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لقددتشرفددمديشةتالددرش لأنددمئشأددؤهش أدداشرم أةددنشأئددت هش ةلددرشةددهشأبةددرشأ دد ش لأاددي   ش  ددهشأةاددمش

هشعلد شأدهشة لد ش لم دنش لةإةلاهش  لتاهش إلةنهش لحلهش  لحلاهش  إلةنهشة لد شأدهشفر دمش  لدتمش إلةدن
علاةهش للاله،شدقتشكنهشل م جش ندحن ش لفةد ش لكد ةهشأاردرشأةادمش لةدإةلاه   ش ةدنشئدنة  شأدهشةدهشلد  ش
 لددتةنمشةددنش  ددأمشأةاددمش لةددإةلاهشللرحددم شندد  ش لأنددمئش  لق ددنمشعلدد شرةددمت ه،ش ئددتشنددحأهش لتاددهش

نمئشلدفالنشذ شأةدمش ل لا درش لرأنلد ش،شأةنش إلةنهش لكنظهش   شدقتشئتهش لأ 1  إلةنةاهش لحلهش  لحلاهش   ش
 ددنم هش لمفدداتشألددفلهشداةددن،ش أقدد شددد شلددفلةنشةددنشاقددنم شلددلرشكنةلددر،ش ددهشلقدد شذلدد شلددف هشأ ددت تشحردد ش

،شأةنش إلةنهشعل شأهشة ل ش لم نش   ،شدقتشئتهش لأنمئشةمراه،ش أل ل شأإم ترهش 2  ـش183 لرفةنتمشللرش
لةنش لرقتةهش لةؤة هشد شئ ارش الادرش لرةدت،ش  د  ش لأحد شلة  فةرشرانمش اللحم ف،ش  ل نلارشمغةنشعلهشحا

شاللأش ل  مشعل شرال ش لزانمراهش.شششششش

 الزيارة األولى
  فهش إلةدنهشعلد شأدهشة لد ش لم دنش   شأردتشفدةنتئشأأادهش إلةدنهشة لد ش لكدنظهش   شعدتئشةحدهش

كنليشرحن شعلاهشأل نلهشذل شئنلار،شةلةنشفتئش أؤئش لةم ئأرش لتئاقرشةهشئأ شعا هش لللأرش لرأنلارش لر ش
ش.ش 3  لحتش ل يش  أمش إلةنهش   شذل شعتهش أل هشألنحنأهشأنلت   شعلاهش

د الشعدهش لد شةدنش  فةدهش إلةدنهش لم دنش   شدد شةلدرة شذةنةردهشةدهش لقلدنهشأ ئد ش ل دالفشأداهش
ت تش إلةنةدرش،شذ شر ئ يشفةنعرشعلتشذةنةرش إلةنهشة ل ش لكدنظهش   ش لدهشاإةلد  شأنةرد 4 أنحن شأأاهش   ش

ذل شةهشأرتمشةهش ألبةر،شدكنهش إلةنهش لم نش   شأ  شةدهشرندتلشلةد مش ل كدمئش لرد ش لرفدميشأداهشأ لدنأش
.ش ئتشفةتشعندممش   شم  جشرادنم يشةلحمددرشأ دمل،ش  لفد  ش للدندشأنلفدت ش  لةدم م،شش 5  لفاررشآل   

 شرأ اقةدنشلالفد  ش للدندشأةدنشعدهش كنليش لللأرشرفف ش ل ،شدؤألقيش لرلنهشلرل ش لرانم ي،ش لهشرأنتمشذلد
رنمدنيش لللأر،شأ شأهش ل شفة ش لتانلنيش أل ملشدكنهشللاة تش  للننملش  لننأبرشةألقش لحمادرشدد ش
 لرم اجشلرقنبت هش أدكنم ه،شأ ش ةةنفةرش لتاهش إللالة ش.شك ش ل شرأل شةهش إلةنهش لم نش   ش لرنتيش

  رهشد ش   ش لةفن ش د ش ر دن شألدل  ش لةلدنظمئش ذلدز ةةهشلة  ش اللحم فش لرقنبتي،ش لقتشكنهشةهشأ هش أ
ش لحفر،ش كففشزافشعقنبتش لةلحمداه،ش ف   ش تعنم رةه.

 لر شزانمرهش أل ل شذل ش لأنمئشفنميش ةهش أ  رهش لفتادرشلة  فةدرشرادنمش اللحدم فشذ شعةدتش
ل ش أل  نهشعدهش د مش لزادنمئش   شذل شذ أنيشذةنةرهش أ لارهشلة  ش لةلن ش إللة .ش لر شأ  شةنشئتشارأنتمشذ

  ش للإ  ش آلر :شلةن  ش صش إلةنهش لم نش   شةتالرش لأنمئشأة  ش ال رةنه،شدار فهشذلاةدنشأل لده،ش ارقدتش
شداةنشةفنلدشدكمارشللرلنظم،شاأاهشداةنشتالب شذةنةره؟

شالشا   شأهشةتالرش لأنمئشرردتشةمكدز مشةدهشةم كدزش لرلده،ش ةقندت شللرلةدنم،ش كنلديشأابدرشحن دلر
لر فةنيش رانم يشة رل رش أحانلنشةر نمأرش ةرقنأرر،شلكلةدنشدد ش  ارةدنش لرلةادرشرردتشدد شألاردرشةم كدزش
 لرلهشد ش ل ش لرنم.ش  مش لةاز يشللأنمئشكنليشحن مئشلدتلش إلةدنهش لم دنش   ،ش ةد ش لد شدقدتشركد هش

للددنشلدد لشأددم ش لددت  ع ش لحقاقاددرش  أللنلددارشئددتش  ادديشعلالددن،ش لددهشرمدددتلنش للندد صشأةددن شدلددهشارأددقش
 الحرةناليش لر شاؤر شد شةقتةرةنشأهشاك هش شرانمش ل ئف شئتشلفأشد ش نراهش لةتالراهش ش لأنمئش  لك ددرش
 .شدقتش كمشكرن ش ل مقشأهش لفاررش لقلة  شأرتش دنئش إلةدنهش لكدنظهش   شعلد ش ةددشددمقش  د :ش لقأرادرش
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أؤةمشةهش لمفات.ش دمئدرش تعديش لدهشلدهشش 6 ي لر ش عرقتيشأ دنئش إلةنهش لكنظهش   شةلة ةنشد شلفهش لللت
اةيشأللهش لقنبهش ل يشا مجشآ مش لزةنه.ش دمئرشمأيش لهشمد شذل ش للةنمشكةنشمد شعالد ش لدامف شآ دمش
 لزةنه.ش دمئرشلهشرقأ شأة رهشأ شحانرهشمأةنشلك مئشأقنبهشد ش للفه،ش ةلةدنشدمئدرش لةةأد مئش  د ش ل مئدرش

ئأ شغاأرهشأ ن شلف صش لةهشدمحمشأهشأفام،ش ةدهشأردتمشأ ند شل لدتمش لر ش تعيشأهش إلةنهش لكنظهش   ش
لةا شأهشدمحم،ش ظةمشةهش  مش ل مئرشآم مشغنلار،ش ك م  شةهش تع ش إلةنةرشأرتش إلةنهش لكنظهش   ،ش فك  ش
ألل ش ألبةر،ش ك م  شةهشئن شأإةنةرةه،ش لقدتشألدة  هشأدنلةةأ مئشرفدأاةنشأدنلكال ش لرد شأندنأةنش لةأدم،ش

ش.شش 7 رلرش لم بحردأتيشةل
 لرلددلاأش ل دد مشعلدد شر ننددا شزاددنمئش إلةددنهش لم ددنش   شذلدد ش لأنددمئشالأددتشةددهشأددم شعددتئش
رلنإالي،ش  إلفنأرشعلةنشأةنشر  دمشلدتالنشةدهشةرل ةدنيشأتلديشأةدنش للند صش لرنما ادر،شدةرد شكنلديش د مش

ق ش   ؟ش ةن  شفملشأ لدنمش لزانمئ؟ش ةنش  شت  عاةن؟ش ألأنأةن؟ش أاهش لرقمش إلةنهش لم نش   ؟ش أةهش لر
شةتئشذئنةرهشأنلأنمئ؟ش كهشأق شعلاهش للالهشد ش لأنمئ؟ش

لهشرحتتش لةننتمشرنما نشةحتت شلة مش لزانمئشلكهشا ةهشةهش لم  ادرشألةدنشكنلديشعقاد ش ددنئش إلةدنهش
شألهشئدن ش:ش 8  لكنظهش   شأ رمئش فازئشكةنش  ش   حشةهش للص،ش ل يشام لشعهشدمحمشأهش ل   ش لةنفة 

"شلةنشر د شة ل شأهشفر مش   شأرايش لةتالر،شدت ليشعل ش لم نش   ،شدللةيشعلاهشأدنألةم،ش أ ندليش
ذلاهشةنشكنهشةر ،ش ئلي:شذل شننبمشذل شش لأندمئ،ش عمدديشك دمئش دالفش للدند،ش ئدتشلرد شذلداةهشة لد ش

   :شلدهشا دفششعهشأم  اهش إلةنه،شدل شأمارل شفابنشةهش لد ،شدقدن ش لم دنش    ،ش الشف شذلةهشلالؤل لل
عل شف مشةهش   ،شدؤألغشأ لانملنشأنلأنمئش غام نشأل شئنتهشعلداةه.شدقلدي:ش ةرد شرقدتهشعلداةه؟شئدن ش   :ش
أرتش ال رشأانهشةهش ن ل شذلاةهش ت  ل ش لأنمئش"ش.شدلةدنشئدتةرةنشلدؤل ل شعدهش لحدن ،شدقلديشلةده:ش"شذلد ش

الشةحنلدر،شددإ  ش  مارلد شدد شلحدتيشددالششأرايشة ل شأهشفر مش   شئأ ش دنرهشأا هش  حت،شدقن :شذلد شةادي
رقاةه،ش ر فهشذل شش لةتالرشأ ت بر ش  مش أ نلةنشذل ش أل شعل شأهشة ل شدة ش نا ،ش ننح ش ألةدمش
ةهشأرتي،شد رليشةنشأةمل شأه،ش أ نليش ل ت ب شذلاه،ش   شاؤراكهشأرتش ال رشأانهشةهشاد ة ش د  ،شدنلدؤل مش

شش 9 عةنشفبره".
 ـش أتاللرش للصشد شأعدالمشارأداهشأهشةفد مش إلةدنهش لم دنش183ر د شعنهششذهش إلةنهش لكنظهش   

 دـش؟.شلكللدنشلدلفتشةدنشش183   شذل ش لأنمئشالشاررتلش  مش لللر،شدة شاةكدهشرحتادتشردنمايشزانمردهشألدلرش
شالنئضش ل ش ش.

شذهشئم مئش للصش ل يش نللنشعهشر ننا ش  مش لزانمئشا مزشللنشعتئشلقنأش نةرشالشأتشةدهش ل ئد ف
علت نش ةلنئفدرشةدنش متشداةدن:شذهشر فدهش إلةدنهش لم دنش   شذلد ش لأندمئشكدنهشعلد ش  دمشلقنبدهشأدـ"شدمحمشأدهش
 ل   ش لةنفة ش"ش ل يشحظ شألقنمش إلةنهش لكنظهش   شئأ ش دنرهشأا هش  حت،ش  هش إلةنهشش لكنظهشئن شله:ش"ش

تالرشأ ت بر ش  مش أ نلةنشذل ش أل شذل شةايشالشةحنلر،شدإ  ش  مارل شد شلحتيشدالشرقاةه،ش ر فهشذل ش لة
علدد شأددهشة لدد ،شدةدد ش نددا ش نددنح ش ألةددمشةددهشأرددتيش".ش اددمتفشدمحمشئددنبال:"شد رلدديشةددنشأةملدد شأدده،ش
 أ نليش ل ت ب شذلاهش"،شاقنتش إلةنهش لم نش   ،ش ئأ ش لة  شد شم  ارشأنئ ش لر نندا ،شرلدر ئ لنش لدنش

 عتئشأة مشأفؤهش   ش لةقأ شةهش للص:

فة ش لهش لرق شأنإلةنهش لكنظهش   شئأ ش دنرهشأا هش  حت،ش  لةرل هش لهش   شئدتش لرفدةتشدد شـشأفنمش لةن 1
لفهش لللتيشأهشفن  شأؤةمش ل لا رش لرأنل ش نم هشد شأ ت ت،شدكافشرلل شلهش للقنمشأنإلةنهش لكنظهش
نبهش   ؟شدة شرةكهشةهش ل شأأماقرشلمارشكحن شأرضشأنحن ش إلةنهش لكنظهش   ش ل اهشاحظ هشألق

لم ،شحر شأهشرل ش للقنم يشرن شأ أنم نشلل لا رش لرأنل ،شل  ش لزعج،ش عزهشعل شئر ش إلةنهشش   ،ش
دقتش مت:ش"شذهش نم هش لمفاتشلةنش نقشنتممشةةنشظةمشلدهشةدهشد د شة لد شأدهشفر دمش   ،ش ةدنش

لدهش ةلكده،شكنهشاأل هشةهشئ  ش لفاررشأإةنةرهش   رالدةهشد ش للمشذلاهشأنللا ش  للةنم،ش فد شعلد شل 
 ش 10 شد كمشد شئرله.."
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ذ هشدلقنمش إلةنهش لكنظهش   شد شلفلهشكنهشةةكلن،ش ئتشفنمشد شلدصشآ دمشةدنشاإادتش د  ش للقدنمشذ ششششش
 كمش لنت قشعهش لةنفة ،شئنبال:"شت ليشعل شأأ ش لحلهشة ل شأهشفر مش   ،ش ئتش فرك شفكنارش

إل شةه؟شئن ش:شذل شعل ش أل ،ش كرنأهشكرنأ ،ش   شفتاتئ،شدقليشله:شذهشكنهشةنشألن شهللاشأهشالشامالنمشد
شش 11  نا ش  لا ر شةهشأرتي"

ـششلةنش لرق ش لةنفة شأنإلةنهش لم نش   ش للهشذلاهش ل ت ب ش  أممشأؤلهشلارفهشذل ش لأندمئشأق لدهش:"شألد ش2
ننبمشذل ش لأنمئ،ش ئتشعمديشك مئش  رالفش للند،ش ئتشلر شذلاةهشة ل شأهشفر مش   ،ش الشفد ش

 .شش 12 عهشأم  اهش إلةنهششدل شأمارل شفابنشةهش ل ش"ش لةهشلالؤل للأ

،ش ئدتشأفدنمش 13 ـشأةنشعهشئنتشدمحمش لةنفة شأنلر فهشذل ش لأنمئ،شدأللهشةهشلكلرةنش كنليشلهشت م شداةدنش3
ذل ش  رالفش للندشأرتش إلةنهش لكنظهش   ،ش لر ش   ش ال رالفشةمتمشذل شظة مش ل  ئ ر،ش ةنشأ نمردهش

  شعل ش للنحرش لرقنبتارش  ل كمار،ش  هشر فهشأ  ش لأنمئشللإ  ش لةنفة شذلةدنشادتل شعلد شةهشد 
فال شةكنلرهش   رنننهشأنألبةرش   ،ش ئتشأألرهش إلةنهشش   شعل شة م  هش لةنتيش ل يشاتل شعلد ش
ذةنةرددهش   ،ش   أددممشأؤلددهشلدداقتهش لأنددمئشأرددتش ال ددرشأاددنهشةددهش ندد  ش لةنفددة شذلاةددن.شدلةددنش ندد ش

ةنفة شذل ش لأنمئشر فهشذلاهشفداررشأ د ش لأاديش   شأنللدإ  ،شددن أم هشعدهشةدنشفدملشةد ش إلةدنهش ل
 لكنظهش   ،ش  لهشكنهشفن ت شعل ش دنرده،ش دهشعدهشلقنبدهشأنإلةدنهش لم دنش   ش ةدنشأألردهشعلاده،ش  لدهش

 لاقتهشذلاةهشأرتش ال رشأانه.شش
"ش لد يش لحلدهشأدهشدمحم نشد شت مش"شارأاهشأهش إلةنهش   شح ش ا  وصول اإلمام )ع( إلى البصرة:

لهشر نحش لةننتمشعهشف نارهشل لشةنش متشد شأحت  ش  مش لم  ادرش ارأداهشةلةدنش لدهشةدهش لف ندانيش
 لرل ارش ل ن لرش لر شلكليش لأنمئشحر ش لهشمفحشلر ل ش إلةنةدر،شذ ش متشأهشعةدم شأدهش د   ش عردمضش

يا دمحم! إن الحسنن بنن دمحم رجنل منن أ ا نل بال:"شعل ش لةنفة شحالةنشتعنش أل امشإلةنةرش لم نش   ،شئن
أهل البيت  ي ورعه، وزهده، وعلمه، وسمته، وليس هو شاب مثل علي بن موسى الر ا )ع(، ولعله 

"ش.شذالشأهش لحلددهشأددهشدمحمش لدد يشكددنهشحن ددم شددد شش(14)لننو سنننل عننن مع ننمت األحكننام أجنناب عننن  لنن 
رو  ل ،  ان عليا )ع( على ما وصفه منن الف نل، وهن ا ال تقل يا عم لةفلد،شئنأ ش أهش    شئنبال:ش"ش

ش ش15 "ششدمحم بن الف ل يقول انه يقدم إلى  ثمثة أيام،  كفا  به دليم
 أ ضش للظمشعهشت  د شأم شعةم شأهش    شـش   ش حتش لة نل اهشـش لدهش لحلدهشأدهشدمحم،شددنهش

اهش لهش كأمشللنشةدهش إلةدنهش  ش ،ش  ادمش لفةنتئشأرلةهش  معهش ز تمشاأت ش لهشأةمشالش الفشداه،شكةنشارأ
تاللرشعل ش معهش رق  مش لهشمتشعل ش أهش    شم د نشكالةده،ش ةقدم شأإةنةدرش إلةدنهش لم دنش   ش أ لاردهش
لةن،ش ةنشلز  ش إلةنهش لم نش   شدد شت ممشذالشتلاد شآ دمشعلد شد دالرش د  ش لمفد ،ش حلدهشر لادهشإلةنةدرش

ش"شش 16  ل شت مم،ش ئنهشأاهشاتاه،شارنمفشأاهشأةممش لةاه لم نش   شحر شأفنميش لم  ارش لهش"شأ
،شش 17  كممشعلتش لأان  شأنلهش"عةمشأهش ت  ش"شأنلت   لكهشةهش  شعةم شأهش    ش   ش؟ش متش
 ل يش ن هش لهشكنهش"شلننأان،شالح شلح ش لزاتارشش 18  لهشلر مشلهشعل شرمفةرشل لشةنش متشعلتش لأان  

شهشة   ش لزاتارش ة   ش العرز  ش؟ شش  العرز  ش"ش لكهشأاهش للن شة
ل شعتلنشلكر ش ل مقشدللفتشةنشا لمشللنش نفش أدهش دت  شأنللند .شددإهشأردضشأندحن ش إلةدنهش
 لكنظهش   شلهشاقأل  شأإةنةرش إلةنهشعل شأدهشة لد ش لم دنش   ،ش كد أ مشأد ش  رةةد مشدد شللدأهش ك دم م،ش

،ش ئدتشلدة ش 19  ئنل  شأنلرلنلي،شدكدنل  شةدهش ل دالئ ك م  شةهشاق  شأإةنةره،ش  لرحل  ش ألة   ش  ل م ج،ش
 إالمشأنلةةأ مئشرفأاةنشأدنلكال ش لرد شاالةلدةنش لةأدمشدركد هشةلرلدرش ألهش لكلد شلفددش ردزت تشلفنلدرهش
أمأ أرش لةأم،شئتشاك هشةهش لنشعدتش دإالمشل  ند ،شلد  شلدلفتشعةدم شأدهش د   شافدنت ش إلةدنهش لم دنش

.أةدنش ند هشأؤلدهشالحد شةلحد ش لزاتادرش  العردز  ،شدقدتش 20 ةنةدرش   ،ش افك شأده،ش امفدحشأدتاالشعلدهشلإ
أفنميشكر ش ل مقشذل شأهشأرضش لزاتارشئنليشأإةنةرش لم نش   شلةنشر ل ش الارش لرةتشأةردنشأةدمت ت يش

،ش 22 ،ش للرفدنأهشدد شأردضش لرقنبدتشأداهش لةررزلدرش  لزاتادر 21  ل ،ش لكلةهشعنت  شلةررقت رةهشأرتش لرفدةنتم
شأنلزاتيش  لةررزل ،ش مأةنشاك هش أهش    شةلةهشش.شا نفشأر ةهش



 
اإلمام علي بن موسى الرضا                                                  أ.م.د. جواد كاظم النصرهللا

 البصرةرحاب  (فيعليه السالم)

 

14 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1021/ 4الخامس عشر: العدد 

 لكهشكهشأق ش إلةنهش   شد ش لأنمئ؟شاظةدمشةدهش للند صشأهشةدتئشأقدنمش إلةدنهش لم دنش   شدد ش
 لأنمئشلهشررفن زش لا ةاه،شذ شألهشـشكةنشاأت شـش ن شنأن ش لا هش ل نلد شةدهش ند  ش لةنفدة ،شدقدتشئدن ش

فتشمل  شهللاش شنل شهللاشعلاهش آله شة ش  ل ش لةتالدر،ش  ئمألد ش   :ش"شنلايش لا هشنالئش ل فمشد شةل
كرن شننحأهشذلاه،ش  لرفنمل شد شك امشةهشأةد مم،شدؤفدميشعلادهشأةدنشدادهش لحدظشلده،شش–أرتشأهشنلالنشش–

  عترهشأهشانامشذل شأنلرف شأرتش لرنمشةهش   ش لا ه،شلاكر شعلتيشف   شكرن شننحأه،ش ألنش  فشلهش
.ش دهشأهش إلةدنهش لم دنش   شلدهشادز شةرةدهشدد ش لد شذلد ش ئديشش 23   ش الشئ ئشذالشأنهللش"أةنش عتره،ش الشح

أننا أصنلي وأصنير إلنى  المديننة للوعند الن ب وعندت بنه  لز   ،ش هشئن شلةهشحاهشح مش ئيش لدز   :ش"ش
"،شدلةددنشنددل شأةددهشنددالئش لظةددمششوالنني المدينننة ليكتننب جننواب كتابننه ، وأعننود إلننيكم بكننرة إن شننال هللا

نمف،ش هشعنتشد ش لا هش لرنل شذل شل دش لةفلد،ش  لرةميشةلنظمردهشةد ش لقد ه،ش افدامش لةنفدة شذلد ش ل
ألهش   "شأنيشعلتلنشرل ش للالر،شدلةنشأنأحش ت ش لفةنعرش أ ننل شأةنشأم ت،ش ة  ش رأررهش رأرده،شحرد ش

فشدد شح دظشهللاشذ  شنملنش لأش لقمار،شعت شعهش لأمادق،شدندل شأمأد شمكردني،ش دهشئدن :شادنشدمحم ش لندم
غةضشأمد شد ة ره،ش هشئن :ش درحشعالا ،شد رحرةةن،شدإ  شألنشعل شأن شةلزل شأنلأنمئ،ش لهشأمش لم دنش
   "ش.شدنإلةنهش   شأنيشلالرش  حتئشدقأشد ش لأنمئ،ش ئ  شئألةنشلنعنيشةهشلةنمش لا ه،ش ك ش ل شكدنهش

ش ةهشمحلرش عفنزارشرتل شعل ش أنيشذةنةرهش   ش.ش
 ئ رشة ش للصش للنأقشد شأعالمشلرلةنشرلق ش ل  مشعل شرنمايشزانمئش إلةنهشعلد شأدهش  آلهشلتالنش

لئدمأمش لد  ل ش ة ل ش لم نشعلاهش للالهشذلد ش لأندمئش.شدةدهش د ش  لد ش لةتالدر؟ش ةدنشأأاردرش لكردن ش لد يش 
 لرد ششلإةنهش   ؟ش ةنشعالئرهش   شأة  ش لكرن ؟ش ةهش لةقن تشأكالةهش   شأننح ش ل  ل ؟ش ةدنش ألةد م

 لرفنمش إلةنهشأةن؟ش ةنشأأاررشةف مئش إلةنهش   ش لر شكنليشد شننلحش ل  ل ؟ش هشلةن  شانامش ل  ل شذل ش
 إلةنهش لادشأنلركدش   شننح ش لللأرش لةلن برشلإةنه؟ش ةدنش لفد   ش لد يشارفدزش لد  ل شأهشاكرأدهشذالش

شأةف مئش ذةالمش إلةنهش   ؟ش
نهش لم ددنش   شار ددحشألددهشردد ل ش إلةنةددرشددد ش للددل  يشةددهش ددال ش لددرقم مشأحددت  شعنددمش إلةددششش

 ـ ،ش اظةمشأهش إلةنهش لكنظهش   شئتشئ  شلل  يشش193ـش183 لرفمش أل امئشةهش الدرش نم هش لمفات 
أ الرشد ش للفهشةةنش لقشأزةرشد ش ل كمش لفار ش فر ش لفاررشالقلدة هشدد شةد ئ ةهشةدهش إلةنةدر:شدةد ش

مد شذل ش للةنم؟ش  ش  ر  ش   شارن شأؤندحنأهش لةقدمأاهشأداهش لحداهششةنيش إلةنهش لكنظهش   أهشال؟ش  
  آل م؟ش  ش  ش لةةتيش ل يشا مجشآ مش لزةنهشلاةالش ألمضشئلأنش عتالشكةنشةلبيشظلةنش ف م ؟ش  ش

ش. 24 أ ن شألحتشأنحنأهش؟ش
 إلةدنهشأدكنمشةحرتةرشأاهشأنحن ش إلةنهش لكنظهش   شغد رةنش ل ردمئش لزةلادرش لأ الدرش لرد شئ دن نش

 لكنظهش   شد ش للفه،ش أنمكرةنش لللأرش لرأنلار،شد ش ل ئيش ل يشكنهش إلةدنهش لم دنش   شدد شظدمفشالش
احلتشعلاه،شذ شأهش لللأرش لرأنلارشكنليشرحن شعلاهشأل نله،ش ررحاهش ل دمصشلاللق دنضشعلاده،ش كؤلدهش

ادهش ألةداهش  لةدؤة ه،شدمندرش   شالرظمش ل منرشلةرنلفدرش ل  ئد ،شدكنلديش ددنئش لمفدات،ش  للدز  شأداهش لت
لإةددنهشأهشارحددم ،ش الةلددهشفددرنيشأنددحن شأأادده،ش  لددلصشأعددالمشا اددتش لدد ،شدددنل  ل ش لرأنلدد شددد شة ئددفش
 راف،شحر شألهشانل ش ل فمشة ش إلةنهش   ،ش األرهشعل شكردن شندنحأه  ل لا رش ألةداه ،شادنشردملشةدنش

فتش ل  ل شالدرةدشةفد مئش إلةدنهش لم دنش   شد ش   ش لكرن ؟ش  ش  شأةمش ألةاهشل الرهشأ ل ش لةؤة ه؟شدل
ش ل يشمأةنشأفنمشعلاهشأرتهش ل ل شلرلةهش   شأةنشلاإ  شذلاهش  ئ ش لنم  شةنشأاهش أل  اه.ش

ذ هش  شاةكهش لق  شأهشزانمئش إلةنهش لم نش   شذل ش لأنمئشكنليشد شدرمئش لنم  شأاهش ألةداهش
ؤر ش إلةنهشذل ش لأنمئشد شأانهش نم هش لمفاتش   ش ـ ،شذ شلادشةهش لةرق  شأهشاش198ـش193  لةؤة هش 

ش لةرم فشأة ئ هش لللأ ش  لةرفتتشرةنةنشةهشأ  ش لأايش   ش.ششش
أةنشعهش ل اهشح م  شةفلدش إلةنهش لم نش   ،شدقتشأل ش   شةهش لرل يشأهشاح مشةهشح مش

حسن!، اح نر جمينا القنوم يا علتش لةنفة ،ش لرلهش لنشاقنتش لةفككاه،ش  ل  ئ رش آ ماه،شذ شئن شله:ش"ش
"شال ين ح روا عند دمحم بن الف نل، ويينرهم منن شنيعتنا، واح نر جناثليا النصنار ، ورأس الجنالوت
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دةمش لقد هشأهشالدنل  شعةدنشأدت شلةدهش"ش.شدفةرةدهشكلةدهشد دالشعدهش لزاتادرش  لةررزلدر،ش  دهشالشارلةد هشلةدنش
 ش لةفلددد،شدمحمشأددهش ل  دد ش لةنفددة ش.ش اةكددهش إلفددنمئشللدد اهشح ددم  ش لددش 25 اددتع  هش لحلددهشأددهشدمحم"ش

  لحلهشأهشدمحمش لرل يش شننح ش لت مش لر شلزلةنش إلةنهش    .ش ةهش لة نل اهش  لةفككاهشأإةنةرش لم نش
 ش د ش لد يشش 26    ش ةلةهشعةم شأهش    ،ش فن لاقش للندنمل،ش مأدش لفدنل ي،ش عأدتشهللاشأدهشلدلاةنه

هشأنللندشد ش ل ش لةفلدش .ش فنمارشم ةادرشأح دميشلاكلةةدنشأفنميش لم  ارشأؤلهشأ هش أئنهشلنالئش إلةن
  إلةنهشأل رشئ ةةن،ش مف شللتيشلنم ل شننح ش حرفنجش كالهشأنلللتار.ش

اأت شذهش ن  ش إلةنهش   ش لأنمئشكنهشلمان،ش لكلهشلهشاقرنمشلقنممشعل ش لةفدككاهش ل  ئ درشأد ش
 لتالاددرش  ل كماددرش لردد شم فدديشددد ش لدد ششفددة شحردد شأددنئ ش لددتانلني،ش  لدد ش أدد ئشةلددهش   شلددمتش لفددأةني

ش لرنم،شدؤ نميش لفت ش  لف ش  لةم مشأاهش للند.شش

 أحداث اليوم األول 
كددنهش لقنددتشةددهشزانمرددهش   ش دد شةلددنظمئشأنددحن ش الرفن ددنيش أوال : تعريننا اإلمننام بنفسننه :

كدنهش إلةدنهشارلدهش ل كمارشد ش لأنمئ،شل  شةهشآت  ش لةلنظمئشأهشارمفش لةرلنظم هشأر ةهش لأرض،ش لةنش
أةإالمشأم تشأهشارمدةهشأل لهش لفما ر،شدأرتش فرةنعةهشرحك شللنش لم  ار:ش"شدلةدنشركدنةل  ش لد شللم دنش   ش
 لنتئ،شدفلدشعلاةن،ش هشئن :ش للالهشعلاكهش محةرشهللاش أمكنره،ش  شرتم هشلهشأتأركهشأنللاله؟شدقدنل  :شال.ش

؟شئن ش:"شألنشعل شأهشة ل شأهشفر مشأهشدمحمشأهشعلد شأدهشدقن :شلرأةبهشأل لكه.شئنل  :شةهشأليشمحة شهللا
 لحلاهشأهشعل شأهشأأ شأنل ش   ش  أهشمل  شهللا،شنلايش لا هش ل فدمشدد شةلدفتشملد  شهللاشندل شهللاش

كردن شندنحأهشذلاده،ش  لرفدنمل شدد شك ادمشةدهشش–أردتشأهشندلالنشش–علاهش آلهشة ش  ل ش لةتالدر،ش أئمألد ش
ادهش لحدظشلده،ش  عتردهشأهشاندامشذلد شأنلرفد شأردتش د  ش لرندمشةدهش د  ش لاد ه،شأة مم،شدؤفميشعلاهشأةنشد

ش 27 لاكر شعلتيشف   شكرن شننحأهش ألنش  فشلهشأةنش عتره،ش الشح  ش الشئ ئشذالشأنهللش لرل ش لرظاهش"
لالحظشأهش إلةنهش   شأرتش لررمادفشأل لدهشافدامشذلد ش لفنلد ش العفدنزيش"شأد ش ألمضش"شددؤم تش

لاالشا نفشذل شأنئ ش ألتلرش لر شرتعهشأ لارهشلةلن ش إلةنةر،ش ئتش كر  شأغلد ش لح د مش   شأهشاقتةهشت
أة  ش لتلا شذ شئنل  شلهش   :ش"شدقنليش لفةنعر:شانش أهشمل  شهللاشةنشلماتشةد ش د  ش لدتلا شأم نلدنش كأدمشةلده،ش

الشرلندمد   شددنل شذلةدنشش أليشعلتلنش لننتقش لق  ،شدقنة  شلالنمد  ش".شلكلهش   شأأ شعلاةهش ئن شلةه:ش"
فةرركهشلرلؤل  شعةنشفبرهشةهشآ نمش للأ ئش عالةنيش إلةنةرش لر شالشرفت لةنشذالشعلدتلنشأ د ش لأادي،شدةلةد  ش

دةلنشلفتشرةازش إلةنهش   شأةلةفهش لرلة شد ش لةلنظمئ،شةةنشاتل شعل شأ لارهشلإةنةر،شدحاهشش 28 ةلنبلكه"ش
شفنزار،شمدضش لنم دةهش أل شةلةهشذهشالؤل مشعةنشأت شلةه. كر  ش لح  مشأتاللرش"شأ ش ألمضش الع
 دد شةددهش لةفددككاهشأإةنةددرش إلةددنهش لم ددنش   ،شدنأرددتأش إلةددنهش ثانيننا : مننناظرة عمننرو بننن هنن اب.

 لةلنظمئشةره،شرنمكنشلدهشأهشاأدتأش لحد  م،شدقدن شعةدم شأدهش د   :شذهشدمحمشأدهش ل  د ش لةنفدة ش كدمشعلد ش
 لم ن   :ش ةنشرل ؟شئن :ش  أملنشعل ش ل شررلهشك شةنش لزلهشهللاشررنل ،ش  ل شأفانمشالشرقألةنش لقل  .شدقن ش

ررمفشك شللنهش ل ر.شدقن ش لم ن   :شنتقشدمحمشأهش ل   ش،دنلنشأ أمرهشأد ل ش،شدةلةد  شدنلدؤل  ش.شئدن :ش
دنلددنشل رأدددم شئأددد شفددد مشأنألللدددهش  لل دددني،ش  ددد  شم ةددد ش  ددد  ش لدددتي،ش  ددد  شدنملددد ،ش  ددد  شرمكددد ،ش

ه.شئن :شدلاركلة  شأةنشأحأ  ،ش أفا شك ش  حتشةلةهشأللدنلهش ل ردهشذهشفدنمشهللا.شدلدؤ شكد ش  حدتشدؤح ملن 
ةلةهشةلؤلرشأللنلهش ل رهشدؤفنأةهشأؤلللرةهش ل نرةه،شدرحامش للندش ررفأ  ،شدنئم  شفةارنشأؤلهشأدنحشةدلةهش

ش.ش 29 أل نرةهش
علد ش لدمغهشةةدنشمآمشةدهشئدتم يشش اظةمشأهش لحلتش  لحقتشأعةانش أهش    شعهش إل عنهشللحقاقر،

 إلةنهشد شةرمدرش لل ني،ش   شأةمشةرفزشد ش ل ش ل ئي،شالشلاةنشأهش إلةنهشلهشاررلة شعل شادتشألدرن ،ش لدهش
ألندمشلرل ش لألت هشحر شاررلهشل نرةن.شعلت نشر فدهش إلةدنهش لم دنش   شلدهش رلأدؤشلدهشأ ال درشأةد مشلدرق شلده:ش

 ش  مش ألانهشأ يشمحه؟ش  ل نلارشألهشلانن شأأنممشأرتشأانه،ش  ل نل درش أل ل شذلهشلاأرل شأرتش ةلرشأانهشد
شألهشلاحلفشاةالنشكن أرشدانن شأنلأمصش.شش
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كنهشدمحمشأهش ل   ش لةنفة شفن ت شعل ش ل ،ش ئتشفةتشرحقدقشرلأدإ يش إلةدنهشكلةدن،شذ شئدن :شردنهلل ش
 هللاشلقدتشعلةديشدد ش ل ئديش لد يششلقتشلز ش ل شكلهشأنأهش    ،شدقا شله:شنتقش لم نش   شأهشك  ؟شئدن :

شش 30   أمل شأهش لهشكنبهش لكلل شكليشأرفلت"ش
لالحظشذهشأ  شةهشرنتلشللإ  ش إلةنهش   ش ةلنظمرهش  شمأدش لة نل اهش لةتع ش ش أهش    ش ش

 ل يشأاَهشلللندشةاز يش إلةنهش لم نش   ش لر شش–دمحمشأهش ل   شش– ل يشألكمشةنشأتل شأهشت عارش إلةنه   ش
 لرهشت هشغاممشلةلن ش إلةنةر،ش ةلةنش لرلهش إللة شأنل ا ،ش ةرمدرهشأنأللللرش  لل نيشكندر،ش ئتشنتقشأ

 إلةنهش   ش ل ،ش أ أرهشعةلانشلةهش عردمضشعلادهشةدهش دال شذأدم زمش   شلقتم ردهش ل اأادرش لرد شرةادزمشعدهش
أن نشحلنشرقنمهش رحنكهشأدهشغاممشةهش ألتعانم،ش زعةنمش ل مق،ش  لأ  بف،ش أة  شل يشألظنمش ألةر،ش أع

  مش لرانم ي،ش رةازشأاهش لحقش أنلأنأ شأةنش ةرلكرهشةهشةقناادشةلرلةةرشةهشةفن تشة امئشكنهشئتشحققةدنش
 إلةنهش   شد شةحن لرشةلهشإللقنأش لحامئش ل كمارش للنبتئشد ش  مش لةتئ.ش اةكهشرل اصشلفنأش إلةنهشعلاهش

:شذ أنممش   شأأرضش ل اأانيش لر شالشاةكهشلإللنهش لردنتيش لرلدهش للالهشد ش   ش الرفنمشد ش لأنمئ،شأ ال
أةن،شكةنشحت شة ش أهش    ،ش ةنش  أمشأهش إلةنهش   شئتشرحققشكلهشأرتشأانهشئلالر.ش نلان:شةهشئتم يش إلةنهش
ش   ش ل نمئرشللرنتئش لر شةازرهشعهشغاممشركلةهشأرتئشل نيشةدهشغادمشأهشاررلةةدنشأدنلأمقش لأأارادرشللدررله،
 ذلةنشأنإللةدنه،ش دد ش د  شرأنلرلدنشةفة عدرشفد   ت،شكةدنشدد شأعدالم،ش كةدنشلداؤر شدد شأدنئ شر نندا ش د مش
 لزانمئ.ش اظةمشأهش لةننتمشلهشرلق شذلالنشك شةنشت مشةهشحد  مشةد ش لةفدككاهشأإةنةدرش إلةدنهش لم دنش   ش

ش  كر   شألة  جش أهش    ش.ش
أهشأنددحن ش لددتانلنيش أل ددملش لددر ل  شرددت  مشاظةددمش .(11)ثالثننا: مننناظرة اإلمننام )ع( والجنناثليا

 ل   ش للانل شأ مش لنم  شأاهش ألةاهش  لةؤة ه،شدرحمك  ش لفأ  شاتع هشلدتالةهشلد  شكدنهشةدهش دةهش
ةددهشتعددن هش إلةددنهش لم ددنش   شللةلددنظمئشزعدداهش للنددنملش ش لفددن لاقش ،شذ شئددن شلددهش إلةددنهش   :ش دد شت ش

لهش؟شئن :شل شت ش إللفا شعل ش ل شةنشفحتلنم.شدقن ش   :ش  أملد ش إللفا شعل شلأ ئشدمحمشنل شهللاشعلاهش آ
أنللكررش لر شلكهشد ش لل مش ل نل .شدقن ش لفن لاق:ش لهشةهشألةنمشهللاشرردنل ،شالشافد زشللدنشأهشلظةدمم.شئدن ش
ش   :شدنهشئممر ش لهش لهشدمحمشنل شهللاشعلاهش آله،ش  كمم،ش  ئمشعال شأه،ش  لهشأفمشألد شذلدم با شأددمحم،
أرقمشأهش الشرلكدمم؟شئدن ش لفدن لاق:شذهشدرلديشأئدمميشأده،شددنل شالشأمتش إللفاد ش الشأفحدتم.شئدن ش لفدن لاق:ش
ن ه.شئن :شالشأن هشذالشأةنش ند هشهللاشرردنل ،ش د شندنح ش للنئدرش  لرندنش  لكلدنم،ش للأد ش لد يشافت لدهش

م،ش اح شلةهش لأاأني،ش احمهشةكر أنشعلت هشد ش لر م ئش  إللفا ،شاؤةم هشأنلةرم ف،ش الةن هشعهش لةلك
،شاةددتيشذلدد ش لأماددقش ألد دد ،ش 32 علدداةهش ل أنبدد ،ش ا دد شعددلةهشذنددم هش  ألغددال ش لردد شكنلدديشعلدداةه

  لةلةنجش العت ،ش  لنم أش الئ ه.شلؤلر شأنهللشانشفن لاق ش،شأحقشعال شم  شهللاش كلةرده،ش د شرفدتش د مش
 علدهش لدهشذهشفحدتش إللفاد شك دم،شدقدن :شلرده،ش د مش لن رشد ش إللفا شلة  ش للأد ؟شددنأمقش لفدن لاقشةلادن،ش

 لن رشد ش إللفا ،ش ئتش كمشعال ش   ش للأ ،ش لهشانحشعلتش للننملش لدهشندنحأكه.شدقدن ش   :شأةدنشذ  ش
لهشرك مشأفح تش إللفاد ،ش أئدمميشأةدنشدادهشةدهشند رشدمحم،شد د شعلد ش للد مش ل دنل ،شددنل شأ فدت ش كدمم،ش

شحلهش  لحلاه.ش  كمش نار،ش  كمش ألره،ش  كمش ل
دلةنشلة ش لفن لاقش مأدش لفنل يشعلةنشذلهش   شعنلهشأنلر م ئش  إللفا ش  لزأ م،شدقنال:ش هللا،شلقتش
أردد شأةددنشالشاةكللددنشمتم،ش الشتدردده،شذالشأفحدد تش لردد م ئش  إللفادد ش  لزأدد م،ش ئددتشأفددمشأددهشة لدد ش عالدد ش

 لدةهشدمحمشددالشافد زشللدنشأهشلقدمشلكدهشلأ رده،شفةارن.شدقنال:ش لكهشلهشارقممشعلتلنشندحرش لدهشدمحمش د  ،ش أةدنش
 لحهشفنك هش لهشدمحمكهشأ شغامم.شدقن ش   :ش حرففرهشأنلف ،شدة شأرد شهللاشئأد شأ شأردتشةدهش لدتشآتهشذلد ش
ا ةلنش   شلأانش لةهشدمحم؟شأ شرفت لهشد شف مشةدهش لكرد ش لرد ش لزلةدنشهللاشرردنل شعلد شفةاد ش أللأادنمشغادمش

 ئنل  :شالشافد زشللدنشأهشلقدمشلكدهشأدنهشدمحم ش لدهشدمحمكده،شاللدنشذهشأئمملدنشلكدهشأددمحمششدمحم؟شدؤحفة  شعهشف  أه،
  ناهش  ألرهش  ألاهشعل شةنش كمره،شأت لرة لنشد ش إللالهشكم ن.شدقن ش   :شأليشانشفن لاق شآةهشد ش ةرش

هش د  ش للأد ش لد يشهللا،ش  ةرشمل لهشالشالنل شةلنشف مشركممشةةدنشر نددهش رحد مم.شئدن :شدؤةدنشذ  شآةلرلد شددؤ
 لةهش دمحم ش    ش ل ن ش ل يش لةهش علد  ،ش  د مش لألديش لرد ش لدةةنش دنأةدر ،ش  د  هش للدأأنهش للد  هش
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 لةةةن  لحلهش  لحلاه شد ش لر م ئش  إللفا ش  لزأ م.شدقن ش   :شدة  ش ل يش كمرهشد ش لر م ئش  إللفا ش
 ل ند ،ش  د مش لألدي،ش  د  هش للدأأاه،شندتقش  لزأ مشةهش لدهش د  ش للأد شندل شهللاشعلادهش آلده،ش  د  ش

ش. 33  عت ،شأهشك  ش ز م؟شئن :شنتقش عت ،ش ةنشئن شهللاشذالش لحق
االحظشأهش إلةنهش   شلهشاحرجشعلداةهشأدنلقمآه،ش الشأدؤئ   ش للأد شدمحمشندل شهللاشعلادهش آلده،ش ذلةدنش

تاةهشعل شندتقشةدتع ش إلةدنهش حرجشعلاةهشةهشكرأةهش لةقتلرش لر م ئش  إللفا .ش د ش ل شتاللرش   حرشل
   شألهشةنشأ أمشأهشأنلللأرشلةهشات  شد شأن ش إلعفنز.ش لالحظش لرز هش إلةنهش   شأآت  ش لةلدنظمئ،شةدهش

شحا ش لرتمجشد ش لح  م،ش عتهشرةتاتش لةقنأ شلك لةهشأئلارشةهش ةهش لت لرش إللالةار.شش
 إلةدنهش   شذئدم مشفدن لاقش للندنمل،شأدتأششأردتشأهشأ د  .(34)رابعا: مناظرة اإلمام )ع( منا رأس الجنالوت

ح  ممش ةلنظمرهشة شزعاهش لاة تشمأدش لفنل ي،ش ئدتش كدميشللدنش لةندنتمشفنلأدنشةدهش د مش لةلدنظمئ،شذ ش
ئن شلهش   :ش لة ش آلهشانشمأدش لفنل يش لل مش أل  شةهشزأ مشت  ت.شئن :ش ني،شأدنم شهللاشعلاد ش علد ش

هش لزأدد م،شحردد ش لرةدد شذلدد شش كددمشدمحمش علدد ش دنأةددرش  لحلددهش لددت .شدقددمأش إلةددنهش   ش للدد مش أل  شةدد
  لحلاهشعلاةهش للاله،شدقن :شلؤلر شانشمأدش لفنل ي شأحدقشهللا،ش د  شدد شزأد مشت  ت؟ش لد شةلد ش ألةدنهش
  ل ةرش  لرةتشةنشئتشأعأايش لفن لاق.شدقن شمأدش لفدنل ي:شلرده،ش د  شأرالدهشأل اردهشدد ش لزأد مشأؤلدةنبةه.ش

 لرفمش آلانيش لر ش لزلةنشهللاشررنل شعل شة ل شأهشعةم هشد ش لر م ئ،ش  شرفتشن رشدمحمشئن ش   :شدأحقش
 عل ش دنأةرش  لحلهش  لحلاهشد ش لر م ئشةلل أاهشذل ش لرت ش  ل  د ؟شئدن :شلرده،ش ةدهشفحدت نشكدنهش

يشةررفأدنشكندم شأمأهش ألأانبه.شدقن ش لم نش   :شد  ش آلهشعلّ شل مشك  شةهش لرد م ئ.شدأةديشمأدش لفدنل 
ةهشرال رهش أانلهش دننحرشللنلهشحر شذ  شألغش كمشدمحمشنل شهللاشعلاهش آله.شئن شمأدش لفنل ي:شلرهش ش   ش
 حةتش ذالانش دأاهش فأمش فأام،ش ر لاممشأنلرمأارشدمحمش عل ش دنأةدرش  لحلدهش  لحلداهشعلداةهش للداله.ش

:ش هللاشادنشأدهشدمحم،شلد الشش-ةنشدمغشةدهشرال ردهلش–درالش إلةنهش لم نش لل مشذل ششرةنةه،شدقن شمأدش لفنل يش
 لمبنلرش لر شحنليشل شعل شفةا ش لاة ت.شآلةليشأؤحةت،ش  رأريشأةم ،شد شهللاش ل يش لز ش لر م ئشعل ش
ة ل ،ش  لزأ مشعل شت  ت،شةنشمأايش ئمأش لر م ئش  إللفا ش  لزأ مشةل ،ش الشمأايشأحلهشأانلنش ر لام ش

ش.ش 35  دننحرشلة مش لكر شةل 
االحظشأهش إلةنهش لم نش   ش لر تهشئنعتئش  ةهشدة شأتال   ،شدقتشلدنظم هشةدهشكردأةهش لةقتلدر،ش
 أئم  شأ ف تشألةنمشأبةرش لةتلشد شةإل دنرةهش لةت لدرشأل دنرةهش لرأمادرشأ ش للدمانلارش.شذ هشدد ش د  ش لاد هش

 .ش شزعاهش لاةد تش شمأدششلنظمش إلةنهشفةنيش ال :ش لةفككاهشأإةنةرهش   .ش زعاهش للننملش ش لفن لاق
 لفنل يش ش.ش لهشاز ش إلةنهش لم نش   شةرةهشد ش ل ش لا هشذل ش ئيش لز   ،شدقن شلةهشحاهشح مش ئيش
 لز   :ش"شألنشأنل ش،ش أنامشذل ش لةتالرشلل عتش ل يش عتيشأهش  ل ش لةتالرشلاكر شف   شكرنأه،ش أع تش

تشهللاشأهشللاةنه،ش أئنه،ش رقتهش لم دنش   شدندل شأنللدندش.ئن :شدؤ هشعأ 36 ذلاكهشأكمئشذهشفنمشهللاشررنل "
ش 37    فش لقم مئش،ش مك شرةنهش لللر،ش  لنمف.شدلةنشكنهشةهش ل تشعنتشذل ششةفللهش ل ش"

لالحظشذهش إلةنهشش   شأل شح  مشغادمش لةلدلةاهشدد ش د  ش لةفلددشكفدن لاقش للندنملش مأدش
 شلة  فةرشرانمش اللحم فشد ش لدتانلنيش أل دملشأردتش لفنل يش لاة تي،ش  ل شذلةنشكنهش ةهش أ  رهش  

أهشأألقيش لللأرشد ش ل ش لرنمش لحمارشألنحن ش  مش لتانلنيشللرم اجشلرقنبت هش أدكنم ه،شدلنعتش ل ش
عل ش زتانتش لر رمش ل كميش ل يشعنفشأنللندشدنف لةه.شدكنليش  مش لةلنظمئشةرةدهش أد ئشعةلادرشلردالجش

ةنهش   شئتم رهش لرلةارش لرنلارش،ش  أالعهش ل  ل شعل شة رلفش ل قندني،ش  لرلهش،شذ ش أمزش إلف   ش اللحم 
 إللة ش ل يشاةازمشك ما شلللأ ش آأنبدهش لأدن ماهش   ش،شدكدنهش لد شةةدنشاإادتشأ لاردهشلإةنةدرش ادمتشفدأهش

ش لةلحمداهش  ل  ئ ر.ش
 شةدمألش ةلدة شةدهش هشلفتمش   شا أيشعةلانشئتمرهش العفنزارشأتاللرش"شأ ش ألمضش"شلده،ش علد

ش لفةا ش ل اهشح م  ش ل ش لةفلد،شدا نتمشأرتش لز   شلار تشذل ش لأنمئشد ش لا هش ل نل ش.ش
ش
ش
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 أحداث اليوم الثاني:
د ش لا هش ل نل شكنهش  رأنمشئدتم يش إلةدنهش   شدد شةرمددرش لل دني،ش لرد شرردتشةدهشلدةنيش إلةدنه،ش

ش رة  ش ل شأـ:
فدد مشلإةددنهش   شأفنماددرشم ةاددر،ش اظةددمشأهش دد مش لفنماددرشدقددتششأوال: معر تننه بالل ننة الروميننة:

ننحأرش قندرشعنلار،شذ شأرتشأهشكلةةنش   شأل رةن،شآةليشأه،ش هشئن شلةنش إلةنهشأل رةن:شانش ةرشهللا شأاةدنشأحد ش
ذلا :شدمحمشأ شعال ؟شدقنلي:شكنهشداةنشة  شعال شأح شذل ،شحداهشلدهشأكدهش عدمفشدمحم ،شدؤةدنشأهشعمدديش

 آلهشأح شذلد شةدهشعالد ،ش ةدهشكد شلأد .شدقدن شلةدنش لفدن لاق:شددإ  شكلديشت لديشدد شتادهشدمحم،ششدمحم ،شددمحم
درأ  اهشعالد ؟شئنلدي:شةردن شهللا شأد شأحد شعالد ش أإةدهشأده،ش لكدهشدمحم شأحد شذلد .شدقدن ش لم دنش   ش

ن لاقش لد شللفن لاق:شدلمشللفةنعرشةنشركلةيشأهش لفنمار،ش ةنشئليشأليشلةن،ش ةنشذفنأر شأه.شد لدمشلةدهش لفد
شكلهش.ش

:شأهش لفن لاقشد شةحن لرشةلهشذدفن شفةد تش إلةدنهش   ،شفدنممشثانيا : معر ته )ع( بالل ة السندية 
أمف شللتيشاظةمشألهشعل شتم ارش ةرمدرشأنلحكةر،ش   شاررلقش للنم لار،شدقن شلإةدنه:شادنش أدهشدمحم ش دنش

قدن ش إلةدنهش   شعلد ش ل د م:ش ح دمم.ش لنشمف شللتي،ش   شلنم ل شننح ش حرفنجش كالهشأنلللتار.شد
دنح مم،ش ت  شةرهش إلةنهشد شفت  ش حفدنجشأل ردهشحد  ش لتانلدرش للندم لار،شحرد ش لرةد ش ألةدمشأإلدالهش

ش لللتيشئنبالشأنلللتار:ش أأ ش أأ ش أألر،شدقن ش إلةنهش لم نش   :شئتش حتشهللاشررنل ششأنلللتار.ش
أيشهللاش  الأهش م  ش لقتد،شذ شلفدتش إلةدنهش   شالرقد شاظةمشأهش   ش لللتيشةهش لقنبلاهشأنلر لا ش

ةرهشأرتش ل شللةلنظمئشح  شلأ شهللاشعال شأهشةدماه،شدلدهشادز شاتمفدهشةدهشحدن شذلد ششحدن ،شذلد شذهشئدن ش
أنلللتار:ش فةتشأهشالش لهشذالشهللا،ش  فةتشأهشدمحم شمل  شهللا.ش هشمد شةلأقدرشكنلديشعلاده،شدظةدمشةدهشرحرةدنش

ن :ش ئأرهشأليشأات شانش أهشمل  شهللا.شدتعنش لم دنش   شألدكاهشدقأرده،ش دهشئدن شلددمحمشزلنمشد ش لأه،شدق
شأهش ل   ش لةنفة :ش  ش لللتيشذل شش لحةنه،ش أةمم،ش  كله،ش عانله،ش  حةلةهشفةارنشذل ش لةتالر.

دلةنشدمغش إلةنهش لم نش   شةهشة نأأرش لق ه،شئن :ش آلهشنحشعلتكهشةنشكنهشدمحمشأهش ل   شالق ش
علاكهشةل .شدقنل  :شلرهش هللا شئتشأنهشللنشةل شد قش ل شأ رندنشة نع ر،ش ئتش كمشللدنشدمحمشأدهش ل  د ش لد ش

 أة  شاك هش إلةنهش   شئتششش 38 رُحة شذل شش م لنه.شدقن شنتقشدمحم،شذالشأل ش حة شةكمةنشةرظةنشةأفالش"
لؤل لهشعهشئ ارشحةلهشذلد شش م لدنهش  أيشأحقارهش ّنتقشةنشأتل شأهشت عارهشدمحمشأهش ل   ،ش لفتشألةهشا

أؤةمش لةؤة هش لر شررتشد شحالةنشةهش لة اأني،شداإكتش إلةنهش   ش ل ،ش   شلأ ش لزانمئش ل نلارشللأندمئش
مش.ش شكةنشلاؤر شأانلهشالحقن

"شئددن شدمحمشأددهش ل  دد :شدفددةتشلددهش لفةنعددرشأنإلةنةددر،ش أددنيشعلددتلنشرلدد ش للالددر،شدلةددنشأنددأحش ت ش
أةنشأم تش ة  ،شدرأررهشأفارهشحر شذ  شنملنشد ش لأش لأمادر،شعدت شعدهش لأمادق،ش لفةنعر،ش أ ننل ش

دنددل شأمأدد شمكرددني،ش ددهشئددن :شاددنشدمحم ش لنددمفشددد شح ددظشهللا،شد ةددضشأمددد ،شد ة ددره،ش ددهشئددن :ش دددرحش
عالا ،شد رحرةن،شدإ  شألدنشأأدن شةلزلد شأنلأندمئ،ش لدهشأمش لم دنش   ،شئدن :ش حةلديش للدلتيش عانلدهشذلد شش

ش 39 د ش ئيش لة لهش"ش لةتالر
:ش"ش ئدتشفدن تشش 40 اظةمشأهش إلةنهشحققشلرنبجش نةرشذ شآةهشأهشأنب رشةهش لفدارر،شاقد  ش ألفدرمي

أر ةهشةهشأأ ش لحلهشأة م شدقأ شعلاهشأنإلةنةر،ش نتئيشدمئرشةلةهشأرتش ل شم  انيشأنحنأهشدقأل  دنش
شدمفريشذل ش لق  شأإةنةره".

 الزيارة الثانية
 أسباب الزيارة 

تشلةنارش لنم  ش لرأنل شـش لرأنل ،ش لةرة  شأنم  ش أل  اهش ألةداهش  لةدؤة هشعلد ش للدلأر،شأر
أقر ش ألةاه،ش ر متش لةؤة هشأنلللأر،ش لرةأديش لدأالتش إللدالةارشأدنل  م ي،شالشلداةنشدد ش لدأالتش لرد شكنلديش

 ي،شلكددهشلددأرضش لف نددانيش لرل اددرشت مشددد ش دد مش ل دد مشه ن ددررشلألةدداهشحلدد شرقلدداهش لمفددات،ش كددن
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 لةؤة هشرةكهشةهشذ ةنت نشفةارن.ش اظةمشأهش لةؤة هش لر م شةهشعتهش لدر ال ش إلةدنهش لم دنشللظدمفش
اةدمشأددهش لرأنلدا ه،ش ارلددهش  مرده،ش الددقأشت لدرةه،ش مأةدنشأتم شحقاقددرش إلةدنهش ةكنلرددهشدد شل دد دششي لد 

هشةدهشأعداهش للدندشأتع ردهش للند،ش أت د شةهش  رهش لل ل ش لةرقل ،ش حلدتمشلإةدنهشأم تشأهشالدقأش إلةدن
لر ل شةلن ش ل الدر،ش ئتشد فاش لةؤة هشأمدضش إلةنهشلد ل شمد دنشئنأردن،شدردمضشعلادهش الادرش لرةدتش
دمد ةنش إلةنهشأا ن،شدقنةيشئنبةرش لةؤة ه،ش  تتش إلةنهشأنلقر ،ش كنهش إلةنهشةتمكنشرةنةنشلل  انش لةؤة ه،ش

اللةةنشألعت مشأ  شأاره.ش لحهش لنشللدلنشأندتتشةلنئفدرش ل يشئر شأ نمشةهشأف ش لللأر،شدكافشا مأشأةنش 
ئ دن نش إلةدنهشدد ش لأندمئ،شش عمضش لةؤة هشل الارش لرةتشعلد ش إلةدنه،ش ذلةدنشلرلدن  ش ل ردمئش لزةلادرش لرد

ش لر ش فرمأش لةؤة هشأهشاللكةنش إلةنهش   شد شأماقهشذل ش م لنه.ششرأللةنشكنليش لةحأ
   شاتع مشللقت هشذلد ش م لدنه،ش ئدتشمددضش إلةدنهش   شدد ششدقتشكر ش لةؤة هشذل ش إلةنهش لم ن

ةكنرأرهش  إللحن شعلاه،شحر شعلهش إلةنهش   ش لدهشش أنتئش ألةم،ش  عر شأرل شك امئ،شلكهش لةؤة هش لرةمشد
ذ شأمل ش لةؤة هش دت شملةانشالنأحن ش إلةنهش   ،ش ئتشش 41 الشاكفشعله،شدنلرفن شللل مشذل ش م لنه

:ش 42 رجنال بنن أبني ال نحا :شاألولداةهش هش   ش ل دت،ش داةهشرمألهشأداهشف نداراه:شرأناليش لم  انيش
أكتيشأرضش لم  انيشذهش لةؤة هشكلفشمفنمشأهشأأ ش ل حن شأةةةرشحة ش إلةنهشعل شأهشة ل ش لم نش

:ش"ش كدنهش لةدؤة هش فد صش 44   ألفدرميش 43    شذل ش م لنه،ش لهشر كمشةرهشأحت م،شدقدتش كدمش للد أ ر 
علد ششهل شأهشة ل شعلاهش للاله،ش   شأ م لنهشةد شمفدنمشأدهشأأد ش ل دحن شدد شآ دمشلدلرشةدنبراذلاهشع

ظةمش لأنمئش دنمد"ش،ش م لش لارق أ :"ش كنهشمل لهشذلادهشمفدنمشأدهشأأد ش ل دحن شئم أدرش ل  د شأدهش
،ش  كمش لنت ق:"ش كنهشعل شأهشة ل ش لم نشعلاهش للالهش متشعل ش لةؤة هش  د شأ م لدنهش 45 لة "
،ش دد شم  ادرش نلادرشألدلتمشعده"شش 46 ةنبراهشعل شأماقش لأنمئشدؤمل شة شمفنمشأدهشأأد ش ل دحن "للرش

ش 47 مفنمشأهشأأ ش ل حن شاق  :شأر ل ش لةؤة هشد ش ف نصشعل شأهشة ل شعلاهش للالهشةهش لةتالر..."ش
مفنمشأهشأأ ش لق ش ل  أ شعهش لحنكهش للالنأ ميش:"ش متش لم  شلالنأ مشللرشةبراه،شأر شذلاهش لةؤة هش

.شداةنش كمشآ م هشأهشمفنمشكنهشةرهشف صشآ مشش 48 ش ل حن ،شإلف ننهشةهش لةتالرشذل شش لأنمئ..."
،شدقتشم لش لأأميش:"ش فهش لةؤة هشمفنمشأهشأأ ش ل حن ش دملندش ل نتهشش 49  شدملندش ل نتهش " اتع 
 .شش 51 ،ش د شم  ارشذهش ل يشم دقهشف صشاتع ش"شانلمش ل نتهش"ش ش50 ...ش ش"

:ش لن شةهشم لشأنهش لةكلفشأة مش لةةةرشذلةنشكدنهشعالد شأدهشالثاني: عيسى بن يزيد الجلودب  
ش.شش 53 كةنشد شم  ارش لة اتش:"ش كنهش لةر ل شألف ننةهش لةرم فشأنلفل تيش"ش 52 ازاتش لفل تي

شش-أرتش لررم ضش  مش لم  انيشاةكللنشرلفا شأ ررشةالحظنيش:
أأ ش ل حن شأةةةرش ف نصش إلةنهش   شةدهش لةتالدرشذلد شةدم شالشذفدكن ششـشذهشركلافش لةؤة هشمفنمشأه1

داه،شدلحهشلفدتشرندماحنشةدهشمفدنمشل لدهشأةد  ش لركلادف،ش ةدهش دهشددنهش غلد ش لم  ادنيشأفدنميشلةم دقردهش
لإةنهش لم نش   ،ش أةنش لم  ارش لر شأفنميشذل شك لهشئتش لرلهش لةةةدرشةدهش لفلد تيشدد ش شددنمد شدةد ش

ن ش لم  انيشأعالم،ش ةهش هشدنهش لدن شم  ادنيشأكدتيش ند  شمفدنمشأدهشأأد ش ل دحن شذلد شةل متئشد شئأ
.شأةدنشعدهشةم دقدرشأفد نصش 55 أ ش  لهشم دقش إلةنهش   شةهش لةتالرشذلد ششةدم "ش 54  ـشش200 لةتالرشللرش

نلدمشآ ماهشلمفنمشد ش  مش لمحلرشدالشذفكن شداه،شل  مشكنهش د  ش لد يشم دقدهش لةدتع شدملدندش ل دنتهشأ شا
 ل نتهش ل  مشكنلنشف صش  حتشحت شرنحافشد ش اللهشأ شكنلنشف ناه.ش  ل يشاةكهشئ له:شذهش لمفنمش
كنهش لةكلفش أل  شأة مش لةةةر،ش اأت شذلةنش ئرنميشعل شذفد نصش إلةدنهش لم دنش   شدد شأدنتئش ألةدم،ش

مشآ  ماهشةهش لرل ااهشأ ش لكهشاأت شأهش لن شأة مش لرفتيشالحقنش لر فأيشأهشام دقش إلةنهش   شأف ننن
شغام ه.ش

 نلان:شأةنشعهشم  ارش لة اتش لر شأدمتيش لفل تيشأة مش لةةةر،شدقتش لرأرتش حتش لأنح اهش ل شأق له"ش
ذهش لفل تيشكنهشةدهشئد  تش لمفداتش كدنهشعدت  شلإةدنهش لم دنش   ،شدلدادشةدهش لحكةدرشأهشاأر دهش لةدؤة هش

شش 56 الف نصش إلةنهشش   ش"
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لرشأ الدر،ش دد شظد شظدم فشحلنلدرشفدت ش  أادمئشرلدر ف ش فد تشئد ئشد ش ل  ئ شذهش ك  شمح
علكمارشرحة شئندلرش إلةنهش   ش امألةنشئنبتشةرم فشكرال ش لفل تيشالشلاةنشأهش  مش لقندلرشئدتش دةيش

أدنل م جشش–أحلد شحكدهش لت لدرشش–ذل شفنل شف صش إلةنهش لم نش   شةفة عرشةهش لرل ااهش لةرةةداهش
م يش لر ش تتيشعمشش لةؤة ه،شدحميشأةهش لرأن شذهشا ةتش  مش ل  م يشأهشعل ش لأنعر،ش ذعالهش ل  

رلددنأشأددهشةةةددرشنددرأرشكةةةددرشلقلةددهشعأددمشةلددنأقشلددن لرش حلنلددرشحردد ش ندد لةهشذلدد شةددم شحادد شةقددمش
ش لةؤة ه.

اأت شأهش للن صشئتش ر قيشعل شذهشئندلرش إلةنهش   ش لألقيش  مسيرة اإلمام  )عليه السمم( إلى  مرو :
تالر،ش ئتشكنهشأمدقرشةفة عرشةهش لرل ااهشكةنشةمشألن،ش اظةمشألهشكنليشللةؤة هشر فاةنيش ننرشةهش لة

شداةنشاررلقشأةلامش إلةنهش   شررل صشأنآلر :
 ئهش،ش   شعل شأمادقش لأندمئش  أل د  زشش 57 ـشكر ش لةؤة هشلإةنهش   :"شالشرؤ  شعل شأماقش لفأ ش1

ةدؤة ه:"شالشرؤ د شعلد شأمادقش لك ددرش ئدهش،شدحةد شعلد ش.ش دد شم  ادرشأهش لد يشكرأدهش لش 58  دنمد"
ش ش59 أماقش لأنمئ،ش  أل   ز،ش دنمدشحر ش  د شةم ش"

ـش م لشمفدنمشأدهشأأد ش ل دحن شذهش لةددؤة ه:"شأةملد شأهشآ د شأدهشعلد شأمادقش لأندمئ،ش  أل دد  ز،شش2
ش 60 أدهشعلاده" دنمدش الشآ  شأهشعل شأماقشئه،ش أةمل شأهشأح ظهشأل ل شأنللا ش  للةنم،شحر شأئتهش

،ش د شم  ارش:"شذهش لةؤة هشأةمش لمفنمشأهشأأ ش ل حن شأهشالشاةمشأنإلةنهشعلد شأمادقش لك ددرشلدبالش
شش 61 ا ررهشأهشأ لةنش..."ش

  لأم ميشالشد ش لرةم ه،شلبالشام مش للدندشش 62 ـش ةهشر فاةنيش لةؤة هشأهشاك هش لةلامشد ش"ش لة ن زش3
ششش 63 دامغأ  شداهش..."ش
 لةؤة هش ئر يشأهشالشاةمش إلةنهش   شأةلنأقشةحتتئش  ش"شئهش"ش ش"ش لك درش"ش ش"ششذ هشر فاةني

أهش   ش لةلد شةدمتمشذلد شأهش لةلدنأقش لةد ك مئشأعدالمشذلةدنشكنلديشةدهشش 64  لفأ ش"ش،ش ئتشعل ش لةنزلتم ل 
اده"ش،شةم كزش لرفا ش لر ش غل شأ لةنشةهش لةد  لاهشأل د ش لأاديش   ش،ش"شد دنفشرد  زم ه،ش  فرةدنعةهشعل

:"ش ةدهش لأأارد ش لدهشذ  ش فردنزشعلاةةدنشدشاقندتش لك ددرش ئدهش ش،شدلد فشاقنأد شش 65  اقد  ش لفدايش لقمفد 
أةزاتشةهش لح ن ئش  لركماه،ش ألةمش ل يشارززشةمكزش إلةنهش   ش افك ش ل ش أم شعل ش لت لرش لرأنلار،ش

ةنلادرش لةد ل،شكةدنشكنلديشردتاهشأةنشةم مش إلةدنهشعلد ش ش لأندمئش شددالشةكلد شدادهشلإةدنهشأللةدنشكنلديشع 
أددنل المشللرأنلددااه،شش  دد  ش إلفددم مشاكفددفشعددهشزاددفش أددرش لةددؤة هشددد ش لر لدد شعددهش لحكددهش ذمفنعددهش

شللرل ااهش"ش.
 ا نفشلةنش كمشد شأعالم:شأهش لظمفش للانل ش لحلندش ل يشكنليشررافهشرل ش لةلدنأقشعقاد ش

ذ ةنت ن،شذالشذهشآ نم نشالشرز  شد شل  دشأ لةنشش  م يش لرل ااهشداةنش عل ش لمغهشةهشلفن ش لرأنلااهشد 
الشلاةنش"ش لك ددرش"،ش ئدتشةدمشدد شأعدالمشرؤكادتش لةدؤة هشعلاةدنشكةدنشندمحيشش 66 الشلاةنش  هش لرةتشئما 

ذحتلش لم  انيشدد شعلدرش لد ش"شلدبالشا ردرهشأدهشأ لةدنش"ش،ش لمأةدنشكدنهشللقلد ئش لرد شف أةديشأةدنش ل د م يش
شلااهشةنتمش  فشلتلش لللأر،شلةنشررمكهشةهشآ نمشعل شأ نل شرل ش لةلنأق.ش لرل ارشةهشئأ ش لقنتئش لرأن

لمش  رانم نشأؤلةدنشكنلديشع ةنلادرشش 67 أةنشعهش  رانمش لأنمئشةهشئأ ش لةؤة ه،شدقتشعل شأر ةهش
 لة ل،ش    ش ل نفشئتشأألقهشدمحمشأهشعل شأهشعأتشهللاشأهش لرأندشعل ش لأنمئشأق له:"شع ةنلار،شاتال هش

ش"ش 68  اق ل ه:ششكهشعأتشهللاش لةقر  ،ش الشركهشعأتشهللاش لقنر شأنلكف،
 لقفشئلداالشعلدتشذفدنمئش لأدنح اهشدد شأعدالمشأدؤهش لأندمئشكنلديش"ع ةنلادرش لةد ل"شأ ش"شع ةنلادر،ش
اتال هشأنلكف..."ش؛ش كةنش  ش   دحشةدهش لرلدةارش أل لد شأهش لةقند تشأد ل شذهش المشأ لةدنشكدنهشلل لا درش

ئتشافرلةهشأنل تشةهش المشأةامش لةإةلاهش   ،شعل ش عرأنمشرقنأ ش للةفاهشذل شحتششع ةنهشأهشع نه،شةةن
 ئ  ش لحم شداةنشأالةةن،شكةنشحت شد ش ئررش لفة  ش لر ش ئريشد ش لأنمئ،ش فنم شداةدنشأ لةدن؛شذ شئدتش

شاك هش لة ئفشةهش  مش لحم شلأأنشإلأالقش  مش لرلةارشعلاةهش ش  لنشاةكهش لق  ش:ش



 
اإلمام علي بن موسى الرضا                                                  أ.م.د. جواد كاظم النصرهللا

 البصرةرحاب  (فيعليه السالم)

 

11 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1021/ 4الخامس عشر: العدد 

حم ش لر ش ئريشلهشركهشأاهش ل لا رشع ةنهش أاهشأةامش لةإةلاه   ،ش ذلةنش ل يشئنت نش أدنتمش:شذهش لأوال 
أتهشع ةنه،شةرللنشرةمتمشعل شأةامش لةإةلاهش   ؛ش  ش للةجش ل نبمششرأةن،ش ئتهش لأنمئشرحيشغأنمش لةأنلأ

ةده  ،ش ئدتشأفدنمشعل شع ةنهشأنألةدش لقما ش ل يشحدمضشعلد شئرلدهشحرد شئرد ،ش ذ  شأدهشالقلد شةأنلأدنشأت
 ئن شأا ن:"ش كنهش،  69 "ل ل شأةامش لةإةلاهش   شأق له:ش"ش ألةهشلاألأ هشحقنش هشرمك مش تةنش هشل ك م

ألحددرش  لزأاددمشأ دد هشلددام ةنشداددهش ل فاددفش أمدددقشحددت بةةنشداددهش لرلاددف،ش كددنهشةددهشعنبفددرشداددهشدلرددرش
تةدرشلةندنلحةهششددـش:ش"شكد ش  حدتش؛شذ هش إالمشالشاة ل هشع ةنهش ةأنلأرةهشأتةهشذلةنشكدنهش ش 70 غ  "

أةنشعهش ئ فشئلهشةهشأ  ش لأنمئشذل شفنلأةهشدإلةنشغمرةهشرل ش ألم فافشش.  71 ةلةةنشامف ش ألةمشله"ش
ش لر شةنفيشأةنش لأنمئش أ لةن،شذ شر م شتعنرةنشأك شةنشالن هشد شف  ش للندشذلاةهش.ش

تش ئد فشئلدهشةدلةهشذلد شفنلد شأندحن ش:شالشاةكهشذأالقش  مش لرلدةارشعلد شفةاد ش لأندمااهشأةفدمثانيا
 لفة  شدنل  ئ شاإكتشذهشأ  ش لأنمئشئتش لقلة  شذل شش ال رشأئلنهشد شة ئ ةهشةهش  مش لحدم ؛شدةدلةهشةدهش
 ئفشذل ششفنل شأنحن ش لفة ،ش ةلةهشةهش ئدفشذلد ششفنلد شأةادمش لةدإةلاهش   ،ش ئلدهش نلد شأعردز ش

لد شأدنئ ش لقلدةاه؟ش ةدهش دهشفرلةدنش  ادرشعنةدرش لحم ش.شدةد شاةكدهشر لاد شلزعدرش حدتش د مش ألأدم فشع
شللأنمئش أ لةنش؟ ش

:شذهش لرننمشأةامش لةإةلاهشد ش  مش لحم ،شةهش لةإكتش لهشئتشرم شأ ممش لألادغشدد شل د دشأ لةدن،شالششثالثا
لاةنشألةهشئتشرلةل  شلةفهش لرنت شد شةردنةلرةه،ش ئدتشلفدحشدد شذز حدرشكنددرش لفدأةنيش لرد شأألقةدنشأعدت إمش

 ل رلر،ش رؤلا ش للندش دتمش   ،ش  هشلأقنبدهشدد ش لأندمئشأد   شرلد ش لةدتئشأداهشأ لةدنشئدتشأردن شلةدهشإل نمئش
 ل منرش لأاأرشد شةرنافرهشعهشئم ،ش  لرةر شأ اللهش لةأنمكر،ش ئتش لفشأقدنإمش   شدد ش لأندمئشآ دنم مش

 الردهش   ش،دكادفشعل ش لةلر انيشكندر،شةةنشامفحش رلن شعتتشةماتاه،ش  لف   شك ادمشةدهشأ لةدنشذلد شة 
 اةكهشرفن  شك ش   ؟ 

أيش لأنمااهش–..."شدة ش لةقن تشرفأاهشلةفةهشبالكا نعثمانية، يدينوأةنشعهش نفشأ لةنشأـش"
ألةجشع ةنهش ل يشاةا شللكف،ش لهشاؤةمشأقرن شحر شئر  شلكهشررأ شرنمايش لأنمئشاتل شعل شعكدش ل ،شش-

ةلمحنشألحت  شلن لرشعل شةتلش لزةنهش، ةنش لأالقشدقتش حر ليش لأنمئش لك امشةهش ل  م ي،ش كنليش
 ل  م يش لرل ارشةهش لأنمئشذالشتلا شامأ شكالش لمأااهشد شأعالم،شك  مئشذأم  اهشأدهشعأدتشهللاشأدهش لحلدهش
 لة ل ،ش   مئشزاتش للنمش غام ةن.شذ شل الش فد تش لقنعدتئش ل  لدررش لةلدنلتئشللقدنتئش لرلد ااهشلةدنش ر د   نش

  م رةه.شذ هشالشاةكهشأهشلإاتش لمأيش لقنب شأر لا ش لةاد شلر ةدنهش ةلةفدهشدد شئأدن ش المشةمررنشاللأالقش
شأةامش لةإةلاهش   ش ةلةفهش.ش

ددنمد،شلةلدامش إلةدنهشش   شذ شش- لقفشعلتشررلاد شلأنحد شآ دمشعدهشلدأ ش  رادنمشأمادقش لأندمئ
نعا شأهشة ل ،ش زادتشأدهشاق  ش لرأنمتي:"ش لةنشكنليش لأنمئ،ش  أل   ز،ش دنمدشد شأاتيشأ  رهشذلة

ة ل ،ش كنليشلةةنشف كرشد شرل ش لأالت،ش   ريشلةةنش لرأنت،شأم تش لةؤة هشأهشادؤر شأنلم دنشةدهش لد ش
  72  لأماقشذل شش م لنه،شلرةا ششئل أةهشذلاه"

ش  لنشاةكهش لق  ش:ش
 ش لمحلدر،شـشذهشكنهشئنتش لأنح شذهش الارشأ  ئش إلةنهش   شعل ش لأنمئش  أل   زش دنمدشز ةلديشرلدش1

دة  شالشاةكهشئأ لهشدنلم  انيشرإكتشذهشمحلرش إلةنهش   شئتشأعقأيشذ ةنتش  م يش لرل ااهش لر شآ م نش
 ـ،ش أةنش  مئش لأندمئش غام دن،شدقدتش لرةديشأقةد ش للدلأرش لرأنلدارشلةدنش200  مئشدمحمشأهشفر مشللرش

نف نندةهشذلاده،ش ردز ةهش ـ،ش ئتشكنهشذلةنعا شأهشة ل ش ةهش ل اهشأةدمش لةدؤة هشأش199ةل شللرش
ش ل شة ش ف ننهش   شذل ششةم ،شكةنشةمشآل ن.ش

 فد ت هش رد لاةهشلةد مششهـشأةنشذ  شكنهشئنتش لأنح ش لقنعتئش لفدرأارش لرد شلنندميش لرلد ااهشش ةدنشرمكدش2
 لةلنأقشعل شأ لةن؛شذ شاق  "ش كنليشلةهشف كرشد ش  مش لدأالت،ش   دريشلةدهش لرأدنت"ش،شدةد شأةدمشالش

،شذ شل الش فد تشأابدرشحن دلرشلةدهشلةدنش ر د   نشئ  عدتشل د م رةه.ش  لدهشللدأ ش فادهشالش عرم ضشعلاه
شاةكهشذغ ن شأ ممشد شةنش أأشلهش لةؤة ه.
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ةم ،شذ شلدهشادمشأدت شةدهشذفنأدرشر ننا ش لمحلرش:ششلةنشعزهش إلةنهش   شعل ش لمحا شةكم نشةهش لةتالرشذل ش
 لةددؤة ه،شدة دد ش   شلر تادد شفددتمشملدد  شهللاش شنددل شهللاشعلاددهش آلددهش ش ئددتش تعددهش لدد ت  ش أل اددمشأنكاددنش

،ش هشفة شعانلهش   أم هشأؤلهشالشامف شذلاةهشأأت ش هش لهش   ش ألهش إلةنهش 73 فنكان،شحر شعالشن رهشأنلأكنم
ل ششةمئتششفتمش لةندأ  ش شندل شهللاشعلادهش آلدهش ش   د شذش– عةممشآل   شلأ شلل  يشش– لف  تش   ش

اتمشعل شحندرش لقأمش  لرح ظهشأمل  شهللاش شنل شهللاشعلادهش آلده ،ش أةدمشفةاد ش كالبدهش حفدةهشأنللدة ش
،ش هشة  شذل شةكر،ش كنهشأمدقردهش ألدهش إلةدنهشدمحمش 74   لأنعرشلهش رم شة نل ره،ش عمدةهش لهش لقاهشةقنةه

أايشهللاش لحم هش ت عنشالشمفررشداهش،ش  لألقيشئندلرهشدد شمحلرةدنشرلد شلحد ش م لدنه،ش لف  تش   ،ش  ت ش
أرات شعهش لةتهشلبالشالرق شأنللند،ش ة ش لد شددنهش د مش ل أدرشش–حل شأ  ةمش لةؤة هشش– ئتشكنهشةلاممش

لةم ممشأةنشلهشرةل شأرأنعهش ةماتاهشةهش للقنمشأهش   ش  إلدنتئشةلهش.شدةهش لة    ش لر شأفنميش لم  انيش
،ش لد يشش 76 ش،شذ ش لرق شداةنشأؤحتشأنحنأهش   ش ش حةدتشأدهشدمحمشأدهشأأد شلندمش لأزلأد ش  ش75   ش لقنتلار

م لشللنش لهش لرقأ ش إلةنهش   شد ش لقنتلار،ش  لهش   شأل شةلهشئنبال:"ش كردمشلد شحفدمئشلةدنشأنأدنه،شأدن ش
 شذهش لأزلأد شكدنهشة  د ش قدرش إلةدنهش   ،ش.ش اأت ش77 شذل شش ل نه،ش أن شذل شش نمج،شدنلهش لرمشعلا ش"

دكنهش   شحماننشعلاهشةهشعا هش لللأر،شل  شد  ش إلةنهشأهشرك هشلقنم رهشأهشلمار،ش د ش لم  ارشتاللرش
   حرشعل شةتلش لر ااق،ش فتئش لةم ئأرش لر شعدنل شةلةدنش إلةدنهش   شحرد شررد مشعلادهش للقدنمشأؤرأنعدهش

أةمشرمتتم،ش ئتش عرةتشعلاهش إلةنهش   شد شئ نمشأردضشح  بفدهشذ ششأحمار،شدنمفتش لأزلأ شذل شةنشالرم
ملد لهشدد شح  بفدهشلدهش"شش 79 داةنشتلنلامشننلحرش ةنحفش كدنهشاؤرادهشش ش78 م ل:"ش أر شذل شأزل لافر

ذ شاقد  :"شت لديشعلادهشأنلقنتلدار،شش– لقنتلدارشش- ئتشم لشللنشلقنم رهشأنإلةنهش   شد ش  مش لةلأقدرششششش 80 
رليشدت  شذلد شأمادتشذهشألدنل شعدهشفد مش ألدنشأفلد ،ش  ل أد شةلدهشفلاد ،ش ذلةدنشأمادتشدكدن شدقليشله:شف

مئأر شةهش للنم.شدمآل ش ئتشتةري،شدقن :"شالشرت شفدابنشرمادتشأهشرلدؤلل شعلدهشذالشلدؤلرل شعلدهش.شئلديشلده:ش
تشلؤلر شعهش لا رهشةهشأرتمش،شدتلل شعلا ،ش ئش–   شلنز ش   ش لة   شش–فرليشدت  ،شأل شلؤليشأأن ش

عهش إلةنةرشداةهشرك هشةهشأرت ؟شدقلديش:"شدد ش لدتيش"ش ئدتش  د شهللاشلد شش– لادشل ش لتشش–ةل شللاهش
 ألاه،شدؤاةةنشعلت شأةلزلر ش لر شكنليشعلتشأأاد ؟شدقدن شلد :ش"ش د  ش لد يشلدؤليشعلده،شلدادش د  ش ئردهش".ش

 .شدقدن :شكدال،شذهشفدنمشهللا،شلد شدقلي:شفرليشدت  ،شئتشمأايشةنش أرلالنشأهشد شأأا ،ش لليشآةهشةهش إلحدت 
كنهش ل يشر نفشكنهشةل شد ش ل شحفرش حرجشأةنشعلا ش عل شغام .شأةنشعلةيشذهش إلةنهش ل دمضشعلادهش
  ل  ف شةهشهللاشذ  ش نفش ل  يشعلد شل لدهشأهشاحدرجشدد ش إلةدنهشةدهشأردتمشأحفدرشةرم ددرشةأالدر،شذهشهللاش

دأ شش 81 ئ ةنشأرتشذ ش ت  هشحر شارأاهشلةهشةنشارق هش﴾شرأنم ش ررنل شاق  شد شكرنأهش﴿ش ةنشكنهشهللاشلا  
شش 82 ل لنش أا شأل دشأنحنأ ،شدنهش ألةمشاف مشعل شغامشةنشاح م هشذهشفنمشهللاشررنل شش"

كنهش لأزلأ ش   شةهشأ  ش لك درشئتشأكتشأهش إلةنهش   شلدهشادت  ش لك ددرشدد ش د مش لمحلدر،ش ذلةدنش
داكد هش لأزلأد ش د ش لد يشئندتش إلةدنهش   شلةدنشأل دهشش 83  لأنمئت  ش لقنتلار،ش هش   شأهشعل ش لأمشذل ش

ئت ةهش ت  لهش لقنتلار،ش لر ش   شحن شك شأرأنعهشأ شعنةرش للندش ل اهشكنل  شار  دت هشعلاهش   شأةفمتش
شلةنعةهشأ أمشئت ةهش لز لهشد شة   شةراه.

علد ش للندفشةدهشأمادقشش هشرؤر ش لةحأرش لرنلار،ش   شةلأقرش ش للأنج :شئمارشدد شأنتادرش لأندمئ
.ش ئدتشم لشللدنشأحدت  شةدم مش إلةدنهشأنللأدنجشأحدتشأ لةدنش 84  لأنمئشذل شةكر،ش   شةلز شلحفنجش لأنمئ

:"شئن شمأايشمل  شهللاشملسو هلآو هيلع هللا ىلصشدد ش لةلدنه،ش ئدتش  دد ش للأدنج،ش لدز شدد ش لةلدفتشش 85    شأأ شحأا ش للأنف 
ة ايشذلاه،ش للةيشعلاه،ش  ئ يشأاهشاتاه،شد فتيشعلتمشأأقدنشش ل يشالزلهش لحفنجشد شك شللر،ش كؤل 

ةهش  صشل  ش لةتالرشداهشرةمشناحنل ،ش كؤلهشئأضشئأ رشةهش ل ش لرةمشدلن لل ،شدرتتره،شدكنهش ةنل ش
عفمئ،شدرؤ ليشأهشأعاششأرتتشك شرةمئشللر.شدلةنشكنهشأرتشعفماهشا ةنشكلديشدد ش مضشررةدمشأداهشادتيش

أمل شأقت هشأأ ش لحلهش لم نش   شةهش لةتالدر،ش لز لدهش لد ش لةلدفت،ش مأاديشللزم عرشذ شفنمل شةهش  
د ش لة   ش ل يشكليشمأايشداهش للأ شنل شهللاشعلاهش  للندشالر هشذلاه،شدة ايشلح مش،شدإ  ش  شفنلد

 آلهش للهش رحرهشحنامشة  شةنشكنهشرحرهش أاهشاتاهشأأقشةهش د صشدادهشرةدمشنداحنل ،شدلدلةيشعلادهش
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اله،ش  لدرتعنل ،شدلدن لل شئأ درشةدهش لد ش لرةدم،شدرتترده،شددإ  شعدتتمشة د ش لد ش لردتتش لد يشدمتشعل ش للد
شلزتلدن شلن لل شمل  شهللاشملسو هلآو هيلع هللا ىلص،شدقليشلده:شزتلد شةلدهشادنش أدهشملد  شهللا ش.شدقدن :"شلد شز ت شملد  شهللاشملسو هلآو هيلع هللا ىلص

شش 86 "
شةهش  مش لةلأقر  للأنج ،ش لهشاتللنشعل شةنتمم  شش لهشأئنهشا ةه،ش مح ش 87  ئتش كمأنح 
ش إلةنهشد ش لأنمئش

لهشرلر لنش لةننتمشأةزاتشةهش لةرل ةدنيشحد  ش ند  ش إلةدنهشعلد شأدهشة لد ش لم دنش   شذلد ش
مش  لأنمئ،شةر شكنه؟ش د شأيشةكنهشلز ؟ش ةهشكنهشةهشفةلرشةلرقألاه؟ش  شكنهش لرقأنلهشملةان؟شأهشفرأان

ئدنب ش  ألحدت  ش لرد ش ئرديشلدهشدد ش لأندمئ؟شاظةدمشأهش إلةدنهشلدز شدد شألدرنهشألحدتشدقأ؟ش ةنشأأاررش ل 
.ش ةدهشفةلدرش 88  لأنمااهشلهشرحتتش لم  ارش لدةهش   ارده،ش  لدرقمشدادهش إلةدنهش لم دنشعلادهش للدالهشأانةدن

ش إلحت  ش لر ش ئريشلإةنهشعلاهش للالهشد ش لأنمئش:
لقدنمشأحدتشش 89   شعهشكردن ش ل لدالرشلرةدمش لةدالشلق ش أهشفةمشآفشأوال : لقاله بأحد البصريين :

أنإلةنهش   ،شذ شئن ش أهشعل  هش:"شمأايشد شةلنة شكؤهشئدنبالشاقد  :شئدتشش 90  لأنمااهش اتع ش أهشعل  ه
أل شداله،شئن :شش 91 فنمشمل  شهللاشدشنل شهللاشعلاهش آلهش شذل ش لأنمئ،شئلي:ش أاهشلز ؟شدقا :شد شحنبأ

هللاشفنللن،ش ةرهشأنحنأه،ش أاهشاتاهشأأأنقشداةنشمأ شأمل ،شدقأضشأادتمششدفبيش لحنبأ،شد فتيشمل  
ك نشةهشمأٍ ،ش أعأنل ،شدرتترةن،شدإ  ش  ش ةنل شعفمئشمأأرش دهش لرأةدي،شدر  دؤي،ش ندلاي،ش فبديش
ذلد ش لحددنبأ،شدرمدديش لةكددنهش لدد يشدادهشمأادديشملد  شهللاشنددل شهللاشعلاددهش آلده،ش أرددتش لد شلددةريش للددندش

عل شأهشة ل ش لم نش   شدقلي:شأاهشلز ؟شدقا :شد شحدنبأشألد شدداله،شدُةدتايشد فتردهششاق ل ه:شئتشفنم
د ش لة   ش ل يشمأايش للأ شداه،ش أاهشاتاهشأأأنقشداةنشمأ ،ش لن لل ش ةدنل شعفدمئشمأأدر،شدقلدي:شادنش
ش  كدمشأ لد هش أهشمل  شهللا شزتل ،شدقن :شل شز ت شفتيشلزتر ،ش هشأرد شذلد شأردتشأادنهشاألد شةلد شمت مم

 عم ه،شدقلي:شلادش   شعلتي،شدقن :شأل ش  شد ش لل أش ل الل شأر يشأهش ةمأر شةر ،شئدن :شدرد كمي،ش
ش 92 دؤرايش لل أ،شد فتيش لمت مشداهشكةنشئن ش"

االحظشأهشأحت  ش  مش لم  ارشةفنأةرشألحت  ش لم  ارش لر ش ئريشدد شةلأقدرش للأدنج،شدةد ش د شحنت درشششش
حددنت راهش   رلأدديشر ننددا شأر ددةةنشأددنلأرضش آل ددم،ش ئددتشأظةددميش  حددتئش ئردديشألحددتش لددم  ااه،شأهش

ش لحنت راهشكم ةرشلإةنهش لم نش   ش ل يش  ش ما شفتمش لةنأ  ش شص .ش
ةهش ألحت  ش لر ش ئريشلإةنهش لم نش   شد ش لأنمئشةنشتأممشأرضششثانيا : محاولة ايتيال اإلمام )ع(.

راددن ش إلةددنهش   ،شدقددتشفددنمشددد ش لم  اددر:"ش...شدحةلةددهشأدددم تش لأادديش لرأنلدد شددد ش لأنددمئشةددهشةددإ ةمئشالغ
أةن،ش ئتش لرة ش ل أمشذلاه،ش ةنشأماتشأهش ش93  لفل تي،ش أ  شأةهشعل شأماقش لأنمئ،ش ذأم  اهشأهش لةةتي

عل شأهشة ل شأهشفر م،ش  كمش ل شلةهشا نهشةهش لرأنلااهش غام ه،شدؤفنمشعلاهشذلةنعا شأهشفر دمش
.ش لدهش 95 عل شأدهشة لد شأدهشفر دمشأدهشدمحم،شدلدهشاقدتمشذأدم  اهشعلد ش لد ش"ششأقر ش 94 أهشللاةنهشأهشعل 

ار حش  شللةؤة هشت  شد ش  مش لةإ ةمئ؟شأهشألةنشحاكيشد ش لأنمئشةهشئأ ش  ل ش لأنمئشذلةنعا شأدهش
فر مشأهشللاةنهش ل يشكنهشةدهشأفدتش لةرنم داهشلأاردرش إلةدنهش لم دنش   شحرد شألدهشمددضشلدأدش للد  تش

 لرلدهشمفدحشذأدم  اهشأدهش لةةدتيشلل الددر،ش كدنهش أل ادمشدد ش لأندمئش لدهشار دحش د شأهش  ل ش لةدؤة هش
ذلةنعا شحلهشإلأم  اهشأهش لةةتيشدكمئش غران ش إلةنهش لم نش   ؟ش لهشار حشأا نشةر شكنليشةحن لدرش
تش الغران ؟ش  شد ش لأنمئشل لةن؟ش   شد ش ئيش لرقأنلهش لملة ؟شذهشكنهش لن ش لدرقأنالشملدةان؟شأهشأرد

ش م جش إلةنهشةهش لأنمئشةر فةنشذل ش م لنهش لرلهش ألمفح؟شششش
كنهش إلةنهش لم نش   شةتمكنشلل  انش لةدؤة ه،ش عنمددنشأةدنشأ رد شةدهشعلدهشمأدنل شدةد شششالرحلة العبادية :

ح اتش للأ ش لةنأ  ش  ناهش لةمر د ،شد دالشعدهشدكدممش ل نئد ش ل ئدنت،شلد  شعلدهشأهش د مش لمحلدرشآ دمش
،شل  ش  لأالئنشةهشةةةرهشكإةنهشةرن هشئنبهشعلد شفدماررشفدتمش لةندأ  شندل شهللاشعلادهشمحلرشد شحانره

 آلهشة ليشمحلرهش  مشمحلرشعأنتارشأأقشداةنشك امشةهش لررنلاهش إللالةارش لدمحمارشدكنليشأعةنلهشللرشلأ ادرش
 لفماررش لدمحمارشمآ نش للندشـش لأراتاهشعهش لةنتمش لحقاق شللرفما شـشمأيش لراهشةتمكاهشةنشررم يشلهش
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 للةحنمشةهشرحمافش زافشةهشئأ شةهشلادشأ الشللقانهشعلاةدنش.ش اةكدهشرلدفا شأ دررشةالحظدنيشحد  ش
ش لفنل ش لرأنتيشد شمحلرش إلةنهش   ش:ش

؟شل مضشذ أنيشحت شرنما  شالأتشةهش  اقدرشر أديش لد ش لحدت شذ ش  ششأوال : من ال ب رو  ه ه الوثيقة
نجش ل  اقرشللمك هشذل شةنش متشداةنشةرمدرشةهش  ش ل يشم   ن؟ش لةن  ؟شدةهشالشرنمايشأالش  نبقش  ،ش رحر

ذلهشمفنمشأهشأأ ش ل حن ش لفمفنب ،شئم أرش ل   شأهشلة ،ش ئا ش  ش ل يشم لشللنش  مش ل  اقرش لةنةر؟ش
  ش ن ش لةؤة ه،شكنهشةهشعةن ش لت لرش لرأنلدارش؛ لد شتاد  هش ل دم جشللةدؤة ه،ش  لدر ل هش أل ادمشعلد ش

م لنهشلةنش مجشذل شأ ت تش هشعزله،ش  ل شتا  هش م جشتةفقشأانهش لةررنهش  ل   ق،شئر ش لمفنمشلدلرش 
.شذ هش  شف نارشة  لارشللرأنلااه،شدالشاةكهش لنش رةنةهشأنلةا شأل  ش لأايش   ،ش ئتشفنمش 96 ش ـش.ش226

مشلك شةنشنتمشعهش إلةنه،ش    شار تشللأأاه: ش ن هشتئاقن
ددقشلإةدنهشأد   شمحلردهشةدهشأاردهشدد ش لةتالدرش لةلد مئشحرد شأ ندلهشللةدؤة هشدد شةدم شـشألهشكنهش لةم ش1

شأ م لنه،شل  شلهشا فشعلاهشف م.
ـشأهش أهشأأ ش ل حن شكنهشةكل نشف نانشةهشئأ ش لةؤة هشأةم ئأرش إلةنهشةم ئأرشفتاتئ،شلةرمدرشك شةنشش2

 لةرهشةهش إلةنهش   شللةؤة هشد مشنتمشعهش إلةنهشةهشئ  شأ شدر شأتلا شأهش ل حن شم لشك شةنشمآمش
 ن لهشذل شةم .شأ ش ألغم شأهش أهشأأ ش ل حن شم لشةنشكدنهشاق لدهش إلةدنهش   دد شلدمم شدكادفشعلدهش
أ ل ؟شدة شكنليشحاأرهش فتئشةم ئأرهشألهشالؤ ش إلةنهشذ  شةنشمآمشار  مشأكلةنيشلدم مشعدهشةدن  شكدنهشاقد  ش

يشأهشعل ش لةؤة هشلؤلل شعهشحنلهشدد شأماقده،شدؤ أمردهشد شلممش؟ شاق  ش أهشأأ ش ل حن :ش"شدلةنش مت
أةنشفن ترهشةلهشد شلالهش لةنممش ظرلهش ذئنةرده،شدقدن شلد :شادنش أدهشأأد ش ل دحن ش د  ش ادمشأ د ش ألمض،ش
 أعلةةه،ش  عأت ه،شدالشر أمشأحت شأةنشفن ترهشةلهشلبالشاظةمشد لهشذالشعل شللدنل ،ش أدنهللش لدرراهشعلد ش

ش 97   إللنمئشأهش"شةنشأئ لشةهش لمد شةله،
ةنش لد يش كدممش ل دحن شعدهش إلةدنهش   ؟شرلدن  ش ل دحن شدد ش  اقردهشةلدنب شفدر شةلةدن،شند نيششثانيا :

 إلةنهش   ،شئن ش ل حن ش   ش لقنبتش لرأنل ش لةكلفشأرحقاقش تفش ل الدرش لرأنلدارش لم ةد شذلد شرند ارش
مفدالشكدنهش رقد شهللشرردنل شةلده،ش الشأك دمشش إلةنهش   :ش"شكليشةرهشةهش لةتالرشذل شةم ،شد شهللاشةدنشمأادي

شةهشأل  ش  كم شهللشد شفةا شأ ئنره،ش الشأفتش  دنشهللشعزش ف شةله".ش  نفشعأنترهش   ش لا ةارش أرت مم
 ل فمشحر شاؤ يشذل شدم فهشآ مش للا ش.شدإ  شفلدشنل شنالئش لنأحش هشاأق شد ش لررقاأنيشحرد شرألد ش

ر دمغش إلةدنهشلفدإ هش للدندش لد يشاةدمشأةده،شلد  مشدد شأا ردنرةهشأ شدد ش لفةدش اررنل ش للةنم.شأرتش ل شا
 لأماقشأ شد شةز معةه،شداقأ شعل ش للند،شاحت ةه،ش ارظةهشذل شئم ش لز   شأيشذل شئم ش ئيشنالئش
 لظةم.شئن ش أهشأأ ش ل حن ش:شكنهش إلةنهش   شالشالز شألت شذالشئندتمش للدندشالدر ر لهشدد شةردنلهشتادلةه،ش

ش .98 شاحت ةهش لك ام،شعهشأأاهشعهشآأنبده،شعدهشعلد ش   شعدهشملد  شهللاش ندل شهللاشعلادهش آلده دافاأةه،ش 
 مغهش لةم ئأرش لفتاتئش  إلحنأرش لرنةرشأحمكنيش إلةنهش   شةهشئأ ش لقنبتش لرأنل ش ةهشةره،شدإهش ل شلهش

كهشفدر شئماأدرشةدهشاةل ش إلةنهش   شةهشلقنمش للند،شدقتشكنليشةكنلرهش   شرلرتع ش للدندشئندتمشةدهشأةدن
 لةكنهش ل يشةمشداه،شدالةل هشةلهشأة مشتالةه،شدكنهش   شافاأةهشعل شألبلرةهش لةرل عرشةهشةنتمش  ادقش
أالش   شئن شأأ شعهشفتيشعهشأأاه،شعهشآأنبهشعهشأةامش لةإةلاهش   شعهشفتمشمل  شهللاشنل شهللاشعلاهش

لللرش ل  أارش لر شالشةأة شداةنش الشة ةزشألحت،ش آلهش للهشعهشفأمبا شعهشهللاشرأنم ش ررنل ش...شذلةنش لل
 اظةمشأهش للندشد شرل ش لأم ميش  ل لد  يشلدهشادؤل   ش لد شةدهشئأد ،شدؤللد  شأدهش أ د   شادمتت هشأئ  لده،ش
 الرةفدد هشةلةفددهش أل الئدد ش  ل قةدد ،شحردد شغددت شأ لبدد ش للددندشةددهش لةدد  لاهشأل دد ش لأادديش   شددد شرلدد ش

ش لأم ميش  ل ل  يش.ش
ة ش إلةنهش لم نش   شةهشةفلدش عظدهش ذمفدنتمشأحلد  ش ئديشدما درش لظةدم،شافدتتشأرتشأهشالر

   مم،ش ار تشذل شةنالم،شدإ  شز ليش لفةد،شئنهشلانل شلندلرش لظةمش هشنالئش لظةمش ا رةةنشألفتئش
 لفكم.شاق  ش أهشأأ ش ل حن :شذ  شمد ش إلةنهش لم نش   شمألهشةهشلفتئش لفكم،شئنهش أتأشأندالئشلندلدرش

رنددمش ددهشنددالئش لرنددمش ا رةةددنشألددفتئش لفددكم.ش ذ  شغنأدديش لفددةدشر  ددؤش إلةددنهش   ش أ هش أئددنهش ل
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ل ما رش لة م ،شدإ  شللهش   شفلدشد شةنالمشللررقاأني،ش هشالفتشلفتئش لفدكم.ش دهشامدد شمألده،ش لدهش
شاركلهشحر شاق هش انل شلندلرش لة م ،ش هشافلدشأرتش لرللاهشد ش لررقا شةنشفنمشهللا.ش

 أهشأأ ش ل حن شأهش إلةنهش   شأرتشأهشاكة شررقاأنيشدما رش لة دم شا أدم،ش لكدهشكادفششا كم
انحش   ش  إلةنهشد شل م،شاق  ش أهشأأ ش ل حن :ش كنهش إلةنهش لم دنش   شالشاند هشدد ش للد مشفدابن،ش

ردتشأهشاكةد ش لكهشذ  شأئنهشد شألتئشعفمئشأانهشننبةنشالشا أم،شدإ  شفهش للا شأتأشأنلنالئشئأ ش إلدأنم.ش أ
ذدأنممش   شالأ شةتئشحر شاة  شةهش للا شئما شةهش ل ل ،ش هشاق هشدانل شدما رش لرفنم،شدإ  ش لرةد ش
فلدشد شةنالمشللررقاأني،شا كمشهللاشعزش ف ،ش الأحه،ش احةتم،ش اكأمم،ش اةللهشةنشفدنمشهللا،ش دهشالدفتش

ش.ش 99 أرتش لررقا شلفتئش لفكم
لنهشذالشئلاال،ش   مشةهشن نيش لةرقاهش لر ش كم نش لقمآهش لكماه،شأةنشعهشل هش إلةنهش   شدكنهشالشا

،شذ شأردتشأت ممشش 100 ئن شررنل شعلةه:ش  شكنل  شئلاالشةدهش للاد شةدنشاةفرد ه،ش أنأللدحنمش دهشالدر  م ه  ش
علاهش للالهشررقاأنيشدما رش لرفنم،شاؤ يشذل شدم فه،شدالنهشئلاال.شذ شاكة ش أهشأأ ش ل دحن شحتا دهشعدهش

 إلةنهش لم نش   ش لرأنتارش لا ةار،شذ ش  ش لةكلفشأةم ئأرش إلةنهش   شحر شد شلنعرشل ةهش لر شالششةلامئ
رلر مقشأ اال،ششاق  ش أدهشأأد ش ل دحن :شذ  شكدنهش ل لد ش أل ادمشةدهش للاد ،شئدنهش إلةدنهش لم دنش   شةدهش

 أهشأأ ش ل حن شأهش إلةنهششدم فهشأنلرلأاح،ش  لرحةات،ش  لركأام،ش  لرةلا ،ش  اللر  نم.ش اظةمشةهشذفنمئ
أرتشأهشالراقظشةهش لل هشاأتأشأنلل   ،ش هشار  ؤ،ش دهشاقد هشذلد شندالئش للاد ،شداندل ش ةدنل شمكردني،ش دهش
اق هشدانل شمكرراهش لأنئاراهش هشاق هشدانل شمكرر ش لف  ،شدإ  شللهشئنهشدنل شمكررش ل رمشار فهشداةن،ش

للةهشنل شعل شدمحمش آ شدمحمش للةهشأ تلنشداةهش تايش عندلدنش كنهش   شاق  شد شئل رهشد شمكررش ل رم:ش"ش 
داةهشعندايش ر للنشداةهشر لايش أنم شللدنشداةدنشأعأاديش ئلدنشفدمشةدنشئ دايش،شدؤلد شرق د ش الشاق د ش
علا ش لهشالشا  شةهش  لايش الشارزشةهشعنتايشرأنمكيشمألنش ررنلايش"ش.ش هشاق  شعلاهش للدالهش:ش لدر  مش

أرشلأراهشةمئش،شدإ  ش لرة شةدهشندالئش للاد شفلددشدد ش لررقاد شةدنشفدنمشهللا.شددإ  ش ئردم شهللاش،ش ألؤلهش لر 
 ل فمشئنهش   ،شدنل شمكرر شلندلرش ل فمش نالئش ل فم،شدإ  شدمغشفلدشد ش لررقا شحر شرأل ش لفةد،ش

ش.ش 101  هشالفتشلفتئش لفكمشحر شاررنل ش للةنمش
نهشعلدد شأددهشة لد ش لم ددنش   شأ لددنمشمحلرددهش د  ش نددفش أددهشأأد ش ل ددحن شللرأددنتئش لا ةاددرشلإةد

 لقلمارشةهش لةتالرشذل شةدم شدد ش م لدنه،ش ئدتشأ دنفش أدهشأأد ش ل دحن شأةد م شأ دملشر دصشعأنتردهش
أا نشةلةن:شرال ئش لقمآهش:شكنهش   شاك مشد ش للا شد شدم فهشةهشرال ئش لقمآه،شدإ  شةمشأآارشداةنش كمشفلرش

ش. 102 هشةهش للنمشأ شلنمشأك ،ش لؤ شهللاش لفلرش رر  شأ
 داةنشعت شةنش كملنم،شلهشرمدتلنش لةننتمشأؤارشةرل ةنيشأ ملشعهشر ننا شزانمردهشللأندمئ،شددالش
لرلهشرنمايش ن لهش لأنمئ؟ش د شأيشةكنهش لرقم؟شحر ش إلفنمئش ل  متئشد شم  ارش أهشعلد  هش لةد ك مئش

بأشأل شدالهش"  شكةنشلهشاقد شأؤادتالنشأعالم،شدة شةأةةرشذ ش كمشذهش إلةنهش   شلةنشت  ش لأنمئشلز شد شحن
أارشر ننا شأ ملشعهشزانمرهش  مشللأنمئ،شدالشلرلهشأةهش لرق ؟ش ةن  شدر ؟ش ةنشآ نمش ف تمش لةأنم شد ش
  مش لةتالر،شدة ش ل يشأ   شمحلرهشذل شةم "شةنشةهشةلز شةدهشةلنزلدهشذالش لدهش   شدادهشكم ةدرشةرم ددرش

لددز شألددت شذالشئنددتمش للددندشالددر ر لهشددد شةرددنلهشتاددلةه،شدافاددأةهش "شالشاش 103 ام اةددنش لرنةددرش  ل ننددرش"
دادنشش 104  لك امشعهشأأاهشعهشآأنبهشعدهشعلد شعلادهش للدالهشعدهشملد  شهللاشندل شهللاشعلادهش آلدهش"شه احت ة

رملشكهشكنليشحنرشأ  ش لأنمئ،شةهش  مش ل ا  نيش لمحةنلارش لرد شحأدن هشهللاشأةدنشأأمكدرش فد تشح ادتش
شعلاهش آلهش شأالةه؟ش ةنش لةتئش لر شئ ن نشد ش  مش لةتالرشحر شغنتم نشأرتش ل شذل شمل  شهللاش شنل شهللا

ش أل   ز؟  
 أنلأالقشئندلرش إلةنهش   شةهش لأنمئشةكةالشةلامرهشلح شةم ،شار ئفشةلنمشأح لنش ل يش  رصش

شأزانمرهشلةتالرش لأنمئش.ش
نش   شذل ش لأنمئ،شاةكهشرلفا شأ هش  رنةنشأرتش  مش لتم لرشلزانمئش إلةنهشعل شأهشة ل ش لم 

شةنشر نليشذلاهش لتم لر:
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:شذهش إلةنهشعل شأهشة ل ش لم نش   ش أبيشأئت ةهش لفما رشةتالرش لأنمئشةمراه،ش أل ل شدد شدردمئشأوال
ش200 ـش .شأةنش ل نلارشدكنليشأ   مشللرشش198ـشش193 لنم  شأاهش ألةاهش  لةؤة هش لر شرق شأاهشعنة ش 

شرش لةؤة ه. ـشأيشد ش الد
:شأهشلأ ش لزانمئش أل ل شار تشلاللقلدنهشدد شند  فشأرأدن ش إلةدنهش لكدنظهش   شأردتش دنرده،شدنلقلدة  شثانيا

دمئنشفر شةلةهش ل  ئ رش ل اهشظةمشأر ةهشدد ش لأندمئ،شدفدنمش إلةدنهش لم دنش   شلا أديشذةنةردهش أأدالهش
 لدنهشدد شةلدؤلرش الادرش لرةدت.ش ئدتشأةدمشمإ  ه.شأةنشلأ ش لزانمئش ل نلارشحالةدنش لدرتعنمش لةدؤة هشذلد ش م

ش لةؤة هشأهشار  شأماقش لأنمئش هش أل   زشذل شةم ش.
:شكنليشةتئشذئنةرش إلةنهشد ش لأنمئشد ش لزانمئش أل ل شا ةاهشدقأ،شأةنش لزانمئش ل نلار،شدلهشار حشكدهشثالثا

مشأق شداةن؟. شا ةن
دمحمش لرلد ي،شأةدنشدد ش لزادنمئش ل نلادرشدلدهشرحدتتش:ش لرقمش إلةنهشد ش لزانمئش أل ل شد شأايش لحلدهشأدهشرابعا

ش لم  انيش لةكنه،ش لكهشذحت  نشأفنميشذل شحنبأشأل شداله،ش لهشارلهشللنشةرمدرشلةهش ل ش لحنبأش؟ش.شش
:شكنلدديشدرنلاددنيش إلةددنهشك اددمئش    دحرشددد ش لزاددنمئش أل لدد شدقددتشلدنظمش ل  ئ ددرشأقاددنتئشعةددم شأددهششخامسنا

ةهش لفن لاق،ش  لاة تشأزعنةرشمأدش لفنل ي،شد الشعةنشأظةممشةهشةرمدرش ت  ،ش  للننملشأقانتئشزعاة
أنلل نيشكنلم ةارش  لللتارشةةنشأعلهشأر دةهشذاةدنلةهشأدهش ذلدالةةهشعلد شاتاده.شأةدنش لزادنمئش ل نلادرشدلدادش

شلتالنشذالشذفنم يشعهشأرضش لكم ةنيش لر شحنليشعل شاتاهش.
اددنمئش ل نلادرشةددهشحمادرش لرحدم ش  للقددنمشأنللدند،شذ شكددنهش:شاظةدمشأهش إلةددنهشلدهشاكددهشأ لدرهشدد ش لزسادسنا

 لةؤة هشأنتمشأ  ةممش لةرفتتئشأنإلأرنتشلح ش لة ن زش  ألةنكهش لأراتئشعهش لةتهشلبالشرةاد ش للدندشلإةدنهش
   ،ش كنهش إلةنهشأت ممشاف قشعل ش للندشةهشلأ ئش لللأنه.ش ة ش ل شدإهش إلةنهشرةكهشةهشلقنمشأرضش

ش.ش للندشد ش لأنمئ
:شا فتشد ش لأنمئش آلهشة  رنهشاللأنهشذل ش إلةنهشعل شأهشة ل ش لم نشعلاهش للالهشأحت ةنشد شسابعا

ةلأقرش لرفنمشارمفشأ أ ئش إلةدنهشعلد شأدهشة لد ش لم دن   ،ش كدنهشذلد شعةدتشئماد شاردمفشأ أد ئش
ةحأد شأ د شش ألةام،شذ شذهشةدهشألقدن ش إلةدنهش لم دنشعلادهش للدالهش  للدلأنهش ،ش  د شةلدفتش ةدز مشاإةده

 لأاي   شا ةان،شالشلداةنشدد ش لةلنلدأنيش لتالادرش ل نندرشأؤ د ش لأادي   .شأةدنش لة  د ش ل دنل ،شدةد شدد ش
شةلأقرشئ نمشفأش لرم ش ل  ئ شذل ش لفمقشةهشةتالرش لأنمئش.شششش

 المصادر والمراجا
ش لقمآهش لكماهشـش
  هـ. 112عز الدين أبو الحسن علي بن دمحم ت األثير:ابن ـ 
ش.1966ت مشننتم،شأام ي،شش لرنماي:لكنة شد ش ـشش1
 هـ ( . 121-144السعادات المبار  بن دمحم )  و: مجد الدين أب األثيرابن ـ 
،شت مش لكرد ش لرلةادر،شأادم ي،ش1عأتش لمحةرشنال شأهشدمحمشأهشعد اض،شأشأأ ،شرح:ش  أل م للةنارشد شغما ش لحتا ششـشش2

  ه.1997
ش ـ.  112ـ اإلدريسي : الشريا ت

ششه.ش1989 لكر ،شأام ي،ششه،شعنل1ـشلز رش لةفرنقشد ش  رم قش آلدنق،شأش3
 هـ . 111االربلي: أبو الحسن علي بن عيسى ت ـ 
شه.ش1985شأام ي،ش أل   م،ت مشش،2أش ألبةر،كففش ل ةرشد شةرمدرشـشش4

 هـ .  121ـ األشعرب: أبو القاسم سعد بن عبد هللا بن أبي خلا القمي المتو ى سنة 
ش لةقناليش  ل مق،شرح:شدمحمشف  تشةفك م،شت مشذحانمش لرم  ش لرمأ ،شأام ي،ش .شي.شـشش5

 هـ . 1111: محسن العاملي ت ـ األمين
شـشأعانهش لفارر:رح:شحلهش ألةاه،ش .شأ،ش .شةأش،شت مش لررنمف،شأام ي،ش .شي.شش6
 هـ .  111ابن بابويه: أبو الحسن علي بن موسى ت ـ 
ش ش،ئهش،ش .ي.شج لةةتي عش إلةنهشةتملرشش للنفم:ش:هش لحامئ  لرأنمئشةشـش إلةنةرش7
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  هـ.1121السيد هاشم ت  ـ البحراني:
ش ـ.ش1413،شئهش،شش1:شرح:شعزئشهللاش لة الب ش،شأشزـشةتالرش لةرنشفش8
 هـ . 411عبيد هللا عبد هللا بن عبد العزيز ت  أبوالبكرب: ـ 
شهش.ش1983 لكر ،شأام ي،شش،شعنله3ةرفهشةنش لررفه،شرح:شةنأ  ش للقن،شأـشش9

 هـ.111ـ البيا ي: زين الدين العاملي ت 
  ـش.1384،ش لةكرأرش لةمر  ار،ش1ـش لنم أش لةلرقاه:شرح:شدمحمش لأةأ تي،شأش10

 ـ التسترب: دمحم تقي 
  ـشش.ش1419ـشئنة دش لمفن :شرحش شلفمش:شةإللرش للفمش إللالة ش،شئهش،شش11
 هـ ( . 11سيني ) ا التفرشي : مصطفى بن الحسين الحـ 
ش ـ.ش1418ئه،شش،،شةأشلرنمئ1 لرم  ،شأشإلحانمةإللرشآ ش لأايششرح:شلقتش لمفن ،ـشش12
 م ( . 1221هـ / 111بن حماد ت )  إسماعيلالجوهرب: ـ 
ش.هش1987،شت مش لرلهشللةالااه،شأام ي،ش4 لنحن ،شرح:ش حةتشعأتش ل   م،شأـشش13

 هـ. 114ت  ـ ابن حجر الهيتمي: أحمد بن حجر المكي
ـش لن  عقش لةحمئدرشدد ش لدمتشعلد شأ د ش لأدت ش  لزلتئدر،شةلفد م يشدمحمشعلد شأا د ه،شت مش لكرد ش لرلةادر،شأادم ي،شش14

ش.ش1999
 هـ ( . 111-111الحديد: عز الدين عبد الحميد بن هبة هللا المدانني )  أبيابن ـ 
 .شش1987م ي،ش،شت مش لفا ،شأا1فم شلةجش لأالغر،شرح:شدمحمشأأ ش ل   ،شأش–ش15

 هـ . 111ـ الحربي: إبراهيم بن إسحاا ت 
ش ـ.ش1405،شفتئ،ش1ـشغما ش لحتا ،شرح:شللاةنهشذأم  اه،شأشش16

 هـ.111الحسن بن يوسا بن علي بن المطهر ت العممة  ـ الحلي:
ش ـش.ش1422كن،ش،شةأشأنئمي،شةإللرشلفمش ل قن ر،ش .شة2د شةرمدرش لمفن ،شرح:شف  تش لقا ة ،شأش ألئ    النرشـشش17
 هـ . 111عبد هللا ياقوت ت  أبوالحموب: ـ 
شهش.1979ةرفهش لألت ه،ش .أ،شت مشذحانمش لرم  ش لرمأ ،شأام ي،شـشش18
 . هـ 112الطوسي  ت  ابن حمزةـ 
ش ـ.ش1412،شةأش لنتم،ش للنفم:شةإللرشألننمانه،شئه،ش2 ل نئ شد ش لةلنئ ،شرح:شلأا شم نشعل  ه،شأـشش19
 هـ ( . 1العباس عبد هللا بن جعفر ) ا  وأبالحميرب: ـ 
ش. ـ1413،شةأشةةم،شئه،ش1 لرم  ،شأشإلحانمش شش،شرح:شةإللرشآ ش لأايش إلللنتئم شـشش20
  هـ.411بكر احمد بن علي ت  أبو الب دادب:الخطيب ـ 
ششه.1997،شت مش لكر ش لرلةارش،شأام يش،ش1ةنأ  شعأتش لقنتم،شأشرنمايشأ ت ت،شرح:ـشش21
 م . 1111هـ / 1411ني: السيد أبو القاسم الموسوب ت الخوـ 
شهش.ش1992،ش .ةكن،شش5ةرفهشمفن ش لحتا ش،شرح:شلفلرش لرحقاقش،شأـشش22
 م ( . 1141هـ / 141عبد هللا شمس الدين دمحم بن احمد )  أبوال هبي: ـ 

ش.شش1987،شت مش لكرن ش لرمأ ش،شأام يش،شش1ـشرنمايش إللالهش:شرح:شعةمشعأتش للالهش،شأش23
شهش.ش1993،شةإللرش لملنلر،شأام ي،ش9،شأ أللتحلاهشش– للأالم،شرح:شفرا ش الملإ أششأعالهلامشـشش24
 هـ . 111الحسين سعيد بن هبة هللا قطب الدين ت  أبيالراوندب: قطب الدين ـ 
ش ـ.ش1407ه،شئ،ش1،شأعف شهللاشدمفهش لةةتيش إلةنهش ل م بجش  لفم بح،شرح:شةتملرشـشش25
 بيعي: جميل مال هللا.ـ الر
ش.2009،شت مش للاله،شأام ي،ش2ـش لرفا ش  ل ل شأشش26
 . هـ1412الزركلي: خير الدين ت ـ 
شششه.1980شأام ي،شللةالااه،ت مش لرلهشش،5أشـش ألعاله،ش27

 هـ(. 1ـ الشامي: جمال الدين يوسا بن حاتم )ا
ش ـ.1420،شئه،ش1لالة ،شأـش لتمش للظاهشد شةلنئ ش ألبةرش للةنةاه،شةإللرش للفمش إلش28

شهـ( .421-111ـ الشريا الر ي: أبو الحسن دمحم بن الحسين )
ش ـ.ش1427،شئه،ش4ـشلةجش لأالغر،شررلاقش دةملر:شنأح ش لننلح،شرح:شدنمدشرأمازانه،شةإللرشت مش لةفمئ،شأشش29

 هـ.111ـ ابن شهر آشوب: دمحم بن علي ت
شش.ش1376،ش للففش،ششـشةلنئ شآ شأأ شأنل :شرح:شلفلرشد ش للففش30
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 هـ . 111-114ابن الصباغ المالكي : نور الدين علي بن دمحم ـ 
ش ـ.ش1422،شئه،ش1،شرح:شلنة ش ل مامي،شأ ألبةر ل ن  ش لةةةرشد شةرمدرشـشش31
 هـ . 111جعفر دمحم بن علي بن الحسن بن بابويه القمي ت  أبوالصدوا: ـ 
ش ـ.ش1425لةكرأرش لحاتمار،شئه،ش ش،شةأشفماري،1،شأعا هشأ أنمش لم نـشش32
 . 112الصفار: دمحم بن الحسن بن  روخ تـ 

  ـ.ش1404،ش للنفم:شةإللرش العلة ،شأةم ه،ش ألحةتيأننبمش لتمفنيش لكأمل،شرح:شدمحمشك فرشأنغ ،ش .أ،شةأ:شـشش33
 ـ ابن طاووس: عبد الكريم .

 هش1998،شةأ:شدمحم،ش1لاتشرحلاهشآ شفأا ش لة ل ي،شأـشدمحرش ل ميشد شررااهشئأمشأةامش لةإةلاهشعل    ،شرح:ش لش34

 هـ . 141علي الف ل بن الحسن ت  أبوالطبرسي: ـ 
ش ـش.ش1417،شلرنمئش،شئهش،شش1عالهش ل ملشأؤعالهش لةتلش،شرحش:ششأـشذش35

  هـ.112أبو جعفر دمحم بن جرير ت  ـ الطبرب:
ششه.2002شأام ي،شل كم، ت مشش،2أش لرأنم،نتئ ششم فره:ش  لةل  ،رنمايش لمل شـشش36
 هـ ( . 1جعفر دمحم بن جرير بن رستم ) ا  أبوالطبرب الص ير : ـ 

  ـش.ش1413،ششئهش،شش1،شأش إللالةار،شرح:شئلهش لتم لنيشش إلةنةرتالب شـشش37

  .1211ت خر الدين  ـ الطريحي:
شـ.ش 1408،ش إللالةار،شةكر شلفمش ل قندرش2ةفة ش لأحماه،شرح:ش حةتش لحلال ،شأـشش38
 هـ ( . 412الطوسي: أبو جعفر دمحم بن الحسن ) ـ 
 للداتشةةدتيشمفدنب ،شةدأشش–دمحمشأدنئمش لحلدال شش–أنتيش   رانمشةرمدرش لمفن  مفن ش لكف  ،شردح:شةامت ةدنتش اللدرمـشش39

ش ـش.ش1404ةإللرشآ ش لأاي،شئه،ششأر ي،ش للنفم:
ش.ش1961لحاتمار،ش للفف،ش،شةأ:ش 1مفن ش لأ ل ،شرح:شدمحمشننتقشآ شأحمش لرل ه،شأـشش40
  ـ.ش1422،شةأشأنئمي،شةإللرشلفمش ل قن ر، .ةكن،ش2 ل ةملي،شرح:شف  تشئا ة ،شأـشش41

 ـ العاملي: السيد جعفر مرت ى .
شهش.1978ـشحانئش إلةنهش لم نش   شتم لرش رحلا ،ش .شأش،شت مش لرألاغش إللالة شش42
  (.هـ 111-411 الشا عي ) أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة هللا عساكر:ابن  ـ

شهش.1995رنمايشةتالرشتةفقش،شرح:شعل شفاميش،ش .أش،شت مش ل كمش،شأام يش،شـشش43
 ـ العطاردب: عزيز هللا .

ش.ش ـش1406 .شأ،شةأ:شةإللرشآلرنهشئتدش لم  ي،ششـشةللتش إلةنهش لم ن   ،ش44
 ـ العواد: انتصار عدنان.

ش.ش2010،شةمكزشتم لنيش لأنمئ،شـش إلةنهشة ل شأهشفر مشد شلفهش لأنمئش45
  121بورب: أبو جعفر دمحم بن الحسن تاالفتال النيسـ  

ش ـش.ش1375،شةأش:شأةامش،شئهش،شش2م  رش ل  عظاهش،شأـشش46
 هـ . 111: علي بن الحسين ت  األصفهانيأبو الفرج ـ 
ش ـ.1423،شةأشفماري،ش لةكرأرش لحاتمار،1رح:ش حةتشنقم،شأةقنر ش لأنلأااه،شـشش47

 هـ . 111ـ الفيروز آبادب: مجد الدين دمحم بن يعقوب ت 
شـش لقنة دش لةحاأ،شفة ش فم :شلنمش لة مال ،ش ش.ةكن،ش شيش.شش48

 ( . 1ـ القا ي: سعيد القمي ) ا
ش،ش .شأ،ش .شةأ،ش .شي.ش6ـش لررلاقرشعل ش ل   بتش لم  ار،شقش49
 هـ . 111ربي ت القا ي النعمان: أبو حنيفة دمحم بن منصور بن احمد الم  ـ

،شئده،ش إللدالة ،شردح:شدمحمش لحلدال ش لفاللد ،ش .أ،شةدأ:شةإللدرش للفدمش ألأةدنمش ألبةدردد شد دنب شش أل أدنمفدم شـشش50
ش .ي.ش

 ـ القرشي: باقر شريا 
ش.  ـ.ش1372،شةأ:شةةم،شئه،ش1ـشحانئش إلةنهش لم نش علاهش للاله ،شأش51
  هـ.114عمر القرشي ت بن  إسماعيلعماد الدين أبو الفدال  كثير:ابن ـ 
شهش.ش1988،شأام يش،شش1 لأت ارش  للةنارش،شرح:شعل شفاميش،شأـشش52
 هـ . 111/  111الرازب ت  إسحااالكليني : أبو جعفر دمحم بن يعقوب بن ـ 
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، اإلسنمميةدار الكتنب ،ش للنفدم:شر،شةدأش لحاتماد3ةهش لكند ،شنححهش علدقشعلاده:شعلد ش كأدمش ل  دنمي،شأشـش ألن  ش53
 هـ . 1111ان، طهر

 هـ.1211ـ المازندراني: موسى دمحم صالح ت 
ش .1038ـشفم شأن  ش لكند ،شررلاقشأأ ش لحلهش لفرم ل ، شئمصش لةرفهش ل قة شأمئهش54
 هـ ( . 1111المجلسي: دمحم باقر ت ) ـ 
ششه.1983شأام ي،ش ل دنم،ةإللرشش،2أش ألل  م،أحنمشـشش55

 هـ( .1ـ مجهول المؤلا ) ا 
ش.شش1971مش لرأندش  لتم،شرح:شعأتش لرزازش لت ميشـشعأتش لفأنمش لةألأ ،شت مش لألارر،شأام ي،شـشأ أنش56
 هـ . 141المسعودب: أبو الحسن علي بن الحسين ت ـ  

شه.ش1964،شةأش للرنتئ،شةنم،ش4ةم جش ل   ش ةرنتهش لف   م،شرح:شدمحمشةحا ش لتاه،شأـشش57
شهـ . 411النعمان ت  المفيد: أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بنـ 
 هش.2001،شةإللرش للأم د،ش للفف،ش5،شرح:شحلاهش العلة ،شأـش إلمفنتش58

 ( .4ـ من قدمال المحدثين ) ا 
ش ـش1406ـشألقن ش لمل  ش عرمره،ش .شأ،شةأش لنتم،شلفمشةكر ش لةمعف ،شئه،شش59
  هـ.111أبو الف ل جمال الدين دمحم بن مكرم ت  منظور:ابن ـ 
ش ـ.ش1405رم ،شأ،شت مشذحانمش لرم  ش لرمأ ،شلفمشأت ش لح زئ،شئه،شللنهش لـشش60

 هـ ( . 1ـ الموصلي: عمر بن شجاع الدين دمحم بن عبد الواحد الشا عي ) ا 
ش.شش2002،شةإللرشت مش لكرن ش إللالة ،ش1ـش للراهش لةقاهشلررمئش للأؤش لرظاه،ش  قشأن لهش حققه:شلنة ش ل مامي،شأشش61

  هـ.412بن علي بن احمد بن العباس ت  احمد ـ النجاشي:
ش ـش.ش1416،شئهش،شش5 لمفن ش،شرحش:ش للاتشة ل ش لزلفنل ش،شأـشش62
 هـ ( . 1) ت مطلا ا  إسحااابن النديم : دمحم بن ـ 
شيش،شرحش:شم نشرفتتش،ش .أش،ش ،ةأش،ش .ةكنش،ش .يش.شلكرن ش ل ةمـشش63

شـ النصرهللا : د. جواد كاظم . 
ش  شد شمحن ش لأنمئ،شةمكزشتم لنيش لأنم،شئاتش للفم.شـش إلةنهشعل ش 64
ش.ش2012ـش إلةنهشعل ش   شد شدكمشةررزلرش لأنمئ،شت مش ل احنم،ش لأنمئشـشأام ي،شش65
ش.2010 ش،ش2 ش54ـشت مش لةررزلرشد شلفمش إللالهش ة  فةرش ل كمش ألفلأ ،شةفلرشآت  ش لأنمئ،ش شش66
ش.1384،ش  يش لقمأ ،ش1مإارش عرز لارشعهش إلةنهشعل ش   ،شأشـشفم شلةجش لأالغرشالأهشأأ ش لحتاتشش67
ش.ش2012ـشتم لنيش مإلشد شرنمايش لأنمئ،شت مش ل احنم،ش  لأنمئشـشأام ي ش68

ششهـ.1421ـ النمازب : علي الشاهرودب ت 
ش ـششش1412،شةأش:شف قش،شأةم هش،شش1ـشةلرتمكنيشعلهشمفن ش لحتا ش،شأش69

ش ـش ش.شش3أهشة ل ش قششأأ شدمحمش لحلهـ النوبختي : 
ش.ش1936ـشدمقش لفارر،شرنحاحش ررلاق:ش للاتشدمحمشننتقشآ شأحمش لرل ه،ش لةأأررش لحاتمار،ش للفف،شش70

 ـ الوحيد البهبهاني .
شـشررلاقرشعل شةلةجش لةقن ش،ش .شأش،ش .شةأش،ش .شةكنش.ش71

 هـ ( .  111ـ اليعقوبي :احمد بن إسحاا بن جعفر بن وهب بن وا ح ) كان حيا سنة 
ش ـش1425،شةأ:شةةم،ش للنفمشت مش العرننه،ش1ـش لرنماي،شعلقشعلاه:ش لا شةلن م،شأش72

 الهوامش
                                                 

ش  1  ا ةنشد ش لأنمئشأفملش لرتاتشةهش إلنالحنيشعل ش لةلر انيش للانلارش  إلت مارشش72لقتشأق شأةامش لةإةلاهش   شش
ـشش5  الفرةنعارش  الئرننتارش  ل كمار.شلةزاتشةهش لر ننا شعهش ل شالظم:ش إلةنهشعل ش   شد شمحن ش لأنمئشصش

ـشش300م:ش للنمهللا:شفم شلةجش لأالغرشمإارش عرز لارشعهش إلةنهشعل    شصش.ش عهش إلنال ش للانل شالظ169
،ش عهش إلنال ش الئرننتيشألةامش لةإةلاهشد ش لأنمئ.شالظم:ش للنمهللا:شتم لنيش مإلشد شرنمايش لأنمئش312
 .ششش94ـشش81صش

 ش ةنشأرت نش.ششش2عهش ل شالظم:ش لر  ت:ش إلةنهش لكنظهش   شد شلفهش لأنمئشصشش  2 
 .شششش7/67.ش لأحم ل :شةتالرش لةرنفزشش477 أهشحةزئش لأ ل :ش ل نئ شد ش لةلنئ ششص شش3 
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 .شششش84ـشش79،ش لل أ ر :شدمقش لفاررشصش93ـشش89 ألفرميش لقة :ش لةقناليش  ل مق.شص شش4 
 .شششش82،ش لل أ ر :شدمقش لفاررشصشش91 ألفرميش:ش لةقناليش  ل مقشصشش  5 
 لهشفمام م،شلهشررةكهش لمحةرشةهشئلأه،ش الشاإةهشأنلقاه،ش رلكمشلإةنهش ةكنلره،ش ئنألهشأك شئل ئش نفش   ش لمف شأك ش6 

ش.ششششششششششش86/شش1 ف نمشد شةؤكلهش ةفمأه،ش ئاتمشأ ال اهشمأالشةهش لحتات.ش لقمف :شحانئش إلةنهش لم نش   ش
 .شششش84ـشش79ص،ش لل أ ر :شدمقش لفاررشش93ـشش89 ألفرمي:ش لةقناليش  ل مقشصش  7 
الظم:شش  شأأ ش لمأا شدمحمشأهش ل   شأهشارق  شأهشلرتشأهشل د ش لةنفة ،شةهشأنحن ش لأنئمش  لننتقش  لكنظهش   . شش8 

شمفن ش لأ ل شص ش لمفن ش،ش292،ش145 لأ ل : شلقت ش لر مف : شعل شةلةجشش4/297. شررلاقر ش لأةأةنل : ش ل حات .
-18/145.ش للاتش ل  ب :شةرفهشمفن ش لحتا شش7/287 ش لحتا ش.ش للةنزي:شةلرتمكنيشعلهشمفن324 لةقن شص

 .شششش9/513.ش لرلرمي:شئنة دش لمفن شش146
ش ل نئ شد ش لةلنئ شصش  9  ش ل م بجش  لفم بحش187ش-186 أهشحةزئش لأ ل : ش لأان  :ش لنم أش1/341.ش لم  لتي: .

 .ششش49/73.ش لةفلل :شأحنمش ألل  مشش196-2/195 لةلرقاهش
 .شششش91/ش3.شش المأل :شكففش ل ةرش2/31ت ق:شعا هشأ أنمش لم نش   ش: لن شش10 
 .شششش2/94 لنت ق:شعا هشأ أنمش لم نش   شش  11 
 .ششششش1/341. لم  لتي:ش ل م بجش:ش186 أهشحةزئش لأ ل :ش ل نئ ش:صشش  12 
 .شش1/348.ش لم  لتي:ش ل م بجش:ش194 أهشحةزئ:ش ل نئ ش:صششش  13 
 .شششش187نئ شص أهشحةزئش:ش ل شش  14 
 .شششش187 أهشحةزئش: ل نئ شصشش  15 
 .شششش187 أهشحةزئش: ل نئ شصشش  16 
ش17  ش شد ش196-2/195 لنم أش لةلرقاه  شك   ش" ش لأةأ تيش ل يشأفنمشأنلةنةش: ش لةرنفزش للات ش ك ل ش كمشةحققشةتالر ؛

 شش.ش1،ش ـشش7/201 لةنتم،ش د ش ألن :شعةمشأهش ت  ش"ش.شالظمش:ش لأحم ل ش:شةتالرش لةرنفزش:ش
 شش.ش196-2/195 لنم أش لةلرقاهش ش18 
 .شششششش211ـشش7 لمأار :ش لرفا ش  ل ل شص ش19 
 .شششششش84ـشش84،ش لل أ ر ش:شدمقش لفاررش،شصش92 ألفرميش:ش لةقناليش  ل مقش،شصالظمش:ش شش20 
 شش.شششش86،ش لل أ ر ش:شدمقش لفاررش،شصشش94 ألفرميش:ش لةقناليش  ل مقش،شصشالظمش:ش شش21 
ش  22  شةهشش شلةزات ش. ش ألد   ش ف ت شة  ش لة     شذةنةر شأف  ز شئ لةه شةهشأ ةةن شةلنب  شد شعتئ ش  لزاتار ش لةررزلر ار ق

،شت مش لةررزلرشد شلفمش إللالهشش110ـشش7 لر ننا شالظم:ش للنمهللا:ش إلةنهشعل ش   شد شدكمشةررزلرش لأنمئشصش
 .شششش56ـشش23 ة  فةرش ل كمش ألفلأ شص

 .شششش188زئش: ل نئ شص أهشحةشش  23 
 .شششش84ـشش79،ش لل أ ر :شدمقش لفاررشصش93ـشش89 ألفرميش:ش لةقناليش  ل مقشصشش  24 
 .ششششش187 أهشحةزئش ل نئ :شصش  25 
 لهشلر مشلهشعل شرمفةرش.ششششش  26 
 .شششش188-ش187 أهشحةزئ:ش ل نئ شصشش  27 
 .شششش188 أهشحةزئ:ش ل نئ شصشش  28 
 .شششش188 شص أهشحةزئ:ش ل نئشش  29 
 .شششش189 أهشحةزئ:ش ل نئ شصششش  30 
 لفن لاق:شأ رحش ل نمش لة ل ر:شمبادش للننملشد شأالتش إللاله،ش اك هشرحيشاتشأأماقشذلأنكار،ش هش لةأم هشرحيشاتم،شش  31 

ش3/217 هش أللقف،شاك هشد شك شألتشةهشرحيش لةأم هش هش لقلادش هش لفةند.ش ل ام زشآأنتي:ش لقنة دش لةحاأش،شج
 .ششش

 .ش157ذفنمئشذل شةنش كممش لقمآهشنماحنش.شل مئشش ألعم فشآارششش  32 
 .شششش191-ش189 أهشحةزئ:ش ل نئ شصشش  33 
ش لهشش  34  ش فنل ي: ش ةقتةةه، ش لق ه شلات ش  لمأد: شئن اةه، ش ئا  ش أحأنم ه ش لاة ت شعلةنم شكأنم شةه مأدش لفنل يش  

ش لررلاقرشعل ش ل   بتش لم  ارشصأعفة ،ش  لةم تشأهشةقتهشأل شفنل يشد ش لرلهشال ش لقن  شلراتش لقة : .ش46ظم:
 .شششش2/113.ش لأماح :شةفة ش لأحماهشش127-3/126 لةنزلتم ل :شفم شأن  ش لكند ش

 .شششش192 أهشحةزئ:ش ل نئ شصششش  35 
 .شششش193 أهشحةزئ:ش ل نئ شصششش  36 
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 .شششش193 أهشحةزئ:ش ل نئ شصششش  37 
 .ششش194-193صش أهشحةزئش:ش ل نئ شش  38 
 .شششش194 أهشحةزئ:ش ل نئ شصشش  39 
 .شششش81،ش الظم:ش لل أ ر :شدمقش لفاررشصشش91 ألفرمي:ش لةقناليش  ل مقشصشش  40 
 .شششش49/133.ش لةفلل ش:ش لأحنم1/161.ش لنت ق:عا هشأ أنمش لم نش:ش1/489 لكلال :ش لكند ش شش41 
ش  42   شأهشلة ش ئا ش  ش ن ش لةؤة ه،شكنهششةهشعةن ش لت لرش لرأنلار؛شمفنمشأهشأأ ش ل حن ش لفمفنب ،شئم أرش ل  ش

 ل شتا  هش ل م جشللةؤة ه،ش  لر ل هش أل امشعل ش م لنهشلةنش مجشذل شأ ت تش هشعزله،ش  ل شتا  هش م جشتةفقش
تالرشتةفقش.ش أهشعلنكم:شرنمايشةش453/ش2 لارق أ :ش لرنماي ـ؛شالظم:شش226أانهش لةررنهش  ل   ق،شئر ش لمفنمشللرش

 .شششش18-3/17.ش لزمكل ش: ألعالهشش3/394. للةنزيش:شةلرتمكنيشعلهشمفن ش لحتا ش:ش18/122-124
 .ششش87دمقش لفاررشصششش  43 
 .ششش95 لةقناليش  ل مقشصششش  44 
 .ششش87.شالظمشأا نش لل أ ر :شدمقش لفاررشصشش2/448رنمايش:شش  45 
 .شششش1/176عا هشأ أنمش لم نششش  46 
 .شششش1/194 هشأ أنمش لم نشعاشش  47 
 .شششش9/390لامشأعالهش للأالمش شش48 
 لهشلر مشلهشعل شرمفةرش.ششششش  49 
 .شششش251/ش10 لأأميش:شرنمايش لمل ش  لةل  ش  50 
 .ش49/132.ش لةفلل :ش لأحنم4/27.ش لةلر تي:شةم جش ل   شش2/159عا هش::ش لنت ق: شش51 
ش11  ش مشئ  تش لمفاتش  لةؤة هش،شكنهشةرنتانشأل  ش لأايش   شفتات شعلاةه؛شدة شةهش الئش لرأنلااهشعل شةنمش، ةهشأفة 

 ل يشأغنمشأ الهشةةنفةنشأايش إلةنهش لم نش   شأؤةمش لمفات،شئننت شلل ش لللنم،شدةلرهش إلةنهشش   ،ش ئنهشأفة شةنش
 ـ،ش لةنشأةمشش200 شللرشاةلكلهش أعأنمشللفل تي،ش كنهشد شألاررشئنتئش لةؤة هش ل اهش  ةت  شش ل  م يش لرل ارشد

-10/240 لةؤة هشأنلأاررشلإةنهش لم نش   شأ الارش لرةتشمد ةنش لفل تيشدحألهش لةؤة هش.شالظم:ش لأأمي:شرنماي
.ش لرلرمي:شئنة دشش5/111.ش لزمكل :ش ألعالهش:ش48/46.ش أهشعلنكم:شرنمايشتةفق1/172. لنت ق:شعا هش252

ش.شششش12/18 لمفن 
.ش ل رن ش للالنأ مي:شم  رش ل  عظاهشش375،شأأ ش ل مجش ألن ةنل :شةقنر ش لأنلأااهشصش259/شش2ش لة ات:ش إلمفنتش  53 

 .شششش3/69.ش المأل ش:شكففش ل ةرش:شش224صش
 .شششش10/248 لأأمي:شرنمايشششش  54 
 .ششششش1/194 لنت ق:شعا هششش  55 
 .ششششش17/ش2ةحلهش ألةاه:شأعانهش لفاررششش  56 
 .شششش7/279 ش:" لةم تشأنلفأ ش ةت هش لةن لتش أأملرنهش"ش،شالظمش:شفم شأن  ش لكند :شئن ش لةنزلتم لشش  57 
 .شششش7/176. لأحم ل :شةتالرش لةرنفزش1/489 لكلال :ش لكند شش  58 
 .شششش1/161 لنت ق:شعا هشش  59 
 .شششش1/194 لنت ق:شعا هششش  60 
 .شششش369ئش إلةنهشش لم نش   شصش،ش لرنةل :شحانش661/شش2 لم  لتي:ش ل م بجش  لفم بحششش  61 
 .شششش3/478 لة ن زشفة شة نزئش،  لة نزئش:  ش لمأرش لق م.ش أهش أل ام:ش للةنارشد شغما ش لحتا ششش  62 
 .شششش67 ش،شألقن ش لمل  ش عرمرهشص4ةهشئتةنمش لةحت اهش شقششش  63 
 .شششش7/279 لةنزلتم ل ش:شفم شأن  ش لكند ش:ششش  64 
 .شششششش286-285 إلةنهشش لم نش   شصشش لقمف :شحانئش  65 
 ذهشرل ش ل  م يشأ ةتيشد شل دش لللرشأ شئألةنشأقلا شةهش لأالقش إلةنهش   شد شمحلرهش  مشذل ششةم .ششششش  66 
ش.شش369.ش لرنةل :شحانئش إلةنهشش لم نش   شصش286-285 لقمف :شحانئش إلةنهش لم نش   شص ششش67 
،شانئ يشش293/شش15،ش أهشأأ ش لحتات:شفم شةةجش لأالغرشش206لت لرش لرأنلارشصشالظم:شةإلفشةفة  :شأ أنمش  ششش68 

ش.شش369.ش لرنةل :شحانئش إلةنهشش لم نش علاهش للاله :صش352/شش2 لحة ي:شةرفهش لألت هش
 .ششششش1/59 لفمافش لم  :شلةجش لأالغرشش  69 
 .شششش3/3 لفمافش لم  :شلةجش لأالغرششش  70 
 .شششش2/32لةجش لأالغر لفمافش لم  :ششش  71 
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 .شششششش1/52 لرأنمتي:شةللتش إلةنهشش لم نش   شش  72 
 .شششش1/234 لنت ق:شعا هشأ أنمش لم نششش  73 
.ش لأأمل :شذعالهش ل ملشأؤعالهش349.ش لأأميش لن ام:شتالب ش إلةنةرشصش1/235 لنت ق:شعا هشأ أنمش لم نشش  74 

.ش لفنة :ش لتمش للظاهشد شةلنئ ش ألبةرش للةنةاهششش3/452أنل شش.ش أهشفةمش ف  :شةلنئ شآ شأأ ش60-2/59 لةتلش
 .شششش3/98. المأل :شكففش ل ةرش:ش678ص

ش  75  شش ش أاهش لك در شأالةن ش شأ ت ت شةهشةل  شدنمدشرق شغم شةتالر ش ألكنلمئ شألرةن شةتالرشعل شفل ش لأنتار ش15 لقنتلار:
 ـش.شالظم:شش16نتلارشأاهش لرم ش لةللةاهش  ل مدشللرشدمل ن،شأةنشكنليش ئررش لقش61دمل ن،ش أالةنش أاهشأ ت تش
 .شششش293-4/291.ش لحة ي:شةرفهش لألت هش:ش1/381 إلتمال ش:لز رش لةفرنقش

ش  76  أأ شفر مش حةتشأهشدمحمشة ل ش للك ل ،ش لةفة مشأنلأزلأ ،شك د ش قر،شفلا ش لقتم،شعُتشد شأنحن ش لكنظهش   شش
 لةلزلرشعلتمش   ،ش لق ش لف  تش   ،ش عتمش أهش للتاهشةهشعلةنمش لفاررش  كمش ةةهش  رصشأنلم ن   شذ شكنهشعظاهش

شص ش ل ةملي شكرن  ش للتاه: ش أه شالظم: ش. ش    ش لم ن شعه شم  م شةن شكرأه شةرمدرشش276ةه ش  رانم ش لأ ل : .
ش لمفن شصشش853-2/852 لمفن  ش ل ةمليشصش373،ش351،ش332، ش لرالةرش لحل :ش النرش ألئ   شش61-62، .
 ششش.شش42-2/40 للاتش ل  ب ش:شةرفهشمفن ش لحتا ش.ش61ص

ش46/ش49.ش لةفلل :شأحنمش ألل  مش:شش396.ش لأأميش لن ام:شتالب ش إلةنةرشصش266 لن نم:شأننبمش لتمفنيشصش ش77 
 .ششش

م:شللنهش لزل الفر:شأكلمش لز يش  ل نمش درحش لاله:شفأاهشأنلكلف،ش   شةرم ،ش  نلهشأنل نملار:شزأهشأالر،ش أهشةلظ ش  78 
 شش.شش1/192:ش لقنة دش لةحاأشي ل ام زشآأنت.شش2/291 لرم 

  ك  شد ش ألن ،ش لر ش لن   :شاؤرال .ششششش  79 
 شششش.ش397-396.ش لأأميش لن امش:شتالب شصش267-266 لن نم:شأننبمش لتمفنيشصشش  80 
 .شششش115 لر أرششش  81 
 .ششششش68ش–ش23/67أحنمشش.شش لةفلل ش:ش لش377ش-376 لحةامي:شئم ش إلللنتشصش ش82 
 .ششششش854ش-2/853 لأ ل ش:ش  رانمشةرمدرش لمفن ش:شش  83 
د شأالتش لرم شلأنفنهش حت ةنشعل شأماقش لأنمئ،شاقن شلهشلأنجشأل شعنةمشأهشكماز،ش   شأح  مشدات،ش  آل مشلأنجش شش84 

ن نشفر مشأهشللاةنه.ش ئا ش للأنجش:أاهش  لقمارنه:ش ةنشئمارشعأتشهللاشأهشعنةمشأهشكمازش أ ملشأل؛شأل شلرتشأنلقماراه
ةكرش  لأنمئشللكمازااه،ش لأنجشآ مشأاهشش لأنمئش  لاةنةر؛شأالهش أاهش لاةنةرشغأنهشلأكمشأهش  ب ش  ل  ش:ةلامئش
ش لرم ش شةهشأانه شا ه ش  ار شئما شةهش للأنجش أةةن شةم ح ، شعل شعفمئ ش للأنجشةهش لأنمئ ش ئن ش للك ل : ا ةاه.

.شش1292-4/1291.ش لأكميش:ةرفهشةنش لررفهشش1/343أكمشأهش  ب .ش لظم:ش لف  ميش: لنحن شةفة مشلرةاهشعل ش
 .شششش2/372.ش أهشةلظ م:شللنهش لرم شش5/255انئ يش لحة يش،شةرفهش لألت هش

يشرمفهشلهش للفنف ،ش مفحش ألةاهش رحنتمشة ش"أأ شحأا ش اللتيش لأحنهش لةهشلنفارشأهشأأ شعةنمئ،ش لهشازتش للةنزش  85 
عل شرمفةرش للفنف شذالشةنش متش كممشد ش لم  ارشأعالمش حنت رشمإانمشلللأ ش نل شهللاشعلاهش  له ،ش لظمش: للفنف ش

شص ش:ش458: لمفن  ش لمفن  شلقت ش: ش لر مف  ش:ش5/137. ش لفارر شأعانه ش: شةلرتمكنيشش2/319. ألةاه ش: . للةنزي
 شش.شش22/112.ش للاتش ل  ب ش:شةرفهشمفن ش لحتا ش:ش8/356-357:

ش  86  ش ل ملشش شذعاله شتالب ش إلةنةرشص2/45 لأأمل : ش لأأميش لن ام: ش  لظم: ش لأ ل :شش368ش-367. ش أهشحةزئ .
.ش978ش-2/977.ش أهش لنأنغ،ش ل ن  ش لةةةرشش3/107.ش المأل :شكففش ل ةرشش484ش-483 ل نئ شد ش لةلنئ شص

 .ششششش310ـشش309 لةارة :ش لن  عقش لةحمئرشصش
 .ششششش54/شش1للتش إلةنهشش لم نش   : لرأنمتيش:شةش  87 
 .شششش454ـشش453/شش3ةلنئ شآ شأأ شأنل ششش  88 
اظةمش لهشعةمشأهشففن ش لتاهشأهشدمحمشأهشعأتش ل  حتش لة نل ش لفندر شةهشأعالهش لقمهش للنأ ش لةفميش،ش ننح ششش  89 

 ششش.  لةأأ  كرن ش للراهش لةقاهشلررمئش للأؤش لرظاهش
 .شششش شرمفةرلهشلر مشلهشعلشش  90 
 .ششش410/شش2.ش لحمأ :شغما ش لحتا ش لحنبأشارل ش لألرنهشش  91 
 .شششش454ش-3/453ةلنئ شآ شأأ شأنل ش:ششش  92 
ذأم  اهشأهش لةةتيشأهش لةلن م،شعهش لةؤة ه،شالق شأنأهشفكلرشللأرشألةه،ش ئا شالق شأنلرلاهشلرظهشف ره،شرهشرلناأهششش  93 

ؤة هش إلةنهشش لم نش   شل الارش لرةت؛شلةزاتشةهش لر ننا ش لظمشرمفةره:ش ل أا :ش لا رشد شأ ت تشأرتشأهشلن ش لة
 .ششششش561-557/ش10.ش ل  أ :شلامشأعاله145ش-140/ش6رنمايشأ ت ت
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كنهشعنةالشللةؤة هشعل ش لأنمئ،شمدضشأاررش لم نش   ش مدضشلأدش ل  مئ،ش  ظةمش ل ل ،شدؤمل شلهش لةؤة هش شش94 

ل ش لأنمئش م شذلةنعا ،شدت  ش لفل تيش لأنمئشأالشئرن ،ش ننمشذلةنعا شذل ش لحلهشأهش لفل تي،شدلةنش فمفشع
ش لارق أ :شرنمايش: -ش2/448لة ،شدحألهش كر شأهشذل ش لةؤة هشدؤةمشأحةلهشذل شةم ،شلةزاتشةهش لر ننا شالظم:

 .شششش14/5. ل  أ ش:شرنمايش إللالهشش6/258.ش ل أا :شرنمايشأ ت تش449
 .شششش3/339 لة مأ ش:شفم ش أل أنمش:ش لقن  ششش  95 
.ش للةنزيش:شةلرتمكنيش124-18/122.ش أهشعلنكم:شرنمايشةتالرشتةفقشش453/ش2 لارق أ :ش لرنمايشرلظمشرمفةره:ششش  96 

 .شششش18-3/17.ش لزمكل ش: ألعالهشش3/394علهشمفن ش لحتا ش:
 .شششش197ـشش196/ششش1 لنت قش:عا هشأ أنمش لم نشش  97 
 .شششش196/شش1:عا هشأ أنمش لم نشش لنت قش  98 
 .شششش195ـشش194/شش1 لنت قش:عا هشأ أنمش لم نشش  99 
 .شششش18ـشش17ل مئش ل  مانيشآارشش  100 
 .شششش195/شش1 لنت قش:عا هشأ أنمش لم نشش  101 
 .شششش196/شش1 لنت قش:عا هشأ أنمش لم نشش  102 
 .ششششش67ةهشئتةنمش لةحت اهش:شألقن ش لمل  ش عرمرهش:شصشش  103 
 .ششششش1/196 لنت قش:شعا هش:ششش  104 


