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هّـُـلل/ىلاةوعدلاًهمدخيفهرن١اُوهْـيلوعدت/عفْ/ومل/نيللماَـكلل/ةرورض

محرلانعدرلاهَـللارسب

ا

٠٠

زجولياًدمحىلاعتهدمحًا،ريدتلاوقلخلاوكلملابدرفتملا،ريبكلايلعلاہتلدمحلا

،ريثكلاهئامعنركشنعريصقتلافرتعمركشهركشًاو،ريبخلافيطللاوهوهلالجم

ىلعوهودمحلاهلوكلملاهل،هلكيرشالهدحوهْـتلاال,اهاإالنًادهشًاو

،رينملاِجارسلاو،ريشبلايداهلا،هلوسروهْـللادبعاًدمحمانيب٠نًادهشًاو،سدقءيش

:دعبامًا،نيعمجًاهبحصوهلآىلعوهيلعهْـللاىلص

م.اعموهسانلارخف،عفانلاملعلاسانلاميلعتںئانصلاولامعألافرشًاناف

نمسانلانسحًاو،٥روخ٠يفناتيحلاوهروحجيفلمنلاهلرفغتسياذل،ريخلاسانلا

َںنِدَـعَوتَالاىَـلإړاَـعَدْنّـَـمِـمًالْوَـقُنَـسْـحَّاْنَـمَو9):سانلابرةدابعىلإسانلاىعد

يفملسملاہنهتميلمعلضفأًںأامك،يِـملْـِـسُـمْـلاَنِـميَـلاَـقَوًاحلِاَـص

ءادلعلانممهعبتنمونيلسرملاوءايبنألالمعوهف،هْـتلاىلإةوعدلالمع،ةايحلا

،ارودااممألايفو،ىلَـعُـملاحْدِـقلالزانملانماِولاناذل،نيصلخملاةاعدلاو

مي٠انعفرشكلذيفو.نيملاعلابرنععيقوتلاوهوعيفرماقميفمدقًايفكيو

لحلابكولملانععيقوتلابصنمناكاذإ'':ميقلانبامامإلالوقي.ميركماقمو

بصنمبفيكف،تاّـَـينّـِـَـسبلابتارملاىلعًانهوهوهردقلهجيالوہلضفركنياليذلا

.(٢’''تاوتسلاوضرألابرنععيقوتلا

فيلكتوهتلاسرىضتقمنمكلذںاكو،هيبنهّـللاىلإةاعدلالوًاناكدقو

ْمُهْـلَوِةَـنَـسَـحْـلاِةَـظِـعْوَـمْـلاَوِةَـمكِـحْـلابړَكبَّرليِـَـبسىَـلإُِعْداون:ىلاعتلاق،ہلَهلا

،نيدلاسعش،فراعلا،يوحنلارسيفملا،يلوصألا،هيقفلا،يقشمدلامن،يعرزلا،بويأنبركبينُانبدمحم:وه(1)

ارسيدمواهيقفاملاعناك.-ةيملايتاخيشمرال،ةمسروحلاميقادبعوأ

،نيرفاسملادازو،دئاوفلاو،بيطلاملكلاو،داعملاداز:اهنمةريثكةميقفيلآتهل،هئارآنععافدلايفابلص

دوادىتُاسبو،حوراو،نيراصلاةدعو،حاورألايداحو،واوفلانادو،نيعقوملامالعاو

[(٢/٣٠٣)تايفولا؛(١/٢٦٩)نيب"دحلامجعم:رظني٧٥١ةنسهميفو.ريكاهريغو

(١./١)نيللابرىعنيعقوملامالعإ:رظن(2)



همر

٠سدو،ماركلاہيًـباحصهدعبنمكلذمامزىلوتمث.لُـنَـسْـحَّاَيِـهيتِـلًاب

تبراقتونامزلاقافآهيفتحتُـفيذلااذهاننامزىلرا؛ناسحإبءاملعلانممهعبت

ريسيءزجنفناوكألالكتعمجتو،تبحرامبضرألاتقاضو،ناكرألالكهيف

سملهلايفَّزَـعو،٥اليلىلإوعديٌلكو،ةاعدلارومًاتطلتخاو،مالعإلالئاسونم

،مكاقلاتمالَـمَـحةنامًاللَءادًاواذل؛هللااضرىلِ.اهاوهفرصيف،هاغتبُـمفرعينم

م.اعتنملزتعينًااًـبيعملباًـنسحسيلو،هملقملقبحاصلزعينًااًـنسحسيلف

،ىلادتْهّـللاىلإةوعدلاةنامًا،ةنامألالمحنعسعاقتوعادخكلذف،هموقاًـملع

ءيسُـينمرُـتَـكو-اهلئاسوددعتواهنِاودًاةركمغر-نامزلااْدهنفاهعبعدازدقو

كيهانناميإلارداصمنعدعُـبوًاليلضتوًالهجل،ناسحالادارأنإواهيلإ

يحةاوملاوةددعتملاةيمالعإلاتاونقلاربعلالْـخالاوداسفلايجِّوَرُـمولالضلاةمہَا

،ةاَدّـُـشتاانمدارفَّاو،ةاعدلانمداحآءالؤهوءالؤهلباقي،ةددجتملاةب٠ورتكلإلا

ىلواةوعهملاايفںوفظوي،ةريسملانييبنلادعبںوُـلِـمْـكُـيو،ةريصبىلعهْـللاىل:انوعدي

،لكهيفبراشنمزيف،ديسوبيرقلكلنوعلانومدفو،ديدجلكهللا

جهپدملايفففططافخد٠دحتوقيسنتلاونواعتلاضغال:ا،ةاعدلاءالؤهرصقيال

داوعلاريونتنمدارملاكلْدبمتيقح،قيرشتوًابيرختوًاططشنود،قيبطتلاو

.قيرطريخوهوميقتسملاهْـتلااطارصب

رجءهْـللاىلإةانخاانجقيسنتلاونواعتلاةيمهًاناثحبلااذهءاجاذل

ةيمالسإلانوؤشلاةرازونمةميركةوعد٠،ةينورتكلإلاتاكبشلاوةيوعدلاعِـقاوملا

،ةمهملاةيضقلاهذهلةصصخمةودنل،ةروجأمًةروكشيمداشرالاوةوعدلاوفاقوألاو

،ًاصلاخةهجوللمعلااذهلعجينًات٠ربلابراس.مهلامعًانزاوميفهللاهلعج

ىلرايدا٨اوهوريدقءيشلكىلعهنإہئراقوهبتاكهبعفنيو،اًـصلخمهلينلعجيو

هبحصوهلآىلعودمحميبنلاىلعْهللاىلصو،نيملاعلابرهْـللدمحلاوليبسلاءاوس

.اريثكًاميلستملسو،نيعمجًا



ىلاةوعدل/ةمدخيفهرن'اُواييوعدل/عفاوملانيللماكنلاةرِورض

ام:ثحبلاةطخ

.ةمجِاخوثحابمةوةمدقمىلعتحبلالمشي

:ىلعلمتشتو:ْةمدقملا

.هرايتخاببسوعوضوملاةيمهَّا(١

.هجهنمو،ثحبلاةطخ(٢

.اهلئاسوو،اهبادآو،اهلضفواهتيمهأ،هللاىلإةوعدلا:لوًالاثحبملا

:بلاطمةعبرًاىلعلمتشيو

.اًـحالطصاوَ,ًةغلةوعدلافيرعت:ِلو،الابلطملا

.اهلضفوىلافهْـللاىلإةوعدلاةيمهًا:يناثلابلطملا

.يلاحهّـللاىلإةوعدلابادآ:تلاتلابلطملا

.ىلاعتهللاىلإةوعدلالئاسو:عبارلابلطملا

.ىلاعتهَـللاىلإةوعدلايفةينورتكلإلاعقاوملافيظوت:يناثلاتحبملا

:نيللحمىلعلمتشيو

.ثحبلابةقلعتملاتادرفملافيرعت:لوَّالابلطملا

.هّـللاىلإةوعدلاىفةينورتكلإلاعقاوملافيظوتةيمهًا:يناثلابلطملا

.ةيوعدلاعقاوملانيبلماكتلاةرورض:ثلاثلاثحبملا

:بلاطمةعبرًاىلعلمشيو

.ةيومدلاعقاوملانيبقيسنتلاولماكتلاةيمهًا:ِلوءالابلطملا

.هوعدلاعقاوملانيبںخاكتلارہَا:يناثلابلطملا

.ةدوعدلاعقاوملانيبلماكتلاتاقوعممهًا:تلاتلابلطملا

.ةيوعدلاعقاوملانيبقيسنتلاولماكتلاززعتلبس:عبارلابلطملا

.تايصوتلاوجتاتنلامهًاىلعلمتشتو:ةمتاخلا

٠٠



همر
'ولوًالاثحبملا

اهلضفواهتيمهًاهللاىلإةوعدلا

:اًـحالطصِاوًةغلِةوعدلافيرعت:ِلوًالابلطملا

تو:دو،هادان:ءاعدواوْـعَدلجرلااعد:لوقت:يوغللافيرعتلا:ًالوًا

:لوقتو،ءاعدلانمةدحاولاةرملا:ةوعدلاو،هتيعدتساويا،ً(الف

.(١)ةداهشلاةملكيهوكوعويًامالسإلاةپاعفكوعدًا

ةداواحموسانللهنايبومالسإلاهبءاجامغالب.ا:يحالطصالافيرعتلا:اًـيناث

.ةنسحلاةظعوملاوةمكحلاب،ًالمعوًالوقهيل،امهتلامإ

:اهلضِـفوهللاىلإةوعدلاةيمهأ:يناثلابلطملا

اهًاو،اھاكزًاولاےعألافرشًا،ةيربلابرىلاعتهْـللاىلِا٠ةوعدلانإ

.نيعمجًامهيلعهْـللاتاولص،نيلممرملاوءايبنألاةمهمهذهتناكدقو،اهاجرًاو

هداوعىن٠لعهلزنًانآرقلايفهْـللانمضرف-ىلاعتوكرابت-هللاىلإةوعدلاف

ُم.ُدَكنَِالواُِوز:لاةفحالفلابهيلإةاعدلا-ىلاتوكراب-هْـلافصودقو،نينمؤملا

سجانمهيلإبستيالميظعفرشَهساىلإةوعدلاںإ.َنوُـحلْـفُـمْـلا

:اهمهًاةدعهوجونماهلضفنيبتيو.ہلضفورمألااذهةماركلهلًالهَّا

.ميركلاهباتكيفهسفنبهْـللااهالوتىلاعتهللاىلإةوعدلانَّا-١

.مالسلاوةالصلامهيلع-هلسروهللاءايبنَّااهالوتىلاعتهْـللاىلإةوعدلا-٢

.نيحلاصلانينمَّوملاتافصمهًانمىلاعتهْـللاىلإةوعدلا-٤

.ةمألاهذهلةيريخلاببسىلاعتهًـللاىلإةوعدلا-٥

.لطاباهاوساموقحلاةوعديهىلاعتّهللاىلإةوعدلا-٦

.ةمايقلامويىلإهبلمعنمرجًالتمهلفريخىلإاعدنم-٧

"وعد''ةدام،ةغاللاساسأ،ترال:رظب(1)



همر
ات:ىلاعتهًـللاىلإةوعدلابادآ:ثلاثلابلطملا

يِـتلْمُهْـلِداَـجَوِةَـنَـسَـحْـلاِةَـظْـِـعوَـمْـلاَوِةَـمْـكِـحْـلَرِليِـبَـسىَـلِإُعْدا:ىلاالاق

..لِدَـتْـهُـمْـلوُملَـعًاَوُـهَوِهِـليِـبَـسْنَـعَّلَـصْنجُمَـلْـعًاَوُـهدزَّرَّنِإُنَـسْـحًاَيِـه

.هاغتبموهجهنمعادلكملعيل،هْـللاىلوايعادلابادآمهًاهذهو

.ةمكحلا:اهلوأ

.ةنسحلاةظعوملا:اهيناث

.ىنسحليلادجلا:اهثلاث

:ىلاعتهللاىلإةوعدلالئاِـسو:عبارلابلطملا

هْدهو،يناسوواًـقرطاَـهيًااهلنإف‘:شاضفويادآىلافهْـللاىلإةوعدللنًاامك

:يهةسيئر«رأىلإعجرتاهكركىلعلئاسولا

.ةباطخلا(١

.راوحلا(٢

.ةنسحلاةظعوملا(٣

.لئاسرلاوةباتكلا(٤



ىلاهوسلاهرلوعقوملارمفلادرورمال
'وہناثلاثحلملا

ىلاعتهللاىلإةوعدلابًيفةينورتًـكلٍالاعقاوملافيظوت

:ثحبلابةقلعتملاتاِدرفملافيرعت:ِلو،الابلطملا

تامولعملللودلاةكبشياا:(تمد٠رتنإلا)ةيتامولعملاتاكبشلا:ًالوأ

نمةليسويأبضعبلااهضعبعمرتويبمكلاةزهجأنمةعومجمطابترا:(تنرتنإلا)

.تامدخلاوتامولعملالدابتلةيكلسالوًاةيكلسلاصتالالئاسو

فرع،تاموكحوَاتائيهوأصاخشألةيفرحنيوانع:ةينورتكلإلاعقاوملا:ًايناث

.ةدحاولاةلودلاسمليفناونعلارركيالو،تاقاطنلاءامسا

اخعقاومربعںتاسرلالدابتلةسسؤموأسمحشلناونع:نيورتكلإلاديربلا:َاتلاث

.ںتاسرلاعمتاقفرموُاتافلمقافر,ابحمسيو،زمروًامسانمنوكيو

قجدرطناألاتاكراشمىلعدحتتةبورتكلړاعقاوم:تايدتنملا:ًاعبار

.جماربلاوًااّـُـساسولاوًاسصوصنللةكراشملانوكو،اكليجستلا

وًاسماألاناوتلاوراوحلاىلعةمئاقجماو:ةثداملافرغ:ًاسماخ

نجدرطنداحلانوكو،ةفلكتلاةديهزتارمتؤملمعلاهمادختسانكميو،تاعومجما

.(١'(وديف)ةّـُـيرمتنداحموأتوصلاوأںبصوصنلا

:ىلاعتهللاىلإةوعدلايف-ةيِـنورتكلإلاعقاوملافيظوتةيمهأ:يناثلابلطملا

:قيرطنعىلاعتهّـللاىلإةوعدلايفةب٠ورتكلالاعقاوملانمةدافتسالانكمي

بمدكلارشياوةاع2اادادعإوةوعدلاروموعدةيورتكلإعقاومءاشنإ-١

.لادتعالاوةيطسولانيدنًاوهنساحمويمالسإلانيدلاةحامسنيفيهلاةوعدلا

ةجوملعايانمنهصخپامںضرعلءاسنلابةصاخةيوعدعقاومءاشنإ-٢

.تايعادكلمعللتالهَؤُـمتايلضفتاوخًااهيلعفرشيةيهقفو

.ةييدلاتالاجمافلتخميفيوعديمالسإيِـياطتاذتاساردرشن-٣

.ءاملعلاوةاعدلارابكلةييدلاسوردلاوتارضاحلاوبطخلارشن-٥

(١٨١.ررمةمدخيفتنرالا:رظنتاهوتلمللو(1)



ىلاهوسلاهرلوعقوملارمفلادرورما

بدًاaوفَّارياّـَـيملعاَّدرمالسِالالوحراثتيتلاتاهبشلاىلعدرلا-٦

..لادجلاوراوحلا

.ةصاخةفصبةيوعدلاوةماعةفصبةيمالسإلانوؤشلابىنعتتايدتنمءاشنإ-١١

.راوحلافرغوتودتنملاربعةيوعدتارمتؤمقيستوةييدتاو.ۍةماقإ-١٢

."رصقتوًايبرعَ.نودةيوقلاةجحلاوئداهلاراوحللمالس.اللنيملسملاريغةوعد-١٣

نيكراشسذاثحودوعدلاوةيملعلاسوردلاوتارضاحلاوبطخلالش-١٥

.شاقنللاًـعوضوماه%داملعجواهيلععالطالاىلع

ةرمدسألانيهملصاوتلليتورتكلإلاد٠ربلاةناقيفةيرسَاةعومجمءاشنإ-١٦

.(١’اهنمةييدلاةصاخوةفلتخملاتاعوضوملاورومألايفمهتشقاخهو

هىلاسآہْـتلاىلا‘ةوعدلايفاهمادختسانكمييتلاںكااسولاوقرطلامهًاهذه

الو.ة۔ولودلاتامولعملاةكبشىلعةيراوحلاتددتملاوةيورتكلالاعقاوملالالخ

ںضژهلاهنيباميفلماكتلاوةفلتخملاةوعدلاعقاوملانيبقيسنتلااذهنعةيمهًالقي

وهاذهوهيفبيغرتلاوهنملينلاتالواحليدصتلاوةروصنسحأبمالسالااياضق

.هْـللانذوا-يلاتلاثحبملاِعوضوم

(امروبامو١١٤ص)مالسٍالاةمدتنرشإلا:رظن(1)



همر
'وثلاثلاثحبملا

ةيوعدلاعقاوملانيبلماكتلاةرورض

،اوّـَـحلموايَّرورضاًـبلطمحبصًاةيوعدلاعقاوملانيبنواعتلانًانانثافلتخيال

يتلاةفلتخملااهلِايلآبةملوعلاروهظو،ةعراستملاتاريغتلاعم،رصعلااذهيفًةصاخ

.aءوقوتمةوثدحلاعمهيفنملكلعافتياًـبراقتماًريغصملاعلااَدهتلعج

لامعألايفقيسنتلاونواعتلانإفكلذلو.اهريہَاتدازومالعالالئاسوهيفتغطو

ققحيو،تافاسملارصتخي6أوةصاخ،اًـحاحل,او:ةرورضركًاحبصًاةبوعدلاوةيريخلا

هنافاًـيتايحاًـبلطمںوكيںًالبقںواعتلان.ءانعلاودهجلانمليلقعمتازاحنإلا

منًدإلاي٠لَـعاوُـنَواَـعَـتالَوىَوْـقّـَـتلاَوّربِـلاىَـلَـعاوُـنَواَـعہَواد:ىلاعتلاق،يعرشبلطم

.ِناَوْدُـعلاَو

يغاصتنًايْدلاامدوعقنحنواًـعرسمراسبكرلااذهحاصايًا

عزايماودلاويلامألامهدعد٠فلخملاىقبتنأبىضوَا

ةيشةسامحو،ةيدرفتادوهجمنعةرابعمويلاةيوعدلاعقاوملابلغًانإ

ةرمةسامحلاةوذجوبةدودحمةدملسمحتيف،عقوملاءاشنالاهبحامبتدًا

وًاتخملاعقاوملانياًديجًاقيستىرننًااَّدجيرورضلانمحبصأاذل(:ىرخأ

.ًالماكتمايَّوعداًـعورشمهنّوَـكُـتواهضعبعمعمتجتنَّا

:ةيوعدلاعقاوملانيبقييسنتلاولماكتلاةيمهأ:لوًالابلطملا

يفةيوعدلادوهجلاديحوتوةفلتخملاةيمالسإلاتاهجلانب٠نواعتلاوقيسنتلالإ

دم.همرمآاهنميوعدلاةصاخويمالسالالمعلاتالاجمفلتخم

:يلياميفاهصخلًابابسأل

هلاناكاذإف:ةيبرغلاةملوعلاططخلةيباجيإلالعفلادودر(١

نُّابجياننإف،هتاودًامهًانمةادأوةملوعلالئاسومهًانمتنرتنالا

ليكشتيفهتيلعافوهونَاتةوقلكلذو،اًـعمهتروطخوهتيهألاًـكاردا

ذو،اى

ربو

ددشًانوكن

ريكنوكتو

ةوعدااةامدخيفةيوقةرومسوهمادختسانكميمثنمو،راكفألاوميهافملانم

،ددهجلادسحالىلاةسامةجاحلافاهرامِـثةوعدلا٥ذهيفوتىتحو،ةيمالسإلا

ربجلماكتميوعديمالسإلمعجارخإل؛رظنلاتاهجووىؤرلابراهو



همر
.ًفيُرحتوًاهيوشتنودطسولاهجهنمنيبيو،مالسالليقيقحلاموهفملا

هيوشيةوماملهسإلانمهلينلالواحتيهلاةسرشلاتالمحلليدصتلا(٢

ماعرهزألاةعماجيفثحابلةيئاصحاةساردترهظدقف،قئاقحلابلقوهتروص

غلبيليومتبمالسإلامجاهيعقومفالآةرشعنعلقيالامكانهنًا(م٢٠٠٥)

ندولمزواجيالليومتب،يمالسإعقوميب‘امىوساههجاهالرالوديرايلم

نممناكف،يمالسإلانيدللةئيسةروصيطيمالسالادضداحتالااذهف.رالود

لينلالواحتيفنلاةسرشلاتامجهلاهذهلريدصتللداضمداحتاكانهںوكينًاةيمهألا

نبلماكتلاومئادلاقيسنتلانمهلدسالداحتالااذهو،ىروصن٠وشتومالسإلانم

ةوةلانهةيئاهنلاهتجيتننوكتاللقتسملايدرفلالمعلانأل،ةينورتكلإلاعقاوملا

نوادتلاو،ًاىلعةمئاقلاتاهجلادوهجديحوتف،يعامَـجالمعلالثم

ناكامهميدرفلالمعلاامًا،ةلعافوةيوقةجيتنءاطعإبليفكاهنيباميفقيسنتلاو

.ةمظنملاةيلاتتملاتالمحلالباقميفاًـفيعضنوكيهرہَانإفايَّوق

:ةيمالسإلاميهافملاضعبلوحراثتيتلاتاهبشلاىلعمظنملايملعلادرلا(٣

ةئةروصبمالسإلاضرحتةفلتخملامالعإلالئاسووةيبرغلاعقاوملانماًريثكنإ

.نملسم.ذاومالادسإلابLهقحطليطابًاوتاهبشبسانلاريهامجىلعرثؤتو،ةهوشم

واهلعلا،دِـقنماهيلعد/واًـعيمجليطاألاوتاهبشلاهذهعمجتنًامهملانمحبصًاف

تمريو،ماللةيقيقحلاةماعلاةروصلاححصيواًـعيمجاهلطبياّـَـيملعاَّدرنيصتخملا

وأدد٠ماوقلاعيطتسياللمعلااذهو.فينحلاندلاميلاعتلةحيحصلاميهافملا

.ةفلتخملاتاهجلانبقيسنتومافنميسسؤملمعنمهلدباللب،دارفًاةعومجم

فالآلالبتائملاكانهنوا:ةفلتخملاةيمالس.الاعقاوملايفىوتغاراركت(٤

اومةدعيفاهولزتخاواهماحصًاعمتجاوليهلا،،ىوعدلاةيمالسإلاعقاوملانم

وًانيدمءزجيفعقوملكسصصختيثيكمهنيباميفدوهجلااوقسنوًا،ةمظنم

ةجيتنلاتءاَـجقيسنتلاونواعتلاعاونًانمكلذريغىلإ...ةوعدلاتالاجمنملاجم

اوملاهذهيفيدرفلالمعلاتالكشمنمريكّلحويداهمهوةلاعفوةروم

.ةددعتملا



همر

نم:ةيوعدلاعقاوملانيبلماكتلارثأ:يناثلابلطملا

نوادتلانمدبالف.ںاينبلامات،ںاكرًالالماكتمًءانبممْالانمةمًاتدارَااذإ

اً(ىَوْـقّـَـتلاَوّربْـِـلاىَـلَـعاوُواَـسَِوڑن:اكلاقامك،ىلاتهتلاةعاطيفاهدارفأنيبءاّـَـنَـبلا

ألامدةتىلړاليبسسااوهويعرشبلطمويرورضرمًانواعتلاف،

.مهألاطسوىلوألااهتناكماهدادرتساو

اليلجواًـيلاعرماغملاىغبيهدنعطسوتالنامزاذهو

اليبسِعوبنللطسوتلاسيللزعمبقباوَّاهيفاًـقباسنك

ةيوعدلاعقاوملانبوةاعدلاوءاملعلانيبلماكتلاونواعتلاةيمهًاتناكمثنمو

كيل‘او،ةعجاةميظعراَاو،ةعرا٠ةرهاةجيشهللماكتلاونواعتلااذهو،ةفلتخملا

:ةعئارلاةميظعلا٥رايَّاضعب-زيزعلائراقلااهيًا

مالدمالليقيقحلاموهفملانعربعيلماكتميوعديمالسإلمعجارخ.ا(١

تاولطلاںن4يل٠و،ملاعلايفنيملسملاعيمجمدختةيمقرةيمالسإةدعاقنّوكيو

لابيلادمًايفهروطتو،ةيوعدلاوةيملعلاهتدامِعونتبكلذو،تابغرلاو

٠يّـَـنيداًـعجرملمعلااذهنوكيو،تاهجوتلاورامعألافلتخمهتمءالموحاضيإلاو

٠نيدردوًانم،ةيساسألاريغوةيساسًالاهتابلطتملكيفملسملكلايّـَـملعو

الف،رمتسملالصاوتلاولعافتلانمهنكُـم،ةددعتمتاغلوةفلتخملانايحنوؤشو

تامدامعةلاوءارآلايفطبختلاىدافتنمثنمو،هتيعجرمدحوتتوهريغىلإجاتحي

ملسمزادعاسيام؛عاطتسملاردقرظنلاتاهجويففالتخالاو،ءارتبلاراكفَّالاب

،ةمَالاكلذبمدقتتف،يناسنإلاكولسلاةماقتساو،يركفلاويسفنلارارقتسالاىلع

،ةقماسساااهُـتراضحانطعجرتو،ةقباسلااْـقدايراهلدوعتو،ةمقلاوحنتابثبريستو

.ةضراعناميالابءاوجًايف

.ةفرحنملاءارآلاوةلامعلاراكفألانمبابشلانيصحت(٢

=،ماكتلاو،ىلاعتهْـللاىلإةاعدلانيبقيسنتلاونواعتلاراْـتامظعًاومهًانمنإ

تو،يركفلافارحنالانمةيمالسإلاةمألابابشنيصحت،ةيوعدلاعقاوملانيب

ملعىلعمهنمئشانلاأشنيف،مهئارآومهراكفألٌحيحصتو،مهقالخًاومهكولسل



همر
٠نيدرومًانمًةقثىلع،ةميلسةينيدةيعوتو،ةحيحصةيمالسإةفاقثو،ةريصبو

ّى،اًـنديَدهللادتعالاو،اًـنيدهلةيطسولاںوكت،هاغتبموهفدهفرعي،هايندو

.هايندوهنيدرمًابمواق،تاوهشلاہيرغتالو،تاهبشلاہحزحزتال،كولسلاوركفلا

انيمًااصلخمابشيموقمالسالاجرخًاكلذك

انيدمالسإلاىوساوفرعامويناعملالووساوللذباعش

ايدداملايفايملومماعروشقباوقدشمتيملو

:مالسٍالادضةراثملاتاهبشلاىلعةيفاشلاةيملعلادودرلاريفوت(٣

ةينيدتامولعمميدقت:ةيوعدلاعقاوملانيبلماكتلاوںواعتلاراْـتامظعًانمنإ

ةخوملعدودرريفدةوعاقعهصألاوعاقبلاىتشيفنيملسملاةماعلةيمالسإةفانو

اوعمجتواوبزحتنيَدلا،ةيمالسإلاةمألاءادعًااهريثييهلاتاهبشلالكىلعةحيحص

هدرلةجوعدلاعقاوملاىلعنوناقلاوملعلالهًادحتااذإو.هلهأومالسالادض

.ريدلانولرجوعمجلامزهيساهتعاسفنيملسملادضتالمحلا

:ةيوعدلاعقاوملانيبلماكتلاتاقوعممهأ:ثلاثلابلطملا

٠مك،ةيوعدلاعقاوملانيبقيسنتلاونواعتلاةيمتحلتعونتوبابسألاتددعت

:تاقوعملاهذهمهًانمناكو،نواعتلااذهقيقحتليبسيفتاقوعملااًـميا'تددن

:لثمألامادختسالاهمادختساةيفيكوتنرتنإلاراطخأبةيقيقحةيعوتدوجومدع(١

،عفLدلاديفملااهيفف،نيدحوذحالس(تس٠رقإلا)ةيلودلاتامولعملاةكبشنوا

راألالعفوقولافاذل،لبانلابلباحلااهيفطلتخاو،دسافلاراضلااهيفو

.هعفنيامهنمَدخًايوهررضبنجتيلةيمهألاةياغيفْرمأتنرتنإاللةيقيقحلارطاخملاو

ىؤرولعفططخاهيدلةيوعدعقاومدجناملقف:فدهلاحوضومدع(٢

ضوفلايتنعةاوملاهذهنماًريثكلعجامم،اهيلعموقتةيجيتارتساةيقيقح

.لمعلايفةيلاجترالاو،طيطختلافعضو،فدهلابايغببسبكلذو،ةناوشعلاو

اومدقأودوهجلابيترتباولاغواندوهجتعاضأىضوفىلعانجرد

مظنموهونبلارصتنيواًـبئاغشوشملارجطاعجريدقو

عترطخةركفوًا،ثادحألاضعببلاعفناةجيتنعقومءاشنإناكاعرف



همر
مثعقوملاءاشنإمًـتًـي،دادع.اوريكفتقباسنودبوءاقدصألادحًاعمثيدحوًا،لابلا

دحتوطجطختلااذهبايغو،ديدج,يفًايالوعقاوملانمهريغىلعةلاعشعيعي

نوكيمثنمو.عقاوملاهذههجالاتاقوعملامهْآنمةيوعدلاعقاوملانعفدهلا

ؤرقجوقحتلاهيفجامدنالاوًا،ىرخألاعقاوملاعمقيسنتلا:وهلثمألالحلا

.عاقبلاقشيفاهرسً.ةمألايلملسملابابشلااهلوحفتطةدحومةيمالسإ

يخ٠ااةيوعدلادوهجلابلغأنإ:ةاعدلانيبقيسنتلاةلقوةيوعدلاةلزعلا(٣

وًا،ةيعرشةئيهفارشإوًا،ةياعرنود،ةيدرفةوعدںوكتتنرتنإلالالخنممتت

اهلهأنمناكنإو،اهلهًانمنكيملامبرةوعدللىدصت٠يذلااذهو،ةيملعةنجل

ْهّـللاىلإةوعدلايفهتقيرطوًاهسفننمروطيالهتاذىلعاًـقلغنمهلعجيهدحوهلمعف

،اا’''هءامَـجاهْـتلاكد٠'':يناالاقدقو،ّدَـسًاوىوقا'ةعامَـجاو،ىلاعت

.(٢’''دحًانيشالانموهودحاولاعمناطيشلا'او

:ةيوعدلاعقاوملانيبقيسنتلاولماكتلازيزعتلبس:عبارلابلطملا

عقاوملانيبقيسنتلامامًاةرثعرجحفقتيتلاتاقوعملاوتابقعلالكليلذتنإ

ةلازإلةحاتملاتاودألاولبسلالكمادختسابكلذو،يرورضرمأةفلتخملاةيوعدلا

:يل٠اميلاسولاولبسلاهذهمهأنمو،تابقعلاوقئاوعلاهذه

ماهسالابكلذو:ةديدجعقاومسيسأتلدبلعفلابةمئاقلاعقاوملامعد(١

ا٨حبصًاوتفرعولاجمااَدهيفلمحتو،لعفل١ةمس‘اقلاعقاوملاعيجشتومعديف

افربييدجعورشمبًادينًانمريخكلذف،نيمدختسملانمددع

.ددعييفُّوالورركتموهاعرورخآيعرفلمعىلإنيمدختسملاءالؤه

اشةلتخملارشووعدلاعقاوملانيبقيسنتلامعدلةيحبرريغرشوَـيهسيسًات(٢

ْهّـللاىلإةوعداااهفدهيتلاةيمالعإلاوةيركفلانيراشنمللىودجلاةساردمايقلاو

ةداط٠اةخدجارملا،ةحيحصةروصولهسبولسًابمالسِالاضرعو،ىلاعت

يتانألاهححصو(٨١)مقراللاباتكيفمصاعيبأسا:هحرحأ(1)

يناملَالاهححصو(٨٨)مَورمصاعيبًاسا:هحرخُا(2)



همر
ءاقل‘او،تايبلسلًاداعبتساواهعوقو،ةفلتخملاعقاوملاىلعةلوذبملاةيوعدلادوهجلل

اهنِاعرجہضوممدقتواهئادًانمروطتيهلا،ةزيمتملاعقاوملاوتايباجيالاىلعءوضلا

.اهعملعافتلاواهقوايزىلراسانلاةوعدورسيميملعبولسأب

/دهماعةيم)٤دسالاعقاولل٨الف:ةيوعدلاعقاوملايفعادبٍالاوديدجتلا(٣

رامبتتدساو،ةميوطمنوًادوجوًاديلقتنودت٠دجتلاوريوطتلانمةصاخةموعدلاو

ةفلتخملاةيجولونكتلاںتاسولايفمد٠ادلاروطتلاةبكاوملكلذو،ةيدحلاتاقتلالئاسو

.رصاعملاعقاولاةرياسملو

يدLذتہنًاشنملدابتلااذهنإ:عقاوملانيبتامولعملاوتاربخلالدابت(٤

لوةعلزمومتمبيردتو،يعادبالاريكفتللةعساوقافآحتفو،تامولعملاراركت

مهعيراشمو،نيرخآلابراجتىلععالطالالالخنمىلاعتهّـللاىلإيعادلابابشلا

نيلماعلانجةقالعلارئبو،يملعلاويركفلاجات٠إلانمامم،ةدوعدلاوةيملعلا

فوماخاًـيعارم،ةنسلاوباتكلاىلعاًـينبماًدحومًاماعزَارنوكُـيو،ةوعدلالاجميف

يكطعيامم،رظنلاتاهجوبرقتىلعلمعيو،فالتخالاةدحنمففخيو،رصاعملاعقاولا

.عقاولاضرًاىلعيوعدلالمعللاًـيًـباجيا،اًرنُاوةلعافةوق

فرشقاثيمهبشيكلذو:ةيوعدلاعقاومللةيجهنمجماربوططخعضو(٥

ءازًامزتنو،لاجمااَدهيفلمعلاد٠رينملكهيلععيوعدروتسدوأ

لعنوفرشيو،نيصلخملاةاعدلاوءاملعلانمةعومجمجهنملااذهعيبو،هلمع

دشوجكدملاوجماربلاهذهنايبلتارمتؤملاوتاودنلاضعبنودقعيو،٥ذيفت

هلاماكتمةحموظنميوعدلالمعلاحبنمو.اهيلعةيلمعلاتاقيبطتلاضس

.ةعونتمةفلتخمراكفًابةدحاوةلاسرميدقتلتاهَـجالكهيفنواعتت.ةقلًاتم

نُّالً.دمًاهْـللاو،مهملاعوضوملااذهلِوحتحبلااذهيفهضرعرسيتاماذه

.ميركداوجهبا،دادسلاوقيفوتلاعيمجلاقزري
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أا

٠٠

:تايصوتلاوناتنلامهًالمِـشتو

:جئاتنلامهأ:الوأ

يف،ةخدفانلاناةنلامها،مدقًا،ةناملاةيوعدلاةيملعلاةلحرلاهذهماتخيفو

،ةخوعاولقو،ةعماساًـناذآفداصتاهًـلَـع،ةعمالتارينلمجوةعماجتاملك

.هممعنوو،نادبألاوبولقلااهنمُّحِـصَـتَـف،ماقسألارفةيودألالمعاهيفلمعتف

:نانحتودويفاهمهًامجكاهو،نابشلاوخويشلا

ىلواوهول،ااهبسنىلاعتهْـللانًالا،لامعألالضفًانمىلاعتهْـتلاىلزاةوعدلا-١

.مالسلاوةالصلامهيلعہئايبنًاوهتكئالم

.ممَالايقابىلعةمألاهذهةيريخببسىلاعتْهّـللاىلواةوعدلا-٢

.ىلاعتهْـللاىلإةوعدلاةمدخلةرصاعملاوةليصَالالئاسولالكرامثتساةيمهًا-٣

ىلهللاىلإةوعدلالبحرلاجم(تنرتنالا)ةيلودلاتامولعملاةكبش-٤

.ةددعتملاهقرطوةفلتخملاهلاسوربع

ةيةلتخملاةدونورتكلالاانملايفيعايوعداالمعلاةرورض-ه

.تلدتنملاوعقاوملانيبدوهجلاقيسنتو

لاااوفلهجلاوتمَدولانمريثكلارفهعقاوملانوںواعتلاوقيسنتلا-٦

.ةيلعافواًريْـتًاتىوقًاةجيتنيطعيو

ةوعداايفدعاسالدفنودةدد٠دجنعةاومءاشنِا٠-٧

.اهيلعًاليقثائًـبعلثميلب

نوكيںًادبالمدختسملاو،ةمجدئاوفهلںًاامكةميظعراطخَّاتنرتنالل-٨

.اًـعيمجامهب٠ملعىلع

ؤرنودةلودجعقاومءاشنإنممهأاهعيجشتوةماقلاعقاوملامعد-٩

.ةيقيقحْةفاضإوًاةلدج



همر

رمذفو،باھْرإلاوولغلانهةاتفقوطوناهُامامصةيوعدلاعقاوملا-١٠

ايليفطرتاكتوءوشنلةبصخںضرْآو،مدهلوعموًا،ريمدتلاوريجفتلاوريفكتلا

.ةرمدملا

ينادسوتارمولعملاضرعقرطوعقاوملاميسنيفعاوثيدجتلا-١١

.ةوعدلاةمدخلةمعادوةمهم

اماًـتقورفهاهيلعنيس‘اقلاوعقاوملانجتامولعملاوتاربخلالداه-١٢

.اًـكاردِا٠واًـيعورثكًامهلعجيوةدعاصلالايجألاىلعاًـقةاشاًدهجو

نيلاو،تايصوتلاوراكفألاضعبكيدهًا،تانيبلاتاملكلاوجئاتنلاهذهدعبو

اذقفراو،اًـصيرحاهيلعنكف،اًـسورعكيفدجتاهلع،تاقيقشتاوخَّااهليه

.ريخيفامكنيبعمجوامكلهللاكرابو،ففعتتاًـعيمجاهذخو،فطلتو

:يلياميفاهصيخلتنكميو:تايصوتلامهأ:ًايناث

زدوملعلاتاد٠اقتلاًابةيدمإلاتادمتجاعوتةرو-١

.ىلافهللايل‘اةوعدلايفاهمادختسالبسو

مدر،ةيمقرةيمالسإةدعاقنوكييملاعركرمںليمالسإعِـقومءاشنإ-٢

.ةددعتمتاغيوةفلتخملاتالاجمايفنيملسملاتابلطتملك

ةسرشلاتامجهلليدصتللةيملعلامهنِاراهمةيمتوةيابشرداوكبير1-٣

.تاهبشلاونفلاةرنٍا٠ىلعلمنيتلاةثيبخلاعقاوملليدصتلاونيملسملاومالسإلادضةمظنملا

.مهنيباميفقيسنتلاوىلوعدلاةبورتكل.الاعقاوملاىلعةاعدلاوءاملعلافارشإةرورض-٤

ةراثملاتاهبشلاىلعدرللةصصخمةيضفتاونقوةيورتكلواعقاومءاشنإ-٥

.مالسالادض

.اوعدلاتودتنملاوعقاوملانبنواعتلامعدلةيحمرريغةئيهسيسُن-٦

ت.كفثحدوعوضوملاةيمهًانايبلةيلودتارمتؤموةيملعتاوت٠دقع-٧

.ةيوعدلاعقاوملاعيجشتومعدىلعةفلتخملاسانلا

واملعلافاوذإوةيوعدلاعقاومللماعروتسدوأفرشقاثيمعضو-٨

.هيفاِوعدلاعقاوملامازتلاوهذيفنتىلعةاعدلاو



وورسءاروس٠ح

.صاصتخالالّـهًاوملعلابالطنمنولهؤملاالإةوعدللىدصتيالًاىلعلمعلا-٩

تاةالصلاريفوتلةفلتخملاةبوعدلاعقاوملانب٠نواعتلاوقيسنتلاةرورض-١٠

.تاياغلاوجئاتنلالضفًاىلعلوصحلاو

ةحاظملاوةيعرشنااةيعجرملالمعبةيمالسالانوؤشلاةرازومايقةيمهًا-١١

.اًرشابماًـفارش،اةيوعدلاعقاوملاهذهىلعةفرشملاةنومًاملاةقونوملا

مب.ءدو،ةددعتملاعقاوملاهذهنج٠قيسنتلااهتفيظوايلعةيملاعةئيهمايق-١٢

.اَـهايبلسيفالتواّـَـهايباجيإ

،ںادها٠،ںاءًاوقفوامىلعهْـللاركشْآينإفماتخلايفواو,ھ

٠د‘راقو«وتاكنينًاو،اًـمعااخههجوللمعلااذهلعجينًاہلًاسًاو

نوؤشلاةرازوركشًاامك،ليبسلاءاوسىلإيداهلاوهو،ريدقءيشلكىلعهبا

،ابملاةودنلاهذهلاَـهوعدواهصرحىلعةيدوعسلاةيرعلاةكلمملايفةيمالسإلا

دمحلاو.ميركداِوجن٠إ،مهدوهجيفكراينأو،ءازجلاريخميزجينأْهللاًزاكاس

.نيعمجًاهبحصوهلآىلعودمحمانيبنىلعكرابوهللاىلصو،نيملاعلابرهْـلل



عجارملاورداصملاسرهف

.ميركلانآرقلا-١

:نآرقلامولعوريسفتلابتك*

نبماصع/قيقحت،.ھ٤٦٨ت،يدحاولايروباسينلادمحًانبىلعل،لورتلابابسًا-٢

٣-

٤-

.٤١١–١/لم،مامدلا–حالصإلاراد،ناديمحلانسحادبع

.ىبزوتلاورشنللنونحسراد،رهاطلانبدمحمروشاعنبا،ى٠ونتلاوريرحتلا

،يرطلاريرجنبدمحمرفعجوبًا،(نَارقلايَاليوأتنعنايبلاعماج)يريطلاريسفت

.رصم،فراعملاراد،ركاشدمحًاوركاشدمحمدومحمقيقحت

،نانبل،ركفلاراد،يطويسلاركبيبًاننمحرلابع،روَاملابريسفتلايفروشنملاردلا-٥

.٤٠٣،ىلوًالاةعبطلا

:قرفلاوةديقعلابتك*

،يرهاافلامدمحًانبيلعدمحموبأل،لحنلاوءاوهًالاوللملايفلصفلا-٦

..هه١٣٢.،توريب-ركفلاراد،(ت)

:هحورشوثيدحلابتك*

رمذبيلًان؛نمحرلاوهعيطويسمال،يواونلابيرقتحرشيفيوارلابيردت-٧

٨-

٩-

..هه١٣٩٩-٣لم،ركفلاراد،(٠هه٩١١ت)

اراد،..»٢٥٦ت،ليعامسانبدمحمهْـللادبعيبًا،يراخبلل،يراخبلاحيحص

..و،الم،روكسراف-بجر

،يروباسيتلايريشقلاملسمنبجاجحلانبملسمنسحلاينًامامالل،ملسمحيحص

.١،٤٢٢لم،روكسراف–بجرنباراد،.ھ٢٦١ةنسىفوتملا

،١لم،تو،ةل-دصرلاةمسديؤم،.ھ٢٤١ت،لبنحنبدمحًامامإلادنسم-١٠

م٢

.ةيلودلاراكفًالاتيب،تمعشًالانبںاميلسدوادِوبًا،دواديبأننس-١١

.۔هه١٣٩٥ةنسيبرعلاثارتلاءايحإراد:لم،هجامنباننس-١٢

،ركدمحمدمحًا:قيقحت،ىسيعوبًاىسيعنبدمحميذمرتلا،يذمرتلاننس-١٣

.١٣٥٦ىلوًالاةعبطلا،نانبل،توريب،ركفلاراد
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ي.االامهشاهات:رجوقحت،نسمدنبيلعنبدمحًايقهيبلا،ىركلاننسلا-١٤

..هه١٣٥٥،دنهلا،فراعملاةرئاد،نورخآو

مكطاُّهللادوعدد٠ًال،يههlاللتلاہليذبونيحيحصلاىلعكردتسملا-١٥

.توريي–يبرعلابتكلاراد،يرواسينلا

بتكملا،يروباسينلايملسلاركوًاةعزخنبقاحسانبدمحم:ةميزخنباحيحص-١٦

.يمظعًالاىفطصمدمحم.د:قيقحت،١٩٧٠-١٣٩٠-توريب-يمالسإلا

:هقفلابتك*

،دنسسااهّـللادبعنبنمحرلادبع/روتكدلل،ةينورتكلالاتالماعتللةيهقفلاماكحًالا-١٧

.٤٢٤-ىلو،الاةعبطلا،قارولاراد

راد،فولخمدمحمنسح:قيقحت،ميلحلادبعنبدمحًا،ةيميتنبال،ىربكلاىواتفلا-١٨

.توريب-ةفرعملا

:هقفلالوصَّابتك*

ةںفوةملا،يكبسلايفاكلادبعنبيلعنيدلايقتل،جاهنملاحرشيفجاكإلا-١٩

.توريب،ةيملعلابتكلاراد،۔هه٧٥٦

.توريب-ركفلاراد-ركبيبًانبدمحم،ميقلانبا:نملاعلابرنعنيعقوملامالعا،-٢٠

:بدألاوةغللابتك*

ةندملا،يرشسنلارمديعنبدومحممساقلايبًا،هْـللاراحل٠،ةغالبلاساسًا-٢١

.م١٩٧٩/۔هه١٣٩٩ةنستوريب-رداصراد،۔هه٥٣٨

٨دبطةروصمةعبط،(.ھ٧١١ت)روظنمنبمّركمنبدمحن،برعلاناسل-٢٢

.ةمجرتلاوفيلُّاتللةيرصملارادلارشن-قالوب

:قيقحت،.ھ٣٩٥ةنسىفوتملا،سرافنبدمحًانسحلاينًال،ةغللاںياقممجعم-٢٣

.ناريإ،ةيملعلابتكلاراد،ںوراهمالسلادبع

،يرشسءزلايمزراوخلارمعنبدمحمنبرمعنبدومحممساقلاوبًا:ةغالبلاساسًا-٢٤

.م١٩٧٣٩٩بكفلاراد

:مجارتلاوخيراتلابتك*
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نباد٠فورمدملاً،يلابيشلادمحمنبيلعندلازعل،ةباحصلاةفرعميفةباغلادمًا-٢٥

ةعبط،۔ھ١٢٨٠ةنسرصمبةيبهولاةعبطملا،٣٠ةنسىفوتملا،يرزجلاريَـتالا

٦٢-

٧٢-

٨٢-

٢٩-

.(اهدعبامو٣٥٩صصنماًرابتعا).م١٩٧٠ةنسةرهاقلابعشلاراد

راد،س.ږعناس،ناددخنبدمحمنيدمحّاسابعلاوأ،نايعًالاتايفو

.تسوريب،رداص

نينمحرلادبع:قيقحت،نامشعنبدمحًانبدمحميجهذلا،ظافحلاةركط

..اه١٣٨٨ةعبارلاةعبطلا،ةياشتعلافراعملاةرم’اد،يملعملا

.م١٩٨٠-توريب-نييالمللملعلاراد-يلكرزلانيدلاريخ،مالعًالا

١٣فلاراد،يتسبلايميمتلامتاحوبًادمحًانبنابحنبدمحم:تاقلا

.دمحًانيدلافرشديسلا:قيقحت،ىلوًالا:ةعبطلا،١٩٧٥

مكاقلاراد،قاتعديراوبًايزاريشلافسوينبىلعنبميهارباا:ءاهقفلاتاقبط-٣٠

.سيلاليلخ:قيقحت،توريب

تورةلاسرلاةسسؤم،يلاعملاوبا،يمالسلاعفارنبدمحم:تايفولا-٣١

.فورعمداوعراشب.د،سابعيدهمعاسم:قيقحت،ىلوًالا:ةعبطلا

:ىرخًابتك*

١٤٠٢،

٣٢-

٣٣-

..اه١٣١٠ةنسلوبنتسا:ط،ةفيلخيجاحل،نونظلافشك

.١٤٢٨،ىلوًالاةعبطلا،يلعلايمهفدمحم،مالسإلاةمدخيفتنرتنالا
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عوضوملاا

تاعوضوملاسرهف

دع٢١

لكةحفصلامقر

٢.............................................................................ةمدقملا

٤........................................................................تحبلاةطخ

اهلضفواهتيمهًا،هْـتلاىلإةوعدلا:لوًألاثحبلل

٥.........................................اًـحالطصاوًةغلةوعدلابيرعت:لوألابلطملا

٥......................................اهلضفوىلاعتهّـُـللاىلإةوعدلاةيمهأ:يناثلابلطملا

٦............................................ىلاعتهُـللاىلإةوعدلابادآ:ثلاثلابلطملا

٦...........................................ىلاعتّهْـللاىلإةوعدلالئاسو:عبارلابلطملا

ىلاعتهللاىلٍا٠ةوعدلاىفةينورتكلإلاعقاوملافيظوت:يناثلاثحبلا

٧......................................ثحبلاةقلعتملاتادرفملابيرعت:لوألابلطملا

٧.......................هللاىلواةوعدلايفةي٠ورتكلإلاعقاوملافيظوتةيمهَّا:يناثلابلطملا

ةيوعدلاعقاوملانيبلماكتلاةرورض:ثلاثلاثحبملا

٩..............................ةيوعدلاعقاوملانيبقيسنتلاولماكتلاةيمهًا:لوألابلطملا

١١.......................................ةيوعدلاعقاوملانيبلماكتلاريْا٠:يناثلابلطملا

١٢............................ةيوعدلاعقاوملانبلماكتلاتاقوعممها٠:ثلاثلابلطملا

١٣......................ډوعدلاعقاوملانبقيسنتلاولماكتلازيزعتليس:ىبارلابلطملا

١٥............................................................................ةمتاخلا

١٥..................................................................نّـَـماتنلامهًا:ًالوًا

١٦...................................................................تايصوتلا:اًـناك

١٨............................................................رداصملاوعجارملاسرهف

٢١................................................................تاعوضوملاسرهف


