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ة و ط  
  
 مار ا٢٠١٣ا  
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 ا، ه وم ،هوم وم ،ب إور ، وم   ذوم

أم ،ت أ و.  

 ة واوا  م ،و و أآ أ،   و

ن إ ا .  

  و؛

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ]  :ا ل 

   1    0  /  .  -  ,Z .  

ي ما ن اا  حا و أ ،إم  ا ا 

  . ه او؟

أن ا     ، وا    داد اف ، وا و

أ  .  

أو ف أأن م   افا ا أن م وإذا أردم ، أ  وإن

أ:  

١. ا :ا  و ،وا. 

٢. ا و :ا نما    ،وا إ . 
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٣.  ا أ   در إ او ما  :و  

ا  ا م ، نمع ا  . 

، وا، وا ،ت وا   ا: ا  اة .٤

وا روا.  

 ا  أ   ان  ا  أد ملسو هيلع هللا ىلص ا ي و وُت

ا   ا، ا أ هو ا  ا   

م  رن وادا ،ُ أن ا  ه ا ،  وأ

اأ ا د  ن رن وادا   سا.  

أ ا او ا  أن م ا ا   ا إ وا 

و  ات إ  اا وا، و ا ادي إ ،  اك

 ،ى ا  امما ا  إ ا  و،   و

د  وات إ اد  رب و ا، اا إ  امرات

ا.  

واب ا  ا ا د   ريا   ق

و تر نما  افب اأ ، بوا  ص ، 

 ا   إن ا ، ا  ت وإن.  

   وا و اب  ا ان وت أن ل ر ن و

   اءت اة ط وط ،١٩٨٧ا ووا ا إ و ،

موا رواما إ  تو ،.  
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أ ت أن اوو ، و أت ة وت ات اوظ 

  إ ا إو ،وماء إ ل اته ا     

  .و ا  ، واظت

و و ا م و إ  اب ، وإدل اظت، 

وا ا و.  

 ل اأ   ا   أن ،  وأن ،وأ  

ا.  

وآد رب ا  أن ا ام.  
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ا  

ب اق أو اُ يب اا    ا دا  

  . و إ ا ، و  ادران ،اب

ا  ؟ ؟ممن اا  م و  

  إ و أض ، و و وم، وروح من ا

 دا      ن أ ،  ا   راءوا

  .إن ء ا ة   وا  وظ و ، ا

:  ر إ ا واا  وف ووظ ،  

    ودا، ت وإ  و  رك  اذ اارا

 وا ا  اء ،   ذ و     و

ص اا ، ن أن ا  ص واا   ، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: )إن ُ  ا ُ إِاوأ ر ،ْو ُ ِ إ 

ِوأ(١.  

 وأ :  [¡  �  ~  }  | Z ٢   ح 

  ره أداة ،حى وا  ره .  

                                                 

١   داب، ٤/١٩٨٧وا وا ب ا ،ب  ١١ر، ا ظ   و

 ا ره، ر٢٥٦٤وا.

.٢٤٧رة اة  ٢
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 إذن ام ،  ا ا  ا درا  ا :واوح

  ذ و  ،َدر   ء وا  روح ، ا اي

ز اا  ءوا ،  هإذا و إ   زن ا

ا ،ا   م ا    ن ، وإذا ا 

     اوأ أ .  

   وح إذنا ظ، ا ما  ا دي و

  .واوح  ام اي

و  مموح ا أو ذ  ص اا  ،  و

ط م إ ذأو ا ا     ، ر أو أن  و

  .ا أو ض

ر :وا، تاراء واا  ا ى أم ا ،  و

ا ،او  را  ، ر ا ا ن ا ن

 رأ ،ط رأ     ن وإن،  ا أم مظ

  . وره

ر ا ا   ص ا و ،  ن 

ا إ رأ   ،و    ت نول  ا يا

ُ أن  ط إب ا .  

غ، وا  أن ا و و ا ،غ ما   

ا  ر واأن ا ،ء اأ  غ إ وا أن  ظ
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  غا   سا ن أد ،  اار، وا 

ُ    ذا ،ةواُ   اأ ر د؟ر د.  

أن اغ  ء  ا، و ر اوا إ : ااب  ا

 يغ اا ر إ  ،ة    ر إ  ا  

ء اأ  إ .  

 ا ا  ارذ اا   ،ولا  ذ و

و ا ا    ار اار )  ارى أو ان(

 ا ا    ،ا ا  إ)ا ( ور و

  .اوا إ  ا ا اار  ار

ا وأ: مر اا ، وا ة اا و،  وا

ا، ا  ا  ،ة ا ،  ا إ  

  .ار

ا ط  نما ن إا   ى ، وأة اا 

ا ممن ا.  

ا   ص ا و ،    وا

ا ،ن إا ا قه، وإ  و.  

ل ا:  

  واُ  ُ إنَ    

                                    ُ ع وإْنا ََ ِْ                
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و  إ  اأي ، وا  وا    اذ اار

  .وارة

ا ار :وأا   ،و ا   ا ، و

و  ن ااط ، إ اار واال اا    اار

وا.  

ُ ن أنو   ا   دث اا و ، 

 ات  آ   أت ن ء اطا  أ  ،

 ب  ر را ا ن  ات ا  ُز

  ،ص آأ اع اأم ا  ء أنطا أ 

 ة  أ  وأن آ   و ا ا ،ا ، أ

ا     و   و ،ا،  ل إ وأن أ

ر و ،ر ل،أا   أة أتوأن ارا  ، 

ا و.  

ت ارد و م  اطء  ه اظت، وأت ا

 تظ  ء آأط .  

، و أن ه ال اة م وأت ارات  ا اع

ُ ين ا  ،ب اب اأ  دة  ا إ 

ا  و ،ا ا   ت أي    ،

  .!  ا ا؟ ا



١١ 
 

  اوأ  ا     ز فا)غ اا (

 ذاة ة اى وط اى، وووا أن ات ا  أن و

 ا إ اغ أ ر  ة  ات ا  اغ 

ا إ.  

و  دث رؤ  ره  نما   يض امأن ا 

   ،ا وإ ،ا غ إا  ت اا  

ا و  َ غ أنوا  ا ا  ت ا

ا    رؤ   ا غا ا ١.  

 وإ ،ت واا   با  ُم ا  أن و

    ارات وال ا ن ومة ا   و ،

ا.  

  

 اع واأم:  

أو :ا ا: ر ا يا و ، إ  و  ا 

و م ،   اردا و:  [   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;     :

G  F        E  D  Z
٢.  

                                                 

).ا دع ات( ة  ط و ل ا  اب ان  ١

  .٨٩رة ااء  ٢



١٢ 
 

مو :ا ا: ر ا يا و ، م ا   و

و و ،  و ، ، ل:  [  V  U  T  S

X  WY   [  Z     ̀ _         ^  ]  \Z ١.  

   و: ا ا:   إ  ضا ي وا و 

 ا  ،م ل:  [  p  o        n  m    l  k  j  i  h  g

q Z 
٢.  

  .٣ :  [1  0  /  .  -   ,2  6  5  4  3 Zم ول

م لو:  [ ¡  �  ~     }    |    ¢Z٤.  

:  [  È            Çل ا ، ون ا  ار   Æ    Å    Ä

Í  Ì  Ë       Ê  É  Z ٥.  

ن  ور عم  وفا   ،ذا  ن و ،  و

  .وا أ  ،دا ار  اص ا ن 

ور ُه ا َذ    ظُت زا ، اتا  ق اط.  

                                                 
١ رة ا ة١٠.  

  .٧٤رة اة  ٢

٣  رة ا٢٢.  

  .١٠١رة ااف  ٤

٥  رة ا٤٦.  
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وا    ، ود اد    اس أن ا   اار

ا  م   سا  ،:  

ورة: أو   ن تا    نمن ا  ء 

 رس، و   و راورة ا   ، و

ن ا  ا ة وض ا  ، و   نمن ا

 ء و ك ورة ، اره ك ا ورة   

ار  امن  او ن ا  اي   ،ه   وا ،اة

،     ا  يا ا أو و     ع

  ا ت إه ا، و  كا  ذ  .  

 م : ل ان ر ل  ملسو هيلع هللا ىلص: )أوإن  ُ ا ْ َ إذاْ ََ 

ُا ، وإذ ْتا َ ُا ، ِو أ ُ١)ا.  

 وُ ن اا ا  ، ارا  م ،و  

 و  أن ا ا إذا أب  ا ن أ، ا  ك امن

  ا ا  ا نا  ا ،َو ذ  صات ا 

ا ون د  ة إ ا و ا وه د إ اه 

ا،  ه يه ا ك ا يا  أن ا   و ،

ذ  دا دوا  رؤوس أ  ة ، و م إ ذ و

                                                 

،   اأ ٣٩ب ر ، ، ب ان ١/١٢٦ اري ح  اري  ١

 ، ا ٥٢ر.  
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  ه ان اا ، م صات ا  ةد ان او

  .ا   ان

ا ة إن ا ات، واد وا ل  إْن ،واا ط

و ب أوا،   ل وا ط وإن،    

ا  ا ا إ ة.  

 ا    زا ا  إ   نإن ا 

وذن ا ا  - و  ورد   ات وا  - ورة

ا،  ا  ء      ،  م   و

ُُ   ،ا   وزار ا  ر ، ن إذنا  

 وا ا  إ.  

وا ا  وق اا  او ،  ن أندا ا 

ا ت إس، اب وال واا ط م،  ا  

وا  إ  ف اآ ،  لا ط   م،  مظ

أم و وا ا .  

دا  لا ط ا  و ،ُ  ن ذ ت إ 

 ة   م ، ارة  ردة.  

آن اا  إم ي اا وا ب  نا ت إإ 

ُ ة دون أناِ ذ  لدور ا ،آمب اا  ن يوا  



١٥ 
 

  نزا   تظ ا ا ة وا   ) 

ا(.  

وا  أن ن  ا اا  إ ا وا  ن 

ا ، و أ ا   تا ،  ات اا   ،

أ ا  ىت أ  و،  ا و دروس ا  

.  
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 نا  

َنَُْ ٌن ِ ٌَِ ِمَْ( :ملسو هيلع هللا ىلصلَ اَْ:  ِ اَ ْس َرَِ ا ََُْ َُل

  .١) ِْ اس ا َواَاُغ

 ** *  

ُ  ه ا  نمناء وا م ،م ل:  [  +

2    1   0   /  .  -   ,3      6       5       4Z٢.  

    سنواا  نا  ة، ن وا ك

 ، ،:  [  A  @  ?    >  =  <  ;  :Z٣ل ن  ة وة

  وأ ،  رضوا ،    سوا

 ، ء   وا.  

                                                 
اق،  ، ب اق، اب اول،  ء ١١/٢٢٩ اري ح  اري  ١

 ا ة، را  إ   ٦٤١٢وأْن. 

٢  رة ا٢.  

  .١٨رة ق  ٣
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ن وإذا   ، ا إ  ات  :أ ة ان

  نا  اا     ما  نمن اري   

  .  ه

أ أن ا نو دة ة ك  م ،  أن  وأم

ُ  أ  ا ور       ل ،أ ع و

و ،   أ ر  ا  واة  ت ان

 أن  ناا ا ز    د  .  

 وزع  اوراق، ن ا  ا :وأ و ان

، وو، وو امن  ان ام ، وا ا ن

و ،رات، وت وط  أو  و.  

  :: ت انأ و

 .أن ُ ط ااوا واا ا    -أ 

 .أن ُط ا اا وات ا  - ب 

 .أن ُ ط اا ا   - ج 

 . أن ُ ا ط اا  -د 

ُ ا او أن  ا  م،  نما   

.  

واط ا     ه:  
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 :ل م  ، أن ُ، ن م ا ة ا   إمنأ .١

[A  @  ?  >   =    <B  Zن، ١ا  ،وا ،وا ،وا، 

وج ،واوا ل، ٢ واوا ، م       إن 

ُ د  ة. 

ُه ءا   ا أن ر  ،ء    وأن ا ،

  :ل ؟أ  ك أ : ، ؟أ   ل أ

 ؟ وأ   ؟ أأ  ر ؟ أأ   أ

 ا أن !!! ت اف  ا وأم : ل :  ،ل

  .وأن م ا   و ، ا  ا أ  م ال

  ن ظه ااء واا  ، ن ا اء وان أ .٢

 ءا ا ،  ل:  [  j  i  h    g  f  e   d   c

  r  q  p   o  n   m  l  kz   y      x  w  v  u  t  s Z٣. 

 لو:  [   Ñ    Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É   È

   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  $  #  "  !

                                                 
١  رة ا١٨.  

.  ا وام  : ا واأة، و ا : اوج ٢

٣  رة ا١٧ - ١٥.  
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'  &   %(  /  .   -  ,   +  *   )0     3  2   1

  5  4Z١.  

 ن َو، م  ام اس  م ا إا ن ا أ

  .إط ام   ا ر ء

 ون  ا، أ  ط ول ذ  أذ   

ا،  و،  او ،ا ب اح أة ،

و أن  از   اب ل  ، واء أب ا اة

أب   ، ُب اي أن ان  ط  ا: اذ

، وا ا و اون  م  ة  ،ا اة

ما .  

اإ ا  ، ءا  نوإوا ،    و

ر  نما   ،ا وإ،ا ن واا  س  ل

:  [U  T  S  R    Q Z ٢.  

٣.  ن ن إا ا  حا ه ا  ، وا

أ: 

                                                 
  .٣٥ - ٣٣رة اف  ١

  .١٣رة اات  ٢
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و د از واس ا ن   :ا   -أ 

  ا   هو ا،  ل:  [Ñ  Ð     Ï   Î   Í  ÌÒ  Z١، 

ِ هأيو ا  ، ا  س و)ْوا أن ا ْا   

ك ٍء أن ك  ٍء إ ا   (...٢،   سا 

 م  ،و  ن م ا ، ر اَ ذ إ أدواٍت

!!!.  

  ا وا، ا : ر  ل :ا ن - ب 

م  [   t   s  r    q  pZء ،٣ا  را  ، أن  

ا  ه  ي ، ل   ن ا و،  ،

، واء، و ا، وا وف وا  ا، واءة اآن

 ا  ةر، واملسو هيلع هللا ىلصوا.  

:  [Ã  Â  Á    ÀÄ     Ç  Æ  Åل : ا    - ج 

  ÈZى ،٤أ إ م   ا وا ، ا رز اا 

، و رز ا ا اا  و ،د اس إ   أو  ة

وا ا ت ا   وا ،  ا رز و

                                                 
١  رة ا٥٣.  

  : ، ول٢٦٣٥ر ا ، اب ا ،ب ا، ٤/٧٦ اي  ٢

. 

٣  رة ا١١.  

٤   رة١٣.   
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سن اأ ،  ا    و ،  أم  ه اآ و

مو ا ا  ،   ه ا  أن  ا 

   ا ط.  

 ل ما  ا   ا ام وا:  [  @

B  AC  H  G   F  E  D  Z١.  

 ما  ةب اأ   وا ،  ا ن م 

  و ا ،  وط   اًء ابا  و

م،  ل : [Q  P   O  N  M   L    K  J  I   H  G  FR  

X  W  V  U   T  SY     ^   ]  \  [    ZZ٢.  

ما  ا،  أ اؤ ةا  وأ ل ،:   

 [  {   zZ ٣.  

ُ أ  يا ا وَُل ار ملسو هيلع هللا ىلص م   : 

و  ن ااغ ، و  أن ا  أ ا، ا وااغ

  .م؟

                                                 
١  ارة إ٧. 

٢  رة ا٣٥ - ٣٣.  

 .١٤٥رة آل ان  ٣
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  يا   ا   اغس إن اا ،َوْ ن، 

 ،  و ااغ   ا واُ، وون   ن

   وُل( ملسو هيلع هللا ىلصو اد   ، واة م  م ا ، اة

ٍ  - ا  أي  -  ُُ  لُهأ  ه ،ِ وِ   ،

 وِأم و ا أ   ،هأ   ١)و.  

ا   اغ ملسو هيلع هللا ىلص ا  ولا ا ،  ما و، 

 ل ا ملسو هيلع هللا ىلصإذن ُا وم ا  م ،ن نم و، 

ا ط   ن أنم ، ا  ا  نن ا.  

و ا  وع سا  ا ،ا  ن ، و م

ا ه ا ن، أن أم ا و ، ن أمما   ذا

  ن، ا  دم ا ن، ا    و.  

 ،وإن   ا  ام ،، وع ،وا  اس ن

َ و .  

 آ أ أ ا و أن ا و س  اا –  

ا   - و ن  ، إم  ا  ،  أ

،ا    ا  ا  ع  أن ا ة 

و ا   ،ن ا و     وأن  

                                                 
ص،  ء  ن اب وا، اب اول، ب  ا، ٤/٣٦ اي  ١

 ا ل، ٢٥٣٢رو :  . 
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،     اس    ، وط اس

 : [  r   q  p  o  n  mل  و ا  اس،

ut   sZ ل، ١و م:  [   Ü  Û  Ú  Ù

ß  Þ  ÝZل، ٢و م : [   ̄ ®  ¬  «  ª   ©

³  ²  ±   ° Z٣.  

 ، أن ا  ل أن ا  ا    ب اأ

 إْن:  ن َما إ( ملسو هيلع هللا ىلص ل رل ا،  و  إ، أو وا

َُس أا وإْن ،أ ا ظظ ،َْو وطَا أمإْن  َُس أا 

  .٤)ا  اوأؤ ا وإْنُ أْن

                                   

                                                 
 .١٠٠رة اة  ١

٢   رة١٠٣. 

٣  مرة ا١١٦.  

ر ا ، ان وا، ٦٢ب ر ، ب ا وا ٣/٢٤٦ اي  ٤

 .  : ول، ٢٠٧٥



٢٥ 
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   اُن

 َِل اَُر نأ ةََُْ ِأ ََْل ملسو هيلع هللا ىلص: ََ ُُل اَ: ) ُِْي اَِِْ َ

َ َذااٌء إََ يَِِْا إ َََُْا ُ َْما ْأ ِْ َُِ ُْ(١.  

 ** *  

  ا  وا ا، ا  اد ا ا

  : وا  ذ ، ، و ه ا   ل

 ل ي: (م  (ن و  ل ار  ل ملسو هيلع هللا ىلصا : 

) (ا. 

  . إذن (   ل ا: ) ل :أول ا ن 

، ! ن   ا ن آم :و ب  ا ول

 او ا   ،  ا ،أن اآن   ا :وااب

 ا ر  ا أم آم و ا  ، ا و

ا.  

                                                 
ا اي ُ ، اب ادس، قب ا، ١١/٢٤٢ اري ح  اري  ١

 ا ر ،ا و ٦٤٢٤. 
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  :وق ر  اآن وا ا  و ذ ك

 .وا ا   ، اآن    -أ 

  ن اا  ، ا وا، اآن  ا  - ب 

دان آ و ، أو  ن  و أو  أو . 

، ، أي د اوة،    اآن  و  - ج 

و   ا وا. 

ُ ا اوُال م   نم ن اا أ  آ

ه ام ،، نا و أ    ا و:  

  .ا   ا   ان: أو

ُ أن  نإم  ء ب ،ل :  [  2  1  0

9  8  7  6  5   4  3:      <   ;Z 
ول  ،١

م:  [°   ̄   ®  ¬  «  ª   ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤±    ²

¿   ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³À     Ä   Ã    Â   Á

  ÅZ٢.  

                                                 
 .١٥٥رة اة  ١

 .٢١٤رة اة  ٢
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م : ا دا .  

 ل : [z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p    o{    }  |

  ¡     �  ~Z١ ،ِ  نا  وإٌ ة ، ه ا أ و

 :  

     إن ا م   امن  ،إ ا  -أ 

 ل أو أو م، ُ و     ا  أن  ، أن ا و

ادا  :ول  ،  اس دون أن  ان  ه اة

وإن ، و   م  ،مُْ  ، رب أ:   ا ،ار

ُ ظ م ون ه ا اا ،راد ا  ه  أن

 ا ا  ،ُ ذ وِ م  ا  نا 

¡   ¢  £  ¤         ¥  ] : ل ، أم  أا   �Z٢. 

  أم و  ا ل ر :) ل ار  ملسو هيلع هللا ىلص  ،

 ط: ِ ل،  أور ا : :أ؟ ل  رون  :ِل

ر ل، ا : ُ لرب أ ؟ا  م: ل : ،ل: ل :

أ  مُ٣ ا إ م  ، ل :ل:   ا  

                                                 
١  رة ا١٧، ١٦. 

٢  مرة ا٢٣.  

٣ أ . 



٢٨ 
 

ا ،ُ ا اودا ،ل: ِ  ِ ،مر ل١: ام ،

ُا:   ل :ل،   و ا :ُ ل،  : ل

و ،َْ أم (٢.  

    او : [  u  t  s  r   q   p

  z             y  x  w  vZ ٣ ، و : [    Ñ  Ð  Ï  Î  Í

   Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò#  "  !  

%  $&    -   ,  +      *  )  (  'Z أن  ،٤  رما ا 

  . ه ا؟ ُ   ْ ،أا وا

 ،و ا  ا، ا   اس ،ا - ب 

و ذ ة   ، وا  ا، وادق  اذب

ا ،ل ا و وة أ  ث ت اا  و م 

 ل اء، ما ا  ا  م  : [       |  {   z  y

§  ¦  ¥    ¤  £   ¢  ¡   �  ~  } Z٥. 

                                                 
١  ءأ. 

٢   ق، ٤/٢٢٨٠وا ب ا ، ا ٢٩٦٩ر.  

٣   رة٦٥. 

٤   رة٢١، ٢٠.  

  .١٧٩رة آل ان  ٥



٢٩ 
 

ل ، ا  أء ا  أن اا  من اَء

أ :  

ى ا َاا      وإْن ُ مِ   

      وي   و ي  إ م

 ، م  ام ر ا  من أن ، ُ امب   - ج 

   ب وأنة اا إ ،َ  ماب ا أن  و  

 : [°  ¯  ®±         ³ ²ل ، ب اة ُ أ  ا

´Zا، ١ ة  بما   صوا،   ملسو هيلع هللا ىلص: 

و    وا  م ووه و   ا  ال اُء(

(٢. 

 ملسو هيلع هللا ىلصو: )ا   ه ا إذا أراد ا ما  ، وإذا أراد

ه ا ُ  م  أا َ  ٣)ا.  

ري وأا  أ و ا   ا ة ر ل ملسو هيلع هللا ىلص: 

)ُ  ََم ا ٍَ َو وٍَ َ و َ وَأذًى ن و  و   

  

                                                 
١  رة ا٣٣.  

، ٢٥١٠ر ا ، ،  ا  اء٤٥ب ، ب ا، ٤/٢٨ اي  ٢

 . : ول

 .  : ول، اب واب ان، ٤/٢٧ اي  ٣



٣٠ 
 

ُ ا  إ َ ا ه  (١.  

  ء امء و  ا ا إذا  ،ر ارت  -د 

و اد  ،   ا   درُ، ا ا وا

 أَُِ   إذا  ُي اٌء  ي ا)ا  اب 

ا إ ا  ما.( 

إذا : إن ا ل( :ل ملسو هيلع هللا ىلص ا : و أم ر ا  ل

ُا َ  ي ُا  (٢.  

 - ن امن اي  ُا  ،ا  ا   امن   -ه 

 - ا م  ،ُ ور  ر ،ً ه ان ا ٍ 

ُ د إ ه ا  ه  ه أ. 

ا وا ُ َنما    ه ا ،   ا 

   ا إ .  

 ا ا  إن ا  هن وذا رأى، م ُنما 

 أ ما  ،وإن رأى   ا    أ ما

وإن رأى ا ل أ ، وإن رأى  أ  ا، ان

                                                 
 ء  رة ، ب اولا ،ب ا، ١٠/١٠٣ اري ح  اري  ١

 ا ض، ر٥٦٤١ا ، وا :ا ، ض: واا. 

  ذ ، اب ا ،ب ا، ١٠/١١٦ اري ح  اري  ٢

  . ٥٦٥٣ر ا ، ه



٣١ 
 

ا   ن   ، وإن رأى  أ  ا ، ال

  ،  ا م  ون   ب  ا ونأ ،

ا   ونو.!!!  

  -و  ما ن إا ،  نما  ا  ما  

ة ،أا  و إ ور ،   ا و،  و

ار     ،ءاتا و. 

 و  ، ا و ،  ا   - ز 

  ر اأن ا   ملسو هيلع هللا ىلص  ن أن ،  نل اطا وأ

و   . 

ُ ا ا رورات ا ءاتِتز ا ُوَ.  

   - ح  وا ا  ،ان ومارك ا را   ا 

   ، او َُا أو ا ظا ر إ يار ام ،

 .وإ م  اب، َْْ وِم ن ََ، اف  ارك او

  ذ  دا  و:  [  ¸  ¶  µ  ´

     Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º¹

  É  È  Ç  Æ  ÅZ ١.  

                                                 
١  مرة ا٤٣، ٤٢.  



٣٢ 
 

 ا ء إع واا  ا م اءء وا  ا أ ،

ءموا  ا ا   ،ا و ،  نا  ز 

  .ما ن

  -    كا ،او    و    ر وا ء 

 ،ذم  ل، وا  : [  ¤  £Z١ ، لو :

 [³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬´    ¹  ¸  ¶  µ

»            º¼    Á  À  ¿  ¾       ½Z ٢. 

 لو:  [  Ë  Ê      É   È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á

  Ï  Î  Í  ÌZ٣.  

أ ل  وة    ،و ن اء ة     - ي 

:  [ ¨  §  ¦ ®  ¬  «  ª  ©¯     ³  ²  ±  °

¼  »  º  ¹      ̧  ¶  µ  ´½     Â  Á  À   ¿   ¾

  '   &  %  $  #  "  !Z٤. 

ِ ة  ا  أ  ث   :  

                                                 
١  مرة ا٦. 

٢  م رة١٣. 

٣ رة ا اء١٦.  

 .١٤١، ١٤٠رة آل ان  ٤



٣٣ 
 

 .وا أ و ،ِاو ا  اس .١

 .إ ا  ا اما واا .٢

 .ءر درت اا .٣

٤. ا . 

٥. ا . 

ُ ق و   -  -   ءا ا  ،  ءوا

  ، ه أ   نوا ، ا   و

، ان وااا  ن ،وق،  اا  وأدى ا ،

ا وٌ ذ   ن ا  ا س م در .  

امن  ن ، اه امن    ن  ا  إن   -ك 

،ا  م ى  أ ى أأ ام  و ،   

م أن  و  إ  أ   اام ا  ث،ور ا

  و ا ن ث ، ل:  [          %   $  #  "  !

&'  .  -  ,  +   *  )  (/  6   5  4  3  2  1  07   

  =  <     ;  :  9  8Z١. 

وآ  ا إذن ن ا  ،ه أم ا ن  .  

  

                                                 
  .٢١٦رة اة  ١



٣٤ 
 

 :ا  ءاتة ا إنم  ن أوما   ل .  

ًء أ سا إن أ وأ  ، ) ل ار ملسو هيلع هللا ىلص :أي 

ُ    ا  ،ُ اُ، امُء: اس أ ًُء؟ ل

د ،  د  ن ن ر  وإن، ؤها  ا ر د  ن

د ،  رض وا      ءح ا (١.  

ب اأ  و ا   ا ،  اف اا

ا د ُ  أ اوأ أم  ءاتا  ، َُُ 

رز   ،ُووظ  ن ، درو ،ُو  ن

 ا   ه   ااب ،وُ، ام  وُ، ان

،وا وا ا      ا   إ ذ و

ت ا  در و.  

 أ  ! ن امء أ اس ًء؟، و ب اء ا

  ن ن ا؟أ

 ابب وات اما  ل ل  ن ، ذ

وان طب امي ، طب ا أ  ان طب امي

 أن ن  :و ل أ، أ  ان طب اادي وا

                                                 
، ٢٥٠٩ر ا ، ،  ا  اء٤٥ب ر ، ب ا، ٤/٢٨ اي  ١

   لو.  



٣٥ 
 

اإ ا ا  ا   ن أاو   ، 

أ  ا.  

وا أ ام   ار اه ام و امن

 أوأ ،أ   و ،أ ا  ن درأن ، و 

ن أ من ا دة أ  ا ا ، ا  او

ا و ا ا.  

را :ُ أن  إن ام إ   ل.  

م  دع ا  م  ا ه، و  رو ،

    و ، ل ال رملسو هيلع هللا ىلص) :ا   ،إن َأ ه 

 ، إ  ذ اُء، و إن أ ، ن  ا ، وإن

  .١)ن ا،   أ اُء

َ إذا ا إن ا م ما   ، ال أم ذ   ذا

و  أن  أه  اة أ   ه   ،  اة

ما، أ رة ورض ا    ، إ  ذ و

.  

  

                                                 
١   ٤/٢٢٩٥ ،وا ب ا ، ب١٣  هأ ا ، ، ا ر

٢٩٩٩.  



٣٦ 
 

 : أو  أو  ن إ ن اا  حإن ا.  

 ا   قوا ،ت و أر ن إذا ام:  

١. ا  : نما  أن و  ط ا  ص

و ، أو ق أو ار  ا ، وا   ت 

ا  . 

ا ا و ،ا   ن وما  . 

٢. ا : وق اا ا  وج نما  أن و

 ،وا  قا  و، أ م وإن ،ط وأ ،

ا إ وأ. 

  م  ه اا اا ه إ  ل دون أنا  ،

د و ا ا ا ا وا،  ر ،   توأ

ُ  دو  ة ،  ،ا را  و ت

أن  ءا   ا  ء  وادت د د، دون

و  آ  يل واة ا.  

و  د ااء  ،و  اد ،    ااد

  .و ا    ا م  ،ت ال

  :وا أماع

 .ن  ط  ،   ط ا    -أ 



٣٧ 
 

 .ا اات ا  ن ا   ،  ا - ب 

 .  اءات وا   - ج 

  :، ل وا  أما   و اح  اة

 [  ,  +   *  )  (  '  &  %  $   #  "  !

   1    0  /  .  -Z.  

 وا :وا ،  ،ر و.  

٣. ا :ا  أ و ،  صن امول ا  أن و

 ا  ا  ا ا ،  نما   وأن ، 

 ر ا   ،ا   ن  ا و ، ه اا 

و أ ، ا إم  ر  أ: ود   ز  أن ل

 ذ  ، يا ا   ا ا ،  ا  و

وا  ،و م     ر و. 

 ل ال رملسو هيلع هللا ىلص  و ة ااُةا: )  ه  

،   و  م ،    و،  و

 نا  دل وراء ذ(١.  

ور      ان    ا   ا و

  . دل

                                                 
١   ن، ١/٧٠ب ا ، بن٢٠ا  ا  ن ا ، ، ٥٠ر. 



٣٨ 
 

ومن ، ن أر  إذا ا و  و ا

 ،نو  ،ل أن  ز :  و ا  ا إن

ر ا نرا ،ا  يا ا  ا  ،  ا   

وا ا ،عوا ا  ان، ووا ي، وال واوا.  

 ، ا    ه ار و  مع آ  اإن 

  ت ،  و ،ُ  ث  ،   أم 

   ا  ، أُ  ط  ت اٌ( :ر ا  ل

ط أ  أ ن أمأ  ،ل: ًء إ  ء ، 

،   ،  ذ   ن  أ: َ َْ َل، وب

  بوأ   روا : رأت أمأ  أن  أرأ ط أ 

ر أ  ر ا ،؟ أن أ  ل ، : 

١)...ا.  

،    و  :و   اس ون

  أ ا  ا؟

،  إراد واره، أن ا ب اواء وإن ن ا :وااب

ُ  هرا ،ل و ، ءا   م،  واءا   

ار، ء    و.  

                                                 
١   ٤/١٩٠٩ ،ا  ب ، ب٢٠ط أ    ، ، ٢١٤٤ر. 



٣٩ 
 

ا واِ  نا  أن ، نات ا ،  م و

 ةا دة ،اا  و ، رن ، وإظموا

   أن       يا، ا  م ، 

ه ا    ه يا ى أن ا م و ، و

 :  ح ا ا  ل و، أم  دة إول ا

    ر.  

 و  ا، وا ا   ،   ط و

ا، ا  ا   ما  ءا  ى  ، ذا ام

ا ء امه، اأ  أن   و.  

٤.  ا در و ا  أ ك در أن  ى و

وا  اء  و  اد أ ار ،   اء

ا  د :د  يا  أن ، ا ر  وأر

ر    ١. 

ُ و ما أ ا و   أ  ،وَر ا َ 

 ة ،،ا  ا نو   ن   و ا 

ا! ا إما ا   ز ا.  

دوس ا زوا و دا  ا   و ،ُ  ى

 أةؤأن اأ  ج أر   ة أوا   ت اراوا ا

                                                 
١  ا  ا   ا ٧/٩٠أ ، ا ٦٨٧٦ر. 



٤٠ 
 

 أ ادة   ا أ  ، إم ح  ا، ح؟

؟مدات ا!!  

َو   ا  ج ا    و  ، 

وَأ      ل سىإا ات ، ا  

    يا ا ا  ، ؟   ،  إم 

ا  ي وا ا ا  ،ار هو   ة ،  

   أم ى  ا   ،ا ا هو.  

مر اأ  سل ا ا ن ذا ، ا  ذ  أ

ر ا! ِو ُ ا  ه ا  إ  ا  ، وا

ا!!!  

 وا ا  أوب إ ،ذ  نما  ، و

أو ا ا   ،س ا ر  او،   ذ  

أ س وس، اا  إ إ     .  

وا أ ء أن اا  ىه ، ١ومذ  را و

أ وا.  

  

  

  

                                                 
١   وى ا٤٥٧، ٤١، ١٠/٤٠. 



٤١ 
 

د :إُ  رنأ ن اا  حا  نما ا :  

١. ا  ء    ن  ،أن ا أن  م

وأ أْن، أ ا    ،ذ  أ  و. 

  ض أ ا وى أن أ ،ر ي إ أر  ،و

ءه ا ن  أق   ، ر أ ،  ر اطء

  أ أ ا  ت ،ل ذ   :، ا  ا

  .وإن أت وا  أ أودا، أت ط  أ أطا إْن

 ن ن ا   ن   ه أن   أن 

ذ  ن أ.  

  ا   نل أوا وا ا  ما  أن  و

ا ، ذوا.  

د     ا ، أ ما  و.  

 ام  وا أَ  ، أن امن   ه وره .٢

 ل:   [  ;        F    E  D     C  B  A  @       ?  >  =    <

N  M  L  K  J  I  H   GO  S  R  Q   PZ١. 

 لوم:  [  ê  é  è  ç   æ   åZ ٢.  

                                                 
١ رة ا ١٥٧ - ١٥٥ة.  

٢  رة ا١٠.  



٤٢ 
 

  .و  ا ا ا   ،ق   ،إم اء  ب

 لو:  [  Ì   Ë  Ê   ÉZ١، ا  اًء أم  ، 

  !!! اء أ  ا ااء

،    ،و م ،   أن    وزارة

  زا  ،    ة ر أو ، أ أم  م

اه إ  اإ.  

ا  و  ف ث و، زا ا  ل: ا  

 اه ، م ،َ و اأ ، ام  ى أم ممازرا را.  

 ى اول اى اإ   ووم   -    - 

إما   ا نا  ، َأ ُ سا   رى

  .ة اح و  رى

  ق أو أي أو ر وز  ل  يا:  إم ،

   سم و ا م ن ،م  م،  ل 

 ا م  ل نا  فا ا ازق اا ا ا 

ا  : إم!!!  

 ن يا اء اا إمما    .  

                                                 
 .١٥٣رة اة  ١



٤٣ 
 

، وأم  ، ن ا  أن ا   ا  انأ .٣

م  ا ن ،وا  ءت ذا ، ا  أ  م

ا    ر، أموام ذ ا ء ذا ، و ،  و

م. 

٤.  جأن ا   و ،و م ل:  [        ª          ©  ¨  §

  ±     °            ̄ ®     ¬  «Z١. 

ُ ا  ء ا وُ دا ،ُ وا  ، ما وا

ِو ة ،َ  ا وأ ،ان  ،ن ام و : 

  ٢.  

 م ج ا ،آ   ل ووإن ط ،   أ:   

 [¿   ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶À     Å  Ä   Ã    Â   ÁZ ٣.  

و  ، أن امن و    ارح وطت وا ول .٥

إ  ذ     ا ه ر ، أ  أود وه

ت، دة ء وإ ول إ أن . 

و د ،  اة  اَ ُتُ ، أن  ا  د اء .٦

 .  ام إ  ا و ااء

                                                 
  .٦، ٥رة اح  ١

٢   ا ٤/٥٢٥ وروي ،   وروي ،. 

 .٢١٤رة اة  ٣



٤٤ 
 

٧. ِ  أن ذ وا  ،    ها إ وأن ا

ا . 

٨.   ا إم ل و ء ا:  [   ¾              ½  ¼

     Â  Á  À  ¿Z١. 

ُاإ ا   ا  - ُ ة - ا تم ، 

أه ا را   ،اءوأ  وا زو    و أ  

و اب ط ، دون ا أ ،دد ُهوا ا  ه  ، 

  .أ ا و ا    ة

ُوا مود اب اأ  ،ُ  و د  وا

،   هو روا د ،  موإ  اوار

درات اا  ،ةا و ،ووطوس ا ، اتو

س وا ،ا    ة ا ان م.  

ُوال ار  ملسو هيلع هللا ىلص ِو م ، ُو  بُوُدي و 

ُهو  جب وأ ،ت او ضو.  

ادي ، وض أ ف اذى وا ادي واي

وا ، د  ذ  ،ُ اوما ا و ، ا و

 م د ،ُ َموع إٌ    و  و  و

                                                 
  .٣٥رة اف  ١



٤٥ 
 

 و ، ا أم م ع م ه ، و  أن   ،

 ل:[ ±    °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §Z ١.  

 داعو  ا  و م و  أن  ،  و

 ل املسو هيلع هللا ىلصر  ءه َرا  بت   نا    

ل، او :ل ار  ،؟  أ   ل !أ :) ن 

َُ  ُ ا  رضا   ُ  ،ُ ر ء

ُُ رأ  م ،   دون  ا  و

و ،د  ه ذ  ،ِوا ُِ اا   ا ا ا 

ا ف إ  ت ء إ ،   وا،  و

  .٢ )ن

زال اوا   ن أروا ا  ن ، ءم  د

ا ،و ،و ،   و  ن ،  اوإ

م ،  و ،اة، وا  و ،  و

 ى  ر ت.  

 ب وا  ملسو هيلع هللا ىلص أ: )ل ا    ي ي ا

  اء إذاا إ ا  ما أ   ( لر  ذ 

                                                 
١  رة ا١١١.  

ر اب  ا، اب اول، ب ااه، ١٢/٣١٥ اري ح  اري  ٢

ا  انوا وا ، ا ٦٩٤٣ر. 



٤٦ 
 

ملسو هيلع هللا ىلص ا اع اأم  م ،ت ا و، وا :َ   

  اس  ه  - أي اره - م اه،    امن

 ا ما ، أو أ  أو أو زو اأو و ان وا اء.  

 ار   ت     أي  أو ر أو  ا م

، ا ت ب أنا  ذ  ،بن ا:   أن

    ا   ا ، امن ا  ا  ا وه

ا اء إ.  

 ل ار  ء ملسو هيلع هللا ىلصوا   دا ،  ذ  

 وا ، ان أوو  ت  وا و  ت   او ،

 ا  ورد )    ن إ و    أةا  

  .١)وا: ا؟ لو:  اأة، ار

   ي(وأ (  ،  م إ أ م

و ،د ا  ي ن ا ،فا ا  ف أ  .  

ا ا و    اء اوا  ،   

وا  ه إذاو ،  ا أ  ق وإن  ةا .  

ل ا با إ  ند ا  و ،  أ

   اب  ا ا؟ أن

                                                 
، ،  ُ ء   ة  ا٣٦ب ، ب ا، ١/١٩٥ اري  ١

 ا ١٠١ر. 



٤٧ 
 

 ، أن   اص ا ع إم   ا  أي

   وأن م ،  م  مإن أ أ  ة

   ن ا صا   ا.  

 ة أ  ذ  ءو  رض  الا ا:  

١. را ا  أم   ل ، أن ا إ  ا و

ا ا ا ،د اا  ا د  ن ن ا 

را، ، اب أو دون   ت وا    ن وإن

، هو م ا  ا،  ذم  ب أن  و

 .اى

٢.   أن ا)ا (ا در إوا أن ا  ا 

 ا وا ،  ن  لد واا  ا 

م ا أ  ا وا ،ُ و ا  ف ا

 ي إا ا إ ا ، ر  و ،ا   - 

و ، دا  أن ااد ا ا  ا ا -  و ااء ار

 :ل ا ا و د

 .ان  -أ 

 .اى   - ب 

 .ا  : ا  - ج 



٤٨ 
 

  م او:  [  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   1    0  /  .  -  ,  +   *Z.  

أن ا ا و   اد ا  أن   ا  .٣

ا ر، دا ا د  و ،أن ا  ل   را 

و ل  أن ا ، ل   اس، اس دون  ال

ُ را اإ  رأو ا ن امل اإد  . 

   او)ا  اا ظ  ( أن ا و

ا ظ   و ،  وِ ه م   ، ذا زدم

أ أط   ،هظ   هم  او ، أ 

  .و  و  ، ظه

 أن اب  إ    اأي  إذن  ا

ا ل اد ،أ وا.  
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 م ماة إا  

 ل:  [  B    A  @   ?   >  =  <  ;       :  9  8

D      CE    P  O  N     M  L   K  J  I  H  G     F

QR  Z  Y  X     W  V  U  T  S[    `  _   ^  ]  \

   b  aZ١.  

اَ: )ِ ٍَْ َُِْ  ِْ ٌَْ َُِل ملسو هيلع هللا ىلصَُِْ ا َْ َْ:  َِلو

َِ ََو َْما، َِ ََو َْما ِْ ٌَْ َْو َرْوأ ِا َِ ِ َوةَْ٢)َو.  

 ** *  

و ام ور ل م -   ذم  -  إ ام ان

 ا  ام ن امن      و أن، واة

، وذ  أو  أن ر إا  ب اى، واة

  .اب  مر رن

                                                 
١ رة ا٢٠.  

اب ام ، ام ،  ب اق، ١١/٢٣٢ اري ح  اري  ٢

  .٦٤١٥ ا ر، اة
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  إن ك إ أ  رض  را  ةوا ما  

  .إ ان  ارض ،  ان واب   رن

 ن اموا ا  وا ا  وأ ، 

 ر أنى وأأ وأ ؟أ  

  واة % ٥٠، واة % ٥٠إن م ام وي 

  .  ا   اى

% ٨٠واة ،  ا% ٢٠  %٢٠وإن م ام وي 

  ام ة؟  وي،  ا وا

إم  ا اص وم  ا م أن ام  وي 

إط  ة  ،وا ا  ا ا ري را  و ،

ط  زا مأن ا  ل ر  ، ةرة ، واو

 ودة مى اأ ،م  ةوا ، ما  نمش ا 

 و  أو    ا م  ، ش ض أمو

 أن ادة ا  دة  ه ، ه اات   ادة

ما ،دة اد ا   و ، دة اا أ    دو

مه ا.  

و   ،إم ة  م ، وا   اة دون ت

  دة.  

 ا م  -  - ؟م   إ  
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ت إن اء ا ل :ا ول إ أو ، ، إ ما 

 ة إذنا ، وا   –  ر  - ا إ ، 

وراء ا وك  و  ، ه و  رأ  ل

ما!!!  

  .  ام أن   اة إطإذن 

   ل  املسو هيلع هللا ىلصو) :ما م  َِْ  ح ا  ل

َ   َ اء (١.  

 ح وي  م ذا ،م إذن إط  وي .  

  أ:  [  £    ¢  ¡  �Z٢ ،  اإذا  ، رم دون

مة ا ، وي  م ة رم إذا أ.  

  وأ:  [ _  ^   ]  \  [  Z   a  ̀Z٣، 

  اس  أن ،     ا إ ل اس

  .  ذمه

و ما  ا ا  بو:  

                                                 
، ٢٤٢٢ر ا  ، ء  ان ام، ١٠ب ، ب ا، ٣/٣٨٣ اي  ١

  لو. 

  .٧٧رة اء  ٢

٣  رة ا٣٨. 
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 ، اء  ام   ااء م من :ام اب .١

ا  ت دو، ردا  م و  م ، ب م أن و

و ظ أم ، ك ا ور وراء ااب ،أى ا  ااء

 .وظ  وراء ااب  ت ، ا  ااب  اب

ما ة، وا  رم    ا إ ،  ك 

 م ة واما ك ا يا ا   ن ي وراء

  .ور وراء ااب

 ل:  [    O  N  M  L   K       J  I   H  G  F

X  W  V  U  T   S  R  Q  PY      \  [  ZZ ١.  

٢. ؤ من اأو ا ا  ا:  ى م  نم

ا ،ُ    وَا  م  ث ،   أن و

    اه ، اه   ري أن د و   م  ل

او، اإذا ا إ ه ا   م . 

و  أم ، وامن  ام  أن     ذو  ور

 إ  ،َوَ زا ،   وأم ،ذمه ا درت و ا م 

 ا ا      ،أ   ، عو

  .س م ذا ا اما، ده

                                                 
  .٣٩رة ار  ١
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٣.  ما: د دور  نإم  ،ُردي أ دوَرو  

ددي، او  رة د أور ا ، ا  ءةس ا 

 .وإ ا ا دي  اور، ور اي دا

   دور ا  يأن ا  ، ددي دور ا يوا

ا  د  ،  ا  وا  ،وا   

 ا ، اواورة و  .  

دور ا  يأن ا و ه ا  ، ورا ا رس أراد أن

ُ أو ا رع واا  رج ا ن   وار ا

  ن رأوا أم د  ذ، إم   ح: ، وا  اس

 أ أم  ان.  

ما و، َ ورة   ها  ةا  ه، 

، وا    اة،  ن ا  ا   اة

 ، ...وا،  ا اوا  ، وا  ا  اة

وإ  أدوار  د اس  ، أدوارا   ام  ادوار

ا .  

ا .٤  ط   م:  آ  إ   أن  ،

  و  أو  أو أ  ا  وا وا ا 

إ  دوأ  أر  ، أراد أن  إ ه، واط   ال

د ط  وأم ،ا  ت ااا ه، وأ    

  ،ا  ه إ و ،  سل ا :  ن إم. 
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ما و ما  ن ، م ،ا  ةوا ،  

 و و ه وو م، مه ا در  ،إ ةواما  ،

   و ا  ،  نمي ذا ا .  

  ملسو هيلع هللا ىلصم رل ا :) ل ر ا    ا  د

 ،  أ و  ، :ل ار  !و  ما ًءل، ط : 

  .١) راح و ، أم  ام إ ا ا  ة، م و

ا ط   ة أو إ  م،    

و   ا.  

 و   أن   م ا ف ا  إن ا

ح   ،  ة، جوذ  و  ز،  اة

 أه أب ،  أن   و     ، اح

 صةا و ز م ،    ، ؟ 

إ  و      أم  ،  ا  و

  ه يا وا  ،ما او.  

وا ا  ءا  ءإ ن إا و.  

ُ ا أو ا إ  مأن ا  ، سا  ب و

وا ا  ما  ،لة: و أ ما  إن، ِو داو ا

  .!؟ و ان ام  ،  ه اة

                                                 
 . ، ٢٤٨٣ر ا ، ٣١ب ، ب ا، ٤/١٧ اي  ١
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وا ا   و م أن ا ذ  ابوا ،  وأ

ا و    ،ما  ةا  نو ، و   

وا ا.  

و    ما  ن   أن  س ، وا ظ 

د أمز   ون.  

امل ء  ء آ أ أ : ا وا وذ ن 

.  

  ن إد إم   -   -  و ا ا ا   ،

زع اُ  ، و  م، و  رأ ط   ان

وأوراق ا ،م  ،و ،لم  : ط إم  

و.  

ا  وا ،َ  وا ا  و أ   ، ا و

  .ام   ان

أو   ،و رأ ط   ن  أ ة  و ااغ

  .  ء ن أا د  ال

ُ رأ  وه ا ج نة أو اا  ؤو 

 :و  إم.  

 ا داو ،مر اأ  ي أ ن إذا امم  -   

 ن –و تاة – اا  و  م ،  من ا
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 وي ا ة إ ،ما   ام  ،  

و  أم.  

   إذن و   ف أم  ما  ، وا

  .ان ا : أي، اد  اي  ام و ة

 َرواا أ  مأن ا  ُم ،روا  : ااعر ،

ح ر وا، ا وا: ن ا  وا  ا اي،

، ه: أي ،ول  ن اء، َارض  ث  ،اب

  .وا   اي ول أن  ا ده وإمره

 :  [  I  HZ ا: أي راعأ ، م وذ

وا ب اأ، ت وا ،  إ ا 

.  

و : را ، و ،  من ام  أ م ،

 وإ ،ز    و.  

رم و  ات اا ا و ،      أن

و ،ما  إن أ ما نو ،ن ِمَو   ، 

 ض أو ه  أن ر أو ر، و من أن ر ،ت

وم ،  اموا  ، و اة إ اب ، و إ اة

و   ، وا   م،  ورانوإ ة  ا، اة

  .ات
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 ل : [  a  `  _  ^  ]  \Z    إ  أو 

  .اور اوع

 و ما   ا    أن  ا وأ ،

 وه  ارض   ، وا  اي ُب  اواب

  د  ؟ إم ، ء ي إذن، و ما   ا  

  .وأ ام  إ زوال، م دا  ول

 وةا ب :وأا ،ووا  :عأي ، ا ووة أو ا

ا   أي إ ذ ،أو ر  ، ، و ما   ي

، و ما    ء أو   ا     ن

اأ  نما ا  ن إذا ا ، و ما     و

.  

وإن   ، إذا  امن ا ع م و ودمه  دون دد

ذ  ء     ،ا  ة اا  ما م ،

  نوب اا  و  ط  ا  وي إ  

،مأو دم و    :    ب وأه ا أدو 

 أ  رضا  ، م ،ارو      م

 ا رضاا ب وه ا ،  ا به ا ى 

 و مره، اا و ا   را و.  
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 م ، ور  رون، و  ار    اطل

و     و ،ك وو ،   ضو

ا ذ ، و رون سا   ذ ما  ،  مو

،ا    إم ،  نر  ر اا  

ء وا.  

 ،  أن   إم  و، و  أن  امن ا

  ام ا ة إه ا ذا وةه ا   .  

    ما   ةا  ء ن أي  مإ آ 

  .و    م ر   ، ة

ما إ       ن إن وأ  مإ إ  ا من إ

 ،إ  ،ا  كا    و.  

ن ،  أن م  إم ،ا س   ق ان

ا م ق اأ    همو،   ذ  هموإن و

  ،ب واا  ارح وإت ا أن ،   وم

ا  ،  ل:  [  ¡    �    ~   }  |  {   z   y  x

¦   ¥  ¤  £  ¢§  ¨©  ®  ¬             «  ª¯       ́ ³  ²    ±  °

  ¶  µZ١.  

                                                 
  .١٠٠، ٩٩رة ان  ١
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 م ما    

 : َِِلَِْ ملسو هيلع هللا ىلصأََ َرُُل اَِْ َْ:  ِ اََُ ْ ِ َرَِ ا ََُْ َُل

)ٌ م َْما ِ ْ، َِ َُِ ْو١)أ.  

ََُ َُْن اَو  ا ُل رَ: َح َا ََِْْ  َََْْذا أذَا  ،إَوإ

َِْْ اَََء َ  ََْْأ، ََِِ ِِ ِْ َُْو، َِوَِِْ ََِ ْ ٢.  

 ** *  

ما      ا ا ،   دإر 

ر ا  ،ه   و   ما  ن أنا ، او

أن  )أو (  ،ابو  إ ،  )(  ن ا

 و أن ا (      ام م :) ل   ملسو هيلع هللا ىلص

وط  ، م  وا  ل أو أ) :  أي )أو :

ا    ، و ل   ا ك  :، وأر

  . ز ،أن    ا

                                                 

ل ا  ا   ،٣ب ، ب اق، ١١/٢٣٣ اري ح  اري  ١

 و)  م ما  (...  ا ٦٤١٦ر.  

٢ م ن اا.
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ا  ا و  وما   ؟ا  و ما   ال

، ؟ س واا  ا  دا  ا  ،و  

 ن ام يا ا  ا  ه و  ل ا ،

 و ا  ل ا ، ص إن    ا 

ء ا  ١.  

  :   ا  ةوأ أو ا اد

١. َ  أ ه و  أن ارده وأوأو أ إ    

و وأ ،   ا ر إ  ى  إ  و

 ت  . 

ا أ ذ    و ،   أ ا  تا

 ،ا ،ر  أن ا ن     ، و ف  أا

ن ا ؟ و ن  ،ا و ده وم و 

   ن  وأو أ.  

م    وت إن ا     إ 

  أن  ،   ط أ ا رم رات ة،

ا م  ارعأ ظا     ، ا  ول

أو ا ،ا وف اا  ،واض واا   ، ا 

                                                 

. ا ا   ا اب ١
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ا، او...، ا دا   ، ا أ   أي   وأي

  ل ه و    .  

 ت أما  و م  ا   أن  و

ا ا  م   .  

 إذن ل :، ا     و ،ا إ َ 

ُج  إ ا م ،و  دكوا  هو   .  

  ه ، أن ا     ه إ اء اوري .٢

 ثأ     ،ا    ،فا  و ،  و

ا ،و    و  ،ذ  أ  م    م

ا ،ُه و  ه ذ أوا  . 

ا و ُ  ما   أن ةا  زا   ، وأن

ُ  كا  ةا   ،ت ارا و ا   و ،

  . أن   ام   ا - إن أراد  – در

٣.  ى ا  أن او  ، و ا و  إ

 ، َُ  م ر  ور وأزأ  ط   

 .ورة
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ا و  ما   أن  أم و ، إ   وأن

ف و أم ، ا  ، ن أن م   زا م.  

 ،أن ا     و ة أم   م امق .٤

م ار  م–  -  ذا   ا ، َ اوب  م

وإن ن  طة ل   ز  ، ا ا و  ا ا

اا  ا  ،ا و. 

 ا أن  ار أم    ب  م  وا

ما  ر ،إم ا  تا  ب،  ، ا  و

 أج؟ ن ج  اب   :   ا ول

   ا؟ ن ء   : أر ، واظ ل

  اود؟ ن وا  : اب   ات، ول امن

،ات ا تا  با   نمن ا وإذا   ه 

 ه، و     ةا ر  نمن ا ،   و

  ،،تت ا ادا دا  ت  ري  م.  

ل ا إذا ا ا  ذ  و : ما 

 ،ا ِ     ن  و ، ا وأ

و ،   ا أن ن ان  اع اد: ال ل

 ،نا  وأ م ذ  نء ا ن.  
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 ل ا   اح: وا   ذاوإ، إذا أ   أ

  .و  ، و ،    اء

،م و   ، ةوا ، ل ال ر ملسو هيلع هللا ىلصو :

) ا   :   ،  و ،  كو

  .١)و  ، وا ،  ك

٥.  ود أن  ت  ط   أن ا ،  ام وإ

ا ،ا و ،ت ا  ود أن  ،ا و ،

 ر ذ  ة  و أو   ا إ  و ،ا

 ن ط وإ ،أ. 

 ،   ا ات وات  ط ا أن .٦

و ، و ا ا ات واره  ط إ ا ، ااب

    ا،وا، وا  ا   ، از إ

،  ار ات) :ُل ملسو هيلع هللا ىلصر ا  أن رل ا  أ ة

  .٢)و ا ره

 ط ا اف اا او دا  ، ق اا وأ

ا إ م رةا واات.  

                                                 
١   ، ركا  ا ق، ٤/٣٠٦أب ا. 

 ار ات، ، ٢٨ب ، ب اق، ١١/٣٢٠ اري ح  اري  ٢

 ا ٦٤٨٧ر. 
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و اق أ  ،   وقإن اق  ارا أ  و

  .ا    ء

ا  أ و أ و ،  ا  و  

  .١)ا  ا  أ إن  اأ إن : ( ملسو هيلع هللا ىلصل  اف،

٧. وط إ  أن ا ل اإن ط ه ، و اه  و ،

  اءو اه آدأ  ش ا ا  ولا وط وا ،

 ،ارأن م م  وط و ،  ما  و. 

                                                 

، و  ٢٥٦٧، ر ا ١٤، ب  ا ،ب ر ٤/٥١ اي  ١

ع ط .
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ل اط  

 ل:  [¡  �  ~  }   |   {   z  y¢        ¥  ¤  £

  ¨  §  ¦Z١ ، ل16  2   3  4  5]  :و  

8  7    9Z٢.  

َوًَُ َ،  ِ َ َ ملسو هيلع هللا ىلصَ اَِْ َْ: ) ِ اِ َرَِ ا َُْ َُلو

ُِْ ًرَ ََِا،  ِِِمَ ِْ ََِا ِ يِا اََ ًرا إَِ ُ ََو

ََِا ِ يِا ا ،اََ َلُنَوَْم، ِِ ُِ ََُا أََو، ِِ َأ ْ ْوأ، 

ٌَُج أرَ َُ يِا اَََاُض ،َوُْر اَا ُِه اََِا  ،َوَ ُهْْن أ

  .٣)َوإْن أُْه ََا َمََ ََُا ،َمََ ََُا

                                                 
 .١٨٥رة آل ان  ١

٢  رة ا٣.  

٣ ا  ح ريا  ريق، ١١/٢٣٥ب ا ،اب اا :وط ا  ،

 ا ٦٤١٧ر. 
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 وار اة، ام ة ار :ْ ا ر  أ ط ل ُو

 ،ٍة ون وا  ،ِءأ  ام ِةِء، اأ  ام و 

ما ،ن َا ٌ ب ٌب، و او  ١ و.  

 ** *  

ما   ل ل اة، طا  ا ، وا ن ن و م

ا  ا  ، ا ط  ا ، ا ، ل: 

 [º  ¹    ̧   ¶  µ»    ¾  ½   ¼Z ٢.  

ما  ل أط  ا ةه ام ،َ  يا د ا أ 

، ل  ا  ع أ    ا ، اة   ء

 ب رض ارة ا    زاتا ود  و 

ان ان زاد، ر ا ذ  أ  ذ  ا ا  ،

  .د، و : إذن ن

آ و و  ر  ا  – ر ا - و ذ اري

 ا.  

ر أأ  نا:  

و  أن ا  ض ، أم ان ة وا وار .١

 .، وذ    ان واطل ا  م امن

                                                 

١ م ن اا ،ا ا.

٢  رة ا١٦. 
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٢.  [   |  {   z  yZ   يا ء ا ن إ ا

  ك إُ ،ل: ُة زل ،اأ و: ُز 

را. 

 ا ط ن ر أ   ،و ا د  أن اة  ا

 ا   ف)ره ا .(  

٣.   ءت)حُز (و )أل) د ءا  ، ن وإن

   ءا ،ُر وا  ُ ي  إا ا  

م. 

  و ا د  أن امن    ار و  ا إ ن

 ا، وا  ن ا ى ذ إ ،  ا   و

 ء ا ص إن   ١.  

٤.  [¡  � Z     ا  زء ا ، ز ن س

ة ا نم ،قا  وا  ن زد ، و ز ،او

،  ود ز م ، ود   ز  ا  زا أ ،

 . أم ز دا ،  ي ودي  ز   ز  ء

٥.  [  ¦       ¥   ¤  £  ¨  §Z    إ  مة ا

ِ   يوع اور اَ ُ ، أ وإ ،ذا أو ، أن 

                                                 

. ا ا  ا اب ١
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زا أو ظ ا إ   ،  ا  يا ع اا أ

 .ع اة

٦.    با 1  2   3  ]  :أZ أ  ب

وا ا ،ت طإذا أ م -   - م  أ  ،ا 

: ل ، ح   وام     ،ُ  وااَر

  ا  ،أْن  و      ، أن  و

B  ]  :، وا   أ ا   وى   :ل

F  E  D   C Z١ ،وا ا  با ا ءت ا او ،

  ُ و:  [  È  ÇZ.  

٧.  ة واا   أن ا ،   أن  أن و 

ُ أن    ة وا أ وا ،إ   ب

 نا أ ا   هن وما ر. 

ر أأ  ا وأ:  

١.  ل املسو هيلع هللا ىلصأن ر ِ نَأ   نأذ إ ا  دة

أ ، ،ار، أو اال واأو ا ،ا ، أو ا   أو

 رضا   ا ، ل ا ي أن اا ملسو هيلع هللا ىلص 

ذ  ،س ول ا  ة وح ا بأ   ا. 

                                                 

١  رة ا١٥.
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 : ا ا  ملسو هيلع هللا ىلص ا أن أب ء  ر رُل .٢

  

 
  

  

   
 

٣.  ل ار ملسو هيلع هللا ىلص    نمأن ا ا ا   

،  ل أ و ة  ات  و أ،  ب  ، ن

 .! ت   م؟

٤.   دث أو ض أو  نما     اضا

  دّ ،ة اضه ا ،  ن وما إ  ب

،  و  و    ،   إط ،ر  ه اة

 -  ذا ض امن دث رة، و  و من ت

 - وح وح أو دون  أ، و  أن ا  ن أم  ن

 .ذا  ة؟، ت  ا ادث

وأ ، داد  ال ا، وا    ه اادث

ا  ري ذا ض دث؟ وذا ؟     ات 

  .وت ، و    ا اي  ، وامارات

 امن

ا 

ا 

 

 ااض
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٥.   أم  نمأن ا و  تا  ، تب اى أن أو

أ أ ،   ه اةإ أم ط ا    ،  ن

أ ،ا   د   ،ة ش    إ أ ا. 

وطل ،   ام  :ال  ا   ا: (ملسو هيلع هللا ىلصل 

١)ا.  

 إم   ازداد ط ،  من ُُ  أ  طل ه

، وذب  ،م  أ ب امء ه، أ  اموطل ، ال

  ا ، ا  وزادت ر.  

. ٢)وطل ا ، ال :و  ان، آد  اُ: (ملسو هيلع هللا ىلصل 

  .و ن أو ن   ، ان  إذن

٦. )  ا أ(أو )وأ  (  ه ا روا  اويا 

ا  ،ا ا   ورد ، وا أن ا ا 

 ،  تا رواة ا   ن   ةا دا  او

  أن ، وإذا ن ا  اد ا  ا ،د  ن

 .ة  د ا   ا أ وأص اوا

                                                 

٥    ، ر ب ، ب اق، ١١/٢٣٩ اري ح  اري  ١

ا  إ ر اأ  ، ا ٦٤٢٠ر.  

.٦٤٢١ر ا  ، ان ا، اري ح  اري ٢



٧١ 
 

،  ،  ر: و ا  ذ أ  و أ ذر ل

ا  ل ذر: (ملسو هيلع هللا ىلص أ  !  ؤا ؟ إم ١)أ.  

و ن  ، ا ا  ء  ا  ذر   ا

  اد  ا اث ُو أن ،  ث  أ ذر أن

ا  ، ح    ا ا  ث اهم و ،  و

 و    .  

إم ُ ا ا ما   ا ه ا ،  و

  اا   تء ان واا ر   ء إ.  

 ا ر ط أ    ه، وأ:  

١.  دة إا   ةه ا  ر  ام  نمأن ا 

 .وب  م ا، و  د   م اا، ات

٢.  ه ا  سنوا : و  ما  ،

 ءو مء اأ ،و  ةا ا آ ا ، وو

 ما  أم ة ة، و زا     وا ،

ذ     اةوء اأ  ءو ،. 

  .و ما  أء ام، اة ما  أء:  ل

                                                 

، ا  أ ا، ٢٢ب ، ب ان، ١/٨٤ اري ح  اري  ١

 ا ٣٠ر.
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٣.  ذ ودار ا من ا  ،اءدار ا  ،  ةا وأ

  اء ودار ا. 

  هس، وا    ،اا وا.  

د  ، ء آ ، إذا اه ا ء أادا و  اس

اا ا    ن إ ،دهو   ، لو :َ   

ا ذا  ا؟ وذا      ه ام وأم ه 

  . ة ه ا واا؟و؟ 

:  ا ، و، وال  و  ،ل وا

  .أم ا أ وأ؟ وذا ال  و؟ذا 

وإن  ، ور وا ،ا اطن وه  امن  ذاإ

ف وا ، ةوا ما و.  

 ل:  [l  k  j     i   h  g  fm  r  q  p  o  ns    v     u  t

|  {  z  y  x  w}  £  ¢    ¡   �  ~  Z١.  

ا   اضا و  و وا  ا ر  م

وط ا    :  

                                                 
١  رة ا١١. 
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١. ما  ل أم  ا و  وى أنُ :ا و و

وَُْ ،ذ دارا ج ا   يا ا! ما  ، و 

ارا. 

إم مى   ر : ا، د    ا .٢

 ،ل : أر ،داُد ططأ و .ما  أي ن ا وذ ،

 .إرن  ار، و ات ن دة 



٧٤ 
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●��������������� �

ا إ إ  ل َ  

 ْ َنَِْ يرْما ٍَِ َل: َ ُِل اَُر َ َل ملسو هيلع هللا ىلصا: ) َِاَُ ْ

ا َِْ ُا ََ إ ِا ََْو ِِ ََِْ ُا إ َإ  ُلَ ََِِا ََْ ٌََْر(١.  

* * *  

م ن أن امن إذا و، ا ا   اس  ظه

 ا  را  ،ا ت، ودا  وإن ،اك او.  

 ص اا    رض  ا ا أن  و

ود  ،ذم  ب ا أن ا  ا ،  ت وإن

دا.  

و   صا    ،دو  كن أن م ،

   ص ا ، ك وو  ز ا

،ا  ما   ،طا و.  

                                                 
ا اي ُ ، اب ادس، ب اق، ١١/٢٤١ي  اري ح  ار ١

 ا ر ،ا و ٦٤٢٣. 



٧٦ 
 

 ل:  [L   K  J  I  HM    P  O  N

X  W  V   U      T  S  R  QY     ̂   ]  \  [  Z

_`     e  d    c  b  aZ ١.    

 ة وا ا ا  ي ال واا  إ 

و  أ ا  ،،ا  و    ن

  بذا  ،اءا  و.  

  . م ا ا دون أن رض  اص اى؟

  :ء  ذ آراء

أو :ا  أن  ُذ  رضرة دون ا  ت  

  .اص اى

 ا و با و آن واا  :  

 ل :  [  k  jZ 
و ، و أن اُ  ل، ٢

 ،وا :ا ل أوا.  

 لو:  [  &  %  $  #  "  !Z أي، ٣ :أ.  

                                                 
 .٨٥رة اة  ١

٢   رة٨٢. 

 .٣رة اة  ٣
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 :  [  V    U  T  SZول م
ُ : أي، ١

 واجا .  

(    ار  ا  اَد إ(و ا  ه 

، و د دل ار،  ار ا اي  أن  إ إ ا  اُد

  . ،    ا  ار

م :ُ يأن اَُ ا ا  را  ب يا   تا

 د  ،ا  ُ يا ا .  

  .  و ا ا ا  ا م و؟

١.    ا ا : 

 س ا ز ودا ا .  

واد دقا : نا  د   يه، اأ  ا و  

ا ُِ  ،ا أ  و .  

 ب ا مأن إم    دا   ، ن 

إم   ق ! ره  م إ ا اي أ  أ ؟

   م ،ذ   أم     و.  

  .أ  ا  د مح ا  ا اي إذا

                                                 
  .٢٣رة اء  ١
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ا ذم ي إذا ذا أ إ  ، ن  ره حث ، وامو

 راس اا  ،إم   ذب ن ،،س دع  إم 

 ا   ك ا  ، ًء س، وأوا    أ م

   أن     أو   ،     

ه ا ،   ار     و  أو أ

،ا  إم    و ،      م.  

ق ا ت و –  ط إذا  -و  ا   ءا

ذم .  

ه ا   ءإن ا  -   - بما  ،  ا و

أدرام.  

٢. ك ا: 

، و ن  اء ا ك ذ،  ن ب ك اب

 ، و ن ى ا  ه، و ن     اة

 ...وا، و  ا ،وف

اد  أن  وا  ،ا   و اد  ذب ، 

و ا  ، ئ  م، واس  ا واك

  .وادء

ا    را أط دا وى أنُ ، ب ،

و    ،ُْ دا  ُ ،  ن او
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ام إ ر : ل ر  ، أت دع اد ل، اودة

 دا ، إم !  ل : عد إ   ، إ ام و

 .  

ا    وا  أن  ان  اول واب

 و ا.  

ا إ ا    نإم   ،ءدا ق إا و ،

  !و ا إ اء

 :ا   ادة إ ام ة أى .٣

و ،   أن إمم  ،   از ق ا ن ا

 أ نء ر ، ال    ة : وإذاا   

  ر أم ن؟ر  ،دن ار إ    ،  ل أو

م :ا   نر إذا ام ،ا   وف و

الوا ،إط   ا ،ن مر     ، و

  .وه  ُ  ،ه  اة

  .و ا أو ا ا ، واب  ا   ادة

 مأن إم دة وا   ،ن أزا ىوة أ ، 

د اىة أ .  
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 ل:  [     °    ̄ ®  ¬  «  ªZ ١.  

 ناوا دوو ا دروا إ ذم  او  ا ، و

 ب ، َ َ ا، إ  ا   ة   ادة

م ،ا   ددو دون   ،ب   ا  ، إ

د    دةا     ا.  

٤. أ ق إع اإر: 

،دا  أ ز او  ن ا-   -   

دة اإ     ، ق إد اأ م ا ن 

أ.  

 قا م ندُ أن   دس أ ،   أ  ،

 ده إأ ،  ن ذا ، أن هو ا  ،  ا ،

 ه ،هو  أن   ن ق ، وإنال اا   .  

، ط   ا وا إن م ق اس ُ  دو

مإم   ،اءاع اأم  أو آذاه ،را ط    ن ،

ا   ئ ا .  

 با  ن إن أ، وأ    أن  ب ا  

أ  ن ذ إن ، ل : يا أن ا   ُ  

                                                 
 .٢٢٢رة اة  ١
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أو ، و     ا ،يء  ذ وأم،    ن

ا  وا .  

  ا   دةوا  ةوا وا أن ا  ك أنوإ

 ل ال ر  ،سق ا ملسو هيلع هللا ىلص: )  ُُ ِا َِ ِ ُْا

ََْا ٍء، إْ(١.  

 ق ا وأ ،أ ا و   دأن إ ا ،

  ة أوأو ز  ة أو ب و  ذ   ءا 

اا ا.  

، ملسو هيلع هللا ىلصء ر إ ا (: و ل   ذ  رواه ا س ل

 م :،؟ ل أ، إن أ  و    رل ا :ل

ُ أن ُأ ا َُْ(٢.   

د   ان ا  ءدون ا ،  ء أو  

  .ق اس

ة   ار أن رك ا ،اة ُ إن : وأ  ل

 ،ت    ن أ، دع ا  ل  ا رأيو ، وإ

                                                 

١  ب ٣/١٥٠٢ ،رةب ا ،ا٣٢ ه إ ت ا     ، ،ْ

 ا ١٨٨٦ر.

،  ت و ، ٤٢ب ، ب ا، ٤/١٩٢ اري ح  اري  ٢

 ا ١٩٥٣ر.  
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أن    :وا ا ، ل  ظا  اص

   ا ،ئو أو     أ    ،

اأ  و.  

 و ا ري را  رواه أ  ذ  دى اأ   

 ط ) ل ال ملسو هيلع هللا ىلصأن ر...: ُ ر: أي -  جا  -   

 ا ا  ...(١.  

ُ  ه أم او ا أي ا و ا و ، ذ و

، و ما را  دا ا إط ،ن ا  أن ُا  ار

ءور ا إ ي ذا ا  ا.  

 -    - ب ا ن ام اي اُ   وأ إذا

ا وا  ا ،ت اا  داد أن  دة ، وز

اا  ،و م ل : [¥  ¤  £   ¢ Z٢.  

وه ا  ذا ا ا  ، ل:  [  L  K  J

Y  X  W  V  U  T  S  R           Q   P  O  N  MZ  

  e  d   c      b  a  `  _  ^  ]  \     [

                                                 
١   ن، ١/١٧٠ب ا ، ب٨١ ،ؤا ط  ، ا ١٨٣ر. 

  .١١٤رة د  ٢
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r  q  p  o  n   m  l  k  j      i  h  g   fs   

  y  x  w  v  u  tZ ١.  

 ا  ة   أن   ،  وا ،

  ل ،اد   ن، وا  ق  نإم  ذ و

 .  أن   ة و   ان ا: اان

  .دد  ذ؟

و  أُ  ،  إ إذا م  ا ا ا و

أ:  

 : اة  -أ 

أ -  و وا  -  ن إما  ر  أن  

  ُا ، و اابأ، ن ى  ات، دون أي ، ات

 ،ن  هق وا  ة  رأى أن  ،ََ.  

 ا   ا ر  روى ا ل ملسو هيلع هللا ىلص: )   إن ا

ُ   اَِْ(٢.  

  

  

                                                 
  .١٨، ١٧رة اء ١

 .و  ، ٣٦٠٣ر ا ، ١٠٣ب ، ب اات، ٥/٢٠٧ اي  ٢
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 : طع ا     ا - ب 

رت اا أ وإ ل ،:  [  '  &  %   $   #  "  !

.  -  ,   +  *  )  (/    9         8  7  6  5  4  3  2  1   0

B    A  @         ?   >  =  <  ;  :C    H  G  F       E  DZ١.  

 ب  أن  ا ( :ملسو هيلع هللا ىلصل رل ا : و أ ة ل

 ب ا  (٢.  

ا  نمد اإ  نا أ:  

 نمن إذا رأى اإن ا،ف ا   ا    ن

را ًء ا   ن اد ا   نما  ،

و   أ ،    ن   أن   ىوا

ا  نما  ،تا و.  

  ؟ إما  رده  و  ،دة  أ:  

١. ا : 

  نن إن ام م   ا  هو  ه

 ،و    :  

                                                 
١  مرة ا١٥٨. 

٢   ٤/٢٠٧٦ ،ب ا ، بر، ١٢ب اا ، ا ٢٧٠٣ر. 
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، وا  ذم   اات،  ا و اء  -أ 

ا ا نا  ،ُوا  ات  ا   نم 

ا ،إ و ،ا  ذا  ردة   أذان ا  ل :

َْم ،اش دا ،،  و وأم إذا ط رم   نء ر

 .اب ا وا اي  مه ء ارد واذ ور

   ،  امن   ه ات  أُ - ب 

ا أوا  وجا  :را ،وا :ة ،ٍت: واو  ،رو

 ءوا وا  ...إ.  

٢. ا : 

اع ا ول  نول، وا  أم  ين ا إ

ا ل ا   ،وإط  ء  ، ذةال اا  

ذ .  

ا : ل  ان ،   اد امن أن   رذا أر

،ا  سا  أن   م ، م  أن  وإ

  . و اا  ذ؟  إ، وأودك

ء واا   وإن أراد أن ، ل :ذ  م  ذا ،

از ءا  أ ب، ووا ا  رأ و ، و

اأ  ،ا ن ؟!  
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 ا ا و ص اا  لوا اس ا أن  و

  .  اس

م ، إن ا   ا :ل ، وإذا أراد أن   رن

ت، طمك او ،ا  ز و ،وا ن ذ  .  

ووإذا أراد ا ا  عت اا  ل :  إم

ُا  سا  ،ء وا  ،د أن ا   

  .إ...وات ا ، امح

 أ   ا زي را إن ا  ،ا ة ذ  وا

  ). إ  ) ذ ه 

٣. ا: 

  طل ا  ف امن  ا وا  انو

ا ،ق اا   ن ،ا   ورآه ، ل : س 

ن اب؟ ام   و ذا ا وأم  َرْ، أن ب

 ل ذا أ ،ذ: درا ،   ل  ا و : 

 : ل ذا وج   ، او ،ُ واج م ا وج،

،دكأو و   ل  :  ،ا  ن ا 

أ و   م ،أ ... ،إ  ا  ت إ 

ة ا ،  أو ا  تا ،ا  نمت ا ن ،

  .ور اب  امن،   ان ااء
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 ، و  من أن  إذا  ان  أن ات   ة

ن أإم  و و وأ   ! ُ و أو أ!   و

ذا ال  ة د   ات  ن   ن اس 

 ،توى ا ،و ان  ف ست ا!   و

 ات ا  سا)م (  و ومأم اط ب

،ل د فت ا   ىت أ  أن    

  !ب؟

٤. ا : 

ذا ب؟ وذا : ل  و أب آ  أ ان،

إ ا ب ،   ب؟ أم  ك  ر اس

و  ،   م ، وأم  ، ا اة اة

ذم  ،ة   ك  ،،ر ر وا  ا 

ذ  سا.  

٥. ا  نما  ا : 

ا ج إ  ،ا   اوة ، وا و

ن، اا  ل :قه ا م ب و ذا؟  و

،  ون  ،ا أم  ك ا؟  إن اس أء

  .!إم  ا و اموا إ ن ا ا: ون
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٦. ا: 

  يُ  با اوا  اأ س اا   

ء، أرادوا اا م  فا م   ، نا 

ا ا  ل  :م ة ذم م     إن ا ،

ا و  يا وأم  ا  ن ا   ه؟ و

.  

  .   ا، ر  ان أن اَ ُ   وا

   ن أنما و:  [  y  x  w  v  u  t  z

~  }    |  {�  ¥       ¤     £  ¢  ¡¦    «          ª          ©   ¨      §Z ١.  

  ة ،ا  ، ل:  [  G F  E

  K  J  I   HZ ٢.  

 ل ال رملسو هيلع هللا ىلصو: )رك و ل ا : د  إم آد ا 

 ن    ت ورأ و  ، ذم   آد ا 

َا  ءَن ا  ت ،أ و ،أ  إم آد ا  

 رضاب ا ،    كُ  ، ة ا(٣.  

                                                 
١  رة ا٥٣.  

٢  رة ا٥٦.  

 . : ول، ٣٦٠٨ر ا ، ١٠٦ب ، ب اات، ٥/٢٠٨ اي  ٣
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 مذ ا وط د  ب  ا ا ا و ،

واا ة ذ  ص ، مذ  م.  

    ب إ ا، وأ  أراد أن   ا  اع

 ة، آوا وا مات ا    أم مظ ، ن ا

m   l  kn    p  o]  :ا  ل و ،م  د

  qZ ١.  

 و   أن ع ا ، أن ع اس ر من

و م ل ، : [   N  M  L  K  J  I  H

X  W  V  U  T  S  R  Q  P    OY     ]  \  [   Z

  _^Z٢.  

 ا  م ا ن و مُ    ا  ، ه وأ

  أو  ا   ، ا ب   ، ة، وه

ت وات ا   ،ْ و ،ُ ول أن و ين اا  ِْ

  .ن  أ ار ت،   ا

ذ  ءا  لو :  نإن ا  تا  نم

  -  و  و ُ ا  - : ول   -  - أ ارة 

                                                 
  .٣٠رة امل  ١

  .١٠، ٩رة اة  ٢
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 إ أر ، ا    ، اما  ُ و-  

- ا     ن ن  ا  ا  ،  ن وإن

ا       ،ا  ت ور ،  ُو ،

 ل:  [  F  E   D  C  B   A  @  ?  >  =

GH  K  J  IL    Q  P  O  N   MZ١.  

    ءآراء ا  ذ  ملسو هيلع هللا ىلصو) :َا    

ل ا :ا إ إ  ،ا و   ،ا  رإا  .(  

 :تو ا  تول ام  ن ا ا إن.  

،   ا إ دة أن  إ إ ا  و ُ ٍا أم و

 اوأن ل ار ،ا ء وأ  لم   .  

 سا    أيا او ، رأي و ،ل  

   ا ا  ملسو هيلع هللا ىلصوأن ا ، ذ أن راوي ا  امر

اا  و  أن ه اة  ن  ،   ا ارة

ت، وت واوا لا ا  ا  .  

  

  

                                                 
١  ارة إ٢٧. 
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را :   را  إن ا م  ،   و

.  

 ل اب: و؟ واا  ا أ:  أن ا أن 

ُعا  صا    ،ذ إ   م ا  أن  ،

  ملسو هيلع هللا ىلصو) :َو   ا (و   ا أم ،  وا

   ،م  إن   و ،  ا ، وإ

 .  

 وأ :ا إ إ  ،ل    ءا :  

، و    د   ا وا واء وات

 و ،ص اا س   ن او.  

ا  ء ا وم:  

١. ا :  

و ، وه  ا  ء  اد از ن ا: و

   هن وا  فا.  

ِ  ا  ا ون :ولا :ا ،مف: واا.  

أن ا  ن  ن اوا  ا  هو ،  ا و

 ،ا  نا  فه او م د    او ،

  ص اا   تأن ا   ا و ،أ ا
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 م   ا  ، :  [q   p  o  nr  Z١ل  ،وه

 اوم أوا   ،   ت    

 ،ا ا ه، وو  أن ا  ،  ا 

   هو.  

 ل:  [[  Z    Y     X\   a        `  _  ^  ]b    e  d  cZ٢.  

¤   ¥  ¦  §  ]  :م ول   £  ¢   ¡   �      ~  }

©  ¨ª  Z ٣؟.  

نم أن ا  سا  ،ا ا   أو ، أو

تا   ، س أو ا   ع ا  ا 

و م  ك  ،ا  ُ .  

 أو ن  ادرو -  د أو  - ن ا  أن  ا أ

 ذ أو ، أو اء، أو ازق أو  و، أو اء أو ا، ار

و م دون إرادة ا  ا ا  م  ك  و ،

  ،د ء ح وإن م ، أم وز و و  وإن

.  

                                                 
  .٥٤رة ااف  ١

٢   رة٤٠. 

 .٢١رة ارى  ٣
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 ل:  [ Z  Y   X  W   b  a  `  _  ^  ]     \  [

h  g   f  e  d  ci  k     jl    u     t  s  r  q   p         o  n       m

z  y   x  w    v{  ¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |¥    ¦

   «  ª     ©  ¨  §Z ١.  

م لو:  [    Z  Y  X  W  V  U  TZ٢.  

   هزاق وا  ،ا وهو  ،نا  هف وا.  

وا أن  : (...ل ملسو هيلع هللا ىلص ا س ر ا  أن رل ا و

  ءا ك أن  ا  ا   ء ك إ  ،

،  وك إ ء   ا  وإن اا  أن وك ء

ا ُر ،ا ٣)و.  

٢. ا : 

ن ا زد اا و  ا ا  يا  هو.  

ا   ة ا او ،ا دا   هو  ا

 ا ازق اا... إذن، إ  ا ا  يه او  

                                                 
  .٢٧، ٢٦رة آل ان  ١

 .٥٨رة اارت  ٢

ول   ، ٢٦٣٥ر ا ، اب ا ،ب ا، ٤/٧٦ اي  ٣

. 



٩٤ 
 

  ، عُ ذاُه و ؟ غا   ؟و م 

م و ا  و م ن   ،ُ ذا ن

ُون؟و!.  

دات وا   ه او ، م ع ا    

   ن  ون  وآ  دات وت 

!  "  #  $  %  ]  :و اد اة  ذ   ،وأق

  4     3    2  1  0  /  .  -  ,  +         *  )  (  '  &

  C  B     A   @   ?  >   =     <  ;  :   9  8   7  6  5

  N   M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  Z...   إ

: [  ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯   ®   ¬      ¹  ¸

   Á  À  ¿  ¾   ½   ¼  »  ºZ ١.  

 ر  ا    ،  إ  و ع ا ،

راُ را م    ،إ  ك ،  أم وإن ز 

 ا وا ور.  

ا      و  ا     أم

ا  ،ا  أو  ،  أن  وأم ، أ  ، ك

  ،ص اح،واا  ا وا  آم  ل:  

                                                 
١ رة ا ء٦٥ - ٦٠. 



٩٥ 
 

[   |   {  z  y   x   w   v  u  tZل ،١و م:  [   ¹

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  ºZو، ٢م ل:  [  F  E

  M  L  K  J   I  H  GZ٣.  

ل اأم        أن مل  ظوأ أ ا 

ع وا وأ   ،ظ ، ، أن ا  ن ، أو

 ،م ن ام   نم و  در   أو ، 

ا  وأ ا  أ أو ا ا ا أن   ، و

ع وا  ا  ا أن  و ، ن ام  ن أم

  . ا   ، ِدل

  يا  م ا ا ،،   هو  

 أم ت اا  ن  ،،هن أواو  ل:  

 [n  m  l   k   j  i  h  go     t  s  r   q      p

{  z  y  x  w  v  u|  �   ~  }¡    ¤  £  ¢

    ¥Z ٤.  

                                                 
  .٤٤رة اة  ١

  .٤٥رة اة  ٢

  .٤٧رة اة  ٣

  .٢٨٥رة اة  ٤
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 م ا ط  أن  ،  د وات ا  ل

: [  ³  ²  ±    °  ¯  ®   ¬  «  ª  © 

´µ  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶¿    Á   À

  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ
١.  

ا  أ  ا ا   ، ور  ا 

اا  ودةة ا م.  

انا ن رض   ا ا أ  ، ل:  [  X

_  ^   ]  \  [  Z  Y   d  c  b  a  `e    h  g  f

ijZ٢.  

ا ا ٣وو  ا    أ ا  ، 

 ا د ر  ا  ، ا ل ملسو هيلع هللا ىلص: )وا ا  

ذا أ    و    ،  اء ا  أ وه،

٤)ط.  

                                                 
  .٩٣رة اة  ١

  .١٥رة ن  ٢

٣  ا  ،  رها   ،ا و  ا واًء ا  اي   ا

ا   ع ا.  

٤ ا  ريا  ح ١٣/١٢١ري ،ب ا ،اب اا ، وا ا

     ، ا ٧١٤٤ر. 
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٣. تء واا : 

ت  وه ا ُ اد از ن ا: و ر

 لا ،ُها ت ا  .  

 ت  أو ٌه،  ا أن أا  ا  ت ال

ا ،ا  كأ  م   .  

و ا   م ا  أن إ  ق 

ن، ومق ا  ا  و ،ُ  نأو إمُرأ  ، و

ُ نإم دُو   ،و م ا  ا  ا إ ، و

 ملسو هيلع هللا ىلصا .  

   ن (  إ إ ا(ااض  و ا 

و ا ةا ام ،  و م  ة وط  أ 

وم.  

   و ٌ  را  ،اأ   ،  

  . اإ ا اء 



٩٨ 
 



٩٩ 
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ما   

 ْ وََْ  ٍفَْ)َل اَُر نأ ِملسو هيلع هللا ىلص  ََْْا إ احَا َْ ةََُْ َأ َََ

ََِِِْ َِ،  ُِل اَُن َرملسو هيلع هللا ىلصَو ََْْا َْأ ََ َُ،  َءَا َْْ ََوأ

ََِْا َْ، ََْْا ِْ لَِ ةََُْ ُأ َِ، ِِوُِ ُرَْما ََِْ، 

اَ  ِا لَُر ََ ْا ةَملسو هيلع هللا ىلص، ُ اََُ َفََاْم ،  َََ

 ُِل اَُل ملسو هيلع هللا ىلصَرَو َُْرآ َِ: ةََُْ ِأ وُِ َُِْْ ْظءَ  ،أَ ُمَوأ

َاَ ِ اُِْ،  َوا َوأا : َُْ ََل ،ا أَ َْ َرَُل اَِْ، ٍِء

َْْ َْأ، َْما َْْ َُْ ْنأ َْْ َْأ َِْو،  َ ُِْ َ

ْْ َن َْ، ََََََُُ َ ، َُْْأ َ َُْ١)َو.  

* * *  

 أن  ع ا رإ ا ا  ،ةت ا  و ، 

 ا ملسو هيلع هللا ىلصأ ا  ُ مأن ا ، ن وأم ، و

ث ذ.  

                                                 
 ر  زة ام ، ٧ب ، ب اق، ١١/٢٤٣ اري ح  اري  ١

 وا ، ا ٦٤٢٥ر. 



١٠٠ 
 

 ةُ أ و رما َِ ت  ل ار  ة املسو هيلع هللا ىلص 

ن  ن   ،  ن  ا ارة  دة،  ه

،  رر اا و ة ا  إ ،  ن م

ا ا ،ي اا ا و.  

 ل اف رام ملسو هيلع هللا ىلص  ة إا  ،اام ط  او ،

 ل ار ملسو هيلع هللا ىلص م   ،    املسو هيلع هللا ىلصو،   و

 ا ر أ.  

   ل   ،    أ إ م و

 ،ا    أم و ،ف وا   ،  

  ؟ طه و اف؟

 فا :او ما ذ  ا.  

 فا ط وأ:  

١. ا ُ  فأن ا  ن وم ، فو  

 ، ا أوام ل:  [   k    j  i  h   g  f    e  dZ١،  

 أن     ن ا    أب ااف،

                                                 
١  رة ا٧، ٦. 
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 ح   ات اا ، ا     اته او ،

  .١)وُ ا ره، ُ ار ات: (ملسو هيلع هللا ىلصل 

اف وب اأ   م ،افوا  ب  إنأ  

: [  Â  Á  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãل ار واك، 

Î  Í  Ì  ËZ٢.  

٢. ا   مأن ا،وا ا  سا  اع   

وا ت اا  ،اا ا  ادا و ،ُ و  ذ 

 وة ر ة دب ء  اف  ،   أ ان اول

ام  لم  ا  :  [#  "  !$    &  %

(  ')  .  -  ,   +  */                4  3  2  1  0

5Z٣. 

 ا م و وة أ  ا  ةا   ول ،

ت ا    ن ذو.  

                                                 
 ار ات، ، ٢٨ب ، ب اق، ١١/٣٢٠ي ح  اري  ار ١

 ا ٦٤٨٧ر. 

  .١٦رة ااء  ٢

  .١رة امل  ٣



١٠٢ 
 

ا  ن ا و   زات وا   ه ا  

ن، وا  ا د أا   ولا ا زال ذ و.  

و ا  وا ء ذ) :  .(  

م أ ملسو هيلع هللا ىلص رل ا  ر ا  و  ا  و  اص

  ، ون، ن... س واو إذا   ر( :ل

  .١) ن، اون

ِ  و   ،ُ(و روا   اب 

اع ،٢)أاع وا  إذن م  ياو ا  ،

ما  وا –  رةا ٣  - وا   ، ل ال ر

  .٤)واز   اس  اس، از  ام  ا( :ملسو هيلع هللا ىلص

٣.  أن ا ذ   فاا  ،: ) وأ ( 

ات أ ن إذامن ا ام -  -   ، رةوا، 

و ،ا  رو ،وراوم  ذ  ، و   

آن، داءة ا أو ،ة ا وأ، أو اا  ،وأ ا  ، و

                                                 
١   ق، ٤/٢٢٧٤وا ب ا ، ا ٢٩٦٢ر. 

٢ ا ا ، ا ٢٩٦١ر. 

٣   يا و ،اا ُز ُا إ  يا أ ،  و ،   ما  ه

  .   و زاا

٤   ا ٢/١٣٧٤ ،ب ا ،ولب اا ،ما  ا ، ا ٤١٠٢ر ،

  و. 



١٠٣ 
 

ذ  ،ا ل رهم   ،َ م وأ   ض ،

 ر ر أم م  ى ،د رة  أو. 

 ، وار أ د  ذ  ا  ن أ ة،أن ا .٤

و   أ داء اف،  اء ان اوا ام و

تا ،اءا ا  ا   أت دو ،نا أواو. 

  إ و  ا  بُ مفإن ا ،ذ م م ا

 ؟ذ  ،دا  أ ن، وا .  

ا   اف ،  ا ا، وث  ذ اد

 ،را و   أن  .  

 ا ما ا  و  أ ا أد  

وو اة ا  رو أو  .  

، م   أن   ة اَ ن ا ا   اد،إ

  .د     ه ا، وامس  اات

اف  ا ،ة ا وااب وا و ا أن  .٥

ا  وا   اضاا   ر  ل و ،

َ َ آَدِ وًَء َا َُْ ،َ ِْ اَدَْ ،ٌِت  ،َُُ َُِْْن ( :ملسو هيلع هللا ىلص

ِ ٌُاِب، َوَِ ٌَُو ،َِ ٌُ ،َُُم َِدا َِ(١.  

                                                 

١   ا ٢/١١١١ ب ر ،طب ا ،٥٠ر ،ا او ا  دا ، 

 ٣٣٤٩ا  و ،.
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 اد،  ااد واب واول  أ اف ُأن  .٦

   لا   ،در ان، وا او ، ، 

 . اس واول

 ا ،م ف اارد ا، و اه اف ُأن  .٧

ا ام ت ث او ،وا    لا   ،ة

  .اول

و   أن ا تذ  ،ت  و ، ل م

ا  َُ أن   ا  َُ أن  ، يا اا و

ا   ه ا   م   -   -  ا ط  و

.  

ا  أ ل ري : ل ال رلإن  (... :ملسو هيلع هللا ىلصا ا ة ،

 هأ  ،  وو ، ما  ،  هن ، وإن أ

 و  ي(١.  

ط   أن ا   أن ذ  ،ا ا ن اِ  

  .إ    دي إ اف دي و ، امن إ ااف

ا ا  ازنا  ء ا و ،  ة س

  ون دون  ل ،  ون دون    ةو

                                                 
، ،  ر  زة ام٧ب ، ب اق، ١١/٢٤٤ اري ح  اري  ١

 ا ٦٤٢٧ر. 



١٠٥ 
 

 ،فا ط  ر ء ا ،نما م  ازنا  ،

ن وما ءأن اا  ، ُن، وأن اما و َ  

و م ا   وأ.  

ا  ل ون ا أن  إن ا  ، ن أن  و

 و ،دون ا  داو م.  

 ما  أن  م  ،ما  ك أنإ و  ،

  ُو  يا م ك م إن م ، إوأ ن د

   ،َوأ أم َُ  اُء   ك ،  نو

ا.  

ل  ملسو هيلع هللا ىلص م رل ا  ، ن  ا  ر اء

 :مإ   ، كوأ  ، إذا إ   ن و

،اأ      أ  م أم  م.  

 ا أ ل ا       ا ر ، 

 ل اي ر ملسو هيلع هللا ىلص ، ل: ) ل أ ؟ أ   أ  :

ور ا  أ(١.  

ا  هو  ىي اا و ،ا   وأ  .  

ا        او  ك وة .  

                                                 
 . : ول، ٣٧٥٧ر ا ، ب ا، ٥/٢٧٧ اي  ١



١٠٦ 
 

ُا    ن وأْ    ة ،رد و 

ذم  وي ا و ،.  

 ،  ا ارة  دي ن  اس وَُر واى 

 ا   ن.  

ُ   ل ق  ف  ا  وأ ، إم 

ا  ا  د   ة ق ، ا    

.  

ه ا  زال ا ق و  ا ء اأ  ن ،

م س وا    و ،  .  

،    د ام إ ؟ ا وأ  ء

   و ، .  

 و ل :أ أ : أ ا ؟ وأا اأ أ : 

  ا ا أ ا ا؟

اب اوا  - أ ت  -  وادر أن ا ،  وأن ا

 أن  درت ا أ ،  درت ا أ  ،درت

.  

أ س أوا:  ا ل أن ا   ،و  

 أ ن ا ا.  



١٠٧ 
 

آ إ    إذن  ، ت اف در  أم 

وا ل و ، ا   نمري ا و ،:  [  )  (

.  -  ,  +   */  6   5  4  3  2  1  07     :  9  8

  <     ;Z ١.  

 وا ،ن واوا ة ا   ، ا ل 

ما  حوا  أ ،اأ ن أ ، اء، أ ا ن 

  .ا  ع ان ة  اول

  اون أ ءا    اأ أ ا ، و

   اأ أ اء اا ن أ.  

وأن  ، أن   ه ا ا ا ا و من

ُآ   يا ا  ا .  

                                                 

.٢١٦رة اة  ١



١٠٨ 
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    ار

 ل:  [p   o  n  mq  Z ١.  

َُْ ََِ اَر ( ملسو هيلع هللا ىلصُل ا َِل َرَْ: ُ أََُْ ِة َرَِ ا َُْ َُلو

َََِِوا َِِوا َْرا   .٢)َوإْن َْ ْ ُْ َْض ،إْن أَِْ َرَِ ،َو

* * *  

ُ دوال واأن ا ا ا  ا  راوا ما إ 

 نم ،ال واا دو ا   اء و اإو، إ 

 ن  ارة إ  م   ،  سا ا  و 

  .  م وُ  ، ان

م ا ن   كء واوا  ءد  وا ،

ا  ا   أ وم:  

١. )( أي : ،ا   يواا  ، ا و

  أن ن ا ور  ن امن إذا   دة ا ادي،

                                                 
١  رة ا١٥. 

  .٦٤٣٥ر  ُ  ، ،  ال١٠ب ، ب اق، ١١/٢٥٣ اري  ٢



١١٠ 
 

وة أ   ن اد  ا و  و،، ا و  ل

 .ون اد ت ذل وا، ات

، ط إ   ن اد  ا)( ،   و

ا  إ وط  ك، وا ا  ك أ و.  

ِ  نو ، ءةواوا ما   ،ةا أ ، 

، ما   ء   ما وأ ، :  [ ½   ¿   ¾

  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

   Ú    Ù              Ø   ×    Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð      Ï  Î            "  !

%  $  #&  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )     (  '3  

  8  7    6      5  4Z١.  

ا د  ف  ما   ، ةوا .  

    أب   ام؟

 . وح اف  - أ 

؟ ؟ وُ ذا ري     وا  ؟ و ذاو

وا  اي   ه  ه اة؟ وإ أ ؟ وذا  ات؟

  وا ا  د و ،ا د ا. 

                                                 
١  رة ط١٢٧-١٢٣. 
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وإذا  غ   إ ، غ  امن اف َ إذا و

رام ،،اض ا أو أ    ول اا  لا  

  ، مإ   أو.  

، م   أن  إ و امن  أا د دم وإذا

ان أ أن   و إ ذا و ،  ا م أن 

، و أن ل   ال إ ا  ه وه وو و، مه

  .وإن     وراء  ااف

ا إ     م م أن ، و  ن  و

 نل ا :  فأ  إم ،ط  أ و ، أ و

ا  إ موا .  

  وقأن ا لف ارة آ  ،   أ و

ا اي  ف   اف  ا   ا اي ف 

  .  ه

 . ا ا   - ب 

ا   ا  ن   اأ د   أو 

ذ، دم و،ارة م  ءأ     ن  م

 ، ق ن إ و ، را  مإ  ن و

 ،ُ  دا ا وردو مأد  ، اا ه و

،و د إ ا  ذ   اوده أدم  ، ل:  [  À
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Æ Å  ÄÃÂ ÁÇ ÌËÊÉÈZل، ١و م:  

 [4  3  2  15    <  ;   :  9  8  7  6Z ٢. 

 ك د  رن وادا    وو ا ، و

وا ا   ، را ط ك د  ا   و

و أن ا   ، و ا إ  وا، إ ه  ادن

را مإ د ،ا إ   ا  وأن ،َوا     

  .ان

         م  دوأدول إ   ا  ل   وآ

اما  ا  ا ء  ،ا إ   وإ  ظ

و  تا  دأو  ،  وفظ  اتا  

ا د إ و ك د  إ.  

 سا     ر، وأإ ل وا    وفظ

ا  نض، ووا وا ت ا   ا .  

اس    ام ا ا   اة ا  ا   - ج 

 ،نا و. 

 اس إ  وام   وأو  ،ُ   ا امن

 ،   اما  نا  وأودع ، إ  سا و 

                                                 
١  رة ا٢٣. 

٢  رة ا٢٨. 



١١٣ 
 

ا   د  امه ا  رض و  ،ُ ا 

    ، ه اام، وأ ام ا، ادة من

مة ا  امن . 

َوا  رات  رع  رة   ا  ، 

 اا ه إ نرات ،ه اف ا  وأ  ر ، م

 ا   ه . 

  ا  ت اأو   ف  أو ،  

 س أم ،را وو. 

، وا  إرادي، أ إرادي: ن  م وا امن،

ا و  ِما  ام  ،ُ ا  وأ ا ث

ما  دا ، إ  ء  ًءو. 

 ، و  اواج، اام ا  ا اا إن 

 .و  أن  امن  ظ ، أن   ة امن

  وم و ن ومء ا  أن  ا وإن ا

  ،ديا ا   نإم إ ُ أن أ  ،نما  

ام   ما ا . 

دة و إ   ا ة اوإن ا ،  و وا 

،ق وزموا ُ أن  نما . 



١١٤ 
 

ط و  ،ةا وا  و ، ،مما  ءت او

ُوا ا ا ا  ا روا ،وا ،بوا ، وزم

روذ، اوا ،ا  لطض، واوا ،اض اوا ،

د   ء   وادن  ار وارات، وامر

  .ات

 .   امن  م أن ا ا- د 

م ا  اق ، امو  ا، إ  م و

وول إده  ل اات ام ، واب   امن

. 

ُ ا  ول تا وِوحا  ، أن  و

ُ د يي م  ا  ن،اما   ة  دون

ا  م.  

راء و ء  ،نما  وا م إ   ، قو

وو ف از ، إن ر ف از ا : ) ل

 ا (   ى أن ا  و ر ن وذ

ج اإم ر و  م  ن إدا   دان وما ،

 إن ا  ،ة اا  م  ى أن ذ  و وأ

ة ا أ   !!!؟ا   ا .  
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  يا  هو اواة اا  اءه  ،و 

، اءه ا و، اءه  ااط ا وا ادَ ا

وذ  ة   ل  ، م  .  

٢. إن اد د ر  ،و  ر  ز د

 .ا ن أن اد  اع واد   اس

ا ا  د ،ا وا ،  د اموا 

و ،ل  :سدات ا  ا رض أ   ا ْن، أط 

وإ   دات ،  ا  ا ، رض ُ  ادات

وا.  

أو أ  وا ، أط ا  أن  ا: و ل

 ْن، ا  ا أ ا و   و أط  ،  ا  

 ا  ،   ١ اوأ ، ل:  [      $   #  "  !

  %Z ٢.  

                                                 

  أن  م   ا    ال ا  ،  أل  ١

و ة اا : إ و و  نا  ا  وأ ، و ،

 ِ    رة  تا وأ ،  ن أن   و ،

  .} وأط ،  :}ذا  ا ا   إ أن ل

٢  رة ا٢٣. 
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ه ا ة َأ َْن،  ا  أن   ذ إمن  روإذا 

 ،  أو ، ة أو ا ءه ا ذار ،   ا

ا  ،لا  و.  

ا  يا وأ   مء    ،وإ  ا رض أ ذا

ء آ أي ا أ   ا ء ل ودات وااء وا ، ا

   ا ا.  

ه اأ   افوا    ،  ف و

 افن ا ذا ري ،اأ   مذا أن ، و ذاو

و دا ا  ،أن ا  م نر  مأ ، و

 ا  ،ا  ر موأ ، ا  و ،  ضو

و ، و م ا  ذ، واب ، وا أر ،ا ر

ا م  ذ   مأ أن ا   دا ،  م هم م

   هو م مٌنأن  ، وا  م   ا ا  

  ا.  

    يا وأ ف  إ   أم  ذ  ، 

اوأ ا   ،أ أ   ،نا إ د أن ط  ،

أ  ا ور   ، م ذا     أن 

 أو أر  و  ا  ، سل ا  :إم   نإم

 ،و  ن : أدم  ن إم.  
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اًء م  ،  ا اوط دة  ا  وا

  . أو ه  ات

ا  ط ن  م مع  ادة،،  اا: و   ا

ع دون   أن  ه  ا وا م و ، ء

و ودون ،   ءا   ،ذا ري ودون ، دون أن

    ل ت(أنت(أو ) اا.(  

  ا  إ  ا ا إن، ن  وذما إذا أ

ا     ب -  -  دون ، و ا أم و

، دد   ه إن ءه ا  ا ،اه   ء  ان

وا ا  بر ءلو ،   ا   أم وا

ذ.  

     َوذ      يا ظااأ و ، أ ا  ،

ا  ءه ا ن م  أ ،و ، ا أ  د 

.  

 م   أن ن  أوت من   أن ن ا ء، وا

 اف ، ذا رض اف اول  اف ام أو ا، وأاف

  ،،  ء أ أ ،ن إذن  ف اول  م، اول

ا ط    م   ،ٌ  لا    يوا 

 د ل.  
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   ن إذاموا ا   ء د  أ ء أ 

 ت ا ،ا  نود.  

٣. ت اى رواإ  )َواْم  ،ام  ِْ ١)وإذا 

 أن  رأ   س أنموا ،    ،

  .وا ام أ  اول

د  وَِ كْر  أن امن إذا أ اف  اوا د

ا    ما   أم اا   ، د وأم أن 

ة  و و   ا ازدادت ا، إ ة م  أراد

ا ،  ا ء إرا   ى أم  ، اف

 أ ، داد  ور ا.  

 إذن ، ن  افا  داد  ر ن ا

    ،ا إ  افْرا  ك ا.  

ودة س أموا ا  ء  ضل، ا :َ ا 

، اول ضة امس أ ا  او  أن  ، ام ،ء

 جا   ا  رت ،   ء أل ان ا

  .ا اض

                                                 
اا  او  ، ٧٠ب ر ، ب اد، ٦/٨١ اري ح  اري  ١

ا  ، ا ٢٨٨٧ر. 
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 ، ن  ن أ ا َ ،ف  ا وا

أ ا   ه ،  بأ ف اا 

ا أ  ا  ِ  ،ر ا  ا  

، ن  اف أن ا ا  اف ا  ام ،

  .مس ا  ا ء

و نمأن ذاق ا  ك ا أن  و ، ل إموا

ا   افا.  

  ملسو هيلع هللا ىلصوأ )ام   ه )وإذا ك: اا وإذا أ 

َ َ  ا ُ    ، ءد  ا َُ  ن    

ُ ،افا   و  صا    افا م ،   ،

 ط   نإم   ، سا م و ا  ا

 ،  ذ و ات واا  ر   أن  ،

 ل أ  :اذ ك ارد .  

 ل ء لأ و:  [  p  o  n   m  l  k

  |  {   z  y  x  w   v  u  t   s   r  q

£  ¢  ¡     �  ~  }¤    ª   ©  ¨  §  ¦   ¥
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¯   ®    ¬  «°  ³  ²  ±  ¶        µ  ´¸     ¹

  ½  ¼  »  ºZ١.  

م لو:  [     b               a   `     _   ̂  ]  \  [  Z

d  ce  Z ٢.  

م ، و ذر  إم       م.  

 )إن أ ر وإن    ض( .٤

ما ل وا  ن ا ،ول اا ول وا  ل  م

ه وو ،و دون ر ن أ ،  ُ  ن ل أنا

 لا ا ،  أن  وا ، لء ا   ، يو

،ل ط  م ،ُِو دون  .  

ُ  وإن ض  ،و   ا ا      لوإن ،

س اا  ه ل.  

وا ا  بو - وا  ان نم   -  إ

   ،ء     روا ا   ، 

 ا أ  ،  ءا ،ا ن وإن و     م

 ا  فءا    يول اا.  

                                                 
 .١٧٦ ، ١٧٥رة ااف  ١

٢  رة ا٥.
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  و وإن ن ا   ا ، و   وإاء

و ا  م ،ء   .  

ُ ن وإن ذ وِ،  ما ا   لن ا ، او

 ا دن اوا .  

م     ا ،  إ   ا أ ا

ا ط  ء   ،ا   هاه و  و.  



١٢٢ 
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●��������������  

ِا  ونِاا  ن  

 ل:  [ O  N  M   L   K   J  I           H   G   R  Q   P

]       \  [  Z  Y   X  W  V  U   T  S^         b  a   `   _

  g        f  e  d  cZ١.  

 ملسو هيلع هللا ىلصِْ ْ ََُْ ا َِذَا َرُُل اَْ: ) ِ أِ َذر َرَِ ا َُْ َُلو

لَ  ،َُْ أمََ ُُه أْن ََُ ََِْ أ: ٌََل ،َوََُ َْ إْمٌَن ،َِْ َوَُْه

َا ِظ ِ ِْأ ََُ، آِمَ ََ، َل: َاَ َْ ؟ ُ : َذر ُأ

اَءكَِ ُا ََِ، َل: َلََ َذر َأ َ، َل: ََ ََُ َََُْل :  نإ

ََِِا ََْ َنُِا ُْ َُِ ا،  ََُِ ِِ ََ ًاَْ ُُه اْأ َْ إ

 : ََ ََُ َََُْل : َِل ،َوًَْ ِِ ََِا ،َوَُِ َوََِْ ََْ َوَوَراَءُه

َِْْل ا َُ َ: َرةَِ َُْ ع ِ َِْ، ِ َل:  َُ َ ِْْا

ْإ َِْرأ َ، َل: َراُهأ  َ ِةَا ِ َْم، ََْل اط َ َِ، 

ََُو ٌُِ ََُو َُُِْ مإ ُ ُلَ: ْن َزَمَق َوإََ ْنَل؟ َوإ:  ْ َءَ 

ُ َ ِِْْة :أَا ِِمَ ِ ُُ َْ اَءكَِ ُا ََِ ِا َِم َ ؟ َ

ًَْ ْإ َُِْ ًاَأ َُِْ، َِْ ُِْ َِل َذ  ِ ِ َضََ ا

                                                 
 .١٦، ١٥رة د  ١
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َْ،  ُ أَ أمَ َْ َُت ُْ كًَْ ِِ  َدََ اَ: َِمِ اَِة َل

ُِْ َ: ْن َزَمَق َوإََ ْنَل ؟َوإ: ََْم، ُ َل: ْن َزَمَق َوإََ ْنلَ ؟ َوإ

ََمْ، ُ: ْن َزَمَق َوإََ ْن؟ َوإََْل َم(١.  

* * *  

ُو و  ما  يأن ا ا    أ   

 ،را ة إا   ط    ن ،  ،    م

ُ ا و  د.  

ل اأ وأ  اما  ا  ء  ،ن ا   

ما  اءا  ،   او:  [  R  Q   P  O  N  M

   T  SZ ٢.  

ا  و م ا  وما  اء ،در   و 

!  "       ]  :ل     ، ار،   ، ااب  ار

  1  0  /   .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %   $  #

  3  2Z ٣.  

                                                 
، ، اون  اِن١٣ب ، ب اق، ١١/٢٦١ اري ح  اري  ١

 ا ٦٤٤٣ر. 

  .١٥رة د  ٢

 .١٨رة ااء  ٣
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أن ا      ء  م ،  ا ن و

 دون أ  ،را  ىم م ،   ،   

و   ما ،ل ا  او  :  [|  {  z}  

  ¢   ¡   �  ~Z١.  

  أ  اري ، وأ ا  ااب  اة

ل ار  أم  ا ل ملسو هيلع هللا ىلص ر ط أ  ه وُذ: ) 

ا    ،َُ  َْح٢   را  ،  

د أ(٣.  

 أن   ُ  ملسو هيلع هللا ىلص ، و أن ا  أ ااب

 ، ل ار  عا  املسو هيلع هللا ىلص ،ا     ابا 

  .اة

 ،ة ام  ا  يا ا   از ا ا وأو 

   ا   ،مإم ا  ،   ابة ا

  وا رب ا   ،و م ل ا  او

                                                 
١  رة ا١١. 

٢ أ : ح ،ر  وا ،ء اا :ا  ر رم.  

ر ،  ا وار، ٥١ب ، ب اق، ١١/٤١٧ اري ح  اري  ٣

٦٥٦٤.  
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ا   اا ار  ا، و ن    مدام  

وآ    .  

أ    ما  يا وأ ،أ    ،  

   ،   و ،ُ  يا   وإ ا و  د

 ،ُوم ا و  ي أرادا  .  

وا ا  وق اا  ا أن  و ،   

ما ة، إا  وا ،ما  لا م  و ، ل: 

 [¿     ¾  ½  ¼     »  ºÀ  Å  Ä  Ã    Â  ÁÆ    Ç

Ë  Ê   É  ÈÌ   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒ    ×  Ö  Õ  Ô   ÓZ١ ،

و  ما وأ ،ا  ة.  

م لو:  [m  l    k  j  i  h  gf  en     o

  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  pZ٢.  

ا وأ ،ا ل ا    :  

١.  ا  ذر أ   ملسو هيلع هللا ىلصإن  ا ر أدب ا  م

 ل ار  ملسو هيلع هللا ىلص،   ت راذو   ن ام  و

                                                 
١  رة ا٧٧. 

  .٢٠رة ارى  ٢
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،ه او  رآه  ،أ   ه أن أم وظ ،ُ  د أن

م    ،  . 

و أن أ ذر  أن ض رل ا ، و ذ أِ  أى

 أن رل ، أي طرئ  راد أن ن   إذا ث، ي أذى ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصا ا   ،ذىا    و ، ل:  [  Z

]  \    [ Z١.  

 ل ار  ء ذى أ ملسو هيلع هللا ىلصو   ، ًءأو د  ، أو

ذ   ، ا أ ملسو هيلع هللا ىلصو  ،  داهم،  ا   و

.  

 ا    أن   ذر ن أ ملسو هيلع هللا ىلصو  ، و

  ملسو هيلع هللا ىلص ،ا و  ،  ذ  ط   ن

 ل: )ا    إ أر(  أم ر ب ل اط ، و

إط   ه أني أن اك ا    ذ.  

٢.  ا  ملسو هيلع هللا ىلص  ة ذر أ  )ا إنا  ِِ  ن

ا( و :ما  ا  ه ، إن ا م اء ا ،

 أو ،داأو أو ، أو ، أو ،  تروا ا  نا 

ا. 

                                                 
 .٦٧رة اة  ١
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ا و مإ  اًءو اأ  نمأن ا ذ و ،

ن   ااء ن أ ام، وا  ا ا أن ن  اة

ما  ،ُهأ   ةا  اب  ،و  ما ن م

  .اة

م   ك إن  -  - ةا وم ما م  ، 

وا  ،و  م ام  م اة،  م ام  م اة

 أن  ن    ن يا  ما    ت ،

 أن ا ملسو هيلع هللا ىلص ذ  م.  

م أن م ملسو هيلع هللا ىلص أن رل ا: )  روى اري ه أن  ل

و  ام ، ا ملسو هيلع هللا ىلصإن أب   م ت ت ت،

  .١)وإم أ  ام      إ ااب، ء

،  أم  ا ، م و ا ملسو هيلع هللا ىلصم  ا ( :ول

، هأ       أ   ُ    ،

م ، رأ وإذا  ر ا، ذا  رأ ت ره، وك َمِة

 ملسو هيلع هللا ىلصا  أن مرأ ،و ،ذا  ر  و  أ  

  (٢.  

                                                 
ُ ر  زة ام ، ٧ب ، ب اق، ١١/٢٤٤ اري ح  اري  ١

 ا ر ، ٦٤٣٠وا. 

٢  ا ق، ١١/٢٧٣اب ا ، ب١٦ ،ا  ، ا ٦٤٤٨ر. 
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  ب ن ا ، ما م   ت و م ، 

 هء، أ   .  

 ا  ملسو هيلع هللا ىلصو َ إذا أن اِ م هأ  ،و  ن ،

 ه مه، أأ ا  و   ن ،اة  وا  

مذ ا.  

  ز أو  ( :ملسو هيلع هللا ىلصل رل ا  :  ا  و ل

َْو  ورأ  ا  ام إ  ،  أو ز  و

ُرأ  ب إو (١.  

ما  ا  ا   او،   ن إ حذا ، ا

   ا  اح؟

و ، أن م ام إ ن  ب ا  اة: وااب

 ن املسو هيلع هللا ىلص ما   ، ذر راوي ا ن أ و ، و

ما  ون را   نوا ن ا.  

 اد واص   رب إن ا   ات مع 

ا.  

أ ا ا و ،رأ   اءن ا ، ن ءا أ

أ ر ر  ،ءا  اء اا  و ، أ 

                                                 
١   رة، ٣/١٥١٥ب ا ، ب٤٤ ، ا  اب ر ن ،ر ا ١٩٠٦. 
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ة ول ه : ل ال رء ( :ملسو هيلع هللا ىلصا  ا اء ا 

  ،  ١)و.  

ن  ،   ااء ا ، اا ا وا

  .ون ااء  م  ، اء  ام، اء

٣.  ل ور : و ن ؟ وإذاما  ب اأ ذم و

أ   ا ء أناا ، وا ب اأ  

 .واه    أر؟

 :ل، سإن ا  ا  ه اة   ا: وااب

)ا ه اأ  إ ،و    ،ووراءه  و ،  و

ا.(  

أي ،ا ه اآ     ،اعما  عأي م  ، اًء

 أو ا ن ا ، ن اءو ، أو،  أو ،   أو

ذ ،ا  وا  وام ،و:  

 . دد،   ه ا اأن   -أ 

َ ه قما  ُو  ، ا  او و ،

  .و  ووراءه

 ن ن و ة وط  أ   سا .  

                                                 
 ء أن اء ا ن ا  ، ٢٤ب ، ب ا، ٤/٩ اي  ١

أ ، ا ٢٤٦٠ر ،   و. 
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 ن دد وإن و ُ  ا أم.  

 ن س وإنن اأ ، نا   دد و.  

  ...وا

 .   إ و ا أن  ذ   - ب 

 صأن ا  ل ا و  ،   

  .    امن  ا     ، إص

إن أول ( :ل ملسو هيلع هللا ىلص رل ا :  أ ة ر ا  ل

ا ا  ُ س ،ٌر ُا ،  ،م  ،ََ ،

 و : ،ل   ُ اُت،: ؟ ل :َ  ل

 أ ُ ،  و ، أ ،،   يء:  ن ُل

،  ، م  ،، وأ اآن، و، ور  ا ، ار

: ل  اآن،أت و، وُ  ا   :؟ ل :ل

 ،ل ا  و : ،ل آنأت ارئ: و  ، 

 ، أ  ،ُو   ، ،را  أ و ور ا  ،

 لف اأ  هوأ ،  ،م  ، ،ل :  

ل ؟ : ُ  ُ أن  ،  أم إ   ل :

 ،ل  اد: و  ،  ، أ  ،  ُ

ر، وا  أ (١.  

                                                 
١   رة، ٣/١٥١٤ب ا ، بء، ٤٣   ، ا ٨٩٠٥ر.  
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 ِ ل وام ،ول ل م ورو ،ء ا ما وا

 ن ،   او  ،   ل وا، وو وه

م ،   ن ،ا أوَلمو ُ َرا  .  

 ه ا  أن : ه ) او ( :ملسو هيلع هللا ىلصوأ     - ج 

ا   ا. 

ه اآ    أ و م  س، ط و ، و

ا   ا ،  و ،وُ ِا  ،ُ وَ  

َ إ َ أو ر  ه أو ل أو  ما  ض ظ.  

ه اآ و   ، حا   أم ، ا    و

.  

 .أن    إاف أو -د 

اف أوا ا ُ  ،   ، ل:  [    Ì  Ë

Ï    Î  ÍÐ  Ô  Ó  Ò  ÑZ ١.  

وا :  الا  .وذ    ُ أو ا.  

 دي إ  وز اود او  امق  ال: وااف

وإ ،  ااُ   إاأ امق ، ا  وا أو وب

ا ُ.  

                                                 
 .٢٧رة ااء  ١
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و  ؟  حا  قمن ا  

ابوا: ا ا     أم ،ْو   افن ا

وا   ، امق  اح  إ   اوت أو اات

 ا ،أ وا.  

 واف  :  

  .و إاف َ  ، اات: اول

مت: واوا َ  ،وه افإ و.  

  و، أو ا  ل ل ،ت اف   أم  ء

د  نُ ا  ك أن ،ُ وَة ا  ون ، و

  إ ل ا  نا  هي آا ،    ف آ 

ذ.  

ز إ ز   همي ذا  افأن ا  و ، و

آ إ  ،آ إ  و.  

 نماء ا ن   اإ  ء ،  اإ و

آ .  

ا ا وا   ،ما    ،ةا  .  
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٤.   ل ار أ ن ملسو هيلع هللا ىلص   ذر أن أ  ، رة 

إ   ، ل ار ملسو هيلع هللا ىلصوام ا ١ة ،م ذر در أ و ، ر

 ب ا له  ،ملسو هيلع هللا ىلصط ملسو هيلع هللا ىلصا و أمملسو هيلع هللا ىلص، و   ن  

  ءأ  ه ارا   ،ا. 

٥.  اا أ    أن ا م  سا  

ن، واا    ا ، وأمو صا    

:  ا ل   ٌاَ( ادس ا  ذه   اى،

 ا إ إ ا و   .(... 

ا ا أن ،ذا ا  أ     ل ا نملسو هيلع هللا ىلص 

ا  : )ق وإن زم ؟)وإن !  ا  أن  ل

ا أ ، ا  ملسو هيلع هللا ىلصو  دون  الوا  ،

ا  مو   ،    ،ار  و.  

ا  وأ ،ا    ؟و  أ  

و:  

أن امب  ت و م ُ  ب ا أ   -أ 

،   -   ذه -  ب  د  وط، امن

  ن وإنا ار. 

                                                 

.١/٣٦٥ا   ا  ا.  رة اداء اةو ارض ذات ا ١



١٣٥ 
 

ُ ن  ل اأن د ذ وِ ه ا  ، ن وإ

  ،  دا.  

ُ ، ب   و ت  ،   أن اُ   - ب 

 ج ،  و ،وا ا أ   او. 

 ت  ،ن م و ،  ، اا  وا

ُ  ،نذد وا  ن ، و دا إ  أو ،

، و رك اة   د و ااء  ،  إذن

ا   ةا و  ل ،   وأي  إذا إ ا

  .  اف، و ن ا ة اط، را ة ة

ا   أ ذ  و ،ن ا  ن وإن  ،

 م ا إ وط    ا ب.  

إن (: ل ملسو هيلع هللا ىلص  ا : ان   ر ا  ل

 ا  ا را ن أأٌَ    ة  أ  

١)د.  

  اب نأ  ا ن ذا ،؟ا  اب   !

  .!و  ام  ا دل د واة  ا ااب؟

                                                 
،  ا وار، ٥١ب ر ، ب اق، ١١/٤١٧ اري ح  اري  ١

 ا ٦٥٦١ر. 



١٣٦ 
 

وإن  م  -   اأ -  وإن   ذ  واة

 ،را  ك  ،ر  بون م ا ؟ا  

مة؟، ا  مر ام  أ  ا  ر  !.  

أن ا  ا ة ر أ  ل ملسو هيلع هللا ىلص: )ه رم آد ُا ُِ ا 

  ءا   ء،  ا :ل ار   م إن وا !

  .١)   ،   و ءا م: ل

 أن    ، ات ام ، واة  مر إن 

مت ا  ُ ا  ةواَو ،َ ل يا ا  ذ 

 ا ،ةموا ا  م  ن ا إذا أ راا  ا

ا  م ر  أم  إذا ا و ا ي أا وا ا 

 ا .  

مَُ  ( :ملسو هيلع هللا ىلصل رل ا :  أم   ر ا  ل

 أا  را أ  ما  را  ُل ،٢  : آد ا 

و   ُ وا  رب،: ل  رأ ا ؟    م ؟

  آدا : ل   ُ ، ا  ، ام  أ ا اس

                                                 
١   ٤/٢١٨٤ ،ب ا ، ب ر١٢ ، رم  ة  ، ا ر

٢٨٤٣. 

٢ َُ أي  أو ،  . 



١٣٧ 
 

ة    ؟  رأ  ل ؟ :  رب  وا   

 س ، ة رأ ١)و.  

  ،    ا وا ا   إذن

  .و   اب  اة

  و إن  ا  ،ِ  ا  ن ق ا

ِوق ا ،  ،  وزو.  

و    ا ا  أ أم و ،أ و رمأ و ،مأ 

 ء   وأم ،ا وأم ا أم ،.  

                                                 
١   ٤/٢١٦٢ ب ر ،ت ا ب ،ر، ١٢ا  ما أ َأم  ،

 ا ٢٨٠٧ر. 



١٣٨ 
 



١٣٩ 
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  اأ    

ََُ ْ أًَا ِْْ ( :ملسو هيلع هللا ىلصَل َرُُل اَْ:  ِ أَُْ َِة َرَِ ا َُْ َُل

ََُ ،ا: َِل اَُر َ َْمأ َل ،َو: َمأ َو، ٍََِْ ُا ِمََََ ْنأ إ، 

  .١)َواَْ اَُْ َْا ،َواُوا َوُروُا َوٌَْء ِْ اَ، َُِدوا َورُا

* * *  

  :ة ورث  ا ا  ل 

ة :أو تآ  رض  ا ل ، إن اأن د ُ

 ن إ ن ، ا إ أن د  ا ظ ل 

 ا  ،  ته ا و:  [  Â   Á  À  ¿   ¾

  Ä               ÃZ٢.  

م لو:  [ ¦  ¥  ¨  §©    ®  ¬  «  ª

  ²  ±     °  ¯Z ٣.  

                                                 
، ا وااو ١٨، ب اق، ب ر ١١/٢٩٤ اري ح  اري  ١

 ا ر ،ا ٦٤٦٣.  

 .٧٢رة اف  ٢

٣  رة ا٣٢. 



١٤٠ 
 

 ،آن اا  أم  و رد ا  ع ا ور

 ظ  رص ا إن  ،ء  ا ا   او

، و  اء ذ    اآن اي ط  ا اف

و ،ا ذ   ا  ،ي اا ا  ١.  

  :م    وا ا ة، واراء  ا  ات

 ن  ال ا  امن  وي ا ا أم اأ .١

  ،ُ ُله ا  ا    -  ا -   

ا   ا ا  ء ، ا  ا ن د. 

وأ زل ،  ن  ا    اإن دل ا أ .٢

 .ا ودر ن  أل امن

رض ذ ا ا ل، و : ﴿ َِ َا اُاْد ُْْ

  .﴾َََْن

ة ون ا لا    ا  ن را  ل 

ا ذ  ،ل اد وأ ،ا    .  

 ، وا  ا  ود ة، ن ال ا ودةأ .٣

  ود ما  نما  ؟ إن ذا  ن إ  

و م. 

                                                 

.و ر  ا) أ وا  : ا(ام  ا  ان  ١



١٤١ 
 

دُ و ود أ ا  ن أيا ا  ،   

 ن ر؟ا  دا :ن ا  أم     ما  ُ 

ا ،أ ا  ذ  ل م.  

  اص و  ن   أن ن ام ن ألأ .٤

إ  ا ور  أن  ء  ا وا ،  ، اداء

داء وا، اا  أوا ا   ،ِ ن ا    ا

م    ،ده  ا ر  ن ذ. 

٥. ا  ا ُ أن ور  ت ا  ، وأن

 ُ  ، ا ر  ا أن  و ،أراد ا و   أن

،  ات   ات و  وا  ل

 .أو  ا اة   ات

ذا د ا   ء س وااا اان ، إ ن د 

  ا.  

وأ ، ُ وُ ، ن ا  أن ب إ ا أ .٦

م ا  ة  ،  ا ر   ل ا أن  و

. 

 .ن ا  ا  ر ا أ .٧



١٤٢ 
 

 أن ،   ر ا ، وا زن ن اأ .٨

  ا َ ُذا ذ ا أ  ،ا  ن إ  أطع ا

زا . 

، ور ن  ه  اراء  ا  ا وات

أ   ت، وا   ى ،و ذ  ه 

  :ن امن   ا إ اال   أ

 .ا ا  -أ 

 .ر ا    - ب 

  إ      إذا إ ا   نم٥٠ن ا% ،

 ،  ا أن امن     ال إ اح

 ل او ملسو هيلع هللا ىلصر      ،ا ومُر  -  ةء واا و

ا ة - وا م  ىأ   ، و) ل ان ر

  .١)أ أن ا را :ل، ل  َ ،ه   ملسو هيلع هللا ىلص

 ن  ن ، وإذا   أ أن  إ در اح

 ، ا  نو ، ا ُ أن و م أراد ا و

   ن  -    - اد  وا   در  ،ده

ق ا أ ،ا ود ،  ؟ا د  ن ذا و

                                                 
ا  ر ، ٢٠ب ر ، ب اق، ١١/٣٠٣ اري ح  اري  ١

ا ، ا ٦٣٧١ر. 



١٤٣ 
 

 ؟  د، إ    هو   د ح، وا در

 ، ؟ دة ا  دةه ا ا ، أ  و

ا .  

أو  ا ن د او ،ا و  م ، ا و

ث أم  م ام ا إذا  ازارة أن م اح 

، را    ط ( ا )م،    م

دة وا    ،حا دة إا    و.  

  

م: ا   ا  إن ،ن ظ و  ولا ا 

 دا ا)  اأ ُ  (  ر نِه ا، 

ون  ، م وا  اان ، أ  ا اي ذمه

  .  

 دوا( ملسو هيلع هللا ىلص( اد: أيا  او ،اب :وا ، ا ء

 اا ااب: م ل، اارا   ُ    ة 

ا ا ر  ،ا ا.  

  ا( ملسو هيلع هللا ىلصوأرو( أو ا اا  أ  ، أ إم

ا  انال وا ،ن اح : وا ل إا او

 زوا ، ا ذوا ،ا ذ  ن ، ا و

  . ر ا ، ما   ذ ، وه



١٤٤ 
 

ا  واُ يا ا ما  ُد وف  ب  أن 

  ،،ول ذ ن و    لو ، ا ا  و

 إن ب  و، ن إ   ذ  ، اف

 فف اط إط  .  

َوأ ا  ذ  ،ز  أن   ل ، إنو

   وإن    ،ُ ، ا ا ا اف

) ا(  حا  ن إن وأ ،  ،و ر.  

  

:   ملسو هيلع هللا ىلصوأ )ا  ءا ووا ورووا(   

  ،و  أن   ن ا ، ا ا  وأن

 و را  ،ط ض م وإ ،ور إط  .  

،  ح  و، و اوة، واال  ذ أن  أول ار

و  و  ،،   او ، و اواح،   آه

،   و را و م ا اي ُ أن رس  امت

ر  أو  ذ  ،رم ب  ،ُوا إ  ، و

  . ان

ا   ا   إذن  ،   أ و

  او أن  نما  يال اا.  

را: )َوا َا ا( ان: أيال وا  ، ا إ

ان ار  و ، ا ر و.  



١٤٥ 
 

وق    ازن  ق ا، إن ا د اال واان

، إن  )   ا، وق ا ،ق او، اس

  و ، و  ، ذي   (١.  

 ب اأ  ء ملسو هيلع هللا ىلصو د  ن ، لو :

أ و ا أ ،ل آو :أم و ا أ ، لوج: وأ  .

 ل ال رملسو هيلع هللا ىلص: )ال أ  ا: اا و؟ !وأم أ  ، وأ

ء، ،وأوج اوأ     ر (٢.  

و   ف؟ا ال وس ا   ساء اأ 

  !و وا؟

    يإن ا ا ر  أ ، م  م ،

و و  ا  دما  ا!!  

 تا  إن ت اا إ  دون زواج ، و

و  رب ا.  

، إن ا اي  در ده  و اان ا ال

أدل و  ذ ل له ا فا  ؟، ذراء مي ا !

                                                 
 أ  أ ، ٥١ب ر ، ب ا، ٤/٢٠٩ اري ح  اري  ١ 

 .١٩٦٨ر ا  ،  اع

٢   ح، ٢/١٠٢٠ب ا ،ولب اا ، ا ١٤٠١ر. 



١٤٦ 
 

و  أن ن  د مم اص ! و رأي ا دا ؟

  .!؟أزل   ب ت ي وذا! ؟

ا ق ط ازن أإن ا ، إ  ر  ا  يا ا

ازم نا ل ،:  [  á  à   ß   Þ        âZل و، ١ي أما م 

،ازم ا  م  ا ،عا  م ل ،:  [  -   ,

     2  1   0  /  .Z٢.  

 ا  ا س إن اا ال ا ، و

ا س اا  ا ، ل: [  <  ;  :

 = E  D  C  B  A  @  ?    > Z٣.  

ت ا او  الا  ا  ،    و

  .وام وه،   ه، اف

                                                 
١  رة ا٤٩.  

٢  رة ا١٤.  

  .١٤٣رة اة  ٣



١٤٧ 
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  اء  اف

 :  [  k  j  i اآن آ أ   :ار ُ ُ  ل ُن

n  m   l  t  s   r  q  p   ou      Z١.  

إن اَ: ) َُل ملسو هيلع هللا ىلصَُِْ َرَُل اَْ:  ِ أَُْ َِة َرَِ ا َُْ َُلو

ٍََْر َِ ََ ََْ َْا ََ، ََْر ََِِْو ًِْ ُهَِْ َْ،  ََْرَوأ

َ ِةََِوا ََْر ْ ِِ،  َِْا ِْ ِا َِْ يِا ِ ُِا َُْ ْ

َِا ِْ َْْ َ ْ،  ََْ ْ اِبََا ِْ ِا َِْ يِا ِ ُُِْا َُْ َْو

را  ِْ(٢.  

* * *  

ا ا  ي أازن اال وا ا ا ر إ ،

ا ل ا  م   ثو:  

١. وا ر اا  ازنا  ريا  ،  أراد ذ

 ذ  يا ا ا ر  ، ا ا  : أإ م 

                                                 
  .٦٨رة اة  ١

 ا ر، ، اء  اف١٩ب ر ، ب اق، ١١/٣٠١ اري  ٢

٦٤٦٩. 



١٤٨ 
 

 آ،آن اا  ا   و ،ل :،فا  ءب ا 

 .   اازن    ارئ

و اازن ، اب أن ازن امن  م  اف واء .٢

. إء  م ، دون زدة أو من:  إن اازن  ، اواة

 او   أ إ  يا ،ا    بو. 

إن ا م ازم نا ،  ذ و رض  ما  ءا

 ا٧١ %  ، ا ا ٢٩و % ،  ا 

  .ازن؟ و    ا؟

،   ازنا أن، إم   ا  ا  ه ا

، وا اري، ا  و أن م اء  ، ارض ظ

  .وار درت اارة، وازداد اف

وإن   ا  اا ا ،ا  ت اا ا م

   ا اا، وا و أ ،د ، وا اك  ا

ى  امن  اامت وار أ، وم ا اس واامت 

 و ،و  ا ا ه او ،ذ   أ ا

  .ازم   ة ة  ارض

ازم إذن :   م  ءن إدة أو مدون ز.  

 واةا   ءف واا  ازمورةوا ،  وإ

 رو، اف  اء َ  اس  ، ُُِل امن



١٤٩ 
 

  ُ اواة  ور  ، اء  افُ آ

.  

 أن ك ا  ا أ  نمن ، ا د  ا

ن ه ،  وإن اف  ا  ر ا، اازن  م امن

 اب ا ة ه    ، ة  فوإن ا

 ا   ، ا  ا   م  ن.  

،  أن ن ا واا د ا وا وا

  .و  اج اي ُ اازن اي   أ امن

 ا  ءإذا  إن ا  ف    ن إمد ا

 ا ر  اروا وا أن ، ا د ا هف و

 سا ن إما  ر ا ك ا ، أ  و

ا ط  نمف ا  نا و م.  

 ب ا   دم  و آ ٍر ُذ و اب إا ،

 ا اازن  م   وام  ر ا ،و آ اب إ

ه، اأ  ، ل:  [  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

  Ò  Ñ  Ð   Ï   ÎZ١.  

                                                 
١  رة ا٥٠، ٤٩ . 



١٥٠ 
 

ي ما ا اب وا وذ ا ذ ،  

ا   م.  

٣.   افل ا إ ل ا  ءا ف إا م 

وا ، وأن   ات،   أن  اف  ل ا، ات

  ملسو هيلع هللا ىلص: )َ   ا ُِ و إ ١)أ،   فن ا

ا  ا ل ا  فا  ، ق تا  فذا أ

ا  دا  ء ،اا   ،   ن إنذ ،

  ارق  امب وا أن  ن اء    اغ،

 .!؟و اء  ات،  طن

ٌ تا  ءا  ا  إن   ا   

ء    ا  اوذ ، واد  ،ت ات

  .ات

ا  ةه ا  ا و ،  ا  ازن أن 

درس ، ن ن ا  م ازم، اح و اف  اق

ران ا   ،ا  حا  ن وا إن وأرأو  ،س

ح  ارس، أو  ن   ا أو  ان دة،

و ارس ا أن ، درا ن  أ  ن، ان دة

س طم  ازنا ا .  

                                                 
١   ٤/٢٢٠٥ ،ب ا ، ب رت، ١٩ا    ا  ا ،

 ا ٢٨٧٧ر. 



١٥١ 
 

   ، تأ إذا د ا  ام ،ا   امت

ق  ،،     ا ن و  ادوا را

ن، اما    ،ءا  ول أن ا و ،

    رس اب ار أن ، و   ذ  اغ

اء أا م .  

٤.   و ا أ:  [  n  m  l  k  j  i

t  s   r  q   p    o Z  ن ا  م  دون أن  

 .!؟ذا ى ن   ر ا  أم أ آ، نأ آ  اآ

 ذ  ا  - أ وا  -   ن  نمأن ا  أن ا

 إ  :  

، وا أمل ا م و  ده  ا وأ ُِْ   -أ 

ْت، كو  م  م      ا ُ) (  ا

ٌق، ا أن ذ  و . 

ط    ،أن  امن  ذ  أ و  - ب 

وظا   اا ، اص واع وا ا  ادة

  ا  ام ، ،ندة أو مدون ز   ا 

:  [mZ   ءا و أ   ، ا أن  و 

ق أ.  



١٥٢ 
 

و ا مأ   ة ،د ا د ، و م 

و  وا  أداؤ  أ  ، ات   اة، اة

طو اظ.  

٥.  ا ر   ل ا أ ،  ء  م وأ

أو ،  ب   ر ا   اودة إ ل اس اودة

 ر أم ،   ا  ت ا   ا ا  و

 .ود

ا ر  و    ا  ،   ن أنم 

 ا أ   ن إن إ  ، اب ا   أن  و

.  

  إ    ا إن ر ، ل و:  [  .

3  2  1  0  /4  8    7   6   59    <     ;  :

  A  @  ?  >   =  BZب ١  أن  ء ا و ،

 ل ،و   إ : [   Ã  Â  Á  À  %    $     #   "  !

  )  (     '  &Z٢.  

                                                 
 .١٥٦رة ااف  ١

٢  رة ا١٦-١٤.



١٥٣ 
 

ا   ،وا  اا   سأن ا  ، و

وأط  آ  إ    م ا.  

ل أ أ و ن اي) : دة أنا   و  ف أن

ُ ، أن و  ء أنا  ١)و ا  او ،

 رس و  يل اا ق، وو   ف أنرس و

 أن.  

 ،ن  ا   ط  دل ا إذا   وا

م  ا  ازنا ا .  

اب ا إ    وإن ا  را   .  

   ءف واا  نمازن ا أن ا وط.  

 نإم  ا  و :ا  وا ،إن أ   موا

  .ا وإ  ا إن أء، ار 

   

                                                 
١    ريا ١١/٣٠١. 



١٥٤ 
 

  



١٥٥ 
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  ُ ه   ول

إ ُ ا َر َوُ ََ ِةَُِا َُْ ا ََِر  ٍ إ ُْأْن ا

ِ ََُِْ  لَُر ِملسو هيلع هللا ىلص ا ةا ِإ ََ :)َُُِْ مإ ِ ُلَ ِِاَِاْم َْ

َوُ،  َ َُ اُ َوُ ا، َُْ إَ إ اُ َوَُْه ِْ: ُ َ  اِة

ٌِ ٍءَْ ، اٍتَ َثَ، َل: َلَو َِ َْ ََْ َنَو، الَِة اََْو، 

ا َََِوإلَ، ِتََو َِْت ،َوَا قُِت ،َوََِد ا١)َوَوأ.  

* * *  

و إ   ةا أر  ا ر   ذ 

 ا أ ،وا  مو ،ق واولا ا   أن 

 دسا ا  ،و  ) إ إ ا(    وأم

وا تاء واوا  ،  وأ)   هو(  آ إ

 .  ن  إ إ ا، ارة

 )   هأي )و : أو أ أو إ ر    

و.  

                                                 
 ه   ، ٢٢ب ر ، قب ا، ١١/٣٠٦ اري ح  اري  ١

 .٦٤٧٣ر ا ، ول



١٥٦ 
 

)ا ( ا   ،ا م هف وا .  

)ا و( ا   ،ا ا  يه او .  

) ء   و( و    .  

ا ل ا   ا  ما ا وأ:  

١. ) ل ان رل ملسو هيلع هللا ىلصو   ( 

ا  را ةو   ،ا  عا  ر. 

ة: و  سال اأ د ما ،َوُْ ا ا  

وا.  

و أ    : ،و ،و.  

  يا ا  وا و   ،،  أ ل  و

د ا  :  [  f  e      d  c  bZأن  ١ ا 

ا   م  ،اا و.  

 ل ال ر ملسو هيلع هللا ىلصو) :  ا وا   ن 

 أو ا(أي ،٢ :،أ ا و ا      م

  .ا  ء

                                                 
 .٧٢رة ان  ١

ر ،  ان، ٢٣ب ر ، ب اق، ١١/٣٠٨ اري ح  اري  ٢

 ٦٤٧٥ا. 



١٥٧ 
 

 )وة اال( .٢

 :ادا  ل اا ،  حواذ ،  ن ذ  و

 ل   ،ٌ اال   ة اال    اد

 هو . 

 ل ارق أن ر   ل ملسو هيلع هللا ىلص) :  إ   إن ا

 :  ١ر     ا  ُ ، ور

 ٢أ  ا ،  ا   ا   ،

 أ ٣ور ِذوي ا    ٤   :  أ

 م ،ا   ،  ا   ،  ا 

ُ   ا ،  (٥.  

و    ُذ   دأن ا اأي ا:  [  ¤   £  ¢

  ©  ¨  §   ¦  ¥Z٦.  

                                                 
١ ا :ح ذات ا نما  يا ا. 

٢ ا :ا ُ ا او    يا  ،ال. 

٣ ا :ا  و ،ا ا. 

٤ ِا :اا ا.  

٥   ة، ٢/٧٢٢ب ا ، ب ر٣٦ ،ا    ، ا ١٠٤٤ر. 

 .١٠١رة اة  ٦



١٥٨ 
 

ا    أن ا ا  ووا ،   ، و

،   ن وا  ،وع أ اال أ  : [  ¥  ¤Z ل

 ل:  [ .  -   ,   +  *     0  /Z ١.  

 الا  ر اا  :  

،   ا ت ا   إ ا ،اال  ا  -أ 

 ل:  [Å  Ä   Ã  Â  ÁÆ  Ë  Ê  É  È  ÇÌ  Ñ     Ð    Ï  Î  ÍÒ  

Ö  Õ  Ô    Ó×  Û  Ú  Ù  ØÜ  à   ß       Þ  Ýá    å  ä   ã  â

  è  ç  æ ë    ê  éZ٢. 

ال  ، و ال    ة: اال   - ب 

ا ء أأ ،أ  تواا  إ ذ  عب، واا 

وأ د   ةُة اا !!! ، ة   إم. 

ا   ةء إأ  الا و ، و  ذ 

ا.  

ا ا أن أ ذ  ُذ  فأط َذو   ءأ 

ا ا اي أ م  ا، : إة  ، ا ل

                                                 
١  رة اء ، ٤٣مرة ا٧و. 

 .١٨٧رة ااف  ٢



١٥٩ 
 

ا أ  ل : ،  رك إن ا : يا ا ا ،م

  !!!.  م  ا

 أن ل ا  و    :ل اءاا   - ج 

ا د   ،َد ا الن ا أن أ ،    ا 

أو أن  أو   ،و اا  اُ ،  ااء واات

م ا أو ا إن ن د أن ف دون  ل  ا  ل

،ا  و  ّدا ا ا ه ط  ا. 

  ا ، و ا ا :اال  اطت -د 

ا ل إ  ورواأي ا ،ع اف إ و  ول

س، اا أ اوإ. 

ا ر و  أن ا  ملسو هيلع هللا ىلص )ُا  متط(١.  

 -   - ن ذ  ن ازم :أن ا   ة اال   -ه 

ا  ، يا  ا  او ،  د وا

 ، ت اراا  ي اي اف اد ا و. 

 : وا  أب   ،اال   -و 

                                                 
ب ا  ا، و ، و ،  ب ا، ٢/٢٨٨ أ داود  ١

 ن وا  ءا. 



١٦٠ 
 

 ُ  إن أ ا: (ملسو هيلع هللا ىلص ل رل ا ،  أن َُ: اول

ُ  ء  لَ ُ  أ (١.  

أو وى ره ،  ء ه م  َُر -  وا أ - او

وم ،ا    ر نم   ،،ُ   ل ن 

وا ، وإن  ل  أ ه  وا مَُ وأ   ُر

 ا  ص ملسو هيلع هللا ىلصا،  ز  إ ء م ُ  مملسو هيلع هللا ىلص.  

من: اما م  يا ا   ث واا   ،

 ء ا اثوث ا  ت وال ا أن  ، فوا

أ  سا، ل اذا م،سا  ا أ  ن   و  لم م

ا أ    ،ذ  و ن ا   ف ،  م

ا  هأ   ،و  الا  ن ا   ، ا أو

 ا  صملسو هيلع هللا ىلص.  

 ا رة زا ا   ا مول واا  ملسو هيلع هللا ىلصو ،

اا   الاز او ،      ا  

  .وا أ      ،ث، دث

                                                 
رُ  ، ه  ة اال، ٣ب ر ، ب ا، ١٣/٢٦٤ اري  ١

 ٧٢٨٩ا. 



١٦١ 
 

ا : سا     الأن ا وا    ، ب  

ا ،وا  أ   ء لام م ، و   

  .اء

 ا أم  وا     ن س اا  

إ  ،ا  ا  لام  ،ء ا و  و 

  نوا   ،    ل وأ    س 

  .و   إاق  ات ا   و، اوث

 ث يا ا  أ ، ا  يث ملسو هيلع هللا ىلص م ،

   لُ ، ا أ ملسو هيلع هللا ىلص ُ  أا رضا  ل ،

ل) : نأر:   ، و ، و ،و أ 

 .(ه  ا) : يا ا  ل ار  ، أ

 ة ل ؟) : ،ره  ُروا١)... ا.  

ُ  ا ملسو هيلع هللا ىلص ا  ، أ  ،  ال  ،

 وإن  ء  ن ،  و.  

 )وإ ال( .٣

مة اا ا لن ا وذ ، ل:  [  ©      ̈  §   ¦  ¥  ¤

  ¬     «  ªZ٢.  

                                                 
١   ٤/٢٢٥٢ ،ب ا ، ب ر٢٠ ،ا لِذ ، ا ٢١٣٧ر. 

 .٥رة اء  ٢



١٦٢ 
 

ا  م و ،ن اما إذا أ ل ا وو ،

 ل ار ن إ اءء ا ه ا ملسو هيلع هللا ىلصو ام ،ا :

)ا ت وار را أ ١...) ذ.  

  ا    ول  ا رء اا أ  و

 ل ، ل ال ره : (ملسو هيلع هللا ىلص  لُ    ول  

و  ، أمو   أ ا و ، و   ، أه

  .٢) أه

ُ د  ا ة ر  لا وإ ،:  

 .إم  اا  -أ 

 .ااف  امق  ات - ب 

 .وم   ى و ، إؤه ء ن    - ج 

 .و  أي  اء  -د 

ال ا، وا   ا  اال، و ا   -ه 

د ا. 

 

                                                 
اء  ، ١٨ب ر ، ب اات، ١١/١٣٢ اري ح  اري  ١

 .٦٣٢٩ر ا ، اة

٢   ،ولا ح ا   . 



١٦٣ 
 

 )و وت( .٤

 وا، ه اسو  ،ُه ا أداء اات اُ  : أي

،ا   ا ان، ودون م  ق  ل:  [  ¦

  µ  ´  ³  ²  ±   °  ̄   ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §Z١.  

وا  اول و دو مأم   ،إ  م

أ ق إدون ا ة و ،  ءون اُ 

  .  

در اا  ن ذ و ،ق اا  ن ، ُ ي

ا  أن هون و ،  وم     َُ

 إ   يا مما ا ا.  

ه ا أن  ول ا    ،   أم 

 ا   ا ل ملسو هيلع هللا ىلصر) :      أ  

(٢.  

 )وق ات( .٥

ق ا   أن ا  ءوت وا ، ملسو هيلع هللا ىلصو  ُ

 أو م  ،إ أ و ،  دتام ن ا وذ

                                                 
١  رة ا٣ - ١. 

٢   ن، ١/٦٧ب ا ، ب ر١٧ ،ا   ن أنل ا  أن 

 ا ر ،ا     ٤٥.  



١٦٤ 
 

و   ، و  ا  ان  اور از و، وادة

   با  .  

  ن أن  قي: وادي و.  

ديق ا   قما  ،هب و اأو إ ، و

  إ ر ذ ،ءق أو وأ  ه ذرة .  

وذ ، واق اي  ن أ  ا  اق ادي

 اء ،وا  وو ، وا و ، أو إر

 ةإوى ا ،ا  ار، أوا   م د  ن ذ وإن ،

 اب واوا ا إ  ه ا  ن ان ا ،

اطا ن إ و ، ءا  روا.  

در اا    ي أا فء ا رإن ا ، 

وآ أ  د روا.  

 )ووأد ات( .٦

  :ن اأد  أ   اس  ر ا ب

أو : م ،ا أ  وا.  

م :ات اا   ا ا ن أو  أي   

،  ل:  [  ?   >   =Z١.  

                                                 
١  رة ا٩، ٨. 



١٦٥ 
 

 :  ان ا أن  يب اا    ن ن ا

و ة وا ه ا.  

دي: را ن ا ، ُ و  ن ا أدن ا ،

  .!!ذا    اة

 ا ا  او ،ِا  فا لوُ  ض ،

و  ا ا ا  ذ  ث ت اا   

  وا.  

 ل:  [N  M  L    K  JO  R  Q   PS     V  U  T

X  WZ١.  

ا و  أدا ا ام و ، ر ا ا و

 ر !! ،ره ا ر ،أ و ر  

دا.  

 ا  وا اوا ا  ءهأ  يإن ا 

، را إ د م ، و.  

ُ ه و د  ر ج او يوا ،   .  

وا راوا ا  أ و   أد أنا و  أو أن ،

  أو ،را  ط و  اث، أو أنا .  

                                                 
 .٣١رة ااء  ١



١٦٦ 
 

 ا   أد ان ا وإذا ،   أد ان ا

أي، آ :ا  .  

 أد ان ا ت وإذا  ت ،  أد ان ا

 ا إ   ز  .  

ات  و ، أن اأد ادي  زال دا  ل اض

،  ا م و  ، ا و ا اات ر  ار،

  اذ و  ا أ  ،ا  ثما ر إا

  ،أم  اا ا   ا  تا .  

 ر اا   ه ،د  دوا   

 م و ا ، إم    اد  ا، ق ان

و أ .  



١٦٧ 
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 أو   َ  

ْا َْ ََُْ ُا ََِر سَ،  ِا َْملسو هيلع هللا ىلص  ََو َ َِر َْ يوَْ َِ

ْ ٍَََِ َ َْ  ،إن اََ َ اَََِت َواَِت ََ ُ َذ: )َِل

ََ ُهَِْ ُ ُا َََ َََِْ َ،  ُ ُا َََ ََِ َِ َ َُ ْن

َوٍََِ َ َْ  ،إ أٍَْف ٍَِة ،إَِْ، ٍِْ َِِ َْ ُه َََ ٍََْت

ِ َََ ُهَِْ ُ ُا َََ َََْ ْ،  ُ ُا َََ ََِ َِ َ َُ ْن

ةََِوا ََ(١.  

* * *  

ٌذ و ،ا ن أ  ا دا أ  ا ا 

وا، و أ   ا ا   ا  درت ا، وٌن

ا ل ا : 

ر  : أي )   ذ ،ت واتا  اإن ( .١

 ،س ذ   ،ت ودرس ا   اد أن اوا ،

َوأ ا   ل ا ،،تا  و   ا

                                                 
ر َ  ، ، ٣١ب ر ، ب اق، ١١/٣٢٣ اري ح  اري  ١

 ٦٤٩١ا. 



١٦٨ 
 

وا ،  وإ ،   ن ا هوذأ  ، أن و

ن أ. 

َوَُ يا ا  ذ رسا   ا ور   ترا

 ا أء ان ، ا  ال  أ ان

 ت ارا ُ ل    أن  ا رر ا ه أنو

ا  رس.  

٢.    ا  س و   و م ره ا و

 ،تت واا  ا  و. 

ت أردر وا اا  ،و:  

أي ، %٤٩ -  ١ودر  ، و   ا : ا  -أ 

ا  أن - ا أو ا ن اء - ا  ،را   ، 

  ، أ   ، ن ا م و. 

   ، دد ،% ٥٠ودر ، وه  ا: ادد - ب 

  أو اء، ا   و ا . 

 .%٩٩ – ٥١ودر  ، وه  ا: ا   - ج 

 %.١٠٠ودر  ،  اوه ا: ا   -د 

ن اط  م ، او  اط در  ارت  ى 

د ، إط ن أنما ذ  ا را  ُ  م ، وإ

ا    أ ا.  



١٦٩ 
 

    رم  ت إذاره ا  أ :  

 موا وا را،ا  و ا       نمن ا

م  نا وو ا  د  ، ل ا لم  و

:  [M  L  K      J  I  H  GN     U    T  S   R  Q  P  O

X    W  VY  Z١    ا ن ا  ذ ناما  ،

   ل ام:  [¬  «  ª  ©   ¨  §®    ²  ±  °  ¯

´  ³ Z٢ ،  ا ُ  ا  أن ف ا.  

إن ا وز : (ملسو هيلع هللا ىلصل رل ا : ل ر ا  و أ ة

  ا   أم  َْ  ا ٣)أو.  

ا وأ ُ أن  ا ر ا  ةوا  ا  ، و

 إراد  رج    ن إذا ،    

ا  ،  ، م  ن ا َوه دفُء 

  .ادم ا  ا ر  أ  إط،، ااش

  و ،  ا        ، 

،     ا    م.  

                                                 
 .٢٨٤رة اة  ١

 .٢٨٦رة اة  ٢

٣   ن، ١/١١٦ب ا ، ب ر٥٨ ،ا   وز ا ، ر

١٢٧ا. 



١٧٠ 
 

  إن س أا  ف آ    ،   

 ،،   و  ل املسو هيلع هللا ىلص   ر  و وإن : (و

   أ  (١  كن ا أن     

 ،ا  م ن   أ .  

 ا ر  ا و ،أراد ا و  ل  أن  

وا ا  ا ،  أو ا  و ا  ، أا   أن  

ا   و و  ا ر  .  

  ن ذما   إذا إ    ن  ا وأ

إراد  رج ،   ،دد دون أدم ا     و

 ا   ،وا ا   ، ا  ، و

ا  ،ا  ُ و.  

  او وا  ةا  ، ت   

ما ، و ا      ا إ  ، و

ما  ا  ُ  ،ا ا فا  .  

، ن ن  ا     او ب ا أ

دا  ذ  ردم و:  

                                                 
ب  ا  ، ٣٥ب ر ، ب ا، ١٣/٤٦٥ اري ح  اري  ١

}ا  ا ون أن{  ا ٧٥٠١ر. 



١٧١ 
 

، إذا ا ان) :ْ ل ملسو هيلع هللا ىلص أ ة أن رل ا   -أ 

 ل ال؟ ،  رل ا ا ا ، : وال  ار

، أ  وعن ن ال ، ا إ١)إم ن  :   ل

ل ا   ،وع ل ،مأ  ر:  [  y   x   w  v

}  |     {  z Z ٢. 

إ...) :  ل ملسو هيلع هللا ىلص أ  اري أم  رل ا   - ب 

ِر مَم ا : ر   و  ا رز  ،ر  و ،

   زل، وا  ا ، ز و  ا رز و ، 

دق ا ،ل :ن      أن  ، ،  

     ،   و زِ  ، و رز ا ، اء

ر ،ر   و ،    زل، وا   ،  و

 ا ز ، ل، و  :ن      أن  ،

  ،اء زر(٣. 

                                                 
ا  أ ، ٢٢ب ر ، نب ا، ١/٨٥ اري ح  اري  ١

ا ، ا ٣١ر. 

.٩رة اات  ٢

ر ا ،  ام  أر، ١٢ب ر ، ب ا،  ٣/٣٨٥ اي  ٣

  .  : ول، ٢٤٢٧



١٧٢ 
 

و   -   ا اول -   ا ح أن اص وا

ا  وا ا ،ُ اء اء ا ُ    

ما ا.  

 ،    ا ا  ذ و ع  اء

  دون أن اه أ  و   م   ا  رن

  .و     اة    ،  اس

 و ، ة أف  ،ود    ات .٣

و ذ  مق   ا  )إ أف ة: (ملسو هيلع هللا ىلص،  ه

 ،ا   أو ،ل اأ   . 

٤. و   تأن ا  ، تا   ر 

وا ،أن ا ذ  لرادةوا  رج      ،  ُ

  ا ،ُ و ،ا  ذىا ط   -   - 

  ةوا ، ا   د  و ،دون ذ ل أو ، 

ة أوا  ،   اتف ا د أ ا  و

ا  ذىا ط ا. 

و ِ      ت ان اُ   

ا ،وم دا توت ا او.  

 ا أن   أ ة إذا :  ات .٥

ب ذأ  ن ،  ا  ا أن وان ذ ، 



١٧٣ 
 

، أو طق   م ك أ  ا وزدة اال

وم ، ت اس م وم  ات ب

دأو ،ما    إ ذ ة، وا  وا. 

  .  أب  ات؟

 ، زاد ا و ،ص زادت در ا :اص  -أ 

 ا و إ      ا و    أ  ه أ

،  را اور، و ج د   إ ران ا ، وارة

إ  ج  أ  ه أن أوا ا ء را. 

،    زاد ا زاد ا :ا ا    - ب 

و و  رع و  ه أن أ  ع دون  

 و. 

 أه ن أ أا ، و ، و م، و أ اآن ه

  دون.  

 ،   ر ا      :ا اد  - ج 

ا ن مر رم أ  ه أن أ   رس أو ، و

  ط م، أ، وا ا  نو  ا وأ

أ ا ،اوه ا  ا أ  أ ن ا ، أن  و

،ا   ن ا ملسو هيلع هللا ىلص ذ   م ، رأى ر أن  ملسو هيلع هللا ىلصي ما



١٧٤ 
 

  وأن   هأ  وأن  أن ،  ر أنم  أ 

 أن . 

،  ق ر و   إ ة :ا ا ا  -د 

ُ ق    ،ر و ق  أ  ه أوأ  

 ،ولا  أ   أن ا  ق ، وإذا أراد أن 

ُأ   . 

  م ا   ه أن أ    ا  و

   ط  ،و ا أ  ا  او د أ

ز  ا أ     ر اام ل املسو هيلع هللا ىلصر.  

ا  أ   ا ل ر : ل ال رملسو هيلع هللا ىلص...) : ن  

أ ورا ُا ا  ا   ،أ     

  ن ر(  :ل ار  ! ؟ أو  ر  أ

  .١) أ  ر: ) ، ل

 ،  زاد أ زاد ا و :أ ا  ا   -ه 

اه ا نإم ا ول      ول  ه أن أ

                                                 
و  ، ٥٠٥١ر ا  ، رة اة، ب ا، ٤/٣٢٣ اي  ١

. 



١٧٥ 
 

 ، ل اأن ر  ا ر    ل ملسو هيلع هللا ىلص...) : ا  ن

 .١)ا    أن ن ُْ  اي ا  ر وا

ود ا  ا و ا ا ا ن أ ر و ،

  .أا  زاو أى

 أ ، ن أ   ا ار أ  ،و أ

 ل اأن ر  ا ة رل ملسو هيلع هللا ىلص) : نمت ا إذا إ  ام

  :ر   إ ،ُ  أو  ،   ٢)أو و.  

أ   ا  ا و، ة ه وأا  

 وأ راا راا أ   يارع ا ، وأ

 ، ه ل ،ا  رع وُ  ا اء ا ،

  صت واا د وأا أ   يا و

اأ .  

وة ا ، ة اض أ أا  ة ا :مع ا  -و 

ا أأ ة ا  ،وا ا  أ، و ة او 

 .أا  ة اد

                                                 
،  ، ٩ب ر ، ب  ا، ٧/٧٠ اري ح  اري  ١

 ا ٣٧٠١ر.  

٢   ٣/١٢٥٥ ،ب ا ، ب ر٣ ، ا ن، رما  ١٦٣١.  



١٧٦ 
 

  ، ة  ه ملسو هيلع هللا ىلصة   ا:  ن ا - ز 

 أن ا  ا ة ر ل ملسو هيلع هللا ىلصأ) :ة    ا ي 

اا ا اه إ   ة ١)أ. 

اة  : (ملسو هيلع هللا ىلصل رل ا : و أ ارداء ر ا  ل

 أ  اا ةا ،ة  ي  ةوا ،  ةوا

  .٢) اس  ة

إم  إذا ت إ  أن ُ    :   ى

، و أن  ك  واا  ك، ه  ا اي أ

 الك ط  ه  أ  ،  دون ه ا ت أ

  !أن ؟

  ة: و   ر واد     إن و، إن

  أ ، ن درا   ة  ا   وو

  .و  ذ   اب !  ؟

  و  ا م  ا  :ز ا  - ح 

و ذ ، و  ات    از، ات

                                                 
، ب اولا ،ب  اة   ، ٣/٦٣ اري ح  اري  ١

 ا ر ،وا    ةا ١١٩٠. 

٢   ،ا  اما أ ،  واا  ٤/٧ام ،ب ا ، ب

اا ا  ةا. 



١٧٧ 
 

  ار    أ   ،   إ اات

  ل :  [   2  1  0  /         .  -   ,    +  *  )  (  'Z١. 

 ، تا   با أ  ه ك إوإ ا ام

و  . 

                                                 
 .٣، ٢رة ار  ١



١٧٨ 
 

  



١٧٩ 
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ا لا  

يِِا ٍَْ ْ َْ َْ ُ ا ََل ر:  ِا َملسو هيلع هللا ىلصَم  ُُِ َُر إ

َُِْا، َُْْ ًءَ َُِِْا ْأ ِْ َنَل ،َو: ) إ ََْ ْنأ َأ َْ

 ،ََُِ َرََ ْ ٌُْل َ َذُ َ َِح ،َرِْ ُ أْ ارَْْ  إََ ا

ََ َجَ ،  َِْ َََََل َََْْ، ََِْْ ََْ َََُ َِِْ ََُِِ اََْت

ِِْ َْ ِْ،  َِل املسو هيلع هللا ىلص:  َِا ْأ َََ ُسى اََ َِ ََُْ ََْا نإ

را ْأ ِْ ُمَوإ،  ْأ ِْ ََُو را ْأ َََ ُسى اََ َِ َََُْو

ََِو ،اَِِاََِ ُلَْا َم١)إ.  

* * *  

    أ و ،ا  اردةا دا أ  ا ا

ا ل ا: 

١.   ةم   د ا ا ملسو هيلع هللا ىلص ،   أ 

ي أن و   د، ل    ل وأا ا  ظوف 

، إ أن ن مُ  إ  ا  و   ،ث  أن ث

                                                 
ل اا، ٣٣ب ر ، ب اق، ١١/٣٣٠ اري ح  اري  ١  ،

 ا ٦٤٩٣ر. 
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 ا أ  ن ا ، ًء أي:    أ 

ن ، أو إ م   و ا، وأ  ار، ال

 . اب

٢. ا ا ام ،  ر؟ما   

  رما: 

و ا  أن ، ا أن ا ا  مر،ا ام    -أ 

م أم ،،   ع  ذا  و  أن ،    ء

و ف  ،  امر   ،ُ   ا ورة

 .طإ

و ذ و ، و ان أز ، ام   ذ - ب 

ا أم  ،ذ  أن  ز  اح ، وأما ة أوط  و

ام ، إ آ  ، و ، ء ا  را  ب ، و

ُ  ،أن  ا و  ج  ُبُو . 

ت ا ُ  وأو  د ، و 

ط:  

 و ،   ر را ا ، أن ن م : اول

  .أو   ذ ،مأو  إ دوَ ، أو  رء، أو  إدي

ا  ن ا ا   ا اأ   ظ أن: ما

ذا م ك ط أى  ،  أن ِ  َ  َ ااء
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ن  م    ز ذ ،، م  اودون أن ، اف

اأ   ،رما  او ،م     وا ا  أ ،

أو ،    ذ إ  ا  اات ا  ، أ

  .دة رة  ات   وه  ااء

٣.  ملسو هيلع هللا ىلص) : س -  إن اى ا   -  ا أ ، وإم

 أم ، س ث ا  ا ،ا ال  ة (  أ ار

و ، و ث  اس  ت  م  ،ث  اس

 .رادة امن  ا  - إن ث - ث

ُ ا ا واُا  ر ا، وروا   ن ا

ا إ    ،ا ن  ،ذ  ن و ، او او

  .داد إم و ، دون ور وُ ، ا  ا واى

وا ب ا  وا أ  ، ل  : أن  إم

  ، و ،ذم  بو ،اؤك ا ن.  

  ُا ط    ، ن ، و او

ا ا.  

٤. ) لا وإا(  ؟ و    ا ا 

 .ا  اس ا؟



١٨٢ 
 

ن م  ، ا اة إ  أن ارس  أ  أوراق اب

 ا ،،ر   م وإن ن ذ وا ظ   

،أ ا   ؟إذن.  

ر   اإن ا:  

،   ان ،ة امن ا ر ى اُ : اول

ا  نأو ا ،أو ا وط ا  ،   عا او

 ، نما ُ وا  إ .  

َوَ تن إا ور  بي أا ا  ا 

 ،ا أ را  أن   ،    بوأ ، ن

  أ  رسة، ا تا َُو، أ  ن ا راد ،

ظ ه ا  رسن ا و إط.  

ما:  ُ  ار ا ،     و ، وذ

ا    ت و ط   ، ة ت ن

و    أو   ذ،، ا أو  اء ،و ب

 ت و ا ،،   دون و    ه ا 

   ،وا ا أ   َزنُ ه ا  و ، ا

وا ،ُ دون أن  ء.  

و ا  يا ن ا رم  ن إن ،  ،

   ر، واا  .  
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أ ا ن وإن ،ر ا ُ   ،ه   ،  

ر أا .  

 ن إن وأ ،و ،وام ،آ  ذ   و ،

    او ، دون أن  زن أ  ء ، ن

ا د  ر، را د  وإن ر ،ُ ر  ب

ذم ،ا د  .أ وا.  



١٨٤ 
 



١٨٥ 
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ُا  

يرُْا ٍَِ ِأ َْ ُ ا َُل ر:  ِا إ ِاََْء أََل ملسو هيلع هللا ىلص: ) َ

ٌَْ سا يأ َِل اُ؟َر  َِِِ َََ ٌَُل َرِ ََِو،  ِْ ٍِْ ِ ٌَُوَر

َُر َُُْ ِبَِه ،اَ ِْ َسُع اََ١)َو.  

* * *  

 ع ع ا ، اء وا  ،  اوا

 ،أ ى أن ا   ، س ى أن ا  و

أ.  

ُِ   ل   ا د وا،ا أن ا  ُأو

 ل اس ملسو هيلع هللا ىلصرا   ،ا بأ:  

  . و  و   ا، ر  اس: اول

مس: وال اا ر ،ر  ،سا  أذاه و.  

                                                 
ا را  ، ٣٤ب ر ، ب اق، ١١/٣٣١ اري ح  اري  ١

 .٦٤٩٤ر اُ ،  اء
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ُو  ا أن  ا  ن  ا )دا ( ا ملسو هيلع هللا ىلص 

 ا  م  وأن ا ، وا ا  ا ملسو هيلع هللا ىلص  ا

 ما،   أو    أم  ل ذ.  

وا ر   سأن ا:  

داد ،  ،  ي ا، إمن  ي ان: اول

 سا - ؤو   -  ا  ى وو ا ،ُُ 

د ،ُو   ا وا ،  و اوا.  

ا  ولا ا   عا او ،  أن  

أو  ، إ   ا وا  ،ن ذ  ، لوأن ، اس

ا اا  ، .  

من: اا  نإم ،ا  ، أن   

إ   سا  ،   وإن ، زداد ، وو

ا  ،ار أو م ذ من إم إ، أوس آذا ن ا ،

ا  .  

ا  ما ا   اس، ول ا أن   ،

 وا ن ذ  .  

و إ  ن  ه ا  ا و:  
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١.   ه ا ن ٌن، أنء إم  ين ام 

  ،ج ج إ ،ج و وا ،   و

ذا. 

 ا  دزدة اه ا  جن ا و  و 

ا ،ا   ن إن.  

ما    ن ة وإنا  وا    ،

 ، إن ن   ا ا أَ   و، و ة

ا  د إ ،  إ   ن.  

  و منا  ج إذا إ  ء ى ، ورأى ،

َاءوة ا      ا   ،اا  ،  م 

  د  م ، ول وإذا   ا ء ا  أن

 ،  م ،   وه ا  ج أن   ، ج ن

 د إأو و ه أق و  م أ.  

ا  يإن ا  -  - ظو راأ  ى  تو 

 ،ور ا  ر أ را ا و ،    

م  ،  د -  - ن ذ  ر  أو ة، اات

ُ رهو ات واه ا.  
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٢. دا   ن ا ف ا، أن  اا ،  

وإ ظ ا ، و  ز ا ر ا ، ملسو هيلع هللا ىلص ز ال 

ر اا  رم  ا  عا. 

 ل ان ر ملسو هيلع هللا ىلصو  إ   ا اا ا ا  ل

  ،ذ   ا  و ،   لم :  [  |

}    ¢ ¡   �  ~Z١، ذ  اأو ا ف ا .  

وذ   ، و أن ول وال ا ، إذن ج

ٍ ض  ا ا  ،  د إ   ئ ذا

ا.  

٣.    ن ا أن ،ا  دء اا  ل ،

ا أ ء،و  إن ا م فا  و ،  أن  و

وأ ا  ل ،ه ون ا  ء ن ،  مو

ت ااا ،  م ،م  ومو ، ا ط  مو

. 

ُ يا ا  ذ وا  لس ،ل  و  

،م ء اطا  

                                                 
١  رة ا٢، ١. 
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 - ده - إذنن وا  و  وه ا ، و

 ،ن ومن اي إ ر دورة و ،   أن  و

ا إ ا ا ، ا وأن ،م و ،ن أو.  

 و ا  ا اع اأم و، و  

مذ ا وف ان، ار  واا ا  إن ، و 

و  امن ،  مع  ا  - و  ا -  اة

َم م   ،ا   ن و  ظ   ظ  إ 

ظ )  ا ذ ره (١.  

، و  أ  ،وط  من أن  ره

ما  ا دوا  ن   ح  او.  

                                                 

،    ا ٣٦، ب اذان، ب ر ٢/١٤٣ اري ح  اري  ١

  .٦٦٠، ر ا  اة



١٩٠ 
 



١٩١ 
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ما ر  

َُْ َََ ُ ا َر َل:  ُِل اَُر َََملسو هيلع هللا ىلص ََِْ،  َُْرأ

َََُأ، ََا َُِْمأ َمَوأ:  

 َََ)لَِب ا رَْ ِ ََْم َمَا نأ، آنْا ِْ اَُِ ُ،  ُ

ِا ِْ اَُِ.(  

َر َْ ََََلَو َِ: )ِ ِ ِْ َمَا َُُ َْا ُُا ُ ََ،  ََُأ َ

َِا َأ َِْ، َُُ َْا ُ ََ ُ، َْا َِْ ََُأ َْ،  َْ

ََ َِ ِْر َ ََُْْاَدًَُِْ ٌء ،اُهَْ ِِ َْسُ  ،َوا ُُِْ

َوُلُ  ،إن َِ ِ ن َرُ أُ: ًُِل ،َ ُد أَُ ٌَدي اََمََََُ، َن

ُِ:  ُْأ َ ؟ َُظأ َُه ؟ َوَْأ َ؟ َو ََو َدلَْ َِ ُلِْ ِِ ِ

نَإ ِْ، ََُْ ْأ َِأ ٌَن َوََز َ َأ َْو،  َ ُهَرد ًُِْ َن ِْ

ُْا، َِِ َ ُهَرد اِمََْن َم ْنَوإ، ْ َ ََْا  ًم إ َُِأ ُ

ًم١)َو.  

* * *  

                                                 
ر ، ر ام، ٣٠ب ر ، ب اق، ١١/٣٣٣ اري ح  اري  ١

 ٦٤٩٧ا. 
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    أ و ،ما  ا دا أ  ا ا ُ

ا ل ا: 

و ن    ، راوي ا ا    ان .١

ا ،ا  ن   ا ت ر ، س أ 

ب ا  ، ل ار  ة أ ملسو هيلع هللا ىلصوأ ،   ذو

ال وا أ ،ا أ   وز ،ارا و ،

 .، واأ ء أ ط  و

 ل ان ر ت ملسو هيلع هللا ىلصوه ا  ،و ،  و

م  ا أ   ان، أن ُ أ ا ءأراد 

ا .  

٢. ا،ا   ا  م ة ،دةت، وو  

°  ±  ²  ³  ]  :و ارة   ، وأ ، ات

¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´¿   Â         Á   À 

  ÃZ 
١. 

  سا ا  ة ا ُ  أ اد  وا

وا  ن  وط ،ُ   ه ،افوا ا  و 

 ن.  

                                                 
 .٧٢رة ااب  ١
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و تا   ء   ن ا ،  و

ا إ ا   ةنا ،أ وا.  

٣. مه ا ا أم  لب ا ر  ،أي : قأ ،

 رة ا  اُ  ، وا   ر و ُ اب

طر اا  ل  او ،دات اأن ، وا   و

ول م. 

ه او،ل وب ا   م   ُ َ  

ا ا، ظ  ل ءروار، ، واب  وان ا إذا

،ء أا  ل ء   أو ا ا   ءت إذا إ

  .أو  اء دون ال، ال دون اء

٤. ا مىإن اا  نما    ،ه و ، و

ا  ، ا نما و ،ط    ر أن 

 .و ا ار

 ا  ا م ا مه ا ُ ن أنما 

آن وا ،ا ا و ،واا  ،  أن  أم 

  .و  ر  ااء واات وات

ا  ما  إذن آن وا  ، و

اا    نما ، اا   م  ن أ



١٩٤ 
 

وا ، ب ا  ل ار و ملسو هيلع هللا ىلص ااءة و ، 

مد إزد ،  وةوزوال ا ، ورا   ء.  

٥. ُ مأن ا ا ء ظن أما   ودون ، ا

 دون إرادة ، إرادة ء مأ  ث   ا  نمأن ا و

 ، ف    و  ا إ ه ا  ا

 .ازي

ا أ  ا    زيا وا ،  ا و

ا ،نمض ا ذا ا أ  رض    اءا 

   أن ام      أاءه  أ ا، واات

ر ا ،م ة ا ث ن ،ء آ  .  

من م  ا  إ ن من ان وام و وا

ا ر اا ا.  

  أول   ُ  مأن ا  ا ر  أن 

  .و  ا ،ر ، ُ  امن

 ، -   وا ملسو هيلع هللا ىلصج  اي   ا وا ار

اا - ن ا  يا ق اا أ  ،  مأن ا وا

  . أ وا  ا اول

ا وأ ن ا   يا ق اا أ ، وإ  

،ام  ا وا  أ إ    را ا  م ،
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 روح  ت وا، وو  - أ وا -   :ا اه 

-  ء -  أي  و .  

  مأن ا و ،  م ،و ا : إن

  .و ، ان  ت

ل ا  أن امر ام  اا  ت ب  .٦

ا ،    املسو هيلع هللا ىلصو) :ما َُِ إذا ا م ،ل :

، ١)إذا أ ا إ  أ م ا : إ  رل ا؟ ل

 او و  لو ،ا    يداري اد اا 

ا. 

ب ا  ت دما  ،  تمه ا م اء

 ا  ،سا   أو ، ر  نما   ءا  ذ و

  .اد واد واتوا   أماع اد و، أو أه امن

إن  اة : ول، و اء  اس ون إ ن

أ ر ما أو ا ن أو اأو ا ما.  

٧.  ملسو هيلع هللا ىلص) : لو :أ  !أظ ه! وأ و !  و

نإ  دل  ل ( أ  ل  ته ا دو ن ا

ا ،ا  دو و ،ا   ،ا ،ا ،

                                                 
ر ، ر ام، ٣٥ب ر ، ب اق، ١١/٣٣٣ اري ح  اري  ١

 ٦٤٩٦ا. 
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  ق، وا و ، و ،ا  ء ذ  و ،

  ا  ام: ورة أى، ن ا  ام  اة

-   -  ؟ م ا و ! 

و ظ  وا ،ا  ،،ذ  ا  و  م

وا أن س اق ، و      اق

و    اق ، ن د  رض   اق

دا  ا  ي   ،،دة اا ا   وا 

ا وا    م.  

ول ا -   - مم  ،نمق ا ور ،

و ، ودي    ار، و  ه ااف

ا وروق ادول ا   -   -   ادا   ت

اق اا  رأ   اه؟، ا قأ !  

ما   إذا أ وا ،أن ا     ا 

ا  ة إن ، ،ا ة وأ   م ،َ ن و 

َ مء ا  ،ر ،ا  ر ، وما م  و

    ت اا  .  

    آ  م ه ات  نإذا  .٨

 !ان  ا؟
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، م ورًء، م   ذ ان  اس     -أ 

و  ، وا ،فوا، وا، واق،  امن م

. 

ن  اس    رءً ، و اق  اس - ب 

أم   و  ، ول أو  ه و إ   أو و

  ل ا مء ا   ولا  ، ا

 ن ة ت ا إ  ول، ا  ،وا، 

 ال ا م إ  دون، ذ و، وا واء،

وا. 

ا  أن اوا ق و ،أ    ،  و

رأ  رأي إ ،ء اا  ر، وا و ،ا و.  

 امب ، وا  ا، أن ا وااز   - ج 

ما  ووا م ةا  وا ،  ة ا و

او و. 

ًء وذ ممق ا ن او ،  ما و

و.  

ق وا وود  هن ، د اإم و

ا.  
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و  حوا اا و ،  نإم و ، 

  .ق

أ  ال ا و ،مل واا ق ، وا و

ا مما.  

م أ  دا  ا و ،و.  

،  ن ا امن  ار ا، ات أ م أن ه  -د 

ا   ،وَُو ،فوه ا    ن  م

  يا ا إ . 

ن    ظ   ، ن     اس

ا ، ري را  أ ب ا  ا ا  ا ،

  .إذا     اس:  ب

  أن  ط  ا  ، إم   اس: وُ ل

   ،ا  .  

و ، ن ه ا  ن   اان دون أ: وااب

   ن س ن ان إس، ما  إ  ، و.  

  و ن ذ  ا ا  روح      -ه 

ا ،،وا     ا دا ذ  ل  ،

وأ وأظ ن أ نإ  دل  ل   .  



١٩٩ 
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ء اأو  

ةََُْ ِأ َْ ُ ا ََل ر:  ُِل اَُل َرَل( :ملسو هيلع هللا ىلص َا نَدى  :إَ َْ

َوَ ََب إَِْ ي ٍَِْء أَ إِ  اِ،  ََُْ َوْ ِ آَذْمَِْ ُُِب

َِْ، ُِأ َ ِاَِ ُب إََ يَِْ َاُلَ ََو،  ََُْ ُْ ََُُْْذا أ

ِِ ََُْ يِا، ِِ ُُِْ يُِه اََََو، َِ َُِْ ُِه اَََو،  َِْ ِا َُْور

َِ،  َِ ْنَوإَُِْ، َذََْا َِْو ُمَِ (١.  

* * *  

 م  اردةا دا أ   ي اا ا ا

ا ل ا    أ و ، ء اأو: 

١.    أ  ء اأو  سا  ن ،  وردت

ص ااآن واا   ،  و:  [  %  $  #  "  !

  /  .  -  ,  +   *   )  (  '  &Z٢. 

                                                 
ر ، اا، ٣٨ب ر ، ب اق، ١١/٣٤٠ اري ح  اري  ١

 ٦٥٠٢ا.  

٢  م رة٦٣، ٦٢. 
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ا و و م وا ، ل:  [  &  %  $ #  "  !

)  (  ' Z ١.  

    د ا ،ن ا  ا أ   ا؟ .٢

 ء اأو  و  . 

 آن ، وأا   ُذ ذ  ا ا  ا:  

[/  .  -  ,Z نط  ا    :

  .اى: وام. ان: اول

  ،   إمن دي ُ  إ ء،   م وا

و أم   ،ا  ا  ،   دون ءن اوا

  .وا ، زن

  :واى درت

  .وك ات،  اات: أدم

رع :وأوا ،ا      توو ، كو

  .اوت وات   اع  ات

وأ: أ، ا     توا  ك  ، 

  . اع  اوت وات

  .ن ا أ درت، ودا ان واى درت

                                                 
  .٢٥٧رة اة  ١
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 . اات  و ا؟ .٣

 ابا  داتارق ا  ا    الا ا.  

 أن ا  ا ام ي وا و ء  نم  أي  در

  .وا   ارق ادات، أن   ء  ام ان

أراد ا   ُ رن ا أن ،سد ا او، و ا 

ُ  أراد أن  مق را ا  اة، إا  ،

دةواا  ، نما و نو  نز  ، ردت ا 

د إ.  

ُ دة أنت اووأم ذ  نما  ، و م ا و

و ، و اء   آد ، آد  ط ،ق ه ادة ات

 أةا  .  

ْه ُقوو ا  ن دةق، ا   ،و   ث

 ا ، رة ا رإظ ا  و ،ما امق ا وأم ،

و  ةام نا.  

م  أ ذ س ون اأو ا أو و.  

  :وارق ادات  أماع
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، ت م مء ١و    ارق ادات: اة  -أ 

 ة  وا. 

وا   ، و    ارق ادات : اا - ب 

آن واا  ص اا  وردت ،و: 

:  [   Ìل ، أن   ا ن  ط  اء -

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  ÍÔ  Ù  Ø   ×   Ö   ÕÚ   Þ  Ý  Ü  Û  ßà  

    ç     æ  å  ä  ã  â  áZ٢.  

-   ش رإ و  ا    إ ا 

ا،ا   أ  ا   ل:  [  c  b  a       ̀   _       ̂ ]

j    i  h  g  f    e    dk    u  t  s  r   q  p  o  n  m  l

x    w  vy  Z٣.  

-  وا  ث  ،ا أ     ا 

̈   ©  :  [®  ¬  «    ªل ، و ات   §  ¦   Z٤.  

                                                 

. ي  ف ام ان، و  دة، و :  ارق ادات ١

 .٣٧رة آل ان  ٢

٣  رة ا٤٠. 

٤  رة ا٢٥. 
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 ، :  [®  ¬  «  ª  ©  ¨Z١ل ، وء ا مء

  .إذن أوء

و   إن ، و ا ا ء   ات اوء

  .٢ ن    ااتإم

ل ،  أو و  ث  ارق ادات  :اراج   - ج 

:  [  c  b  a  `  _     ̂       ]  \Z٣.  

   إا  ، و ا  ذ   اي

ذ  ،ا   أ     أ  ،ُ  ر

ُارا ، ل:  [  Ô  Ó   Ò  Ñ    Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê

   Ù   Ø  ×  Ö  Õ  &  %  $  #  "  !Z٤.  

و ذ أ  ث  آ ا   ال  ارق 

  . أد ة  ملسو هيلع هللا ىلص  رل ا ، دات

ا أ ، ارق   أم ،داتا    أ م

و ، ل:  [  2  1   0  /  .      -  ,

                                                 
١  رة ا١٣. 

٢   ا ردما ا  يا ا   ر َْ١٩٩٢ ا  

ان    د :اا  اردةا دا.

 .١٨٢رة ااف  ٣

٤  رة ط٨٨، ٨٧.  
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8  7  6  5  4   39     A  @  ?  >  =  <  ;  :

D  C  BE   M  L  K  J  I  H  G  F Z١.  

  ، وه اارق  إ  ر  د  اس

و ، ق  دةن ار ُ  ،و ،   دة

   ،ا  أن ا  ن   را ،   وأن

اق إطا  .  

 ا ل، أن أ  :  د د و با ا

ن واو وا لزا و: ، و ، اإن ا و ،وا ا

  .إن اء أ  ا: ال

   ا ،  ارقدة، وا    ،

 .  

 هي طال اا  ا ن إا و ،و : 

  .اات   و ا؟

  ا   اا  ن ا ا أم  ط،: وااب

ا ، ط  تن: واى، اوا.  

                                                 
 .١٠٢رة اة  ١
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 أن  ل  اوث ا إن أ  ه  ، إ 

  ُم  و مى أن، واا  ن  ، ن ى

 أ ا   تاى ار أ .  

اء اا  م ان ا ب ، و  ن او

  .  ا، ااء  اة

٤.  داة ا    ا  ، م داةا م ا إذا

  ،،مر اأ     و م دى و   ا  

إ ون د ده او ل أو   دي ا ، و

ا  أن ا  با . 

ا  ن داةي، وادم  سدي ا  وا ، إ

ا  دي  ،ا  و  ،ا  و  ، أ  او

ت اندر.  

أ أ  ، ل ار ل ملسو هيلع هللا ىلص) : أ  ، وأ ،

 وأ ، ن، وا ا (١.  

 :ملسو هيلع هللا ىلص ل رل ا ، وإن اب  ا   ه  ال

)ُُِْ  ُهََإذا أ  ِ ُْ ٢)إن ا.  

                                                 
، و ، ن وممب ا  زدة ا ،ب ا، ٢/٥٢٣ أ داود  ١

  .و  اء

 .٤٦٨٦ر ا ، رة د، ب ا، ٨/٣٥٤ اري ح  اري  ٢
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 وإذا أراد ا  ا أ   ده ، ل:  

 [¤  £   ¢  ¡¥    ©  ̈   §  ¦Z١.  

 د رضات واا    ،اراأو ا راا ،  

  . ون   أو ،ون

ق اي أء ا دهن وح وم      ي  إ

 د ا ،ا أ ا د وا   د ا   ،

دا  أ ا وا د ا  .  

و ، ا  إن اا واوت ا  ان  ات

اض اا  ،زوا ،و ،  د ا   إ

أ.  

ن  ب أاء ار  ةإذا م اول اى  و

    ذو  ،    وذ  ،

م و  رة ا   ، ل:  [   ¼  »  º   ¹  ¸

Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾  ½Å    Æ

  É  È  ÇZ٢.  

                                                 
١  رة ا٧. 

٢  رة ا٦٧. 
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٥. دا   ا  ا   ا أم در إ ر ،

 داه، و   با ن ، و ن أنما  

 .و؟ و ا اب أ اء؟

 ا  ءا ة واا أن در ا  ، ُ و

ا ،ا ب، أا  إ  ن أنأي إم ،   إذا

ا ا   ا  يا ا.  

ا ن إما  ب  ول  اا  ،،تك او 

  ا ا ) :َ وَب ي  إ  إ ٍء أ

 ُأ )ا  وأ اا  تك ا ن.  

،اا  ذ  او  ) : اُلَ و ب إ ي

ا(... اظوا اوا  ل ا او.  

 م   امن ، إن ا م و   وا دة .٦

 ، إ و ، وق ا ءا  ١. 

ب إاء ا و م ا  و ،أن ا و  .  

ن ا ! ا  در إ  أن ا ن اما ا  

  .! ؟

ا     ا إن  ده  و.  

                                                 
 .٤٠٢ -  ٢٨٢در اق  اآن ر   ا دراز ر ا : ام  ا  ب ١
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ا  ن هوإذا  س ،هو و  لو ،   و

ا و م  و    نإم    ،  

 أو  أو  ،م  ا    ،   و

ا     و و رو  ؟م ا !.  

 إم و  ي أنا ا    ،  ق

و ، و  اة،   اب ا  ٍف ،ُ ازل

  . و ات

 إم،   ا  أ  و م   أو:  [  }

  ©   ̈  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

«  ª  ®  ¬¯   ³  ²  ±  °´  ¹    ¸    ¶  µZ ١؟.  

 ل ار   ا ملسو هيلع هللا ىلصو) :  ل رك و إن ا

ا: ا أ  ،ن :،و ر  ل : ؟ر 

أم : ل!  ؟و   م و أُ    أا : ن

أ أ ،ذ  ا :ل ؟ذ  ء أ رب وأي  :

أِ امر  ،اه أ  أ (٢.  

ه ا  ،َُ أن وا را و :  

                                                 
١  رة ا٧٢. 

، ،  ا وار٥١ب ر ، ،ب اق١١/٤١٥ اري ح  اري  ٢

 ا ٦٥٤٩ر. 
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ةوا َ     ة     ِ موا َ ُبو  

 و  يا وٌ       ا و وَ اُب  

ُا  َ إذا د     ٌ    ُ ابَق ا يا واُب  

ُأ أدر ْ  مه ا  ا     ت ا

 ا اي  أ و   ، ا اول اى

  . اي ه  ار، ا

و ا  ا أن ن  اا  ول أه ا ت 

ت ا   دهب، وو   أن أ رُت: و  

اإ    م ة ، أن أ  سا    

م  إن   و م  ا ،ل ا و، اح

، و  ، و  ااناب  م إ  ، ممه

و !.  

وار ا ،     ا  ااء اي .٧

 ف ،  وأر ا  إذا   وي ع ، اس

ت، اباد إ ذ   ن     ت ث ع 

 .ف وأدرك اى وأر ت؟

  م ا ااء ، و  ا  ااء اي

َ ُ ُ اي   ُن أُ: (و ل، ب   اس

  .  ذ؟، ...)
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ا  دما  هأظ  ا ا دوا  ، او

ب واا  ُ  ص ر ر ا ا ،اإن : و

اا  إذا داو ا ،اا   ، ا و م 

! ا   ! ،ا ا ن  ن  اا  ءو

  .ة اد

 ن ن دة ا أن ا وا:  

أو :وا   ُ   تأن ا    ،

  .وا ل  أن   وا  ،ام واة

  او ،   ،ا  ء  رض و.  

مو: ا  تد اا   ، او  ا ا

  .  ااي    وج  ه 

 ا ا  ج  و:  

 ى أمأ ى، وأ  م    أم  نرو   

ذا أأ             أ وإذا أ  

ل آو :  ،  ر ل: رأ ؟أم  :أم.  

  و ا ا إ إذا و ه أن ا   ،

 وا  ،ا  ا ،، تا  إ و م ن أراد

م  أن ،  ا  م ،  ذوا.  
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  ذ    لوا:[  V  U  T  S  RZ١ ،

،     و   م ات،   وب  أن ا

  جغ  مغ  جف       حف خف  مف  ىف  يف     حق   ]  :وذZا أن ، ٢و

اا  ا     ملسو هيلع هللا ىلص ،   توأن ا ،  

دوم!!!.  

ء  زال ي  َ ل اي أ  ون طوا اه ا

و أع ء ا أن   وا إ ، و  ان

ه ا ، ا    ه، وأنأ   ب ا  ،

إ اأ ن ذ ،ا  م ن ذو ،ا  ن ا!.  

ا اهو ق اا   دا زال  ن اا  ،

  . إن  ب إ ا   اا وات

 و   ق اا و  ،ة أ   ، أ

 ،اا ا و ،ب وا ل اا ف، وف اا

     أن   ،ررع ا يدي اا و

  .واا

ا أن ظ  و ة ال اأ  رض ،  

 زا   ،وا آمص اا  .  

                                                 
١  رة ا٩٩. 

٢  رة ا٤٧، ٤٦. 
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  :، وء   ه ارات آراء ة

ا :  ا ا ا  :،ل، را  أن  ا  -أ 

ا و   وو ا ،اد  ااد، وا  :ا ا   

او. 

 وا :  يا   ُ ، يه ا و

  ،  ه ا و ،  ا ر و.  

  اا: (ملسو هيلع هللا ىلصو ا (١.  

 ع اأط  أن وا ،اا  اا  وداو ، 

ا  ت اا  ،نا  و اه وو ،م 

 ا م  ،م     ، ل :  [  k  j

  t  s  r   q  p  o  n  m  lZ٢.  

و  و ،   ا   إُ   ا  وا

و م   إ إ  و.  

                                                 

  : ، ول٢٦٣٥، ب ا، اب ا، ر ا ٤/٧٦ اي  ١

ا   و ،ء.

٢  رة ا٤٢. 
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و أواه   ، أم   ة  ا    - ب 

، ن  و وي ورو  :ل ا   ا ،ء

ورو و     أم وا. 

 و اره وو    أ ر  ا ا و

 .  

و     ، ه  اوم  وه  و   - ج 

ا ،ة اوم ، او :ن أ ،   ه أم

ا ،أداة ا  ،ا وو. 

 ء    ارحه ا  نمواُ  ،ْر  

ّأ أ وا ل ا ،؟ أن  ذا ! ه 

 ان ار     ارحودة ، ا ارحه ا و

وة ، رة  ه   ا ،ة    ار، ارات

م م  ، ا اا  إ   اوق  م ا 

  .انوام  ادات

 ل ار ر  ث  ذ ه  ملسو هيلع هللا ىلصواب و  

ل، اه: (وا  ( أ  ابا  ، ا

١ ، ل ذ و : [-  ,  +   *  )  (  ' Z٢.  

                                                 
١   د، ٣/١٤٠٢ب ا ، ب ر٢٨ وة  ، ، ا ١٧٧٧ر. 

 .١٧رة امل  ٢
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 رة ا  ن ا اب إذرات ا   املسو هيلع هللا ىلصو ، وإ

 رة ا ،  ا) :  ه او.(  

 ذ وب أا    ه ا رواه ا   ا ر

 ا   ن أم ، ءل أ) :ر  :َا َا( 

 إ  سا  ،ر نو  ا ر  ا 

ا ،ُا و د ا    ت وا ،

  د ا  وا ، دروه ،وا١ وام.  

 رأى ا  ا  رة ه  ،رة ا   ،

ا  رة    ت   وا ،رة ا  

 ،  ا)ا    ي ، ُ يه او(.  

إن  ذ أن مة ا ن أر وأ  مة : و -د 

ورآ-     - إذا أ     ا، امن ادي

وُ، وء   ر ،ة  إ  ى  م ،و أم  

ت واوا ا  أداة. 

ر نى ا دين اموا ،و ،و ،اى ، وو

،  ى  إ ظ    إ، ار وار وازر

رة ا ءا ه ذذ إ  ى  ا أ  وو  ،

                                                 
١ ا   ا أ  ا ٤/١٦٢. 
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  ا) :  يا  ( أي :َ  ،ل  :

أ أي، أم: .  

 .    إ اء: و   -ه 

و ،   ، ه اراء  ر، و  ل

 ،وا  ل ور و : أن ا م   ة ا

و  ،و ،موإ ،د وا ، آ  ل  و

ا.  

٨.   ء اء أول د    أ ا  ، و ُا

،ل د ا   :صو أ  ،   اءوا ،

ا  ءوا.  

  ُا و   اد ا  ا أن ا ا 

ُ .  

  :وااب  ذ أن ا اء  ت

 .وا  ا، أن ُ ا  ط     -أ 

و  أن  ا   ا ، أن  ُ ط آ - ب 

 ،ما ن ذ  ،ن ا بأوا    ا . 

   ا وا،  ا آ  اي ط اأن ُ   - ج 

 نما    ، أم    أن ا ذ و ، و



٢١٦ 
 

ا ن ذ  ،ري  و ، ل:  [  -  ,  +   *  )  (

./  6   5  4  3  2  1  07     <     ;   :  9  8Z ١. 

و   ، ه ا   ا أن  ا  دءه

 ه و  ،  آ ا  م و ، ه ا  و

 .أن دءه  ا ُ أى  ا ط  -  -  امن

  امن     ء أُ   ب ا -د 

 ا. 

   ذ إ ، وُ   امن  د   ام   -ه 

 .و  ن ذ  ا من،  ُ ا، اة

  ن اء ُب   ه اق إ إذا َ وا

م ء، اا ا ام و :ر  أو  ءا ، أو ،

ا  ء اأو د ا ل  سب واوا ،  أو

أو دء ا اي ك وا ا وف  اء دون ا ب،

ا  وا ،ا  ذ  ص وا  د ا ام

ا.  

و ا ام  أن إ ا   ، و  

 ،  م و  ا ر طا   و

و.  

                                                 
  .٢١٦رة اة  ١
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  م أ ا إ أ ار

ٍَِ ِأ َْ ْاُ ا َر يَل ر:  ُِل اَُل َرملسو هيلع هللا ىلص: )ُُل اَ:  َ

ُُل ،آَدَ: َََْْو ْ، ََْ ِ َُُْل ،َواَ َل: را ََْ ْجْأ، 

َاكِ َ  ،َوَِْ َو َِِِْْ أ:  ٍَِ َِْ ٍَل؟ َوَُْ َ ار: َل

ُِا َُِ، ََْ َْ َذاِت  َََُو، ُ َسى اَََوَرى،  ُْ ََو

َُِرى، ٌَِ َِاَب اَ ِا ،َو َْْ َِذ َْ:  َأ َِل اَُر َ

 َِذَُُل ؟ا: واُِْأ، ٌَُر َِْْو َج أََُج َوَُ ِْ ن، َل ُ: 

ِ َا ْأ َُ اُمَ ْنأ َُط مِه إَِِ ِي َمَِوا،  َا َمَِْ َل

َمَْل ،َو ُ: ي َمَِواَِا ْأ ََ اُمَ ْنأ َُط مِه إَِِ ِ،  نإ

 ِ َِأْو  ،ِ ََْ اََ َ اََِة اََِْء ِِ ِ اْر اَِْد

رَِا ١)ِذَراع.  

* * *  

أ دا أ  ا ا   أ و ،ا  ا 

ا ل ا  : 

                                                 
إن :  و ، ٤٦ب ر ، ب اق، ١١/٣٨٨ اري ح  اري  ١

 ء ا ز ، ا ٦٥٣٠ر.  
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&    %!  "  #  $]  :ا ء     ا .١

  2    1  0   /  .  -  ,  +   *   )  (  '
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ا  و  ث أن ا وا ، ثأي   س

 ،وا ا  عف و ىأ    وا ، و

ا  ،ُووما ا  .  

 ن  إن اف واع ا، و  ذ ء  ارض

ا  ،م و     ،نر  ن .  

٢. ا  ذا  آد ا  ؟ا ذ  اء. 

  : : ااب

 .و ة  ه، م أ ا    -أ 

 . أط   ا  أ ار وأ ا  ن ا - ب 

 ل ار  اج ملسو هيلع هللا ىلصاء واا  ...) :  م 

مء اا ،ذا ر أ  َْددة، ٢ةره أ ل، و : ذا م

 ََِ  ،،  َِ ل وإذا م :ل : ا  

                                                 
١  رة ا٢، ١. 

 .و ا أو ا   ،اد: أدة ٢
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،ا ل وا : :ل ا؟    : ا آده ، ملسو هيلع هللا ىلصو

ادة ا ،   ا أ ا ، َُ١ادة   و َم

  .٢...) أ ار

٣. و  ا   وا أن ا  ، ه ر نوا

وا)  ا ل و آد ، وه  ا  ر  أرن ان

 ( ا  و ،ه او ا  رها وف وا ،

 .ا   و :م ل

٤.  :إن آد ا  ا أط   را أ  ، ذا إذن

 .و  ار؟: ل

، وإ  آ، أن اال   ن  ا ء: وااب

   الملسو هيلع هللا ىلص  وفا ا ا  ن اوا 

 ا   و      ،اب وان

 ل ن ).(  

 ى، وة أ فوا ر اا أ  ال ، 

ا      ،   ،   ك أن و

 ف اإ ، ا  ز  او ، ف اإ و

                                                 
١ م :م  ،وحا و.  

٢  ن، ١/١٤٨ب ا ، ب راء٧٤ا ، ، ا ١٦٣ر.  
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 ل آد  ، ور      ا، وا  ،اب

  .ا  أ ار

٥. ا أن م ا  ر واا أ إ  )٠,٠٠١( ،

... (: ل ملسو هيلع هللا ىلصا    آ   اري  أ ة أن 

أج : ج؟ ل رب  أ :ل، ج    ذرْأ :ل

و     ...(أن ، ١  او ر ما أ إ ا

 ة ،؟ا  م . 

  : ا آراء

ن  ا وة وإ ،   ا أن اد  ادا  -أ 

ا ،،م ا  ل ا ل و  :ة   ، 

 .و اد ادا ،د  ا، أك

ُ ورا آ  أيا ا ل ، م ا  ذ 

  .ْ ِم

وا :  ءة اا در اا .  

مر: واذراع ا  .  

وا ظ ا  ف ،ا  ن اد و ،

ة او.  

                                                 
 .٦٥٢٩، ا، ر ا ٤٥ق ب ر ، ب ا١١/٣٧٨ اري ح  اري  ١
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 ج وج   ا ِذ أ أب اأي ام  - ب 

ن اد اد  إ :ا ، ذ  ا امو، ا اول

إو، اا  جج و لد إ را ف اأو ، ن ا

د . 

ن م ا واا   اس  إ  و ا

 ن م ا واا   اس  ،  ج وج

  .ج وج

  ووا ،  اسإن م ا وا    - ج 

ا ،ا  وأ ذم  ن أو ،ن ا . 

  .ن م ا أ ،ن ا اأي أ  اأي ام وا

و    ،  ذي  و ، و  ل

  ا  ا اا ذ.  

٦. )  اكا  ،  ذات  و(. 

،  ا ذ أن ا :ُ ا، أ   ا  -أ 

  وا ، ل، واه ا  ونُ  وأم ،

  املسو هيلع هللا ىلصوا :) ت     ُ(١. 

                                                 
١   ٤/٢٢٠٦ ،ب ا ، ب ر١٩  ا  ا ، ، ا ر

٢٨٧٨.  
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 أن وا  أن ا روا   ورد  ا ا 

مإ  ،ه  وا ،  ا ه، وإذن أن  و

َُ أن   نماتا     ،ُ أن     

  . ات

،  ا  ، أن ا   ة ال  ذ ا  - ب 

ا    ،أي : ا ا ذ  ن  ، ن و

 ت  ،ا ر  ن و ،  لطأن ا و

،عا ا ا ا  نم اأي اا  او. 

٧. )ا ذ ؟)أ. 

م  ا أِ: أي ، أن ن ا اال    - أ

 .ا اي    اب ار

 ل ارس ، وارا ف، و ن  ا  -  ب

 : نا  حا ب، %٩٩ل ا :إذن؟  أي! و :

ا  ا أ ،أ  ر . 

٨.  ل ارأى ر ملسو هيلع هللا ىلص    لم  ف ،   ف

س واء، اف واا  ازنا   ث  م و ،

 ن ا ، راد أن  إ ا اازن   ك امن

وإ  اس ،   ا وه ا اة  ار ،اد

 ،جج و و ،ا  وا   ن او ،
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 س وا  ا   د   ا د ا و

 .ج وج

ا أ  ه ا ن أن  م وأ ، أ م 

ا ،دا  إن  ىا ذ  أ أن ا إ  ، 

من   ه ، أ ا ون و (: ملسو هيلع هللا ىلصرل ا ل 

ا ،ا   ن١)وأر .أن ا  ا د   ذ  هأ

ا أ  وي ه ا ن.  

 ا وأ  ا ا  ءمع اأ  ا اا ا

ُ ء امىاأ ا  أن  ا إ.  

    رضا و  ة ال اط  ل املسو هيلع هللا ىلصو ،

ة ا د ، و وي ن ال اأ   د أن 

  ف اأو أ ت ا ل سص ، اه ا او

ا ،ه ا  ا ، ل ال ر ملسو هيلع هللا ىلص   و

أ إن     ام    (: أو ا  اوب

   ا     (٢ .  

                                                 
ر  ،  أ ا؟: ،  ء ١٣ب ر ، ب ا، ٤/٨٩ اي  ١

 ي. ٢٦٧٠ال ا : . 

٢  أ ٣/١٩ ،  و.
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أن  ا وأ ن؟ و ،  ل اس  ج وج .٩

 ا ا رم ،  م دقوإآن ، اا  ورد ذ و

ا رة ا  ،مذي ا   ، ل:  [  ¹   ̧  ¶  µ

  É  È    Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼    »   º

Ù     Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë  ÊÚ  

á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Ûâ    ë  ê   é  è   ç  æ  å  ä  ã 

   õ   ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í  ì%  $   #  "   !&    '

,  +  *  )  (-    2  1   0  /  .Z ١. 

 - ن  -  إذن  ير اا ا سا  زون

 دا ،ن م و.  

  إ  وجا ا  م دح ات وا و

ا  ،ىا ت ا  و وأن.  

 ل:  [  [  Z    Y   X  W  V   U    T  S

  h  g        f     e   d  c   b  a   ̀  _   ̂  ]  \

  p   o   n  m  l  k  j  iZ٢.  

                                                 

١ رة ا :٩٨ - ٩٤.

 .٩٧، ٩٦رة امء  ٢
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   أ ا   وو د ، رأي  و

َُ ا ُ ط ،ط ت ذ  ا  ول و ،

:  

وأم ار وال ا ا ، أم  ا  ة ط ا  -أ 

دا رضا . 

،  او و نا دا   ن   

 ا  ولل ومي وار اظ ،د اا  و ،

  و ، ث  ا و.  

وار  ر ، اد ة ا، إم ان: و   - ب 

ا ا. 

  ا أو ،   مه ذو ا ير اف ان أو

ر ا  ،سوا ا  جج و ر ، ر او

ا ر، رةا إ     ر او ،ازه واا و.  

و   ج وج و   وت امء    - ج 

 -  ن  –  ات ا  ث   دا  اء

 و رة اء   ذ ا ،  واات ة

. 

    ان  ء  اآن ا  و  ل

ا دوا ا ،   ن؟ا  ؟ وأث ذ  أ
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ا ذ ، رأ  لا ا   ل أو و ، ن  ،

  ن و ،أم م  ط   .  

١٠.  ل اب رى ملسو هيلع هللا ىلصا   ه ا : 

وا ل  ،  اة اء   ار اد: اول

أ:  

َوَ أ: ﴿ َُل   ،د ا  إ د ا  -أ 

َُِِِْ َََْ َْو س١﴾ا. 

   اء اة (: و ل،  ا ر   - ب 

 .و   اة إ  ار )ار اد

و   ة أ  ا ا وا ،

ة  ، ة  أا و و، وأ ، واود

و ام ،ا ل وأا   ةوا   ، وإن

  .اا   اوع وات

  .م     ،    ذم وا  

  ل اوام : أوَ،رذراع ا   وا را  ةدا ،

ذراع ا  نر ،   ،را  ن  م   و.  

  أ  ل أ لا او:  

                                                 
١  رة :١٠٣. 
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 م وإن،   ال ا  ،د ا إ د ا  -أ 

 ، م اة إ  ار أ   م ا إ ذراع ار

ا إ ا أن م ذدا   ،  ذ   و

ا ه ا  ز إ وي ، ز نا ا 

ا٢٥ %ن ا د  ، ا   م ملسو هيلع هللا ىلصو   او

   اء اا ٥% ،ذ  أ  . 

ة اء م ،  ان اس  ا  اة أ  - ب 

ا  أ ، ا أ و ، ل ار   نملسو هيلع هللا ىلصوا 

أ م م ،أ و ،أ ا  وأ ،ن اوا 

 ون أ ن و ، أ و ،ا  أ ؟وأ 

د ا إن  ا  اأ م  ن إتر  أ . 

و ، وا   أن م  أ  ا د  

 ت ا ء أن م  ،و ،و ،وأ ،

ن اروح ا   ب و ،ا  ال إر وا

 ء ا إن ا ، ل:  [  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~   }    |

¦Z١.  

١١.  ل ار  ا ه ا سا  ب ملسو هيلع هللا ىلص ،

 .أ   أ أى أر  ه ا: ول

                                                 
١  رة ا١١. 
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، ل و و ، ن ال إ   ا إ اأ: وااب

ا  لن ا و    رس أن اوو ، ن او

،وأ أ  أو دون م  ا  ع أنا م ، أن و

و    ،ب أ ا    ر اا  ،

ه او ،و ،ل ان ر ملسو هيلع هللا ىلص و  ا  ب ا

  .واا اي  ان آماك
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ا  صا  

و :ا ،روا ،وا ،وا ،وا.  

 أ يرُْا ٍَِ َل َُْ ُا ََِر: َُل َر ُِل املسو هيلع هللا ىلص: ) َُْ

را ِْ َنُُِْا، را َُُْ،  ِْ َِِْْ َُن َْ ٍَة ََْ اَِ َو

َْما ِ ََُْْ َْم َُِ َْ،  لُُد ِ ُْ ِذَنا أا َوُمُُ َذاإ َ

َاِي َمَِِ ٍَُ ُِه َُُْ أَْى ِ َِِِْ اَِ،  َِِِْ ُِْ َِا

َْما ِ َن(١.  

* * *  

 أ و ،ا  صا ام  م ا ا  

ا ل ا   : 

  ن اََ،   : اص ا، أي : اص .١

ما  ،  ،  م و  . 

ما  ن صوا ،   ا ما   ا   ن

  .اة

                                                 
، اص  ٤٨ب ر ، ب اق، ١١/٣٩٥ اري ح  اري  ١

ا ، ا ٦٥٣٥ر.  
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٢. ا  ءأ  ا   ريا ذ، و: 

 :و   ر: ا  - أ 

     م. 

    ون سن ا ،   را و

 . 

 أ د إ  قن ا. 

س  ، م ع اس ا وا: ار   - ب 

 .و ن،  أا ة، ن

  ن   ، اَُّ: أي م  اس،: ا   - ج 

ن دون آ ،سا ن و   و. 

 .م  اذان  ة : ا  - د 

و ، وم   أن أ اس ما  :ا  - ه 

ام ،نو ا    . 

ُ وَ َ  زون ا ن ا.  

٣.     يا اا إ ا  ،  و

وا ا  ،ذا ُماا  ،  ور سأ ا  ق ُو
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 ،    او:  [c   b  a  `d    h      g  f    e

o    n   m  l  k  j  i      r   q     pZ١. 

 ق با اق ا  ورا  ه رود.  

 ل ان رملسو هيلع هللا ىلصو   ل ، أولملسو هيلع هللا ىلص :) ...ُو  ب ،

ُ  ن أول ،ٍ ُء اوُد :َ َ ا ، ُ  ِو

انِك ا ،ِ ر   أم ا إ ِ ، سا ُ :

َا  ُ ،َدُلَْا و ، ...(٢.  

،  ق اط، واس   امء وااء وان

 و ،ا و ،ر  و ، و ،

ز  و ، ن ه اأ    را  ، ن و

ا  ذ   .  

وداد ورا ، ا ر م اة    ،  وا

ل ا ،ة م  ةن ا ،و  ب وا ا.  

٤.   ا  صث ا: 

  .وا إذا ن أ اء  أ ار،  ا: اول

                                                 
١   رة٧٢، ٧١. 

ر ، ، اا٥٢ب ر ، ب اق، ١١/٤٤٥ اري ح  اري  ٢

 ٦٥٧٣ا. 
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موا :اا  ة اا  ،  وا ن ا ا إذاو

ا أ  ،ص: أيا     ت ا م إذا.  

 اة ن اص  ا  ام  ن امن إذا ن .٥

 ، ن إذا وأ  ت أوت وا صن ا ، ل

 ل املسو هيلع هللا ىلصر :)  ه م َ ، َََُ ،َ  م 

در ر ود ، ُْ أن ِ    ،ت    ن ،

ت أ  ِأ ، (١. 

٦. )ل اد   ذنا أا وُمُ إذا ( 

ن اب إ خوأو ا ت ،ه و ،  و

وا  ص    ، ه اذورات واما إ  ن 

ل اد ،ل ا  اأ ذ  واذا ط ،  ذن

.  

ا  ء َ( :ملسو هيلع هللا ىلص  -   ا   - ا اب .٧

و  اد ،  ا ، مس  ا مب أل ال

 .٢)وارى

                                                 
ر ، اص، ٤٨ب ر ، ب اق، ١١/٣٩٥ اري ح  اري  ١

 ٦٥٣٤ا. 

٢   ٤/٢١٢٠ ،ب ا ، ب ر٨ ،ا  ل ، ا ٢٧٦٧ر.  
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و ا   ث ا أن ا ، َا ُا ذا ظ

ما   - ون وا   ا ظ أ  -   ث 

و ا   ، و ن  أي ارى،   أي اد

ن ا   و ااق وأمن ور و و ام، اوس

    ت ،ت ا   ن صن ا 

ا ،ا   ظ م ، م  ،   ذ 

:   [   Ò  Ñ     Ð  Ï  ÎZ ١.  

 ن   ا   أى  اي م  ه( .٨

ما (. 

ُا    ا  ز  ب اأ و م ،

ما  ز ن ام  أ م  ا   ا و ،

أ  ءت ا طا دة إر اك وااع اأم .  

 أن ا  ورد  أا  ز   ٢ ، د م 

 د  ،ر  ذ و ج ا ور ا  ، ن

ا    ا ر ،ُ أتوا  ،ل : ه

ا ، ر   ذ، و  ذ، وه  ا  ،ا

  .  

                                                 
١  رة ا٣٨. 

 .ب   ، و ا ،ب اال، ٤/٥٦٩ارك  ٢
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 أ أ  و  ا ا ا  ،  و ا

 ،وا وا  م ، ل : [  ¥  ¤

ª  ©    ̈ §  ¦«    µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

  º  ¹  ̧   ¶Z١.  

                                                 
١  رة ا٧٣. 
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  ا ن ا  ب

 ْا سَ ُ ا ََل ر:  َِل املسو هيلع هللا ىلص: )َُْ َُا َ،  ََ

ا ََُ َُ ِا، ُا ََُ َُ َِوا، ةَََا ََُ َُ َِوا،  َُ َِوا

ََْا ََُ، ُهََْو َُ َِوا، ٌ ِ اٌدََ َذا ُتَْ، ُ:  ِءَُ ُِْ َ

َِل؟ أ: ، ا إ ْاْم َِْو، ٌِ اٌدََ َذا ُتَْ، َل:  ِءَُ

ُاَب ،أََ َو َْْ َبَِ  َُْا َن أَُْ ِءََُو، ُ: َِ؟ َو

َ  ،َوَ َرَََ َْن ،َوََُ وَن ،َوََْْ َن ،ُما ََُ وَن :َل

اُ ا:  ََُْل ،اْدُع اَ أْن ُِْْ ََِْ :إ َِْ ُْ َُ َِْل

ُِْْ، َُر ِْإ َ َُل َُآ ٌ: ُِْْ ََِْ ْنأ َاْدُع ا،  َِ ََ َل

َُ(١.  

* * *  

   أ ب، و دون ن ا  ن ا ا 

ا ل ا : 

١. )ا  ُ(. 

                                                 
،  ا ن ٥٠ب ر ، ب اق، ١١/٤٠٥ اري ح  اري  ١

 .٦٥٤١ر ا ، أ  ب
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 .إ اء واوج ، ملسو هيلع هللا ىلصن ا  ااء ل ا :   -أ 

ا  أن    ضُ  ؟وأ ا    

 ،ن ا م يُ أن  در  ل ات  ملسو هيلع هللا ىلصر  رة

ا  ث  انوا.  

و  أن رؤ امء د ،   ن ذ  اؤ: و - ب 

 .و   ا  ،و  ن

٢.  ل ا ا ن ءمع اة أن أو  ،  م 

أ  ن ،ا أ  م ؟، إذ  ا  . 

، وا، وا، اا: و، ن اة  أر أرنأ: ااب

  .واب

ه ا أن  و ة أأو ا ،  أم أ     و

ا س إة اد  ا ن ا أن  ، ن أ أن  و

ور ،   امء اء  ن ا  ،  اة

راا  ،رو   أ م و ، ل:  [   Ä   Ã

Ç  Æ  ÅZ١ ،ودر  نو  أم   او ، 

                                                 
١  مرة ا١٢٤. 
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#  $  %  &  ']  :ل  ، ا   درت   "(  

,       +  *  )-   0  /  . Z١.  

م  ا  ن ا   و ، و  أ أن

و م.  

و  أن ا  ن ا ،   فس أ

 نذا ، ل ار  رض ملسو هيلع هللا ىلصو ،ل :)    إن

ب أرأ   ى واا   ا ،ط ط  م ،

 ، أ اء، ون  أدب، م ا وا ا ، اء

ساا   ،اا ورا و ، ن  ى إأ  ب طوأ

وم   ا     ،  د ا، و   ، ُ ء

 ،و  ،رأ     و، و ري أا ى ا  

(٢.  

ن ا  إذن أن ر ة  و   ذ  اس أ

، و    أن  مُ   إ ،   أن  اة

ا    ر أن  و  إ ،  أن  وإ  

 ا.  

                                                 
 .٢٥٣رة اة  ١

٢   ٤/١٧٨٧ ،ب ا،  ب ر٥ ا    ن ،  ىا 

وا ، ا ٢٢٨٢ر.  
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٣.  ا   ءا  ملسو هيلع هللا ىلصا  ل  أ 

 ،ن ذ   ة أم أ   ورد ملسو هيلع هللا ىلصو ُ : ا م 

دون  ا     ،َ  ، م(: أ؟ ل

 .ن وار   و وأ وأر: أي. ١) آر اء

 ا أن ا  ابأول ظ ملسو هيلع هللا ىلصوا   لا  ر ،

ُوُ    ا  ،ه ا  اا و ، و

ه ا  ة أ   ذ   ل ه ا أو أن ،

  أم  و م ا  ملسو هيلع هللا ىلص.  

٤. أ  با   ا  سا: 

 .ُن وُ ن؛  ورد  ا ا    -أ 

ون  ن ُض ُ  ، ن  ا - ب 

 ن، أُ و. 

، وذ  اب ، ا ن  ا   - ج 

 .وء   أن ُا

 ل ال رملسو هيلع هللا ىلص ا ا : ) إ ا   أ 

(   : ل ا  أ ل ار :  [   L  K  J

                                                 
١   رة، ١/٢١٧ب ا ، ب رة١٢ا ب إطا ، ، ا ر

٢٤٦. 



٢٣٩ 
 

  S  R  Q  P  ONMZ ١؟  ل ال رملسو هيلع هللا ىلص :) ذ إ

  .٢) إُ بو أُ  اب  ا، اض

م    ن م امب  ا   ا وا

ذ و ة ووز ة وء وو  تإذاأو، ا    م

ذ ،د   نمب ا وط   ذم  َضُ ،

ا  ُ م   إن وأ.  

٥. ب و  ن ا ت ا ابأ  ،   م

و ورد   روات ا ،  أن ا م  ل ا

 ملسو هيلع هللا ىلصأن ا ا  ولء ا أو أ ، د  ، ض

 .ملسو هيلع هللا ىلص ا ا رل ا : ل ، ا  ت ء

، و  ا ووا  ا  ،ا  : ول آون

ل اا أ.  

  لاء: وا .  

و  ل اا ر ملسو هيلع هللا ىلص   ،ا   أ ،  

   ،ا  ء ج إ ته ا ن ن ، و

ا ب إأ ،ال وا    ض  .  

                                                 
 .٨، ٧رة امق  ١

،  م اب ٤٩، ب اق، ب ر ١١/٤٠٠ اري ح  اري  ٢

ُ ا ٦٥٣٧ب، ر.  
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 ) ون( .٦

إ أن   ، و ، و وه ، ا  اج ر

  .    ا ،ج ه

   ه او:  

وا :ءاا   ،،أ ا ور    ض  ن 

  .ج

مرع: اا ،ه -  و   - توت واك ا ، و

ا. 

و  أم ،  رك وت، ن     وا

.  

 )و ن( .٧

  :ا  أماع

 . ن  أو  أو دء ر  -أ 

 . ن  ك أو    - ب 

 . ن   ا ا   - ج 

و ، وأ ، ملسو هيلع هللا ىلصو  رل ا ،  اول و  أن

.  
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: و روى ف   ا ل،   أم ، اموأ اع 

ا  م  ، : ل ار ل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ذ  ى  :

)ر  اك، ا      س (١.  

وأ ع اا ،، أم   ا   ك   م

ا ، ل اه أن رو ا    ملسو هيلع هللا ىلصو ا  ُ ،

  .٢) اع  أن  أه  :)ل

و   ن  ا ه ا دأن ا 

ا ،ا  ،ا روا  ا إذن ا  او ،

 اأ .  

 )وََ ون( .٨

وأ ا   أ ا، وا ن أ  إذا أراد 

 أن أ  اه أول ط ر ، ءل و  ر ان ط

أو ،   و ن ا ، ور وإن طر  ء ،ه

  .أو   ذ  ،اه 

  ن) :ونََ و( ا   ا أم ، و

ا ر  ،أ و ،   ا   ا 

را اة أت ا ،  رت  او ذر ر أ    

                                                 
١   ٤/١٧٢٧ ،ب ا ، ب ر٢٢  .٢٢٠٠ر ا  ، ،س 

٢  ا ٤/١٧٢٦ا ،ب ا ، ب ر٢١ ،ب اا ، ا ٢١٩٩ر. 
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 ا ل ر   ت ا ، ل ار ملسو هيلع هللا ىلص ، لو :

  .١)إم اؤ  !  أ ذر أ ؟(

 إذن أ ا     ،ا  و.  

 )و ر ن( .٩

وا ،  أم   اد   ، ا ك اب

 ل ان رملسو هيلع هللا ىلص و ات ا  ءما و ، ام 

و   إراد ، أم أن من ا   ن اب،

 م.  

ب أو  أن ا  ،    ل ا  

ا  ب ن :  [  u  t  s  r     q  p  o  n  m

w     vx  �  ~  }  |   {  z  y¡  ¥     ¤   £    ¢¦   ̈ §©    ª

  ¬  «Z٢.  

  ا  ذ و ، أ ب  ا ر واب

.  

                                                 
، ا  أ ٢٢ب ر ، ب ان، ١/٨٤ اري ح  اري  ١

ا ، ا ٣٠ر. 

٢   رة٦٧. 



٢٤٣ 
 

) :   ل ،ملسو هيلع هللا ىلص   ا : و  ر ا  ل

ٍأ ا  ر أوا  ه   إ، ا  ل ر :  ُم أ

 ﴾...َ  أْ َوا : ﴿أ ، ، ٌَُاا ،: رل ا؟ ل

١)ا.  

  .)اا، (: ملسو هيلع هللا ىلص مك ا؟ ل ا أ :ل ا  ه

 أم  (: ملسو هيلع هللا ىلصل رل ا : و   اب ر ا  ل

ا  ن    وحو  و زق ا  ز

م(٢.  

وا ،  اب و  ا: أي،  إذن و ووح

ا   ،ا  م .  

 دواُ د  ا  ب وأن ذذ اورة ا .  

واد  ل ا ،  ا ا ب أو إذن

ا     هو ،ا   د.  

                                                 
ون أ ا را ، ٤ب ر ، ب ار، ١١/٤٩٤ اري ح  اري  ١

ورا ، ا ٦٦٠٥ر. 

، ٤/٤ اي  ٢ ر ا  ، ء  ادة  ام، ٢١ب ر ، ب ا

 .  : ول، ٢٤٤٧



٢٤٤ 
 

، َ اى( :ملسو هيلع هللا ىلصل رل ا :  اة   ر ا  ل

أو ا ا  يء (١.  

  أو أي أو ا ا  ا إذا ابا ، وذ 

 ،دا   بأن ا إذا ا أ ،و  ا وأم ،

و م  ك ا.  

وا - ي ذا ا ا - لا  ،إ    إ 

ا  ن ،،ار   ضو ا   بو:  

ن اب ،  ُ ار  ا  أ م إا  -أ 

ا أم   د ت ،و  ن أن  ا   م

 أراد ا  ث إ ،ا  دةرا دب ا. 

أ  ا  و، إ ا ارة ملسو هيلع هللا ىلصو  رل ا   - ب 

 ا ة رح ا دب اا  ا ،  ذ و

 إ و ذ  ن   اطن،  ن  ب ار

ُ ا   به ا أنث ا ،َ وإرادة ا ث ا 

 هب، وا م  ، ا  او ،و   ا

ا   ذ  ل:  [   {  z  y  x   w  v  u

  ©   ̈  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |

                                                 
ر ا  ، ، ء  ا ا١٤ب ر ، ب ا، ٣/٢٦٦ اي  ١

  .  : ول، ٢١٣١



٢٤٥ 
 

¬  «  ª®     ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯

 »  º  ¹  ¸ ¼½   Á  À  ¿  ¾Â  

  Å   Ä  ÃZ١. 

م  اب اد  إ امء أ   وة ااب  - ج 

ا ،َو ا ي اأ   ،نا أ و 

وا  أن  أن  ، مًء  ه اب  ما ُ واد

  به اإذا أراد ا إ ث اُ  ذ ،  أراد ا و

ذ ،أ  با ن، واما  أن  و ، و

ا  ا ،   و ،أ   وأ ، ل:  [  U

   a  `   _     ^  ]  \   [   Z  Y  X   W  V

  g  f  e  d  c  b  n  m  l   k  j   i    h

  y    x  w  v  u  t   s   r  q  p   oZ٢. 

دب اه ا ا ا  نن، ادن اا وأ ،

ا  دن ا هو  با   ،  ا أم 

                                                 
١  رة ا٤٠.  

 .١٢ - ١٠رة ااب  ٢



٢٤٦ 
 

   ، ل:  [Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Û  Ú  Ù

ß  Þ  Ý   Üà    å      ä    ã  â  áZ ١.  

ا و  ل إا ء وا  ل : إن

ا  ا ت اا  ا  را ا ، و

  واة وا  ، ا أن ا ن ا  ب و اب

  ، ا  ا  و.  

 أردم أن م ء ة ن و، وا أم ة ت

و ت، أ أر إم  ،و:  

 .ا  -أ 

 .ارع   - ب 

 .ا    ا   - ج 

 . ا  وه ا  ا  -د 

 و  أ ،ٌ اس و  أم ت  أ ق

ا ه اةا  .  

١٠.    ،أد  ن أ أم ا  ورد  ،

واا أن اد  ، إن اد ُ اد  ا: و ل  اء

  .ظه

                                                 
 .٢٢رة ااب  ١



٢٤٧ 
 

 ا ملسو هيلع هللا ىلصو  ء د  أن  ا  ط  ب ، أ

 م ، ا ر أ أ  ل : ل ار ملسو هيلع هللا ىلص 

وم ر أن  ُ أ  أ؛  ب  و :) ل

  .١)وث ت  ت ر  ، أ ن أ ،اب

  .توث ،  ن اد أر  و أ وا

د أما ا  ُدَ و     ر٢  ا ١أن أ %

ا  ،أ    أ و ،    أ .  

وأم ، أن ا  ن ا  ب و اب: وااب

ن ع ، و  ب  ، أ ا  اب

ا ا  اردةا  و ا .وأ أ  وا.  

١١.  ء ا أ  ه ا أ   أ ؟ملسو هيلع هللا ىلص.  

 هء ون ا  ، ل ار ملسو هيلع هللا ىلص   دا ن  

ا ، ب  را ا، و   م ارن ا ء

ه ا ،عا   أو ،ورا    ،    ا 

ه ا ل إ  هء ون ا    ءا.  

                                                 
: ول، ٢٥٥٢ر ا ، ١١ب ر ، ب   ا، ٤/٤٥ اي  ١

 .  

  .و ا ا   ا اب ٢



٢٤٨ 
 

و  و  أن  إ ه ا ، ل ار  

، و را، و إ ا، ا إ او ن   ، ملسو هيلع هللا ىلص

 ًء  وأ ، ه  وام ، ل اه رملسو هيلع هللا ىلص م  - 

دا أو - ا   ه  د ،  و  ا    

 ملسو هيلع هللا ىلصر ،     رب ه ا ا و ، و

اق، أوا ، ل ار   ملسو هيلع هللا ىلصوا ،  دةووا١ب ا.  

و ا م و    ا ُ  ه ال

  . ب و اب

 ء اد  أن    املسو هيلع هللا ىلصو إ ه ا   ن  ،

 إ ن و ء او ملسو هيلع هللا ىلص،    ، ة هو 

  .ا اء

، و أن  ُ اطن و  ام أم  وك ة أى

 ملسو هيلع هللا ىلص رة ا ، و ا اء وارة  ف ذ إ  اة

 ا   ،رةه ا أن  وإن  -  و و   م

 - ا ة م.  

و   أن ملسو هيلع هللا ىلص : )ُ  ( ه : 

ه ا ،ه ا ازتو ،  و :،   .  

                                                 
١  ا  ا   ا ٤/٦٧أ ، ا ٣٧٣٢ر. 



٢٤٩ 
 

١٢.    ا ا) :  ول   لُ 

: هأ  ه ، و   ، و ا أ   و

ه، أمأ   ١)و.  

: و ا، إ  ورد ذ  ا ، اس ُن وا

  .)و ر ن،  ونو، وَْْ ن،  ون(

                                                 
 ء  ن اب واص، ، اب اول، ب  ا، ٤/٣٦ اي  ١

 ا ل، ٢٥٣٢رو :  . 



٢٥٠ 
 

  



٢٥١ 
 

●����������������������� �

  ا  اة

َمأ َْ َل َُْ ُا ََِر:  ُِل اَُل َرملسو هيلع هللا ىلص: ) ََْ َسا ُا ََُْ

ََِِ ا، َِمَ ِْ َُ َ ََر َ ََْْْا ْ َنَ،  ََن آَدَُ

َن َ: َِِ ُا َ يِا َْمِهأ، ُِِرو ِْ ِ ََوَم،  َِا َََوأ

 واََُ، ََر َِْ َ ْْ، ُلَ: َُْ ُْ، ُ َََِ َُُْل ،َوََو: 

ُا َََُ لَُل َروأ ًا ُمُْا، َُ ُْ ُلَ َُمَُْ، َََُِ ََُْو، 

َِ ُُه اََي اِا َِاَْا إُْا، َُْ ُْ ُلَ َُمَُ،  ََُْو

َََُِ، ُا َُ يِا َُ اُْ َُ: َُْ ُْ،  ََُْمَ ُُل ،ا

َََُِ، َِ اُْ  َِ ُْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاُْا ًَُا  ،َُ: َُْ َُْمَ ُُل ،ا

ََ ََو َِِذْم ِْ ََ َ، َر َ ِذُنَْ ِمَُ،  َُْو َُُْذا َرأ

ْْ ،اْرْ َرأُ ُ: َُل َ َ ََُُِ، َِء اًَِ، ا ُ َْ، َُْْ َْو، 

َُْ َْْوا، َِرأ ُْر، َُُِ ٍَِِْ َر َُْ، ُْأ ُ،  ِ َُ

ُ،  ِ أُُد َِ ًُا ُ، ُِْ أِْ ُُْْ ار َوأْدُِْ اَ، َا

َِِاْو اأ َِِْآُن ،اا َََُ َْ إ را ِ ََِ َ َ(١.  

* * *  

                                                 
١ ا  ح ريا  ريق، ١١/٤١٧ب ا ، ب رر، ٥١وا ا  ،

 ا ٦٥٦٥ر. 



٢٥٢ 
 

   أ و ،اأم و ا ي اا ا ا 

ا ل ا : 

١.  ادا   ةا  ، اا ةا ، و

 :من

وأ ، و را اس  ل ا: ا ا: اول

و ن ،  وو ، وه   اس، اب

   إ ا ملسو هيلع هللا ىلصا.  

ما :ا ا :أ و:  

و ا زاد ا م و ، إدل  ا  ب   -أ 

ا ا  أ ا . 

 .إدل  ات  و ا - ب 

 . اب ا   إدل  زادت    - ج 

 .وإد ا، إاج اة  ار  أن ُا   -د 

 .ر ارت  ا     -ه 

، ر -     -  ا  ة ااب  ار  -و 

 ملسو هيلع هللا ىلص ط أ  ،  أم  ا ري را  أ 



٢٥٣ 
 

 ل املسو هيلع هللا ىلصر ط أ  ه ل، وُذ :)    

ا ، ح    را  ،د أ  (١. 

٢. ا وأا ن ا ء ا ءما  ،اءوا ،

  ، وا ا آن وا، ، واطلوا، وان

و  ده    و م ا. 

٣. ظ ا   س أن اا   ،   

 ن     ، و   أل اس، ال

وا ، و ا      ،و ، واة

     ،أ    ،بُ. 

  ما  ث   ةا  س ا   ا او

تطت وو ،س أم  و مدار ا  رق اا  ، و

ء وظا   ،ة و  ظ  ة اا و.  

 وا     وط ا  أن    يوا

  :، ورد ذه    اص

 .٢ :  [ ¯  ®  ¬  «  ª ±   ° Zل     -أ 

 

                                                 
،  ا وار ٥١ب ر ، ب اق، ١١/٤١٧ اري ح  اري  ١

 ا ٦٥٦٤ر. 

 .٢٥٥رة اة  ٢



٢٥٤ 
 

 .١  : [g  f  e  d Z ول  - ب 

 : [  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ول  - ج 

  é  è  ç  æ  å  ä  ãZ٢. 

، و  ل ا ط   ، واص  ا ة

 ذن ا ن ا أن و.  

ا ا أن م أردم و ، م  ا و:  

   أو إمن ذن  أن ، إذُن ا م و    -أ 

. 

ن ا م إذا أِذَن  ،   ع   إذُن ا - ب 

 إم م ذن  ،  ا  أن   ء  ار واة

  أن ص. 

أن  ا  ملسو هيلع هللا ىلصذن  ، إذُن ا م  مع ا   - ج 

ا ،  ذن   أن   أِذَن ا   ُ أن 

 ،ْن أ  م ملسو هيلع هللا ىلصِذَن ا ط أ    أن   ن 

ع ار ما  ا  ،ن ذ   ع دا  ،

 ا ة و  ابا. 

                                                 
١  رة ا٤٤. 

٢  رة ا٢٦. 



٢٥٥ 
 

  ، أن ن ا  ا اي ذن ا   -د 

ذ ،ذن ا    ة با  ا  ، و

اب و  ة  ا ،ن اذن  ا   ة  ااب

 .أطل

 م وَ  ه  او ، ن ار   ا  وا

، و ا  ه إ ، و ُ ه إ ان وا ا، واة

 ل:  [  F        E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;    :Z١.  

م لو:  [ R    Q U  T  SV    Z  Y   X  WZ٢.  

، و ن ا  ا     اس إ ن

ا ل، واأ ذ ر : وا  ةا  م إذا

 ل ا٥٠ود% ، ق در ن    أن م ر ا وإذا

٤٠ % ، ذن م   را  زاد  ا ء أن ،

ص اد ا  وا  دوه ا     ، ذا

أ   أن  ِذَن    زادت  ام أن 

رء، ا   اُء وما  ن  دوناء واوا

ءوا  ،أ     ه ا   ن ، ا 

و  و م.  

                                                 
 .٨٩، ٨٨رة ااء  ١

٢ رة ا ات١٣. 



٢٥٦ 
 

،  إ م أو َِو  أ اَ ، وا   أ  ار

  وإ ،و م ا و.  

 أمل ا   ملسو هيلع هللا ىلص  رل ا : أ ة ر ا  ل

و:  [  Q  P  OZ ل :)وا أما    ، 

، ا   أ    ، ا   أ  ف  س 

  أ   ا   ،  رل ا  أ   ا

، ا    ط و       ،  أ 

ا  (١.  

ُ   و  ، ا ر     إ ، 

  إ ه ا  ، ل:  [8           7  6   59  

  B  A  @  ?  >   =  <    ;  :Z٢.  

 ن  ءوام و ا  و م ، و  وإ

 ر ا    ، ا  ا را إظ ر و، وإظ

 ا  ا  ا،   ا  أن  و

 و   أراد أن .   

                                                 
،   اء ١١ب ر ،ب ا، ٥/٣٨٢ اري ح  اري  ١

 ا رب؟، را  ٢٧٥٣وا.  

 .١٥٦رة ااف  ٢



٢٥٧ 
 

 و و -ذا ا   -     ءا  ن أن

  سات اى اإ ، وا  أن ،وط ،وُد 

ر أي إمن  ،  راد أن  ،   ث ظف طرئ

، اءة؟ب ار أ إم س إا م ،ه  وأ   ب

ذ .  

ما أ و ، ه ا ا ا ح ن  ، 

ا   د ،ا ماءة ، و     أم  

    .  

ا ا   ل إذن  ،ا  ا مةو ،

 ا أ ،ذن ا إ  ا أ    أم   

 ء و .  

٤. )ا  سا ا ( 

ا   ر    سا ن وا  ، مو

رؤو  ا ،إ    بوا وا ا    ا

 ، و ،ذرا  رضا  لو ،ق وا   

أ .  



٢٥٨ 
 

 ل اأن ر  ا ة ر أ ل ملسو هيلع هللا ىلص :) ا  سق ا

ذرا  رضا     ،آذام   ١)و.  

 ا   ،  إ ا  فأ ا ه  اب وا

 ا   ا د رل ملسو هيلع هللا ىلص :)ا  قا  إن ا ،

  ة اب وا واف أن  ، ٢)و إ ار أر :)ل

 رم  أ ا.  

ا وأ    ،را  أ ي ، ل ار 

 ن أ  إم   ا  واي م ه ...(: ل ملسو هيلع هللا ىلص

 ة  ما  (٣.  

٥. )ا م    ر  ( 

ا إ از ا ى  ا د   ءم٤ ، ن ذ و

 أو     ا ،  عس اا  ءما  و

ا  ءم.  

ا ا   ا وا ،ل ا  را و.  

                                                 

أ :﴿ ل ا ، ٤٧ب ر ، ب اق، ١١/٣٩٢ اري ح  اري  ١

 .٦٥٣٢ ا ر﴾  أو أم ن

 . ار  ا، ٥ب ر ، ب ا، ٦٣٩ارد ان إ زوا ا ن  ٢

٣  أ ٣/٧٥ ، ا ذ    ري، وا  ١١/٤٤٨ ام. 

٤    ريا ١١/٤٤١. 



٢٥٩ 
 

٦. َُ أ  ات    ا  س آدا  

و: 

،  ا ب ا ، ُ ه    ا    -أ 

رة ا ُ   ةب، اا   . 

إن آد  ء  روح ا : و ل ، وم   رو  - ب 

 ،ا إ  وحا   إ  دوا ا  وا إ 

م ،ل :ا  ،د اوا وم ،. 

  ،  دة    ، دة ، وأ د ا   - ج 

 وا   ا  ،  او ا و اوط 

 . دة  ،  ذ  دة ، اد

٧. ) ( 

و ل ،  دون ا اإ أن ن ذ   أن    -أ 

 ذ  : و. 

و أم ، وإ أن ن ااد أن ا ا  وا - ب 

ا ذ ،  ملسو هيلع هللا ىلص. 

إن ر  ا   (: و ورد   اوات أم ل

   ، ه  و ،م م،ياذ ا إ(.  

 و: )م ه، )م  أن   أم  ى م  دون

ذ ،  ه أن  ه، وأ  أن  ،  ا 



٢٦٠ 
 

أو  أن ،  م ى  م دون ذ  ،ب  ا  ه

  ه، ذ .  

 .ء؟ م ام .٨

و  عا ا  ا ،  تُذ ا ا أو ذو

ا ا ا دا  ا ا  ءا  م ، 

ذ  ءال اأ أ.  

ت :أوذ ا ص اا :  

آد  أ ا  ،ا  أ ة.  

وأ دؤه   ،دؤه  ا  ا  وأ  مح

 ، ُع  م ،    ا أن أ  إ:   

 [            Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É   È     Ç  Æ

  ÖZ١.  

وأ   ا  اإ ات أم ث بو ،: : 

﴿ إم﴾ ا﴿ :و   ﴾ إْن(: و ِ  أم 

٢)أ ،ح ذ و.  

                                                 
 .٣٦رة د  ١

٢   ٤/١٨٤٠ ،ب ا ، ب٤١ ا اإ    ، ، ا ر

٢٣٧١. 



٢٦١ 
 

ا   وأ ،م   ،   و.  

م: ذ  ءا ا:  

 ءمب اذم   ءا ذ وا :  

و   امب ،    ا ا :ل ار   -أ 

 .اة واة

 .إن امء ن  امب واء: ل و - ب 

ري و امب ا   ،ُ   اء: ول آون   - ج 

 . اس

 ا  جُ ة، وا   ا ،ةا   ن 

إ وأ  إ ا  أن   ،   ف، و .  

وا ما  قو ، ا  أو ا أو ا م

  ا   وا ا .  

 ا وأ   ىأ  ث  ، أ  ا   ،ر

 ر و مملسو هيلع هللا ىلص  ،ذم  ا اء، وا     ن ا

 م أ  ء ملسو هيلع هللا ىلص ذ  ىن ا .  

 دون ا  ا  ن  وأ ،ا  ، أن ا 

 ا  درا  ، ه دون نوا .  



٢٦٢ 
 

 ا  اأي ار،وارأي ا  أي ان ام  ب ا 

 أ ا در، و ىأ    ،ءما  تا   

و ،.  

ن    ا ،إم  ب : و  ُ ا أن ُل

ه ا   باوا ا    ن ، ت   

  .١ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ             Å  ÄZ  ]  :أى ر

   إ  اي   ا  امء أن ا اأي 

  .وا  ن إ  ، در ال

أي اا وأ  ذ إ ا صا   أو ذم  ،

 ه ا ىص اا  أن ذ  ب  أ و

   ا  ذم   أم  ل رةب اموا

م.  

أي اا   و   اء رة أن ا ملسو هيلع هللا ىلصأ  

وأ اأ، ما  عا  ز  ، را اء ان ا ،

م ا   و ،ط او.  

:  ناء امء ا  ث :  

                                                 
 .٦٨رة امل  ١



٢٦٣ 
 

   : ورد  ذ ،   اة  ا أ أ آد  -أ 

 [  ¥  ¤  £  ¢Z١ ، و:  [  ?   >  =  <  ;Z٢. 

 ن أ آد  ؟م.  

ا  ى اأن إ   ،زا  ىن ا، وا م

ة ما  أ أم ز  ن ا ، :أ     

ا  دون ،اأي اا  رض ل وإ  و.  

 ا موإن اا  ، ن)م(  ن :  ،

  وذ:  [%  $  #    "  !&    )      (  'Zأي ،٣ :

 ، وأ.  

م ذ   أم او أن او ،ذ و ، ا ن رض 

  .ن ذ ن  اة    اأي اي ره،

 ن ء  ،   ا ا  دء مح وأ - ب 

وأ    ا  ، ا  اؤه ان د:   

 [  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï

  ÝZ٤. 

                                                 
١  رة ط١٢١. 

٢  رة ط١١٥. 

٣  رة ط١٢٦. 

 .٤٥رة د  ٤



٢٦٤ 
 

   ا ا ء و، و أ  س ا 

ن، اا أم  ،ا او  س إب اأ  ام وإن

م ، اا  وا ا ةوا ا ،،ا  ل  و

:  [&  %  $       #  "  !'  +  *  )        (,  3       2  1  0  /     .   -4  

  :  9  8  7  6    5Z١.  

ا و   ه حأدرك م   ،و  ا ط  أ

 ل ،ا:  [G     F  E  D   C  B  A   @  ?       >  =   <H    K   J   I

  O   N  M  LZ٢.  

  . ا   ا و  ام  ءو  أن ا 

   :   ا وأ ب إا    - ج 

    وج  هد وة اا  ،وجد اُ  ،

ون ُ ا  ، إم : ل، و   اار ر

أ.  

را   ا أن اوا ،   ا  أراد أم 

 دو ، ا أمأي، و :     

  .و أن ار  ، اوج

                                                 
 .٤٦رة د  ١

 .٤٧رة د  ٢



٢٦٥ 
 

ما وأ  و:  [ O   N  M  L  KZدوا، ١  ا 

ُ  وا أ ،ا ا ،هو:  [  G    F  E  D

JI H N M L K   RQ P O

SZ٢.  

 را   ا  أن  أراد ول، أ :  ن

: [NZ ه ا إ ،  ا و ،  

ا  بء، أ  با  س ، وا ُ أن  ذب

 ا اب  اج     أن ا اس ،  ل

  .  رد  وم   ، أن دوا    ،ل

:  [  d  c  b  aل   ل  إا وا  ن،

  q       p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e

y  x  w  v  u  t  s  rz    |   {Z٣.  

ا وأ أ  ك(: وأ أم أ( ،ر  ، 

أ ا ن ،ا   ،ا   أن  ارا ن ذ و 

                                                 

.٦٣رة امء  ١

 .٦٣، ٦٢رة امء  ٢

 . ٦٧ - ٦٥رة امء  ٣



٢٦٦ 
 

َ يا اساض اأ  ي ز ، د أن ه ا  و

  .!  ز ار؟، اب

و  ذم   ، و ال أن إا  ا  ب

ذ ، ا   ذ  ن  ، تا    ن وإن

اظ ا ، ل ال ر ملسو هيلع هللا ىلصو :) ا  ا اب إ 

 و  ا ١)ةوواة  ن ر،  ذات ا ا ، إ ث ت

 أ.  

  د،  ذ ا ،  م  ا وأ أن  -د 

 ه  يا  ده ، ل:  [J  I    H  G Z٢. 

  .وإ  ُ ن  اة  ،  أن ذ ن  اة

: و   اوات ل،   ذم وأ   ا   -ه 

)دون ا  تُ ٣)إم. 

ذم  ا أن  و ، هه أو ر ذ  ،  ا و

 إ  ه أم ن  ت اا   ا ء اإ 

                                                 
١   ٤/١٨٤٠ ،ب ا ، ب ر٤١اإ   ، ، ا ٢٣٧١ر. 

٢  رة ا١٥. 

ا : ، ول٥١٥٦ر ا ، رة  إا ،ب ا ٤/٣٧٠ اي  ٣

 . 



٢٦٧ 
 

 ا و ،ا و ه م و    وأم ، أن ، و 

 ا مء ملسو هيلع هللا ىلصما أ ، ا ا م. 

١٢.  وأ :) و ذم      (  م اظ 

 ب إمملسو هيلع هللا ىلص ا. 

 ا  رظ إ  أن ذ ذ    أر  ملسو هيلع هللا ىلصو 

ا   ،ِ  ا  بذم    أم وا  ه 

 .  

  ملسو هيلع هللا ىلصو) :اط ا  ر أ  ،ل :  اا ، 

 ت(ه، ١ظ  ا   ان أ ، ن  وإ

.  

 ض وث ،   امب ملسو هيلع هللا ىلصإذا ن ا : و ل

  .ء   و؟

و ذ ،   رإن ااض وث ا : وااب

 : [¶  µ    ´  ³       ²     ±  ° Zرض: أي ٢وات واا.  

                                                 
، ،    را٩ب ر ، ب ازي، ٧/٣٠٥ اري ح  اري  ١

 ا ٣٩٨٣ر. 

 .٢٢رة امء  ٢



٢٦٨ 
 

  ا مء ، إم   اء مب وا: و ل

   أ وا  ذ أن ا  اِ، ا   از

ء، اما  !  بم ذ  زا ، و   و

 أي:  

 . اة و  -أ 

 . مول ا و - ب 

 .ا وا  - ج 

آد ذم  أن ا   و ،ن    ارث ا

¶  ¸]   د، و   ا، ارى   µ  ´  ³ Z 

ُ   ا رأ  أو ا ا .  

،    امب   ا الن  ا اُ  وا

  .مء  ن   امب  اة

٩. )ا  لأول ر ا ما( 

ر اا  ا ،لأول ر  ن م ا   ،

 د ،وإدر، وا  .  

ذ   و :ا  لأول ر  إن م    إ

  .أ    ما ُن إ   أوا ا ، ا



٢٦٩ 
 

 أو  مول آد    أن ا  اي ُو، و  ل

ك، اا ذ  ث  ،د او ،   ا و

  . ء اع

١٠.   ة إ سا آد   ذاملسو هيلع هللا ىلصُ  ذا  ؟ ا 

  م ا أو س أنا و م؟ملسو هيلع هللا ىلص 

وام  أ ا إ أو ، إن وث ا   ا :ابا

ا  اآ  ر  ،د   ا  م   

  ؤوا إ أم  ،ءموا ملسو هيلع هللا ىلصا  و أو   

ا  اا  س أما    ل آي ر ، و

 ارا ،ء واما أ و ، ا  ملسو هيلع هللا ىلص   د

 ات ا  ءما  أم  وا.  

١١.  بد أا  ءأن ا  د ا  ، و

 أ املسو هيلع هللا ىلص ا   ،دا و ، لُ  :رأ ار ،

  أُ ة أن رل، وا   أن   اء  اد

 ل ملسو هيلع هللا ىلصا :) و ر  ن ا  بء، أوا ا(١. 

                                                 
١   ة، ١/٣٥٠ب ا ، ب رد٤٢ع واا  ل  ، ، ا ر

٤٨٢. 



٢٧٠ 
 

 ا  ءوا  ءهد أ ا أن  أم  ، لر  

 ملسو هيلع هللا ىلصا ا ا  ل :)رأ ر ،  ر  ، 

أ(.  

١٢. ذ  ا وا  د و : 

وُ  وا ،  وُ    :)ذن  ملسو هيلع هللا ىلص    -أ 

َُ(. 

،   ا( أن    أذن ا   إ  و - ب 

 را  أ ،ا وأد(. 

،  أن     أم   إ  ا اي ذن ا  - ج 

  ةوة وا   ،تد   ،ا ا  ذن  

)  دأ  ا   اوأ اا(. 

     ،   إ ع ا ا ذن ا ملسو هيلع هللا ىلصو    -د 

  ابة ا     ،ط أ    ،

  (: وا      ،  ار و   أن

آنا   ر إا  ( أي :ا   إ    أ   م

 .و ار، و ج ، ار

ا  ت يا ا ة، وأ ا  ج ة و ، م

 ن ب إنُ ،ا ل و ، رم    و.  



٢٧١ 
 

وأ ار  ، و أ ا  ا ، ا  ا ا وا

  .ول ار  آ    ا، ار

 ا ل  : ل ال رملسو هيلع هللا ىلص :)ا إ ا ر أ إذا ،

ر إا ر وأت، ا ء ، روا ا  ُ،   ، 

داد أ ا    أ ا  ت،  أ ار  ت،: دي د

 إ ،م إ م را داد أ١)و.  

 ل أو  ب إ و ا م إم ا ،   ذوم

       . ل أو  إ  بار و

  ام اب

  وا  اي   ات

                                                 
، ،  ا وار٥١ب ر ، ب اق، ١١/٤١٥ اري ح  اري  ١

 ا ٦٥٤٨ر.  



٢٧٢ 
 



٢٧٣ 
 

  اس

   ....................................................................... ٣         

٧ .....................................................................   ا   

وح، اا ،ا ،ا ، ٧ ....................................   ا  

  ١٧  ................................  ان : ا اول ●

  ١٩ .............................................................. ام ان 

 ة ا ................................................................. ١٩  

 ن٢٠ ............................................................ ا  

٢٠ ...................................................................... ا  

وا ٢٢ ..............................................................ا  

  ا ٢٣ .............................................. ا  

● ما ا : ن٢٥  .............................. ا  

  ٢٦ ...................... اق  اآن وا ا وا اي

  ٢٦ .............................................  ا   ا  ان

ا ُِ  .............................................................. ٢٧  

  ٣٤ ...............................................ا  ا واى

  ٣٥ .............................................. ُ ل ا إ م؟

  ٣٦ .......................   و، ا، ا، ا ، ا

ا     ......................................................... ٤١  

َِّا ُ  ................................................................. ٤٤  

  ٤٦ ...............................  ان واب ل ا؟



٢٧٤ 
 

● ا ة: اا  ما   .............................  ٤٩  

  ٤٩ ..................................................... رض ام واة

  ٥٠ .......................................................م ام إ اة

ما   ٥٢ ......................................................  أ  

 ا  ٥٤ .......................................................   وا  

 و  مة اا ا أ٥٦ .........................................   ا  

 ا   وة   ........................................................ ٥٧  

  ٥٨ .......................................................    ا واك 

● اا ا :  م ما     ........................  ٥٩  

 ا ا ٦٠ .......................................................   أو  

● ا ا : ل ا٦٥  ..................................   ط  

  ٦٦ ..............................................................   ا من 

 ا د ا  .................................................... ٦٨  

  ٦٩ ..............................    وا وا وااض  رة امن

 ا م  ا مأ   ........................................ ٧١  

  ٧١ ........................................................ ار ام ة

  ٧٢ ........................................  ام دار ا واة دار ااء

إ إ ا: ا ادس ●   ل   ................................. ٧٥  

 ونب وا  ن٧٦ ..................................  أ  

  ٧٦ ................................... ا  ا واص اى

ا و ٧٧ ........................................................ا  

 ا   يا ٨٣ ................................................  ا  



٢٧٥ 
 

ا  د اإ  نا ٨٤ .................................  أ  

ا إ إ   .......................................................... ٩١  

● ا ا :ما  ............................................. ٩٩  

  ١٠٠ ..............................................................   ط اف 

ا ط  ................................................................. ١٠٤  

ما  ا   ..................................................... ١٠٥   

ا  أ ا  أ ١٠٦ ..........................................  أ  

● ا ا :را   ....................................... ١٠٩  

ا  ب١٠٩ ........................................................أ  

 دا  .............................................................. ١١٥  

وام  .............................................................. ١١٨  

  اف١١٩ ..........................................................  ا  

● ا ن: اا  ون١٢٣ ....................................  ا  

ا   اء ا ............................................... ١٢٤  

ا وم ما م  ١٢٦ ....................................... ةا  

  ١٣٠ ................................................و اء  اة

 ا اف١٣٢ .................................................... وا  

  ١٣٤ ..................................   ا   ن ا؟

ُ  ١٣٥ ............................................................. ا  

● ا ا :   اأ      ........................... ١٣٩  

؟  أ  ةا   .............................................. ١٤٢  

  ١٤٣ ..............................................................دوا ورا



٢٧٦ 
 

ال واا د ١٤٤ ...........................................  ا  

  ١٤٥ ............................................................  س اال

●  ديا ء : افاا    .........................  ١٤٧  

  ١٤٨ .................................................  اازم  اف واء

ازما  ............................................................... ١٤٨  

  ١٤٩ ..........................................................   اء  ات

ا  ةا ١٥١ ........................................................   و  

 ا ر    .................................................. ١٥٢  

●  ما ل: او   هُ   ........................  ١٥٥  

  ١٥٦ ............................................................     ول

 الا  ر ا١٥٨ ............................................. ا   

  ١٦٢ ..........................................................   ر إ ال

وا دا مم١٦٣ .....................................................   ا  

  ١٦٤ ....................................................   اق ادي واي

  ١٦٤ ......................................................  اأد ادي واي

●  ا ا : أو  َ   ......................  ١٦٧  

وأ ا ١٦٧ ......................................................   أ  

  ١٧٢ .................................................. أب  ات

●  اا ا :ا ل١٧٩  ..........................   ا  

  ١٨٠ .............................................................   امر

ا إ  ض ا .............................................. ١٨١  

  ١٨٢ ............................................................. اا من



٢٧٧ 
 

●  ا ا :١٨٥ ........................................... ا  

  ١٨٦ ..............................................................   اس ن

ا ا و   ..................................................... ١٨٦  

●  دسا ا :ما ١٩١  .............................. ر  

ما    ............................................................... ١٩٢  

وا ا م١٩٣ ..................................................  ا  

  ١٩٤ ................................................  ا  ام وان

  ؟م ١٩٦ .............................................  ا  

●  ا ا :ء ا١٩٩  ................................. أو  

  ٢٠٠ .............................................................     ا؟

  ٢٠١ ...........................................................  ارق ادات

ا٢٠٢ ....................................................................  ا  

  ٢٠٣ ..................................................  ا   اارق

 دة وا ا  ق٢٠٤ .................................   ا  

  ٢٠٦ ..............................................  رضو د اات وا

وا ا     ...................................................... ٢٠٧  

  ٢١٠ .............................................................. وة اد

    ........................................................... ٢١٣  

  ٢١٥ ....................................................... ت إ اء

●  ا ر: اا أ إ ا أ ٢١٧  .................  م  

ا أ ٢٢٠ ............................................................. م  

  ٢٢١ ...........................................................   ج وج



٢٧٨ 
 

ا ا  ........................................................ ٢٢٦  

●  ا ا :ا  ص٢٢٩  .......................   ا  

ا  ءأ     ............................................. ٢٣٠  

ا٢٣٠ ....................................................................   ا  

ن اص و .................................................... ٢٣١  

  ٢٣٥  ................ ا ن ا  ب: ا اون ●

ء مع اد أ فا  ٢٣٦ ......................................   ا  

  ٢٣٧ ............................................ أ اس   اب

  ٢٣٩ ..................................   ت ا ن ا  ب

َُا    ................................................................ ٢٤٠  

ا    ............................................................... ٢٤٢  

  ٢٤٦ .....................................   د ا ن ا  ب

● ونادي واا  :ةا  ٢٥١  ....................   ا  

اع ا٢٥٢ ..............................................................   أم  

ا و   ............................................................ ٢٥٣  

ا    ............................................................. ٢٥٦  

٢٥٧ ......................................................................   ا  

ء م ع٢٥٨ .........................................................  ا  

  ٢٦٠ ......................................................... ُ م امء؟

 ا  ة ا ا  ذا٢٦٩ ............................... ؟ملسو هيلع هللا ىلص  

ل ا بأ   ءوا  دا ٢٦٩ ..................... ءإط  

  ٢٧٣ .................................................................... اس


