا يف

 (اوُفْخَت ٌبئاكرلا اهب لازت نإ ام

 (0نَنْخُت ىرخأو اًهفكاوب تداج
 قطني ال ٌتِّيَم ممل تفيك ْمَأ

 «©0ٌقِرْعُم ّلحف ٌلحفلاو اهيوق يف
 (ةٌئْنْحُملا ظيِغَملا وهو ىتفلا نم
 0 رد ايديا امّرعأب
 قبيشي قتعف ناك ْنِإ مهّقحأو

 ةؤدشل َكاَنُم ٌماحرأ هلل
 02ش اوم ٍناعو وهو ٍديقملا َفسَر

 . 4 - 47/8 ةيوبنلا ةريسلا -
 ةسامحلا ناويد ١/100 -1١01.

 75٠١. 964 ص .سانلا ديس نبال حدملا جنم -

 يف هغلبت نأ نظي ليثألا نإ بكار اي
 .هنع غزت ملو قيرطلا ل در عا ةليللا حبص حبص

 )١( عرستو كرحتت :قفختو .ةدئاز :نإ .

 .لئاسلا :فكاولاو ,ةبوبصم :ةحوفسمو .ةعمدلا :ةربعلا (1)

 ءمرخلا يف م ةحضاو لوصأ هل يذلا :قرعملاو . لصألا : ءنضلا .(7)
 ,كيلع ابيع اذه سيلو «هتقلطأو «يدلاو ىلع تنئمول كرضي ناك ام : ىنعملاو .ديدشلا ظيغلا :قنحلا (5)

 .قنحلاو ظيغلا ىلع هئاوطنا عم ىتفلا وفعي دق ذإ
 .سيفنلاو يلاغلا هلجأ نم انقفنأل .كلذ تلعف ولو «ةيدف تليف ول كرض ام يأ (5)

 نم ًابجعف هيبأ ينب ريغ دحأ هلتقي مل : ىنعملاو .بجعتلل هللا يف ماللاو . عطقت : ققشت وَقشتو . هلوانتت : هشونت (1)

 . كانه عطقتت ماحرأ

 داقي هنأ : يأ .ةبلغلاو رهقلا :رسقلاو .ريسألا >يناعلاو .هوحنو ديقملا يشمك «ليقثلا يشملا :فسرلا (7)

 , قثوم ريسأ :ديقملا فسرو . بعتم وهو سبحلا دعب ثوملل
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 “*"'  رخص اهيخأ حدم يف ءاسنخلا ةديصق >)١(

 ماد < 5

 امهو البقأف ٌهابأ ىراج
 دقو ٌبولقلا ِتَرَن اذإ ىتسح

 وِدلاو ٍهجبَو ٌةفيحص ْتْرَرِب
 ةَنِراَسُي :نأ .ئلزأف ىلا
 ان كفو ةهيباك اقع

 (لماكلا نم)
 («"ةرخُْفلا ٌتالُم ٍناَرَراَعَتَي

 «©رْذُعلاب ٌرْذُعلا َكاَنُه ْتْرَْل
 يردأ ال :كانُه ّبيجملا لاق

 «>يرجبي ِهِفاوُلُغ ىلع ىَضَمو

 ٍرِبِكلاو ُنَسلا ٌلالَج الْزَل
 ٍرْكَر ىلع اطح دق ٍنرقص

 .الك“ ص .ءاسنخلا ناويد

 .ةمرضخم ةرعاش يهو «رضم نم «ناليع سيق نم «ميلُس ينب نم «ديرشلا نب ورمع تنب رضامت يه )١(

 اهرعش تضرع «قالطإلا ىلع برعلا رعاوش رهشأ تناكو :يلهاجلا دهعلا يف اهرمع رثكأ تشاع
 كنإ :تلقل « يندشنأ ريصب ابأ نأ الول هللاو» :هلوقب ال مكحو ,ظاكع قوس يف :ينايبذلا ةغبانلا ىلع
 .ةيلهاجلا يف التق دق اناكو ,ةيواعمو رخص اهيوخأ ءاثر يف اهدئاصق ررغ دجنو .«سنإلاو نجلا رعشأ

 6 لوسرلا ناكو .ميلس ينب نم اهموق عم د هللا لوشر ىلع تدفوو .تملسأف مالسإلا تكردأ
 مهضرحت تلعجف . ه 1١ ةنس ةيسداقلا برح اودهش نيتب ةعبرأ اهل ناكو .اهرعش هبجعيو اهدشنتسي

 ةنس تيفوت .مهلتقب يفرش يذلا هلل دمحلا :تلاقف ءاعيمج اولتق ىتح دومصلاو تابثلا ىلع

 37١1/1 ءارعشلا لوُحف تاقبطو 5١. .58 ص ءءارعشلا تاقبط :اهتمجرت رظنا .م 540/ ه 8

 بدألا ةنازخو.(ةفاقثلا راد ةعبط) 5١1/10 8١ يناغألاو . ١47 7١١ ص «ءارعشلاو رعشلاو . ٠

 .45/1؟ مالعألاو . :"خ- ١

 تدارأ دقو ءارخص فصت تلاقف .كابأ توجه دقف ,كاخنأ ثحدم نثل :ءاسنخملل ليق هنإ :لاقيو

 8 ص ناويدلا :رظنا .دلاولا قح ةاعارم عم اهيبأب هتاواسم

 . نالدابتي :نارواعتيو .ىرخأ اهوخأو ةرم اهوبأ اهسبلي ,رخفلل اهتراعتسا . قبسلا ةءابع يأ :ةءالملا (1)

 .. ماحدزالا نع ةيانك . نذألا يذاحي يذلا رعشلا : يأ ؛ةيحللا بناج ءراذع عمج :رذعلا .تبثو :تزن (7)

 .هلوأو بابشلا طاشن : ءاولغلا (4)

 /ا1١١



 لَك يبنلا حدم يف 22)ريهز نب بعكل ةديصق نم - ؛
 (طيسبلا نم)

 0ُلوُبْكَم ءَدْفُي مل ءاهّرْفإ ٌمّينُم ُلوِمْتَم َمويلا يبلقف ٌداعُس تْناَب
 0ُلوُسْكَم ءٍفرَطلا ٌضيِضَخ َّنَغَأ الإ اوُنَحَر ْدِإ «نيبلا ةاَدَع ٌداعس امو
 (0لوُلْعَم ٠ حارلاب لهن 1 ٌتمستبا اّذِإ «٠ ملط يذ ضراوَع ولج
 (0)ُلوُمَفَم َحضنلا ّنآ ول وأ ءاغتوعوم تت اخلا رد ل اهئاخإ

 لياضت مالحألاو ّينامألا ْنِإ َتَدَعَو امو .تنمام َكنرغَي الف

 ©ٌؤيِطابألا الإ اهُديِعاَوَم امو كَم اهل 80-2 ٌديعاوم تناك

 .ًاديجم الحف بعك ناكو «مالس نبا دنع ةيناثلا ةقبطلا لوحف دحأ ,ينزملا ىملُس يبأ نب ريهز نب بعك )١(
 نع هاهني هيلإ لسرأ بعك هوخأ ناكو ءةكم حتف اك للا لوسر عم دهشو .هلبق ملسأ ريجب هوحخنأ ناكو
 7 أدبف يك هللا لوسر ىلع مدقف .هرذحي ريجب هيلإ ثعبف .هدعاوتف هُو يبنلا كلذ لبق مالسإلا
 لجر اذه وللا لوسر اي لاقق ءهتمامعب مثلتم وهو هب ءاج ,حبصلا ةالص نم كو يبنلا مّلس اًملف ءركب
 كي ذئاعلا ماقم اذه :لاقو ءههجو نع بعك رسحف ءهدي و ينلا طسبف ءمالسإلا ىلع كعيابي ءاج
 و هللا لوسر كلذ لبَق ناك .هركذل هل تظّلغو راصنالا هتمجهتف ءريهز نب بعك انأ ا هّللا لوسر اي
 يف ناك همالسإ نإ لاقيو .ةديصقلا هذه هدشنتساو هنمأف كلك يبنلا هنمؤيو ملسي نأ نورجاهملا بحأو
 .ظفللا ةلازجو .كسامتلا ةوقب هرعش فصو دقو .م5146/ ه 75 ةنس يفوتو «ة ةعساتلا ةنسلا
 7١ ص ءءارعشلا تاقبطو .ناويدلا :هتمجرت رظنا .عوبطم رعش ناومادل «ىنعملا ومسو
 0 م اهدعي امو . يح راعشأ ةرهمجبو 5٠. 51 ٠/. 094 ص ءارعشلاو رعشلاو
 -165 نص .حدملا حنمو . . 771/6 مالعألاو . 71/1 / ؟ ريثألا

 نم دجي مل :دفي ملو 590 : ميتمو ٠ .هانضأو همقسأ «بحلا هلبت نم :لوبتمو .تقراف :تناب (؟)
 .اهدئنع سبتحم :لوبكمو ,هيدفي

 .نافجألا رسكنم «هرتاف :فرطلا ضيضغو .ةّنُغ هتوص يف يذلا :نغألاو .قارفلا حابص :نيبلا ةادغ (1)
 نانسألا ءام : ملظلاو .سرضلاو ةينثلا نيب ام يهو .نانسألا نم كحاوضلا :ضراوعلاو .فشكت :ولجت (4)

 :لّلَعلاو ءنيترصم يقس دق :لولعملاو .رمخلا : حارلاو .ةبرش لوأ يأ :لهنمو .اهضايبو اهقيربو

 . يناثلا برشلا
 1 ةبحاصلا ةليلخلا :ةلخلا (5)

 دعو هئإو . لخن بحاص ناكو ءدوهيلا اهلزني نأ لبق ةنيدملاب لزن ,ةقلامعلا نم لر :رصن نب بوقرع (1)
 هعد :بوقرع لاقف ءهمرصي نأ لجرلا دارأ أحلي تراصو تلمح املق .هلخت نم ةلخن رمث هل ًاقيدص
 -حريصت ىتح اهعد :بوقرع لاقف ءاهمرصي نأ لجرلا دارأ تحّفش املف «رفصي وأ رمحي : يأ .حقشي ىتح
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 انهت ل ْنأ لدتماو 8
 رق

 اهغلي اال ٍضْرأب دايم تا

 : مُهلْوَفو اهيبانب ةاشولا ىَعْسَي

 هلأ تنك ليلخ لك لاقو

 حل بأ آل «يليبس اوت :ٌتلقف
 ُهُتمالَس ثلاط ْنِإَو «ىتنأ نبا ُلُك
 ييديموأ هانلا لوفر نأ تكل

 ًةلفان كاطعأ يذلا ٌكاده :ًالْهَم
 ْمَلَو قاشولا لاوقأب يدشن ال

 (0ٌلِيوَنَت كن اَنْيَدَل ٌلاخإ اَمَو

 (9ٌليِسارَملا ٌتابيجنلا ٌقاععلا الإ

 لردع ل يبأ َنبآ اي َكْنِإ»

 (8 لوم ٌكْنَع ينإ كني الو

 «0لوعفم ٌنمحرلا َرَّدَق ام ُلُكَف

 للكل ينهرلا لع انو
 63 لريتمام هللا ةلوكو ةنع فعلا

 0ليصفتو ٌظيعاوم هيف ءِنآرقلا
 نا كب سر هر هم 71 هر.

 ليو اقالا يف ترثك نإو «بِنذا

 ''ٌليفلا ٌعَمْشي ولام ٌعمسأو قرأ يدب موقي ول ًاماقَم ُموقأ ْدقل

 010 يو هّللا نذإب :لوس را نم هل ركع نا ذل يقتل لكن

 ءاليل هّدجف «بوقرع هيلإ قلطنا ًارمت راص املف ءأرمت ريصي ىتح هعد :لاق ًابطر تراص املف ءابطر ب
 . ًالثم بوقرع دوعو تبهذف «ًمئاق ًادوع الإ ري ملف «مايأ دعب لجرلا ءاجف

 . ءاطع :ليونت (1)
 .تاعيرسلا :تابيجنلاو .ماركلا لبإلا وأ قونلا :قاتعلاو .اهيلإ داعس «غلبي ال يأ :اهغّلبي ال 0

 .ًاوفع اهدنع ام كيطعت يتلا فافخلا :ليسارملاو

 . ةقانلا يلاوح يأ : : اهيبانج (17)

 .كيلسأف هيف تنأ امع كئلغشأ ال : ىنعملاو .كنلغشأ :كنيهلأ (5)

 نمو ةايحلا فيلاكت تمثس» : هيف لوقي يذلا يهز تيب حرش :رظناو .مكل ارح ابأ ال يأ : 5 ابأ ال م)

 ."37ص «ءباتكلا اذه يف -6.. .شعي

 : يأ .بدحألا ثنؤم :ءابدحلاو .شعنلا :يأ .تيملا اهيلع لمحي يتلا ةلآلا انه دوصقملا :ءابدح ةلآ (5)

 .نسلا ربكل وأ ةلعل هرهظ سوقت يذلا
 . عقوتم :لومأمو . يندده : يندعوأو . تربخأو تملعأ : تئبلأ (7)

 . حيضوتو نييبت :ليصفتو .ةدئازلا ةيطعلا : ةلفانلا (8)

 ٍ .ةاشولا لاوقأب ينمهتت ال : ينذخأت ال (4)

 ْ . ءايشألا عمسأ هنأ موت ًامخض هدنع ليفلا ناك املو . . . لظل ليفلا هب موقي ول ًاماقم موقأ دقل ( ٠١(

 نامألا انهو ,ءاطعلا: ليونتلاو . ميظعتلاو ليوهتلل كلذ دارأو « فوخلاو عزفلا : يأ «ةدعرلا هلانت :دعري )١١1(

 .وفعلاو

 ل



 فراخ ال ء ينيمي ٌتعضو ىتح

 ُهُمّلكأ ْدِإ يبْنِع ُبّيُهَأ كاذل

 ُهْنَكْسَم ٍدْسألا ثول نم ٍرِداََخ نم

 هب ءاضَتْسُي ٌفْيَسل ٌلوسَرلا نإ

 ْمُهُلِياَق لاق شيرق ني ٍةيتف يف
 كليكالو هناا لاو انمف اوكار
 يسرب لاظما نينارملا مش
 مُهَحاَمِر تَلاَت اًذِإ نو حرفي ال

 ٌمِهِروَحُن يف الإ ُنْعَطلا ٌعقيال

 لوؤسمو بوسنم كنإ :ليقو ١( 5 يهدم 0 5

 يم 2 ل

 6 ليغ ةنوق ليخ ردع نط
 (© ٌلولسم ِهَللا فويس نم ع

 للا ل ل
 0 ليِزاَعَم لي الو ةاقللا دنع
 نال تل
 اذ انفي ام اوسلو ءامزف

 © ُليِلْهَت ٍتْوّملا ضايج ْنَع ْمُهل اَمَو
 .76 -5 ص .يركسلل ريهز نب بعك ناويد حرش -

 .551- 57” ص .برعلا راعشا ةرهمج
 , 3517 - ؟ها/ ص . سائلا ديس نبال حدملا حنم

 .ذفانلا لوقلا وه هلوق يأ :ليقلا هليقو .ةوقو ةوطس بحاص :تامقن يذ .هفلاحأ ال :هعزانأ ال )١(
 .اهنع لوؤسم تنأ رومأ كل بوسنم يأ : بوسنمو .بهرأ :بيهأ (؟)

 رجشلا :ليغلاو .عابسلا هيف رثكت ناكم :رثعو .اهاوقأ : دسألا ثويلو .هردخ يف دسألا :رداخلا (7)
 اق .رداخن دسأ نم هدنع بيهأ هو يبنلا نأ ديري .دسألا ةمجأ يأ ىفتلملا

 لضفأ و هو .دنهلاب عونصملا فيسلا :دنهملاو ؛لالض فيس ال ةياده فيس هنأل ىهب ىدتهي : هب ءاضتسي (5)
 5 .اهدوجأو فويسلا

 نم اولقتنا :اولوزو .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دصق هلعل : مهلئاقو . ةعامجلاو ءةبصعلا :ةيتفلا (5)

 .ةرجهلا كلذب ينعيو .ةنيدملا ىلإ ةكم

 نيذلا :ُفّسُكلاو .فيعضلا وهو ءسْكِي عمج :ساكنألاو .رجاه امف :لاز امف ءاورجاه :اولاز )١(
 « ليمألا عمج :ليملاو . برحلا يف هعم سرت ال يذلا وهو .فشكألا نم هلصأو «نوتبثي الو نومزهني

 عمج :ليزاعملاو . جرسلا ىلع تبغي ال هنأ : يأ كلذ ريغ وأ ليخلا بوكر نسحي ال يذلا وهو
 نع اورجاه .ءافعض ال ءايوقأ اورجاه نيملسملا نأ ىلإ ةراشإ انهو .هل حالس ال نم وهو .لوزعم

 .فوخوأ ةبهر نم ال ةيغر

 .عفترملا وهو ءمشألا عمج : مشلاو .فونأآلا فارطأ نوكتو «فونألا يهو .نينرعلا عمج : نينارعلا (7)

 :اجيهلاو .مالسلا هيلع دواد عنص نم :دواد حسن نمو . سابللا :سوبللاو .ةفنألاو ءابإلا نع ةيانك انهو
 . عوردلا :ليبارسلاو . برحلا

 .اوبيصأ :اولينو .فوخلا ديدش وهو .عازجملا عمج : عيزاجملاو , تباصأ :تلان (8)
 246 لوسرلا نأل «ةدربلاب» ةديصقلا هذه ىمستو ءرارفو نبج :ليلهتو . كالهلا دراوم : توملا ضايح (9)

 . هيلع هتدرب ملخ
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 (9كلام هيخأ ءاثر يف (3١َيعوُبريلا ةَريَوُن نب مُمَتُم ةديصق  ه
 (ليوطلا نم)

 «اَمجْوَأف باصأ امي عرج الو ِكِلاَم ٍنيبأتب يِرْمَد امو يِرْمَعل
 «ة)اَعَوْرَأ ءِتاَيِشَعلا ٍناطْبِم ٌريغ ىف وِادر َتْحَت ٌلاهتملا َنّمك دقل
 «هااَمَقْعَمَت ءاتشلا ٌسَح ْنِم ٌعُْفَقلا اَذِإ وهسرعل ٌءاسنلا يِدَهَت اَمَرب الو
 نافعا تدعلا نكاز اه اذإ تيِمَخ ةخافن هم ّتْللا نانغا ثيل

 دعب لإ رعش هنع رثؤي مل ءلحف رعاش «لشهن وبأ «يميمتلا يعوبريلا دادش نب ةرمج نب ةريون نب ممتم (1)

 نأ لاقي .هنع هللا يضر رمع مايأ يف ةنيدملا نكس ءهموق فارشأ نم ممتم ناك .كلام هوخأ لتق نأ
 نم هدشنأف .كيخأ يف تلق ام ضعب يندشنأ :هل لاقف «باطخلا نب رمع ىلع لخد ةريون نب ممتم

 تلق ام لثم باطخلا نب ٍديز يف لوقأ نأ ينّرسل رعشلا لوقأ تنكول ممتم اي :رمع لاقف ءهذه هتديصق

 اي :رمع لاقف ءأدبأ ًارعش هيف تلق ام كيخأ َةَلْثَق يخأ لتق ول !نينمؤملا ريمأ اي : ممتم لاق «كيخأ يف

 :هتمجرت رظنا .م700/ ه ١ ةنس يفوت .هب ينتيزع امم نسحأب يتخخأ يف ٌدحأ ينازع ام !ممتم

 . 11/1“ - 7517 ص تايلضفملاو .145 - 147 ص ءارعشلاو رعشلاو . 44 - 48 ص «ءارعشلا تاقبط

 . 71/5/64 مالعألاو .545 ص «برعلا راعشأ ةرهمجو

 «ةيلهاجلا يف بلغت ونب ينترسأ دقل :ممتم لوقي ءاميسو ناك ءرعاش سراف «ةلظنح وبأ «ةريون نب كلام (1)

 هل ينوقلطأف .هثيدح مهبجعأف مهثّدحو .هلامج مهبجعأ «موقلا هآر املف ينيدفيل ءاجف ًاكلام يخأ كلذ غلبف

 كردأ ««كلاك الو ىتف» «لثملا هب برضي .هسرف رامخلا وذو ءرامخلا يذ سراف كلام ناكو .ءادف ريغب

 يضر ركب يبأ ىلإ ةفالخلا تراص املو « عوبري ينب هموق تاقدص هِي لوسرلا هالو .ملسأو « مالسإلا

 نب رارض ديلولا نب دلاخ رمأف ءدترا هنإ لاقيو ءاهقرفو تاقدصلا لاومأ يف كلام برطضا «.هنع هللا

 رمع طخس نإ: لاقيو «هتأرما جوزتو «ةميظع ةلتقم هموق نم لتقو «ةدرلا يف هلتقف ءهلتقب يدسألا روزألا

 هتمجرتر ظنا . م 7174 / ه ١1 ةنس كلام لتق .ببسلا اذهل ناك ديلولا نب دلاخ ىلع هنع هللا ضر باطخلا نبا

 . 59417 ص حدملا حمو .771/د مالعألاو . ةقباسلا رداصملا يف

 مسقأ يأ .تيملا حدم :نييبأتلاو . يتداعو يتدارإو يمه يأ :اذكب يرهد ام :لوقت « يمه :يرهد (1)

تابرض نم ينباصأ امل يلع تفشمب وه الو «كلام يخأ ءاثرب ّينعم ريغ يرهد نإ يرمعب
 .ةلؤملا ه

 ناطبم ريغو .هرتسيل هلتق دعب كلام ىلع هبوث ىقلأ ءاكلام نفك «يحايرلا ةمصع نبا وه :لاهنملا (4)

 . هنسحو هلامجب كعار هتيأر اذإ يذلا :عورألاو ءنافيضلا رظتني .ءاشعلاب لجعي ال : تايشعلا

 يطعت نمم سيل هنأ يأ : ءاسنلا يدهتو . كلذ وحن وأ هرقفل رسيملا يف موقلا عم لحدي ال يذلا : مربلا (0)

 لك يف اهتنوؤم اهيفكيو هتجوز ىلع موقيو «بسكيو لمعي هنأ :يأءءاتشلا ةدش يف ًامحل هجوز ءاسنلا
 .دلج نم تيب : عشقلاو .لاح

 عرسم بدجم هاتأ ام اذإ يأ : عرسأ : عضوأو .ءاطعلا ريثك «يخسلا لهسلا ءءانفلا بحرلا :بيصخلا (3)

 .ًابيصخت ةلجو
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 ىدشل ُرَقْهَي فيلا ردصك ُهاَرَت

 نكي . ْنُكَي نإ ْمْضَحلا كشك ام ان موف

 هيَ لاجّرلا ُوْزَغلا يرحم نإ

 تي ليخلا اذِإ انانر ناكل

 ِهولَع نبع ُهْرَب ماهكبي كب الو

 د ًاقوُرط يعز اَذِإ ٍفْيَضو
 ٍلقخم ةكشاس نيون تلم

 نفناو (كقارأ تايمأ ديلا 9

 ()اعمطُم ِءوّسلا ٍءىِرْا َدنِع ّدجت مل اَذإ

 6 تاز ال مهنم َك رسيِصُل

 ©7(َعَدْيَمَس ِهاقّللا يف ل برَحْلا اخأ

 رسم ءاعللا ةتنع ًاشئاَم الو

 نا ارسال بقال وُهاَحَإَ

 كاَعْقَرملا تيكلا ُحِسّرلا ِتَرْثَأ اَذإ
 نع ىَتَح دهلا يف د ٍناعو

 0)اًعوْضَت دف الا عرفك

 "نظف كلي َدْمَي لبَح لك ىرأ

 لخب ام اذإ ةءدجنلاو ءاطعلل عرهي «فيسلاك ضام مراص هنأو .ةهسفن فيسلا هب دارأ :فيسلا ردصك )١(

 . مهل امب نورخآلا

 هنإف كدجنأو كيناج ىلإ كلام ماق ام اذإ : لوقي + مالكلا نع كعطقي ىتح .مغلا ةياغ كنم غلب :ٌكظك (؟)

 .ًامولظم ىقبت نلو .كقح عيضي ال

 .ةماقلا ديدملا عاجشلا ليمجلا : عديمسلاو .بلصلا :قدصلاو .مهيف رثأو حدك :سرض (؟)

 عوفدملا :عفدملاو .مزهنم وأ عجارتم ريغ :افاقو .اهباحصأ ليخلاب دارأ .تفكو تنبج :تمحجأ (5)

 .ناسرفلا نبج ام اذإ ةلاسبب لتاقي لب «توملا نم ًافوخ بريي ال هنأ : يأ . هنيجل هروضح نع بغري

 يذلا :رساحلاو «حالسلا :ربلاو .هودع نع ليلكب هحالس سيل يأ .ليلكلا : ماهكلاو .نابجلا : ماهكلا )2(

 .ةمأللاو حالسلا سبال : عنقملاو .هيلع حالس ال

 عفرملاو .دربلا نم اهيقت لبإلل لعجت رجش نم ةريظح :فينكلاو .تقلأ :ترذأ (1)

 .سانلا هماعطإو ةلخلا ةدشل تقولا كلذ يف كلامل نايكبت

 هئاغرل حبنت وأ ءاهئاغرب لبالا هبيجتل .ءاغرلا ىلع هلمح : يأ .هريعب ىغرأ لجرلا لض اذإ :هريعب ىغرأ ()

 : عنكتو .ديقلا دارأ .دلجلا نم ريسلا :دقلاو . ماقأ :ىوثو ءريسألا : يناعلاو . يحلا دصقيف «بالكلا

 ريسألاو . عئاضلا فيعضلا هتدجنل هيلع يكبيو رسحتي انهو .هدلج ىلع ديقلا سبي ىتح ينعي .ضيبقت

 .ديقملا

 «هؤاذغ ءيسأ يذلا :لثحبملاو .اهدلو هب ىنع ءرعشلا دبلتملا :ثعشألاو .اهجوز تام يتلا :ةلمرألا (8)

 لمحت يتلا ةأرملا هتدجنل هيلع يكبي انهو .هرعش دارأ «قرفت : : عوضتو ٠ ريطلا نم برض :ىرابحلاو

 . ليزهلا اهديلو
 كراثآ نم هارأ ام عم ربص ال :لوقي .تيبلا اذه لبق هتديصق يف اهّدع يتلا همرك راثآ :انه تايآلا (9)

 .اهتيأر اذإ كركذأ ينإف .كملاعمو

 اله :لوقي .عوفرملا :
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 ٌبِجُت ال كساب جدأ ام ىتم ينو
 اَنلِبقو ةايحلا يف سيكي اَننْشِعَو
 ًاكِلَمو ينأك اَنْنَّرفت املف
 ةيدج قا ينامذنك انو

 لا

 انني نفرِف مايل نكن ْنِإف
 مار:
 ِهِباِبَر هك اَنّسلا راط 0 لوقا

 كلام رق 5 اَهّلَح تفر هللا ىفس

 ةميدب ٍنِيِيِداَولا لهَس رنا
 ماس#ه مج

 ٍعراش لوح : نم .ماتسألا عطل

 اَهّبُحِل ٌدالبلا ىف اصو كللارك

 5 نو

 اعيش تبيجت 1 أًاريبج 0

 2, و

 «6) مهم د
 0-5 نيج . يأ او نا دقف

 عقم مامن "م
 اير يت ًءاملا حسي نوجو

 290. م
 1 تانجُدملا يِاوْغلا ا

- 
 هما م# عم

 ا هور تلا نم ايمو حشرت

 ©اَعَفْلَصَف َنيِتَيْرَفلا لابج ىورف
 56(2*١اإإ دهشعم

 اعدوسملا تيسحلا 5 يننكلو

 يتدجن ىلإ لبق نم عرهت تنكو .بيجت الف كيدانأ ينإ :لوقيو ءرسحتبو ملأتي تيبلا اذه يف )١(

 . يتباجإو

 .نميلا كولمل بقل : عبتو .سرفلا كلم :ىرسك )١(
 ملو ءتلاز تناك يتلا امهتداعس نأ : يأ .دعب ىنعمب ماللا تءاج دقو . عامتجا لوط دعب : عامتجا لوطل (؟)

 .رثأ اهل دعي
 ةميذج امدان «ةعاضق نب رسج نب نيقلا ينب نم بعك نب جراف ينبا اليقعو ًاكلام دارأ .ميدنلا :نامدنلا (؟)

 مث ءأرهد هيميدن اناكف .هتمدانم اراتخاف امهمكحف يدع نب ورمع هتخأ نبا هيلع ادر نيح «شربألا

 . ًاميرك ًادومحم ناك لب مذي مل هاخأ نأ هءازع نإف ءامهنيب تقرف دق مايأل ١ تناك اذإ (0)
 ددرتلا : عيرتلاو .دوسألا باحسلا :نوجلاو ءمكارتملا باحسلا :بابرلاو .قربلا ءوض :انسلا (1)

 . هيلي يذلاب طبترم تيبلا اذهو . ًاددرتم ًاريحتم راصف رثك اذإ ؛عيرتي» :باحسلل لاقيو «بارطضالاو
 يتلا باحسلا :تانجدملاو .رطملاب ودعت يتلا : يداوغلاو .ةريزغلا ةرطملا يهو .ةبهذ عمج :باهذلا (7)

 ربقل يقستسي انهو .بصخلاب ىتأو بصخأ : عرمأو .باحسلاب ءامسلا ةيطغت : نجدلاو «نجدلاب يتات

 . هيخأ

 .تابنلا لوأ : يمسولاو . يمنتو يبرت :حشرتو .حير الب امايأ مودي رطملا :ةميدلاو ءٌصخ :رثآ (8)
 . يرطلا تابنلا تبني ىتح هيبخأر بق ىلع رطملا رمهني نأ ىنمتي . ءيش لك نم نيللا : عورخملاو

 عضاوم : عفلضو ناتيرقلاو عراشو .ثكملا لوط نم ريغتي نفدنملا ءاملا وهو : مدس عمج : مادسألا (4)

 1 .رطملا اهيلع رمهني نأ ىنمتي يتلا عض ةاوملا نينو
 هيخخأب ابح هردتسي هنأ لب ءاهب لزني يتلا دالبلا بصختل باحسلا ردتسي ال هنأ: يأ ءايقسلاب وعدأ : يقسأ )١٠١(
 .اهيف هربقب نوفدملا
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 تيتان ناك نإ يدم حت
 انكم كلاب يرتتلا ةنبا لوقت
 ينيلأس ْذِإ ىَسألا لوط :اهل ُتْلَقَف
 نك ملف اوَعاَدَت 1 يِنب ُدَقفو

 ًامِدُقُم َكاَذ ىلع يضْمَأ يبْنكلو
 اكلاس اسي لاغ ان 0-6
 ينتيلو ءديِزي ينامذت َلاَغامو

 ينّباصأ ذَف ينيلئاه ْنِإو ينو
 ةنكت تدع رفتلا اهءاذإ ثشلو

 820 نا ا َ 0 م مع

 ()ََقْلِب ضرالا ُهّقْوَف ًابارت ىَسُماو
 ه6 2 سل ملا

 (9 اَعّرفا لابلا ميا ًافيدح َكارأ

 5 ةجَولا كوت كرت نزح ُةَعولو

 ناك ل مُهَنالِخ

 5 اًعكْفَكَت ٌبورحلا ىقْلَي ْنَم ضْعب اذ

 ون ل ٍرفَمُملاِب اءْزَججو ًارمَعو

 ىو م7
 يقبل قابلا ,لمألاب كلمت

 س2 م

 «اَعُجَفُملا َنيزحْلا يكبي ام كلاي

 مف بئارقسلا ِراَوَّرِب اًءّدرَو

 ©"”اججيِيف ٍداوُقلا حْرَف ينك و
 ١ 9 نها # مما # م 2 9 ري نا

 "”9اَعَقْنَم ٍةَيِيَملِل ْمهنع َيَمَكَب  دجأ ْمَلف ُتْدِهَش دق ينإ ِكَرْضَقَ

 )١( بارتلا تحت ىسمأو «ًاديعب ناك نإو هاخخأ ييحي انهو . تابن الو اهب دحأ ال : عقلب نضرأ .

 . عرفأ لابلا معان بيرق لنم تنك نأ دعب ًاريغتم ًابحاش كلام :هل لوقت يأ «هتجوز ليق :يرمعلا ةنبا (1)
 .ةرمح ىلإ برضي داوس يهو .ةعفسلا نم : : عفسأو . هترارح :نزؤحلا ةعول (1)

 نم مغرلا ىلع :لوقي .ةناكتسالاو ةلذلا : عرضلاو . مهدعب : مهفالخو .ًاضعب مهضعب عبت :اوعادت (5)

 .لذأ ملو نبجأ مل ينإف «مهتدقف نم ىلع ينزح
 امدنع  ينباصأ امم مغرلا ىلع  هلاتقل ودعلا ىلإ ريسأو مدقتأ ينا: يأ . صوكنلاو عوجرلا : عكعكتلا (5)

 .لاتقلا نع كراعملا ناسرف فلختتي
 دوسألا مهلتق موق ءالؤهو ,يحايرلا دعس نبا وه :ءزجو ءعوبري نم نالجر :رمعو سيق .كلهأ :لاغ (1)

 لخدأ مث . ءأعمو دارأ ليق :اعملأو .نيرحبلاب نصح :رقشملاو . هوخأ :كلامو ءةراوأ موي رذنملا نبا

 .ًاعم نيذلا ديري «اعملاو :ليقو . ماللاو فلألا

 تعتمتو رهدلا نم ةوالم هعم تشع : هّنيلمتو .همع نباو هميدن ناك :ديزي (7)

 . ىلامو ىلهأ نم ًالدب يأ :لهألابو
 2020 .ديدشلا نزحلا :ثبلا (8)
 ةبكنلا دنع هبراقأ يتأي ال هنأ ينعي .لذلاب يضارلا :عضخألاو .بيرقلا ىنعمب .ةبارق عمج :بئارقلا (4)

 . ايدجتسم

 تاكن» مهلوق نع : يثكنت الو ههّللا كتدشند مهلوقك . برعلا ناميأ نم وهو هللا كديعق» هلصأ: كديعق )١١(

 .هملؤتو هعجوت ال ىتح هحارج ريثت الأ اهيلإ لسوتي . عججوي : عجسسيو .اهترشق اذإ «ةحرقلا

 )١١( مهعراصم رضح هنأ ينعي :تدهشو . يرصقأو يلقأ :كرصق .

 .شيعلا ةدذم :ةوالملاو . هب
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 25 عام ع 200 ع

 ًاعياعُم ٌبيِصُي ىَقلا ام َنأولف
 رمسئاور ثالث راقأ 3 مو

 ِهّْنَبِب نيِزَحلا ُتَبلا اذ :َنْرُكَذُم
 تقجرف ٌتَماق ٌنِهنِم ٌفراش اذ

 ِكِلاَمِب َماق موي 5-5 ةيقراح
00 
 ٍمُكتاَرَس ٌلجُملا ٌرابخأ تأت ميلا

 ًاكلاَم ٌُفِتَحلا ٌفّداص ذِإ هنفيشم

 ةسيوحمو ايلا امد 0
 ساه ص اص 8 م

 يعن ءَكِسْفني موي نحرفت

 ةسل ملت ْنأ اموي كّلعل

 ةسعانلملل اكول ايكا كف

 ل ا ا ا ضج الو

 «"9اعَضْعَضَتَل اذإ ىَمْلَس نِم َنْكُرلا وأ

 ©”9اَعرضَمَو ٍراَوَح 0 رجم نبأ

 اَعَناهل َنْعَجَس ىّلوألا ِتْدَح اَذإ
 امنا كالا انعرنقش كاف انيح

 0 0 ٍقاَرِفلاب ٌريِصَب دانُم

 و ناك ن نم لك مكنم بضْخيَف

 ناك مث َى َىرْذَقامو ِهِدَهْشَمو

 0 اديرُب ودعت اهب َتِْحو

 امكتت 1ث نع اعانو توعلا قرأ
 اعتب ٌكْتْعَدي يئاللا ّن نم كيلع

 نا 1 2

 . اهي يلابي ال « حارتألاو حارفألا قوف حبصأ هنأ انه  حرصيو (1)

 .نالبج : ىملسو علاتم (6)
 عمج : : مئاورلاو .ليولاو سانلا نم هل ةعضرملا اهدلو ريغ ىلع ةفطاعلا يهو .رئظ عمج : :رآاظألا اة

 رجملاو .ناريح هعمجو .ةقانلا دلو :راوحلاو « عيضرلا ىلع نفطعي يئاللا تابحملا نمهو «مئار

 . عرصلاو رجلا نم ناردصم : عرصملاو
 نلسري نذخأف ءهنعضري يذلا دلولا عرصم نيأر يتاوللا قاينلا نأ ينعي . ديدشلا نزحلا :ثبلا ()

 'فراشلاو . هيخأ يعنب يدون نيح هنم ًاعزجو ًانزح دشأب تسيل «لبولا اهبيجتف ةديعبلا تاوصألا

 .ًادجو دشاب : :دجوأيو . لبولا نم فلألا :كربلاو .ةيتفلا نم قرأ اهنأل اهّصخ امنإو .لبولا نم ةئسملا

 . .ةرمحلا نب سوأ ني دوسأ نب ةمادق نبا وه : لحملا (0)
 . تماش هنأك

 . كلام لتقمب لحملا ةتامش ينعي :هتمشمب (5)

 عزقملاو .هريغ وأ فيلب وشحم ءاسك :ةيوسلاو .قلخلا ءاسكلا : مدهلا (7)

 هاعنق ًالوتقم ةريون نب كلامب رم . . .عوبري نم .

 نأ دارأ .فيفخلا عيرسلا :

يجمك ءهربخب ًاعرسم ىتأو ءأكلام اهيف نفكي نأ هبايثب ّنِض لحملا
 .كديربلا ءىجمك 7 

 . نذألا عوطقملا : عطقألاو .فنألا عوطقملا : عدجألا )0(



 سهم ال 2 000 5 ها ا 0 5

 (”'0اَعتُدَوف ًابايإ ٍهيناش َبآ دقف  ِكِلاَم ُلَثَقَم َنيِشاَولا ءىنمت الف

 , 73070 - 757 ص .تايلضفملا

 . 094-507 ص .برعلا راعشأ ةرهمج

 ردب نب ناقِرْبّرلا ءاجه يف «”ةئيطحلا ةديصق - ؟
 (طيسبلا نم)

 خلا ا 0 يل هلا يف ا انردحلا ازدعأل ريشعت ام هّللاو

 2: معار”_لب م ساق م هلا ل

 انه ةزمهلا تلهسو .ضغبملا :ءىناشلا )١(

 ابأ : ىنكي ءرضم نم يسبعلا كلام نب موزخم نب كلام نب سوأ نب ُلَوُرَج همساو ءهب بقل بقل ةئيطحلا (1)

 «حيدملا نم رعشلا نونف عيمج يف فرصتم ,مهئاحصفو مهيمدقتمو «ءارعشلا لوحف نم وهو «ةكيّلُم

 .برعلا لئابق نيب عفادتم هبسنو ءِدَفَسَو رش اذ ناكو ءعمجأ كلذ يف ديجم «بيسنلاو رخدفلاو ءاجهلاو

 مالسإلاو ةيهاجلا كردأ .مرضخم وهو .نيرخآلا ىلع بضغ اذإ اهنم ةدحاو لك ىلإ يمتني ناكو

 نيح هنإ :ليقو لئابقلا هاشخت تناك . . .همأ اجه هنإ ىتح .دحأ هناسل نم ملسي مل ؛دترا مث .ملساف

 .م 576 / ه ؛ه ةنس تام . . .هرش نم ًافوخ اياطعلا شيرق هل تعمج ةنيدملا مدق

 هّللا يضر باطخلا نب رمعل ناقربزلا هاكشف ءًاضيغب حدمو .ناقربزلا اهب اجه ذتن ىذه هتديصق امأ

 آلإ يتءورم غلبت اموأ : ناقريزلا لاقف «ةبتاعم اهنكلو :ًءاجه عمسأ اه : هنع هّللا يضر رمع لاقف ءهنع

 :لاقيو . هيلع حلس نكلو هّجْهَي مل :لاقف .هلأسف هب ءيجف ,ناسحب يلع :رمع لاقف !سبلأو لُكآ نأ
 ريقن يف لعجف رمع هب رمأف .هقحل ام رعشلا اذه نم ينقحل هنأ ينرسي ام :لاقف كلذ نع ًاديبل لأس هنإ

 :اهنم ةفيلخلا اهيف فطعتسي ًاتايبأ لاقف ءيش هيلع يقلأ مث رثب يف

 رجش الو هم ال لصاوحلا بغز | خرم يذب خارفأل لوقت اذام
 ٌرسمسع اي هللا ٌمالس كيلع رفغاف ةملظمرعق يف مهبساك تيقلأ

 ا لاقيو . . .ًاعوج يلايع تومي اذإ :لاق . سانلا ءاجهو كايإ :هل لاقو :هجرخأف

 رعشلاو . 76 ص «ءارعشلا تاقيط : : هتمجرت رظنا .نيملسملا ضارعأ هنم ىرتش | هنع هللا يضر

 ليقو د لا ١ - 151/7 يناغألاو . ١8١-187 ص .ءارعشلاو

 .هموق تاقدص لك هّللا لوسر هالو ههجو نسحل (رمقلا ءامسأ نم وهو) ناقربزلاب بقلو نيصحلا همسا

 .(41/17 مالعألا) .م 554 / ه 40 ةنس يفوت فرمع رخآ يف هرصب فكو ءرمع نمز ىلإ تبثه
 سيلف ضيِغب حدم ىلع ينمال نم :يأ .اوباصأ امف ءالؤه حدم يف ينومال :لوقي .بيرغلا :بنجلا ()

 . يلإ مهناسحإل سّيكب
 . عضوم مسا :ساطوأو .لابجملا : مالعألا (5)



 0 رخآ ودي ةاج سئاب يف كلاب ضيفي ٌبْنُذ ناك ام

 (7يساسبإو يحسم اهب : مناجب مُكَشْري نأَول ْمُكُتْيَرَمدقل

 ©0ييارمإَو يحْنَم ْمكل ٌنوكياميك ْمُكَدِشَرإل ًادْمَع ْمُكُتْحدم دقو
 © يِساَسْنَتو يسْيَح اهب َلاط سْمِخلل ةرداص ءاشعإ ُمُكترظن دقو
 *يساسبلاو يبوث َتَمِرَك ِكِرافَك كسوف تان ناب تكلم اَصَن
 52 يِسآ مكنم يحارجل نكي ْمَلَو ماكبشلا بيغ مكن يل اني انغل
 ١ ساسيلآك ٌرُحلل ًادراط ىرت ْنَلو ْكَِوَن ل تعم

 - مم .٠ > هم ىلا سما هضاب

 2*5 سانلا ملعا يندجت ٍلعسب لسف ًةبرجَتو أملَع اهتدجب نبا انأ

 اهب داري امنإو ءاقجلا اهز نايل ةيلاج ملك :كلابأال : م04 نش عملا تافيعملا حرش يف يروا

 ةنس سانلا تباصأ : :لوقي .قوسي :ودحيو .ريقفلا سئابلاو .هسفن دارأ : سئابلاو . مالعإلاو هيينتلا

 .سانلا لوأ يف نوكي نأ ة ةوقلا نم هب نكي ملف .سانلا عم ردحنا نميف ةثيطحلا ناكو ,ةديدش

 .نبللا :رّدلاو ةرّدلاو .ردتل اهعرض حسمي نأوهو . ةقانلا ٌتْيَرَم :نم هلصأو «مكدنع ام تبلط : مكتيرم (؟)

 بيس نم مكدنع ام تبلط : ىنعملاو . نسب ٌسُب :لوقت «بلحلا دنع ةقانلا هب نككست توص :ساسبإلاو
 .متيبأف ريخب يلع اوردتل مكتحدمو مكتيراد دق : :لوقي : يلع متيبأف لئانو

 ةديري .هيلإ ٌدريف ةركبلا نم هارجم نع لبحلا لوزي نأ : سارمولاو .ةركبب ءاملا ءاقستسا": حتملا (؟)

 5 . متيبأف «مكريغ نود . ًاصلاخ مكل يحدم نوكيل مكتحدم

 يأ : سمخلل ةرداصو . ىَّشَعُت تناك اذإ : ةيشاع لبا :لاقي و :ءاشعإو ٠ مكترظتنا :مكترظن (4)

 «برشت ال لايل برأ لبإلا ىَقعت نأ :سمخلاو ءاليوط ًءاشع ىّسعَ 7 يهف ًاسْمِخ اهُوُمِظ ناكو .تردص

 قوّسلا وهو . سنلا نم لاعُفَت : ساسنتلاو ويارب ضع داك لاي مكددطلل : لوقي. سماخلا موي ُدِرَتو

 ترظتنا : ىنعملاو .شطعلا نم دهجلا هنم غلب اذإ :شطعلا هسن : لوقت «شطعلا :لاقيو .ديدشلا

 كلذ لاقو « ىعرملا يف تاطبأ نأ دعب «برشلا نم ةعجارلا لبولا ع ءيجم فيضلا رظتني امك مكريخ

 . مهريخعب مهئاطبإل
 يبوث يف يعم لخدت نأ تهرك : يبوث تهرك .اهجوزل ةضغبملا ةأرملا : كرافلاو .ةدئاز نأب يف ءابلا (0)

 كرافلا لاحك كلذ يف متنأف بح هلعجأف ٠ «مكضغب كلمأ مل : ىنعملاو .اهبوث يف ينلخدت نأو

 .اهجوزل

 يب امل حلصم مكيف نكي ملو ءيل ضغبلا نم مكسفنأ يف ابئاغ ناك ام يل رهظ امل يأ :مكسفنأ بيغ )١(
 . يوادملا : يسآلاو .لاحلا ءوسو داسفلا نم

 .تثممصو تمزع :تعمزأ (/)

 . هتقيقحو هنطاب :رمألاةدجبو .هب ملاع وه يأ :رمألا ةدجب نبا (8)
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 («)ساش رعوتسم يف شاع ةقاف اذ الجر ىار نا ٍضيغب بنذ ناكام مه”. را 5 5 هد ٠ - ع ء 00 ل
 ؟ - يمد مس 2 82 00 2 ع ه 2#

 202 سامرا نسيب اميقم هورداغو هِلَزَنم نلوص اولاطا ٍموقل راج

 م

 © سارضأو باينأب ُهوُحَيَجَو ٌمُهِيالك ُهَنْرَمَو هارِق اوَلَم
 ( يساكلا ُمَِطلا َتنأ كنف ْدُعَاو اَهَتيْعُبِل لحرت ال َمراكملا مد
 0 ل كا يلب ايزل تيما ٠ دمتم نلت ىلإ راعي ةعباو
 ©© ساّنلاو ِهّللا َنيِب ُفْرُعلا ُبَهْذَي ال2 ُهَنِزاَوَج ْمَدُْهَي ال َرْيَخلا لَمْ ْنَم
 © سار اهُّلْصَأ ٌةافَص ريأل لآ ْنِه ْمُكَلواَعَم تلف ْنَأ ّيبنذ ناك ام

 (» ساكنا َرْيَغ لبو ًاديلت ًادجم مهتتانك نم اوُلسف َكوُلضان دق
 . ه7 44 ص .تيكسلا نبا حرشو ةياورب ةئيطحلا ناويد -

 1١١6 -1١5. ص .يركسلا ديعس يبأ حرشو ةياورب ةئيطحلا ناويد

 «”يجرزخلا كلام نب بعكل ةديصق نم -ا/

 57 ردب موي باطخلا نب رارض اهب ضقانب

 ٌرِهاق ِهَلِل سيل ءٌدارأ ام ىلع ٌرداق ُهَّللاو ِهَللا رمأل ٌتبجع

 دنع ضيغب بنذ نكي مل :ىنعملاو :ظيلغلا ءرعولا :زمهلاب ءىساشلاو .رعولا ناكملا :رعوتسملا (1)
 .ينناعاف لحاق رعو ناكم يف ًاعئاض ينآر هنأل ّيلإ نسحاف يناعد هنأ الإ ناقربزلا

 . ىتوم نيب ينأك مكنيب تنك :لوقي .روبقلا :سامرألاو .هوفّلخ :هورداغو ..ةلذملاو ٠ ناوهلا :نوهلا (؟)
 لآ دوصقملاو ةبيغ همحل اولكأ :ليقو .هوذآو هيلإ اوءاسأ :هوحرجو اهب اورجض :مهبالك هتره (1)

 . مهنيب ًادهطضم ًابيرغ ناك هنأ نع ةيانك «هتحبن :بالكلا هترهو .ناقربزلا
 . ىستكا اذإ :ءاسكب لجرلا يسكو . سبلتو عبشت نأب ىضرت كنأ يأ ,معطملا يف لاحلا نسحلا :معاطلا ()
 :ةممذمو ,ءيش هميدأ نم صقني مل لماكلا ءاقسلا :رفولاو .هلبإ يعار وه وأ « ناقربزلا دبع :راسي )0(

 يطبإ تحت نانوكي ناطغاضلا :ناكرعلاو .اهينإ لحرا : يأ ؛اهيلإ جدحاو .ناريجلاو فايضألا اهمذي

 نافيضلا اهنم ىقسي ال يتلا ةممذملا ءاقسلاب كيتأيل ًاراسي ثعبا :لوقي .ديدشلا :ساعنقلاو .ريعبلا
 . مراكملا نود مكلمع وه اذه نأ :دارملاو .ناريجلا الو

 .فورعملا :فرعلاو .ءازجوأ زاجوأ ةيزاج عمج : يزاوجلا (1)
 ام :لوقي ءضيغب لآ ةافص يف لمعت ال مكلواعم تراص: يأ ءاسلملا ةرخصلا :ةافصلاو .تملث :تّلف (1)

 . هتلازإ نوقيطت ال سار دجم مهلو مكنم فرشأ مهنأل ءالؤه تحدم ينإف « يبنذ ناك

 مهنأك .هب ءيجت مل امب اوءاجو ,كيلع اوجلف اومرو تيمر امل يأ «ةامارملاو ةرخافملا :ةلضانملا (8)
 هلفسأ هالعأ لعج يذلا :سوكنملا :ماهسلا نم سكتلاو.. مهدادجأو مهئابآب هيلع اوحجرف ءهورخاف

 ٠ . ادبأ فيعض وهف
 ترعشلاب هنع حفان و لوسرلا ءارعش نم .جرزخلا نم داوس نب بعك نب نيقلا نب ورمع نب بعك وه (9)
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 ًارشعم يقالث ْنَأ رد َمْوِي ىف
 مهيلي نم اورقنتساو ءاوُدشج دقو
 انقريع لراحتت ال انيل ديلإ ! ٌثراسو

 ةلوعج ٌسوألاو للا لوسرأ ايفو

 هئاول تحت راجنلا ينب ٌعمجو

 دهاجم لكو مهانيقل املف

 ركع بر ال هللا ناك اندهش

 اهنأك ٌفافخغ ضيب ٌتْيِرسَع دقو
 اوُكَلِبتف ٌمهَعمج انبأ ّنهب
 ههجول ًاعيرص لهج وبأ بكف

 ىغولا يف َنرداغ .يِمْيَاو ةييشو
 اهّرقتسم يف ٍرانلا ٌدوقو اًوسمأف

 را رواتب هيلا لمبسو -

 ٌرِصاَنو زجر مهنم لِيَ 5

 0 ارئاث منا ءيناملا ف 0

 رِهاظ 0 0 لوم نو

 (”ههاش كينيعل اهيهُزي سيباقم

 رجاف ٌوُه ْنَم ّنيحلا يقالي داكو

 «"ٌرئاع وهو ُهَنْرْئاَغ دق َةَبَتُعَو

 ٌرفاك شرعلا يذب الإ مهنمامو
 . »ا " 58 1 م

 رئاص منهج يف روفك لكو

 دحأ بعك حرجف .بعك ةمأل مالسلا هيلع سبلو دحأ موي .هعرد يأ ,.هتمأل وك يبنلا هسبلأ .فيسلاو تح

 لبق هترصنل راصنألا اعد .هّللا همحر نافع نب نامثع يف ثارم هلو .ًاينامثع بعك ناكو .ًاحرج رشع

 ماكل / ه5 ةئس يفوت ءةئس نيعبسو ًاعبس شاع ءلو لوسرلا نع ثيداحألا ضعب ىور «هلتق

 ءالبنلا مالعأ ريسو ءالال4 1/٠ :ص .ساتلا ديس نبال حدملا حنمو ..4* -757/17 يناغألا :رظنا

 . 778/6 مالعألاو .هال١ ه1

 لتاق . يباحص ءرعاش سراف) يرهفلا يشرقلا سادرم نب باطخلا نب رارض ضقاني ةديصقلا هله يفو

 دهشتسا ءهنه رعشأ شيرق يف نكي ملو ةكم حستف موي ملسأو .لاتق دشأ .قدنخلاو دحأ موي نيملسملا

 ةيناثلا ةنسلا يف ردب دعب ىرخأ ةلوجب نيملسملا دعوت يذلا 1١5/7( مالعألا) (م184/ ه ”١7 ةنس

 دعم نمو 18 لوسرلا ةدايق ىلإ راصتنالا ببس ًايزاع .مهراصتناب مهرخف راصنألا ىلع ًاركنم ةرجهلل

 نأ ديري وهف ءمامت حضاو رارض دصقو قو لوسرلا لوح نم راصنألا ةلوطب ىلإ ال .نيرجاهملا نم

 6 لوسرلا اهيلإ يمتني يتلا شيرق ىلإ  مهورجاهمو مهراصنأ  نوملسملا هققح يذلا رمنلا لوحي
 ةيمالسؤلا ةديقعلا رعاش . يراصنألا كلام نب بعك) .ةليضفلا هذه نم راصنألا درجيل «نورجاهملاو

 *٠١(, ص .يناعلا يكم يماس روتكدلل

 .ولجملا حالسلا : يذاملا )١(

 .اهلعشي :اهيهزيو .رانلا ةلعشوهو ,«سابقملا اهدرفم :سيباقملا (؟)
 .فويسلا يأ :هنرداغ (0)
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 هني اوك نإ ةلملا ىارآ لجبال

 0 ًّ - 5 م2

 202 از ُهَللا ةنيحح رمأل سيلو

 1١8. 114/8 ةيوبنلا ةريسلا “
 /917-94/8-٠١6. ص .ةيمالسإلا ةديقعلا رعاش  يراصنألا كلام نب بعك

3 

 29ىيراصنالا تباث نب ناسح ةيزمه نم - 8
 5 ع

 نايفس يبا ءاجه يفو لَو لوسرلا حدم يف

3 
1 5 3 

 ءتارطَمَتُم اندايِح لّظَت
 ان عتعما اعود مريخ انناف
 موي دالجل اوربصاف ءالإو

 .دار :رجازو .هاضق : ِهّللا هّمح )١(

 (رفاولا نم)
 02دك اهُدِعْوَم ءَعّقْنلا ريت

 ؟ةءانظلا ٌلَسألا اهنا ىلع
 ة1تتخلا يفسسلاب ةواتطت
 (”ءاطغلا فَشُكْلاو ءٌحَتَفلا ٌناكو

 ب توست هللا ريم

 وهو لي لوسرلا رعاش « يباحص «ديلولا وبأ ءراجنلا نب .. .رذنملا نب (يراصنألا) تباث نب ناسح- )١(

 حدم «ةنيدملا ناكس نم ناك «مالسإلا يف اهلثمو ةيلهاجلا يف ةنس نيتس شاع «نيمرضخملا نم

 حفان «يمالسإلا هرعش نع يلهاجلا هرعش فلتخي .ةرجهلا دعب راصنألا عم ملسأ .ةنساسغلاو ةرذانملا

 ةنس يفوت .«قفانم الإ هضغبي الو .نمؤم الإ هّبحي الد :ِفو يبنلا لاقو ءنيكرشملا دض ِو لوسرلا نع
 .057-564 ص «ءارعشلا تاقبطو .ةيوبنلا ةريسلا : يف هتمجرت رظنا ءةيواعم ةفالخ يف م /4/ ه 4

 مالعأ ريسو .151/156-11/8و 14/5-١74 يناغألاو .14١1-١ا١ ص «.ءارعشلاو رعشلاو

 هوخأو ُهِلَو لوسرلا مع نبا ءمشاه نب بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأو .077- 017/5 ءالبنلا

 نسحو ملسأ مث .هوجهو لف لوسرلا يذؤي هتيلهاج يف ناكو ,نيعوبطملا ءارعشلا نم ناك ةعاضرلا نم
 . هنم طرف امم قو لوسرلل رذتعاو ,همالسإ
 «نايفس ابأ وجهيو ءةكم حتف لبق كلذو ِةيو ىفطصملا هنع هللا يضر ناسح حدمي ةديصقلا هذه يفو

 . (07 ص ناويدلا) . همالسإ لبق دلو يبنلا اجه ناكو

 نم حتفلا ماع ةكم لخد هنأ ثيدحلا يفو .رباقملا يلي امم ةكمب ايلعلا ةينثلا :ءادكو .رابغلا :عقنلا ()

 , ةيئاعد :ائنمدع ةلمجو .ءاذك

 . حامرلا : لسألاو .دايقنالا ةعرس يف ةئعألا نيراجي :نيرابي 2(

 .اهسأر ةأرملا هب يطغت ام :رامخ .دحاولا :رمخلاو .تاعرسم :تارطمتم (0)

 .ةفورعملا ةصوصخملا طورشلاب مارحلا تيبلا ةرايز « يهو .ةرمعلا انيدأ :انرمتعا (1)

 .لاتقلا يف فويسلاب براضتلا :دالجلا (7)



 انسي هللا نما ليِربجو

 ال تاس ة لل لافو

 وفد علوش فيت وذيل
 ادينح تربت دف هللا لافو

 ءاَناَجَم ْنَم يفاوقلاب مك
 يمنع مبلل ا ابأ ا

 هع تحف لدي توجه

 ِهْفُكِب ةلاشسلو وجهت

 اي 0 كاكا توجه

 مكنِم ه هللا لوسروجبُهَي ْنَمْف

 يسضرسعوأ ا , يبأ ْنِإَف

00 هل سي سدنقلا حمد
0 

 تلا 8 نإ قحلا لوتت

 © ضل موقت ال: مثقف

 رولا انميشف د :ئاصنألا مه

 لا نا ذا اسس

 ©9ءامّدلا ُطِلَبَخَت ّنيِح ٌبرُْضَنو

 نإ 2 ا تلف

 «0ءاَمإلا اًهتداس ٍراَدلا َدَِبَعو

 ُءَّرجلا كلذ يف ِهَّللا َدْنِعَو

 ُءافَولا هيفي للا نا

 ةازيبسإ ةهركهتلو يدعم

 «ءاَفو مُكْنئِمٍدَمَحُم ضّرِعِل
 ةيقيدتح "هاف ْمُهَّلَثَك نإ

 .ريظنلا : ءافكلا . قلخن ةراهطلا نم وهو ةراهطلا سدقلا نأل «مالسلا هيلع ليربج وه : سدقلا حودو )١(

 .رابتخالاو ناحتمالا :ءالبلاو . فو لوسرلا ينعي :ًادبع (1)

 .تقدصو تنمآ :هب تدهش (؟)

 .لاتقلا ىلع ءايوقأ راصنألا نأ ديري ءاهتوقو اهتمه يأ :اهتضرع (4)

 . عئمل : مكحن (1)

 .ءاوهلاو بخنلا هلثمو ءهل بلق ال نابجلا :فوجملا' (9)
 متعيض مكنإ :دحأ ةوزغ يف نايفس وبأ مهل لاق ءشيرق نم نطب :رادلا دبعو .نايفس ابأ ديري :ًادبع )0(

 ةوزغ يف ءاوللا لقتنا هنإ لاقيو . . .هل اويضغف ءانيلإ ءاوللا اوعفداف متيأر دق ام ائباصأف ردب موي ءاوللا
 مث .هدي يف وهو لتقف لاوص ىمسي دوسأ مهل دبع هذخخأ نأ ىلإ «رادلا دبع نم صاخشأ ةدع ىلإ ردب

 .هيلاوح اوعمتجاف « مهنم ةأرما هتذخأ

 . هؤابآو هفالسأ ءلجرلا ضرع :ليقو .ريغ ال هسفن.: لجرلا ضرع (1)

 .هلوعفم :ةميذجو «هلعاف : يؤل ونبو .هب رفظو هكردأ :هفقث نم :نفقثت )١١(



 4 هم ٠ 2 ا جاهم اال تا امس ضاوتما» :
 ا امد مهني انرافظا يفف انيلع اورصن رشعم كفلوا

 059 سصر< - 2 سريا هم اا »هل 3 ٍِء . 6

 ءارب انم 00 باو رارض ىبا نسب ثراحلا فلحو

 2 رموز معدل 1 هام 0 ١

 1/1 1١ ص «تباث نب ناسح ناويد 1
 ."5- 67/ ص ,يراصنألا تباث نب ناسح- ناويد حرش

 2« هسفن ءاثر يف" يصح ير كد دوو

 (ليوطل نم أ, هما 5 1 ١

 "لايجاونلا صالقلا يجزأ  ىَضعلا بنج ةلَيل ا لَه يرسعش تيل الأ

 .انءادعأ اورصن يأ : انيلع اورصن (1)

 ىرسألا نيب نم ناكو ,دحأ يف نيملسملا برح ىلع ًاشيرق دعاسيل قلطصملا ينب داق :ثراحلا (؟)

 ةوحخإ ةظيرق ونب مه ةظيرقو .كلذ دعب ثراحلا ملسأو «نينمؤملا مأ رارض يبأ نبا ثراحلا تنب ةيريوج
 .ةنيدملاب اوناك . دوهيلا نم نايح :ريضنلا

 .ءالذلا هردكت ال يذلا يفاصلا رحبلاب هرعش هبشو ٠ مواصلا فيسلاب هناسل هبش (*)

 لوأ يف مالسإلا ءارعش نم وهو .ةرصبلاب ميمت ينب ةيداب يف أشن ءأصل ًاكئاف ناكو «ميمت نزام نم وه (5)

 نب ةيواعم نإ :لاقيو .ةدم قيرطلا ا . يومألا رصعلا لئاوأ يف رهتشا «ةيمأ ينب مايأ

 «سراف قيرط يف هدنجب ديعس ىضمف «ناسارتن ىلع نافع نب نامثع نب ديعس لمعتسا نايفس يبأ

 ديعس هآر املف ءابايث مهنسحأو أهجو سانلا لمجأ نم ناكو «ينزاملا بيرلا نب كلام اهب هيقلف

 داسفلاو ثبعلا نم كنع ينغلبي ام ىلإ كوعدي امو ؟قيرطلا عطقب كسفن دسفت كحبو : هل لاقو .هبجعأ

 «ناوخإلا ةأفاكمو تاءورملا يوذ ةاواسمو يلاعملا نع رجدعلا هيلإ ىنوعدي :لاق ؟لضفلا اذه كيفو

 فكي مل افك تنكأ «ريمألا اهيأ هّللاو يإ :لاق ؟ لعفت تنك امعٌُفكنا« كتبحصتساو كتينغأ انأ نإف :لاق

 هريغو ّيَبْصْلا ظاظِش عم هرابخأو .رهش لك يف مهرد ةثاسمخ هل ىرجأو .هبحصتساف :لاق ءهنم نسحأ ٌدحأ'

 داحتالا يف ةنيدم مويلا يهو ورم يف .م580/ اه 1١" ةنس يفوت دقو .ةريثك قرطلا ماطق نم

 هتمجرت رظنا .م 56١ ةئس برعلا اهحتف :يناسارخلا ملسم وبأ جرخ اهنم. .يرام اهمساو يتايفوسلا
 . 14 8"11/* ىيلاقلل يلامأآلاو .370 704/57 يناغألاو 7١6 7١7. ص ءارعشلاو رعشلا : يف
 00 ١ . 751/6 مالعألاو

 انأ اذإ ىتح .سراف قيرط يف هدنجب راس امنيح «نافع نب نامثع نب ديعس ةبحص يف بهذ هنإ لاقي (0)

 ىعفأ هتعسلف هّفْخ سبلي نأ دارأ ليحرلاب اومه املو «ةلوليقلل كلام لزن لزانملا ضعب يف بكرلا
 لتقم دعب ,ناسارخب كلام ثكم :لاقيو . هسفن يئري اشنأ توملاب سحأ املق يق تسدنا دق تناك

 هتثرف نان يف تام :لاقيو .فورعم كانه هربقو هلزنم يف تامو . هتبرغو هضرم ركذي لاقف ؛ليعبس

 :رظنا . . .هسأر تحت ةديصقلا اهيف يتلا ةفيحصلا تعضوو .هتدحوو هتبرغ نه تأر امل ٌناجلا
 ءارعشلا نم رعاشلا اذه عضو انرثآ دقو .170/7 يلاقلل يلامألاو .5174 1717/77 يناغألا
 . يومألا رصعلا يف ةديصقلا هذه مظن دق ناك نإو «نييمالسإلا

 -عمج َناَضْلُقلاو صْلُقلاو صئالقلاو صالقلاو .قوسأ :يجزأو .لصرلا يف تبني رجش :هغغلا (1)
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 1 0 ةضرع ُبكرلا .عطقي مل ىضْعلا تيلف
 ىَضَعلا اندول ءىَضَعلا لهأ يف َناك دقل

 ىذسهلاب ةئالشلا ثني يرق لا
 امدعب ٌيِداعألا ضرأ يف ٌتحبصأو

 يتماه ٌناسارخ ٌتلاغ نئل يرْمَعل

 ًةَيشع ٍتاحِناَسلا ٍءابظلا ٌرَدو
 اًمُمالك نيذّللا ّيَريِبَك ٌرْمو
 ةَباحِص وعدي ُثْيح نم ىوهلا رو

 دِجَأ ملف ٠ . ولع يكبي نم تركذت
 ا ما هه

 ةئابتع رج ل ايل رقشاو

 دا د د

 0 ٌباكّرلا ىَّشام ىضَعلا ٌتيلو
 ” ناو سيل ىضغلا ننكلو ءرازم

 ”"ايزاغ َناّفَع نبا شيج يف ُتْحِبْضَأو

 ايصاق ّيداعألا ضرأ نع ينارأ

 «؟©2ايئان َناسارخ- يباب نع تنك دقل

 «"ايلامو 00 ىلغأب ّينب
 «©)يِئاَرَو نَم كلاه 5 نري

 ايناهت دق ءحصان :ٌيفش يلع
 ©”ايئاهتا ٌرَقو ءيتاجاجأ ٌرَدو
 «لايكاب ّينيدرلا ,حمّرلاو ٍفْيسلا ىّوِس
 «("0ايقاس ٌرهَدلا ُهل 1 مل املا ىلإ

 #*ب #6 *

 . عارشلا : يجاونلا و .ريسلا ىلع ةيقابلا وأ اهنم ةباشلا يهو ؛مئاوقلا ةليوطلا لبولا : صولقلا -
 لبإالا :باكرلاو .قوشلاو هيلإ حاورتسالا مهيلع لاط هتيل يأ :هضرع ٌبكرلا عطقي مل ىضغلا تيلف )١(

 . مهلواط هتيل يأ :خلا تيلو .بئاكرلا اهعمجو

 .فهلتلا ىلع اذهو ,وندي سيل ىضغلا نكلو «مهروزن نأ انردق اًونَدول :لوقي (5)
 نآب ةلالضلاو كتفلا نم هيف ُتنك ام تعب :لوقي .نافع نب نامثع نب ديعس ينعي :نافع نبا شيج (1)

 .سأرلا :ةماهلاو . 0 هلاغ (؟)

 لزنم هيف ناك ؛ةرصبلا برق عضوم :ناتمقرلاو .رسحتلل انه اهلمعتسا ناسحتسا ةملك :يرد هلل (0)
 .هلامو هدلو نع برتغا نيح هسفن نم بجعت : :انهو .رعاشلا

 نم تءاجوو تحنس يتلا ءابظلا :دصقي هنأ امإو .هرفس نم نمءاشت دق ّنك .هلهأ نم ءاسنلا :ءابظلا (1)
 مؤشلا ريدت ثيح .كلذب ةعادخ تناك يهو .برعلا هب نميتت تناك ام وهو «نمايملا ىلإ رسايملا
 .كالهلاو

 .هعماطم ءاهتنا ناك توملا نأو .كالهلا ىلإ هتعفد هعماطم نأب مكهتي انهو (/)
 .امهريغ ىلع ىكبي دحأ سيلف 'بيرغ انه اه انأو «ناليلخ امهف ءحمرلاو فيسلا لمحأ تنك :لوقي (8)

 0 . حامرلا موقت تناك ةأرما يهو «ةئيدر ىلإ بوسنم : ينيدرلاو
 .بلصلا ليوطلا ءلصألا ميركلا داوجلا :ذيذنخلاو ءرقشأ سرف يأ :رقشأو (1)
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 )بيئات م مح ثيح «ىربق نووي ٍةَرْفَقِب لاجّرلا يِديَأ ىلع ٌعيرص

 ”ايتافو ٌتَناحو ءيمْسج اهب ٌلحخو يتّينَم ورم َدْنِع ثءارت اَملو
 ادم لدموشنأ يدون ردن . لال يريشتاا ىاتحشالا لوي
 ايِلايل ميقنُم :ينإ :ةينازسب ةالزئاق «ثؤملا اند [يلخُر ّيساَص انف
 ايبام َنّيبت دق ينالجْعت الو ٍةليل ضعب وأ :مْويِلا يلع اميقأ
 ايل ايكبا مث َنافكألاو ّربقلا يل ائّيهف .يحور ٌلّبسا ام اذإ ءاموقو

 ١) ايئادر ٍلضف سبع يلع اًذرو ىعجسضم ةنسألا فارطاب اطصحخو 0 50007 0 0 سا ع

 ايل اعسوت نأ ضرَعلا ِتاذ ضْرألا نو امكيف ُهَّللا كراب «ينادٌّسْحَن الو
 «"ايدايق ابعص « مويلا لبق ءٌتنك دقف 2 امكيلإ يدرُبب يناّرجف ءينادحن
 ("ايئاعد نم ىلإ ءاجُيهلا ىدل ًاعيرس ْتَرَبْدَأ ٌليخلا اذإ ءًافاطع ُتنك دقف
 ياسا راجلاو معلا نيإ متش ْنعو ىَرِقلاو ٍداَّزلا يذل ًادومحم تنك دقو
 ', ايناسل ًابضع ءءادعألا ىلع ًاليِقث ىغَولا يف ٍنرِقلا ىلع ًاراّبص ُتنك دقو

 متا6 <

 ن6 ٌقاسعلاو نارك ارو رعيمجمو لال يف ينارث اريد

 ("1ايبايث حامّرلا فارطأ ُقّرَخَت ةرسيدسم ئحر .يف ينارش ًاروطو

 .ءيش الو دحأ اهب سيل يتلا :ةرفقلا )١(
 .لزهو برطضا يأ .لتخا : يمسج اهب لخ (؟)

 آلإ ىرُي ال هنأل هتيؤرب ينيع ٌرقتف ُهارأ يّلعل ينوعفرا :لاقف ناسارخ ةيحاني ىري ال (مجن) ًاليهس نأ ديري (1)
 .هدلب يف

 .ارفحا يأ :فارطأب اظبخو ؛حامرلا :ةئسألا (4)

 . يبوث : يدرب (0)
 .برحلا :اجيهلا (1)

 .رعشلا ةرورضل تعطق اهنكلو ءلصو ةزمه نبا ةزمه (1/)

 | . عطاقلا فيسلا :بضعلاو .برحلا : ىغولاو .مصخلا :نرقلا (8)
 «ميعنلا لالظو شيعلا ةذلب عتمتي هنأب ملسلا يف هسفن فصي ,ميركلا سرفلا وهو .قيتعلا عمج :قاتعلا ()

 كراعملا تيشن ام اذإ «ليخلا نوتتم يطتمي عاجش سراف هنأو .عماجملا تقتلا اذإ يأر بحإص ناك هنأو

 .بورحلا وأ

 .برحلا :ةريدتسملا ىحرلاب دارأ(١١)
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 انيتاف كّيبشلا ركب ؛ب ىلع 56

 عا سك

 ٍةَرْفَقب يِنامُيفلخ امكئاب

 ينثإ . ٌيليلخ ءيدْهَعاًيست الو
 ينجي ًاتيب َنولاولا ّمدْعُي نلف
 يننونفدي مهو ءّذَعْبَت ال :نولوقي
 ٍدغ ىلع يسفن َفُهل اي ءِذَغ ةادغ
 ٍدلاتو ٍفيرط نم ,يلام ّحبصأو
 ىحّرلا ِتّريغت له .يرعش َتيِل ايف
 اويلرلاو اعين اهولح مولا اذإ
 اهْنَجُي ُمالَّظلا ناك دقو نيو

 ىحضلاب ٌليقارملا ٌسيعلا كرت لهو
 ةزينمم نيب نابكرلا ٌبَّضُع اذإ

 يناورلاو .نزام ينب دالب يف عضوم :كيبشلا )١(

 «”ايناورلا ّناسحلا ضيبلاو شخولا اهب

 9ايفاوسلا اهيف ٌحيّرلا يلع ُلِبِهُت
 ” اطو ىلْبَتَو يلاصوأ ٌمطَقَت

 © ايلاوملا ىّنم ُثاريملا َمّدعي ْنلو

 © ؟ايناكُم لإ ٍدعُبلا ٌُناكم َنْيأ
 تيران ثفلشو + تع اوجنلالا اذ

 ” ايلام سمألاب ٌلاملا ناكو يرْيَغِل
 ا امك ٍجْلَّمِب تحض وأء برحلا ىحر

 ”تيباوس قوبلا مخ اركب اهل

 0و رول ا

 (©١يفايقلا ّنوتحُملا ولعت اَهّيلاعت

 ©” ايراهَملا ِتايِقنُملا اوجاع «نالوبو

 .نانحو فطعي تارظانلا :
 .ةيلاخلا ضرألا :ةرفقلاو .هيرذتف بارتلا نم حيرلا هلمحت ام : يفاوسلا (؟)

 .لصافملا :لاصوألا ()

 . ينثري نم يلهأ نم يلذأ :يأ .براقألا :ايلاوملاو . ينيراوي ًاربق : يننجي اتيب (5)
 .دعبت ال :تيملا نفد دنع لوقت نأ برعلا ةداع نم ناكو .كلهت ال :دعبت ال (5)

 . ميقم :واثو اليل اوراس :اوجلدأ (5)
 .ثوروملا لاملا :ديلتلاو .ًاثيدح بستكملا لاملا :فيرطلا (9)
 . عضوم : جلفلاو . ملعأ وأ رعشأ وأ فرعأ تيل يأ : يرعش تيل (6)

 عمج .يجاوسلاو .ءادوسلا يهو ءامحلا عمج :محلاو .ءادوس :نويعلا محو .اهب اولزن :اهولح (9)
 .تاليمجلا ءاسنلا :رقبلاب ديريو ,ةنكاسلا نيعلا يهو ةيجاسلا
 .ةحئارلا بيط تبن :ىمازخلاو .نممشي :نفسيو .اهيفخي :اهنجيو .نيعر ةياور كانه :نيعو )٠١(
 .ناوحقألا عمج : يحاقألاو
 :نوتملاو .ريسلا يف عافترالا : يلاعتلاو :ةعيرسلا يهو .لاقرملا عمج :ليقارملاو .لبإلا :سيعلا )١١(
 . يراحصلا : يأ ةظيلغلا ضرألا يهو» ءافيفلا عمج : يفايفلاو .ةعفترملا تاهجلا

 )١1( ةئيمسلا قاينلا :تايقنملاو .اوفطع :اوجاعو .عمتجا :بصعو ءعضوم :نالوبو ءعضوم :ةزينع .

 .نميلا برع نم ناديح نب ةرهم ىلإ ةيوسنم لبإ «ةيرهملا عمج : يراهملاو



 ٍِكلام ُمَأ ْتْكِب له يرعش َتْيل ايو
 يملسو ٌروِبقلا يداتُئاف ثُم اذإ

 هقوف ٌحيَرلا ٍتْرَج دق ًأئَدَج ْيَرَت
 تنمضت ٍبْرَتو ٍراجخأ ةنيهَر

 ٌنَعْلِبف تضرع امإ ًابكر ايف

 ءيرزئيمو يدرب نارمع يخأ ّْلبَو

 ءامهُيَلِك ينم ّيخيش ىلع مل

 اهنإف .باكرلا يف يصولق لطَعو

 ءىرأ الف , يلخر ٌقَوف يفرط بلف

 يندهش ول ةَوْسْن ينم ٍلمرلابو
 يتلاحخو ءاهاتنباو ءيَمأ ٌنهنمف

 لهأو ينم لْمّرلا ُدْهَع ناك امو

 ()يكاب ِكّيِعَن اًوَلاَع ول تنك امك
 ©”ايداوُعلا َمامّعلا ٍتيقسأ « ميرا ىلع
 «ايباه ٌينالطْسَقلا ٍنولك ًارابُع

 «©9ايِلاوبلا ماظلا ينم اهترارق

 «)ايقالتت ال ْنَأ ٍبْيّرلاو ِكلام ينب
 «ةااينادت ال نأ مويلآ يِزوَجَع غّلبو

 ايلاخنو يمع َنْباو ارمي غلبو

 انيكارنب ئكبتو ادابكأ ٌةركِس
 ايِعاَرُم ٍِتاسِنْؤُملا ٍنويِع نم ٍهِب
 ايوادملا َبيبطلا َنْيَدَفو َنيكب
 «”ايكاوبلا ٌجيِهَت ىرسخأ ةيكانبر

 «اايلاق ٌتْعَّذَو لْمّرلاب الو ءاميمذ
0 

 . 70/7 7١9 ص (توريب راد ةعبط) برعلا راعشا ةرهمج
 ]ع

 ."16 - "١٠ا/ ص (يواجبلا دمحم قيقحت) برعلا راعشا ةرهمج

 .178- 10/8 يلاقلل يلامألا

 .اهيعن ينوخلب ول اهيلع ًايكاب تنك امك ,كلام مأ تكب له : ىنعملاو ءاوغلب يأ ءاوعفر :اولاع )١(

 .رطملا ةركابلا ةباحسلا يهو ةيداغلا عمج : يداوغلاو .ربقلا : ميرلاو اهيمزلا :روبقلا يداتعا )0

 يف رشتنا اذإ ءرابغلا ابه نم :ايباهو .برحلا رابغ ًاضيأ وهو .قفشلا ةرمحو ءحزق سوق :يئالطسقلا (1)
 .وجلا

 هريصو عاملا رقتسي ثيح يداولا نطب :ةرارقلاو . ةراجحلاو بارتلا يلع ربقلا يف يأ :راجحأ ةنيهر (1)

 . هنطبو ربقلل الثم
 .ةليبق يهو :ثيرلاو :ىوري (5)

 .هب دشي يذلا رازإلا يأ :رزتملاو بوثلا :دربلا (1)
 . هتجوز ديري :ىرخأ ةيكابو (1)
 . ضغبملا : يلاقلاو . ضْخْبملا :لاقيو .مومذملا : ميمذلا )0(



 «0)ذ6 يبتلل عادولا ٍةّجَح ٌةبطخ ١

 : هللَي لوسرلا لاق

 رورش نم هّللاب دوك هيل ع ةرفشتسو ةةيعتساو كمل لل دمحلا

 عادولا ةجحح يهو .جحلا ةضيرف ءادآل ةرجهلا نم ةرشاعلا ةنسلا يف مفك لوسرلا دعتسا :ةبطخلا ثعاب )١(

 عست ثكم هنإ:ليقو - رجاهي نأ لبق نيتجح جح دق ناك نإو ةنيدملا ىلإ رجاه ذنم اهريغ جحي مل يتلا

 ٌجح ربخ رشتنا نأ امو ءجاح دلك لوسر نأ ةرشاعلا ةنسلا يف سانلا يف ْنّذَأ مث جحي مل نينس

 نأ سمتلي مهلك ريثك ٌرشب ةنيدملا مدقف «لئابقلا تعمجت ىتح «ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ يف يك لوسرلا

 ةثام يلاوح» ٍذثموي نيملسملا ددع غلب دقو ؛ةبحاصملا فرش لانيو هلمع لثم لمعيو وكي لوسرلاب متأي

 يذ نم نيقب سمخل سماخلا مويلا يف مارحلا دجسملا رطش ههجو يلوي كو لوسرلا بكر أدبو فلأ
 سانلل اهيف نيب يتلا هتبطخخ بطخو .مهجح ننس مهمّلعو مهكيانم مهارأف «سانلاب جح دقو ةدعقلا

 عسيمج هعم بحص دقو .سانلا ة ةرثكل فلخ نب ةّيمأ نب ةعيبر ةفرعب هنع غلي يذلا ناكوأ «نيب ام

 - .ايندلا ةايحلاب هدهع رخآ يه ةجحلا هذه نأ رعش هنأكو .هتاجوز

 تيبلا نأ ركذلاب ريدجلاو «ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا يف ةدعقلا يذ يف نوكرشملاو نوملسملا جح

 يذ يف ةعساتلا هلا يف جخلا عقو دقو ءاذه .ةيلماجلاو كرشلا بئاوش نم صخت دق نكي مل قي

 همّلع نأ دعب جحلا ىلع ًاريمأ ةكم ىلإ هنع هّللا يضر قيدصلا ركب ابأ كلو يبنلا لسرأف ,ةجحلا

 يضر ركب يبأ رفس دعب ةءارب ةروس تلزن مث  ةفلدزملا - عَمج ىلعو ةفرع ىلع فوقولاب هرمأوءكسانملا

 يضر ركب وبأ بطخ اذإ هرمأو دنع هّللا يضر يلع عم 4 يبلا اهب ثعبف جيجحلاب ةكم ىلإ هن هل

 ال :لاقو .مهدهع نيكرشملا ىلإ ذبنو «ةءارب ةروس سانلا ىلع أرقف ماق ؛هتبطخخ نم غرفو هنع هّللا

 امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت هّللا لوقي ءاذه مهماع دعب فقوملا اذه ىلع كرشمو ملسم نعمتجي

 ىلع لزنأ دقو .678 ةيآ ةبوتلا ةروس» هاذه مهماع دعب مارحلا ّدجسملا اوبرقي الف سَجن نوكرشملا

 - مالسؤلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع ثمحتأو «مكتيد مكل ٌتلمكأ مويلا# :ةفرع موي يف دك لوسرلا
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 رفاه مع 00000 000

 .ُهل َيِداَه الق ٌلِلَضُي ّْنَمَو :هل لضم الق هللا َدْقَي نم ءانلامأ تانّيس ّنِهَو ابيُقلا

 .هّلوُسَرَو ُهُدْبَع ًادّمَحُم نأ ُدَهْشأو هل َكيِرَش ال ُهَدْحو هللا الإ هلِإ ال نأ ٌدَهْشَأَو
 مو” و 58 مم هءملع ى«ةوع سقم هم م ع

 .ٌرْيَح وُ يذلاب ُحيْفَتْسُأو يمال ىلع ماتا وللا ىَوْقَتي هللا َدابِع ْمُكيصوأ

 َدْعب مُكاقلا ال يّلعل «يرذأ ال يف ٠ ْمكل ْنْيبأ يب م اوُعَمْسا ٌسانلا هيأ : قياما

 ىلإ مكيلع مارح مُكلاومأو مكءامد ْنِإ :سانلا 3 اذه (5 يفِقَوُم يف ك١ )اذه يماع

 .«هااّذَه ْمُكِدَلَب يف هاذه ْمُكِرْهَش يف اذه 20 مكِموي ةمرحك . مكبر اوَقلت نأ

 .ادّهْشآ مُهّللا ؟ْتْعَلب لَم الأ
 ٍةَيلهاجلا ابر ّنِإو ءاهْيلع ُهَنَمْثتآ يذلا ىلإ اَمُدُيْف َةَناَمأ ُهَدْنِع ٌتْناك ْنَمَف

 . 3 م و. 5 1 ّء أ 0205 - 7 ,”

 ًءامد نإو .بلطملا لبع نب ٍسايعلا يح ابر هب اديبا ابر لوا نإو 0 عوضوم

 لبع نب ثراحلا نب ةعيسر نب ٍرِماع مد 4 هب دك م 3 ْنإ ,©ةَعوْضْوم ةيلهاجلا

 دمعلاَو 1 هةياقّسلاو ةنادسلا ريغ عوفر ةيلهاجلا فلز اريام نِإَو ,©0بِلطُملا

 ءملسم مامإلا :رظنا .ءابضعلا هتقان ىلع ةفرعب ًافقاو كو لوسرلا ناكو .65 ةيآ ةدئاملا ةروس» «أنيد ح

 ةآرم ءاشاب تعفر ميهاربإو للا ةيوبنلا ةريسلاو .اهدعب امو ”9 :4 حيحصلا عماجلا

 روتكدلل .«عادولا ةجح يف لي يبنلا ةبطخ»و :ةبطخلا هذهل ةيليلحت ةسارد رظناو 717/١. نيمرحلا

 , عانم مشاه

 .رشاعلا ماعلا يأ (1)

 .ةفرع يف يأ :اذه يفقوم (7)

 .رحنلا موي :اذه مكموي (1)

 .ةجحلا وذ :اذه مكرهش (؟)

 .ةمركملا ةكم :اذه مكدلب (0)

 .هتطقسأ اذإ ءامهوحنو ةيزجلاو نْيَّذلا هنع تعضو :لاقي .طقاس : عوضوم )١(

 . ةلطابو ةطقاس : ةعوضوم (ال)

 هب بلطلا لطبأ دقو ُلْيَذُه هتلتقف دعس ينب يف ًاعضرتسم ناك قي لوسرلا ّمع نبا نبأ :ةعيبر نب رماع (8)
 .ةبلاطملا يف اقح مهل لعجي ل :يأ ؛ةعبت كلذ يف ةعيبرل لعجي ملو .مالسإلا يف

 . تراوتم ميدق وه ام لك :رثآملا (9)
 يف رادلا دبع ينبل ءاوللاو ةنادسلا تناكو ءاهرسكو نيسلا حتفب يهو .ةبعكلا ةمدخ :ةنادسلا ٠١١(

 دوبنملا بيبزلا نم جاجحلا هيقست شيرق تناك ام : ةياقسلاو . 0

 .ءاملا ىف



 مع م - مرماه ا ما - 0 هم ه 2ك

 لها ْنِم وهف َداَز ٌنَمَف «ريعب ةئام هيفو ءرجحلاو اصعلاب لتق ام :ٍدمَعْلا هبشو . 0 5ِوف

 0 5 »ع

 . ةيلهاجلا

 نأ يِضر دق هنكلو ءهذه مكر يف بي نأ سي ذق َناطيَشلا نإ : ٌسانلا اهّيأ مام

 . مُكْلاَمْعأ ْنِب َنوُرِقَسَت 7 امم ُكِلَذ ىّوِس اًميف َعاطُي
 "ع وم و ريم 5 00 8 ع - 3

 ًاماع ةَبوُلِحُي اوُرْفَع َنيِذَلا هب ٌّلَضُي رفكلا ىف ةدايز ©”ةىبينلا َّنِإ :ساثلا اهُيأ
 َراَدَتْسا دق َنامّزلا َّنِإ .هَللا مرح اَم اوُلِحُيِف هللا ٌمْرَحاَم ةّدِع ولا ياخ و

 «# مم 5 ل رميت هدم م م ا ى؟ع 8

 يف ارهش رشع انثا هللا دنِع روهشلا ةدع نإو .ضرالاو تاومسلا هللا قل موي هتئيهك

 «تايِلاوَعُم ٌةَقالَن :ُمُرُح ٌةَعبرَأ اَهْنِ ءضْألاو» ٍتاومّسلا َقَلَح موي .«ةاوَّللا باتك
 لاَبْعَشَو ىَداَمح َّنْيَب يذلا ٌتَحَرو ميكا .ةجحلا و ةَدْعَقلا وذ : :درَف ةحاوو

 ادَهْشآ ّمُهَّللا ؟ُتْغّلِب لَم الأ
 الأ هيلع مُكل ءَّح نهِيلع ْمُكل ءأقح ْمُكيلع مكئاسنإل نإ :للألا اه عاما ما م

 نيتي الو «مكنذإب الإ مكتوم ُهَنوُهرْكَت أ ًادحأ نيد لَو مكر مكشوف 0
 يف نعورجوتو +9 كولش نأ ركل نأ ذه هللا نإ ىلع .نإف 011 هع م م ام و 00

 )١( ليتقلاب لئاقلا لتق وهو .دوقلا :همكحو .دمعتملا لتقلا :دمعلا .
 .هترخأ اذإ :ءوسنم وهف ءءيشلا تابت لوقت ءريخأتلا :ءيسنلا (1)

 .اوقفاويل : اوثطاويل (1)

 . ظوفحملا حوللا يف :هَّللا باتك يف (4)
 نع ةيانك شارفلا ءطو سيلو .نهيلع هلوخد نوهركت نممم دحأل نذأي الأ يأ : مكريغ مكشرف نئطوي الأ (5)

 نود مجرلا ن نهتبوقع ناكل كلذك دارملا ناك ول هنألو ءال وأ هنوهركت دحأ لك عم مارح هنأل ءانزلا

 8ح ربه ريغ ًابرض نهوبرضاف هروكذملا ءاطيالا يأ «كلذ نلعف نإفو :لاق مالسلا هيلع هنأ عم «برضلا

 ىنعمب انه ءاطيوالاو 214 حيحصلا عماجلا « ملسم مامإلا) . قاش الو ديدش ريغو « حراج ريغ : يأ

 ودعلا انثطو وأ ءىطوو ءاهحكن :اهؤطي ةأرملا ءىطو :لوقت . ملعأ هّللاو . . .شارفلا يف سولجلا

 لاجرلا نم دحأل نذأي ال نأ كلذب داري هنأ :لاقيو .ٌلجرلا ةأرملا تئطو :لوقت الو . مهانسُد : ليخلاب
 ًابيع كلذ توري ال «برعلا تاداع نم ءاسنلا ىلإ لاجرلا نم ثيدحلا نأل ؛نهيلإ ثدحتيف لخدي نأ

 .ةبير هنودعي الو
 .ًاحبقو ًاشحف ةرهاظ يأ : ةنيبم ةشحاف (7)

 .نهيلع اوقيضت :نهولضعت (9)

 الرخا



 مكُيلَعف (© هُكنْعَطَأَو َنيِهَتنا ٍنِإف 2 أ" حربم ريغ ا نهب ٍرْضَنَو 0 (' هجاِضملا

 ٌنِهِنأل َنكِلْمُي ال , ؟©9ِناَوَع مُكَدْنِع ٌئاسنلا امثإو . ٍفورْعَملاب َنهوسكو ُنَهفْد

 يف َهَللا اوقئاف هللا ٍةَمِلَكِب ّنُهَجوُرُف متلَكْحَتْساو هللا ِةّنامأب ٌنهوُمْتْذَحأ ,؟”ًاثيش

 40| م نيب وص رتماو فاستلا

 ادَهْشآ مُهَّللا ؟ُتْعّلِب ْلَم الأ
 . 7-5 5 ٌّه سا مبره عه مب ىو 3 م 2

 لام ِمِلْسُم ٍءىرمال لجي الو .ةوخِإ نونِْؤملا امنإ :سانلا اهيأ

 ىذا هللا هت لم الأ - هوم م

 ام ْمُكيِف ْتْكرَت ذق ينإف « ضب باقر مُكْضْعَب ُبِرْضي ُاراَفُك يِدْعب َنُمجْرَت الف

 , "هللا تاتك : هذعب ارلضت لوب تلح ْنِإ

 ا!دَهْشآ ّمُهَّللا ؟ُتّلب لَم الأ

 . بارُث ْنِم مدآو مدآل ملك جاو مكابأ ّنِإو ءٌدجاو قس َنِ :ىمانلا 5

 آلإ لضف ّيمَجَع ىلع َيبَرَعل سيل ٌريبخ ْميِلَع َهَّللا ّن ْنِإ .ْمُكاَْنأ للا دْنِع مُكمرْكأ

 . ىوقتلاب

 !دهْشأ ملل ؟ُتْعْلِب لَم الأ

 َتئاغلا ُدهاشلا ْْلَبيْلف :لاق .معن :اولاق

 )١( عامجلا نع ةيانك نوكيف «نهورشابتو فحللا تحمت نهولخدت الف يأ : عجاضملا يف نهورجهت .

 قاش الو ديدش ريغ :حربم ريغ (؟) .
 .زوشنلا كرت يف يأ : مكنعطأو 2

 مكدنع نه يأ ةريسألا يهو (ةانعلا : عمجلاو « يناعلا :ركذملاو) ةيناع عمج : تايناعلاو يناوعلا (6]

 .فعضلا نع ةيانك :ًائيش نهسفنأل نكلمي ال (0)

 . نهيف يتيصو اولبقاف ًايخ نيب مكيصوأ : يأ «ةيصولا لوبق :انه ءاصيتسإلا (1)
 . «هيبن ةّئسو هللا باتك» : ىوري !(0)



 ماد هم- سا مسا < مدى دع "5 ذي . اي ع

 ثراول زوجت الف «ثاريملا َنِم هبيصن ثراو لكل مسق هللا نإ :سانلا اهيا
 7-5-0 0 مه. مك مش را لهع هةقاد مدعم مج ت سل

 .©0ٌرَجَحلا ٍرِهاعْلِلو .2'”شارفلل ٌدلولاو .ثلثلا َنِم رثكأ يف ةيِصَْو زوجت الو .ةيصو
 2 2 0 2 هو ماس مج 2 2 ِء .٠ نب ِ

 ٍسانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف هيلاوم ريغ ىلوت وا .هيبأ ريغ ىلإ ىعدأ نم

 بنل حال ساو رع ميم # هو 0

 . ”2”لذدع الو فرص هنم لبقي ال ,« نيعمجأ
 لن ار ١ ههنا قارا دو روح "قف

 #8 9/57 نييبتلاو نايبلا - .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
 5٠7 -5١٠4. /؟ ةيوبثلا ةريسلا (رظناو) -

 1١58/5 -١545. ديرفلا دقعلا (رظناو) -
 2 ًِء

 ةرجهلل ةرشع ةيداحلا ةنسلا يف ةفالخلاب عيوب امل

 .دعب امأ :لاق مث .هلهأ وه يذلاب هيلع ىنثاو هللا دمح
 0 عا ممر وع ع م تو ىلا 7 ع

 نإو «ينونيعاف تنسحا نإف « مكريخب تسلو مكيلع تيلو دق يفنإ :سانلا اهيا

 5 0 0 1 5 َ ءا#ث 3700
 ةعاط الف هتيصع اذإف مكيف هللا ثعطا ام ينوعيطا « ينوددسف لطاب ىلع ينومتيار

 ّ ًِء 5 0 م 2(. ل ع

 يدنع مكفعضاو ءهل قحلا ذخأ ىتح فيعضلا يدنع مكاوقا نإ الآ . مكيلع يل
 ع يا 0

 . مكلو يل هللا رفغتساو اذه يلوق لوقأ .ُهنم ٌّقحلا لنآ ىتح ٌيوقلا
 .5517/ 5 ةيوبنلا ةريسلا

 /١6١. 5 ديرفلا دقعلا

 . 774/17 21١ م رابخألا نويع
 »9 عما

 ةرجهلل ةرشع ةيداحلا ةنسلا ىف
3 

 :لاق مث هلهأ يذلاب هيلع ىنثأو هللا دمح
 را 7 را 7 0 -. ع 944 يب ارم نك 5 82

 هللا اوُديرأف ءُهُهجَو هب ديرا ام الإ لامعألا َنِم ٌلَبْقَي ال لجو رع َهَّللا نإ

 )١( جوزلا وهو شارفلا بحاصل دلولا يأ :شارفلل دلولا .

 . حصأ لوألا ىنعملاو ءمجرلا رهاعلل : ليقو .نامرحلاو ةبيخلا رهاعلل يأ :رجحلا رهاعللو ()

 فرصني نأ :فرصلاو .ةيدفلا : ليقو : لجرلاب لجرلا لتقي نأ :لدعلا لصأو :ءيش مهنم لبقي ال يأ ©

 .ةبوتلا :ليقو .ةيدلا ذحخأ ىلإ مدلا نع

 لرض



 ربو اس #8 ع 35 مءمدم 5

 هب ٍمترفظ ظحو هد ةعاطف مكلامعأ ْم هلل مصل ام نأ اوملعاو ءمكيامعأب

 مكر نيحل «ةيِق قاب ىرخأل ة ةينأف ماي نم ىومتمُدق ٌفلسو ءاهومتيّدأ ٌتئارضو

 . مكيَجاحو

 ؟ سمأ اوناك َنيأ . مُكلبق ناك نميف اوركفتو ءمكنم تام نمب هللا ًدابع اوربتعا

 نطاوم يف ٍبلَعلاو لاتقل ركذ مهل ناك نيذلا نيو ؟نورابجلا نبأ ؟مويلا مه ا
 ٍِء و ٍِع

 اوراثا َنيذلا كولملا َنياو . و اوراصو هريذلا مهب ٌعضْعْضَت لق ؟بوزجحلا
2-6 

 ىقبا دق هللا نإو آلا عيش لك اوراصو مهُركِذ يِسْنو اودعب دق ؟اهورَمَعو ضرألا
 5 عر ع , 8ع 6-2 هه 7098 ياك

 ايند ايندلاو . مهلامعا لامعالاو اوضمو .«تاوهشلا مهنع عطقو .تاعيبتلا مهيلع

 انك انررتغا نإو ءانوجت مهب انربتعا نحن نإ . مهلعب نم مهل ًافلَخ انيقبو « مه ريغ

 ام ٌراصو بارت اوراص ؟مهبابَشب نوُبَجْعملا ,مهّموجو ٌةنسحلا 2')ءاضولا َنيأ .مهلثم
 2 0 ِء #موال ًَ
 اهيف اولعجو .طئاوحلاب اهونصحو نئادملا اونب نيذلا نيا . مهيلع ةرسح هيف اوطرف

 وو مذ و هوم 3

 .روبقلا تاملظ يف مهو ,ةيواخ مهنكاسم كلتف . مهفلخ نمل اهوكرت دق ؟تيجاعالا

 مكئانبأ ْنِم َنوفرعت ْنْم َنيأ ؟'"ًزكر مهل ٌعمست وأ ءِدحأ ْنِب مهنم سحُت له
 اوماقأو .هيلع اوُلحف ءاومّدق ام ىلع اوُدَرَوَف , مهلاجآ مهب تهتنا دق ؟مكناوخإو
 نم ٍدحأ نيبو نيب سيل ُهل كيرش ال هللا نإ الأ ,توملا دسءاميف ةفاعتللو وكمل
 اوملعاو ءورمأ عابتاو ٠ هتعاطب الإ اعوسادب هنع فرضت الو ءاريخ هب هيطعي ٌببس ِهقلَخ

 ءرانلا هدعب ريخب ٌريخ ال هّنإو ام ءهتعاطب الإ كردي ال دع ام نأ «َنونيِدم ٌديبع مكنأ

 . ةنجلا هدعب رشب رش الو

 7١١/8. يربطلا خيرات -

 .فيظنلاو نسحلا يأ .ءىضو عمج : ءاضولا )غ1(

 . يفخلا توصلا :زكرلا (1)

 نضر



 هشيجو ديز نب ةماسأل هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةيصو 3

 ةرجهلل ةرشع ةيداحلا ةئسلا يف 200 ىَتب ىلإ هلسرأ امدتع

 :لاق

 ,«0اوُلُع الو ءاونوخت ال : 2 اهوظفحاف رشعب مكِصْرَأ اوُفَ : سانلا اهيأ اي

 الو ةأرما راك ابق الو .ًاريغص ُدْفِط ارلُتقَت الو اوم الو ءاورُدْتَي ال

 الو ةرقب الو ةاش اوُحَبْذَت الو «ةرمثم رمثم ةرجش اوُعطقَا الو 0 الو ءالَخَن ")اوُرَعْفت

 امو مايقال عيارسلا يف مهسفلأ اور ٌذق .اوقأب نورمت فوسو «ةّلكامل لإ أريعب

 اًذِإف 2 .ماعطلا ُناولأ اهيف ةينآب كر مو ىلع نوُمَدَعَت ٌفوسو .هل ويلا اعرف

 طاسوأ ارصتم دف اناوقأ َنَرقْليَو ءاييلع هللا مسا اوركذاف يش دعب ًائيش اهنم ملكأ

 . هّللا | مساب اوعفدنا «ًاقْفح ٍفِيسلاب ”'مهوٌُقِفحاف بئاصعلا ٌلثم اطوحاوُكرَبو 60 مهسوؤر

 . ؟9/”117 يربطلا خيرات -

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةبطخ  ه
 .ةرجهلل ةرشع ةثلاثلا ةنسلا يف ةفالخلا يلو نيح

2 
 :لاق مث «هيلع ىتأو هللا دمحف ربنملا دعص
 ةقفاومب َكِيَعاَط لهأل يلف ٌظيلغ ينإ مهللا ءاونُمأف رعاد نإ :ٌسانلا هيأ اب

 .لهأو «كئادعأ ىلع ًةدشلاو ٌةظلِغلا يلدا ةرخآلا ٍرادلاو كهجو ةاغتبا ءٌّقحلا

 ٌحيحش ينإ مهللا .مهيلع ءادتعا الو مهل 5 ملظ ريغ ْنِم ءيقافثلاو ةراعُلا

 0 الو ٍءاير الو ءريذبت الو ٍفّرَس ٍريغ نم ًادصق «ٍفورعملا ٍبئاون يف نحسن

 َنيِلو .حانجلا ٌضْفَح ينقزرا مهللا ءةرخآلا ٌراّدلاو َكَهْبو كلذب يغتبأ ينلعجاو

  ماشلاب ةتؤم نم برقلاب ناكم (1)
 .اودقحت ال :اولغت الو هز

 .اوعطقتو اولصأتست :؛اورعقت (")

 اطقلا مُثجَم وهو «صوحمالا عمج صيحافألاو .اطقلا صيخحافأ لثم اهوكرتو اهطسو اوقلح مهنأك : يأ (8)

 . (صحف ةدام) برعلا ناسل :رظنا .هيف ضيبت مث عضوملا صحفت اهنأل كلذب يمس .اهضيبمو

 . مهوبرضا :مهوقفخأ (ه)

 نرنو



 ,رلاح ّلك ىلع َكَرْكَذ ينمهلأف ءٍنايسنلاو ٍةلفغلا ٌريثك ين مهللا :نينمؤملل بناجلا
 طاشنلا ينقزراف ,ٌكِتَعاطب لمعلا نع ٌفيعض ينإ مهللا .ٍنيح لك يف ٍتوملا َرُكِذَو

 ينتث مهللا .َكِقيفوتو َكِنْوَعِب الإ ٌُنوكت ال يتلا ٍةنسحلا ةينلاب اهيلع ةوقلاو ءأهيف
 اميف عوشخلا ينقذداو َكْنِم ِءايحلاو كيدي َنيِب ماقملا ركذو .ىوقتلاو ٌربلاو نيقيلاب

 مهللا .تاَهّبْشلا ّنِم ٌرَّذَحلاَو ٍتاعاّسلا حالصإو . يسفتل اكل ينع ٌكيضري

 :ةيئاغمب ةقرححملاو عدل مهفلاو , كباتك ْنِم يناسل هولتي امل َرْبَدَتلاَو ركَفَملا ينقزرا

 .ريدق ٍءيش ّلك ىلع كّنإ «تيقب ام كلذب لمعلاو ءهبئاجع يف رظنلاو

 .165- ١68/4 ديرفلا دقعلا

 .هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةبطخ - ١
 .ةرجهلل نيرشعلاو ةثلاثلا ةنسلا يف ةفالخلاب عيوب امدعب

 :لاق

 إو الأ .عدتبمب ُتسلوأ همم ولا ُتْلِبَق دقو ٌتلْمَُح دق يّنإف .دعب ام

 اميف يلبق ناك ْنَم َعاِبّنا : ثالث و هين قَسو «لجو ّْزع للا باتك دعب يلع ْمُكل

 لإ مكنع ٌثفكلاو هلم نع اونّسَت مل اميف ريخلا . لها ل نا مكنبو هيلع عما

 الف . مهنم ٌريثك اهيلإ امو . ساّلا ىلإ ُتيُهَش ذق ٌَرِضَم اين ّنِإو الأ . مّتيجوتسا اميف
 ْنَم لإ ٍةكرات ٌريغ اهنأ اوملعاو «ةقثب تسيل اهّنإف ءاهب اوقِثَت الو ءاينّدلا ىلإ اونكرَت
 . اهكرت

 .149/8 يربطلا خيرات -

 داهجلا يف ”'”ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ةبطخ /
 ٌسابل وهو هئايلؤأ ةصاخل هلا ُهَحَف نجلا باو نب ٌباب اهجلا إف «ذب ام

 ٌبؤُث هّللا ُهَسَبْلَ ُهنغ ٌةَبْعر ةكرت نمف . 0 ٌةقيثولا ُهَُْجَو ُةَيِصَحْلا َِّللا ٌعْرِدو ىَوَقَتلا

 نب يلع لماع لتقو نابنألا ىلع ةيواعم شويج نم شيجب يدسألا فوع ني نايفس راغأ : ةبطخلا ثعاب )١(

 .هذه هتيطخب مهبطاخي لحخأو . مهيلإ جرخو .هتعامج ىلع مقنف .اهيلع ههجو هللا مرك بلاط يبأ
 . هتياقو : هتنج (1؟)
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 ليدأو «""'داتسألاب ِهبَلَق ىلع برضو '  "ةَءاَمَقلاو ِراَعّصلاِب ٌتْيُدو .ءالبلا راب ّلّذلا
 مُكْوَعَ ذق ينإو ال ( .©©تفْضَنلا عبرا تنخلا ميسو ؛داهجلا ,عيرضتب . ب كط ىلا
 نأ لق مُهوُزعا مُكل تْلُقو .ًانالغإو اًرِسو ءأراهتو اليل  مرقلا الع لاَتِق ىلإ
 تنش يتح ٍمنلذاَحتو "ككاو الذ آل مراد ع يف موق ّيِرُع ام هللاوف . كوري

 راما ةلْيْخ َتَدَرَو دق ٍدِما وخأ اًذَهو .ناطْألا مُكيلع ْتَكلُمو «مُكْيلع ثاراغلا

 9 يتغلب ٌدقلو ٠ ماب نع ٍُْئ مُكْيَخ لازأو يركبلا ٌناسح نب ناَسح لق دقو

 هس «("0دعاَعُملا ىّرخألاو ة ةملَسملا ةأرملا ىلع ٌلخدي ناك ْمُهْنِم لجرلا

 فيصل مث“ '1) ماري نالاو عاجزيسالاب الإ ةنغ عت اَم ام 2'"ااَهَتاعِرَو اَهَدئالَقواَهَبلُقَو

 دعب ْنِم تام ًامِلْشُم أرثآ نأ ولف مه ْمُهل قيرأ الو ملك مهني الجر لان ام "0 نيرفاو

 ٌبلجتو لفل كيفي هّللاو ًابَبسَع ايف 000 يِدْنِع هب ناك ّْلب ًاموُلُم هب ناكام افسا اذه
 قب * م و ## را هلو

 نايا و محل احم مكس نعمك مهلطاب ىلع .مؤقلا ٍءالؤه .عامتججا نم مهلا
0 70 + 5 

 هللا ىَصْعُيو . َنوُرْع 3و َنْوَرْغتو .نوُريِغَت بالو ْمُكيلع ٌراعُي ىَمْرُي ضرع م رص نيج
 م عبسي انلهمأ م0 9طضْيَملا رام ِِذَه مَثَلُ ٌرحلا ماي يف ْمِهِْلإ رْيسلاب ميم اذإف َنْوْضْرَتو

 .لذلا :ةءامقلاو راغصلاو .هللذ يأ ,هثيد نم :ثيد )١(

 .داشرلاو هتريصب نود لوحت يتلا بجحلا ديري ,دسلا عمج :دادسالا (1)
 . قحلل ةلودلا تراص يأ :هنم قحلا ليدأ (

 .ةقشملاو لذلا :فسخلاو .هفلكو فسخلا ىلوأ :فسخلا ميسو (5)
 هملظيف هرمأ ىلع هبلغي نم هيلع هللا طلسي نأب لدعلا مرح يأ .لدعلا :ُفّضَنلا (5)
 .هبحاص ىلإ رمألا مكنم لك لكو .متزجاعت : متلكاوت (1)

 فارطأ ىلع تاراغلا نشل ةيواعم هثعب ,نميلا نم ةليبق دماغ ينب نم فوع نب نايغس وه :دماغ وخأ (9)
 . تارفلل يقرشلا ءىطاشلا ىلع ةدلب رابنألاو .قارعلا

 .رغتلا يهو ةحلسم عمج : حلاسملا )0

 .ةيمذلا :ةدهاعملا (4)

 .طرقلا وهو .ةثعر عمج :ثاعرلاو .راوسلا :بلقلاو .لاخلخلا :لجحلا(١٠)
 )١١ محرلا هدشانت نأ : ماحرتسالاو ,ءاكبلاب توصلا ديدرت : عاجرتسالا .

 )١1 مهددع صقني مل مهترثك ىلع نيمات :نيرفاو .
 .نومارلا مهيمري فدهلا ةلزنمب اوراص دقف ,ماهسلاب ىمريل بصني ام :ضرغلاو .نزحلاو مهلا :حرتلا (11)

 .رحلا ةدش : ظيقلا ةرامح )١4(



 غيني انلهنأ ارا ةزابص لَه ملك ِءاتّشلا يف مهيلِإ ريل مكرم ءأاذإو "را اَنَع
 هّللاو من ًاذإف َنوُرفَتٌرقلاو رسل َنِم ْمتكاَدِإف ٠ ءكّملاو ٌرحلا ّنِم دارو اذه لك .دربلا انع

 ٍتاَبر ُلوُقُعو . لافطألا 0 لاو و رلاجّرلا انشا ان فا توتا وم

 ُتَبَقْعَأو م ترج هّللاو ٌةَفِرْعَم . ْمُكْفرْعَ ْمْلَو مكر مل 5 ٌتْدِدَوَل . © لاجحلا

 َبْعَ ينوُمَتْعَرَجو .ًاظيغ يرّدص متتحشو ا يبق مالم ُدقل هّللا مكلتاق (9ًامّدس
 َّنِإ شْيَرق تلاق ْدقل ىّتح ٍنالْذخلاو ٍنايصعْلاب يبأر يلع ْمتْدسفَأو . © ًاسافنا ماَمُهَتلا
 . بوَحلاب ُهل َمْلِع ال نكلو ٌعاَجْش ٌلُجر بلاط يبأ َنبآ 357 00 5 مار ب جاو 2_8

 اهيف تْضَهَن دقل ؟يّئِم ًاماقم اهيف ُمَدْقأو ًاساَرم اهل ٌدشأ ْمُهْنِم ٌدَحَأ ْلَهَو مهوبأ ِهَلل
 ال ْنَمل ّيأر ال نكَلو . © َنيَّتّسلا ىلع ٌتْفَرَذ دق اذ انأ امو َنيِرْشِعلا َتْعَلَب امو

 . ٌعاطُي
 1١//51- 7١ ةغالبلا جهن -

 15٠-١51١. /5 ديرفلا دقعلا

 . 3717/77/1 ١ م رابخألا نويع (رظناو)

 نسحلا هئبال ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ةيصو نم - /

 نيّفص نم ًافرصنم نيرضاحب هيلإ اهبتك هنع هللا يضر
 0 مم ع <00 هم م 3
 هللذو :ةيكحلاب رونق «نيقيلاب هوقو وَداَهّرلاِ هتماو ءةظعوملاب كبلق ,يخأ

 شحفو ِرْهّدلا َةَلْوِص ُهُرّذَحَو ءاينُدلا مئاجف 0ص ”ءانفلاب رو ِتوَملا رك

 َكَلْبَق ناك ْنَم ٌباصأ اَمب ُهُركْدو «َنيضاَملا ٌرابخأ هيلع ضرماو . ماّيألاو يلايُّللا ٍبلقت

 )١( نيكستلاو فيفختلا : خيبستلا .

 .دربلا : مسضلاب رقلاو ءدربلا ةدش : ءاتشلا ةرابص (7)

 .ءاسنلا :لاجحلا تابر (")
 .فسألاو نزحلاو مهلا :مدسلا (5)

 .نزحلاو مهلا : ماهتتلاو . عرجلا يهو ةبغن عمج | :بغنلا )022,

 .تفينو اهيلع تدز :ٌتْفّرَذ (1)
 ءاتفلاب رارقإلا هنم بلطا : ءانفلاب هررق (9/)

 .اهلولحب عزفت «ةبيصملا يهو «ةعيجف عمج .عئاجفلاب ًاريصب هلعجا :هرصب (م)

 نضل



 0 الح نيو وُ اًمعو اوُلَع ايف ٌرظنافءمِه راثآو مهرايدأ يف ُرِسو «َنيلوألا نم
 دق ليلق ْنَع َكنأكو ءَةَبْرْعلا رايد اوُلحو ةّبجألا نع اوُلَقَتْلا دق ة مُهّدِجَت كنإف

 هك تال لوقلا عدو . .كاينُدي َكَتَرِخآ ْعِت : الو ,َكاَوْنَم ٌعلْضاف :ْمِمِدَحَأك
 ةريَح َدنِع فكل ّنِإف ُهتلالض َتْفِخ اَذِ قيرط ْنَع ُكِسْمأو , فلكُت مل اًميف ٌباطخلاو

 كيب ركُملا ركذأو .هلفأ ني ْنُكَت ٍوُرعملب مو لاوُمألا بوكر ْنِم ٌريخ ر لالضلا

 هللا يف كدت الو «وداهج َّقَح هّللا يف ٍدهاجو ,كِدهجب ُهَلَعَف نم ("!نيابو. كِناسلو

 َكَسْفَن ذوعو ءِنيدلا يف ُهَقفَتو ناك ُتْيَح َقَحْلل "”ِتارْمْعلا ضو . مئال ةمول

 َكِهلِإ ىلإ اَهّلُك رومألا يف َكَسْفَن ةىهحاو .ُرْبصفلا ا َمْعِتَو هوُرُكَملا ىلع َربَصُلا
 هديب ّنِإف كبَر ٍةلَأسَملا يف صح .زيِزَع عام ٠ "زير ِفْهَك ىلإ اهثجلت كنف
 َّنِإف .«*ااحْفَص اَهْنَع َنَبَهْذَت آلو يِتْيِصو ْمُهْفَتو <*”ةَراختْسالا رثكأو ءَناَمْرِحلاو َءاَطَعلا
 ل ملعب ُمَقتْني الو ءٌعَقني ال ٍمْلِع يف َرْيَخ ال هنأ ْملْعآو . عفن ام .لوقلا َرْيَخ مم
 ومقر

 .(9هملعت

 "8/78 ةغالبلا جهن

 .ركنملا لعفي يذلا بناجو ءدعاب يأ :نياب )١(
 .دئادشلا :تارمغلا (0)

 .ظفاحلا :زيرحلاو ءأجلملا :فهكلا (")

 .ههوجو لضفأ رايتخال هلعف لبق رمألا يف يأرلا ةلاجإ :ةراختسالا (5)

 .اهنع ضرعت ال يأ :ًاحفص اهنع نبهذت ال (0)

 . كلذ وحنو ةذوعشلاو رحسلاك هملعت قحلا نم نوكي ال : يأ (1)
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 ا"
 يومألا رصعلا

 «'(ىليل نونجم) حولملا نب سيقل 2')ةديصق - ١
 (ليوطلا نم

 2 هم 5 ظ - . #6 2

 ايمان نيهللا ىلع ىفخت ال ءايأو ٠ ”انيلاوبخلا نيسنلاو قليل ثّْركذيت

 .اهدشنيو آلإ  هسفنب ولخي ال ناك هنأل «ةسنؤملا» ةديصقلا هذه ىمست )١(
 ,يرماعلا ةعيبر نب بعك نب ةدعج يني دحأ حولملا نب سيق :لاقيو ءذاعم نب سيف وه : ىليل نونجم )١(

 ىليلو نونجملا ناكو .انونجم نكي مل هنإ :لاقيو .هقشع ةدشب هلقع باهذل نونجملا هبقلو دجن نم

 اربك ىتح كلذك الازي ملف .نايبص امهو .مهبلا نايعري هتبحاص (يرماعلا دعس نب يدهم تنب)
 :كلذ يف لوقي ءهنع تبجحف

 ُمجحاهيدث نم بارتأللٌدبيملو | ٍةباؤذ ُتاذ يهو ىليل ٌتقلعت
 مهبلا ربكت ملو ربكن مل مويلا ىلإ اننأتيلاي ٌمِهبلا ىعرن نيريغص

 «ثيدحلاب هريغ ىلع لبقتوءهنع ضرعت تناكو .ثيدحلا ولح ءراعشألل ةيوار ءاليمج ًافيرظ ناكو
 :تلاقو هيلع تلبقأف .؛كلذ هيلع ّقش ىتح

 ةدييقش يهتم دع لك -افسنم. نيالا ”ةييظم. ”انالنك
 ٌنيفد يوه مث نيبلقلا يفو اكذرأ .' انمي ٠ .نرووعللا» انتل

 بح نكمتو «قافأ ىتح «ةعاس كلذ ىلع ثكمف ؛هيلع يمغأو ةديدش ةقهش قهش نيتيبلا عمس املف

 بهذ ىتح راعشالا دشني ههجو ىلع ماهف .هنع اهبجح اهابأ نكلو .هبحاص بلق يف امهنم دحاو ّلك
 ىقلم دجو نأ ىلإ ءزاجحلا يف ًائيحو ءدجمت يف ًانيحو  ماشلا يف ًائيح ىريف .شحولا عم ماهو .هلقع

 «ءارعشلاو رعشلا : يف هتمجرت رظنا .م 5888/ ه 74 ةنس يفوت .هلهأ ىلإ لمحف تيم وهو راجحأ نيب

 . ةقرفتم عضاوم يف هناويد :ًاضيأ رظناو .(ةفاقثلا راد ةعبط) .194 - 5/7 يناغألاو .714 00 ص

 لع



 هَلْظ ُتْرَصق حشرلا لظك موسيو

 يتبْحْصَو ىليل زان تحال َنيدمشب
 بكرك ٌةحمل : موقلا ٌريصب ٌلاقف

 ىضغلا عطقت مل موقلا باكر تْيلف

 ٍةَمهُم يل ةجاح نم مك ليل ايف
 سلا ينايكتت ال نإ يقيلع
 ًةبابص لإ َعافْبألا ٌفرشأ امف
 امدغعب نيتيتشلا ُهَللا ُمّمجب ُدقو

 / ا
 ينْنإ :نولوقي اماوفأ هللا احل

 ٍدََصْوُم تاذ يْمو ىلْيلب يدهمتو

 لولب ٌبشف

 ٌتدعاست ىلُؤلل ٍتاراج ُهَّللا ىقس

 ّىنغ الو راقفا ىليل نيون ملو

 "يطا ديول قب
 "”ايجاونلا ّيطملا ىجْرَت ىضغلا ٍتاذب

 "9اَينامي ًادّرف ليللا ٍداوس يف ادب
 ؟يلادبف اهؤوسف“ ماس ايلعب

 «”'اهيلايل ٌباكرلا ىَقاَم ىضغلا َتْيلو
 ايهام رْدأ مل ,ليللاب مكّتمج اَذِإ

 ايل ىكب يعمد ٌُتفزنأ اذإ ًاليلَخ
 يراد ل املا ةينلا

 اًيقالث ال نأ نظلا لك ٍنانُطي
 («”ايفاش بحل رهّدلا َلاوِط ُتدجو

 0 الا نفسلاعب اكولع ارض
 ايه امك يداؤف يف ىليل ٌقالعأو
 فهذا يانج
 «ايلاطملا َنللتحا ثيح ىونلا نهب

 0م لا تا ح يوتا

 .هتبوبحمب هنع لفاغ وهو رم هنأل ؛رصقلا يف : حمرلا لظك )١(
 هبشخ لثألا نم رجش ةاضْغ» هنم ةلحاولا : ىضغلا تاذو «ترهظو تناب :تثحالو . عضوم :نيدمثلاو (؟)

 عمج :ايجاونلاو .قوست : ىجزتو .دجن ناكس :ىضغلا لهأو عضوم :ىضغلاو .بشخلا بلصأ نم

 .اهبكارب وجنت ةعيرسلا ةقانلا يهو ةيجان
 .نميلا ةهج نم :ايئأميو .بكوك ةحمل هذه : يأ هذهد هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ :بكوك ةحمل (؟)

 .*ءيش نم الع ام لك :ايلعب (5)
 .اهب اورفاس نيذلا ىليل موق :موقلاب دارملاو , مهاياطم : موقلا باكر (5)

 , عفترملا ناكملا وهو .عفيلا عمج : عافيالاو . مهبكر رظنأل الإ اهولعأ ام : عافيألا فرشأ ام (5)
 . مهنعلو مهحبق | وق ةقز : 5 ٠ ًاماوقأ هللا احل (
 .داصإلاو دصألا عمجلاو «ريغص سيمق قدصالا هسيلأ : هدصأ ن0

  اهءالطأ .شحولا اهيف ودغت عضاوملا :ايلاطملا (4)



 ادماج ءاننبك ةتنع وقالو

 ينلا ُكلمأ ال ِهْللاو ال ٌيليَح
 اهّبحب ينالتباو يريغل اًهاضَق

 لوف ءايمبت نأ يئاسعت ريب

 ٌتضقنآ دق انع ٍفْيَّصلا ٌروُهُش يِذَهَف

 ا يلا شا نابع لك
 مهلاح هللا ٌنسحَأ ال ممل 0-0

 َلَّري ملف ىليل ٌّبُح ولأ ٌتْنك دقو

 اهنّيبو ينيب ٌبُحلا وس ٌبر ايف

 هب ىَدَتْهُي يِذلا ٌمُجنلا ٌمَلَط امف
 - - 6 ع

 ادب الو قشمد نم اليم ترس الو

 ٍةَيمَس ْنماهل يدنع ٌتيمُّس الو
 اهِضْرأل ٌبونجلا ٌحيرلا ِتّبه الو
 اهتالب اومُحتو ىليل اوُعنْمَت ْنِإِف

 ايا ينأ ِهَّللا دنع ُةّهشأف

 انريغل اهني ٍفورشملاب هللا ىضق

 كلام ماب ٌتْلَمُأ يذلا ذا
 قليل دعب ًةلْبل يلامُألا ُدمكأ

 7 هرم هل
 85 تويبلا نيب نم جرسصخاو
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 )١( ةنسه :ادعلجو .طسولا ةمخض ةأرما :ءادبك ,

 . ماشلا فارطأ يف ريغص دلب :ءاميت (1)

 . يدوهع اهعطق :ايلايح ىليل ميرصت يف (؟)

 .دهعلا ماربإ يأ : ماربوإلاو .دهعلا ضقن : ضقنلا 4)

 . ىليل يأ اهمساب ىمست :ةيمس (0)

 )يل اهنضّرع مث ىليل ةبشلل

 ايل ىضق ام الو ىليل يف ُهَللا ىضق

 «”ايسارملا ىقلأ ٌفيصلا ام اذإ ىلْيلِل

 ايِل ىَدَتْما ٌتْومرضح ىلعأب يراد
 © اهلايج ىليل ميرصت يف ظحلا نم
 (© ايتالَع ىتَح ُماَّرِبإلاو ضْقنلا يب
 ايل الو ٌيلنع ال ًافافك ٌنوكي
 ان اعرفك اًمّيع الإ حبلا و

 ايلادب الإ ماشلا لمأل ٌلْيهُس
 ؟*ايئادِر يعمد لب الإ سانلا نم

 ايناس ,حسيرلل تي الإ لسألا َنِ

 ايل ىضق 5 مارغلاو , م ٍقْرُلاِبو

 «9ايداؤف 0 و ييس روف ٌباشأ

 ايلايللا ُدمأال ًارهد تشع ّلقو

 ايلاخ لّبللاب ٌسفنلا ِكنع ُتَّدَحَأ

 .سأرلا بئاج وهو «دوف ريغصت : يديوفو « ىليل ةينك : كلام مأ )0(

١١ 



 اهّوحن َتْمُمي ٌتيَّلِص اذإ ياذا

 اينهنيح هدتكلو كارسشإ ىبءانمو
 52000 0 59 ع

 ايش قلات اهانوتألا نجا
 27 5 ع 2 2

 ىنملاو ماسلا رغبكا ىليل يليلخ

 كاف ةئامح اي ينيك دق يرسل

 امّدَعَب شيعلا وحلا ام ٌىليلخ

 ينّنأ ٌُمعزت مث ىليل ٌمرِجُي ع 09 25 0 0 9
 ٍةبابص يليلخ اَنِيَلْتِه َرَأ ملف 3 مه 9 م

 ئرت الو ءافللا وحتن ال نةلباخ
 527 2 5207 .٠

 ىنملا ضرصعت نا ةيحلا ينإو

 رماع نونجم لع : سانأ لو
 .ٌء

 ينّياصأ مايهلا ٌءاَد وا تال

 كلام 0 0 لاطتسا ام اذإ

 لزت مل ِكِيْيَعِب ؛ يِنْيَع ثلحتكا | اذإ

 يكشيع ِتْيَقشأ َتْعِش عش ِتْعِش ْنِإ ىتلا ِتنأف

 )١( يتلبق اهتلعج :اهوحن تممي .

 ن7 ل 3 نإ ل

 ("'ايوادملا بيبطلا اَيعَأ ىوجلا َمْطُعو

 اننناذتا ةفم ناك وأ ةنهستا و

 ايب اهلاَذ نمف وأ ىليلب يل ُنمف
 «0ايكاوبلا َنويعلا ِتيكبأو ٍقيقْع

 (ة)ايل ىرتشُ الو ىَرشُت يتجاح ىرأ
 انيبام نسانلا ىلع ىفكي الو ٌُتْولَس

 ايفاصت يداعألا مغر ىلع ّدشأ

 ايقالت ٍناَوُجَرَي الإ نيليلخ

 «”ايل ىنملا يف يضّرعت نأ وأ كِلْضَوب
 مل ىنأ :تلق ارلص 0

 ايبام كب نكي ال ينع كاي
 ؟ةايناشو تايضاقلا ايانملا 79

 ””ايِداؤف نع ةَرْمَغ ْتْلَجو رشح
 ايلاب ِتمَعْنَأ ِتْدِش ْنِ ينلا ٍتنأو

 نيك

 .قشعلا وأ نزحلا نم دجولا ةدش : ىوجلاو .اهل ىّلصي ةهلآ اهنأ ينف داقتعا يأ : كارشإ يب امو (5)

 .هعّسوف ًاميدق ليسلا هّقش ءام ليسم لكو يداولا وه : قيقعلا (7؟)

 . يريغل عابت :ىرشت (5)
 كنم لانأل «ينامآلا يف يل يمّدقُت نأ وأ كلاصو ىنمتأ نأ لجحخأ :لوقي .كنم يحتسا : كييحتسا )0(

 . ينم ًاففعت ءًالاصو
 ىنأو .ّلعل يف ةغل : لع (5)
 . ىليل ةينك :كلام مأ (7)

 .ةدش :ةرمغو .تفشكتا :تلج (8)

 .نزح :ىثرو .لوزهملا مسجلا :وضنلا (9)

١ 

 . هولس داعبتسا هئم دصقي ماهفتسا وهو ؟فيك :



 ينئيار ٍءاضفلا ضزألا يف ترس اَذإ
 ْنَكَت َْنِإو ًانيمي تناك اًذِإًانيمي

 6 يب امو يِشْعَتسأل ينإو

 0 تناو انكجلاا نحت اذ
 ٌتحبضأف يداؤُف يف يقْوُش ٌران ُثكذ

 اوُجَّرع َنوناميلا ُبكرلا اهيأ الأ
 انَدْعَب ٌنامعَت لاس لَم : مكلئاسأ

 امُتجِه نامعَت ني ْيَئامَح اي الأ 2 هه
 نك ملو يبحص طْسو ينام ئيكبأو

 ابّراجت ٍناَتيِرْمُفلا اهّيَأ ايو

 ايِلاَمو ىليللام يرغعِش َتْيِل الأ

 ىرت الأ ىليلب يشاولا ات الأ

 ٍِكلام ماي ٌبابحألا َنَمظ نثل

 انين نإ انين اييفذ ]2و

 00يلاجخ ليني نأ يلو ٌمِئاَصأ

 «9ايلامش نع ىّوهلا ينئِزانُي ًالامِش
 ©0ايلايخ ىقتلَي ِكنم الايَخ لعل
 ايِقاَر ٌرهّدلا اهل ىفلأ ال َينأو

 «ايداه كاركذب اناياطَمِل ىفك
 «0ايِداؤُق يف ٌمَرْضتسُم ٌجهو اهل
 ©"اينامي اًناوَم ىَسْمَأ ٌدقف اَنيلع
 («0؟ايداو نامعن نطب اَنّْيلِإ ٌبُحو
 ايل 7 انك ىوهلا يلع

 اخ تْنُك ول نيعلا ٌعوُمد يلابأ
 هاينالُنَع اميز  اهعشلب
 ايناعبئاف اَضَعلا لالّطأب ًاقاحل

 «0ايِنالَع بيش ٍدعب نم ابّصلل امو

 ايشاو ّتنأ ّنمل وأ اهيِشَن نم ىلإ

 ©” بداّرَف ينيذلا ٌّبحلا َنعَظ امف
 .هلازهو يمسج ةفخل يلباقم ليمي نأ هلياخأ : .... عناصأ )١(

 .هتهج يف تناك اذإ انيمي ليمأ :ًانيمي تناك اذإ انيمي (1)
 . مانأل ىطمتأاف ساعنلا بلطأ : ىشغتسال (1)

 ١ .ةملظلا يف انرس :انجلدأ (5)

 .تلعتشا :تكذ (0)

 .هاوهن نم :اناوهو .هبحن نمع مكلأسنل انيلع اوليم :اوجرعو .نميلا ةهج نم نوتآلا :نوناميلا (1)
 . معن لثم حدم لعف :انيلإ بحو .داو : ثامعن (7/)

 يهو ةيرمق : ىثنألاو « ٌّيراَمَقلاو رْمْقلا عمج : يرْمَقلاو ني يأ ء اذكب هلنذع لاقي :ايناللع )م(

 .ةيوحبملا ىلإ ليملاو ةوبصلا :ابصلا (9)
 . ىليل ةينك : كلام مأو . لحر :نعظ )١١(



 يِل اهّّنَز امك اهْيدْيعب ينزف ىّنملا يه ىليل تْرِيص ْذِإ ٌبر ايف
 اًيهاوُدلا ُتيقل دف ىلياب يف اهلسفأو ّيلإ اهضمِيف الإو
 ايِراَط سأيلا ىلَع ىليل ْنِم ُتْنُك ّنِإو ُهَسْفَن ُْرملا ُلَعْفَي ىلبل ,لثب .ىَلَع
 )يل ارفختساو َنافكألاو شْعْنلا يل ابّرقف ىلِيلِب اوئض نإ يلياخ

 1١75 - ١5 ص ءىليل نونجم ناويد -

 ©©ةَءاجفلا نب ٌيِرطق ةديصق - "

 ةعاجشلاو ةسامحلا يف
 (رفاولا نم)

 ©©ىعارُت ْنل كيو لاطبألا َنِه ًاعاَعَش تَراط ٌدقو اهل لوف
 «يعاطُت ْمل ِكل يذلا لَجألا ىلع موي ءاقب ٍتلأسْول ٍِكِنِإْف

 اهب اولخب : ىليلب اونض )١(
 نم ًالطبو جراوخلا نم ًاميعز «يميمتلا ينزاملا ينانكلا ديزي نب نزام نب ةءاجفلا نب يرطق ناك (5)

 ةماعتو) ةماعن وبأ يهو «برحلا يف ةينكو دمحم وبأ يهو ,ملسلا يف ةيلك : ناتينك هل تناكو « مهلاطبأ

 ًاييطخخ ناك دقف هرعشو «هتيسورفو .هبطخلب فرع  نيرحبلا نم برقلاب «رطق» لهأ نم وهو . . (هسرف

 هيخأ نع ةباين قارعلا يلو امل ريبزلا نب بعصم نمز جرخ ءًاقورعم ًارعاشو ءًاعاجش ًاسرافو .ًاروهشم
 هيلع مّلسيو «لتاقي ةنس نيرشع يرطق يقبف . ه "15 ةنس بعصم ةيالو :تناكو .ريبزلا نب , هللا دبع

 رهظتسيو مهدري وهو «شيج دعب ًاشيج هيلإ ريسي يفقثلا فسوي نب جاجحلاو . نينمؤملا ةرامإو ةفالخلاب
 :رظنا كلذ ريغ هتافو يف ليقو .م 191// ه ال8 ةنس تامق هذخف تقدناف هسرف هب رثع :ليق . مهيلع

 ناك هنإ :لاقيو 7٠١ -7١١. /ه مالعألاو ١/"-87". نيببتلاو نايبلاو . 47"« ١/ نايعآلا تايفو
 :رظنا .ًاكسمت مهنيدب مهنسحأو سانلا عجشأ نم تناكو .ميكح مأ اهل لاقي جراوخلا نم ةأرما هل
 . 724/١ يزيربتلل ةسامحلا ناويد حرش

 :ًاعاعش تراطو . عّرَملا يف ةغلابملا هانعمو ءلثم اذهو ءقرفتملا : عابشلاو . سفتلل لوقأ يأ :اهل لوقأ (؟)
 : ىنعملاو . فوخلا وأ « رفلا وهو عورلا نم : يعارت نلو . ًاديدش ًافوخ تفاح : يأ .فوخلا نم تددبت

 يعجشتإ نكلو « يعزفت الو يعارت ال كحيو .لاطبألا فوخ نم ةقرفتم تراط دقو «سفنلل لوقأ

 نأو ءرّدقم لجألا نأ عزفلا ترعشتسا امدعي  اهايإ هفيرعتو هسفن هعيجشت ركذي هنأ يأ . يربصاو

 . يلاتلا تيبلا يف اذه حضويو .هقحلت ال ةدايزلا

 ىمسملا لجألا نع ةدايز اهلجأ يف اهل حسفي نأ تبلط اذإ سفنلا نأ : ىنعملاو . موي ةدايز يأ : موي ءاقب (5)

 .اهبلط باجي ال اهل

1١ 



 © ءاَطَعْسُمِب وللا ُلِيَتامف نم ٍتْوسَملا لابجم يف أربصت

 0 عاَرِْلا ريشا يأ ْنع ىَوَطُيف رع بوكس ٍِءاقبلا ٌبْوث الو
 9 اذ ,ضألا ٍلضأل هيعاذق 0 لك ا ِتْوَمْلا ين

 «* عاطقا نيل ٌنوُنَمْلا او را ا 1 نمو

 * ءاَمَملا ٍطَقَس ْنِم ٌدَعام اَذِ ةقايَح يف ريح ِءْرَملِلاَمو

 .70- 74/١ يزيربتلل ,ةسامحلا ناويد حرش

 1 2”رَمْعَم نب ليمج ل ةديصق -
 (ليوطلا نم)

 ع نيس اي ناونت ًارهدو ديدج بابشلا نافير تيل هلأ

 .تيبلا وأ ًاربصل ًاديكأت ةيناثلا ًاربصف )١(

 .هل فوج ال هنأك .هل بلق ال يذلا ,نابجلا لجرلا انه :عاريلاو .ةلذلا : عونخلاو .ليلذلا : عنخلا وأ (؟)

 نإو.نابجلا نإ :لوقي .اهل فوج ال يتلا ةبصقلا : عاريلا لصأو .هانعمب هنأل نابجلا ناكم عاريلا عضوف

 . ىوطيو هنع عزنيف فرشو زع بوثب سيل هنإف «ةايحلاو ءاقبلا بوث سبل
 .توملا ليبس كولس نم هرمع لاط نإو يح لكل دب ال هنأ ينعي : يح لك ةياغ (1)
 نم هيرتعي ام مأسي يأ : مأسيو .ًامِرَه تام ًاباش تمي مل نم : يأ ةّلع ريغ نم تومي نأ : : طابتعالا (5)

 ,موي يف ّدب الو .ةايحلا فيلاكتو .رمعلا لوط نم مئسو ّلم ًاباش تمي مل نم نإ :لوقي . مرهلا فيلاكت
 . لجألا عاطقناو توملا ىلإ هملسي نأ مايألا نم

 هدوجو نيب قرف ال يذلا ءيشلا وه وأ .هفاتلا ءيشلا :عاتملا طقسو .ةادألا :عاتملاو .ءىدرلا :طقسلا (6)

 يف ةيافك هدنع نكي مل اذإ ءةايحلا هذه يف هل ةدئاف.ال ءرملا نإ :لوقي .هيلع ةعفنملا فقوت الو همدعو

 .ةايحلا كلت نم هل ريخ ذئنيح توملاو تامهملا

 ىنكيو «يرذعلا رمعم نب ليمج ىمسي اذهلو ةرْذُع نم . . .ثراحلا نب رمعم نب هللا دبع نب ليمج (5)
 اهب نتتفا ءأضيأ ةرذع نم يهو . ةئيثب هتبيحاصو .كلذب نيروهشما برعلا قاشع دحأ وهو .ورمع ابأ

 يف هرعشو .حدملا يف ليلق رعش هلو ءرخفلاو لزغلاو بيسنلا يف هرعش رثكأو «ةريثك دئاصقب اهصخو
 «يفنلاو نامرحلاو تنعلاو نزحلاو ملألا هبح ليبس يف ىقل دقو .رهاط .فيفع .قداص «قيقر لزغلا

 رصم ىلإ أجل مث . ماشلا فارطأ ىلإ اولحرو (ةئيدملا يف) ىرقلا يداو يف ةرذع ينب لزانم تناك ثيح

 47 ةنس رصم يف تامو «اليلق ماقأف ءزيزعلا دبع همركأف .ءناورم نب زيزعلا دبع ىلع ًادفاو

 رعشلاو .7174 534 23548 ص ءءارعشلا لوحف تاقبط : يف هرابخأو هتمجرت رظنا .م/01/ ه

 :رظناو . 178/5 مالعألاو .(ةفاقثلا راد ةعبط) . 5٠/4 ١55 يناغألاو 77١-78. ص «ءارعشلاو

 ٠"7. -ه ص «ةنيثب ليمج ناويد ةمدقم

 . ىضم : ىلوتو . هلضفأو هلوأ :بابشلا ناعير (7)

١6 



 أ ءكرعن قاسم
 اهلوق سنا ال ءِيايشألا م .سناامو

 ىرست يتلا ٌنويعلا الول :اهّلوق الو
 ٌّنطاب ٍدجولا ّنم ىقلأ ام ءٌيليلخ
 ةردع تر نأ يللا قرأ كفألا
 يلتاق ٌةَنِيباي يبام :تلق اذإ
 [هب شع ىلقع ضعب يدر :ثتلق ْنِإو

 ةمالس َنيثب اي «يزاوجلا ِكْنَرَج
 يمّلغاف ءِكنيبو ينيب :اهل ٌتلقو
 ًادلاتو ًافيرط ُمُكيْبُح ناك دقو

 اهتيبو ينيب لصولا ضوُرَع نإ
 اهدمنو ٌيِرظتناب يرمُع ٌتينفأو

 اهنيبو ينيب ءسانلا ةاشو تيلف

 و
 يآ

 دييعو نيلكماانم ذإو ءُبِمرتَف
 ©0؟ُديرُت ٌَرْصِمَأ :يِوْضَن ْتبْرُق دقو

 دودج كتّدف .ينرِذعاف َكَترُرل
 (8لنيهش .ءاذعلا 'ءنشخأ انج نيو
 ©0ديِزَتس ءانتيب ُتطش ٌزادلا اذإ

 ديزيو .تتباث :ُتلاق ءّبحلا نم

 !ًديعب كلم لاذ :ٌتلاقو ْتْلوت

 1 يبي ايف انونح الو

 ©0ٌديمح وهو ناب ليلخ ام اذإ
 ©0وِهُتو هل ٌقاثيم هللا نم

 «0ٌريِلَتو ٌفراط الإ ٌبححلا امو

 ”اووؤكل ءىنملاب ُهَتلْهس ْنِإو

 ٌديدج وهو رهّدلا اهيف ٌتيلبأو
 هلل 7

 .ةرماضلا ةليزهلا يتقان : يوضنو .ءايشألا نم : ءايشألا م(١)

 .ةدوملاب صتخملا قيدصلا :ليلخلاو .هيبحاص مهدحأ بطاخي نأ برعلا ءارعشلا ةداع نم : يليلخ (1)

 .سمشلا عولطو .رجفلا نيب ام :ةادغلاو .ديدشلا بحلا :دجولاو .هبّرقيو .كلذب يل دهشي :ديهشو
 المأ هب مهضعب هحصن يذلا قارفلا دعب ةرازغ دادزتس هعومد نأ مسقي :ةعمدلا ةربعلاو ,تدعب :تطش ()

 .بحلا نم صّلختلا يف

 .ديزيس هنأ :ديزيو .قاب :تباث (؟)

 . حيرتسأل ىنفيو اهبح يضقني : يأ . ىنفيو « يضقني :ديبي (©)

 تثئفوكو .تلعف ام ءازج تدجو : يأ ,ةأفاكملا يهو «ةيزاجلا اهتدحاو : يزاوجلاو ,كتافاك : كتزج (1)

 .ركش :دمح نم ةغلابم ةغيص :ديمحو . قراف :نابو .ةمالس
 .قاثولاب دودشم هنأك .دهعلا نم ًامكحمو ًايوقو اتباث ناك ام :قاثيملا (1)
 . ميدق : ديلتو . ليذحا : فراط 0

 .ةبعصو ةقاش :دوؤكو . لبجلا ضرع يف قيرطلا : ضورعلا ()
 سانأ :مطامطلاو .ءاملا يف باذأو طلخ يأ فاد نم :فوديو . مامغلا وهو ء يشاولا اهدرفم :ةاشولا ١1١١(
 . مايألا كلت يف اهدادعإو ةيودآلا طلخ يف نيقذاح اوناك ءالؤه نأ رهاظلاو .ةمجعع مهتنسلأ يف

15 



 يقراشو ل رك يف «٠ مهتيلو

 يسن ,لهجلا ن نم ناحل ٌبسحيو

 يوتسيف ٌنهنيب يفرط ميقَأَف

 ليل نتيِبَأ له .يرعش َتيل الأ
 اهُحاير ٌلظ ًاضرأ نبه لف

 1 ٍرْمَّدلا نم ىدعس ْنيَقلَأ لهو
 قرفت دعب ٌُتاتشألا يقتلت دقو

 م لش ٌهالَغَأ افرح ْنَرجْرَأ لهو
 م اس#ع

 هزويستا ناك 0 5

 هه ه8

 ب ىلإ 000 ا فيت

 (” ُدويُقو مهل ٌلابكأ ٌفَءاضُت
 مورا تعط َّيُماَيِ «ٌتعج اذإ
 ©""كيعب ٌنهنيب نوب ٍرْدصلا يفو

 !ُديعسل ّنَذِإ ينإ ؟ىرقلا يداوب
 «0؟ُديِتو ِتايِواَقلا ايانشلاب اهل
 © ؟ُديدج ِءافّصلا لبح ّنِم ْثَر امو
 دسنعت يهو تاحامحلا ُكٌّردَت دقو

 وق مِهِاَوَس اهيرابت ءقّرَحِب
 52 0 رطسلا كالُم راج اذإ

 فريج نحللا نؤكاقك ردو
 10 و حاشوللا ّىط هاب

 0 م

 )١( ميظعلا ديقلا وهو .لبكلا اهدرفم :لابكألاو .هحابصو موي لك ءاسم :قراشو ىسمم .

 .نيرمأ نيب ريبكلا قرفلا :نوبلاو .هتارظن دصقي : يفرط (1)
 مث ةعاضقل لزانم هيف «ةريثك ىرق هيف ةنيدملاو ماشلا نيب داو :ىرقلا يداوو .فرعأ ينتيل : :يرعش تيل (7)

 . ةبحألا ميقي ثيح «ىرقلا يداوب تيبي نأ ىنمتي انهو «.ةرذعو ةنيهج

 يتلاو ةيلاخلا ةرفقملا ضرألا: تايواقلاو . ضرألا نم ٌجوعاو ىنحناو ىوطنا ام يهو ؛ةينثلا عمج : ايانثلا (5)
 .ديعب نم يرودلاك يتألا .ديدشلا توصلا :ديئوو.رطمت ال

 . ىلب :ثر (5)
 ةيلاعلا ةقائلا : ةالعو 0 ةقانلا 3 فرحلاو :اهنرطأ يناكو اهب ًاحئاص ا ومال ا )0

  .ءادوقو دوق: اهدحاو .ريسملل ةللذملا 5 قيال قونلا : مهاوسلاو

 ىلع ةعيرسلا ةيلاعلا هتقان قوسيس ناك اذإ امع ًاينمتم لءاستي . عفترملا ناكملا وهو :زشنلا عمج :زوشنلا (1)
 ام ةرثكل ريسلا اهدهج ةقان رهظ ىلع هضرغ ىلإ ريسي هنأ ديري هلعل وأ .فوخلا دشأ فيخم قيرط
 زايتجا ىلع نيرداق اوداع ام نيذلا مهو هءارو مهاقبأو مهزواجتو مهب رم :قيرطلا كاله زاجو . تراس
 .ةرعولا ةرفقملا ضرألا كلت

 .صرق وأ + ماحتر نم ةدئاملا :روثافلاو .شحولا رقب نم عيطقلا :بربرلاو . ةيشحولا ةرقبلا دلو :رذؤج (0)

 , ةضفلا :نيجللاو .سمشلا

  ةوخإ ءاسن :اهتافلسو .اهلايذأ ةراج ٌةلهمتم يشملا يف ةيخرتسم يأ .ةمامحلا يشمت امك يشمت :فيزت (9)



 ًارئاز ءرهدلا نم ًاموي اهتثج اذإ

 ينتجيو «ّياوَه نع يضغُيو ُدصي

 اهلئمك ًائيرق ايندلا يف طْعي نمو
 اهتيقل ام اذإ ينم ىوهلا تومي

 ةوزغب «ٌليمج اي ُدِهاج :نولوقب

 يتشيع خمر يسال ُنسحأو

 دمع ةملابقا» ليل ثركذم

 ْلّزَي ملف ءًاديلَو اهني ىوهلا ُْتَقِلَع
 دركذ لإ ْنالَحلا َرِكُذ امف

 هدو ُتكرْنأ دق :ٌتلاق ٌترّكف اَذِإ

 اهتحت ٌفدوص ءاشحألا شكت ولف

 8 0 يذ ماي ين ملأ

 ليل ةئنيقت : ةليكب اورق يدا لهف

 3 ١
 )2 !ةودِص .نيديلا 0 ضررعت

 اودع اياه اجود
 0 قفا: ف انديغ لقت

 0ٌديِشَر ةايحلا شيع يف كبلذف

 هدف اونناب ا انكم
 د ب

 ُدوُعُف ٌنُمَو ءامْوَي يب جيه اذإ
 «©9ٌليعب ٌراَرَملاف ءاَماوت تطشو

 ُديزَيو اهب يمني مويلا ىلإ
 ٌدوجت ٌفوَس ٌتلق آلِإ لْخُبلا الو

 !ًدوجأ تفيكف ءيلخُب ينرض امو

 نو ةرعط بح ةَنْثَبِل

 توُدولَص ِتنأو ٌمكاركذ ٌكجاضُأ
 ؟ٌدوجنو اهُدو نيانل ُدوجت

 :حاشولاو .اهجوز ةوحإ ءاسن ةدصاق ريست يتلا ةأرملا ةيشمب ةيهابم اهتيشم هبش .اهجوز -

 .زازتهالاو ليامتلا ةريثك :دويمو .اهيحشكو اهقتاع نيب ةأرملا هدشت رهاوجلاب عصري ضيرع جيسن

 .ةريغلاك هاوسو بضغ نم ةدعر هتباصأ نم :نيديلا ضوفنم )١(

 . عنميو

 صضرعي :دصيو .اهجوز ديري هلعلو 3

 . هعفدو هذعبأو هأحيت يأ :بناجمو . اهرجهأ :اهمرصأ )3

 .قفوم :ديشر )١9(
 اهيوني ةديعب ةلحر .دعبلا :ىونلا :اهاونو .تدعي :تطشو .قشعلا هذه يذلا قشاعلا :ديمعلا (4)

 .رفاسملا
 .ديدجلا :ديلتلاو . ميدقلا :فراطلا )0(

 يف قلعت رمتلا ةاون قش لثم قش اهطسو يف ءرحبلا نم جرخت راغص تافدص «ةعدولا ةدحاولا : عدولا (3)

 :دولصو .ءايشألا هذهب نيزتت يتلا هتبيبح دصقب :عدولا يذ مأو .نيعلاب ةباصإلا عفدل وأ ءةنيزلل قئعلا
 . نيلت ال لخبلا ةديدش



 (ُديهش يلع لاض يف ٌكقربف | يرتمي ةتيثب يّبح يف ناك نمو
 . 45 - 47 ص «ةئيثب ليمج ناويد - :

 ؟ريبزلا نب بعِصم حدم يف 2'”تايقرلا سيق نب هللا ديبع ةديصق نم - 4
 (فيفخلا نم)

 0 0 5 85 لكلا ل 3 م - 0 سل ره ا 8س

 56 5 5 ها م ل

 ءاذفألا تنمشتو .نئرفق كن ب يف ُلئابقلا عمتك لِ

 ةتيفدا تان دق هانا نبم>» قلل ا ءاعم يِوَتْمُملا اهي

 «كاقب ّيَحِل مُهَدْعِب ٌنكيال  لشيرق ٍدالبلا َّنِم عيون ْنِإ

 *ءاعّرلا اهئع باغ بنزل منع اونئاتك اننا كرك ئفشت وتل

 ءانيتثالا تنل ننتب كب لا نأ َرْيَغ ٍدْلَخُم نم ىرت ْلَم
 ًءاضقلا ُنوكي ٍدغ يف الأ رس مّدلا َبَعر ٍدغ يف ٌُسانلا ُلُمأي

 ٌكارُملا كانجااتل يرجيو سس املا اندشي نينما لّزنمْل

 نأ : )1١78/4(: يناغألا بحاص يوريو .ىرقلا يداو يف عضوم :لاض يذ ءاقربو كلشي : يرتمي )١(

 اليل اثداحتف «لاض يذ ءاقربب اهيقل نيح ةنيثب ليمج دعاوف .انل ةمأ ٌليمج ٌعبتي امنإ :اولاق ةنيثب طهر

 ءانحبصأ دق نوكن نأ ةفئاخ انأو .تكئش ام : :تلاق ؟يدقرت نأ كل له : اهل لاق مث . ارحسأ ىتح ًاليوط
 ملف ءاهعجضم يف تحبصأو «بهذلق هتلحار ىلع ىوتسإو ٌلسناف «تمانو ءاهعسضأ مث هيناع اهيسوت

 .ىرقلا يداوب .لاض يذ موي يف ليمج ةلحار خانم دنع ةدقار اهب الإ ّيحلا . عري

 تايقرلا ىلإ بسن دقو «شيرق نم بلاغ نب ّيؤل نب . . .ةعيبر نب كلام نب حيرش نب سيق نب هللا ديبع (1)

 لزغأو ًالزغ ناكو «نييمالسؤلا نم ةسداسلا ةقبطلا نم وهو .ةيقر ًاعيمج نيمس ةوسن ثالثب ببش هنأل

 ببشي هّللا دبع ناكو .حدمي الو وجهي الو «لزغلاب حرضي رمع ناكو «ةعيبر يبأ نب رمع رعش هرعش نم

 لئاقلا وهو «نييومألا مجاهي ناكو ءهدئاصق ررغب مهصخ لقو نيبزلا لآ ىلإ هعاطقنا ناكو . .حرصي الو

 ْ | :ناورم نب كلملا دبعل
 .كاودألا كّريغ  ٌّنتيمت ال ًاظيغ كئادب ٌتّمف ءانيضردق

 دبع لأس مث هللا دبعو بعصم «ريبزلا ينبا لتقم دعب ةفوكلا ىلإ فرصنا مث ؛ةنيدملا يف ًاميقم ناكو
 .ءارعشلا لوحف تاقبط : يف هتمجرت رظنا مال ء/ه م6 ةنس يفوت هئمأف «هشمؤيل كلملا

 .197/5 مالعألاو . (ةفاقثلا راد ةعبط) 1957109-٠١١ 0-1 يناغألاو . 506 - 747 ص

 هيخخأ يدي نيب شن .ةالولا دحأ مّللا دبع وبأ « يشرقلا يدسألا دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نياوعصت(9)

 ةنئس لتقو هيلع رصتناف ءاشيج كلملا دبع هيلإ هحو «ةرصبلا هآلو «ريبزلا نب , هّللا دبع

 .(؟غا//ا/ مالعألا) .م5950/ هال
 . كلهت : عدوت ()

 .ةاعرلا اهكرت اذإ بائذلل متغلاكسانلا ناكل. شيرق تبهذ ول: لوقي . يعارلا عمج : ءاعرلاو . بهذت: يفقت
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 ربت ىلع ءانسلا ونه تكن رك

 َدَّصلاو يملا يتلا اَنِب نْحَن
 انه ٌةَرْمَح بارخألا ُليِيقو
 ْيَحاَنَجلا وذ ٌرَفْعَجو ّيِلَعو
 لا ّلوسر ٌباجأ يذلا ٌرِيْرلاو
 رك ام ةَمْوَد نبا 7 يذلاو

 ُيّسلاب ُمُهيِرْضَي َقاَرِهلا َابأف
 لا ىبأيو َكولْنَمُي ينك ايف
 ليلا كلحمبب :ةئارذإب ادم

 هَتْنِإورْيَخِب ْلْرَنال شعت نإ
 للا نِم ٌباهِش ٌبَعْضُم امْنِإ

 دا كفو روتمالا نبك هللا نيني

 20704 ءامستلاو هللا ا

 9كادهّشلاو ُيِصَولا َكانُم نس
 ا ٌءالَبلاو بّركلا يف هَل

 ٌفوييسلاَو ٌنيطايُشلا يج
 يا

 0 ٍباَّرْضلا يفو اص 5

 ٌءهاشَيو ىَري ينلا الإ ل

 ُهَبَجْنلا هب ُْتْلضُئامِب ُه
 ٌهيّرلا تجر ْذِإ ِهَّللا يف كمل
 "كاملا ٌُلوُرَي ام َلْثِم َلُْزَن كِل
 «0ءاملظلا هِهْجَو ْنَع ْتّلِجت +
 كبيِرُبِك هب الو تَرَرَبَج
 ًاقتالا ُهمَم َناك ْنِم َمَل

 فلز

 .دحأ موي معطم نب ريبج مالغ يشحو هلتق و لوسرلا مع بلطملا دبع نب ةزمح (1)
 .ههجو هللا مرك ًايلع ينعي : يصولاو .بلاط يبأ نب رفعج (1)
 رجاه .ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ هللا دبع وبأ «ماوعلا نب ريبزلا (5)

 . لمجلا موي لتق هللا ليبس يف ًافيس لس نم لوأ وهو ءاهلك دهاشملا دهشو .نيترجهلا
 «يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا : ةمود نباو .هكلم ةمود نبا صغن يأ ناتخملا :ةمود نباو انعم يثياخ)

 ام :هلوقو .هرهاظ يف ًايضفار راص مث ًيريبز راص مث ًايجراخ ناك «بهذم ىلع هل فقوي ال راتخملا ناكو
 .اهعقويف لاتحي مث .نوكت رومآل ةعاجشلا نم ابرض مهلي هنأ يعدي ناك راتخملا نإف « نيطايشلا يحوت
 .لجوزع هللا دنع نم اذه :سانلل لوقيف

 ينو . جئاوحلا يف يضاملا عاجشلا :لاجرلا نم تلصلاو . يضاملا ليقصلا :فويسلا نم تلصلا (0)
 .ناسنإ ّلك هيلع ردقي ال :ءالغ بارضلا

 .رسكي «مزهي .للضي :للفي (1)
 .باحسلا :ءامعلا (1/)

 .تفشكنا :تلجتو «بكركلا :باهشلا 2(



 وُديِرُي موق رد اعل نإ
 نردلا كب هللا ا اَمّدَعب

 ب ْمُهَعْئَيَس تعش و لانجسرو

 ورمع ع ا ىذنلا وذ مهن

 اقفل ةقازتخ لاول طاش

 اولاَرُف اوُلوُر لوسّرلا لاق َنيِح
* 

 ْرُي ْلَمَو ءشْيَرُق ىلع يكياف ِنْيَع
 الَملا ينب فويس ْمُهُقَح رش
 يْنِم ٍةماَقّتلاك َسأَرلا كرح

 كاف انب لح موُدقلا عفو لشي

 ٍتْيَبلْنِمُه ةمّرح ِهَلِل َسْيَل
 الاف ها كلج هنن وح

 ُكَعَي مشل ُلاجي ُهْبَمّرَح
 م م مه 5

 ا ل يل

 )١( ةقرفلاو عدصتلا لازأ :قترلا زرحأ .

 ٌءكقش ٌكقّشلاو صقنلاب كن
 «92ادغألا كبالك ْتّيَمو

 ءاتفلسلاو ةاسفتقلا انتيو ان

 ©0ءاَفّولا ٌبُح َنيح رابلا ٌةَمْضِع
 و2 #0 دى 7 هارب هر ما

 ٌءكيحالا ةكمب مهترثك

 ءهَفحح هيف َسّْيل «َنيَّدلا ٌعَّرَش
 د

 ا ِتْيَعَب نإ تاق ام ٌمِج

 يكول ع عميضب نا َنْوَشْحَي ِِت

 لا انه يرسل تابكت

 ةضشا انماسا امتي نا

 ©غولُملا هْيَلَع ُهُباَجُخ نحن
 ؟9ءاوس هيف َنوُفِكاعلاو َنو5ُ

 6!ِءاَدَصَو ٌرَيَمِحَو ٌماَدْبَو

 «"كانبلا ٌلَقَتْساو ُكْمّسلا ىَوَتْساَف

 موي ملسأ ,ةعازخ نم همأو شيرق فارشأ نم ناكو «بيطخلا ملعألا وه «سمش دبع نب ورمع نب ليهس (1)
 نكسف .«نودتري اوداكو قكم لهأ جاهو لع لوسرلا يفوت نيح ًابيطخ ةكمب كلذ لعب ماقو , حتفلا

 يفوت كانه مهلك اوتام ىتح اودهاجف ماشلا ىلإ هلهأ ةعامجب ليهس جرخو .هنم اولبقو ءسانلا

 . ه 14 ةئس نوعاطلاب
 ىتش تاهمأ ونب :لصألاو ,براقألا :تالعلا ينب ()

 . ةيمأ ينبو ريبزلا نبا
 هّللا دبع مايأ ماذجو كعو مخل ديري .دحاو بأ نم

 .اليل ريست : يرستو .بيشلا هب هبشي «سيبي امدنع ضيبي تبن وهو ,ماغتلا ةدحاو :ةماغثلا (5)
 ءايلخأ يأ :ءالخخأ (6)

 . بوثلا وأ ةطيرلا يهو «ةعالملا عمج :ءالملا (0)

 .اهجراخو ةكم يف نم ديري .هلخاد مه نم :نوفكاعلاو .دجسملا جراخ مه نم :نودايلا (0)

 .رازن نم كعو (نميلا نم) ريمحبو ماذجو مخل لاجر هتمده يأ (8)
 . عفترا :لقتساو .فقسلا :كمسلا (1)



 0و ةرايغ مانكلا للمكن ل ,شارفلا ىلع يِمْوَن َفْيَك

 ©ةنذعلا ةلَيقعلا اهاَّرِب نع .:ىذتو هيب نع خيا َلِجْذت

 (0ةادغغألا َّيِسْفَن يقاتناو# ديزي هيفا ينَب ْمُكْنَع نق
 '”ءافِش ْمُثاَهُم نشل ْمُكْنِم ناك يِبْتَعَجْوُأ دف ٌفظلاب ىلتق نإ

 11 - 87ص «تايقرلا سيق نب هّللا ديبع ناويد -

 «"ناورم نب كلملا دبع حدم يف © لطخألل ةديصق نم  ه

 ريرج طهر بيلك ينبو سيق ءاجهو

 (طيسبلا نم)

 م 1 يب دكرع #  م 0 03 2

 ريِغ اهِفَوَص يف «”ىون ْمُهَتَجَعْرَأو اوركب وأ .ُكنِم اوحارف «ٌُنيِطقلا فخ

 .نييومألا برح : يأ .ةقرفتم يأ :ءاوعش ةراغ )١(
 نيح برهلا ءانثأ نهئاقيسو «نهليخالخ نع نفشكي ءاسنلا نأ : ديري «ةرب اهتدحاو «ليخالخلا :ىربلا (1)

 .عزفلا عوقو
 .هراك :روزم (”؟)
 دقو .ةفوكلا يحاوض نم .فطلا يف عقت يهو «ءالبرك يف هنع هللا يضر يلع نب نيسحلا لتقم ىلإ ريشي (5)

 م «نييشرقلا نم ريثك رفن هعم اهيف لتق

 ةريحملا فارطأ يف .ةينارصنلا ىلع اشن .كلام وبأ « يبلغتلا ةقراطلا نب تلّصلا نب ثوغ نب ثايغ وه (0)
 ريرجو وهو .فصو ىلإ جاتحي نأ.نم ربكأ رعشلا يف هّلحمو .مهرعاش ناكف نييومألاب لصتا «قارعلاب
 لضفأ هنأ مهدحأ ىلع عامجإ عقي ملو «مالسؤلا تاقبط لوأ مالس نبا اهلعج .ةدحاو ةقبط قدزرفلاو

 ريرج يجاهت هغلب هنأ :ءارعشلاب هماحتلا نع لاقي «ةعامجلا ىلع هلضفت ةقبط مهنم دحاو لكلو
 كلام ردحناف . امهربخب ينيتاتف امهنم عمست ىتح قارعلا ىلإ ردحنا :كلام هنبال لاقف «قدزرفلاو

 قدزرفلا تدجوو رحب نم فرغي ًاريرج تدجو :لاقف هابأ يقل م لامهنم عمتساو «ءامهيقل ىتح

 ةفوكلا يلاو ناورم نب رشب ملع نيحو .امهرعشأ رحب نم فرغي يذلا :لطخألا لاقف .رخص نم تحني
 جها :هل لاقو .رمحتو ةوسكو ةلغبو مهرد فلأب هوشريل ًاصخش هيلإ لسرأ .هيلع لطخألا ٍمودقب
 . . . .هيلع قدز فلا نيعي نأ ىلإ كلذ هعفدف ءريرجل دمصي مل هنكلو .. ,كلذ لعف دقو .. . ءاريرج
 يف قبسلا ىلع هناعأو ءامهمالسإو هتيئارصنل هيبحاص ىلع رمخلا تعنو حدملا يف لطخألا مدقت دقو
 .بلغت نم نيينارصنلل ةيامح ءافلخلا ءاضرإ ىلع هصرحو .ةعنصلاب هقلعتو ةغايصلاب هتيانع حيدملا

 لوحف تاقبطو ١١1. 176 ص «ءارعشلا تاقبط : يف هتمجرت رظنا .مال' م/ اه 4١ ةنس يفوت
 ال١ 71/8/48 يناغألاو .9ا١؟ 7١١ ص .ءارعشلاو رعشلاو 051١. -501 ص ءءارعشلا

 0 :ضناقنلا فيرعت رظناو . 4/"175 مالعألاو.(ةفاقثلا راد ةعبط) 11-0١.
 م5١ / ه م1 ةنس يفوتو . ه0 ةنس ةفالخلا ىلوت يومألا مكحلا نب ناورم نب كلملا دبعإ(3)

 مالعألا 1١6/5 .

 تح يف اوبهذ :اوحارو . مهتقلقأو مهتصخشأ : مهتجعزأو .نورواجملا موقلا : نيطقلاو ن :فحخ 17(1)
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 (7مَظلا ُهل اَنهيْلف ءُهَللا ُهَرَمْظ ٌُهلِفاوت انيرغعت ال ءعءئىرما ىلإ م م 0 غادوم وم 00 2م عك د . 7 2
 (© كاملا هب ىَقْسَتْسُي هللا ةفيلحت ُهّرئاط ٍنوُمْيَملاو ءَرْمْعلا ضئاخلا

 رذحملاو ٌبلقلاء ٍناعمصالاو 4 مزحلاب هةهنعسي وسلا يجد دعي .مهلاو 2759 1 6-5 5 خا 57 # مار 08

 د 3 عمق -5
 يب مع ّ ”م

 رن ُةلٍديكوت دعب .هرتغي امف « 1 لا رما هب رمتسملاو

 ني هنئانشوأ يفو هيتفاح ىف و تشاج اذإ - ٌتارقلا امو
 50 قيذآ نم .ٍءىجآجلا ٌقوف ٌتَبَّرطضاو .فيصلا حاير ُهَتَْحَرْعَرو

 روز هنود اهيف :تايقابتلا ايدي رست ومورلا رلابج نم أرقم 20070ءمب م هام 00 ع عرب #م

 د يح هلم َرَهَجَأِب الو لاس نمح فلم هكا 5 (6)ع ع دمع ع ما م6

 اوس نم مس بيعي ءاوطاشأ ىتح 0 3 مهيِشاو كب لَّرِب 5

 (١6اممع م م
 ربيفج»

 .رّيغتلا :ريغلاو .بلقتلا :فرصلاو .اوركب دض يهو ؛يثعلا :يأ «حاورلا <

 .تابهلا :لفاونلاو .انلفخت الو انكرتت ال :انيرعت ال )١(
 . ظحلا كرايملا :رئاطلا نوميملاو . برحلا ةدش هب دارأو هريثكلا ءاملا :رمغلا (1)
 :لوقي .ًايكذ ناك اذإ ءبلقلا عمصأ :لاقيو .داحلا يكذلا : عمصألاو :ةيبفلاب جان اه :سفنلا يجن (1)

 .ًاضيأ هناثعبي رذحلاو بلقلا كلذكو ء مزحلاب مهلا هثعب رمأب مه اذإ

 دّكو اذإ هنأو ءحلصو ماقتساو .سانلا رمأ هب رمتسا :لوقي . ريرغتلا :ررغلاو ؛ةرغ نيح ىلع هيتأي :هرتغي (؛)

 .هب ىفو ًادهع
 هنأ ديري .هاضعلا رجش رابك :رشعلاو .هيف بصت يتلا هداوم :هبلاوحو .تبرطضاو ترخخز :تشاج (5)

 .رجشلا هيرجب علتقي
 : يذآلاو .نفسلا رودص ليقو ءهرودص ليق :هئجاجو .ةنيفسلا مدقم :ؤجوجلاو .هتكرح :هتعزعز (1)

 .ريدغ عمج :ردغلاو .جوملا
 «ءاملا سبحيام :يأ .بتاوجلاو لابجلا نم بكانملا :فيفاكألاو .. يرجلا عيرسلا قفدتملا :رفتحسملا ()

 .ليملا :روزلاو .فافكإلا اهدحاو
 . هنسح كيجعأ اذإ : ُهُترْهَتَجاو لجرلا ٌتْرَهَج :لاقي «عئارلا ميسجلا :ريهجلا (4)
 «ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبعي ضرعي انهو .ًءازجأ اهمحل تأّرج اذإ :ةقانلا ترسيو .اوقرف :اوطاشأ (9)

 .روزججلا نورسيي امك مهموحل اورسيف « ءمهيلع كب مهركم داع ىتح كب نوركمي اولازي مل : :لوقي

 هلامي دوجي الو ةحيصن كرخذي سانلا نم ناك نم :لوقي . لخبو قيض :رصحو. ًاكسمم ًارمضم : :ًايواط(١1)

 .رمألا دتشا اذإ كؤادف مهف نيفتعملاو لاؤسلا ىلع

1١ 



 - . ِع م08

 اذإ «نينئؤملا ٍريِمأ ٌءكادِف وهف

 1 ثلا الا شرم

 ةلرشملا علا ىتئام ملقم

 اهُمِدُهَيو ءاهيثبي َراَنَقلا ىَشْعي

 نكشف لا

 دقو «.قارهلا ,لاقثأب 50

 اهب َنوُبصْعَي شير ني ٍوَعَبَت يف

 اهِتَسوُرَ يف 1 «باضهلا ولعت
 نأ ءانخلا وُفاَيَع ءّنَحلا ىلع ٌدْشَح

 55-00 ا موي دجاونلا ىَدبأ

 52ج هل انهف نئاك قع

 رسشُم الو ءنج ْمُهلثِم ىَأر نإ ام

 ©”0انتقلاو ٌتاياَرلا ُهَقوف موسم

 0 و اهب ضِبنُي مل ةَيوُشاِبو
 50 دخن يف يذلا م ميفتسُيو

 نير «مهيف يع هَل تناك

 جلا اهتْبن ىلغأب ىٌراوُي ْنِإ ام

 (*0اورسف نإ ِرْخَفلا ٌلهأو ىابزلا لهأ

 اوربص ةهوركم مهب ذإ نب هال ب

 بلصلا :ركذلا .ديدشلا هيركلا :لسابلاو .بانلا يلي يذلا سرضلا وهو ءذجانلا عمج :ذجاونلا )١(

 هب هللا هفشكو مويلا دتشا اذإ نينمؤملا ريمأ ءادف مهف :لوقي ءريسعلا
 . ىلتغلا :رزجلاو ردصلا مّدقم : لكلكلاو .هردص ىلع كرابلا :شرتفملا (؟)

 وهو ءروسج ءانبيو روسج عطقب رمأي وه :لوقي .رابغلا :رتقلاو . برحلا تامالعب هليخ ملعملا : موسملا|(1)
 .ةيولألاو تايارلا هقوفو وزغلا تامالعب هليخ مّلع دق يأ موسم

 ضبني ملو .هيبأ نب دايز ربق اهبو ةفوكلا رهظب :ةيوثلاو .لتق اهب «ريبزلا نب بعصم :فطلا» :هلوقب دارأ (5)

 .برضلاو نعطلا اهيف امنإو «ُيْمَر اهيف سيل «ةبعص برح اهنأ ديري :رئو اهب
 .ةوخنلاو ربكلا نم سأرلا يف ليملا :رعصلا (5)

 .ةرخدملا عئانصلا :رخدملاو .ءامدو تالامحسب يأ «لاقثأب ضهن : لقتسا (1)

 :شيرقو .يذاحي :يزاويو .هدوجأ يهو ءرجشلا نم برض :ةعبنلاو .اهلوح نوعمتجي :اهب نوبصعي (/)
 وه :لوقي هموقو كلملا دبع نع ثيدحلاو .رضُمم نب سايلا نب ةكردُم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا وه

 :ةعتملاو فشلا يف موق مهيزاوي سيلو مهب نوُعنُمُي شيرق رث ف .مهزعأو «ءشيرق عنمأ يف

 ىف اولزنو تاضهلا ٌةعبتلا هله تعرف :لوقي .ةرثكلاو ددعلا :ءابرلاو . لصألا :ةمورألاو : :اولزن :اولح (م)

 .اهلصأ

 :انخلاو .هيف نودهتجيو .هيلع نونواعتيو قحلا ىلع نودشاحتي مهنأ يأ «نودشاحتملا :دشحلا (4)

 ةيهاد ةهوركم مهتباصأ :ثملأو .فنأو فونأ عمج :فنالاو .هركلا ديدشلا :فايعلاو .شحفلا

 مهتباصأ نإو «شحفلا نع نوتمصي .ءاملح مهو .قوقحلا ةماقإ ىلع نونواعتي مه :لوقي .ةّدشو

 .اهل اوربص دئادشلا



 ةَمِلَظُم ٍقافآلا ىلع ْتَجَدَت نإ
 و يبد كسا لام عع

 هب َنوُرِصنُي ءَاَدَج ُهَللا ُمُهاطعأ
 ري - 7 : .٠ ع 1

 هيلاوم اوناك ذإ ءديف اورشاي مل

 مهل داقتسي تح ,ءاودعلا م

 مهبرح ٍناغضألا وُوذ ُلِقتسي ال

 اذإ ءَايَرلا ةورافم َنيذلا مه

 لِ ريل مكا 6. 7 - | يِنب

 م كاب ةيمأ ينب

 ُتِمِلَع دق راَجْنلا ينب مكنع تينا

 00 ضتعمو ءادهي حرخت مهل ناك

 0 0 ٌنيغَص الإ دج ال

 نيل مهري وقل ٌنوكي ولو
 00 َدَم اذإ .ًامالحأ 0 مظعأو

 نيك 2# 7 عقلا

 ىلإ
 اوُرَتَق وأ َنفاعلا 1 ماعلا لق

 3440 - ل 9 5

 رذك الو ءاهيف نم داق ةحفت

 فين م «# ل همس ب ب ع

 اورصن مهو :اووأ مه « موق ةانبا

 (©0ورَدَم املاط اوناكو هَّدَعَم ايِلُع

 هيلإ يذلا مهأجلمو مهئايغ اوناك ءسانلا نتف نإو :لوقي .اجلملا :رصتعملاو «تملظأ :تجدت )١(

 .نورفي

 . ةريغص ٌةرقتحم هدنع سانلا ظوظح لكف هي نورصني ريخلا نم ًاظح هللا مهاطعأ :لوقي .ظحلا :دجلا (5)
 . قحلا نع ةيانك «هيلاوم يف ءاهلاو «هؤايلوأ : هيلاومو . نورطبي : :نورشأي )2

 اذإف ءمهولذي ىتح مهئادعأ ىلع نوسمشي مهنأ:يأ .رسعلا بعصلا وهو ءسومشلا عمج :سمشلا (4)

 . مهيلع ىغب نم ىلع اوردق اذإ ًامالحأ سانلا ْمظعأ مهف مهل ملسّتساو اوعيطأ

 يف يأ : مهناديع يفو .فعضلا :روخلاو .ودبيو رهظي :نيبيو ..داقحألا :ناغضألاو ءقيطي : لقتسي (0)

 هدفا
 :حايرلا نورابيو .لالملا نم لالقإ مهباصأ :اورتقو .ءاطعلاو ريخلا بلاط وهو .فاع عمج :نوفاعلا (7)

 . ماركلا ىلإ عارسإلا يف اهنوقباسي
 بالك نب يصق نب فانم دبع نب سمش دبع نبا وه: ةيمأو . صيغنتلا :ردكلاو .ةلماشلا ةماعلا :ةللجملا ()

 . ةنانك نب رضنلا نب كلام نب :رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نبا
 ولا سب قة ةملرلا اووآ نيذلا راصنألا مكنع تعفاد :مكنود تلضانو .راصنألا :موقلاب دارأ (8)

 تي نأ هرمأ ةيواعم نب ديزي ناكو .هورصنو

 راصنألا ىلعلاو مراكملاب شيرق تبهذ

 دج :دعمو .راصنألا نم ِةِقي لوسرلا 00 :راجنلا ونبو .رعشلا لوق نع هتعطقو هّتكسأ :هتمحفأ (4)

 اوملكت املاط اوناكو .يناسلو يئاجهب راصنألا مكنع تكسا :لوقي .اورختفا :اوردهو . ةيرازنلا

 يبلغتلا ليعج نب بعك ديزي رمأف «ةيواعم ةنباب ببشي تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع ناكو .مكيف
 .ةديصقب مهاجهف ءلطخألا ىلع هلدوا ؟ناهبإلا دعب رفكلا ىلإ تنأ يدارأ :لاقف .راصنألا ءاجهب



 رمش ىلع ينم مهو ءاوناكتسا ىتح
 مكل حيان يْنإ ل يِنَب

 هلذهاش نإ اوس كا

 ٌتَمُدَق نإو ءاهاقلت ةَئْيِهَضلا َّنِ

 اخي طفلا ديلا تربع كنق
 دسقو «بابحلا نبا 0

 ةَعفاَسم اكتسم ءتّوصلا ُعَمْسي ال
 ةَتفيج كاشحلا ٍبِناج ىلإ تل

 معمم

 اورضحخ ذإ ناَسَع نم ربصلا ا

 هي َنبِعَل .يفوع نيم نب ٌتراحللاو
 »ع 2م و 3كم 7 34 هم م0

 اصقر اولبقا ىتح .ناليع سيقو

 (01بالا دفنت الام دقني ُلوقلاو
 2 : م 55 ه | 5 هه ”و

 رفز ءانما .مكيف 0 الف

 ممل ع2 دب ع
 معد ىبقالخا نم ع ” او

 20 م
 رستني مث ءاكيخ نيكي ءرعلابك

 «ةكبحلا قطوُحلا ٍنْطَبِب ٌكاتأ امل
 م وي يف فيسللو يا

 هد لا ّقِطْني ىتح ءُنِطْنُي سيلو
 يبطل 7 «مومخيلا ةئود 1

 ويا ءةَمللا َكارَق فيك :ُنْزَحلاو
  6هم٠١«

 نيسلاو ءةايقعلا هزات ىتح

 نبا 0
 مكتعاطب اوئكسو اورقأ ىتح :ٌلوقي .ىرجو ىضم :لوقلا ذفنو . عجولا :ضضملاو .اونكس :اوناكتسا )١(

 .ربإلا اهزوجت ال لخادم لخخدي لوقلاو ءمكلضفو

 ىلعو بلغت ىلع سيق ميعز ناك «بالك نب ورمع نب ليفن ينب دحأ «يبالكلا ثراحلا نيا وه :رفز (؟)

 .هيف ريخ ال هنأل .هحلصب اورتخت ال يأ .ثبخلاو داسفلا :رعدلاو .هرهاظ : 0

 .اهدهع دعب نإو ةوادعلا كلذكو .رهظي نأ دب ال ًانماك ناك نإو برجلا نإ :لوقي .برجلا :رعلا (5)
 :كلملا دبع هل لاق ,تيبلا اذه ىلإ داشنإلا يف لطخألا ىهتنا املو «بابحلا نب ريمع لتقم ربخ :ربخلا (5)

 .ريمع ائلتقب ربخلا كاتأ امل ناليع سيق ىلع انب ترصن كنأ : يأ . ينديأ هللا لب
 .فنألا ىلعأ : موشيخلاو .برعلا ةبرغأ نم هوبأ بابحلا ناكو «بلغت هتلتق بابل نب ريمع (5)

 . مصألا : كتسملاو . غامدلا ىلإ عمسلا لخدم عمسملاو «ٌممسملا ٌدسي ّيود نم مص اذإ : هعمس كتسا (7)
 . عضاوم ءامسأ :روصلاو مومحيلاو كاشحلا (8)

 يف اهب اوباغنيذلا :يأ .مهلبإ يف نربّزعي نيذلا :رشجلاو . ماشلاب ناسغ نم لئابق :نزحلاو ريصلا (4)

 مهنم لخآ . يل ْرْشَج بلغتونب امنإ :لوقي ريمع ناكو . رو الر أ يلاط نا ارجو ل لا
 .هب نيئزهتسم ؟ِرّشَجلا ٌكِيملغ ىرق تيأر فيك :اولاق لئابقلا ءالؤه ىلع هسأرب اوّرم املف .تئش

 بحاص ٌئْرملا ةثراح يبأ نب فوع نبا وه ليقو .ةعصعص نب رماع ينب نم لجر:فوع نب 0 )0
 لاقي ءرقصلاب هيبش هريبك رئاط :ربسلاو .هلوادتو هعزانت :هرواعتو .ءاربغلاو .سحاد برح يف ةلامحلا
 .رافلا ديصي «ناميلس ةازب نم ناك هنإ

 ريبزلا نب هّللا دبع عم تناك"ناليع سيقو .ك كتفالخ اودحج يأ: اورفكَو . يرجلا يف ةعرسلا : صقرلا(١١)

 .ناورم نب كلملا دبع نمز يف لتقو ةيواعم دعب نييومألا ىلع جرخ امل
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 ْمهِتلالض نِم ءأسِيق ُهّللا ىَدَم الف

 مةراوغ تع ذإ «بزلا نو هاوس
 َتَقِلَع اذإ ىتح ءٍةَمِإ يوذ اوسناسك

 اهبكارُم بُْعِص .فِراش ىلع 0

 510 رف مدل لَّري ملو
 ىهرد

 ْمُهَلَظنَح نوُنَجي مهو «ٌنوُرْظْنُي ذإ

 امهنوَرمْعَي مهيترح ىلإ اورك
 ةيلاخغ راجتم مُهْنِم تما

 نكست : ىلإ ًاصاّرف َنوقالُي امو
 و

 مهنويع تّرضخا اذإ ةتايغلا الو

 )دع ذإ ءناوكَذ قبل اعل هلو
 0 دجبضلا اهقالخأ نم «َناليَع ٌسيِقو

 009ورهتباو ءناطيشلل لئابخ مب

 (©دِيَو الو ءٌبْلُه اهل سيل .ئاصخ

 للا ٌتاريإلا اهب اّيعت ىتَح

 (90اوُرَظَت ام َدْعُب :انلقف «يباوُزلا ىلإ
 0 لا اعين اتلطرا نإ كت انفك

 «0ر سلاف ٌنوُباَخلاَف ءُتاَيِبَلْحَملاَف

 0-0 ٍدَقْرفلا دج يقال تح
 000 ركل 2 مل الإ .ةيصع الو

 ىلع اوجرخ دق اوناك .بابحلا نب ريمع طهر نم ةليبق :ناوكذو .مهترثع نم هللا مهماقأ ال يأ :اعل ال )١(
 .رعاشلا اهيلإ يمتني يتلا «بلغت ةليبق اوبراحو .ةيواعم دعب نييومألا

 .بفتكلا ىلعأ وهو براغلا عمج : براوغلا )١(

 .اولض :ناطيشلل لئابح مهب تقلعو .لطابلاب ناسنإلا فذق :راهتبالاو .ةمعنلا :ةمإلا ()
 .اهل ربو ال يتلا :ءاصحلاو .ةمرلا ةريبكلا ةقانلا :فراشلاو .ةيهادو ةبعص ةطخ ىلع المح :اوكص (:)

 .ةمرهلا فراشلا ةقانلاب برحلا هبش .بئذلا رعش : بلهلاو
 .عوجرلا :ردصلاو .درولا :داريإلاو .هنع تزجعف ٌدتشا :اهب ايعتو .بابُحلا نب ريمع :ميلس لهاج (5)

 .اهنم صّلختلا ىلع نوردقي ال ةيلب يف اوعقو ىتح ريمع مهب لزي مل :لوقي
 يف راهنأ : يباوزلاو .اهرايد يف ميلس هينجت ام وه لظنحلا :ليقو .برحلا هتنج امل لظنحلا راعتسا (1)

 انجعت يأ «هيلإ اورظن ام دعبأ امف انرايد يف انيف اوعمط :لوقي .بازلا وهو يبازلا :اهدرفم «ةريزجلا

 اهلعجو «ةيدابلاب ناكم ٌرْش اهنإ :لاقيو ءدوس ةراجح هيف عضوم : يأ ةيدابلاب راّبص مأ يه : ميلس 0 07

 . لظنحلا لكأ ىلإ ةيدابلا ىلإ اوعجرو ائم اورف :لوقي . ىنثم لطخألا
 .ةريزجلا نم نادلب هذه (8)

 :دقرفلا يدجو .بلغت ينب نم صارف ينب نإ :لاقي ناكو ءرصعي نب كلام نب نعم نبا وه :صارف (9)

 . ادبأ رمقلا هب لزني الو شعن تائب عم رودي مجن
 ':لوقي .تدوسا :ترضمخاو .ميلس ينب نم :ةيصعو .ناليع سيق نم بالك نب ةيواعم :بابضلا )٠١(

 . مهعمجي مدآ نأ الإ بسن مهئيبو مهنيب سيل

 هاب/ ١



 انكرُتيل 43 عاس ُمُهْنِم ىعس امو

 انتاريغ نب «ءايالك تااسأ دق

 معلم رع ا مقافت دقو

 مُهل ٌسيلف عوُبْري نب ُبْيَلُك امأ
 ممرلا ساسنلا يِضقيو ا

 امف « ضايجلا ٍراقمأب َنوُمطلُم

 00( همام منا حرجا و أ

 رسهبنم وهو .ءانع رصاقت الإ

 رظدنتو «ىّشخت. يتلا يهاوُدلا ىدحإ
 و 7 ع 7” هم

 لير" الو ءماحرا هيف اننيب ام

 م م را ع

 (80خٍِّضص الو درو ال مراكملا دنع

 ه* هو
 ميم

 (9اورْعش ام قايمع ىفو «ابيغب مهو

 0 . 0 3" مور
 (ة)رثا 3 مهيف « يمراد نم «ك 14

 ىلا يا م ا, 5 2 هَ 3 7 3 2 7

 (ةركسلاو «ءازملا ٍمهيف ىرج اذإ مهبرش ثرشلا سئبو ؛ةاحصلا نشب

 مث 7000 0 7 عشك خم لى كد 2

 ل ما - 8 2 . 8 .ه- © < ءر 7 - -

 رجه مهِتاوس تُئّدخوا ,َناَرجَن ْتْعَلَب دق ءَنوُجاَدَم ِتارايعلا ىلع

 م م لإ نم 1 000 - 5 ب ع

 (0؟ربخلا ام :بّيغلا رهظب َنولئاَسلاو مهذحو ءِدازلا تيبخ ٌنوُلكألا
 »١( علو هر 0

 كو م وي 8 8 كَ 2 7 م ىو 2

 ريصلا اهلوخ ىنبت ,قلبحلا نم ةَمْنَرُم ءًاناَدِع ًةَنئادُع ركذاو

 .رخأتو رضق : رصاقنو .ءايعإلا نم عباتتو هسفن عطقنا اذإ .رهبنا :لاقي . يبعملا :رهبنملا )١(

 يهو «ريذاعملا + رذعلاو .باسنألا : ماحرألاو . عمتجملا قفتملا : مكتلملاو .دسفو هفالتخا دتشا : مقافت فز

 .ةرذع عمج

 .رارمإ الو ٌءالخإ «سانلا رومأ يف مهل سيلف فالذأ مه : يأ .رعاشلا ريرج طهر :عوبري نب بيلك هيف

 «سانلا مهفلخي :لوقي .اورد :اورعشو .ةلاهلا :ءايمعلاو .نماطتو ضرألا نم باغ ام :بيغلا (؛)

 .سانلا هيف ام نورديام :ةلاهجو ءايمع يف ررمألا مهيلع نوضنقيو

 .اهفافخأ لبإلا عضت ثيح ضوحلا ىصقأ وهو «ضوحلا نم ةبراشلا ماقم وهو ءرقع عمج :رقعلا (5)
 . حرج دقو الإ ّيمراد لازي امف ءاهنع نوعفدُيو «ضايحلا دنع َنوُمْطْلُي ءالذأ مع :لوقي

 .اهنيعب رمخلا :ءازملاو .نوبرشي ةعامج :برشلاو .ركس هب سيل يذلا وهو حاص عمج :ةاحصلا (5)

 .ةبرشألا نم برض :ركسلاو
 .اهلهأ مهنأل شحاوفلاو يزاخملا مهيلإ تعجر :لوقي (9)
 .نميلاب عضوم مسا :تدارجنو .رامحلا وهو ريع عمج :تارايعلاو .براقتملا يشملا :جادهلا م(

 باحصأب اوسيلو رمح باحصأ بيلك ينب نأ ينعي .نيرحبلا يف عضوم :رجهو .مهحئاضف : مهنآوسو

 . مهيواسم ترهش دقو «ليخ

 نولأسي مهف ءاعر مهنأ ينعي .ثيبخ وهف هوركم لكو ءعيباريلاو بابضلا محل يأ :دازلا ثيبحت (6)
 .ادبأ رابخألا نع .فارشألا

 راغصلا زعملا دالوأ :قّلبحلاو .ىزعملا نم عّلجبلا وهو ءدوتع ةعامج :نادعلاو . عوبري نبا :ةنادغ )٠١(

 .ناذآلا ةقوقشملا :ةمنزملاو .رئاظحلا :ريصلاو .راصقلا ماسجألا

 م١



 هدكؤّملا َلُضْفَت ىَتَح ءاَّشلا وساحل مُهَاكم يّيَش يف ٌةَئادعامز
 نوي ا و دقارتلا دنع ْمُصُدُفِرَو 34 عبري نوُلِعَ

 © رَرِقلا .بِلاحلا ٌفكو ٌدافّرلا ٌر اذإ ءتانغُدألا ٍدوَقَو نم ىَحْللا ُرْفُص

 ةسللا هجرت طب تلاحت نشب ١ ةقتلاستاال [نخ دجتلا تلا دف
 ع

 1917/١-75١١. لطخالا رعش
 .158- ١48 ص «.لطخألاو ريرج ضئاقن -

 (؟لزغلا يف ةّرع رّيْثُكل ةديصق نم - 5

 (ليوطلا نم١
 - 005 .٠ 7 8 بأ رو

 "خصام مداقت دق مسرو .ٍناغم حفاس عمدلاف .قوشلا جاه ةّرعب

 0 حراوبلا اهتقتعآ مث .ىدنلا ٌبورض اهمسر ع َناْدَو نم خرملا يذب

 اوقسي نأ نوعيطتسي ال «ءالذأ مه :لوقي .ضوحلا وأ ءانإلا يف لضفي ام وهو ءرؤس عمج :رؤسلا )١(

 .فارشألا لضفأ امم نوقسي امنإو «ءايوقألا برشي ىتح مهءاش

 .ءيش لك يف ددعلاو عمجلا :دفرلاو . عوبري ىلإ نوبستني : عوبريب نولصتي (1)
 بلاحلا ءيجي :لوقي .دربلا يهو ؛ةرق عمج :ررقلاو . مخضلا حدقلا :دافرلاو .نيقرسلا :تائخدألا ()

 حرش :ةديصقلا هذه نلع درلا يف ريرج ةديصق رظناو . هتدشل ًايلاخن دربلا هدريف هيف بلتحيل دافرلاب

 .١الا/- ١55 ص «:لطخألاو ريرج ضئاقنو 7١5. 708-5 ص ءريرج ناويد

 نموهو رخص ابأ ىنكيو ,يعازخلا رميوع نب ءرماع نب دوسألا نب نمحرلا دبع نب ريثك وه :ةزع ريثك (4)
 بهذي ءأيضفار عيشتلا يف ًايلاغ ناكو :ىلوألا ةقبطلا يف مالس نبا هلعجو .مالسإلا ءارعش لوحف
 هتلالجل كلذ مهريغي الف هبهذمب نوملعي ناورم لآ ناكو «  خسانتلاو ةعجرلاب لوقيو «ةيناسيكلا بهذم

 ناك . رصمب هتماقإ رثكأو ةنيدملاب ماقأ «زاجحلا لهأ رعاش وهو . مهدنعو مهسفنأ يف هلع فطلو « مهنيعأ يف

 ةرثكل ريك بسن «هيبأل ًاقاع ناك هنإ :لاقيو ««رابشأ ةثالث ىلع ديزي ال هنأ» :ىوريو .ةماقلا ريصق

 ًافيفع ناكو . صاقو نب ليم تنب ةزع يهو ؛ةزع ريثك :ليقو اهب فرعو. ءاهيلإ ةيريمضلا ةّزعب هبيبشت
 يب دتشا اذإ تنك امنإ فّللاو ال :لاقف ؟كتدم لوط ايش ةزع نم تلن له :ةرم تاذ لثس .هّبح يف

 ةنس ةنيدملاب ريثك يفوت .ةحار كلذل تدجو ينيبج ىلع اهتعضو اذإف ءاهدي تذخأ رمألا
 رعشأ مويلا تام :ليقو .هتزانج نع لجر الو ةنيدملاب ةأرما تفلخت ام :ليقو .م/77/ ه١

 لوحف تاقبط :هتمجرت رظنا .هل نهتبدن يف ةزع نركذيو هنيكبي .هتزانج ىلع ءاسنلا بلغ دقو . سانلا

 ةعبط) 179-78 يناغألاو .74*7 -715 ص ءءارعشلاو رعشلاو .561 - 54٠ 074 ص ءارعشلا
 . 71١١-774 /ه بدألا ةنازخخو. (ةفاقثلاراد

 .رثألا : مسرلاو .لزنملا ؛ «ىنغملا عمج : ناغمو .هبصو هقارأو هكفس ةس : عمدلا حفسو . سراد: حص ام (0)

 :بورضلاو .ةنيدملاو ةكم نيب عضوم :ناّدوو . عبني نم برقلاب رحبلا لحاس يف عضوم :خرملا وذ(0)
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 هنأك ٌتيفح ٌموعفمو ا
 د ءنايداولا اهنم يلايل

 ةجاح 0 ىنم نم انيضق الر

 انناَحر يراهملا ِبْذَح ىلع َتدَشو
 اننيب ثيداحألا ٍفارطأب انتزيسحا

 ُتْقَّيْشاو .ثيداحألاب ًابولق اَنْعَق
 ةلاح لك يف ٍرهدلا بير شخن ملو

 ٍةَرَبَم مْرَح موي ءاهنم ُكِينَعِ

 قفط
 ٌحِضاوُشلا اهتَعَربتأ يقاوسلا ُبورْغ

 "ياسا ءاهّراد ٍبانغعلا 0

 حسام وه نم ٍناكرألاب ع حمو
 (0 ئار وه يذلا يداغلا ملعي الو

 2 طابألا ّيطملا قانعأب ٌتلاسو
 ”خئارق تاتحشتم رودص كاذب

 0 رابو  ٌحيِنس هنم انغعار الو

 0خفاسو ٌعيزن : عمد نم ٍناجيرش

 ةماقتسا ةرورضل زمهلا لصو دقو ؛زمهلا اهيف لصألاو .ةميدق اهتلعج :اهتقتعأو .برضلا ديدشلا
 . ةديدشلا| حايرلا ةفص :حراوبلاو .نزولا

 «برغلا عمج :بورغلاو . عيرسلا :ثيثحلاو .ءىلتمملا : موعفملاو .لودجلا يف لئاسلا ءاملا : ينألا 1(

 نأ ريعبلا «ةحضانلاو حضانلا اهدرفم :حضاونلاو .اهيلع ىقتسي قاينلا : يقاوّسلا .ةميظعلا ولدلا وهو
 . هلم :هريغو ءانإلا عرتأو .اهيلع وأ هيلع ىقتسي ةقانلا

 يذلا هفلأمو هعضوم : يأ .ءيشلا هيف نظي عضوم يهو ناظم اهعمج : ةنظملاوأ- ةكمب ضرأ : نايداولا (1)

 ةنظم ةلأسملا يفو ٠ .هدوجو هيف ٌنظي يذلا هفلام يأ :ريخلا ُةَنِظَم ٌنالف :لوقت .هدوجو هيف ٌنظْي

 . عضوم : : حلامألاو .ة ةكم قيرطب لبج :بانُعلا ُقْرْبَو .عضوم يأ : ضارتعا

 .ةبعكلا ناكرأ ديري :ناكرألاو . جحلا كسانم نموهو كم نم بيرقلا فورعملا كاكملا ىنم (؟)

 نب ةرهم ىلإ ةبوسنملا يهو ٠ ةعيرسلا لبولا .ةّيرهملا عمج : يراهملاو . ءابدحو بدحأ عمج : بدحلا (؟)

 عمج : :لاحرلاو .اهنايرج ةعرس يف ءيش اهب لَدْعُي ال تناك اهنإ : ليقو .نميلا برع نم نادّيَح

 حئارلاو .ًاحابص رفاسملا :يداغلاو .جرسلاك ريعبلا رهظ ىلع لعجي ام ههو ٠ ءلعرلا

  (0)حطابألا : 

 يف رفاسملا :

 . ىصحلا قاقد هيف عساو ليسم وهو 0

 .ةحيرق عمج : : حئارقلاو .رحبلا نم جضنلا ىتح تاملأتم : تاجضنمو , مومهلا انلزأو انعكس :انعقن (5)

 .ةحيرجلا : ةحورقملاو

 .لؤافتلاو ريخلا زمر وهو .شحو وأ رئاط نم ناسنإلا نيمي نع ودبي ام : حينسلاو . انفاعخأ :انعار (1/)
 نم ودبي ام لك نع كلت انتطبغ يف ائعفرت : ىنعملاو . مؤاشتلاو رشلا زمر وهو هلامش نع ودبي ام : حرابلاو
 .رهدلا فورص

 جييسلإ اطخ :ناجيرشلاو . . عضو دم مسا : :ةربمو .٠ .نرحلاك عفتراو «ضرألا نم ظلغ ام : مرسلا (8)

 .ذفانلا «ليلقلا : عيزتلاو . ناضراعتملا



 ُهَصولَق ٌلِضْملا َدَجَو اهب ثدجو
 ٍبِصُي مل ءٌبدهلا ةشير مهب ينتمر

 ٌرمضم انا ام سانلا يمكأل ينإو

 نناق تارظاتسلا نودعلا قورعي

 (0ةئارو ٍداغ ٌنابكرلاو ةكمب

 2”-راج بلقلا يف وهف « يدلج ٌرِهاوظ
 .9+شاك كلذب يرشي نأ ةفاخم
 (©9 بار نيَدويَّصلا ِكينيع ٌداجبسإو
 © رارَّذلا هيلع ًارورذم مّسلاوه ةراتو ءارارم يفاصلا لسعلا وه ل 2 1 © جار ءربتلا ٌرمحأ ءِدْزَو يقر

 ع
 ؟وى1ن- ا بدالاو دقثلا يف باتك نم -

 ةزع ىف ريثك ةديصف /١- - #١ 6 هَ
 (ليوطلا نم) ردا
 23 م 0 هةر 8 1 7 0 ٍِتْلَح ُتْيَح اَيكْبآ مث اَمُكيَصوْلَ 8 «# و. ع ان 2
 ِتلوت ىتح بلقلا ٍتاعجوم الو
 0 تأمو نيمزاملا ةادنغ شيربف 94( 8 0 اح 8
 0")تّلَمْأو ٌةَقْفَر لارَغ افْيَغب ع5 ماهو 2-7 0

 00تّلَحأف ُتفو ًارْذَن ٍةَرْيانَك ء .٠ 5 ع 9 5

 ٌدِقغآف َةّْرع ٌعُْبَر اذه ٌيليلخ
 (كا ناةاع نثق قرتأ كنك امو
 ُهَل ٌتّرحن امب ًادهج تفلح دقو
 تركو جيجحلا َجَح ام كيدانأ

 )١( ةقانلا :صولقلاو .ةريحلاو مايهلا ىتح ًاديدش ًابح هبحأ :هبدجو .

 .نافجألا رعش :بدهلا (؟)

 .ودعلا : حشاكلاو .تمشيف كلذب حرفيو رسي : يرثيو .رتسأ : يمكأ (؟)
 , ةباصإلاو ديصلا ديدشلا :دويصلاو . نوكس عم رظنلا ةمادإو فرطلا روتف :داجسإلاو . للدتلا ؛لدلا ()
 .لقره ىلإ ًابوستم .فوذحملا رانيدلا ةفص :يلقرهو .هجولا هريدقت فوذحم هلعافو ,بجعي :قوري (6)

 .بهذلا :ربتلاو . مورلا دألب نم لمحت تناك ريثك دهع ىتح ريناندلا نأ ىلع ليلد اذهو . مورلا رصيق
 ةلتاقلا مومسلا نم يهو داوسب ةطقنم ءارمح ةبيود : حرذلاو  حيرذلاو .حورذلاو حارذلا َج :حرارذلا 3

 .ةزع بح نم هيتلاح ىلإ ريشي
 . مئاوقلا ةليوطلا وأ ةباشلا ةقانلا :صولقلاو .هعارذ ىلإ ةفيظو دش :ةقانلا وأ ريعبلا لقعو ءرادلا :عبرلا (
 .روهشملا وه هانتبثأ يذلاو هِنْرَحلا تاعجوم الو ةياور كانه (8)
 : (مزأملاو) نامزاملاو .اياحضلا تحبذ :ترحنو .نيميلا يف تغلاب :ًادهج تفلحو .ةقاطلا :دهجلا (4)

 . ىنمو ةكم نيب رخآو ةفرعو عمج نيب قيضم
 ال ؛ةكمب ناكم لاخلا ءافيقو . سلجملا امهو .يدانلاو ٌيِدْنلا نم ذوخأم وهو .كسلاجأ :كيدانأو )١١(
 . ءاعدلاو ةيبلتلاب اهتاوصأ تعفر :تلهأو . باحصألا : ةقفرلاو . هيف ءام

 )١١( هتفوأ امل هتدهع نم تجرخ :تلحأف . لصولا : لبحلا .
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 ٌتْضَرُعَأ َنيِح رخص يدانأ يئأك
 ًةليِخَب الإ كاقلت امف ًاموُمَص
 اهّلْبق سانلا ُهَعْرَي مل ىَمَج ثخانأ
 ٌتَدِيُف ةرع دنع يصولق تيلف

 اهُلْخَر ّنيميقملا ّيحلا يف ردو
 ةحيحص ٍلْجِر : نْئيَلْجِ يذك ثنكو
 كتجتاتا ملظلا تاذك ثنكو
 اهئْظأو اهدنع ًءاوشلا 1

 ف ًءاسنلا مق ٌتّقَّصنا امن

 اهيامو ىِمَتش نارَيعلا اسهفْلَكُي
 ربات 2 1 اقيرم كيم

 تدعابت الإ ُتبراق ام ِهَللاوو

 ©3تلؤب لفنلا اجهل انوي تناعف اذإ
 ناش 0 تل 3
 © شسيفلا هن كنت ول مصلا ّن ف

 (©9ِقْنم ّلْضَولا كلذ اهنم لَم ْنَمَف
 تلح لق ْنُكَت مل ًاعالت ْتْلَحو
 ©© ِتْلَضَ اهنم رف ٍفيعض ٍديقب

 "ِتْلَبَق ٍياَوِس غاب اهل ناكو
 ©تشف ُناِمْرلا اهيف ىَمَر ٍلُْجَرَ
 ١ ِتلقتسا ةهيلادع اهل لع

 0 )َتلَم ٌتْكُملا اهدنع اًنْلَظأ ام اذإ

 0تُئضف لاوثلاب امأو ّيلإ
 09ِتْأذَقْنا .ِكيِلَمْلل نكلو يناوه
 070 ِتلَحتْسا ام انيارغنأ نم زعل

 (02تّلقأ الإ ٌتْوثكأ الو 3 ًّ ا

 له ناك ول» :لوقي ناك ثاورم نب كلملا دبع نأ ىوري .تنالو تلهس :تلذو . تدعأو تدهم :ثنطو ١١(

 .«سانلا رعشأ ناكل برحلا ةفص ىف تيبلا
 .تفشكنا :تلجتو . هلوأ :ءيشلا ةعيم 6

 .بلصلا : مصلا ةف]

 .ةضرعملا ةأرملا :حوفصلا (4)

 . هتلتحا يذلا رعاشلا بلق انه : ىمحلا (م)

 . مئاوقلا ةليوطلا ةقانلا : صولقلا 3(

 .تبهذو تجن :تلبو .بلاط :غابو . جرسلاك ةقانلا رهظ ىلع عضوي ام : لحرلا 69 ]

 .ةايح الو ءاهيف كارح ال ءةلولشم يأ :تّألشف .للشلاو فلتلاب اهباصأ :نامزلا اهيف ىمر (م)
 .اهيشم ماقتسا :تلقتسا . يشملا يف بيعلا : علظلا 0(

 )٠١( ةماقإلا : ءاوثلا .

 ,١١( .تلخب :تئنضو .ءاطعلا :لاونلا

 )١7( .رويغلا :ناريغلا
 )١7( ,طلاخم :رماخم

 ) )15.ةعيطقلا : مرصلا
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2 4 ًّ 7 0 

 ابحرمو الهاف ىبتعلا نكت نإف

4 . 

 انةءارو نإف ىرصخالا ننكشت نإو

 ٌتَحْلُط ةّيبجاحلا نإ .ٌيليلخ »ص
 تسسأ ةريسعل لو ثدي لف

 ةيقرام ال نس 3 انب ل

 ٍةَدوم ّنِم يركذآو يلينأ نحل

 قِدابتفَو ِنْيْمْل تدع إو ننال

 ىوجلاب ةرعل يعادلاب انا اعف

 يتبابص 9 نوحشاوبلا بس الف

 اهي ِفْنَد نم ُتْلّلْب دق ٌتحبصأف

 انفليف لج ايم وللا 3 هَللاوو

 اهيويك يلع موي خم رم فو
 مداؤف نم ٍقهاش ىلعأب تكفاف

 هّئارتعا فيك بلقلل ايجع ايف
 ساه مس كش م 2 2

 امدعب ةزعب يمايهتو ينإو

 ©) ِتَّلَقو انيّدل ىبتتُعلا اهل ٌتَقَح

 0 سسلا انهن تراسل 5

 © تأ دق يتقانو ايكتضرل

 كلر ةبايسا يهجم
 («©”تاقف ْنِإ ةَيِلَقَم الوانيدل
 «0تّلطف كيدل ثناك َةَّلُخ انل

 7 تلرأ اننيرإ تانك انني اننييع
 ِتْلز رع لعن ْنِإ تماش الو
 تك ظل
 كيسا نق تلت جك

 ِتْلَح ثيح ٍةَلُم نماهّدعب الو

 تلم ُنيعلا الو اهالسي ٌبلقلا الف
 ه ملوي

 «)ِتّلذ فيك ٌتَنْطُو امل سفْنللو
 5 ”تّلختو اننوساسم تيلشت

 )١( بتاعلا ىضري ام ىلإ « ةءاسإلا نع عوجرلا : يأ ءاضرلا : ىبتعلا .

 جدانملاو . حاضرلا يأ ىبتعلا : ىلوألاو ). رجحلاو ةعيطقلا :ىرخألا (9)

 .تيعأ :تلكو .لبإلا

 :سيعلاو . ةذديعبلا ةعساولا نكامألا ب

 .ةّرع ديري :ةيبجاحلاو . ءايعإلا نم طقس لق يذلا ييعملا : حيلطلاو «تبعتأو تلكأ :تحلط (؟

 : ةيلقم (8)

 .؟سانلا رعشأ ناك « ايندلا فصو يف_تيبلا
 .ةدوملاو ةقادصلا :ةلخدلاو . ترده :تلط (5)

 : يأ  هلوق لعج ول» :لاق ءاملعلا ضعب نا : ىوري .تضغبت : تلقتو : ضعبلا وهو « ىلقلا نم

 .تعنطصا :تلزأ (5)

 .ةدش :ةرمغو . ديدشلا علولاو ىوهلا ة ةقرو قوشلا : ةبابصلا 7

 . مزالم ليقث ضرم : فندو .أرب اذإ : لبتساو لبو هضرم نم لب (4)

 ارو يأ :افوُرع ٌدِجوف ةبيصم هب تلزن :لاقي .هرايطصا :هفارتعاو :ثدعاو كنُبَت :تنطو (9)

 رباصلا «ةنقراعلاو

 3 :تيلْخت )1١(
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 0 تلا لديقتلا انيس اردت. ةيسلك ٍةمامُلا ٌلِظ يجترُملاكل
 29 كاهتسا ةناواج انلف اهاَجر ٍلجْمُمةَب :تانسيم انشاني : ناك

 92 َر وه - ه

 تلستف تيلَص رح سفن لقف ؟انهتدجم مع نودفاوتلا لأم نإف
 .778- "ا7/ ص ءءارعشلاو رعشلا

 17١-١١١ ا//1 .يلاقلل يلامألا
 ©171١17/8-7178. .,بدألا ةنازخ

 ريرج (:>ءاجه يف ©«”قدزرفلا ةديصق -

 (لماكلل نم)

 هيبشت انهو .تعشقنا :تلحمضاو .راهنلا فصن مونلا :ليقملاو .لزن : أوبتو .ةباحسلا :ةمامغلا (1)
 هقلعت يف هعمط كلذكو «عشقنت ام ناعرس ءةباحس لظب لظتسملاب قارفلا دعب ةزعب هقلعت هبشي «عئار
 .هعم دادولا لبح لصت ال اهنأل .لوزي ام ناعرس

 .ثترطمأ :تلهتساو .هنع تدعب :هتزواجو .بدجملا : لحمملا (؟)
 «نيجعلا نم ةعطقلا وه :ليقو . توتفلل ءاسنلا هففبت يذلا مخضلا فيغرلا وهو هيلع بلغ بقل قدزرفلا (3)

 نب بلاغ نب مانع همساو ءامهج ًاظيلغ ناك هنأل كلذب ههجو هبشو .فيغرلا اهنم زبخيف طسبت يتلا
 ا ل ل 1 و و ل لا ب ا وا

 هنكلو .ناوغ ريز «ءاسنلاب ًارهتشم ناكو .كلذك هدجو هوبأ ناكو ءءالبنلا داوجألا نم ًارعاش ناك . .ميمت
 «برعلا ةغل ثلث بهذل قدزرفلا رعش الولد :لاقيو . ةرصبلا يف شن .بيسنلا يف لاق هنأ هنع رثؤي مل
 ءادعاق الإ ءءارمألاو ءافلخلا يدي نيب دشني ال قدزرفلا ناك .«سانلا رابخأ فصن بهذل هرعش الولو
 قفتا دقو .نييمالسإلا ءارعشلا يف ىلوألا ةقبطلا ءارعش نم قدزرفلا ربتعيو .هلصأب رخفيو زتعي ناك هنأل

 ىلع مهضعب ميدقت يف اوفلتحاو «لطخألاو قدزرفلاو ريرج : ةثالث مالسولا لهأ رهشأ نأ ىلع برعلا

 ًاريرج اوصخنو ءرمخلا تعنو حيدملا يف لطخأللو .رخفلا يف قدزرفلل :مهترثك تضق مث .ضعب
 فرش يف هييحاص ىلع همدقتلف .رخفلا يف قدزرفلا مدقت امأ .ءاثرلاو لزغلاو ءاجهلا يف لضفلاب

 ناكو « مهئاجهب اوفرع «يومألا ثولاثلا» مسا ءارعشلا ءالؤه ىلع قلطيو .ةرابعلا ةماخفو .ةريشعلا

 ءانذ تنب مهتدج َةرْيَفُق نأب هزمغو .نيقلا ىلإ اهيف هبسن .هدئاصق نم ريثك يف قدزرفلا ضقاني ريرج
 عنش امك «راونلا هجوز دلاو يعشاجملا َنيعأ لتقو «ريبرلاب هموق ردغو ءهنم راونلا هتجوز روفتب هامرو

 هب لتقيل كلملا دبع نب ناميلس هل هاطعأ يذلا فيسلاب برضلا يف هتبيخب هريعو «قدزرفلا تخخأ نئعجب

 ةيرخسو ناميلس كحض نيب هاقلأو ءعطقي ملو ةبيرضلا نع دتراو لك : يأ .هدي يفابنو ءايمور ًاريسأ
 .ريرجل ًاضرغ تناك يتلاو ؛قدزرفلا دنع فعضلا طاقن مهأ طاقنلا هذه نوكت داكت .موقلا
 هيلع نزح «قدزرفلا ةافو أبن ريرج ملع نيح هنإ : :لاقيو . مالاكى/ ه 1010١ ةنس ةرصبلاب قدزرفلا يفوت

 : هتمجرت رظنا . هائيع تعمدو ىكي قدزرفلا شعن ىأر امل هنإ لاقيو .ةفلتخم تايبأب هاثرو اديدش ًانزح
 ةعبط) 4717/-1749/171 ىناغألاو .1789-701ص ءءارعشلاو رعشلاو ١5٠ 10 ص ءارعشلا تاقبط
 1 . ماحفلا ركاش .د .قدزرفلاو .41/ مالعألاو (ةفاقثلا راد

  ءانبلا يف ةضيقنلاو ءضئاقنلا درفم ةضيقنلاو .ريرج نيبو هنيب تناك يتلا ضئاقنلا ؛ءاجهلاب دصقن (4)
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 - 5 1 - 8 7 (١

 4 ”لوطاو رسعا ةمئاعد افنم انتل ىنب ًكمسلا كمس يذلا نإ

 لَفنُي ال ُهَنإف ءيامسلا ْمُكَح يدار كيا ااا 2" 6 د 8 ع - 35 هيد ثور
 فطر < م< 00 6

 لشهن سدراوملا وأو عشاجمو هئانفب بتُحُم ٌةَراَرد انتين

 وأ دهعلا ضقنو . هّلح : لبحلا ضقنو .همده :ءانبلا ضقن :لوقت «ماربإلا دض «هريغو دهعلاو لبحلاو

 هضعب ناك اذإ «ضقانت همالك يفد :لاقي .مفادتلاو فلاختلا :ضقانتلاو .هماكحإ دعب هدسفأ :رمألا

 «اثاكنأ ٍةوق ٍدعب نم اهلزغ ٌْتْضِقَن يتلاك اونوكت الو» : ىلاعت هلوق كلذ نمو ءضعب لاطبإ يضتقي
 هلوقو 4١« ةيآ لحنلا ةروس» «اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الو» ىلاعت هلوقو 2447 يآ لحنلا ةروس»

 ملكتت نأ لوقلا يف ةضقانملاو .671 ةرقبلا ةروس» 4 هقاثيم ٍدعب نم 4 هللا ّدهع نوضقني نيذلا» : ىلاعت

 ءيجي ثيح رخآ رعاش هيلع ضقنيف ًارعش ٌرعاش لوقي نأ :رعشلا يف ةضقانملاو .هانعم ضقانتي امب

 اهموصخ. ىدحتيو ءاهبقاتمو اهداجمأو هتليبقب اهيف رخفي ةديصق رعاش ءىشني نأ : يأ .لاق ام ريغب

 اهب ضقني اهيورو اهتيفاق سفن ىلعو .ىلوألا ةديصقلا نزو ىلع ةديصقب همصخ هيلع دريف ءأيجاه
 راهظإ ءيورو ةيفاقو رحب نم هب هسفن لوألا رعاشلا مزلأ امب يناثلا رعاشلا مازتلا نم ضرغلاو .هتديصق

 يف ضئاقنلا ترهظ دقل .هسفن نفلاو ةيرعاشلا ثيح نمو ؛يناعملاو عوضوملا ثيح- نم .هيلع هقوفت
 ريرج دنع يه امك ءطورشلا ةرفاوتم ءرصانعلا ةمات ,ةروصلا ةلماك نكت مل اهنأ الإ ؛يلهاجلا رصعلا

 «ةيلهاجلا ضئاقنلل ًادادتما تناك دقف «ةيمالسإلا ضئاقنلا امأ .ةيمأ ينب دهع يف لطخألاو قدزرفلاو
 رصعلا يف ضئاقنلا نأ نم مغرلا ىلعو «بيلاسألاو يناعملاو :تاياغلاو بابسألا يف فالتحنا عم

 الإ ,داقحألاو نحالا ةيمنتو ةقرفلا ةعاشإو ةيبصعلا ةرعنل اهتراثإ ثيح نم ًايعامتجا ًارطخ تناك يومألا
 رصنع نمكي ثيح ةينف تاقاط ريجفت يف ًايرعش ءارث تطعأ دقف ءاهناركن نكمي ال ةينفلا اهراثآ نأ
 اهنأ كلذ ىلإ فضأ .ضفئاقنلا كلت رايت ىلإ اوقاسنا نيذلا ءارعشلا ىدل ةينادجولاو ةيسفنلا ةراثإلا

 .«دّيرملا» ةرصبلا يف ةيبرعلا تاعامجلل حيورتلاو ةيلستلا عاونأ نم عون ىلإ صلاخلا ءاجهلا نم تلوحت
 ضئاقنلا :لاقي كلذل .ةمخض ةيوغل ةورث نم هيوتحت امو ,ثداوحلا نم ضتئاقنلا هركذت ام بناج ىلإ

 7 /8 يناغألاو .(ضقن ةدام) برعلا ناسل :رظنا «ليصفتلا نم ديزمل .قالخألا ملعت الو ةغللا ملعت

 ةعبط) .17/- 731/75١ 71:8 ؟”:هر/ا١"5 كالك - 7/8/1١16 تكا -هدل١1١ “15 -اخ١

 .نيسح دم دمحم روتكدلل .نوءاجح لاو ءاجهلاو .517- 7١ص ءارعشلاو رعشلاو .(ةفاقثلا راد
 7637 717” ص يداه لا نيدلا حالص روتكدلل . يومألا رصغلا يف رعشلا تاهاجتاو

 :ةينآرقلا ةيآلا ىلإ ةراشإ انهو .ىوقأ :زعأو .تيبلا دومع يهو ةماعد عمج :مئاعدلاو .عفر :كمس )١(

 :كمسلاو .670ةيآ ؛تاعزانلا ةروس» «اهاّوسف اهكمس عفر ءاهانب ًءامسلا مأ ًاقلخ ٌدشأ متنأأ»
 .فقسلا

 فرش َتيب ديري امنإ .لوزي ال :لقني الو .ردتقملا يوقلا هّللا :ءامسلا مكحو .لجو زع هّللا :كيلملا (؟)

 .رعو
 دادج-أ نم مراد دالوأ :لشهنو عشاجمو ةرارزو .اهوحنو ةمامعب هيقاسو هرهظ نيب عمج : ءابتحا ىبتحا ,(”)

 .قدزرفلا

 ل



 ماسر 9 00 07 هام 1 يا ل 0
 ()افشملا لابجلا مهناك اوزرب اوبتحا اذإو 3 عشاجم تيب نوجلي

 7 د هع م 2 و 35 ع ِء ٠ ومكه 5 نع 0 * هت

 (9لَضُفألا ُلاَعَملا ٌدُعاذإ .ًادبا ْمُهْلْثِمكِقْيَب ٍءاَنِفِب يبتْحَي ال
 1 ِ هَ مع م 35 6. 2 ا وت هو ١ هوب ل ع ها ده دق 0
 مزمقلا هيدل مهناك ابرز اهتس بيلك ترحج مهزع نم

 0لعجت ةّيهط ْيَفَلَس ىلإ ْنَم ّمأ امراد يماّست مهب نيذلاَنبا 83 يونا يلا ى 2< هلم مع م 2 قعر رج ةفح حاب
 هُّزَمْشُملا ُليَسُكلا اهب لامجلا ٌبْرُج ثشم امك ٍديِدَحلا قل يف َنوُشْمُي
 ةوزختت ال ايلامج ةابشلا ردع :كتفدازتت ةانستلا اذإ «نوفلانبملاو
 «» ُلَعْرأ ُدِعاوَسلا هل ٌرْخيت ٌبرض انةءاسن ؛ٌفويّسلا طرتخا اذإ ءيِوُحَي م روع ع 5 0 م” سو 0 3 0 و 07

 ربت م هاسلا س - 7 2و 0 ا 9 05 ربت 28ه
 25( لفحج سيمخ هل كولملا قرخ هقوف قفحي جاتلاب بصضعمو

 سا سا رع ل رع ري م م مم
 0. هر 8 2 6 2 8 9 7 ريما #

 )0 ”لهننو ٌنُمَروُدص لعن هنم انفكأ َسامرلا هل قوست كِلَم

 ,ةبصتنملا ةصخاشلا ةلثاملا :لثملا .امهوحنو بوثب وأ ةمامعب اولمتشا :اوبتحاو .نولخدي :نوجلي )١(

 .ةيسارلا لابجلاب مههبشي

 .نسحلا لعفلا :لاعفلا (؟)

 :لمقلاو .ريرج موق :بيلكو .رحجلا هنأك ًابرز تلخد :ترحجو . يشاوملا عضوم ؛ةبيرزلا :برزلا (1)
 . لازهلا دنع ريعبلا بكرت راغص باود

 ّنِإَو ءأتيب تذختا ٍتوبكنعلا لثَمَك ةايلوأ هللا نود نم اوذختا نيذلا لَم ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ انهو (4)
 24١. ةيآ توبكنعلا ةروس» «نوملعي اوناك ول ٍتوبكنعلا تيبل ثويبلا ّنهوأ

 .قدزرفلا موق نم يهو ءميمت نب ةائم نب ديز نب دعس نب سمش دبع تنب يه :ةيهطو .رخافت : يماست (5)
 . يواستو نراقت : لعجتو

 اهب قرحي يتلا ةديدحلا :لعشملاو . نارطققلا : ليحكلاو .عردلا يهو .ةقلح عمج :ديدحلا قلح (1)

 .نارطقلاب ةنوهدملا لامجلاب مهيلع ديدحلا نولو مهمظعل لاجرلا هبشي انهو .دلجلا
 اهيلع عضوت ال :لحرت ال .ضعب فلخ نهضعي بكرو قازغلا ناسرفلا فلخخ تفدرأ يأ :تفدارت (1

 ام ليمي هنأ : ديريو «٠ طقست : يأ .دعاوسلا هل رخت : لوقي . يخرتسملا : لعرألاو 3 لسوأ بحس :طرتخا (8)

 ريثكلا : لفحجلاو . مخضلا شيجلا : سيمخلاو . مالعألاو تايارلا - قرخلاو . جوتملا :بصعملا (94)

 .رذنملا ينبا سوباقو ناسح- دصقي انهو .ليخلا

 يف اذه لصأو . يناثلا نعطلا :للعلاو .لوالا نعطلا :لاهنإلا لهننو .مدلا نم نهرودص لعنو )١١(
 .كلملا نم يأ :هنمو . يَقَسلا وأ برشلا
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 ُهِضَع وأ ءانيالسأ يف تام دق
 يفيض لطف هيي رد ننلاو

 ةَيِداَع هل مطَق ا

 هِنوؤش ٍرْجَش تحت يجاسملا مخض

 يتئابج ميَقَق ينب توعد اذإو

222) 
 لعق ُكوُلَملا ٍهِقَنْوَرِب ٌبْضَع
 ©” لولا ُموُرُقلا ٌهَققاَحَم ُدْنِم

 ©" لدغألا ٌكامّسلاو هارفلا انهف
 9 لصف ةلوحُفلا ْمْعَض اذإ ٌبان

 ال يدنا ةدتقلا هللا قت
 اني ينءاج ممئابَرلا اذإو

 ور يتتي ردح يفو اذه

 اهب يشمي 0 0 د

 مهاّصخ ُدَعُي اذإ َنوُرَبُكالا

 7 لا را ُمُهْنأك ا
 «ع 2# 0 م6
 لطيع «فابيز ءاهبكانم بعص

 كفر مو

 لَّرْنُي دل ُهْرِع تلغاب ِءيلوسخ

 4١ م

 ندد ناسشنلا سنع وأ نايت
 دز تسلا شت هلام 2 مر همي
 لوالا دعي اذإ نومركالاو

 )١( هرهوجو هُدنِرِ :هقنورو . عطاقلا فيسلا :بضعلاو .حامرلا :تالسألا .

 ميدق رع انل :لوقي .هبان تبن يذلا وهو لزابلا دحاولا :لزبلاو .. لبإلا نم مخضلا لحفلا :ةيسارقلا (1)

 . ميركلا لحفلا وأ «ميظعلا ديسلا وهو ود حا مورقلاو . لحفلاب ههبش
 وهو ءدقرفلا عمج :دقارفلاو .ةميدقلا ةيلوألا :ةيداعلا . جئاه : مِطَقو . ربك يف بّضختملا :طمختملا ()

 . هب يقستسي ل :لاقي ءرطملا ءون يف نوكي يذلا :لزعألا كامسلاو . .هب ىدتهي مجنا

 .لانت ال يتلا موجنلا ناكمك «ءلاع فرشو رع انل :لوقي

 :لصقملاو . ضع :مغضو سأرلا ىقتلم وهو «نأشلا عمج :نوؤشلاو . نييحللا عمتجم :رجشلا (:)

 . عطاقلا

 'ريشع نم كلام نب مراد نب ريرج نب ميقف (0)
 .ريظن هل

 ةعيبرو .رعاشلا ةدبع نب ةمقلع طهر مهو ةانم ديز نب كلام نب ةعيبر وهو ىربكلا ةعيبر : : ةثالث عئابرلا (5)

 .ىرغصلا ةعيبرو .رعاشلا ءانبح نب ةريغملا طهر مهو ديز نب كلام نب ةلظنح نب ةعيبر وهو ىطسولا

 نيح ليسلاب لاجرلا ةرثك هبش . هيحاص م ء عئابرلا نم دحاو ّلكو «ةلظنح نب كلام نب ةعيبر وهو

 لل جوملاك وأ رشتنملا دارجلاك نودفي مهنأ: يأ ' عفدني

 ام ىلع عفتريف ةرجش لصأ يف حيرلا هعمجت بارت :ةموثرجلاو . يدع ينب ىلإ يتبسن : يأ : يتيودع (1)

 .ةليوط : ليطعو .ةفرشم :فاينو .اهيحاون يأ :اهبكانم بعصو .اهلوح

 اورطاخت .رهقي ال يذلا لطبلا :بلغألاو .لّحفلا :مورقلاو .ناعجشلا يأ ةلظنح ينب نم : مجاربلا (8)

 .ًاضعب اهضعب ددهت اذإ اهبانذأب لوحفلا رطخت امك يلوح

 . مراد ينب نم ةروكذملا ءامسألاو .ربك يف ترخف :تحلب (9)
 .دادجألاو ءابآلا يأ :لوألاو . مهددع : مهاصح )٠١(

 سيل يأ :لدعي الو .ددعلا ريثكلا شيجلا :رجملاو .رعاشلا ةريشع
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 دجت ملو ء«قيرطلا بَتَع نع تلخرو

 اونَيَحَتف ٠ كرم مكمل نإ

 اَنِبْمُأ يفاَتّساَيِ ِكوُنُملا لل
 ها لابجلا ْنْرَن اَنالَخأ

 انَماَنِب َتدَرَأ نإ ءَكَفُكِب غَقداف
 ًُ دا لم 4“ "و 0
 يننإو ءٌرْغالا ةلظنح نبأ اناو

 امُهاَرُك املا َمَلَب دق ٍناعّرَف

 مهنم ٍديَز ناو ٍسراوفلا دز
 < هم يس ع م00 5 مام

 هطهرز قراف نيح ةيشع ىصوأ

 ًادلاَو ًاريسخ ناك َةَبَض َنبا نإ
 ل هال دقخ ق1 دق هواعو
 هطهر بيلك ودب نوكي نمم

 اوُلَزاَنَت ًءايِقْيَّرُم نبا ىلع مهو

 يف عمو

 0 لا 0 ثيح ُكاَمَدق

 (”لهَسَملا وُلْخَي ولخُي ٍهِيلِإ ءْيِشَعلا َدْرِو
 0لَبْوَست 3 يغوللا ىلإ ٍتاغباَسلاو

 َلَهْجَن اًماذإ ًاتِجاَئلاَخَتو

 «© ؟لَحلَحَتي له ِتاَبْضَهْلا اذ َنالْهَن

 للا كلا يشملا ىف

 2 لقي فو لك ْنِم امهيلإو
 ,١ ٌلَهَسنُ لأ دينن نورا رلغأ

 ,ر لوألا سيئرتلاو ةيفقف واو

 لقت «ةفيحصلاو ٍةَداهشلا دنع

 2-0 ماركلا ب بسح يف آو

 لوختي ْمِهيلِإ درت لا
 (5؟2م# ا

 لطسقلا اهيتجاَجَع َنيِب ٌلِيَحلاو
 .ًاريرج بطاخي انهو .قيرطلا :لقنملاو . عافترا عم ظيلغلا :بتعلاو .تيحنت :تلحز (1)

 . مهريغ لضف نم نوقسي امئإ مهنأل . 9 يأ .اليل ءاملا دورو يأ : 90

 ”ةعقرلاورغلا يف نحت كلتكل ؟ةفرحتيو كلوزي له ناد له . ا نالهث )0
 .فرشلاو زعلاب روهشملا :رغألاو . لاوخألاو مامعألاميركلا : لوخملا ممعملاو.رعاشلا طهر نم ةلظنح (0)

 .اجلُي :لقعيو .هالعأ :ءيش لك ةورذ )١(
 .اهتم لهس ام : .لهسلاو . ضرألا نم ظلغ ام :نوزحلا (8

 يمس امنإو ءرارض نب نيصح نباوه : سراوفلا دبزو . ةبلعث ينب نم طْيْوُس نب ملحم :لوألا سيئرلا (8)
 اوناكو .نيصحلا انأ :لاقف هبسن نع هولأسف ءًاخيش ناكو هيبأ نيصحب اورم نيزاغ ًاموق نأل مسالا اذهب

 ديز كلذب ربخأف ءاوضمو هولتقف . هيف سفنلا نإف .سأرلا برضا :لاقف هفيس مهيلإ عفدف «رأثب هنوبلطي
 .سراوفلا ديز كلذب يمسف «سراوف ةعبس نيب ىلاوف مهقحلف مهبلط يف جرخف

 .ةبلعث نب لهذ ينب نم «ةباسنلا ةلظنح نبا : لفغد (4)
 .ءابآلا رخافم :بسحلاو .همأل رعاشلا طهر :ةبضاونب )٠١(

 .ريرج طهر :بيلكونبو .هلاوخأب رخفي :لوختي )١1(
 نب ثراحلا ينبا ًادايزو ًاقّرحمو .كلام نب رماض نب رماع هلتق رماع نب ورمع ثراحلا :ءايقيزم نبا (١؟)

 .رابغلا :لطسقلاو .ايقتلا نيذللا نيشيجلا يتجاجع ينعي :اهيتجاجعو .سراوفلا ديز امهلتق ءايقيزم
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 يكراتت .لبمألا ىلع يذلا ُْ

 اَمُموُلَتَق 6-2 موي ٍناَكِلَم

 ةَبَرَض ةَرامُع اَوَلَع َنيِذلا ْمُهَو
 ْمُُدر ٌٍيباكألا ّمَسََقا اذإ مهو

 هب ىفو ءٌماقللا َرّدغ اذإ ءٌراج
 اوُيَراَض لّلَجُملا لُمَجلا ًةَيِشَعو
 ينِإ ؟َكلاَح َنْيَأ !ٍةَعاَرَملا َنب اي
 ْمِهَسوُفَن ولما َّبَصَع يذلا يلا

 ٍةليِبق لك ّسأر ٌبرْضَنَل اَنإ
 اوُنِب اَمَو .ماركلا بسح نع َتلِخشو

 ثاملاو لبولا : معتلاو .درطي :لشيو .ةبض ينبل عضوم :ليمألا )١(

 ىف ءامع 2 دوم« ر.ع

 2١ لكعيو ٍسيئرسلا نإ لشي انغ
 هت تبرع يب

 0ْلَبَكُم ودا ءِرَسَتقُم ٍداَفِصب

 لَكُم هيلع ع امهالكو

 «0ُلَصوُت ال ِهِنوْوُش َقْوَف ءَءاَمْوَف
 « ل كَ تانكردلاو ةةسيشل فاو

 ىف م

 نا دجام وعدو نبسح

 لير ِهُشاَرَف ُنوؤش ًابرض
 را .لاعفلا وذ 8 يلا

 «لَقنُي َةَنَْج ٌءابِح ناك هيلو

 نو فو 5 تلح كوبأو

 0لَغْشُي مراَكَملا ٍنع َميِثَللا نإ

 كلذك : ليمألاو . عمج :لكعيو .ةيش

 ريعب فلأ قاتساف «ةبض ينب ىلع راغأ « ينابيشلا ماطُسي نأ كلذو «نابيش ينب ىلع ةبض ينبل موي مسا

 . معتلا تدرو .فقوملا ةبض تكرادتف «ةبض ينب سيئر كلامل

 قرحملا (؟)
 . هيف ليق

 يذلا ديدحلا :دافصلاو .هورسأ : يأ ءهيلإ اوعمج :اودفصو .تيبلا اذه لبق يناثلا تيبلا رظنا :

 .هسأر ىلع دوقعملا : :للكملاو . ناسغ ىلع ةبضل ةعقو : ةحئازب (5

 لئابق ىقتلم .نأشلا درفملا :نوؤشلاو .ةعساو :ءاهوفو .ةبض نب فاحّرِش هلتق يسبعلا دايز نب ةرامع (4)
 . مئتلت ال : لصوت الو . سأرلا

 .مهل ىفوف «يبضلا ءارمح نب ردب مهراجأ ةيلعث نب هّللا ميت ينب نم ةحيلجو رماعو نابيش :رباكألا (5)

 . قاستو دراعلا 0

 دل وقوفا .نيسلا
 وأ مظعلا نم قيقد لك لك ءةشارف عمج :شارفلاو .اهنع هللا يضر ةشئاع عم لمجلا ةعقو : لمجلا (0)

 مهنم ام لجر ةئامو فلأ نوركذي اميف لمجلا موي ةبض ينب نم لتقو :لوقي «قرفتت :لزنتتو .ديدحلا
 .هناكم نم كرحتي لجر

 نأ هيلع ط رتشأو . هتيصان زجف «يناسخلا كراصلا نب رارغع ىلا دك لعل ناحل هديك لا نال

 . ةيلهاجلا يف ماشلا كولم مهو ةنفج لآ تومسيو ةنساسغلا ءابآ نم : : ةئفجو . ةيطعلا : ءابحلا )4(

 . ةرامحلا :ناتأآلاو . سميئرلا :سأرلا ( ٠١(

 . ليخبلاو لصألا ءيندلا : ميثللا )١١(



 30 مو مع 8 هاما مي 5-3 0

 مكراصبا اهب تئقف يتلا نإ

 0 ذإ 0 يادلاسلا بهو

 هلَتَف نُهو « سيق ينب وخأو

 شْقَرُمو ءاَمهالك ءِنايَسْمَألاَو

 ىَضَم ْذِإ ُديِبَع ٍدسأ يب وحنأو
 ُةْثِباو ٌرْيَمُز ىَمْلُس يبأ انِباو

 ُهَلْبَق وشب ناَكو (يِرْفْعَجلاو
 ًاقطْنَم سْؤأ . لآل تْنرَو ْدَقْلو

 هو اعلا وح «يئراحلاو

 اهِنَتُم نع افّصلا ةيحاض َنعَدَصي

 هغامد تغلب يأ :تغمد )١(

 .«لصيفلا» : ىمست

 ناتغبانلا امه : غباونلا )0

 . ةئيطحلا :لورجو .سيقلا

 # را م 2 عاه تري 5

 ©” ٌلَصيِفلا «َكابأ َتْعَمَد يتلا يه
 رو م حورفلا وذو ديزي واو

 © اي ال ةنئالسك كولملا لل

 (©9 لوألا َكاذ 0 ُلِهْلَهُمو
 59 ٌلْثمَتيُهَْل 4 هَ ةئاضُت وصخأو

 4 0 6# ا
 ليحسوسسعم 03 ٍداَوُد 0

7 
 ١ 3 دودملا دَح ٌنيح ةيرفلا نب

 ملا ٌباعكلا ويئاصق نم :
 (6)عءد ١1 .٠

 لظنحخلا ِهيَبِناِج طلاخ ٌمسلاك

 7 لوْعِملا ًةافّصلا َعّدص اَمُك .اَعْدَص

 0 ,, ةيامع ُيلَبَج مج ْنِم ْنهلو

 كلاي

 تناك ةديصقلا' هذه نإ :لاقيو . مكنيبو انئيب اميف قحلا عطقم : لصيفلاو 5

 ٌؤرما :حورقلا وذو .لبخملا :ديزي وبأو . ةدعج ينب ةغبانو « نايبذ ينب ةغبان :

 «سيقلا ىرما اهجوز ىلع بدنج مأ هتلضف «سيقلا ءورمال رصاعم .يلهاج رعاش : لحفلا ةمقلع ةلف

 يصخلا ةمقلع مراد نب هللا دبع ينب يف نأل :لاقيو . لحفلا يمس كلذلو .ةمقلع اهجوزتف ءاهقلطف

 .لحفلا يمس كلذلف
 .فورعم رعاش ةعيبر نب لهلهمو . يفاوقلا ينعي :هنلتق نهو . دبعلا نب ةفرط :سيق ينبوخأ (؛4)
 ناحمطلا وبأ :ةعاضق وخأو .ربكألاب بقلملا وه : شقرملاو . ةلهاب ىشعأو سيق ينب ىشعأ :نايشعألا (0)

 .نارمح نب ةيراج :داؤد وبأو .رشعلا تاقلعملا باحصأ نم رعاشلا صربألا نب ديبع وه :ديبع (7)

 د ناسح- :ةعيرفلا نباو .بعك هنباو ىملس يبأ نب ريهز : ىملس يبأ انباو (1)

 .انئيب لوقلا

 لج :لوقملا دجو ,تباث نب

 . يدسألا مزاخ يبأ نب رشب وه :رشبو .رعاشلا ةعيبر نب دييل : يرفعجلاو (8)
 .روهشملا يلهاجلا رعاشلا رجح نب سوأ وه :سوأ جف

 ةنس وحن يفوت «رعاشلا يشاجنلا يثراحلا ورمع نب سيق وهو . يشاجنلا دارأ :سامحلا وخأ : يئراحلا لح

 . مسَقلا : عدصلاو .ه .5/

 .دجنب لبج وه :ليقو ءلبج مسا :ةيامعو .ةرخصلا :افصلا )١١(



 ب ِمَّو ٌنُِهَباَتك ّيلإ اوٌعفد

 فتش رواَسملا ينكراش نايف

 1ك ملو «ةوسلحي ل 00
 سلا م

 اوهتنت مل ْنِ وِ اي ؛ نكرسيَلف

 عتهتساف قا ىلع تيك اذإو

 اًهلاب ام يتوب ْنع يتلأسأ ماه 6# و ع
 هد مع مدعم 2 رب

 اوبتُحَت نأ مكن ُمنْمِي ُموَللاَف
 لري ل رَعَو ءاَهَعَبَنأ ُهللاو
 ٌتَفْشَكَت ا لأ يلْبْج

 م ٍةَيِيَت لك كاع تعسر ينإ

 انأر ام نادم ينب َتلأس الم

 ٌدِهاَشَف ُناَتألا َكَنييُ ترك

 1 بلا نين
 ””رطخألا يِبآُشلاو نزاَوَم وخأو

 'لّرغألا ميلا اهل ٌموُقي يلْيَخ
 3 ٌلَكلَك ةَناَدَع ىلع يكلام نم

0 
 ىلع هاا ه2

 للخت ال يتوب حبي علا

 لوحتي ام .ٌكليبأو ءاسنعقُم

 م ُكْضْقَأو كادلاو كل ىنبأ اجب

 لع نم ِبيَلُك ينب َقوْف تولع
 03 لع ؛ َكِدوُمَع ىلإ ٌناتآلا ُتْيَح
 و يي بت

 .1546 - 584 ص 57 ناويد

 1١81١/١-5١١. قدزرفلاو ريرج ضئاقن ءصضئاقتلا باتك

 . يلإ اهوعفدو .ةيصولا يل اوبتك ءرعشلاب يلإ اوصوأ

 . يعارلا :نزاوه وخأو ءيسبعلا ريهز نب سيق نب دنه نياوه :رواسملا (1)
 . نودناسيو نورصاني :نوبلحيو'. . عوبري نبا :ةنادغو (؟)

 :لكلكلاو .قدزرفلا تجه ًاهنإ :ليق ءريرج مأ يه ليقو «ةنادغ ينب نم ةأرما : :هقح محرم : :قح (4)

 . يكلام نم اوهتنت مل نإ كموق ىلع يردصي نكربأل :لوقي .ةيهادلاو ةبيصملا انه دارأ .ردصلا

 .لمشيو معي دض «٠ صخب . : لخدتيو «ريرج ةأرما يهو : ةمامأ (5)

 . براقأو لهأ نم هلوح نوعمتجي نيذلا يأ «ةلزعلا :ةوبحلا (1)

 . يوقلا :سعنقملاو .هيبأب هل مسقأ : كببأو (17)

 .ةمظعلاو ةعانملاو زعلا :انه لبجلا (8)
 .لبجلا يف قيرطلا : ةينثلا (4)

  )1١عوبري نم :ةنادغونب .



 هنع هّللا يضر (7نيدباعلا نيز حدم يف قدزرفلا ةديصق 4
 (طيسبلا نم)

 ىلإ ع ع م ع م 8 5 80 9 0 ٠

 (0مَرَحلاَو لحيلاو هفرعي تيبلاو اطر مالا فرعت يذلا اذه

 ©0هّلَعلا رِهاطلا ٍيقنلا يقتلا اذه مهلك وللا دابع ريخ ٌنبا اذه

 2( اري دَق هّللا ءهايبثأ ٍوَدَجِب ةلهاج تنك 11 .ةمطاف نبا اذه

 0 مبَعلاو َتْرَكْنَأ نَم 8 تيتا هرئاضب ؟اذه نم :َكّلْوق َسِينو
 003 # يب هم لعل ل 2 اال

 0 امهورعي الو ةناكرسي اَمُهْعَمَت ٌمع تاغ ِهَيَدَب اتلك

 © ُميشلاَو قلخلا 0 :نانثآ هئيزي هرداوب ىشخت ال .ةقيلخلا لو

 نيزب بقلملا نسحلا وبأ ءيشرقلا يمشاهلا ,بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب ىلع وه :نيدباعلا نيز (1)
 .عرولاو ملحلا يف لثملا مهب برضي ناك نم دحأو .ةيمامإلا دنع رشع ينثالا ةمئثألا عبار «نيدباعلا

 ةبسانم يف ليقو .(707171 4 ا مالا ؟/ه 4هةئس اهي يفوتو . م 50/8/ ه "8 ةنس ةنيدملاب دلو

 يفوتو) (م 7/7؟14/ ه ٠١8 ةنس ةفالخلا ىلوت) رشاعلا يومألا ةفيلخلا كلملا دبع نب ماشه نإ : ةديصقلا

 .م580/ ه0 ةنس ةفالخلا ىلوت ناورم نب كلملا ديع) هيبأ مايأ يف جح .(م/4/ ه ١4 ةلس

 ىلع ردقي ملف :هملتسيل دوسألا رجحلا ىلإ لصي نأ دهجو تيبلاب فاطو .(مال' ه/ ه م8“ ةنس يفوتو

 امنيبف .ماشلا نايعأ نم ةعامج هعمو .سانلا ىلإ رظني هيلع سلجو يسرك هل بصنف . ماحزلا ةرثكل كلذ

 0 «سانلا هل ىحنت رجحلا ىلإ ىهتنا املف .تيبلاب فاطف «نيدباعلا نيز مامإلا لبقأ ذإ كلذك وه
 ال :ماشه لاقف ؟ةبيهلا هذه سانلا هباه يذلا اذه نم :ماشلا لهأ نم لجر لاقف ءرجحلا ملتسا

 هذه دشنأف مقدنا مث .هفرعأ انأ :لاقف ءًارضاح قدزرفلا ناكو .ماشلا لهأ هيف بغري هنأ ةفاخم هفرعأ

 يف رعاشلاب ىمرو ؛ةديصقلا هذه هعايس دنع .بضغلا دشأ بضغ ةفيلخلا ماشه نإ :لاقيو .ةديصقلا

 . «ءاطعلل ال ىلاعت هلل هتحدمو» : لاقو ءاهدرف .مهرد فلأرشع ينثأ رعاشل نيدباعلا نيز ذفنأو . نجسلا

 : مرحلاو. مارحباتيبلاو قيتعلا تيبلا : احل لاقيو « ةبعكلا : تيبلاو . ةكم اهطسو يف ةحطبنم ضرأ :ءاحطبلا(؟)

 :ةأطولاو . ضرألا نم مرحلا زواج ام : لحلاو . ضرألا نم اهب طاحأ امو ةكم انه دصقيو ٠ هكاهتنا لحي الام

 .ةبطاق ايندلا لهأ هفرعي حودمملا نأ :ديري « مدقلا عضوم

 .مهديسو موقلا ريبك : ملعلا (9)
 تنب نبا هنأ : يأ .مهنع هّللا يضر نيدباعلا نيز دج يلع مامإلا جوزو ٍدو لوسرلا تنب :ةمطاف ()

 .نييبنلا متاخ 36 دمحم

 . هردق نم طخ : يأ هب ٌرضم :هرئاضب (0)
 ٠ةماع سانلا لمش :معو .هنايرج ىعدتساو ءاملا رطقتسا :فكوتساو ءرطمو نوعو ثوغ :ثايغ (1)

 .ءيشلا نادقفو ءرقفلا : مدعلاو .هب ملأ :هارعو

 :ميشلاو .هبضغ دنع ناسنإلا نم ودبي ام «ةردابلا ةدحاولا :رداوبلاو .ةيجسلاو عبطلا :ةقيلخلا (/)

 ,هيضغ ىشخعي ال ميلح وه :لوقي «قالحخألا
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 اوخينفا اذإ 34 .ماوقأ لاقُثأ نا

 هدهشت يف الإ 1 ال :لاق اف

 ٌتَعْشَقلاِف ءناحإلاب ةَيِربلا مع

 وَمَن ُهَتْنِع وُلُحت «لئامشلا ول
 ُهَعَن ُهزال تناك ُدّهَشَتلا الول

 00 مَدَعلاَو ,قالمإلاو ٌبِهايِغلا اهْنَع
 :اهّلِثاق لاق شرف هنأ اَذِإ

 هباهم نم ىضخيو يح يِضْعُي

 هم# ه0

 ٌقبَع ةيحفاو نار 2 ِهَفَكب

 ٍهِيَحار َنافْرِع ُهَكِسْمُي ٌداكي
 طر كايت ةيردتف هللا

 مهباقر يف تَسْيل ٍتئالخلا يأ
 ْمَمألا ٌهَلان اذه تيب نِم ُنيَّدلاف اذ هيلا رعشي هللا سكش قف

 ”) ُمَدَقلا اهكرادإ نعو ءُفكألا اهنع ْتَرُصَق يتلا ٍنيَّدلا ةوْرُخ ىلإ ىَمني

 مهب ٌلَحت نم دعاسي هنأ : يأ .ةلصخلاو عبطلا «ةليمشلا ةدحاولا :لئامشلاو .بئاصملاب اولقثأ :اوحدتفا (1)
 ناك نم ددع هتوم دعب ىصحأ هنإ :لاقي .ةنوعم بلط ّلك ىلع معنب ةباجإلا يف ةذل دجيو ' «بئاصملا

 نيز توم دعب لإ ّرسلا ةقدص اندقف ام :ةئيدملا لهأ ضعب لاقو .تيب ةثف وحن اوناكف ءأرس مهتوقب

 تام املف ءمهلكآمو مهشياعم نيأ نم نوردي ال .نوشيعي ةنيدملا لهأ نم سان ناك :لاقيو .نيدباعلا

 .(9/7// 6 مالعألا) . مهلزانم ىلإ اليل هب نوتؤي ب اوناك ام اودقف امهنع هللا يضر نيسحلا نب يلع
 نأ فرعي ال نيدباعلا نيز نإ :لوقي .ِهّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : هلوقب ةداهش نم ملسملا هلوقي ام : دهشتلا (7)

 ,ةداهشلا ولتي امنيح آلإ ءال :لوقي
 :بهيغلا دحاولا :بهايغلاو .تلجنا :تعشقناو .هناسحإب ةقيلخلا لمش :ةيربلا مع (؟)

 . عقدملا رقفلا :قالمإلاو

 الإ مهراصبأ هيلإ نوعفري ال هتبيه مظعل سانلا نكل «ًءايح هفرط ضغي هنأ : يأ . فرطلا ضفخي : يضغي (4)

 .اسانيإ مهل مستبا اذإ

 .هتعاجشو هنسح كعوري نم : عورألاو .,بيطلاو اذشلاب حوفي يذلا :قبعلاو .ةحارلا :فكلا (5)

 .اهئاوتساو اهنسح عم فنألا ةبنرأ عافترا :ممشلاو .فنآلا :نينرعلاو

 .ةبعكلا رادج :ليقو ءةبعكلا نكر نيب ام :ميطحلاو .ىوقألا بناجلا :نكرلاو .فكلا :ةحارلا (7)

 هبسحي : يأ ءهكسمي داكيف نيدياعلا نيز ٌفك فرعي هسفن ةبعكلا رجح نأ: يأ .كربتلل سملي : ملتسيو

 ,هب افغش هدنع

 . مدقلا ذنم ميظعتلا هل ٌبِيك هنأ : يأ .ناسنإ لكل ردقلاو ءاضقلا هرطسي يذلا باتكلا :حوللا (1)
 .«مجعلاو مالسإلا برع اهلين نعد :تاياورلا ضعب يف يناثلا رطشلا درو دقو ,بسني : ىمني ()

 ُمركلا نوحي اذه مِراكَم ىلإ

 (0مِسَتْبَي َنيِج لإ ُمُلَكُِياَمَف
 ©" مَمش هنري يف َجَوَْأ فك نم
 © مِلَتْسَي ءاج ام اذإ ميطحلا ُنُكُر

 0ْمّلَقلا ِهِحْوَل يف ُهل كاذب ىَرَج
 - 1 ع 5 - 35 و

 مسلعسي هل وأ ءاذه ةيلزأ

 . ةملظلا وهو

1“ 



 7 هع 2ع 9 - 7 0

 هل ٍءايبنالا لضف ناد 0 نم

 م 5 ما

 : هللا لوسر نم ةَقَمْسَم

 ع 5 2 مم يو

 مقر رون نع ىجذلا بوث قشني
 م نيد ْمِهَبُح رشعم نم

0 
 ْمُهَنمِيا اوناك ىَّقْتلا لمهَأ دع ه مي<مه

 مهدوج دعب ٌداوجج ٌميطتسي ال

 7 ا 3 سو مه

 (9 ُمَمالا هل تناد ِهِبمأ لضفو

 060 ثلاو ميخلاو ةسراْعَم ثتَباط

 سا اهِقاَرشإ ْنَع ُباَجْنَت ٍسمشلاك
 (5)م ده هاما م د ا مععم

 مصستعسمو ينم ُْهْبْرُفَو ا

 (6ه)ع
 متكلا هب موتو ىلذي لك يف

 مه :ليق«؟ ضْرألا لهأر يَخْنَم»: ليِق وأ

 اومَرَك نِإَو موق مهيِنادي .

 0 ألا و ع رشا ُدّسأ ُدسالاو

 7 ىمل# 2 شد <مم

 "يهعنلاو ناسحالا هي برتسيو

 81١١-01١5. ص قدزرفلا ناويد

 بئذ فصو يف قدزرفلل ةديصق نم ١

 (2نداز نم همعطأف هرفس ءانثأ هفداص

 هامسرطع مم نم 0 0 م اى

 0 ا ام اذإ مدركما ف |

 (ليوطلا نم)

 . عضخ :ناد (1)

 ) )1١ميخلاو . رجشلا دوجأ يهو « يسقلا اهنم عنصت ةرجش : عبنلاو . ميركلا هلصأ : يأ 5 هترجش : هتعين 0

 هاياجس تباطو .هسراغم تياط دقو يلي يبنلا ةرجش لصأ نم هترجش نإ :لوقي .ةعيبطلاو ةيجسلا

 هقالخأو .
 ) )7١فشكدت : باجنت .,

 .اجلم :مصتعمو .موق :رشعم (4)
 كلذلو . هلآو دلي دمحم يبنلا ىلع مّلسيو يلصي « هماتحو مالكلا ءدب يف هّللا رد نأ دعب ملسملا نأ: يأ 2(

 .هّللا ركذ دعب مهركذ : :لاق

 برضي تارفلا بناج ةدسأم :ىرشلاو .تدتشا :تمزأ .ةّدشلا : ةمزألاو .سانلا نوثيغي نيذلا :ثويغلا (5)

 .برحلا «ةدشلا :سأبلاو .لثملا اهب

 .دازتسي : ٌبَرَتَسُيو . مهنع دعبي :رشلا عفدتسي (1)

 ةرفغص يبأ نب) بلهملا نب ديزي ديري ةفوكلا نم رفن يف جرخ قدزرفلا نإ :صنلا اذه ةبسانم يف لاقي (4)
 دبع نب ناميلس هالو مل .جاجحلا يأرب ناورم نب كلملا دبع هلزع «ناسأرخ ريمأ ,دلاخ ابأ يدزألا

 نم عاطتسا مث .ةفالخلا هيلوت دنع زيزعلا دبع نب رمع هلزع «ةرصبلا مث .ناسارخ مل قارعلا كلملا

 مالعألا . م ل١ / ه ٠١٠ ةنس هلتق نيقارعلا ريمأ كلملا دبع نب ةملسم نأ الإ «ةرصبلا يولع ةرطيسلا

 د اهززتجا ناك ةخولسم مهل ريعب ىلعو «نييرغلا دنع «ليللا رخأ نم اوسرع املف 0( 14
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 َِ 2 55 55 مه

 لابحاص ناك امو .لاسع سلطاو

 5 كود ندا :ٌتلق اند املف
 جيل ٠ ١ ل 2 ع 8 5

 ةتيسو ينيب َداَرلا يوسا تبف

 2 م قه - أ ذا

 (”تماتاف انهوم يرانب كوعد

 قى - ساده 5 5 اس

 ٍتباكرتشمل يدار يف كايإو

 ناخد ل ءران ٍءوِض ىلع

 عم
 ©””ناكمب يدي نم يفيس مئاقو ًاكِجحاض َرَسَكَت املك تْلَقف 3 5 0

 (©9 ٍنابحطّصي ُبثذ اي ْنَم ّلْثِم نكن
 . َ م ل مناص

 يننوخت ال ييتقثاو نإف شعت
 نق” دف اس 2
 اًيكك ردسلاو «تقذاني ركنا تنأو يىيامو < ين. ع 6 0 «©ِناَبلب اَعِضْرا اناك .نييخا

 00 »ل كا < لس سا هجم

 ىرقلا سمتلت تهبن انريغولو
 ه ا 0 مق و

 امه نإو ءلخَر لك ٌيقيفر لكو

 ْتبْعَشَن أسْفَن ُهللا َنَعِجْرِي ْلَقَف
 2 با رب ماكل 5 قا

 9 كرا ماس 5

 ٍةقِشب ىلوت الامهئنِماَمو

 ©"0ناَنِس ٍةابَش وأ مهب كان
 © ءناَوَْأ ءامٌُمامْوَق اَنَقلا ىطاعت
 0ِناَكَم لك ٌنيدانغلا رنأ ىلع

 ”؟يناعد ميقُملل يني ُقْوَقلا مأ
 00 ٍنارِيَتْبَن ٍنانيعلاف بلقلا نم

 ."؟8ص «قدزرفلا ناويد

 تلفجو «لبإلا ترعلق ءريعب ىلع ةطوبرم يهو ءاهكرحف بئذلا ءاجف ءاهب راسف «ريسملا هلجعأ مث

 اهذخاف «بئذلا ىلإ اهب ىمرف ءةاشلإ لجر عطقف ءاهسهني بئذلا رصباف «قدزرفلا راثو ءهنم باكرلا

 هذه دشنأو «ناك امي قدزرفلا مهربخ موقلا حبصأ املف .هيلإ اهب ىمرف ديلا عطقف داع مث « ىحنتو

 . ةديصقلا

 .ليللا :نهوملاو .هيرج يف برطضملا :لاسعلاو .داوسلا ىلإ لئاملا ربغألا بئذلا : سلطألا )١(

 )١( كمامأ :كنودو .بيرتقا :ندا . ١

 .هضبقم :فيسلا مئاقو .هئانسأ نع فشك :رشكت (9)

 . ينتدهاع : يننتقثاو (5)
 .ردصلا :نابللاو .نامأوت ناوحأ : نايم (0)

 .فيضلل مدقي ام :ىرقلاو .حمرلا فرط :نانس ةابش (1)

 .امهلهأ براحت :امهاموق انقلا ىطاعت (1)

 هينب ىلإ ةراشإ «نيتيملا دصق امبرو ؛ًاحابص نولحارلا :نوداغلاو .مومهلا نم تقرفت :تبعشت (8)
 . نيفوتملا

 يسفنلا بارطضالا فصي انهو .ةايحلا ديق ىلع يقابلا :ميقملاو .تيملا دصقيو .«لحارلا : نعاظلا (9)

 .هيرتعي يذلا
 .هبلق نم ًامسق لغشو ذخأ :ةقشب ىلوتو .ناعمدت :ناردتبن )١١(

 نيك



 (9قدزرفلا اهيف ضقاني 20ريرجل ةديصق نم - ١

 ٍللْحُت ٌْملاهنأك ٌرايُدلا ِنَمِل
 ىلب نخل ٌديِدجلاو كب 3 ْدقلو

 رلِْمم نِيَع لفبب كانإ تركن
 هيف 0 اهلاوت ا اذإو

 ٌمسِفاوَح يملا ِكَتْرَكَذ ٌدقلو

 (لماكلا نم)
 2("#) ,؛ص6 ع 92 تاور ماوس

 رلزعالا حلط نيبو ٍسانكلا نيب

 (© يلتجملا نِيَع ءافشو ىوُهلا َتْوَم
 ما سم ع 307
 «>ليلي ىلعاب اهتلابج تعطق

 © لَخْبَت ملاهُّدوِب َتْضَرَع اّذإو
 ساب #؟

 200 ٍلهجم ٍةالف اطق نهناكو

 ءرهشأ ةعبسل هّمأ ًاريرج تدلو ءميمت نم يعوبريلا يبلكلا ردب نب ىفطخلا ةفيذح نب ةيطع نب ريرج )١(

 وهو افيفع ناك .ةرزح ابأ ىنكي ناكو . مالكل/ ه 1١١١ ةنس ةماميلاب تام ءةنس نينامثو ًافين رّمعو

 رعشلاب قطنو ءريمحلا قوسيو ءزعملاو نأضلا ىعري ًاريقف ًايودب ريرج بش ءرعشلا يف سانلا لزغأ نم
 «ءارعش اهلك ةرسأ نم وهو «رعشلا ًارمع ربكألا هاخأ ضراق ءهرمع نم ةرشع ةسماخلا غلبي املو ًايبص
 ءارمألاو ةالولاب لصتا .ءارعش هينب ونيو «هونبو ءهومخأو «ىفطخلا هدجو ءًارعاش ةيطع هوبأ ناك
 يريبز ناك نأ دعب «ناورم نب كلملا دبع ىلإ هلصوأ يذلا .هحئادم يضعيب جاجحلا صخو .ءافلخلاو

 هل تبثي ملو ءًارعاش نوعبرأو ةثالث هشهني ناكو ءارعشلا نيبو هنيب تدتشا كراعملا نإ: لاقي ءىوهلا
 .ءاثرلاو لزغلاو ءاجهلا يف ءهيبحاص ىلع ريرج مدقت ىلع برعلا تقفتا دقو . لطخألاو قدزرفلا ريغ

 ناكف ءاثرلاو لزغلا يف هقوفت امأ ءهميرغ نم هتيرخسو .هتموصخخ يف هفنع ببسب ءاجهلا يف هقوفت ءاجو
 مهرزغأ ناكف .هفلكت ةلقو ءهروعش قدصو .هقطنم ةبوذعو «هعبط ةمالسو «هتفعو هنيدت ببسب كلذ

 1١7١. 18 ص «ءارعشلا تاقبط : يف هتمجرت رظنا .قحلي مل بلط نإو .قبسُي مل ٌبَلُط نإ ارحب

 25١ -37/8 يناغألاو . 7864 - 787 ص «ءارعشلاو رعشلاو . 40١ 77/5 ص ءارعشلا لوحف تاقبطو

 . 119/5 مالعألاو (ةفاقثلا راد ةعبط) ريك كل

 .1554 ص «قدزرفلا ةديصق ركذ ىضم (7)

 ينبل داو :لزعآلاو .ىنغ دالبب عضوم :سانكلاو .ةنوكسم نكت مل اهنأك تسرد يأ :للحت مل اهنأك (؟)

 .هاضعلا نم رجش : حلطلاو ٠ بيلك

 ركذتلا ءاج انقرتفا اماف «تيم اناوهف نيرواجتم نيعمتجم راد اي كب انك :لوقي .رظانلا : ىلتجملا (5)

 . نازحألاو

 . عيضوم :ليلبو .لفطملا ةيبظلا :لزغملا (5)

 هلذبت يهف ثيدحلاو ةدوملاب اهل تضرع اذإو .هلعفت ال اماهناسلب كيطعت :لوقي .ةسمللاو ةلبقلا :لاونلا (5)
 .هب تلخب . كلذ ريغ تدرأ اذإو هب لخبت الو

 . ملاعملا لوهجملا : لهجملاو .رفقلا :ةالفلاو .ريط :اطقلاو .اهريس يف اهسوؤر ةثطاأطم : عضاوخ (7)

 ك/ا١



 ٍةَفوُنَت ٌحارِف ىمتألاب َنيِقْسِي
 مكيع ةننلا ةيخح: اان

 0 هامش ساسي ما ىي 466 م
 مكودهع رجا نا وس

 لجاع ني , ٌكَّشو ٌبَمْزَأ ْتْنك ذأ

 ًاعِقان اس ِءارعّتلل ُتْدَنْعَأ
 معو -

 يمسيم قدزرفلا ىلع َثقَضَو امل

 نقاش ًءامَسلا ُكَمَس يذلا ىّرأ

 مام 2
 ٍهِقنِفِب ْمُكْنْيَق ٌمُمَحُيَأَتِيِب

 1 يل
 ري حا تما

 06 ِنوِيّقلا رقم سل ةرعأ

 هج +

 إ! ميقف يلب ةأريسم حّدماو

 ساه اجب سس اعمع

 () لّصوحلا رمح نهيجاوح اي

 0 ٍلّْزْعلا مول لبقو حاوّرلا لْبق

 © لجُحلا ٍتاجِحاْشلا حورس ْتَقَبَس
 مي م- مع 00

 0 ا
 200 لاسي ام تلاسل وا تعنقل

 2ع
 تثتشسف

- 
 0 لوألا ,سأكب مهرجا هندسي ما

 2_2 .لطخألا تأ 0 ُتيعَبْلا 8

 «» لَقْسآلا ٍضيِضَحْلا يف كءانب ىنيو

 20( لختملا ثيَحه هذعاقم 1

 "0 لّبْذي يتثيب ٌمُكَنِب تْنَدَهَف
 0١١ لوألا ٍنامَّرلا يف ٌكّريك ٌتْحْفَت
 09 لشُهَت نم يعّدت ٌكّلعل م

 05 لَعُفُي مل ُهُيَأِبو َكابأ اوُلتق

 .شيرلا نمودبي ام لوأ :بغزلاو .رفقملا ناكملا :ةفونتلاو . عضوم مسا : ىمّتألا )١(
 .ةيشع باهذلا :حاورلا (؟١)

 .ًاعم نيلجرلا ىلع زفقت يأ :لجحلاو .توصت يأ جحشت يتلا نابرغلا :تاجحاشلا ()
 .اهب هدهع رخآ نوكيس هنأ ملع ول ىرج امي ىضترا ناك امل هنإ :لوقي .مكؤاقل : مكدهع (؟)

 . قارفلا :نيبلا (5)
 .ةلتاق دئاصق ءارعشلل ّدعأ هنأ يأ .ًالتاق :ًاعقان (5)
 .رعشلا ديري .ىوكملا : مسيملاو .فنألا مق : : عدجو .ريزنخلا يف اهلصأو «توص :اغض (70)

 . ءالذأ مهدارأ هللا نإ :لوقي «لبجلا لفسأ : ضيضحلاو . قدزرفلا موق : : عشاجمو . .عفر : :كمس فيل

 .قدزرفلا دصقي انهو .دادحلا :نيقلاو .ناخدلاب هدوسيف .هيف لعشي : : ممحي 3,

 )١١( هتعفرو هذجم هب هبشي دجنب لبج :لبذي .

 5 نوداّدح قدزرفلا دادجأو ماظع هدادج-أ نإ :لوقي . )١١( يئابآ : يلوأ

 )١1( ميمت نم ناوخأ لشهنو عشاجم .بستنت : يعدتو . ميرك لمع وأ .ةمركم :ةرثأم .

 : هرأثب اوذخأي مل مهنأ : يأ . مراد نم : ميقف ونبو .فيرشلا وهو . يرسلا عمج :ةارسلا (17)
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 ُهَنأك 0 م 50

 د

 ىمَسيمب يعي اي َكَفْمَسَو قلو

 اي اس ل ان

 90 ظمخلا مدس ةسواوتت رع

 ©” لت ْنم ُقدَْرَف اي َكئْفطتخآ ىتح

 3ع .لّدجألا رادع نم هن ٌبَرَحخ

 (© لكْلكلا د دح تحت 7 .قدزرفلا اغضو

 © لهْلَهُمو يتكرم ردتف كا ٌمِشاَجُم بنت نأ 0

 © لخشملا يف ًاحياج ِةهيدَبلا َرْمَع ًاقياس َهَرْيَقُت يبي ويف تْبلظ

 0 ا رج ةفاع تو يول لِ
 42 7 7 3 م امو

 سوم #2 دم همه 08 ول يب ” هم 2 ع

 ©لحآف ا الو نسما انقيرط ست عل ةرغش ينبا

 ,عئاجُم هوجو يف َنْيَبت ْدَقْلَو
 يلبي ال باب ٌروُفَي مْ

 م امه م موب كك

 0١ لَفْحَجْلا سيمخلا ةجردمب ٌعَقْف مهناكو اكتاحل تكررت ْدَقَلو

 ١ ما مك م نأ سارع مه م ع

 ) ” لّوطالا ٍعافيلا يف ب ل يلقعم ميمت َيَلَبَج ىلإ يْنإ

 )١( كلام نب ةلظنح دالوأ نم موق : مجاربلاو .ىذألا لائتف مهبرقت ال :لوقي .بيصنلاو ظحلا :برشلا .

 . ىلعأ نم : لع نم .تضضتقنا :تببصنا (؟)

 .ًارعذ هشير شفنت يأ : : جفنتو . .نبجلاب فصويو «ىرابحلا ركذ :برخلاو .ديدشلا برضلا :كاصلا (”)

 .رقصلا :لدجألاو

 .ردصلا :لكلكلاو .للذت :اغضو .رعشلا دوصقملاو ؛ىوكملا : مسيملا (5)

 .ةيلهاجلا يف ءائرلا ءارعش نمو «يرعلا نانرك نم :لهلهملاو .قاشعلا ةيلهاجلا ءارعش نم : شقرملا (ه)

 تنب اهنأ ريرج اهمهتي .قدزرفلا ةدج : ةريفقو . ماجللا :لحسملاو .لاجترالا بصخ :ةبيدبلا رمغ (5)

 :ان

 . لتقي مهراج ريبزلاو نيدعاق اولظ مهنإ :لوقي «عبرتلا :ةوبحلا (1
 .ريبزلا لتقم مكثول دقف كولملا ةلصب اورخفت ال يأ (8)

 مهنإ :لوقي . ىمعأ هوخأو روعأ بلاغ ناك : نييمعألابو. بيعو رقتحأ اذإ كلذ لجرلل لاقي :ةرعش ىنبأ (4)

 .ءالوهب مههجوب دومصلا نع نوزجاع

 .مههوجو ىشغي مؤللا بابض نإ :لوقي )1١(
 ريطلا هلكأيو أطوي هنأل « ء عاقب ٍعَقَ نم ٌلذأ لاقي «لذلا يف لثملا اهب برضي ابك ءاضيب ةأمك: عقف )١١(

 . شويجلا مادقأ تحت نوؤوطوم مهفلخ مهنأ دارأ . ةبلجلا ريثك : لفصجو . شيلا :سيمخلاو .هريغو

 .فرشملا ناكملا : عافيلاو .زرخلاو . أجلملا :لقعملا (١1١؟)

 لحي



 ةَماَرَر لابجلا ٌُنِرَت انمالخأ

 ملا شيَرَف يمكح ىإ غجْراف

 1 مك نع اذإ لاس

 هع ٠

 نار ْدَقَو ٍةامُكْلاِب 00 0

 يسراوف نوناوخ ةييطورحت

 ىصَحْلاِب يثارو ىَمَر تّبِضَع اذإَ

 مهيف ُقدْرَرَف اي ٌدْعَسَو ورْمَع
 هِلاخبذ د ْذِإ قدر حفلا ْناَك

 نيم كملنا نإ كش ٌرَخْفآَو
 انِلضفب َكَيَلَع رضَم انل تضقَو

 اك ىنب َءاَمَّسلا َكَمَس يذلا َّنِإ
 ع

 ْمُهَموُلَح نا نايف يمك غلب

 .هعضوم لكلو لهجو ملح ووذ مهنإ :لوقي )١(

 © لّهْجْلا َلاَعَف املهاج ُقوُقَيو
 09 لؤتنملا :بتانسكلاو ةوشلا لغأ

 ©"! لَعْشُمْلا ٍقيِرَحلاك مرضت برح
 © لطُيعلآ فايثلا يف ةئيبرلا 5

 6 ,لّدعي ملام َكاذو ٍفاضخ يشر

 © لدنجلا رْيخُك يِتَدنَج ٌءانبأ
 يب ه

 8 لبجألا َتاَحِذاَيو .موجبلا رهز

 ذا لمزفلا تلت هولي .ليلألا لن
 © نوخلا مترف كا ل
 60 ٍلَصيَمْلا ِءاَضَقْلاِب ةعييَر تضَخَو

 (١0>لقنَمم ْنِم ُهَلامَق ٌكالَعَاَتيَب
 007 مسا م 5 5 م 6
 00 رلدرحخ هبح َنوُنِزَي امف تفخ

 )١( ةيمأو مشاه : لاقيو . مشاهو فانم دبع :شيرق امكح .

 ) )5ترهظف ,ىفكرلل تارمشم «تاروعذم ءاسنلا تجرخو مكيلع ريغأ اذإ يأ مالا جرح اذإ

 كيلا ني الع
 :ةامكلاو .بعتلا نم توصت : طحنت (؟)

 .لجحملا سرفلا : مادخلاو .تيوق :رانلا ت

 . شيجلا ةعيلط :ةئيبرلاو .حالسلاب ججدملا «يمكلا عمج

 .قنعلا ليوطلا : لطيعلاو .لبإلا نم ليوطلا :فاينلاو

 .عشاجمونب مه :فاضخ ونبو . لشهنو مرادو عشاجم مهنم ؛ميمت نم ةعامج مأ :ةيهط (0)

 د تنب ةلدنج يه : : ةلدنجلاوا .ريثكلا ددعلا : ىصحلاو . مهب يمتحي نمو لقعملا : : ةلدئجلا )0

 . نزامو عوبري مأ يهو «كلام نب رهف نب بلاغ

 نب مردألا ميت

 : موجنلا رهزو .ريرج ةريشعل نيفيلح اناك :ةانم ديز نب دعسو . َرُم نب ميمت نب ورمع ينعي :ورمع (1)

 .لاجرلا ءامظع ديري «لبج عمج :لبجألاو .ادج ةيلاعلا : تامخذابلاو . نوهبانلا

 .هل كوش ال فيعض رجش :لمرقلاو . يمتحيي :ذوعي (8)

 .لاخلاو معلا ميرك :لوخملا معملا )5(

 . عطاقلا :لصيفلا )1١(

 .لقن :لقنم )١١(

 , ةنازرلاو لقعلا وهو « ملح عمج : مولحلاو . قمحألا : نابقولا ىنعمو . عشاجم ينبل بقل :نابقو ونب (١؟)



 2 6 2 5 اي َش

 ("لَقْتُم ٍرِيِمَح ىَلَع هاري لق اهنإ قدزررفلا ينير ملا

 ©© لَصْمِملا ماسخلاب جوتملا سا يِلَتْخَنَو سوؤرلا اعَص ُميِقن اا
 ,.250- - ه6 ص ءريرج ناويد حرش

 5١١/١ -1١"37. قدزرفلاو ريرج ضئاقن «ضئاقنلا باتك

 ١ - (ةغمادلا) '”يريمنلا يعارلا ءاجه يف ريرجل "”ةديصق نم ©

 (رفاولا نم)

 تابضأ دن ثيضإ نإ نست اباتهُناَو ناسف وللا يَّلقأ ©

 ”اباهتلا ٌبِهَْلَي ٍبلَقْلا ريم هنِيداكَي ٌتْيَوَطذَف دو
 «[ناةلهلاو دساوملا انقر امهنك مف ءاقشلا اماما

 زجن : يلتخن |(1)

 نيصح نب ةديبع رعاشلا ىلع رثؤي نأ عاطتسا ؛يريمنلا ةدارع همسا ريمن ينب نم بحاص قدزرفلل ناك (1)

 :ددصلا اذه يف يعارلا لافف «ريرج ىلع قدزرفلا ليضفتب هعئنقيو لبؤلا يعارب فورعملا

 اريرج ءاجهلا ىف قدزرفلا ٌبلغ اريسف' حاوُرلااند ٌيبحاص اي

 لئدعب بهذو ,بضغو «ءاقللا اذهب نشرت مل هنأ ودبيو .كلذ ىلع هبتاع يريمنلا يعارلاب ريرج ىقتلا املو

 قدزرفلاو يعارلاو ريمنلا ينب اهيف وجهي ءسانلا نم ريفغ عمج مامأ هذه هتديصق لاقو« دبرملا ىلإ

 كنإ فرطلا ضغف» :هلوأ يذلا تيبلاب هتديصق متخ املو ؛ةماع ءارعشلل ٌءاجه اهيف دجت لب «لطخألاو

 ونب لخخأ ىتح .ةغمادلاب ةديصقلا تيمس نيحلا كلذ ذنمو . .ةبعكلا برو هتيزخأ :لاق مث ربك هريمن نم

 1700-700 /1717 الا ١5/4 يناغألا :رظنا .ىرخأ لئابق ىلإ نوبستنيو « مهتليبق ثوريغي ريمن

 . 53737 - 5؟ا//١ قدزرفلاو ريرج ضئاقن ,ضئاقنلا باتكو .(ةفاقثلا راد ةعبط)

 هفصو ةرثكل هيلع بلغ بقل يعارلاو ؛لدنج ابأ ىنكيو .يريمنلا ةيواعم نب نيصح نب ديبع وه (؟)
 نيب ضرتعا ىتح .ًالضفم ًامدقم ناكو .مالسإلا ءارعش نم لحف رعاش وهو اهايإ هتعن ةدوجو «لبإلا
 .ريرج ءاجه نم ادمك تام هنإ :لاقيو هحضفف هاجهف ءفكي نأ ىأف «ريرج هفكتساف «قدزرفلاو ريرج

 . (ةفاقثلا راد ةعبط) .7565 -58/97*17 يناغألاو . ؟58- 747 ص ءءارعشلاو رعشلا :هتمجرت رظنا

 تيمسو ؛هغامد باصأ : يأ" «يريمنلا يعارلا اهب غمد اريرج نأل . ةغمادلا ىمست ةديصقلا هذه تناك (5)
 ٠ قدزرفلاو ريرج صضئاقن .سضئاقنلا باتكو .84 ص .ناويدلا :رظنا .ةروصنملا كلذك ءاهتيفاق

 يرش ا

 هتدهاش ام اذإ هلوقت ام باوصب رقت نأو هتبتاعم نع فكتو هنع رصقت نأ ىلإ اهوعديو همولت ةلذاع بطاخي (7)

 .ًابئاص

 .ًاجيجأت اهججؤيو رانلا هبلق يف يكذي هنإ :لوقيو هتبحاصل هيناعي يذلا دجولا نع ثدحتي )١(
 .لطابلا لوقو ٌنهديعاوم نم بذكلا :بالخلا (8)

18 



 2 َنيِد رواجا ٌناَبَسَل

 اههنف ٍنيَطْمُسلا دسم ليسا

 رس اهل ُماقُللا يشمت الو

 يِدازف ْنِم رح 1 تيكا

 ,لاقِع ينب روحب رك
 انين .نايبفو محب ىقال اذإ

 ٍميمن يف يل ىَّضَم ام يل ىَبأ
 انيق بأ ٌرِيِصَي ْنَم ُمَلْعَعَس

 647 د 12

 انني دا كراتتلا ير انهن

 اناَمِح بجَن يف مي انين

 تاغباس لماحتملا ٌتختانت

 («”بانجلاَو َةَليلَسلا َنُكَس نمو

 ”بانسحلا ُنِقَتْعَت ُتْيَح امين

 ©©ابابّسلا اهتّراجل يِدْهَت الو

 «©اباعش ُهَل َْنِإ ّبُحْلا ٍباعِش
 “”اباشمأ ُمهِهرْجُي يف ني
 ©اباصيلا ٌمهِفونا ىَلَع ٌتْدَدَش

 © اباعأ نأ ةَمْيَرخ يعرف يفو
 ف ابالتجأ ةهلئاصق تف رع ْنَمو

 © اباقُعلا اوُعَفَر اذإ ٍعوبريك
 (''ابالتْسآ انِسِراوف ْنِم َحّرْشأَو

 (77نابهتلاو َّمئانٌّصلا اتزوج

 ©"”ابابحْلا ُةرظت حيّرلا جك
 .هنع تأنو تدعتبا دق عضاوملا كلت يف ميقت يتلا هتبحاص نإ :لوقيا(١)

 .اشحلا ةموضهمو ءرصخلا ةّيدنو «قئعلا ةليوط اهنإ :لوقي (1)

 . مالكلا اهتراجل شحفت ال اهنأ امك ءٌرسلاب حوبت ال يأ (؟)
 . ةهج ّلك نم هيلع قبطأ اهبح ّنأو ءًاعيمج هبلق لبس تلحتسا دق هجوز انه يهو «هتبيبح نإ :لوقي (5)
 مهب هعاقيإ ةدشل نونزحيو ء.هركذل نوبثتكي مهنإف «ءلاقع ينب ىلإ ركذ ام اذإ هنإ :لوقيو .ءاجهلاب أدبي (5)

 هبلثو
 اهدلو ريغ ىلع اهوفطعي نأ اودارأ اذإ كلذو ةقانلا فنأ ىلع ّدشت يتلا ةمامجلا باصِع 5 :اياصعلا (1)

 ىلع ةباصعلا دشي هنإف «هوركمب اوبيصأ ام اذإ مهنإ :لوتقي .ْمْشلاب اهدلو فرعت امنإو .همشت اليك

 .ةنانكو دسأ ينبو ميمت ينب هموقب رخفي انهو .دسأو ةنانك : ةميزخس ىعرف (9/)

 . ءارعشلا رئاس نم ًاعمجاو ءالاحتنا :ًابالتجاو . هدادجأ دحأ ديري ىدادحلا : نيقلا )ن0(

 . هموق :عوبريو .اهلهأ مزهنا

 )٠١ مهل ًاوزغو مهئادعأل ًابالتسا ناسرفلا دشأ مه يأ :ايالتسا .
 اولكن يذلا مويلا اذه يف مهراصتتناب رخفي انهو .ةلظنح ينب نود ةصاخ عوبري ينبل ناك: بجن يذ موي(١01) ٠

 . .ريثك وزغ ىلع اولصحو ىرسألا مهنم اوداتقاو .ةلظنح ينبب هيف

 تمارت يذلا :بابحلاو .ةليوطلا عوردلا :تاغباسلاو .فويسلا لماحم يهو .لمُحِملا اهدرفم: لماحملا )١7(



 كليم تازرح هَل جات يفي

 نايف نيسكنت لالا كييك

 َّدَعُم يف ُقَدْرَرُفْلا يزخ دَقَل
 اعف تاسختلاو ّنِيَقلا ىنفالو

 يعن ها ل هللا دعأ

 هال * ماس هما ماوس 222

ٍ ٍِ 
 و #6 2 < - 0 5 0

 ءوس لوق ةدارع نع يناتا

 «”باجحُلاَو ٌقدارّسلا ٌُهاَنْبْلَس
 («”ٍِيايترآ ُمهرذقفب ُمُمَداَزَ
 باها ٍةَيَرضُت دْهج ىتنأف
 «©ابابصلا ٍهَتَرْبَع فوكو ىَرَت
 «اباهُيْنَأ َعْوْرَب ُنْبآ ُقَحاَمَو
 ©0اباقّرلا اهل َنوُعِضْخُي َقِعاوَص

 © اباخُو ابلغ ْذِإ نّيئْيَقْلا َعَم
 0 اباَضَأ اَم ةَدارَع ىبأَو الق
 8 .٠ 2 0 م 5 4

 بتايا اين حفلا يدك
 ه همم سمو ًِء

 0 ايحلا .كتعوا قفل تنم

 © اباَصُت ْنأ لكالكلل َمِناوَج

 ركل ىلع نديعلا كفابتلا انها هالا# #5 و ع
 ِنرِقِب هَبِللْخُم َتَقِلَع اذإ
 ب م 8 66 « لاى 200

 هنم لظت ٍقاتِعلا ريطلا ىرت

 هيف فصعت ذإ ءاملا ةحفص جومتب اهجومت هبشيو . حيرلا هتكرح اذإ هنّيبتو هارت مشولا لثم ءاملا ىلع ب
 . حيرلا
 فقس قوف دمت يتلا ةميخلا وأ طاطسفلا :قدارُسلاو .ّيلحلا ةعطق يهو «ةزرخ عمج :تازرخلا )١(

 . كولملا ةماه قؤف عفرت يتلا دمعلا انهو .تيبلا

 .ةبير ىلع ةبير مهديزيو مهيف هرمأ مقافتي نأ ىنمتيو ءمهردغب مهوجهي .قدزرفلا طهر :لاقعونب (1)
 .طقف بايتغالا لإ هسفنل راصتنا هدنع نكي ملف ءهتيزخأ :لوقي (1)
 موق : يأ .نريقلا باصأ هنإ :لوقي .لاجرلا نم ءانبجلا «ةبخنلا عمج :تابخنلاو .دادحلا :نيقلا (5)

 . ةرازغب لاس : يأ ءمهعمد فكوف هنم ًاعزج اوكب مهنأو ٌميظع مغ مويلا كلذ يف قدزرفلا

 .همأ مسأ :عوربو .يريمنلا يعارلا :عورب نباو .ثفخ ام :ثبهام 0١

 نونحيو ءاهب هنوباهي ءارعشلا رئاس لعجت ءاجهلا يف ةردقب هّصخ هّللا نإ :لوقي .رشابملا رخفلاب أدبي ()
 . ءالذأ نيرغاص هل مهباقر

 .ًاعيمج مهلذأو «ضعبب ًاضعب مهنرق هنأو .هيجاهُم ىلع رصتنا هنأ : يأ مم
 هب حبقي مث «ءوسلا رابخأ هئع ٌريخو هيلع من ةدارع نأ : يأ .يريمنلا يعارلا ةيوار وه .يريمنلا ةدارع (8)

 .هبذكل

 هل يذلا :ريمنلا ىلع لدملاو .اهريغو رويطلا ديص يف مدختسي .ةحراجلا رويطلا نم يوق رئاط :يزابلا (9)
 .ةطلسو ةلاد هيلع

 .بلقلاب طيحي ءاشغ :باجحلاو .لاتقلا يف مصخلا :نرقلا كلما

 يزابلاب هسفن هيشف :هتفاخم نم ضرألاب ةقصال اهنأ دارأ .رودلا : لكالكلا )١١(

 ام



 نه عسل ل هللا ا الف

 را هن ىِيب ملح ٌتَنْزُو وَلَو

 رع يِيب نيون 2

 0 626 يبججفايف

 يبرحخ َتْبِيَحخ ُدِيَبُعاي َكْلَعَل

 يلاعملا ىلإ ماركلا ٍضْهْن اذإ
 ىه 6# هدر هيلا هاج ص مع م
 مكنع ًءةبعالا لمحت مورق

 (»باحّسلا ْمُهُروُبَق ٌتَيِقْس الو

 «9بابُذ ٌتَنَزَو ام ٍنازيِمْلا ىَلَع
 ©اباهش ٌةَنِقوُم َبْرَحْلا نِإَق
 «©2ابالك الو ٌتْعَلَب ابغك الق

 ©0ابابّضلا ٌشرَتْحَي لبإلا يعارب
 (©0بالغلاو ةّرِصالا كّدلقت : 52 تا ل

 57 سا ص اى سعير مم - © ص <

 (» ايان ترئاو ةبلعب تضهن
 سم 8 وع .ّئ ٠

 فلز ابان ناثدحلا يف رمالا ام اذإ

 نفل نما ذم ء اوغنم مشو
 0 و

 قلر )اباضغ مهلك سانا تبسح

 3-2 57 95 00 و 9

 ٍفْهك تاذب كولملا اوكلَم مه
 5 ا هل 9 1 اذ 5 و. م - 5

 ميمتونب كيلع تبسهمع /

 .هّللا بضغ مهيلع لزنتسيو مهنعلي انهو هللا ةمحر ريمن ينبب لحت الأ :ديري )١(

 .شيطلاو لهجلاب مهوجهي (؟)
 . برحلاب مهدعوتي (")
 الذ هنيبج ضفخيو ءهرظن سكني نأ ىلإ هوعدي ذإ ,يريمنلا يعارلل ءاجحلا ةياغ هيف كردأ روثأم تيب اذه (4)

 توجه :لاق هنأ يعارلا نع ىوري .بالكو بعك ينب نود نم' ءالذألا نييريمنلا ىلإ هباستنال ةناهمو
 اذه ريرج لاق املو .اهردخ يف هداشنإ نم ءارذعلا يحتست ام مهيف تلق امو ؛ءارعشلا نم ةعامج
 انجرخ : يعارلا لوقيو ءريمن ينب نم هظيغ ىفشو هتجاح غلب هنأ ىأر هنأل «مانو هحابصم أفطأ .تيبلا

 «ريمن ينب رضاح انيتأ ىتح «هيلإ انقبس دق تيبلا انعمسو الإ برعلا هايم نم ءام اندرو امف ةريصبلا نم
 .هب انومتتج ام حبقو هللا مكحبق :نولوقي نايبصلاو ءاسنلا انيلإ جرخف

 ال رمآ وهو «بابضلا ديص ىلع هرمأ لج رصقي ذإ «ةيسورفلا هنع يفنيو «يريمنلا يعارلا نأش نم رقحي (0)
 .نولماخلا لإ هيلع بأدي

 رارصل كف نم هيلع تبأد يذلا لمعلاك ةلهس. ةريسي يبرح تبسح كارتأ :ًارخاس يعارلا بطاخي :(+)

 .ًامادقم ًاسراف سيلو نأشلا ليلق عار هنا : يأ .اهبالع يف اهل بلحو ةقانلا
 ,باين فشكتست نأو بيلحلا اهيف ردتست يتلا ةبلعلا لمحت نأ هلك رمألا نم يفتكت كنإ : هل لوقي ()

 . مئاظعلاب نوتأيو يلاعملا ىلإ كاوس ضهني اميف «ةيشاملا
 .فيرشلا ميظعلا ديسلاو «لحفلا وهو « مرقلا عمج : مورقلا 2(

 كولملا اوكلمو .بايرلا ىلع دعس ينبل موي :بالكلاو .مهمايأ نم موي هيف ناك عضوم : فهك تاذ (9)
 | وه :ريخألا بالكلاو .هاخأ ناسحو ءءامسلا ءام نب رذنملا نب سوباق اورسأ عوبري ينب نإ :فهك تاذب

 . مهريغو جحذمو نميلا لهأ ىلع بابرلاو دعسل

 .ًاعيمج سانلا بضغ لداعي مهبضغ نإف نويميمتلا بضغ اذإ :لوقي )١١(

 ام



 ©)0بابق ُهَمَظْفَأَو ينم ٍنطَبب هةر نيئانتلا وفقك اقسلا

 ةانامه تان اياظملاو افيشنف مج مات ملُفَعَس
 ©اباوجللا عمتشاف تكلا دشلا .نيشلا ف َعنْرَب نك ا
 «©ابانذُمهَل تُحفن ,موقأك ٍرْيَمُن ىنب ّنِإف ٌعزِجت الف

 «©0اباجّتْسا ّيل َءاحُي دا هيلا . رَأَ ز نمَحي ةالبلا نيِطايش

 ©6ةايارخلا تغرس ء مولا ٍرادك ' ٍرْيَنُن ىنَيَوأ ًاعِشاجُم تْكَرَت

 ©ابالِعْلا م مقرنا ىَلَع ُتْدْزَو ٍرِيَمت نيد تجر نرخ ملا

 ةنباهث ير ونفتاانلر رعت ييبدتع كين كمل
 489-1١١. ص «ءريرج- ناويد حرش -

 ,(*14ه١1 7/١*4 قدزرفلاو ريرج- ضئاقن .ضئاقنلا باتت

 .دعس تنب ةدلاخ هتجوز ءاثر يف ريرجل (1)ةديصق نم حوا

 (لماكلا نم١

 00 متلو كّرِبَق ترد لَو راهم سف ينّداعَل ةانجمللا ل

5 

 لدت يتلا بابقلا هيف نوبرضي مهنإو «ىنم لبج يف ًاددع رثكألا مهنإ :لوقي .نجلاو سنإلا :نالقثلا )١(
 .ةكم ءاحطب يف هموق ينب مايقب رخفي هنأ : يأ . مهددؤسو مهدجن ىلع

 .فارشألا الإ اهنطقي ال يتلاو اهيف نوميقي يتلا عضاوملاب رخفي (0)

 كنإ :لوقي .ريرج اهيلإ هبسنف يعارلا اهركذ ةقان :لاقيو .همأ اهنإ لاقي : عوربو .توصنو حيصت :رعيت (م)

 . كحايص ىلع تايبألا هذه يف كبيجأ ينإ اهو .كئبجل ءديعب نم زعاملاك حيصت لازت ال

 يمري امب نوفتكي نيذلا نييريمنلا رمأ نم رقحي انهو .ولدلا هلصأو «بيصنلا :بانذلاو .تمر :تحفن (؛)

 .ليزه عاتم نم مهل
 لك يف رشلاب اوفرع نم نإ :لوقي .ملعأ هّللاو «ةيبرغلا ةفضلاب ةئيدم نآلا يهو ماشلاب ةنيدم :ءاحيرأ (0)

 . يشطب نوشخي ناكم

 مهل هئاجه رثإ مهّفلحت هنإ :لوقيو .يعارلاو قدزرفلا موقب هعقوأ امب رخفي انهو .قدزرفلا موق : عشاجمم (1)
 . لالطألاك

 .هشدحخو هيف رثأو همسو .هزح :ءيشلا ٍبلَعو . ىحمت ال يتلا لذلا ةمسو مهمسو هنإ : لوقي (1)

 .ىذأ وأ دقح ةرارش هيف حدقي ملو ىذأبهبصيمل ٍبّلأتو دهج امهم هنإ: لوقيوهنعيعارلارجزب هتديصق يهني (8)
 . 4الا/ - 401/١ قدزرفلاو ريرج ضئاقن .ضفئاقنلا باتك يف ريرج ىلع قدزرفلا در رظنا (#)

 .قدزرفلا اهيف اجه دقو . ةَرْزَخ هنبا ما يهةدلاحتجوزو. دالبلا يفاهباهذل ءاسوجلا: ةديصقلا هذه يمسي ناك 8(

 .هب فعضتسي ال يك كلذ نع ٌفعي هنكل ءاهربق روزي نأ ىن ىنمتيو .هعمد نيبو هنيب لوحي ءايحلا نإ 2 ٠(
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 مق م سل #هوم هاه مامر 5 ما 3
 عتمت امو ترظن ذقلو

 ِكريشعع يف ِكَبَر كارب

 ربك ينتلع ذإ يبلق ٍِتِهْلَو
 ًةَيروُغ ْتَضَم ْدَقَو ًوجنلا ىَعْرَأ م م هم

 هه 0 م ف م6

 ْتَقَراَفو ِكاَسَمْلا ةَمْرُكُم ْتَرِمَع

 َدْلِبب راحت اذإ شَجَأ مز
 5 سارا 2و ىإ 5

 هضيهمو ٌءيضي لج بكارتم

 .٠ م - -
 ومع هت

 9 ٠١

 * »ا

©. 

 هه ه2:

 3 . © - 89 - ا عا لا

 207 افخملا كمت ثيح دحللا ىف

 . و .ِ 2 «ت ماس
 «0رارثم لجلجم كادذص ىقسو
 8 2 جا 0-07
 ©95راغص كينب نم مئامتلا وودو

 04 سر هع 8 مشت
 راوص نهناك ٍموجنلا بيق

 8. 1 2 0 50 ع

 ««ةذاجخلالا حل فمعلب ىراو

 : 2 2 7 سهما م
 «©داعقإ الو لص اهسم ام

 ٠ هاش 2 ني تم ً م م6
 (0رارله ةميدو شجا مزه 39 م .

 8 هع ا ا 8

 «©8 راهنالا اهئاوجب امناكف
 روق

 «) ٌراَهْمألا اهنوطُي َتْحَن لبلاك

 )١( سمرلا بارت اهيشغ دقو اهيلإ رظنلا نم ىودج ةيأو .هترظن هعتمت ملف ءاهربق يف اهيلإ رظن هنإ :لوقي .
 يف ًاقفدت قفدتيف ةباحس يف دعرلا فصقي يذلا رطملا اه يقستسيو «هؤادأ هايعأ ام اهل يدؤي نأ هللا رعدت (0)

 . هلوطه
 .اهنود نم راغصلا اهدالوأ ةفّلخم هنع تلحتراو .رمعلا هب مّدقت نأ دعب نازحألا هتثروأ اهنإ :لوقي 5١

 .دسحلا فوخ يبصلا ىلع قلعت ةذوعلا يهو «ةميمتلا عمج :مئامتلاو .فعضو ربك :ةربكو

 رقب نم عيطقلا :راوصلاو .تاعامجلاو قرفلا انه :بصعلاو .ةبئاغ :ةيروغو .اهبقارا :موجنلا ىعرأ (؟)
 . شحولا

 سيفنلا قلعلاك تناك اهنإ :لوقي .اهربق ناكم :ةيلب فعنو .هب نضي ام :ةئضملاو .سيفنلا :قلعلا (0)

 .راجحالا اهيلع تمدر دقو بارتلا يف تدغ اهنأ رسحتيو هيلع صرحيو هب نضي يذلا
 اهنإ :لوقي .لخبلا :راتقالاو .ربكتلا :فلصلاو .اهجوز عم ءاقبلا ديري :كاسملا .تشاع :ترمع (3)

 نع اهعانتماو اهمركل ةبحملا ىوس اهل يناعي نأ نود تتامو ءاهرثؤيو ءاهيلع صرحي وهو اهرمع تقفنأ

 .ريتقتلاو لخبلا
 .دعارلا باحسلا :مزهلاو .عضوم :كحاض ةقربو .ربقلا :ثدجلاو .تيملا حور انه :ىدصلا (1/)

 ديدشلا رطملا اهربقل يقستسي .ريزغلا :راردملاو . مودي رطملا :ةميدلاو .توصلا ظيلغلا :شجألاو

 .رامهنالا مئاد عطقني الو فكي ال يذلا

 لثمب اهيلع ضيفي ؛ةدلب ىلع هرامهنا ماد اذإ ىدصلا يوق .ديدش هنإ :لوقيو ءرطملا فصو لمكتسي(8)

 .راهنألا ضيف

 قحالتملا :بكارتتملاو مايو داوس:هنونا نق :نسرف ,قلبألا عمج :قلبلاو . هتوص عفر :لجز (4)
 نأ امك ءاتوصم .هيف قحالتي دعرلا فصق نإ :لوقيو هفصو عباتي .رهملا عمج :راهمألاو .فصقلا

 .اهراهمأ نضتحت يتلا ةيدامرلا قاينلاك هبحس ودبتف هيف الذاتي قربلا ضيمو
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 را د 0 * اي اع
 ٍرظنَم لمجمأ ٍتيسك كار يقل

 اهاَبْقَتسا اذإ ةيط خيرسلاو

 ترون كران تاز تيكر اذاو

 اًروحتيم نيدنلا ةكتالملا لَ

 اننملك كنز تارا ني فكيلخو
 مهلا م

 هع حام ييرتتلا ةرظناي

 © راج ةَرْرَح 1 لئاوغ ىَّشْحَي
 (9 ٌراقَوَو ةنيكَس رلامجلا َعَمَو

 5 روح الو ٌسْنَد ال ضْرِعْلاَو

 (ةافشإلا هنري ٌرخأ اهو
 «هراربألاو ِكْيَلَع َنوُحِلاَّصلاو
 0 َنيِدِبلُم جيلا ع

 (0ز ِ هلاب ةرزح مآ نم :

 ةلجتف اهَعِبَر سماورلا ييحت مهاطنألا ة ىلبْلا دعب
 و ا اع 0 ساحب م 07 عيبا مر

 ««ةابحخألا هديل روبْرلا يحو لجالجب اهل ةلزنم 5أكو

 ةذكئسكلافيلحت متل 98“ ىيفكرلت كمح اذإ نريكم ال

 فعتو ءاهجوز مركت تناك اهنإ لوقي .جوزلا :ريشعلاو .داسفلاو رشلا يهو «.ةلئاغلا درفم :لئاوخلا )١(

 .ًاريخ الإ اهنم نيقلي الف ءاهتاراج بلث نع
 .ةئداه «ةروقو ةليمج تناك اهنإ لوقي .ةنازرلا :راقولا )١(

 .بيرم :راوخ (1)
 نإف اليل اهيلع لبقأ اذإ اهنإ : لوقي .هجولا فشك :رافسألاو .ةرغ هل نسح :رغأو .ًليل ترس :تيرس (؛)

 .اههجو ىلع هسكعتو قلأتلا ثعبت تناك نافيضلل اهدقوت يتلا رانلا

 «رابلا عمج :راربألاو .نيمحرتم اهيلع اًولصف .سانلا رايخأو ةكئالملا اهيلع ٌرسحت اهحالصل اهنإ :لوقي (5)
 . حلاصلا وهو

 اولزن :اوراغو .هوحنو غمصلاك .دبلتيل ةدام مهرعش ىلع اوعضو دقو «نيمرحم : نيدبلمو .بعت :بصن (1)
 . اهيف نوُلِصي ةكم ىلإ جاجح كانه ماد ام «ةالصلا اهلانت نأ وجري انهو .روغلا

 . عضوم :ةريمنلاو .هعمد تراثأف ءاهراد ىلإ رظن هنإ :لوقي (7)

 نإ :لوقي .ددجت :دجتو .رادلا :عبرلاو .نفدلا :سمرلاو .راثآلا نع بارتلا اهفشكل حايرلا :سماورلا (8)

 .هرمطتو هيوطتف ءراطألا هيلع لبقت مث .هراثآ فشكتف اهعبرب فصعت تناك حايرلا

 حلاصلا ملاعلا وهو ءربحلا عمج :رابحألاو .باتكلا :روبزلاو .بوتكملا : يحولاو . عضوم :لجالج (9)
 ددجي يتلاةسدقملا بتكلا فورحب لجالج عضومب اهيف ميقت تناك يتلا رادلا اياقب لثمت .نيدتملا
 . اهتباتك ناهكلا
 ربصلا ىلإ وعديو ءاهيلع ءاكبلا ىلع هلذعيو هنزح ىلع همولي نم بطاخي انهو. لقعلاو ربصلا :ملحلا )1١(

 . ملحتلاو

 امك



 د "< وا يمسم# ب 3 مم 0 3

 «'2زايد َرايَّدلايَو َّنيلَدَبَتُم اوححَبصاف طيلخلا مه طيلخلا ناك
 تاز 2 داو هء , ضف م م 7

 راَهَنو ُمهيلعٌركيلْيَل اوقرفتي نا ًنّرقلا ثبلي ال

 . 779 ب الاثؤ/ ص .ريرج ناويد حرش -

 نب ك الملا دبع حدم يف ريرج ةديصق - ١
 .©21ناورم

00000 : 
 : .٠  01ل 2

 ٠ جرردلاب قيحم مى ةببع حسم ٌرَبَغ ةثوث لب وطنا

 ”0يجحارم يِنعنمي :تيشلا اذا تيك كالَع تالؤاعلا لوقت

 0 مامر ىَلَع نِعرَمجَي ب نئاعظ ةاوه نم يداؤف ينفلكي /

 «””حارقلا ُكَمَّسام َنيِرْئَيالَو ىّراصنلا َعَتْنِدَي ْمَل َنِيعَظ

 0 حالم خّبس ْنِم ءاطملا ضو ِنْرَم ٍباِبَر ام ٍهملا ضْعَبْف

 رايد ىلإ اولحر :رايد رايدلابو . . ني ريغتم : :نيلدبتمو .نكسلا يف كنوطلاخي نيذلا موقلا :طيلخلا )١(

 . ىرخأ ًأرايد مهرايدب اولّدبتو هنع اوُلوتف .هبحص اهيف مزالي ناك هنإ :لوقي .ىرخأ
 نإ : لوقيو «مايألا ةظعب ظعتي تيبلا اذه يفو .لمهيال :ثبلي الو .ريشعلا وهو .نيرقلا عمج عمجج : ءانرقلا ةقز

 يف لك َنوضميو َنوقرفتي مهنإ لب 2 ئاد دهع ىلع موق ميقي الف ملاعلا يف ءيش لك بيصي رّيغتلا

 . يلايللاو مايألا رك كلذ ىلإ. مهعفدي « ليبس

 هؤالو هيلع هظفحي ناك يذلا كلملا دبع نع اهنلظن دقو ءريرج حئادم لضفأ نم ةديصقلا هذه ريتعت )١(

 همتش ىتح !؟«حاص ريغ كداؤف مأ وحصتأ» :ًالئاق اهب ٌلهتسيو همامأ اهولتي دكي ملو ءريبزلا نبال ميدقلا

 بكر نم ريخ متسلا» :هلوق ىلإ ريرج لصو ىتح هبضغ ىلع ماقأو .ةلعافلا نب اي كداؤف لب :ًالئاق
 ىهتنا نأ دعبو ,تكسي وأ اذه لثمب اتحدميلف «مكنم انحدم نم :لاقو كلملا دبع نع يرسف .«اياطملا

 «ءارعشلاو رعشلاو . ١6 ص «ناويدلا :رظنا .اياطعلا نم كلذ ريغو .ةقان ةئامب هل رمأ .ةديصقلا نم

 . 7817 ص

 هب عمزأ يذلا ىونلا رثإ «بللا بولسم لظيس هنأ ما وحصيس ناك اذإ لءاستي .ةّيِشع باهذلا :حاورلا (:)

 .حاورلا ىلع هبحص
 نم بجعيف .هسأر الع يذلا بيشلاب هنريعي نلزي ال تالذاعلا نإ :لوقي .رتخبتلاو لايتخالا :حارملا (0)

 .حرملاو وهللا نم هبحاص عنمي ال بيشلا نأب فدريو كلذ

 لازي ال فوغشملا هبلق نإ :لوقي . عطقلا : عازتجالاو . جدوهلا يف  ةأرملا يهو «ةنيعظلا عمج : نئاعظلا 003(

 .حامر عضوم ىلإ نلمي يتاوللاو ,نهجداوه ىلع تالحاررلا راثآ عبتت هفلكي
 تايرضحب نسل تايودب نبنأ : ديرب «يراضتلل تاعامرو «نيرحبلاب ةيرق : حارقلا غ7

 نسل نهنأ : ديري هلعلو .

 . نهدامع لجأل ءاملا اذهب نسطغي مل نهنأل « ارقلا ءاملا قمع ام نفرعي ال نهف «ىراصنلا نم

 ع ضرأ :ةغبسلاو . دريلا وأ «ءاملا وذ باحسلا :نزملاو . ءاضيبلا ةباحسلا يهو .ةيابرلا عمج عمج :بابرلا

 /ام١



 يبس دياوملا ١كيننكبش
 9 2 مل #2

 تلا 1 0 م تزعتت
 9 5 ا ا
 ايتنكح ةيعاسس تفر للعب

 مالا م مضر #6 ماد 6 5

 يشير ىلع تذفز نا ركشاس

 اياطَملا ّبكَر ْنَم َرْيَخ ٌعتْسَلا 2 2 نأ و ايا و خا و دوام

 © حاِيْللا ٍدَرَفْلاَك ِنْوللا ناجم
 0 حادقْلا ىَلَع ٌميِلَخْلا ٌكرتبآ امك

 م ا 8 ٍراولا تير

 «*) حارا ميشا 37 ,سافلأس

 «”:يحايتنأ ِي رِظَقَنأَو مْوّللا ةاذأ

 هحاجنلاب ٍةفيِلُخْلا ٍدْنِع ْنِمْو

 © حايتزا وظ َكْنِإ كن بيسي

 «يِحادِتْمآَو ةَفيِلَخْلا َيِتَرايِز دز

 «>يحانج يف َمداوَقْلا م
 ل

 2١ حار نوب َنِيِمْلاَعْلا ىتنأو

 تايرضحلا نلضفي تايودبلا نإ :لوقي .بذعلا ريغ حلاملا ةفص : حلم دحاولا :حالمو . حلمو زن تاذ ح

 . حلاصلا ءاملا بذعلا ءاملا لضفي ابك
 .ميركلا ضيبألا :ناجهلاو .نادمه نم بحرأ ىلإ بسني سرف : : يبحرألاو .كنع فكي :كيفكي )١(

 فصيو «هتلذعي نّمع دعتبيو حورتيل « هسرف يطتميس هنأ : يأ .ضيبألا :حايللاو .درفنملا روثلا :درفلاو

 .ًادرفنم ميقملا يشحولا روثلاك نوللا ضيبأ هنأو بحرأ لحف نم رّدحت ليصأ هنإ :لوقيف ءهسرف

 : ديري .رسيملا مهس وهو ؛حدقلا عمج :حادقلاو .رماقملا : عيلخلاو .بكرلل انح : كرتباو .بلغي :زعي (5)

 .هعجرتسيل ءهنم زتبملا هلام ىلع رومقملا جلي امك :هيلإ اهقبسبو «قيرطلا ىلع لبإلا بلغي هنأ

 اهجوز نأب اهل نابتسا ذإ اهنع هليحرل تعت اهنإ :لوقي .ءاطع :حانتما .ةزرح مأ هجوز 3 هراوح أدبي ()
 لبإلا باحصأ :نيدراولاو .هافتعا يذلا ءرملا نمو هعجتنا يذلا عضوملا نم ريثك ءاطعب ادوزم دوعيس

 .ءاملا نودروي

 هءانبأ نإ :لوقي .يفاصلا :حارقلاو .ءاملا نم درابلا :مبشلاو .ةعئاج :ةبغاسو .لغشتو ىهلت :للعت (4)

 .اهزوعو «اهرقف ةدشل ؛ماعّطلا نود نم حارقلا ءاملاب مهلّلعت تناك مهتدلاو نإو مهعوج ىلع نيميقم اوناك
 نم ءاملا فرشغي نمك ًاريثك ءاطع لانيس هنأب اهدعو ذإ اهمزع نم ىوق هنإ :لوقي .ءاطعلا :حايتمالا (0)

 .روحبلاب كلملا دبع مرك هبش دقلو ءرحبلا
 .ءاطعلاب هيلع لخسبي نل يذلا ةفيلخلابو .دحألا دحاولا هّللاب قثت نأ اهنم بلطي (1)
 .هل نامطاو هيلع بأد ام ىلع هتثاغا ةقيلخلا نم بلطي .ميرك يأ : حايترا وذو .ءاطعلا :بيسلا (9)

 .هحدتمي نأو ةفيلخلا روزي نأ هبجاو نم هنإ :لوقي (8)
 .كحادتماو كركشب قيقح يننإف ,يرقف تلزأ ام اذإ يأ .حانجلا ةمدقم يف شيرلا :مداوقلا (9)

 ٠١ ءاطع مهرثكأو «سانلا ريخ مكنا :لوقيو ةفيلخلا حدم يف أدبي .
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 ١ سضص ىلا 7 ه2 # 5 هت 7 جه 1# 3 ما هه. ه

 قفز رحادر ةململم يف مهدي اونادف مهل تكتومس دف موفو

 «©ه5-00 5 ه ”* صا هص هي 5 5 هر سماه م دمه معو

 فقل حابتسمب تكثيمح ءيسشن امو دجن دعب ةبماهت ىمح تحبا

 5 2” ع هسا ع 8 2 2 2 5 هك

 ©© حاطبلا ٍجلتعم ليس مظعاو يساورلا نم رلابجلا مس مكل

 . 2 م 6 ا و ع 5
 013 3 2000 7 هم 0 ل 6 ما

 م
 ٠

 نال م ع ب س .٠ 5 28 سسضس ه8

 ©”2©يجاوللا َنِم سيل صيجلا فلآ ًايزربِه ةفيلَحلا اودَجو ْدَقَف
 7 ع + ِ هما 0 4 2: 5

 25ج - 3 0# ينو 2 جم 721 7 1 ل ” عقم
 0" حاحصلا نم ضارملا تدنليبو اوماقتس اف ةريصبل لأ سانلا ىار

 1١1١6-11١18. ص ءريرج ناويد حرش -

 لزغلا ىف ” ةّمّرلا ىذل ةديصق نم - ٠١

 (ليوطلا نم)

 : ةملململاو . مهدألا اهدحاو وسلا ليخلا : مهدلاو .اوعضحخ :اونادو 5 مهل تجرخ : مهل تومس )0(

 ضرعتت كنإ :هل لوقيو «لاتقلا يف هتدشب ةفيلخملا حدتمي انهو .ةميظع ةبيتك :حادرو .ةعمتجملا
 . ةعمتجملا ةليقثلا كتبيتكو ءءامهّدلا كليخب كئادعأل

 اميف ءاهلهأ تعضخأو - برعلا دالب يف هبورح ىلإ ةراشإ انهو  نيعضوملا كنيذ يف تللح كنإ :لوقي )١(

 , كامح ةحابتسا نع كٌوادعأ زجسعي

 لثم ىلعلاو دجملا يف كل :لوقي .اهيف لامرلا تمكارت :ضرألا تجلتعاو .اهيلاعأ :لابجلا مش ()

 جالتعا ركذ دقو .اهيف لمرلا مكارتملا حاطبلا يف قفدتملا ليسلا لثم مركلا يفو .ةخماشلا لابجلا

 .حودمملا مرك نم يلاتلابو ليسلا بخض نم :فعاضيل لمرلا

 هاضتقا ماقملا لعلو ايري ناك هاوه نأ عم «ريبزلا نباب تمشي انهو .ريبزلا نب هللا دبع :بيبخ وبأ (5)

 .كلذ

 نم ال رعلا لصأ يف هنأ : ديري .فيثك :تلأو .لصألا ,رجشلا رايخ تبنم :صيعلاو ١ دسألا : يزربهلا (0)

 .هيحاون

 نم ال ءزعلا ةرجش لصأ نم هنإ :لوقيو «قباسلا ىنعملا رركي .اهتبن لوصأ تاميثل : عورفلا تاشع (5)
 .ةيراعلا ةليزهلا اهلوصأ

 . لطابلا نم ٌّقحلا اونيبتو .لالضلا نم اوئريو ءقح ىلع كوأر نأ دعب كل اوداقتسا سانلا نإ :لوقي (1)

 نب ٌىدَع نب ناكلم نب ةعيبر نب ورمع نب ةثراح نب دوعسم نب شيّهب نب ةبقع نب نالْيَغ وه :ةمرلا وذ عمر
 ؛ءام هيقست نأ اهنم بلط نيح كلذو ةّيم هي هتبقل لاقي ؛بقل ةمرلا وذو «ثراحلا ابأ ىنكيو «ةانم دبع
 - بقلف «ةمرلا اذ اي برشا :تلاقف «لبح نم ةعطق يهو مر هفتك ىلع تناكو «ءامب هتتأف تماقف
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 اسكياع ٌمالس يَ ْيَملِرْأ
 امكيلع ٍءامسلا ٍءون نم لاز الو

 ىوهلا ٌعججار امثجه دق امتتك ّنِإو

 رلزنم ٍنافرعل تداك ل را

 ٌتَوَعَراو َنيثالثلا ٌتقهار نيح ىلع
 ْدَكَي مل نيّبحملا ٌيأنلا 0 اذإ

 ٌةللَم اهاوه نم ىندُي ُبرقلا الف

 ةرطخ َةَيَم ٍركِذ ْنِم ُترطَح اذإ
 ىرأ الو بولقلا ٌئاوهأ فد

 يحّميف ىحمي رجهلاب ىوهلا ضعبو
 ٍنيلَش مآ انب ترم ذِإ ِكتركذ

 ()*؛صنيو ُدَوي يْئاّنلاو يأنلا ىلع

 0عطبتُم ٌلباو اًيرُثلا ِءونو

 ٌحفسَت ُنيعلا ٍتَّلَظ ىتح ٍقوشلا يذل
 ٌمِيْذَت ةاملا لهست ملول ةيمل

 00ةجري لهجلاب ملحلا داكو يتادل

 حربي ةّيم بح نم ىوهلا ٌسيِسَر
 »حزني ٌرادلا حّرنت نإ اهُبح الو

 ٌحَرَجَت َكِداؤَف يف ثداك سفنلا ىلع

 ٌحنمُي ِكريغل يبلق نم ِكَبيصن

 ٌحبريُو ٌدجتسي يدنع ِكْبَحو
 حلنستو 00 ٌبئرسشت اياطملا ٌمامأ

 نم وهو .كلذب بقلف «لبحباهقلعتف ةميمت همأ هل تبتكف «عزف هرغص يف هبيصي ناك لب :ليقو كلذب

 هرعشرثكأ ناكو .ةمرلا يذب متخو سيقلا 'ئرماب رعشلا حتف : ليقو . يمالسإلا رصعلا يف ةيناثلا ةقبطلا
 ىلإ بهذيو «ةيدابلاب ًاميقم ناكو «نييلهاجلا بهذم كلذ يف بهذي «لالطألا ءاكيو بيبشتلا يف
 ض ؛ءارعشلا لوحف تاقبط : يف هتمجرت رظنا .ما/"ه /ه.17/ ةنس يفوت .ًاريثك ةرصبلاو ةماميلا
 ةعبط) .05/139-701/ يناغألاو ."41 #70 ص ءءارعشلاو رعشلاو .هال* -544 ها

 . 1/6 مالعألاو . (ةفاقثلا راد

 )١( هتبحاص :يمو .هسفن : ديري .ديعبلا : يئانلاو .دعبلا : يأنلا .

 ١) رطملا ىمستف «ءاونألا هذه ىلإ راطمألا بسنت برعلا تناكو .رخآ مج روهظ عم مجن طوقس : ءونلا

 .رامهنالا ديدشلا رطملا :لباولاو .ًاءون
 .ثّفك : توعراو .هنس يف ناك نم :لجرلا ةدلو .ةدل عمج : يتادلو .ةقهارملا نس تغلب :تقهار ()

 . لهجلا نع تعلقاو

 دشني فقوف «ةفوكلا مدق هنا ةمرلا يذ نع يناغألا بحاص ىوريو .هلوأ :ليقو «هيفخ :ىوهلا سيسر (5)
 .حّرب هارأ نالّيَغ اي : ةمْرْبُش نبا هادانف .تيبلا اذه ىلع ىتأ ىتح .هذه ةيئاحلا هتديصق ةسانكلاب سانلا

 دشنأف داع مث ءركفيو اهب رخأتي لعجو ؛(لحرلا ةمداقب اهارفذ قصلأ ىتح اهمامزب اهفك يأ) هتقان قنشف
 . "800 7" غ/11/ يناغألا) . .هيلي يذلا تيبلا

 .دعبلاو برقلا يف ريغتي ال تباث اهبح نأ : يأ .دعبي :حزني (5)
 .ضرعت : حمنستو .اهسأرب عفرت :بئرشتو .اهدلو نداشلاو .ةيبظلا :نداش مأ (5)
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 ةرحخ هادا لفرلا تافلؤنلا خف

 فرم ءاسنغو ءابسعوتاب رياح
 ها نا 0 75 ل ل

 اهِدِهَعِل نودٍصاق انأك انتأر

 0# ءِ نس 2 3

 ()حضوتَي اَهِنَتَم يف ىحضلا ٌحعاعش
 (5ُحَمْلَي ٍهيلاوح اهينيع ُفّرَط الط

 يب هولا و 71 2 4

 ”0حزحزتو ةرات ىرندت يهف هب

 هام

 (0حَلْمَأَ اهنم ُدْعَب ىهبأ ُةّيَمَو
 ٠١ -7١. ص «ةمرلا يذ ناويد حرش

 مشاه ينب حدم يف «©يدسألا ديز نب تيمكلل ةديصق نم - 5

 (ليوطلا نم)

 ل ل ع م ٍِع 2 2

 ةلقمو انذيجو افاطعا ةبشلا ىه

 0 5 - 2 7 ل 5 8

 (0ُبَعْلَي بيّشلا وذو ينم ابل الو ُبّرطُأ ضيبلا ىلإ ًاقوش امو ٌتبِرَط
 #با ل مدد مار 5 كن دلو

 «”ٌبضخم ناني ينبرطتي ْمَلَو
 عايد ا لان م 0
 (0؟ُبْلَعَت ضّرعت ْمأ ٌبارغ حاصا
 ريمي مادمت 1

 هوما زكام نوفا يلشرَم ١

 5 5 05 ميبام هم

 لِزنَم ُمسَر الو راد يِنِهلُي ّْمْلَو
 26 لك 2 يم ع

2 . 5 8 َ 

 ةيِشَع تاحخرابلا تاحناسلا الو

 .رهظلا :نتملاو .ءاضيب :ءامدأو .هب ةسناتسملاو «ةميقملا :لمرلا تافلؤملا )١(

 .ةيبظلا دلو :الطلاو .ةئيللا ةلمرلا :ءاسعولا (9)
 .رخأتتو مدقتت يهف انم اهدلو ىلع تفاحخ : يأ .فلختتو رخأتت : حزحزتو .هيف دهعت يذلا ناكملا :دهعلا (")

 داوسلا يه وأ ؛نيعلا ةمحش يه وأ .اهتاذ نيعلا :ةلقملاو .قئعلا :ديجلاو .بناوجلا :فاطعألا (:)

 7 . اهنم ضايبلاو

 ملعي ةفوكلاب دجسم يف ناك هنإ : ليق ءاملعم ناكو ,لهتسملا ابأ ىنكيو ءدسأ ينب نم ديز نب تيمكلا (5)

 يف فلكتلا ديدش ناكو ,ةفوكلا لهأل ًابصعتم ءايضفار ناكو ءائيش عمسي ال ءمصأ ناكو . نايبصلا

 وهو قدزرفلاب رم هنإ لاقي .نييمشاهلا رعشب فرعف مشاه ينبل حدملا ريثك ناكو :ةقرسلا ريثك رعشلا

 الف يبأ امأ «تيمكلا لاقف ؟كوبأ ينأ كرسيأ مالغ اي :قدزرفلا هل لاقف « يبص ذثموي تيمكلاو ءدشني

 ةنس يفوت .طق اهلثم يب ٌرمام :لاقو ذئموي قدزرفلا رصحف .يمأ نوكت نأ ينرسي هنكلو ءآلدب هب ديرأ

 .55”7 7978/17 يناغألاو . 39١ 768 ص «ءارعشلاو رعشلا : يف هتمجرت رظنا' .ما/ 44 مه

 .ناولألا تايقن :يأ ءدوسب نسل يتاوللا ءاسنلا :ضيبلاو .وهل وأ نزح يف بلقلا فافختسا :برطلا (5)

 .لئاضفلا لهأ ىلإ يبرط نكلو «بيش وذ انأو ابعل تبرط الو «ضيبلا ىلإ ًاقوش برطأ مل :لوقي
 .ءاسنلاو وهللا بنتجم ينأل بضحم نانب برطلا ىلع ينلمحي مل :لوقي .برطلا ىلع ينلمحي :ينبرطتي (0)

 نمم تسل :لوقي .ناويحلا كلذكو «ةيلبقتسملا رومألا ىلع هتاكرحو ريطلا تاوصأب لالدتسالا :رجزلا (م)

 . ًالامشو انيمي ذخأ يأ :بلعثلا ضرعتو .رومألا تيرج ىنأل ريطلا رجز همه

 نومءاشتي زاجحلا لهأ نكلو «برعلا دنع نسح لاف اذهو «كنيمي ىلإ كراسي نم ءيبجي يذلا : حئاسلا ()
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 ىهْنلاو لئاضُفلا لهأ ىلإ نك
 ْمهّبُحِي َنيذلا .ضيبلا رنا ىلإ
 يننإف عيبللا طهر ماج ينب

 ٍةَدَوَم ْيَحانَج ينو مهل ٌتْضَقَح

 الوُهَو ِءاله نم ُمهل ٌتنكَو

 اهّلمأ ِةَراَدَعْلاِب يمزأو ئَمْدأَو
 ٍةَواَدَع يِذ ٍءئىرما ل ينتاس امف

 ٍةَنْوَج َءايْمَع َّلِظ يف يذّنِل لُقف
 همس ٍةبأب مُأ بانك ّيأب

 ("0ُبَلطُي رخل هتاوج ينب ريخو

 9 ُبْرَقَنُأ يِيَباَت اَميِف هللا ىلإ

 ©ُبَضْغَأَو ًاراَرِه ىَضْرَأ مُهلَو مهب

 (©9ٌبحرمَو لهأ هافطع ٍفَنك ىأإ
 4 ةلطيناو ذأ نبا نعاني
 ةركر 0 2 مح 2

 (0بنؤاو مهيف ىذوال ينإو

 م تعدت يأ هل نأ لدع دوبل قري
 ريب ماه عا هم يس هم راو را

 () ؟بسحتو يلع ًاراع مُهبح ىّرست

 ان اب ابن

 ه1 2 ع هى

 :ْمُهَلِوَقَو يلإ يِدِئألاِب نوريشُي
 ممهع ع 8 هرااشام نع

 (7١1ٌبيخأ نوريشملاو ءاّذه يباع الأ

 010 ٌبنّْذمو ٌء ٌءيسُم :اولاق ةفث : ةفئاطَو

 نومءاشتي دجن لهأو ءكرسايم ىلإ كنيايم نم ءىجت ام كلذ ريغو ريطلاو ءابظلا نم حراوبلاو . حئاسلاب

 .هب مءاشتي يذلاوهو «هينرق دحسأ روسكملا :بصعألاو .هب نميتي يذلا :لرقلا ميلسو . حراوبلاب

 . مشاه ونب مهو ىهنلاو لئاضفلا لهأ ىلإ يبرط :لوقي .لقعلا «ةّيهن عمج : يهنلا )١(

 . مشاه ينب ينعي (1)
 .بئاع مهباع اذإ مهل بضغأو ينيد رمأ يف مهب ىضرأ : يأ (5)

 .ةدوملاب مهل تحنجو يبناج مهل تنيل .: يأ .هابئاج :هافطعو .ةيحانلا «بناجلا :فنكلا (؟)

 نمف .ةئجرملا :ءالؤهو .ةّيِروُرَحلا :ءالؤهو .متشأ :بصقأو .سرتلا :نجملاو .مشاه ينبل :مهل (5)

 . يناسلب مهنع ٌبدأو مهيقأ انجم تنك مشاه ينب ةصيقن دارأ

 . خبوأ :بنؤأو .ةوادعلا لهأ يأ اهلهأ ىمرأو مشاه ينب ىلإ يليم يف اهب يندومري يأ :ةوادعلاب ىمرأ 00(

 .ةيطعلا يهو ءاَدَجبلا لأسيو ينّئيجي : ينيدتجيو .نيفنصلا يف يأ :مهيفو .ةحيبقلا ةملكلا :ءاروعلا 00)
 ءايمعلا (4)

 .بهذم كل سيل : يأ ٠ ةنعفلا : : ءايمعلا

 لوقي .نقيتست :بسحت (9)

 لاقيو .دشرلا ىلإ اهب ىدتهي ال ةملظم 0 يأ :ةنوجو .لهجلا :ىمعلاو .ةلاهجلا :

 لَو لوسرلا نع تءاج ةنس مأ (نآرقلا يأ) ل هللا نم ءاج باتك يأب :

 .نارسخلا :ةبيخلاو .نوضغبم مهو ّبحم ينأل ينم بيخأ مه نوريشي نيذلا :لوقي )١١(

 .ةئجرملا نم : ةفئاطو .ةيرورحلا نم ديري :ةفئاط )١١(



 .هيأرو هاوَه يسار :اولاقو

 يتبيرض مكيف ٍيايرحجإ كاذ ىَلَع

 مكيف ب دراقألا ةانقسأ لمينا

 مئوسأ ٌروجت ًابْصَغ مكئتاسخب

 ةيعَر اوميِسُي مل انيلع ىَفاَدُر

 » ُتْيَعَأ يب يتلآ كِيتاَه ٌبيع الو

 بع نيزك لب 0 ىَلَع

 «مهُّتقلأو م مهيفق مو كِيْذب

 #00 ا ا 5
 (؛ةوبلجاو يلع رع اوعمج ولو

 .٠ يع ير 8عر

 ماب َنيدعبألا يف يل تصبو
 ا

 »ا #

 تفعل فس اقع ملف

 بكرت ٍنييذرلاو اهني رفاقي
 ريب مآ

 مُبَدْجَت ٌةَمْزألاَو ىرخأل اوخانا

 هد ه# م عقم

 هداوُيلحيف اهوُرَتْمَي نا مهمهو

 )١( ةبِرْورَحلا ينعي :كيتاهو . مهل يبح يف باوصلا نم نيقي ىلع ينأل ؛ يايإ مهريفكت ينرس :لوقي .

 ابيع رثكأ يأ :بيعأو . ةثجرملا ينعي :كيتاه بيع الو

 . عضوملا يف رفكلا :لالضلا (1)
 كلذو ءبارت يبأب هتينكل ههجو هّللا مرك يلع ٌبح ىلإ ةبسنلا يأ : يبارتو .ةئجزرملاو ةيرورحلا دبري (؟)

 مذ مهدسح نم ةيمأ ونب كلذ لعجف .«بارت ابأ اي مق» :لاقف ءهرهظ نع َبارتلا كك يبنلا ضفن نيح
 .هل

 .ًاعيمج :ًارطو .عومجلا اوعمج : اوبلجأوإ . يتعيبط : يتبيرضو . يتنس : يتعيبطو . يقلخ يقلخ : يايرجا (5)
 زع هللا ىلإ ًابرقت ءمكبح يف ىلع هدقح هنم تلمتحا مكيلإ ليملا يف يبراقأ نم لع دّقَح نم :لوقي (ه)

 .ةوادعلا هل تبصن .مكل يبح يف نيدعبألا نم ينبصان نمو «لجو

 «ةيعرلا يف ةيمأ ينب رومأ زوجت ةيمأ ينب متاخب :لوقي .ةفالخلا متاخ وهو ْهِل# يبنلا متاخ يأ :مكقاخب (1)

 .اهب ٌقحأ متنأو ةفالخلا ىلع بصغي نيح بصغلا اذه لثم رأ ملف

 قحب ينعي .ديزي نب ةيواعمو ءةيواعم نب ديزي :هدهع ايلو :نافيدرلاو .نايفس يبأ نب ةيواعم وه ذفلا (7)

 .ةفالخلا ىلإ اوراصف مكقح ىلع مكوبصغ : يأ .انرومأ سوستو ةيمأ ونب اندوقت مشاه

 ضرألا هنارجب برضيو هقنع دميف ريعبلا سأرب ذخأي نأ هلصأو .هل نوهراك نحنو ًارهق انوبكر :انوعضتا (8)

 ًاريعب اهل اوخانأو «ىرخأ ةعيب ىلإ اوبرق ءانم هرك ىلع انب اذه اولعف اذإ :لوقي .هقنع ىلع هبكري مث
 وهو «مامزلاب هبذجو ريعبلا ةحخانإ لثم الثم انيلع رهقلاو ةعيبلل برضيف .لذي ىتح همامز اوبذجو ءرخآ
 . ههركتنو هابأت نحن كلذكف كلذ يأي

 مل يأ :ةيعر اوميسي ملو .انيلع نوق-ارتيف «هدلولو هل نوعيابي انم هرك ىلع دحاو دعب دحاو اهبكري : يأ (84)

 جارخلا ةيعرلا ىلع اوفظوي : يأ ءاوردتسي نأ ةيمأ ينب مه يأ :مهمهو .انريغ ةمأ اوسوسي ملو اوعري
 .ةردلا اهنم بلطي «ةقانلا ردتست امك نوبلتحيف



 قفاتسو فهيزيع دئاقانل

 م4 5 طع 85 هه ةمرر

 انماو اناَبا اَهاَنْئَرَو :اولاقو
 مارك <

 ا ٍساشلا ىلع ًالضف ْمُهَل نوري

 (>اوبكري ٌمُثاهءالفأ اولعّتفيف
 عراك ص هام“ كَ 5265
 قش بذاو 0 مهنم انتس اسو

 هدول اع
 قفل ٌبِعتُم الا كْلِت انمحقي

 4) نأ آلَ م كاذ ْمُهَتَْرَو اَمَو
 مه كيتزا يفاكيلا ف اهانك ةمد

 .09- 4" ص .يدسألا ديز نب تيمكلا تايمشاه حرش

 : ءالفألا 2(

 انيك
 . دحاو لجرل مهو ىتش تاهمال :ةلعل (7)

 ططخلا نوكيحيو نتفلا نوربدي مهنأ :ديري .افلتخا :لعتفاو .ريغصلا رهملا هولفلا عمج

 ةوادعلا يف انل مه ( ةيما ينب نم : مهلمو .بثذ عمج :بؤذأو

 . مئاهبلا يف عابسلا شيعت امك ءانيف نوشيعي بائذلا ةسايسك انل مهتسايس :لوقي .تالعلا يني ةوادعك
 :قئاسلاو .قرخيو مهب فنعي يذلا :فينعلاو .ةيمأ ينب نم :مهنمو . ةفيلخلا هب ديري :دئاقلا (9)

 ميئارجلاو ةبعصلا رومألا يهو ,محقلا ىلع انلمحي : :انمحقيو . مهلماع
 ةدحاولا ءرجشلا لوصأ :

 .هب مهل ةقاط ال ام مهمشج اذإ قئاسلا مهبعتأ نم : :بعتمو .ةموئرج

 . مهوبأ الو مهمأ كاذ مهتئرو ام: لوقيو مهبّذكي انهو . ةفالخلا رمأ ديري : كاذو . ةفالخلا يعي :اهاتثرو (5)

 لطايلاو لهجلا :هفسلا (ه)
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 م 558 / ه ؛ه ةنس ةرصبلا ىلإ مدق نيح «١)هيبأ نب دايز ةبطخ - ١

 (نايفس يبأ نب ةيواعمل ًايلاو)

 ("”(ءارتبلا)
 هِلْمَأِب َيِفوُملا َّغلاو ,«؟9ةايمعلا َةَلالَّضلاو .©0ةالهجلا ةلاهجلا ّنِإف دعب امأ

 اهيف ٌتْبْنَي ماظعلا ٍرومألا نم .مكؤاملح هيلع ٌلمتشيو مكؤاهفس هيف ام ءرانلا ىلع

 ليقف ءهيبأ مسا يف اوفلتخا .فئاطلا لهأ نم .ةالولا «نيحتافلا ةداقلا ءةاهدلا نم «ريمأ :هيبأ نب دايز )١(
 ديبع هانبتو «فئاطلا يف (يفقثلا ةدلك نب ثراحلا ةيراج) ةيمس همأ هتدلو .نايفس وبأ ليقو يفقثلا ديّبُع

 «هنع هللا يضر ركب يبأ دهع يف ملسأو .هري ملو ِدلَي يبنلا كردأو (ةدلك نب ثراحلا_ىلوم) يفقثلا
 يبأ نب يلع هآلو مث .ةرصبلا ىلع هترمإ مايأ يرعشألا ىسوم يبأل مث ةبعش نب ةريغملل ابتاك ناكو
 عالق يف نصحتو ءةيواعم ىلع دايز عنتما (ضر) يلع يفوت املو .سراف ةرمإ ههجو هللا مرك بلاط
 ةيواعم هقحلأو «هيلع دايز مدقف .كلذب هيلإ بتكف (نايفس يبأ) هيبأ نم هوخأ هنأ ةيواعمل نيبتو .سراف

 ىلإ هتيالو يف لزي ملف «قارعلا رئاسو ةفوكلاو ةرصبلا هالوو .ىوقألا هلضع ناكف .ه 44 ةنس هبسنب

 بطخأ ًادحأ سائلا ىأر ام هنا :هيف ليق.م 777/ه ١ ةنس هتدالو تناكو . م١ا/“ /ه ه1“ ةئس يفوت نأ

 51١7/51-57. نييبتلاو نايبلا :رظناو .017/7 مالعألا :رظنا .دايز نم

 .ديمحتلاب أدتبت مل يتلا ةبطخلا نومسي ناسحاب نيعباتلا نم نايبلا لهأو «بيطلا فلسلا ءابطخ لاز ام )1١(

 . «؟ءاهوشلا": و يبنلا ىلع ةالصلاب نّيزتو .نآرقلاب حشوت مل يتلا نومسيو ؛«ءارتبلا»:ديجمتلاب حتفتستو
 5 ينأ تننظ ةبطخ دايز دنع ُثبطحخ (م'1/37/ ه ةنس يفوت رعاشو بيطخ) ناطج نب نارمع لاقو
 ىتفلا اذه :لوقي اخيش تعمسف سلاجملا ضعبي تررمف ءةّلع نعاطل ٌعدأ ملو «ةياغ نع اهيف رصقأ

 ءارتبلا ةيطخخ دايز بطخ : ليق .(1/1 نييبتلاو نايبلا) نآرقلا نم ءيش هتبطخ يف ناك ول برعلا ٌبطخأ

 .هناسحإو هلاضفإ ىلع هَّلل دمحلا :لاق لب :ليقو .ةلي يبنلا ىلع ّلصي ملو ءاهيف هللا دمحُي مل
 .(137/1 نييبتلاو نايبلا) ًاركش انمهلأف ًامعن انتدز امك مهللا .هماركإو همعن نم ديزملا هلأسنو

 .ءاليل ةليل لثم «ةديدش : يأ ()

 .اهل ىده ال يتلا :ءايمعلا ةلالضلا ()
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 هللا َّدَعَأ ام اوعمست ملو هللا ٌباتك اوءرقت رقت مل مكنأك ,©"ريبكلا اهنع شاجني الو ٌنيغصلا

 نمزلا يف .هتيصعم 0 ميلآلا باذعلاو .هتعاط ٍلهأل ميركلا باوشلا ّنِم

 ةعماسم تَّدَسو ءايندلا ةئيع تفرط ْنمك نونوكتأ .لوزي ال يذلا يمرس
 ٌتَّدَحلا .مالسإلا يف ماخا مكلأ نوركذت الو .ةيقابلا ىلع ةينافلا راتخخاو «ٌتاوهشلا
 ٌريخاوملا هذهو هلام ٌدخؤيو رهقُي ٌفيعضلا مُككرت نم :هيلإ اوقّيست مل يذلا

 نكت ملأ . ٍليلق ريغ ٌددعلاو ءرضيملا راهن يف ةبولسملا يقل 000
 ا ةبارقلا مر ! ؟راهنلا ٌةراغو ' "”ليللا جلد نع ةاوغلا ٌمنمَت اهل مكنم

 بَل مكنم ءىرما لك َسِئلأ . ٍسلتخملا لع نوضختو ءِرذُعلا ريغب ّنورذتعت َنيّدلا
 00 ءٍياملحلاب متنأ ام .ًاداعُم وجري الو ًةبقاع ٌفاخيي ال نم َعْنُص ىههيفس نع

 مث « مالسإلا مرح اوكهتنا ىّتح ٍمهَنوُك مكوابق نم *َْوَرت ام مكب زي ملف ,ًءاهفسلا
 اهو تح بارشلاو معطل لع ارح .©0بيولا سِئاكَم يف ًاسونُك مكةارو اوقرطأ
 : هلو هب َحْلَص امب لإ | حلصي ال رمألا دهرا تيأر ين .ًاقارحإو أمْ ء ضرألاب
 10 وبلا يلولا نَّدَْحآل .هللاب مس 5 . ٍفنَع ريغ يف ةدشو ءبفعض ريغ يف ني
 هسفن يف مكنم حيحَصلاو . يصاعلاب عيطملاو ءربذملاب لبقملاو « نعالاب ميقملاو
 وأ .(ٌريَعُس كله دقف ٌدعس ّجْنا :لوقيف هاخأ مكنم ّلُجَرلا ىَقلَي ىتح . ميقسلاب

 )١( هنم رفن :رمألا نع شاحنا .

 . يدبألا .مئادلا :يدمرسلا (؟)
 .داسفلاو قسفلا لهأ عماجم :ريخاوملا (1)
 .هيف ريسلا :ليللا جلد 6

 . مهنع مكعافد :مهنود مكمايق (0)
 يبظلا ءسناك عمج :سونكلاو هيف ابتخيو .هيلإ يوؤي يذلا عضوملا وهو . .سنكم عمج :سناكملا (1)

 دايز بطخ امل :لاق هنأ يبعشلا نع ىوري . مكب اودتقا : : مكءارو اوقرطأو .هاوأم : يأ .هسانك يف لخدي
 دلبلا نإ :اولاق ؟اذه ام :لاقف . نوسراحتي سانلا تاوصأ ةليللا كلت عمس «لزنو ةرصبلاب ءارتبلا هتبطيخ
 .كباجأ نإف ,تاوصأ ةئالث يدان :اهل لاقيف .قاسفلا نايتفلا اهذخأتل رصملا لهأ نم ةأرملا نإو ؛نوتفم
 , 7791/57 برعلا بطخ ةرهمج :رظنا .«عنصن اميف انيلع مول الف ًالاو . .دحأ

 .دبعلا : ىلوملاو .ديسلا : يلولا (1)

 اهدجوف ءامهل لبإ بلط يف اجرخ (ديّعّسو دعس) نيوخأ نأ هلصأو .رشلا عباتت يف برضي لثم اذه (8)
 ,ديعس لتقو «دعس



 دقف ٍةبذكب يلع متقّلعت اذإف .'"”ةروُهْشَم ءاقلَب ربنهلا َةَبْذِك َْنِإ ."”مكئانق يل ميقتست
 .اهلاثمأ يدنع نأ اوملعاو 40 اهو ُرمتغاف يني اهومتعمس اذإو . يتيصعم مكل تلح

 ىتوا ال ينإف ؛ ليألا ّجَّلَدو ٌيايإف .هنم بهذ امل ْنماض انأف ِهّيَلَع مكنم َبِقن نم
 0 0-2 00 5 مند 3 مما # شب هع
 ٌمجريو ةفوكلا ربخلا يتأي ام ٍرادقمب كلذ يف مكتلجا دقو .« همد تكفسالإ جِلْدَمِب

 دقو .ُهَّناسل ٌبعطق الإ اهب ًايعاد ذآ ال ينإف ؛2ةّيلهاجلا َةوُعدو ّيايإو .مكيلإ

 نمو ىمانقّرغ موك قّرغ ْنِمَف : ةبوقع بنذ لكل انثدحأ لقو نكت مل ًاثادحأ متثدحأ

 نك 1 2 هيك ةاف و ارتق شل وو ءديلق نع انبقن أتيب َبَقَل نمو فاتقرحأ ًاموق ٌقرحأ
8 - 2 

 ةبير مكنم ٍدحأ ىلع ٌرَهظَ الو . يناسلو يدي مكنع فْقكأ متلو مكيديأ ينَع

 تلعفر .ماوقأ نيبو ينيي تناك دقو . ُةَقنع ٌتبرض لإ ةلكماَع هيلع ام فالخب

 0 ا | ا 0 يا

 7 كلذ عه اذإف ,(00ةتحفص هل ّيِدِبي ىتح ب هل يما ذأ ملو ««اعانق هل / تيكا

 01 ع 4
 #0 انمودقب عوسف ترف 0 ”هكسفنأ ىلع ا . مكرومأ اوفنأتساف . ةرِظانأ

 . هؤوسنس,انمودقب ٍرورسمو

 هللا رامبو حو 3 'اداَّذ مكنعو 1 مكل انحبصأ انِإ .سانلا 3

 اميف ٌةعاطلاو ُممّسلا مكيلع انلف .2' لانوس يذلا هللا ٍءِيَفِب مكنع ُدوذنوءاناطعأ يذلا

 .اوميقتست ىتح : يأ «هيبشت انهو . حمرلا دوع :ةانقلا )١(

 . ليجحتلا عافترال اهريغ نع ةروهشم نوكتو «ةلجحملا سرفلا :ءاقلبلا (1)
 . يئاطخأو . يبويع نم اهودع يأ :اهوزمتغا )0

 .هريغو كتافلا دوصقملاو .ليللا يف ريسي يذلا : جلدملا (4)

 . ةيبصعلا ريثأتب رصانتلا : يأ ,ديدشلا ثداحلا رمألا دنع ًاضعب مهضعب نوعدي مهنأ ديري : ةيلهاجلا ىوعد (2)

 . موقلا ةماع هيلع عمتجا ام فلاخت : يأ (1)

 .داقحألا :نحولاو ءاهفلخت : ينذأ ربد (1)

 .ةوادعلاب رهجي ىتح :دارملاو .ههجو ضرع : لجرلا ةحفص (8)

 . قفرلاو ءاقبإلا :ءاعرإلا(4)
 .نوعفادم «ةامح :ةداذ ٠١١(

 .هلظب يأ :هَّللا ءيفبو «ةمينغلا وأ جارخلا لام :ءيفلا (11)

 1ا/



 مكيحّضانمب انثيقو انلْذَع اوّيجوتساف .انيّلُو اميف ٌفاصنإلاو ٌلدعلا انيلع مكلو ءانّيَبحأ

 بلاط نع ًابجتحم تسل : ثالث ن نع رّصقأ نلف هنع ٌترّصق امهم ينأ اوملعاو ءانل

 0 الو 0"2هِناَبِإ نع ًاقزر الو ًءاطع ًاسباح الو , ليآب اقراط يناتأ ولو مكنم ةجاح

 مكفهكو .مكل َنوُبُدؤملا مكتساس مهنإف ؛مكتْمْئأل حالّصلاب هللا اوُعداف .2"ًثْعَب مكل

 كلذل ٌدتشيف مهَضْعُي مكبولق اوبرْشُت الو ءاوحّلصت اوحّلصي ىتمو «نوؤوأت هيلإ يذلا
 مهيف مكل ٌبيجتسا ول هنأ عم .مكتجاح هب اوكِرُدُت الو .مكُئزُح هل ٌلوطيو «مكّظيغ
 ّرمألا مكيف َدِفَنَأ ينومثيأر اذإو .ّلك ىلع الك َنيعُي ْنَأ هللا ٌلأسأ .مكل ًارش ناكل
 مكنم ٍءىرما لك زذحيلف «ةريثك ىَعْرَصَل مكيف يل نإ هللا ميو ؛0هلالذأ ىلع هوذفنأف

 .58 - 57/١ نييبتلاو نايبلا - . ُياَعْرَص نم ّنوكي نأ
 -7١١. 199/5 ديرفلا دقعلا
 171١5/١-718. ىشعألا حبص

 747 741/7 ج ١ م رابخألا نويع -

 .185- 186 ص .يلامألا ليذ -

 «©نايفس يبأ نب ةيواعم ةبطخ - "
 (م 551/-له 4١ ةئس ةعامجلا ماع ةنيدملا مدق امل)

 :لاق مث ؛ هيلع ىنثأو هللا لمح
 ع 0 0 2 5

 ينكلو ؛ يتيالوب ٍةّرسم الو .مكنم اهتملع ةبحمب اهتيلو ام هللاو ينإف دعب امأ

 . هتقوو هناوأ :هنابإ )١(

 . مهلفقي ملو ودعلا ضرأ يف مهسبح : دنجلا رمح ١,0

 , هللا نيمي : يأ .مسق اذه : هللا ميأو قيرطلا نم للذو دهم ام وهو ؛لاذلا رسكي لذ هدحاو «هقرطو ههوجو : يأ ةضز

 دبع وبأ ؛ يومألا ىصُق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ نب ةيواعم (5)

 ناكو .همالسإ نسح مث « مهبولق ةفلؤملا نم ناكو ءئينح دهشوأ .ةكم حتف موي هؤياو وج ملسأ .نمحرلا

 يضر باطخلا نب رمع ناكو ءابيهت ليمج « ضيبأ ءاليوط الجر ناكو قي هّللا لوسرل باتكلا دحأ

 اوهركت ال : : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لوقيو .برعلا ىرسك اذه :لوقيف هيلإ رظني دنع هّللا

 .هملحب لثملا برضي ناكو .اهلهاوك نع (طقست) ردنت سوؤرلا متيأرل هومتدقف ول مكنإف ؛ةيواعم ةرمإ

 ةلودلا سسؤي نأ عاطتساو هئانبأو بلاط يبأ نب يلع نيبو هئيب تافالخلا ركذب بتكلا تاللاتما دقو

 امو 5/7 ءاهدعب امو ."55/7 بهذلا جورع : يف هتمجرت رظنأ .م 59/8/ ه 5١ ةنس يفوت .ةيومألا

 هذه امأ 11٠. 187 ص «لودلا رصتخم خيراتو 1١44 7١5. ص «.ءافلخلا خيراتو .اهدعب

 نم لاجر هاقلتو (ةيواعم ىلإ ةفالخلا نسحلا ملس نأ دعب) ةعامجلا ماع ةئيدملا مدق دقف .ةبطخلا

 .ةبطخلا هذه بطخو «رينملا دعصو «كبعك ىلعأو «كرصن زعأ يذلا هَّلل دمحلا :اولاقف شيرق

 الل



 يبأ نبا لمع ىلع يسفن مكل "ُتْضُر دقلو ؛ةدلاجم اذه يفيسب 2” مكتدلاج
 لثم اهتدرأو ؛ًاديدش ًارافن كلذ نم ٌترفتف َرَمُع لمع ىلع اهّتدرأو «"”ةفاحق '

 ءةنسح ةلكاؤم :ٌةعفنم هيف مكلو يل ًاقيرط اهب ٌتكلسف ؛ يلع ثبأف نامثع 2 0تاّيَ

 كفيسلا لمحأ ال هللاو ؛ةيالو مكل ٌريخ يإف مكريخ ينودجت مل نإف ؛ ٌةليمج ةبراشُمو

 ٌتلعج دقف ءهناسلب لئاقلا هب ىَفْشَتْسَي ام الإ مكنم نكي مل نإو هل فيس ال نم ىلع

 و م ل نك .٠
 ينم اولبقاف هلك مكقحب موقأ ىنودجت مل نإو ؛ يمدق تحتو ىنذا 060 هل كلذ

 ؛9ىنغأ َّلق اذإو «ىرثأ داز اَذإ ّليسلا ُنِإف .هولبقاف ٌريخ ينم مكاتأ ْنِإف ءهّضعب

 .لزن مث .ةمعنلا رّدكتو ءةشيعملا ٌدِسفت اهنإف :ةنتفلاو مكايإو

 . 1١٠٠١ - ١٠/١ / 4 ديرفلا دقعلا

 ةءاجفلا نب يرطقل ةبطخ ففا 7 0
5 68 7 5 2 558 

 - ميمث نب ورمع نب نزام ينب دحأ وهو  ةقرازألا ربنم ةءاجفلا نب يرطق دعص

 :لاق مث هيبن ىلع ىلصو هيلع ىنثأو هللا دمحف

 ثْيْبَحَتَو ءِتاَوُهّشلاِب ْتْمُح ةَرِضَح ٌةولُح اهّنإف اًّْنُدلا ْمُكُرَذَحَأ ينإف ُدْعَب اَمأ 900 95 هاهو مرا م امسردو 9 ومو ا# 2 مودا
 موُدَن آل .ٍروُرْمْلاِب ْتَنْيْزَتَو ءرلامآلاب ْتْلَحَتَو .« ”ليلقلاب ْتَقاَرَو ,ةلجاعلاب

 )١( مكتبراض : مكتدلاج .

 .تللذ :تضر )١(

 .ءافلخلا لوأ وهو «هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ :دصقي (3)
 .نامثع مكح ديري .لبجلا يف يلاعلا قيرطلا «ةينث عمج :تاينثلا (1)

 .هكرتأ يأ ءامهفلخ : ينذأ ربد (5)

 .ءايرثأ مهلعج يأ : ىرثأو . ىفك ؛ ىنغأ )١(

 ١45. ص «يومألا رصعلا ءارعش عم هتمجرت تقبس (1/)

 0( تالاف ود جهن يف تدرو اهنأ دجن اننكل ءرداصملا نم ريثك يف هذه هتبطخ تدرو دقو

 للعيو ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ىلإ ةبوسنم (718/5) ديدحلا نبا حرشب ةغالبلا جهن يفو

 نع اهذخخأ نأ دعب اهب بطخ دق يرطق نوكي نأ يدنع دعبي سيلو :هلوقب ةيضقلا هذه ديدحلا نبا

 يرطق يقل دقو «هراصتأو هباحصأ اوناك جراوخلا نإف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ باحصأ صضعب

 . مهرثكأ

 .ةلجاعلا ةذللاب مهيلإ تببحتو ءاهعاتم ةلقب نيعألا تقار : يأ (8)

14 



 ٌةَدِفاَن "0ةَلِئاَر ٌةَلئاَح ةراَدغ ةناوخ ةَراَرَض َةَراَرَع ءاَهتَعَجَف ُنَمْوت الو «2'اهُئَرْيَح

 اًضْرلآو اهيف ٍةَبْعّرلا_لغأ ةّيبمأ ىلإ تمانت يه اذإ وُدْعَت آل . َةَلاّوْغ َةَلاكأ :"ةَدِئاَب

 تاب هب طلتخاف ٍءاَمَسلآ َّس الل ِءاك» ُهَناَحْبس ىَلاَعَت هللا َلاَق امك َنوُكت نأ ”'اهنع

 نكي مل "74اردَتفُم ٍءْيَش ّلُك ىَلَع هللا ناكر كيرا هوُرْذَت ًاميشه َحبْصاف . ضزألا
 و8 نو

 ةتحتَم لإ 2” انطَب اَهِئاَرَس يف قل ملَو « 0 ةَرب ء اهدي بقع لإ ٍةربَح يف اَهْنِم وُرْنآ

 اَذإ يِرَحَو. "واب هُم هيلع نم الإ "' ”ءائْشر ميد اهي هلت لَوأ ارهظ اهئاّرض نم

 5 ىلولخأَو َتْدوَذَعَأ اهي تاج ْنِإَو ةركذتم ةلزا ُهَل يسمت نأ د 9 ل

 2( 0 م

0 
 امور رار .٠ فو مِداَوَق ىَلَع َحَبْصأ الإ ءنمأ رحانج يب اهني سمي الو

 اَهْنِم ٌلَقأ ْنَم , ىَوقتلا اًهِداَز ْنِم ٍءّْيَش يف َرْيَخ ال .اَهْيَلَع ْنَم ٍناَف «َةَيِناَف ءاَهيف
30 

 ْمُك.ُهْنَع هع ليل اًمَع َلاَزَو ,*”ُهَقيوُي اّمِم َرْثكَتْسآ اهْنم َرْثكَتْسآ ِنَمَو .ُهنِمٌؤَي امم رثكتسأ

 .ةمعنلاو رورسلا :ةربحلا )١(
 .ةريغتم : ةلئاح (؟)

 . ةكلاه : ةدئابو .ةيناف : ةدفان (")

 .ةكلهم :ةلاوغ (4)
 :هلوق يف ىلاعت هّللا هركذ يذلا فصولا زواجتت الف .مهينامأ ىلإ اهيف ةبغرلا لهأب تلصو اذإ اهنأ : يأ.(05)

 4« . . .ءامك#

 .هريطت :هورذتو ءرسكملا سبايلا تبنلا : ميشهلا )١(

 ,فهكلا ةروس ؛ه ةيآلا نم (7)

 .ءاكب الب نزحلا وأ ردصلا يف ءاكبلا ددرت وأ ءضيفت نأ لبق ةعمدلا :ةربعلاو ةمعنلاو رورسلا :ةربحلا (6)

 .رابدإلاو لابقإلا نع رهظلاو نطبلاب ىنك (1)

 .هعم قرب الو دعر ال نوكس يف مودي رطم :ةميدلاو . هترطمأ : ءامسلا تلطو .فيعضلا رطملا :لطلا 0 ٠١(

 .ةعسلا :ءاخرلاو

 .تبصنا :نزملا تنتهو(١١١)

 .رفصألا حيرلاب فورعملا وه :ءابولاو .ءابولا ريثك راص : ىبوأ (17)
 )١15( هيف بغرت ام :ايغرو ءةعسلاو ةمعتلا :ةراضغلا .

 )١5( .هب هتقحلأ :بعتلا هتقهرأ .٠

 .رئاطلا حانج مدقم يف تاشير رشع وأ عبرأ نم ةدحاولا «ةمداقلا ممج :مداوقلا )١5(

 .هكلهي :هقبوي )١1(

 ام ا 0

 هتقَهْرَأ الإ“ ؟0بغَر اهِتَراَضَع ْنِم ٌورْما لاني آل ؛ 17 مي تنجم اهي

 ؟.



 ءأريقح ُهتلَعج دَق ِةَْبَأ يِذَو .ُهََعَرَص ذَق اَهيَلِإ ةيِنأَمط يِذَو 0"2ُْيَعَجَف اهب ٍتْئاَو ْنِ

 0 ّجاَجَأ اهُبْذَعَو , ©©9 ْقِنَر اهّشْيَعَو ء©7 لوك 0 . 2955 هكر ذق وحن يِذَ
 كروم نضرب انه 00 ةاعر اهئاتماو 619 ةكج اَمُواَذِغَو ل

 0 ٌبوُكنم اَهروُْوَمو ٌبوُلْعَم اَمُريِزَعو ءٌبوُلْسَم اَهُكْلُم . قس ٍضّرَعِب اهُحيِحَصَو
 ءاراثآ ىَْبأَ ءًارامغأ لوط مكلف ناك ند ٍنِكاَسَم يف مدل ' ٌبوُرحَم اًهْراَجَو
 هامه

 .راثيإ ٌّىأ اَهوُرْثآَو دبَعَت يأ اًينّدلِل 0 ًادوتج تكتأَو ءًاديِدع 1 ءالامآ دعباو

 ْمُهَل ْتَحَس اَيندلا نأ ْمُكَدلَب ْلَهَف «.اطاق رهط الو غلب زغب اَْنَ اوُنَعظ مث
 مد مه هر م ى قل 1١7 يبا هم

 ع .حاوقلامُهَتقمْرَ 0 ' 7 ْمُهْل كم 0 ةنوعمب مهتناغا وأ ' ”ةيذِف 35

 ه مع 000 (16) ل #9 همم“ ممطر

 طوو ؛« )ٍرِاْيَمْلل مهترفعو 6 يارا ْمُهْتْعْضْعَضَو ,اَوَقْلاِب مهتنهواو

 اًهَرْئآَو ء"؟اهل ناد ْنَمِلَعَرْكَتَت مثير دق. ٍنوُنَمْلا َبْيَر ْمِهْيَلَع ٌتَناعَأَو "9 بيانَمْلاب

 )١( هيلع زعي ام دقفب هتعجوأ : هتعجف .

 .راختفالا : ةوخنلا (؟)

 . نامزلا بالقنا يهو .ةلود عمج :لود ا("

 .ردك :قنر (4)

 .ةحولملا ديدش حلام : جاجأ (0)

 .رم رجش ةراصع :ربصلا (5)

 . هبحاص لتقف هدسفأ جازملا طئاخ اذإ ام .داوملا نم وهو ءمس عمج : مامس ةفآ

 . عطقنم لاب وهف اهنم هب كسمتي ام : يأ «لبحلا نم ةيلابلا ةعطقلا يهو . مضلاب ةمز عمج : مامر (8)

 . ةبيصملا يهو ءةبكنلاب باصم اهنم رثك ام :اهروفوم (4)

 .هلام بولسم يأ :بورحم )1١(
 )١١( قي رطلا عطقل بكرت ةلحار : عطاق رهظ .

 .ءادغب مهل اهّسفن تخحس يأ ١1
 فزميو مهكهني اهب : يأ .نانسألاو رجشلا يف عقي لاكأ وهو. حداقلا عمج : حداوقلاب . مهتيشغ : مهتقهرأ )١5(

 ميال

 . مهتللذ : مهتعضعض 2 15(2)

 .بارتلا وهو «رفعلا يف مهرخانم ىلع مهتبك :رخانملل مهترفع(15)
 .هسفن فشلا وأ «ريعبلا فخ مدقم وهو .مسنملا عمج :مسانملا 15(



 ع م ء ج6 م هعفس#اب © مر 7 0 2 030 07 (1 ١ < يداه عر
 وأ « بغسلا الإ مهتدوز لهو . >دبالا قارفل اهنع اوئعظ ىتح « اهل دلخاو
 لاما كامل كا و مفرج مع م ةسفل ىو هيج * هب مط (م) © ص يا هم" # ؟
 ٍهِذهفا .ةَماَدنلآ الإ مهتبقعاوا ٠ ةملظلا الإ مهل ترون وا « كنضلأ الإ مهتلحا
 هس هوس سو "ءااهك مه مو عا 8-2 2 ل همكم مع #2 2 هك 2 ميو“
 نكي ملو.اهمهتي مل نمل رادلا تسئبف . ؟نوصرحت اهيلع ما ؟نونئمطت اهيلإ ما نورُثؤت

 + قم هام مرا ب ع ا رتل 0 معمج لف 2 م و
 اوظِعتأو .اهنع نونعاظو اهوكرات مكناي  نوملعت متناو  اوملعاف اهنم لجو ىلع اهيف

 م (6ك) 2. تكرم جهءادم# ت2 6 وب 2 م هما 66 هس ثمل 537
 اولزناو ٠ انابكر نوَعَدي الف مِهروبق ىلإ اولمح .«ةوق انم دشا نم» اولاق نيذلاب اهيف

 مل سا ,يرمو# ٠ ا ىةوم - ما #1 حا او مالا عع "00
 بارتلا نمو ع 00 نانجلا _حيفّصلا َنِم ْمُهَل لِعَجَو .انافيض ْنوَعْدي الف : 00 ثادجالا
 اوم + عموم سما # سا ها 2 مم2 “#*)6٠١( جمب سا ىب * 0
 ءاميض نوعنمي الو ءايعاذ نوبيجي ال ةريج مهف « ناريج تافرلا نمو « نافكا

 ٌداَحآ ْمُهَو ٌعيِمَج .اوطنقي ْمَل اوطحف إو 20 اوُحرفي مل اوُديِج نإ . ةّبَدنَم َنولاَبي الو سمسم مر ما 2 رمسهر < نا م 8 تا 5 ةمادقع 2 ىلا
 ٌتَبَعَذ ْدَق ُءاَمَلُح .َنوُبَراَقَتي ال ٌنوُبيرَقو «" ”َنورَواَرَتَي ال نونادتم. داَعِبا مهو ةريجو هلم ه2 بع 9 34 2 1792 مساسممل ين م ا # د سول هربش ران
 مهعفد ىجري الو « مهعجف ىشخي ال. مهداقحا تتام دق ٌتالهجو .مهناغضا همققعم ممل بد ("9)وعل هج 22 هم 2ءم؟ * تمد ٠١ ها وت م“ هموم هع
 اًموءاَجف .ةَمّْلَظ ٍرونلابو ءةّيرغ لهالابو ءاقيض ٍةَعَسلابَو ءانطب ضرألا ٍرهظب اوُلَدْبتسآ 5 تالا ال 8 سهدو# 2 فا 5 يا 80 ٠ 2 ومو
 ٍراّدلآَو ٍةَمِئاَّدلآ ٍةاَّيَحْلا ىلِإ مِهِلاَمعاب اهْنَع' اونعظ لق ءةاّرع ةافح . اهوقراف امك كاسم يملك ينم أخ ل 8 سمك دعر(اه)ا ”ثاىس هد كيرعب "يعن )١5( م كسك 0م

 .اهيلإ نكر :اهل دلخنأ )١(
 .اهل ةياهن ال هتدم قارف : يأ (؟)

 .عوجلا :بغسلا (19

 .قيضلا :كنضلا (5)

 . مالظلا الإ اهل ًارون هونظ امم مهل نكي مل : . . . .ترونوأ (0)
 يف فرصتلا هلو ًاراتخم نوكي نم بكارلا نأل (بكار عمج) نابكر مهل لاقي ال :ًانابكر نوعدي ال (1)

 . هبوكرم
 .روبقلا :ثادجألا (0)

 .ربقلا انهو ءرتسلا وهو.« نجلا عمج : نانجألاو ءضرألا هجو دارملاو ءضيرعءيش لك هجو: حيفصلا (8)
 .بارتلا ىوس مهنادبأ ىشغي الو .ىلبت مهئافكأ نأل : يأ (9)

 .ةموطحملا ةقدنملا ماظعلا :تافرلا )١١(

 .اورطم :اوديج )١١(

 )١5( ًاضعب مهضعب روزي ال .نوبراقتم :نونادتم .
 .ررضب كوعجفي نأ مهنم فاخت ال )١17(

 لاق امك اهنم اوقلخ مهنإف مهتقلخ ءدب يف اهنع اولصفناو اهوقراف امدعب اهب اولصتاو ضرألا ىلإ اوءاج )١5(
 . (هط ةروس هه ةيآلا) «ىرخأ ةرات مكجرخن اهنمو .مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنم» ىلاعت

 د :اهنع نعظلا وأ .ءاقش ىلإ امإو ميعن ىلإ امإ مهحاورأب نوبهلي توملا دعب مهنأ ىلإ ريشي :اهنع اونعظ دق (19)

1 



 ,©"04َنيلِعَف امك انا ادَُو ُهَديِع قْلَح َلْوأ اَنأََب امك : : ُهَناَحْبَس َلاَق امك «ةيقابلآ
 مكايإو هللا انمصع هلبحب اومصتعاو .هظعاومب ا للا مكرْلح ام ار

 .175/5-199؟ نييبتلاو نايبلا
 .778- 776/84 ديرفلا دقعلا -

 71١5/1١ 77١. ةغالبلا جهن
 . 7786 - 777/١ ىشعألا حبص

 0 يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةبطخ - ؛

 م 544 /له ا/ه ةنس ©0قارتعلا يلو نيح
 ىلع ىَّلصو هيلع ىنثأو هللا دمحف ءربنملا يفقثلا فسوي نب جاجحلا دعص)

 .ةيآلاب داهشتسالا هيلإ دشري امك رانلا ىلإ امإو ءةنجلا ىلإ امإ اهتقرافمو :ةمايقلا موي اهنم ثعبلا وه ت
 .ءايبنألا ةروس ٠١ 5 ةيآلا )١(

 ةنس) دلو .بيطخ .كافس .ةيهاد .دئاق .دمحم وبأ ؛يفقثلا مكحلا نب فسوي نب جاجحلا (1)
 رهظي لاز ام مث ءةطرشلا كلسب قحلف ماشلا ىلإ لقتناو .زاجحلاب فئاطلا يف أشنو (م 550 / ه ١
 شيجب زاجحلا ىلإ فحزف نييزلا نب هّللا دبع لاتقب هرمأو «هركسع رمأ ناورم نب كلملا دبع هدّلق ىتح
 «قارعلا اهيلإ فاضأ مث .فئاطلاو ةنيدملاو ةكم كلملا ديع هالوف .هعومج قرفو هّللا دبع لتقو «ريبك
 طساو ةئيدم ىنبو .ةنس نيرشع ةرامإلا هل تتبثو ةروثلا عمقف ءدادغب ىلإ فرصناف ءهيف ةمئاق ةروثلاو

 مالعألاو . 154 -17/7 بهذلا جورم :رظنا .م 114 / ه 44 ةنس اهيف يفوت :ةرصبلاو ةفوكلا نيب
8/7 . 

 :لاقف ءهومزهف رخآ مهيلإ ثعب مث .هومزهف ًاشيج كلملا دبع مهيلإ ثعب ةرصبلا ىلع جراوخلا تبلغ امل (؟)
 كلملا دبع ىلو :نولوقي اوذخاف «ةرفص يبأ نب بلهملا الإ مهل سيل :هل ليقف ؟جراوخلاو ةرصبلل نم
 سانلا تكسف ؟قارعلل نم !مكليو :لاقف هباحصأ ىلإ كلملا دبع جرخف ًأفيعض الجر قارعلا ىلع
 ماقو ءجاجحلا هباجأو «ءةيناث ةرم هلوق كلملا دبع ددرف . سلجا :لاق ءاهل انأ :لاقو .جاجحلا ماقو

 شيجب راسو .هدهع هيلإ بتكف اهروبنز تنأ :لاق «نينمؤملا ريمأ اي اهل انأ هّللاو :لاقف ةثلاثلا جاجحلا
 ةقوكلا لخد ىتح .ةمامعب ٍ ممعتو ٠ ءرفسلا بايث سبلو ءاوحوري نأ هشيج رمأ :ةيسداقلا لخد املو «ريبك

 نوثالثلاو نورشعلا هعمو آلإ هسلجم يف سلاج لجر مهنم امو .ةعماج ةالصلا : يداني لعجف .ىدحو

 مهضعب لاقف .هيف ىلع هماهبإ ًاعضاو سلجف هسوق ًابكنتم ًامثلتم ربنملا دعصو .هلهأ نم كلذ نم رثكأو

 لجرلا نع ففكا هللا كحلصأ :ضعبلا هل لاقف .(ةراجحلاب هيمرن يأ) هبصحن ىتح اوموق :ضعبل

 ام يبارعأ :لوقي لئاق نمو .مالكلا ىلع ردقي امف لجرلا ٌرِصُح :لوقي لئاق نمف .لوقي ام عمسن ىتح
 .هسأر نع ةمامعلا ىحنو .ماق مث ههجو نع ماشللا رسح هلهأب دجسملا صغ املف ةهتجح رصبأ

 .7754/1177/7 بهذلا جورم :رظنا .بطخو

0 



 (رفاولا نم) :لاق مث ع(١)هيبن

 (9ينوفرصعت ةمامعلا عضأ ىتُم ايانعثلا ٌحالطو الج نبا انأ
 : ةفوكلا لهأ اي

 رك 0 8 0 3
 ىرال يفإو .هلثمب هيزجأو .هلعنب هوذحأو هلمحب ٌرشلا لمتحأل ينإ هللاو م

 نيب ُقَرْفَرَت ءامّدلا ىلإ ٌرظنأل ىّنِإو ءاهُبِحاَصَل يّنإو ءاهفاطق ّناحو ُتعنيأ دق ًاسوؤر
 . ىحللاو مئامعلا

 (زجرلا نم) :لاق مث

 ©يطح ٍقاَوَسِب ُليللا اهّفل دق ْمَيِز يٌدتشاف ٌدّشلا ٌناوأ اذه
 )عضو رسهظ ىلع ٍرازجب هلو مئغ الو لي يعارب سيل

 :ًاضيأ لاقو

 1 7 ك8 عه م 5# م 7 8
 0 ُيَوُدلا نم جارخ عورا يبلصعب ليللا اهفل دق

2 8 

 * يبارعأب سيل رجاهم *
 َرامغَت ُرَمْغا ام .قالخألا ءيواسمو .قافنلاو ٍقاقشلاو .يتارعلا لهأ اي هللاو ينإ 7 200 5 د لنا 5 0 53

 5 ع 5م 2 و ماو
 .ٍةبرجت نع تشتف دقلو ("ءاكذ نع تررف دقلو ,©0ِنانشلاِب َّىل ٌعقعقي الو «نيثلا

 هنإ :لاقيو . 14/7 بهذلا جورم :رظنا .هيبن ىلع ىّلص الو .هيلع ىنثأ الو هّللا دمح ام هنأ :لاقي )١(
 هب اوّمهف «جراوخ هياحصأو هوبسحف !سانلاب يلع :لاقف ءءارمح زخ ةمامعب مثلتم وهو ربنملا دعص
 نييبتلاو نايبلا : رظنا .هتبطخ يف أدب مث ؛ههجو نع فشكف ماق دجسملا يف سانلا عمتجا اذإ ىتح
 هضم

 . لبجلا يف قيرطلا يهو .ةينثلا عمج :ايانثلاو .باعصلا فشكو رومألا الج لجر نبا :الج نبا (؟)

 . عاجش دئاق هنأ :ديري

 .ًائيش ريسلا نم ىقبي ال يذلا :مطحلاو .اهعمج :اهفلو..ةقان وأ سرف مسا :ْمْيِز (؟)
 .محللا هيلع عطقُي ام : مضؤولا (5)
 ءددؤسلاو لضفلاو ةراهجلاو مسجلا وذ ميركلا : عورألاو . لمعلاو يشملا ىلع يقابلا ديدشلا : ّيبَلَصَعلا (0)

 .ةعستملا ءارحصلا .ةزافملا : يودلاو ءهنسح كعوري يذلا ليمجلا وه : ليقو « يكذلا

 . عرستف عزفتل ريسلل لبإلا اوثحتسا اذإ اهنوكرحي اوناكو «ةيلابلا ةبرقلا وهو ءنش عمج :نانشلا (7)
 .نسلا مامتو بابشلا ةياهن :ءاكذلاو .اهرمع كلذب فرعيل اهنانسأ نع فشك :ةبادلا رف (1)

5: 



 : ني ا
 يِنَدَجَوَف .2"”اهئاديع َمَجَع مث هتنانك بك نينمؤملا ٌريمأ ْنِإ .©"”ةياغلا نم تيربو

 ,©0نتفلا يف مّتعضوأ املاط مكْنإف ؛مكيلإ ينهّجوف ءًادومع اهّبلصأو ءادوع اهّرَم

 وحل مُكنوحلال هللاو اَمأ . غلا َنْئَس متنلسوأ 00 ٍدِقارَم يف متعجطضاو

 ؛9©2 ليإلا بئارغ َبّرَض مكنبرضألو .«”ةَمَّلَسل ّبْضَع مكَبِصعُألو '©اصعلا

 هللا معنأب ا يا ب

 الو ٌتيِفَو لإ ُدِعأ ال هللاو ينإ '”َنوعنصي اوناك امب ٍفوخلاو ,عوجلا ّسابل هللا اهّناذأف

 امو «ٌليقو ٌلاقو .تاعامجلا هذهو يياّيإف ,0تيَرَف الإ ٌقلخأ الو «ٌتيضمأ ّإ مُهَأ

 لجر لكل ٌنَعَدأل وأ جحا قيرط ىلع ٌميقتستل هللاو اَمأ ؟كاذو متنأ ميفو ؟نولوقت

 مكهجوأ نأو .مكتايطعأ مكئاطعإب ينرمأ نينمؤملا ريمأ َّنإَو .ودسج يف ٌالْعُش مكنم

 فّلخت الجر ُدِجأ ال هللاب مسقأ ينإو .©"”ةرْفُص يبأ نب بّلهملا عم مكّردع ٍةبراحمل
 .هّلزنم ثمدهو « "هلام ٌثبهنأو «هقنُع ُتبرض الإ مايأ ةثالثب هئاطع ٍلخأ دعب

 م١1 ٠8/7" نييبتلاو نايبلا
 ديرفلا دقعلا ١8/54 7١4 .

 . 518/1١ - 717١ ىشعألا حبص

 , 1١75/7 8"١7 بهذلا جو رم -

 . 744 - 741/7 ج ١ م رابخألا نويع

 )١( قباسلا اهذخأيل هيلإ ةقباسملا نوكت يذلا عضوملا يف بصنت ةبصق :ةياغلاو «ةياغلا زواج هنأ ىنع هنأك .

 يندجوف «هباحصأو هناوعأ ربتخا هنأ : ىنعملاو .بلصأ اهيأ رظن :اهناديع مجعو .ماهسلا ةبعج :ةناثكلا (1)

 .رشلأ يف متعرسأ يأ .موقلا نيب ريسلا : عاضيإلا (1)
 .اهرشق :اصعلا احل (:)
 «هكوش ةرثكل هقرو طرح رسعي :ملسلاو . هرشقو هقروب غبدي كوش وذ رجش وهو ءملسلا ةدحاو :ةملسلا 4يط]

 .ةيشاملل اهقرو رثانتيف ءهاصعب اهطيخيو هيلإ طباخلا اهرصهي مث ءاضعب اهضعب دشيو هناصغأ بصعتف

 .اهلع جرخت ىتح تدرطو تبرض .اهريغ نم ةبيرغ اهيلع لخدف ءاملا تدرو اذإ لبإلا نإ كاذ (4)

 101 مقر ةيآ نم «لحنلا ةروس نم «ميركلا نآرقلا نم سبتقي انهو (/)

 .تعطق :تيرفو « عطقلا :ىرفلاو .هنم عطقيل هساقو عطقلا لبق ديري امل هردق : ميدألا فلخخ (8)

 «هيلإ انرشأ دقو «قارعلا يف جراوخلا ةروث دامخإ ىلإ كلملا دبع هلسرأ :ةرفغص نب بلهملا (4)

 .مالعا / ه4 ةنس يفوت ١1714 ه/ا١ ٠ ص

 هيلع راغي ءايبن هتلعج : يأ )١١(
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 29 هلهأ ىلإ ديمحلا دبع باتك  ه
 ناورم عم مزهنم وهو (هلهأ ىلإ ةلاسر نم) ديمحلا دبع بتك

 اهيف لعجو ءرورسلاو هّركلاب قو اينّدلا لعج «ىلاعت هللا نإف دعي امأ

 اهيلإ ّنكس .اهيف ريخلا هدعاطو ءاهتوالحب هل ترد نمف ءاهلهأ نيب ةفلتخم فانك

 ءاهنع ًأرفان اهالق ءاهباينأب هتضعو ءاهرافظأب ُهّنِصّرق نمو ءاهيلع ٌماقأو ءاهب ٌيضَرو

 ءاهانيلحتسا 2''”قيوافأ انتقاذأ تناك دقو ؛اهل ًاديزتسم اهاكشو ءاهيلع ًاطخاس اهّمذو

 نع انتدعبأف ءاهنيل َنْسَحو ءاهُيْذع َحْلَمَف َديّلَوُم انتَحَمَرو «ةرفان انب ْثْحَمْج مث
 مايألاو تبتك دقو ؛(”ٌةحراب ٌريطلاو ."”ةحزان راّدلاف «ٍناوخإلا نع انتقّرفو .ناطوألا

 ّريخآ نكي ءاهتّذُم ىصقأ ىلإ ةّيلبلا متت نإف ءًادجوو ٌةَبابص مكيلإو ءأدعُب مُكنم انديِت
 لُذب كيلإ جرن مكيلُي نم ٍرافظأ نم حراج ٌرْفِظ انّقَحْلَي نإو ءانيو مكب ٍدهْعلا

 اننا فا ءاقي رس لاو فاشن نم ْرِعِي يذلا هللا ٌلأسن احرف كلو 0 راسإلا

 نيمّلاعلا بر هّنإف «نادبألاو ٍنايدألا ٌةمالس عمجت قنمآ راد يف .ٌةعماج هَل مكلو
2 

 .80 8194 ص .بدألاو دقنلا يف . نيمحارلا محرأو
 . 4417 -485/ 7 برعلا لئاسر ةرهمج - .

 .باتكلا ةمئأ نم .بدألاب ملاع ؛بتاكلاب فورعملا ءءالولاب يرماعلا دعس نب ىيحي نب ديمحلا دبع )١(

 نب ناورم نب دمحم نب ناورمب صتخاو .ماشلا نكس «ةيراسيق نم هلصأ «ةغالبلا يف لثملا هب برضي

 لئاسرلا تحتف :لاقيو .(م 70١ / ه ١77 ةنس يفوت .ماشلا يف ةيمأ ينب كولم رخآ) يومألا مكحلا

 لئاسرلا لاطأ نم لوأ وهو ءاهضعي عبط «فلأ وحن يف عقن لئاسر هل «ديمعلا نباب تمتخو ديمحلا دبعب

 دبعل لاق ,هكلم لاوزب ناورم رعشو « نييسابعلا رمأ يوق املو .بتكلا لوصف يف تاديمحتلا لمعتساو

 ىلإ ٍمهتجاحو كبدأب مهباجعإ نإو «يب ردغلا رهظتو .يودع ىلإ ريصت نأ تجتحا دقو :ديمحلا

 يف أعم التق نأ ىلإ هعم يقبو .هتقرافم ديمحلا دبع ىبأف .كب نظلا نسح ىلإ مهجوحتس كتباتك

 تايفوو .5554 - 57/78 بهذلا جورم :يف هتمجرت رظنا .م ال٠5 / ه 115 ةئس رصمب ريصوب

 559 -7584/1 مالعألاو . 5181-5701 ثايعألا

 نيتبلحلا نيب عرضلا يف عمتجي نبللا مسا : ةقيفلا (9)

 .ةليعب . ةحزان (1)

 ىتح هيمرت نأ كنكمي ال هنأل هب ريطتت برعلاو كرسيم ىلإ كنميم نم رم ام : شحولاو ريطلا نم حرابلا (؟)
 .ديصلاو يمرلل نكمأ هنأل هب نميتت برعلاو .كنمايم ىلإ كرسايم نم رمام : حناسلاو .فرحنت

 .هب دشي يذلا ديقلا :راسؤلا (©)



][ 
 يسابعلا رصعلا

 ةريبه نب رمع نب ديزي حدم يف «١)درب نب راشبل ةديصق نم ١-

 (ليوطلا نمر و نأ 5 ع 2

 (92ةبدان ماق دق كاحضلاب كئأك اندايح قارعلاب لهاصت ديور

 هينذأ يف لعج يذلا :ثمئرملاو ءْتْعَرُملا بقليو ءذاعُم ابأ ىنكيو ءليقُع ينبل ىلوم ءدرب نب راشب )١(

 اهنإ : ليق «ةيليقُم ةأرما ىلإ هتبسنو ,ناتسراخط نم سراف دالب نم هئابآ لصأ .ةطرقلا يهو .ثاعّرلا
 ةيومألا نيتلودلا ءارعش يمرضخم نم وهو .دادغب مدقو «ةرصبلاب أشن ءأريرض ناكو .قرلا نم هتقتعأ
 الو رعشلا نوفلكتي ال اوناك ن نيذلا نيعوبطملا دحأ راشب :ربتعيو ءاجهو حدمو ايهيف رهش دقو «ةيسابعلاو
 ةاورلا عامجإب ناك «.كاذنيح هيف نيتلخملا تاقبط همّدقتو .رعشلا يف هلحم :لاقيو ءهيف نوبعتي

 ءاليوط“ ءارودجم .هجولاو قلخلا ميظع ع ءًامخض ناك هنإ :لاقيو .فالتخا ريغ نم مهيلع هتسايرو
 هيدليب قفص دشني نأ دارأ اذإ ناكو «ىمع سانلا حبقأ ناكف «رمحأ محل امهاشغت دقو نيتلقملا ظحاج

 اقلْفُم ًاديجم ًارعاش ناك :زتعملا نيا لوقيو .بجعلاب يتأيف دشني مث ؛هلامبشو هئيمي نع قضبو حنختو

 رضحيو ,ّيدهملا حدمي ناكو .مهدئاوف ذخأو «ءافلخلا سلاجم رضحو ,كولملا مدخ انسحم ًافيرظ

 دئاصق هلو ءاحصفلا ءاغلبلا ءابطخلا نم دعي راشب ناكو ءءاطعلا يف هل لزجيو هب سنأي ناكو .هسلجم

 : ليقو . يدهملا هلتقف «جراوخلا نيدب نيدي هنأب يدهملا ىلإ هضغبي نم ضعب هب ىشوف «ةريثك راعشأو
 .تام ىتح ةدلج نينامث دلجف هب رمأف ناركس وهو .نذؤي ةرم هفدصو هيلع مقنف يدهملا اجه هنإ

 يف كلذ ناكو .هقنع برض :ليقو ؛ةرصبلاب تامف طايسلاب برضف «ةقدنزلاب يمر هنأ وه تباثلا نكلو

 , هلتق ىلع مدن يدهملا نإ :لاقيو .مالا ة/ ه6 ةنس يف هتدالو تناكو . م /84/ ه /١01 ةنس

 عم رصتنا دقو «ةفوكلا ىلع نييومألا لماع ؛ةريبه نب رمع نب ديزي اهب حدم ةديصق نم يهف تايبألا هذه امأ
 :رظنا .مال:ه/ اه ١78 ةنس يف كلذو .هلتقو جراوخلا ميعز كاحضلا ىلع دمحم نب ناررم ةفيلخلا

 هزتعملا نبال ءارعشلا تاقبطو .194-750/# يناغألاو .8-474ال"ص ب.ارعشلاو رعشلا

 :ةديصقلا علطمو .57/7 مالعألاو .81 17١ ص

 ةبتاعي لاري الل هب ىرزأو ةبحاص للم وأ كوزاف هدو اَفَج

 . (هقيدصل باتعلا ريثك هنأ لجرلا اذه بيعو . مكلفا نأ وأ ءهنع دعتباف هقيدص ةبحص هرك)

 دع تدرأ اذإو .ردصم انه وهو ءالهم يأ ,ًاديز ًاديور» :ل أوقت :ميحخرتلا ريغصت :ارْغيَضَم دورأ ردصم :ديور (؟)



 انجشلا هنشوح نمو قاورتمل ماسو

 ىصحلاب ٌفحْري ليللا .حنجك شيجو
 وليدح نوبل نيحلا ىشغي نعراو

 ادغ اَذِإ ًءاضفلا ضرألا هب 0

 ٍِفَقْتُم لكب ًارهج هل ابكر

 ىَّرْشلا ٌرَضَتْعاو ٌرحلا ىلوت املف
 ىستكاو قئاقشلا ٌريفاصع تانلعو

 «©"0ُبِراوغ تشاج دعا جك ُلْوَهو
 (9ةيلاعث رمح يلعحلاو ةرفلابو
 فضا ةبئاتك ةامكلا دا سيختو

 هيئات لابجلا َناكرأ مجاز

 «0يراضَم ًءامدلا يقسّتْسَت ضيبأو

 كريما َدَقَوَت مجن نم ٍفيصلا ىظل
 6 يا ملا :لاتماد آلا نم

 هيلع تعمتجاو ءلصوملا ضرأ دصق «ينابيشلا سيق نب كاحضلاو .نيونت الب اهتبصن ديعولا ًاديورب ب
 رصاحو .ةفوكلا ىلع ىلوتساو «قارعلا ىلإ راسف .فالآ ةعبرأ يف راص ىتح (جراوخلا ةقرف) ةيرفصلا
 يأ :هبدانو .كانه لاتقلا يأ :قارعلا ليهصو .فلأ ةئام كاذنيح هشيج ناكو ءلصوملا لتحاو .أطساو
 .هبدن ىلع اوماقأ نيبدانلا نأو ءهبحن دف + كاحضلا 5 ريمتملاب .كاحضلا توم ىلع ىكب هنأ

 )١( دمحم نب 000 برح ىلإ 0 :ناورمل ماسو 1

 .لتقي يأ .كاحضلا ىلع ةبدانلا موقت

 :اجشلاو ءاجشلا ىقلي ناورم ىلإ علطتي نم 8

 ةيلاعلا جاومألا :براوغلاو . برطضاو جاه :ساجو .هيف ءاملا مظعم :رحبلا جلو .قلخلا يف ةصغلا

 . ةيوقلا
 دسي داكي شيج وهف خلا فويسو عورد :ديدخلا نم هيف ام ةرثكل دوسأ هنأ يأ .هنم ءزج :ليللا حنج (؟)

 ظحلا ىلإ ةيسن حامرلا : يطخلاو .حالسلا :كوشلاو .ريثكلا ددعلا : ىصحلاو .مالظلاك قافآلا
 . يأ .نانسلا يف لخادلا حمرلا فرط وهو ,بلعت عمج : :بلاعتو . حامرلا هيف عابت ناكم وهو «نيرحبلاب

 . ءادعألا ءامد نم هب تغبطصا امل رمح هحامر سوؤر نأ

 ىشخيو .برحلا ىلإ بهاذ وهو ةسامح ءىلتمم هنأل ةنوعرلاب هفصي «شيجلا دصقي .قمحأ :نعرأ (؟)
 ناجشلا .يمك عمج :ةامكلاو .سمشلا رون يطغي حالسلاو عوردلا داوس نإ :هديدح نول سمشلا

 ا ,قفألا تدس اهنإ ىتح ًأدج ةريثك شين ىلا اذه ماسقأ نأ : يناثلا رطشلا ىبعمو ءحالسلا ماتلا
 درع اين رعت لقفل ءادونج الإ هلوح رصبي ال يمكلا

 راشب فصيو .هريسم لق.رعت اهنيب ام ةعس ىلع .لابجلا نأ ىتح شيجلا اذهب قيضت ةعساولا ضرألا نإ(؟)

 ,ودعلا شيج ةئالغلا تايبألا هذهب

 «نيرتتسم ريغ ءانلع شيجلا اذه انمجاه :لوقي .داحلا عطاقلا فيسلا :ضيبألاو .حمرلا :فقثمل' (ه)
 . مدلا ىلإ ىشطعلا فويسلابو حامرلاب

 بارتلا ترصع دق رحلا ةدش نإ :رخلا ىظلل ندب لوعفم) ىوثلا رصتعاو . دتشا ءأيلاو راص :رحلا ىلوت (5)

 كلذ نأل : :ءازوجلا جرب يف سمشلا لوزن ىلإ ةراشإ : : هبهال دقوت مجن نمو . , فافجلا ديدش حبصأف

 ,فيصلا فصن يف نوكي

 ب يف صض رتعي مدجنلا نم ميظع ماظن : ةرجملاو .بارسلا :لآلاو. ةبلصلا ضرألا : ةقيقش عمج : قئاقشلا 27



 ىدّصلا اهراصبأب وكشت ةناع ٌتَدَع

 اهم ِرَْدَِخ يف يسمشلاو هل اتودع

 ةمعلط َقاَذ نم تونملأ قوذي بر ٌمَضِب

 اهّتانب ايانملا ا هب ل

 اينفطتشيللا ةدتشلا تداانإ كو

 (0:بطاختت ال اهنأ الإ ءداجلا ىلإ
 تع لطسأو انُعِلاطَت

 ل عقلا نخل ردو

 (0فراحن نم ىدز انإ ءانفايسآب

 هةر الل رهاظ يف انَبقاَرو

 _انِسوؤر قوف - عقنلا َراشم نأك 0 ع ىقوانيت لب انقاتيسأو

 د ةبئاَبس انيلع قاف ةرفلا رج اننإ ةءاقجفلا تر نيل انت

 7 يراه نيحبلاب دال لْكو 0 هلثمو ءراسإلا يف ٌقيرف :اوحارف

 عستم بارسب اهحطس ًأالتماو ءاهريفاصع تراطف اديدش ًافافج ضرألا هله تفج : ىنعملاو .ءامسلا س

 .ةرجملاك ديعب نم ناعمللا ديدش ىري

 دتشا : ىنعملاو .شحولا رمح نم ركذلا :بأجلاو .شطعلا :ىدصلاو .شحولا رمح نم عيطق :ةناع )١(

 . مالكلا هتعنم شطعلا ةدش نآل ءهتارظنب (عيطقلا ميعز) بأجلا ىلإ وكشي لعجف عيطقلا اذهب شطعلا

 يأ :انعلاطتو .لزنملا وأ رتسلا :ردخلاو ءراهنلا لوأ :ةودغلاو .دعب علطت مل :اهمأ ردح يف سمشلاو )١١(
 كلذكو ءدعب علطت مل سمشلاو .هل انودغ :ىنعملاو . ىدنلا :لطلاو .انيلع علطت نأ ديرت ءسمشلا

 يف ةرارحلا ديدش يراق قارعلا خانمف .برغتسمب كلذ سيلو .ناصغألا ىلع ًادماج لازي ال ىدنلا
 ًاضيأ راشب ةغلابم ةظحالم عمو .ًاضيأ فيصلا يفو ليللا يف دراب «راهنلا

 هيف اونعمأو ءودعلا اوركاب :ىنعملاو .بيعلا «ةبلثملا عمج :بلاثملاو .برضب انودغ يأ :برضب (1)

 .رارفلاو ةميزهلا راع يلماح نيبراهلا نم امإ و «ىلتقلا نم امإ :نيمسق تاب ىتح ًابرض
 دق توملا نإ :ىنعملاو .توملاو ثراوكلاو يهاودلاب نهقلطت تائب ايانملل نأك يأ :اهتانب ايانملا مأ (5)

 .هل توم هايإ انبرح ناك انبراح نم لكف «سانلا لاجآ انفويس يف عضو
 هرهاجن لب .هفاخن ال اننإف ,ةدوملاب رهاظت مث ةيفخ انم انودع برتقا اذإ : ىنعملاو .ىرسو ىرج :ٌبد (5)

 . ةرادعلا

 هبشيو .ليللاب نييراحتملا سوؤر قوف رئاثلا دوسألا رابغلا هبشي انهو .طقاستت :ىواهتو .رابغلا : عقنلا (1)
 طسو يف  ودعلا ىلع ًاضافخناو اعافترا ,ةعرسب ىلاوتت يهو : ىأ اهناعملو اهتاكرحب .فويسلا سوؤر

 كانه سيل هنأل هل ةقيقح ال .ماهيإ اذهو .ةملظملا ةليللا يف ءامسلا نم طقاستت يتلا موجرلاب -رابغلا

 .رشحلا موي الإ بكاوكلا هيف ىواهتت ليل
 مالعأ :انه دوصقملاو .ناتكلا نم ةقيقرلا ةعطقلا يهو « ةبيبسلا عمج :بئابسلاو ,ىىجافملا :ةءاجفلا (7)

 نطفن مل اننأ دقتعي ودعلا ناك : ىنعملاو .ةعاجشلاو ةوقلاو رصنلا نع ةيانك اذهو «براحملا شيجلا

 هل ةأجافم كلذ ناك .هانمجاهو ةوادعلاب هانرهاج املف ءديري امل

 .ةكرعملا نم رافلا :براهلاو .رسألا يأ :راسإلا(8)
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 (ةذيتاعث ٍفويسلاب ٍهيلِإ انيْسَص هد َرُعَص ٌراَبجلا كلملا اذإ
 1١5-728 ١. ص « خورف رمع روتكدلل .يسابعلا رصعلا ةحتافو درب نب راشب -

 فرك نش «191/7-21917 يناغألا:رظناو -

 . 78- 7 ص ءزتعملا نبال ءارعشلا تاقبطةرففناو -
 . ءاجهلا ىف درب نب راشبل ةعوطقم  ؟

 (طيسبلا نم) 5
 ملف سابع نب هللا دبع نب يلع نب دمحم ّنِب سابعلا درب نب راشب حنمتسا

 :هوجهي لاقف هحئميب

 ا لفبلا يف ادنبأ ةيلقوا ”ةودسم نئاجلا لع راسا لَظ
 دوهَجَمَوُهَواَهَع هارت ىّتح ُهَتَّرَُم كدع يِنخُيل ٌميركلا نإ
 دوس ةجبؤا اهْيَلَع ٍنوِمُعلا ُقْرُر ٌلَلِع هِلاوْلأ ىلع ليخبللو
 لا وطب مل نش لع يفت هلو لكيلقلا نط نا تقرت اذإ

 ل كوُعلا ٍقِروُي مل اذإ ُراسِقلا ئَجْرُت ام لاَوُنلِل ىجَرُت ريخب ُفرْوَ
 0 حل ارق نس انه لل . لف كقتنم الواوا كي

 189-19٠ /7" يناغألا

 «0يراصنألا ديلولا نب ملسم «يناوغلا عيرصل ةدّيصق

 (ليوطلا نم١

 نوبتاعي ال مهئأ : يأ .هلتاقن :هبتاعنو . مهل ًاراقتحاو ءًأهيتو ًاربك سانلا ىلإ رظنلا نع هلامأ :هدخ رعص )١(
 .لتقلاو لاتقلاب : يأ فويسلاب لب مالكلاب مهودع

 . هقرافي ال ل مزالم يأ :دوقعم لخبلا يفو ,ىنغلا :راسيلا 0

 .قيضلاو .رقفلا :ةرسعلاو .لاملا ةلق نم .هرمأ هيلع قش يذلا رسعملا :دوهجملا (؟)

 . ةرفانتم ةركنم ةهيرك ةنئاش راذعأ اهنأ : ديري .مركلا هعنمي يذلا رذعلاو ,ةجحلا ؛ةلعلا عمج :للعلا (5)

 نإف «ريثكلا لذب ىلع ردقت ملو ءًاهرك ليلقلا تلذب اذإ: يأ .ءاطعلا :ةعسلاو .ًاهرك هتلعف يأ :تهركت (5)
 .رهظي ال ءاطعلا

 اذإ هنأل ,ريسيلا ءىشلاب ولو دوجلا رهظي نأ :ديري .ءاطعلاو ريخلا رهظأ يأ :ريخب قروأ .ءاطعلا :لاونلا (5)
 ْ .ريثكلا طعي مل هنإف ءليلقلا طعي مل

 . سانلا نيب هقرفو هرشن :لاونلا ْثب (1)
 أشنو دلو ءيناوغلا .عيرصب بقل .ءالولاب يراصنأ وهف ءراصنألا ىلوم ديلولا وبأ ناك .ديلولا نب ملسم (8)

 ب . يئاطلا مامت وبأ : هيف مهرهشأو .ةعامج هيف هعبتو ,عيدبلاب فورعملا رعشلا لاق نم لوأ وهو .ةفوكلاب

 هلو



 رْمَخْلآ ةيقاس حارلا يلع يريدأ

 اََحْلآ ٌرمْضُم ُتَرَهْظَأ لق ىب كئأك

 ينْزفتسي نأ حارلا يلقأ ّ دقو

 ابّصلا يِدَوَفم 6 ينتكلو

 ىوهلا نم حِوُبَص ياداه منع كش تئش اذإ

 ٌةرظن َيِنْيعب هدأ مو تنقذ

 انني ِةَدَوملا ٍتامالَت انلَعج

 1١ 2 2 ع ءءء

 "| يّرِس ىلع ِكيملْطَأ ىّتح ٌُسأكلآ ِكل
 0 ناسا نع لاك قلت
 7 .ىيلسملا ولحم وهلا ٍتانب داقف
 , ربخلا نِم ٌقوِبُع يناسام َتِْش نإو
 يري ةكتاه نيعلا 3 5-0

 «0صْخّسلا َنِم ْىَفْحَأ نُم ظل دياصم

 كن

 يتلا ةدئاسلا ةيماللاب ديشرلا حدمو .دادغب لزن «هرعش يف ًافرصتم ًاتئفتم ءلزغ ًارعاش ناك ملسمو 58

 :اهعلطم

 يليقابرشت ال سأكلا يلع اريدأ
 :هلوق غلب املف

 لجتلا نيعألاو ٍسأكلا ٌعيرص ودغتو ابَصلا عسم حورست نأ آلإ شيعلا له

 فرعي ال راص ىتح كلذب يمسف « « يناوغلا عيرص تنأ :هل لاق . (ةعساولا :لجنلاو . يرأث : يلحذ)

 نب دوادو ديْرَم نب ديزي يف ملسم حئادم لجو .بهذلا ءامب هرعش بتك ديشرلا نإ :لاقيو .هب الإ

 ناجرجب يفوت .ءافلخلا حدم دقو .ةكماربلا يفو - ناجرج ملاظم هدّلقف - -ارخلا ناويد بحاص ديرم

 "18 يناغألاو . هاه 558 ص «ءارعشلاو رعشلا : يف هتمجرت رظنا .م87"/ه ٠ م ةئس

 715١. )"4 ص هزتعملا نبال ءارعشلا تاقبطو "4

 )١( يرمأ نع كربخت سأكلا يلأساو . يرمأ نع ينيلأست الو ءرمخلا ةيقاس اي حارلا يلع يريدأ :لوقي .

 «سأكلا ِكل َتَرهظأ دق تركس ذإ يب كنأك :لوقي .رسلا ناكم وهو ءردصلا وأ بلقلا :انه اشحلا (؟)

 ينآل يردأ الو يناسل نع يسأك قطنيف . يلقع باهذ فوخ رمخلا هركأ تنك : يأ . ضغبأو هركأ : يلقأ ()

 .ناركس

 عقوأو .تاذللا ىلإ راذعلا عولخم ينداق : يأ . هاوه عبتأ :هراذع علخو .ءايحلا .راذع عمج :رذعلا (5)

 اولا يا راما رخل وه هيلع عقاووهو ءوهللا تانب ىلع لعفلا

 .رمخلا برشو ىوهلا تاّذل نيب انأف ءرمخلا تقبتغا تئش اذإو .ءاسنلا ةلسارمو ىوهلا ىلإ حبصأ :يأ (6)

 . يشِعلا برش :قوبغلاو .ْوُدْعلا برش :حوبصلاو
 ينيع نأ تنقيأو ةاشولاو ءايقرلا ةفاخم ينيعب ةرظن اهيلإ ّدحأ ملو بحس نمب . .ًارطاخ تبهذ :لوقي )١(

 . يرسل ةرهظم
 هنأل ءدياصم اهلعجو .دحأ اهل نطفي ال هنأل ءرحسلا نم ىفخأ نهو .نيعلا تازمغ :ظحل دياصم (ال)

 قشعي يتلاو هسفن ينعي :انلعجو .بحي نم اهب ديصي
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 '' ٍْزُغلا رهاب َرجَهْا اهنم ٌفرحنأو اهفرط نيل يف َلْصَْلا اَهنِم فرغأف
 0 6 ماو بنذ ىلع تيب اهدودص نم ةيشخ موسي لك يفو

 «©يْبعلاف رِبعْلِل ٌيِذآلا ٍةَرَجّرَجي  ُهَباِبُع يمْرَي .جوسألا مطتلُمو

 و يتيرغ ْنِم ٍداز لكآم اهُبيِغفُياَم ةئاتيِح ٍةَمَُعَطُم
 *)يرجت ال حيّرلا مم ثماق وأ ِهيراوَج ْتْأفَكَت ُبوُنَجلا ٍهِفف ْتَقَتْما اذإ
 ©ذافكلا ني ثاغرلا نو اًبّصلا بنُ اهتاجج ف جرملا بدت نأف
 ماك ٍلياح ةلومخم ٍةيراجب ٍهِلوُهَم ْنَع ىَجْلا ليواهأ ُتْفشك

 60 رحنلا َةَموُتْرَم ِتاِياَّدلا هلا /كييماق تالا د ٌدَحب تعطل

 .ًاضارعإ نيعلا بناجب رظنلا وهو :رزشلا رظنلاو .ةدوملا نيعب ّيلإ نياعت نأ يأ :اهفرط نيل )١(
 لوقأ الو ءاهيلإ رذتعاو .هبنذأ مل هب ينيمرت بنذ ىلع تيبأ ءاهدودص نم ةيشخ يب موي لك يف :لوقي (؟)

 .اهيلع زعيف اهلوق يف اهبذكأو اهيلع ٌدرأ الثل لعفأ مل اهل
 اذه يف -.رعاشلا لقتنيو ,رهنلا ةفاح :ربعلاو جوملا توص : يذآلا ةرجرجو .هجوم :رحبلا بابع (7)

 «هتبكر جاومألا مطتلم برو :لوقي .هحودمم ىلإ هّلقت يتلا ةئيفسلاو «تارفلا رهن فصو ىلإ  تببلا
 .ةفاحلاف ةفاحلل جوملا توصب يمرت رهنلا اذه يف ءاملا ةرثكو

 برشت نأ وهو .بغلا نم هذخأ : اهبغي ام . موي ّلك هيف ىقرغلا نم ةعبشم هناتيح نأ ادب يأ : هناتيح ةمعطم (:)
 .ةعبشم ناتيحلا نإ :لوقيو .لوهلاب رهنلا فصي انهو «ةنيفس رسك يأ :رسكو . ًاموي عدتو ًاموي لبإلا
 . ةعتمألاو ىقرغلا نم دجت أم ةرثك نم

 عباتي انهو .نفسلا :يراوجلاو .تبلقنا :تافكتو .ةيبونجلا حيرلا :بونجلاو .تبرطضا :تقنتعا (0)
 اهنأ وأ «ةيبونجلا حايرلا هذه ةدش نم ءىفكنت رهنلا اذه يف نفسلا نإ :هلوقب رهنلا اذه لوه فصو

 . مطحتت نأ ةيشخ كارح نود فقت

 لامرلا :ثاعولاو ؛ةيقرشلا حيرلا :ابصلاو .اهلوح جوملا عفترا دقو «ةئيفسلا تابنج- يف يأ :اهتابنج (1)
 كرحتب .ةنيفسلا بناوجب جوملا كرحت هبشي انهو .رمحألا بيثكلا, وهو .رفعألا عمج :رفعلاو «ةئيللا

 .اهلاكشأو ءاهعضاوم ريغتف ءاهنم ًاءزج لقنت يتلا لامرلا نيب حيرلا
 مل ةئيفس اهنأ يأ :ركبو .سانلا لمحت :لماحو .ءاملا اهلمحي :ةلومحم .رهنلا فصو ىلإ رعاشلا داع (1)

 . يحودمم ىلإ اهتبكر ةئيفسب رحبلا كلذ لاوهأ تعطق دقل :لوقي .ةرملا كلت لبق طق بكرت
 فيراضغ وأ فتكلا عالضأ :تايادلاو .رهظلا ةططخم يأ :تايادلا ةفقومو .جوملا : بابحلا (4)

 يف يأ :رحنلا ةموترمو .بكرملل اهراعتساف «ةيادلا اهتدحاو «يشاوملل تايادلا نوكت امنإ .ردصلا
 ًاراحم امإو اريج امإ ءضيبأ ًائيش ةنيفسلا ردص يف نولعجي نفسلا باحصأ نأ كلذو ءضايب اهرحن
 ىلع جوملا ببسب كلذو «ةرضخلا نم اطوطخ اهيف لعج ءاملا نإ :لوقي .ضيبأ عدو امإو «ضيبأ
 ,ةئيفسلا يبناج
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 لا ضاق كفار ثربا نإو ٍبِهْرَق ٍةْمْقِب ْثَعار ُتلَبَمَأ اذإ

 '" ِرْعَو لبج يف ٍقاَفْشإلا َنِم رس امّنأك ىّنح ٌيتوشلا اهب ْىَناَجَ
 "رش ىلإ ٍرْشِس رك ْنِب ٌهأَبَحُ دس انك تسلا كر نع لج
 س7 , ماجا حبك اني اهناروصُعَي نيئفاذجمب ْتَْلَطأ

 ايهداك رنج مث ؛اليلق تناصحف

 اهمامز ٌدَمَواهيِداهب فانا

 اهبأرب ٌريرَجلا ْىَنَْأ ٌتَضَع ام اذإ

 كو ىلع ٍءاوَه ْنِم ٌتْلدت ٌباقُع
 6 ٍرُهَظ 1 لِمتعُم ٌفكلا جالِع ليدي
 مم ع

 (””يردت ال يهَو اهنايصع اهكلمف

 8: ردا ىلإ ,سورعلا يشم ابّصلا ميسن

 (>رهّشلا نم + نفت دق هيل تفاجت

 يف سئارلا اهيلع دعقي يتلا ةّبِقوُلَسلا هب هبش .ٌنسم يشحو روث سأر :بهرق ةئقو . تعزفأ :تعار )١(
 .رسن احانج امهنأك نيفاذجمب :رسن يتمداقب .,تبجعأ :تقارو .ببكرملا ردص

 ءاملاف العأ نم برقت ءءاملا تحت ةراجح :فشحلاو ,فشحلا نع ىحنت يأ : يتونلا اهب ىفاجت (1)

 ءرطخلا مضوملا اذه ىشاحت يتونلا نإ :لوقي .فوخلاو رذحلا :قافشإلاو .عضوملا كلذب كرحتي

 .رعو لبج يف ريسي هنأكو

 ىلعأ نم فشحلا هيف برقي يذلا عصوملا وهو « بابحلا عضوم نع ىحنت : بابحلا هجو نع جلجت (1)
 انهو .نارسك امهو .هلامشو ءابخلا نيمي نع ام : رتس ىلإ رتس رسك نمو .ةيراج «ديري :ةأبخمو .ءالا
 رتتسم هراتسأو تيبلا يحاون يف لقتنت يتلا ةيراجلاب عضاوملا نيب ةئيفسلا لقئت هبشي

 فادجم) ةطابشإلا رحببلا لهأ هيمسي يذلا وهو .بكرملا لجر لجّرلا :ماجللاو ءاهنالوادتي :اهناروتعي (4)

 . ماجللاب سرفلا موقي امك بكرملا موقي هبو . (ةئيفسلا دوقي
 ضاضقناب ةنيفسلا ةعرس هبشيو .شعلا :ركولاو :حراوجلا نم رئاط :باقعلاو .ترادتسا :تماح (0)

 .هركو ىلع باقعلا
 دمو .يداوهلا عمجلاو .قنعلا :يداهلاو .لماعلا :لمتعملاو .ةئيفسلا قنعب فرشأ :اهيداهب فانأ )١(

 يوق لجر ةئيفسلا جلاعي :لوقي .ةنيفسلا لبحل ًالثم هبرضف ريعبلا دوقم :مامزلاو .اهلبح يأ :اهمامز
 .لابحلا بذج يف هيدي عم هرهظ مدختسي «طيشن

 .كلذ لقعت ال اهنأ ينعي :يردت ال يهو .ءيرجلا يف اهيدامت يأ :اهنايصع اهكلمف «لبحلا :ريرجلا (9)

 .ةنيفسلا لبحل ًالثم هبرض هب ٌرجي لمجلا قنع يف نوكي لبح :ريرجلاو
 سورعلا يشم هبشت كلذبو .قفري رحبت اهنإف «ةئيفسلا ءقرشلا حير يأ ءابّصلا حير هجاوت نيح :لوقي

 .اهردخن ىلإ

 .رهشلا نم لايل تس يقي دقو ,تلصوف ءرهشلا نم تضم ةرشع عبرأل ماتلا ليل حودمملا تدصق :لوقي (9)
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 (درْشِقلا نم ِءاَحّللا نول ثتأ ىتحو اهريفخ حالطا ىتح ْتْعَلِب امف

 ©رشضخ و ِهِبلُحُط ع نا ةيدرأب اهتاّبج يف جوملا اهالع ل

 ©يرست مهب قرسلا ٌليواهأ تتايف مهنويع نع اهلاومَأ ىركلابب ْثَمَر
 «© ٍرْفّسلا ُلُجَنَأ هب ْتْْلَح اذإ ٌداذث ال ٌثيحو َنيِبِغاَّرلا لحم ٌمُوَن
 «» رحب ىلإ ِرْحَب ٍدْمَب ْنِم اَنب ْثفوأف ٍِهِتاَرِحْؤُم يف ّرخبلا ٍهيلِإ انْبكَر

 1١-11١. ص .يراصنألا ديلولا نب ملسم ,يناوغلا عيرص ناويد حرش
0 ”3 

 (ليوطلا نم) ةماعلا آل ةنيصقح
 الٌّوطَو ءماتألا َلاَمآ ٌرَّصَقَو .الُدَبو ءُناِمّزلا َناخام َلاط الأ
 الَسْرُم ضزألا يف للا مك لاز امو ءّىلتبُمَو ىفاعم ءاينّدلا يف سائلا ىَرأ

 . ةرجشلا رشق :ءاحللاو .,تراص ىتح :تتأ ىتحو .اهظفاح :اهريفخو .رفسلا لوط نم لاكلا : حالطلا )١(

 صضعب باهذ ببسب اهنول ريغت ةئيفسلا نأ : يأ .هؤاحل رشق يذلا رجشلا نول لثم ةنيفسلا نول راص :لوقي

 .اهرشق
 .بلحط نم ءارضخ ةيدرأ اهتابنج يف جوملا اهاسك ىتح تلصو ام :لوقي (؟)
 نع ٌمونلا لاوهألا تفن :,يأ .مهنوفج نع ةنيفسلا لاوهأ ىنعي :اهلاوهأ .مونلاب يأ :ىركلاب تمر (”)

 .لوهلا عمج لاوهألاو ,لاوهألا عمج ليواهألاو . يرست ين حلل نوريسي اوتابف . مهنيعأ

 همؤي يذلا ناكملا انب دصقت «ةنيفسلا هذه نإ :لوقي .نورفاسملا :رفسلاو . عنت :داذتو .دصقت :مؤت (5)

 رفسلا لحرأ رخاوأ داذت ال ثيحو .نيبغرلا لزنم دصقت اهنأ : يأ ءاياطعلاو مركلا ىلع لوصحلا يف نويغارلا
 . هئانف نم نوعنمي ال : يأ ب اولزن اذإ

 لجر ىلإ  تارفلا رهن : يأ -رحبلا انعطق دعب نم انغلي : ىنعملاو .هبوكر رخاوأ يف : هتارخؤم يف (0)
 . هةمركو هئاخس يف رحبلاك

 .مال48 /ه 116 ةنس دلو .قاحسإ وبأ هتينكو ءمساقلا نب ليعامسإ وه ,ةيهانعلا وبأ (7)
 هنإ لاقيومرارجلا عيبي يأ ءًاراّرج ناكو «دادغب نكسو ءاهيف أشنو ,ةفوكلا نم برقلاب ةيرقب
 دهزلا يف هراعشأ ةرثك عم ةقدنزلاب 2ىيمرو .دهزلا بهذم هيلع بلغ .يبص وهو رعشلا مظن
 ةهلآلا نإ : لئاقلا بهذملا) َيونَن ناك هنإ :لاقيو ءةنجلاو رانلاو ءرشحلاو توملا ركذو .ظعاوملاو
 هلرقو . هلك ًارعش همالك نوكي داك نممو نيعوبطملا دحأ ةيهاتعلا وبأ ناك (رشلا هلإو ريخلا هلإ : : نانثا
 ًارعش لاق امبر «هيف هعبط ةدوجو وم ةلوهسل ناكو .نهعابطل قفاوم .ءاسنلا مالكل لكاشم ًادج نيل

 رجه هنإ :لاقيو .ءاش فيك ذخأايو يعل رعشلاب بعلي ناكو .ةفورعملا ضيراعألا نم سيل ًانوزوم
 .همظن ىلإ داعف ءرعشلا لوقي وأ لتقلاب هدده مث ءهنجسف ,ةفيلخلا يدهملا كلذ غلبف ةدم رعشلا
 . 501 - 491 ص ءارحشلاو رعشلا : يف هتمجرت رظنا .م 875/ ه 7١١ ةنس دادغب يف يفوت .هقلطأف
 . 774 - 7١7 ص ءزتعملا نبال ءارعشلا تاقبطو .778-78/16 -1١١15. يناغألاو

 نمل



 هيلع ٌقباس سانلا .عيمج يف ىضُم
 هٌَرُمَو ٍءهاضضقلا وْلُح ىلع انّْسْلَو

 َةَنتف ٌَرُشلاَو ريخلاب ُهَقْلَخ الب

 بِقْلَخ ٍدعَب ْنِم مويَقلا ُدَحألاَوُش
 بالا الإ نايسنالا ياخ انو

 يول ايي كلتا ودنا ع اك
 ءاَنِريَغل ًاثيدح انّرِص دقو ءانأك

 ةفنتق ع

0 

 تيم ُنباو تيم الإ ٌسانلا امو

 ُهَذَعَو ٌفِلْخُي هللا ٌنَبَسُحت الو
 ىلع ثعلاو :فلزملا نم اي:تّرْملاَوَه
 هل ا # م 2 يم# ع

 ههجو رجح ىلع ترويع نيب نمو

 5 ملا# ملام 95 82 د

 ء مرحم لك .تاذللا نم ءانقشع

 ءاهروومك لاطنف اجينذتلا ىلإ اتكو

 انلبق سانلا ّنِم ٌماَوقأ ناك ٌدَقَل

 اهل نست كنعان ذا هلاك
 5 سا عب ل6 2 0 َط

 «هرارتغا لوطي نأ الإ ٌءرسملا ىَبا

 لاق ءارسنا ناتسلالا لتئأ اذإ

 ٍةَْلَذ دعب ْنِم رع ليلذ نم مكو

 )١( برجو ربتخا :الب .
 .هتاذب مئاقلاو هل ءدب ال يذلا :مويقلا (؟)

 . ماثآلا : لقثملاب دارأو (؟)

1 

 الَّضَوَو .ءاش ثيح نم ءُهَلَّصْفَو

 الّدُعأ ىلا َنِم ءانيف [كَح ىَرْن
 ار متل ياشب ةيرساا
 الَبْقَيف ءَبوَمَن نأ آلإَو ءانيلع
 ("0الوأ ِكْلُملا ٍةَموميَد يف َلاَزاَمو

 الَمِهُم ضْرألا يف َناسنإلا ِكّرتَي مل

 هعمل ةيدولا اد امك فاقت

 اليخت ًالايحن اوناك ٌمِهِهَمَجاِب
 الَجْوُم ًاباتك اهيف يل ْنِكلو
 الجم زآ :ٌمُهنم يح لجان
 دلما نيطرسلا مرا ناك اع

 ©0الَقنُمَو ءاَفْحُم ثوعبُم نيب ٌنِمف

 الججَحُم ٌرغأ يتأي ْنَم نيب ْنِمَو
 الَهجاَر ٌرمتأ ام اَنّيآَع ٌّفأف
 الزنُم ءكاذ ىلع ءاينّذلا ىَّرن انسلو

 الْزَسملا لالحلا ّنُهْنِم َنوُفاَعَُي
 لالا انه ناتيالا نفعا انفو

 القت الإ تاللحلا ٍهِب ىَبآَتَو
 ا ل

 الْفسأ ضْرألا يف ٌراص عيفَر نم مكو



 الوعأو يَلَع يكابلا رثكأ ْنِإَو 4ّتافو يف انها الإ َر ملو

 الَبْرَسَتو .ىّرثلاب اهيف َفْحَلت ةَرفُح رعق يف نأ ٍميظت نم مكو
 الكوم ءٍدابِعلاب ديف تْوَملا ىَرَت 2ء,لزتمب َتَقِبَو اينّدلا ّبِحاص ايأ
 اللذي ىتح ٌرِعلا ْلاَثَن َتْسَلَو ءاهّرِم َلَتِل اينَدلا يف ُسِفانُت

 ساهم نك

 الضفأَو ربا انحف هباحصأل مهلا ناك ماوقألا تبحطصا اذإ

 الْضَمَتَي نأ ِءرملا َلِضَف ٌنكلَو اة ٌءرملا رو نأ يف ُلْصَملا امو

 ,.06"3 ":”  ص ,هرابخأو هراعشأ .ةيهاتعلا وبأ

 «"هللاب مصتعملا حدم يف ١2)مامت يبأ ةديصق - ه

 «”اهحتفو ةيرومع قيرح ركذيو
 (طيسبلا نم)

 ةنس «ماشلاب ناروح دالب نم مساج ةيرق يف دلو ,ءينط ةليبق ىلإ ةبسن يئاطلا سوأ نب بيبح وه )١(

 ماقأف .هرصع ءارعش ىلع همديقف «دادغب ىلإ مصتعملا همدقتساو ءرصم ىلإ لحر .م864/ه 144

 نأ ريغ «مالكلا ولح ٌليوط «نوللا رمسأ مامتوبأ ناك . م441/4ه 7 ةنس اهيف يفوتو .قارعلا يف

 يف بهذم هل ناكو .ةهيدبلا رضاح .ةئطفلا ديدش ًانطف ناكو «ةريسي ةمتمت همالك يفو « ةسبح هناسل يف

 هقرط دقف .هعرتخا هنأل مامت يبأل بسني مل بهذملا اذهو .هيلإ بسنو هب رهتشا «سناجملاو قباطملا'

 عيمج كلسو «هنم رثكأو هيف ًاعيمج ءارعشلا لضف هنأل هب فرعو هيلإ بسن هنكلو ؛هلبق نم ءارعشلا
 « ىثرو ٍاجهو حدمو .هرصع يف ةلودلا لاجرب“مامت وبأ لصتاو .هنم هل تيب ولخي نأردنيل ىتح «هبعش

 دقو للاب مصتعملا نيئمؤملا ريمأ هتايح يف مهقفار نيذلا « ءاقلخلا نمف ءرعشلا ضارغأ لك يف مظنو

 : يف هتمجرت رظنا .لصوملاب يفوت دقو ء مصتعملا نب هّللاب قئاولا نيئمؤملا ريمأ حدمو .هتوم دعب هاثر

 مامت يبأ نيب ةنزاوملاو .181 - 787 ص «زتعملا نبال ءارعشلا تاقبطو .7117/-757/17 يناغألا

 يف ديدجتلا ةيضقو مامت وبأو .(ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم ققحملا ةمدقم) يدمآلل يرتحبلاو
 . 114/1 مالعألاو , يودب هدبع روتكدلل رعشلا

 , ه 7١14 ةنس ةفالخلاب عيوب .مالهه/ ه ١17/8 ةئس دلو .ديشرلا نوراه نب دمحم «قاحسإ وبأ وه (7)

 اذإ هنأ ريغ ءهب سأب ال رعشو ,ةحيصف تاملكو نساحم هلو . مهبيهأو ءافلخلا مظعأ نم ناك هنإ :لاقيو

 يشميو «مجاعألا كولمب هبشتي ناكو .َناويدلا كارتألا لخخدأ ةفيلخ لوأ وهو .لتق ْنَم يلابي ال بضغ

 ءافلخلا خيرات :رظنا .م 841/ ه 787 ةنس يفوت .ًافلأ رشع ةعضب كارتالا هناملغ تغلبو «مهيشم

 .744 174٠- ص .يرسبعلا» نبال ءلودلا رصتخم خيراتو 74٠. #77 ص .يطويسلل

 .17//1117 مالعألاو

 3 مل «ةميظع ةياكن مهاكنأف « مورلا هّللاب مصتعملا ازغ نيتثامو تايلر ثالث ةنس يف (9”

 .و افلأ نيثالث اهنم لتقو ءفيسلاب ةيرومع حتفو ءمهرايد برخو « مهعومج تتش :و .ةفيلخلا
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 0 دعنا لذ ديلا دخ يف ِبُتُكلا َنِم ًءاَبْنَأ ٌقَتَضُأ ٌُفْيَسلا
 (”ِبيّرلاو كسلا ٌءالج ٌنِهِنوُتُم يف ٍفِئاَحَّصلا ُدوُس آل حْئافَّصلا ضيب
 7و ٍةعْبسلا يف ال َنْيَسيِمَحلا َنْيَب ًةَعِآل حاَمْرألا ٍبُهُش يف ٌملِعلاو
 ؟ِبِذَك نمو اهيف ف وُغاَص 2 مولا ل لب ا

 تلى
 ةايزع و تدع اذإ 0-0 يل افا ا 2

 م .ّ؟
 فق بجر وا ٍراَفْصألا ِرْفَص يف ّنُهْنَع يت ءانقألا ادم انفال

 هرصن نم ناكف .ءرسكي هنأو «سحن علاط كلذ نأ نومجنملا مكح اهوزغل زهجت امل ناكو .مهلثم -
 نومجنملا ناك : مامت يبأ ناويد حرش يف درو دقو .(75 ص .ءافلخلا عض .فخي ملاع» هرفظو

 يف الإ انتئيدم حتفت ال هنأ انبتك يف دجن انأب مورلا هتلسارو «ةيرومع حتفي ال مصتعملا نأ اومكح دق

 نأ ىباف . جلثلاو ُدْرَبلا اهب ماقُملا نم كعنمي ٍروهش تقولا كلذ نيبو اننيبو .بنعلاو نيتلا كاردإ تقو
 .(7؟ ص) .اولاق ام لطبأف ءاهحتفف اهيلع بكأو فرصني

 يذلا : يناثلا دحلاو .فيسلل :لوألا دحلاو .زييمتلا ىلع تبصن دقو ءربخلا وهو ءأبن عمج :ءابنألا )١(

 ءبتكلا نم قدصأ فيسلا مالك نإ :لوقيو .نيمجنملا رمأ نم ناك ام ىلإ ريشي .نيئيشلا نيب لصفي
 .راكفألاو .ظافلألاب بعللاو لدجلاو ضارتفالا ىلع سيلو لعفلا ىلع موقي هنأل

 يذلا باتكلا وأ ءساطرقلا ,ةفيحصلا عمج :فئاحصلاو . ضيرعلا فيسلا ؛ ,ةسيعصلا بج“ حئافصلا (؟)

 دقو .ةبوتكملا بتكلا تسيلو نيقيلا ,ىلإ يدؤي يذلا وه حالسلا نإ : ىنعملا ارركم:لوقن . هيف بتكي

 .باتكلا صوصن ىلع ةلالدلا يف ةيراج اهنأل نتم ةظفل لسوت

 بكاوكلا :بهشلا ةعبسلاو .شيجلا :سبمخلاو .بهشلاك يه يتلا حامرلا يأ :حامرألا بهش (5)

 اهيدؤت يتلا يه ةيئيقيلا ةفرعملا نإ :لد .5 رو دراطعو خيرملاو يرتشملاو لحزو رمقلاو سمشلا)
 .نومجنملا اهقطنتسي يتلا بكار اللا يف سيلو .بهشلاك ودبتف .لاتقلا يف عمتلت امدنع حامرلا

 نإ :لوقيو «ةميزهلاب اوأّبنت نيدلا نيمجنملاب أزهي :انهو .قدصلا نع لئاملا ىشوملا مالكلا :فرخزلا (5)

 .قمنملا بذكلا ودعي ال مهمالك
 ضعب ىلإ اهضعب مض :يأ .قطنم وأ ةمحل نود ةعومجملا :ةقفلمو .لوقلا ءارتفاو بذكتلا :صرختلا (و)

 .ساوقألاو يسقلا هنم ذخنت .لابجلا سوؤر يف تبني بْلَص رجش :عبنلاو .دحاو لكش نم تسيلو
 ريغ ىلع ةعمتجملا بيذاكألا ودعي ال مهمالك نإ :لوقي .راهنألا ىلع ومني وخر يأ رئاخ تابن :برغلاو

 اهل ةميق ال اهنأكف .لازهلاب ىتح الو ةوقلاب فصتت الو ميقتست ال يهو ءابذك اهوعمج «قطنم وأ ةمحل
 . ءيشاللاك

 فيكف ءاهنم لفجت اهسفن مايألا نأ ىتح رعذلا ثبتف لزنت لبق نم ُدُهْعَت مل يهاودب اوأبنت مهنإ :لوقي (1)
 يحويل اهعمج ىلإ هرفص» فاضأ دقو .بجر وأ رفص رهش يف هولعج ذإ اهنمز اونيع مهنأ امك ؟سانلاب
 . هيف درفتي نأ اعمزم رهشلا اذه ناك يذلا لوهلا مظعب

 ؟17/



 0 2 8 ريب م مود اهزجأا و

 90و قد يِبِرْعْلا ٌبكوكلا اَدَب اذإ م َءايْهَد ْنِم سانلا اوُوَحِو
 ض2

 تاشت رع را اسِلَقْنُم ْناَك ام ا ايلْعلا جربنا اورُيصَو

 ,, يطسق يفو اهنم ِكَلَق يف راد ام ٌةلفاغ َيَْعَو اَهْنَع رمأآلاب َنوصُقَي
 6.31 تق

 ,, بلصلاو و للا ل

 بلا يبات يف / ضل 0 ل ِءاَمَسلا 5 ْحَمَقَت 2

 باعلا ةلوشنت ةنخ ىلا كني َتْفَرَصَلا َةيّيِرومَع ٍةَعْقَو َمْوَياَي

 عال 8

 1١

 قاع

 كل
 فل

 ففل

 سانلا اورذنأ مهنإ :لوقي ءاهنم صالخلا ىلإ ليبس ال يتلا ءانه :ةملظملاو .ةدشلاو ةيهادلا :ءايهدلا )١(

 نم كلذ يئاطلا ركنأن ,نومجنملا هيلع بأدي اموهو «بنذملا بكوكلا رهظي امدنع حداف بطخ لكب

 . مهماكحأ

 اوريص يأ «ةبترم نم لدب عضوم يف «أبلقنم ناك ام» :هلوق نوكيو «ءاتلا رسكب (ةبُئرم» :ىوري نأ هجولا (؟)

 اهلوأ ىتلا ءامسلا جورب : جاربألاب ينعيو .موقلا رئاصمي فرصتت يتلا يه اهنأكف :موجنلل ريبدتلا
 لمحلا : يهو «ةبيلقنم ةعبرأ .ماسقأ ةثالث ىلع اهنأ نومعزي نومجنملاو .توحلا اهرخآو ٌلْمَحلا

 تاوذ ةعبرأو :ولدلاو برقعلاو دسألاو روثلا : يهو «ةتباث ةعبرأو .يْدَّخلاو «نازيملاو ناطر "و

 ناك نإف ءعلاطلا قفو عقت ثداوحلا نأ نومعزيو .توحملاو سوقلاو ةلبنسلاو ءازوجلا : ىهو ؛نيدسج

 .هولعفي مل بلقنم يف ناك نإو «هولعف .تباث جرب يف عقيس ثداحلا

 رادم :انه دارملاو ًاضيأ كلف ضرألا نم ةريدتسملا ةعطقلل لاقي ىتح .كَّلَق ريدتسم لكل لاقي :كلفلا (؟)
 بطقو بونجلا بطق ءامسلا يفو .ءيش هيلع رادف تبث ام لك :بطقلاو .اهمضي يذلا موجنلا
 ال اهبطقو اهكالفأ نأ امك ,ءيشب يردت ال يهو ءاهنع نومكحيو اهمساب نوقطني مهنإ :لوقي .لامشلا

 اهيلإ بَسْنُي ام لكب اهل ملع
 «مورلا ةعامجب لحت نأ ةعمزم تناك يتلا ةركنملا ةميزهلا تكردأل «ةفرعملاب لبق اهل ناك ول :لوقي (5)

 لجأ حتف نكي مل يذلا حتفلا اذهبو «ينيدلا داهجلاب حدم تيبلا اذه يفو .نيينثولاو بيلصلا باحصأ
 , هنم

 دودح نم ىصقأ وهف .فصولا نم هّقح ُهَيِفَي نأ رعشلل َلْبِق الو «لبق نم فَرْعُي هل ليثم ال حتف هنإ :لوقي (5)

 .روصتلا

 .كلذك حوتفلا لك سيلو مالسإلا ملاعم نم هنأل :ليقو «ةمحرلاو ثيخلاب يأ :هل ءامسلا باوبأ حتفت
 ؛لوقي .ديدجلا وهو «بيِشَق عمج «بشقلا» و .مالسإلا لهأ ةرسمو حتفلا ميظعتل لثم : ضرألا زربتو

 ؛مالسإلل ٍدجم نم هيلع ىوطنا امل ءرصنلا اذهل ةمحرلاو ثيغلاب تحتفتو «تيرط ءامسلا باوبأ نإ
 .تالافتحإلاو نيّزلا لمجأ هب ْنوؤشْنُي ضرألا ءانبأ نأ امك

 - .دماوجلا نم اهريغو رايدلا اوبطاخن ىتح هيف اوعستا مث .لوقلا عجاريو هبطاخت نمل نوكي نأ ءادنلا لصأ (1)
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 ٍدَعَص يفف .مالسإلا ينب دج تْيقبأ
 ع هد م

 اوُلَمَجب ىدتفُت نأ اوَجَر ول مهل ما

 اًهُنَضاَيِر ْتْيْمَأ ذَق ٍهجبَولا ِةرْرَبَو

 ه ج ترض "< ين مط اهشم 0
 دق كلذ لبق وا ٍردنكسإ ٍدهع نم

 اهل نينّسلا هللا ٌضْحَم اَذِإ ىَتَح
 مم -6

 دا ٌءاَدوسلا ةيركلا مهتتا

 بَ يف ِدْرْشلا ود نيكرْشُملاو
 00 بأ ْمُهْنِم 4 لك اهتءادف

 (0برك يبأ ْنَع ًادولص تّدصو قرسك

 000 ُهَمِجاَهيَلِ ُتْقَرَت الَو

 نيكل ل: 7 ياللا يِصاون ْتَْياَش

 0 ٌةَدْبُز تناك ةّليِخَبلا ضخم

 ©0ِبّرُكلا ًةَجاَّرَق اَهُمْسا َناكو اَهَنِم

 ديدشتب تيبلا اذه يف هلمعتساو ءيمجعأ مسا :ةيرومعو .هدنع هلالجل ةيرومع ٍةعقو موي بطاخ هنأكف -

 ءامسألا رييغت ىلع نوئرتجي ءارعشلاو «نيفرحلا فيفختي ىرخأ ةديصق يف هنع يور دقو «ءايلاو ميملا
 ألتما يتلا ةقانلا يهو .لفاحلا عمج :لفحلاو .ةيبرعلا ءامسألا رييغت ىلع مهئارتجا نم رثكأ ةيمجعألا

 نم ٌرِدَتساو بلح ام :بلحلاو .لسعلا اهيف يتلا :ةلوسعملاو .ىئملل راعتسم انه اه وهو ءاهعرض
 .ةداعس سفنألا تالمو تققحت اهلك ينامألا نإ :لوقيو ءرصنلا كلذب ىنغتي ءانهو .نبللا

 .هيلإ نوبسنيو هيف نولخدي نيذلا : مالسإلا ونبو «رادحنالا :ببصلاو .ىلعلا :دعصلاو .ظحلا :دجلا )١(
 .اونيهأو نيدحلملا ّظح ردحنا اميف ءهب عفترا دق نيدلا ظح نإ :لوقي

 مهعمجت (مهيلع ةزيزع تناك يتلا ةيرومع دصقي) مهمأ ةدلبلا هذه :لوقي . هندعمو ءيشلا لصأ :مألا )١(

 .بأو مهتدلو مهل مأ لكب اهبارخ | اودتفال اوعاطتسا ولف ءاهذدلو مالا مضت امك « مهمضتو

 وبأو .اهلالذإو اهشيورت يأ :اهتضايرو .مهنع رتستت الو .لاجرلا بطاخت «ةرفاس ةأرما يأ :ةزرب ةأرما (')
 «لاجرلا نع رتستت ال يتلا ةأرملاب ةعلقلا كلت نرقي .اهل اوضرعت نيذلا ةعبابتلا كولملا دحأ وه : برك

 دق رظنلل اهزورب غم اهنأ :يأ .مهيلع تّصعتو مهتيعأف اهماحتقا اولواح نيحتافلا مظاعأ نإ :لوقيو

 مث اهحتفف ٌذَبِهَبْصإلا اهيلإ ثعب ءاهحتف دق ىرسك ناك : ليقو ءاهيلع ردقي ال ناك ذإ ىرسك تيعأ
 .مورلا كلم عم راصو هيلع ىصعتسا

 ءالبق بورحلاو لاوهألا اهب ملت مل هنإ :لوقي .ةبيصملا يهو «ةبئانلا عمج :بونلاو .ضتفا :عرتفا (4)
 .نيحتافلا نم يأ ُدَي اهتراكب سمت مل ءارذع اهنأكف

 ردنكسإلا ذنم «ةميدق ءةقيرع اهتعانم نإ :لوقي .سأرلا رعش ةمدقم يهو ؛ةيصانلا عمج- : يصاونلا (5)

 .اهنود نم بيشيو مرهي يذلا رهدلا ىلع ىصعتت
 ةهّرب :رهدلا نم ةبقحلا ليقو ,ةنسلا يهو ء«ةبقحلا عمج :بقحلاو .ُهَدَبَز جرخيل هكرح :نبللا ضخم (1)

 تلظو .نونسلا اهتلفغأ امل  ةيرومع يأ  ةنيدملا هذه نإ :لوقي .لوطي نامز اهنأ الإ ةدودحم ريغ
 ءاهحتفف مصتعملا هاتأف .روهدلا ةدبز تراصف ,تنسحو تداز ىتح :ةليخبلا ضخم اهضخمت لايجألا

 .دبّزلا نم اَيآ هيف ىقبت الو «نبللا ضخمت اهنأل ءانه ةليخبلاب ءاج دقو
 د نم مهيجنتل تاململا يف اهب نومصتعي اوناك مهنإ :لوقي تملظأ اذإ ءنيعلا تردس نم :ةرداسلا (1)

 صلح



 ٍةرِقنأ موي احرب لأقلا اَهَل ىَرَج
 027 ءاه مج هع سمخا ه عر

 تبِرخ ُدَق سمالاب اهتخا تار امل

 لطب ,سراف ْنِي اَهياطيج َنْب مك
2 

 95 عاقل ع 2 ما ار ماى مم

 اهي نينمؤملا ريما تكرت ذقل

 و تردوع ١ بَحّرلاو ِتاَحاّسلا َةَّشْحَو ٌتَرِدوُع ْذِ

 (©9برجلا نم للا اَهَّل تاردلا ناك

 © ٍبِرَس مذ ينآ ْنِم بئاوذلا يناق

 (4) ٍبِضَتْخُم مالَسِإلاَو يذلا ةثَس ال

 ف ينو راعلا ٌليلُذ ا رانلب

1 7 2 2 2 

 © بَهّللا ّن ْنِم حبص اَهَطّسَو ُهَلْشي'  ٌئحض َوْهَو ليلا َميِهْب اهيف ترئاغ

 راصتنا نم مظعيل اهنأش نم مظعي امنإ وهو . مهب الزن ليوو ةدش مظعأل ًاثعاب ودغت اهب اذإف .دئادشلا -
 1 ١ .حودمملا

 كالو ام : حناسلاو ,هرسايم كالو اموهو ؛حناسلا دضوهو :حربلاو .لؤافتلا اهنمو ءريخلاو ظحلا :لافلا )١(

 يهو ,ةبحرلا عمج :بحرلاو .ةشحوم :ةشحوو . مورلا دالب يف ةعقوم مسا : ةرقنأ مويو . هنمايم

 ءوس ىلإ لاحتسا ءاهتعانم ىلع اهاقبأو روصعلا لالخ اهمزال يذلا ظحلا نسح نإ :لوقي .ةحاسلا
 .اهئاجرأ يف ةشحولا عيشت ةرفقم «ةبرحح تفل ذإ :علاط

 اهّتَدعأ ةيرومع ُتخأ يهو ْتَيِرَخ امل اهنأ : يأ .ةرقنأ اهتخاب ديريو «ةيرومع ىلإ ةعجار ءاهتخأ يف ءاهلا (1)

 .ىودعلاب فصوي برجلاو ,.برجلاب
 غابطصا ىلإ ةراشإ انهو .ةرمحلا ديدشلا : يناقلاو .سأرلا رعش ةرط يهو ةباؤذلا عمج : بئاوذلا ()

 ءماظعلا لاطبألا (اوعرص : يأ) اولدنج مهنإ :لوقي .لئاسلا :برسلاو .راحلا :ينآلاو . مدلاب هرعش

 . مههوجو ىلع ليسيو . مههابج يناقلا مدلا غبصي ١ ىعرص مهرفلخ

 ىرج ةئس نم رعاشلا ديفي . حامرلا عابت ثيح نيرحبلاب نفسلل ًافرموهو .طخلا ىلإ بوسنملا حمرلا : يطخملا ()

 َّنأل .مالسإلا ةّئسب ال ,حمرلاو فيسلا ٍةْنُسب هرعش بضخ : يأ .باضخلا يف نيملسملا ةمئأ اهيلع
 تابن' نم اهارجم يرجي امو ءانحلاب مهروعش اوبضخي نأ ةنسلا نم نوري اوناك نيعباتلاو ةباحصلا
 رفاكلا اذه باضخ نإ :لاقي نأ زوجي دقو .ةرمحلا نورثؤيو ؛داوسلاب باضخلا نوهركيو ءضرألا
 نإ :ىنعملا صيخلتو .نيملسملا ىلع ًاضرتفم داهجلا ناك ذإ .مالسإلاو نيدلا ةنس نم مدلا اذهب
 «ءانحلاو فيسلا» ةياور كانهو .ءانحلاب مهباضخ سميلو ءءامدلاب فويسلا نم اوبضخ لاطبألا ءالؤه

 نيدلا لباقي هنأل «ةلباقملا ةحص يف دوجأ اهانتبثأ يتلا ةياورلاو .فيسلا سنج نم سيل ءانحلاو
 :برحلا ةلإ نم اناك ذإ «نيفلتخم ةقيقحلا يف اسيل نيثيشب كب مالسإلاو

 .هبشخو هرخص ًاليلذ ًاموي : ىنعملاو .ًافرظ نوكي نأ لمتحي الو ٠ « حيححص لوعفم هنأ 5 ءاموي» بصن (0)
 بشخلاو رخصلا نينمؤملا ريمأ اي تكرت دقل : يأ'.رانلل اهبشخو اهرخص ٌلذف ءتقرحأ اهنأ ضرغلاو
 .رانلا نف امهيف تلمعأ امل نيليلذ

 عامتلاو «رانلا لاعتشا نإ :لوقي .هدرطي :هلشيو .هيف ءوض ال يذلا ليللا :ميهبلاو .تكرت :ترداغ (؟)

 - عمج دقو .هنود نم ماقأو مالظلا درط بيهللا ّناكف ,حبصلاك قلأتي هالعجو ءليللا مالظ ادّدب حالسلا

 ضرب



 بفن مل َسْمْلا َنأَكو اَهِنْوَل ْنَع ْثَبِعَر ىَبُدلا َبيبالجج َنأك ىنَح
 ها ٌىحض يف ٍناَحّح ّنِم ٌةَمْلْظِ» ٌةَمكاع ”لظملا رتل ني طم

 ّ بج ْمَلو اذ ْنِم ةبِجاَو ُسْمْشلاو تلقا دقو 15 نم ةيلاط نيشلال
 (©ِبْنُج ٍرِهاَط اَهْنم ءاَجْيم موي ْنَع اَهَل ماَمَعْلا َحيرَصت ٌرْهَدلا َحّرَصَت

 .. بع ىلع بو مَ را ىلع َكاَذ موي هيف ُسْمْشلا عّلظت مل
 همه يب وع

 (يبخلا اعيد نم د ىَهأ ني هنب كيبسإ اروكشل هس عر ان

4 
 , 2م #- دع 8 5

 ايت م انهي ةوييغلا انب ثْييَخ ةحانستت
7 2 5 3 

 نأ لإ «نيعضوم يف قباطف .حبصلاو ليللا ةملظ نيبو «هلشيد و «ترداغ» :هلوق يف درطلاو كرتلا نيب -

 .زئاج ًاضيأ لوألاو .ءاسملاو حبصلاو راهنلاو ليللا :لوقي نأ ةقباطملا ةقيقح
 نم حابصلا كلذ قلأت نإ :لوقيو .ىنعملا لمكي .ءادرلاو صيمقلا وهو «بابلجلا عمج :بيبالجلا )١(

 سيماون ةفلاخم هيف ةقرشم تلظ سمشلا نأ وأ «ملظملا هءادر لّدب دق ليللا نأب مهوي ليللا يف بهللا
 .ةعيبطلا

 .ًابحش ىحضلا رّيصت ناخدلا ةملظو «ًاراهن ليللا ريصي رانلا ءوض :لوقي )١(
 هاذ» و .رانلا بيهل هب ينعي :لوألا ءاذ نمد و .برغملا يف تطقس اذإ :سمشلا تبجو .تباغ :تلفأ (*)

 نأ امك «مالظلا يف علطت سمشلا تلعج رانلا نإ :لوقيو . ىنعملا رركي .ناخدلا هب ديري : يناثلا

 .ولغلاو ةشهدلا ةراثإل تاضقانتملا بيرقت : ىنعملا ةياغو .راهنلا يف يهو برغت اهلعج ناخدلا

 رهاطو .ءامسلا نع مامغلا فشكتي امك رهدلا فشكت : يأ« لاخلا وغو ءجيرصلا نم لَعْفت : : حرصت 2

 .بنجو ؛«هجولا اذه نم رهاط «هيلإ بودنم وزغلا نآل ًالالح هيف لق ام ناك مويلا اذه نأ يأ :بئجأ

 ضارعأ نم هولان امب كلذ يف تمشي رعاشلاو .لسْعلا ىلإ اوجاتحاف هوئطوف .يبسلا اوذخأ مهنأل

 . ىنز ربتعت ال ايابسلا ةعقاوم نأل سند مهبيصي نأ نود نيكرشملا

 نيملسملا نم قبب ملف ءمهءاسن اوعقاو مهنأ امك لاجرلا اودابأف .ءادعألا نم جوز لك اولتق مهنإ :لوقي (5)
 .ةأرما ىلع عقي مل بزاع

 نإ: لوقي .ةّيمب بيبشتلل هرعش مظعم صخ يذلا فورعملا يومألا رعاشلا ةمرلا وذ وه :ةبقع نب ناليغ (1)

 .رماعلا ةبيبحلا عبر نم هيلإ ةبسنلاب لمجأ ةنيدملا كلت يف لح يذلا بارخلا رظنم

 امل هتتامش مظع رهظي انه وهو .لجخلاب ةدروتملا دودخلا نم لمجأ . بارتلاب رفعتملا اهدخ نإ :لوقي (؟)

 ٍ . نيكرشملاب لح
 اهب نسح لك نع اننويع تنغتسا دقو ءاهلهأ دنع ةجامس ةيرومع بارخ :لوقي « حبقلا :ةجامسلا (8)

 . نوكرشملا هحبقتسي ام بذعتسي وهف .نيرفاظلا نيملسملا نويع يف نسح لك قوفت اهنأل
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 م ب هه د هاه م

 ةهيقاوحت يقبت ٍبْلَقنُم "”مسحو

 ثقتك رض نب ْمَك رفحا معَيو
 ءقر ىذه قو

 سا © ع

 دب ىلِإ ضني مل ءآمؤق ُرْهَي م
 اَدْعَل :قغرلا م موي الَمْحَج ُدَقَي ْمَل وْ

 اهَمَدِهَف اَهْيَجَرُب للا كب ىَئَ
 اهب َنيِقث او اهوُمقَأ ام دهب نِ

 ٌدَدَص ميرا يول لاقو

 ءمءمو

 (1)١بلقنم وس نم ُهَبَشاَشَب تءاح

 (0بْضقلاو ريمسلا نيم بقاوشلا هَل

 «0بغترم هللا يبن يقل هلل

 (4)ٍبِجتُحم حور ْنَع تّبجُح آلو أمي

 برسل رف د يمل لإ

 ©0بجل لفْحَج يف ءاَهَدْحَو ءهِسفن ْنِم
 ("0ِبِصُي مل هلا ٌرِيَغ كب ىَمَرْولو
 «بِشألا لِقْعَملا باب ٌحاتفب ُهللاو
 (80بنك ِْم درولا سيلو ٌنيحراَسلل

 نم نسح لآم ىلإ اولآ مهنأ . يأا.رافكلل ناك ءبلقنملا ءوسو «نيملسملل ناك بلقنملا نسح :ديري )١(

 . نيمزهنملا لآم ءوس
 روصعلا مدقأ ذنم مهل ادعم ناك نيكرشملاب لح ام نإ :لوقي .فويسلا :بضقلاو .حامرلا :رمسلا (1)

 . مهوتعل

 . ىلاعت هللا ىلإ هبرقي اميف بغري يأ : :بغترمو . .هيلإ رظني هنأك هينيع هينيع نيب هبقري ام لعجي يذلا :بقترملا ةفإ

 يأ :ديصلا معطم لاقي ذإ ديصلا يف هلصأو ءاهنم هقزر بسكي ,هيورح يف قلوملا نأ :رصنلا معطم (4)

 قفوي وهو «بورحلا َفِلَأ حودمملا نإ : لوقي . لكن ملو ُبنَت مل : : مهكت ملو .هنم معطي لازي ال يذلا

 . هيلع بجتحاو رتست ولو « يح ّلك لاني هحالس نأب فدريو .ًادجمو ًاقزر اهنم بسكي لازي ال ءاهيف
 مهالوتي ذإ ًابره هنود نم هلهأ ىّلوتي ىتح ةبرحل ادلب دصقي داكي ال هنإ :لوقيو «ءقباسلا ٍىنعملا رركي (5)

 . هفوفص يف هعم لتاقي بعرلا َنأكف» «لوهو شطب نم حودمملا نع ٌرْبأ امل بعرلا

 وأ ٌةّمه هل نإ :لوقي .بخصلا ريثكلا :بجللاو عْوَّرُملا لئاهلا شيجلا :لفحجلاو ,برحلا : ىغولا (7)
 .هلمكأب ميظع شيج ةُمه يزاوت ةعاجش

 وهو ءمِهْبِصَت ملو مهيلع ٌرَضْنت مل هّللا نيد ريغل كلاتق ناك ولو «هنيدل ًارصنتسم هللا يف كلاتق ناك : لوقي (7/)

 . هترزاؤمو ِهّللأ ةاصرع يحلو يذلا سدقملا داهجلاب هحلدمي امنإ

 تفتلا اذإ :ٌةضيغلا تبشأت مهلوق نم ىدنجلا اهلوح اوففل هتقيقحو ءاهرمأ اوبيعصو اهونصح :اهوُبشأ كل
 هلختدمو ءاملا عمتجم : ءاملا ضيغمو .ةمجألا وأ ؛ءاملا ضيغم يف رجشلا عمتجم :ةضيغلاو .اهناصغأ

 :لوقي .رجشلا ناصغأك كبتشت نأ كشوت يتلا ةريثكلا حامرلاب مهتطاح] نع ةيانك انهو .ضرألا ىلإ
 اهحتف يذلا وه هللا نآل ,مهنود راهنت يه اذإف ءاهتعانم ىلإ نينئمطم ءريثكلا حالسلاب اهوطاحأ مهنإ

 . مهيلع
 مح, بيرقلا ينادلا ناكملا :ددصلاو :ةيعارلا هيف عمترت يذلا ناكملا : عترمو . مهسيتر : مهرمأ وذ (8)



 ٍرُمُس نمو ضي ْنِم ِنْيماَمحلا نإ
 ُهَل َتْفْرَه ًاَيِرْطَبِز ًاتْوَص تب
 ْنَع ٍةَماَضَتْسُملا روغثلا رح َكادَع

 ًارِفَعْتُم كْرّشلا دوم َتْكَرَن ىّتح

 ا 00 95

 ١7( بسلا انَقلآ ٌفارَطأو ٍفويسلا ىَبظ

 "بشع نمو ءاسم نِ نَا اود
 مب سم عمر 1 1 2 ءآع
 برعلا درخلا تاضرو ىركلا ساك

 1 5 مس" ماه م 8 هام

 (©7بِصحلا اهِلاَسْلَس ْنَعو روغتلا ٍدْرَب
 8. 02 هوما#طع عم 3مل

 بجُت مل ٍفيسلا ريغب َتْبَجا ولو
 مى مق را هع ماهر لم

 بئطسلاَو ٍداَنْوالا ىلَع ٌجَّرعَت مّلو

 مهعور نكس مهسيئر نإ :لوقي .برقلا :بثكلاو . ىعرملل مهباود نوحرسي نيذلا :نوحراسلاو ب
 لوطي نلو .هنودرب ًابيرق ءام الو « مهياودل ًاحيرشم هلو ىعرم اودجي نل مهنإف ءاوفاخت ال :لوقلاب

 . دومصلاو ءاقبلا لبس مهيلع قيضتس ذإ ءاولوتي ىتح « مهرمأ

 وأ ءحامرلا نم ليوطلا :بلسلاو .فيسلا ٌدح وهو «ةبظ عمج :ىبظو .لّمؤملاو ركفلا انه : سجاهلا )١(
 يف هتدمحخأ ذإ باخ كاذ مهلأق نإ :لوقي .مهلاومأو مهحاورأ سانلا بلسي يذلا وهو :بولس عمج

 .ديدبت ّلك مهتدّدبو ءمهحاورأو مهلاومأ مهتبلس يتلا فويسلاو حامرلا مهسوفت

 اميف نوأنهي ال مرقلا نإ :لوقي .حامرلا يأ ءانقلا :رمسلاو .فويسلا :ضيبلاو « توملا : مامحلا (1)
 نأ : يأ . حامرلاو فويسلاب ًالتق حاورألا امهنود نم اولذب اذإ الإ هنوعري بشحت وأ هنومحي ءام نم نوعتري
 .بعتلاو حافكلاب آلإ ناميقي ال ةعدلاو ةحارلا

 عمج :برعلاو . ةييحلا ةأرملا يهو .ةديرخلا عمج :دّرحلاو .قيرلا :باضرلاو .قارأ يف ةغل :قره 5

 35 .مورلا هحتف دلب يهو «ةرطبز ىلإ بوسنم :يرطبزو .اهجوز ىلإ ةببحتملا يهو «بورعلا
 يفو «ثيدحلا كلذ هيلإ لقئف !هامصتعماو : ةّيبَسُم يهو مويلا كلذ تلاق ةأرمإ نإ :ليق اميف مصتعملا

 هنإ :لوقي «برش ةيرومع حتف نم عجر املف ؛ظفحي نأب رمأو هعضوف ؛هيف ام برشي نأ ديري حدق لي

 .تامعانلا ءاسنلا ةيتاعمب يهلتلاو ميعنلاو ةعدلا نم هسفن ًاعنام «ةأرملا كلت ءادن ىبل

 رشت نم :ةيناشلا روغثلاو .ودعلا هنم يتأي نأ اخي يذلا عضوملا وهو ءرغثلا عمج :ىلوآلا روغنلا (5)

 وهو .ءابصحلا هيف يللا :بصحلاو .ىلعتلا يف لوخدلا لهسلا يفاصلا ءاملا :لاسلسلاو .ناسنإلا

 نع كفرص يأ :كادعو _ نانسلا هيف نال ءايصح هلعجو ؛قيرلا «لاسلسلاب دارأ امنإو . ىصحلا رانص
 تيبلأ يفو . اهنم ٌودعلا نكوو تهب يتلا روغثلا رمأ نم كبلق يف ام ناسحلا روغث يف قيرلا اذه درب

 .روغثلاو روغثلاب ةسناجملاو .دربلاو رحلاب ةقباطملاف «ةسناجمو ةقباطم
 ولو لاتقل ًادّرجم فيسلاب كي تدجنتسا يتلا ةيرطبزلا ةأرملا تبجأ كنإ*: لوقي .درجتملا :تلصنملا (0)

 : . هنم لئاط ال لاتق نود باوج ّلك نأ : ىنعملا ريرحتو .دجنم نود اهتثاغتسا تّلظل اهيلإ عرهت مل
 يف زرغت يتلا ةبشخلا .دتولا عمج :داتوألاو .بارتلا يف غرمتملا :رفعتملاو .ةميخلا دومع انه :دومع (1)

 .داتوألا يف ةميخلا هب قثوت يذلا لبحلا وهو «بنطلا عمج :بنطلاو .ةميخلا لابح اهب طبرُتو ضرألا
 مهلقاعم ىلإ تدهن لب «ةفيعضلا مهئجالمو مهارق نيكرشملا نم ىشغت نأب ضرت مل كنإ :لوقي
 . هنود امي ٍفتكت ملو .مهتوق دومع تمدهو اهترّمدف ةئيصحلا

 صفرا



 ٌسِلَقوت ِنْيعلا ير بْرََسلا ىَأَر امل
 اهتيزج .لاوشألاب ُفّرَصُي ادع

 هب ٌروُقَولا ضزألا ِتَعِرْمُر !َتاَهْيَم

 انه ,ليفلا ةوسأ دوُسألا َّنِإ
 ةقلطبم يلطعخللا مجبل نْسفَو ؛ ىَل

 ىضمو ىَدُرلا فرص هُئيِباَرَق ىّدخأ

 ُهُقِرْشُي ٍضْرألا عاَمَيِب الكوم

 000 ٍبّرحتلا ّنِم ىَتْعَملا ةَقَتْشُم ُبْرَحلاو
 7 ٍِبَدَحلاو ٍراّيلا وُد ٌرْخَبلا 0

 بيتكم ٍوُْرغ ال ٍبِستْحُم ٍوْرَغ نع
 © بذل ىلإ رق هيو ىصخلا ىلع

 «"!بّلسل ال ٍبولْسَملا يف يكل مي
 "ٍبحَض يف كاَنحألا اهم ٍةَْكَسب
 9 نرتيلا نينااياطم نع خي

 ” بطلا ٍةَفِخ ْنِم ال ٍفْوَحلا ٍةّفِخ ْنِم

 حودمملا شطب دهاش ذإ مورلا دئاق نإ :لوقي .مورلا داوق نم :سلفوتو . كالهلاو لاملا باهذ :برحلا )١(

 .(يلاتلا تيبلا يف ىنعملا ةلمكت) . . .متحملا كالهلا نم ققحتو هينيع ْمأ

 ةرات يتأي يذلا جوملا :رايتلاو .هبلغ :هّزعو .ريبكلا شيجلا فحز هب نرق دقو .ءاملا يرج نم :ةيرجلا (1)
 ذإ مورلا دئاق نإ :قباسلا ىنعملا ًالمكم لوقي ءىرخأ دعب ةرم ءاملا عافترا :بدحلاو .ىرخأ دعب
 نع هب يشتري نأ ىبأ مصتعملا نأ الإ ؛لاملا لذبب هعفدي نأ لواح ليسلاك هيلع ًافحاز شيجلا دهاش
 . هللا ليبس يف لاعقلاو راثلا

 ىنعمب :روقولاو .تلزلز ىنعمب انهو .تكرح :تعزعزو . يانلاو دعيلا ىلع ةلالدلل لعف مسا :تاهيه )١(

 لا :لوقي .باسحلا مويل لمعي نم :بستحملاو . تايثلاو ةبالصلا

 .لاملا ال رجألا باستكال لتاقي وهف ىرخأ ةياغ ةيأ نود نم هللا ةاضرم هنم ىغنبأ

 ةبغر ىصحلا نم رثكأ وه يذلا ربثكلا بهذلا قفني مل :لوقيو ءسلفوت بطاخي .ريثكلا دئازلا : يبرملا ()
 . مَلَسُت وأ كعينص ءوسب كلباقيو .كنم مقتنيل لب ,بهذلا نم هلذبت اميف

 ال حودمملا دنج نإ :لوقي .دسألا اهيلإ اجلي يتلا ةفيثكلا ةباغلا :ليغلاو .ةديدشلا برحلا :ةهيركلا (0)

 مهكالمأ نع نوقعيو «نيكرشملا نولتقي مهنأ : يأ «هباحصأب لب يبس نم هنوبسكي امل نولفحي

 .اهل نوهبأي ال مهنأ وأ « مهلاومأو

 هل ناك يأ :همجلأو .نامع فيس وهو .طخلا ىلإ بوسنم حمرلا : يطخلاو .سلفوت ينعي :ىلو (1)
 هنأ : ىنعملاو .عزفلاا نم بلقلا بيجو ءانهو ءبضغلا يف مالكلا ةرثك هلصأ :بخصلاو . ماجللاك

 .فيسلاب هسرخأ

 نم ءالؤه وندل برق لعف نم اهلصأو ؛نابرقلا عمج يهو .كلملا ءاسلج :نيبارقلاو .ىطعأ :ىذحأ (1)

 ٌعرَص نأ دعب هنإ :لوقي .ةاجنلا يف حرسألا انه : ىجنألاو .ضحيو عفدي :ثتحيو .ةطلسلا بحاص

 .ًايراه هسفنب ًايجان «ًأودع عرسألا هاياطم.ثحي ًابراه ىلوت هعابتأ
 هنإ :لوقي .هيلع عفتريو هولعي يأ :هفرشيو .عفترملا . ضرألا نم عافيلاو . هبنتلا مئادلا انه : لكوملا .(8)

 تب .هرثأ يفتقي نم اهيف ناك اذإ لبسلا علطتسيل عفترم ىلع ميقم وهو ء ضارأ نم هنود ام فرشتسي لازي ال
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 (>بطحلا ردك نم اَهَمِحاَج َتْعَسْوُأ ْدَقَف «ميلّظلا َوْدَع اَمُّرَح ْنِم ُدْعَي ْنِإ
 (0بّتهلاو نيتلا حضن لق ُْمدوْلُج تيا ىَرشلا داسأك فل دو

 ©0ِبِطَت مل ِكْسِلاب ٌتَحُمض ولو ٌتَبلط ُمُهُرِباَد ٌتْبِجأ امل ءاسيوسح ب 07

 (42ِبَضَعلا َتْيَم ٍمُهاَدَر ْنِماضرلا يح هب ٍفوِيِسلا ضيب ْثْحَجَر ٍبضْعُمو
 (©0بكرلا ىلع ًارْفُص هب ُماَيِقلا وُمْبَت ده ,.ججأ ٍقِزَأم يف ٌةئئاق 2

 (0ٍبِيَش ضراَع ْنِم اهضراع تحتو رمق انس نم اًمانَّس تحت لين ْمُك

 .هبرطو هسامح ةدش نم ال ,هرعذ ةدشل هعالطتساو هودع يف افيفخ ًاعيرس ادب هنأب فدريو ب

 )١( مجاحلاو .تنغأ :تعسوأو .برهلا ريثك ءرعذلا ديدش وهو «ماعنلا ركذ :ميلظلاو .ضكري :ودعي :
 هرثأ فّلخ هنكلو .بللا راطتسملا رفانلا ميلظلاك ًاروعذم برهي هنإ :لوقي .ةميظعلا رانلا مرضي يذلا

  مارطضا يأ لاتقلا ميحج هب مرطضا ام ىلتقلا نم

 لوقب مكهت دقو .بنعلاو نيتلا جضني نأ لبق مهلجأ ءاج افلأ نيعست ناك مورلا شيج نإ :لوقي )١(
 «بنعلاو نيتلا نامز ىلإ ءالؤه (علقأ يأ) ماقأ نإف ءانزلا دالوأ انتنيدم حتفي امنإ :ليق دقف .نيمجنملا
 نيتلا جضن لبق مهرمأ هللا ينيفكي نأ وجرأ :لاقف ؛مهلوق مصتعملا غلبف ,دحأ مهنم تلفي مل
 نمم رثكأ ديرأ امف انزلا دالوأ الإ مهتنيدم حتفي ال هنأ مهتياور امأن :لاق يلوصلا نإ :لاقيو .بنعلاو

 نم ءابنأ ٌقدصأ فيسلا» :هلوق يف اذه نيب دقو .هشيج يف اوناك نيذلا كارتألا ينعي .مهنم يعم
 ةدلبلا هذه حتفي ال هنأ انبتك يف دجن ان :لاق «نابهرلا نم ةيرومعب ناك نم ضعب نإ :لاقيو . «بتكلا
 ُنيتلا سرّتغُي نأب مصتعملا رماف ءارمثي ىتح ميقيو «مركلاو نيتلا رجش اهرهاظ يف ٌسِرْغَي د كلم الإ
 .بنعلاو نيتلا جضنب هلباق امل رامعإلل جضنلا راعتساف .كلذ لبق حتفلا ناكف « مركلاو

 نإ :لوقي .تنأمطا :تباطو .بيطلاب سلط : خمض .مهلصأ عطق : مهرباد ثتجاو .سفنلا : ءابوحلا (1)
 الو بيطت ال كلذ لبق تناكو  مهيلع زاهجإلاو مهلاصئتسا دنع تباطو تنأمطا دق لا سوفن

 .ظيغلاو مهلا ة ةدشل بيطلاب ٌتَحِفُن نإو «نئمطت

 ةاع اونلبأو ار اوُدجا اذإ ىّبح ةيرومع لهأ نم طخاس بضاغ ءىرما نع نيملسملا نيب ناك مكلا :لوقي (:)

 .هبضغ مهتوم نكس دق ءًايضار ًائئمطم

 ةدش فصي .لاطبألا :ةامكلاو ةامكلا ركدو :ىوربو عالذأ :ًارغصو :قينق : جلو .قيضلا :قزأملا (5)

 ىلع مايقلا نوقيطي أودوعي مل مهنأ ىتحو ءاوقياضتو نوبراحتملا جل يس تلي امنإ :لوقيو برحلا

 . نيهركم ؛ًاقاهرإ اوُثَجْف .مهلجرأ
 .رمقلاك لامجلا ةقلأتملا ةأرملا انه :رمقلا انسو ءاهؤوض وهو ججأتملا اهران نع ةيانك انه :اهانس (1)

 ضراعلاو ءايانملا رطمت يتلا برحلا ضراع : : يأ «رامهنالا ديدشلا رطملا وأ .باحسلا :لوألا ضراعلا
 «نائسألا درب :ٌبتشلاو .ضراع هيلي يذلا سرضلاو بأنلل لاقي .نانسألا نم ضرعي ام : يناثلا
 لامجلا تاقلأتملا نيكرشملا ءاسن نم نوملسملا ىبس امي هحرف رعاشلا رهظي .اهفارطأ ةدح :لاقيو
 ْ .روغتلا تادرابلا «رمقلاك

 ضياخإ



 اهي ِباَقرلا باّبسأ مط يف َناَك ْمُك

 ةَنلْصُم ٌيِدنهلا ع تْرَرخَ ك

 ر ءاَهبجُح نم َتّيِضتنا اَذِإ ءضيب
 ا ىزاج هلا ةَميِلَخ
 اهّرَت ْمَلَف ىَّرْبْكلا ٍةَحاَّرلاب َتْرَصَن

 ٍمِجَر نم ٍرغذلا ٍفورص نيب ناك نإ
 اهب َتْرِصْن يتاللا كاما د

 مهيساك ضاررْمِملا رثْسألا ينب ُتَقِبَأ

 يال ,مامت يبأ تناويد حرش

 ١ همام ا هع <
 ١ "نعيم نم ِءارذعلا ءردطتمملا ىلإ

 ماما 6

 نك قرع : ٍبضُق ْنِم ٌرَكْه

 را 00 ضيبلاب ُنَحَأ

 هيلا .مالسإلاز ٍنيدلا مور

 يلا ّنِم رشج لع الإ ُلاَثَث
 قفز يمه

 ٍِبِضَقْنُم ٍريَغ رام 1 ٍةلوصَوَم

 بسلا برق ردب مايا نيبو

 0بّرَعَلا ةجوأ ُتْلَجَو ووجولا َرْفُص
 ./ل4 4١٠/١ يزيربتلل 0

 7" ؟؟ ص .يواح ايلي

 .ةيرومع اهبءينعي نأ عنتمي الو .ردخلا تاذوأ قاأرملا : ةردخملاو .ةبقرلا قرع انهو «لبحلا :ببسلا )١(

 ءاهردخ ىف ةميقملا ءارذعلا ةأرملا اهب ينعي نأ انه اه دوجألاو :ةديصقلا لأ يفرك اهخ ديلا

 .تانسملا تس

 ,بضُقلاِب هبشت يتلا دودقلا وأ نوصغلا :ةيناثلا بضقو .دنهلا ةعانص نم فويّسلا : يدنهلا بضق (1)

 ايابسلا نم مهل تزرحأ نيبراحملا فويس نإ : لوقي .لمرلا نم بيثكلا عمج :بثكو .ةروهشم : ةتلصمو

 .بيثكلا اهفدرو بيضقلا اهرصخ هبشي نم

 :بارتآلاو .ءاسنلا :ةيناثلا ضيبلاو .دايغألا :بجحلاو . تّلس : تيضتناو .فويسلا : ىلوألا صضيبلا )2,

 تافص نم يهو ءأنادبأ ىوريو .هرمع لثم هلو .هعم اهنا يذلا بحاصلاو قيفرلا وهو «بْرَتلا عمج
 ةدرجملا فويسلا كتف لثم مورلا ءاسنل نإ :لوقي .ءاسنلا عداخم : ةيناثلا بجحلاو .مورلا ءاسن

 لاق ءردصلا ىلع زجعلا در ريدصتلاو .ضيبو ضيب : سينجتلاف . ريدصتو سيئجت تيبلا يفو «ةلتاقلا

 مرسغمو علوم هنأل مامت يبأ دنع ريثك نم ليلق اذهو .بجحلاب ىَفَق مث اهبجح لوألا فصنلا يف
 دمغت نأ ٌقحأ فويسلا هذه نإ :يلاتلا هجولا ىلع تيبلا ريسفت نكميو «ةيغالبلا بيلاسألا مادختساب
 .اهدامغأ يف دمغت نأ نم ءانادبأ «ضيبلا ءادعألا رودص يف

 .داهجلاب هاّيإ هحدم رركي «لصألا : ةموثرجلا (4)
 . ىنضلاو حافكلاب الإ لانت ال ةنينأمطلا نأ تكردأ دقتل :لوقي (0)
 .هثادحأ :رهدلا فورصو .عطقنم :بضقنمو .ةمرحلا : مامذلا (1)

 يتلا رهدلا ثادحأ تناك نإ :لوقي .نيكرشملا ىلع يي يبنلا اهب رصتنا يتلا ةعقوملا مسا وه :ردب )7

 يف هلك يبنلا رصن ديفح وه ةيرومع يف كرصن نإف .نمزلا ربع لسانتتو دلوتت موصخلا يف كالهلا لن
 .شيرق رافك ىلع ردب

 تحنب صيعلا دلو نم باتكلا لهأ معزي اميف مهو . مورلا :رفصألا وئبو ءضرملا ريثكلا :ضارمملا (6)

 الع



 (”تيبلا لآ حدم يف © يعازخلا لبعد ةديصق - ”
 (ليوطلا رهحب نم)

 هد فقم ريحو ُلَزْنَم ا ٍةوالت نم تلئج تايأ سراَدمم

 ل فيرا نك ا ّىنِم ْنِم ٍفْيَحْلاِب هللا لوُسَر ,لإل
 50 تا ف لا يذ دا لاو 5 0 8 هو ري لاو لع ٌراَيِد -

 لديل ضارمملا :لاقو .ميهاربإ لبق ناك ميدق ليج مورلا :لوقي سانلا ضعبو .ميهاربإ نب قاحسإ <
 مهنأل ناجملا ىلع مهيبأ مسا ديري وهو «مهمساك»:لاقو . هقلخ نم ال ضرم نم تناك هترفص نأ ىلع
 هبقلو هتينكو لجرلا تمعن ىمسي نأ زوجي دقو . مهل مسالاك راصف كلذب اوفرعف رفصألا ونب ليق اوركذ اذإ

 .هل ًامسا

 عوبلعم رعاش وهو .م 740/ ه ١58 ةنس دلو «يلع ابأ ىنكيو .يعازخلا نير نب يلع نب لبعد وه )١(
 لشمد لخدف «دالبلا نم اهريغ ىلإ رفاسو ءدادغبب هماقم رثكأ ناكو «ةفوكلا نم هلصأ نإ :لاقي ُقلْفُم
 نم الو .ءارزولا وأ ةالولا نم الو ءافلختلا نم دحأ هنم ملَسُي مل ,ناسللا ثيبخ ًءاجه ناكو ءرصمو

 قئاولاو مصتعملاو نوماملاو ديشرلا :ءافلخلا نمف .نسحي ملوأ هيلإ نسحأ ةهابن وذ الو «مهدالوأ
 . حئادملا ىنساو رعشلا نسحأ نم تيبلا لهأ يف هذه يأ  ةيئاتلا هتديصقو ,ةعيشلا ريهاشم نم ناكو
 رعشلا :يف هتمجرت رظنا .م 85١ / ه 5825 ةنس .ناتسزوخو طساو نيب بيطلا ىعدت ةدلبب يفوت
 754 ص ؛ءزتعملا نبال ءارعشلا تاقبطو 58/17١ ١45. يناغألاو 04١. - 4"5 ص ءءارعشلاو

 «يليجدلا نارمع بحاصلا دبع قيقحت ءلبعد ناويد ةمدقمو ١-١17. ءابدألا مجعمو 8
 7704/17 مالعألاو . 1١1-84 ص

 .ناسارخب اضرلا ىسوم نب يلع ابأ اهب دصق ةيئاتلا هتديصقو 1/١١ 1١: ءابدألا مجعم بحاص لوقي (؟)
 ,اهعبي ملف مهرد فلأ ا لهأ اهي هاطعأف هبايث نم ةدرب هيلع علخو مهرد فالآ ةرشع هاطعأف
 نيثالث هل اوعفدف . مكيلع ةمرحم يهو لجو ّزع هلل ُداْئاهنإ : مهل لاقف ءاهوذخأيل قيرطلا هيلع اوعطقف

 ,هنافكأ يف ناكف ءادحاو ام هوطعأق .هنفك يف نوكيل اهضعب هوطْعُي وأ اهعيبي الأ فلحف مهرد فلأ
 ةديصقلا هذه متسنو هتافكأ يف نوكي ناب ىصوأو هيف مرحأو بوث يف ةديصقلا بتك هنإ :لاقيو
 ّحص ام انه نودروم ائإو ءةعيشلا نم سانأ اهب اهقحلأ ٌةعونصم اهنأ ّنَطُي تادايز اهضعب يف «ةفلتخم
 لأ باصا ام اهيف ركذي ةدلاخلا ةيئاتلا ةديصقلا هذه لبعد لاق (1١؟4 ص) ناويدلا ققحم لوقيو .اهنم
 .ترقاي اهيلإ راشأ يتلا تايبألا نيودتب تمق دقو . ثداوحو ايازر نم مهب ملأو ثراوك نم تيبلا

 ام دعب ثيبلا لآ رايد تلحس :لوقي .رادلا ةحاس يهو .ةصرعلا عمج :تاصرعلاو .يلاخلا :رفقملا()
 4 لوسرلا يحو طبهمو ميركلا نآرقلا ةوالتل سرادم تناك

 اهيف ىمرت ىنم يف عضاوم :تارمجشاو فيرعتلاو .فيخلا دجسم هيلإ بسني يذلا ىنم فيخ :فيخلا (5)
 . تارمجلا

 ت مامإلا امنأ رايطلا ًارفعجو . ه ١> ةنمسس ديهشلا نيسحلا مامإلا هنباو بلاط يبأ نب يلع مامإلا ديري هلعل(*)

 ضفي



 د رو ع ردوا هك هع

 ِتاَوْنَسلاو مايالِل ٌفغت مل ٍركاَبُم وج لك فا اجد

 م00 موصصلاب اَهَدْهَع ىتم انني ينل َراَذلا لاشن افق

 © ِتاَقِرَمْفُم ٍقافآلا يف نييئاحلا ىّونلا ع مهب تطَش ىَلوألا ا

 نا ٍتاَداَق ٌرِيَخ ْمُهَو اَوّرَمْعآ اذ يببلا ثار لمَ ُمُه 2
 ميسا جب

 و ةنخإ 9 نفطتصمر تا دساح َّ سانا امو

 تارسعلا اوُنَبْسَأ ٍنِمَنُح موي رو رطب يلتف ركاز

 م

 ©©يِناَوَلَص اَهَلاَن خفي ىّرْخْأَو ٍةَبْيطب قرصا نايوك نول 5

 مورلل ًادهاجم ماشلا ضرأ نم ةتؤمب دهشتسا نيدهاجملا ءامظع نم ناكو قي لوسرلا مع نباو يلع ع
 .ةدجلا يف امهب ريطي نيحانجب امهنع هللا هضوعف هادي تعطق نأ دعب ه 8 ةنس لل يبنلا ةايح يف

 ةالصلا هيلع لوسرلا عم رجاه .هلوسر دسأو هللا دسأ ةرامع وبأ لو يبنلا مع بلطملا دبع نب ةزمحو

 هنطب ةيواعم مأ دنه ترقبف . ه ل ةنس دحأ ةعقو يف دهشتساو كلذ يف ىلبأو ادب دهشو مالسلاو

 «يلع نب نيسحلا نب يلع دمحم وبأ نيدباعلا نيز مامإلا وه : ثاتفثلا وذ داجسلاو . ايفشت هدبك تكالو
 يفوت .هقنعو هيدي يف لغلاو ماشلا ىلإ هيبأ لعق دعب هب فيط ؛دوجسلا ةرثك نم ريعبلا نفث هنيع نيب تناك

 . ه 9هوأ 94 ةئس ًامومسم

 )١( اهاحم :اهافعو .رطمت دوسأ باحس :نوجلا .

 .نيعرسم اولحترا :موقلا فخ (؟)
 . ىتش بهاذم مهب بهذ ىونلا نأ ديري .دعبلا :ىونلاو .لاوحأو عاونأ :نينافأو «تدعب :تطش ()

 .ءامدوذ :تارت وذو «ليتق هل لتق يذلا روتوملل يأ هرأثلا :ةرتلا عمج ثارتلاو .ةوادعو دقح :ةنحإ (:)

 ةيناثلا ةنسلا ىف ردب ةعقو تناك «نيكرشملاو «نيملسملا نيب كراعم اهيف تراد ةنكمأ :نينحو ربيخو ردب (0)

 نينح ةعقو تناكو .ةعباسلا ةئسلا يف ربيخ ةعقو تناكو .نيملسملا فيلح اهيف رصنلا ناكو ؛ةرجهلل
 ريغ .مهترثك عم سانلا مزهناو .فيقثو نزاوه نيبو خفي لوسرلا نيب ءةكم حتف دعب .ةنماثلا ةنسلا يف
 دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأو لضفلا هنباو ءبلطملا دبع نب سابعلاو يلع مامإلا يبنلا عم تبث هنأ

 . عومدلا اوفرذأ : تاربعلا اولبسأو .نوكرشملا مزخو نوملمبلا نضتلا نجح بلطملا

 «ليوط لفاح خيرات اهلو «ةددعتم ةيبرع لئابق اهتنطوتسا ء ه ١94 وأ /١ ةئس ترّصم ةفوكلا وأ نافوك (1)

 نب نسحلا نعط اهيفو . ه ٠ ةنس ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ليتغا اهدجسم يف ةفوكلا يفو

 يفو . ه١ ةنس ءالبرك يف يلع نب نيسحلا برحل ةرارجلا شويجلا تفحز ةفوكلا نمو 2
 رقابلاو .( ه 40 ت) نيسحلا نب يلعو .( هد٠ ت) يلع نب نسحلا روبق  ةرونملا ةنيدملا
 :( فا تو دحيم نب رفح هللا دبع يبأ قداصلاو (ه ١١4 ت) يلع نب دمحم رفعج 7

 يف اودهشتسا «نيرخآ روبقو ,نسحلا نب يلع نب نيسحلا ربق (ةكمب داو) خف يفو .مهنع هللا يضر
 . ه 179 ةئس سابعلا ينب مايأ
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 ريان م 2 6 2 8 فز ن1

 والا ىف نيحرلاانهنفت ١-٠ ةنيقز سفن ٍداَنَعَبب ٌرِبَقَ مر

 ”تافضونك ينياهشلابم غلاب تنل يتلا ُتاَمِصُمْلا اًنأف
 ِتاَبْرُكْلاَو مهلااَهنِم ٌجَرَفُي ًامِثاَق هللا َتَعْبَي ىّتَح ٍرْفَحْلا ىلإ

 تار ُطَقِب اَهيِف ْمُهُسّرَعُم  اَبْرَك ضزأ ْنِم ِنيَرَهّلا ىذل ُسوُن
 (ةرٍتاَرجُحا ةَيِشْعَم ةَرمُع ْمُهْل ىَرَت اننتتك نام تا كر ٍمُهَمْسقت

 موكا زال نم اعلا ِرْهَّدلا ىَذَم يم ٍةنيِدَملاِب م 3 ىوس

 (7):ِتاَمْحَّرلاَو ٍناَبَقِعْلاَو .عبضلا نم 1 روز ٍضعب ٍىوي ٍراَوُز ةليلق

 ِتاَفِلَْحُم ضزألا 50 ٍعجاضمب ةَمْوَن نيج لك ُْهَل
 ِتاَوُرَّسلا يف َنوُراَتَخُي ٌريِواَعَم اَهِلْْأَو ٍزاَجِحْلاب ْمُهْنِم َناَك ْدَقَو

 (» ِتاَرَمَجْلا ةَرْمَج ْمهيِلطْصَت الق ٌمُمَراَوِج َنيِيَسلا ءازأل تكنَت

 () ِتاَرمَعْلاَو ِتْوَمْلا ع رعاتع» ايفل يملا ب اَذِإ

 ِتاَروُّسلا يِذ ٍناَقْرْفْلاَو َلِيِرْبِجَر ٍدَمَحُمِب اون ًامْوَي اوُرَخُف ْنِإَو
 )١( ب اص كا هكل 0 ه2 دق ون .ء ا ا

 يِتاَقُب لهاو اوشاع ام يابجا إف يبنلا لها يف كم الاسم

 م

 200 ا

 امهمحر ( ه ٠ ت) ىسوم نب يلع داوجلا دمحمو (ه 187 ت) مظاكلا ىسوم :ربق .دادغب يفد )١(

2 

 فصأ نأ عيطتسأ ال: يأ ,هتقيقحو ءيشلا رهوج :هنكلاو .ءالبرك ىلتق نم ةداسلا ديري ا

 : . مهتافص ةقيقح

 نب نيسحلا :يهف سوفنلا امأ .ناكملا يف لوزنلا .سيرعتلا نم :سرعملاو .تامصملا ربخ :سوفن (")
 . ه1 ةنس اودهشتسا نيذلا هباحصأو يلع

 . ةرايزلا :ةرمعلا (5)
 , ةبصع ةفص : ءاضنأ 0(

 .همحل لكؤي ال ثئابخلا نم رئاط ,ةمخرلا اهدرفم : تامخرلا (5)

 فيرشلا وهو .يرسل عمجلا مسا «ةارس عمج : تاورسلاو . تاراغلا ريثك لتاقملا «راوغم عمج :ريواغملا (")

 .تاورسلا يف نودودعم مهنأ ديري ةءورملا وذ

 . مهنع لدعت :بكنتتو . شيعلا قيضو ةدشلا : ءاوأللا 24(

 .رانلا دقوم وهو . سمشت لعاف رْعْسَملا عمج :رعاسملاو .بوكرلا ىبأو هرهظ عنم :سرفلا سْمشت (4)

 ناك ءبرح اودرو ادإ مهنأ :ديري ءاهران داقيإل ةلآ هنأك برحلا ران دقوم : يأ .برحلا ٌرَعْسِم وه :لاقي

 .دار اهنع مهدري نلو ءانقلاب توملا تارمج نورعسيف .سمشت نم ليخلاب ام مهب

 , يايإ كمول عد يأ : كمالم

 ضخلا



 ْمُهْنِإَف قرع ادئشر ينرسحم

 ةَريِصَي ينيقي نم يلدز ٌبَراَيَف

 ٍةَيَعِفَو لوُهُك ْنِم ْمُتنَأ يفت
 ْمُكْبُح لجأ ْنِم مخّرلا ّيِصَق بج
 حئاك ةقاحم معيب مك
 اهَرَشِ يلوح ُماّيآلا تنفخ دَقَل

 ًهجِج َنيِئآلُن ْنِم ينأ رن ملأ

 2 عمءاو . م

 امسقتم مر يف مهثيفأ ىَرأ

 دوم يضرم تاَنَب

 00 ,لغأ 7 وذ اروي ان اَذِإ

 ري اس

 مهِلاَدِج ْنَع ًادهاجب يفت ٌرُصْفأَس

 يرشلا »نش اننا ييط نسال

 تارشلا ةرسيج لابخ لك ىلع
 يِتانّسخ يف تر - ْمُهبَح دِزو

 ؟0تاَيذ لمحل وأ أ ءانع ُكَمِل

 0 تاغ نرنشا مكي رجفاو
 ِتاَوُم ريغ ُقَحْلا لل دين
 يِتاَنَو َدْعَب َنمألا وججنأل يْنِإَ
 لا اذ ودمار ذا

 تاَرِفَص ْمِهِقِيَف ْنِم ٌمِهيِدَو
 هِتاَرَصقللا لفحل دايز ُلآَو
 0ِتاَولَفْلا يف هللا ٍلوُسَر ْلآَو
 (22تاض : 2م ٍراَنْوألا نَع امك

 هاَتاَكَرَبْلاَو هللا مُسآ ىَلَع ُموُقَي
 تان تلا ءاسيسلا ولع يِزَجيَو

 ِتاَرَّبَعْلا نِب ىَقْلأاَم َّيِناَفَك
 ريب دوه م -

 تان ات لبسك سيت دكت

 )١( ىنعملاو «لبتقلا يوذل ىطعي يذلا سشضيوعتلا ةيدلا عمج :تايدلاو .ريسألا ؛ يناعلا عمج :ةانعلا :

 همزلت نمع تايدلا نولمحيو ىرسألا نوكفي مهنا .

 .رصانملا : يتاوملاو .ودعلا .ضغبملا ىراكلا : حشاكلا (؟)

 :ةجحلا (؟)

 )3(١/

 ةنسلا

  )1١مهنمس نع ةياتك .قانعألا ماخض :تارصقلا لقح .

 , ءارحصلا يهو .ةالفلا عمج : اولفلا ( ١ 2 ١ تاءلفلا

 رتولاو ءاوملظ :اورتو (4)
 ' ج1 نع الهاا عفد نو 5 5 8 الأ

 . عقاو هريدقت فوذحم ال ربخو .مامإلا ةقضص :جراخ ©

 مهنأ :ديري .وهللا دوع ىلع هب دشي يذلا هرتولا عمج :راتألاو .ماقتنالاو ملظلا :ر

 كف



 ناي ورا ومتلا قر دقو فقل كلب قو نيش ولا كن نك
 00ال يسنم قلي تيورو . "ةلرز يديفنل كرك لو تف
 ٍتاَدْلَّصلا ْنِب ًاراجمأ ٌمِيسأَو اَهّرَقتْسُم ني سْمّشلا لفت ٌلواحأ
 ِتاَهبْشلاَو ِءاَوُهَأْلا َعَم ُليِمَي ٍدِناَعُمَو ْعَِتنَي ْمَْل ٍفِراَع ْنِمَق
 (”ِتاوهُنلاَو ٍرْثَّصلا َنْيَيُدُدَرَت ٍةّصْعب ٌتومأ ْنأ ْحُهْنِم ٌيَراَصق
 2 1 ىلإ ساهم ل5

 ٠
 7 0 . . 9 تاو م ماهم * 7

 ِتارفَرلا ٍةذِش نم تنمض امل اهبحر قاض ذق عالضالاب كناك

 1١/1١ 1١١. يومحلا توقايل ءابدألا مجعم
 ١" ١ 2.1١56 ص «يعازخلا يلع نب لبعد ناويد

 ديحو يف ””يمورلا نبا ةديصق
 (فيفخلا نم) ١

 (0(# ماك سم 0 0 9 لى مم ج1 ٍ

 :ةانقلاو .هئالجو هئافصو هزوربل كلذب يمس ءلصانملا عمجلاو ,فيسلا :لصنملاو «ةبيصملا :ةيزرلا )١(

 .انَقلا عمجلاو «حمرلا
 . . . .تومأ نأ مهنم يتياغو يدهج : يأ ,كرمأ رخخآو كدهج يأ:اذك لعفت نأ كاراصق :لاقي : ياراصق (؟)

 .قلحلا ىلع ةفرشملا ةمحللا ءاهللا عمج :اهللاو تاوهللاو

 يمور .م 870/ ه 1071١ ةئس دلو «نسحلا وبأ «يمورلا .سيجروج وأ ,جيرج نب سابعلا نب يلع وه (7)
 رعشب ءاجف هتيرقبع يف يسرافلا ينانويلا هثارت رثأ ءةيسراف مأو يمور بأ نم دادغبب شنو دلو ,لصالا

 ثيبخ «لاؤسلا يف أحلم ءأريطتم ًامئاشتم .قالخألا قّيض ناك .هنامز لهأ نع نفلاو بولسألا بيرغ
 الإ .سوؤرم وأ سيئر نم ًادحأ حدم ام هنإ :لاقيو «ةعيبطلا لامجب ىنغت .دحأ هيلإ هبرقي ملف ,ناسللا

 ريزو هللا ديبع نب مساقلا هل سد ثيح .هتافول ًاببس ناكو ءاسؤرلا هاماحت كلذلو .ءاجهف هيلإ داعو
 نم ناك هنإ :لاقيو .هاجه دق يمورلا نبا ناكو .م 845/ ه ١817 ةنس ًامومسم تامف .أمس دضتعملا
 «الال/١ ةدمعلا : يف هرابخأو هتمجرت رظنا .ٌبالغ هنأل ,رعشلا هيلع بلغف «نيواودلا باتك ربكأ

 دهاعمو 800/١. نايعألا تايفوو .عضاوملا نم اهريغو .714 0117 2150
 ةبرغلا رعاش يمورلا نباو .4//7841 مالعألاو .مالعألاو ةغللا يف دجنملاو ٠١8/١. صيصنتلا

 :رظناو . ينزاملا رداقلا دبع ميهاربإل .هرعشو هتايح ,يمورلا نباو .يوطع يزوف روتكدلل «ةيسفنلا
 نباو . يواح ايليإل  هرعش لالخ نم هتيسفنو هنف ء يمورلا نباو . يهيونلا دمحم روتكدلل يبدألا دقانلا ةفاقث

 ةمجرت ,تسج نوفور ءهرعشو هتايح ءيمورلا نباو .داقعلا دومحم سابع «هرعش نم هتايح , يمورلا
 8١- ص .طيطح مظاكل يبرعلا بدألا يف تاسارد ةديصقلا هله ليلحت نأشب رظناو .راصن نيسح .د

 . ١14-144 ص ءيواح ايليإل « يمورلا نباو .4

 . ةيلغم :ديحوو . ضيرم :ديمعو . بعتم : ىنِجَمو . اهبحب ينتدبعتسا :ينتميت (5)

 فرضت



 دق نَصْعلا َنِم هاه ٌةداغ

 دخلا َنِمواهِعّرف ْنِماَهاَمرو
 لديحو ْنِم هران نَسحلا ل

 مالسو 0 در يهل

 ءكموهو [يهيحو طق زفت ل
 اهيتنجو نم ٍهيلطَصَت اَمِلاَم

 لا َكاذ ًافطأ باضّرلا كلذ ٌلْثم

 00 :لاق اهيشحب ٍريرعو
 7 رم ٌلوقلا يس

 ا نجد سمش /

 بوبجتلا يرهاتت لابس

 او ِناَتَلَقُم يبظسلا نمو

 لن ُهيِرْوَتلاو ٌداوسلا ُكلاذ نيد

 دن ديلا ةئاشامّدخ ّقوف

 م 1 ةماعلا نو

 يل يهو ٌبولقلا ُبيذتو
 1 انهو قانناك ريغ

 5 يس ٌكانإلا ًالوَل دبوس

 ن7 2 :ٍنارمأ :ُتلق

 ةةٌديدحتلا وسعي ادلع اس
 6 5 ٠6

 ) )لكيفتسي هر نم ٍرْذبو سس

- 40 
 اهلا نشل 9

 رفح اهل هيت“ له
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 .لازغلا : يبظلاو . ةماقلا :دقلاو .ةفرخزو هلسح :ءيشلا هنازو ءناش دض :نازو .. ةليمح ةاتف :ةداغ )١(

 . قنعلا :ديجلاو .اهتاذ نيعلا وأ ءاهنم ضايبلاو داوسلا يه وأ ,نيعلا ةمحش ءلَقُملا اهعمج : ةلقملاو

 :ديروتلاو .رعشلا داوس «ديري :داوسلا . لدجتملا اهرعش :اهعرفو .ةليمج : يأ ,ةيهاز اهلعج :اهاهز هز

 .دخلا ديروت ديري

 .ديعجتلا :ديدختلاو . هباع : يأ «هنأاز دض : هناشو . لعشأ [ دقوأ ()

 انديس اهيف يقلأ يتلا رانلا لوصت يتلا ةينآرقلا ةيآلا ىلإ ريشب . بعت :دهجو . ةئينامطو ةءانه يأ : مالسو درب (5)

 518 ةيأ «ءايبنالا 5 ةروس . . «ميهاربا ىلع امالسو درب ينوك ران اي انلقإ» ميهاربا

 .ءانغلاب رثأتي ال هنيل ىلع اههجو نأ : يأ .ذؤت مل :رضت مل (0)
 .دخلا : ةنجولاو . افدتسا :راثلاب ءالطصا لطصا 49]

 ةوقلا :ديرصتلاو .ديدشلا بحلا :دجولاو .هتوغرو لسعلا باعل وه وأ ,فوشرملا قيرلا :باضرلا (7)
 .ءيشلا لامتحا ىلع

 . جذاسلا ىلا .ةبرجت ال يذلا باشلاو «رورغملا :ريرغلا 2

 ,ًاعيمج : ًارط )5(

 سئايلا : ىقشلاو ا

 .توصلا ةئسح ةمامح :ةّيرمق (١؟)

 سضر



 ينس لانهلا# ينفعل
 ّييع ظحجَت كانه اهازت ال

 ٌعاطِِقْنا هيف سلو ٌوُدُه نم

 اك َسْفَن اهتوص وأش يف ٌّدَم
 ةقيم متحلاو لالدتلا فرار

 انييح رود تومي يتب

 هُنا َّنِم ّيْلَح هيف

 مسد عميل امون تا

 هيفو ءّيْشَو هيف

 ةيوششم منال رسشملا يلف

 ٌتباصأ آلإ َبولقلا يطاعت ام
 ” * هما 3 5 2 1 ًَّ

 ماضم اهيدي يف فعلا رثو

 0( دي يهو رلاصوألا نوكس نم

 2 00 د الو نك كل

 نا 000 اقلك 0

 00 ديبي ديوب داكل اجشلا هاربو

 م60 ا 0 لاو لس 7 4 011

 2م ديصقلآ هيف 00 يس م

 5 ديه كاذب اهل ٍءيشأ ع

 6 ٌديقفلا رووكجلا دوف ةذلع

 لقيم عماسم ٌرهدلا اهلو

6010 
 ديشر ىوسفيو تاج حجار

 قفلدم] ريب
 ديرت ثيح ُنُهنم اهاوهب 8 ثسحا

- 

 07د مهس هيف فخرا ٌرتَو

 .نينغملا نم اهريغ نأش اهلاصوأ كرحتت ال ةنكاس يهو «ءانغلا ديجت اهنا : يأ . ءاضعألا :لاصوألا )١(

 .قنعلا يف قرع :ديرولاو .رتوتي :ٌرديو . عستت :ظحبمت (1)
 .ريحتلاو ددرتلا :ديلبتلاو .نينحلاب توصلا ّدم :وجسلاو .ءودهلا ميحرت :ودهلا (1")
 .ىدملا“ «ةياغلا :وأشلا (5)

 ا
 ام :ديري «تثوصلا يف ةليمجلا ةحبلا وأ ةصغلا :اجشلاو .هفعضأ :هاربو .اقيقر هلعج : ًَءيشلا قرأ (0)

 . يفتخي :ديبيو .ءانغلا دنع ةحبلا وأ ةصغلا نم توصلا ضرتعا

 . مينرتلاو توصلا عفر :ديشنلاو . قريو توصلا هب دتمي ام : طيسبلا )١(

 . ليامتي :لاتخيو . ةئيزلاو فزحتزلا : يلحلاو يشولا (1)
 . مغنتو رركتو ديعت : عجرتو .اهمف :اهوف (8)
 بغثلا (4)

 . عفري : عقنيو . هتوص لثم توصملا

 ىلإ هريغ وأ ليجلا هذرياان :ىدصلاو .هؤام دربيف سمشلا هييصصت ال لبج لظ يف ريدغلا :

 . لقع وذ دتهم لضي :ديشر يوغيو .هلقع : هملحو . هتنازر لقاعلا دقفي : ميلح فخي(١٠1)

 )١١( جلاعت : يطاعت .

 )١1( .ةباشم :واضم

 افا



 اموي ٍبّرشلل ُهَعَضَبْل اذإو

 جيرس ُنباو ٍءانغلا يف ٌدَبْعَم
 شالا: كا اذإ ايلا انهت دع
 اهاوه ْنِم مِهَبوُلَق ٌثتدازتسآو

 اهاوه يف ينُمولي حيصنو
 ىحضال هيف مولي ْنَم ىار ول

 اًدقو يلامش ْنعو ينيمي نع
 اصيب

 («”ٌديصتس اهنأ ٌموقلا َنقيأ

 ©9ُدِيِقَعَو َلَّزْلَز ٍبْرضلا يف ّيْمَو
 ُديِيَعاهيدل مهو اوُلَظ رارس

 "ديزمم ْمِهْيَنلامو ءاهاقّرب

 ليوا اهقحف ءديحو نع

 ”كيحو بح بولقلا يفاهلف

 ("”ٌةيدستلاو ٌقيفوتلا ٌهنع ّلَض

 '' ٌديِزَمْسملاو ٌتيِرَمْسملا وهو
 7و ها وتل ىو
 ٌديمح اهنم ميمذلاو هدنع

 9 ٌُديِدَن ًاعيمج امهيف اهل ام
 ©0"0ٌديلو اهنم ٌبيشي ىوأب يهو

 )ديف ْتَْلَح ٌتيحو ءاهاوه ْنِم
 0 رع

 ؟ٌديحا هنع َنياف .يفلخو يم

 ,اهئارمأب لصتاف ءماشلا ىلإ لحر مث ةنيدملا يف أشن ,يومألا رصعلا يف شاع :(747 ت) ىينغملا دبعم (7)

 نابرضي اتاك امهنا ديري هلعل :ديقعو لزلزو .ناحلالا ةغايصب رهتشا .ةكم ىلإ يسرافلا دوعلا لخخدأ نم

 .اهرحس :اهاقر (7)

 . هيف دحأ كرشي الف «بحلاب صتخت نأ اهقح نأ ديري :ديحوتلا (5)

 .بولقلا يف ددجتم اهّبحو «نويعلا يف ددجتم اهنسح نأ يأ (6)

 .باوصلا :ديدستلا (7)

 .ديزملا بلاط :ديزتسملاو . ءىطبتسملا :ثيرتسملا (9)

 . بذعت : ديكتو وهزن . ةنتف :ةلض (8)

 . ليثملا ىيبشلا :ديدنلا (5)

 )١١( غيزبو برطضيو كرحتي :ديمي .
 )١١( .سيلجلا :ديعقلا

 فرغت



 اهيلإ ٌمادأ اذإ يرعش تيل

 نب ليعلا هايس ال ء ىف نأ
 فّتسآ ىتم ٌلازي ال شيعلا يه لب

 هللا نم ٍناعَم ءٌممْسَم ءْرَظْنَم
 ني الءاهيف ٌلالملا ٌبِديال
 ٌديدج ْنَسَح ٍنويعلا يف اهنسُح
 يبلقل ٌديحو اي هللا ًدخأ

 ىضرُمم حاحصلا ٍتكرت دق

 ٌفيعض هيف ُلازي ال ىوهلاو
 ىولأف ٌبْيرغلا كبح يّنناض

 .ّدحلا زواجتملا :ديرملاو .ليبسلا :جفلا )١(

 (ٌديِرَمَلاهّبح َناطيش نإ

 ©؟ُةيدججت ةعاس لك اهل ْمَأ

 (ٌريتَع ٌبَحِيامل ًةاتِعوس

 ُديدج ٌبحُن بولقلا يف اهلف
 (©هُدِيِعُملا ٌليِدُملا ٌدخأي ام ِكنم

 ©ُدِيهسّتلاَو ٌءاكبلا يظسحو نس

 «0ُديعَو ٌنِهلالخ تادعب
 يح ارو يمل نا

 ٌديدهت ةظيحلو .لاصوي

 هنةينمت وش فناو كرست ن

 «ُديلج عيرص ٍهِظاحلأ نيب
 00ٌديرط وهف بيسنلا ٍداقّرلاب

 . ٌمفاو هريدقت رمضم ربخلاو. تيل مسا يرعشو . عنص امي تملع : يأ ترعش ينتيل يأ : يرعش تيل (1)
 .لمت : مأست (7)

 .ايهملا رضاحلا :ديتعلاو .رمأل دعأ ام :داتعلا (5)

 . ماكحإو قيئوت : ديكوت (0)
 رهدلا لاسي . ةداع هلعجو هررك .ىيشلا داعأ نم :ديعملاو .هيلع ةلودلا هل لعج هنم هلادأ نم :ليدملا فلز

 .اهنع كاكفنا ال ةداع هلعجي ىتح كلذ رركيو .اهيلع ةلودلا هل هلعجي : يأ .ديحو نم هبلق ليدي نأ

 . مونلا مدعو قرألا :ديهستلا (/)

 .ديدهتلا :ديعولاو .دعولا ,ةدع عمج- :تادع (8)

 .ًافعض :الوحنو .نوليامتي :نوديمي . قيقرلا .معانلا نصخلا :طوخلا (8)

 .روبصلا ءديدشلا يوقلا :ديلجلاو . هتارظن :هظاحلا )٠١(

 مونلا درط ء.ينفاض اذإ بيرغلا كبح نا : يأ .بيرقلا :بيسنلاو . مونلا :داقرلاو .هب بهذ :ىولأ 01

 . مانأ ال كل اقشاع تحبصأف « ينم بيرقلا



 !ديرش بييسنلاو يبن نيب

 (”؟ُديرجت هل ْلهف ءِدِيِهَتَْ
 ٌديعبلا ٌبيرقلا وهف ءاّيرسلا مس

 .956 7517/1 يمورلا نبا ناويد -

 .دمحم طسوألا هنبا ءاثر يف يمورلا نبا ةديصق - 8

 75 قد ئ ص

 (ليوطلا ئم)

 9 يصدْنِع امك 5 ٌدَقَف ءادوجف

 يِدهُملا ةرسح ايو ,ىَدِهُملا َةْزِع ايف
 "9ِدَمَع ىلع بولقلا ٍتابح موقلا نم
 (©دقعلا ةطساو راتخآ فيك هللف

 لا 1 ةلاتفلا ةيرشتلاو

 اهّيُمَرَوايانملا كَراَلَناَق الأ
 ينيْبِص طسوأ ٍتوملا ٌمامج ىشوت
 ةتاشنل ني تفلا بش لح لع

( 
 هرازم ىحضأف يلع ىدّرلا ُهاَوُط

 انك يعرب انادملا بق تلا نفل

 ُهُقْيل ٍدحّللاو ٍدهملا َنيِب لق دقل
 ةَلاحأ ىّنح ُفْرّلا هيلع ّحلأ
 هنن طفاخما يديألا ىلع ٌلظو

 و مب هي م

 يعي ىلع ًايرق ءٍبرُق ىلع ًاديعب
 دحتَو ْنِم ناك ام ُلامآلا تفّلخأو

 رولا ٍةرمُح نع يداجلا ٍةرفُص ىلإ
 « ٍدْنّرلا َنِمٌبيضقلا يوذي امك يوذيو

 اييفنا طقاتس قف نم كلل انف ©9يْقع الب ماظن ْنِم رك ًطقاَسَت

 )١( .راهظاو زاربإ :ديرجت .
 .كله :ىدوأو .هينيع بطاخي تيبلا اذه يف (؟)

 .اهتجهمو اهميمص :بولقلا تابحو .توملا يهو «ةينملا عمج :ايانملا (1)
 .هردق : توملا مامحو .دصقو .ىرحت : ىتخوت (5)

 .ةمالعلا :ةيآلاو . ترصبأ :تسنآو .تعقوت :تمش (0)

 . كالحلا هافشأ :ىدرلا هاوطو .ديعب ءاقللا نكلو ,ناكملا بيرق هنا يأ (1)

 .هتوم دنع «ًاريغص ناك يأ (1)

 .رمتسا : حلاو .ةرفصلا ىلإ براض هنول «نارفعزلا : يداجلا (8)

 لبذ :ىوذو .نصغلا :بيضقلاو . ناحيرلا نم عون «سآلا وأ .راغلا :دنرلا (4)

 . طبر الب :دقع اليو .هريغو ؤلؤللا:هيف مظني طيخ لك : ماظنلا )٠١(

 فرم
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 1 زل ل

 1م

 هياوشب ُهَّقعب نأ ينّرس امو

 ةنكفح نكلو اعْوط هع الو

 ةدعتن نال نإو « ينإو

8 

 اهيأ :حراوجلا ٌلشثم انئالرأو
 :ةلالمآ ُدُسَي ال ؛ٌناكم لكل
 ةناكم يفكت . عمسلا َدْعَب «ُنيعلا له
 مدعي لاحلا يب ٌتَلاَح دقل يِرْمَعَل
 ُكَبنَكَت ذإ ُهَلك يِروُرُس َتْلِكَن
 اَشَحلاو ٍفنألاو نينيعلا ةناحبرأ

 هب ُتَدَعْسَأ ام نيعلا ًءام ٌكيقسأس

 ىّرْثلل ُتْدَج دقف يل اًدوج ينيعأ
 اهءاكب ٌتلطأ دق . ينيع رق
 8 أ

 ًاتّيَم ّيحلا ىدف ول «ينيع ةرق

 .بلصلا :دلصلاو .قشني مل :رطفني مل )١(

 .ترمتساو تتبث : تدمص(1١)

 200 ٍدلَصلا رمحلا# نم يلا هنأ ولو

 >) يِدمَص ٌتَدَمَص «ةنود ءايانملا آو

 ٍدبعلا ال ءةئيشملا ٌءاضمإ ٌبرللو
 ٍدلحلا دج يف ٌديلختلا هنأ ولو
 20 نم ثداوحلا ملظ ىلع سيلو
 (© دجن يف ُبيِنلا ٍتئح ام هٌركاذل
 «© ِدْقَقلا َنّيبلا ٌمجافلا ناك .هاتدقف

 ِدْلَج الو ٍعوُرَج يف ٍهيخأ ٌناكم فذ

 ؟يِدْهَت امك يِدَهَي .نيعلا دعب عمسلا رمأ

 ©" يدَْب هب تلاح فيك يِرْعِش تيلايف
 ُّر احنَأ يشيع ِتاَّذل يف ٌتحبصأأو كنز 0

 يي نهرا ل .يرعش تيل الأ
 (*)يِدجُت ال نيعلا ّنِم ايقّسلا ٍتناك ذا
 («١ردفّرلا نم نالانبت امم لفاك

 ٍدمدلا نّيعألا َنِم ىَّذُفَأ اهتْرَئاغو
 (00يدْنَي ْنَم َلٌوأ ابوحلاب َكئيدف

 .اهدلو ىلإ ائينحو ًاقوش اهتوص عفرت نأ :ةقانلا نينحو .ةنسملا ةقانلا يهو .بانلا عمج :بينلا (4) .ثداوحلا ملظ ىلع نيعم نم كانه سيل : ىنعملاو .هناعأو هرصن يأ هيلع هادعأ : يدعم (9")
 . عجوملا : عجافلاو . ءاضعألا : جراوجلا )6(

 .يوقلا ,روبصلا :دلجلاو .ربصي ال يذلا : عوزجلاو .صتقنلا :لالتخالا (1)

 .فرعأو رعشأ ينتيل يأ : يرعش تيل (9)

 .دقف :لكث (6)
 .تناعأ ام :تدعسأ امو . عومدلا :نيعلا ءام (4)

 . ءاطعلا :دفرلا(١٠)

 )١١1( تاجاحلل اتطوم سفنلا نوكت ةجاحلا ىنعمب ةبوحلا نم ةذوحخأم يه ليق . تاوابوحلا عمدلاو سفنلا : ءابوحلا .



 ىلا نم كلم يدنا نمل الأ
 ا ممر ٌءيشام :

 [هيَلِك ِنيَيِقابلا كييوخأ ىرأ

 اَعُدَل كل ٍبَعْلَم يف اَبِهَل اذ

 ةَراَّرَح لب َةَوْلَس يل امهيف اَمَق
 ٍةَشَحَو ٍراد يف َتْدِرْفَأ نإو .تنأو

 ربعي ةتفوأ ثرجملا انمتاذإ ثلا

 ٌةّيحت ينم هللا ُمالس َكيلع

 دهم وأ كل ِبْعْلَم يف ة كلو

 8 555 هنم يفخأل ينإو

 ٍدَجَولا نم يبلق داز الإ ّيبلقل

 ("ْديلا ّنِم ىَرْوُأ ٍنازحألل ٍنانوكي
 ٍدضَق ام ريغ نع ٍرانلا لشثمب يداؤف

 يِدَحَو اهب ىقشأو « ينود اهناّجيِس

 ٍدّرُفْلا ٍةشحو يف ٍسنألا ٍرادب ينإف

 ٍدْفَولآ ّنِم يّنأ .تاومألا ركسع ىلإ

 يدهتسأ مولا يف َكنم ,لايخ تفيطف
 ٍدْعّرلاَو ٍقْرَبلا قداص ثيغ ّلك ْنِيو

 .514/57-577 يمورلا نبا ناويد -

 ””عيبرلا فصو يف "” ٌيرمْحُبلل ةديصق

 .هران جرخخأ :دنزلا ىروأ )١(

 (ليوطلا نم)

 جينمب دلو .* ىبط نم ءدوتع نب رثحبب ينب دحأ , يئاطلا ئيرتحبلا'ء ىيحي نب ديبع نب ديلولا ةدابع وبأ وه (؟)

 نم ريثك نع ىورو «ءىبط ينب هموق نيب ةيدابلا يف أشن «م١81/ه ٠١7 ةئس (تارفلاو بلح نيب)
 قافآلا يف راطف ءهوذح اذحو هاطخخ مسرتو «همزلو مامت يبأب لصتا مث ءدربملا سابعلا يبأك ءاملعلا

 مهضغبأو ءآبوث مهخسوأو «سانلا لخبأ نم «هبولسأ عيدبو«همالك ةقرو ءهملعو هلضف ىلع ناك .هركذ

 خياشملا ناكو ,عربطم مالكلا يقن ًاللضاف آرعاش ناك هنإ :لاقي هرعشب ًاراختفا مهرثكاو ءآداشنإ
 هنم هديجو «ليلق هيف همظن نإف ,ءاجهلا ىوس ءرعشلا بورض يف نسح فرصت هلو ءارعشلا هب نومتخي

 لكوتملا نينمؤملا ريمأ يف هحئادم رثكأو ,نيريثكلا حدمو «ةلودلا تالاجر نم ريثكب يرتحبلا لصتا .لقأ

 يرتحبلا مأ مامت ويأ ؟رعشأ ةثالثلا يأ : يرعملا ءالعلا وبأ لئس .ناقاخ نب حتفلا هريزوو هللا ىلع

 رظنا .م 848/-ه 784 ةنس جبنم يف يفوتو . يرتحبلا رعاشلاو .ناريكح مامت وبأو يبنتملا لاقف ؟يبنتملا مأ

 نيب ةنزاوملاو .45"8 4 ص «ءزتعملا نبال ءارعشلا تاقبطو 14/17١-/07. يناغألا : يف هتنجرت

 .1171/4 مالعالاو . 558 7148/14 يومحلا توقايل ءابدألا مجنعمو . يرتحبلاو مامت يبأ

 كياي برح يف كرتشاو دئاق ناك يذلا « يونغلا نامثع نب مثيهلا اهيف حدم ةديصق نم تايبألا هذه ةضز

 : ةديصقلا علطمو « يمرخلا

 -  امرّصَت ٌمُثٍفْرَطلا عجبَّرَك مق اَمْلَسُم اليخ ًالإابّصلا َناكأ
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 ًاكِجاَض ُلاَخَي ُقلطلا ٌعيَرلا كانَ

 ىَجُّدلا ٍسْلَغ يف ةوروتللا هني َهَقَو

 ابك يتسن نيتك
 ُهَساَبِل ٌعيِبّرلا ُدْر ٍرَجَش ْنِمَو
 ءةشاشب ٍنويعلل ىدباف ءلخا 5 00 سا معلا # #
 و م م 2 م "ع 2 ىلع

 هين يحي عتيرتلا ميست قزو

 «)اَمّلُكَتي ْنأ ةاك ىتح نسُحلا ّنم

 هيرست قالب دا زملا
 هك لقق نزاع اهيخ

 امن ًايِشَو َتْرُشَن امك ِهِيَلَع
 رقت ذاع ذ] يتعلا ىتق ناكر
 اَمعُن ءةّبِجألا سافناب ءيِحَي

 5٠940 73١891. /4 يرتحبلا ناويد -

 9«2نئادملاب ىرسك ناويإ فصو يف يرتحبلا ةديصق - ٠
 م47 /اه اا/١ ةنس

 (فيفخلا نم)
 ع 7 7 8 .ِ 3

 00 سبج لك اذج نع تعفرتو
 ا د ا ع

 يي سندي امع يسفن تنص

 يرتحبلا ناويد رظنا . (ىفقناو عطقت :مرصتو .هدادترا :فرطلا عجرو .نيعلا :فرطلا) -

0 . 

 .قرشملا :قلطلا )١(
 ةيسمشلا ةئسلا نم موي لوأ وه ,ديدجلا مويلا :ةيسرافلاب هانعمو «سرفلا دايعأ ربكا :زوٌرينلا وأ :زورونلا )١(

 رخخآ ةملظ :سلغلاو .عيبرلا علطم يأ ءسرام رهش نم نيرشعلاو يداحس“ مويلا قفاويو «ةيناريإلا
 .دورولا حتتفت هبحصي مداق عيبرلا نا : يأ .«قسغ» يوريو .ليللا

 يذلا رسلاب ءاهحتفت دعب دررلا ةحئار راشتنا هبشي انهو .هرشنيو هعيذي :ثيدحلا ثبيو .اهحتفي :اهقتفي (")

 .رشنو عيذأف ءاموتكم ناك

 .نيزم شوقنم فرخزم «قمنم : مدمنمو . بوثلا شقن : يشولا (4)
 ناك قاثيم نم جرخو لحلا ىلإ جرخ وأ لحلا رهشأ يف لخد :مرحملا لحأو . لحلا بايث سبل :لحأ (ه)

 يفو نيعلا يف عقي ام :ىذقلاو .جحلا يف مارحإلا بايث سبلو هبايث نم درجت يذلا :مرحملاو .هيلع

 .اهريغ وأ ةئبت نم بارشلا
 يف ىفتكملا مايأ ىلإ امئاق لازي ال ناكو ءايندلا بئاجع نم ناك ؛نئادملاب ةرساكألا رصق نإ :لاقي (1)

 يف ام عورأ نم ةديصقلا هذه ربتعتو .كولم ةدع هئانب ىلع نواعت هنإ :لاقيو م7١6/ه9٠19 ةئس دودح

 . يبرعلا رعشلا
 .حورلا ليقثلاو قسافلاو ميئللاو نابجلا : سبجلاو .ءاطعلا :ادجلا (ل)

 ضرك



 ىدلا ينعزرمسر ثيخ هكشاملو
 ءيِدنع شيلا ٍةبابُص نم ْعَلُب
 يفر قزاز نيب طب ةيفلو
 ويوسف حّبصأ ْناَمٌّرلا ناك

 ٍنْبْغ ٌةطح ٌقاَرعلا يئارتشاو

 يرابتخنال ًالِواَرُم ينْزٌرَت ال
 تان اذ يندم 2225

 2” يسكُلو ٠ «ءيسعتل ةنم اسامتلا رب
 9 سحب تفيفطت مانيلا 6

 ةرفز يع رم

 سمج دِراَوَو م ٍلْلَع

 2 سأل سخألا عب وق 3

 »6 ا ها ماهم ب مأش |

2 

 يا .ىولبلا عانق دعب

 م ”ٍسْمش تاينّدلا ىلع .تايبآ

 مد أَ فيبئاج نم ٍنيِل دعب نم نبا وبن دك يفنات ٍدففيلَو

 6 1 ع رحسبصم ا ا نأ اهيدخج تك تيفجج ام اذإو

 شع 0 ها ع
 ييينع ٍنِئادملا ٍضييأ ىلإ تل دههجربف مومهلاآ ّلْخَر تق

 .كالهلاو رشلا :سعتلاو .هنم آبلط :هنم ًاسامتلاو .فنعب ىنزهو ىنكرح : ينعزعز تبن :تكسامت )١(

 . ضهن املك هطوقس وأ .هسأر ىلع لجرلا بالقنا .لالذإلا : سكتلاو
 .اهتصقنأ :اهْمدفَطو .ةيقبلا :ةبابصلاو .ءيشدهنم لضفي الو شيعلا يف هب غلبتي ام يهو ةغلب عمج :غلبلا (1)

 . ملظلاو نبغلا : سخبلاو .ريدقتلاو نزولا يف صيقنتلا :فيفطتلاو

 دعب ةيناث ءاملا دورو :للعلاو .ءاش ىتم موي لك ءاملا دري يأ :ِدفَر دراو .هنيلو شيعلا بيط : هفرلا ()

 مويلا يف درتو مايأ ةثالث ىعرت يهو لبإلا ءامظأ نم :سمخلاو .لهنلا ىمسي يذلا لوألا دورولا

 ,عبارلا
 .ءافرشلا ىلع روجيو ءاسخألا فصني نامزلا نأك : ىنعملاو .ءاسخألا ىلإ ليمي يأ : هاوه الومحم (54)

 ناسنإلا اهطتخي يتلا ضرألا :ةطخلاو .اهنع يتلحر يأ : مآشلا يعيبو .اهب يتماقا يأ :قارعلا ىئارتشا (5)

 . ةراسخلاو ناصقنلا :سكولاو .ءارشلاو عيبلا يف عادخلا :نبغلاو ..اهب لزنيل هسفنل

 .ًايبأ آيوق يندجت : يسمركذتف . الواحم : الوازمو . هلقث فرعيل هردقو هبرج . يأ هزار نم : ينزرت )١(

 ال يأ :تايندلا ىلع تايبآو . سومش دحاولا .لذت ال يتلا ةدينعلا ؛سمشلاو .رْش لاصخ :تانهلا (1)

 . سيسخملا ىضرت

 بهارلا : ليق :همع نباو .ةنوشخلاو دعبلاو ءافجلا :وبنناو .كشلا :بيرلاو «بيرلا يف ينعقوأ :ينبار (8)
 ءرصتتملا ةفيلخلا دصق :ليقو .هلثم ىنمي : يأ .يئاط رعاشلاو ينمي لصأ نم وهو .دلخم نب نودبع
 .ناوخأ ناندعو ناطحقو « يناندع وهو

 رصقلا ىلإ هليحر ركذل دهمي انهو .هاوس يف ىسمأ ىتح ناكم يف حبصأ الف «تلقنت تيفج اذإ : لوقي(؟)

 . ضيبألا

 نئادملا ضيبأو . تأرطو تلزن : هترضح )٠١(

 . ةيوقلا ةقانلا
 «سائَعلا م :يسنئعو .ةرساكألا رصق «ضيبألا رصقلا :
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 تا راسم[ ندع كسلا

 يلاوتلا ُبوُطُحلا ٌمُهِيِنتْرَمْدَ
 رلاَع لظ يف نوضفاحخ ْمُهَو

 ٍبَقلا لَبَج ىلَع ُهَباَب ُقَلْغُم

 (©0 سر ءْناَساَس ,لآ نِم لحمل
 (")2 يسنتو توطخلا ركذت دقلو 1 يتق يع كل

 0 اا 0 0 هبات ع
 ) ! يسخيو نويعلا رسحيي ٍفرضشم

 ف ٍسكُمو طالج يتراد ىلإ تس

 () سْلُم . سباسبلا َنِم ٍراَمِق يف
 ٍ سبعو منع ةأعسم اهقطت مل ل 005 هل# ههعرالت 2

 7 يس 92 2 1 ل
 5 نسل ًءاضنأ نودع ىتح 0

 "مّ ِ

 يدعم لالطاك نكش ل للح
 ين ةاَباَحْملا الْوَل ءَعاَسَمَو

 دج 9 |١ٍنَع نهدَهَع ع ٌرهّدلا لقن
 2000 ٠ ه3 0 0 و 5

 سسّؤم ناساس ديفح ريشدرأ لسن نم سرفلا كولم : ناساس لآو .هرثأ افع ام وهو «سردنم يأ :سرد ١١(

 .نزحأ : ىسآو .ةيناساسلا ةلالسلا
 . اهب ةيبنجألا رصانعلا مكحت نم ةيسابعلا ةلودلاب تلح يتلا بوطخلا ديري .ةيلاتتملا : يلاوتلا (1)
 (زمهلا ةففخم) : ىسخيو .ًليلك رصبلا دري :رسحيو .شيعلا ومعان :نوضفاخ .ناساس لآ يأ :مه (1)

 لظ يف) ةرابعو (نوضفاخ») ةرابعلا هذه نيب ةلباقملا انه رعاشلا ديريو .ملؤيو ءرسحيو لكي ىنعمب
 نم باب ىلإ ريشي امك .لابجلا قهاوش نم اهفنتكي اموءاهدودحب سراف دالب ىلإ كلذب ريشي . (لاع
 نإ: ليقو . نيوزق رحب ءيناوم لمجأ تناكو « ناورش دالب يلامش ىصقأ يف ناك يذلا باربألا
 ةئامثلث هضرع لعجو «صاصرلاو رخصلاب برغلا ىتح دنبرد نم دتمي ًاروس .ىنب م 7٠ * ةنس يف ناورشونأ
 «سارحلا هب لكوو .باب هيلع لعجو رحبلا يف هداق مث ,لابجلا سوؤرب هقحلا ىتح هالعو «عارذ
 .«هباي قلغم» : ب يلاتلا تيبلا يف روسلا ىلإ ريشي كلذلو

 ةفلتخم ممأ هيف .جبقلا آضيأ هل لاقيو ءزاقوقلا لبج يأ :قبقلاو .لابج نيب ةعساو ضرأ لك : ةرادلا (4)
 . ىطسولا ةيئيمرأ ندم نم : سكمو طالخو .ةددعتم تاغلو

 رعاشلا نراقي انهو .اهيف تبن ال يتلا :سلملاو .رافقلا :سياسبلاو :لزانملا يهو .ةلحلا عمج : للحلا (4)
 . ةفشقتملا برعلا ةايحو ةمعانلا سرفلا ةايح نيب

 نم ةيناندع ةليبق : سبعو .نميلا نم ةيناطحق ةليبق : سنعو .ةاعسملا اهتدحاو .تامركملا : يعاسملا (7)

 لضف ركذي انهو .برعلا لئابق اهكردت مل سرفلا يعاسم نإ لاقل آيبرع نكي مل ول هنأ :ديري .دجن
 .برعلا ىلع سرفلا

 ةدجو .اهفرعي داكي الف ءرظانلا ىلع اهتقيقح سبتلت يتلا :سبللا .لوزهملا ءوضن دحاولا : ءاضنأ (9)
 ١ .هتثادح- : ءيشلا

 .هرثأ افع مث ضيبألا رصقلا دنع ناك ءانب وهو ءزامرج لاقف .هبرعف ٠ يزامرك ةيسرافلاب ناويإلا (8)
 هنع باغ يأ :ناكملاب لخأ نم «بايغلاو كرتلا :لالخإلاو .ينبملا ءيشلا :ةينبلاو .ربقلا :سمرلاو
 . هكرتو
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 يلايآلا نأ َتْمِيَع ُهَرَتْوْل
 ٍمْوَق ٍبئاجَع ْنَع ٌكيِمُيَوُمَو

 ا اا
 ريشويتاو 6 لئاوسم :انيابتكملاو

 همه 8# يور

 () سيب ٌمهيف ُنايَبلا ُباَشُي ال
 نإ 2 5 5 5 7 4 -

 (9 سرفو مور نيب تعترا ةيك

 ©0سْفَرَّتلا تحت فوفّصلا يجْرُي ناو
 2 سْرَو ٍةَفيِبَص يف ٌَلاَتْخَي رمل دُضأ ىلع سابللا نم ٍراَرِضخا يف
 ِهْيَذَي نيب لاجرلا ُكاَّرِعَو
 حسمر لماعب يوهي عجيبشم نم

 0 نمرخ ةراجفإ هيديت يلا اًيحْخأ ذج_ْمُهَنأ ُنيَعلا 4, مت 8 هام

 «0) سرج ٍضامغإو مهنم توفخ 7

 )5( أش هير نير 4 ملا ىلع ْْث

 03 © سْمش ةجاجم وأ ليللا اوض 6. 2 موج .٠ - ى؟ 8م يف

 مجن يهواهنظت مادم نم نال عا يم رو او داب عا ا ل

 )١( سابتلالا : سبللاو .حيصفلا قطنملا :نايبلا .
 نم ةبرقم ىلع ؛ يصاعلا رهنل ىندألا ضوحلا يف ءايروس لامش يف ةنيدم : ةيكاطنأو . تعزف :تعترا (7)

 تروص دقو ؛ةنيدملا ةذه يف مورلاو سرفلا نيب تعقو ةكرعم نإ لاقيو .ايكرتندم نم نآلا يهو هبصم
 1 . مد 4٠ ةنس ةكرعملا هذه تعقو .ناردجلا ىلع ناويإلا يف ةكرعملا هذه

 .برحلا تقو لمعلا رظتنت تامئاق :لئاومو .ريبكلا ملعلا :سفردلاو .قوسي : يجزي (1)
 رتخبتي :لاتخيو .ناورش ونأ هيطتمي يذلا سرفلا فصي انه رعاشلاو .ءارمح ةغبص وذ تابن :سرولا (5)

 .ًاربكت
 . يفخلا توصلا :سرجلاو .توكسلا :توفخلا (0)

 ءهردص : حمرلا لماعو .ًافوخن رذاحملا : حيلملاو .رذحلا يأ «هرهظ ءارو امل عناملاو كيلإ لبقملا : حيشملا (7)
 نم ةياقولل لمحت ةريدتسم ذالوفلا نم ةحفص :سرتلاو . حمرلا لصن :نانسلاو .نانسلا يلبام وهو
 .هوحنو فيسلا

 .ةروصلا ةقد نم ليختت : نيعلا فصت (7)

 مهسملي هنأ : يأ .مهعبتت: مهارقتت . مهتايح يف يكش ديزي : يأ .ديزيو ذحلا زواجتي يأ ولغلا نم : يلتغي (8)

 .نوبراحتي ءايحأ صاخشأ مأ مه ةموسرم روصأ ىريل
 ةرملا حتفلاب ةبرشلاو) .ةسلتخم ةعيرس ةبرش :سلخلاب دارأو .رعاشلا نبا :ثوغلا وبأو .للقي مل :درصي مل (1)

 . (مضلاب برشلا نم
 .اهعاعش : سمشلا ةجاجمو .ءيش لك ةراصع .قيرلا :ةجاجملاو .اهبسحت :اهنظت (15)
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 اور ْتَّدََجأ اذإ اهاَّرَقَو

 بلق 0 ْنِم جاجلا يف تَعِرْ

 ورب ىرستك نأ تنْمَوَت

 8 يل“ كوي - م --

 دّصلا ٍبََبَع نم ناَويإلا ْنأَكَو

 ك0 1 نم ىينطحم

 ٍِفْلِإ سا نمت يقاّرفلاب ًاجَعْرم

 لا ٌتابَو يلايللا ا ا

 يّدلا ٍطْسُب ْنِمْزُب نأ ُهْبِعَي مل

 تافايف هكا راب هيت

 ٍبئاَمَف ٍضايَبلا ّنم تاَسبال

 ولا اا 5 م هي

 2 يسحتملا براشلل اننيعابتتراو

 سفن لك ىلإ ةَبوِبُحَم َيُهَف

 0 نطلا ُدَبِهْلَملاَو كباس :
 5 25ه 27

 فسإ !؟يسّدخحو ينظ نريغ نام مآ أ

 2 ا

 10 4و 1 2 عاام ينيعل ود

 260 مرصع يطع فق وأ و زع

 0١ ست ٌبَكْوُك وهو ءديف يرتشمس
 م رم رهذلا| 0 ص لكلك

 06 5500 ىَوضَر سوْؤر يف ٌتعِفُر

 0١ سرب لئالُغ الإ اَهْنِم ٌرِصن

 .ءيش دعب ًائيش برشي يذلا : يسحتملاو .تثدحأ :تدَجأ )١(

 ةثالث زيوربأ ىرسكل ناك :لاقُي .ينبراشي ٠ بارشلا ينيطاعي :يطاعمو .زيوربأ ىرسك ينغم :ذبهلبلا (؟)

 .ذبهلب هداوعو هينغمو «نيريش هتيراجو ءزيدبش هسرف :اهلثم هدعب الو هلبق كلمل نكي مل ءايشأ
 . مهوتلا :سدحلا (؟)

 لبجلا :سلجلاو .لبجلا مدقتي فنأ وهو نعرلاوذ لبجلا :نعرألاو .قرخلا ليقو .سرتلا ليق :بوجلا (4)

 .لبجلا يف تحن وأ قرخ هنأك هتماخضل هنأب رصقلا هبشي انه رعاشلاف . يلاعلا

 .هيف نظلا لمعي يأ : ىنظتي (0)

 وأ ًافيلأ ةقارفب جعزنم هنأك نيعلل ودبي هلعجت هتبآك نأ : يأ .قباسلا تيبلا يف ودبي لعاف نم لاح :آجعزم (1)

 ,اسورع

 .بئاصم نم رصقلا باصأ اب سحن بكوك بلقنا هنإ :لوقي رعاشلا نكلو .دعس بكوك :يرتشملا (0)
 .ربصلا :دلجتلاو .تباثلا : يسرملاو .ردصلا :لكلكلا (8)
 هتمحلو هادم يذلا بوثلا :جابيدلاو .دمغلا نم فيسلا عزتني امك جرخأو عزتنا :لتساو .بلس :زب (4)

 .ضيبألا ريرحلا :سقمدلاو .ريرح

 هتعاخض يف رصقلا هيشي .دجنب ريبك ليج :سدقو .ل.+ :ىوضرو .هئانب نم فرشأ ام:رخمشملا )١١(

 .نيلبجلا نيذهب هعافتراو

 .نطقلا : سربلاو . بوثلا تحت سبلي راعش يهو «ةلالغلا عمج :لئالغلا )١١(
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 نجل سنإ ٌعْنُصأ :ىَرْنُي ّنِيَل
 مل نأ ديت ةارأ ين ريغ

 وقلاَو بتاّرَملا ىَرأ يناكف

 ىَّرْسَح َنيِجاَض ٌدوُقُولا نأكَو
 انهما و ناتيفا ناك

 لأ ل لزفاف ناك
 ًاعابتآ ٌديِرُي يذلا َّناَكَ
 َتَراَيَصَف اربهذ نوُرسسلل تّوعَع

 ريت اهتيعا نا انهت
 7 ناد زاثلا تسيلو يدنغ كاذ

 يلمَأ دنع اَهلُمأل ىَمْمُت ريم
 هايف اودسشو : انكلمم وذا

 اَيزا بئاتكك ىلَع اوُناَعََو

 سنإل نجح عن 1 عم

 (> سكني ِكوُلُملا يف ٍهِيِناَب ُكَي
 نسي رع تخلت اه ا3إ م

 5 مَ راحيللا كلش فونت نم
 0 سعْلَو وُ َنْيب َنْعُجَرُي «رسيِص
 ٍسمأ لو ٍقاَرْفلا َكْشَوَو 57

 0” سمخ َّحمْبَص ْمهِقوحل يف ال
 (”يساتسلاو مهعابر يّرَعَشل

 سبح ٍةباَبُصلا ىلَع ٍتاَفَقوُم

 يبينج سنجلا الو اهنم بارتقاب

 0 سل ريع اها نم اوُسَرَع
 © سمج ومس تحت ٍةاَمكب

 0 نيطتو نوصتتلالغ نعطب ط

 )١( مركلاو ةدجنلا ةياغ نع رصقملاو هيف ريخ ال يذلا ءىندلا فيعضلا :سكتلا .

 .نورخأتملا :سنخلاو . يبعملا : يأ ءريسح عمج يهو «نيفهلتم :ىرسحو .سمشلل نيزراب : نيحاض (؟)

 . ةنصحملا ةعساولا رادلا يهو ةروصقملا عمج :ريصاقملاو .ةنيق نهتدحاو «تاينغملا ءامإلا :نايقلا (1)

 وهو :سعللاو .هافشلل ةفص يهو .داوسلا 0 ةرمح وأ ةرضخلا ىلإ داوس يهو ةوحلا تاوذ :وحلاو

 .هافشلا يف نسحتسم داوس

 .لايل سمخ عطقي نأ دعب الإ كلذ عيطتسي نل مهكاردإ يف عمطي يذلا نأ : ديري (5)

 . مهيلع ءاكبلا : يسأتلاو يزعتلا .مهلزانم .مهتالحم .مهرود : مهعابر (5)

 .ومنلا : ءاكزلا (1)

 .عردلاب اهرتسي : يأ ءهسفن يمكي هنأل حالسلا سال وأ .عاجشلا وهو « يمكلا عمج : ةامكلا (7)

 تيبلا يفو انه رعاشلا ريشي . عردلا وه :لاقيو .ديدح نم حالس لك :روئسلاو .ناعجشلا :سمحلاو

 مهيلإ عجري نيذلا نيينميلا ىلإ ناورش ونأ دهع يف سرفلا همدق يذلا نوعلا ىلإ يلاتلا تيبلاو قباسلا
 نميلل شابحألا وزغ مامأ نزي يذ نب فيس سرفلا دعاس نيح كلذو ءيناطحق وهف .رعاشلا بسن

 .يلاتلا تيبلا يف روكذملا طاي رأ يشبحلا دئاقلا ةدايقب

 : سعدلا )

 . هؤاثبأو ليفلا

555 

 بحاص ةهربأ دئاقلا هفلحخ مل «نميلا ازغ يذلا يشبحلا دئاقلا :طايرأو .نعطلاو سودلا



 ميا هكا,
 شالاب فلكا دعي نم «ينارأو

 عر . 8# يب دى كيس يب 0

 سإو خنس لك نم ارط فار
22 

 511١857/5-1١57. يرتحبلا ناويد -

 ١ يسابعلا ةفيلخلا هللاب زتعملا دمحم نب هللا دبع سابعلا يبأل ةديصق ”©

 (ةبلك وأ ًابلك فصي) درطلا يف

 ِءاَيضلا قف ىرستت امل

 ٍءاَمْلَظلا ٌتطِهسَتَو

 ءايظلاو ٍشحّولا ٍنيعِل اعدت

 ِءا ردجلا نادل ًةلئاش

0 2 

 (عيرسلا نم)

 (©ءايسللا ٍةَّفَّشلا .ماسنمبا لشي
 9 ءماقتخاب للا مجن مهو

 60اللا
 49] 2 مع 0 ل

 ٍءهاَشخألا ةقلطم ةَفَمْرُم

 يدّرلا ٍفّرَط ْنِم ٍةَبْدُم وأ

 هاِءاَضُمِإ ىلإ ٍنْفَج ْنِم ٌعرسأ

 ا ةيهاذ

 .ًاعيمج :ًآرطو .مهب علوأ :فارشألاب فلكأو لا ا
 ةنئس دلو « يسابعلا ديشرلا نب مصتعملا نب

 مهو ردتقملا دنج نكلو ءردتقملا علخم دعب .مل١ وه ةئس ةفالخلاب عيوبو يح اهلل

 داجأف .رعشلا يف عرب ٠ .ةليلو ًاموي ةفالخلا يف ثكم دقو هولتقو زتعملا نبا ىلع اوضبق  كارثألا نم

 هنإ :لاقي . بادآلا رئاس يف ًافرصتو ءًافرظو ًارعشو ابدأو ًافرشو الضف هرصغ لهأ عيمج مدقتو .نسحأو

 .رعش ناويد هلو ,ءارعشلا تاقبط اهمهأ ,ةديدع آبتك فنص ,مهنع لخأيو بارعألا ءاحصف دصقي ناك

 5١-7١9. ص ءسابعلا يبأ ريمألا راعشأ ناويد ةمدقمو .؟91/-١٠١/187 يناغألا : يف هتمجرت رظنا

 .118/ 4 مالعألاو . ١:8 ص .زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط ةمدقمو

 .انسحتتسم ًاداوس ةيرشملا :ءايمللاو .ءايضلاب ققشتو .ألألت يأ .فشكت :ىرعت (؟)

 .اهضايبب اهداوس طلتحنا :ثطمش (54)

 . هءاقل ىشختت تاناوبحلا نا يأ .ةبلك :ةيهادلاو . شحولا رقب روث وهو «نيعألا عمج :نيعلا (0)

 . ةقيقد : ةفهرمو .بنذلا ةحفترم : ةلئاش (1)

  بوثلا فرط :ةبدهلاو .دتمملا طخلا :ةدملا (/)

 : ةنيظ ىضغأو . يناثلا ىنعملا دصق هلعلو «سمشلا رح ةدش نم ةيماحلا ضرألاو .رحلا ةدش : ءاضمرلا "ى

 . اثيش ىري ال .يك ةينفج قبط



 م3 2 7 هع سا مل م 2 نما م عر 5

 ةةوايضتب ٍةدلجب اهفلاح ءاضعالا قئوم افطخمو

 8 20 ننا اداو را 2
 ِءهعذلا نم ٌرجْجٌّرلا ٌفرْعَيَو ٍءامّسلا ىف باهشلارئاك

 4 00 ا
 ءاَمَشلا ةتيسومبلا دوك ءاجرالا ةطقاس ٍنذاب

 يكل ق رب اذ  ِءادغتلا ةعاّس يفاهطسبَي

 0 ْنِم ٍةرطقك ٍةيفاَص  ِهاَذُقأل ٍةليلق  ِةَّلَقُمَو

 0 تايسلا لك 00 مكأ 002

 هوا مل داجم تاج او حّفسلا نيب ّسْنآ
 27١ مب < م

 ِءاًبَجلاو داورلا نم عاض ا ٍرونَم بزاع يف

 كفا ةيحسلا كرفت هيلق» . فاريقتلا ةينلا 0 ىرحأ

 نا 2 7 نيألا لبق دامها" كلي تسلا تان اونا

 0 وكلما امفايو  .هكاضخإلا يف نشفني ل نيس

 1١١9/15 -١١١. سابعلا يبأ ريمألا راعشأ ناويد

 يأ ءءاضعألا قثوم هنإ :لوقي ءبلك فصو ىلإ لقتنا دق انه هدجنو ءابلك دارأ .رماضلا :فطخملا ١9(

 يف باهشلا رثأك يهو ءهدلج ىلع ءاضيب عقب نم هدجت امب ةبلكلا فلاخي هنكل ءاهمكحم اهديدش

 . ءامسلا
 .الثم نيعلاك «ةقرز اهداوس طلاخي يتلا :ءالهشلاو . قبنزلا : نسوسلاو .ءاحنألا :ءاجرألا )١(

 .زرخملا :بقثملاو .ناسنإلا نم عبصإلا ةلزنمب :ريطلاو عابسلا نم نئربلاو «نثارب هعمج : نثربلا (
 .نيعلا :ةلقملا قف

 ةعطقلا ءاقنلا عمج :ءاقنألاو .هلوح امم ًآعافترا رثكأ نوكي يذلا عضوملا وأ لتلا ةّمَكألا عمج :مكألا (0)

 ةَبدُوَدُحملا لمرلا نم
 .اهدالوأ :ءالطألاو .ءابظ برس رصبأ بلكلا اذه نأ يأ .رصبأ :سنآو .لبجلا ضرع : حفسلا (5)

 .رهزملا ديعبلا ىعرملا : بزاعلا (/)
 .داوس اهسأر ضايب طلاخ ىتلا :ءاطمشلاو . ىعرملل فصو اذهو «داوس يف ةرضخلا ديدش :ىوحأ (م)

 ١ .بعتلا :نيألا (5)

 .بعتلا هكردي نأ لبق «ةديرط نيسمخ ديصي بلكلا اذه نإ :لوقي )٠١١(
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 حدم يف 2') يبنتملا بيطلا يبأ ةديصق -
 ىحضألا ديعب هتئنهتو .©'”ينادمحلا ةلودلا فيس

 م و67 / ه "8419 ةنس

 (ليوطلا نمر

 ©0/دجبلا يف ُنِهطلا ٍةلوُدلا فيس ٌتاداعو اًدوَعَت ام هرِهَد نم ٍءىِرْما لكل
 © اَدَعْسأ هيداعأ يوْنَت اَمب يِسْمُيو ِوَدِضِب هنع فاجإلا تدكك نأ

 بحاص «ميكحلا رعاشلا يدنكلا يفوكلا يفعجلا دمصلا دبع نب نسحلا نب نيسحلا نب دمحأ وه (1)
 ةيبرعلا ءارعش رهشأ هدعي نم ءاملعلا نم كانهو .ةركتبملا يناعملاو .ةغلابلا مكحلاو «ةرئاسلا لاثمألا
 بدأتيل ,ةيدابلا يف لقنت مث. ماشلاب أشن .هتبسن اهيلإو «ةدنك ىعدت ةلحم يف ةفوكلاب دلو .قالطإلا ىلع

 ةفوكلا نيب «ةوامسلا ةيداب يف  مهنيب ميقم وهو مهتا هنإ :ليقو ءآيبص رعشلا لاقو ودبلا لهأ ةحاصفب
 عجرو بات ىتح هنجسو هرسأف ديشخإلا بئانو ,صمح ريمأ ؤلؤل هيلإ جرخف «نوريثك هعبتف - ماشلاو
 ةلودلا فيس ةصاخو .ماشلا لهأ نم ءارمألاو ءاسؤرلا حدمي لخأو ,ءنجسلا نم جرش مث هاوعد نع
 حدمف ءرصم ىلإ بهذو هقراف مث ما هاا“ ةئس هب هلاصتا ناكو ءبلح بحاص «ينادمحلا

 ةديصقب هاجهو .هنع فرصناو .هنم بضغف «لعفي ملف هيلوي نأ هنم بلطو . يديشخإلا ًاروفاك

 لواحوو هحدمي ملو ءريزولا يبلهملاب ىقتلاو قارعلا ىلإ هجوت مث  ةديصقلا هذه دعب اهركذنس  ةعذال
 نبا حدمف «ناجرأب آرام زاريش ىلإ هجوت مث هحدم يف قفوي مل هنكلو «دادغب يف ةلودلا زعمب لاصتالا
 داع ذئدعبو .هترامإ دودح ىلع هلابقتسال جرخخ يذلا «يمليدلا هيوب نب. ةلودلا دضع حدم مث ؛ديمعلا
 يف ًاعمط .هباحصأ نم ةعامجب قيرطلا يف يدسألا لهج يبأ نب كتاف هل ضرعف «ةفوكلاف دادغب ديرب
 هنباو يبنتملا لتقو ناقيرفلا لتتقاف هل ًابيرق اجه هنأل هنم ًاماقتنا «ليقو ءاهلمحي يتلا ةميظعلا لاومألا
 ةئس هتدالو تناكو .م 970 مه 4 ةنس «دادغب نم برقلاب «ةينامعتلاب ءهعم ناك نمو

 هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولاو 1١١١/١-774. رهدلا ةميتي :يف هتمجرت رظنا .م 910 /ه ٠
 .اهدعب امو 5/١" نايعألا تايفوو .175 7/7 يبنتملا ناويد حرش ةمدقمو . يناجرجلا يضاقلل
 ناديم يف ةديصقلا هذه يبنتملا دشنأ دقو) . 110 ١/ مالعألاو . اهدعب امو 5/١ صيصنتلا دهاعمو
 3 (|مههسيرف ىلع امهو م1076 /ه ٠87 ةنس بلحب ةلودلا فيس

 نم هبابب عمتجا (م 4519/9170ه ٠17-01" «نسحلا وبأ «يبلغتلا نادمح نب هللا دبع نب ىلع وه (؟)
 يفوتو ءاه177 ةئس بلح كلم .كولملا نم دحأ باي ىلع عمتجي مل ام رهدلا موجنو ملعلا خويش
 يبنتملا ناكو .بدألا لهأل برقم «ملعلل ًابحم ًارعاش ناكو «ةريثك مورلا عم هعئاقوو هرابخأ .اهيف
 ةراتنلا مالعألاو 1١06/١-5"7. رهدلا ةميتي :رظنا مورلا عم هبورحو هتعاجشو هتوقو هتيصخخشب بجعي

 هءادعأوزغي نأ حودمملا اذه ةداعو .هفلكتي الو ءهيلع ىبرتو هدوعت امو « هتداعب لمعي ءىرمأ لك :لوقي (1)

 .احمرو فيس هلعج هنأكف «نعطلاب هفصوو ءآفيس هلعج . هرب مهنعطيو مهلتقيو
 تفاجرإ بذكي نأ هتداعو :لوقي .سانلا بارطضا اهعم نوكي يتلا . ةبذاكلا رابخألا ديلوت :فاجرالا (؟)
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 55 عقلا” مبا © مام مل

 ةهَسفْن رض ُهرض ٍديرم ّبَرَو

 ًادكاَر ناك اذإ ٍهيف ٌصُع ٌرحبلا َوُه

 ىتفلاب ٌرْشْعَي ٌرْحْبلا ٌتْيَأر يّنإَف
 هل ياخ سنالا ذرات لفتت
 انقلاو ُمِراَوََّصلا َلاَمْلا هَل يِيحَنَو

 هلم 5 تا م 0 6 ىلإ لوصَو

 «7ىّده امو ىدُمأ ُشّيَجلا هيلإ داهو
 (90ا3ذه ف ع يف ا

 ©ادبْزُم ناك اذإ ُهْرَّذَْحاَو ٌرُدلا ىلَع

 (هاادّمَعَتُم ىتفلا نان يِلَّلا اَذَمَو
 سلا #ها ر# رب ا 689 سس صر مبا م يي
 (©0اذجس ُهاَقَلَتَو ىكله هقراف 5

 لاو للا ضيم لكقو
 "ادب ىَرَن ام ِهِيْوَي يف ُهّبْلَق ىَرَي
 هَرْوأل ءام سمّشلا ُنْرَق ناك ولف

 الوم قسمدلا ةامسو انامه ةفوس قيسسدتلا نبا نكس كئلذنل ىي/ مه ع موو

 هتضراعم نووني مهو .هروقوب مهبذكي وهو. ,هلشفو هروصقب نوفجري مهف ءمهفاجرإ دضب هنع هتادع ح
 .ناك امم دعسأ ريصيف ,مهلاومأو «مهباقر كلتمي ذإ مهب هرفظ ببس كلذ نوكيف هب نوشرحتيف

 «هل ةمينغ شيجلا ناكف «هب عاقيإلا ةّينب شيجلا هيلإ داقو ءهب هشرحتب هسفن رضف هرضي نأ دارو دع برو :لوقي (1)
 . ةيادهلا نم :ىدهامو . ةيدهلا نم :ىدهأ هلوقف .دصقلا نع كلذ لضو «ةيده هيلإ ىدهأ هنأكف

 .هنم آفوخ امإ :ةداهشلا ةملكي ىأو نمآف ءهدي يف فيسلاو هآر هللاب ناميإالا نع ربكتم رفاك برو :لوقي (1)
 .هفصو لامكو ههجو رون ىأر نيح قحلا هئيد نأب آنظ امإو

 يف هلثم ,ةكلهتلل هسفن ضرع ًآابضاغم هءاج نمو .هناسحإب رفظ ًاملاسم هءاج نمف «رارض عافن هنإ :لوقي (5)

 فذقو شاج نإو ءرهاوجلا نم هيف ام ىلع صرغلاو ؛هبوكر نكمأ رحبلا نكس اذإ :رحبلا لثم كلذ
 .نابضغ وهو هتأت ال ؛ يأ .هنم رذحلا بجو ديزلاب

 هنإف حودمملا امأ ,دمعو دصق ريغ نع هبكار كلهي رحبلا نإ :لوقي .دصق ريغ نم هكلهي : ىتفلاب رثعي (5)
 , ًادمعتم هءادعأ كلهي

 نم : يأ .مهديس هنأل دجسو هل عضخ مهنم هملاس نمو كله كولملا نم هقرافو هيلع درمت نم :لوقي (0)

 .ًاعيمج مهليس هنأل ,دجسو عضخ هاتآ نمو .كله هفلاخو هقراف
 هبرضو هنعطو همادقإو هتعاجشب ذخأي هنإ :لوقي .ءاطعلا :ادجلاو .حامرلا :انقلاو .فويسلا :مراوصلا (5)

 .ةافعلا هءاج اذإ ظاشنلاو مسبتلا دنع ءاطعلاب هيئفي مث ءادعألا لام

 علطتست همامأ مدقتت ةئيبرلا :شيجلا ةعيلطو .نظلا هانعمو .ءاي ةيناثلا نونلا تبلق «ننظتلا وه : ينظتلا (1)
 «هنيع هارت نأ لبق ءيشلا هنظ ىري ثيحب ةريصبلا بوقثو ذافنلاو ءاكذلا نم هنإ :لوقي .ودعلا علط
 .ادغ هنيع هارت ام هئظب هموي يف هبلق ىري :لاقف حضوأ مث « شيجملا مامأ مدقتت ةعيلطلاك

 لوأ وهو - سمشلا نرق ناك ول ىتح اهيلإ لوصولا رذتعي ىتلا ةديعبلا تاياغلا ىلإ هليخب لصي هنإ :لوقي (4)

 .ةغلابم اذهو .امادقإو ةعاجش .هليخ هدروأو هغلبل ءام  اهعولط دنع اهنم ودبي ام
 ت دوعي :هأمس يف ريمضلاو .هيف رسأ يذلا مويلا يأ :همويو .قباسلا تيبلا يف هتلق ام لجأل يأ :كلذل (9)
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 07 اَدَعبأو ٌضَْر كانا ٌدقل ًاثالث 2 ٍدِمآ ضزأ ْنِم َناَحْيَج ىلإ تْيَرَس هضم
 © اَدَمْحُيِل ْميمَجلا ٍِطْعي ْمَلَو ًاعيبج ُهَشوُيْجَو ُهَنِْبا كاطهنأو نيلوبف
 تاددَبُم كني هللا َفْيَس َرَصِباو ِهِفّْرَطَو ٍةايحلا َنوُد هَل َتْضَرَع
 «اّدِفلا هل ناك َنيِطَْطْسُم ٌنِكلَو ُهَرْيَغَةَنِسألا ُقْرُر تَباَطاَمو
 «)ادسملا ّضالّدلا ُباَمْجَي ناك ْدَقَو ًةَقاَحَم َحُسُملا ٌباَتْجَي َحمَبْطاَف
 0 امرا رقشأ يشم ىَضْرَي ناك امو ًابئات رْيَدلا يف اكل هب يقم
 © اَدَمْرأ عقلا ُهَنْفَج ىَّلَحَو ًاحيِرجب ُهَهْجو ٌركلا ٌرئاغ نسب تاجاسيو

 هك +2©١

 ىتح نتي مل ءامهينإ امو مادقإلاو ةعاجسشلا نم تفصو ام ىلع ةلودلا فيس نوكل :لوقي .مويلا ىلإ <
 هنأل ءأتامم مويلا كلذ نبالا ىمس مث نمو «ًاريسأ هنبا ذطخاو ءاحيرج قتسمدلا رفف «هنباو قتسمدلا كردأ
 هتدلو مويك راصف «ةينملا رافظأ نم هيف اجن هنأل ًادلوم مويلا اذه هوبأ ىمسو «ةايحلا نم هيف سئي رسأ دقو
 .بالل ةايحو «نبالل ًاتامم مويلا كلذ ناكف .همأ

 يهو -لايل ثالث يف دمآ نم ناحيج تغلب :لوقي .روغثلاب دلب :دمآو .مورلا دالبب رهن : ناحيج )١(
 نع كدعبأو: ناحيج نم ضكرلا .كبرق : يأ .كاندأ كلذبو .ةدملا هذه لثم يف عطقت ال ةديعب ةفاسم
 .دعبلا نم امهنيب ام ىلع لايل ثالث يف دمآ نم رهنلا اذه ىلإ تلصو كنأ : يأ .دمآ

 هدمحت نأ يغتبي ءهنم ءاطعإ كلذ كي ملو .كدي يف ىرسأ هشويجو هنبا كرتو قتسمدلا مزهناف : لوقي )١(
 .ًارايتخا ال .ًازجعو ًارهق مهكرت امنإ هنأل هيلع

 هسفن يف كمظعل هنيع ديق تنك كآر امل :لوقي .نيعلا :فرطلاو .تضرتعاو ترهظ :تضرع )١9(

 يف تيملا مكح يف راصف. «ةايحلا نيبو هنيب كلذب تلحو .كاوس هلوح ري ملف كشطب عيقوتب اهتلغشف
 . هيلع ًادرجم ًاروهشم هللا فيس كنم ىأرو ؛هكاله نقيأ هنأل ,ساوحلا لذاخت

 «قتسمدلا ريغ بلطتل نكت مل حامرلا نإ :لوقي .قتسمدلا نبا وه :نيطنطسقو .حامرلا لاصن :ةئسألا (4)
 .هسفنب اجنو كلذ قتسمدلا زهتئاف .هعم نم رسأو هرسأب لغتشا شيجلا نأل .هل.ءادق ناك هنبا نكلو

 .ةيفاصلا ةقاربلا عردلا :صالدلاو .اهيف لخديو اهعطقي :اهباتجيو .رعشلا نم جسنت بايث :حوسملا (0)
 سبلو «بهرتو «كنمرًافوخ برحلا كرت هنإ :لوقي .ضعب يف هضعب جوسنملا موظنملا :درسملاو
 . عوردلا سبلي ناك نأ دعب حوسملا

 نأ دعب برحلا نم ًابئات زاكعلا ىلع نابهرلا ريد يف يشمي راصو :لوقي جز اهفرط يف اصع :زاكعلا (1)
 هنم لانو سئي نأ دعب  ليخلا عرسأ برعلا دنع رقشألا داوجلا نأل  عارسلا ليخلا يشم ىضري ال ناك
 .رعشلا ريصقلا سرفلا :درجألاو .مهلا

 هنإ :لوقي . برحلا يف هنرق ىلع (مصخلا يأ) نرقلا فطع :ركلاو .كرت :رداغو .رفاوحلا رابغ : عقنلا (1)
 تدمر نأ دعبو ءًاحيرج ههجوو  برضلاو نعطلا يف  ناسرفلا رك كرت نأ دعب الإ برحلا كرتي مل
 . . .حارجلا نم هباصأ ام ةرثكل كلذ' ىلإ رطضا هنأ .' ينعي «شيجلا رابغ نم هنيع
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 ا را ياي لا ملا حان 0 7 ا
 ني يو ىححَضو ىْغَس ْنَمِل ٌديعَو ل

 يام يطسغُتو ًاقورخم مس ُهَدْعَب َكَسْبْل ٌداَيفألا ِتَلاَز الو

 اَدَحْوَأ ناك ًادَحْوَأ ْمهيف َتْنُك امك ىَرولآأ يف َكّلثم .مايألآ يف مويلآ اذ

 1 دّْيَس مْوِيَلل وَلا ٌرِيِصَي ىّتحو اهتخأ نيِعلا َلْضُْفَت ىنح ُدَجلا َوُم
 القت ام َنتَرَفَش ىفونُي انآ ُهُفْيَس تْنأ لاَ ْنِياِبَجَعاِق

08 

 كولملا تبهرتل هيجني كلذ ناك ولو ءةلودلا فيس نم هيجني ال ءاذه هبّهرت نإ :لوقي .كولملا : كالمألا )١(

 .ًادحاو ًادحاوو نينثا نينثأ
 فيس ءادعأ نم ءىرما لك ناكل بهرت يلع نم يجني ناك ول :لوقي .قتسمدلا ةلعف دعب يأ :اهدعب (1)

 , هئم وجنيف اهيف بهرتي ًاحوسم هل دعي ةلودلا

 .هب نوحرفي «سانلا ىلع دوعي حرف ديعلا :لوقي .اياحضلا حبذ دنع ينعي هللا مسا ركذ يأ : نمس (1)

 هيف ّلحت . يأ هديع تنأف ؛كيلإ هلوصوب حرفي ديعلا كلذكو .كتمالسب نوحرفي سانلا لكل ديع ثنأو
 , هتيحضأ حبذو «مارحإلا يف هللا ركذ ديري ءهللا ىمس نم لكل حرف يأ :ديع تنأو «ديعلا لحم

 لك دوعي هنأل «ًاديع ديعلا يمس دقو .تاسوبلملا ىرجم اهارجأف «دايعألل هراعتسا «سبلي ام :سبللا (4)
 ةرركتملا دايعألا سبلت تلز ال :لوقي .حرف وأ قوش وأ مه نم كداتعا ام :ديعلاو .ددجم حرفب ةنس

 املو .ًاديدج مداقلاو ءًاقلخ يضاملا راصف :ديدج ديع هدعب كءاج ديع ىضم اذإف «ماوعألا يف كيلع

 .ديدجلاو قلخلا هل راعتسا :سبللا ركذ

 نأل ؛كلذك اهلك همايأ نوكت نأ يغبني ناكو .فزشلا نم ركذ امب  مايألا نود  هدحو ديعلا صخخ دقل (0)

 وهو  ةلودلا فيس ىلع هلاتشا امهدحأ :نارمأ هيف عمتجا دق ديعلا نإ : ليق مث ؛هيلع لمتشم اهعيمج

 هلعج اهنإ:لاقي نأ زوجيو :ليقو .ديعب سيل امم هريغ ىلع ةيزم هل راصف ءديع هنوك رخآلاو  رهظألا

 . مايألا فرشأ نم هنأل رحنلا مويك فرشلا يف
 نيعلا لثم «نييواستملا يف ىتح هلعف هل دجلا نإ :لوقي .تخبلاو ظحلا :دجلاو . نأشلا ريمض :وه (1)

 امهعمجت امهنأ عم .ىرخألا مقستو ءامهادحإ حصتف «نالضافتت نينيعلا ىرتف : مويلاو مويلاو «نيعلاو
 ,يف مايألا رئاسك ديعلا موي نأ : ينعي . سمشلا ءوض امهالكو «مويلا دوسي مويلا ىرتو «ةدحاو ةينب

 .رورسو حرف موي هلعجف مايألا رئاس نم هزام دجلا نكلو ؛ةروصلا

 كدلقت دقو  ةفيلخلا ىشخي امأ :لوقي .هادح :فيسلا اترفشو .ةفيلخلا ديري .ةلودلا بحاص :لئادلا )١(

 ضيرعتلا نم هدعب امو تيبلا اذه يف ام ىفخي الو ؟كبناج نمأي الف ءهيلع ًافيس نوكت نأ هل ًافيس
 . هيض يفخ يذلا

 ملك



 ِهدْيَصل ًازاب ٌماغْرَضلا لَعْجَي ْنَمَو
 ٍةَردُق ٍضْحَم يف ملجلا ضخم َكتبأر

 0 رسل رارحألا 00 انفو

 ةتكلم كت مرخلا ٌتمَرَكأ َتْنأ اذإ

 0 ف مغ ملا ُدنِيَصن
 (91دْمَهملا َكْنم ملجلا َن ناك ٌتئِش ْوَّلَو

 ©9اْيلا ظْفَحَي يذلا ٌرحلاب َكَل ْنَمَو

 0 ملا َتْمَرُكأ َتنأ يَ

 العلاب فيسلا عضوُم يف ئذنلا ٌعِضْوَو

 ةمكجو ًايأر ٌسانلا ُقوُقَن ْنكَلَ
 لحاف َتْنأ ام راكفألا ىلَع ُقِدَي
 مهنكب ىلع تخل ةنخ لزا

 ””ىدُتلا ٍعضوم يف فيسلا عضوك ٌر رِضَم

 كلاَدِقْحَمَو ًاسْفتَو ًالاح ْمُهَنَقُف امك

 0و لي ام رع
 00 مت و ه6 م

 الثم اذه برض دقو ءهداصف دسألا هيلع ىتأ هب ديصي ًازاب دسألا ذختا نم :لوقي .دسألا :ماغرضلا )١(

 . هيلإ فاضت نم قوف كنأ : ينعي «قباسلا ىنعملل

 تئش ولو ءريصقت الو زجع اهبوشي ال ةصلاخخ ةردق يف ملحلا صلاخ كتيأر :لوقي .فيسلا :دنهملا (0)
 . ملحلا ناكم فيسلاب لتقلا تلعجل

 يأ :ظفحيو .ةمعتلا :ديلاو . هوحن هب كل لفكتي نم يأ :رحلاب كل نمو . ميئللا دض ءميركلا :رحلا م)

 هل لذيف ءعقصلا اذهب: هعرتما رع نع حفص نمف .مهل لتق ماركلا نعوفعلا نإ :لوقي .هنع وفعلا ردقي

 ؟اهقح يعاريو ةمعنلا ظفحي يذلا ميركلاب كل لفكتي نمو :لاق مث .داقنيو

 ميئللاو «هتمركأ اذإ كل كولمملاك ريصيف« ماركولا ردق فرعي ميركلا نإ :لوقي .هقبس امل ديكأت تيبلا اذه (4)

 .كيلع ةءارجو أوتع ديزي هتمركأ اذإ

 نمو .فيسلا هعم لمعتسي مل ءءاطعلا قحتسا نمف .قحتسي امبسح ناسنإ لك لماعي نأ يغبني :لوقي (5)

 . هتلود ناكرأ مدهو هالعب رضأ اذه لعف نمو «ءاطعلاب مركي مل لتقلا قحتسا

 ّلك نم ناسحإلاو ةءاسإلا عقاومب فرعأ تنأ :لوقي .زييمت :تيبلا يف تابوصنملاو . لصألا :دتحملا (1)

 اذإ :سفنلابو ءأريمأ تنك اذإ :لاحلاب مهقوف كنأ امك ءةمكحلاو يأرلا يف دحأ لك قوف كنأل «ناسنإ

 .فيرش لصأ نم تنك اذإ :لصالابو .ةمه مهالعأ تنك

 7 ا رو ب كراج يور قبل بو ناكمألا هلع ع هت نأ نم قدأ هلعفت ام نإ :لوقي .رهظ :ادب (0)

 .ةفيلخلا عم هتافرصت ىلإ ريشي هنود فقتو ءهيلإ لصت ال هنأل .كيأرل هنم يفخ ام كرتتو هيف لوجتف'

 نم هعدتبت ام نإ : ضعبلا هرسف دقو .تايبألا نم تيبلا اذه مدقت امب بسنألاو رهظألا وه ىنعملا اذهو

 نإ :رخآلا ضعبلا لاقو .يفحم ام نوكرتيو ءاهنم رهظ ام نوركذيف ءارعشلا راكفأ ىلع قدي مراكملا

 . يفخ ام نوكرتيو نوذخأي ءمراكملا يف ةلودلا فيسب نيدتقملا

 يننودسحي داس يل مجنو دوست ترص ىتح كمعنب ينترمغ يذلا تنأ : :لوقي .لالذإلا :تبكلا (8)

 . مهنع كضارعإو ,مهروحن يف مهديك درو مهلالذإب مهرش ينفكاف ءءوسلاب يننودصقيو

 ؟مأ



 ©© اَدَمْغُم ْماَهلا ٌمَطقي لضنب ُتْبَرَع  يِدي ين َكيِأر ُنسُح يِيَنِز دش اذإ
 (9 اَدَنَسُم َماَرَو ًاضورشم َنيزَف  ُهَقلَمَح ٌيِرْهْمَس لإ انأ امو
 © اَدِشنُم ٌرهّدلا َحِبْصأ ًارغِش ٌتلُق اذإ يِدئالق ٍةاَوَر نم ّلِإ ُهْهَدلااَمَو
 (فادَرَفُم يْنْمُي ال ْنَمٍهِب ىنَغَر اتش يب ل ىو راهجت

 )ادد
 ْتَرُم َنوُحِياَملا َكاتأ يرْمِشب اَمْنِإَف أرعِش تذِشنأ اذإ ين زيا ع 2 7 85 5 م 5 هوا هظ م 5

 ل

 (0ىَدّصلا ُرَخآلاو يكخملا ُحئاَّصلا نأ ينناف يِتْوَص ٌريغ ٍتْوَص لك ُعَدَو
 ابشع َكامُمُنب يبارفأ ٌتْلعنأ»و هلام لق ْنَمِل يِفْلخ ىَّرسلا تكرت 722 سوس + .ّ 0 ير و 75 8# ماو ع 00 720 يه
 هم ” اما ضم

 ١ )اًديَِقَت اديق ناسحإلا دجو نمو ةسيكحسم كارذ يف يسيفن تديفو 705 ا 2 . - >2 ل م 00 .٠ يدع ا

 ناك .مهنع ًاضارعإ كنم تسنآ نأب يدي يف كيأر ٌنسح يدعاس ىَوَق اذإ :لوقي . سوؤرلا :ماهلا )١(
 كيأر» ةياور ىلع اذه .ىمصأو عطقل هدمغ يف وهو يفيسب كاذ ذإ مهتبرض ولف ,مهل ًانالذخ كلذ
 .داسحلاب يلابأ امف . يف يأرلا نسح تنك اذإ كنأ : ىنعملاف ءاهانتبثأ يتلا ةياورلا ىلع امأ .«مهيف
 . «لصنب» :نم ًالدب «فيسب» :ىوريو «ينيفكي مهيلع كراكنإ نم ليلقلاو

 يف عزتني ال ىجشو .كركذب ديشأو كحدمأ .ملسلا يف كل نيز انأ :لوقي .نوعطملا ىلإ اهجوم :اددسمو .نعطلا هب دصقي ال نيح نوكي كلذو «ضرعلاب الومحم يأ :ًاضورعمو .حمرلا : يرهمسلا (؟)
 هتلمح نإ : حمرلاك كل انأف «يناسل عراوقب كءادعأ ديكأو ءيناسلب حفانأو كنع دوذأ .كئادعأ قولح
 .كءادعأ غار اددسم هتلمح نإو .كناز يأ .كل انيز ناك ضرعلاب

 ًاعيمج سانلا نأل ,يرعش ةاور نم رهدلا نإ :لوقي .اهب دلقتي يتلا دئالقلاك هنسح يف هرعش لعج (5)
 . يرعش دشني ناسنإ هلك رهدلا نآكف ءتقو لك يف هنودشانتيو هنوورب

 يرعش عامس ىلع ريصيف ىهعمس اذإ نالسكلا طشني يرعش نإ :لوقي .بيرطتلل توصلا عفر :ديرغتلا (5)
 يف راس هرعش نأ :دارملاو .ًادرغم هب ينغو «برطو هيلإ حارتسا ينغي ال نم هعمس اذإو ًأرمشم أدجُم
 .رعشلا ةاور نم نكي ملولو هدشنيو هيوري ال نم قبي مل ىتح قافألا

 نوحداملا هب كاتأ «يرعش وه امنإ تدشنا يذلا نأل ؛ يل هتزئاج لعجاف ءارعش رعاش كدشنأ اذإ :لوقي (0)
 . كيلا اهب نوتأيف يظافلأ نوذخأيو ,كيف يراعشأ يناعم نوبلسي مهنأ : ينعي . كيلع هنوددري

 ال :لوقي .لثم اذهو .كحايصو كلوق يكحي هنأك فريغو ليجلا نم كبيجي يذلا توصلا :ىدصلا )٠١(
 , .«رئاطلا انأ» :ةياور يفو .هل ىدصلاك يريغو .لصألا وه يرعش نإف « يرعش ريغ رعشب لفحت

 تئش ول ىتح ,كئامعن نم يلع يلاوت امب تيرثأ دقل :لوقي .بهذلا :دجسعلاو .ليللا ريس :ىرسلا (/)
 .تيظح امك اوظحيو «ترس امك كيلإ اوريسيل «نيرتقملا نيزوعملا نم يريغل كيلإ ريسلا تكرت مث نمو ؛بهذلا لاعن يليخل تذختال

 .كناسحإب ينتديق كنأل .كل ًابح كدنع تمقأ امنإ :لوقي .كفنك يف :كارذ يف (4)
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 نعوم كج دقي ىلع تنكو» . ىنغلا ةقايأ ناشنإلا لأس 5إ
 . 747-781 ١/ يربكعلا ءاقبلا يبأل يبنتملا بيطلا يبأ ناويد حرش -

 . ١6 -7/"7 يقوقربلا نمحرلا دبعل يبنتملا ناويد حرش

 ””يديشخإلا روفاك ءاجه يف © يبنتملا ةديصق - ١٠
 م١951 /ه "ه٠ ةنس

 (طيسبلا نم)

 (©9ُديِدَجَت ٌكِيِف رمأب ْمأ ىَضَم اَمِب ٌديِغاي تدحن رئاح ةيبدِيع

 )١( يأ .كيلإ هلوصو ىدل ىنغلاب هندعو .هنع ًاديعب تنكو «هينغت نأ همايأ ىلإ ناسنإلا بلط اذإ :لوقي :

 كنايتاب هيلع ريشي ىنغلا هيلع حرتقا نمف ف .كيلع ليحي رهدلا .

 ةجحلا يذ يف اهحراب ىتح .ةنس فصنو نيئس عبرأ اهب ماقأق ,ه 741+ ةنس رصم مدق يبنتملا نإ انلق (1)

 يقوقربلل «يبنتملا ناويد حرش) (ليوطلا نم) :هتديصقب هيلع مدق نيح ًاروفاك حدم دقو ءه "58 ةنس
/7. 

 اينامأ نكي نأ ايانملا بسحو ايفاش ٌتوملا ىرت نأ ًءاد كب ىفك

 ةحتاف نيبو ءأثيش هدشني مل نيرهشو ةنس كلذ دعب يقبو «ه ٠44 ةنس اهدشنأ ةديصقب هحئادم متخو
 اهلك اهيف :نيتعطقو دئاصق عستب ًاروفاك يبنتملا اهيف حدم «نينس ثالثو رهشأ ةعبرأ اهتمتاخو هحئادم
 ىلإ هباهذ نم يبنتملا بيطلا يبأ ةيغب ثناكو .ةلودلا فيس هب حدم ام عبر وهو «تيب ةئامثلثو نوعبس

 دقو «ليحرلا ىلع مزع باخ هءاجرو ءرخبت هلمأ نكلو «ةرامإ وأ ةعيض هعطقي نأ ءروفاك كسملا يبأ

 « يبنتملا نأ الإ هئاجه نم ًافوخو ءهحدم يف ًاعمط كلذ نم هعنم روفاك نكل ءاذه نع هرعشب حرص

 2 مظن .دحاو مويب رصم نم هريسم لبق  ةفرع موي - ىحضألا ديع ةليل يفو .ليحرلا ىلع ممص
 نع هايإ هكاسمإب ضرعو ءأرم ٌءاجه ًاروفاك اهيف اجه دقو  اهددصب نحن يتلا  ةرئاثلا ةئيزحلا هتديصق

 لغأب مهو «نئس نم ديعلا بحصي امبو ديعلاب هلاغشناو ءروفاك ةلفغ بيطلا وبأ زهتنا دقو .ليحرلا
 رعاشلا عبت نأ الإ هنم ناك امو ؛ةديصقلا هتغلب امل راث ًاروفاك نأ يف بير الو ءاهكولس تِّيب يتلا هقيرط

 . ةفوكلا ىلإ لوصولا يبنتملا عاطتسا دقو .قيرطلا هيلع اودسيل هلامع ىلإ بتكو .ناسرفلاو ليخلاب

 . (ها/ - 5/١ يقوقربلل يبنتملا ناويد حرش رظنا)

 ناك ءروهشملا ريمألا :(م 94١-118 ه/ه "هال  ؟97) كسملا وبأ . يديشخإلا هللا دبع نب روفاك ()

 تلاز امو ءهدنع ىقرتف ءهقتعاو هيلإ بسنف ه ١5 ةنس رصم كلم يديشخإلا هارتشا ءايشبح أدبع

 ىلع هترامإ ةدم تناكو .ةسايسلا نسح ًايكذ ًانطف ناكو ءه "50 ةئس رصم كلم ىتح هب دعصت هتمه

 ىلإ ماشلاو رصمو ةكمب ربانملا ىلع هل ىعدي ناكو ءرهشأ ةعبرأو نيتئس ًالقتسم اهالوت «ةنس 7١ رصم
 موجنلاو 471/1١. نايعألا تايفو :رظنا .اهيف نفدف «سدقلا ىلإ هتوبات لمحو ةرهاقلاب يفوت نأ

 . 715/6 مالعألاو . 797 2789 ص لودلا رصتخم خيراتو .اهدعب امو ١/4 ةرهازلا

  .ديعلا بطاخي لبقأ مث «ديع هيف انأ يذلا مويلا اذه :لوقي .ديع اذه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ :ديع (5)

 ؟ما“



 ُمُهَنُك كَدْيَبْلاَف ٌةَّبِجألا امأ و و

 اهب بوب ام يب بَ مل ىلا او
 ةَعَجاَضُم يفْيَس ْنِم َبّيطأ ّناكو

 يِدِبَك الو يِبْلَق نِم ٌرْهَّدلا ِكّرتي مل
 ؟انكيرك يف رثخا يقاس
 يِنُرُيَعَت ال يلاَم ؟انأ ةَرَخَصأ
 ةيفاَض ٍرْمَجلا َتْيَمُك ٌتْدَرأ اذإ

 (>ديب اَهَنوُد دك َكَنوُد َتيَلُق

 (0دوُديف ةادرتج الو ٌفرَح كحك

 61 لانقألا ةبلا قرر ةانيشأ
 0 مرو ك6 -
 (03ي الو - 7 0 -. || 43 0

 هيه مه بك يف مأ

 (2!ٌديراغألا يِذَه الو ُماَدَملآ يِذَه
 ما 28 هلع نا نع ىلا مد
 (9دوقفم سفمنلا بيبحو اهتذجو

 ؟ددجم رمأب رمأ ىضم امب :لاقف لاحلا رسف مث ؟تدع لاح ةيأ عم يأ ؟تدع لاح ةيأب ديع اي :لاقف <
 .؟دهعأ يتلا لاحلاب مأ « ىضم ام ىوس ةلاح يل ددجت له: يأ

 امأ :لوقيف .هنع هتبحأ دعب ىلع رعاشلا فساتي .اهكلسي نم ديبت اهنأل ديب :اهعمج «ةالفلا :ءاديبلا )١(
 ينيب ام فعض دعبلا نم كنيبو ينيب ام ناكو «ينع ًاديعب تنك ديعلا اهبأ كتيلف ,ينع نوديعبف ةبحألا
 .ةبحألا دعب عم ديعلا دوعب رسي ال هنأ ينعي «ةبحألا نيبو

 ةروس 4 مقر ةيآلا) «داولاب رخصلا اوباج نيذلا» : ىلاعت هلوق هنمو « عطقأ : بوجأو , عطقت :بوجت (1؟)
 .ظيلغلا وهو «نيجولا نم هذوخأم .قلخلا ةظيلغلا :ليقو .تانجولا ةميظعلا ةقانلا : ءانجولاو (رجفلا
 :ءادرجلاو .ةرماضلا :فرحلاو .ءانجولل :اهب يف ريمضلاو . ةراجحلا وأ ةبلصلا ضرألا ًاضيأ يهو

 يب عطقت ملو . يتبحأ قرافأ مل يلاعملا بلط الول :لوقي «ةليوطلا :دوديقلاو .رعشلا ريصقلا سرفلا
 .ةالفلا اهب بوجي ًاضيأ وهو هب ريست اهنآل هب بوجت اهلعجو . سرف الو ةقان ةالفلا

 .دولمألا :مالغلاو تاماقلا تايوتسملا تامعانلا :ديلامألاو .انيل ةينثتملا يهو .ءاديغلا عمج :ديغلا (5
 ةعجاضم ترتخا امل العلا بلط الول :لوقي .معانلا نصغلا : لصألا يف دولمألاو . ةدولمألا : ةيراجلاو
 هلوقو .اهئاقنو نهترشب ضايب يف فيسلا قئور نهبشي يتاوللا ناسحلا ءاسنلا نع تلدعو .فيسلا

 .زييمت وهو «ةقناعم ىوري « ةعجاضم
 نويعلا ىوه نم هيلق درج هبئاونو هثادحاب رهدلا نإ :لوقي .قنعلا :ديجلاو .هلّلذو هدبع :بحلا هميت (4)

 .ريمشتلاو دجلل درجتو «لزغلاو وهللا كرت هنأل اهيلإ عزني الف قانعألاو
 الو .مهلا الإ هبرشأ ام ينديزي الف .(قرألا :داهسلاو) ؟داهسو مه مأ ينامتيقس ام رمخأ : هييقاسل لوقي 0(

 . هلقع روفول هيف رثؤت ال رمخلا نأل وأ ,بارشلا ىلع برطي ال وهف ,ةبحألا نع هدعبل كلذ . يمه 9
 نم بجعتي .ءانغلاو توصلاب بيرطتلا :دّرَلاو .ءانغلا توص :ديراغألاو .رمخلا :ةمادملاو مادملا (5)

 اهيف رثؤي ال ءةسباي ةرخص ينأك ىتح .يف نارثؤي الو ينابرطي ال ءائغلاو رمخلا نإ :لوقيو .هلاح
 .بارشلاو عامسلا

 :تيمكلا لصأو .ةرمحو داوس نم اهيف امل ءرمخلا ءامسأ نم تيمكلاو .تيمكلا نم لاح :ةيفاص (/)

 -عم الإ بيطت ال رمخلا :لوقي .نوللا تيمك ًارمخ ديري .ثنؤملاو ركذملا هب فصوي .داوس هيف رمحألا
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 (9ٍ؟اُدوُسَُحَم ُهنِم كاب انأ امي ينا اهُبجعأو اينذلآ َنِم تيِقل اذام ل ريب مه د م6 م 2ع يف عه 8 ما 0
 0 اولا يلاومأو يبنغلا انأ اديو تراخرتم حور 0 و مام + ” هش 2 3 7 0 0 3 95 3 و 6 ”ىفامهسو

 2 دودذحم لاحرتلا حو ىرقلا نع 0 رسب باذكي تلزن ينإ ري عم هايس | مال 00 0 يدم 56ه تاس 0 50 ِ

 «©9درجُبلا الَو اوناك الق ءِناسَللا َنِم ْمَهُدوِحَو يديألا نم لاجرلا دوج ٍه 2 2 9 عرق 2 03 8 00
 «ددوعاهيتن نِم هدي يفو الإ مهسوفن نم اسفن توملا ضبقي ام 0 37 ل ل ا اع

 هدُديِهْمَت رْضِم يفف ُهَلَق ةلاخ وأ ُهَدِيَس ٍءوُسلا ُدِبَع َلاَثْغا امّلكأ سا# ل

 تبلط اذإو ءاهتدجو رمخلا تبلط اذإ :ديري .رمخلا يل غوسي سيلف .ينع ديعب يبيبحو «بيبحلا
 اذإو ءدجملا هدنع بلقلا بيبح : ينج نب حتفلا وبأ لاقو .هتبحأو هلهأ ىلإ قوشتي مدجأ مل يبيبح

 . مهنع هدعبل .هلهأ سفنلا بيبحب ىنع نوكي نأ زوجيو .يلاعملا دقف ءرمخلا برشب لغاشت
 مث ءاهلاوحأو ايندلا لزاونو ,رهدلا فيراصت نم هيقل ام رعاشلا وكشي .ايندلا ىلع دئاع ريمضلا :اهبجعأ )١(

 نأ ديري  هيلإ هعاطقناو ًاروفاك هعاجتنا ينعي .هوكشأ امب دوسحم ينأ اهنم هتيقل ام بجعأو :لوقي
 اذهو .هلخبو روفاك نم ىقلي امب كاب وه : يأ ؛هئاكبو هتاكش ةلع وهو ءروفاك ىلع هنودسحي ءارعشلا

 ءهيكبي ام ىلع لقاعلا دسحي لهاجلاف .ءالهجلا ينمتل دض ءالقعلا راصبتسا :ميكحلا لوق نم ذوخأم
 .اهيلع لهاجلا هدسحي اهنم لقاعلا يكبي يتلا لاحلاف

 نم يننإ :لوقي .لاملا :ءارثلاو . ينغلا : يرثملاو .ةحارلا نم :حورأو .زييمتلا ىلع ًاديو ًانزاخ بصن (1)
 ديعاوم يه امنإ يلاومأ نأل ؛لاملا ظفح بعت نم ةحار يف يديو ينزاخ نكلو .ءارثلا يوذ ءاينغألا
 هكلَم نمل ىنغ ال : ميكحلا لوق نم اذهو .ينزاخو يدي ىلإ اهظفحل جاتحت ال لاومأ يهو ءروفاك

 . ينامألا هيلع تلوتساو .عمطلا
 يأ :رشلا نع ًانالف تددح :لوقت ,عونمم :دودحمو .هيلإ ناسحإلا وهو . فيضلا ىرق :ىرقلا (9)

 . مهنع ليحرلا نم هنوئكمي الو .مهفيض ىلإ نونسحي الو «نودعي اميف نوباذك مهنأ :ديري .هتعنم

 داوجآلا نإف .دوهعملا فالخ ىلع لاملاب نودوجي الو .ديعاوملاب نودوجي امنإ نيباذكلا ءالؤه نإ :لوقي (4)

 . مهدوج ناك الو اوناك ال :لاقف مهيلع اعد مث .ءاطعلاب مهدوج امنإ

 توملا دارأ اذإ ثيحب ءأمؤلو ةّسخ ةراذقلاو نتنلا نم مهحاورأ نأ : يأ ءمهسوفن رذقتسي توملا :لوقي (5)

 . ةفيجلاب لعفي امك دوعب اهلوانتي امنإو هديب اهرشابي مل اهضبق

 تعرصم كلمي هلالقتساو هايإ هلتقو ديشخإلاب روفاك هلعف ام ىلإ ريشي . ةلفغ ىلع هذحخاو .ةليغ هلتق : هلاتغا 030

 "هه



 «ةوبْعم ُدِبَعلاو ٌدَبْعَتْسُم ٌرُحلاف اهب َنيِقبآلا ٌمامإ ّيِصَخلا ٌراَض
 7 لا ىف امو نمش دف.١ ,اكهلانعت ع ويعم روي ظارت تئاج

 ُدوْلوَمرَحلا بايب يف هنأ ول 2 أب حِلاَص م ص 6 يضر 5 >7 7 م76 ها < 1 9 مر د ماه مع م# هن
 ةيكانُم ٌساَجْنألّديِعلا نإ ٌهَعَماَصَعلاو الإ َدْبَعلا رَئْمَت ال 0 000 "7 7 "ع 000 00 2 همج أو

 4ةيطرل عمه شد ساهم مم هذ 5 ع ٍ ل ع 95 1

 دومحم وهو بلك هيف يإ ٌُءيسي رمز ىلإ قب ين 75 ا[ تنك ام

 يعم م عم مي عاما م 7 ا 2 8  ةهر م

 لي ٍءاضيبلا ىبا لثم نأو اودقف دف سانلا نأ تمه موت الو

 .هوعاطأو هل اوداقناو .مهيلع اهولهأ هكلمو ءرصم يف هرمأ دهم هديس ءوس دبع كلهأ املكأ :لوقي .دعب -

 . اذكه رمألا نوكي نأ يغبني ال يأ :راكنإ ماهفتسا اذهو

 هكسمأ هديس نم بره دبع لك نإ :لوقي .عاطم :دوبعمو .للذم :دبعتسمو .هديس نم براهلا :قبآلا )١(
 .نيقبآلا مامإ وهف .هديس يلع درمتلاو ةنايخءلا يف هلثم هنأل هيلإ نسحأو هدنع روفاك

 عمج «ةلمهملا ءاطلاب ريطاونلا :ىوريو .لخنلاو مركلا ظفحي يذلا وهو ءرظانلا عمج :ريظاونلا (1)
 دارملاو .ةيبرع ةمجعملا ءاطلاو «ةيطبن يه امنإ «ةيبرع ريغ ةلمهملا ءاطلاب ريطاونلا :لاقيو .روطانلا

 :نالف مشيو .لاومألا :ديقانعلابو .اهلاذرأو اهديبع :اهبئاعثب دارملاو .اهفارشأو اهتاداس :رصم ريطاونب

 لاومأ يف اوثاع ىتح اهلاذرأ نع رصم تاداس تلفغ دقل :لوقي .لكألا ةرثك نم لقثو ةمخت هتذخأ

 مهنأو .لاومألا نم مهيديأ نيب ام ةرثك ديري :ديقانعلا ىنفت امو :لاق مث .عبشلا قوف اولكأو «سانلا

 .ديزملا نوبلطي نوكفني الف «هريغ مهل ّدج ًاثيش اوبهن املك
 هل سيلف دولا هل رهظأ نإو ًاروفاك نأ :ديري .قالخألا نم امهنيب ام دعبل .دبعلا يخاؤي ال :رحلا : ىنعملا (1)

 .صلخم فاصم
 الإ كل حلصي الو ءناسحإلا هعم لمعي ال دبعلا :لوقي .ريخلا ليلق رهو ءدوكنملا عمج :ديكانملا (؟)

 حلي رحلا» :راشب لوق نم اذهو .ناسحإلا ىلع ال ناوهلا ىلع الإ ءيجي الف .هقلخ ءوسل برضلاب
 : ةسامحلا تايبأ نم لَدبَع نب مكحلا لاقو .باعيو مالي رحلا نأ يأ .«دبعلل اًصَعلاو

 اَبِهَر اذإ اإل ًايهش َكيِفري الو ةالّغلا ُبُلَظي ال ٌدبعلاو
 اًيرض اذإ الل ًايْشم ٌنِسْحُي ال رهظلا عُقَوُملا رمجلا لع

 .ةبادلا رهظ يف نوكي يذلا حرجللا وهو «ربدلا راثآ هب يذلا :رهظلا مقوملا

 يب أزهي ىنعم ىلع يب ءيسي نوكي نأ زوجيو .هيلإ ءاسأو هب ءاسأ :لاقيو . يسفن بسحأ يأ : ينبسحأ (5)

 نمز ىلإ يب دتمي ىلجأ نظأ تنك ام :لوقي .ظفللا ىلع ال . ىنعملا ىلع ءابلاب هادعف «٠ ينم رخسيو
 .ىوكشلا رهظأ نأ عيطتسأ الو .هدمحو هحدم ىلإ ًارطضم كلذ عم ينارأو .ةقيلخلا رش هيف ّيلإ ءيسي

 نأ الو ءاهءاش نمل دالبلا تلخخ ىتح اودقف ماركلا نأ مهوتأ ملو :لوقي .هنم ةيرخس ءاضيبلا يبأب هانك (1)

 .رصم شرع ىلع هتيأر ىتح دوجوم اذه لثم
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 011 يدع طيراشتلا زن ةقيظطت ةرفشم توقثتلا دَوْنآلا اذ نأ
 0 ودلا ميَظَع َلاقُي يكل ينُكِسمُيو يداَز نم لكاي ٌداعْوَج
 6 ف 2 د ٌماَصضَعْسُمَل هل“ يقر نات دما 1
 02 ٌةَيِرْهَملا قل اهينيل اهلباق ٌمُلْيَو ةطحناهمُلُيَو
 5 ة ّلُذلا َدْنِع َةّهَملا نإ ةيراتت توملا مط ذل اهَّدْنِعَو
 © ُهْؤابآ ْمأ ضيبلا ةقرفا. -ةمرشكت ّيِصخملا ٌدوْسألا َلَع ي

 ١ ” ٍنْيَسْلَقلاِب ىهو هرذق مأ ةَيفاَذ ساحنلا دي يف د مأ اع مم 3 .٠

 ينوطعم ءاعجسو «نابحتلا : ديطعرلاو. :هنلب مافطي نساثلا مافي يذلا رهو ةطررفعلا صج :طيراتخعلا (1)
 .ريعبلا ةفش  لصألا يف -رفشملاو «مامزلل بقثي يذلا ريعبلاب هرفاشم مظع يف هل ًاهيبشت رفشملا
 هنوعيطي هلوح نيذلا لاذنألا ماثللا ءالؤه يوغتسي رفاشملا ميظعلا دوسألا نأ تمهوت الو :لوقي

 اوراص دق مهنأو .هايإ مهتعاط ىلع مهعيرقت ديداعرلا طيراضعلاب مهفصوب : ديري .هيأر نع نوردصيو
 . كلذك ةعاطلا هذهب

 نأ :امهدحأ :ناهجو هل : يداز نم لكأي هلوقو .ءيشب هسفن وخست ال همؤلل هنأ ىنعم ىلع عوجلاب هفصو )١(
 قفنيو ءهدنع هلام صلاخت نم لكأي ناك يبنتملا نأ :رحخآلاو .اهنع هئفاكي ملو فاطلأو ايادهب هاتأ يبنتملا
 نم هعنمو ءائيش هيلإ ثعبي مل نيح هداز لكأي هنأكف «لاحترالا نم هعنمي وهو ؛هلمح امم هسفن ىلع
 هذحأ مث همدختو هئاملغ نم ًائيش هل عمج دق روفاك : يأ ,دوسألا ناك : :تيبلا ينعم يف ليقو . بلطلا

 ميظع هنإ :سانلا لوقيف هاّيإ يدصقب لمجتي يك هدنع ينكسمي وه :لوقي .ًائيش هطعي ملو .هسفئل

 .ًاحدام يبنتملا هدصقي ردقلا
 وهو .ميضلا هلان دق يذلا : ماضتسملاو .هداؤف يف ءاد هباصأ يذلا ًاضيأ وهو ءهل داؤف ال يذلا :دوؤفملا (1)

 هلعجو . يصخ هنأل «لاجرلا تافص هنادقفل ةمأ دوسألا لعج .نوزحم :نيعلا نيخسو . . ملظلاو لذلا

 .ضيرعت اذهو ءهنطب مظعل ىلبح
 .ءلصألا ىلع رسكت ماللاو «ةزمهلا تفذح مث .اهمأل يو :اهلصأو .بجعتلا دنع لاقت ةملك :اهمليو (5)

 :ةيرهملاو .نأشلاو رمألا :ةطخلاو .زييمتلا ىلع اهدعب ام بصنيو ءاهتكرح فذح ىلع مضتو

 .قانعألاو روهظلا لاوطلا :دوقلاو .لبإلا هيلإ بسنت ةعاضق نم نظب «ناديح نب ةرهم ىلإ ةبوسنملا

 .اهلثم نم رارفلل لبالا تقلخ امنإو ءاهلبقي نم بجعأ امو «لاحلا هذه بجعأ ام :لوقي
 ىلع لوزتلاو دوسألا ةعاط  لاحلا هذه دنع :لوقي ءرمخلاو .دمج اذإ ركسلا بصق ةراصع :ديدنقلا (0)

 .اذيذل هدجو : ءيشلا ذو .لذلا كلذ نم رسيأ توملا نأل ؛توملا معط ذلتسي همكح

 نم :لوقي .ديصألا درفملاو .ءايربكلا ووذ كولملا :ديصلاو  ضارعألا ضيب ؛ يأ . ماركلا : انه ضيبلا )

 .كلملا يف ةقارع هل تسيل ؟ءامظعلا كولملا هئابآ نم مأ « ماركلا هموق نمأ ؟ةمركم دوسألا اذهل نيأ

 . هيف ليحد وه امنإ
 ح :نيسلفلابو .لاح :ةيمادو .اهب لماعتي ساحنلا نم ةبورضم ةعطق :سلفلاو .قيقرلا عايب : ساخنلا (9)

 ؟ها/



 (1١ 58 ىدوءا هام وا 6 ِه 40
 ١ ُدِيِنفَت ٍرْذَعْلآ 901 مو لك يف ةرذعمب ريفي ةيوك ماثللا ىلوأ

 0 رشا ُةيِضِحلا فيكف ليمجملا نع ةَّرجاع ٌضيبلا َلوحُفلا نأ َكاَذَو
 . 45 -9/7 يربكعلا ءاقبلا أل ينتملا بيلقلا نأ ةاويس ريكس

 ..158- "7 يقوقربلا ن نمحرلا دبعل يبنتملا ناويد حرش -

 بطاخي("' ينادمحلا سارف يبأل ةديصق 5

 «؟”ةحئان ةيكاب ةمامح اهيف
 (ليوطلا نم)

 ؟يلاحب َنيِرُعشَت ْلَه ءاَنَراَجاَيأ :ٌةَمامح يِبْرَقِب ْتَحاَن ْدَقَو َلوُقأ
 هيلع ديز نإ «نمثب ىرتشا كولمم هنإ :لوقي .ناتغل  اهمضو «لاذلا را .دودرمب قلعتم ح

 .هنأشل ريقحتلا يف ةياغ اذهو . هرظنم حبقو, .هقلخ ءوسو .هتسخل رت رتشي مل نيسلف ردق

 نأب ماثللا ىلوأ وه :لوقي .ريقحتلا :دارملاو روفاك ريغصت :ريفيوكو . يأرلا فيعضتو موللا :دينفتلا )١(
 ىلع خيبوتو .ءاجهو هل مول رذعلا اذهو . مراكملا نع هزجعو هردق ةسحخو هلصأ ثبخل همؤل ىلع رذعي
 . يلاتلا تيبلا يف هرذعب حرص دقو . ةقيقحلا

 عارصملا يف ضّرع هنإ :لاقي !؟ماثللا هيلع ردقي فيكف «ليمجلا لعف نع نوزجاع ماركلا نإ : لوقي (1)
 .ةلودلا فيس دصقيو .كولملا نم هريغب لوألا

 بحاص -ةلودلا رصان مع نبا «ينادمحلا نودمح نب نادمح- نب ديعس نب ثراحلا وه :سارف وبأ (؟)
 ابدأ هرصع سمشو «هرهد درف سارف وبأ ناكو .نادمح ينبا _ بلح بحاص ةلودلا فيسو - لصوملا
 «ةدوحللاو نسحلا نيب رئاس ,روهشم هرعشو .ةعاجشو ةيسورفو .ةعاربو ةغالبو ادجمو ًامركو الضفو
 كلمب رعشلا ءيدب :لوقي دابع نب بحاصلا ناكو «ةوالحلاو ةماخفلاو ةبوذعلاو «ةلازحجلاو ةلوهسلاو
 .هبناج ىماحتيو ءزيربتلاو مدقتلاب هل دهشي يبنتملا ناكو . .سارف ايأو ءسيقلا أرما ينعي ءكلمب متخو
 ًالافغإ ال .ًالالجإو هل ًابيهت نادمح لآ نم هنود نم حدمو «هحدمي مل امنإو ..هتارابمل يربني الف
 يف هبحصتسيو .هموق رئاس ىلع ماركإلاب هزيميو «هئساحمب بجعي ةلودلا فيس ناكو . الالخخإو
 ءأجبنم نكسي ناكف .اهلامعأو نارحو (تارفلاو بلح نيب) اجبت هدلق . هلامعأ يف هفلختسيو .هتاوزغ

 يقب ءمهس ةنانمأ دق حيرج وهو عئاقولا ضعب يف ءمورلا يدي يف ذأريسأ عقو ٠ . ماشلا دالب يف لقئتيو
 هادفو ءم 405 /ه "58 ةنس يف كلذو ةينيطنطسق ىلإ اهنم مث ءةنشرخ ىلإ هتلقنو .هذخنف يف هلصن
 ةنس دلو .تايمورلاب تفرع ل يف هلو 1 ةنس يف ةلودلا فيس

 6/١"1-88. رهدلا ةميتي : يف هتمجرت رظنا .م ة58/له ؟"ها/ ةنس ًاليتق تامو م11
 . 166/1 مالعألاو . ه.١ ا 4 1945/1١. ةدمعلاو . 55 58/١ نايعألا تايفوو

 هذه نإف ظحالت امكو ءاهبطاخي لاقف ةرجش ىلع حونت .رسألا يف وهو (ةمامح عمس رعاشلا نإ لاقي()
 .فعضلاب روعشلا بناج ىلإ «ةبحألاو لهألاو نطولا ىلإ نينحلاو «ةبرغلاب روعشلا نع ربعت ةديصقلا
 .فورظلا هذه لك مغر سأيي ملو ملستسي مل هنكل
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 ىَوَنلا ٌةقراط ِتقُّذ ام !ىَوَهلا َذاَعَم
 ُمِداَوَق ٍداؤُفلا َنوُرُحَم لمت

 ” م يب هس

 ايم لا

 ٌةَلقُم عمّدلاب ِكنم ىلؤأ تنك دق

 ©0! لابي ٌموُمُهلا ِكنم ثّرطَح الو
 ©9؟ لاَ ٍةَفاَسَملا يئان ِنّصُع ىلَع
 0 لاقت وسهلا كتئيافأ للاخت
 الاب ُبَّذَعُي مسج يف ُدْدَرَن

 5 لا ول
 "0! لاَغ ِثِداَوَحلا يف يِعَْد نكَلَو

 . 778 ص ؛.ينادمحلا سارف يبأ ناويد -

 ١6- 5رسألا يف اهمظن سارف يبأل ةديصق ©

 هتايمور نم يهو

 ٌرْبصلا َكَتَميِش عمّدلا ّيِصَع َكاَرأ
 ةَعْوَل ّيدنِعو ءٌقاَتْسُم انأ .ءىلب
 ىَوَهْلا دي ٌتطَسَب يناوُضأ ُلِيَللا اذإ
 يِحِناَوَج نيب ٌرانلا ٌءيِضَن ٌداكت

 (ليوطلا نم)

 ؟ٌرمأ الو َكِيَلَع ٌيِهَن ىَوَهْلِل اَمأ
 اًرِس هَل ٌعذُي ال يلثه ُنِكَلَو
 «0بكلا هقئالخ نم ًاعْئَد تللْذَأَو
 60 ُِفلاَو ٌةَبابَّصلا اَهَتَكْذأ ىه اذإ

 . هظفحأو كنم ىوهلا مصعأ يأ :ىوهلا ذاعم :هلوقو .اجلملا :ذاعملا(١)

 .دعبلا : يانلاو .تاشير رشع اهنإ ليق .رئاطلا حانج يف شيرلا رابك يهو .ةمداقلا عمج : مداوقلا )١(
 .اهايإ همساقتو مومهلا هكراشت ةمامحلا لعج (1)

 .نزولا ةماقإو «فيفختلل ءاتلا تفذح ءددرتت اهلصأ :ددرت (5)

 نوزحملاو .قيلطلاو روسأملا نيبو .,بدنلاو توكسلاو . ءاكيلاو كحضلا : نيب قابط تيبلا يف (0)

 . يلاسلاو

 .نيعلا :ةلقملاو“ . قحأ : ىلوأ (1)
 ىلعو ةبساتم وأ ًاثعاب اهنم يأل دجن الو .هتايمور ىدحإ يهو .رسألا يف وهو ةديصقلا هذه رعاشلا مظن (0)

 اهنم ا ذو عهتبي يف هربص نع ربعت «هتعاجشو هتوق نع ربعتو . يسفنلا هعقاو لثمت اهنإف لاح ّلك

 . .هتعولو هباذعو .هتزعو هئابإ ركذب هتديصق أدبيو . .ةيرحلا يف هلمأ
 .هتافص نم : هقئالخ نمو . ينفعضأ : يناوضأ (4)
 مظع ىلع للدي انهو .قوشلا :ةبابصلاو .اهتلعشأ :اهتكذأو .بئارتلا تحت عولضلا لئاوأ : حناوجلا (9)

 .قوشلا



 ُهَنوُك تْوَمَلاَو ٠ لولب يتلْلَعُم

 اَنَنْيَب َةْنَوَملا ِتْعيَضَو كظِفَح

 تئحَضص لإ ماسيألا هله امو

 ةَناَغ يلا يف َنيداغلا ّنِم يسفتب

 يل ّنِإو يف َنيِشاَولا ىلإ عون

 يننأل ءَنوُرِضاَح يلهو .ُتْوَنَب
 ْمُهنِإَو ِكاَرَه يف يمْوَق ُتْبَراَحَ
 نكي ْمَّلَو ةلشولا َلاَقاَم ُكَي نِإف
 ّةَّلَّذَم ِءاَقَّولا ضعَب يفَو ُتيَقَ

 ؛ءاَهَّزِفَتْسَي اًبّصلا ُناَعْيَرَو روق

 يا يهو ؟َتنأ نم : يناس

 : ىَوملا هل ًءاَشَو ثءاش امك ٌتلقُف

 «يتنعت ْمَل ٍتْئِشَوَل :اهل تلق
 ءاندعب ٌرهّدلا كب ىَرْرأ دَقَل :ْتَلاَقَ
 ْكَّلسُم ءِكالوَل ِناَّرحألل ناك اَمَو

2 

 5 مم . - يوم 0

 . ىغولا ىدل لزعي يبحص امو ترسا

 «0اهطقلا َلَّزَن الف ًانآْمَظ ثم اذإ

 ْرْذْعلا كل ِةافَولا ضعّب نم ءَنسحأَو
 ”رْشَب ءاهبتاك ُتَك ْنِم ءاهِفّرخأل
 رد امي تلا الز نق
 رو ةَيِشاَو لك ْنَع ءاهب ًانذال
 (9 ٌءْمَك ءاهلهأ نم تسل اراد نأ ىَرأ

 َرمَحْلاَو ُءاَملا ءِكَبَُح الوَل ءَياَيِإَو

 رُّكلا َدَيَغ ام ّداسبإلا يهب دف
 «هدُدَعلا اهتميِش ّيَحلا يف ٍةَناَسْنإ

 0لا نرا انك :انابخا هزات

 ؟ركذ ٍهِلاَح ىلَع يلثي نقب ْلَمَو
 م هن ؟ْمُهِيا :ْتلاق !ِكلِيِتَق

 ©0اًربخ يب كدْبِعَو ينَع يلأست ْمَلو
 ٌرهَدلا ال تنأ لب هللا َذداعَم :ٌتلَقَف

 رسج ىلبلل ىَّوَهلا نِكل ؛بْلقلا ىلإ
6# 

 كنزا مهام # ٌةء

 رمغهبرالو ُرِهَم يِسَرْف الو

 )١( هنامرح ىلع للذي انهو . ءاقللا :لصرلاو . يتحمطم : يتللعم .

 .وحملا :رشبلاب دارأو .ساطرقلا وأ باتكلا يهو ؛ةفيحصلا عمج : فئاحصلا (؟)

 ) )5:تعضو هلك هنيئي نيعذرا كلقلا :هنذأ ترقو .نيدساحلا :نيشاولاو .بذكت يأ ءاّرس ليمت : :غورت

 .ةيلاخلا :رفقلا (5)

 .هتبيبح فصوب أدبي (0)

 ايع لا

 يأ :نرأ رهم :لاقيو حرمت :نرأتو .اهفختسي :اهزفتسيو .هلوأ :ابصلا ناعيرو .روقو يه يأ :روقو (7) .

 .طيشن حرم

 .باذعلاو ةقشملا هيف أرمأ يبلطت مل : يتنعتت مل (9)
 هنأ يأ :رمغ هيرب دارأو .برجم هسرف يأ :رهم يسرف الو , ةعم حالس ال نم :لزعأ دحاولا :لزعلا (8)

 .لاتقلا يف هتكنحو هتربخ ىلع للدي انهو ,كراعملا ضوخب دهعلا ثيدح سيل

 الملا



 ٍءىرما ىلع ًءاضقلا مح اذإ ْنِكْلَو
 ؟ىَدّرلا وأ ٌراَرِفلا ناجل لاَقَو

 ءييِعَي الاَمِل يِضْنَأ ينْنِكْلَ
 ؛ىدّرلاب ةَمالَّسلا تعب :يل َنولوقُي

 ٌةَعاَس ُتْوَملا ينَع ىَفاَجَتَي ْلَمَو
 ٌمركذ كل الَع ام ُرّيخاف ٍ؛ٌتْوَملا َوُه

 ()ٌرَْي الو ءهيقي ري هَل يَ
 مم امُهالحأ ٍ؛ِناَرُمأ اَمُه :تلقف
 <40 ىفعغ8خ ل ع

 رسشألا ايه د نيرمأ نم كيسحو

 رم لاتت ام ءهللاو امم :تلقف

 ©0؟دَضلاَو ٌرسألا ينَع ىَفاَجت ام اّذِإ
 ريم ه2

 ركذتلا يبيح ام ٌناسنإلا تمي ملف

 د د6

 اتننإت ؛يبايث اُلَخ ْنأ نوي

 هُلْضَن ّقَدَْلا ُمهيف ٍفْيَس ِْفاَقَ 5
 مدح ُذ ّدَج اذإ يمْوُق ينركُذيَس

 هَنوُفِرْعَي يذلا ٌنعطلاَق ٌتْشِع ْنِإف
 سام مج يي

 تينمدن-ال ٌناَسْنإلاَف ثف ْنِإَو

 ءهب اًوُفتكا ثددس ام يِرِيَغ ّدَّس ْوَلَو

 ءانندسع طمرتت ال يانا قو
 ءاتُسوُفَن يلاَعَملا يف اَنيَلَع ُنوُهَ

 .لزنو يضق يأ :ءاضقلا مح )١(

 .ىذألا :رضلاو .دعابتي : ىفاجتي )١(

 )مي هم

 ربخخ زاك نم ءٌباَيي ْيلَع

 رّدصلا طخ مهيف حمر ٌباقعأَو

 (923ٍبلا دقتفُي ٍءاَملَظلا ٍةَلّيللا يفَو

 «"0قّشلا ٌرعَضلاَو نيفيبلا و انقلا فلتر
 ٌرمعلا مَسَفْناَو .مايألا ِتَلاَظط ْنِإَو

 «ههرْفصلا َقْمَت ْوَل ٌربتلا ولْغُي ناك امو
 ("ربقلا يأ َنيمّلاعلا َنوُد ٌردَّصلا ان

 درهما اهلي ْمَل ةانسحلا بط ْنَمو
 -151١. ١١ا/ ص .ينادمحلا سارف يبأ ناويد

 ءاقبإب هيلع اوُنم دقو ءرسألا يف عقو دق سارف وبأ ناك نيح يف «ًادحأ رسأت مل اهنا تعدا مورلا نإ :لاقي (")

 مل هنأل هرخفي انه وهو ,مهؤامد يه هبايث تبضخ يتلا ءامدلا نأب مهبيجيف «هحالسو هسرفو « هيلع هبايث

 .لاتقلا يف ةوقلاو ةعاجشلا نع ةيانك انهو .بيصأ نأ دعب الإ رسألا يقف عقي

 نأل كلذ يف بجع الو «هنودجي الف هنوبلطيو «مهيلع بوطخلا دادتشا دنع هنوركذيس هموق نإ :لوقي (5)

 . ينمض هيبشت تيبلا يفف . مالظلا دادتشا دنع بلطيو دقتفي ردبلا
 .ةعيرسلا ءارقشلا لويخلا :رقشلا رمضلاو .ةداحلا فويسلا : ضيبلاو .حامرلا :انقلا (5)
 . ضعب ىلع سانلا ضعب ةميق ومس نع ةيانك انهو .رفصألا ساحنلا :رفصلاو .بهذلا :ربتلا (5)
 . هنود توملا وأ العلا راثيإ ىلع للدي انهو (1)
 .لثم اذه (8)



 يضرلا فيرشلل ةديصق -

 هلئاَمَخ يف ىَعرت ٍناَبلا ةّيبظ اي
 ييِراشل لد ُكَدْنِع عاملا

 ٌةَحئاَر رْوْعَلا حاير ْنِم ان َتَبْه

 ٌبَّرَط اَنّرَه ام اذإ ءاتيتثا ّمث
 مْلَس يذيب ٍهيِماَرَو باصأ مهم

 يب تيفو ام يدنع كِيِنيِعل ٌدَعَو

 رجلا سرها 4 ام ِكُفاَسِل ْثَكَع

 كك تان نك يبلقل ميل تنأ

 ءاهّركذأ تسل 3 د ُنِئاَتَ يدنع

 َتبِرَش ام ٍفيخلا يلايّلَو ّىنم ىَقَس

 )22 "فن

 (طيسبلا نم) كرخلا يف

 ©0ِكاَعَرَم تلقلا نأ ْمْوّيلا ِكنهَيل
 يكاَبلا يعّمدُم الإ ِكيِوْرَي َسيَّلو
 ة , اهاَنفَرَع ٍداَقرلا دعب

 ِكاَرْكِذِب اَنلَلَعَت ءلاحّرلا ىلع
 ذولا تدعلا دنقل :(قاّرفلاب نت
 كاني يني َتَيَذَك ام ع اي

 © يكاجلل ٌلْضَملا ٌناَكف ٍءاَقَللا َمْوَي

 ؟”0ِكالتق ٍءاّمسأ نم ِكْنَع ىوط امي
 ِكالخأَو يبأَف يف ٍكّرَمآاَمْف
 ِكاَفاهّتغلَب ْدَمَل ُبيقّرلا الْوَل
 ”"كلاَيَحَواَماَيَحَو ماَمَقلا َنِب

 ةنس دلو .يوسوملا ينيسحلا يولعلا يضرلا «نسحلا وبأ ىسوم نب نيسحلا نب دمحم وه )١(

 .نامزلا ءانبأ عدبأ ناكو «ليلقب نيئس رشعلا زواج نأ دعب رعشلا لوقي أدتبا .دادغبب م١507 /ه 4

 نم ظحو ءرهاب لضفو .رهاظ بدأب ,فينملا هريخفمو فيرشلا هلصأ عم ىلحتي .قارعلا ةداس بجنأو

 هيلع علخخو هدلاو ةايح يف فقارشألا ةباقن هيلإ تهتنا .نييبلاطلا”رعشأ وه مث «رفاو نساحملا عيمج

 روص نم ًاريثك هرعشب روص .مهحدمف ,مهنم ءافلخلا هبرق .ه 7*4" ةئس ديلقتلا هل دلجو «داوسلاب

 نم نسحلا :اهنم بتك ةدغ هلو .نيدلجم يف عوبطم رعش ناويد هل . . يرجهلا عبارلا نرقلا يف ْذ ةايحلا

 .دادغبب م٠٠ ١5 /ه 4٠5 ةئس يفوت .نآرقلا زاجمو .ةيوبنلا تازاجملاو 0 ا

 .59/5 مالعألاو . 4١4/4 47١ نايعألا تايفوو . 161 - ١71/1 رهدلا ةميتي را قفل

 .تايزاجحلا قحاول نم يهو ,م ٠١٠١ 4/ه 780 ةنس مرحملا يف ةديصقلا هذه رعاشلا مظن (؟)

 ةفتلملا راجشألا يهو «ةليمخلا عمج :لئامخلاو .ءاسنلا هناصغأب هبشت ةيدابلا راجشأ نم رجش :نابلا

 .قاروألا ةمعانلا ,ناصغألا

 :ةحئارو نيس اناا لدا لع او فرم زاجحلا لايجو دجن نع ةضفخنملا دالبلا :روغلا

 .ةبيطلا ةحئارلا :ايرلاو .ءاسملا حير
 .ةكم برق ءزاجحلاب عضوم : ملس يذب (5)

 .ضايبلا صلاخلا يبظلا : ميرلا )20

 . فئاطلا برق زاجحلاب عضوم : عزجلا ()
 .زاجحلاب عضوم :فيخلاو .ءارح راغ اهبرقو ,رامجلا ىمرم اهيف .تافرعو ةكم نم ةبيرق ةدلب : ىنم (م)

 اهف



 تار عمر 7 2 - 2 5 2 #8 ىل ا

 يكاّشلاَو وُكْشَملا ُممَتجَيو هاني  ءُهَلِطامَو نيد يذ لك يقتاَي ذإ

 (2كآلإ بلقلا ُميِرْغ هيف ناك ام لا ب ىلع ساشا اد

 0 اًَوهَي َبلقلا نأ َنِيّبلا َمَلَع ْنَم .ىوه ِكلاَوس ْعبَتت مل ُنيْعلا كب تَماه

 ا تيداف "3 0 ىلتق دمك 6_1 ٍتيبحأ | ام 0 اَنَد 3 تح

 ” كابياَطَم هيف تّدَحَو ىئرم ىَلَع ع 00 ٌةَفَقَو اًَذَّبَحَو

 3 يكارش ءا ثلا امل ؛  ميمغلا موي يدَدَع نم ٌءادوسلا ُةَمّللا تناك ول

 . ل4١ ٠١1/7 يضرلا فيرشلا ناويد -

 (40 هئارآ صضعب نمضتنت (0يرعملا ءالعلا يبآل ةديصق ١7

 (ليوطلا نم)

 .تنأ آلإ يأ :كالإو .ريسي :وطعيو .ةعامجلا :برسلا )١(
 .قارفلا :نيبلاو .قوشلاو دجولا ةدش نم مايهلا نم :ثماه (1)

 ضرملاو نزحلاو مغلا :دمكلاو .ءادفلا نم :تيداف (1)
 وأ تّبه : حبرلا تحفنو .هتحئار ترشتنا :بيطلا حفن :لوقت .ةحئارلاو حيرلاو ةمسنلا يأ :ةحفنلا (4)

 ءمفلا مدقم نانسأ يهو :ايانثلاو .اهباضر وأ اهقير :دوصقملاو .ءاملا نم ليلقلا :ةفطنلاو .تمسن
 . لفسأ نم ناتنثو قوف نم ناتنث

 .اهمئاوقب يمرت تراصو تعرسأ :تدخوو «نيللا يدنلا بارتلا يأ : ىرث (0)

 «دادعتسالا ّدُعلا عمج :ددعلاو .نذألا ةمحش زواجملا رعشلا يهو ءمامللاو ممللا عمجلا : ةمللا (1)

 كّرّشلا عمج : كارشألاو . صلخت : لفأو . كلذ وحنو حالسو لام نم رهدلا ثداوحل هتددعأ ام : : يأ

 .ديصلا لئابح يهو

 ةرعم يف م 417/ ه 78 ةنس دلو .فوسليف رعاش ,يرعملا يخونتلا ناميلس نب هللا دبع نب دمحأ وه (1)
 ريبخلا لاقو .هرمع نم ةعبارلا ةنسلا يف يمعف ًاريغص يردجلاب بيصأ « مسجلا فيحن ناك .نامعنلا

 ًٌاروهشم حبصأ ىتح ٠ . ماشلاو بلح ءاملع ىلع مث .هلهأو هيبأ ىلع سرد .ةنس ةرشع ىدحإ نبا وهو

 امكو .رهشأ ةعبسو ةنس اهب ثكمو ءاهئاسؤرو اهئاملعب كانه ىقتلاو .ه 794 ةئس دادغب ىلإ لحرف

 رسم | نيهإل هسفن ىمس دقو .هنم جرخي ملو هلزنم ىلإ عجرو اهرجهف هل قرت مل ةايحلا نأ ودبي

 جرخي امو .حور يذ ّلك لكأ نع عنتما دقو .ةيؤرلا نع هرصب سبحو «لزنملا يف هسفن سبح : ينعي
 فرعي وهف :ةعيتاولا هتفاقث ىلع لدتو ,همجعم يف توقاي هل اهاور «ةريثك ًابتك هتايح لالخ فلأ .هنم

 يف يفوت . هتاذب ًامئاق املاع نوكي داكيو «ةيدنهلاو ةيسرافلاو ةينانويلاب ةب ةفرعم هلو .تادقتعملاو تانايدلا

 ءابدآلا مجعمو ١١/١ ١-١١5. نايعألا تايفو : : يف هتمجرت رظنا . م١1 6ا//ه 588 ةئس نامعنلا ةرعم

 . ١//151 مالعألاو. يظيلا نسح- حلاص روتكدلل يرعملا ءالعلا يبأ رعش يف نفلاو ركفلاو . 718-171“

 .«ناويحلا لكأ ميرحت» :تايموزللا يف درو امك ةديصقلا هذه ناونع (م١

 انكر



 فلا قيللاو لقملا يع
 ءًاملاظ قاملا جرخأ ام نلكأت الف

 صضيرم توّدغ

 ةيرتنص ثتدارأ تام ضّيبأو

 هزفاوبل وو هناي حم ار
 هَل تركب يذلآ , لحتلا َبّرض دو
 ءاهريغل نوكي يك هتّزرحأ امف

 يتتيلف ءاذه لك ْنِم يدي ُتْمَسَ
 ءارئارسم نوحلدت لسع 4 مز قب
 متيَدعما الهف « يع ىلع تيرس
 مكل امف «لالضلا يعاد مكب َحاصو

 ء مد نم ٌفيَسلا اوُبضْحَ ال اودشرَت نإف

 ءاويبهرت َنيذلا ُبأد ينبجعيو

 .هتايح يف ءانماتم مهنم ٌبيطأو

 ءأدبعت ٌحيسملا ّسفتلا يح انف

 ءةراك وه نم هٍبرّثلا يف ءييُي
 ءًاهيلظتعا رواجي نأ ىقوتُي نمو

 . كمسلاك هريغو م نم يرد ا )0(

 .حئاحّصلا ٍرومألا ءابنأ ٌعمستل

 ©) حئابّذلا ضيرغ نم ًاتوق ْغْبَت الو
 ” حئارّصلا يناوغلا نود ءاهلاضطأل

 .حئابقلا رش ٌملَّظلاف «ٌتعضو امب
 © حئاوف ٍتبن ٍراهزأ ْنم ٌبِساوك
 (© مئانملاو ىدتلل هج الو

 © حئاسملا ِبْيَش َلْبَق «ينأشل ْتْهَب

 ؟حئاب ٌريغ اهب ينكلو .ُتملع
 حئارقلا ٌتايفاص ْمُكَنَرّيع امب

 ©0069 هيئاص َّلك ءْتلّيَخ ام ىلع «متبجأ
 4 حئارجلا رْبَس لايمألا اومزلت الو

 .حئاحشلا سوفنلا دك ْمهلكأ ىوس

 .حئارو ٍداغ نيب ءرلالح ٌةاعُس
 .حئاس ةيشم « ضرألا يف «ىشم نكلو
 9 مئاوٌرلا ٌهيرسك ينبغي مل اذإ
 حئارطلا ٍتاكلاهلا كلت مّْظعاك

 0 هير )0
 .امركت يطعت ام يهو .ةحينملا عمج : حئانملاو . مركلا :ىدنلا (5)

 .بئاوذلا يهو .ةحيسملا عمج : حئاسملا )62(

 . ءايشألا رهاوظ لوعبتت :دارملاو .رطملل تايهتو تقربو تدعر :ءامسلا تليخش (1)

 سوفنلا وأ .عضاوملا 9 حئئارجلاو ' . ح رجلا هب ساقي : يأ «ربسي يذلا وهو «ليملا اهدحاو :لايمألا ع7,

 . حارجلا هنع جتني ام لكو برحلا نع ىهني انهو . ةحيرجلا

 . كلذ هراك وه نم يننفدي ذئنيحو «بصأ مل وأ ةهيرك ةحئارب تبصأ ءاوس تومأس يننأ . يأ 0



 حسئاونلا ٌمادقْلاو يعاونلا ٌراوحن «مهلعفو ءٍسينألا ٍقالخأ رش نمو
 © حئافّصلا َنيب ٌقحلا تيب ٌيقانكسل «ءهريغو ٍقيدَّصلا بنذ نع ٌحّفصأو

 !حئادملا ٍتابذاك يلوبق ٌفيكف 2 ءهقّدِص دنع «ىتفلا حدم يف ُدهزأو

 © مئالطلا اياذّرلا ىدحإ ثدغ نأ ىلإ ءَةَّيِطم ٌجوجّللا ُسْفْنلا ٍتلاز امو

 © حئارضلا ىدحإ تحت ءهيلع حست ًامئامغ نأ َناسنالا ٌعّقْي امو

 © حئاطبلا روبق يف سان ٌسفانل «ءةبغر ءواملا نم برق يف ءناك ولو
 . 731 - ؟١/9486 مزلي ام موزل ,تايموزللا -

 2006 يفنح هيقف ءاثر يف ءالعلا يبآل ةديصق نم - 18

 راسك تربع الو كاني عدت .٠ قفايشتماو ننلع ىف ةنتت نيف

 دا لك يف ريشبلا ٍتوصب س ا

 9 ؟داع ٍدهع ْنم ٌروبقلا ٌنيأف بع حولا دلت [نورعلا يلقب 58
 «واسجألا وهذه نم لإ ضر آلا ُميدأ ٌُنظأ ام َءطولا ٍففحخ

 والو .كانكلا ا ناوجلا د . .نيوحلا ْمُدَق ْنإوانب ٌميبقو

 ةفز

 نهرودص نهبرض : حئاونلا مادتلاو .ءاردزالل رعاشلا اهلمعتسا ءروثلا راوخ نم ةذوخأم «حايص :راوخ )١(

 .ريقلا :قحلا تيب (1)
 يهو :ةحيلط اهتدحاو : حئالطلاو .ريسلا نم ةييعملا ةلوزهملا ةقانلا يهو «ةيذرلا اهتدحاو :اياذرلا ()

 . ةييعملا

 ةصاخو «برعلا دنع ةفؤرعملا تاداعلا نم يهو ءايقسلا مهاتومل اوعدي نأ سانلا ىلع ركني لب برغتسي (4)

 .ةمحرلا ةباثمب لزنت ايقسلا نا نودقتعيو «ءارعشلا

 عساولا ليسملا يهو .ةحيطبلا عمج : حيئاطبلا (5)
 .رويطلا نم حئاصلا : يداشلا (1)

 . توملاب ربخملا : يعنلا (1)

 . يبحاص اي :حاص (4)

 . عضاوتب ضرألا ىلع رس :ءطولا ففخو . ضرألا هجو : ضرألا ميدأ (9)

 .لذلاو ةناهإلا :ناوهلاو .انيلع بيع :انب حيبق )١١(

 نم



 ًاديوُر ٍءارهلا يف َتْعَطَسآ ٍنِإ ٌرس

 ًارارس ادي زان كنق دخت بر

 نيد اياقب ىلع نيفدو
 نع نوع وك كل اسال
 رابهت' رلاوز ىلع انانقأ مك
 تسع اين ةديشلا باع ف

 اعضأ ٍتوملا ٍةعاس يف ًانْزُ نإ

 (©9دابعلا ٍتافّر ىلع ًالايتخآ ال
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 افلا محازت نم كحاض

 اجلا ٍنامزألا ٍليوط يف

«2 

 ٍدالب ْنِماَسَنآو ليبُف ْنِم
 م يف جلدمل ارانأو

 ٍدايدزز يف بهار نم الإ

 ٍداليسملا رم يسف ٍرورس ف
 1١١-1١6. ص «,دنزلا طقس ناويد حرش

 طوقس يف 27 يدرويبألا رفظملا يبأ ةديصق - 4

 ر 2 .©م98١1/-ه 49١9 ةنس جنرفلا يديأب سدقملا تيب
| 

 (ليوطل 0 سما واو 50 يمل م ل 7 هدي
 مجارملل ةضرعانم قبي ملف ٍمجاوسلا ىئىم اب ٌءامد انجزم

 .ًاربكت :ًالايتخاو .الهم :ًاديورو .فيفختلل لعفلا اذه نم ةلمهملا ءاطلا لبق ءاتلا تفذح :تعطسا )١(
 .ةسكاعتملا :دادضألاو .ربقلا :دحللا (؟)
 .رهدلا وهو ءدبأ عمج :دابآلا (1)

 ءرشبلا :ليبقلاو .ريسلا يف امهب ىدتهُي ,بطقلا نم ًابيرق ءىرغصلا شعن تانب يف نابكوك :نادقرفلا (4)
 .ادهاشو ءارصبأ :اسنآو .سانلا نم ةعامجلا وأ

 .لبللا يف يراسلا : جلدملا (5)

 ةباسن ةيوار «ريهاشملا ءابدألا نم ناك :رفظملا وبأ .يومألا يشرقلا دمحم نب دمحأ نب دمحم وه (1)

 اهنم :ماسقأ ىلإ همسق عوبطم ناويد رعاشللو .باسنألا ملعب سانلا ربخأ نم ناك :لاقي ءًارعاش
 فلتخملا» و «درويبأ خيرات» :اهنم «ةديدع بتك هلو .تايدجولا اهنمو ,تايدجنلا اهنمو «تايقارعلا

 درويبأ يف دلو :لاقي «برعلا باسنأ»و «نف لك يف ءاملعلا تاقبط»و .باسنألا يف «فلتؤملاو

 ' نايعألا”تايفو :هتمجرت رظنا .م1117/ه 50 ةنس ناهبصأ يف ًامومسم تامو .ناسارخب
 1/١-7١. ناويدلاو .71/65 مالعألاو . 7١/7١5760 ةرهازلا موجنلاو .. ::4- 14

 نم رثكأ هب اولتقو «كصنو رهش راصح دعب سدقملا تيب ةثامعترأو نيعستو نيتنثا ةنس يف جترفلا تذحأ (7)

 يف دوهيلا اوعمجو .دهاشملا اومدهو ءداهُزلاو ءداّبْعلاو .ءاملعلا نم ةعامج مهنم ءافلأ نيعبس

 تقلتخاو .نويعلا ىكبأ ًامالك اودروأف .دادغب ىلإ نورفنتسملا دروو .مهيلع اهوقرحأو «ةسينكلا

 . 477 ص .افلخلا خيرات :رظنا .ماشلا نم جنرفلا تنكمتف «ةيقوجلسلا نيطالسلا

 ءيشلا :ةضرعلاو .ةمحرلا :ةمحرملا عمج - :محارملاو . عمدلا ليستو بصت يتلا : موجسلا نيعلا (4)

 . ةمحرلل ضرعي ءيش قبي مل هنأ :ديري . ضرعي يذلا

 صك



 ُهَضيِفُي ٌمْشَد ِءْرَملا حالي ٌرَفَو

 ْمُكَءاَرَو نإ مالسإلا ينّبًاهيإف
 ٍةَطبعَو نْمُأ لِظ يف ةميوؤَنأ
 اهنوفجب َْلِم ُنْيَعلا مات تنك
 هلق يِحْضُي ماشلاب مُكئاوخإو
 مسن ناوهلا مورلا مدر

 0 نمو نع دف هانم م مكو

 انظنا ضيبلا -فوُسلا ثيعب
 ٌةَلْقَو ٍبْرُضلآَو نْعَطلا سالتخآ َنْيَو

 ساه

0 

 . عطاقلا فيسلا , مراصلا عمج : : مراوصلا )ع(

 ريقه م

 (©") مراوّصلاب اهوان ت تش 0 0

 (9 وِسانملاب اًرُدلا َنَقحْلُي عب

 0 7 ةليمخلا ١ راؤنكا 0

 6 نوطب وأ يكاذملا 0

 (9 هلاسُملا َلْعِف ضْفَحلا َلْيَذ َنوُرَجَت
 00و ؟ مصاعملاب اهنش ةايح ئراوت

 وزال ٌتايماد يلاوعلا ٌرَمَسَو

 © هداوقلآ ب بيش ٌناَدْلِولا هَل 9

 ١«( مدان ْنِس اهَّدْعَب عَّرقُي َمَلْسيِل

 ٠ اوذيز :ىنعمي رسم(لعف مسا .ءاهلا نيونتو ةزمهلا رسكب :ًاهيإ (5)
 رفظلاك وه :لبولل مسنملا عمج : : مسانملاو . يلاعألا :ارذلاو . بئاصملاو نحملا : عئاقولاو

 .بقع ىلع ًاسأر مكبلقت : يأ٠ ؛مكلفاسأ مكيلاعأ لعجت عئاقولا نإ : ديري .ريعبلا فخ وه وأ ناسنإلل

 لاحلا نسح :ةطبغلاو ءرهزلا :راونلاو .ءاوهلا يف كلذ هباش ام وأ ةلحنلا وأ رئاطلا ةلوج :ةميوهتلا ()

 .رجشلا ريثكلا عضوملا وأ ,فتلملا ريثكلا رجشلا :لئامخلا ةدحاو ةليمخلاو .ةرسملاو

 : تاوفهلا (:)

 .داسفلاو رورشلا

 ىنعمب .ةيهادلا : يأ ةانهلا عمج «تاونهد :اهلعلو . ةلزلاو ةطلغلاو ةطقسلا ةوفهلا عمج

 تمتئام : : يكذُملا عمج ليخلا نم يكاذملاو . ةريهظلا يف ةحارتسالا وأ مونلا . ةلوليقلا عضوم : :ليقملا )0(

 دقلا عمج : معاشقلاو :ون تاتو

 .برحلا :معشق مأو .دسألا

 :معشقلاو .روسنلا وأ ءاسنلا وأ لاجرلا نم ّنسملا :

 . هئيلو شيعلا ةلوهس :ضفخلاو .ناوهلا مهب قحلتو ءمهيلع ريغت : : مهموست )5(

 . ليثامتلاب نههبشي تالليمجلا ءاسنلا : ىمدلا 7

 ةئسألا نم عطاقلا ٌداحلا .مذهللا عسمج : مذاهللاو . حامرلا : يلاوعلا رمسو .فيسلا دح :ابظلا (8)

 .فويسلاو

 .سوؤرلا تامدقم :انه ديري , مداوقلا تحت يهو هراغص يفاوخلاو « شيرلا رابك

 .اهدئادشو اههراكم : برحلا ةرمغ )٠١(



 طم 1 ١ 0 0 ذايب

 ادعلا ىلإ َنوعِرْضُي ال يتّْمُأ ىرأ

 ىَتّرلا ّنِم ًافْوحن ٌرانلا َنوِبنَتْجَيَو
4 5 

 ىذألاب بيراعألا ديدانص ىضرتا

 ًةَبِمَح اوُدوُدَي ملْذِإ ْمُهَمِيَتَف
 :َ 2. 9 8 اا اي

 ىغولا سمح ذإ رجالا يف اودِهَز نإو
 2 5 م 013 5 91

 ىربلل ميشايخلا كلت تنعذا نْئل

 2 20ج مه مارس عب م 20
 ةحلم ونرت برحلاو مكانوعد

 2# 2 5 9 2 5 75 9 و

 ربو ه

 هله َدْعَب اوبضغت مل متنا نإف

 1 - 2 ل هر 8 ور 02
 )2 ” مجامجل او الطلا يف م

 ©9 ِمِشاَه لآ اي :توصلا ىلعاي ياني
 8 ا ق0 عر

 29 مئاعذلا يهاو نيدلاو ءمهحامر

 مزال ةًيرض ٌراعلا نوبسحي الو
 0 ع هع ,ةعل

 (© مجاعالا ةامك لذ ىلع يضغيو

 2 2 ه2 24 5 5

 مراحملاب ةريغ اونض نيدسلا نع
 75 2 هم عم سطع 6 2

 «* مئانغلا يف ةبغر هوتا الهف
 1 سا مك 0006 ِ
 ©0 مغار عجب الإ رصطم الف

 مِعاشقلا روسنلا ظاحلاي انيلإ
 0ع 3 0 ع 2 2

 ” مهابألا ضَع ٌمورلا اهيلع ليطت
 » مئارحخلاب انئادعا ىلإ انيمر

 .1617/- 1١65/1 يدرويبألا ناويد

 .15١اإل- 1١65/1١ ؟ ةياهنلاو ةيادبلا

 .7717/- 7751/8 برألا ةياهن

 .478- 47 1/ ص .ءافلخلا خيرات

 1784/1١-785. خيراتلا يف لماكلا

 .قانعألا :الطلاو .فيسلا ديري .عطقلا ديدش :بضاق عمج :بضاوقلا )١(
 . ةروئملا ةنيدملا : ةبيطو .نجملا وهو .سرتلا ءارو رتتسملا : نجتسملا ١)

 .فيعضلا : يهاولا ةف]

 .ًاوفع هنع كنسميو ربصي : يضغيو .برعلا :بيراعألاو .عاجسشلا ديسلا :ديدنصلا عمج :ديدانصلا (5)
 .دتشا : ىغولا سمخ (0)

 عطق يذلا : عّدَلا دحاو عدجألا .ريسألا وأ ريعبلا فنأ يف لعجت ةقلح يهو قربلا عمج : ىربلا (1)

 .ههركي ام لعف ىلع هلمحو هلذأ :همغرأ :لوقت .فونألا مُعَرلا عمجلاو «ليلذلا :فنألا مغارو . هفنأ

 .ءاسنلا : مئارحلا (8)



 (9يبويألا نيدلا حالص ةئنهت يف (١>كلملا ءائس نبال ةديصق نم ٠

 . 22نيطح رصنب

 انهن حّبف يأب قرا هسا

 انانف تكاس ذإ كيتوتكا
 ًارطقق ًارطُق َنانجلا تكلم دق
 لخلا ىلع نم مالسإلا َنيد َّنإ
 اشنُي ٍتاومسلا ٌقوف ٌحدم كل

 اشلا ىلع ٌريزعلا ٌرصنلا ىّنأت مك

 ٌدبلاك ٍةهيركلا ٍةملظ يف تمق

 (فيفخلا نم)

 ئنمت داس مالتسإلا ليم انه
 انذَع تكلمت ْإ كينهث مأ

 اَتِصضِحف انصح ٌماشلا تحت ذإ

 انه ىينبلا ىلع ىتبلا تناونس

 نينو ةيضتألا نوف لشن
 «انآتيمل ٌتِضهناملو م

 «©0انمو ُمْلَطَي ردبلاو ٌءانس ر

 يضاقلا «مساقلا وبأ ,يدعسلا هللا ةبه نب دمحم هللا دبع يبأ كلملا ءانس نب رفعج نب هللا ةبه وه )١(

 نم ناك .م ١١5١ /ه هه ةئس رصمب دلو .هحدمو نيدلا حالص رصاع ءروهشم رعاش «ديعسلا

 كرت دقو ءقرشملا يف تاحشوملا نم رثكتسا نم لوأ وهو .ءاشنإلا عيدب ءرعشلا ديج «ءالبنلا ءاسؤرلا
 حورامساب ءظحاجلل ناويحلا باتك رصتخاو «تاحشوملا لمع يف زارطلا راد» :هامس اميظع المع انل

 تايفو : يف هتمجرت رظنا .م ١17؟/ه 7١8 ةنس رصم يف يفوت .تافلؤملا نم ديدعلا هلو «1ناويحلا

 قيقحت .هرعشو هتايح .كلملا ءانس نباو مالعألاو . 754/1 ءابدألا مجعمو .51/5 نايعألا

 رصم) تارامإلاو لودلا رصع . يبرعلا بدألا خيراتو .راصن نيسح .د ةعجارمو ءرصن ميهاربإ دمحم

 7١17 ص ءافقيض يقوش د .(ماشلاو

 رهشأ نم ء.رصاتلا كلملاب بقلملا «. يبويألا نيدلا حالص .رفظملا وبأ يذاش نب بويأ نب فسوي وه (؟)

 .سدقلا حتتفو جنرفإلا رسك . ةيدرك ةليبق نم رهو «تيركتب م 1١١ا/ل/ه ها“ ةئس دلو مالسإلا كولم

 000/6 مالعألا :رظنا .م 1١191 /ه 588 ةنس يفوت

 رسأو .ةجنرفإلا ىلع نيدلا حالص اهيف رصتنا .م 481١١//ه هم" يناثلا عيبر يف تعقو :نيطح ةكرعم (؟)

 هذه ءانس نبا لاق :ناويدلا شماه يف درو دقو .برحلا هذه ةرارش دقوم طانرأو ءسدقملا تيب كلم

 حالص اهزرحأ يتلا ةميظعلا تاراصتنالا ىلإ اهيف راشأ دقو سدقملا حتف لبق ه 0817“ ةنس ةديصقلا

 سلبانو ءايريط حتفك نوصحلاو لقاعملا نم ريثك ىلع هئاليتساو «نيطح يف ميظعلا هراصتناك نيدلا

 ربوتكا /ه 08* بجر يف سدقملا تيب لخد نيدلا حالص نأ املع .اهعالقو ماشلا ندم نم اهريغو

 . لَو لوسرلا جارعم ىركذ موي اهيلإ هلوخد فداص دقو .م /١141

 . ملب موزجم لعفلاو ءرعشلا ةرورضل فلآلا :انأتي مل (5)



 لإ كراعملا يف طق فقت مل
 لا نأك كاب نم ٌرصنلا ينتجت
 للا ٌدرف يداعألا ٌكّوحَم ْتَدَّصَق

 ْنكلو ًامْظِع لابجلاك اوُلَمَح
 اكرأ َكوؤاجو مهّديك اوعمج

 ذكلو مهنم شويجلا ٍقالث 8

 وئثهل ّديدحلا لعجي ْنَم لك
 مرلا الق حالسلا كلذ َهَئاَح

 كي كلو لويِفْتَنلا كلف تلوشو

 اراب ةايشملا مهن ترسجو

 سرع ةسجلو مهيف تَعْنَص

 ًاريسأ كيدل ارسم لظ

 مهنع ِنْعُم ْمَلَف ْمِهّبر اوباص
 ّدلا ٌنظي ْكْلَم لك ٌرسألا ىوصحو

 للا يف ٌقدصأ تشكو ًانظ ّنَظ
 هز تنبح ةافلدلا نيديبت وك

 ٌلُعلاو ٌديقلا هل ٍةمحر نم قر

 .فوصلا :نهعلاو .ريبكلا ,ميظعلا :مظعلا )١(

 ا دو كا راما 7

 «اانْهِع كِليخ ٌتالْمَح اهتلَعَج
 اندم اناق ددخ نيناك

 اهتز الاس مهتيقال كل

 (0انُدُرو ًاناسليطو أ ًاجاتو ف

 اًثَط ٌدْنهملا الو يثغي خم

 يت سيل انيناب انهيلع نع
 ©”انغألآ ٌلازغلاو ٌتيللا عَمْجَت

 «)اَنْفُس ٌرئازجلا اهقوف ثرحف
 ىنغو اهيف يفرشتلا صقر

 «©)انجيِس ٌرانلا هل لعجاف ًاماضتسم

 ©0؟ىنغأ طق ٍهِْلَص دعب ىرُي نم

 اًنظ ٌبذكأ ٌَناكو ًانيقي و

 انآ" نأ يباع  .:ةييلنع

 هيف اوفتخاف ديدخلا اودترا نيبراحملا ءالؤه نإ :ىنعملاو .نادرأ عمجلاو مكلا لصأ : مضلاب ندرلا )0
 ,امامت

 . هميشايخ نم هتوص جرخي يذلا :نغألا لازغلا (5)

 .ةيروت تيبلا يفو .ةقانلا وأ ةحوبذملا ةاشلا وهو ءروزج عمج :رئازجلا (؛)
 .توبلصلا بيلص :دوبعملا 2(

 سنربإلاو كلملا رسأو ءنيطح ةرسك دعب بلس يذلا توبلصلا بيلص ىلإ راشأ دقو .حيسملا :مهبر (+)
 . جنرفلا مظاعأ نم امهريغو كركلا بحاص



 وبذم ّمبصأ سنربإلا ٌنيعللاو
 ًارثن تيفوف ٌةَتْيِكَذ تنأ
 لل نّدملا سارع تداسهتو

 يناهتلا كنم ٌمآشلا لضم

 ًابرغو ًاقرسش ٌدالبلا تكلم دق

 اري كالَع يف ٌفصولا ىدتغاو

 "اَنْغُي َنيدلا ميش مل ٍنيمُي خ
 افسح كروس ةنكستلك تاك
 ىَتْسُت ٌيهيف ,لامآلا ٌرامثو

 انّرحو ًالهس قافآلا تيوحو

 ىنعم ّيأوأ لاقي ٍظفل يأ
 .847 74٠0/5 كلملا ءانس نبا نآويد -

 حدم يف (")ريهز نيدلا ءاهب ةديصق نم - ١

 بويأ نب نيدلا رصان لماكلا كلملا ناطلسلا

 ©" حجنرفإلا نم طايمد رغث عزتنا نيح

 رصنلا للُح يف نيّدلا ٌفطِع ٌرتها كب

 ابّصلا لل يف ٌماَيألا هب ٌسيِمَت

 جنرفلا كولم نم ناك :طانرأ :سنربإلا(١)

 (ليوطلا نم)

 ٍرْفُكلا ٌهَلِم اهباقعأ يلع ٌتّدَرَو
 يو ل

 (هرْضُحلا ِهِفِراَطَم يف ةنم لفرت

 ,ةندهلا يف نيملسملا ضعب لتقو «ةدهاعملاب اوردغ نيذلا

 نيا 6 : نيدلا ب :رظنا .هلتقو هب رفظ دقو .هقنع نعطقيل هب رفظ نإ نيدلا حالص رذنف «ىمالسالا نيدلا ٌبسو
 1/7 ةماش وبأ «نيتلودلا رابخأ يف نيتضورلا

 مصاع نب روصنملا نب رفعج- نب نسحلا نب ييحي نب يلع نب دمحم نب ريهز نيدلا ءاهب لضفلا وبأ (؟)
 .ةكم برقب ةلخن يداوب م 185١/ه ه45 ةنس دلو ءرادلا يرصملا أشنملا يصوقلا .يكملا يدزألا

 . قئافلا قئارلا رعشلا هلو ءرثنلاو مظنلا يف عربو ثيدحلا عمسو بدألا أرقو «صوقب رصم ديعصب يبرو
 مجن حلاصلا كلملا ةمدخب لصتا .قالخألا نسح الضاف ًاسيئرو «ًافورعم ًاروهشم ًارعاشو ًابتاك ناكو
 رظنا .م 1708/ه 505 ةنس يفوت نأ ىلإ هتمدخ يف مادو «لماكلا كلملا هيبأ ةايح يف بويأ نيدلا

 خيراتو .57/1 مالعألاو .717/1-77/ ةرهازلا موجنلاو .8"77- "7/1 نايعألا تايفو :هتمجرت

 ةمدقمو .785- 178 ص فيض يقوش .د (ماشلاو رصم) تارامإلاو لودلا رصع .يبرعلا بدألا

 . ناويدلا
 اهعزتناو م ١149 //ه 541/ ةئس اهوحتفو نويبيلصلا اهرصاح «لينلا رهن ىلع رصم ىف ةنيدم : طايمد ()

 . عساتلا زيول نم «م ١75٠ /ه 5844 ةئس لماكلا كلملا

 <دو ىلإ هسأر ندل نم ناسنإلا نمو «هبئاج ءيش لك فطع :فطعلا (5)

 عمج :فراطملاو .هريس يف رتخببتو . مالعأ وذ عبرم ٌرخ نم ءادر : فرطملا

 هليذ رج :لفر نم :لفرتو

1/١ 



 اك ْمطَقُملا ىحضأ ل نمو

 ةَعفِر كِثالملا ىّماس ًاكلم ايف
 ماه ص

 اهدحو حتفلا اذب ٌرصم ثحرف امو

 ٍهِيايق ٌقح ِهّللاب ْمَقَي مل ولف

 ةيِبعسش نإ للا: لوسرل لتقف

 ىدهلا نم ًارهق ٌطايمد تَعجئرآ هب

14 

 ًارُهشأَو ٌتْنَقأ م اوعأ ةئالث

 اهلاك ٌردعلل ِوْرَغ ٍةليلو
 (فردنف هللا :تّريش نق ةليا نلف

 ْمُهْنَع رحبلاو ّربلا ليبس تْدَدس

 ةبيهو ًالؤه ليللا لشمك ٍشيجو
 ةبزج هللا َدَيَأ ئتح تْلِز اهف

 انقلاو ضيبلا ءيماظ مهنم َتيّورف

 ًاعضخ كوحن مورلا ٌكولم ةاجو
 هلق كامشلا نون اكلنا زا

 ا 31000 ص 3 #2.

 ٍردقلا يف انيس روط ىتح سفاني
 ما ريا م8 ري

 ركَّذلا ُبّيَطأ ُهَل ىلعألا الملا يفف

 رصم نم رثكأ ٌدادغب ثحرف دقل
 ٍرْعَذلا نم مالّسلا رد تملع اجا 3 2 5 2 5 و 3 5

 ©” يججِحلابو ماقَملاب ٌلاجر ثفاخل
 ٍرهَدلا بون نم مالسإلا َةْضْيَب ىَمَح

 رهطلا ٍةَلِملاو فيسلاب اهرّهطو

 م 35 أ رب مومم#عا ها 0

 رحنلا ةليل هتيدرا نم ةرثكل

 5غ ةحلباسو مُهُد ةحباسب

 «"ِرْهُز مجنأ نم هيف ام ُهَناز نإو
 «رصنلاب نالْدَج ضرألا ٌهجو ٌقرشأو 3 5 0 0

 ارسنلاو بئذلا ّيواط جهنم تعبشأو
 ريفصلاو ةئايهحلا لانبكأ زرت

 «7يرسي يذلا ٌباحّسلا كاذ ودوج نمف

 طاحملا ميطحلا هاوح ام :رجحلاو .ةكمب ميهاربإ ماقم : ماقملاو .لماكلا كلملا ةمه يأ :ةيلماك ةمه )١(

 مهد ةحناسب» :دارأ هلعلو .دوسألا سرفلا وهو , مهدآلا عمج : مهدلاو .ودعلا ةعيرسلا :ةحباسلا دايجلا (7)

 «مهداو «4ةحناسالو#ةحباساا : ين كلذو «قباطيو سناجيل هرغ ةحئاسو مهد ةحباسو وأ .هرغ ةحباسو

 هب نوئميتي برعلاو .هنمايم كالوف «كنمايم ىلإ كرسايم نع ٌرم : يبظلا وأ رئاطلا حنس لوقت .هًرغدو

 .صضيبلا :رغلاو . حناس وهف

 . هدونجو شيجلا داوق دصقي :رهزلا مجنألا (؟)
 .حرفلا :لذجلا (5)

 . حامرلا : ائقلاو .فويسلا : ضيبلاو . ناعوجلا : يواطلا )نع(

 حوهو بونجلا يف يناثلاو حمارلا كامسلا وهو «لامشلا يف امهدحأ نارين نامجن :ناكامسلا : كامسلا (1)



 ايهمرتكت ناسا مهيلع نمف

 ايهلوص موي يقنلا موي هّلِلِف

 مهّشح هيف اركركا ٍمْوَق دعس ايو

 امئإف َكيلع ىننأ ْنَمِاُهْللا كل

 دام لك نم ٌحدملا كْنَع ٌرّصقُي

 ٍرْمَسلاو مراوصلا ضيب نم مغرلا ىلع

 ركَو ىلع اهنم ممالعألا تراط دقو

 رجألاو ةمينغلا نيب اوعمج دقل

 رسألا َنم وأ ُهَتيَجَنأ دق لتتقلا نم

 ٍرْذِبلاو ةرينملا سمشلاب ًَءاج 1
 .174- ١7١ ص ءريهز نيدلا ءاهب ناويد -

 .هحمرو كامسلا ةيار :هل لاقي ًاريغص ابكوك همامأ نآل : حمارلا يمس هنإ :لاقيو .لزعألا كامسلا ب

 . «باحسلا قوف»د : ةياآور كانهو «ءيش همامأ سيل نأل :لزعألا كامسلا :رخآللو

 ففر





 ١ - نب هللا دبع المقفع)١(

 (ريغصلا بدألا نم)

 ناسنإلا نوكي ام فوخا ْنِإف .«'2فلإ الو راوج الو ةبارق لهاجلا رش كننمّؤي ال  2ب ذ 00000 21100 ع 2
 أ 6. تايم اه تيسر ا 9 و

 كيسان نإو ,©«9كّيِصنا كَرَواَج نإ لهاجلا كلذكو ءاهنم نوكي ام ٌبرقأ ٍرانلا قيرحل
  5 1 27را - 020077 مما اه .٠ ساص سا تامر مرح 8

 هنأ عم ,كقاحلو َكاَذآ َكَرَشاع ْنإو «قيليت ال ام كيلع لَمَح كفل نإو «كيلع ىنَج
 ىلإ 7 نيدلا يف ةقفاوملا دنعو ءظف كلم ٍعيشلا دئعو ؛ ٍراَض عيصس عوجلا دنع  )4 5ءاق . ذ قف . دو ها ع  5و 25 2 را «ل امر -

 «بفوخملا يتيرحلاو "او اآلا مش : نم برحلاب ٌكنم ُنحَأ ةنم بره لاب تنأف .مّنهج  2ب وأ. 01 0 7> 5 5 - ٠
 )١( ناك .سراف لهأ نم وهو :ةعيدبلا لئاسرلا بحاص .ةغالبلاب روهشملا بتاكلا عفقملا نب هللا دبع

 مث «سابعلا ينب ءافلخ نم نيتفيلخلا روصنملاو حافسلا مع يلع نب ىسيع دي ىلع ملسأف .ايسوجم

 باتك تدجو ام :لوقي ةفيلخلا روصنملا نب يدهملا ناكو . ةقدنزلاب مهتي ناكو هب صتخاو هل بتك

 ليق اقرتفإ املف «يديهارفلا دمحأ نب ليلخلاب عفقملا نبا عمتجا دقو .عفقملا نبا هلصأو لإ ةقدنز

 هلقع :لاق ؟ليلخلا تيأر فيك :عفقملا نبال ليقو .هلفع نم رثكأ هملع :لاق ؟هتيأر فيك :ليلخلل

 بدآلاو .ريبكلا بدألا :لئاسرلا نم هلو .ةنمدو ةليلك باتك عضو يذلا وه هنإ : ليقو .هملع نم رثكأ

 ةنس ًالوتقم تام .ةباحصلاو .ريغصلا ١41 ةئس هتدالووتناكو .م 17/04 /ه  1١.قارعلاب م 14 /ه
 نايعألا تايفو : يف هتمجرت رظنا ١1/١651 ١165 . ص ءادن هط روتكدلل نراقملا بدألاو ١81١-154 .

 مالعألاو . يفصرملا لئان نسح دمحمل اهخيراتو ةنمدو ةليلكو 1/4 .

 . ةقادصلا :فلؤلا (؟)

 .هي ةيوق ةلص اذ ناك املك ناسنإلا هفاخي لهاجلا كلذكو:ءرانلا نم برق املك هفوخ دتشي ناسنإلا نأ :يأ (5)

 .هبعتأ : هبصنأو

 .ءادوسلا ةريبكلا نيباعثلا يهو .دوسالا عمج :دواسألا (5)

 فيت



 0 ِءاسيعَل ا هادا ي') حدافلا ِنيَدلاو

 .ا9١لا/ل ١ال" ص ءريغصلا بدألاو ريبكلا بدألا -

 ©0(ةنمدو ةليلك نم) عفقملا نب هللا دبع - '!

 'نيزحلا كلامو ٌبلعثلاو ٌةمامحلا

 ُلَتَم يل ُبِرْصآف ّلَكَمْلا اذه ُتْعِمَس ْدَق :ٍفوُسْلْيَمْلا ابَدبَبل ُكِلَمْلا ”ُميِلْسْبَد لاق

 .قهرملا : حداغلا )١(

 .هنم أربي ال يذلا ضرملا :ءايعلا ءادلا (7)

 «ةيسرافلا ةغللاب ناك امنإو ءهعضي مل هنإ :ليقو .ةنمدو ةليلك باتك عضو يذلا وه عفقملا نبا نإ :لاقي (”)

 باتكلا اذه نإ :لاقيو .همالك نم باتكلا اذه لوأ يف يذلا مالكلا نإو «ةيبرعلا ىلإ هلقنو هبرعف

 مهتغل ىلإ هومجرتف سرفلا يديأ ىلإ لقتنا هنأل يسراف «هلصأ رابتعاب يدنه «يبرع يسراف يدنه
 ءردصملاو لطألا يه تراص ةيسرافلا نع تذخأ يتلا ةيبرعلا ةمجرتلا نآل يبرع ءاباوبأ هيف اودازو
 .ةيسرافلا ةمجرتلا تعاض نأ دعب

 نم كولملا ىأرف رظن كلملا ميلشبد نأ كلذ ىنايب باتكلا ةمدقم يفف هل دونهلا فيلأت ببس نع امأ

 هل نوكي نأ بحأو .مهدعب نم مهركذل ًاديلخت مهتريسو مهمايأ اهيف نوركذي يتلا بتكلا اوعضو هلبق
 ًاباتك هل عضي نأ هنم بلطو ءرمآلا هيلع ضرعو ابديب ميكحلا هيلإ اعدف .هب ركذي قسنلا اذه ىلع باتك
 كولملا قالخأ هئطابو .كلملا ةعاط ىلع اهتيبرتو ةماعلا ةسايس هرهاظ نوكي هلقع هيف غرفتسي ًاغيلب

 ابديب ماقأو . ةفسلفلاو ةمكحلاو وهللاو لزهلاو دجلا ىلع ٌالمتشم نوكب نأ هنم بلطو . ةيعرلل اهتسايسو
 امو ًأوهل ناويحلا راصو «ريطلاو عابسلاو مئاهبلا ةنسلأ ىلع مالكلا هيف لعج .باتكلا فلؤي للماك ًالوح

 جاتحي ام عيمجو ,هتصاخو هلهأو هسفن ةسايس نم ناسنإلا هيلإ جاتحي ام هتمصو . ًايدأو ًامكح هب قطني

 ميلشبد ىلإ باتكلا اذه لمحو .كولملل هتعاط نسح ىلع هضحي امو .هترخآو هايندو هئيد رمأ نم هيلإ

 «هتنازخ يف هظفحو هنيودتب رمأف «دارأ ام ققح هنأل هب بجعأف .هباوبأ نم باب لك زمر نع هريخخأو كلملا

 .مهتغل ىلإ هولقنو هيلع اوعلطاف :مهيلإ لصو باتكلا نأ الإ .سراف لهأ نم هيلع فاخي ناكو

 باتكلا اهب لقن يتلا ةقيرطلا ىلع عالطالل ١47 ١45 ص ءادن هط روتكدلل نراقملا بدألا :رظنا)

 اهيف حرش «ليوط ديهمت وأ ةمدقمب هل مدقو «ةيبرعلا ىلإ عفقملا نبا هلقن مث نمو .(ةيسرافلا ةغللا ىلإ
 يلاولا ناكو «ةيسايس بابسأل عفقملا نبا لتقب ةرصبلا يلاو رمأ روصنملا نإ :لاقيو .باتكلا ضارغأ

 ناكلخ نبا :رظنا .هلتق يف ًاببس ناك باتكلا نإ :لاقيو .ةتيم ٌرش هتامأو .هلاتغاف .ههركي
 ةعبطملا ةعبط «ةئمدو ةليلك باتك ةمدقمو ١4١ ١65. ص .نراقملا بدألاو .868١-ص
 .ه15-8ص م 19؟ه/ه "١7 ةئس ةرهاقلاب' ةيريمألا

 برقب دعقي لازي ال هنأل كلذب يعد هنأ اومعز .ءاملا رويط نم رئاط .نوشلبلا :هل لاقي :نيزحلا كلام
 كرت امبرو ءابيثك ءانيزح ىقبيو ءاهفافج ىلع نزحي تفج اذإف ءراهنألا نم اهعبن عضاومو هايملا

 ايليال .بدألاو دقنلا يف :رظنا .اهنم برش اذإ اهصقن ةدايز نم ًافوخ ءأشطع تومي ىتح برشلا
 . 546 ص .يواح

 .م .ق 755 ةنس دنهلا ىلإ فحز نيح ربكألا ردنكسإلا مهرهق نم ةلالس نم يدنه كلم هنإ :ليق (5)

 1ك



 ماى م م<را# يو و مومجقم - 9 هدا رع 0000 ل 10-00 -ٍ
 كلذ لثم نإ : فوسليفلا لاق .ِهِسفنِل هاري الو ِهريغِل يارلآ ىري يذلا لجرلا ٍنَأش يف
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 . ؟ّنُهّلْتَم امو :ُكِلَمْلآ لاق . نيِزَحْلا ِكِلاَمَو بلْعْتلآو ٍةَماَمَحْلآ لَم
 ىلع مديد اح هب طولا ل ما فدع عووسو ق2 فمع دقو هامل و
 ىف ٍةبهاذ ٍةليوط ةلخن سار يف خرفت تناك ةمامح نا اومعُر :فوسليفلا لاق

 1 رش ررىوو 2 يرءة# 0 20 3 2 مه م 1 يرق م مار 1 0 2 00

 ام اهنكمي الف ,ةلخنلا كلي سار ىلإ شعلآ لقن يف عرشت ةمامحلا ٍتناكف .ءامسلا
 ىف ف هام ع نا 06 ىلا هعمل 3 ىلا 2000 م ه 2 مهم 0 2

 ةلخنلآ لوطل ٍةقشُمو بَعتو ٍةَدِش َدْعَب الإ ضْيَبْلا تحت هلعجتو شعلا ّنِم لقنت
2 ًُ 

 20 5 هم كمل ل ا ل ا متيم نا 6 00 َّض

 (9ضاقنآ اذإف ءاهْضْيِب تنضخح مث تضاّي لقنلآ ّنِم تغرف اذِإ تناكو .«'ااًهِقْحسَو
 ضمني اَمَنْيَر ُهَمِلَع ذك ِتَْوِل اَهنِم َكِلُذ ادهن دق بلع اهتاج اَهُحاَرِف "هدأ - مق <

 اهحاَرِف هيل يّقْلُت وأ اَهْيلِإ ئَتْزَي ْنَأ اَهَدُعَوَتَو اهب َحاَصُم ِةَلْخْنلآ ضب فقوُف ءاَهُساَرِف
 قون ورحل كلام لثأ 1: ناختت اف ةركأ دقو ذي تاذ: سانت دك اههلت
 يِلاَم !ُةَماَمَح اي :اَهَل لاق ٌّعَهْلآ َةَديِدَض ٌةَنيِزَح َةَييَك َةَماَمَحْلا ىاَر اّمْلَف .ِةَلْحْنلآ ىلَع

 هب 0ُتيِعْك ًابلْعَت ْنِإ ءُنيِزَحْلآ ُكِلاَم اي :ُهَل ْتَلاَقَف ؟ ل اَحْلآ َةعْيَس ِلاَبْلآ *هةَفِساَك كار
 ُحَرطأ نم ©0ٌقَرْفاَف ةلْخْنْلآ ,لضأ يف ٌحيِصْيو ينْدَّدَهَتِي ينتاج ءٍناَحَرَف يل ناك اَمّلُك

#6 > 2 7 

 . يحنرف هيلإ
 هس د” نم < نم هي ع مم وا هم رو اها 1 7 7 4 00

 يَحرَف َكيلِإ يِقْلا ال ُهل يِلوُقَك َنيِلوُقَت ام َلَعْفَيِل ِكاتأ اذإ : ٌنيِزَحْلآ ُكِلاَم اَهَل َلاَ
 00 هدة ء قو 2 مه < .< ماه ماك 7 ا نم ابا 2 9 ه8 2400 كيم

 توجنو كنع ترط يخرف تلكاو كلذ تلعف اذإف .كيفنب (*)ررغو يلإ قراف

7 8 

 وام 6. نأ مم ما جا يع عل و اول اما ما دق وم م هسا قا
 لبقاو ءرهن ٍءيِطاش ىلَع ٌعَقَوَف ٌراط ةَليِحْلآ هذه ُنيِزَحْلا ُكِلاَم اَهَمْلَع امل

 .ولعلا :قحسلا )١(

 . خارفألا هنم تجرخو رسكنا :ضيبلا ضاقنا (1)
 . غلب :كردأ (")

 .فرعو دقفت :دهعت (5)
 . ةسباع «ةريغتم : ةفساك (0)

 .رشب هنم تبصأو تيلب :تيهد (1)
 .فاخأ :قرفأ (7

 .كالهلل اهضرع يأ :كسفنب ررغ (8)

 الشي



 ةثباجأف .لعْفَي ناك امك َحاَص من ؛ولخنلا تحت تقف َفَرَع يذلا تول يف بلل

 :ُتَلاق :اذه ِكمّلَع ْنَم ينيريخأ :اَهَل َلاَثق .ُنيِزَحْلآ ٌكِلاَم اًَمْلَع اَمب ُةَاَمَحْلا

 ُهل لاقف فاو هج هل ءيلياش ىلَع َنيزَحْلآ ًاكلام ىَنأ ني بلع 5
 ْنَع : :لاق ؟كَسأَو لمَ نيد َكَِي نع يلا َكَأ اذ ؛ُنيِرَحْلا ُكِلَم اي : :ُبلْعْتلآ مهم م اال

 0 : لاق ؟َكَسأر لَعجَت نبأ َكِلَمِش ْنَع كن اذإف :لاق . يلامش

 ةلعجأ :لاق ؟ُهلعِجَت َنيأ ءةيحان ٌُلكو ٍناَكَم ّلُك يف ُحيَرلآ َكّنَأ اذإف :لاق . يفلح
 .(00ك اهني هارأ ام ؟َكِيحاَنَج تح ُهلعْجَت ْنأ ٌميَِمْسَت تْيكو لاق «يَحاَنُج َتْحَن
 انيق ل ْمُكلْضَ ذل رطل رم اي ءيرْمَملف «عَنصَق تيك ينرأف :لاق . ىلب :ّلاق

 »مد ىلا 4# #ىع
 نيدو علب ال ام َنْتَو .ٍةنَس يف يردن ام لْئي ة ٍةَدجاَوٍةَعاس يف َنيِْذت نك

5 5 

 لحد ؟عنصَت تيك ينرأف ما ائيَهَ ءعيرلاو ِدْرْبْلا َنِم كينج تحت نكس

 ٌّقَح عر 0م حن .(5ةَناَكَم ُبلْمتلآ ِهيَلَع َبْئَوَف ِهُيَحاَنَج ٌتْحَن هسار ٌرئاطلآ

 كنتو ءاهبطل ةلخلا اهنلعتو ةنامسلا َيَأَرلآ ىَرت بْن ٌوُدَع اي :َلاق 2 5 هيي

 .هلكأو ُهلتق مك كٌوُدَع كنب َنُكَمَتي ىتَح َكِسْفَِل َكِلُذ ْنَع
 . 208 *40  ص ةئمدو ةليلك

 .(19417 ثوريب  ةايحملا ةبتكم راد تاروشتم)

 0 ظحاحلا

 (ديصلل تايحلا لايتحا)
 يب نم لاجرو بتاكلا حور هوخأو « يربنعلا يوحنلا ثوفكملا رفعج وبأ انثدحس

 , كلذ كنكمي هنظأ ام :كل أيهتي ءارأ ام(1١)

 .هناكم يف يأ :هناكم (؟)

 .هضع :هزمه (1')

 .اهرسك : هقلع قد (4)

 يفو اهيف سردو .ةرصبلاب م 8١/ /ه 177 ةئس دلو ,نامثع وبأ .ينانتكلا بوبحم نب رحب نب ورمع وه (0)

 تءدئرملاب اهافش برعلا نم ةحاصفلا فقلتو .ماظنلا نع مالكلا ذخأو ,شفحألا نع وحنلا ذخأ ىدادغب

 الا



 .ٍديص بجعأب ريطلا ٌراَعِصو «ٌريفاصعلا ُديصت ةيح ٍربنعْلِب لامر يف مهدنع نأ ءربنعلا

 ىلع ضرألا تعنتماو ءربنعلب لامر يف رحلا ٌدتشاو ٌراهنلا ّفصتنا اذإ اهنأ اومعز

 مث « لمرلا يف اهبْنُذ ٌةيحلا هذه ٌتَسَْمَْع :©0ٌبَدنُجلا ضِمَرَو .لعتنملاو يفاحلا

 ىأر اذإف ءٌةدارجلا وأ ٌريغصلا ٌرئاطلا ءيجيف «تبأث ٌدوع وأ ءزوكرم حمر اهنأك ٌثبصتنا

 اهنا ىلع: تسلا :.رمأر ىلع عقر.« رح دل ليلا ىلع عوتزلا هرقل ءأمنا انوع
 ال ام ضعب وأ 2'”الَعَج وأ ةدارج ناك نإف .هيلع ٌتضبق .اهسأر ىلع َعَقو اذإف .دوُم

 اهعبشُي ًارئاط اهِسأز ىلع ٌعقاولا ناك نإو .اهباصتنا ىلع تيقبو ءهتعلتبا «هلثم اهغبشُي

 يف ءظيقلاو فيصلا يف ُهَبِناج ْلمَرلا ٌمَنَم اهُبأد كلذ َّنأو .تفرصناو هتلكأ هلثم

 َماقم هل ٌموقيس ُهنأو ءدوع ةّيحلا نأ ُكشي ال ٌرئاطلا نأ كلذو .ةرجاهلاو راهنلا باصتنا

 . لمرلا ٌجْهَوَو ٌرحلا َنكْسَي ْنأ ىلإ :©”ءابرجلل لّذجلا
 .ةليحلا هذه لثمل يدتهت ٌةيحلا هذه ّنوكت نأ ِبَجَعْلآ نم ثيدحلا اذه يفو)

 «*”ولع يذلا لمرلابقيحلا ثارتكا ةلق هيفو. دوعلاو ٍناويحلا نيب ام قرغب رئاطلا ٌلهج هيفو
 ثلث ىلع لمرلا كلذ لمتشي نأ مث«ةزبخلل ًاعضومو "هلم نوكي نأ َحلصوءرمجلاك

 «نيقارولا نيكاكد يرتكي ناك هنإ ىتح .ناك نم ًانثاك هتءارق ىفوتسا الإ طق باتك هديب عقي مل هنإ :لاقي
 مولع نم هريغبو هب سانلا ملعأ نفو «هيف رحبتلا ريثك ءمالكلاب ملعلا عساو ناكو . .رظنلل اهيف تيبيو

 ىدحإ يهو .ةيظحاجلا ةقرف هيلإ تبسن .بدألا ةمئثأ ريبكو .هنامز ملاع ناك هنإ :لاقيو .ايندلاو نيدلا

 هرصع لاوحأ روص .ةحرم حورو «ةقيقد ةظحالم اذ ءريكفتلا رح «ليلعتلا قيقد ناك .ةلزتعملا قرف

 تامف «هيلع تعقو بتكلا نم تادلجم هتلتق .ةقلخلا هوشم ناك ءهرمع رخآ يف جلف .ريوصت لمجأ

 رظنا .ءالخبلاو «ناويحلاو «نييبتلاو نايبلا : هتافلؤم نم . م 854/ه 506 ةنس ءىهردص ىلع باتكلاو

 .ال/6 مالعألاو . 870 41١ / نايعألا تايفوو ١١5. -174/1 ءابدألا مجعم : يف هتمجرت

 سمشلا عقو ةدش كيرحتلاب وهو .هقرحأو ضمرلا هملآ :صضمرو .ريغص دارجلا نم برض :بدنجلا )١(

 .هوحنو لمرلا ىلع
 . سفانخلا نم برض :لعجلا (؟)

 .ناديعلا نم لخنلا خيرامش لاثم ىلع امو ءرجشلا لوصأ نم مظع ام : حتفلاو رسكلاب :لذجلا (؟)

 .كلذي اهسفن ظفحتل ءناولأ نولتت ةكرحلا ةئيطب ةبيود : ءابرحلاو

 .راص ىئعمب :داع.(5)

 . جضني ىتح ةلملا ين عضوي نيجع :مضلاب .ةزبخلاو .راحلا دامرلا : حتفلاب :ةلملا (0)

 افلا



 يف ام بيجاعأ نم ةبوجعأ هذهف .ةفصلا هذه ىلع ٌلمرلاو راهنلا نم تاعاس ةيحلا
 . (تايحلا

 84//1١1-١٠١8. ناويحلا باتك

 ظحاحجلا - ؛
 27 (نّييدجسملا نم ةرصبلا لهأ ةصق)

 («9لِجَتْتَي نمم ٍدجسملا يف ٌسان عمتجا :نيّيِدجسملا نم انياحصأ لاق
 اذه ناك دقو .©0عئملاو عْمَجلا باحصأ نم ءلاملل ةيمنتلاو ءةقفنلا يف ٌداصتقالا

 ُمَمْجَي يذلا «©0ٍفِلَحلاكو .ٌباحّتلا ىلع ُعَمْجي يذلا بّسْنلاك مهدنع راص ُبهذملا
 «ووحراطتو .«0َبابْلا اذه اوركاذت «مهِقَّلَح يف أوقتلا اذإ اوناكو . رصانتلا ىلع
 : هوسرادتو

 الو رامجلا هيَوقَي ال 00ٌجاجأ ّحْلِم  متملع دق امك  انرثب ٌءام : مهنم خيش لاقف
 انيلع ٍبْذَعلا ٍفّلكت يفو .ٌديِعب انم ٌرهْنلاو .ٌلخنلا هيلع ٌتومتو .لبإلا 0هغيسن

 وأ .ةدحاولا ةعانصلا لهأ عمتجي امك ءدجاسملا يف نوعمتجي ءالخبلا نم ةصاخ ةفئاط اوناك مهنأ رهظي )١(
 :هلوقب ظحاجلا هفرعي يذلا «ءالخبلا» :باتك نم ةصقلا هذهو .اذه اندهعل مهتيدنأ يف دحاولا يأرلا
 باب يف زوجي امو .لزهلا باب يف كلذ نم زوجي امو ءءاحشألا جاجتحاو .ءالخبلا رداون يف باتك هنإ»
 «يلاوملاو بدرعلا نيب عزانت رصع .يسابعلا رصعلا ناك دقف .باتكلا هعضو ببس نع امأ .هدجلا
 راهظإ بناج ىلإ . . . .سرفلا لخب راهظإ هباتك يف دصق ظحاجللا لعلو ءرخآلا بلاثم مهنم لك رهظي
 . .ةيصصقلا بيلاسألا

 .ابهذم هذختيو هيعدي :داصتقالا لحتني (؟)

 .بهذيو مهيديأ نم تلفتي نأ نم هعئمو لاملا عمج (؟)

 .دهعلا :فلحلا (5)

 .درفملا يف ماللا نيكستب ىرخأ ةغل كانهو «ماللا حتفب :ةقّلَح عمج (0)
 .لخبلا يأ :بابلا اذه (5)
 . هباحصأ ىلع هيف ءارآلا نم هدنع ام مهنم لك حرط : هوحراطت (/)
 .رم حلم يأ :جاجأ حلم (8)
 . قلحلا يف هلخدم لهس :بارشلا غاس (9)

 اكل



 .هلجأ نم © انيلع ضقتناو , ©0هنع ٌلتعاف ءرامحلل هنم © ُجّرمن انكف . ©" ةنؤُم
 .ليتخن ام ًاريثك © ٌةجعنلاو انأ ٌتنكو . ”افرص ٌَبذعلا هيقسن كلذ دعب انرصف
 كاملا كلذ ناكف .رامحلا َفْوج ىرتعا ام لثم هنم انّدوُلج ّيرتعي نأ ةقاخم ءِبْلعلاِب

 .الِطاب ٌبهْذَي يفاصلا ٌبذعلا
 ٌتلعجف , © اًضوتملا كلذ ىلإ ٌتْدَمَعْف « حالصإلا نم باب هيف يل حتفنا مث

 3 0 . - . ئىل مع م (86) ء.#هده ع 4 5

 .ةروقنم ةرخص اهنأك تراص ىتح ءاهتسلمو اهتجرهصو «ةرفح هنم ةيحان يف

 مل .ًايفاص اهيلإ كاملا 2''”راص انلستغا اذإ نآلا ٌنحنف .«*) َليسَملا اهيلإ كير
 .هنم ِهيفَس يف (050ٌجّرَح انيلع سيلو . هنم 2' ””هل ٌرّزَقَت ال ًاضيأ ٌرامحلاو .ٌءيش هطلاَخُي
 ةنْؤُم انطقسأو )0 .مايأ ذنم هذه انحبرف ل ال الو يمزح ًاباتك نأ انُمِلع امو

 . "ونمو هللا قيفوتب اذهو .2'© موقلا لاَم ..لاملاو سفنلا نع 16

 دب ا# *

 .ةفلكو ةقشم :ةنؤمو . بذعلا ءاملا بلج فلكت يأ )١(

 . بذع ءام نم ًائيش هيلإ فيضن :هنم جزمن (1)
 يف ءاج امنإو «كلذك تسيل يهو « نعب ةيدعتم «لتعا» تءاج دقو .مجحأو هنع برضأ :هنع لتعا (1)

 .نعب هادعف .برضأ وأ مجحأ ىنعم لتعا نمض دقف هيلع ىنجت : هلتعاو :ناسللا

 .انيلع جرخو اناصع :انيلع ضقتناو ( ؛)

 .رئبلا ءامب جوزمم ريغ : يأ (0)
 .ةأرملا نع ةاشلاو ةجعنلاب ىنكت :ناسللا يفو .هتأرما : ةجعنلاب ديري (5)

 .اضوت نم ناكم مسا (1)

 .نارطقلا وهو «جوراصلاب اهتلمع :اهتجرهص (8)
 .لاس نم ناكم مسا :ليسملاو .اهيلإ هتهجو :يأ(9)

 .بهذو هجتا ىنعمب :راص

 .هسندل هئم رفن :ءيشلا نمززقت (11)

 .مثإ :جرح )١7(
 .لاستغالا ءام نم رامحلا يقس مرح يأ :همرح (17)

 بذعلا ءاملا ىلع ةظفاحملا يهو ؛قباسلا مالكلا نم ةدافتسملا ةلأسملا ىلإ ةراشإلا : خلا انحبرف )١5(

 .هلهأو هترسأ : موقلاب ديري : موقلا لام :هلوقو .ةجرهصملا ةرفحلا كلت ىلإ هتلاسإب

 )١10( هتمعنو هلضف :هنم .
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 نم تناك اهْنإف ؟©'0عاَنّصلا ٌميرم ٍتومب مَتْرَعَّش له :لاقف خيش مهيلع َلبقأف
 اهثيدحو «ةريثك اهرداون :لاق .اهنع انثّدحف :اولاق « حالْضإ ٌةَّبحاصو ءٍاصقتالا ِتاوُذ
 ءاهتنبا تجوز :لاق ؟يه امو :اولاق .ةيافك اهيف ةدحاو نع مكريبخأ ينكلو . ٌليوط

 ٌرقلاو يشولاو «يورَملا اهتسكو ًةضِفلاو ٌبَعَذلا ©0اهتّلحف هَرْشَع يتنثا ثني يهو

 . ”ةءاَمحأْلا دنع اهرْذَق نم تعفرو , ©0نتَلا

 كنع يعد :لاق .هللا دنع نموه :تلاق ؟00ميرم اي اذه ىنأ :اهُجوز اهل لاقف
 تنأ امو .اثيدح ِهِتْنِرَو الو .ًاميدق لام ٌتاذ ِتنك ام هللاو .ريسفتلا ياهو :«*0ةَلْمَجلا
 [03هزْنك ىلع ٍِتْعَقَو دق ينوكت نأ الإ .كِلْعَب لام يف الو .©")كسفن يف ةنئاخب
 .©2ةبئانلا هذه يِِْيَفَكو «ُةَنْوُم يْنَع تطقسأ دقف ©'"رمألا راد تفيكو

 ميرم نأ رهظيو .نونلاو داصلا مضب عنص ةوسنو .ناعانص ناتأرماو .نيديلا لمعب ةرهام : عانص ةأيما )١(

 .بقللا اذهب ةروهشم تناك هذه

 .هريغو بهذلا اهتسبلأ :اهتلح (1)
 .ةئسحلا ناولآلاب ةمنمنملا ةشوقنملا بايثلا : يشولاو . بايثلا نم يورملا يأ ,ورم ىلإ ةبسن :يورملا ةفإ

 بنارآألا نم صاخ عون هنأ رهاظلاو . . حتتفف مضي زّزُحلا وهو .بنرألا دلو ربو :زخلاو .ريرحلا :زقلاو

 .ةيلاغلا بايثلا هنم نوذختي اوناك

 بايثلا نم رئاتسلا اهل تذختا يأ .هب هغبص :بوشلا رفصعو .بايثلا هب غبصت تابن :رفصعلا (4)
 .ةرفصعملا

 .لامعتسالل هتزهجو هتطلختو هتقحس يأ :بيطلا تقدو (0)
 تعفر هب اهتزهج امب اهتدلاو نإ : ىنعملاو .لاخلاو معلاو خألاو بالاك ةأرملا لبق نم ناك نم :نتخلا (7)

 . ناتحألا دنع اهنأش

 . همعو هيحنأو هيبأك .جوزلا لبق نم ناك نم وهو , مح عمج :ءامحألا (7)

 . نيأ نم : ىنعمب ماهفتسا مسا : ىنأ (8)

 .ةلصفم ريغ يأ ؛ةلمج كتباجإ يلعجت ال يأ : خلا ىعد (9)
 . نهضرعب لاملا نبستكي نمم تسل يأ : خلا تنأ امو ( ٠١(

 .ًازنك تبصأ :زنك ىلع تعقو )١١(
 )١1( خنلإ دقف ةورثلا هله تثدح لاح يأ ىلعو يأ : خلإ فيكو .

 .ةفلكلاو ةقشملا :ةنؤمناو .ميظعلا رمآلا ءانه :ةبئانلا (1)

 انكذل



 لك قيقد نم عفرأ ُثنك ءاهْتْجَوز ْنأ ىلإ ©'2اهّندلو َموي ُدْنُم يّنأ ملعا :تلاق
 كلذ نم عمتجا اذإف .َةرَم موي لك يف ٌريْحَن  ٌتملع دق امك - انكو . ©” ةَْفَح ٍةْنْجَع
 . هثعب 29 ُكلوُكَم

 , © انكَس هل تنك ْنَم هللا ّدعسأ دقلو !كدّشرأو ِكِيأر ُهللا َتْبَن :اهجبوز لاق

 ىلإ ٍدْوَّذلا نم» :6 هللا لوسر لاق © ههْبِشو اذهلو ! '”افْلِإ هل ٍتْلِعَج نمل َكَرابو

 كبهْذَم ىلعو « © حلاصلا كقْرِع ىلع ِكُدَلَو ٌجُرْحَي نأ وجرأل ينإو . ©”"ّلبإ ِدْوّذلا
 .دومحملا

 هذه ّْنِم يِبِقَع يف كب ُهللا تت امب يحرف نم دأب ِكْنِم اذهب يِحَرَف امو
 «*) اوُنَفَكْلا مث .اهيلع اوُلصو ءاهتٌرانَج ىلإ مهعمجأب ٌُموقلا ضهنف . ةيِضرَملا ةقيرطلا
 .هنزحح يف هوكراشو ءهتبيصم ىلع هوزعف ءاهجوز ىلإ

*0#2 

 ريبك لك َلَوأ نإ .رومألا راغص اورقخت ال موق اي :لاقف مهنم خيش عفدنا مث

 رلاؤمألا توُيِب لهو ءورثك اليلق رْثَكُي نأو ؛ةَملظَع ًاريغص َمُظَعُي نأ هللا ًءاش ىتمو .ريغص

 .اهتدلو ةلمج ىلإ فاضم حتفلا ىلع ينبم : مويو .نم ىنعمب رج فرح :ذنم )١(

 . حتفف مضي نْمُح هعمج هريغو ماعط نم نيفكلا ءلم : ةنفحلا(؟)
 .هرادقم يف فلتخا لايكم :كوكملا (1)

 . كلذ ريغو لامو لهأ نم هيلإ نكسي ام :نكسلا (4)
 .فالآ عمجلاو .هفلأات نم :فلإلا (0)

 .لاملا يف داصتقالا لامعأ نم ههبشأ امو ءاذه كلمعبو :ههبشو اذهلو (1)

 : ىلاو .ًاريثك راص ليلقلا عم ليلقلا تعمج اذإ :ءانعمو «لثم وه امناو ء فيرش ثيدحب سيل اذه (0)

 دوذلا يف فلتخاو .ةقدص دوذ سمخ نود اميف سيل : هلوق :ريثألا نبال ةياهنلا يفو . عم ىنعمب

 - .اهظفل نم اهل دحاو ال ةئنؤم يهو ءرشعلا ىلإ ثالثلا نيب ام :لبالا نم دوذلاو .ةريثك لاوقأ ىلع

 .داوذأ :ريثكلاو
 وهف .قورعو قارعأ عمجلاو .هلصأ :ءىش لك قرعو .عمجلا انه دارملاو .ًاعمجو ًادرفم نوكي : دلولا (4)'

 .هيف داصتقالاو لاملا ىلع صرحلا نم ةحلاصلا اهتريسو اهلصأ ىلع اهدالوأ تبني نأ هللا نم بلطي

 .اوعجر :اوثفكنا .(9)

 فينو



 كلذك 2©)سيلو ؟طاريق بنج ىلإ طاربق الإ بهذا لهو ؟(') ٍمهرد ىلإ مهر الإ

 انه اه ْنِ مهردب الإ .لاومألا ٍتويب ٌلاومأ ْثعمتجا لهو ؟رحبلا ءامو "”جلاع لمَ
 ؟انه اه ْنِم ٍمهردو

 اًميَرْلِو .برعلا . نرأ يف «57بيزخ ةلام دقت دق طفش بحاض يو دقق

 الإ لفلفلا كلذ يف حبري مل نأ ملغ «طاريقب صمحلاو «طاريقب َلُقْلُملا عيبي هتيأر

 ىتح .«"ّرابكلا ٍراغّصلا نم عمجي لزي ملف .«* لْقْلُملا بشخ نم نيتبحلاو َةّبحلا
 . !بيرج ةثام هب ىرتش *ا ام عمتجا

 ©ذيِاَقلاب ُمْوَق ينرماف ءينباصأ ناك لاعُس نم يِرْدَص ًاماَيأ ٌتيكتشا :لاق مث
 نْوْللا نهذو ركسلاو جشاشلا نم دخت ةريرحلاب نورخآ يلع راشأو . يركسلا

 عفادأ انأ اَْيَِف .ةيفاعلا ٌتوجرو «ةفلُكلا ٌتهركو .ةثؤَملا لقثتساف كلذ وابشأو

 :تيسعتف ..اراخ «0ةنخاف «0ةلاخلا ءامب كيلع :نيقفَوُملا ضعب يل لاق ْذإ :مايآلا
 مويلا كلذ يف ةادغلا تي ٌتيهتشا الو ٌتْعَج امف :('7مضصغي وه اذإو ءادج بّيط وه اذإف

 تقو َبْرَق املف .رصعلا ٌتْيراق ىتح ّيدي لْسَغو يئاَدَع نم ٌثغرف ام مث .رهظلا ىلإ

 .مهرد ىلإ هلوقو .لاحلا دارأو لحملا قلطأ دقف .تويبلا هذه هيوحت ام يأ :خلا لاومألا تويب لهو )١(
 . يقيقحلا اهانعم ىلع ىلإ نوكت نأ امإو ,مهردب بوحصم مهرد : يأ ؛عم ىنعمب نوكت نأ امإ : ىلإ

 . خلا سيل وأ : يأ «ةادألا فوذحمم يريرقت ماهفتسا : خلإ كلذك سيلو (1)

 . هلهر ةرثكب روهشم برعلا ةيدابب عضوم : جلاع (")

 دقتعاو .طافسأ يف مهتعاضب نولمحي نيذلا نيلاوجلا ءالؤه نم اعئاب ديري هنأ رهاظلا : خلإ تيأر دقف (5)

 حالطصا بسحب اهرادقم فلتخيو «ضرألا نم ةزيمتملا ةعطقلا :بيرجلاو .امهانتقا :الامو ةعيض

 . ميلقإلا لهأ
 . مهردلا نم ريغص ءزج :ةبحلا (0)

 .رابكلا حابرألا «ةريقحلا : يأ .راغصلا ءايشآلا نم :رابكلا راغصلا نم (1)

 .برعم .ءاولحلا نم برض :ذينافلا (7)

 . لخن امم بابللا ريغ يه :ةلاخنلا (8)

 .ءيش دعب ًائيش هبرش :قرملا اسح (9)
 )١1١( عوجلا نم عئمي يأ : مصعي ماعط اذه :لاقي .
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 .(07يدصق دِصَق ٌتفرعو .َءاشعلا ٌتيوط يئاَشَع ِتْفَو نم يئادغ

 ٌءالج اهقام َّنإف ؟ةلاَخت ٍةاَذَع َّلُك يف انلايعل نيِحّبطَت ال مل :2) زوجعلل ُتلقف
 .تناك امك دوعتف «ًةلاخنلا (هُدْعَب نيفْفَجت مث ؛ ةمّضِعو ءاذِغ اهّتوُقو ءردصلل
 نيب ام َلْضَق انخبر دق ُنوكنو «لّوألا مثلا لثمب لمي ؟”عيمجلا اذ :نيديش
 َحَتَق ل «ةريثك َحِلاصم لاعّسلا اذهب ََمَج دق هللا نوكي ْنَأ وجرأ :ُتلاق ! © نيلاحلا
 !كشاعم ت6 «كندب َحالَّص اهيف يتلا ة لاخلا هذهب كل هللا

 9 قفدتلا نم تناك ٌةَروُشَملا كلت نأ ُكّشَأ امو

 . !ًايوامَس لإ نوكي الو «يأرلاب ٌبَسَتْكُي ال اذه َلْثِم ,ٌتقدص موقلا لاق

 نآل . 1 هاةقلاو قارتخلا نه يتلا :لاقف خيش مهيلع لبقأ مث 8

 ءرْيخ َّحْدَق حَدقت ملو تلك أ . تيرادتناو انينورح تريبصكلا اذإ تناك ةراجحللا

 لخاي اضيا 0131 ناك دقو." 3ك تراب ٌرطملا انج امُبرو.«'”وُت ملف ٌتَدَلْصََو

 يماعط يف ةميقتسملا يقيرط تفرع ىنأ : ينعي .قيرطلا ةماقتسا :دصقلاو .شعتأ مل : ءاشعلا تيوط )١(

 .وحنلا اذه ىلع

 . هتأرما ديري (1)

 . ةلاخنلا ءامب لايعلاو تنأو انأ توقتأ نأ دعبو ءخبطلا دعب يأ :دعب (؟)

 تداع اهنألف :ةلاخنلا امأو . هلاح ىلع قاب هنالف :قيقدلا امأ .هتلاخنو حمقلا قيقد يأ :عيمجلا (5)

 .تناك امك فافجلاب

 .ءاملا يف ةلاخننلا نم بلحت ام :نيلاحلا نيب ام لضف (0)

 .هتأرما مالك نم ال خيشلا مالك نم اذه : خلا كشأ امو (5)

 رجحلا :حادقلاو ةحادقلاو . كلذ وحنو بشخ نم ةعطق وأ دوعك «حدقلا دنع رانلا هيف عقت ام :قارحلا قفز

 .ةقشمو ءانع :ادهجو .رانلا جرختتل حادقلاب . كبرض :حدقلاو .رانلا هب حدقت يذلا

 .فورحلا ةداح ريغ تراص :ترادتسا (8)

 . ءاريإ يروي دنزلا ىروأ :لاقي .ًاران جرخمت ملو «تتوص :روت ملو تدلصأو 4(

 امب «رانلا حدقن نحنو رطملا لوزن انلجعي دقو : يأ .رطملا لوزن : فكولاو . ةلجعلا ىلع انلمح :اتلجعأ )٠١(
 .ءاريإإلا مدع بابسأ نم ًاضيأ كلذ نوكيف «قارحلا لبيف هئام نم طقاستي
 .ةحاّدقلا هب برضت يذلا كلذ :رجحلاب دارملا )١١(

 خه



 .ىالّملاب «0ااَنيِشَقْرَملا يِرَتْشُأ تنكف . سوقلاك اهَعَدَي ىتح .ٍةحاّذقلا ٍفورُح نم
 . عجوملا نمثلاب ةظيلغلا ةَحاّدقلاو

 .ةهيرك حير هلو «ةنؤُم ِةطَفلا ةجلاَعُم يفو ٍقاَرُحلا ٍةعْنَص يف ًاضيأ انيلع ناكو
 ءَاّنَكلا نم الو َةَحِسَولا ٍقَّرجلا نم الو .ةغوبصملا قّرْجلا نم ءيجي ال ٌقاّرُحلاَو
 ِوُنَلا لأ «مايأ دن انركاذتف .نمثلا ىلغاب هيرتشن انكف .2"ناقّلُحلا نم الو.
 ام وهو © يول دنع تزل . ”درافغلاو رخل َراثلا مُهَحْذَقو «َبارعألاو
 ينمّلعو . عُمْجَ كلذ نع بونت ' * قاذغألا ٌنيجارع 9 «نيِدِشرملا دحأ ٌتملع
 الإ يروث الو ٌحَدَقَت ال مويلا مداخلاف .ةفلك الب انضرأ نم اهب ىَبْوُن نحنو . جلاعت فيك

 . نوجرعلاب
 لاجّرلا ٌةَرَكاَذُم : 2" لوألا لاق اذهلو .ةريثك ُدئاوف ّمويلا انب ترم دق :موقلا لاق

 ديل بابلألا ْحِقْلُت

 ةياغ اهتيفوتا يفو ءاهعضاوم رومألا عضو يف رأ مل :لاقف مهنم خيش عفدنأ مث

 مع نبا ماعلا اهيلإ ىَدْمَأ : :لاق ؟هنه ام نش امو : اولاق . ةيربنعلا ٌةداَعَمك ءاهقوُقُح

 ؟ةذاَعُم اي كلام :اهل ُتلقف .ةقرْطُم رْكَفُم ' ٌةديزح َةبيتَك اهئيارف . © ٌةّيِجَضَأ اهل

 تامجعملا لوقتو .رولبلا هبشي ام ىلإ هؤازجأ تلوحت يذلا': هرّلبملا ديدحلا نم عون :انيشقرملا )١(
 هله نأ : ىنعملاو .ةيبرعلا مجاعملا يف ةدوجوم ريغ اهنكل «يبرع لصأ تاذ ةملكلا نإ :ةيزيلجنالا
 .تتفتت الو ,لكتأت الف ءرانلا اهيلع حدقت تناك ديدحلا نم ةعطقلا

 .بايثلا نم يلابلا وهو .قلخ مج :ناقلخلا (1)
 حدقت ام وهو دْنُز عمج .دانزلا هنم ذختي رجش :راقعلاو .رانلا جارخإ: يأ .يزؤولا عيرس رجش :خرملا (1)

 .راثلا هب

  يروثلا نمحرلا دبع وبأوه : يروثلاو .لاق ىنعمب :معز (4)
 ديريو .ةلخدلا دوقنع وأ .ةسابكلا وهو ؛ َقْذِع عمج : :قاذعألاو .جوعاو نسبي اذإ قدغلا :نوجرعلا (0)

 .سبايلا قذعلا| عورف نم عرفلا :انه نوجرعلاب
 .ءامكحلا نم قباس :لوألا

 .ةجتنم ةرمثم اهلعبت :بابلألا حقلتو .ثيدحلا مهتحراطم :لاجرلا ةركاقم (1)
 موي حبذت يتلا ةاشلل ةملكلا تلعج مث «يحاضأ اهعمج «ةوحض حبذت يتلا ةاشلا :ةيحضألا (8)

 .اياحض عمجلاو ةيحض ًاضيأ ىمستو « . ىحضألا
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 2م .©0يِجاَضألا محل رييدتب يل َدْهَع الو .ميَق "”يلإ سيلو لت ةأرما انأ :تلاف

 . ةاشلا هله 0 عيضي د نأ ٌتْفِخ دقو .©0هقحب نوُمَوَفيَو هنوربّدُي اوناك نيذلا بهذ

 الو اهيف قلْسَي مل هللا نأ ٌتملع دقو . اهنكامأ يف اهئازجأ عيمج عضو ٌفرعأ ٌتسلو

ت نِم فاخأ ٌتسلو .29ةَلاَحَم ال زجْعَي ءرملا ٌنكلو .هيف ةعفنم ال ًائيش اهريغ يف
 عيِضَ

 .ريثكلا ٌميِبضت ٌرِجَي ")هنأ الإ . ليلقلا

 عّذِج يف َرَْمَسُيو ,207فاطخلاك لمي نأ وهو ءفورعم هيف ةجولاف ُنرَعلا امأ

 ألا نم هيلع ت فيخ ام لكو ,©0ناريكلاو 0 ليلا هيلع قاع ةيققملا عوُذَج ص

 هّنإف ©0*2ُناَرْضُمْلا اًمأو . كلذ ريغو «تاّيحلاو «*َناَدْرَو ِتانبو «رينانسلاو ,لمثلاو

 ('ناَمحّللاو سأرلا "7ثفحَق اًمأو, 2)ةجاحلا ٌمظعأ كلذ ىلإ انبو ('ةَكَدِملا راتؤأل

 نم عفترا امف . خبطُي مث ,29©2قَرْعُي نأ دعب رُسكُي نأ 2270هليبسف 9 ”ماظعلا راس و

 07 يوؤش دهعتو يرماب موقي يذلا :ميقلا (1)
 . قثاللا لايعتسالا 'هنم ءزج لك لامعتسا :اهمحل ريبدتب دّيرت (7)

 0 نفلا اذه نوفرعي اوناك نيذلا تام : يأ ()

 : ةلاحملاو .زجاعلا ىلع الإ رومألا جراخمو ليحلا قيضت ال: يأ .لثم اذه :ةلاحم ال زجعي ءرملا نكلو (5)

 . ةليحلا

 .هنأل الإ : يأ :هنأ الإ. (ه)

 .ةيولم : يأ «ةفوطعم ةديدح :فاطخلا (1)

 .ءاعولا وأ بارجلا وأ ةفقلا وهو «ليبزلا عمج :لبزلا (7)

 ريغو ريعبلل بكرمو عاتملل ءاعو نم ليحرلل دعي ءيش لك :لحرلاو .لحرلا وهو ءروكلا عمج :ناريكلا (8)

 .لاحرو لحرأ هعمجو .كلذ

 .ريصارصلا :نادرو تانب (4)

 .نيراصم عمجلا عمجو .نارصمو ةرصمأ هعمج «يعملا :ريصملا )١١(

 .قريل نطقلا هيب برضي ام يهو .فدنلا ةلآ :ةفدنملا )١١(

 .لزنملا اذه لهأ يأ : خلا . . .انبو )١5(

 .فاحقألا عمجلاو «مظعلا نم غامدلا ىلعأ :فحقلا (1)

 .نانسألا هيلع يذلا كنحلا مظع وهو «(ٌنوكسو حتفب) ىحل ةينثت :نايحللا )١5(

 . ماظعلا يقاب : ماظعلا رئاس (15)

 اذه .رابتعاب ريمضلا ركذ هنكلو . اهلييسف :لوقي نأ رهاظلا ىضتقم ناكو .هب عافتنالا ليبس :هليبسف (1)

 .تركذ يذلا

 . محللا نم اهيلع ام لكأ : ةمظعلا قرع (17)

 اكن



 26 هس أني وما 600 دا 14 3 . 8 : .٠
 ماظعلا كلت دخؤت ما. ع ريغلو «قديصعللو .مادوللو ٍحابصملل ناك مِسذلا

 يهف كلذك تناك اذإو .اهنم ابْهَل َّنَسْحَأ الو ىَفَصأ طق ادوقو سانلا ري ملف .اهب ُدقوُيَق

 ُهَسْفَن ُدْلِجلاف "7 ٌباهإلا اّمأو .ناخّدلا نم اهطِلاخُي ام ةّلِقِل « ©” رْدِقلا يف ٌعَرْسُأ
 20 اذإ ٌبطَحف ٌرعبلاو كف ُْتْرَقلا امأو 5 9 فد ال هوجو ةفرصللو . ٌباَرِج

 كلو 2 8 #ة. م 8 هللا #ل ا 50

 هم 2 2 37 - 4 2 6# د
 .اهنم عنمب الو اهيف زوجي َعِضاوم ' هل نأو ,هيرشو هلكأ ال الإ 1 حوفسملا مدلا نم

 يف 0 راص («4)هب عافتنالا مم ٌعِضْوُم عضوي ىتح كلذ ملِع 0 3 مل انأ نإ

 ا : ينبع يف ' ٠١ ٌىذقو , يِبلَق

 حتفنا دق نوكي نأ يغبني :تلقف .2207تمّسبت تو ْتقَلَطَت دق اهتيأر نأ ْتِْأ ملف

 .ادّدج ةّيِماش ًاروُدُق يدنعّْنأ ٌتركذو 2140 لجأ: تلاق .©9مدلا يف يأرلا باب ِكل

 ٌراحلا مدلاب خيطلتلا نم ءاهِتوُق يف َدْيْرَأ الو "'”َعَبْدَأ ءيش سيل هنأ اومعز دقو

 :ةديصعلاو .مُدَأ هعمجو ءهب مدتؤي ام :مادإلاو .ردقلا يف قرملا هجو ىلع يأ :خلإ .. عفترا امف )١(

 .ركسلاو نمسلاو قيقدما نم.لختي ناك ماعط

 .اهنف ام جاضنإو اهئامحإ يف عرسأ:ردقلا يف عرسأ (5)
 .اقلطم دلجلا وه وأ «غبدلا لبق دلجلا :باهإلا (7)

 .ركذت ال عفنلا نم قرط : عفدت ال هجر (54)

 .لبزلا نم شركلا يف ام :ثرفلا (5)
 .نآرقلا يف ىلاعت هللا همرح امم :حوفسملا مدلاو .هلاسأ :مدلا حفس (1)

 .هل نأ تملعو يأ : عضاوم هل نأ (1)

 .هملع ىلع يعوقو ةلاح يف يأ : خلا عضوي ىتح (8)

 .اّيك هيوكي هاوك نم ةرم مسا :ةّيك (9)

 .هوحنو بارت نم نيعلا يف عقي ام :ىذقلا )1١١(
 .ىرخأ دعب ةرم يلإ يتأي : يندواعي )١1(

 .تطسبناو تحرشنا :تقلطتو . خلا دق اهايإ ينيؤر يف ءىطبأ ملف يأ : خلا ثبلأ ملف ةلفز

 .هب عافتنالا ةيفيك يف : مدلا يف )١(

 )١4( ىنعمو انُزَو معنك : لجأ .
 .اهل يأ : غبدأ (15)
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 !ُهعِقْوَم ءيش ّلك قو ْذِإ ءنآلا ٌتحرتسا دقو . مِسّنلا
 ؟ِةاَّشْلا كلت 250ٌديدق ناك فيك :اهل تلقف ءرهشأ ةتس دعب اهثيقل مث :(0لاق

 بوئجلاو ةيلآلاو محلا يف انل !دَعِب ديدقلا ٌتقو راي مل !(50ت تنأ يبأب : تلاق

 ! ناْيِإ ٍءيش ٌلكلو ! شان كلذ ريغو قوّرْعَملا مظَعلاو

 اهب برض مث «ٌىصخ نم ف بْذَعلا ِءاملاو ٍرامحلا ٌبحاص ضبقف

 . !«*”نيحلاصلا ٍرابسخأب ٌعمست ىتح «نيفرْسُملا نم كنأ ملعت ال: لاق مث . «؟7ضرألا
 ا - 57/١ ءالخبلا بساتك

 "موللاو ديدهتلا يف هل ةلاسر ٍنم("0لضفلا وبأ ديمعلا نيا ه

 [اهلوأ نم لصف]
 ٍضارعإو ,كيلع رلابقإو عكنم سأيو , كيف عّمط ّن نيب حجرتم انأو ىباتك

 )١( خيشلا يأ :لاق .

 .سمشلا يف ففجملا حولمملا محللا :ديدقلا (1)

 يهو .اهدعب يتأب مالكلل ةمدقم ًابلاغ لاقت ةلمج يهو . يبأب ئدفم تنأ يأ «ربخنو أدتبم : تنأ يبأب 5١)

 .بجعتلل انه

 يف هتصق تضم رامحلا بحاصو .اهداصتقاو اهتمكحب هباجعإ طرف نع ريبعتلا نم برض : خلا ضبقف (4)

 . هذه انتصق ةيادب

 هنأ فرعي نكي مل خيشلا اذهف .ةنزاوملا قيرط نم هسفن لاح ملعي ناسنإلا نأ ينعي : خلا ملعت ال (5)

 . ةذاعم ربحت ىلإ عمتسا ىتح .همعز يف .فرسم

 ءمهئارزو ردصو ءهيوب لآ كالم دامعو «لبجلا ناسلو قرشملا نيع .ديمعلا نيسحلا نب دمحم وه ()

 نم ذخآلاو .ةزئافلا ماهسلاب بادآلا يف براضلاو .ةسايرلا تاودأ عيمجو « ةباتكلا يف رصعلا دحوأو

 سيئرلاو .ذاتسألاو .ريخألا ظحاجلا ىعدي «ةيوقلا فارطألاب  اهريغو موجنلاو ةفسلفلاك  مولعلا
 ةلازجو لسرتلا نسح عم «ةعاربلاو ةحاصفلاب ةراشإلا يف هيلإ يهتنيو ءةغالبلا يف لثملا هب برضي
 نباب تمتخو ىديمحلا دبعب ةباتكلا تئدب :لاقي ناكو .اهتسافنو يناعملا ةعارب ىلإ ءاهتسالسو ظافلألا

 هتافو دعبو هيبأ ةايح يف لضفلا وبأ لزي ملو .نيسحلا هللا دبع يبأ هيبأ نع ةباتكلا ثرو دقو ءديمعلا

 غلب ام غلب ىتح ةعاربو ًالضف مايألا ىلع دادزيو يلاعملا ىلإ جردتي «سرافو لبجلا روكو يرلاب
 بيطلا وبآ هيلع دروو «ءارعشلا هعجتناو «لبجلا ةسايرو «ةلودلا نكر ةرازو نم ايلعلا ةورذلا يف رقتساو
 .رائيد فالآ ةثالث هبهوف «هدئاصق نم ررغب هحدمف .يديشخإلا روفاك ةرضح نم هرودص دنع يبنتملا

 .نيتسو ًافين شاعو ةنس نيرشعو ًاعبرأ هترازو تناك . مهزاجأف ءارعشلا نم ةعامج هدصق ءاميرك ناك
 1162-2181 /7" رهدلا ةميتيو .051// 7 نايعألا تايفو : يف هتمجرت رظنا .م 97٠ /ه 75٠ ةنس يفوت

 .98/5 مالعألاو

 اكلي نبا ىلإ اهبتك يتلا هتلاسر نأ ىلع لسرتلا يف ةريصبلا لهأ عمجأ دقل :رهدلا ةميتي بحاص لوقي (9)

 <2ظ0خ



 يلعب كري اهككنلا فمن تلابب"""قيقر. تلز قراسبا "قرت رذتإف «فلبع ري # 3
 (40يفنآب امه "7 ةنايخو لولُع ثداحب امهُعَفَشت مث «ٌةيانِعو ةَظْفاحُم ِيِضَتقَيَو
 َمَرَجال "كلل ىعُري ام لك قحميو « 7” كلامعأ ْطِبحُي كلذ ىندأو . ةيِصْعَمَو نال
 نع ىرخأ رخو .كِمْدَصِل الجر - : كِيَلَع ليمو ,كيلإ ليم ن نس ٍسفقو ينأ

 «ٌكجالطتساو َكِئاَقْييْسال ٌةيناث ىنثأو . ””كجايتجاو ٌكِبالِطْصال أدي ل كنعت
 يف يفت ٌكَدنع ةمعنلاب ّض كيف رومأملا ٍضعب (*) لاغتما نع فقوتاَو

 ؛كلفاطعتاو ٌكِعجارمل 00 « كِفارصناو 20 كفل ديب عَكِيدل © ةعينصلا
 نوعي مث ُمْرَحلا ُبَهْذَيَو .3770ٌُبوُني مث بلل ُبْوَْيو «" كالا ا . مث لقعلا 200
 ُردكَيو ءوحْضَي مث ُهّْرملا ُركْسَي كرد مث يلا ٌعاصْيو ,ُحّلصَي مث معلا ُدسْفَيو
 تأ كن نا د ىلإف 5 رمح لك اخر ىلإ ٍةقيض ص لكو قْفِصَي مث ٌءاملا

 ةبقترت ال امب .كِناسحإ نم يتات نأ ّعْدِب الف ,كؤايلوأ ُهْبِسَتْحَت مل امب َكِتَءاسِإ نم
 غلبأل « مالك دوجأب كنظ امو .هدقع ةطساوو .همالك ةرغ ةلودلا نكر ىلع هئاصعتسا دنع ديشروخ دادتو

 امك الإ لصفلا اذه ةءارق دنع لاح يل تناك ام هللو :لوقي ناك هنأ اكلب نع ينغلب :لاق مث . . . .مامإ
 ةعاط ىلإ يّدرو ؛ يحالصتساو يميدأ كرع يف بئاتكلا نع هباتك بان دقلو ءسيئرلا ذاتسألا هيلا راشأ
 .(1560157/9) .هيحاص

 .هيلع لدملاي ةقثلا طرفو طاسبنالا :لالدإلا )١(

 )١( لصتتو لسوتت :ثمت .

 .ةنايخنلاو شغلاو دقحلا :لولغلا ()

 .ديدج يأ :فنآ (5)

 . يغليو لطبي :طبحي (0)
 .ليزيو قحسي : قحمي )00

 هلثم حايتجالاو «لصألا نم عاطتقالا : مالطصالا (1)
 .ةعاطلا يأ :لائتمالا (6)
 .ناسحإلا : ةعينصلا (1)

 . ةعاطلا ىلإ كعوجرل :كتئيفل ()

 .دوعيو عجري :بوؤيو .بيغيو بهذي :برغي )١1(
 .دوعيو عجري :بوثيو .بيغيو بهذي :بزعي )١1(

 رمغت رحبلا ةجومك ءاملاب ةيطغتلا :ةرمغلا لصأو .بئاصملاو نحملاو دئادشلا ثودح ءانه :ةرمغلا شده
 .هنع فشكدت مث ءيشلا



 الف . َتْرَتْخا ام ٌترَتخاو «تْبكَر ام ٌتْبْكَر ىتح ١ ُةَلْفَعلا كب 0 امكو َكّوادعأ
 ىلع ُميقأسو. .َترثآ ام ءوسو ءَتْعْبَص ام ف اهيف رضيت ةهاشنا ةشنت نا َبَجَع

 «َنكْمُأ ام ِةَلواطملاو "' ِءانيتسالا ىلعو َحسَّلَص ام ٍةَلَطامُملاَو ءاقبإلا 8 را
 دي فا امن ُمَدَعَأ ٌتسلف كب ّنّظلا نسل ًاميكحتَو .0"2َكَِبانإ يف ًاعَمَط

 َكْدِشْرُيُهللا اشي نإف ءَكَل ًاجارذِتساو كيلع ًاجاجتحا ءراذنإ نم ُهُقِدارأو ,«"راذغأ
 3 ريدج ةباجإلابو ٌريدق يش لك ىلع هنإف َكْدَدَسُيو َكقَح ىلإ كب دأب

 . 154 - 158/8 رهدلا ةميتي -

 © يناذمهلا نامزلا عيدب -
 ةيريضملا 0 ةماقملا

 :لاَق ماش ّنْب ىَسيِع انئّدَح

 ةبيجتف اَهوُعْدَي ٍةَحَصَفْلا ُلُجَر ٌيِرَدْنَكْسإلا َمْنَمْلا وُبأ َيِعَمَو ءٍةَرْصَبْلاب ٌتْنُك ما يهم

 )١( هتاذخاؤم ليجأت نم هسفنل همسر ام ديري : مسرلا .

 .راظتنالاو لهمتلا : ءانيتسالا (؟)
 .هيلع تنأ امع عوجرلا وأ هيلع تنك ام ىلإ كتدوع : كتبانإ (1)

 . كنع اضرلا لفكيو ةيصعملا يف كرذع يفني لمع نم :يأ (5)

 .(1155- 1789 /1) ةلاسرلا نم رخآ صن ىلع فوقولل رهدلا ةميتي ىلإ عجري (0)

 «ةعئارلا ةقئارلا لئاسرلا بحاص «لضفلا وبأ ,«يناذمهلا ديعس نب يسيحي نب نيسحلا نب دمحأ وه (1)

 غلبي ملو ءاعوبطم. سفنلا يوق ,نهذلا يفاص ءرطاخلا عيرس «ةحيرقلا يكذ ناكو «ةقئافلا تاماقملاو
 عئادبو بئاجع بحاص ناك دقف .هرحسو هزاجعإ لثمب تاي ملو .هرسو بدألا بل نم هغلبم دحأ

 ركب ابأ يقلف ءه 74817 ةئس روباسين درو مث «م 156 /ه "ه8 ةنس ناذمه يف دلو .بئارغو

 وأ اكلم كرتي ملقا ,قافآلا يف يناذمهلا ركذ راطف .ةلجاسملا ىلإ امهاعد ام امهنيب رجشف « يمزراوخلا

 باتكلا بتكي  ًاضيأ  ناكو ءلاجترا هتاماقم لجرتي ناك هنإ :لاقي .هزئاوجي زاف الإ اريذو دأ ًاريمأ

 نود هجرخيف «لوألا رطسلا ىلإ لصي ىتح :باتكلا اذه رخآ نم ريسيو ؛هروطس نم رطس رخآب ًاثدتبم
 .هنع شبنف «ليللاب هتوص عمسو «هربق يف قافأف «هنفد لجعو .ةتكسلا نم تام هنإ :لاقيو هيف بيع

 ةميتي : يف هتمجرت رظنا .م8١١٠/ه 94 ةئس ربقلا لوه نم تامو هتيحل ىلع ضبق دق هودجوف

 مالعألاو . 7١ 111/1-5 ءابدألا مجعمو .174 119/1 نايعألا تايفوو -7١١. 751/4 رهدلا

 - 1١ ص «كرابملا نزام .د  هتاماقم لالخ نم يناذمهلا عمتجمو ,. ١

 - .ًاضيأ «ةماقم» سلجم يف نوعمتجي سانلا نم ةعامجلل لاقيو «ةداسلاو «سلجملا :ةغل ةماقملا (1)
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 هم مع ئهظم م رو كا معان ١ .: مع ف

 0 م اَنيْلِإ تكل ,راجتلا 1 ل ١ غيط اهدي دا

 0 0 راما هال

 دهشتو لاو ُنْذُؤَتَو 3 '”وَراَضعْلا يف جرجرتتَو 2 "2 افخلا ىَلَع ىنكت

 "9 ُفْرظلآ اًهيف ٌحوُميَ ُفْرَطلا اَهْنَع لِي ٍةَعَصَق يف جمال هلا مر ةيواَعُمِ

 هنم ةليحلا ىلإ برقأ .ةيصصق ةروص يف عضو غيلب يبدأ ثيدح : ةماقملاو . مهسلاجم سانلا تاماقمو ع

 ءابدألا ناك ؛ةردان وأ ةحملم وأ ةظع نمضتت ةعوجسم ةريصق ةصق نع ةرابع رهنإ :لاقيو .ةصقلا ىلإ

 يه :رثكأ حيضوتبيو .ةيبدأو (ةغللا دباوأ يأ) ةيوغل ةعارب نم هب نوزاتمي امل ًاراهظإ اهتباتك يف نورابتي

 ريغ ةأجافمب ةداع يهتنتو «ةرماغملا ىلع دمتعت ءرثكأ وأ نيتحفص يف نوكت دق ؛ةريصق ةياكح- نع ةرابع

 ةعداخملاو ديلقتلاو كارشلا بصنو يفختلا نسحي «بيبل رعاش وأ «بيدأ يكذ صخش اهب موقي ةعفوتم

 .مهماعطو مهمهاردب زوفيو «سانلا باجعإ لاني نأ يئاهنلا هفدهو «قزآملا ربع قرميف :؛نولتلاو

 نم ءدحاو سلجم يف ىورت اهنأل ءمسالا اذهب يمس يذلا .ةماقملا نفل ماعلا بلاقلا يه ةياكحلاف

 هراوحلا ىلع لمتشت اهنأ يف ةياكحلا نع فلتخت اهنكلو . مهل ًايكاح نيسلاجلا يدي نيب موقي ةيوار

 اهيفو ءأبلاغ وأ ًامئاد ةعوجسم اهتخلو «هسفن فلؤملا هعضي وأ رعشلا سبتقتو «ةرظانملاو لدجلا امبرو

 بسك يف ءاقش نم نوئاعي امو «نيعئاضلا نيسئابلاو ةيدكلا لهأ روصت ةماقملاو .ةريثك ةيظفل تانسحم

 جيسن هلاونم ىلعو .ماشخ نب ىسيع هتاماقم ةيوارو «يناذمهلا نامزلا عيدب اهباتك رهشأو .شيعلا

 يذلا وه هنأو ؛هلضفب هتبطخ يف فرتعاو فرثأ ىفتقأو ءهوذح- ىذتحاو (ه تر هتاماقم يريرحلا

 وهو .ماشه نب ىسيع وه يناذمهلا تاماقم ةيوار نإ :لوقنو دوعن . جهنلا اذه كولس ىلإ هدشرأ

 دنعو ءّيردتكسالا حتفلا وبأ وه يناذمهلا دنع ةياكح لك لطبو .يريرحلا دنع ماّمه نب ثراحلا

 ,هتاماقم لالخ نم يناذمهلا عمتجمو .(موق ةدام) برعلا نأسل :رظنا . َيِجوُرَسلا ديز وبأ وه يريرحلا

 رثنلا يف هبهاذمو نفلاو .507 ص .بدألاو ةغللا يف ةيبرعلا تاحلطصملا مجعمو . كرابملا نزام .د

 هللا دبع نسح دمحم روتكدلل ءبدألا نونفو .704 747 ص .فيض يقوش روتكدلل .يبرعلا

 . 41/4 - 21/6 ص «قيتع زيزعلا دبع روتكدلل ةننلدلالا يف يبرعلا بدآلاو . 74-55 ص

 ءارمأ ال يصعت ال يهو ءاهتضاير ىلع ريدقلاو ءاهتنعال ٌفْرصملاو ,ةغالبلا مامزل كلاملا ديحولا هنأ : يأ )١(

 .هركث هرك امو ءءاشت ءاشام ةبغر هل فلات الو
 ىلع عضوي مث «بيلحلا هيلإ فيضأ امبرو «ضماحلاو نبللاو محللا نم ذختي ماعطلا نم عون :ةريضملا (1)

 .رازبألاو لباوتلا كلذ
 . ماعطلا ناولأ عنص يف عابلا لوطب مهل دهشتف ودبلا نم اهعنص يف ردقأ رضحلا لهأ نأ ىلع لدت : يأ (؟)

 .ةعصقلا :ةراضغلاو .كرحتتو جومت :جرجسرتت (8)

 .اهيلإ عراستلا يعاودو اهيلع لابقإلا بابسأ نم كلذو «ملأتي الو ىكشتب ال اهلكأي نم نأ : يأ (0)

 نم ٌريغ ههجو هللا مرك يلع ةايح لاح هتمامإ يف هعياشي ملو سد ةماعط نإ :نولوقي ةيواعم ءاساج ناك (1)

 . لوح مهفافتلا يعاود نم تناكل هدنع ةريضملا هذه تناك ولف .كللذ نوديري

 تب ةقالذ :فرظلا لصأو .لامجلاو نسحلا ءديري :فرظلاو .نيعلا :فرطلاو .قلزيو دعبيو وبني :لزي (/)
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 ةهمو م را سما مع ممم ا يم كير ع © مام ما 3

 حتفلا وبا ٌماق .«9اهناطوا بولقلا َنِمَو «"”اهناكم ٍناَوِحلا ّنِم تذخا املف
 لاي 8# عهس هسا مصب مم م 2 ء[سجل سك همم سد | هس سعال شا دهم

 اذإف حّرمي هاننظو .")اهخباطو اهبلثيو ءاهلكآو اهتقميو ءاهبجاصو اهنعلي يردنكسإلا
 و مرسم مروع 59 حرا نع ف يع عنك أ كعمل كم م يم ع5 ا
 ةدعاسم كرتو 2 ٍناوْخلا نع ىحنت , 9 لجلا نيَع حاَرملا اذإو .دضلاب رمالا

 سما © رف شمر ع مه مدن © تاير 5 28 30 2-2 متوكل 9 6

 اهل تبلحتو 2 نويعلا اهفلخت ترفاسو «بولقلا اهعم تعفتراف اهانعفرو «ناوخإلا

 2 ل ا 20 ه  هشمر 3 37 6 تامر د

 اهرثإ ىف ىضمو 3ابكألا اهل تذقتاو عقد هافشلا اهل تظُمْلَتَو 3 09 ةاوفالا

 20507 رض “و 6 سوط ا ل 2 اها مذ ع ا لع 0

 اَهَعَم ىتَصِق :لاقف .2'اهرما ْنَع ُهانَلاَسَو .اهرجَه ىَلَع ُهاَنْدَعاَس انكلو « ©" ٌداَؤْفْلآ
 . 8 ١١ 0 ا يع هس ه0 ٠ هَ 2 ماما م يم»#
 ءانلق ع(« ”تقولا ةعاضإو .تقملآ ِنْمآ مل اهب مكتئدح ولو .اهيف يتبيصم نم لوطا

 ا ل م كل #0 ما ص 2 - 1 2 ري ا 2 5

 2239 ميرغلا ةَمّرالَم يِنَمِزَلو ءَداَدْعَبب انأو ٍةَريِضَم ىلإ ٍراَجتلا ضْعَب يناعَد :لاق ءتاَه

 ةجيهب .ناعمللا ةديدش «قلأتلا ةريثك ةقارب تناك ةعصقلا هذه نإ : ىنعملاو . . نايبلا نسحو ناسللا تح

 .اهتيؤر ةمادإ عيطتسي ال رصبلا نإ ىتح «ءاورلا
 )١( ماعطلا هيلع عضوي اموهو «برعم .ةمجعملا ءاحلا مضو رسكب : ناوخلا .

 فخغش دق ةريضملا لامج نأ نع ةيانك كلذو .هتايح بلغأ يف ناسنإلا همزالي يذلا لحملا وه :نطولا (؟)

 .بحملا بلق نم بيبحلا لحم اهنم ّلحو ,مهبولق
 نم لك نعليو موليو متشيو بسي ءيتف ام هنإ : ىنعملاو .اهبيعي :اهبلثيو .اههركيو اهضغبي :اهتقمي (م)

 . ةريضملا هذه ميدقت يف دي هل تناك

 هنكلو «قنورلاو ءاهبلا نم ةريضملا هيلع تناك امل همالك يف ًاداج نوكي نأ مهوتن انك ام اننإ : ىنعملا (4)
 . ةقيقح اداج ناك

 .دعتبا : ىححنت (0)
 .انئيعأ اهوحن تفرصناو انيولق اهيلإ تهجوت انم ةيهارك اهانعفر املف ءانمامأ تماد ول ىنمتن انك اننأ : ينعي (*)

 .اهقير ىرجو اهباعل لاس : يأ (ا/)
 دب ال هنأل نيتفشلا ىلإ هدنسأ دقو ءماعطلا راثآ نم نيتفشلا ىلع ام ذخأيل ناسللا جارخإ . ظملتلا لصأ (م)

 .اوظملتف اهنم اومعط مهنأ اوليخت مهنأكو ؛كاذنيح امهتكرح نم
 هتيوفتل مهملات ةدش نع ةيانك كلذو هيلع ازيزع دقف اذإ ءرملا دبك قرتحي امنإو . تقرتحا :تدقتا (4)

 هباوص عاض دق هنأكف ةشهدلا هتذخأو انم لك لهذ دق هنأ يأ :داؤفلا ىضمو .اهلكأب عتمتلا ةذل مهيلع

 .هدشر دقفو

 هاعد يذلا نع هانلأس اننأ ريغ ءاهكرتل لوبقلاو هنع اضرلا هل انرهظأو ,لعف ام ىلع هانقفاو اننأ : ىنعملا )١١(

 .هنع تكسنف ًاَيِضْرَم أرمأ دعي امم اهكرت نكي مل ذإ كلذ ىلإ
 يف عيضي نأ نمآ ملو .يتيهارك مكنم تفخل اهب مكتثدح ينأ ولف ءاهحرش يب لوطي ةثداحلا نأ يأ )١١(

 .هيلإ ةجاح يف نوكن تقو اهدرس

 )١5( مارغو ءامرغ عمجلاو «بلطلا هيلع ففخي الو ُهَئِيِدَم قرافي ال وهو «نيدلا بحاص : ميرغلا .

 اذار



 يني ٍقيرطلا لوط َلَعََف انْمُكَو اهل ُهنبَجأ نأ ىَلِإ 27 ميقّرلا ٍباَحْصأل ٍبْلَكْلاَو
 (؟0اهنْبَط يف اَهَقئاتَو اَهتعْنَص يف اَهَقْذِح ُفِصَيَو هِتجهُمب اهيدَقُيَو هتَجْوَز ىلع
 رولا نم ءروُدلا يف ٌروُدَت ّيْهَو ."”اَهلَسَو يف ٌةَْرِحْلاَو اََْيَ ول َيالَْم اي : لوي

 2 راّزبألا اهيديب قدتو ,0تانلا اهيفب ثملت « رونتلا ىلإ روذقلا نمو روذقلا ىلإ كل اسم 2 بعود سقم لس لل “< 8 2م 7 م8 مال 04 7

 ,*” ليِقّصلا ٌدَحْلآ َكِلَذ يف َرْأو « ليِمَجْلا ِهجَوْلا َكِلُذ يف ربع دََو ناحل تا
 قوم نأ ِءْملا ٍةَداَعَس ْنِيَو ءينْهَشْعَت اَهْنأل اهُقَشْعأ انو «ُنوُيعْلا هيف راحت ًارظْنَم َتْياَر
 هلا يو ءوِينيِط ْنِم ْثناك اَذإ امي آلَو ,”وينيعظب َدَعْسَي نأ ةيليلع نم ذفاقملا
 1 ل ِهِيَحوَُز تافصب ينعلدصو ؛ ٌنَسحاَو ءاقلخ ينم عسوا اهنكل 2. يتمورا ه6 1 ههشم ير ورا وقلب 3 نو عافك هربا 205 ع 0 اهئموأو ءيتنوُمُع اهتنوُمُعَو يتيم اَعيِدَمَو يني اًهنيلط «"هاَحل مَع

 ْمأ> :ىلاعت هلوق يف زيزعلا باتكلا يف مهركذ ىرج نيذلا .فهكلا باحصأ مه : ميقرلا باحصأ )١(
 مل بلك مهل ناكو «(فهكلا ةروس 4 ةيآلا) 4ابَجَع انيايآ نم اوناك ,ميقرلاو بفهكلا ّباحصأ نأ تبمَح
 . مهقرافي

 نع ةياتك كلذو ءاهل ءادف هسفن لعجي :هتجهمب اهيدفيو .اهنساحم ركذيو اهحدمي :هتجوز ىلع ىنثي (؟)
 .ةمكحلاو ناقتإلاب هعنص :هلمع يف قنأتو .ةراهملا .حتفلاو رسكلاب :قذحلاو .اهل هتبحمو هيلع اهتزع
 .ةريضملا عنص يف ةقذاح كش ال يهف اهلامعأ عيمج يف ةرهام تناك اذإ اهنأ : يأ

 قناتلاب اهمامتهاو اهتفاظن نع ةيانك انهو «هبايث رخآ ىلإ هلسريو «هردص قوف خابطلا هلعجي سابل :ةقرخلا ()
 . ةداجإلاو

 .هيف خبطي يذلا ءانولا وهو رّْدِق عمج :رودقلاو .ربخلا عاونأ هيف زبخي ام :رونتلا ()
 . خفنت :كثفنت (0)

 .امهوحنو لّفْرَقلاو لُقلُفلاك ةبيط ةهكت هئاطعإو همعط حيلمتل ماعطلا ىلع عضوي ام : ريزابألاو رازبألا (1)
 .ليطتسملا نيللا وهو ««ليسألا» :ىوريو . .فيظنلا ولجملا :ليقصلا دخلا (7؟)
 .هشيع نائئمطاو ناسنؤإلا ةيهافر مامت نم : يأ .طقف ةأرملا انه دارأو .جدوهلا يف ةأرملا : ةنيعظلا نلصأ (4)

 ءرظن اذإ هرستو ءرمأ اذإ هعيطت ثيحب .ةسكاشم الو ةفلاخم ال ةدعاسم هتجوز نوكت نأ هتحار بابتتساو
 , باغ اذإ هظفحتو

 . ةلصتم ةبارق يأ :احل (9)

 تبنملا يف كرتشن اهايإو يتنإ : ىنعملاو .تبنملا :ةئيطلا نم دارأو . مورألا عمجلاو « لصالا : ةمورالا (1١؟)
 نكأ ملو يل الإ قيلت نكت ملو ءاهب سانلا هبشأ انأو « يب سانلا هبشأ يهف «لبصألاو ةمومعلاو ماقملاو
 .اهل الإ حلصأ
 نوكسف حتفب  قلخلاو .قالخألا دحاو  نيتمضب  قلخلاو .ًاقالخأ نسحأو ينم لمجأ اهنأ : يأ )١١(
 . ةقلخلا
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 لاَحَم ُفْرْشَأ َّيِه ؟ةّلَحَمْلا هذه ىَرَت َيآلْؤَم اي :َلاَق مث .©» ِهِيْلَحَم ىلإ اَنْيهتْلا ىتح

 ريغ اَهْنُكَسَي آل م «2"اَهِلوُلُح يف ٌرابكلا ٌرْياَغَتَيَو . اهِلوُرن يف ٌرايخألا ٌسفانَتَي ءَداَدْعَب
 ْنِم ٍةَطقنلاَو ««كاهِتَدَدلِق ْنِم ٍةَطسلا يف يِراَدَو "هراَجَلاب ُهْرَملا اَمنِإَو « ٍراّجتلا
 انيق ُهفرعَت مل ْنِإ «انيِمحَت ُهَلُق ؟اَهْنِم ٍراَد َّلُك ىَلَع َقِفْنَأ يالَْم اي رُدَقُت مك ءاَترِئاَد
 َسْفنَبَو ؟طَقف َريِثَكْلا ُلوُقَت !طّلَخلا اذه َرَبْكَأ ام !هللا َناَحْبُس اَي :َلاَقَف ٌريَكْلا :ّتْلُق

 ٍهِذِه :َلاَقَف وراد ٍباَب ىَلِإ اَنْيَهَْناَو ءاّيْسألا ُمْلْعَي ْنَم َناَحْبس :َلاَقَو «2"اءاَدَعّصلا
 َقْوَف اَهْيَلَع هللاو ُتْققْنَأ ؟"ةقاّطلا هذه ىَلَع تْقَقْنَأ يالْوَم اَي ُرَّدَقُت ْمُك «يراَد
 ىلإ رظْنآ ؟اًهَلِْم هللاب تيار ؟اَهَلُكَشَو اَهَتَعنَص ئرت فيك «(*ةَقاَقْلا ءاَرَوَو ,2*”ةقاطلا
 ٍقَّذِح ىلإ ْرُظْناَو “' '”راكزيلاب طخ امئاكف ءاهجيِرْعَت َنْسُح َلْمأَبَو ءاَهيِف ٍةَعْنّصلا ٍقئاقَد

 هل ماع مم مممك؟ مشاه ٠م َ هارون نما م : 2 هد(١١١)6 مج
 نم جاس وه ,ملعا نيأ نمو :لق ؟ نم هذخستا ,بابلا اذه ةعنص يف ٍراجنلا

 ينثروأ ىتح اهنع ثيدحلاو هتجوز نأش يف مالكلا نم رثكي لظ هنأ يأ .عادصلا يلإ بلج : ينعدص )١(

 .هب ميقي يذلا يحلاو .دادغب نم اهنكسي يتلا ةهجلا : هتلحمو «سأرلا مجو يلإ بلجو عادصلا

 ىرت كلذل ءاهنسحأو دادغب لاحم لضفأ ةلحملا هذه نأ : ىنعملاو .نولدابتيو نوضراعتي : نورياغتي )١(

 نولدابتي وأ ءاهلزانمو اهرود يف نوضراعتيو ءاهب لولحلل نوقباستيو ءاهانكس يف نؤزابتي ةيلعلاو رابكلا
 ١ .اهيف كلذ

 هسفن حادتما كلذ نم مزليل هناريج حدمتي نأ :ديري وهف ءراجت هناريج عيمج نإ : لوقي رجاتلا اذهو (؟)

 . هلزنمو

 هنإ :لوقي هنأكف .ةطساولا يه ؤلؤللا تابح نم دئالقلاو دوقعلا يف نوكي ام سفنأو . طسولا :هطّسلا (5)

 ْ .ةلحملا هذه يف ةطقن فرشأ يف نطقي

 مهوتت مك لوقت نأ نم سأب الف رادلا هذه ىلع يتاقفن نيقيلا هجو ىلع ردقت نأ عيطتست ال تنك نا: يأ (0)

 .تقفنأ يننأ

 . تاقفنلا يف هل يتغلابم مدع ىلع ًايلاع ًاسفنت هردص قامعأ نم هسفنتب هفسأو هنزح رهظأ : يأ (7)
 . (كابشلا) ةذفانلا :ةقاطلا ()

 .ناكمإلاو ةردقلا قوف يأ :ةقاطلا قوف (6)

 هيلع ٌرجيو ءرقفلا هل بلجيو «ةقافلا هيلإ قوسي ًارادقم اهيلع قفنأ هنإ : ىنعملاو .قالمإلاو رقفلا : ةقافلا (9)

 .قالمإلا

 .اهميظنتو رئاودلا ديدحتل ةلآ . راجرفلا ًاضيأ هنومسيو  راكربلا )١١(
 ؟بابلا اذه راجنلا عنص ةعطق مك نم :ديري )١١(
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 اي ُهَذَحَنا ِنَم « 5 اذإو نك َّ كّرخ اَذِإ 3 ”نِفَع الو ضو ال ٍةَّدِحاَو ةَعطِق

 ريِصَي «باوثألا ٌفيِظْن ٌلُجَر هللاووُعَو «ٌيِرْصَمْلا ب دمحم نب 0 ُهٌذْخَنا ؟ يدْيَس

 تنعتسا ال يِتاَيَحِب ! لُجّرلا َكِلْذ ُرَد هلل ءلَْمَعْلا يف ِدْيْلا ُفيِفَح © باْبآلا ٍةَعنَصِب

 َناَرْمِع ْنِم ٍفئارطلا ٍقوُس يف اًهَْيرَتْشا اَماَرت ُةَقلَحْلا ِهِذْهَو © ِهلْعم ىَلَع هب لإ
 ءرلاطأ هن ايف 0 ؟يْلا َنِم يدّيس اي اهيف ْمكو . ©" يم ريال يغئارظلا

 3 سو م هيل اسم

 هل ُكِيَلَع يتايحبو ءامرصباو اًهْرَقنَآأ م أ ' ارو ِهللاب بابل يف بولب رود 0

 ريلْمُدلآ انْلَحَدَو َباَبْلآ َعْرَق مت ء قالعألا الإ مي نين ؛ُهنِم دل قلخلا َتْيَرْبَش
 سوت

 ا كاين ْنَنْوأَو «كتاطيح ّنَئمَأ امك ٌراَدج اَي كَبَرَخ ل ها لل :َلاَقَو

 ؟ضًهتلِصَح فيك لس ءاَهَجِراَوْخَو اَهَلِخاَوَد َنْيِبتو . 2 اَهَجِراَعَمِهللاب لَم َكَّساَسَأ

 لق كا ناَمَيَلَس اَبأ ىنُكُي َراَج يل ناك ؟2©'' اَهَتْدَقَع ىتَح ءاَهتلتحا ةليج نم ْمُكَو

 ياا ةرصتخيال ام ةساسلا نمو 0141 هنت ال 1ث املا نم هلو. ةلخملا

 ,1"2مَقلاو درا نيب ُهقّرَمف “' "رمزا ِرْمَحْلا ني ُهَقَلتا افلح فّلَحو هللا ُهَمِحَر َتاَم

 هتباصأ يذلا : نفعلاو .ةضرألا هتلكأ يذلا :ضورأملاو .دنهلاب دجويو ًادج عفتريو لوطي رجش :جاسلا )١(

 .ةبوطرلا

 نينألا هبشي توص عمس قلغأ وأ تف اذإ: يأ (؟)

 . هتعنصو هبشخ ةدوجو هتمالس ليلد كلذو ءنينط هل ناك هيلع قد اذإو: يأمر

 ًاريصب هنوك نم دارأو ٠ ةجهبلاو ةفاظنلاب هتاعونصم فصي نأ باوثآلا فيظن هنأب عناصلا فصو نم دارأ (4)
 .ةناتملاو ةدوجلا يف ةيهانتم .ناقتإلا ّدح ةغلاب اهنأ ةعئصلاب

 اذه يف هتعنص تلد يذلا رهاملا لجرلا كلذ ريغ بلطت الف بابلا اذه لثم لمعت نأ تئش 5 اذإ : يأ (5)

 .هريخخ رثك ال يأ :هُرّد ال :لاقيو .ريخ نم هنم جرح ام هلل يأ :هرد هللو . هقّذج ىلع بابلا

 هادغيب ناك :فئارطلا قوسو .قالغإلا دنع اهنم بذجيو «حاتفتسالا دنع اهب قدي يتلا يه : ةقلحلا (5)

 . يمطافلا هللا نيدل زعملا ىلإ ةبوسنملا :ةيزعملا ريناندلاو .رئاخذلاو سئافنلا عيبل
 .رفصألا ساحنلا : هبشلا (7/)

 .قلع عمج . سئافنلا : قالعألا كف

 .ًاضيأ ملسلا وهو .كلذوحنو رادلا حطس ىلإ هب دعصت ٍجِرّدلا وهو «جارعم عمج :جراعملا (9)

 .ءارشلا دقع اهعئاب نيبو ينيب تيرجأو ءاهتكلم :اهتدقع )٠١(
 .امهوحنو ةضفلاو بهذلا :تماصلا )١1١(

 .نوكسف حتفي فْلَخ حلاطلا دسافللو «نيتحتفب فّلَخ حلاصلا دلولل لاقيو .كرت :فلخ (١؟)
 .دسافملاو يهالملا يف هيبأ لاومأ دّدب هنأ دارملا )١1(

 احلا



 وأ ٍنَجَصلا ِءاَنْنَأ يف اَهَعييَف ءراَدلآ عيب ىلإ ,راَرطضالا ُدئاَك ُهَقوُسَي نأ ُتَقَفْشَأَو
 موي ىلإ ؛ِتاَرَسَ اَهيلَع عطف 0 ينتاف ٌلَقَو ءاَماَرأ مَن ٠ ءِرطَسْلِل ٌةَضْرُع اًهَلَعَجَي

 (؟اهْيَلَع اَهَتْضَرَعَو ءدْيَلِإ اًهَتلَمَحُف اًهُبراَجَت ضن 1 باو ىلإ ت تدع نة ةامملا

 تلخبنلاو 01 هلا ُبَسْحَي ٌرِبْدُمْلاَو 0ةييل اًهيِرتشَي ا ىَلَع ُةيمواَسَو

 ِنَع تلفاَعَت مث «©0يِل اَمَدَقَعَو َلَعَفَف ٠ ِلاَمْلا ٍلْضَب ةقيث قش بو هلو د اهل
 ا 00 وعظ ست ة©9] 20-5
 هترظناف يِناَهَمتْساَ يا ةتيتاف قرت 4 هلاح ا ٌتّداك ىتح 5 هئاضتقا

 يأ قيل « 00 ّىَدل ٌةَنيِهَر راد لَعَجُي نإ هلاسو برفان باغلا نه اق يغتاب
 ما هم 200 2م

 "7 ِدِعاَص دج يل ْتْلَصَح ىن اَهِْيَب ىلإ ِتآلَماَعُمْلاِب ُهَتْجّرَد مث ( .لعفف يدي

 0 1١١ فل
 يفو 95 ”ةودجم هللا دمي انو لعاقل عاَس ّبَرَو بِعاَس ٍةَوُقَو ِْدِعاَسُم َتْحَبَو
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 )١( هيبأ لاومأ نم هذي تحت ناك ام عاضأ دقو  قافنإلا ةوهشو فرسلا يعاود هيف مكحتت نأ تفخ يننأ يأ -

 .ايندلا ةايحلا قرافأ نأ ىلإ اهيلع افسآ لظأف «ياوس هنم اهيرتشي مث .رادلا هذه عيبل ةرورضلا هقوستف
 .ةيابلاو لاملا عجولالاوعولا :رجضلاو

 ) )1١انه دارملا وه يناثلاو (نادض) ًاعاتم تناك نأ دعب ًادقت تلوحت وأ جرت ملو تدسك :ةراجتلا تّضن .

 .هيلإ اهتلمحو اهقوس ٍجاَوَر مدعل اهيف رجتي نأ روصتي ال باوثأ ضعب تذخأ يننأ : ىنعملاو

 . مغدأ مث ءاي ةزمهلا بلقف  زمهلاب  ةئيسن هلصأو .نمثلا ريخأت : ةيسنلا (1)

 سكع قيرط يف ريسي ىنغلاو زعلا دعب ناك هنأل .سلفملا هنم دارأو ,فلخلا ىلإ ريسي يذلا :ربدملا (:)

 ْ ١ .هكلسي ناك يذلا

 .اهيف امي مزتلاو اهرّرح يأ :اهدقعو . نيدلا هيف بتكي يذلا كصلا : ةقيثولا ()

 هيلع يذلا نيدلاب هتبلاطم : هؤاضتقا (1)

 هلهمأ نأ ينم بلطف .ءادآلا هنم بلطأ هتئجف « سالفإلا ىلع كشوم هنأ تملع ىتح ترظتنا : يأ (7)

 .ةلهم هتيطعأ يأ : هتلهمأف

 نئادلا ىفوتسا نيدملا سلفأ اذإ ىتح هلام ىلع هل ًانيمأت نوكتل نئادلا دي يف عضوت نبع : نهرلا (8)

 .اهنم
 ظح :دعاص دجو .اند : يأ «جردتف « جيردتلا ىلع ديرأ امم هتيندأ ؛امهانعم .هتجردتساو . هنحرد

 . عفترم تخبو .روفوم

 هاوسلو لمعلا هتمهم نوكتو «,منغلا هريغلو مرغلا هيلع نوكي لب لاكيش هدج نم بيصي الو ,ةدئاف هبأدو

 . ءازجلاو حبرلا

 .ظوظحم :دودجم )١١(

,5337/ 



 ه ماش صم ا م6

 ْعَم ِتْيِبْلا يف امئان , لاَيَل ْذْنُم تنك يأ َيالْوم اي كبسحو .دومحم .لاوخألا و هله لثم

 ُدَقِع اَهَعَم ٌةأرمآ اًذِإَف ٠ 00 ُباَتُْمْلا قراطلا نم :ٌتْلَقَف بالا انيلَع َعرُف ذِإ هيف ْنَم
 «.٠ ري "و8 2ع 2 8٠ 525

 ةذحإ اهنم هتذحخاف ءعيبلل ُهَضِرْعَت ل لآ ٍةَقِرَو م ءام ٍةَدْلِج يف 3 لآل

 ريت مرت دياع قل و »سخي نمي ُهُكْرَمْفآَو ءٍسْلع

 ٌةداَنَحَس ْمَلْعتِل ْثيِدَححْلا اَذَهِب َكدَح انْنإَ كَتلْوُحَو ىلاغت هللا نوع

 ادبكأ كرزإ 1و َراَجِجْلا ّنِم َءاَمْلا ٌطبنت ٌةتاعَسلاَو ءةَراَجتلآ يف فذ
 «(26ه) م ع

 يِف ٌريِصَحْلا اذه ّتْي ريش ٠ كن ْنِم ٌبَرقأ الو ءَكِسَْت ْنِ ٌقتضأ َكّتُي ال

 5 ”تاَراَعْلا َنَمَزَو ِتاَرئاَضُمْلا َتْفَو ِتاَرْفْلا لآ رود ْم جريخأ ْدَقَو ءتاَداَنُمْلا

 م دلي اَم ىَرذُي سل ىَْبح ٌرْعدلاَو ذأ ال رلّوطألا ملا دنُم هلي بط -

 اذكو اًذَك هيف ثْنَرَوَف ءِقاَوْسَألا يف ل اَذَهَو «ٍقاطلا تاب ثرَعَح ,ينأ َنَْ

 ىف لإ ُهلْثِم ُمَق عَقِب ٍِل ٍنْنَقْلا ميِظَع وه عةتولو ُهَتَعْنَصَو «هئيِلَو هند هللاب ْلمأَت رانيد

 ا ُهلَو هَلَمَع َوُهَف ٌيِريِصَحْلا َناَرْمِم يِبأِب ٌتْعِمَس َتْنُك ْنِإَو «©ِرْذنلا
 .ةإم دعب ةرم قراطلا هلصأو «سانلا هيف يتأي ال تقو يف كراد ىتأ يذلا : باتنملا

 يف دقعلا اذه نإ :لوقي .بارسلا :لآلاو .ةزمهلا تلهس مث ءةلؤل عمج وهو .ءيلآل هلصأ :لآل
 .لآلا هبشي ةقرلا يف ذو ءءاملا هبشي ناعمللاو ءافصلا

 ل سلخلاو .ليلق : سخب نمث (1
 همهوتي ال يذلا يف حبرلا دَجَو .ظحلا نسحو علاطلا ّنميو ةداعسلا قزُر نم نإ :لوقي جرحت : :طبنت

 . هرظتني ال ثيح نم هاتأو ؛هيف

 نع كريخي ال هنأ : ىنعملاو .كربخي يأ :كتبنيو .هللا ناحبسك بجعتلا ىرجم اهارجأ ةملك :ربكأ هللا (5)
 نوكي ال امك ,ةقيقحلا رادقم ملعت يتلا يه اهنال .,كسفن نم ٌقدصأ كنوؤشب كثدحي الو كلاوحأ
 نهذلاب اهقلعأ هنأل ,ءسمألا وهو ءةيضاملا كمايأ برقأ نع ثيدحلا نم هيلإ ىعدأ الو قدصلل برقأ

 , ظفحلاو ركذتلل اهيرقأو
 يلع مهنم ناكو .بقللا اذه اهل ناك ةرسأ لزانم :تارفلا رودو .دازملاب نآلا ىمسي ام هبشي :تادانملا )١(

 سيفن هنأ ىلإ كلذب ريشي وهف . يسابعلا هللاب ردتقملل ًاريزو تارفلا نب نسحلا نب ىسوم نب دمحم نبا
 . ةلودلا رابك هبغرو ءارمألا هتنزتحتاو ءاسؤرلا هانتقا امم ةميقلا ميظع .ردقلا يلاع

 دلت اهنأ ملعت كنإف «ىلبحلا ةأرملاب نولظلا فالخخ ىلع هنايتإو هيف ركفي ال امب هئيجم يف رهدلا هبش (/)
 . يه ام يردت الو ثداوح هيف نأ ملعت نامزلا كلذكو .دولوملا عون نم ققحتت ال نكلو

 .هدوجو مدع بلغي هنإ لب .نيح لك يف ريصحلا اذه لثم قفتي ال هنإ : ىنعملاو .ليلقلا :ردانلاو ردنلا (4)
 .ديكأت هبش  اهتدوجو ةعتصلا ةقدو ةسافنلاب هفصو دعب  كلذو
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 هناَكُذ ْنِم لإ ٌرصَحْلا َتْيرْبْشآ ال يِتاّيَحِبف ؛ُهَدْنِع الإ رَصُحْلا قالغأ ُدَجوُي ال ِهتوناَح 00 لا 0 07 0 را سمسم مرق قي ووف + 2 كك
 ءةريضملا ثي د ىلإ ٌدوعنَو 6 ا محن ّْن نم هيف . .هياوخإل ٌحِصان ُنِمؤُمْلاَف

 َبْرَق مب لب "للا :ُتْلُقَف ©"ءاَمْلاَو تْسْطلآ ملغ ٍةَريهظلا َتَقَو ٌناَح ٌنَقَف لم
 , لضألا يموُز هن ؟مالْغلا اًذه ىَرَت : لاق ءُمالْعْلا مدعو حَرْحمْلا لُهَسو ير

 ْنَع ضو َكِقاَس نع رْمَشَ 0 كَ نع زخات ملفا مدت بيرل يَقاَرِع
 للاب :ٌرجاّتلا َلاَقَو ءَكِلْذ ُمالْعْلا لغَفف زيد ليلا 50َكلئاَتْسُأ ْنَع ٌرَيفاَو .0َكِعاَرِذ
 'تاَمَو ءَّتْسطلا عض ,©0 ساخنا ّنِم ءساّبَعْلا وب هّللاَو هاَرَتْشا ؟ُهاَرَمْشَآ نم
 ىلإ رظنا :َلاَقَف ُّهَرقَ م 5 قو رجالا ُهَذَأَو ماعلا هَعضَوف ءقيِربإلا

 0 ماشلا ا نزلا م ل ءبَهْللا ٌةوُدَج هناك هّيشلا اًذَه

 ُهَنْسَح ْلُمْأَت 2" الاهّراَدو ِك أ َروُد َفَرَع ْدَق "يقال ِناَْلح ْن 9 سيل *”يقاَرهلا
 7 ءَةَعاّسلا ِهِذَهِل ُهترَحّداو ءٍةَعاَجَمْلا مَع هّللاو ُهتيرَتْشا ؟هتيرَتْشا ىتم يِنَلَسَو

 كي سم مس ند ل 8 دمع يدم” سن. ريم م“

 ٌقيِرب هالا اذه لَه ٌُلْصَي آل 00 هْنو ةيوبناو : َلاَق مث ,هَبلَقَف رجاتلا هذخاو ُةهَمْدَقُف .ٌقيربإلا

 ةريضملا رجاتلا كلذ عم لوانتيس حتفلا وبأو .هنود عنميو هنع لتاقيو هيمحي ام :هميرحو ناسنإلا مرح )١(
 .هل رمألا حيضوتو هتحيصن هيلع بجت كلذلو .هيلإ أاجلو «هراوجيي ذال هنأكف ىدحاو نارخ ىلع

 .امهرضحأ : يأ ءرمضم 'لعفل نالوعفم : ءاملاو تسطلا )١(

 .اهلهأ دنع أشنو ءاهيف ةمدخلا ملعتو «قارعلاب ىبرت « يمور هنأ : ىنعملاو .أشنملا :ءشنلا (5)
 .كسأر ةمالسو كرعش رهظيل .فشكا :رسحا (4)

 .هعلخ اذإ ءهوضني هبوث اضن نم ءعزنا : ضنا (9)

 .كنانسأ نع فشكت ىتح كحضا يأ :رتفاو (1)

 .ءاوسلاب دوسألاو ضيبألا ىلع دبعلا قلطيو «ديبعلا عيبي يذلا :ساخنلا

 نم ةعطقلا وأ عملتو قربت اهنأل «رانلا نم ةعطقلا هبشي هناعملو هئافص يف قيربإلا اذه ساحن نأ : يأ (8)
 .ةفارب ةيفاص اهنأل بهذلا

 طيهم كاذ ذإ يهو «قارعلا يف عنص دقو .اهساحن ةدوجي ةروهشم تناكو «ماشلا ساحن نف هنأ : يأ (ور

 .قّذحلا

 مل نكلو «سيقن هنإ :ىتعملا) .سيفنلا وهو قلِع عمج :قالعألاو . يلابلا وهو .قّلخ عمج:ناقلخ )١١(
 .هلصأ ةدوج دكؤي امم كلذو هب ذهعلا لوط عم ىلبلا هيلإ قرطتي

 .كولملا ضعب دنع ناك هنأ يأ )١١(

 . ءاملا هنم لزني يذلا ناكملا : بوبنألا 05(

0 



 و هم ت . ت0 ب م ىو ل2, 2 مّ نا 2

 اذه ُنْسْحَي الو 20 ِتّسّدلا اذه عم الإ تشطلا اذه حلَصَي الو ءتّسطلا اذهل الإ
 هر خأ؟ا .ً 6 ل ري وره عر مووت هدب < 0 رى مانت

 اي َءاملا لسرا .فيضلا اذه عم الإ تيبلا اذه لمجي الو «تيبلا اذه يف الإ تسدلا

 نيعك قرزا هاَمْصأ ام َءامْلا اذه ئّرت هللاب , ماعطلا تقو َناَح ْدَقَف «ُمالغ همّ «ه رك 4# هع د ةارن رن ل ا رس
 نه“ قو ضر 2م 7 اال 5 م و 50 0 2 0

 دعب لمعتساو :«؛0تارشفلا ْنِم يقتسا .2")رولِيلا بيضقك ٍفاصو .2) ٍرْونَسلا
 رم 2 ل ريب مت 507-520 2 2. 0 00 2 3 ني

 ناشلا ءِءاقسلا ىف ناشلا َسْيَلَو ِةَعُمَدلا ٍءافَص ىف ءةَعمشلا ٍناسلك َءاَبْف 20 ِتاّيَبلا
 / هاف مرر 7 نادل «# لمع راه نم مهر د ء شور - ش .

 ليدنملا اًَذهَو ,«"0هِباَرش ٍةفقاظن ْنِم قّدصا وباَبَسا ٍةفاظن ىَلَع كِلُذَي ال ءءاّنإلا يف
 ةمتب  مهس ترج 0# هوم كيم هع # همم جسوم رعج م7 هي هما د
 تذختاف ,هتيرتشاف يلإ مقو تاجرا لمعو ,9'©2ناجرج جسن وهف 2 هتصق نع ينلس

 6# 27 ا . او و 2م 2 52 مد هد نكد

 نورشع اهليوارس ىف لخد ءاليدنم هضعب تذختاو ,؟40اليوارس هضعب ىتارمأ

 صان ما هَ - م6 مهم وعل هةر“ ل68 مى 8 تاو وما اه الاي بثق هيف : 5

 اَمُك ُهَعْنَص ىتح ْرَرطُمْلا ىلإ ُهتمَْلَساَو .' -اعارِتنا َرْدَقْلا اذه امِدي ْنِب تْعَرتناَو ءاعاَرذ
 5 2 كن تاع ىلإ م9 م 5 د 6 0 000 (١٠)ءروس ل ماع
 نم .فارظلل ةترخداو «قوُدنصلا يف هتنزخو. قوسلا نم ُهنْدَدَر مث 3 ةٌَررطَو ةارت

 2 0 5 م 0 07 لادا و ا هك 75 0 لما ف م7 2 نثر 5-0

 موي ٍقلِع لكلف ,'"'اهيِقآمل ٌءاَسْنلا الو ءاهيدياب ةماعلا بَرَع هلذت مل «“ ”ٍفاّيضألا
 0 0-0-0 2 ا ا 2000 سا همت #7

 َلاط َدقَف ءَعاَضِقْلاَو ءْناَمَّزلا لاط ْدَقَْف .َناَوْحْلا !ُمالْعاَي “'"'”موق ِهلآ لكلو

 .رادلا ردصو تيبلا يف نوكي ام فرشأ وهو .نافيضلا ةلباقمل أيهملا ناكملا :تسدلا )١(

 .طقلا :رونسلا ([؟)

 .ءافصلاو ءاقنلا يف لثملا هب برضيو اذه ديري ءرهوج هنإ :ليقو .جاجزلا نم عون ؛روليلا (7)

 .ذخأ : ىقتسا ()

 .هؤاغص متيو دربيل ءانإ يف هتليل لظ نأ دعب الإ هلمعتسن ملو : يأ (0)

 . هتفاظنو هئافص ببس وه هيف تاب يذلا ءانإلا نأ : يأ (7)

 .سراف دالب ىدحإإ :ناجرأو .ءاملا نم يديألا فيفجت يف لمعتست ةقرخ :ليدنملا (7)

 .بايثلا نم عون وهو .لاورس عمج :ليوارس ( )
 هئدوجل هيلع اصرحو «هب انض اهسفنل هلك هيقبتست نأ ديرت تناك اهنأ : ىنعملاو .ةدشب تذخأ :تعزتنا (4)

 .اهنع ًامغر اهنم هتذخأ لب .كلذ ىلع اهقفاوأ نأ أشأ مل ينكلو .هتسافنو
 .هوحنو ريرحلاب هفارطأ ىشو :هزرط )٠١(
 .رظنملا ليمجلا يزلا نسحلا رهو .فيرظ عمج :فارظلاو .هتيقبأ : هترخدا )١1(

 هتنهأ : ىنعملاو.اناوهو ةّلذم هل فارظلا ريغ لعج هنأكو .هلذتف ةماعلا هلذبتت ىتح دحأل هجرخأ مل':يا(15)
 يلي امم نيعلا رخّوم وهو ىقؤم عمج : يقآملاو . هيلع مايقلا نسحأ ملو .هنأش نم تنو و هترقتحاو

 . ظاحّللا وهف مدصلا يليامم امأف .فنألا
 تويبلا تاّدَعُم بّئرت نأ يغبني لب .ءقراط فيض لكل سئافنلا نم ءيش لك لعجيذأ زوجي ال هنأ : ينعي( ١١

 مور



 5 ع 2 يب عا ب يبدل معو مل ريثبم لع رعد .ََء ا يبدل 8

 ىَلَع ٌرجاتلا ميلف ءِناَوْجْلاِب ُماَلْعْلا ىف ءُمالَكْلا َرْثك ْدَقَف َماَعَطلاَو ."”ُحاَضِمْلا
 2 تا كو دع د 2 ل عدم د تعا
 اَهَعاَتَم دوج اَمَق َداَدْعَب ُهّللا َرْمَع :ٌلاَقَو ء“"' ”ٍنانسالاب همَجَعو .نانبلاب هرقنو ءٍناكَملا
 عم ةارا# ه يطعم مالا تاع نمت

 0©2وُرَو ةفخَو هيثم ٍضْرَع ىَلِإ ٌرْظْناَو «ناَوْملا اذه هّللاب ُلُمأَت ءاَهَعانص َفَرْظاَو
 0 ماعم عم ع 2 يع مره 325 يمد 2 300-520 1 براعاو

 ءنآلا :َلاَقَف ؟"'لكألا ىتَمَف .لكشلا اذه :تلقف .ِهلكش ِنْسُْحَو وِدوُع ِةَبالَصَو

 يِرَدْنكسِإلا حتفْلا وُبأ لاَق ء(9 ُهْنِم ُهُمِئاَوَق َناَوْحْلا نِكل .« م !ُمَدلُغ اي ُلَجَع

 ا ا َُئاَفِصَو ُرْيخْلاَو ُهَنآلآَو ٌربخْلا َيِقَب ُدَ :َتْلُقَو ؛' 7 يسفن تَشاَجَف

 00 ا وو "المح اَهَل ىّرَتْكا تيكر «9 دلْضأ ْتَيِرتْشآ َنْيآ
 8 هسا وسال 8 3

 | ْنِم :ةطخلا يِقبو ةرجأتشا ٍزاّسُحَو 03 0 رونت ّيَأَو؟ ؛ 2-00 ٍةناجِإَو

 ول يرمعلو .ةحفاكملاو ةلتاقملاب لمملا مالكلاو درابلا ثيدحلا اذه هيشأ امو .ةدلاجملا هلصأ : عاصملا )غ1(

 نم هيقل اه رّيِشُع بركلا ةدشو سفنلا ملأتو قيضلا نم يقل امل لاتقلا ةكرعم يف ناك حتفلا ايأ نأ

 دوربو قمحألا اذه ةلاذن نم هيقل ام ٌفصن هتوقو هتعاجشو همصخ سأب نم لمتحي ناك املو .هبحاص

 .ةعصق عمج : : عاصقلاو . هتعيبط

 هضع : نانسألاب همجعو . عباصألا فارطأ : نائبلاو . هيرض : هرقنو .روفلا ىلع يأ ؛ناكملا ىلع هبلق

 . هيلع ينثيو هحدتميل لاعفألا هذه لك لعف هنأ : ىنعملاو .هربخيل اهب

 ماعطلا هيلع عضوي يذلا ناكملا هئم دارأو .رهظلا :نتملاو . ناكسلاب ةلهآ ةرماع اهلعج :دادغب هللا رمع ةف]

 ىلإ ردابتي امك سيلو نزولا فيفخ هنأ ركذف .هنم عنص يذلا هبشخ ةدوج نيبي نأ دارأ .ناوخلا نم

 ٠ .هلمح ةبوعصو هلقث نم نهذلا

 رضحتل تقولا نيحي ىتم نكلو «كناوخ لكش تيأرو «ريثك كنم تعمسو «راظتنالا يب لاط دقل : يأ ١)

 ؟لكألا

 . لجاعلا يف هرضحأ : ماعطلا لجع (ه)

 .ةدحاو ةعطق اهيلع فقي يتلا همئاوقو هرهظ نأ يهو ءاهيلإ تفتلت نأب ةقيلخ ةيزم هل نأ يأ (1)

 . تلعو تكرحت :تشاج (90)

 هتالآ ىرتشا فيك يل حرشيو « زبخلا ةيفيك ىلع ماعطلا يتأي امئيح ملكتي نأ يقب دق هنأ : ىنعملا (8)

 يفو .اهيلع ينثيو اهحدميو اهتعنيف :نافغرلا نع ملكتي مث ءدمكلا ديزيو .دمألا ليطي ًافصو اهفصيو

 . همالك ةرثك نع مجانلا ملألا دايدزاو .تقولل ةعيضملا كلذ

 ؟ٍّبحلا وهو اهلصأ ىرتشا ناكم يأ نم : يأ (9)
 لعافلا يمسا نع ردصملاب ربعي ام ًاريثكو ءىرتكي يذلا وه هنأل ءلماحلا هنم دارملا :ًالمح )٠١(

 .لوعفملاو

 .ءاخرأو حزرأ عمجلاو ءْناَيَحَرَو َناَوَحر ىنثملاو .ةثنؤم يهو «ةفورعم :احرلا (11)
 .امهوحنو نيجعلاو ليسغلا يف لمعتسي ءانإ :ةناجإلا )١7(

 .هدقوأو هلعشأ :هرجسو هيف زبخي يذلا دقوملا :رونتلا (19)

١ 



 مم يي مه همم

 زابخلا يقبو ح سبي ىتَح سيو 1 ختم فيكو ؟َبِلَج ىنمو ؟تظّتخا

 رادق ه عار "2 ا 6. - . 26

 ُهَتَحالَمَو ٌحلملآَو كر ريمحلاو ةحدمو قيقدلاو 6 و ٌديِمْلتلاَو ُةْفصْوَو

 ؟اهّلِمَع ْنْمَو ؟اًهَلَمَْتْسا نمو ؟ "هذقتلا فيكَو © اَعَدَْنا نم م تاَجركسلا تيب و
 2 218 ةلرععخ ع

 كا ا طر يرتشا وأ بدع يِتعْنآ فيك لخْلاَو

 ؟"/تلي ىتح ُهَل ٌليِتْخ تنيك لقبلا . يق ؟ُهْنَد يواسُي ْمكَو ؟0هبخ ريق فيكَو ِك

 رتشأ فيك ةَريِضَمْلا ِتْيقَب ِق را قوت فيكَو ؟ ”َفِصْر ِةلَقْبم ِّيَأ يفو

 بج 5 كفر تق 3 ””اهُراَن 0 ءاهرذدق ْتَبِصْنوا يُمْحَش يفد ؟اًهُمَْحَل
 7 ١
 مم 10 ١ 5-7 ما ب م

 1 لاقف ا ل ل

 ىتف :ذيملتلاب دارملاو .هركذ الإ ماعطلاب قلعتي ًائيش 0-0 «ةريثك ءايشأ ىلع مالكلا 7 يأ(

 .زابخلا
 هنأ :دارملاو « ىنعمو انزو نافجو ةئفجك فاحص اهعمجو .ةفحصلا يهو . ةجّركُس عمج :تاجّرُكسلا ()

 كولملاو ءارمآلا يأ دنعو ؟هل تعقو فيك ,ماعطلا ناولأ اهيف نوكيس يتلا يناوألا نع ملكتي نأ دب ال

 .ارج ملهو ؟اهارتشا فيكو ؟اهعنص يذلا كلذ رهام عئاص يأو ؟تناك
 . ءارشلاب اهعئاب نم اهصلختسا يأ :اهذقتنا (5)

 «ناوخلا ىلع امهدحأ نوكي نأ ّدِب الو .بسحف بطرلا لخثو بنعلا لخ كاذ ذإ مهدنع فورعملا ناك (5)

 . هيلإ لصو ىتح اهكلس يتلا ليبسلاو هئارش ةيفيك نعو هنع ملكتيس وهو
 .سلكلا رجح :ةرونلاو ءاهوحنو ةرونلا نم طالخخأ وهو :موراصلاب كيلط :تجرهص (5)
 .نارطقلا وه يذلا راقلاب يلط ريو ةيباخلا ىنعمب ءانه مضلاب :بحلا (5)

 .هرذج نود هقرو عطق يأأ(7

 .ضعب قوق هضعب مظن يأ :فصرو .هيف عرزي يذلا لقبلا ناكم :ةلقبملا (6)
 ّدب ال امم لقبلا اذه فيظنت يف قذحلاو ةقدلا تلمعتسا فيك : ىنعملاو .هلمع يف ةقدلا لمعتسا : : قنأت (9)

 . هوحنو نيط نم هب اقلاع نوكي نأ

 .تلعشأو تدقوأ يأ : : تججأ قلد

 بجيف ءاهب يل لبق ال ةيلبو ءهلثم لامتحا ىلع يل ةردق ال ءزر اذه نإ: ىنعملاو. مظعيو دتشي : مطي
 .اهنم ءاجنلاب يسفن كرادتأ نأ

 ىرزأ :لاقيو .فيرخلا نمزل ذختتي : يفيرخلاو . عيبرلا نمز ءانثأ هيف ةماقإلل لختي ناكملا : يعيبرلا )١5(
 ءريمألا يعيبر نم نم ريخ هفينك نأ معزي :ةريضملا بحاصو .هنأشب نواهتو هرقح اذإ :هاردزاو هب

 رثكأو .هلقع لقأ امف هللا هحبق ءامهب فختسم ءنايردزم هراوجب امهنأو ءريزولا يفيرخ نم نسحأو
 .هرظن يف قارو هبجعأ يذلا كلذ ناردج نيب هرمع عطقي نأب يرحل هنإو .هتجامس

 انك



 8: ماع جبرا سل ه8 د” عد مب مح د هممبي هج مخجل مج
 ررمرسملاب تبكراو ءةسفقس حطسو ى)لفسا جرهصو ةهالعا صخب لق 0

 ,( دقي َتاَيَلا ضْرأ ىلَع يِشْمْيَو ,(50كَلْعَي الق ٌّرْذلا ملزاح نع لِي ا

 وامل « جاددْلا 0 ِنيَجوُدْزُم 5 * جاعو جام يَطملخ ْنم هنأ ريغ باب لع

 يف ٌفيِنَْلا نكي مَ «بارجلا اذه نب َتْنأ لك : :ُتلقَف هيف لكاي نأ فيضلا
 يِْعَبتي وهو "ودعا 1 ٍباَمّذلا يف تْعَرْسَأَو . بابا َوْحَن ترو «باسجلا راس 8س سات 06

 اوحاصف يإ بقل ا نأ ناي كلا: نطو دعما !حقلا ابأ اي : : حيصتت

 «هتمامعي َرَجَحْلا ٌلُجَر يِقَلَف "رجلا طرق ْنِم رجح مدح ُتْيَمرَف ." نك

 ٌباَط امي ٍعْفَصلا ّن َنِمَو ل مد مب ,لاعتلا نم تلج ,(80هتماه يف َصاْعُف
 معي م

 ال ْنأ ٌتْرَذَنَف ءسحنلا َكِلُذ يف نيماع ا ٍسْبَحْلا ىلإ تْرِشَُحَو . ”ُثْمَعَو

 . ؟ "”0ةلاظ َناَدْمَهَل اياَذ يف انأ ٌلَهَف ءٌتْشِع ام ٌةَريِضَم َلُكآ

 ةريَضَمْلا تنَج هيد :اَنْلَقَو رد انْرْذَنَو هَل انف : ماشِه نب ىسيِع لاق

 ؛نايخألا ىلع نوازالا تفتت كلر ارخالا لع

 . 141 - 1١7١.ص ءيناذمهلا نامزلا عيدي تاماقم حرش

 .ريجلا وهو ءصجلاب ىلط : صصج )١(
 .طئاح ىلع تبثي ال هنأ : ىنعملاو ١ قّلعت :اَقوُلُع ءيشلاب فِلِعو .لمنلا رغصأ يهو «ةرذ عمج :رذذلا (1)

 .هتسالمل هيلع ءاقبلا عيطتسي الو

 .ًاضيأ ةسالملا ديدش هنأ دارأ ()

  ليقلا نس :جاعلاو .هحاولأ نيب لصاوفلا يأ :هنأ ريغ (5)

 .ةعرسب ريسأ يأ :ودعأ (0)

 .هنم اوعمس امب يننوداني اوراص مهنأ :يأ (3)

 . للملاو ةمآسلا ةدش :رجضلا طرف (1)
 .اهيف لخدو اهجش يأ :اهيق رجحلا صاغو .هسأر : لجرلا ةماه (8)

 . ةصاخ املا ىلع برضلا : عفصلا (4)
 يِرْذَن يف ثملظ له وأ ؟ببسلا وه اذه ماد ام ةريضملا لكأ مكيلع تركنأ نيح مكتملظ له: يأ )1١(
 ؟اذه

 ىلإ اهدنسأ امنإو «ةميرجلا هذه نماهب اليكنت دشأو سفنلل ًاماليإ مظعأ ةيانج دجوت ال هنإ مهللا )١١(

 .اهيبس اهنأل ةريضملا



 2١ لضافلا ىضاقلل باتك نم -ا/

 ةيرصملا رايدلا بحاص يبويألا نيدلا حالص نع هب بتك)

 . (9(دادغبب ذئموي ةفيلخلا هللا نيدل رصانلا ىلإ

 لكب ّدلا ٌرفَظم لاز الو «"””ٌيرصانلا ّيوبنلا زيزعلا ناويدلا ماَيأ هللا مادأ»
 هوو 55 5 0 5 مه <

 تاَقْلُطُم ِءانتقأ ىلع يعاسملا فوقوم ؛«*دئار ّلك يَأَر نع قيفوتلا ّيِنَع ««دحاج
 لع تاحتسلاو ةوجلا ةراون دار تلج ىف: كيسلاو رضثلا ظيحشم (50دياختلا

0 

 الو ,ةدحاو ٍرْكشب الإ يقلي ال ناك نإو لضفلا يِعاَسَم دّدعتم :©*)دراو ريغ ضرألا

 ةمثأ نم ءريزو : يمخللا ديعسلا نب يلع نب نيدلا ءاهب فرشألا يضاقلا نب ميحرلا دبع يلع وبأ وه )١(
 ةرهاقلا ىلإ مث .ةيردنكسإلا ىلإ لقتنا .م 1175 /ه 074 ةنس (نيطسلفب) نالقسعب دلو .باتكلا
 اهرسأب ةلودلا تناك» : لاقي «نيدلا حالص ناطلسلا ءارزو نم ناك .م 11١١ /ه 545 ةئس اهيف يفوتو

 .«لضافلا ملقب لب مكفويسب دالبلا تكلم ينأ اونظت ال» :لوقي نيدلا حالص ناكو .«هتمدخت ىلإ يتأت

 تادوسم تعمج اذإ :لاقي .راثكإلا عم بئارغلا هيف هلو ؛نيمدقتملا قافو ءءاشنإلا ةعانص يف زرب دقل

 ءاهرثكأ يف ديجم وهو .دلجم ةئام نع رصفت ام اهنإف قاروألا يف تاقيلعتلاو تادلجملا يف هلئاسر

 دامعلا ؛ةديرخلاو .1607/5 ةرهازلا موجنلاو *68/3-1717  نايعألا تايفو : يف هتمجرت رظنا

 فيض يقوش .د «يبرعلا رثنلا يف هبهاذمو نفلاو .57/7 مالعألاو 0/١. رصم مسق . يناهبصألا
 , "الو 718 ص

 .ةيرصملا رايدلا بحاص بويأ نب فسوي نيدلا حالص ناطلسلا نع لضافلا يضاقلا هب بتك باتك نم (1)

 جنرفلا يديأ نم كلذ عالتقاو .هعم امو سدقلا حتفب .دادغبب ذثموي ةفيلخللا هللا نيدل رصانلا ىلإ

 ةيظفللا تانسحملاب ينأي نأ هسفن ىلع ذخأ يضاقلا نأ ظحالنو .مالسإلا نم هيلع ناك ام ىلإ هتداعإو

 . ميركلا نآرقلاب حضاولا هرثأت بناج ىلإ . . .ةلباقمو قابطو سانجو عجس :نم ةرابع وأ ةلمج لك يف
 (84) مقر يسابعلا ةفيلخلا ءيضتسملا نب دمحأ سابعلا يبأ هللا نيدل رصانلا ناويد ديري (؟)

 اهتبيه ةفالخلل داعأو دادغب يف شيجلا ةداق ذوفن ىلع ىضق (م 1150 1180 /ه 577-515)

 2م 19١”/ه 9441 ةنس ناتسزوخ هشويج تغلي . .هئاهدو همزحب رهتشا . . .نييقوجلسلا طلست ايهنم

 .اهدعب امو 7/8 ص .ٌيربعلا نبا ؛لودلا رصتخم خيرات :رظنا .م ١17١4 /ه 71١ ةنس ناجييرذاو

 .رمألا يف داهتجالا :دجلاو .دحاج لك مغر ِهّدج يف قفوم :ديري .دحاج ّلك مغر رفظم هظح : يأ (4)
 .نيرخآلا ءارآ نع هل هللا قيفوتب ينغتسي هنأ :ديري (5)

 .دماح ّلك دمح ءاغتبا هللا هجول ًافقو هلمع لعج : يأ (1)
 .هدمغ يف هفيس ناك ولو ىتح ةيونعم ةميزه ءادعألا مزهي هنأ : يأ (0)
 .صضرألا نع ريخلا عاطقنا مغر دوجوم هدوج نإ :لوقي (8)

 .دحألا دحاولا هللا ركشب الإ لمأي ال وهو ,ةددعتم هيعاسم : يأ (4)

 الكيت



 ثوعُبو « 2” دجاسملا ئلإ ًاراونأو «عباَرَمْلا ىلإ ًءاونأ ءايلوألا ىلإ ِهِلِضف ٌتويع تلاز

 259 دقاَرَمْلا ئلإ الايخو بِقاَرَملا ئلإ اليخ ءادعألا ئىلإ هبُعز

 حْبَصب ريشابُتلا رجم يِرجَي ناك امم هنع رّدص ام ْوْلِت ةمدخلا هذه ٌمداخلا بتك

 ُحْبَس هيف مالقألل ٌرْحَب اهنإف ؛©”ةمعنلا هذه فصو باتكل ِناوُنُعلاو ." ”ةمدخلا هذه

 اهِحْرَش يف رطاوخلل ئرْشُبو :©ليقُت بع هيف ركشلل ٌّقحلا فلو «””ليوط
 ءاضر هركش ةداعإ يف هللو ؛©براَسُم اهراهظإ يف رارسألل ىرسيو 0.

 ىلإ مالسإلا رومأ تراص دقو .؟*”ْئِضَم اذه هعم لاقي ال ماود هب ٍةنهارلا ةمعنللو

 دفاكلا هاجر. لك ضصلعتو ةاهرفاسب لغ هلهأ دئاقع تكمآو افرياَمَم ننخا
 نيّدلا ناكو ؛١21ةطورشملا لّصحطرشلا عقو اًملف هنيد ّلهأ هللا قَّدَّصو ءطوُسُبملا

 قحلا ٌرمأ َرهأو ؛ هنَمَ يف سُفنألا تلِذّب دقف ًاضورعم ٌزوفلاو ءهنَطَو يف ّنآلا وهف ًابيرغ

 لهأ فوُنأوهللا ٌرمُأ ءاجو .2””افَع نيح فيي دقناكوهُعْبَر ْلجأو «"' '”ًافعضتسم ناكو

 ترآم

 وهو «ءونلا عمج :ءاونألاو .دجاسملا يف رونلاكو ؛عوبرلل ثيغلاك «ةصاخلا ىلإ هاياطع لازت ال : لوقي )١(

 .ءاطعلاو ءرطملا
 يف فوخلاو بعرلا مهاشغيو .مهبقارم يف ءادعألا ىلإ (لويخلا) هشيج عئالط لصت : لوقي )١(

 يأ ءدقرملا عمج :دقارملاو .بيقرلا هولعي عفترملا عضوملا :«ةبقرُملا عمج :بقارملاو . مهعجاصم

 . عجضملا

 .حابصلا ريشابت هباشت يتلا تاراصتنالا نم ىرج يذلا دعب ةلاسرلا هذه مداخلا بتك : يأ (7)
 .,تاحوتفلاو تاراصتنالا :ديري (؟)

 . . مئاد دادمب مالقألا دمي بضني ال عبن تاراصتنالا هذه نا : يأ (0)

 .ركشلا نم هقحتسي ام هيفوي ال معنلا هذه ىلع هللا دمح :يأ(5)

 ةيمسالا ةلمجلا هربخو ءأدتبم :«ىرشب» و .اهركذب عتمتن برآم كل اهحرش يف دجن ىرشبو :ديري (9)

 .«برآم اهحرش يف رطاوخلل» يهوءهدعب
 هربخو ءأدتبم :«ىرسيو و .بناوجلا ددعتم اهرارسأ حرشو ءًاميظع ًاريسيت اهيف انل هللا رسي دقل :لوقي (8)

 وهو .برسملا عمج :براسملاو .«براسم اهراهظا يف رارسألل» يهو ءهدعب ةيمسالا ةلمجلا

 . حرستو اهيف بهذت ةنكمأ : يأ «حراسمو براسم شحولل» :لاقي .بهذملا

 . ىضم اهيف ءيش نع لاقي ال لبقتسملاو رضاحلل ةمئاد ةرمتسم ةمعن نأ : يأ (9)

 )٠١( «مكرصني هللا اورصنت نإإ» : ىلاعت هلوق ديري .
 )١١( افيعض ناكو قحلا رمأ رهظ :يأ .

 .نوملسملا مزه امدنع رجهو ءكرت : يأ ء«فيع دق ناكو .لهألاب ألتما : يأ )١1(

 اواي



 يف هللا دعو قّدَّصو « 2 ةمئان يهو لاجآلا ئلإ ٌفويسلا ِتِجَلْدأَف 2 همغار كرشلا

 نايج اهدنع حابصلا نأ ْتّنابأ ٌراونأ هل ٌتراطتسآو «نيد ّلك ئلع هنيد راهظإ

 اوقَّدَصُي مل امب ٌةظقي اوُرْفَطو « “”اقبآ مهنع ناك اثارت ّنوملسملا ٌدرتسآو ؛ "” نيحلا

 9 مهُمادقأ ئلعألا ىلع ٌتّرقتسآو ؛ © اقراط يأنلا ئلع ًاَْيَط .هب نورّفظي مهنأ
 اهب ٌتيفشو .2 مهُّلَبُق ةرخّصلا ئلع ْثقالتو . " مُهُمالعأ ئصقألا ىلع َتَقَّفَحو
 .  مهْلَلُع ءاملاب ْئفْشُت امك ةرخص تناك نإو

 دوسألا رجحلا اهّؤفك ف 0 اهيلع ٌنيدلا مِدَق املو

 كا لت لولا ناب عا ال مداخل كر "ويحسب رفاكلا نم اهِتَمْضَع تب
 يف هلطمتسآ نم زجانُي الو ؛(""”ىمعتلا هذه ةءاجر الإ ئىسْؤُبلا كلت يساقي الو

 .هعومجم ٌةملكلا ّنوكتل الإ ؛هبَتَع يف ُىداَمَت نم انقلا فارطأب بتاعُي الو 2: هبْرَح
 ال ةرخآلا رهوجب زوفيلو ءايْلُعلا يه هللا ٌةملك نوكتف ؛هَعوُقْرَم اهعماس ئلإ ةوعدلاو

 .بارتلاب تقصل : يأ ,همغار ءادعألا فونأو رصنلاب هللا رمأ ءاج : يأ )١(

 ) )1١.اهيلإ انتجاح تقو ىلإ انفويس انيفخأ : يأ .

 .رصنلا : يأ 55 تقو ءاج دق هنأ ترهظأو «راونألا تلجت : يأ ةفز

 .ًاراف : :ًاقبآ )5

 ةظقيلا نيب قباطي نأ : ديري .مهمانم يف هب اوملحيل اوناك ام يقيقح رصنب  ةظقيلاب -اورفظ :يأ (5)
 .دعبلا : يانلاو . مانملاو

 .نكامألا ىلعأ ىلإ مهتاراصتنا يف.اولصو مهنأ :يأ (5)

 . ىصقألا دجسملا : ىصقألا (1)

 .ةرخصلا ةبق : ةرخصلا (8)

 .ريمنلا ءاملاب نآمظلا يوئري'مك لبقلا هذهب مهللغ تيفش :لوقي (9)

 .هبلق ةبح : هبلق ءاديوس(١)

 .نيدلا حالص مهبراح نيح ءاهصالخو رفاكلا نم اهقالطل ةرخصلا دوسألا رجحلا أنه :يأ(١1)
 ىمءقألا دجسملا ررحي نأ دارأ هلعلو) ميظعلا رصنلا اذه ققحيل لذبلا اذه لك لذب نيدلا حالص نأ:يأ(١١؟)

 . (البق كرشلا نم مارحلا دجسملا ررحت امك

 .رصنلا ةمعن ءاغتبا الإ ةقشملا ةوسق ىناعي ال هنأ : يأ )١7(

 . . .كلذ ىلع ٌرصأو هبرح يف ىدامت نم الإ لتاقي ال : يأ (15)

 م



 9 راقتحالاب اهّيولُق جَضنأف ِهْيَقَلَس امبر ٌةنسلألا تناكو ؛(')ايندلا نم نْدألا نصرا

 بلط نمو ؛ ””رابطٌصالاو لامتحالاب اهافطأف اهُّلِجاَرَم هيلع ٌتَّلْغ امّيَُر رطاوخلا تناكو
 5 «6) ةًماغ 0 ل نأ امس 0 د ا 22 مار و ا 1

 هوو ل 0 8 5 2 7 و َ

 اهيديأ ىف فِعضيو « 20 اهضعتف مجاعملا ءاذعألا بوين تحت نيلي دوعقلا نإف الإو

 2 - نا 2 و 8 4 2 1 ءمم

 الو ءداهجلا يف هللا ضرف يضقي ال دوعقلا نوك ْئىلإ اذه ؛."0اهضقتف مئاوقلا َرْهَم

 ةمئأ نم ٌمداخلا ُهَقوطت يذلا ديلقتلا ٌبجاو هب ئَفوُي الو ؛دابعلا يف هللا ٌح هب ْىعْرُي

 هلل مويلا اذه لشم يف اوئاك هللا ٌءاملخو 100 نوُلِدعَي اوثاك هيو ٌّقحلاب اوضق

 ؛ربكألا مهّلَجَنو ءرِهظألا مُهَفَلَح مهريرَسو ٌمُهَرورس اوَُرْوأ مهنأ مرج ال ؛ (*) نولأََي

 ٌداوس مدع نا و ةفيحص ٌناوُلَعو (60١ةفيئُملا مهتعلطو 0 ”ةفيرّشلا مهتيقبو

 مهّلصو لب.« اَرَظن امل اوضَغ الوءرضح امل اوُباغ امف ؛("””ةفيحّصلا ضايبو ملَعلا

 اهدئاق ةوعدو ةعمتجم نيملسملا ةملك نوت ىتح . . .هيلع لواطت نم الإ حامرلاب بتاعي ال :يأ (1)

 . . .اهتنيزو اهجرهب وهو ءايندلا ضرع نع ةرخآلا رهوجب زوفيف هللا ةملكل ٌءالعإ هلك كلذو ءةعومسم
 .اهجضنأ هنأكف ءيلغت تراصف ءاهنع تكسف .كاسحلا ةنسلأ هتكال امبر : يأ (1)

 لجرملا راعتسا .اهرودق يف تلغف مهراكفأ تججأت امير :لوقي .رانلا ىلع ءاعولا وأ ردقلا : لجرملا (6)

 اذه لعلو . مهدقح صاصتماو .مهران ءاقطإ يف ًاببس مهيلع هرابطصاو مهل هلامتحا ناكف ءردقلا ىلإ
 . « مكظيغب اوتوم لقط : ىلاعت هلوق نم ذوخأم

 ل
 . . كلذ ليبس يف رماغ ةبرك جرفي نأ هفده ناك نم : يأ )0(

 «مجعم عمج :مجاعملاو . ءادعألا 500 نيملسملا مجاعم نيلي داهجلا نع دوعقلا :لوقي (1)

 .ةوقلا قلطم اهب دارأو ءاهقلطأ .نانسألا يحو

 . مهلويخ ءادعألا لسريف نيملسملا لويخ فعضي دوعقلا نأ : يأ (7)

 . .نولدعي هبو .قحلاب نوضقي ةمئأ نم هب ًاذخآ هقتع قوط يذلا دهعلاب مداخلا يفي ال :لوقي 24)

 .هللا ىلإ نوعرضتي : يا 21
 ربكألا هدلو : ينعي هلعلو .رهاطلا مهفلخل شرعلا اوملسو .ءودهلاو رورسلا اوثروأ مهنأ كش اال :يأ ٠١(

 .شرعلا :ريرسلاو . .هتوخأو
 )١١( ةيلاعلا ةفرْشُملا : يأ .

 . مهلضف ولع مهوثروأ كلذك : يأ(١١
 ةدوج نعو «ةاوسلاب مهترثك نع ىنك دقو. مهلامعأ ضايبو ء مهترثك يأ ,مهداوس بيغي الأب مهل وعدي )١59(

 . ةفيحصلا ضايبب مهلامعأ

 .داهجلا يف هوكراش دق مهنأ :ديري . رظنو اوضغ نيبو ءرضحو اوباغ نيب قباط دقل )١4(

 ارو



 صلخو ؛"'”الوبقم هنمو الوقئم هنع ناك امل لمعلا هورطاشو ءالوصوم هب ناك امل ٌرجألا

 ءاريِمَس هب ليللا َلاَزَي ال ركِذب اهنم زافو 2'”اهيوُنُج هب ٌتْنأمطآ ام عجاضملا ىلإ مهيلإ
 م6 5 8 2 0 5 و 4 -ٍ و

 برغلا هب فته هتاذ نم ارون ىدبأ نإ لب «هراوناب يدتهي قرشلاو ؛22!ريصن هب راهنلاو

 .فخحصلا قاروأ هيراوت الركذو < ”فَدّسلا ٌقاسغأ هنكن ال رون هْنإف ؛24) وِراَو نأ

 تراطو + انفع هلاك كلف قزلا ودعي "قا ىفظأ هقول مداخلا باتكو

 اددعركألا ناكو هئاضخ تفيضو 29 مع راض هثيس لفو "1 قو

 مقا وامل نامل هب فرضت هلا ةرنقدفف اكو" طلو ملك 0 وحلو

 اهل ضرألا تناكو هّمدق ٌترَّثَعو ؛(0ناَدَي اهب ِدَي بحاصل سيل هللا نم َةبوقع

 . نيلوبقملا نم هللا دنع اوناكو .هايإ هومساقو ءرجألا مهلصو هنأ :يأعلز

 . مهنومج اهيلإ نثمطت عجاضم ىلإ مهلصوأ ىتح : يأ (م)
 .راهنلا اهرصبيو ليللا اهركذي لاز ام ةعمسو ةرهشب اهنم زافو : يأ (0)

 .بارتلا يف هيراوي ىتح هتوم برغلا ىنمتي امئيب (هتاراصتناو هداهجب : يأ) هرونب يدتهي قرشلا نأ :يأ (؟)
 :ةراوةكابو ةراون ارب قيماءانلا سانجلا مدختتسا دقو

 .رثدني ال هركذو «ليللا مالظ هرتسي ال هرون نأ : يأ )0(

 :قفشلاو .اقفش هحامر ترّسكت يذلا ودعلاب هللا هرفظأ دقو ,باتكلا اذه نيدلا حالص كل بتك :يأ (5)

 .حامرلا :انقلاو .فوخلا

 .ًافوخو اعله هعومج ثددبت : يأ

 . ةدئاف الب اصعلاك راصف هفيس ملثت: يأ (6)
 ءرحسلا :ةاصحلاب دارأ امبرو . ددعلا :ةاصحلاو .ًاددع سانلا رثكأ ناك نأ دعب هعومج تقرفت : يأ (9)

 نوكيف .لفعلا :ةاصحلاب ًاضيأ دارأ هلعلو .لوعفملا ةلطاب هاصع نوكتو ءرحاسلاو رحسلا لطب : يأ
 .دحاو يأر ىلع ةعمتجم تناك نأ دعب مهلوقع تتش هنأ : ىنعملا

 .تراهتاو هتالمح تشالت :يأ )١١(
 مأب :لاقي الو ءانايع :لاقي) .ةدهاشم : يأ ءانايع مهعمج دوقتو «مهبكر رّيست هللا ةردق نأكو :يأ(لك)

 .رصنلا ىلإ وهف .نيملسملا بكر اهنم دوصقملا ناك نإ .بكرلا رّيست يتلا انه هللا ةردقو .(هنيع
 : حتفلام نانعلاو .ريصملا سئبو «روبثلاو ةميزهلا ىلإ وهف ءكرشلا لفاحج اهنم دوصقملا .ناك نإو

 1 .ةبادلا نسر :رسكلاب نانعلاو . باحسلا

 .ةردقملا انه ديلاو . مهيديأ تّلش امنأكو ءاهّدر ىلع ةردق مهل سيل .ةبوقع مهبقاع دق هللا نأ : يأ )١9(

 .عقاولاو ةقيقحلا ىلع انه  ناديلاو . لضف : يأ ءدي يلع هل :لوقت
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 ©«©هفيس ٌنْفَج مانو ؛ 2 ”هفيسك اهنود فويسلا ٌنويُع ٌتناكو هنيع تّصغو « 2" هفيلح
 اًمَلاطو ء 29 هحاّمر ٌفونا تعدجو « «*” نوفجلا نم ىركلا تفطن قيرت هتظقي تناكو : هرا سا م 6: 30 ا د

 فاعور ةرهاظلا ةسدقملا ضرآلا تعيضأو 029 نرتملاب ةنعاوبوا' نيملاب ةخماش كفاك
 هموُدُهَم كّرّشلا ٌتويّيف ؛ © ٌثِلاثلا مهدنع ناكو ٌدحاولا ُدوبعملا ٌبرلاو . "” ثماطلا
 ,2'””هيماحلا دالبلا ميلست ئلع عت هيماسملا ةقئاوطو: :(©80ةنوعيم رفكلا يرو

 مهل ديِدَحلا ءام يف نْؤَرَي ال ؛©'"ةيفاولا عماطُملا لذبب ٌةنعْذُمةيفاوتملا ُهناَعِجشو
 ةنكسمل 1 او هَّلُزلا مهيلع كنب كيو يل مهل ةيئفألا ءانف ىف ل :

 ىلإ ٍةماْشَملا باحصأ يديأ نم هتدابع تيب لقْنو :ةنَّسَحلا ٍةئيسلا ّناكم هللا لّدَبو

 .ةنميملا باحصأ يديأ
 م 5 5 0 مسعر م

 ؛ هتكئالمب هدجنأو .هتكرادمب هللا هذمأف ىلوالا ةاقللا مهيِقل مداخلا ناك دقو

 َرَسْأو ؛رفك هللا ةئيشمب اهعم شيعي ال ةعْرَص ٌمهُعرَصو هرْبَج اهدعب ام ةرْسك ُمُهرسكف
 2(قكد) ََ هم 2 هر 5غ

 ؛“ ”لصانملا هب تكتف نم مهنم لتقو .'*لِسالّسلا هب تّرِسأ نم مهنم

 . ٌلزو رثعف «تلختو هنع تضرعأ مث هل ةرصانم : يأ هل ةفيلح ضرألا تناك دقل :لوقي )١(

 نويعلا نأ :ىنع دق نوكي امبرو . .لابلا فساك ءحانجلا ضيهم حبصأو ؛ ًاخماش ودعلا ناك :يأ )١(

 .ةريسح ةفساك نويعلا تحبصأ دقو .هتوقل هنم الجحتو ٌءايح فرطلا ضغت فويسلاك ةداحلا
 .دمغلا هب داري لسرم زاجم نفجلا ىلإ فيسلا ةفاضإو لمع قوق ةفيسا مان : يأ مر

 . ينامألاب ةعفترم تناك نأ دعب اهرسكت نع ةيانك (0)

 .توملاو ةميزهلا ءامد اهنم فزنت تحبصأ «رصنلا ينامأب ةخماش سمألاب تناك امنيب :لوقي (1)

 . ةثولم يأ (ةثماط) تناك نأ دعب ةرهاط اهير رونب (سدقلا ضرأ) ةسدقملا ضرألا تقرشأو (/)

 . ملع هب مهل سيل ام هعم نوكرشي اوناك نأ دعب دحألا دحاولا هللاب اوفرتعا : يأ

 .ةرسكم : ةموتهم (4)

 ديري هلعلو .تايمحملا هذه ميلست ىلع نيعمتجم اوقفتا دق «تايمحملا نع نيعفادملا هدولج نأ (200١١

 .اهميلستب اوماق دقو «برعلا دالب نم اهءارو ام يمحت اهنأ : ةيماحلاب
 . ةضيرعلا : يأ «ةيفاولا اهعماطم نع لزانتلاب ةنعذم .ةلماكتملا : يأ «ةيفاوتملا هناعجش نأ :يأ(١١)

 .أجلمو ًءاجن : يأ ءهرصُع مهل ءامد نم فويسلا هلذبت ام :لوقي )١1١(

 .مهديب ذخأيو مهدجني نم ةريبكلا رودلا ةحسف يف نوسحي ال :لوقي (1)
 .بولقم هيبشت انهو ,ىرسألا ءالؤه يديأ يف ةريسأ تحبصأ لسالسلا نأ :يأ(085)

 .لاتقلا ةدش نمو ءمهترثك نم مهلجرأ تحت اولتق :ديري هلعل .فويسلا هب تكتف نم مهنم لتق :يأ(١1)

 ل



 نضراقت فويس ِةَّلِهأ مكف حالّسلاو ليخلا نم ْىعْرَص نع ٌةكرعملا «'ِتَلْجْأو
 ناعطلا ِتلّدابت حامر مُجْنأ ْمُكو «نيِجاَرَعلاك ْثداع ىتح اهب َبارُصلا

 لجأ ىلإ مهلا اهسراف اهيلع ضكر ٍةّيسراف مكو وي 0نيِعاط ملاك ٌتراص ىتح

 ةفاسملا دْعُب ىلع « َنْرِقلا شهن دق اهوف اذإف اًماف ٌسوقلا كلت ترْغَفو ء (©) هسّلتخاف

 ءادوقفم رفحا ناكو ؛(©9ًادوهش ةكئالملا ٍتناكو .ًادوهشم ٌمويلا ناكو ؛هّسّرتفاف
 ُقثوأ هديبو ُكِلَملا رسأو ؛ادوُقو منهج رانل راَفُكلا ٌعولض هللا لعجو ءأدولوم مالسإلاو

 لهأ ٌدئاقو «توبلّصلا ٌبيِلص وهو :هقئالعو نيّدلاب لَو ٌدكآو ,.(هقئاثو

 . ©0يضّرحيو ءُدَعاب مهل طّسْبَي مهمئاهد نيب ماقو الإ رمأب رك او اني ركز كلا

 مهران ىلع َتَقاهت مهنأ َمّرَج ال ؛0")هعاّدَو ةمفَّدلا هذه يف نْيديلا دم ناكو

 بيِلّصلا كلذ تحت نولتاقيف ؛( 0 مُهُشاشَح همالظ ّلِظ يف َعُمجتوء«١١١وهشاّرف

 .,تفشك + :تلجأ (1)

 عمج : : نيجارعلاو .نيجارعلاك ةملثم تدغ ىتح مهب برضت تلاز ام ةلهالاك ةينحنملا مهفويس نأ : يأ 0

 .ًاسباي لخدلا ىلع ىقبيو جوعي يذلا قذعلا لصأ وهو .نوجرعلا

 مجنأو .ةرسكتم ةلهلهتم مهحامر تدغ ىتح ءاهب نونعاطتي اولاز ام حامرلا ةلمح نم لاطبأ مكو : يأ (5
 دادتشاو اهمداصت دعب  حامرلا سوؤر نع جتانلا ناعمللا :حامر مجنب ديري هلعلو .لاطبألا يأ : حامر

 هرأثب قيرف لك لانو «ىلتقلا رثكو .ترسكت حامرلاو تملثت فويسلا نأ :اذه نم مهفيو . .اهيف لاتقلا
 .لاتقلا ةدش نع ةيانك كلذو ءرخآلا نم

 .سوقلا :ةيسرافلاو .هباصأق .هفده ىلإ مهّسلا اهبحاص اهنع ىمر ةيسراف سوق مكو :يأ )5
 ملعلاو ةعاجشلا يف ريظنلاو ؤفكلا :نرقلاو .نرِقلا شهني مهسلاب اذإف ءاهمف سوقلا ثحتف اذإ : يأ (©)

 . مصخلاو ودعلا ديري لامهريغو

 .دوهشملا وه مويلاو .دهاشلا يه ةكئالملاف «دوهشمو دهاشو» :ةيألا ىلإ ريشي هنأك (5)

 ىلعو ةسيفنلا ءايشألا نم هتبقر يف هقلعي امو «هتينارصن دكؤي امو .هنيدي ام لك هديبو كلملا رسأ :يأ (9
 .نابلصلا ردصتت ام يأ «نايلصلا بيلص وهو .توبلصلا بيلص :اهسأر

 .توربجلا لهأ دئاق وه :هريدقت فوذحم أدتبم ربخ :دئاقو (م)

 . مهضرحيو مهكرابيل هيدي دمي مهتماع نيب كلملا اذه ماقو آلِ ةرم اومجوُه امو : يأ (4)
 .ةرم ةرخآ نيديلا ّدم ناك دقف ةرملا هذه امأ :لوقي )١١(

 .رانلا ىلع شارفلا تفاهتي امك برحلا ران يف عوقولا ىلع اوتفاهت مهنأ كش ال :لوقي )١1(
 .ءيش لك نم ءيدرلا :شاشخلاو . مهتلاثح مهبيلص لوح عّمجت :يأ (19

 رتل



 ٌرفَسَت ًاروس هنوُدْحَيو ءهقوأو ِدْقَع ٌدشأ هيلع نوُنبي ًاقاثيم هنوريو هقدصأو لاتق بلص
 . ©'0هقدنخ ليخلا ٌرفاوح

 الإ ٌفورعم ْتِلْقُي ملو ؛مِهناِهُد ُتّيهذو ءمِهئاَرَس ْترِسُأ مويلا اذه يفو
 ءاَجّتفي لايتحالاب نالُذِخلا ّمويو .©0 لاتقلاب رَمَظلا وي ًايلم هللا هنَعَل ناكو ©” صمؤَقلا

 دعب هللا هذخأ مث ,«فيّسلا حانجو حمرلا ٌرَسْنِم هقحلي نأ نم افوحح راطو ؟فْيَك نكلو

 ِكَْلَم نم لقتنآو ؛ '” َكِلاَذَف مهتّدِعل ناكف ؛ 22 هدعؤَمل هكلهأو ء(ر هديب مايأ

 . © كلام ىلإ توملا

 6.1 445/5 ىشعألا حبص -

 0 تاعيقوتلا -

 :لوألا يسابعلا رصعلا يف تاعيقوتلا رثن نم جذامن

 نيب قباطي انهو .اهقدانخ مهلويخ رفحت هّلظ تحتو .مهلتكت دئارو ,مهعمج دحوم بيلّصلا نودعي : يأ )١(

 .رفاوحو رفحت نيب سناجيو .قدنخلاو روسلا

 .نييبيلصلا داوق نم دئاق : صموقلا (1)
 .رفظلا موي ةكرعملا يف ًادوجوم صموقلا ناك : يأ .ًاريثك :ًايلم 5)
 مايأ دعبو ءفيسلا دحو حمرلا رسنم هقحلي نأ نم ًافوخ بره مث ءاجن ىّتح ة ةالصلاب لاتحا دقو : لوقي (؟)

 . هللا ةردقب لتف
 .هلجأ ءاج يأ :هدعومل هكلهأو (0)

 . هتجيتنو باسحلا يف بسحي ام رخآ ءةكلذف عمج : كلاذفو . مهنم لتق نم رخآ صقوقلا ناك : يأ (5)

 .ريصملا سئبو رانلا نزاحن كلام ىلإ توملا كلم نم لقتناف : يأ ف

 نيب لِي نأ بوتكملا بتاكلا عيقوت :ليقو .هنم غارفلا دعب هيف ءيش قاحلإ :باتكلا يف عيقوتلا (8)
 + عيقوتلاو) «ريعبلا رهظ ِرْبّدلا ريقوت نم ةويغاع وهز «لوضفلا فذحيو ةجاحلا ّدصاقم هروطس فيعاضت

 ربدلا راثآ هرهظب يذلا : عقوملاو .ربدذلا هب داع اذإ وه :ليقو ءربدلا راثآ هب :رهظلا مقوم ريعبو ٌرْبَدْلا

 باتكلا بتك يذلا رمألا يف رثؤي باتكلا يف عقوملا نآكف (ٌبرجم لولذ وهف بكرو هيلع لمح ام ةرثكل

 هبتكي مكاحلا يأروه : : يبرعلا بدألا يف عيقوتلاو . باتكلا يف ُمُقوي ام : عيقوتلاو . هبجويو هدكؤي ام هيف

 ىلع ءافلخلا اهبتكي ةغيلب ةزجوم لمج نم نوكتت تاعيقوتلا تناكو . ةلودلا نوؤش نم هيلإ مّدقي ام ىلع

 نإف انلق امكو .كلذ وحنو لاون بلط نم هيلإ مدقي ام وأ ءاهاواكشو ةيعرلا تامالظ نم هيلإ مّنقي ام
 ةرابيع وأ ءرعش تيبوأ ءالثم وأ «ةيآ نوكت دقو .ةوقلاو لامجلاو زاجيإلا نيب عمجلا يف زاتمت تاعيقوتلا

 - مجعمو .(عقو ةدام) برعلا ناسل :رظنا .ةعوجسم ةرايعلا هذه نوكت اميرو .ظافلألا ةلزج ةزجوم

 نضلدإ



 امو ١95 ص «ءيبرعلا رثنلا يف هبهاذمو نفلاو 7١. ص .بدألاو ةغللا يف ةيبرعلا تاحلطصملا ج

 . 77١ 119 ص ءيبرعلا بدآلا خيراتو .اهدعب

 يف نفلا اذه ثدحتسا امنإو  نهذلا ىلإ ردابتي امك ._ ىبمايعلا رصعلا ديلو تاعيقوتلا رثن نكي ملو

 باطخلا نب رمع عيقوتك ءرصعلا اذه يق تاعيقرتلا هلخ ندعي دخن اننا ليلدب «نيدشارلا ءاقلخلا رصع

 نب نامثع عقو دقو .«كريمأ كل نوكي نأ بحت امك كتيعرل نكد :صاعلا نب ورمع ىلإ هنع هللا يضر

 هللا لام يف سيلو .كميقُي امب كل انرمأ دق» :(رقفلا : يأ) ةَلْيَع اكش لجر ةصق يف هنع هللا يضر نافع

 ىتؤي هتيب يفد : هللا ديبع نب ةحلط ىلإ عقوي ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع اذهو ,.«فرسملل لضف

 .(184- 781// 4 ديرفلا دقعلا : يف ةلثمألا نم ًاديزم رظنا) .«مكحلا

 .تاعيقوت هأو آلإ  رصعلا اذه يف  ةفيلخ دجن داكن الو ,يومألا رصعلا يف ومنلاب نفلا اذه ذخأ دقو

 هراد ءانب يف هنيعي نأ هلأس نيح يعوبريلا لسع نب ةعيبر باتك يف نايفس يبأ نب ةيواعم عقو :كلذ نم

 ىلإ ةيواعم نب ديزي عقوو . ؟«كراد يف ةرصبلا مأ .ةرصبلا يف كرادأ» : عدج فلأ رشع ينلاب 5 ةرصبيلاب

 ناورم نب كلملا دبع عقوو .هاهّلك نوكت نأ صرحاف «كمع نبا ءاضعأ دحأ تنأ» :دايز نب هللا ديبع

 «بلطملا دبع ينب امد ينبتج» : مهب هيرغيو مشاه ينب نم ًارفن هيلإ وكشي جاجحللا نم هاتأ باتك يف

 كب هللا بأر دق» :زيزعلا دبع نب رمع ىلإ كلملا دبع نب ديلولا عقوو .:بلطلا نم ٌءافش اهيف سيلف
 .امهوحنو نبللاو ءاملل دلج نم ءاعو :ءاقسلاو 0 : مذوأو . حلصأ :بار) ةءاقسلا كب مذوأو «ءادلا

 «ملسم نب ةبيتق هيلإ هب ثعب باتك يف كلملا دبع نب ناميلس عقوو .(قاسأو تايقسأو ةيقسأ عمجلاو
 : ملخلاب هددهتي

 ُعِبْرِه اي ٍةمالس لوظب رشبأ |ًاعَبْرِم َلُبّقِيَس نأ قدزرفلا معز
 مسقأ قدزرفلا نإو .كاذ رثإ تام هنإ لبقو .قدزرفلا دلاو برض عبرم ناكو ءريرج ةيوار وه : عبرم)

 الو لتق ريغ نم تومت : يأ .كفنأ فتح الإ تومت نل كنإف ءرشبأ :هل لاقو .ريرج هبّيطف .هنلتقيل
 هريرج ناويد حرش :رظنا(هيدي هب وبني هفيس ناكو .كلتقي قدزرفلل لب الف . كشارف ىلع لب برض
 :اهلهأ ةعاط ءوسب هربخي .ةفوكلا يلاو يدع نم هاتأ باتك يف زيزعلا دبع نب رمع عقوو .(17515 ص

 :ملظتم ةصق يف كلملا دبع نب ديزي عقوو .«أيضرم ًامامإ ناكو ءًأيلع لذخ نم ةعاط بلطت ال»
 يف كلملا دبع نب ماشه عقوو .(ءارعشلا ةروس 017 ةيآلار «ذويلقتي بلقنُ يأ اوملظ نيذلا ملميتنإل

 دبع نب ديلولا س ب كيزي عقوو ٠ .«رافختسالاب مهرم» : :هدلب يف راطمألا ةلقب هيف هربخي هلماع باتك

 عقوو .«ملاسب ينم وأ هنم كارأ امو 3 ئان هنع تنأ ٌرمأ ٌمجن» :ناسارخ بحاص ىلإ ناورم نب كلملا

 ًاديزم رظنا) .«رهاس انأو .مئان تنأو .برطضم رمألا» :ناسارخ ريمأ ةريبه نبا ىلإ دمحم نب ناورم
 .(588 - 781// ؛ ديرفلا دمعلا : يف ةلثمألا نم

 .نفلا اذهب داز دق باتكلاو ةالولاو ءافلخلا مامتها نأ دجن ىتح «يسابعلا رصعلا ىلإ لصن نأ امو
 ه- رولبتت هملاعم تذخأو «لبق يذ نم ةرهش رثكأ نفلا اذه حبصأو .مهئارزوو سرقلا كولمل ةاكاحم

 امان



 .مهنم تدع مهلزانم نأ نوركذي ءرابنألا نم ةعامج ©'0حافّسلا ىلإ بتك (1

 : عقوف ءافناملا اوطخت ملو هب رمأ يذلا حلا يف تّلِخْدَأو

 «ىوقت ريغ ىلع سس ٌءانب اذهو

 00 كلل مهلزاست و عقدي اوف
 : هيلإ عقوف ,هترايز يفو جحلا يف هنذأتسي 29 هِلَسَم يبأ نم باتك ءاج (1)

 . «عكل َكُنْذِإَو ,هتفيلخو مارحلا هللا تيب ةرايز نيبو كنيب لوحأ الو

 : مهقازرأ سابتحا هيلإ نوكشي ٍةعامج باتك يف حافسلا عّقو (9)

 .«ةمعنلا يف كِروُش قّدّسلا يف رْبَص نما

 «”ههقازرأب رمأ مث

 ناسا بحاص ديمحلا دبع باتك يف ؟"”روصنملا رفعجوبأ عقو )05

 باتك بحاص يرايشهجلا انل ركذي .ةيبدألا مهتردقم راهظإو .مهتاعبقوت يف نوقنأتي باتكلا حارو ح

 .ديشرلا دهع يف نيواودلا بحاص يكمربلا ييحي نب رفع نع( نمز ةيباتكلاو ةارزولا

 . «؛هتاغالب تسرودتو .هتاعيقوت تخسن تخسُن عفو اذإ ناكو» :لوقيف

 ةقدو «ةبرجتلا لوطو .عالطالا ةعسو ءريكفتلا قمعو .ةهيدبلا ةوقو ةعرس ىلع تاعيقوتلا هذه لدتو
 ةعقرلا عاستا (7) . ةيمالسإلا تاحوتفل» راشتنا )١( :نفلا اذه راهدزا يعاود نمو .ةخللا مادختسا

 ةاقلملا ءابعألا ةرثك (5) .مهلئاسر وأ مهتابتاكم ىلع ةعيرسلا دودرلا ىلإ ةالولا ةجاح (") . ةيمالسإلا

 امم «ةيعرلا نم ةالولا وأ ماكحلا ضعب فقاوم (5) .ةلودلا نوؤشو تارادإ عونتل .ماكحلا لهاك ىلع
 نم ديدعلا روهظ )١( . مهبلاطمو مهتاجاح ضرعل .مهنم ىلعأ وه نم ىلإ ةرشابم ةباتكلا ىلإ مهب عفدي
 .ةيبدألا مهتايح يف قنأتلا ىلع مهتردقمو ,ماكحلاو ءافلخلا طالب يف باتكلا

 ذختا (م /5 0١-4 /ه )5*1-5*1١ نييسايعلا ءافلخلا وأ «سابعلا وبأ دمحم نب هللا دبع :حافسلا )١(

 اهب ماقأ «ةرسألا دج مشاه ىلإ ةبسن ةيمشاهلاب تيعدف ,روصقلا اهيف ماقأو اهدّدجف هل ةمصاع رابنألا

 ,تأم ىتح

 . 791/4 ديرفلا دقعلا (؟)

 رايهناو ةيسابعلا ةلودلا مايق ىلع اودعاس نيذلا داوقلا نم (م ا/ه0 /ه /١ ت) يناسارخلا ملسم وبأ (7”)

 . يناثلا يسابعلا ةفيلخلا روصنملا هلتق «ةيوحألا ةلودلا

 . 7917/4 ديرفلا دقعلا (:)
 0 1 حافسلل تاعيقوتلا ضعب رظناو .هسفن قباسلا ردصملا (5)

 دادغي ىنب (م الالد /5 /ه -١68 15) يناثلا يسابعلا ةقيلخلا ءرفعج وبأ ءدمحمم نب هللا دبع وه )١(

 -حدمحم ةروث :نييولعلا تاروث عضخأ ءديربلاو ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلا مظن ءمالسلا راد اهاعدو

 ضار



 ٌبُهأتف «ةماعلا نع تجرخ مث «"لاَنبَتْعَاف َتْبَتَعَو .0"2كانيكشاف توكشو» موجواظا م وعمر 2ع ب

 .©)«ةمالسلا قارفل

 : مهلماع اوكش دقو .ةفوكلا لهأ باتك يف روصنملا رفعجوبأ عقو (0)

 .«©9«مكيلع رّمّؤُي اونوكت امكد

 : ةَليَع اكش لجر باتك يف روصنملا رفعجوبأ عقو (5)
 .©0«هقزَر نم هللا لسد

 يف دجسم ءانب يف ًةعقُر روصنملا رفعج يبأ ىلإ ةماعلا نم لجر عفر (1)

 * عقوف .هتلحم 37
 .“"”«كرجأ يف ْدَزُي كاطخ يف ْدِزَف «ٌدجاسملا رثكت نأ ةعاسلا طارشأ ْنِم نإ < هع هما < 2 وه مها. عمر 9

 : لينلا نأصقن ركذي هل بتك نيح رصم بحاص ىلإ روصنملا عقو )0(

 .©0ذايقلا لينلا ُكِطْعُي ,داسفلا نم كركسع رهط»

 اريكش دنجلا نأ هربخي «دنهلا بحاص نم هأتأ باتك يف روصنملا عقو ه9

 :هنم مهقازرأ اوذخأف «لاملا تيب لافقأ اورسكو هيلع

 8 6 . 00 اوُبهْني مل َتْيَقَو ولو ءاوبْعْشُي مل َتْلَدَعول»

 عنقملا ةروث ىلع ىضق امك .ةفوكلا يف دمحم يخأ ميهاربإ ةروثو ءةنيدملا يف ةيكزلا سفنلاب بقلملا <

 . جحلاب ًامرحم يفوت هنإ :ليق .ايقيرفأ يلامش يف ربربلاو سراف يف
 .(دادضألا نم «ةياكشو ىذأ هداز :أضيأ هاكشأو) .هتياكش لازأ :هاكشأ )١(

 .سانلا : ةماعلاو .هاضرأ :هبتعأ (؟)

 .لزعلل يأ : خلا بهأتفو .؟44/4 ديرفلا دقعلا (")

 ىلوي نونوكت امكو» :لاق هنأ هنع ىوري اميف لكي لوسرلا لوق نم اذه ذخأ هلعلو . 544/4 ديرفلا دقعلا (4)

 .751 ص .يواخسلل ةئسحلا دصاقملا :رظنا .«مكيلع رمؤي وأ مكيلع

 .رقفلا :ةليعلاو . ١414/5 ديرفلا دقعلا (0)

 .ةمايقلا :ةعاسلاو .ةمالعلا وهو ءطّرْشلا عمج :طارشألاو .هسفن قباسلا ردصملا (7)
 .؟980/ 5 قباسلا ردصملا (0)

 .هسفن قباسلا ردصملا (8)

"1 



 هلام ىلإ هفاضاف .هتعيض نم ًاّدح ذخأ هنأ هلماع وكشي هيلإ لجر عفر )٠١(
 : ملظتمل | ةعقر يف هلماع ىلإ ٌمقوف

 هذه نم ملظتملا اذه فصنأف ,ةمالَّسلا َكَبَبِجَض ٌلدعلا ثرثآ ْنإ»
 , ©02«ةمالظلا

 :هتجاح هيلإ اكش لجر باتك يف ")يدهنلا عّقو )1١(
 . 20عثيوغلا كاتأد

 )١5( مد يف سبح لجر ةصق ٌركذي ههيلإ عقر باك يف يدهملا عّقو :

 .«©9(بابلألا كلوا اي هع ٍصاصقلا يف مكلو»

 :هنم ناسارخ لهأ رمذت دقو ءناسارخ بحاص ىلإ ؟*2ديشرلا نوراه عقو (05

 .9©2«(عستي ال كحرج واد»

 :(ىبحي نب رفعج ةبكن يف) ةكماربلا ةصق يف ديشرلا نوراه عقو )١5(

 .6ةيضعنلا ةةدصحو .ةعاطلا هتسبنأ»

 ناكو زاوهألا ىلع هلماع نم مّلظتم ة ةعقر يف ديشرلا نوراه عفو 016

 :ًاقراع مّلظتملاب
 2 3 5 ميما.

 , 4)«هئريس بكذتف «هعصوم كانيُلو دق)

 .هسفن قباسلا )١(

 «(م /84 الاله /ه )1١68 - 1١59 نييسابعلا ءافلخلا ثلاث .روصنملا هللا دبع نب دمحم وه : يدهملا (؟)

 «نييطنزيبلا براحو «ةقدانزلا قحالو .ناسارخ يف جراوخلا بقعتو .هدهع يف ةراجتلا ترهدزا
 .روفسوبلاو ةرقنأ ىتح هشويج تلغوتف

 .هسفن قباسلا ردصملا (1)

 . (ةرقبلا ةروس نم ١179 مقر ةيآلا) . ١55/85 قباسلا ردصملا (5)

 ءاج «سماخلا يسابعلا ةفيلخلا (م 804 -1747/ه 1417” )117١ نارزيخلاو يدهملا نب ديشرلا نوراه (ه)

 مولعلاو بدألاو ةراجتلا هلهع يف ترهدزا .نييطنزيبلا براح- . يداهلا هيعخأ لايتغا دعب شرعلا ىلإ

 ا ل

 .هسفن قباسلا ردصملا (6)

 .هسفن قباسلا ردصملا (/)

 .اهنع لدعأ يأ : هتريس بكنتو .4//!741 قباسلا ردصملا (4)

 ضر



 ٠ ا 1 200 2
 , : ملظت رمأ يف ماشه نب ىلع ىلإ نومأملا عقو )١(

 0 هما م مالم

 نيلجرلا ياف ؛؟هنود نم هملظيو هقوف نم ملظي نأ بفيرشلا ةمالع نم»

0 : 

 :هل ًانئاد ناك لجر هنم مّلظت دقو .يمتسرلا ىلإ نومأملا عقو (117)

 كراجو ياخ كميرغو مو بهذ نم َكَتْنَآ نوكت نأ ةءورملا نم سيل»

15 06 
3 

 ةمالسب هيلإ بتك نيح لوُص نب دمحم ىلإ يناسارخلا ملسم وبأ عقو (18)
 : هفارطأ

 .«©9:ثّدحف ٌكّبر ٍةمعنب اًمأود

 .(©0عدغل مويلا لمع رحتؤت الد

 : سوبحم ةصق يف 27 ييحي نيرفعج عقو (10)
 .©0«هقلطت ةبوتلاو «ُهتسَبح ةيانجلا»

2 

 :ارارم هلصو دق ناك حنمتسم ةصق يف يبحي نب رفعج عقو (؟1)

 . ””مكل رد امك كريغل ٌرِدي ٌعْرَضلا عد»

 ةيراج همأ ءعباسلا يسابعلا ةفيلخلا (م 8878 85/ه 718- )17٠ ديشرلا نوراه نب هللا دبع وه )١(
 يطنزيبلا روطاربمالا براح .ناسارخ يف جراوخلا ىلع ىضق .نيمألا لتقو .دادغب لتحا .ةيسراف

 . مولعلاو بدألاو ةفاقثلاب ينعو ,ةمكحلا تيب أشنأو ,م 87١ ةئس حلصلا لوبق ىلع هربجأو ٠ ليفوتيت

 . 758/4 ديرفلا دقعلا (؟)

  )9١عئاجلا : يواطلاو .نئادلا :ميرغلاو .هسفن قباسلا ردصملا ,

 تاعيقوتلا ضعب كانه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .(ىحضلا ةروس نم ١١ ةيآلا) ١1/4. ديرفلا دقعس (5)

 -]8١. 799/4 ديرفلا دقعلا :رظنا .. يفقثلا فسوي نب جاجحلاو ؛هيبأ نبدايز :لاثمأ ةيمأ ينب ءارمأل

 .8:1/4 ديرفلا دقن (5)

 «دادغب يف أشنو دلو .يسابعلا ديشرلا ريزو ءلضفلا وبأ «يكمربلا دلاخ نب ييحي نب رفعج وه (5)

 «هتمقن ةكماربلا ىلع ديشرلا مقن نأ ىلإ هماكحأ درت الف ءاشي امب مكحي ناكف «ديشرلا نوراه هرزوتساو

 :يف اهرظنا ءةروهشم تاعيقوت هلو «هنايبو هتغالبو هتحاصفب فرع دقو .م 8١1 /ه 14ل1/ ةنس هلتقف

 "07 _ ١/5" ديرفلا دقعلا
 .7"١؟/54 قباسلا ردصملا (7/)

 .هسفن قياسلا ردصملا (8)
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 : ةطرشلا بحاص ىلإ ''”لهس نب لضفلا 3 00
 . "7قفوت ٌقفرَت»

 : ملظتم ةصق يف لهس نب اضفلا عقو (1)

 . 20ًارصان مولظملل هللاب ىفكد

 : نيذلا هيلإ اكش لجر باتك يف لهس نب لضفلا عقو (15)

 . ؟©9«هئاضقب انرمأ دقو «قانعألا ضيهَي ٌءوس ٌنيدلا»

 : مهيلاو نم اوملظت موق ةصق يف 22 لهس نب نسحلا عقو (16)

 .©©«مانبقاعو هائفرص هيلع متيعّدا ام مص نإو ءانتيْغُب لدعلاو ءانب ىلوأ ٌقحلا»

 :اهجوز سبح ةأرمآ ةصق يف اضيأ عقوو )١1(

 , ”9عهقلطي فاصنولاو هسيحي ٌقحلا»

 ةنس يفوت ,هلتقب رمأ نومأملا نإ :لاقيو .ةكماريلل ًايلاوم ناكو.< نومأملا ريزو ناك لهس نب لضفلا )١(

 .مما11/ه ني

 )١( ديرفلا دقعلا ٠7/5
 . هسفن قباسلا ردصملا (7)

 .روبجلا دعب هرسك : مظعلا ضاهو .هسفن قباسلا ردصملا (5)

 ناك «ناروب هتجوز دلاوو .«يسابعلا نومأملا ريزوو «لهس نب لضفلا وخأو ءيسحخرسلا دمحم وبأ وه (0)

 .م 86 ١ /ه ال5 ةنس يفوت .(ملقلاو فيسلا) نيتسايرلا يذب بقل . ملسأف ًايسوجم

 . 7١ 5/5 ديرفلا دقعلا (5)

 لئاسر ةرهمجو -/7٠7. ؟81// غ ديرفلا دقعلا :يف تاعيقوتلا جذامن نم ًاديزم رظنا .هسفن قباسلا ردصملا (1/)

 .4//751-101 برعلا

 ضن





 أ يارملاو ماصملا_ تبت بل
 . ميركلا نآرقلا -

 .يزاجح ةعبطم .” ط ,داقعلا دومحم سابع ءهرعش نم هتايح .يمورلا نبا -
 ١45٠/159. ةرهاقلا

 توريب «ةثيدحلا ةبتكملا .ينزاملا رداقلا دبع ميهاربا ءهرعشو هتايح .يمورلا نبا

1*1 . 

 ةفاقثلا راد ءراصن نيسح .د ةمجرت ,تسج نوفر .هرعشو هتايح .يمورلا نبا

 .ت ا.د .توريب

 «ةثيدحلا ركفلا راد 5 ط .يوطع يزوف .د ءةيسفنلا ةبرغلا رعاش ءيمورلا نبا

 /1981/1١501. توريب
 ينانبللا باتكلا راد «؟ ط .يواحلا ايليا ءهرعش لالخ نم هتيسفنو هنف  يمورلا نبأ

 ١958. توريب .ةسردملا ةبتكمو

 ةرهاقلا  يبرعلا بتاكلا راد ءرصن ميهاربا دمحم ,هرعشو هتايح .كلملا ءانس نبا

 .95١ا// 1١*مىا/

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «يودب هدبع .د ءرعشلا يف ديدجتلا ةيضقو مامت وبأ -
 ١94/6 ةرهاقلا «باتكلل

 .قشمد ةعماج ةعبطم «لصيف يركش .د قيقحت .هرابخأو هراعشأ «ةيهاتعلا وبأ -
 .1450/1184 قشمد

 ةبتكم ء١دط , يداهلا نيدلا حالص .د .يومألا رصعلا يف رعشلا تاهاجتتا

 . 1987/7 /5٠1 ةرهاقلا «يجناخلا

 تد . ةرهاقلا .فراعملا راد «. يزاغ ىفطصم ديسلا .د «ةيمأ ينب رعاش « لطخأللا

 ايلا



 . 91١لال ةرهاقلا .فراعملا راد ء.١1١؟ ط .«نيسح هط .د ,يلهاجلا بدألا
 .ت ا.د .توريب «ليجلا راد .عفقملا نبا ءريغصلا بدألاو رهبكلا بدألا
 . 191/6 توريب «ةيبرعلا ةضهنلا راد ءادن هط .د ,نراقملا بدألا
 . 191/4 ةرهاقلا  يبرعلا ركفلا راد . ٠ ط .ليعامسإ نيدلا زع .د .هنونفو بدألا
 ثارتلا ءايحا ةنجل قيقحت «يرمتنشلا ملعألا «نييلهاجلا ةتسلا ءا رعشلا راعشأ -

 00 توريب .ةديدجلا قافآلا راد ,* ط .يبرعلا
 .نوراه دمحم مالسلا دبعو ركاش دمحم دمحأ قيقحت . يعمصألا «تايعمصألا

 .ت .د .توريب هش ط

 .ركفلا راد ء.١ ط .رديح دمحأ نيدلا دامع قيقحت «ينالقابلا .نآرقلا زاجعإ -
 1١985. توريب

 ١985. توريب «نييالملل ملعلا راد يحيط . يلكرزلا نيدلا ريخ , مالعألا -
 .ةفاقثلا راد ,.5 ط «.ءابدألا نم ةنجل قيقحت .يناهفصألا جرفلا يبأل ,يناغألا

 . 1987 توريب

 ثارتلا ءايحا راد .(بتكلا راد ةعبط نع روصم) , يناهبصألا جرفلا ل  يناغألا 53
 .ت ا.د .توريب .يبرعلا

 «ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت .يراصنألا ماشه نبا .كلاسملا حضوأ -
 . 148١ توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد 1 ط

 توريب .«فراعملا ةبتكم ,5ظ ءريثك نب ظفاحلا .ءةياهنلاو ةيادبلا -
6 . 

 ءرشنلاو ةعابطلل نانبل راد .خورف رمع .د . يسابعلا رصعلا ةحتافو درب نب راشب -
 1585/١5١٠5. توريب

 ةبتكم .ه ط .«نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت .ظحاجلا «نييبتلاو نايبلا -
 .188061/ ٠1١ه ةرهاقلا ,يجناخلا

 . يديبزلل .سورعلا جات -
 .فراعملا راذ لاط فيض يقوش 5ك . يلهاجلا رصعلا - يبرعلا بدألا خيرات -

 . 191/ا/ ةرهاقلا

 نضرب



 «فراعملا راد ءا/لط ءفيض يقوش .د يمالسإلا رصعلا - يبرعلا بدألا خيرات -

 . 91١/ا/ ةرهاقلا

 «فراعملا راد فيض يقوش .د ؛تارامإلاو لودلا رصع  يبرعلا بدآلا خيرات -

 ١9485. ةرهاقلا

 ١985. توريب «نييالملل ملعلا راد «5 ط ,خورف رمع .د «يبرعلا بدألا خيرات -

 . 191/4 توريب ءركفلا راد «يربطلا .كولملاو ممألا خيرات

 ةرهاقلا ءىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا «5 ط .يطويسلا. ءءافلخلا خيرات

59 . 

 راد .« يعوسيلا يناحلاص نوطنا بألا قيقحت «يربعلا نيا .لودلا رصتخم خيرات -

 19877/1١5٠7. توريب «ينانبللا دئارلا

 ١1985/١5٠. 5 توريب «توريب راد « يشرقلا .برعلا راعشأ ةرهمج

 ءرصم ةضهن راد «يواجبلا دمحم يلع قيقحت . يشرقلا .برعلا راعشأ ةرهمج

 ١948١. ةرهاقلا

 دبعو ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ؛ يركسعلا لاله يبأل .لاثمألا ةرهمج

 8*1988/1١1. توريب «ليجلا راد «5 ط .«شماطق ديجملا

 .ت .د .توريب «ةيملعلا ةبتكملا «,توفص يكز دمحأ «برعلا بطخ ةرهمج

 « يبلحلا يبابلا ىقطصم ةعبطم 25 ط «توفص يكز دمحأ «برعلا لئاسر ةرهمج

 . ١1917/1١/5194١ ةرهاقلا

 قشمد ءركفلا راد ," ط .صنلا ناسحا .د .هرعشو هتايح «تباث نب ناسح

 . ١6/8

 ةبتكم 2.١ ط .«نرواه دمحم مالسلا دبع قيقحت «يدادغبلا «بدألا ةنازحخ

 ١1985/1١1505. ةرهاقلا .ىجناخلا

 توريب ركفلا راد عانم مشاه .د :ةيليلحت ةشارد «عادولا ةجح يف كو يبنلا ةبطخ

18 . 

 .ةسردملا ةبتكمو ينانبللا باتكلا راد ءطيطح مظاك «يبرعلا بدألا يف تاسارد

 .91١1/لا/ توريب ء١ ط

5١ 



 . 191/5 ةرهاقلا .بتكلا راد ةعبطم ءراصن نيسح .د قيقحت . يمورلا نبا ناويد

 باتكلا راد ءراصن نيسح .دو رصن ميهاربا دمحم قيقحت «كلملا ءانس نبا ناويد -

 .194719 7/1784 ةرهاقلا «يبرعلا

 توريب ءرشنلاو ةعابطلل توريب راد .هيولاخ نبا ةياور . ينادمحلا سارف يبأ ناويد -

 ل

 توريب .ءةلاسرلا ةسسؤم .ا ط .دعسألا رمع .د قيقحت .يدرويبألا ناويد -

/ 1 .. 

 .فراعملا راد ءفيرش عيدب دمحم .د قيقحت .سايعلا يبأ ريمألا راعشأ ناويد -
 . 19ا/ا/ ةرهاقلا

 .فراعملا راد .«4 ط «ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت «سيقلا ءىرما ناويد -
 . ١986 ةرهاقلا

 ةرهاقلا ,فراعملا راد ," ط .«يفريصلا لماك نسح قيقحت .يرتحبلا ناويد -
4 . 

 19485/١5٠5. توريب «رشنلاو ةعابطلل توريب راد .ريهز نيدلا ءاهب ناويد -
 «لالهلا ةبتكمو راد ء١ ط .طقارز ديجملا دبع .د قيقحت «ةنيثب ليمج ناويد -

 1984/١1١8. توريب

 ةرهاقلا «فراعملا راد «نينسح يفنح ديس .د قيقحت .تباث نب ناسح ناويد -
“941 . 

 ءا١ ط .هط نيمأ دمحم نامعن .د قيقحت .تيكسلا نبا حرش «ةئيطحلا ناويد -
 /١1401//1941. ةرهاقلا «يندملا ةعبطم

 .19517/1781/ توريب .رداص راد .يركسلا ديعس ف حرش ,ةئيطحلا ناويد
 .ت .د .توريب ءرداص راد . يناتسبلا مرك قيقحت ,ءاسنخلا ناويد

 راد «8 ط .يليجدلا نارمع بحاصلا دبع قيقحت , يعازخلا يلع نب لبعد ناويد -
 ش . 19177 توريب «ةسردملا ةبتكمو ينانبللا باتكلا

 .ت ا.د .توريب .رداص راد ١ يضرلا فيرشلا ناويد

 .ت ا.د .توريب .رداص راد « يناتسبلا مرك قيقحت .دبعلا نب ةفرط ناويد -

 نيف



 .توريب ءرداص راد ء.مجن فسوي دمحم قيفحت .تايقرلا 550 هللا ديبع ناويد -

 .تدد

 توريب «يمالسإلا بتكملا 7” ط .«يولوم ديعس دمحم قيقحت «ءةرتنع ناويد -
87/14 . 1 

 1١985. توريب ءرشنلاو ةعايطلل توريب راد « يناتسبلا مرك قيقحت .قدزرفلا ناويد

 توريب «ةيملعلا بتكلا راد ء١ط ءروعاف ىلع .قيقحت «قدزرفلا ناويد -

/ 7/1 . 

 .ت .د .توريب ءرداص راد ,يرماعلا ةعيبر نب ديبل ناويد

 .د .ةرهاقلا «ةرهاقلا ةبتكم .يديعصلا لاعتملا دبع قيقحت «ءىليل نوئجم ناويد

 .ت

 «ليجلا راد «يعفاشلا نيدلا باهش .ةماش وبأ «نيتلودلا رابخأ يف نيتضورلا -

 .ت ا.د .توريب

 توريب ءركفلا راد ,7 ط .فيطللا دبع باهولا دبع قيقحت .«يذمرتلا ننس

1987/11. 

 .تثوريب ءركفلا راد ءديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت ءدواد ىبأ ننس -

 تاو
 ةسسؤم 27 ط .دسألا نيسحو طوؤنرألا بيعش قيقحت «يبهذلا «ءالبنلا مالعأ ريس

 ١987/1١5٠٠7. توريب .ةلاسرلا

 ظيفحلا دبعو يرايبألا ميهارباو اقسلا ىفطصم قيقحت .ماشه نبا ءةيوبنلا ةريسلا

 .١١196006/1"ا/ه ةرهاقلا « يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم ,ىاط « يبلش

 رادو يبرعلا ركفلا راد ء.1 ط .عانم مشاه .د .يفاوقلاو ضورعلا يف يفاشلا -

 . ١1189 توريب «ماسولا

 توريب .ءركفلا راد «.15 ط «ديمحلا دبع نيدلا يبحم فيلأت «ليقع نبا حرش -

7/1 . 

 .فراعملا راد « ع ط .مازع هذبع لمحم قيفحت « يزيربتلا .مامت يبأ ناويد حرش -

 . 19407" ةرهاقلا

 انضرشرإ



 .1481 توريب «ينانبللا باتكلا راد ء.١ ط .يواحلا ايليا .مامت يبأ ناويد حرش -

 اقسلا ىفطصم قيقحت ؛«يربكعلا ءاقبلا يبأ «يبنتملا بيطلا يبأ ناويد حرش

 .ت .د «توريب «ةفرعملا راد « يبلش ظيفحلا دبعو يرايبألا ميهارباو

 .ةسردملا ةبتكمو ينائبللا باتكلا راد ١« ط .يواحلا ايليا ءريرج ناويد حرش -

 ١5845. توريب

 راد ."ط .يقوقربلا نمحرلا دبع «يراصنألا تباث نب ناسح ناويد حرش -

 . 198 توريب «سلدنألا

 .ملقلا راد , يعفارلا ديعس رداقلا دبع دمحم قيقحت. يزيربتلا.ةسامحلا ناويد حرش -

 ,.ثا.د . توريب

 27 ط «نوراه مالسلا دبعو نيمأ دمحأ قيقحت .يقوزرملا ,ةسامحلا ناويد حرش -

 .1781//1951/ ةرهاقلا ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم

 ةبتكم راد ءبتاكلا ماصع دمحأو بتاكلا نيدلا فيس قيقحت .ةمرلا يذ ناويد حرش -

 .ت .د .توريب «ةايحلا

 «ةوابق نيدلا رخف .د قيقحت ,بلعث سابعلا يبأ .ىملس يبأ نب ريهز ناويد حرش

 1587/١5٠7. توريب .ةديدجلا قافآلا راد ء١ ط

 ةبتكم راد ءاضر .ن .د قيقحت .يرعملا ءالعلا يبأ «دنزلا طقس ناويد حرش -

 /١5٠1//1481. توريب .ةايحلا

 .ناهدلا يماس .د قيقحت (يراصنألا ديلولا نب ملسم) يناوغلا عيرص ناويد حرش -

 . ١1985 ةرهاقلا .فراعملا راد

 ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا ؛يركسلا ءريهز نب بعك ناويد حرش -

 . 95٠0/14

 توريب .«يبرعلا باتكلا راد «يقوقربلا نمحرلا دبع .يبنتملا نآويد حرش -
0/8 . 

 دمحم مالسلا دبع قيقحت .يرابنألا نبا «تايلهاجلا لاوطلا عبسلا دئاصقلا حرش -

 . ١9569 ةرهاقلا «فراعملا راد ء«” ط «نوراه

3773 



 راد «4 ط «ةوابق نيدلا رخف .د قيقحت «يزيربتلا بيطخلا ءرشعلا دئاصقلا حرش

 ١98٠0/١5٠٠. توريب ,ةديدجلا قافآلا

 توريب «ءةيملعلا بتكلا راد ء١ ط .ساحنلا نبا «تاروهشملا دئاصقلا حرش -

16 . 

 دبع نيدلا ىبحم دمحم فيلأت « يراصنألا ماشه نبا .ىدصلا لبو ىدنلا رطق حرش

 *1١950. ةرهاقلا .ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ء١١ ط ءديمحلا

 توريب .ةيملعلا بتكلا راد .ء.١ ط «ينزوزلا .عبسلا تاقلعملا حرش -

 . هم

 راد ؛ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت «يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم حرش

 .ت .د .توريب «ةيملعلا بتكلا

 ةبتكم ءميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت «ديدحلا يبأ نبا «ةغالبلا جهن حرش

 . 19565 ةرهاقلا ءيبلحلا يبابلا ىسيع

 يدومح يرون .دو مولس دواد .د قيقحت ء«يدسألا ديز نب تيمكلا تايمشاه حرش -

 ١985/1١5٠5. توريب «ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكمو بتكلا ملاع «.3 ط .«يسيبقلا

 توريب «.ةديدجلا قافالا راد «7 ط «ةوابق نيدلا رخف .د قيقحت « لطخألا رعش

189 . 

 .ةلاسرلا ةسسؤم ّط « يروبجلا ىبحي .د «هنونفو هصئاصخ . ىلهاجلا رعشلا -

 "1987/18٠7. توريب

 ١94١5. نديل «ليرب ةعبطخ «ةبيتق نبا «ءارعشلاو رعشلا

 ةيرصملا ةسسؤملا ,يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو .يدنشقلقلا .ىشعألا حبص

 . ١951 ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا

 .فراعملا راد «5 ط «جارف دمحأ راتسلا دبع قيقحت ءزتعملا نبا «ءارعشلا تاقبط

 5١(/1١9. ةرهاقلا

 ثارتلا رشنل ةيعماجلا ةنجللا دادعا «يحمجلا مالس نب دمحم «ءارعشلا تاقبط

 .1958 توريب «ةيبرعلا ةضهنلا راد « يبرعلا

 ارف



 ءركاش دمحم دومحم قيقحت «يحمجلا مالس نب دمحم «ءارعشلا لوحف تاقبط -
 1١98٠. ةرهاقلا . ىندملا ةعبطم

 زاد يينمرتلا :ةينتلا يبغي نفح ار نع نور قيس هيورألا تقعلا
 ١987/١5٠14. توريب «ةيملعلا بتكلا

 توريب «ليجلا راد ,ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت «قيشر نبا .ةدمعلا
 .1 9" ة/ل انما

 .ت .د .توريب ,يبرعلا باتكلا راد «ةبيتق نبا رابخألا نويع -
 . 191/7 .«توريب .ركفلا راد .مامغلا ركاش .قدزرفلا -
 .ةرهاقلا «فراعملا راد .نسح حلاص .د . يرعملا ءالعلا يبأ رعش يف نفلاو ركفلا -

 الن د

 ةرهاقلا .فراعملا راد ىاط لافيض ىقوش قخ] . ىبرعلا رثنلا ىف ةبهاذمو نفلا َ

 .ا١وال١

 تيوكلا «ةيفاقثلا بتكلا راد .1 ط .هللا دبع نسح دمحم .د .بدألا نونف -

01/14 . 

 توريب .ةفرعملا راد ءيوانملا ,.(ريغصلا عماجلا حرش) ريدقلا ضيف -
1/1 . 

 198٠. توريب «ينانبللا باتكلا راد . ١ ط ,يواحلا ايليا «بدألاو دقنلا يف
 ,ةوابق نيدلا رخف .د قيقحت «يرشخمزلا هللا راج .صضورعلا ملع يف ساطسقلا -

 .191/ا//191ا/ بلح .ةيبرعلا ةبتكملا
 *١1987/١54. 7 توريب .رداص راد .ريثألا نبا .خيراتلا يف لماكلا -
 ةسسؤم 2١ ط .يلادلا دمحأ دمحم قيقحت .دربملا .بدآلاو ةغللا يف لماكلا -

 . 1585/١5٠5. توريب .ةلاسرلا
 ةسسؤم 27 ط .ةوابق نيدلا رخف .د قيقحت ءرغصألا شفخألا .نيرايتخالا باتك -

 1985/١5٠5. توريب .ةلاسرلا

 راد .؟ ط «يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل قيقحت «يلاقلا يلع يبأ « يلامألا باتك -
 /1941/11٠1. توريب «ليجلا رادو ةديدجلا قافآلا

 ضف



 بتكلا راد .كب مراجلا يلعو كب يرماوعلا دمحأ قيقحت .ظحاجلا «ءالخبلا باتك

 1١887/١1٠. توريب .ةيملعلا

 ءايحا راد 7” ط ءنوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت .ظحاجلا «ناويحلا باتك -

 .14959/11788 توريب «يبرعلا ثارتلا

 ةرهاقلا «بادآلا ةبتكم ءوخيش سيول بألا «ةيلهاجلا يف ةينارصنلا ءارعش باتك

147 . 

 1١9٠68. نديل .ليرب ةعبطم «قدزرفلاو ريرج ضئاقن ,ءضئاقنلا باتك

 2١ ط .يناعلا يكم يماس .د .ةيمالسإلا ةديقعلا رعاش .يراصنألا كلام نب بعك

 .44*191/4/11 قشمد ءملقلا راد

 1١4817. توريب .ةأايحملا ةبتكم راد تاروشنم «ةنمدو ةليلك

 57"١476/1١7. ةرهاقلاب ةيريمألا ةعبطملا ةعبط «ةنمدو ةليلك -

 ةدحتملا ةسسؤملا 2” ط «يفصرملا لئان نسح دمحم ءاهخيراتو ةنمدو ةليلك -

 /١981. توريب «باتكلل

 .ت .د .توريب ءرداص راد ,يرعملا ءالعلا يبأ ؛تايموزللا «مزلي ام موزل

 .روظنم نبا .برعلا ناسل

 قشمد .ركفلا راد .؟ ط .كرابملا نزام .د .هتاماقم لالخ نم يناذمهلا عمتجم -

 . ١/1

 ءملقلا راد ءديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت «يناديملا «لاثمألا عمجم -

 .ت ا.د . توريب

 قفرعملا راد «ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت . يدوعسملا ؛بهذلا جورم -

 . ١158/1958 توريب

 وبأ دمحمو داج دمحأ دمحم قيقحت .يطويسلا ءاهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا

 ١9857. توريب ,ةيرصعلا ةبتكملا ,.يواجبلا دمحم يلعو ميهاربا لضفلا

 . يمويفلا «رينملا حابصملا

 دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت «يسابعلا دمحأ نب ميحرلا دبع .صيصنتلا دهاعم

 .19517/11751/ توريب «بتكلا ملاع ,ديمحلا

 اخفي



 «توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يومحلا توقاي ءءابدألا مجعم

. 

 لاشيم .دو بوقعي عيدب ليما .د فيلأت .بدألاو ةغللا يف لصفملا مجعملا

 . 19417 توريب «نييالملل ملعلا راد ء١ ط ءيصاع

 «سدنهملا لماكو هيهو يدجم .بدألاو ةغللا يف ةيبرعلا تاحلطصملا مجعم

 .199/8/1955 توريب «نانبل ةبتكم

 ءركاش دمحم دمحأو نوراه مالسلا دبع قيقحت ءيبضلا لضفملا «تايلضفملا -

 1 . "1١9/817 ةرهاقلا «فراعملا راد ءالط

 دبع باهولا دبعو قيدصلا دمحم هللا دبع قيقحت «يواخسلا «ةنسحلا دصاقملا

 . 19194/149 توريب «ةيملعلا بتكلا راد .فيطللا

 .ت .د .ةرهاقلا ءبعشلا راد ,.نودلخ نبا ةمدقم

 (ةيملعلا ثوحبلا راد ء١ ط .هللا دبع نسح دمحم .د « يبدألا دقنلا يف ةمدقم -

 . 191/0 /1180 تيوكلا

 . ١91/4 ةرهاقلا .فراعملا راد ءك١1 ط .نيسح- هط .د ءرثنلاو رعشلا ثيدح نم

 قشمد ,ركفلا راد 2١ ط .ةزمح لاصو تفع قيقحت .سانلا ديس نبا .حدملا حنم

17 . 

 راد .جارف دمحأ راتسلا دبع قيقحت « يدمآلا رشب نب نسحلا .فلتخملاو فلتؤملا

 ١1951/١748١. ةرهاقلا «ةيبرعلا بتكلا ءايحا

 ديع نيدلا يبحم دمحم قيقحت ,يدمأآلا « يرتحبلاو مامت يبأ نيب ةنزاوملا -

 .1445/1757 توريب «ةيملعلا ةبتكملا .ءديمحلا

 ةفاقثلا ةرازو «بتكلا راد ةعبط نع ةروصم ةخسن «ىدرب يرغت نبا «ةرهازلا موجنلا

 .ت .د .ةرهاقلا  يموقلا داشرإلاو

 ةعبطم .يحبص نيدلا يبحم ةمجرت ؛كيليو هينيرو نيراو نتسوأ .بدألا ةيرظن -

 .1917/1787 يشيبارطلا دلاخ

 ءيعوسيلا يناحلاص نوطنا بألا قيقحت ءمامت يبأ .لطخألاو ريرج ضئاقن -

 ضل



 . ١19717 توريب «نييعوسيلا ءابآلل ةيكيلوثاكلا ةعبطملا

 . 191817 ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ,5 ط «نيمأ دمحأ «يبدألا دقنلا

 بتكلا راد .يجافخ معنملادبع دمحم .د قيقحت .رفعج نب ةمادق ءرعشلا دقن

 .ت .د .توريب «ةيملعلا

 198١/١54٠٠. توريب «ةيملعلا ةبتكملا ءرفعج نب ةمادق ءرثنلا دقن

 داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو «بتكلا راد ةعبط نع ةروصم ةخسن «يريونلا «برآلا ةياهن

 ..ت .د .ةرهاقلا , يموقلا

 «ةينطولا ىدهلا راد ءهدبع دمحم خيشلا حرش «يضرلا فيرشلا «ةغالبلا جهن -

 . تا ا.د .توريب

 ةضهنلا راد .” ط «نيسح دمحم دمحم .د ,ةيلهاجلا يف نوءاجهلاو ءاجهلا

 1941/0/١789. توريب «ةيبرعلا

 ةضهنلا راد ء.نيسح دمحم دمحم .د «مالسإلا ردص يف نوءاجهلاو ءاجهلا

 191/١. توريب «ةيبرعلا

 لضفلا وبأ دمحم قيقحت «يناجرجلا يضاقلا ,.هموصخو ينتملا نيب ةطاسولا

 ١977/1785. توريب «ةيرصعلا ةبتكملا « يواجيلا دمحم يلعو ميهاربا.

 .توريب ءرداص راد .سابع ناسحا .د قيقحت «ناكلخ نبا «نايعألا تايفو

 الد د

 ءركفلا راد «7” ط ءديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت « يبلاعثلا ,رهدلا ةميتي

 .1917/7/11947 توريب
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 دا وح ل هده مرا صوبه ع طلو رت فقل مجال عد لقوم أ ملامروو ا قوت وع سد عع عم بدألا فيرعت -

 هم هادو د. م عامه د هاع دمه عاش ماده ها اه او ا. هواه ا« عافام هواه او هاه م« اه اقاف

 2ع وع ب ا قلو دوك جوملا جا انا قي اهح اهادوم اه عطر اه“ عاج ول هنري أو ماك عدد رعشلا فيرعت

 00 م رثنلا فيرغت

 و اول 1 هول قش انا نواب قرن علت دعو ما نا رثنلاو رعشلا نيب قرفلا -

 مع د اقلا ياق مث قاع ا ع طا يس عا ضو لا 9 دنلا مأ؟ رعشلا : قبسأ نينفلا يأ

 ه6 666م 6060060 6 مادو دع دعا. ده ده دقف هم واع ده هاه هع هاف اق اد ه و دواه هه ةيبدآلا ةساردلاو بدألا

 م امام امه دوام ارزاق ا. د. د. اواو هافاه و ةاه اه هاف افاق هاف او اودع هاواهاعاقلاو ةيبدألا روصعلا 5

 000 ا ا ا ا ا ا ا يل رعشلا :ًالوأ

 ١ ا ا سيقلا ٌئرما ةقلعم نم 900

 ا ا ل دبعلا نب ةقرط ةقلعم نم

 ١" ااا ىملس يبأ نب ريهز ةقلعم نم 0*5

 نورفت



 ا طم وا هوو لل هلم هني ا م قل م موثلك نب ورمع ةقلعم نم - 4

 201111011010 ىسبعلا دادش نب ةرتنع ةقلعم نم 0

 ا نك 2 .قاجبنلا ةنرانلا فلق نع
 00000 لا قيع هينخأ اقر يف ةّيّصلا نب ديرف ةديصقا ا

 211011111111 دبرأ هيخأ ءاثر يف ةعيبر نب ديبل ةديصق - 8

 00 ا ا رثنلا : ًايناث

 #2 حف طوع تهمل اهل هلو يدعوا جما نوب وأ أع ع اوال اتا وأ دل ع دع هي 2 حط :بطخلا أ

 ١ ظاكع قوس يف ةدعاس نب سق ةبطخ 01000
 راق يذ موي ينابيشلا ةصيبق نب ءىناه ةبطحخ د ؟ 33

 ** - دنه نب ورمع ةيزعت يف يفيص نب مثكأ ةبطخ 5*5

 + . براق نب داوس نهاكلا ملع نونحتمي ءىيط نم رفن ةسمخ 0

 ل ا اناضولا اب

 ١ - ديسأ هنبال يناودعلا عبصإلا يذ ةيصو 211111
 ١" - ند ا ا وبما سة وس عقم ا ا هينبل موثلك نب ورمع ةيصو

  -7ا و - ءىبط ىلإ يميمتلا يفيص نب مثكأ ةيصو

 سايإ مأ اهتنبا ىلإ ثراحلا تنب ةماما ةيصو 100000

 0 كو رشم اهوا ميو يراد 1 وجو هركأرإ 10ج وهدا 803 مياه : لاثمألاو مكحلا بج

 ١ ةسامحلاو رخفلا ىف يلشهنلا نزح نب ةماشُب ةديصق 0

 ل اهيبأ ءاثر يف رضنلا تنب ةليتُق ةديصق - ؟

 ٠ - ا رخص اهيخأ حدم يف ءاسنخلا ةديصق

  - 4د ا هلط يبنلا حدم يف ريهز نب بعكل ةديصق نم

 1و و و كلام هيخأ ءاثر يف ةريوب نب ممتم ةديصق

 ١ 95ه ناقربزلا ءاجه يف ةئيطحلا ةديصق

  7باطحلا نب رارض اهب ضقاني يجرزخلا كلام نب بعكل ةديصق نم

 اننا

١15 

 م١١



 ضرار

 6 لي عما و لوسرلا حدم يف تباث نب ناسح ةيزمه نم 8

 درا ا هسفن ءاثر يف يميمتلا بيرلا نب كلام ةديصق - 4

 ااا ااا رثنلا :ايناث

 ا وم ومما كلا عادولا ةجح يف ِهِككك لوسرلا ةبطخ - ١

 نرمي 0 ةفالخلاب عيوب امل هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةبطخ  ؟

 ةنسلا يف هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأل ةبطخ - ٠١

 00 2 ةرسهلل وغم ةيداشلا
 1 هشيجو ديز نب ةماسأل هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةيصو - 5

 نسر ةفالخلا يلو نيح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةبطخ  ه

 1 ةفالخلاب عيوب امدعب هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةبطخ ” 

 112 داهجلا يف ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ةبطخ ٠

 قره هع هلا يضر نسجحلا نبال ههجو هلا مرك بلاط يبأ نب يلع ةيصو - 8

 : : يومألا رصعلا

 0 رعشلا :ًالوأ
 دا 0 (ىليل نونجم) حولملا نب سيقل ةديصق ١

 15 57 . د اج ا د ام ةعاجشلاو ةسامحلا يف ةءاجفلا نب يرطق ةديصق - ١

 1287 ا ل لا عل ا ااا (ةنيثب ليمج) رمعم نب ليمجل ةديصق *" 

 .٠ ١14 ريبزلا نب بعصم حدم يف تايقرلا سيق نب هللا ديبعل ةديصق نم - 4
 ١67 .. ريرج ءاجهو ناورم نب كلملا دبع حدم يف لطخألل ةديصق نم 4

 16 ا و لزغلا يف ذ ةّرع ريثكل ةديصق نم - 5

 111 ا موو فلا مواطنو ايا 0 ةّرع يف ريثك ةديصق - ١

 #1 بي ا صا رووا ب اال ا قل اهرعاف ريرج ءاجه يف قدزرفلا ةديصق - 8

 ١ هنع هللا يضر نيدباعلا نيز حدم يف قدزرفلا ةديصق 4

 ا ا ا ا بئذ فصو يف قدزرفلل ةديصق نم ٠

 11/111 ا ارو وكدا يح قم قدزرفلا اهيف ضقاني ريرجل ةديصق نم ١

 ال ام اا يريمنلا يعارلا ءاجه يف ريرجل ةديصق نم - ١



 ١ ا ع ا دعس تنب ةدلاخ هتجوز ءاثر يف ريرجل ةديصق نم 186

  - 4ارا وج ع ناورم نب كلملا دبع حدم يف ريرج ةديصق م١

  - 6ا اس فت وس هن لزغلا يف ةمّولا يذل ةديصق نم
 مشاه ينب حدم يف يدسألا ديز نب تيمكلل ةديصق نم و١

 1301 ل م او دقوا وا نكرم و دوس نسل اق واسم لم رثنلا :ايناث

 ١361 يي مما اللا للعم نباح ديا أع ةرصبلا مدق نيح هيبأ نب دايز ةبطخ ١

 اقل ةعامجلا ماع يف نايفس يبأ نب ةيواعم ةبطخ - ١

 اة و و ةءاجفلا نب يرطقل ةبطخ
 0000000 قارعلا يلو نيح يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةبطخ - 5

 5 هلهأ ىلإ بتاكلا ديمحلا دبع باتك  ه

 يسابعلا رصعلا ٌ

 0 ]1 ]ذا رعشلا :الوأ

 1 ل لا عم ةريبه نب رمع حدم يف درب نب راشبل ةديصق نم - ١

 0 ءاجهلا يف درب نب راشبل ةعوطقم - '؟

 فا (يراصنألا ديلولا نب ملسم) يناوغلا عيرصل ةديصق "٠

 00011 ] ]ز] ]ز]ز] ]1 ةيهاتعلا يبأل ةديصق - :

 مك و ا ا .هللاب مصتعملا حدم يف مامت يبأ ةديصق ه

 ال ا تا سلا تيبلا لآ حدم يف يعازخلا لبعد ةديصق - 5

 ااا ] ز]ز]ز]ز ]ز]ز]ز]ز ]1 ]ذ ]ز]1 ديحو يف يمورلا نبا ةديصق ٠

 ضرما 000000 1 0 0 ن دمحم طسوألا هنبا ءاثر يف يمورلا نبا ةديصق - 8

 114 ا ا ل و عيبرلا فصو يف يرتحبلل ةديصق نم - ١

 نر نئادملاب ىرسك ناويإ فصو يف يرتحبلا ةديصق - ٠

 <«”3 درطلا يف هللاب زتعملا دمحم نب هللا دبع سابعلا يبأل ةديصق - ١

 5407 ... ينادمحلا ةلودلا فيس حدم يف يبنتملا بيطلا يبأ ةديصق - ١١
 00000 يديشخإلا روفاك ءاجه يف يبنتملا ةديصق ١

 ليل ةيكاب ةمامح اهيف بطاخي ينادمحلا سارف يبأل ةديصق - ١

1 



 هو اق (هتايموز نم) رسألا يف اهمظن سارف يبأل ةديصق - 1١6

 ا أ دل وو لزغلا يف يضرلا فيرشلل ةديصق - 7

 1000008 هئارآ ضعب نمضتت يرعملا ءالعلا فل ةديصق - ١

168 

14 

 اها ما قم يفنح هيقف ءاثر يف يرعملا ءالعلا يبأل ةديصق نم

 ايتو و دك مك و داو هو سدقملا تيب طوقس ىف يدرويبألا ةديصق -

 نيطح رصنب نيدلا حالص ةئنهت يف كلملا ءانس نبال ةديصق نم
 فل

 رثنلا :ايناث
 بويأ نب نيدلا رصان حدم يف ريهز نيدلا ءاهبل ةديصق نم

 هدم ام دمام دم د .ءاه او ده د هادع ا دماقادم هاو ا« .اعادعاقو ها واود. هاو دعاهم © . اه. # مه »ا#

 ا م ا و ا (ريغصلا بدألا نم) 0000

51 

 ؟

5 

 -ا/

-4 

 (ةيريضملا ةماقملا) يناذمهلا نامزلا عيدب

 بلعثلاو ةمامحلا  ةنمدو ةليلك نم) عفقملا نب هللا دبع

 1 0 ل و وعلا ول ا قا ال يول راق كو ماا اك قرط نك حاج (نيزحلا كلامو

 (ديصلل تايحلا لايتحا ةصق  ناويحلا باتك نم) ظحاجلا

 (نييدجسملا يف ةرصبلا لهأ ةصق  ءالخبلا باتك نم) ظحاجلا

 5 (موللاو ديدهتلا يف هل ةلاسر نم) لضفلا وبأ ديمعلا -

 ناو راع همن اوراق ميول قيلاود ه1 امم نا راو جا معا ةفيلخلا هللا نيدل

 ب ل لما فل دو اهحأو اا هيقدر د ا عذب دا رن تاعيقوتلا

 مام مارا راف انام هان او دن و ف اف فام اف واهو عادوا دعاه او او هد. اف دوافاقأو عجارملاو رداصملا

 نفر












