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 ،(�)'�ت أ%$�����وو�#�ذ !�  	�� ���ور أ������ 
وأ��3- أن + إ��1 إ+ هللا و.�-ه + 


�ُِ��نَ ْ ُّ�     ا#َِّ"!َ� آَ��ُ�ْا ا�َّ�ُ�ْا ّهللاَ َ��َّ �ُ�َ��ِِ� َو�َ �َُ���ُ�َّ إِ�َّ َوأَ��ُ

� �َّْ/ٍ. َواِ�َ-ٍة َوَ*�ََ� ِ�ْ�َ'� َزْوَ)َ'� َو&َ%$َّ  ِّ� !َ� أَ!َُّ'� ا#�َّ�ُس ا�َّ�ُ�ْا َر&1َُُّ ا#َِّ"ي َ*�1َُ�َ
>ِ;ً:ا َو�َِ
�ء َوا�َّ�ُ%�ْا ّهللاَ ا#َّ%ِ"ي �ََ
%�ء#ُ�َن &ِ%ِ� َوا7َْرَ�%�َم إِنَّ ّهللاَ 5َ%�َن 

 أَْ@1َُ#�%�َْ َو!َْ?/ِ%ْ: !ُْ<%�ِْ= ْ%1َُ#
��ً;Aِ@َ َْ�ًزاB َ�َزB -َْ�َB ُ�َ#�Cَُوَر َ    ). 71-70/ا6.7اب( ُذ�ُ�&1َُْ َوَ�� !DْEُِ هللاَّ

� ا��3-ى ھ�-ى 	?$�- و��� ا7	��ر 	?�-<�=�3 �(Aب هللا و��B CD-?ق ا�-Fن أG�
   .!-%I�JK I وH� I�JK LB ا���ر

وأRB�َّ(? �3�D هللا Q$)#� أ�3D اP!�ء ا��JOء وأ�3D ا�A7ة ا7%6اء 
 RB�T$	 وط�ب R�Uوط RB�#�	 وط�ب R=أ�U=و

IU(Vت ا��Wا7و Bر�U$ا�I  HX%
1(X% وا���در Zذ� Hإ�1 و�.  
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$.�  R)� ا��.!�R هللا ا�

و�#�ذ !�  	�� ���ور أ������  ،إن ا�?$-   �?$-ه و���#)�1 و���]��ه
،1�� L�O	 J 1�� ھ��دى J�� LX�OD ��	3- أن + إ��1 إ+ هللا و.�-ه +  ،و��وأ

  . Z �1 وأ�3- أن 	?$-ا %U-ه ور(��1


�ُِ��نَ ْ ُّ� ا#َِّ"!َ� آَ��ُ�ْا ا�َّ�ُ�ْا ّهللاَ َ��َّ �ُ�َ��ِِ� َو�َ �َُ���ُ�َّ إِ�َّ َوأَ��ُ
 .(  

� �َّْ/ٍ. َواِ�َ-ٍة َوَ*�ََ� ِ�ْ�َ'� َزْوَ)َ'� َو&َ%$َّ  ِّ� !َ� أَ!َُّ'� ا#�َّ�ُس ا�َّ�ُ�ْا َر&1َُُّ ا#َِّ"ي َ*�1َُ�َ
>ِ;ً:ا َو�َِ
�ء َوا�َّ�ُ%�ْا ّهللاَ ا#َّ%ِ"ي �ََ
%�ء#ُ�َن &ِ%ِ� َوا7َْرَ�%�َم إِنَّ ّهللاَ 5َ%�َن 

  ). 1/ا����ء

 �ً�ْ%َG ا�%ُ#�ُGَو َ !ُْ<%�ِْ=  * Cَ%ِ-!ً-ا!َ� أَ!َُّ'� ا#َِّ"!َ� آَ��ُ�ا ا�َّ�ُ�ا هللاَّ
��ً;Aِ@َ َْ�ًزاB َ�َزB -َْ�َB ُ�َ#�Cَُوَر َ ُذ�ُ�&1َُْ َوَ�� !DْEُِ هللاَّ

� ا��3-ى ھ�-ى 	?$�- و��� ا7	��ر 	?�-<�=�3 �(Aب هللا و��B CD-?ق ا�-Fن أG�
LBو I%-! I>-?	 LBا���ر و H� I�JK LBو I�JK I%-!

?)RB�َّ هللا Q$)#� أ�3D اP!�ء ا��JOء وأ�3D ا�A7ة ا7%6اء 
وطR�U وط�ب 	$RB�T ا�A7ات ا��U(Vت ا�$�Uر�Bت، 

 RD�ا7و�Wت ا�IU(V ه�H ھ_ا�_ى Q$#��  أ)^لا�#[R( ا�\
�ا	�1��Q H�1 ودار  �B 1(X% وا���در Zذ� Hإ�1 و�

  
Hا7و� IUV`ا� :  

  
إن ا�?$-   �?$-ه و���#)�1 و���]��ه

 J	،1�� L�O	� 3D-ه هللا ��
D�Z �1 وأ�3- أن 	?$-ا %U-ه ور(��1�

  

�ُِ��نَ !َ� أَ!َُّ'� ْ ُّ� ا#َِّ"!َ� آَ��ُ�ْا ا�َّ�ُ�ْا ّهللاَ َ��َّ �ُ�َ��ِِ� َو�َ �َُ���ُ�َّ إِ�َّ َوأَ��ُ

). 102/آل %$�ان(
  

� �َّْ/ٍ. َواِ�َ-ٍة َوَ*�ََ� ِ�ْ�َ'� َزْوَ)َ'� َو&َ%$َّ  ِّ� !َ� أَ!َُّ'� ا#�َّ�ُس ا�َّ�ُ�ْا َر&1َُُّ ا#َِّ"ي َ*�1َُ�َ
>ِ;ً:ا َو�َِ
�ء َوا�َّ�ُ%�ْا ّهللاَ ا#َّ%ِ"ي �ََ
%�ء#ُ�َن &ِ%ِ� َوا7َْرَ�%�َم إِنَّ ّهللاَ 5َ%�َن ِ�ْ�ُ'َ�� ِرَ)��ً 5َ 

�ًI;ِGَر ا����ء( َ@�َْ;1ُْ
  

 �ً�ْ%َG ا�%ُ#�ُGَو َ !َ� أَ!َُّ'� ا#َِّ"!َ� آَ��ُ�ا ا�َّ�ُ�ا هللاَّ
 ْ1َُ#��ً;Aِ@َ َْ�ًزاB َ�َزB -َْ�َB ُ�َ#�Cَُوَر َ ُذ�ُ�&1َُْ َوَ�� !DْEُِ هللاَّ

  

  - ــأ	� !#

� ا��3-ى ھ�-ى 	?$�- و��� ا7	��ر 	?�-<�=�3 �(Aب هللا و��B CD-?ق ا�-Fن أG�
LBو I%-! I>-?	 LBو

  
?)RB�َّ هللا Q$)#� أ�3D اP!�ء ا��JOء وأ�3D ا�A7ة ا7%6اء <R أ	� !#- �

ا�A7ات ا��U(Vت ا�$�Uر�Bت، 
+6�	 I�dا� �	.  

ا�#[)R ا�\�RD  وهللاَ 
�#$dD ط�%�1، أن�

  :أ.H� H�U هللا
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  . ھذا ھو ��وان ھذا ا���ء 
	 ��را��م

و
�� ا���
ن، وھو ا��داء . 

 ��� ��"�� و�ر!�� وط�وره و���ن ا���� �"!�� ا���
ن 

� ا-(ط,ح، ��و ا�+راح ا�(در �)'دار & �"��% وإ�#�ن �وأ
� ا��0�ؤل 

ن �,م �#ن 	
#� �
  . ا�ظن �� �"��%، و�و'	 ا��2ر �

� ا�(����ن � �
�  ،����
و
� : - �دوى و- ط�رة، و�"!��� ا�0)ل، '��وا


ن رد�� : وروى ا8
�م أ�
د 
ن �د�ث ��د & �ن �
رو أن ا���� '�ل
ا���م - �2ر إ- : أن �ول

 ،9
وا��
وا ر�
�م & أن ا��0�ؤل و�#ن ا�ظن ��: �"��% ���دة !���9 �ظ�
و
ن �)
ل ا�رآن ا��ر�م �ق ا��)
ل، و!د أ�� �د�و إ�% ا��0�ؤل وا�8!���9، 
و��"ث ا���س ��% ا�"
ل، وأن ��ظروا إ�% ا����ة �ظرة را="9 
	 ا-��"�د �ن 
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ھذا ھو ��وان ھذا ا���ء 
	 ��را��م .ا����ؤل �� ز	ن ا���وط


ن ا��
ن، وھو ا��ر�9 و�?رة ا��2ر .
%�
  . ا@�"�ل ����د ا��
�% أو ���دم ا��

 : ��� ��"�� و�ر!�� وط�وره و���ن ا���� �"!�� ا���
ن 

�0ق ���� .(  

� ا-(ط,ح، ��و ا�+راح ا�(در �)'دار & �"��% وإ�#�ن �وأ
� ا��0�ؤل 

ن �,م �#ن 	
#� �
ا�ظن �� �"��%، و�و'	 ا��2ر �

 �� ا�(����ن وا��0�ؤل �د ا�ط�رة وھ� ا��+�ؤم، ا��� ورد ا���� �
�  ،����
- �دوى و- ط�رة، و�"!��� ا�0)ل، '��وا: 
ن �د�ث أ�س أن ا���� '�ل

  . ا���
9 ا�ط��9

وروى ا8
�م أ�
د 
ن �د�ث ��د & �ن �
رو أن ا���� '�ل
د أ+رك، '��وا�
� �0�رة ذ�ك؟ '�ل: ا�ط�رة �أن �ول: 

  . �2رك، و- ط�ر إ- ط�رك، و- إ�� �Dرك

 ،9
وا��
وا ر�
�م & أن ا��0�ؤل و�#ن ا�ظن ��: �"��% ���دة !���9 �ظ�
و
ن �)
ل ا�رآن ا��ر�م �ق ا��)
ل، و!د أ�� �د�و إ�% ا��0�ؤل وا�8!���9، 
و��"ث ا���س ��% ا�"
ل، وأن ��ظروا إ�% ا����ة �ظرة را="9 
	 ا-��"�د �ن 

  . ���9 وا�#وداو�9 و�ل 
� �"�ق �ن ا�"
ل

   
ا����ؤل �� ز	ن ا���وط

  
& �� �  : أ���

  
9E� ن، وھو ا��ر�9 و�?رة ا��2ر: ا��0�ؤل

ن ا��

%�
ا@�"�ل ����د ا��
�% أو ���دم ا��
  

: و
�� 'ول ��=+9

�0ق ����(+)�� ��� 

  
� ا-(ط,ح، ��و ا�+راح ا�(در �)'دار & �"��% وإ�#�ن �وأ
� ا��0�ؤل 


ن �,م �#ن 	
#� �
ا�ظن �� �"��%، و�و'	 ا��2ر �
  

 �وا��0�ؤل �د ا�ط�رة وھ� ا��+�ؤم، ا��� ورد ا���

ن �د�ث أ�س أن ا���� '�ل

ا���
9 ا�ط��9: ا�0)ل؟ '�ل
  

وروى ا8
�م أ�
د 
ن �د�ث ��د & �ن �
رو أن ا���� '�ل
د أ+رك، '��وا�ا�ط�رة 

�2رك، و- ط�ر إ- ط�رك، و- إ�� �Dرك
  

 ،9
وا��
وا ر�
�م & أن ا��0�ؤل و�#ن ا�ظن ��: �"��% ���دة !���9 �ظ�
و
ن �)
ل ا�رآن ا��ر�م �ق ا��)
ل، و!د أ�� �د�و إ�% ا��0�ؤل وا�8!���9، 
و��"ث ا���س ��% ا�"
ل، وأن ��ظروا إ�% ا����ة �ظرة را="9 
	 ا-��"�د �ن 

���9 وا�#وداو�9 و�ل 
� �"�ق �ن ا�"
لا�#
  



  ا����ؤل �� ز	� ا����ط
    ھـ1436

  
 ً,�� �
� 'و
� أ�ف #�9 إ- 2
#�ن ��
�ً، �د�و 'و���ذا ��� & �وح ��ث 
و���راً، #راً و!��راً، �م ��)س، و�م ��ط، �ل ا#�
ر �د�و ��ل ا#�وب 
��ح، 

وا��0�ؤل #�9 ا���2ل إ�راھ�م، ا�ذي ظل �د�و أ��ه و'و
� �)#���ب 
��و�9، 
��% �"د أن  –�ل إ�� ھو ا�ذي 'رر 

أ�� - �)س 
	 ا����ة و- ���ة 
	 ا��)س، '�ل 
 .(  

��ت، و
رت �#
د و�ده �و#ف، و'د ���ت ����
� ا��وھ�ذا ��ن �"وب �"د أن 
ا@�وام وا�#�وات، ا�در#ت ���� ا�
"��م، و��Eرت ���� ا@+��ل، و("ب 

"�� ا���ث، وإذ �� �0د و�ده ا�?���، و
	 ذ�ك �ر!و �ودة �و#ف، و�"���� 
#وا 
ن �و#ف وأ��2 و- ��)#وا 
ن 

  ). 87/�و#ف(روح & إ�� - ��)س 
ن روح & إ- ا�وم ا����رون 

� ا��=ر، و���ع ظ�
�ً و�دوا��ً �?
ن �2س دراھم � %وھ�ذا ��ن �و#ف ��

"دودة، و�#�رق و��رم 
ن ا����ة 
	 أ�و��، و��رم 
ن ��ده وأھ��، و���م 
�����ً وزوراً، و���رDم 
ن ذ�ك �م �#�#�م، و�م 
 �
��طرق ا��)س إ�% '���، �ل '�م �د�و إ�% & ��ل إ�!���9 و��و�9، ھذا ��% 

وھذا ��� & أ�وب �+�د �� ا�
رض، و�طول �� ا�#م، و��وا�% ���� 
�ل ?9 ا@و!�ع، و�0د أھ��، و�رDم ذ�ك ��� - �"رف ا��)س إ��� #��,ً، و�

 �� ���!�#��� ا��ر وأ�ت أر�م ا�را�
�ن، �#
 �وأ�وب إذ ��دى ر�� أ�

ن ��د�� وذ�رى  9

ن �ر وآ����ه أھ�� و
?��م 
"�م ر� �� �
 ��0+��

 

ا����ؤل �� ز	� ا����ط
7  �APدى ا�$Q1436

 ً,�� �
� 'و
� أ�ف #�9 إ- 2
#�ن ��
�ً، �د�و 'و���ذا ��� & �وح ��ث 
و���راً، #راً و!��راً، �م ��)س، و�م ��ط، �ل ا#�
ر �د�و ��ل ا#�وب 
��ح، 

  

وا��0�ؤل #�9 ا���2ل إ�راھ�م، ا�ذي ظل �د�و أ��ه و'و
� �)#���ب 
��و�9، 
9E
��9 دا� R!ل إ�� ھو ا�ذي 'رر . �م ��ردد و�م �#�#�م. و��

أ�� - �)س 
	 ا����ة و- ���ة 
	 ا��)س، '�ل   –
#� ا���ر وا
رأ�� ��'ر 
��ون S9ِ ر�ِ� إ- ا��
). 56/ا��!ر( وَ
ْن َ�َْ�ُط ِ
ن َرْ�َ

��ت، و
رت �#
د و�ده �و#ف، و'د ���ت ����
� ا��وھ�ذا ��ن �"وب �"د أن 
ا@�وام وا�#�وات، ا�در#ت ���� ا�
"��م، و��Eرت ���� ا@+��ل، و("ب 

"�� ا���ث، وإذ �� �0د و�ده ا�?���، و
	 ذ�ك �ر!و �ودة �و#ف، و�"���� 

#وا 
ن �و#ف وأ��2 و- ��)#وا 
ن �� ��� اذھ�وا ���#: ��ل ?9 ��: وأ
ل
روح & إ�� - ��)س 
ن روح & إ- ا�وم ا����رون 

� ا��=ر، و���ع ظ�
�ً و�دوا��ً �?
ن �2س دراھم � %وھ�ذا ��ن �و#ف ��

"دودة، و�#�رق و��رم 
ن ا����ة 
	 أ�و��، و��رم 
ن ��ده وأھ��، و���م 

� ا�#!ن �� %� �ر��، و��������ً وزوراً، و���رDم 
ن ذ�ك �م �#�#�م، و�م 
 �
��طرق ا��)س إ�% '���، �ل '�م �د�و إ�% & ��ل إ�!���9 و��و�9، ھذا ��% 

وھذا ��� & أ�وب �+�د �� ا�
رض، و�طول �� ا�#م، و��وا�% ���� 
ا@و!�ع، و�0د أھ��، و�رDم ذ�ك ��� - �"رف ا��)س إ��� #��,ً، و�

  . وأ
ل ��و!� إ�% & �"��%

 �� ���!�#��� ا��ر وأ�ت أر�م ا�را�
�ن، �#
 �وأ�وب إذ ��دى ر�� أ�

ن ��د�� وذ�رى  9

ن �ر وآ����ه أھ�� و
?��م 
"�م ر� �� �
 ��0+��

83 -84 .(  

 ً,�� �
� 'و
� أ�ف #�9 إ- 2
#�ن ��
�ً، �د�و 'و���ذا ��� & �وح ��ث 
و���راً، #راً و!��راً، �م ��)س، و�م ��ط، �ل ا#�
ر �د�و ��ل ا#�وب 
��ح، 

  . - ��ل و- �
ل
  

وا��0�ؤل #�9 ا���2ل إ�راھ�م، ا�ذي ظل �د�و أ��ه و'و
� �)#���ب 
��و�9، 
9E
��9 دا� R!و�


#� ا���ر وا
رأ�� ��'ر 
��ون S9ِ ر�ِ� إ- ا��
وَ
ْن َ�َْ�ُط ِ
ن َرْ�َ

  
��ت، و
رت �#
د و�ده �و#ف، و'د ���ت ����
� ا��وھ�ذا ��ن �"وب �"د أن 
ا@�وام وا�#�وات، ا�در#ت ���� ا�
"��م، و��Eرت ���� ا@+��ل، و("ب 

"�� ا���ث، وإذ �� �0د و�ده ا�?���، و
	 ذ�ك �ر!و �ودة �و#ف، و�"���� 

��ل ?9 ��: وأ
ل
روح & إ�� - ��)س 
ن روح & إ- ا�وم ا����رون 

  
� ا��=ر، و���ع ظ�
�ً و�دوا��ً �?
ن �2س دراھم � %وھ�ذا ��ن �و#ف ��

"دودة، و�#�رق و��رم 
ن ا����ة 
	 أ�و��، و��رم 
ن ��ده وأھ��، و���م 

� ا�#!ن �� %� �ر��، و���
 �
��طرق ا��)س إ�% '���، �ل '�م �د�و إ�% & ��ل إ�!���9 و��و�9، ھذا ��% 

���  . ھو 
  

وھذا ��� & أ�وب �+�د �� ا�
رض، و�طول �� ا�#م، و��وا�% ���� 
ا@و!�ع، و�0د أھ��، و�رDم ذ�ك ��� - �"رف ا��)س إ��� #��,ً، و�

وأ
ل ��و!� إ�% & �"��%
  

 �� ���!�#��� ا��ر وأ�ت أر�م ا�را�
�ن، �#
 �وأ�وب إذ ��دى ر�� أ�

ن ��د�� وذ�رى  9

ن �ر وآ����ه أھ�� و
?��م 
"�م ر� �� �
 ��0+��

83/ا@����ء(��"��د�ن 
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� ظ�
�ت �"��� �و'�� �"�
� ا��وت، و�#�ر ض، وھذا ��� & �و�س ���
وذا . و��% ا�رDم 
ن ذ�ك، �ر�	 أ�ف ا��را�9 إ�% ر�� ��ل أ
ل و�#ن ظن

� ا�ظ�
�ت أن - إ�� إ- ��ظن أن �ن �در ���� ���دى  ً����E
ا��ون إذ ذھب 
 �أ�ت #����ك إ�� ��ت 
ن ا�ظ��
�ن، ��#�!��� �� و�!���ه 
ن ا�Eم و�ذ�ك ��!

���� ����� ��د �ر!م ا��0�ؤل وا�8!���9 وا'"�ً �إ�� ا����م . 
� ا�ذي ��م ا��+ر�9 ���� 
ا�8
�ن (ا�ذي 
#\ ا��ؤس �ن ا����
%، إ�� ا@


ن  �� �(ر�� ا[ن ��ل 
+��ل ا�"��م أ!
	 '�ل أن �����
داً �
و& �و أن 

 ��و'د ��ن ا���� +د�د ا��رص ��% �ث روح ا��0�ؤل وا��+�رة وا@
ل 
ول��: أ(���� وأ
�� وا���س أ!
"�ن، ���ن إذا أر#ل ر#�� و�"و?� �و(��م 


�0ق ���� 
ن �د�ث أ�س .(  

و��ن ���% �ن �+ر ا��)س وا��8�ط ��ن ا���س، و��ذا ��% �ن 
?ل 'ول 

ن '�ل ھ�ك ا���س ��و : 

���ن �ول ،��
ا���م : �ل ��_ 
ن أ
ره أ�� ��ن �د�و ��% �ل 
ن �+ق ��% أ
 ��

ن أ
ر أ ��+ق ����، و
ن و� ،


�ن، و�ظم ا��,ء �#

�9 و'د ا+�د ا@ذى ��� ���)��� �"ض أ(���� وھو 
أََ- َ�ْ#َ�ْ�ِ(ُر َ�َ��، أََ- : �و�ون

��ن �0"ل �
ن ��ن '���م �(دھم �ن د���م، 
نS َھَذا اْ@َْ
ُر، : '�ل ��9E ا�وا?ق ��: ا�ذي �"�م ا���س ا��0�ؤل وا@
ل S
�ِ�َ�َ ِ S&َو
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� ظ�
�ت �"��� �و'�� �"�
� ا��وت، و�#�ر وھذا ��� & �و�س ���
و��% ا�رDم 
ن ذ�ك، �ر�	 أ�ف ا��را�9 إ�% ر�� ��ل أ
ل و�#ن ظن

� ا�ظ�
�ت أن - إ�� إ- ��ظن أن �ن �در ���� ���دى  ً����E
ا��ون إذ ذھب 
 �أ�ت #����ك إ�� ��ت 
ن ا�ظ��
�ن، ��#�!��� �� و�!���ه 
ن ا�Eم و�ذ�ك ��!

/87-88 .(  

���� ����� ��د �ر!م ا��0�ؤل وا�8!���9 وا'"�ً �
� ا�ذي ��م ا��+ر�9 ���� 
ا�ذي 
#\ ا��ؤس �ن ا����
%، إ�� ا@

  ). وا��دى وا��0�ؤل وا@
ل


ن  �� �(ر�� ا[ن ��ل 
+��ل ا�"��م أ!
	 '�ل أن �����
داً �
و& �و أن 
  ). �د �� ا@�داءھذا 
� +(+رب ��!�ن 
ن ا��وة 

 ��و'د ��ن ا���� +د�د ا��رص ��% �ث روح ا��0�ؤل وا��+�رة وا@
ل 
ول��أ(���� وأ
�� وا���س أ!
"�ن، ���ن إذا أر#ل ر#�� و�"و?� �و(��م 


�0ق ���� 
ن �د�ث أ�س(�#روا و- �"#روا، و�+روا و- ��0روا 

و��ن ���% �ن �+ر ا��)س وا��8�ط ��ن ا���س، و��ذا ��% �ن 
?ل 'ول 
: ھ�ك ا���س، �ن أ�� ھر�رة أن ا���� '�ل

  ). رواه 
#�م

���ن �ول ،��
�ل ��_ 
ن أ
ره أ�� ��ن �د�و ��% �ل 
ن �+ق ��% أ
�+ق ����م ً�=�+ ��

ن أ
ر أ �
ن و� ��

ن أ
ر أ ��+ق ����، و
ن و� ،


#�م �ن ��=+9(+�=�ً �ر�ق ��م، ��ر�ق ��   .(  


�ن، و�ظم ا��,ء �#

�9 و'د ا+�د ا@ذى ��� ���)��� �"ض أ(���� وھو 

+ون �����، � �و�ون��% ���رت ��م ا@رض ا���

��ن �0"ل �
ن ��ن '���م �(دھم �ن د���م،  َ�ْدُ�و َ�َ��، و�"د أن ذ�ر ��م ا�ذي
'�ل ��9E ا�وا?ق ��: ا�ذي �"�م ا���س ا��0�ؤل وا@
ل

� ظ�
�ت �"��� �و'�� �"�
� ا��وت، و�#�ر وھذا ��� & �و�س ���
و��% ا�رDم 
ن ذ�ك، �ر�	 أ�ف ا��را�9 إ�% ر�� ��ل أ
ل و�#ن ظن

� ا�ظ�
�ت أن - إ�� إ- ��ظن أن �ن �در ���� ���دى  ً����E
ا��ون إذ ذھب 
 �أ�ت #����ك إ�� ��ت 
ن ا�ظ��
�ن، ��#�!��� �� و�!���ه 
ن ا�Eم و�ذ�ك ��!

/ا@����ء(ا�
ؤ
��ن 
  


د �
 ����� �
� ����� ����وأ�د �ر!م ا��0�ؤل وا�8!���9 وا'"�ً �
� ا�ذي ��م ا��+ر�9 ���� 
ا�ذي 
#\ ا��ؤس �ن ا����
%، إ�� ا@

وا��دى وا��0�ؤل وا@
ل
  


ن  �� �(ر�� ا[ن ��ل 
+��ل ا�"��م أ!
	 '�ل أن �����
داً �
و& �و أن 
+رب ��!�ن 
ن ا��وة 

  
 ��و'د ��ن ا���� +د�د ا��رص ��% �ث روح ا��0�ؤل وا��+�رة وا@
ل 

ول��أ(���� وأ
�� وا���س أ!
"�ن، ���ن إذا أر#ل ر#�� و�"و?� �و(��م 
�#روا و- �"#روا، و�+روا و- ��0روا 

  
و��ن ���% �ن �+ر ا��)س وا��8�ط ��ن ا���س، و��ذا ��% �ن 
?ل 'ول 

ھ�ك ا���س، �ن أ�� ھر�رة أن ا���� '�ل: ا��=ل
رواه 
#�م(أھ���م 

  
���ن �ول ،��
�ل ��_ 
ن أ
ره أ�� ��ن �د�و ��% �ل 
ن �+ق ��% أ

�+ق ����م ً�=�+ ��

ن أ
ر أ �
ن و�
�ر�ق ��م، ��ر�ق ��  ً�=�+

  

�ن، و�ظم ا��,ء �#

�9 و'د ا+�د ا@ذى ��� ���)��� �"ض أ(���� وھو 


+ون �����، � ���% ���رت ��م ا@رض ا��
َ�ْدُ�و َ�َ��، و�"د أن ذ�ر ��م ا�ذي

'�ل ��9E ا�وا?ق ��: ا�ذي �"�م ا���س ا��0�ؤل وا@
ل
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َ َوا�̀ذْ=َب َ��َ%  S& S-ِْوَت َ- 2َ�َ�ُف إ
اِ�ُب ِ
ْن َ(ْ�َ"�َء إِ�َ% َ�ْ�َرَ Sَر ا�ر�#ِ�َ %S��َ


��!راً 
ط�رداً، ���ط �� ا�
2�وف، و��!)  ����) 	
 �و�وم أن 2رج ا���
و& �� ر#ول & �و �ظر أ�دھم إ�% 

 : ��"
- ��زن إن & 

 ���cذا 
� أ(��ك أ��� ا@خ ا����ب �,ء، أو ��درت ���ك ا@
ور، أو و'0ت 


"ك إ- �رب # d
� ����ك، ��م �ر إ- #واداً، و- ��وإذا 
� أظ�
ت ا�د��� 
 -: ھ�� وإ��دة ھ��ك، وأ�راض ����ك، وأط0�ل ���م، و�#�ء �ر
ل، �, ��س


رض ط�ل أ
ره، وا#��0ل +ره - ��)س و- ��س� �- ��زن : و�� 
ن ا���
� �!�ر�� �� درا#�� أو �� رز'�، أو �+ل �و�� 
ن ��ق ���� 
� و!��، - ��ق، �ت أ�واب ا��+ر �D9، وأ

ن إ'� 	�
� زوا!�، أو �أو 

��"
  . - ��زن إن & 

 & 9
و�� 
ن �رم 
ن ا�زو!9 ا�(���9 أو ا�ذر�9 ا�
��ر�9 - ��ط 
ن ر�
  . واد�	 ا@'دار ��@'دار، و
ن ا@'دار ا@2ذ ��@#��ب وا�د��ء

�ن و- �دوان إ- ��% ا�ظ��
�ن�
  .ا��
د : رب ا�"��
�ن، وا�"�'�9 ��
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َ َوا�̀ذْ=َب َ��َ%  S& S-ِْوَت َ- 2َ�َ�ُف إ
اِ�ُب ِ
ْن َ(ْ�َ"�َء إِ�َ% َ�ْ�َرَ Sَر ا�ر�#ِ�َ %S��َ
  . ُ�ْم َ�ْ#َ�ْ"ِ!�ُونَ 


��!راً 
ط�رداً، ���ط �� ا�
2�وف، و��!)  ����) 	
 �و�وم أن 2رج ا���
���، ��% '�ل ا�(د�ق e��2� ر�D %و& �� ر#ول & �و �ظر أ�دھم إ�% : إ�

ول ا����ب ��ل ?9 و?��ت��: �"�� @�(ر��، 

 ���cذا 
� أ(��ك أ��� ا@خ ا����ب �,ء، أو ��درت ���ك ا@
ور، أو و'0ت 
%���
  . و!�ك ا�"وا=ق، - �ظن أ�ك أ�ت ا�و��د ا�


"ك إ- �رب # d
� ����ك، ��م �ر إ- #واداً، و- ��وإذا 
� أظ�
ت ا�د��� 
ھ�� وإ��دة ھ��ك، وأ�راض ����ك، وأط0�ل ���م، و�#�ء �ر
ل، �, ��س

 .  


رض ط�ل أ
ره، وا#��0ل +ره - ��)س و- ��س� �و�� 
ن ا���
� �!�ر�� �� درا#�� أو �� رز'�، أو �+ل �و�� 
ن ��ق ���� 
� و!��، - ��ق، �ت أ�واب ا��+ر �D9، وأ

ن إ'� 	�
� زوا!�، أو �أو 

���ب & 
�0وح - ��Eق، و- ��س: ��"
- ��زن إن & 

 & 9
و�� 
ن �رم 
ن ا�زو!9 ا�(���9 أو ا�ذر�9 ا�
��ر�9 - ��ط 
ن ر�
واد�	 ا@'دار ��@'دار، و
ن ا@'دار ا@2ذ ��@#��ب وا�د��ء

�ن و- �دوان إ- ��% ا�ظ��
�ن�
ا��
د : رب ا�"��
�ن، وا�"�'�9 ��
  . � إ- & و�� ا�(����ن

َ َوا�̀ذْ=َب َ��َ%  S& S-ِْوَت َ- 2َ�َ�ُف إ
اِ�ُب ِ
ْن َ(ْ�َ"�َء إِ�َ% َ�ْ�َرَ Sَر ا�ر�#ِ�َ %S��َ
 S��ََِو� ،�ِ
ِ�َDَ َُ�ْم َ�ْ#َ�ْ"ِ!�ُون

  

��!راً 
ط�رداً، ���ط �� ا�
2�وف، و��!)  ����) 	
 �و�وم أن 2رج ا���

���، ��% '�ل ا�(د�ق e��2� ر�D %إ�
ول ا����ب ��ل ?9 و?��ت���"�� @�(ر��، 

  ). 40/ا��و�9(
  

 ���cذا 
� أ(��ك أ��� ا@خ ا����ب �,ء، أو ��درت ���ك ا@
ور، أو و'0ت 
%���
و!�ك ا�"وا=ق، - �ظن أ�ك أ�ت ا�و��د ا�

  

"ك إ- �رب # d
� ����ك، ��م �ر إ- #واداً، و- ��وإذا 
� أظ�
ت ا�د��� 

ھ�� وإ��دة ھ��ك، وأ�راض ����ك، وأط0�ل ���م، و�#�ء �ر
ل، �, ��س
��"
. ��زن إن & 

  

رض ط�ل أ
ره، وا#��0ل +ره - ��)س و- ��س� �و�� 
ن ا���

��"
� �!�ر�� . إن & �� درا#�� أو �� رز'�، أو �+ل �و�� 
ن ��ق ���� 
� و!��، - ��ق، �ت أ�واب ا��+ر �D9، وأ

ن إ'� 	�
� زوا!�، أو �أو 

���ب & 
�0وح - ��Eق، و- ��س
  

 & 9
و�� 
ن �رم 
ن ا�زو!9 ا�(���9 أو ا�ذر�9 ا�
��ر�9 - ��ط 
ن ر�
واد�	 ا@'دار ��@'دار، و
ن ا@'دار ا@2ذ ��@#��ب وا�د��ء

  
  : ا�2ط�9 ا�?���9

  
�ن و- �دوان إ- ��% ا�ظ��
�ن�
ا��
د : رب ا�"��
�ن، وا�"�'�9 ��

� إ- & و�� ا�(����نوأ+�د أن - إ�
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داً ��د & ور#و���
(�% & . وأ+�د أن #�د�� و����� و�ظ�
�� و������ 

 ً�
���� و��% إ2وا�� 
ن ا@����ء وا�
ر#��ن، و��% آ�� و(����� و#�م �#��

ا��0�ؤل روح ��"ث ��% ا�"
ل، و��0\ آ��ق ا�!د وا��ذل 

0ود
. ا��0�ؤل ھو ا��ظرة ا�(���9 ا��� ��ط�ق 
ن ا�ر�� ���
و!ود ����ق ا�
إ�� ا��0�ؤل ا�
رون ��#ن ا�"
ل و�ذل ا�
#�ط�ع 
ن ا@#��ب 
	 إ�#�ن 


� ط�ل �, �د 
ن �
أن ا��(ر 
	 ا�(�ر، وأن ا���ل 
و���ت ا�ذ�ر و
� أ�ظم �ك �رى ا�
#�!د و�
�رھ�، 


�ت . ���!��، ودرو#�ً و
���رات و�دوات ود�وًة إ�% & �"��%�#
�رى 
� د�ن & أ�وا!�ً ��ل ���ر�  . �د�2ون 

���� ر!�ل ر�	، وأ
��ت 2+	، و+��ب ����س ا�+رع �ر�	 9
. - ز�ت ا@
ا�0ض ��ك �D�ر ا��)س وا��وط، وأ'�ل ��% ا�!د وا�"
ل، 

ل� ,�: وا�رص ��% 
� ��0"ك، وا#�"ن ��: و- �"!ز، �cن أ(��ك +�ء 
و- ��زن . 'در & و
� +�ء �"ل
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داً ��د & ور#و���
وأ+�د أن #�د�� و����� و�ظ�
�� و������ 
 ً�
���� و��% إ2وا�� 
ن ا@����ء وا�
ر#��ن، و��% آ�� و(����� و#�م �#��

ا��0�ؤل روح ��"ث ��% ا�"
ل، و��0\ آ��ق ا�!د وا��ذل : أ��� ا�#�دة ا@�زاء

0ود
ا��0�ؤل ھو ا��ظرة ا�(���9 ا��� ��ط�ق 
ن ا�ر�� ���
و!ود ����ق ا�
إ�� ا��0�ؤل ا�
رون ��#ن ا�"
ل و�ذل ا�
#�ط�ع 
ن ا@#��ب 
	 إ�#�ن 

  


� ط�ل �, �د 
ن : ا��م أ��� ا@خ ا����ب�
أن ا��(ر 
	 ا�(�ر، وأن ا���ل 
�ك �رى ا�
#�!د و�
�رھ�، ط�وع ا�0!ر، وا�ظر �و

���!��، ودرو#�ً و
���رات و�دوات ود�وًة إ�% & �"��%
� د�ن & أ�وا!�ً ��ل ���ر �ً ��
#�ن ����!�ب وا�9���0، وأ��#��د�2ون 

���� ر!�ل ر�	، وأ
��ت 2+	، و+��ب ����س ا�+رع �ر�	 9
- ز�ت ا@
ا�0ض ��ك �D�ر ا��)س وا��وط، وأ'�ل ��% ا�!د وا�"
ل، : 

9 ��: و�0�ؤل وأ
ل?� .  

ل� ,�وا�رص ��% 
� ��0"ك، وا#�"ن ��: و- �"!ز، �cن أ(��ك +�ء 
�"�ت �ذا، ���ن �ذا و�ذا، و��ن 'ل �'در & و
� +�ء �"ل: �و أ�


داً ��د & ور#و���
وأ+�د أن #�د�� و����� و�ظ�
�� و������ 
 ً�
���� و��% إ2وا�� 
ن ا@����ء وا�
ر#��ن، و��% آ�� و(����� و#�م �#��

  .�?�راً 
  

أ��� ا�#�دة ا@�زاء
  . E���ت���وغ ا�

  
0ود
ا��0�ؤل ھو ا��ظرة ا�(���9 ا��� ��ط�ق 
ن ا�ر�� ���
و!ود ����ق ا�

إ�� ا��0�ؤل ا�
رون ��#ن ا�"
ل و�ذل ا�
#�ط�ع 
ن ا@#��ب 
	 إ�#�ن 
  . ا�ظن ��: �"��%

  
ا��م أ��� ا@خ ا����ب

ط�وع ا�0!ر، وا�ظر �و
���!��، ودرو#�ً و
���رات و�دوات ود�وًة إ�% & �"��%


#�ن ����!�ب وا�9���0، وأ��#��
  

���� ر!�ل ر�	، وأ
��ت 2+	، و+��ب ����س ا�+رع �ر�	 9
- ز�ت ا@
: خ ا����بأ��� ا@

9 ��: و�0�ؤل وأ
ل?�
  

ل� ,�وا�رص ��% 
� ��0"ك، وا#�"ن ��: و- �"!ز، �cن أ(��ك +�ء 
�"�ت �ذا، ���ن �ذا و�ذا، و��ن 'ل ��و أ�

��"
  . إن & 
  

  ا�-%ــــــــ�ء
  

 


