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دموبأريمتلاخيشلاريبخلأىثذملاوريبكلاةمالعلاوه:هبمسلاوههسا

معانمفناكلامنبةميلسىلإهتبسذنىميلسلاةكربنبدمحمنبهللادبع

:ىدزألاثراحلانببكنبنارهزننادبعنبناندعنبسودنا

١:.ءف:.2
نارَهراوههرمعءانبإنمانذإ6بعكنإنارهزقفهيليانينقالبو

6راتخلاهةروبأراركلادسألاو6راوفملاىراثلاةميلسىبهلقنمو

ىلاةبطخلابحاصو؛ىدنكللاىحبنبهللادبعقحلابلاطشيدئافو

ديدقةفقودعبةرونملاةسنيدلابىحبصألاسنأنبكلاممامإلاهنعاهاور

رهشأنيتبطخلاالكو«ةمركملاةكمبابمطخىتلاةبطخلابحاصو«ةروبشلملا

ةيمالسإلابطالامناخصفورهدلاتيبجىفةرغامهنإف«اركذتنأنم

.ناعفوجنمهئطومر+هدلبالهبىلإةبسنىولببلا:هنطوه



نعدعبت+اهمفوجلاةيحانبرمقتا+نامعةنطاسندمىدحإهذهالبسو

٠ةيبرغلاةبجلانمخسارف+ةفاسمبىوزت

هركذبهوننمءعلامهمعذخأنيذلاهخويشرهشأ:هتذتاسارهشا

ىلإةبسنىئالصلارضحلانبناغكلاموبأةمالملاخيشلا:هانتممىف

:راحصلامعأنمدلبنابصكنالص

نقتأو«هنونففاتحىلعةيمالسإلاةميرشلالعلمت:ةيملعلاهتناكم

ةبمكتناكىتلاةروهشلاهتسردمًاثنأو«هكحأوهقفلالوصأنف

ءاخشوىغبحاصناكهنإليقو.الهبهدلبىفدراولالهنمو«داصقلا
.هلامصلاخنمهيلعنيدقاولاىلعفني

دجسمو«حرفلاةلحبىذلاهدجسمالمةفورعمدجامالهييىبدقو
سبحدقو.ديحولادجمو«لاّحفلادحتمو«ةعيرشلادجمو«ريخلا

اهفقوناكهلعلو.نيمثدملاىلعًانقوةنادلااهللاقيًادجةعساوهلاضرأ

هتسردمبارخدعبنيءاسملالامتينبهدعبنمتجحمدنامث«نيشعتلاىلع

لاحىلعموديالرهدلااذكه.هيمحموهليىذلالمشلاكلذقبرفتو

.ماودنالالجلاىذهللو

فورمعماجلااذهاهياعانماطأىلاهتافاؤمرهشأنم:هتافلؤمرهشا

-اهقيقحنوهلئادسمريرحتىفغزفأ«ًادجسيفنباتكوهو«دمىلأمماجم

ةنايبو«هقفلالوصأتامهموتاهمأركذىفةميظعةمدقمبهردصوهدهج



لا

نمليادلب!امنرقدقوالإةلأسمركذبنألقو«ثيداحألاورابخألا

اذإف؛«باتكلاب»ىئالارثألاىففرعيعماجلااذهو«ةندلاوأباتكلا

نمومهلوففنسصملاوعرشلانايبكةقراسلابتك"نمءىشىفتدجو

ءاجنلادنعباتكلامسارهشااك«عماجلااذهكمبذبدارملاف«باتكلا

كالذبدارملف«باتكلادهاوشنماولاقاذإف؛هبوببسباتكك«ملء»

.هوبيسباتك

تبهذاهلكلو-لاقيايفمماجلااذهريغتافلؤمخيشلااذهملو

تادسنملاباتكو»دمىلأةروثنمبفرديهتبوجأنمءزجاهمقبدقو

.«خسنلاضعبىفاهلدجواذكه

وبأخيشلاةمالملا:هيلعدملتتنمرهشا ىلعنبدمنبىلعنسحلا

.ىويسبلارصتخمباتكوعماجلاباتك:اهنمتافلؤمهلو«ىئايبلا



_-واا

دعيىذلاقلباتكلااذهرشنمامنإىفهايإهقيفوتىلعهللدحلاو

نذلءانثلاوركشلابمدقتأك؛ىالسإلاهقفلاىفبتكلاتاهمأنم

ءاوملاقشنتسافدوجولاربحىلإنيملارفااذهجارخإىفىنودعاس

ةليضفةمالملاركذلابصخأاك؛نيئحابلاوءارقلالوانتمىفناكف«قلطلا

ممحئاصنوةميقتامولممبىئدمأذإ.ىربملاديمسنبمهاريإخيشلا

.فلؤملاةمجرت

قىورابلابويأنإفسوبخيشلاةليضفانمعلىركشهحوأَِ

ةطوطخمةخسنبامهمدحاولكىندمأذإ.ىئارحلادوليمنبىلعخألاو

رونلاىلإهجارخإوباتكلااذهقوقحتىلعلىدعاساععماجلاباتكنم

+ةصاخلاامهتتكمنمنيتخسللانيااهو+عايضلابًاددهمْنامصيأدعب

.ةبتكلملاوباتكلافلسلانعفان!هربامنسحأو

.نيملاعلابرهللدحلانأاناوعدرخآو

ىنورابلاىيحيىسيع
١١مرح١ىفسلبارط

م73١١رباربف١١قفاوللا



2١2بز

ااا

لاثقلازبأ





7اصل|امك مايصلاب

مايصلاىفباب

:لاصخسمخموصلاىفضرفلاو

نعكاسمإلاو«بارشلاوماعطلانعكاسمإلاو«ةينلاو«رهشلابملا

رهشلابللاضرفبوجوىلعةجحلاوهنم*"”ضرُفملافرطقارفتساوعاجلا
ىلعةدهاشملاو"7ُهنسَيْلَف”زبشلا؛ركنيَدِبَشنك):ىلامتهللالاقام

ةبيغبهرصبرصقنموىمألاوحماملاىفةدهاشموةنُرلاىفةدهاشمنيبرض

.هيلإرظنلاوهلةدهاشملاوهىناثلاملاو«لالهلاةيؤرنعزجعوأ

-برعلاةغلىف-موّصلانأبارشلاومامطلانعكامإلاىفةّحلاو

تارذنىلإ)تلاقاهنأرمنعربخأايفهركذلجهللالاق؛كاسمإلاوه
سمإىأ)اينمآأنآفامصنمرا .اعأهللاوكا

ماراقكلاوفاكتعالاوروذتلاومايصلاىفمبارلاءزجلانمىناثلالصألاىف(1)
.كانوحن

٠(ب)نمةطقاس(ضرتفملا)(؟)
ء868١:ةرقبلاةروس(؟)
.؟+:مصةروس(()

©-



5.0و::و
٠ةراهطلاركذمضومقهلانركذمادقتمةينلاقىةحالاو

]ل١04

كللحأم:لجونعهللالوقراهشلابعاملانعكاسمإلاىفةجحلاو
وم:..م'ّببتالسع

ليلدكلذىفو«عاجلاوهثفرلاو"مكينانىلإثفارآمايصلاهليل
:.,هينلا-"و277:اراِِ:72ٍ:ٍ

ىلع 4مكلهللابتكاماوُمعباَونهورشبنذلاف:هلوقبراهشلابكلذرافخ

كاسمإلاوبارشلاوءاعطلانعكاسمإلاىهوةثالثاماكحأةيآلاهذهساندافأف

تقوىلإرجنلاعواطتوكالذو؛ضرتفملاىفرطقارفتساوعاجلانع
روم:٠َء2م"208:رِِ:::

اوُمتباو)نهوعماج"ىأ)نهورشبنسلاق)هلوقىمموسمشلابورغ,

.لعألاوليللابكنذودلولاثلدبىسب(منَنأتكام :ب؛ى*ل١مٍ

.ةرافكلاوِاضدلاهيلعنأرابسلابءىطونمنأةمألاهياعتنلامو

راهنلابءىطاولاءزأ-1للسهياعهنالصىنلانعىوراعاوحتحاو

اِ:و.97-٠ب
ثقهين؟*ثتتالإلقالوضصر#موكزوجالو)ةراذكلاوءاضلا

تبنيملنلموصال»:لاقهنأسوهيلعهللالص”ىتلانعىورال«ليللا
ا..©ِِ .لعأهللاوموصلكىلعلمتشيمومعاذهو*"«ليللانممايتملا

م-ف.م"(7ل)ِ.1فأ- :ىهفاشلالاقو6هينريعإبثيابيو|ىدمسمناضمرموص:ةقيثحوبلاق

.باتكلااذهنم١ج774سةينلاباجنإعوضوممجار١)

.اذاةرقبلاةروس(؟١

.8١ةرقبلادروس(؟)

.(ب)نمطقاسنيسوفلانبا.()

.ةينب(ع)ىلو؛(ب)نمةلطقاس(تيشنب)(ه)
ظفلبليلانمموصلاضرفىفءاجامبابىفةصفحنعرمحنبانعةجامنباهاور(5)

'.(ليللانمهضرفإمغنأءايصال)

٠.ّج)نمةلعئاسص/قودحتسم(7)

ا



لفنلاموصزاوجىلعةفينحىنأعمقفتاو«ةينريغبزوجيالبجاولاموص

ىلعةفقينحبأجتحاولاوزلالبقلوألاردصلاىفرابشلانمءيدتيسنأب

ناكسوهيلعهللالصهللالوسرنأةشئاعنعاهاورةناوربهلوقةحص

*'نمئاصىلإفلاقالتلاقاذإفماعطلانم«ىشاهدنعلهاهلأسيفاهيلعلخدي

توقلانعوماعطلانع'اهلأسنوكينألمتحيفًاحيحصناكنإفربخلااذهو

ىذلاهموصاهفرعينأدارأهنألمتحممئاصىلإاهلهلوقو.هنمملدبالىذلا

ماعّطلانعلارسالضرعتمهنأالو«تقولاىفهيلإجاتحمهنأالهياعوه

.ماعطلانعواهلاىفاهلأسهنأًاضيأةباورلاىفسيلو«تقولاىفهيلإةجاحتل

؛راهنلاىفمئاصلااهندحتةينبزوجيلفنلاموصنأهتجف.ىففاشلاامأو

مويًامايصدوهسلاىأرفةنيدملالخد.أملسوهيلعهناىلصىنلانعىورم

ىمومناكموباذه:اولأق«(مويلااذهىفًامايصمحلابام):لاقفءاروشاع

هناحصأرمأوماصق00:ىسومىحأثرابٌقحأايأ0(:لامفهموصلوهمظعب

وهوهلا.ياورعمربخلاةلامتساكرتىلعاقفتادقاهالكواوموصينأ

.قيفوتلاهللابوليللانممايصلاتبثي"ملناموصال

ىلعلخدهنأىرخأةياورىفو :لاقولكأف*لءاسحهيلإتمدقفةشئاع

قيقحن©ج١١١صتييبتيغبعوطتملامايصبابىفةشئاعنعىذمرتلاهاور(١)
.قابلادبعداؤفدع

١(ج)نمةنقاس(ىف)(؟)
.اذهنمًايرقءاروشاعموبموصبابىفسابعنبانعملمهاور(؟)

امهيلكىوملمةباوزوحنءاروشاعموي.مايصبابىفسابعنبانعهجامناءاوروٍ

.(جنمىسوعقحانحب)
.(ب)نمةطقاس(م()
.ايح:(ج)و(*)

_ا



هيلعدمفتملابذكلاىفانباحصأفلتخا«ليللانمٌمايصلاٌةتبئأنكأ

ضني:مهضمب-لاغو<مودلاضنيال:مهضمبلاقف؟موصلاضقنيله

ةراهطضتنيالهنأاوممجأو«ةالّصللءوضولاضمتنيهنأاوممجأوموصلا

نأىلعلدبامملسوهيلعهللالصىلانعىوردقوةبانجلانملاتغالا

ًاضيأنمؤلاةبيغكلذكو«هياعدسمتملابذكلابناطقنيموصلاوءوضولا

لصهللالوسرلاق:لاقكلامنبنأىورال«ءوضولاوموَّصلاضقنت
ضقنيومايصلاضقنيةبيفلاوبذكلاوةبذاكللاةميمتلاو»سوهيلعنا

ثيدحلااذهةحصىفانينااخمنمعلاىلإنوبوسنملافلتخاو'!«ءوضولا

قحتسيالهنأءانممنأمهنمهتبثأنملّوأتف«مهضمبهتبئأومهضدبهدحجل
ءىثلامفر"اأوكلذلمنيملولهتحتسيامهترابطوهموصىلعباوثلاهعم

دقفهمكحلالاتثتساريخلادحجنمامأف.الفهبلمفلاةداعإباجمإوهتينكب

ىلعهرهاظلديًاليوأتهلوأتفهبفرتعانمامأو..هلانتجحموزانملس

ةريرهىلأقيرطنملسدهيلعهللالص"ىنلانعةياورلاىو.هحبقوهداسف

لوقعديْنمهلاقهنأ؛مهيفلاحمطخوانباحصأليوأتةحصىلعلديام

هنعول«هبارشوهماعطهلعدُينأةجاحهللسيلفليجلاوهبلمعلاوروزلا

.شطملاوعرجلاهمايصنمهلفحمئاصبر»لاقهنأسوهيلعهللالص

.©!«ربسلاهمايقنمهلتحمثاقبرو

.هبولرافرعل(١)

.اأو:(ج)ىف(؟)

.مابسلاباتكىفةريرهبأنعةجلمنإءاور(؟2)

نأدئاوزلانحنلقتومايسلاباتكىفةريرمهلأنعةجامناماو

مي



نبلعوباطلانبرمحنأهبتكىفتدجوامفىلعنبدوادىكحو

هموص"'”دسفأدقهنأباتغاوبذكنميفاولاق؛كلامنبسنأوبلاطىلأ

هيلعنأمناصوهًوادمعتمىهشاةخسنقتسانمنأىلعفالحلالهأممجأو

ىلعنبدوادلاقفةرافكلاىفاوفلتخاو.هيلعمرحموهاملمفهَنألءاضقلا

ناكدقو(هموصلالفملعفلاكلذفهلعفهلسلامهموصىفلعفنملكذ)

نامّرحامسألكلذكبذكلاوةبيغلاىف:لوينأهسفنلهلصأامهيلعبجن

بذكلابموصلاوةراهطلاضنيكلذىفانباحصألوقبلوقينأبجيف

رظنلاومهرثكأهزاجأوءاهقفلاضعبدنعهوركمماَّصلللحكلاو.ةبيغلاو

مطقوذينأمناّصللزيجيناكهنأسابعنبانعىوراملهتزاجإبجرب

ٍحلامينموتاغابطللانباحصأزاجأو.هقلح"”لخديملامردقلاوللا

ىرصبلا.نسحلاامأو.هناسلبمامطلاقوذمئاصوهوناضمررهشىفةمعطألا

ةفينحونأامأو.”ىبصالماعطلاْمْضمبنأمئاصللنازيجباناكفىخنلاهاريو

اذهىرجامورملازوالاونيطلاوىصحلاو<صجلالكأىفىربالناكشف

مساهلكألانأل.هلئاقنمأطخاذهومايّصلاضقنيىرجلا ىلععقيعماج

كلذنيلاهريغنودةيذغألانم.منميموصلاناكولو.اهريغوةيذغألا

؛فكسلاوكاسمإلاوهوةمئللاىففرديىذلاموصلاباندبعتانكلو.ةنسلاىف

.مناصمساقحتسمالوكسممبسيفةيذغألاريغلكأنمو

هموصلكأمساقحتسانملكومناصلاىلعلكألاهللامرحدقو

هياعهللالٌصءىَنلالوقل؛هيلعءىشالفًايسانبرشولكأنمو؛لطا

.دف:(ج)(؛(ب)(١)

.لخدي:(ج)(ب)ىف()

١4



لسوهيلعهللالصىنلانملوقلااذهو"ل(هاقسأوهممطأهللانأ)ملسو

.ماصريغهنألءاضقلاهيلعبجولربخلاالولو.ايسانلكألارذعنعرابخإ

ةرافكلاهنعتطقسامنإوملامريغهنلهمويءاضقهيلعانباحصأ"ضبلاقو

موصلاهيلعبجولملانأل.رافنألوألاىأرلاونايسنلابهبرذَعىذلاملاو

.32هللاوناثأبل1موصةداغإهاوبحبالوهاتسأوهمعطأىذلاوه

ةصخرهيفرييختلاورفتلاىفراطفإلاوبجاو""”رضمحلاورفسلاىفءوصلاو

بجوأفةئسلاوباتكلارهاظلوأتنملابهذمىلعبجاوبساو

”مكنودنتنف)ىلاعتهللالوقبجتحاوهيفموصلامّرحورفتسلاىفراطفإلا

0(مأنمدٍفرْفَسالواضيرَمناكنموُهنْسَيْليدنا

ةنآلانإهلليقل(رفسلاىفمايصلاربلانمسيل)لوهيلعهللالصهلوتبو

ةيضاقلاةنسلاىلإعوجرملامث«رييختلاىلعهنألوقتامةلمتحموهلوقتامةلمتحم

هيفرطفيورغتلاىفموصيملسوهيلعهللاىلصىلاناكدقونيفلتخلانيب
؛كلذبةحيحصلاتاياورلاتءاجهدمبوهممكلذنولعفيهباحصأناكو

.هلعفوهلوقبهتمألنيبماسوهيلعَّنالصُئىَنلاو

37.ا
رجلاقف)رعسلاىفمايصلاربلانمسل(مالسلاهياعهلوقاأو

.دحأهاور١(

.بجيب(١)ىف(؟)

٠.رفسلاورحلا(ب)ف"١<

.اذمفةرقلا(©)

.*ج9[!مىرعشألامصأعًّبكنعدحأهاور(ه)

.رفلاىفمودعلاريلانمسيلهدنعظفلفا)ىراخبلاءاورمكرباجنعملمهاورو
.قبالاثيدحلاىفهجيرختقبس()

٠١١



:اولاقف؟اذهام:.لاقفهرفسلاحىفماحزب*'*ةرصهنأ)مالسلاهياعهنعىورملا
<0750.0.2-5ًِّءد:

ماللاهيلعهلوقلخدف*"(هللا.ةصخراولبقا:لاقف«مئاصلجرهللالوسراي

ناكةلجارلانأةياورلاىفو.بجاوبسيلوةصخرراطفإلانأىلع
كلذدنعلاقفبوثبهيلعللظفموّصلاةدشنمتولاىلع"نشأدق

هامساملابجاورفسلاىفموصلاناكولو؟*ل(اهوابقافهللاةصخربكيلع١

:لاقاكةقدصهللانمةصخرلاهنألةصخرسوهيلعهللالصهللالوسر

هناعلسدقوةالصلامق0:ماسوهيلعهلألص"ىنلانعباطخلانبرمح

ةصخرلاىنميل(هللاةقدصاولبقاف.كسيلعاهبهللاقدصتةقدص)لاقف

.هباتكىفهللاطرشامىلعنيرفاكملاةنتفنمألاعمكلذىف

مودلهءاضقءىدتنسالفهنمءىفوأناضمررشءاضقهيلعبجونمو

بحتنسملارطفلامويىضقنااذإفهموصنعماسوهيلعهللالصٌىنلاىبنلراعفلا

هيلعبجاولاو«موصلىلعًارداقناكاذإرطفلامويبتعهبىنأينأهل

هياعهتردقتاقوألوأبتعهبىتأبنأهلىغبنيوًاعباتتمهبىنأينأ

٠هريخأتفصخريلوهتفولخدلؤوهمزلدقصرف4لهلادأنعرخأتيالو

.ًالجؤمهرخآألمحيًوالسرمبحجوَضرف-اككلذكو

رضحلاىفًافرفتمهيضقي:مهضمبلاقف.ناضمرءاضقىفسانلافلتخاو

.(ب)نمةطقاس(يع)(١)
ىذلاهللاةصخريلعمهلوقةدايزركىلاويحننعةمشنعملمءاور/"ل

.6علصخر

فرشأىأ1ىنشا.ينشتسا:(مج9

.هجبرخمقبسا4)
ّملامهاور/هز

١١-



لوقوهو:انبامسألوقيلوقلااذهبوهباتتملإهيضقبال:مهضعبلاقورفسلاو
و..

بحتديوريبزلانبةورعوىمعشلارماعوبيبسملانبديعسوبلاطىلآنبىلع

ودفينألبقماعطلانمائيشلكأينأناضمررهشنمرطفلامويسهل

نأقيرطنمىورامللسوهيلعهللالصهللالوسربءادتقاىلصملاىلإ

ودنبنألبقلكأبماسوهيلعهللالصهللالوسرناك:لاقهنأكلامنبا

ْتاوحءاملانمىسحمنكينإف(تارمتفنكي1نإف«تابطرىلصلاىلإ

اهبلإموقيلةالّصلالبقلكألابأدبينأهراطفإدنعمثاصلارمؤيكلذكو

؟ةابلاوففوخوةالصلاتقوقيض.فاخينأالإ«نئنامغرافبلقب

هللالصهللالوسرنأةشلاعثوراملماسوهماعهناىلعهللالوسربءادعقا

رقلامساءاملاىلعترجفءاملاورقلانيدوسألاىلعرطفيناكلسوهيلع

ٍداشَعلارضحاذإ:©!لاقهنأءاسوهيلعللاىلصهنعىوردقو«هترواجل
١

روحلاريخأتوروطفلاميدقتهنأشنمناكهنإليقوءاشمتلاباوأدبافءاشملاو

ءأناو

.اهنوف:(ب)(١)

.(ب)نمةطقاس(لاق)(؟)



ةلأسم

قر١.٠م

موصلاىفلاصولانعىبنلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأتيث

:هباحصأنملاقنملاتف6موصلالاحفليالاقفلكلعانتماوهو

نأالإًاعوطتةمجلامويمودنع“لسوهماعنالصىو0:ىنيتبو

هتئلاخلبجوبيىببسلاىدنعىلااذهومواهاملوأمويبهلقمدمتي

.ءءأناوبدأىهنهزألىلا

سوهيلعهَ'لصهللالورلوقلروحسلاماضبحتسإو

ساروحسلاب”مألانأسانلاممجأو0ةكربلاروحسلاجانإفاورحستو

ايفمهلابيغرتملسوهيلعهللاىلعهتمأكلذبرمأهنأىدنعىذلاوضرفب

لمفنمهراتخاامو:ضئارنلاةندأتىلعةوققلانمهبمهمههيلالوؤي

.ةددجخملاةينلابباوثلاميظعنمنولانيامموصالةينلاىلعديكاتلاولفاودلا

«روحسلارخؤيوروطقلامّدقبناك:لوهيلعللالصىننلانأةباورلاىفو

ءمهياعامّرحمروحسلاناكباتكلالهأنأ«رخآىتعمروحسلاىفو

هنمةمحرسوهيلعهللالصدمحمةمألىلا_متوكراتهللانمةحابإلاتءافل

.(ب)نمةلعقاس(مولا)(١)

.4ص؟حىردلاديعسىلانعدحأهاور(؟٠

.كامنإسنأنعناخيشلاهاور(؟)

١١دس



لمهأةفلاخلاوهيفمهيلعللاعسو5مييلعهلامتسابحيف٠ًانيفحتومهيلع

ةثئاعتورالكاوسلالابعتساراثكتسامئاصالُبحأو.قيفوتلاهللبورثكلا
ل0!ِ ىو« كاوسلا"”ماصلالاصخريخ»لاقسوهيلعهللالصوتلانع

مهمرمألىتمأىلعقشأناالول»:مالسلاهيلعلاقهنأىرخأةياور

ضعبهيلإبهذامىلعابجاوكاوسلاناكولو”«ةالصلكدنعكاوسلاب

وهوءىقلاهعرذنمو٠.مهملعىلإ1وأميجاعقش6هبمرمألانيفلاحم

ىفهيلعناكمولاةمرحكتلًادصافًادمتتمءاقتسانموهيلعضقنالفمناص

ىفهمويءاضقهياعانيفلاخمرثكألاقو.ةرافكلاوءاضقلاانباحصألوق

.ٍلءأهللاوانباحصأقفاويهئظأفسنأنبكلامامأودمعلا

عمهموصنمينمامىغقي:مهضميلاقفءاضقلاىفانباحصأفلتخاو

ءالؤهدنعناضمرّنألةرافكلاعمًارهشىضقي:.مهضعبلاقو«ةرافكلا

ةضيرفمويلكنورخآلاقو.هعيمجداسفضرفلاضمبداسففةدحاوةضيرف

هنأراثنلاهبجويىذلاو«ةرافكلاممموبءاضقهيلعف+ةدحىلعةدابعو

ىلانعىوردقو٠همويءامقهيلعنأموصلاةمرحالادصم»ااذإ:

هيلعفءافقتسانإوهيلعءاضقالقءىملا؟'!عززمال:لاقهبإزسوهيلعهللالص
١

.ربخلاةحصب1عأهللاو7«ءاضقلا

.مئاصلل:(ج)(1)

٠كارلاقءاحمبابلقةدناعنعةحاماهاورى(«

٠كاشدماقيقا١اصةرارهلأنعكاوالقءاحامبابقفىذمرلاهاور<

.هيفىلإهقبسوهبلغىأ:هعرذ(4)

٠قالادبعداؤفدمحمقيقحت١ص١>ةررهأنعىذمرتلاهاور(ه)



.ًافالخالذىفدحأنمءعأالومويءاضقءاضقلاهيلمفايمانعماجنمو

نم6ةقرىتعةرافكلاو:ةرافكلاعمءاضتلاهيلعناككيدذلدمعانأإو

ىفكلذكانيكسمنيتسماعطإفعطتسيملنفنيعباتتمنيرهشمايصفدجي

:هللالوسرابلاقفهءاجالجرنأ»]سوهيلعهللالصءىنلانعةباورلا
١ِ

مناصانأوىتأرماىلعتمقو:لاقف«كنأشام:لاقفتكسلهأوتاكسلهىلإ

موصتنأعيطتسالهف:لاق«ال:لاق؟ةبقرتعلوللمفلاقفناضمرىف

؟انيكممنيتسمعطتنأعيطتستلف:لاقال:"لاق؟نيمباتتمنربش

ْذخ:لاقفرمتبهدنعنملسوهيلعنالصهللالوسرىلأفلاق«ال:لاق

؛ىتمرتذأاهنقبالنيبنامهللالوسراب:لاقف؛كسفننعهبقدصتواذه

ىلعءىرجمالوكلهأهمعطأوهذخ:لاقوملسوهيلعناىلعبلاكحضف

مايصلاوتملانيبامةرافكللاىفريخموه:انباحألاقل(كريغدحأ

نبدملاقف؟وهامءاضقلاىفاوفلتخاو«اضيأكلاملوقوهوماعطلاو

اذهريغلوفمهلدجوندقو.ىممام:هريغلاقو«ًارهشىضعي:بوبع

.حيرشىلإكلذاومفروةنسىضقي:مهضعبلاقو«”دحاو”موبءاضقلانإ

ةرافكوهلكناضمرلكأاذإًارهشنيثالثىضقي:ديزينبءالعلالاقو

ردحاولكىلعناكناناامواجور"ءارماتءواطاذإوةرافكلاورهشلا

رطفموهورفسلانممدقدقاهجوزناكنإو.ءاضقلا-ةرافكامهنم

ثودحلجألاهنعةرانكلاطقست1اهمويةيقبىفتضاحمتاهئطوفهتعواطف

-:ناضمرىفامويرطفأنمةرافكبابىفةريرهىبأنعةجامناوملمهاور(1)
ل١١_-



ألىم.اخاءياخ0"+
.ارملاتماصاذإو٠اهملعشيحلاا!نايرحلبق:كلذن7ةيهسدماينالضيحلا

تربطاذإاهموصىلعتنباهياعضيحلاعطقمثناضمرنملدبلاوةرافكلا

."”نيلسملانمدحأنيبافالتخاكلذىفءءأالو

ةيدفهتونيلمب"نيذلاىلعَو»لجوزعهللالوقىنعمىفسانلافلتخاو

-ممال لاقو٠.موصلا4اسخنلةخوسنماهنإمهم”ريثكلاق"نيكني

رخآىفو«انباحصأذخأيلوقلااذهبو.قاباهكحوةخوسنمبتيلنورخآ

نيذلالَعَو)لاقىلامتهللانألمهلبوأتىلعمهفلاخمب*لدهشيامةيآلا

ازيخًاوُموُصَننأوهلريخوهفًاريخعّوطَتنفنيكسءامأع8فهنوةيطب
ع٠١٠ار

اذإاموصتنأعضرملاولماحللسيلونيلوقلالدعأب32لاو!(مل

ابهنمكلذناكفوملاعماتلمفنإف«امهيدلوىلعوامبسفنأىلعانفاخ

نأدعبهمصيموموصهيلعوتامنمو؛ىنافلاخيشلاكلذكو.ةيصعم

لعوهو«هموصنيفلابلانمهتروىلعفهلدبىلعًارداقناكوناضمررطفأ

ىلعناكاوفلتخانإو.نيقابلانعطقسمهْنمضمبلاهبماقاذإةيافكلا

.أعبانتمالإمهيلعهموصنوكيالوهئاريمكادميدؤينأمهنمادحاولك

نعىناهمأتوراملهيلعءاضقالفرطفأمثًاعوطتمويموصىفلخدنمو

تهركفىلاقسمثهنمبرشفبارشهءاجهنأ»لسوهيلعهللالصىنلا

لوسرابتلقمثةتبرشفةمئاصتنكولسوهيلعهللاىلصهللالوسردر

ىف(١) ٍّآ.نايرص:(ج)

.(كاذىفسانلانيًافالتخاكلذىفملعأالو)خننلاعيمجىتوسانلا(ج)؛(ب)(7)
.84١ةرقللا(©)

.رهش:(ج)ىف(4)
.6١.٠ةرقلا(ه)



ىلإهللا ناضمرنمءاضقناكنإ:لاق«كرؤسدرتهركوةمئاصتنك

ىلعانباحصأمبلاق*'*«كيلعلدبالفاعطتناكنإولدبلاكيلضف

هقنىلعبجوأنمةلزنمبهنألهمويلدبعوطتموصنمرطفأنم
؛عاملاىعاودنماهنألمئاصللةلبقلاهركأو.ربخلانوفضيمهلملوموصلا

ناكدق:لاقلاقنإف.ةلبقلاكرتبمئاصللطاتحأفمولادسفمهطولاو

ةياورلاتءاجد:هلليق«مئاصوهولّبقيلسوهيلعهنالصهللالوسر

لقملسوهيلعهللالصهللالوسرنمهبرألكلمأياوثيدحلاسفنىف

سابعنباناكو«كلذضرعتلاهلزوجيالهنرأكليالنمنألعكلذ

ناضمرلابقتساهركأو؛خيشللاهبسأبالوبابشللةلبقلاهركألوقي
نعىورامل«ءىدتببوأموصلاةمادإهتداعناكنمالإاعوطتموبموصب

نيمويالوموموصبناّضمزاوابقتسنالو:لاقلسوهيلعهللالص"ىنلا

هتيؤرااورطفأوهتيؤرلاوموص.هموصيناكًاموصكلذكدحأقفاوينأالإ
كمامويموصهركأو؟!«موي.نيئالثةدملااومتأفيلعىغنإف

:مهضعبلاقو«هراطفإوهموصنيبميهضمبفَهموصيفانبامصأفاتحاف

.هراطفإنمطوحأهموص

نأاوركذوةاعرلاعوجرتقوىلإربخلاًاراظتناكاسمإلالعاوقفتاو

.ةنسكلذىف

بجويرظنلاو.كاسمإلاوراطفإلاىفتقولاكلذدمباوفلتخامث

٠(؟ءس١حجدنسللاءىئاعمأنعدحأهاور(١)

.موصلاباتكىفةريرهىأنعىذمرتلاهاور()

-7 
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صاعةعاصنأو«هنليقللبجولاريخلاءىج؟'!ءدعدميراطفإلاىدتع

اوموص»:سوهيلعهللالصىشلالوقىلعةمألاقافتالهّيبنلهتفلاخمبهبرا

موُصبناضمراومدقتال»:مالسلاهيلعهلوقو*”«هتيؤرلاورطفأوهتيؤرل

٠كلذلعكلذر0"نيمويالوموي

.هبرلًايصاعنوكيلوهيلعهللالصهللالوسرلفلاخيملاف ,و

نابعشنمنوكينأولخيال""”هنألزوجيالكشلاموصنأىلعليادلا

ىلعانل!ونايعشكح5نحننابمشمهيألصألاو٠ناضمرنمأ

صنابمثشمغ6ناطمرقىانارونامنمانجرحدق1أنمنيم

.هئادتباباتءاعك.هئاضقنإبمللملامانيلع

ناصمرنم4اىلع2هماصغنابعشنمكلامويموصناكناإف

نأذحألزوجبالو+هنيعبربشىلبجوضرفناطمروصنألأطخأ

ولمالهمعاصخناضمرنمناكنإولىلاعتنارمأبالإلهريغ0هموصب

ناكنإلتعماوأنابمشنمهياهدقتعوأناضمرنمهن1هذمتعانوكينأنم

.هنًاعوطتمناكنابمشنمناكنإو«هضرفلًايدؤمناكناضمرنم

ه-0.2(-:.ا:اًا
مويىلإدقهالهلعراكدميناسمرنمهنأادقتعمهمادَننإف

نألبالوهو«هضرفءادأبًادتتعم""”هماصفوهرهشأنمىرديال

.(ب)نمةطقاس(١)

ديزنبنحرلادبعىوارلاوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأنعدمحأهاور(؟)
.؟؟١سءجدنملاباطخلانبا

:(>)نمةطقاس(هنأل)يور

.هءاصو:(>)ء(ب)ىف(4)

١-



"2نأىرحأويفنابعشنمهنأىلعهماصناكنإو؛هولخددقضرنلا

لسوهيلعهللالصىنلاىهنلًاعوطتهموصًاضيألزوجيالو«لابال

نإو«ًاضرفناكناضمرنمناكنإهنألعهماصناكنإو«هموصنع

زوجناللامعألاوهتينلبقهلمعءدقلجراذهفًاعوطتناكنابعشنمناك

تاينلابلامعألاامتإ»:سوهيلعهللالصىنلالوذل«تاينلااهمدقتتىتح

ةلجونعٌّنةعاطضئارملاءادأنإًاضيأو«ىوامءىرمألكلو

هيفهتعاطىلإلصويالةعاطهيفهلل."لمعنوكينألاحمو«"ةهركذ
:هتيصقمالإ

فلاخلاف.كلامويموصنعسوهيلعهللالصىلاىبلدقو

نأىلعليلدربااذهىنف«براصاعسوهيلعهللاىلصهللا"”لوسرل
.هضرفل"مؤمريغ؟هبراصاعكسلامويلماصلا

مويلاكلذموصنأ«هنعهللا"ىضركلامىلأخيشلانعىظفحىفو

رابنلاردصىفناضمرلوخد.هتحصبريخلاءاجولوهماضنمعىزجلال

كلذو:لاقءادتبالاىفنيقيريغىلعهموصدقعاميإناكذإهرخآىفوأ

نللادبعرمىألوقن1 هللادبعنأةياورلاىفو.هللاهحربوبحمنبدمحم

ىلإٌهبَحأهيضقأمثهدممتأالناضمرنمًامويرطفأنأل:لاقدوعسمنا

.هنمسيلًامويهيفديزأنأنم

.نأ:(ج) (ب)ىف(١)

.هركذلج:(ب)ىف(؟)

.لوسرلارمأل:(ب)«هللالوسررمأل.:(>)(«١

-١١-



ىوزدقو»كّلابويتراطفألةنسلاتمول:لاقرمعنانأىورو

مويموصنوهركياوناكنيريسنباوىرصبلانسحلاوىلاملاةفيذحنأ

نمّهلِإبحأ.كشلاموي0موصألتااقةشئاعنأىورو«ّكَّتلا

.هراطف

مثًاعوطتهبىونيًامويماصنم:اولاقمهْإفهابحاصوةفينحوبأامأو

دافىلعانلاددقوناضمرنمهموصضرنعهيزجمهنأناضمرنمهنّع

هنداعإ"نع""”انينغأفةلأملالوأىفانمالكنممدحتايفلوقلااذه

طبيالوهديميهنإفهمصيملوناضمرنمهنأمويبلعنمىلعبجاولاو

ملامموصهنعطقسملاوهملعنمةلججىفهببطوخناكدقًاضرفهنعلهجلا

لالهلاةيؤربدهشلدعربخعمسانلارطفينأهركأو«ليلدىلإجاتحملب
اكحهبلمعلابجبمو"*”لوبتملدملاربخنألاضرفمهيلعهبجوأالو

اودقتعيالولدعلاربخدنعموصلاضرفمهيلعانبامألاقو«العبجوبالو

بجويرظنلاو.لاوشلالهمهبلع"ىغغاذإنيثالثلانممويلاكلذموص

ىلعاوممجأمهسألمملا؛ةربخبجويالهنأكلذىلعليلدلا.انلقامىدع

؟نورطفيلمهنألالهلااوريلولدقلامربخأمثتاموينيثالثاوماصولمهنأ
.هريغللانألهرخماوماصاممازجألوًامزالاضرفناكلًابجاوناكولو

تلبقوهراطفإتهركو«هربخدنعموصلابتلقمل:لئاقلاقنإف

.موصل:(1)ىف(١)
.انانغأفح«(ب)ىف(«)
.نم:(ج)ىف(«2)
.لومةخنلوقنم:(>)ىف(4)

ا



ْ'نألدمعتلاقيرطنمكلذانلفامإ:هلليفّعديبال:ربحو6هريخ

؛نينيريغبلازالفضرفلاامأو«ةدابعلاقيرطنمهلوبقبجاولدعلاريخ

رزاثهعمنوكينأنودردحاولدعلوبقبدّبعتهللانأىلعليادلاام:لاقنإف

اندبعتدقحلاهلو_هللانإ:هللي؟نيادعلاةدامشلوبقبرمأامبإىلاعتَّللاو

ىفو+نيلدعلوقالإايفلبقيالنأرمأهنإفلاومألاامأفةفلتخمءايشأب
-ام٠.١ِححع

نيذلاامال:هركذلجهلوقبلدعربخاهيفلبقينأرمأنادبألالمع

لو؟اللجموقوبيضناًاونيبتفابل“ىرافكانإودماء

«قسافلاريغربخلوبقبانرصأدقهنأانملعقسافلاربخدنعنيبتلابمسأ

ةيؤرامإ«.تايجثالثدحأبءايصلابأدتنينأبجاولانأىدنعىذلاو

.نايبلابجوبربخموأ؛نابعشددعلاكوأ«ناضمرلاله

6كشلامويموصنآعىم:سوهيلعنالصىلانأتالدقو

نمكلاليزياماندجو؟لاذإف«انبولقنمكلاليزيالدحاولاربفت

موصلاىفلدملاةداهشتزجأمف:لئاقلاقنإف«موضلاضرفبجو"لانول

ىلعدهاشءادتبالاىفهنإ:هلليق؟رطفلاىفهلوقلبقتملو«هلوقبهتبجوال

نيدهاشلاةدايش60لالأتركنا:لاقنإف.هسفنلدهاشرطنلاىوهسئن

دحاولاةدارشرمنإهللي«اميسشنل؟*!نادمشبامهسألَتلّضأامىلعرطفلاىف

هلوقهريغمايالهنإانلقاكهريغنودةمزايهسفنىلعهتمرارقإءادتبالاىف

١٠:تارحجحلا(١)

7ِّ-.اذإ:(>)ىف(؟)
نمةطفاس:(انبولق)(<) .(ج)

ىف(4) 7.النأ:(ج)
٠.نادهاش:0لق0
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عامجإلاورهاظلالعانديفيواهبلمعلابحبوةزئاجنيدهاشلاةدابشوىناثلاىف

ىلعنيدهاشوأناضمرلالهةيؤرىلعدهاشلابمامإلارفظنإف«كلذىلع

امهًاعدرهاربامردتبثالذىلعاميمدؤياَفًاروزاوديشمهنألاوشلالههور

نيدلاأببعالتلانم"'”هيلعايرتجااملثمىلعاهاوسءىرتجمالثلامهريغلو

:أناو

الامهتداهشبكالامطتقافلاملاىفدبشاذإروزلادهاشىفانباحسألاق

محبامعمادبألبثتالهتدايشنًإاروزديشهنوةدابشلاىفهتنايخبلعٍم

ةدابشبهياعاوماطااذإفنيدلابابىفامأوهتداهشبفاتأىذلالاملامرغبهيلع

.هيضربوهبحماملهيديتسللاوالوقهيف-ءءأالفروز

عالوطنوسنيسبسروزلادهاشدلجزيزعلادبعنبرمعنأىوردقو

نحلاىلأونسحلاامأوهنعرمخلا؟"!وروأاذكهٍلاسناكءىفىأْق

امأو.هيدريشيوتاقفخحيوهبايثهنععزمتالالاقفحيرشوىرصبلا

.هنمسانلارذحبنكلو(ارضهياعبجويالفةفينحوبا

قيفوتلاهلأسيوًاريثكهللاركذينأناضمرلالهىأرنملبحأو

لالهىأراذإناكلسوهيلعهللالصىلانأىورامل:هيلإهنرقيامل

ردقلارشنمذوعتو+هريخولبقملاربشلاةكربلأسواعدوربكناضمر
.رشحلاءوسو

.(ج)نمةطقاس(١)

.درو:(>)(؟)



هليلىفلكألامثامللو.وعدينأكلالهلاةبّؤردنعناكهنإليمدقو

طلتكلنجتاحهباتكىفلجوزعهللاركذىذلاتقولاىلإهلك
نبانع*”ةاورلافاتخاو*'!(ريفانودولاطيلتانمضيا

لاقو«متاصلاىلعهيفلكألامرحلاتقولانعهللئاسلللاقفكلذىفسابع

.كشتىتحلك

«دحاوىدنعليوأتلايفاهانمموكشنالىحلكرخآللاقهناىوريو

تقولاودوسألاطيخحلاوضيبألاطيخلانعٍلسوهيلعهللالصتلالثسدقو

ناذأاوعمستنأىلإاولكفليلبنديًالالبنإ:لاقف؛هيلإلكألابامهنيىلا

ركببأنأاوورمهنإف«تباوثلانمثيدحلاباححأامأو«موتكممأنبا

.حبصلاانأجفيالأبابلاىلعوأ:رحتيوهوهمالفللاققيدصلا

:اهدحألاقف«ءاملاىنايقساهيمالمللاقهنأسابعنانعىورو

اشاحواحاطصتنأىلإبرشأىنإفىئايتسا:لاقفءال:رخآلالافو«تحبصأ

نمناماعياموامهملعوامهدهزواميعروعمسابعناوركبىلأل

ىلعريصلاةلقوسفنألاةهارشامبيفنوكستتبرأامببسانلاءادتقا

افوخوهاضرباطوهللاةعاطىلعناربصبالوءامبرشوألكألالضف

ْ.هياثعنم

دوسألاطبحلانمشيبألاطبحلاكلنيبتيىتحاوبرشاواولكو»447١ةرقبلا(١)
.«رجفلانم

.ةياورلافاتخلاو:حجل(؟)

ا؟آ-



بجبن:انباحألق+كلذلبق0جنال,رطقلاحم

وهنكيملد+اهبلعردقندىلعبجمامنإو«©مرهشفا

.اهياجاتح
:لاقف«ابطرناضمررهشةراعفىطميىذانعدمخوبأخيشلالثس

.نيعاصرادلانمو«ًافصنوًاعاصىلعي

.05:مةطقاس(١)

د1(-



ةلاسم

نأناضمررهشىفةبانجلانم"لدفلارخأنمنأىلعانباححأممجأ

موصنأل+هريشنمهماصامءاضقهيلعنإ:مرثكألاق«لطبيةموص

ءىشهنمضقتااذإ»«ةدحاوةدابعهموصٌنأو«ةدحاوةضيرفناضمر

:كلذىلعمهيليلدوصبرفهنممويلكناصمرنإمهصضعبلاقو٠ةعيمجدف

هللالصىنلارمأنأو«ىناثلامويلاموصلةينلاديدجنبجوليللالكأنأ

ىأرلااذهباححأدنعو.رخآضرفلبدلاديدجمىلعلديروحسلابسوهيلع

."'ةدحاوموبلدبلسغلاريخأتبرطفملاىلعنأ

حبصأنم»:لاقلسوهيلعهللالص"ىلانأةريرهوبأىوردقو

بموصالفابنج

نجلاىأنبنسحلاوحابرىأنبءاطعوريبزلانبةورعناكدقو

.ىغقينأحبصينأىلإلسفللرخؤملانورمأي.ىمخنلامهاربإوىرصبلا
:لءامقفلافالتخابتكىفتدجو.اذكه

.هذحو٠:(١)

حبصأنم»تلقانأامةبمكللابروال:لاقهنأةريرهأنعةجامنباىور(«)
-حوجرمامإوخونم1اذه:لضفلاوأانخيشلاق:ىدتللالاقو«رطفيلفبنجىهو

.موصبولقيمثابنجحبصيناكملسوهيلعهللالصلوسرلانأىورال

.كاذنممجرهررهايانأملمدنعو

-!١-_



لسوهيلعهللالصينلانأ:ةشئاعتورامبانوفلاخمهبقاعتامامأو

لكلذفانيلع5ةححالفمالتحاريغعامجهبانجنملتنيفحيبصيإناك

نألمتحااذإوًادمعتمكلذلفالوحبصأىتحلسضلارخأنأورتملاهنأل

ىفهلخابملامونلانأوهكردأحبصلانوكينأوحبصأّىىحهرخأنوكي

ىففقولابجوحبلالبقةيفلفيناكىذلاتقولاهيلعتافأليلا

ةريرهىنأمخىلإعوجرلاناكليوأتلاىفنيبجولانملمتحااملربخلا

.قيفوتلاهبو*""زءأهللاوهلضراعمال"الذ

نمنوكينأبحيًادمتعملمعلارخأنكدرب:ريخلاف:لئاقلاقنإف

نأهتبانجىدأوحبصأّىىحمونلاهياعباغودمعتيلنموهلريخأتلادمعل

نمىلعءاضقلاباجمإبزمحلادروامل:هلليق.متركذامىلعهمزأبءاضقلا حبضأ

؛ًانمتعمريخأتلابنوكبنألدتحاو«ابانوأًايساننوكينألمتحافهتبانجم

انأإموالاناكو؟ركذتململىدانللو؟ظقيقدتللمثانلللاقينأبحيلو

دمنملاىلعالإءاضتلانوكبالنأبجوريخأتالدمعتملاركاذلاىلإهجوتي

.]أهَللاونرمحلاليوأتنمانباحصأهيلإ.بهذامىلع
1ع"

لوتبومناصوهولبقيناكلسوهياعللالصىنلانأةشئاعتورو

ىلصىنلالوقلمثاصالةلبقلاانباحأهركو.«هبرألجك_كلمأانأ»هباحسأل

.هيرألىلمأنأالسهيلعهلا

.هنالودسسسرايمالسلاةياع"ىنللاقباطمابرمحنأىورو

.(ج)نمةطقاس(ذإ)()

.قيفوتلاهللبو:(ج)ىنو(ب)نمةطقاس(ملعأ)(«)

-١77١1



تاراسوهيلعهللالصُئنلالاقفتلبقفمثزاصمانأوتدشثهىلإ

ىلعلديرمعربخو"ل«كاذكاذف:لاق؛سأبال:رمعلاقكافتضمضموي
ىعاودنماهنألاهمفيخاذإهرآنمهركبامأو:مثاصللهللازاوج

و*»ةعبرشلاقيرطنموكاسمإلاوهةغملاقيرطنممايصلاو6عاملا

ًْ.برشملاومعطملانعكامإلا

مراحلانعرص.لاٍصغ"800ىلاسوهيلعناىلصىنلانعىورامو

؛مايص"ليخ:ةبرعلالوقت.روظحملالوقلانعناسللامنموجورذلاظفحو

:رعاشلالاقو.ايشلمعتالو""”فلتمتالةفقاوتناكاذإ

اللاكلعتليخوجاجملاتحن.0.ةمئاصريغليخو*مايصليخ

مشاهنعدجويو.ءامسلادبكىفةريهظللسمشلاتفقواذإراهنلاماصلاتبو

هللاىلإةبوتلاوهرهشءاضقهيلعنأًادمعتمناضمررطفألجرىفناليغنا

لويالنمناكهلملأوْاهريغالوةرافكاهيلعبجومو(هلمفنم

.ماكحألابابيفًابجاوهاريالوسايقلا

ًادمتعمناضمررجقفءىطونمنألعاوممجأ”سأنلانأىرالأ

ْلكأمسايقلابلاقنمرثكألاقو؟ةرافكلاوءاضقلاهيلعف:رامفمهنأ

بجو1املو«رطفممماجلانأرطفمهنألةرافكلاوءاضقلاهيلعاضيأ

.ظفللاىففالحمم2راجنعدواداىور(١)٠

٠نم:(>)ىف()

ىن(3) ١.فلغتال:(ب)



ناكهنأاننظعضولااذهىفسايقلا"'”كرتوناليغنبمشاهةرافكللهيلع

عناوسايقلاىررالنمم

هنعموصب:مهضعبلأقناضمررهشموصهيلعوتامنميفانبامسأفلتخاو

اذهو؛نيكسممولكهنعمعطأهبىموأاذإ:مهضعبلاقو.هرمأبةزولا

ةفينحونأوكالامنيفلاخلانمهيلعقفارتوهزاوجىلقىلإقيشألوقلا

.ىفاشلاو

دمعتاذإو؛ءاعطإلابلوقبالوةثرولاىلعموصلابجويف:دوادامأو

لاقكلذك«ءاضقلاممةرافكلاهيلعنألكاللناضمررهشىفمثاصلا

عضرملاولماحلاىلعابجوأوهنعةرافكلاطقسأفىفاشلاامأوةفينحوأ

نيكسمماعطإايهمةدحاو"لكىلعو«هرمأباتراتفأامهمدلوىلعاتفاخاذإ

ائيشاراطفأاذإرفاسملاوضيرملاىلعبجويملو«اههراطفإلةرافكموبلكل

نودضبىلعةرافكلابجوأفيكعيجلاصخردقوةرانكلانم

راطفإلابىماملاناكاذإوراطفإلاىفصخردقعيجلانأىدنعو.ضعي

هيلعةرافكالنأبىلوأهيفلصخروراطفإلابرمأنم+.هملع:رافكال

.قيفونلاٌللبو

.ىرقو:(ج)ىف(١)

م



رطفلاةاكرْق؟*نأي

نمريثككلذىلعمهمبتوانباحألاقاكةبجاواندنعرطفلاةاكرو

هيلعهللاىلصهللالوسرنأ:رمنبهللادبعقيرطنمىورام؛مهيفلاخم

لكىلعرهعشنًماعاصوأ7نماعاصناصمرنمرطفلاءاكرضرسو

:اهلمفهيلمفاهياعردقنملكف«ريبكوأريغصىثنأوأركذدبعوأرح

هلمفىلإةعزاسملاهمزانمىلع«هيلعردق"'”نمىلعلوزيالضرفلاٌنأل

؛هيلعبجب"كالاهنقوجورخدعبردقواهيلعردقيلاذإف؛كلذلعردقاذإ
.اهئادأتقوىفاهمبطوخنكيملهنأل

؛لفطلالامنمةنعجرخبنأهيلوىلعف«لفطوهولامهلناكنمو

ضرفلانألوهضرفنمهنعالهيأريغبهنعدحأاهجرخأفهتمزأنمو

.ةينبالإلوز.ال

هلملو*”جرخلاقدصاذإاهجارخإبرمأيىلولوهنعطقسرثؤللوبألاق

نبدلاٌنألنيدلاريغىهو؛نوبدلاليبسبوجولاىفاهليبسنأىلإبهذي

ريغنمهنمهأرمأوأونويدملاهنمءىرهلصفحصذا6سانلانمنيممل

.(ج)نمةطقاس(ىف)(١)
.ةوكز:(-)ء(ب)و()
.نم:(ج)ء(ب)ىف(؟)
ىف() .مل:اج)(ب)
.ريخلا:(١)ىف(ه)
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٠ارعفلانمعامجوأارشفنأرأونيممردا©!:اكالاو6ًاضيأءىربصف

٠020500دالم+
اضيامموقافتابأريداينمهوارأةاكرلامهلإمفديدوعًْ

..ارثنلاىلإاهميلتىعدانملوبالإهنعاهميلستهيلعتبجونم

ربخأهئألهملبقيلءاكزنالفنمكنعتضبقدقىلإريففلالاقولوج

الذلمفدقهناي"هربخأفنيالامثدوءاكزلامدىفهلكوولو+عفادلاةيننع

٠هذنادهبناكوكالذيهيلإهممرمألامدقتاذإءىرأ

ءاحهلندلابحاصنأ:نيدلاوءاكزلانيبنورخآقرفو

"نويدلاةقثنمهضبقيهنأركنأورمألاىلعهلناكىذلانيدبلطي

ل.نبدلاهيلعنلةححالوهيلعةحح1لوقنكيل6مغدلابةمثلارابخإداعب

ا

ناكلإةاكزلاميلستنمكلركذامىلعىلإعفدنكيملريقفلالاقولو
نيالاليبسريغاهليبسةاكزلانأكلنيبياذهف:هربخىفةقثلالوقلوقلا

.قيفوتلاهللابو

اومدق:هتبطخىفلاتفسانلابطخ:زيزعلادبعنبرمعنإليقو

:لوقيهللانإفةضورفماهنإف©*)طلءاكزةقدص"!جتالصىدينيب

.ءياضركانللا|نقلالاماان

ًاضبأةضيرفىهو"4لصفرثبَرمسركذوىلزبنمجلفأدع)

.ةوكرلا.(ح)+(ب)ىف(١)

.الو(ج)؛(بز)()

.(ج)«(ب)نمةطقاس(ًاضيأ(©)
.خنلاميجىفاذكهبتكت«جتولص»(4)

.رطفلاةاكزىنمي(ج)؛(ب)ىف(ه

.١٠١:ىلعألا(١)

ل١٠اه



:نيرسنالاقو.مريغوكاحذلاونيريسبرمحودوادوىعفاشلام

رطفلاةقدصهمالكىفركذف ةرصبلارينمىنعي ربغملااذهسابعنبادعص

:لاقفسوهيلعهللاىلصىبنلاىلإثيدحلا"يلعمقرواهيلعثحو

ءاجنموهمملبقريمنمعاصبءاجنموهمملبق7نمعاصبِءاونمل

٠-ّ:"يب

.ل(هنملبقبيبزنمعاصبءاجنموهنملبقرمتنمعاصب

رطفلاةاكزجارخإبحتسلاو.قيوسلاوقيقدلاىفانأتككشدقو

لبقاهجرخينأهيلع"”تبجوأناىغبنيف«ىلصلاىلإسانلاجورخلبق

زاجأدقو«هريخأتنمريخضرفلاليجمتوضرغاهنألىلصملاىلإهجورخ
سانلاولاؤمألاءاكزليجعتىلعًاسايقناضمرربشىفاهليجمتانباضأ

.اهتقولبقلاومألاةاكزميدقتواهميدقتىفنوفلتخم

بجن:ميضعبلاقفةجوزلالبقنمرطفلاةقدصىفانبادصأفلتخاو

رطفلاةقدذعصوانويدنميشجوزلالعبحب9نورخآلاقوجوزلاىلع

ضرفلاف«اهسلعناكةقدصلاضرفنأىأرلااذهبحاصةححواهنيدنمىه

بجوأ]سوهيلعهللالصىنلانألولااذهةححواهجموزمبابنعلذتنبال
ا:.ّ.

ةقدصبجوأٍلسوهيلعهللاىلصىنلانأرمعنباقيرطنمرطفلاةمدص

.()نمةلعقاس«ابلع»(3

ناكذإ رطقلاةاكزجرختانك:هلففلوهوعلديعسبأنعىذمرتلاننسىف(؟)

عنمًاعاصوأريمشنمًاعاصوأَماملعنماءاصضملسوهيلعهقي)ىلمهللالوسرانف

.قانصًاعاصأبيبزنمًاعاسوأ

.بيزنمعامبابةاكزلاباتكىفىراخبلاىو.
.هلظفلاورمعنبانعريعتلاورمنلانمنيماسملاىلعرلطفلاذاكزبابىفململو

.تبجحو:(>)ىف(؟)

ل١٠-



.نمدنيذسملانمىثألاوركذلاودبملاورحلاوريبكلاوريغصلالعرانا

(نواومت"نم)لاقسوهيلعهللاىلصىنلانأ؟'”رفجنبدمحمقيرط

اهبذخألاوراسبخألاينةلوبقمةدايزلاولوألاىلعًادئازربخلااذهناكو

.بجوأ

ابتعتفتتبجوتجوزاذإفاسفننومىهوجوزاملنكيلاذإةأرملاو

ىدنعرظنألوألالوقلاونونتنماهنألابنكدصهيلعتبجوواهجوزىلع“

نم)لاقلسهيلعلللصهللالوسرنأكاذوجاجتحالابابىفىوقأو

بحجنالواهءاضرىفاهتتؤمجوزلاىلعبجنمةعضرملانإفاضيأو(نونومت

هياعبحجبالو.ابتنؤمهمزاتلماحلاةقلطملاكلذكو.قافتابابتتدصهيلع

لجرلاىلعبجماهتنؤمهذهةعضرملانإ:لاقفجتحمهلجتحانإف«ابتقدص

ىذلانبللاودلولالجألبجايتنةعضرملاو«ابنطبىفىذلاوهدلولجأل

كتاعتلمجهلليقكلذكتيلةجوزلاو.نيريجألاكاموهنبالهعضرت

.ةنؤملابوجوعمهتمزلأامطوةسكانبرأفةنزملابوجون

.دنإراج:(ج)ىف(١)

٠.نم:(ج)(؟)

--١١-_



ةلأسم

هياعهللاىلص"ىلانأرمعنزلادبعةباورىفةبجاورادفلاةقدصو

ىلعريعشنماعاصوأرمتنمًاعاصناضمرنمراعفلاةاكزضْرفسو

هفننعءرملااهجرخمملمىثأوأركذريبكوأريغصرطبعورحلك

.هرمأبموقينمحو

ةياور.ىفو"'”«لومينمعوهسفننعلجرلاايجرخي»ىرخأةباورىفو

امماعاص»انبامصأقيرطنمةياورىو"”«نونومتنم»انيفلاخمضب
6ريقفلااهذخأيوىغلااهمطعبنواكأت

سابعنباانيطخ:لقىرصبلانسحلاىلأنبنسحلانأىورو

ةقدصبجوأسوهيلعهللالصهللالوسر"نأهتبطخىفركذف«ةرصبلاب

سابعنبامانأقفنكيملنسحلانإ:”لئاقلاقنإف.ناضمررهشنمرطقلا

نسحلاوةرصبلالمهأبلطخهن3ْ١ناو-كلذبدارأ:هلليق«ةرصبلاب

رمتلانمعاصلانأانبامألوقضبىو«انبطخ:لاق:كلذلفايلهأنم

*ىنلانعاذهثيدحلااذهباححأضبلقنكلذكو«ثلثولاطرأةسمح

مسالانمةذوخأمرطفلاةقدصو«هباحأضبنعوأسوهيلعهللالص

.(ا)نمةطقاس()٠

ءرجهنإانعكلامهءاور()
.كلامهاور(...ماعطنمًاعاص)ىردخلاديعسىنأةناور(©)

مح!-

(مماجلا«م)



ةساسخعمانرصعلهأءاهفسهيلعرساجتيلعفلااذهلثمنأمطبامو

ثيداحألاهذهلثمو.انركذنمةجردنعمهلاجردطاطحماومرادقأ

اممانيلإرابخألانمهنولقنيامو«اهلثمىفمهلابيذكتانسوقنىفدكؤت

مهقدصبجويعامجإالوةنسالوباتكنمهيلعانل.ةلالدالوهتحٍِنال

.قيفوتلاهبو.ءعألاوهيف

و



ةلأسم

طولاو"'”ءاطولاىعاودنماهسألمساللةلبقلاهركأو طاتحاف؛موصالدسفم+

كرتهلترتخلا-:لئاقلاقنإف«كلذىفسانلافالعخالةلبذلاكرتبمئاصال

هنعةتباةياورلاو«هريغهنعهنيملوسوهياعهللالصىنلاهلعفاملضيرمنلا

ىفةياولاتءاجدقفهلليق؛مناصوهولبقناكهنألسوهيلعهللالص

ملسوهيلعهللالصللالوسرنمبكلمأكيأونثيدحلاسك

نباناكو«كلذلضيرمتلاهلزوجتالهيركلميالنمنأىلعكلذلدف

.خيشلااهبسأبالوبابصللاههركألوقبسابع

.عاجلا:(ب)(١1)
.نم:(ب)(؟)



ةلأسم

نإف«ةرافكلاوءاضقلاهيلعنإًفاراهنناممررهشىفلجر"ىواذإو

ملام«ةدحاولاةرافكلا*ا”كزتريغهيلعسلفلاموأًايناثًاموبرطفأ

ةرافكمويلكلاولمجملل:لئاقلاقنإف«انباححألاقاذكهاهرثكب

؟ًاضرفموبلكموصلمجنمكباحأفوىناثلامويلاريغلوألامويلاو

ىرالأ:مهلًاعدروهدابملًارجزةرافكلالمجهركذلجنانإ:هلليف

ىناجلاىلعماقبلبرركتتالاهنأادحاوسنجنمتممتجااذإدودحلاىلإ
لح داعنإف«دحلاهيلعمقيملامدحاوسنجنملعفلاناكاذإ”دحاو

اذإةرافكلاىفانلقك«ناملحهياعديعأدحلاهيلعأنأدعبلعنلاىلإ

ىتحرفكبالنإف«لاقنإف«ةيناثةرافكهتمزلراطفإلادواعمثاهرثك

نألال:هلليفّةدحأاوةرافكهي03لهىرخأةنسنًمادحاوًامويرطفأ

؟'!ىلوألاةنسلانألرخآلاسنجلاكوهولوألاضرفلاريغضرفةنسلك

.نيسنجلاىفلمفلاكاهسفلهزلاراصف؛ةيناثلاةنسلاريغ

:هلليق.اهنطوىتلاىلوألاةأرملاريغاهئطوىتلاةأرملانإف:لاقنإف
. . > : :

هرايقأىذلالوألامويلالاقنإف.حاورههلككلذاكءطوهلكاذه

اذههلليف6لوألاريغصرفاممممويلكوْهذاعبهراطفأىذلامويلاريغ

.ةفلتحمتابوتعىهىلادودحلاك

.قيفوتلاهللابوةلأسملاهذهيفرظنيواعدردًارجزتناكنإو

:(ج)(١) .وألا:(ح)(«).كاذ

م١-



فاكحعالاىفباب

لابقإلاوءىثلاموزابرعلامالكىففاكستعالاوميحرلانمحرلاهللامسب

العاوتأقرْحَبْلاليءارشإقمةزَوجَو):ىلاعتهللالاق«هيلع
٠اهلعمهساقإنعلىلامتوكرابتريؤلداص"١نوفكم2#

ىلاهليمامتلاهذهام»:لاقهن1مالسلاهيلعميهارٍإنعربخأايفلاقو

هللاو"”اهيلعةماقإلاواهمءايقلامهموزلنمىلاعت_ىنمي"!«نوُدكمَامتأْ
5.داج2١7١,

تالفىرلاكهٍلإىلإرظنو*ىرصاسللمالسلاهيلعىموملاقو٠.رع

نوذِكاع7أَونهورشالوؤىلاعتهلوقكلذكو"04انكعهع
.ىثلاىلعةماقإلاوهفاكتعالانأىلعلديكلذلك.لدِحاَتَمْلاىف

كلذبهللاىلإابرقتمدجسمىفماقأنملك.ةفللاقيرطنمهيلعةبظاوملاو
.ةءيرشلاوةغللاقيرطنمفكتعممسأهللصحونينكعمملاةلمجىفلخد

روحالمرثكألاففاكتعالاىفموصلابوجو0انبامأفلتخاو

ريغبفاكتعالازاجأنمةجحو.موصريغبزوجينوقابلالاقو.موصلابالإ

رلامتهللارمخمملو.اهدحوناكلملاةمزالمببجومسافاكتعالانأل:موص

.٠م؟فارعألا(١)
«نوفكاءالأقلاليئاملاهذهامهموقوهيبأللاقذإ»ةيآلاصن7:ءايبنألا9١

.هيلع:(ب)(32)
.7١:هلع(4)

.١او:ءرقبلا(#)

تلدى__-_



ناكهنأانناظعضوملااذهىفسايقلا"'”كارتوناليغنب,:اهةرافكسللهيلع
أَللاوساينلاىرالنمم

هنعموصي:مهضعبلأقناضمررهشموصهيلعوتامنميفانباهأفلتخاو

اذهو؛نيكسمموبلكهنعممطأهبىصوأاذإ:مهضعبلاقو.هرمأبةئزولا

ةفينحوأوكلامنيفلاخلانمهيلعقفارتوهزاوجىلقىلإقيشألوقلا

.ىفاشلاو

دمعتاذإو«ءاعطإلابلوقيالوةثرولاىلعموصلا.بجويف:دوادامأو

لاقكلذك«ءاضتلاعمةرافكلاهيلعنألكاللناضمرربشىفماسلا

عضرلملاولماحلاىلعاهبجوأوهنعةرافكلاطقسأفىفاشلاامأوةفينحوبأ
لعو«هرمأباتراعفأامهمدلوىلعانفاخاذإ نيكسمماعطإايهنمةدحاولكى

ايشارطفأاذإرفاسللاوضبرملاىلعبجويملو«امهراطفإلةرافكمويلكل
نودضعبىلعةرافكلابجوأفيكفعيجلاصخردقوةرافكلانم

راطفإلابىماعلاناكاذإوراطفإلاىفصخردقميلانأىدنعو.ضمب

هيلعةرافكالنأبىلوأهيفهلصخروراطفإلابرمأنم..»هيلعةرافكال

ْ.قيفوتلاهللابو

.ىرقو:(>)ىف()

يس



اهتللدقو ةقفنالو«ىنكسسيمتابةمطافللمحيملهنأ»سوهيلعهلا

ىضقتنأاهلزاجاهنفلطمىلعىنكساهلنكيملاذإو"8الثاهجوز

.هيفابسفنسبحنوتءاشثيحاهمادع

سدلنيتنثاوأةدحاوةقلطملاو«موثاكأتبىفتدتعااهنأرياىفو

نيننأالإنجرخمالو)لامتهللالوقلاهجوزتيبنمجرختنأ"اه

ىلإجورخلااملبجينأتركنأام:”لئاقلاقنإف"4ِةَنُِمةشحفب

ليث١هيفنكسلابترمأىذلااهلزنمىلإتءجرتغرماذإف:العوهضرف

؛لدبهنمكلذو.هيفتبلضرفىلإهيفىهًاضرفعدتنأبحي4

:دحاوةقلطملا.نيبتقرفلو:لاقنإف.لدبهيفىهىذلااهضرفنمسيلو

امجوزنذإبقالطلالبقتاخد“”«ةدحاوةقلطملانإ:هللبق؟المةقلطملاو»

نعتوبسماليةقلطملاوةححبالإجوراالسيلقلتددتنأالناكنإو

؛هيلإمجرتنأهيفنكيتملذإلارقلارمأبهعمةماقإلااهلسيلفهدنعةماقإلا
.انباحألوقوهو.ةقفنالوىنكسامالةنلاطملسبلىتدملاكلاملاقو

١٠4٠سا4جدنسملاىعدلاقيرطنمسيقتنبةءاءاقنعدحأءاور(1)
٠(ب)نمةمقاس(ال)()
١٠١٠.٠:ءانلا(+)

٠(ع)نمنيسوقلانيام(()

ممح



ةلأسم

ىلعمبقتلللاقيو.ءىشلاىلعةماقإلاوهبرعلامالكىففاكتتمالا

فاكعءالاروجالوالعاقنونمي؛ايمرشلعفكع:رخابرع

ا7ٍّْ"ب71مم1

نونكاع"متناونُهورشبتالوىلاعتهللالوقلهللادجامىفالإىعرشلا
1أهللاوعاجلانعةبانكعضوملااذهىفةرشابملاو"4ٍدِحاَتَجْلاىف

نم!'هخىلعلديىذلاوهريغوعاجلاهنأانيفلامشعبركذدقو
ةشلاعىلإهسأرىلدبناك(سوهماعهللاىلص"ىنلانأئورامانفلاغ

سوهيلعهللالص"ىنللناككلذ:لاقنإف."'!(فكموهوهلجرتل

نيبيامالإانمزاتحسوهيلعهللالصىبلالدقأ:هلليق.هبًاصوصخ

.هبصوصخ4وألسوهياعهلالص
ا

:مرثكألاق؟موصريغبزئاجوهله.فاكشعالاىفانبامضأفلتخاو

لمتاذهموْموصرغبفاعتعالازاوجبجوةمللاو٠موص!لإرو#ال

.موريعب”فاكتءالإزوجنم

:مناصوهولإفكقعااملسوهيلعهللاىلصكىنلانأةياورلاىفو

هزاوجىلعقشنتملافاكتعالاو٠ناطفمررهشفالإفكتب0ناكنإو

.اؤ:ةرقلا(١)

.١٠(ص1دنملاةثئاعنعدمحأهاور(7)

_م



دقيالهنمدادبالاملفكتعمجورخ-)كوْموصيناكاذإوهو

لبقاذإهنأاومجأوهفاكتعادفبهيفريخموهجورخلكو»هفاكتعا

لبامكلذىلعمهعامجإىفو«"6هفاكتعادسفيملفكتمموهو«هتأرما
نهورِشبلاَلَو):ىلاعتهللالاق؛جرفلابالإنوكتالةرشابملا"نأىلع
نمهريغوجرثلاىفةرشابملاتاكولن00ِدحاَسَمْلافنونكع0ٍ

فاكتعالا»دسفتالفكتمملانمةلبنلانأىلعاوممجيملندبلارئاس

ةغللاىففاكحتعالاو"*«هفاكتتعالاحىفلبقيالنأفكتعمللبحتتسملاو

تكعو«اذكواذكناكمبنالففكعلاتيهنمو.ءىثلاىلعةماقإلاوه

كهلىلإرظناَول:ىلامتوكرابتهلوقوهعمماقأاذإ"”نالفىلعنالف
:اعأىلامتوهناحبسهللاوىثملااذهىلع"لنكاعِهْيَآَعَتلَظىزلا

.(ب)نمةطقاس(ه1()

.(أ)نمةطقاس:(ج)؛(ب)نم(؟)
.7١٠١:ةرقتلا(«2)

.(1)نمةطقاس:(>)«(ب)نم(©)

.اذك:(ج)((ب)(ه)

.7١:هل(1)

-!١]-



"محلاناك ٍل

كسانملاباب

ٌجِحسانلاىلعمَ):ىلاعتوكرابتهللالاقميحرلانمحرلاهلل-

."”(ًاليبسميلعاتنانمتيب

ةعاطتساامهللالوسرايهلليقهنأملسوهيلعهللاىلصٌءىنلانعىورو
هللالوسرابلاقهباححأنمالجرنأو""*«ةلحاروداز»:لاقف؟جحلا

تبجولاهتلقول»:لاقوكلذدنعبضغف؟جحلاضرفبجيماعلكذفأ

نعمتيناذإنكلومنرنكلاهباوموقتملولواهباوموقتملتيجوولو

06متهامتساأمهنماونأف:ىشبكترمأاذإواوهنافهىش

ريثكىف*اهماكحأ""”قرتفتلامحأهيفةعمتجمدئاوفربخلااذهىفو

؟..ثلالامعأنم

كسانملاىفمبارلاهزجلا:(ب)؛حاكدنلاوكسانملاوميارلاءزجلاهنأتدحو:(()(١]
.حاكنلاو

ًانمآ.ناكهلخدنموميهاربماقمتانيبتايآهيف»نارمعلآةروسنم1١ةبآلا(«)
.«اليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهلو

.رمنبانعىذمرنلاهاور(©)
.هررهأنعىلانلاهاور/2(

.قرفتت:(ج)(ه)
.املامحأ:()(١)



جحنم:لاقهنأسابءناقبرطنملسوهيلعهللالصهنعىوردقو

؟*كلذناكهجحنمغرفينأىلإهلزنمنمىشملاىلعردقنف"”«مرحلا

ىضيىتحةكمنمىثموهلزممنمبكرنمو9لضفأناكوهًلازئاج

.هلًازئاجبكلذناكهحح

ىاخمبنلىغبليالو؛هلًازئاجناكهرخآىلإهححلو1نمبكرنمو

.فلكشيوىشمينأزجنلا

-.٠02١

سوهيلعهللالص”ىنلاىلإءاجالجرنأسابعنانع؟**ىوردقو

بحبالهللانإ)لاقفًةيشامجحننأترذنىتخأنإهللالوسرايلاقف

لسوهيلعهللاىلعُهىنلامتماذإف""!(ةبكارجحنواهنيمينعرفكتاهءاقش

لنمناكهبىتحايىذلاملألالحأنمهيلعقافشاللهبرذننمىشملانم

فيمضتلردقوراتخانملىثملاانرتخاامنإو.هعدينأىرحأهبرذني

.ىثملاىلعًارداقناكاذإ«هلباو

جحأوبكررديماوجحلاىلإىلتحينأرذننمةرافك"انبامالاكو

نرداذًافيفعالجربحصتسينأجملاىلإجرخنملبحتسملاو.بكارهعم

.ةحصلاّقحلظافحو

٠هيوارلعفقأم١6

.4تب)نمةصقان(كلذ)()

.«!لضفأهلناكو»(ب)ىف(©)
.١(ٌُ(ب)صةلمقاس١0

.دقف:().(ب)(ه)

.(ج)؛«(ب)نمةطئاس(6)



7ِِ0.0ر11

ةدحولاىفام"سانلالعبول):لاملسوهيلعهللالصىنلانأىوردقو

رمخلااذهقش09هذدحودحأرفاسملاقوأدهدوليلبرحأراسم

نيمألاباحصتساىلعةلالدهيفو+بحاشلاىلعثحادقهنأىلعةلالد

.ةصاخسفنلاىلعنيمألاىلإافجاتحتليللاةبحصأل

ّجحسوهيلعهنالصىنلانأكلامنسسنأىفرطنمهنعبورلاقو

لةيمسالواهمءايراةححمهللا(:لاقممهاردةعبأهتممقلحرىلع

+هذحوهنهندصلخمنأوْهدهجعصارتينأجحلادارأنملع*بجاولاف

(ةدابعرسهن؛ةعمسلاوءايرلابنتجمو+هدنعامىلإهمهفرصبنأو

هيفعنلاراهظإنمراثكتسالاورخافتلاوجحلارفسىفتاّورملاراهظإنأو

.قيفوتلاهللوباوثلاطابحإىلإنايّدؤبنيذالاباجمإلاوءاليفلتاىغاودنم

نعىورالو«هللضفأناكباوثلاءاجرةقفتلانمجاحلارثكأنإو

هللاليبسىف"*قفنملكجملاىفقفمملا»لاقهنأسوهيلعهللالصىلا

.'*«ةئامبسبممردلا

نوكيل'*لامداخوأاقيفرهمملمحينأ"جملادارأنملبحأالو

ىلعهلمحيفةعدببحاصنوكبوأ(ةنوشخوظلغهعبطىفوهتمحار:همالكىف

.هلعفلثمىلعهمواقبوهثفاكينأجاتحااروعمطلارييغتوقلخلاءوس

'(ج)؛(ب)نمةطقاس(١)

.نأنعةجامنباهاور()
.أنمةطقاس«قفلاكجحلاىف»(؟)

.ةدبربنعادمحأهاور()
.ًانداخالو:ةخن:(ج)(ه)
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ىفالإهلاوحألكىفهللاركذوءاعدلانمراثكتسالاجاحللبحتتسلاو

٠اهفمالكلانممتمرلاح

لاقف"لجرهءاجسوهيلعهللالصهللالوسرنأ:ةريرهوبأىورام
لكدنعريبكسلاوناىوهتبكيدوأَلامَفًارفسلبرأىلإبهنا"لورب

ىغبنيو"”«ارفسلاهيلعنّهوضرألاهلوزُأمهنلالاقىلوالفقرش
49وجرألهريغوأمحرنمهلمأوهنأوخ1عدوينأجحلادارأنمل

ربخلانمانركذامل"*”قرشلكدنعهللاركذعديالنأوميساعدبمفنلا

هياعهللالص"*”ىنللهعيدوتنملجّرلالمفاكنمؤملامفنينمؤملاءاعدنأل

هيلعبجاولافهلملسوهيلعهللالصىنلاءاعدوهرفسىلإهجورخدنعسو

ركذلراثكإلانعضارعإلاوهللاركذبلفغتشينأهريغوهجح"لاحىف

ْنَعىلإىدؤيانركذاملافتدالانإفاهنحنمبولقلاتبأزتشااموايندلا

٠لجأفرشولجاع

ىلاعتهللالاقاكهللاركذينأرحموأربىفةّئطمبكراذإهلبحأو
.راوِاماا0.عيبوبب:

ٍكلثلانمكلَلَمَجَوًاماكجاّوزألاقلخىزَلاَو»هباتكىف
_ً.!مه77١2ٍََ7َ*رد72و2.َع0َم
ةمعناورس28مروهظلعاووتسنلنوبكرمص:الو

اذهانلكسىذلانمْبساوأوُقتوِهْيَلَع"تْيَرَتْسَأاَذإمر

.ضرألاهلممضاووأىأ:وزأ(١)
.ةررهىلانعدحأهاور/١

.(ج)«(ب)ىفدروأمل(نم)()
.فرعشملكىف:3+(ب)(4)

.ىنلا(ي)؛(ب)(ه)
.لاحيف:(ب)()

-عيا



1كن١,م7ماء2١و
ةارزاىفكذكو"4نوُبْلتْدماانبدىلإ|نينرتُم0امو

ًارفسدارأوهتلحاربكراذإناكلسهيلعهللالصىنلانأرمعنبانع

.ىلإانإو.نينرقمهلانكامواذهالرخسىذلاناحبس»لوقيوالثريكي

لمملاوىوتتلاو"بلااذهىرقسىفكلأسأىلإمهللا»"6نودقنملانبر

تن1مهللأ.ضرألاانلوطاورعسلاانيلعنوهمهللا.ىنرو©"ىامل

يفانفلخاوانرفسىفانبحصامهللا.لهألاىفةفيلملاورفسلاىفبحاّصلا

وعدينأوهنادآىفجسوهيلعهللالصهللالوسربءادتقالاىفبنيف*”«انلهأ

نإفءاعدلانمكلذدعببحأامولسوهيلعهللاىلصيبنهباعدامنانإلا

.لمعلاخيهنإلاقيومالسإلادامعءاعدلا

تاوعدثالث»:"لاقسوهيلعهللالصٌىنلانأ”ىور"دقو
ةوعدوةداونمقاملاىلعدلاولاةوعدوهلظنمىلعمواظملاةوعدتاباحتسم

تقوفجاحللو"60هنطووهلهأىلإمجريى>حجاحلالاقوأرفاملا

ةيحلاوحمماوهلارئاسكلذكو«هنىلعفاحمسلكلتقينأهمارحإ

رذحماممهانممىفناكاموبارغلاهلاحرنعىمريوانباحسألاقدقواهريغو

.هنع"”لحرلاداسف

.١٠١ع١:فرخرزلا(١)

:.اهركذمدقت(؟)
.(ج).(ب)نمةطقاس(هبحن)(©)

.ىجرسنبهللادبعنعدمحأءاور(4)
.حس:(ج)ء(ب)ىف(ه)
.(ج):(ب)نمةطقاس(دقو)(3)
.هلل:لق:(0)(7)

.ةريرهىلأنعدمحأهاور(ه)
.لجرلا:ب()
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سم)لاقسوهيلعهللاىلصيتلانأرمعنباقبرطنمةباورلاىفو
ةأدحلاوبرقعلاوةرافلا:مارحوهونهلتقنملعحانجالباودلانم

اذإنهلتقمرحملل:انباحسأ*'”شمبلاقو*"ل(روقعلابلكللاوبارغلاو

فوغخلاركذربخلاىفسيلو.هلامىلعوأنينمهسفنىلعررضلالجرلافاخ

ٍ:32لاو

خسهيلعهللالصنالوسرمجتحادقو.ءاشنإمحتحمنأمر>مللو

:انباحصألاقومناصوهو؟'ةمجتحاو"مرحوهوسابعنباهنعىورايف

اولاقو«مشمطقركذةباورلاىفسلو.ًارعشمطقيالومجتحنأمرحمملل

فوخركذةياورلاىفسيلو.فعضلاهفنىلعفخيملاذإمجتحمنأمتاسق

:2هَللاوفضلا

هيالص"ىنلانأانيفلاحمنمثيدحلاباحأهأورىذلاربخلا4

:لسوهيلعهللالصلاقفمجتحيماجحىدبنيبلجري"مصملسوهيلع
دسأفلاوحيحأنيامأليواتوحيحاندنعربخلافمجتحلاو؟**ماجحلارطفأ

ةماجحلانعًامنممهليوأتىفنألربخلارهاظلامتسانممهوفلاخمهيلإبهذام

هلالص"ىنلانألوألارخلاندنعمهلقنعممجتحنأمجاهالو؛مصل

لجربىففمملسوهيلعهللالص"ىنلانأكلذواصوهومجتحالسوهيلع

هللالصىنلالاتف.نيململانمالجرناباتفياهوهمجحبماجحىدينيب

.هيأنعملاسنعورمحنإنعدحأهاور(١)
.ضبلاقدقو:(ج)ىو.(ب)نمةصقان(ضعب)(؟)
ىق(©) ©.مجتحا:(2)
.مجاملا:()ى(4)



ةحصنمانبامسألاقامدبؤيربخلااذهومجتحلاومجالارطفأ:1وهيلع

هباوجتحاوهوورىذلاربخلاراصفمناصلارطفتلسملاةبيغنأانلقىذلاربخلا

.قيفوتلاهللابومهلالمهيلعةجح

همارحإلاحىفءاشامبجلاعتينأمرحمللنأىلعةلالدربخلااذهىفو

.كلذىرجمىرجاموهاذأدتشااذإنسلامطقوتاحارجلاهطبروةيودألاب

مدلاجورحفامأو©١نرثألاهبءاجمارجهيلعناكهنمرعسلامطقاذإو

مرحلالعو:ليحرلانببوبحنبرولافهرمأبوأمرحلالمثبهذحو

مدلاجورخنمبجوأانباحصأ74نمدحأنمءءأومدملاجور>فمد

٠.هريغ<أزج

مامطمئدوأنيتاكأنيكسممامطإدمعلاو!طخلاىفةرمثلاعرىو

ماعطإنيترمشلاىفوةطنحعاصفصنءاهقفلاهردقدقو.نيتلكأهينكي

لاقكلذك.انباحصألوقىفمدًادعاصفتارمشثالثىفونينيكسم

.سأرلارعشعبرردقنوكيىحءاضقبحوبصةقينحوبأامأو6ىفاثلا

مقيسأرلاعبرنأاكمجمساهيلعمتيثالثلا"نأل«رظنأانباحصألوقو

لؤي"لمىذلاتيلارعشلانمجرخيايفسيلو)رعشلانمعمجمساهيلع

.انباحصألوقىفل(ءازجهجورخمرحلا

.ىرالأ:(ب)ىف(١)

.ليحرلانببوبع:(ع)«(ب)ىف(؟)
.ال:(ب)()
.ي)نم/2(
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نيلعهىلووهنمءاسنلانمجوتالوجوزمينأمرحمللسياو

نعىوراملهمارخإلبقهكلمىفمدقتشارفهمارحإلاحىفأطيالو

حكنيالومرحلاحكنيال)لاقلسوهيلعهللاىلع"ىلانأنانعنبنامثع

سوهيلعهنالصكىنلانأنابعناةياورامأو0بطخمالوملكتيالو

حيحصلاوهلبوأتىفسانلاعزانتورظنهربخىنفمرحموهوةنوميمجوز"

٠نامعةياور

بكنعىورامبىدتفيوءاشنإهسفننعىذألاطيمعنأمرحمللو

مرحمانأوىلةمرببدقوأانأوىلرمسوهيلعهللالصىنلانإلاقةرجمنبا

:تلقف:لاق.كنسأرمأىفوهكيذوبأىللاقفىسأرنمرثتنيلمقلاىأرف

ةنالثملأوأمايأةئالثرصىللاقوىسأرىتافلماجحباعدفهللالوسرايمن
ٌنآرقلاىفىلاعتهللااهركذىتلاةيآلانأةباورلاقو.ةاشحبذأوأنيكاسم
ً؛جرسرسال٠اس.
ضيركنيناكنف)ىهوةرجعنببمكببسبتازنةرقبلاةروسىف
لاق"(كتوأةَقَدَصوأماَيِصنمةيدفقِهَِأَرنمىذأمبأ
.ةاشكنلالقأو:انباحصأ

.نافعنبنابعنعملصهاور(١)
.٠١١٠٠ةرقلا(«)
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ةلأسم

وهوتببلاةرايزوةفروعب"فوقولاو"مارحإلاهالجحلْاْق”ضرفلا

؛عاجلاوهوثفريالنأهيلع:مرحلاضئارفنمو."لبةفاوطلا

.ةءاطريغىفءارملاوهولداجمالوىتماعملاعيمجوهوقسفبالو

لهتساوٌهىتعلالهألاقي“هنموهبتوصلامفروهوجحلابلالهإلاو

برعلا"نألهيفهسفنناننإلالخدياموهءارحإلاو+حاصويحجرخاذإ

ءايشأوبيطلانمءايشأو”بيطلاوءاسنلاهسفنىلعمرحبلجّرلاناك

ءاعشلاقفلخدىذللاقيهيفلخداذإمرحأليقكلذكوسابللانم

رهشأوأبجرىفلخداذإمرحألاقيومبرألاقيميبرلاىفلخداذإوىنشأ

قيرطنمفرعياذكهنابمشىفلخدوهنمجرخاذإلحأومرحأمرحلا

مرحلاواذه«مهيتكىفءاهقفلاهيورتوةماعلاهفرعتىذلاىلاامبإو.ةغللا
.١ّء١..-

؟"ذاهريغوأمارحلارهشأ"وأجحلاربشأىفمارحإلاهنىلعدقعنم

ٍ:ءعألاو

سانلاّنألةرمدعبةرمهيلإتذعاذإتالفتججحنمذوخأمجحلاو

موزاوهوةجحلانمذوخأمجحلا"نإليو.ةرمةتسلكىفتيبلانونأي

.(ج)ء(ب)نمةطقاس(ه)(1)
.مرلارهشأو:(ج):(ب)ىف(«)

.اهريغو:(ج).:(ب)ىف(؟)
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:كيبلىنمموهمزااذإناكللاب”نإلفةبلأنمذوخأمةيبلتلاو«قيرطلا

ةماقإهنألهونكامنإوكيأرنمجراغريغكرمأدنعوكتعاطىلعثمنأ

دعبةمحرانابهىأ:انبركينانحاولاقاكةعاطدعبةعاطوةماقإدمب

ةمالعوهىدملارامشإو.دعبنورقمدعسىأكيدعسااولاقاكو«ةمحر

لجورعهللكلذنأفرعيلةمالعاهنأًارامشإةبآلاىفابنمطمسيامنإو

نألرحجلانمذوخأمرححلامالتساو©"رمغأدمفةمالمبهتملعءىشلك

بسننممهانظحاممبرعلاةغلقيرطنم"فرتاماذهمالسىهةراجحلا

.كلذلعهيلإ

.هترعتسا:(ب)(١)

٠فرع:(>)؛(ب)(؟)
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ةلأسم

هىلاعتهللالاقءازجلاهيامفمار>وألالحوهومرحلاىفًاديصلتقنمو

00(منودَْسلااَثتال١

نإو«مرحلأىفلتقنمىلعبحيءازجلاومرح”ىمسمرحلالخدنمو

؛؛هيلعءىشالفلالحوهومرحلاريغىفهلتقنإو(؛ةنألارهاظبالالحناك

ةيآلاب"بطاحألٍهازجلاهيلعناكمرحلاريغيف"مارحوهوهلتقناكنإو

ىلسوهياعللالص"ىنلاةئيدمب"لالحوهوهلتقنإو”مارحوهوهلقدقو

باطخلارهاظىفاوطعأ"اعبجوبرظّنلاوانباحصألوقىفهيلعءىشإلف

مّرحمالسلاهيلعمهاربنإ)لسويلعهللاىلصيلالوقلءازجلاهيلعنأ

دابفثدحأنفروثىلإريعنيبامىهوةنيدملاتمرحانأوةكم

.90نيمجحأسانلاوةكئالملاونينعاللاةنملوهللاةنملهيلعامدحمىوأوأ

.مرحمتأوديصلااولتقنالاونمآنيذلااهيأايل:١#ةدئالا(١)

.اعةخن؛امىلع:(ج)(؟)

ًافرتمهمايقلامويهنمهللالبقيال»:هرخآىةدايزإهلثمسنأنعلمىور(؟)

اثدحاهيفثدحأنمف:هيفثيدحنمًاءزجىنأنعىراخبلاىورو.ءاالدعالو
رثاعنيباممارحةنيدملا»ىلعنعدو'دوأىورو.«نيمجأسانلاوكسالملاوهللاةنملهبل

.لد..روىلإ
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لبقنمومارحأَدْيَصلاًاراتقتال)هركذلجهللالاقدقو
.-ياارجاليءاعارنسرمخنحكيمءاحلسي لدعودٍُبمن_منلانملتقف9لثمالازدي|دمعتمكه

١١لٍِميا

؛اهمرحلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنالمرحةنيدملاو4"مكنم

ناكاذإو«دحنأدحنبناكاذإو«مهسأةمابسناكاذإلجزاللامي

نونمتسيإال'!ةغالالهأومرحألاقيمرجلابنكاذإو٠قرعألاه©رعلاب»

ًامرحممرحلانكسينمؤًامرحمةخسنمرحمةرمعلاوجحلابمرحلااومسينأ
امرىتسي"”ءانكسباذهو"!(مرح7أَودْيَصلاواتتال):لاقدقف

نكسوأ«امرحمىسيلهجحلارهشأىفقارعلانكسنإ”لئاقلاقنإف

مرحلاروهشهلليت؟اضيأمسالااذهىتحتسيلهمرحلاريبمرحلاربشأىف

.اوهركوأاوبحأاوناكنأىتلحلاىلعلخدت

مرحلارهشأهيلعلخدتىذلاوكلذلراتخممرحلاومرحلل"نكاسلاو
:النأ|جاديف((نزلاهال

ءىثالهنأاوممجأدقف«ًاديصلتق""نإامرحمةغللابىسي قارعلابوهو.
٠ِء.و-1-٠

مراىفاطخديصلامرحلالتقنإانباحصألاقو.مرح0ناكاذإهيلع

نوددمعلالتاقىلعبجويباتكلارهاظو«ءازجلاهيلعنأهريغىفو
.ماهذنصبحسادس/سحراحتسسؤ(7)(:
ملسمتللنحنو7"(دازجماًدممتمنم"هلتقنَمَو»"'”هلوقبءىطخلا
.قيفوتلالابو«انلقامفو«اذهىفةّحلاهجو

.+؟٠ةدئاملا(١)

.(ب)ن.ةلعقاس(7)

ٍٍ.١“حم:ةدئاملا(©)

.ءئانكب.(ج)ء(ب)ىف(4)
ا-0.قارعلاىف:(ج):(ب)(ه)
.(-)؛(ب):نإف()
ْ:هكليقل:ةخن(7)

١ام:ةدئالل(م)

-ياب



ةلاسم

ريلعاطتساِِنمتياجٍحساّنلآصََ):ىلامتهللالاق

هسفنبهيلعردقنمىلعجحلاموزانأبجوبباطخلارهاظف"لاليس
وفاا.-
هبجحبنمهبنيعتسيلامىلعردقاذإ*"انيمزناكنمىلعبجبالو

هيلعناكنمالإهتقوىفمزاباللمفلابرمألانإ:انيفلاخمضعبلاقاكدنع

ربخلابهسفننعجرخينأزاجنمزىتحهلهموزادعبرحنإف«ًارداق

ىنأ"نإ:هللالوسرايتلاقاملةيمعثطلابسوهيلعهللالصبنلانع”ىورل

ةلحارلا"*ىلعكسمتسينأردقيالو”جحلاةضيرفهتكردأدق”ريبك"خيش

.ممنلاقّهنعجحأف

هنعهتيضقفنيدكيبأىلعناكولترأرألاقهنأىرخأهناورفو

لئاقلاقنإف.ىلوأهللا”نيدف:لاق.مننتلاق؟هنعةيضاق"”"تنكأ

هيبلريبكخيشوهوهنبطوخٌجحلانوكينأتركنأام:انفلاحمنمم

ىسب"ناسنإلانأل؛هبهنعُجحبنمىلإهمفدينألالاباعيطتسمناك

.هريغبًاعيطتسم

.١حال:نارمعل1(١)

.ةهامبةباصإلا:ةنامزلا«ًافيعضىأ:ًانيمز(«)

.(ج)نمةطقاس:(هب)(©)
.نع:(>)+(ب)(4)

.تنك:(ب)(ه)

_-ع2



ىلامرمعأوىرادىثيأنأعيطتسأانأ:لوقينانإلانأىرتالأ

هللانأكالذوكلووأتىفكنمطلغاذههلليف؟هسفنبالهريغبكلذامنإو

سادلاعَشٍٍَهلوعباليتسلاعاطتسانملعجملابجوأهركذلج

بنتىلاىهةثاطملاةعاطتسالاو"ل4اليسمثلعاطتسانمتلاعج

.هريغىلإايسلدميالو""”نانإلل

.زاجمومسوتلاىلعًاعيطتسمىسسيهريغبببسلامتساىلعردقينمو
ةلغئالاهذهىتاحأاذإ"ناسنإلاٌةنألهسفنبعيطتسينأكلذىفةقيقحلاذإ1

مالكلانمةتيقحلا"”مضومىفزاجلالاعتساامنإو؛هيلإالإبسنت|

لبةنيرقءدنعنوكتوهزاوجىلعةبطاخلالدتامناهيلعليلدلاناكاذإ

نأعياتسأانأ:لوقي+هانوأًطايخانمسولانأىرتالأبطاخلااهب

رسمالكلاف«هلاموأهريغب”مياعتسمهنأىرادىبأنأوىميقطيخأ

.باوصللقفولاومعهنوليلدبوأٍةنيرب

هيف.7:نارمعلآةروس(1) هلوانءآناكهلئدنموميهاربإماقمتانيبتايآ

.(اليبسهيلإءاطتسانمتيبلاجرحسانلاىلع

.نانإلاىلإ:(ج)(),

.ىنمم:(أ)(«©)

ْ0©©._



ةلأسم

نافاوطهيلع:مهضمبلاقف«ةرمعلاوجحلابنراقلاىفانباحأفلتخا

©!”هيرعانباصأضمبلاقو«هباحأوةفينحوأكلذىلعمهتفاوونايعسو

اذهلعمهتفاوىفاشلانظأو"دحاو”ىعسودحاوىاوطهترمعوهتحمل

ىورام؛اهلىزجمدحاولاىعسلاودحاولافاوطلابلاقنمجو.لوقلا

كينكيكعيسوتوبلابكفاوط»ةشئاعللاقهنأسوهيلعهللالصئىنلانع

6ةشئاعنأبجتحانييمسونيفاوطبجوأنمو0.٠(:كترمعوكحجحنع

©!وفنجحبان1محراو+ةرمحوجحكناوسمجرهنالوسراي:تااق

نأ”ةلالداذهىنف:اولاقف«متنماهبرمتميلاهاخأنمحرلادبعرمأف

إبلمعلالمأدنعاميحصتلوناريخدرو40وةنراقنكت1ةئلاع

..-م

بجاولافخوسأللامامهممحسانلاالو0ناراتملانمامهممدقتملالمي

ةلالدامهمدحاوضراعيوأامهضراميملوكلذنكمأاذإاهلامتساىدنع

ّحصنإف*ىثاموْنمحرطيالو«امرنمدحاولامتساوأاملامتسانممنع

.()+(ب)نمةطقاس(هيرجي)(١)

٠.]كترمعلوكحلكفاوطكمَةعئاعنعدمحأهاور١ٍ

.درفمةخن:©"١

.اذإو:409)

.(ب)نمةطقاس(ملو)(ه)

.(ج)0(ب)نمةلمقاس(١)

ب1[



اهلاملمتناكاذهنأٍجحلانمتلحامدعبناكلوقلااذهنأىورام

:علاوكحل

كي.جباذكواذككلمفلمفلاىفنوكيالنمللوقيدق"'”نانإلاو

ىوراملريخألالوتلااذههراتخمىذلاو.باوصللقنوملاهللاواذكنم

كتجملىمسوفاوطكيزحي»ةشئامل:لاقهنأسوهيلعللالصٌىنلانع

ريخلااذهىفوامهسرقاذإةدحاواملةينلانأكلذىلعلديو7«كترمعو

اذإو.كحامهمددحاولكلبجوتقرتفااذإءايشألانأىلعلديام

مطقولالجرنأىرتالأ«هليلدماقامالإًادحاوامهكحناكتدمنجا
02٠سمعاهبع

؛صاصقنكيلاذإاهتيدكلذنمةحراجلكلناكهّنيعاقفولجرلب

محلطبوصاصتنلاوأسفنلاندىلإمحلامجركلذنمتاماذإف

هلثمرخآًاحرجهحرجم«!!هحضوأوًاحرجهحرجول"!دالذكو1لوألا

ةحضومكحناكاطلخاىتحأربيملنإفةحضومكحردحاولكلناك

.قانااذهو؛ةدحاو

"دحاو"ىعسودحاو"فاوطالإهمزايملةرمعلاىلعجحلالخدأاذإو

اوقفتاامكلذىلعلديو«دارفنلاىلعاممدحاو"لككحهمزلامهْترفاذإو
.لعأهللاودحاوىتلحوةرمعلاوجحلانعلالحإهيزجمنراقلانأهيلع

ىلع"سانلاقفتاو ىلعلخديٌجحلانأ ىلعةرمعلالوخدىفاوفلتخاو.ةردعلا

.هيضربوهبحبالقيفوتلاهلأسنهللاولمعريخألالوقلااذهىلعسيلو«جلا

-نانللوب(ب)(١)
.قبالا.ثيدحلاىفهييقباسلاظفالابدحأءاور()

.كاذك:(ج):(ب)(؟)
٠.مظعلاحوىدبيحةحرحخىأ:هحضوأف4:د

_ال



ىحضألاريبكتْقةلأسم

نمةفرعموب.نهوأتاولص"'لنامثىحضألاريبكت:ةفينحونألق

:ىلامتوكرابتهلوقبلدتساورحنلامو,نممهلاةالصىلإرجتلاالص

ةيبنم+ْهَقزَرامىلعٍتتوأتُممأنأىفرشآآاوُيركذو
تادودمللريغنهنأورشعلانمتامولعلاملألانأمعرف7(ماأْلآ

امهنمردحأولكىضتقيهدنعنيعسألاًنألىبرشنلاءايأهدنعتادودملاو

مانألانم"نهذإرشملالوأىفريبكتلالمجنفهللاقي.رخآلاريغىنمم

.رشعلالوأىفبجمالركذلانأ*سانلامجأدقلاقنإف؟كدنعتاموامملا

.حنذلامضوموهوبولاعمعضومهلركذلانأةلالدمهعاججإىنفهلليق

تمامايأىفهلأأوركذو»هركذلجهلوقىلإىرتالأ

ىلعبولطلاركذاو«ماسألاةنممهرام مقيالو.ماعنألاةميبب
اذهلاقنإف؟ةفرعموبالذتبجوأفرحنلامويلااءاجذلاىفركذلا

رهظلاةالصنمثالذبجوأسابعنبافهلليق.بلاطنأنبىلعلوق

موي ؟ثاوقةححىلعلديىذلاافةباحملانيبفالطامقواذإفرحتلا

.قيرشتلامايأرخآلاريبكتلاماعقيالوهوىناثلاقيراطلاىفاياعتنلاغ.دقو

.رات:(ج)(١)

م:محلا(١)

يسال١



كيلعقبو.هلوؤبتقاعتنملوقنمتجردقفرحنلاموههاعقتتاأو

ض.قيفوتلاهللبوليلدلاةماقإ

.ةجحلاىذنمرشعلاىهموقلانفتامولمملامابألاىفسانلافاتخاو

ءايأنهتادودملامايألانأىلعاوقفتاو)قبرشتلامايأ*'”نهنورخنآلاقو

لاقوتامولعملامايألانمموقلاقفرحنلا"”مايأىفاوفطتخاو*"!(قبرشنلا

ءدعنراصمألالهأىلعةبجاوبتييلاندنعاياحضلاو.تادودعملانمنورخآ

ليلدىلإجاتحمراسمألالهأىلعاملبجولافالذباجيإىلعليلدلا

لضفلانماهيفماقاملاهبهللاىلإبرقتلاو*لاهنايتأنيدلسللبحتسيو

ابيلعرقبلامساعوفولشحولاردببىحضينأزوجي.باوثلاليزجو

.ليلدىلإجاتحمكلذزاوجنمانلمناملاو

اناحضلاىفةروكذملافانصألانمسيلهنألىبافلابىحضينأزوجبالو

ىهوءاقرحلاالونينذألاةقوقشملاىجوزعاانمءافرشلابىحضينأزوجمالو

ءىثاهنذأنممطقيىلاىهوةلباقملاالوريدتسمريبكببثاهلذأىفىتلا

.اهنذأءارونمكلذلثماهبلعفيىلاىهوةربادملاالواقلعمكرتيمث

ٍلسوهيلعهللالصتلانأىوراماذهنذألاةعوامقملاىهوءاعدجلاالو

كلذريغوءاروعلاوءاجرعلانممهبتكىفانباحأهركذامريغهنعىبسن

زجرئاجوةمذلالهأةيحضألاِِخنممعينأزئاجو.هنعىبنلادروم

.لءأهللاواهباهإبعافتنالاواهلنمرخديواهنبلبرشواهرعشواهفوص

.ىيه:(ب)(١)

.(ب)نمةطقاس()

.مو:(ب)(؟©)
.اهتئابثإ:(ج)(4)
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ةلأسم

نكيلمالسإلاةجحىضقناكدقولفنةجحب”لجر؟'!مرحأولو

كلذزعفهلسيلو؛مارحإلالبقهعنماهلناكوكلذنمهامنمينأهيوبأل

جورخلانعهاعنمبنأاملناكفهريغهبماقاذإداهجلاكلذكو؛امهنذإبالإ

داهجلاليبسسيلوًامهرسأبهنمجرخينأهيلعناكهيفلخدولوسانلامم
نإو«هيلعضرفلاكراصفهمامإهمزاهيفلخداذإجحلانألجحلاليبس

هعنماملسيواملدببىنأينأهيلعناكاهدسنأفلفنةجحىفًالخادناك

روذنلاجحكلذكواهلدبوهذهىفلوخدلالبقهامنمينأاملناكوكلذنم

ةبيغلاودعبلاوأتاراجتلاورافسألاىفهعنماملكلذكوهارجمىرجمامو

هلوعهمزليرمأوأهلتوقةقافةدشلرفسلا)بلطنوكيلاحىفالإانهنع

:"تلقامىلعليلدلا.الفاهنَمدايدزإلابلطو'"!(ايندلاىفرئاكستلاامأف

اميقحليدقامهلعهتنيغىفواهركشبهرمأوامهربهيلعضرفىلاعتهللانأ

؛اممايأهتلصاومو؛امرنمهيفاهرمأامًدضريباوايلملأتلانمهدقفب

:2هللاوهنمالدبةراجملقنلهمزاضرفلكراتنوكيف

نايلفورملانمهيلعةعيجوأوامهتبحنمهبهللارمأامنأىرتالأ

١حب:(ب)(١)

.(ب)نمةطقاسنيسوقلانيبام(«)
.(ب)نمةطقاس(ام)(؟)
.امهم:(ب)(4)

_العا



جورحلانمهنعهللاىهلىذلاقوقملانأل؟وزفلاوجملاىفعواطتلانمىلوأ

اضيألعتلااذهو.ةرخافملاوايندلاىفرئاكتلابلطوتاراجتللرافسألاىف

عضومىفوهفادبهنمدجالةرورضللناكاذإو.هلمفنمهسفنىفمومذم

ضرفلاناكطرشلااذهريغىلع”رمألاناكاذإو«اذهضرفلاريصيورذع

هللالوقعمءربوهناكمىلإنمريتفامهعديوامهلع”بيغيالنأهيلع

فورعملاىلعامهتبحصبىلاعتهللاهرمأفل(افوُرعَماينأدلاىفامتحاصَول

معآهللاولعفلانم

انهيحاصواييعطتالفلعهبكلسيلامىبكرعتنأىلعكادهاجنإول١٠:ناقل(١)
ولاىف .«افورعماين

--ه١



ةلأسم

فرإودازجلاهيلعناكًادمعوأأطخمرحلاىفًاذيصمرحلالتقاذإو

وهوهلتقنإبو«ًأطخلاىفهيلعءىشالودازجلادمعلاىفهيلعناكللاىفهلتمت

نمقافتااذهو«دمعلاوأطحلاىفدازجلاهيلعناكءرحلاىفديصلاولالح

هتيئأو«أطخلاىفءاذجلاطتسبجوأانيفلاخمضمباأو.تملعاهفانباحصأ

.؟تأطخأملهللاقيالوأطخلاىلعبايالناسنإلانأبجتحاو.دمعلاىف

ماكحأنمهيلع"قلعتينأبجيملًالئازهنعمولاناكاذإو:لاق

.الىشأطخلا

ءازجلاركذىفسيلو:ازجأطخلاىفمبجوأمل+لاسمهمانلأسنإف

بجوأدقو«سايقلابلوقلاانمنمنإهلليق؟أطحلاىفءازجلابوجو

هلا أودرينأنيسناقلإلصأنمو«ةرافكسفنلاىفأطخلالتقىفىلاعت

فنلالتاقبديصلالتاقانقلافطخلتاقاذهو«هبقوطنملاىلإهنعتوكسلا

لتقىف"”ربجوأالبف:لاقنإف:أطلاىفاهيواسقلللاقيرطنم
ديصلاءازجنرنإهلليق؟لتقلابلتقلاىواستلصاخقلاىفنلاىفًاطخلا

.لاومألاىلعتابانجلاىلإ

.تبجوأ:(ج)(١)

)ا



بجاومرفلافطخوأناكًادماعهريغلامىلع"'”ىنجنمىلعانيأرو

نم.هبشأأطالاباطخلاوهبشألاملابلاملاولامهنأل؛هببديصلااننحلأف.هيلع

نييمدألاقوتحىلإىلولاوقحدرتنأكلسيللاقنإف.دمعلابأطخلاقاملإ

.لاومألاىفاهنكلسىتلاكنبرطريغديصلاقيرطنوكتنأركشتامو

كدنعبجاوفديضلاو«هبرطاتسإبالإطباللامانأو؟طقسمارغألاو

يلعيلو)هركذلجهللالاقدقو«لاحلكىلعهنعرفكستنأ

ىتمأنععفر»سوهيلعهللالصٌءىنلالوقلو"*(بماطخأايفحاتج

انطتسألرهاوظلاوانكرتولهلليق."مهياعاوهركأامونايسنلاوأطخلا

تقفتاوكلذبوجوبةلدألاتماقنكلولاومألاوسفنلاىفطاىفمرذلا

هياعو!طيلاقيرطنمسفنلالتقىفهيلعملالناكنأالف«هيلعةمألا

كالذكةرافكلاوةيدلاكلذعم ايف"ىلا ىلعمرغةميقهلعج دمعلابابنمهفلتم

ثالذكو«ًاموئأمنكيملنإولاومألاوهوهفلتمنممرغلاطقسيالالحلانإ

طقبالنأبجيفدمعلاقيرطنممرغلاتاقىلعو«ةميقولثمهلديلا

.قيفوتلاهَللابوطاىفةميقلاولدبلاتالذ

؛ازجهيلمفمرجلاريغوأمرحلاىفًاديصةرسسلاوجحلإب"نراقلالتقاذإو

ناكو«ةرمعلاةمرحلوجحلاةمرحلناءازجهمزلةفينحوبألاق."دحاو

.مرحلاىفهباصأاذإمرحلاةمرحلءازجهيلعولوقينأهلىغبني

همزلبمهضميلاقفىمسلاوفاوطلانمنراقلامزلبايفانباحأفلتخاو

.ايغ:(ج)+انج:(ب)(١)
.*:بازحألا()

.اذهنمبيرقظفلسابعنبانعورذىنأنعهجامنباهاور(؟)

م١



فاوطهمزايانباحأضبلاقو«ةفينحوبألوقيكلذبونايمسونافاوط

نعىوراملريخألالوقلااذهبذخألاىدنعبجوبرظنلاواميمجامل"ىعسو

نمو(ىسوفاوط'كيزجيةشئامل):لاقهنأؤسوهيلعللالصنلا

كتجحنعكينكيكيعسوتيبلاب"'”كفاوط»لاقهنأرخآقيرط

ةصخراونايمسونافاوطبجاولانأىلعهلالدداذهىو0كترعو

ىزجيامنإد("ىعسوفاوطكترمعوكجملكيزجم)هلوقلىعسوفاوط

؟'*بجاولافبجاولانعىنكياموهةصخرلاٌنألبجاولاريغىنكبوأ

.ةصخرلاريغ

ىلعبنكامكمايصلاكلَعبيكملاقىلاعتهللانأىرتالأ

لاقمث؛0ِِتادودعمامايأنوتلللينومنزلا

بجاولاريغةصخرلاتناكوةصخرلاوهاذهناكو.(رخأمايأنمةدهف)

نعاذهكيبهللاقيلدبلابىلأاذإهنأىرتالأبتكامريغوهو

.لءأللاوانلقامىلعلدياذهفضرفلا
1

الواوةمالاعامجإبهلامنمهنعجحبنأزاجمالسإلاةححبىموأنمد

هنايحىفهياعناكاعهندي"لمعدحأنعدحألمينأزاجامكلذ

ناكمإلاعمهريخأتنألهالنأهليفوجحلاءادأىلعرداقلالعبجاولاو
نمٍةرْفْمىلإًاوُعرآسَوم:ىلامتوكرابتهللالاق.هبصسألاةفلاخمبجوي

.كقفاوص-(ب)/١ر

.بجاولاو:(ج)«(ب)()
.وك:ةرقلا(©)

-11-



؟”«ارححنالنألبقاوج>»ٍلسوهيلعهللالصىنلالوقو"4بر

ّنألكلناكسمإلاتقولوأىفجحلابىنأينأءرالىلعنأىلعلدياذهف

ىفوألوأىفُةمتوبنأنيبًاريخمهيفءرمانوكيفتقوبصنمملوهلدفبسسأام
(هبرومأملانملاعلاتحمزأدقو«هليجاتديربرمألاناكوهرخآىفوأهطسو

جملاسويلعلاىلصىبدلاريختب"ضرتممضرمانإًايصاعلمفلاهريخأتناكو

ئىنلاناكلبهنعرخأتيمثهبأبوءىشافبغربالوهياعٌشاىلصىبلا:هليق

؟'!ممهنعىهلياملمهكرتأوهبرمأيام"”ىلإسانلالمفأسوهيلعهللالص
بب٠#"م٠:

نوَسنَنَوَّنِبلاِبساَنْلاَنوُرُماَتُأ):نيلاعلابرباتكنموالتيام
!'2وحصكرادا<هلااكدا ىلعلوسرلااشاحو00نوألقمعتالفابتكلدلانولتتَامكسإ

لب.هنعوهرخأتيوهيلإةردابملابهبرمأيوجاىلعثحبنألوهياعهيا

ل

,هيفجرخىذلاهماعىفهمزااممجملاضرفنإليت

همزانلانباحسألاق.ربااذهحيحدتىلعلذيةلدألانمانمدقامو

نونئسااتاوااتوأوهبأتآووأف6(هلكهرجعقفهريخأتج>أصرم

ىفاتاذإدبعلاوٌءىصلاو.هتايحىفهمقوأاذإًايصاعكالذبنوكيالهنأ

جملاامهياعناكدبعلاقتعوىبصلاغابمثىصلاةيلوفطودبعااةيدو:ءلاح

.٠؟3؟2نارمعل1(١)

.دمحأاءاور/(«

.امل:(ب)(©«)

٠ىنمي:(>)6(ثب)(()

.4؛:؛ةرقلا(ه)

.(ب)نم(هلك)(7)

-.و

(مماجلا--همز



١امااا
هبنيبطاخمانوكيملامهنألضرفلادنعكلذاهزجيلوهيلعاردقاذإ
لاخلاكلتىفهيلعةردقلاعمجحلاضرفامنعطقسالو.لاخلاكلتقف

٠امهلعباطلادورومملالاهذ»قفجحلاضرامنعطنالو

ىتعأاذإوكلذايهنعىزجيانباحصأنمهريغوبوبحمنبدمملاق

كلذكوهمزاكانهضرفلانألهناكمنممرحأتاتيملازواجدقودبعلا

امهنألامهزجيلتاقيملانمامرحأدقناك""ةنإف”ضرفمارحالانألىصلا

همزاب1رمشوأراقنموامهمزايصرفلانكيموُْضرفلاريغباينأ80

لكممجاتحوف«تاينلإبلامعألا»سوهيلعهللالصٌىنلالوقلءارحإلا

راقاذإمارحإلاهمزلبانباحصأضمبلاقدقوةدارإودصقوةينىلإةدابع

ىذلاوهديلتتبوندبلاىفءءاكرشمزايومهنمنوْخآلاقو«رعشأوأ

جحلل"”نرقأءاشنمومارحإلادرفأءاشنمةنسلاوباتكلابهبشأهانلق

ترثكأالكلامحألاةنألكلذىفباوثلالضفلدارفإلابحتسملاو«ةرمعلاو
ٍِاا .اهباوثرثك

اهلقتينأةدحلخدنمرمأهنأسوهيلعهنالص"ىنلانعىوردقو

.ةرمعلاىلإ

ناك:مهضعبلاتف«هيفكلذبمرمأىذلاتقولاىفانباحأفلتخاو

دربماملمهنمنورخآلاكو«مرثكالوتلااذهىلعوجحلارهشأريغىف

.(ج)+(ب)نمةلقاس(هب(1)
.اذإف:(1)ىف(«١
.قرف:()(؟)



6روظتقوريغىفالمعً"بجوربحدرواذإوهةرفبمواعمت[ورمل

ىو٠.ليلدلاةماقإهيلعهصوصختبىعدملاو٠.همومعلعهؤارجإبجاولاف

قوسفلاوثفرلانمهباتكىفهنعهللاىهماعسوهيلعهللالصللالوسر

تقرالفجناتنييف_ضّرَفنفتامولغعمرهشأجيلأ)لولجحل"قلادجلاو

روظحلاوههنعهللاىهنىذلالادإلاف"جلتىنَلاَدِحاوقوُدُفالو

كرنبرمأىلاعتهللا"نألحلانعجرخىتحسانلاتامصاخممقتاملثم
ببر7لد.-

5نسحأمغرقلابمهجوٍٍسوهيلعهللالصهيينللاقفلادجلا

؛هنايتإهياعمرحمءىشهلكقوسفلاوهب"ةرمؤيملاموههنعىبسملالادجلاف

نمجورخلاوهةغللاىفقسفلانألسفوهف""*لادجلادحنمجرخامكو
عاملاوهثفرلاو+اهرشقنمتجرحاذإةبطرلاتقفلاقيهنموءىشلا

اغللا*"نعجاجملالاقو.شحفلاقيرطنمةأرملضرعيىذلامالكلاو

.لكتلاثفرو

سابللانممرحملاكرئياملاتفسوهيلعلالص"ىلالأسالحرنأىورو

سروهمبوثوليوارسلاوسنربلاوةماعملاوضيمقلا»لافبايثلانيتخرن

لفسأ:نمامهعاطقيلفنيلمندجيبالنأالإنيفطاسيليالونارفعزو

0نيقلا

.ابوجإل:(>)(١)
.ا7١:ةرقلا()

.٠١٠١:لحنا(32)

.أي:(>)(4)
-.لادجلا:(ا)(ه)
٠ٍ.(نإ):(ا)ىف+(>)نم(ن7
.ظافلالاقفةدايزومدقتاهفامةناورلاورمحنبانعةحامناهاور/7(

_-1ال-



ءارمأىبميلسو.هيلعناىلصهللالوسرعمهنأرمنبأنعىورو

٠0|از5ِ
«بايثلانمنارفعزلاوسرولاسماموباتدلاونزافملاسبانع

.ةمآلاعامجإبةرورضلالاحريغىفهسأرةياطغتلاجرلانممرحمللزوجمالو

.ةمرخلاسبلىف*سانلافلتخاو

فلتخاو.ةمألاعامجإبكلذلناكمإلاعماهسأررفشكةأرملاروجبالو

لاقىحاهلكلذزوجيالانباحسأرثكألاقفةمرحلللحلاسبلىفسانلا

.مدمتاحلاسبل"ىفلاجرلاىلعواهبلغ:بوبحم

ففاوطلانأاوممحأو٠رو#الدجحشملاجراخىفاوطلانأاوعمجأو

؛ةالصفاوطلانألزجمملعامجإلاالولوزئاجاهييفةالصلانعىلاتاقوألا

لسوهياعهللالصىنلا-لولةالصهنألةروملارسباّلِإفاوطلازوجالو

.«لاقلا"”ابفهللالحأوةالصفاواطلا»

سابعاهاوراملًاروجأمناكهيفهسفنلخدأجحىلعايبصناعأنمو

اهلليقفاهمسوهيلعهللالصءئنلاىفمو""”ةفحمىفريستتناكةأرمانأ

؟جحاذهلأهللالوسرابتلاقوهيلإهتعفرفاهعمصدضمبتذخأفُئنلااذه

جحاذإىصلانعجحلاضرفطوقسىفانبامأفاتخاو«هرجأكالومعنلاق

سيلو«ةراهطىلعالإسيالنألجرالبحتسبو:ملاغلباذإهغولبلبق

.باقنلاونيزافقلاسبلنعىهنلااهيفسيلورمعنبانعةجامنباهاور(١)

.نم:(ج)()

.هيف:(>)(©)

.جدولاءانلقبكم:ةفحلا(4)

-اذ



جاحلاهلمعياكلمعتضئاملا:لاقؤسوهيلعنالصىنلانألهياعكلذبجاوب

لاق«كارىمسينأهلو«ةرهطتمسيلضئاحلاو«تيبلابفاوطلاالإ

:رعاشلا

لااذِِ.ممادل-ِ
تراثبلقلاوتوللاضوخبىفرطوىسوندحامرلاوهيلاانعس

.نمةااصللدوتاَذإأوما#نيذلااهمأي-)هركذلجهللالاقو

ىلإاودسولمهنأةمألاتدمجأو"للاركىلإاوسمملمات

فاوطلانمدحأجرخنإو.هللارماولثتمادقاوناكانابكرةالصلا

ةيالزماصلدوةعتملاىدههمزنمو6عامجإبىاولعلا+دلتاردعرمت

تاومايألاةعبسلاموصلسيلو«مجراذإمايأةعبسماصوجحلاىفمالأ

لجوزرعللانألمايألاةعبسلامودهلزاجمجارمسأهيلعمثوىفرواتخ

.جورخلاهلنكيملجملالمعىفلخدنمو"4ماذإَةعبَسَو»لوقب

.ةمألاعامجإبهنم

باطخاذهو0هلممللسنأٍ:.ىلامتنالاقو

دقوضرفةرمعلانأىلعةلالدهيفسيلوءىشلاىفلخدنمىلعالإدربال

ليلدريغباهضرفبجالفةرمعلاىفرابخألاتضرات |ليبساهليبسءاسفنلاو« ضئئامل

جاحنمةكمنمجورخلادارأنلسالو0ةمألادذئعامهسديقرفجاجحلأ0

.١:ةعمجلا(١)

.هباورمأف:(ج)0(ب)ىف(؟)
.١١١:ةرقبلا(©)

.اًحت:ةرثلا(()
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١٠):٠.٠مع.ع

سابعنبا"نعىورالتيبلابفاواطلابهدهعرخآنوكيىحجرخمنأهريغوأ
*".ٍ-م.-١ا.

هدهعرخآنوكيىت»كدأرفنيال»لاقملسوهيلعهللالصٌىنلانأ

ىحًايشامةكمنمجحبنأىشملاىلعردقنلهراتختىذلاول«تببلاب

١-آَّ؟1ب٠."2ٍَ١0

هنبتلامشامّج>نم(لاقهل|سوهماعهللالصىنلانعىوراملمجري

65اا1اج“0“اا--٠٠٠ِ

ن21جارزو»هرحأتانسحنمهدهباييهةوعدلكب

ٍِم21و
سانلالولالاقهب١ملاسوهيلعهللالصىنلانعىوراملهمحوراسيال

يا-نا([()ا:
ناكاديصمرخللتقفاذإو»هذحوليلبدأراسامةذحو١نملعام

)7را7ذممارسدسًٍِ
4عنلانملقملثمأز>فُىلاعتوكراتهللالولرجاهيلع

70ْبيا7ِِ2وع-*.,"

٠انيكام"ماعدراكو,::هلوثوهيلارخاىلإ

ٍَ.ً.:ل
لاةرومىلاونينثاىلعمتياملفأنيكاسملاورييختلامطومعضوللاادهوؤو

سبفقب-. لازغىفةنئدبباكحولامبنأىرتالأ+ةدابعامهمكحنالدملاوةثالثنوكي

ايت:مالفبقءايطأمعلا:دالاواماقأودودماركسأ
هلروالفنسمعءاعطإروغصعلاوةدارجلاقفملفاودودرم+--نأ

د2ٍٍِ,ّ..ا()1“٠ هللالصىلاسابعلالأسالزئاجهنإف*"ةرخذإلاالإهبشخالومرحلارجش
_ا٠.ء“لادلا لتقنإو.هنعمهلانفتساةلقهفرعورخذإلاةكملهألقاطبنأسوهيلع

.(>)ء(ب).نعةأطقاسنعد١)

رزهيدراذكو(تيذابهديعرخآنوكيىحدحأنرفنإال(ساعنانعملاساياور١1(

.ةجامنباةياور
.دواد1هاور/+

ليليبكاررب0لعامةدحولاىفامسانلامليوأ]ظفابرمعنبانعدجأهاور(4)

٠.(ملعول)ظطفلبرمنانعايهاورو1ادبأدو

٠١:ةدئاملا(ه)

٠١٠:ةدئاملا()

.راخدالا:(ب)ىف(7)

__ا+٠



هلقنَمَو)ىلامتوكرابتهللالولداو؛ازجميياعناكةعامجديلا
َح...صالادعادسو

.ريكلاودحاولاىلععقبمسااذهف0ممكنم

كالذكو.ليلدىلإجاتحمءازجدحاولكىلعانباحأنمبجوللاو

.ىثالاوركذلاوخلودبعللنيبقرفيملهمئالجهللانألدبعلاىلع

نأىورهنإفرخذإلانمانركذامالإةبشخالوةرجشماقزوجيالو

اذهنإ»ةكمحتفموي٠لسموهيلعهللالصهللالوسرلاق:لاقسابعلا

مويىلإهايإناةمرحممارحوهوضرألاوتاومسلاقاحمو!ناهمردحرلبلا

ىلتخالوافرعنمالاهتمقاطقتاتالوهديصرعنيالوةكوشدعبال,ةمايقلا

ميلويبلهنإفرخذإلا!الإهللالوسراب:سابملاهللاقف:لاقل«هرجش

ىلإمرحلارطضااذإو.رخذإلاالإلسهياعهللاىلعُىنلالاقاهركذءايشأو

اذإف.رارطضالاةلاحىفهلةللخاهنألةتيملالكأهلاقفتاوديصولأةتيملكأ

قفريمثاهبلانمرحتاموءازجلاهيلعوهحبذوديصلالكأهلزاجحةتيملامدع

ديصنعبسهن1لسموهيلعهنالص"ىلانعسابعناىوراملهحندفهيب

.تومن”ىد»ةميبسلاكاسمإنعومناهملا

عا02لذمِل.
مَسْؤُراوملحمالوٍٍىلاعتهللالوقلهسأرقاحمرحملارو#الو

4.ٍ.8ٍيزا7<ا2

هسأرنم'*ىذأديوأاًضيصمرحلاناكنإف2١هلوخىدَهلامليى>

؟٠ه:ةدئنملا(١)

.اذهظفلىلعةدايزبسابعنبانعمامهاورو

.(ب)نمةطقاسءالإ»(©)
؛(ب)نمةطقاس(ىح)(4)
١١1١.٠:؟ةرقبلا(ه)

.ىذأهبوأ:(ج)(3)

-الإ



ناكّنف)هركذلجهللالوقلىدتنيونيتخسنىدهيوهتلحمنأهلزاج

ٌرثَدَصوأمايِصمدفوأمىذأننأضيمكتي
نيكاسمةتسماعطإوأمايأةثالثموصكلذىفءادفلاو0(كنأ

ةاشوأةرقبوأةندبكسنلاوكنوأعاصفصننيكسملكلعوصأةنالث

هلوقبكلذىفهريخىلاعتهللانألحبذلاوماعطإلاومودعلاىفريخموهو

كشوأريختعضومىفالإنوكتالوأو4كسنوأةقدصوأءايصوأل

ًارييخمنوكينأبجوكشعضوماذهنكي1ناكامافمضاومىفلإ

وهوةرخنعنبابمكبرملسوهيلعهللالصهللالوسرنأكلذىفببسلاو
سوهيلعهللالصهللالوسرهللاقفهسأرنم""لرثتنيلمقلاوهلةمربخبطي
كسناوكسأرقاحافمالسلاهيلعلاقممنلافكسأرمأىفوهكيذؤيأ»

فصننيكسملكنيكاسمةتسنيبعوصأةثالثقرفوأمايأةثالثمسوأ

انباحألاقف.كلذىفلجّرللامةرورضلادنعةأرملنأوجرأو""*«عاص

نأمرحمللزوجبالو.اهسأرلحمنأةزورضلادنعلجّراامةأرمللسيل

نافعنبنامنعنعىوراملاهسفنةأرماىلإبطخبالوجوزالوجوز
.بطخبوأحكتوأمرحلاحكنينأىهنلسوهيلعهللالصىنلانأ»

ىهوةلوميمجورملسوهيلعنالصلالوسرنأىورامامأو

سوهيلعهللالصهللالوسرنأةئوميمنعئورامهضراعدقفمارح

.لالحوهواهجورت

.١١٠؛ةرقلا(١)

.اني:(ج)(؟)
(رسيتامكدنأ)ظفلىفمثخاتوهظفلىلعةداوزبةرجعنببمكنعملمهاور(©)

-ال-



رخو]ٍىلاعتهنالوقلهدايطدصاالورغلاديصلكأمرحتمللسالو

نايتصاورحبلادملأهول(اح«ثمبأدع
"!(ةرايسلاَوكلامكُماهطَوٍرْحَبْلادْيَصكللجأ)ىلاعتهللالوقل

هيفام.لكأبوناحبرلا"مشينأمرحمللو فيسلابدلةتيوماعاتلانمنارفعزلا
.ىهنلاىفاذهلخديملو«تاعامفنسانلانمقافتااذهو

قتناعلاىلع""”هلئاحوفيسلا.لمحمنأمرحمللسيلانباحصأضمعبلاق
برقملاوةزأفلالتينأمرحملاو«لئاحلاحشوتيال:اولاقمهنأو؛رخآلا

لتقو-رمنباوةريرهوبأىوراملبارثلاوةأدحلاوةيحلاوروتعلاباكاو

ّ“ح١0-7,.ء
هنمةسمنىلعىثخاذإاهيلعمهيباكلارسنالمرحمللباجىدنععابسلا

.لاوهللاواهبلعشخبمل"وأ

باكلالتقمرحنللزاجأسوهيلعلللصىنلانأةباورلاىفسيلاو

زوجب"”هنإانباححألاق.ةنمهسفنىلعفاخاذإانركذاممهريغوروقملا

بحتستةيبلتلاو:هنمهلامىلعوأهفنىلعفاخاذإمرحمللانركذاملع

.هبةلحارلامايقدنعوفرشلكىلعوةالصلارثأىلعوتوصلامفر

فاوطلاٍلسوهيلعهللالصىنلالوقلروبطريغبفاوطلازرجمالو

هللالحأنكسلوةالصتيبلاب .ريخم>إقطنيالفقطننهىتطنملاهيف

.١:ةدئالا(١)
.١ح١:ةدئاملا()

.فيسلاةقالع:لئاح(©)

-٠ناو١(6)

.(اءإ):() (ب)(ه)



ريغبةالصزوجيالولسوهيلعلالصهنعسابعنباكلذىورو

فوقولاو.ليلدلاةماقإهياعناكمومعلااذهصيصختىعّدانمو«روهط
نإ١..نك..ء

ىلعالإ««ةفرعبمرحلا»فتيالنأبحتسملاوزثئاجروهطريغىلعةفرعب

.ًارداقكلذىلعناكاذإةراهط

جملالامفألفتوفوقولااهيزحبوةفرببسانلاممفتننأضئاحالو

رهاطتىحهنعةءعونمماهمإفتيدلابىاواولالإثتالذايمزجموهلكةخرلاهلك

الذبجاوبسيلوةراهطىلعالإراجلاىمريالنأجاحالبحتسلاو

م..٠٠--٠ِ*٠

ةحالاو؛ةذحاو؟ةيمربذدحأومعصومقىتايصحعبسةرجلاى*ر:*نإف

نمهلتبنيانباححألاقو.تايصحعبسب_ىمرلامساهقاّدحتسابالذبجو

٠تاقرفتمنبممريى>ةذحاوةيمركلذ

هحذقيراطلاىفىدهلابطعفعوطتلاقيرطنمىدملاقاساذإو

هعمثحباملًايبوذماسوهيلعهللاىلصهيلارمأاكهمدىفهفحببرضو»
٠.٠و.٠٠ٍِو:

هيبرأمبهمدىهلعثسمعاوهرحفءىفاسمبطعنإفاللاقىدملا

قفكرشنأزوحبو06كتففرنمدحأالوتنأهلملكمالوهتحفص

نعةتباثلاةنسلاالولوةعبسمددمباوزواحتيالوةءاججلاةرقبلاوأةندبلا

كلذزاجامةندبلاىفكارتشالاهباححألزاجأهنأسوةياعهللالصٌىنلا

.(ب)نمةطقاسنيسوقلانيبام(١)

.نإو:(ج)«(ب)(؟

.ةيمرىف:(ب)(؟)

.(سانلانيوهنيبلخو)ةدايزبدحأءاور(4)



هللالصىلانأالإاهريغباوتيبينأمهلسيلوجاحلاتيبماهلكنمىلايلو

.سانلاعمراجلااومريذاوحبصيفاهريغباوتيببنأءاعرللصخرلسوهيلع

اذإو.ةالصلاىفلخدوعماطقةالصلاتيفأمث«فاوطلالخدنمو

ءادنلاممسنم»ملسوهياعهللاىلصىنلالوقل.هفاوطىلعىثبغرف

لجوزعهلوقول(كنملماعلمميِضأالىتأ)ىلامتلوقو"'ل«بجيلف

هيلعىبًاعوطتهفاوطناكنإانباحصألاق4كناميإعيضيلهللاناكام

٠,.ًادعبااضرفناكنإو

.دوادوبأهاور(١)

.(مكنملماعلمععيضأالىتأمهبرملباجتساف)نارمعلآ١٠١ةيآلا(؟)

الو



ةلأاسم

(ةاكذلاىف)

نعباغلاهاورللرفاظلاو.نْسلاالإءىشلكبذينأرئاجو

ء#0يف..ء١

رذيصضراأبانإهللالوسراي»لاتف"ىدعهلأسهنأٍلسوهيلعهللالصىنلا

مدلارهمأ»لافهبىكذنفراعلااندئعو«ديدملانمهبكمامانرضحمالو

0٠*ندلاورفاظلانعهاهمو-تشام

لكأزوجبالو«نلاو.رفظلاالإ»لاقهنأىرخأةناورىفو

لسوهيلعهللاىلصٌءنلاهبرمأامىهوةيعرشلاةيكذتلابالإتاناويحلا

لكؤتالوبدربىحاهوعدومولحلاونيحندولاوءىرملارفأ:لاقهنأ

للارسركذيملّأواكانالوىلامتهللالوقلةيمسقلابالإةحيبذلا

ناسللابركذلاوبلامومعلامهحيديالنايسنلاودمملابركذلاكرتف"لهيلع

اكةبللاورحنلاىفةيكذدلاو.اقافناندبلاجبذالومضلرخنزرمالوبلقلاو

ىمحألاودبملاوةأرملاةحيبذلكأزئاجو.سوهيلعهللالصهللالوسرلاق
ا

ناركسلاونونجملاءاكذاملكأزوجيالو«كلذىففالخالو«يلاموسل

.ةقاتختاياوربةءدلاهاور(1)

اهنمبيصأفهلايغىعزتكلامنببمكلتناكةيراجنأ)أطوملاىفكلامىور()
اهبسأبال)لاقفكلفنعملسوهيلعهللاىلصللالؤسرلثفرجحباهتحبذفاهتكردافةاش
ملفةياورلاهذهامأو.موقلحلاو؛نيجبدولاوءىرملاىرغبالإنوكيالعبدلاو.(اهولكف
٠اهوارىلعلدتن

71١:ماعألا(«)

-١7



:زوجبنالو”تادابعلانم"بارضةيكذعلانأل:ئصلاوهلفعلازدق“'9ىذلا

."ىسسمرومأمبطاخمنم.الإ

نمناكو«حبلانسحأاذإ"ىصلاةحيبذلكأزوجبانباحصألاق

.ناعخادقناكوزميمتلالهأ

نأرمأٍلسوهيلعهللالصٌىنلانألاهلكأزجل"”ءافقلانمحذنمو

زوجنف.ةبللاىفرحتملانأىلعاودمجأدقورحنملاوةبللاىفنيكسلامضي

لسوهيلعهللالصىنلالاق.ليلدلاةماقإهيلعناكاهريغفوةبالاىفرحنلا

لاقدنأإسوهيلعهللاىلصهنعىورو'*«دودرموبفانزمهيلعسللحلك»

؟"”«ربكلاولاحاطلاناومدلاوتوحلاودارجلاناتقرملاناومدوناتقيمانلتاحأ»

قيدةيكذتبلإهلكأنمعنممهلمجنمنيصوصختوجحلاودارجلاناكف

ةحابإلانألعبشيتحةترملانملك1نأهلرسلرامضملاو:همومىلعقابلا

رس'ارفاساذإو«ةحابإلاتمفترافاوللازاذإففوحلالجألتدروهل

رطضملابحبيملهللانألهللاىلإبوتيىتحاهنملكأينأهلنكيملةيصعم
ىفانلواذكهانباحألاق."ةايدتعمالوًايغابنوكيالنأوهوطرشىلعالإ

.قيفوتلاللاورظناذه

.ىذلاو:(ب)(١)
.ةدابعلا:(ب)(«)
.قعلارخؤم:ءافقلا(؟2©)

٠(در).و(دودرم)ملسءوىراخبلاءاور(4)
.رمنبانعةجامنباءاور(*)
.رفس(بر؛(1)(7)

.ًايدنمم:(ج)+(ب)(7)

-ال#



ةلاسم

عرضلالابلكىنتقانمال:لاقهيأسوهيلعهنالصىنلانعىور

نإف"'"(طاربقمويلكهرجأنمصقنعرزلالو ًاحيحسًاقيرطربخلاقيرطناك
اممىتقانإفسوهيلعهللالصىنلاحابأاالإالكىتقينألسد

هلتقوأًاديصذخأنإفهيلعىمسوديصلاىلعهلسرأفهبداطصيلهملعوهلحيبأ

كزوأاًذاَمكنواكدلىلاعتهللالاق:هنمباكللالكأبملاذإهلكأزاج
ا2ص41.و7٠ 090كيياعنكسمأاماولكو...هلوقىلإ...تبينكللأ"لقا

.هسفنىلعهكمأامبإفهنملكأاذا

مويلقهلمعنمًصاعرضالوًاعرزهنعىفيالابلكىنقانم)ىلسمةياور5ٍ

.(ناطاريق)ظفلبواهوحمىراخبلا؛اورو
ع:ةدئالا()

-امج



ةلأسم

نأوهوةملعمةحراجلاهبنوكت"'”ىذلاميلعتلاوديصلاباتكىف

لكًُالوهبحاصىلعهكسميو؟”اغتسامىلذعذخأيوبيديباكلاوءدي

امأوللهمهرىعسملكؤبالوايلوثيةلعفلوأبعملاسمقحتسفطشهنم !فامي

نألًاملعمىسام ىمسامنإو«ماعمىمسيالىلوألاةرملاهذخألاحىفباكا

ىسياملكومساللىحتنمريغوهولتقهنأكف.لتقلانمهغارفدنعياعم

سناجاموباقعلاوىزابلاودهفلاورقصلاكهبدايطصالازاجحراوجلانم

.لعلاوةيآلارهاظبثالذ

ىألهأةحزاجناإلفلاقيىنعملااذهنموبساوكلاىهحراوجلاو

.نوكينأتدروةيآلانألهديصلكأزجمملالكلعاذإىسوجملاومهبساك
هع”كر-

ىفديصلالسرماقحلاذإو.سلاباكبىسوجملا©!ديص؟*!لكأزوجالو
اذؤو«هلكأرجبملىكذينألبقملتنإف«ةيكذلابالإهلكأجي1ةايحلا

لسرأوجمانإواريثكوأاليلقتداطصااملكأاهبلعىمسوةحراجلالسرأ

٠.ىلا:(>)ىف(١)

.لسري-الثتي0(«

.(:ةدئاملا(©)

-(ج)نمةطقاس(لك1)()٠
.دايصأ(١)(*)



لكأزوجيالوهياعلسريملاملكزجمملهريغولتقفهنيعبديلاىلإ
ىناتكلاةحراجمملاهداطصااملكأزوجمالو«باتكلالهأهداطصاام

حرامانممتلامو)ىلابتونكرابتهللالاقانعامسيلهنأو
هلكأراقةاتكلاهداطصاامو؛لوقلااذهىفرافنيو00هنيبلكُم

."'”هلكأزجمملةعيرشلاىفةزاجإالولوىناتكللاةيكذتهنأل

_اقاقا959

(:ةفكملا(١)

.()١(ب)نمةصقان:هلأ(؟)

ماس



؟!ةلأسم

هلكأزجبلاهنيلوتقمديصلاورخآباكهعمدجوفالكلسرأاذإو

ديصلاالتقفامهسلعايمسوايهيبلكنالجرلالسرأاذإوامهمهلتاقمنالانأل
.نيلسرمللناك

"6وتخمازيممناكنإوىصلاديصلكأزوجيالو«ةأرااديصلكؤبو

تافأنإو.زءأناوهركذانمدقامىلعهنماندنعحمتالةيكذعلانأل

ضارعلابىمراذإامأوهيلعرسهنألهلكأجيمللتفهبحاصدبنمباكللا

اذإهلكإحم0ضربهناصأ؟!نإو.هلكأزاجهذدحمديدلاباصأفىبسو

لوقلضارعملاوماهسلاىمروحراوجلالاسرإعمةرئاجةيمستلاو.هلتق

لكشفهيلعهللامساتركذوكمهسبتيمراذإ»ملسوهيلعهللاىلصبلا

نإ»متاحنبىدمللاقهنأرخآربخىفو©!«كدركراعٌدرام

'لكاتالفضرعبباضأاذإو«لكفلتقفهد__حبضارمملاباصأ

لوقاهلكأبالفاتيمءاملاىفهدجوفًارئاطىمراذإو«0«؟"لذيقوهنإف

.(ج)+(ب)نمةصقان(أم)(١)
.انتتخم:(>)ىف(؟)

ْ.نإو:()(«)

لكفلقدقهتدجونإفهللامساركذافكمهبتيمراذإ)ىذمرتلاوىئانلاةياور(4)

(كمهسوأهلتقءاملاىردتالكنإفلكاتالفءامىفمقودقهدجننأالإ
.(تقزغاملكفتقزخوتيمراذإ)ةجامنباةياور
.كالهلاىلعفرعشملا:ذيقولا()

.ةسخلابتكلاىريسفالتخابىوروىدعنعىئاغلاهاور(7)

-مإ

(مماجلا١--م)



:0(١).م
اذإبلكلاو"'9«ءاملا1هلتقكميسأىردتال»لسوهيلعهللالصىنلا

وضملاكلذلكأزجيلهنماوضعمطقاذإوهلكأزاجنينيديصلالق
00.2020.:ٍٍ"ل

*تيموهفةيحىهوةميهبلانمعطقام»سوهيلعهللاىلصىلالوقل
لتاملاىلعو6ةتيمناكهلتمفرخآ"لجرزىمرو«هتيمأف”لجرديصلاىرنإو

ىمراذإىكذمبسبللتاقىئاثلانأىلعليلآدلاو.هيلعفلنأامةميقلوألل

ىفهياعًارودقمديصلاراصاذإوهيلعًارودقمراصديصلاهبتيثأامللوألا

هتيكذتنألالتاقراصىئاثلاءامرالف:ةيكذتلابالإهلكأازجبمهتايحلاح

يحنلاىفةيكذتلا»سوهيلعهللاىلصىنلالوقلبلاىفالإنوكتالذئنيح
بلاةبللاو

الإءىشكلذنملكؤيالوقدنبلاوةكبشلاولابحلابدايطصالارئاجو
.ةيكذتريغبهلكأةحابإىلعليلدلامدملةيكذتلاب

نعىم»هنأسابعنباقيرطنمسوهيلعهنالصىنلانعىورو

كأ ل«ريطلانمبلخمىذلكوعابسلانمبانىذلكل ملمةديبعوبألاق“

ةروسفىنىلاةيآلاباوقلعتوكلذلكًازوجمانباحأنمهعباتنموةميركىأنبا

ريعاطلتمرحيلحوامىفدجأاللكىلامتوكرابتهلوقماسنألا

.هجرختقبس(١)
.رمحنبانعةجامنباهاور(؟)
نعءارشملاىلانعةملسنبداحنعدحأوىمرادلاوةجامناوىتمرلاىور(©)

امتفىفتنلول:لاق؟ةبلاوىلملاىفالإءاكلانوكستامأهللالوسرايتلقلاقهنأهيبأ
هيأنعءارشملاىلإنعىوريهنلبورغثيدحانه:ىتمرلاىسيبعبألاتو.كنعًازجأل

.هرغثيدح4فرعالو

.سابعنبانعةجامنباو«رباجنعىفمرتلاويلوىراخبلاءاور(ه)

--خا-



"!(ريلييقعوأاونم3وأٌةَتيَمنوكمتنأالإهب
:2لاو

لكميرحتىف»ملسوهيلعهللالص"نلانعىورملاربخلاىفهلوقهجوام

نمضيفتسمكالذبربخلاو«ريطلانمبلخمىذلكوعابسلانمبانىذ

اهدمبربخلاوةيكممادنألاةروسوربيخمناكربخلاو؛ثيدحلاولقنلالهأ
ربخلاناكاذإ:نيلوقىلعنارقلانمةيألالوزتدعبدرواذإربخلاىفسانلاو

نألةيآللسانربخلانإ:لاقمهنمقيرففاهكحضعبهبمفريةيآللاضرامم
.ٍرخألاباهدحأحسنيهللناكحةنسلاوباتكلا

درواذإربخلانأالإباتكلاخنتالةنسلانإ:ىناثلاقيرفلالاقو

جرخنيلوقىلعسانلاناكاذواهماكحألواهلانايبدريانفةيآللًاضرامم

:لأللاومهليواقأةلجنمةديبعىلألوق

ىلعنعطوربخلافضةديبعابأنأىدنعىذلاوهيلإبهذامهجوامأ
:2ناوربخلاىفسنأنبكلامنمطدقوهيلقانةخسنهللاقضمب

سوهيلعهللالصىبلانألةنسلابعابسلاةلجنمةصوصخعبضلاو

ىلعليلدلاهنعىهنامةلجنمةصوصخمتراصفشبكيمرحلاىلعاهيفمكح
لتقبمرحلارمأسوهيلعهللالصىلانألعابسلاةلجنمةصوصخمهنأ

نملسوهيلعهللالصىبنلامكحىذلامكحلاباهصيصختىلعلدياذهفعابسلا

ىهنلانألةيلهألاحلاموللكأزوجيالوهلتقبمرحلارمأوهلكأمحامةلمج

ٍ:2هللاوىبنلاكحيفاهلثملاغبلانأىدتعواهيفدرو

6١:مامنألا(١)

مم



املمامطالىتلاىهواللالكأنعوهياعهلليلدةونلاىبنو

.رحلاولبإلانمةلالجلاىلعجحبنأزوجيالوانباححألاقو.ميجالإ

سوهيلعهللالصىنلالوقلةيكذتريشبكمسلاودارجلالكأرئاجو

هنملكأهريغلامىلإرطضانمو«كءسلاودارجلاناتتيمحلتاحأ»

.لكأامنامضهيلعوهبفوحلاهنعلوزبامردق

نألهبهسفنىحأىذلارادآلاكلذىفهياعنامضالءاهقفلاضمبلاقو

لالاكلتىفهدجواذإتقولاكلذىفرادقلاكلذهماعطإهياعناكهبحاص

٠ءأناوهيجتحاوهيلإبهذناغوساذهو



نامبألاىفباب

ريغوأاهفلحىفًايصاعناكاهئرافكهيلعفاهيفثنحانيميفلاحلكو
لآمكذخرآل)ةدئاملاةروسىفىلاعتهللا'لركذامةرافكلاو«صاع

كلذهركذلجهللالوقف«راهظلانيميىوس.ةيآلاعنأىفوتاب

ثنغ-اهبفلحنيمبلكةيآلاهذهبمسجل7منَكحاذ”يراأزك
رثكأقرفدقو«ةلدألايلفهصيصختىعّدانف«مومعاذهو«اهقلاح

؛هراتخمىذلاو«ىلاعتهللاريغبهبفلحبايفناميألاةرافكنيبانباحسأ

هنإف«راهظلاةزافكالإءاوساهلكنامبألاةرافكنأ«ةيآلاهيلعتلدامو

ىدوهيوه:لاقنييفةفينحىنألتدجودقوسصنلاعمرظنللظحال

لاقكلذكو.ةلسرمنيميةرافكهيلعةنأثنحمث؛لعفنإئارصنوأ

«ةلسرمنيميةرافكهيلعنأثنحمث«رفاكوه:لاقنميفلبنحنبدمحأ

ًارورسنكلو؛مهلقفاومب«انمارورسسانباتكىفانيفلاخملوقركذيملو

ضمبىفنوطميمهنأل«ناميألاىفانانإمهيفلاخمدنعمهيلعهبجاجتحالاب

.نيمتنهبواقيفوتهللابوىرخأعضاومىفنومنميومضاولل

ٍ.رابظلانيعىوسةدئاملاةروسىفللاهركذام:(ج)(1)
اعمذخاؤبنكلومكناعأىفوغلبهللامذخاؤيال»ةيآلا279ه:ةرقلا(١)
م.«مكبولقتيك

«ناعألامتدقعاعمكذخاؤينكلومكناعأىفوغللابلامكذخلاؤيال»ةدئاملالو

.«مقلحاذإمكناعأةرافككلذمايأةثالثمايصغدجيملنفد:م4ةدئاللا50

-مو



جتحاو(ةرجافنيمفاخنمىلعةرانكلابحجبال:ىلعنبدوادلاقو

؛ةرافكلابهنعلوزبالديعولاو؛صاعاذهو؛بنّآنلاةرئاسةرافكلانأب

.ثنحمثهيلعفاحنأهلناكانيميفلحنمىلعمدنمةراثكسلابجانإو
هللاقي.مزليال"”ورتسنلاةرتاسةغللاىفةرافكلاتناكاذإولاق

؛اهبفلحلاهلحابمنيميلكىلعهلةمزالةرافكلانوكستنأركشتام

لتقفًاديزلتقيالفلحولالجرنأكلذو.اهبفلحمنأهياعروظحموأ

وهوذبنذلةرتاسةرافكللانوكتالوةرانكلاهمزاتواثناحنوكيهنأ

مطبقااذإ"ةبذاكلانييلاىفةرافكللامزاتنأركشتامكلذكو«لعقلا

كِلذؤلاقىلاعتهللانإفاضيأووديعوللاحتسمناكنإوسم+ىرمالاماهب
مطقتةجحالإموسعلااذهليزيالو"+<لكيابأةرثك
اومالفهلوقبديصلالتاقىلعةرافكلابجوأىلاعتهللانإفاضيأو.رذملا

لقفامثُماَزَجَتاممريقفنمومرح"أَودي

ةرتكوأوبكليلبدعهشلعاووحيثلانر
هللاانَعمزمأل3وذيلمايصكلذلدَعوأنيكلمانع

لتاقلعةرانكلابجوأفل(نب"للاهتكداتسَفلسا
.قيفوتلالابوهبنذلةرتاستسيلوهلتقلدمعتاذإديصلا

رعةخل:(ج)(١)

.ةبذكلا:(ب)(«)

.1:ةدئاملا(«)
6:ةدئانلا()

-مآ-ه



رابظلاةرافكْقبأي

روذللاومايصلاونامالاو

اهنأكفهترتسوهتيطغ""اذإ«ءىشلاترثكنمةذوخأمةرافكلاو

ىلعءامقفلاهملطووةغللاقيراطنمفورعماذه:اهرتستىأبونذلارفكت

ماعطإاهرفكيالةرجافلاناميألانألعأهللاوىدنعىذلاو.ظفللااذه

اذهدصقيىتحةيقاباذهعمةبوقملانألباقرلاتعالومايصلاالونيكاملا

هناميإترتسابئاتلصحوباتاذإف؛بونذلارتستىتلاىهةبوتلا"نأل«ةبوتلاب

:ءءأتاوةبوتلاممتارافكلاهبونذو

هترثساذإاذكترفغلاقاضيأرتسلاىهةرففملاونارففلاكلذكو

.هْيطْغتوهرتسلاهلإسأرلاةنجلليقهنمهتيطغو

ااا

٠ةأسم:(-)(١(

.ىأ:(١)()

.ىأ:(ج)(؟)

---ال



ةلأسم

ةرافكىفنيتروعألاقتعةزاجإبهللاهمجربوبحمنبدملاق

آضيأزاجأكلذكو.بذكلانعناصقنهممالاايفرابظلا

كلذىفانباحأءاهتفنمهريغزحمملو«راهظلاقمىفىئارصنلاوىدوبلا

أطللالقةرافكنأىلعاوففناو؛حراوجلاةميلسةنمؤمةبقرالإ

ىفةاعارملا:مهضمبلافف.نياةرافكىفاوفلتخاو«ةنمؤمالإنوكتتال

رارقإلالهأنمةنمؤملنوكنال:مهضعبلاقوةبقرمساهيلععقبامكلذ
:ةيالواهلةنمؤمةبقرألإىزجمالهنأنيمدتتلاانخويشضمبلو«ةلخجلا»

ريغذحأنملمهيلعسيللوقاذهو؛ةيالواملىلائههذنعةنمؤملانأو

:ءعألاولئاق

ىرجتالنيملاو!اطلالتقوراهظلا”ةرافكنأىدتع"بجورظنلاو

ةرسفمىرخألاوةلحماهادحإتناكاذإنيتيألانأل«ةنمؤمرْيغكلذىف

ىف"لاتلالف.ةجلالةسوةجلالعةكاحرسلتاك
ةرافكىفكلذكوىهةبقرىأنيبيو«ةبقرريرحتف»رابظلاةرافك

اهنأهتعنركذامٌدارملانأانملع«ةنمؤماهنأإطخلاةرافكىفنيبد«نيبنلا

.زعأهللاوةلوبقمةدئافوبجاوةدايزابذخألانألةنمؤم

.(ج)؛(ب)نمةطقاس(١)
.هللا:(ب)()

مما



ىف:نحبمو+ابمسجىفةصقانةبقرهللاهحربوبحمنبدمزاجأو

نممنمبالودربلانممنممىهو:اهماجأىفةصقانلاتارافكلاىفبايثلا

بسكعلانماهمنميصتقنلانكيلاذإ«ةبقرلاىفطرشاكاهيفةالصلاٌزاوج

ضٍ:ءءأهللاوهدنعاهيقرفلاهجوام.زعألاو

ةالصلاىفهمامأوهوةءارقلاهيلعحتففلجرمالكنعلجرفلحاذإو

ناكنإكلذكو:ثنحبملةءارقلابهتوصمفركلذبىوناذإف.ثنحيهنإ
هنقلوهيلعحتفنإفهمالكنعفواحلاهلأسونيملعملاوأنيبرقملاضعبفلاحلا

ثنحمْهسقنل)ةءارقلابهتوصمفركلذىوننوكينأالإ؛ثنحبهنأنآرقلا

.ناءاشنإ

لكأنإ«ثنحيالهنأهلينالوضيبلالكأباللجرفلحولو
.جاجدلاضيبىلعمدصاتمومهئاداعوسانلاٌفْرَعنألكمسلاضيب

«ثنحهنكسيردموأرجحنمتدبلكشفنيبنكسيالفلخولو

هوصقلاوةندرملاتويبلانألثحبمكاذوحنوأرمشنمتينكسنإو
.انركذاموهاهيلإ

هركذلجهلوقلتركذامريغنماتويبينسئىلاعتهللالاقلئاقلاقنإف

عقتاموانكرتولهلليق."2انويبرتنألادوانمَللَمَجَو)
ممكملالكأبالمحلللأىلعفلاحلاناكلنامبألاىفءامسألاهيلع

"*(ايرط(منمأولكاعلاحبلاخسىزلاوُهَو)ىلاعتهللالومت

زوجي:(ج)+(ب)()
.م9:لحنلا(«)
٠(:لسنلا(2)

م



تنحءامسلاتحنتاباذإ"ناكالفقستحنتيبالفلحواكلذكو

فلحولكاذكو*(انوختننسءامثأاانمي)هركذلجلللونل

لَمَجىلا)ىلاعتهللالوقلثنحضرألاىلعتابفشارفلعتيببال

قلعتممتاداملاودصاقملاىلعناميألا:اًنإف.ل(مفنضرل

:2ناواهمايمسبءامسألا

نأردقيالهنأل«ثنًحادحاوالجرلكفمآىنلكبالفلحولو

وأًادحاوًادبعىرتشافًاديعىريشالفاح©!وو.5مدىبملكي

لك7الو«ديبعلاىرتشأاللاقولو:ًادعاصفةثالثىرتشيى>حثنحمنينا

مدقتدقو«كالذنمليلقلالقأىفثنحبهنإف.ءاسنلاجوزأالو«ماعاطلا

',ىقالطلاىفنامبألانملئاسملاهذهلثمىفانحرش

؛رخازوكىفهيفىذلاءاملابصفءامزوكللااذهنمبرشيالفاحواو

مقتامنإو«زوكللاىلعمئتالنيبلانألبقنمثنحبهنأىدنعفهنمبرشف

؛ثنحبالةفينحوبألاق.زوكسلاكلذنمهبرشىذلاو؛هنمبرشامىلع

لاق؛ثنحبهنأءانإبهنمبرشفتارذلابرشبالفاحالجرنألكلذكو

ىتحمعزثنحبالةفينحوبأ نولوقبسانلانألطاغاذهنأىدنعو؛هيفعركي

همداخناناللقتسيدقو«ءانإباوبرشاذرثبلاورهلانموتارفلانمانبرش

.1ءأهللا«هنمبرشاموىداولاوأرهنلاوأتارفلانمتبرشلوقيفهريغو

.ناكملا:(ح)(١)
.+١:ءابنألا(«)

.«ءانبءاسلاواشارفضرألامكل,؛هجىذلا3ةيآلا«؟:ةرقبلا(©)
.دقو:(>)(4)

.4



هلأمس

د_معلاج

ًامامإدهاعنمنأتلاعايفانباحأنمدححأ"'*فلتخممل

دهعريغفاخأنإو«ايلفعابنذبكردقف«رذعريغنمهفلخأمثاًلدع

نأىدنعوليوأتلللمتحنلوقاذهو.مثآوهفنيتخسنمثاريغوهفمامإلا

هللاّةحنمهثعاطضرفنمبجيايفمامإلافلخأنإ لعأهللاوكلذىنمم

ىرجامذ6مامإلاديعفلاخأناكنإو.بونذلانمريبكهفاقتىلاعتوكرابت

مامإلانألمهعملخادمامإلاف«ّربلاىفلوصولاوتالماعملانمةماعلانيب

ختلواهمرظعتلاداقتعاوءارهترم"بجأوو؛اميماظزوجبالنيماسملانملجر

-:١

امهتحليوألامهنعيضيايهنم؟ةرحاولديملافلخنوكينأالإايهنأش

.ايسفنأىف1

نمدبعلانسح»لاقهنألسوهيلعهللالصىنلادبعىوردقو

بونذلانمًاريبكهفلخناكدهعلكللءافولاربخلااذهبمفمنيدلا

قفانملانإ:انباحأ"**ضمبلاقدقو«دحأنودًادحأصخب1وأًاريغصوأ

.فلح:(>)(١)

دحاول:(>)()

.دمحأهاور١

.انباحصألاقدقو(١)ىف(ج)؛(ب)نم(4)



لئاقلاغإىلعلبربخلارهاظنألطلغىدنعاذهودهملابهلءافولامزليال

.ةلالدبالإنوكيالصيصختلاوهمومموربخلارغاظلباوصلاهجونعاذه

:لاقيو«هريغىلإلجرلاىصوينأةيضولاهن:هوجوىلعةّمألاىفدهعلاو
وو|عهعللاب"١ًًَُ

مداقبَعيلٍدهعأْأهللالاق.هاصوأىأنالفىلإناإلفدهع

اضيأدرملانمو«رمألاوةيصولاىنببلَ(عَْشْلااوُكْيَتالنأ

«ىدنعناعإلاىأ9٠نيتىدهعلاني1)ىلامتهللالاقناعإلا

:ءعأناو

اضيأدهعلانمول(ميمىلإمدْهَعممناوُميْأت)لق

لاتيفمامإلاهفلحيكلذكو«هللادبعلع:لوقيلجترلااهبفلحمنينا

هنمو+ناكمىلإلجرلادهامينأدبملانمو«"*ةدنملاهيلعءامإلاذخأ

امأو:تيكوتيكلءمنبهتدبعواذكواذكناكمبهبىدهع:لجرلالوق

؛ةطايحلادهملانمو«نيملاوهف«هقاثيموهللادعهيلعتذخأ:سانلالو

ًازوحعنأكلذو٠ثيدحلايفىذلاىعملاوهاذهوىقحلاوةمرحلاةياعرو

اهلإ»لاقومالسلاهيلعىنتحاواهبلأسفلسهيلعهللاصىلاىلعتاخد
.)6نامإلانمدبعلانسحنإوةجيدخمايأانينانتناك

.١٠٠:سي(١)

١١(:ةرقبلا()

4:ةبوتلا(©)

.«دهملامامإلاهيلعذخأ»:(ج)(4)
.هجبرخلقبس(ه)
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ةلأسم

ةرافكلاطوقسىفاوفلتخاو«ثنحلادعبنيدلاةرافكنأىلعسانلاقفتا

ملثنحمثثنحلالبقاهمدقاذإ:مهضعبلاقفثنحلالبقاهمدق""اذإ

ىلصىبنلانعىوراملثنحمىتحهيزحبال:مهضعبلاقواهنداعإهيلعنكت
نعرئكيلفاهمًاريخاهريغىأرفني؟ىلعفاحنم»لاقهنأملاسوهيلعهللا

.«ريخوهىذلاتأيلوهنيكي

.6هنينعرئيلوريخوهىذلاتأيلف»:لاقهنأىرخأةبأورىفو

لوهياعهللالصهلوقبثنحلالبقةرافكلاميدقتب:لاقنمجتحاو

ىفةبجاولاءاكزلاميدقتباوجتحاو«ريخوهىذلاتأيلوهنيمبنعرفكيلف»

لبقسابعلاهمعاكملسوهياعهللالص"ىنلافالستساواهنقولبقلوحلا

"ىنلانعىورىذلاربخلابثنحلادعبالإةرافكلازرتجمملنمجتحاو.اهنقو

اَمأواولاق.«هتيمنعرئكيلوريخوهىذلاتأيلف»سوهيلعهللالص

لعوهامنإف«ريخوهىذلاتأيلو:هنينعرئكيافههيفىذلارخآلارمخلأ

مالسلاهيلعىنلانإفةصوصخمسابعلاةاكرنأباوجتحاو؛ريخأتلاوميدقتلا

وهوثنحلادعباهلأوراهظلاةرافكىلعنيملاةرافك'اوساقو.اهمنم

نيبانباحصأقّرذو«ةدوعلا .راهظلاةرافكونيدلاةرافك

.نإ:((؟)



هلأسم

ليلىفثنحهَيلِإلصوىتفنالفىلإىوآالىنإهللالجرفلحاذإو
كتثق70ارك0ًّ0

يإفةّرخصلاىلإانبوأذإ):ىلاعتهللالوقل:راهل"لىفوأناك
0"7ا٠-ع0هررع .0(ديدكرالإيراعذأ)لجوزعهوقو7(توا”تيت

بودي”ةرورس0ورايف:لاقكلذكوعانتماوةوقىلإعجارىأ

نوكيواليلنوكيءاويإلاو(هيوبأهيلاىرآ)مالسلاايرلعفسويو
:ثنحلالكافمدألالك1الفلحنإو٠.مولعمتقوهلسلواراه

سبلتالةأرماتفلحاذإو«لخلامدألاممن»لسوهيلعهللالصىبنلالوقل

اذإو(اهنودباتةيلحهنماوُجرختلو)هللالوقلتئتحًااولتدبافلجلا

لاقًارسعمهدجونإو.ثنحبملهنمبرهفهميرغقرافياللج"رلافلح

؛«برملابمنتمالوألانأ:ءىامهسبةقر'تلانمىسشىوثنح:انبامأ

ىواسبنأبحب©)اكسوُراعإلابْهّنمرسمملاو٠ًاروذممناكو

:معأناورذعللةلعلاقافتالنيتنأسلل

(ب)نمةطقاس(1()3)
.«توملاتينىإفةرخصلاىلإانيوأذإتيأرألاق»ةيآلا©:فيكللا(«)
.«ديدعنكرىلإىوآوأةوقمكبىلنأوللع3ةيآألام٠:دوه(©)
.ربخ:(ج)(4)

.()؛(١)نمةطقاس؛(ب)نم(ةروسىف(8)

.ناكف(ج)+(ب)(7)
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ةلأسم

لاق:ةنكسملامساقحتسانأبجننيملاةرافكوناميألاةرافكىف

«ةمذلالهأنيكااناعألاةراثكبحب:ةعلاركاىلأنرسمةديبعأ

ىذلاورظنهيفلبوأتاذهو.«ةنكسملاوةلذلامهبلعتبرض»:ىلاعتهللالوقت

؛لاومألاةاكزهيلإمفدتنمىلإمفدتناعألاةرافكنوكتنأهراتخت

نيماسملاالإلاومألاةاكزبحب1اماف«ةراهطناعألاةرافكو6زانأل

تاكاذإةللاءاوتساللاومألاةاكزهلبجننألإناميألاةرافكبجنل

:ةديبءعوبلاقكومسالاباطلةاءارملاتناكولوةرافكهذهوةرافكهذه

ممابوجوأنيملاةرافكىفةيفاكماعطلانمةمقللانوكستنأتبجرف ؛ممطم

نوكينأبجوهريغىنممكلذىفةاعارملاتناكو«بولطمريغمسالاناكل

.هلوقفالخىلعلمملا

8و



ةلأسم

هيلعانللددقوثنحلالبقنيلاةرافكميدزاوجمنمىلعليلدلاو

تناكاذإو«ةرتسلابردلاةغلىفةرافكللانأ«اذه.انباتكنممدقتايف

--.ثنحلالبقاهميدتتبجيمبذلةرئاس

طاغف؛بيقتتلابجوتواولانأىعّداوثنحلالبقاهزئجنملوقامأو

ةاعرملاوكشلاعضومىفو؛بيقعتلاىفبجموريختلاىفمقثواولانأ؛كاذىف

.قيفوتلاهللبوباطخلابوجودنعكلذىف

-41---



ةلأسم

كنازكلذهللالوقلباطخلارهاظبدتملابنياةرافكو

بجبنةرافكلانأانبامألدجىذلاومثنحاذإلقيمو1:0اذإ

:2ناوىدنعومهلوقهجوامإءأناو.كلذريغىلعلديرهاظااو.ثاحلاب

اذإكن3ةرافككلذ»لاقهنأوهوريمسهيفباطخةنآلانأ

؟*«فللا»انباححأهركو.انباححألهبجاجتحالاوساذهومشن«مفلح

ناكاذإحابمكلذنأىدنعو٠.هركذلجهتامظمتوايقوتقدصلالعهلل

:هلوقبقدصلاىلعفلحبنأمالسلاهيلعهّيِبنهللارمأدقوًاقداصفلاحلا
ًوا0م٠-2ِِ:ِسيهن هللالصهلوقواقلهنإروىإلقوهقحأكنوُتبْدَتْسبوٍ

ىلعلدياذهف.06تمصيلوأللابفاحيلفافلاحناكنم»لسدهيلع

.ملءهللاوهريغبفلحلانممتمو«قدصلا"”قيرطنمهللاناميألاةحابإ

هثدحأءىشاذهفميلاناعأهيلعو«سانلاهبملكتيامامأو

.مهسفنألناطيشلا

« فاحاذإمكناعأةرافكهكلذمايأةئالثمايصغدجنملنف»ةيآلاه9ةدئاملا(١)

٠(أ)نمةطقاس«(ج)نم(فلحلا)()
.٠*3:؛سنوي()

٠«تمصيلوأهللفاحيلفمكدحأفاحاذإ»ظفلبدمحأوىنمرتلاهاور(4)

.قيرطلا:(ج)(ه)
٠مهتعاضبجيورتلاديكاتكنذوراجنلا:ةميبلا()

:مماجلا١م)
7-_



ةلأسم

نوعنيكامملامعطمىلعنأ«مهلعانيلإىهانتايفانباحسأقفتا

أراهظلاونامألاةرافك ءاشعوأ«ءاشعوءادغ“"مهنيرلحأو"لكلنيتلك

مهدنعءادغلاو+رثكأوأنيموبوأمويفنيتلكألامعطأامفيكوأءادغو

لوأءاشملامث.لاوزلالبقراهنلافصنىلإرخألارحفلاعواطهتاقوألوأ

دارأنمىغبنيالو.ليماثلثىلإءاشعلارخآو؛سمشناتلازاذإهتاقوأ

هتبغرنكمشلولجعأاحبرلاومنناهنمًادصقنيتلكألانيببرقي“نأكلذ

"ل:انفلاخمنمملئاقلاقنإف«هللادنعهباوممهيليرفوتيايفدصقو
ًاقلطمدرواذإسألاوماعطلاراركنةيآلاىفسيلونيتلكألا-وأ

تماقهلليق؟ريركتلابجوتةلالدموقتنأالإ”ةدحاوةرصهلامتسابجو

رطسوُأنم)هللالوقيفباتكلانمامأف:ةنسلاوباتكلانمةلالدلا

مويلكىفمهيلهألسانلاماينمداتعلاول(ٌيبِلْخأوُا
هلعفامامأوتالكأثالثو«ةلكأماءطإميلفنمرذانلانأل.ناتلكأ

.امهنم:(ج)١)
.ملنمل:(ج)()

وح:ةدئاملا(©)

وي



.نيتلكأمهيلهألماعطإنممهمداعنمسانلا

هاردقوةرحجعنببعكلسوهيلعنالص"ىنلالوقتيةنسلاىفاَّمأو

مم:لاقف؟كدسأرأىفوهكيذؤيأ,هسأرنمرمتليلمقلاوهمارحإىف

ممطأوأمايأةناالثصوأءاشكسناوكسأررمشقلحاف:لاقهللالوسراي
١ا

نيتلكالاوهعاصل|فصننأاناع«عاصفصننيكسملكنيكاسمةتس

:زعأهللاوناتلكأردحاولربعاصفصننأةيراجلاةداعلانأل

-؟؟-'



7٠

ةلاسم

-+هعبيفاعطاقًاعيبدازأإف«رايخلابهعابفهّمالغميلينأفلحنمو

ولوعيبوبفًاعيبدارأنإو <هيلعمقودقميبلامسانأل«رايخهيفناك"ال

ىكسلانم5قيضأءاوبإلاف(هنكاسوأهمالغهيلإىوأنألحنإو

عقبىكسلارساهياعمقي”ليلقلالقأف.ىثلاىلإعوجلاةنللاىفءاويإلاو٠

امإو.؟راهنلافصتنااذإسمشلاتماق:نولوقيمهنأىرتالأهبثنحلا

2ٍللاةريهظلامايقلاقياكو..تقولاكلذىففعضياهريسنأكلذ

نأل«نيلاديلاىلعبرضلانماهمساذوخأماهبفلحيىلاناميألاو
ودهامتوأاودقاعتوأاوقئاوتوأاوفلاحماذإ«كلذلعفتتناكبرعلا

ىلع؟ىديألاباوبرض نيماهساناسنإلاهبفلحماملكراصمث:ضعباهضعب

.ولوةخنءنإو:(ج)؛(ب)(١)
.للق:(ج)+(ب)(؟)

-..-



ةلأسم

:لاقوأ«لاجرلاتاكلهللاو:لاقف"للجرلافلحاذإو

:جوزتوأًادحاوالجوملكنإف٠رمتلاتكسالإلاقوأ؛ءانلأ"تحوزال

ماللاوفلألانألبقنمثنحبإفرمتلانمليلقلالقألكأوأةأرصا

هلخديىذلامسالااضيأىسيو.ىنلاماو«دوهعملامسالاىفنالخدي

سنجلساامأو.ةبادلاورادلاوبوذلاولجرلاوحبلعمسا:ماللاوفلألا

انعضأاوبراًاولكانالًاومماعنيذلاهيأ)ىلامتهللالوقوح

قرفغتسبمسالااذهف.0يلااوبرالو):لاقو0ةفم

تبلالوالاجرتملكالوءاسنتجوزالفاحاذإو«هغرفتسيوىنجلا

ذدعلقأهيلععقبامكلذنملعفاذإثنحلاعقيوةركسنمسااذه:باي

.ةلالثوهوممج

٠لجر:((١)
.١3٠٠:نارمعلآ()
٠«اليجسءاسوةشحافناكهنإىنزلااوبرقتالو»ةبآلا7:ءارسإلا(؟)

٠١.٠١_



رولاْقباب

ةيصعملميرذننماماف(ةعاطراننمىلع”بجاوروذنلابءافولاو

.ىلإبرتتيالنأوهلعفنمذارأاممةبوتلاهيلعو:هبقيال0هيلعضرفلاف

.يفانبامأفاتخاو«هيلإهيرقهنعهللاىبنامفسيلو«هطخدبلمفبىلامتهنا

ةمصمملاْر1بءافولالبالمصعبلامَءةيصمملاردنةراثكبوحو

بجويبيرافنلاو:ةرافكلاهيلع:مهمدمبلاقوٍٍهبردينمىلعةرافكالو

ردنملاقهنأللسدهيلعهناىلعىنلانعىورمفهيلعةراثكالنأ

."*«هيصعبالفهيصعبنأرذنمو:هعطيلفهللاميطينأ

.نأةيلهاجلاىفترذن»:لاقهنأباطحلانبرمعمنعىور"دقو

فوأ:لاق«ٍلسوهيلعهللالصىنلاتربخأفمارحلادجسلاىففكتعأ

هيلعناكهباعإوهرثكالاحفهمنىلًعارذنأبجوأنمءزكف6كرذنب

.ىلصةىنلالوقوباطخلانبرمعىلعمالسساهيلعءنلاهبجوأمكهبءافولا

.هبهيلعهنممحلسوهيلعللا

رثكلادقعنأل«هريغنودكحلاكلذ,صخرحعنإ:انوفلاخملاقو

.نأ:(ج)«(ب)(١)
هكللامودنسملا4دمححاوةحامنباوىئانلاوىذمورلاودوادوبأوىراخبلاهاور(؟(

.أطوملاىف

.(ج)«(ب)نمةطقاس«دقو»9

0|-_.١|٠-_



دمبهمزايالهفنىلعىصلاهدقعامنأاك:مالسإلاىفهبلمعلابجيال

ىفىبنااورمألاببطاخمريبكلانأل«هلئاقنم"'”ريبكأطخاذهوهغولب

نإفاضيأو©؟!ءانصلاح1بطاخمبسل"ىصلاو6هرثكوهنامعإلاح

"ىنلانأ؛رخآهجونم"لهلئاقنمضيأأطخكلذبصوصخمرمعنإهلوق
06كميمجىلعىكحكجنمدحاولاىلعىكح»لاق.سوهيلعهللالص

.ليلدلاةماقإهيلعناكصيصختلاىعدانش

كرتنإو.ضرفبسيلرذنلابءافولاٌهنإانيفلاخنمريثكلدقو
لديباتكلارهاظنألضيأطخاذهو:هللاةيصعمىلإةهيحاصجرحالبءافولا

ههالار9,سلو٠ِ..

منوفاخمورذنلابنوذوب)لاتفهرذنبىفونمهبحدمىذلاحدملابهبوجوىلع

حدملاو«*رذنلابءاقولابمهحدف“"ًاريرطقهلوقىلإ...ًاريطعتُمَُُشناك

ةنجلاو«مويلاكلذرشنمةاجنلامهقاتحتساواميلطعمناكنمالإهتذتسبال

ىتلا بالمهلاهبنع هبوجورذنلاوضئفارلاءادأباهتحتسيامنإو«لفنلاباهتحت

هللالصىتلانعتورايفةشئاعربخبومضوللااذهلبقاهانولتىتلاةيآلاب

هيصعبثأردنانمو.هماييلفلاعيطينأردنانم»لاقهناسوهيلع

؟*”ايبوجولطقسملاوةيصعملاةرافك"موزاىفانباحأفاتخاو.ل«هصمبالف

.ٍيثك:(ب)؛(ج)(١)
٠هلابص:(ج)(«)
.(ج)؛(ب)نمةطقاس(هلئاقنم)(©)
٠دمحأهاورّ(

.ةح:نانإلا(ه)

.رذنلل:(م)(6)

.هجبرخقبس()
٠اهبوجوب:(ج)؛(ب)(ه)

-_١!٠؟



'*كللمفأنأىلعهلفنالفمدقيمويهرذتىفلجرلالاقاذإاورظنا:هلو“

ىلامتوكرابتللالوقلرذنلاهمزادقانباحصألاقفليلاىفمدقفاذكواذك

ناكاليلهربدىلونمىلإةجونذيعولانهاردذو1نمو)

هينديقاذإامأو«هرذنلاحىفلوقلالسرأاذإىدنماذهوًاراهلوأ

.همزليملهفنمويلادارأوهلمولعمتقوبرذنلاقلعو

همزليملراهنلاىفمدقفمويلاكلذموص"ىلعهلفنالفمدقاذإلاقاذإو

ضعبموصفليلانماهنبثيةينبالإدقعنيالموصلانألمويلاكلذموص
:انباحأضمبلاقاكهلدبهمزلبالو«ىلاعتهللاىلإةبرقنوكيالمويلا

حصوىئاغمدقاذإو«بئاغلامودقموبموصبرذنلاىلعهنألهلذبمويبجوب

ْنأل«ةبقرمساقتحتسيامهيزجيهنأ"!”ىدتنفةبقرقتعىلعهللىدلو
.كلذبجوت.ةححلا

جاتحةماسمةبسكتمحراوجلاةميلسةبلارىقتعهيلعانبادصأنمبجوللو

ءىشالنأىدنعبجوبرظنلاف«هلامعيمجةقدصبرذننإف.ليلدلإ

.معأللاةيصعملمفبرذُهنألةرافكالوهياع

؟*ةنممتركنأام:لئاقلاقنإف«اًلوقايفانباحسألظفحأالو
ىلامتوكرابتهللالوقبجتحاو؟هرذنبءاقولابهلامعيمجبةقدصلابوجو

.(ج)+(ب)نمةطفاس(كا)(١)
..١١:لاغألا(؟)

.ىدنعوهف(ب)(؟)

.(ب)نمةطقاس(نم)((0)

_م_-



لبوأتلاىفطلغاذههلليقل(ٍدوتملاَب'أوقووأاوُنَماعنيذلاهيأ

دفعزكرذنءافوبرمأللاعتهنانأكلذو«تاقامنعرهاظلانأل

هيلْعاطهيءافولاكرتناكةيصعمىلعادتعدتملاناكنإامأف«ةعاطناك

ايمح<٠..٠.

رطنبلالكاطلتالو)هلوقبرذنلااذهبءافولانعىلاعتوكرابتىهلدق

قبيوهلامميمجفنينأرذنىذلاناكايلف.90اروحموام

؛هنمناكامىلعريسحتلابهلمفىلعهيفنمولىلإالإمجريالًاريقفهدسب

.لعأهللاواهبءافولابخبالفةيصممبرذندقاذهنوكينأبجو

.١:ةذئاملا(١)

.اج:(١)(؟>

.١١:ءارسألا)9

_+0-ب



ةلأسم

+ميضعبلاقف«اماايلبًامايأ"”ءوصننأرذنممانناحأفلتت مهضعبلاقف+اهيلايلبامايأ*”موصينأرذننميفانباحأفلتخا

هيلعهللاىلعٌةىنلاهبرمأامىلعسايقًامويٌرتليل"لكللذييوراهنلاموصي

موديترذنتنكىلإ:هللالوسرابلاقفهلأسنيحباطلانبرمعسو
ريغةياهاجلاموصناكايلف«مالسإلاىفهلدبصلاقفةيلهاجلاىفما

نوكياموصهلدببسوهيلعهللالصبلارمأف»"لجوزعهللاىلإةبرق

بجو«"”هركذلجهللاىلإةبرقريغليلاموصناكاملكلذكتٌةبرق
هيلعءىشالو«مايألاموصهيلع:مهضعبلاقوةبرقوهاموصهنملدبينأ

هبذنوهنرمأامم؛هلةعاطوهاممهبهيلإبرقيامهمزلبامإوليالاموصف

لمفبجاوبسيلفادنالوًاضرفهبهرمأيملاممهيلإهببرقتيامامأفويلإ
.ةيلعكلذ.

؟**لمفهيلمف«ةعاطراهنلاموصوةيصممليللاموص:مهضعبلاوو

نأل:هرذنةراتكةيصمعملارذنلدبهيلعو6ةيصملابءافولاهيلوةعاطلا

ةرافكهيلعناكةيصمملعفىلعفلحاذإ"دقعنيملانأاكدقعرذنلا

.مود34:٠؛(ب)1

٠.هركذل>:)ج(َ(ب))9

.(ج)«(ب)نمةصقان(©)
نمةلطقاس(لمف() .(ب)

-1(



2مهلرخالوقىفتككشدقو*"”ةيصعملالعفبءافولاهلنكيملو«نيوتلا

ْليلاموصقفهيلعءىتالوراهاموصهيلعنأ:ىدنعب>حوبرظنلاف

لسوهيلعهللالصىنلاىهلل«ةيعصموهلبةعاطبسيللوللاموصنأل

.لاصولانع

ناسنإلاىلعو.سفنلافالتإىلإىدؤيراهنلاوليللاموصنإفًاضيأو
3١

هزكذلجهللالاقدقو.ةلالدموقتثيحالإكلذىلعردقاذإ«هسفنءايحإ
8ِوِو0#٠2.ا

أولتإل)لاقو"مامحربنأكهللانإ"جفنأاواعمتالو)

هنأ:ملسوهيلعهلالص”ىنلانعىور"لقو02ةكسالالإبيب

سوهيلعللاىلصهنعىوردقو")6هللاةيصعمىفدقعرذنىفءافوال»لاق

راطفأدقفانهاهنمرابنلاربدأوانهاهنمليللالبقأاذإ»لاقهنأ

لكأيملاوأ«تقولاكلذدعبلكأمئاصلانأربخلااذهةدئافف7«مناصلا

.رطفموهف؛كلذدعب

؛ءايشأبهيفسانلالكستدقفباطخلانبرمربخ©مىورامامأو

هلبيغرتلاوبدنلاهجوىلعناكلسوهيلعهللالصىلارمأنأىدنعو

.هار©افىلعهمحتسباوثاللاحىفهلمثيهنأدارأامنإو6لضفتلاف

٠.(ج)+(ب)نمةطقاس(لعفب)ةيمصعملاب(ج)؛ةيصعم:(ب)١

.١:ءانلا()

.«ةكللهلاىلإيديأباوقلتالوناليبسىفاوقفناو*آلا86١:ةرقبلا(©)

.6ةيصم+لقرذنلءاوالوطفليملمهاور(659]

.دمحأهاور0

٠.ىف:(ج)+(ب)()
نبةرآآردَقف13(ىف“0(نمةلعقاس«لف١00ٍ

ل



ىلإةبرق ليزجهيلعقحتسلاحىفلسفبنأبجي.تقولاكلذىفهللا

ءايشأالإمالمإلالبقدقتلكخسفمالسإلانألهمالسإوهلمقبباوثلا

لدتبملالمفلاكتراصف«اهنبئأواهبلعهتمأؤسوهيلعهللالص4ونلافقوأ

:أناو

ماعطإوأءايأةثالثموص:مهضمبلاقفرذنلاةرافكىفانبامصأفلتخاو

.نيكاسمةرشعماعطإوأمايأةرشعموص:نورخآلاقو.نيكاسمةرشع

هنأل«لمفلاةحسىلعلديلولااذهو.ةلسرمنيميةرافك:مهضعبلاقو

ٍءءأهللاولابدتعنيملاكهللابدقع

نيملانعمويلاىفنيتلكأروذنلاوناميألاةرافكىفنيكانمللمامطإو

هنأنيريسنبانعىوروانئاملعنيبافالخلعأمل.دحالارذنلاوةدحاولا
ةدحاوةلكألاقهنأكلذوحنىرصبلانسحلانعوةمودأمةلكأىنكتلاق

مويلاىفناسنإلاةداغنمتناكاذةدحاولاةلكألاو.ىنكستمويلاىف

ةرممويلكىفةلكأناكاذإو«ةبجولالكأينالفلاقي«ةبجولاىسن
ةدحاوةرممويلكىفبرشينأهتداعنمىذلاو:..ةمرولااهمومسبامبرو
.لأهللاوةريصعلابرشبلاقي

-١٠-



حاكنلابا _ن5ك

حاكنلاىفباب

.محرلانمحرلاللا-

“9ص١ُ72ارمع١- نينيحلالاوكنيألااوُمِكَنأَو)ىلاتوكرابتهلللاق
يل9لا٠مد"مسوجات22مرمررب

عسأَولاواضفنمهللاميلي"ءارقفًاونوكيبنإ"مكءامِإَو"كرات
١دخخ_أ+,,2-٠يَ. ىْتَمءاسنلا"نمكلةبآطامًاوحكناف)هركذلجلاقو090لع

.«0اي٠7.ا"17.عيارح١ين٠ًٌِط7١ّ

4كنااكلمموادحوفاولدعتالامخنإفعبركلت3

ٍِِ.()).]ا0-0هد/سعدأِ لجوزعلاقو”4:رفاوكلاصعبًاوكممتالوؤىلامتلاقو
ةصئالااراالالانصارا2

-)٠.,سا"١وودوو3ل

لجلاقوانيابىتحنيكرشُتلاًاوحكنتالو”عتبدعأال
.و4حاكاعال.و'ّّ:7ِِ"ِعرع" أونوأنيذلانوتاصخملاوتنياوملانمتتصحملاو)هؤانت

ً)َِ  لخدوتانمؤملا*ومتانصحلاحاكتحابو00لنمبتكلا

-ةيصخلالاوحالانوناقبرفاملادهملاىففورعلا(1)
.؟١:رونلا9١

.3٠:ءانلا(2)

.١٠:ةنحتمملا(4)

.١١:ةرقلا)ر

.ه:ةيناأملا(١)

-04--



٠ٍبادكلاله١نمتانصحمل١حاكنحابأو6نبسمءامإلاانهف

:ةفينحوبألاقوةحابإلاىفنهنمءامإلاهمملغديلانبامألاق

لخدوباتكلاصنبًاجايمرارحلاتانمؤملانمتانص#لاحاكنناكاى

باتكلالهاورمءامإلانوكينأبجوتانمؤملانمدامالانبش

ىلاعتهللالوقبجتحاو.ًاسايقباتكلالهأنمتانصحلاعمنلخدي

اولوقتملإفلاق.ءامإلانهنفلخد:ملقفلاق«تاندؤملانمتانصحلاو:»

ًاسايقةيآلارهاظعمنهركذبمل"'ةنإونهعمتايباتكلانمءامإلالخدت

ىلعسايقتانمؤملانمءامإلاةزاجإبمقاكنهمرئارحلاىلع نهنمرئارحلا

ناصحإةفملانأل«ةفيفعةنمؤملكمسالارهاظبلمتحمةنمؤملا تانصحلاو٠

حاكنمالحىلاعتوكرابتهللانإ:هللاقي.ةيرحلاليتحمناكنإو

اذهىفلخدف«نمؤيىتحتاكرشملااودكنتالو»هلوقبًاماعتاكرشبلا

؛ةّرحوأتناكةمأ؛ةيباتكريغوأتناكةيباتكةكرشملكئبنلا

قبدرئارحلانهو:باتكلالهأنمتانصحلامّرحامةلجنمىثثتسامث

ىرخأةّيآ"”اءايلدفتانمؤلاءامإلاحاكنةزاجإامأو«ميرحتلاىلعىقابلا

/كمايتفنمفنإأكلمامنف)ىلاعتهللالوقوهو

.نيكرشملاءامإحاكنزاوجنملركنأامم:لاقلاقنإف0تانمؤلا

ًاوُحَكنُأَو)لجوزعهللالوقىفملقاكنينمؤملاءامإلركذلاناكنإف

.نإف(١)ىف(١)
.ليلدب:(ب)؛ليلدف:(ج)ىف()
.٠٠:ءانلا(«)

.٠١



.بخلال١رارمذ
زوجبملف0ٍاَمِإَومكدابنمنيحلصلاوكنودىمدالا

نأبجبناكدقو«مهمنيحلاصلاريغوانئامإواندابعنمنيحلاصلاحاكن

نودنيحلاصلاىفركذلانألكشاميإومكدابعنمنيقسافلاحاكناوزيجمال
2ًًّغ-جل١ادٍ:
ىممايةححلاوةمالانمعامجإلاةهنالاهذهىفانلةححلانإمهللاقي٠مريغ

.ةريغوىففاشلالولااذهىلعانقفاووىلاعتهللاباتكنمانولتامم

ىلإلوطلادجبملنملراجةنمؤملاةمألاجوزت:بوبحمنبدمعلاقو
:اهقادصزِخأعمجورغلاوأهدذدعةماقإلافرايخلاةرحلالمجو4ةرخلاو

الوةمألاىلعاهجوزتاذإرايخلاامللمجيملواهبلعةلخادلاىهتناكاذإ

.هذنعاهدمعةححعمرحمالعجوز"اذإهلعاهلرايخ

؛اهلعجوزتاذإاهقادص.ليجمتةزحالىريالىلصوملاركبوبأناكو

جوينألجرللىررناكوًاريخالإدريةعاطجيوزملانمهلعفىذلانإو

جوزقفًاريثأتامهددألهلقسلواهملعىرشنأهلصهتجورزىلع

.قادّصلاليجمتىفهلبقبجونكيْمحباجمأوىلوألا

زوجبولاحىف”ةارحلاىلعةمألاحبوزتزوجبال:ىلعنبىسوملاق

لجْورعهللالوقكلذقفلوأتولةرحلاوىلإلوطلامدعدنعايجبموز

َالرعببن015ً.وم2ص نإتتِماولاتتصحملاكنينأالوط"منيمِنلنسو)

.؟١:رونلا(١)

.الف:(ج)ىف(؟)

.ىلع(>)+(ب)(«©)

-١١١1-



ةمالاجورزوي00ٍتتمأولالنشتامحا

تحانلىلاةيآلانأهدنعوةرحلاجيوزتىلإالوطدينلالإةبآلامذهل

نإفةرحلاجمرىفلوطلامدعدمبلإاهجنوزتحبتةنمؤملاةمألاحاكن

اهحيبيالنأبجيناكدقفطرشلابحيبأامنإوهدنعًامرحماجموزتناك

ةنآلاىفتيطرشلانأل:تنملافوخولواطلانيلعرشلادوجوبالإ

:عألاو

لدبةمألاجيوزتنأهدنعو اذإو«ةرورضلاومدعلل»ةزحلاحيوز”نم

؟”عوزتنمالدبةمألاجيوزتلمجاذإىغبنيفةرملاجيوزتنمالدبناك
اذإةرحلاىلإلوألادوجوعماهمّزحبنأ«""ةرخلا لبقميرحتلاناك

لوق,اكاهكحاذهاهلكلادبإلانألهمدعدنعاهلحمولوطلادوجوجيوزتلا

مدعممهبةرئاج«""”ةراهطلاف»ةراهطلاىفءاملانمدبديعسلانأوه
مدعدنعةرحلانمٌلدبةمألافءاملالعةردقلا نإهلوقنمو.ةّرحلاىلإلواعلا

عمهلايمتساهيلعًامرحمراصو.ديمصلابهتراهطتضقتناءاملدجواذإميتملا

اذةمألاحاكنخسفهلسيلو:لاقق-ةراهطلاىفءاملالامتساىلعةردقلا

ايفو«ةرحلايوزتىلإلوُطلادوجوبلازاذإانركذتلاةردقلامدععمتبث
نذإبهلرذملاوكلذىفةجحلاهلبلطننحنوهللاهحرهسلاففإانركذ
..*!ىلاعتهلل

وءانلا(١)

*(ج)نمةطقاس()
ً.(ب)نمةطقاسنيسوقلانيبام(©)
.(١)نمةطقاس(ج)نم(ةراهطلا)(4)
.(ج)«(ب)نمةصلان(ىلاحت)(ه)

-7١١



نإونيطرشلاريغىلعةماسملاةممألاحاكنزيوجتىدنعبجويرافنلاو

نألهلليق؟هيلعاهمرحتمل:لئاقلاقنإف.تنملا"'”نمأوالوطدجو

تمقواذإةدقعلانأىلعكلذَلدف«هيلعمرحملجوزملادعبتنعلانمأنم

كالذكفلوقلابالإحصيالحاكنلانأل:اهلمرحلالوقلابالإدسفتملةحيحس

.ءاملادوجوبلاباللطبيملتبثاذإمسيتلانأاكلوقلابالإخسفلاحصيال

حكنينأمامتسيملنميفلوقيام:ىلعنبىسوملوقيلاقنالاقيو
طرشلاكرتكلذزاجأنإفةيباتكلاةرحلاحكتنأعاطتساو«ةنمؤملاةنصحلا

كشعطلملنمو)لوقيهركذلجهللاوةيآلاىفهيلعدمتعاىذلا
"(نأتكلماننفكتياونلاتتصحنلاحكينأالط

لودعوكلصألكرتكلذةزاجإىفوتايباتكلاتانصحلاحاكنترجِأِظ

لاقنمماببجومنممنموةيآلارهاظبلاقنللاقيو.ةبآلارهاظلامتسانع
مثىناتكرحبتنصحأاذإةيباتكلاةمألاىفلوقتامىلعنبىسوملوقي

ممنلاقنإف؟باذعلانمتانصحلاىلعامفصناهملعنألوقتأ؟تنز

ءآمإلاىفتانصحملاممركذتىتلاةيآلاوكلذتبجوأمل:هلليق«هلوقوهو

ىفتانمؤملانيبواهنيىوستوملسملااهحيوزتكلصأىلعزوجنالفتانمؤلل
ةنألاىفركذلاناكنإؤنامحإلابدحلاباجمإىفتيوساكاهلعحاكنلادّقع

مزلياذهو؟حاكتلاودخلانيبتقرففدحلاوحاكنلادنعةنمؤملاةمالل

:لعأهللاوةجحلابابنمىدنع

.رمأ:(ج)ىف(١)
١٠ه:ءانلا()

(ممالام--م)

١-



كاو:١

اولراعتال١"متفخنإف):ىلاعتهللالوقبكضراعنملعركتتامهللاقيو
لدميالنأفاخنإةدحاونمرثكأجيوزتزومالولاقف90(ةدحاَوُ

هللانمبيدأتاذهلاقنإفةمألافلاخوعامجإلاكرتكلذىلإباجأنإف,

هقلخلهللانمًابيدأتةمألاجيوزتنمعنملانوكينأركشتامهلليقهتلل

ابيدأتكلذنوكينأتركنأافهلليقعاجإاذهلاقنإف؟قرفنملهف»

هللااندجوامل:لاقنإفةزئاجكاصأنمسايقلاذإ""”عامجإلاىلعسايق

هلوقبدارأهنأانماع("”نيكتمنعمماتطافْغِطتْنَيلانمفألوقدىلاعت

رهاظنعلودملازجملاكةيآلاهذهرهاظنعلودعلازوجمالنأّناأ

.ىرخألاةيآلا

كلذوتبواسثيحنمامهنيبىوادتلابجبالنأتركنأام:هلليق

٠.ةبجاو"ةرافكلاوبيدأتوهامإوكدنعضرفبسلحاكملالصأنأ

7٠2وٍْ.. مماٍدحاوفاوأدمتالنأفخناف)لجورعهللالوقىلإىرنالآ

.ةدحاونمرثكألدميالنأفوعلأعمجوزمينأمهعاجإ

ةنمؤملاةمألاجيوزتمرحىفىلعنبىموملوقلثم:لاقفىففاشلاامأو

اهتحابإلمجوةيباتكوأتناكةنمؤمةرحلاجيوزتىلإالوطعطتسيملنملالإ

ملمثانزااوهوتنعلافوخوةرحلاجيوزتىلإلوطلامدعنيطرشلادوجولا

.7٠:ءانلا(١)

.(ب)نمطقاسنيسوقلانيبام()
؛:ةلداحلا(+)

.اهركذمدقت(+)

_4-



تنعلانمنمألاوةرحلاحاكنىلإلواطلادوجودنعاهحاكنخسفي

ملةالصلاىفلخددقوءاملا"”دجواذإمميتملاىفلاقفبابلااذهبكرو

الإهنمجرخيالولدبلامطقيالهبأ:ةرافكلاىفلاقكلذكوو«اهعطقي

ىفضقانهنأريغهلصأىلعىنملااذه"هلىوتسافهنملدبملادوجوعمهمامتإب

مدعوةرورضللةبدأبهتروعوهتالصضعبلصملالصاذإ:لاقفرخآمضوم

رهاطبوثب.لصولهدنعكلذكو؛ةضقتنمهنالصنأبوثلادجومثبوثلا

نأًارومأمناكدقو)ضقتنتهتالصنأهيفةساحتبٍِمث؛هتالصضعب

ربتميالنأهلصأىلعىغبنيناكدقو*"ل(هدنعرهاطلابوثلاكلذبىلصي

ًاضيأهااطخىلعلدبوهئالضدقينمتبثامدسفيةساجنلابؤملاثودح

ةدتملاكهنملدبملادوجوباهكحمفترنأاهبلعقفتملااًهلكلادبألاعيمجنأ

لدبلاىفتاخدنأدمبمجرتتاهنإفضيحلاىرتمث«مايألابضيحلانمةسيالا

نوكينأبجبكلذكو«ةدتعملاةريغصلاكلذكو«هبدتعتفضيحلاىلإ

نمهيفلخدىذلاضرفلامبنألبقةبقرلادجواذإمايصلابرفكسملا

مميتملاكلذكو.ةبقرلاىلإمجرينأةبقرلانملدبوهىذلامايصلابةرافكبلا
.ءاملاىلإمجريهنأهيفلخدىذلاضرفلاََنألبقءاملادجواذإ

ملتلنمو):ىلامتهللالوقىننمنأ:معأهللاوىدنعىذلاو
تنماكنيفتمولتملاحكينأالوط”كني

ججحوهبجويرظنلانألباجيإلاىلعالببدأتلالع!(َثَمأ
دبعلاجيوزتةرحللحابأىلامتوكرابتهللاانيأرانأفًضيأوهدبؤت*"”لقملا

.دصق:(ع)ىف()
٠(ب)نمطقاسنيسوفلانيبام(«)
.اهركذمدقت(«©)

ءدمقلا(ج)ىف(4)

--|[



جيوزتلاىفمهيلععوامعملاجرلاورحلاجبوزتىلإلواطلاتدجونإو
ٍءءأهللاوةرحلاجبوز"ىلعةردقلاعمةمألاجوزينأىلوأنييلعىقّيْضو

تفلتخاوقادصلانمحاكنلاهبدتعنيامرادقمىفرابخألا"'”تالتخاو

مناخىلعاحاكنزاجأهنألسوهيلعهللالصىبنلانمكلذىفتالاورلا
كلىسنتبهولاتألوسرأبتلامفهتءاج:أصانأىورو٠©ةرزيد

كلنكتنإاهيئجوزفللالوسرابلجرلاقف"”توكللالاطأواهيجمف:

ىرازإالإىدنعام:لاقف؟امقدصتءىشكدنعأ:هللاقف"*”ةجاحاهيف

نآرآلانمكدنعامىلعابكتجوزدق:لاقفنايرعتيقباهيلإهتعفدنإاذه

ميمهانمم:موقلاقف.لوقلااذهىنممىفسانلافلتخاف«©لنمثالو

«اهلًائادصهزدصىفراصولجرلاهملعيىذلانآرتلانأىلعالنآرقلاةءارقل

للالصىنلاهلماممثهلنأوءىشنملدبٌنآرقلانألو«هلننالنارقلاذإ

هلمناكامماهملعينأكلذىنمم:مهضعبلاقو؛اقادصامل"ؤسوهيلع
ىلعهءانعاهقادصلمجنءايإسوهياعهللالصىبنلاهلعاممآرتلانم

كاذو.هتحتي"”ضوعكلذىلعهتماقإىفةيانملانألكلذاهايإهميلعت

.فلتخاو:(ب)(١)

١رظن١١ىوو/طدحنماخولوملا(نحيحصلاىف()

.ديدحمناخعحاكسنلاهتزاجإليلداذهو

.كول:(ب)(؟)
.ةغر:(١)(4)

٠(ب)نم.ةطقاس«هل»(48)

.(ج)؛ء(ب)نمةطئاس(76)
.ماللاهيلع:١قفف

.انوع:(ج)ىلو(4)
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ممجأو.انباحصأهيلإبهذيىذلا"وهو.هيلعاملًاقادصنوكيضوملا

نإةأرملانأو.روكذمقادصريبهداقنناوحاكدلازاوجىلعٌسانلا

ريبحابتسيالجرفلانأىلعاذهةخسناذهىلعلدفاهلثمقادصاهلفتيضر

:موقلاقف؛حاكسنلادقعىفىسسملاقادصلانمتيثبايفاوفلتخاو..قادص

ةثالثنملقأزوجبال:.كلاملاقوىفاشلالوقوهو:نمثملنمقحتسيام

ةثالثنملقأبفلتيال"””وضعاذهنألقراملامطقىلعًاسايق:مارد

كلذكومهاردةرشعنملقأقادصلانؤكيال:ةفينخوبألاقومهارد

نبلياوبويأوبألاقفاضيأانباحصأفلتخاو.قرانلامطقىف:لاق

نألمهاردةسمخ؟*ىهو:ةاونحاكسنلادعىفىمسملاقادصلالقأ:بويأ

ممهاردةرشعلقأ:رباجىلأنبىسوملاقو.ةاونةسجلاىمستبرعلا

كلذكو.رانيدعبرمهعموهو»مهاردةعبرأهلقأ:مهنمروهجلالاقو

ىمومنعدجويوم!ماردةعبرأنودبمطقتالاهنأقراسلادبمطقىفاولاق

نبلعنعىورو.هنعفقوونيمهردىلعاحبوزتقرفيملهنأىلعنبا
ةجحنمو6مهاردةرشعنملقأىلعحاكشلازيجينكيملهنأ؛بلاطىنأ

ةمألاتناكامل:لاقهنأنممسهيلعمقيايفحاكسدلازاوجىلعىعفاشلا

منمأملةبقرةدايزوهباهجرفحابتيودحاومهردبىرتشت جرفةحابتسا

بغفاولاابيهمدقةمألانأكلذو:هنمطلغاذهو.لفأوأكلذلثمب

2.*انه:(ج)ىف(١)

.ضوع:(ج)ىف(9)

٠ٍوهو:(ج)ىف(؟)
.(ب)نمةطقاس(4)

لا١١  -



.حاكدلاكلذكسبلوضوعريغباحابماهجرفنوكيف

و-لوومتتالءىشىلعخاكنلازوحمال:ىفاشلا"'”لاقو كلذقلكنإ

ىلإحاكسلانأهدنعوهبحاصأريغبهلوانتبنأدحألسبلاكرلممءىشلا

ْلسوهيلعهللاىلعىنلانعىوراعكالذفجتحاو.ءانلاىلإالءايلوألا

اضيأجتحاو«()ندهاشولوبالإحاكنال:لاقهنأنسحلاقيرطنم

مامرا<ملاسرجكايدوارواسر:00و
هللا"لفاعءاسنملا١صنوموفلاجل١ٍٍهركذلجهللالوقب

:٠.م(©١»نجد8ممدحا|زرهءور7نافمو

ءانلارمأبماوملاف4مهلومنماوقفنإمٍوصعإ0"مهدمي

٠لدياهرخآنألءعأناوةنآلاهذهليوأتىفطاغهنأىدنعولاجرلا7

.٠١هردماٍِ.0"م:

4ملمإنماومفن١ٍعٍهلومبجاوزألامملاحرلاالواهركذىلع

كةروحنع.- هللوألاد7.4#رز 4نهوُبرضاَوعجاضملاىفنهورُجُهاَو)ةنألالوأىفاذهدمبلاقو

ءاسنلانودلاجرلاىلإحاكسلادقعنأىف«ىفاثلاهلاقاموحمانباحصألاق

كرد877ا.مان:ا١ءنا1“ نِماَجأنملبفءاَنلاتقلطاذإوءركذلجهللالوقكلذىفمهنجحو
٠٠٠مبرباناارلاامبليو

4""فورعاابميسياًوضارتاذإنهجذأنكنأنهوارممتلاق
ىلاعتهللاّنألاهّيلونذإبالإاجبوزتزوجبالةأرملانأىلعلدباذهف:اولاق

مهجاوزأعماوضارتاذإءاسنلانماهيلعنولينماولضعينأءايلوألاىهن

.لايةخن:(ج)ىف(١)

.ىرادلانئسىفىلويغبحاكسنلانعىهنلادرو()
.ىراخلالقنيدهاشريخبحاكنلانمىبنلادروو

.+3(:ءانلا(«)

.3(:ءانلا0(

.١3٠:ةرقلا()

-8١١م--



٠اهيلونذإبالإجيوزتاهلزوجيالةأرالنأىلعلدياذهفاولاقفورعملاب

هللانألىنعملااذهريشبكلذىفدروباطلانأ2ناوىدنعىذلاو

ينكتبنألاقفةيآلاهذهبلولاىلإالاهيلإجيوزتلافاضألجوزع

اظحكلذىفّىلوللمجمملونيجوزلاىلإىضارتلا"”فاضأف(َنممَجْوْزأ
اذإاهسئنجورنأةأرمللنوكبنأ:ىدنعبجويراظنلاو؛باطخلانم

بجو,لدصفلانعءايلوالللجونعهللاىهننألءفكذىفامانتمضو

ءفكريغىفاهسفنتءعضواذإف.فورعملابمهيباوضارتاذإنهلقحلانأ

ىرتالأفورعمريغىلعضارهنألحاكدلاخسفءايلوأللنوكيذئنيفل

هيِفَسقفاهيلعىذاناكنإك)4نيلةيآىفىلاعتهللالوقىلإ
"١ِلْدَمْلابهيوللبيَّلعنأميكبالوأاًنيعَضوأ

:ىتح("”قملاهيلعهلنمم)زجعلاوهفسلادجُواذإّىلولاىلإكالمألادرو

.ءايلوألاىلإهدري

ءفكىفابسفنتمضواذإةأرملانإ:انباحأنمريثكلاقدقو

نكيمل كلذخسفاهباول ديدجتنورمأينكلو..ماملاهخيفيالوحاكدلا

نسحىلعموتنملدياذهولوخدلامتيملاذإيللاةرضحبحاكما

فانختسالاونهثاياوأءادأنمجورحلاىلعبنأالثلبيدأتلاوةسايسلا

انأو.اهتلوىأرريفبركبلاجيوزتىفرظانىلأالإ٠لألاومهقوقحب

٠فاضأو:(ب)(١)

."م7١:ةرقلا()

.«قحلاهيلعوهلام»:(ج)ىف(؟)
.«نمرحبالنأل»:(ج)ىف(4)

--4١١-



ىضفنىلإقئاشلاو."'"ةنسلانمهرطخوأكلذةزاجإىفةجحلابلطأ

ىلامتوكرابتلللوقفىممىفلئاقلاقنإف.قيفوتلالبوزوجبالنأ

ةلزنماوناكنإ(نهِحاَوْزَأنحكيانأهواشالك)ءايلوألل
رثكأىففورعملا:هلليقحاكسنلادقعىفنهيلعملةبالوالنأىفنييبنجألا

ّىلولامنماموهسايلوألزانمىفو.نهمابأدنعنكيءاسنلانأتاداملا'

لدتةيآلانألاهجوزىلإجورخلانعاهمنميواهسفنىفاهيلعضرّسبنأ
:هلوقنأل.ءايلوألانمىضارتلالبقومنملالبقناكدقجيوملانأىلع

اذهىلعلدبوكلذىلعلدب(َنهَجاَرْزُأسكشنأنشواضمتالف

ايسفنبّقحأبثلا11لاقهنألسوهيلعنالصىنلانعىورامهديؤيو

حاكنلادعىفهلقحالىلولانأىلعربخلااذهرهاظلدف«؟ةاهتزونم

ىناثلانأالإنالفنمقحأانالفنإ:لاقياكاهلودكاذكلَعالواهيلع

:لاتهنألسوهيلعناىلع"ىنلانعةيورملارابخألاضمفو؛هلقحال

تدصنافذ«روباهحاكشفاهيلوىأرريغبتحكنةأرماام

ريخلاو«بيشوأاركبتناكةأرمالكلاهموحعىلغنتناكةياورلاهذه

ربخلاببيلاتجرخو”صوصخماهفنبىتحأبيثلانأءهانركذىذلا

جوزاذإبألانأىفاشلامعزومومعلاىلعراكبألاقبدصوم#لا

لسوهيلعهللاىلصىنلالوقنأو.تهركنإواهيلعتبثةريبكلاهتنبا

ةنلاىفهرطخو:(>)ىف(١)

.ىرادلاوأطوملاىكلامو؛ىئاسنلاو؛ىذمرتلاو؛دوادوبأءاور()
.(ميألا)ظفلبىوربو

.دحأو+ىرادلاو؛ىذمرتلاو.«وادوبأءاور(«)

١7١



لصىلعهنماطوادهوبالاريمل«اهلإونماهمدنبىحابدلا»

رابخأتبوردقوهلصأكرتفيكفمومدلاىلعرابخألانأهلوقنمنأل

تءركفاهوبأاهجّوزاذإركبلانأةرتفمسوهيلعهللالصٌينلانع

هيلعهللاىلصّنلانأةريرهىلأقيرطنمئوراماهنم«اهيلعهدقءزجيل

الفتبأنإواهلذإوهف:تدكسنإفاهنسفنىفركبلانذأتست»:لاقسو

:لسوهيلعهللالصهللالوسرلاق:تلاقةشناعقيرطنمو."”«اهيلعزاوج

.لكشتنأىحتسنركبلانألةشلاعتااق«نيعاصبأىفدآسنلانذأتست»

ابمنأركبلاوببثلانيبسوهيلعهللالصيذلاىفاهرارقإاملوكسو

رارقإلاهيفلبقاف.اهرارفإركسلاتوكسلمجواهضعبىف""نذأتست
لسوهيلعهللالصجينانأةّمركعقيرطنمو.راكنإلاهيفلبقينأزوج

ةشلاعقيرطنمو.ةهراكىهواهوبأ"**اَهَجَّوَزاهجوزوةأرمانيبقرف
ىلأنإهللالوسرابتااقف©"(ةأرماهتءاجسوهيلعهللالصّىنلانأ)

رمألالم:تاقىب"لةنحمفرينكتاو«بألامنوهيخأنباىجوز
ةأرمانأٍلسوهيلعهللاىلصٌنلانعرمهنبانعاذهوحنو(""اهيلإ

درفاهرمأريفياهبلعاهبيأدقعىف"**سوهيلعهللاىلصٌىنلاىلإتفر

.هركذمدقت(١)

.اذهنمبيرقظفلبملموىراخبلاهاور(«)
.رمأتست(ج)ىف(©)

١(١)نمةطقاس(4)
.«لسوهيلعهللاىلصىينلاىلإتءاباصانأد:(ب)(ه)

.ةنح:(ج)((ب)ىف(7)
.هانمموهظفلفةدايزبةحامناهاور/ال)

.ماللاهيلع:()ىف(ه)

-١17-



دنعتوبنبهلوقوىلعىناشلالدتساوايحاكنلسدهيلعهنا:لصولا

مالسلاهيلعلوسراهبنياسعبسةنبأةريغصىهوةشلاعىلعركبنأ

طاغاذهواهرمأريغباهياعدقعلازوجمةريبكلانأ؛نينسملةنباىهو

؛ةريبكلااهل1ةمأعيبْرُملفةرهغدلااش١ةمأعيبزاجأوضاندقو«هنم

يوبالإحاكنال0لاقسوهيلعناىلعىنلانأنسحلانعةناورلاو

:لاقفربخلاهيفدازوهلاًلصأهلعجوربخلااذهبىفاشلاقلعتف«نيدهاشو

لدعىدهاشربخلاىفسيلو؛هنماليوأتلدع00ىدهاشبالإزوجبال

ِنياسمةدايشبحاكسدلازاجأنمرمخلااذهىلعىفاثلاقفاونمربكأو

جوزالىلاىهمألاواهتلونماهسنبّقحأمألامالسلاهيلعىنلالوقو

با١*وام-ًّ منوىيألاًاوُحكنأَو):ىلاعتهللالوكلذىلعليلدلا.ال

الم)؛ىلامتوقامأو"(كينامِإَو”مراعىوَنيِدِلسصلاو
٠.هعارم٠١امسا7هه

0ٍفوُرّسلابيبا'وضارسذإنهجورنحكينأنهولطمت

هضعتناهلولنكيملدقدلاهبحصياهسفنلقادصبتيضراذإاهنأىلعلدي
:ءعألاولولانوداهلب"فاضأهنأل

ريغاناكنإو؛مالسإلالسمهأنمنالجرحاكدلادقعىفزوجيو

لدياذبفاهايكوواهيدلوواهنيدلاوةداهشةزاجإىلعميجلاعامجإلنيلدع
:حاكنلاقفلوداملاريغةداهشزاوجنموهانلقامةححىلعمهعاجإنم

.ًاضايباهناكمكرتو(ج)نمةطقاس«ىنبف»(١)
.نيدهاش(ج)ىف(؟)

.١رونلا"

.١3٠١؟:ةرقلا(4)
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٠قوقملاىفاهلهتداهشزوجتالحاكسنلاىفاهلهتداشزاوجانركذنمأل

تناكنإوةنهبلانم"”نيلدعريغبزَوُخقالطلاىٌّدلا"'”ةدابشكلذكو

ىفلودعلاريغةداهشزاوجىلعليادلا«نالدعلاابيفًاروكذمدرلاةينآ

ناكنإو.رابخأةداهشتياروضحةداهشاهنأقالطلانمدرلاوحاكدلا

حصامو«ءادألاىفلودعالرارقإلاىفلودعلودملاةدارشدرلاىفروكذملا

نأل"ةزوجأىناثلاىنفهبحاكدنلاتيثوءادتبالاىفلودملاريغبهزاوج

.حاكشلاىفعقاولالسملااهتيثيفحاكسشبنكيملامءادتبإلاىفتبثامهلداهش

:رعناوزوجمنأىلوأ

كحبالقوقحلانأل:قوقحلاةدابشبخاكسنلاةداهشسايقسيلفاضيأو

نأبلطيكاملانأل.ةنيبلانملودملابالإاًلدعناكاذإ©احلااهب

كلذكسيلوهلثملودًعاضيأهدوهفءاكحألاوقوقحلاىلعاًلدعنوكي

اذإو.ةلادعلانيجوزمملاءايلوألانمهيفبلطيالحاكسننلانألحاكسننلاىف

نوكتنأزاجنيجوزمملاوءايلوألانملودعلاريفحصيحاكشلاناك

ٍءألاوكلذكهلةنيبلا

نإفغلبتىتحاهلبأالىتلاةريفصلاجيوزتةيهاركىلعانباحصأقفناو

اذ؛تغلباذإاهمراجإىلعفوقومحاكدلانإفاهمايلوأضباهجّوز

ديزنبرباجىوس.تغلباذإامسياوقرفيملهممتنكساهبجوزلالد

.داهشإ:(ج)ىف(١)

ا:نيلدملا:(ب)ىف()

.روجأ:(ج)ىق(©)

.نإف:(ج)ىلا(4)
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ةشلاعٍلسوهيلعهللالصىنلاجيوزتىربونايبصلاجيوزتزبجيالناكهنإف

ىلعليلدلا.هتحصىلعةلدألامايقلىدنعلدعأانباحصألوقو,اصوصخم

ةمآلانأىلعةمألاعاجإاهغولبلاحدلإاهنعخسفنمريغاهباذقاودقملانأ

املنأاهرمأتالفتاتعأمث؛اهرسأكامتالىهواهديسايجوزاذإ

راتخمنأىلإقتعلادمباهاضرىلعفوقومحاكشلاوتقتعاذإرابيطلا

اهنأاملىأراللاحالاىفاهيلعدوقمملاةريفصلاثالدكو«خسفلاوأةماقإلا

زءأللاواهلٌرايحلانأأراهلراصواهرمأتاكلماذإ

ريغوأًازئاجاهيلعدتعلانوكينأنمةمينيلاولحنله:لئاقلاقنإف

اهغولبلاحىلإهومتفقوواهيلعدقعلازاجفثاريغناكنإف؟زئاج
رايخلااململمجوفوذومهنإ:مملًٍارئاجناكنإو؟اهاضرهبميعارو

لاحىلإاهيلعدقعلاهركنانأانمالكنممدقتاهفانلقدقلليق؟تالباذإ

ابكأواهلدنعنأىفاهيلاهلرظننإف.ايسفنلاهرايتخالاحواهمنولب

ةزاجإىلعةفوقوملادوقملارئاكفوقومحاكناذههلانلقالامكلذب

نمانركذامكلذىلعلديو."لابكلامرمأريفبتمقوادكلمنم
ىلععاججإلا فوقوماهحاكننأاهسفنرمأتكلمموتقتعاذإةمألارايتخا

تححأةمألانأرغلالولدو.هتذرتءاشنإوهتزاجاتءاشنإاهاضرىلع

ةيصولاثراولازاجأولمفنإفثلثلانمرثكأبهتيصوزوجتالىموملانأ

لجرلانأرخآليلدو.كلاملاةزاجإىلعةفوقومةيصولاتااكوزاج

.ىلع:(>)«(اب)ىف(١)

.اهكالب:(ج)ء(ب)()

م١١(-



كلذكو.هتزاجإبهنمًاربيفكلاملاهلحنيمثهرمأريغبهريغلامنملكأب
نأىلعلدياذهف«هميبزاجثالاملازاجأفهكللامرمأريغبهريغلالامعابول

ىلعفوقوموهواعقاوناكّعيبلا نكتملامقاونكيملولو.ثالاملاةزاجإ

ولو«اًميبةزاجإلا لبقاميبناك :كلامملارحبملنإواحيحصنأكلةزاجإلا
كلذكو.هتزاجإىلعافوقومناكهنأاندلععيبلاتثوكاملازاجأايلف

ىلعافوقومناكةريبكوأتناكةريغصانهرمأريشاهيلعدعاذإةأرملا

:اناقامةحصىلعلدبو.خسفناتركنأنإوزاجتزاجأنإفاهنزاجإ

ًارانثيدقرابلاةورعوأمازخنبمكحىلإمفدسوهياعهللالصكىنلانأ

ىرّتشامث؛نيرانيدباهعابفةاشهبىرتشاف"”ةيحنأهبهلىرتشينأهرمأو
هرمأوةكربلابهلاعدفرانيدوةاشبسوهيلعهللالص”ىدلاىلأورانيدبةاش

ءاشلاكحميليمالسلاهيلع"ءاضرنأىلعلد.رانيدلبقدصتبنأ

ركنأهنأسوهيلعُللالصىنلا**”نعدجنملوهرمأريغباهعابدقوىلوألا

نيرانيدلادرهللاقلًازئاجثالذنكيملولوهلاهارتشاناكىلاةاشلاميب

توبثفدسافلاميبلاليبساذهنألهنماهمجرتساو؛ىلوألاةالاىرتشمىلع
.لءأهللاوانلقامىلعلديلقنلالهأىفهتضافتساوربخلااذه

ئنلانوكينأزوجمهنالليوأتلاىدتعاًضيأربخلااذهلمتحمدقو

اهعاجرتساىلإلصيالايكحنأوتءيبدقةاشلانإىأرسوهيلعهللاىلص

.اهاضر:(١)ىف(١)
ض.هتيحص:(١)ىف(؟)
ىلو(ج)نم«نع»(؟©) .دنع:(١)
.ميلا:(ج)ىف(4)

-٠١١



تفلتوأهناكمةفرعموهبهتفرعموهبهلهجوىرتشملاةبيغلامأكلذنعهزجمل

ىدعتهنأاهكلامىلعىوعدلاباهعاجرتساىلعاضيأردقيالوهريغوأخذ

ْذخأف«هنماملىرتشملاكلمىفترثتسانأدعباهكلامرمأريغباهعيبىف

لوألاراتيدلانعهتبذىفكحنمضابةيناثلاةاشلاسوهيلعهللاىلصٌءىنلا

ناكالوكحلاكلمنيلوهذإىناثلارانبدلابقدصتينأُمسَأوهيدعتي

:عاهللاواصبأءاشللىرتشملاهكسامبالولوهيلعلاىلصوذلاجكلم

الواهلبأالىلاىهوةميتيلاجبوزتهتزاجإىفةفينحوبأطلغدقو

ِلءانلاىفكَنوتْفتَْبو):ىلاعتهللالوقبهلوقىلعلدتساوتذلب

ءاتنلاىتاتيىفباتكلاىفللتبأامونيفيش71

©”(مرحكتتنأنوباتونملبيكامنينونوتالىناللا
دنعوةنللاىففرعياذهةريبكوأتناكةريغصاهلبأالىلاىهةميتيلاف

نبحاكنىلإبودنملاءاسنلانمىاتيلانوكبنأ*"*لمتحاوبرعلا

هيلعهللالصىنلانأىوردقولاوبنكينألمتحاورانصلا"*نه
نوكتنألمتحأاذإفهنعىورايف-غولبدمٍَُالو:لاقهنأسو

اهلىأرالةريغصلاتناكوةريبكلانوكتنألمتحاوةريغصلاىهةميتيلا

مالسلاهيلعثلاناكو.اهحالصىفاهلرظنالورايخلانسحنالوابسفنىف

ملةريغصلانأانملف.يتلارمأتستوركببلانذأتستنأجيوزلادنعرمأ

.٠ءاملا«١)

.لاّبحاو:(١)ىف.(>)نم(؟)

.(ج)نمةطقاس«نه»(؟)
.(مالتحادعبمتيال)ظفلبدوادوبأءاور4)

-71١-



؛نايساهلوكسواذهىفاهماوجوبيجنالنممتناكاذإىنمملااذهىفلخدت

برعلادنعباودلانممتيلاو٠ةنلابلاوةميتيلاوحةبجوتمةيآلانأىلعماد

وهرقبلانمتيلنأبلعتسابملاىأنعتدجوو.هلمأالىذلاوه

اهلءتكنماهسفنجورنأةأرملاو:ًاريبكوأناكًاريغصهلأالىذلا

تءاجامكاملتحوهوكلذنماهئتتموجيوزتلانماهتيلو"لاهلضعاذإ

بجيبىذلاحلاكلذايعنماذإاهجوزلامنمةقفنلاةأرملاذخأتنأبةنسلا

اهلثمقادصب.اهياورمأريفباملءفكنمابسفنجوزتنأجيوزتلاوهوامل

.اعهللاو

ايمقدينأمنتمأفمهردةناماهتلوىلعاملناكاذإةأرملنأىرلالأ

هيلعةجحلادمبهلامنماًبتحىلعتردقاذإاهنأكلذىلعرداقوهواهيلإ

اهجوزيملوجيوزتلانماهقحىلعتردقاذإكلذك؟كلذذخأتنأاهلنأ

.لعأللاوكلذلمفتنأاملناكاهللظواملهنممنمب

.جاوزلانماهعنمواهيحىأ:ابلضعذإ:(ب)(١)

-77١1



ةلاسم

نأىرستوأجيوزتىلإاًليبسدجيملاذإ*!ناسنإللُهراتحتىذلاو
زي٠٠أ.ا2.٠.٠
نم بابشلارشاعم»:لسموهيلعهللاىلصىنلالوقاموّصلابهسفنلغشي

.(©)ةلالياحل
ىعي0«ءاجوهلمرتصلانإفمصيافدجِنإفجوزيفةءابلامكنمعاطتسا

نيحامأنيسيتبىتحسوهيلعهللىلصىنلانأةياوّرلاىفو.)ءأهللاوءاصخدنأ

ٍءءأتاوىلإمفرامىلعضايبامهنيعأىفناذللاناحلمألا:نيدوجوم

ناضروايشإبرصتىذلاويملبإلانمءوجولاونيءوجوم

.ءاجولاقفهريغوديرىلأنعتثدحووهنمبارضلاتعذبىح©!ةراجإلاب

وهفاغْزننغزُاذإفُهأجودقوانجوأجودقهايشابرشاذإلحفلللاقيهنأ

الءاجولانألحاكنلامطقيهنأىميءاجوهنإفمالسلاهيلعهلوقو.ءاصخ

«ةرفحمموصلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعىرخأةياورىفوبرضي

صنيةنأوحاكشللةعطقمكلذبديربةرفحممالسلاوةإلصلاهيلعلاقهنأ

:زعأناوءاملا

وهوًاروفحرثحمرفحدقماعقنيىتحبارضلارثكأاذإريعبلللاقيو

.قيفوتلاهللابوةغالالهأنعتدجواذهرفاح

.هلاءاضربلطىفىميىلافرفملاندؤملاىلسلانانإلاىأ(١)

.نابقلا:(ب)()
0"ىذمرتلاادعةتلاهاورفر

.(ب)نمةطقاس(ةراجحلاب)()٠

-1م-



ةلاسم

يبرعو7ِ.ا-

حكنأالو*عديمنيمنمو)ءركذلجهللالاق
يلبنينشلتكلمتامننفتاتياللاٍتتصْخُسلا

.ءءأهللاوجيوزتلاىلإهبلصوتيىذلالالاوهلوطلاو"ل ِتتِمّْلآ

0(لولوطلاأولوكندنس)هيبنللجونعهلوقكلذكو

رشاعملاقهنأ»:لسوهيلعهللاىلصٌّىنلانعىورو.لاللهأمهو

ملنمفجرفللنصحأوفرطلاضفخهنإفجوزتيلفةءابلاعاطتسانمبابشلا

هبرضتبرعلانأوهوءاصخلاوهءاجولاو""”مءاجوهلموصلانإفرصيلفعطتسي

ملسوهيلعهللاىلصهنعىورو.هنمعاجلابهذيىحةراححلابلجلاىوثشنأ

©0وأداوسهضايبىفوهىذلاحلمألانيءوجومنيحامأنيسيتبىحنهنأ

بيغرتحاكنلْا'نأىلعلديهانركذىذلاوهءوجوللاوضايبهدأوسقف

نامحإوهبفنمتلاوهيلعثحلاوجيوزتلاىفلسوهيلعهللالص"ىنلانم

)70مسألامكبرثاكأىلإفاوجوزتمالسلاوءالصلاهيلعلاقىحجرملل

٠١٠ه:ءانلا(١)

.7:ةبوتلا()

.هركذمدقت2

وق:ىقف(0)

_.«يبرئاكمىنإفاوحكنا)ةجامنبا(ه)

-١-
(مماجلا+--م)



لاصخعرالحكنت:أرملابلاقهنألسوهيلعنالص"ىنلانعىورو

ىفف«كاديتبرنيدلاتاذبترنظنإف.اهليدلواهلاجلولابسيلوالامل

هيلعهلوقوجيوزملابابىفءانكأمالسإلالهأنأىلعةلالدريحلااذه

لجوزرعهللالوقكلذىلعّلدبنيموامدًافاكستنونمؤملا»مالملا

ناكو:انلفامىلعلدب("مكاننأرثآدنعكسرتأنإ

جيوزتلابابىفءانكأمالسإلالهأّنأىريرقصلانبنازعةيواعموأ

رظنأىدنعاذهىفةبواممىلألوقو«كلذىففلاخمانباحأنمريثكلاو

.لعأهللاو

هنيدوهتنامأنوضرتنمبطخاذإ»:لسوهيلعهللاىلس»"ىنلالاقو
٠.٠'٠4... ربخلااذهرهاظف«*'ريبكدافوضرألاىفةنتفنكست*ولمفتالإهوجو

*وم.١
اوُحَكنوٍ:ىلاعتوكرابتللالاقو٠.ةيواعمىلأىأرةحصىلعلدي

أل4ااذ"مدانبنِحِلصلاومحوىلا
دمف”لئاقلاقنإف.ركبريغوأتناكاركبءاانلانمالجوزالىلا

.(ةمايقلاموبءايبنألا2رثاكمىنإدولولادودولااوجورت)دجحأ

.(ىرقهقلاىدمباوشمبالفممألاٍرثاكمإوندىلعموبلامن(

.اهنمل:(ج)+(من)(١)
.هظفلاذهودمحأءاور(؟)

.لبوطثيدحىف(نوملمملا)ظفلبةجامنباوىراخبلاءاورو
.3٠:تارجحلا()

.«...ثيدحلا..هتئامأو؛هقلخنوضرتنمانآاذإ)ظفلبةجامنءاهاور(٠
.(يك)نمالدب(ضيرع)ظفملو
.5١رونلا2

-.©( 



هلليف؟ةميتيلاجيوزتمتزوجالِةريبكلاوةرمغصلالونلااذهىفلخد>

وهفتاكس.نإفاهبفنيفرمأتستةميقيلا»:لسوهيلعهللايلص"ىنلالوقل
مسالااذهقحتسنالىلاىهةميتيلاو*'*«اهيلعزاوجالفتبأنإواهنذإ
دعبميال3مالسلاهيلعّينلالول:غلابنكتإفاهوبأتاماذإالإ

مهممىالتخالاوهزاوجعامجإببألانمةريغصلاجيرو00لح

ىنلانعىورو.ابسفنرمأتكللموتغلباذإجيوزتلااهراكنإىف

ب«ءاسنلانمهلِِلوالنّمََلوناطلسلابلاقهنأسوهيلعهللالص

نملكنأىلعلدي"**ربخلارهاظو.ًارئاجالواًلدعربخلاىفركذيملو
.نهلً+ايلوأالىنإللاءاسنلاىلعدقعلاىلعةبالولاهيلإفناطلسلا-قحتسا

هفلاخوكاذبلوقيهللاهحربوبحمنبدمحمنبريشبرذنملاوبأناكدقو

ىلإالإنينيالولمجيملوانباححأنماضيأهمدقتنموهمانأىفنممريثك

.قيفوتلاهللابولداعلامدعاذإنيماسملاوألدعلاناطلسلا

اهجوزركبأسهيلإتاصولسوهيلعهنالص"ىنلانأةياورلافو

نيبواهديلسوهيلعهللالصللالوسرقرففاهبأدتعتءركفاهوبأ

.(اهرارقإ)ةياورفو(اهنامساهلذإورءأتستةميقبلا)ظفلبىئاسنلاهاور(١)

.(ابنىف)ظفلدمحأداز

.(هركتملتبأنإو«تنذأدقفتنكسنإفاهسفنىفةميقيلارمأتست)ظفلبىرادلاهاورو

.(مالتحادعبتيال)ظفلبدوادوبأوءاور(؟)

.كلمو:(ب)ىف(©)

نمةطقاس«ريحلا»(4) .(ب)

-١7



.كلذ"'*تهركذإحاكسدلااهيلعهلدوقعلا

ابجوزىلعةأرمللنوكيو«عامجإبقادّصلاركذريقدقمتيحاكنلاو

قرفاهقدصيامضرتملواهبلوخدلالبقهيفافلتخانإواهبلخداذإاهلثم
دقعلانأىلعليادلا.ةمألاعاجإبقادصبالإحابتستالجورفلانألامهني

لعحاتُجال)"!لجوزعهللالوقهعمروكذمىقادصريغبحصي

نموتةضيرقنكاوُضرتوأهوت01ءاشيلآلَانإ
ممحاكنلاتينأف"4ُهُرَدَقريّْلاّلعَوُهْرَدَف_عيوتلال

نتفدَصءاَنلااواول:لجوزعهللالاقو.قادّصلاركذكرت

هركذلجلجلةجوزمساهياععقوناقادصلابجوأف"!(لي
قادصالضرفيملىتلارمأدروضورفملانمفصنلاقادصهلاميبسيت

.لءأهللاورتفلاوعسولاردقىلعوداهنجالامحلإ

.4تمركاذإ):(>)ىف(ه)
.(ج)نمةصقان«لوزع»(١)

.1:ةرقلا()
٠(:ءاضلأ(*)

م.اماح:(١)ىف(4)

-١١-_-



ةلأ_#سم

انزةأرسإجوزينألجرللزوجيالاولاقذإانتمتأىلعانوفلاخمركسأ

ىلإرظناذإ:ةفينحوبألاقواهنمكلذ,امتمتسماهجرفىلإراظنوأاهب

تابقولو:لاق٠اهنباجيوزتهللحبالواهجوزتينأهلزاجةوهشلاهجرف
اهليبقتلاهجوزنيبوامهدبةقرفلاتءعقووهيلعتمرحهنماهييبألهتأرما

لقننااذإاهحاكنهنباىلعمرحهتيراجلجرالبقاذإنعفاشلالاق.هنبإل
هانزنمهنماهنباجوزتواهبانزةءأرماجيوزتهلنأمعزو.هيلإاكلم

عالطاوعاتمتساهتيراجلجرلاةلبقلاقنأبهباحأضعبىعفاشللجتحاو

«ةمر>عالطاوعاتمتساةورشلرافنلانإانباحصأ:لاقكلذكو(«ةمرح

.”مجارهيلعومزلأاتباحصأباعنمىلعبيعلاف

- 17 -



ةلأسم

.نيجوزلانيبنوكيمرثكأ:لاقفملانمةعجرلاىفانباحصأفلتخا

نيدهاشوروالإةمجرلازوجنأال:مهضمللاقوةدملاىفنيدهاشداهشإب

ىفكلذناكولولوألاخسفدعبلبقتسمحاكنهنألهيلعناقفتتقادصو

نأىلعاوقفتاو.انيفلاخمةقفاومهيلعوانيلإبحألوتلااذهو«ةدعلا

روضحبةمجرلاجوزلاهنمكلمباكالطناكاذإنيجوزلانيبنوكتتةمجرلا

هباهحكبذناكىذلاقادصلاىلعوحاكسلانمهيلعاناكامىلعنيدهاش

.هيزجبةفينحوبألاق.ةدملاىفتناكامكلذةأرملتهركنإو.لوألاىف

:لاقكلذكو.دابشإلاماقمموقيءطولاوداهشإلاكرتىقالطلاةعجرىف

ىذلاداهشإلاماسقمموقيكلذنإف'لاهناعبوأاهجرفىلإقلطلاراننإو

اماف.هفالخٌهلمفلاو«لوقداهشإلانألهنمطاغاذهو.ةمجرلادنعهبرمأ

لوقلابالإحصتالهيلإةعجرلاتناكلوقلابالإحصيالحاكنتلاناك
.ءعألاو

لولانألحاكسنللةفلاخمةمجرلانإ:لاقف«"هلجتحمجتحانإف
هذهنمهيفدبالحاكنلاو؛قادصالوةأرمااضرىلإجاتحمالودقعيال

.اهنطبو:(١١(١)

٠عنجفهلجتحانأف:(ج)ىف(؟)
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اهبنكيملولوحاكسملابهبشينأنممنميالفالحلاذهنإهللاقي«ىنامملا

هيثلاعطومو.كلذكتيلوثدحمحاكندقمكةمجرلاتناكفالخ

قالطلاباخسفنمدقعلانكيملاذإدقملانمملتاامحاصتةعجرلانأحاكدلاب

ناكايلف+ىمجرلا ناكاأو.مالكلابهحالصإناكمالكلابلحامنإدقعلا

هللارمأدقو«قادصلالدبوةأرملا؟اضروّىلولانعىنغتساجوزالملا

ىلعمقتةداهشلاو«حاكنلاىفكاذبانرمأاكةنيبلابانرذعيملوداهشإلاب

أدقو.لمفلاىلءالمالكللا ؛ةعجرلابمالكللابمرحلاءطولاركذلجهللالح

هلبقءطولاناكاذإةعجرلابرمألاىنممالناك«ةعجرلاوهدطولاناكولو

لمفحيبتةمجرلانأانملعاحقالطلابثدحمةعجرلاتناكالوهدعبو

..لعهللاوامرحمقالطلابناكىذلاءطولا

.«ىفروه(ج)6(ب)«(1)ىف(١)
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ةلأسم

؟'”ةنديريغبحصبلوقحاكذلادقعنأسنأنبكلاملمفنمرويشلا

نممعضومريغىفحاكبلاركذىلامتوكرابتهللانأبجتحاوهينلعأاذإ

نمةمجرلاونويدلاىلعدابشإلابرمأاكهيلعدابشإلابأيملو(هباتك

ةبرطضمحاكدنلاىلعداهشإلارابخأنأمعزو٠منيللامميلستوقالطلا

نيبامقرفلا3:لسوهيلعهللالصىلالوقبحاكسلابنالعإلاىلعجتحأو

هلآ:لاقهنأرْخآمضوم"لىفىورو«"فلابرضحافلاوحاكنلا

.موتكمريغهبًانلعمنوكينأهدنعزاجةنبيريغبحاكنلاناكاذإففدلا

ةزاجإبجاولافهيلعداهشإلاريفبحاكشلاةزاجإبنارقلادروأذإو:لاق

لاقهنأكلامبحاصمسالا؟*ىأنعىورو.هرهاظوهقالطإىلعباطخلا

ىفكلذرهشوًارمنكيملامراجحاكنلانأةنيبريبةأرماجورنم

.اهبلخدينألبقلبقتسملا

:كلاملوقنموةينارصنةداهشباجيوزتزاجأهناكلامنعًاضيأىوزو

.ىورملاربخلاىفنمطونيجوزلانيبقرفحاكسلادعنادهاشلامكتمااذإ

.ةين:(ب)«(١):ف.(ج)نم(١)

.(حاكتلاىفتوصلإوفدلامارحلاولالحلانيبلصف)دمحأ؛ةجامنبا(«)
.نم+(1)(©)
.نبا:(>)ىف(4)

م1



«"”نيدهاشولوبالإحاكنال»وهوهفتضولسوهيلعهللالصىلانع

ابقي1اذإحاكنلانإلاقنأبكلذىفهيفلاغشضمبهيلعجتحادقو

هللاىغرقيدصلاركبابأنأىوردقو.هبالإءطولاعنتماةنيبلابالإكاحلا

هيلعديدشأحاكنهيلإمفررمعنأىورو٠رسلاحاكنزمجمالناكهنأهنع

:لاقهنأهنعىورو.هزيجأالورسلاحاكساذه:لاقف.دحاولجر

حاكنرش:لاقهنأةبتعنبهللادبعنعهيفىورو.تاحرأهيفتمدقتول

:لاقنيلخردهشأوارسمحكننميفبابشنبانعىورو.ملاحاكن

مقواذإهنألرظنايفٌدهاشلاٌبوعوتدتعاومهيبقرفاهتمناكنإ

ملاظفوخنمةريرتت ًادحأنأةيمفاشلاهوجوضمبركذو؟المأزوجي

حاكنناوزاجأنيمدقتملاونيساتلاوةباحصلانمًادحأنأىورينأهنكميال

ةليضفبحاكسنلاحابأ""”إسوهيلعهللالصىنلانأىدنعو.اموتكمرسلا

.لعأهللاو.هبالإزوجيالوىالعإلا

.هجبرحتقبس(١)
.لبقي:(ب)ىف()

.ماللاهيلع:(>)ىف(؟)

١1مل



ةأسم

كميالوهسفنرمأكلميالهيلعدوقعملاوهريغىلعًاحاكندقعنملك

نإف«هفنرمأهيلعدوقعملاايفكلمياًلاحهباعارمدقعلانأًارايتخا"اال

نم*”ريبكوريغصلكهتحنلخديمالكاذهلوخضناةدرنإو«2ىفمأ

هذهةحصىلعليلدلا«غلابريغوأناكغلابكولمموأبئاغوأىتأوركذ

؛ابسفنتراتخافثيفمتحنىهوةشلاعاهنقتعأاملةريربىفةتباثلاةنسلا

املىكبًائيفمنأةياورلاىفو.رايخلاابيلإسوهيلعهللالصىبنلالجل
لسوهيلعهللالصىنلالأف.هتيملىلعهعومدترجىتحاهسفنتراتخا

:تلاق؟هيلإنيمجرتأ»:ةريربلمالسلاهيلعىبنلالاقف«هيلإمجرتنأ

ىردصىفناكهنأكلولاوال:تااقف«"*منشأامنإ:لاقف+كرمأب

انباحصأ"*”لاوقأةحصرلعةلادةنسلاهذهف«هانماذهامالكوأهنمةرخلاك

هيلعدوعملكف .هفنرمأكلماذإّرايلاهلنأ؛هنىفهيئأرالحاكن

.ءعألاو

.اذهل:(١)ىف(١)

.يبكوأ:(ج)()
.ةحامنباهءاور(©)

.لوق؛(ج)ىف(4)

-!خس



"لةأسم

زاككلذلعفنفةدعلاىفىهوارسفنةتيمملاىلإبطخبنأزوجبالو

نإف("اربنهوُدءاَوتاًلَو):هلوقلثالذنعهلىلاعتهللاىبنلايصاع

ىتلاةدعاومللةدملاءاضقنادعبوأةدعلاىفىهواهجوزتفكلذىلعاقفاوت

ادبأهيلعتمرحواهنيرواموحاكنىلعةماقإلااهلزجملاهبتناك

ليقو.سنأنكلاملوقوهوًافالخكلذمسءعأاوانباحصألوقىف

كبيالثلاهلةبوقعهلعجهلماوكلذبمكحهللاهمحرباطخلانبرمنإ

لثمسانلا هتيعرنيبىونأماماللو«ىلعتهللاىبلنوبكربولمفلااذه

عامجإلاوأةنسلاوأباتكللانمًاصنكلذبفلاخمملام.لًاحالصهارعايف

ىلع”ريبكستلانودلملاكرتاذإف.رمعىلعكلذركسيًادحأنأملعأملو

؟7ىلإىرتالأ.هيلعدمتميوهنلمميًارثأناكةثداحىفهكحمامإلا

ريغبقحتسيناكامليجعتبهمءاطلهئربنمعثرإلاهبدعتبمرحلتاقلا

هبوكرلهتحتسبناكاملانامرحوهلةبوتعةيصمملاتناكبف:ةيصعم

.(ج)نم:ةلأسم(١)

.3ك:ةرقلا()

.(انورعمالوقاولوقتنأالإًاريسنهودعاوتالنكلو)ةبآلاصن

.نع:(ب)ىل(؟)

.نأ:(ا)ىن(4)

-١١-



اذإاهجوزتينأهلناكلوقلابالضّرعنإفىلاعتوكرابتهللاىهل

7مالكح(7+ب-ِ
لفوردمالوفاولوقنناالإ1:ىلامتهللالولاهمدعتشن

1امللوقينأوهضيرعتلاو؛ضيرمتلاحابأوحيرصتلانعىف

هللاقفونإو!كتدعءاضتنالرظتنمنم6و!كيفبغارنم

.ناكًارمأاننيي

2ناو.مالكلانمىرجلااذهىرجامو

ل

.؟3ك:ةرقبلا(١)

--10



ةلأسسم

كلموأحاكننمىلاعتهللانهلحأامالإجورفلاتامرحمءاسنلاو

هيلعىهماذإفراغشلاحاكننعملسوهيلعهللاىلهللالوسرىهلونيمي

ئهسملاُدقعلالحبالوًاحوفسمناكهيهىلعدقعفلاحىفحاكشلانعمالسلا

هيلعهللاىلصهنعىهنامومرحلاحاكننإانلقاذهلوةمرحمةأرمإهنع

ريففنالعإلاهماقمموقياموأفدبرضبهنناميملحاكننمسو

:)أهللاوزئاج

نبنالفتجوزىلأاودهشانيدهاشالجوزمتملاوةأرملالولاقاذإو

نكيملمنجوزلالاقق«تيكوتيكقادصيلعنالفتنبةنالفنمنالف
جوزّلالاقفاودهشالاقجوزملانأل:لوبقبسيلمنهلوقنألاذهبًاجوز

اهنلبقدقمنلوقيىتحهلوقنعباجأهنأللبلاقولكلذكو.اودبشا-

ريغجيوزتللدقاملاناكاذإفاهلجوزتدقمعنلوقيو«قادصلااذهىلةجوز

.لعأهللاواتباثاحاكنناكمنلولالاقىلولا
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-ةلأسم

ءالعئلاو.ءاصربلاوةموذجلاونيتعلاوءاقترلاىفانباحصأىعفاشلاقفاو

مهيلعدقعاذإمفحلانمانباحصأهيلإبهذيامىلعءافترلاابنمسيوهو

نعةعيبرنعكلامثيدحلاقىففاثلانأهباحصأمبجتحاوحاكشلا

جوزاذإلاقرمعنأنيتخسنرمعنانأبسلانبديعسنعنمحرلادبع

كسمأءاشنإ«رايخلابناكةنونجلاوةموذجلاوءاقترلاوأءاصربلالجرلا

هلوءاقترلاونينملاواهنملحتساامباهئادصايلفاهنلطونإفقرافءاشنإو

اذهسيل:ةفينحوبألاق.انباحصألوقوحنكنيفلاخلانمرثكلوقو

اهريغوءاصربلاىفدوجومجيوزتلانم"''ىننملاّنألحاكننلاهبدربامم

رايخلاجوزنايرالاناكدوعسمناوًايلعنأانباحصأضعبجتحاو

نوعطمةفينحىلأربخقيرطوحصألقنلالهأنمىففاشلاثيدحقيرطو

.مهفلاخنملةجحهيفسيل:رمعلونأةيفنحلاضعبجتحاوٌفعضموهيف

ملنمكلذكو.قرافءاشنإوكسأءاشنإجوزلاىنميرايخلابئههنأ

.قرافءاشنإوكسمأءاشنإءالانمهركيامهبنكي

ءطولااعدحأ:نانحاكدلادنعىفجدزلل:ىفاشالجنحالاق

.انتل(ج).لو.افتبللال:(ب)ىف(١)

-1)7-



ىفقحجوزللناكاذإفحاكنلايفةيغبلاكدلولاىفةيغبلاو.دلولارخآلاو

هلنقحليدقصربألانأةداملاتناكودلولاةيغبلىتحوحاكششلادمع

دوسألادلووهلثمنوكيرمحألادلونأاككلذلثمبةبراج:داعلاوصربلا

تحليصربلانأءابطألاضعبركذدقوصربألاكلذكودوسأنوكيا

اذهلثمايسنمو"'”ءالقعلاوةموذجلاوةنونجلاكلذكو«صرألالنىف

نمهيلوصولاهنكمبالنموةمناملاكىهواهفلأتسوفنلاداكتالءادلا

ءامبلغاذإ»:لاقهنأسوهيلعهللاىلصىنلانعىورامو.تاجوزلا

ءامةأرملاءامبلغاذإو«همامعأهبشىلعدلولاجرخةأرملاءآملجرلا

نبنوجررخي):ىلاعتهللالاق**«لاوخألاهبشىلعجوخلجرا

ىنألجتحانمللاقةأرملابئارتولجرلابلص"!بئارقلاتبصل

ىففاشلامث«ءالوحلاوءاروملاوةريبكلاٌزوجدلافاعيدقلجرلانإةفينح

ةبغرىلعسيلليلقلاو«ليلقاذهوهفلاخم:لاقاحاكندربلوقيال

.لمع

اهنأىلعةأرماجوزتولالجرنأهلوقنمتدجوامفةفينحىلأدنعو

جوزتاذإهلتدجوكلذكو«زئاجحاكنلانإفةكرلممىهاذإفةرح

ىلعىفمدقو«تاثحاكنلانأبيثاهدجوف"ركباهنأىلعةأرمالجر

ًٍٍ.الجملا:(>)ىف(١)
لجرلاءامالعاذإو.هلاوخأداوللةبشألجرلاءاماهامالعاذإ..)لسةياور()
.(هماعأهبشأاهءام

.7٠:قراطلا(«)

-1]7-



اذهناكنإف«راكبألاىفةبغرلااهرثكأسانلاةداعتناكنإوهلصأ

"نألةفاتخماذهلثمىفسانلاةّداعنألوهيفىوقبسيلهنأىدتمفهدصق

رخآو«ركبنودبيثىفبغربرخآو؛بيثنودركبىفبغرإنممهيف

.ءادوسنودءاضيبوءاضيبنودءادوسىفبغري

؟ىدميصربلانإ:تلقمل:ىعفاشلابحاصلةفينحىنألجتحلالاق

هتمأللهماوهو١6!ريلالوىودعال»:لقيملسوهيلعناىلعىنلاو

ماهةهاعوذدروبال»:مالسلاهيلعلاقامل:همصخهللاق+ملنيبلاو

هيلعهلوقو«ةريطالوىودعال:مالسلاهيلعهلوقنأانلع«'”صمىلع

ذهنأبرعلاهمهوتيناكامهبدارأ«"لوألاىدءأاف»:مالسلا

ىرتالأ«كلذاودقتمينأماهنفهريغلعفاهنأوعنصاهيفهللسيلءايشألا

هنأ موجنلاىنعي؟ءاونألاعواطلرامملانأبرعلانمدقتعانم»:لوقيناك

.مهننيترجةداملاتاك"نإو؟لازكواذكلمفت0؟!ءوجنلانأو,

صربلاوبرجلاكلذك«موجنلاعولطدنعءايشألاءذهو«راطمألامذهثودح

هبةداعلاءارجإكلذك«ناسنإلالمفثودحدنعىلامتللااميلعفي

.زعأهللاوموقةباصإتيرحمىلإفمهنعىياكحىفطافلانمهللارففتساو

ودعال)ةياؤرىفو.(ةريطال)رخآثيدحنمو(ىودعال)لمىفوٍيثكهاور)0(

.(لؤغالوةريطالو
.(حصمىلعضرمدروبال)لمةياوروملموىراخبلاءاور(؟)
.داودوباومل.وىراخبلاهاور(2)

(١)ىفةدراوٍيغ.(ج)نم(موجنلانإو)(4)
.ىنكو؛ىذك:(١)()

-4)١-



ةلأسم

لجّرلانمناكاذإ«اهيفلجّرللاكرايحلاةأرملللهلئاقانللاقنإف
نإف.لوقتكلذكانلق؟اهبكالذناكاذإأرملاهبدرتامءاودألانم

قفتملصأىلعالإنوكيالساقلاف؟مقسايقبأكلذلقمللاق

سايتبكلذانلقهلليق.؟هيلعقفتمريغءاصرللاحاكندرو.هيلع

اهانددروءاصربلاىلعليلدلاماقايلف«نينعلاوهوهيلعقفتملصأىلع

نينملاىفقفاونممزاياذهفنينملاىلإصربألاانددروءاقترلاىلإ

.قيفوتلاهللابوانفلاخ؟'”نممءاقترلاو

©!ةدخنلاقاحلإىلإبهذهللاهمحرىلعنبىدومنانأو

قيرطنمعاملانممنعو«سوفنلاهفاعتاممايهريغوةموذجلاوءاصرملاب

اهماوندلادارأنمابحمربدارألعلامجموزتاضْيأمنكاهنألسايقلا

.هيلإبهذيامب.2تاو

ةموذجلادرنمهقفاونممزأيو«سايقلاقيرطهلزموحاذهو

عاطقنالامزايو.لثاسملامزاتةجحلانألهفلاخنمهمزايالواهريغو

.نم:ةغنو.نم(>)ىف(١)

.ةشخلا:(ج)ىف(؟)

_-١و-

(مماجلا--١٠١ما



نإف؛توكللاهيلعبجيفةجحلابيجلامرياقافتالاثيحنم
ىلامتوكرابتهللالوقلهلليق؟حاكشلاىفاقحةأرملانإلقملاق

لكللمجالف©!(فورانوبْلَعىرتلاُلثِيَنَكَو)همسا

نأالناكقتراباهربنأهلناكوةرشاعملاىفاقحامهلمدحاو

"نحايبلمدحاولكلنأانبلعكاذباملااهحنوةنعلابهدر

:ءعأهاوةرشامملاىف

."همهةرقلا(«)

-141-



ةأسم

اكنزاجأهنأىلعنبىسومنعىوروقادصلالقأىفانباحأفلتخا

بوبأوبألاقو«مهاردةعبرأقادصبمهمرورججلالاقو.نيمهردقادصىلع

ىسوملاقو«مهاردةسمخىهوةاوننمَلقأىلعزوجيال:بويأنبلئاو
ىدنعرانلاو«هاردةرشعنملفأبحاكننلادعيال:رباجىلأنبا

قفتادقو+ضوعبالإ"'*حابتستالجورفلانأللوقلااذهةحصبجوي

لقأىلعقافتاعقيملو؛قادصلانمرادقملااذهبحاكننلازاوجىلع"لكلا

ةعبرأىلعقادصلازاجأف«بوبحمنبدمحمنبريشبامأو.مهاردةرشعنم

؟ءرشملاىفقافتالاتيعدافلئاقلاقنإف+نبرمناكاذإهلطبأو«مهارح

لقأازوجيملونيمذقتلانماهوىبمشلاوىمخنلامهاربإلدوجومفالتخالاو
ولو.انلقامفلاخينممويلاانرصعىفلنانسلهلانلق«اهردنيمبرأنم

اذإهلوقبهتدروأاممفدي:كلام"لوقناكل+مزاتةضراعمهذهتناك

ناكنإو«مهاردةرشعبحاكنلادعنيملًارانيدنيسمخفرصلاناك

ٍ:ءعأهّنلاوفالتخالاعمدقعلاةحصزجمملابجاوجورفلاىلعطايتحالا

هدنعامىلعٌةأرءااًلجرجوز“ألسوهيلعهللالصىنلانعىورامامأو

ةلمتحمرابخأهذهنإف؛ديدحمئاخىلعرخآجيوزتزاجأو«ٌنآرقلانم

.اهتحابتسازوجنال:(ج)(ب)(١)

1 (إلا--



نآرقللامظعتنارقلانمكممامىلعهلوقىنعمّنإليقدقو«"لليوأتلا

نأىوريدقو.ثيدحلاةلمحمفيمضهثيذح*)قنفديدحمتاخامأو«هلهألو

؛اذكواذكةروسايملع:هجوزىذلللاقلسوهيلعنالصىلا

هذهاههميلمتىلعٌةءانعاهربملمجاممإ:انباحصألاق.اذكةروسو

نوكيفكمياللارقلانأل«هبجتحانمغوسيليؤأتاذهو«ةرودلا

جوزوالجرنأىرتالأ:هريغنماضوعريصبوقحتسياكوامقادص

ماكحأوةبانجلالسغوةاكرلاوةالصلاوةعيرشلااهملعتنأىلعلاقف«الحر

اذهبهيلعقحتستًارهمالواقادصاهلنوكيالو؛اًبجاواذهنكيملجحلا

ٍءعأناوكلذلثماذكةروسواذكةروساهماعتنأىلعكلذكو«طرشلا

هللانألاملكلذزجيملتيضرفهيلعاملقادصالنأىلعاهجوزتولو

ضوعرينبهحيبتالواهبضوعنمهتحتدناهلتحقادصلالمجهركذلج

2ناو

.ليواتلا:(ج)؛(ب)(١)

)١-



لأسم

لاقفاهانزهنعمكتوجوزاملوىلزتةأرملاىفانباحصأفاتخا

.ايجرفىفهتناخوُةَشارفتاطوأاذإًاقادصاهجوزلعقحتسنال:مهضعب

لاطبإىلعاوقفتاو.اهانزهنعرمتسااذإهنعامقادصلطبيبال:مهضعبلاقو

اهكحدرايقادصلطبأنمو«ةمألاقافتاوهومالسإلانعةدترملاقادص

هتمنموامجوزىلعةمرحلاتاخدأةدترملاتاكامللاقف.اسايقةدئرملاىلإ

؛ابلم»وهىذلااهانزبةمرحلاابجوزىلعةلخدمةينازلاتاكو«اهسفننم

بجدأنمجتحاو.قادّصلانالطبىفابمكحىفةدترمللةيواسمتناك

لوسراي.هتجوزنعالىذللسوهيلعللالصىنلالوبةينازرالقادصلا

؟'!ايفتةدصتنكنإ:لاقف؛ىقادتسلانماهبلإهتقساموىلاموهللا

لو:اولاق.هدمبأالذنمتكتبذكتنكنإو؛اهمتدصأ

:لعهللاوهبجاجتحالاهلغوسيلصأبقلعتدق"لكو«ةدترملاليبساهليبس

٠٠:(١)ىف(١)

-164



ةلأسم

ميجلعالإنوقعمووتمثنيرقاو):ىلتهللالق
حبنيةبآألاهذهرهاظن("”نيووأمريغبترهتمنأتككماتوأ

ءاسقلااوزْدَتل:هركذلجلاقمثلاحلكءامإلاوتاجوزاحاكن
ىحاهضيحتقوىفضئاحلكحاكنةيآلاهذهتصفن(©"ضرحلاىف

.ىهفءامإلانمساطوأايابنعلسوهيلعهللالصُبنلالثسمث«رهطت

لئاحلاو:نضحبىتحلئاوحلانعو«نمضيىتحَنْهْملماوحلاءطونع
:3هللا.لاحدعباًلاحشيلااهتأيىلاىه

قالطإوهتحابإىلعىقابلاو؛مارحوهفتقوميرحتبةحابإلاّصخامف

+مهضمبلاقفءامإلانمةريغصلاىفانباحصأفلتخاو.هزاوجبباتكلا

ىلعًاسايقنيعبرأوةسمخم:مهضمبلاقو.ءطولالبقاموننيعبرأبأربتست

سايقلاوهرايتخاوهلوقبليوأتىلإبهذدقمهنملكو«رئارحلانمةزيغصلا

ةرحلاو."”(هيلعقفتملصأكلذىفسيلو)«هيلعقذتملصأىلعالإحصيال

اوبجوأمهو«ءطولادعبٌدتمتوةدعلابذخؤتامنإءطوريغنمةريغصلاًاضيأ

©2040:جرامملا(١).

(ضيحملاىفءانلااولزعافىذأوهلق)ةيلآلا©:ةرقبلا()

(ج)؛(ب)طقاسنيسوقنيبام():

--06١-



ةلعةنأبىردأالفكلملاقتنابهوبجوأامإوءطوريغنمةريغصلاءاربتسا

نيأو«كلملاقتنابةدعاهبلعبجمالةرحلاو«اوهّتشلصأٌئأبو«اوساق

.باوصللقفوملالاو«كلذىفرظنينأبجيفسارقلاهجووهبشلامضوم

و .ًارتنلواهؤطوهلزاجهتنبىفةريفصاهاّبراذإهنأبوبحمنبدمحمدجو

دمبالإهلاهؤطوزجملءأصاوأ«"'”هفالخوألدعنمريغاهابرنإو

ىفءاربتسالاو..ىرتشلااَهلتسيمةأرماابرنإهريغلدجويو.ءاربتسا

بغرُهللاىلإوةريغصلاىفلاكشإىأولكشلملارمأللفاشكستسالاةغللا

.هتيادهوهقيفوتىف

-١|١--



ا

ءانكالاىف

ةيشرقلاةفينحوبألاقفجيوزتلاىفءاسنللءافكألاىفسانلافلتخا

لها:لاقىفاثلاهفلاخو«شرقريغنماملوفكالءاسنلانم

.ضعبمهضعبلءافكأمالسإلا

امهمدحاو"لكراتخاف«ىلومةفينحوبأو«ىلطمّىثشرفئعفاشلاو

ىلانأكلذو:نيبطلغةفينحىلأنماذهوهلوقبهبشأرخآلاناكام

ليقوةيمئاهاضيأهمعةنباىهو«هتلاخلةنبأبًاديزجوزملسوهيلعهللالص

ثشألاجوزتونهارئاسنم"'”وهلاقنملاقو«راصنألانمًاديزنإ

ثمشألاو+اهبلعدقاعلاوهركبوبأوقيدصلاركبىلأتخأبسيقنبا

.رعاشألانموهوةيشرفىرعشألاىسوم"اىلأةجوزو.ةيشرفىهوىدنك

ْصعبمهضعبلءاعكأمالسإلالهأاىرةصلا7نازعهنوامموب١ناكو

لاقبلاوجاتنلاوماجحلاوىلوللالإبرعلاىفءافكالالمجانباحصأركأو

٠برعلانمءالؤهناكنإو

.باب(ب)ىف(١)
.*:(ب)ىف()

.(ا)نمةطفاسو(ج)ىف(«)

-١10١-



ةلأسم

:هحوأهيلثلعةدملاو+ةدمو؛الط:ناتلصخةدملاو:ةدعلاىف

ىهىلاةدملاف:لمحمضوةذمو(صوحوه*ءارقإةذموم(“ماياددعىهةذم

ةحلاو٠ةسيبؤملاوحلاغلبتنمةدعو«اهجوزاينعىوتمللةدعمايأددع

يعرس27,1.ءغلا٠١٠ً9.
.كاننمضيحلانمنسييباللاوٍٍ:ىلامتهللالوقادهير

-40ع.+اءاصللاا٠.,

تالؤاو):لاقو4(”نضحتملىباللاورهشأةئالتنيماديف"كتنادنإ
-ب7727٠7هم2عرر/إَء)8 ىلاةأرملاىهواهيلعةدعالةقلطمو("”نهلمحنمضينأنلجألامحألا

7ر-2مدل1ِِ اذإاونماءنيرذلااهلال:ىلامتوكرابتهللالاقاهجوزاهبلخديمل

0ايومجرح.ِع"٠ًََ.ج12رودمٍِبوٍبي

كلمونهوسمنالبقنمنهومتمملطَتنمؤلملاحكن

هةذدعهوداهجوزاهموتلاهذعو4ولعنميع

_ابٌٍِِ.دِ*٠ءٍِع

نوفوتبنيروٍٍ:هركذلجهللالوقل.رسعورش١ةمبرأ

0(«:"ٍٍَِّعرعولب١٠ًًِءارمك2ِ".

4ًارْشَعَورهشاهَعِبرأنهسفنابنصبرتاجىزانوُردَبوكن

رهشألاةعبرألارمموأابلمضتنأنيلجألادسأفالماحتاكنإو

.؛!:قالطلا(١)

٠ىلوألاةياإلاسفن(,)

.(7:بازحالا١«

.؟ع32؛:ةرقلا(4)

-07١--



<مطبلانعجوزلاكلم.عافتراب.ةرسحلاىلعبجبنةدمعلاو.رشملاو

ىلعاهمدعو:ميرحتلاوكاملاعافترإب:نيشدحأب"ةمألاةدعو

©!ءدملاىفابعمىوتستاهلإفلمالاالإةرحلاةدعردفصتلا

كلذنمفدنلاةفرعممدهلناتضيحضيحلابابلدعوناتنلاايفالطف

:ءءأناو

ًندمعلا:-قف00

10) -



ةلأسم'

دترملاحاكنف

نإ؛ةلسمهتحنناكوكرشلاىلإمالسإلانعلمدترااذإو

لجرالوانبكرشنمهلأرماولجرلسأاذإكلذكو«خسضنيهحاكن

هكرشيلعجوزلاءاقأوىهتماسأوأاهكرشىلعةأرملاتماقأفةجوز

نألبقمالسإلاىلإدترملمعجرنإف6سفنامهسبحاكنلانإ

.ىلإىلوجوزتتملاملوألاحاكشلاباهيلإمجري.هنإفهتجوزجوزمت

..كلذىفتقوالوهيلإمجربمالسإلاىلإ«محاصمّكلذك+نيندم

اميعوجرزاجفيكفاميْسيماطقدقرنكلاسيلأ:لئاقلاقنإف

ىلوأحسوهياعهللالصهللالوسربءادتقالاهلليق»؟حاكنريفب

.ىلعبنيزهتنبإسوهيلعهللاىلصّينلادردقوسايقلانوبانب
حاكمتلاىلعرفاكةكوهوترجاهامدعبعيبرلانبىماملاىلأ
.هللالصهللالوسرعمناربظلانطبنمنايقسوألسأو.لوألا

هيلإاهدريملو؛ةكمبرفكلاىلعتناكةميقمدنههتأرماوٍلسوهيلع

ءءأناوذيدججاكنب

,عيفشللنكيلرادوأ2وأٍضرأىلعةأرملاهلجرلاجوزاذإو
اضيأةعفشلابجمالوعويبلاىفالإبجنالةعفشلا”نألةعنشايف

ناك+(ًاراقعهباهاضقفىرووأنيعىلعابجوزتنإو.ةبهلاىف

-00١-



قالطلادعبءاضتلاناكنإو«انباحصألوقضعبىفةعفشلامينشلا

اهلناكاهبلخدينألبقاهقلطنإو.مهنمقافتابةمفشلاميفشللناك

وأةدحاوبقالطلاناكعامجإباملةئثثالوءانإامقدصأامفصن

ُ

ةقفنلااهلناكاهملخددقونيتنلاوأةذحاواقلطناكنإوثالث

الماحتاكنإوْىالتحاكلذْق'5اهعلطنإو6سانلاعامجإب

؟7ءئانغلجهللانألالىنكسالو«اهلاللاهنطيىفىذلالمحللةقفنلااهلف
ب٠

لماحىوسساهلركذيِ

:هركذ(ب)7١

 022--



؟ةلأسم

.ةيراجواهمرشوةلخثةئامةادصىلعةأرماجوزتلجريفانباحصأقفتا

ةيراجمفدي:مهضعبلاقفةيراجلاىفاوفلتخامثٌرئاجكلذنأتوماال

لونألتنامنإاهلدبهياعسيلمث«ةجوزلادلبىفاهلثممدختسيام

لوقاذهواهلاقبطرشلطبيةيراج"لكتومناهننأمهملععمتومبال

ةةمدخلاءاقب*"”اهءاقبلمجموطرشلااذهتبنيفهريغامأو.بوبحمنبدم

.تتاماملكاجوزمماهماودمايأتومةمداخدعبةمداخهيلعكلمتنأبةجوزلل

ةفينحوبأهتحصودقعلااذهزاوجىفانفلاخو.ىرخأاهناكملدبأةدحاو

رظنلاوقادصلاىفةطورُسملاةلاهجاالانيفلاخمءامقفنمامهريغوىفاشلاو

.تاراجإلاوعويبلانمهريغكحاكنلاسيلوانبامصألاقامىدنعبجوي

هفنبلصأاذهنألتدفنلوبجملعتدقعىتمىتلادوقعلانماهريغو

.ضعبللسوهيلعهللاىلصىنلالوق:انلقامةحصىلع.ليلدلا«ةنسلابتبث

ظفحاهلاق.هللالوسرابال:لاق؟هايإابقدصتءىشكدنعأ»:هباحصأ

ظاحمامهياعدّدمناذكةروسواذكةروسظفحأ:لاق.ئارقلانمنيش

٠(ج)«(ب)نمةطقاس«ةلأم»(١)

*(ب)نمةطقاس«اهءاقب»()

_-!عال



"'*«نآرقلانمظفحتامىلعاهكتجوزلاقهنأىورفلاق.نآرقلانم
ةدمواهلًائادصاهابإهميلعتلعلةروسلاهذهامملمينأٌةرمأهنأموقلاقو

ىمومبيعشجيوزأكلذكو.ةصولعمريغةلوهجمةروملاهذهايميلعت

قادصلالمجف؛نينسرشعوأنينسىنامتةمدخىلعهتنبإلمالسلاامهيلع

مقاملمتالاضيأةمدخلاو«رشعوأنامثىهىلاةلوبجملاةمالخلاهذهىف

ناكءايبنألالمفنمةلاهجلاهيفحصتحالاناكنإف«لبقتسملاىفاهنم

ٌْثَكأىفهيلعأطخلازوجبنموهيأرب-نأبجيرانننمىلوأمهبءادتقالا

.قيفوتلاهللابوهداهنجا

ىلإاهقادصلجاععفدفلجولجاعقادصىلعةأرمالجرجوزاذإو

هعفدنإو«ربدقفهيلإهمفدوأكلذلولاهلأساملضباقهنأىلع"اهتاو

دجوياذكههنمهضبقبءارقتنأىلإناضلاىلعوفاهيلإهللوسرنإ

هييلستنأىدنعوةبصعوهيلووأبأوهلونيباوقرفيلوانباحأل
هدلوىلعةماتةيالوهلبألاّنألةءاربلاهبمقتبأوهىذلاّىلولاىلإ
انباحصألوتبهبشأانرثخاىذلاوهوءايلوألانمهريفلكلذسيلهلامىف

هريغوأبأوهيلوئأضبقلاهلىذلالولااوركذيملاذإملوصأىلع

ٍمعهللاو

ىلإقادصلاعقديجوزلاًادببوقادصلاباتكىفىفاشلالاق.:

.[نآرقلانماهملعفاهكتجوزدقفقلطنا]:لمةياور(١)|
.[نآرقلانمكممامىلعاهكتجوزدق]ىرادلاوةجامنبأةياورو

:..ابلىلو:ب)ىف(؟)

-ور-



دنعقادصلانعونينأبأللهلوقنمميدقلاىفلاقو.ركبلا*'*ىبأ

اهركذىلاركبلانإ:حرشناهبحاصلاقو.لوخدلالبققالطلا

ةريبكلاوةريفصلانيبانباحأفرعبملوءاهبلعروجحلاوةريغصلاىهئمفاشلا

ايهيلعىسومجوزبيعشناكدقو.لأءاشنإحيحصلاوهانباحألوقو

.باتكلا*'*رهاظىفىورامىلعالودهللصحقادصىلعهتنبامالسلا

امهيلعسومهراجثتسابيعشةنباحاكنهيلعدقعىذلاقادصلانأىلعلدي

:عناوهتنبانودبألللصحمالسلا

نألمتحيوكلذىفاهيبألْتنذأاذإاهلنوكبنأًاضيألمتحمدقو

.لعهللاو'(جتاتأايلاهوقباهيبألاهنمةيطعنوكي

.بأ:(ج)ىف(١)
٠رهاظب:(ح)ىف(؟)
.؟١:سصقلا()

- 1040-0-0“



هلاسم

لجرلانآوهفهنعسوهيلعهللالصُينلاىهنىذلاراغشلاحاكننامأو

رخآلاهجوزينأىلعقادصريسشباهّيلووهةأرماجوزيةيلهاجلاىفناك

ىرغشاهبحاصلاهدحألوقي.ىرخالاقادصهذهقادصريفياهملووهةأرما

مفرينأوهوبلكلارفشنمرغشلالصأوىتنباكرفشانأىلعكحخأ

ةفينحبأنأنظأو.هللعهلمجومسالااذهنعكاذبىنكف«لوبيفهلجر

نأعالو.هلوأتوقادصلابجوأو«ىبنلابهلععمراغشلاحاكنزوج

.كلذىلعمعلالحتنمنمهقفاوًادحأ

دحاولكحفءاللناغلاستينيينازلانألاحافسىمسامبإفانزلاامأو

نيكاسموقنأنورياوناكفهيلعةفطنلابصيىأ.هبحاصلهءامامهم

ٍلسوهيلعهللالصىبنلااهركذىللاليساامأو.نيينازملوقنمنسحأ

ةأرملاقاذدأوجوزلااهقاذاذإاهبثالثلاقالطلانماهقلطةأرملالحناهنأ

هتليسعتقاذواهليسعقاذدقفءاملالزسملوناناتحلاىتتلانإو«عاملاوهف

قاذأوقاذاذإعاجلاةوالحلجألةليسملامالسلاهيلعركذاممأوكلذب

يلو ريغصتاهنألةليسعليقاممإوةفطنلاةليسملانأهلزءالاممريثكهمهوتاكس

٠لسوهيلعهللالصىنلاهنأكلزإفثنوركذبلسعلاولسملا

كحبجودقفبابلاامهنودقلغأوأنيجوزلاىلعرتسلاىخرأاذإو
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اهسفنىلعاهنمًارارقإناكاهسميملجوزلانأةأرملاترفأنإفسيسملابلوخدلا
ٍْ
ميجبجويفةفينحوبأامأو.اهقوقحنمبحيايفاهسفنىلعاهرارقإليمتو

نعةباورلاو.اهأطيملهنأهلاهفارتعاعماهبالخادإجوزلاىلعقادصلا

هيلإبهذياموحنوعاجلابالإرهملابجويالناكهنأدوعسمنبهللادبع

ىوعدعمالإربملاهببجوبالفنيجوزلاىلعرتسلاءاخرإامأف.انبامأ

:3للاوهنمءطولاةجوزلاوجوزلا

اهنألةدعلامكحرهاظلاىفاهنعطقسيملاهسميملهنأاهقلطملتفرتعااذإو

نكتملنإوضيحتنممتناكنإضيحثالثةدعلاابيلعوةرقموةيعّام

د< يرورزريلااْ- هئالثنادتبانإ):ىلامتهللالاقرهشأةئالتفضيحلالهأنم

شضيحتىلاةدمباواعاملمهسأوهف4(0نحيي1ىيإللاورهشأ

ىأ4بترانإ):ىلاعتلزنأفكلذباوباتراقضحتملىلاةدعباوعيمل

:رعاشلالاقكلاو*بيرلاويعش

بوذكلالوقيامبيرلاامإبيرةيمأايقحلاىفسيل

هربخىفوبذاكلالوقىفكشلاامنإو؛كشقفلاىفسيلىنمي

:ءءأناو

هبرملامالكىفمتنإومككشىأ«بترانإ»:هلوقىنممو

.4:قالطلاةروس(١)
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ةدادغلاامأو٠ةففحمتاكاذإمهمالكنمريثكىف0وماقماهلوميقيو

وحن«"”ىضاملاربخالالإلمعتسال»ةفنخحلاو«ًطرشالإنوكتالاهنإف
اطنااجوار-.٠١٠.ِ اونماءنيرقلااهيا):هلوقبمهتفلنمهبانبطاخايفىلاعتهللالوق

مكذإىأ("”نينموممنكنإايلانونباتاوُرَذَوهللاارت

:ءءألاونينمؤم

الول:هركذلبجهلوقكلذكٍلناميإلامستأدقهنأل
ء2٠لاهي71ءءءترد7< ذإىأ4ينْمرُممنكنإنواعالاأأَواونّزحتالواون

:رعأهَللاونينمؤم-

.ىأ:(١)ىف(١١

وىندعبءاشتسا(ا)ىفذإدحاوىنلاو«ىضاللبخللسعتتةففخلاو:(ج)ىف()
.ءاثتساالوقنالج)

.78١:ةرقبلا(«)

.١٠١:نارمححلآ(14)

1967 -



ةلأسم
©ف

محرلانمرلالا-

دتعبنيمبكلموًادسافوأناكًاحيححاكندتسالإتيثيالبسنلا

هبسنقحليالةمألانمدلولاو.كلذىلعةمألاعامجإبدسافوأحيحص

نإانيفلاخمىفنمريثكلاقو«هنمهنأاهداوبواهئطوبهمرارقإبالإاهديسي
اهداوبهرارقإببسنلاتيثبامنإوءطولابهرارقإبقحليالةمألانمبسنلا

؛ةغللاقيرطنمًاتيبأوبتتنأالإةيرسمسأقحتنالةمألاوءابنمهدلوهنأ

ىحكرازإاهيلعتالحولوكتيرسكتمأنوكتال:ىعازوألالاقو

قيرطنملسوهيلعهللالصٌىنلانعىورو.كتجاحلكتيبىفاهنصحت

ةمركمارحكييلعكلاومأوموامد»:ةفرعبلاقهنأهللادبعنبرباج

نهومذخأكنفءاسنلاىفهللااوقتاو»:لاقمث«اذهكرهشنماذهمكموي

نبلودكدنيبفزركيلعنملهللاةملكبنويجورفملحتساوناةنامأب

«؟ااهلثمءادغنمهبىنتكتامردقىلعةقفنلانمالةبافكلاوفورعلاب

..كاذوحنوقتملاوضيملاوةدملاوقالطلاىفسداسلا:لصألاىفءاج(١)

ىذمرتلاونيحبحىلاىفتيورعادولاةج>ىفملصوهياعهللالصلوسرلاةبطخنم(«):

.ىرادلاودمحأو

١



بر-نبنايفسلأةجوزةبتعتنبدنهنألسوهيلعهللالص"ىنلانعتيث

نايفسابأنإهللالوسرايتلاقف»سوهيلعهللالصىنلاىلإتءاجاهنأ

:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف.ىدالوأىلعالو-ىلعقننيالمثللجر

:ةلالدربخلااذهىنف«*'"فورعملاكلايعىنكيوكيفكبامهلاومأنمىذخ

.هلعريبهملظنملامنمهمذخأينأءرملألنأىلع

ف-أصألأنمنوملم: لاقهنألسوهيلعنالص"ىنلانعىورو

6مالسلاهيلعهنعىورو؛ةريرهىلأقيرطنمرمخلااذهو",اهرد

نمءاسنلااوتؤتالحلانمىحتباالهللانإ»:لاقهنأةميزخقيرطنم

:ىلاعتهللالوقل؛هدبنمىنمتسينألجرللزوجمالو«!«نهزاجءأ
م7درع.٠ِ.كاهل75_7ى٠ِ4./2ٍ,+رام

تكلماومجور1صالإنوظفحمهجورفلامنبذلوٍ

تصراذاندنسلدصاصربوربغلا
مكيلفكلذءاروىعتبأنمفنيموامريغمهنفاأ

نعىبم:هنأسوهيلعناىلص.ىنلانعىورو40نودملا

اوبذعمتال»:لاقو«هبَبّذَمَبنأوىّدلاقلَخرمينأوهورغّدلا
-6٠7دي:

سأرلجرلاىلحينأوهو٠.عزملانعرمىهمو"<رغدلابمدالوأ

أىلصىنلاىلإثءاجًادنمنأةثئاعنع]ىرادلاوةجامنباوىئانلاوىراخبلاىف(١)

الإىدلووىيفكيامىنيطعيالحيحشلجرنايفسايأنإ:هللالوسرايتلاقفملسوةيلع,
0]لفورمللابكدلووكيفكيامىذخ,لاقفلالرهوهستذخأام

.(هتأرما)ةياورىفودنسملاىفدمحأودوادوبأهاور()
لعفاذإقحلانميحتباللجوزعهللانإ»دحألةياورىفدحأوىرادلاهاور(؟)

(نمرابدأ)ىفةرصلاقو«نمزاجعأىفءاسنلااوتأتالوًاضوتلنمكدحأ
.؟8:جراملل.]

رغدلانعكلذ,ىبني(قالملااذهبنكدالوأنرمثدتمالع)دحأوملمىفدروام(ه)
.(رغدلبنكدالوأنيذستال)ىرمدخمزلاقئافلاىفىورو
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ىفلاقيو«هسفنبوهكلذلمفنإكلذكو«اقرفتمرعشلاعديوىصلا

.ملعأهللاواكرفتماهيفباحسلاناكاذإ*'*عرقءامسلا

0ِ..
؛دلوبىأتفًاعيمجاهنآطوفنيلجرلانيبنوكتةمألاىفسانلافلتخا

هيلعهللالصىنلالوقلىئازلادحاهقحليواملدبعهنإانيفلاخمضمبلاقف

اهمزاوبسنلاامهحايملنيرهاعاناكالف«(رجحلارهامالوشارفللدلولا)سو

بنلانألاهدلونوكيودلولابسنامرتحلينورخآلاقو«نيرهاملادح

امهنعطئسيدحلاوحيحصلاحاكدلانمقلياكددافلاحاكدلانمتحلي

؛ةفينحوبأوانباحأبهذاذهىلإوةمألاىفايلتاصحىتلاكلملا”ةهبشب

امهنمهلهباوُكحنف«ةماعلاهاربامىلإكلذىفمكحلادريفىعفاشلاامأو

02تااكولاهسأاذهىلعمزايف(رحالانمهبسنمطقومكاجلا0وكح

همزايوهلصأضقانيفكاذبلوقبالوهو»اهجوزتينأرخآللبجولابي
.هنمهبسنمطقدقاملانأل«”اهجوزمبنأهبحاصلحيبينأهلصأىلع

:ىلاعتهللالاقاهبلمعلابجاو؟”همعزامىلعةبيشاذهىفناكاذإو
هلارس٠48ماعارد

.('ةنسَحةوسأهللاِلوُسَرىف'كلناكدقل

.عرف:(ج)()
.ةهبشتب:ةخسن:ج))"١

.كلذب:(ج)(؟2)

٠(ج) (ب)نمةطقاس(تنب)(4)
:(١١نمطقاسنيسوقفلانيبام(ه)

.معز:(ج)(6)

١:ةنحتمملا(*)
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:مالسلاهيلعهلوقكلذىلعليلدلا؛لمعلاولوقلاببجاوهبءادتقالاف

الداذهفلعقفمومن:
ليلداذهىنفهلمفىفهوعبتاوجحلالاألمعما!يكسانمىعاوذخ»

:زءأناوالمفمبةراتوالوق0مقيدقنايبلانأىلع

9يراد::
.اهقالطةمالاعيبنأروناكهنأدوعدسمنبانعىورو9

-سسسممسم“ا

.دحأوىئانلاودوادويأوملمهاوز(١)
نمطقاس«(ب)نمثيدحلا(؟) <(ج)؛(١)
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هبحاصفإلابمويلامهملمعلاهياعوانباحصأرثكأدنعمقيقالطلاو

محلابجيهبوقالطلابظفللارابظإوهحاصفإلاو«اضيأهنعةيانكلاو

كلهأبقتلاهتأزماللجرلالوقلثموهفىنكملاومريغنمومهنمقافتاىف

نمناكاموأىدتعاوأكبراغىلعكلبحوأةيرأوأىمةيلختنأوأ

نمسانلاهبلكشياموأ.قالطوهفقالطلاهبدارأاذإظافلألاهذهوحم

قيفوتلاهللابومهرثكألوقاذهوقالطمهعموهفقالطلاهبديريظفل
ددعدعبمنتمأ|ذإهنأكتلطأملىمقلاطتنأهتأرماللجرلالاقاذإ

ض.قلطناهنأقالطلاعاقبإنمنيإلا

عقتهنأةدحاواهقلطمثقالطكيلعمقوىتمقلاطتنأاهللاقاذإو

نيبتاهنأ"'”ىدنعبجورظنلاوانباحصألوقىفو.اهدنعىرخأاهيلع

ةدحاواهقلطمثقلاطتنأفقالطكيلعمقوانكاهللاقولكلذكوثالعلاب

نيبواهنياورهوةرمخألاةلأسملاهذهىفانباحصألاقكلذكوثالعاابتناب

.قيفوتلاهللابو"لءاوسرظنلاىفىدنعاهوىلوألا

.(ب)نمةطقاس(ىدنع)(١)

.ءاوسىدنعرظنااىفامهو(ج)()
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©!الإهلوقبممتنيالومققالطلانإف7مخلاوقلاطتنألاقنإو

.ءانثتسااذهسيلوهعقوأنأدس

قلاطتنأ:لاقاذإو.هبحاصهبمفتايالءانثتساوه:ةيمفاشلاضمبلاق

ظفحأالو«مايفتسالاجرحاذهنأل:ىدنعاهيلع2القالطلانإف؟الوأ

"امللاقاذإو«باوجلااذهىدنعبجوأرظنلاو«الوقاهيفانباحصأل

رشعةتسموبقلطناهنأهلوأرخآقلاطو«رهشلااذهرخآلوأقلاطتنأ

اهللاقاذإو.رهشلالوأرخاوهورشعةدمخمويقلطتورهشلارخآلوأوهو

ضمبلوقفىنف«اثالثتاشدقتااقفةثإلثىناثتنأالإةدحاوقلأطتأ

مقيالهنأىدنعبجويرظنلاو«اثالثتءاشاذإثالثلابنيبتاهنأانباحصأ

قلاطتنأ:لاقولهنأىرتالأ.ثالثالوةدحاوالءىشقالطلانماهب

اهيلععتبنكيملقالطلانأكلذتامقفكابأىلكتورادلالخدتنأالإ

تلاةقيلطتلانأل نأالإةدحاوقلاطتنأ:اهللاقرأفطرشبامقلعاهبفاح

هتءاشىذلاقالطلاناكالغتشدق:تلاقف«امالثىلاطتفالىناشت

.ٍلعأهللاوىلوألاةقيلطتلانمنيونهيلعدقعامالإثالثلاوهواهيلععقب

هنألقالطلاهبمق1ًاتيمهبءىدايزمدقىتمىقلاطتنأ:امللاقولو

مقيْاهركلخدأفلخدنإ:اهللاقنإكالذكو.هبءىجنكلوءىح

رثألاىفتيموهوهبرضفانإلفبرضأملنإقلاطتنأامللاقنإفقالطلا

.(ا)نمةطقاس(ال1)(١)
.ءال»(ج)(١)

.(ج)نمةطفاس«ايل»(*)
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مدأىبنمتاومألابرزنأبجويرظنلاوثنحبالهنأانباحصأنع

سانلاناميإنالتوللادنعهنعلازدقةبرشبلاكحنأوبرضبسيلمريغو

هوركلملالاخدإلبرضلانأمهناعإىفهبنوددقيامومهئاداعومهفرعىلع

.ملعأهللاوبرضلاعمدجويىذلاملألاوبورضلاىلع

لكأتىتحاهيلعمقيالقالطلانإفقلاطتفتلكأنإ؛اهللاقنإو

اهنإفتلكأنإقلاطتنأ:اهللاقولولبقتسملمفىلعنيامقوأهنأل

؟”مقاوقلاطتنأهنألتلكأنإهلوقىنممنألنيبلانمهغارفعمقلطت

هدجبىذلاامأاذإىعمىفنإنوامجمةغللالهأنالضاملءمذىلعنيملا

هبفلحاملمفتىحقلطتالاهنأوكحلاىفامهشبةبوتلانأانباحصأل

صاوخللاهرامجبنأىغبنيناكدقو«"نإونإنيبنوقرفيالماوعلانألاهيلع
نأبحيالونوقرفيالماوعلانأباولتعاو«اوفرميملنإومهناقبطماكحأو

نوماكتبوسانلانمصاوخلاايفرميىلاةحيحصلاةغللابدإكاحلاكححب

ىلإلصيدقو«كلذاولهجنإماوعلاىلعاهبايراجمكححلااذهنوكيواهب

2هللاوةغللافرعيو"”هظافلأفرعينمولهاجلاريغولهاجلاَِاملا

.باوصلاهجوب

قلطتاهنأةقيلطتسدسوثكلثوفصنقلاطتنأ:اهللاقنإو
طيحباهبلعلبدشملاهدعلالبقةروكذملاضامبألانألبقنمةدحاو

ةقيلطتفصنقلاطتنأ:اهللاقنإو.ةفاضإلاعمدوجومئهفاهنامجب

.لعقىلعنيميلامقوأهنأ(ع)©1)
.هظافلأب(ج)(«)
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ضبالقالطلانألبقنم»"لاثالثقلطتاهنإفةقيلطتسدسواثلثو

نإو«””حيحصلاددسلاكلذبجوبددعىلإةفاضإلاممضببلاهركذف

ىندنقلاطتاألاقنإوةدحاوقطناهنإفةقيلطتىنصنقلاطتنأاهللاق

نيتةتيلطتفاصنأةثالثقلاطتنأاهللاقنإو.نيتنثاقلطتاهنإفنيتقيلطت

نالقاطناهنأنيتنثالجألةدحاوىتاطتنأاهللاقنإوالثقلطتاهنأ

دكأمثقالاطلانممقوامهبءانثتسالامفديالءاتثتسالاىنمهنألبقنم

كفالطبتفلحىمقلاطتنأاهللاقنإو«نيتنثالابةدايزلانمهبجوأام

فلحىناثلاونيملوألانألىلاثلافلحلابقاطتامنإواذهبقاطنالاهنإف

:اهللاقنإو«قالطلاعوقوهعمطرشوهنيميهيفطرشىذلافلحلاوهو

دمتمثددعلاهيلععقياملقأب"ىدتبتاهنإفتاكأامبىئبربختنإقلاطتنأ

تاكأاكقلاطتنأاهللاقنإو.كلذىلعىلأدقددعلانألامةياغىلإ

ثالثاهبمقوًافيغرتاكحأاذإفقلاطتنأفافيغرتاكأ"لوفيغرفصن

اهبمقيوناتقياطتنيفصنلاالكابمقي_نافصنفيغرلالبقنمتاتيلطت

نالفءاشنإقلاطتنأ:اهللاقنإو.افيغرتاكأاهنأل:ةثلاثةقيلطت

.كلذكةثيشملاىلعاممتجمىتحقاطتالاهأاهد'افنالثو

قلاطتنأف.كتلكنإاهللاقىتحاهبلخدبإفةأرمالجرلاجولاذإو

مآيوثنحلاهبميمالكبسياونيميدقعلوألااولاقفقااطتنأفكتلكنإ

.نيتنا:(ج)؛(ب)()
.(ج)ىفدجويالنيسوقلانيبام(؟)
.وأ(ج)(©)

-.7١



نألةرمابهلتسيلوةثلاثلاىفاهماكوهنمتنابوةيناثلانيعلادنعاهبقالطلا

ايجوزولوةدعاهببلعسيلوتقولاىفنيبتةدحاواهملخديىلاقالط

قالطلانماهقحليالوىضقنادقكلاثالذدقعنألاهبقالطلاعقيلاهملكث

.كلميوناتقيلطتاهبمقونيلاهذهمفاحمثاهبلخددقناكولوءىش

نكنمةدحاوقالطبتفلحالك<ميرألاهلاسنللجرلاقولوةدحاوبالمجر

ةدحاوفنكنمةدحاوقالطبتفلحالك:لاقمث؛ىقأاطنكدمةدحاوف

قلاطنكشمةدحاوفنكنمةدحاوبتفاحالكلاقمثقلاطنكنم

ةيناثلانيملابثنحبونيميدقعلوألالوتلاف«نهمةدحاوبلخدنكيملو

.+نهنمةدحاوىلعنيميالهنأل:انباحصألوقىفاميمجنهمقالطلاميو

..دارأنمبابمقويو.نهنمءاشنمةقيلطتلابنآلاصخب:ةفينحربألاقو

ًاقلاطتناكاذإاهنألاهتقونمقاطتاهنإفتيبلاىفقلاطتنأ:اهللاقولو

.ناكسملابقالطلاقاعيِهنألناكملكىف«"'”قلاطنوكتابلإف»

قلاطتنأفكتجوزتاذإايكسامبالةأرماللوقبلجرلاىفانباحصأفلتخاو

قالطلااهبمقي:مرضعبلاقو«اهبىقالطلامقبال:ممضعيلاقفاهجوزتف

مهلوقنمناكنإوملوصأبهبشألوقلااذسهونيدلادنعاهنيعهنب

كتحكناذإاهكلميالةأرماللجر""”لاقاذإلوقلااذهىلعذاشلاك

جيوزتلالبقحاكدلازأل:قالطلامقوجيوزتلااهيلعدقعاَذِإفقلاطتنف

.(ا)ىلدجويالنيسوقلانيبام(١)
.ناك:(١)()

 ١ال١-



كتحكناذإ:هتجوزاوأهتمأللاقولو«ءطولانوددقعلاىلعمقيمسا

دصاقمىلعاذهو«عاملاىلعمقباذهنإفةرحتأهتمألوأقلاطتف

ةرحتنأفكتضتفانإ:ركبهلةيراجللجنرلاقولو؛مهيبفرعلاوسانلا

ىلعضاضتفاسيلورقعكلذلعفنألقتعتمهعبصاباهضتفا .سانلاهفرعيام
؛عاملاىسيكتيتأوأكتمضابوأكتئطونإ:هتجوزللاقنإكلذكو

؛هسفنجرفلابفرعيككلذنأل"لمرحت1ءامللزنىتحجرفلانود"ىطوف

هتجوزهتقدصنإوكسلاىفهنمبقيملجربكن:طوىلوقبتدرألاقواو
نمتجرخنإهتجوزقالطبفلحالجرنأولو«هعمماقملااهعسينأتوجر

ىلعةرماهاهنداعأىتحجرخمفاملنذأفاملنذأبنأالإلزنم تجرفلجورملا

.1عأهللاواملنذأدقامنألقاطتالاهنإف

سيلاموياهبرضفقلاطهتأرمافةعجلامويةاشلاهذهتاتقنإلاقولو

مويتتاموةمجلاموياهبرضولو«ىقالطلامقوةعجلامويتنامونيفلادعب

نيملادعبتنافنيملالبقاهبرضولوتاسلاموياهلتقهنألثنحبملتبسلا
.لعأهللاولمفلااهبلبقتسينيميلانألثححيم

.ثنحب:(ج)؛(ب)ىلا(١)

_-ال«-



ةلأسم

.ثدحًادحاوالحر0:مكفمداغبلكباله.>وزقالطبفلحوأو

مدآىنباكنأردتبالهنأل ىرتغافًاديبعىرتشيالفاحولو.ميلك

.فاحوأو٠.ًادعاصفهبالىرتشيتحثنحم0نيناوأًادحاوًاديع

.ثنحبهنإفءاسنلاجوزتياللدوأماعطلالكأنإوأديبملاىرتشيال

.كلذنملاقلالقأىف

.باتكلاىفاذهلانحرشمدقتدقو

ل

.لكف:(ج)(١)



ةلأسم

اهناسرأاذإ"لتالطفةقانلاتالطألقنمهمساذوخأفقالطلاام -_مودنمهمحذوخامقالطلاامأو

اذإف؛اهجوزدنعةقثوم"'*ىهجوزلاتاذّنأكف"”ديقوألاقعنم

نإسانلالوقكالذىلعلدبو.هيفتناكقاثونماهقلطأدقفامقراف

اًهملابحقفةقانلاطابتراككدنع(*لةطبرمىهىأكلابحْقةأرماهتحتاك

:ءأناو

٠)ع5ا

.نملكف(**.....)ىأامّتماهبلوخدلالبقاهقلطاًذإف

سلٍهركذلجنالوقكلذلعلديةعتملوف)ب0(

)مح7ع.اصوررفيروهههاكًِ
4ملعاتماههنوكمريغانويبولدلتنأحانعباَعٍ

.لعأهللاودربلاورحلانمعمناهيفكسلىنعيقيرطلاىلعاهيفناكسف"(+)
(ة)لاقطعاسارارسعادرارص:ا

4”نيومءااَمَعَمَوةركاذناهَتلَمَجنحب)هركذلجهلوقكلذكو
.2لاواورفاساذإةعفنم

..تقطاف:(!)ىف(١)

.بوثوأ:(١)ىف()

.ىقف:1()ق()

.ةلعبترم:(ج)ء(ب)ىل(4)
.لصألابضايب(....)(*١

ضايب(.2...)(7) .(ع)؛(ب)ىو؛لصأللاب
ٍْ-١رولا(7)

(ج)؛(ب)ىولصالابضايب(...)(8)
الك:ةعقاولا(+)

)١١



ةلاسم

جوزدعبالإهللحنملتاقيلطتثالثباهجوزنمةأرملاتناب©"اذإف

لاحىفاهونإفقالطوأتومباهقرافيملاهأطيواحيحصًادقعاهيلعدعي
فاتخاو.اذهدمب""*اهقلطمللحنالاهلإفةدعىفايجوزتوأاهضيح

«كلذب*مهضعبلاقف؛اثالثةقلطملاةوسكلاوةقفنلابوجويفانباحسأ

ىنكسلاالو«ةوكسلاالبجوي*!(مل)نملوقو.مهضعبهبجوبلو

نأسيقتنبةمطافتورالو؛ةجحلابابىفىوقأىدنعةقفنلاالو

ةودكالوةقفنالوىنكسامالث"”*ةتاطممللمجيسوهيلعهللالصّىنلا

لعلاو

.ةلام:(ج)(١)
.اهقلطل:(ب)ىف(؟)

نمةطقاس(مهضءي)(؟) .(ب)

٠(ج)نم«مل»لوقي:(١)(4)
.ةفلطأ(جر.(ب)«ةفلطلل:(١).(5)

_-١الو



هلأسم

اهلأهريغلةمأىهونيتتياطتبهتحوزقلطيلجرلاىفانباحسأقفتا

احوزحكنتى>نيملاتكالعهيلإتثعجراذإاهأطبنأهللحبال

ىلاعتهللالوقبجتحاواهكلماذإكلذزوجلدوادانفلاخدقوهريغ

ىشباذإرظنلادنعُْفعْصِياذهو4فأتكلمموٍ

هلوقو0موكهريغحكنتىحلوبن37الهلوقنألمومعلا

'#2.-بسمساٍِ

٠موك4لاتكلموٍ
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ةلأسم

ةالطهتجوزىلطاذإلجرلانأمنعانيلإىهانتايفانباحصأممجأ

لاهلنكيًايعجر ىلعداهشإدعبالإاهملإعوج هلقالطلانمقبامباهعاجرا

اهلايغىفامجرلعدهشينأهلاوزاجأومتماوأاهايإ؟'”هالطبتداعاهملع

اهلعيىأاهماعينأالإهلنكيملهبتعنإوقالطلابتاعنكتلاذإ

ةلادعلاركذنإونيلدعريغ*”هيلعدهشينأهلاوزاجأو«كلذبنادهاشلا

نمًاقافتاكلذهنظأوبدنلاىلعهنأوبجاوبسيلةعجرلاىلعدامشإلاىف

الوديبأتلاىلعمدنعتمرحاهمحرىلعداهشإلالبقامنطونإف.سانلا

اهجرفهجرفسميفاوفلتخاو«هديبهسموأادجرفىلإوأاهسلإراقنلااهمرحم

دهشينأالإهل"”لحنال:دوادوىعفاشلالاقو.ةفشملاجالبريغنمًارهاظ

ىلعدهشيمجريوهيرىصعدقو«هيلعمرحتمل"ىونإف«اهنمجرىلع
راقنوأاهئطونإفاحرىلعدهشينأهيلع:ةفينحوبألاقو.اهمجر

:هللاقي.داهشإلاماقم؛هدنعموقياذهوداهشإلانعهأزجأاهجرفىلإ

اهلكامإلانأواهلكاسمإبسيلجرفلاىلإرافنلاوءطولانوكينأركشنام

.قالطب:(ج)(١)

٠(ج)«(ب)نمةطقاس«هباع»(؟)

.لح:(ج)(؟)

 ١إلإل-
(مداجلا-١١م)



نإلاقنإف«باتكللاهيلعصنىذلادامشإلانمهبللارمأىذلاوه

دققالطلانإ:هلليق.داهشإريغبمقيقالطلانأاكبجاوريغداهشإلا

نأهدنعورايتخاريثبهنمميالعوجرااورايتخاري.غوهنمرايتخابمي

حصيالداهشإلااذكوةمجربكلذنكيملةعجرلاديربوهواهنطوولىتلطملا

نإ:لاقفرظنلادنع"*هباحأنمبكاربكرنإف*'*رايتخالابالإ

لبقءطولاناكاذإف:هلليقرايتخاريغبناكنإوةعجرلابجوبءطولا

هتجوزتناكاذإف؟ةمعجرلابجويىذلاىنمملاىفءاوسقالطلادمبوقالطلا

دمبةعجارملانمهبهلارمأىذلاافقالطلادمبهتجوزوقالطلالبق

٠زوجمالف؛جرفلارحتبجوأ"*ىذلاوهقالطلاو«وه.ىثىأو؟قالطلا

ءابتفنمريثكددشدقولوقلابالإهلحبلوقلابهمرحىذلانوكينأ

ريزعتلامهضعببجوأودحلامهضعببجوأفكلذىفاوظلغوانيفلاخ

مهيفنأنظأوانباحصأهيلإبهذيامىلعديبأتلاىلعةقرفلامهضمببجوأو
.قيفوتلاهللابومجرلابجوأنم

٠رابخالا:(ب)(١)
.انب'دعا:(ب)()

ىفةدوجو<ٍديغ«ىذلاد0 .(ج)

-الو-



ةلاسم

اموكحمهنممقيناركسلاقالطنأمهيلعانيلإىهانتايفانباحصأقفتا

؛اضيأمهيفلاخنمومهنمقافتابهنممقاوريغنونجلاقالطو+هبهيلع

نموأضرملاحىفقالطلااذههنممقودنمنإ:عيملالاقكلذكو

عيبزاجأًادحأنألُأْومزايالهقالطنأللملاضعبيلسعىفطلوخ

قالطنيبمهقيرفتىف:انباحصألوقهجواملعأملوهءارشالوناركللا

ىفرهاظلاكحءاوتساعمءارشلاوميبلاوحاكسنلانمهريغوناركسلا

رظنلاوهلةنيبالناركسلاو«ةنيبلابمقيالقالطلانإلوفعمميمجلا

لكىفهمزأتماكحألانأريمهعمىدلاناركسلانأىدنعبجوي

ىذلاناركللاامو؛زييملانمهدنعاملدصقبهلعفياملمنيهنألءىش

ىدنعهليبسمةلبزملاىلعطقاسلاوقبرطلاةعراقىفقاملانونجملاكهممزييمتال

بطاخبالىلامتوكرابتهللاودصاقملانمةارعمهلامفأمقتىذلانونجلاليبس

ماكحأهمزاتالباطلالقميالوأانونجمناكنموهباطخهنعلقعينمالإ

ٍ:ءءأهنأوءالتملا

اُبرتتال)هلوقبئراكلاضديهركذ"9لجهللابطاخدقو

.لصألاىفةدراوريغ(لج)(١)

7١و-



و.().١0راظن ناركسنيبرضىلع؟"ناركسافةيآلا("0ئ:.:أَوةرصلا
.-ّ):ا

ةنيبلا"""بوزءىعداولعفبىلااذإزيمملفزمممريغناركسوزم

ريغنيمنملبقتاكهاوعدهنملبقتال***لمنلاعم"*!دصقلاكرتو

هيلعهللالصىنلالوقلهريغالوىالطهنمعقباللقميالىذلاناركللاو

تمدعاذإف©!«ىونامءىرمالكلامنإوتاينلابلامعألاامن»سو
أ

.ىلعلدياممواهبموكحمريغهلامفأتناكنونجوأركسبهلقعلاوزاهتنن

عابوأىرتشاوأكالذلاحىفرجأتساولهنأهيلعسانلاقفتاامانلقامةحس

ةتيقمبهتفرعموهنمدصقلامدعاهيلعثبثبالكلذنإفجوزوأبهووأ

ىعذدأنإوقالطلاىفهبظفلامكحهمزايزيمملالقاعلاناكاذإف.لمفلا

زييقلاولّمملانمهدنعاملارحمبجوياقالطدري4وىاثونماقالط

لمملانمهذنعاملهريغوقالطلانمهبظلامهمزأبنممملاناركلاكلذكو

.عهللاورميعلاو

ىذلللاقيهنأىرتالأ:طالتخالاهأدتباىذلاوهةغالاىفناركسلاو

عبطلا©نمنانإلالاوزركسلاةقيقحو؟ناركسكنأكهمالكطاتخا

:ءءأهللاوركلالبقهيلعناكىئذلا

.(+-:ءانلا(١)

.ناركلاب:(ب)()
.دحاوىنملاو*بورغ.(١)ىف(؟)

*(ب)ىفدراوريغ(دصقلا)(4)

٠ْ()١(ب)(ه)

-ىراخلاهاور(7)

.لع(>)()

--ل!



ةلاسم

ابمجارينألبقاهلطو5نيتنئاوأةقلطهتجوزلجرلاىلطاذإو

افالتخاكالذيمهيبلعنملوانباحصألوقىفهياعمرحباهنإفةنيبلابدابشإلاب

عضوملاىفسلفملانباباتكىفانأتدجووسابعنانعهووراموهو

زيزعلادبعنبرمعامأو:دجيلاقهنأسابعنبانعركذيحضوللابنيخست

رباحنأهبامكفساقملاناركذوامهسبةقرفتلاىراناكهناهنعىورف

هنعرثألاىفتدجوفدوادندمحمامأوجرلاهيلعنأىرناكديزينا

.رءالاّْقءىلطونمعلخحلابجوهنأ

-1١م١-



<الثىونيوقلاطتنأ:هتجوزالوميلجّرلاىفانباحصأفاتخا

لوقلااذهو؛ةدحاونوكتمهضعبلاقوامالنوكي:مرثكألاف

ىحمهعامجإبقالطلاعاتيإىفلمهتالاهدارفنابةينلانألرظنأىدنعريخألا

حيبتلاوأريبكتلاوحنقالطلاظفلريغامالكلاقاذإو«لمفلااهمماضي

لاقفثالذىفاوفلتخادقف.قالطلاكاذبدارأوىرجلااذهىرجاموأ

نبدجنبريشبرذنملاأميمومصعبلاقوكلذىالطلامشي"مرثكأ

نيجوزلانيبعقيالهللادنعهوركسملاقارفلانألمقيالىقالطلانأ:بوبحم

نمغوستهيلعوهيلعءانثلاوهركذنممهنبحاموهيلإةبرقنوكيال

ظفاوهو"+ابيلعفقويظافلأبالإمقبالنيجوزلانيبقارفلانإ:لاق
هريفيوهبمقيقارفلانأىعد!نفىالطلا .ليلدلاةماقإهيلعناك

1/7 - '



ةلأسم

هئاطوبزواجنطواهلطوفاهلطونإالثهتجوزقالطبلجرفلحولو
نإوناثرهماهلهمزايوًادبأهيلعمرحماهنأنينادحلاءاقتلا يفانفلاخدقناك

ةفينحوبأكإذىلعمهقفاووًادحاواقادصالإبجوي.لوانباحصأضمبكلذ

اعوطونوكينأامإولحمالو؟دحاوطرشبنيئادصجدأ:لئاقلاقنإف

نإف«هيلعًاروظحموأ"لهلاحابم"ناك لعفدقفءطولالبقهلاحابمناك

.هلهجوالىناثلاقادصلاكباجإفهتجوزىهذإهلصفينأاًئاجناكام

هلليت»دمعتلابلحابمريغ"ىواذإهمزليدحلافامرحماهايإهاوناكنإو

هيلععقباموهلاحابمناكىذلاءطولاهلليق«؟ةدمعلابهلحابمريغءطولا

.نوكياذهادعامو.نيناتحلاءاقتلاوههنيمبثنحهيلعبجويوءطولامبا

دحلابوجوبانايإكتضراممو.قادصلاهياعبجويمرحلاءطولابو«امرحم

:لاقنإف«مارحلابءطولاىفلالحلاكارتشاهيف«ةنيبلا»ةبسشلابةطقاس

هلوأهلاحابمناكلمفىفىمعدقناكنإو؟ايناثاقادصهيلعمجوأو

هيلعبجويملوهيلعامرحمناك"لاملمفىفهياعانبجوأامبإ:هلليو
ل

.(ج)نمةطقاس(ناك(
.(ج)نمةطقاس(هل)(«)

٠.(ج)نمطقاسنيسوقلانيبام(©)

.(ج)نمةطقاس(ام)(4)
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ثالوقو٠.لوألاقادصلانمهيلعناكامالإهلحابمناكىذلالمنلاىف

ةفلتخملامفأدوجولنيفاتخمنيلعنبنيقادصانبجوألبكنمطاغدحاولمف

انقفاونممريثك"ممانءامجاىرتالأ ةنمتاكتالاحاوتاكرحو

ليللاىفناضمررهنشىفهتأرماءىطووللجرلانأ؟انيلعفالحلالهأنم

نمعزميلفلغاشتو؟'*حبصلاعراطبلعنيحعزميملفهيلعحبصلاملطف

نإوانكامقبوهتقو نمىلعامهيلعوهلهفىفهبراصاعهنأليلقلالقأناك

ةلعلاوىلوألاةلأسملاىفانلقامةحصىلعلدباذهف:ًادمعتمرابلاىفءىلو

هتجوزاءىطاولاىفةدوجومهيلعرجذلاملطيمثليللاىفءطولاىفةدوجولا

ىهوةأرمإبانزالحرنأوأتارأ:لاقنإفةدحاوهيلعميرحتلارظن3

دعبءطولانمهيلعبجوتتنكأاهنمنكممينأدعبهتعنممثهلةعواطم

ىذلاكلذامولاقنإفمنهلليق؟الذلبقهيلعتبجوأامريغهتعنمام

دحاودحلاباجيإىفوههلليق؟مرحمميجلاوامهمكسحقراملو؟تبجوأ

ىلعاهايإهئطوبقادصهمزليوةهعركستسموأةعواطمتناكهمزليدحلانأل

نإو«هاركستسالا قادصلانوطقسيمينأكلذىفاننوفلاخبقارعلالهأناك

لهأوهانعمىفوهامهريغىفواذهىف:هبنولوقيَِلصأاذهفدحلا-

ةينازلاهذهيجومو:لاقنإفقارملالهأهيفانفلاخماهفاننوتفاوزاجحلا

وُيل:هلليق؟اهقادص هاركستسالاباهلاتبجوأنكلوًائيشانزابالبج

ىذلاتوولاىفةعواطمالو«تقولاىفاهنمانزريغبهناهجرفحابتساىذلا

.سشلا:(١)(١)
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طةسيسف:لاقنإف«ةيولغملعمفلاباهتسقنىلعتناك.هنمةعنتممهيفتاكا

هيفةعواطملاءطولالوألاايمزلدقاهنألاهنعدحلاطقسيالهلليقاهلعدخلا

ايصتتماهئاطووداعمثاهلبصقنماهئطوفاههركشتسانإتيأرألاقنإف

افادصالإ07بجوياللبهلليم؟اقادصءطولكىفهيلعبجوتتدكا

البف؟قادصلابجويبصتنملاءطولابسولأ:لاقنإفاللبهخنادحاو

”كلذومزايالاذه:هلليم:لوألالعفلابتبجوأامىناثلالعتاابتبجوأ

لسحاوكحالإةمزابالبصتغاا!بصتفملاو«بصتغاامبصتغاهنأ

؛بصتنملاقايناثاقادصنوبجويالانباحصأنمريخألالوقلاباحصأو

:اءهللاواليلدىدهأهيلإبهذنىذلاو

--١و



 ةلأسم

دعيجوزدعبالإهللحمملتاقيلطتثالثباهجوزرمةأرلاتناباذإو

لاحىفاهونإف«قالطوأتومباهقرافيمثاهؤاميواحيحادقعاهماع

كرابتهللالاقدقو.اذهباهقلطمللحالاهإفةدغلاحىفاهجوزتوأاهضيح

ٍلسوهيلعهللالصىبنلالاقو("اَرْيَعامتْوَزحكتىتَع):ىلامتو

نوكيةليسملاقاوذو«"”هتليسعنمقوذواليسعنمقوذبىتح»

اعإوقئاذممأقدتسينيناتحلاءاقتلاو«ءاملالزنيملنإو«نيناتحلاءاقتلاب

ركذتةليسعلاو«املاريفصتةليسعٍلسوهيلعهللالصهللالوسراهامس

عاملاىفعماجلااهدجمىتلاةوالحلللملامساعاجلاىلعىرجأامنإوثنؤتو

ىفالسعنكيملنإو؛ةفللازاجلةعسوتلاقيراطنملسعلاةوالكالعءامسف

ائطو"ىونمةليسملاوذةحابإلاطرشملسوهيامهللالصلمجفةقيقحلا

هبزلتسبامقيرطاهقيرطعضوللااذهىفةليسملاوةليسعاًمتاذ->مامرحم

4"!تالملالاجتىلاعتهللالوقلإىرتالأةيعرشةليسعاهنأل

ةذلهيفنكستنإوامحابمنوكياموهاعإوباطتسيامتابيطلابدارملاسبل

.0:ةرقبلا(١)
٠تقو:(ب)(؟)

.١٠٠١:فارعألا(©)
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نأدعباهنطومثاهقلطولهنأىرتالأ.*'”هحابمتناكةيعرشلاتابيطلاو

؟ءطولااذطرشلادجوبالاهنايسعينسبالكلذزأًاحيحسًاحاكنابحكن

وأردلاىفأضيحلاىفاهنطونإفاحابمناكامةليسعلاىلعلدياذف

.ةليسعانناذنكيملةدعلاىفوأساننلاىفوأموصلاىف

اميَلَعحاتجالغاهتلطنإف+هركذلجهللالاقدق:لئاقلاق-نإف

.دقفاهبجوزينأهلزاجضيحلاىفامقلطنإاقدقو4امجارتكنأ

:طولابةحابإلاطرشاولمجنملورظحلاقيرطنممقوامةحابإلاطرشملمج

ركذبانقلعتاموطرشلاركذبقلعتبملهلليق.ارواحناكنإوهلوصح

نوذأللاهجولاىلعالإزوجنالهيفدربملقالطلاو«ةبواطمةليسعلاف«ةليسملا

:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصىنلانعىوردقو6ةءمتحمىالطلا1ةمألاوهيف

؟هتعدذبهانمزلأهعامالامالوأةعءدمللنيتنلاوأةعدبللةدحأوقلطنمال

ليلدلا:ةحابإلاطرشنمةليسملاوةحابإلاطرشنمسيلقالطلانإفاضيأو

ناكولواهجورسنألوألاجوزالزاجاهعلطيمواهنعتامولهنأكلذىلع

بائتمبويالوةقرفلاعوفومالطلافةيقملاوهانمتوللاباناىاطرش

هياععمجمقالطملاوةقرذلاعوفووتوللاهيبانمبونيقالطلاو«ءىشءطولا

مراءطوملاىلإعجرينأزجبمل"لهلكاذهناكاذإف.هيفعزانتمءطولاو

.قيفوتلاهنو2هللاوانركذامل

.ةحابمتناكام:(ج)(١)

.7؟٠3:ةرقبلا()

.(ج)نمةطقاس(هلس)(©)
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ةلعلاىفباب

"”ةرابظلاومللو

ابنأ«الماحنكتملولماحاهنأىلعهتقلطمىلعلجرلاقفتااذإو
هلةجوزاهنأاهبلعقفنأولو«هنمةنئابىهولمحالتقفنتساامهيلعدرت

لحجأللماعللةقفنلانألبقنماهيلعةقفنلابم>ريأدسافحاكشلاناكف

امأو«نكيملىذلالحلاببسلتذخأامتّدركلذريغنيبتاذإف؛لحلا

ددقعلارهاظىلعاهسفناهميلسنودقعلاسفنببجيةقفنلانإفدسافلاحاكسلا

عاتمتسإللبجمامنةقفنلاو«عاتمتسالالصحدقفامتمتسماهبناكدقو

هللصحتملىرخألاو؟اهسفنلتىتحهلةققنالدقملانأىرتالأ.درفنملا

.ءءأناولمحاهنم

انإركبلانأل«ترقعنمذوخأمءطولابةأرملاىطمتىذلارقعلاو

.اضيأبيثللكلذراصمث؛رقعتتثطو

.ملحلاوراهظلاو(ح)(8)
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ةلاسم

ىسيكلذنألةقلعلاوةغضملاباهلدعىضتنتةأرملاو:اضيأةدملاىف

6ةندباةحراجهلناك0مالإاهسدعىدتنتالأنياجصأصعبلاق6الو

-٠0ِأ١هء(")-:ِ
اتيمدلولاجرخاذإو«ىتناواأركذكلذٍٍى>:مصعبلاقو

لجرتامنإو؛اتيمناكنإو«هيلعمقيدلومسانألةدعلابتضقنا
0.ء,

اهلدعىفقنتىتحاهوجّوزالأاهئايلوأ"لعناكةريفصةجوزفلخو

ةدملانكلو؛ءادنلانممبنماهبدبعتياكةدملابةدبعتمريغةريغصلاو

تادبعتملاءاسنلانممابنممزايىذلالمفلا''لثمباهوذخأينأءايلوألاىلع

نإو«مايصلااهلومزليوةالصلاوةراهطلاباهنوذخأباكتوللاو؛قالطلاب

ةدملاباهوذخأينأءايلوألاىلعنكلوكلذنمءىشبةبطاخمريغتناك

فكلاةريغصلاىلعسيلو«قافتالاباذهو:ةدملاءاضقناىلإاهوجوزيالو

ةماس1توراملسابللانمةدعلالاحىفءاسنلانملبنمىلعزِخأامع

ةرصعملاسياتالاهجوزامنعىفوتلانإ»:سوهيلعهللالصىنلاةجوز

انباحألاق«“*”لحتكمالوبذتخنالوللاالوهممالوبايثلانم

.ام:؛(>)(١)

(ىتح).ال(١)(«) .(ا)نمةطقاس

.()نمةطئاس(اهل)()

.لثعلثتإ::(ج)(4)
.دحأوىئانلاهءاور(ه)
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سبلتو٠نأملانمثتثعثماعإواهيلنيعقفهلعثودحىلعل>تكتنأاه

اهكسلممدعل؟!ءريغىلإلصتالاموأةنيزتمهيفنوكتالامبايذلانم

.عوفرماهنعلقلانألكالذيةبطاخمريففةييصلاامأو.دنع

أيسهناأهديتةدابعاسألدارإوصقرتمتنأةدمعتملاىلعبحبو

اب١4و هللااوُدَبَُياالإاوُرمأامو. ةركذلحهللالاقةينلابالإاهبىلاتالو

لاععألاامب1):لوةيماعهنالصىنلالاقو201ٌ-لاهلنيصلخ

تقروف؟"ةذنمةداعلاتقواهنلعىلأاذإ:انباحصألاقو«"”تاينلاب

تاقاطملاليبساهليبسةعادخلاواهنعةدملاتامتسددنفتوماوأقالطااب

.ةدعلاكحىفنناوبلا

خلماغانأىلع:دوادميقفاوونيمدقتملانمانباحصأضعبلاق

هدذنعكلذكوةدحاوةصيحادعو:دوادلاققالبسيوحاكن

لماح:ًأرملأوجوزلاتاماذاو6ةرارملأوةممتمملاوايسننةراتدملاوةنعالملارح

نأل:هيلعةقفناهلنكستمللئاحوأ لامنمهفلخامو.هنعلازدقباطلا

ةمجرلااهيلعكالتهنألقلطملاىلعةقفنلانيتنثاوأةدحاوةقاطمللوهريغلف

ىلعدكلذىلععامجإلاواهيلعهلقابةيجوزلاكحنأل؛ةدملاىفتناكام

.تيلانمامينمىحاتثيروت

.ةدجن:ةخن:زأاع:(>)(١)

.*:ةنيلا(«)

٠.ىراخملاءاور/+(

.ذم:6ااِ
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ءاضتنادعباقالطوأاهجوزةافوريخامتأيةأرملاىفانباحصأفلتخاو

؛تاولارورتبتضئنادمتاندذعنإ:مزثكالاقاملثمىفدتمتىلاةدملا

للىلامالألانمىفمامنوكيالمهونمذاشلاكوهو:مهضمبلاقو

لمفىلإلصفتنأتملعاذإاهيلعواهلدعءاضقنانمهقالطوايجوزةافوب

حج0اذهوةينو:ةدارإددصت,الإىدؤال:دابع:دملانأل:هبتديمتام

نمهياعاوعمجأامةلاقملاهذهةحصىلعلدبو«رافنلابابىفىدنعنيلوقلا

ناقدعمامرأاهاطبملهنأىلعاقفتافاقرافمثاهجوزاهبالخاذإ:أراانأ

:دعلاىفناقدصيالو«دوعسمنبالوقفوهوىادصلافصنالو«كلذو

ةدعلاتناكاذإف«لجوزعهللاقحمهدنعةدعلانأل:لوخدلااهبجوأىتلا

ايلمفىلإدصقتنأبالإاهنمجرختالأبجيفاهباهدبعتاهيلعهللاح

تادابعلارئاسليبساذهو«ةينودصقبالإضرغلااذهلةيدؤمنوكتالو

(9!ورقةئالكنرهسفنأبنعبرتب):هباتكىفلجوزعهللالاقو

ةمبارأنهسفنأبنسبرتب):لاقو4!نهسفنأبنصبرب:لاقو

لعنموةصبرتمنوكتفيكفراظتنالاوهصبرتلاو«اًرهشُ

حصدقوءطولاىفناجوزلافلتخااذإو؛ابيلعبجوصبر"الوصبرمتلا

هنا:ةأرملالوقلوقلانإ:اهقلطمثبابامهيلعَقِلْغُأوأ"”امهنيبلوخدلا

ابلغاهنطونكيلهنأىلعاقفتانإوةدعلااهياعوقادصلاميمجاهلواهنطو

.م:ةرقلا(١)

.؟؟(:ةرقلا(«)

.امهم:(ب)()
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هباهديقتامويفاميسلعهللاقحىفناقدصيالوةدملااهبلعوقادصلافصن

.ةدعلانم

اذإفلانيبوابسبامامأف«محلاىفاهنملبقيالهنأىدنعىذلاو

ىلعالإةدعلابجوبملىلاعتهللانألةدعاهمزاتملاهربخىفةقداصتناك

دقوابثطونكيملهنأىلعاقفنااذإ:قارعلالهألاقو«قالطلادعبةأطاوللا

ايميلستبقادصلانوبجويمهنأل«هيلعةدعالوقادصلاميمجهياعنأاهمالخ

:لوتلاو©ابنمهقحىلإريصينأهنكميناكمىفاهلجوزلاةولحمواهسفن

هواضأامانباحصأىلعبجوةجحلاوانباحصأدنعءطولاىفةأرملالوق

"ىطاوريغهنألصألانألءطولاىفلجرلالوق:لوقلانوكينأمهسفنأل

نوكياللوخدلاوجيوزتلابو؟مجرلاهمزايانصحنوكيءطولابهنأىرالأ

ناصحإلاىفمهطرنشاذهوهشارفىلعدلوهلدلويوآءطولابفرعيىتحانصح

"ىونكيملهنأهتقدصوهلوتبهل"'*تفرتعاولاهنأمملوقكلذىلعلدي

.هلوقكلذىفلوقلانأاهبلخددقو

ءطولاهعماجمنوكيىتحقادصللبجولاوهسبللوخدلاناكالو

:زعأهللاوجوزلالوقلوتلانأىلعلد

لصيالثيحهلامبيتواهلودكوهتجوزةقفننعجوزلازجعاذإو

انباحصألوقىفكلذاهلناكقارفلاةأرملاتبلطو«هنماهنقفنذخأىلإكالا

٠(ج)نمةطقاس(هل)(١)
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دنعقارفلاهيجنيالو«كلذىلعمهقفاوةفينحايأنأىنظوتالعايفاميمج

هنمنكيممقارفلانألهمفدىلعردقاذإكحلاىفقادصلانايفنمانباحصأ

ترثآف»جوزلاتأربأف«"'"قادصلانامغنم»اهتحنماهنيكمبمم

قرفينأكاحللسيلوةيقابهيجوزلانأهدنمفىغاثلاامأو««؟"”ورطلا
14٠«9(-5-!هاإ- َرترْسعوذناكنِإَول:ىلاعتهللالوقبجتحاوقارفلاةجوزلاتبلطنإو

هللانأانباحصألوقهجونأءأهللاىدنعو("”ٍةرسينَىلإرت

كاَممِإَفل:ىلاعتلاقو4""”فوررعملابنهورِشاَعَول:لاقىلاعتوكرابت

ةقفنلاةرشاعلاىففورعلا"لنمو4!نآسإب”حيرشتوأفورت
حيرستلاىلعرداقتنأفهللاقيفورعملابكاسمإلانعزجعاذإف«ةوسكلاو

امهلعفيًارومأمتنكاذإهيلعردقتامامهنعتآفكلذنيبريمكنأل

ةرافكىفرّيخلاكهبترمأىذلاىئاثلالمفلاطقيالاهدحأنعكزجعف

:علاونيملا

.(١)نمةطقاس(١)

.(١)نمةطقاس(؟)

.؟ة:ةرقلاةروص(؟©)

١١٠:ءانلاةروس(4)

.؟؟١؟:ةرقلاةروس(ه)

.ىو:(ج)(ب)()
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ملخلاىفةلاسم

لامنمهتجوزهيلإىدتفتامذخأبنألجرللسيل:انباحصألاق

؛زئاجفهنمءىشىلعهتعلاخنإواهيلإهقاسوهايلاهقدصأامىدهعتي

دمبايسلعدروهليإاهقدصأام.قوفهيلإتفلتخانإفكلذوفامأو

:لاقهنأبلاطىبأنبىلءادجؤوياذكهو«مقاو؟'*ملحلاف ملحلا

بجويرظنلاو«ةدايزلاوملخلاىلعهتجوزقادصلجرلاذخأابرلانم

ىلاعتهللالاق.هزاوجم*"”درشيباتكلارهاظفكلذةزاجإ:ىدنع

ادهاشباتكلاناكاذإف(يبتدعْفاايفاَمهِيَلَعحاتجأالف

هدجبىذلاوىلعلوقنودباتكلاىلإعوجرلاناكانلقامةحصب

اذهىفىلعةفلاخنىلعلديهانمم'ىفوهامماحلاريغىفانياحصأل

لجرلاىفاولاقمهنأكلذو؛ه+ملعهوقفاودقاوناكنإومضولل

زئاجكلذنإهفامضأبواهبقادصنمرثكأبةدحاوهتجوزلطي

امبابنتكلمتالتاكاذإف؛""”لدبءارشلاو؛ءارشهنوميو

لدحاكدلاىف"ضنلاخدإوهامميإوايقادصقوقيهيرتشت

.ملحلاو:(ج)؛(ب)(١)

٠رهظي:(١)ء(ج)نم(«)

.١١١:ةرقبلاةروس(؟)

.زج:(ج)١(ب)(4)
000قت1:(ج)()
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هبهكلمبامماحلامنمهكسلمتحصيوامهمهلتيثباهاضرريغبجوزلاهحلصي

:رعأهللاوزاوجلابىلوأوهوابسفن

نمريكأىلعاثالثابقلطولهنأاثالثقالطلاىفاولاقامكلذلثمو

.زوجتهنأكلذهنوداهيأركلملوهبابنكلذبىرتشتاهقادص

رباجلوقىفالإقالطمالانألهليبساذههبايسفنكلمتمالاكلذكو

:ءعأناوالطبسيلوحاكنخسفىلإبهذيهنإف

-147



راظلاىفةلأسم

اللوفينأوهوهفنىلعهتأرمالجرلاهبمرحبىذلارابظلاامأو

«راهظلاكحهمزايفىأرهظلثمدأىأريظكلع©ىلاطتنأ

.هنأثنحمثكلاذبافلاحلعفلعىأرهظلثمثنأامللاقاذإامأو

اذإ:هلوقلوتلاوراهظلاهبىونيوهيلإدصقيىحاًرايظنوكيال

ربلاواملٍيظعتلاوحلاىفىألثماهنأواملةدوملاثلذبتدرألاق

العًاقلاحىألثمىلعتنأاهللاقاذإو«كلذوحموةماركلاو.

محهمزلي:لاقنممهن:فالخكلذىفانباحصأنيَبَفكلذب

اًمأو«هيونيوهيلإدصقيىتحراهظلاهمزايالنممهنموةراهظلا

مرحبنموأىحأرهظكىلعتأنيميريغىفوأهنيىفلاقاذإ

الإسانلانمدحأنيبفالتخارينبراهظاذهفادبأهحاكننهيلع
.لوقلااذهىنثيىتحلاقهنإفدواد

هتأرماللجرلالوقىفًاضيأهدعبهباحصأوىفاشلا"لوقفلتخاو

ةفينحىنألظفحأالوانباحصأفالتخاوحنكنيلوقىلعىمألثملعتنأ

ىثبودرهظلاركذبالإبجيالهدنعراهظلافدوادامأو.اًلوقاذهىف
راهظلانأهدنمفكلامامأو.هدنعراهظلاعقيمث«نيترمكلذبفلحلا

.(ج))نمةطفاس(قلاع)(0)
زوال



ىلانيملاىفهريغنودراهظلاصخامنإوهبفاحمرحلكيهلكبمي

تيشتنغااذإوةبوكرمةأرملاوبوكرلامضومرهظلانألميرحتلااهبدارأ

اذهوعاجلاىفىنيميرحتلاىفىمأبوكركىلعثبوكرلاقهنأكف

:ءءألاوةبانكلاوةراعتسالافيطلنم

همكحهللالمجف«رابظلابمءاسننوقلطيةيلهاجلاىفسانلاناكو
ةياكشراهفلاكحمولببسناكو«هياعاوناكامفالخمالسإلاىف

لسوهيلعهللالص"ىنلاىلإتماصلانبسوأةأرمامكح؟!تنبةلوخ

.ةلداجلاةروسلوأىفكلذكحهللالزنأفاهمرهاظنيحاهجوزنم

.تنباةخن(>)(١)

 8١١-



ن

ضيحخل|ْبر
٠م٠..

<هو.ًبوح7ّ"ااا ىذأوه"لقضيحملانعكنولءابومىلاعتوكرابتهللالاف

ذة.رالكدترلكلللا
١داون'رهطبىحناورمتالوضشضيحملا+ءاسملااوألْنمعاف

<ترا7للاكرارداصرنيدخلاترام7هيكل نيبوتلابحتهللانإهللا5أيحنمنهوتأفنرهطت

هاثايك.(9+04072مرر
ندنسإ)يىنالاوٍٍ:لجورعلاكو1نربطتملابيو

ازاا2مرااممم.
حابدزم٠1.7#سف٠٠ء٠.2ص
ىزدلاَورعأهبالثنمدوقمعر١نإماننودضيحملا

ادناىفريكودالادا-(اا
نوابنهارخلتمتاظطملاوملجورعلاقويبنصح1

م.جسمبوب.ٍِّ.ِ'َل7ٍّّ

لكلمحتاملهلياعهركْذلجلاقو0":*؛َطورقهبال

.0عالالاطار١_4

.سانلاعزانتىلفور#ءادامو"ماحرالاصيتاموىتنأ

ل2.ن1م:,:أ.0
ةلزألصىنلانعىورو«اهممءايشاىلعاوقْفتاوهانركذامليواتق

د0
م2ناهتلاسنادخإثلثةمطافنأةدلاعقيرطنمملعوهيلع

عع٠.:ف

هنأهنعىرخأةياورىفوقرعمدهنإمالسلاهيلعلافةضاحتسالا

.قىورعم2

.؟؟١:ةرقبلاةروس(١)

.6:قالطلاةروس)9

.؟؟4:ةرقبلاةروس(©)

.م:دعرلاةروس(4)

.شبح(ج)(ه)
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اهنأمعيةاورلاضمبوشحجتنببيبحمأاهنأةاورلانمموقلاقو

اهنأموقىورود.شحجتاببليزاهنأموقىورو«شحجتن"'”ةبيبج

هيلعهللالصىبنلانلأسنياكءالؤهءركبنألمتحيدقفلبستبةليهسم

؟'*نيالعقاثتالباوجلااذهبٍإسوهيلعهللالصىلاهباجأدقلكوو

لاؤسلانعةضاحتسالاوضيخحلانيعمجمو«لاخلاهذهىفنيوتسيدقنينألو

:دعهللاوةحيحصقيرطوهجونمىوردقلكشف«هنع

لستفتنأاهرمأهنأ:ضعبىوروةالصاللستنتنأاهرمأهنأىورو

لكللفتنأاهرمأ:موقلاقو.امهممجنوىلصتوالسغنينالصلكل

7مدودحاولبنيتالصلكعجننأاهرمأكلذاهيلعلاطاماةالص

هنظأولصتوًاضوتتامسوابيلعلغالةضاحتلانأىلإىلعندواد

:ضيحلانعةلئاسلللاقهنأمالسلاهيلعلونرلانعاريخكلذىفىعدي

«!ىلصوىلستغافتربدأاذإوةالصلا"*لاملىعدفةضيلاتلبقأاذإ»

ضيحلاىفتيقوتلانأنيببلولدسوهيلعهللالصهنعةنسلاهذهتوب“ىفو

هرثكألقأددعىفةيافلمجحمنأنممنكيربخلانألءايألاددعينهلىنممال

تربدأاذإوةالصلااملىعدفةضيحلاتلبقأاذإ»:مالسلاهيلعهلوقنأل

..بيبح(ج)(١)'
.نهمنالع(ا)(«)
.(ج)«(ب)نمةطقاسبهذو(؟2)

متج)(60
.داوةتسلاءاور(ه)
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نأنيبيليلدلسوهيلعنالصهنعةنسلاهذهتوبثىولىلصوىلانغأف:

ةباغلمجينأنممنميربخلانألمايألاددعىفهلىعمالضيحلاىفتيقوتلا

املدفةضيحلاتابقأاذإلمالسلاهيلعهلونألهرثكاأ0جدعْْى

؛ضيحلاةمالعنمنيبندقامعم«ىلصوىلسةغافتربدأاذإو:ةالصلا

لدياممنيبلارهطلاوةضاحتسالانيبوهندبقرثتوهيلعلدتىلالتالدلاو

.لعألاو *'ةانلقامةحصىلع

هنأىلعليلدةنسلاهذهتوبىنفهفالخةضاحتسالاوىنممضيحلانأل

رمأيالْلسوهيلع0الصىنلانأل:ةضاحتسالامدنمدمتمضصيحم2

رووظلامساةضاحتسالاوضيحلاناكولوهتفرعمىلإلصوتالولوبحمب

اضئاح*"”ةضاحتسملانوكستنأبجولنيمدلادحأىفضئاحلىنممالمدلا

لاحىفةأرملانوكتنأبجوبو«ةدحاولاحىفةضاحتسمضئاحلاو

لاحىفضئاحاهنألاهلعةيهتمةضاحتسماهنألةالصلابةرومأممدلاروهظ

.لامتملاهبةدبعتملانعلحبامولاحملانيعاذةدحاو

امهمدحاولكو«ةضاحتسالامدريغضيحلامدنأىلعلدياذهو

هيلعهللاىلصىنلالاقكلذكو6اهمفرعيهمسةيحاص80لصفتم»

انباحصأفلتخاو«ةضيحلابسيلوقرعمدهنإ»:ةضاحتسالامدىفلسو

مايأةرشعهرثكأوءايأةئالثهلقأ:مرتكألاقفهرثكأوضيحلالفأىف

.اركذ:ةخن()(١)
.ريمتي:(>)(١7

.ةضاحتسالا:9١(<)

ىف(4) "١نم:(ب)
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.ىأرلاباحصأجتحاو.امويرشعةسمخهرثكأومويهلقأ:مهضعبلاقو

مايألااولاقو.كئارقإمايأةالصلاىعدلسوهيلعهللالصىنلالوقبلوألا

هياعامىناثلاىأرلاباحصأةجحو"'”قوفافةرشعىلإاثالثالإنوكستال

نألمويلاعامجإوهو«ءانلانهزواجتيالرشعةسجخلانألةداعلانمءاسنلا

لعجنملوقىفرافنننحوامويرشعةسمخنمرثكأهبزواجتيالضيعلا

نوكيلهوةياهلوةباغهللمجوتاقوألا"”ةئالثلاهذهىدحإضيمحلا

مالسلاهياعلوسرلالوب؟ًارهطهرابدإواضيحهلابقإلمجنممرظنلابىلوأ

جتحانإف«ىلصوىلستغافتربدأاذإو«ةالصلاىعدفةضيحلاتلبقأاذإ»

ىنلانعىورامإو«ًارشعهرثكأواإلثضيملا"”لقألمجنملجتحم

عزانتدقهلليق«كئارقإمايأةالصلاىعد:لاقهنألسوهيلعللالص

ابحيحصتىفو؛قيرفاهلقنىفنمطو«قيرفاهلطبأفةباورلاهذهةحصىفسانلا

مصخعمتنلاذإاهنأعماهيعدمىلعثغبلسوهيلعهللاىلصىنلانع

:مالسلاهيلعهلوقنأليلدكاذواهم*"”هتيفبباهيعدمرفظيأاملرصخمد

.ءارقإلاو«اهئارقإىلإمايألاةفاضإىلعلديال«كئارقإمايأةالصلاىعد»

ءارقإنممايأتمماذإادعاصفنامويمايأمساهيلعمقياملقآ«ءرقمج

ىتلاةلءالمتيكئارقإمايأ:هلوقناكاذإومايأةثالثنمرثكأىهوددع

:ةالصلاىعد»هلوقبلتعملالتعالىنعمالفماُياةئالثنمرثكأىلعانغصو

.(ج)نمةطقاس:(قوفافق)(١)
.(>)نمةطقاس:(ةثالثلا)١

.(١)نمةطقاس:(لقا)(«©)

.اهبيصنب:(١)(4)

ما.ال



لقأنمىعدااملتبئيهدنعكلارقإمايأبهجاجتحاذِإ«كئارقإمايأ

"مجءارقإلاو؛ءارقإلاىلإمايألاةفاضإىعداامسفنىنفمايأةمئالثضيحلا

لديانلقامةحصمايأةثالثنمرثكأريخلااهبدوقعملامايألاىلعلديامءرق

ولفدعبو.انيذلاخمأطخىلع مايأةالصلاىعدكنإكئارقإمايأهلوقناك

ءايأةثالثىلعالإمتيالمايألا-نأىلعلدياماذهىفناكافكئارقإ

ءايأنيمويلللاقيهنإاهنم"لركستمريغةفللاىففورعملانأكلذو

:ىلاعتهللاباتكاذهوهغولبليلدنمصقنامىلعليادلاولاجرنياجرللو
:.زة*٠24450رسالو2ه٠جا

"0نييتنالاظَحلثوركذلفءاَننَوالاجرةّوخإانكنإف١

ظحلثمركذللامهيوخأوامهيتخأنامساقيأنيوخألانأةمألاتنمجأو

كحلالطبةثالثىلعالإمقيالاًلاجرةوخإهلوقناكولو.نييثألا

حلاتابثإىلعةمألاعاجمجإىفوامهناوخألةمساقملاىف.نينثالاىف

نياجرىلعمقيلاجرمسأنأبجويامسلبةيالثاإ0ملاكنييثنالل
للال7اا<00:

#0سسدسلاهمالفوهلناكنإفم:لافتهلوقكلذكو

هللالوقتب.ثلثلانعمألانابجحبنيوخألانأقفاويمايألاىففلاخلاف
َِ+مسهلام2,

انفصوامبهكحقوسلامالكةّحإهلنآكنإث]ىلاعت

زعهلوقكلذكوًادعاصفنيوخألاىلعمقيةوخألامسانإانلقامتابئإ

بخ0.فالاجمهلأ_2و
تدفن3ثارحلاِقناك8نسميملسَودوادو(:لجو

.ةعاج:(١()

.لاشم؛:(ج)((ب)(؟)
.١7١١:ءانلاةروس()

0٠نصلجحلاكنينثاللهَةثالثلاك:(>)؛(ب)ىق4ع(١

١١٠؛:ءانلاةروس(ه)
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امبمكمللقيملو4"ندِهاَشمهيكحإانكمقلم

امايأنأةفللابةفرعملاىذنملديامىلاعتهللاباتكنمانولتامفف

لوقداشىلعلدبامنيموبىلعمانأمساعوقوىفونيمويىلعمقتدق

ىعداامنالطبهلوقداسفىفو.ةالثمايأمساهيلعمقياملفأنإ:لئاقلا

ماسوهيلعهللالصىنلالوقنم**لفغااممايأةنالثضيحلالقأنأنم

لنمىلاعتانبزرباتكنم.انفصومىلعلدياملوكتارقإمايأةالصلاعد

نإف””*«ةعامجامهقوفافنانثإلا»لاقنإملسوهيلعهللالصانيبن""*نع
-(١)ارس-١©.اا:ا
هلليق؟-"مايأةرشعنمربكأىلعمقتماانإ)ململ:لئاقلاق

كتبالومايأكلفتيلذنهبطاخبنمللئاقلالوقزيوجمىلععيجلاقافتإ

.ةيمأىبمايأوكولملامايأوعيبرلاءايأوهوحمواذككلممايأو

هنالص”ىنلانأهرارهىلأقيرطنمسوةيلعهنألص"ىنلانعىورو

نهيلعفقوفدجسملاىفءاسنلاىنأفًامويحبصلاةالصنمفرضنالسوهيلع

بهذأنيدالوطقلوقعصقاوننمتيأرامءاسنلا*”رشاعماي»:لاقف

مودرانلالمأرثكأنكنأتارىلإونكنمبادلألاىوذبولقعب

.ا8:ءايبنألاةروس61

.ابر:(ب)((١)ىف(؟١
.لفغأ:()(؟)

ًّنم:(0

.دحأوةجامناهاور(*)

.تلق:(>)()

.مايأةرمشعىلعمقتام:(ج)؛(ب)ىف()
.رشممأب:(ب)ىف(ه)
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دوءاسمنأهللادبعةأرماءانلاىفناكو«ئتمطتساامهناىلإنيرتتف؟'!ةمايقلا

هيلعهللالصهللالوسرنمتممسامبهتربخأفدومسمنبهللادبعىلإتلبقأف
م١.

يلحلااذهبنيبهذتنيأدومسمنب"هللادبعاهللاقفاملايلعتذخأولسو

رانلالهأنمىنلعجمالهللالعلهلوسروهركْذلجهللاىلإهببرقتأتلاقف

ىحناوالتااَثفمعصومهلانف”ىدلوىلءولعانقدصتفهيبىللهلاتف

لوسرىلعنذأتسلتيهذف"هبسوهياعهللالصهللالوسرىلإبهذأ

ىأ:لاقفنذأتسلبنيزهذههللالوسراب:هلليفلوهيلعهللالصهللا

ىلعتاخدفاهلاونذالاقفدومدمناهللادبعةأرمااولاق.ىهباايزلا

تءجرفةلاقمكنمتعمسىلإللالودراي:تلاقفسوهيلعهللالصرىنلا

كيلإوهؤانملجهللاىلإاهببرتتأىلاياحتذخأوةتئدفلدوعسمنباىلإ

لعهبقدصتدوعمنباىللاقف.رانلالهأنمهللاىنلعجمالأءاجر

لوهيلعهللالصنالوسرنذأتسأىح>تلقفمعصومهلانفىدلوىلعو

هلمهنإفهينبىلعوهيلعهبىقدصتلسوهيلعهللالصنالوسراهللاقف

تلوانملعتنقفوني»كنمهجوعسم0تارآنالوسربتلامفمعصوم

.نكنمبابلألاىوذلوتعببهذأنيدالولوقعصقاوننمتيأرام

ناصقننمتركذاماَمألاقف.انلوقعواتنيدناصقنافهللالوسرالي

.ةميقلا:(>)ىف(١)
ءحنمةطقاس:هللادبع١,١)

.>نمةصقان:هب(2)

.+(ابنعةصفانتيارا00

-١©هت



ثكمبنأهللاءاشامنكادحإثكمبنكبيصتىلاةضيحلاقنكشيد

ناصقننم"تركذامامأو.نكميدناصنننمكلذفموصتالويلصتال

انباحصأفلتخاو«لجرلاةدابشفصننكنمةأرملاةداهشفنكلوقتع

مهضعيلانفاهيفضيحلااهيتأيتناكىلاءايألاىفمدلاتأراذإلماحلاىف

ةضاحتسالاةلزنمباهنإرثكألالاقواضئاحهبنوكتوةالصلاعدتاهنأ

؛لجلاعمضيحلالديملىلامتوكرابتهللانأوةضاحتسملالمفتاملمفتو

ماكحأنيبقرفلجوزعهللانألحصأهلةجحلاوهبشأوهلوقلااذهو

9هتأرماةنسللىتلطينأدارأاذإلجرلانأ:كلذنملماحلاوضئاملا

نأىلعمهعاجإفضئاحىهوةنسللاهقلطيملولخلاعماهقلطلماحلا

رهاطىهداقلطولوةنسللاًلطمنوكيالضئاحىهوهئجوزاىتلطملا

اقلطاذإهنألعمهعاجإفةنسالقلطمهنألماحىهوأضيحريغنم

وأاهنأرنليلدوةراهطلاكحىفاهنأل"*ةنسللًاقلطمناكلماحىهو

ملامىلصتنأاهيلعنأنيمويوأدحاومويباهلمضَنألبقمدلاتأر

ايلح"ةلاحىفضيحتتناكوالماحلانأرخآآلبدواهلحعضت
ىحاهؤطوهلسيلنألماحىهولجراهارتشااذإةمألانأاوممتجاام

ضيعلاباهءاربتسالمجوكلذنعلسوهيلعهللالصىبنلاىبنلاهلمحمضت

اهؤاربتساناكاذإتضاحاذإاهأطوزاجأفلماحىهوضيحمتناكولف

ذإضيحنالاهنأىلعليلدأطوتاللماحلانأىلعمهقافتاىفو؛ضيحلاب

١نمةطقاسءٍجنم()»
.ع6بنممنوملكىفبتكستاذكهلاحيفج(©)

اء



نألاحموةمألاقافتابايمرحبلخلاوةمألاقافتاباهلحبضيحلابءاربتسالا

نم/طلغاذهودحاولاحىفىقافتابامرحموقافتاباللحمدحاوءىشنوكي

دعباهيلعزوجيالوداسفلااهتحليالهللاججحوهللةجحعامجإلاذإهلئاق

.قوفوتلاهللابوبالقنالااهلوبت

اهعمهيقفاللخدالفهريغنماهضيحمدلةزيممتناكاذإةأرملاو

اهنعكلذمفترااذإفحاكشلاومايصلاوةالصلانمضيجخلادوجودنعمنتمتف

اهلعضورفمواهلحابموهامماهضيحثودحلبقهيلعتناكامىلإتداع

وأغولبلاةلدأدحأباهغولبحصدقومدلا"*اهبدم"لتناكنإوهلبق

اهمد"'*روهظفندبلاةحيحصىهوءاسنلانمهلثمغلبينملاحىفتناك

قافتابحاكننلاومايصلاوةالصلانمعنممنأاهيلعناكاهغولبلئالددحأ

ماعلبقمدلاكلذعطقنا*"*اذإفضيحمدمدلاكلذنأعنانألسانلانم

تدرةزنممنكتملاذإءأدتملانأعيمجلاعامجإنألًاًضيحنكيملمويلا

مقوفالتخالافهريكأوهلقأىفاوفلتخانإو«هرثكأوضيحلالقأىلإ

ىلإمدلااهبذمنإف؛قافتامويلاىفوضيحلالقأىفمويلاىلعدازايف

محمويرشعةمختزواجنإفضيحلاكباملكحمويرشعةسمخ

؟**نتيتستنأىلإاهلراهطىلعنوكتوتلصوتاتقغاوةضاحتسالابامل

.اهدم:ب()

.روبط:>(؟)
.نإف:حج()
.نقيتت:>(5)

-ا١إل



,ءءأهللاوةالصلاىفاهيلعةداعإالوايضيحةعجرنم

رظنثالذىفىلوطايتحالانمبرضهيفالوقانباحصأضمبلاقدقو

ةفانمتاملسنكاذإضيحلانمنمنتميالةرطفءاسنلارطفهللانأوهو

نيبلعالذةداءإرجأفكلذوحنوألجوأضرمنمضيملامنمينهبلح

لقافهزيموهفرعتملنإفاهنداعنمهفرعتتناكاماهمزأأوةرمرهشلكىف

ىدنعوهلىركذمدقتامىلعىدامتءعاو«رهشلكىفدحاومويالذ

ٍ:ءءأهللاو

هتمكحايفرعينمىلإليبسلادجنىهوهداتمتتناكاذإاهنإ

لجنكلذىفةروذعمريغاهنأهمكحلهجتعداوهتفرعمنعتاماجتف

ناببتشمناءامهيفلجرلانأىرتالأ.هيهؤانملجهللااهدّمتام5

هيلعامهمكحفالتخالهبحاصنماهدخأةفرعملبهجبرذميممث

:لعأناو

مدنمضئيحلامدةفرعمءاسنلاىلعنإتلقمل:لئاقلاقنإفكلذلف

ملكلذنعنائسولونطلزييملامقيالوكالذنفرميالنهو؟ةضاحتسالا

هلليق.هلهج”نهمديالكلذنأ:تاقامىلعنهلكوأنهرتكأدنعدجم

مزلي'*نأهتفصىفسيلايكحىلاعتوكرابتهللاتيأرىنألكلذتلق

.اليلدهيلعمملبصنيالوهبمرمأيوالفهدب

.ىأ:(١)(١)
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مدىفديفتءايشأبضيحلاكاذمديفكلذممدبمتدقهؤانثلجهتيأرو

مدوضيحلامدنيبرثبقرفي2-1بصننمديالفامدادضأبةضاحتسالا

ملواوهبرمأاملاثتماىلإغلبياوهبدبعتملاهتفرعمىلإلصيل»ةضاحتسالا

فيلكتلاناك«"'ةضاحتسالامدوضيحلامدىلعالعكالذبدبعتملابصني

سوهيلعهللالصلاقدقوهبرمأاملاثتماىلإهلليبسالذإهنعالئاز

:لسوهياعهللالصلاقفاهنعمطقنيالمدلانأتكش؟"!نيحهلةلئاسلل

ةالصلانعىكسمأفكلذناكاذإففرعينيخمدوسأمدضيحلامدنإ»

نإ مدنأةلالدربخلااذهىنف«ىلصومدلادمعىلستغافرخآلاناك

.لءأللاوةضاحتسالامدنملصفنمضيحلا

(ب)+(ا)نمةطفاس:(ج)نمنيسوقلانيبام(١)
.ثيح:(1).ىف(؟)

ه١
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ةلأسم

فقاوللاىفسانلامماقتتواهلكجحلالامعألمعتنأءاسفنلاوضئاحللو

هنألسوهبلعهللالصئنلانعتيثاملرهطتىتحتيبلابفاوطلاالإالك

ةفيللاىذبركبىلأنيدمحم"”تشنا!"!شيمم"”تنبءامسأرمأ

ىتلاهبرمأاملادتغالانمالّعفتنأبحيفلهم3رفذتساولدمنأ

سيلذإاهيلعابجاولسفلانظأالو”جحلاتدارأاملءامأٍلسوهيلعهللالص

.لع.هللاوسافنلاوضيحلالاحىفاهلرهطلاكلذ

سافتلاوكلذىلعسانلاقافتالضيحلامدكمسافنلامدكحو

محلازوتلصوتاستغارهاظلامدلالازاذإفةدالولادعبمارورظ

ًاموينيمبرألازواجنىتحاهبمدلادماذإف«ةراهطلاكحاهمزاوساغنلا

ضئاحلانأمهنمتملعايفانباحصأمجأوةضاحتسلاكحىفتناك

ءادنلاامييلعناكاترفننإفردصلافاوطنفطيىحنارقنيالءاسفنلاو

أرقتينأملصخرلسوهيلعنالصىنلانأانوفلامىورو.مدوهو

:انباحصألاقردصلافاوط(سانلاعم)"فوطملنإوسانلامم

.تنبأ:(ج)()
.شيمغ:ةخن(8)
.تفت:(ج)(؟)
.رحصلافاوطنفطيملنإو:(ج)+(ب)(4)

.١__



تجرخوةاشبتكسناهباحصأنعفلختلاءاّضفنلاوأضئاحلاتفاخنإف

؟دحأرفنيال»لسوهيلعهللالّصئىنلالوقوكلذنعاهورذعيلو

ىعدامثهيلعقفتمىتحاذمهو«©تيالابهذيعرخآنوكيىح

.انباحصأدنعحصيماوهوركذربخمءاسفتلاوضناحللصخرهنأانوفلاخم

ىنلانعوةباحصلانمهريغوباطخلانبرمعنعاندنعةياورلاو

ىحرفنتنأاهانعمىفناكنموضئاحللزجملهنأٍلسوهيلعهللالص

كالذىفانديتعاوضئاحريغنمًاضئاحصخبلوردصلافاوطفوطت

ثيدحلالهأنممهيفلاخملقنعمانباحصأاهيلعقفتاىلاةباورلاكالتىلع

سوأنبهللادبعنبثراحلاقيرطنمملسوهيلعهللالصٌىتلانع

:لاقو.فوطتوتيبلاباهدهعرخآنوكيىحرفنتنأضئاحلاىهمهنأ

ةئالثتيبلابفاطدقهنأركذفهدلإىلإلجرلامجراذإةنينحوبأ

جحلاهلحصيالوهفاوط-نوكيىحمجرةرايزلافاوطنمطاوشأ

ْمَكألابىلأذقهنألمجريِطاوشأةعبرأفاطدقناكنإفهلمكيىتح

ىلعلديلوقلااذهرهاظف ضرفةزايزلافاوطنأكلذوهيلحتتمرايتخاحبق

ىلعبجاولاواهيففالتخاالوضرفرهظلاةالص.نأاكهيففالتخاالو

هنألهيلعءىشالفريظلانمتامكرثالثبىلأاذإنوكينأهلوقسايت

ميرأهيلعضرقلاناكنإفكلذبلوقيالوهواهمرثكألابىلأدق

.نم:(ب)ىف(١)
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هيلعضورفمللزوجبالأهيلعبجاولافطاوشأةعبسهيلعىذلاريظنتامكر

ضورغملزوجبالاك»"ننيدأتبالإنهمجرخمنأطاوشأةعبسفاوط

.«نينيدأتبالإنيمجرخيالأتامكرمبرأهيلع

عبرأهيلعنأمجأدقلكتامكرثالثىلعملانإلاقنإف.قرفالو

جاحلانأعمجأدقلكو:هلليق«هتيدأتبالإضرفلانمجرخيالفتامكر
.كناسحتساعدتوامهنيبعوتستنأبجيفطاوشأةعبسهيلعضورغم

ًاضوتت:موق لاقفةالصلااهرضحةضاحتسملاىفةناحصلافلتخاو

عمج:نورخآلاقو«ةالصلكللسقفت:نورخآلاقو«ةالصلكل

وهوادحاوًالسعحبصلاةالصللستنتوادحاوالئغامللستنتونيتالصلا

ليقوهريغوحابرنبءاطعنيمباتلانموريبزلاوىلعوسابعنبا:لوق

نمدشأبمالتبالهللاءاشولو:لاقفةدرابةفوكلاضرأنإ:سابعنبال

هيلعهللالصىبنلانعىورموهوسابعنبالوقهيلإبهذيىدلاوكلذ
اهداتعتتناكىلاةداعلاىدمتفهآرملابمدلادماذإوةحيحصقيرطنملسو

متنيمويوأامويرظتنت:انباحصألاقماينألاكلتتزواجواهبدمنإف

مويلآةداعإامهبلعبجويال:سابعنبالوقتاذهوةضاحتسملامحىفنوكت

.نيمويلاو

انئابتقشمبنع:لوقلااذهانلظنحكلاموبأخيشلاناكدقو

.(ب)نمةطقاسنيسوقلانيبام(١)
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نيمويلاومويلالدبباجيإانباحصأنملمعلاهيلعىذلاو.نيمدقتلا
.٠":ً9

امهيلعنوبجويالفامهيفمدلامطقنينأالإةالّصلاامهيفتكرتنيذللا

.باوصللقفوملاهَللاوامهنداعإ

ةالصلانعدعقتاهنأسافنلاوضيحللةأدتبملاىف:انباحصأضمبلاقو

.اهئاممأةدامكسافنلاوضيحلل

فوكلذريغامنأىدنعبجوبرافنلاوانيفلاحمصعبكلذبلاقلفو

اهنألةالصلاعدتنأاهيلعهللاضرفذإهلئاقنملافغإلوقلااذهةزاجإ

ريغاهماعضرفلاوءاسفقنوأًضئاحتناكاهمأنألالهنألءاسفنوأضئاح

.قيقوتلاهللابواهمألمفتاكلمفتمهلوقلىنممالفاهمألعضرفلا

اموكحمتراصواهضيحنمتجرخاذإةأرملانأىلعسانلاقفتاو

دعايفاوفلتخاوضيحلامكحهبجرختللسغلااهيلعنأةضاحتسملامحباهل

لسغتموقلاقفةلسغلاكلتدعبةالصلااهترضحاذإةضاحتسمىهوكلذ

*انادحاوالغنيتالصلكللسقفت:انناحصأمهيفموقلاقوةالصلكل

ندوادمهيفوثيدحلاباححأنمةعامجلاقوالاسغةادغلاةالصللستفتو

اهيلعنأمهيقلاخمعماودمجأمهنأبءالؤهجتحاو«ةالصلكللًاضوتتىلع

وهامريطتلاقفاوفلتخ|:لاق3ءاملأبريبطتلاضيحلانملاستغالاذمب

ةرهطقمهبنوكستاهفاوفاتخامثةراهطلااهيلعنأمهفلاخنمعماوممجأمهنأ

٠(١)ىفدراوريغ:(ج6(ب)نم()
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٠٠.-4.ب٠

اهيلعىذلاضرفلانماهنماربىلع""ةاوممجبىتحماقاهيلعرهطتلاضرفف

.قيفوتلاهللابوءوضولاولاستغالاوهو

اعمدلامطقتيملمثاهضيحمايأضئاحلاتمنأاذإ:انباحألاق

ةضيحلااحلاقتنافوخامهيفةالصلاكرتنيدويوأ"اامويترافتنا

:سابعيبالوقوهواهيلعمدلاريغتلاهيلعتناكىذلاحلاريغكحىلإ

دنعبعصر'”مملوقوةعامج806احملانماذهىفسابعنافلادقو

ةضاحتسملاىلعوةالصلاكرتضئئاحلاىلعضرفىلاعتهللا"نألهرظننارظنلا

ًاضئاحنوكتنأنماهمالأءاضقنادعباذهةراتنملاولختالع*"لاهلمف

؟نيلدوعىلامايألاباملكحدقال؛اضئاحنكتنإف«ةضاحتسموأ

نوكتنأىرحافةضاحتسمتناكنإةالصلاكرتنأاهل©الف

.بجوااهيلعةالصلا

هركوموقزوحفةضاحتسمىهوهتجوزىشنيلجرلاىفانباحأفاتخاو

ىفضئاحلاءطونعىبنىلاعتهللانأبكلذهركنم"""لستغاونورخآ

اودمجأ:(ج)()

.مويب:(>)(؟)

.(١)نمةعقاس:(>)نم(؟)

.انباحصأ:(ب)(4)

.ةالصلاكرتتالةضاحتسملانأبةالصلالمفىأ()

.(لوقو)ةخسنىف(ب)(5)
.بحن:(ب)؛(9()1)
0لدتءعاو:(ب)ق()

7)



اهمدروهظةصاحتسملاكالذكو076ىذأو*لقابىلاعتلاكومدلالاح

لاحفضئاخلاءطونعبلدقلجورعهناناكاذاوضيأىدذأوه

دقلجوزعهللاناكاذإف.ًضيأىذأوهاهمدروهظةضاحتسملاف.مدلاروهظ

طاغاذهوامدانمعمقفةضصاحتلافمدلاروهظلاح1ضنالاءطونآاعيم

مدو*”ضئاحلامدنيبقرفدق:مالسلاهيلعلوسرلانألهلئاقنملافغإو

7«ةضيحلابسيلوسجنقرعمدةضاحتسالامدنإ»:لاقفةضاحتسملا

هدو>وبىدذلامدلاريغةداصلاطوغ#عسهدو>وبىذلامدلاولئاسلالاؤسدنع

نوكينأبجوهبحاصريغامهمدحاولكنأتيثاذإوةالصلابوجو

2٠ناورخألاكحريعامممذحاولككح

؟ةرهاطهذهف.'اهؤطومردمفاضئاحتااكاذإاهنأىلعاوقفناو
ةهاركلافةالصلابتارومألارهاوعلاكحباهيلعواملموكحمو””عاججإلاب

ٍلءأهللاوهلىننمالهرركنمبلاحلاهذهىفىهواهْنلطونم

قرعلامذف؛هجرفىفاهجرفنممدلارهظاذإاهئطوزاوجىلعاوممجأو

٠اهمدركنإوةضاحتسملاءطوبجوبلوقاثتالااذهوهلثم

عامإلاواهضيحلاحىفلإايجوزلجرفلاةحايمةأرملانأاومجأو

."١١:ةرقبلاةروس(١)

٠ضيحلا:(با١ق١,

.١ةرقللاةرودس"9

.رهاظ:(ج)«(ب)(4)

.عاجإب:(ج)؛(ب)١0

.()+(ب)نمةطقاس:(مهلم)( 
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انياحأفلتخاوليلدىلإجاتحمةضاحتسللاءطولهراكلاف.ىأَرهليزيال

مهملمعاذهىلعسيلوًاموي_نيعسلدعقت:مهضمبلاقءاسفنلاتقوىف
روهجلالاقو.موينيتسدعقت:نورخآلاقو«ءاسنلانمةداعهيلعالو

ضعبلدجويو:بلاطىنأنىلعلوقوهو«اموينيمبرأدمت:مهن

اموينيمبرألابلوقلاهراتحتىذلاو«اموينيرشعدعتاممأانباحصأىرخأتم

ىلعدعقتانك:تااقاهنأسوهيلعهللالصىنلاةجوزةماسمأنعىورامل

انهوجوىلطنانكو«اموينيعبرأسافنللٍلسوهيلعهللالصهللالوسردهع

نمدقنانك:تااقاهنأاهنعرخآقيرطنمىورو.فاكللانمسرولاب

.لصنولستننفكلذلبقربطلاىرثنأالإاموينيمبرأانسافن

اهنععطنااذإءاسفنلللحبال:لاقهنأبلاطىلأنبىلعنعىورو

ىهوءاسفنلادمتىتلاةدملاىفانباحسأةفينحوبأقفاوو؛لصتنأالإمدلا
ديدحتلااذهىفرملهتقفاومدبمهفلاغ"قيفوتلاقزريملهنأالإاموينوعبرأ

ةدالولادمرمدلارهظيملواوترهطومدلااهنعمطقن|اذإءاسفنلانإ:لاقف

اطاغاذهىفطلغدقواهلاهدحىتلااموينومبرأىضمتىتحىلصتالاهنأ

ضرفاهندالولبقءاسفنلاواهلوصأىلإءايشألادرتنأبجاولانألانت

املف؛ةالصلاكرتمدلاروهظبجوأاهمدرهظوتضواذإف«اهيلعةالصلا

اهلعضرفلابجوولوألااهمكحىلإتداع؟'!ءاقبلانابومدلألاز

.قيفوتلاهللابو

ةدحاوامبصأالإتلستاواهضيحمدعطقنامثةأرملاتضاحاذإو

نإاهبلعوماتريغلسفلافتدمتتوأكلذتافغأاهئازجأنمًاءزجوأ

.تاعاقفلا(19(١)
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تانفحاذكسهلسغلاكلذبتلصىتلاتاولصلاديمتوتارتاملسغمت

ناكو«زيزعلاىبأىأر"نمىلإهعفرامفهنعهللاىضركلامىلأخيشلانع

ةالصلازوجبالهنأةلاقملاهذهةحصىلعليلدلا«هللامهمحر«انثاملعىدقتمنم

ماذإلنتغتملهذهو«مدلاعاطقادمبلسقغتىتحاضئاحتناكاذإ

لغتافغأاذإهبحاصبوتنيوةفينحوبألاقو«هبترمأىذلالسفلا

؛لدنتملنمةلزنمبساينلاىفاهنإفاهرعشنمفرقوأعيصأوأةلمثأ

هذهنيياوأ:الاقنايشفلاهبلحمو«هبةدعلاىضتنتنأنسحتسأىكلو

؛ناسحتسالاىففلتخمهنألءاملاهبصيِاسأروأًايجووأاديتكرتىتلاك

دقنوكستنأواختالعبصللةكراتلانأكلذو«باوصلاهجوالفغدقو

ترمأابتاآدقتناكنإف«؟لدتنتلوأهبترمأىذلالسفلاتاستغا

اهنأهلوقىفو«هلددبترمأامضعبتكرتدقاهنألاقينأزئاجريففهب

اذإف«هبترمأامبتأتِِاهنألعلديامهلسفبترمأامضعبتارتدق

هبلحبوأ«ةدملاهبىضقنتنأرتاجريففهبتزمأىذلالغلالمتٍ

نم"”وضعلفلوأدبلسفإةكراتلانأعيجلاقافتاىو«جوزنايشغ

اهنايشغنأوكلذبةيضقنمريغةدعلانأو«هب"ترمأاملةلعافريغاهئاضعأ

""*مبصإلانيبقرفالو«هبترمأىذلالسفلالستنتىتحهبلحنال

ٍ:ءءألاوةئالثلاونيمبصإلاو

مانمةلزنمباهنأسايقلاىفنإ:هلوقىفهلوقطخىلعلديرخآهجوو

سايقلانأ:هلوقنمو«ناسحتسالاقيرطنمكلذزوجأىنأالإلستغت

نإف«هبهللادبعتنيدوقح نإو«هريغىلإقحلاكردقفاتح"ناك ناك

.عباصألا(ب)(*)00.(ج)ىفدراوٍيغ:(وضع)(1)
.(ب)نمةطقابس:(ناك)()
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.عدأهلودىعمايفسايقلاكوهفلمعتسينأبحب«نيدوامدناسحتسالا

ىفقحلانأهلصأنمو«اضأقحىناثلاو«هدضىلإم>رأو؟قحلااذه

ءاملامساهيلعىقااطملاءاملادجمملواهضيحنمةأرالترهطاذإو.ةدحاو

ةفينحوبألاقكاذكوةررطتمهبتناكوتويتةساحخهيفالوةناضإريد

ملنإفلاقىتحةبوجءأنمةلأسملاهذهنمانلهتقفاومممراعمهنأريغ

ةرومأمنوكتنأولحنالواضيأتمديتوهنمتاستغاراحرؤسالإدجن

ةضاحتسالامدنمضيملامدةأرملاىلعلكشأاذإو.نيتراهطلاىدحإب

اهجوزالحبالو؛مايصلاوةالصلاكراهلزجمملنيمدلانيبزميقلاتاهجو

؟شيلاكحوةرابطلاكح«نيدكحماهيفتكحل:لئاقلاقنإفاهاشفينأ

.كلذاهنعطتسيالورهطلالاحىفةضورفملاةالصلااهماعانبجوأانأل:انلق

"!ءدتالأاهيلعبجاولاناكاهضيحطنملاذإفضرحلاتقولاحىنآلا

نأجوزالسيلولصألاوهربطلاوثداحشضبحلاذإ«نيةيبالإضرفلا

نمهتجوزةفرعملجوهمأوهتجوزىأرولهنأاكنيتوبالإاهاشني

ًارفاكوامممىأرولكلذك«نيتيبالإاههادحإطبنأهللحبملهمأ

نإوامهدحألتقهلنكيملامهفرمملوجواًّيبنو رفاكلالتقبًارومأمناك

:ماعأهللاو.ءطولأولتلاىفميرحتلاوميرحتلاوهلصألانأل

ملواهرورطتقوملتلواهضيحتقوملعتملوةأرملابمدلارمتسااذإف'

موداهيلعناكو«ةضاحتسالامدنمضرلامدنيبزييقلالهأنمنكت

.شي>نماندجوامرثكأانألاًعابترهشأةعبرأموصتاهنإفنيدباتمنيرهش

اذإهيفكشالامبموصيلنمىنأتنأاهيلعبجاولاف«اًمويرشعةسخ

لجو:(ب)(؟©)الأ:(ج)(؟).دجب:(١)(١)
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:هاعأهللاو.اببلعبجاولانمتجرخدقاهنأهبتنأ

ثييلفرخآاهتطبىفقبوًادلوتدلوو*'”ًالماحةأرملاتناكاذإف
(*""ءامو)ملامودحاولحملجلاذإرخآلامضتىتحةالصلاعدتالوءاسفنب

كلذىفلماحىهوءاسفننوكمتنأزئاجريغولماحىهفاهنطبىفاممضت

ضبلوقىفو.لخلاعضوامساسافنلاو.ةالصلااهياعلماحلانألتقولا

كرتاهلربملانباحصأضمبو.داليمللتزكراذإةالصلاعدتاهنأانباحصأ

الذىفمهلةجحلابلطننحبنو؛هنماثيشوأاهدلوضبمضتىتحةالصلا

:.نأيفوت

لخلانأىلعلديامهدضسافنلاوىنعملجلانأميجلاقافتاىفو

لاحمولاحىفهدضوءىشلانوكبوجوةدحاولاحىفناعمتجمالسافنلاو

مسالاريغتدقفاهلدعبتءضودق:لئاقلاقنإف«لاحىفدادضألاعاما

ريغوأ)الماحنوكستنأنمابنطبىفامضعبتعضواذإوانتديلهلليق
زئاجريففالماحتناكنإو«لاحلانيعاذيفلماحريغتناكنافلماح

نمطاغو«انلقامنايباذهىفواياحتءضودق"!(الماحنوكتتنأ

ٍهعأناوهفالخىلإبهذ

لامحألاتالوأو):ىلاعتانبرلوقاضيأانركذامىلعليلدلانمو

ىبذاباحضبتضواذإاهنأميجلاقانتافو."*!(نيلحنمضينأنيلجأ
انبامسأرثكألاق.دلونماهناطبىفامعيمجمضنملاماهقلطماهكرديولماح

لتفتىحاهأطينأاهجوزازجيمللسقفتملواهضيحنمةأرملاترهطاذإ

كلذناك«اضئاحءىطونكويفلستنتنأنبقامئطونإف«رهاطلاءاملا

.لصألاىفةدراواذكه(«)(ب)نمةطقارس(الماح)(١)

:ةروس(4).ابنماطقاسنيسوقلانيبام(2©)
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تاواهلىفميىحترفوألخديملوأاهيلعةالصلوخدتقوىف

ابلغنماهيلعىقبولكلذكو.هنمترهطدقوضيحلاعاطقن|دمةالص

مهيبفتمايتفرهاظو6مهوركهيلعىدذلاوهاذهو6رهسإءىش

ثيحنمنهونافنرهطتاذإف)ىلاعتوكرابتللالوقاذه00مهلةجحلاو

ضيحلابهرظحناكامحابأفرهطتلاورهطلاةبألاىفركذف(هاكرمأ

مهنأريغلاتغالاومدلاعاطقنااذهوريطتلاورهطلاوهونيطرشلادعب

ىحلسغفلاترخأفةثلاثلاىفضيحلانمتربطدقواهجوزاهتإطولواولاق

هنأمهلوقعملوألادقملابةعجراهيلعهلنكتماوهتوفتاهنأةالصاهنوفت

الو)لسقغتملامضئاحلامكحاهمكحل)نفتملامضئاحىهواهكردي زوجي
رظأاذهىفو«لوألاماكحأنملسغلانألل(لدقفتىتحجوزتتنأاهل

تاستغاولاضيأاولاقو«قيفوتلاهللابو"كلذىفمهيبأرهجوباطننحنو

تاستغااذإسجنلاءاملااذهفاهقلطمتوفتابإفسجمءامبمدلاعاطقنانم

ىذلارهاطلاءاملابرهطتتملاملوألاكحىفاهنألجوزنتالاهنإمهلوقعمهي

لسّفتىحاهماطنكيملوأوامجوزاهمنأاضيأمهدنعكلكو2ناديعت

جتحاولوكلذىفرظني9بيفلدقفعتملأنمةلزممممهدنعىهورهاطءامي

اهيلعام””تدأدقنوكستنأنمواحبلهسجنلااملابةاسقفلالاقف:جتحم

تن8نإف6هينيمالعةلسدغمريغنوكتوأ4نيب"ىدذلال-هلانم

تاكنإف«هبنيبتالغةلسنغمريغنوكتوأهبنيبتالسغةلسنثم

ملتناكنإوتنابدفجاوزألاىلعاهميرحتىعمامهبنيبتالغةلدسدنم

ةروس(١)ىف(ج)و(ب)()

.(ج١(ب)ىفدراوريغنيسوقلانيبام(«)
.تا:(ب)(ه).اهنأ:(ج)(+)
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ةعجرلااهبيلعجوزالنوكستنألطبمافهبنيبتىذلالسفلا)لستفت

.قيفوتلاهللابوةنئاباهنأكفلستنتملهذهوةزئاجلدتنتملام9(ةمجرلاو

اذإلشينتنبةمطافرمأهياماسوهماعهنالصىنلانعىورو

ىورو.*(تلصوتاسغاتردأاذإوةالصلاعدتنأةضيمحلاتابقأ

هماعهللاللصنهلاعجهنأىلعللياذهوكيلذبءانلانًماهريغرمأهنأهنع

بهذاذإف.اهمارقإمايأةأرملا*”دمقت:لاقالونهسفنأىلعتانمتؤمملسو

هيلعهلوقبامنعدعقتذإهتفرممبترمأكلذنإ«تلصوتلستغااهؤرق

ىدنعىذلافضيحبسيلةضاحتسملامدنأواهمارقأمايأةأرملادعتمالسلا

الإكلذزوجيالواهرابدإوضرحلالابقإ**”مايأدعقتنأةأرملاىلعنأ

ماسوهيلعهللالصىبنلانأءاهقفلاضبىوردقو«اهدنعمولعمرمألاو

هباحصأوةفينحودًالاقف('"ةنننمدوسأظيلغهنأ(ضيحلام5ةمالعلمج

لاقامىلعءايأةرثشعنمرْمكأالومايأةنالثنملقأضيحلانوكيا

تأراذإفضيحبسيلفنيمويمدلاةأرملاتأراذإلاقهنأريغانباحصأضعب

ماينألاةرشملافامدرشاملاىف"”تأرومايأةينامثرهطلاوًادحاوامويرهطلا

كلذتلمجالهفهللاقيمايأةينامثنوكيالرهطلانألكالذانلقامنإ:لاقف

ىفمدلاتدجونإفلاقنإف؟نيموينوكيال"”ضيحلانألرهطهلك

.(ب)ىفدراوميغنيسوقلانيبام(١)
.لعفت:(١)(©).هركذمدقت(١)

ىفةدراوريغ:(مايأ)(©) .(ج)١(ب)
.(ظيلغدوصأ)ظفلبدوادوبأهءاور(*)
«(ب)(7).موي:(ج)() )ةخن:(ج) .(رهطلا
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٠.قيفوتلاهنابوبيلغتلابحلاكلصأنمو6نهرتكأفرهطلاتأر

تااكنإ*'”ةجوزلاجوزلانايشغىفلممتفيك:انللئاقلاقنإف
محالتدبثدقفةالصلاامأ:هلليق؟اهسلعلامشالادنعاهلةالصلاوةقلطم

ىفذخأتو+نيقيرينب_ىضقنتالوتابتدقةيجورلاولصألاىفبوجولا

ٍ:عهللاواذهريغعرولاواهنايشغكلذكورثكألابءارقإلا

ىرُىحضيحلانمةأرلارهطتال:لاقهنأ”*ريبزلانانعىرو

نرظنينأءاسنلاىهنتتناكاهنأةشئاعنعىورو.ءاضيبلاةضفلاكربطلا

.ةردكلاوةرفصلانوكستدقلوفتو«ضيحلامايأىفلإاليلنبسننأىلإ
؟7ملادذمبةردكلاوةرفصلاذعنالانك:ةيباححتاكو«ةيطعأتلاقو

هتثوءاضقنادعبوضرحلامايأىفريبزلالوقانباحأهيلإبهذيىذلاو«ايش

.اضيحةرداكلاوةرفصلانودعيالةيطعمألوقبنوذخأيو

.رثوملا:(١)().ةعمرلا:ج«(ب)(١)

.(ب)ىفةدراوريغ:(رهطلادعب)(2)
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ةلأسم

ةضاحتسالامدنمصيحلامدةفرعمءادنلاىلعله:لاقفلئاسلأسنإ

نهو+كلذةفرممنهلعنإ:تا؟7مل:لاقنإف«معنهلليف؟هريغو-

لأسوأ*'*نلأسيولو«هريغنمصيحلامدةفرعمنزيميالوهنفرعيال

نإ:هلليقو:هريغنيبوهنيبقرفينمنيفدجبملانرصعىفنهرتكأ

ءاسنلالهبجبسيلود«هلبجنمهليجنإو؛هسفنىفامولعمنوكيدقءىشلا

لهاجلالبجبسيلو«هنذأكامضرفنهلعاطقمهليجنهمسيالامضعبب

ىلعلالدتسالابنبسسفتأنذخأولو«هلًارذعنوكيهملعهيلعامفهلارذع

؛هتبؤردنعمهتمضعبلاأطخأنإوكلذنهيلعبزلهماعنفلكامةفرعم

نهيلعبجيمللاحىفهنماعيوأرظنلالاوحألوأىفلالدتسالاهديؤيملو

ىفهتفرعمريذتتدقهيلإرظنلاقيرطنعءىشلابفراعلانأل«رخآلاحىف

هيفكحلاريغتيف«هيفرظنلاةساحرييغتوأهياإرواظنملارييغتلاامأ.ةيناثلاح

لالدتسالاببلاطاممهريغليبسضيملاب*"لملاعلاليبسو«هيفروظنملارييغتل

دبعتو(هتفرعمفلكامةفرعمبدبعتملامجهبىتحهيلطقفداهنجالاوهيلع

ميرمأيوالفهدابعمزاينأهتفصىفسيلمكحىلاعتهللانأبهيلعهتباصإب
ضيحلامدىفديقتي«هؤانثلج«هتيأردقو«اللدهيلعملبدنيالوهب

هبقرفيلعبدننمديالو«اهدادضأبةضاحتسالامدىفديقتيو«ءايشأب.

ملولوهبرمأاملاثتماىلإدبعتملالصوتيلةضاحتسالامدنمصيجلامدنيب

هنعفاكتتلانكةضاحتسالامدىلعوصيحلامدىلعاملعدبتتملابصني

.معلا:(ج)(«)-......(ج)(١)
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ىلإهلليبسالذإ«الئاز هيلعهللالصىنلالاقدقو«هبرمأاملاثتما

ةالصلانعىكسمأفكلذناكاذإف«نمنيخندوسأضيحلامدنإ: سو

منأةلالدربخلااذهىف.("”لصومدلادنعىلستغافرخآلاناكاذإو

لماحلاىفانباحأفلتخاو.قيفوتلاللابوةضاحتسالامدنملصفنمضيملا

.اضئاحهبنوكتوةالصلاعدن:مريضمبلاق.اهضيحداعتقوىفمالاىرت

الأءمهضمبلاقو؛لماوحبسيلىنإللاءاسنلانمضيحلاكحاهمكحو

راظنلاو«هراتخموهيلإبهذنىذلااذهو«اياحلاحىفاضئاحنوكتاال

حلامايأنألهتحصىلعةلدةنسلاوهبجوي ةنسلاقالطعقيهيفورهطمايأاهلكل

نوكتاللماحلاو«ربطتقوالإةلملنوكيالةمألاقافتاب"”ةنسلاقالطو

كلذنماعونممابامحلاحىفةنسالايقلطينأاهجوزًارومأمارهاطاضئاح

عدنْتلايمدلاىرسلماحلافةشئاعنعىورو«رهاطريغصئاحاهمأل

هياحأوةفياحىلألوفودوءاطعوىرصبلانسحلالوقبكاذبوةالصلا

ةنمسلاقالطنامهعامجإعملماحىولةنسللقالطلازاو>لعاندامعاو

٠قيفوتلاهللابورهطةلاحىفالإنوكيال

-بنمةطقاس(ةنسلا)(«).فل:(١)(١)
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ةلاسم.

2وماو14د-

اولزمتءافىذأوهلقضيحملانعكنولابو:ىلاعتوكرابتهللالاق

نمنهونافنريطتاذإف«نربطىتحنوبتالوضيحلاىفءانلا

مدلاىرتاملوأةالصلاعدتاهنإفركسبلاامأف.'*(*للاارتح

ةمخاودوهلىهتنموضيحلاتقورخآهنأىلعسانلاقفتاتاوىمقأىلإ

ناسارخلهأنمةعاجو“”رتصلانينازعةيواعموبألوقيكلذبوءامويرشع

مهتفاوو.ءايأةرشعهتفوتنموضيحلارثكأنإ:اولاقانبامصأركو

كلامايبامأنمهبلاقنمقىفاوفالفاعلوقلاامأوُةفدمحوبأثتالذلع

اهدبعلوأمدلاتأراذإركبلانإ:انلقامىلعلدبو«دوادوىففاشلاو

ءانلانمضيجلاحباهيلعواهلاموكحماضئاحنوكستوةالصلاعدتنأهب

نكمتملاذإنضحبنأىلعءاننلارطفىلاعتهللانإ.ضيملابتادبعتمل

هلعنحلثدحمنأالإنصحتنأنوعبطيماو؛كلذنمنهمنعةفأنوم

لي"ىحضيحوهفاهلثمضيحبنأزوجيةأرمأنمرهظمدلكو«نيضيحب
ملامةمالسلاكحباملموكحتًادبأىعفالإو«اهبتئدحةلمارهظامنإهنأ
اهانرمأمدلاعطقنيلمثضيحلاتقوىمقأتنلباذإف«ةفااهبنأملمي

ديمتاهنأىدنعبجويرظنلامث«ةراهطلاكحاهلانمكحوهنملاسقغالاب

اهيلعسيل:انباحألاقو«ةليلومويوهوضيحلالقأنوكيامالإتكرتام

هيفاهلرقتقوالرعتسي©)الوةأدتبماهنألديعتاهسأىددنعىذلاو٠«ةداعإ

.714ةنسهتافوتناك().١١:ةرقلا(١)

.ملو:(ج)(؟©)
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لمتحاو«امويرشعةسمخاهضيحتقونوكينألمتحااذإف«هتدمرادتمو

لجألاهبةبطاخلاةالصلانمبجاولاكراهلبجبةليلداموينوكبنأ

:ءعألاوهنم.اهضيحرادتمعتالهنأرمد

هرثكأومايأةثالثهلقأ:مهضمبلاتفضيحلالقأىفانباحأفاتخا

ضيجحلالقأنإ:لاقنممهنملاقو؛هلوقاذهمهنمروهجلاو«مانأةرشع

نأوهوذاشلوقاضيأانباحأصمبلو«امويرشعةسخهرثكأوةليلوموي

نمحبصأو«ئعازوألاوهوانيفلاخمصمبهبلاقدقو«ةعاسضيحلالقأ

ىعدفةضيملاتابقأاذإ:لسوهيلعهللالصىلالوقرهاظباذهبلاق

ربخلااذهبمالسلاهيلعُءىنلاتقؤيلد(©!|تءافتردأاذإوةالصلااهل

ناكاذإهأرملانأىلعةلالدسوهيلعهللاىلص"ىنلانمربخلااذهىفو؛انقو

اذهو«ىلصتولستنتاهنأهعولبلبقتربطمثاهضيحهيلإىهتنيتقواهل

اهرهطباهماععمةالصلاعدتاهنأىلاقارعلالهأنمبهذنمأطخىلعلدي

كلذكءاشنلامكحو؛اهنداعةباغغلبتنأىلاةعجرلاراظتناومدلاعاطقناو

تكرتسافنلامابأةيقبىفمدلامجرنإف«ةالصلاعدتلترهطاذإاضيأ

اذإف«اهنباثبصئاحلاواهساقننماهنداعةدمغلبتوأمطقنينأىلإةالصلاهل

”ةىلىتأينأىلاضئاملاكح20امدعب**ضئاحلابمدلارمتسا

نأدرعرهشلكنماهضيحتآدوىفهالصلاهيفعدتتناكىذلاتقولا

ةداعنمنبلثمىفةالصلاعدتتناكامايأةالصلاعدت2هيفضيحلااهستأي

ةرشعرهشلكىفةالصلاعدت:مهضعبلاقو.انبامهصمبلوقىفءايألا

عدتومايأءرشعلصتامينمريثكلاقو؛كلذءاسنلاةداعريكأنأل«مايأ

.ضيحلاب:ب(«).بىفدربمل(١)
.>ىفةدراوريغءاد(؟)
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ٍِ:0ٍِ-ملا
قيرطنمارظنمهّضعباملرظنوايسارمتسممدلامادامءايأهرسعةالصلا

«ةنسلاىفالوناباتك9والصأهلدمْْو6رسثألاهبفلاخطايتحالا

مدلااهمرمتسااذإاملىدنعبجويرظنلاوعماجلاجرفعجودمحهركذ

0ِِ"( انكرم.0.
ةالصلاضربايماعلةءالصلاعدنالايمضاحتسا1نماهضيحمدفردمو

ناكاميإايضيحنوكيدقهنأكلذو«اهدنعنيقيريغىلعضرميكشلاهملع

نأزوجبوايسمدلارارمتساً-ارهطاهسلسراسوفمدلاتأرمويلوأقف

اهيلعرئاجو6ايفروتالوةموأعمريعوأمولعمامايأةرمرهلكنمملنوكي

لجأنماهضرفانقيتدقىتلاةالصلاكرباهرمأينأزجيملنإنارمألاناذه

تناكاذإةأرللىف:لاقهنأ"”ءاثعشلاىلأىوردقو«اهلوكنقيقنملةضيح
تنكاذإلئاقلاقنإف«ابداعتاكاماهؤارقإفةرمةئسلكىفضيحب

ضصيحوشاراثم01ضيحلاروحهارما90وحومدلكنأبتنكحلو

عع<.ءا
هتأرمدلكنألثتِظ؛كتلاملوأىفتاقمكةضاحتساهنألعبناالإ

هيلعقفتملاتقولاىفهتارامالإ؟ضيحمدويفاهئادتبامويذنمهأرملاهذه

ةضاحتساهيلعقفتاامنوكسيفرهشلامامتىلإةرهاطهباهلأوةضاحتساةنأ

هلليقكسفنلةتاصأامكيلعمسكياذهو«ضيحمدهيفاوفلتخاامو

انماعهيفصيح4,ٍإاولاقاموُمايأةردعوأامويرس2ثزووامل

لوقبكلذىلعءاماعلاقافتابتءاطقت|دقةضيخلانأوتادحدقةلعنأانيقي

تيءدأىاثلارهُتلالخدارا)قرعم2وهامنا:لسوهيلعهللاىلصىنلا

دقةضيحلانأوتلازدقةضاحتسالاتبجوأىتلاةلعلانأكلوشبلاقنمو

عدتالآ(«).نم:ج(١) .ةالصلا

هللاىفرنينمؤملامةدئاعىلعداندقو.ةيضابألامامإديز5وراجوهءاثمشلاوب4-

.نم؛ةخسا:ج(().ةررهىلأوسابعنبهللاديعو؛اهنع
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.كلوقىلعةجحبتأتملامكلامصخعمهيلعانقفتاامىلعادبأنحتف«تدواع

اهيتأيدقضيحلانوكينأزوجيوةضاحتسمنوكتتنأزوجمدقلاقنإف
كحالانإفايثاكناكناوهلليقاهمدبةفراعنكتملنإو«اهنقوىف

تقأومجردقاهضيحنأوةجحبالإمايصلاوةالصلاضرفليزيدقهنأب

دقاهنضيحنأءاملعلاقفتاتقوذنمىدنعىعفاًلإوةجحكلوقىلع

اتثواهررطحصنملكذإ«تعجردقاهنضيحنأاملموكحمريعتءعطقنا

تضاحدقاهنأنقينتنأالإتاولصلانمءىشكرتاهلزجيمتاقوألانم

هلوقببجبننمةالصلاكرباهرمأبوأتامالعشيحملاهللالمجدقذإ

الإهبوجوتنينامكرالبجبملتاهجلاهذهتماعامىف.تادابعلا

نإ:هلليق؟ةقلطمتناكنإاهندعىفقنتىفلئاقلاقنإف.هليزينيقيب

اهلدعتناكهلثمىفىضقنتنوكتنأنمدبالةدملانأعتواهيلعىأ

ءاشولورهشأةئالثبدتعتمثضيحلانمسأيتىحتصبرتالاوهبةيضقنم
اضبأهيلإبهذهانرظنىذلالوقلااذهو«كلذنمظعأباهالتبالهللا

انبامصأصعبلاقدقو«ةنسىفىضقنتاهدع:لاقهنأالإىغلبامىلعكلام

ىذلاولمحللرهشأةعسنوةدعللرهشأةئالث:لاقهنأسابعنباىلاهوعفرو

30هللاولوألاىلعلخادلاكاذه"”ىفلخد

رهشلكلةالصلاعدتاهنأانباحصأ"شعبلوقىففاشلاقفاودقو

ةرمرهشلكىفضيحبةأرملانأوةيراجةداعلانإف:لاقنإًفادحاوموي

رهشلكىفشيحباملمكحينأبجيف«ضيحلااهمنمتةفآاهبنكتملاذإ
مويرشلكىفضضيحبةأرملنأبةيراجةداعلاسيلوأ«اذهلثمبجتحاو

:ةخن:ج(١) .ىلع:جاب().اًرئاج
(ضعب):ب(«©) .»ةطقاس
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رثكأوأمدهنأنقينتملنإوضيحباملحيف:9زئاقلاقنإف«ادحاو

بوجونمهماعتال1ةالصلابوجونمهتنقيتامعدتالأبجيفهلليق

ةداعلاىفابراجنكيملنإف:لاقنإف.هنيعبتاوىفهماعتالضيحبابكر

رهشلكىفاهلنأنمنينيىلعانسلوضيحلالقأوهذإهريغنمطوحأهنإف

عدتالأطايتحالاوةرمةنسلكىفضيخمالأزوجيدقذإةضيح

لكىفاًمويةالصلاعدتنأاهلرمألاقنإفةقيقحعيالإاًمايصالوةالص

فهلليق«ةضاحتساهنأهيلعقفتاامالإضيحوهفدجومدلكنألروش

لصأوكلضأهنأل؟امورشعةسمخرهشلكنمةالصلاعدتنأاهرمأت

اهنأتاعدقوكدنعضيجحلاةباغرتكاوهذإًادحاواًمويضيحلالعجنم

مويلاوثلاثلامويلاوترهطدقاهنأىناثلامويلالتملو«ضئاحمويلوأىف

اهلاح*ادبأاذهنوكيوضيحلاةياغىبلتمىلإهليبساذه:لاق«عيارلا

اهلإلاقنمو.ةفينحوبأاهرمأاكلازدقهنأقافتالامقيىحكلصألع

لوقوهومدنعضيحلاةراغرثكأوهذإًارشعرهشلكىفةالصلاعدت

ىلعنبىسومدنعضيحلالقأوهلوقبهباحصأنملاقنموىلعنبىسوم

لوقرهاظبجتحملوقلااذهلجتحا*"لاذإفمايأةثالثانباحصأنمهيعبتمو

ءارقألاهلليقمجمايألاف(كئارقأمايأةالصلاىف)سوهيلعهللاىلصىبلا

لءجتملوامجمايألاتامجوءارقإلاىلعمايألاتسقمفمجمامألانأاكممج
ءارقإلاوعمجدنعمايألاذإمويءرقلكللنكيل"للو.كلذكءارقإلا

ةثالثنملّتأضوحلادجأملىنإف:لاقنإف«اسويءرقلكلتلمجالهفمج

.انمهضقاسالإ().ةطقاس(لاق):>(١)

.نإف:>(()

.ولو:ب1(6)
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ةفرعمنعملاريصمتسيلا:هلليفْمايأةرشعنمركأالو٠ءايأ

نأل؛هريغدنعامودعمنوكينأزوجذإهنوكةلاح:ساىلعاللاوءىثشلا

ةأرملاةدعىضتنتاملقأف«هلمجنمهلهجنإوهسفننىفاحنوكيدقىتحلا
-(0١مَء

دق"تاقاذإاهنأ:انباحصأضمبلاقو«ضيحثالثبقالطلانم

تناكوكلذايلملبقاًموينرشعوةمسلضيحةثالثبىتدعتضقنا

:تااقفبلاطىلأنبىلعتنأهأرمانألوقلااذهةحصىلعلدبوةقدصم

اهم:لحيمشلعلاثفضيحةنالثدجحاوروشفتضفحوتقلطجا1

اهنإناقنإف«نيشامأونهليدىضرتنمماهلهأنمءاسنرظنتحيرشلاقف

:لعلاق.تقدصةضيحلكدنعترهطضهيحةثالثدحاوريشىفتطاح

تيلاهاوعدنأىلعلدباذهفتيصأاهانعمةيمورلابةلكنولاو«نولاق

اذإو«دورشلابهيعدمىعدبنألاحمدوجولاىفالاوعناكاماذإةليحتمب

اذإةالصلاوموصلاهلتكرتملاةأرملاتأر ضيحلااهلثمنمزوجينممناك

هللالصىتلانيبدقوةضاحتسامدهنأبنأالإاهلطونماهجوزعنتماو

:هلوق0:كلذفرعوهريغوةضاحتالامدنمضيحلام2-هيلع

مدىفلسوهيلعهللالصهلوقو«"”ةعئاروةدايزهلدامتنيندوسأمد»

تديملهارتمدلكىلعلمجدفهنأعلديو«ىرعمدهناالةضاحتسالا

م5نمضيحلامدةفرعمءانثلانملهجنملبيسالو٠ةمالعواليلدهيف

.ةرذكوأرصةأرملتأراذإوهشىفزممتمريعهناىلعليلدةضاحتسالا

نإوضيحبىدنعكلذسيلفهيفاهيتأيضيحلاناكىذلاتقولاىف لاقدقناك

نوكي:انباحصأضمبلاقدقفمد"”ةرفصلابلصتانإف:انباحصأضمبكلذب

اذإ:>(١) .نم:(9).املتلاق

.مدوع)٠0هجبرخلاقاس)0
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لصتتومدلاهمدقتينأالإاضيحكلذنوكيال:نورخآلاقوًاضيحثكالذ

هلةجحلاورثكأهيلعلمعلالوقلااذهواهنداعمايأىفهبةردكلاوةرفصلا

ةردكوأةرغصتأراذإفةمألاقافنإبرهاطىفمدلارسملامةأرملانألىوفأ

ةضاحتممهضمباهامسو*'”اضئاحهبميضعباهامسضامكحىفسانلافلتخا

فالتخالاوةرابطلا"مقراةبجوملاتادحألارئادكةثدحمميضمباهامحو

ضئاحاهلاىلعاوقفتيملامزهاطىدنعًادبأىهفةجحبالإعامجاللليزمريغ

ةردكلاوةرفصلا”ذإادضيحىلعًاليلدكلذاهمدنوكيفامدىرتوأ
ةردكوأةرفصاهضيحمدبلصتافتضاحاذإفضبحلامدناولأنمتديل

ءاقنلاىرتو«نيميبالإهنمجرخمالونيقيبتاخداهألابضيحنموهف

ةشناعنعءاطعنعىوردقو.ضيحبسيلهنأماعتمزواجمملامنيبلا

ىرتىتحةالصلانعكسحفمدلاةأرملاتأراذإ:تلاقاهنأاهنعهللاىضر

نضايب)حبطلاةضفىهةضفلاو.ىلصتولسقفتمثةضفلاكضايبلاهدعب

لعأضمبلاقدقوهتردكوهداوسوليللا>هروهظبمفتربىذلا(راهنلا

نمةعطقلاةضفلاو«ةضفلاتدارأامإوحبصلاةّضفةشئاعهبنمتملةغللا

'ىلعةغالالهأتدجووقرولانمةضفلااهنأىلإانباحصأبهذوضيحلا

ةرفصلانأىلاانباحصأنمبهذنمامأو.امههركذانمدقنيذالانياوقلا

ملاذإضيحلامايأىفةردكلاو هيفلوقتضيحوهفاهبًالثمتممدلنكي
ماسوهيلعهللالصهللالوسرميأبنممتناكةيلطعمأنعىوراسمرظن

وهاذهو؛اًضيحةردكلاوةرفصلادمنالانكتلاق.مالسإلاىفردقاهلو

عدتامنإومهريءوفسوووبأوىهذاثلاوةفينحوبأهيلعوىدنعحيحصلا

:باف(١) :با(9).ًاضح .مفدأ

.اذإ:-(-<)
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نأىلإامهلصتاواهلمدلامدقتاذإةرغصلاوةردكلاىفموصلاوةالصلا

كلذكو«ةساجبهبنكتملامرهاطضئاحلابوثوضيخلاتوةياغغلبي

ثيحوثدحلاعضومىفسجنلاونارهاطضئاحلاوبنجلانألبنجلابوث

نمؤملا»:لاقملسوهيلعهللالصىبنلا"نعةفيذحىوراسم.هيلإىهنتي

هيلعهللاصىنلاناك):تلاقاهنأةشئاعنعىورو««اجنوكيال

بنجالالوضئاحاسيلو(ضئاحانأوىبوثنمةفئاطهيلعوىلصيسو
بلاطىلأنبىلعنعىوراملةالصللربطتيىتحبنجوهونارقلاأرقينأ

نوكينأالإٌنارتلاةءارقنممنتميال]سوهيلعهللالصىنلاناك:لاق

تناكومالاةأرملاتأراذإو«اقرفضئاحلاوبنجلانيبرعأالو(انج

اهطونماهجوزمنتماوموصلاوةالصلاهلتكرتضيحلإاهلثمىفزومنمم
:لئاقلاقنإف«قرعمدوأةحرفمدوأةضاحتسامدهنألعبنألإ

؟ةضاحتسالامدنمزيمتمضيحلامدنأىلعليلدلاام

نماهضاحتسافرعتالف«اهيلعلكشيفمدلاىرتنمءانلانمو

ىفةضبحلانأىلعليلداهضيحزييمتبةأرملاليجسيل":هلليق؛ابضيح

هرصبىفثدحندقءىشلابفراعلانأكلذو«اهريعنمةزيمتمريعاهسفن

هفراعنعلوزف+هتليهنع""”هريغتةفاهيلإروظنلاىفثدحموأ«هلع

رييغتبةتفرجمريغتتدقهيلإرظنلاقيرطنمءىشلابفراملانأل«هتفرعم

كرابتللالعجدقو«كالذلحلاريثتيفرظنلاةساح“”رييغتلوأهيلإروظنملا

ترهطاذإاملّلَخَف«اهدضنمةعونممءايشأىفةقلطمضئاملاىلامتو

ابىف(١) :ممابلا(؟)نأ: .هريغب
.ريغتتو:-ج()
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هريغنمزيمتمريغضيحلامدناكولو«اهضيحلاحيفاهيلعًامّرحمناكام
هلتالاماذهو+ةدذحاولاحفهدضوءىنلالعفيةرومأمةأرملاتاكل

.مالسإلالهأنمدحأهيفلوقيالوماهفألا

لعأالوامهنياغىفالإامهسيبقرفال«محلاىفضيحلامدكسافنلامدو

لاقف«ساننلاتقوىفانباحصأفلتخاو«ملالهأنيبافالخكلذنم

؛مهيفلاخملوقنمهماعأملولونمذاشاذهواموينوعستهريكأ:مهضعي
0.رس:8
٠موينوّسهريثيكإ:مصعبلاثو

ءاطعىلإبلوَىفاثلاوكلامانلاخنملوقلاأادهلعقفاوو

لصتولستفتمنيرهشايسافنىفةأرملاصبرن:نالوقياناكامهسأىمعشلاو

ىلقىلإقيشألوقلااذهو«اموينومبرأهريكأ:انباحصأضعبلاقو

دتعمتءاسننلا»:لاقهنأٍلسوهيلعهللالصىنلاجوزةماسمأتورامل

.©ةاموينيعب0

لقألمجرخآهجونمفلاخهنأالإةفينحوبألوقلااذهىلعقفاوو

لقألمعجفهعمفسويوبأهبحاصطلغو اموينرشعوةسمخساننلا

كلذلو.مايأةرشعهدنعضيحلارثكأنأل«"لامويرشعدحأسافنلا

نأ:اهلوقنمفرعنامواميلصأاذهىلعو4ساننلاوضيخلانيبهودرف

الومايصالوةالصاييلعنكستملسافنلاوضيحلانمرهطلاتأراذاةأرلل

.٠٠6قفاوونواسهرثكأوص/١(

ءاسفنللتوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرناكلفلودحأوىرادلاوةحامناهاور١ل

-١كلذلبقربطلاىرنأالإاموينيعيرأ

٠امويرفعدحأ:ةخسل٠نورشعودحأع+9
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جاجتحالانعهتباكحىفغتلوقاذهو؛اهلهوامجىذلالاستءالاباهلورمأو

اذاءاسفناللحيال:لاقهنأبلاطىلأنبىلعنعىوردقو«ملئاقىلع

وقو"الءاسفنللتقؤي٠أىلعلدياذهف«ىلصتنأالإريطلاتأر

مىلاواًدحهللمجم

اهنإ:موهضعبلاقف«ةقلعلاوأ"”ةفضملاىتاتةأرملاىفانباحصأفاتخاو

؛كاذباهلدعىضقنتوهبسافنلانم"”اهنواعمايأدعقتوءاسفنكلذنوكمت

جوزلاأطيالوةالصلاباهلورمأبوقالاطلانمةدعلاهبىضتنت:نورخآلاقو

؛ابجوزاواهلطاتحادقهنأ:لوقلااذهبحاصدنعو؛«لاحلاكلتىفُةَمِحوز

املطاتحاهنألًارظنلوقلااذهىفاهقلطلواهلطاتحادقفةقلطمتناكنإو

اهلطتحبلوتضقنادقاهلدعنوكتنأافوخةبيرلاعمةماقإلاكرتىف

اللاهتحابإهجونم ,حابأو«اهقلطمنماهندعءاضقنانمنيقيريغىلعحاوز

ربطتىدحءاسفننوكستال:مرضعبلاقو؛اهريعةسماخوأاهتخأجيوزتهل

0:نورخآلاقو«ةحراجلاوحناسنإلاتامالعنمةمالعةغضملانم

تح:نورخآلاقو«نهلوتبكحدلوهنأنقنإفكلذةفرعمىفءامّنلا

:ةفلملانأىدنعبجويرافنلاو«ىأاوأركذهنأناسنإلافاصوأبفرعي

.حصيامبالإسافنلامسااهلحصيالو؛ءاسفنةأرملاامهمنوكتالةغضملاو

.ىففرعيكلذكو«ةدالودعبالإنوكيالسافنلااذإ:دلومساهيقلفامب

+ًادلوةيقلممساةقحتسمةأرلانوكشفًادلوةفضملاتسيلو«برعلامالك

.ةفطنلا:١(«).سافنل:>/سافنلل:ب(١)

.اهلدع:ب(؟)
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نيباهزييمتبضيحمدبسيلهنأتماعفامدةفضملاءاقلإدعبتأر*"ةاذإف

مدهنأتفرعنإو«ةالصلاوموصلاهلعدتملةضاحتسالامدنمضيجلامد

نادلوةأرملانطبىفناكنإو«اهضيحمايأىفضاحلالمفتامتاعفضيح

ىدنعبجويرظدلاف«مدلارترلوأامدتأرورخآلاقبداههدحأتءضوف

نوكيالضيحلانأل«ءاسفنالوضئاحبتيلاهنألهلجألةالصلاعدتالأ

مضوببجيمساسافنلاذإءاسفننوكتالو«هركذانمدقامىلعللامم

ةعضاوىسننأزاجولذإهلمعضولاقيالهلضعبمضونمولخلا

امأف«هضمبقباذإاهلحلةعضاوريغىسننأزاهضعبتءضواذإابلمح

كلزإف«ءاسفنالوضئاحريغاهنأحصهلكهعضتىتحءاسفنريغاهنأحط

الذناكو«اهنطبىفامعيمجعضتىحاهنالصالوايمايصعدتالاهنإانلق

موىناثلاتءصونإف«ةضاحتسامداهنطبىفاممضولبقهتأرىذلامدلا

؛لاسقغالادعبةبجاواهيلعةالصلاتناكهجورخرثأىلعمداهنم*"”رهظي

؛داليملالاحدتشاوضاخلااهبرضاذإمدلاتأراذإاهيفانباحصأفلتخاو

كرتتالمهضعبلاقو(لاخلاكلتىفمايصلاوةالصلاعدت:مهضعبلاقف

لاقو«مدلاقفددنعةالصلاعدتنكلو«قفداذإ«ءاملالجألةالصلا

مث؛"دالهملاكلذىرتىتحةضاحتدملالعفتاملّفتوىلَصتمهضعب

.ةالصلاعدت

.ىذلاو؛*ىشدلولانمرهظيبتىتحةالصلاكرتال2:نورخآلاقو

ٍلءأهللاوةداعلاقيرطنممزايامبهبشأوةنسلاوةجحلابابىفىوقأهانلق

.رهظي:>(١).نإف:+(١)

.داليللدكر:-(؟2)
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مدلاناكاذإةضاحتسالامدىفأطيبنألجرللانباحصأضمبهركو

نممنمتال©”ةلتلاوةرئكلاومتلاحىفكلذنع19وً.اريثم

ةياورلاىفو«رهاطلاكحاهمكحةضاحتسملانأو«ةضاحتسامدهنأكسلا

اهنإ0دفو+نينسعبسسشحجتايبايزتضيحتسأ:تلاقةشئاعنأ

ءاملاولمتىحهلخدتفءامايعمكماتااكف:لاق٠بايزتحأ

ةضيحبتيلاهنإ:لاتفملسوهيلعهللالصىلاتافتسااهنإف«مدلاةرمح

موضيحلام2نيبأسمالسلاهيلع"ب6قرعمدهنإفلصدىلتءاف

اهعماجموكلذنمًائيشىضتت"الوموصتوىلصتةضاحتسملاو؛ةضاحتسالا

.هريغنودضيحلاوهءطولانممناملنأل«اهنضاحتسالاحىفايجوز

ةصاحتسمىهواهايإءاطوانياحصأنمهركنمةهاركذنأنظأىذلاو

.هيزنتلاوطايتحالاقيراطنممدلاةرثكىف

ءطواوزيجمملىعشلاةماعوىمخنلايهاربإونيريسنبدسمامأو

شرمخللاروهظءطوللمئاملاناكولذإ.كلذىفاوأطحأدقو؛ةضاحتسملا

ىفو+اهجوزاهأطيالأةحرقمداهجرفنمرهظاذإةأرملا,تناكسلجرفلا
نممدلاروهظتسيلةمناملاةلملانأىلعلهيامكلذزاوجىلعسلاىقافتا

ةضاحتسملاءطوزاوجىلعتاعايفانذنمالإلكلامجأدقو«اهجرف

.فالحلاوىقافولالهأنم

ضضيحَملانعكلامو»:ىلامتكرابتللالوقكلذىلعلديو

:باى(١) :باىلا(؟).هتني .هنقو

٠بنمةطقاس«الت»؛).ةلقلانم:بىف(؟)

.بنمةلعؤواس«الو./٠(
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نزعتحٌُهوُبرقتالوضيرحتلاىفءاتنلاازايذأوع"لق
.افاكوميحنيموتانربطاذإف

زاجترهطتوترهطاذإف«اضئاحتمادامضيحلاىفءطولانممئاملاف

ءايصلاوةالصلابةرومأموةرهاطىهذإ«ضئاحللةفلاخمةضاحتتلاوءاهؤطو

لكللدقفتةضاحتسمانأانباحصأممجأو«ةمألاقافتاوةنسلاةلالدب

الغحبصلاةالصاودحاوماقمىفنيتالصهبىلصتوًادحاوالغنيتالص

نمسوهيلعهللالصىنلانعىوردقو؛كلذىلعمهيفلاخمضعبمهقفاوو

+ٍلسوهيلعهللالصهللالوسردهعىلعتضيحتتساةأرمانأةشئاءقيرط

لجمتورهظلارخؤتنأاهرمأوقرعمدوهلاقف«مالسلاهيلعىنلاتأسف

.ًادحاوالسغحبصلاةالصللستنتوىلصتو«ًادحاوالسغامللسقنتورصعلا

العسيلو«ةالصلاءوضوًاضوتتنأةضاحتسلاىلعانيذلاخمضمبلاقو
نمربخموترمأاهنأىورامنإ:لاقوةشئاعربخىفنمطو«لسغ

.لاسقغالااهيلعبحيملكلذاواهرمأ

الغةالصلكللسقفتنأةضاحتسملاىلع:اضيأانيفلاخمضعبلاق

رظنأانباحصأهيلإبهذىذلاو«طايتحالانمبرضهيفاذهو«مجمالو

ةشلاعربخىفنمطلاانماسنإانأىلعهّيشأةنسسلابهنأل«انيفلاخملوقنم

ىلوأةضاحتسملاورفسسلاةقشلقافتاببجورفاسمللمجلاورظنلاقيرطنم

نإو.ظعأاهنضاحتسالاحىفاهماعةقشللانألكلذ ًاحيحسةشئاعريخناك

تمدعنإفةنسلادوجوعمرافنللظحالو«رظنلانمىلوأةنسللملستلاف

لاستغالاواملةدابعلاموزالرهاظلاكحىلعةكورتمةضاحتسملاتناكةنسلا

.نع:>(1().؟؟١؟:ةرقبلاةروس(١)

--7١7١-_



ىلإةءوفدمامنألاهنقوىفةالصلكبىنأتنأوطوحأةالصلكدنعامل

كشامأف؛ضيحنمجورخكشوةضاحتساكشوضيحكشىتشكوكش

«ءوضوللبجوموفةضاحتسالاكشامأو«ةالصلااهبلعبجمالفضيحلا

لاحىفءوضولابجواذإولسغنلبجوموهفضيحلانمجورملاكشامأو

طايتحالاو«هيفلعفلاوهنيتيلابثدحلانمجورلافلاحىفلسفلاو

لاستغالانودءوضولابلاقنمهيلإبهذامىلعءوضولانمهريعوةالصلل

ٍاءللاول-فلاكلذببجوف«ثدحلانمجورلاوانيتب
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هلاسم

ذخأىلإكدحأدمعيلا:لاقهنأملسوهيلعهنالصىنلانعىور

لكأيفهعينيفقولاىلإهبىنأيف«هريظىلعهلمحيلوابطحهبباعتحيفلبح

وأهاطعأهلأهلمفثمناهاطعأالجرىنأينأنمريخىدذصتيوهنم

فدضىلعلديامملسوهيلعهللالصىنلانملوقلااذهىنف«"'هعنم

رطضملللحبامالإابنملحبالةتيملاةلزنمبايندلانإ:نيلئاتلابهذم

هيفو«ةقافلاهب*"ديامالإاهنمباطبالفمارحلاباهنملالحلاطالتخال

كرنبالإنوكياللكوتلاهفدهنأنياناقلارايتخاحبقىلعلديرخآليلد

باتكالابلطلع»ملسوهيلعهللالصىنلاثحدقذإ.باتكالا

ّنمنودهيلإرطضانملهئيعبتاوف©”اصاخاهلموانلطم""لاثح

همدقامىلإعراسيوهبرهللاقتبنأدبعلاىلعبجارلاف««"”رطضي

هفنىفهفميىذلالالحلاباستكانمهلعفىلإملسوهيلعهللالصلوسرلا

نوكيفيكونينمؤلاىلعالكنوكبالو«هريغ"ىلعهنمقدصتبد
.٠رسرم١ِِِِِّ نماوقفنأاوُدمآنيزللاهيأاك»:لوقيىلاعتهللاواهوركمباستكاالا

.قيفوتلاهللابولمتاي

.ةبراقتمتاياؤربكلامودمحأو.دوادىلاريغةسخلاهءاور(١)
/ضح(؟©).دش:ب(؟) .اًضح
.بنىةطقاس(ه).اضح:مج(()

«ىلع»(7> :ةرقلا(7).>نمةطقاس 17.
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:تعلاىفبابي

كلذتدثف6تايضفميرأبلفماسوهيلعنالصهنالوسرىف

0ِآكِ:

مئأبلاطرشا:ْاهنتعتلةديربترشااملةشئاعنأىف«ىتتعلاىقدنمنيثشب

ناءالولا»:لاقوطرشلاملسوهيلعهللالصىنلالطبأف«هسفنلاهءالو

تراتخاف«ايجوزدنعةماقإلاوأابسننىفقتلادعباهريخهنأو«قتعأ

لكىلعةنستابثف«ةرخلاةدعاممزاأهنأو«اذهبرايخلاةنستتبثف«اهمسفن

نأىدورو,لاتحجرخأوأابىههءماعانمزاوبرخحلاىلإتحاخأةمأ

نعاملأف«مامطلاىلإجاتموهوةشئاعىلعلخدماسعوهيلعهللالصىلا

.ماسوهيلعهللالبىنلاىلعةمرحمةقدصلاتناكو«هيلإترذءافلكؤيءىش

اذه.هلتاامفّهذهم:لافلرانلاىلع5ةمرتناكو:هيبلأىلعو

انلوهو+:ةّنتدصاملعوه:مالسلاهماعلافولعهن©ذصتمالا

همعطأاملكأةقدصلاهيلعمراىنغالحيتةئسلاهذهتعتد+هيدهاممم

:ءاعأناوةقدصهيلإراصاممري'فلا

ىرسإقىتملانأيع©هلاصمشىتعيلجرلانأفانباحصأمتاو

لاقف«هكيرشةصحةميقىفاوفلتخاو؛قتعمالتاصحدقكلذبةيرجلاوهيف

ىلعاهبمجري:مهضعي ىلع:ميضمبلاقو«هالمأرحاذهاولاقو؛ىتعملادبعلا
لاكو6ةهمعمعامةيعسادلبديعلاىلعايسعجروهكيرشةصحّقتعأنم

ىلعءاشنإو«قتعملاىلعهتصحبعجرءاشنإرايخلاةصملابحاصل:مهضعي

هراتخمىذلاو6هّدعنوءطملاونماضلاكءاشامسأنمهمذْخأيىتعملا

-١4
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ىلعفلتملاوههنألتملانودتملاىلعنوكتتةميقلانأهيلإبهذنو
هيلعهللالصىنلالوقكلذىلعلديو«اهيفهياعىئاجلاوهتصحهكيرش

صعبلاكولكاذىلع040هيلعموقدبعقفهلامتدقدتعأنم3:ماسو

بابىفطاغاذهنأىدنعو؛دبعلاينميهيلعموقهلوقىنمم:انباحصأ

هللالصىنلاهنعربخأنمىلاةعجارءاهلانألليوأتلا ةيانكلاوماسوهيلع

هيلعهللالصلوسرلالوقنوكينأركشنام:لئاقلاقنإف«ةدئاعهيلإ
247ٍِ0١ِ-

لديدق(باطلاسفنهللي؟نيروكذملابرغأهنالدبعلاهيلعموقماسو

اهيلعلداذإ«روكذملادعبأوروكذملابرقأىلععقتةيانكلاوانلقامىلع

دمبأالإديربالهتمركأوديزاخأتيقل:ىنرعلالوقكلذنمليلد

ذلل .قيفوتلاهللابونيروك

بكتالٍوٍ:2دلجنالوقلءىشبدبولاىلععجربالهنأاندنعو

ا©عتحدااسمصلعاولا73
نإفاضيأو+4ىرخارزوةرزاورزتالواهناعالإسولك

ةنسلاوأباتكلانمةلالدمايقدنعالإمراغلانملعفيالإنوكيالمرغلا

؟!هبدرواي1اكاسفحلاناكةمأىفهلاصقرتقتءأنإف«عامجإلاوأ

نانإونانإبابىفدحاوةمألاودبءلاوةرحلاو؛سايقلاقبرطنمربخلا

ْنف.ًاذيعىمدس)ةمألانأ:ةغللالهأمبلاقكفو٠.صخشوصخشو

ىعاوقتعالاقفىثأوركذنادبءهلوةافولاالجرترّضحنإفلئاقلاق

ناسنإلانإ:هلليق«ةبرحلامتتامهيأبىئافودعبرحىدبعلاقوأىدبع

نودمولسلىلخللباطخانهياطخهلوسروناولهفرعوهتدامببطاخم

.62١١:ماعنألا(«).لدي(ج)(١)

.ربخلاهبدرو(ج)(؟)
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فرعاذهىلعو«ىثألانودركذلاوهاهبلاغوةفللارهاظىفدهعلاو«موقق

2هللاوةماعلا

هياعوهاوسهلكلمالهضرمىفهلًادبعىقتعأنميفانبياحصأفلتخاو

؛ءامرغللهتميقىناثبىديوضامقتعلا:مهضمبلاقفدبعلانمثبطيعننيد

اهلكهتميقبىعيوضامقتلا:مهضعبلاقو؛ىلعنبىسوملوقاًذهف

اذهونيدلابقحتسمدبعلانأللطابقشعلا:بوبحمنبدمحملاو.ءامرغلل

لاحىفريبدتلاىفاوفلتخاو«عوطتةيسصولاوضرفنيدلانأللوقلاوه

يفريبدتلاولاملاسأرنمةحصلالاحىفريبدتتلا:مرتكألاف:ةحصلا

؛ثلثلاىفةحصلاوضرللاريبدت:نورخآلاقو«لاملاثلثنمينرملا

ةحصلاىفةيصولانأىرتالأ«توللبمقيقتملانألرافنألولااذهو

:ءءأهللاوهلثمقتعلاوثلثلاىلإمجر"ضرملاو

اوممجأواياصولامملاملاثلثنمهنأضرملاىفءربداذإهنأاومجأو

نيالانألضامقتعلانأدبعلانمثبطيحمنيدهيلعوهتحصىفهتتعأولهنأ

اوممحأو«ةكرتلاىلإلقتناةمذلاتاازاذإو«ةمذلابقلعتمةحصلالاحىف

ىتتتعلانأهلامهيلعرجحوأءامرغالنيدلابكاملاهيلعكحدقو:هتتعأولهنأ

ىفهيلعامبءافوكلذىفنيدملابهياعكحدقوهقتعأاذإهيفاوفلتخاولطاب

كاملاهيلعرجحبملامضامتملا:مهضعبلاقرجحلالبقهتتعأوهلامىف

نألاملاهيلعرجحمامهنتعبجويرظدلاو«لطابهقتع:مهضعلاقو

:ءعأللاورجحلالبقهدينمهجارخإوهلامىففرصتلاهل

ذخأهلسيلومقاوتملانألامىلعهقتعأفهدبعقتمينأبهلكواذإو

هريدفلامىلعهتمينأبهلكوولوهلعفلطبهفلاخاذإةفينحوبألاق«لالا
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ثيحنمريبدتلابهفلاخدقهنألبقنمهلعفرجممللام©”7ربغوألاملع

4هتتعمىلعهئابثإزوجبونيدمىلعنيدهلناكنإوهلتبثينأهلزوجبال

اقنعهيلإلمجامنإوهوتوللدعبقتعلالوصحىضتقيريبدتلانإفاضيأو

قتمينأبهلكواذإوهزاوجنمعنتمافتابثلانمهسيلإلعجامعهلةفلاخملل

تدلواملمألانألبقنمدولاقتعينأهلنكيملاهنتعأمثةمألاتداوفهتمأ

ةلاكوىفهتتعلخديفلوألاماكحأريغوهودلولاكحءاضتنادمب

واو©عيبلاىفدلولالخديملمألاتءيبمثتدلوولاهنأىرتالأ:ليكولا
ةلارستناعوةخسننتامحواًرحدلولأناكتداومثىلحىهواهقتعأ

دحجوسمأتأتقتعأدقهلكوناقتعلابليكولاناقاذإو.هيفىتتملا

برنلاقليكولانأنمهتلاكوىلعودوقديالليكولانإف.دبعلابر

لبثتالولكوملاىلعةدابشوهامنإدبعلااذهسمأتقتعأدقكنأدبعلا

ةلاكولانأللوقلاكلذبةلاكولانمليكولاجرخب"لامنإو«يلعهتداهش

لويوهو+ىلتحنأتنكامىلعتمرحدقلوقيليكولاوةحابإىقتملاب

.هلبقنمىذلانأل«ةحابإلاىلعليكولاقبءاعّداماهركسأاذإف.لمفأ

معألاوزئاجةلكولادرنكيلثالذإف«حابمكالوهلويةحابإلا

ىفهمصافلاةلاكولالوددعبهقتمينأىلامثهدبعىتعىفهلكواذإو

.ةباتكلاىفاناقكلذكوهنتعىلعربحينأكاحلالناكاحلاىلادبملاكالذ

هلعتيلأىلعهللكنمتحنمهبىلعتبايفوملحلاوىالطلاوحاكنلاو

.ةرظفناهيفىلوملعأهللاوهل

.(ب)نمةطقاس(م)().ريغو(ج)(0)
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ةلاسم

ابسنهمحاربوأهبسانيامديبعلانمكللمنمو.محرلانمحرلاهللامسي

ىنلانعىورامل..هكسلمنيحهيلعقتعيهنإف.هحاكمنهللحبالنممايبرق

نإف«0تعمرحممحراذكلمنم»:لاقهنألسوهيلعنالص

هنإف.ثانإلاوروكذلانمهحاكسنمرحبالنممهتبارقوهماحرأنمكلم

ضب©!لاقوكاز"لههيلعمرحمسواوهعوبهلءامعغلاضعرهركوقتعبال

نعىورو.الفكلملابامأوكلاملالعفبالإمتيالقتعلانإ:انيفلاحم

الاهدلاوداوىرجمال»:لاقهنألسوهيلعهللالصىنلانعربخكلذ

.هلوأتىفسانلاعزانربخاذهو«""هتتميمثهيرئشيفاكولممهدجبنأ

رسسفملاناكناريخلاحص.اذإو.رساموهوهيلعقتعرّرحمكلمنمرمخو

.قيفوتلاهللابوليوأتلللمجملابلمعلانمىلوأهبلمملاوهعابتابىلوأ

قتعلاىفزئاجربدملاعيب:مهضمبلاقفربدملاميبىفانبادصأفلتخاو

عيبلاوتراىزلاف.ةفدعلامقت:امةفصتعريبدتلاوهيلعىقرلاتوبنثو

ءالؤهدنعهعيبزوحبوقتعللالإردملاعيبزوجيال:نورخآلاقو.رتاج

ردملاعيبزوجيال:مهتضمبلاقو.هياعربدملاهيفىذلارصملانوكيونيدلاىف

اذهو(*”دوقملاباوفواومانيذلاهيأانس:ىلاعتهللالوقللاحىلع

ِّ.لاق:()(؟).(>)نمةطقاس(هل)(١)
٠لمجملانم:(>)(4+).دحأونئلاباحتصأولمءاور(«)

.١:ةدئاملا(ه)
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اوفلتخاو.ىلامتهللرخألاوريذملااهدحأ:نامحهيفوهمنىلعريدملاهع

ىذلاوداولاعيبنعىبهشهنأباطحلانبرمحعنعىورام؛داولاأميبىف

دقاهميبباوجنألميرىبنالبدأئهكلذنعرحميىبننأىدتم
ةفالخنمردصوركبىلأمايأولسوهيلعهللالصّينلاةايحىفهيبقبح

الجرنأ:اننلبامىلعدالوألاتاهمأميبنعرمىىفٍبَّسلاورمع

در1نعِيافعرمأبتينعىلإ:نينمؤملاريمأايلاقف«رمعىلإلصو

.ىشف+اهشتطوفاهنيرئشافتعيبفةمأتاكىأنإ:لاقفكاذامو:لاقف

ناكرمعهىنإ:نورخآلاقو.كلذلجألدالوألاتاهمأميبنعرمم

حبصأاءاق«رمعراوجىفناكو«حبصأىحخرصيتابىصلالجألهلصأ

قرفوتميبفةمأتناكهّمأنإ:هلليفهئاكبنعوىصلاكلذنعلأس

؛؛ةحاصملاقيرطىلعكلذلدالوألاتاهمأعيبنعرمعىبفاهنيبوهنيب

ءأناوةيءرلاىلإرظنلاو

نأكتاموأاهداوى>"زئاجدالوألاتاهمأمهبنورذخآلاقو

تناكولو©ةدالولاباهسرحىلعمتتةلدألانألًارسعموأاينغاهديس

.لوقلديدجحاكبالإاهأطينأاهديسلرجبملاهقرلاوزبجوتةدالولا

اموأمهجاَوْزُألعالانوفاحمهجوررفلرهنَلاَول:لجوزعهللا

ةكرامموأةرحنوكستنأنمدلولامأولحنالو.("”مبَنََْأْتَكَلَم
هلزاجةكولممتاكنإو«حاكندنعريغباهؤطونحن:ةرحتناكاذإف

ىلعسبحيوبهوهكللمباممينينأهلو«هكالمأراكاهيففرصتلا'

:ءعألاوىدنعلوقلااذهو«هسفن

«:نونمؤملا(«).هنأ(١)(١)
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امأو؛لاحلكىلعربدملايبازّوجاملدوادوىففاشلااًمأو

مأىفىفاشلاوةنينحوبأقفتاو؛لاحىلعربدلاميبزوجيفةفينحوبأ

اهديسناكنإو.ىحأهنماهدلوتاماهديستومبقتعت"'”اهنإفدلولا

لاحلكىلعدلؤلامأعيبزاجأفدوادامأو.هنيدلءافوصلخيملوانويدم

.هبحماملةيادهلاهلأسن""”للاو

لاقفامهنيبقرفيوةمألادلوهيفعابيىذلاتقولاىفانباحصأفلتخاو

همأنعىنفتسااذإ:نورخآلاقو؛ىلامتوأنيئسعبسغلباذإ:موضمب

لاقنملوقنأىدنعو.4وأسياوهسفنبىحتتسااذإ:نورخآلاقو

2ناولوبهبشأهّمأنعىننتساادإ

:(١)().اهنا:(>)(١) .لعأهللاو

-ا



هلاسم

لاىلصىنلاىلااهيربتسيىتحاهأطينأهلنكيملةيراجىرعشانمو

نمضيىد>لماوجلااوأطتأل»:مالسلاهيلعهلوقبسطوأايابسىفسوهياع

نودكلاماىلعءاريتسالاب>ويريخلااذف.م«نصحىحلئاوحلاالو

ٍ:أللاو.انلقامبجويباطالتارهاظنأل:مئابلا
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ةلاسم

هياعاهلتأىلاةّيصحةميفهكيرشلنمكسيعقفهلًصتشقتعأنمو

ناكهكبرشلعررضلا*'”لاخدإهقتعوهلعفبدصقناكنإف.ققتلا»

كلذهلئثبللاىلإةبرقلادارأوكلذلدصتي1نإوناملاهيلعوهنراايصاع

هيلعهللالصىنلانعىوردقو.هللاءاشنإمنإلانمسوةميقلانم

برطنمذه.«هيلعوقدبعفهلاصّتشقدءأنم»:؛لاقهزألسعو

ةريرهىلأنعنامثلانبريسشبنعةداتققيرطنمو؟رمعنبانعمفان

ظفلوآهسولو٠.هايتفوهةررهىلأللوكأدهموفلاقو٠ةمءدعلابقتسا

ىلإةعجارهيانكلا؟"!ءزيونيتخسنيلع7ووثيدجحلاظفلو؛رمدتا

ذملادعبأوهوىقتعملا ةلالدلامايقلةبانكلاهيلعهجوتبملامهيرأنألنروك

ءءأناوهراغالودمتيريغالمحهيىبلعتيلعقهلمنكيلهناىلع

هنالص-ىنلانعهةررهىلألعكيهنبنعةداتونعىوردقو

قتساًارسممهدجينأالإهيلعمّوُقدبعىفاصتشقتعأنم»:ملسوهيلع

ىذلاوةياقدلاركذريخلاىفسيلوةداتقلوقاذه:ءاهقفلاضعبلاق«دبملا

ةلالدموعننأاٍلإهيلإبومهعوم>ملجرنعىوراذإريحانأىدنع

:*-()-١حد.ام
ىلعمو*واهماكحإنممحاهنيلقهبرجلانالردملاميروالو

هنتعأديلانال«ربدلانمذوخأمريبدتلاو.مدستومةنصباهمهيلع

..هذه(١)ىف(؟).لاغدإل(2)((١)()

.اكحتقل(ب)ىف(4).وه:ةخن.اذه:(ج)()
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ىلعبايثةمزرىرشانمو؛هريغىلعمقودقعيبلانأل/ًادسافاميبناك

فوصولاجورخبلسفودوللميبلادفةصقانوأةدئازتجرفلةثامهنأ

.ةفصلاىلع

فوضومىلعانباحصألاقو؛ةبئاغةفصىلع""حبانيفلاخمضببلاقو

اذإو.كلذوحبوةعفقلاسأرنمٌةبحلافكوةرصوتلاسأركهضمىرب

ناكاذإقافتابرجب1نيثاةرشعلانمرثكأهسنبتف.اميبالجرلجرعاب

اممريغىرتشملا ىدؤترادقملااذهادعامنألهيفعيابياممملاعريغوأسك

لاملاةعاضإنعملنسوهيلعهللالصىنلاىهندقو«لاملاعييضتىلإهتزاجإ

هانركذىذلارادقملااذهمئابلاهنبعفىرتشبامباملاغادكاممىرتشملاناكاذإو

رادتمجرخو«نيفلااشحافتاذإزوجمال:انباحصأ"ضمبلوقو:ٌرئاَجميبلاف

اميمجاعابفةعلسعيبىفنيلجر”لجرلكواذإو«هلثمىفسانلانبافتيام

يثقىف اكاذإ.امهنملوألاميبلاناكن ةلاكولابدرفأدقامهنمدحاولكن

نلةماسلاتاكانرشملادحأدبىفتناكوهلغيبلامدقتنممعيمنإف

عيبلاناك«هلعيبلامدقتنمماعيملوضبقيلنإف:ميرلابهدبىفتناك

عاباذاو.داوتقوفمثودقعيبلانوينأزوجهنأل'مردألمقاوريغ

فرءياموتابنلاوبشحلاورجشلاعيبلاىفلد.اهيفامباضرألجرالجر
.اهريغهلنكيملكلذريغركذيملواضرأهعاباذإف«عيبللعبتهنأل«اهن

نمو+تلاطأةدملاترصقدرلاهلناك.ابيعاهمدجوفةعلسىرتشانمو

.بيعلاشرأهلناكو«عيبلاهمزأابيعهبدج.وََاصيمقهعطبفابوثىرشا

.عطقلا؟"ةهصقنامدريوبوثلامئابىلعصيمقلادرهلانباحصأضعبلاقو

.هصقني.()ء(ح)نم()00(نمةطقاس:حصي(١)
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تومربدملانإفهنماهدلوببسباهديستومبقتعتتناكاملفهنماهداو
نأةمألاعامجإفاضيأو؛«امكحىوتسينأبجوهلهريبدتبيبهديس

ٍءءألاوءانلقامىلعلديعابتالاهنأهباهلمحلاحىفدلولاأ

فردملاعجةزاجإىلعسانلانمعامجإلاانيفلاحمءاهنفضصضمبىعداو

ريخلاةحصبماعأهللاودبملا.ةميقميمجبطيحندهيلعوتاماذإهديسنيد

ىلاةيدرسلاو اهديسنألىرسلانماهمساذوخأفباتكللاىفاهلانركذمدقت

ةيرسلاو«نييفاكالذبترجةداملارثكأو«اهرمألربخلاكبداهيلإىرسي

ىرسلانماهلصأىنمملااذهنماهمسا©"!أوودملادالبىلإدفنتىلا

اولاقف«هبربخلارشقني"الثااهجورخىنخمتبرعلاتناكوليللاريسوهو

٠ماعأناوةراستجرخىأةنرسترسأ

باطلانبرمعنعىورامونبنذإبالإزئاجريغرئارحلانعلزملاو
امأواهلذإبالإةرحلانعلزعلانعىبسل»هنأملسوهيلعهللالصىنلانع

نعىورامكلذىلعلديو«"'”تهركمأتيضراهنعلزملازئاجفةمألا

ءاسوهيلعهللاىلصللالوسرعمانوزغ:لاقهنأ«ةباحصلاضمب

لزتلانعملسوهيلعهللاىلصىنلاانلأفابيسانيصأفقلطصملاىنبةوزغ

ىهوالإةمايقلامويىلإةنئاكسنننمامبنإاولوعا»:لاقفنرسع

هيلعنالص-ىنلاهلأسالجرنأهناابيعبدلاخًَّإرطنمد»)0ص

اهيلعفوطأنأوانلةمداخىهوةبراجىلنإنألوسراي:لاقف«ماسو

هندردنعةقحمىهفهنمهتمأتدلول>ر١3طفلةحامناوىراخلاهاور/١(ٍ

.ذوخؤف:(ب)(؟).(هتومدعبىأ
.دمأوةجامنأهاور().الل(>)(؟)

.دحأوىرادلاودوادوبأويل.موىراخبلاهاور0
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نإتشنإاهنعلزعا:مالسلاهيلعلاقفاهنعلزءأفلمحتنأهركأأو

لاثفتلبحدقةيراجلانإ:هللافهانأ3لجرلاثباذ«اهلردقاماهيتايس

نعلزملاو.«"الاهلردقاماهسنايسهنأكتريخأدق»:ماسوهياعهللالص

هللاىضررمحوركبىنأنعىورامالإةمألاءاهنفركأدنعزرئاجريغةرخلا

نعىبلهنأسابعنباثترعةياورلاامأو.كلذاهركاميمأ؟"ااميشع

تناكاذإو.اهنذإريبةمألانعلزعلازاجأواهنذإبالإةرخلانعلوملا

.قيفوتلاهللابوكلامنبسنالوميهنورتاجريغىدنءلزملافهجوزةمألا

دالوالاتارمأعيلانك:لاقهنأناديعبراجنعىورو

٠.انماعكلذركشإالواندراريظنيبماسموهيلعنالصهنالوسرو

هللاىلعللالوسردرعىلعاندالوأتابمأانمب:لاقهنأارباجنأىورو»

انيهشافاناهلىتحرمعةفالخنمردصىفوركبىلأةفالخىفو«"راسوهيلع

ممجفتايبهّمُأنإ:هلليقفهئاكبنعلأفىكبيايبصممسهنأكاذو

-نوعيبنعمنكنألاهلافطأوةيعارالةحاصلاقيرطلعمرواشوّراحصلا

ىرتالأ.مرحكاذنأالإ؛ةيءرلل”رظنلاةحلصمقبرطنمكلذمتق

ةلزممبىا:لاقهيسابعنا00ىورو.نعديزاب1واملاياعنأ

دعبالإزجحبملةرحتناكولواهأطوهلنأنيداسملاعامجإمث.كريعبوكتاش

ىرالأليلدةمافإىلإجاتحماهعيبنمعناملف؛اذكهاذهناكاذإو؛حاكن

انيفلاخم«"لدمةوقفتملا)ضعبلاق؟.امإلادحاهبلعناكتنزاذإهنأ

.هاامبحر(ج)().دمحأءاؤر(١)
٠(ج)نمطقاسنيسوقنيبام(4).انربظأ:(ج)()

".ىلوالب:(>)(ب)(7):رطبلا:(ج)(ه)
.ب١سمةصقان:(ج)نم(ه).نأ:(ج)«(ب)(٠)
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نمىذلاصقنللةدلجنومخانزاادحاهبلعبجوامنإةنصحلاةمألانأ

بااةمألانعانوربخأ:لاقفلئاسلأسنإف.قرلالبق

بجاولاوةنصحمنكتملاذإاهيلعدحالل:هلليق؟دحلااهيلعبجيله
ةمألاىلعىلاعتهللابجوأدقو«دخلااهنعملعةسأملولاقنإف.ريزعتلاهيلع

.ني-خاهداجمرمألادروىتلاةمألانإ:هلليق.تنزاذإةدلجنيدمخدحنأ

لاقنإف«ةنصحلاريغنعتاأَستنأو؛«تنصحأىتلاىه:تنزاذإ

اليفةمأنوكتنأنماهجرخمالفصولاةدايزنوكتنأنوركنتام

ةلمجنمصخامنإوقالطإلاىلعءامإلادلجمناآرقلادريملهلليم.اهون

اسودحبالفلاقنإف.اهريغىفالاهيفاثراف.اهريغنودةنصحلاءامإلا

ورجاتىنااويبالا:هللالوقلةثام دلَجلاماينودحاَولكا !4

صيدصختلاميعدالفةمأوأتااكةوحةينازونازلكىلعلمتشمموسملاو

؟'!«ةمألانإ»ةمألاعامجإبةيألاىفناخدبملءامإلا:هلليق؟ةلالدالب

ةيالبكلالتعالطبياذهو«تنزاذإوتنصحألاذإدحىلإدحنملقنتل

.قيئوتلاهللابو

.دحاوامممكح:هلليق؟هدحامانزاذإدبعلاىف:لوقتاف:لاقنإف

مانلصأىذلاسايقلا:هلليق؟هلدحركذدربملوكلذلملو:لاقنإف

حيحصلاليلدلاوهو«هبقوانملاكحىلإهنعتوكلملاكحفروهو

.قيفوتلاهللابو

اركبوأناكانصحىنزاذإةئامدبعلاىلعىرهاظلاباححأضمبلاق

لاقو.ليلدبانزلاةلجنع؟*أانزلاةلجنمتجرخةنصحلاةمألانأالإ

.١:رونلا().دودجلاف:(>)ءدحلاف:(ب)(١)

.ةدايزلا:(١)(4).(1)ىفةدراوريغ؛(ج)نم(؟)
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ىفلخديملهنألانزاذإدحدبملاىلعسيلًاضيأىرهاظلاباحصأضمب

.قيفوتلاهَللابوتزاذإٌدحلابتصخةمألاو.ةيآلا

تناكنإةضيحباهيربتسينأدعبالإاهكامبنلةمألاءطوزوجالو

اذإ.مهضعبلاقو.نيتضيحباهبربتسي.انباحصأضعبلاق«:ضيحبنمح

ةنسلا"'”نمسيلو.ةضيحىرتشملاىلعوةطيحهيلعناكاهأطياهمئابناك

.مهاماذههجوامزعأللاوءاربتسالابمئابلاأ

ءطوجاوزالأحابأللانألاهجوزمتيةمأنمءاريتساجوزلاىلعسيلو

نوكياموأمارحإوأضرفموصوأضيحنهنممنم.لاحىفالإمهئاسن
ةنسلاىفالوباتكلاىفىيافءامإلانمةريغصلاامأو«كلذىنعمىف

نمانباحصأضعبهركذليلدبالإلاحىفاهلطونممنمعامجإلاىفالو

هلمل)ةريغاصلاكحىلإةدودرماهنأرك؟”ةريفصلاو«سايقلاقيراط

نوفلتخممهفمهمةريغصلاءاربتسابجوأنمو«رئارحلانم(*”ةريغصلا

؟”ىهوةرحلاةريثصلاةدعفصن.مهضعبلافءاربتسالامايأرادتمىف

ناكاذإ.مهسضمبلاقو3موبنيمبرأب٠مضعبلاقوموينومبرأوةسمح

.موينيرشمبىرتشللااهأربتساوموينيرشمباهأربتسااهؤانيمئابلا

ىلعجاواهؤاربتسافةريبكلاامأو هللاىلصىنلالوقوهو.ةنسلابىرتُملا

.«””نضحبىتحلئاوحلاالونمضيىتحلمارحلااوأطتال3.ملسوهيلع

باطمااذهبهجوتيءاربتسالانأ'"ىرأالوساطوأايابسىفكلذلاقو

:3هللاونيمثابلانودنيكلاملاىلإالإ

.ةبلاو:(ج)ء(ب)(8).ىف:(ج)(١)
.وهو:ةخسن(()٠.(>)«(ب)نمةطقاس«ةرغصلاةلعل»(؟)

٠(ج)نمةطئاس«ىرأ»(1) .دوادوبأوىذمرلاوىرادلاودمحأءاوز(ه)

١١ه(



فشكتسإةدداولاةضيحلافلكشملارمألافاشكتساةفللاىفءاربتسالاو

هيلعهللالصىنلاركذو.نيتقيقحلافشكتباماهرمألاكشألانماهب

ىلاىهةغللاىفلئالانألءامإلانمضحبملنمهيفلخدياللئاملاؤسو
نعريذتِاهنأللاحاهنإامالةريفصلاوهيلعتناكاعريدت تااكاملاح

ترينتاولاقساكس؛ةدحاوةرمتامحدقتن9اذإتلادةلخفاللاقي.هيلع

كلذكو«ريغتاهيلعلوحبماعلكىفاهلاكولخحلانمهيلعتناكامع

نمللابذومن».ٍلسوهيلعهللالص"ىنلالوقاذهىلعلديو.ضئاملا
هنأكو0ارركلادعبروجلانمالىرخأةيأورفو«نوكلاذهبلوخلا

ذاتسافاهريغىلإلقتنيفلاحىلعنوكينأنمىلامتهللابذومتي.لا
:ءعألاوكلذنمسوهيلعهللالصهللالوبر

اهلأاومدجأمث.اهديسنملمحنألبقةمألاعيبزاوجىلعاوممجأو

ىعداقو؛ىناثلاعامجإلالوألاعامجإلالباقدقف«هنمتامحاذإعابتال

ديلنإ.نيمباتلاضمبلاقوأةباحصلاضءبنأانوفلاخخنمةبئنتملاضعج

ىذلاو.هلدلونمهنماهنطبىفامىنثتسيوهنملماحىهواهدينينأةمألا

لخلاعضودعبواهلمحلاحىفدلولامأعيبنممنمنمةجحو؛سانلاهيلع

زاوجىلعاومدتجمنأىلإكلذىلعموفلماحىهوعابتالاهنأاودمحأمهسأ

دعبفالتخالاو*"”لخحلادعباهعيبزاوجىفاوفلتخامثلخلاءانمأاهعيب
نلةجحلاو«كلذلبقاهعيميرحمنمهيلعاوممجأالمناعسيلاهلحعضو

مقواذإفلخلالبقاهموبزاوجىلعاودمجأمهمنأاهلاهمضودعبمعيبزاجأ

ثالامللو«اهكللامىلإلاموةمأاهنأوهولصألاىلإعوجرافبالتخالا

ماج«بنمطقاسنيسوقلانيبام(*)-.دحأونألاباحصأوىلسءاور(١)
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1امهللاو»:لاقنأسابعنبانعىوردقو؛هكلمىففرصتبنأ

هلأنبىلعنعةياورلاىفروهشلاو««"”كريمبوكتاشةلزنمبالإكدلو
.ءءأهللاودالوألاتايممأميبزيحي"ومناكبلاط

ايلهأنموهوةميننلاسقتنألبقايآبسلانمةمأنملجرءىلواذإو

اهتتعأناكولكالذكو.ةمينغلاىفهلقجقاعتلهدومأتناكهنمتامف
لهأنمنكيملنإوهتصحىفاهسيقتاكو«اهفقتملاىرسوتقنع"

ٍ:لعهللاواهنلطونمدخلاهمزايوقمتةميدذلا

ىتتعلاعقيملاهقتعأنإوهدلوّمُأنوكاهنإ:لاقهنأىفاشللدجويو
 ٍلعأهللاوهيلعرذعتبمهديقرفلانأيدنعوكلماهيلعهلرقتسملهنألاهب

-(ج(«(ب)نمةطقاس«نمم»().ةياورىلعرثعأمل(١)

ب076-



ةلأسم

مراغهنأورحبتاكسلانأانباحصأمجأبتاكللاىف ءامرغلارئاسك

نأموتلاخمجأوهلةزئاجةاكزلانأوهيلعبتوكىذلانيدلانمهيلعامج

دبملانأاننوداومجأومهضعبلوقىفةاكزلاهلةزرئاجورحريغبتاكبملا

ًافالخمهلعهفالخنوكيالنملوقىفالإةاكرلاهيلإمئدتنأزوجبال

ىلعاودكحذإباوصلانعموفلاخمفرحماوحيحصلصأىلعانباحأىضف

اذإودحاومرد"”هيلعقبامدبعهنأورحريغهنأديبعلاكحببتاكل

مهضعبو(هيلعبتوكامرثكأىدأنأدعبقرلاىلإهدرءادألانعزجع

اوزاجأوةيدوبملاكحىلعهنمقابلاقبيو«ىدأامردقبقتعلانمهلبجوأ

لوةةحصىلعليلدلاو«ةباتكلالاحىفديبعللزوجمالىلاءاكرلاهل

4"”باكرلاىفوهلوقىلإءاَرقْالتاقدّصلاامنإ: ىلاعتهللالوقانباحصأ

ابيصنديبمللاهيفركذيملوةيناملافانصألاهذهلةضورفملاةقدصلاهذهلمجف

ةقدصلانأوباقرلالهأنمهنأونيمراغلانمبتاكملانأًاميمجاومجأاملف

ريحىفهنأورحبتاكلملانأىلعلدديبعلاىلإاهؤادأزوجمالةضورفللا

.قيفوعلالابوديبملاةلمجنمةباتكلابجراخرارحألا

كفواميسفنأصإلخيفادهمنأميرفلاوبتاكسمللهراتخمىذلاو

.١٠:ةبوتلا(«).مردقبهيلعام:(ج)(١)

-نال-
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ةقدصلاىلعالكشيالأوامهمًارايتخاهالبحنىذلاندانمامهمباقر

باانانبرمعنعىوراملنيماسملاىلعالكانوكيف كلذىلعثحبناك

تاعاجلابرضيناكرمعمنأثيدحلاباحصأنمانونلاخملاقىتح

اوقرفتمللوقيوٍلسوهيلعهللالصللالوسردجسمىكاسنمةريثكلا

.نيءاسملالعالكاونوكتتالوشاملااوسقلاواولمعاوأ
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كلذربغو”ماكحألاباتك ب. ردعوم2انم

ا.قلعتياموماكحألاىفباب
محرلانّمحرلاهللا-

7ارمىو2ِِ.وادِِ

ندب«منيادتاذإاومانيذلااهماب#:ىلاعتوكرابتهللالاق

ِِكل٠ميف2ََ٠ًمودس1١#3-0

بايالو.لدملاببتناك|:نيببتكيلوهوبتكافىمدسملجاىلإ

ًُبباوزبوليسد-ِاِمع.6لفً

ىلاهيلعىدلا*لاميلوبتكييافهللاماع7بتلنابتناك

ًاهيفسقالاهيلعىذلاناكنإفانيشةهنمسخبيالوهيرهللاَقَدَيأَو

لوابو١"أمبنو10ّع"هم.ء4ِّع
اودهشدساَولدعلابهيلولاممافوهلناعيطةسإالوامعضصاو

٠.ارومباس|زالاي7ل:.27.2ً

نرناتارماَولجرفنيلجرانوكي"ملنإف.علاجنمنإديبش
هبا.و١فِءسهه,7هعههسماااس2

٠ىدررخااهادحإراتفاهادحألضتناءادرشلانمنوصرت

سةغلب_0راس66مواقدمما-2ًٌِ<ٍِ
أريبكو1اًريغصهويتكناوُماسنالأوءداماذإ4دهمدلاباتال

٠لعواسم:؟ما#ب1غ7اام7ه72من

وباترثالأىنداَوةداهشالُمّوُقَأَوللدنعطبقامكلاذِهلَجَأىلإ
رسندرل"ًًااباو2م7سمحه20وَ

'كياعسيلفمكياهموربدنتةرضاحةراجمنوكتنأالإ

2ِرعمرحمبداصااد "ديبشالوبتاكراضيالو"معيايتاذإاودهشأَو.اهوبتكتالأحاتج

2هداو7صرءرارهدحا2لدارحركصر7*اا اَوهللاكاميوهللااوتواكفةنافاولعفتنإ لكبهللاوهللمكوهللااومبناومخلبىقوسف4موعمانإو
دجرع0<رسالاياراناضللااذ
ةصوبمم“نامرفابتاكأودجملورسىفمكنإو:لعءىش

.ماكحألاىفسماحلا:لصألاىف(١)
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بىلاًّل"ا4١-2كدردوفساص.ِ.ِع

براهلليتياوهتام1نعوأىدلزيفاضماضمنمنإف

ااماب١١م7٠مارك-عادسكةرام

نواتمتاهبهللاَوباقماءهنّاَهتشْكب*نموةدابسلااَتسْكَتالو
0همع 7

يدابعنم4اطخهنعلمينملعهمالكنمايولت5هّوانثلجسأف

ابنلتنم0اوزرتحموملاومأب0"اوظفتحمنأومهلأونوتبنأ

01ِ١.ودِِ
-هيلعمهمديالو٠اركشهللانممهيسكيالامفايموردبيالومهيفاطبادح

.مهضعببجوأف«نيتيألاليوأتىفسانلانممعلاوفلختمفلتخاو.ًارجأ

.نحنو؛"بدنهنأىلإمبضعببهذو«اًبجاواضرفباطخلانماتنمضتام
”ميبلانألع"”سانلاقفتاو.باوصللقفوملاهللاو«كلذىفاندنعامركذت

لاناكنإو"6هذقعماعدعبهذخأبحب"لاحووشلجأريغىلإبجواذإ

ً©ادودحمامولعمالإنوكبال”)جألانأو:لجأىلإوهفىمسملجأ

.نأىلععيمجلاقفتاو«لطاب"ميبلافلوبجلجأىلإنيمئابتملادقعناكنإو
.قوتحلاىلعاندنعداهشإلاسيلو«هبذخأىحبهسفنلءرقألقاعرحغلابلكذ

نيالاىلعداهشإلاو«اذهانباتكنممدقتامفاهانركذدقلئالدلابجاو

دجوولو«هركذلجهللالاقاك.نيتأرماولجروأنيلجرهلىنتكي

انوكبتملنإف)ل:ىلاعتهلوقسيلو.كلذزاوجىلجبميجلاقافتاب,نالجرلا
و:٠ألرانكراس

دوجوعمنيئآرملاداهشإزاوجنمعنمياطرش(ناتارماَولجرفنالجر

<”(ىدرألاامنادركدفاهادحإلضت"نأ)ل:ىلامتهلوقو.نيلجرلا

.اهتبخاصاهلركذتيسناذإلعأهللاوكلذبديري

:مهسفنأب(ب)().و“ذك:ةرقبلا(١)

.اوريو(ج)(4).٠0اوظفحتي(ج)()
-(ب)نمةطقاس(ًادودحم)(6).(ب)نمةطقاس(سانلا)(ه)
.اهركذمدقت()
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.رصىنممىف"'لامهريصينأ:كلذىنعمليدأتلالهأضعبلاقدقو

نيتأرملانإ«ليوأتلابابىفىدنعطلغاذهولجرعم©اميلداهشزوجخ

ىلعىنعلاناكولو.لتملوأامهادحإتاضلجرلاعماهلوقلوبقم.

اهلةريصمىهوهجولالضلاركذلناكاملليوأتلااذه+بحاصهيلإبهذام

.لضتملوأتاضركذلاىنممىف

نأمهلزجبملةداهشلاةماقإلاوعداماذإءادهشلانأىلعسانلاقفتاو

ىلإاوعداماذإاهلمحتتقوىفاوفلتخاو«رذعلاعمالإاهئادأنماومنتمي

"إوْْبجاوريغ:نورخآلاقوُْكلذبجاو:مهصعبلافُُالمح

29دايشإنيمئابتلالعبجوبالألع(اوقفتاو)انباحصأكلذبجوي

ةرضاحةراجننوكت"نأالإ»:ىلاعتهللالولالجعماًنيدناك"اذإ

نوكيالرثسلاىفةيأآلاىفهركذىذلانهرلانأعاوتفتاوكنيالوريد
-0ل2درف٠..-

اياكاودجملٍنسص"منكنإوٍٍهركذلجهللالاقاًضصوبتمالإ

هللايلوُهتنامأنمثواىذلاٌدؤيلفاضعبكضعبنأنإفةضوبقم”نآهرف
:0هنار

سوهيلعهللاىلصىلانعهيدأنعهدرىلأنعىمشلاقيرطنمىورو

+الأماهيفسىلععألجر:لبويحتسيالنانوءعديةنالال:لاقهنأ

ِءغرم٠.هينرلاس١ِ

ةئيسةأرماهدنعلجرو4كلاومأءامفسلاأوتتالو)ىلاعتهللالاقدقو

.0(هركنأفهيلعددشيفنيدلجرلعهلناكلجرو.اهتلطيإفقلحلا

(ب)نمةطقاسزوُج»():اهرنم.(جءاز)()

(١)نمةطقاس(ب)نم(4)(ب)نمةطقاس«ْ»(3-

.دحأهاور(١)؟معع:ةرقبلا(ه)

_١١1-



داهشإلاوباتكلابهللارمأ):لاقهنأسابعنانعانينلاحمضمبةياورىفو

نعىورو("'”ىمعكلذلمفيلنفنايسنالودودجكاذؤلخدياليك

ةوعدباجتساال):اولاقمهنأدهاجموىدشلارماعو.ىرعشألاسومىلأ

.هلباجتسبالفهيلعوعديوهوهدّحجفهيلعدرشيفالجرنادلجر

قوولعديت"نأكتمدكول:هلهركذلجهللالوقيىمشلالاق

ةحبسىلعولواودهشا:لاقهنأ"'”ىمخنلانعىورو.رظنةياورلاهذه

نيلنامئابتلاعيابتاذإداهشإلابرمألانأ:ىدنعبجويرظنلاولعن

اخسان(اًضْنب"كبنأنإ):لجوزعهللالوقنأوبجاوب

:هعلاوكلذل

دجو:الولوئشمريغاغرافناكو«؛هيلإجيتحااذإبتاكللانأىدنعو

هملعاممنميورخأتيالأهماكحأبانلاعباتكلاىلعرداقوهوهريغتقولاىف

كبنأباك2الو)هركذلجىلامتهللالوقلهيلإةجاحلادعا

ىلاهْيَْعىرقلاللشياْك):لجوزعهللالوقىنمو"لهلالعامك

.رءأهللاوهبحاصملاغيفصنيالىنيهم"سلباالوهزناقتلو

ةميِطختبالوأاًقيمَصوأاهيفسقألاميكعىذلاناك"نإك):لوقو٠

جورطلاوهبردلامالكىفهقّسلاو(ِلْدسْلابهيلوٌللسُيَلَفوعليم""نأ
مىف«هدّستيوأناكلبجيبجياملح"نع هيلعامءالمإللماكريغناك

ةباتكللانألهيلووههنأل:قحلاهلىذلاىلمأءةفرممفعضتوكلذلايدو
اءهللاونيدلاىلإةعجارءاحلاو

٠ىمجنلا:(ح)(؟).ىرادلاودمحأهاوز(١)

٠نم:(١)(4).بابلالوأىفاهركذمدقت(؟©)
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اوُدِيسَتْساَو):هلوقىنمو.فيمضلاوهيفسلا"ىلوانيفلاخمضعبلاقدقو

 ةللاىفزئاجوهو.لمفلالبقنيدهاشانهامس4علاجنمنإديهش

فلتخادقو4اوُءُداماذإءادَبُشلابأالو):ىلاعتوكرابتهلوقو

:مهضعبلاقوءادتبالادنع:مهضعبلاقفاميياعكلذبوجوىفسانلا

نيا:مهضمبلاقو«عامجإبءادألادنعوءادتبالاىفربخلارهاظب”+بجاو

ىدنعبجوبرظنلاولمحتلادعبةيآلاىنممنأوءادتبالاىفامبلعبجاوب

رذحمامهفلخترواهريغدجوياللاحىفاناكاذإءادتبالاىفامهبلع"نوكينأ

هسفنىلعليلقلاهبرقيايفوأ.ةيصولادنعتيملاتوفيوأنّدلاميضطينأ

حاكضلادنعكلذكايندلاقارفوةبوتلاىلإعزفلادنعهريغوأنيدنم

دوجومامهريغوامأفىرجلااذهىرجامونيداسملانيبحالصإلاىلعداهشإلاو

.1ءأهللاوامهيلعكلذبجاوبسيلف

نيبرذعنمالإةمألاعامجإببجاولمحتلادعبةداهشلاءاَدأاّمأو

ىنلانأل«رفسلاورضحلاىفهتحىلعدابإلاعديالأللاهراتخأىذلاو

ىلإعقدنمهلامظفاحمسيلو؛لاملاةعاضإنعىهلدلسوهيلعللالص

:هركذلجهلوقامأو«هنمقطوملوهيلعدبشي591هزامأبقشالنم

ايهبرضيامىلإنآجابالأىهلاذهف(ديهالوباكراضيالو
هنا.م:ايتوقبلطوأامهيلععشبضرمنمامهريغدوجونماملرذعلانم

:هعأهللاواهلايعل

انوُكباانإف*كلاجر"نونيديوشاودهتْساَو):هلوقىنعمو

قثوتي:(ج)(١).بنمةطقاس(مث)(١)

ميجب



هلوق_لدف.ل(ادَهشلانب"نضامنمرناأرماولجيلنجر
دعبءادهشلانمنوضرنمم:لاقهنألالودعالإاودهشتالأاذهبىلامت

.قيفوتلالابوىضرثنمسيلةنوحلاوقافلاواونمآنيذلااهمأاي:هلوق

َقّيْضِبلىلاعتهللاهنأبجاوبسيلنيدلاىلعداهشإلانأىلعلديو
كالذلف©هداهشإريفبهيلإهعفدبنمريثكللاهلامىلعْنمتأينأناسنإلاىلع

يرحأناكهيلعدُهشيوعيبنمرلحأومردىلعءرغنمتلانمنإ:انلق

دنعهيلعًاسايقكلذدرتنأبجوعاجإباذهناكاذإو٠زاوجلاىف

.قيفوتلاهللابوعزانتلا

الوبناكراضالو):ىلاعتهلوقىفنيلوأتلاضعبلاقدقو

ىلعهديشيفهوعدينأنورخآلاقو.لوذشموهوهلوءدبىأ4يش

الإهرضيفهلفشنعهلغشيال:موضعبلاقو.كلذبتكيوتحبنيلام

.باوصالقفوملاهللاوهريغدجمالأ

نإ.بجاوبنبلنيدلاىلعداهشإلانأمدتتايفانلقامىلعلدبو

كلذكف«رضحلاىفهزاوجىلعسانلامث.رفسلاىفهذخأروكذمنهرلا

اذإوداهشإلاكر"زئاجفروكذللاميبلاىف.بجاوبسبلنيدلاىلعداهشإلا

سابعنباىنيرطنمىوردقو.ًضعبمهضعبنمتبإودوشيالهريغىفناك

نيرشمبةنوهرمهعردوتامسوهيلعهللاىلصىبلانإ):تااقةشئاعنأ

نمإطخىلعلدياذهو("”رضحلاىفوهورئدوعمماعطنماعاص

.قيفوتلاهللابورفسلاىفالإنهزلابجويال

..ركذمدقت(١)

٠(ٍيمشنماعاصنيثالثبىدوهيدنعنهرهعردوىبنلاىنوت)ظفلبةجامنبهاور(١)

فلس



لاقفنهرلاوقحلاىفافلتخااذإنهلرملاونهارلاىفسانلافلتخاو

لاقو.نهراةميقىلإقحلاىفوهدبىفايفنهرملالوقلوقلا.ةنيدملالهأ
ىلإو.نهارلالوققحلاىفو.نبلرملالوقنهرلاىفلوقلا:قارعلالهأ

ةنيدملالمهأةححوهيلععرذدموعلمهنألهبوبرافنلاوانبامصأبهذياذه

؛(برهللاَقتَياْك):لاقوةنيبلانمالدبنهترلالمجىلاعتهللانأ

.هتميقبكحبنهرلاناكاهلوقبكحنةنيبلاتناكالغ

.باوصللقفوملاهاوًانيمأقحلاهياعىذلانكبملواهنمالدبناكاذإو
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ةلأسم

ءايإهيحاصلطفهيلإهلادأعرداوهوهرملامنايمهمزأنمد

دماوهيلعناىلصهنالوسرلوقلياناك(؛هلهباطعمهنعهرخأو

هذخأكاملاىلعو01ِظىفلالطم»:لاقوأِظرموملالطم»

ندمحمامأو.ميلستلاالإةباغالوهمفدىلإهيجايوهيلعىذلاىتحلايلستب

ةنعىذقوهلامهيلعاحلاعابدمقوسبيحلاىفنجامباذإ:لاقفبوبحم

ندوادامأو.لاملابرىلعكرّدلاوهلطرشوءارسلابىرتشمللديشأوهئيد

ىغتينأالإهمفدلعرداقوهوحلامفديملاذإىلابرضب:لاقفىلع

:لاقهنأسوهيلوهللالصىنلانعهاورربخمكلذىفجتحبو.هسفننع

سو.وهوهلامهيلعبالآىدنعبآحويرظنلاو6هبوعلحبمموملا9

نمهعانتمالاضيأهرىصعوماحلاىمعنمهتبومعسبحلاوبرصبالو

زءأناوهيلعرديىديمنامان

هنانكباناكىذلالزنملاىنامامهدحأىعداقنيجوزلادحأتاماذإو

قيقروناويحنمامهمىلاٌلوقكلذىفَلوقلانإف.هيفامهعامجامايأ

ىلاقدصتال:مهضمبلاقو؛انباحصأرثكألوقىفكلذريغوثاأو

ةأرملانأىلإبهذيهنأكنيجوزلانيبةداعلاقيرطنمكلميايفالإامهنم
لجرلاقدصيوهنوحناموةلباطلاوحنتويبلاىفءاسنلالآنموهايفقدصت

٠ىرادلاودحأوكلاموةعلاهاور١4,
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دحاولكقدصيالو«لجرالحلصياموسرفلاو"'”ةفجحلاوفيسلاىف

امهممىحلاىدصتي:لاقنمجتحاو(هةمدلهذاخاوهنأشنمسلايفامهم

ةنوملىرتشيو"”لاجرالنوكيامماهبخأواهيبأنمترثدقةأرملانأ

بحاصامأو.زوجباذهلثمواهريغلةنامأاهديىفنوكيدقو«نيبراحلا

ىلعاهرمأىرجيفرخآلالوتلا ىدنعبجورظنلاوسانلانيبقرفلاوةداعلا

ئعديو.كالمألاىفساّنلاهاعادتبامليبسهنايعديامليبسىفنايعدمامهنأ

؛ءزوحىفلخدو.هضبقىفوءىشامهنمهديىفناكنف؛ضحبىلعمهضعب
ةندبلاهيلعناكةكراشموأكلمىوعدهيلعىيدانمو.هيفهلوقلوقلاناك

'!ةلحتسال"ةرهاوعدبسانلاىطعأول»:ملسوهيلعهللالصىنلالوتل
ٍٍّ:.:0(
6نيملاركشملاىلعوىعدانملعةنهبلانكلوملاومأوموفءامدموق

نماىريغىوءدككالاملاةنرو'عمامهسمىلاىوعءعدنأىلعلدياذهو

٠.ءاءأناوموصخلا

لجرلا:(ب)(«).بشخنودبدلجنمسونلا:ةفجحلا(١)
.لحتيال:(ب)((١)(٠7ميواعدب:(ج).مهئاعدب:(ب)()

.دحأوةجامنباوىئاسنااولمهاور(4)

إلا



ةلأسم

ةكولمموأةرحةأرماجيوزتىفهدبملنذأرلجرىفهللادبعوبألاق

ىلإدبملاةبقرىفقادصلانوكبوراجكلذنإمرد"'”فلأىلعاهجوزتف
وأىتلطنإفهميبيتوأهديسرمأبدبعلاىلطنإف«دّسلاقلطيوأتومينأ

نمىلإفدبعلاعابديسلانإفهلليق.هميلستهيلعناكوقادصلانمضعاب
ىرتشملاىلإ”قالطلامجري:لاق؛قادصلانوكينمىلعو”قالطلانوكب

وهومردىتئابهعابديسلانإف:هلليق«دبعلانمثىفقادصلانوكيو
ددبعلاةميقوأمردفلأاهيلإمفدينأةجوزلاتبلطو؛قاذصلالجىواي
هنيميتيلطنإف:هلليق.مرداتئامالإاهلسيل.لاق؛هتميقبهذخأتوأ

نأبحبةلأسمهذهوال:لاق؟نيميهيلعلههعيبىفسلديِهنأفلحمنأ

هذهلثمىفانباحسأرمهريغلوقوهلوقوهلصأنمنألرظناهيفنوكي

ٌىمولادارأفًادبعفلخوٍلجرنيدمردفلأهيلعولجرلاتاماذإةلأسلا
ميجقحلابحاصهذخأبنأبغرفهّتحميرفلاىلإمثديدشاآلاضعيةعيم

قحلانأل؛هلررايحلاوميرفلاوقلوتلانأ؛فلألاهيلإمفديوأ«هتح

.دبعلاةبقرىفهنأةأرملاقادصقادصلاىفوهلاقاكدبعلاةبقربىلعت

هلثمرخآلاناكاهددألرايخلاناكو«امهبنيمحلاقلعتىواستاذإف

:ءءأباو

نيدلاىفرصخلانإ«نيدنادأفةراجتلاىفهدبملنذألجرىفكلذكو

.ةطقاس«فلا»:(ج)(١)
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نمدبعلاىلعناكامنمضنيدلاىضتينألبقهقتعأاذإفدبعلاوه

ىفىذلاحلافلتملاكدبعلامئابكاذكمهيلعمهلامفلتملاكهنألنيالا

سايقلاقبرطنمامهْسبةاواسلابحيف؟وهلاقامىلعهنمضيهتبقر

ٍ:زءأهللاو

ىلعبجواهفالإنياسملاىلعانيفلاخمةداهشزوجن«هللادبعوبألاق

لجرىلعمهنمنانثادهشاذإدمعلالقىفمهنماهزيجيورثكسلانيماسملا

مهلداهشلعجفهتبالوىلعلو:تلاوهبهلتقيهنأاملظاناسنإلتقهنأنيداسملانم

امللتقهنأىفمهبذكأو«هيلعلعقلاكح؟'!ىرجأومرقدصنيدكحهيف

ىفنوكياملقأوىّدعتلاوماظلالتىفالإزوجيالدوقلاوهنمربيف

هللالصىنلالاقدقو.ةداهشلاىفةضرئفملاةهبشلاهنعدحلااذهطوقس

مهلداهشلبقيتملو«مماعتساامتاببشلابدودحلااوأردا»+ماسوهيلع

دوهشملامرغوةداهشلاىفلهماهمالمهلداهشبهيلعدخلامّمفقرّسلاىف

مهطدعوميذكومهتدصو1ماقيلاوديشهبىذلارادقملاقرسلابهيلع

٠مهنهناو

ممذلابقلعتيامنودلاومألاىفالإمهنداهشلبقنالأبجويرظنلاو

مهيفلاخمىفنونيديواهقحريغبمهيفلاخمنملاومألاذخأبنينيدمريغمهنأل
هبرحلهأفبراحملكو«ملبرحمنةضفارلانممهريغوجراوملانم

ىنلانعمهثيداحأىفندورمهنأىرتالأ«هلتقىلعلايتحالابنونيدم

هيلعهللاىلصىنلانأمهيفءاهقفلاومهنملودملالقنبملسوهيلعهللالص

فوةعسقب_اهنمجراوحلاىفمرامهسأةرشعكعمناكاذإ:لاقلسو

.ارجو؟(ا)(١)
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زرفيكفداتتعالااذهنيءاسملاىفدتتمناكنمفمهسإنيكرشملا

.قيفوتلاهللابومهيلعمهتمريغمهلامدىفنيملسملاىلعالدعنوكينأ

ةيدنجأوةفلطمىوعضرمانأىلإةعضرملاتياطاذإوهنادبعجرألاق

نيمهردكاملاهارباكاهلضرفهباهمايقوىصللاهئاضحواهعاضرىتح

نأيىدنعبجودراظنلاوهاردةئالثهرثكاأوفصنونيءهردوأ

لجهللالوقلباتكلارهاظهبجوأامىلعةقفنلاوةوذكلااهلنوكست
٠ِرو2ريال2ر407-:

نيبتدقو؛"'!(رفوأزملابننوسكَونوقزرهلدوأوملاىلعو):هركذ
0و3رتقملاىلعدم_مسروملالٍعٍ:ىرخأتالياففورمملا

:اأهللاو

”سالفإىرتشمللثدحمةعلسلجرنمعابلجرىفنادبعلاقو

نأولخمالعيبلانألرظنلوقلااذهىفواهذخأيفةعلسلاىلعمجريمئابلانأ

مثهركذلىنممإلفادسافناكنإفادسافوأاحيحصلصألاىفمقودنوكي

هنعهكلم0ريالهسالئإثولاجيحصأديب"!مقوأناكنإو6سلفأ

.اعلاوهممثدحرهعب

مرغاموءانبايفىلبهلاضرألجرىلإبلطلجر1هللادبعوبالاق

هلوقلوقلاو؛قدصمهنأضرألابرأانبلانوكينأىلع“*”لاملابرهلنم
هلوقلولانأهلهنضيوهلايعىلعقفنينأهرمأاذإكلذكوهنينتعمةقفنلاىف

”اضيأرظناذهىفواهلوقلبقينأزاجفيكشف*”نيملاىلعنايعدمامو

.7٠:ةرقبلا().+3٠3:ةرقلا(١)

.لوز:()(4).مقو:(ج)(؟)
.ريغلا:(ا)(6).ضرألا:ةخن(ه)
.6رناضيأاذهقو9:)(/7(
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ْهردفلأقادصلعةأرماجوزلجرقفىلعوبألاقناديعونألاق

لوخدلالبقامقلطمثاهنمهضبقفهلهتيهوفاهبهلوخدلبقفلألااهيلإمفدف

.اهساإهمفدمهيلإراصدقو.ثالذلسيلالاقمهردهلامباطفف4اهب

اماف.هلقابلاتنمضودقتعلابهتتحتساامتضبقامنألرانةلأسملاهذهىفو

نأىننيفقادصلافصنوهو؟اةرمروةئامدجلاريغهيلعقحتستملاهقلط

اءناوهيفتفرصتاهنألقابلانمضت

نر.”«|0*١٠١١.((؟)٠٠.ء"َه المأمتيتلعفنإفالأميجلاىف"”فرصتلااهلنأثيحنمرظناهسف

لاق؟مجرالمأاهدينملازاذإاًتاقناكاذإفصنلاجوزلاكرديلهو

وأنملضبقنكيملوتاموسلفأمثًاراحلجراعابلجرىفهلعوبأ

.هلامنممهقوقحءامرغلابلطفءامرغىرتشمللو"لجأىلإهعابنوكيا

بالطو»راخحلاريغثكلمبسيلوسلفأدقوهتايحىفهيلإاوبلطوأتامدقو

؛هبقحأانأ:لاقوهنمث"وأهراحذخأهيلإمفادلا**«راخلابحاص

نوكينأالإ(هميردمهيفمهمصاخبراجلابحاصو6ءامردعلانيبراجلا:لاق

نعةلازإالوعيبهيفكلسيلراخلاىفىتحنإعيبلادنعىرتشملاىلعطرش

ىلوأوقحأورفميبلاىفاذهطرشدقناكاذإف؛قحىفوتسأىحكلم

رانةلأملاهذهىفوعيبلاىفهيلعهطرشىذلاطرشلالجألءامرغلارئاسنم

طرشميبلاىفناكاذإو.هيففرهمقتلاهبحاصلميبملاوهكاملانأل:اضيأ

.ملعأهللاواميبنكيمليبلىففرصتلانمعنمي
:هللاقمثكمىلعًايلاوةىلولسوهيلعهللالصىنلانع”ىوردقو

٠فصنلا:(ب)(؟).ممردلا:(ج)(١)
٠(١).نمةطقاس(ج)«(ب)نم(4).لجر:(١)(؟©)
.(ب)نمةطقاس«وأ»(ه)
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ىفنيطرشنعوميبوفلسنعثالثنعكاهلأوهللالهأىلعكتيلو»

.قيفوتلاهللالأسنو«نمضتملامحبرنعوميب

كلذكوهليجأتمحلاىفلطبيولجاعوهفهبحاِصدَجَألجاعنيدلكو

*'”لجألاىلالقتنالجأاذإهنأمعزفةفيدحوبأانفلاخودوادوىففاشلالوق

اذإ”ضرقلاىفلاتفهضقنىتحهلصأىلعنمضيملهنأريغ«هيلإلقتىذلا
نمامهريغو"ىرقلاىراوجلاوبأورثولاوبألاقو.ًالجأنكيملهلجأ

هليبسناكو«ملاىفتبثمواعملجأىلإناكاذإضرقلانأانباحصأ
بجوياضيأءالؤهنملوقلااذهو«لاجألابدقمنتىتلانوبدلاليبس

ضعبلاقو.هيحاصلجأناو”"لجاعلجاملانإمهلوقنمهولصأام

راصمثالجناكوألصألاىف"لجاعوهاممهريغوضرقلانإ:انباحصأ

رظنلاو.بجاوحلاىفهليجعتو«"دعوهبحاصنمهريخأتنأالجاع

:ءءأناوةفئاطلاهذهتااقامبجوي

ندبلابىلعتيامونويدلانمبجاولاءاضقريخاتىفانباحصأفلتخاو

قيضوكلذريخأت"”ىفمهضمبسوفتارافكلاولامحألانمضئئارفلانم

هركذلجهللالوقلةردقلاوناكمإلاممكلذليجعتبجويرظنلاو.نورخآ

:لسوهياعهللالصىنلالوقو""!("مكبر"نبََرِْغَمىلااوُعرآسو)

نأىوراملزجاملاومدعمللرذملابجوياذهو«*!«.لظرسوملالطم»

رخؤتتناكاهنإلئاقلاقنإف«نابمشىفناضمرلدبىضتتناكةشئاع

-ضرفلا:(ج)()ل
؟؟:نارمحلآ(0047ءجبنمةطقاس«ىفذ(©)
.هركذمدقت(ه)
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عمريخأتلاىفرذمعلانوكينأبجيف«هترخأرذعلريخلادرعف

ىلصىنلانعةياورلاىهةياورلاهذهتناكامللليق.ليجعتلاناكمإ

هيهللالكوهَءاضقديربنيدهياعوتابنمهنإل:سوهيلعهللا

دارأنمرذعىلعليلداذهىفناك006حبصينأىلإهباظتحمنيكلم

.لءألاوهلعفىلعردقيملو«هيلعدهنجاولعفلا

.دحأءاور١)
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سانلالتافأنأترمأ»:لاقهنألسدهيلعهللالصٌىنلانعىورو

الإمهلاومأومهءامدىنماونتحاهولاقاذإفهللاالإهلإالاولوقيىتح

:لاقهنأسوهيلعهللاللصهنعىورو©!«نإىلعمهباسحوامحم

نبةيواعموليجنبداعمنعىورو00:نيتلملمهأثراوتبال»

نمؤملاثربو.نمؤملارفاكسلاثروبالنالوقباناكاملأناينسىلأ

رهاظلاىفنسحايهملوقلااذهو.العبالوواعيمالسإلانألرئاكسلا

اهلوقعابتانمىلوأهتنسلعابتالاولسوهيلعهللالص"ىنلابةودقلانكلو

دقو.نيالسملانمهتثرونيبهلام-برجلارادبقحلوملسملادنرااذاف

ىدنعبجويرانلاودترملالاحىفكححلاوةلأسملاهذهىفانباحصأفلتخلا

.ملأهللاوهانركذام

جتحاوهتئرونودنيماسملانيبمسيهلامنأانيفلاخضعبركذدقو

كلاملوقهنظأو«رفاكلالسملاثريال»سوهيلعهللالصىنلالوتب

.ةصاخنياسملانمرونيبهمسقتنكلًواءاريمهلمجمفنحبوىعفانلاو

©!نيبسنبتيلاىلإىلدينمنأىرتالأامالسإوةبارقنوممجنمينأل

.دمحأوىرادلاودوادىنأريغةمخلاهاور(١)
٠ةجامنياوىذمرتلاودوادونأهور()
.نيبب:(ج)١(ب)().نإ(ج)(؟)
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ترمأ»:ماسوهيلعَُللالصٌىنلالوقو.دحاو©!بنيىلدبنمىلوأ

مءاندىماونئجاهولاقاذإفهللاالإهلإالاولوتيىتحسانلالتاقأنأ

رهاظبهمدوهلامحيبتسالوقلااذهنممنتمانف.مومعاذهو*"!«رهاومأو

:اعأهللاوربخلا

مسقيملمالسإلارادىفمبتموهورفكسلارادبحليملودترانمامأو

ناكلاذهىفقافتالا**الولو.ءالسإلاىلإعوجرلابمامإلابلاطو«هلام

امأو.قتحليملوأبرجلارادبقلوءالسإلارادىفدترانمكحىنتقي

نإوةايحلامحهمكحناكامدترملالامفيقوتىلإبهذيناكبفدواد

رادىلإدترملاداعاذإف."ىح"ىرمالامسقياللاقو.بردارادبّنُخ

نعهكلمليزيالوهذخأهلناكهلامنمءىشبقحافامامءالسإلا

فلتأنمنمضيناك"ةيواعميأهنظأوانباحصأصعبامأو«هنمدو>ولا

رثؤملاوبأةفلاخوقوقحلالطبيالرفكلانإ:لاقو«هلامنماثيشهيلع

,.قوفوتلاهللابوهريغو

دربمهنعلطبيهلامنإءامرزعىلعقوقدهلومالسإلانعدترينمو .هت

هرثكبلوزتالمهقوتحومهيلعقابهتحرقصلانبنارعةيواعموبألا

لاقتناكامكهيلإقوقحلاتداعمالسإلاىلإمجرنإف:رثؤملاوبألاقو

صاصعنلاهئايلوألناكةدرلاىلعلتقوهدرلبقهديتعطقنإوىعااشلا

.هركذمدقت(2).ببب:(>)؛(ب)(١)

..ناك(١)()
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عطقتةدرلا"نأو«ةيالومهيدهنييسيلنأهلوقنمو«ةعوطقملاديلاب

"ىبنلالوقونيماسملانيبامنوكتتىتلاةبالولاوقونملاقلعتنممنيبام

ثربالناكاذإو"'*«رفاكللاملسملاثريالهرلسوهيلعهللالص

اذههبوب"معدقملسوهيلعهللاىلصٌىنلاو.صاصقلاثريفيكسفلالا

نًمارفاكصخبملو .قيفوتلاهللابورفاك

مهصخإيفديبعلارارقإنأمهنعانيلإىهانتايفانباحصأقفتاو

.لوبقمريغمهناداسىلعكحبجويافوأمهيديأىفلامىفوأمهسفنأىف

.لاملاىفهرارقإاولطبأفىعفاشلاوةفينحوبأودوادكلذىلعانقفاوو.مهنم

.بجوياموةقرسلاولصتفلابرارقإلاكمهسفنأىفمهصخيايفمرارقإوتبتأو

.لعاكحنمضتاذإرارقإلانإ:انباحصألوقةحصىلعليلدلاو«دودحلا

دبملارارقإفو٠مهيباننيبقافتااذهوهب”رقأنمملبقيوعمسيلريغلا
.نإف؛هنملوبقمريعاهريغوةقرسلابرارفإلاف«هديسلامفالتإهسفنىلع

ركذلجهللالوقلهعطقهيلعبجولدعئدمهاشبةقرسمامإلادنعتبث

ةمألانيبعزانتالو400ابديأوُمطقافةقرالآوقراتلاوم

ةدابشلاهلليقهيلعةداهشلاوهرارقإنيبىرفلاام:لئاقلاقنإفكلذىف

:انلقامةحصىلعلديو.لوبقمريغريغلاىلعرارقإلاوةلوبتمريغلاىلع

هنأرقأفهاردةرشعهديىفدجوولًادبعنإهلوقنماذهىفانلفلاخملانإ

اهيفهرارقإلبقيالوهديسىلإمفدتوهدبنمذخؤتاهنأديزنماهقرس

.م:ةدئاملاةروس().دمحأوةجامنباءاور(١)

-1/١



هرارقإلبقيالوهديسلرهاظلاىفديملاذيىفامنألتعاو.هذيمطقتالو

ىلعظنفلهبلستملرارقإبهديعطقوريغلاىلعنارقإهنألهبهلرقلاديزل
امتميقادبهيلعفلتأو«اهيفدبعلارارقالبقي6(ملوماردةرشعديسلا

نباركذدقو.ليلدىلإجاتحمديلاومماردلانيبقرفلاو«كلذفاعضأ

دجواذإ:لاق.هداسفانبيىذلااذهبراقينالوق*"*عماجلاىفرفمج

مطقتهدبنأزرحنمُةكرس"هلأبرقأفهلشمىفماعقيلامدبعلاديىف

.قيفوتلاهللابولوألاىحايامةقحايوداسفلاثيحنملوألاقفاوياذهو

ةلطابهدوقعوهدّيسلامىلإىدعتيالهتبقرىلعةتيانجفديعلاامأو

رئاجريغوسفنىلعهرارقإوهديسىأربالإ«ماكسحألاوعيبلاوءارثلاك

هسنادإبالإهلحاكنالوريفلالامىلعٌرارقاهرارقإو«لامهنأ

وأقالظطلابهديسهلندأنإف«انملعايفانباحصأقافتابُهلسيلقالطلاو

اممءىشوأةرافكلابوأراهظلاب زاجهديسرمأبالإهلمفنماعونممناك

كلامنبسنأوسابعنبانعانيوردقو.هلنذدإلاورمألابةنمكلذ
هللابوهذيسديبدبعلاقالطنأةداتقوديزنبرباجوللدبعنبرباجو

ِ.انقيفوت

(ج)(0) .ماج(؟).(لو)
.هنأ:(ج)(©)

لإلإ  - .



ةلاسم

.مردةئاموأرهرداتمامهللع:لاقف©احلادنعلجرالجرّرتأاذإو

لوأبدْخوب:عماجلاىفرفمجنبالاق.مردىتئاملابذخؤي:انباحصألاق

ةلخمنيسمخترقأنإ:رخآعضومىفلاقو.نيتلاملابرقأاموأ.هرارقإ

ءاشابرقيىحذخؤيو«رارقإلانملوألابذخؤيالهنأ«ةلخمةئاموأ

نأىدنعبجويرظنلاو.هلالصأهلجىذلالوألافالخاذهوفلحيف

نإفلقألانمةدايزلانمهيفكدامعهلأستونيرارقإلانملوألابهذخأب

كشبىتلاةدايزلابكاحللفرتعاناف.ةدايزااىفكشلاوهيفكشيمللقألا

.لءأهللاوهفلحالإواهيف

نإ؛امههدحأدبىفسالوالاموأادبعنالجرىعدااذإو

اهوعذدلوهلهءىشبالوهنامهمدحاوأالواهلمحيالماحلا:

اهيمجاماقأنإو«كلذبهلكحةنيبلا؟'*اهدحأماقأنإف«ةنيبلاب

ضعاقلحتساوهيفةكرشلاامشبجوأواهلهبمكحتلدعوةنيبلا

نوكيفرخألاىلعكلمثوذحبحوتهدحأةندبنوكتنأالإصعل

اميمدنأفهيفىعدملانكنإو.هبحاصنمهميلإهلاقتنالهلكلملا

.(ب)نمةطقاس«اهدحأ»١
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فاحتنأدهامينيبهنمحوامهيديأىفهتدثباملةنيبالو

ىعدانإف.ةنيبلامدعاذإ+هرمأبهبحاصلامهمدحاو"لك

ىلعاممدأوكلذنمفصنلارخآلاىتداوهللكلانأاهدحأ

انباحصألوقنمتلففحايفلكسلابحاصلهبمكحبهنإف.هيفىعدلا

نظأو(نايعدمامهسألنيلصلاامرينوكينأىدنعبجويرافنلاو

.اذهبلوقيةفينحابأنأ

الو-



رارقإلايفباب
ناكرهشىلإمردفلألعديزارارقإلابهمالكقىسنىفرقلالاقاذإو

قحلاةبحاصهفالصينأالإلجألاىفعذموهوفاألابهرارقإباذوخأم

تبثدققحلاو؛هلرقملاورقملانيبدقعىتحلاريخأتىفلجألانألبقنم
ناضبرقأنإف«ةنيبلاهيلعتناكهاوعدبهلفرتميملاذإفهرارقإبهيلع

لصألاىفعّربتمهنألبقنمهلوقلوقلاناك«لجأىلإهريغىلعهللام

هلوقلبقرارقإلامالكقسنىففيزموأىلدعمردفلأهل"ىلعلاقاذإ

هرارقإىفرقملاقدصيملوةيدمخاهنأىعدااذإو؛ةنيبلاهلرقلانعتناكو

فلأهلىلعهلوقك؛رارقإلاىفءانثتسالاكهنأل؛لوألافالخاذهناكو

مقنيوتباثرارقإلاىفءانثتسالاومردةثامالإوأماردةرشعالإمرد

هيلعىعدملاركنأوالجاعمردفلألجرىلعلجرىعدااذإو.هبحاص

ةلجاعاهنأبديشياهدحأأنيدهاشكاملادنع"'ةنيبلاهيلعىعدملاماقأف

ىلإةلجآاهنأبدهشيرخآلاو ةزئاجةداهشلانأعماجلاىنف.اذكواذك

دهاشلاةدابشطوقسىدنعبجويرظنلاولجألاكلذىلإقحلانوكيو

ىعدملاىعداولهنأىرتالأ.هاوعدبهدهاشبذكأىعدملانأللجألاب

.(ج)؛(ب)نمةطقاس«ةنيبلا»(١)

يلا



نأاهدحأدوشولجألاكلذىلإنيدهاشلادحأدهشف؟لجألاكلذىلإ

ريغبهلديشيدهاشلانألبقنمةرئاجريغهتدابشتناكالجاعىتحلا

:ءءأٌثلاوهتح

لجأىلإهيلعهلحلانأهيلعىعدملاىعداوالجاعمحهيلعىعداولو

قيدصتيرخآلادوشو6(هقيدصتباهدحأدرشفنيدهاشب©9ءدملاءاقأفناعم

هيدهاشدحأقحللةخسنلجأللىعدملاقدصنإفىقتحلاىلعاففتاوهيلعىعدملا

هيلعىعدملاركنأو«مهردفلأهيلعىعداولكلذكو. رخآلابذكأ

فلألابحاصةدابشتناكةئامسمخوفلأبرخآلادرشواهدحأكلذبديشف

اهدحأناكولوهبدهشتساامريفبديشهنألةلطأبةئامسخو"ل(فلألا)

ةلاملاىفةزئاجهتداهشتناكةامسخبرخآلاهلدهشوىعدااكفلألابديشي

ٍ:ءعألاوقحلاضمبةءارببدهشةءامسخلادهاشنإلبقنم

ملميللاقلاقنإفقافتابقوقحلاىفةزئاج"ةداهشلانعةداهشلاو

جاتحمالولعفلاةتياممىلإجاتحمدودحلاىفةداهشلاهلليقدودحلاىفلبنت

.ملعأهللاورابخألارجبىرجنىلاقوقملاىفكلذىلإ
.زءأناوعامجإبةزئاجريغدودحلاىفةدابشلانأىدنعىذلاو.

.لصألاىفاذك(2)٠0هيلعىعدملا:(جح)ء(ب))1( (١)
٠.(ب):نمةطقانت«ةداهتتلانم»(©)

١م-



اضيأزارقالاىفباب
لطبو؛رائيدلاهمزامردالإراتيدبلجرالجررقأاذإانباحسألاق

لجروحبزوجبالسنجلاريغنممدنعءانثتسالانأل؛مردلاىفؤانثتسا

فمدنعلسميالاذهوةرثبوأَءاشالأرانيدفلأوأالمحالإرانيدبرأ

دجوبو.روكذملاضبجارخإءيشلانمصوصخلاوصيصختلاكءانثتسالا

زاوجىدنعبجويرافنلاو.رانيدلانممهردلاءانثتسازاودةفينحىنأل

بابىفناممتجمناكالف؛فنلاىفنانومضمًاميمجنامقبامهمنألكلذ

:لجورعهللالوقكلذىلعليلدلا.رخآلانماهدحأءانثتسازاجناضلا

متنوكبنأىلأسلبالإنوُنَجأمُهلُكُةكِئاَلَملَدَجَت)

ىفمردلاورانيدلاممتجااكرمألابابىفاوممتجااسلف(نيجسلا

نأزاجةكشاللاساجنمىثتسملاسيلبإنكيمأنإدنمضي"*باب

مهعيجيامكحكلذكو؛دوجدلابرمألاىفمهعمهلوخدلمهنمىنثتسي

)ءأللاواهبىنلعتيوممذلامزايوناضلا

هؤاناتساناكنزووأليكبطبضيوليامسلجنمبوثىلقسأولو

مجربورقملالوقبالإلالةفصبلإهنامضمقيالبوثلانأل.قافتابالطاب

:ءءأهللاوهلوقىلإاهسف

.(نم)ةخنىف(؟)مدرجلاتروس()

يا



اضيأرارقالاىف ذرأرارقالاىفباب أرارقباب

فنا0.1(يلعالإسفن"لكبيكالو):ىلاعتهللالاق
نمهسفنىلعهبرفأايفهرارقإتبثيزيملاغلابلارحلانأتدلعاهفانباحصأ
اثاش.صخبوأهلامٌرارقإلاعاممًاضيرموأناكًاحيحصهريغوأنيد

لاق:اًيبنجأوأامراوهلرقملاناكءاوسو«كلذىفمهدنعقرفال«هنم

.ضرملاىفلطبيوةحصلاىفهلهرارقإتبثرارقإ.ثراولٌرقأاذإ:ةفينحوأ

نإمهيلإمفديامنإوءامرغلاكراشبموتبثضرملاىف"ىنجألرفأنإو:لاق
هضرمىفنيدبرثينأانباحصأدنعقرفالو«هنمملمقدءىثشهدعبلّضف

هيلعناكاذإحوحصلانأل.هتحصىفرميوأهكلمميمجبطيحبنيدهيلعو

كلذىفضيرملاوحيحصلانيبقرفالو«ءرارقإليمهكلمميمجبطيحينيد

اشينأوهلالنيقحتلامملخدينأبضرملاىفهتحاتةمهنلانإ:لاقنإف مهكر
ىلاةلعلاتاكنإف؛مهنكراشمبجويهتحصىفهرارقإكلذكو:هلليق

اومجأنإف.ًاميمجنيبجولاىفاهبرجينأبجيف«ةكراشملانمعنماهلجأنم
كاالتعاةخدطنهلالتعالطبةكراشملانمضيامعمهتحصىفهرارقإةزاجإىلع

ضيرلازارقإىفةيواعمىبأودايزىبأ.لوقىنعلااذهبراقدقو«ةكراشملاب
ءاذإف«هلجأنمرقملاقحلاهجوركذينأالإهلتبثبالهنأقحبثراوال

انباحصأ*لجهيلعىذلاو.لطإبهزارقإفوهاملبقسالووهامحلاركذي

:(ب)(؟).١٠١:ماعنألا(١) .لب

م



نإ:ةلأملاردصيفانركذاممريبماكحألاهبىرجنومهيهذمدمتعمو

هلرقملاكراشيو«هلتباثثراولاريغوثراوللضرملاوةحصلاىفرارقإلا

ىفرارقإلاناكاذإف.ةمذلاىفىنحرارقإلاذإ.ةنسلابملتيثيايفءامرفلا

نمىامفةثرولاىقأبكراشيومهكرشبْْوءامرُملاهكرشب1ةمئاقنيعىف

..اياصولاونيدلادعبةكرشلا

وهوحبديزاطئاحلااذهورادلاهذه:لاقاذإرقماظفلىفاوفلتخاو

فمضتسا"ةنمبهذو.مهضعبهنعضتساومهرثكأكلذزاوجبلاففضيزم
هريغنيدنعهلامءاضقوهتبهوهتيطعتناكاملضيرملانأىلإرارقإلااذه

تبثبامنإوىريغنعوأىلعلقيملوىتحبهاوقنوكينألمتحا«زوجيال
هريغنودهسفننعءاضبلاناكاذإهل

رارقإلاىلعبجاولاحلانأهانممىتحبهلوقنأرخآلالوقلاهجوو

حيحصرارقإلااذهنإديزاةبادلاءذهورادلاهذه:لاقاذإو.هبهل

:.مهضعبلاق.هللعرحبهلىه:لاقاذإف«هزاوجىفمهيبفالخالو

حلانإلوتلااذهىنعمنأل«ةجحهيفةثروللسيلو«تباثنارقإاذه

.هلرقأنأىنمزايوىلعهتحتسيهلامبهلىرارقإٌنأو«هبهلرفأنأ"لخ

©"!ةثرولاو؛هنملدبوهيلعىحهسفننعمفدىلعىحبهلرف؛مهنصعبلاقو

لاقاذإو.هبهلرقأاماوملساوءاشنإةميقلااوماساوءاشنإ«رايخلا

هلرقمللوتبارارقإاذه::مهسدعبلاقف؛ديزااذهىطئاحوأهذهىراد
رادلاهذهنأرقللنملوقلااذهىثممو«لوقلااذهبهذخأطئاحلاوراد
دالىودديزاوهىل"ةنافرعيوأىلإنابسنيناذألاطئالااذهو

.ةثرولا(؟).نميف:(1)(١)
.نافرعيو:(ج)(؟)
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:هلوقىنعماذهفلإبسنيناكدقو«هتحتسيوهلناكدق"'لهنألهيفىل

لاقهنألضرماىفزوجبالاذه:ممضعبلاقو«ىطلاحوأنالفلىراد

تحاتقظفللااذهبقلعتو.هلاكلماهّينأفىراد ؟"ةدبزالاقمث«ثراولاى

هكلمنمءىشجارخإزوجباللاحىفهريغىلإهكللمنماهجرخأهناكف

ةيصولاظنلالورارقإلاظنتدروب1املق٠.؟ةةيصووأهيلعحصيىحمالإ

؟**ءلوهسيلو«هلىلعقحبديزاطئاخلااذهورادلا.ذه:لاقاذإو.زجل

هلوقىدممنأل؛رايخةثروللسلو«حيحصرارقإاذهنأهّنحنمءافوب

ةئروللسلف(همينمصعباهايإهاضقهنأكهنتحنمهافوبهلوهسلو

 هيلإهنومفديفهتحنمقبامةفرعمىلإنواصيالمهنأل«ءاضقلااذهضن

هبىقىذلاقحلااومفدي,نأىلعكلاحلاءاضقنوضقنيامنإو.رادلاةميقمم

©!ىعتملاكلذىمروأيوسيالامهلامنمهسفننعىَضميدقنانإلاو

نإورادلااوماساوءاشنإرايخلاةثرولل:مهضعبلاقو..ضرملاوةحصلاىف

ةنيبلاةماقإىضتقملاىلعو«اهومجرتساولودعلاىأرباهياودلساوءاش

لاقاذإو«رأدلاةميقريغنودعيالمهنأل«هلناكنإقحألصفب
درقفرايناةئروللف؛هلىلعىحبديزلطئاخلاادهورادإلاهذهتيضقدق

رخآىفىلاىفو”نسحرظناهيف«فالخالبكالاحلالعفةزاجإوأةميقلا

لاملااذهوىلامهلوقىفو.نملاديدحتىفامهليبفالتخالانأل”بابلا

اذهنأل.لءأهللاولعلقيملواذكبهلوقولعهلّمحبهلوقىف

ضيرلافرجملاكضرلانأل؛ةثرولاىقحقلعتهيفوضرماميب

.ديز::(ب)().هنأو:(ب)(١)
.بنمةطقاس«هل»ٌل٠ةيصوو0؛(ب)ف

.ءاغقلاةخن:(>)ء(ب)(ه)

_9"ؤم__



نإو وهفلامااكللامناك ناكاذإف.هلالاكلامناكنإو«هيلعروجحملاك
اكلامناكنإو«زوجيالاضيأضيرملاعيب«زوجيالهلامهيلعروجحملاهيب

:مهضمبلاتفىفوعمث«هلىلعىحباذهىلامًاديزتيضقدقلاقنإو«هلامل

٠80ضرللابًادعضناكاموْهؤارشوهعهيلعتاصرهنمصاذإ

مصعبلاقو6ضرمفهعأبوهاضقارمءىشصنهلسلو©!ةدبصلاوىروف

فيعضضيرللاعيبنألهضرمىفعابامضنهلناك«هتلعنمءىرباذإ

.ةحصلابرفةحصلابىو

هيلععج2:مصعب:لاقف4حلابحاصهيلعْهبمجرياماوفلتخاو

:لوتلاناكلورمجم*"/قحلابءاضقلاناكاذإ:مهمضعبلاقو«لاملاةميقب

اذهىلامتيضقدق:لاقاذاو.فلحبوءاشامبرتينيعلاهيلعوهبرقلللوق

نمىفوعمثنقلا.نماذكواذكبهإإهتعبوأنمثلانماذكواذكبًاديز

قلأسملاهذهىففالتخالانمانركذامىلع:مهمضعبلاقف«تاموأضرم

عيبلافنمانمءافوبعابامناك"*نإمصعبلاقو..انحرشنعمدقتاه

دحىدمتةنيغهيفميبلاناك""”اذإو«ضقنهتئرولالوهلسيلو؟مات

عيبملاىفمهتحقلعتلةثرولاىلعزئاجريغهلعيبلاناكهلثمبسانلانباغتيام

٠ليوافألاهذهنملدعألابءعأناوضرللالاح1

.قحلا:(ج)(),ةحصلابتبثدقفدارأهلعل:ةخن(١)
.نإ:(>)(+).اذإ:(ب)(2)

:(ح>)(-).ريغ:(١)(ه) .ةلاكولاب
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هل5ول|رمأقبار

نممهلاسنضعبجيوزتوأهلامنمءىشىفًالجر”لجرلَّكداذإو

هريغىلإءىشمباستبهرمأوأكذبمرمأوأهيلعحاكسشلادقعىلبنوكي

هبرومأملالمفلالقتنألبقرمألاتافهنعءارقفلالعهبقادصتيوأ

ضبهنمالعفنإوهمامتإالوكلذلهفرومألاولكومللنكيملهيفلكوملاو

.رمألاتومدعبهلعفبرمأاممامنإامهنمدحاولالواهلنكيملهبارمأام

لمفوأالعفنإف«لكوملاورمألاتومبنالوزب"'لةلاكولاورمألانأل

امهمالمجلمفلاباملرمألاتومامهماعدعبهبرمأوهنلكوامامهدحأ

للانأل«لامنمهافلتأامنامذامملعولطاباميلعفف؛ًادمعتوأثللذل

امهريغلاملاموفالتإف«هتئروىلإهنعرمألاتومبلقتناهذافنإبارمأىذلا

.لءأهللاوالهجوأكلذلًادمعتهنامذنمامهيربيالهكللمينمرمأريفي

هميهرمأنظهنأهيلعهطلسايفوأهيلمفدايفلَّكَووأهرمأنإو

امهسيبايفانمضيملهئافودعبورمألاةايحىفلعفلاذفنأفريقفوأ”ىنغنمهيل

ةندبايفموقتنأالإكيلايفنامفلاامهمزايو«كالذنماثيشامهبرنيبو

نإد١نيملانعلكشتوأ«كالذباهلةثرولافرنسيوأ«هرارقإبتيملاىلع

؛هلميرغىلإهنعهعفديلهيلإمقدايفليكولاوأ؛رومألادنعرمألافرتعا

ليكولاودرمألاناك«ةبجاوهيلعةقدصوأهلرومأملاتحكلذناءارقنلوأ

.ةلاكولاب:(ج)(١)
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كالذكو«هذافنإبامههرمأنمىلإءدروهيلإهذافنإبرمأنمىلإكلذاذفنينأ

مامهيديأفامفلتنإف«امهيلإهافداماذخأيفاعجربنألكوملاورمألل
عايضبرمألافيرمتامهيلعسيلو«هلرومأمللالورمألانامغامهيلعنكي

؛,بوجولاثيحنمامهيلإراصام

بجاولانأل«هيلعبجوامجرخيلكلذباهلرمألاافرعينأىنبنيو

ةءاربنمنيقيىلعنوكيىحهنعهذافنإبرّمأامةحضفرعتينأوههياع

نإو«هنمصيلختلابرمأامهيلعبجوامتوبثىلعًانقيتمناكاك«هتمذ

ًانمض«عاضىتحايبظفحهنعالافغإوأامهمناك«لمفدصقبكلذافلتأ

نأقرفالو«هلبجونامغلانأل«زمألاىلإهانمضامدرامهبلعناكو

هيلعقحنعهيضقيوأ«هلرومألاىلعهبعوطتيهللامهنأاههدنعفرس
نأامل.سيلو«هيلإكلذىفةموصخلاف«هلحلانيبجولاالكلمف«هلبقف

نألناثرمأبالا«نامقلاهلبجونمريغلامهمزانيدامهسفنأنعايضقي
نأو«هريغلدبلاوهيفلكوملاوهبرومألانيعلاوزبالازدقرمألاوةلاكولا

كلذباههدنعفرتءادقاملرمألاناكدقو«هيلعالكووهيفارمأامنامغ

رمألاىلانمضاممفدينأنماضال.:انباحصأمبلاقف«هلرومأمل

هيفمصخوهوهللدبلاف+نوءضملانيملكللاملاوههلرومألانألهلرومأللاو

هدنعنيمأىلاميلستلانملعفينأهلناكامرمألالمفدقوهقحوهذا

هريغلهسفنىلعهنفرعااموهتئامأىفرصهنألهلرمألاىلإهدرءاشنإو

نيبوهنيبةموصخلاو؛ةموصخهلرقملاونماضلانيبسيل:مهضمبلاقو

رماللنامضلابمزااملستهيلعنوبجويءالؤهو«هل"'”رمألاو«هيلامفادها

.رمألا:(ج)(١)

-يو-



لدعألابلءأهللاوهيفجاجتحالاغودبلولدنيلوقلانيدهنملوقلكللو

.امهنم

هللاقو؛هيلعهطاسوالامليكولاوأرومأملاىلإرمألامفدنإ

هلفديزىلإهذافنإىف«ىلافوذعب؟!ىرووىنايحىفليكوكتلمجدق

ةيصوهلجمنأالإهتافودمبهذافنإهلسيلورمألاءايحىفهذافنإ

فرصتينأهلآلانألهنايحىفهذفنينأهلوهبهلرمأنل

نمءىشذافنإبرمأينأهلسيلوءاشفيكهلامقفنيوهنايحىفهكسلمىف

هللاىلإاهببرقتيةيصووأهبرقينيدىفامإنيهجودحألالإهتافودعبهلام

هلرومأللهبرقأوهانركذىذلاءىشلاكلذهيلإمفدنإف«هلامثلثنم

كلذىفًايصوناكهلرقملاىلإءىشلاكلذلترومأللاىلعفرمألاتاف

هتايحىفًائيمأهيلعناكامعهتنامأتلازوتامرمألانألىدوريغوأ

؛اهبهلرقملاوهوايكسلامىلإهيلعاهميلستبجمةنامأرومأملاديىفتراصو

تيلاةثرونم«اهملعنيمأوهالوامكلمقحتبالنمىلإاهدرهلسيلو

لامنماثيشىمولانمضنإو.باوصلاليادهنعبهذنملاقكرمألا

هفللخاممتيملالامنمهذافنإبرومأملاءىشلاكلذذافنإهلناكهيلإىموللا

هجوىفهاضقوأهجولاكلذىفهيلعامىفءاشنإفامناقالاموأانيعوأاند

هلمجامةلمجىفراصوهتايحىفرمألالامنمهنامغمزايامنيبىرفالورخآ

نعىغقينأىموللوهتثرولوهنيدوهاياصوىفو»ىذلاهلامنمكلامها

ةمألاعامجإبةمئاقلالاومألاوةنومضملانويدلانمهتكرتنمهءاياصوتيل

نأهلو.كلاهلالامنموهفىمولامزانيدنمناكاف.كلذزاوجب

.رءألا(ج)(؟).٠قيصو(ج)(١)

-م4-
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سيلقليكولاو«ةماقمهنافودعبىموملاماقمموقي.ىعولانألهنمىضت

ىددعتنإف.هلةمسروهبهلكوام5نيْقالإةتايحفلكوللاماقمموي

.ملعأهللاوامهشيبىقرفلااذهو«ةلكولانمجرخاموسرم

؛هيلإةمفدذفًاراثيدوأامهردلجرىلإهنِعمفدينأالحرلجررمأنإو

ىلإرومأملامفدفلعكالوهوهيلإعمدا:هللاقو«هيلإةمفديوأ

بغرإْوأهلرومأملاثكالذقفبغرضورعلانماًضصرعوأامامطةلرومأملا

رومأملادبىفرمأللويفنعهعفدبهرمأامرمألانمرومأملاضبناكنإف

رمألامزايالرومأملاىلإهرمأامنامضنإفهيلإمفديملناكنإكاذكو

6هبرومأملاكحنملهجر4هتفلاجمو.هبهرمأاملسفر1هنأل

*"*هلرومأملاىلإمجرينأرومأملاىلعسيلو.رمألانعنامغلاطاقسإو

لرومأمللناكنإف«ةبهوأانيدناكنأهبهلرقأامضبقهنألهيلإمقدامب

ضبقبنعنيدلالازوهنامغطقسرمألاىلعهب""”رومألا”ءىشلاكلذ

؛هياعانبدىضقِبناسنإىلععوطتلاكه)ىضاملاناكوةنعهاضقنمملدبلا

١0.02.2.
.ءىثشبهيلععوطتملاىلععوطتملامجريالو؛نيدلانامذطقسدقو

ءادمتفامسرهيفلكوامىلعَمَسَرَوءىشءارشىفالجرلجرلَكونإ

*'”ءزاوحإلاتاكاذإرمألاهلهزيجمنأالإهلهتفااخلهلعفرمألامزلبملهيغل

6رمألاىلعاترومأدلبحوبوْرمألالامنامروماملالعطبل

امهدعيامهلهتز|ىفتكوأابكرةيصعمهلحيبت,ةزاجإلاتناكنإو

٠«رومأمللرودأملاىلعسيلو»:()(؟).يغ:(ج)(١)
.رولا:(ب)(49-(ب)نمةطقاس«ءىشلا»(؟)
٠.ةراجإلا٠(ب)(ه)
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كلذهلزيجبنألكومللنكيملو«ةزاجإلاكالتزجممل«هبىلاعتللانم

ارانيدقرابلا”ةورعىلإمفد»:لسوهياعهللالصىنلانعىورامل

ءاجورانيدباهادحإعابفنيتاشهبىرشافةيحضأهنهلىرتشينأهرمأو

هللالصىبلاهلزاجأف.رانيدوةاشبسوهيلعهللاىلصىنلاىلإ
رايخلارمألفااخلاىلعرمألل:انؤاماعلاقاذهبو«لمفلاسوهيلع

ةفلاخلابُةنمْضامفلاخلارومأمللناكو«ةيفهفلاخامُهنمْضءاشنإ

نيمورمألاءارشلامقوأهنأل+لمفلا2زاجأءاشنإو؛كلذحبرو

هلناكنامشلاهمزلفايصورمأللفلاخملاناكولو«ءارشلامتوهلام

ىدهمتينأهلزوجبالهنألهيفىدعتنإو«هذافنإبرومأملاذافنإ

؛"”نومضملامنمهذافنإكرتراتخمنأهلنيلو«هذافنإبرمأام
اراتخبنأالو+هذاقنإبارمأامايدعتيالأليكولاورومأمللناكامك

امهلكونمىلإنومضلاريغونومضلاادرتنأورمألاذافنإكرت

ذاتلزمامهمثمينأرمألاواضيألكوملوكلذذافنإباهرمأو

م.ملعأهللاَواهدعبوةفلاخملالبقهذافنإىف"”اميلكووهناهرمأام

تيملاريغلاموأهلامنماهماًثشوأتيلانعاياصولاذفنينأىلعاوممجأو

؛هقلاغنينوهنيبايفهيلعطاسموهاممتيملالامنمٌةلدبذخأيهنأىلع

تيمانعاياصولاَونيدلاطوتسدعبهنألرهاظلاكحلاىف”كلذسلو

هنيبايفالو«كحلاىفاذهلثمليكوللزوجيالوهلامىفنيدلعدم

فرصتَوقلطلارمألابىعولافرصتنم-اركذاملىلاعتهللانيبو

نأهلسيلىذلاىمولاىلعديقملالعتلاىفةدملاىفلّكوملا.رومأملا

.قيفوتلاهللاَوءانيباملهريغىلإهزّواجتي

٠نوضلا:(ج):(ب)(9)-٠ةوزع:(ب)(١)0
نمةطقاس«ىل3(؟)١٠٠اميلكو:(ب)(؟) ٠(ب)

-١1-



ِِِّم٠

اضيأهل5ىلأقفباي

رمآلاليكوديىفًادبعقفاوفدبعءارشىفالجرلجرلكواذإو
.سانلافرعنأل؛لطابءارشلانإف«لكونملهنأهماعإملوهارتشاف«هل

لامىرتشاليكولااذهو؛مهكللمىفلخديامءارشباورصأبنأمهنداعو

ىرتشاولكلذكو.هكلمىفناكامهئارشبهكلمىفلخدأوهلامبلّكرملا

نأل؛لهجوأكاذبليكولاماعزجملكوملاكلمنايعأنمًادبعهل

.رتشم:نيميابتمنمالإحصيالعيبلاوءارشلاوءارشلابزومأمليكولا

نمىرتشاُهليكولااذهنأكف؛لكوملللمفىنعلاىفليكولالمفو«مئابو

هنارشبقفاوفدبعءارشىفهلكوولو«ٍرتشمريغنمهلامعابوأملابريغ

ةيواعمىلألوقىفليكولالامنمقتعيهنإف:هاخأوأهنباوألّكوملاامأ

دمعيهلاهارتشاامهيلعفلتأةنألكونلنّملامرفيورقصلانبنارغ

م"نإ:رفمجنبدملاقو؛لّكوللانممهبسنةفرعملهجوأكلذ

لكلالامنمقشإفهكسلماذإلمالعتعينسدحألءرشل
ملاملاليكولانضيو هيفكحلالمجوأكلذلتيملنإ«لكو
نأ::ىدنعبجويزظنلاو.لّكوملالامنمعقاو”قتملاو«هيلعنامفالف

.ءارشل:(ج)(١)
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كلمىفلخديءارشلادقعنإليمتوإطخلاودمعدلاىفليكرلاىلعنامال

نمهجارخ!بجوبدعلاسئننألودّتملاىفليكولل"اقلعتالو6رمألا

ىلعليلدلا:ىرتشملاكلمىفلوخدريغنمرمألاكلمىلإعابلاكلم

اذهو+امهيبةئرفلاتمقواملرومألا.ةأرماىهدةمأتناكولنأكلذ

ليكولناكْنماهيلإمفديملوْهريعوأيعءارشفهلكواذإو؛ىاقتا

دبىفكلهنإف«نملاهنمهفوتىح(عيبملاضضبقنمرمألامنكنأ

؛مئابلاديىفكلذاذإعيبللمحنودنهرلاكحةمكحناكليكولا

مزليامبسحهفالتإبنامضلاهمزليهفلتأولليكولانأكلذىلعليلدلاو

لطبيلب«ناضلاهمزايملعابامفاتأولمئابلاو"نهراهفالتإبنهسرملا

شسمبلتدجوو«؛عيبلانردنهتراابهرابتعابجوكلذكش؛طفعيبلا

.لعأللاوراثنلاهبجويهانلقىذلاو«اذهريغاباوجانباحضأ

ثمبو+نيفلأبةراجىرتشاف«مردفلأبةيراجءارشىفهلكواذإو
٠ِ.-٠.ءِء2

نإفنملاىفلكوملاوٌهليكولافلتخإمثًادالوأاهدلوأواهنطووهيلإاهب

١::ا لاق**(اهبهيلإثمبامنيح)نكيملاذإهنيمبعمليكولا"لوق"لوقلا

ُْمردفلياهميرتشا:لوقيوأاهمىنترمأىلاةراجلاىهلوسرلل

رارحأدالوألاو«هيلعةبراجلادرتواهرقعودالوألاةميقرمألاىلعنوكيود

.لءألاورمألاقفمهبلتيو

راحصنم©"اهو"”رتلارمثنماًبارجهلىرتشينأبهلكواذإو

.«هبلإاهعفقنيحد:(>6٠(ب)().«الف(١)

.لكوملاوليكوالدودي«اهو»(4).(ب)نمةطقاس:رسلا(«)

ا-



+مكحلابرمأللمزالريغءاركللانإفءاركبهيلإهلجحلرجأتساوهلىرتشاف

ناحتسالاقيرطنمامأو«طقفءارشلابهرمأامنإوهلحىفلنألهنأ

هلبجوبو«رومأملاىلعناضلااذهبجويرافنلاو؛سانلانيبةداملاو

رخآلاىلإميبلللستىضتقيءارشلابرمآلانألبقنمرمألاىلعءاركللا

ءاركلاراصءاركللابالإهميلستىلعردقيملوجلستلابًارومأمناكثيحنف

:أهللاوهبنكيملنإوهبقوطنملاك

فوتمث؛لجألاكلذىلإهارتشافلجأىلإلامءارشىفكواذإو
؛هلجأىلإلكوملاىلعقحلاو؛لّكوملانمنملاذخأجم هليكولا

.تومبهذخألحدقهنأل«ليكولاةكرتنمهقحذأقحلابحاصلو

هلكواو«هتمذىفلّكوملاىلعقلابعوجرلاليكولاةئرولسيلوليكولا
؛هيلإهبثمبوهلارشبهرمأامهل*'"ىرتشافريناندهيلإ.مفدوءىشءارشىف

راجكلذ"لنإف«هدنعنمكللذدعبىلاذفنمثهتجاحىفنّملافرصو
نملامزافريناندلابريناندلاتاكاذإةلاكولاىلعناكءارشلالبقنم«هل

.هتمذلمزالكلذناكايلف«لّكوملانيبوهندبناضلادمعتيئأذقو«هتمذ

عوجرلالّكوملبجيالو؛بلاطملاوهناكاذبفننعىّدْؤبنأهلناك

.لعأهللاوكلذبامهنيبعجارتلالطبفهيلعمجرامجرولهنأل

نمريناندبهلىرتشامثاهقفنأفريناندهيلمفدوىرتشينأهرمأولو

وهولبقنماهايإ""”هقافتإلبقنمىرتشمللرمآلامزلينكيملالدبهدنع

ريغىف"لاهايإهفارصإباهلاًتماضراصفاهيلعناضلاةمزايملو«اهيفنيمأ

.نإ().ىرتشانإو(ب)(١)

.اهءمايإ:(ب)().هذافنإ:(ب)()

لو



كلذلعايكولا؛ةلاثكوريغبىرتشاامبعربتلاكناكو؛هيفاهفارصإبصأام

كاذنو«اهلدب.همزابملتفلتف«ريناندلاهذهقدصتأنأهلعن:لاقولهنأ

ماردبىرتشافريناندهيلإمثدولكلذكو.ةئاقنيعىفتناكاذإةلاكولا

وأالجرنأىرتالأ٠لسراعهلاقتنالوهل"”هتفلاخل9رولاهمزأبم

دهلعمديلمهردةئاعالجرهيلعلاحأو«مهردةلام”لجرهيلإمعقد

؛نيعنعىدؤيلنايفهنال؟لطبت**”ةلاوحلانإفةئاملاتكسلبف«ةثاملاكلت

نوكتنأبحجبةلاكولاكلذكو«نامغلالطب"نيعلاكلتتكللهاذإف

نعنامغلاكلذىغتويلليكولانيبوةنيبنامضدمعةلاكولاانفاضيأو«هلثم

كالذمفدينأهلنكيمل«هكالهةهجنمكلذلطباذإف«نيملاثات

.قيفوتلالابونامأبالإ

؛هسلجهلىمسومولعمٍرنمثبًامالغهلىرتشينأبالجر"لجرلكوذإو

كالتىلعًامالغىرتشافةفصلاوسنجلاىفكلذلثمدبعءارشىفرخآهلكوو

هاوقلوقلانإفنيرمألادحأنالفنودنالفلهتبرتشا:لاتف«نملاوةفصلا

لاقو٠.رخآلاقحلاطبإاهدحألهارشىفسيلنألبقنمهنيععم

دبعلاكلذءارشىفرخآلاهلكووهنيمبدبعءارشىفهلكوولو:ةفينحبأ

«*ذريعولوألاقحلاطبإكاذنأل؛هنملبقيِىاثالهتبرتشاىلإ:لاقف

لجرهلكوولو."هتةيملاذإليكولالوعيجلاىفلوقلانأانباحصأ

فصنءارشىفرخنآهلكوو«هنيعبردبعفصندارشىف امهنملكو«دبملاكلذ

.هتفلاحل:(ب)(«)٠الإ:(ب)(١)
.هنأقحلا:(ب)(©).(ج)نمةطقاس«نم»()
.هتنيبةنيبلا:(١)+(ب)نم(9).دع:(>)(5)
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هتيرتشالاقو«دبملانمفصنلاىرتشاف«ًادحاوادحنملاىفهلاحدق

.هلوقلوقلانإىناثال

هنمقبدقدبملانأللاق.ةلأسملاهذهىفةفينحوبأكلذىلعانثفاوو

ولاف«ةلاكولاهيفحصتىذلافدنلا هلارشبرومأملافصنلاءارشىفةمئاقهلاك

هنديوهنيىرتشيل"لجرهلكواذإو.هنمةنيعمريغهئارشبرومألافصنلاذإ

م.من:لاقف«ثالذلثمهللاقفرخآهيقلمث.منلاقف!!هئدعف(ادلع

والءىشالورخآلاىلاثلافصنلاو«كلوأللفصنلا:لاقهارتشا لبقنمليك

.هسفنىلإهبةلاكىلاقحقلعتامءىشفرصنجم1اتحصدقنيتلاكولانإ

دعباهباجبإةيناثلاةلاكولاتاكاملنوكبنأتركنأاملئاقلاقنإف

ىناثللنوكيولوألادقفلابلوألافصنلانملصحامنوكينألوألاةحص

فصنعابالجرنأ*ولثلذو”دسافاذه:هللي.عبرلاةوناثلاةدقعلانم

مئابهنإلاقيلبنيفصنلانمهلطسقبعاب""هنإلقيملرخآ"نيبوهتيبدبع
نيبوهندب.افصنرخآأنمعابنإكلذكو«هكبرشلىذلانودهلىذلافصنال

٠لءأهناوهكيرشبلصننودهبذاصأنمكلذلمجرخآ
أ

نمزاجايئاغلكوولو؛كلذريغ'*مماجلاىفو+ةلاكولاكالذكو

هنأىرتالأ«_حصتةخسن_صفةبيفلاعمبئاذالةحابإلاكةلاكولانألبق

نأبااغوهوهدبمانذأولو«هلكأهلزاجبئاغاهماعطلكأحابأول

ملامفرصتينأليكوللسيلو:ةفينحوبألاق؟زاجعيديوأهلىرتشي

.بنمةطقاس«.ول»().هلمر:أ(١)

.>(اننمةطقاس6هنإ,/ع(ابنمةلعتاس6تبو6(

.مماجوماكحألاماجونايدألامءاجىلعىوتحيوهوىزألارفدجأمهاجدصقيهلعل(ه)
٠ناملهأهددعىالسإلاهقفلاقفاهماعدمتعاىلاةممقلامجارلانمرميو+ءامدداماج

749 -



نألبقهيففرصتينأىسوللذ«هيفعوجرلاهلدعاذهنألةلاكرلاب-

اهريغالوىعولاالوليكولافرصتينأاندنعزوجمالو(ةيصولاهغلبت

ىتحهلامبىلوأ"لك:٠]سوهيلعللىلصىننلالولهرمأبالإدحألامىف

ءريغوأالامهبهلىرتشيلالامليكولاىلإمفداذإو«*'”دلولاودلاولا

عيبلانوكيوانباحصأعيمجلوقىفليكولانمضءارشلادهبكلاملاكلف

ىلععيبلادسقعينأهيلعناكسفلكوملاورمألاهتفلاخلنماضهنألليكوال

مجريو6هلءارتشانملعيبلا:ةفينحوبألاقو.هبءارشلارومأملانما

ءارشىفالجرلجرلكواذإو+نملانمهيلإمفدناكاملثملوماىلع

نملاناكهيلإهماسوهرمأاكهلىرتشاف«نملا+ملإمفديمورب

ىذلاحلاكلذليكولللكوملاىلعو.لكولانودليكولاىلعملابل

هدينمعاضفليكولاىلإنّملالكوملامفداذإو«نّملاىلعليكولاهنمض

ليكولاناكولو«دبعلامئابلاليكولاىلعمرغلاناكو«؛لكوملانعلاز

كلذىفنيمأهنألائيشنمضيلءارشلالبقعاضفءارشلالبقهلنّلاضيق

ًعيمأناكلوألاوهلًاضوبتمناكىحنعضبقءارشلادعبنمثالهضبقو

ىدمتلاهحرخينأالالكوملالامنمهيفلكوامفنيمأليكولاوهيف

.قيفوتلاهللابوًانيمأهديفامىلعنركيالف

؛هضبتينألبقابيعهبدجوفًادبعىرتشافدبعءارشىفهلكواذاو

لسادقابيعنوكينأالالكوملامزاهلبقنإف«رايخلابلكوملاناك هكل

اهفرصقنعاهب""”قدصتيماردىفهلكوىلا.ليكولامزايذاليف

.فرعصتإ:(ج)ء(ب)(*)0.دع:(ج)(+)00.دمحأةهاور(١)
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ةلاكوبالإقددصتبالوضفامنمدهنأهسفنلبقنممهاردبقدصاو

.ةلاكولاتلازنيعلاتازاماف«نيعىفتناكىلوألاةلاكولانألةينام

ماردىفهلكذاذإو«ابابحتساهنمضأالوكاذزيجأ:ةفينحوألاقو

فرصلانإفهلكوىذللوأ«هسفنلرايخلاطرشواهفرصفريناندبهلايفرصي

ميلقلاوضقانتلابجويفرصلانأل:رايخلاوأطرشلالبقنملطاب

بوجونممنيرايخلاو«وهاه:لسوهيلعهللاىلصىنلالوقلىلغاىف

اًئيشطرتشاولهنأىرتالأ«لطبلقعلابجوياممنماذإو«ملستلا

هيلإمفدوهلكواذإو؟امولعمهنوكبجوبدمعلانألدقعلالطبالرجم

مهاردبهعاقضربالوةثدسنبالومتيةعيطنأهيلعطرشيهلوهأةعدايابو

رينانبوأ؟'!رماردبةئيسنهعأبنإَف«قافنإبراجكلذفدقنبريناندبوأ

؛لمفلاهلزاجأممضعبونماهتمض«مضميفانباحصأنمفالتخاكلذىفنف

نمضيهنافةئكسنبوأدتنبضرعبهعأبنإَو.ةئينلاودمنلاهعسانلانأل

اذإ:ةفين>وبألاقو.لمفلاهلبوثلاكلامزينأالإ.بوثلاةميق

.ليكولاعاباذإ:ىعفاشلالاقَوهيلعنامالفةثيسنبوأدقنببوثلاعاب

نمو.رمألاولكولارمأبكلذلمينأالإنمصةئيسنلابرومأملاوأ

.اراحي9,؛١١١.:1:
ةلماإعاةثينلابعابامليكولاوأرومالاييعاىلإانباحصأنمباد

نأكلذىفمهتلعنأل.رافنهيفىدنعلوقاذهو.هبهعابىذلانملا

.عيبلاف؛ايدعتمناكافلتمناكاذإو.لكوللالامفالتإةئيسنلابعيبلا

نوءضللاناكرظنلاىفحصتةحيحدصةلعهذهتناكولو«مهدنعزتاجريغ

٠مأ:(ح)(ب)(9).مردب:(ب)(١)
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ناكنإوٌرئاجريغمهدنععيبلانألهبحاصىلعفاتملاَو«هيفىدمتملاهيف

٠لعأهللاَورومأملاَوليكولاىلعنامذالو.راجعيبلافاقحتسمميبلانم

دئمفضورعلارئاسنمكلذريدغورلاوبحلالثمضربعاباذإو

مهاردلانأل3ريغلعابهنألرئاجريغكلذعيبلاونماضهلأادباحصأ

ىدنعبجويرظنلاو.نامنأريغتانمثمضورملاوءايشأللنامثأريناندلاو

ىلعكاملانمءىشلاجارخإىمميبلاةقيقحنألميبلازاوجوناضلاطاقسإ

دقليكولااذهناكاماف.كلمنيّعوهواهنهيلعضوعتيةميق"'*هللدب

زاوجبجولامنيعوهوةميقهلالديهعيببرومأملابوثلانمانمثضاتعا

٠كحأوماعأناوهمملعفلا

وأهيلعلالاتافرخآىلعنوبدملاهلاحأفهلىتحةبلاطمىفكواذإو

نكيِهنألهيحاصيحبليحل|ليكولاعجرو+اهلاحمةلاكولانإسلفأ

نأبهلكو١ذإو.ٌضبهلاىفهكذاميوناكمىلإناكمنمهتحلقنىفهلكذ

هلنيمبملورمألاىلإماردلامقدوهسفندنعهنهرفةامسممهاردبابوثهلنهري

لبقنمرمألاىلعًاضرقماردلانوكلتًوانهرنوكيالبوشثلانإف٠رمألا

ةفرعمليكولاوةركسنهنأل«هريعنمانابلراىضتمياذهىونهرأهلوقنأ

هلكواذإو.ةلكولاتحنتيبثتلاىفهنهرلخديملكلزافةركتلاتحنلخدال

مل""ةهكستفامثرخلالليكووألكوملالعلليكولاهنهرمثهامسهلنهرىف
لكوللافرقتلطبدمفههللكولانألبقنملنأليكولااذهلنكي

نعفرصتينمفرصتاضيألطب«نيسرملاحبهيفهفرصتلطباماق«هيف

.ءاطعأ:كتف(”).(ب)نمةطقاس«هل»(1)
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.نالطبلةلاكولإتاطبللكوملاتاموأهعابواهنأكلذىلعلديو«هرمأ

دبعلاىفةلاكولادعتملاكةلاكولادعتمأكلذدميكفااذإف«هيفهفرصت

.قيفوتلاللابو«كلاددعبهارتشامثلّكوملاهعاباذإ

هلسيلانباحصأضمب"لافرخآىلعهلنيدىضاقتىفهلكوادإو

لاقو_ضبقلاوىذاقتلاىفهلكوُيى>ىضاتلاىفلكوامنإو«ضبتلاىف

قحهلناكنمهبالىدنعلوتلاوهاذهو«ضبقلابجوبىضاقتلامهمضمب

.هيلعردماذإبولطملاذخأبجوبباطلاّنأل؛ضبةلاقحهلناكباطلا

لافةعيلابارمأوديعامهممقداذإرومأملاوليكولافاوفقلتخاكلذكو

ناإلهبعابىدلانملاصبهلم1ونملابىفراصينأليكوللسيل:مءضعب

وآهمضاعفنأهلٍمهضصعإلاقو6اهمهلندؤيحلو6ةينُيعيبةفراصملا

هبنيديالىلامِلسملالكينأانباحصأهركو«قحلاىف"مخهنألنم

لسملكوولورتاجكلد:ةفيلحوإلاقو٠ملسملللال-زاوجنم

ةفينح.ىلأدنعزاجكلذفريزانخورمخىفاهملسأوماردةيلإلسوايمد

املالارفلسأفماعطفلسيف"احرنالجرلكوولوةلاكولاىلع

هنألليكولانمضي:انباحصأضعبلاق"'”فلسلادنعمجيرملاطلخوأ

ريعذحاو-اكلامراصُمهرمأرمعوهبحاصلامج'اميسمداو+)كلامطلخ

امهمدحاولكنألبقنمهبحاصلامنمزيمتيالوفلسلالبقمولعم

لاقو«ًائماضليلدلااذهبناكشف«هدجبملفلسلالبقهلامعاجمرادارأول

.نالجرنااحرلكوولو:(>)()

٠فلذلااهباوصوءملسملا:(ب)ءىلا(ج)ء(١)()
.امينيفلمحامو:(0(
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تناامادنمدصيمماعطهةرىرشاولليكولانألنمصيال:ميسفمب

كرشملاماعطلارئاسىفةكرشلاكلذكف«نامغلابجوتالةعقاولاةكرشلا

الجرلجرلكواذإو06”امشديوهففاتامو6املووشلصحامفالاف

مجروألسأمثهلثعبهذوأبرجحلارادبىتحلومالسإلانعليكولادئرامث

.هلنذأايذولمفيامفليكولاةحابإةلاكولانألهتلاكوىلعوهف«هلق

:ةحابإلاكلتهلعلطيالوْهلحيااملاتسأنمةعلعالهلمعباهذو

قافأمث.هيلعىغأفهمامطلكألجراحابأولالجرنأكلذىلعليلدلا

هيفلكوايففرصتينأهلزاجلأاذإكلذكو(هلك1نأهلناك"

ءءأناو

ظفحلاىفاليكونوكيهنإف«ىلريثكوليلقلكىفكتلكودققلاقاذإو
ظللاىفىضتقياملقأهنألظفحلاالإهلنكيملكتلكودق:لاقولاكطقف

:اعهللاوهاوسىلعلديامهظفلىفسيلذإ

(موهلااهيضيقا:لاتلجردنعهلةعيدوضضبةفالجرلجرلكواذإو

نإاهضبقينأهل:ةفينحوبألاق٠مويلاءاضقن|دعباضيفينأهلسلق

هللاقاللكوملانأ:هلماعوانلقامةحسىلعلسيلدلا.ًابابحتسامويلاجرخ

.هتلاكوتلطبمويلاجرخاملف«مويلابهتلاكوٌصخدقف«مويلااهضبقا

هتلاكونإرهشلاىفمفىلامىفادحاو*"ارهشكتلكودقلاقولهنأىرتالأ

.لءأهللامويلاكتلكولاقاذإهلثمنوكينأبجيكلذكو«لطبت

ديزنمرضحمبهلاهضبقيلجردنعهلةميدوضبقىفهلكوولكلذكو

.لاتو:(ج)ء(ب)(؟).انهثييفلصحامو:(ج)(١)
.ادهش:(ب)(؟)

--01---



0"غلا-باداب7.
”هنامأصمبلاقوأهينو+1لاق.هطرشلع19اهضبقيناهلنكيُ

امًامالغىلىرتشتنأكتلكودقهللاقولو«ديزةبتعىفاهضبقينأهل

ةلأسملاهذهىفانقفاوو«هنمرضحمبالإىرتشينأهلنكيملديزنمرضحمب

ءعأناوءاوسىدنعاهوةقيلحوبأ

باذف*"”هيلإاهعفدينأالجرلكووةقدصبلجرىلعلجرقدصتاذإو

؛ىذاقلاىلإهعفارف«هياعقدصتملاىلإامدفدينأليكولامنتماوقدصتللا

ىلعليكولاربحي©اجلانإف«هيلإاهمفدينأهاكولاملابرنأةندبلاماقأو

ليكولانعكلذضبقىفقحهلترثدقهيلعقدصتملانألبقنمهيلإاهعثد

:مفدلاىلعهربجيعاملانإ:انلقكلزإف.ضبفلابهيفهلكاملالوصحوهو

©احلاىلعناك"مباستلانمعنتماىتم«عيبملاملستبليكولانأىرتالأ

؟هضبقيعيبملاىفهكسلممامنوهوهيفىرتشملاقحتوبثلكلذىلعهربجينأ

هلثمضبقلاوميبملاىفهكلمعوقوةهجنمةقدصلابابىفكلذكو

1أناو

امههدحأهيلإمفدفهلبوهوللاىلاةبهلامفدبنيلجربهاولالكواذإو

بوهوللاطلسدقهتببببهاولانأىلعليلدلا.ًارئاجكلذناكرخآلانود

هيلإامونمعفدريغنمرلحاوعفدنمهسفنلاهضبفولهنألةبحلاضبقىلعهل
هضبقنإانلقكلزلف«عيجلادنعهضبقبهنعنامضلالاقتنارخآليلدو.زاج

:3هللاو”زئاجاهدحأمقددنع

مفدف«لكوملاكلذىفهلنذأنكيرملهريغًاليكوليكولالكواذإو

نياجرهلبوهولالكواذإو.انركذاملكلذزاجليكولاليكوهيلإ

.هيلع:(١)().انباحصأ:(ب)ىف0

_1١__



.لعفلابنينثالاهلاكونمهلايركذمدقت1نزحْامهدحأصوضبلاب

هبهريغلكوينأليكوللنكيملةبهلاىفعوجرلابالجربهاولالكواذإو

هلبوهودلناكثيحنمكالاىلإةمصاخلاىصضتمركاذنألبقنم

نأهلساةموص#لاليكولاواحلا2نأالإهيلعةيهلادرنمعانتمالا

0راعألاواذهانلقكلزاف.قافتابهريغلكوي

هيفنوكينأامإ:نيينعمدحأنموالحبالةبهلابعوجرلانإفًاضيأو

نأهلنكيِناكنرمألاىأنُُهكلمىلإهدر0بداولاكلمءادتنإ

نأليكوالنكيِدبعءارشىفهريغلكونمنأىرالأ«هريغلكوي

هيلعهدرىرشلادارأوًاديععابوكالذكو(؛كلمءأدتبهبلْهريغلكوي

ليكوالنكيملالجرعئابلالكودأ+بيعوأعيبلاىفناكرايخةهجنم

نمةبهلاىفعوجرلاكلذكف.كلملاىلإهركلذناكنإوهريغلكوبنأ

٠ماع١هللاوامهاتردنيذلانيهجولانملح1تثيح

تاسلاموهعابق6ارةعلامويقفمالغ-0كتءاكولوهللاقاذإو

ناكهيليىذلا ةلاكولاىضقنتهئاضقنايف؛طنفةمجلامويهلكوهنألءالطابهلعف

هنأىرتالأ«هليموقدسصبملتاعدقةلاكولاءاضقنادعبلافاذإو

مويداعبهلعكلذك«الطابهلعفنوكيناكةعجلالبقلوقلادعبلفول

قيرطنمتبسلامويهلمعفزيجأ:ةفينحىنأباحصأضمبلاقو«ةعجلا

ناسحتسالابرطنمكلذةراجإىلإبهذنملوقىعمنظأو6ناسحتسالا

لزمينأىلإةلكولاتاقوأتقولوأهنأةسجلاموبلكولاركذأنأ

زعأهللا٠اينعلكوللا

َنالفااذكباذهىمنهرانهسلرماللامفهلهنبول01هلكواذإو
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١اما-0000اٍِ
”نالفلوسرهاونالفنماذكباذهنيسرا:لاقنإو؛كالدقرصخرب

رمأريغباهدحأهضبتفدبعضبقبنالجرلكواذإو«ةموصخهبقامتيالو

ىلعّىلورمأ"لككلذكو«نمضيهنإفهدبنميملافاتفهبحاص نانيمأهلعف

يباحصألاقكلذكوِهبحاصنودهذحولمفلاب.درفنينأامهدحألنكيم

هلكواذإو«كلذريغوىقالطلاوحاكنلاىفنيايكولاونينيمألاونييصولاىف

لوقرثكأىف«هتصحضب.ةيلامهدحأءاجمثةعيدواملضبقينالجر
«همسقدعبالإ""”هيلإريصتالهتصحنألهيلامفدتال*"”عدوملانأانباحصأ

نوكينأمعنممصاقينأ0سلهريغلاملعنيءألاونيمعدولاو

هفرصيالواهبنمهةقصحهيلإعقدينأهل؛مهصعبلاقو؛ةمسامملا51لالكو

ىلعرداقوهواهنع ةميدولامساذإعدولانمضيةفينحوباامأو:لاق.كلذ

لوقكلذكونعنامضلاطقيفدوادامأو«كاملاوضبتلاىفءاكرشلانيب

هيلإاهملسرللااهلبقفدحأىلاهلةعيدوعقدىفهلكاذإوةفينحىبأىحاص

اهبحاصلونانماضهيلإلسرملاولوسرلانإ.تعاضفلوسرلاىلعاهّدرمث

اهمفددعباهضبقهلنكيملليكولانألبقنمامهنمءاشنماهببلاطينأ

لامىفنايدعتمامهفاهيفهريغعدوينأهلنكيملعدوملاوناثرمأبالإ

ض.نامضلاامهيلعوامهريغ

عدوملاناكاذإامهدحأىلعنامضلابجويفانباحصأضعبامأو

ةعيدولانأىئاثلاعدوملامبلكيملاذإو«هدنعةقث؟ةنامأىلععدوتسا

هنألعدوملاىلعاتبجوأامنإو؛لوألانضبو«نضيالفةعدوتسانمرهغل

.ةعدوملاةخن6ب١,١.>؛بنمةطقاس«نالفه١)

>بنمةلمقاس«هل»(().>«بنمةطقاس«هيأ»()

.>(بنمةطقاس«نكي»(ه)
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اهيبحاصرمآريشياهلقنينآهلسيلو«ةعيدولاىلعهلكلمالعدولانأيملاع

هبثمليكولالاقفهدبىفةءيدونوكيلرخآىلإهلدبعمثدىفةلكوولو

نامضلانإ.دبملاكلهفلعففنالفىلإةمفدتلهللاقوأ©ةمدختتلكيلإ

انباحسألوقاذهو«هريغهنألليكولاىلع؟'”ةمرغامبمحريوعدوتسملامزاي

نإو:نامصةمزابالوءىشيليكولاىلعمجريالهنأىدتعبجوبراشنلاو

فلتاهيفوتلصحهلةمدخلانألمدختسملامزابنكلو«بذكدقناك
©”!نماكلمهلوقب©الوالعفهلوقبرشابيملليكولانأل:دبعلا

:ألاوهكلامدي.

ناكالراف؟هرمأبكحلابجوامهبلعفدقسيافأ:لئاقلاقنإف

مدختسملللصحهيفجلاهلبجوىذلامادختسالانإ:هلليق؟نماضلاوه

ضورفملاةيراجلارعنإىرالأ:هكلموهريغهذخأامنامعهيلعبحبص

لوصحتمهرورغبامايإهاطوأاواهفهرغنمنودهياعبجواهنطواذإاهل

٠لأهللاوءىطاولااهسرورغعملاناكةلوقبراغعلاناكنإوهلءطؤلا

لكوملاكاهمثةيراجوألجردنعهلةعيدوضبةيالجرلجرلكواذإو

نأىرتالأ.هلكونمريغىلإلاملاكلذكلملقتناهنألةتلاكو)تلطب

ةميدوهلدبعضبقبُهلكوولو؟ةلاكولاتلطبلل(هريغنمعابوللكوملا

عدوتسملاذخأف”ليكولاهضبقينألبقةيانجدبعلا”لعىفلجردنع

هتميقضبقينأليكوللنكيملةيدعدوتسملاذخأف«أطخديملالتقوأاهشرأ

ناكاذإو*ل(هيلعاينجمةخسنهيلعىنجلا)دبعلاضبقهلامنإوشرإلاالو

.ذخأ:ةخن:(>)().مرغ:(ج)(١)

٠.(ج)نمةطقاس(4)٠نم:(ج)(3)
«ىلع»:(ج)(ه) >ىف:(ج)(9)نع .ضايب

_١٠-_
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ناكهنيعىفظفحلاقحهلهنألضيفينأنمهلمنأعدوتسمللةخسنعدولا

اذإ الذىلعليلدلا.هفلتأامفلتملامرعينأهلهظفحهلامهيديىلعفات

امبإو33اذإكلذكوهتمدقهنمصينأهلناكلهذبنمهيصغولًابصاخنأ

اهريغىلإنيعلانملقتنااذإهنال«عدوتسملانمةميقلاضبقلوكوللنكيمل
ءعِّ

ضبقينأهلنكيعدوتسملاعابولليكولانأرخآليلدو.هقلاكوتلاز

.ةميقلاىلإلقتنااذإكالذكفنملاىلإهلاقتنالهنمنّملا

ليكوللناكنوزوللاوليكملا»نمفاتملاناكولف:ةنيذحودألاق

ٍءءأهللاوسايقلاىفاندنعامهو«دبعلاةميقضبهلسيلو«ةميقلاضبق

ةبوتثمتناكنإف«ةنمثمةؤلؤلابندجوفةكمسلجرىرتشااذإو

مدمتيوكلغامنألعب:م؟"!ةورجذمتناكنإو6ةلطقالاكحاك

رظنلاوانباحصألوقىفةكمسىرتشملاهنأكلمةمالعاهملعالوثالماهملع

مقيملميبلانأو«هكللماهنأوفصولااذهىلعمئابلاهنأىدنعبجو

نوكتفعيبملاسنجنمىهالوميبلالاحىفمئابلاالوئرششملااهماعيملواهيللع

.اءنابهلامبت

ةفذصىرتشانإو+«ةمالسهللاردقنإكلذْقموهحوباطننحنو

اًضيأىسفنىفو«انباحصالوقىفىرتشمللاهيفاموىعفةولؤلاهيفدجوف

"دنمثبةفدصلاىلعمكودقعيبلانألراظنافنألةلأسملاهذهنم

ىراشمللةمولعمريغوأاريثكالامهخسنةريثكالاومَأىواستدقةؤاؤملاو

ًاضيأوميبلاىفلخدتمةؤاؤالف«اهدحوةفدصلالععيبلامقوأدقمبابلاو
"ىنلاىهنىذلالاملاةعاضإلوىلإجرخوهل:سانلاناتياعيبهنإف

:ءعأُهللاوهنعلسوهيلعنالص

.ةجردم:(ج)(©)00.نوزوملاوليكملةخننومأناوليكولا(١)
٠.سيسح(9
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اهلوخدزاوجنمىهفةفدصلاعيبىفةؤاؤللالوخدزاوجلمتحانأو

ةكمسلاكاهلعبتوهاممىهالواهسنجنمسبلاهنألدعبأةكمسلاعيبىف

عيبلاهيلعمقوامًاعبتىرتشمللنوكتفهكمساهنطبىفدجيفىرشملااهيرتشي

همألعيتهنإدلواهلطبقدجيفةمألاىرتشيكلذكو«هلجنموهو

كحأوءعأناواهسنجنماهداونألميبلاىف

زجيملةرواحموأهلثمىفسانلانباتيام.احنمجرخاذإميبلاو

ضوءريغبلاملاجارخإىفو«لاملاةءاضإنعلسوهيلعهنالصىنلاىهنل

دق:لاقلاقنإف؛كلذنعملسوهيلعللالصىبنلاىهنلزوجياليواسي

؛كريعبىعب):هللادبعنبرباجللاقهنأٍلسوهيلعهللالصىنلانعىور

؟مهردبىتعبف:لاقولسوهيلعهللالصهللالوسرىلأفكالهبهألب:لاقف

ىتحاهرداردلسوهيلعهللالصىنلاهديزبلزيإفالذبهيلعهعبيلف

نألرظنهيفربخاذه:لاقي«اردنوعبرأةيقولاو«*'ةيقوأبهارتشا

؛.هيفلخديمثءيشنعىهلينأزئاجريغلسوهيلعهللالصللالوسر

نانإلانمبلطينأنمغلبأةعيدلل١نعىهنولاملاةعاضإنعىهنندقو

هتيرطناكثيدحلااذهحصواو«دحاومهردباهردنيمبرأىوابام

هنعىهلدقامعلأسيالسوهيلعهللالصىنلانأالإرابخإلاقيرط

وأهبرمأياملمعتسيلهعيلةلأسملابضرعتبوهتيعرربتخمنأماماللو

نيمبرأىوايوهودحاورهزدبهارتشاولةجحلاكلتناكامنإو:لسعتسيال

ىنلاضرعوالامميدضيالأىلعتيثدقفانئاجناكاذإامأف؛اهرد

هنمكلذىلأف«ةبحلاوهواعيضمهبىمييالىذلاهجولاٍلسوهياعهللالص

ًافالخهنمدجبملولسوهيلعهلالصهللالوسرهرمأامعيبلاىفلممتساو

.م.إلا



:لعشلاوانلقامةقئرطناككاذككلذناكاذإو«هيلعركسيف

راجلأسسوهيلعهللالصلوسرلانوكينأمتركنأاملاقنإف

؟ريزانجلاورجلاىنعبهللوقينازوجمالهنأىرتالأ.رايتخالاهجولع"الإ
ريزانجلاورجخلاونيماسملاكلملخجلانأكلذوةدسافةّضراعموطااذههلليق
الف؛رزامحلالتقو«هتقارإبانرمأدقرخلانإفاضيأو«نيدسملاكلمباتسيل

سيلام-نيءاسملانمًادحألسدهيلعناىلعىنلالأسينأزوجبالو٠.روج

.ناكهنأ1لسوهيلعهللالصىنلانعىوردقو«هذنعهدذجبالاموهكلمف

لهلوسرلالأسهصخرتساوهل(""”ىرتشافءىشهل)ىرتشينأرمأاذإ

قيليفيكفلبقال:لاقنإو«هدرمن:لاقنإفىرتشانأمئابلافرع

.ةيادهلاهلأنهللاو.ليوأتلااذهوةياورلاهذهمالسلاهيلعهب

(١)نمةطقاس(؟)«الد()(؛(9()1)
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ةلاسم

ةينأىوساهلكرهاوجلانمةيلاغلاةينألالاعتسازاوجىلعسانلاقفتا

ىلإموقبهذو؛اهبلامعتسالاميرحمىلإمهيضعببهذدقو«ةضفلاوبهذلا

مهضعبلاقو.اهبعافتنالانمهريغواهيفلكألاةحايإو«اهيفبرشلاميرحت

:لاقهنأماسوهيلعهللالصىنلانعةياورلل"'”مارحلابسيلوكلذهركبب

"ملجرانةقوجىفرجرجنامنأكةضذلاوبهذلاةينآىفبرشبىذلا» :ٍ

اهيفعافتنالاولكألاوبارشلاىفدروربخلانأىلانيسلاقلاضمببهذف

.ةيهاركنموأجرحمنم.لعتاوكلذنمنومنميانبامصأتدجوو؛هلثم

اونيبلوْءاليلاوريكشلالجألريخلادورونأكلذقفمهملعو

كلذو«انياعركنتامنأىدنعهلعهذهوْسانلارئاسنعميناوأي

مهردفلاهتمءدقنوكتروبحدمببرشلانأمهيفلاحمعماوعمجأمهسنأ

ءاليللاقيرطناكولف+هاردةرشعهتميقةضفحدقنماومنتماو«زئاج

حدقىفبرشلااوزوَجالمهياوأبسانلارئاسنمهباونيبيلفربكتشلاو

لطبوعفترمميرحتلاوةدوجومةلعلاو«رهردفلأهنمثنوكيرواب

:موقهجوبماعهللاوةلملاهذهىهنلانوكينأ

رخلناكنإف6هنمظعألاةحابإوفنحألاميرحتبعرشلاتلالو

كلذنعىلانوكيو6هريعنودبرشلانمعانتمالابحيفاجحيحص

.دمحأوكلاموةجامناوناخيفشلاءاور().مارحلا:(ج)(١)

.لدب:(ج)()0.مردفلأهتميقهنمث:(ج)(؟)

-4١٠



.2هللاوةينألانمهلامتساُِبإامةلمحنماصودخم

مضوف؛مامهيفةضفبببصمحدقبىتأباطلانبرمعنأةياورلاىفو

ةضعلاةينآ2هيلععقاوريغةضفلابببصملاوبرشونيبّصلانيبهيتفش

4ةيئسالاثانتحانعمهنأل:ماسوهيلعهللالصىنلانعىورو

خسانلالعبلوناريخلاضرامتاذإو"لمهنمبرشوءاقسثنخهنأىورو

ناكو6ايهقافتابجورخأتملانماموف«مدقتملاالوخودنملانم/امهنم

ثانتخالاو؛اوبرشاواواك):ىلاعتوكرابتهلوقوةحابإلاىلإعوجرلا

نمْذوخأَمثانتخالاو«اهنمبرشيلفطمتواهعاوفأرسكةيقسألل

تيدااو6ًائنخمهئطعتوهينمقفرسكنملالجرااكلذلو6ريسكعلانم

ةثلاعلوقهنمو«عاوطتاهنأكاهنيشمىفركستتناك.اذإةثينخةأرملا
ور١١٠

ىردع©همتدعناحلتلاماسوهيلعهللالصهللالوسرتومتؤوصوامل

٠ءاعأنازتركنىأ

ىلإ:(ج)(١) .ءادأ
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اج2٠٠

الااهل|َقتان

ناك+اهمادأنم«منتمافاهلحىتلاةداهشلا؟'!ءادألىعداذإدهاشلا

"بجاوءادألاضرفنأىلعةعمتجمةمألاذإ«اهلمافإنعهفلختبهبراايصاع

نمىلامتهللاىلإةبوتلاهيلعناكهنعىنغتساوريغاهادأبماقاذإف«هيلع

تبثيالقطاناكو.هعمرخآالإهبدهشىذلاقحللدجويملنإف«هعانتما

بببقحلاببولطملاىلعةدابشلاةماقإنعهدوعقناكو«ةداهشلاءادأبالإ

متتمانإف«ةداهشلاةماقإنعهدودقبًائماضلامالناكهلدوهشملاؤحعايض

هلنكيملهلادأنمهمزاىذلاضرفلاءادأىلعهذخأبضوعبالإاهلئادأنم

هنىلعفاخمدهاشلاناكنإف«ُهنمهذخأنمىلإهدرهيلعناكو.كلذ

باطنمةداهشلاءادأفلافتشالابهلايعفلتوأهممتىلإهيا0ًاررض

نإهبءىدتيينأىلوأهسفنضرفللافتشالاناك«هلايعتوقوأهتوق

زاجو«؛ةداهشلا.ادأهياعناكهقلخهذيوهقمرهبتيلاضوعهلدوهشلملامد

سانلامقام40م1لديبو6انعصوملعضوملانمهيلإراضمهل

_نمهتمضبأامظفحم.مايقلاونيللامظفحهيلعيلاكمصونأنمهيلع

ىاغنإفَلميحممضوعكلذلعهلساو6هحخاصمبمايقلاو6هلامطفح

نمذخألاهلزاجهلايعتوقوهتوقبلطبهلافت_شالكلذبمايقلانعزجملا

ناك"نثرافمتتيلفاينغناكنمول:هللالاقاكهتوقلقيللام

.ءادآىلإ؛(ج)(١)
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«ضرفلاهنعطقسصمةداهشلاىدأاذام0لرفوأرعملاب21اف

ىلوألاةرملابهنعاهيضرفطوقسلو«ةيناثةرماهنماقإلعضوعلاذخأهلزاجو

لجوعهللةعاطوهامم«هلهفهمزاباللمغىفهفنىركأأنمةلزنمراص

هرجأتسارممنوهمتىلإهلمىدؤيلونارقلاميلعتوجلاك

.قيفوتلاىلوهللاو

لكنألوصألاىفانيأرانأ:ةزااجريغدبعلاةداهشنأىلعليادلا

نف«رارحاللنيواسمريغديبعلانإفبتارملاولضافتلاىلعهلصأىبهرما

ءاسنلالعلءاسنلاولاجرلانيبقرفول_ضافتلاىلعىبثيراوملارمأكلذ

لفءاسنلانمصقنأديبعلالمجمث؛لاجرلاظولفحنمفصنلاىلعٌانهظح

اونحليملو«مويفىذلاصقنلابرارحألالجىفاولخديملوثاريملااوقحتسي

لصألااذهىلعربتعاف«كيلاملاةبترنمىلعأنهنيترتناكاذإرئارحلاب

بابىفءانلاولاجرلانيبقرفلضافتلاىلعتءضواهمنأاذإف«تاداهشلا

ىلاعضاوملاىفمهندارشلمجف«ثيراوملابإبىفمهنيبقرفاك«تاداهشلا

نأترثدقوعضاومىفنهنداهشدرولاجرلاةداهشنمفصنلاىلعقلعت

كلذناكنإو«ثيراوملابابىفهاثيبامىلعكيلاملاةبترنمىلعأنييتر
اواخديملاكميماصقنلتاداهشلابابىفاواخديملنهمصننأدبعلافكالذكأ

بجوأاذإف«لضافتلاوهوامهيفنيينعملاقافتالممناصقنلثيراوملابابىف

اهنيعبةللاكلتلبجواهركذمدقتىلاةلمالثاريلاوهونيمضوملادحأىف

.قيفوتلاهللابومهنداهشزوجنمةقبطىفاولخديالأ

نمنيدووشاوُدوشتْساو]:هركذلجهللالاقدقف:لئاقلاقنإف

.٠ك:ءانلا(١)
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نمىدلاىعملااندبدق:لق(ديبدلاورارحالاكلذلملمَوهيمكيلاجر

قفةنوعباذهايحولوولهبالإهذهفديسلالخديالأبجوهلحأ

,7ٍٍْض
:لاقو0"كالوف7كيويًىلاعثوكرابتهلالاق٠ثبراوملايش

تناكوةيآلاىفدبعلالخديل«ل,كجاوزأكرتامفطنكلو:

؛اهنيعيةلعلاثكالتاتاداهشلابابىفاولخديملكلذكو«اهانركذامةلعلا

"واوَِءاطلابنيماراونوكوهكدلجهللالاق٠رخآليلدو

2ِ--0ِّ.[ل0.1"ًًَّ/7
هلوقلبهينمدام.ٍلبام1هيأةيآلارهاظناكف6*مكرسفنأيلع

هللالاقدقو«هننىلعهلوقلوبقمريغدبعلاناكاماف«هسفنىلع
-١ِ.٠صَء"١

ةيآلاهذهىفاولخديملديبعلانأىلع"لدكيفنأىلعولو):ىلاعت

:ءءأهللاو

ىفىتأدأركذنمفوشكمهجوىلعالإاددهشينأ.ةنيبللسيلو

قفاوبلوقلاأذنأنظأو؛ليلىفرانوأراهنيفانباحصألوقرك1ف

:ىعفاشلاهيلعانباحصأ

نأدهاشللسيلهنأ«هنعهللاىضركلامىبأخيشلانعانأتاففحو

دهشينأهلزاجبيرلاكلذلازاذإف«اهيفباتربلاحىفةداهشلالمحتي

ءاذهوحةفونحىلألوقو.هانعماذهام"وأراهنلاوليللاىفلاحلكىف

ىلعنظلاةبلغممةداهشلازبجبناك+سنأنبكلامامأو.اذهوهو

هيأرىلعبلغاذإمالظلابةداهشلانعبئاغوهبكتمنمعومسملاتوصلا

.قوفوتلاللابوكلذرمألانأىلإهسئنتنكسو

١٠:ءاشنلا(«).م:ةرقلا(١)

.٠3٠٠:ءانلا(4)١٠:ءانلا()

-7١-



ةلأسم

هنأ)فرصلاىفلسوهيلعهللالصىنلانع”ىردحلاديمسوبأىور

الثمرملابربلاو«لثمبالثمةضفلابةضفلاو«لثميالثمبهذلاببهذلا:لاقت

:سابعنبالاقو(ابرأدقفدازودازنف«ةتسلافانصألاركذىتحلثمب

لودرنعكثدحأ:ديعسوبألاق.ابرلاةبآتازنانيفو«اذهبءءأنحن

تيبفتسكايإوىنلظيالهللاولوقتام؛ىللوقيولسوهيلعللالصهللا

ةيراورلابهترهشوهتياورةرثكعمديمسىلأةياورسابعنادردقف«دبأ

ىلعبذكلانمهبهامراميظلنيتخذهنكايالسقيديعسوبأو

انأانمنوركشيانوفلاخموهيلعراكشإلاوسوهيلعهللالصللالوسر

باهملاوهناوعأوناورمنبكالملادبعمهيفو«اهيفمهدلقنومهشيداحألبقنال

فلأنأباوجتحاو«ملاثمأوىدمعلا©"!وراموبأوناوفص(ىأ©!

نيلحتنلاونينلاخلاوقاسفلاوىراصملاودوريلانمو؛مورلاودنهلانملجر

نيقرفتممهانيفلودحاوربخبملسوهيلعللالصىنلانعنورين؟..اوءاجول

ضعبلمرضعبنمقالتريغنم.هنيعبربخلاكلذبانوربخيفةدعاومريغنم
نوينأزوجبالربخلاكلذنأاندلعدقف:اولاق.لسارتالوةدعاومالو

.بذكلاجرخمهجرخموهئيج

ءالؤهقيدصتنعاناهلىلاعتللانإلاقنأبانباحأضمبجتحاو

*"!نأل:لاقعاجإبمهيلإنيدلاضيوفتنماشبجوينأو«ادرثكنإ

..ةزيده؟ةخبن(9).ىأر:(ج)(١)
ّ.نإ:(ج)(+)

-)١



هتفىلعهبوقعةداهشلادودرموهفلدعبسدلدهاشلكودهاشرمخلا

لبقنمالنآرقلاكحنمكلذنإو«هلممنمًارجازنكيلوهروجفو

هميشتنمو"4ءاَدهشلانمنوضررت"نمِمل:هركذلجهللالاقىأرلا

سوةمأمكانلمجَكِلذَكول:هركذلجهللالاقربخىفءاضرنال

ىلعهللةجحلاوءادهشلامهرايخلانأبربخأف"ساناءادهشاونوكسما

بدنرمةج>ءانلالمجت1ىلاعتوكرابتهنانأكلذلثمو«هفلخ

مهردىلعنيماسملانمةأرمافلأنهنمدهشنإوترثكنإو؟”ءداهشلا

؛'نهقدصانفرعنإو.*تاممتجموأتاقرفتمنتجنهلداهشلبقتملدحاو

تناكنهعملجرالوندهشوللسوهياعهللالصىنلاتاجوزكاذكو

ندهشنهسأنمنافيالأسانلالعبجناكنإو.ةدودرمنيسداهش

:لاققوقحلاىفةداهشلاركذالىلاعتهللانألو.قحابالإمهردىلع

:4ءاَدبلانمنوضارتنسمم.لاقكلذك«4وننأرْماولُجَرل

نألو.نرثكنإوءاسنلاةداهشولودملاريغةدادشورةيآلاهذهىفميجف

اءأهللاوكياعةداهشلسوهيلعهللالصهللالوسرنعثيدحلا

ايبلطيملوامنعلأي"ملوىقحبهريغلةداهشبدهشنمنألكللاقفتاو

نامتهللاقحبهتدابهشتناكاذإف«ةدودرمهتداهشنإ«حلابحاصهنم

:ميضمبلاقف هودنوقتعلابةدابشلاباوفلتخامث؛قافتاب«ةلوبقمىبف

لاقو+ةفينحىلألوقاذهو«هنماهبلطيىتسدبعالىتحابنأل:لبقتال

.١؛١:ةرقبلا().؟47:ةرقبلا(١)

.ءادهشلا:ةخن:(ج)(؟)

.«نيممتجموأنيقرفتماوءاج»(ب)؛(2)+(ا)(4)
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ق>اهمنألهبضربملوكالذدبعلابلطيملولوةلوبتمقتعلابةدايشلا:هريغ

.ذبمأل"قحاهيفناكنإوىلامتهل

تيبىفهعمىلُرنيفبدنلاىفالإزوجنالىعألاةداهش:انباحصألاق

ءءزئاجريعهتداهشفكلذاذعامفو«هرصبباهذلبقهلانتيتمناكامفو

هنقيتزوجامماوركذامادعايفمهنداهشلوبقنعمهعانتمانمىسنتىفو

نوضرتنمم:لاقو4كشلدعىوذاوديو):هللالاق.هيف

ناكاذإوةيطرملدعووفاحلاصاماسمناكاذإىعألاف4ءادسدلانم

هراجوهنباىلعدشاذإهعامباقوثوماضيأىضمدقهينفنعهعامساقوئوم

مهدوهىُزنمىلعوبسنلاىفهتداهشزوجاولاتاك:هتجوزوهطيلخو

بجويرانلاو«هرصبباهذلبقالمحاذإاهلوبقىفاوفلتخمفتيبىف

لونمهعامدبهنميتنمهب"رخامىلعالدعناكاذإهتداهشلوبىدنع

فيكو«هقفلاوثيدلاىفهفرعبنملوقهعامسربختاكةفرعيىذلارقملا

امهنمىضاقلاهلبقو؛هيلإهاعفرهقفوأرثيدحبنايمعأىضاقلاثدحينأزوجي

حلاكلذبايمداهشبجويةداهشبهدنعدهشاذإف«هب2هلالصأهلمجو

ض.باوصالقفوملاهللاوهلبقيملا":احمهبمكحىذلا

هللاىلصىنلامعسابملاةداهشلبقتالهوركذىذلاىأرآاذهىلعو

ىلعليلدلا٠ىراصنألاهللادبعنرماجوسابعلانبللادبعوسوهيلع

قئثوتينأدارأاملىلاعتهللانأىلع«ةنيبلامدعممممالإبجتالنيبلانأ
دجويملونكيملنإف؛نيلدعنياجرداهشإبرضحلاوةردقلالاحىفانقوتحمانل

وأنيلدعلادوجونعانزجعاذإنيماسمريغرفسلاىفو«ناتأرماولجرف

.ملو:ج(١)
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فدابشإلاكرىو.مهنيه7نكيماذنهرلاضيفو.نيتأرماولجر

4ًارارممويلاوحنبيرقلاتقولاىفاننيبامفنيدنانكاذإرفسلاورضحلا

.هفلخلعهنةمئاقلاججحملاعمكلذنمثكأو

باتكنمةنأهتفلبنمل:لاقهيأملسوهيلعهنالصىنلانعىورو

.ل6كرمألبقهلكسبلارمأهنلبدققهللا

.دحأهاور/١(

م١١



ىكاذوحنوتاراجتلاوعوببلاْقباد

اقاحْضأأوبزرلااوك5الاوذمانيدلااناب:ىلامتنالاق

:هركذلجهللالاقو74نوافكلماهللااًوتئاوةفتاطم

يبتىلاموكبامكالإ"نوُموُعبَاَلاوبرانولانزلو

لَخأَواوبرلالثِميأنإاولاقنأكلذسانبنايل

اومااكاناا:هركذلجلاقو4"لاوبسلامَيبللا

("كنيضارنعةراجت"نوكس.انأالإلطالب*كتيب
"بيبالإ1مهرمالاملبال»:سوهيلعهللالصىبنلالاقو

دحأهيفلخديملاموهتانألاءالؤهرهاظبتاحابلاتاراجتلاو«”””هسفن

مررحومهبلاهللا_لحأو: هلوقبهنعىلاعتهللاىهلىذلاابرلاهوجو

 هلعفلدمعتدصقيأ«هنرثخلبجتةناحصأنمرودقمبسيلو4اوبرا

ىلإهجوتديعولاو ةنعاضمًافامضأاوُبّرلااواكنال:هلوقبهبكرنملك

هللااوعيطأونيرفاكسالتدععأىتلاراشنلااوقتاونوحافتكسلهللااوقتاو

.؟7ه:ةرتلا().١٠٠:؛نارمملآ(١)

.(لطابلاببيبلاومأاولكأتالاونمآتنذلااهماي):ةيآلاصن.23:ءاسنلا(؟)

.دحأءاور(ه).ةيلعب:(>)(4)
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هلوسرعابتاوهعابتابرمأوماعهتباصإنمرذغ4نورتكسلمللوسرلاو

تناكنإوةراجتلاو.هتبوقعلقحتسمهلوسراوهلفلاخملاوهنمنيبام

 راطخألانساهضراعياملاهنمراثكتتسالانمطوحأاهعهزيعلافةحابم

نعامنعلسوهيلعهللالضلوسرلانعةدراولاىهانملاواهيفضرتمملاابرثاك"

هللالصٌىنلانعىوردقو.اهيف*'ةتاعابتبورض لئربجنأسوهيلع

دجاسملاعاقبلاريخنأكربالعولجهللانإ»:هللاقمالسلاهيلع

نمرثكيلوفلحلانمللتيلفاهمالهلنكيملنفقاوسألاعاقبلارشو

راجتلارشعماي»:لاقهنأسوهيلعهللالصىنلانعتبثال«*"”ةقدصلا

ةقدصلابرمأهلملو«"”ةتدسصلابهوبرشففلاوأوذللاهرضحيميبلانإ

؛ةيذاكللاناميللةبوتةقدصلانملفنلانألنامياللةرافكللاهجوىلع

ءافتكاومهلراجنىفمحلةكربلاىلإىدؤيايفملًابيغرتةقدصلابمرمأوأ

هنعىورامل؛اف؟؛!ثوبلانيمسلاةرافكهجونممهفرعامت-

هللالوسرابليق.ةثالثلاكلهةثالثلا:كله»:لاقهنأسوهيلعهللالص

هتملسقفنملاو«ثاكبلادهامملاو«فالحلارجاتلإ:لاق؟ةمالثلانم

«رابخألاهبتدروامضعباذهنمركذذننأاندرأوأو«(*!بزكلاب

رشحلاىفابرلالهأىفىوراماسالباتكلاهب*"ةانلذشاراثآلاهتحرشو

مدعيارئالهأطوقسو+مهيشمىفسانلاةعرسو«مويلاالذىفمهلقتو

ربخأو4"لاءارربثادجألانمنوُدرْخيموب):ىلامتهللالاقاك

.هيوارىلعلدتسأمل(«١.تاءاس:(>)()

٠ثوثحلا:(ح)ىف(4).دحأونألاباحصأهاور(؟)

٠انلفل:()()٠ةحامناودجحأهاور()
..4؟:جراعملا(7)
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ىسانلاىلعبجاولاف.نوا_ةتيف"سلانمناطيشلامهاطبختبابرلالهأنأ

ةرجاثلانيملاىفنكيملولفهطخسةبوقعاورذحمنأومرمرةيصعمأوقتينأ

لطابلابفلحلانعمملاعدركلذناكلةلجاملاىفةكربلاوحمالإةصاخ

التع"'”صقانف.ةرخآلاىفباقعلالااهيلعهللادعوتدقوفيكشف

رخوهتلاعمرحفةلحاعلاىفالاماهببكيلةرجافنيمىلعىرتجانمم

نعىور٠.©!ةحاصمنمنمهمصعوهتعاطلهمفونممهناانلموحهترخلأا

لاقف«"ارتيملامرايجلابناميبلا»:لاقهنألسوهيلعهللالصىنلا

لوقلابعيبلانعقرفتلاانباحصأضعبلاقو.نادبألابقرفتلاانيفلاخمضعب

ربخأف("ليتمنمالكهللانماارفعنإول:ىلاعتهللالاق

ناكاموفةمألاقافتابهنعهللاىهلىذلاابرلاامأفلوقلابنوكيقرفتلانأ

*”*.ىنلاىفالإ0فرعتالبرعلاتناكوءىسنلاوهةياهاجلالهأهيلع

ربسخلامودعنأىلإسانلاريكأبهذفديباديناكاذإسانلافلتخاو

ىنلانعدرواميإىهنلا:انباحصألاقو؛ةثيشنلاودقتلاىلعلمتشي

ويبنعلسوهيلعهللالص ماهلىذلاايرلاو«ابرلااهمةيلهاجلاىفتناكع

كلذديؤيمنيبهتواماعتيملًادورعمنأكاموهسوهيلعهللاىلصهنع

هللالوسرلاق:لافديزنبةماسأنعوسابعنبانعءاطعقيرطنمىورام

هللالصىنلانعىورامو«©!ةعيزنلاىفايرلاامي»:ملسوهيلعهللالص

هنأديزنبةماسأنعهيبأنعسابعنبانعسواطقيرطنمسوهيلع

.ةيصم:(ج)ى().ضقتنا:(ا)+ضن:(ج)ىف(١)

ل.كاموىرادلاودمحأوةتسلاهاور(©)
.دوادؤأدنعةسخلاهاور().ءانلا:(ج)(ه)
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نمانيفلاخمضمبلاقو«"ديباديناكامفابرالو»:مالسلاهيلعلاق

ترأنبديزوبزاعنبءاربلاربخامأ«مهيفهقفلابروكذملاىقارعلالهأ

6؟ايباعالواملةحدالو»ملسوهيلعنالص"ىنلان“هوورامو

:لاقففرصلانعلسوهيلعهللالص<ىنلاانلأسامنإالاقاملأكلذو

زوحيفلاق0داةئمساهنمناكامدسأبالوديباديهنمهن5ام»

نيبفرصلانعهالأسانوكينأزوجيولضافتلانعهالأسيملانوكبنأ

ناكرسموصاخرخآلاوماعامههدحأناربخدرو""اذإفةضفلاوبهذلا

ةضئلابةضفلا»:انباحأضعبركذدقو.ماعلاىلعنايضاقرسفملاوصاخلا

ىنلانأتاثامو0لضافتكلاهناكاذإديبأدببهذلاببهذلاو

نيتعيبنعىوةدخاوةفعفصقفنيفنعىلسهيلعنالص

قتملسكتعبدقىرتشمللمئابلالوقينأىبنلااذهىنممو«"**ةدحاوةعيبىف

نايضارتيفةمولعمربشأىلإفصنوراثيدبوأرهشىلإادنرانيدبهذه

الودقنهنأالو.مولعملجأىلإناقفتيالوامولعمانمثناعطقيالوكلذب

ةبوتلاهيلعولطابهعيبفالهاجوأالاعىبنلابناكواذهلمفنف«ةئيسن

لاق«هبهبلاطينأبحيفامولعمانمنمئابللىرتشملانمضيملوهتيصممنم

نينملازكأىرتشملاىلعمئابالنوكي:ةعركىلأوملسبمةديبعوبأ

نيلجألادمباونيللقأهيلعنوكيبوبحمنبدملاقو«نياجألابرقأو

كحلانمةعيرشلاهبجوتىذلو«رظناملوقىفو«عيبلازاوجىلعاقفتاو

0دحأهاور6و.ملسمهاور١4(

٠اذإو:ٍ_/ع(.دوادوأودحأءاور2

.>نمةطقاس«ةدحاو»(ه)

-[7-
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<اهيلعميبلاةحصمدعلاهبحاصىلإتدرةمئناقتاكنإةعلسلانأكلذىف
ليكبطبضبيلثماملناكنإاملثمهيلعناك"امكلهلسادقناكنإو

<ةمولعمنيعاءاثلسيلونزولاوليكللابطبضنالامتناكنإو«نزووأ

حمالنماضلالوقلوقلاو«اهكلهلساموياهنميقاهيلعناك

:عاهللاوهنيكإ

هيخأعيبىلع"لجرلايبينأىشهنألسهيلعهللالص"ىنلانعحصو

دقعاذإحاكدلاو«عيبلادأسفبجوبربانارهاظفهيخأةبطخىلعباطخموأ

ناكنإو؛حاكندلاوعيبلازاوجىلعةلالدلاتماقنكلوىلااذهىلع

لاف«ديزينميفغسيبلاسوهيلعللالصزاجأو.ًايصاعثالذلبكسترملا

نم:مالسلاهيلعلاقفةجاحلااكشو؛هيلإناسنإامهبلصوحدوسلحىف

:مالسلاهياعىنلالاقف«مردباهذخأانأ:لجرلاف«هنماهيرتشيديري

لسوهيلعلصىنلالاقف.نيمهردباهذخأانأرخآلجر.لاقفديزينم

سيلو.ةمواسلاىفديازتلانعىهنوةادانملاوهوديزينميفزاجأفكالا
هنأ»ماسوهياعهللالصدىنلانعرمعنعىورو.نيضرامتمناربجلا

هنعىهناموههانعم«ىدابلةئرضحمينينأوبالجألاقاتتنأىهن
مهملييموقلاولجرلانأكلذوةمرحمماسملاةمادخنأورورفملاوةعيدخلانم

نوفرمبالاممهنمىرتشيفقاوسألاداكبمربخيفماتايفاولبقأدقبكرلانأ

ىدابل”ىرضحميبيالهلوقىنعمو.هنمًاررغاذهنوكيف«دلبلاىفهرعس

عيبانولأثبفةعاجلابنوقتليىرقلالهأنمةعاجلاولجرلانأوه
:ماسوهيلعهللالصلاقف.اهنوديريىتلانامنألادلبلالحأىلعنوكحتيو

ملأ



ربحاليوأتهجوأذيَف«3نممهبمفتنيسانلااورذ»

.رءأهللاو

هنتنمصقنأبهنمَىرتْشافهبلجىقاكاذإمئابلنأىري”ىفاثلاناكو

ىفهليوأتغولوقاذهوضقتن|ضقننإوزاجأءاشنإ«رايخلا ىنبجميوسفنلا

لسوهيلعهللالص"ىنلانألهقيرطاذه"لامهلبهذيررغلكنوكينأ

ىلصىنلللاقالحرنأىوريو”ةمّرحمملسملاةعيدخلاقو.ررغلانعىجن

هيلعلالصىنلالامف(ميبلاىفعدخألحرىنإلالوسراب)ملسوهيلعهللا

ميإبلكوةعيدملاةنالحلاىعمو0ةيالخاللقفتمءياباذإ»:لسو

عيبلاوًايصاعناك«هنمهعاتباايفًامئابعّدخايرتشموأهعيبىفايرتشمعدخ

هللاىلصىنلانعدروىذلاربخلاامأوماوهيلعهللاىلصةىنلاىلاًادساف

لاقهنأهنمو«ىدابللىرضملا-نأوبالحألاىتلتىفىبلابلسهيلع

ةياورىفو«ضعبنممهضعبهللاقزريساننلااورذ»:مالسلاهياع
انرابخأنمموقتىذلاوناتباثىلاعمءارشلاوميبلا:انباحصألاقىرخأ

نعىلاملسوهيلعهللاىلص"ىنلاثألمطوصأبهبشأوسفنلاىلإبرقأ

نممهضمبهللاقزريسانلااورد»:لاقوةياورلانمانركداملكلذ

ةأدبلاوهبصبرتيوهريغلامسانلاىلعحتيىرضحلانأل«ضمب

للاىلصىنلانعئوريو«نوفرصتيورعشلانمنوقزريامبنوعيبي

ةبالخو«ةبالختالتحلاميب»لاقهنأرعناقيرطنملسودلع

.دوادوبأهاور(١)

.دمححأوكلاموةتسلاءاور()
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هاشعرضوهتقانفالخأىفنبألالحرلاسبحمنأوهولحنالمالا

مويلكاهبلنأىرتشملاهبمويوىرتشملاهبغيلاناثوأسويهترقبو

:اذهىفانباحصألاق.هررغوملسملاماهيإنعمالسلاهيلعىهندقو.اذه

لبقءاشنإىرتشملارايخلانوكينأىنبجميوصاعمئابلاوتباثعيبلانأ
هلغتساوهلمعتساومولعمنمثبًادبع"لوحرىرتشانإد.ضقنءاشنإوعيبلا

مليملو مئابلاهانإهمتكاذإهيفناكىذلابيدلاهدرابيعهبذجومث

هنأملسوهيلعهللاىلصىلانعةشناعتورالةمدخلاوةلغلاعمهبىرتشمل

لاقنإف؛ةلغلانمجرختسيامو»جارلاو©9«ناضلابجارخلا»:لاق

نودىرتشمللهببجيجارخلاوكينأبحوأىذلا**ناضلااذهاف:لئاق

اكلمنكيملدبعلاتبسكنإفاضيأو.هنمتنمنجحام:هلليق؟هريغ

بيعلاىلعريظانف؛ىرتشمللاكلمناكدبعلاانألمئابلل ؛هبهدرهلناك

فلتخاو«هماسنكيلنإهنامضنمأربيالو«نملانمهماسامعاجرتساو

لاقف؛مئابلاكلمىفاهبناكبيعاهبرهظمثتاطواذإةمألاىفانباحصأ

ناتكواهدرهل:نوفابلالاقو.بيعلاشرأهلو؛اهدراهلسيلمرثكأ

نأةريرهوأىوروهنعماسوةولعناىلصأىنلاىهنىذلاررفلانمبيعلا

عيبنعوةاصحلاميبنعوررفلاعيبنعىهن»ملسوهيلعهللاىلصنا

عيبنعماسوهيلعهللاىلصىهلهنأرمعنباقيرطنمو."'*ةلبحلالبح
عيبوءاوهلاىفريطلاعيبمالسلاهيلعهنعىهنىذلاررغلاىنعمورجلا

ةاشلاعرضىفنيبللاو«همأنطبىفلجلاوبألادبملاوءاملاىفكمتسلا

..دمحأوةنسلاباحصأءاور(١)

٠«نامغلااذوهاف»:(ج)(؟)
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تناكميبوهفةامحلاعيبامأواذهوحبوضرألافلصبلاورزجلاو

عيبلابحودقفةاصحتذبناذإ:هيحاصلمدحألوقي«هلعفتبرعلا

تناكبرعلانأوهةلبحلالبحعيبامأو.هيلععيبلابحوةاصحديناذ

«تجتنىلاةقانلالمحمثاهنلطبىفامةقانلاجتنتنأىلإروزجلاملعيابتت

دتعامحصيالوجرئاجريغاباكعويبهدفماحرألافعيبوبرجلاعيبامأو

نأوهةسمالملاموةسمالملاوةذبانملانعماللاهيلعىهنوهبعيبلاهيلع

دحألوقتنأوهةذبانملاوهنيمبهيلإرفنيالوهديب.ءىشلاسديىرتشملا

عويبهذهف,عيبلابجوهيلإءاقلأاذإف«كيلإذبناو«ىلإذبناهبحاصل

نعمالسلاهيلعىهلواهميرحتبةعيرشلاتءاجف٠ةزئاجبرعلانيبتناك

0"0لبإلااورضتالواوشجانتالمالسلاهيلع0:هلومبشعحبلاعيل

دادزيل*'*(عيبادنعهريسءةملسىفناسنإلاديزينأوهفشجتلاامأو

©!شجاتلاوتباعيبلا:انباحصألاق«اهنمثىفديزيفاهيفةبغرىرتشللا

لبقلاناككلذبماعاذإعيبلاىفرايلاىرتشمللنوكينأبحأوصاع

تناكةأطاومريغنعناكنإو؛ةعاسلابحاصوشجانلانيبةأطاومنع

اورضتالوهلوقىنعمو.هبراصاعشجانلاوىرتشملامزالعيبلاف؛امهْسيب

هلوقثالذكو.ىرتشملااهباورذتلعيبللاهعورضىفنابلالااونقحماللبإلا٠

ميبنعمالسلاهيلعيسداهفريادروىلاءارضملاءاشلا:مالملاهماع

؛لحأىلإهليكمواعمنمثيلحنلاسوؤرىفرملامسنيوهو.ةنبازملا

.0نصةطقاسههريغأ0٠,.لوقي:ْ(ق/١)

٠شخابلا:(.)(4).(ج)نمةطقاس«ميبلا3+0#
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ردوةلقاحلانعىولجأىلُإهليكمولعمبابرابعناكنإكلذكو

.ء2و5١

؛ءاهققلاضعي.لاقو.لحأىلإهليكمولعمبحبهعرزلبنسلجرلاعيلينأ

للالصىبلانأ:ىراصنألاهللادبعنبرباجقيرطنمو.عرزلاوهلقحلا

اهنمستىلاىو؛نينس"لوزاعانأوهونينسلاعجننعىوماوهيلع

؛هحالصودبيىدحرملاعيبنعملسوهيلعهللالصىبنو:ةلابقلاانباحصأ

نامنمملسو«ميبلازاجهحالصودبيىذلاتقولاىفلح7عاباذإو

:لاقهنأماسوهيلعهللاىلصهنعىرخأةياورىفو.هيلعىلأثىلاةحناجلا

؛هلامنمىهفةحئاحباصأفهترمجعابنمونيسترمكدحأنءيلبالو

مالسلاهيلعهنملوقلااذهفلاق"'*«تحريفبهيخألامكدحأذخأيلو

١ذإو٠ىبملانينسلاعيببعهنأ0هلايعلازاو>نعىلانعلدبهلل

حالصلاودبينألبقهلعيدلانعهيهننال«عيبلاتيث«هحالصأدبدقوعاب

.ىرتشملالامنمةحئاجلاتناكو.حالصلاهيفأدباذإعيبلازاوحضتتبهيف

ملسوهيلعللاىلعٌىنلانعىورومأسوهيلعللاىلصىنلارمأبءابهنل

هياع-5وسقي1امفراجالةعفشلابىضقهنأادبعناراجقيرطنمو

َن7ل>رألاقماسوهياعناىلص”ىنلانأًاضيأهميرطنمددودلا

هكبرشلعضرعىحنموماالوأمعيبدارأفةعارزوارادفكبمهل

راجلاوحبوحولع”الالدربخلااذهىفو.ناباهبقحأورفدارأنإف

.نمو٠هريذ)سلاحهلنأوأكلذفهيملسوهيلعللاىلص”ىنلاةيصول

.ة»جامناوىئانلاهاور()

.هئاوتساوهجنلبقمرزلاوأةلفلاميب:ةلابقلا()
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.موسءمريغاًءاكمعابمناكنإو.ةعيبزاجأرادوأضرألافهلةد>عاب

0.+ء:ء

فصعابعاشمفصِصراقهلناكنّمَّن١ىلإانباحصأنمبهذنماماو

:لاقأيعيِرضرالانمهلٌحصيموفصدنلالعمهيغيبلانا:ضرالا

ردوعأبامفصنهلتبليو«هكبرشلوهلفصنلاوضرألافصنهنأل

ءربلاءرداسفبدهشيوراظنلانمدعبيهناأل«هلقنممطاغىدتعاذهو.مبرلا

ديلانأوساقوأحيحتدلمتع1مقونوكينأنمولحمالعيبلانأل

وهفكلميامعابناكنإف«هريغكلموهكدلمىلعوأهكسلمىلعتامتشا

ٌَْصتءذوةمدحلافهريغكلموهكلمعابنأكنإو"زئاجعيبوهلوشيام

هنأمعناقباعللالص مدلا©9زرافدي :أرمحنأىبرطنملسوهيلعهللاىلصىنأانعىورو.ساقمع
,ْ

ماعأالف*"*مءابملاهطرتشينأالإهديسلهلافهلامهلوًادبععابنم»:لاق

:لسوهياعهللاىلصهنعتيثو.افالتخاهتوبمىفماعلالهأنيب

6ةهاملانماهملعنمووايحالصودينألبقةرلاّّنعىبمهناار

.َ"»-+.-ِ-

ابكرتيناىلعةكردمريغةركعابنمو؛اهمردحوااهحالصءذبو

هبرلصاعوهو+لطإبهعيبفانحالصودبينأىلإةلخنلالعىرتشلا

عألنمنأماهلىلإنوبدذملاقفتاوكالذنعماسوهياعهللالصىنلاىهم

.زتاجهعيبفىرتشملااهعطقينأىلعكردتنألبقايعيبنعىبنملاةرثلاهذه

نعهينبقعفملسوهيلعهللالصىنلالوق«كلذزاوجىلعليلدلاو

.*؟:.ء١ا»>ب-.

دْخَأِبامفةرغلاهللانمنأتيارأ«اهحالصودبينأ"لبقراملامهب
.اتا

.ةدساقةدقع؛(>)(1)

.دمحأوىرادلاوكلامونئالاباحصأوىراخبلا(2)
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ىفررءالو«ررفلالجأنممقاولاىهنلانأىلعلدف؟هيخألامكدحأ

أدهموحننورمحمورفصتنأراّملٍِحالصو(هتقونممطبنأىلعحلبلامعيب

ىفكرتنأىلعاهؤارشزوجبذئنيف«ايبلعفوخلاوةهاعلانمءاملعلادنع

.دادجلاناوأىلإلخنلاسو»ر

اهكرثينأهيلعنأابحالصادبدقةرمثعابنمنأىلعىعفاشلامعزو

عامجإاذهنأمعزوطربموأعاتبملاطرشدادجلانيحىلإلخنلاىف

.ءالعلانمدحأنيبفالخالب

3م



عيبلادنعنوعيابتملااهركذبىتلاطورشلا

ةثئاعنعريبزانبةورعقيرطنملسوهيلعهللالصىبلانعىو
لابام؛نيملسملامشاعماي»:لاقفسانلابطخملسوهيلعنالصىنلانأ

اطرشطرتشانمنإالأ؟ناباتكىفتسلاطورشنوطرتشبءاوقأ

ىلوأهللاطرشنأو«هطرنشهلسالفةرمةئامهطرشنإوهللاباتكىفسيل

؛اهءالومئابلاطرتشاف«ةريربتءاتباةشئاعنعةياورلاىفد.(قحأو

لاقهنأرخآربخفو.قتعأناءالولا»:لسوهيلعهللاىلصىنلالاف

عيبلاسوهيلعهللاىلصىبلازاجأف؛«قتعأنلءالولاملىطرتشا»:اهل

ىنلالطبأف«اهنكسطرتشاوارادىرتشاىرادلااممتنأو.طرشلالطبأو

.طرشلاوعيبلالسوهيلعهللاىلص

موقلاقف.ىرادلامثهطرشناكىذلاطرشلااذهىفسانلافلتخاو

هيفلخداذإميبلانأل:عيبلادفكاذاف«ةدمريغىلإنكسلاطرشناك

ًامولعمطرشلاناكاذإف«هلجألميبلازجملعيبلاىفلوهجمطرشبلوبجمتح

نكسلاطرشناك:نورخآلاقو.تباثعيبلاف«طبضينملانمطسقهلو

نمىرتشملاعنمهتزاجإىفنأل«رعبعيبلالطبامنإو«ةنسىلإعيبلاىف

نمنكحاعةتحتسمىلإعابممكدنعمئابأهحابأوهكلمقففرصمتلا

هللادبعنبرباجنمعاتباماسوهياعهللالصىنلانأربخلاىفو.ءارشلا

مالو



هللالصىبلازاجأف«ةنيدملاىلإةكمنمهرهظراجىئاتساواديبىراصتألا
نمؤسوهيلعهللالصهللالوسرنأةباورىفو.طرشلاوعيبلالبوهيلع قبرط
ةنبدملاىلإةكمنمهرهظىنثتساو)قاوأرقسمخمًاريعبهنمىرتشاهنأرباج

لاق.ل(نيطاريقىندازوقاوأةسمخىناطءأ:راجلافف«ةنيدملامدقاما

عيبلاىفاطرشنكيملكاذنأىلعلديامرابخألاضعبىفءاهتفلاضمب

خساناهفرابخألاهذه:لملالهأضعبلاقو«هبالصنمًادعوناكامنإو

تفلتخاكالذكو«رخآلاىفسيلىنعمربخلكل:نورخآلاقو«خودنمو

:لاقهنأسوهيلعللالصهنعاتلو.ايتامفالتخال«ايماكحأ

لامحبرنعىهنو«6عيبىفناطرشحاصيالوعيبوفلسحلصيال»

؛مئابلاعمسيلامعيبوهوفاسلازاجأو«كعمسيلامعيبنعو«نمضي

أديبعينينأزوجالىأميبدفلسحلصيال.:مالسلاهيلعهلوقىدممو

مالكىفنضرقلاوهفلّسلانإو«"ةاضرقهنمتىلعهضرقينأطرتشيو

نمثبةفلسهبحاصنلجّرلاميدنأودوميبىفنيطرشهلوقىممو.برعلا

اذكفرعىلعرينادماردلاكلتوهيلإمفدينألعماردلانممولعم

؟*”نرمضيأملامحيرنعمالسلاهيلعهيهىنممو؛اذهوحنن.ناكامواذكو

ىعمو.هامىفريصتواهضبتينألبقاهعيبيفةعلسلا*لجكرلاىرتشننأوه

ىفتسياوةعلسلاميدينأوههعمسيلامناسنإلاعيبينأمالسلاهيلعهيهم

.اماسينأىلإلجأريغىلإهكلم

؛ةمألاعامجإوةنسلابهتزاجإفبرعلاةفلىفسلاوهىذلافلسلاامأو

.(ج)نمطئاسنيسوقنيبام(١)
.ىرادلاونادلاباحصأوىراخبلاهاورز()

.نمضت:(>)ىف(4).اضرف:(>)ىف(؟)
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هيلعضن0كَكممسلام-نمهنعىهناملحنمصوصخو

ىودرامفلسلاةزاجإىفةنسلاوفلسلاالإكعمنبلامميبنعماسلا

ملسوهماعناىلصىنلانأسابعناَىإرطنملسدهيلعهنالص"ىنلانع

ماسوهيلعهللالصلاقف.نيتنسلاوةنسلل©!رغلاىفنوفلسيموةنيدلامد

ىرتشانمو6مولعملجأىلإمولعمبارومولعمليكىف1لسلافءاسأنم

لازهكللمنأل؛اهدجونإاهذخأمئابلنكيملىرتشلاسلفأمث«ةعلس

صعبلاقوءامرغعلانيبةوسأتناكاهكروتامولكلذكو6عيبلاباهمع

اهذخأ"هلواهمىحأناك«ةمئاقاهنيعباهمئاباهدجوفسلفأاذإ:انباحأ

هيلعهناىلصىنلانعدروربخلانألىدنعطلعهليوأتىو٠ىورريل

كلذىلعانةفاووءارشلابابكسلمىذلاوهاهُبحاصواهبقحأاهبحاصفلسو

هلزاجاماعمابلكعابنمو؛هذخأبلوألالوقلابفىعناشلاامأو.ةنيمحوبأ

ىهنهن1ماسوهيلعهنالصىنلانعةرار»وبأىورا:همزحأو6ةعيد

ذخأزوجيالف«املممنكيملاماًمأو«العمنوكينأالإ«باكلانمثنع

رهموباكلانمنع7سهيأال:ماسوهيلعهللاىلصىنلانعىودراملهنمث

)افمفنلتااكاذإبالكلاكلمزئاجو"”«نهاكللاناولحوىغلا

ةيشاملاءانتقاوحنكاهلرثكبلمحتلاهجوىلعواهبرثاكبنأىلعاهلءانتقالا

:لاقملسوهيلعهللالصىنلا“7نأىورام؛زئاجمسياف«تويبلاىف

.600طارقمودلكهرجأنمصمنعرزالوعرضلالابلكىنتقانمل

نموةديبعوبُألاقو.0هيلعهدرهيلعناكايلكناسنٍإنمبصتعانمو

.وأو:(ج)().راقلا:(ح)(١)
.امأوب.)0(٠ةحامناوملامهاورور

.هركذمدقت(71)نع:(ح)()
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.اهموحللكأواهؤانتقاو«زئاجبالكلاعيبنأ:انباحسأنمهقفاو

ىلألوقنع*'”لودعلالعلدتسوهيلعهللالصىنلانعتالاورلاو

لوقلازاجهلثمنعلدعهلقناذإربخلاو.ريثكتلالقنلاهبتيثدقاملةديبع
ةيألاىلعضاق”ريحلاوهداسفىلعةلالدلا3وهلاضراعمنكيملاذإ«هب

.نوكينأوامالربخلانألماعنألاةروسىفةديبعوبأاهرهاظبىتلمتىتلا

.ناويحلانمايشضرّتفانمو؛اهلوزتدعبدروهنألاهانغملاننبموأاخسان

نمًاريخدرنإذهلثمدرهيلعوهضارتقازاحةفصبرطوبضممولعمسلجنم

هللالصىنلانعىورامللففأناكضرُتقاىذلاءىشلاقرفمفدوثالذ

ليإهتءاجايلف«الجضرتقاىألجرنمًاركبفلستساهنأملسوهيلع

ىفقأنأىرمأفملسوهيلعهللالصهللالوسرىلوممفاروبألاق:ةقدصلا

<ارايخاينعابرالمجالإلبإلاىفدجأملهللالوسرايتاقف«ةركبلجرلا

.ءاضقمينسحأسانلاريخنإفهاإهضق:ملسوهيلعهللالصهللالوسرلاقف

طونضمريغهدنعهنلزوجميالناويحلاضرقنإ:انبامصأريكألاق

.ضارتإف«هيففلسلاةزاجإىفمهباحصأنمميفلاخمنممممهعامجإعم

زئاجريغاينناويحلابناويحلاعيبو«كلذبةياورلاتابئازئاجناويحلا
.ديبادينيئثإلابهنمدحاولاعيبزئاجو«ملسوهيلعهم“يل*,ىنلاىبل

يلوهيلعهللاىلع”ىنلانعىوردقو.دحأنيبًاقداتخاكلذىفملعأالو

ىفحاطبالدحاوب.نانثاناويحلا:لاقهنأهللادبعناراجقيرطنم

.نيدبدلابدبعلاعيبةزاجإىلعسانلامجأو.ديبادبهبسأبالوةثيسنميبلا

نمو«ةثئسسنهزاوجبلوقنالو«ةئيسنناكاذإكلذىفاوفلتخاو«رتاج

قحأاملقحتسملااهبحاصف«هيلعتقحتسافماسلانماهريغوةبادىرتشا

.«لودملانأىلعلدت»:(ج)(١)
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.اطلاغوأايدعتممئابلاناكهعفدىذلانملابمئابلاىلعىرتشملامجري.اهب

لاقف«ريعتسملااهعابدقاهدجوفًادبعوأةبادرامتسانميفانباحصأفاتخاو

اهذخأاهمراسل:مصعبلاقو«هبتعيبىذلانملاباهراهدخأبمهمهمب

اببحاصل:نورخآلاقو.هبلاطُيفىرتشملانمهنكميىدحريمتسملاذخأبنأهلو

هبجوبيىدذلاولوةلاوهاذهوُنّملابمئابلاىلعىرشلاعجروونمريعباهذخأ

ىفملسوهيلعهللاىلصىنلانعنكيملولو«ربخلاهتحصلدهشيوراثنلا

كلاملكنأكلذىلعليلدلا.رنتمصىلعاممناقفتمرافنلاوربخلاو*'*كلذ

هلامىفهيلعايدعتممئابلاناكاذإهسفننعهليزينأالإهيلعسوبحمهكدلف

فرضتهنأللطابهميبف«هللحبالاملعافهللحمالامهعيبناكهكسلمو

ىورامىأرلااذهلانرايتخاهتحصلعلديفاضيأو«هيففرصتلازوالامف

هنمعاضوأءىثشهنمقرسنم»:لاقهنأماسوهلعهللاىلصىنلانع

10(نملابمالاعجروهبىقحاهحاصنأهارشادقلجرلبقفهذجو#و

:لاقوكاذنعملسوهيلعناىلصىنلاىبمأهتهالوءالولامعيروجالو

حكناذإو.امهنملوأللعيبلاف«نازيخلاعاباذإملسوهيلعهللالصىنلا

نكيملةملسعيبىفنياجرلجرلكواذإو«امهملوأالللمفلافنايلولا
ةلاكولاىفايبنمدحاولكدرفأاذإو«هبحاصنودعيبلااهدحأل

الجرأهعابمثةعلسعابنمنأماعلالهأقفتاو«امهنملواللميبلاناكاءابف

تلوناعيبلافلتخااذإو«لوألاىرتشملىهولطابىناثلاهعيبنأرخآ

نأدبعيبلاناددارتيومئابلالوقلوقلاف«هنيعبماعيبلاوةنيبامسي

نباقيرطنمماسوهيلعهللالصىبنلانعرخآآربخىفىورو«افلاحتي

٠دحأونَسلاباحمأهاور(١)



.ىنلانعتباثلانألهبنولومبانباحصأناكنإو«رانربخلاىفو.دوعدم

عدمعئابلاو«نييلاركسنملاىلعوىعدملاىلعةنببلانأملسوهيلعهللالص

ايءدمىرشلانوكينأنممئابلاوانعنلو؛عيبلاهرازفإعمنماةدايز)

.هيلعىعدموأ

ىفاوفلتخاو؛ىرتسشلاكلمىفلخددقميبللنأّلَعاقفتادقو

.نما.رادقم

-74



نفرل|قاباً

ملسوهيلع.هللالصىنلانآةشئاعتوردقو«عيبلاىفرئاج/نهرلاو

تناكعردلانإليثدقو.ريغنماءاصنيثاإلثةنوهرمهعردووت

تامملسوهيلعهللالصىنلانألربخلاةحصبملعأهللاوىدوبهيعمةنوهرم

درطنماضيأةياورلاقو٠.ثكالذلبثقولا/ناكدقو6ةعسوقافوأنع

هللالوسرىثتعي:.لاقهنأملسوهيلعهللالصهللالوسرىلوممفارىبأ

هياإتلصوف«اعيبهليبيوأافلسسهفلسيايدوهيىلإملسوهيلعهللالص

هتميأبالهللاولاقف.ملسوهيلعهللالصىنلاهبىللسرأامب"”ةتريخأف

لاقامبهتريخأفملسوهيلعهللالصىنلاتيتأف.نهربالإ*”هتفلسأالو

هللاوىنإهّتيضقلىفلسأوأىنيبابوللاو:مالسلاهيلعلاقف«ئدوهبلا

هللانمتلزم4هيلإديدحلاىعردببهذأضرألاقفنيمأوءامسلافنيمأل

مهنجاوزرباَنُمتَءاَمىلإٌكِئْنِيَعندمتالو:ايندلانعهلةيزعت ةرهز

ةلالدريخلاادهىنف."”(ىباوٌرْيَخكبرقزرَوريف"مهتعفتلااينأدلاةايتلا

ملالكنمىرتشينأملسللنأىرخأةلالدربخلاىفوعيبلاىفنهرلازاوجىلع

ةيفيكوىرتشيامعلأسينأهيلعسيلنأو«هءيبزوجيالامةميابملانأملعبملاذإ

نوالماعتبرافكلا01نممهريغودوبسلاناكنإ,رفاكوملسمنمهلاح

.هتفلتسا:(ج)().هبمخأف:(ج)(١)
.١٠:هلع(©3©)
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مهيلإلقتنتونوثريدقفنودلسملا*اهزبحمالونودلسملا""ارتحتسبءايشأب

.مالسإلاةعيرشىلعكالمألا

لامهديىفناكنمعيبزبوجبكرتنمطاغىلعلدتةلالدربخلااذهىفو

ءارشلاناكبلااذهبنيكرشملانمءارشلازاجاذإو.مارحوألالح

اقداصهللفلحمنأءرمللنأىرخأةلالدربخلاىفو.زوجأنيلسملانم

هيلعهللالصىنلانألهنلح"ريبناكاذإنيملانمعانتمالاهيلعسيلو

فو.مقاروبأهاورىذلاربخلابهسفنقدصنمليامىلعفلحملسو

جاتحااذإفصولاوحدملاقحتستثيحىلإهسفنمفرينأءرمللنأةلالدربخلا

ىرشاهنأربخلااذهىفوملسوهيلعهللالصهللالوسربايسأتكلذىلإ

هتاتقافمامطنماعاصنيثالثبهعردنهلرملاىدوهيلانمملسوهيلعهللالص

بهذمفضىلعلديهلزنمىفموينمرثكأماعطلاهسيحىفوًاموينيثالث

سبحبنأملسمللىثبنيالهنأمعزو+ايندلاىفدهزتلاوفشقتلاىعدانم

دهزلاوفشنتلاىفةبانلاوه""”ملسوهيلعهللالصىنلاوٍدغىلإمويتوت

لاقهنأسابعنباقبرطنموملسوهيلعهللاىلصىنلانعىوروايندلاىف

ءىشلكبحاوسابعنالاق«'"”هيضقيىتحهعبيالفاماعطىرتشانم

ىلعلديامسابعنبانعةياورلاهذهىفوهلثم ؛رظنلابمكحلاوسايقلازاوج

نألءارشلاوميبلاىنالنيدلاىفوهامنإابرلافر:انينلاضمبلاقو
هئيدلحاذإنيدلاٌبحاصناكو«اضمباهضمبنيادت"تناكبرعلا
ىفسيلابرلانأىلعلديو.هقحىفهديزيوأهيلإمفدينأبهعرغبلاط

.اهنوريخيب:(ج)ىف(9)٠اهنوقحتي:(ج)ىف(١)
.ماللاهيلع:(>)ىف(4).نيي:ا>)فق(؟)

.(ج)نمةطقاس«تناك»(7).هبقي:(ج)ىف(ه)
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ةَرِظَنَفرشوذناكانإَو):لاقىلامتوكرابتهللازإ«ءارشلاوعيبلا
١٠ان٠-ب,"ِو

"أوبرامّرَحوَعْيَبلاهللالَحأو :ثالذبقعيلاقم3:7ىلإ

قيدصملسوهيلعهللاىلصللالوسرلناك:لاقسابعنبانعىورو
٠.هيلإاهمدهمرمحهياورحتفلاماعةكممبهمقاقفيقثنملاقوأوودنم

6اهمر>حنانأتاعامأناإلفاي»ملسوهيلعهناىلصهنالوسرلامن

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهللاقف؛اهميبلبهذينأهمالغ”ىسودلارمأف

مرحىذلانإ:مالسلاهيلعلاقف.اهميبب""”هترمأ:.لاقف؟هترمأاذاعي»
:َ.()0.٠-:
اهمرممارحةرجلاف0ءاحطبلاَقتغرفأفاهسرماف٠.اهعيبمرحاهمرش

اهعئابوصاعاهيراشو*”روظحماهميبومرحماهنمثواهبعافتنالاوربخلااذهب
0ت)ءاساذ١ا11ً:
)نمءىشب)بري“اذإرجلاقىانباحصأفلتخاو٠.َأاهمرتشموجرح

:مهضمبلاقف«الخكلذبريصيواهنادشبهذيواهقرياممهريغوأحلملا

نألاهبعافتنالازاجهريغوأاهيف"”ململاءاقلإبجالمبةدشلاتاازاذإ

الخلقتنتالو٠«اديألحال:نورخآلاقو«ةدشلالجألمدنعميرحتلا

ىبنيوهو«اهققارإبملسوهيلعىلصىبنلارمأامارئاجكلذناكولذإ

ةسجنلاموحشلابعافتنالاىفاضيأانباحأفلتخاو.لاملاةعاضإنع

عافتنالازوجي:مهضمبلاقفدواجلاوحيباصملاوبكارمللةجنلاناهدألاو

امبعافتنالازوجبال:مهضمبلاقو.كلذريغودولجالوهانركذاملاهب
.د-ِل

حابصتسالانعىبهناملسوهيلعهللاىلصىنلاناىورلقو.هللامرح

.7ك:ةرقلا()مع:ةرقبلا(١)

.+نمةصقان«هترمألاقف»(«)
.روضحم:اىف(ه).ىرادلاودمحأوقهيبلاوىئانلاوملمهاور(4)

.حلم:>ىف(7).>نمةصقان«نمءىشب»(7)

اا
مماجلا-١م)



مو>لامهيلعمرحاملدوهيلاهللانمل:لاقو.هبعافتنالاوةتيملامحشي

لسحيالهلكًازوجيالامنأىلعلديربخلااذهو؛اهنامثأاولكأواهوعإ

لبقاومعيابتينأقاوسألالهأملسوهيلعلاىلصٌئىنلاىهلوهبعافتنالا

ربكعمشلاريلبيدأتنهمهناملعأهللاوىدنعىبنلااذهوشششلاعولط

هنمثدرو"'”هخيفبمكحلاواميبتقولاكلذىفعابنمىلعنيماسملانم

لافتشالاىفملابيغرتنوكينأملسَوهيلعىلصهنمىبنلااذهليتحاو

نوكينألمتحمو.باوثلاليزجنمهيفاملتقولاكلذىفهللاركذب

هيرتشبإاملهتفرعمةلكوىرتشملارارتغانمتقولاكلذىفعيبلانع2هيه

٠ليللانمةيقابلاةملغلاسبل

عيبنعىهمال:هنأديسىأقيرطنمماسوهيلعهللاىلصيىنلانعتبث

ىتحمامنألانواطبىفام ىتحمئثانثلاعيبنعومضت تاقدسصلاءارشنعو.مسقت

رعاذإفمتانذلاامأف«*"”قبألادبعلامبنعو.ضبقتىتح ناسنإ"""لكف

.ضرألانمةصحلاورادلانمصتقلاكارعيبهلزاجةمينغلانمهتصح

كلذذخأينأحلابحاصاوهديزيوهيضقينأنيدهيلعناكنارئاجو

هللاىلصٌىنلارمأنمفاروبأركذال'"”غفادلاسفنبهطيناكاذإهنم

رمعنبانأىوردقو.ركبالىئارعألانمهفلتساامىضقينألملسوهيلع

لاقو.مردىئامومردفلأهنم"”ضرتقملاىلإدرفمردفلأضرتفا

ءايقثلاركذدقو.ةبهكلىدنعنمةدايزلاوكتحنعءاضقكلفاألا

٠دمحأوكلامودوادوأوةجامنالةبراضتمتاياور().ةخن:(أ)ىف(١)

.6:ةخن:(ج)ىقا(4)١٠جنمةصمق'«لك»(؟)

.ضرتقلا:(ج)ىف()
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هبحجريايف*'لاهيفساننلافاتخاو.ةلصفنمنوكتنأبجيةدايزلانأ

اهذخأزوجبةمولعمةبهنازبملالادقءادعبةدايزلا:مهضعبلاقف.نازمملا

عمنالوقلافقحتسمنمةدايزلا:نورخآلاقو+اهبحاصنمسفنبيطب

ىلاءامولعمةنمنوكيىتحأديممنوكيالءىسلانألنادسافىدنعاميفالتخا

؟!ةيئرمنيعامإةمولعمالإنوكتالةبحلاومولسعمبسيلءىشلاهانفصو

ىففلتحمءازجألانمءزجلاةبهنأىلعةمولعمءازجأنمءزجامإو«ةدودحم

.ملعأهللاوهيلعانللدالكلذزجمملاعيبالوةبهنكيملاذإاهزاوج

ليوارسلانمثهنمنزاىذلانازولاملسوهياعهللالصىنلارمأدقو

نزولاةدايزذخأفحجرأونزناماسوهيلعهللالصىنلالاقف.هبحاصرمأب

نأموقمءزوهحابأهنأاذهبضفةمواممريغ؟*ةدايزلاو.هبحاصل

نوكتمثبلاطلاىحبنازبملاناسللدتميىتحًازئاجنوكيالناححرلا

دسافاًضيألوقلااذهو؛بحاولاقحلانعةلصفنمةدايزلانوكستف«ةدايزلا

نمل"لزاحأاملةدايزاوحلالصفنينأدعبالل!ةحابإلازوجيالناكاذإ

الو«ةلصفتمريغهيفةدايزلالجلااذإًارايخاًيءايرالحىلطعينأركبهيلع

ضرقفاىذلاارعألاىلمعأوكلذملسوهيلعهللاىلصىنلالمفوةمولعم
.ةلقنمالوةمولعمريغةدايزلانأمولعموايعابرهاطعأوركبلاهنم

.ةلرم:(ج)ىف().(ج)نمةطقاس«اهيف»(١)

.راج.(ج)ىف(4).نزولاو:(١)ىف(؟)
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ةلاسم

ةمدذلا0ماردلاببعهذلاميقف

ءاضقو«ةئوضمةمرللاىفماردلببهذلاعيبىفانباحصأفلتخا

:بويأنبديأوبوأوألامفةمالافنوءصمبهذنعةرضاحلاماردلا

هللالصىنلانعىوراملنيرضاحانوكبىتحكلذزوجيال:هلوقبلاقنمو

قرولاببهذلاعيب*'”نعىهنلهنأباطخلانبرمعقيرطنملسوُةيلع
مدقتاذإاهدحأباغنإو.تباثءاضتلاوزئاجنورنالاقو«ًاهواهالإ

ناربخلاضراعتاذإوةسرحنبكامسرمعربخضراعدقوةماللاىفهنامحص

َمََحَوٌعيَبْلآهلآلَخأو)هركذلجهللاباتكىلإعوجرلاناك
.زاجائاغرخآلاوًارضاحاهدحأناكاذإو"”اربلآ

.37850:ةرقبلاةروس().جنمةطقفاس«نع»(١)
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نهرلاىفةلأسم

رفلاىفامأف«رفسلاورضحلاىفعيبلادنزئاجهذخأنهرلاو

اودجت7مَىلعمثُك"نإ)هلوىلامتتهللاباتكبهزاوجف
مقاروبأهاوراموهفةنسلابهزاوجامأو"لةَضوبْفَم”ناهرذابنك

هللالصهللالوسرعردهناهزإىفلسوهيلعهللالصهللالوسرىلوم

؟اذهانباتكيفهلانركذنممدقتامبةنيدملابىدوببلادنعٍلسوهيلع

ديىفعاضاذإنهرلايفانباحصأفلتخاو.كلذىلع.عاجإلاو

مجريملا"(يشهبحاصىلعاهدحأ"”عاضأاذإمهضعيلاقنهلرلل

نورخلآلاقو.صقنوأهتميقىلعقحلادازءىشبهبحاصىلعاهدحأ

نهرلابحاصىلعنيدلابحاصمجرينورخآلاقولضفلاناددارتي

لجهيلعنهرا"اذهونهرلاةميقلضفبنهرلابحاصمريالو

لسوهيلعهللاىلصىنلالوقكلذىفمهنجحومهيبهيلعلمعلاوانباحصأ
ناكدازنإو؛نهراردقيهنمبهذعاضادإفهيفامبنهرلا»

رتصلانبنازعةيواعموبأنأىورونهرلاىقابىفنيمُأنيسرملا

.منممجار(«)*مةرقبلاةروس(١)

*.(ج)نمةطقاس(4).عام(ج)(«)

.يرادلاهءاور(ه)
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,.نهارلاىلعقحلابحاصمجرعاضاذإهرايتخاناكهبسحأوعبارالوق

.نهرلانأكلذفهتح>نأىدنعو٠.نهراَْقنيمأهنأوهوعيمج

نومضلاونماضلابقلمتيقمحلاو«قحلابةقثنماضتلكهقحبةقثهديىف

م>حراهدحأكلهنإواعيمجامهبلاطينأقحلالطبيالاهدحأباهذفهنع

ىلعهتحب نهرااباقلمتمناكولحلانأل«هنعنومضللأربيملام.رخآلا
ةموصخلاتناكاملونهلرملاونهارلانيبةموتصحخلاتاطقسنهارلانود

دعتهنمنكيملفنهلرملاديىفةنثنهرلانأ”حصمناققحلاونهرلاىفامهيب

نمينِمَحُسْلالفاَم)هركذلحهللالاقانماضنوكينأبجيمهيف

هنمنكيملوهلعفيفنسحأدقفهقحىلعوهبحاصىلعهظفحاذإو""4يبس

دحوفانهرلحرنهرأاذإو.ًنماضهلنكيملهيفىدمتممسابقحتسيام

نوكبوأهئملدبلالستنهاراىلعوهبحاصىلعهدرهلناكابيعهب

.هتلءافو

.ىحةيرآلاةروس(١)
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ًاضيأنهرلاىفةلأسم

مرصعبهذفنيلوقىلععاشملاةيطعوعاشملانهرىفانباحصأفلتخا

قافتاباًرئادعاشملاعيبتاكاملاولاقفعيبلابهوهبشوكلذزاوحىلإ

نهرالضبقلاأباوجتحاةتبامهيفةيطعلاونهرانوكينأزاحةّمألا

منامنكيملونهرلانمديلاتءنترااذإوهنعديلاعفرةحصىلمعلامهسلاو

.ةيطملاكلذكو.نهرلاحصدقفنهلرملاونهرلانيبلوحيلئاحالو

ةقرلاتلاقو؛ثيدحلاباحصأنمريثكو«زاجملالهأكلذمرقفاوو

ىلعمهقفاووةياطعلاكلذكوزوجيالعاشملانهرنإ:انباحصأنمىرخألا

هللاىفركلاموبأانخيشذخأيناكريخألاىأرلااذهبوةفوكسلالهأكاذ

.هياعليلدلامايقلوهتحصلاضيأاذهراتخمنحبوهراتخموهيلإبهذيو؛هنع

٠هركذلجهلوقهيفضبقلاةحصمدازوجيالعاشملانهرنأىلعليلدلا

هنالطبىلعلدو«هضبقبنهرلاةحصب>وأف00صوَ"نآهرفٍِ

نهسرملاديعمنهارلادبتوبثبجويعاشملانأكلذكو.هيفضبقلالطب

.اضياقنهسرملانكيملنهلرملاونهارلاديتبثاذإونهرلانمغرافلاضمرلاىف
:.لئاقلاقنإف,هديىفثوهرملارمكألارادقملاىلإلصوتيال*”ذإنهرمل

نهرنوزوجيالانباحصأنمرمكألا:هلليقدبملانهرىفنالوقتاف

٠.نإ:(ج)()؟مةرقبلاةروس(١)
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لوقوكالذزاوجبلقألاوهو:مهضمبلاقو.ناويحلارئاسنممريغوديبملا
نإف.هيلعةجحلاتوبثىفىوفأىدنعهزاجأنم نهرتزّوجاذإلاق

كلذوكلذمزايالهلليق؟هفصنميبزوجاكهفصننهرزوجمالملفديبملا
؛ضبقلاوهونهراةحصمدعلبقنمالطابدبعلافصننهراندجونأ

غرافلافصنلاّىلَعنهارلاديتوبثبجويفصنلانهرزيوجبنأكلذو
:لاقنإف.انهرنوكي"'”نأللطبقاتحتسابهنعضبقلالازىتمنهرااو

:هللي؟هلالكنهرااوهنءنهلرملاديلازدقف«لجرهبصغاذإسيلأ.

ببسٌهانلمجو.ىحبنيراضبقلاوزانطرشنأكلذوانتلعتكرمت

:لاقنإفكلذب*"”منفتحريفبديلاليزيامنإبصاغلاو«-نهرلاداسفإ

ليادلا:هلليق؟نهرلانالطببجوبحبضيقلالاوزنأىلعليلدلاام
لطبيكلذنإلدففديبادبهنهرأنهلرملللاقول"”نهارلانأكلذلع

كلذكف«نهرلانالطببجويضبقلالاوزناكاذهحصاذإف«نهرزلا

نهرىفلوقلاكلذكو«هيفضبنلالاوزازوجيالعاشملانهرنإ:انلق

ضبىفنهرلانماجراخاموينوكيو؛انهراموبنوكيفدبعلافصق

نوكيف؟دبعلافصنءارشةلزنمبهنإنولوقتالملفلاقنإف؛همدختسيهدّيس

نيمويلادحأىفامههدحأضبقسيلو«اموياذهواموي"اذهمدخينأًازئاج

لديالغرافلافصنللكيرشلاضبقكلذكو؛رخآلاكلملاوزلَكليلد
نهرلانمدارملانألكلذو؛كلذانمزابال:هلليق.نهرلانالطبلع

حصاذإف«كلملاءارشلانمدارملاو«نهرلالطبضبقلالازاذإفضبعلا

ايفكلملاتوبثلضبخبالإحصيالكلمالاقينأزوجيالو.زاجكلا

.منعةخن1(ج).(©).نأ:(ج)(١)
.>نمةطقاس«اذه»(؛).نهارلا:(>)()
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ليديالديلالاوزونهزلاليريديلالاوزنال.”ديلابجوبالوضبقي

.*قيفوتلاهبوملعأناوكاملا

دبملافصنكتنهردق:لاقولهنإانلقامةحصىلعلديرخآهجوو

:لاقنإف عيجلادنعًادسافنهرأذهناكلكديىفلكلانوكينأىلع

هيلعوهمنغهبحاصلنهرأانمال»٠:سوهيلعهللاىلصتلالوقىنمماف

ىذلانألهتمألفيرعتسوهيلعهللالصىلانماذه:هلليق*"”همّرغ

مدحأنأكلذو«ةلطابنهرلاىفمهنالمادمىفكالذلبقموقلاهيلعناك

.كلوفكناملنإف«.اذكواذكتقوىلإطرشبو"'*نهرلانهربناك

ىأنهرلاقلعيأال»:لاقوملسويلعهللالصىنلاكلذلطبأف.كتحب

اذهوكاكفلاىفهنعهتحلوزيالوطرشلااذهبهنعهبحاصكلملطبيبال

هكلماذإرخآهجوو.هبجويالطرشلاوميبوطرشوأعيبىفنيطرشلثم

رادلاتاخداذإ:هلوقوحنكزوجيالفميبلاهجوىلعناكدقتقوىفهايإ

نملانماذكدادكبكلويفءامسلا*”ىلإترناذإو.كتحبكلويف

نملانماذكواذكبىدبعكتمبدنفاذهرهشلاسأرناكاذإهللوقيوأ

هيلعهللاىلصىبنلالوقلزجيملطورشلانمهوحمواذهىلعمفدىتمعيبلاف

هنألهناصقنهياعوهتدايزهل.ملعأهللاوىعي«همرغهيلعوةمئعهلملسو

ضضمببهذدقوهننهرأاىلإةعجارءاهلاوهمّرغهيلعوهمنغهل:لاق

ةدايزهبحاصل«همرغهيلعوهمنغهل»:مالسلاهيلعهلوقىنعمىلإانباحصأ

.نينا ”ةمارغهيلعونهرلا

.قيفوتلاهللابو:(ج)(؟).ديلا:(>)(١)
.>نمةطقاس«نهدلا»(؛).ةياورىلعلدتسأمل(«)

.هتمارغ:(>)(١).(>)نمةطقاس«ىلإ»(ه)
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نأل؛نهرلاعايضمبىلاطقسياللوقلااذهىلإبهذيىذلاو

نومضلاىلعنماضلاةلزنمبهتحبهتهديىفنهرلاو«هيفنيمأمهممنلرملا

«نماضلاكنهارلاونهلرملابقاعتمنهرلاونهرلابقلمتمقحلانأو«هنع

هلوقو؛ةمذلايفنيدلاونهرلاىفطرشلانألحبصأىدنعلوألاليوأتلاو

نمهبحاصىقحماطقنيالىأ.ملعأهللاوهانممنهراقليالمالسلاهيلع

كلذكومالكللاموريالنوتفمىقلعتمنالف:لوقتبرعلا"نألكدفلا

:رءاشلالوقكلذلعلديو٠.هيلإلوصولا"'”نودمتبالىذلاٍبابلااوقلغأ

اقلعاهنهر"”ىحضأفعادولاموي.هلكاكفالبلقبكتتقرافو

لهيالىذلاقلعتلانهرلابهبشفهكاكنفنمعنتمافهباقنيسراىنعي

.ملعألاوهكاحبفىلإهبحاص

٠.ىحضأو(؟).اودعتي:>(١)
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ءىسلاْقةلأسم

راحو6هنامأعيبونهرمعيبوباتكبمب:هو>وةنالثءىسنلاعيبو

هيالاتسمىحهلدسفبحلاعيلروجالو٠لضفلالعرزلاميلينألجرال

زوجالو.ابحالصودبيوكردتىحراملاعيبنمهنعىبسامزيحىفلخاد

وأَمهاردبهمومينأهلوًْارضاحهننوكينأالإدتشانإومامطلابهعيب

عيبلسيلكلذكو«نمارخآتنإوةفصصبةطوبضملاضورملانمناكام

دتشتىحةبحلاعيبنعماسوهيلعهللالصىنلاىبناملكرديىدحبنعلا

لاقو«ارباهدحألاقفلتتملاوفاسملافلتخااذإو.دوستىتحةينملاو

نأالإىوعدلاركذأوهضبقرقأهنألنملافلسقملادروانلآحناريمشرخآلا

نإوهاوغدقدصبامهدحألةنببمونتوأةمصخهقدصي ضرأىففلسلاناك

*"”ةريبكدلبىففلسلاناكاذإو«تافألانم“'اهيلعزوجياملزجيملاهنيعب

حصيِةدحاوةئفصمواذإمللاوزئاجهيففلسلاف«ةرصلاونامعلثم

ىفاومذارتاذإةمذلالهأوضببلاىلعمقتالةلاقإلانأل«ةدّتعلادعبخسف

لاق.ىلاىفانعماولخددقمهنألًاختسفنماننيدىفناكامانخسفمهماعايب“

الول:ىلاعتهللا ؟”مىيللاندنونيديأالوهلوئسروللالحامنوُمَرَحم
ىفهزاوجنم.نوعديامومهمئارشىفوهاممانسيلعهللامرحاممهلحيبملاو

هيلعهللالصىنلانعهبربخلادروىذلاىبنلاامأو؛ليلدىلإجاتحممهليد

.ريبك()..امهنلعالج(١)
١ةبوتلا(2)

ل



لجرلانأهانمفءاملاعيبلضفنعوءاملاميبنعملسو :ةالفلايفرفحمناك

راّرمكلذكوباودلابىفناينلا*'*نعمجتنيفسانلانعةماعقلاعضاوللاو

عضاوملاكلتىفرضحياموأ«مهيلعهنملضفامعيبيلجرلاناكو؛قيرطلا
ىف؛عيبلابنيرطضملاترملضفينمىلعو«سانلاىلعمكحتيلةعطقنملا

..ملعألاوكلذنع

؛ةضوافملاىهاهنفلىفةميابملاوةبساكسملاىهبرعلاظنلىفةراجتلاو

وأةنسوأباتكهنممنمعيبالإزئاجفةبساكملاقيرطنمةضواقملكو

لامافالتإٌدحىفتاخدوةضوافملادحنمتجرخةضوافملكوعامجإ

ىبلهنأملسوهيلعهللالصتلانعتبثال؛ةلطابىرفهتحابإنعىبنمل

ْض.'!«لاملاةعاضإنعولاقوليق»نع

هيلعهللاىلصىنلانعىوراملهّصبٌتيىدحهمينيالفًامامطىرشانمو»

عاصناءاصلاهيفىرجيىتحعبالف:لاقهنأ"”رمعنباقيرط.نمملسو

©!ىرتشملاعاصومئابلا

نإو.ةمألاعامجإبكلذهلزئاجليكريفبماعطنمةرص؛شانمو
صقناموىلفدازامنأىلعانكواذكبكتماهلذخأدقاهبحاصللاق

دتمنتتاءايبلاوامنعىبنلاةرظاخلاورايلانمبرضهنألزوجيالهنإف"لف

ظافلألاكلتبىرتشملاومئابلاىلأاذإف«اهناسلىفبرعلااهلقعتىلاظافلألاب

كتمبمئابلالاقاذإف«عيبهلنكيملعوضومريغظفلباينأنإوًاعيبناك
تبهودقلاقاذإكلذكو؛اعيبناككنم*تيرئشادقىرتشملالاقوأ

٠دحأوكلامولسموىراخبلاهاور(؟)0نم(ح)(١)

.ةحامنباهاور(4).ةنامعز:(١)(؟)
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مثد:اناحصأضعبلاقو.ةبهالواميبنكيملاذكواذكبةملسلاهذهكل

ريغىلإنيميابتملادحأهطرشاذإزئاجعيباىفرايخلاونامضلاليزيلدبلا
مو©!«مهيطورشىلعنوملسملا»:ٍلسوهيلعهللالصىنلالوقل.ةدم

جاتحثالثقوفزوالرايخلافطرشلانأىعدملاو؛توونماتقوصحن

تودروأعيبلاتخفلوينأمالكلابالإنوكيالميبلاخسفو.ليادىلإ

.خلاةحصلقعيامماذهوحموأميبلا

وألاكباممءىشىفلكووأةعلسميديسأنميفانباحصأفلتخا

ذخّنأرومأمللروج:مهضعبلاف6نزويبالوألاكذااموأنزوي

نورخآلاقو٠هريغلعهنمعاباموأهبةروصغلبىذلانعلابهعيمبرمأام

ربخناىنعملظيلىدنعلوقلاوهاذهومابنمالإايرثشمنوكينأزوجبمال

ملامرايخلابناعيابتملا»:ملسموهيلعللاىلصىنلانعكلذىفةناورلاو

الجرلجرعابنإو.اميبموايريشمواملأىضتةيةغالاىفعيبلاو«ارقي
املمزالكحلاومهيبمقاوعيبلانأةمولعمةبجوأةرصنماريتف

دقامف"ةلاهجلاهئاعداىلعليلدىلإجاتحمكلذىفانلفلاخلاو.كلذب

ض.هيلععيبلامقو

ىلعجرخُفصولانماذكواذكهنأىلعائيشلجرىرتشااذإو ةنصلا
مبلاقدقو.ماراذإلبقءاشنإرايخلاىرتشملف«اهيلععيبلامتوىلا

نمدعبياذهفعيبلالبقعيبملالعدقناكنإواضيأرايخلامئابللو:انباحصأ

هيلع*”عيبلاموىذلافصولانعاصقانوأًادئازعيباجرخنإو.سايقلا

.م:-(6(ٍ.دوادوبأوىراخلاءاور١4)

..فصولا:(١)(4)..هتلابحل:(ح)()
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ىلعبايثةمزرىرشانموهريغىلعمكو80عيبلانأل/ًادسافأديبناك

فوصولاجورخبٍلُسفوصولاميبلادفةصقانوأةدئازتجرفنةئاماهنأ

.ةغصلاىلع

:1:أههعراب03اا٠ِ
فروصومىلعفاحصلاقو6فراعةفصلعحصيانيفلاحمصمللاقو

اذإو٠.كلذوحبوةمفملاسأرنمبلاثفكوةرصوملاسأركهضعب7

ناكاذإقافتابزجبملنبنثاةرشملانمرثكأهنبقفاعيبالجرلجرعاب

ىدؤترادقملااذهادعامنألهيفمياييابملعريغوأسكاممريغىرتشملا

لاملاةعاضإنعملسوهيلعهللاىلصىنلاىهلدقو«لاملامييضتىلإهتزاجإ

هانركذىذلارادتقملااذهمئابلاهتبففىرتشيامباملاعادكاممىرتشملاناكاذإو

رادتمجرخو«نيفلااشحافتاذإزوجيال:انباحصأضمبلوقو.رتاجعيبلاف

اعيمجاعابفةعلسعيبىفنيلجر"لجرلكواذإو«هلثمىفسانلانبافتيام

اكاذإ.امهنملوأللميبلاناكنيتقوىف لابدرفأدقامهنمدحاولكن ةلاكو

نلةعلسلاتناك"نررتشملادحأديىفتناكوهلعيبلامدقتنمملعيملنإف

عيبلاناك«هلعيبلامدقتنممأعيموصبي1نإف4عيبلابنبْقتن6

عاباذاو.دحأوتقوفمثودقعيبلانوكينأروبهيلاهزرخلمقاوريغ

فرعياموتابنلاوبشحلاورجشلاعيبلافلداهيفامباضرألجرالجر

.اهريغهلنكيكلذريغركيسواًضرأهعأباذإو«عيبللعبتهنألاهم

نمو؛تلاطمأةدملاترصقدرلاهلناكابيعاهبدجوفةعلسىرتشانمو

.بيعلاشرأهلن'كو«عيبلاهمزاابيعهبدجومثاصيقهعطقفابوىرتشا
.مطقلا؟هصقنامدروبوثلامئابىلعصيمقلادرهلاناحصأضعبلاقو

.هصقني.()+(>)نم()٠(ج)نمةلقاس:حصي(١)

يأ٠7.سيح



ريغهنألعيبلادسفاهردالإنيرانيدب,ةماسلجرنملجرىرتشااذإو

همانمىفلوبيوأهديسنمبرملاهتداعىفناكوًادبعىرتشااذإو"'”لوبقم
نمرثكاذإتايانجلاو«*"”هيلعىرجملعلانكيملنإو.هيفبيعهنإف

سيلكلذلثمىفهنمأطخلاو«بيعهنإفدصقلاودمعلاقيرطَو«اهلمف

.كلذريغانباحصأضمبلاق«بيعب

«هيلعىرجململانأكنإو»:(ج)(؟)٠لوقعم:(>)(١)

|١0--_



ةلاسم

رسبلاوبنعلاعيبىف

نيف«رسبلاورخلاهنمذختي"نمبنعلامهبزوحيألئاقانللاقنإف !©

؟حيضفلاورجلاهنمذختيالكنمهتيرشاامنإلتيلاذإحيصفلاهنمذختي

ليق؟كلذمتزوج7مللاقنإف.هنع"”ىبشتلب«هبرمأتالوزوجي:هلليق

هنولكأيمهنأِبانلععمناضمررهشىفةمذلالهأىلعماماطلاعيبزوجيدق:هل

.مهيلعمرحلاتقولاكلذىف

.ىهل؟ج().نم:مءاب(أ()
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ةلاسم

ندلالعداهشإلاْق

«بجاوريغنيدلاىلعداهشإلانأمهنعانيلإىهانتايفانؤانلعمجأ

دقو؛لاومألاظفغحىلعثحلاوبيدأتلاقيرطنمكالذيرمألانأوهو

ىلعداهشإلانإ:لاق.فارعلالأنمكلذىفمهفلاخنمضمبمهفلاخ

منياداذإاوُنَمآنيزللاهيأاك):ىلاعتهللالوقبجتحاو«بجاونيدلا
.ااءصو"سا71هس نمنيديرشاددهشتساوهلوقىلإهويتكافىمدُملجأىلإذي

رمألاناكولو«هلئاقنمأطخاذهوةيآلارهاظبقامتو«074لاجر

ةناتكلاتناكلوقلااذه”بحاصهيلإبهذامىلعبوجولاىلعداهشإلاب

قحلاكلذ.اوبتكيملواودهشأولمهنأىلعاوممجأاملف«باجبإلاىلعاضيأ

بحاصنإهلوقداسفىلعلديرخآليلدو.ضرفبسيلداهشإلانأىلعّلد

ولو؛مدنعرتاجكلذنأنياجرهدوجو-نيتأرماوالجردهشأولحلا

؛لاجرلامدعنعالإلجرعمنيتارملاداهشإرجبِ:لاقاكابجاوناك

انمملاقالف.باطلارهاظاذكههمدعدنعلجرنملدبنيتأرملانأل

ةحصىلعاضيألدبوانباحصأهيإإبهذامباوصلانأانملع«كلذزاوجم

ويلفاًضمبمكدضمبنمأنإ):هركذلجهللالوق.انباحصألو
ذخأبرمأل-انهرهنمذخ1وهبىوولهنأ09:ُهَسناَمأنيناىرلا

انباحصأباوصو.ةيآلاليوأتىفهطلغىلعلد.هلوقىفمنيملهنأنهرلا

.م2:ةرقبلا(«).مكةرقبلا(١)

-07-
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عابملسوهيلعللالصىنلانأىورامانلقامريغنويدلاىلعداهشإلانأ

هللالصىبلادجيفهليالاضمبةروشجبنماهدعجفديبارحأنم
كلدهشأانأ:لاقفىراصنألاتباثنبةعرخءاجف.هيلعةنميسوهيلع

انألوقداصكنأل:لاق.كلذتدلعنيأنم:لاقف«هللالوسرابهيلع

ٍؤسوهيلعهللالص"ىنلاناكولف«نيتداهشلاوذىمسفءامسلاريخىفكقدصن

كلنأنمةميزللقيملوقحلاكلذمينمبلطىلإعزفيملهيلعدهشأ
كرتىلعمهلامعأنعمسانلاهيلعاماناقامىلعاضيألديو.ةداهشلاهذه

مريعريكشلاكرتوىقحلكىلعاهداهشإوةنيبلابلطوعويبلاىفداهشإلا

الدمهينارهظنيبىرجيامو«ءاهقفلاهملمتامو؛ماكحلاوةمئألانم هنوركتي

.قيفوتلاهللابوكلذىفمهيفلاخمطاغوانباحصأباوصىلعلدي«مهيلع

.ىإ:()(١)
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ةلاسم

عيبلاىف
الطأبناكاذهنمالحنإونيعوأ؟'!ليصونم0ارممعيالميبلا

ىلعناكاذإهيفاوفلتخاو«ةيثرملانيملاعيبزاوجىلعسانلانيبقافتالاو

عيلئاقلاقنإف٠تصويبعجوهو٠.فالامجزراوجىلعاومتتتاوفدو

معيالعيبلاهللاسةتقمصو©دوهظنمَْىرعدقوهمأعمرئأجلجلا

عبهنأقاثتإب24ىرشملزاجامنإو:فوصومالورتسيل3للالع

رظنلافاوذلتخااذإفمهنيبفالتخالامقوىتسااذإف«ىثتسيالثيحميبملل

:ءعأناوكلملالصأىلع683درنأىدنعبجوب

ىإمعيبابأرلاعيبوهوهئيعبهلعىبسيعيبناعيبهنعىبمملاعيبلاو
ك0.٠5َ.ٍمف

متنأزوجالوهتكوىفزوجالهنيملهنعىبنملاميبلاف؛قواحلاحمهنع

.كلذدعبنيميابتملاةزاجإبهتحابإ

نمقحلابحاصهزاجأامزوجيوقولخمللىتحىذلاوهرخآلاميبلاو

مقوعيبوهفامهانممىفناكاموبيعلاسلدبوررضلاوحودو«نيديابتملا

وهامثهثمهيلعمكنااموهبيعىلعفقواذإهدرىرتشمللواحيحصهتموىف

ناكاذإمئابلاىلعمثالإوًارئاجكلذناكهبيعبىضروهراتخانإوهلقح

.قيفوتلاهللابوهمتكفبيملابع

.فصو.(ج)(3).(1)نمةطقاس:(ج)نم«ميبلاىفةلأمد(١)

:(ج)(؟) اقةضدناقفتي().هنيع
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بيهلابملعلادبكملنأاحيحصهتقوىفمثوعيبلانأىلعليلدلاو

لاذإمجرينأمئاباناكلحيحصريغناكولو«ناثدقعىلإجاتحبال

ًاحجييحصهبميبلامبلوألاريغناثدمعىلإجاتحيوهياعكلمعيبلانكي

.ملعأهلاىرتشملااضرىلعفوقولاعيبلاورايخلاىنعمىفوهو

دسافدعهنإفهحلصورخألاوهدفيامهدحأنارمأهروتعااذإعيبلاو

عيبلازيحىفلخدينأالإلنيمصحلاكانتعمهتزاجإحلازوجبال

.مارحوعيباهللالَخأو: لجورعهللالاق.ابّرلاؤهوهانركذىذلا

للابرفاكرخآلاوماماهدحأنيلحرحولجركهلثموهو."ل4ابّرلا

.امهلتقف'"”طئاحامهيلع'*”مقوفملغمل

ابكسلمتبجوياهدحأتدمتجااذإاهريغولاماىفةبحلاكلذكو

1ءأهللاوالبهاولاىلعايسبحبجويرخألاوهلبوهوملل

ناءيبعيبلاو«مولعمنمثبرانلقاعغلابكلاممئابنمالإحصيالعيبلاو

دمبالإزوجمالنايعألاعيبف6ةيئرمنيميبوةمذلاىفةنومضمةفصبميبف

ميبةفصلاميبو.كلذريغوأةحصلانمعيبملاةئيهمملعلاةطاحإوةدهاشملا

ليكللا:ةعبرأفاصوأبالإحلصيالوةمذلاىفنومضمعيبوهوملتلا

.ملعأهللاومرلعملجأىلإمولعملاسنجلاو«رضاحلامولعلانملاو«مولعلا

.هفدف:(ج)(9)76٠ةرقبلا(١)
٠.اطئاح:(>))
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ةلأسم

دلولالامعيبج

:مهضعبلاقف«ريبكلاهدلولاملجرلاعيبىفاناحصأفلتملا

زوجمالفاينغناكنإوهدلولامىلإًاجاتحمًاريسقفناكاذإكلذزوجم

لاقو؛ريتفوأ"ىغوهوهيلعهكلمنوهعازتنامهْضعبزاحأو«هلكلذ

نمبألاهلكأباموههدلولامىفبللزوجبىذلاعازمنالا:مهضعب

هنلتباموهئادأىلإاليبسدجالهبزخأندىفهيضروأ"الءدإولام

نبىسومامأو«الفهذىفاًمناقنوكيوهيلعهكلمتيناكامامأف«هيلع

ءابألانمكلذبديربناكنأىدتعو+اضلدلولالاملك١ىمسيناكىلع

:رعأهللاوءاينغألاو

هللالصىنلالوقلجتحاىنغوهوهالولامذخأبألازاجأنمو

هللالصىلاكلمدق:اولاقف.2«كيبألكلاموتنأ»:ملسوهيلع

نأىدنعبجويرظنلاو.ربخلااذهرهاظبهدلولامبألاملسوهيلع

دارأ؟!رسويلعهللالصىننلانأو؛لاملاكيلمتبجوبالربخلااذه

ةعضبوهدلاونمهنأدلولافيرعتو«هدلوىلعهقحمافعوبألاةلزغمهب

ُهْنَعىغأام»:ىلاعتهللالاقدقو.دلاولابسكنمدلولانأو«هنم

ادور(يلا
.مالسلاهياع:(>)(؟)
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.ملعأهللاوةريسفتلالهألاقامىلعىنمي2(بسكاموهلام

.هبسدكبكنوكينأزاجهبسكوهوبألاىلإًافاضمدلولاناكاملف

نأل؛كيبأنمىني«كيبألكلاموتاأ»:لاقف.اضيأهيلإاناضم

كلذبملسسوهيلعهللالصدارأف6صعبنع“اضمنبورضناتاودأ

:-أ12ِوَ نبالااهيأتنأنكتملوهنكي")مولىأ«هتلزنمعفودلاولانأشرظمت

ىنلانعىوردقو«نالعرفلاملاو«بااللعرفنالانأل+كلامالو

هرافسأضعبلاضنلا«ةفانذخأدقو«سابملانعرمأىفسوهيلعهللالص
»ىلااعلا)2ِ.1:

.اهذخأهنأريخأثيح"*”سابعللاضفلاوانأماللاوةالصلاهيلعنأعم

فباغدلكو6سابعلا7ىع0"ىلألعاودرالسوهيلعهناىلصلاقو

ماعأناوأطبأفاهلمح""لةلمج

نبإلالامنوكينأبجولكيبألكلاموتناأ»هلوناكولو

ًاجاتحموأًاريقفناكاذإةمتفنلاهدلوىلعبأللضرفيكاملانكيملامهيبأل

هريغلامىفهلضرفيامنإوهكسليلامىفةقفنلادحألضرفيالاحلانأل

:ماعأهللاوربخلاوىنعملااذهف

؟ءدملا(١)

هنعمقدامىأ«بكاموهلامهدعىنغأام»:ىلاعتهلوقىفيطرقلارسفتىفءاج(«)

لحرلادلوودلولانمدواملاتو٠هاحنمبكامالو؛لامانممامهللاباذع

ماقف.اولتتقاف؛سابعىلآدننومصتخمبهلىبأونبءاج:ليفطلاوبألاو.هبسكنم

ىلعاوجرخا:لاقوسابعلانبابصغف«شارفلاىلعمقوف«مهسنعبهعفدف«مهيبزجحيل

مل-وهيلعهللالصهللالوسرنأاهلعهللاىفرةعئاعنعو.هدلوىنمي«بيبابكلا

.دوادوأهحرخلأ-هكنمىدلوإو«هبسكنملحرلالك"امبيطأنإه:لاق

«ةياورلعلدعسأ1(0).ج١نمةطئاس«ل()
.ةلح:اهلج:(>)(ه)
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ةلأسم

اهبجوناك.من:هلليق«نيدلاوللةيالولانوبجوتلئاقلاقنإف

.كدنعةيالولاىفامهريغىلعديزمةوبألاحبامهلف:لاقنإف.اهريغل

كدنعهتحتسالةبالولابابىفاحاملاولمجمالمل:لاقنإف.ال:هلليق

هيفامبكراشيمالساللنادلاولاهقحتيىذلاقحلانإ:هلليق؟امهريغ

(ةدنعكلاىفاههريغنيبوامهسبىّوسىلاعتوكرابتهللانأل؛امهريغ

ةيوسقلاهريغوأدلونمهيفامبملعواملكلالبكا"لكىلعبجوأف

.اهريغنيبوامهسب

لاحواملاحتوتسااذإامههريغىفوامهففلتخمهركذلجهللاماكحأو

نمامريفللاكحضرفهمزانمىلعبجامهنمةكربلاواملةيالولاف«ًامهريغ

ادلاوصخيملو«مهيفةبودقلاوهدابعىفلدعلابناكحيامهذإ«هريغوأدلو

امبكراشيالوىنجألاهتحتسيالاقحاهلنوبجوتلهف:لاقنإف«هريغنم
ربلا:هلليق؟حلاكلذامو:لاقنإف.ممن:هلليمت؟امهدلودنعهيف

نكيملاماهلعوضملاوكلذىلإامهمةجاحلادنعلاملاوسنابةاساوملاو

كرابتهللاسيلوأ:لاقنإف..نيدلابابىفهناقحتسبالظنتىلإادؤم
اناكنإركذيملواهلرافنتسالااهم.اقوقحدالوألاىلعامهلمجدقىلاعتو

؟ىلاعتهللارمأباهدالوأىلعةبالولابجمنأمتركسأافنيصاعوأنيعيطم

مايقلكلذانركذأ:هلليق.ليلدبالإمومعلااذهاوصحمنأكلاسلو

-704-
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رافغتالاىلعليلدلانإ:هلليق؟كلذىلعليلدلاامو:لاقنإف«هيلعةلالدلا

؛ضعبلاوألكلادارأنوكينأوحبال»نيدلاوللهدابدهبهللارمأىذلا

نينمؤماناك"'”«نيدلاوالرافنتسالابرمألالخددقفلكسلاٍمارأناكنإف

لهأممأولكلاقفتاالف«نيكرشموأ نيكرشمالرافغتسالانأىلعةلبقلا

كاذب*”دارملانأانماعنيدلاوريغوأاناكنيدلاوبونذلارئابكنم

مومعلابجويرهاظلا:لاقنإف«هلوقياموهونيدلاونودنيدلاولاصوصخلا

:تاقكنأل«تنأصخبكاضيأصخبنحنف:هلليقصوص+لاهبدارملاو

نيصاملانودنيميطلاهبدارملاانلقنحو؛نيكرشملانودنيدحوملاهبدارأ

اثماليبسىدهأكصيصختبتنأ"نكتمافصيصختلابابىفانيواسدقف

انيلعهتبجوأامواهداسفنمهانيباممانعكتضراعمتاسدقف«انصيصختب

ىلإكنيبواننيبعوجرملاف«ىلاعتهللاءادعأضعبلةبالولابدّمتلابوجونم

هللالوقرهاظنإ:لاقنإف«لصألاامهنيذللا**”هلوسرةنسوهللاباتك

نأالإنيدلاولالكنلءومعلاىلع"*!اَمهمسْرابر"لكَول.ىلاعتوكرابت

نيرنلاوتنلناكام:ىلاعتوكرابتهلوقوهوليلدباوجرخراكسلا

قابلاقبد"لرفىلوأاوناكآونيكرشملااوُرِفْفَكب"نأاونا

اوناكولو:ىلامتوكرابتهلوقنوكينأتركنأاف:هلليق.همومعىلع

هلوقو.")4ءاَيلْوأوُاام"!رئيلإلزنأاموىَتلاوهللابنوُنِمْؤي

.دارمأل:(>)(«).(١)نمةطفاس:(>)نم(١)

.هيين:(ب)(؛4).تنك:(ج)؛((ب)(؟)
.١٠١١؟:ةبوتلا().7(:ءارسإلا(ه)

.مل:ةدئاملا(خ).مهسلإ:(>)(١)
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للءادبشرطسقلابَنيماَوَقاونوكاوعْمآنيزذلاهنأ:لجوزع

سانلانيبطقلابمايقلاو«"'لنيبّرَألا"وأِتالاَولأوأكيفألعاواو

نيبرقألاىفةالاوملاوةاداقملاللاقوتحىفةيوستلاو«لجونعهللاقوقحنم

الوثبلجونعهللنيودعاناكاذإو«نيرقألانمناوبألاونيدمبألاو

طقسيدقوليلدلابراففتسالاقحتسينمةلمجنماجرخدقفاميتلعفوأ

.قيفوتلاللابوانيلعصحاضارتعا

ل
١٠١نارمحلآ(١)

١1



باي
هدأولامنمدلاولاقحتسياف

هيلعهكلمتيوهتايحىفهذخأبأاللله«دلولالامىفانباحسأفلتخا

لامذخأباللمضعبزاجأف«راسعإلاريغوأراسعإلالاحىفهنمءىشوأ

لاقو.لمفلاكلذزاوجبكاملاهلكحيو"ارسومبألاناكنإو«هدلو

ائيشهداولامنمذخأنإفًارسومناكاذإهللمفلاكلذزوجيال:مهضعب

اعازتاهدلولامنمبألاهذخأبام:مهضمبلاقو«ًائماضهل”مذخأناك

وحبهكلمىلإاهلقنيةمئاقهنيعايفامأو.هفلتيايفالإنوكيالعازتنالاو

:مهضعبلاقو«ةمئاقنيعلاوهيفعازنالاحصيالفليخنلاونيضرألاورودلا

اذإكاحضرفبهتقفنوأهتوسكللالإهدلولامنمءىشذخأهلزوجبال

ةمفاومىلع-لدأوىدنعرظنالوقلااذهو«ًارسومنبإلاوًارسمناك

.لعأهللا«ةنسلاليوأت

ىلععازنالابكلي:مهضعبلاقفهدلولامدلاوللزاجأنمفلتخاو

.لمفلاىلعداهشإلابالإكلذنوكيالو«هلامنمذخأياموأهلامنبإلا

ذخألاىريالنم:لاقف.هتمذخألاوهعازتنالاوهذخألا:مهضعبلاقو

هذخأنأامإف.كلذهللحبمثهنباىلعهكلمدقهنأبدهشيهنأ:داهشإبالإ

عازتنالاوهوهيلإهنباكلمنعلاقتناهلهلوانبمهضعبلاقو.الفةنييريخب

.هذخأي:(ا)().وأ؛(ج)(١)
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هلزاجهنباةبراجءىطوالجرنأول:لوقيلوقلااذه؟'”بحاصف«هلهنم

نمرظنهيف؛اهلهنمعازّنااهايإهؤطوو”هداونعهيلإتاقتناواهؤطوهل

هللحبال:مبضمبلاقوحصيفيكفءطولالبقءاربتسالابوجوثيح

.اهؤطوهل”لحكلذىلعاهكللماذإف«ءطولالبقايعزتتيىتح

:مهضمبلاقف؛هياعاهرظحبهماععمهنبادلومأءىطواذإهيفاوذلتخاو

اذهباحصأجتحاو«ةهبشلابهنعدحلاطقسي:مهضعبلاقو«دحلاهيلع

كلاموتأ»:لسوهيلعهللالصىنلالوقبهنعدحلالاوزىفريخألالوقلا

تمعقواذإةهبشلاودلاوالدلولالامىفةببشقلعتاذهىنف:اولاتف«كيبأل

ةهبشلانأىرمعلو«ليوأتلابابىفطلغىدنعاذهو؛دحلالطبةأطاومىف

ىرتالأ.هنمتابقةهبشلاىعدانملكسلو«اهمدحلا”ىردتوقواذإ

معلاعمتانبلاوتاهمألاىلعدسافلادقعلااولمجهباحصأوةفينحابأنأ

لكيلفءدحلااهبنوأرديةهبشلنيحيديالنيملعدقعلانأو؟نهرظعت

اذهبجتحانملاقنإف«ليادباهبلعلدينأالإهتمتابقةببشىعدانم

تبلأدقفلاق«كيبألكلاموتنأ»ملسوهيلعهللالصىنلالوقلىأرلا

ةقرفتهذههللاقي٠ىنجألانيبوهنيبقرفىنممماسوهيلعهللالص"ىلا

ىفتقوةهبشنوكتوءاطولالاحلهلامىفتعقوةهمشلانأكدنعبجوت

نأهمزايورسعاذإةقفنلابهدلوىلعهلمدلاولاَةنِإلاتنإف«ناملاح

ماكحأاهماكحأكدنعدلولامأو؛هلامتنلعتاهننأل؛ةهبشلاىههذيفهفعي

ىلعنأانماعامفسانلانمدحألقيملو«انهاهةهبشىأفهللاقي.كيلامل

نمبوهدلومأبهايأفمينأداولا اهبدحلاًارديىلاةهبشلاامأو.اهئطوناك

.«هيلإهدلو.نعتافتناو»:(ج)(«).بحاصف:(ج)(0)
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.لهجلاقيرطنمهقفاونفهسلعنالروظحمىلإنحيفءىطاولابمقتىلاىه

.ماعأللاوكانهةبمشالفهرظحمهلاعمرواتحمىلعمدقأنمامأف

مددالوأىلعمهوتحبجوأوءابألالضفنيبىلاعتهللانإف:لاقنإف
:هلليق.ةعقاوةببشلافانركذامىلعرمألاناكنإومهيلعمهلزانمعفرو

هيلعهلضفوهتءاطداولامزأأوهرادتممفرونبإلاىلعبألاةلزنمهللامفراذإ

مرحامهلامنملدانتيوهتمرحأطينأاذهمزلأنمقحنمنكيملةوبألاب

مفردقو.تايبنجألانمميرحتلابابيفملبأنبإلاءىطواماذإهيلعهللا

هيلعةأطاوملاهذهللمجوءىطونمأطينأهاهنثيحاضيأنإلاةلزنمهللا

تاوخألاوتانبلاوتاهمألاباهقحلأوتايبنجألارئاسللمجيملامةمرحلانم

ىلاهلليبساللالضرعتهنألهتبوقعىفدازبنأبجاولاف«ًادبؤمايرحت

:لاقالعولجهللانإفلاقنإف.نيميكلمالوحاكندقعبالهئطو

ضمبلوقىفدلولاانهاهبسكلاو.")4بسكاموهلامُهْنَعىتغأامل

بسكسلانأكلرلسنانأريغةدئافهبتقلعتامفكلسبل:هلليق؛نيرششما

ناكنإودلولاانهاه ىفبسكلاانأمدنعريسفتلابلعللهأنمًاريثك

لفدعبو٠ريغلتناكاهنأل؛ىلاعتهللااهلبقتيىلالامعألاىهعصوللااذه

هبسكىففرصتينأنانإلللاقنإف؟هنعدحلامفتراابسكدلولاناكاذإ

قاعتياللالتعااذههللاقي.ىلوأبسكلاببكناكابسكدلولاتيأراماف

هلاقاماذهو«هنبادلومأءطوهلحيبياللالدتسالااذهنأل؟ملالهأهب

دنعدودحلاتمفتراوهيففرصتلازاجابدكىساملكسلو؛انملعايفدحأ
ةمألاعامجإبدحلاهمزااهلاطوولودلاولابسكةنبالانأىرتالأ.هتعقاوم

.:دلل(9).امىلإ:(ج)ء(ب)(د)
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انزاذإىنازلانعدحلامفرنألدودملامفريبسكللامسامقوناكالف

بكفيفهعوقومنعهبسكنأوًامقاو'دحلاناكاذإف«هتنباب مجأدقو؛هبسك

هذهنأ«كيبألكلاموتنأ»سوهيلعهللاىلصلوسرلالوقنأسانلا

دحلاوهثنباىفلجردحام"'*مكيلمتمالتناكولو»كيلمتمالبتسيلماللا

اذكو«دودحلامفرالةفاضإلاو«بألاىلإتنيضأنإومقاوةنبالاىف

لافلاقفانيلعلاؤسلاىفعجرنإودملامفريالهيلإافاضمهلامناكام

اهتحليالةيجىلإفرصينأبحجمربخاذه:هلليق؟ربخلاكلذباذهةدئاف

لوقنوكلذنمهلمفادةمألافكيلمتىلع"لمتنمو؛بذكلاوضقانتلا

نإلعأللاكلذبدارأ«كيبألكالاموتنأ»مالسلاهيلعهلوقىعمنأ
قاإلاكيلمفهيلإجاتحانإكلامو«همدخنأكيلمفكتمدخىلإجاتحا

ربلاف«ًارسوماهيفنوكيىلالاحلاىفامأو؛هيفعزاتتالاماذهوهياعهن

ملعأهللادهوحماهيجويام

انجرخمناكضقانتهقحابانريغجرخموهيلعًاعمجمريخللانجرخمناكولو

ىنجألاوبألانيبقرفلاانيربنأياسوهيلعهللالصدارأامنإو.ىدهأ

ىفتعقوةقرفتلاورسعلاىففلتخاو«راسدلالاحىفامهالاحتوادقو

هوجوىلعضنفملاتاودأىفتءاكتدقبرعلافدعبو.رسبلاىفالرسعلا

فوماللااهمةلالدلامايقدنعكلذلمعتسيوضعبنعاهضعببونيدقو

ىلإرطاومأااسكاتالو:ىلامتهللالوقىلإىرتالأىلاو«عمو«ىلعو
_عوادجىفلصألو):هلوقكلذكوكلاومأعمهانعف"4لاو

ٍِ.ا:(ج)().(١)نمةطقاس:(ج)نم(١)
ًايوحناكنإجلاومأىلإمهلاومااولكاتالو»:ةيآلاصن.«:ءانلا:ءانلا(؟)

.«ابك
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ىلعهانمم"*!لغسل لوقىممبململالهأنمًاريثكقلعتو.لخنلاعوذج

تنأ»:ماسوهيلعىلعلاقالف+(قفارتلاىلإكبدبأو):ىلامتهلا

هانممناككلملاقبرطاذهقيرطسلنأشانلامججأف0كيبألكلامو

عرفلاملاو.هعرفوهدلولاولصألاوهبألانألكيبأنمكلاموتنأ

.هرةدايزىلع"*رسيلالاحىفبابحتسالاقيرطنمهئحهنأكفهعرف

الوانألولااذهبدارأو«هنماشهيلإباطذإهلامبهياعلخبيالأو

ناكاذإبألاىطمينأنبالاىلعسيلنأاوممجأو.تأنكتمل"وه

دارأاماسوهيلعهللالصىنلانعىورامانليوأتةحصىلعلديوًارسوم

سابعلانإ:هلليق.ابضعلاللحرتنأرمأهرافسأضعبىلإجرخينأ

ملو«سابمللءابضشعلاوانأ»:حسوهيلعهللالصلاقفهباكرااهلخردق

نأالوسابعلاكلمملسوهيلعهللالصىبنلانأىلعةلالدكلذىفنكت

«ديرباملعانتمالاىنأشنمسيلنأماظعإلاقيرطكلذقيرطامنوهلابضملا

هايإهتيمستعمهباكرتحبنماهعزنينأملسوهيلعهللالصىنللناكدقو
ىلعلدياذهف:سابعلاىنعيىبأىلعاودرمئاقولاضمبىفباغاملهلهلوقب
.قيفوتلاللابوهانلقامةحص

:(١)().ال١ا:هط(١) .رشبلا

.نه:(ا)(2)
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ةلاسم

مهضمبواهزاجأمرثكأفنيلوقىلعنادبألاةكرشىفانباحصأفلتخا

ىدنعبجويرافنلاف«اضيأانيفلاخمنيبمقاوفالتخالااذهو.كلذزوجيمل

نكميوحصتامبإةكرشلانأل«ةكراشملااهيفمقتلامفألانأل؛كلذداف

لمعولامىفامأف«لاومألانايعأىفتناكاذإاهزاوجم2نأ©احلل

:+ناوهزاوجبمحبنأنكمبريفلدي

برطن7هزاوجنورمطانباحصأن7كلذزاوجىلإبهذنمو

.لعللاولاومألاىفتافاملاوةبراضملاةكراشمىلعسايقلا

ال-



ةلأسم

هررامْاق

مهمريثكعنفةراجتلاىفللاىلاةكراشمىفاضيأانؤاماعفلتخاو

وهاممهليلحتبنونيديامواهفابرلالاخدإنمرذحماملكلذزاوج"'”نم

ىدنعةجحلاو«ميرحمريغنم*"كلذنورخآهركو.نيماسملانيدىفمارح

الإجنعنملابجويناكوللوألاقيرفلاهبلتعاامنألاهزاوجبجوت

بكترومارحلاهتراحمىفلحتسينممهيفنألنيماسملانملدملاةكراشم

اذإو«ابكسترمةراتو«الحتسمةرمهلءءتبوهبهذمىفزوجالامكلذىف

ةكراشمةزاجاىلعمهقافتالةزئاجىلاةكراشمتناك«اذكهاذهناك

.قيفوتلاهللابوهلبقلالهأنمقسافلا

حيرلاىفنالجرلاكرتشينأوهوةضواقملاةكرشىفسانلافاتخاو

كلذزاوجوةبراضملاةكرشةزاجإىلعسانلاقفتاو.دئاوفلاميمجوةبهلاو

ىدنعىهو؛ةمولممريغةرجأاهنألزجمملاهزاوجىلعقافتالاالواوةنسلاب

هيلعنارسخالبراضملانأاوممجأو«نيمألاكحهكحوةزاجإلانمبرض

نامغلاللملابرهيلعطرتشانإوهيفدعتيملاماثيشلاملانمنمضيالو

ناعمبراذملاىلعلاملابرطرتشااذإ:انباحصأضعبلاق.لطابطرشلاف

حبرلاو/براضملاىلعهلاضرقتنوكيوةلطأبةبراضملانأهضمبناموألاملا

.نيرخآكلذهركو:(ج)(«).ىف:(!)(١)
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لافحبرنإوطرشلاببراضلامزالاملافلتنإمهضمبلاقو.نعامبهلو حبر

لطابطرشلانإانلقامىدنعبجويرظنلاو.هيلعاطراشنامىلعامري

هلانيدنوكيفهايإهضارقإىلإددقيّلاملابرنألةحيمصهيراّضملاو

همزايفبراضملاهيفدمتيملو.لوألالوقلاباححأهيلإبهذامىلعهيلع

اءلاوىناثلالولاباحصأهيلإبهذامىلعنامضلا

.«لاملابرىلعاهطرتشااذإهتوسكوبراضلاةتننىففلتخاو

طسولاكلذنمهلوتباثطرشلانإ:مهمريثكلافف«هديىفامم

طرتشينأالإلطابطرشلانورخآلاقو.ةقفنلاوةوسكلانم

دقتةبراضملانأ*'*انوفلاغمجأو.هتقفنوهتودكللًامولعمًائيش

براضلاةطرشامنألكلذ"*ىدنعبجويرظنلاو.طرشلااذهب

نألرسخيالوحبريهنألالو.حبرلاوعرزلاىفلإنوكيال

نألاملابرىلعطرتشينأهلوناضلابجويلصألانمذخألا

مولعمدليىفوةمولعمةراجتلانمبرضىفوةمولعمسانجأىفرجتي

نأهلسيلوطرشلانمكلذلثمهيلعلاملابراوةمولممنادلبو

ادلبطرشيملنإو«انماضناكىدستنإف4-طرشىدتي

ةرجاصملانمءاشثيحرجتينأهلناك(هنيعبًاعضومالوهنيعب

نمرحبلااهبفمسقينادلبىلإةبراضملابجورخلاىفانباحصأفلتخاو

نورخآآلاقو.هعنجكطرشهيلعنكيملامهلمهضمبكلذزاحأف"ضم

:(ي))0 .(١)نمةطقاس(ب)نم«ىدنع»()..مرقاع
ةرضمنمرحبتلا:(١)(؟)

-4١
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ىدنعبجويراظنلاو«لالابررمأبالإرحبلاىلإجورخلاهلنيل

نإف؛امميفلاحلاىعاربلاملاكلذبةدوصتملاةبراضملاوبراضملانأ

ةداعلاتر>و.ةفورعمنكامأىلإ«تابراضملاباًفورعمبراضلاناك

اذهبدارأاذإكلذكو.هتداعىلعويفرحبوربىفةراجتلاىفهنم

ثيحىلإجورخلاهلناكهيفوهىذلارصملابفرعتالةراجملاملا

براضمللسيلو؛طرشهءنميملاملاملاكلذبوةراجتلاكلتنوكت

تاراقعلاءارشوليخنلاوراجشألاسرغوتاعارزلالاملابلمعتينأ

زاجأدقوًاراجمهبنومبالوسانلارجاتمىفهلكفرعيالكلذنأل

براوهناكلذىفحالصلاىأراذإايدعتمهورملوكلذانباحصأضمب

كلوزاجأف.اهمداطصيامممهبديصللةكبشلاىفسانلافلتخاو.لاملا

ةنألا؛ةيراضملابهوهبشو«اذنبادصأ-زاجلمومهمريثك

هبشأةزاجإلا,ىدنعوهو.ريئاندلاومارّدلابالإٌحصتالةراضملا

دمتيملاذإرسخوأحبربراضمىلعناشالهنأ"سانلامجبأو

ناكحبرلاىفلاملابروبراضملافاتخاادإو.اهمءىشىف
دلبلاكلذىفةراحتلا"!كلتلثمىفهلثمذخأباملثمبراضملل

ردقبهلثمرجأهلانباحصأضعمبلاق.هيف)ريدرىذلامضولملاو

طرشامهلبنكوحبرلاىفافلتخانإفدلبلاكلذولاماكلدىفهئانع

ندهنظأوانباحصأضمبلاقو.هرادتمىفافلتخاوهيلعاقفتاو

:(ج)(١) .رجن:(ج)(١)().كلذ
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ىلعةدايزانمبراضملاهيعديامبنيملالاملابرىلعنإبوبحم

لاقو.هاعداىذلاطرشلاوةدايزلابةنيبلابراضملالعوهبهلربام

ىنإفهيفافاتخاطرشامهيبناكورادقملاىفافاتخااذإىلعنبىموم

اذهردصىفهانرك"دىذلاو"'*افلاحتينأدمبهلثمةرجأىلإاهدرأ

وأهيفافلتخادايهنيبناكطرشالوألئلاحبربوجونملصفلا

.قيفوتلاٌللبوطرشريغ

.افلاختي:(ج)؛(ب)ىف(١)
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وهوًادبعتهلوسروهئعهللاىهلابرعيبف:ةثالثاهلعىبنملاعويبلاو

ىبلردغعبو+قواحلاقحلزوجيالشغوبيعنامتكميبو.ايرا
زوجيالفابرلاامأف«هليوأتىفسانلاعزانت«هنعملسوهيلعهللالصىبنلا

عيبلاامأو.هيلعىضارتلاو«هبنيسئابتملانم"'”هتزاجإزوجمالوهلصف

.هلىرتشملاىدرىلعفوقوشايهانممفناكاموبيعلاناكىملا

ضرألاىفهراتتسالاحىفلصبلاوضرألاىفرزجلاعيبف:ررغلاعيبامأو

ةقانلاوأةرقبلاوأةاشلاعرضىفنبسللاورحبلاىفابئاغكمسلاميبو

.هزاوجف:فلدسلاامأو؛هيفاميلويابملاحىفهرادقمناميابتملاطبضيالامو

هانعمىفوهامبهنعىمامةلدمجنمصوصخوهوةمألاقافتاوةنلاب

ماقامل؛املنيرخآداسفإوعويبلاضمبىفءاململانيبىذلافالتخالاو

ةروكذملاعويبلانملصأىلإهيفكحامهبثدحليادمهنمدحاولكل

دلولانأىمدافدلواهعموةمألجرىرتسشااذإو.ةنسلاوباتكلاىف

هلمكحوكلذلبقهريغلتيثيبسنهلملهيلوهدلونوكينأنكمأوهادلو
قحلأدحاونطبىفهعمدلوخأدلوالناكنإفدولوملابسنهيلعتبثبوهب

هيخأبرعملاىلعكحهعمدلوامثلجرنمهبسنتبثاذإادلولانألاًضيأهب

.هنمسيلرخآلاوهنمنوكينأئيدلاولادحأنوكةلاحتسال

.هتراحإ:١١>نم(١)



نإف؛هكللمىفىهو«اهنمدولابهيلعكحهلةمأءطوب.لجررفأاذإو
«.بسنلاهيفقليىذلاتاولاىفدلولابتءاجمث«اهبلحلارهظواهعاب

نكينإو«رئاجريغةدحاوةمفصاهدلووةمألانألالطابعيبلاناك

دلولااكو«.هنمكلذلبقيملهريغكلمىفاهدلوعدامثاهايإهئطوبرقي

صّلخهللاتيو«هبرقيملوأءطولابرقأزئاجميبلاانباحصألاق.اقر

رلانمكداو مهعامجإعمماعأهللاوانلقامةحصبجوبرظنلاو؛تثشفيكق

..شارفلاتوبثلاهنطونرفأاذإهنمةمألادإوبسنتوبثىلع

دلوللقحبسذلانألاهملبقيملاهديسريغلدلوبةمألاترقأاذإو

ىدنعاهنعلوقيناكهنأىعدانإو.قحنمداوالتبثيامليزِيالاهرارقإف

ُهنَمشارفلاتوبلكلذبعفتنيملو«ُهنملبقيل اهنعلزميناكدارأهنأ

رهاملاو«رجحلارهامالوشارفللدلولا»:ملمسهيلعهللالصىنلالوقي

هيلعىبلالوقموقلاقو.هبمجرينأرجحلادلولانمهظحفىنازلاوه

كسبلطمنم*”ابلكلئاقلالوقكىبنلاةباغهذهوهنمىننلاهانعممالسلا

.نيلوقلالدعأبماعأهللاورجحلاهاوعدنم"”قحتدسينملوقيو.ارجح

ىتححاكنلادنع:ةفينحوبألاقف«شارفلاىنعمىفاوفلتخاو

تءاجفاهبهئاضرمامنعمامالاهقلطمثكاحلاةرضحمةأرمالجرجوزتول

دقءشارفلا:انباحصألاق«هب“قحالدلولانأرهشأةتسلداوب

دعبرِهشُأةتسلهبتءاجاذإفاهممةوابلابءطولانمبجوباموحاكنلا

ءطولاةحصبفةمألانمشارفلاتوبامأو.بسنلاتيبدقءلاوةولخلا

.قحتن:(ج)ىف(©) .لك:(3)0()|.اذإف:(.)ىف(١)
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ىفكلمادقعوحاكسنلادقعنيبةقرفتلاىلععامجإلاالواو.هنمرارقإلاو

اهديسبةمألادلوقحابنأبجول.ةوللاوءطولاناكمإممةمألاوةرخلا

:لاقهنأباطخلانبرمعنعىوردقو.عاجإلاعمرظنللظحالنكلو

ةيراجلاتلمحاذإفءطولادنعمهنامإنعنولزعيكمالاجرنأىنفلب»
تقحلأالإكلذلمفلجربىنوأوالاو.ىنمداولاسإللاقةمألاوأ

؟*نعربخلااذهىفو«لزميالفءاش"نمولزميلفءاش؟"”نفاهدلوهب
ةمألالجرلاعاباذإو.ءامإلانعلزملازاوجىلعلديامباطخلانبرمح

نأىعداىرتشمادنعتعضوالف«هنمكلذمبالو«اهئطوبرقيملو

ولوهرارقإلبقيمثهنملحلا .دلولاوةيراجلادربكحلابجولب

هىرتشاولو.ىوعدناكو.لبقيملريغلاىلعاهمكحنّمْضتىتمرارقإلاو

هيلعو«هباقحالدلولاناك«هتنبااهنأهلنيبتمثاهدلوأفاهئطوفةمألجر

باقحالداولاناكاهنفرعمبلبجلامماهجوزتولكاذكو.الزينأ

هلدلولاناكهيلعتقحتسامثاهداوأفةمأىرتشانإو«مزال4رهملاو

دلووداولاةميقىطعيو:انباحصألاق.هنمبسنلاتباثةمألاقافتاب

ةميقدلوللمهيفلاخضعببجويملومهيفلاخمنمريثككلذىلعمهقفاوو
رحريغهنأىلعةلالدةمألاديسلةميقلاياننأكلذومهتجحلسملو

رقأفدلوةمألادنعونيدلووةمألجرفاخاذإو.مةميفالرارحألاذإ

كحنمضتبهرارقإنأل«هيبأبهبسنقحابْامهيبأنمهنأهننيداولادحأ

.نإةخن:جىف().ال:جىف(١)
.نم:جاابىف(4).نإ:جءاق(3©)
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رارقإلامجري؟*مدجدلوىفملاخدإومهيبأببسنلاقاحلإوهوريغلاىلع

نيلجرديىفلفطناكاذإو«ةثارولاوةبرحلاىفةصاخ""”هييلعهسفن

اميئمدحاولكءاقأف؛هدبعهنأىعديرخآلاوهلدلوهنأاههدحأىعدي

؟زوجبايفةنيبلانولبقيوانباحصألوفىفةبرحلاةنيبةنيبلانإفلدعىدهاش

تتبثااذإف«رخآآلادبعؤهولجرلادلولفطلانوكينأزوجبدقوهنوك

هيلعرخآلاءاعداباكولممَناكَواهدحأرارقإبهتيرحتبجوهيلعامهيديأ

ىلعةنيبلاامهنمدحاولكماقأولكلذكو. ىلوأةيرحلاكحناكةبدوبعلا

.ةيرحلاوهولصألاىلإعوجرلاناكةلادملاىفةنيبلاتفاكستوهيعديام

*(ج)نمةطقاس«هيلع»(؟).مدحأ:(ج)ىف(١)
.لوح:(ج)ىف(؟©)
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ةلأسم
رذمتب)لطابعيبلانأهريغدبىفانوهرمدبعريغوأهلًادبععابنمو

ةدمىهنتىحزوجيالرجأتسملادبعلاعيبكلذكو,39(هيلعملسألا

امهيفءارشلا*"*دقعيىرتشملاكسمننإفنهرلاكهبحاصهكشفبوأةرجألا

.ملأهللاوامهماسيىتحامهديسىلعامهنامضناك

زئاجمديبلانإرخآنمهرجأدقهلًادبعلجرعااذإ:ىففاشلالاق
طرتشاوًادبععابنإو:لاق.ةرجألاةدمتضقنااذإهلهاركوهتمدخو
.ماعأناوكلذىفىدنعامهنيبقرفالوميبلازجيملًارهشهتمدخ

عيبىلعمدحأعينيال»:لاقهنأملسوهيلعهللالصٌىنلانعىورد
ىبسالهحوتبامباطخلانأىدنعىذلاو"”«هيخأةبطخىلعبطخبالوهيخأ

ًاضيأوهتيرتشاىنممبءىشلاتعبنولوةيبرعلا"نألمئابالالىرتشملاىلإ

ثيحنمراظنهيفليلقورفناكنإفىرتشملاىلعلخديداكالملابلانإف

سانلا**”ةلمامم*”ىفالذنعىهندقو.هلثممابىلعضربمئابلانأ

ةعلسلابةيطعلاىطعيفلجرلاءىجمنأميليب**ايفمدنعفورعملاانو

ىناشلاءىجيفباطيهنأللثمبطاحلاكلذكو.اييفديزيفرخآءىجرف
؛نيبلاطلانعىبينلامقوامنإفبلطلابهقبسنأدعبلوألابلطامبلطيف

©!لبقامإفنوكرلادمبمقوىبنلا:لاقهنأنأنبكلامنعىوربو

:ءءأناوالفىضرلالبقوثالذو

اهيفءارعشلادعب(ب)(؟)نهرلاملترذعتيىأ(١)
.(ج)ب١نمةطقاس«ىف»(14).ىرادلاودحأوكلاموةتسلاهاور()
.جنمةطقاس«ايقمثدنع»(١)٠ةلءاعمو(>)(ه)
.لبق؛(>)()
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ةلاسم

اهريغوةلقاحملاىف

ماسوهيلعهللالصهللالوسرنماهىبهملادروىلاةلقاحلاامو

.ليواقأةثالثىلعكاذليوأتىفاوفلتخاسانلانإفاهيفةلماعملازاوجنُح

ضرألاءارتكاوه:نورخآلاقو«بحلإبعرزلاميبةلفاحلا:موقلاقف

ىذلاوهلوألاو+عبرلاوثلثلاىلعةعرازملاىه:نورخآلاقو؛بلا

؟'*حارتلانمهمساذوخأملزملاو:«هّبجويرظنلاو«انباحصأهيلإبهذي

ةرصاختوةلماعموةبراضملثمنينثانمالإنوكتألةلعافملاوهلعاقمةلقاحلاو

:ملعأهللاوىدتعوهفةرضاخلاميبنعملسوهيلعهللاىلعىبنلا.سهنامأو

٠اهحالصودببوكردءارضخراملاعيب

ةعرازملاىهلسوهيلعهللالصهللالوسراهنعىهلىتلاةرباخلاامأو

نبالاقو+سانلانمريثكلوقىفثاذوحوأمبرلاوأثلثلاىلعضرالل

مهواماعىأ"مورباخريوخنمةذوخأمةرباخلاوهنعتدحوامف:ىنارعألا

بيمنلاضيأةريخلاو.ءءألاو

اكةبصنألاىلعمهني.اهلومقيفةادشلاموقلاىرتشينأةربخلاو

:رعاشلالاقبرعلاةغلومهنذلىففورعماذهو.نامبكلذلءغفي

٠مجارعلا:ةخن:0(0"(.امأو:(١

.مورباج:(ب)(©)
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؟ةىتاشببهاذىنأكنأثف.ةربخموقللةاشلاتاعجاماذإ

عينينأووف""هنعمانوهيلعهللاىلصىههنىذلاءانثتسالاعيبامأو

ريغىرسعلااذهفامولعمانزووأ6امولعماليكهنمىثتسيوافازجلجرلا

زوجيهنأل؛هداسفباضيأدهشيلقماافهنالطببتدرونإو.ةنسلاىفراج

مئابلاوىرعشملالميالوءىشهنمقببوأميبلاعيمجىلعىثتساامىلأبنأ

ىهلامةلجىف"٠عيبلااذهلحددقنوكيفهيلع»عيبلامتيفقبي1

؛هتاخداذإعيبلانالطبىلعقفتملااضيأةلاهجلاوررفلاعيبرمهنغ

ٍ:ءءأهللاو

هللالصىنلانعىورامامأواذهىفانباحصأقفاويىفاشلاتدجوو

ىرتشيناكلجرلانأىورياموهو""”نوبرملاعيبنعىبس:ملسوهيلع

مئابلانمهمجنربنأهلنكيملالإومجرنإفائيشاهنمتنممفديوةعلسلا
رشف«يلاابمىرجمتناكاذهىلعو كلذنعماسوهيلعلالصىذلا

ةماملا*لامأو«ةغالاىفتدجواذكهانوبرءوًانابرعهيمسلتناكبرعلاو

ميبنعىرلهنأماسوهيلعهللالصىنلانعىورو«نوبزلاوس؛مه

ةفصىلعاثيشلجرللميبيناكلجرلانأٍلءأهللاوىدنعوهوةفصاولل

ةنصلاكالتىلعءىثلاكلذىرتشيفبهذيمثهدنعءىثلاكلذسالو

ىورابهيبشاذهو«كلمةزايحالوكلذلبقاهنمرظنربغنماهمفديو

.اهنع(١)(«).ىنوشب:(ج)(١)

.نابرعلا(١).نايرعلا(ب)(4).(ا)نمةطقاس(-)نم(؟)
..امأف(-)(9).مهناعايب()ء(ب)(ه)
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ْمجرلعدكلممسيلامعيبنعلىمهنأملسوهيلعنالصهنع

096معأناونمضت

عيبلاقفشحنلانعىبمهنأبهيلعهنالصىنلانعىورو

؟*شانلاةفصبباتكللاىفهلانركذمدقتدقو«ليحتلاةغالاىفشحفلاو

لهأشضمبنعُتدجواذكهديصلا"ةليحتيهنألشجانلادئاصلللاقي

٠هعأهللاوةغللا

.ىشخانلا:()شخابلا(«).(>)نمةطقاسنيسوفلانيبام(١)
.ديجتي:(-)(؟<)
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ةكرشلاىفباب
ةكرشو«نانعةكرشو؛ةيراضمةكرش:"'”هوجوةثالثلعةكرشلاو

.هبرجتبالامرخآىلإلجرلامفدبنأ"”ىهةبراضملاةكرشف:ةضوافم

ةكرشو6لالاسأرىلعةعيضولاوهيلعناقفتبامىلعامسيحبلانوكبو

ًاذوخأمهريغنودصاخءىشىفرثكأوأنالجرلاكرتشينأوهنابملا

نأوهفةضوانملاةكرشوىرسأالضرتعاىأىرمأهل"نمنمهما

نإوهلةحابإلانمهبحاصلاملثمامهنمدحاولكلامنوكي نمٍةدئافناك

اساساةضوافملاوكلذىفلخدبالهنإفثاريماالإامهْنيىعفةيدهوأ2

ىفاكرتشااذإ:نياجرلللاقياكهدنعامبهبحاصلامهنمدحاولكضافنم
.زوجمالةلطانةضوافملاةكرشىربناكىفاثلاامأو«نيضوافتمثيدحلا

:هلليق.هرافنماعطلابماعطلاعيبزرجيال:بوبحمنبدمهللادبعوبألاق

ماعطلانمنبللاف:هلليق«زئاجلاق؟هرظنفماعطلا.:081ميبزوجيلهف

هدنعوهوماعطلابنيالا«“"زوجو؟ماعطلابمامطلازوجياللف:عن:لاق

مامطلاوضرألاتابننمسيلنبللانإ:لاقف.قرفلانعلثسف؛مامط

هرظننمّسلاب.بيبزلاوةرظنرّهلابلسعلامهبنعلئسوضرألاتابننم
انضميزوجمال:لاق.املكهكادوألاوناهدألاكلذكوةرظننمللابنمسلاو

راجشألاوءاثقلاعيبزاجأوضرألاتابننمسيلهركذىذلاوةرظنضعبب

.وه؟(ج):(١)(+).هجوأ:(ج)(١)
.(>)نمطقاسنيسوقنيبام(3)
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ريحلاوزرألازوجمملو.ضرألاتابننمميجلاوةراغنبحلاورّملاب

نامرلاوجرنألاعيبزوجيملكلذكوةرظنماعطلابزوالاوزوجلاوجايبوالاو

هجوفرعأف«مايأةثالثىفلسفيالهنإ:لاقف؛كلذنعلثسفةرظنماعلا

ةلعلدجةرمهنألهلوق عيبلاىفميرحتلا مممامطلابنيالازاجأمثمامطلابماعطلا

كروضرألاتابنميرحتلاةلعلمجفضرألاتابننمسيلنبللانأهلوق

رّملاببحلاوماعطلابراجشألازاجأمث.ماعطلابماعطلاىهيتلاىلوألاهتلع

لسغيام:لاقفهسفنلاهبصنىلاةلدلاهذهنعداعف؛ضرألاتابننمعيجلاو

مييزاجأو«ضرألاتابننمناكنإوماعطلابهعيبزئاجفمايأةثالثىف

تابننمميججلاومايأةثالثىفلسغبامماذهسيلو«ةرظننارفعزلابناروشلا

اذهىفهدصاقمفرعأملومانأةثالثىهىتلااضيأةلملاهذهكرفضرألا

.قيفوتلاهللالأسنو

رملاىفسيلأهلليق.ةرافنرمثكركمىونىوعيببسأباللاقو

نرميًازيعبعأبالجرنأول:لاقميرحتلاىلإدصتلانكسلوىلبلاق؟ىو
فرعأظًادسافاذهناكلهىوننيلجلانمدحاولك"التمادقديبادي

نإف.ٌرئاجديبديةدايزوهلئمبءىشلاميبينأهدنعواذهىفهجاجتحا ناك

ىرتشملاومئابلللوبجموهامميبلاىفلخدامهيفلخدىذلاىونلانأدارأ

نإو«هيفةلاهّجللالطأبميبلانوكينأبجيف ىونلابةجحىونلالمجناك
نمو.؛هبجتحيامهيفىذلاىونلاهركذىضمايفهلكحالوكلبسأدقامهم

ءاجف«هخبطتملنإقالطلاباهيلعفامحلبهتجوزىلإلصوٍلجرىفهلوق

.قالطلامقو:لاقهيفابهتشبطوهجبذنماهّنقونمترمأف«هلكافًارونس

.رزءلاو:ةخت.رذرحلاو(>2
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نأبجيف«هلجحالفروبسلاهكلهتسادقمحللاو«رونسلاتخبطاهنأل

.قيفوتلاهللبولاقايفراني

ىلعفلستملانهرنوكينأىلعافلسًالجرفلسألجرىفاضيألاقو

ريغلاضبقنأل:لاق«وههديىفنكيملاذإازئاجكلذنأاهلةثىدي

ولو«هلضبقبسيل رخآعضومىفلاقوالطابفلسلاناكل«هلاضبقناك

لدعىديىلعقحلابنهرلانوكينأىلعانبدلجرنمنادتسالجرىف
نهرلاعاضفهبحاض؟'امهلمدحاولكنمنأيلاذإهملسبوىلالحنأىلإ

نأهدنعو.هضبقةيقبنألهنيعننهسرملالامنمنهرلانإ«لدعلاىدينم

رظنلاوهدنعنيملدملافالتخاهجوامءءأهللاوهدسفيفلسلاىفنهرلا

نهارلالامنمنهرا"”باهذنأانباحصأنمهريغلاقامىدنعبجو

هبحاصوهضبقىفوهالونهرلاىلعرداقبسيلنهلزمللنألهيلعىقابقحلاو
نهرزاوجنماذهناكٌرئاِجريغعاشملاىفنهرلاناكاذإومهنمهلعنام
:أهٌللاودسأعاشملا

ةضفلاوبهذلاكابس"ةراقنبفلسلاىفميفالتخادعبانؤاملعقفتاو

نزولاةمواعمنكتلاذإ.ريناندلاوماردلاكلذكواهيففلسلازوجيالهنإ

نبدمعهرظانىتح«هتزاجإبمحبوكلذزوجينممىلعنبىسومناكوءاهل
نزوومواعمنمثبالإفلسلاكلذدعبزرجبِهلوقىلإعجرفهعطقفشاه

بجويرظنلاو«”لوقلااذهفلاخانراحصأنمًادحأنأكلذدعبلعألو

مث.هعمسيلامعيبنعامكحىجلؤسوهيلعهللاىلصىبلانألاذهىدنع

.نامد:(ب)(؟)٠(ب)نمةطقاس«امهنم»(١)
.باقنب:(١)(؟)
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فلدلاواهنعىهنملاةلجلاهذهنمفلسلاميبةزاجإسوهياعهللالصصخ

تملىتلاةلاهجلاهتلخداذإعيبانأىلعةمألاتقفناوكعمسيلاممينوه

ىبنلاممجنمصوملاولطابعيبلاف«هتحهتنمضتاموعيبلاطورشنم

نأرحمْهتفص»ةندلاهتزاجأفمولعمريغناكاذإفامولعمالإنوكيالهنع

:ءعأهللاوالوبجمناكادإنملااضيأنحنزوجم

هزاجأفقمابوهمعنأبارجىفالجر*'"فلسألجرىفانباحصأفلتخاو
بوبنبدموىلعنبىدومهداسفبلاقنممونورخآهزاوجىلأومهضمب

فرعيًارادتمسنجلكنموامولعمامهنمدحاولكركذنوكيىح:الاف

مثلانأمهدنعلوألالوقلاباحصأو هؤامسأتنلتخانإودحاوسنجهلكر

عيبزوجببوبحمنبلمللادبعوبألاقهعمجمرامساوهتافصفالتخال

عيبزوجيمو«ةرافنبايثلابلوقلاعيبزوجيالو:لاقةرظنناتكلابنطقلا

ذدقو؟ضرألاتابننمهلكاذهسيلأ:هلليقةرظنبوثلاببوثلا ترك

الوءىشىفزوجينكلوىلب:لاقزوحيالتتبنأامضرألاتتبنأامنأ

:هللادبعوبأاضيألاقوةراننارفءعزلابناروشلازوجب:لاقوءىشىفزوجم

هبرقأاذإوكالاهبهيلعكحكحلاسلجمىفهريغلقحبلجررفأاذإ

لجرىفهللادبعوبأاضيألاقو«هيلعهندهاشالافمحلاسلجمريغىف

ًادبعهعابوألوأنمهميبيالأميبلادنعهيلعطرشولجرنمالامعاب

لاقو:لاقٌرئاجريغعيبلانأدلبلانمهجرخبالاعيبلاسفنىفهيلعطرشو

لوقىدنعبجويرظنلاو.ضقتنمطرشلاوماتميبلانأانباحصأضعب

فرتلاحيبيكلمانألهتحصبملادشيوهبحوتةححلانألهللادبعىلا

.فاس(ج)(١)

ما



الوةءمًاعيبنكيملعيبلاففرصتلامنمىلعًادوعمعيبلاناكاذإو.هكلال

زءأناو

:لاقهنأةريرهىلأقرطنملسوهيلعللالصىنلانعىورو

لاق*'”ءامرغلانمهبقحأورفهنيعبهعاتمدجوفلجرلاميرغسلفأاذإ»
مئابلا٠ذخأي:ىفاشلالىقوسانلاهنلاخوهيفءامرملاهكراشب:ةنينحوبأ

ناكىلالالاىلعهذخأب:دوادلاقوتاملادمبوةايمحلاىفًادئازوأاصقان

ىلانعىورو.٠ذْخَأهلمْلاملاتريذتداعيبلاتآواهياع

زوجو«العمنوكينأالإباكسلانمثنعىبنال:هنأملسوهيلعللاى
سابعناقيراطنمماسوهيلعهللاىلعىنلاىرو»باكلانمتةفينحوبأ

لوهيلعللالصىنلانعىورو«"”«ناويملابناويملاميننعىبنهنأ

حلاصيالدحاوبنانثاناويحلا»:لاقهنأنادبعنراجقيرطنم

ملسوهيلعللاىلصىلانأرحمنااقيراطنمد©(ريبهيسأبالو

للادرعقيرطنمماسوهيلعهللاىلعهنعىورو«ادتننيديتيدبعزاجأ

مثاقميبلاوةننيامسيتدياوناميبلافلتخااذإ»:لاقهنأدومسمنبا

انخويش*”لمديلوقلااذهبو00٠:عببلاناددارتيومئابلالوتلوعلاف
ىفلوقكلذكو«ميبلاناضقنيونافلاحتي:اولاقمهنأالإمهكحهيلعو
نأاهيلودنعىهوقادصلاىفاوتلتخاملجرنماهجوزاذإةأرملاىلو

نمطدقو.حاكتلاضتتناالإواقفتانإفةنيبلاتمدعاذإىلولالوقلؤتلا

دتفاحيحصربطناكنإفهتلقنضمبةبجنمثيدحلااذهىفنونعاطلا ااا

هيو0م0يل
.ىرادلاوكلامونثسلاباسوىلا0ب

.لست:(-)(7).بيرقظفلب
-١7م2-



اقفتادقو9«نيملاركشنملاىلعوةنيبلاىعدملاىلع»وهورخآربخهضراع

بجيف؛هيلعىعدموايءدماراصفنّملاىفةلسملنيناىفافلتخاوميبلاىلع

ٍ:دعألاواممفتبثتلاونيتنيبلانيتاهدورودنعرظنلا
ود

نعسابعناقيرطنعانوفلاحمسوهيلعهللالصىلانعىدرو

“6ةئيدنلاىفابرلاامنإ»:لاقسوهيلعهللالصىبنلانأديزنبةماسأ.

هللالصىنلاانلأس:الاقامهنأبزاعنبءاربلاوترأنبديزنعاضيأىؤرو

هنمناكاموسأبالفديبدبناكاذإ»:لاقففرملانعماسوهيلع

ماسوهيلعللالصىنلانأىردحلاديمسىلأنعىورو«"الفةثينن

©!«كاذبًارضاحاوميبتالوشبالثمالإبهذلاببهذلااوءيبتال»:لاق

؛ةثيسنلابهزاوجسمنمتوديناديفرصلازاوجبجوتاهلكرابخألاهذهف

.لعأهللاومهبقلاخماطخمةكاحوانباحصألوقديؤتو

0هجبرخقبس١.هركذمدقت١)

٠.هركذمدقت١يي

٠دحأوكلاموىذمرلاولنموىراخلاهءاور((0)

_-3و
4مماحلا ؟هم١



ةلاسم

الإمهطورشىلعنوداسلا»:لاقملسوهيلعهللاىلصبنلنأىورو

:لاقهنأباطخلااورمنعودالالحمرحوأًامارح”زحأاطرش

جوزاذإو(الالحمرحوأامارحلحأاحلصالإنيسملانيبراجحاصلا)

اهتميوأهلهلاحابأامةمدعاطورشهيلعترشوأاهيلعطرشوةأرمالجر

عاتبملاىلعمئابلاطرشاذإعيبلافكالذكو«لطابطرشلافاهلهلاحابأامم

هيفىذلاردغالدسأفميبلاولطابطرشلافهيلعنارسخالنأهنمهعيديامف

4نيماسملانبغوٍررعْلاعيبنعمملسوهيلعهللاىلصىنلاىلفومةرطاخملاو

.قيفوتلاهللابولطابطرشلاوزئاجميبلا:انيفلاخمضعبلاقو

.دوادوبأوىراخإلاهاور(١)

-مي



ةلأسم

نوءأسملاهببطوخامعيمجماوبطوخلهنيكرشملاىفانباحصأفلتخا

ديحوتلاباوبطوخامنإ.:مهضمبلاقف«ايماكحأوةعيرشلاوديحوتلانم

نمنيءأسملامزااممهمزاالذباورفأاذإف؛ةلجلاب*'رارفإلاىلإاوعدو

.ةعيرشلاماكحأبباطخلا

ليجنبذاسمللسوهيلعهللالصًءىنلالوقءالؤهةجح:وأ

ىلإمهعدافباتكلالهأنماموقىنأتكٍنل:نلاىلعايلاوهدبني

هللانأمهاعأفكوباجأمهنإف«هللالوسرىلأوهللاالإهلإالنأةداهش

؛”«مينارقفىلعدرتومهئاينغأنمذخؤتملاومأىف:اكزمهيلعضرتقفا

؛ديحوتلابرارفإلادعبالإاهيفبجباموةعيرشلاىئاممهماعينأهرمأيِ

ءالصلاوةرارطلاوديدوتلانمنوداسملاهببطوخاعاوبطوخ-مهمدعإلاقو

ةراهطلالمفملحصيلديحوتلاميدقتباورمأمهنألإمايصلاوجاوةاكزلاو

نكلو«نوسملاةالصلاوةراهطلاببطوخاككلذريغوةاكرلاوةالصلاو

اوناكنإوديحوتلاميدقتبنوكرشملارمأكلذك«ةراهطلاميدقتباورمأ

نوتبديالو):ىلاعتهللالوقءالؤهةجحونيملسملاممباطلاىفاولخددق

ىنلاناكاموهوهلاوداقنينأحلامكرىلعمهمدف0َىلاند

.قيفوتلاهبونيلوقلالدعأب2لاموعدلسوهيلعهللالع

.١١١:ةبوتلا(«).ىوعد:(ب)(١)

مال-



سداسلاباللا

قتعلاوضيحلاوةدعلاوقالطلاىف

7كلذوحنو

ناكحيحصحاكندمعيالإثلثيالبسلا:مبحرلانمححرلاهللامس

داولاو«كلذىلعةمألاعامجإبدسافوأحيحصدبنيبيكلمو«ًادسافوأ

هنمهنأاهدلوبوأاهنطوبهنامرارقإبالإاهدديسي©قديالةمألانم

امنإو«ءطولابهرارفإبقحليالةمألانمبسنلانإ:انيفلاخمنمريثكلاقو

ةيرسمساقحتسلالةمألاو«ابنمهدلوهنأاهدلوبرارفإب*”بسنلاتبثي

كتمأنوكتال:ىعازدألالاقو.ةغللاقيرطنماتيب«ًاوبتتنأالإ

امل؛نيماسملاىلعالكانوكيفةقدصلاىلعكرازإاهيلعتالحولوكتيرس

باحصأنمانوفلاحملاقىحكالذلعثبناكباطلانبرمنعىور

ناكارمعنأ«ثيدحلا هللالوسردجسمىنكانمنمةريثكلاتاءاجلابرضب
اونوكنالوشاعملااوتحتلاواولمعاوأاوقرفت:مهللوبدلسوهيلعهللالص

.نيملسملاىلعالك

.(>)؛(ب)نمةطلاس«بشنلاه(؟)٠اين:لء؛(ب)ىق(١)

مم



باب
تاراجإلاىفهولتي

امفنيدلاىفىأرلالهأٌرواشينأماماللىغبتيو:ميحرلانمحرلاهللاسب

رواشم«سوهيلعهللالصهللالوسربايتأتهتيعررومأنمملامصخب

الّتعمرفوأوايأرمهحجرأومهماعأناكوهوهركذلجهللارمأبهباحصأ

ممتجااذإنكلو«ىأرىفهلضفينممهيفنكيملو«ةياردمهحضوأو

ىراسأىفرمعوركبابأرواشدقوهدحوهيأرنمحصأناكءىشىلعمهيأر

؛مهنمءادقلاذخأىلعهللاهبتاعفركبىلأىأرىلإلاق«هيلعافلتخافردب

ْمدَخَأافمستقبسهللا"نمر”باتك_الو:هركذلجلاقف

الوزندارأنيحهباحصألسوهيلعهللالصرواشدقو."4"يظعةباذع

لزنماذههللالوسراب.راصنألانمذاممنبدعسو»ولجرهللاقفردبوح

ةديكملاوىأرلاوهال:لاق؟كدنعةديكملاوىأرلاوهوأهلوزنبهللاكرمأ

مرمأولسوهيلعهللالصهنملبقف«ءاملاىلعهلوزتنوكينأبهيلعراشأف

؛راغلاضمبىلعىرازنلانصحنبةنييءةحلاصبازحألاعمتجاال

ءىشوأهفالخانلزوجبالفهبترمأءىشاذه:ذاعمنبديعسهللاقف

.5:لاقنألا(١)

ا



ملةئييعنإهللالوسراباولاق؛هتيأرىأروهلب.ال:لاق؟ادالصإهارت

رمعلمحدقو.هللاانزعأدقوفيكةيلهاجلاىفانرامتنمءىشىف©”مط

مامأةماقإىلعةلالداذهىفومهمامإلاةماقإىفةرواشملامهيلإرففلاةتسلا

.ةروُشمدم

٠مطب:(ج)(+)
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ماكحألانماهووتاراجبإلاٌْق

لمعفمواعمرمشىلإًادبع”لجررًحاعسااذإو:ميحرلانحراهنامس

ناثدتعبالإثالذدعبهلمعتسينأهلنكيملةرجألاتضقناو«مدام

تاوىلإهلثًمازجأنمطدذبدلافلتنإهلاصلممتاسأنإوةلءمتسمهرجأو

كلذىفهلنذأبنأالإهديسىلإماينأهبثمبيالوهنمكو«كلهام

هيدعتىفكلههنألهنمضهديسىلإلصبنألبقكالهفهنذإريفبهلسرأنإف

”يبسهليبسناكهظفحلاحىفهدبىفةرجألاءاضقنادعبكلهنإو«هيلع

هعأللاوهلانماضنكيملودنعةنامألا

لوهجمتقولاومولعملمعىلعدقمنتةراجإ:اهنمهوجوىلعتاراجإلاو

هضرعواذكهلوطاطئاحهلىنبينأىلعالجرلجررجأتسينأكلذلاثم

بجوأو.لوبجمتقولاوةمولعمةرجألاومولعملمعملاذكةرجألاوءاذك

هعنملمعلابحاصاسيلوناكمإلاتاقوألوألسدلابىنأينألماعلاىلع

؟ا!راجشتساىفةلوبجممفانملاومولعمتقوىلععقتةّراجإوهيلعةردّملادنعهنع

ةراجإوةلوهجمعفانملاومولعمتقولاوباودلاورارحألاوديبملانمناويحلا

.ةراجتسا(ح)(١)
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.ىلإامولعماثيشلمحمةنيفسلاوةباهلاوحبمولممتقوومولعملمعىلعمقت
ىلعململالهأقافتالةزئاجتاراجإلاهذهلكذ«مولعمءاركبمولدممضوم

رابتعالاورظنلاهيففسانلالمعوقافتالاهيلعاممهوحمواذهادعامواهلزاجإ

الاحأاهلمحموأاهبكربنأىلعهبادلجرىرتكااذإو«هداسفوهتحصل

عونمماهبرنألةدملاكلتىفهلةمزالةراجإتناكاهبرنعاهلطمفةمولعم

اهبلحيلًارهشاشوأةرقبلجرنم”لجررجأتسانإو«اهبعافتنالا"نم

درودقوصنلاالولو«مطقنيدقوثدحمدقنبالانألةدسافةراجإلاتاك

.صنلاعمرظنالظحالهنأريغاهراحتتسازاجأف*"”ريطلاراجثتسازاوجب

تاكاهيقسواهقولعاهلمعىلعةرجألاولمعلةنادلجرىرتكانإو

ايشرجأتسانإوةدسافةراجإلاتناكةقفدلابدبعلاىرتك١اذإو.ةدساف

منميكيرشلانألكلذىفاكبرشرجأتسملانوكينأالإزجملاعاشم

ذخأينأمامزوجيو«كيرشلاىضرينأالإمناملاعمعافتنالازوجيالف

نممضوملااذهريغىفكلذزاوجانيبدقو«نآرقلاهميلعتىلعةرجألا

اهماعينأىلعةأرماالجرجوزملسوهيلعنالصىنلانأوهواذهانباتك

ةروسلا"لاهللجرلاملعتملسوهيلعللالصىنلالمجفنآرقلانمهدنعام

.هيلعةرجألاوهوهبالإاهجرفلحتسي©09نعاضوع

.جاتحبامىلعةرجأندلاوأةالصلاوأنآرقلا]هبنأتبجوأمل:لئاقلاقنإف

.(ج)+(ب)ىفاذكهريبضلا().(>)نمةطقاس«نم»(١)
.امم:(ج).امنع:(١)(4).(>)نمةطقاس«ال»(«)
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.نأتركنأاموكلذىلإجاتحينلهميلعتهسيلعضرفلاو؟هميلعتىلإ

ىذلاضرفلانمهبماقاملجألةرجألجمالوهياعضربماقدقنوكي

هلعفينأهيلعبجياملمفنإوهنإ:هلليهايندلاىفاضوءهبمايقلاهمزاي

+هريغلمقنيهبلغتشااذإ«هلعفينأهيلعبجيبجاونمحرخدقهنإف

ةنواعمنياسملاىلعبجيككلذهلبجبلبهيلعايندلاىفلضوعالنأو

ركذملانعىهللاوفورعملابألانم"'”هضرفمهمزاباممهعمءايقلاومامإلا

كلذعمبجاوو1؟!ىرتلاوربلاىلعاونواعتو):ىلاعتوكرابتلوقو

ءاينغأتاقدصلاذخأنمهمهواممومهلمعىلعةرجألامامإلاىلعنينمؤملل

اضيأونآرقلاملعتىلعةرجألاذخأزاوجانركذالحصدقفءارقفوأاوناك

لفطلاءايحإنماهمزايامىلععاضرلارجأاملهللابجوأدقةعضرملانإف

مجتحاسوهياعهللاىلصىبنلانألرتاجماجحلاءاركوهبمايقلاوعاضراا

ةلاهجلانمهيفاملزجيملكلذىفةيناثلاةنسلاالولو+هءاركماجملاىطعأو

طّرشلاددعالونامزاانمهرادقمملهيالماجحلاهيفلمعتسيىذلاتقولانأل

صنلاعمراظنللظحالنكلومدلاجورخوشلاحرادقمبةديدجحلاضومغو

طءولاةرجألابلسمعيناوماج>للبحب:ءاركلاو.هةئنسلاتوبلو

مدقتيملاذلدملاولماملاهيفىذلادلبلاىفءاركلامفدنمسانلاهيلعام

نمىلعلاحلاونازولاولايكلاولالرإاءاركومرلممرجأطرشامشب

٠(>)نمةصقان«هضرف#(7).هيلإ:١ىف(١)

.١:ةدئاملا(+)
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وأنزيوأماعلاليكينأ"”لجرالورتشموأملأبنمكلذبمهلمعتسا

عوفدللاوحلامفادفلتخااذإءاركسلاماءطلامفادىلعوموقللءاركسلابلمحي

ريغلاقحمفدينأبهبطاخهللانأللاجلاونازولاولايكللاءاركىفهيلإ

.ميبلابهبشو«ةبراضملابهبشهيفوهسننبلصأىدنعتاراجإلاو.هيلإ

ىدنعاذهوةضوافملاثيحنمهارجمىرجيعيبهدنع""”ةراجإلافىىفاشلاامأخ

ءارشلابكلمىرتشملانأكاذوهريغىنعمعيبلاوىنعمةراحإلانألهنماطخ

هذيسنمادبعر>اتساوهسفنلارحالحررحأتسانموهريغلاكواممناكام

امبمفتنينأهلزاجاموهرحأتساامةراحإلابكلمفهكسلامنماراقعوأ

؛لجرنمارادرحأتسانمناكلاميبةراجإلاتناكواو.هرودأتسا

ةمفشلابر>أتسملابلاطينأهكيرشلنوكسينأكبرشرحؤملالحرللو

ارادرحأتسانملوقلااذهبلاقنممزابوتملعامفدحأهبلبقيملاذهو

تقولامامنلبقهمدهفليسلاءاحمثاببحاصىلإةرحألامندوأ"اهماسوأ

ءىشبمئابلاىلععجريالهنأميبلاىفلوقياكءىشباهبرىلإعجريالأ
ةعلسلابحاصفلتخااذإو.هلوقداسفىلعلدباماميشيبهتقرفتواهماساذإ

مفدينأ:كلذلثم«ةعلسلابحاصلوقلوقلاناك«ايدلساعلاو

ىلإمفديوأ؛ليوارسوأ«ءابقوأاصيقهعطقيلابوثطايخىلإلحر

نيبفالخالهنأل؛ةعاسلابحاصلوقلوقلاف«نافلتخبمثبومغابص

6هكلعياللامىفاثدحثدحأنمنأفالحلالدأوقافولالهأنمءاململا

هنأو«هبرابوثلانأبرقمطايخلاوهمفنتالىوع:!نأوهئدحبدوخأمهنأ

.تاراجإلا:ج().لحرلل:(ب)(١)

.اهماي:(>)()
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الإوءاوعدىلعةنيبماقأنإف«هيلعةتزاجإوهنذإىعداوايدحهيفثدحأ

ىبنلادروىتلاةددسافلاتاراجإلاو.هبومئىفثدحأامهنوهبحاصفلح

فيضبجوبكلذبسانلاىفارتوايفلحلاالواهمامتإزوجيالاهنع
هيلعهللاىلص"ىنلانعىورامكلذلثمكلذىلعىلاعتهللانمةبوقتملا

ىغبلارهمامأف«"'”نعاكللاناولسحوىغبلارهمنعىهن»:هنأماسو

مرحماذهفةرحوأتناكةمأةرجألانماهجرفىلعةرجافلاهذخأتاموهف

ىطعياموهفنهاكلاناواحامأو«ملسوهيلعهللالص"ىلاةنسب

ءىشبهترجأاذإًاناواحهتولحبرعلانملجرلالوقي)هتنابكىلعنهاكلا
:("”نهاكللاةوشرىهلاقيولاسملانم

لاقتامنإرعشلاىنمملبب.قتفانوىلحرهواحأبكاارنف

ةرجألاكلحالهيلعةرجألاو هليبسهليبسفىنمللاذهىفناكامو
نعىورامامأو+كلذىنعمىفوهامواملمحوةرخلالمموةحاينلاىلع

هباححأنمالجرنإف«ماجحلابكنعىهنلانمملسوهيلعهللالصىلا

سوهيلعهللاىلصىندلانإ»:لاقوهمجاحمرسكفاماححامالخىرتشا

نمثنعىبن بدكنعىنبسلانمملسوهيلعهللالصهنعىورامامأو«مالا

نعىبمهناةياورلاىفنأل«مرحىهبلالبدأىبمىدنعوركماجحلا

«مارحسيسخلكسيلوسيخماجحلابك»:لاقوماجحلابك

:ءءأهللاىدنعثيدحلااذههجوو

.(ب)نمطقاسنيسوقلانيبام(«).هركذمدقت(١)
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كلذىلعلديو.هثممضيوهبحاصراقنمطحبنأهبىعامننأ

ماجحلاىطعأومجتحالسهيلعىلصللالوسرنعسابعنبانعىورام

همفدسوهيلعهللاىلصقنللحبملءاركبلاذخأماجحالنكيملولوهءارك

ماسوهيل«هللاىلصهنعئوردقو.بدأىهنهنأىلعلدياذهف«هيلإ

سيلو«*”ثيبخماجحلاءارك:لاقوأثيبخماجملابك»:لاقهنأ

ىئرتالأ””ءارحبسيلوهوركموهامثيبحلانمنألامارحثيبخلك

.نيترحشلانيتاهنملكأنم»:لاقهنأملسوهيلعهناىلصهلوقىلإ

مجأدقو«"انعمنيلصيالفنيتشيبلا ارحتكلذبدريزملهنأ"ىلعسانلا

©اهسييلف:هنعهللاىضرباطخلانبرحعلوقاضيأكلذىلعلدبويل

بهذيناكاملنكلو؛امهلحمخبطلانكيملنيتمرحماتناكولف؛اخبط

جحبرلاىثيبخديريناثيبخامهنأمالسلاهيلعهلوقبدارأهنأانملعامهحمرنم

ض.ملعأهللاو

اذهوحنوانلقامىلعلديثيبخوسيدخماجحلابكهلوقكلذكو

.هياإمفدهمالغنأهربخأهباحصأنمالجرنأماسوهيلعهللاىلصهنخىورام

اًمرحمناكولفهديبعاهممعطيدهباوداهبفلعينأزمأفةماجحةرجأ

اهبفلميالوهديبعمارحلامعطينأب«مالسلاهيلعلوسّرلال

.نمثنعىبنلانمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمىورامامأو«هباوذ

.دحأوىئانلاوىذمرتلاولمءاور(١)

.مرحلا:(ج)()
.ال:(ج)() .(ج)+(ب)نمةطقاس«ىلع»(©)
.امهتسيلف:(ج)«اهمديلف:(ب)(ه)



كنيلفاحيحصربخلاناكنإف؛باكلا نمنأل؛هنمنذخأنعىهنبلكل

هللالصىهنىلابالكلاامأو؛بلكملاوهوهنمثذخأحيبأدقامبالكل

هبشيهذهف«عرزاالوعرضلالةبساكملاكاهذاخماواهمانتقانغملسوهيلع

هللالصهنعةياورلاىفنأل«اهنمتذخآىفوايفدروامنإىهنلانوكينأ

نتقانم»:لاقهنأماسوهيلع لكرجأنمصقنعرضلالوعرزاالابكى

ىوراملمثغلانملحفلابارضىلعةرجألاذخأزوجيالو.'*«طاريقموي

لحفلاراجثتساو*ةلحفلابيسعنعىهنهنأملسوهيلعهللالصىنلانع

دريملولةراجإاهلإفاضيأو«هنعملسوهيلعللالصىنلاىبلزوحمال

لحنلانوكينأزوجيدقو«مولعمريغاهتقونألةدسافتناكللاهيفىبنلا

؛ًاريثكًاددعهنمنوكيدقو«بريالدقو«برشضبةراجإلاتاوىف

؛وهراتخموهنمهللاهثدحمامدنعالإهنمالذلدجمالو؛اليلقنوكيدقو

ىذلاءاركلاوه:موقلاقفوهاملحفلابسعىفةذللابءاملعلافاتخادقو

دشنأوهسفنبرذضلاوهبسعلا:نورخآآلاقو.لحفلابارضىلعذخؤي

لسرأف«هبهمهماقهيلإهربهبحاصىلعريعتسملاهسيلريمتسادبعىفمهضعب

:"”لاقوهيلإ

راممبدعةحينمرشو هوغددرلةيشعالواو

امعىهنامنإملسوهيلعهللاىلصىنلانألةغللابهبشألوألالوقلاو

.ننسلاباحصأوىراخبلاءاور().هركذمدقت(١)

.يهزلاقو؛(>)(؟©)
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ولولففلانعذخؤي باودلاهببطاخلاناكلسعفلاىلإهجوتيىهللاناك

.ماعأللاَومرحلالمفلانمالدبالإنوكيالبسكلاو

ليلدلا.هنمبكاىذلاهجولااهديسملعياذإراحةمألابكو

هيفاهلامتسازوجيايفاهلامتساوةمألاءاركةزاجإىلعةمألاقافناثاذىلع

عامجإلانعذشكالذميرحمىلإبهذنحوكلذىلعةرجألاذخأاهديلو

بسكنعىبسلابملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعىؤرملاربخلابقلعتلاو

قلعتينملسيلو""”ىورملاربخلاليوأتىفطلغدنف"'!ةرامزلابسكوةمألا

اوناكةيلهاجلالهأنأكلذو«هلبوأتىلععامجإلاةفلاخمممةجحرهاظب

؛اهبىلزينمىلعاهسفنبىركستواهجرفيبسكنأىلعةمألانوهركي

اململسوهيلعهللاىلصهللالوسرىبكالذىلعمهءامإنوهركيمهاونذكو

ىلاةرامزلاامأو«نيحلطصماهيلعاوناكىلاركانملاكلتىلعمالسإلارهظ

ةمأةينازلاىهاهبسكواهرجأذخأنمملسوهياعىلصىنلااهنعىرن

كلذىلععاجإلاوريناندلاَوماردلابضرألاةرجأبسأبالو.ةرحوأتناك
زاوجنعانباحصأممجأو«ءاضيبلاضرألاىفربخلالبوأتىفطاخنمىوس

ىفاونلتخاَو«امولعمتقووامولعماثيشناكاذإبحلابضرألاءارك

كلذهركنمهركؤومهضعبكلذزاجأف«اهنمجئرخباممءزجي""اهتراجإ
هللاىلصىنلانعىورَو؛كلذداسفىلعلديامةياّورلاىفَو«مهنمكفذ

.(ج)نمةطقاس«ىورملا»().ةلامزلا(١)(١)

٠اهتزاجأ(ب)(؟)
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جرامم)ءزجمضرألاءاركىهو"'”ةرباخلانعىبلهنأسوهيلع

.ملأهللاواهنم

نعانْلبىحأبهبىرالوراخمانك:لاقرمعنا80ىؤرو

ىفانباحصأفاتخاو«اهانكرتفاهنعىهنهنألسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ةعرازملابحاصلهديبلمعيعرازملاناكاذإةكرشلاريغىلعاهمءزجمةعرازملا

هنملاطبيو«كيرشللتبثيامهلتبثبكبرشوه:مهضءبلاتفضرألاىف

اذهو؛ديلالمعبةكرشلانوكتال:نورخآلاقوكيرشلانملطبيام

هياعهللاىلصىنلاىهنىتلاةرباخلانأل«ةنسسلارهاظةحصىلعلديلوقلا

لماملااذهنإفاضيأوضرألانمجرخبامم"”ءزجبوةعرازملاىهاهنعملسو

ةبراضملاهجوىلعوأةراجإلاهجوىلعهلمعنمهذخأامنوكينأنمولخمال

تناكنإو«ريناندلاوماردلابالإنوكتالةبراضملافةبراضمتناكنإف

نملمععايضبةرجألاطتسنالولمعلاباهذببهذتالةراجإلافةراجإ

ىلعتاكادإةراجإلاتزجأالل:لاقفجتحمجتحانإف؛هليمتسانم

:ىلامتلاتفعاضرلاىفكلذهللازاجأدقو؟ةلوبجم.ةرجأوأالوبجملمع

"فورمكفيتاورشلاونهروجأنعوناف"ملنضرأنإ)
:مالسلاهياعىسومللاقهنأمالسلاهيلعٍبيعشهيبننعربخأايفلاقو

٠.(ج)+(ب)نمةطقاس*جرخببام»(3).ةرباخلا(١)(١)

(ءزج)ىف:(ج)(4).نأ:(ج)«(ب)(©)
..6:قالطلا(ه)
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ججحامأتنعنبتنب"ىدْحِإكَحكنأنأبرأىإ)

كيّقْمَأ"نأُديرأاموةلدنوأقاَرْشَعتن ءامُنإىدِجَتَم

لاقنيحلصلانمهلا الثتيلضتنيلجألايأكتبونيبكلذ"!

دبعتتملاذإ:هلليق."”("ليكوهلوقامعُهللاولَكناو

«سوهيلعهللاىلصدمحمةعيرشىلعنحنف""”نيمدقتلاءايبنألامئارشبمويلا

تاواصءايبنألائارشنمريثكلةخسانانتميرشوبيعشةعيرشىلعانسلو

.مهيلعهللا

؛صنلادوروعمرظنالظحالوهزاوجبدروصنلانإفعاضرلاامأو

القامنإو«:ةصخرلابعاضرلاجرخهتلاهجلزجيمهزاوجبةتباثلاةنسلاالواو

تناكاذإَو؛ةئومضمةراجإاهنألةضفلاوبهذلابضرألاةراجإزاوجي

اهنمجرخياممأهنمءزجبتءفدادإضرألاَو.تزاجانومضمائيشةراجإلا

نمهنعملْسوهيلعهللالصهللالوسرىبنايفلخادكلذلعافنأل؛زجيم
.قيقوتلاللابَوررفلل

لوقيهنأاذهانرصعلهأنمانتقفاومىعدينمضمبنعانفلبٌو

ملدوهيلعهللالصلوسرلانمديعولاءاجىلاةدسافلاتالماعملاهذهزاوجب

نمنثحوتسإقيفالتئالادنعهبريكيهياءرادتماذهناكنمواهيف

(١)(١): .؟7١:سصصقلا(7).لاقو

.ةمدقتملا:(ج)(؟)

لاس



هاضرب!!انمفوينأَوللزلانمانمصمينألأسنللاَو«فالتخالادنعهتقرافم

.لمعلاَولوقلانم

:سوهياعهللالصئدلالوقةلالدبنآرقلامياعتىلعرجألاذخأٌرئاجو

جورفلانأ8سأنلامجأو«نارقلانمكءماملعاكتحوزدقا»

هونإو)ل:ىلاعتوكرابتهللالاقدقوضروبالإحابتستال

ةفصْنَفةضير#نململطف0روم"نألتنم

ىذلافدنلاناكلنآرقلالَكدقعنيحاكتلاناكولو«ل("تضرام

املف«هكلمتزوجمالوهلفصنالنارقلاذإ«اهللصحتبالدقعلاهتحتسي

ٌلارقلاو«(ةلدننياقدصءامثلاانآل:هركذلجهللالاق

هيلعهللالص.ىنلاهدارأىذلانأانماع)هايإاهكلميفجوزلاهكلمبال

هايإايامي0.دارأهنأنارقلانمكءمامّصاتجوز:هلوشرملسو

كيلمتبالإحابتبالاماهنمهبحيبتسيًارهمنوكيفضوملااهيلعقحتيف

:أهللاولاومألانم

مواعملمعلىتسمرجبًارهشًادبعوًارادلجرنملجررجأتسااذإو

دبملالمعتساوأرجأتسملانكسنإفكلذبءافولاامهمزادقف+فوصومنكسَو

ىضاملارهشلاكءاركلاوحلاىفهمزايىناثلاربشلاءاركنأاينا#رهشدعب

.ةفينحْوبألوقي"”اذكو

-(>)نمةطقاس«نإ»().؟©١:ةرقبلا(١)

.انكه(١)(4).(ب)نمةظقاسنيسوتلانيبام(©)
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ركذدقو.لثملاةرجأهيلعىناثلارهشلانأىريفىفاشلاامأو

ناكدقولثللقادصباملكحاذإةأرلانأهباحصأنم؟الانيفلاخم"شعب

هبحاصلوقاذهناكنإف؛لوألاقادصلالثملانأكلذليققادصاهل

ىدنعاءبْنيِبقرفالو"”ىلوألاةرجألاىهلثللةرجأنألضقاندقف

:معناو

ةلدألا:(ح)()0.هباحصأشنب:(ج)ىفو.انباحصأ(ب)ىف(1)

ها-



ةلاسم

هبلومعمريغملوقنمذاشلاكاللوقالإانيلإىهانتايفانؤاماعقفتا

اهنغلدبلافدىزجيالةيشاملاوراّملاونيملانمةبجاولاةقدصلانأمهْنم

دوادوىفاشلااذهىلعمهففاوو*'اهيفبجوامسنجنمالإاهقحتسمىلإ

نمبجوامعلدبلالستازاجأامهنإفىنزملاوةنينحوبأامأوكلامنظأو

همزانمنأتملعايفانباحصأقفتاوةميقلاباهريغوضورعلانمسنجلاريغ

ىنجلاريغنملدبلاىطميهنأاهثنحنيمبلبقنمهلامىفةقدصلاضرفنم

.قيفوتلاهللابوهللاءاشنإنيتلأسملانيبقرفلامحلباطننحبوةميقلاب

قيهاركالواومملوقنمذاشلاوهومهنمهيلعلمعالىذلالوقلاامأ

ىلواملًاذاممنأىوردقو.هلقأملىدنعهليلدىوقولوهبتلقلمهتفلاخل

هنإلايخوايدساوتاهمحللاق«مهناقدص"*ةيابجىفنيلالهأىلع

نمربخلااذهلسنإف«هانعماذهمالكوأنيرجاهمللمننأو"'*كيلعفخأ

.قيفوتلاهللابوهبتلقانيفلاخمىبقفتمنمهضراع

.هتيانج:(ج)(؟).(ج؛ب)نمةطقاس«ءاهيف»(١)

.مهلع:(ج)(؟)
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ةلاكولاىفةلأسم

ةلاكولانمهعزنمثهتجوزقالطوأهلامميبىفالجرلجرلكواذإو

دقلكوملانأبليكولاعبملهبهرمأليكولالثتمافليكولاهنعباغدقو

نمهريغالاقو.بوبحمنبدمحملوقىفضامهلمفنإفهيفهلكواممهعرف

ىفاثلاتذجووةيفلكوملالمفليجنإف.الطب.نوكيهلمفنإ:انباحصأ

ليكولانأ.اومجأمهمأل"'"نيلوقلارظنأدنعاذهولوقلااذهباحصأقفاوي

يفهلكواذإكلذكولكوملالامنمهلعفلازاهنعلازاذإف.ةلاكولابلمعي

.لهجنإوهيف.ليكولالعفلايب"”هريغىلإلكوملانعلاملالازف.لاملا

تقولجنإ«هللّكوملاتومبهيفلكوايفلطبيبليكولالفنأىرتالأ
نوكينأاهنمهعزنوةلاكولانمهجرخأادإنوكينأبجياذكهفهتوم

.لأهللاوكلذلهجنإواَلطابهلمف

.(ج)نمةطقاس«ءرغىلإ»ىلإ(«).(ج)نمةطقاس«تاوقلا»()
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ةلأسم

؟ابكحامنامب*'*نيماسملاىديأىفىتلإىفاوصلاىفانباحصأفلتخا

ضضمبلاق.لاقهنأمماجلاىفهاندجوام«مايداقأنمرثمجنباركذف

وأاولينأنيباوريغمالسإلارهظايلف سوجملاتناكاهنإ:ءاهقفلا

«ناطلسلاىديأىفتدجولاومأاهنإ:لاقنملاقو.اهوعديواوجرخم

اهوكرتفناطاسلامهيلعراجموقلاومأ*"*نماهنإ:لاقنملاقو

نم"”«موقلتناكلاومأ»اهنأانيلإىهانتيايفاندنعحصألاو.اوجرخو

اواينأهلماعركبونأمهيلإثمرفىراصناوناكمهنإليقو.باتكلالهأ

مهلاومأنعاوانيوأنورغاصمهودينعةبزجلااوعيوأبرحماونذأبوأ

مرخآنعلتقلاىلأينأاوفاغوةبراحلانعاوزجمفنيماسمللاهوامجبو

ىلعةبزجلاءاطعإنم*””اوفناو«رفكلاباومصتعاومالسإلانعاومنتماف

قحلانمهيلإاوعدامماًلدبابكرتاوراتخاومهلاومأباودذتفافمهمراغصلا

نأنيباوريخمالسإلارهظانفسوجمللتناكاهنإلاقنملوقديؤياذهف
.ءءألاواهوعديوأوجروأاوملسي

ةتيمًاضرأايدأنم»:لاقهنأملسوهيلعهللالص"ىنلانعىورو

١.(ج)نمةطقاس(نم)(؟),سانلا:(ج)(١)
.اوقفتاو:(ج)+(ب)+(4(19)٠«موقلالاومأتناك»(١()
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وبفًاديصداطصأانمه9لاقهنأسوهيلعهللالصهنعىورو0«هلىف

٠ِّ٠و٠
صخبملو+هتيمضرألكىبحوٍِطاصلكناهبناربخنادهو٠دهل

:لن0,د نأوهبقحخأوبفةىذلاداطصانإةىمفاشلالاقورفاكنمًاملسم

هفلكتملعبعادصإامهسبقىرغلانأىدنعوهنمتذخأةتيماضرأايحأ

.ءعأهللاو

تاوللاكيلمتاىالناكهبأىلالهأءايققصعبنعىورو

.مامإلارمأبالإ

.ىرادلاودحأوكلاموىذمرلاودوادوبأوىراخبلاءاور(١)
.دحأهاؤر(«)
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بصغلاىفةلأسم

هايرفميردةئامهتميقدبعبصتءالجرىفانباحصأفلتخا

رمكوأضرميهتميق©تمنَمردفلأهتميقتغلبىتحهاذغوهماعو

لع2امهضمبلافمردةنامىلإهثميفتعجرىحكلذريغوأ

هذخأىذلاتقولاىفهتميقنعصقنتهتميقوهبحاصىلإهدراذإبصتنملا

نإوهيف نمىلوألاهتميقنعصقن ةدئازهيلإهدراذإ:مهضمبلاقوناصقنلا
سيوةشاحةمتاقتاكاذإابصغناكىلانيملادردقفةصقانوأهتنيق

اذإلاييصعناك©"!ئيملادرريغ4)هيلوبويهايإهسلحمةيصعم

قفدازف٠مهردةنامىواسيوهوهبصغاذإ.مصعبلاقو0ةمئاقثنا

.كالذريغوأضرموأبكبهتميقتصقنمثهردفلأغلبفءاذغوأميلعتبهدي

|ّلعهايإهسدحمىدمنهنالمهردةنامسلوهدرهيلعنأ1مهردةنامىلإتءجرف

-.هينرلافناصقنلانامهمزافىدعتلابهلام“”صننأهنأل«همزايهناصقنفهبحاص

؛ةبوصنملانيعلاتالتاداوفلتخاواهبحاصىلإاهّدرلبقتفلتادإنيملانامص

نمضيمرصعلاقف«تصقنوأبصاغلادبىفاهتميقتدازتناكدقو

بصعمويهتميفهمؤلتنورخآلاقو+(تصنقنوأهتميفتدازكلممويهتميق

.(ا)نمةطقاس(ج)١(ب)نم«هيلع»(«).تعجر:(ب)(١)

.(١)نمةطقاس:(ج)؛(ب)نب«ىلا»(©)

نمةطقاس:(ج)؛(ب)نم(6) (١)٠
٠صن:()؛(ب)(ه)
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هتميقنعتصمننوكتنأالإ«9!كازومويهتميقهمزلتنورخآلاقو»

هللاىلإةبوتلاهيلعنأاوتاتخمموهيصتغامويهتميقمامتهيلمفهبصتغاموي

.قيفوتلاهللاومرغوأدرنإهباصتغابنذنمىلاعت

ديىفبوصسذملاكلهواًدبعوأةبادوأاًزادلجربصعغااذإو

كلنمايشلمتساناكنإءاركلاوبوصغلانامهيلغنإبصانلا

؟ءاركلاونايغلامحوملئاقلاقنإف.هديىفناكامةدمىفهلستساوف

دنعقارملالهأمجأدقهلليققارعلال»أءاركلاباجيإىفكفلاخدقو

©!تتاثواهئطوفةمأ:لجلرابصتغاولالحرنأىلعاندنعزاجحلالهأ

بجحوياذهىلعءاننممُهعامجإفاهينامضواهديسلاًهرَعهيلعنأهذيىف

ةخلنىفوتابوصنلانيبقرفايفانفلاغنمطاغوكلذىفاتيوصت

ض.تانوضلا

.«كلهمويهتميقنمضيمهضعبلاقو3:(ج)()

.(١)نمةطقاس(ج)؛(ت)نم«تنابو»()
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ةلأسم

0رارقإلاْق

نأالإ"ارمردلاالإهيلعنكيملرانيدىفمهردبلجرالجررقأاذإو

رهاظبمحلاةبجوأامرعملاىلعبجوبنأ؟املاىلعو«ًاراثيدوًامههردذيرت

"مردهللعلاقنإو«هندارأامهمالكنملمتحاامعهلأسبورقملاةلهْدل

:لاقنإو+نامهردوهفهردفمردىلعهل:لاقنإو«نامهردوهفمردو

ًادحاواهردالإنكي1مردقود:لاقوأًْادحاوًامهردناكمردقفمرد

نأمالاىلعو؛”ةدايزلاىفةتحنوأةدوجلانمُةقوفىنعينألمتحمهنأل

مردناكمردعممردلع:هللاكولو٠اهسديرتاموظافلألاىلعهرسقتا!

ىلأباححأضعبلاق.هسفنلوأهريذلمردعمنوكينألمتحيهنأل«دحاو

هيلعنكيّءراثيدعممهردلعهل:لاقولكلذكو«نامهرداه::ةفينح

مهردهلىلع:لاقولو«ىلرانيد-لوقينألمتحمهنأللدحأومردالإ

؛نامهردلبمردهلىلع:لةولو«نامهردناكمهردهدعبوأمهردهلق

نازيفقهلوقو«رانيدهيلعناكنيزيفقبرانيدىلعهل:لاقولو«نامهردناك

دحألامودهلأ3مهردبتدسلا)ودهلرقأولومنع“راتخاهللطاب

مويومهردتبسلامويهلىلعلولو."دحاومردالإهيلعنكيملمردب

.ةءادرلا()٠مرد(-)(١(

_-_ع9_



مِدحالاموبوتالامويمهردهللع:لاقولو64ناهردهمزأمهرددحألا

ملدحألاميج-وأتوئملامويمهردلع:لاقوأو؛دحأومردنمرثكأةمزأب

مهردهلىلعلاقولو«دحألامويهلادأبذخؤيودحاومهردنمرثكأأةمزاي

هنملبقي1ةعردو:لاقمتاسواو«مالكلالصوهنألةعبدووهفةميدو

كتمب:لاقولو.رارقإلابنعمنأدعبهنمةءاربلاىعداهنألرارقإوهو

اهنتجوزلب:رخآلاقو.دلولااذهاهلالوأوأريناندةرشمبهذهىيراج

عيبلاهيلعىعدملافلحبو؛لوأللةكولمممألاواًرحدلولاناككتمأىهو

.ةندببالإتبثبالجيوزملابهاوددنايبو

,--.٠(



ةلأسم

نامهلاىف

هلنومضلااربأفلجراىتحبلجرنعنملجريفانبامصأفلتخا

اذإمضمبلاقو+هنعنومضلاأربيالونماضلاأرببمهضعبلاقفنماضلا

أربلهنعنومضملاأربأنإو+هنعنومضملاونماضلائربنماضلاأرمأ

هنعنموأهيفةلافكلاحصتامبوألجرىتحبلجرلفكاذإو«نماضلا

لونكللاوليفكلاىتحببااطينأنامغلاوةلافكللابحاصل"نأهلقحم

.كلذذعبنمنايربي"امهمثهتحىفوتسيىتحٌةنعنومضملاونماضلاوهنع

لاحلاسلفأمثرخآىلعحبالجرلجرلاحأاذإةلاوحلاىفاولاقكلذكو
قحلانمأريْانأمدنعوقحلانمهبهلاحأناكامملوألاىلعجرهيلع

نظأو«هيلعقحلابعوجرلامهدنعبجوأهسالفإمثةلاوحلاسفنبةبلاطملاو

0"لملامىلعىدعتال»:سوهيلعهللالصوبلالوقكلذىفمهلةجحلا

نوكبنأواخيالُهتحنألءىثلاهيلعمجربالأىدنعبجويرظنلاو

نكيلنإف«لوحتيملنوكيوأ«تلقناهنألهيلعىتلاةلاوحلابلوحدق

ةلاوحلامساو«هليوحوحلالاقتنابتقولاباوكحلفلقتناوألوحت

نإد؟لوحتلانمذوخأم مجربنأزاجملفةلاوحلابلقتناولازدقناك

.ةياورىلعلدتسأمل(«):(ب)نمةصان()(1)

 4١[



امهانممنيمضلاوليفكلاو.سلفأهريغنأل؟هنمئرباممهيلعمجري

:ىلاعتهللالاق.مبعزلا:وهبرعلاةفلىفلينكلاو«ضمبنمةضمببرقي
11,١٠ه05."٠٠:ًََء"عرم

مهيأمهلس:لاقو«معزهياناوريعبتلمرنباجنمل)

.ملعأهللاوهبنماضثالذبليفكىأ«مكاذب

نعوالكلابمهنعلثتكتاذإموقلامعز:لاقيكلذنمو

:مهللاوميلودباوجلاب

٠+:مقل١.١":فصوإ(١)

.(١)ىفةدراوريغ«(ب)نم«معاود(©)
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ةلأسم

ضرقلاىف

ضرقلكو«ةّمفنمرجضرقنعماسوهيلعللاىلصهللالوسرىعن

نأوهو«هدرهيلعناكلإراصعفنلاضرتضرقأنف«زجيملةمفنم"رج

زوجبالادهف؛امهردوأًارانيدهضرقينأىلعًارهشهلنبالجرلجرلانكشي

نكاملاىلعو هضرقأولكلذك3و«هرانيدعاجرتساهلو«هبحاصلتيبلاءارك

ذخأامدرضرغقلالتناكاحاحصمهارداهلدبهياإمفديلةرسكممهارد

:مهرثكألافف«ناويحلاضرقىفانباحصأفاتخاَو.ةبوتلاعمهلثموأ

برقأىأرلااذهَوزوجي:مهضعبلاقو«.طبضياللثلانأل:اولاق«زوجمال

هللالصهللالوسرىلوممقارىلأنعىوراملةنسلاةقفاومبهبشأَوةحجلاىلإ

؛ءاركباًريعبةجلارعأنمضرتاملسوهيلعهللالصىنلانأماسوهيلع

لثمهيلعمفدأفهتحةجبارعألاىفوأنأىنأف:لاقوةقدصلالبإهتءال

سيل:هللالوسرايتلقف«ملسوهيلعهللالصىنلاضرُتقاىذلاريعبلا

اذيف«*”ءاضقمجنسحأكريخنإف«ايعابرهيلإعفداف:لاق.ركباهيف

نعىبنملسوهيلعهللالصهنإفاضيأو«ناويحلاضرقزاوجلَكلديربخلا

.هريغنماناويحركذيملو«ضرقنماضرقصخيملوةعفنم"رجضرق

.ةياورىلعلدتسأمل(0
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ناويحلاىففلسلانأىلعانباحصأعامجإانرايتخاةحصىلعرخآليلدو

طبضيالناكو؛فلسلاىفزجبملضرقلاىفطوبضمريغناكولوراج
ىفوأةفصلاىفةدايزضرتقاامممفدفايشضرُفانف«فلسلاىفاضيأ

انسحمناكو؛هلزاجهيلعناكطرشريغبهسفننمبيطبنزولاوأليكللا

مفدفلجرنممهردفلأضرتفاهنأرمحنبهللادبعنعىوردقو.هلمفىف

لاقوأتالىنمةلص"'”ققابلاوكحفاألا:هللاف«مهردىئاموالأهيلإ

ليلدىلإجاتحمانباحصأنمناويحلاضرقةزاجإنمعئاملاو«ثللىنمةبه

عامجالبةمألاضرقميرحمجرفلزوجيالةمألاضرنأًاميمجسانلاممجأو

.هلصأىلعقابلاقبو

٠لضفلاو:(ج)«(ب)(١)

)١4



ةلأسم

ةملايف

؛ضيقالولوبقالبخصتمهضعمبلاقف«ةبهلاكحيفسانلاعزانت

حصتال:مهنضعيلاقو«ضبقيمل"ولولوبقبالإحصتالنورخآلاقو

نيجوزلادحأنمنوكينأالإانباحصألوقاذهوضبقولوبتقبالإةبهلا

حصتالاهنأمهزوهمجلوقو.ضبقلانودلوبقلاباهزاججأنممهنف.هبحاصل

ىلعليلدلاو.اذهبجويرظنلاو«امهريغونيجوزلانمضبقولوبيالإ

تناكالخبهتنباةشئاعلبهوقيدصلاركبابأنأ«نيلقانلالقبتيثام

لاقف؛كلذىفةشئاعتدلكتف«اثاريمهلعجةافولاهترضحاملف«ةنيدملابهل

ادحأنألقتيإف«ثراواللامنآلاهنأو«هيضبقتملكنإةينب:اهوبأامل

ليلدهيلعراكنإلاكرهلميجلا5ىفو+هيلعركنأالو«كلذبهناع

ةفينحوبأكلذىلعمهقفاوومهفلاخنمنودانباحصأهيلإبهذامةحصىلع

.بهوايفمجرينأبهاوللنإلاقف؛ةبوجعأبىتأىتحهلقيفوتلامدتيملمث
بوهولاثلمىلإةبهلالاقتناوىضرلابهنمٍلستلاوضبقلابهيلعكامنأدعب

ىفعجارلا»:ملسوهيلعهللالصىنلالوقبكلذىفةفينحوبأجتحاهلل

ىذلاباكسلاكهئيهىفمجارلاهبسشف"6هيفدوعيمثءقببلكلاكهتبه

.ىذمءرمتلامغةخحلاودمحأهاور().(ب)نمةطقاس(ول)(١)

١و



عوجرلانأو؛حبقتمهنأانأىرأامنإف:لاق.هئيقىفهعوجرىفهيلعمامال

كالملانأا.ةيطعأدقوتيعداامىلعةلالدتركذامفسبلهللاقي.زئاجهل

لحبال»:لسوهياعهللاىلصىنلالاقدقوضبقلادعببوهوملاىلإلتنادق

هلحصتملةبهلحرللجربهواذإو«"'”«هسفننمبيطبالإلمءرمالام

دادحةثئامابهوقيدصلاركبىلأ"نعىوراملهلبوهوملاضبقبالإ

:امللاقف«ةافولااهدلاوترضحىتحةضبقتفرمتنماقسونيرشع

ةبحلانأىلعاذهلدف(ثراولللامنآلاهنإوهيضبقتملكنإ؟ةينب)

هيلعراكنإلاةباحصلاكر"ناكو«بهاولاكلمنعلتقنتملضبةتملام

ٍ:2ناوعامجإلاكثتالذبممحلارافهلمهلماييوصتهكحدرو

:هلليق؟اضيأةبهىهوضبقريذبةيصولاتزادحاف:لئاقلاقنإ

ىرتالأبهاولاةايحىفبجمةبهلاو«ثاريالاكتولادعببجمةيصولانإ

نإف؟ةيصولاكلذكضبقيمل"لولوتيملانعلاملاهلبجيثراولانأ

©ةئرولاىلإهنهلىصوأاممجرينأ:هللي.هلىسولالبقيملنإفلاق

١:رعاوةئرولاراسىلإمحجرهلاريملبقي:ولثراولانأ

.قيفوتلاهللابوانركذامةلالدببناغلاَوريغصلاودبملاولمحللبجةيصولاو

ملوأهضبقيظلاوشلالهلبقادبعلحرالحجربهواذإو

ةقدصنإ.بهاولاهيلعمجرينألبقهضبقوهلبقمثلاوشلخدىت>هلبقي

.نأ:(ج)(©.هجيرخ#تقبس(١)
٠.(ب)نمةطقاس(ولو)(4).٠(>)«(ب)نمةطقاس«ةينب»(؟)
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ضمبلاقو«بهاولالوقبحصدقكالملانأل.هلبوهوللاىلعبجمرطفلا

لوقلااذهو«هلبوهوملانودبهاولاىلعبجمرطفلاةقدصنإ:انباحصأ

تناكايلف«ضبتقلابالإتبثتالةبحلانألبقنمهلجاجتحالاىفحصيًاضيأ

لوألاو«ةبحلابلوألاثكلمنمجرخدبعلانألعهلبودولاالبقر؛ةفوقوم

اذإراهخلاميبنألبقنمرءألاوراقنأىدتع خسفيوعيبنأهلفمئابلناك

ىفمفددقناكاذإو.رايخلابفوقوملاعيبلالطبيفمجرينأهلولوألاتملا

نإفاضيأو«ةبحلاكلذكفمئابلامجريماذإلوألاتقولا بودهولاوىرشملا

.قيفوتلاهللابورايخامهيلعناكنإو«ىقحلااهلقاعتدقهل

هيفحصيالامامأو.ضبقلاهيفحصيو«كلميامالإحصتالةبحلاو

ريذفضّصبقلا لخمرعةشئاعهتنبالبهوقيدصلاركبيأنأىوراملهتبهزئاج

اماق«ةيطعملاتضبقنكميتلف«كلذىفةفورعمةصقلاو«هتحصىفةنيدملبهل

لامنآلاوهو«هيتضبقىنوكستمللاملاكالذنإةينب:اهللاقةافولاهترضح

.هلبوهومللاهيفحصبالكاللاقضبتتملامةبحلانأاذهبحصف«ةثرولل

عاشملابعيبلانألةزئاج:مهضعبلاقف«عاشملاةبهىفانباحصأفلتخاو

ةحصبجويرظنلاواهيفضبقلاةحصمدعلزوجيال:مهضعبلاقو.زئاج

حديالضبآلانألريخلانمهانيورامهتحصبدهشيولولااذهىف*'ةضبَقلا

ىلإلوصوااف«امهيديأىفوأهكيرشديىفوأهديىفلكللانألعاشملاىف

ىأرلاباحصأهشامامأو«هلابوهوللانعرذعتمةلجلانمةصحلاضبق

.(ح)نمةطقاس«ضبقلا»(١)

-١١-
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لاقيالو«هبكاملاتوبثميبلانمددارملانألىدنعطلغفعيبلابةبحلالوألا

اهكسلمحصينةضوبقمنوكستنأةبهلانمدارملاو«ضبتلابالإميبلاحصيال

عوجرلابهاونللحبملو«هلبوهولاىلإاهكللملقتناةبحلاتضبقاذإو

ىفعجارلا»:لاقهنأسوهيلعهللالصلوسرلانعةدراولاةناورالاهيف

مالسلاهيلعهنعىرخأةباورىفو.مازحءقلاو""”«هئيقىفمجارلاكهتبه

هنأ؛سابعنهللادبعنعىورو؛هيفدوديمثءقبباكلاك:لاقهنأ

.دلولاودلاولاالإاهيفدؤديفةبهببينأدحأللحيال:لاق

ىلإكلذدعباهدريمث«هلبوهوللاهضبقيةبحلاىفانباحصأفاتخلاو

لصألانألاهيغضبقلوألاىلعسيل:مرثكألاتف.هلابيهو"ناكنم

اذهو؛ضبقِبالإهلحصيال:زرحمنبديعسمهنمموضعبلاقو«هدانعنم

ىف.لقتنادقكالملانأل«هبحوتةححلانألسلاىلإقيشأىدنعلوتلا

ضبتبالإديلاىفكلماتيثبملاذإو؛ىلوألالاخلاىفلقتنااكةيناثلالاخلا

ضبتبالإلتتنيالأبجو«ةبهبسهكلامنعاضيألقنبىئاثلاكلملاناكو

نوكللاوتاكرحلاةبهزوجمالو«اهيفةبحلاحصتالىتكسسلاوةمدخلاو

نيدلاةيهزوجتالو«هنمضبقلامودعموكلذعيمجنممودعمكلملانأل

ىفحضتةءاربلاو«شبتلاهيفحصيالفدوجومريغمودعمةمذلاىفامنأل

هريغنودةبغاهللبلوأهدالوأضضمبلدنينألجرالزوجالو.نيدملا

هباحصأنمالجرنأا:لسوهيلعهللالبىنلانعىورامل.هدالوأنم

.(ب)نم.ةطقاس«ناكو»().هركذمدقت(١)
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:«هللاقفريشبنبنامتلاهنبالحملخمىلعهدهشيهيلإ"لصوًارشبىمسي
ايصاعنوكي:نباحصألاق.هددراف:لاق«ال:لاق؟تاحمكدالوألكأ

ىهمهرهاظنأل؛رظنربحادوروعمهراوجىفو«هبضامحلاو(هلعفب

هزاوجىلإاوبهذانباحصألملو«كحلادربجويملسوهيلعهللاىلصىنلا

ىر#ىدنعووشرجلااذهحصنإف(ىريغدرسشأ:لاق4أ٠ىرخأةناورل

ىلعسانلاممجأو«4رااماولمءام:يلاعتهللالوقل"ديدهللاىرجيم

3مكلذىلععامجالاالولوباصلاذلولحىلعأوعمجممورلولادلولحب

.هيلععقيدولامسانألدلولادلولح

اهلضبتلاةحصمدعلمرتكأاهرجيفعاشللاةبهىفانباحصأفاتخاو

؛عاشلاميبىلعسايقكلذمهضعبزاجأو«عاشملانمةصحلاضبقرذهاو

6؟!روجحلاةيرهزاوجىلعاوقْفتاولعاشملانهرةلأسمقفكلذاييدقو

لاحىلإىصالاهزاوجىلعاوقفتاوضبالإةبحلاتيثتالأاودمحأو

؛هلتبثاغوابلادعبهلاهبهاومجرينألبقنمهغوابدعباهضبقنإفهغولب

ىلإةعجارتناكاهضبقينألبقوهلبوهولاغوابدعباهبهاوعجرنإو

هغولبلبق:هيفاهبهللاىلإةبرقلاوضبينمكحىفراصلباذإهنألبهاولا

تناكهغوأبلبقتامنإفليبسلاهوجونمضبقهنمحصرالاليفةبرقلاك

ةمجرهلنكتل3اه١بهداولةمجرالوهتاكرلليسوهكالمأراسك

٠ءءأهللاوهلثمضفهنمحصرالاممهريغليبسالاسهجرخأمف

٠زوجملا:(ج)(١).دهعلا:(ج)ءةبهلا:(١)()
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هلهيبأزارحإب0نمرجأاذههلتبثبهنأىدنعبجويراظنلاو

:اولاقو+نيماسملانمبستحموأكاملالبقنمهيلعليكووأةيصووأ

+هريغنودهيلاهضبقوهدبىفاهنألوريفصهنألهنبالبألاةبهتيثبال
؛ضبقريغبةزااجةبهلانإ:انيفلاختضعبلاق.حصيملالضبقلامدعاذإف

نيرشعدادجةثناعلبهوركبابأنأثالذىلعليلدلا.هلئاقنملافغإاذهو

وهو6هيضبقتملكنإ:اهللاق«ةافولاهترضحالفهضبقتفرمتنمًادسو

نإ:هيلعةفلاخلاوريكسنلاكر"ممهلعفنملدياذهو.ثراولللاممويلا

سيلضيرلالمفنأىلعةلالداضيأكلذىفوضبقبالإحصتالةبملا

ةشئامللاقركبيأنأةباورلاىفو«هريغوميبلاىفحيحصلازاوجكهزاوج

:ىعناشلالاق,ثراولالاممويلاوهو«هتضبقتنككنأتددو:؟"”هتنب

نامننعىورو.اهنوخإنيبواهْسبىواس"كب1هنأاهنمهمجراانمنإ

ىنإ:هللالوسرابلاقفسوهيلعهللاىلصىبنلاىلإهبىتأهانأنأريشبنبا

ىنلالاقف«ًامالغاذهنباتاحم :لاق«تاركدالوألكأ»:مالسلاهيلع

.«هعجرأف:لاق:ال

بضغملسوذيلعهللاىلصىلانأىعفاشلاقيرطنمىرخأةاورفو

هللالصلاقهنأرخآقيرطنمو.ةداهشلاهذهلثمبهدهشيهءاجكلذنم

ىنلانعىففاشلاهاورىذلاربخلااذهناكنإ«ىريغدهشا0:لسوهيلع

ةلالدهيففثيدحالقنلاباحصأممهترهشبهئاعداعماحياسوهيلعهللالص

-(ج):نمةطقاس:هتنب().(ح):نمةطقاس:هللانمًارجأاذه(١)

ْ.نكيمل:(ج)«(ب)ىف(«)
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لوقا؛هايإهبسكأىذلاوهناكاذإهدلولامعزينأبللنأىلعىدنع

ىلعنأىلعلواداضيأهيفو«همجرأف:سوهيلعهللالصوبلا ىداسينأبألا

لديامحيحصقيرطنملسوهيلعهللاىلصىبنلانعربخلاىفو:هدالوأنيب

انياحصأةياورىفهدجأملتنكنإوىغفاشلاهاورىذلاربخلا*'”ةحصىلع

هلوالخنهدلولحمدقهباحصأنملجرا»:لاقٍلسوهيلعهللاىلصىنلانأ

؛ىلب:لاق.ءاوسربلاىفكلاونوكينأكرس1؛دالوألانمهريغ

ضمبلةبهلازاوجنأىلعلديربخلااذهو«مهبىواستوأهددرأف:لاق

ةيضامدلوللةبهلاو.ايصاعناكلعفيملنإفمهبةبوسقلابألاىلعودالوألا

سوهيلعهللالصىلانمناكلوقلااذهنإ:انئاملعضمبلاقدقو

هيبأظحنمعونملاوهدالوأنمصوقنملابلقىفضرعيالألاييدأت

(ضعبىلعمهضعب07مرةبارقلانأل:هربنمهعنمبءىشهريغهلانام

ركبوبأبهواكةحصلالاحىفةثرولاضعبلةبهلازاوجىلعلدياذهو

نمحرلادبعلحبو«امصاعهدلولحمرمعنأىورو.ةحصلالاحىفةشئامل

"ىنلانماهلوبقزئاجَوريقفلاوىذللةزئاجةبهلاو.موثلكابأهداففوعنا

هجوىلعالإزوجنالريقفلانمةبهلانأىلإانباحصأنمبهذنمو؛ريقفلاو

هيلعهللالصىنلانأىوراملةياورلاىفلفءأدقهنأىدتمفلدبلانامض

؛ابيلعهبقدصتدقناكاملهيلإةثئاعةالومةديربنمةبدهلالبقسو

لقنيمو«ةيدهاهدنعنمانلوةقدصاهيلعوه»:سوهيلعهللالصلاقف

.سفني(ج)(«).هتحص(ج)(١)
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ةفدصلاامأو6اسردهنمالدباهلسوهيلعالصىنلاناعصانماعاملح

اليكوهردقنمهللاعفرالسوهيلعهللالصىنلايلعةمرحمتااكف

نأُْروجنو:ةلاسرلالصفنمهقلخنمهبهلاهببأامدبهيلعلألنوكي

كلتىفهلتحببأنملاحىفناكاذإةقدصلاذخأهيلعمرحامننوكي

عأللاهرجأربظعتلكالذبهلهللانماناحتمالاخلا ََ

نأىدنعو«ةقدصلاباوثكةبدهلاباوثنإ:ءاهقفلاضمبلاقدقو

ا!احنملاحلاءىسىلإلصتدقةقدصلانأل«ليوأتلالمتحملوقلااذه

؛ءارتفنانملاخلاحلاصىلإةليلقىهولاماريثكنملصتدقو«لاثتا

لانيف«لاملاربثكنملاحلانسحولاخلاءبومسمحرىلإلصتدقةيدهلاو

:محرلاهلصو6ةدولاليدحتواهمرورسنااوهبدملالضفاهبىدهملا

."”«ثدحتًالاوحأةقفاومتاقوألاّمفألاو»

لاتفمحرلاةلصىلعمالسلاهيلعهلوسرلىلاعتوكراتناث»حدقو

ء.ًًَء0_١ع:

اوقناىأ:7ماحرألاوهب"نولءاستىزنلاهللااوقتاو+:هركذذلج

هياعهللالصهللالوسرلاقو.لءأهللاومادرألاقحاوقتاويامهللاقح

ثحمالسلاهيلعهنملوقلااذهو؛06مالسلابولوكماحرأاوليا:سو

:)عأناومهةلصلاوءاحراللبيعرتو

ىلإىنملابجرحيريبعتلااذهولاحلاءىدندلاخلاءىدىلإ)>( :(ب)«(١)(١)

.نيجانحملاءارقفلاىلإءاينغألاند.ةقدحلانأل دوصقلاريغ
.«ثدحالاوحأةقفاومتاقوألاعفألاو»(ح)()

.دحأوملامهاورع(١٠ءانلا9«
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ةلأسم

ةعفضلاىف

-«*'!هيقسبقحاراجلا>:لسوهيلعهللالصةىنلالوقي.ةبجاوةمفشلاو

ذوْخْأمراوجلاو6راجنًماراجملاسوهيلعهناىلعصحنملوم©!هتوفىأ

ملسسوهيلعناىلص2عرخآأربحفو6ببنممرصعبمرتكاسملابنم

«ةعفشالفقراعلاتفرصودودحلاتمقواذإفمسقتملامةعفشلا3:لاقهنأ

دودجلاتعملواذاّلاق6ِراجالهلانإ:مالسلاوءالصلاهماعلاقاماق

قصالملانودطياخراجنمالإبجبالاهنأاندلعةعفشالفقرطلاتفرصو

ةعاشلاو؛ةءدقىلإجاتحمالقصالملاو«ةمسقىلإجاتحم"”طيلخلاناكاذإ

ردقىلعامزموردعِّلغاهمكحبواميهاهوبلطاذإءاكرشابحب

َىتا-*+ا٠ٍّع"ا «كبرشالةعفشلابجحوا(لوهيلعهللاىلحىنلانال."صنأومهماهمم

ًْ."1و9)ى٠.٠1"81١م
هلعهللاىلعىنلازاىودرو٠.)كيرشوحبهدبلصنإوكيبرشلاو

لاقو.©«ةعفشالفدودحلاتمقواذإف-الايفةعنشلا»:لاق]سو
-أ

هللاىل#ىغلالوقامسقيالايفومسقايفراوجلابجبنةعذشلا:ةفينحوبأ

.(ح)نوةصقأ«هتمذدبّىأه().ةحامناءاور_(١)

اذإ»(١)(؟©) .مهتصنأو:(١)(4).«ةمقىلإطباخلاجاتحيناك

.(ب)نمةطقاس(ه)

0دحأوكالامودوادوأوهحامناوملاموىراخلاءاور34(
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ليوأتفهطلغعملاقَِهتعملىعب0يماىحأراخلاا)لسوهياع

منعالقيرطلاو.ةعفشالفىبرطراجلانيبوةعفشلانيبناكاذإربخلااذه

)اا:ٍ هتعفشبحاراجلاهانعمماسوهيلعهللالصهلوقناكولوراوجلا"مسانم

مطّلّىشرطلانكستِصعبنماهضعبكالمألا1ادعلدرطنمراوإىعب

لجرىرتشاولو«قيرطلادوجوعمهيلعمقاوراوجمسانأل«ةعفشلا

تلطبوادودرمعيبلاناكدبعلاقحتسامثةمفشلابميفشلاهذخأفدبعيالام

نّذلااهبحاصىفوتساومردفلأباهنيرشاعيفشللىرتشملالاقولو.ةعفشلا

١1:-هارد:اع١: مجريملمردىنأأبهسنماهارتشاهنأ)لدغىدهاشمئابلاماقأمث«ىنم

:ىرتشملالاقولو*""(نّملانمهبرقأامىلعةدايزلابعيفشلاىلعىرتشلا

لوقلاناكمهردةامسخباهارتشالب:عيفشلالاقو«هردفلأباهنيرتشا

لبقيملمردةنامسخباهليرتشا:مئابلا؟!”لاقولكلذكو«ىرتشملالوق

ةندبميفشللتيثننأالإهنيععمىرتشملالوكلذىفلوقلاوهيلعهلوق

.كلذريغب

.(ب)نمطقاس(؟).ةمتب(ج)(١)
.(ب)نمةطقاس«وأ»ه(؟)
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--ةلأسم

ةرامعلاىف

لسوهيلعهللالصىنلانأكلذىفببسلاو؛ةسلابةزئاجةيراملاو

:لسوهيلعهناىلصلافهيلعىلأفَهحالربهراعبنأةيمأاوناونصلأس

٠.0ادؤمهَلومضمةيراع1

ةلومضمةيراع»:]سوهيلعهللالصىنلالوقىفسانلافلتخا

ةادؤمةئومضمةيراعمالسلاهيلعهلوقىفسيل:قارعلالهألاقف«ةادؤم

درنأهيلعنأو«اهكسلميالهنأوةنأمأاهنأانماعدقاألنامغلابجويام

تانامألارئاسليبسكاهليبسفدعتريفبتفلتنإفايحاصىلإةنامألا

6اهمدؤيى>اهظغلهمازملانارابخأهذهواملظناالإاهمفهمزأبال

لاقو+اهلانماضنكي1دعتريغيتفلتنإف+امحاصرمأباملهلاعتساو

نماضاملانأىأةادؤمةئومضمةيراعمالسلاهيلعهلوقىنعم:زاجحلالهأ

.اهبحاصلريدقتهيفناكلوقلااذهبةئومضمنكتملولوكيلإاهيدؤأىتح

اهيفىدمتلابالإنمضيلنايذلااهبحاصلطرتشااذ:انباحصألاقو

ناكاهبرهيلعطرشوأاهّدرةيراعلابحاصاطرشىتمريمتسملانأمدنعو

مأطرشيملاذإو.ةنسسلارهاظبهبشأولدعأانباحصألوقو«انماضاهل

0١)])_



راعأنشُهسركلمنعلتسلاهمنألاهمفىدس.تلابالإنامصهيلعنكيل

قيرطنمةدملاءاضقنالبقاهذخأهلنكيلمولعتتقوىلإةيراعاناسنإ

(2أا):ىلاعتوكرابتهللالاقهدعوبريمتسمللءافولااهبحاصىلعو«ةنايدلا
-2440ل٠موج70.
نزلالأايٍ:رخآاعصضومقىلاقو0٠دولاباوفوأانمانيرا

ب022.خ١وو.ٍِ؛مودرارص.«ياوم.__ب

الامسارلوقتنأهللادنعانعمٌرْبَكنولالام"نولوقت1اوما
0ِِ0.ملاِ اهماطاذإةيراعلادربكحنأكاحلاىلعو:انباحصألاق.0(دناتت

بوىدنعرظنلاو.اًمفانمهفلختب:إهاومإو6هماملبقطرشلانعمجرو

ريفيكحنإ4لرهعتسلاءافولابامرلعحبنأ0عبحبمالانأ

عالإ2نأمكاحللبحبالوةماصعممازلإوناةعاطصنبكحكلذ

٠ءءأتاو(ةعاطنوكي

اناماهبحاصطرشيملاذإةنومصمنوكتالةيراعلانأىلعليلدلا

هيلعهللالصىنلالاقو.اهبحاصىأرباهلمعتساريمتسملانإوةنامأاهنأ

ريمتسملاايامعتسادقوبفنمبيطبالإلسمذرمألاملحبالل:سو

لاقنإف؛ىدمتلابالإبجبالنامضلاف«كلذبهلهسفنبيطواهبحاصىأرب

ناوصلماسوهيلعهللالصىنلالوقي.نامفلابوجومتركنأام:لئاق

درتديلك»ملسوهيلعهللالصهلوقو«ةادؤمةنومضمةيراع:ةيمارنبا

ىلعبجيهنأكلذبلوقننحمودحاونيربخلاىنعمهلليق»"االتضبقام

.؟“©3فضلا().١:ةدئاملا(١)

.هراحذمدقت(4).(>)نعةلعقاس«هيلع»(؟)

.دحأءاوز((ه)
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ىلعةرداقتناكاذإتضبقامدرتديلكىلعو«هراعتساامدرريمتسملا

هيلعىردقتملامىدراهللاقيالثالذىلعةرداقريغتناكاذإامأو.كلذ

«تعاضاذإهمزاينامغلانأكلذىنممنوكينأمتركنأاملئاقلاقنإف

تضبقامدرتلاقامنإملسوهياعهللاىلصىنلانأكلذو«طاغاذههلليق

دمتريغبلدبلاجارخإهيلعبجوللاوهدرتنأبجيفهضبقتملفلدبلاو

سائلانولنيذلاّليِجَسلااإل:ىلاعتهللالاق.ليادىلإجاتحم

نوكتالةيراعلا:انباحصألاقو."لُقْلتاريشيضْرَألاىفنوني

:اولاقونمايسامضريمتسملاىلعابيحاصطرشنإفىدهتلابالإةنودضم

الطابهطرشناكونمضيملهلنمملاىلعنامضلاةنامألابحاصطرشنإو

نومضمريغكلصأامنألاهيفطرشنإونامضةيراعلاىفنوكيالأبجيف
لطبيالانومضمناكاملصأنأمسنامضبجويالطرشلانوكينأبحيف

اهلامذضبراضملاىلع"اهبرطرتشااذإةبراضملاىفاوفلعخاو.طرشلابهنامض

لاقوهلحبرلاوبراضملايلعاضرقلاملانوكبوطرشلاحديمرتكألاف

ةبامأةبراضمانألرافنألوقلااذهو.اهلاةبراضللاولطابطرشلا:مهضمب

ىعمىفاهنألنامغلاطوقسىفمهلوصأبهبشألوقلااذهوبراضملاديىف

:ماعأناوةنامألا

ايفىدمتلابالإتءاضاذإةيراعلانيمضتىربالنممحيرشناكو

ىلعالونامذلفملاريغريمتسملاىلعسيلهظفلنمظوفحلاواهلمييضتلاو

.اهبرىلع(ب)().؛١:ىروشملا(١)

للال



نعةغالاىفةنايحلاولالعإلاو.ناحلاىنمينامغلفملاريغعدوتسملا

٠هريعوىجألا

وهف"6لالغإالولالسإال»:ملسوهيلعهللالصىنلالوقامأو

.ملعأهللاوىنملااذه

شملانيبوملسوهيلعهللالصىنلانيبناك"اماذهو لهأنمنيكر

اذإةلسنالفىبىفلاقي٠نولسيمهنألةفرسللالالسإلاوةييدخلامودةكم

.نوقرسبىأنوأسبناك

.امع(>)().دعآوىرادذلاودواد2هاور١

ل(



ةلاسم

؟”ةعردولوهنامالإْق

اولوانتيالأةفاكهدابعرمأولاودألاظفحلعىلاعتوكرابتهللاثح

ارظفحوهنامألالعدكاوةحابإلاهو>ونممهلحابأٌثويحنمالإحشاهم

عنبوا.و١0ِِ

تاناَمألااوُدؤتنأمكرمأبهللانإ):ىلاعتهلوقبلاومألارئاسنم

اًمعنرهنانإ.لّدعلاباكس0سانانيبكحاذإواهلهىلإ

ءدحيلاصحيك2.لا02()ا اونوختالاونمانيرثلااهيااك):لجوزعهللالاقو."4هب'مكسظوب

«ح-ا27,ممك"2ٍِمناع-ء

نإف,:لاقو80نوداعتماومكناناماونوُختولوسرلاوهللا

١0معما٠.

:0هبهللاق:يلوتنامنمتناىذلادوملفاضعكمنمأ

لطاَبلابمكيمكاوأاوأكأتالاوْنَمآنيزذلااهياك):ىلاعتلاقو

هيلعهللالصىنلالاقالامكنضارنعةراجتنوكمنأالإ

ىلالاقو.*"«هسفننمبيطبالإٍلسمءائرمألاملحال»:لسو

؛هللاالإهلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأ”ترمأ»:ملسوهيلعهللاىلص

.(ج)«(ب)نمةطقاس«ةلأملا»ضايب:(ج)(١)
.١:لافنألا"١.ك٠:ءانلا(؟)

.١:٠ءانلا(ه)* .أ8؟:ةرقلا(4)

.هركذمدقت61
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."6هللاىلعمرباسحواهقحبالإماومأومهءامدىنماونقحاهولاقاذإف

ىلعبحجمىذلاو.ءامدلاةمرحمبلاومألاةمرحماسوهيلعهللاىلصنرقف

هدذنعةفثالإهعدوبالأسانلانمًادحأهلامعدوتبنأدارأاذإنمؤملا

٠هتءاضإكروهلامطةهيلعبجاولانألةعمانيمأ

هلامعدوملاو؛لاماةعاضإنعلسوهيلعهللالصللالوسرىهنذمتو

نمو6هلمنعهنلقامهيفلعفوفاتلإهضارعلو(هلعيصمنيمألاريغ

هيلمفةنامألالجرلاعدوتسااذإو«منإلانمهيلعنمآريغفهنعىهناملمف

لئاقلاقنإف«املاسهبحاصىلإعجربىتحهيفهلطايتحالاو«هيخألامظئح

هلاهظفحيلهذينع“اهليزوهريغىلإهتعردووهنامأجرحينأعدومللليف

ىلعةلأسملاهذهىفانبادصأهللوق؟تءضوامىلعانيمأهدنعةمثناكاذإ

وأدلونمهلامىلعهنمنأبنمىلإاهجرخأاذإكلذزاجأمهضمبف:نياوق

هلغفحمموقيوهلامهلنخبانيمأهلايعىفنوكينمضعبوأمداخوأةجوز

لاقو.اهدحأىلعءىشالفهجولااذهىلعتعاضنإف«هدنعهتمترىنجأوأ

ثتءاضفسانلانمناكنممهريغىلإهذينمةنامألاجرخأاذإ:مهضعب

كلذىفممنجحنإ:هلليق؟ىأرلااذهباحصأةجحاف:لاقنإف«اهنعح

نمهجارخإفهأنذأيموًههريغنودهلامىلعهلًانيمأهلعلاملابرنأ

كلذلبقهيلعل(نمتؤملانمأيناك)ةنامألابحاصلعاو«هاوسىلاهدي

وهياعنعمًلانيمأناك0قف/١(«.هركذمدقت6(

#6



ىفهلنذأيِهافاضيأو:اولاق.هلامظفمل9وضربفافراع"ناك

هتنامأىفىدتعملاو«ددتعموهفاهلازأاهبرنذإريغبف«هريغىلإاهجارخإ

مياجح')هلليق؟"”لوألائأرلاباححأةجحاذ:لاقنإف.نماضامل

هيلعىفاحتوهنننامظفحىلعطاتحمنأهتداعوهنأشنمنمؤملانأ

اذإف.هايندحالصإوهنيدحالصهبنألهلةفلتملابابسألاهنعبذيو

نمدنعهلمعتو(هلامىهلعفيامهدنعةعيدووهىذلاهريغلاميفلمعف

ةنثوأمداخوأهتجوزوأهدونمهانإهظفحتسيو«هدنعهلاملمجي

ىفراغنلاو.,هبحاصلطايتحالانابلىتأنقف«هلاملت.هنمنأينمهدنع

ناكتااتفانفضوامىلعةنامألاهذهظفحىفاطاتحمناكنإوظفحلا

.الئازهنعنامغلا

ذخأيفماردلانمةنامألاهدنع”نوكتلجرلاىفانباحسأفلتخاو

ىلألوقوهولكلانمضي:مهضعبلاقف.قابلااهنمفلتيوابضعباهنم

ىلأنملمةديبع نمتؤملانأهلوقىلعهلةححلاو..هلوقبلاقنمو«ةمبرك

دحنمذجرخأاهيهيدعتفابنحاصرمأريفيالمذخأفهتنامأىدمتاذإ

ىدمتامانماضنوكينأبجوهيدعتبةنامألادحنمجرخنمو.ةنامألا

هحاعكلمىلعوهققابلاوذخأايفالإهيلعنامضال:مبضمُبلاقو.هيف

.سرعمل:(ب)ىف(؟)(ج)+(ب)نمةطقاسناك(١)

.(ب)نمةطقاس(هل)(؛ر.(ب)نمةطقاس(لوألا)(؟)

.(ب)نمةطقاس(نوكت)(ه)

)ا



اذهىلعهتفاونمو؟ةبوبعنيدمحملوفؤهو«ىلوألاةنامألادحىلع

؛لكللانمضماردلاىفءدروائيشاهنمذخأاذإ:نورخآلاقو.لوقلا

كلملساواهريغممةنامألاطاخهنأللاق.هذخأامالإنضيملدربملنإو

باحأنألقابلاىفايدمتمراصفضعبباهضمبطاخ!!«مهاردبةنامألامارد

عدوتسملانأنحبهراتختىذلاو«هبطاخامممهلامنيعنوفرميالةنامألا

ًانماضنوكيالوهذخأيامفالإايدعتمنوكيالهنألذخأاملإنمضيال

هنعلزيملهبحاصكلمهيلعناكامىلعقابلاَوهذخأَوهيفىدعتامالإ

دقناكو«هريغدخأدقهنألهذخأب1اناكولَو؛هريذىفىدعتلاب

ىرخأةنامألانماضنوكبنأاذهىلعبجيناكةنامألادحنمجرخ

ناكنإف؛ذخؤيملامنودذخأامالإنيضبلاذكمناكاذإف«اهذخأي1

ناكاهبطاخاممةنامألافرعيملىتحهلامنماثيشىقتبامطاخدق

.لاميايفاكيرش

ىفهلوقلوقلاف«هيلعانيمأهلعجوهلاملجرىلإلجرمفداذإو

هيلعانيمأهلعجوهريغلالامهيلإمثدنإو«هنيميعمفاتهنأهلاعدا

نيمألاهدرتالأبحبو؛ةنثببالإهيلإهليالأهياعبجاولاف

نمهيلإهعفديامنيبتقرفملا:لئاقلاقنإف.ةنييبالإهيلإ

عارم.نمًامجرمناكو؛لحاطفلانامعاعنمملعبوبعنبدمخةمالملا(١)

مرع؟ةنخجلامووفوتو؛ءاضقلابصنمىلوتدقو؛هدهعىفةراشتسالاوىوتفلا

.»٠٠١7ةنس
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نيءأاضيأوهو«ريفلالامنمهمفديامنيبو«هيفنيمأوهوهلام

؛ةيصولاىلعداهشإلابرمأىلامتهللاتدجوىنأل:هللبق؟هيف

غلباذإمتللامبدنعداهشإلاىفو«ةثرولالامظفحىو

©!مهِلَعادهشماوْمْأمهبلإْمْتفَداًدِإك)ل:ىلامتهلوقل

هنمكلاناكامهسفننعمفديىمولاو«هريفلالاممفديتيلانأل

.مضوملااذهىفداهشإلاترتخاكالزإف«هكللامريغهيلع

.5ءانلا(٠١

-٠٠-
(مماجلا-28م)



ةلأسم

ةميدولاىف

امهمرضاحلابلطف«اهدخأبائفالامًالجرنالحرعدوتسااذإو

هكيرشرضحمىتحنيشاهنمهيلإمفديال:انباحأضمبلاقف«اهنمهتصح

بلاغلامزاتالو؛ةمسقلاىفليكوبسيلنمتؤملانألوقلااذهبحاصةلغو

هيدمقلنيمضتلاىأرلااذهبحاصدنعبجويلوقلااذهو«هتمسقاضيأ

رضاملاىلإمفدينأهسيلع:مهضعبلاقو.اهيفهلنذؤي"لامةتنامأىف

باطفهدنعارضحولامهسألىأرلااذهبحاصةلعو«بلطاذإاهلمهتصح

عونملانيعبنأهيلعنأًارذاحاهددعناكورخآلاهمنمشاهنمهعاهدحأ

نمهلواجمامنيبوهابلوحبوهملاخنمملاظلامنميوهيلإلصيىحهمحنم

هدنعقرفالو«ُهتحىتحىذلكىلإمفديو«كلذةنكمأاذإهبحاصِ

.باغوأهكبرشرصضحهقمحنماعونممنوكينأنيب

ممانإ:انامصألاقف؛رخآاهقرسفةمبدوالجرلجرعدوتسااذإو

ُْتورمهزرمنموتذحأهذبنمامنألعدولاقراسلاىلإاهبلاطمف

برقأوهبشأوهومصخلاوهاهمرنأموفنمداشلوقفمهضعبلذجوبو

.اهيفليكوالواملكلامبسيلنمنؤملانأل؛ةجحلاىلإ

.امل:(١)ىف(ج+)«(ب)نم«امد(١)
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امهمدحاولكذخأو«امهليبهايسقفالامنيلجرلجرعدوتسااذإو

نامالهنأاهدحأدبىفناكاموأ؛ضمبلاوأعيجلاعاضفالذنمفصنلا

امهطلسعدوتسملانأانبادصأدنعلوقلااذهىلعليلدلاو.كالذىفامهيلع

؛هيلعامهمدنأونيعمتجمًادبأهيلعانوكينأزوجمالو؛لاملااذهظفحىلع

هنمفصنلاىلعامهثمدحاولكطلسو«لامااذهظفحىلعامرطاسالو

لكيىفنوكينأبجوهبحاصنودهدحوهيلعانيمأاهدحألمحو

؛نينمتؤملانييصولاىف"لوقلاكلذك.و.ٍكالذنمفصنلاامهمدحاولك

هدبىفل(ام)امهلمدحاولكعدوأاذإنينمثؤلاونييصولاىفاوفلتخاو

نايغال:مهضعبلاقو«نمضي:مصعبلاقف.ةعيدولاتءاضفُهيحاص

ىفلئاسملانمانلمدقت.ايفنياوقلانيذهنمىأرلكُهجومدقتدقوهيلع

باتكلااذه

فانهريغنودهلزنمىفهلمجينأهصأوأالامالجرلحرعدواذإَو

زرحأنوكيثيحىلإةجرخيوةلزمينأهلفلزملاىففلتلاهيلععدوتسملا
نأكلذىفنعنامقلالاوزىلعليلدلاو؛فلتنإهيفهيلعنامغالو«هل

ٌةميلختهيلعناكعدوملالاملاكلذهيفو*"”رانلابقرتحيوهوتيبلاىأرول

لاملاكلذصيلخمىلعًارداقناكاذإو«هيفلسنأوجربعضومىلإهلقنيو

فاخبثيحنمهلقنينأو؛انماضنوكيهنأكلهىتحهكرتمثفلقلانم

لامىفلمفياكهيفةتمالسوجري'مضومىلإهنظىلعبلغيوفلتلاهيلع

.ىسانلاب(١)(؟).(١)نمةطقاس(ج)نمءام»(١)
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نيماسملالامصيلخمىلعردقنملكو.هقعاضإكرتوهلظفحمديعتملاهسفن

.نمضيهنأكلهىحهكرتف«فلتنم

لديالوهللاةمحربوبحغندمنبريشبرذنملاىلأنعانلىوردقو

رذنملابأنأ هاوثمهللامرككلاموبأخيشلاىئربخأ:القامةحصىلع

.فاوناكسانلانمةعامجهربخأامهنعهللاىضربوبحمنبدممنبريشب

هركالامفلخو«"ىصوريغنعمهنيامفتامالجرنأجحلاقيرط "لك
هومتكرتولرذنملاوبأمحللاتفهوذخأمث.هذخألضرمتينأمهنمدحاو

0ىَوتتلاوبلاىلعاونوامتو):ىلامتهللالاقو.ةنامضعمعيضيىتح

ىوتتلاوربلانف(نوُحِلْفتكلماريتااولمفاو: لجوزعلاقو

ىلسملاألاىلععفنلاورورسلالاغدإريخلالمفوىوقتلاوربلاىلعنوامتلا

.هلاموهسفنظفحىف

رحبلاىفهيتليورانلابُةقرحبنأهرمأمثالامالجرلجرعدوتسااذإو

نمضيالهنإانباحصأنمريثكلاقدقف«لاملابرهبهرمأامهيفنمتؤملالعفف

باجبإنامغلاو:اولاق.نامغلاهلبجينمرمأبلمفوههنأو«لاملاكلذ

ماتعماذهمالكوأهلملستلابجويامُةبجوينأالإجبالكحلاو

هلعفهلنكيملاملمفهنأل؛"نامضلابجوأنمّلوقنحبهراتخحمىذلاو

ىنلاىهنلهلامعيبضتهيلعهللامرحدقةعيدولاهذهٌبحاصنأىرتالأ

نماعونمملالابرناكاذإو.لاملاةءاضإنعهانإملسوهيلعهللالص

72.٠:جملا(؟).؟:ةدئاملا(١)
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رمأاذإو«كلذبرمأينأهلنكيملرانلابهقرحبوأرحبلاىفهلامفذةيو
ناكهنرمألاسيلامم ؟*فلتملافكلذكناكاذإو«نايسبتوكسوهبهرمأ

نمهللاهعنمدقللانأىلعمالسإلالهأقفتادقو«هلكلهمملسملالامل

”ىهلمرومأموهملمءىرمألامفلتأنمنأو«؛ملاهيخألامفالتإ

انماضهل.نوكيالهجولااذهىلعهريغلامفلتملاناكولو«اتماضهلناك

نايغلانوكينأةحراجهنممطقيوأهلعقينأهرمأاذإنوكينأبجول

قفتادقفقحلااذهكالنمو«نامضلاهلنمرمأبلعفهنألاطقاسهدنع

ىلالوقلهلاموملسملامدهللامرحدقو«كلذنمعونممملالئاقهنأميجلا

دق1-لاناكنإو«م«مارحكيلعمكلاومأوموامد»:مالسلاهيلع

ىلاعتهللاىبلوماسوهيلعهلاىلصىنلاىبملاحابمنوكيالهسفنمدحابأ

:ءءأهاوكلذنعهايإ

اهمفدفاهبرتاموأهيلإاهدرمثةميدوالجرلجرعدوتسااذإو

ثراوتيمللحصمث**”تامنإ"”هئراوىلاوأهيلإاهماسنم)ىلإعدوتسملا

.هيلإاهدرنأدعباهلابصاغ'"(ناكعدوتسملانأحصولدعدهاشبرخآ

اهكلامريغىلإاهدرهنألةعيدوللنماضعدوتسملانأانباحصأنمريثكلاق

هريغلالامفلتأهنألأطخأنإدايمىلوأهريغناكثراوىلإاملسناكوأ

بحاملواولاق.نامضلاليزيال*”نومضملاومألاىفًاطخلاو«لعريثب

ذمدقت(؟).لثاف:()(١) .هرك

7.تامناكنإ:(>)(2).هتثرو:(>)(<©)

.نامضلاليزي:ةخن(ج)() (ب)نمةطقاسنيدسوقلانيبام(ه)

لإام؛ 



لاقواملللانيبوةميدولاهيلإتراصنمنيبةبلاطلاىفرايخلالاملااذه

ايهشامأىفامهمنكينانيمأاهوعدوملاالوىدولاىلعنامضالموق

ملو«املللارمأفلاخمام لاقاكةنامألاءادأالإامبنمنكي نامضلاوىلاعتهللا

لعهللاو«هدنعامبالاندنعامبهللااندبعتامنإوروجلاوىدعتلابنوكيامنإ

٠نيلوقلانملدعألاب

عدوتسمللمردةناعتالتخافمهاردةرشعالجرلجرعدوتسااذإو

ةرشعلابحاصنأل«قبايفنيكيرشنانوكيامهنإفماردلاضعبعاضمث

:هعأهللاو0زِخايفهلامنيدفرعيل

ا



ةلأسم

نوكياكاوءاطأاذإباوثمملنجلانإنولوقتأ:لاقفلئاسلأسنإ

ةفلاخمعمكلذمتلقنيأنم:لاقنإف«من:هلليق؟اوصعاذإباقعمهيللع

دلوعمةعاطلاكربةبوقملاباودعوتدقمهنإ:لاقف؟كلذىفكفلاخنم

؛ةعاطلالمفبةنجلالوخدو«باومممهلمهّنأىلعلديامتأيرلو«مدآ

بجومدأدلوممةيصعملانعنيرشنمةعاطلابنيرومأماوناكا:هلليق

مهنإمتق"ملفلاقنإف.باوغثلاوءازجلابابىف"'”مهمكحمهكجنوكينأ

تركنأاموةنسلاهيلع:تلدامو*كلذهللاركذيملوةرخآلاىفباوثلامهل

:لاقزإف«ةءاطلابممسايقثيح"'”نملقتايندلاىفمبعنلانمهياعنوكبنأ

تناكىتلاةعاطلابًافاكبالامهللامعننممهيلعكلذكاضيأمدادلونإف

مهلانعأبهثوذلببالمعنيةنجلاىفنوسنيمهنهللاربخأدق:هلليق.مهنم

ىلعلّضفتينأهلوةنجلاهيلعاوقحتسيملكلذالولو«مهيلعلّضفتمهنكللو

لخدينوكينأمنتركنأاف:لاقنإف.ضمبلانودهدابعنمءاشينم
دلونألمريغىلعلضفتيالأهلو«الضفتمهلامعألَكءازجةنجلامدادلو

بجوامنإولمرتءاطنممكأمهيلعهّقحنأل«ةازاجلاهيلعاوتحتي1مدا

.باوثلاوءازجلاىفمدآدلوكحنجلارحىأ(١)
نم«لف»(«) ىف:(ح)(؟).(ج) .كلذ

٠ىف:(ج):(ب)نق(2)
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:هلليق:مهلهدعوةحصنم*'"تبثبامكلذببجوفمهلهدعوبكلذمهل

امانأَول:اولاقمسسلأميدعرمخأاممطساقلاورلسملاينمنامينعانرمخأدقف اولمهمامهضعربحااملوراسملامهنمنامهنعربحأقف ماناو:

نوطرمآتلااّمأوادشراوُرَحَتكئلوأفملْسأْمفنوطساقلاتمونوُلتُسلا
عل:٠-ال3ِ

:اوومهنا:مهنعربخأايفلجورعهلوفو0اييطحمنهجلااوناكف

امسفاحالكربنمؤينمفربانماىدهلااتماكلانأول

ربخأو«انضعبةعاطنعربخأاكمهضعبةعاطنعربخأف«"ماًنَعَراو

:ىلامتلاقمثقتملافئاخلاانيفنأنعربخأكقتملافئاحلامهيفنأنع

(ناذكتاكبرمالاىأبفناينجرثبرماقمفاخنملو)ف

.ماعأهللاومهباوممىلعلدياذهف؛.سنإلاونجلانمنيلقثلاىنمي

.4٠:ةمجلاةروس(«)٠اع:(ج)(١)
.6١:نجلاةروس(؟©)
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ةلاسم

نيضرالإجارخْق

'!ءولالهأنموهف6ةمذلا©9وأسوءرةيرحو

ىلعهللاءافأاملسوهيلعهللالصهللالوسردبعىلعءىنلاناكو

.ليخمهيلعفجومنيكرشللالاومأنمنيمأسملالعَوهلوسر

.مهيضرأومهلاومأنمهيلعاوحلاص«"”حلصيباكرالو

ةلزنعنيماسمللكلذراصملسوهيلعهللالصهللالوسرضبقاملف

:لاقي.عوجرلاةفللاىفءىنااَو؛ةونعتحتتفاىتلانيضرألاجارخ

ّنإفاودات'نإف»:هركذلجهللالاق.هيلإمجرىأ:اذكىلإءاف

5ِ::(4),اسسهاناسم
نهنعىلوملاتاجوزلاىلإعوجرلاىعي.4حرروفغهللا

.٠ءءألاو

ليفهنمو6مهملهدرونيملسملاىلإناةمجرأهنأىلعملاو

ىلعهمسأميالءىنلاو6معضومىلإعضومنممعجرهنأل6+لظلل

٠ءىنلالهأ(ج)().(ج)نمةطقاسلهأ(١)
77٠:ةرقلا()٠حلصي:(ج)ىف(؟)

-[)4-



اممناكاذإف«ءىفوهفلقتنااذإ).الفتنمناكاذإالإلظلك

كلذكو(؛"*ةنومبةنللالهأتدجواذكه.لظوهفلقتني"لال
-١"ءهل١

ىلإمجرىحىنعب90٠للارماىلإَءىقثى>ٍ:لىلامتهللالوتي

٠مناوهبهللارمأامىلإوهللامح

٠نوسب(ج)(9)٠(ج)نمةطقاس«ال»نمم(ب)ىف(١)
4٠:تارجملا(«)
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ةلأسم

باودلاراضمىف

نانإ"*عرزلكأتةبادلاىفمهنعانيلإىهانتافانباحصأفلتخا

؛قاثتسالاوادشلاوقالطإلاولاسرإلالاحىفراهلاوليللاىفهماعطوأ

ىفعرزلاوماعطلابحاصىلعتنلتأامواهلكأهرنمضي:مهضميلاقف

راهنلالّعفنمضيال:مهضمبلاقو«دشوأىعرلاحىفراهلاوليلا

؛لاحلكىلعاهنمراهشلالمفنمضيال«مهضعبلاقو«دشوأىعرىف

بحاصىلعو+«رابنلاىفهلامظفح.ماعطلاو"""رزولابحاصىلعو

ظفحنم"”نولنتشيمهنألليللاىفسانلاىلعاهدشوهتبادظفحةباّدلا

اذإ:مهضعبلاقو4ليللاةلماظنممهبجحبامو«ليالاومونلاةحاربملاومأ

ىلعءىشالفتاكأفراهنلاىفتءجرفةالفلاوىعرلاعضومىفاهبراهقلطأ

ىفتاكأامنمضعرازملابرقوةيرتلاورامعلاىفايسراهقلطنإو«اهمر

لاقف.اهطابرنمتقلطنااذإليللاىفاملكأىفاوفلتخاو«ليللاوراهنلا

اوقفتاو«نورخآاهتمضوطرفيودمعتيملاذإاهبحاصيلعنامال:مهضعب

هنصحوهلزنمىفاهبرةبامحىفاهلعفبلاموأسفنفالتإواهحطنواهرقعىف

.رزو:(ج)+(ب)((١)(١)
.عررزلااهمداصقبهلعلو«ةيناثةرمتررك:رزو()

«اهبر»(4).نولنتب(ج)(©) .(ج)نمةطفاس
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ىفهنكسأولخادللنذأنوكينأالإكلذنم«ءىشىفهيلعنامضالهنأ

اذإاهتيانجلًانماضكلذدنعنوكيف«اهداعنمىرجامهمتكوهرادىف

هريغرعنمو©هبرمألاوهيلعينجلاىلعلادلاكهنألكلذبةفورعمتناك

امهوهعبسوأهتبادىلعهلخدأنإونمضهلامنأهسفنفلتهيفناكرمأىف

ًاحطنوأًارقعامهيلعلخادلاىفامونمتذخأمثرتغالولكأبنافرميال٠

لدعأبزءألاو.ريغوأكلامنمامويلعهلخدأنمىلعنامضالهنأ

.لياقألاهذه

تقاطنااذإاهنأرقملابةفورعملاةبادلاىفبوبحمنبدمحمنعتدجودقو

اذإاهبرىلعنامغالفترقعوتنلتأاف«امرقاثونم اباهتثوأدقناك

؟'*حارج»:لاقهنأسوهيلعهللالصىنلانعىوردقو؛اهلثمهبقثوي

اذكملكتتالاهنألةميهبلاءاجعلاورابجندعلاورابجربلاورابحءاجعلا

."«مالسنبمساقلاةديبعىلأنعتدجو

هللاركذنم:لاقهنأكلذىلعلديامنسحلاىلأنبنس'!ن«ىورو

دعبرجألانمهلناكقوسلاىف ناسنإلاحيصفلاو«مجعأوحيصف"لكد

«اهبرىلعنامضايلعفببجبلهنأىلعلديربخلارهاظبةميهبلامجعألاو

هيلعللىلصىنلانعرخآقيرطين“ىوردقو(ردهلارابجىعمنأل

ض.2للاونامغالردهىأ2هرابحءاجملالف:لاقتفنأسو

قئاسالودئاقاسيلةتلفنمتناكاذإًاردهءاحملاحرنوكيامنإو

٠(١)نمطقاسنيسوفلانيبام(«).(ج)«(ب)نمةطقاس«حارج»(١)
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”نألنماضويفةءالثلاءالؤهنمدحاواهعمناكنإف؛بكاراهيلعالو

.سانلااهأطوأىذلاايبحاصةبانحىماممإوءاجمالتسيلدنيحةيانجلا

حيرشودوعسمنباةنظأهللادبعوبلاطىلأنبىلعنعكلذوحنىورو

ريثبلانإ»:ٍلسوهيلعهللاىلصىنلالوقىممىلإموقبهذدقو«مهريغو

سيلفرفااىلعرابغتف«هكسلمىفاهرفحمواهبحاصاميلعردأتستاهنأرابو

طتيفنانإكلمىفنوكتتريثبلاىه:موقلاقو«ناماهبحاصىلع

ىهموقلاقو«هكللمىفاهنألاهبحاصىلعنامالفةبادوأناسنإاهيف
ردهكلذفةبادوأناسنإاهيفعقيف؛كلامالورفاحاهللعبالةمبدقلاريثبلا

ةيدهلذْخْوالفهلتقنمىرديالضرألاةالفىفاليتقدحويلحرلاةلزنمب

نداعملاىهرابحندمألاومالسلاهيلعٌهلوقو؛ًاردههمدنوكيوةماسقالو

اهنئئرفحمموقءىجيف«رهاوجلانماهريغوةضفلاوبهذلااهنمجرختسيىتلا

نماذكهورحأباوامعممهنألًاردهمؤامدنوكتفمهلتقتفمهيلعرابنتف

الإهلممتسانميلعنامضالفرحأبلمعلماعلكسللصأوهفرحأبلمح
عضومىف.ىنأيكلذريستو«ضعبلمهضمبنمضةعامجاوناكاذإمهنأ
.للانذإباذهريغ
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ةلأسم

ذوينملاىف

مايقلاوهذخأنيملسملاىلعناكمالسإلارادىفًاذوبنمصدجونإو

نعطقسضعبلاهبماقاذإةبانكلاىلعكلذ*'”مهمزابضرفوهو«هب
هذجحونمىلعبجاوومْلنمنودهبملاملامزأيامنإوْنيقابلا

هرمأبمايقلاوهيلعقافنإلاىلإهلليبسالهلدحاولاناكنإف«هلاحفرعينأ

موفينمهلر>أتيونيملسملالامتيبنمفنيلمامإلاىلإكلذ""”ىهتنا

لاملاتيبىلإذوبدلاثرإمجربكنيملدملالامتيبنمءاركلانوكيوهب

ريثكلاقو6هيلعىفنوهايرنأهناريمنإ:انباحصأنمريثكلاقدقو

اوتفنأاملثمبملباذإهيلعاومجرينأهيلعنيقفنملاوهبماوقالنإ:مهم

ٍءءأللارظنهيفلوقاذهو؛هلامىفملثاريمثالوهيلع

دبشأوهذخأبىلوتملاهفرعهبهلحبنأبحبلامذوبنملادنعدونإف

هبوثىلعناكاذإلاملبهلكحبامنإوهلامبهذياليكثيدحلالجألهلكلذب
لامنفدذوبنملا3دجونإو؛فورعلابنمهيلعوه*»ىذلاهشارفىلعوأ

كلاىفرادلانألملاىلإهميلستبكحماسموىذهدجونإو«هب1محب1

.ىهنأ().مزل(١)(١)
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قرااو"'”ةبرحلامدآىنبلصأنألةبرحلابهل6كلذكو«مالسإلاراد

هننىلعهرارقإلبقيِديزلددعهنأهغولبدعبرقأفغلبأذامهيلعءىراط

عزانتالو.هسفنرمأوهفرعيفيكسفهرمأروصفرعيالهلدحاولانأل

ىفوألامنمهبوثىفًارورصمدحويامبهلكحبذوبنلانأعللهأنيب

كمهتحبًانوفدموأةئمبرقلابلاملادجونإو«اببلعوهةنادوأهشارف

اماقاذإامهيديأنمجرخيملهيفارجاشتفنالجرذوبنملادجونإو.هبهل

ىنإفرخألازادنمدعبلابامهنمدحاولكرادناكاذإف«هرمأنمبجياب

ضمبلاقامىلعهيلإُةتعفدةعرقلاهلتروحنممامهشيبعرفأنأنسحتسأ

مهةردحأىعدانإف؛قوقحلاىفنيفلتخحلانيرجاشتملادنعةعرفلاب:انباحصأ

هاءدا"لناكاذإهنمكلذلبقبسنبلجرهلرقأنإو.ةندبلابالإهنملبقي

هلرفأنإف:انباحصألاقكلذكو«هننىلعقحمذوبدمللرقأهنأل"ادلو

دلاوهنأبرفأرثلاناكاذإهنملبقيملرارقإلاكالذىفهبذكلعببسنب

دلولاناكو«داولابرقملاوهاولاناكوأ«انسرغصأرقملاناكو؛هلرقما

هلدلوهنأهنمبسنيلوحرذوبنمللرقأنإف«بدنلانمهقوفوأدلاولالثم

:لاقلاقنإف«هيلإمفديمللاملاذخألحرلاباطفلامذوبنملادنعو

؟هلامبتامنإهلاركحنمو«هلهرارقإبذوينمللةوبألامحهيلعنأ

رثملامزايهسفنىلعهرارقإف؛هسفنىلعهنمرارفإهلدلوهنأبهرارقإنإ:لي

سانامدبعتساىم:ساعلانبورمملىنعملااذهىفهنعهللاىضرباطخلانبرمعلاق(1)

٠(ج)نمةطقاس«ناك»(«).ًارارحأمهاهمأمهلدلودقو

.متيت(ج)(؛).ًادلاو(ج)(؟)
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©!(ايلعالارف"لكبيكنالو:ناعتوكرابتهللالاق.هلامىف
زوحبالو«هديسكلذىفهقدصبنأالإهنملبقي|دبعذوبنملارقأناو

2هللاوهديسىلعرارقإهنأللامنم"”هديىفامالوهسفنىلعهرارقإ

نيدهيلعوتيلاتاماذإو لالاىلإنيدلالقتناالامفلخولأ

فلملاالإ:انباحصألاق.الأناكنأدمب«الحاعنيدلاراصوهبقلعتو

نوكبيامردقبتيماةكرتنمهبحاصلفقوبيو«هلحأىلإنويدلارئاسنمهنإف

تقوىلإفلسلاريخأتىفملوقهحوعأملو»هلمتقوىلإهقحنمءافوهل

بلطننحمو«ةلحؤملانويدلانمهريغنيبوهننياوقرفنبأنمو7«هلحم

الحؤمناكامنإمقل:لئاقلاقنإف«ةمالسلاهللاردقنإكلذىفةجحلال

:هلليق؟كلذبحوأىذلاامو«هققولبقاًلاحريصيفهلحأنعلقتني

فرصتلانمعونممثراولانألهلقحتسمالًاتقؤمكرتالتيملالامنإ

نوتحتسإالةثرولاوهنعهكسلملازدقتيملاو«نويدلاةعاضإكلذىفنألهيف

َريِصَودعإ"نمر:هباتكىفهللاهركذىذلاطرشلاىلعالإتيملاةكرت

لسوهيلعهللاىلصىلانعىورالفًضيأو.ل(نيدوأابىسوي

ناكنإف«هنيدىغقبىتحضرألاوءامسلانيبةقلعمللاحور3:لاقهنأ

.ءالبلابانكهلأن"للفةمياعنيدلابةنحلافاحيحدربخلا

هدبىفايفالو:(2)6(ب)ىف(؟١)١٠:ةيئاحلا(١)
:..١١:ءانلا().(١)نمطقاسنيسوقلانيبام(<)

.هللاو(١)(ه)
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ةلأسم

دشرلاىف

.هلامذخأهغولبدعبمنيلاهبقحتسيىذلادشراىفانباحصأفلتخا

نإ«نيدلاىفدشرلا:مرضمبلاقو«غولبلاعملاملاظفحو»:مهضعبلاق

انوفلاخمفاتخاو«هنيدىفديشربسيلفنيملسماعمةيالوهلنكتملنم

ةداهشلالوبقدشرلا:مهضعيلاقو«غولبلا:مهضمبلاقف«دشرلاىفضيأ

امأو«لاملاظفحو«غوابلاوهدرانأىدنعبجوبرافدلاو«مهن

وبأ نإو«هلامهيلإتمفدةنسنيرشعواخملباذإ:لوقيناكفةفينح

.اعيضمناك

اسمخغابىتحهغولبىفكشنمىلعدحلابحوبالفبوبحمنبدمامأو

ىتَحاميلاوتباول:ىلاعتوكرابتهللالاف.لاجرلانمةنسنرشعو
دلواملاوعفداَفدغريلمعسلا"نإفحاكمااوُملَباذإ

سانلاطلاخمنممناكنإف؛هغولبدمبمالفلاربتخيهنأعاشوىدنءكلذةفرعمو

منتعونيذلاهركبوةدايزلاىفبغرب"”ناكنإف(كلذىفهيلإرافتميبلاوءارشلاىف

مهرشامبالوسانلاطلاخيالنممناكنإو«هلامهيلإمفدنينينأزرتحيو

.(ج)«(ب)نمةطقاس«ناك»()ض.٠١:ءانلا(١)

-)4
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اذهو؛هلامهيلإمثداهلظفحلاواهيفدصقلانحبناكنإف«ةشيعملاىفربتخأ

ٍ:زءأهللاوسانللرشاعملالوألارايتخانمدشأىدنعهرايتخا

رابتخالارمأىف؛لجرلارمأنمدشأاضيأاهرمأربتخماًضيأةأرملاو

ةلزاغملاىفترمتخاءاسنلاطلاخمتناك.نإو.؛شامملاىفاضيأاهلاحفرعتيو

؛فنلاةئايصوةنايصلاولزفلاممجوناتكلاونطقلاظفحىفونعم

لاجرلانماهمراحموءانلأنماهماحرألّبقنماهلاحنمكلذفرءتينأو

عييضتلانمهلاحلثمىلإداعاذإهنأىدتعبويراظنلاو«اهلاحابىح

؛'هيلعرجحبهنأ"'داريتفهيلإهليلستلادعبهغلبينأهنمهلامىلعفوملاو

*حايلعىرنلاناكنإفيف:ىلاعتهلوقةلالدبهعيضينأهلامنمقبامو

.0(لسايلوللشيفوُعلانأميطعْبالوأاًقيِيضوأاَهيذَس

ليقدقو«لمينأعيطتسيالىذلاوهعضوملااذهىففيعضلانإليتدقو

هنأكةفحلانمذوخأمةغالاىفهفسلانأل«هلقءىلعبولغملاودهيفسلانإ

للميلافل:ىلاعتهلوقبةنالولاهيلعةنآلاهذهبتيثأدقو«لقملافيفخ

غوابلادميناكءاوسفلقعلافعضببجنتناكاذإو.4لدعلابهلو

.اعأهللاوةدوجومةلدلاتناكاذإغولبلالبقوألاملاضبقدعبو

.؟؟:هرقبلا(؟).ًايقفهلهيلإ؟(ج)ء(ب)(١)
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ةلاسم

نيمل|نعلوكنلاْق

:مرثكألاقف«ماحلادنعنيملانعلكننميفانباحصأفلتخا

مهضسلاقو«اضيأةفينحىبألوقياذهبو«قحلاةمزانيملانعلكسناذإ

هبجوبىذلااذهوفرموأفلحبىتحهذخأباحلانأ:مهيفذاشلاوهو

سباةمزاعكاحلاةعاطنممنتمااذإف«هيلعةبجاومالاةعاطنألرافنلا

نأأاحلسلو؛هيلعكا|اونيعينأنياسملاىلعو«هلمذىفصاعوهو

نعاهأردبنأرأةحريحصهيلعتيعدأىلاىوللانوكتنأنمهرذعب

ىلعلدبو«نيديبهسفن ؛وللامتعىزلاللسياَفل:ىلاعتهللالوقاذه

ملو«نيملااموىوعدلاامإ:نيثيشدحأوهوهيلعىذلابهذخأبنأ©احلف

٠ماعأناوهايإةمزايفلمدىقآحىعدمللحمي

مهقفاووهيلعىعدملاكلذباطاذإنيرتلادربلوقلاىلعانباحصأقفناو

ىلعنيبلادرايريملفةفينحوبأوىففاشلاامأو.نأنبكلامكلذىلع

ىعدلاىلعنيملابحوأىعفثلانأالإ«كلذهياعىعدملابلطاذإىعدملا

ىعدملانيميلمجف«كلذهيلعىعدملادريملنإوهاوعدىلعدهاشهلدهشاذإ

؟كلذملفمف.ىعدملاىلعنيملادربِنمملاقلاقنإف؛دهاشةداهشعم

|١0-__



ىعدملاىلع»ماسودياعهللاىلصىلالوقب"'"رملوقفالخىلعةلادةنسلاو

ةنيبموهاناقامةحصلعةلادةنسلالب:هلليق«هيلعىعدملاىلعنيملاوةنببلا

ةدئافوآاهضعبطقسأنمو«اهبلسعلاوةنسلاةقفاومبىلوأنحنو؛كلافغإل

:ملسوهياعنالصىنلالوقباهلحنعاحراخناكاهرابخأضمب

امأو.فلحينأراتخااذإ«هيلعىعدملاىلعنيملاوىعدملاىلعةنيبلا»

هيلإملاسيبوهفندنعهقدصنمىعدبامىلعىعدملافلحمنأبغراذإ

لخدو*”لععااملهنأسوهيلعللالصٌىنلانعىوراملنييلانمىنعتسا

.سانلارشاعماي»لاقوساجفةباصمبةسأرا"داشناكوهنودوميسانلاهيلع

لحجرلاتف«ىديىفقحوأىمزايلامنمةماظموأاحىلعىعدينم

ليوارمىفماردةثالثىنمتضرتقالاقوأىنمتذخأهللالوسرايانأ

لضفاللاقو«كنلخأالوكقدصأىنأامأ:مالسلاهيلعلاقف؛اهنيرثشا

ملاذإىعدملافاحتسبهيلعىعدملانأىلعلدياذسهفهيلامفدا:سابعلانبا

ىعدملاهيلعىعدملاقيدصتنإو.ماسوهيلعهللالصىنلالوقةلالدبهقدصب

امههادحإتطقسأتنأوامهلدئافبانملعواعيمجنيربخلاباناقنحنفنيملاطقي

.قيفوتلاهللابواههدحأطتسأنممىدهأهليلدناكنيربخبجتح)نمو

(ب)نمةطقاس(«:1)(«)٠مهلوق(>)«(ب)(١)
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ةلأسم

عاضرلاًْق

مرحمريغهنأهنعتبهذفبارشبطاخاذإةأرملانبلىفانباحصألاق

نيعبهذتفلوبلاهبطاتخمءاملاىفالاقو«*'”عاضرلامكحبهلركحبالو

ىبصلالكأاذإهبحب)عاضرلاىفاولاقو(جنوكيهنأهيفلوبلا

عاضرلاىف*(دروربخلاوعاضرلاريغلكألاو«رهاطنبلهيفامال

عاضرلانأل«هللاقيفوتبكلذىفملوقهجوباطننحولكالانود

نأل«هكحىفلكألالخديملهبظفللاءىجمريخلارهاظلَكلمحاذإ

ناكالإوربخلابعاضرلاىفميرحتلادروناكنإوعاضرلاريغلكألا

"كحنيباوقرفنيأنمونبللانملكألاىفىذلاىنملارابتعاهيف

نم)"!(مرلاتيبوبرشبولكؤيايفبهذاذإ)مرحلانبللا

ىرتالأ.هكحقبوهنعتيهذاذإل(برشبولكؤيايفسجتلا

هنأءامبنجعًازيخلكأف؟ءاممويلابرشبالفاحولًافلاحنأ

٠(ب)نمطقفاسنيسوتلانيبام().عاضرلاب(ب)١)
نم«كح»(«) .(١)نمةطقاس.(ج)
٠(ب)؛(١)نمةطقاس(ج)نم.(ب)نمةطفاس(4)

.(ب)نمطقاس(>)نم(*)
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ميرحتلاناكنإف؟اذهلًافلاخمهمكحعاضرااناكفيكففلاحريغ

هبامرهسفنىفًامارحمارحلاناكنإو«هيفلكألالخدي1ظنللاىلع

هروهظنبللاىفرابتعالاناكنإو+لوبلاوءاسملاليبسهليبسناكهطلاخام

.امريغىفالخاذإلوبلاونيالانيبةيوستلابجيفةيثرمماسجأاهنأل

.ءامسألاوفراعتلاىلعناميإلاوىنمملاىلععاضرلانأءعأهللاوىدنعو

وأةنونجمىهواهمعضرف؟ايبصعضرتالتفلحةأرصانأولىرتالأ

لدياذفهلامنوكيتوةثناحنكتهريغوأمونباهلمعىلعةبولغموأ

:ءعألاوانلقامىلع

هندمارح:نيبرضىلعمارحلاو«رظناهيفنألةلأسملاهذهىفرظنيو

هللاخامهبمرحمفنيمارحو:ريزملاملومدلاوةتيللكهنيعبهللاهمرح

هريثبطاتخااذإنيالاامأو«هطلاخافعاضراانيلوءاملاىفلوبلاك

ىف<كحالف«هبطاخايفةرهاظةمالعهيفهلنكتو(هيفكلممدسأو

عفاوهبميرحتلاف«هطلاخايفةرهاظهترامإتاكنإو؛ميرحتلاباب

اذه.عاضرلالاحىفهنم"ىصلالوانتوأهلوانتاذإعاضرلاكحهكحو

.انباحصألوصأىلع

عاضرهنأهيفكالبتسافماعطبطاخاذإنبللانأهدنمفىفاشلاامأو

."ىصلاهنملكأاذإ

ماعطلانممارحلانأهيلإبهذافىفاشلاةجحنأىدنعو

ا(



لكألاريغىفهلاعتساوهلكأمارحهبتالبتسافلالحبطاخاذإهريغو

ٍءعأهللاو

عاضرلامرحىلامتهللانأل؛رابتعانيلوقلارممدتامفو

تاقوألاصعبقفمرحهنكلومارحسلنيالانإفاضيأو.لكألاا

لكأبسيلىذلاعاضرلاهللامرحامنإو«هسفنبتقولكىفمارحمارحلاو

.ملعأهللاو

قيفوتلاهللاوانركذاملاحربتمينأبحيف

__ 00



ةلأسم

ئاغلالعءاضقلاْق

نمو«هرصمنعبئاغلاىلعةنيبلاعاساكاحالزوجي:انباحصألاق

ىلعمهقفاوو؛هيلعمحلاذافنإوهسلجمىلإوهيلإروضحلاوهكحنعمنتما

عامساالوباغىلعًاكحريفةفينحونأمهفلاخو؛دوادوىفاشلاكلذ

هيلعللالصىنلالوقبهلوقىفهيعبتمضمبجتحاو«رضحبىحهيلعةندب

ى>اهدحألضقتالفنامصحلاكيلإرضحاذإ»:بلاطىلأنبىلعلسو

ىحنيمصحخلادحأىلعضنالا»ىرخأةاورىفو(«همصخةححعمسلا

:ماسوهيلعهللالصىنلالوقهيلعانباحصألةجحلاو«رخآلاةجحمست

ةندبلا)راسوهيلعهللالصلمحامنف«نيملاركشملاىلعوةندبلاىعدملاىلع»

لوقامأو.*'!(ربخلاىفةدئافالفةندببهلكحاهرضحاذإ+أىلعلدهيلع

نوكينأزوجيهنإف«همصخةجحعمسلىح»ىلعلملسوهيلعهللالصىنلا

.عابسالانكمأاذإدارأ

اهجوزىلعةأرمللمحةفينحىلأبهذمىلإبهذنمنأىرتالأ

«برامحلارحبلاعطاقلابئاغلاىلعىضقيوفاحتسو«بااغوهوةمفدلاب

0(ب)نمطا0(
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همعمتسإنأنكميالنمنوكينأبجي:انلقكالزاف«هيلعةندبلاعمتسإو

نعىلوتاذإ:بوبحمنبدمشلاقو٠.كاملانعىراوتوأهتنيغللوقت

؛هيلعاهبىضقوةنيبلاهياعكاحلاعمتسا*'”سبحلاىفنجامتوأسلجلا
هتجحهلىثتبو؛هياعىفقيوةنيبلاهيلععمسترصملانعبئاغلاكلذكو

:اعأللاوناظأايفاضيأىعفاشلالوقوهو

بافلاورضاحلامحبنأ©احلاىلعنوكينأىدنعبجويراظنلاو

لسوهياعهللالصهللالوسركحدقو؛نييمدألاقوقحنمهنمحصيام

ىلعاهبكحبالفدودحلاامأو.بئاغوهونايفسىبأنباىلعةبتعتنبدنهل

.ةمألاقافتاببئاغلا

هلوقلبيِكالادنع"هيلعقحتولدعبًاراسعإىمدانمو

سلو6انباحصأريكألوقىفهاعداىذلاراسعإلابةنيبلاهيلعو«احلا

مادعإلاةنيبنأةفينحوبألاقاكراتنيتقومادعإلاىلعةنيبلاعامسال

ىلعلديامرسمملاةبآىفسيلو.اموينيمبرأسيحدعبالإكاحلااهممسيال

4تَرَسْبَتىلإةراتفةرشغوذناك"نإوف:هركذلجهللالاقو«كلذ

اًدحكلذللمجيملو؛حلامفدهلببسنينأىلإهريخأتورسعملاكربرمأف

ميرغلاىلعىعدااذإحلابحاصىلعةنيبلانإ:انباحصأضمبلّقو

ىعدملالوقلوتلانأوماحلاهبمحىذلاقد؛مقدىلإاليبسدجيهنأ

اللنيكلامريغلصألاىفمدنعسانلانأل؛'"”مادعإلاب لمتحااذإولاوم

(ج)؛(ب)نمةطقاس«هيلع»(؟).نجلا(ب)(١)
٠:مادعالا1ج))«( 
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ىلعًامدعمنوكينألمتحاوىتحلانمهيلعتيثلامادجاونوكبنأ

لبقالأىدنعبجويرظنلاو؛كلمالأوهولصألاىلإعوجرللافىعداام

ىلابالماملاوحملدبهبهيلإراصقحمفدنعمادعإلانمهيعديامفهلوق

مفديهنإفقحلانمهيلعتبثراممدعىفهقدصلمتحاهنألسانلانيبىرجب

هيلعلمتحلاناكنإفىلااذههبهيلعقحتساىذلالدبلالاوزا

الامهبكلمتيملهنألهّلوقلوقلاناكهتمذىفهيلعبجوقادصنم

:اءلاو

لاق.ةلدألارهاظبمهيلعمامإلااهماقأ”دودحةمذلالهأباصأاذإو

مينيديفةنومرحبماممهللامكحنمهدنعامباهيفمامإلامهيلدمحي:انباحأ

مهسيبةمودخلاتناكلاومألاىفةعزانمنيملسملانيبومشبتناكنإو

ىفكحلاومهلييدمهيبةموصخلاتناكلاومألاىفةعزانمنيملسللنيبو

.نيءاسملانيبكلوةموصملاككلذ

؟ريغىلعلدياًلوقبوبحمنبدمحموهو+انباحسُأ1«لاقدقو

ذخؤتنأزاجملامنمالام"ىذلاىرتشااذإ:لاقهنأثالذنم.مهيفانلقام

كلذكو؛لاملا*ةزاحهببلاطيىذلاىذلانكيملنإومالسإلاةمفشبهنم

ءافوتيلإفلخيملوتيماىلعىتحىذللو«تيمىلعىت>لسمللبجوأل

نإىذلاىلإمفديامنإو«هتحب]لاعمبرضيالىذلانإ.اهتوقحنم
:لاقف.رخآهجونمانيفلاخمضبطلغدقو.هقحللاءاقيتسادعبلضف

.لاح:(١)«زاح:()+(بالنم().(ب)نمةعقاس«ريغ»(١)
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الفمنعضرمينأهلو«هيلإاوفلتخااذإةمذلالهأنيبكحنأمامالل

تنينكحافكوداجسنإ:ىلاعوكرابتهللالوقرهاظبجتحاومهيبكمي
رييختااذهفلاقل(طلابمشيمكحافتكسانإوْْنَعضرغأوأ

هللالزتأاعنبتحانأو):هلوقبةخوسنمءاماعلادنعةيآلاهذهو

"””مهءاَوْمُأ"ميتالو :لوق,نأوهسانلاكاحلااهبلحبىلاناميألاو

.هبىنتك|ءاشنإوكلذىلعدازءاشنإف«وهالإهلإالىذلاللابمهفلحي

لعنارقلالزممججونيدلا58©ركذودازءاشنإ:انباحصأضملاق

نيعلاديكاتىفلددوبيلانمفلحلاناكنإو«لسوهيلعهلالصدم

اينارصنناكنإو«مالسلاهيلعنارمعنبىسومىلعةاروتلالزلأىذلابو

ناكنإو«مالسلاامهيلعميرمنبىسيعىلعليجإلالزنأىذلابو:لاق

:موجبورقوسمشوراننمهنومظعتءىشلكبو:لاقايسوجم

املاذهوحنوجحلاوقاتملاوقالطلابفاماللانأسانلاممجأو

«تميلوأهللابفلحياففاحنم»:لاقلسوهيلعلللص"ىنلانعىور

هدعتمًاوبقيبذاكاذهىربنمىلعفلحنم»:سوهيلعهللالصلاقو

ناكىربنمريغىلعفلحنمنأىلعةلالداذهىفسيلو««رانلانم

هللالصلاقاكعضوملاكلذىفبنذلامظعنعرابخإاذهو«هنعطقسيديعولا

0ريغوأاماسمراضنمنوءلمو«ةكلملاءىدةنجلالخديال»ملاسوهيلع

ىلاهجوتيديعولالب«هنعطقسبديعولانأملسمريغرضنمنأهيفسيل

.١:ةدئالا(«)7:ةدئاملا()
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نميهملظنأو«ماسملاةيرحمظفملريغنودرملسمللهركذنكلاو.ملاظلك

©احللناكهيلعبجوقحمقدفمنتمانمو.ةبوقملابأبىفهريغمظءىلع

سبلاوبرضلاببدؤينأكاحالو«هنعىحلاىّدؤيوهلامهيلععيبينأ
هنألسوهيلعهللالصىنلانعىوراكيلعرداقوهوىتحلانعمنتمانم

ردم1نإفهنالبفهياعردي1نإفهدوبهريمولفًاركشمىأرنم»:لاق

؛هريغدبنمطسأمامإلاديو©«راكنإلافءضأكالذوهباقبفهيلع

نألبقهيلعهأرقبوايقتانيمأهدنعالدءالإهباتكىلوبنأكالاسيلو

كحنأاحلاىلعوهلطوحأوهفهسفنلهيفرظنلاىلويناكنإو«همتخم

؟”ىلودينأهيلعسيلو«هيلإكلذاوبلطاذإمهلاومأمسقلءاكرشلانيب

نمبلطميراعو«كلذىلعسانلانمًادحأربحيالو«مهنيبايفمسقلا

نأالإسانلانيبمسقلاوتاذإءاركلاذخأمساقللو.مهنيبمسقلاىلوتي

ةمساقملاسانلانيبىلوتبنمهلودعنمبصندقىضاقلاوأمامإلانوكي

الذىأراذإنيماسملالامتيبنممهيلعحارأو«مهنيبرجشايفرظنلاو

بجيامىلعءاركلاساباتجوأل:لئاقلاقنإف«نينيالصنم

ةنوامملاوحلاومامإلاٌةءاطهمزلأنملىلاعتهللابجوأدق:هلليت؟هلعف

نيملسملالامتيبنممهمزايامبمايقلاكلذعممهلبجوأو«مهسقنأبمه
رظنلاىلويالنأمكاحلاىلعبجاولاو"ماهبلع”نيلواملاو):ىلاعتهلوقل

نوكينألدملاةفصو«هتنامأنمهيلويامفهدنعانيمأاًلدعالإسانلانيب

.دحأوىئانلاوىذمرتلاوملمهاور(١)
.٠٠٠:ةبودلا(«©).مهنيبايفمسقلاهيلعسيلو(ج)؛(ب)()
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الإهنمعقبالرئافصلاورئابكللبننجلاوهولمعلاولوقلاىفاقفاوم

ليلقناكوألدعلانمتركاذإرئاغدصلانإاضيأليقو*'”تاونملا

عاملادنعنادهاشلادبشادإوهتداهشلبقتنمدادعإىفنكيمىوتتلا

ِ<«كالام7-7 امهبنداهشباجلاكحمالودرتامهداهمشنأاقفىتحمحلاذفنيملوامنهلمف

كحلاذافنإىدنعبجويرانلاَو.انباحصألوقىفهبادهشاناكامىلع

امهنلادعلاحىفامهنداهشبتبثاممفريالامهقدفثودحنأل؛امهلداهشب

:2هللاو

امهداهشبىلاعتلدحلاهيفبحجبمفامأفىونملابابىفانلقىذلاو

نأوةداهشلاتونعدحلاريخأتزوجتالذإامرتفعملسقنيالدحلانإف

.ةندبلاةرضحماهتماقإ

.تاوفهلاهنمقتال:(١)(١)

-11-



ةلأسم

احلافقوتومهبتكيفانباحصأركذيىذلارجحلاىف

دبىفوهولوصألانمهريغوأراتعنملامىفنالجرعزانتاذإ

؟!ليزيالأهيلعىعدلملاكاحلارمأهاوعدّلَعةنيبلاىعدملاماقأفاهرحأ

لّدعملاةنيبلانعمالالأسلوهيفمحلاىبسليىحهيلعرجحبولاملا

ةنيب_ىعداوأهتجححضوأنإ«صحاىلعجتحااهتلادعتقبثنإف

هتنيببهلدوهشمللكحالإوكلذنيبنإف«اًلجأهجةندبلاهذهلاطبإب

مكاحلادنعالودعىعدلاةنيبتناكنإف«ةجحلادعبةمودحلاماطقو

لعةححلادعبحلارْخؤيمهلايلوأنماوناكو؛هنعلأبالنممهو

هيلعدوهشملاىعدينأالإةنيبلاةحصدمبلاملازجحيملوهيلعىعدملا

ءىشىفىوعءدلاوةعزانملاتاكنإو.كحلاريخأتبجوتىوعد

ىعدملا”تيثيءافوهلوافورعمهيلعىعدملاناكو«ناويحلانم

؛كحلاىهتنمىلإهيفىعدلاليزياليكهيلعرجحيوهتميقبهديىفهيف
كلابجونإةبيقلاهنمعشوبدألاهمزاو©احللايصاعناكهلازأنإف

.لاناليزنأ:(١٠١(ج)نم(١١)

٠ثبت:ةخسن(ج)(١)
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ىعدملاو؛هوحموناويمحلاكلقنياممهيفىعدملاناكنإو.ىعدللاةنيدب

بحاصرمأو(هدذنعةمثىلإهمفدوهذينمهحرخأبيرغهيلع

جاتحياممدىعدمللبجوأو«ةنوالاىهوكلذىلعقافنالابديلا

ةنيبلاتبثتملنإو«كالذعيمجبهملعمجروةقفنلاوةنوثملانم

ىلعهلءىشالوهلامىلعقفنأدقةعلسلابرناكهيفاتحىعدملل

.اعناودحأ
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ةلأسم

ةقلطمىوةعضوتنأريتاهعاصرلعهدلومأولجرلافلذانإو

هلدجيالوأاهريغنمكالهلادلولاىلعفاخبنأالإهلعاضرلااهمزابملو
273م17ا:ًْح-0.د

دقو0لىدرخأ2مضار2ساعتنإوٍٍ:نلاعتهللالاقةعضرم

."”افالخكلذىفءعأملوعاضرلاىلعةراجإلاانباحصأزاجأ

.ًافالتخا(ح)(؟).١:قالطلا(١)
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ةلأسم

ةفرحنمهللامظعاملبونذلارئابكنمىهوةزئاوريغ"'ثراسملاةبيغو

وهامو«هيفسيلامببيغلاربظب”ملسملاءلجرلاركذذينأةبيغلاو«نمؤلملا

نإف«هلباتفموهفهلصقنتلاكلذبدارأاذإموقلاقدقو.هيف*"”هضيفي

الجرركذالجرنأىورو.قدصلالاقهنألهيلعءىشالفكلذبدري

:ملسوهياعهللالعىنلاهللاقفماسوهيلعنالصىنلاةرضحبهيفمقوتف

:لجرللاقهنأملسوهياعهناىلصهنعىورو؛«ةريثعلاوخأسلبا

هللالصىبلاهللاقن.الخبهبنأالإسيقنبدجلا:لاق؟ديسنم»

ليوأتلالمتحاناربخلاحصدف:لاق.هيلعكفيملو«اذإالف:ملسوهيلع

هلوقىلإىرتالأ.نيلسملانمالجرناكهيلعركنأىذلانألوألا

اذيف««هنمسانلارذحيلهيفامبقسافلاركذنعاوعبذأ٠:مالسلاهيلع

:ملعأناوقسافلاردقةسخونمؤملاردقبعتىلعلدي

.هضيقت:ةخسنا(؟)6.٠«نمؤملا»:ةخن:(>)(١)

__م10مس
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ةلأسم

اوفلتخامثريغصلا"'”ىصلاهدلولاملجرلاعيبزاوجىلعانباحصأقفنا

هتيمضترزملو«اينغناكنإنلاهلنمضي:مهضمبلاففنآلاهلهنيمضتىف

حالصىفهقفنأوًاريقفناكاذإهنعنامضلالاوزىفاوقفتاو؛نورخآهل

هرمأريغبهميبزوجيال:مهضعبلاتف«ريبكلاهدلولامىفاوفلتخاو«هسفن

نإواينغناكنإنآلاهلهنيمضتوهعيبمهضعبزاجأو؛اينغوأناكًاريقف

هدلولامنمهسفنءاويإةقرفلاهذههلتزاجأو«هيلعنامضالفًاريقفناك

.هنايهلهيلعقلعتىرخأةمجنمهيلعندنموهلامنمثنمهلهزارامم

اجاتحموأاينغبألاناكهيلعهكلميو«هنمهدلولامعزينأهلو:اولاقو
هنأماسوهيلعهللالصىلانعىورامبهلكلذجبملنمةجحو؛هيلإ

مالسلاهيلعهنعىورابو«"”«دلولاودلاولاىدحهلامىقتحألك:لاق
انركذدقو«©!(هننمبيطبالإملسمءىرمالاملحال»:لاقهنأ

ةيناثلاةقرفلاهذهةجحو«مهلوقديؤياموباتكلانممدقتايفةفرفلاهذهل

لاقهنأملسوهيلعهللالعةىنلانعىورامءدلولامزخأباللةزوجلا

ةشناغقيرطنمملسوهيلعهللاىلصهنعىورو.©!«كيبألكلاموتأ»

؛*؟يدكنمهالونأو«هبسكنملجرلالكأاملضفأ»:لاقهنأ

.هركذمدقت(؟).(ج) (ب)نمةطقاس«ىصلا»(١)
.دحأوننسلاباحصأهاور(ه) .ةمركذمدقت(4). هركذمدقت(؟)
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لوقوحنىنمملااذهلثمىفنارقلانمتابجتحمةنييعنبنايفس"'”ناكو

ىلعالوجرحجرزعألاىلالوجرحىنعألاىلتسيلفزعولجهللا
توب""وأكسترويب"نم اوأكأت"نأمكيشنأىلعالو”جّرَخضيرلا

:لاقف«دلولاالإ7«اهلكابارقلاركذىتحكبتاَهّمَأتويبأوأنال

لخددقفكتويبنماولكأتنألاقالهنالرإولاركذكرتامنإهارتالأ

فامكلترذنىلإ»ىلامتوكرابتهللالوقرخآليلدو«داولالامهيف

هللالصىنلالوقو.كاميامباّلإناسنإلارذنيلهواولاقو"لاًرَرَحُتىَلتب

هعجرأ»:ملسوهيلعهللاىلصهللاقفهدردهشيءاجىذالملسوهيلع

هدلولامىفبألاقحقلعتىلعلدياذهف9«كتنانكنممهسوهامنإف

ملعأهللاو

.١:رونلا(؟).ناكو(ج)(١)
٠ةياورىلعلدتسامل(4).عد:نارمحلآ(؟)

-(ا/



ةلأسم

ماكححألاىف

امهدحأىعداف«امهيديأىفىهوضرأوأرادىفنالجرعزانتاذإو

نيفصنمهيبسقتامنإفايلةنيبالو«فصنلارخآلاىعداو«هل"لكلا

؛ةدايزلانمىعدا"لامىلعلكللاىعدملفصنلاىعدانمفلحينأدعب

اقأنإف ىفنوفلتخيانباحصأنإف؛هاوعدىلعلدعىدهاشامهمدحاولكم

نأل«ديلابحاصةنيبةنيبلالعجم؛مهضعبلاقف«ديلاعمةنيبلالوبقىف
.هديريغبةئيبنمكحلابجويايفىوقأوتبثأةنيبلاعمديلاعامجا

ىذلاو.ديلابحاصةنيبعمستالوهلديالىذلاىعدلاةنينبكحمهضعبو

:ملسوهيلعهللالصىلالوقرهاظبجتحيديلابحاصةنيبيكحيال

+ىعدملاةندبةنيبلالمعجف«"*«نيملاركشملاىلعوةنيبلاىعدملاىلع»3

ةنيبلابجوأنمامأو؛كلمالةبجومبتسيلوكلملاىلعليلدهدنعديلانأو

بحاصةنيببكحهنألسوهيلعهللالصىنلانعىوراملجتحافديلاعم

ىعدملاةنيبلطبأوهتنيببهلكل؛اهجتنأهنأةنيبلاهلتدهشىذلاسرفلا

.كلملابجوتديلانأبءالؤهجتحاف؛سرفلاىفديهعمسيلىذلا

.هركذمدقت(؟).نم(١)(١)

_.م-



لاقكلذكو ىلإجتحنملكلملابجوتتناكاملةنيبلانإ:نورخآا

ليلدديلانإانلقاذهلو؛"لاهلىعدملاةنيبةنيبلاتناكو«اهعمةنيبلاعامسا

هبهلغوىعميقلعتدقنيتيرفلانملكوكلمال»ةبحومريغكلماىلع

لمف«ماكحألاىف!«ىواعدلاربتمتمءاوصأىلعف.قيفوتلاهللابوجاجتحالا

نأل:هيعدمللكلالمجوديهلتيلىذلاىعدملاةنيبةنيبلالعجنملوق

ةنيبعمستالوهديىفايفةبواطمهل”ةنيبلانإف«فصنلابهلفرتعادقرخآللا

بحاصةنيبةنيبلالعجنمامأو«ىوعالاهيفىذلافصنلاىفهديتوبثل

فصنلابحاصنأل«نيفصنىلعاهللاهبمكحبوضرألاورادلاسقيهنإفديلا

تبنيفلكللاىلعلكلاىعدمةنيبتدهشو«هديعمةنيبلاهلتدهشد

؛ديرينبقابلافصنلاىلعتدبشرخآلاةنيبوهتنيبو«هديلفصنلاهل

.قيفوتلاهبواعأناوانلقامانلقكالزاف

ديلابحاصةنيبعمسإالوىعدملاةنيبةنيبلالمىحيفةقيطحوبأامأو

ةنيبلطبيوهتئيدبهلمكحبوليلابحاصةنمب ةنمبلالمحيفىعناشلاامأو

.ذبهلتسيلىذلاىعدملا

- .(١)نمطقاسنيسوقلانيبام(«).(>)نمةطئاس«ال»(١)

.«ةبولطمةنيبلاف: (>)؛(ب)(«)
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©!ةلأسم

<بوصنلملاثكالهمثهديىفدازفاًثيشبصتغالجرىفانباحصأفلتخا

ةميقلضفأنمصي:مرتكألاقو(هبصغمويهتميفنمي.مهضصعبلاف

مكحيةدايزلانأل؛ىدنعلوقلاوهاذهو«هدبىفكلهمويوأ«هبصغموي

ىلعلياداذهو؛هتقوىفهبصتغاامبمكحباكةمئاقاهدجواذإكاملااهبهل

نوكتنأبجوهلةدايزلاتناكااملوعيمجاىفتباثهنمبصتنملاكلمنأ

:ءءألاوتقولكىفةنودضم

ةدايزابجوالفةفينحوبأامأو«ىمفاشلابهذيلوقلااذهىلإو

نوكفاهكلممعزنكيملبصتغلانألبوُصنمللاهبمكحبالواهبحاصل

.هلةنومضم

.اضايبكرت(ج)ىف(1)

_أل.اه



ةلأسم

؛هيفمانينأهلسيلعضومىفوأنيملسملاقيرطىفلجرماناذإو

مقوىذلاتاموأ«هبحاصنودمئانلاتاموأميماتافلجرهبرف

همدناكتامنإمنانلانأانباحصأىلعكلذىفباوملا.مئانلا'!ىلع

.هسفتىفهتيدمئاثلانمضهبرثاعلاتامنإو«هسفنىلعىنجهنأكرده

اتامنإو؛هجولااذهىلعكلذنمنمضامهتلفاعىلعنوكي:مهضمبلاقو

هسفنلتقريدسقتلاىفهنأكًاردهمناثلامدناكومئانلاةلقاعتنمضًاميمج

:2ناوأطخهبحاصو

.هياعخنلاميمجيف(١)ض

ال١-



ةلأسم

09٠77.٠م٠َ

"*َ(رَماَيِلامتلغاعرتأبللمنمول:ىلامتوكرابتهللالاق

ىلإلافتنالف.لفلغتلانمةنامألا"وه*"”لولفملاو«ةنايحلاوهلولغلاو

ءىثلللاغلاو«هوحنورابألاىفلئلغتيءاملاو«هيلإلصوتبىأاذكواك

ىلعسيلو6هذخايف06هيلإراصبىحفيطابابنملهيلإلصوتيهنأ

نإف«مطقلغنم ىلتخلاوراّزطلاكلذكوهلسيلامذخأواقراسناك

قراسلامساو«ةنوخةثالثلا'**-لكو«قافتإبامهيلععطقالوناقراسامهو

كلذلًانايبومهنعدحلاطقستمهبةتحإللاءامسألاهذهف«مهبقحال

:3تاو

زرحلانمهجارخإولامالوانتبلاصخميرأببجيقراسلامطقو
رحلاو؛مامألاىلإمفرلاو«لقعلاىلعغولبلاو«هبمطقلابجيىذلارادقلاو

ةقراسلاو):ىلاعتهللاباتكنمكلذىفةجحلاو«ءاوسكلذىفدبعلاو

هللالوسرنأةنسلانمول(اَسَكاب«ءاّرَجاميركياوُمطقافةكرالاو

.لولغلا:ةخن(«).١١٠١:نارمعلآ(١)

.(١)نمصقان(ج)نم(4)(ج)نمةطفاس«وه»(؟)
.+تةتت:تدناملا().الكو(١)(ه)
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هللالصهنعىورو««رانيدعبرهتميقنجمىفعطق»:لسوهيلعهللالص

؛9«ًادعاصفراتيدميرىفمطقلا»:تلاقاهنأةشئاعقيرطنمسوهيلع

الحرنأ:ملسوهيلعهللالصىنلانعىوراممامإلاىلإمفرلاىفةجحلاو

لبقكلذناكالهف:ٍلسوهيلعهللالصىنلالاقف؛هترضحبقراسنعافع

ىلإمفرلالبقوعينأقورسللنأىلعمالسلاهيلعكلذبلديىنينأتنأ

ةنبي:نيثيسش""ةدحأبالإعطقلامزايالهنأةمألاهيلعتقفتاامو«مامإلا

.هفنىلعهرارقإحصينممرارقإوأ

:مهضعبلاف«مطقينأدعبقراسلانيمضتىفانباحصأفلتخاو

مطقاذإكلذبهيلعمكحبالوذخأامنامذهنعمطقلامفربالودرلاهيلع

ةفينحوبألوقيلوقلااذيبو«نامغمطقلاعمهيلعسيل:مهضعبلاقو

.دربمطقلاعمهيلعمكحبهنأريغ«يهفاشلاهيلعمهقفاونلوألالوقلاو

ذخأنمىلإدودرمهنأهنيعبائاقناكاذإقورسللانأىلعًاعيمجاوقفتاو

«مطقلفطلاىلعالونونجملالعسيلو.كلذىفبجاومطقلانإف«هنم

لامنمتقرسنإةأرملاىلعالو«هدّّسلامنمقرسنإدبعلاىلعالو

مقسلتخلاىلعسيلو؛هتجوزلامنمقرسنإجوزلاىلعالو؛اهجوز

لوقزرحنمالإبجيالمطقلانأىلعليلدلا.ركسلاورّقلاقراسىفمطقالو

لدي؟”«زرحلاهبوؤيىتحرفلاىفماعقال»:ملسوهيلعهللاىلصىلا

.ذخأب(ج)(©).كلاموةجامناوىئانلاودوادوبأءاور(١)

٠.ريرحلا(ج)(©)
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كلذلو«زرحىفنكيملكلذلبقو+رّملازرحوهزرملانأل«انلقامىلع

مقبألاىلعسيلو«ةرمثىفمطقال»ملسوهيلعهللاىلصىبنلالاق

ذخأنمالو؛ماطقنيملسملالامتيبنمذخأنمىلعالو«ءدلولامنم

.قراسلاهلثمفمطبىذلارادقمعملاةممنغلانم

انزابلجرىلعةعبرأدبشوأ؛قر.هنألجرىلعنالجردهشاذإو

انزلافصونوفرعيالمهمألاذهىلعءالؤهةداهشبمكحبنأبجي

نأبحأو«ةنيبلانمنيبقيىحعاملافقينأبجبو؛ةقرسلافصواالو

ىذلاقالطلابامام.وجبوزملابادهشولامهمألحاكنلا©:اضيأكلذنوكي

مكحلابلجميالفكاحللنيببالف""ىقرسلادنعو«اهريغةداهشبنيبي

.ءءأهللاونالوألاهبادهشامىلعاهريتخيف

ليلدلاًْبايفختسمهنمعونمموهمذأنمبرعلاهَلفقرادسلاو

نمالرظنولهنألرظنلاقراسمهلوق«ءافختسالاقيرطهقيرطنأىلع
ِ٠٠28:7

هيلإرافناذإرظنلاقراسىمسامنإو«رظنلاقراسرسبم(:خقسالاىقيرط

نمبلخأاذإرعشلاقراسىمسهنمو6هيلارظنيهيأاالآديروهو

بهلسيلهنأملعيوهوهريغل5دشنأوأْذِإهلهنأموأوهريغرعش

لكلاو«قورسملامهلوانتلاحىفمهلاوحأفلتخمقارّسلاو«رمشلاقراس

مهيفومهعيقىلعلمتشيو6.مهمعإقراسمسأو6هبهصخممسأمهتمذحأو

كلذكو«ءافختسالاقيرطنمهلىيلامذخأهنألقراسوهو؛ىلتخلا

.قرالا:(ب)(١)

--)1



شابنلامهنمو«هيلععقيقراسلامساناكنإو«هبىنحيمساهلرازطلا

عقتىلالامفألافالتخالءامسألاهذهتلمجامنإو.*'”باقثلاولاللاو
قرب0(:: دحاولكلو؛"*مهنمدحاولكىلعمقاوقراسلامسانأالإمهنم

.مهيلعماكحألاقارتفالمؤامسأتقرتفاامنإو هبحاصكحريغكحمهنم

غسرلا:موقلاقف.قراسلاديهنمماعقيىذلاعضوملاىفسانلافلتخاو

ىلاعتنانألبكنلملا:نورخآلاقو٠قفرملا:نورخآلاقو«لمعلاهيلعو

نأل؛غسرلانمبجيعطقلانأىدنعبجوبيرظنلاو«ًادحكلذىفدحيم

عقيهديمسأ تطسوىديبتسلوىديبتذخألاقي.الوأةيمسقلاو«هيلع

:لعأهللاوةلوانتملاىهفكللاف«ىدي

لازأنف«اهلععقتذبرسأنألتعطقءالشهديولجزقرساذاو

وأهديتءطققرسامدرهيلعبجيقراسلاو.ليلدىلإجاتحياًهنعمطقلا

-5*١2حررثارملام-ا ىلإتانامألااودؤتنأمكرمايهللانإ):ىلامتهللالوقلعطقتم

هناطاخلاوطلخااودر»:مأسوهيلعهللاىلصىنلالوقو80اهلهأ

لاملحبال»:ملسوهياعهللاىلصىنلالوقلو««ةمايقلامويراتشوران

.(ةسفننمبيطبالإماسمىرمأ

مهنملئاقلاومطقيلوأمطققراسلانيمضتبانيامصأضمبلاقو

:٠راقثلاو:(ب)ىف(١)

مسانأل:(1)(؟) .مهنمدحأىلعمقاوريغقراسلا"
.*4:ءانلا()(١)مهنمدحاولكىلعهلم(©)

_-ا0



بتحبامهريغىلإىمداسو.ليادىلإجاتحمهنعنامغلاليزيعطقنانإ

دنعسيلؤونبلهيلعىغدملامزأي1هاوعدىلعةنيبلامدقفدخلاهبهيلع

انباحصأامأو.ىسفاشلاوكلامكلذىفنيملابجوأونيديبفذقللةفينحىلأ

ىفنيااوبجوأو.هركذلجهللقحوهايفوفذتلاىفنيولااوبجويظ

.ىعدملالاملابجبلوكسلابنألقراسلاءاعدا

طولىلإةفاضإلانأل؛هلقذفنكيملىطولايلجرا"لجرلاقنإو
كلذىلإهبسنهنلكلذبدحلابجبالوىدنعهبشأحدلابوهومالسلاهيلع

هيلعطولىلإبسننوكينألمتحاو«لسفلاىلإابننوكينألصتحا
؛انباحصأبهذاذهىلإو.اهدنعدحلاطقسةهبشلاتضرتعااذإف«مالسلا

ىدنعوءدخلامزأطولموقلمعلمعتكنإهللاقدقناكنإاولاقنكلو

ٍ:ءءأهللاوةفلتخمتناكملامعأطولموقنألاًضيَأانهاهبجيالدحلانأ

دحلانإف*'”جرفلاريغبمرابدأىفروكذلاىتأتكنإ:لئاقلاقنإف

ىفروكذلاىتأيدقف«اضيأانهاهدحلاطقسب"ملل.:,ئاقلاقنإف«همزاي

:ليق.كدنعدحلاهمزايالفلعفلابضمفيالزؤوجرفلاريعبمرابدأ

كلذانبجوأ رارالانوثأتأ)هموقوطولةصقنمانملعايفباتكلارهاظب

ىذلافصولااذهىلعالإفرعيناركلانايتإو"4نيلاعلانمر

.هبدحلابجم

مينمادحاوهامرف؛ةينازلانباالإكنمىنيمريالةعامجللجرلاقاذإو

٠(ج)«(ب)نمةطئاس«جرفلاينيد(1)٠
١٠+م:ءارعشلا(©).(١)نمةطقاسنيسوقلانيب١٠(«)

ال



تاممثالجرلجرفذقاذإو«تافصلابقلعتيالدحلا"نألدحلاهمزايم

هتماقإهيلعبجواحلاىلإىبشااذإدحلانأل؛هنعدحلاطقسملفوذتلا

هتماقإمامإلالعبجوأوبااطي"لموأفوذقلاهببلاطهللقحهنأل

.هبىلعاذإ

امتميحفوذقلانوكينأالإكالاهميقيال:انباحصأضعبلاقو

همزابملنازكنأنالفايكنعىثنلب:لجرالجرلاقنإف«هتبلاطمىلع
نماي:لاقنمو«كلذبهلذؤمهنأل؛ريوعتلاهياعو.لوقلااذهبدخلا

ىلعملعيال.ثيحنمأطيدقهنألدخلاهمزايمل؛هيلعاًمرحماًجرفءىطو

نيينعملمتحمظفللكو«كلذوحتوضئاحىهوهتجوزأطيوأهشارف

ىنذتلاعاهم2مفذقريغنوكينأنكمأوافذقنوكينأنكمأو

ريزانجلاورخلاومارحلالكأوابرلكأو«ةنايخلابّثلاوضيرعتلاو

عدتربىحبدؤينكلو«سانلاعامجإبدحهلئاقىلعسيلفناركسايو

هللابجوأدحىفمشينأيللانمدحألسيلو«نيداسملاىذأنع

هللالصىنلانعىورامل؛هدنعمفشينممكلذلوبقماماللالو؛هتماقإ

عامجإبدودحلاىفكلذو"*”«رانلاىفمفشملاومفاشلا».لاق"هنأملسوهيلع

نإ:تااقاهنأ«ةشئاعقيرطنمماسوهيلعهللالصهنعىرو«سانلا

كتينم:اولاقفدحلااهيلعاوفافتترساملةيموزخلانأشمهمهأاًثيرق

هللالصهللالوسربحاصديزنبةماسأالإاذهىلع”ىرتجمنمو«اهيف

.كلذنحبو:(ج)().ملو:(ج)(١)
.ىذمرلاءاورز(4).(١)نمةطئاس«افذق»(©)

-الإ-



منشنأ:ملسوهيلعللاىلصهللالوسرلاقف٠.ةماسأهمالسدهيلع

نمنيذلاكلهامنإ»:هتبطخىفلاقفبطلماقمثهللادودحنمردحىف

فيمعضلاقرس_اذاوهوكرتمهنمةفيرشلاقرساذإاوناكمهنأ؛كلب

هيلعهللاىلصهللالوسرتنبةمطافنأولهللاميأو«دجلاهياعاوماقأمهلم

نألهيلعملقالفارحاًيبسصقرسنمو«")6اهديتعطقلترسملسو

رحلاورانيدعبرقرسينمىلعمطقلابجوأملسوهيلعهللاىلصىنلا
.ةميقهلالامقرسهنألدحلاهيلعأًاريغصًادبعقرنإو«هلةميقإل

رانيدفصننانثاقرسنإ«مطقامهمزاب1راتيدعيرنانثافرساذإو

؛ماردةعبرأانباحصأدنعرانيدعبرةميقو«نيكلاموأكلاملناكاعطق

ةفينحوبألاق.ماردةماالثرانيدلاعبرمدتوفدوادوىمفاشلاوكلامأامأو

هللالوسرمطىذلانجلاةميقهنأل؟9ماردةرشعنملقأىفمطقلانوكيال

.مهاردلاةيناّملاىفالإنوءطقيالمهنإ؛ليقفةيركبلاامأو.هقراسهيلع

بحيالاولاق.هاردلاةسححلاىفالإمطقلانوريالفةلزنمملانمنيهقفتماامأو

قراسلاىلإةجوتيديعولانألةاكرلامنامىلعاسايقسلاىفالإسلامطق

.ةاكزلامنامىلإةجوتباك

فصنىفمطقلانايرباناكامهنإلينفريبزلانبهللادبعونسحلاامأو

رهاظبقراسمساقحتسانمىلععطقلا؟”اوبجوأفجراوملاامأو«مرد

ناكامالإملسوهيلعهللالصىلانعةبورملارابخألااوفنمهنألةبنألا

.ماردلا:(>)(١:هملكف:()(١)

+تبحوا:(>)(؟)

_-الز-



نمالامذخأنمد.نوكرشممدنعمييفلاخميمجنأللعأقيرطنم

قحهيلعهللجررادنمذخأنمو«هيلععطقالفكلذبايفختسملجرراد

رظنلاو.كلذبمدنعقراسوهف«هلامريغٌدِخَأهنألانباحصأدنعهيلعمطقلاف

هلاملاظوأهنمذخألللادداجهمتحذوخألاناكاذإهنعدحلاطوقسبجوب

نمذخأتنأةبسعتنبًادنهصأراسوهيلعهللاىلصىبلانألهيلع8

؛ةيجوزلاقحبالبجيامماهابإهعنمنمهيلإتكشاملاهقحنايفسىلأ

:معأللاربخلااذهلعطقهمزايالبجويراظنلافدصتلااذهدصقاذإف

كلذلبقياملادنعهنعتونءوأهلهتبهودقهنمقورسملالاقولو

ْدحجاذإريعتسملاو«ناّقح؟انرإانألثكالذبهنعقحلاطيالوهثم

.هيلعمقاوريغقراسمسانألمطهيلعبجي

دقفحاكنلادقعاذإ:مهضمبلاتفنصحلادحىفانباحصأفلتخاو

نم:لاقهنأهنعرثألاىفتدجوىألديزنبرباجلوقهنظأونصحأ

هعمتااكدقعلادعبأىحمهضعبلاتف.نصحدنحكتوأحكنأ

ةرحلادبعلانصحيالورحلانصخنةمألانأاومجأو«ةجوزريغوأةجوز

.دبعلاورحلااهنصحمةمألاو

ناصحإلادحمهمزايالنييباتكلانإ:لاتفبوبحمنبدمامأو

ءىطودقناكولومالسإلادعبءطو*'”نوكيمث«دقعلانوكيىحانزاإب

رابتعالابجوبمهنيفالتخالااذهو؛انصدمنكيملمالسإلالبقهتجوز

٠(ب)نمةظقاس«نوكي»().قحلا:(ج)(١)

الح-



ظنحتلاهنمىلاعتوكرابتهللاباتكىهوجوىلعناصحإلاو.قيفوتلاهللابو

.0اَهجْرفتنلَصْحَأىلانازيةنبامزَمَو):هركذلجهللالاق

:ىلاعتوكرابتهللالاق.اضيأفااصحإةيرحلاو«اضيأناصحإاذهف

هباَتكلااونوأنْذلانمُتاَمَصْحُمْلاَوِتاَنِمْؤُملانمُتاَنَصْحملاَو

تايباتكلانهوحاكندقمبالإأطوتالةرحلانأل«"04كلف"نو

رفاكلا"”«ءطونم»منمءمالسإلانألاضيأمالسإلاناصحإلاو«رئارحلا

نْيَأنإفنِصخأاًذإف):ىلامتهللالاقًضيأناصحإةيجوزلاو«ةنمؤملا

كلذبديري.)4باذَتلاّنِمٍتاَنَصْحُملالاَهفْصن_َنْيَلَتفةدجافبإ

ةشحافبنينأاذإباذعلانمرثئارحلاىلعامفصننهسلعفنجوزتاذإءامإلا

.8تاو

.هه:ةدئاملا(«.٠؟:ميرحتلا()

.٠ك:ءانلا(+).(١)نمةطقاس«ءىلطونم»(؟)

1 )86--



ةلأسم

مطقاذإقراسلاىف

نعىوردقو+هذيتعاطقامنامهيلع:انباحصأضبلاق

مطقاذإ»:لاقهنأةريرهىلأقيرطنمماسوهياعهللالصىبلا

هنأهنعىورايفةريرهوبأىتأو«ل«هيلعنامالفقراسلا

نعهلوقلبقأ:ةفينحوبألاقف.مطقاذإنامضلاقراسلاىلعبجوأ

بوجويةرارهىلأايتفٌضرأونامضلالاوزلسوهيلعهللالصىنلا

اذإ»:لاقهنأملسوهياعهنالصىنلانعةريرهىلأىورو.نامذلا

؛«بارتلابنهارخأونهالوأتارمعبسلسغيلفءانإلاىفبلكللاغلو

لاق.تارمثالثبلكللاغولونمءانإلالسفبةريرهوبأىتفأو

ىنلانعربخلاخسنظفحىلعاليادهلمجاوهايتفلبقأ:ةفينحوبأ

ىنلانعظفحامديعبرينبنوكيال:لاقهنأملسوهيلعهللاىلص

ىمفاشلالاقو.مالسلاهيلعهنعةنسوهاملسوهيلعهللالص

دقنوكينأزوجياللءايتفلبقأالواعبسءانإلالسغىفهربخلبقأ

.ةياورىلث-كدتسأملا(١)

م١-
(مماجلا-©١م)



الدعناكاذإىوارلا"”قيدصتبهللااندبمتدقانأل؛ربخلاىن

دمعتو«طلغلاهنيلعزوجمنملوقبةيورملاننسلاخسنباندبعتيملو

نيذهلوقنمنيتبوجعألانيتاهىلإهللاكمحراورظناف«بذكلا

.قيفوتلالابوكيلعهللالضفاوملمتكلذىفاوركفتو«نيمامإلا

.ىوارلاقدصتبانديفت(ج)(١)

-١(--



ِِِء٠

نم7اكألاورغاصألاوديملاونايدصلاوءادنذلانأامسانلامجأ

6داهجلاةناباوبطاخمْمهنأو6دايجلاضرنمنوجراخ؟!ايمأزلانم

لاحىفالإنيدهاجلاعمجورحلاهمزايملامهدحأوأهاوبأهلنذأيمهلنمو

هيلعهللالصيذلاىلعمدقالجرنأىردحلاديعادسوبأىوراملسفنلاةحاح

:مالسلاهيلعىنلالاف؛ترجاهىلإ.هللالوسراب:لاقفنملانمحسو

:لاق«ناوبأىل:لافف؟نملابدحأكللهف«داهجلاهنكسلوكرشلاترج»

ثالأموباخيشلااهبانثدحىرخأةياورىفو.٠دهاجتالانذأنإف«اميسذاتساف

؛داهجلابوجونعماسوهيلعهللالصىنلالأسالجرنأ؛هنعهللاىضر

كلأ»:ملسوهيلعللالصىلاهللاقف؛سانلاعمجورحلاىفبغرو

ىورو."'”ةدلاولامدقلاتحنةنجلانإف«اهمزااف:لاق.ممن:لاق.ةدلاو

لضفأنعلاقوأداهجلالضفأنعسوهيلعهللالصىنلالأسالجرنأ

نأ:لاقزرفلاىفهلجرمضووبؤكرلادارأىتحهنعتكف«لامجألا

؟”اهيحاصاهيلعلتتيرئاجناطاسدنعتحةملك٠داهجلالضفأنعلئاسلا

اوفلتخاو.دءاجوهنيدىدأهنيدءاضقلعًارداقناكونيدهيلعناكنمو

.(ب)نمةطقاس«اهبحاص»()ةهاعبحاصىأءودعملاانمزلا()

|مط



لتاقيالانباحأ*'”ضمبلاقف«لاتقلاهمهدونيدلاءاضقىلعردقيلاذإ

ًابيسنوكيفلتقلااهيلعىنأيدقىذلالاتقللهفنضرعبالوهنم"”رقنيو

.سانلاقوقحباهذا

نإف«هشننع"”مفادبولتاقلاتقلاهمهداذإ:بوبحمنبدمحملاقو

باطىفجورخهلسيلنأىلعاوقفناو«هنبدهنعهللالمحتنأانوجرلتق

هلامىفونيدهيلعناكنميفبوبحمنبدمحلدجويو«هنيدىضقيىتحدابجلا

بجورظنلاو.سانلاعموهامبجرخيوهلدعىلإىموبهنأ«هنيدلءافو

اذإدابلاضرفهياعنإهئاضتىلإاليبسدجيملونيدهياعنمنأ:ىدنع

نمىلعضرفبسيلفنيدلاو«هيلعردقنمىلعضرفداهجلانأل؛هدجو
موجهلاومهلاتقزاجنيماسملاةوعدنييراحلاغلباذإوهلادأىلعردقيمل"”وه

مناقمهلماداممربدمعابنأومهيلعموجملابمطوتومهاغاشتلاحىفمهيلع

؛زئاجنيكرشلاحيرجىلعزاهجإلاو«هبنوذوديأجاموهياإنوعجرُ

اوبراحبنأٌزئاجو«انباحصألوقىفةمركمةلبقلالهأحيرجنعفكلاو
.مسوفنىلعىلأيءىشلكب

هللالصىنلاىهنو«راثلابةلبقلالهأبرايالو:انباحصأشضمبلاقو

ممودععمنيملسملاتلتاقوترضحاذإو؛نادلولاوءاسنلالتقنعسوهيلع

ىذلانأىوردقو؛تملعايفسانلانمعامجإاذهو«تانقمهيلعتناعأو

.رثكأ:(ج)«(ب)يف(١)
ٍ.لاتقلانعدعتبيىعي:رفني.رافنيو:(ج)؛(ب)+(١)ىف()
٠(ج)ىفةدراوٍغ:وه(4).مفدبو:(>)+(١)(©)

-م(



؟هذهلتقنم:لافقدلامويةلودقمةأرمابرم»ماسوهيلعهللالص

ىنلاهللقيملف«**«ىنيسمناقىنتعزانلاق."لو:لاق.انألجرلاق

ءانلالتقنعىلادرو.دق:لئاقلاقنإف«اثيشملسوهيلعنإلص

نإتاقالهف؟برحلالهأعمنلتاقاذإءاسنلالستقتزجأ7مل.ناداولاو

نيبلصفلا:هلليق؟برحلالهأعماولتاقاذإمهلتقزوجياضيأنايبدلا

امبنيفلابلاةلسمجىفناخددقتايهلمتارومأمءاسنلانأ:نادلولاوءاسنلا

نعملسوهيلعهللالصىنلاىهلالولف«مهمزااماهمزاوباطلاهبدرو

اممهلانمتجّرخف+لاتقلانملاجرلاىلعبجيامامرملعبجوأهلت

«ىبنالودرمأبكلذىفاويطاخيملفنايبصلاامأف«لتاقتملاذإ"صنلادرو

:ىلاعتوكرابتهللالوقانلقامىلعليهلدلا.مهلتقنعىبنلاحصدقو

َمرَحاَمنوُمَرَتالورخآلا_مايلابالوهللنوميالنيرااولتاق)

:لجوزعهلوقو.ةنآلاهذهىفلخادريففريغصلاو«"!«ُهَلوسَرَوهللا

انولتاميمصدف«نيكرشماوديلراغصلاو."!(َنيكرشملااولتاقول

لتقومهلتقزوجيالندلولانأماسوهيلعهللاىلصىنلانعدروامو

زلا لتقنعىبللاربخحصينأالإ«ةبآلارهاظهجوبخويشلاو"تم
مهمجرومهيلعتاقينجتملابصنورانلا.مهقارحإراحوخويشلاوانمزلا

.١٠:ةبوتلا(«).دحأهاور(١١

مويهللاباتكىفًارهبشرشعانثاهللادنعروهسشلاةدعنإد:ةيآلا.©ةبونلا(«)

اولتاقو»كفننهيفاوملظتالفمقلانيدلاكلذمرحةعمبرأاهنمضرألاوتاومدلاقلخ
.«نيقتملاممهللانأاودلعاوةفاككنولتاقياكةفاك«نيكرسشملا

.هوتعملا:انمزلا(1)

--0و--



ملسوهيلعللاىلصىنلالمفدقو«نيكرشموأاوناك!نيلضملاي

ىرابمونمرافدصلادمعتينأزوجيالو«نيكرشماوناكوفئاطلالهأب
مرجشوميليخمرصنىنب"ىلعملسوهيلعهللاىلصٌىنلاعاقدقو؛لتقلاو

الوُصألعةمئاقاهومتكرثاوأرمديل"نممهمطقام:ىلاعتهللالاق
ةلخدلاىلعمقيةنملالامسنإليفدقو«ةلخنلاىهةنيللاو80٠للا5ُ

3ناو.اضيأةرجشلاىلعمقبو

-نييلصم:حجىونيلضم:(١)ىف(١)000>١(ب)نمةطقاس«اهب»(١)
نمةطقاس«ىلع»(؟) .ه:رشحلا(©).(ب)

-م1-



الوحوسباي|3قانإد

بجيالو«نيقابلانعطقسضعبلاهبماقاذإةبافكلاىلعضرفداهجلا

.مامإلاو؛تابئلاو""*ةدعلاوةردقلاوهبعلا:اهدحأ.لاصبالإهضرف

نرذلاهنأيؤ:ىلامتهللالوقبملعلاعمهبوجوىفةجحلاهيلعردقاذإ
انلافورعماذهناكف«©(رافكسلانو"مكتوأتاقيننيذلااوناارمتا

:هركذلجهللالوقهيلعلدامةوقلاىفةححلاو«لجوعهللةعاطلاكح

0موب1.قارسب71
رضيرملاعالو:جر>_جرعالاصالحجر>ىمعالالسيلا١

ىلعةححلاو«هنعرحملابطقسيوةوقلابدايجلانأاذهملدق.د"جرح

توفنممتْعطخْسااممهلاودعأَول:همسالجهللالوقةوقلابوجو

تابثلاىفةجحلاو؟*"("ٌكَوَُعَورفاَوُدَعهبنوبترليقتاطابو"نيو
طملىيطرامسحنلوحوزركممم اًريحتموألاتفإاَفرَحَعُمالإ*ربدذْئَموب"مولوينمو):ىلامتهللالوق

ءاقلدنعتابثلاكلذباندافأف.ةيآلا"4هللانمبصقداكقفتفىلإ

«ةمألاعامجإبكلذبوجوهيلإةجاحلاعممامإلاةماقإىفةجحلاو«ودملا

نعفعضلالاحىفناكاذإلامهبرحلهأنمودعةحلاصمماماللو

نوصحلانمهلةمئاملاعضاولابماصتعالاوْهيلإهعجردنعهنعبرملاوهلاعق

.١١١:ةبوتلا().(ب)نمةطقاس«ةدعلا»(١)
.١٠:لاغألا(+).١١:رونلا(«©)
١١٠٠:لاقغنألا(ه)

-مال-



هللالوسربءادتقاةينالعواًكلذمم؟"”هيلعرصاتلابلطهيلعو«عالقلاو

مهبطدنعهودعنعهيراوتورافملاىلإهرهوهلمففماسوهيلعهللاىلص

.4-ْ.

راظتن١كلذلكو+شفدئلابهنصحودالبجىلإهياحصاأبهءاقتراولهايإ

ةديكملاباطوةليحلاىفلمحتلاورصانلادوجوو«هودعىلعةوقللهنم

نأنيماسمللوماماللنأىلعلديو«كلذىلإليبسلادجونأىلإهيلع

ىلعىلوتسينأىلعرذحلاوهتبراحمنعزجملاوفعضلادنعمودعاوحلاصي

_لسلاىلإاوُعْدَنَواوُدهَتالف:ىلاعتهللالوقلهباحألتقدعبهتكلمم

اذإةطبرشلاهذهىلعمودعةلاصمنعمهعنش."ناولعألاتنو

ىلعراهظتسالاىهوةلطيرشلامدعنأىلعليلداذهىنف.نولعألامهاوناك

٠.ءعأناوهتحلاصمنمعنمهدو>وبمزاوجب>ويممودع

.ء.1#
نولمحمأون3نامعلهأنمأناحصأَناانخويشصعبقىربخ|دوو

ناكأءءأُاومهنأنع“مهرشهبأومفديلالارماعلكىفةرارعىبىلإ

مهلاومأنماومفداوناكنإف؟ملاومأبلصنموأمحلامتيبنمكلذ

هسكنىلعىدنيلوهلهأوهسكنحالصفقهلامىسني.نأماسمللنألرئاجف

مهلامتيبنمكلذاوعفداوناكنإو«ليلقلانمهيلعحلاصيامبريثكلا

ىلإلاومألانمهعفديناكايفملسوهيلعهللاىلصهللالوسربىسأتلاىلعف

الإمويلاطقسدقةفاؤملاقتنأمراث1ىفمهلدجبىذلاو«ىلوأةفلؤلا

فرعأ"الو؛ةفلؤملالزمروصعلانمرصعىفوأانرصعىفموقليينأ

,ف:دمع١.هل:ةخسن:(>)6

.()«(ب)نمةطقاس«الو»(؟)

ممم-



ةفلؤملاةلزنمموقلزبنأالإمهلوقىفو«ةفلؤملاتحطاقسإىفمهلوقهجو

مويلاةفلؤلاىتحنإمهلوقىنعمنظأو«مهدنعىقابةفلؤملاقحنأىلعلدت
داقنيف«مهيلعايصمتسمنكي1امرمعريغىفًادحأنأبمهأعلطئادس

.ملعأهللاواولاقاماولا؛لامب

دجوواودجو,رصعلكىفىقابةفلؤملاقحنأىدنعبجويرظنلاو

؛عامجإلاوةنسلاوباتكلانمكالذلخسنلامدعلمهفيلأتىلإجيتحاومامإلا

ىعدملنحبملاتمةيآلاىفروكذمباتكلاىفةسلؤملامساناكاذإو

2مومعبباطخلادرواذإو«ليلدريغبرهاظلانممنمتىوءعدصوصلا

.ملعأهللاوهرهاظىلعمومعلاءارجإبجاولاف

هباحصأىلعلتقلافاخمثهباحصأباهيقلوبرجلامامإلارشاباذإو

اوفمضيومهودعنعاولقيوأاوننيىد>مهيلعىأرومهيفعرسيلتقلاىأرو

رلبجنمهبمهيقياامبمهنععانتمالاوهباحصأةيقببهنعبرهلاهلزاجهنع

لتتالهباحصأبيقيالوهودعىلعراصنألادجنأىلإهمنمياموأردلبوأ

.ةلودلاءاقبلًاحرأونيمامللومقأمهلةايحلاو

برهينأهلزجيملبرجحلامامإلاىتااذإ:انباحصأرثكألاق

هيلعودعلاراهظتساممو«ودعلانعايلومهبجوب-حفصيالواهلع

ىدنعبجويرظنلاو.هدحومامإلاىتلندمهبهرفظوهباحصأىلعو

ىلإاهبقليوهسفنلتقينأنادنإلاعنمهركذلجهللانأل؛كلذريغ

.(١)نمةطقفاس«ريغ»..مهرصعريغىف:(ح)(١)

-مح-



لهرع

ىلإ4اباوقلتالو:هركذذلجهلوقباهئايحإبهرمأو«ةكسلبلا

م71ًِو1يلِِم_م

©ناكهللانإسفناداتقتالو):هلوقو«"04مكمل

:ءعألاو"4امو

فصنك اوريصيىتحمهمزابودعلاداهجضرفنأاويمجأو

نأآلا»:هركذلجهللالوقلكلذبمهمزاضرفلانإو+ممودعددع
و.٠0.٠مب71.٠لب.ءُْحكر

ةناممكنكسنإ»«افمصيفنالوكنهلافخ

يبءاريؤ0,سم,لهاًَالاا
رنيفلأاوُبلْعَتاملأ"مكنهانكانإورنيتلاماوبلةرباص

."”(هللانذإب

داهجلاضرفمازإإهبالورمأبسيلاذهنأىلإنيلوأتملاضمببهذو

ةفلاخمولبوأتلااذهكر"ىلعسانلاو«ضرفلابجويالربخلاوريخهنأو

ةمالسولاحرلانمددملاوهلماكلابابسألابدامجلاصرفبروجووهلوأتم

باودلاولاجرلاةلافكو؛ةيقوألاوليحلاوحالسلانمةدعلالاكونادبألا

تاودالاومامطلانممهبراحمتدوو«مودعىلإمريس<ُّملصلاحف

الهبقتسياموةقولملانممهياودهيلإجاتحمامو+اهبفنوبرشيىلا

+هانركذامىلعداهجلاضرفبجوبنأنملدعأهللاوهيفقسنو

هددعفصنكاوراصاذإهتبراحمومهودعداهجنيماسملامرا؟اذإو

ىلإكيديأباوقلتالو»هللاليبسىفاوقفنأو»:ةيآلالوأ.ف548ةرقبلا(١)

.١:ءانلا().ةيآلا«ةكاهلا

.اذإ:(ب)ىف(():.حححم:لافألا(©)
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بجووضرفلامزااذإف:انباحصألاق.كلذلبقمهْنعطقاسضرفلاف

اونفنإو.برملامهلنكيملمهودعاوتلو"ودعلاددعفصنبداهجلا

ٍمهرخآنعمهلك

ناكىلالاحلاىلإاومجراذإاونوكبنأىدنعبجوبرظنلاو

؛داهجلاضرفهبمزايىذلاددعلالكينألبقاهيفمهنعقاسضرفلا

داهجلاضرفغوابببجوأامنإضرفلانأل؛مهنعطقسيضرفلانأ

4دحلاكلذغولبيبجوأامنإضرفلانأل«مهْنعطقسيضرفلانأل

.ملعأهللاوهلاوزبطقسفصوببجيضرفلاناكاذإف

اوراتخاوهبضرفلابجوىذلادحلاسرعمهددعصقناذإف

مهودعىلعنوررظيسمهنأىأرلاةباغوءاجرلامملضفللمهودعةبراح

كلذمهللحيالف«هسفنلتقلانملاحىفريصينأالإًارئاجكلذناك

وأو؛هنمنوجرختالفمهمزاضرفلانوكينأركشتام:لئاقلاقنإف

هنمجورخلامهلسيلف«مهمزادقضرغلاناكاذإدحاومهلمقبيم

,تيقلاذإاوْعَمآنيذلانأات:ىلاعتهللالوقلالتيوأاورفظينأالإ

الإهربذكملوينَمَو«رابدألامالفااًقْحَزاوُرْفَكنيذلا

بطوخةيآلاهلليق.ةيآلال(ئفىلإاتموألاقياَقَرََتُم

اهانركذىلاىئاعملاهلتلكنممزايضرفلاو+ضرفلاهمزانماهي

.١ء١ق:لافنألا(١)
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اذإف«ودعلاةبراحمهتردقىفناكنممزاضرفلاف«ودملاءاقلعم

طئارشلاتمدعمثحالسلاوددعلاوهوبجوطئارشلابضرفلاناك

بجوأنمنعلهلدلانوضرفلابجوهدوجوباملازاهيضعبوأ

:ىلاعتهللالاقدقوةكسلهللاىلإسفنلاءاقلإحابأو+ضرفلاماود

.90(احر3ناكهللانإكشاًاتنتالول

.٠:ءانلا(١)

- 447 -



ِء:

؟”نييلسملانمنوكرشملامعيام

رهظاذإو«نيماسملانمهومنغاذإ«مهلهبمحبالوعيضبالرلسملالامو

هذخأنيماسملاىديأىفهدجواذإومهيديأنمهذخأهيلعردقوهلامىلعللا

ىنلالوقي.مست1ةمينغلاتمدقهيلعهكلمحصاذإممديأنماضيأ

:انباحصأضمبلاق.ملسملامىلعىوتال3:ماسوهيلعهللالص

لوألالوةلاوهبهارتشاىذلاهنمثهيلعدربوماسملادبنمهدجواذإهلامذخأي

:2هللاورظنأ

شما2اذإ:ةفينحونألاق اكمهيلعهوكسلمدقفنيداسملالامنوكر

هللالصىبنلالوقي.هلوقنالطبىلعةلادةنسلاومهلاومأةمينفلابنواسثا

نيصحلانبرمحعقيرطنعىورامأو«ملصلامىلعءاوتال:سوهيلع

ليقعىبنملجراماسوهيلعهللاىلصهللالوسرةقانابضملاتناك:لاق

ىنللتراصوءابضفلاهنمتذخأولجرلارسأف؟*حاملاقاسناكو

؛هباوبهذوةنيدملاحرسىلعاوراغأنيكرشملانإمث.لسوهيلعهللاىلص

.ضايبهناكمىنمي.(ج)ىفدرأوميغبالااذه(١)
.(ب)نمةطقاس(جالا»(«)

-17-



اوخانأليللاءاجاذإاوناكونيملسملانمةأرمااورسأو«هيفءابضعلاتناكو

تنأالكةأرملاتاماومانامدعبةليلتاذةأرملاتماقف«مهنيتفأبمهلبإ

اهلمجوواهليكرفاًلواذاهلدجوفءابضفغلاىلإتنأىتحتغرةقانلاىلإ

امتآروةقانلابتمدقايلف«اهرحنتلاهيلعهللااهارمأنإترذنوةنيدلالَ

ىنللكلذاوركذوملسوهيلعهللالصهللالوسرةقان:اولاق.سانلا

سلب:ماسوهياعناىلصىنلالاتف.اهرذنبهوربخأوماوهيلعهلالص

؛متانباثلعالاقرذنالو«ةيصعمىفرذدبءافوال:لاقو."اذارناحام

.ماعأهللاومهبولقبيطريفبنيدلسلالاومأنوكللميالمهنأىلعلدياذهف

.اهيتيزاج:(ج)+(ب)«(١)()

-42



ًاضيأمثانخلاىفةلأسم

نوكتبر>نعّودعلالاومأنمنوماسملاهمنغام"ىفةميدغلاامأو

هنمو+لضفلاوُعرلاةغللاىفمذالصأو:سلالإاهمتغنأىومهي

لفنلاامأو.هيلعهناصقنونهرالهلضفىأهمرغهيلعوهمنغهلنهرلاىفليق

هللدلاثتألاِلقلآألٍِكلوا):هباعكىفهللاهركذىذلا

صخفهديىفراصاذإسلانممامإلاهلثناملفنناو."2رلوسرلاو

ليقهنموهلعف"”لءافلاىلعسيلاممعوطتلالفنلالصأو؛ءاشنمهنم

ةضيرفنكتملاذإةلفانتيلصهغالالهألثاقلوقيو«ةلفانعوطعلاةالصل

مهلبقمحألانمممريغلنكيملونيدلسلاهبهللاصخدقائيشلافنألاتناكشف

:هءأهللاوانغلباذكمئانفلاقرحتفلزُتاراتتناكامنإو

ْ.روف؛(ج)(ب)م(١)(١)

هلوسروهللااوديطأوجنيبتاذاوحلصأوهللااوقناف»ةيكاةيقن(١):لافنألا(«)
.«هلوقلعافلاهيلعسيلام»:(ب)ىف(©).«نينمؤممنكنإ

_- 40



باب

تايدلاودوقلاوصاصقلاىف

«ىواستلا"'”ىناثلاودمعلااهدحأنيئشببحب:'”ىشلاىفصاصقتلاو

:هركذلجهللالوقكلذىلعليلدلا؛سفنألاىفؤفاكستلاوهىواستلاو

نونمؤملا»ملسوهيلعهللاىلصىبلالاقو.""(صاَقُتاَمركلاو
ديديرح©9)"امالسلاوةالصلاهيلعلاقو.مهؤامدناك

.«حيحصبنونحبالوغلابلفطالورفاكبملسمالو

راتخانإةيدلاوأصاصقلاهيفودمعلثقفانصأةثالثىلعلتقلاو

ٌةبْشلتقوةلقاعلاىلعىهو)ةبدلاهيفوهيفدوقالأطخلتقو.كلذىلولا

.هسفنىفلتاقلاىلعةظلغمةيدلاهيفو(هلصاصقالدمعلا

نمأطخلاو«هلدقكلذبديرببرضباناسنإدصقنموهدسملالتقف

؛ديصلل"”ىاراكوهوهلقفناسنإىلإلمفلاىدمتفهللاحابمائيشدصق

٠رخآلاو:(ح)(9).«نسانلاد:(ب)+(١)(١)

.(ب)نمطقاس(4).ديقيال:(ب)ىف(؟)
..ىمرلاك:(ت)ىف(5)

اع1



؛كلذهلحابمثيحىمريوأ؛الملتقتفمهنسلاحبرلالصحتف

براضلادصقينأوهدمعلاهبشونانإلعقحابملاهلعفنمدلوتيف

هبشىذلالتقلاوهاذرف+«توبيفهلتقديربالواناسنإبرضلاب

دبعةيانجالوحاصلاالوفارتعالاةلتاسملالقعتالو«دملا

.دمجةيدالو

 ؛4ال-
(مماجلا--2م)



ةلاسم

اضيأصاصقلاىف

رْخآانهِإهللمنوعيالنيذلاوم:هبادكىفىلاعتهللالاق

.ا.7ٍِِِماانتكاع:ويالاًٍ
لفينمونونالوىذاوال]1هللامرحىلاسفنلانولتمتالو

باخهنأماسوهيلعهللالصىنلانعىورو؛"ل4اَم0أقلبتكلذ

مكيلعمكلاومأوكءامدنإ»:هتبطخىفلاقفمارحلارعشملادنعسانلا

:1.(؟ل :ملسوهيلعللالصلاقو.""”«اذهكرهشىفاذهمكمويةمرحكمارح

نيرايخنيبهلهأفليتقهللتقنم»:لاقو"*«مهؤامدًافاكتتنونمؤملا»

.9«ةيدلااوذخأوارفعاوءاشنإواولتقاوءاشنإ

ىفةبدلالوتقملالهألناكلتاقلاتاممثادمالجرلجرلتقاذإو

ىذلامضوللاىفجماميةيدلانألةيدالنأبجويرظنلاو«انباحصألوق

ءايلوأنألهعقؤماذهسيلو.ةيدلاوألعقلانيبرايخلاهيفهلنوكي

اهوراتخي؛اودكمينأدعبالإمهل٠بحجبالةيدلاوةدودلامهلاميإلوتقملا

.ملعأهللاو

.هركذمدقت(؟).ج4:ناقرفلا(١)

.دمحأوةجامنيباوىراخبلاهاور(«)
.دحأوىذمرلاودوادواءاور:(«

م-



وُفلازاجحورجملاتافحراجلانعحورجملاىنمفالجرلجرحرجاذإو

لوتقملاءايلوألقحلانأللطابوفعلانأىدنعبجوبرافنلاوانباحصأدنع

مو«هلهلحوميرغلاةءارتإوضيرملاةبعاولطبأمهنأل؛لوصأبهيشأاذهو

ىفةثرولاىتحىتلعتلهنمهلدبالايفالإهلامنمءىشةلازإهضرمىفهلاوزبجي

ةؤاربإف«لبجوىتحاذهفهيلعروجحلاكمدنعوهوهضرملاحىفهلام

:رعأهللاوحصيالهضرمىفهنمهل

اوءاشنإرايخلالوألاءايلوأل*'”نإفرخآلتقمثلجرلجرلعقاذإو

راياداعةيدلااوراتخانإف«لوللقحلانألةيدلااوذخأاوءاشنإواولتق

مدلاىفاوكرتشامدلابلوألاءايلوألكحبملنإ:انبامألاق.ىلاثلاءايلوأل

هبقلعتقحلانألرظنأىدتع'هانلقىذلاو.تابدلاىلإاومجرتنأالإ

لوألاةيانجبةتحتسمهسفنو«ىناثلاىلع"لانجمثءالوألوألاءايلوأل

.معألاو

هلللوقلىفالإوركذلانيببحبوريبكلانمريغصللبحبصاصقلاو

ىلعدريأطخاذهف4بابلأْلايلوأايسٌةاََحصاَصِقْلاىف"ركو:ىلاعت

؛هبتلقالجرةأرماتلتاذإ:انباحصأضمبلاقو.اهلوداموىفنلا

؟"ةرخآلامدنمءافومهنمردحاو"لكمداهبلتةأرمالجرلتنإو

نأاهؤايلوأ"*”ءاشنإف لجرلامدنمءافوةأرملامدسيلمهضمبلاقو

:(١)(+).«ناك»:(ج) (ب)ىف(١) .اح
.«اوءاش»(ب)ىف(2).«رخآلانممدهنود:(ب)يف(؟)

_ل



رذمتالإوهنماهتيداوذخأاوءاشنإوهولتتبوهتيدلضفايلتاقىلعاودري

؛هاتماعايفسانلانمعامجإاذهوحورجلاةيدلاتبجوةحارجلاوصاصقلا

؛هتلتقفلجرلتقىلعةبادلمحنمىلعدوقلابوجوىلعسانلا"'”مجأو

الفالجرتلتفاهديسقاثونماهسفنبتالفناولةبادلانأىلعاوممجأو

مفدىفنولخديالديبملاونايبصلاوءاسنلانأىلعاوممحأو«امرىلعءىش

ةيدلافاهبهلتعفهلتقديربالاصعبناسنإبرضىلإدصقنمو.8ةيد

؟!رعتعالوهلتقىفءىلمعسيلهنألةلقاعلاىلإهنعلئتنتالودوقالوهيلع

ىلعالإىناجلاىنجمال»:لاقهنأٍلسوهيلعهللاىلصىنلانعىوراملهلتقل

ثاثتناكاذإةيانجلانأىلعسانلامجأو«ةلقاملاىلعأطملاةيانجوهسفن

فصنىلإوكلذنودايفاوعّزاتتوةلفاعلاىلعتناكأطخاهقوقافةبدلا

تااكهقوفافةيدرشعفصنأطخلاةيانجتفلباذإ:انباحصألاق.رشملا

لخديةفاتملاىلوموىلاجلاسفنىفتناككلذنودناكاموةلقاعلاىلع

نوأقميوةلقاعلامملقميهنأانباحصألاقاذك.أططلايدمفدىفةريشملاعم

لاقنإف:ءابآلادلوبقلعتتةيدلانألموقنمًارظناذهىفنأىدنعوهنع

هللاىلصىبلألوقلةيدلامندىفةلقاعلاةكراشمىلوماىلعانبجوأامنإ:.لئاق

:هلليق.ببشلابءالولاهبشف«بدلاةمحلكةجلءالولا»:ملسوهيلع

ميساعأالواذهبمهعمثاريلاحتينأبجوللوقتلااذهلكلذبجووأ

موىلوملااوشرويمانباحصأنأممدحأهبلوقيالو؛كنذبنولوقي

.«اوعجأود:(ب)١٠«بجوأو»:(١)(١)
.(دمتعت):(>)ء(ج)+(١)()

وراس



ىفءاوساهمفاتمفالتخاعممياصألاىفةيدلاو«لوقتلااذهبهتماروي

ةيدلاىفمباصألانيبىّرَسهنأملسوهيلعهللاىلصىبلانعتبثاسلةيدلا

مءاصألا»:لاقملسوهيلعهللاىلصىنلانأسابعنبهللادبعقيرطنمو

ركنمو0٠هذهو«انازول:لاقوماهمإلاىلعرصنملامعصوو6ءاوس

عامجإىفهيلعدوقالوةيدلاهتمزااسمهبتافهتحريغىفًارجحقلأوأارنب

فمعضيوهيفرفحبنألامقفرشرفحوأًارجحعضواذإوُْةمالاهذه

رئبلابحاصنوكينأالإ:انباحصألاق.هبفلتاملًانماضنكي

ةلخنوأالتامطئاحلجراناكاذإو؛هرذحيملورثبلاىفطقسفلخادللنذأ

فلتامنمكلذىلعةردقلاعماهريفيملفهيلعمدقوقيرطىلعاهنمفوذف

سعبلاقو.هيلعمدمنِولونمصي:انيفلاحمصعبلاق.ةمدقتلالعباهنم

-..()5-حلالا
دودانأاوءمجأوهتلازإقهيلإمدتوأوهيلعءىمااًضي1ىالخالمأ

ادعلمحوأنادىلعاييصلمنمنيمصتىلعسانلاممجأوهيلع

.هبتمرفهديسنذإ"”ريغبلجرا

ملسوهيلعهللاىلصىننلانألهلتقسانللنإفروقعباكلجراناكاذإو

6رومعلا؟**لكلالتسرمأ

ىنلانأسابعناهاورامللتفهيفهلوخدلعبمالسإلاكرتنمو

نأىلعسانلاعجأو«هواتقافهنيدلدبنم»:لاقماسوهيلعهللاىلص

.«هيلع»(ج>)ىف().«ملهد:(ج)ء(ب)ىف(١)
ِ.6ربه»+(ب)ىف(؛0).«لع3ب)ىفلدتا

.«بسه(ب)ىف(ه)

-©ه٠ا__



:انباحصألاقكرشلاىلإل(مالسإلانع)درانملدبلل لبقباتت
.لتقالإوباتنإفلعقلا

ةبجاوهتباتتساتناكولوهتباتتسامامإلاىلعبجوبالأرظنلاو

كحوةباتتسادنعلبقيالأبجولهعوجرنم:ىجدامللتقلالبق

:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصهنعىورو.مئاقءاجرلانألثالثوأنيتباتتساو

رقكلاةملكرهظأنف«هللاباذعباوبذعتالوهولتقافهنيدنعمجرنم»

ىفصيصختلاىعدملاو«ربخلارهاظبىثأوأناكًاركذلتكلذًاراتخم

«لتقلجرلادمرااذإ:انيفلامضعبلاقو.ليلدلاةماقإىلإجاتحكلذ

.لتقتملةأرملاتدترااذإو

سيلو«اولتقيالوبارعإلاىفاوميبديبملادترااذإ:انباحصألاقو

لبقتهتبوتنإفلتقينألبقدترملامجرنإفصيضختلابجويامربخلاىف
نعمجربىتحبدأرفكلامالكلتعيىذلا”ىصلانمرهظنإف«عامجإلاب

ضئارفلانماثيشوأمايصلاوةالصلاغلابلاكرتنإو«لتقلاهمزايالوكلذ٠

.لتقلا""”همزابالهضرفبفارتعالاممنواهملا:ليبسسىلعكلذلًادمعتم

توفيىتحاهلعفيملنإفضئارفلاهذهناينإبرمؤي:انباحصأرثكألاق

رفكلاةملكامهمتربظاذإنونجملاولقعيالىذلاناركسلاو«لتاهلقو

ناركسلا:انباحصألاق.داقتعالابالإحصيالرفكلانألامهلتقبجيم

ناكيلملتقسوهيلعهللاىلصهنالوسرمشنمو؛رثكلاهنمحصي

.مل:()().(ج)«(ب)نمةطئاس«مالسإلانم»(١)

0.7-



رفثكلاىلعهركأنمو096هرمًاضقانكنذبنوكي"ىذلاو»ايمذوأ

ىنلالوقلًارفاكنوكيىذلاو ًارفاككاذبنوكيالفهلقىتحهنمءىشوأ

«هيلعاوهركأامونايسنلاوأطخلاىتمأنعمفر»:ماسوهيلعهللالص

هللادبعدترأدقو(هتبوتوع«عجرمبرحلاراذبقحلودرانمو

ىلإءاجفهلةقبلسوهيلعهللاىلصهللالوسررمأفةكمبقلوحرسىلأنبا

ءاجفؤسوهيلعهللالصىنلاىتأينألبقهدادترادعبالسمنافعنبنامثع

ركبوبألعفكلذكو«هلعبملوهتبوتلبقوماسوهيلعهللاىلصىننلاىلإهب

:منعلتقلالازأفةاكزلاءادأىلإاومجرمثبرعلاتدترانيدهنعلاىضر

برملارادبقبودترااذإو هلامهيإإعجرعجرنإف«هياعافوقومهلامناك

كحهلفدلوهلودترااذإو؛رافكللانمهترولهلامناكهتدرىلعتامنإو

:ىلاعتهللالوقللجأرثكللاراتخاولباذإفهيبأةدرلبقهلتبثام

دَّجَوُثْيَحنيٍكرَملاالجاف ؛دهعلالهأنماذهسيلو"”4"هوت

نبنازعةيدواممىلألوقوهورثكلابلوزالفتباثوفىتحهلناكامو

نمهلتبثامورفكلابلئثتنتقوقحلانإف:لاقهنإفرثؤملاوبأامأورتصلا

؛هلامهيلإمجرمالسإلاىلإعجرنإفلاق.ةدرلابلطبيهدادترالبققح

:رظنأةبواعمىلألوقو

ىلإمجارااو ادحاوالوخدمالسإلاىفامرلوخدو"ىدتبملاكىدنعمالسإلا

ادمنأو؛للاالإهلإالنأدشأ:لوتقينأوهو.رعهللاوامسقرفالو

.«لبق»ه(ب)ل()«هدمشقانكلذفاورفكنلو(ج)ىف)١
.ه*:ةبوتلا(2)

ها



انؤاملعلاقكلذكو.حلاوهفهللادنعنمدمحمهبءاجامنأو«هللالوسر

"لوقيىتحانمؤمنكيملهللا*"دنعنمهللادبعنبدمهبءاجامبرقيملنإف

نيدلافلاخمنيدهلكنم+ىربانأولوقلانمردنيالأىبجميو.كلذ
يق.-٠٠

لوسرادمنإ:لوقينمرافكلانمنإف«مالسللهيلعدمهيلا"اعدىذا

..مريغنودبرعلاىلإ

اودهشولكلذكوكلذبهلدقبحب1هدادترابلجرىلعةنيبلاتدهشاذإو

أوتنبَنإف(هياودهشىذلارمألاةروصنعمامإلا"ميلاىحرفكهنُ

رهاظبهيلعدلامعيالإودحلاةماقلهبهيلعبحجم«هنمناكالمفوًأارمأ

؟ةيغابلاةثفلالاتقبرمأىلاعتوكرابتهللانأىرتالأ.ةبيشللةلمتحلاةداهشلا

نوناتفئاط"نإو):ىلاعتهلوقبنامإلامسانم"ةلخيملكلذعمو

اوتامفىَرْخُأْلالعاهتادحإتدبنإفامتياوُلْصَأفاراتتقايرام
.اءل*٠2م"ًّ نيباوُحلصََتةوخإنودمأؤلاامن:هلوقىلإءوتىتَحىغبتىلا

-..72800٠٠ب. مهليصاتمومهيقيلاحىفلاموأمدنمةافبلافلتأامو©كَيْوحَأ

ةيصعمكلذىلع"”مهدومعقنأمهدنعنألهيفمهيلعمرغالفنيداسمللبرحلا

اموىلاعتهل لوقلهدر*”مهيلعناكقحلاىلإاومجرثمهيديأنيبامناقناك

0(لمَأىلإتانامألااوُدؤتنأأهللانإ)هركذلجىلاعتهللا

.ىعد(>)؛(ب)ىف(؟)ٍبنمةطقاس«دنع3(١)

.الحي(>+ب١)(6؛)ممهلاسىح»:(>).(ب)ىف()

.مودقة:بف(١).١:تارجحلا(ه١

.همءانلا(8)٠(ب)نمةطقاس«مهلع»(7)

-_-1٠©ِ_-



بجيف«مهيديأىفاهبابرأللاومأىهلب''”مهلاومأبتدللاومألاهذهو

.3هٌللاواهدرمهيلع

ةيدو_وضعلاكلذةيدهيلعناكهنمًاوضعوأ"تيمسأرمطقنمو

ليقالتاقىسباذه:لئاقلاقنإف«ناسنإلاةيدوحورجلاشرأهنألتيا

هلالتاقىم-يأدهفهحورتجردى>هلاًادصاقالحربرنملتقلاهل

لتاقريغهنألهيلعصاصخالووضعلاةبدو*”حارجلاشرأهيلعبجياذهو

ىنلالوقةلالدبروكذلملاحرجلاشرأوتيللسأرملطفىفةيدلاارجوأامنإو

:مالسلاهيلعهلوقو""*«انئايحأةمرحكانتاومأةمرح»:ماسوهيلعلآىلص

نأسابعنبانعةباورلاو«**!«ىلاماظعرسككتيلاماظعردك»

دامالو6دحاملاقف©وودملاماتالللاقسوهيلعهنالصىنلا

ةججلاوانباحصألوقىفهبدقيلايمذلملتقاذإو406٠رزولاب""لرياولا
0و22مسم٠2 بكاونمأنيذلااهيايت:ىلاعتوكرابت"هللالوقكلذىلع**ل

نع.ىدرانو«ةمذلالأاهيفلخدبمل"74ىَلْمَتْلاىفصاصلااسيا

:تحاةاكب1ملعتيالف:لاقهنأٍهلا جتحاو+«رفاكبِلتقيالهو:لاقسوهيلعهللالصى

6«مهللاومأبه(>)قو«لاومأيه(ب)ق(١)

.حرجا(-)(؟<).(ب)نمةطئاس«تيم»(2)

ل>أوكلاموةدداماهاور/ه).دحأوتالاموةحامناهاور1ٌ(

.كلاوال(ج)7«.تتالو(ثب)ىف01(ً

.؛ب)نمةطقاس«مهد(١):دحأوناباجمأءاور(8)

.١ال4:ةدرثلا(١٠)

--©ه0تت



سفنلانأاهيفملَعانْبَحَكو):لجوزعهللالوقبرئاكلابسلاداقأنم

صاصقلاف«صاصقلابجب"مثالاتحنلخادلكشف:اولاق.سلا

لال:ىلامتوكرابتهللالاقامانباحصأل(ضعب)لاق.بجاو-_
اولدتساوىوادتلادارأهنأانلعىثنألابشنألاودِيَمْلاديلاللاب

كرشملاةمرحسيلو«"”(صاصقتآمرلاَولىلاعتهللالوقباضيأ

اَمولْعَملبُكنمو):هركذلجهللالاقدقفلئاقلاقنإف+للاةمرحمك

لتقنملكشف.موحماذهففرشالكاناسرولَلَمَج

اماغهدبعلجر.لعقمتاذإو:هللوق.صاصتقالاهياوللمجدفامولظم

مومعًاضبأاذهفملوقنمكلذسيلو«امهنيصاصقلاةيآلاهذهببجيف

قيفوتلالابو

وأدبعةرغهتيدهيلعتناكاهسنج©!لأةأرمالجربرضااذإو

اهنألةرغليامنإوةمأوأدبعةرغىهنينجلاىف.ىدؤتىتلاةرفلاو«ةمأ
فةلزوأنبارعاسلالاتكلاميامريغ

ررغالوثرحاهنودانلنأام.ةمئاسلهأ سانألانحن""امنإ

.(ج)نمطقاسسالا(),06:ةدئالا(١)
.7١مةرقلا(1) .(جح)؛(1)نمةطقاس(ب)نمضعبنم(؟)

.ج؟2:ءارسإلا()6١١ةرقبلا(ه)
|.«تينلأو»:(ج)«(ب)ىف(9)
.داد(0)ىف:(ج)ء(ب)نم(ه)
.نإ:(,)ء(ب)ىف(١8

ل06090



ديبعاتلسلوىعرامالإ0انلسيللاملاليلكموقنملوقي

ةيدىفهيدؤتوةلقاعلاهلتمتىذلالقعلاامأو«ليخالوعرزالو

لونقلاىلوءانفبلتعتوعمجمتناكلبإلانأكلذىفلصألالوتقللا

أفةيدلانمالدبتناك*'ةاذإكلذدمبالقعةيدلاتيمسمث ةيدلاىلعىرج

.رلعأهللاوهنملدبلارسل ٌُّاهللاوهنملدب2

.نإ:(ج)(١)

-_-©هال!



ةلأسم

؛هيفمانينأهلسيلمضومىفوأنيماسملاقبرطىفلجرماناذإو

مقوىذلاتاموأهبحاصنودمنانلاتاموأ؟اميمجاتافلجرهبرف
ناكتامنإمنانلانأانباحصألوصأىلعكلذىفباوجلا.مثانلا"ىلع

هتدمئانلانعمرثاعلاتامنإو«هسفنىلعىجىذلاوههنأكو«ًاردههمد

"اذهىلعكلذنمهتمضامهتلقاتلعنوكتت:مهنضعبلاقو«هسفنىف

هنأكاردهمئانلامدناكو«مثانلاةلقاعتنمضاعيمجانامنإو«"*لهجولا

.ٍلعأهللاوأطخ؟”!ةبحاصوهسفنلعقريدقتلاىف

.منانلاهيلع(١)(؟)ً.اعيجتا»لجردنعف»(ج)(9)

.هحو]ل:(>)(:).(ب)ىفةذراوريغ«اذهىلع»(©)

.ءابحأصو::(ج)(ه)

-02م



ةلاسم

ةمادلا"”جاجتسالوأ

الياقهتشتىأدللاصرحتىتلاىهو«ةصراحلاةغللاىفىمستو

ةفصاملامةيمادلااهلعريهاو.هعشاذإبوثلاراصقلاضصرحليكهنمو

؟”تذخأىلاىهو«ةمالتملامث.دلجلادسبمحللاعضبتىلاىهو

محللانيبةقيقرةرشقوأةدلجىهو6«قاحملاغلبتملومحللانم

.مظعلاو

ةمحشلاتنلباذإف«قاحمسىبفةقيقرةدلجلك:ىممألالاق

.قاحمسىف"اهريغمظعلاومحللانيب"”قييالىحةرشقلاكلت

ودبيو(حضوتوةرشقلامبْعطشكتىلاىهو«ةحضولملامث

٠ملظملاحمو

؛صاصقةحضولانودامدسيل:انيفلاحمنمةممفتملاضعبلاق

ىبليدحهلالو-ةيدلاىمي--هنمقحلاةقيقحىلإلصويالهنأل

.تثدحأ:(١)().«جاجتساد:(ب)ىف(١)

.اءرغ:(>)(()نيتي:(>)(؟)

_هه9٠_



؛هيلعردقياملكىفصاصقلابجونرحتو«ةحضوللاالإهيلإ

مثهلاىلأىهوةمئاحلامث.هكاردإنعتزجنعايفهيدلاىلإمجريو

ىهوةمألامث.ماظعلاهلملقنتىلاىهوةلقنملامث.ملفملا

رظتنيوغامدلاكلذنيبيسأرلاأىلإغلبتىلاىهو«؛اًضيأةمومألا

.هبكحيلم".اهرمأىهشنيامرظنيىتحتاحارجلاهذه

.()٠؛(ب)نمةطقاس«اهلم»١)

_١8اه



0(و
ناي

لبإلا_رانسأىف

بجباملكالذىلإةجاحلاولبإلانانسأفرمينأةهتفتملل"”بجيو

.ثالدريغوتاحارجلاشرإوتايرلاوةقدصلاىقحنماه

ةفانلاتعضواذإهريغوةءاينعىلأنعريسفتلاقفتدحوامكلذلوأف

كلذلكىفو«كلذدعببصىمسيو«ةعبرىثألاو«عبراهجاتنىمس

؛ليصفوهفهمأنعلصفاذإف؛لصفبواًلوحًاراوحلازيالفراوحوهو

عاضرال»:ملسوهيلعهللالصىتلانعثيذحلاُهنمو«ماطفلاوهلصفلاو

ىفالو«تاحارجلالوصأ"”سوؤرىفاذهلخديالو«©«لاصفدعي

ىاثلاىفلخدولوحلالكسشسااذإو؛تابجاولاتاقدصلاىفالو«تابدلا

اهمأضخشتىتلاهز+ضاخمتابىثنألاو«ضاخمنباويف.لقنإو

نانسألانمهدعباموتاّيالاوةتدصلاضئارفىفلخدينسلااذهو«لحلب

ةثلاثلالخديونيتنسلالكتسيىحضاخمنبالازيالو«الفهنودامامأو

.بجبو:(ج)«نحنو»:(ب)ىف(«).ءالأمد:(ب)ىف(١)

:.ىراخبلاءاور(4).ضأايب:()ىف(؟)

.«مساور»:(ج)ىف(ه)
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تضماذإف«نوبلثنبىثألاو«نوبلنبانوكيمثدحاومويبولولقنإو

؛ةقىثألاوىقتحذئنيحوبفدحاومويبولوةمبارلاىفلخدواهلكةثلاثلا

نأقحتساقحلاو«لحفلااهيلعلمحينأتقحتسادقتاهنألةفحتيمساميإو

ىفلخديوةعبارلالكشتسيىحكالذالازيالف؛بكريوةلوحهيلعلمحم

ءىشةءذجلاقوفةقدصلااهيفنيلوةعذجىثألاوعذج"اوهمث.ةسماخلا

؛ةينثىثألاوى7وهفةينث"'*تقلأوةسداسلاتلغدوةسماخلاتضماذإو

اذإو«ةيعابرىثألاوعابرذئنيحوهفةعباسلاتاخدوةسداسلاتضماذإو

سدسذئنيحوهفةيعابرلادعبىذلانسلاقلأوةنماثلاتلئدوةعباسلاتضم

تلخداذإو.ىثنألاوركذلامساعضولااذهىفىوديفسدسىثألاو

زابىتنألاو«لزابذئنيخويفهبانملخو.ةنماثلاىمدعبةمساتلا اهالكل

؛فالخإلادمبمساهلسيلمث.فاخموهفةرشاعلاتاخداذإف«دحاوظفلب

دازامىلإنيماعفلخموماعفلخمو؛نيءاعلزابوماعلزابهللاقينكللو
ىثألاومرحوهفمرهاذإف؛ةدومعىثنألاودومويفربكاذإف«كلذىلع

.ةريثكءامسألبإلاىستدقو؛فراشولزاب

ىهو(لماحلاىهلبإلانمةفلحلاوماكحألاىفلخاياذهنأريغ

نعىبنلاىفتاخددقو«ًارشعاضيأىمسنو«ةيدلاىفهذخأنعىهنامج

هيلعهللالصىنلاىبهندقو.ةقدصلاىفاهمقدلاملابرءاشنإالإاهذخأ

اهذحأنعىهلااممو+اهمرءاشنإالإلاومألاماركذخأنعسو

.قلأو:(ب)ىف().«عذجوه»مث:(ب)ىف(١)
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ىلاىهو«ابرلاذخأنعمالسلاهيلعىبهلدقو«اهنملرزغلةريزنلا

ىلاىهو"'”ةلوكألانعمالسلاهيلعىبلو«ةدالولابدهملاةبيرقتعضو

.مثلاسيتنعماسوهيلعهللالصىبلو.لكاللنمسن

.لاحلكىعذخؤيالىتلاو«هميلستلاملابرءاشينأالإاذهلك

.هيضراملقيفوتلالأسنهللاوراوعلاتاذوةضيرللا

.«ولألا»:(ب)ىف(١)
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ةلأسم

تايدلاىف

ةتحنوئالثةالثأتذخأةظلغمةيدتناكاذإف«ةئاملبإلاىفةيدلاو

ةعبرألعةفنخلاو«اهدالوأاهلوطبىفةفاخنومبرأوةعذجنوئالثو

سمونوبلتانبنورشءوسمخو.ضاخمتانبنورشعوسمخءازجأ

:ةعدذجنورشعوسمجوةمحنورشعو

نوبلونبنورشثءعوصاحمتانبنورشعءارجأة_جلعأطخلاةيدو

.هعذجنورثشعوةمنونورشعونوبلتانبنورشعو

صعبلاقدقو6أطخنعتاكاذإنيئسثالثفىدؤتةيدلاو

ىلعةيدلاو.ًاضيأةدملاهذهىفىدؤتدمعلاهبشودمعلاةندنإ:ءاهقفلا

نيملالهأىلعو«اشفلأةاشلالهأىلعةيدلاو«ةرقباتئامرقبلالهأ

دوفنعواعْ:ناونعومملاو.املأرعىلاقرولالهأو«راثيدفلأ

قفتردأةبدلاالثبجواذإو.ةيدودوفنعودعولدىلإعوجرو

ثلثبجواذإو«فصنوةنسىفتبدأةيدلافصنبجواذإو«نيتنس

مث.ةيدلارشعىلإثلغلا6هككلذنودامو«هماعىفةيدلافةيدلا

نودهئادأباصودخمىناجلانوكيو؛ةلئاملاىلإةنودافرادتملااذهمفتر

ه1(



لتعلاكىربكلاةبدلاهيفف«هيفناثهلسلدحاوناسنإلاىفاملكو(هريغ

اذهىرجامو؛سفنلاوفنألاوركذتلاورهظلاومالكللاورصبلاوعمسلاو

ةيدلأنمفصنلاامهدحأىوًاميمجاميلةيدلاف«نانثاهيفناكاموىرجلا

؛ىرجلااذهىرجامو+نينذألاونيتفشلاونينيعلاونيلجرلاونيديلاك

ليإلانمسمخنسلكىفد«ةيدلارشعنيلجرلاونيديلانمعبصإلكىفو

وضعلاكلذفصنكهتيدفوضعنمةأرملاىفاملكو.ةلماكةيدلاعيجلاىفو

..لجرلاةملحةيدفمضايدنإفىدثلاةملحالإلجرلانم

٠6و



ةلأسم

اضيأاطخلاةندىف

.هتاكرترئاسكتيمالامعمةثوروماهنأأطخلاةيدىفسانلاقفتا

رئاكاهلإقارعلالهأضببلاقف«دمعةيدتناك اذإاهيفاوفلتخاو

اهنأانيفلاخمنمةبقفتملاضعبلاقو.ءىشاهمامهلسلفنيجوزلاالإةمرولا

نملدبابنألدولاهلنأامنأوْبيصوعتلابثثربالن“ةلنرونودةمصعلل

لقنم»:ملسوهيلعهللالصىنلالوقباوجتحاو.ةصاخمهلىذلامدلا

:اولاق.«(*'”ةيدلاذخأءاشنإوداقأءاشنإ))نيريخنيبوهفليتهل

.مهقحنمالدبةيدلااوراتخاةثرولانودمهلاتح*"”دوقلاناكاملف

ملسوهيلعهللالصىتلارمأب"”قحهنملدبملالثملدبلاناكو

لاق.ةثرولانوددلوقلامهلنيذلاةبصعللةيدلاتناك ةيصعللدوقلا:""انباحصأ

قحتسينمماغريغونيجوزلانيبةثروللةيدلاتااكةيددوقلاعجرنإف

.عامجإوأةنسوأناباتكبتيمانعثرإلا

--هعهللاىّمر--باطخلانبرمعنأةحيحصلاةياورلللوقلااذهو

.دانأءاشنإوةيدلاذخأءاشنإ:(ج)«(ب)نمةطقاس(١)

.ضايب:(>)(؟2).لوقلا:(ج)(؟)
٠.(>)«(ب)نمةلعقاس:«انباحصأ»(4)
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:لاقمث.هنعنولتميمهنألةبصمللالإاهارأام:لاقو«ةيدلاىفراشتسا

نابمشنبكاحضلالاقف«كلذىفسوهيلعهللالصهللالوسرنمممسنم

بتكبارعألاىلعٍلسوهيلعهللالصهللالوسرهلمعتسيناكو:ىنالكللا

نمىابضلاماسأةأرماثروُأنأ):ماسوهيلعهللالصهللالوسرىلإ

دمعةيداهنأبربخلادريملو«كلذبباطخلانبرمعذخأف«(اهجوزةيد

نأٍلسوهيلعهللالصهللالوسرنعربخدرواذإبجاولاو«أطخوأ

وأباتكنمةححلاالإ"صخبالو«همومىلعىرجبوهرهاظلمعتسي

َ.عامجإوأةنس

١١6-_



باب

مالكلابقلعتيايف
محرلانمرلاهللب

مث؛ماكحألاىفسايقلابلوقيالناكانباحصأضمبنأىلعليلدلا

مرحبواهجوزنماهقادصلطبيبمالسإلانعةدّرملانأمهيفلاخممماوممجأ

؛ةينازلاىفاوفلتخامث.اهلعفبتناكامهسبتلخدىلاةمرحلانأل«هيلع

ىلعةمرحلاتاخدأاسأل؛اقادصلطبأف؛سايقةديرملاىلعمهضعباهدرف

ةلملةدترملانيبواهبمحيملوقادصلااهل:مهضميلاقو«ايلعفباهجوز

.انزالاهلعفياهجوزىلعمرحماهنأىلعمهقافتاعماهلعفيةمرجلالاخدإ

ابيقفناكو+ىندملاةماسنبنمحرلادبعنبدمحمنعرثألاىفدجويو

ةأرملانأهلالإهساجمنمموميالوهماظعبماسمةديبعبأناكو؛هيفناو

هيلتيكترافهنعاهعنمينأهلاملّعفتالأقالطباهجوزهيلعفلحاذ

ىهةمرحلانأل«ابقادصلطبيوقلطتاهنألهلعفتالأاهيلعفلحامتلمفو

قفةديرملاىلعاسايقهدرهبحاصنأعلديلوقاذهو.هيلعتلخدأىلا

:2ناواهجوزىلعةمرحلااهلاخدإلايقادصنالطب

اوزاجأمهنأسايقلابنولوقباونوكيملانباحصأضعبنأىلعلديو

-١6مْ



:هركذلجهللالوقبباتكلارهاظةزاجإل"”باتكلالهأمامط

مهاجماوربتعيملو«لاكللجباَتكلااوتوأنيرلاماو)

ىلعاسايقتاقلطملانمنئاوبللضيرعتلامهضمبجيمورهأظلااولمعتساو

نبانعىورألىلإاوبهذمهلعلو؛انهاهبسايقلااوكرتو«تاتيمنئاوبلا

ًالاضسايقلاىف"”رهدلالزبملسايقلاىلعهنيدلمحنم:لاقهنأسابع

نعةنسفاءعرلاوءىتلاىفاوورمهإفاضيأو.؛ليجلاريغالئاقنيدلانع

ًاضوتامهبىلصملاتلفناذإةإلصلاناضتنيالامهنأؤسوهياعهللالصىنلا

كلذكو«ثادحألانماهريغةنسلاهذهىلعاوسيقيملو«هنالصىلعىنبو

هتبانجمملاعريغوهوموبلصاذإةبانجلانمثدحلانأنمهيلعاوممجأام

اوكرتمثتقولاجرخنإو«ةداعإلاميجلاىلعوةدسافمهنالصوهنالصنأ

.ثادحألانمهريغهيلعاودبقيل"”ثدحلااذهنمهيلعاوممجأامىلعسايقلا

.هه:ةدئاملا(؟).تيانكلا»:(ب)ىف(١)

(ب)نمةصقان«ثدملا»(+).(ب)نمةطقاس«زتغالا»(7)6

-ها



ةلأسم

تدروولئالدلاوتامدقملاونئارقلانمةارعمتدرواذإرمألاةنيص

بدنلاىلإاهلقنتةنبرق-ةغيصلاكلتدرتدقو«باجبإلالعتناكةقاطم

داريهنيرو20لعبقالطإىلعلبنبرفورومألارحعلىرةنإرفو

هلاعركتتورومألاةلزنممفرىرأةنيرقو*"ل[رمألالاثتمالنيوكتتلااهب
0..50:.0
هبدارام'ةهنموىهسلاىلإاهلقتتةنيرقورومألانممضولاىرةنيرقو

0ِو.0.
نيماوقاونوك):هركذلجهلوتكةقلطمدرتىتلاةفيصلاف«رجزلاوددهتلا

ةنيرقالةقلطمتدرواهنألهبرومأللالاثتمابجوي")4رشءاَدهُُشطاقلا

هلوقرمألالاثتمانودنيوكستلاىلعلديىذلاو«اهلقني""”ليلدالواهعم

24حا١لامكيدكران:
مهسفن|نوكتنأمهمه15ِنيئساحهدرساونوك)٠لجورع

لاثتمانودقالطإلاهبديربىذلاو؛كلذنعزجعتةرطفلانأانماعلةدرق

رةمخلاموب""نمررتالصللةىدوناذإانما"نيذلااهنأام:هلوقرمألا

4ضْرألايفاوُرِثَتناَكتيضفاذإَ):لاقمث"4للاكرىلإاًوعساف

:هلوقكواورشدنينأهبسانلاىلع,بجومريغرافحلعبقالطإاذهو

.(>)ىفدويالنيسوقلانيبام(«).رطخ:(ب)ىف(١)

:(>)ىل() .٠١؟هك:ءانلا(+).هنم

.٠1:ةرقلا().(ب١نمةلعداس«اليلدالو»(ه)

.١١٠ةءملا١

٠_-٠0--_



>7اهايالراحناسةحآلو7هردروما
اذإوٍٍ:لاقمام*امر27ممارملاديصمكيلعمر>وٍٍ

قالطالادارأامنإو«دايطصالاباجكلذبدريملو«("لاوُداطصافمالح

:لجونعلضضرفلانودبدنلاهبديرأىذلاامأو«رظحلادعب

.ةمألاقافتاببجاوريغ*!لكاألاف«90ائمعطأواهنمراواكو

يفمبكراشو):هؤانملجهلوقفرجزلاوددهللاهبديرأىذلاامأو

:هلوقول(اروُرعالإناطيشلامهثمرامومهدِعودالوألاولاَوْسَألا .هوقولرورع31نلاطيسمهدعيمومهدعِوٍدواولام

امومساس٠0

مقرلع©!لزرىذلاامأو.0ريصبنولمعتابهنإلاولمعا

لديىذلاامأول(نينمآمالسباهولخألا):هركذلجهلوقفرومألا
ع2-2مهّمءم٠.ا-٠ِ.٠

ملهجباويأاولداٍٍ:لجورعهلوووععاهإوروماملامصوىلع

ادمدرواذإو؛هفالطإىلعوهفافلطمدرواذإباطلاف"24ايفنيدلاخ

.ماعأهللاوليلدكلذصخبنأالإهدييقتىلعورف

؟:ةدئاملا(«)١<:ةدئاملا()

"م:جحلا(2)لوقف:(ب):(؟)

64٠:ءارسإلا().«لكألاو»:(ح)(ه)
.(ب)نمةطقاس«لخدي»(م).6:تاصف(7)
.؟١؟:لحنلا(١٠).؛١9رجلا(١)
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"ةلأسم

ىلأتفاميمجاهاطيفنيلجرلانيبنوكستةمألاىفسادلافلتخا

ىنلالوقانزلادحامهمزايواملدبعهنإ:انيفلاخمضمبلاقف«دلوي

:اولاقف.«رجمحلاةرهامللوشارفللدلولا»:ملسوهيلعهللاىلص

:نورخآلاقو«رهاملادحامهمزاوبلاامهقحليملنيرهاعاناكامل

حاكنلانمقحايبسلانأل«امهدلودلولانوكيفدلولابسنامهتحلي

ةهبشبامنعطقسدحلاو«حيحصلاحاكدلانمقحاياكدسافلا

.ةمألانمالتلصحىلاكاملا

مكحلادريفىنذاشلاامأو«ةفينحوبأوانباحصأبهذاذهىلإو

مكاحلاكالذبكح؛اهمهلهباوكحنفةماعلاهاريامىلإلذىف

ةنبأتناكولامنأاذهقيرطنعهمزايو«رخألانمهبسنمطقو

همزايوهلصأضقانفكلذبلوقيالوهو؛اهجوزتينأرخآلابجول

اهيسنمطدقماحلانألايجوزمبنأهب>اصأعبنألصأص

لاق.اهملمعلاحنبجوأومعزلَكةنسهذهىفاناكاذإهنم

رمألاىلإدودحلابابو+ابلص(ح)+(با)نمةطقاسةلاسملاهذه(١)

.ةرشابم

ن7



لبم.١َ.4يفاوِ ءادتقالاف(ةَتَسَحةودنأهللالورىفمكلناكاقل):ىلامن

٠.لمسلاولوقلاببجاوب

نمككسانمىلعاوذخ»:ملسوهيلعهللاىلصهلوقكلذلَكليلدلا

.هلمفىفهوعبتافجحلالامعألمعمث

العفعقبةراقوالوقةرممقيدقنايبلانألَكليلداذهىنف

فراٍا
-هلليأو

٠.ايفالطةمألاعيبنأاىناكهنأدوعمنانعمىدورو

.(١)نمةطقاس«لعأ»().دمحأونالباحمصأءلور(١)

مقا



دودحلاىفباب

(صعيبميضعبنيماسملاىموأهنأماسوهيلعللاىلصىنلانعىور

مهلاوخإاوكتهيالأو«ضعبنممهضعبىلعرئسلاوكلذىفةءاءراابمرمأو

هيلعنالصهنعةياورلاىفومهيلعرثلاىلإ''”مهيدنومهلالزومهلاوقهدنع

بركنمةبركنمؤملَكسفننم»:لاقهنأةريرهىلأقيرطنمملسو

ىفنمؤمىلعرثسنمو«ةرخآلابركنمةبرك""”هنعهللاسفنايندلا

”ىفهللاو«ةرخآلاىفهيلعهللارتسايندلاىف نوعىفدبعلاناكمدبعلانوع“

ىنلانعهنعهللاىذركلامويأخيشلاىلإهاوراذهوحنو؛©!«هيحأ

ةنسلاهذهةاعارمنيماسملاىلعبجاولاف«ءانعماذهاموأماسوهيلعهنالص

مددحأطقساذإمهسالزومهلاوفعدنعنيداسملانمميماوخإىفاهعابتاو

.هيلعاورتسوهديباوذخأ

رْنأ"0)ا:ىلامتللالوقلىذألادحلانمىنازلالعبحباملوأو

ناكللانإامهنعاوُضرْءاحلمأو5انإفًامهوذآفمسمرنان

هللالاقىذألاةيآلةخسانتناكنفسبحلاةيآثازنمث.لامربارت

دنع:(١)ىف(؟).مهبدمو(>)ىف(١) .هبرك

.دمحأهاور(؛).(>)؛(ب)؛(١)نمةطقاس«ىف»()

.١٠:ءانلا(١)٠.بجو؛(ج)؛(ب)ىف(ه)
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هللالماوأتاوملاهاوىتَحتوباىفنهوكرمأف):لجوزع

؛نصحلامجروركبلادلجوهوليبسلاةيآ"'*تازنمث*'*(اليدسّن

دحاولكاوُديْجاَتىئازلاوةيدازلا»:لجوزعهلوقباتكللابدلجلاف

يفانزلاو«اهيلعقفتملاةنسلاو]نصحمللمجرلاوٍةَدِلَجةئامانهت

©[اينارىسيروظحماىفلخدنملكشف«جرفلاقيضمىفلوخدلاوهةغللا
دحلاط:سي"[لا:لئاقلاقنإف«ةنسلاوباتكلاببجوىذلادحلاهمزاو

لاينازاًراعدمصنمىسسنبرعلانألةهبشهوامحجبمو؟انزابرقأنم

انرلاقيضملاىفلوخدلانومبمهنألةغالالهأىلعطاغاذه:هلليق

ىفركذال”ضطاولاوةميهمال”ىطاولافمضلاباونُر»دومصلاورسكللاب

ىلازلاىلعامهيلعواينازىمسياهربدوأابجرفىفةأرملل”ىطاولاوهربد

.ةلدألارهاظب

ةفئاطلاو«هباعكىفهللارمأاكةفئاطلاةرضحبالإدحلامامإلارقيالو

؛دحاوةفئاطلاددعهيلعمقياملقأنألًادعاصفنانثادودحلارضحمىلا

ناكامتول:هركذلجهللالاقةنسلاوباتكللانمكلذىلعليلدلاو

ةقلاط*مهنمرفرفلك:نمررفنالولفةفاكاوُرِفْعَينوُنِمأولا

ديامهيلإاوُمَجَراذماوُرْذْنُيِاونيألاىف١وهف

رثكأنوكيدقوًادحاونوكيدقفعوجرلاوةفئاطلاورفنلاناكاذإو

.تلح:(ج)ىف()0ايميءالا(19

٠(ج)نوطقاسنيسوقلانيبام(4).١:رونلا(«)

.(ج)ىفةدراوريغ«مضلابونر»(١).انز:()؛(ب)ىف(ه)
.١١١:ةبوتلا(7)

_-و



:رءاشلالوقرخآليلدو«دحاوةفئاطلالقأنأىلعلدياذهف«كلذنم

مئارونمىننأىنمكءاجفةرنتضرأنمتيدانةفئاطو

هريغىلوًءاشنإوهفنبىلوتءاشنإو©ةرلاةماقإىفريخممامإلاو

ملنإو«اهنطبىفامعضتىتحدخلااهبلعماقيال”لماحلاو«هبموقينم

همطفتنأىلإفاهنعهبىنفتسينم0دجوي1وأةعضرمباهدإوالعنمتسي

ٍلسوهيلعهللاىلصىنلاىلإتاصودماغوأرماعنمةأرصانأةباورلاىفو

:تلاقفهيلإتداعمثىعجرا:لاقفتينزدقفىنرهطهللالوسرايتالقف

ىح:لاقفكلذدمبهتتأمثكلمىعضتىتح:لاقف.ىئرهطتنأديرأ

اهردصىلإةرفحاهلرففتاهبرمأفزمخهعطقهديبوكلذدعبهتتأمث«هيمطقت

نممدلاراطفرجحبىرفديلولانبرباجءاجىتحسانلااهمجرفاهمجربرمأو

ةبوتتباتدقلرباجابسوهيلعهللالصىنلالاتفاهيفهبحضنىحابسأر

ىحاهيلعدحلاماقيالو:انيذلاخمضمبلاقف؛هلرففلسكمبحاصاهاتول

"ىنلارمأوهلةعضرمدوجوهيفاوربتميملوربخلااذهلعاضرلاتوىضنب

.نفدتوالعىلصينأماسوهيلعهللالص

ملسوهيلعهللالصىنلاأفانزلتهنىلعفرتعاالجرنإليو

دقسانلااهيأ»:ملسوهيلعهللاىلصىنلالاقمث.هبدلجف""”طوسب

هذهنماثيشمكنمباصأنف«ىلاعتهللادودحنعاوبشتنأمعلا

.موقي؟(ج)+(ب)ىف(؟١.دادحلا(١)ىف(١

٠(>)نمطقاس«طوبه»(4).(ج)نمةطقاس«هل»(©)

نا



.هللادحهيلع1؟انايرلإهتحفصذب1نإفهيلعنارتسبرتتساافتاروذاقلا

:مهضمبلاقو؛انباحصألاقكلذبدحلابجوبةدحاوةرمانزابرارقإلاو

دخلا02سوهيلعهللالصىنلاناىلإأوبه0:مهءاعلتارمعبرارميىح

مبرأوةذحأونيبىدنعقرفالوتاعيرأ؟"!رارقإلادعبالإٍِمىلع

:نعامامأو0ْطندحاولاهبجوبددعلانمرارقإلابمكحلاهيوومنأل

كلذف؛تارمعبرفرتعاىدحهيلعدجلامتيملؤسوهيلعهللالصىلانإف

؟ةنجنمكبحاصبأ:لاقهنأىرتالأ.ملسوهيلعهللالصىنلاكشلناك

.دحلاهيلعماقألقاعزيممهنأ1عو؛الهلاولاقاملف

هيلعدخلاةماقإىحتسينملجألهتقونعدحلاريخأتماماللروجالو

تولإبهناوفنمزوجاملةلملانمهلاراظتنلعهرجؤيالوهراظتنيالو

قفهماعللاماميالوأزينأىلإدحلارحخؤي:انباحصأصعبلاق.هريغو

.هلتعريغتلهركسوهضرم

ةبرضلخنلانمخارمشةئامعبرضيضيرملاىنازلا:انيفااخمضمبلاق
لمألاق.ريفلاىلعركحهنألهلولبقيملانزابدبعلارقأاذإو«ةدحار

؛دحكلذبةنيبلاهيلعتدهشنإف؛دجلاهيلعماقيووهلوقلبقي“:قاردلا

ىلعاهمركحبةداهسُدلانأل .لبوطنامزدعبدحلاىلعةنببلاتدهشنإو«ريغلا

ىفاودهشموقاع.أ:هنعهللاىضرباطلانبرمعلوغلمهمداهشلبقتم

برارقإة:()ء(ب)(«).«هت»ةصانلىدبأنإفه:(ج)(١)

.هنمدحاولاهنمهبحوي:(ب)(:).«هحوةدس>)..()

_-©إل_ِ-



وأوانباحصأ_دنع.اهزاوجرثألاىفو.نعط"ةداهشاهنإفنيحدعباو

.نيحدمر

دلا*"”ماقيالوُهنملبقيهنإفُةنععجرمثىلاعتللا"”دحبّرفَأنمو

ىنلاىلإعوجرلابلطاملزءامةصقىفملسوهيلعهللالصىبنلالوقل.هيلع

كالذكو؟هومعكرلاله:ماسوهيلعهللالصىنلالاقفماسوهيلعهللالص

بالطورارقإلانعمجرهنأىلعلديامةباورلاىفسيلو«انباحصألاق

ىمويلوأهسفنىفءىشلنوكينألمتحمسوهيلعهللالصىنلاىلإةعجرلا

:زءأهللاو

ىلعدخلاسوهيلعهللالصهللالوسرماقأدقودخلامفرتالةبوتلاو

افالتخااذهىفءعأالو.هيلعدحلاتيملسأمثانزاذإكرشلاو«ةيئاتلا

بجويالهبحّضفأولنأدحلابجويابورسلسرخألاةراشإو

ةيحوزلاتنداوهتبذكفكبتينز"”ةأرماللجرلاقاذإو؛هياعدلا

نمتعداامنيملاالهمياعوهسفنىلعهرارقإبدحلاهمزا"كذب

.ةيحوزلامكح

ىفدودحلا2نأهلهركيو«مضوملكىفدحلا2نأماماللو

الو."هيلع؟"دحلاهتماقإدنع"”دودحلانمثدحياملجألدجاسملا

.مقي:(ج)ىو«مق:(بىف(9).دسحب:(ج)ىف(١)
.اذك:(ب)ىف(4).هتأرمال:(ج)ء(ب)ىف(؟)

.()نمةلعقاس«دملا»(١).دودحلا:(ب)ىف(ه)
.مهلع:(١)ىف(7)
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هللالوسردجسمىفلابىذلاىبارعألالاقملسوهيلعهللالصىنلانأىور

دجاسللاهذهتذخمااملاقوأ تامجامنإال:ملسوهيلعهنالص

.«ةالصلاوهللاركذل

.ةناتخمتناكولجرىلعتءعمتجااذإدودحلاىفانباحصأفلتخاو

.اهلكاهيلعمامإلاىتأيىتحفخألامثفخألابأديبميضمبلاق

بحورظنلاو.ميمجلاىلعىنأبهيولتدلابأدبي:بوحولملاقو

ىناثلامثلوألابأدبياهيلعدحلاةءاقإنمقحتسانم"'لىلعماقتنأىدنع

3لاو

دنعقوقحلاودودحلاميمجىفزوجنو«انزااىفءاسنلاةداهشزوجمالو

ىرخأ"”ةينازىفنانثاو*”ةينازىفنانثاةعبرأةداهشزوجنالو«انباحصأ

انزاذإو«انزلاىفةقفتمةداهشاهنأو«كالذزوج:""لانباحصأضمبلاق

مالسإلاماكحأنألدحلاهيلعماقأمامإلاهيلعردقوىغبلالهأنملجر

,ةيآلارهاظبدحلاهمزةيدنجأةتممةأرمابلجرانزنإو+هلةمزال

(؛دخلاهمزااهنطوفالمعهللمعتاهنأىلعةأرمالجررجأتسانإو

ةأرملاتنزاذإو«*"*ليادةماقإىلإجاتحمانيفلاخمنمديلاهنمطتسملاو

اذإدحلاءامالامتاتمؤملا1عبحجمامنأإو؛«©ء17ةكذشملا ذإدحلاءامإلانمتانمؤملاىلعبجيامنإو«"دخلااهبلعمتيملةكرشمل

.ةينز:(ب)ىق(١).«امىلعأنأد:(ب)ىف(١)
.ةينز:(ب)ىل(؟)

.(١)نمةطقاسشعب.(ج)نمةطقاس:انياحصأ.زوجيضربلق:(ج)(4)

.اهدعدخلامطْ:(>)(١).ليلدلا(>)()
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اًذِإف):لاقمث.ل(تانيوملاكاين"نم:ىلامتلاقنصحأ

"نمرتانصحُملاىلعامصننويلةشحافبَنيَتَأنإفءنصحأ

ىفاوفلتخاو.طوسلابىئازلاوفذاقلادحنأىلعاومجأو«4اذا

دوقلاومجرلادحالإاهلكدودجلاطوسلاب:مهضمبلاقفهريغورجابراش

دلجنأاومجأو«هريغوطوسلاب:مهضمبلاقو.سانلانيبصاصقلاو

ةرخافملاوةمضلاوةلبقلاىفو«نيطودلانيبطوبرجلابراشوفذاقلا

اعدرريزعتلاوصاصقلاىفو«كلذنعسانللًاعدرمامإلاهاريامعمريزعتلا

.""لهنماورذحامه؟"!ارجزوسانلل

.٠ه:ءانلا(؟).كه:ءانلا(١)

.هنماوهلامع:(ج)(4).(ج)نمةطقاسًارجزو(؟)
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ةلأسم

أضيأدودجلاىف

؛ابلذاقنوكب<انباحصألاق.نالفبتينزهتجوزالجرلاقاذإو

هتجوزنيبوهنببمامإلانَعاَلو؛فوذقمللدحالإوهاوعدىلعةنيبماقأنإف

قرفيو)اهلدحلاهمزايو«هعنامالاطقسيفهسفنبذكينأالإامهسبقرفو

بذكأدقوامهنيبمقرفلف:لئاقلاقنإف.؟'!(ًدبأناممتجمالوامهندي

؟محلاهبجوأامهنعطةسيالوقارفلابكحل|بوجودعبهعوجرو"هنن

نالفبتيئزهلوقنألهتجوزريفيافذاقنوكيالأىدنعبجويرظنلاو

دقاهنألاضيأاهلاقذاقنوكيلوقلااذهبافذاقناكاذإسيلو«اهلافق

أبوغموأاهانزىلعاهركشسمنوكينألبقنماهبنازريغوهوهي"”ىنزت

سوهيلعهللالصىثلالوقل.طقسةهبشلاهيفتضرتعاىنمدحلاوهلقعىلع

لاقول"ابلافذاقنوكيامإو؛7«معطتساامتاببشلابدودحلااوأردا»

افذاقالإنكيملنالفكبانز:لاقولكلذكوو«كبانزونالفبتيئز:اهل

نأالإامهنييناملالواهلافذاقنكيملتجوزىهواهدلوىنننإف«اهنودهل

0-٠0اهنيفرفوهتجوزنيبوهنيبقرغيو:(ب)(١)
.هبىلاالاهنأل:(ح)(؟2).اهيفن(ح()(٠)

.هل:(-)(ه).ىذمرتلاودوادوبأهاور(4)
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لاحومونلالاحىفهاركتسالابءطولاىلعبلغتدقاهنأل"لانزاباهيمرم

ةببشلالمتحاىف«ةهبشلاهيفىعارتدحلاو«ماسربوأنونجبلقعلالاوز

٠سوهياعناىلعىنلارمأيطّبص

بجورافنلاو«نالفكبانز:لاقاذإاملافذاقنوكي:انباحألاق

كلذبماقأوهتجوزفذقاذإو.نامللابالإهنمىنتنيالدلولاوهانلقامىدنع

اهفذقيملواهدلوركسأنإو.هبقحالدلولاو«نامللا*"طتساهيلعةنيبلا

.*اخه١.١---أ.
نألعََاهفدفادإوهشارولعهتدلواهم1ملالإدهاب

هاوعدىلعهدبميناالإ8إهمزأبوناملاموسيبنكيًادسافناكحاكنلا

هيفانباحصألظفحأملىنإفباوجلااذهىفرظنيو«هلةجوزبتيلاهمأو

.ميلوصألعهقيرحملب0ألرو

هبسهبقلنامللأدمبترتأمثاهدلوىننوهنأرمالجرلافذق'"لاذإو

ىفهمزابكالذكو«هيلع"”ىعديناكدقو+هركنأناكءىشبرثأهنأل
ِِءأ(-"اهذ ؛همزأايلةراكنإدعباينمءىشبرفأاذإهيلعىمدتىلاقوفحلاعيمج

لاملاهبىعديهنألهرارقإهنملبقيملالامٌفاخدقوهتومدعبداولابرقأنإو

.كلذىفهيلعررُصالو9مرثمالمتيالو

ايعمالبلاىفرضاحوهواهديسنمهنأتءدافًادلوةمألاتدلواذإدا

.طقسو(اب)ل.(7).انرلاط:(>)(١)

ادب:(ب)ىف(؛)..اذإف.(ح)؛بب)فى

.هلهبرذدلل(.)().(-):(ب)نمةطقاس«ادإ»()
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نوكتنأنكميىلا*'”ةدملىفهبتءاجو«اهعمهتولخواهايإهكلمءايأ

امميبناملالوكلذىفهيلعنيعالوهبهيلعكحماهركنأوهبرقيِنم

نأالإهبنقحايال:ةفينحوبألاق.هباتحالدلولاناكاهشطوبرقأنإو

الواونيجوزلانيبالإناملالوهبهيلعمكحوهنمفتنيلهافننإوهبرقي

هتمأوهتجوزنملجرلاكلمىفدلويامنيبةقرفتلاىلعةمألانمعامجإلا

نوكينأزوجمىلاةدملاىفءطولاناكمإمماضيأهبايحالةمألادلوناكل

ٍءءأىلامتهللاوقافتالاعمرافالظحالهنأريغ.شارفلاتوبثاهنم

.ةرملا(١)
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فالتخاوسوهيلعهللالصىنلانعةبورمانيلإتهانتىتلارابخألا

قيرطنمملسوهيلعناىلصىلانع©!ىور:هماكحأفءلمألىلإني..ةنملا

اولكفىحاضألا"”موحلنعتيهتنك»:لاقهنأىردحلاديمسبأ

نعمكتيهلومًاريعايفنإفاهوروزفروبمتلاةرايزنك“كتيبلوماورخداو

هيلعهللالصهلعىورو.106ًاركسممكنلحأالوأولفديدنلاالا

نمناةيماسمل)نأًاركسم©!بردنمنأفرعنانإ0:لاقهيبأماسو

؛رانلالهأقرع:لاق؟لابحلاةنيطامو.هللالوسرااولاق.لابحلاةنيط

:لاقهنأمالسلاهيل:هةنعىورو0.٠:راتلالأةراصع:لاقوأ

لكو«"ةتفذدملاىفالو*ةءابذلاىفوريتنلاىفالورئارجلاىفاوذبنتال»

هريثكركسأأم»:لاقملسوهيلعهنالصهنعىورو.806ركسيبام

مكتيهلتنك»:لاقهنأملسوهيلعهللالصهنعىورو.*'"!مءارحهليلقف

.(ج)نمةطقاس«موحل»(«١.ىودو:(ب)(١)

.برش(ب)/1(٠دمحأوملاصونْلاباحمأءاور/ِ(

.عرقلاِءايزلا6(٠.دحاوةحامناوملامهاور/٠.(

.تفزلابىلطملاءاعولا:«تذزملا»(ه).(>)نمةطئاس«ىف»(7)

.دمحأوىرادلاوكلاموةتسلهاؤر(١)

.دحأوىرادلاوننسلاباحصأهاور(١٠)

_نإ(-



ةركذاهيفنإفاهوروزفروبقلاةرايزنعمكقيهلنهبكرمااذإوثالثنع

ءاعولكىفاوبرشافميدألافورظىفالإاوبرشننأةبرشألانعمكتيلو

ىلأقيراطنمماسوهيلعهللالصهنعىورو."7«اركسماوبرشننأريغ

.9«ةلخنلاوةمركلانيترجشلانيتاهنمرجا»:لاقةريره

انيفلاخمنمثيدحلاباحصأةهجنمةقرفتمقرطنمرابخأتدروو

رمحركسملكومارحركسملك:لاقهنألسوهيلعهللاىلصىبنلانع
.""!6اهريغوبنعلانمرجانأو«مارحهنم""”ةوسحلافقرفلاركسأامو

قيرطنعىورو.مالسلاهيلعهنعةدراولاةقرفتملارابخألاىنعمةلجاذه

هللاىلصىنلالوقىنعم:اولاقمهمأانموقءاهقفنمهريغو""”ىمخنلامههاربا

انباحألوقاذهو؛ركستىلاةبرشألانم«مارحركسملك»ملسوهيلع

نأ*”:راصمألاماوعءاملعقفتاو«ميدألاىفذوبنملانمهبرشاوزاجأايف

هدلكنمورمعناوهعبت|نمودوعسم7هللادبعنعىوراذه.رمحركسملا

.هب"”لوقيريثكمريغوىمخنلاوريبجنبديعسوىبشلاو

نيبناكامامأو«رمحلاالإزئاجذيبنلاعيبنأةنينحوبأمعرزو

يأدنعهميبكلذميمهعرحنوذيبنلاليلحتنمفالتخالانمهيفءاهقفلا

دوادوىمفاشلاوثالامامأو.ذيبنلاعيبىفهابحاصهقلاخو«رااحةفينح

.نئسلاباحصأولاوىراخبلاءاور(«).دمحأهاور(١)
.هريغو:(ج)(4).ةوسحلاو:(ب)()
.«ىمخنلامهاربانعىورو»:(ج)«(ب)ىف(ه)
.موقي؛(>)؛ء(با)ىلا()٠قفنا:(>)()

070-



مرايحلانإفلقدنإورمحذيبنلانإ:نولوقياوناكسفانئاهتفنمهريغو

:اولاقف.ذيدنلا"برشزوجنمجتحانإفركسيهريثكناكاذإهبراش

:لاقهنأةدربىبأقيرطنمملسوهملعهللاىلصهللالوسرنعلقنأ

؛رابخألا"ةةعامجهلتتملربخاذه:هلليق.!«اوركتتالواوبرشا»

هيلعناىلصهللالصىنلانعهيبأنعةدربىلأنعثيدحلاباحصألتنو

هيلعهللاىلصىنلانأىوردقو.«ًاركسماوبرشنال»:لاقهنأماسو

نمبرشن:سابعلاهللاقفقستسافشاطمف«ةبمكسلابفوطوناكملسو

رمأوهيبجاحنيببطقهمتالف«بارشابيفةوادأبهانأف«هعنصنبارش

اذهامو؛اذكههيفاوعنصافمكيلعدتشااذإ:لاقوهبرشمثهيلعهبصقءام

هيلعهللالصىلانأ:موقمعزو.هيفتناكىلا.ةدشلللوقلانمهانعم

ىلاىهةدشلانأل«هبةدشلا**”رسكللهيلعءامملابصبرمأامنإملسو

«ميرحتللةبجوملاىهتناك؟*لاذإف+ميرحتلاىلإليلحتلانمهكحلقنت

:ميرحتللمفاردعبوليداربذعنوكينأبجو

راسوةدشلاهيفتادحاذإرمخذيبنلانأىلإبهذنمنأمعزو

دوادمعزو.نيملاةيقابتناكاماهنعميرحتلامكحلزي+"لايًامارح

ًامارزحةياتسلانمبرشنوكينأزوجيالملسوهيلعهللالصىنلانأ

مرحتلامكحتهبمكحوبارشلاىفتدجواذإهدنعةدشلانأل«ًامرحم

.«ذيبلاهنمبرشزوجنم»:(ب)ىف(١)
.هتلح:(ح)(؟).دمحاوةجامناوىلافلاهاور()

.نإف:(>)(ه)._كيل:(ح)(4)
.انهب:(-)(٠).اهدع(>)()

-١3٠09



ىنلافصونمنأبج(ةلملاعافترإبمكحلاأهومترْسحتلاو

؟فصوذإهتحبفرع:0هليضفتبفراعريففهتفصريغبماسوهيلعهللالص

.اهيرحتبهيلعدعبل١ثري91امإًاريخبرشهيلعهللالصىنلا

نم19لاقهيأور»فأقبرطنمملسوهيلعهنالصىنلانعىوردقو

؛اهنعلاىضرةشئاعقبرطنمو«"7مأملاهياعنسدلفبيرهبارشنمهبأر

.دعمااذإرخآقبرطنمو06ءاملابةوردكاأف»:مالاهياعلاقهنأ

اوبرشا»:لاقوثلذلمفرمعٌنأو«ءاملبهردكافتدشخاذإرخآرخو

دقو.'*«نطبلاىفاممضهيوبلصلايقيهنإف«ةيتسألاهذهىفذيدنلااذه

ماكأاذإ:لاقفمهماعط©!عدقوفيت#نمًاموقىنأارحمنأىور

دتشااذإو».*!«ءاللاناكمدشبدنإفمالالبقدبرُتلااواكفمحلا

506٠بارعألاهومتسلالوءاملابهوركافمكدوب

مكيلعتاادغإاذإلاقهنألاوهيلعهنالصىنلانعىورو

نعسابعنباقيرطنمو.«ءالأبايوتماوعطقافءاملاب"لاهوركاف

«ءالابةواتنافمكيارشمكييلعددشااذإ:لاقهنألسوهيلعهللالصىنلا

مدخلاءابرلاقفأوبعنأأوبطتح1©»:لاقهلأماسوهيلعنالصهنعو

.ءاملا:ةذنامي“؟:(>)(20)٠فضوأأذإ(١)

.ةياورىلعلدتسأمل(4).ملاىفتنمل:(ج)(؟)

.رظح(بر)ىف(6).ةءاورىلعدبسمل(ه)

.ىئانلااور(ه).ةياورىلعلدتسأل(«)
.هوربك+:(ب)ق(١٠)0.(ب)نمةطقاسم«لاقهنأ»د(١)

-١07-



ثيدحىفو.ءاملبهودش©!يرومبهرنإف؛ءاقسلاىفاوبرشاو؛تفزملاو

رضخألارجلاوضيبألارجلانعهنعهللاىضرسابعناتاأس:لاقدنس

؛سيقلادبعدفولسوهيلعهللالصىنلا"”لأساملوأ:لاق«رخألاو

ىفاوبرشتالو«تفرملاىفالومتحلاىفالوءابدلاىفاوبرشتال»:لاقف

اوبصف»:لاق؟ةيقسألاىفدتشانإف:اولاق«ةيقسألاىفاوبرشاوريقنلا

ةثلادلاقفممللاق6املاهماعأوبمطق)٠:لاق.دتشانإف:اولا«ءاملاهيلع

لكذ«رسيملاورجلامكيلعمرحهللانإ»:لاقمث.هوقيرهأ"”ةعبارلاو

.ءالطلا:لاقىهاموىلمل*"لانلق:لاق.©«مارحركسم

اوفلتخاو«مارحهمركسلانأهمرحوذهبنلابرشزاجأنملكممجأو

9«مارحوهفركسأبارشلك:ماسوهيلعهللاىلصىنلالوقىعمىف

هنمليلقلافريثكلاهنمركسأاكموقلاقف.ةياورلاحيحصتىلعمهقافتاعم

ةبرشلانأو؛ركسبالىذلانودركسبىذلاهنممرحلاموقلاقو.؟”ءارح

لياحتبنادنم""”هيلإبهذيىذلاريخألااذهو٠ء!رلاىهركسنىلا

نأًاجيحصناكاذإرمحلانأ0يروبحويرافنلاو٠اباجحصأنمهبٍِ]ٌش

؛اهريغنود*'””ةمرحلاىهركسلااهعمثدحىلاةبرشلانألاقنملوق

:هتملغ(١) .تلأس(١)(؟).هتدش
.ىرادلاءاور(4).ةعبارلاوأ:(ب)(«©)
.هركذمدقت().تلق:(>)(ه)

.«مارحهنمريثكلاوليلقلا#»(ج)؛(ب)ىف(*)
.()نمةطقاس«ىدنع»)١).(>((ب)نمةاعقاس«هيلا»(4)

.ةمرحلا:(>)ىف(١٠)

-08م-



ملسوهيلعللاىلصىنلامرحينألاحمذإ.هبلاقنملانغإكلذنأو

امنإو«هللعافلالمفدعبءىشللهميرحملالحتساوهللعافلالمفدعبءىشلا

ءىثلاكلذنوكيو؛اثيشمرحنأراجريغو«هبرشلبقركسملامرح

نأل«ةعاطلاىلإليبسلادابعلادجوالكلذككلذناكولذإ«مولعمريغ

ملاريغوهوهكرتبرمأامكرتيوأ6هلعفبرمأملمفىلإمقىمميطملا

لاحتسااماف«هبرمأليلدبهيلعلديالوايشهللامرحنأزئاجريفف«هن

ءرحهللانأانماعانرايتخاريغراتخانمدنعواندنعناكهانركذام

هانرتخ|امةحصفوْلسهيلعهلألصهيلثناسللعهريثكوركسلاليل

.ماعألاوركسنىلاةبرشلامرحلانإ:لاقنملافغإلعليلد

ىو؛ىثلاكلذنيبيدقوالإائيشمرحبالىلاعتهللانأرخآليلدو

؛للعافلالعفدعبامرحمءىشلاناكولو«هللعافلاةعقاوملبقهلعفنع

ناكلكلذككلذناكولو+هنعىهنمريغلمفلاتقوىفءىشلاناكل

مامفدقاماولعفتاللوقينأزئاجريغو؛لمفاملعفنعناكامنإىهنلا

نأانملعهانركذاملاحتسااماف.لاحلا"نيمالذنألمكنمىضمامف

ريغةلووجمركسلىلابرشلانعالهريثكركسيربرشنعناكامنىمهسلا

نتيتمالوملاعريغركسلاهبيقعبثدحىذلاحدقللبراشلانأكالذو«ةمولمم

لقبايصاعنوكسيفبرشينأهلو+ةبرشناكلتنعثدحمركسلانأ

ءىثلالسناكنمامأف.ةيناثلاللاىفركسلاثودملهلعفهلام

.مغ:(>)((ب)(١)
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؛هيف"هلرايتخاالثداحثودملهلمفلَكبقاءنأرئاجريثفهلمفب

براشلانعانربخانركنأامزاوجبلاقنللاقيو.هنوكلعهلةردقالو

ثدحىذلاركسلاوأحدقلانعىبلموهأركسلاهنمثدحىذلاحدقلل

مرحلانألهلوقكرتحدقلابرشنعىهنموه:لاقنإف؟هايإهبرشدعب

:هلليقثداحلاركسلانعىهنملاقنإو«ركسيامالركسلاهدنع

مالكلاطقسمعنلاقنإف؟مكحهيلعبقاعيهريغلعفنمثدحامو

.قيفوتلاٌنابواعاطق|هبىنكوهنئدبوًانليد

ةبرشلانعانربخةمارحلاىهركستىلا"*ةئرشلانإلاقنمللاقيو

ليقهلوقوهولالح:لاقنإف؟مارحمأىهلالحمودعمركسلاوىلدألا

«ىعمتثدحأ:لاقنإف؟ركسلاىئاعمنمىنممامسفنب"”تندحألفهل

ةريخألاةبرشلانعثدحيملهتياكبركسلانأمءزو«اكراتهلوقلناك

ىعدماهلوكبثدحبملىلوألاةبرشلالاقنإو.اهدعبةيناثلاوىلوألانود

ليف«معن:لقنإ.ةثلاثوةيناثتبرشولكلذكو:هلليق«ركسلانم

لكبراشلابرشالو.ركلاثبحمالأكلصأ"نأىلعبجيف:هل

نأل«ىلوألاةبرشلامكحكةياغلارخآىفةبرشلاكحلنألماعلاىفٌبارش

احيحصىلوألابرشاملاحىفناكحيحصوهوابردقةريخألاةبرشلا

احادقأبرشبو«لاحىفركسيفًادحاوًاحدقلجرلابرشيدقلاقنإف

.ركبلانوكينأزاجاذهلعرمألاناكاذإف«ركسيالفلاحىفةريثك

.ةبرشأ؛(-)(٠)()نماضقاس:4(1)
.(ج)نمةطقاس«نأ»(١4.تقدحأ:()(<)

_-عمم



نمرثكأتاكنإو.ىلوألاحادقألانمثدحمالوريخألاحدقلا"نم

هنأو“”ناركسلالعفركسلانإلوقينلغاسنياللوآلااذههلليقىرخألا

ناركسلالمفركسلانألوقينمهدنعبراشلانألبقنمهلعفلَكبقاعي
؛اددنيرشعنعثدحبالوحدقنعثدحينأزاجاذإف.ركسلانعايهم

ايرنمالوبراثلالمسسلافامولعمركسلانكياذإو:مولممريغركسلاف

٠ءءأناوهنع

نارنعز"'”نمةراقهيف"”ترطقءامهيفحدقنعانربخهللاقيو

٠5ةحمارالومعطالونولاملروظُيصهيفاهسيمفةرطقلاءارجِءاملاروتعاف

ءاملوةحئارلاومهطلاونوللارهظف«ىلوألانملقأىرخأةرطقهيفترطق

ةريخألانممأاممنيترطقلانمةحئارلاونوللاوممطلانمرهاظلانمرهظأ

:لاقنإو«هلقعرباكاهلعمىلوألانودةريخألانم:لاقنإف.امهنم

.قيفوتلاهللابوهلوقكربًاعيمجامهمثدح

نوالاوةريخألاةبرشلانمركسلاثدحمنأرداقهللا”نإ:لاقنإف

اذإفهللاقي.؟'”ءانلقاماناقكلذ«ىلوألانودةريخألاةرطقلانم

نأتركنأافةريخألاةبرشلانمركسلاثدحمنأ"رداقهللانأتزّوج

كلذزاجأنإف.هتيلكببرشلانمركسلاثدحينأًارداقهللانوكي
همالكةنؤمتطقسكلذىلعةرطقلازاوج"نممنمنإوهيلعةضراعلل

٠.قيفوتلاهللابو

.ناركسلاركسلالعف:(ج)().مم:(ب)(١)

(ج)+(ب)نمةطقاس(نم)(4). ةرطق:()«رطق:(ب)ىف(2©)

.انلقام:(ج)«(ب)ىف(6).(ب)نمةطقاس«نإ»(ه)
.ىف:(>)(١)
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:ملسوهيلعهللاىلصىنلانعىورللارمٍلىعمنأموكمعزدقو

نودركسلاهنعىبلملاوكالذبدارملانأ1مارحهليلقفهريثكركسأام»

ركسلانعهنيملؤسوهيلعهللالصىبنلانأثالذو.ريبكطاغاذهوبرشلا

ىذلابرشلانعىهمامنإو؛هلمفنمالوهكرتدبعلاناطلسىفسيلىذلا

:ءءأهللاوهنمركسلاثدحم

النيرحبلانمسيقلادبعدفونأمراثآ"وانباحصأهاورامامأو

اومجرمهيلعالذلسوهيلعللالص"”ىنلاميرحتلذيبنلابرشنماوعنم

مهتقرافملمهقحللاحءوسمهو*""لخدنممهنِمهيلعلخدوأةلبقملاةنسلاىف

ملسوهيلعهللالصمهلاحركسأف«ذيبنلابرمهنداعنمهيلعاوناكامل

انقلوانماجأتاقعاذيبنلاانيلعمرحاملهنإ:اولاق«مهلاحنعملأف

اونرشبنأماسوهيلعهللاىلصىنلامهلزاجأف«هاثمماذهمالكوأانبهارئام

ناذرجلاهلكأنإو:مالسلاهيلعلاقف.ناذرجلااندلببنإ:اولاقف.ميدألاىف
هللالصىنلاناكاذإو«لاوءابدلاوريقتلاوتفزملاىفهوذختينأماهنو

؛مهيلعهابهعيرجمدعبمهيفةرهاظلا""”ةلمللذيبنلامهلزاجأدقسوهيلع

مهيلعبجيالو«مهبىلاةلعلالجألاصوصخممهلليلحتلانوكينأبجيف

ىنلانعىورامىلإىرالآ٠مهالعومهاندمقفسيلنمومهل"صخمف

-(جىفةدراوريغ«ىنلا»().نم:(ب)ىف(١)

.«لاحءوسولخدنممهمهيلعلخدنممهتملغدوأة:(ج)ق(؟)

.ةلعل:(ب)(4)
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هنأىوردقو؟لبإلالاوبأبرشنييبرعالزاجأهنأملسوهيلعهللالص

لخديلف«مهيفتناكىلاةلعلاو«مهبناكىذلاءاقستساللنييبرعللصخر

نأبجيكلذكو«مهلاحلثمىفنكيملنم«هتحابإوكلذزاوجىفمهعم

سيلنممهعملخديال«يملااذهىلعسيقلادبعدفولذيبنلاليلحنوكي

:ءعألاومهلاحلثمىف

؛ضمبلصيصخموفصوىلعوألاحىفهبرشًازئاجذيبنلاناكنإف

هللاىلصىنللعضانك:تااقاهنأةشئاءنعىورامىلعنوكينأزو>يف

ليالاىف«رشبوراهنلاىفهعضنو*'راهنلاىفهبرشبليللاىفًاذيينسوهيلع

نييبرعلاربخنإ:انباعصأنملاقلاقنإف.هّبصوأهريغهاقسهنمقباذإف

لجألمارحوهوهلحبءاسوهيلعهللاىلصىذلانوكينأزوجالوهفرعلال

«مهيلعمرحايفىماءافشهللالمجام»:ماسوهيلعلاىلصلاقدقو.ةلع

رطضمللرئاجومارحرجلابرشثالذكوراطضمللةتيملالكأحابأدق:هلليق

نينلابلاوماتيألالاومأنمسانلاىلعمرحامكلذكو«ةسفقنىحيلهبرش

سيقلادبعدفو"”نوكينأزوجبكلذكو«رارطضالالاحىفهلكًازوجب

©!ىتاالالاءوسنممهسفنأهباويحيلوهيلإهرارطضالذيبنلامهلزاج

.قيفوتلاهللابوملعأهللاومهب

ةصاخنامعلهأنممهنانياإ'*”ىهاننامفتملعاهفانباحصأمجأ

.(ب١نمةطقاس«نوكينأ»(«).راهنلاىفمث:(ب)(١)

.ىهاتتي:(ب)ىف(4).ىذلا:(-)(؟2)

هه(



هيلعهللاىلعىنلانعدراولاربخللميدألاىفذختملاذيبتلابرشةزاجإىلع

راسمير#ىلعأومفتاو٠نرحبلانمسقلاليعلوولهتزاجإنمماسو

ريقنو؛رارجلانمامنعةندسلابىبنلانمحصاملىلاوألاىفةذخنملاةبرشألا
(١)2٠٠خراد.سس

ىمنلانمحاملىلاوألاىفىرجلااذهىرجاموعرقلاريتنولخنلا

ةنسلايعدمل:لاقلاقنإف.ملسوهيلعهللالصهللالوسرنعةنسلاب

ىفكفلاخدقو؟رخآفصوىلعهحيرختو"'”تنضوامىلعذيبنلاليلختىف

4اورلانع4أورلا10ماوركنوسانلانمريثك١له0؟فلاخنماذهف

هلمجنإوهسئنىفاتحنوكيدققحلانإ:هلليف.ءالسلاهيلعلوسرلانع

انلًامقدوانيلعةححةياورلاََذمهةحصبئلاخن١لبجسلاو64هلمنم

0:"000 هعرم©ءاملعلادنعتبثامميرحتيلماملالهجناكولو(انعحصاع

).|٠٠ّد0٠ؤ)ر٠١٠٠١4د1
جراواانوكينأبجوملةح>نوكيمريحتالدؤ>ء؛ىدلياحو

؛ةفورعمةيورمةنسلاىفمجرلافرعتالاهنأتحعزومجرلاةنستنامل

هبملالهأنمحصاململبجىلإتفتلبالونيئطخحملكللامماوناكالف

اهلهجنماهلهجنإواندنعةتباثلاةنسلاوةياورلاهذهليجنمنأانماع

.فدعوىلع:(>)().(ب)نمةطداس«ىهنلأنم»(١)

:(ب)(+©) :(١)(:).ءالع .كياع

اولمحبىتحسانلانمةماعللاللضتجراوملاىلإةيضالألابنينمنخرّوملانم(ه3

ةيمالسإلاةمررعشلاقطالقءاوقلكوًادهأحليىالابراعلابهذااذهلكميامتب

.ماكحأوتادابعنم

نيبومهنيفالخاانأو+جراوخلانماويلةينانألانأبليلديكباتكلااذهو
نفداهتنجاملاتركشل»:«سدلودسرلالوقليلدبماعلكداهتجابحةمبرألابهاذلل

.6دحاورحآهلذًاطخاودهنجا“حوًُنارحأهلتبامأفدهنحا

)©-



دقامانيلعهدروانلهتفلاخموانابإهتئاتختبباوصلانعبهاذاضيأءىطخم

.؟!انتيفوتهللابوانلامازلإةنسلانمهلمجخالعجينأمارنإاندنعًحص

؟امركلذمرحذإلبإلاويرقبلادلجنيبقرفلااملاقنإف

ىفهبرشليلحتبدرواموربخلاهلليق.نأضلاوزعملادواجىفكلذمتزجأو

دولجامأو«نأضلاورعملانيننصلانيذهنمالإنوكيالميدألاومدألا

هبرشسانللنوحيتتف«املسىمسامنإو+اجدأىسيالهنإف«لبإلاورقبلا

.هوامفيالأمرصأنوهنعمهاهتلب:هلليق.هبمهلورمأتوفصولااذهىلع

هنعاهزبتماهامنإو«ارحمهنعمهاهنتانسلهلليقلالحلانعميسلاقنإف

اريثكنإ:هلليق.هنعهنوهنتنملهللاهحابأانعمهل:لاقنإف؟”اريطتو

مضيوهتمصقنياملهنع”ىهتيونمؤملاهكرتينأبجبدقلالحلانم

.هردقن7

ةيدوهسلاجبوزتنعيناملانبةفيذح-هللاهمحرباطلانبرمعىبهلدقو

نألاهنعهلبغرنكلو6اهجبوزتةفيذدحللحابأدقىلاءتهنانأبرحماع1

هباكىفلاقلاعتهلانإ«هتلزنموهردقنمطحوهنمصمنياهايإهجوز

.-1هن©727رو.ء.ع<

مهيدمهيلإجيوزملانأبزعولجربخأف"4رانلاىلإنوعكئئاوأ
؛ةثداحلاةدوملاوةبحلادنعةليامملونوكرلانمثدحماملرانلاىلإداقامير

قيفوتلا:(ج)؛(ب)ىف(١)
.اقرطت:(ج)ء(ب)ىف(©)٠امهيف:(ج)ىف(؟)
.١7١:ةرقلا(ه)٠..زيو:(>)(4)

(منال-«ءم)-640



برتنعىبملاْقادلوقكلذكوةدوللاتدمىذلاوهناناكنإو

نملقيوهبراشنمصتنيهبرشنألهنعىهننانإفالالحناكنإف«ذيبنلا

هللاناكنإودخلاهيفمزايىذلاركسلانمهبرشعمثدحبالو«هتنيه

ليق؟هبرشنوزمجمكهعيبنوزمحتنأ:لاقنإف«ركسللثدحلاوه"'ىلامت

:هلليق؟هبرشملحأامميبمرحليف:لاقنإف«ذيبتلا,عيبزوجيالل

مهبنونرضيونيذابنلاونيراخلالعفنومظعتسياميمجنيماسملااندجوامل

انماع«كالذحابأنيماسملانمًادحأدجنملو«لعفلاحبقوةسلاىفلاثمألا

دنعناكامنأاك«حيبقهللادنعوهفحيبقنيملسلادنعناكامنأ

نأةضراعملاهذهطوقسىلعلديىذلاو«نسحهللادنعويفنسحنيملسملا

ًاوزوجبِمييهاذمىالتخاومرفالتخاىلع.ليينلابرشزوجنمعيمج

مف:لوينألاقلناكلةحيحصةضرامملاهذهتناكولوهيلععامجالا

انانغأدقو؟هيلعقرتفينأزوجيىذلالالحلابرشىلع"عامجالازوجبال

زوجيالابموحشوكلاموحلعيبنإفًاضيأو؛هيفجاجتحالانععامجإلا

؛هميبزاجهلكأًازئاجناكامنأتيئدقو«اهنملكألاٌرئاجو«قافتإب

لنيلعيبميرحتبرثألاءاجدقفضيأو (*ةءلارتشال"لابواحمقاوسألاىفءاسنلا"

بلافرعيالفنوقرفتيثيحلباسنألاىفمهكارتشاوهيفلافطألا

.(>)؛(ث)نمةطئاس«ىلاعت»(١)

.عاجالازوجباللف:(ج).غاتجازوجناللف:(ب)(؟)
.امولع(>)ىف(4).«نيبد»:(ج)ق(؟©)

«لافطألاكارمشالاب»:(>)«(ب)ق(4)
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وهو؛اهلاةمضرملا*”ةراجإ)كلذعماوزاجأو«حاكسلاىفةهبشلارثكشف

رهاظبولحموهو؟(هميبناكسايملاناكولوهبهلىدغتنمىلعاهبلعيب

مواعمالوبولحمريغوأابئاغهعيبنمزاوجلابىلوأهتلجتوهرادةمىري

نإف«لءفلاوسايقلاقيرط,سيلوربخلاقيرط""”هلاثمأواذهب""ةدبمتلاف

؛لدع"ىموىلإىموأفنيدهيلعناكواماتيأفاخولجركلهنإفلاق

بجاولاام.هرشنوزوجمامماهريغو؟*!زغاشمىفًاريثكًاذيبنكرتو

«لامريغوألاموهلهو؟هبالمفينأماحلاوأ”ىعولاىلع

حلملاهيفحرطينأىمولاىلعبجيهلليق؟نيدلاءاضقلاذهريغهللامالو

ىلعنكيملنإماتيألاىلعقفنأوأنيدلاىفهنمثىضقوهعابًالخراصاذإف
ناكاملهلليق؟لخىلإذهبنلالوححلملانإملقفلاقنإف.نيدثالاهلا

«ةلعلالاوزاميرحتلالاز*""اهبهذيحلملاناكوهيفىتلاةدشلابذيبنلاميرحت

هتدشتلازاذإف«حلملااهيفحرطينأبرجلاىف"”رثألاءاجدقفاضيأو

هللاابمرحةدحاونيفلاقنإف«هنعافتنالازاجهيلعناكامعلقتناو

اذإمن:هلليق٠ةمئاقنيملاوالالحريصتف نيعللالةلملةمرحم*"”تناك

محلازتمدعوةلعلاتلازفةلعلامرحمناكاذإف«ميرحتلابجوةمرحم

هيلعهللالصىنلانعةنسلاتءاجدقو«الالحمرحلاراصو«ميرحتلا

.(ب)نمطقاسنيسوقلايبام(«)٠ةزاجإ:(ج)ىف(١)

.«هلاثمامأود:(ب)ىف(4).«دبعتلاب»:(ج)(؟)
»(ب)ىف(ه) .اهحنم(7).«لعام

.سي:(-)(ه).رثألاءاجا:(ح)(«)
.ناك:(-)(١)
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لوقلااذهىفلخددقف«*'"«رهطدسقفغبدباهإاميأ»لاقهنأب-

املجألمرحلاةساجنلامحلةعفارةغابدلاتراصو«اهريغو*ةةتيملادلج

.قيفوتلاهبودعهللاو

نأانغلباملابنعبذلاوةلأسملاهذهىفجاجتحالانمهانركذىذلاو

مهلوصأىلعانيرحتف«مهلوقةزاجإىفمهبلعنمطانباحصأ"”ىنلاخمشمب
.*”باوصلاىلإمايإوانقفويلاومهلفرملابجوأام

.تيلا(ج)().بذلاو:(ج)(١)
٠(ج)ىفةدراوريغ«باوصلاىلإ»(4).انيفلا(١)(؟)

-هي



ةلاسم

اضيأةرشالاى

نطب"امواَهنِمرهظامشاوذلانرمرحامنإل؛ىلاعتهللالاق
«منإلاو9هلوقىلاعتهللاباتكباهميرحتريا'ءزطحاربِىلامنإلاو
:رعاشلالوقكلذىلعلدبورجلانم"”برض

لوقملاببهذيمثإلااذك.ىلتعلضىتحمنإلاتبرش

نأزوجال:مهضمبلاتفلخلاهنمذختيرسبلاىفانباحصأفلتخاو

لهاذاخازئاجمهنمريثكلاقو«رسبلاهطلاخاممالورسبلانملحلاذختي

كلذىلعهدضعورثألاهبءاجامللوألالوتلاراتختنحبو؛رّملاورسبلانم

:تلاقاهنأةشئاعقيرطنملسوهيلعهللالصىبنلانعىورو«ربخلا

؟ةعذبنورّملاومسبلانيبممجنأانامحسوهيلعهللالصىنلاناك»

لسوهيلعىلصللالوسرىو؛ءاقلإلاوهذابنإلاو«*”دحاوعضومىف

ٍ:؟"ثلازيقنلاوءابلاوتفزملانع

.()نمةطقاس«برض»(؟):.؟:فارعألا))

.ىئاسذلاهاور0(«٠اذنوُ:-(و

.ميخلا(-)(ه)

--1)*-_



عاوأهذهنألةدشلالجألكلذنعىبنلا:سانلانمريثكلاقو

ذخألاوكلذبدروىهنلانورخآلاقو.ميرحتللةبجوملاةدشلاىلإىدؤت

.هللاءاشنإكلذىفرظنننحنوةدابعهب

ًاهوركمنوكينأنكميهنأل«دحلاهمزابملرحناةحتارهنمدجونمو

انباحصأنمدجلاهياعبجوللاوهكرتمثهيَىفهعضورذقنوكينأنكميو

نونامثانباحصأعمرجابراشىلعدحلاوةهشلالامتحاعمليلدىلإجاتحم

نودبمرنمدحألقيملو«كلذلفأىفسانلانيبفالتخالاو«ةدلج

:3ناوانملعامقنيمبرألا

؛انالخكلذىفملءأالو.«دخلاهمزابرشلانمناركسدجونمو

هرخؤي:انباحصألاق.ليادىلإجاتحمرخآتمتوىلإهريخأتبلئاتلاو

همزايالهركسلاحىفهنأهتجحو«هنعركسلابهذيوتحصينأىلإمامإلا

.هلتععوجروهوحصلاحىفهمزاباكدحلا

ناركسلامزايال:انباحصألاق.لقعلالاوزمثطالتخالاركسلالوأو

صرألافرعيالو«هريغبوثنمهبولافرعيالو؛هلقعبهذيىحدحلا

ىدنمففاناركسىمسييملانمءىشهعموهلقعطاتخلاناكاذإف«ءامسلانم

هعملقملالاوزو«هيلعمقاوبارشلانمركسلانألهياعبجبدحلانأ

لبقهياعدحلابوجوىلعليلدلاو«هيفىلامتهللا"”هندحبهريغىنعمهخسن

:هركذلجىلاعتهللالاق.ىلاعتللاباتكىفاهبهنوعضتىلالاخلا

.ثيدحل:(ج)(١)
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اوملعتىتحىراكُسمً.ئٍةالصلااوبر"ااونمآنيذلاأ3ٍٍ

٠ااما زييمتهلناكنمالإةالصلاببطاخبالوةالصلابمهبطافت"2َنوُلوَتام

لاحلاكلتفهماعنوبجحوبمه6لميالامبطاخم1هلعلازنمو

عملاحلاكلتىفهيلعدحلانوبجوبالوهيلع"الوليزءالوضئارفلا

٠مهوهحوم3هٌللاوةضصبرفلا

؛لاملاتبقفالو7مامإلالعهتثرولالوهلءىشالفدحلاىفتامنمو

ذيبنلابرشزاوجىلعنامعلهأنمانباحصأ"”قفتاو.هلتقىقحلانأل

دفولزاجأهنأملسوهيلعهللالصىنلانعمددنعتبثاملميدألاىفذخمأاذإ

مركنهنأومهيفترهظةلملميدألاىفهبرشنيرحبلالهأنمسيقلادبع

اهلكعاوألاىفهنمذختيناكاممهيلعمرحهنأو«اهنممهلاحرييذتلاهلجأل

ةحابإلاتناكوليوأتلالمتحمهافاهيحصناكنإوربخلأو«ميدألاىوس

ىأىلعربخلادريملاذإليوأتلانماضيألمتحتمهبتناكىتلاةلملالجأل

برعلاةفلىفقلماوهذوبنملاوهبرشمهلحيبأذيبتلانأكلذ.فصو

:لجوزعهلوقو.هانيقلأىأ"0ءاربلابماندي):ىلاعتهللالاق
١ءو٠.ا2غدر

ضمب""لاقو.هعأللاو؛هوتلاىأ"!«مهروأهطءاَزَوهوذبنف

.”ارمشءارعشلا

اكلاشباضرعمىناتكتذخأامنإتلسرأتنكنمىلربخو

٠.«هنعاهلومزايالود(جح)(«).(+:ءانلا(١)

ّ.٠١(6:تافاصلا(4).اوقفتاو:(ب)ىف(؟)

6٠اليلقانمعهباورتشاومروهظءاروهوذبنفبةبآلاحت.اوالنارمعلآ9زر

٠.(ج)«(ب)نمةطقاس«ًارمش»(7).لاق:(ج)«(ب)يف()

_١6-_-



اكلامننمتقاخألعفكذبنكهتذيدنفهناونعىلإ"'”ترافنو

ةدشلاهيفثدحبملاموهذيبنلانممهلحيبأامنوكينأزوجبدقو

هيف"”دجونإوذيبنلا5حابأنوكينألمتحمو؛ركسلاهنمنكمتو»

.9«ةدلا

مضيليللاىفًاذيبنبرشيناكلسوهيلعهللاىلصىنلانأىوردقو

هيرشلعبهماملفيمبصرو6راهلابهب]ملمالابهللحنااذإو6راهسلاف

لكالولاقةشلاعبرطنمملسوهيلعهنالصهنءىورو.هريغهيفاسلوأ

هريثكركسإالكمارحركسملكهلوقنوكينأولحيالو"*”«مارحركسم

ناكنإوْلالوهفهدمركِاموْمارحهنمركاموبل6مارحهليلمو

اامومارحركسإامناٌورظنلاهبوباموب6مارحهلياعفهريثكركسبم

لاحمَو؛برشبنألبقالالحوبرشينأدعبامرحمراصدقف؛لالحركسي

هبرشزاجأنالاتيو«مولعمريغءىشلاكلذنمنوكيوءىثلامرحينأ

هصركبأىرديالوهوهبرشلدصقنمعانربخ9هبرشلاحىفذيدنلا»

هلوقكرتبرشبنأهيلعمرحم:لاقنإف؟المألمفامهيلعمرجمأ؟المأ

ناكاذإف:هلليق«برشنأهل9لاقنإف«هنمركسياملالحهنأل

بارشلاراصنأدمبركسلاثدحلهللالحوهامبرشفبرشبنأهلالالح

ناكدقو؟هبيقعبركسلاثدحلهيلعبارشلاكالذمرحبلههفرجىفلالحلا

نأ»(«١.ترظن(-١(١) ٠(>)+(ب)نمةطقاس«برعب
٠هركذمدقت2(٠(١)نمةطقاس(>)نم2

٠(١)نمةطقاسنإ().(١)نمةطقاس(>)نم(ه)
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دقبرشنمعانربخهللاقيوىلاعتهللالعفركسلاو«هبرشدنعهلالالح

هيفثداحلابرشلانعىهنممأهيرشنعىهلموهأهبيقعبركسيهنأمبال

ركسلانعىهنام|لاقنإو«هلوقكرتهبرشنعىنهسملاقنإف؟هدعب

لهو«هبرشدعبهيلعًامارحدعيفيكهبرشنعايهنمنكيملاذإف:هلليق

.قيفوتلاُللابَو؟ثداحلاركسلاثدحامثودحنععدموه

بهذاذإءالطلابرشةزاجإىلعمهيفلاخمنمريثكممانباحصأممجأو

بلاطىلأنبىلعَوباطلانبرمعنأىوردقو«هثلثقبوخبطلابءاثلم

نوزمجماوناكمهنأحارجلانبةديبعاأوىرعشألاىمومأَلبجنبداعمو

هللاىلصىنلانعىورو«خبطلانمهانركذىذلافصولاىلعءالطلابرش

انباحصأضعببهذدقو.اميمجبدبزلاوبلاذيبننعىهسهنأملسوهيلع

ٍماعأهللاوتلضأاهفربخلااذهلرسبلاهيفحرطيالللانأىلإ

٠مرخآبرشبموقلاقاس»:لاقؤسوهيلعهلالصىنلانأةباورلافو

ايقاسعضوللااذهىفنكيملاولاقو«هنيىلعنملوانوبرشهنأىورو

موقلارخآىفقالابرشينأبجيف«سانلارخآةاصملامويبرشهنأل

هيلعهللالصلاقهنإف«ءاملاىلإةجاحلاديدشنوكينأالإبدألاقيرطنم

؛هنمًاريخانمعطأوهيفانلكرابمهللالقولفامامطكدحألكأاذإ»ملسو

ماعطلانمىشسبلهنإفهنماندزوهيفانلكرابمهدلالعولفانبلبرشاذإو

هنإفهافضمضميلف»:لسوهيلعهللالصلاقهنأو.«نبللاالإبارشلاو

برثفءاقلاثحهنأىورو«ءامدلامنمبرشلانعىهسهنومسد
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اهيفسيلوبادآهذه؟”ليقحدقلا"ل22"نمنعىبلو«هفطعىأهنم

؛اهْنمءىشبوجوىلءالواهبوجوىلععجمملةمألانألباجيإالوضرف

دارأناةدئافهيفاهنمدحاَولكلهحرشلوطيليوأتثيداحألاهذهلو
.هتيفوتللا

ىفسفنتلانعىهنملسوهيلعهللاىلصىنلانأسابعنباقيرطنمو

:لاقفءاملاىفنوءركيموقبّرمهنأملسوهيلعهللالصهنعىوروحدتلا

©!«ءانإفضنألاقوأءانإبيطأديلانإفمكيديأباوبرشاواوعركتال»

لاقهنأىراصنألاهللادبعنبراجقيرطنمماسوهيلعهللالصهنعىورو

ناف*”جارسلااوفطاَوةينآلااورخاوةيقسألااوكوأوباوبألااوقلغأ»

مرضتةفسبوفلانأوءانإفشكبالوءاكولحبالوالغحتفيالناطيشلا

مكدحألكأاذإ»:لاقسوهيلعهللالصهنأو9رانلابتيبلالهأىلع

هلامشبلكأيناطيشلانإف«هنيميببرشبلفبرشاذإو«هئيميبلكايلف
00:هلامشببرشبو

هللالوسرربنمدعص هنعللاىضر-باطخلانبرمعنأثيدحلاىفو

لزنرملتانإفدعبامأ:لاقمت«هيلعىنئأوهللادمملسوهيلعهللالص

«لريمشلاوربلاو""للسعلاورّملاوبنملانمةسمخنمىهولنموياهميرحت

.ةماف(ج)هريغوأءامنمحدقلاوأءانإلاىفقبام:هلت(١)

.ةجامنباهءاور(؟).هللبق(ب)()
.دمحأوىرادلاوةجامناهاور(ه):.جارتشلا:(ج)ىف(4)
.كلامودمحاوىرادلاودوادوباوملسمهاور(7)

.ريملاو:(ب)ىف(8).نملاو:(ب)ىف()
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رباجقيرطنملسوهيلعهللالصىنلانعىورو«لئلارماخامرجلاو

؛اميمحرسيلاوبطرلاًواميمحبيزلاوراذييننعىهسأ»هللادبعنا

لسوهيلعهللالصهنعسنأقبرطنمو«ةدحىلعدحاولكاوذبنالاقو

طاخبنأهنأريعنباقيرطنمو«"'”ايمجردإلاوثلاذيبننعىهلهنأ

طاخمنأىبنهنأملسوهيلعهللالصهنعسابعنباقيرطنمو«رّهلاوحلبلا

بيبزلاوبطرلااوطاخبنأمهاهنيسرج"""لهأىلإبتكوءرقلاورسبلا
.تفزملاوريقنلاوءابذلانعمهاهشو

هللالصهنعىلادرو"موقتلاقفربخلااذهليوأتىفسانلافلتخا

لامتسانممنمتةلالدموقتنأالإهنعىبناملكليبسهليبسف«ملسوهيلع

ىلعرماوألاوربخلارهاظ نورخآلاقو.اهلقنيىذلاليلدلامدعدنعبوجولا

ميجنأىهناكو«نيتبطرلانبمخلانعىبملاكبدأىبنكلذنعىبنلا

رهلاوسيلانيبمجلانعىبمسلاكلذك«شيعلاىففرسمحللاونمسلانيب

.ماعأهللاورخآلانعىنكيامهدحأنألفرسلللحلاوذيبنلاو

هللالوسرىلإسيقلادبعدفوءاج:لاقهنأسابعنانعةياورلاىفو

نعهولأس«عبرأنعمهاهنومبرأبمهرمأف»هيلعاومدقوسوهيلعهنالص

هللالصهللالوسرادمنأو«للاالإهلإالنأةداهش"لوه:لاقفناميإلا

مالو«ناضمررهشموصو+اكزلاءاتبإو«ةالصلاماقإو«ملسوهيلع

.(ج)نمةصئاس«لهأ»().ًاعيجرعلاورمببلا:(ج)(١)
.(ب)نمةطقاس«وه»(4).(>)؛(ب)نمةطقاس«موق»(©)
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نم"'*اوربخأونهوظفحا:لاقوريشنلاوحلاوتفزملاوءايآنلانع

.(نهبكارو

ملسوهيلعهللاىلصىبنلانعثيدحلالهأنمانيفلاخمضعبةياورىفو

اهوروزفروبقلاةرايزنعمكتيهمل«"نهبكرمأانأَوثالثنعكتيهلتنك

اوبرشاف«ميدألافورظىفةبرشألانعكتيهنو«ةركذذتاهنرايزىفنإف
اولكأتنأىحاضألامولنعمكتيبنو+ًاركسماوبرشنلأريغءاعوىف

دتفربخلااذهحصنإف««كرافسأىفاهباومتمتساواولكفثالثدعب

ةزاجإنمسيقلادبعدفوثيدحنمانبامأهيلعدمتعاىذلاثيدحلاخسن

تبثو«ىعاوألانمهريغنودميدألاىفذيبنلامهلسوهيلعللالصىنلا

اهرصاعواهبقاسواهبراشورجلاللانماهنأسوهيلعهللالصىنلانعربخلا

.«اهنعلكاواهعاتبمواممئابوهيلإةلومحلاوايلماحواهرصتعمو

هللاٍميرحتلهبعافتنالازوجالرانأانباحصأنمةقرفوانوفلاخملاق

نيملانأبكلذىفاوجتحاَو«هريغوأحلمنمحدقبالحلتهاو«هاي
مكحىلعترفأدقةعيرشلانأباوجتحاو«الالحلوحتتنأزوجمالةمرحم

ةكمحتفمويدروىذلاثيدحلابًاضيأاوجتحاو«ٍلسوهيلعللصىنلادمب

لبقملسوهيلعللاىلصىنللًاقءدصناكدقو«اهبىناثلالصواملرمحلاىف

ةيواربكلذهقيدصهءاجةكملسوهيلعهللالصتالوسرلخدالف«ةرجحلا

هللانأتلعامأنالفابأاي:ؤسوهيلعهللالصىبلاهللاقف«هيلإاهيدهيرم

.(>)نمةطقاس«اوربتخاو»(١)
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اهميبينأهترمألاقف؟هترمأمب:هللاقف؛رمأباهيفهمالغرمأو«ايمرحدق

لاقف هللالصىنلارمأفءاهعيبمرحاهبرشمرحىذلانأ:لسوهيلعهللالصىبنلا

ولفاولاق«ةكصءاحطبىفثبصفملسوهيلع ةيناثلاحىفاهبمفتنيرجاناك

اضيأو؛لاملاةعاضإنعىبنموهواهنقارإبملسوهيلعهللالصىنلارمأيمل

«رخلاةقارإوريزنحلالتقوبيلصلارسكللتعب»:مالسلاهيلعلاقهنإف

اذهمللاقي«اهنقارإنوداهميرحتبهماعدعبهنعاهكاسمإللزوجبالو

اكهلوسروهللاهمرحدقةقيملادلجنأثكالذو«ملوأتاهفمهوتوكنمطاغ

ميرحتلاعمهسيحزاجأوغابدلادعبهبعافتنالازاجاذإف«كلذنمعنمومرح

ريفتيىتحجلاميرخلاثالذك«الالحريصيفهكحريغتيفجلاعيلاحىلعهل

هيلعدربنأبحيفهيلعقفتملصأةتيملادلجنافاضيأو«الالحريصيف

دعبهبعافتنالازوجمرحلاةتيملاداجكرجلانمهبعافتنالانمهيففلتخلا

.قيفوتلاهبو2للاوغابدلا

املنيرحبلانمسيلادبعدفونأمراثآىفوانباحصأةناورامأو

©!يلعكلذٍلسوهيلعهللالصىبنلاميرحتاديبتلابرشنم*'"اومنتما

نملاحءوسمهبولخدنممهمهيلعلخدوةلبقتسملاةنسلاىفاومجر

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمهلاحركنأفكلذبمهنقرافملمهلقل؟”ةلع

اذهمالكوأاتماسجأتاتعاانيلعذيبتلامرحاملهنإاولاقفكلذنعمهلأسو

رشينأسوهيلعهللالصىنلامهلزاجأف؛هانم ميدألاىف"اهوب

.مهيلعمهل(>)ىف().اوعنم:(ب)ىف(١)
.اوبرسينأ(>)؛(ب)ىف(4).ةلعو:()ء(ب)ىف(؟©)
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ماهنو«ناذرجلاهتلكأنإو:مالسلاهيلعلاقف«ناذرجلااندليبنإ:اولاقو

هيلعهللالصىنلاناكاذإو؛ءابذلاوحلاوريقنلاوتفزملاىفهوذختينأ

©!يلعناكهميرحدمبمفةرهاظلاةلمالذيبنلابرشزاجأ9روماسو

نممهلصخايفمهمملخدبالاصوصخممهلليلحتلانوكينأبجيف

صخرهنأملسوهيلعهللاىلصىنلانعىورامىرتالأ.مهللعومهانعمىفسيل

.مهبناكىذلاءاقستسإلللبإلالاوبأبرشنيدبرعلل

:(+) (ب)نمةلعقاس«دق»(١)

.(>):(ب)نمةطقأ«مهلعناك»(«)
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ِِع

ااعجتل|ِءأزج|محناشل١

تايدلاو؛ءامدلاو؛داهجلاو؛اياصولاىف
كلذوحنو

.(>)نمةطقاس(8)
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باي
اياصولايف

ميحرلأنحرلالا27

رفسوأرضحىفحيحصلاوضيرملاةيصوبتكينأبتاكبلادارأاذإ

هللاالإهلإالنأنلفنبنالفىمصوأاماذه.محرلانمحرلاهللارساهردص

صاصقلامويصالمخلااهبوةافولادعبوةايحلاىفةاجنلاةملكهلكيرشالهدحو

6هينادحولاوهيبوبرابهدايعنودهممترهاقلاو6هدارنإقفكلاذبدحوتملا

ضوفم«هبامنعنمفئاخ«هباوُاجار؛هنالبلرياص«هناقلبرقومةداهش

هنلعهفارسإوهريصقتبفرتعم7هوندنمفاسامًّصمدان6هرمأهيلإ

ةلاسرلابهللاهثمب«هلوسروهدبعًادممنأدهشيو«ةينلاقدصبهتبوتمدقم

؛هيذكوهنعىلوتنأًاريذنو؛هقدصوهباجأناًاريشبةماتلاةوءدلاوةماعلا

؛”ةمأللحصنو«؟!ةنامألاىدأو«ةلاسرلاماسوهيلعهللاىلعملف

ملسوهلاصوهيلعهللاىلعهذنعنمنيزيلاءانأى>نا"ليسفدهاجتو

هللانأو؛اهيبيرالةيناةعاسلانأو؛ىحراتلاوىحةنجلا.نأدشو

.هتمأل:(>)ىف(؟).ةمألا:(ج)ىف()

.ةليبس:(>)(2)
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نيدو؛صالخإلاةملكو«مالسإلاةرطفىلعهنأو«روبقلاىفنمثنبي

كلذىلع«اممملعهللاتاولصمارهينأةلمو+ملسوهيلعللالصهيبن

نمفلخمنموهلهأ'”ىموأو؛«هللاءاشنإثعبيهيلعوتوميهياعوايحم

تومالأو6نيدماجلاعمهودمحمنأوًنيدباعملاعمهناأوديعتنأهدذعب

هحالصإنمتيلهنمديالافركذمدقيواذهلعىلب3نوماسمموالإ

(هتيصورمأنولوتينموهاياصو2هنبيدكلذعبركذبمهزاهجو

هتنامأنمهدلقايفهللاقتبنأهيلإدهعيو«"لايفامذافنإبهلموقيو

.هتبقرصيلخمو

هلاالنأدشوهونالفونالىموأ.اماذه:ىرخأةيصوردص

؛هل7هيدالوهلريانالارهاقاروًادحاولإهلكيرشالهذحوهناالإ

ىنطصلاهلوسروهدذيعادمنأديشرإوَ”ريصبلا.ميمسلاو>»وءىلثكسيل

هيلعناىلصنيداعالًاريذنونينحلاًلاريشونيلامللةححر؟”!ىبجلا

امو هلاعفأحيبقو*”هلامعأءىمنمهللا"”رففتسيو«نيييطلاهلآىلعو

قحرانلانأو/قح>حةنجلانأوىق>حهللانأدهشيو6ةهيلسلوهيلعهللاهاصحأ

نيلسملاوايندمحممو؛أبرهللأبىضرو+قح>بالانأو؛قحثعبلانأو

هديبفاخمنموهلهأىدويو؛ًامامإنآرقلابو«ةلبقةبمكللابو.اناوخإ

.اهذافنإب:(ب)ىف(؟).ىماوأو:(ب)ىف(١)

.ةهيش:(ج)ىف(2)

.يتجملاهلوسروهدبع:(ج)+ىتجملاهلوسروىنطصلاهدبع:(ب)ىف(4)
.مهلامعحأ(ج)().نورفغتيو:(ج)(ه)
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نوميالأونباغتلامويو"'رشحلامويلبقهتعاطىلإةعراسملاوهللاىوقنب

اذإ*”هئابرقأوهيدلاولالامفلخمنمىلعةبجاوةيصولاو«نوملسمموالإ

صحاذإمكيلعبتل:ىلاعتوكرابتهللالوقينيثراوريغاوناك

ىممو"!(نيبرقألاوعلالصولااًخر"نإتلامتحأ
سلانأاًهِف"مهلانيتكو):لجونعلاقكضرفىأبتك

ىأ(لُسروانأنِلعَألهللاَبَتك):لجوزعلوقو«0(ىضنلا
دعأهللاوكلذبكح

ىعدان«ثراولةيصوال»:ملسوهيلعهللالصهللالوسرلاقو

انباحصألاق.ليلدلاةماقإهيلعناكةخوسنمنيبرقألاونيدلاوللةيصولانأ

نمىلعملااذهربتمينأبجيف«ثيراولاةيآاهلخسنةخوستمةيآلاهذه

نأمهيفلاخممماوقفتادقو«هنمخساممفرينأهكحخسنلا'*"نأمهوق

اللةيصولا ريباطخلادروىتلاةيآلاىفىهوةخوسنمريغنيبرق

:لسوهيلعهللالصىنلالاقاماف«ةيصولابمهلرمألابايفنيبرفألاونيدلاولا

قبوةيصولانممنلابثراولاروكذملااذهنمصخ«ثزاولةيصوال»

.لعألاوهكحىلعقابلا

اذإةلطابهتيصوتناك«براقأهلو»براقألاريغللجرىموأنإف

.هيبراتأو:(ج)().ةرمسحلا:(ب)ق(١)

.(هم:ةدئاملا(ة).ا١:ةرقلا(-)

.ركذف(.)().نأل:(١)ىف(ه)
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ربكألوقىفةيصولاىنلثبمهبلعنوررفألامجربوهلام"لكغرفتسا

ىأرلاو«اهبهلىصوأناةيصولاو.ًايصاءنوكي:مهضعبلاقو«انباه

دنعهيلإبرتتينأتيلامنمىلامتوكرابتهللانألىسفنىلإقيشألوألا
هتايحمايأءاشفيكهتمقفنيوهيففرصتلاهلناكىذلاهلاملكبهتوم

كلذكوماسوهيلعهناىلصهيبنناسلىلعثاثلاىلإهلعفدروهلامثاثىفالإ

هتبارقىفهيلإبرقتينأهل"”حيبأىذلاثلثلابهتوم"دنعهيلإبرقتاذإ

هتبارقىلإناثلثلامجريو«ثاثلاهلمفنمهلتبثوهتلمجنمهتبارقجرخأف

نمهلحيبأايفهتومدنعمهبهلهللاةيسعوعمهنممهجرخمنأمارنيذلا

فرصتلاهللمجمثهتامجىففرصتلاهلحابأاك«هومدنعهيففرصتلا

هتثروىدبأهلعلهئروىذلانملكلاجرخينأ""”ماراملطبوثلثىف

عدتن21هلولسوهيلعناىلصهينننالىلعمههللاهاضونيذلا

.«مهيديأبسانلانوفنكستيءارقفمهعدتنأنمريخءاينغأكتئرو

ناميألاةرافكوءاكزلاوجحلاىلعنوبرقألالخديالو:انباحألاق

ىلاعتوكرابتللانإفاضيأو«*”ربلاناولأنماذهوحنوقتءعلاو

 ماحْرألاَوهب"نوأءاسنىلاهللااوتتاوف:لاقفبراقللةثرولابىموأ

.ماعأهللاوماحرألاتحاوقتاوهللاقماوقتاىأ

تبثدءاباللىدوأوهلامنمءىشبهتثروريغنمبراقللىموأنإف

:(ج)ىف().ثلث:(ج)؛(ب)(١)(«) .دبع
.ماد:(>)(+).حي:()()
.ايرا:(ج)()يهلوقف:(ج)(ه)

-ها“



هتبصوتااكثلثانمركأىصوأنإف«ثلثلانمهبملىصوأامميمجلل

لاق«ثلثلاىلعدازامةثرولازاجأنإف«ثلثلاكلذنمهلتبثثوةلطاب

.زوجيالهنأىدنعبجويرظنلاو«هبهلىموأنملكلذزوجي:انباحصأ

ملسوهيلعهللآىلصىنلانأل«هللاهمرحاماوزيجمنأملسيلةثرولانأل

ىلإملاومأنمثالذمفدةئرولاراتخانإف؛ثاثلاىلعدازامىصومللزجمل

:ءعأهللاوىدنعكلذْراَخهلىموأنم

ىموأنماهتحتسيالةيصولاو.الفهنعىبنملاتيملالعفمهلزاجإامأو

تءجرىعوملاتوملبقهلىصوملاتامنإ+ىموملاتومدعبالإاهبهل

لاقف.هتيصوبهلىصوأنميفانباحصأفلةخاو.ىموللاةثروىلإةيصولا

(اهدربِامهلىه:نورخآآلاقو.ةبحلاكاهللوبقلابالإحصتال:مهنضعي

لاقاذإو ضبقىلإجاتحمةيصولاو«هلبوهوملاضبقىلإجاتحةبهحلاو

ةلطابةيصّوتاكىدالوأضعببيصنبديزاتيصوأدقهتيصوىفىمولل

مدحأبيصنلثمبهلتيصوأدق:لاقنإف«هريغهتحتسيهدلوبيصننأل

ةاعارملانأل؛ةنبإلابنصنلثمهلناكةنباوأناىدالوأدحأةخسنفو

عيمجثلثةيصولالاحىفنبإلاعمةنبإلابيصنو«ةيصولالاحىفمت

ريغىلإىطختيالو«هلممرايفالإةيصولا"”ذفنينأىمودهلسيلو«لاملا

ءاآرامبلسيف«كلذىفهيلإرمألاضوفينأالإهذانإبرمأىذلاسنجلا

.ندلاّقًاحالص

٠لفتينأ:(ج)(؟)ال:(ا)ىف(١)

نا(



ىدنعبجويرانلاف«هرادىفنكسدبعةمدخملجراىسوأنإو

ةيصولانألةلطابكلذىفةيصولانوكستنأو«كلذىفةيصولازوجبألأ

 دبعلاةمدخوتاكولمملاىفةيصولاف؛هكدلمىفحصتامنإىموملانم

ناثدحماغإونامودممةيصولالاحىفامهودبعلاورادلاريغرادلانكسو

انلقايفنكللاوةمدهلابةيصولاهلزوجب:انباحصألاق.ىموملاتومدهب

.قيفوتلاهللابو

قحتسيامةيلإعقداهمامنأةفلتخمديبعهلوهديبعنمدبعبهلىصوأنإف

هضرمىفًادبعقتعأنإف«ديبعلانمطسولاهل:انباحصألاق."دبعمسا
قتممللناكنإف«ىموملالامثلثنماياصولاعمجرخبناكاذإارحناك

رمعنبانعىورامل؛هلقتعملاطرتشبنأ""”«الإهل»هلاهقتعلبقلام

نأالإهلهلافلامهلوًادبعقتعأنم»:لاقماسوهيلعهللاىلصىنلانأ

ةحصلاىفربخلادربلوةحصلاىفثالذ:انباحصألاق.«لاملاديسلاطرتشي

لاملانودرهاظلالالاهنإدبعلالامىفمهوقكلذك(ضرملاىفالو

ةقثىلإالإىسوينألجرللزوجيالو«ربخلاىنمماذهلاق.نطابلا
نأزوجيالفةلاومألاظفحبرمأملسوهيلعهللاىلصىنلانألٌئبنمرومأم

ةيصولاىفلوخدلاىمولاراتخااذإو."”هنملاملالعىشخمنمىلإىصوي

٠ِ«دبعمسأقحتياممساهيلإمفد: (ج)(١)

ريغ٠(ب)؛(>١نم() ٠(١)ىفةدراو

ىلإحلاملانانإلاةيطموايندلاىفنانإلاةنيزلامامييضتىلعًاظافحكلذو(©)
ِ:هلوقبميكحلاهباتكىفىلاعتوهناحبسهللاهفصودقو؛ةرخآلا
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.ايفهيلإىصوأنممةلدإبالإاهمجورملاهلنكيملىموملارمأباهلبقو

هدّيسىأربدبعلاىلإةيسصولاوءىربهلًاربتاذإ:انباحصأضمبلاق

اهدافنانيبوهندبلوحالواهنمهعلنمهذيلنكي1اهملخداداةزئاح

ب77003هوم١2٠ هلوقو4٠دوقعلاباوذوأاونمانيزذلااهمايٍٍ:ىلاعتوكرابتهللالوتل

٠0نعخالاصارمحار نازعةيواعموبألاق.2(”نوأمفتالامسنوأوقت71ل:لجوزع

ماقاذإةبافكلاىلعضرفةيسصولالوبقو+ةلطابدبعللةيصولا:رقصلانا

.تيللىلعهرارقإلبقيالىحولاو«نيقابلاّلَعاضرفطقسضعبلا"اهب

ود:مهضعبلاتف.نيدلابهتومدعبهيلعهلهقيدصتىفانباحصأفلتخاو

رقأايفقدصمتيلانأل«هيلإكلذتيمالمجذإ.هيلعهبرقأامفقدصم

كالذىفماقهّيصوىلإهيفاقدصمنوكياملمجاذإف:لاقو.هسفنىلعهب

اقدصمنوكيفاًدحهلدجمىتحاقدصمنوكيال:نورخآلاقو.هماقم

كلذىلعمهقفاووثلثلاىلإاقدصمنوكب:نورخآلاقو.دحلاكلذىلإ

ليزي*ةايفةثرولالامىفهيعديايف*”قدصيال:مهضعبلاقو«ةفينحوبأ

سيلو؛لوقلاوهىدنع*"”اذهو؛دحكلذىفهلدْولَوةندببالإميلع

ريحخوًاياوثكبردنعريحتاحلاملاتايقانلاو0.ايئدلاةايحلاةليزنونبلاولامل,_

ءاينلااوتؤتالو:هلوقبلاملامييضتنعلجوزعهللااناهندقو٠فيكللا«. المأ

هلرذبملانأولاملاةناكممظعفرنمكحلاعرصملانمةعركلاةيآلاهذهمب«جدلاومأ
٠ةعرشلاصوصنلاهتفلاخلةرخآلاوايندلاىفهلظحال

.":فصلا(؟).١:ةدئاملا(١)

.(>)نمةطقاس«قدصي»(4).هب:(ب)(«)

.(ج)نمةطقاس«اذهو»(7).امع:(ج)؛(ب)ق(8ه١
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حص؟ةنإوهيلعانيمأهلمجوهيفهيلإىصوأايفهيلعضارتعالاهتثرول

هيلع"*تبثيملنإَوهدبنمةيصولاجارخإكاحلاىلعناكىمولاةنايخ
مالاهاضربنمثهريغهعم<احلالْممأهيفامهنمناكنإوةندببةنايخ

.ابهوجوىفاهذافنإوةيصولا"”اظفخل

الإهبحاصنودةيسصولابمايقلاامهدحألنكيملنيلجرىلإىمدأنإ

ذافنإهلنكيملافرشمهياعلمجولجرىلإىصوأنإو.املكلذلمجينأ
هديىفامفاتىمولاىعدانإو«هيلعفرشملاىأرالإةيصولانمءىش

لاملاعابولكلذكو.,هلوقلولاناكةيصولاىفهذافنإىلوتيلامنم

ايقابنيدلاناككلذىعدا“*”وهدبنمنملافلتفتيملانعنيدلاىغقيل

ذفنألامتيمللقبنإف«"ىمولاةخسنىفو«ةثرولاىلعءىشالوتيلىلع

"”ناكوتيلاتومدعبةيصولاذافنإىمولامزااذإو«لاماقابنمنيدلا
هيلع"ناكرذملا*”هبجوياماهذافنإنيبوهنيبلحيلاهذافنإىلعًارداق

هبمملىموأامىلإمحلىموللابناكاذإهلناكمإلاتاقوألوأىفاهذافنإ

.اهبلإمهبلاحءوسوةجاح

لاملافلتىتحكلذلةردقلاعماهرخأنإف:انباحصأضمب"**لاقو

ىموأاذإو.مهقوتحقوقحلاباحصأبلطنإكلذك.*كلذنضيهنأ

٠تبثتج)(؟)٠اذإو:(ج)«(ب)ىف(١)
.وأ:(>)؛(ب)ى(©).6«ظفحب»:(ج)(©)

.بجوي(ب)ىف(7).ناكنإو:(ب)ىف(ه)
:(ج)(ه)٠«ناكىذلا»:(١)(«) ٠لات
نمةطقاس«كاذ»(+) ٠(ج)
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نأكو«ةمولعمةيصولاونيفورعمريغملىموملاناكوهلامنمءىشبءارقفلل

اهلناكثناتكدلبءارقفىلإىمولااهجرخأفءارقفمسأقحتدينمدلبلاىف

نمهاياصو*'”ذافنإوهنويدءاضقبهرمأولجرىلإلجرىموأاذإَو؛انماض

:انيفلاخمضعبلاق.ىدوملاتومدعباهلهلوبقدعبىربتلاهلنكيملهلام

©احلانأو؛هتافودهبَو«ىدوملاةايحىفاهلبقنأدنعباهنمًأربقينأهل

اذهىلعةفينحوبأمهنفاوو.كلذهلسيل:انباعتصألاقو.اهذافنإىلوتي

الذهلسيل:انباحصأضعبلاق«ىدوملاةايحىفاهنمًاربتاذإو«لوقلا

أرببواهمأربقينأهل:مهضعبلاقو«هيلإىصوملاوىدوملانمقافتابالإ

هلسيلف«هتنصوذافنإل!ءايقإهريغدجماللاحيفىموملانوكينأالإ

ًاربثينأهيلإىصومال"06نكي1هيرمينأهلنكي,ِاذإو«هئرمينأ

حلصيو«اهلهلوبقلريغدجمالو«اهلبقنأدعبتقولاكلذىفاههيلإ
؛لاحلكىفىمولاةايحىفاربينأهل؛انيفلاخمضعبلاقو.اهب.مايقلل

.ىففاشلالوقهنظأوءاطوبقلعربتمهنأل

ناكو«هلامنمءىشبءارقفللونيبرفأللهتيصوبتيملاىصوأاذإو

نيبرقاللمهيفلاخمضعبوانباحصأضبلاقف«ءارقفمهيفوأءارتفنوبرقألا

ضبوأانباحصأضمنلاقو؛""”رقفلاباوذخأيوةبارقلاباوذخأينأ

هبىصوأامبمدرفأتيلانأل«ايشىناثلامسقلانماوذخأيال:مهيفلاخم

مهنألءارقفاوناكاذإاثيشءارقفلاةيصونماوذخأينأةثروالنسيلو.مهل

٠مايقلا:(ب)ىف(؟).ذافو:(ج)(١
-ءارقفلاب:(>)(4)٠(١)ىفةدراوريغ:(>)«(ب)نم(؟)
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سيلفمومعاذه«ثراولةيصوال»:سوهيلعهللالصىنلالوقل.ةثرد

اتباحأضعبنظأو«ةيصومساهيلععقياممتيلاُةفلخاممذخأينأثراول

؛ةتحنلخدي"نملةيسصولاتناكىذلامسالاذخأينأثراوللاوزوجدقق

.كلذنملدعألاب)ءأناو

لخديالونمجاوزأالنكءاساللوفهبارقنملمارإللىموأنمو

نإف+مل"*؟جاوزأالناكنإو»لاجرلانملمارألاةيصولاهذهىف

نمهريغامأو.ةفينحوبأكلذىلعانففاوو؛لاجرلانودءاسنلامهف

روكذلاهيفلخديلمارألامسانإوةذللا؟”!ةتيحوأامنإالافنيفلاخلا

نمجتحاو4عمجورالىدلاو»ءاسنلاولاجرلانملمارألاوثانإلاو

المرأءاتشلاوعيبرلانعزالبحتًايبَطظداطصأنأبحأ

جوزعمسيلالمرأنوكينأدارأو؟*”نمسامخضلاوهلبحلاو

6نايسلصحتوىعرلابصاخًبادرفنمنوكينأدارأهنأكفةلسصفقنيو

أنا
ماعأهللاو

ثروهنولرإو6مهنعلّتعبوةنعنولقعينيذلاهتبارقلجرلاةبصعو

ماي.كبّاذإمرسمكلذهلوّّةمردحىلعهتيالو:همدفى>مو6مام

مهلجاوزأالناكرلواز6(0"(.ْ:/١(ف0(نم6نمل./١«

.نمسملا:(١)(؛).تبجو(>)()
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هناوبصعمهنألةيسصعنومسبو؛ابندتفأالواحر”رمأوهنمنيبو

بناجخألاوبناجفرطملاوفرطنبإلاوفرطبألاف؛هباوطاحأىأ

ةخلهلكيبسلااودشدقهبةريدمناسنإلانمبصغلاك؛ةريدمتابارقلاو

تابصعنأكفهبدشوهبتبصعاملةريدملابئاصملاهنموهلكبنساودشدقق

:ءءأهَللاوبئاصملاكهبتطاحأدقلجرلا

.:””ارمشديزونبألاق"'لاشيأافارطأتابارقلاىمستبرعلاو

حواصنيدلاولامثشدعبامو.ىنيتمتشاماذإىفارطأبفيكف

4رصقوهسلكنمذوخأموهونبإلاوبألانودامةلالكلاامأو

نمذوخأمةلالكللامسانإلاقيدقو«نبإلاوبأللبننعطحناو

لوألاو؛هنملياكإلامضومناسنإلانمةبارتلامضومناكو«لياكإلا

.ءعأهللاوةغللاحيحصبقيلأوهشىدنع

هلناكهتثرودحأبيصنبلجرالجرىموأاذإ:انباحصأضضمبلاق

همحربوبحمتنبدمحملوقياذهمو6ميلقأبيصلوأهئأانبدحابيدلثم

بيصنكلكشملابيصنكاولصأامىلعىلعينأىدنعبجويرظنلاَو.هللا

كلذكو«لخنلانمطسولاهلنأةلخنبهلىسوأ"”نميفلوقو«ىلا

هيلإمفدينأهبايثنمبوثبوأهفويسنمفيسبهلىموأنميفاولاق

.اًضيأ:(ج)ىو٠(ب)نمةصقان«ًاضيأ»(١)

.نمم:(١)(©) ء(ج)و(ب).نمةطقاسءًارمه»(«)

.هل:0

-_-قاد



+كلذنيب"مهلقرفلاهجوام3مو؟*لاكشاللكلذنمطسولا

ملوصأبهبشأهنلةئرولاهتيساحلكالدنمّطسولاهيلإمفدينأبحوبيراتنلاو

:ءعأهللاو

بجونملكاهتحتساهلامنمءىشب""”هئابرقأل"لجرىموأاذإو

ىذلامءالابةيصولاىف""”برقألا""لدمبالإ*'”هكراشوبيرقمسا02
١

2لاومهنيةكرشلابجوأومهلمش

نلابقاتحتسالمجوىلااذهربتعينكيمفبوبحمنبدمامأو
نمامشىحتسيمهنعدعابتينمرشْْو.تاجردعبرأىلإتملابساني

تاحردمبرأىلإةبسانبنملومنإف:رخآمعصومقفلاقو٠ةيصولاهذه

نأهلصأىلعنوكينأهلىفبنيناكدقو«ُهتمدعبأوهنمىلإمد
ناكلملا*"”اذهريغىفلوقُباكةنرولاىلإتدراهتحتسينمدجيملاذإلوقي

:2هللاو

؛ةيصولابكلذهكيلمتوىنجألادبعلةيصولازاوجىلعانباحسأممجأو

فلةخاو«هلحصتمهْنمريثكلاقف«هديسنمدبعللةيصولاىفاوفلتخاو

.هنماهذخأدلسيلوهلنوكتت:مهضميلاقفىأرلااذهباحصأ

لاقو؛اهنمعافتنالادبعللو«اهبُلىصوأنممةيصولابهيلإتلقتنااذإ

٠(ج)نمةطقاس.«مهل»().لاكشألل:(>)(١)

هجو:(ج)(4)٠هيبرقأل:(ب)ىف(©)
٠كراشو:(ج) (ب)ىف()٠هيلإهجو:(ج)ىف(ه)
."بيرتلا:(ب)ىف(4ه)٠لمعب:(ج)ىف()
(>)نمةطقاس«اذه»(١)

__-©إل١_-



؛هديىفهلامكرمءاشنإريحوعهكلمبمكٌةلامكلميديسلا:ميغ

تبجوةيصونمدبعلاهكلمام:انباحصأشملاقو«نمهذخأءاشنإو

مجرينأالإكلذكلمتينأديسالسيلف«ةبهوأ؛هدهسريغلامنمهل

؛هانإهبسكأاممهديسةهجنمدبعلاهكسلمنإ«دبعلاتومبءاريمهيلإ

:هديسنمدبعللةيصولازاجأنمضعبلاقو.ءاشنإهنمهذخأهديسلف

ىددأايفةلخاددبعلاةميقتناككلاحلالامثلثنمتجرخنإفرييغتاهنأ

ناكامىلعىقرلاىفوهف""هتميفنعهتيصوتصقننإو«ارح*”جرخهل

.هلةيصولاوهيلع

نمهلةيصولازوجبو«هديسنمدبعللةيصولازوجبال:مهمضمبلاقو

هلةيصولاوةثرولللامدبعلانأل(*!ىرنعازبجويرظنلاو«هديسريغ

زوجنالةيصولاو«ءافولادعبوةايحلامكحبةمجارمهيلإومهلاهنألةثروللةيصو

هللاىلإرببرنتالامبىدوأنمو؛مالسلاهيلعلوسرلاةنسبةثروال

هتيصوتناكليجبمإلاوءاروتلاهلخسنتنأىمدأنإو«ةلطابهتيصوتناك

ةلدصريغاهنأخانىلعنملسملا.هرمنيلدعةداهشبحصتنأالإةلطاب

رحتل:هلوقببتكلامليدبتومهفيرحتبهللاريخأدقو.ةفرحمالو "نوف

لير):هركذلجلاقو.همضاومدعبنمو."/(ِئِضاَوَم"نع"لكلا

٠(>)نمةطقاس«جرخ»().ضعب:(ج)()

نمةصقان«هتمشنع»(؟) .«و»(ب)ى(؛).(ب)

«هب»(١)٠انهدنع:(ج)(ه) ٠(>)نمةطقاس

١ع:ةدئاملا«هعضاومنعملكلانوفرحماوداهنيذلا'نم»اهصن49:ءانلا(7)

.«هياوركذامماقحاوسنوهعضاومنعمعلانوذرحي»:ةيآلاةلمكت

 نإلإل



للادنع"نماذه”"نواوقبتمث«"مهيديأبةباتكلاَنوُيَتك”نيزذل

لليدميلأتلكاعهلليرًاليلكانمتراباور

ىفهلاةدايزنمؤءالةيصولاو.دوهيلانعًارابخأ"2”نوُبسْكيام

كلذبو«هلمعوهناعإبهتحتسيمكةيصولابهتحتساباوثوهنومدعبهلمع

ةمجارتاكو«جمملىلاعتهللاىلإةيرقنكتملاذإةيصولانإ:انلق

.ةثرولاىلإ

ٍّ.١:ةرقبلا(؟)

نال



ةلأسم

نبرقألاةصوقف

نيبةيصولامسقت:مهضعبلاقف؛هبيرقلىصويلجرىفانباحأفلتخا

لصتتتاجرد*'”مبرأىلإمألاوبألابهبسانينمممهمهنولينيذلاةبارقلا

ىلإ”*تيلاهبقلبوبدنلاهلحصي"لالنممءالؤهادعاموىصوملاتيلاب

؛.انباحصأءاهقفرووجبهذماذهو«اهمهيلإماديالهنإف«اذهقوف

*(نيبرقألاَكتريشَعرنأو:ىلامتوكرابتهللالوقكلذىفمهنجحو

اعدنمشيرقنوطبنماءدوًاماعطملسوهيلعللالصىملاذخبأف:اولاق

عديلسوهيلعهللالصىنلاو:اولاق.هبسنىلبنممتاجردمبرأىلإمهْنم

ىلعًارداقناكو«تاجردمبرأىلإهسمنهتبارقتاكنمالإشيرقنم

هتريشعوءدينأهللاهرمأ:اولاق.تاجردميرأ"نمرثكأىلإهيسانينم

َِصلدتاجردعيرأىلإهبسانيوةحاربناكنمالإمهمعديْنيبرذألا

لجوزمهلوقواولاقءالؤهمالوتحتسيو"”ةيصولالبجننيذلاةبارقلانأ

ىحلوتلالسريوكتريشعلقيلد«نيبّرقألاَكتريشعرذنأول

٠(١)نمةطقاس:(>)نم«ال»(«).مير:(بّق(١)

.١:ءارعشلا(4).(>)«(ب)نمةطقاس«تيماد(ج)

.بجنىذلا:(ج)ىفو؛مهلةيصولابجمنيذلا:(ب)ىف(ه)

_عال(



نمنيبرفألاعدا:لاقهناك:اولاق.مرنمنيبرقألاركذبهلق

هلوقبانلىلاعتهللانعنيبملاوهسوهيلعللاىلصدمعٌىنلاناكاملف

قحتسنوةيصولااهغلبتىتلاةبارقلانأسوهيلعهللالصهلعفنمانماعهلعفو

مث.انفصوامىلعتاجردميرىلإةبارقلاىفضعبلاامضعبنملصولا

:مهضمبلاقفنياوقىلع»تاجردلاهذهىفلوقنااذهباحصأفاتخا

تاجردلاعبرألا:نورخآلاقو«عبرألا©«تاجردلاهذهىفتيملانوكي

تاجردعبرأبنوبسانتٍأ:اولامهنأكةسماخلاةجردلاتيملاو«تيللريغ

تااقو«”«تاجردتسىنإمهيب»ةيصولارسلىرخأةقرفتلاقو

ةبصعوأمحرنمبيرقمساهلتاثنملكنيبةيصولا-ىرخأةقرف

بسنلاهدنععطتنيادحةبارقل"ءالؤملمجيملوهلثاريمالنم

تيمىلإسانلانمدحأبسنبماقتسااماولاقو«مسالارهاظباوقامتو

ىلأبفوردلاءايركزنبىحيئأرناكاذهنظأو«هتبارقنموهف

.ىلصوملاركب

ةيصولامطةنت:مهضعبلاقف.نيلوقىلعىأرلااذهباحصأفلتخامث

ثرإلاناكاولاقذإعطقنبمثلهجلاىلإبننلامهبلصتااذإكرشلابمهيف

ةقرفلاتااقو.كرشلااهعطقينأىلوأةيصولاتناكنيتاملافالتخابمطقني

اهببرتةيةيطعولضفتةيسصولاو«ثاريلاليبسةيصولاسيل:ىرخألا

.ةبارقلاءالؤم:(ج)(«©)

مالو



دمهيبنناسلىلعىلاعتوكرابتهللارمأاكةمحرتيملاايسلصيو«هللاىلإ

هذه"!*تناكاذإو«نيتفلتخمنيتلملدأثرازتبالأبلسوهيلعهللالص

ردحاو"لكناكو«اسايقهيلعةيصولالمحنأزجيملىلاعتهللانمةدابع

هريغالواطرشءالؤهلربتميملوهلاحوهلصأىلع(مكورتمنيلصألانيذهنم

فاتخامث.هباومكحهودجوىف«بسنلاةحصىلعكلذىفاودمتعاو

ىلإمهيبسقت:مهضعبلاقف«ةبارقلانيبةيصولاهذهمسقتفيكلكلا

مهننورخآالاقو«دعبمطقتَطبرارقةئالثهصخبومهنمدداولاابينأ

ىلإمسسقتنورخآلاقو«ةضفقنادىلإمهنيبمست:رثؤملاوبأ

نيتنادىلإمهيبسقت:مهضعبلاقو.بوبحمنبدمحممهيفو.مردمير

ىلإمنيبسقت:نورخآلاقو«ىراوحلانبلضفلالوقهنظأو«ةضف

.مهردفصن

لوقنمهنأموتأو«قيناودةعبرأكلذىفلوقلارثألاىقتدجوو
نممانباحصأنمقفتينمضمبىئنربخأو«انباحصأنمنيبرصبلاضعب

نأانباحصأراثآضمبىفقلهنأاذه"0مىلإةعفربامطبضأوجرأ

نملأمهنمدحاوللىطميالهنأو«مطقتممردىلإمسقتنيبرقألاةيصو

ًادحاوصخبامرادقمغلبيال"اممساقلاديىفلضفيايفوفلتخامث.مرد

يارمدشأىلإعقدت:مهضعيلاقف«هنةميقلاىوتستالاموُمهنم

لضفلااذهضفيل"*”نازمملاهبحجري:مهضعبلاقو.هياإةجاحمرتكأو

انهلثمنمىلإ:(ج)(«).ناك:أج)(١)
٠ثاربملا:(ب)ىف(4).نع:(ج)+(ب).(١)ىف(<)
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ب:مهضعبلاقو.ميمجللتحلصألاىفهنألمهنمنانإلكلا

نإفءاوضارتينأالإ*'”هنمهتصحمهنمناسنإلكللإلضفبىذلا مهيفناك

هبىوسي هنإفميامتيوأمهنعابئاغناكوأ«حماسيالوىضريالنم

«هلئتل!نمىلإ»مفدي:مهضمبلاقو«هوحنوزبخلاكمهيلعهنمسقتيام

قحتستىتمرخلبابىفاًضيأاوفلتخاو»ىمولاةبارقنممهنمةيصولا

امنإ:نورخلآلاقو«تقولاكلذىفبجنو"”«ىمصوملاتومبمهضعبلاقف

هذهقحتسينميفرخآهجونماوفلتخامث.ةيصولانوكتموياهبربتعي

ًابئاغوأهمأنطبىفالجرناكوأبئاغلاو**”رضاحلانمةءارقلانمةيصؤلا

تيلارصمىفاهسقرضحنمىلعةيصولامسقت:مهضعبلاقف«هرصمنع

؛ةيصولادعبهلبقالوىعوملاتومدعبةءارقلانمتامنمىلإتنتليالو

لاقو.لحلاىفلوكئذكو«كلذلبقالوىموملاتيلادعبباغنمالو

نعباغنمنودهريغوألمحنمرصملاىفٍيضاحلكلسقت:نورخآ

ةبيغلرذعتياهمسقنألولاقءيشمهتمبئاغللةوصولانممفربالو«رصملا

لخدنملكاهقحتسانيبرقاللةيصولا:مهضعبلاقو.بئاغلاكيرشلا

.بيرقمسأتحب

هلبجوةيصولاهذهىفىتحتساتيمللبيرقمساهلبجونملكشف

.مهلم:(١)(١)
٠«مهلمةيصولاهلتمنمىلإ»:(ج)ىفء(ج)؛.(ب)نمةطقاس-«مل»(«)
.رضاحلا:(ج)().(ب)نمطقاس,نيسوقلانيبام(©)

-هالإل
(مماجلا--©م)



ةبيغءالؤهربتميالو«لمحريغوأناكالمحًارضاحوأناكابئاغاف

ةمسقلابتخارتول:نورخآلاقو.اهرمأىفىسولاقحلتىتلاةقشملاوبئاغلا

اهمقلتلاةبارقنمدلومثددعلاىفةليوطلانونّسلاوةريثكلامايألا

الإهتثروىلإمنديملكلذدعيتاممثىصوملادهشنمكلذكو«ةبارقلا

:مسقلااوفاوؤ؛تيلانممهبارقلهنوقحتإاوناكام

تمسقةعاسوأمويبهنوملبقداحأةبارقنمدلوول:مهضمبلاقو

اذهباحصأدنع"'”تبجوأاهنألٌةقحافهلنكيسقت1وأةيصولا

لخلاورضاحوهنف«تقولااذهىفلتبجونملىسوملاتومبىأرلا

دنع هذهىفثككشدقو؛رظنهيفةصاخليقلوقلااذهوبئافلاك

هذه"نمىتافونوئخظفمحلانإفاهنحصباطأانأوةريخألاةبوجألا

«هريغوهنمبلاغلاعاجرتسانعةنوعلاهلأسأهللاوءىشةريخألاليواقألا

.هقيفوتوهنميتابجامكاردتساو

مامعألاعمتجاادإ:مهضعبلاقف.ةمسقلانمرخآهجوىفاضيأاوفلتخاو

ةجردىفممهضعبلاقو.ثلثلالاوخأاللونينلثلامامعأللنإفلاوخألاو

؛ثاربملاليبسةيصولا"'”ليبسسيلو«ةدحاوىموللانمةبارقوةدجاو

لملو«مددعىوتسااذإةخسنىففصنلالاوخأللوفصنلامامعاللو

مهْنمناكنمالوبيرقىلعاببرقلضفيالهنأللصولاركبىألوقاذه

.ىف:(ج) (ب)ىف().تبجو:(ج)6(ب)ىف(١)
.(ج)نمةطقاس«ليبس»(©)

-هالو



ىفهتححوىفأوأ"ناكًاركذىمقأودمبأناكنمالوتيملاىلإىندأ

لوقلانأانمهوتكلذلف.اهفمهكرشألريااهنأكلذ

.ثلثلالاوخللونيثلثلامامالللعجنمفلتخامثهلوق

؛ةرشعلاوخألاو”دحاوعالإمامعألانمذجويملاذإمهضمبلاقف

ةرشعمامحألاناكولكلذكو«ثلثلالاوخ"اللونيثلثلادحأولالانإف

مهضعبلاقوثلثلالاخللوناثلثلامارعاللناًكادحاوالإلاوخألانكيملو

ركذلطبيوملاخبامفصنلاخلازخأَيوملاذخأيلاخلاذخأبامفعض

مدعاذإرخآهجونملاوخألاومامألاىفاضيأاوفلتخاو.ثاثلاونيثلثلا

دحأنمدجونمىلإمفديمهضمبلاقف.ىئاثلاقيرفلادجومنيقيرفلادحأ

نوكتتةدوجوموأةمودعمىرخألاةقرفلاتاكةيصولانمهتصحنيقيرفلا

ةقرفلاطقسنلب:مهضمبلاقو.ةيصولاةلمجىفةعجارمودعملاقيرفلاةصح

.اهنجردىفاهعمىلاىرخألاةقرفلامدعلهتسحطقستوةدوجوللا

اذإ:مهضمبلاقفرخآبابنملاوخألاوماألاىفاضيأاوفلتخاو

لكىطعأومهثاباةجردىلإملاونب"مفرلاوخألادجووماهعألامدع

لاقو.مهنابأماقمموماقأولاوخألانمدحاولاذخأياممهمردحاو

ناكاذإَو«هيبأةجردىفلاخلانأل؛لاخلاذخأباملثمذخأبلب:نورخآ

ىوانيملانباويحناكوانإبألا؟ةزحأيامفصنذخأهيبأةجردىف

.تلصو:(ج)ف؛هلصساو().ىف:(١)(«)(>)نمةصقان«ناك»(١)

.ذخأ:(ج)ء(ب)ىف(4).مقو:(ج)؛.(دب)ىف(؟)

ال



راعديزيالهيبأمدعف«هيبأدوجوىفوةصحلاىفلاخلا ىفقحتسب"ناك
نيءةبود-قلاىفتماعامفمهنافالالامياوممحأو.هتحردوهعضوم

اوقلتخاودحاوريحىفوةدحاوةجردىفاوناكاذإةمسقلاىفىثنألاوركاذلا

ماذإنينبلاىبميدقتىلعاوعجأومهناجردتفلتخااذإمهيبةيوستلاف

نأبجبالهنأوءاطعلاىفةنارقثلاراسىلع؟ةنومدقيمهنأوةثروأونوكي

هذخأبامفعضهيلمفدهتجردبأدبنملكو«مهلبقةبارقلانمدحأب"أدبي

ركبىلألوقىؤس""”نوءمتجمكلذىلعموهيلتىلاةجردلاىف""”ناكنم

.ةبارقلارئاسنيبةيوسقلانمهركذاتمدقامىلعهنإف؛لصولل

نورخَألاقوةوخألابأدبي:مهضعبلامك.مدعيأدبينميفاوقلتخام

ءب
ىنبميدقتىلعمهقافتابو؛ثاريملاىفمهطزانمىلعاسايقدادحألابًاذيبلب

لسامهلقببالنأىلإمدالوأدالوأومدالوأمثةثرواونوكيلاذإنينبلا
.هيفاوفلتخاامىلعدادجألاوةوخإلاىلإكلذدعبمجريمث

.ل
الإحصتالةيطعةيصولا:مهضمبلاقف.ةيصولاىفاضيأاوذلتخاو

هيأىموللا©!تومذمتام3ءىشنهلىموأنمو«؛زارحإوألوب

مهضمبلاقو.هبهلىسوأاملزارحإلاالولوبقلارهظيملهنألو؛هلءىشال

لءحالنوكتاهنألزارحإىلإ"املجاتحبالولوبقرينبحصتةيصولا

.نوعي:(ج)(2) ء(ج)ء(ب)نمةطقاس«ناك»(١)
-(ج)«(ب)نمةعقاس«ناكنم»(4).اديأبجبال:(ج)(©-)

.0نمةطقاس6توماز1(.نوممتجم:)/١.٠

.ِ/ٍِنمةطقاس«اهلاز١و١
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:مهضعبلاقفضيرملانمةيطعلاوةبحلاىف«"'”اضيأ»اوفلتخاو.بئاغلاو

ضيرللانمىلاعتهللاىلإ"”ةبرقكلذلك."ءاوسةيصولاوةيطعلاوةبهلا

ةيطملاوةبحلامهضمبلاقو.""”زارحإلاالإاذهنمءىشممجاتحبالو

نمةيطعلازارحإو«زارحإبالإناتبثيالامهلألضيرملانمناحصتال

؛حيحصلازاوجكزئاجبسيل"”*فوقومضيرملالفنألرذعتيضيرللا

.مزايالهريغىلعزارحإلاولقتنادقكاملانألزوجمالهتومدعبزارحإلاو

:مهضمبلأتف.سانلانمدحأىلعنيدنمهلاممضيرملالحىفاوفلتخاو

ضيرلللح:نورخآلاقو.اهلةزئاجةيصوكلذفهميرماضيرملالحأاذإ

نورخآلاقو.هلامنمءىشفالتإوهوقحلانمهلءاربإوهندهيلعهلنم

باححأدنعضيرملانمناحصيالةيطعلاوةبهلاةلزنمبهنألحصرالهنململا

.ضرملاىفلوقلااذه

هلىموأكرازوجبال:مهضعبلاقفرخآهجونماضيأاوفلتخاو

نأالإهيلعاممهفنأربيالوكالذلبقينأهيلعندنمهللحأوأةيصوب

هنأهنملحىفهلعجوأهنمضيرللاهأرأىدلاونيدلاوأةيصولانأل

:نورخآلاقو.هلحصهومدعبثاثلانمجرخاذإف«ثلثنانمجرخي

نألثاثلانمناجرخبالامهنألعبىتحلحلاكلذكوةزئاجهلةيصولالب

.(ج)«(١)نمةطقاس«اًضيأ»(١)

.بيرق(>)ىف().(ج)«(ب)نمةطقاس«ءاوس»(؟)

.قوفنم:(ج)(ه)زارحإ:(ج)ء(ب)ىف(4)

-١00-



الإهلامثلثهتيسصوىفزواجتبالأب"”دبمتموهوهلامةلمحملءأتيلا

جرنأةيصوبهلىموأنمىلعسيلو؛هلهتثوةزاجإىلعافوقومهلعجام

هلامثاثنمجرخلهةيصولاةفرعمباطوهتاكرتوتيلالامرابتعاىف

ريغىلعسانلالمعو؛«جرخنال"!مأ :ىلاعتوكرابتهللالوقبموقحبصأواذه

لمق"نمزوجيال:اولاقو."عتوأاهبىضوب"قّيصوردعبنم)
نيذهادعامو«باتكلاىفنيروكذذملاذهالإ”ىشهلامىفضيرملا

.لطابورفةيصولاونيدلاوهونيروكذملا

كلذىلوتاذإرخآهجونمنيبرتاللةيصولاةمسقىفاضيأاوفلتخامث

ًادحأبسنوأابمسقىفطلغف«كلذىلوتبنأهلزوجمنموأتيلادو

نوكيالوهيلعمرغال:مهضمبلاقف.هدينملكلاتاذىتحةبارقلانم

ىفدهنجااذإةموصخ*ءىشهيلإلصيملنممةبارقلانمدحأنيبوهنيي

هداينجاىذأةمسقللىلوتملانألميصصحلثمىفمهيلإعجرلالو.اهمسق
نمىلعمجريالفتقولاكلذىفمهتحهنأهرارقإباوذخأنيذلاوتقولاىف

نيلو.مهيلإزاصاماوكلممهنألمهيفاهمسقنمىلعالو٠ةمسقلاىلوت

لب:نورخآلاقو.كردلا"اهببجمىتلاكالمألاليبسةيصولاليبس

ًاطخلاو؛ائطخموأًادمعتمناكهنامهيلعفهلعفياحلفلتأهنألنأمضلاهيلع

.نامفلالاوزبجوياللاومألاىف

.وأ:(جح)().دعبم:(ج)(١)ْ

٠(ب)نمةطقاس«نم»(4).١٠.ءانلا()

.(ب)نمةطقامءاهب»()
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0”زءاالزةيصولانمكقحاذهمهللاقومهيلإعفداذإ:نورخآلاقو

نمهبلعنمةصحبمهيلعمحربةنأكلذدعبدحأبلعمثاكيرشاهيفمل
نورخآآلاقو.هلانتةيصولاتناكاذإمهنمذخأنمعمذخأنكيملةبارقلا

نمنيبومهنمذخأنمنيبةموصغلانوكلتوهنعنامفلاليزطرشلااذه

.مهيلعهقحبهبهلكاحلاكحبو«ذخأيمل

اهلإ:مهضعبلاقفرخآهجونمنيبرقألاةيصوىفاضيأاوفلتخأو

كذحأرضَحاذيلمةبتكل:ىلاعتهللالوقبنآرقلا"صنبةضيرف

نمرمألااذهف."4نيبّرقألاونيدلاّواليصراًرْيَخكر"نإ/تؤملا

كلذنمخسنضرفريغهنأبليلدمدقينأالإضرفلابجوبلجوزعهللا

ىنلالوقىفوءاسنلاةروسىف'"امهئاريمضرفىمسالنيدلاوللةيصولا

ملنيبرقألاةيصوضرفقبف"«ثراولةيصوال»:لسوهيلعهللالص

.ءىشاهخسني

لاقو.ةضيرفنيبرقألاةيصو:لوقيهنأسابعنبهللادبعنعىورو

للانمبدأكلذنأو«ةضيرفبتديلنيبرقأللةيصولانإ:نورخآ

لجهللاعاملمهتبارقىفهيلةبرقلابلطوكلذبلضفلاىفمهبغرهنأو

:لجوزعهلوقبضعبلمهضمبنممهيلعاهبجوأوةبارقلاقحنمهركذ
لءأهللاوكلذبىلع»."!ماحرألاوريب"نوأءاسنرىذلاهللااومتاول

احح:ةرقبلا(«).ملعالو:(ح)ىف()
٠دحأوىرادلاهاوروملمريغةخلاهءاور(4).امهلءارب(©)

.١:ءانلا(ه)
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.ماحرألاىقتحاوقتاو*'«اضعبمكضمبلأيىذلاهللااونتاىأ

:لاقهنأماسوهيلعهللالصلوسرلانعىور."اهباضيأاوجتحاو

ايساننيبرقاللةيصولاكرت"لنه:اولاق.٠«مالسلابولوكماحرأولت«

بغروىلامتوكرابتهللابدأبةالابمةلقاهكرتلدمعتنمو«هيلعمالف

ىفهلامثلثبىصويلجرلاىفاضيأاوفلتخاو«كالذبامنآناكهيفهبغرامع

لجىلاعتهللاىلإةبرقلادارأهنألةءارقلاىفنكي:موضعيلاقف.بلا

.محرلاةلصصتوللادنعهركذلجهللاىلإهببرتتياملضفأو«هركذ

هلكهلامبرعت»نأادمسلسوهيلعناىلصىننلاا'*!كرزإو:اولاق

كلثلانإ»:لاقوهنمثلثلاالإكلذنمهلجممل؛ةقدصهلعجمو

نوننكتيءاردقمهكمتتنأنمريخءاينغأكتئروكرتتنألريثك

ىفنيئاثلابلجوعهَهببرتأمسوهيلعهللالصلمجف««سانلا

.هتئرورئاس

ذافنإلىلوتملانأربلاىفىلامثلثبتوصوأىنإلاقاذإ:نورخآلاقو

هاريامىلعىلاعتهللاىلإبرتتىتاابرتلابوجوىفهلسجحم"هنعةيصولا

فرصبيىأىفنيبي1هنألةئرولاىلإمجري:مهضعبلاقو.كلذنموه

هتيصوىفلوقبلجزنع“هنعهللاىضركلامابأخيشلاتاأسو؛ربلااذه

.ايف:(١)().(-)نمةطقاس(١)

.نمم:(ج)(4),هجبرخمقبس(؟)

.هلع:(ب)(١3.كلدو:(ب)ىف(ه)
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دقهريغلاق.نيبرقأللنوكيلاقف.ربلاىلوأىفىلامثلثبتيصوأدق
ىموأدقناك"ولوهتبارقىلإدرتاهنأرهازنبدمهنعديقايفتدجو
.لءأهللاومهلوأءىشبمهضمبل

هتلأسونيبرقاللنوكبكلذكلاقربلالضفأنملاقنإفتاق

كلذلبقهباوجناكامبامههادحإىفهناجأف»نيتلأسملانيتاهنعكلذدعب

لضفأىهاهنعفقوت"*«ىذلانأنظأو«ىرخألاباوجنعفقوتو

لاقف.مألالبقنموبألالبقنمناتبارقهلممتجينميفاوفلتخاو«ربلا

؛ًاعيمحنيتبارقلأبلْخَأَي:نورخآلاقو.بألاةهنارقعمذخأي:مهضمب

؛ةمسقلانمرفوألابىطعي:نورخآلاقو.مألاةبارقبذخأيمثبألاةبارتب

هللاىغر؛ثالاموبأخيشلاىلهلاقءىشىفتككشدقو«نيتبارقلانم

ناحتساوءابقفلاضعبل"”ىأروألوقهنأةلأسملاهذهىفاباوج؛هنع

.كلذىلعنقيتأملوثانحلاضئارفباحوحك

ىلامثلثبتيصوأدق:هتيصوىفلوقيلجرلاىفاضيأاوفلخخاو

الذىفىموفلدصقلانألءاينغألانودمهنمءارقفللمهضعبلاقف«ىبارقل

مهْنجاحةدشلرثكأمهنمءارقفلاىفلضفلاف«ةبارقلاىفهللانملضفلابلاط

ءاهقفلانمرثكألالاقو.الياقنوكيدغو"*”هنعمهنمءاينغألاءانفتساو

ةلصواميجميميةنارقلارسنألريقنلاوٌىنذالأسانلالمعهيلعىذاو

.مهضعبلاىموأدقو(>)(١)

.(>)نع.طقاس(؟2).()نمةطقاس«نم»(«)

.(ب)نمةطقاس«هنع»().ىأرو:(>)ىوىر:(ب)ىف(٠49
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صوي1وءارقفللىصوأاذإو؛ءافولادنعوةايحلاىفريقفلاوّىغالبحبملا

ىللثنيبرقاللنأانباحألمعهيلعىذلاوءاهقفلاركفءىشبنيبرقألل

ىلعنولخديمهمأو(؛ةيصولا :ءاهقفلاضعبلاقو.امهياثبمهنيصوىفءارقذلا

ءاشنإءارقفللهتيصوببرقتيتيلاو«ضرفبسيلنيبرقأللةيصولانإ

ءارقفلالخديالاكءىشبءارقفلاىلعنوبرفألالخديالو«هبارقىفاامج

.ءىشبنيبرقألاىلع

لاقف«مرئاسنودهتبارقضعبلىصوأنلرخآبابىفاوفلتخامث

ةيصولاىفنوكرشيف«هلىصوأنمىلعءىشبهلصوبملنممجريمهضعب

نومجريالا:نورخآلاقو.ةنارثلاىهوةدحاوةلزممباميمجمهنألامي

هتبارقنمدحاولىموأول:نورخآلاقو.هتبارقىفىصوأدقوءىشبمهيلع

هدرفأدقو؛هلىموأنممهتبارقنمدحأىلعمجريملةضفنمقئادبولو

ىموأامفءارقفلاىلعلخديالكلذكو«هريغىلعلخديالفءىشبتيل

* .ةريثكالاومأتناكولو؛هبمهل

ءارقفللىموأاذإءاهقفلاضمبلاقو«بوبحمنبدمحملوقيناكاذهبو
ةبارقلانأهرئاسنودامهمدحاولىنمأوريسيءىشبهتبارقبىصدأوةيصوب

ىللثاوذخأمث«ءارقفللىصوأامىلإهبلىموأاماومجاوءاشنإرايخلاب

هدرفأةيصوبهتبارقنمدحاولتيملاىصوأاذإ:ءاهقفلاضبلاقو.كالذ

لخدينأةدرفنملاةيصولابحاصلسيلفةيصوبنيبرقألارئاسلىموأواهم

لوقلاو«اهبهيفمحرلالصووةيصوبهدرفأدقهنألءىشبةنارقلارئاسىلع
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مهعمذخأمثمهكراشومهلصحىلإهتصحفرصءاشنإًاريخمةلمجبرخآلا

ىمويلجرلارخآعضومىفاضيأاونلتخاو«هنوتحتسياملةبارقلاىحب

ةيصولانوكست:مهضمبلاق.نوكرشمونوملسممهيفوةيصوب"'”هئابرفأل
شملانودنيماسملل ثراوتيال»ماسوهيلعهللالصىنلالوقباوحتحاو؛نيكر

ثاريللاىفماحرألانيبمطقدقمالسإلاناكالفاولاق«نيتفلتخمنيتلملهأ

نورخآلاقو”ةزاوجىفامدمبأةيصولاوهوثاريملاببسبذخؤيامناك

ةبارقلامنجاهمسارهاظبتممدقةيضولانأل؛نيكرشملاونيداسمللةيصولا

مهيفةيصولانألةيصوللقحتسموهفاكرشموأملمناكبيرقلكشف

“*تلاقو.نيكرشملاىفونيملسملاىفزوجةقدصفورعملاو«فورعملف

لاقو.ثلثلانيكرشمللوةيدصولانمناثاثلانيماسمللنوكي:ىرخأقرف
نإو؛نيملسملانمدعألاذخأيامبصتكمهمكرشملاىطعي:نورخآ

تلاعاقرلاضمبىفانأ""”تدجوو.تيملاىلإبرقأكرشملاناك ديقأتنك

ءارقفللىصويلجرلاىفهتبوجأنمهنعهللاىضركلامىلأخيشلانعاهيف

مملىصويايفءارقفلاىلعملليبسالنيبرقألانإ.نيبرقأللىصويالو
ىلأ)ءأسيلو«ءاهقفلانمهريغنعهاكحوأوههلوقهنأركذيملوتيما

:لاقنملوقهنأىلعلديلوقلااذهو«"*”ءابقفلانموهنملوقنعهتاأس

.هيبرتأل:(>)«(ب)ىف()
:(١)ى(ح)؛(ب)نم(©) .زاوجلا
.لاق(ج)ىنو«لافو(ب)ىف(©)
.ءارقفلا:(ج)؛(ب)ىف(ه).ىلأتدجو(ج)(4)
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ناكاذإو.دايملا,ىلعضربساوبيداتوهللانمبدأةيصولانإ

اوءاشنمىلإةبرقلاهذهاوجرخمنأزاجانركذامىلعءالؤهدنعممألااذه
٠.(هي..ء٠ اذإ"”هبرلصاعنيبرفأللةيصولاكراتنإ:اولاقو«هريغوأبيرقنم

مهليصوىفءارقفلاعمهبارقلنكيملهلعفبايصاعناكاذإو«كلذلدمعت

٠ريخالىعمالوالإوءىش

تيصوأدقلاقاذإلجرلانأانماعامفمنيبفالخالاميمجاوقفناو

:لاقاذإهيفاوفلتخاو."'*ثلثلازواجعتملاذإهزئاجةينضوهنأىتبارقل

ةحرصةيصوهذهنإ:ءاهفقفلانمربكلإلاق٠نيدرفاللتيصوأ8

«0ِ829.ءااا:.01١ِِمال
ةحيمصىفهتبارقللاقاذإ:مهضعبلاقو.هتبارقىلإالإةجوتت

ةبجاوةيصولانأهراتخمىذلاو«فيمضىدنعوهفنيبرفإلللاقاذإو

هناىلإبرعتيثلاثهلوًةيصولاهيفحصنالامكلمنملكىلعنيبرفالل

:ىلاعتوكراتهنا"لوزهيلإبرقيامممهريغوهموارفهنومدنعهب

نيبرفألاونأدلاوللةيسولااًرْيَخكر"نإ"تواكذحأنصاذإ)

امهلفامهريغونيدلاولانمبيرقلكو«"74نيقتملاىلعاتحفوُرملاب

لوقلالسرأفاهيفمهكرشأاذإو.«نيثراواونوكيملاذإهنمةبارقلاىحب

٠هبرىلإ:(>)؛(ب)ىف().ن»:(ب)ىف(١)

٠(>)نمةطقاس«هجوتنال»(4).ثاثلااهبزواجتي:(ح)(«)

٠ةحيحصىهوىتبارقللاقاذإ:(ج)«(ب)(ه)
.ا7٠:ةرقلا(")٠.ىلامتوكرابتهلوقل1(ل(ب)9

-09م8--



ذللامسالاهلعثنملكسفمهنيب»تناكالاسرإهيفكلذب ءاكرشمهفروك

الإهكبرشىلع"*«لضفبالكيرشلانألءاوسءاكرشلانيبةمسقلاواهيف

7وأىبارقنمنالفىنبلتيصوأهتتصوىفلاتاذإو+ةلالدمايقدنع

لصولاركبىلألوقوهواهمىفاووتساواهيفاوكرتشاةيصولابةبارقلا

نيبةمسقلاليضفتبلاقنملوقىفانراظندق:لاقو.ءايركزنبىحم

رظنلاىفرذمتتاهاندجوفملةيصولاركذبمسالاىفمهكاارثشاعمةبارقلا

محليصدأندممحلنايمنوكتنأواختالنيبرقاللةيصولانأكلذو

قحوأهنيبومنيبىذلاحرالصيلو«مهيفهللاىلإبرقيةيطعوأ«اهب
نودمهنم*”برقألاكلذبمحلقحتسلافاناريمناكنإف«هلامىفملبجو

نوطءيدىتألاوركذألانيبنودابمانيأرالف«ثاريلاكحىلعمرئاس

سيلنأانلعبرقألادعب""ةبرقألا-دمبألانوعيةخنبرقألا

ناهجوالإقببملاذكه"اذهناكاذإو.ثاريملاقيرطةيصولاقيرط

نيبجولاىلمف؛ةيطعلابهوقحتساوأةبارقلاىتحبهلامىفملحلاىتاعتاهدحأ.

ةتلمشنممبيرقمساتحنلخدنملكف؛هيفمهكارتشابجياميمج

هكيرشلضفيالكيرشلاو؛هبحاصلكيرشوبفقحلاذهو«ةيطعلاهذه

.ليلدمايقدنعالإهيفهكراشيام

ىفةدراومغ(١) (١).

.مهلمبرقألابرقألاكلدل:(ج)ىو.مهنمبرقألاكالقحتملاف:(بالىت()

.دمألادميبرقألانوعي:(ج)(«)

ىفدجوتال«اذه»(4) .(ب)

-٠زخ



0(كلاىفءاكرشمهاللوخلاىف:لجوزعهلوقرلإىرتالا
ركذينكيملاذإعضوملكىفءاكرشلاليبساذهو.ةءنسقلاىفمريبىرتس

نكلو«رثكلىنعلااذهركذاندرأولو«ريكأءاكرشلادحأقحنأ

هايإوهيلإبرقياملقيفوتلاىفبغرنهللاىلإو«هدشرأوهللاهتفونمهملعي

.هيلعلكوتلانسحىلعنوعلالأسن

.«كلثلاىفءاكرشمهفكلذنمرثكااوناكنإف»ةيآلاصن3١:ءانلا(١)

ن4.



ةلأسم

ةباحصلاةلجنمةعامجلوقوهو”بأدجلانأتعايفانبارأممجأ

نبةبتعولبجنبذاعموةشئاعوسابعنباوقيدصلاركبوأمهمنيعباتلاو

نحلاوديزنبرباجوحبرشوىرعشألاىسوموبأودوءم"'"نباوهللادبع

بحاصوىففاشلاوىنأنكلامامأوةقينحوبأوىرصبلانسحلاىلأنبا

؛بألانودؤوكلذىوفهنوامجبةراتوةمساممالاخأهنوامةرمةفينحىنأ

؟"”هصقنتملامةرخإلاهب"لساقيتباثنبديزلوقىلإبهذينممهنمو
مساقينمبلاطىلأنبىلعلوقىلإبهذينممهو«ثلثلانعهتصح

ىوقذأولدعأوهانباحصألوقو؛سدسلانعةمساقملاهصقنتملامةوخألاهن

.قيفوتلالابوجاجتحالابابىف

بألا"”ةلزنمهتلزنمالوبأبسيلهنأجلاىفهتفاونلوىفاشلللاقي

لاملا:لاقنإفاًدجواخأكرتوتاملجرنعانربخةمرحلاوثرإلاىف

؟”ةوبأدلاو؟ثاريملادلاممخاللتبجوأل:هلليقنافصنامهنيب

ىلإدجلاوتيلاىلإهنبإبىلدبخألانألدلاعمهتلرو:لاقنإف«بألا

.مساقت:(ب)(©)0.دوعمنبا:(ج)ء(ب)ىف(١)
-(ج)نمةطقاس«هتلزنم»:(ج)(:).صقني:(>)(؟)

.(ب)نمةطقاس«وبأ»(ه)

-911--



لاملانوكينأبجوف؛دجلانمتيللىلإ*'"برقأخألاو؛تيملاىلإهنباب
:ىلاعتهللالوقلبأدجلانإ*”كالذلاقنمىلعركشتام:هللاقي.امهضب

ثربالو؛هللاملانوكينأبجيف«ابأدجلاىسف«(بهاربإكيبألد)

:لاقنإف«ايشبألاعمثربالخألانأاميمجمهقانتإبامشدجلاعمخألا

ناكولو«هيارثلابهتئرونكلوبأهنأةيمسقلابدحا)ثاريملابجوأْ

نألهنملاملاب"”قحأملانوكينأبجولةيمستلابثاريملهقاتحتسا
لجهللالوقلةموماللثاريملاقحتنتةلاخلاتاكللو«ًابأهامسهللا

اوتفتاالف«هتلاخوهايأمفرامنإو'*(شْرَعلاىلعُرثيَّربُأمفردل>هركذ

عمثاريلاقحتسياللاخلاو«خألاعمثاريللقحتسبالملانأًامينخح

ثريامنإدجلانوكينأبجوتابارقلانمماهس"”ىذعمالوةبصملا

؛ءايإهللاةيمسقبانأنوكينأركشتامهللاقيبأهنأةيمستلابالةبارقلاب

لجألبجيملثاريلاو«ةلالدبالإاهعضاومنعءامسألالازتنأزوحيالو

نوكينأانركذتافبيرقلاترويملوديعبلاثَّروىلاعتهللانألةبارقلا
هنألهئروأملو*ةبارقللدجلاتئرولاقنإف«اثيشدجلاممثريالخألا

ةبارتلابثريامنإو«اثيشخألاعمثربالوابأمينمانيأرنألبأ

ىلإىلديهبىذلاىنملاب”ثروامنإناكاذإو.تيملاىلإىلديىذلاىنملاب

ثربخألاناكاذإو«ىنمملااذهىفهلايواسمنوكينأبجو»ّتيلا

٠(ج)نمةطقاس«كل»(؟).برقألا:(ج)(١)
.١٠٠:فسوي(4).(ج)نمةطقاس«قحأ»(©)
.ةبارقللهنثرو:(-)(7).ىوذ:(ج)(*)

0_0.ثر:(ج)(«)

_نأ



اتسمدجلانوكينأركسنتامهللاقي96تيماىلإهبىلديىذلاىنعلاب

عمسدسلاباللنأاكدالوألاعمسدسلاهلهنألخألانودتاريبل
ثرباسمنبإلاممدجلاثربو«ائيشدالوألاممخألاثريالو«دالوألا

هلكحالةبجوملاةلعلاىواستلبأدجلانوكينأبجيفنبإلاعمبألا

.ةدالولابةدجلاةخندجلاثيروتىفىددنعةلعلالاقنإف٠بألامحب

©0مألاكحاملكحينأبجيالو؟ةدالولابثاريملاحتستةّدجلانأىرلالأ

كلوقنمهللاقيةدالوهلتناكنإو«بألامكحبهلكحبالدجلاكلذكو

وهوامهسيبةعماجلاةلعللبألاحبدجالعنأبحيف(سايقلابكحلا

هنأوابأنوكينأركشتاماضيأهللاقيو«اميكحىواستنمانيأرام

؟”نابنهلناكنمو+بيصعتوةدالوهلدخلانألخألازمثاريملابّقحأ

؟*بنهلخألاو«دحاوبنهلناكنيمثاريملابىتحأناكةبارتلاب

بأللخألانمثاريلابىتحأمألاوبللخألانأىرتالأ.”دحاو

ىهتيلةنارقلانوكتنأركشتام:هللاقيو؟هل*”نيبسنلاعامجال

.هريعنودثاريمللدجلاقاقحتسالهلةلعنوكينأبجوي""لابيس

تانبلادالوأمهوثاريملاقحتسيالوةبارق"هلنمنأىرتاالأ

ممةوخإلاثيروتلةبجوللةلملاىهةنارقلاتيلف؟كلذهبشأامو

.بألا:(ح)(؟0ء(ج)ىفدريملنيسوقلانيبام(١)
(©) .ببس:(>)(4).بن:(١)
.ببب(ج)(7).نيبلا:(ج)(ه)

.لق:(>)(*)
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اهنايرجاهلحصةحيحصةلعىلعالإاندنعزوجيالساينلاذإ«"”دادح"الا

:هللاقيو.انركذاملةدرطمريغةلعلاهذهو«اهنالولممىف"اهدارطاو

نودٌباريمالدجلاقاتحتسالةلعىهةدالولانوكتنأاضيأركشتام

ةدجلاومالاوبأدجلاوهوثاريملاقحتسبالوةدالوهلنمىرثانأالةوبألا

(40ةلعبتيلةدالولانوكستنأبجواذكهاذهناكاذإو.مالامأ

قيرطنمهوب“لإوهورْخآأىلعملهلب>وامنإو6دالتاريملاب>وت

.بيصعتلاوةوبالاسايقلا"لنمو«رهاظلا

أطخفدجلانمتيلاىلإبرقأمالانأىففاشلا()هيلإبهذامامأو

سيلةلالكلانال؛ةلالكلانمىيلدجلاَوةلالكلانمخأللانأكلذو

نمخالاةنارقتناكاذإف+ليلكإلانمةذرخأمىهو+(')رإوالودلاوب

لوحليلكإلانأل«تيمالوحوهفءىشلانمليلكإلاىنمبتيلا

اممنمو6هممتيملاوتتىملانمدحلاو6ءىثلانموهسيلو6ءىثلا

خللاناكنإوسولو«)ديم2ِنممهيلإبرقأناكءىثلاهنم

ةبارقلابإبىفبلغأنوكيبألانمامنتيمانأاكبالانمامن

الاهنمتبعتنيدلالصأالاوسأرلاهنالوعلاهنمىذلادجلانم ناصغ

.اهءادارطاو:(ح)().دحلا:(١)(١)

.ةلمل:(ح)(4).مالاىلأمأ:(١)(«)
.(>)نمةطاسههيلا»(١).اءو:(١)()

.دلوالودلاوبسيلامةلالكلانال:(ج)(7)

.هنمرمتيالنوم؟(١)(مف

-_-ع9[-



بابسأللبجوامنإو+ةبارقلالجلبجيملثاريملانإفاذهعمو

.اهانركذتلا

؛حاكنلاىفابأدجلالمجيهنأل؛باوجلاىفىففاشلاضقاندقو

لتقاذإدوقلاهنعطقسيو«حاكننلادقعةيالوىفهممخلاطقشيو

ضقانتلا؟'بجوياذهبلوقلاو«اهليعببالاةلزنمهذهو«هنبانا

:ءعأهللاو

٠ضقانتلابجوباذهفلوقلاو:(>)(١)

_- 040 -



ةلأدم

ءمعبمه0لا١

-فضحاذإ3بتُكاومانياهنأال:ىلاعتوكرابتهللالاق

تحفوأرعملابنيبرقألاورئياّوللةيصولااًرْيَخكرتنإتولكَدَحَأ

وأهبسانينممتيماةبارقنمهلثاريمالنملةيصولأو.لَ(نيقّنملالع
ِ.١:3

4نيقتملاىلعامح):هركذلجهللالوقلهريغوأادلاوناكهلةبجاوهمحازب

:لاقلاقنإفلاق.ثراولةيصوال:ْلسوهيماعهنالصىنلالاقو

عمقمهرينأةميعح>خلا:هلليف.ثبراوللايايةخوسامةيآلاهذه

نكيملواصيصخمناكهلامتساىلعردقو”ءىشاهمقباذإف«ةيألاهتنمضتام

هللالصللالوسرصخو؛ثراولاريغوثراولاتئمضتدقةيآلاف؛اخسن

ةيصولاكحعفرملاثراونكيملنمو«هلةيصوالنأو«ثراولاملسوهيلع

انولتامةيسصولاهلبجاوبيرقدلاولكس؛«ربابالوثيراوملاتالابهل

١0ةيألانم

نإف؛ةيصولاساهيلعمقوام:هلليق.مملىصويحف:لئاقلاقنإف

مقودقديدحتلا:هلليق«"”بجولردابجاو©!«اقيغ»ناكول:لاق

.(١)نمةطقاس«(>)نم«اشي»)١.١ا١٠:ةرقلا(١)

مبحولةححلهدجب:)()0(١

--0491_



"96ىءوبنأهلوهب»ىصوينأهلو؛ثلثلاوهودحايفرايتخالاهلمجو

"نمرموتا):ىلابتهللالوقىفانباحصألوقىلإىرتالأ.هضمي
ءىشثالانعسيلوبجاوءاطعإلانإ.؟”(انآىرقلارفالام

.دودحما

ىلعايفريخموهو«ةيآلابضرفءاطعإلانإ:ىمفاشلالوقيكلذكو

رومألاهيفريخمامهن:هوجوىلعنوكينأبجاولاو«هيفدحالو

ىرتالأ؛ةدابعلانمجرخمسالاقحتسااذإف«مسالاقاقحتساببلاطيو.

؟نيمبروعأوأ*ةكرشمةبقررابظلاةرافكىفزاجأبوبحمنبدمنأ

ىرتشينأ")نيبريخموهو٠مسالاقاقحتساريغكلذىفعاريلف

:لوقبكلذك.هريغاهدحاكادكلذىفدحبمو«رانيدةثامملاوأرانيدب

ءاشنإوسدسلابىمدأءاشنإ؛هيفرهفهبىعوباموةبجاوةيصولانإ

ربخموةيقرلاىفةبلاطلاكةيصولاىفةبلاطملاف؛ريكمأ"لق«سلبىموأ

.ةبقرلاةميقىفريخاكاهرادقمىفىدوللا

كلذنًمارادتمنكيِنإوبجبدقءىشلانأاهيمحنوملسملامجأو

ءارتفوأرينفلعقدصتأنأ<لعلفىغيرسهللاىشنإلاقاذإلجرلانأ

دقرمألاو مهنمقافتاوهوهبقدصتبنأهيلعناكهضبرمهللانشاذإف

هئمومسالاقافحتساةاعارمىلإًادوددنوكبامهنمنيبرضىلعدري

.““:رونلا()٠.(١)نمةطقاس:(>)نم(١)

(١)نمةطقاس:(>)نم«نيبد(4).ةكرش:(>)(؟)

١04-



:ىلاعتهللالوقبةبجاوريغةيسصولانإ:لئاقلاقنإف«انيممنوكيام

ةركشلاركذبةيصولاركذف4دوأاهبىصوبيقيصوردعبتنم)

ماللاوفلألالخداكماللاوفلألااهلخدألةبجاوةيصوانهاهتناكولو

تاولصاهنألماللاوفلألااهلخدأف.(ةاكزلااونكوةالَّصلااًَيقَألىف

تراص4ةيصوردعبنم)للاقايلف«ةاكزلاكلذكو«ةبوتكمةدوهعم

دقاهنأىرمعل:هلليق.ةدوهعمةيصواالنأكلذلدف«ةركنةيصولا

«نيبرضىلعاياصولانأثالذو«هيلعلدبىنممتاركسنلادرومتدرو

اهيفلخديملةيصولادعبنملاقوافريخمايفناسنإلاةيصووةبجارةيصوف

تاركنلادروماهدروأاهريغوتابجاولامحينأدارأاملف«هيفريخام

لبقيال»:لسوهيلعهللالصىلالوقاذهىلعلدبو«نجلاقرغتستل

هطاقسإنكيموةالصلاىفماللاوفلألا"”لخديإف«روبطريغبةالصهللا

ملةالصلاهللالبقياللاقولف«ةبجاوةالصالهنأىلعلديماللاوفلألا

اهريغوتابجاولانيبممجينأدارأاملف«عوطقتلاةالصاهيفلخدي

ةيصولاىفهانركذامكلذكو«سنجلاقرفتسةلتارك"دراولااهدروأ

ْ:اعلاو

تقلمتنيتبآانهاهنألىرخألاةبآلابقلعتنمىلوأ"تسللاقنإف

:هؤانثلجهللالوقوهو«ىرخألابكوفلاخمقلعتو«امهادحإبتنأ

©(ادنمقررنيكآسملاوىتاتيلاوىترقلاىلوأةمسقلاَرَضَخاذإول

.لد:(-)(؟).١٠١:ءانلا(١)

.م:ءانلا(:).تيل(ب)(2)

--040-



ةيآلاىفةيصولالبجوأاكىلرقلاووذقزربنأةيآلاهذهىفبجوأدقف

."”تنأاهبتقلعتىتلا

تقوىفءاطعإوةيصودحاوبيرقلبجبنالأاميمجنوملسملامجأو

ىتلاةيألابقلعتنممىلوأتنأترصف6قزرلاقيرطنمةيصولاةمسقلا

نأكلذو«هركذتاملهبانقلعتاعىلوأنم:هلليق؟ءاطءإلااهيفىلا

نأبجي)هقالطإبباجبإلاىلعنوكينأبجويقالطإبدزوأ""دارفإلا

.كاذبرقينممنوكينأوجرأو؛"'(باجيإلاىلعنوكي

الق؛ضرفىرخألاوبدننيتنثإلاىدحإنأىلعسانلامجأدقو

18نوكتنأةلمتحموتاقاكنوكتنأةلمتحماهمتقلعتىلاةيالاتناك

هنأاهيف'"”طورشماهبانقلعتىتلأةيآلاتناكوأانلق :هلوقبانيلعبتك

ملللوقيوةلالدموقتنأزوجبالف4يلعبك موقتو؟مهيلعبتكي

اهم©ريغانتيتناكالف.0مشنإموقزراف)هلوقىفةلالد

.كتباىفزاجام

"مةيصولابضرفىرخألاوبدننيتبآلاىدحإنأعاجإلاتبثو

ىفناريخممشاقلاوثراولاوةبوتكماهنأربخهركذلجهللانإ.ةبجاولا
ٍءءألاوءاطعإلا

.زارحإلا:(١)؛(>)نم«دارفإلا»(«).امتأ(ج)(١)
.راركشلاب(>)«(١)ىفدرواذكه(؟)
.مشي:(ج)(ه).ةطورشم:(ج)(6)
.وه:(ج)(٠)٠ةزوجحب(١)
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نأب:لوتقيهليدأتبملاملاوهاوناآرتلاءاملعنمسابعنبااذهو

امأو؛نيقتملانمناكاذإنمؤملاىلعتوللاروضحدنعةضيرف"'”ةيصولا

هنأىدتمف«هللانمبدأاهنأوةضيرفريغاهنأىلإانباحصأنمبهذنم

ناسنإلاواكلاهناكاهكرتلدمعتنإفلوقيهنألرظنلاعضومنملنغأدق

القامىلعلديو«هلعفهيلعامكرنبكلهيامنإو«هلوهامكربكلبيال
اللىموأاذإ:لوقيهنأىنمملادذهلفغأنمم هنأنييرقألاكرونييبنج

موهيلعملةبجاوةيصولانكتملاذإو«ةيصولايلمنيبرقألاىلإمفدي

اهبىتأدقو؛ةبرقىلإبدنامتإو«ىلمفىفأطخلامضومنيأفهلفىفطخب

.قيفوتلاهللابو

حيحصلانيبقرفالو«هرارقإلبقهضرمىفثراوللجررقأاذإو
؛هثراولهضرمىفهرارقإزوجيال:ةفينحوألاق.ديعبلاوبيرقلاضيرملاو

رارقإلاهلزاجولوهئاريمىلعدازبالثراولانإ:لاتفجتحمهلجتحانإف

فميهرارقإامنإو«هرارقإبكلميهنألوقنانسل:هلليقةيصولاهلتزال

تابئإلاىلإلصوتيالألكلذنممنمنانإف:لاقنإف«هلهتمذىفءىش

رمألاناكولنأاهدحأتاهحنمدفياذه:هلليق.هلدحامقوف

نأىلإهبلصوتيدقهنألهتحصىفاضيأهلهرارقإنععنملبتركذامىلع

"منالالتعالااذهناكواو«كلذنمدحأهعتميملوهلدحىلعديزي

ىموينألسياذإ.كلمعيمجيطيبدرتينيبنجللربنأبعل
.انئاس:(ب)(؟).ةيصوتلاب:(ب)(١)
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لقنإوءىشبثراولاىموينأهلسيلاكو«ثلثلانمرثكأبنييبنجألل
هلسيلاك؛ثلثلاادع(ا)ايفنييبنجألاكهبىدويامليلقىفثراولاو

.ثراولاىموبنأهل

هكسلمعيمجي©"لطاحأنإوىبجألللوبقمهدارقإنأميعاجإىنو
انركذامىلعرمألاناكنإو«انفلاغنمهبلتعااملاطبىلعليلد

مدقتاكاياصولاىلإةدودرمريغاًباموكحتةلوبقمتارارقإلاتناك

.هلانركذ

.طاح:(ب)().اف:(ب)(١)
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ةلأسم

نمهصخيايفهيلعتبنيهرارقإنإف«هعمثراوبثراورقأاذإو

ىلعانباحصأقفاوو.بسنلاتبثيامفلبقيالو«هئاريم ةفيتحوبأةلاقملاهذه

كحهيفنوكيامهرارقإنماوطقسأو«هسفنىفهمزابامهومزلأفكلامو

ىفىلهلاعبيو«بتتلاولاماىفرارقإلاطقسيىففاشلاتدجوو«هريغىلع
نيحالإتبثبالثرإلاتيأر:لاقفجتحاول«اًجتحمنألرظنةلأملاهذه

قحتسبملبسنهلتبثيملنمو؛هئاريمتبثهبتبثنفءبلاتبني
ضعمبتينأزوجيفيكدحاوبرارقإلافاضيأوبسنلامبتثاريللنأل«اناريم

زاجلدحاورارقإضيعبتزاجولو«احيحصهضمبوالطبهضعبنوكيف

دحاولاريخلانوكيو؛ضيمبتدحاولاربخلاىفزجملاملف«دحاوربخضيعبت

لاحيفهيلعدودرملوبقم«هضمعبىفبذاكهضمبىفاقداصدحاوربخىف

كلذزجيملاف.رتدحاو .لعأهللاوهتباثمب"'”ارارقإناك

هذهىغرأكتمبلجرالاقولالجرنأسانلانمميملاعاجىفو

تبثبنكيملنمثلعكلسلوىلضرألالب:رخآلالاقف«رينادةرشمب

قحتسيىذلاضودلاريفباهمينيهرارقإممضرألاملتعيبلابرقللىلع

ءرارقإلاب(١٠ب)(١)
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رارقإاذهىفو.نماٍملتوهتيدصتبالإاهذخأعيبلابهلرقمللنكيمو«اهب

اًفدصماذهىفنوكيالهنأىلعاوقفتااملف«هريغىلعىوعدوهسفنىلع

هنىلعًارارفإنييندمنمضتيلوقلااذهنأو«اًيعدمواًرتمواًبذكمو

ريفلاىلعاكحبّجوتىوعدو ثرإلاهبقحتسيىذلابننلابرارقإلاك
:ءعأللاوهتباثمب

:انباحأضمب*'*لاقتصحبطيحبتيملاىلعنيدبةثرولادحأرقأاذإو

جارخإهيلع:مهضمبلاقو.تيملاىلعهبرقأاممثازيلانمهصخبافهيلع

ثاريملانمهتصحنيدلاغرفتسانإدهتصحىفنيدنمتياىلعهبرقأام

.لعهللاونيدلادعبهلثاريمالهنأبرقأهنألىدنعلوقلاوهاذهف

.لاقف:(ب)(١)
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ةلأسم

ىوراملاهميبىلعمربحالومملاومأسانلالعرعسبينأماماللسيلو

+ةنسماعتثيع“امنإو+(ةنسماعنعلثسسوهيلعهلالصىنلا0.

نأٍلسوهيلعهللالصىتلالئسف«ةنسلاكتىفسانلاحلءالغةدشل

طسابلاضباقلا3:سوهيلعهللالصلاقومنتماف«قاوسألامهيلعرمي

ىلعدحأرعسينأربخلااذهلزوجمالف««هللا"لاواسنكلورعملاوح
1ٍ0:ٍ٠

”مامإنمموقبيطرعباهميبىلع"مرجالنأومهلاومأسانلا

.هريغالو

مرغو6ماعطلاىلإةجاحلانمةرورضلالاحسانلاغلباذإنكلو

زاجةدشلاوسانلالاحءوسممهنعمهلانفتساومهيديأقامىلعماعطلا

ًالدعنوكيىذلانّملابمهيديأىفامعيبيماعطناباحصأذخأينأمامإلل

دقوماماللريعستلاىلعمتعنمف:لاقلاقنإف«كلذىلعمربحيوهتميقنم

ريمستلازيوجمبجوملاو«ةرورضلالاحىفهانزوج+هلليق؟هونزوج:

قاوسألالهأمنكنأمامإلاىلعواهريغوةرورضلالاح0ريمستلااى

.دهس:(١)ء(ب)نمم«ولسه().نع:(بز)(١)

.مهسفنأ:(ب)(4).مرينأو:(ب)(«)
.ناعالا(١)(ه)

).1



نممهملعكلذكودضضمبلمهصضعبنمالظكلذفنألَشفلانع

ةملسلاىفبيعلاوةعلسلاىرتشيو«عاتملااهبشفي*'"ىتلابويعلانامتك

.ايفكلذأف6اهنمهركباام

اوريظدقف«بيعلاسيلفايفناكولنأهركبامماهيفرهظيامامأو

ربظيالامماهيفامحيبقمكيواهيفامنسحأنمهملسلا""”بحاصهرهظيام

.ءودردذغكالدف(هذعبرهظب3ْرو6عيبلات[ودوف

؟)6انميلفانشغنم»:لاقهنأؤسوهيلعهللالصوبلانأىوردقو

نممالسلاهيلعهلوفىمم:مصعبلاقفُْربختااذهىدمفسانلافاتخاو

نألىدنعهلئاقنملافغإاذهو.اننيدلهأنمىأ«انمسيلفانشغ

لاقو6هئايصععمندلالهأنمىماعلاو.ايصاعالإنوكيااغلا

هللاقنمأطخاضيأاذهو+.انلثمانمسيلمالسلاهيلعهلوقىنعم:نورخآ

لاقولِنمالولعنمالْلسوهماعهللالصىنلللثمالهنأل

:٠0١3٠:.ف7 .انلمفنمالوانقالخأنم"*”سيلاذهىنميانمسيلهلوقىنعم:نورخآ

:نورخآلاقو.شانلاىننلسوهيلعهللاىلصهنأل؛طلغاضيأاذهو

ىنلاةوعذبهقيدصت©و؛طلغاضيأاذهو«انلب72هلوقىمم

:(ب)(؟).ىذلا:(ب)(١) .ملاب

.كاذف:ةخن(ب)؛كلذلف:(ب)؛(١)(؟©)

.بيجب(ب)(ه).اذهسيلىنعي.(ب)(4)

.(ب)نمةطقاس«اضيأ»(7)

_0اس



لاقو.ةباجإلاترمهجرخيسيلهشغوهلةياجإلسوهيلعهللالص

ميهاربإلوقباوجتحاو؟انعبتيملنمىنعبانمسبلهلوقىنم:نورخآ
مالسلاهيلعهلوقىنعم:نورخآلاقو.«ىمهنإفىثعبتنف»مالسلاهيلع

لعهللالصوزعألاو.؟لباوصلاوقحلاوهاذهو+انلىلوبانمسيل

.املتلسوهبحصوهلآىلعودمحمانديس

.(ب)نمةطفاس(باوصلا)(8)
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باتكلاسرهف

ةحفصلاعوضولا

ههمايصلاباتك

٠مايصلاباب

'موصلاىفلاصولاةلأسم

؟# ناضمررهشىفحبصلاىلإةبانجلانملفلارخأنمكَىفةلأسم

يارطقلاةاكزباب

بامرطفلاةاكرىفةلأسم

يبماصللةلبقلاهركست:ىفةلأسم

مًَاراهلناضمررهشىفءطولاكحىفةلأسم

"بفاكتعالاىفبإب

1فاكحءالاىفةلأسم

3جحلاباتك

6جحلاىفضرفلاةلأسم

لبمرحلاىفديصلالتقىفةلأسم

برداقلاىلعجملابوجوىفةلأم

١ةرمعلاوجملانراقىفةلأم

مىحضألاديبكتىفةلأسم

9“ةلأسم

“+مرحلاىفديصلالقتىفلأسم
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ةحفصلاعوضولا
7ءاكرلاىفةلأسم

7بالكلاءانتقاىفلأم

9,4ديصلابلكلعتىفةلأسم
سرأاذإةلأسم مارخآابلكهعمدجوفباكل
2ناعإلاىفباب

مالروذنلاومايصلاوناعألاوراهظلاةرافكىفباب

دةلأسم
١ديعلافاخىفةلأسم

9ثنجلادمبنيملاةرافكىفةلأسم

2ةلأسم
٠نامبألاةرافكىفةلأسم

2ثنحلالبقنياةرافكميدقتىفةلأسم

7دتملابنيملاةرافكىفةلآدم

بةلأسم
أةلأسم
١١٠ةلأسم
اوروذنتلاباب
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٠١٠١حاكشلاباتك"

١٠حاكشلاباب
دجاوزلاىلإاليبسدجبالنميفةلأسم

١١هلاسم
دوةأرمابانزنميفةلاسم
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ةحفصلاعواضولا

ًمالانمةعجرلاىفةلأسم

+حاكندلادقعىفكلاملوقنمروهشلاةلأسم

١حاكذلادقءىفةلأم

داةدملاىفةبطللايفلأسم

١١٠كلموأحاكنبالجورفلاتامرحمءاسنلاةلأسم
"١لاسم

رايخلاةأرملللهةلأسم ملجرلاك

7قادصلالأىففالتخالاةلأسم

لااهجوزىلعّمكتوىزاةأرملاىففالتخالاةلأسم

"١ةلاسم

وءانكالافةلأسم

8ةدعلاىفةلأسم

6دترملاحاكنيفةلأسم

ايوةلاسم

"١رافشلاحازىفةلأسم

لاببلاىفةلأسم

7١١قالطلاباب

الةلأسم

لياىالطلاةيمستىفةلأسم

7|ىانلاقالطلاىفةلأسم

17ةلأسم

اةلأسم
دهناركلاقالطىفةلأسم'
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ةحفصلاعوضولا

ميةنيبلاوداهشإلالبقاهطووةقلطللاةمجرىفةلأم

7امالثىونبوقلاطتنأهتجوزألوقينميففالتخالاةلأسم

١مةلأم

اهةنئابلاةأرملامحىفةلأم

اد“راهظلاوملخلاوةدعلاىفباب

١"ةدملاىفةلأسم

لملخلاىفةلأسم
اراهظلاىفةلاسم

١٠هضيحلاباب

معتنأءاضفنلاوضئاعمل:ةلأسم ؟١٠ فاوطلاالإجحلالامعألكل

؟ِِةضاحتسالامدنمشيحلامدةفرعمىفةلأم

,؟؟؟ضضيحلاةدحىفةلأسم

”ديلالمعبابحتساىفةلأبم

١وتملاىفباب

"؛ةلأم

أةلأسم

أىةلأسم

أهبتاكللاىفةلأم

١ءاكسحألاباتك

أاهبىقلعتياموماكحألاباب

فيلنيدلاةلطاممىفةلأسم

.1م



ةحفصلاعوضوأا

مةلأسم

فشلدترملاىفةلأسم
؟المرارقإلاىفةلأسم
أ,رارقإلاىفباب

فيذلاضيأرارقإلاىفباي

فيدلاضيأرارفإلاىفباب

مالةلاكولارمأىفباب

ذلاضيأةلكولاىفباب
١ةيلاغلاةينألالاعتساىفةلأسم

١١ةداهشلاباب
يانفرصلاىفةلأسم

ياراعويبلاباتك"

امتاراجتلاوعويبلاباب

خاطرشلاىفباب

ونهرلاىفباب

يلةمذلاىفماردلاببهذلاميبىفةلأم

+١1نهراا-ىفةنأسم

ىواضيأنهرلاىفةلأسم

ا:ءىسنلاىفةلأسم

قلًارغخهذختبنملرسبلاوبنعلاميبىفةلأسم

مونيدلاىلعداهشإلاىفةلأسم
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هحفصلاعوسضولا

موميبلاىفةلأسم

ادلولالامميبىفلأسم

مدندلاوللةبالولابوجوىفةلأسم

ذبهدلولامنمدلاولاقحتسيايفباب

مدنادبألاةكرشىففالتخالاةلأسم

درةيراضملاىفةلأسم

بعوببلاْْقةلأسم

بحةلاسم

ابةلقاحلافةلأسم

يلةكرشلاىفباب

بطورشلاىفةلأسم

ريلنيكرشملاىفةلأسم

مدي٠كلذوحوقتعلاوةدعلاوقالطلاىف:ٍسداسلابابلا

يحيتارابزإلاىفهواتيباب

حوءاكحألانماهوحموتاراجبإلاىفباب

1:الب
01ةلاكولاىفةلأسمإ

6ىفاوصلاىفةلأسم
ابهصنغلاىفةلأسم

2رارقإلاىفةلأسم

١١نايفلاىفةلأسم
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ةحفصلاعوضولا

فذضرقلاىفةلأسم

١ةبهلاىفةلأسم

دفةعفشلاىفةلأسم

كفيةيراملاىفةلأسم

,ةميدولاوةنامألاىفةلأسم

رزةمرولاىفةلأسم

دامياتعونجلاباوثىفةلأسم

١نيضرألاجارخىفةلأسم

7باودلاراضمىفةلأسم

11ذوبنملاىفةلأسم

19دشرلاىفةلاسم

01نيملانعلوكستلاىفةلأسم

67ضعاضرلاىفةلأسم

40بانلاىلعءاضقلاىفةلاسم

67رجحلاىفلأسم

16امهيداوعاضرلعنيدلاولافالتخاىفةلأسم

ابْلسملاةبيغىفةلاسم

71ىصلاهدلولاملجرلاعيبىفةلأسم

18ماكحألاىفالأسم

1هدبىفدازوايشبصتغانميخةلأدم
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ةحفصلاعوضرولل

١/4قيرطلاىفمانينميفةلأسم

5/7قراسلادحىفةلأسم

81قراسلاىفةلأسم

م7داهجلاىفبإب

مالهوحوداهجلاىفباب

9مئانغلاىفباب

6اضيأمئانفملاىفلأسم

867.تايدلاودوقلاوصاصقلاىفباب

4اًضيأصاصقلاىفةلأسم

0.قيرطلاىفلجرلامونكحىفةلأسم

4.٠ةلأسم

١١0لبإلانانسأىفباب

0تايدلاىفةلأسم

لااأطخلابدىفةلأسم

018مالكلابىلعتيمفباب

07رمألاةذيصىفةلأسم

اةلأسم

087دودحلاىفباب

09171اضيأدودحلاىفةلأسم

97ةبرشألاىفبا
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ةحفملاعوضولل

لاااًضيأةبرشألافةلأسم

9اياصولاىفباب

0/4"نيبرقألاةيصوىفةلأسم

641دجلاىفةلأسم

87اضيأةيضولاىفةلأم

1..ثراولارارقإىفةلأسم
+.ريعستلاىفةلأسم
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