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 لوالا بابلا

 لصوملا ىف ليقع ينب ةلود روهظ
 يب رعلاقرشلا راطقا ىفمهراشتن اوليقع ىنب ةأشن_-١

 : مهبسنو مهلصا

 نم تحزن ىتلا ةديدعلا ةيبرعلا لئابقلا نيب نم ليقع ىنب ةليبق تناك
 جيلخلاو ماثلاو قارعلا ىلا ةيعامتجاو ةيداصتقا فورلظل ةبرعلا ةريزجلا

 ىنب ةلسق تدهش دقو < برغملا دالبو رصم ىلا مهنم مسق لصو ىتح ىبرعلا
 مهضعب ىور « ملتع نأش كاذتفو مهل ناكو (ص) موسرلا مايا مالسالا لمقع

 لئابقلا نم اهريغو ليقع ىنب ةليبق تناكو < دعب اميف لوسرلا نع ثيردحلا
 ونسب نكسو « قارعلا ىف ةصاخو ىلقلا اهصعتو اهباسناب تظفتحا دق ةبرعلا

 ينب عم نيرحبلا « ةيبرعلا ةريزحخلا دالب نم اوحرن نا دعب رمالا لوا ليقع

 فارطا ىف مهضعب نكس امك « ةيبرعلا لئابقلا نم مهريغو ميلس ىنبو بلغت
 ةيسايس فورظل نيرحبلاو ماشلا دالب نم اولحر مث « ماشلا دالب نم قشمد
 ىتح لموملا اومكح نيذلا نادمح ىنب اياعر نم اوحصاو م قارعلا ىلا

 وبا مهريمأ عسمط لصوملا يف نادمح ىنب نأش فعض الو « ىف 4٠ ةنم

 كلذ هل متف « ةرامالا بلط ىف ىليقعلا بمسملا نب دمحم ( داؤذلا وبا) ءادردلا

 ىنب ةلود تلاز نا دعب لصوملا ىف ةليقعلا ةلودلا تماق ثحح اهسفن ةنسلا ىف

 ٠ اهنم نادمح

 هسا 3797



 كانه نا < مهلصاو قارعلا ىف لبقع ىنب ةأشن نع ىثحب ءانثأ تدجو

 ءاوس دح ىلع نيفقثملاو ةماعلا نيب « لمقع ٠ ىلا بسنلا ىف اعئاش ًاسانتا
 اذه ردصم ناكو « ةفارملا رئاشعلا نم ددع ءاسؤرو نينسملا نيب اذكو

 « «ليجعلا» « «ىليكعلاو» « « يلبقمللا » نم لك ىلا ةبسنلا نيب جزملا سابتلالا

 تاممسللا هذه ىلا نوستني نيذلا دارفالا نم ريثكب اصخش تلصتا دقلو

 دجا ملف « ةقيقللا ىلا لوصولا يف ةيغر «ىلجملا « ىليكعلا « ىلبقعلا» ثالثلا
 ةدوجوملا رئاشعلا هذه نطاوم ىلا تارايز ةدعب تمى كلذل « مهنم ًافاك اياوج

 ىعدي. يح دجوي ثيح خركلا بناج  دادفي ىف ةصاخو م قارعلا ىف الاح
 ةدع لموملا ترز امك «اضيا دادنب ىف ةيمظاكلا يحو « ليكع يواهك

 تيركت « دالفب لامش ىرخالا قطاملا ضعبو « هنع ضرغلل تارم

 ةرايزب تمف امك تارفلا ىلع ةناعو ةئيدحو تسهو < رودلاو « ءارمامو

 ةفطنملا ىف ليجع ينب ةليبق ميقت ثيح توكلا ءاول ىف ةصاخو قارملا بونجل
 :ةيلاتلا قئاقحلا ىلا تلصوف « ةيرصانلاو توكلا نيب داوسلا ضرا ىف ةمقاولا

 ةملك ىه امنا < نيعم ذخف وا ةلسقل امسا تسل « لكع » ةملك نا

 « لبالا ةياعر ىف نولمعي اوناك نمم اميدق بارعالا نم ةعومجم ىلع تقلطا

  اندنع ةماملاب  «لكع» وا « ريعلا «لقع» نم ةملكلا هذه تءاج دقو

 ىف «لكع» بقلت ىتلا لئاقلا ضعب نا تدجوو م هتخانا دنع ريعلا طبر ىأ

 ةلسق ىلا بسستني نم مهنمف « ةفرفتم لئاق ةدع ىلا بسنتت « رضاحلا تقولا

 نمو ؟ ىرخا لثاف ىلا « مهريغو « رمش ةلسق ىلا بستن نم مهنمو « ةزنع

 يعدت ةصاخ ةلحم مهلو « خركلا بناج  دادغب ىف مقي قيرف ءالؤه

 < ينسلا بهذملاب ةعامجلا هذه نيدنو «لثكع ىهاقم» ىأ «ليكع ىواهك»

 مهو « ةيمظاكلا يح ىف نونكي دادغب ىف ليكع ىنب نم رخآ قيرف كانهو
 «ليخلا ىبا» مهدج ىلا نوبستني مهناب ءالؤه ىعديو « ىعسشلا بعذلاب نونيدي



 ىليا طهر مهو «ليقع نب ةدابع نب ليخالا» وه اذه ليخلا وبا نوكي دهو
 .٠ ةلخألا

 مهل ةقالعال هنا ىلرهظ دقف « ىلبجملا » مهل ةبسللاو « لبجع ه ونب امأ

 ىف رضاحلا تقولا ىف نوئكسي ةعامج مسهنمو < « ليكع ىنب وا ليقع» ىنب
 قارعلا بونج ىف مقت ةريثك تاعومجم مهنم نا الا « ةلق مهنكل « دادشب

 ٠ دادغب ةنيدم لامش ىف ةعامج مهنم نكست امك < توكلا ءاول يف ةصاخو

 ىلا ةيسللاف « ةفلتخم هجوا ةئالث ىلع مهل ةبسنلاف «لمقتع» ونب امأ

 ينب نم نييبلاطلا نم نطي « ءايلا نوكسو فاقلا رسكو نيعلا حتفب «ليقع»

 «مشاه نب بلطملادبع نب بلاط ىبا نب «ليقع» وني مهو « ةيناتدعلا نم مشاه
 ء 213 بهنع. ةعامجج بطني ميقيو

 مهو ةيناطحقلا نم مازج نب ديز ينب نم نطب اضيا حتفلاب «ليقع» و
 مهتاسو ديز ىنب نم ديوس نب كلام نب بوهوم نب ةرم نب «ليقع» ونب

 قيردز ىنب نم نطب اضيا حتفلاب نويلقعلاو < ةيرصملا رايدلا نم ةقرشلاب
 ٠ ؟؟”ةيرصملا رايدلاب ةيلغت مهموق عم مهلزانمو « ةيناطحقلا نم ةبلغتا نم

 ةطوقنملا ءالا نوكسو فاقلا حتفو ةلمهملا نيعلا مضب «ليقع» ونب امأ

 نسب رماع نب ةعيبر نب بعك نب ليقع ىلا ةبسنلا ىهف « ةنكاس مال اهدمبو
 ٠ انثحب عوضوم ءالؤهو ٠ ركب نب ةيواعم نب ةعصعص

 ريغصت اما « نيئيش دحا نم «ليقع» قاقتشا نا < 29 ديرد نا ركذ

 ؟560 ص برالا ةياهن /ىدنشقلقلا )١(
 ١10 ص ؟ ج باسنالا بيذهت' ىف بابللا /ريثالا نبا

 5360 ص 2 ١58 ص برالا ةياهن /ىدنشقلقلا (5)

 598  ؟917 ص قاقتشالا /ديرد نبا (5)

 نه 904 تت



 ءانسالا نود وهو « نيتك رلا وند : «لقعلا» و «لقعأ» ريفصت وأ «لقع»

 ءىسش نم كعنمي ءىمش لكو « ءالقع ةأرماو « لقعأ لجر لقو « ديدشلا

 هعنمي هنال « ريعملا لاقع كلذ نمو « لهخلا نع كعنمي هنال  «لقع» وهف

 ثيح راصف « لبخلا ىف عنما اذا « ءىيشلا لقع نولوقيو « دارسشلا نع

 ٠ كردي ال

 لقعلاو 6 لوقع ءاودلاو « هسح اذا « لقعب هنطب ءاودلا لقع لاقيرو

 لفاني لجرلاو « هتيد هشطعا اذا «ءانالف تلقع» لاقس « ةيدلا نم

 ةقطنم ةببرعلا ةريزجلا ضرا نم ءانهدلا ىف دجوتو « ةيدلا ثلث ىلا ةأرملا
 ٠ ضرالا لخاد ىف لزني نا نم هسحن ىأ ءاملا لقعت اهنال «لقعم» اهل لاقي

 بستني ىذلا ةمصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك ءانبا دحا ليقع ناك
 ةفاضالاب سعك ءانبا نمو « ناندع نب دعم نب < رغم نب نالبع سف ىلا

 ءانإا نمو < بيبحو هقادبعو ريشقو ةدعجو شيرخلاو ةيواعم « ليقع ىلا

 امأ ٠ ةيواعمو هللادعو « فوعو ةداعو ورمعو رماعو ةعمبر « بعك نب ليقع

 ليقع نب رماع ونب امأو « دحال ةيلهاجلا ىف اونيدب. ملف ليقع نب ةعسر ون

 ورمع نمو قارعلا بونج ىف ةريبك ةيبرع ةليبق مهو (كفتنملا) قفتنملا مهنمف
 فورململا بسك « ليقع نب ةدابع نمو « قارعلا ىف ةجافخ ونب ليقع نب
 ٠ 7١2ةلخألا ىلبل طهر مهو « لخالاب

 ينب دج ريكالا دلقملا ىلا ماشلاو قارعلا ىف ليقع ينب عيمج يمتني

 نسمح رلادبع نب ينهملا نب ورمع نب رفعج نيب دلقملا وهو ليقع

 ةفهط نب ةثوح نب سيف نب ديز نب هللادبع نب ( ريغصتلاب ) « ديزي. نبا

 )١( ؟58/ ص برعلا باسنا ةرهمج /مزح نبا 5/85
 ص ا؟ج برالا ةياهن /ىريونلا 555 561

 ص ناطحقو ناندع بسن /دربملا ١7 ١5
 ص ةرخاتملا فرامعملا /ةبيتق نبا 9 94٠

 ص "؟ج برعلا لئابق مجعم /ةلاحك اضر رمع 971

 كلا 007



 ٠ 2')ةعصعص نب رماع نب ةعسر نب بعك نب ليقع نب مزح نب

 رماع نب ةميبر نب بمك نب وهف <« بعك نب «ليقع» بسن ةلسلس اما
 رو صنم نب ؛ ميلم نب « ةتهب نب < ركب نب هيواعم نب < هعصعص نب
 طخ نب < سيق نب ةفصخ نب « ةمركع نب <« ( نالبع سبف نم نطب مهو )
 ناندع نب < دمم نب « رازن نب « رسضم نب (ناليع همساو) < سانا
 نب ؟ لمح نب < تنب نب « نامالس نب ع عسبهلا نب < ددأ نب دأ نب

 نب, « دوصان نب < حران نب (مالسلا هيلع) ميهاربا نب ليعامسا نب < رادبف
 نب هثفرا نب < خلا ش نب « رباع نب « غلاف نب ء وغرأ نب « خوراش

 نليئالهم نب « درالا نب <« خونخا نب <« خلشوتم نب « كلل نب « حون نب مام
 ٠ مالسلا هلع ؟'”هدآ نب تسش نب « شونا نب < نابتق نب

 دلقملا نم اوردحنا نيذلا لمقع ىنب ءارمآ باسال لوادج ىلب امصو

 باسنال لودج اهيلي مث ٠ نييلبقعلا ممأب ماشلاو قارعلا ومكحو « ربكالا
 5 (9ههعورفو نييلبقعلا دج ةعصعص نب رماع نب ةعسر نب بعك دالوا

 قارملا ىف اومكحو ربكالا دلقملا نم اوردحنا نيذذلا لمقع ىنب ءارمأ ١

 ٠ ىبرعلا قرشلا دالب ضعبو
 ؟5/ ص "عج تايعالا تايفو /ناكلخ نيا )١(

 ٠١ ص برعلا لئابق ةفرعم ىف بهذلا كئابس /ىديوسلا ىدادغبلا
 5 ب تب

 ١٠١-٠50 صبرملا لئابق ةفرعم ىف بهذلا كئايس/ىديوسلا ىدادغبلا (؟)
 591 5488 ص برعلا باسنا ةرهمج /مزح نبا (5)

 ص 2 ع 11 4 0 ه9 ص ١ج تارسالاو يناسنالا مجعم / روابماز

 ؟5١ 060

 ٠١ ص ؟ج رصقلا ةدب رخ / ىناهفصالا

 1٠٠ - 5٠١ ص ةيمالسال+ ممالا خيرات /ىرضخلا
 ةآهمرع - 2نم16, طع 110طمساننفلمص رصمفق عقر 7, 116- 57



 نيبصنو لصوملا ماكح -
 اناوأو اريكعو تبرركت ماكح لا

 ص ردحنا ىذلا يلجملا شراهم. مهنم رهتشا دقع هناع هّنادح ماكح م : هه تل "ا 6 ا

 ٠ ةرامالا ىف هفلخ ىذلا ناملس هنباو ركالا دلقملا نب بصعش

 . 5 ١ ساما فا /
 نب كلام نم ردحتا ىذلا طقف دمحم مهنم رهتشا دقف تيه ماكح ام |

 ٠ هل عة ةنم همكح ناكو « دلفملا

 ةمصعص نب رماع نب ةعسر نب سعك دالوا ذب



 قلد ثم ودج

 ىف ارماغو ربك ل ارلقلا س طردت | نيزلا ليقع ىنب هاما

 -5 ىزملاءررسلار داب صممو ءناملا

 عرشم

 اناواو ابلعو تيران مالو هسر

 . تارهو ةقرلاو رمعو بله نيسفمو لمصول ' مالو هير



 مثرءاودح 0١

 عنيسمكلو لمص ا مالو

 ملقلا
 عقار
 ةيففسلا

 ا وللا ا ور سور و

 ٌسحاسعصم ةلورلاعابه نلاوباىلع  ةةلورلا ماه دنقلا راو لا يارر

 ةيررلار وق مركثل فرع هممتشل فرت
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 هرقل ىو ةلرس لما ا همر.ككف ىنوت ثاررب لضفلار ١ ه ,كلنأل فرت اور

 (نيبيص )

 ملام ةلررلا سمك نرى اه هكشل فرت ملقم نلاربا اه ملف نوت سيو

 (لسصرلا )
 ه شلش نرع
 همكلل ىو بدم ق ىقب

 هميم ىلا لمتنا م ما للا

 ه | همقشل نرترألا مكلشلل ىرع مهام

 ١ . قت يملا رونل هرعاطر مم

 يؤ

 نأ (نارهب كقرلا لت ز روت“ 1 اه ضاير ضبا
 3 1 ؟؛42 ىو

 : فرمكتقلب قوت ىع هانز ع 250



 ,؟*, مثر تاقرج

 اواو ابلعر تيرا مالع

 ملقلا
0 

 1 رصقمم

0001 
 عرمرلا ىعيص نسدلا لاك روك هللادبعوب؛

 بسكن فرت مار مارد ( اباع) م مكعع نوع م مكب فوت ١ و 6 ' ةلورلا بايب (تبااك) سه ار ببر تانمرا :

 (اناث) لزم (ايلع) اهلارا

 م تلت قرت مان



 ( عر مث. دج

 ةعصمعم نس رمار عب هقسير تح سل ددنبو)

/ 

 دادمل داصو لو

 نيلاو ررسصرفل

 ١ ل ماسصورب حسا معسو
 000 بمل اراربا ةفمر 5 بضا لو اورم زا

 23 ىاسصملا © مه و . *مو .

 .٠ | امنبج عسرهذ ره ررملار نع الر فلو

 ٠ ترسألا ريرع ٠ ةرزه لا نايا هنمو

 لي دلاب يورمملا نيكو
 . ةيلطبعزرا دقت ةامم_و منو ةرزقلو لصرلل داما لسع هع ا
 2 بامل طر في 0
 خللا سنرملا ىف لبضع قب ةلود باص

 . انك يضرم مو ١ يريبلا سم قو



 -: يبرعلا قرشلا دالب ىف ليقع ينب نطاوم

 ريثك لحر مث < ةيبرعلا ةريزحلا طسو مهرما ةيادب ىف ليقع ونب ماقأ
 لفقع ىنبل ناكو ٠ ؟'7قارعلاو ماشلا دالب ىلا مالمالا ىف مهلوخد دعب مهنم

 « زاجحلا دالب نكست يتلا ىرخالا ةيبرعلا لئابقلا عم ةريثك بورحو مقاوم
 « ليحارش مويوو « ناحرحر موي : مقاوملا هذه نمو « ةيبرعلا ةريزجلاو

 نيبو مهب ةمقوم ىفو « مهلعو مهل بورحلا هذه تناكو « لبحس ةعقومو
 دس ورمع تشب ءامسا نهلنمو مهؤاسن ترسأو ليقع ترسكنا ىدع ينب

 ٠ ؟؟اهيلع اونمو ىدع ونب اهقلطاف « بعك ينب

 ىف عماو ذوفن ليقع ونب مهنم نيذلا ةعصعص نب رماع ينبل ناكو
 ضرع هنا ىتح « (ص) دمحم لوسرلا ةشب دنع ةيرعلا ةريزجلا
 : هل اولاقف ءهل مهديأتو .مهتدعاسم ايلاط < هتلامر غلبا امدنع مهيلع هسعن

 نوكيأ « كفلاخ نم ىلع هللا كرهظا مث كرما ىلع كانعياب نحن نا تءأدأ

 < ءاش ثمح هعضي هللا ىلا رمالا : ملسو هيلع هللا ىلص لاق < ؟ دعب انل رمالا

 ربالا ناك هللا كرهظا اذاف « كنود برعلل انروحت فدهتفأ : هل اولاقف
 ةعصعص نب رماع ىنبل ناكو < هلع اوبأف « كرمأب انل ةجاح ال !! انريغل

 ٠ ؟*'هل نيعيابملا ىلع (ص) لوسرلا اهعزو ىتلا نينح مئانغ نم رفاو بيصت

 ونب مهنمو © برعلا لئابق نم ريثك عم نيرحبلا ىف ليقع ونب ماقا امك
  نيررحبلا ىف ددعلاو زعلا يف لئابقلا هذه رثكا ناكو «  ميلس ونبو بلغت

 مهوج رخا ىتح ميلس ىنب ىلع ليقع ونبو .بلشا ونب عمتجا م « بلغت ونب

 ]هرجع - 20م16, اطغ 1[[هطقسسنملمنص 1آدمقأا عمو. م. 116 - 17

 4١ج 2« 50 ص ١١ج 2 59١ 19 ص © ج ىناغالا باتك /ىناهفصالا (؟)
 ١١ ١5 ص

 1950 5954 صا ١ج ةبوينلا ةريسلا / ماشع نبا (5)

 550 54954 ص ؟ج ةيوبنلا .ةريسلا /ماشه نبا (5)

 -_ دما



 ةيقيرفا ىلا نورخاآلا راس امس مهضعب مافا ثيح رصم اولخدو نيرحبلا نم
 بورح مهنيب تماهو بلغت ينب عم ليقع ونب فلتخا مث « برغملا دالب نم
 اوكلمو « قارعلا ىلا اوراف « نيرحللا نم لسبقع ىنب درطب تهتنا ةريثك

 يني نم هعامتاو دلقملا مهنءو 6 لصوملا ىلع اوبلغتو « ةيتارفلا دالبلاو ةفوكلا
 ©« ةقجالسلا مهيلع بلغ ىتح « نينادمحلا دعب لصوملا اومكح نيذلا ليقع
 ٠ ؟')نيرحبلا ىلا ةيناث اودامف « لصوملا نم مهتلود اولازاو

 نب راشب رعش ىف نيرحبلا دالبإ ليقع ىنب راخا ضعب تدرو دقلو
 وهو راشب هل دلوف « ةلع ةأرما دنع ىلوم ناك درب هايا نا كلذ درب

 نا معر ليقع لا ىلوم راصف « هبا توم دعب راشب ةملمقعلا تقتعاف « اهدنع

 : 2؟!ءرعش ىف وه لاق امك « ىلقعلاب راشب بقل من ٠  ناتسراخط نم هلصا

 قانعالا ىلط نم فيسلاعضوم 202 بعك نب ليقع ىنب نم ىنا
 م لوو

 امححملا مامهلا ”تادفاعو اظفح انقلاب ينارو نم لمقع تماهو

 تت لاوو

 برغي انابط هوبا ناك « ذاعم ابا ىنكيو < ”لصالا ىسراف راشبو

  ىساسلا ةفملخلا  ىدهملا ىلع تلخد امل : لاه هنا راش نع ىورو « نئللا

 -: ىل لاق

 امأآو « ناسبرعف يزلاو نانلا امأ تلقف < ؟ ؛ راش اي دنس نم ه

 : ىدهملا ىل لاق مث « نينمؤملا ريمأ اي ىرعش ىف تلق امك « ىمجسف لصالا

 57 ص برالا ةياهن /ىدنشقلقلا (1)
 ١١ ص ١ ج هخيرأت قحلم /نودلخ نبا
 ٠86 "54 ص بهنلا كئابس /ىديوسلا ىدادغبلا

 17١ ١575 ص اهرضاحو اهيضام رطق /غابدلا دارم ىفطصم

 06-350 صا جادرب نب راسشب ناويد (؟)
 ١١9 ب ١586 ص ؟ج ىناغالا باتك /ىناهفصالا (؟)
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 ىف اههشاو « ناسرفلا ىف اهرثكا نم : تلقف ؟ كلصا مجعلا ىأ نمف

 هلودلا رخاوا شاع < مرضخم رعاش راشب ناكو « ناتسراخط لها م« نارفالا

 ٠ ةماعلا هلودلا ةيادبو ةيومالا

 رجاه دقف « نييليقعلا نم ريثك ىسابعلا رصعلا يف قارعلاب ميقي ناكو
 لوح ةمقاولا زاوهالا ةقطنم ىلا نيبليقعلا نم عرف مهو <« «ككفتنلا» وني

 مسأب كانه اوفرع دقو « ءاحطبلا وأ ةحيطبلا ٠ ىمست ىتلاو « ةرصبلا ةنيدم
 مهنمو « قارعلا ءارحص اونطوتسا نيذلا ةجافخ ونب مهنمو « « فورعم ةلئاع »
 طساوو ةفوكلا نيب ةعقاولا ةقطنملا ىف قفتملا عم اونطوتسا نيذلا ةدابع ونب

 قارمعلاو ايروس ىف ليقع ونب حبصا ىرجهلا عبارلا نرقلا ىفو < ةرصبلاو

 ةيالو تلآ نادمح ىنب نأش فعض املو « مهاياعر نمو نادمح ىنب مكح تحت
 بيسملا نب دمحم (داؤذنا) ءادردلا وبا مهريما ناكو « لمقع ىنب ىلا لصوملا

 ٠ ؟')'لصوملا ىف لقع ىنب ةلودل لوالا سسؤملا ىلبقعلا

 رودب اوماق دقف 6 ليقع ىنب نم ةعامج ماقأ ثيح « ماشلا دالب ىف امأ
 كلذ < بلحو لصوملا نيب ةعقاولا ةقطنملا يف ةصاخو « ةماعلا ةيساسسلا يف ماه

 لتقم دمي « ةيساملا ةلودلا ىف سرفلا نأش ولع نم لاخلا هلا تلصو ام نا

 «برعلا طخس راثأ « ه 194 ةنم دادغب يف ةفالخلاب نومألا ةعببو « نيمالا
 نمو نومأللا ةفالخ دض ةحللا ةروثلاب اذه مهطخسم نع اوربع نا اوثيل امو

 ثبُش نب رايس نب رصن ىعدي ليقع ىنب نم ىبرع لجر ماقف < سرفلا هئارو
 هرواجام ىلع بلغتو 6 هاو. ةنس رخاوا ىف بلح لامش ىف ةروثب « ىلبقملا

 نييسابلا داوق مظمم راص نا دعب برعلا نم ريثك هيلا عمتجاو « دالبلا نم
 « برعلا لالذتسا نم ةفنأ « هذه ىلبقعلا رصن ةرون' تناكف « برعلا ريغ نم
 ناك ذا « نيمألا لتق ىلع ًافسأو نييساصلاو سرفلا ىديا ىلع مهباصأ الل ًاضغو

 910١ ص ؟ ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد )١(

 ]هرجع - طوماع, طع 1هطقتتتتتت: 2082 558861638, هم, 116-117
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 رصن رمأ مظع الو « ةيبرع نيمالا مأ نال كلذ « نومأملا دض هيف ىوه رصن
 نيسحلا نب رهاط نب هقادع هدئاق ىلا نومأملا دهع ماشلا .دالي ىف ىلبقعلا

 دق نومأملا ناكو < نامالا ىلط ىتح راصحلا هيلع رهاط نب قيضف « هتبراحمب

 حونخلاو برحلا كرت « هلاجر دحأ عم هيلا اهثعب ةلاسر ىف رصن نم بلط

 ةفلخلا نا ريغ « نومأملا طاسب أطي الا كلذل طرتشاو رصن لبقف « مللا ىلا

 ىلا دانعلا كلذ ىدأف م هيدي نيب هلوثم ىلع ممصو طرشلا اذه لوو ضفر

 , ؟'!نيقيرفلا نيب برحلا رارمتسأ
 رفن هيلا بهذ « هرمآ مظعو ىليقعلا ثبش نب رصن راصنا رثك امدنعو

 ولف « مهلاجر تلتقو سابعلا ىنب ترنو دق » : هل اولاقق نيسلاطلا ةعيش نم

 ضيبل ميابت : اولاقف < سانلا ىأ نم : لاقف ! كرمأل ىوقا ناك ةفيلخل تعياب
 هنا لوقس تاوادوسلا دالوا ضعب عسيابأ : لاقف « بلط ىبا نب ىلع لآ

 ربدأ موق كلوا : لاق < ةيمأ ينب ضعبل مياننف : اولاق « ! ىققزرو ىنقلخ
 « هرايدا ينادعال ربده لجر يلع مل ولو « ادبا لقي ال ربدملاو « مهرمأ

 نومدقي. مهنال برعلا نع ةاماحم مهتبراح ىننكل « ساملا ينب ىف ىاوه امنا

 بلط ىلا رطضا « لاتقلا هلصاوم نع ىليقعلا رصن زجع امدنعو « « مجعلا مهيلع

 ىلا .رصن قيسو « نامالا باتكي هملا ثعبو هلط نومأملا باجأف « ةناث نامالا

 ٠عا؟"7 هنن ىقل ثنح هالإ» هنم دادقب

 مجعلاو برعلا نيب ةموصخلا نا « ىليقعلا ثيش نب رصن ةرون' نم ان نيبتي
 « رئاسخلا نم ريثكب ناقيرفلا ببصا دقو < نومأملا دهع ىف اهتياغ تفلب دق

 1١75115 ص ؟ج ىبوقعيلا خيرات /ىبوقعيلا )1(

 5117 ةيبرعلا ةلودلا ىف ةيسايسلا ةايحلا /رورس نيدلا لامج دمحم
58 

 ٠٠58 ©٠١66 ص اج لماكلا /ريثالا نسا (؟)

 ؟2يف ةيبرغلا ةلؤدلا ىف ةيضنسلا ةايلا/رورس نيدلا لامج دم
 5075-5076 ص ١ج نومأملا رصع /ىعافرلا

 ةسا 24 بح



 هعانطصاو مهلا نومأملا زاحنا لضفب ةحجار كلذ مغر سرفلا ةفك تلظو

 زك رملاب ظافتحالا ىلع للسلاو ذوفنلاب راكسالا ىلع مهمجش امم مهلاجر ضعب

 ىمرافلا رصنعلا نم رهظ ىذلا ناضطلا اذه نا ريغ « هب اورفظ ىذلا ىماسلا

 , 297 يكرتلا رصنملاب دعب اميف هنع لودعلا ىلا ىدا لب اليوط رمتسي مل

 بلغت ىذلا « ىلبقعلا بوهوم نب ملاظ ماشلا دالب ىف نييليقعلا نيب نمو
 ىطم رقلا دمحا نب نسحلا هالو مث « (ى هم < "هال ) ىتنس قشمد ىلع

 اوفحز دق اوناكو < ماشلا دالب ىلع ةطمارقلا ىلوتسا نا دعب فاسب٠ هن اهيلع

 دالسسب ىلع ةرطيسلا ىف نييمطافلا اوعزانو نيرحبلا دالب مهنطوم نم اهينا
 ملاظ كرئ نا دعب هكلم ةرضاح ءاسحالا ىلا ىطمرقلا نسحلا دنع مث « ماشلا
 دمحا نب نسحلا عم ىليقعلا ملاظ فلتخا مث <« قشمد ىلع هل ًايلاو ىيقعلا
 ةمساح ةعقوم امهم ترجو < فيا ةنم ماشلا ىلا فحز ىذلا يطمرقلا
 «تارفلا رهن ىلع هل نمسح ىلا برهلا نم نكمت هنكل « ىليقعلا ملال اهي رسأ
 دقف ىطمرقلا نسحلا امأ  ةطمارقلا دض مهل هدبيأت نلعاو نييرصملا لسارو

 هنكل ءاهف نيسطافلا ذوفن ىلع ءاضقلاو اهلالتحا الواحم اهسفن رصم ازغ
 ىلا هب اوقّْطو « ةرهاقلا نع هدص نم نويرصملا نكمت ذا « كلذ ىف لشف

 ىللقعلا ملاظ ىلا نويرصملا دنما مث < نيرحبلا ىلا ايراه ىلو اهنمو « ماشلا دالب

 قسمد ىف ةبطخلا مهل ماقاو < هذه يطمرقلا ةميزه دعب (قشمد) ماشا ةيالو

 «يءهطافلا دنحلا ةسلغأ مهو « ةيراغملا ءاسا الو « ىلا ةنم كلذو « اهلامعاو

 نقلا نرطشتو ء يرق ديبالا لاتسو ايتام شت مد لها ةلماعم

 لهأ راث « مهلع ةرطسسلا نع رفعج نب دومحم وبا مهدئاق زحعو « مهنم

 نيبو < ةهج نم ةبرانملا نم ىمطافلا دنخلا نيب لاتقلا بشنو « مهدض قشمد

 «قشمد ىف نارينلا تلعشاو « ىرخالا ةهلجا نع ىليقعلا ملاظو قشمد ىلاها

 ليقملا بوهوم نب ملاظ لزعب رمالا ىهتتا ىتح تح نيماللا نم رئاسخلا ترثكو

 سه 5260©



 ةفيلخلا زملا لبق نم اهتيالو ةماصمصلا نب شيج ةيلوتو « قشمد ةيالو نع
 ىف نييرصملا دئاق رفعج نب دووحم وبا تخا نبا وه اذه شجو « ىمطافلا

 نم نكمنت ثح كيلعب ىلا راس دقف « ليقعلا بوهوم نب ملاظ امأ « ماشلا دالب
 ٠ 20 قفمد ىف ةنتفلا تنكسو لاخلا رقتسا نا دعب اهيلع بلفتلا

 دالب تضرعت ذا « كيلعب ىف اليوط ىلبقعلا بوهوم نب ملاظ رمتسي مل
 هد_نج نم قيررف مم دادغب نم 2"”نيكتفأ ىكرتلا دئافلا فحزل اهلك ماشلا
 هجاو كلذبو « مليدلاو كارنالا نيب تراد ىتلا ةكرعملا يف همازهنا دعب

 « داللا هذه ىف مهذوفن ةضفانم ىف اماه ارود بعل اديدج ارصنع نوسطافلا

 هده يف همدقت نود لوحبل كيلعب نم ىلبقعلا بوهوم نب ملاظ هيلا جرخف
 مودقب هربخي قشمد ريما رفعج نب دومحم يبا دئاقلا ىلا لسراو « داللا

 دق نيكتفا ناك و < ىساعلا ةفيلخلل اهيف ةيطخلا ميقيل قشمد ىلا ىكرتلا نيكتا
 نيمادمحلاب دحنتسا نا ثبل ام نيكتفا نا ىلع  ؟"'ةيش وحو ةبحرلا ىلع كوتسا

 ىنادمحلا ةلودلا فس نب ىلامملا وبا ةلودلا دعس هدماف « بلح ىف

 هفاخف < ميركتلاو ةوافخلاب صمح ىف هلبقتساو ريثك دنجب (هالا -62)
 ىف كرتشي نا نود كيلعب ىلا ةدوعلا ىلا رطضاو ىلبقعلا بوهوم نب ملاظ
 ةرئاثلا رصانعلا ضعب تزهتنا دقو < اديص ىلا كيلعب نم جرخ مث « برحلا

 نمسسمج نم هيوعدتسي اوثمف ماشلا دالب ىلا نيكتفأ مودق ةصرف قشمدب

 55 نبع قاتلا قشمد غيرات ليذ/ىسنالقلا نبا )١(
 65 ص الج لماكلا /ريثالا نبا
 ١١1 ص الج كاس نبا غيرأت بيذهت /ناردب نبا
 "7/17 ص ١١ج ةياهنلاو ةيادبلا/ريثك نبا
 ص قارعلاو ماشلا دالب ىف ىمطاقلا ذوقنلا /رورس نيدلا لامجح ديحم

 ؟1/ ع 8 , 5© , "ا" , ٠"

 ىقرتي لاز امو نييهيوبلا ةمدخ ىف هدهع ىبارشلا ىكرتلا نيكتفا ادب (؟)
 عم فلتخا مث « دادفب ىف كارتالا دنج ةدايق يلو ىتح بصانملا ىف
 ٠ ماسشلا دالب ىلا جرخف مليدلا

 ٠ (قسشمد) ىا ماسلا ىرق ىدحا : ةبمشوح 49

 هه 55



 وسم نا امك « قشمد نم ةمطافلا ةماحلا جارخا ىف هتنواعمب هودعوو

 « اهيلا هقيرط ىف هنا مهغلب نيح نيكتفا مودقب اوبحر اهفارشاو ةنيدملا هذه

 نيسطافلا نم مهذقنل مهدلب ىف مكحلا ىلوتي نا هنم اوبلطو هتلباقتل اوجرخو

 جرخاو ه4 ةلس قشمد لخد مث < ىنيدلا بهذملا ىف مهنوفلا>ي نيذلا

 الدب ةيطخلا ىف عئاطلا يسابعلا ةفيلخلا مسا ركذي رماو ء ىمطافلا اهيلاو اهنم

 نم قشمد ىلع هئالتساب نيكتفا فتكي ملو © ىمطافلا هقا نيدل زعملا نم

 ثسح ادصص ىلا هجيتاف « ماشلا ندم ىلع هذوغت طسسي نا ىأر لب « نيسطافلا

 «ىلاولا اذه ةميزهب اهيف رمالا ىهتنا ةكرعم ىف زعملا لبق نم اهيلاو عم كبتشا
 تاوف ىلع هيلغت دعي قشمد ىلا داعو « ةيربط ىلا هجون اهنمو « اكع دمق مث

 ٠ ؟0١ندملا هذهب نيسطافلا

 )١( ص ؟ج راثآلاو ططخلا / ىزيرقملا لى١9ا

 مكر ةيشامحع ؟"1/ ص هلئاسر نم راتخملا / ىباصلا ١

 ص 8/5١

 - غل



 ١ سنيليقعلا هلود مايق هذ

 لاز ىتلا ةرتفلا ىف ةينارفلا ةريزهلاو لصوملا ىف ليقع ىنب ةلود تأشن
 مق © سرفلا دعب كارتالا ىديا ىلع ةيساعلا ةلودلا ىف برعلا ذوفن اهف

 نيب عازنلااهيه دتشا ىتلا ةرتفلا ىفو < ةقجالسلا مهدعب نمو نييهيوبلا

 ةريزججلاو ماشلا دالب ىلع ةرطيسلل دادغب ىف نييسالاو رصم ىف نييمطافلا
 كلذنو < ضرالا ىف نيمللا ميمج ىلع ةفالخلا بقلب دارفنالا ةيغب ةيبرعلا

 5 ةساعلا ةلودلا نع راطقالا ضعي 9 برعلا لالقتسال فورظلا تاهت

 ثلاثلا نرقلا رخاوا ىف دادغب يف ةيزك رملا ةطلسلا تفعض املف
 ىف ةبرعلا لئابقلا تذنحا « ىكرتلا رصنعلا ذوفن دايدزال ةحت' « ىرجهلا

 «عالقلاو ندملا ضعب ىلع تلوتساف « اهذوفن ةداعتسا ىلع لمعت ةريزحلاو ماشلا

 نينادمحلا هلود اهنم < ةماعلا ةفالخلا نع ةلقتس هش تاليود اهضعب نوكو

 لصوملا ىف لقع ىنب ةلودو « ( “ه4 ةنملا#إال ةنم) بلحو لصوملا ىف

 بلح ىف نييسادرملا ةلودو (ه مه ةنم 8٠ ةنم) ةريزجلاو ركب رايدو
 ,230(ج#97 ةنس 414 ةنس) بالك ونب اهسمأ ىتلا

 ةيبرعلا بلغت ةليبق نم نودمح نب نادمح ىلا نويئادمحلا بستني
 ماق دقو « مهتلود ماق لبق لصوملا ةنيدم ىحاونب تماقأ ىتلاو « لصالا
 دن ةنيدملا هذه ىف تعقو ىتلا ةيماسسلا ثداوحلا ىف ماه رودب نودمح

 ةيراحو فالإلا“ ةئم ىلاوح ىف نيدرام ةعلف ىلع ىلوتساف « ىف الإله ةنل

 كلذ ذنمو < دادغب يف هنحسو هب رفظو ها/١4 ةنم ىماعلا دغتمملا ةفيلخلا

 سابلا ىنب ءافلخ مهدلقو « ةقطنملا ىف نيسادمحلا ةرهش تدب تقولا
 نادمح نب هلادع ءاجمهلا ابا ىماعلا ردتقملا ةفلخلا دلق دقف « تايالولا

 ىف “ءا/ ةنم ةعبر رايد ميهاربا هاخا ىلوو فالوال ةنم اهيلي امو لصوملا

 !/" ص قرشلا ىف ةيمالسالا ةراضحلا / رورس لامج ديحم )١(
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 ضع نادمح ىنب نم مهريغ دلقو < هج ةئس دنواهت ادعم هاخا ىلو امك

 مكح ئف نسحلا هنبا هنع بانأ دقف نادمح نب هفادبع امأ < ةلودلا بصانم
 « هى ه4 ةنس هنافو ىتح اهف هذوفنب ظفتحا ىذلاو 2« ى* هر ةنم لصوملا

 «هعسرو ركب راد ءاحرأ عيمج ىلع  لصوملا ىلا ةفاضالاب _ هذوه دمار

 يو ىدلا هاخا بقلو «هلودلا رصان» ” د نا ةنم ىسايعلا ىقنملا ةفملخلا همقل و

 ٠ ؟07ءةلودلا فسس» دمي اعمق بلح

 هاا ةتس ذنم لالحتالاو فعضلا ىف لصوملا ىف نينادمحلا ذوفن أدب

 هلودلا رص: اهريما اهنم برهو < ىهيوبلا ةلودلازعم لصوملا ىلع ىلوتسا امدنع
 رصان داع مث « بلح بحاص « ةلودلا فيس هيخأ ىلا ال ثيح < ىنادمحلا
 ىهيودلا ةلودنا زعم لمار نا دعب < اهكلمف ؟'”لصوملا ىلا ىنادمحلا ةلودلا
 هلودلا رصان هعق دب , 9 يرد نولم هردع لاملا نم ملم لباقم ©« حلصلا ىف

 ٠ ىهيوبلا ةلودلا زعم ىلا « ةلودلا فيس هيخأ ةنامضب ينادمحلا

 هاودلا رصأن ىفون نا ذنم لصوملا ىف اريك نادمح ىنب نأث فعض
 «نيقيرف ىلا اوسقتاو < مهسفنا ىلع هدالوا فلتحا ذا « ىو ةنم ىنادمحلا

 ابأ ءاخحأ رسصاني قيرفر“ ىتادمحلا هل ودلا رصان نب نادمح رصان قيرف

 برح ىلا نيقيرفلا نيب عازنلا روطنتو « ةلودلا رصان نب رفنضنلا بلغت

 دارفنالاو م ؟؟7ىجحب٠ ةنس نادمح هْخأ ىلع ىلغت ىبا راصتاب تهتنا ةحلسم

 4 مهتلود فعض عم نادمح ىنب ىلع ةرامآلاب

 ينادمحلا بلغت ىبا اهريما دهع ىف ةنادمحلا ةلودلا تضرمت دقلو

 «ركب رايدو نيبيصن ىلا اولصو ىتح اهيحاون ضعب ىلع مورلا نم تاراغل

 ١١8 ص 5 ىسايسلا مالسالا خي رأت /نسح ميهأ ربا نمسسحع )١(

 ١78 ص ١ج خيرأتلا ىف مالسا لود / ىبهذلا ظفاحلا (؟)
 ١٠١9 ١ ص الج لماكلا /رثالا نبا (6)

 ١؟5 , ١١/1١25 ص الج لماكلا / ريثالا نبا (5)
 ١١ مك ص جا ىسايسسلا مالسالا خيرات / ميها ربا نسح



 يف ةيماعلا ةفالخلا نوؤش ىف نومكحتملا  نويهيوبلا مدقت هتاذ تفولا ىفو
 نب ةلودلا دضع مهريما ىلوتساف « اهيا ةينادمحلا ةلودلا ىضارا ىف  دادغب

 رايدو ةعبر رايد ىلع ىلوتسا امك « اهسفن لصوملا ىلع ىهيوبلا ةلودلا نكر

 قشمد ىلا برهلا ىلع نادمح ىنب ريمأ بلغت ابا لمح امم « نيقرافاسمو رضم
 يئاطلا حارجلا نبا دض كانه نومبقملا ليقع ونب هب راجتسا ثيح < ىاملال ةنس

 < ىنادمحلا ىلثتا ىباو ليقع ىنب دض نييرصللاب ناعتسا ىذلا ةلمرلا ريمأ

 فرسش ىلا اوحزنف ليقع ىنبب ةميزهلا اهيف تلح نيقيرفلا نيب برحلا تماقو
 وبا لتق اممب لصوملاو ةتارفلا ةريزحخلا ضرا ىف اوعمتجاو « ماشلا دالي

 لاوزي اريذن كلذ ناكو <« ىو ةنس ةلمرلاب ةعقوملا كلن' ىف ىنادمحلا يلغت

 ىتح لصوملا ىف يهيوبلا ةلودلا دضع ماقأ امسي <« لصوملاب نينادمحلا ةلود
 هاون دحا هنع باتا نا دعب دادغب ىلا اهدع داع مث < هالك هنم رخاوأ

 ٠ '''اهيلع ىلوتسا ىذلا ليقع ىنب ريما بناج ىلا
 بلشت ىبا مهريما ةافو دعب لصوملا ىف نادمح ىنب ةلود لالحنا ىلجت

 ءاهلامعاو لصوملا ىلع ىهيوللا ةلودلا دضع ىلوتسا ذا , هو ةنم ىنادمحلا

 رهاط ىبا دير ىلع ةيالولا هذه ىلع مهذوفن اوداعتما نا اوثيل ام نينادمحلا نكل

 اوس اهاملو ثح « ىنادمحلا ةلودلا رصان ىنبا نيسحلا هللا دمع يباو مهاربا

 ماع نم رثكأ مدي مل اذه نادمح ىنب مكح نكل هج ةنس كلذو نيهيوبلل

 ىف ةريبك ةوق نولثمي ىذلا  ىدركلا ذاب ةداقب  داركالا ذخأ ذا « دحاو

 « ىرجهلا عيارلا نرقلا رخاوا ىف اهندم ضعب ىلع نوريغي < لصوملا ميلفأ
 ليمقعىنب ناف « كلذ نع الضفو « ةرم نم رثكا اهملع اوراغأو لصوملا اوددهو

 ىف مهعم نوجرخيو ةواثالا مهيلا نودؤي نيسادمحلا اياعر نم اوناك نيذلا

 فعضلا قرطن نا دعب لصوملا ىلع ةرطسسلا ىلا اوعلطن ام ناعرس « بورحلا

 51 35١ ص قشمد خيرات ليذ /ىسنالقلا نبا
 4/ ص الج لماكلا / ريثالا نبا



 بسنا نإ دمح» (داؤذلا) ءادردلا وبا ىلوتساف « اهف نادمح ينب ةهلود ىلا

 ىف لصوملا اهيلا مض مث < هال ةنم < دلبو < نيبيصن ىلع ليقع ىنب ريما
 رقأ مث 6 ىنادمحلا ةلودلا رصات نب رهاط ابا لف نا دعب ةيلاثلا ةنملا

 « لصوملا ىلع ًالاو ىليقعلا بسملا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا ابا نويهيوبلا
 ىتح لصوملا مكح نولوتي اوراصو < ها“ملا/ ةنم هولزع نأ اوثل ام مهنكل

 بيسلا نب دمحم وخا وهو  بيسلا نب دلقملا نكمنا ثيح < هسا ةنم
 ىتح ةمئاق تلظ ىتنلا نيملقعلا ةلود اهب سسأو اهتداعتسا نم  ىلقعلا
 2١7 ٠ عمو ةنس

 يف ليقع ىنب عمجتل فورلظلا نييمطافلاو نييساسلا نيب عازنلا اه
 نيب تافالملا ءوس ىلا ةفاضالاب اذه « سلحو لصوملا نيب ةعقاولا ةقطنملا

 ىنب نم لصوملا ىلع نومهيوملا ىلوتسا ذا « لصوملا ةالو نيسادمحلاو نيمهيوبلا

 ىقتلا ثمح < ماشلا دالب ىلا اجتلم ىنادمحلا بلغت وبا بره امنب « نادمح

 بحاص ىئاطلا حارجلا نب لقغد دض هب اوراجتسا نيذلا < ليقع ىنب عم كنه

 اهيفلققو لبقع ىنب هميزهلا اهيف تلح نيقيررفلا نيب برح تمافو « ةلمرلا
 اومخاتو ماشلا دالب ىقرش ىلا لمقع ونب حزن اهدنعو < ىتادمحلا بلغت وبا

 امو لصوملا ىف مهتلود ةءاقأ نم اوتكمنت ثيح « 9"2ةيتارفلا ةريزْلا ضرا

 ٠ لامعالا نم اهالاو

 )١( ص 1 ج ممالا براجت /هيوكسم 1٠١ 1١٠5

 ص الج لماكلا / ريثالا نبا 1١15١ 2 98؟؟١

 ص قرشلا ىف ةيمالسالا ةراضملا / رورس نيدلا لامج دمحم 5/!

 ص ؟ج ىسايسلا مالسالا خيرات / نسح ميعاربا نمسح 1١9١

 ص "ج ممالا براجت / هي وكسم )ش3( 1١١ - 5٠5

 ص الج لماكلا / ريثالا نبا /495

 ص قشمد غيرأت ليذ/يسنالقلا نبا 514-1١
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 د ةيلمقعلا ةلونلا , وصمسل قرش

 نس مشا راني بسسملا نب فمحم (داؤدلا) ءادردلا وبا ىليقملا ريالا دعب

 .2"”لصوملا ىف ليقع ىنب ةلودل لوالا سسؤملا ىليقعلا دنهم نب رفعج نب دلقملا
 ءالتسالا  لصوملاو لبيرا نيب داركالا معز  ىدركلا ذاب لواح امل هنا كلذ

 وباو « ميهاربا رهاط وبا اهاريمأ رطضا < نادمح ىنب نم لصوملا ةنيدم ىلع
 ًايوس اهيف رمالا الو دق اناكو < ينادمحلا ةلودلا رصان انبا نيسحلا هتادبع
 ءادردلا ىبا نم ةدحنلا ىلط ىلا ارطضا < نيمهيوبلاو ةيساعلا ةفالخلا لق نم

 ليقعلا باجأف < ىدركلا ذاب دض « ليقع ىنب ريما بيسملا نب دمحم (داؤذلا)

 امكح هل مقبل لصوملل ةرواحملا ندملا صعب ىلع هلوصح لباقم امهللط

 ٠ ؟؟7 ىلط ام ىلا ءاباجأف < اهنف الافسسم

 دمحم (داؤدلا) ءادردلا يبا مهريمأ ةدابقب ليقع تزهجن اهدنعو

 «سرافىفلا ىف لصوملا اودصقو < ىئادمحلا ةلودلا رصان ىنبا عم بيسملا نب

 ىدذلا ىدركلا ذاب نيدصا# < هسرسلا ةهجلا ىلا ةلجد رهن اعسج اورمعو

 ىف ذاب ناكو م ةدحاو ضرا ىلع ناعمجلا ىقتلاو < دالملا ىلع هرطخ دادزا

 « لجسمتسم قبام نيب ام اوطلخاو داركالا يرطضاف < داركالا نم فالا ةتس

 لققو « ةميزهلا مهب تلحو « لتقتسم ةكرعلا ىف تباثو « لجرتم قحالو

 , "0يىجحبو ةنم كلذو لصوملا ىف تلصو هج تذخاو اه ىدركلا ذاب

 ىبال حبصا < ىدركلا ذا مهمسك لتقمو « هذه داركالا ةميزه دعبو

 «ةقطنملا كلت ىف مساو ذوغن ىليقعلا سسسملا نب دمحم (داؤذدلا) ءادردلا

 هتدعاسم ىلع هل ةافاكم دلبو نيصنو رمع نبا ةريزج ىلع لصح دق نلكو

 ه50 ص (5) دلجم نودلخ نبا خيرأت / نودلخ نبا )١(

 417/١ ص ؟ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد )32(

 االا/ ١95 ص ممالا براجت ليذ / عاجش وبا هدف ]

 ١١" ٠٠١52 ص لودلا رصتخم / ىريغلا نبا
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 + مهدرملتو داركالا ذوفن ىلع ءاضقلل « ١7 يادمحلا هلودلا رصات ينبآل هده

 نم اهالاو امو < نيسصنت ىف تفولا كلذ ذنم ليقع ىئب ةطلس ترقتساف
 . ؟'9لامعالا

 ىف ناورم نب نسحلا ىلع وبا هتخا نبا هفلخ < ىدركلا ذاب ىفون لو

 ىف ةناورملا ةلودلا سمؤم اذه ناورم نباو , ىا”٠ هنم داركالا ةداسش

 ةلودلا رصان ىنبا نيب برخلا تشن دقو  لامعالا نم اهرواج امو نيقرافاسم

 لبق نم ىئادمحلا هقادبع وبل اهيف رسأ « ماعلا سفن ىف ناورم نياو ىئادمحلا
 ىلا ألو « داركالا نم ىنادمحلا رهاط وبا هوخأ مزهنا امْسب « ناورم نبأ
 «ىليقملا بمسملا نب دمحم (داؤدلا) ءادردلا ىبا اه ريمأ نم ةبامحلا الاط نيسمعن

 وبا هل ىدمصتق « هباحصا نم للف ددع يف اذه ىنادمحلا رهاط وبا نيكو

 مث « امهنب راد لاتق دعب ٠ هرسأو ىلقعلا بيسللا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا
 تملقو « لامعالا نم اهالاو ام ىلعو < ؟'اهللع ىلوتساف لصوملا ىلا راسو هلتق

 ٠ اهريمال رمالا رقتسا نا دعب لمقع ىنب ةلود

 ليقعلا بسلا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا ىبا ةطلم ترقتسا امدنعو

 ميقي نم هيلا ذفني نأ هلأي هيوب نب ةلودلا ءاهب ىلا لسرا « لصوملا ىف
 ىهبروملا ريمالا هلا لسرأف « ةيالولا رومأ ريبدت ىف هنيعبل هباحصا نم هدنع
 نم هل نسلو « اتاك « اهريمأ باج ىلا لصوملاب دئاقلا اذه ماقأف < هداوق دحأ

 مكاحلا ىليقعلا بيسملا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا وبا لظو « ءىبش رمالا

 مهذوفن اوداعتسا نا اوثبل ام نيهيولا نكل ٠ هجم٠ ةنم ذنم دالبلل ىقضحلا
 « زمره نب جاجحلا رفعج ىبا ةداقب اشج اهيلا اولسرا مهنا كلذ « لصوملاب

 ١52 ص الج لماكلا / ريثالا نبا (؟)

 59-35١ ص ىقرافلا خيرات / ىقرافلا (؟)
 ١؟5 ص 5 دب ؤملا كلملا خيرات / ادفلا وبا

 1/1 ص 5 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد
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 ىبا نم < نيمهيوملا ةزوح ىىلا اهدميو « اهيلع ىلوتسسي نأ عاطتما ىذلا

 (١)سسؤياب ةنس ليقعلا سسملا نب دمحم (داؤدلا) ءادردلا

  فاإ ةنس ىتح لصموملا يف مكحلا نولوتي نويهيوبلا رمتسا
 لمقع ى ريمأ سسملا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا وبا ىفونأ ثح « م5 هنم

 امني « هدعب ةرامالا ىف بسسملا نب دلقملا رغصالا هوخأ عمطف < لصوملا ىف
 ريكا ناك هنال « ةرامالا بسمملا نب ىلع امهيخا هيلون ىلع ليقع « تعمتجا

 « رفصالا ىلع ربكالا ميدقتب ىغقت برعلا ةداع نال كلذ « ؟'”دلقلا نم ًانس
 دلقملا ةلون' ىلا اوعدي امهدحا < نيقيرف ىلا ليقع ىنب ماسقنا ىلا كلذ ىدأف
 ركل رامآلا بسسملا نب يلع هلوت ىلا اوعدي امهسانو « هتوفو هيءافكل ةرامالا

 موقت نا برحخلا تداكو « رخآلا ةبراحمل قيررف لك زهجتو « هخأ ىلع هنم

 دض « امهقافتا ةرورضب يلع هاخا عنقي نا عاطتما دلقملا نا الول « امهنيب
 نملصوملا ىلع ىلوتسا دف ناك ىذلا < زمره نب رفعج ىبا ىهيوملا دئاقلا

 اهنم ليقع ىنب مكح لازاو <« بيسملا نب دمحم (داؤذدلا) ءادردلا ىبا امهنخا

 من نييهيووبلا برح ىلع اقفتاو « ؟"”بلطام ىلا ىلع هباجأف < هاربا ةنس ذنم

 ىتح « اذه نييلبقعلا ىديج اهبراق نا امو « لصوملا ىلا ىلع هوخأو دلقملا رام
 سشيج ىف اوناك نيذلا مليدلا نم « دلقملا هلامتسا نم لك مهلاقتسال جرخ

 نا دعب < ةنيدملا اولخد ىتح نولقعلا تل امو < رفعج ىبا يهيوبلا دئاقلا

 بطخي نا ىلع ىأرلا رقتساو « دادشب ىلا ىهيولا دئاقلا رفعج وبا اهنع لحر

 ىلع ةبطخلا ىف يلع مدقي ناو « ةئيدملا ىف ايوس بسلا ينبا ىلعو دلقملل

 ٠ ؟27لاملا يبحي بئان دلقملا عم يلعل نوكي ناو « هنم ربكل دلقملا

 8 ص جا ةيمالسالا فراعملا ةرئاد

 آسهرنع - 20016, طع 110187212160852 107ةقأذعو, م. 116 - 1157,

 ١/8٠١ ص ممالا براجت ليذ / عاجش وبا (؟)
 58١ ص ممالا براجت ليذ / عاجش وبا (5)
 ١8١ ص الج لماكلا / ريثالا نبا (5)

 هس ©5 ب



 تضرست ام ناعرس يىلعو دلقملا نيوخالا نيب هيطلا تاهالعلا نا ىلع
 ىف دلقملا دتسا دقو ةصاخ « امهعانا نم نيضرغملا ةطساوب ثسعلاو داسفلل

 ينب ةراما يلو ىذلا دلقملا ءاخا عزان بيسملا نب يلع داعف < رومالا ريبدت

 دض يلع يناج ىلا سسملا نب نسحلا« امهوخا زاحنا دقو م ةماع ةروعب ليفع

 « ىجو.م ةنم بسلا نب ىلع ةافوىتح نيقيرفلا نيب بورحلا ترثك و « دلقملا

 نسحلا نكل «ع اضيا ةرامالا دلقملا ءاخا عرزاني بيسملا نب نسحلا ماق ثيح

 5 ةرامالا ىف هعزانم ىلع فلفت نا عاطتما ىذلا دلقملا هخأ هع رزانم ىف لش

 لاز امو « اهلامعاو لصوملا ىف ليقع ىنب ةلود ناك تسي نا عاطتسا امك

 (؟)7ريسو.؛ ةنس رابنالاب ةلغ هنافو يتح اهنراما ىلون
 ٠ ةرامالا

 ىف شاورف هنبا هفلخف «

 هل ودل اريما كة نأ هئاهدو ةكسأاسم نسحب ليقملا دلقملا عاطتسا اذكه

 رصقلاو ةفوكلا ىف همكح تبثشي نا عاطتسا امك « ؟"”لصوملا ىف ليقع ينب

 رابنالا ىلا كلذ دعب هذوفن دتماو « لصوملا نع الْمف (ةلحخلا) نيعماخلاو

 مايقل اهلذب ىتلا ىلبقملا دلقملا دوهج ناف ء ساسالا اذه ىلعو < 0'2نئادملاو

 هل ودلل ىقمف ١ سسؤملا هلمحت < كانه اهتطلس دطوتو لصوملاب لمقع ىنب هلود

 ليقملا بيسملا نب دمحم هوخأ اهسسأ عضو ىتلا ةيبرعلا ةلودلا كلت « ةيليقعلا

 1 ٠ لبق نم
 شض 5 ةنس "5845 ةنس يليقعلا دلقملا

 5045٠١ 2 5841-5417 ص ممالا براجت ليذ / عاجش وبا )١1(
 18751١81 + 0141 5١9 ص الج لماكلا / ريثالا نبا

 ١01 ص ا/ج لماكلا / ريثالا نبا (؟)
 917١ ص ؟ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد
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 دوسا وهو « رومالا ريبدت ىف اميكح اعاجش « ةذف ةيوف ةيصخش هلو « اعسشنم
 ؟ةساسسو لقع ه9 « هل هتوخا ةعزانم مغر مكحلاب درفنا « نيعلا روعا « نوللا

 ضراو رابنالاو تارفلا يقس : لصوملا ىلا ةفاضالاب تلمش ىتح هتكلمم تعسنا

 ةثالن' غلبام هشج ىف كارتالاو مليدلا نم مدختسا دقو « ةيتارفلا ةريزخلا

 ةبحمو لضف هيف ناكو < قازرالا مهلع قلطي ناك نيذلا دونللا نم فالا

 "تن 57 رعشلا مظني ناكو بدالاو ملعلا لهال

 ةفالخلا نيب كاذنا ةلودلا تاعزاملا ىف اماه ارود دلقملا سل دقلو

 ماشلا دالب ىلع امهعازن ىف « دادغب ىف ةيماصلا ةفالخلاو رصم ىف ةيمطافلا
 يف ةليغ هلتقم ناكو « ةيتارفلا ةريزجلا دالبو نيفيرشلا نيمرحلاو

 هكيلامم دحا هلتق ءاه "و1 ةنس رفص نم نيقب عسسل ءاعبرالا ةليل رابنالا

 وه هشارف دحا نا لش امك < هثارف ىلع ناركس وهو هحبذ ثمح كارئالا

 ("!نوخرؤملا ىور دقلو « هلتق ىف تسئا ىكرتلا مالغلا ةصق نكل < هلتق ىذلا

 : ىلاتلا وحنا ىلع هلق ةمنن

 هناملغ دحا هيلع يثو رابالاب وهو هنأ سلجم ىف دلقملا ناك امي ه
 نا يكحو < تمهو رادالا نيب تارفلا ىلع نوفدم هنا لاقيو « هلتتف كارتالا

 تلج اذا : هلوقب < ججلا ديري وهو هعادو لجرل لوقي وهو هعمس يك رتلا اذه

 الول ؟ هللا لوسراب « ينع هل لقو « هدنع فقف « (ص) هللا لومر حيرض

 « (ص) هلا لوسر ريق ثح ةنيدملا تنأاف « لجرلا لاق ! كترزل كاحاص

 : لاق ىمانم ىف (ص) ىبنلا تيأرف < تمنف « لوسرلل الالجا كلذ لقا ملف
 لوسرلا معفرف « هللا لوسر اي كتللجا : تلقف « ةنامألا دؤنت مل مل « نالف اي

 ١١5 ص ١ج خيراتلا ىف مالسا لود /يبهذلا ظفاحلا
 ١78 ص ؟ج بعذلا تارذش / دامعلا نب ىنبنحلا

 !4١ ص ءارمالا ةفحت /ىباصلا (؟)
 5017 ص ؟ج نايعالا تايفو / ناكلخ نبا
 5٠١5 ص 5ج ةرهازلا موجنلا / نساحملا وبا



 ينمي) اهب هحبذاو ىسوملا هذه ذخ : هل لاقو « هراوجب مئاف لجر ىلا همار
 ريمالا نا تعمسف « قارعلا انفاوف جلا نم انعجر مث 6« لجرلا لان « ( دلقملا

 تركذف « هسأر دنع اهب حبذ ىتلا ىموملا دجوو هشارف ىلع حبذ ليقعلا دلقملا

 ليقع ىنب ىف ةرامالا هدمب يلو ىذلا هنبا ىنرضحأف تعاشف « ةياورلا سانل

 ؟ىسوملا فرعتأ : شاورف لاقف « تيأر ام هتثدحف « دلقملا نب شاورق همساو

 ىسوملا تجرخاف ءاهيف ترظنف <« ىسوم ًاءولمم قط رضحاف « معن : تلق

 :شاورق لاقف « ىسوملا هذه نيب نم لوتقم وهو دلقملا سأر دنع تدجو ىتلا

 ٠ « حوبذم وهو هسأر دنع هتدجو اذه « تقدص

 فه 544 ةئس م. 585١ ةنس دلقملا ند شاورق

 ىلع ها مهيإ ةنس رابنالا ىف ليقع ىنب ريما بيسملا نب دلقملا ليتغا ذل
 ىلع ًآريما حبصا ىذلا شاورق ريمالا ربكالا هنبا ةرامالا ىف هفلخ ركذ أم

 نب نسحلا همع ةعزانم مغر مكحلاب درفناو « ''”لصوملا ىف ليقع ىنب ةلود

 نب شاورف لظو « دلقملا ها ةافو دعب ةرامالا ىف عمط ىذلا هل بيسملا

 « اماع نيمخ وحن مهل تضخ ىتلا دالللا مكحو « ليقع ىنب ةراما يلي. دلقملا

 (؟؟تارفلا ىقسو نئادملاو ةفوكلا لمش ىتح اريثك دتما دف هذوفن ناكو
 ٠ لصوملا ىلا ةفاضالاب

 «ةنكاسنيش فلالا دعيو م داولاو ةلمهملا ءارلاو فاقلا حتفب « شاورفو

 يسايعلا هاب رداقلا ةفيلخلا هبقل دقو « ؟'”دوسالا ديعلا ةيبرعلا ةغللاب هانم
 ءآباهو اراهت « ارعاشو ايدا ناك و م اضيأ عينملا وبا بقلي امك « ةلودلا دمتعم »

  جاوزلا ىف نيتنا نيب شاورق ممج دقو < ''”ههتبلهاجو بارعالا نيد ىلع

 )١( ص ءارمالا ةفحت ىباصلا 8/5١

 ص ؟ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ١لاة

 ص ؟ج نايعالا تايفو /ناكلخ نبا (؟) ١69
 )“( ص هج ةرهازلا موجنلا /نساحملا وبا 548

 ) ):5ص ؟ج بعذلا تارذش /دامعلا نب ىلبسحلا 572007



 ىذلا ام ىنوربخ : مهل لاقف « مالمالا ىف مرحم هنال كلذ ىلع برعلا هتمالل

 ريغ ىتيقر ىلع ام : هملاجم ىف لوقي ناكو « ةعيرشلا هحيبت امم هلممتس
 , 200ه اهب أعي الف ةرضاحلا امأو « مهتلتق ةيدابلا نم ةتس وأ ةسمخ

 للقتع وذ « هتقو ىف نيزرابللا برعلا لاجر نم ىليقعلا شاورف ناك
 ىلع نيسطافلل بطخ « ةيساصلاو ةيمطافلا تاقالعلا ىف ريك رود هل « ةماسو

 هئالو ىف ددرتلا ريثك ناكو « اعمج هتلودل ةعباتلا لامعالاو لصوملا ربان

 الزتعم وأ ًادياحم نوكي نا يغري ناك < ةيساعلاو ةيمطفلا نيتفالخلا نم ىأل
 ولعل ناكو « ايا امهملك نم ةدافتسالاب بغري ناك هتكل < نيناخلا الك

 هردق قادمب هه 4همل ةنس ةراج هتنبا ىلع ىهيولا ناطلسلا دقع نا هنأد
 ٠«؟؟اراند فلا نوسمح

 نب ناردب نب شيرف هيخا نبا رمأب ه444 ةنم حبذ لب شاورف يفوت
 «دلقملا نب ةكرب لماك ىبا همع دعب لمقع ىنب ةراما يلو ىذلا ىلقعلا دلقملا

 ةيون" لث ىف نقدو < ةنملا هذه نم بجر لهتسم ىف هسلجم ىف هلتقم ناكو
 .٠ لولا يقرش

 هوخا ىلوتساو <« ه447 ةنس ةرامالا راد ىف زجتحا دق شاورف ناكو

 راد نم شاورق هانا لقن مث « دالبلا ةراما ىلع دلقملا نب ةكرب لماك وبا

 ها ةافو يتح اهف ىقب ثيح لصوملا ةنيدم جراخ ةيحارخلا ةعلق ىلا ةرامالا

 ىلوتي نأ ىلع ليقع ونب تعمتجاف < ه 448 ةنس دلقملا نب ةكرب لماك يبا
 همع شيرفق جرخاف « ىليقعلا دلقملا نب ناردب نب شيرقف هيخا نبا هدعب ةرامالا

 مقل ملا 6 هلثقو ه447 ةلس ذنم اهيف اسبح ناكثمح ةيحارجلا ةعلق نم شاورف

 لبق نييصن يلي ريمالا اذه ناك و « ىلاعملا وبا نيدلا ملع مماب كلذ دعب سيرف

 ١117 ص الج ممالاو كولملا خيرأت ىف مظتنملا /ىزوجلا نبا )١(
 ؟560-١05 ص ؟ج نايعالا تايفو / ناكلخ نبا

 5/81 ص الج مظتنملا/ىزوجلا نبا (؟)
 ١65 ص ؟ج نايعالا تايفو /ناكلخ نبا (؟)

 هس ةره



 ىفوت ىتح ةرامالا هذه مكح ىلوتي لظو ٠ ه44»' ةنم لصوملا ةراما دلقتي نا
 يش هلود ذوفن هدهع ىف ممسنأ ىذلا ملص ريمآلا هنأ هفلخف < ىل 4م8اثث هنم

 ةريزمحللاو تارفلا تلمش ىتح « الامش لصوملا نم اهدودح تدّماو « ليقع

 ٠ هل عال ةنس . 40 ةنس ىليقعلا سبرق نب ملسم

 فرشتاكر بلا وبا بقليو « ةريزجلاو بلحو لصوملا ىليقعلا ماسم كلم
 ءارزولاو ءافلخلا هيلا جاتحا 4 مزعو ةمه اذ « اداوجو « ًاعاجش ناك « ةلودلا
 امكاح ماهاو « ماشلاو مصاوقلا ىلا دادنب نم رباخلا ىلع هل يطخو « كولملاو

 هتخا «نالسرا بلا ىقوجاسلا ناطلسلاهجوز من « اماع نيرسشعو ًافين دالبلا ىلع
 نبا رعاشلل ةيده لصوملا ةنيدم ىطعا هنا ىليقعلا ملم دوحل ناكو « ةيفص
 كلا اهلوا ةدصصق هف لاف امدنع سوح

 محجيإ ال ءؤادعا تمدها نأ ممصتم لم تالطلا كردا ام

 (؟)هج9/97 ةنس كلذو رهشاةتس لصوملا مكح ىف رعاشلا سوبح نبا ماقأف

 ليقع ىنب نم هفالسأ كالما نع تدازو « ىليقعلا مام ةكلمم تعسنا
 رمضمو ةعبرو ركب رايدو جنم ىلا ىسع رهن ىلع ةيدنسلا كلم دف ناكف

 تسهو راسالاو لصوملا نس شاورف ةمعو هببأل ناك اهو 4 نلحو ةريزخخلاو

 تناك و ل اهلدعأو ىريلا نسح أ نس هدالاي سس وسي ملمس ناكو 6 تيركتو

 ٠ ؟9لدعلاو رمالاب ةنسح هتسايس

 فرصي ناكو « هتلود ىف تاقرطلا تنمأ نا هلدعو هتساسم نحل ناكو

 ٠" صص مثلس لماكلا / ربثالا نبا )١(

 40١ ص ؟ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد
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 ١١5 ص 0 ةرهازلا موجنلا / نسساحملا وبا (؟)

 ٠١5 ص ؟ج ديؤملا كلملا خيرات / ادفلا وبا (؟9)

 - نه



 لموملا روس رمع ىذلا وهو ءاضيا هعشت رهظاو « نيسلاطلل هدالب ىف ةيزحلا

 نبا ىفوت ال هنا هلع ىورو < رهشا ةتم دعب هنترامع نم غرفو ه 4/54 هنم

 اهدرف « هئئازخ ىلا تلمح رائد ىالا ةتس نم رثكا كرنو رعاشلا سوح

 « هتذخأو هيف تهرش من الام ًارعاث تطعا ىننأب ينع دحا ثدحتيال : لاقو

 ٠ ؟'7"سانلا خاسوا نم عمج لام ىنئازخ لخد هناو
 ءامداخ هلع لخدف هلاتغا ةبوعشلا تلواح نأ ملسم رما مظاعتل ناكو

 فراش دق ناك و هياحصاب دجنتما هنكل هقنخل الواحو <« ى 4/4 ةنم مامحلا ىف

 6 نإ مرش كلذل ادعأ دقو < نامدلا مزهنا امسي « اح هوكردأف < توملا ىلع

 «ه4ا/ةيةنس كلذ دعب ملسم لتق مث 6 "0ههتنسلأ تعطق نا دعب التقو ارسأ امهنكل

 ذا « ماشلاو قارعلاو لصوملا ىف لمقع ىنب ةلودل ةياهنلا ةيادب هنافو تناكو

 ىلع ةقجالسلا تلوتسا امنب © نيرحبلا ىف ىلصالا مهنطوم ىلا اهدعب اوداع
 ٠ مهتلود ىضارا

 ؟؟97-: ىلاوتلا ىلع لصوملا اومكح نيرذلا لقع ىنب ءارما هامسا لي اممفو

 مكحلا ةنم مسالا

 ىف اال ا لل سسملا نب دمحم (داؤدلا) ءادردلا وبا ١

 م وذك 2 مهلك بسسملا نب دلقملا هلودلا ماسح ٠١
 م١٠٠٠ 2 مؤأ دلقملا نب شاورف ةلودلا دمتعم +

 مادو. 4< ه7 دلقملا نب ةكرب لماك وبا ةلودلا ميعز

 ما١6٠ < ه4“ داقملا نب ناردب نب ىثيرف ىلاسللا وبا نيدلا ملع  ه

 )١( ص "م نايعالا تايفو / ناكلخ نبا ١65
 ص 48ج لماكلا / ريثالا نبا (؟) 81١519؟١

 ص 1 دب ولا كلملا خيرات / ادفلا وبا *٠١؟

 ص ؟ج رصقلا ةديرخ / ىناهفصالا (؟) 5٠١
 ص ١١ج تارساللو باسنالا عظم / روايماز 59- 5 , 5١ص ٠١ ؟
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 شيرفق نب ماسم مراكملا وبا ةلودلا فرش ١

 سيرف نب مهاربا ال

 سشيرف نب ملسم نب دمحم # 

 سيرف نب ملسم نب يلع - 8
 نييليقعلا نم آيئاهن لصوملا نوكلمي ةقجالسلا

 لمقع ينب هلود لاوزو

 ه5"5إ

 م*ءل5أ < ه6

 ما١٠مله < ه4

 مه 1مل ه4

 م عملا  هعملك

 ما5١1ؤ5 < هك



 لصصولملا ىف ليقع ىنب ةلودل ىفارغجلا عقوملا_-؟
 8 مهعورفو

 عاسنا نم « تاريضتل! نم ريثكل « اهدودحو « ليقع ىنب ةلود تضرعت

 قارعلا ىلامش لصوملا ةنيدم ىف ةلودلا هذه زكرم ناكو « نيرمتم شامكناو

 ةئارفلا ةريزحلا ضرا هذه لمقع ىنب ةلود تلمش دقو « ةلجد رهن ىلع

 ضمب ىف مهتلود دودح تدّماو « دادشب ىلامش تارفلاو ةلجد نيب ةعفاولا

 ىف ةفوكلاو نئادملا ىلا كلذ تدم لب « اهسفن دادنب تلمش ىتح ناحالا

 دودح تدخانو اضيا بلح ةنيدم لمقع ىنب ةلود تلمش امك م ىرخا ناحا

 ماشلا دالب نم ةيكاطنا

 ةميرثلاةهبلا ىف تان دقف_لقع ىنب ةلود ةمصاع ىهو_-لصوملا ةئيدم اما

 ىوننتو لصوللا نيبو « ةميدقلا ىولم ةنيدم تبرخت نأ دعب ةلجد رهن نم
 «تارم ةدع ىلصالا ءارجم لوحت ىذلا ةلجد رهن هيف ىرجي عستم لهس

 لصوملا تلاز امو <« ناسلل ةرهاظ لوحتلا اذه اهنادحا ىتلا نايدولا لازت الو

 < نالويو © سرف نم « رخآ لبقتسو احئاف عدوت يهو « ًاًئيشف ًائيش عسنت

 ةنس(يضر) باطخْلا نب رمع ةفيلخلا مايا برعلا اهيلع ىلوتسا ىتح « نامودو
 سرغلل ةلملق توبب هلوح ريغص نصح نع ةراع كاذناآ لصوملا تناكو « ه 14

 نحلا ٠» ىمسي نصح هقوف ريغص لت ةيقرشلا ةهجلا ىف هلباقي « ىرامنلاو
 ٠ ؟!7لصوملا وه ىذلا « يبرفلا نصحلا ٠ نع هل ًازيسن « يقرشلا

 دصاوف ىدحا يهو < ةروهشم ةنيدم « داصلا رسكو حتفلاب لصوملاو

 اهنمو « ةعقر ةعسو < قلخ ةرثكو ًامظعو ًاربك ريظنلا ةللق « مالسالا دالب

 , قارملا باب ىهف < ناكرلا لاحر طحم ىهو « نادلبلا ميمج ىلا دمقي

 )١( ص ا١؟ دلجم ١ج رموس ةلحم / ىجوويدلا ديعتس 1١١٠١١8

 ص لصوملا ىف ةيمارآألا راثآلاو ىنابملا / ىبلجلا 5١
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 امادلا دالب نأ لمق ام اريثكو < ناجسبرذا ىلا دمقي اهنمو م نامارخ حاتفمو

 لصوملاو « برغلا باب اهنال قشمدو 4 قرشلا باب اهنال روباسبت : ةئالث ماظعلا

 تبمس كلذلو « اهب رمي نأ دبال  روباسنو قشمد  نيتهجلا ىلا دصاقلا نال

 لبقو < قارعلاو ةريزخلا نيب لصت اهنال لصوملا تيمس ليقو « لصوملا
 راحنسم دلب نيب تلصو اهنال لمشو تارفلاو هلجد نيب تلصو اهنال كلدب تمس

 ٠ ؟90لموملا همسا اهثدحا ىذلا كلملا نا لب لمقو < لصوملا ةثيدحو

 «قاهدزالا فاروس نب دنوار لصوملا ثدحتسا نم لوأ نا ركذ دقو

 نم لوا دمحم نب ناورم ناكو « ريشدراون سرفلا مايا لصوملا مسا ناو
 اهتاقرط رمعو « ًارسج اهيلع يصنو اناويد اهل لعجو « ماظعلا راصمالاب اهقللأ

 ىروذتو جرملاو ةئيدحلاو نسلاو ناهريطلا اهلامعا نمو < اروس اهيلع ىنبو
 ٠ 2؟9ةريزحلل نالصوملاو اقوقدو امرجابو ارنعابو

 يهلسلا دقرف نب ةبتع ىلا دهع باطخلا نب رمع نا « '”يرذالبلا ركذ

 « مهنم ةونع ىقرشلا اهنصح ذخاو اهلهأ هلئاقف « ه 7٠١ ةنس لصوملا ةيالوب

 نب ةمئره اهرصمو برعلا اهنكساو لصوملا طتخا نم لوأ نا ىور املك

 « اهيلع ةمثره ىلوو ةبتع لزع دق باطخلا نب رمع ناكو < ىقرابلا ةجفرع
 دهع ىفو « معماخلا دجملا ىنبو < مهل طتخاو مهلزنم برعلا ةمئاره لزنأف

 ٠ ١ سيق دبعو يطو دزالا لصوملا تنكس (ىضر) نافع نب نامنع
 ةرسسمبلاو ةفوكلا نم ةبرعلا لئقلا كلذ دعب لصوملا ىلا تعباتت من

 ةلودلا نأش فعض املو « ةراحتلا ةكرح اهب تطشن امك « اريثك ةنيدملا تعسناو

 3785-3185 ص :ج نادلبلا مجعع / توقاي ىومحلا )١(

 185 ىع ةج نادلبلا مجعم / توقاي ىومسحلا (؟)

 ؟؟/8 ل ؟:؟/ ص نادلبلا حوتف / ىرنالبلا (؟)

 ه 5 د



 معي ةرجيهتل سماخلاو عبارلا نينرقلا ىف لصوملا ىلع ىلوسا « هيسايعلا
 نمو « ليقع ينب مث « نييهيوبلاو نيينادمللك مهريغو برعلا نم نيبلغملا
 5 ل ةقجالسلا مهدعب

 ةميظع ءايدحخلاب ةفورعملا اهتعلقو <« يصخلا ةريثك هقيتع ةنيدم لصوملاو

 تا رود اهتعلقب لصتتو <« جوربلا دسثم « ءانلا مكحم روس اهيلع « ناشلا

 «نتفلاثداوحل اهدادعتسا ةهأ تذخاو « نمزلل ةنيدملا هذه ةحص تلاط دفو

 دجسملا توبي دحأنم ةيواز ىف هربقو « دجسم هيف ىنب سيجرج دهشم اهيفو

 سنويهيلع فقو ىذلا لتلا وهو « ةبوت لت <« ةلجد نم ةيقرشلا ةهحلاب اهيفو
 هيرقبو ؟ باذعلا مهنع فشك ىتح « هللا ىلا مهب اعدو « هموقب « مالسلا هيلع

 دمتلل لتلا اذه ىلا ةعمج لك سانلا جرخيو « هيلا ةبوسنملا ةكراملا نيعلا

 ٠ اذه انموي ىتح لصوملا ىف مئاق اذه سنوي ىبنلا دجم لازي الو ء؟*

 نسم مجاعالا ءالشسا مر لصوملا ىف ةدئام ةيبرعلا ةغللا تلظ دقو
 تنكس ىتلا ماوقالا هذه نا < ههف كشال امم هنكل « اهملع رانتو كرتو سرف

 ةغل ىف ريبك ريثأت اهل ناك « اثيدحو اميدق اهلها تطلاخو « اهتمكحو لصوملا
 .0©2ةلظحللا هذه ىتح ةيلحملا لصوملا

 «ذابارد ةروك اهنم ركذلا, صخش دم ةروك ةرشع ينامث لصوملا ميلقأب ناكو

 < ةلمملاو “ ةثيدهلاو « ناهريطلا ةروكو < تيركت ةروكو « نامماصلا ةروكو

 ا دلجم ١ج 2 501١ ص ١ دلجم ؟ج رموس ةلجم/ىجهويدلا ديعس )١(

 ١١١ ص ١17 دلجم , 888 ص
 ؟ ص لصوملا ىف ةيمارالا راثالاو ىنابملا / ىبلجلا

 555 / 1١48--21١49 0515١ ص ريبج نبا ةلحر /ريبج نبا (؟)
 18٠-١81 ص ١ج ةطوطب نبا ةلحر / ةطوطب نبا

 5 ص لصوملا ىف ةيمارالا راثالاو ىنابملا /ىبلجلا (*؟)

 هس 14 ب



 ٠ ""7جرملاو ؟ ناحببصو « امرجابو « ةيربلاو « ىونينو
 رايدو © ةعبجر رايدو. ركب رايد « لصوملا اهتبصق. ىتلا ةريزخلا روك- نمو

 ؟ارمكعو « اناوأو « لمجد « اضيأ لصوملا ميلقال ةمياتلا ةلجد ندم نمو « رضم

 0 (؟)قدقادو « ةريظحلاو

 ىلا لامشلا نم ىهف لقع ىْنب ةلود ذوفنل. تعضخ ىّتلا تارفلا ندم اما

 نلاب ؟ جشم ريسببج مث ؟ طاسمبم « ةيطلم .« خلب <« طالخ < بونجلا

 اهزواج اذاو ٠ رامالا .؟ تسه ته ؟ ةئيدحلا « تاناع < اسقرف « ةفرلا < نيسصن

 ىمسلا وهو اليلق بونللا وحن هجتي مسق : نيمسف ىلا مسقنا اللف رهنلا
 ةفوكلاو ةلحلا مث.« ةريبه.نبا رصقو « اروس دالب ىلا يهتني ثيح < مقلعلا ه
 دادش .ىلا .يهتني .وهو © ىسع رهن ىمسيف + رخالا مسقلا اما « ةحبطبلا ىلا

 مه «بيسلا  اروس تحت ام رهنلا ىمسيو 6 27 ةلجد رهن ىف بصي ثيح
 تارفلا نم اهبرش ىلا روكلا ىه تارفلا ىقسو « هنم اهمقس ةريثك ىرق هيلع
 .227تصو رثسالا اهنمض نمو سملا ىلا تاناع نم

 ةيبطلاةرمخخلا سشو « راثالا جييسأسلم ىلإ نيتتاضم تسهو ةناع تاكو

 ينب دهع ىلا مجرت اهنا دقتعي رهنلا طمو هملق دجون' ةناع ىفو « اميدق اهل

 ١) ص مجعتسا ام مجعم | ىركبلا ١1/817

 صال ' دلحمم. .ةينسفنلا. قالعالا | ةتسر ند ١١3-51٠6

 ؟ها/ ص ١ج برالا ةياهن / ىريونلا
 ص ميساقتلا نسحا / ىسدقملا 91*١1

 نادلبلا مجسم | توقاب ىومحلا ةق ١ ص  5 :., 955-06:ص١ 9:06

 ص ؟ج عالطالا دصارم / ىدادغبلا 611-65٠
 ص ال دلجم ةيسفئلا قالعالا / ةتنسسر نبا ٠١5١6

 ص ميساقتلا نسحاأ 1 ىسفقملا ١817

 ( ؟6ا/-5056 ص ١ج برالا ةياهن/ىريونلا
 ص ؟ج « 281/5856 ص ١ج عالظالا دصارم / ىدتادغبلا ١١17١

 ) )5ص ١جج نادلبلا مجعم/توقاي ىومحلا  , 931 54١ص ؟ج 871١
 ص ؟ج عالطالا دصارم /ىدادغبلا ٠١951
 ص كلاثملاو كللسملا“/ ةيذادرخ نبا ٠



 قطانم ىف صاخلا ىرامعملا زا رطلا كلذ م اهئان يف عالضالا ةنمُمم اهنال لضقع

 راجشا تاذ تارفلا ىلع ةسط ةدملب ىهف تيه اما « ةماع ةرومب نيلقملا

 فيس رعاش ىسنسلا ةللادبع ويا مهنمو < ءارعشلا اهب ىنت ىتح <. لخنو

 , لاق ثسح ىنادمحلا هلودلا

 اروصقلاو اهقاتسر رظنأل اهتابأو تهب ىل نمف

 اريضن اطخب ضورلااهتبمو ةدلب نم كيناذبح اه
 اريجهلا ايف مئامسلا حاير 2 تبلبا اذا اهارث دربو

 اروكذ الق كاذ نع ساو اهيأن ىلعاهللا نحأ

 اروكسسلا جيجضلاب تلبات اذا :ىجدلا ىف اهريعاون نينح

 ارودن نأ اهزاجعال طوم امداوعاب ىبام نأ ولو

 ةنيصح ةعلق ىهو < ليقع ىنب مايا اضيا لصوملا لامعا نم ليرا ربتعتو

 رضاحلاتقولا يف قارعلا ندم تايربك نم دعتو « بارتلا نم ريبك لت ىلع مقت
 عيمجو « دارك اهلها رثكأو < لصوملا ىقرش قارعلا لامش ىف نيبازلا نيب عمت

 ")عالق ةدع اهلا مضنتو « داركالا نم اهملا فاضني امو « اهحالقو اهقناسر

 -: بلحو نيبيصن ىف ليقع وب

 ريمالا نيبيصن ىلو ادقف < بلحو نيبصن ىف ايا ذوفن ليقع ينبل ناكو
 ريصت نم اهملتما ناردب نأ كلذ « هدعب نم هدالواو ىلبقعلا دلقملا نب ناردب

 ةسبا هجوز ةلماعم ناورم نبا ءاسا نأ دعب < ىدركلا ناورم نبا ةلونلا

 نبا اهلالخ رطضا < كلذ ءارج نم امهنيب برحلا تبشنو « لبقعلا شاورق
 ١91 ص 1١ج مجعتسا ام مجهم / ىركيلا )2

 ارما/ ١81 ص ١ تادتبلا مجعم / توقاي ىومحلا (؟)

 ٠5ا/ل ص ؟ج رصقلا ةديرخ /ىناهفصالا
 ؟٠9 ص دالبلا راثآ/ىنيوزقلا
 همال_ه55 ص 5 دلجم نودلخ نبا خيرأت /نودلخ نبا
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 ناردب ىلا اهعطقيو « هلامعا نمض نم تناك ىتلا نيسمعب' نع لزاتلا ناورم

 فئلارشع ةسخ غلب ىذلا شاورق ةنبا قادص عفد ىلا رطضا امك « ىليقسنا
 ماق ثيح ه 478 ةنس هنافو ىتح نييمصن مكحي ناردب لاز امو « رانيد

 ىنب عيمجو لصوملا ريما ىليقعلا شاورق همع ةقفاومب ورمع هنبا اهيف هناكم
 ,27نييمصن نع ريمن ىنب ىليقعلا ناردي نب ورمع مفاد دقو « قارعلا ىف ليقع

 عفادو < بلح ةعلق ىلع ىلبقعلا ناردب نب كلام نب ملام ىلوتسا امك

 ملع نأ دسب اهكرت مث 6 ىتوجللا نالسرا بلا نب شنت اهرصاح نا دعب اهنع

 « اهتعلقو بلح ةئيدم رصاح ىذلا ىفوحلسلا ءاشكلم نلطلسلا شج مودقب

 ناطلسلا رمأف « هجا/هب ةنس كلذو ةملقلا هذه ىف عنتما دق ىلبقعلا ملام ناكو
 نم بجتحت سمشلا تداك ىتح تمرف « ماهسلاب ةعلقلا ىهرب هدونج هاشكلم

 كرت نا ىلع ءاشكلم نم حلملا بلط ىلا ىلبقعلا ملاس رطضاف < ماهسلا ةرثك

 جرخو كلذ ىلع حلصلا متف < ربعج ةعلف ىلع هلوصح لباقم ناطللل ةعلقلا
 نم هدالوالو هديب تسقب ىتلا رج ةعلف ىلا اهجّتم بلح ةعلف نم ىليقعلا ملام

 هاه 654 ةنم ؟'”ىكنز دومحم نيدلا رون مهنم اهذخا ىتح هدعب

 #: ةناع ةثيدح ىف ليقع ونب

 وبا نيدلا ىحم تارفلا رهن ىلع ةناع ةئثيدح ىف ليقع ىنب ءارما نمو
 م '”ربكالا دلقملا نب بيعش نب نابق نب بيلع نب ىلجملا نب شراهم ثراحلا
 < تاولصلاو ةفدصلا ريثك شراهم ناكو « ماشلاو قارعلا ىف نيملمقعلا دج

 هنا ةرامآلا ىف هفلخو هرمع نم نينامثلا ىف ىفون دقو « ةءورمو نيد هش

 5608-005 ص ؛ دلجم نودلخ نبا خيرات / نودلخ نبا )١(

 ١5٠-١4١ صص مج لماكلا / ريثالا نبا (؟)
 مهل 5 ص ؟ج نادلبلا مجعم / توقاي ىومحلا

 ؟ها/-5051 ص ؟ج نايعالا تايفو / ناكليخ نبا (9)

 < 5ث ب



 لبقعلا شراهم نب نامملم رمتسا دقو < 200ه غو ةنم رغص ىف ناميلس
 نب مالغ هنبا هفلخف < ؟'7ىهال+ ةنس هنافو ىتح ةناعو ةثيدح ىف مكحلا ىلب

 ىكنز نيدلا دامع هلزع ىتح ة الاو مكحلا ىلب لظو < شراهم نب ناميلس

 , 0*2 ىمعب ةنس

 ىك ثلا ىريساسبلا ىلوتسا امدنع ىليقعلا ىلجملا شراهم نأش الع دقو
 «لصوملا ىف ليقع ينب ريما ناردب نب شيرف هعمو  ه 48+ ةنم دادغب ىلع

 ىلع اقفتا ثيح « رصم مكاح ىمطافلا هللاب رصنتسملا ةفيلخلل اهيف ةبطخلا اماقاو

 ةناع ةثيدح ىلا ريسيو « دادنب نم ىماسلا هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا جرخي نا

 ىسابعلا ةفيلخلا هجوتف « ىليقعلا ىلجملا شراهم اهبحاص دنع كانه ميقي ثيح
 ةنس ةناع ةثيدح ىف مافاو « اهيلا لصو ثيح « تيهو رابنالا قيرط نع اهيل
 «ىسابعلا ةفيلخلل ةلماكلا ةفاضلا مسمارمب ىليقعلا شراهم اهلالخ ماق < ةلماك

 ٠ ؟؟7يقوحيلسلا ناطلسلا ةنواعمب دادشب ىلا دمعأ ىتح اهب لاز امو

 -: تبركت ىف ليقع ونب
 دلقملا نب نيسحلا نب عفار ببسملا وبا نيمليقعلا نم اهيلي ناكف تيركن اما

 همخا نبا ةرامالا ىف هفلخ هى 49إ/ ةنم ىفوت الو « قارعلا ىف نيملمقملا دج

 «مقاربيسملا يبا همع مايا هيلع ابوغقم ةعنم وبا ناكو « هدمب نم اهكلم رايد

 ىدئأ لاح اهب حلصا راند فلا نانامث هلودلا لالج ىلا لمح همع ىفوت' املف

 هدي هعثبت مل « امهش ًاعاجش ةعئم وبأ ناكو « تيركت يف ةرامالا ىلوتو

 ؟ةهأ/ ص ؟ج نابعالا تايفو / ناكلخ نبا )١(

 ]مدع - 20016, طع 10طقنتتتت7: 8060: 122:1ةقكأ تق, 2. 116 - 117. )20

 5٠١7 ص ؟ج تارسالاو باسنالا مجعم / روابماز_ (6)

 ٠/8 ص ١؟ج ةياهنلاو ةيادبلا / ريثك نبا (5)
 ؟ه5 ص ؟ج نايعالا تايفو / ناكلخ نبا

 ه ايف



 'اضيأ 2" رعشلا لوقب ةعنم وبا رهتشا دقو « بورحلا ىف ؟''لاتقلا نم ةعوطقملا
 هنبا مكيللا ىف هفلخ م 1648 ةنم < ه 4708 ةنس ةعنم وبا ىقوت امدنعو

 نا ىسع نكمتو « هى 444 ةنس ىسع هيخا نم ةضراعم ىقل ىذلا ماشغ وبا

 ةنسه 444 ةئم ىفوت نا ثيلام هنكل « مكحلاب درفنيو نجسسملا ماش ابا عدوي
 وبا لتغا هتاذ تقولا ىفو « هدمب نم مكحلا ثريل ادلو كرتي ملو م

 ىف مكاحلا ىلقعلا تببلا دارفا دحا وهو مئانغلا وبا بصنف « هنجس ىف ماشغ
 ناطلسلا ىلوتسا ثمح اليوط هل رقتسن مل رومالا نكل « اهيلع اريما تيرطت
 , "9م عمه. ةئم دالللا ىلع كلرفط ىقوجلسلا

 هذه تناكو < ىلقملا طالخ نب ىسسع اهملع ىلوتسا دنف رم رايد اما
 ناكو6 ايا ةبحرلا ىلع ىلوتسا امك ٠ 7*2 ىجافحلا لامثث نب يلع دالوأل دالبلا
 نكل < ى اةيهب ةتس رصم ىف ىمطافلا مكاحلل ةالو ةقطنملا هذه يف ليقع ونب
 ءارمأ سادرم ىنب موجهل اوضرعت ذا « اليوط مدي مل رايدلا هذه ىف مهمكح

 ٠ ؟”اهكوكلمو اهنم مهوجرخاف بلح

 -: تيه ىف ليقع ونب
 دج ريكالا ؟7دلقملا نب كلام نم اوردحتا دقف تيه ىف لمقع ونب اما

 ىلوت ىذدلا ةسهو نب بهو نب ناورث ةلودلا ءاهب مهرهشا نمو « ليقع ين
 روصنملاف بهو نب ريثك هنوخا نم هفلخ مث <« ه 54إل ةنس تيه ىف ةرامالا

 06098 ص 5 دلجم نودنلخ نب خيرات / نودلخ نبا
 ١؟ ص مج لماكلا / ريثالا نبا (5)
 ال١ ص ؟ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد (9)

 ]مدع - 20016, اطغع 140هطقسسملمم 1آ0جدفمألعو, م, 116 - 117

 "1٠ ص ةيمالسالا ممالا خيرأت / يرضحخلا 63

 54١ ص ١١ ج ةياهنلاو ةيادبلا/ريثك نبا (ه)
 ]مصع - 20م1, اتم 16هطقستس0لمم وصققأوق ج, 116 - 117 )0(

 - وه



 هنس اهيلو ىذلا عاقر نب عقار نب دمحم اهيف مهئارما رخآ ناك و, < بهو نب
 , 2007 ىوود

 نموهو اربكعو اناوأ ىف مكحلا ليقع ىنب نم ىرخا عورف تلون كلذك

 عضخت عورفلا هذه عبمج تناكو « ليقع ىنب دج ربكالا دلقملا نب نعم ينب
 تناكو « ربكالا دلقملا نب بيسملا نم اوردحنا نيذذلا لصوملا ىف مكاحلا تيبلل

 نييهبوب نم مهموصخ دض اعيمج مهتدحول ًايوق ًاطابر ةيلبقلا ةيبصعلا
 لموملا ىف مهرما فعض ىتح اولاز امو « مهريغ ةيبرع لئابقو ةقجالسو
 .7"2نيرحبلا ىف ةيلصالا مهيضارا ىلا اولحرف قارعلاو

 قارملا ىف ىرخالا اهعورفو لصوملا يف ليقع ىنب ةلود تناك اذكهو

 رهن لوط ىلع دادغبو لصوملا نيب ةعقاولا ىضارالا عيمج اهمايأ بلغا يف لمست
 نع الغف « رانالاو بلح نيب تارفلا رهن ىلع ةعئاولا ىضارالاو « ةلجد
 ٠ ةيارفلا ةريزحلا

 ىف ليقع ىنب ةلود ماق لش ةفوكلا ةيامح ىلون دق نيملمقعلا دحا ناكو

 ىعديو « ىلبقعلا بسسملا نب دمحم (داؤدلا) ءادردلا يبأ مهريما دب ىلع لص وملا

 فيسلا ٍبابرا نم ناك ىذلا « ىليقملا نادع نب فيرط وبا اذه ةفوكلا يلاو

 امسقو « دوهعلا بابرا نم همساسلا ةفالخلا ناويد ىف مهل بتكي نممو « ءاْلاو

 : ؟9ةفوكلا ةيامحب هل دلقتلا ةخسن' لي

 ىلا ءاشنا نم < ىليقعلا نايلع نب فيرط ىبال « 447 ىمابعلا ةقيلخلا نم
 ٠5١5 ص ؟ج تارسالاو باسنالا مجعم /روابماز )١(

 آسدع - 2همل16, 6 14هطقستت1ةةمص 102دممغلعوب 2, 116 - 117

 32 ص ؟ ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد (؟)
 []مسنع - 20م1 اطع 810طقستتت70ةمص 182دمق أعم م, 116-117.

 531١ 585 ص ٠١ جا ىسثعالا حبص]/ :شهقلقلا (5)

 انم ةباتكب رما ىنلا يسابعلا ةفيلخلا مسا قباسلا عجرملا ركذي مل (5)
 مظعم نال كلذ , مئاطلا وا عيطملا نوكي دق هنأب دقتعا ىننكل « ديلقتلا
 نيب ةرتغلا ىف مقت « هلئاسر » ىف ةروكذملا ىباصلا لاله ىبا لئاسر

 ٠ ناتفيلخلا ناذه اهيف مكح ىتلا ةرتغلا ىعو 2« ها؟34 56 ةنس

 سه 1726©



 ! ىهو يباملا لاله

 ءاهلامعاو ةفوكلا ىلع ةيامحلا < كلاقب هللا لاطا كدلقت انيأر دقد

 «كئافوو كلالقتسا ىلا انوكسو « كئانغو كنماهشب ةقث « اهعم ىرحي امو

 ةلباقمو « كلا ىدسي ام ركش ىف كب نلظ نسحو « كعانطصال ًاداقتعاو

 «ءافكتست اممف ديمحلا ماقملاو « هالوت اممق ليمحلا رثالا نم كيلع قحي امب

 هقشون ادمتسمو « هتبقارمو هللا ىوقت امدقم « كلذ  هقا كديا  ىلوتف

 عقداو « اهكلاسم ىف ةلباسلاو « اهتكاسم ىف ةيعرلا سرحاو « هتوعمو

 مهقرطاو < اديدش اذط بلطاو « اعيمج ثبعلا لهأ هيحاونو كلمع نع
 ميقيلع الاكت هب رفظن نمي لكتو < مهناكم ىف مهيلع جلوتو « مهنماكم ىف

 فيحت نم مهيوف مممأو ٠و مهماكحا ىف هوددحو مهيلع هقا مكح

 نسحو كلدع نم مهيلوأو « فورشلا ةفاضتسا نم مهفيرشو « فوعضملا

 « كركذ هب ببطيو « كركش هلع لصتي ام كتقيرط ةماقتساو كتريس
 ٠ ةيانعلا فعاضتو ةيالولا ماود كل ىضتقيو

 ذوخأمو« مدلاو لاملل نمضتم رمالا اذه نم هتيلو اميف كنأب ملعأو

 , ةيامحلاو طبضلا نم كداهتجا نكيلف < مرحمو ةمذ نم كمهي ام لكب

 ىلع كراخاي يتكاو ؟ كلذ سحب هعاضالاو لامهالا نم كسارتحاو

 نا < اهنع ةازاجملاو م اهلع دامحالا كل لظمل « اهتاقواب كراثآو اهفاس
 ٠ ه ىلاعت هقا ءاش

 لصوملا اومكح نيرذلا ليقع ىنب ءارمال دعب اميف ةفوكلا ةنيدم تضخ دقو
 نب دلقملا هلودلا ماسح ىلقملا ريمآلا دهع ىف ةصاخو « ناحالا صعب ىف

 0 شاورف هلودلا دمتعم هنباو « بسسملا


