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ميحَرلانمحّرلاهللامس

هبحصوهلاودّنحماندّيسىلعهللاىلص

ديهمت

يمانلاةفيلخورمعروتكدلافرطنمباتكلاقيقحتىلعىضمدقل
ديعسجاحلاذاتسألالبقنممبطللهدادعإوهتعجارمتعقومثءاًماعنورشع

عبسذنم(ةيادرغبديعسيّمعدهعمبيبرعلابدألاوةفسلفلاذاتسأ)دوعسم

نمباتكلاجارخاألممجلاطشنتوةّرمللدّدجتتةَّركلايهاهو«تاونس

فلكملاانأنوكأنأالإرّدقلارابتعالاوىركذلارونىلإنايسّنلاتاملظ

.ليبتلايراضحلالمعلااذهىلعفارشإلاب
ذاتسألاوروتكلانمالكنأتظحالةيئاهنلاةعجارملاوحيحصتلالالحخو

تايلاكشإلانماهضعبىرأيلاوباتكلااهبزاتمييلاةّماحلااياضقلاضعبىلإاريشي

اللخ۔يرظنيفربتعُياهيفثيدحلامدعإو«يلَوُأليوأتبولواهيفثبلابجييل
:يهاياضقلاهذهوطوطخملليملعلاقيقحلاةيجهنميف

.طوطخملاناونع-1

.فلؤملاىلإطوطخملاةبسن-2
.هتاحلطصموفلابولسأ-3

؟يسوفنلايجيبانبييوهنم4



نإو؛تايلاكشاإلاهذهيفةّيملعلاةقيقحلانمبارتقالايدهجلواحأو

اورينيوةريسملااولصاويلنيسرادلاونيثحابللةّيهشلاتحتفينايبسحفقفوأم

.قيفوتلايلوهللاوفللاءاشنإىدهأوىدجأوهامةقيرطلا

طوطخملاناونع-1

يبألبستياًباتكةيضابإلاتافلؤمسراهفيفةدّمتعملارداصملاركذتم

اذه»:بتكيمهضعبف«ناونعلايفنوفّرصتيخاّسنلادجنف«ناونعلااذهبرزخ

ىلعدراهيفباتك»:ناونعبهبتكيمهضعبو««نيفلاخملاىلعدراهيفباتك

باتك»:ةرابعبيفتكيلبةلماكةرابعلانوبتكيالنورخآو‹«نيفلاخملاعيمج

.«ةقولخمهللاءامسأنأمعزنمىلعفاتلزنبىلغيرزخيبُأخيّشلادرهيف

خاسنلاعضونمبسانموديفمناونعوهلاهراتخايذلاناونعلافهيلعو

جراوخلاوةلزتعملانم»ةرابعهلانفضأوتاللاهجرفلؤملاعضونمال

.نيفلاخملابدوصقملانمئراقللحضتيل«اهريغوةئجرملاو

فلؤملاىلإةطوطخملاةبسن-2
ةيضاباإلاتافلۇلاهيفضّرعتىلاهتلاسريفيداربلامساقلاوبآركذدقل

باتكو»:لاقفاهريغوديرحجلادالبيفه9نرقلايفبرغملاوقرشملاي

:لاقىرخأةياوريفوتفقورصتخُممالكلايفىلغيرزخيأخيشلا
.”«مباّرلانرقلالهأنمفلؤلاوهتيأرمالكلايفكقترزخيبُأخيّشلاباتكو»

.2/289«يلاط:قیقحتزجوملاباتك:يفاكلادبعراّمعوبأ|

.2/289‹قباّسلامجرما:يئاكلادبعراّمعوبأ2



ينااباتكرزخيأخيشللنيخّرؤملانمهريغالويداّربلاركذيملو
الواهيفنعطالةحيحصةبسنفلماىلإباتكلاةبسننوكت

امك.«رصتخُممالكلايف»:ةرابعبهاوتحمفصويداّربلانُأوةصاخ«فالتخا

فلخينبناميلسعيبّرلايبُأخيّشلالثمنيملكتملانمهدعبنماوءاجنيذلانأ

دبعرامعيبأخيشلاو‹«ةنوزخملافحتلا»:ةباتكيف(ه1]47ت)يتازللا

فسويبوقعيبأخيشلاو‹«...لاقملازجوم»:هباتکيف(ه570لبقت)يقاكلا

اوناكدقف‹«...لوقعلالهألليلدلا»:هباتكيف(ه570ت)ينالجرولاميهاربإنب

يفاهريغوةلزتعملاخيّشلاابباجأىلالئاسملاميمجاوعّسوواوللحثيحهيلعةلاع

.ليلحتلاوداهشتسإللةلاسّرلاهذهنمةلماكصوصاولقندقولب«نامز

هتاحلطصموفلؤملابولسأس3

ةيابلادحلاويقطنملاراوحلابولسأدودّرلاهذهييفلماراتخادقل

تاحلطصملمعتسيناككلذءانْثأوراصنألاماهفإومصخلاعانقإلةيوملا

نمرٹثكأيف«مهيلعدريام»:هانعم«مهيلعلخديام»:لثمةديدجطظافلأو

.(22:ص)؛«انرظنيفو»:هانعم«اندوجويفو»:ظفلو؛معضوم

:ًالثملوقيفدلقمريغدهتجمکلئاسمانيبحجريناكهنأامك

:هبطاخمللوقيةحفّصلاسفنيفثو‹(87:ص)«يلإبحألّوألاباوحلاو»
.«باوحلايفتّبثتولاؤّسلامّهفتوءةلأسملاهذهلثميفبجأفاذهلثمىلعف»

:وهدودرلاهذئراقلاهابتناتفليامو

ىرخأةَرموءلأسييذلاوهخيشلادحجنةّرمف:باطخلاريمضريغت(1

لعتفيدقوءالوهحملئاّسلادبىرخأةراتو«خيّشلالأسيذيملتوأمصخ

.«انوُرْخَأ»:ظفلبلاؤّسلافلؤلملا



ل

لعلوءةمتاخنودبباتكلاةياشامنيبباتكللتامتاخعستدوجو(2

.92ةحفصيفباتكلادعبةقّحلمةفاضإامهباتكلانمنيتريخألانيتحفّصلا

هنأالإفلؤللاهرربدقرارکتوهعيضاومنيبقيسنتهيفباتكلانأمعرو

اهضعبىلإاهّمضمثةلصفنملئاسرلكشىلعهفّبصدقفلؤملانأرهظي

نمرثكأيفمهشقانثيحةلزتعملامهدودّرلاهذهيفلصألانأوأ«ضعبلا

نُليلدباًضّرعِءاجيقابلاوبابنمرثكأممصّصخوءةلأسمنيرشع

بصقاهيفزوحيوةلزتعملاتارظانلىدصتيناكهنأهنعنوركذينيخّرؤملا

يفايلزتعمرظاندقوءرصميفوأسنوتيفديرحجلابناكامدنعءاوسقبّسلا
اًرظانمترظانام»:ةياهنلايييلزتعملاكلذلاقفءهيلغورصعهمايأرخاوأ

خيشلاوهفلانإ:رزخوبأهللاف‹خيشلااذهوبرغلملاباًباشالإٰيعطق

.”«ێفلاوه«خيّشلاو

هذيمالتضعبءاجو25ةحفصيفىهتنادقباتكلانوكينأاًمِإو

اهضعبةيادبيفةلمسبلادوجوليلدب«هيلإىرخألاهدودرمضيباتكلالمكأف

.37ةحفصلثم

رثكأىلعدَّرلايفميِلّسلاهقطنموقفعاستاوةيملعلاداملاةرازغ(3

ةيديزيلا-ةيراّجنلا-ةتبثلا-ةربحلا-ةهّبشملا-ةلزتعملا)ةّلاضقرفرشعنم
امكاًدهتجباًمامإنوكينأنكميو‹(مهريغوءةئجرملا-ةّيمهحلا-جراوخلا-

.ييالجرولابوقعيوبآهركذ

.1/143‹تاقبطلا:ييجردلا-1



؟يسوفنلايحييبأنبيحيوهنَم-4

يذلامسالاىلإةرباعةراشإولواريشيملذاتسألاوروتكّدلانمالك

خيشللذيملتوهله‹«يسوفتلايييأنبيحي»وهوطوطحلملاةيادبيفدرو

؟امهریغوهلهو؟باتكللقباسكلاموهله؟رزخيب
يِنالجرولاءايركزابأدحنانّنِإفحيحصلوألاضارتفإلاناكاذإ

دقلّوألاف؛امهخيراتيفهناركذي(ه928ت)يحخاّمشلادمحأو(ه471ت)

ركذدقفيناثلااًّمأو‹144ةحفصيفرزحخيباخيراتنماءزجهنعیور

يبنميجييبانبيي»:لاقوةتانزخويشركِذيفمسالااذهبةّيصخش

هرودحضنيثارتلاةّيعمحلةيضابإلامالعأمجعميفو‹593ةحفصيف«ةنالوت

‹«ةسوفنلبحباًمكاحناكوءتالبلايفاكبوجيملعةقلحهلتناك»:ظفلب

فصتلايفنوكتهتافونأل«باوّصلاىلإبرقألاوهاذهو1074ةمجرتلامقر
ناكاذإو«رزخابأفّلؤملاكردينأنكميو«يرجحلاسماخلانرقلانملوألا

هللادبعخيّشلادلاونوكيهنأكشالفيناثلاضارتفالا

.-باتكلاكلاموهو-(م1914ترهللاهمحرينورابلايحينبا

جاحلبديهّشلاانخيشهّدعُأدقزاجنإلااذهنأىلإريشننأءافولانمو

ءارثالايدامًاّيهتتفورظلانُلإرشنلل-هللاهمرراشقنودعنب

يفنوكتنأوجرنوكلذيفةبّيطلاهتّينمأقيقحتبىظحننحناهفىبتابتكملا

.لوبقلاوجرنهللانمو«نيمآفلاءاشنإهتدارإوهّنظنسح

2موركوحنبدمحأ
ه1418لوألاعيبر27ةعمجلا:فطعلا

م1997توا1



هللارلصومحرراهللامسب هبحصوهلاودّنحعاندبسلع

باتكلايدينيب

الغيرزخيبأبرغملاةّيضابإنمميدقخيشلةمّيَقلاةلاسرلاهذه

ءارآىلعاذرمالكلايفلئاسماهيفضرعي‹ھ380ةنسىفوتملافاتلزنبا

ىلعاذَرَولب«مهريغوجراوخوةهّبشموةيمهجوةلزتعمنم«ىرخألاقرا

.اهريغوةينيسحلاكةّيضابإقرف

انديهاسعاًمعّيمالسإلاثارتلانمميلقلااذهىلععلطتملالأسيدقو

لئاسمنمهيفشيجيامو«شيعملاانعقاوتادجتسمنعةباجإوأمفتنمهب

شلوانلامفاذِإو؛مديقلايفدتمملارباغلاعقاولامكلذىلإةليصبتمتالمومهو
.ناکاًمايناكباولوتضمداجبأباينغَتثارتلا

.حورطلاهذهنعةباجإيفكيام.نانغأدقهذهرزخيبأةلاسرققحمنأعقاولاو

اهتيمهأبستكتا»و‹مالكلاونيّدلالئاسمنماذددعتلوانتةلاسرلافه

سيل«برغملاةّيضابإمالعأدحألةركبمءارآانلظفحتاهنأيفةّيملعلا

ليلقلاالإاهنمانلصيمةّيتمزةرتفىلإيمتنتاهنكلوبسحفكلذ
.«تافلۇملانمردانلا

ةّيساسألاةَداملاهذهةردنو«انيديأىلإلصواهنمردانلاليلقلا»نأىلع٠

لعحجتءةلحرملاكلتقافآءالجتساىلعصّصختملاسراذلانيعُتىلا

.«ةّيمهأاذارمأةسارّدلاهذهلثمروهظ

ةّيمالكءارآنمهبانتدّوزامةّيملعلااهتيمهأىلإةفاضإةلاسرلاهذهف

:ةيضابإةّيهقف



نميركفلايميلعتلايكرحلاىوتسمللارّربماًحاجذومندعت
فرعناليلايبرعلابرغملاقطانميملسُمِلةرباغلابقحلاكلت

.اليلقاًررنالإاهنع
يضاباإلاركفلااهدهعىلالادتعإلاوةّيطسولاةركفةلاسرلاانليلحجت۰

ءهقفلاو‹تايداقتعإلاو‹مالكلاءارآلوانتيفليصأجهنمك

طسولاب(اعيدقاذجهنملل)نوطالفأهامسأاّنءاعيمجكولسلاو

ليصأجهنملوقأ؛قالخألاةفسلفيفزدعاعنانيذلا

اذهلوقأال«نآلاىلإمهعباطومديدمدقلاذنمنويضابإلاهدهع

نأولادحأهللاىلعيکرننأهللاذاعم«موقلابّصعتو«ةقرفلافرطت

قرفلاضعبدومصرسنأىرتالأنكل«ةدحاَومكُمَأوذ

دوعيامْنإ؛نيفححملاوةاغّطلاديكةمواقمةخاشاهئاقبونيملسملانم

كِلذكو»سانلانيبهبتفرغيذلالادتعإلاوةّيطسولاهذهلإ
انباحصأذخأف»€ساّنلاىلعءادهُشاوُئوُكَلاطّسوةَمُأمكاَنلَعَج

هللاباتكقفاواكاكوصأوالدعأوليواقألاطسوأب(ةّيضابإلا)

.«هضقنىلعلطبُمردقياليذلاسايقلاو#دّمحمهئيبنةّنسو

.-هيلعهللاةمحر-رزخيبأباتكاهبحتافنةزيجوةمّدقمهذه

انافكدقتلاهمحر-يمانلاةفيلخورمعروتكدلاةليضفنأىلع

؛فّنصملانيبوهنيبلخلفءابيوصتوءاقيقحتوءاعيدقت«باتكلاةمدخةنوؤم

.هلآودّمحاندّيسىلعهللاىلصو

دوعسمديعسجاحلا:عجارلا

م1990ةيليوج22/ه1411مرحم1
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روطسيفيمانلاةفيلخورمعروتكدلا
.م1942ماع(ايبيل)تولانيفدلو٠

ةيبيللاةعماحلابةّيبرتلاوبادآلاةيلكنمجرختيلايلعلاهتساردلصاو٠

.م1962ةنسةّيبرعلاةغللايفسناسيلةداهشىلعالصاح

هاروتکدلاةجرداهنملانو(ايناطيرب)جدربمكةعماجبهتساردعباتمث

عورشمنمضناكو»م1970ماعةّيمالسإلاتاساردلايف

(جدربمك)ةعماجنمهاروتكدلاةداهشلينلاهّسَدقيلايتحورطأ

لوألاَصنلاناكثارتلاباهلكلصَتتصوصنةثالثقيقحت

ليعامسإرهاطيبأفيلأت"مالسإلادعاوق"باتكنماءزجاهيف

لوصأ"باتكوهيناثلاًصنلاو«(ةءاربلاوةيالّولاعوضوم)
ةلاسروهفثلاثلااأدوادنبىسيعنبنيروغبيل"نيدلا

.(فّرصتب8:ص«نوفلخنباةبوجأ).«نوفلخنبفسويبوقعييب

ةّيمالسإلاتاساردلاويبرعلابدألاةّلكباًرضاحاذاتسألغتشإه

.ةيمالسالاةوعّدلاةّيعمجبةيمالسإةيعادلمعور٥

.نابايلايمثةيكيرمألاةدحتلاتايالولابتاعماحلاىدحإبارضاحملغتشامثه

.ةيبدأوةيمالسإتالاقمملعلاةديرجهلترشنه

اهمّدَقنىلاةلاسرلاهذهوءهثعبويضابإلاثارتلاقيقحتباريثكيع

لمعيناكنيحهفلأامنيبنميهرزخيِبألمركلائراقلل
ذآققحدقوةمّدقلايفكلذىلإراشأامكةدحّتلاتايالولاب

حس



ينالجراولافسويبوقعييبأل""فاصنإلاولدعلا'"باتكاضيأ

.ةيزلجإلاىلإهتمجرتو
يقرطنق)يلاطيحلاليعامسإرهاطيبأل"تاريخلارطانق"باتكقّقحء

.ةحفص406يوحي«ةرهاقلاءةبهوةبتكم(ناعبإلاوملعلا

‹"ةّيمالسإلانيزاوملاراطإيفقافنلاةرهاظ"ناونعبديحوباتكهله

.م1979ةنسعبط

فسويبوقعييِبأل"نوفلخنباةبوجأ"باتكحتفلارادهلتعط٠

.ةحفص128يثعقي‹يتازملانوفلخنب

يردنالوتادعإلاتحتةققحمابتكهلنأىلإهتمجرتعجارمريشُو٠

.ائیشاهرئاصمنع

.يسوفنلاركبنبهللادبعيبُأنبدمحأساّبعلايبأل"ديحوتلاةلاسر"٠

.يداّربلاميهاربإل'قئاقحلاةلاسر"٠

.ةّيقابلاماسقألا:''تاريخلارطانق''باتكه

.(ةيزيلحإلاب)ةيضابإلايفتاسارد٠

ءاملعةبوجأه

.ةمهمةيرعشدئاصقهله

ىلإنوجسلايفبيذعتويفننمءةنجامةّيسايستاقحاللضّرعتدقو
.نيمآ‹هتبوثملزجأوهلاهمره6/م186ماعهرابخأتفتحخانأ



ةمجرتلاعجارم

«بتكلارادءايبيلةفاقثلاومالعإلاةنامأ؛نييبللانيفلؤملاليلد.1

.1977؛سلبارط

ورمع.د:قيقحت؛نوفلخنباةبوجأ«بوقعيوبأنوفلخنبفسوي.2

.1974‹1ط‹«توريب«رشنلاوةعابطللحتفلاراد«‹يمانلا

:ناونعبلاقم.1412نابعش/1992رياني«يمالسإلاملاعلاةلجب.3

:يمانلاورمع.د1986ذنمفتخميبليمالسإبتاك"

.بويأعوكانلادمحمدومحمهلليمزل"هفقاوموهتريس

 



تازاشر

ةلاسرلافلؤم

.بويأهيبأمساوءهَمُأمسافاتلزو«ٍنايسولافاتلزنبالغيرزخوبأوه

ةرخازةفيهو380ةنسيوتدقف«يرحملاعبارلانرقلاردصيفشاع
اعيمجاهيفخيشلااذهمهسأدقو.يملعلاطاشنلاو«بورحلاوثادحألاب

.رفاوبيصنب

رطقلانمديرحلادالبنمةيليطسقةّماحةّماحلاءانبأنمرزخوبأو

هنأييجردلارکذیو٥رصعخیاشمةلمحىلعملعلاىقلتواھاشن”؛ىسنوتلا

توقرزنبناميلسعيبّرلايبأنععورفلاملعوناسللاملعوبدألاذأ
r 3 نمهتيافكذخأنأدعبو١

(4) .ميلعتلاوةدافإللدلخمنبديزيمساقلاوبأهليمزووهرّدصتميلعتلا

9و

340/2‹119/1-143«ت.د«يالطميهاربإ.ط:نيجرألا:نملکيٿخيشلااذهةمجرترظنا-1

رادطوطخم)ةريسلا:نيالجراولاِءايركزوب؛اهدعبامو346ص‹ةرهاقلا«ةيرجح.طريسلا:يحخاَمشلا

لدعلاباتك"طوطخمىلعتاديبقت؛136ص1979ءيبرعلاليعامسإ:قيقحت(ةرهاقلا«باتكلا

اذهببازميفخيشلبسنتةبتكمدجوتالهنأٌقحلا].بازم«وناببميهاريإخيشلاةبتكعب"فاصنإلاو
.[(عجارملا)زايتمميهاربإخيّشلاوأونابابدمحمجاحلاخيّشلا:وهحيحصلالعلومسالا

.342ص«ريسلا:يخاَّمشلا؛119/1:ييجردلا-2

.«نونح»هخيشىّمسيو‹346ص«ريسلا:يخاّمشلا؛119/1«تاقبطلا:ييجرذلا-3

.346ص«ريسلا:يخاّمشلا120/1‹تاقبطلا:ييجرَدلا4
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:ةزيمتمراوطأةثالثىلإرزخيأةايحمسقينأثحابلاعيطتسيو

.مدقتاميفهيلإانرشأدقوميلعّتلاوملقلاروطوهو:لوألاروطلا٠

ةروثلاهيفداقيذلايركسمعلاويسايسلاطاشّتلاروطوهو:يالاروطلا٠

.نيديبعلاٌدضةحلسللا

.ه380ةنساهيفهلجأهافاونأىلإرصميفرارقتسإلاروطوهو:ثلاثلاروّطلامث٠

ديزيمساقلايبأهليمزةقفرميلعتلايفهتايحنماردصرزخوبأىضمأ

نآرقلانوأرقيءةهجلكنمةوعدلالهأةبلط»مهدصقتتناكفءكلخمنب

هذهميعدتيفمهاسدقو°?.«ةريسلاؤةّيبرعلاملعوهقفلاولوصألاوثيدحلاو

ديلاتاذةعّسورسيلانمدلخمنبمساقلاوبأهيلعناكامةّيميلعتلاةكرحلا

9.ةقفننمهيلإنوجاتحياموةبلطلارمأبموقيثيح

لصفيفمهتبلطعمةتازمءايحأيفلقنتلانيخيّشلاةريسنمناكو

فورعملابنورمأيومعلانوملعُيىايحألاكلتىلعافويضنولزتي«عيبرلا

ةلحرملاهذهةّدمملعنالو“”ءةبلطلاوخايشألاةداعيهامكركتنملانعنوهنيو

اياونيفيديبعلاناطلسلاباترانيحتغلباهنأالإ«رزخيبُأةايحنم

هذضمايقلاهنمسّجوتذإ؛هقلقأاميهنمرعشوءدلخمنبديزيمساقلايأ

داكاملو«هلوحمهفاقتلإوهلةينعبإلاعوجةعاطنمهاراملهيلعبوثولا
..برغملاةيضابإنيبلضفلاوملعلاوهالانمهيلع

.346ص«ريسلا:يخاّمشلا120/1«تاقبطلا:ييجردلا1
.346ص«ريسلا:يخاّمشلا؛120/1«تاقبطلا:ئيجردلا2
.347ص«ريسلا:يخاّمشلا؛121/1«تاقبطلا:ييجردلا3
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لهأيفةلّصأتمتناكنييديبعلاناطلسنمروفنلابابسأنأرهظيو

دلخمديزيوبأمهّدضاهداقةحماجةروثكلذلبقنويديبعلاهجاودقف«ةيقيرفإ

ءاسُأهنكلويمهرصحومهذوفنقطانممظعمحستکاف؛دادیکنبا

ةّيضابإلااصوصخ-ساّنلاةمقنلحمهتلعجةريثكعئانشبكتراوةريسلا

داسفيثءاوسنيقيرفلاىرييذلادياحلافقومهتروننماوفقوف-ةيبهولا

»كلذيفمالسإلاماكحأةفلاخمو«مكحلايفةعيوقلاةريسللمهبكنتوةريسلا

دلخمديزييبأةروُتلوحدلخمنبديزيمساقلايبألةرابعةّيضابإلادراصملادروتو

هذهرهظتو©.«ةريسلانسحأولاحتفديزيوبآمهيفحتفدقل»:اھیفلوقیدادیکنب

‹ناطلسلاكلذرييغتبهبيحرتىلإو«نييديبعلاناطلسنمصلحختلاىلإخيشلاليمةرابعلا

.دادیکنبدلمةکرحنعفرعامریغةّيِضرمةريسوةميلسسْسأىلعنكلو

يبأتاكرحتيفرطخلانمائيشنييديبعلاناطلسميمتوبأًسحأدقو

ةرمهفصودقوءةسائرلاتاموقمنمهلاًمِلهلوحةّيضابإلافافتلاومساقلا

ذحخأيرمألاميمتوبأكرتيملو”.«هلثمبرعلادلتملفدلخمنبديزياًمأ»:لاقف

رمأف‹مقافتينألبقرمأللاميساحهّنظيناكيذلاريبدتلابمايقلابردابف؛هادم

یضقو77ددرتدعبرمألااذهذْفنف‹دیزیيبألتقبةماحلاىلعهيلاو

ىلعاّيقيقحارطخلثتتناكيلاىلوألاةّيضابإلاةّيصخشلاىلعريبدتلااذه

ىلإوةّيضابإلاباهرإىلإريبدتلااذهيّدؤينأنمالدبو.ميمتيبأناطلس

.136ص«يبرعلاليعامسإقيقحتءةريسلا:ءايركزيبأ:يئدادیکنبدلخمدیزیرابخأرظنا-1
.101/1‹تاقبطلا2
.249349صءريسلا:يخاّمشلا123/1«تاقبطلا:ييجرَدلا3
.126‹125/1‹تاقبطلا:ييجرذلا-4
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-كلذنمسكعلاىلعبّبستءالمهخوضروةّيديبعلاةلودلامكحلمنوكس
يبأرأثبذخألاو«يديبعلامكحلادضمايقلاىلعاوقاف؛ةّيضابإلاةملكممجيف

نبالغيرزخوباهبمئاقلاوكلذيفيعاّسلاناکو)لنبديزيمساقلا

لإهلُسررزخوبلسرأف.ليغنزنبديعسحونوبأهذيملتوهبحاصو«فاتلز

‹تّدملاونوعلامهأسي«نالجرووةبرجةريزجوةسوفنلبجيفةّيضابإلادالب

رزخيبأىلعسانلاعمتجاو”نواعتلاوقيسنّتللسلدنألايقةّيمأېبباكو

©مهودعىلعاورهظاذإةعيبلاهلامتينأىلععافدلاىلعامامإهوعيابو

‹ةّيضابإلاعمةيركسعلاةهجاوملاىشاحتينأيديبعلامكاحلالواحدقو

يفتكيوءةّيمتسرلاةلودلادودحهيلعتناكاميلالقتسالاباوعنتقينأىلع

يفةّاعلاروهمجنكلوكلذيفرزخابأبغرو”ءكلذءاروابنويديبعلا

نألبقياغابراصحىلعاومدقأو«ناطلسلاركاسعةزجانمالإاوَبَأهعابتأ

هتازملئابقنمعّمحتابارارتغإءاهريغونالجرونمددملاملمتتسي

دقو.هداوقدحأوميمتيبألياغابيلاويلقصلانايطاولتقو«ياغاباورصاحو

ثلاثلامويلايفياغابىلإهركاسعبفحزفءاريبكاغلبمميمتيبأيفكلذغلب

ميتيبأركسعلوصولبقو.ةئامنالثونيسمخونامثةنسلاوشنمنيرشعلاو

ةوشرلنايلييبلاذخنإببسبرزخيبأشيحبتلحدقةعيزملاتناكياغابلإ
ةرئاذلاتراداذكهو«شيحلاةعيزهيفاوبّبستمهاذإنصحلالهأمحلاهلعج

.اهدعبامو16/1‹تاقبطلا:ييجرذلا1

.350ص«ريسلا:يخاّمشلا127/1«تاقبطلا:ييجردلا2
.350ص«ريسلا:يخاّمشلا128/1«تاقبطلا:ئيجردلا3
.350ص«ريسلا:يخاّمشلا؛128‹127/1«تاقبطلا:ييجردلا4
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يبأعومجتقّرفتوءهلجأنماوعمتجااّنايشاوغلبيملو«هشيجورزخيبأىلع

اوكراشيملوءةعيزحلاكلتابنمهغلبنأدعبنالجراووغيرألهأعجرو«رزخ

نملبجيٿنيجويدمحموبآهقيفرووهرزخوبامصتعاوبراكلتن

ممهتعحطقلاىحموينيعيرأةعترحجامتلتهللاقيةيررفإلابج

بُ

")ايلاروصتميأنبرمعيأنبلدبعيأنبابرك

يزيفارکنتماهبماقأوهموقةيدابىلإليغنزنبديعسحونوبألحرو
هعمكلسفميتيبأىلإهباوعاجوهتفشتكاميتيبأسيساوجنكلوءةاعرلا

رزخيبأرمأيفهراشتساو«هناكمعفروهيلإهبّرقوءةلامتسإلاوةنياللاكلسم

ةرماهيفىعسينأوةروثلادواعينأىشخيناكدقفهرمأىشخيناكنإو

الفمهدالبيفسالالمماعنامأانالومنمناكنإ:حونوبأهللاقف«ىرحخأ

يفنامألابلسرأوحونوبأهبراشأاميفةحيصّنلاميتوبأنابتساف«هرمأىشخي

لبجنمهيلعمقءهيلإهاعدتساورزخابأنّمأوةّييهولاةيضابإلادالبلاعيمج

ماركإلانمةياغيفهعمماقأو>ےه359ةنسرخآلاعيبر1يٿةسوفن

ذحخأهريبدتنمناكءرصمىلإلاقتنإلاىلعميتوبأمزعامدنعو.ةلملا

ءامبلستغاوهسفنللاتحادقفحونوبأاًمأءهعمحونابأورزخابأةّيصخشلا

ءةلحرلاىلعردقيالضيرمهّنأبرذتعاوديدشلارارفصإلاهيلعرهظفةلاخلا

.350ص«ريسلا:يخاّمشلا؛130‹128/1«تاقبطلا:ئيجردلا1
.353ص«ريسلا:يخاّمشلا135/1«تاقبطلا:ێيجردلا2

.137/1«تاقبّطلا:ئيجردلا3
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دفو).كلذنمادبدجيهلعلو«رصمىلإميتيبأعمباهذلارزخوبألبقو

امهنمنوكيًالعل»هعمنيخيشلاذخأبهكللطاتحاميتابأنأييجردلاركذ

رصميفهتايحةّيقبرزخوبأىضمأو.«هتعاطنعجورخبرغملايثهدعب

هدنعنوكينأىتمتيناكهّنِإىَّنحشيعلابيطوءاخرلالاحيفناكو

.مهمزلياعموقيومهيلعقِفنُيومهملعُيةوعدلالهأةبلطنمنورشع

كرتيملو«ةئيلمةلفاحةايحدعبه380ةنسرصرزخوبأيفوتو

انهةروثنلاتاشقانملاولاوقألاضعبو«باتكلااذهريغائيشتافلؤملانم

.مالكلاوريّسلاوهقفلابتكيفكانهو

هنعلاقو.«عروملاعفرزخوباًمُأ»:لاقفةّرمميمتوبأهفصودقو

الإطقائيشعمسامف‹ساَنلاَعَّرْوَأرزخوبأناك»:حونوبأهذيملتوهبحاص

ىلإعّرضتلاوءاعدلاوةءارقلايفذحأينأحبصلاىلصاذإهنأشنمو.هلمع

©.«سمشلاعلطتىحساّنلانعايحتنمكيهللا

.354صءريسلا:يخاّمشلا138/1«تاقبطلا1
ت

.354ص«ريسلا:يخامشلا8/1‹تاقبطلا:ييجردلا2

.355ص«ريسلا:يخاّمشلا؛141/1«تاقبطلا:ييجردلا3
.123ص«ريسلا:يخامشلا142/1‹تاقبطلا:ييجرذلا-4

.355ص:يخاّمشلا21؛تاقبطلا:ێيجردلا5



«طوطخمللةيملعلاةميقلا»

ثيدحلاىلإلقتننورزخيبأخيشلاةايحلزجوملاضرعلااذهبيفتكنو

:ةلاسرلاهذهنع

ىرخأةرابعبوأء"'نيدلالوصأ'"'لئاسمنماددعةلاسرلاهذهلوانتت

ةركبمءارآانلظفحتاهنأيفةّيملعلااهتّسهأبستكتو."مالكلاملع"لئاسم

ملةّيتمزةرتفىلإيمتنتاهنكلو«بسحفكلذسيل؛برغملاةّيضابِإمالعأدحأل
.تافلۇؤملانمردانلاليلقلاالإاهنمانلصي

لئاسرلاوتافلؤملاىلإمجارتلاوريسلابتكيفتاراشإلاةرثكمغرو
نيبةدعابتلاتارتفلاكلتييتبتکلاومالكلاملعلئاسمتلوانتىلا

ةَدالاهذهةردنو.انيديأىلإلصواهنمردانلاليلقلانإف«عبارلاولوألانينرقلا

لعجتةلحرملاكلتقافآءالجتساىلعصّصختملانيعتىلاةّيساسألا

.ةّيمهأاذاًرمأةساردلاهذهلثمروهظ

ةلزتعملاىلعيفاهَعَضَوفلؤملانأفشتكنةلاسرلاهذهناونعنمو

تناكةّيلصاولانمتاعامجنأةّيخيراتلارداصملاركذتو.قرفلانممهريغو

تناكةديدعتارظانمنأو«ترهاتمهتلودةمصاعيفبرغملاةّيضابِإشياعت

قرفنيبةّيمالكتافالخنمًارطامكلذىلإفاضي؛نيقيرفلانيبدقعُت

دفمهريغوراكنلاوةّينيسحلاوقيئافنلاوءةّيفلخلا:لاثمأ؛مهسفنأةّيضابإلا

.هدعبامورصعلاكلذتافّلؤمنمديدعلاتلغشلئاسممهنيبتعقو

.Studies in Ibadisme, p. 248 :انپاتكرظنا 1
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بتك(ه281)حلفأنبدّمحمناظقيلاابأمامإلانأرداصملاركذتو

نارقلاقلخيفةلاسرىلإةفاضإلابءاهدحو"ةعاطتسالاةلأسم"يفاباتكنيعبرأ

اهلكتافلؤلاهذهنمانيلإلصووءىرخألاةبوجألاولئاسرلاضعبو
©طقفنآرقلاقلخيفهتلاسر

حتفنبسورمعخيشلاناظقيلايأمامإللنيرصاعملانيفّلولانمو

ةعقويفسورمعيفوت.سايلإروصنميأماّيأيفةسوفنلبجيضاق«ييكاسلا
ةينيسحلاوةّيثافنلاهراثأامىلعٌدرللهسفنبدندقو«((ےه283)ةنسونام

"ةّيفاصلاةنونيدلا":ناونعبامهادحإ«ناتلاسرهتافلؤمنمانليقبو«لئاسمنم

روُصانيدلدجوتو)'"نيسحلانبدمحأوةثكانلاىلع:ناونعبىرحخألاو

نبالغيرزخوباءاجنُاىلإ«ركذامريغیرخأتافلؤمنعملعنالوءامحل
اذهيففيلأتلايفمهسأدقو.ةلاسرلاهذمبلقحلااذهيفمهاسيذلافاتلز

رداصملاركذتيذلاليغنزنبديعسحونوبأ«هذيملتورزخيبأقيفرناديلا

تاساردلاهذهتلخددقو”.فسألاعمدوقفمهنكلومسالمحيهلاباتك

تافلؤملانمديدعلاهيفترهظءاطاشنوةّيويحرثكأاروطةلحرملاهذهدعب

عيبرلابأباتکاهنمرکڈن؛ابیوبتقدأوامیظتتنسحأهروصبوءةعسوملا

.254ص«قباّسلاردصملا-1

"تاقبطلاباتكهبلخأاميفةاقتنلارهاوحلا":باتكعمةيرجحةعبطةلاسّرلاهذهتعبط-2

.ةينورابلاةعبطملا«ةرهاقلاب«يداربلل
وهو"تالاقملاباتك"همسامالكلايفادّيجاٌباتكبتكدقنيسحلانبدمأنأرداصملارك3

.فسالاعمدوقفم

Studies:رظنا4 in Ibadisme.اهدعبامو256ص.
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نبنيروغبتل"نيدلالوصأ"'باتكوء"ةنوزخملافحتلا'"':فلخينبناميلس
‹يقاكلادبعراّمعيبأل"زجوملاباتك"ول"تالاهحجلاباتك"و»ءىسيع

يلاتافلؤملابلغأفظحلانسحلو...ريثكاهريغوءاضيأهل"تالاهحلاحرش"و
ةددعتمخسناهضعبنمدجويو«ةدوجوملازتالرزخيبأرصعدعبترهظ

حضوأءاوضأءاقلإلودوجولاىلإاهراهظإلنيئحابلامامتهارظتنتاهلكيهو

.ةفلتخملاهروصعيفايقيرفإلامشيفيملعلاطاشنلانملاحجلااذهىلع

ةلاسرلاتاعوضوملوح
رثكييلالئاسملانماددعهذهرزخيأةلاسرتلوانتدقو

هللاءامسأةلأسمالّوألوانتفمالسإلايفمالكلالهأنمرخآوقيرفنيبفالخلا

عوضوع.ةلصتلاثوحبلانميهو«فوقولاةلأسمىلإلقتناو؟ةقولخميهله

ةلأسمىلعمالكلاىلإلقتنامثراكتلاعماهيففالخلاعقووةءاربلاوةيالّولا
اهيففالخاو‹كاذاهلعفباهريفكتيفثيدحلاوجرفلانوداميفةاتؤملاةأرملا

عسيالام"ثحبةلاسرلاثوحبنمو.ةّيضابإلاقرفنممهريغوةّينيسحلاعم
دقو«هدعبتءاجىلاتافلؤملايفاعساوىّدصهلدحنثحبموهو«"هلهج

"لوقعلالهألليلدلا"هباتكيفهيلعديزمالابنالجراولابوقعيوبأهعبشأ

.ةلأسملايفهوقبسنيذلاةّمئألالاوقأهيفعّتتو

ىلالئاسملانميهو‹لاعفألاقلخةلأسم-اذهدعب-ةلاسرلاتشقانو

ثحبمث.ةدارإلاوةعاطتسإلالأسمكلذكتشقانوءةلزتعملااهيففلاخ

.باتكلااذهقيقحتنمانغرف1



نيبف«جراوخلانمةّيرفصلالاوقأكلذكوءةعجرملالوقناميإلابابيففلا
مالكلادعبةلاسرلامتخيغ؛تالاقملاهذهباحصأنيبوهنيبفالخلاعضوم

."فكلا"و"دلوتلا"يلأسمىلع

هذهيفتاشقانلاكلتيفهحهنموهتلاسرثحابمرزوأصدقو
امانركذو‹مهلالتعاانلطبأوةهّبشملاهبتلتعاامانركذدقف»:ةزجوملاةرابعلا

ليواقألاطسوأبانباحصأذخأف؛ةلزتعملاهبتلتعاامومْهَحهبلتعا

لطبمردقياليذلاسايقلاوكليدّمحمهئيبنةّنسوهللاباتكقفاواك

ىيشهلثمكسيلءادحاوءالعافءاّيحهانتبثأفهيبشتلاهللانعانيفتف؛هضقنىلع

هبتلتعاامومهجهبلتعاامانلطبأوءةهّبشملاةّمُحانلطبأو.ءيشههبشيالو

نعروجلاةلزتعملاىفّنوروحلاهمزلأىحهللةردقلامهجتيبثتنمةلرتعللا

زجاعوهفءيشىلعردقيالنموىايشألارثكأىلعةردقلاهنعاوفىّتحهللا

.«...ملاظرئاجوهفملظيملنمبذعينمو«هنع

ةّيضابإعقومديدحتوفشكيفمهاسياهرشنوةلاسرلاهذهقيقحتلعلو

دمحلاهلو«باوصلاىلإقفوملاهللاو؛لئاسملاهذهيثثحبلالابنمبرغل
.هللابالِإةوالولوحالوءارخآوالّوأ

يمانلاةفيلخورمع:بتكو

:ناملوب(ةدحتملاتايالولا)

1976ويام1396/25لوألاىدامج6
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قيقحتلايفةدمتعملاخسنلا

نمهيلعروثعلارّسيتاملكامه«نيتخسنىلعةعبطلاهذهيفاندمتعا

.ةلاسرلاهذهتاطوطخم

"لصألاب"اانزمرو«قيقحتللالصأاهانذختاىلايهو:ىلوألا

دقو.(ايبيل)واَبكبينورابلايحينبهللادبعخيشلاةثروةعومحبنميهو

ينورابلايحينبهللادبعموحرملاديفحينورابلادمحأنبفسويخيشلالضفت

19اقرطسمو>حفص23يفعقتو؛عومحمبنمءزجيهوءانلاهراعأف

ليمجيبرغمطخبتبتكدقو.مس15×21,5اهساقموقدحاولاةحفصللارطس

ةنساهخسن.ينورابلايحينبهللادبعخيشلاموحرملاوهفخسانلام.حضاو

.(م1856)ةيرجه3

ةحفص40اًكاحفصددعو؛عومحبنمءزجكلذكيهو:ةيناثلاةخسللا

طختبتکدقو‹مس15,5×20,5اهساقموةدحاولاةحفصللارطس27اكرطسمو

.فورعمريغخسنلاخيراتو«يسوفنلاىسيعنبهللادبعوهخسانلاويلقيبرغم

نیروکشماولّضفتدقوءةبرحبروطغبلآتاطوطخمةعومجمبيفاهيلعترثعدقو

.(ےج)فرحاشتزمرو.اهنمةروصجارختساليلاهكراعإب

تاحفصلايوحتو.36مقرةحفصيفةخسنلاهذهيفصنلايهتنيو

.ةفلتخمةّيمالكثحابميففلؤملاىلإةبوسنملالاوقألاضعبةّيلاتلاسمخلا

يهامكقاروألاىلعسيلوتاحفّصلاىلعاهانمقرفءلصألايفةمقرمةطوطخملاهذهنكتمل١
.تاطوطخلملاميقرتيفةداعلا
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ءةحيحصةققحلاةخسنلانوكتنأردقبتلواحدقو

نأدعباهتخسنىلإاهتبسنو«شماحلايفتادايزلاوتافاضإلاتحضوأو

.[]اذكهنيتفوقعمعبصنلابلصيف

ماقرأيهنيلئامنيطخنيبًصنلاطسويفرهظتيلاماقرألاو

.”(لصألا)ةخسنتاحفص

GOO

يهر«(رئازخابوتج)ةيادرغالو‹فطعلاب"ناورادةبثكمكلميه::ةثلاثلاةخسلااًمُأ1

دقوىلعخسانلابطشدقو«حضاويبرغمطخبتبتكدقومس165×مس7

.(عجارملا)ةعوبطملاهذهاهبانراقدقو«ناكمركذيلوه1143مرح|مويتخسُ
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ميحرلانمحرلاهللامس

ملسوهبحصوهلاودمحمانديسىلعهللاىلصو

نيفلاخملا»ميجىلعٌدرلاهيفباتك

هللاهمحرفاتلزنبالغيفيلأتنم
..¥

نيلاعلابراينيمآنيملسملانمهيفأرقنمو

.دّمحماندّيسىلعهللایلصو

ةقولنمهللاءامسأنأمعزنمىلع

قلاءامسألاهذهنعانوربخأ:ةقولنخمهللاءامسأنأمعزنللاقي

‹قلاخلاوميحّرلاو؛نمحَّرلاوللايه:اولاقنإف؟يهامءةقولخماهنأنومعزت

قلخالوذإ”ءلزألايفهللاناكنإ:محلاقي؛ءامسألاركذنماذههابشأو

ىلعاوّدردقفنمحرلاالوهللاوهنكيمل:اولاقنإف؟نمحرلاالوهللاوهسيل
J ~o اذهولخيالف22ميلاُنَمْحَرلاوُهل:هباتكيفلوقيهللانألاصنهللا

جنم
.يسوفّنلاىسيعنبهللادبعلكلم:ج2
.اذإهلغل:لصألاشماهيفو«ناكأ:ج-3

تشوعأنع.مادعلاباقوبسمنوكيالاموهفءةيامنريغىلإيضاملايفدوجّولارارمتسإ:لزألا-4
.(عجارملا).144صءةيضابإلالوصألايفةيمالسإتاسارد:ريكب
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نإو.لوقنيذلاوهف«هتاذنع:اولاقنإف.هتاذريغوأهتاذنعربخأيذلاربخلا

الوعيمسلاالونمّرلاالوهللاتسيلهتاذنأاوزاجأدقفهتاذريغنع:اولاق

ىلعقلاتدا«قلخالوناكدقهللانأكلذو.هللاىلعدراذهو‹ميلعلا

.سنالاوناوةكئالملالثمةفرعمللةلمتحمقلمهنمقلخف«بورض

هباوبطوخاماهبنومهفيتاغلةقلخلاهذهنمفنصلكللعجو

ىلعمهلدو/2/«هسفننعكيمهربخأف.نوبطاخُينممهسفنأنعنومهفيو

9عيمسلاهللاانأ:محللاقفهسفننعمهربخأف«تدابعبمهرمأو«هتفرعم

ريغهللاناكنإف7لااوُدُيعال:لاقو.هريغنعسيلهسفننعربخاذهو

ةدابعب)هرمأدفمسامهدنعهللانُألهريغةدابعبمهرمأدوبعملا

.هللادبعنملةدابعلاتّحصدقفهسفنةدابعب”مهرمأامّنإناكنإو.قولخلا

ناكدقهللانَأل؟رابخألاالوظافلألاىلإالناعماىلإاذهيياندصق

امّنإوءةفصالومساثدحتسيملهانعميهللاوه.ربخالو[ظفلالو]

هتغلبمهنمفنصلكءهقلخربخأف؛هسفنىلعلديلفراعملاورابخألاثدحأ

هللاوههسفنيفهنعربخملافلتخيملوتاغللاتفلتخاف«هتفرعمىلإابلصي

للابفلحافلاحنأولىرتالأ.تاغللاتفلتخاولوهسفنىلعلدةغليأب

.ميلعلاعيمّسلا:جيف-1

.«ودّبعا»ةّدام«ميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملارظنا«نآرقلانمةريثكتايآيفرمألااذهءاج-2
.رمأج-3

.رمأ:ج-4

اجم5
.نإو:ج-6
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ريغبفلحولو«هريغبالهللابفلحامّنِإهنأىرتالأمجعلاةغلبوأبرعلاةغلب

كلذوءنآرقلالزنانركذىلاناعماهذهلثعو.ةرافكهيلعتبجوامهلل

هللااَمَأ:اولاقف«نمحَرلاهللاوه:محللاقفهّبرنعلاًدَّمحماولأسنيكرشلملانأ

اأمحلااوُعذاوأهللااوُعْذالقا:هللالزنأف.هفرعنالفنمحرلااًمأو«هفرعتف

نأاوفنذإنيكرشملاىلعادر[110:هرىتنسحلاءامسألاهلقاوعيام

.هللاوهنمحّرلانوكي

ةلاقعبقَحليفهللاريغنمحّرلا:لوقينأةقولخمءامسألا:لاقنممرلف

يرجي/3/ةقولخماهّنأمعزنمفهللاءامسأنمنمحَرلاهللانأكلذو؛نيكرشللا

.هللاىلعادرنوكيفرياغتلاوددعلااهيلع

ء2ء1دملاهللادَحَأهللاوهلق:لاق2لاعتهللانأكلذو

ىلإعجريمالكلااذهرحخآنأسالانيبةزئاحجلاةفورعملاةغللايفكلذيفعلا

يف”رهظيملنإوعملايفرمضملاوهلافلاوهدمصلانألهكلّوأ
ُسوُدَقلاكلَملاوهلإُهَلِإاليذلاللاوه:هلوقكلذكو.ظفللا

هه.نوكرشياًمَعهللاريكتملاراسلاريزعلانميهملانموملا

ِتاوَمّسلايفامهَلميسيىَنسُحْلاءاَمْسألاهَلُروَصُمْلائراَبالاخلا

يفلوقينألئاقلزوجيفيكف.[24:ْميِكَحْلاوهو؛ضْرالاَو

.ضايبج-1

.جنم2

.وههنال:ج-3

.جنم-4
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[14:]هللااأيننإ)»:لاقو‹هريغ)وهلوقيفىههللالاقيذلاعضوللا

ةلاقملاهذه“”باحصأنأعم.هادهوهداشرإهللادارأنل[نيباذهف]

ةرموءةقولخماهلكءامسألا:”نولوقيةّرمءاضعباهضعبضقنيليواقأاولاق

ريدقلاوميلعلانأاومعزءةقولخعبتسيلتاذلاءامسأ

°”.ةقولخعبتسيلاهلكتاذلاتافصوميمسلاو

ءاجدقفنآرقلايف-اومعز-اهنءامسألاقلخىلعمهلدامّنِإناكنإف

لعفلللاو«تاذللسورکذييلاءامسألاهذهنعنآرقلايفربخلا

ءاجدقفةننؤماهنأوعامجأاهنأامدحىلعمهلدامّإناكنإادحاوائيجي

اعيمجيهفانركذيذلااذهمهلدامّنإناكنإف.ادحاواغيباعيمجاهبريخلا

ولف؟ةقولخمبتسيلاهضعبوةقولخماهضعبموقىنعم/4/امف.ةقولخم

مهدريو‹مهتنسلأبمهيلعادرو[aاًفاكاذهناكلاولاقاماوربدت

”دحاونألةقولخمعبتسيلوأةقولخم"”[اهلكاهّنأ]ىلإكلذ

.جنم-1

.مالكلاميقتسيلاذكههيفنيباذهف:لصألاةرابعوجنم-2

.لهأ:ج3

.لهأ:ج4

.اولوقي:ج-5

جنم6

جم7
.ًأطخوهو«ءاهوركذي:ج8

.اهولعجي:ج-9
.جنمدئاز-0

جنم1
.اًدجاواغيباهئيجبنأ:جةرابع-2
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.اذكهالإمكحلاحلصيالو

نُأهيففالتخاالاماذهفتاياكحلاوظافلألاىلإمهدصقناكنإو

باتكلاردصيفانربخأدقو.نكتملذإدعبتناكةقولخمتاياكحلاوظافلألا

ناسلبهسفننعربخأكيهللانأكلذوفظافلألاىلإالىعملاىلإاندصقامّإ

امورامضإلاهيفامنوملعيوهدارمنوملعيموقىلع«نآرقلاوهونيبمبرع

ظافلأبكيهسفنحدمف«يناعمهللانعاومهفف«هرامضإىلعهرهاظيرجي

هذهفانألو‹©ميلعلاانأ»وانأينإل:لاقففورحلايفةفلتخم

‹عيمّسلاوهءدحاولاوهكلذنُمهربخيوقرتفلازرفيسيلدحاولةحدم

يقبظافلألاانعفراذإف.دحاوعمافظافلألاترثكنإو«ميلعلاوهريصبلاوه

يفهانرَّركيذلاوهوةريصبةعيمساهنأتاذلاتابثإنمهبوهامىلعيعل

كلذامّنإ«قارتفالاو“”عامتجإلاوريكذتلاوبينأتلاوظافلألانمعملااذه

نأالإعامتجإلاوقارتفالاوددعلاهيلعيرجيالهللاوظافلألاىلعراجهلك

اذإةريثكهوجوبدحاولاءيشلانوحدميمهَنأبرعلاةغليفزاجكلذ

اوربخأراصتخإللااودارأاذإوحدملاةفصيفغالبإلاوريركتلااودارأ

یلاعتهللالرزنأف/5/تافصلاريركتنعاهب9وزةدحاوةفصب

.اومهف:ج-1

.قرتفملاددعبسيل:هلعلو؛نيتخسلايفاذك-2
.اذهو:ج-3

.عاجإلا:ج-4

.اوريخأ:ج5

- 17 -



ةدارإرصتخإةّرموديكوتللةدارإرّركُبةّرممهيناعمىلعنآرقلا
9زاجالل

هتافصرظانتنأغلبي”[¿]يذلاناسنإلااوفصومهّنَأىرتالأ

لطب؛عاجشنالف:اولاقهحدميفغالبإلااودارأاذإف.ىلاعتهللاةفصب

هدحاولاةفصلا.طعمءلوذبرك«يخساولاقو.دحن

ظفللاهبرثكياّنحدملاتافصنمكلذريغبهنوفصيوةفلتخمظافلأب

.دحاوعموهو

ربخأ)ةفصلاهذههنأفصاولاهنعقدصاذإناسنإلااذهنأىرتالأ

يقبفصاولا]ربخأامكدجوكلذنحتمااذإفريخيملوأريغلاهنع

.ربخينألبقهلنكتملةفصفصاولاهلثدحُيملوهتفصب”[فوصولا

لب.اريبکاًولعكلذنعهللاىلاعت«هبوهسيلىعمعيريخينأكيهللافيكو

.ربخيلاوأربخملاهنعربخأميحّرلانمحرلاهللا[وه]

هللاننعاونابأمهّنأكف«لعفلاتافصنيبامزرفنماوركذاماأو

هدابععدينأنممحرأوفأرأهللاف.هسفننعنّيِبيملامهللانعاوحضوأو

- 18



ءةاجنلاليبسىلعمهلدوىداونايبلاهذابعكردأهنملب.ةهبشوسبليق

نيبامزرفُيملو(86:ميبإوُهكبَرنإ:هباتكيثلاق
‹ميلعلاو؛لعفلاتافصنممهدنع"قالخلا"نال؛ميلعلاوقالخلارك

.تاذلاتافصنم

نمرثكأهللاباتكاذهوُريرَعْلا):رخآعوضوميفلاقو
الوهسفننعربخأاميرهنأظفللاوظفللانيبةقرفتلاامّنإو-ىصحينأ

قلاخلا/6/هلوقو«هسفننعربخُيميلعلاوههلوقف.كلذريغربخلايفكردي

ةفّصلابجوتسيملو«هسفننعاعيمجامهف«نوكيقلخنعوهسفننعريخي

فصوهنأكيهللاانلددقو.دعبقلخيلالقلاخ:هللاقُيالو.قلخيىح

اذهيفلحخدف[62:رنغ]يشلكقلاكيلعفيم4ULلا:لاقفهسفن

هذهلهأنحنو.[16:جورملا]ديريمِللامف)»:لاقو.قلخيماموقلخامعملا

نأمهنعوءاندنعزئاج)هلتاذةفصةدارألاةفصنأىلعنوقفّتمةلاقملا

نوكييذلاتقولايفنوكينألبقنئاكنوكلديرميأفصوي

َتّبثف.دیرمهنأافوصومهللانوكينألطيامدارملاريخأتيفسيلوناراهيف

.هركذ:ج-1

.ةيآنمرثكأيفءارعشلا2

.هلوقو:ج-4

.هنأو:ج5

.خھهجدئاز6

.هنأو:ج7
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هنأىلعيرياَمِللامل:هلوقللعفيلاللعافهنأفصويهنأاذهب

هلهجيالاكسانلانيبةيراجلاةغللايفزئاجكلذو«لعفتابثإىلعالقلخيس

وهونوممهَِإوتيمكل:هئيبنلكيهللالاق.ةغللابةفرعملالهأ

نومسيمهنءةغللايفريثكاذهلثمو«نوتوميسوتوميسهنأىلعيح

يزجياماذهيٿانرثكأدقو.اًجاحٌجحلادارأنموءاجراخجورخلادارأنم

.انركذاملق

اهنعنولأسييتلامهئاسسمبا
اذه:اولاقف؟ىنسحلاءامسألاهللسيلأانوربخأ:اولاقفانولأسو

/7/اهيفباوحلا:محلانلقلاّنعمحلاؤسعطقاندرأولف.ثينأتو0

اذهيٿنولخدياملکنأل«تاذلاءامسأقوتاذلاتافصيٿمکباوجک

نأةلأسملالوايفانبدقو‹تاذلاءامسأقوتاذلاتافصيفمهيلعلحخاد

لوقريسفتوظافلألايفعقيامّنإريكذّتلاوثينأتلاوعامجألاوددعلا

ىلعألاو.ايلعلا”)ةفصلاهل؛ءاملعلادنع[24:ىّسُحْلاءاَمْسلاهلل

.لاعفههج-|

.نأ:ج2

.نم-3
.عامجأ:نيتخستلايف-4

هتقالعوهريغىلإهتبسنىضتقمبالنايكوهتعيبطىضتقمبهيفناكاموهءءيشلليتادلا-5
(عجارملا).79صءةفسلفلامجعم:يبوقعيدومحم:رظنأ.هب

.جنم-6

.تافصلا:ج-7
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ىلعيلاعلاوهولزيملهللانألتاذلاتافصنمبهذاذهلهادنع

.ةردقلاتافصنميهو

ولف؟ةيبرعلابهؤامأيهأةّيمجعلابهئامسأنعانوربخأ:اولاقو

يمجعهللانإوءةقولخماهنأمهانيطعألةّيمجعوأةّيبرعهللاءامسأنأمهانيطعأ

ركذلاودحاوروكذملا.ةّييرعلابروكذملاوهةّيمحعلابروكذملاٌنكلوبرعوأ
نىعملاوةفلتخم)ظافلأبرکذيهللانأ؛باتكلاردصيفاذه)بدقو.فلتخ

ةيمجعلابللابرقمانأةلاقملاهذهلهأدنعنأىرتالأ.هريغالهللاوهودحاو

ول-اذهيفوهبفراعوهللابرقمةيبرعلابهبرفانمكلذكومبرقم
هذهنأكلذوءظفللاهبفلتخانإودحاوعملانأىلعمهلديام-اوربدت

ملعيملتقرتفااذِإيهو«ةمجعمةعطقمفورحاهيلإ"”نودصقييلاءامسألا

وأبرعلاةغلباهفْلَأهدارمفرغامبرضباهفلأاذإىحاهبظفللادارأاماهي

.ةيمجعلاوةّيبرعلاتفلتخانإوكحاواهانعمفمجعلاةغلب

ءايشألاعيمججاهيفتكرتشايتلافورحلاهذهنعانوربخأ:محللاقي

ءافّؤملا”اهفلؤيىحةلوهجممأءاهنمهللامسافورح/8/ةفورعمأ
!؟همسافّلؤملافّلؤيىَّتحةفصلاومسالافورعمريغهللانوكيف

.هذه:ج-1

.تبثت:ج۔2

.ظافلألاب:ج-

.ظافلألاب:ج-4

.أطخوهو‹اودصقي:ج5

.ةفورعملا:لصألا6

.اهفلۇي:حج-7
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وأ[هدنع]ةفورعممهدنعهللافورحنوکتنأاضيأمهيلعلخديف

كرتشاامّنإو”فراعمللتعضاملإاهناهذهنأاندوجويقو.ةفورعمريغ

اذإهئامسأريغوهللاريغاهّنَأىلعلدياّنرفاكلاونمؤملاوريخلاوبلكلااهيف

نأملكتللادارأاذإو.رّيغتتالفورح“اهنأوعملااذهىلعةعوبطمتناك

ملعي0فتنألبقيهوهلعف[و]هفيلأتوهتدارإىلعاهفلأابملكتي

فلاذإنوكينأ"لافلولانألوقلااذهدایقىلعيغبنيف.ئعماهل

هللاديحوتمهدنعهللاءامسأنألفلامسالالعافنوكينأ"هللامسب"

هللامسايهيلافورحلاهذهفلؤملااذللاقينأمهدنعزئاجف.هتفصب

وهوءديحوتلالعف:هلليقهللادّحواذإهنأامكفلامسالالعافنوكينأ

الف«مومذمهتفصريغبهفصوفهتفصيفَدَحْلَأنمنأامك‹حودممكلذب

ليلدونيبهللادمحباذهو.هلعفىلعالإمديالوءلعفبالإحودمملاحدمُي
لعفيدحأنوكينأهللشاحو«ءامبروكذملكىلعةلادفورحلاهذهنأىلع

نوكتنأركننالانّنأعمهتافصنمفورحلانوكتنأوهءامسأ

/9/ةّيمستلاكلذكو.هربخومطيهوفوصوملااكفصيةفصفصاولل

ىقبيو«هلاعفأنملعفوفوصومللهنمةفصفصولانوكيفعملااذهىلع
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فصاولاهلثدحأام.هفصيملوأفصاولاهفّصوءامبيلاهتفصبفوصوللا

فرعیملنلهریغنمهّنفصنابأوهيلعلدهناريغاکنکیملةفص

املعفصاولاةفصنمربادافتساو«هربخوهّقطُيهيلافوصومللةفصلا

امعلااذهيفتيبدقو.فوصوللاةفصبالاعيّمسفءهملعنكي|
داشرإ”قفاوو«همهفوانركذامرّبدتنمف.فوصوموفصاولكىلإفاضي

.انرکذامزیفرعهنوعوهللا

نوفراعنآرقلاباوبطوخنيذلاموقلانأاذهانباتكردصيانملعأدقو

يفعملاكبَرمسا:نآرقلايفلاقهنأىرتالأ.هيناععب

كلذيفعملاكبَرمسحبسكبركرابتنيرّسفملادنعكلذ

مهراعشأيفزئاجبرعلادنعاذهوءىّمسملاةلرتعبمسالااولزنأف.كبرحبس

اوعدا«هملعبهللااوعدأ:اولوقينأمهئاعديفاوزاجأو.مهتبطاخمومهبطُخيفو

يذلاكملعبویيشلکترهقيلاكتزعبكلأسأ1:اولاقف«هتردقبهللا

سيلملاعلامهدارمملعلااوركذاذإف.ريثكاذهلشموييشلكبطاحأ

سيلىَمسملاومسإلاكلذكو«نيئيشانوكيفملاعلاوملعلااودعينأمهدارم

:اج-1

.لاع:ج-2

.دقف:ج-3

.هانتبثأامباوّصلالعلو«قفوو:جينو؛لصألايف4
.هيف:ج5

.مهدنعاذهيفعملا:ج-6
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عيمجو/10/ةردقلاوةّرعلاكلذكو©ىريغالىّمسملاملاعلاهدحوهللالإ

.تافصلاركذ

.انيفكملعانلرفغأهللا:اولاق:رخآهجويفاولاقو

لإاودصقيملو؛مهيصاعمنممهيفمولعملامحلرفغينأكلذيفمهانعم
«فوصوملانعةفصلاركذب”نوزتجيمهنأمهتغلةعسنماذهو.رفغيملعلانأ

ريثكاذهلثمو”مهيناعمملعيبطاخملاناكاذإلعافلانعلعفلا

.هيناعمريدتيوهيفتّبثتيلفباتكلااذهارقنمف«باتكلاهبلوطيالعلهتكرت

ةلأسملالّوأيفهمهفيملامففيناعمهيفٌرظاَنلامهفيلظافلألاهيفترّركدقو

)ةلأسملالّوأيفنکيملىّعمةدايزلفترّركاذإىنأعمءاهرخآيفهمهف

نممكاّيإوانمصعو«قيفوتلاودشرلاهيفاملنيملسملارشاعممكاّيإوهللاانقفو

.نيلاعلابرهللدمحلاوءةهبشلا

.ريغ:ج-1

:يوقعيدومح:رظنأ؛زجعلااهلباقيو«لعافل١نمكرتلاوألعفلارودُصناكمإيهةردقلا-2
(عجارملا).182ص«قباّسلاعجرللا

.هانتبثأامباوّصلاو«اوزتجي:حجيفواوربي:لصألا-3
.مهانعم:حج4

.ربدیو:ج5

.مهفي:ج-6

جم7
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ءاممألافرحابا
سيلقلاخلاهنأىلعاوعمتجاو‹لزيمهللانأىلعةمالاتعمتجا:لاقو

معزنمف.ميحّرلانمحّرلاهمسانأاوعمتجاونمقلخهاوسامنأو«قولخم

قلاهللا:لوقيهللانأل«نآرقلاهبءاجامضقندقفناقولخمنامسانمحّرلاهلانُ

نعربخأامثيحف([9:فرحرل]ُيزَعاقلل:لاقو‹[62:مئيلک

اموضقنو.قولخمهمساناىلعهباتکنمءيشلديملف‹قلاخلاهنأ)هس

.هللاهمسانأاوعمتجاو.قلاخنمحّرلاوقلاخلاهللانأةّمَألاهيلعتعمتجا

/11/نمف؛ةَمُألاهيلعتعمتجاامىلعو«نآرقلاهبءاجامىلعاشيش

اولتعااماًّمأو.ىعّداابنايبلاهيلعفةهبشلاهيلعهتلخدنمكلذريغىعا

نأملعافريعءيشللامنُأو[110:ءارسإلا]€ىَنْسُحْلاءاَمْسَالالنأهر

ىلإءيشلاةفاضإوكلملايعمىلع«هل»«نيينعمىلعبرعلامالكيف«هل»

يذلايفنولوقيهلءيشةفاضإريغنمهسفنءيشلانعريخ«هل»و«هريغ

ءيشلاوهيذلايفاولاقو.كلذهبشيامو«لبِإهلو«لامنالفل:هريغوه
.هريغالهسفنوهاذهوهجوهلو«سأرهلومسجهلنالف:اولاقهسفن

ضراعُمللنّيبننأاندرأامّنإو«قولخملابقلاخلاةرظانمهذهيفدزنملو

تاوَمّسلابيغهللهللالاق.هريغالهسفنءيشلاىلعجرخي«هل»نأاذه

.ربخي:ج-1

.ضقنو:ج2

3

.تدرا:ج-
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تاومسلاملعهلنأ-ملعلالهأدنعكلذيفعملا126:ضْرالاو

نمكلملاو€ضرالاوِتاومّسلاهَل:لاقو.ضرألاو

تافصلاهلنأرياذهضراعملاوكلاماوهوهللالزيل«تاذلا”تافص

هنأعمىلع«ةّرعهلوةردقهلو؛ملعهلنولوقي.تاذلاتافصيهىلا

نمف.هريغتسيليلاتافّصلاركؤنماذههبشأامو«زيزعلاريدقلاميلعلا

انقفو.اضعبهضعبضقنيالوءاضعبهضعبيّوقيهدجوهانركذامريد

ىلإءاشينميدهيهّنِإ؛هبلمعلاو«لوقلانمهاضريوهّبحُياملمكاّيإوهللا

فوقولايفرحنابا
لعقلعففةيالّولالصأمهدنعهل[ناك]نميفنوفلتخملافلتخإ

حاصامهنمدحاولكلتقنيذللانيلجّرلايفاوفلتخاو.وهاميرديال

بجيامو«لامكلاتافصنمكيئرابللهتابثإبجيامثحبلوانتييلوصأحلطصم:تافّصلا-1

.ريدتهلعلوريد:نيتخستلاالكيف-2

رهظيفامهدحأفيسنيذللانيّيضابإلاراّبلادبعوثراحلاةّصقىلإريشي-5

برغلاسلبارطىلعمكاحرخآلاوضاقامهدحأءةسوفنلبجنمنايضابإامهو«رخآلا
ةمجرتلامقر؛ثارّنْلاةيعمحبةيضاباإلامالعأمجعم:رظناها31-126ةنسلالخ

.(عجارملا)298مقرو0
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نأ:فوقولابهتملاقنملاقف.مولظملانمامهنمملاظلا)نوردیالو

.نمؤمنماربنالوارفاكىلوتنالنأانلُملْسَأكلذوءاعيمجامهيففقن

هالوتنامانلرهظأنمىلوتننأانيلعضرتفاهللا”:انباحصألاقو
ةيالَولصأهلنميفةلزانلاهذهتلزتفيلعأريتامانلرهظأنكرينوهيلع

نأالإجرخمةّلبلاهذهنمانلسيلفءاهيفمكُحلانمديالةّلبتعقوو
ملعلاملتباثكلذنألءامحلةيالولانمهيلعانكيذلالصألاىلعتبث

نمهّدضانلتبثلازولهلليزيءيشالثدحيملوءامهيفانلمّدقت

مكحيهللاوءهيلعنحنيذلالصألاىلعتابثلانمملسأءيشانلسيلفةءاربلا

.اًنعباغاميفمكحننأبهللااندّبعتيملو«هملعبامهنيب

ءةضيرفةءاربلاوةضيرفةيالّولانانومعزيمهفءامهيفةفقاولاةقرفلاامو

مزاللاضرفلااوكرتدقفةضيرفبسيلفوقولانأاومعزنإوةضيرففوقولاو
ةءاربلاوملعىلعةيالّولاكرتنمسيلأ:مللاقُيومهنميأروهيذلافوقولاب

لاقي؟ةضيرفلاكرتًاربتلاوىلوتلايففقونمنأو؟ةضيرفلاكرتدقفملعىلع

.يردي:ج-1

جم2
ةوعدلالهأوقةوعدلالهأبنوُمستُيامك‹مهسفنأىلعةّيضابإلاهقلطيحلطصم-3

.(عجارملا)ةمامقتسإالاو

.هنماربنهلعلوأرب:ج-4

مهمالسإلنينمؤمللرافغتسإلاومّحرتلااًعرَشورسصَنلاورمألابريغللمايقلاو«برقلاةغلةيالولا-5
يفةيمالسإتاسارد:ريكبتشوعأنع(عحارملا)بلقلايفبحلاعممهيلعءانثلاومهتعاطو
.152صءةيضابإلالوصألا
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متمعزيذلانمؤملايفمتفقودقف؟رفاكونمؤم”[نيلجرلا]نيذهيفسيلأ:محل

هيلعنخيذلالصألاىلعانتبثاذإمتبع/12/اذامىلعف«فوقولاهيفزوجيالهنأ

نممثدحلاانلنيتيلءامهيفتباثلاعملاليزييعمثدحيملو«انيلعضرفوهو
نيذللارفاكلايفمتفقوونمؤملايفمتفقوذإانيلعمتبعاكًدشأيفمتعقودقو.وه

يذلالصألاىلعانتبثذإمكنمرذعأنحفءامهيففوقولازوجيالهنأادبمتيطعأ

‹ةعاربلانماهدضريغىلإنمؤملاىلعةيالّولاهبمتلزأعممتنأمتدحأفهيلعنحن

كلذكوءةلرتمرفكلاوناعإلانيبسيلهنأامكةلزتمةءاربلاوةيالولانيبسيلنأكلذو

نممكمزليذلاضرفلامتكرتف-ارفاكاولوتتالنأمتمعز-متبرهامإولك

مترهظأو؟متملعاًمعنيعجارلاب“هبشأمتسلأملعىلعامهومتيلوتنيذللانيلجرلاةيالو
نُأو.مكدنعواندنعزوجيالملعلانععوجرلاناوء؟امحملعلادعبنيلجرلابلهجلا

مکليفبنيفمتملعامعمىلعامهيفمكملعليزيعممكلاثدحيملنيلجرلانيذه
ملعبامهيفمكلناكيذلاملعلاليزياماندحُيىحنيلجّرلايفمكملععنعاوعجرتالأ
.هيلعمتنأيذلالصألاىلعتابثلامكلةمالسلافًالإوءلثم

يهماكحألايف[ةلأسملا]هذههبشبمكضراعُتنحنو

©نالحرلاامهوءةرهاظلاماكحألانممکحةيالولانأكلذو.ءاوس

نودهلءيشلانأةلداعةنّيبامهنمدحاولكميَقْيفءادحاوائيشنايعي
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ءامهنمدحاولكجاتنهنأةنّيبلاتدهشوءامهتنيبتأفاكتف«هبحاص

متسلأ.نيفصنامهنيبءيشلامسقينأدحأفالتخاهيفملعياليذلامكحلاف

ٌنأوهلسيلامنيلجرلادحأ/13/ىطعأدقيضاقلانأنوملعت

نيمصخلانيلجرلاوةنيبلاويضاقلامتيلوتومكحلااذهمتزجأمتنأنإف؟ةلاحمالةبذاك

متملعدقويضاقلامتيلوتوهلسيلامذخأنممتيلوتمكنألمكلصأمتضقندقف

72££.ِ

عوجرلابالإجرخممكلسيلفماكحألامتلطبأو[َةَمَألا]متفلاخمهنعمتفقو
3“
.هرورضهانلقيذلا

.اهنعتلالئاسملانمو

ةسوجنملا.ءانالاوةحوبذملابةطلتخملاةتيلاةاشلانعانوربخأ:اولاق

اميفيغبني:محللاقُي.عّسوملابمزاللاضرفلااورظانُينأاودارأف؟ةرهاطلاو

ةيالّولانمهنعمتلأسامريظناذهسنيلو,«هنمرهظأوهامىلإهكرتهنعمتلأس
‹ةرهاطلاءانإلاوةحوبذملاةاشلاكرتنممتيأرأ:مكللاقيهنأكلذو.ةءاربلاو

ءانإلاوةاشلاهذهكرتعسوامكةيالَوكرتعسيلهف؟هلعساوكلذسيلأ

.مزاللاضرفلاكرتملسملاةيالوكرتيفومثإامهكرتيفسيلونيرهاطلا
.عسوملابقّيضملارظانتالف

.هانتثامباوّصلاودحأ:نيتخسلاالكيف-1
.جنمدئاز2
.ےجنمدئاز-3

29 -

 



قابهنانودهشيناكنإراثلافيمحفهنزومولعملامهرذلانع

مهردلانأكلذوةّيالَولاريظنبتسيلةلأسملاهذهو:انلق؟لّوألاهنزوىلع

ناصقنلاهيفعقيملنإوئازجأضعبصقنبهيفمقوامّنإفناصقنلاهيفعقونإ

ءأزجتتاليلاةيالّولاريظن[اذه]سيلو«هبيهامىلع/14/هؤازجأتيقب

ماسجألارظانتالفماسحجأءانإلاوةاشلاومهردلاو.لاعفألانملعفيهو

«ريظنبرظانهنأمّهوتلااذهبرظانللانمةبهانموهيواذهو.لاعفألاب

مسحمسحلارظانيينألثمءهريظنوهيذلاءيشلابءيشلانزاوينأريظنلا

©.[ةرظانملا]ٌمصتكلذبولعفلابلعفلاو

اولأسو

مهدنعاذهو[36:ءرإل]هبكَلسيلامفقالَو):هللالوقنع

اولاق”ناهجوةيآلاهذهريسفتيفانغلبيذلاو.فقولايفمهججخىوقآنم

ملوتملعالوعمستملوتعمسالورتملوتیرلقتال:اهنمهجويف

الكف«ملعهبكلسيلامالو:لوقي«فقتالو:رخآلاهجولاف.ملعت

.جنمصقان1
.جنمصقان2

.هسلسسواهراذكهةعورقمريغةملكجيف-3
.جنمدئاز-4

«نيهجوةيآلاهذهريسفتيفنأانغلبيذلاو:ةرابعلالصألعلو«نيهجو:نيتخسلاالكيف-5
.نإمسإبصّلاىلعهعضومنوكيف
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مهدنعهلنميففوقولامهزيوجتيفاوركذ)اميعمامهيفسيلنيهجولا
ءهلثمملعالإملعلاكلذليزيالتباثملعمهيفهلناكمهّنَألةيالولالصأ

.هبشلاوكوكشلاهليزيالو

“”تلازأ«نيلجرلانيذهيفةتباثلاةيَالولانعانوربخأ:مهلانلقو
.ةءاربلااوبجوأدقفةلئاز:اولاقنإف.محلادباماولوقيف؟ةتباثيهمأتلطبف

ةلئازالوةتباثال:اولاقنإف.فوقولانماوركذاماوكرتدقفقتباث:اولاقنإو

.لئازالوتباثاهیفنوکاللاحهيلعتتاتباثناکاعيشنألاحلاباوتأدقف

درثو

.اعيججةيالَولاوةءاربلاةاضيفوقولانِإ]نولوقيمهنأمهنعانغلب
ةيالّولاولهجفوقولانِإ:[اولاق؟نيئيشداضيدحاوءيشُأ:مغليقاذإف

ملع/15/لقُأام؟!هللاناحبسف.لهجوملعهجونمامنداضتفملعةءاربلاو

بطلابملعلانمايندلايفملعلكًداضيعملااذهيففوقولاف؛اذهبلتعانم

.لصألاشماهىلعتبثُمىرخأةخسننموجنمانهيذلاو.امكلصألايف-]

.مشليقاذإو:ج2

.تلاز:ج-3

.اولوقيلف:هلعلونيتخسلايفاذكه-4

رفاكللنعللاومتّشلايعتيعرشلاحالطصالايفاأوءهنمصلختلاوءيّشلانعدعبلاةغلةءاربلا-5
يٿةّيمالسإتاسارد:ريكبتشوعأنع(عجارملا).اوبوتيىحةريبكلابكترمةرجهوهرفكل
.145َصةّيضابإلالوصألا

.لصألانعطقاسنيفوقعملانيبام-6
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ملعونمامّنإناكاذِإمولعلانمكلذريغو

.كلذريغاللهجو

يفهلاضرتفااميفملعبماو.ةضيرففوقولانأاومعزدقو`
نمادحأهبدّبتوألهجلابرمأهنأءهتّنسيفليءيبلاهبرمأالوهباتک

هلبقنمهبشيفاوتۇيالعلهامهملعأومملهنيبمهرمأامنإ.هدابع

انيلعسيلكلذف«هبانلملعالاتةيالّولصأاندنعهلسيلسيلو
هببحتيذلاىعملاباّنمملعلالبقهنمانأّرمتوأهانیلوتنإضرفهيف

هلفءاَنعباغامملعانفلكيملذإانيلعهللاعّسودقفةوادعلاوةيالولا

هللدمحلاو.هبمهدّبعتليبسهئايلوأىلعلّهسملاهدابعبدمحلا

.هلانقفووهنيدنمانرّصبامىلعَبر]

رخابناب

مهنِإ:اولاقفءاهجرفنوداميفىتؤتيتلاةأرملانماوركذاماَمأو

الو«يأرلاببحتةءاربلانأمولعلانمءيشيفانغلبيملو.يأرباهنمنوأربتي

؛قّيضملاناميإلانممهدنعةءاربلاوةيالولانأكلذو.ىضمنُدحأنعانغلب

.ةهج:اج-1

هشج

.مشاحنيبتسنیّتحمهلَهِجُتنمةءاربويلوتنعكاسمإلا
.ةهبشب:ةخسننع:نيتخسنلاشماهيف-

.لصألاشماهنمةخسننّمعانهيذلاونك:لصألايفس5

.هنمأربتنواهالوتن::خو٤اےي-.6

ا,.اهحرشقبسدقوةعاربلاةوادعلا-7
e.جنمصقان8
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انباحصأدنعيهو.هباوحّرصيملنإوفوقولاىلإاذهيفمهرمأعجريامنإ
مهَنَأمهانركذنيذلاءالؤهنعواندنع-رئابكلانأكلذوقريبكاهلعفنأ

قسفوأهيفبجووأةريبكهنأًصنلاهيفءاجام)-يأرلاباهنمنوأربتي
اموأ«ايندلايفٌةَلُْمهبتباصأاموأراّلاهيلعللادعووأ/16/هلهأ[]
.اهنممظعأوهاموأهوجولاهذهرظان

تسييذلااًّمأو

رخ

هللالاققأرملاهذهلعفهبشياکهللاباتکنمج

.[33:فارعألا]طبامواَهْنِمرَهظامشحاوفلاييرمرحاملالق

”ىمسفوهنطباموءةروعلافشكرهظامنأ:ريسفتلالهأركذف

ييلاقو.ةروعلافشكنمًدشأاندنعةأرملاهذهلعفف.ةشحافةروعلافشك

اَمومجاورىلعلإَنوُظْفاَحمهجورمهنيِلاَول:رخآعضوم

ُمُهَكيلوُفَكِلَذِءارَوىننمفنمولَمرعمههنايتكلم
نكهذهتناكنإف.لالّضلاءامسأنممسانوداعلاو5-7:نسرل]نودا

ركذامكنجاشوفلالاقامكةمولمريغاهنإفاهجرفتظفح

.نيلاضلانميهفنيداعلانمتناكنإو«مهجورفنيظفاحلل

مايقعمةّيعوضوملاوأةَيتاَذلاهتابجوم.ةفرعمنعزجعلاوداهتجإلادعبرمألاداقتعاوهيأرلا-1
نكيالاميفالإيأَّرلانوكيالوءّنظلانملضفأيأرلاورمألاكلذفالحداقتعإنمعناللا

.س.م:ةفسلفلامجعمنع(عجارملا)ليلدلاوأةبرجتلابهتابثإ
.جنمدئاز2

.جرختسإ:ج-

.لجورع:ج4
.اومسف:ج5

.ظفح:لصأ-6

:ج7
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رظاتلاهللانعل»:لاقهنأهنعةاّورلایورامینءيبلانعءاجو

ييزتديلاوءرظنلااهۋانزوينرت9لاد:لاقهنآڭ%هنعءاجو‹«هيلإروظنملاو

هركذانمدقيذلااذهنمرظنلايفمظعأةأرملاهذهلعفف”«سمللااهؤانزو

.%يهنلانعركذاموباتكلايف

مهاردةعبرأهتميقاًتاهرامخقرسنمنأريظنلايفجرختسياميفاولاقو

اهئادبإو]لاجرلانيباهيرعتنأاوأرفةعاربلاهببحتوعطقلاهيفبجيهنأاًدعاصف

.اهرامقرسنمريظنلايفمظعأاهجرفنود/17/اميفاهبمهدذلتو[اتروع

ةأرلاتتأنإ:ءاملعلاضعبلاقو.نيذخفلانيبتيتوأاذإلمحتةأرنإ:اولاقو

ةلاقملاهذهلهأل‹نزلابرارقإلاةلزتمب-اومعز-كلذنأجوزريغنمدلوب

هتلعفامّنإامبتربخأاهنأالإةّلعبلتعتملودلوبتأاذإاهيفمكحلانع

..تأوأهبهلعفولكلذلعافنأمهيلعلخديولوةوهش
سيل:محللاقْف؟ةّينازلامكحاهيلعبجيناكنإهنعاولأساماَمأو

.نهلانأ:ج-1

.2657:ملسمو‹2152:دوادوبأو‹2061:يراخبلاهاور-2

.هيف:ج-3

.جنمصقان-4

.تنأاذإةأرملانأ:جةرابع5

.لأسيف:ج6

.جنمبيوصتّتلاو.لعف:لصألا7

.ةوهشوةذل:ج-8

.لعافلا:ج-

.رهاظصقنةرابعلافو‹هريغوأضايببخاّسَنلاهيلعلديملو...نيتخسلاالكيفعاطقناانه-10
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امزرحلاريغنمذخأيلجرلانأىرتالأ.دحلاهيفبجيةءاربلاهيفبحتاملك

.عطقلابجيالوهيلعبحتةءاربلانأ«زرحلانمذحأاذإعطقلاهيفبجياكوه

.دحلاهيفبجيالوةءاربلاهيفبحتهفذقنمنإ:ملسملادبعلايفليقدقو

امهيفبحتاينزاذإءةمألاوأ«نيصحُيليذلاركبلادبعلايفليقدقو
تاّنَصُحلاىلعامفلصنهلع:ىلاعتهللالاق.ًدحلاامهيفبجيالوةءاربلا

ناصحإالمالسإلاناصحإناصحإلااذهنإ:اولاقفء[25:ءاسل]باذَعلانِ

تانّصحلارهحلابجياللاءامإلااأو«رئارحلايفجاوزألا

.هيفراثكإلانعفاكبابلااذهيفانركذامو«جاوزألاب

انركذدقفاهنعنوفقي[هنأ]ةأرملاهذهيفمهانعمناكنإف

اشناكنماهّنأةأرملاهذهيفلاؤسلاامّنإو.ةيافكهيفامفوقولايف

.انركذامىلععزانتلااهيفمقوف«ثدحلااذهتئدحأفةيألَولصأ

.هيفةداعإنعةيافكفوقولايف”[انركذ]/18/يذلايفن

دايقومهرمأعجريكلذىلإوءاهنعنوفقيمهَنَأمهنعانركذدقو

نيلجرلايفباوحلاك«نينعالتملانيلجرلايفباوحلاكلذكو.مهبهذم
.عزانتلاامهيفنيذللا

.ًاطخوهويذلا:ج-1

.فيحصتوهو:نم:ج2

.جنمدئاز۔3

.جنمدئاز-4

- 35 -



ميحَرلانمحّرلاهللامس

هتلاسو

اللالحتسإلاوكرتلاالخاممارحلاعيمجلهجمسي:لاقفلهجعسيمع

املعفىلع“صمهنأنملعاذإكلذوفلامرحامىلعرارصإلاوهللامّرح

عسيالةثالثلاهوجولاهذهفهمّرحهللانأتملعاملحتساومرحهللانأتملع

نمةجحلاهبموقتىحهلهجعسيمارحلانمكلذىوساموءاهلعفالواهلهج

تماقاذإف.هباوناداُنوملسملاهيلعممتجااموأهللالوسرةّنسنموأهللاباتك

وأفراقلملامِلَعهللامرحامةفراقملاعسيالو.هلهجعسيالامةلرتعبراصةّجحلاهب

مللهجوأاهبكراتلاىلعاهتقوءاجاذإضئارفلانمءيشكرتعسيالو؛لهج

الساّنلانأكلذو.تقولاءيجبدعباهلهجالواهكرتهعسيالوءالكرتلاهعسي

لعفلامهمزلتقولاءاجاذإفءاهتقوعئجيملامةالّصلالهجىلعنولس

.ێعملااذهىلعضلئارفلاعيمجكلذكوملعلاو

بذكلااهيفهللاىلعاولّوقتيملامادبأاهلهجمهعسيءايشأمثو

ناعملاهذهىلعو.ااوملسيالفةّمحلااوليوأامارحاوللحيوأالالحاومّرحيف

يهو«نيعةفرطهلهعسيالامهنم؛نيدلارمأءاجانركذ/19/يلا

.جنمبيوصتلاوءانملع:لصألا-1

.رصأ:ج2

.ناک:ج3

.نوملسي:ج-4

.لمعلا:ج5

اجم6
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هلكيرشالهدحووهالإهلإالنأةداهش:هللالوسراهيلإاعديلاةلمجلا

.قحهبءاجاموهلوسروهدبعادّمحمنأو

لعفلامهمزلتقولاءاجاذإفءهتقوءيجبىلاهلهجعسيالامهنمو

تقولا[لّوُأ]ءاجاذإهنأكلذوءةلمحلانماتقوعسوأهذهنأالإملعلاو

نأهعسيملتقولارحخآءاجاذإف«تقولالّوُأيفلعفلاولهجلاهيلعقّيضي|

.فلكامىَّدأدقوالإتقولاجرخي

لهجاذإ[هنأ]هلهجعسيال”كرشلانأنمانركذيذلااّنأو

نمانركذيذلاوءكرشموهفديحوتلالهجاذإوءديحوتلالهجكرشلا

نمبتيملفءهمّرحهللانأملعتاملعفىلعًرصأنمتيأراذإكأرارصإلا

اللحتسملاكلذكو.اذهرفكلهجعسيالفءدونعلاةلزمبراصعزتيوكلذ
نإو؛كرشمهللبذكُموهفاًصنهللامّرحاملحتساهنأتملعاذإففلامرح

هنأتملعدقوءهتلمجضقنيءيشهليوأتيفدريملو«ليوأتلابهلالحتسإناك

هللانأتملعامهلالحتسابريغرفاكوهفهللامرحاملحتسا

.ليوأتلابهمرح

.هلبقامرظناو«ناتخسلاهيفتقفّناًاطخوهولمعلا:ج-1

.جنمدئاز2

هللابدوحُجنوكيكرّشلاو؛كيهللادوحُجاًحالطصاو«بيصلاةغلكرّشلا-3

ةفصيفقلخلاوهللانيبيواستيأةاواسمنوكيوءةينثولاورهّدلالهألعفك

لوصألايفةيمالسإتاسارد:ريكبتشوعأنع(عحجارملا).تاذوألعفوأ

.148ص«‹ةيضابإلا

.وهو:ج4
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مسقلثميهبذكلاهيفهللاىلعاولّوقتيلاماهلهجعسياليلاءايشألاو

ئاماهلهجعسيءايشأمثو.مارحلولالحلانمكلذهبشياموابرلاقئاقدو«ثيراولل

لئاسلالأسينألثمديحوتلاريسفت:)يهواهلهجعسيملتركذاذإف«ركذت

«تافصلاركذنماذههبشيامو؟زجاعوأرداقوأ؟لهاجوأ/20/ملاعهللا:لوقيف

نألبقناكدقو.هتفصبهللافصيوقحاهيفملعينأالإاذهلثمركذاذإهعسيالف

امّنإهيزحتىلوألاةلمحلاتناكو«ريسفتلااذهيعديالأاعساو]ريسفتلااذههيلعدري

نألبقةّجحلابملاعلاو.ةّحلااهبهمزلتىلاهتغلبهمهفاذإ[ريسفتلااذههيلعقّيضي

.اهدورودنعلإاهملعيملنكالاحنسحأدرت

يفنيملسملالوقىلإوانركذيلاةلمحلاهذهىلإبيجتسملاىلعو

بجتسيملهنألكلذضقننكةءاربلاوكلذىلإهاعدنمةيالّواهريسفت

قحلاوههنأملعامضقننمفقلاوههيلإهاعدامنأملعدقوالإيعادل

.هتءاربتبجوهبهللارمأيذلا

هتلاسو

هنیدىلإسوجلانمالجراعدفءايبنألانمءيتنيدىلعلجرنع
يعادلانُةديبعٍبانامزيفتعقوةلأسملاهذهنأ:لاقفهلباجتساف

ام:لاقفهباوجمهعنقيملمهنأمهنمسحهنأكفملسمبيجتسملاوملسمهل

لاقف.رفاكبيجتسملاوملسميعادلانأ:لوقن:اولاقف؟متنأنولوقت

.وهو:ج-1

.لصألانمطقاسنيتفوقعملانيبام-2
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ىلعناكنملسيلألاقمعن:اولاق؟هللانيدىلعىعادلاسيلأوبا
.كلذمحلوقىلعسلاجانمهدرطفنيدىلإوعدينأهللانيد

٣

هتلاسو

ملعيله..معن:لاقف؟ابهذضرألاءلمكقزرينأهللاردقيله

نوکينأهيلعردقياملكسيل:لاق/21/؟ابهذضرألاءلمكقزريهنأهللا

ملعيهنأيردنالفنئاكريغونئاكىلع“عقتةردقلانأل؟نوكيهنأملعيهيفلاقي

.ملعیورډدَقَينيباماذهف«ئقزريالهنأملعيوأقزريهلأ
:هللیق«ضعبىلعرجُتملامتافّصلاضعبىلعتيرجأدقف:لئاقلاقنإف

رودقملافلتخاامّنإوءايفوصوملافالتخالالوتافّصلافاليخإلكلذسيل
يذلل«ملعي»ةظفلهيلعلدتمامىلع«ردقمي»ةظفلتلدفمولعملاوهيلع

هديزنبرباجنعملعت-58)يرصبلايميمّتلاةعركيبُأنبملسمةديبعوبأ-]1
ىلإملعلاةلمحوءكتسلملابحاصبيبحنبعيبّرلاهنعملعت؛يضابإلابهذملاةسائرهنعثروو

هيلعمهامىلعاوتتمطیلةديبعيبأنمةماركاًموياوبلطملعلاةَنأهنعيلاَسلاىور.برغملا

نوملعتاوناكيذلاراغلافقسحتفناىحءاعذلايفدهتجاو‹نيتعکریلصوًاضوتف؛َقحنم

غةسماخلامثةعبارلامثةغلاغلاغةيناثلاغىلوألاءامّسلاتحتفناو«ةربابحبانمءافختساهيف

.7/1‹؛حيحصلاعماحلاةيشاح:رطنا؛یلاعتهلاةردقبشرعلامهلنابفةعباسلامثةسداّسلا

(عجارملا)
عفشمثةديبعوبأمهنمًاربتنايتفلانمةعامجويواّدملاقيرزنبهللادبعوحلاصنبلهسمه2

.(عجارملا)2/242«تاقبطلا:ييجرَّدلا؛نامزدعبمهتبوتلبقفيئاطلابحاحمهيف

.تلق:هباوصنوكينأيغبنيو؛لصألايفاذكهءاجو.جنمصقان-3

.جنمصقان-4

.نوكت:ج-5

.قرف:ج6
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ىلعردقي:لوقتنأزوجيالو.ءيشلكىلعرقي:لوقتكناكلذو؛انركذ

نمهريغملعيالهّنأل:تلق؟هسفنملعيكلليقاذإف.ءيشلكملعيلوقتوهسفن

كْنإ«ةدارألاةفصكلذكو.هسفنىلعردقيزجيملوهسفنملعيزاجف.هسفنلهجي

يٿاذهةفصيفاذهزوجيالو«؛نوکيالدريملامو«ناكهللادارأاملكنإ:لوقت

ىلعردقيال:لوقتالو«نوكيهيلعهلاردقاملكنإ:لوقتالوةردقلاةفص

٩”[دیریالو]دیریتلقامکملعیالولاح

هيلعرودقملافالتخالكلذامّنإوتافصلافالتخالكلذسيلو

زوجييذلاقيرطلانمالإةظفللكىطعُتالهنأكلذومولعلاودارملاو

.هنماهؤاطعإ

مهانعمسيلوةردقلاىلإ5اهلكتافصلانإ”:نوملكتملالاق

معيمجيفتتةردقلاةفصنأاودارأامّنإوءةفصىلإةفصاومضينأكلذىي

/22/لهجلاولهجلاهنعتيفنءاملاعهللالزيل:تلقاذإكّنأل«بويعلا

يفنيعمسلاو«ىمعلايفنيرصبلاكلذكو؛ةردقلاةفصبيفنمزجعلاو

هللايفنأعملاسيلو.ةردقلاةفصبىفنتيهوزجعلاياعمهذهفءٍمّمّصلا

هيلعيرجياليذلادحاولاهّنأليفنمهللانعددعلاواهيلععقيءامأ

.ےججنمدئاز-1

ىلعةنهولاويدالئاسملايفوقعلحوهيذلامالكلاملعبنولنتشينيذلانوملكتلل-2
نع.هبشللافدويمالسإلانيذلانعاغافدةيلَمَنلاوةيلقعلاةلدألابةّينيَدلالوصألاودئاقعلا

.(عجارملا).15!ص‹ةيضابإلالوصألايةيمالسإتاسارد:ریکبتشوعأ

.مظتنت:ج-3
.ءايشأ:جس
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ملعلااوركذاذإفقغللاةعسوتىلعكلذاولاامّنإو«ضيعبتلاالو

الللانأاودارأامّنإتافّصلارئاسوعيمسكلذكوماعلامهانعم

.هريغعمالهسفنبعيمسلاوهسفنبميلعلاوه«هريغءيش

امّنإوةقولخمهللاءامسأنأمعزنمىلعلخدتانركذىلاناعماهذهو

اهضعبيفزوجيهّنأوددعلااهيلعيرجياهقلخىلعمهلدو-۔اومعز-مهاعد

كنالعفلاتافصوتاذلاتافيصنيبامزرف:اولاقف«ضعبيفزوجيالام
:لوقتنأزوجيالو.ءيشلكىلعرډاقوءيشلكبملاعتاذلاةفصيفلوقت

الوييشلکلبحالوييشلکنعضارالوييشلکىلعطخاس

مهلدفبيشلکلبقاعمالوييشلکلبيثمالويشلكلضغبم

نماوركذيذلاةقولخريغاهضعبوةقولخمتافّصلاضعبنأىلع-اومعز-

ةقولخمهللاتافصنوكتسيلوءاذهيفرظنلااولفغأدقو.صوصخلاومومعلا

للعلاهيلعيرحجتالهللانألصوصخوقلخلامومعةلعلةقولخمريغو

ييشلکقلاخهللانأمهيلعلخديو.هريغنعملتافّصلابحجوتسيالو

ناييشلکرْبدمويشلکنقتمويشلكقزارويشلكعناصر
نإفءيشلكلمومعلاىلعاهلمهدنعةقولخمريغتافصلا/23/هذهنوكت
.مالتعااولطبأدقفكلذاوب

.جنمصقان-1
.جنمصقان2

.قرف:ج-3
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نملكلمومعلاىلعكلذفاضعبًبحيواضعبضغبيمشوقامَأو

ربخلانألقغللايفكلذوباثأوبقاعو«ضغبأنملكوًبحأ

[يف]سیلو.هيفلخديماًمِلًصاخو«هتحتامماعوهفءيشيٿاجاڏٳ
نأالإتافّصلانيبامقرفىلعلدياماهمومعورابخألاصوصخ

يضارلاوطحخاسلااًمأو.بوبحلاوطوخسملانيبامقرفاذهبلئاقلاديري

.دحاووهفقزارلاوقلاخلاودحاووهف

:لوقتنأزاجاًمالوافِلأقلاخيفتقحلأاذإ:رخآهجويفلاقو

اذهفلعفلاىلإاهوبسنييلاتافصلاميجو«قزاّرلاكلذكو«قلاخلالزيم

“زوجيالو«قلاخلالزيمل:لاقُينأزئاجهنأل«نوتأيامبجعأنماضيأ

.قلخلاتابثإكلذيفسيلوةفصلاتيبثتكلذنألقزاروقلاخلريم

ملاعلاكلذيفمهيلعنلخديلقلاخوقلاخلاقيرفتنماولاقامزاجنيو
اذإمهّنأ”[ىرت]الأةفصلايفماللاوفلألالاخدإلرداقورداقلاوملاعو

وأءاملاعهللالريمل:اولاق؛ةفصلالبقمسالاركذاومذقهللةفصلاتابثإاودارأ

.رئالا:ج-1

.قايّسلااهيضتقيةدايز-2

.هصوصخ:ج-3

.ځا...اذهزاجنأل:جةرابع-4

.ضومغوبارطضاجةرابعيف-5
.اقزارواقلاخلزيمل:ةرابعلانوكتنأهجولاونيتخسلايفاذكه-6

.نفلالاو:ج7

.لخديل:ج8

.جنمدئاز9
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اهنأنومعزييلاءامسألانممهدنعنمحَرلاوهللاو.ميحّرلاونمحّرلالزي۾

نمحّرلاوهللانأل”[ةقولخمءامسألانأمهاوعدهللالزيملمحلوقلطبأف]ةقولخم

.قلخلااهيلعزوجيىلاهئامسأنم

/24/قلخيسنعمىلعاقزارواقلاخلزيم:انباحصألاقامّنإو

؛ةردقلاتافصنممهدنعيهو«قلخلاتابثإريغ٩?[ىلع]قزريسو

كلذيفمهدنعسيلوء«قزريوقلخينأىلعرداقلاوهولزيمل:نولوقي

.قزرالوقلختابثإ

هللالزيم:انلقاذإاّنأانيلعةلاقملاهذهلهأنأهردقنيذلاو

امباوصىلعلديامهباتکیفهللاركذدقو«قلخلاهللاعمانآالاخ

نوکديريهنأانملعفديرياَمِللا:عضومريغيفكيهللالاق.انلق

نألكعبلعفيال)لعافهنأهسفنفصوف«؛نئاكلكنوكوةرخآلا

لعفلاتبثيملوةفصلاتتبثفهقلاخوهامقلخيملامكلذكونكتملةرخآلا
نأهذهلبقةلأسميفاّنيبامىلعةغللايف”زئاجكلذوتوجولايف

؛جراخنالف:مشوقوحنىلعالعاف”ىّمسُيلعفلاىلعمزعاذإلعافلا

.جنمدئاز-1

.نورجي:ج2

.جنمدئاز۔

.انتېث:ج-4

.لاعف:ج5

.خنمدئاز6

.جنمصقان7

.يس:ج8
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.برعلامالکنمفورعملا

هنأىلع[30:رر)نوممهوتيمكن:ليدّمحعهّييبنلهللالاقو

هيفاماذهيفانركذدقف.برعلاةغليفريثكاذهلثمو.لوتومیسوتومیس

.ةّمُحيهوةفورعملاةغللاونآرقلا[هيلعلد]امةيافكلا

هتأسو

176177:ترىعلإمعلو31:دتس]ملْعَتىتح)»هباتكيفهللالوقنع

هنأاذريسفتلالهُقيذلانأملعاف£[94:ةبوقلا](یَريسَو»[25:ديدحلا94:ةدناملا

الهنأريغءاولعفينألبقاملاعهللالزيملونيلعافمهاريو‹نيلعافمهملعي

مل»و‹«نكيمل»«عضوميفناك»زوجيالكلذكو.اًدوجوممودعمللىّمسي

اموهو/25/ءامودعمناكاذإءيّشلانُیرتالأ.«ناک»عضوميف«نكي

هنآمولعم««نوکیال»هيلعزوجيالو‹«نوکی»و«نکیمل»هللاقينوکی

اذإف.«اًدوجومناک»یّمسیو«نوكی»و«نكيمل»هنعلطبناكاذإف«نوكي

مودعممساهلتبثو‹«دوجوم»نئیعمىلع«ناک»و«نکیل«هنعلازينف

مساهنعلطبدغءاجاذإف«سمأومويلاوادغنولوقيمهنأىرتالأ.ٍافولئازو

ىلعءايشألاملعيلزيمهللاف؛هيصحننأنمرثكأاذهومويلامسإهلتبثوكغ

.جيفضایب۔1

.لاق:جب2
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امدعباهملعونكتمءايشألاهللاَمِلَعفءاهيناعم)فّرصتواهلاوحأبقت
.ابملاعلاوهلزيملوتناك

الو«ناكو«نوكيو«نكيملبابيفقلخلاىلعرياغتلاعقوامّنإو

هللالاق؛هيلعةردقلاىرحأويفملكتلازاجولهيفزاجاملكونوكي
ر30oلرنولو ono.ا o٥.۸“oT o € o931

(نوضرغممهواولوَلمهَعَمساولومهَعَمسالاريمهيِفهللامِلَعول:

يفلاقو.مهيفريخالنأملعهنكلوللاهملعلاًريخمهيفنأولف«[23

28:مسال]¶نوبزاكلمهِإوهنعاوهاملاوُداَعَلاوُدُرولو:رخآعضوم

ةيافكلاهيفامىلعانرصتقإريثكمالكبابلااذهيفو.نوكيالمهُدرف
.۳ .هادهوهقيفوتهللادارأنملهللاءاشنإ

ص

.فيرصت:ج-1

.تناكنألبق:رياغمربحبلصألايفاهقوف-2

.انرصتخا:ج-3
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“ةلزتعملاىلعدرلاباب

”.لاقفقلخىلعليلدلانعهتلأسو

رطضييذلاسايقلاوكءياةنُسولاعفألاقلخىلعنآرقلالد

.هبرارقإلاىلإهعماس

:دعّرلا62:رمزل]لكقلاهللاا:لاق؛نآرقلانمركذاماأ

ءاجاملكفمومُعءيجب/26/تاجاهنألايشةيآلاهذهيفنٹتسيملو

ةيآلاسسفنباًمِإ»هصّصخُيامينأيىحهمومعىلعوهفهمومعىلعنآرقلا

؛ةَّماعاهندکۇيامةيآلاهذهعمءاجدقو.ناهربلاهيلعفصوصخلاةيآيفوأ

ءيشلکىلَعلو101مسالاملغءيشلکيوهوءيشلکقلَخ»:لاق

يشلكب)»هلوقفءاصاخلکقلاخ»هلوقناكنإف.[62:لىكو

لهأدنعقسّلاواوواولااذهوءاًدحاوائيجباتءاج)نينثالانألصاح

.هلّوأىلإهرخآعجريةغللا

لوصأوةيعرشلاةلدألامهفيفلوألاةحرتلابلقعلادمتءةيمالسإلفقرفلارهشأنم:ةلزتعملا-1

ءديبَعنبرمعاهمالعأرهشأو«ےه131ةنسيفوتعاطعنبلصاووهةقرفلاسّسؤمومالسإلا
ء؛نيتلرتملانيبةلرتملا«ديعولاودعولا‹لدعلاءديحوتلا:اهميلاعتمها؛ظحاحلاوماظتلاوفالعلاو

‹ةّيضابإلالوصألايفةّيمالسإتاسارد:ريكبتشوعأنع.ركنملانعيهّنلاوفورعملابرمألا
.(عجارملا).143ص

.جنمدئاز2

.هصخي:ج-3

.جته؛خنمبيوصتلاوفيحصتوهو‹ريسفتبمأ:لصألا-4

.ةيآلا:ج-5
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ةلزتعملاهتعّداامالخامقةّماعةيآلاهذهنألَادمحمةّأتقفادقو

ءيشلكنإو«قولخمريغنآرقلا[نإ]لاقنمواهنملاعفألاجارخإنم
هاعذاانهيفاوفلتخاامانکرتومهعامجإبانذخأف«نآرقلاىوساماهيفلحخاد

.اهنمءيشجارحخإدارانم

مكسبمكيليارسَورلمكيليسكَللَعحَر»:لاقو
کلسوةعنصهاملعوكيلاق.قلخلاةعنصنميهليبارّسلاو‹[81:زقا

هانعمنآرقلانمعضومريغيفلعجعمو.هسفنىلإلعحلافاضأف[80:

افَقَسِءاَمُسلااَنلَعَجَول:لاقوراَهَلاَوليلااًنلَعَجَو:لاق؛قلح

«اَهَحْرَراهنلَعَحَوٍةَدِحاَوسفنمْمُكَفَلَ)»:لاقواظوفْحَ
نيول:لاقو.قلخهنأىلعلديلحرکذ3ام]ثيحف«[189:فارعألا]

ةدوممكبلعَحَواَهْيَِإاوُكْسَلاًجاَوَرَأمُكسفْلانمْمُكَلقلنأهيا

ةمحّرلاوةّدوملاو/27/ءةمحّرلاوةّدوملالّعَجهسفنافاضأف21مزل€ةمْحَرَو

فاوضْرألاوِتاوَمسلاقلهتايآا-نيَو:لاقو.دابعلالاعفأ
يهيلاتاغللافالتخااندنعكلذيفعملاامّنإ[82:مورلا]«مكناَولأوْمكِسْل

.هلعفنمسیلامهتایآنملعجينأنوكيالومهلعف

امجرخُيملوورراَمْهَعَياموَضْرألاوِتاَوَمّسلاقلل:لاقو

.جنمدئاز-1

.جنمدئاز2

.لعف:ج3

ا:لصألا-

.لعجينأ:ج5
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:لاقو›.[ضرألاو]ءامّسلانيبنوكتنأنعلامعألاجرفتملوءايشامهنيب

:تتصل]امو:لاقو18الهيفاويساًهيِفاًنرَدَفَو)

ههوملف:لاقو‹[46:ةرق]€نيِدعاقْلاماودعليقَويطل:لاقو6

اوُريمأو:لاقو«[17:دسىرللاتيردِتيراَمَوهللانكلو
اصمےس

فيطللاوُهَوقلنمملْعيالأروُدَصلاتاذبميِلَعهناهباوُرَهُجاومكلوق

يفو«انركذامىلعانرصتقاف«ريثكنآرقلانماذههبشيامو«[14ء13:كس]ريبْحلا

الوءاًضعبهضعبقّدصُينآرقلانألءاهريغوةيآلاهذهماقمموقيامةدحاوةيآ

نمهقنأمهللا»:هئاعديفلاقفلجرلاعدهنألَاءىلانمانغلبامامو

..3س۳٤ٍو۳ نولسغيدابعلاو“”«سنَدلانمضيبألابوثلاىقنيامكبولا
5ٍنهس ©.وههللانإ»:لاقفلالوسرايانلرس:لهلليقو.بايلا

لاعفألااندجواأ[هبرارقإلاىلِإ]هعماسًرطضييذلا”سايقلااأو

نُازابقولخمريغثّدحمءيشنوکينازاجولف؛عامجإبةندحميهوائيش

ال/28/لاحنمرثكأىقبتاللاعفألااندجوو«قولخمريغميدقنوكي

ولف‹ليلدلابالإلعافلااهفرعيالاهتّيفيكنأوءاهسفنبموقتالاهنأوىرت

t
1

.جنمدئاز1

.ےجنمدئاز2
.3مقربملسمو‹1025مقربيذمرتلاو‹62مقربكلامنبفوعنعيئاسّنلاهاور-3

.جنمدئاز-4

.3451مقربكلامنبسنأنعدوادوبأهاور-5
نيتعقاولايواستلءاهمكحبصندَّرَوةعقاوباهمكحىلعصنالةعقاوقاحلإ:اًحالطصاسايقلا-6

.(عجارملا).545ص«نيحلاّصلاجاهنم:قيلبنيدلارع:رظنا.مكحلااذهةلعيف
.ےجنمصقان7
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هذهبهلَعفناسنإلانوكينأعملااذميذلالعفلااذهولخيال:انلقاذهانركذ

نماهلُعِفیلوتناکنف.اهنمِءيشنعرَسَعنوكيوأانركذيلايناعللا

ناوءیقبتاهلعجينأو«ىرتاهلعجينأرداقوهو«ىرتاليهفتاهجلاعيج

نيأنمف«هلليقلاحماذهنإ:لئاقلاقنإف.ةكرحلاعماجينوكّسلااهنملعجي

یلوتنَم:انلق‹ۍقبتالویرالاهعبطيتاهنلبقنم:لاقنإف؟لاحتسا

حيبقلاوءاًنسحاهنمنسحلالْغجىڵلوتنّمو؟ىقبتالو”[ىرتال]اهلعج
نمعيمجدنعهناسِلىلعهلهجوهأطخرهظأناسنإلا:لاقنإف؟اًحيبق

لعجينأدصقيالناكالفءاًحيبقهلعفلعجينأدحأدصقيالهنأكلذو؛لقَع

هنأىلعلدیاماًحيبقءيجيفءاًنسحهلعجينادصقيالهنأىلعلداًخيبقهلعف

هدصقفلاخاملكوتتدارإوهدصقفلاخذإةهجلاكلتنمهلعفبسيل

يلاةهجلاهذهنمهلعفنوكينأنعهزجعنْيبتاًملف.هلعفنمجرخهتدارإ

نوکتواهبيهامىلعلعاجانوكينأالإقبيلاهنعزجعهنآانرکذ

؛كلذنعاهزجعلاهسفنلعحتنألاحتسافءاللعاجالوأاهسفنتلعج

لعاجاشنوكينأالإقبيملفهللعاجاللعجنوكينأ/29/لاحتساو

عمىلعكلذكاهلعجهللانأىلع"كلذلدفهيلعيهامىلعاهلعج

امللانفضأفمذالوحبقانسحنسحلاواًيبقحيبقلالعجيفسيلوءاهقَلَح

.زجعي:ج-]

.جنمصقان2

.هللارهظأ:ج-3

.جنمصقا4
.هللاىلإ:ج5
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ًاشنأوقلخهنأنمهاوسدحأىلإفاضيالىلاةفاضإلانمهسفنىلإفاضأ

انسحناميإلا»لعجف«ناميإلاورفُكلانيبو«نسحلاوحيبقلانيبفلاخو«رّيدو
نأحلصيالاّنهبهلعفيذلاىعلابلعفلاناسنإلاىلإانفضأف.اًحيبقرفكلاو

رفکو؛جلاعوعوفراقوكّرحتهنأهيلإانفضأفريغىلإفاضي

انيفنو.اهدارأواهبستكاواهيلإدصقواهلَعفهنأهيلإةفاضُمناعماهذهف.نمآو

ملورفكيملونكسيملوكّرحتيمةفاضإلاهذهبىلاعتهللاىلإفاضتنأ

.هيلإةفاضإلاهبنسختامدحاولكىلإانفضأفيحيملوملولص
ةربحباابتجتحإيلاتايآلاوةلرتعملاابتّجتحايلاتايآلاىلإانرظناأكلذو

مشاَاوماهللالوقبةلرتعللانأكلذوضعياهانيرضفةلبحلاو
:لاقو30سهلقْفهيأهستهَلتعوطف)لهلوقبو‹[40:تنمنا

ء82:ةبوّتلا]نوُبسكيلو[24:ةعقاولا؛14:فاقحألا]نومياوُناکامبءار

لدتيآلاهذهفء‹[32:رحت«نوُلَمْسَتمُتنكامبةَنحلااولد:لاقو5

.ةيوروداصتقاوباستكابلعفي”ناسنإلانأىلع

؛93:ةيوقا]مهبولىلعهللامط:هللالوقبربحاتّجتحاو

٠مهبوُلقىلعهلامحلو25:مسةنمهبولقىلعلَعَحَو

..بايستكإبلعفناميإلانأ:جةرابع-4
الرّيسموهف«لزألايفاًبسمهيلعركدقناسنإلللثدحياملكنأىرتةّيمالسإةقر:ةربحجلا-5

تاسارد:ریکبتشوعأنع.ناوفصنبامهجةسردملاهذهمعزتدقوةدماجلاءايشألاكريخ

.(عجارملا).138صءةّيضابإلالوصألايفةيمالسإ
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نوُؤاَشَتامو1179:ترال)سئالاونحلنماريكانأَرَذدقوا:لاقو
نميدهيوءايمليضيل:لاقو‹[29:رركتا؛30:ناسإل]للاءاَشَينأ9إ

قلخىلعلدتىلاتايآلاهذه)ەشامو‹[31:رتا؛8:رطاف؛93:لحقل]ءا

نعانيفتفءاموصأونيلوقلالدعأوهو“”طسولابكلذنمانذحخأفلاعفألا

هب”[نسحي]يذلاعلابهللاىلإكلذانفضأولعفنمسيلامناسنإلا
هنأوءاريبدّتلاوءايشألاىلعةردقلاهللانتبثأوءانمّدقاموهوهيلإةفاضإلا

ءايشألارثكأجورخنمةلزتعملاهبهتفصواعُهفِصَملواهمإواهبرواهكلام

.نولطبملاهلوقياًّمعاًريبكاًولعللاىلاعتهناطلسوهتردقوهريبدتنم

باوثلادابعلابيثيهلأةلبجللاوةربجملاهبهتفصوامةفيصنملوروحاهنعانيفنو

[انمّدقهانيكحاماوكرتءاولعفامريغ)[ىلع]ميلألاباقعلامهبقاعيوليزا

نأوكيهللانعروحلاوملّظلايفنو«بسكلاوةدارألاودصقلاتبثتىلايآلانم

رمألاتابثإيفو؛مهبلعفامىلعمهبيشيومهبقاعيمثهلعفنعمهاهنيودابعلارمأينوكي
ابلوطيالعلاهتكرتةريثكجحجحاذهييو.لهجلاوهاركتسإلاوربحالطبياميهنلاو

Oا .هادهوهقيفوتهللادارأنملةيافكانركذاميفو«باتكلا

.هبشأامو:ج1

.طسوألا:ج2

.جنمدئاز-3

.ےجنمصقانيهو(كلذنع):انهقيضتلصألا4
.جنمصقان5
.جنمدئاز6
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ةلزرعملالاسن

ةفاضإلاهبنسحتامهللاىلإةفاضإلااهيفانركذياللايآلاهذهنع
oe Ê سو٠4 :هلوقو22نالامهبوليفیکكيلوأرل:هلوقنعانوربخا

نمةهحّرلاوةفأرلاو27بسَةَمْحَرَوةفأَرنيِذلابولقيفاَنلعَجَو
؟لعجلااذهىنعمام/31/دابعلالاعفأ

ةيمسلانعمكلأسنانسل.ناعإهنأمكحویم[اتنعأ]:اولاقنإف

علاناکولو.هسفنىلإاهلعجهللافاضأىلايياعملانعمكلأسننكلومكاو

۳7ں8رص1۴)3

مولقيفنأىمسويفنأىلعلامُكَح:لاقلمعلقام[ىلع]
.ابسالافراعتىلاةفورعملاةغللايفزئاحلاكلذو”ناعإلا

مهصتخاونينمؤللاهدابعهبرمأوهلعجهنأهسفنلفاضأوهللارکذامماو

رفكلاهللالعج:لاقينأزاحبمتلقامىلعمكحلاوةّيمسّلاناكولنيرفاكلانودهب

رفكلاوةنعللاىم“نعمىلعنيكرشملابولقييةنعللاوطحخُسلاو‹نيرفاكلابولقيف

.ةّيمسكاومكحلاىلإمهبهذمناكاذإكلذبمكَحو«نيرفاكلابولقيف
نعمىلعنيرفاكلابولقفرغكلالعجهنأاوزیحبنأمكعانتمايو

امّنإنحنومكحلاوةّيمسلانمنامإلايفمتيعلااملطياممكَحوءىس

.أطخوهو‹لعج:نيتخسلايف-1

.جنمدئاز2

.ےجنمدئاز۔
.جنمصقان-4
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نعروحقمأوهنَسَحَأهسفنيفنامبإلانعانوربخأ:محللاقيو

:اولاقنإف.مكحلاوةّيمسنلانعمكلأسنانسلو؟هنيعيف[وه]حيبقأرفكلا

؟العفََسُْحَأنمف«انسحنامبإلالعجنمؤملاوهنيعيفاًحيبقرفكلالعجرفاكلا

ناعيإلالعجنموأءناعإلافالحاًنومذماًضقانتماًحيبقرفكلالعجنم

‹ناسنإلالعفنمسيلاًخيبقولعفلانأةّجحلانممّدقتاممم؟اًنسح

/30/.اًيبقءيجيفاًنسحهلعفنوكينأىلإدصقيهاندجواأل

هلعفناسنإلانأمتمعزيذلاناميإلااذهنعانوربخأ:محللاقُيو

ضرألاوتاومّسلانمهلعفىڵلوتوهللاهقلخاموأريخوهأءانسح

ديحوتنملضفأريزتخلاوبلكلاوناطيّشلاواديحوتنملضفأ

اذهىلعاورساحتنإف.دابعلانمديحوتلاوهللاقلخنممهنألفلا

؛هللاقلخامميمجنمهّنأبهيلعاولماحتو

نيلوتملامتنأوءايشألالضفأمتلعفمكّنَأمتمعزاذإ:مهللايو

مكبلّعفنموألضافلامكبلَعَفنممكيلإنسحأنمفء«هليضفتل

عيمجومكراصبأومكعامسأهقلخنممكبهللالعفاماولاقنإف؟لوضفللا
مكنألمكبهللالعفانمكسفنألاًركشبحجوأمتنأف«مكيلعهبمعنأام

نممكسفنأىلإنسحأمتنأف«لوضفملامكبهللالعفوء؛لضفألاابمتلعف

نممتيعاامىلعةّنحلامكلخدأوباوثلالامكاطعأنإومكيلإهللا

.ىلوأوهووأ:ج-]

.جنمصقان2



ديحوتلايفمتمعزامىلعمكلعفنألمتلعفاعبيمكزاجُي)لمكلوق
نعاوعجرنإو.باوثلانمهللامكاطعأاممظعأءايشألالضفأوهيذلا

لخداًحيبقرفكلاالواًنَسحناعبإلااولعجيملاولاقوهيلعاورسجيملواذه

لعفباًنسحنكيمل/33/ناعإلانأباتكلالّوُأيفانركذاممهيلع

يفاًنسحناعيإلالعجهللانإف«ناسنإلالعفباًحيبقرفكلاالوناسنإلا

اًمومذماًضقانتماًحيبقرفكلالعجوءةيصعمالةعاطرفكلافالخهسفن

.ناميإلافالح

نولوقتفأهللاٌقلحوهيذلاناميإلانممتلعفامنعانوربخأ:اولاقنإف

؟هللاقلخمتلعفمكلإ

انكرحتنعمىلعانلعف:لاقُينأرئاحجلاوظفللااذهبزوجيال:انلق

مّدقتدقو«نكسنوأكّرحتننأريغنمانتكرحهللاقلخوءاتكسو

‹لعفامعمناسنإلاىلإلعفلاانبسنانآكلذو«هتداعإنعغياماذهيفانل

.قلخامععقلخلاهللاىلإانبسنو

وهوأهبادرفمناسنإلاوأهباًدَّرفتمهللانوكينألعفلااذهولخيال:اولاقنإف

اًدرفنمهللانوکينأمتركذامعماّمُأ.متركذامالخدق:انلق«ناسنإلاوهللانيبكرتشم

نأانيفتف«نوكّسلاوةكرحلاو«بذكلاوقدّصلاو«نامبإلاورفكلاقلخلالاعفأنمنإإفهب

قلخدقونكسوأكّرحتوأرفكهللانإلايفكلذنمناسنإلالعفاعباًدرفنمهللانوكي

.هانتبثأامباوّصلالعلوءال:ىرخأةخسننعلصألاشماهيفو.هلهجوالويثيف-1
ةكرحوءةتباثةطقنىلإةبسنلابنامّرلالالخيناكملاهعضوبلصتللاريغتلايهءيشلاةكرح-2

.(عجارملا).49صءةفسلفلامجعم:يبوقعيدومحم.ىرخأىلإةركفنمهلاقتناركفلا
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لعفاملاقلاحهللانوكينأنودلعفلابدرفناناسنإلانوكينأانيفنو.ناسنإلانمكلذ

.ىقيوأىريوأاًنسحوأاًحيبقلعفلالعجينأىلعهزجعنمانلنابامانمّدقيذلل

.هلعفبسيلهنعزجعامنأننيبتهزجعنيبتاملف

ءلعفلاهجويفنالعافلا/34/قفّيينأوهةكرشلانمتركذاماّمأو

دحاوربخبناربخينيلجّرلاكنيقفّتمنانوكيفرخآلابذكامهدحأبذكنإف

مهفلجرلتقىلعلاجرکوأ.ناقفّيمامهنأيعمىلعناكرتشملجرةئاموأ

.التاقمهنمدحاولكىّمسيوءاًعيمجمهمزليلتقلاوهلتقيفنوكرتشم

ديلانأرتالأءةكرحلالعفيفلخديملنمةكرحلالعفيفكرتشيدقو
وهوعيمجلللعفلانَألىاضعألارئاسولحّرلااهتكرحيفكرتشيور
يفكرتشيلحّرلا[نأ]نمانركذيذلافكرتشيكلذكو.هئازجأعيمجبناسنإلا

مهيفنوكيدقو.دحاولعفوهوءأزجتياللتقلاو.لتقلامساهمزليلكفةعامجهلتق

اذهفًاطخرحخآودّمعتمرخآو«هلتقهيلعمرحنموهلتقهل"احانمو«نونجموألفط

نمهلكوهفلعفلانم”ناسنالاىلإانفضأيذلاو.نيلعافلاةعامجنمدحاولعف

.دحأةهحلاهذهنمهكراشيملنمآورفكو«نكسوكّرحتيهنأهيلإلانفضأىلاةهجلا

.دحأهقلخيفهللاكرتشييلوقولخمهلكلعفلافتابعلاقلخهنأهللاىلإفاضييذلاو

.اهتكرحباوّصلاوءأطخوهو«هتكرح:لصألايف-1

.اهتكرحباوّصلاوءأطخوهوءهتكرح:لصألايف2
.ےجنمصقان-3

.لح:ج4
.جنمانهيذلاوناميإلالصأ-5

.جنمانهيذلاو«تفضأ:لصألا-
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نمهفلاخام[هفلاخامنيبوهنيب]فلاخو[المع]دبعلانمهقلخهللاو

مهنعانولأساميفمهانبجأدقفىايشألا

؟يهةقولخمأءرطضملاةكرحنعانوربخأ:مللاقيفمهولئاسنحنو

.مشوقكلذفاهقلخباورقنإف”[عئابطلاباحصأب]اوقحاهقلخاوركنأنإف

كرحتملاىلإرظانلاو/35/كّرحتلاىلإرظانلامتيأرأ:مهللاقي

امّنإَفهذهوةكرحهذهنأيف؟امنايعأيف“[امهنيبرّيعله]بستكللا

ةكرحمتلعفمتنأفءاهريغعمةدارإلافقدارإببستكملاةكرحنأامهنيبقرف

نوقلاخمتنأفهللالعفمكلعفهبشأدقف«رارطضالاةكرحقلخهللاوباستكالا

نمفمهمزليمعن:اولاقنإف.رطضملاةكرحلقلاخهللانأامكمكلعفل

محلاعفألةحلآاونوكينأمهمزليكلذكو.اطخأدقفهللاالإقلاخال]لاق

.اريبكولعنولوقياًمعهللاىلاعتأطخأهللاالإهلإال:لاقنمف©[ابابرأو

انوربخأ:محللاقيفمهيلعاهبانججتحايلاتايآلانعمهولئاسنحنو

راسملادارأامّنإاولاقنإف]؟[18:ابس]رْيَسلااًهيفانرَدَقَول:هلوقنع

نِ؛(اهيفاوريس)»:لاقفريّسلاهللاركذامّلإ:مشلاقيىرقلاولزانملانمهيف

ةغللايفاوريسردصمنأىرتالأريسلاريغاهيفنأءاهيفاوريس)لهلوق

.جنمدئاز-1

أحةرابعوخلا...ءايشألاهلاامنأ.هللافلاخو:أةرابعوجنيفوقعمنيبام-2 .حصرابحونم2ررنم

.جنمانهيذلاوءةملكلعستيضايبلصألانم-3

.جنمانهيذلاو‹لصألابضايب-4

.دقف:لصألايف5

.ےجنمطقاسنیفوقعمنیبام۔0
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وهيذلاريسلاالاهيفراسلالزانملاىلعلدي«اهيف»هلوقولريساوريس

رَدقهللاو«دابعلالعفوهريّسلاف«اهيفلقيملمتركذامكلزانملادارأول.مهلعف

.اوراسمهوريسلامهنم

.[22:سنوي]رْخَبلاَوبلايفمكريَسِييوللاوُ:رحخآعضوميفلاقو

تاذبْميِلَعُهِإهباوُرَهْحِإوأمُكَلوَقاوُريسأو)#:هلوقنعمهانلاسوفاضأو
:ێعمام[14‹13:كللل]ُفيِطللاوهوقلخنمدلا

ييفيذلارسلاركذامّنإفرودصلا)ی:اولاقنإفلرملعلأ

هنأىلعلدقلخنم[ملعيالأ:لاقف«دُكوويثي]مث«هملعيهنأرودصلا
oo

ليقومهل:هلوقنعانوربخأ/36/لاقيو.هملعيالفيكفبسلاقلخلح

ىلإ”فاضأيذلاطيبثتلااذهيعمام‹[46:ةبوق]«نيِدِعاَقلامَاوُدُعَقا

دتوعقلابمهرمأومهدعقأ:اولاقنإو“)صلخمالفكلذنماولاقامف؟هسفن

ىلعمفدیعواذه.هباورمأاماولعفذِإمهيلعمولالفهبمهرمأاماولعفدقف

ىلإنوجرخيالهبملعوهرّدقوهقلخهنألهيلإمهطيبئتفاضأدقوتوعقلا

.دوعقلامهيلعرذق

تّيمَردَِتْيمَراموْمُهلَفهللانِكلَومُونلفل:هلوقنعنولأسيو

؟!ابيع١:نيتخسنلاىف-

.صيحم:جد

.هلديعو:جيفيذلاو:لصألابضايب6
.مهنأ:ج-7



ىلإفاضأيذلايمّرلاولتقلااذهىنعمام[17:لافنأل]ىرهللا

هللانوكينأركننالنحف«تفلبثيحهتيمرغلبوهدي:اولاقنإف؟هسفن

قلخذإ‹مهامرومهلتقهنأهسفنىلإفاضأف‹نيكرشملالتقىلعهناعأوهدي

هيلإةّيمّرلاولتقلافاضأهللانأل«صلخماهنممحلامةيآلاهذهو«هرّدقوكلذ

نيبستكم$ءيبلامهامرونيكرشلملااولتقنينمؤملانأاوملعوانملعدقو

.نيرطضمريغكلذل

ىلَعلَعَج»و[108:لسق]ْمهبولَفىّلَعهللاعبط:هلوقنعنولأسيو
اهيلعمتخ:اولاقنإف؟[7:ةرقبل]مهبولىلعهللامتخ)»و2Eمهبول

يذلامهرفكبمهولقىلعمتخهللانإ؛لوقيكلذكفملامعأبمهلضأومهرفكب
[102:ماعنألا]لکقلاح)»كيهللانإمحلوقاًمُأو.مهتدارإبهولعفوهوبستكا

ادقُهَرَدَفيشلكقلو‹[101:مسال]ميغءْيَشلكيرُمَر)
قاف:هلوقو[25:فاقحألا]اهبرسبءْيَشلكرمد:هلوقريظنهلإ[2:نرفل]
ْمهْلَعاخفءْئيَشلكرمدهلوقكلذكو«رهاظبلدامنإ(ءْيَشلك
لدف‹[23:ءْيَشلُكنمتّيوُأو»ا/37/[44:مسأل]ءىشلكباو
ءْئيَشلكرمد:هلوقنإمحللاقيفترمددقوالإءيشقبيملهرهاظب
نه.رمۇئملو‹رفكواصعنهبالإرمۇئملواهبأبهلوقنالءاهيفاهصوصخ

الإهيلعتأءىشنمرتامببِقعْلاحيلاهيلعذِإ»هلوقل؛نمآوعاطأ

.[42:تاياراذلا](میّرلاکهلع

.امثيح:ج-1

.€ةَنِكأمهبولقىلعانلَعَجاًنإل57:فهكلا2
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:هلوقبهحضوأوكلذفصومث‹نيرفاكلاىلعفوطعمريمدتلاف

یصعنع.ترماهنأ2[25:فاقحألا]منكاَسَمالإىّرَتالاوُحِّصف)

أمهتمقبملفترمنلدحأمهنمقيورفكو

:هلوقكلذكو.هبرمؤتلنميفةّصاخوهبترمأنميفةّماعيهو

ءهوطعأيذلاءاخّرلانم[44:مأل]ءْيَشلكباوُمهْيَلَع
:هلوقىلإىرتالأ.باذعلاباوبأمهيلعحتفيملوهوطعأاميفةّماعيهف

هوطعأامباوبأكلذبلدي[44:ماعنألا]اًمباوُحرفاذِإىح
اهيفلكلانأةيآلاسفنبلوقعمهلكاذهوهوطعيملامباوبأبتسيلو

هتردقوهملعهبفصووءهسفنىلإهللاهفاضأاهيفلكلانأوفلاهدارأ

يفءاجامكهقلخيملوهيلعردقيملوهملعيملءيشتايآلايثتأيملو

نمىلعةَّبُحملتتبثالصاحءيشلكناکولو©.ءايشألانماهريغ

قلخاوركنأنيذلاعئابطلاباحصأىلعالولدبأنآرقلاقلخركنأ

/38/قلخاوركنأنيذلاةقدانزلاىلعالو‹عئابطلاىلإفاضياموناولألا

.هنعانولأسياميفمهانبجأولاؤسلانممهمزلياعبمهانلأسدقفشلا

.هلضفوهّنعبلدعللهللالأسن

لعفاذإسيلأ«قولخمدبعلالعفنأتمعزاذإ:لاقفلرتعملالأسو

.نيبف:ج-]

.اًدحأمهنمقبثملف:ج2

.تضلخ:لصأ-3

.ىرتامكهتحلصأوهلهجوالوءاّمأف:نيتخستلايف-4

.ءانثتسالا:ج5

.ذإ:اج-6
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؟!رطضماذإهللاكرتدبعلاكرتاذإوللالعفٌدبعلا

سيلأ.اهعضومريغيفةرورضلاتلزنأو«تلفغ[كتإ]:هللاقي
دبعلالعفاذِإ:لوقتفيكف؟ةقيقحلايفلعفهلسيلمكدنعواندنعرطضلا

امكمزليامتملعولو«هللعفالًرطضملاولعفينأىلإهللارطضا

ءدارأامىلعاهمكحأوءايشألاقلخكيهللانكلوءةلأسملاهذبتلأس

نمالإنوكياللعفلاف«ببسبالإنوكتالءايشأاهنملّجعف

مساهيلعمقيءيشنمناکامف؛كّرحتمنمالإنوكتالةكرحلاكلذكو

اموهسفنبموقيامهريبدتوهقلخنم[ءيش]جرخيملوهقلاخهللافءيش

ةكرشلاولعفلابدارفنإلاةلأسميفانلمدتدقو.ببسبالإنوكيالا
9ئاساهنعلأسيةلأسملکيفباوحلانعغيا

.هباوجنعانزجع

عيمججيفدلولانعانوربخأ:محللايفءلاؤّسلاهيلعدرنمغ

كلاؤسدايقىلعركذلاوىثنألاف؟ىثنأوركذبلإلسنلانوكيأ‹ناويحلا

امىلعهاناعأفكلولااممثدحينأاعمتجااذإىلعامحبرارطضا

ضرألاكلذكو/39/امهعامتجابالإدلولانوكيالناكاذإامهنيبناك

الوشيعيالناويحلاكلذكو.ضرألاتتبنأءاملاناكاذإرطملاوتابنلاو

.بارشلاولكألابالإومني

.جنمدئاز-1

.جنمدئاز2
.اهدعباموصمدقَتامرظناو؛ےجنمبيوصّلاو:لصألايف-3
.لئاَسلا:ج-4
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شيعيالناكاذإهوغوهئاقبىلعللاناعأناسنإلانوكينأيفبنيف

ةقلخللاهذهقلخميكحلاهللانكلو«ببسبنوكياملككلذكو.ءاذغلاباإ

نوشيعيالومهميقيامىلإمهجوحأذإهنعنينغتسمريغمهنأوءةجاحلاىلع
.هتردقوهتیبوبرىلعمهلدیلوبصنالواهيفءانعالرادىلإهبالإ

ککم
Ce

.هبر:ج-]

.هلهجوالو‹نونغتسي:ج2
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ةعاطّسإلايفباب
:ةعاطتسالانعتلأسو

يذلاو.ةريثكهوجوىلعنوملكتملااهيف”فلتخاةعاطتسإلانأملعإ

.نيينعمىلإمهفالتخاةرثكىلعمهرمأهيلإعجري
.لعفلالبقةعاطتسإلانإ:مهلوقىلعمهقَفاونموةلزتعملاميجلاق

ميكحلاهللانإ:ةلزتعملاتلاقو.لعفلاعمةعاطتسالانإ:ةتبشلملاتلاقو

مهنمدحاولكلتعا[و]هنوعيطتسيءامالإمهفلكيملهدابعبفورا
عاطتسُيالامفيلكتاندجوأ؛ةلرتعملااتلاف.هبهذميّرقُيهنأىأراع
.قاطُيالامفيلكتهللانعانيَفَفهلعافنم”)لوقعلايفةَرُكُث

فلكامذخألاًكيطتسمالإاًدحأفلكيمهللانإ:ةتبئلاتلاقو

|هعمةعاطتسإلاتناككراوذعألانملعفنيلعيلايافهكرتو
لعفلالبقاهوطعأاذإمهنأل”؟نيلاحىقبتالةعاطتسإلانأل”همّدقتت

.ےجنمدئاز-1

.ةغللايففيعضوهوءاوفلتخا:بتكحجولصألانيتخسنلايفو«بةخسنيفاذكه-2
.نوعيطتسيام:ج-3

جنمدئاز-4

کریج-5

.نيلحنمرثكأىقبتال:جةرابع-1

- 62 -



لاحلاوهولعفلاءاجاذإف.اهيلإمحلةجاحالتقويفاهوطعأدقف/40/

اذهوءةّوقالةيناتلالاحلايفلعفلانوكيفاهيفتسيللاحلاكلتوءةيناثل
.هعموقالبلعفلانوكياللاحمنماندنع

ةوقلاىلعمهلدامّنإهنأىلعةتبثلاوةلزتعملاتعمتجاهنأكلذو

.ةعاطتسإلاميدقتنمهيلعمهليلدالاعةلزتعملاتعّدافلَا
لعفلانأىلععموجذِإللاعماهنأمعزنمأو

ةوملانأشنمهنأكلذويفليلَدلاينفاذإءةّوقلاىلعلد

امهدحأ”[نوكي]فيكف«نيلاحىقبياللعفلاكلذكو؛نيلاحیقبتالاه

تناكال:اولاقفةتبثلاتلدتساف.اعمتجيمل”[اذإ]هيلعلولدمرخآلاوليلد

ًدضةفآلانَأللعفلادجوتلازاذِإةفآلانأمهدنعمصلعفلامنمتةفآلا

عمةّوقلانأعملااذهباولدتساف؛هليزيفهدضينأيىحتباثٌدُضلافءةّوقلا

ةرظانمودادضألاتلطبًالإو«لعفلانمعنمتىلاةفآلاتلازاذإلعفلا

.لئاسممهيلعولئاسممحلو«هريظنب

متيأرأةّوقلالاحهلأمتمعزيذلالاخلامتيأرأ:ةلزتعملللاقيو

:اولاقف؟ةفآلاثودحلةّوقلاتّينفدقسيلأءةيناثلالاحلايفةفآلاهللاثدحأ

.ةليزلا:ج-1

.ليلد:ج2

.جنمدئاز۔
.جنمدئاز4

.اهنأ:ج5
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محلاقي.ةفآلاةينانلايفثدحتالأةطيرشىلع”لعفلالبقةّوقلاانيطعأامّنإ

امتبثیوءاشياميفنيفاشيامهقلخيف/41/لعفيالأمكبرىلع
املالعفيلامكبرىلعنومكاحلامتنا:محللاقْيفمعن:اولاقنإف؟ءاشي

يثوءةفآمكبيصتالومكتيمبيالأهيلعفةّوقلامكاطعأاذإمتمعزذإنوؤاشت

.لعفلاعمةعاطتسالانألدياملوقلااذهنالطُب

نوكيأ؛هقلخهللاًادتبانُمنعوءهغولبلّوأيفغلابلانعنولأسيو

نأنمولخينوكينأاهريغلاحاهمّدقتيمليتلالالايفهقلخمامتدنع

لوقلاياف؟حيحصلقاعوهوكراتالولعافالوأ‹كراتوألعافنوكي

ةعاطتسالانأاوّرقأدقفلاحلاكلتىفلعافهللاقنإف.ةجحلاهتمزللاق

الولعافال:اولاقنإو.ةعاطتساباًضيألعفكراتهّنِإ:اولاقنإف.لعفلاعم

لعافالنوكيف‹لعفلاباًرومأملقعلاحيحصنوكينأءلاحملااولاقدقفكرات

لاحلايفهللاهتامأنإ“[هنآ]مهيلعلخديو.صاعالوميطمالوكراتالو

الوصاعالورفاكالونمؤمالنوكينألعفلالاحاهنأاومعزىلا

اولاقامهّيأف؟نيغلابلاعموألافطألاعمرشحُيةهجيأىلعف«عيطم
.مهۇطخناب

.لاحلا:فيضت:ج-1

(ج)يفيهفةرقفلاهذهيفعمحجلاةغيصىلع«اولاق»ةملكتّدَروامثيحو:لاق:ج2
.دارفإلاةغيصىلع«لاق»

.جنمصقان-3
.امياف:ىج-4
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امهللااوققَنافأل:هللالوقنعاولأس؛اهنعنولأسيلئاسممحلو

لوقاذهيف:لاَقْي؟[16:ننقلم

يذلاوهوءءايشألانمءيشلعمتعطتساامهللااوقثإ[لّوألالوقا
'/42/هكروأفلكامذحألاًكيطتسمالإادحأفلكيالهللانأهانمّدق

عيطتسيملواذإو«هکرتمطتسيمفلکابهتوف9اشاذإهنأكلذو

.اًعيمجكرتلاوذخألاعيطتسيالهّنألفلكامكرتيفهتّوقهلاغشإبهلعف

هللالوقباوّحتحاو.ءايحأمتمُداممتعطتساامللااوقنإ

نأ”ةبقرقتععطتسيملاذإهنأهللاركذامّنإسيلأ”ةلزتعملاتاطولغأ

.نادبألاةّوقيففالتخالاامّنإو‹لاملاةعاطتساهذهو؟موصي

ةيآيفهلوقكلذكو«25لوطمكنْمِطَسَيْمَلنمف:هلوقكلذكو

.ةلحّرلاوداّرلا:عوضولملااذهيفليبّسلاو‹97درعاالبسلِعطسنملجل

.اهعيمجيفباكلئاسملاهذهنمةدحاويفباوجلا

.نالوقباوّصلاوطخوهونيتخستلايفاذك-]

.جنمصقان2

.فلكاملاعيطتسم:جةرابع-3

.جنمانهيذلاوء؛لغشأ:لصألايف-4

.هکرت:ج5
.ًأاطخوهو؛تاطولغ:نيتخسنلايف-6

.ةبقرلا:ج7



مسانوُعيِطَتسَياوُئاكامل:ةللالاقاصيحهنعنودجيالامنعمهانلأسو

الوتاوصألانوعمسيالمهناذهيفعملاسيلو([30:در]اوُناکامو

ذإهيلإمهاعدامنولبقيال؛لوبقلاعماذهنكلو«ناولألانورصيي

الێعمىلعنوُريصْييالكلذكوءهيلإمهاعداللوبقلاكرتبمتوقفاولغش
المهنإ:كيهللالاقامكانلقف.نوعيطتسيالمهْنأهللامهفصوف.هنولعفي

نأسالاامو:ىلاعتهللالاقو.لعفلانممنامالوهبِةَناَمَرِلالنوعيطتسي

مشوقناکف«[94:رسالا«الوُسَراًرشَبهللاتعبأواقنُلإىدامعاجدِاونهو

عطيتسأام:لجّرلالوقوهو«مهنيباَلا©اأو.محلعناملاوه:مهلعفوهيذلا

اذهو.هيلإرظنلالامعتسانعهلالغشُمهضغبناكفهلضلكيلإ/43/رظنأنأ

امبهوقهلاغشالهّدضلعيطتسمريغهلأءيشلعفدحأانمنوکينأحضاوني

.لعفلانمممالومَاهلعفوهيلإدصق
يفتّطحناو”اطأطفاهلقنأائيشهدييفعضوالجرمتيأرأ:محللاقُيو

لمحلاعاطتساىتمفءاهيفعوضولملاتلمحوتّلغتسامث؛عضولالاح
ناکنإف؟تلمجوامنیحيفوأتّطحناامتقويفىيشلاكلذل

.لصألا(ه)نموجنمدئاز-1
.جنمصقان-2

.هزاجأو:باوّصلالعلو«؛نيتخستلايفاذك-3
.ضغبلل:حج-

.جنمصقان5

.هلاغتشاب:ج-6

.تطاطف:نيتخسنلايف-7

يفامكتلقتسااًعيجاهلعلوأرطسأدعبتأتلاو«ىلوألاكتلعتسااهلعلو؛لصألايفاذك-8
.تطعحنإ:هلوقلةلباقمهّنألتلعتساحّجرنوهجوهلامهالكوج
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تعماجدقفاهبةفآلالولحوزجعلاتقوكلذفتّطحنلايذلاتقولايف

ةئامّرلانإ:لاقنمةتىلع[سالا]عمجأاماذهوهةئامرلاهولا
نإو.هلاًعيطتسمءيّشلالعفنماًغونممنوكيفةدحاودييفعمتجنةّوقلاو

تقويفلمحلاعاطتسادقف:لوقن«تلعتسااملاحيف:اولاق

.لوقنامكلذفدعبالولبقاللمحلا

كرديناكنإهنعهللافشكمثهَرصبهللاىمعأنميفمهمزليكلذكو
نِإو.ةفآلاعفرعمهكاردإناکوقحلااولاقنإو.ةفآلاهنعهللامفرتقويفناولألا

كردنمهعنمتهبةفآالرصبلاحيحصوهولاحلاكلتيفناولألاكرديال:اولاق

.ةدداضملااولطبأوءةّوقلاعماجُتةئامّرلاورصبلاعماجُيىمعلانأاومعزدقفناولألا

.لقعيالوحلصيالاعلوقلاىلإ”جاحللاهَبرخُينأنمرثكأمصخلانمداريالو

ةدارإلاىفیرخاةلاسمو

:ةلزتعملاتلاق

نعانوربخألاقُي.ةعاطتسالاياولاقاملثمدارملالبقةدارإلانو

لاقي.ذاشمهنمذشينأالإموقكلذومعن:اولاق؟دارُمللةدوجوميهأةدارإلا

.جنمدئاز1

.جنمدئاز2

.امكلذف:ج-3
.جنمكلذكيهو‹جاجحلا:ىرخأةخسننعلصألاشماهيف4

‹قباّسلاعجرملا:ريكبتشوعأ.ءاوّسلاىلعنيلباقتملادحألعفناكمإاهيفةّوق:ةدارإلا-5

.(عجارملا).144ص
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دارأةيناثلاتءاجاّملفءةينانلق)نكينألوألالاحلايفدارأنمنعانوربخأمحل

سيلو؟ناعبإلاةدارإوأرفكلاةدارإنيتدارإلايف:ةينالايفنمؤينأاهيف

.محلوقهباوضقننيذهنماولاق”نيلوقلايافلصفلاحلانيب
نُكلذوكعبالولبقال«تارملاعمةدارإلانأ:كلذنملوقنيذلاو

ةدارإلاهذمهبهاندرأيذلاو.لولعملاةلعلاقرافُينألاحُموتارمللةّلِعةدارإلا

ةلعاهعملعفلاناكالإنوكتالمزعلاةدارإف؛يّنمتلاةدارإو«مزعلا[ةدارإ]

اهنألءدارملانوكيالونوكتيّنمتلاةدارإو.لولعملاقرافتالةلعلاو

ربدتولقعنملهللاءاشنإةيافكلاهيفامناعماهذهييانلقدقف.هلةلعبتسيل

.راثكألاانكرتوانرصتخافءانلقام

فلتخإ:لاق؟ناميإلاةعاطتسايهأرفكلاةعاطتسإنع[هتلأسو]

يهرفكلاةعاطتسانِ:مشوقبلاقنموةلزتعلاتلاق.كلذيفنوملكتلا

.اهبهلعفدارأنيلعفلا«لعفينألبقعيطتسللااهّيطعأ«ناميإلاةعاطتسا

يفناميإلاةعاطتساريغرفكلاةعاطتسإ:لاقراََنلانسحنعيكُحو
ريغرفكلاةعاطتسا:لاقهنأديزينبهللادبعنعيکحو/44/.اهعبطواهنيع

.جنمبيوصتلاو«رفكيأ:لصألايف-1
.هبىلوأ:جةرابع-2

.ةيوسلليأتمأنأل؛لصألايفءاجام.مأ:ج-3
.لوقلا:ج-4

.جنمدئاز5

.جنمدئاز6

- 68 -

 



9.انغلبيذلااذهف.اهعبطيف:لاقهنأهنعركذيملو‹ناعيإلاةعاطتسا

الوءناعإلاةعاطتساريغرفكلاةعاطتسانإ:)لوقييذلاوهورفكلاةعاطتسا

هللدمحلاو.اهعبطيفواهنيعيفاهريغاهنأراَجنلالاقاملثم”لوقي
.هناسحإوهنمىلع

دقف«رارقإلا:اولاقنإف؟وهامناميإلانعةئجرُملالأسن

امرارقإلااذهنعانوربخأ:محللاقي.اًناعِإهللاةفرعمنوكينأاولطبأ

ماشاکیرشواًراَرخناکوةفوكلايفشاعه3نرقلاءاملعنميفوكلايرازفلاديزينبهللادبع-1
تالاقمرهظأيذلاوهو«؛نيملكتملانمًدعیوهلعيفهسورديقليناكو‹يضفارلامكحلانب

ناونعلمحتهتافلؤمىدحإلةطوطخمةعطقىلعهلرثعهنأققحملاروتكدلاركذةدّدعتماًبتكاهيففلأو

يلع؛(6:صحاطهريسيفيخامشلاركذامك«‹"ةواتسللا"ةقرفبسنتهيلإو"دودّرلابانک"

.14:ص‹3ج«بهذلاجورم:يدوعسملا0:ص‹قرفلانيبةيضابإلا:رمعميحي

ةقرفلابحاصه3قءاملعنمراّجنلاهللادبعنبدمحمنبنيسحلاهللادبعوبأوه:راجنلانسح

هلملكتاذِناکو‹نيزاوملالمعيناكهنليقوةربحلايملكتمنموهواكئاحناكءةيراجللا

همحفأفاًمويماظنلاعمرظانتهنآهتومببسو«تارظانموسلاجبماظنلاعمهلوشافخلاتوصكترص

دبع.بتكةّدِعهلركذوءةرظانملاهذهمدنلانباركذدقو«كلذبقعتاموامومحمماقف‹ماظنلا

.308‹307:صءديمحلادبعنيدلايح:قيقحت«قرفلانيبقّرفلا:يدادغبلارهاقلا

.ق:ج-2

.فيحصتوهو؛لوقن:جيف3
.فيحصتوهو«؛لوقن:جيف-
‹ناسللابرارقإلاوبلقلابقيدصتتلااهرظنيفناعبإلاولامعألانيبتريمةّيمالسإةقرف:ةئجرملا-
للاىلوتيفوسرئابكلابكترايذلايصاعلاملسملاف؛لمعلاهنعردصينأا

ريغيةانوجريمهنألةئجرُماوَمُسليقو«رافكلابصاحرالايفدولخلانأو«ةرخآلايفهباسح

«نيومألادهعيفايوقهاجّنإلااذهرهظوءةيناسغلاوةّيسونيلامهقرفرهشأو.لمع
.(عجارملا).142ص‹قباّسلاعجرملا:ریکبتشوعأ.ذئنيحةطلّسلا
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هدبعاًدَمحنأوهلكيرشالدحاوهللانأرارقالاوه:اولاقنإف؟وه

ريغاهضعب)تالصحثالثهذه:محللاقيهبءاجاموهلوسرو

اًدّمحنأبرارقإلاوفلالوسراًدّمحرارقالاريغللابرارقإلا؛ضعب

ءاذهرکنینماذهبرقيهّنَألقحهبءاجامنابرارقإلاريغهللالوسر

لاقنإف.هللالوسردّمحمنوكينأركنأنمدحاوهنألابرقي

قحِءاجاعكلذكوءاًنامِإدّمحعبرارقإلانوكينأ©اطناعإهللابرارقإلا

ثالثناميإلانوكينأمكدنعزاجاذإف.هللالوسراًدَّمحنأبرارقإلاريغ

ةالّصلالعجيفرشكأوألاصخمبرأهلعجينأمكريغبزجينكيمللاصج

لخديف.لاصخناميإلانأمتررقأاذإناميإلانمضئارفلانمكلذريغوةاكّرلاو

هلافرعفهناسلهللا/45/سرحخأنمنُأو‹نامبإلاريغهللابةفرعملانُمهيلع

:ملاقي[هب]ةفرعللاوهڭلابرارقإناميإلانأاومعزنإو.نمؤمريغهنأهبلقب
رارقإلانوكينأطب“”ةفرعماهناللاباًناعِإةفرعملاتناكامّنإناكنإف

رارقإهّنألاناعإناكاذإكلذكو«ةفرعمريغرارقإلانألءاناعإللاب
غ

.جنمصقان1
.لاصخثالث:جةرابع-2

.هلوسرج-3

.ركني:ج-4

.ناکدج5

.لطب

.زوجيالمل:جةرابع-7

.جنمدئاز8

.اهنألدج-9

.لطبتف:ج-7

.جنمدئاز-11
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ملاذهنماوركذاملطباّملف.رارقإلاريغاهنألاناعإةفرعملانوكتنألطب
انركذامعيمجنألهيلعباوثلابوجةلعلالإنامبإلانوكينأ"حلصي

نأةئجرملاتركنأامّنإو.هللاةعاطميمجناميإلايفلخديف«باوثهيلعلماعلل

هبتماقاممهانمزلأومهيلعانلخدأدقف]لاصخ[نايإلا]نوكي

:محللاقي‹لاخدإلايفمهيلعدازيو9[لاصحنامعبإلانأةّمُحلامهيلع

؟هلًبحتسملاىلعهتيالَوٌبحجاوناعإهنأمتمعزيذلااذهىلإيعادلاسيلأ

.ناعإيهوةلصخنامعإلالاتدازدقف.معننممحلًدبالف

اومغزدقفناميإلانمتسيلةعاطيعادلاةيالّونإ:اولاقنإو

هتءاربكلذكو«ناعبإلانمهتيالّوهلتسيللَاءيّنللباجتسانُمنأ

سيلهبنمؤموهفلَاءينلانمأربنمنوكيفاًرفكنوكتال
انوربخأ:محللاقينألخديو.هفذقوهلتقيف”مهمزليكلذكو«رفاكب

نأملعينأوهناعإبهللاىلإبّرقتينأهيلعسيلأ«ناعبإلااذهبرقمانع

ةفرعملاكلذكوءناعيإلالئاصخنمةلصخناميإلاببّرقتلاف«قحهناعإ

بّرقّتلا/46/هيلعنأةفرعملاكلذكو.ىرحخأةلصخنامبإلانأ

ثإو.انركذاعبيرارقإلوقيفلاصخنامبإلالالإ

.جنمدئاز2
.جنمدئاز-3
.نا:ج-4
ارت5
.همزلي:ج6
.برقتينُأ:ج-7

.ترکذاع.اورقنُةرابع-8
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الوهناعإنُاملعيالنممهدنعملسيدقفهلكاذهاوركنأ

رٹکااذهيفمهيلعلخديامو.هباوثنمهدنعاموجريوهللاىلإهناعإب

.ىصحينانم

ل7٤71
هللالاقهللاباتكنملوقناعيإلانأانركذامدكؤيامو

ةالصلااوُميِقيوءافتحنيالاهلنيِصلْخُمهللااوُدّبعَيلالإاورمأامو:ىلاعت

.نيدلانمةاكزلاوةالّصلالعجف¢[5:ةيلا]ميقانيدَكِلَذَوةاكرااوُنويو

Eسro2ب٥

يفْمُكْناَوُخِإَفةاكّرلااوئآوةالّصلااوُماَقَأنإ:لاقو]
e۱3َ

:هللالاق”.ناعإلابنيّرقملايفهللاباتكنمديعولاهيلعبجوأاماّمأو

اونوکیولو«ناعإلاب9[136:ءاسلا]...اونمآاونمآنيرألااهني

اولكائالاوُمآيذلااهُيأَي:لاقوهب©هادااننامبإلابرارقإلالهأنم

ولفتالومُكنمضاَرتْنَعةراَحِينوُكَتنأالإلِطاَبايْمُكَيَيْمُكَلاوْ
َفوَسفاًملَظَواًناَوُدُعكلذلعَفَينمواميرمكبناکهللانُِكَسْفْنَ

ن:لاقو.[3029]ارسلاىلعَكِلذناكواًراَنِهيِلْصُ

نْولْصَيَسَواراتْمهنوطُبيفنولکايمَنِاًمْلظىَماَتيلالاَوُمَأ
س2 ورسےساس نميباماوُرذَوهللااوقنااوُنمآنيِذلااًهْيأَيل:لاقو10:«اًريِعَس

اوُنذافاوُلَعَفُلنإفلناعإلابمهادانف.[278:ةرتبا]¶نینموممتنکنإابَرلا

.جنمانهامو؛لمجُملصألايف-1

.جنمدئاز2

.هللاب:ج-3

.مهدازف:لصألا-4

.مهداز:لصألا-5
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هلوسروهللاوبراحمهاممهنىرتالأ[279:ةرتب)(هلوُسَروهلانِبرحب

.ابّرلالكأنعاوهتنيملذإ

لِهيبعاطتسانمٍتّييلاسالاىلعهللولا:لاقو

َفوَسفتاوهشلااوُعباَوةالّصلااوُعاَضَأل:لاقو..07:درعلإفكنمو:هلوق

نوُعْدَيالَنيِذلاو)ل:لاقو١:ليول:لاقو.[9:ملبعنولي

كلذلَعَفَينَمَونوئالولإهللاَرَحيتلانوليالوَرَحآاهلهللاعَ
يفلاقو.[6869انهمهيفلَوةَماَيقلاموُباَذَعلاهَلفَعاَضُيامانول

نموَناَبْذألاْمُهولوُتالفافْحَراوُرفكنيلاماذِإاوُمآَنيِذلااهيا:ردبلهأ
ص۹7 اومهللانمبضعابُدَقفةفىلإارحموألاتقلاقَرَحَمالإريدنيويمهو

ىلعهللامهدّعوتدقءةّصاخردبلهأيفةيآلاهذهف.[15:دس]رملسيبومَنهَج

(...هللالبيسيفاوراكللياذُهُكَلاَماوُنمآيذلا:لاقو.منهجبرارغلا

انرکذيلاتايآلاهذهو.[3839:ةبرق]4...اًميلأاباَذَعکبداورق<:هلوقىلإ

.ديعولامهيفهللاذفنأدقنيرقلايفركذنملاكريثكو

؛مهسفنأيفقثوأةّسُحهللاباتكيفمحلملعنالوهبٌجتحتاجو

«ءاشينملكلذنوُدامرِفْعَيَوهبكرينأرفعيالانهللالوقاهنم
Ye “O ۴ 7 .ةبوتالباهرفغيهللانإفكرّشلانود“ىهىلارئابكلانإ:اولاقف‹[116ءتا

.جنمصقان-1

.جنمصقان2

.جنمدئاز-3
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اهتحتوأاهرهاظىلعامولمحتأءةيآلاهذهنعانوربخأ:محلاقي

نِ:هللالاقامّنإَفاهرهاظىلعاهولمحونعماهتحتسيل:اولاقنإف؟ىنعم

تحتناکنإو.باتنملكرّشلارفغيالاَذِإوهفىبدكرينأرفعيال[هللا

رئابكلانمبات/48/نملرفغيامّنإنوكينأيغبنيفاهرهاظريغعمةيآلا
لمحولو].كرّشلانودهلككلذنألئابكلابنتجانملرئاغّصلارفغيو

رفغيال:عضوملااذهيفلاقهنأىرتالأ.ضقانتلهرهاظىلعنآرقلا

.هنمباتنمهبكرّشلارفغيلهرهاظىلعنآرقلالمُحولف[كرَشل
يفلخدف[53ايمَبوُبذلارفعيهللان:رخآعضوميفلاقو

ناكلاهرهاظىلعةيآلاهذهتلصحولف.بونّذلانمهريغوكرّشلاعيمحلا

نيبياهوفميهّنَألةبوتالباًروفغمكرّشلا
ە

لق.ُُؤاَبحأَوهللاءانبأرحتُدوُهَيلاتلاقوçهللالوقنياق

دعوُاَشَيمِلقلعنمرَشَبمالبکبمِل

البىراصتلاودوهيللرفغلهرهاظىلعاذهاًضيألصحولو[18:ةدئال]2

مهيلَعبوُيواءاَشنإَنقِفاَمَْبذَعُيَوإل:هلوق؛نيقفانلاكلذكو.ةبوت

امةبوتبالإنيقفانلاوىراصّنلاودوهيللرفغيالهنأمهعامجإيو.[24:برحال]

كلذنوُدامهبكّرْشُينأُرفْعَيالىرحألاةيآلاىلعيضقي

.جنمصقان-1

.نإودج2

.لصألانمطقاسنيفوقعمنيبام-3

.جنمصقان-4

.ےجنمدئاز5
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عمتجاامنلءرئابكلانيبنتجمللرئاغّصلارفغيونيبئاتلل‹[116:ءقااشينَمِل

اذهيفهيلعلخديامايبدقف.هيفاوفلتخاامىلعضاقنامصخلاهيلع

.نيملاعلابرهللدمحلاوبابلا

ملواولااًمبهللامهيا:هللالوقنعةئجرملاانولأسنإف

لهأنمموقءالؤهنأ“يآلاهذهريسفتيفانغلبيذلاف؟”اولعفاميلقي
هنأملعلامهدنعسيلويجيهنأدمحمیسیعویسوع.نیرقماوناكباتكلا

مهاّمسفءاونمآ/49/3ىلعاومدقاًّملفةعاطبنولماعمهّنإوءاجدق

.نينمؤمكلذلبقاوناكدقوءهيلعمهباثأواولاقامهللا

مهنأباتكلالهأنمانركذنيذلاموقلاءالؤهنعةئجرملالأسن

نيحمهنعانوربخأدقهنأباونمؤيملوثعبيهنأليدّمحمبنينمؤماوناك

معن:اولاقنإف؟اًناعِإمهنملوقلااذهسيلأ؛ثعببدقهنأكليدّمحمباونمآ

:مشلاقي«ناعإبسيل:اولاقنإو.لاصخهنأودادزيناعبإلانأاومعزدقف

:اولاقنإفهبرفكلانمنوملْسَياوناكأثعُبدقهنأاوفرعيملولمتيأرأ

ناسِلنمجورخاذهو«رفكيملثعُبدقاًدَمحمنأركنأنمنأاولعجدقفيعن

ثعُبدقهباونمآنيح«صقنيودادزينامبإلانإف«هنولوقيالوةَملا

.حجنمصقان-1

تلأسنإف:لاقينأىلوألاوءةغللاففيعضوهوجنمانهيذلاوءاولأس:لصألايف2
.انلأسوأ

.اولمع:ج-3

.ةيآلاج-4

.دمحم.نيرقمو:ےجچجةرابع-5

.جنمصقان6
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هيلعاوناكيذلاضقتنالكلذاوركنأمهنأولوىمناعإىلإاناعإاودادزا

ِ يفةّنيِكَسلالّرْنأيذلاَوَه»»:كيلاقدقو(2.ثعیهلآدمحممهرارقإنم

اولمكتسمنونمؤمموقءالۇهف.[4:سايناااااوُداَدْرلنينوبوق

[اونمآ]نيذلانوممحنامعإىلإاناعإنودادزيمهنأهللاانربخأدقو‹نامإلا

هيفامبهنعنولأسياميفمهانبجأفلاؤسلانممهمزليامانيبدقف.اناعإاودادزإ

.هرظَُتنسحنملهللاءاشنإةيافكلا

.ثعبيادَمحمنأ:جةرابع-1

يذلانأو:باوّصلالعلوءاَناعِإاودادزايذلانأو:حجيفيذلاو‹مالكلاميقتسلةدايزهذه-2
.ناعإاودادزا
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رخاباس

:”ةيرفَصلاتلاقو

نمءيشلكرتلاوديحوتناعإلكفرارقإلاهلكنامبإلانإ
وه:اولاقنإف؟هانعمامةغّللايفكرّشلانعانوربخأ:لاقُي.كريشكلذ

لمعلاوضئارفلاكرتنوكي/50/نأاولطبأدقفهّريغهللابةاواسلملا

ةوهشباوتأاماوتأامّنِإو«هريغبهللااوواسيملاهلهأنألكرشرئابكلاب

عاطُمِلةعاطهّنألنامعإناكامّنِإ:اولاقنإف.هيرحتبنوّرقممهوةذلو

.ناطيّشللنودباعمهفاندنعةعاطلافناطيّشلااوعاطأدقمهَنَأو

نُاومعزدقفكلذاومعزنإف؟یوقتريغبةدابعنوكتألاقي

الهّنِإ:اولاقنإف.هلدباعهللعيطمهنأ[هيلإ]بّرقتيلو[للا]عاطأنم

تاطيشللاًدباع”[يصاعلا]نوكيالكلذكو«بّرقتلاكرتعمهللاًدباعنوكي

مهيلعلخديو.كلذبهللاىلإاًبرقتمهمتشيوهنعليوهوءهيلإبّرقتمريغوهو
نأىلعلدياذهفلاًدباعنوكينأ[هب]هرمأياميفاًدحأعاطأنملكنأ

.بّرقتاهعمنكيملذإةدابعبتسيلةعاطلا

َنأو؛كرشُمرئابكلابكترمنأنوري؛رفصألانبدايزىلإبسنتجراوخلانمةقرفةيرفّصلا-1
.(عجارملا).140ص«قباّسلاعجرللا:ريكبتشوعأ.الفلمعلااًمُأ«؛لوقلاييفبحتةّيَقتلا

.برقت:ج2

.جنمدئاز-3

.جنمدئاز-4

.جنمدئاز5

.جنمدئاز-6
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:اولانانولاسو

نوکرشمکانو٠كيهللالوقنعانوربخأ

:محللاقي.ةتيملالکيهو؟كرش"عضوااذهقةعاطلاسيلأ[121:ماعنالا]

تأكلذوةنبلالالحتساباوكرشأامنإوةنبلالكأباوكرشيملمهإ
الومتلتقامنولكأت:محلاولاقفنينمؤملا”[نيملسملا]اولداجنيكرشللا

رکذيملاًمِماولکات9:لاقفةيآلاهذههللالزنأففلالتقامنولكأت

مهُياَيوَأ/51/ىلإنوُخوُيَلنيِطاَيّشلانِإَوءقْسِفَلهنوهللاُمْسِ
اذإكلذو[121:مسنال]نوکرشملمكنمهومُتعطأنوکولِداَجُي

لالحتسايفمهومتعطأ
ال»ءاملعلاهيلععمتجايذلاو.ساّنلاىلعتبّجوةرجحلانإ:اولاقو

الهنآروهشمهنعكلذويءياىلعكلذنورتؤيودعبهرجه

ولو.نادلبلانماهريغوةكميهزانميفسالااوّرقأ.ةكمحتفدعب

يفاولخددقوفلابنورفكيمهكرتامحتفلادعبةبجاومهيلعةرجملاتناك

.حتفلادعبةرجهالنُأىلعلديامهکرتييو هتعاطلاوملسقوهنید

.يهر:جيئهدعب-1

.جنمصقان-2
.مهوعاطأس3

.2631مقربةدايزعمسابعنبانعيراخبلاهاور-4
.خلا...سانارمأحتفلادعبهنأروهشمهنعكلذو:جهرابعوأهج-5

.جنمصقان6

.هتعاطب:ج-7

.مهكرت:ج-8
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۰م1weس.
:محلانلق.مهابسالإاًموقلتقيمللءيلانأ:ءابّسلايفاولاقو

عتموباتكلالهأنمرقيلنموأناثوألاةدبَعكرّشلالهأيفكلذ
%عمناکدقوالفهلوسروللاباًرِقُمناكنُماًمُأو.ةيزجلا

NFSس2.Ppس۸ دلجويناَرلامجرويهللالوسرمهِّسَيملفقافلا“اورهاظنوقفانم

عنمالوكرّشلابمهاّمسالواًدحأبسيملو‹قراّسلاديعطقبرمأوفذاقلا

نوفوطيمهکرتامنیکرشماوناکولو«مهعمجحلاومهتنراومومهتحكانم
وهف]ءاذهمهماعدعبمارحلادجسملااوبرقيلأرمأامكتيبلاب

اذهدعبماَرَحلاَدحُّسَمِلااوُبَرقَيالفُسَحَتنوكرشم|امن:هلوق
o Êy .

نمباتكلاهبمهاّمسام.مهيمستف«ةنسحةوسأهللالوسريفانلو[38:ةبرثلا

اننيب/52/صاصقلاءارجإو؛مهيلعدودحلاةماقإومهتداهشدرو«مهنمةءاربلا

ةّسوهللاباتكانعبّتاف«باتكلاهصقنامالإمهنم”صقنيالومهنيبو

یرخآةلاسم

لاحيفناميالابرومأمأرفاكلانعيربخأ:لاقفةلزتعملانملئاسلأسنإ

:انلق؟مودعموأدوجومكرتبرمأ:لاقنإف.معنليق؟رفكلانع©'يهنمهرفك

.(دجنملا).لاتقلايفبولغملالاومأوداتعلاوحاورألامغورْسأوهو:ج-1
.ًاطخوهونيرهاظ:نيتخستلايف-2

.جنمصقان۔3

.صقتت:ج-4

.اهنموأ:ةخسنشماه«ج5
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مكانلأسدوجوملانع:لاقنإف.دجودقدوجوعبسیلودجويدوجومكرتبرم

ةلاحخلاتراصرفكلاكرتاذإهنأكلذو«لعفلازوجيثيحكرلازوجيامّإ:مهلانلق

لعفدقامكرتلاحتسإرفكلللاحلاتتبثاذإو«رفكلالاحنكيملوناعإلل

مسإهمزلدقهّنألرفكلانمةبوتلاىلعالاهلاحلاتناكوءهنمغرف[دقو]

اهيفهنإانلقامّنإرفكلاكرتباهيفرمأانلقىلاىلوألاةلاحلاو.رفكلالعفبرفاك

.رفكللالنامبإلللاحلانوكيورفكلانمًالدبنامبإلاب

مللاقيفةلأسملامهيلعرّركنفمهيلعلخادهنعانولأسيذلااذهو

نعيهنمناميإلابرومأمأرفكلالاحيفرفاكلانعانوربخأ:اولاقاملثم

رفكلالاحيف؟نامبإلالعفىتم؛عاطأنإ:محل.معننمًدبالف؟رفكلا

ناعبإلابِقأي:اولوقيفانبجأيذلاباوبيجينأنممحلدبالف؟ناميإلالاحيفمأ

.رفكللالناعإلللاحلانوكيورفكلانمًلدب

نمالدبرفكلالاحيفناميإلابىتأيذلااذهنعانوربخأ:محللاقي

كلت:محللاقي/53/لوألالاحلايف:اولاقنإف؟نمؤينأدارأىتمرفكلا

لاحمسيلهناعإنألةّيئاثلايفنمأفةيناثلايفرفكينأاهيفدارأامّنإلاحلا

.لاحابرمأيالهللاورفكلانعيهنمناميإلابرومأمهّنإمكلوقل

نألءةيناثلايفرفكينأزجيملىلوألايفنامبإلادارأاذإ:اولاقنإف

ىلعاوباعاميفاولخددقف‹لعفللةبجوميهوءدارملالبقمهدنعةدارإلا

.ولاق:ج-1

.جنمصقان2
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ذِإ«رفكلانعيهنمرفكلالاحيفنامبإلابرومأم:محلوقاولطبأوقةربجلا

نمنوكينأولخيالفةيناثلالاحلايفناعبإلالعفينأزوجيالهنأاومعز
ىلعرداقوهف«هلعفعانتمإلافهسفنباًعنتمناكنإفءهنمعونمموأهسفنبناعيإلا

نفلوقضقتنإاولاقنيلوقلاياف؛رطضموهفاغونمنناكنإو«لعفامكرت
دفةيناثلايفةدارإبلعفلاناكولّوألاييفدارأامريغالعفيناثلاييفهلاوتبثأ

لاحاهمّدقتتملذإةدارإلاعمةدارإلاةّوقنأوتارُملاعمةدارإلانأاوتبثأ

.لعفةدارإلالعفلاعمةّوقلاوتارملاعمةدارإلانأتبثف

.لاحيفةّوقلاولعفلااوعمجيالأةعاطتسإلاميدقتىلإمهاعديذلاو

يفعيطتسموهوسيلاءهغولبلّوأيفغلابلانعانوربخأ:اًضيأمحللاقيو
تأمکارأف؟فلکمحيحصلقاعوهوةيناثلايفلعفينأغولبلالاح

ةعاطتسإلاوغولبلاهلمتعمجأو‹قيضلاحيهيلاغولبلالاح.يئءابشأهل

المكدنعلعفلانألقيالييفلعفلانأل/54/ءةيناثلايفلعفللةدارإلاو

اومعزنإف؟اهعاطتسايمةمّدقتملاةدارإلاهذهنعانوربخأف.ةدارإبالإنوكي

وأناميإلالعفنوعيطتسيلافطألانأاومعزدقف]ةّيلوفطلالاحيفاهعاطتساهنأ

!؟مهنعفيلكتلاريخأتهجوامف”[ةّلوفَطلالاحيفرفكلا

نوكينأولخيأءهغولبلّوأيفغلابلااذهنعانوربخأ:محللاقُيو

اکراتوأفلكاالعافوأهيفاکاشوأهباًدهاشوأفلكاممافراع

.ةئجرملا.خ:بشماهيفويفاذك-1
.متعمجاهلعلو«؛نيتخستلايفاذك2
.جنمصقان-3
.رياغمطخببيف-4
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انركذيلاناعماهذهنأل«لعفلاعمةعاطتسالااوتبثأدقفاولاقامياف؟هل

لعافالوكاشالولهاجالوملاعهللاقُيالهنأاومعزنإو.غلابلالاعفأيه

نمداريامّنإوءرشبلاةفصريغبهوفصوولوقعملانمهوجرخأدقفكراتالو

.لوقعملانمجورخلاىلإجاجللاهلمحينأمصخلا

نولاسسو
ةدارإلانعانوربخأ:محللايف.اهركؤانمّدقىلاةدارإلاهذهنع

نإف؟رفكلانميهأرفكلايفةدارإلانعو؟المأناميإلانميهأنامإلل

رفكلاوأناميإلانماًءزجهغولبلّوأيفغلابلانأاوتبثأدقفيعن:اولاق

الناعإللةدارألانإ:اولاقنإف.لعفلاعمةعاطتسإلانأتبثياذهو«ةعاطتساب

؟لوقعملانماوجرخدقفاًرفكنوكتالرفكللةدارإلاكلذكوءائاعِإنوكت

نأنمرثكألعفلاعمةعاطتسإلانأتبثيامو.رفكلانمرفكلاةدارإنأل

/55/لئاسملاهذهنمةدحاولانألةيافكهرظننملانركذاميفو.هيصحت

.اهريغماقمموقتلعفلاعمةعاطتسإلاتبثيلا

ةدارإالودصقهيفملسيلامنيلعافلالعفنمدوتلامنأملعاف

.ًاطخوهو«وتبت:ج-1

.جنمحيحصّتلاورفكلاو:لصألا2

.امنأ:نيتخستلايف-3

.نع:ج-4
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ملف:لئاقلاقنإف.نيلعافلالعفنعبّبسمهللالعفوهومهلعفبسيلف

؟هلعفبسيلوهذإهلعفنعدوتابةذخاؤملاهومتمزلأ

نعىيهنمهّنألهلعفوهيذلاببّسلابىجالةذحاؤملاهانمزلأامّإ:انلق

ماقيذلاببّسلابهذخأفءلاومألافلتهيفامولتقلاوءالبلاهنعيذلابسلا

اموهوهلعفنمنوكيامبّبسملانمو.ةلأسملاهذهباوجاذهف.بّبسملاهنع

لثمو.ةدارإبتكسءاشاذإوملكتءاشاذإيذلامالكلالئمدصقلاهيفهل

دصقيبلقلانأكلذو«بلقلادصقنعحراوحلانعدلوتللانوكّسلاوةكرحلا

ىلعلخاداذهو.دصقحراوجللسيلو«حراوحجلانملعفلانوكيفلعفلاىلإ

نألعفهيفدابعللسيلهللالعفدوتانأىرينكلاعفألاَقلَخركنأنم
يذلابلقللرايتخإلاامّنإويفارايتخااليذلاحراوحلالعفباوذخؤي

دصقنعةبّبسماهّنألةقولخمدابعلالاعفأنأمهمزليف«رايتخإلاودصقلاهنعماق

.عفتلاهيفامىلعترصتقاو"»هتكرتةريثكلاحداذهلثمييو.بلقلا

“كلانعتلاسو

انّرلانعفكيو؟ةدحاولاحيف)نافكلعافلانمنوكيله

لعافلانمنوكيالوةدارإلاودصقلانعنوكيلعفلاامّنأملعإ؟لاحيفةقرّسلاو

نعفكلاىلإدصقاذإفدحاودصقهيفنوكيامّنإدحاولاحيف/56/نادصق

.اهتکرتىلوألاو‹؛نيتخسلايفاذك-1

.ايضّرَموأيدارإالوأايدارإنوكيدقوءاهئاقبإوأةّيعيبطةكرحعنم-اًمومع-ًفكلا-2
.(عجارملا).202صءةفسلفلامجعم:يبوقعيدومحم

ًاطحخوهو‹نيفك:ج-3
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.ةريثكفوفكوأتركذاملثم)رخفكفكلاكلذعمءاجفلعفلا

نمفكلاكلذعماجامنوكيودحاوفكىلإدصقيامّنإهنأملعا

رخالاوببسامهدحأنوكيف«ةدارإودصقبهمّدَقَتبّبَسنعبّبسمفوفكلا

مهفتوةلأسملاهذهلثميفبأفاذهلثمىلعف.همّدقتببسنعبّبس

.باوحبايفتّبثتولاؤّسلا

نعموقيزئارغبلقلايفنإ:انركذامريغلوقاذهلثميفليقدقو
‹حرفلاةزيرغريغنزحلاةزيرغنألوقلااذهبحاصمعزف«دصقةزيرغلك

لاحيفنيدصقدصقيعملااذهىلعف«؛لهحلاةزيرغريغمليلاةزيرغنأو
.لِإبحألوألاباوحلاوءةلاحيفلعفلاىلإوملعلاىلإدصقيءةدحاو

نأمعزنُماعدملعا...مسجهللانأمعزنلباوجلانعتلأسو

ملاهنأمعزف)هلقعبهتبثنمالإدبعيالهنأو«لاطیإمسحبسيلامنأمسحهلل

.مسحهللانأمعزنأىلإاذههاعدفامسحالإًالعافيحلوعفملايثدهاشي
س

هللاقيالڭانإ:لاقنأىلإهللانعهيبشتلايفنهجىعّاو
۴

ىلإمهدوبعمتابثإةهّبشملاىعداامك«هدوبعملاطبإىلإكلذهاعدف‹«ءيش»

.هجوامو.رخآكلذعماجف:جةرابع-1

يهو۽هعوندازفأهيفكرتشتوناويحلانعردصييذلايطمّنلايرطفلاطاشنلايه:ةزيرغلا-2

الإلقعلاهزجنيالوهكرديالامةرشابمزجنيوكرديةراهملاوةفرعملانمبرض"نوتسغرب"دنع
.(عجارملا).163ص«‹قباسلاعجرملا:يبوقعيدومحم.ليلحتلاب

.جيفنيتمجعُمريغ«هلقعبهتبث»ناتظفللاناتاه-3

ىلعدبعلاةردقمدعبودابعلالاعفألهللاقلخبلئاقلايربحجلاهاجنإلالثمي:ناوفصنبمهج-4
.(عجارملا).ه128ماعتام.الصألعفلا
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مهّنإَفلوقعملايفاودهاشامكلذىلإمهاعَدامّنِإناكنإف.مسحهنأاومعزنأ

امنعٰيغتسيالهنآوهناکمىلإجاتحالإاًمسحاًحاودهاشاميفاودهاشيم

نأو«؛نوكسوةكرحنمكفنيال/57/هّنأو؛كلذريغوءاذغلانمهميقي

ثدحلاقبسيملاموءامهدحأنمكفنيالمسحلانأو؛ثدحنوكّسلاوةكرحلا

«تاهجتسهلنأوءازجألافلؤمهنألاًمسجناكامّنإمسجلاامو

الفاومعزامكمهدوبعمناکنإف.تحتوقوفولاميشونيعيوفلخومامأ

هذهالإاحامسحيفدحن۾األانددعىلاهوجولاهذهنمولخي

ناكميفالإموقيالْذِإةجاحلاوزجعلاهومزلأاعملهذمبهوتبثأنإفناعما

ةكرحلاوهيذلاثدحلاقبسيملهنأوءهميقيامىلإجاتحمهنو

ذِإهولطبأدفعملااذهريغبهوتبثأنإف؛مسحلاامهنمكفنيال9[ناذللا]

.ليقعيامريغبهوفصو

انودجوأفاهركذمّدقَت»يلاياعملاهذهمعيناذإف:اولاقفانولأسنإف

dلعافوهوهلعفوهيذلاقلخلانماندهاشاعالعافهتبثنانسل:انلق

الو.ةهبشالوللخهلخدياليذلاليلّدلابونعقداّصلاربخلابهانتبثانكلو

نمناكنإف.دوجومهنأهللابٌرقُأنُ”[نوكينأ]اذهنعلئاّسلاولخي

.هوتبث:ج1
.اههبشياموأاهبالإميقتسيالولصُنمنيتخسلايفمالكلاومالكلاميقتسيلاهانفضأةدايزلاهذه-2
.هانتبثأامباوّصلاويذلا:نيتخسنلايف-3

.مالكلاميقتسيلاهانفضأو«نيتخسنلانمةطقاسةدايّرلاهذه-4
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ربخأاميفركذيملوديرياملعافلاموّيقلايحلا:كيهللالوقبهانبجأنير

.لاعفاحلاقامكانبرانتبثفمسجهنآهسفننعهب
ةعنصلانألهيلعَةْلاَدلاةعنصلابدوومهنأ»تبثاأسايقلانماأو

نمولختالةعنّصلانمهاندجوامىلإانرظنانآكلذو.عناصنمالإنوكتال

اهسفنتعنصنوكتنأنمتوحوماهيفةعنّصلاراثآوذِإ«نوكت/58/نأ

تعنصةعنصنوكتنألطبف.اعناصالةعنصيهوأءاهريغٌمناصاهلوأ

.ائیشعنصیالاًمودعمناكامو«نكتملتناكاهّنأكلذواهسفن

ءايشألانسحأيفاهسفنتلعحلاهسفنعنصتلوتول:رخآاًهجوو

نوكتنألطبوءاهسفنعنصتملاهّنُأمصكلذنعتزجعاًّملفءاهعفرأو

نأالإقبيملمناصىلعلدتةعنصلوقلانألءامناصالَةَعْنَص

الفاعناصانأليلدلابتبثاًملف.هبيهامىلعاهعنصاعناصام

اهبشموأالافلاخموأةعنصلاهذلاهبشمنوكينأنمعناصلااذهولخي

زجعلاوثودحلانماهمزلامهمزلدقفالاهبشمناكنإف؛اهضعبل

«ضعبلاكلذمزليامهمزيلفضعبلاهبشموأءاهيلعريبدّتلاءارجإوريبعتلاو

عيمجنمالفلاخمهنأالإقبيملو.دحاونيرظّنلاىلعمكحلانأل

اولتعااذإاودهاشاميفاودهاشيلوعناصوهوةعنصاهّنأل«تاهجلا

.تبثي:ج1
.رثأ:هلعلو2
.اهنأ:لصألاج-3
.عناص:ج-4

.جنمبيوصّتلاونيرظنلا:لصألا-5

.الو:ج6
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ء؛لوقعملانماودهاشاممهدوبعمتيبثتىلعاليلدهولعجودهاّشلاب

نمهعنصلفلاخمهنأتبثقءهلعفهبشيالعافاولقعاميفاودهاشيملف

مالتعاناعملاهذمبلطبف.عنصاٿائيشهبشيالهّنأو«تاهجلاعيمج

نانماذه/59/مهجلاقاملطبومسجهللانأهيلإاوبهذامو

دوجوميحلكفادوجوماّيحهتبثأنإفءاّيقاباًّيحادوجومنوكي

كلذو.هيبشتكلذيفسيلودوجوملكلتابثإءيشانلوقنالييش

يفهيبشتلاامّنِإو.هيبشتهيفسيلةيمسلاو”ىفنلاوتيبثّتلانأ

هريغتبثیوءادوجوماحهتبثياذهامهجنأكلذو.يياعملاونايعألاقافّنا

[نم]تأل«قابلکويحلكودوجوملكهبشينأهمزليفادوجوماح
.قابمساهمزلةعاسيقب

نمركذامهللانعيفّنلانمیعّداامهبلتعاامومهجلوقلطبف

نأىلإدوهعملاتيبثتىلإةهّبشملاءاعدلاطبإلاىلإيفّنلاهاعدف«قلخلاهبش

ةلزتعملااعدكلذ.هريغىلإمهتدابعباودصقوهتفصريغبهوفصووهولطبأ

ةردقلاهلاوتبثيملو«لاعفألاقلخهنعاوفنىح-اومعزو-هللانعروحايفن

لامنألءاهكلاموهالوءاهّبروهالوءالاطبإىلعالولاعفألاقلخىلع

.جنمانهيذلاو‹ءاغنلا:لصألا-

.جنمحيحصتلاوهيبشنلا:لصألا-

.جنمدئاز-3
نأاومعزنيذلامهو«‹ميسحجلاةقيقحىلعميسجتلابوهتقيقحىلعهييشتلابلوقتةيمالسإةقرف:ةهبشملا-4

ماسجألاتافصعيمجبفصّيهنأو«ناكمنودناكميفدودحمضيرع«ليوطماسجألاكمسح"هللا"مهدويعم

.(عجارلا)233:ص‹]ج؛يلاطرامع:قيقحتزجولل:يقاكلادبعراَمعوبأكلذنعاريكواعلللاعت
.جنمحيحصتلاو؛كلذو:لصألا-
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.هنماوبرهامٌدشأيفاوعقوف«ناطلسالوكلمالوةردقهيلعهلسيللعافلاهلعفي

نيلعافلانعىفننأىلإهنعهيبشتلايفنوهللةردقلاتيبثتامهجاعدو
فصونأىلإكلذهاعدف.هللاريغارداقالوةقيقحلايفالعافالأمعزو«لعفلا

عقوف[مهملعفاع]باقعلاوباوثلادابعلايرجيهنأوروحبابهللا
لعفلاهيفبسنامهللاركذامكرتوتنم[بره]امدشأيف
.نيلعافلاىلإ

لتعاامانركذومحلالتعاانلطبأوةهّبشملاهب/60/تلتعاامانركذدقف

اهوصأواطدعأوليواقألاطسوأبانباحصأذحخأف.ةلزتعملاهبتلتعاامومهجهب

ىلعلطبمردقياليذلاسايقلاويدمحمهئيبنةّنسوهللابانكقفاوام

ءيشهلثمكسيلداوالعافاًبحءانتبثأفهيبشنلاهللانعانيفنف.ِهيضَقن

هبتلتعااموٌمُهَحهبلتعاامانلطبأوءةهّبْشملاةّمُحانلطبأو.ءيشههبشيالو

هللانعروحاةلزتعملاىفنو«روحجلاهَمَرلأىحهللةردقلامْهَحجتيبثتنمةلرتعلل

رئاجوهفءيشىلعردقيالنموءايشألارثكأىلعةردقلاهنعاوفنىح

هللانأمعزنُماًمأو.كرّشلامُسِإليوأتلانممهرجامالولو.ملاظ

َنألةروصىلإهتدابعبدّصَقهنألءكرّشلانعهزجحياليوأتهلملعنالفمسح

.قايّسلااهيضتقيةدايز-1

جن2
.مل:ج-3

.جنمدئاز-4
.جنمانهيذلاو؛تہن:لصألا-5

.جنمصقان-6
.جنمدئاز7
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و

ىرجاملكو؛ددعلاورياغتلااهيلعيرجيةرياغتمظافلأوءةريثكءازجأمسجلا

لمجترکذدقف.ةريثكءازجأهنأيفدحاوبسيلفددعلاورياغتلاهيلع

۸Aء2ِ

هللادارأنملةيافكلاهيفاممهلئاسمنمهباولتعاامو‹نيفلاخملاىلعلخديام

$

تلأسو

يفىقلأناكنإ69€كنيِمَييفامقالا:ىسوملهللالوقنع

؟رمألادعبوأرمألالاح

باوجلا
„oe

ناكنإف].مّسوموأقّيضمرمأنوكينأنمولخيالىسومهللاَرْسُأنإ

املعفدقفقّيضمرمأناکنإو.هبرمأ/61/املعفدارأمفمّسومرم
٥£e£م

.صعيملوعاطایسومنالءرمالالاحيفهبرما

:تلق>؟هدينمةنئابيهوأهدييفاصعلاو؟ىقلأىتمف:لاقنإف

ىلعةلأسملاٌدرُتمث.ءاقلإلالاحيفهدينمةنئابىهوهدييفتناكىلاىقلأ

يفةركنهدنعكلذنلرمألالاحيفلعفلانوكينأركنأامّنِإهّنأللئاّسلا
َب1ب.53
.انلوقبلوقيىحةلأسملاهيلعرّركننحتف”.لوقعلا

.عّسوم[اذك]وأ:لصألاةرابعوےجةرابعنيتفوقعمنيبام-1
.جنمانهيذلاو(هيدي:لصاألا2

.جنمانهيذلاولمع:لصألا-3
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؟هدينمةنئابوأ‹هدييفاصعلاو؟ءاقلإلالعفىمانربخأ:هللاقي

ىلإهتجاحامف”ءلاحملالاقهدينمةنئابيهوءاقلإلالعف:لاقنإف

صلخمالف‹لعفلانمغرفدقفهدينمتناباذإاهّنأل؟لعفدقاملعفينأ

.هانلقيذلابلوقينأالإهل

اهقلطنإفماموأكَمامقط:هتارمالقّلطلاكلذكو
كلياليذلاقلطنإو.هكلميفيهفقلاطال«قلاطيهفهكلميفيهو

؟هکلمنمتجرخمو؟كلميملامقلطيفيكف
نمجراخوأكلميفوهوهقتعأ:هدبعلملاكلذكو

وأاهكلميوهواهاطعأمهاردةسمخاهنمىطعأفمهردئالكلاماكلذكو؟هكلم

لظلايفوهو؟سمّشلاىلإجرحتيميفنئاكلاكلذكو؟هكلمنمةحراخيه
.اهعيمجيفباوحباكلئاسملاهذهنمةدحاويفباوحلاويفوأ

3
Eر.نيلاعلابرهللدمحلاوألايفدجوام

.جنمدئاز1

.م:ج
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سرافلا

ةينارقلاتايآلاسرهف

ةيوبّدلاثيداحألاسرهف

مالعألاسرهف

لئابقلاوسرهف

نادلبلاونكامألاسرهف

ةيمالكلاتاحلطصلملاسرهف

ةيمالكلاةلئسألاسرهف

عجارملاسرهف

-91-



 

ةّبنارقلاتايأاسقف
ةالا

مهيولقىلعهللامتخ
...اطسوةّمأمكانلعجكلذكو

...اورذوهللااوقَّتااونمآنيذلااهيأاي

...برحباونذافاولعفتملنإف

اليبسهيلإعاطتسانم

ملعیل

...املظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإ

الوطمكنمعطتسيملنف
...مكنيبمكلاومأاولكاتالاونمآنيذلااهيأاي

...هبكرشينأرفغيالهللانإ

...تانصحملاىلعامفصننهيلعف

...اونيآاونمانيذلااهيأاي

...هّللاءانبأنحنىراصنلاودوهيلاتلاقو

...هسقنهلتعّوطف

...هللااودبعا

ةّنكأمهبولقىلعانلعجو
...هنعاوهنالاوداعلاودُرولو

ءيشلكباوبأمهيلعانحتف

میلعءيشلكبوهو

ملعءيشَلكبوهوءيشلكقلخ

نوكرشلممكّنإمهومتعطأنإو
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ةيآلامقر

7:ةرقبلا

143:ةرقبلا

278:ةرقبلا

279:ةرقبلا

97:نارمعلآ

176:نارمعلآ

10

25:ءاسنلا

29£›30

]161:ءاسنلا

125:ءاسنلا

136:ءاسنلا

18:ةدئاما

30:ةدئاملا

72:ةدئاملا

25:ماعنألا

28:ماعنألا

44:ماعنألا

101:ماعنألا

101:ماعنألا

 121:ماعنألا

76 - 68

45

75

68

75

77-6

36

75

77

52

60 - 52

46

61 - 60

60-48-7

47

81 



 

...هيلعهللامساركذيملامماولكأتالو

...شحاوفلايبرمرحامّنِإلق

...اريثكمّنهجلانأرذدقلو

...ةدحاوسفننممكقلخ

...متيقلاذإاونمانيذلااهيأاي

...مهلتقهللانكلومهولتقتملف

...اوبرقيالفسجننوكرشلماامّنإ

نيدعاقلامماودعقالیقومهطبثف

...مكلليقاذإمكلاماونمانيذلااهيأاي

نوبسکیاوناکامہءازج

مهيولقىلعهللاعبط
یریسو

رحبلاوربلايفمكريسييذلاوه

...عمسلانوعيطتسياوناكام

...ميلعلاقالخلاوهكبرنإ

نولمعتمتنكامبةّنجلااولخدا

ءاشينميدهيوءاشينملضي

مهبولقىلعهللاعبط

...راهنلاوليللاانلعجو

...اونمؤينأساَّنلاعنمامو

...نمحّرلااوعداوأهللااوعدالق

ضرالاوتاومّسلابيغهل

...تاوهشلااوعبتاوةالصلااوعاضأ
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121:ماعنألا

33:فارعألا

179:فارعألا

189:فارعألا

15:لاغنألا

17:لافنألا

23:لافنألا

38:ةبوتلا

46:ةبوتلا

39‹38:ةبوتلا

82:ةبوتلا

93:ةبوتلا

94:ةبوتلا

22:سنوي

30:دوه

86:رجڃلا

32:لحتلا

93:لحنتلا

108:لحَذلا

12:ءارسالا

94:ءارسإلا

110:ءارسإلا

26:فهكلا

 59:ميرم

81

34

52

48

76

59 - 9

46

82

58

76

52

52

45

58

68

52

52

60

48

68

26

76



 

...هللاانأىنْنإ

...اظوفحمفقسءامّسلاانلعجو

...نوظفاحمهجورفلمهنيذلاو

اریدقتهردقوءيشلكقلخو|

ضرالاوتاومّسلاقلخ

...اهلإهللاعمنوعديالنيذلاو

ءيشلکنمتیتوأو

رحلامكيقتليبارسمكللعجو

...مكسفنأنممكلقلخنأهتايآنمو

ضرالاوتاومّسلاقلخهتايانمو

...ءاشنإنيقفانلابّذعيو

...اهيفاوريسءريسلااهيفانرّذق

نولمعتامومكقلخ

نوتيممهُنِإوتيمكْنإ

اعيمجبونذلارفغيهللانإ

...ءيشلکقلاخهللا

لیکوءيشلكىلع

...ءيشلکقلاخ

متنشاماولمعإ

نولمعياوناکامبءازج

مهنكاسمالإىرتالاوحبصأف

اهبررمأبءيشلكرمدت

14:هط

32:ءايبنألا

80:ءايبنألا

7-5:نونمؤلا

52:نونمؤلا

2:ناقرفلا

59:ناقرفلا

69‹£68:ناقرفلا

23:لمثلا

81

21:مورلا

22:مورلا

24:بازحألا

18:ًابس

96:تافاّصلا

30:رمزلا

53:رمزلا

62:رمزلا

62:رمزلا

62:رفاغ

40:تلّصف

14:فاقحألا

25:فاقحألا

25:فاقحألا  
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17

48

48

34

60

49

76

60

48

48

48

77

49

49

20

77

25

47

52

52

60

60



ملعنىح
...نينمؤملابولقيفةنيكسلالزنأيذلاوه

...ميقعلاحيرلااهيلعانلسراذإ

...كبرمساكرابت

ضرالاوتاومّسلاكلمهل

...هوعبتانيذلابولقيفانلعجو

انيكسمنيسماعطإفعطتسيملنمف

ناميإلامهبولقيفبتككئلوأ
...ميحرلانمحرلاوه

رابجلازيزعلا

ىنسحلاءامسألاهل

...كللاوهالإهلإاليذلاهللاوه

...هباورهجاوأمكلوقاورسأو

هللاءاشينأالإنوءاشتامو

نيففطمللليو

ديرياللاّعف

ىلعألاكيرمساحبس

...هللااودبعيللإاورمأامو دمصلاهللادحأهللاوهلق 

31:دمحم

4:حتفلا

42:تايراذلا

78

02:ديدحلا

27:ديدحلا

4:ةلداجملا

22:ةلداجملا

22:رشحلا

23:رشحلا

24:رشحلا

24:رشحلا

13.14:كللا

30::ناسنإلا

]:نيففطلا

16:جوربلا

1:ىلعألا

5:ةنيبلا 2ء1:صالخاإلا 
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45

79

60

24

26

53

67

53

14

19-5

21-6

58 -9

52

76

20 -9

24

15

15 



 

ثيدحلا

رعسلاوههللانإ
...رظّنلااهانزويتزتنيعلا

ملَعلامسا

نوقرزنبناميلسعيبرلاوبأ

فلخینبنامیلسعيبرلاوب

دمحأسابعلاوبأ

يداربلامساقلاوب

دلخمنبديزيمساقلاوب

حلفأنبدمحمناظقيلاوبأ

يمطافلاّرعماميمتوبأ

یلغیرزخوبأ

هللادبعيبأنبءايركزوبأ ملسمةديبعوبأ 

 
ءلعأاسف

يئاطسرفلاركبنبدمحمنبدمحأسابعلاوبأ

(ةريّسلابحاص)ركبنبيحيءايركزوبأ

49

35

49

1

9

12345640ب

ي

يءجءب

432d

8

6ى43

1يحازواهنجب
765428910

5

3ء1ف

40 39 
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يفاكلادبعرابعوبأ

نیجويدمحموبأ

سايلإروصنموبأ

ليغنزنبديعسحونوب

دادیکنبدلخمديزيوب

ينالجرولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأ

نوفلخنبفسويبوقعيوبأ

نيسحلانبدمحأ

نوطالفأ

رهاطوبأ‹يلاطيجلاليعامسإ
ميدّنلانبا

دیزنبرباج

ظحاجلا

ناوفصنبمهج

ىئاطلابجاح

ثراحلا

راجنلانسح

بيبحنبعيبرلا

رفصألانبدايز

بويانبنونحس

حلاصنبلهس

يلقصلانايط

رابجلادبع
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9جپب

5

8

8 6S 4

3

9يچ

كيءط

8

ج

يءط

71

9اط

40

47

909192ء05288

40

27

71

40

80

1

40

4

27



يلاَّسلاديمحنبهللادبع

يوادهلاقيرزنبهللادبع

يسوفنلایسیعنبهللادبع

ينورابلايحينبهللادبع

يرازفلاديزينبهللادبع

نافءاملع

يماّنلاةفيلخورمع

ينكاسماحتفنبسورمع
ديعسجاحلادوعسم

اشنلا
يفوكلامكحلانبماشه

ءاطعنبلصاو

يسوفنلايحييبأنبيحي ىنورابلادمحأنبفسوي 

40

40

13 «11

]1ھه

13تهأ

11  
لئايقلاوةرْفلأسرق

...ةقرفلامسا

روطغبلآ
انباحصأ

ةماقتسإلاوةوعّدلالهأ

ةيبهولاةيضابإلا

 

- 1

11

92 44 33 27 0 4

27

‹72345Sءى٤4زاه

9102771

4  
- 98 -

 
 

 



 

نايليونب

ةشنيسحلا

ةيفلخلا

جراوخلا

ةيمتسرلا

ةيرفصلا

نويديبعلا

(ةلودلا)نويديبعلا
نوملكتلا

ةتبثلا

ةربجملا

ةلبجملا

ةثكانلا

ةيلصاولا

ةيبهولا
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5

9 8 ›7 j

7

80‹10زنهپ

4

80 «10

4 «3

4 3

41

ھه

84ء71ء515253هو

53ء51

39

27284ء10تهءپ

4

71

9192ء21088ته

82

7104748هاد(چپ

5153›839192

78

711 9 7 



 

دلبلاوأناكملامسا

هسوفنلبج

(ةريزج)ةبرج
ةماحلا

برغلاسلبارط

فلطعلا

هيادرغ

ةيليطسق

جدربمک
وابك

ايبيل

ونام

پازم

برغلا

ةكم

(ايبیل)تولان

نالجرو

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا

 نابايلا

نادلبلإونكامألاسرهن

27 85S 4 فه

11 4

3 «1

27

12و

12 «i

1

ط

11

]11كءط

8

1

26ب

40‹10‹267ەزتاب

81

طط

5

10.يءط
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ةيمالكلاتاحلطصللاسرهف

م

ةحفصلا

77 50 48 17

87 86 85 84 70 58 ›53 41 20 18 10

52 3

8106465666770718485«86

9272830323335363982ءط

335

92 46

86 10

89 88 86 62 58 57 56 50

42 26 21 20 19 17 16 4

44‹43‹42ء41‹618192123242639

8889ء505686

92 91 52 46 44 42 41 40 26 24 21 0

50

9192ء6887‹54ء505153

53

87 10

36 33 32 31 28 27 9

39 36 33 32 31 30 29 28 27 9
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عوضولا

ءامسألا

:تافّصلاو

ةدارإلا

 

ةّيمالكلاةلئسألاسرهف

ةلأسملا

؟ةيبرعلابهؤامسأيهةيمجعلابهئامسأنعانوريخأ

؟(ىريسوماعيلوأ(ملعنىح:ىلاعتهلوقىنعمام

؟ةقولخمتسيلاهضعبوةقولخماهضعب:مهلوقىنعمام

؟يهامو؟ةقولخمهللاءامسأله

؟ةلوهجممأةفورعمأءايشألاعيمجاهيفتكرتشايتلافورحلاله

؟مسجهللاله

؟ابذضرألاءلمكقزريهنأهللاملعيله

؟اًبهذضرألاءلمكقزرينأهّللاردقيله

؟مسجبسيليحدجويله

؟هللاكرتدبعلاكرتاذإوهللالعفديعلالعفاذإسيلأ

؟هسفنىلإهللافاضأيذلاطيبثتلاىنعمام

؟هسفنىلإهللافاضأ.يذلايمّرلاولتقلاىنعمام

؟€...اهيفاوريسريّسلااهيفانرّدقأل:ىلاعتهلوقىنعمام

؟دابعلابولقيفةمحرلاوةفأرلالعج:ىنعمام

؟لاعفألاقلخىلعليلدلاوهام

؟هدعبوأرمألالاحاصعلاىسومىقلأله

؟رفكلانمرفكلاةدارإو؟ناميإلانمناميإللةدارإلاله

؟دارمللةدوجومةدارإلاله

؟كلميملاموأكلمامقتعأهدبعلقلطملاله

؟كلميملاموأكلمامقلطهتأرمالقلطملاله
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21

45

16

13

22

88

40

40

89

61

59

59

58

53

47

93

85

70

94

94 



 

:ناميألا

:ةعاطتسالا

 

؟ةقولخمرطضملاةكرحله
؟هلعفنمسيلوهوهلعفنمدلوتامبصخّشلاذخاؤيله

؟ةدحاولاحيفنافكلعافلانمنوكيله

؟اولعفامب::لقيملو(اولاقامبهللامهياثأفل:هّللالاقاذال

؟ةغللايفكرّشلاىنعمام

؟ناميإلاوهام

؟هلهجمسيالاموهلهجعسياذام

؟نمؤينأرفاكلادارأىتم

؟هباونمؤيملولوهثعبدعبهباًناميإيفكيدمحمثعبمبباتكلالهأناميإله

.؟ءايشألانمهللاهقلخاممألضفأناميإلاله

؟هاذيفحبقرفكلالعو؟حيبقأنّسحناميإلالع
؟كرشةتيلالكأيفةعاطلاله

؟رفكلانعيهنمناميإلاببطاخمرفاكلاله

؟ةبوتالبهّللااهرفغيكرشلانوديتلارئابكلاله

؟یوقتریغبةدابعنوكتله

؟سوجملانيدىلإوعدماويعادلااًملسمربتعيله

٠؟ةفآلاثودحلةوقلاتينفدقسيلأ

؟ةعاطتسإلاىنعمام

؟(متعطتساامهللااوقاف:ینعمام

؟¶نورصبياوناكامومعمّسلانوعيطتسياوناكامل:ىنعمام

؟ءيشلالمحديلاعيطتستىتم

؟رفكلاةعاطتسايهناميإلاةعاطتساله

؟كرتلاولعفلانملاخنوكيهقلخمامتدنعقولخلاوهغولبلوُأيفغلابلاله

؟ةرهاطلاوةسوجنلملاءانإلاو:ةحوبذلابةطلتخلاةتيلاةاّشلامكحام
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57

86

87

78

80

72

37

83

78

55

54

81

83

76

80

39

66

64

67

68

69

71

85-84-66

30



 

اپ

اه

ج

.10

ةءاربلاو

:فوقولاو

36؟جرفلانوداميفةاتؤلاةأرملاىلعٌدحلاذَفُْيله

ةيالولا

أ

28؟ةضيرفلاكرتدقفملعىلعةءاربلاوملعىلعةيالولاكرتنمسيلأ

28؟ةضيرفلاكرتاربتلاوىلوتملايففقونُمسيلأ

32؟ةءاربلاوةيالولاداضيفوقولاله

33 ؟جرفلانوداميفةاتؤماةأرملانمًاربتيله   

ميركلانارقلا

.1982‹ةنيطنسق‹«ثعبلاةعبطم1٠طءةيضابإلالوصألايفةيمالسإتاسارد:ريكبتشوعأ

.1997‹سلبارط‹بتكلاراد؛نييبيللانيفلؤملاليلد:ايبيل‹ةفاقثلاومالعإلاةنامأ

حتفلارادءيمانلاورمع.دقيقحت‹نوفلخنباةبوجأ:(فسويبوقعيوبأ)نوفلخنبا

.1974‹توريب1٠طءرشنلاوةعابطلل

نيع؛ىدهلارادرشنءاغُبلايدىفطصم.دقيقحت؛حيحصلاعماجلا:(دّنحم)يراخبلا

.رئازجلاء1992.ةليلم

راد‹ركاشدّيحمدمحأقيقحت؛حيحصلاعماجلا:(ددحمىسيعوبأ)يذمرتلا

.توریب‹نارمع

.(ةَدوسملا)رصاندّمحم.دفارشإ‹ةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

‹يالطميهاربإقيقحتء]ط‹برغلابخياشملاتاقبط:(دمحأساّبعلاوبأ)ينيجردلا

.رئازجلا‹ثعبلاةعبطم

.ه1326.ةينورابلاراهزألاةعبطمعماجلاىلعةيشاح:(هّللادبع)يلاسلا

‹ديمحلادبعنيدلايحمدمحمقيقحتيبننس:(دوادوبأ)يناتسجسلا

.توریبراد
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.1

.12

.13

.4

.5

.16

.17

.18

.19

.20

21

.22

.ةرهاقلا‹ةيرجحلاطباتك:(دمحأ)يخامشلا

.1978‹توريب‹رشنلاوةعابطللمتفلاراداطءنيحلاصلاجاهنم:قيلبنيدلارع

.1987ءةيبرعلاةعبطلا2طءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:رمعميحييلع

Studies in Ibadisme : يمانلاةفيلخورمع

‹يبرعلاثارتلاءايحإرادء]ط‹يقابلادبعداؤفدمحمقيقحت؛ملسمحيحص:(ملس)يريشقلا

6..

.1399/1979.ةنيطنسق‹ثعبلاةعبطم؛ةفسلفلامجعم:يبوقعيدومحم

ءركفلارادوةفرعلاراد‹ميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملا:يقابلادبعداؤفدّمحم

.1992‹3ط

.(طوطخم)‹ةنوزخملافحتلاباتك:(فلخينبناميلسعيبرلاوبأ)يتازلا

.نانبل«توريب‹سلدنألاراد«بهذلاجورم:يدوعسلا

‹توريبءةفرعلارادء]طءيمالسإلاثارتلابتكمقيقحت‹يئاسنلاننس:(دمحأ)يئاسنلا

1991.

ليعامسإقيقحت‹مهرابخأوةمئألاريسباتك:ركبيبأنبيحيءايركزوبأ)ينالجرولا
.1979‹رئازجلاءةنايزدمحأةعبطمء]طءيبرعلا

(طوطخم)فاصنإلاولدعلاباتك-:(ميهاربإنبفسويبوقعيوبأ)ينالجراولا

.1983‹نامُعبثارتلاةرازو2طءلوقعلالهألليلّدلاباتك-

- 105 -



باتكلاتايوتحم

ناونعلا

طوطخملاناونع*

فلؤماىلإطوطخملاةبسن*

هتاحلطصموفلؤملابولسأ*

؟يسوفنلايحييبانبيحيوهنم٥

باتكلايدينيب

روطسيفيمانلاةفيلخورمعروتكدلا

يمانلاورمعروتكدلاميدقت

ةلاسرلافلؤم

,طوطخمللةيملعلاةميقلا

ةلاسرلاتاعوضوملوح

قيقحتلايفةدمتعملاخسنلا

نيفلاخملاعيمجىلعدرلاهيفباتك

ةقولخمهللاءامسأنأمعزنمىلعذرلا

اهنعنولأسييتلامهلئاسمباب

ءامسألايفرخآباب

فوقولايفرخآباب
اهنعنولأسييتلالئاسملانمو
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11

13

13

20

25

27

30



اولأسو

هتلأسو

ةلزتعملاىلعدرلاباب

ةلزتعملالأسن

ةعاطتسإلايفرخآباب

ةدارإلايفىرخأةلأسمو

یرخأةلأسم

رخاباب

ةيرفصلاتلاقو:رخآباب

:اولاقفانولأسو

ىرخأةلأسمو

نولأسيو

دلوتلانعتلأسو

...فكلانعتلأسو

انلف

تلأسو
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30

31

33

37

39

40

45

47

53

64

70

71

72

80

Š1

83

85

86

87

89

93

 



لئابقلاوقرفلاسرهف

نادلبلاونكامألاسرهف

تاحلطصملاسرهف

ةيمالكلاةلئسألاسرهف

عجارملاسرهف

باتكلاتايوتحم
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