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 اإلمام الرضا آثار علمية في نيسابور
 ومقام روحاني في طوس

 
 

 الشيخ
 منير صادق الكاظمي
 مكتبة الجوادين العامة

 مؤسسة السيد ىبة الدين الحسيني الشيرستاني

 الخالصة:
إف الحضػررة الشرػر و ي ػا رػػرحرة لحػي الستػدـ سرػسدعا السيرػػ  كػا مػؿ اػر  مػػيف اػ  را ك  ػر شاػػرير 

 را  ػػي افركػػو لحػػياؿ الر ػػرؿ اػػف رايز ػػر يافركػػو و ػػرر ـ ياػػر  ػػداي  إلػػ  الشرػػر و  ي  الػػزاف يااػػر  مػػيف اػػ  
 خف  عل  اللش ب الشص ر ياللرظر الخش ر إف إح رء السراث يل له لاػر ك ػه اػف عػز يكخػر للاػـ  ل ػي لحػؽ 

فػػد يلحػػرو يلحػػؽ لف سرسرػػحذ لػػه ال اػػـ  ي ػػذا اػػف رػػرع اادب يلػػرايس ا  ساػػرع  ي ػػي كػػا الي ػػت لفرػػه  
للاـ ررؼ ا سارعا يا د سرر خا  يار يرد كا اا ر عف رػ د الشرػر  يلػه اػف لرخ (يرخم ا الػر كم لاػر 
لح ر   يمـ كا صفحرت سرر خلػر  اػـ اػف لياشػر الر ػرؿ يافػرخر اا  ػرؿ  يال ػـي لتػؼ لاػرـ علػياف سػرر خا 

 ػا خ ػر اارػر يعسػرة  اررؼ كا سرر خلر اإلرالاا ياررد  ردي  إف ي فت عل  لصله لي دسه اف ارػرة
 ػػا خ ػػر الفسػػر اصػػطفر ـ ا ل ميلػػيا التػػدية ياارػػية  كحالػػيا را ػػو ال ػػدو  ػػدا ش ػػد يسيار ي ػػر لشػػر عػػف  ػػد  
ياعلا اف ش ل ـ اي لر علػا شػف ايرػ  الرضػر اػف رػاللو الاصػطف  احاػد   للرسضػاء اػف  ػدي رػ رسه 

ر ػت شػرلفلياف لعػال   شاتداػو ياشح ػ ف  اايؿ الفلا و يالافرك ػو يالريح ػو  اػف خػالؿ  ػذ  الدرارػو السػا خ
شفلػػياف علػػا الرضػػر را ػػو  ػػدو كػػا ل رػػرشير  ي ػػد ي فلػػر  علػػد شفػػض ارػػرا رسه الافرك ػػو يل ػػرر  الفلا ػػو  ي ػػد 
ا سصر الحد ث عل ر كا  ذا الاحير شار لكرض شه علد ارير  كا ارض ل رػرشير اػف لخشػرر ديل ػر علاػرء 

عػػف  م1(يمػػرف الشحػػث كػػا ريا ػػو لػػه السػػا ليرد ػػر الف لػػيف كػػا مرػػؼ الخفػػرء الشلػػدة الػػذ ف خر ػػيا  رػػستشرله 
 اإل ارف عتد شرلتلب يا  رار شرللررف يعاؿ شرارمرف. ارحؽ شف را ي ه يالسا مرف لص ر:

 يمرلت الدرارو  د عرل ت  ذا الخشر اف  الث احرير
 اف لتلهاايؿ: د لو الحد ث كا لصله يكا التراف يكا الرلو  لافركو الفرحدة 
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ال ػػرلا:   اػػو الحػػد ث ياػػر  امػػف ارػػسخرا ه اػػف افػػرف ال اػػر سلفػػ  للػػر زادا كػػا ح رسلػػر يم ػػؼ  امػػف سفف لػػه 
 مخطية شلرءة كا إظ رر  تركسلر اإلرالا و.

ال رلث: ل ف يرد  ذا الحد ث كػا مسػب الحػد ث علػد الارػلا ف يصػير الز ػردة ياللتصػرف ك ػه  اػ  االحظػو 
شػر اخػر لػه اػف الرػ رة الصػدو المش ػر علػد علاػرء ل رػرشير  يلػه علػ  اػر ليرد  لف لإلارـ الرضر  د لتػؿ خ

صػػرحب الشحػػرر:   إلػػه إ  ا حصػػلا  كاػػف دخػػؿ حصػػلا لاػػف (اػػفم عػػذاشا  كلاػػر اػػرت الراحلػػو لردالػػر: 
 . م2(شرريط ر يللر اف رريط ر

 يلمف الدرارو مرلت كتط الصشو عل  الحد ث اايؿ كتط يذاؾ لض ؽ الي ت.
الاشحث ال رلا كا  ذ  الدرارو  كمرف الحد ث ك ػه عػف وكػرؽ يعظاػو الاتػرـ الريحػرلا لارػ د  يلار

 الرضر  كا طيس  كا لفيس علارء ل ؿ التشلو اف الارلا ف شفد يكرسه  ياف ا السيك ؽ.         

 أوال: داللة الحديث في نفسو وفي القران والسنة:
علػػػياف اػػػف  ياعػػػد الا ػػػد يالرػػػرؼ لإللرػػػرف  ياف لاػػػر كػػػا خصػػػيص د لػػػو الحػػػد ث كػػػرف اإل اػػػرف 

اإللرػػرف إذا سلػػشس شػػه لضػػح  ذلػػؾ التػػدية ياارػػية لللػػرس  كػػرلا اف الخ ػػر الػػه اػػ ايؿ يالرػػر الػػه اػػ ايف  
يلمف  سحتؽ ذاؾ مله اس  ار مرف اإل ارف  د ظ رت و ػرر  كػا التلػب اعستػردا يكػا ال ػيارح عاػال  كتػد يرد 

ا ررػيؿ ا:  ػر علػا امسػب كتلػت: اػر امسػب كتػرؿ: امسػب شرػـ ا الػرحاف عف لا ر الا ال ف  يلػه:  ػرؿ لػ
  اف  لر لرس الحد ث كػا لفرػه لد لػو ياضػحو مى(الرح ـ اإل ارف ار ي ر كا التليب يصد سه ااعارؿ...

اف اله  شد لإل ارف ي ي  فشر عػف ذلػؾ الاف ػـي الاتػدس اػف حػد ف ليل اػر ا عستػرد ياحلػه التلػب يال ػرلا 
فاػػؿ ياحلػػه ال ػػيارح  ياف لريع اػػر رػػ له الحػػد ث اػػف الافػػررؼ السػػا مرػػفت عػػف لظػػرة اإلرػػالـ لإل اػػرف ال

رياء شرآل رت لي الريا رت لل ار افر إلار حرصر عل  ضريرة لف سميف رخص و الا اف شد له ظر رة علار 
ا لػػت اػػف حرمػػو يعاػػال  اػػف  لػػر  شػػد اػػف اإلرػػررة إلػػ  ظػػر رة ا اػػو حػػريؿ الحػػد ث لف  تػػؼ شي   ػػر لاػػر 

رػػلش و كػػا رػػليؾ عترحػػدي رػػلشا إ ررسػػه شفػػض الفػػرؽ الالحلػػو يالفررػػدة   ػػذ  الفػػرؽ حريلػػت للس رػػ س إلػػ  
اف ػػـي شرطػػؿ   فػػرؽ شػػ ف اإل اػػرف يالفاػػؿ  لػػذا يرد عػػف ررػػيؿ ا ارػػ را إلػػ  شفػػض اػػف  ػػذ  الفػػرؽ شتيلػػه: 

   ػذ  الفػرؽ الضػرلو الالحركػو مي(عاؿ لفلت الار حو عل  لررف رشف ف لش ر الذ ف  تيليف: اإل ارف  يؿ شال
السا  ا ل رت اف الد ف كا  حالت كا كمر ػر الرػرذ ليعػر اػف للػياع السضػل ؿ الػد لا  حريلػت اػف خاللػه 
لف سفطا السشر رات لشفض الرليم رت الالحػرؼ كسشػرر افرصػ  ر  ي ػد مرلػت  لػرؾ ظػريؼ  ػد س  ػ ت ل ػـ 

ف يسشرر اكفرله التش حو  تيؿ كا  ػذا الفالاػو الرػ م رػاس يلفمر ـ الررذ  ذا ميف إل ر كرؽ سخدـ الرلطر
الػػد ف ارػػ را إلػػ  شفػػض ر ررػػرت افري ػػو شػػف لشػػا رػػف رف يشػػر ا حمػػرـ شلػػا لا ػػو:ي لر لػػيف وخػػر اػػف للػػياف 
السضل ؿ الد لا ارسخداي  يشرعػيا كػا ارػسخدااه  ي ػي س رػ س الفػرؽ الد ل ػو الر ررػ و السػا ستػدـ لل اػر  ر 
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ـ رلطو اااي  ف يسشرر لعارل ـ  ياػف ااا لػو الشػررزة كػا  ػذا الا ػداف كر ػو الار حػو... سفر رات د ل و سخد
لتد اعسشر الار حو اإل ارف عاال  لش ر خرلصر    حسرج إل  السفش ر عله شففؿ اف ااكفػرؿ  ك مفػا اإللرػرف 

اػ  اإل اػرف افصػ و لف  ميف ا الػر شتلشػه ل فصػاه اإلرػالـ  ي حػـر عل ػه ا عسػداء ي ػـ  لػرديف (  سضػر 
شػال ست ػو يعشػد ااي ػرف  المفر شلررلهلف اإل ارف عتد شرلتلب ياف لعلف  مار   سلف  ا  المفر طرعو  ي رليا:

لي لػػـز ال  يد ػػو لي اللصػػرال و كػػا دار اإلرػػالـ يعشػػد الصػػل ب يلعلػػف الس ل ػػث كػػا دار اإلرػػالـ ياػػرت علػػ  
. يا ؿ  ذا السفم ر  فػد مً(ا هلل عز ي ؿ اف ل ؿ ال لوذلؾ ك ي ا اف مراؿ اإل ارف علد ا عز ي ؿ يل

خطرا كا الارػلؾ الفترحػدي لإللرػرف لػذا  شػ ا للحػرمـ اااػيي ي  ػر  اػف الالحػرك ف  لف  ففػؿ اػر  ففػؿ اػف 
الايشترت ك ي ارزاؿ كا ارسشو اإل ارف ا ار ارسمب اف المشرحر  ي رؾ اف ا ؿ  ذ  ااكمػرر السػا صػركي ر 

ف سسرؾ و ررا ياضحو عل  اااػو صػيرس ر السخػد ر الػذي  صػرك ـ عػف الت ػرـ شي ػه الحػرمـ  لللرس شررـ الد 
يالحرؿ لف التراف يكا ايارد عدة   مد علػ  ضػريرة لف  مػيف اإل اػرف االزاػر للفاػؿ سحػت لي ظػرؼ مػرف 

ت ل ػػـ كمػػـ يرد كػػا المسػػرب الا  ػػد ار  مػػد علػػ  ذلػػؾ   يلػػه سفػػرل   إف الػػذ ف االػػيا يعالػػيا الصػػرلحرت مرلػػ
  لفػـ لفػيد يلتػيؿ إف مٍ(  ي يله سفرل  يلار اف ااف يعاؿ صرلحر كله  ػزاء الحرػل مٌ( لرت الفرديس لز 

الحػػد ث الرػػر ؼ الػػذي لتلػػه اإلاػػرـ    فػػد لصػػال اػػف لصػػيؿ عت ػػدسلر اإلرػػالا و  ك ػػه اػػف الاشػػرلا يالا ػػرلا 
 مرؼ عف شفض اػف الػدير الفترحػدي  يالافرلا الفرل و كا الافررؼ اإلرالا و المالا و  يكا الي ت لفره

 الراحد لإلارـ الرضر  للي يؼ لارـ ا ؿ  ذ  ااشرط ؿ. 

ثانيا: قيمة الحديث و مايمكن استخراجو من معان منيما تنفع لنا زادا في حياتنا وكيف يمكن تفعيمو 
 كخطوة بناءة في إظيار ثقافتنا اإلسالمية:

اإل ارف عتد شرلتلب يا  رار شرللررف يعاؿ شرارمرف  لي   ذا الخشر الرر ؼ الذي  لتله إارالر الرضر
س اػػؿ شػػه التػػرره لي ػػد   حاػػؿ افػػرلـ كتػػه الرػػليؾ الفترحػػدي لإللرػػرف الارػػلـ  يكػػا الي ػػت لفرػػه  ػػي خطػػرب 
د لا للا سا  اإلرالاا شرمؿ عرـ يللفرد الارلـ شرمؿ خػرص حػريؿ اف   تػؼ شػه الاسد لػو شضػريرة سشلػا 

اء  كاف لصفب ار اشسل ت شه الرػفيب يالا سافػرت اػف الرػليم رت الخط ػرة  ػا الفلـ يالفاؿ عل  حد ري 
ميلػيا دعػرة  : رؿ:  ػرؿ لشػي عشػد ا  عف اشف لشا  ففيرظر رة اف  سرـ ل ل ر شافرر و التيؿ للفاؿ  كتد يرد

ال ػراء  ا ػر    يالملاػومَ(اليرع يا  س رد يالصالة يالخ ر  كرف ذلػؾ داع ػو   ل ريا المـش  ر للرلسمـلللرس 
 الا ال ف علا شف اشا طرلب ي ي  اتت ا زديا  و كػا رػليؾ الفػرد علػ  ميل ػر ا رػرا رػلش ر خطػرا  تػيؿ:

  ي  فاؿ شتيؿ الزا د ف  سمف ااف  ر ي اآلخرة ش  ر عاؿ  ي  ر   السيشو شطيؿ ا اؿ.  تيؿ كا الدل ر 
يللظر  خالؽ اف سػيكرت كػا حرمرسلػر يرػملرسلر   يكا الحد ث ار  لف  للر اف لمرس مُ(ك  ر شفاؿ الرا ش ف

يلحف لف ش  ارر  ذ  الح رة لسيكرت علدلر كرصو اف السرش و ااخال  و الفرل و السا   اف ش ر الررف ذلػؾ 
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علدار  سفراؿ اكراد  عل  طر تو اف    فػديا التػيؿ الفاػؿ  ي ػذ  الظػر رة سفػد ارػلمر حضػرر ر لالاػو سمػيف 
ر ا ا اـ يالرفيب يالا سافرت  ي ذا الحد ث اف سشلػر  الاسد لػو مخطػرب د لػا عػرـ ادعرة  ف سسر ر شلر ش

ـم لَ مػؿت   ظ رت للر ا سا  الاست ف الذ ف حرزيا اعل  در رت الرضر علد رش ـ  تػيؿ علػا: كَػرلماتسقتتيَف كي  َػر  تػ
َيابت َيَالمَشرت تـت َا ي مسيَصردت َياَ  َالمَفَضرحيؿي  تت تـت َالصق ـم َيَيَ فتيا َالمطي ـَ َاَّللقت َعَل م ي ـم َعاقر َحرق يا َلشمَصرَر ت رم ت تـت َالسقَياضت ت َ ضُّ

ي لتزليلَػتم كيػا َال ـم كيػا َالمػَشاَلءي َمرلقػذي ػلم ت ـم اي ػ ت ـم لتزليلَػتم َللمفترت لمـي َاللقػركي ي َل تػ ـم َعَل  َالمفي َارَع ت ي َلرم ََ ػؿت َالقػذي رقَخػرءي َيلَػيم َ  َاام
كػػ كَػػَو َعػػ مفل َرػػيم َر إيلَػػ  َال قػػَيابي َيَخيم ـم َطرم َرػػردي ي ـم كيػػا َل م َياحت تػػ ػػَستيرق َلرم ـم َسرم ـم لَػػ ـَ َمسَػػَب َاَّللقت َعلَػػ م ي تَػػربي َعظتػػ ػػَف َالمفي َر اي

ـم َيَالمَ لقػوت َمَاػفم  َػدم َروَ ػ ـم َك ت ـم َكَص تَر َار دتيَلهت كيا لَعم تلي ي ـم َيَاللقػررت َمَاػفم َالمَخرليؽت كيا َللمفتري ي ـم كي  َػر اتَلفقاتػيَف َي تػ ر َك تػ
ـم َلحي َفٌو َيَحرَ رست  َرردت ت ـم َا ماتيَلٌو َيَل م يرت ت رت يَلٌو َيرت زت ـم َاحم ـم كي َ ر اتَفذقشتيَف  تلتيشت ت ـم َعفي َفٌو َ دم َروَ ر َك ت ـم َخفي َفٌو َيَللمفترت ت  ت

تَ  ػ َرَة لَعم يا َل قراػَر َ صي ـم  تري ػدتيَ ر َيلَ َصَشرت ـت َالػدُّلمَ ر َكلَػ ـم َلَراَدسم تػ ـم َرشُّ تػ ػَرَ ر َل تػ شيَحػٌو َ رق ـم َراَحػَو َطيي لَػَو سيَ ػرَرٌة اترم ـم َشػسم ت َرػَرسم ت
لمَ ر ـم اي  .منه(...َكَفَديما َللمفتَر ت

  الثالث: أين ورد ىذا الحديث في كتب الروايات عند المسممين وصور الزيادة والنقصان فيو:
ا ػػيؿ الافرل ػػرت اللصػػ و للحػػد ث: اإل اػػرف عتػػد شرلتلػػب يا  ػػرار شرللرػػرف يعاػػؿ شرارمػػرف  لاػػر كػػا 
خصػػػيص  ػػػذ  الافرل ػػػرت يل ػػػف يرد الػػػلص كػػػا مسػػػب الحػػػد ث علػػػد الارػػػلا ف  ي ػػػؿ  لػػػرؾ اخػػػسالؼ كػػػا 

لؾ ارػلد   يمػذمهه(االفرظ كتد يرد  ذا الحد ث كا الم  ر اف ااارا ػو ال ػر شحػرر االػيار للرػ م الا لرػا
  لاػػر اػػف مىه(  يمػػذلؾ صػػرحب الفصػػيؿ الا اػػو كػػا لصػػيؿ ااحاػػو الرػػ م الحػػر الفػػرالاموه(اإلاػػرـ الرضػػر 

  يااف ليرد  مًه(  يليرد  ل ضر اشف ار و كا رللهميه(مسب الفراو كتد ليرد  الطشرالا كا الاف ـ اايرط 
كرت كا اللفظ لي ستد ـ يس خ ر يلار اللص كتد يرد كا اسله شفض ا خسال مٌه(ل ضر صرحب الارلد ال را 

  سخرج اار  لا 
 ػ اإل ارف عتد شرلتلب يا  رار شرللررف   يعاؿ شرارمرف 
 ػ اإل ارف افركو شرلتلب يا  رار شرللررف يعاؿ شرارمرف

  مرد لف  ميف اللص ف لعال   ار الاسفؽ عل  ار 
 
 
 
 

 قول وتعميق :
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الػد ف اشػف س ا ػو كػا مسرشػه ال ػرج الرػله كػا  كا  ذا الاحير اف الشحث ارسفرض خشرا ليرد  ستػا
خصيص شفض الاترارت الفلا و يالد ل و لإلارـ علا شػف ايرػ  الرضػر  يالخشػر الػذي ليرد  رادا شػه علػ  

كػػ ف علػػ  شػػف ايرػػ  لػػه اػػف الاحررػػف يالامػػرـر  صػػرحب اإلاػػرـ الرضػػر  لشػػي الصػػلت ال ػػريي ي ػػذا لصػػه:
و شػػه اػػر  فركػػه ش ػػر ل ػػؿ الافركػػو يلاػػر  ػػذا الراكضػػا كلػػـ  ػػذمر لػػه الافريكػػو يالااػػردح الالررػػشو لحرلػػو الالحتػػ
اللػػرس يلعلا ػػـ كػػدعيو ا ػػردة شػػال دل ػػؿ كمػػؿ اػػف  ػػال كػػا  لز ػػدكضػػ لو ياحػػدة شح ػػو يلاػػر  يلػػه إلػػه مػػرف 

رخص لامله لف  دع  له  ذ  الدعيو م ؼ ياللرس  فلايف لله مرف كا زارله اف  ي لعلـ اله ياف  ػي 
رػػحرؽ شػػف را ي ػػه يلحاػػد شػػف حلشػػؿ يلرػػ ب شػػف عشػػد الفز ػػز يلشػػا رػػل ارف الػػدارالا مرلرػػركفا ي  لز ػػد الػػه ا 

يافريؼ المرخا يلا رؿ    ء  ذا يلـ   خذ عله لحد اف ل ؿ الفلـ شرلحػد ث رػ حر ي  ريو لػه حػد ث كػا 
لار  ريو له لشي الصلت ال ريي يلا رله لرخر عف وشرحه ك  ر اف اامرذ ب  . الس  مٍه(المسب الرسو يا 

يسفل تػػر علػػ   ػػذا الخشػػر الػػذي لػػـ  مػػف شػػه اشػػف س ا ػػو د  تػػر كػػا مالاػػه  ػػذا كتػػد ليرد الف لػػيلا كػػا 
مسرشه مرؼ الخفرء   ي ي  حمػا عػف ارػستشرؿ الفلاػرء كػا ل رػرشير لإلاػرـ الرضػر   علػدار اػر ايمشػه اػف 

 رػرشير علػ  يكا ارلد الفرديس لار دخؿ علا شػف ايرػ  الرضػر لل لرؾ  رصدا خراررف  تيؿ الف ليلا: 
رػحرؽ شػف را ي ػه يلحاػد شػف حػرب ياحاػد  ش لو ر شرء كخرج علارء الشلد كا طلشه ال ـ  ح   شػف  ح ػ  يا 

كتػػرؿ لػػه إرػػحرؽ شحػػؽ وشرحػػؾ الطػػر ر ف حػػد لر شحػػد ث رػػافسه اػػف وشرحػػؾ كتػػرؿ  شل ػػرـ داشسػػهشػػف راكػػ  كسفلتػػيا 
يذمػر  ػذا الحػد ث ياػف لطػرحؼ حد لر الفشد الصرلا لشا اير  شف  ففر إلػ  وخػر رػلد  عػف ل ػؿ الش ػت 

. الس ػػ    يالحػػد ث الػػذي ريا  علػػ  ار ػػذمر الف لػػيلا لصػػه: إرػػلرد  ريا ػػو ااشلػػرء عػػف اآلشػػرء كػػا  ا فػػه
 .مَه(اإل ارف عتد شرلتلب يا  رار شرللررف يعاؿ شرارمرف

يالر اؿ م ؼ  ميف ارحؽ شف را ي ه اعلـ اف الرضر يصر ا الخشػر الػذي ليرد  الف لػيلا ياضػا 
الر ؿ مرف  حرص مؿ الحرص عل  اطرلشو اإلارـ  شرف  سفضؿ عل ه شراخشرر يالريا رت  ي ػذا دل ػؿ  شرف

علػػ  اعسراكػػه ش اللػػو يعظاػػو اتػػرـ اإلاػػرـ عل ػػه   ػػـ إف الرػػ م الطيرػػا  ػػد  ذمػػر كػػا ر رلػػه إف اػػف الػػرياة 
 .مُه(يمذلؾ ارحؽ شف را ي ه الذ ف رييا عف الرضر  ي احاد شف حلشؿ 
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اني  في ىذه الدراسة: فكان الحديث فيو عن آفاق وعظمة المقام الروحاني المبحث الث
 في طوس، في نفوس عمماء أىل القبمة من المسممين بعد وفاتو. (ع)لمشيد  الرضا 

مرف يارزاؿ ايضيع ستد س ااضرحو الطر رة للصلحرء ي شير اايل رء ظػر رة سفػد رػليمر إرػالا ر 
لاسسش  ل ذا الر ف  سش ف له اله لـ سمػف  ػذ  الظػر رة يل ػدة زاػف افػ ف    خسص ش ارعو ديف لخرو  ياف ا

شؿ   د ر ااسدة إل  زاف لريء الملاو اإلرالا و يالذ ك ر الرررلو اايؿ  يشفد عرض يحرد ااخشرر كا 
 ػػػذا الرػػػ ف رػػػيؼ  شػػػديا صػػػحو اػػػر ذمرلػػػر   ي شػػػؿ لف التػػػؿ ااخشػػػرر كػػػا  ػػػذا  اذمػػػر ملاػػػو للار ػػػ  المش ػػػر 

إف  ػػػذ  اارض اػػػ  يحػػػدس ر  :منو(لرػػػ  ر الرػػػ م احاػػػد حرػػػ ف مررػػػؼ ال طػػػرء  ػػػد   تػػػيؿ ك  ػػػريالاصػػػلا ا
يسرػريي شترع ػػر يل زاح ػر ظػػر را يلمل ػػر كػا ا اسحػػرف يكػا ظػػر ر الف ػػرف ل ضػر اخسلفػػو لرػد ا خػػسالؼ كػػا 

ررة شتيلػه سفػرل  الشترع يالطشرع ياايضرع كف  ر الط شو يالخش  و يالحلية يالارلحو يالرشخو يالارة  يال ػه اإلرػ
ياآلف لرػػػػسفرض شفػػػػض ااخشػػػػرر كػػػػا رػػػػ ف ستػػػػد س الارػػػػلا ف للسرشػػػػو  مهو((يكػػػػا اارض  طػػػػ  اس ػػػػريراتم

كتػد يرد كػا يالارر د الارركو اف لضرحو الصػرلح ف علػ  اخػسالؼ الػزاف ياػرير اا ػرـ يسفػر ا الػد ير  
افػػرذ كفسح ػػر كػػ ذا  ػػا مسػػرب ملػػز الفاػػرؿ عػػف احاػػد شػػف رػػرحش ؿ  يلػػه: ا سػػشض إلرػػرف اػػف سػػراب رػػفد شػػف 

 ارؾ   رؿ رريؿ ا  رشحرف ا  رشحرف ا  رشحرف ا  حس  عرؼ ذلؾ كا ي  ه  الس  . 
ياف لدلػ  سفل ػؽ علػ  الريا ػو إل ػر كػا احضػر اللشػا  يلػي مػرف كػا  موو( رؿ الا لؼ رلد  صػح ا

  ياااػر ال ػرلا الريا ػو حالػت اف ػر ارحلػو زال ػو الففؿ اف ػب   رػسدعا ا رػسلمرر  رػسلمر  ررػيؿ ا 
للارػػلا ف لل ػػر كػػا الصػػدر اايؿ  يكػػا مسػػرب يكػػرء اليكػػر  ي ػػي  سحػػدث عػػف   ػػرـ الارػػلا ف اػػف لخػػذ سػػراب 
ررػػػيؿ ا  للسشػػػرؾ  يلػػػه:عف الاطلػػػب  ػػػرؿ مػػػرليا (لي الارػػػلا فم   خػػػذيف اػػػف سػػػراب التشػػػر كػػػ ارت عرحرػػػو 

دار مية  كمػرف اللػرس   خػذيف اػف  ػذ  المػية كتراػت شرػد  ػذ  المػية. ش دار كضرب عل  ـ  يمرلت كا ال 
 .مىو(الس  

ل يؿ سرو اف كفؿ زيج اللشا اػف شلػرء الحػرحط  ياللػرس اػرزاليا   خػذيف السػراب   ػـ اػر إف رليا مػية 
كػا ال ػدار عػرديا اخػػذ السػراب إلػ  لف رػػدت المػية  مػؿ  ػذا الففػػؿ  اػف اللػرس كػػا ذالػؾ الي ػت  رػػؾ ي  

 سػػر ـ حػػرص اللػػرس علػػ  الحصػػيؿ اػػف  ػػذ  السرشػػو للسشػػرؾ   ػػـ إذا  للػػر إف اللػػرس كػػا ذلػػؾ الي ػػت  ر ػػب
 كالرؾ ي  ر ب الافلا ش ـ  زء مش ر اف الصحرشو.

ذا سحيللػػػر كػػػا  ػػػذا الحػػػد ث إلػػػ  زاػػػف  شسفػػػد عػػػف عصػػػر الررػػػيؿ  لللظػػػر كػػػا لكفػػػرؿ الارػػػلا ف  يا 
كػا رحلسػه  تػيؿ ياصػفر شفػض الارػر د  ميو(لر اشػف  ش ػريسفرال ـ ا  الشتػرع الطػر رة ي درػ س ر  كاػ ال  حػد 

يايلػد اشلسػه كرطاػو ك تػيؿ: يارػحلر الخػديد  يايضػ  ي دة اللشػا  كا امو  الامراو  يال ر دار خد  و
كػا  ػػذ  الارػر ط الامراػػو الاخصيصػػو شاػس شرػػرات الايال ػد المػػراـ   ػػـ  تػيؿ:عف الايضػػ  الػذي يلػػد ك ػػه 
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ك ػػهم ك ػػر ل ػػر اػػف سرشػػو رػػرك ر ا شػػ ف  فل ػػر ارػػتط لط ػػر اا رػػرـ يايلػػد  اللشػػا  حرػػب سفش ر (الػػذي رػػتط
 .مًو(خ ر االرـ

 ـ  تيؿ اسحد ر عف دار خد  و   تػيؿ: يكػا الز ػرؽ الػذي الػدار الامراػو ك ػه اصػطشو ك  ػر اسمػ   
ا مػرف  تصد اللرس ال  ر ي صليف ك  ر ي سارحيف ش رمرل ر اف كا ايضف ر مرف  فػيد اللشػا. كاػر شرلػؾ إذ

 الضػػر ا يالسرشػػو  ػػد ضػػات إلرػػرلر  ػػي ااسػػداد لررػػيؿ ا   لرػػشر يال  ػػر اػػف الفسػػرة السػػا طلاػػر ي ػػؼ اللشػػا
يكا اياطف عد دة   لا عل  ر   سلؾ الفسرة الطر ر السا  رؿ كا حت ػر ررػيؿ ا: اف ا ػؿ ل ػؿ ش سػا كػ مـ 

د ث كػػا الاشحػػث عػػف ار اسلمػػه ي  لػػر يالحػػ مٌو(مرػػف لو لػػيح اػػف رمش ػػر ل ػػر ياػػف سخلػػؼ عل ػػر  ػػرؽ ي ػػيو
ار د ا ارـ الرضر عل ه الرالـ اف  دارو كا لفيس علارء الارلا ف  لر ؿ ظر رس ف سدلؿ يشمؿ يضيح 
عػػف سفظػػ ـ علاػػرء ااػػف اػػلت لرػػار  ـ اآلكػػرؽ يلسر ػػرس ـ الفلا ػػو اايراؽ  ي ػػـ  ظ ػػريف عظػػ ـ الستػػد س 

ف مرااػػرت دلػػت علػػ  عظػػـ رػػ له علػػد ا لارػػ د علػػا شػػف ايرػػ  الرضػػر  كػػا طػػيس ياػػر ل ػػذا الار ػػد اػػ
 ي اللو  در . 

ياػرت علػ  شػف ايرػ   : ار ليرد  اشػف حشػرف ي ػي  سػر ـ لإلاػرـ الرضػر  ح ػث  تػيؿ:الخبر االول 
الرضر شطيس اػف رػرشو رػتر  إ ر ػر الاػ ايف كاػرت اػف رػرعسه يذلػؾ كػا  ػـي الرػشت وخػر  ػـي رػلو  ػالث 

ر ير  زار ش لب  شر الرر د  د زرسه ارارا م  رة ياػر حلػت شػا رػدة يارحس ف ي شر  شرلر شرذ خررج اللي رف ا
كا ي ت اترا  شطيس كزرت  شر عل  شف اير  الرضر صليات ا علػ   ػد  يعل ػه يدعػيت ا إزالس ػر 
علػػ  إ  لرػػس  ب لػػا يزالػػت علػػ  سلػػؾ الرػػدة ي ػػذا رػػاء  رشسػػه اػػرارا كي دسػػه مػػذلؾ لارسلػػر ا علػػ  احشػػو 

 .مٍو( سه. الس  الاصطف  يل ؿ ش
: كػػا رػػ ف ستػػد س ارػػ د الرضػػر كػػا طػػيس اػػر لتلػػه اشػػف ح ػػر كػػا س ػػذ ب الس ػػذ ب والخبررر الثرراني

شت ف اف ر ر راضرف ل لػو ال افػو اػف رػلو  ...ح ث  تيؿ: ارسر د علا شف اير  شرلد لشرد اف طيس
 م رلو يرسو لر ر  ـ حم  اف طر ؽ لخرو لله ارت كا صفر.ُيم ي ي اشف (ىنو(

فت لشر شمػر احاػد شػف الا اػؿ شػف الحرػف شػف ع رػ   تػيؿ خر لػر اػ  ااػرـ ل ػؿ الحػد ث  رؿ يرا
 شػر لشا شمر شف خز او يعد له لشا علا ال تفا اػ   ارعػو اػف ارػرحخلر ي ػـ إذ ذاؾ اسػياكريف إلػ  ز ػررة 

الرضػػػ  شطػػػيس   ػػػرؿ كرل ػػػت اػػػف سفظ اػػػه  فلػػػ  اشػػػف خز اػػػو لسلػػػؾ الشتفػػػو يسياضػػػفه ل ػػػر  علػػػا شػػػف ايرػػػ 
علد ر ار سح رلر ي رؿ لشي رفد اشف الرافرلا كا ا لررب  رؿ لشي حرسـ شف حشرف  ريي عف لش ه يسضرعه 

الف رحػػػػب م لػػػػه مػػػػرف   ػػػػـ  خطػػػػ  ياػػػػرت  ػػػػـي الرػػػػشت وخػػػػر  ػػػػـي اػػػػف صػػػػفر ي ػػػػد رػػػػـ كػػػػا اػػػػرء الراػػػػرف 
  ا يؿ ياف رليم رت  ػذ ف الفػرلا ف اػف الارػلا ف يااػر حرػدلر اػف شفػض ا خشػرر السػا مَو(يرت .الس  

ش ر التلـ يالي ت اف التل ر   سش ف للر م ؼ اف  ػذ  ااكفػرؿ الاػر ساسلػؾ اػف الصػا ـ الػد لا يالفترحػدي  راا
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يالسرر خا الشف د يالمش ر كا ح رة الارلا ف   يحس   لشسفد م  را عف ار د الرضر  كػا طػيس ياػر  اسلػؾ 
كػػا رػػرف ز ػػررة  لش ػػت   لرػػسفرض شفػػض اػػر يرد عػػف احاػػو ا ػػؿ ااػػف ارث ريحػػا كػػا ادررػػو ا ػػؿ الش ػػت 

الرضر  كتد لتؿ اشف  يلي ه كا  ػذا الم  ػر: عػف اشػا  ففػر ال ػرلا    ػرؿ: رػافسه  تػيؿ: اػف زار  شػر اشػا 
  عػػػف رػػػفد شػػػف عشػػػد ا   ػػػرؿ: حػػػد لا علػػػا شػػػف اشػػػرا  ـ ال ففػػػري  عػػػف حاػػػداف كلػػػه ال لػػػو حػػػد لا اشػػػا 

ر اشػػرؾ شطػػيس  كتػػرؿ: اػػف زار  شػػر اشػػا الدرػػياحا   ػػرؿ: دخلػػت علػػ  اشػػا  ففػػر ال ػػرلا كتلػػت: اػػر لاػػف زا
شطيس  فر ا له ار ستدـ اف ذلشه يار س خر   رؿ حاداف: كلت ػت شفػد ذلػؾ ا ػيب شػف لػيح شػف دراج كتلػت 
له:  ر اشر الحرػ ف الػا رػافت اػي ي اشػر  ففػر   تػيؿ: اػف زار  شػر اشػا شطػيس  فػر ا لػه اػر ستػدـ اػف 

يالػه إذا  - فلػا اشػر  ففػر  - لت: لفػـ   ػرؿ: رػافسه  تػيؿ ذلػؾ  ذلشه يار س خر  كترؿ ا يب: ياز دؾ ك ه 
مرف  يـ الت راو لصب له الشر شحذل الشر رريؿ ا حس   فرغ اللرس اف الحررب  رؿ اشا رحاه ا   رؿ 
رفد: حد لا علا شف الحر ف الل ررشيري الد رؽ   رؿ: حد لا لشي صرلا رف ب شػف ع رػ    ػرؿ: حػد لا 

ال اػدالا   ػرؿ: حػد لا اشػرا  ـ شػف ارػحرؽ الل ريلػدي   ػرؿ:  ػرؿ لشػي الحرػف الرضػر: اػف صرلا شف احاػد 
زارلا علػ  شفػد داري يرػطيف (لي شفػد ي ػا علػ  يزف كفػيؿم اػزاري لس سػه  ػـي الت راػو كػا  ػالث اػياطف 

 .مُو(حس  اخلصه اف ا يال ر: إذا سطر رت المسب  ا لر يرار   يعلد الصراط  يعلد الا زاف
يلحف لتػؼ علػ  شفػض  ػذ  ا خشػرر السػا اكصػحت يصػرحت شاػر   تشػؿ الرػؾ اػف عظاػو اخ را 

 ػػذا ا اػػرـ المػػر ـ اػػف رػػاللو اللشػػ ف م ػػؼ اف علاػػرء الارػػلا ف  شػػؿ عػػياا ـ  ػػد حالػػيا اػػف افػػرلـ الستػػد س 
 يا حسراـ ل ذا ا ارـ كا ح رسه يشفد اارسه اار يحا عف عظاو الدير الراحد له عل ه الرالـ . 

 تمة :الخا
يك  ػر ل ػيؿ إف الي ػيؼ علػ  طش فػو ارػستشرؿ علاػرء ل ػؿ ل رػرشير لإلاػرـ عل ػه الرػالـ شا ػرد الػػه  

صػػردؼ شاػػرير  اػػف  لػػرؾ كسارػػميا شل ػػرـ داشسػػه  كلتػػؿ الػػ  ـ شفػػض الريا ػػرت ارػػلدة علػػه الػػ  لشرحػػه المػػراـ 
 صد ر اللرس ي دت علد ر  اف اارارء مالا ر إارـ المالـ   سفرؼ كا افر ـ  ياا ر ر ( م إذا شرلرلو

عػػالج ارػػرمل ر يحلػػيؿ لزارس ػػر  ياػػر سلػػؾ الصػػيرة إ  صػػلؼ ااػػف ا سشػػر ـ ا اػػف خلتػػه كمرلػػت ل ػػـ شحػػؽ 
الت ردة يالر ردة يالر ردة  لعلا احاد يوؿ احاد صليات ا عل  ـ ل اف ف  سلؾ الرلرلو اللرش و الاشررمػو  

ر  ػػيؿ لحاػػد شػػف حلشػػؿ إذا يردت كػػا رػػلد ( ػػذا إرػػلرد لػػي السػػا يرد كػػا اػػر يرد علػػد السفػػرض لػػذمر لرػػارح 
  ياػر  ػذ  ا خشػرر السػػا  ػا  ػ ض اػف كػػ ض اػف رػ رسه إ  مررػؼ عػػف منى( ػريء علػ  الا لػيف اكػػرؽم

الشفػػد الريحػػا يالفلاػػا يالافركػػا لػػه عل ػػه الرػػالـ الػػذي  حسلػػه كػػا  لػػيب الارػػلا ف   حرػػرلر ا افػػه كػػا 
   حرالر اف ز ررسه اله را   الدعرء. ا خرة للميف كا ايض  رفرعسه  ي 
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مسشػت  ػذ  اايراؽ يالػر كػا الحضػر الاتدرػو ا اػرا ف ال ػػياد ف ايرػ  شػف  ففػر ياحاػد شػف علػا ال ػػياد 
يالػػػر ارػػػس  ر شػػػذاس ـ ح ػػػر يا سػػػر را  ػػػر ا التشػػػيا الػػػه ارحػػػـ الػػػراحا ف  يمرلػػػت المسرشػػػو كػػػا ايضػػػ  الزاي ػػػو 

و ال ياد ف الفراو ا ررو الح و الاصلا يالفلـ المش ر الر د  شو ال ليش و اف الصحف الرر ؼ ح ث امسش
 الد ف الحر لا الر ررسرلا  د   

 المصادر والمراجع
 ػ التراف المر ـ 

  ػم ًًٌػ اشف لشا الحد د: عزالد ف لشي حراد شف  شو ا (ت 
  ػ َويهاط لا رة ػ ش ريت لشلرف  ط اايل  ػ ررح ل ج الشال و( سا احاد إشرا  ـم  اللررر دار المسرب الفرش ػ ش داد      

  ػمنىيػ ااصف رلا : لشي لف ـ (ت 
 ًنيهحل و اايل رء ػ دار المسرب الفرشا ػ ش ريت ط الراشفو ػ     

  ػمَوٍػ اشف س ا و: احاد شف عشد الحل ـ(ت 
 ٌنيهال رج الرلو (سا: احاد رررد ررلـم ػ اللررر دار  رطشو ػ ط اايل  ػ     
  ػميهٌاشف  ش ر: احاد شف احاد (ت ػ 

 ََىهرحلو اشف  ش رػ اللررر دار السراث ػ ش ريت ػ رلو الطش  ػ     
  ػ م يًىػ اشف حشرف: احاد اشف حشرف شف احاد لشي حرسـ (ت 

 ال ترة (سا: الر د ررؼ الد ف احادم ػ اللررر دار الفمر ػ ط اايل     
  ػمههُػ الرا يدي: لير الد ف (ت 

  ػ ٌوىهيكرء اليكر ش خشرر الاصطف  ػ اط ػ اآلداب ػ اصر     
 ػ راس الد ف: احاد ا دي ( ت

 ػ اػط : رػسرر ػ ٌويه يرة الحر ف ع ظريك ر ا  سارع و يو رر ر اإللررل وم ػ اللررر دار المسرب اإلرالاا ػ ط اايل  ػ    
  ـ

  ػمنٌىػ الطشرالا : رل ارف شف احاد ( ت 
  ػ ًهيه( سا طررؽ شف عيض ا احادم ػ اللررر دار الحرا لػ التر رة ػ الاف ـ اايرط     

  ػمنٌيػ الطيرا احاد شف الحرف ( ت 
 ر رؿ الطيرا ػ اللررر الامسشو الارسضي و ػ الل ؼ     

  ػمينههػ الفرالا: احاد شف الحرف الحر ( ت 
  ػ َهيهو افررؼ إرالاا ػ ط اايل  ػ الفصيؿ الا او( سا: احاد شف الحرف الترح لا م ػ اللررر ا رر   

  ػموٌههػ الف ليلا: الر م إرارع ؿ (ت 
  ػ هنىهمرؼ الخفرء ياز ؿ اإللشرس ػ اللررر امسشو التدرا ػ     

 ػ عطرردي : الر م عز ز ا 
 ارلد اإلارـ الرضر ػ اللررر ا سار الفرلاا لإلارـ الرضر ا ررو إرسرف رضيي     
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  ػموًَشف علا اشف ح ر (ت ػ الفرتاللا: احاد 
  ػ ٌويهس ذ ب الس ذ ب ػ اط داحرة الافررؼ اللظرا وػ ح در وشرد     

 ػ الفضلا:عشد ال ردي (الدمسيرم
  ػ.يويهسرر م السرر   اإلرالاا  الاطشفو ررير  إ راف  اللررر دار المسب اإلرالا و ػ رلو    

  ػمٌٍىػ اشف  يلي ه: لشا التررـ  ففر شف احاد (
  ػ ًٌىهمراؿ الز ررات ( سصح ا: الر م عشد الحر ف ا ا لا م ػ اط الارسضي و ػ الل ؼ ػ     

  ػمىٍىهػ مررؼ ال طرء : احاد الحر ف (ت 
  ػ ٌهيهػ  اارض يالسرشو الحر ل و ػ اللررر الا ا  الفرلاا ا ؿ الش ت    

  ػمىٍوػ اشف ار و: احاد شف  ز د التز ي لا ( ت 
 ار و( سا:احاد ك اد عشد الشر ا م ػ اللررر دار الفمر ػ ش ريت رلف اشف     

 ػ الاستا ال لدي: علا شف حررـ 
 ـَُُهملز الفارؿ ػ اللررر ا ررو الرررلو  ػ ش ريت ػ     

  ػمههههػ الا لرا: الر م احاد شر ر الاسيك (رلو 

  ػ.ٍويهو و رر  رلو الطش شحرر االيار  ا ررو إح رء المسب اإلرالا و  إ راف   ـ  الاطشف    
 اليوامش

                                                 

 .وو  صه ػ  جهنىهياز ؿ اإللشرس  اللررر امسشو التدرا ػ الر م إرارع ؿ شف احاد الف ليلا  مرؼ الخفرء  .ه
 .ٍ  صىاحاد شر ر الا لرا  شحرر االيار  اللررر ا ررو اليكر ػ ش ريت  ج .و

 .َنو  صنًالاصدر الررشؽ  ج .ى

 .ٍىٌػ ر ـ الحد ث:  َُُهعلا شف حررـ الاستا ال لدي  ملز الفارؿ   اللررر ا ررو الرررلو ػ ش ريت   .ي

ظريك ر ا  سارع ػو يل رر ػر اإللرػرل و  اللررػر دار المسػرب اإلرػالاا   دي راس الد ف   يرة الحر ف الر م احاد ا  .ً
 .ُههػ صَهه ػ  اط رسرر ػ  ـ   صٌويهط اايل  

 .ٍنهريرةالم ؼ   ا  و .ٌ

 . ََريرة الم ؼ:ا  و .ٍ

 .ىنى  صٌٍاحاد شر ر الا لرا  شحرر ا ليار  اللررر ا ررو اليكر ػ ش ريت  ج .َ

 .ىَى  صَه ػ  جَويهلشا الحد د  ررح ل ج الشال و (سحت ؽ احاد إشرا  ـم  اط ااا رة  ط اايل  اشف  .ُ

 .ننى  صنهالاصدر لفره  ج .نه

 .ٌُ  صٌٌاحاد شر ر الا لرا  شحرر ا ليار  اللررر ا ررو اليكر ػ ش ريت  ج .هه

  اػط ا ررػو يلرػر ارػسرف اػرـ الرضػر  اللررػر الاػ سار الفػرلاا لالالر م عز ػز ا عطػرردي  ارػلدا ارـ  الرضػر  .وه
 .نٍي  صه ػ  جٌنيه دس رضيي ػ 

احاد شف الحرف الحر الفرالا  الفصػيؿ الا اػو (سػا: احاػد شػف الحرػف التػرح لا م  اللررػر ا ررػو افػررؼ ارػالاا   .ىه
 .هٍي  صه ػ جَهيهط ا يل  ػ 
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م  اللررػػر دار الحػػرا ف ػ التػػر رة ػ رػػل ارف شػػف احاػػد الطشرالػػا  الاف ػػـ ا يرػػط (سػػا : طػػررؽ شػػف عػػيض ا احاػػد  .يه
 .ٌوو  صٌ  جًهيه

  هاحاػػد شػػف  ز ػػد التزي لػػا اشػػف ار ػػو  رػػلف شػػف ار ػػو(سا: احاػػد كػػ اد عشػػد الشػػر ا م  اللررػػر دار الفمػػر ػ ش ػػريت  ج .ًه
 .ًوص

 .ًَ  صىهاشي الافرطا الليري  الارلد ال را   ج .ٌه

 ػػ  ٌنيهرد رػرلـم  الررػر ا ررػو  رطشػو  ط ا يلػ  ػ احاد شػف عشػد الحلػ ـ شػف س ا ػو  ال ػرج الرػلو (سػا:د احاػد ررػ .ٍه
 .نٌ  صٌج

 .وو  صه ػ  جهنىهالر م ارارع ؿ شف احاد الف ليلا  مرؼ الخفرء ياز ؿ اإللشرس  اللررر امسشو التدرا ػ  .َه

 .ٌٍىـ ػ ط ا يل   صهٌُهاحاد شف الحرف الطيرا  ر رؿ الطيرا  اللررر الامسشو الح در و ػ  .ُه

 ػػ  ٌهيهػ  ررؼ ال طرء  رررلو اارض يالسرشو الحر ل و  اللررر الا ا  الفػرلاا   ػؿ الش ػت الر م احاد حر ف م .نو
 .ُوص

 .يريرة الرعد: اآل و  .هو

: نُنٍى  ر ـ الحػد ث ىهـ  جَُُهعلا شف حررـ (الاستا ال لديم  ملز الفارؿ  اللررر ا ررو الرررلو ػ ش ريت  .وو
   شرب رفد شف افرذ.ًُو  صه جير   ل ضر ر ر لعالـ اللشالء  الحركظ الذ شا 

 ػػ  ٌوىهليري الد ف الرا يدي الرركفا  يكرء اليكر شرخشرر دار الاصطف   اػط ا داب يالا  ػد ػ اصػر  رػلو الطشػ   .ىو
 .ًَىم  صالفصؿ الفرريف (شرب عاررة الح رة السا ك  ر  شر  

 ػ  رحرلو افػريؼ  ُىًرا  الايليد رلو ي ي لشي الحرف احاد شف احاد شف  ش ر المسرلا  االدلرا  للررطشا  الشلل .يو
 رات ر رسه عل  مسرشه الذي عرؼ (رحلو شف  ش رم  الػذي  ػرء اػف  اػرة  ػالث رحػالت  ارػس ر ت  ػالث رػليات ي ػد 

 ػػ  يخسا ػر  ػـي الخاػ س ال ػرلا يالفرػر ف اػف احػـر رػلو ًٍَشدل ر كا  ـي ا  ل ف السرر  عرر اػف رػ ر رػياؿ رػلو 
  ػ .هًَ

 .وَـ  صٌَُه ػ ػ ََىهد شف احاد شف  ش ر  رحلو شف  ش ر  اط دار السراث ش ريت  رلو الطش اشي الحرف احا .ًو

 .ٌنى  صيج  ًنيهاشي لف ـ ا صش رلا  حل و اايل رء  اللررر دار المسرب الفرشا ػ ش ريت  ط الراشفو  رلو  .ٌو
 ػػ  ًُىهر دار الفمػر  ط اايلػ  احاد شػف حشػرف السا اػا  ال تػرت  شػف حشػرف (سػا: الرػ د رػرؼ الػد ف احاػدم  اللررػ .ٍو

 .ًٍي  صَج
  ٍ  اط:داحػرة الافػررؼ اللظرا ػو ػ ح ػد اشػرد  جٌوىهاحاػد شػف علػا شػف ح ػر الرػتاللا  س ػذ ب الس ػذ ب ط الػيل  ػ  .َو

 .ٍوٌص

 ينى ػ  صًٌىهاشا التررـ  ففر شف احاد شف  يلي ه  مراؿ الز ررات اط الارسضي وػ الل ؼ ػ  .ُو
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