
���� ����	
  ا
    ھـ1436

  

� ���� ����ور أ������� ����#��"!�ت ���� وو����	ذ 
$�
وأ���1 أن . إ
�$ إ. هللا  ،و��� �+�*( )�' ھ��دى 


�ُِ��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�َ
َوا�َّ�ُ%�ْا ّهللاَ ا#َّ%ِ"ي �ََ
%�ء#ُ�َن &ِ%ِ� َوا7َْرَ�%�َم إِنَّ ّهللاَ 5َ%�َن 

 أَْ=1َُ#�%�َْ َو!َْ>/ِ%ْ; !ُْ:9ِْ�% ْ%1َُ#
َ َوَرA -َْ�َA ُ�َ#�Bَُ�َز Aَْ�ًزا َ=ِ@?ً��    ). 71-70/ا456اب( ُذ�ُ�&1َُْ َوَ�� !CْDُِ هللاَّ

)Fن أ1Eق ا
<�AB C�1ب هللا و@"�� ا
��1ى ھ�1ى �<?�1 و��� ا��6	ر �<�1=�>�� 

� )G ا
��ر'H )Bو �
'H �I1�.   

��ء ا
�+'ء وأ��� ا6@	ة ا4I6اء Lأ��� ا ��"?M هللا NB�َّ"> ��Aوأ�
 NB�P?� وط�ب NARوط NB���� وط�ب N<أ	R<و

�R"S
G*I  �ا
?�RرB ا6و��ت ا
$"*I در�T
  .�Bا�A$ إ�$ و
G ذ
U وا
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?5�
5��N هللا ا�
  N"� ا

 :  

� �<?��1ه و����A�"�$ و����A]��ه 1��?>
� ���� ����ور أ�������  ،إن ا����و����	ذ 

�$،�� ���1ه هللا )� )�+� ' $�
و��� �+�*( )�' ھ��دى 

$

$ وأ��1 أن �<?1ا 1RIه ور#	 U .  


�ُِ��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�َ
َوا�َّ�ُ%�ْا ّهللاَ ا#َّ%ِ"ي �ََ
%�ء#ُ�َن &ِ%ِ� َوا7َْرَ�%�َم إِنَّ ّهللاَ 5َ%�َن  F5َِ?ً;ا َو�َِ
�ءً 

  ). 1/ا
���ء

 �ً�ْ%َG ا�%ُ#�ُGَو َ !ُْ:Bَ *  9ِْ�%%ِ-!ً-ا!َ� أَ!َُّ'� ا#َِّ"!َ� آَ��ُ�ا ا�َّ�ُ�ا هللاَّ
َ َوَرA -َْ�َA ُ�َ#�Bَُ�َز Aَْ�ًزا َ=ِ@?ً�� ُذ�ُ�&1َُْ َوَ�� !CْDُِ هللاَّ

)Fن أ1Eق ا
<�AB C�1ب هللا و@"�� ا
��1ى ھ�1ى �<?�1 و��� ا��6	ر �<�1=�>�� 
)Bو �I1� �=1>� )Bر و��

� )G ا'H )Bو �
'H �I1�

��ء ا
�+'ء وأ��� ا6@	ة ا4I6اء Lأ��� ا ��"?M هللا NB�َّ">
وطNAR وط�ب �?NB�P ا6@	ات ا
�R"Sت ا
?�Rر�Bت، 

 N��\
ا6و��ت ا
�R"S ه)G ھ_ا
_ى M?���  أ#^لا
�["N ا
�Bا�A$ إ�$ و
G ذ
U وا
�Tدر A�M G($"*I$ ودار  �

  
G
: ا
`�RS ا6و

  
� �<?��1ه و����A�"�$ و����A]��ه 1��?>
إن ا

��
�?I1ه هللا )� ،أ��� ��

$ وأ��1 أن �<?1ا 1RIه ور#	
$و15ه . ��� U

  

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

). 102/آل I?�ان(
  

� �َّْ/ٍ. َواِ�َ-ٍة َوَ*�ََ� ِ�ْ�َ'� َزْوَ)َ'� َو&َ%$َّ  ِّ� !َ� أَ!َُّ'� ا#�َّ�ُس ا�َّ�ُ�ْا َر&1َُُّ ا#َِّ"ي َ*�1َُ�َ
F5َِ?ً;ا َو�َِ
�ءً ِ�ْ�ُ'َ�� ِرَ)��ً 
�ًI?ِGَر ا
���ء( َ=�َْ?1ُْ

  
 �ً�ْ%َG ا�%ُ#�ُGَو َ !َ� أَ!َُّ'� ا#َِّ"!َ� آَ��ُ�ا ا�َّ�ُ�ا هللاَّ

 َ َوَرA -َْ�َA ُ�َ#�Bَُ�َز Aَْ�ًزا َ=ِ@?1َُ#��ًْ ُذ�ُ�&1َُْ َوَ�� !CْDُِ هللاَّ
  

��  1 ــأ�� 

)Fن أ1Eق ا
<�AB C�1ب هللا و@"�� ا
��1ى ھ�1ى �<?�1 و��� ا��6	ر �<�1=�>�� 
)Bو �I1� �=1>� )Bو

  
( 1����ء ا
�+'ء وأ��� ا6@	ة ا4I6اء =N أ�� Lأ��� ا ��"?M هللا NB�َّ">

ا6@	ات ا
�R"Sت ا
?�Rر�Bت، 
 ً.4�� ��c
  .�� ا

ا
�["N ا
\��N  وهللاَ 
��?c� أن ،$AIط��



���� ����	
  ا
    ھـ1436

  

 N\<5+�ا e� .  


	 وھ� ا����ء وا�����ن وا�����ر، و�د ��ون ا���
	 ������وب �� ���ا���ن 
�ون �
� �ر�و
�"و�م ��� ر وا���ر ��
	 وإ�

وا���ن ���"ف و��
وع، �+د ���"& ا�ر�ل �(�ب ا) ��ء إ��'، وإ�& ھذا أ �ر # 

وا إن �ن أزوا��م وأو�د�م /دواً ��م ���ذروھم 
 	
وإن ���وا و�4��وا و�3�روا �2ن # 1�ور ر��م، إ
�� أ�وا��م وأو�د�م ��

و�د أ��ر ا�
�� أن �ن /���ت ا��7/	 ظ6ور ا���ن ا��ظ��	، ا��� �ز�زل 
 ً�
ل �ؤ�
�ً و���7 ���راً، و���7 �ؤ�

ھذه �6"���، >م : و��4: ���راً، �"�� ظ6رت ��
	 �ن ا���ن ��ل ا��ؤ�ن
ھذه �6"��� >م �
� ف، ��ظ6ر 
"وب /وداً /وداً إ�& ���م 

�رض ا���ن /"& : �ن �د�ث �ذ��	 �ن ا����ن أن ا�
�� ��ل�

��	 7وداء،  '�ا�+"وب ��رض ا��4�ر /وداً /وداً �(ي �"ب أ ر��6 
��ت �

��Aء ��& ��ود ا�+"وب /"& �"��ن� 	��
 '�  : وأي �"ب أ
�رھ� 
��ت �
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�'�� J!�G�#ء .وا�T*
 ھ_ا ھ	 �I	ان ھ_ا ا


	 وھ� ا����ء وا�����ن وا�����ر، و�د ��ون ا���
	 ������وب �� ���ا���ن 
&����ون : وا���روه، ��ل ��
� �ر�و
�"و�م ��� ر وا���ر ��
	 وإ�

وا���ن ���"ف و��
وع، �+د ���"& ا�ر�ل �(�ب ا) ��ء إ��'، وإ�& ھذا أ �ر # 

وا إن �ن أزوا��م وأو�د�م /دواً ��م ���ذروھم �� أ��6 ا�ذ�ن آ�

 	
وإن ���وا و�4��وا و�3�روا �2ن # 1�ور ر��م، إ
�� أ�وا��م وأو�د�م ��
  ). 15-14/ا����3ن(و# /
ده أ�ر /ظ�م 

و�د أ��ر ا�
�� أن �ن /���ت ا��7/	 ظ6ور ا���ن ا��ظ��	، ا��� �ز�زل 
����ن �� ا�+"وب، ��& ��4: ا�رGا ً�
ل �ؤ�
�ً و���7 ���راً، و���7 �ؤ�

و��4: ���راً، �"�� ظ6رت ��
	 �ن ا���ن ��ل ا��ؤ�ن
ھذه �6"��� >م �
� ف، ��ظ6ر : �
� ف، ��ظ6ر ��
	 أ�رى، ��+ول ا��ؤ�ن

"وب /وداً /وداً إ�& ���م ��
	 أ�رى، وھ�ذا � �زال ا���ن ��رض /"& ا�+

�ن �د�ث �ذ��	 �ن ا����ن أن ا�
�� ��ل

��	 7وداء،  '�ا�+"وب ��رض ا��4�ر /وداً /وداً �(ي �"ب أ ر��6 
��ت �

��Aء ��& ��ود ا�+"وب /"& �"��ن� 	��
 '�وأي �"ب أ
�رھ� 
��ت �

  :أG( GAR5 هللا

وا#�J!�G ��'� ظ'�ر ا#/��
  

���نGإ�وة ا :  

  


	 وھ� ا����ء وا�����ن وا�����ر، و�د ��ون ا���
	 ������وب �� ���ا���ن 
&���وا���روه، ��ل �

��ء(�
  ). 35/ا)

  

وا���ن ���"ف و��
وع، �+د ���"& ا�ر�ل �(�ب ا) ��ء إ��'، وإ�& ھذا أ �ر # 
�� أ��6 ا�ذ�ن آ�: ����& �+و�'

 	
وإن ���وا و�4��وا و�3�روا �2ن # 1�ور ر��م، إ
�� أ�وا��م وأو�د�م ��
و# /
ده أ�ر /ظ�م 

  

و�د أ��ر ا�
�� أن �ن /���ت ا��7/	 ظ6ور ا���ن ا��ظ��	، ا��� �ز�زل 
����ن �� ا�+"وب، ��& ��4: ا�رGا

و��4: ���راً، �"�� ظ6رت ��
	 �ن ا���ن ��ل ا��ؤ�ن

� ف، ��ظ6ر ��
	 أ�رى، ��+ول ا��ؤ�ن�


	 أ�رى، وھ�ذا � �زال ا���ن ��رض /"& ا�+��
  . ا��7/	

�ن �د�ث �ذ��	 �ن ا����ن أن ا�
�� ��ل��� روى �7"م 

��	 7وداء،  '�ا�+"وب ��رض ا��4�ر /وداً /وداً �(ي �"ب أ ر��6 
��ت �

��Aء ��& ��ود ا�+"وب /"& �"��ن� 	��
 '�وأي �"ب أ
�رھ� 
��ت �



���� ����	
  ا
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�ر �
�راً إ� �� ��رف ��رو�� و� � � ً�����"ب أ7ود �ر��داً ����وز �

  . �ن ھواه و�"ب أ��ض � �Aره ��
	 �� دا�ت ا���7وات وا)رض

��دروا ��)/��ل ��
�ً : و�� �4�: �7"م �ن �د�ث أ�� ھر�رة أن ا�
�� ��ل
 :�4��+ط� ا�"�ل ا��ظ"م، ��4: ا�ر�ل �ؤ�
�ً و���7 ���راً و���7 �ؤ�
�ً و

�ن ا���ن >�ث � ��دن : وروى �7"م �ن �د�ث �ذ��	 �ن ا����ن أن ا�
�� ��ل
�ذرن  ��Lً، و�
6ن ��ن �ر��ح ا�4�ف �
�6 �34ر و�
�6 ���ر .  


& ا���د ���و�د أ��ر ا�
�� أن ا���ن �د � �د، وأن ا���ء �د �ز�د، ��& 
���ن �ن ا��ؤ�ن، إذا �ر /"& ��ر ا�ر�ل أن �و ��ن ���
' ��� �� ا��4

� �+وم ا��7/	 ��& ��ر ا�ر�ل /"& ��ر ا�ر�ل 

إ
' �م ��ن 
�� �ن ��"� : 
 '�"��
ذرھم  ر �� ��"�' �6م و�إ� ��ن �+� /"�' أن �دل أ��' /"& ��ر �� 
4�ب آ�رھ� ��ء وأ�ور ��ل /�����6 �� أو��6، و7�ه 
 	
�6 ���Aً، و���ء ا���A��ر�ق �� 	

�رو
�6، و���ء ا���
	 و���ء ا����


�6 ا�"�ل )� ً�
أ��ف /"��م ��
وب ���ت �� ا�4دور، ��� 
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�ر �
�راً إ� �� ��رف ��رو�� و� � � ً�����"ب أ7ود �ر��داً ����وز �
�ن ھواه و�"ب أ��ض � �Aره ��
	 �� دا�ت ا���7وات وا)رض

و�� �4�: �7"م �ن �د�ث أ�� ھر�رة أن ا�
�� ��ل
 :�4��+ط� ا�"�ل ا��ظ"م، ��4: ا�ر�ل �ؤ�
�ً و���7 ���راً و���7 �ؤ�
�ً و

��
�رض �ن ا�د� '
��� د��  . ���راً 

وروى �7"م �ن �د�ث �ذ��	 �ن ا����ن أن ا�
�� ��ل
�ذرن  ��Lً، و�
6ن ��ن �ر��ح ا�4�ف �
�6 �34ر و�
�6 ���ر


& ا���د ���و�د أ��ر ا�
�� أن ا���ن �د � �د، وأن ا���ء �د �ز�د، ��& 
���ا��ؤ�ن، إذا �ر /"& ��ر ا�ر�ل أن �و ��ن ���
' ��� �� ا��4

��
� �+وم ا��7/	 ��& ��ر ا�ر�ل /"& ��ر ا�ر�ل : �د�ث أ�� ھر�رة أن ا�
'

ت ���� �
��� �� .  

��
: وروى �7"م �ن �د�ث /�د # �ن /�رو أن ا�
 '�"��
ذرھم  ر �� ��"�' �6م و�إ� ��ن �+� /"�' أن �دل أ��' /"& ��ر �� 

4�ب آ�رھ� ��ء وأ�ور �6م وإن أ���م ھذ��ل /�����6 �� أو��6، و7�ه 
 	
�6 ���Aً، و���ء ا���A��ر�ق �� 	

�رو
�6، و���ء ا���
	 و���ء ا����

  . ھذه ھذه


�6 ا�"�ل : وھذه ا���ن ھ� ا��� /
�ھ� ا�ن �7�ود �+و�')� ً�
أ��ف /"��م ��
'
وب ���ت �� ا�4دور، ��� ��م �ن �". ��وت ���6 �"ب ا�ر�ل ��� ��وت �د


�ر �
�راً إ� �� ��رف ��رو�� و� � � ً�����"ب أ7ود �ر��داً ����وز �
�ن ھواه و�"ب أ��ض � �Aره ��
	 �� دا�ت ا���7وات وا)رض أ رب

  

و�� �4�: �7"م �ن �د�ث أ�� ھر�رة أن ا�
�� ��ل
 :�4��+ط� ا�"�ل ا��ظ"م، ��4: ا�ر�ل �ؤ�
�ً و���7 ���راً و���7 �ؤ�
�ً و

��
�رض �ن ا�د� '
��� د�����راً 

  

وروى �7"م �ن �د�ث �ذ��	 �ن ا����ن أن ا�
�� ��ل
�ذرن  ��Lً، و�
6ن ��ن �ر��ح ا�4�ف �
�6 �34ر و�
�6 ���ر

  


& ا���د ���و�د أ��ر ا�
�� أن ا���ن �د � �د، وأن ا���ء �د �ز�د، ��& 
���ا��ؤ�ن، إذا �ر /"& ��ر ا�ر�ل أن �و ��ن ���
' ��� �� ا��4

��
�د�ث أ�� ھر�رة أن ا�
�+ول� :'

ت ���� �
��� ��

  

��
وروى �7"م �ن �د�ث /�د # �ن /�رو أن ا�
 '�"��
ذرھم  ر �� ��"�' �6م و�إ� ��ن �+� /"�' أن �دل أ��' /"& ��ر �� 

�6م وإن أ���م ھذ
 	
�6 ���Aً، و���ء ا���A��ر�ق �� 	

�رو
�6، و���ء ا���
	 و���ء ا����

ھذه ھذه: ��+ول ا��ؤ�ن

  

وھذه ا���ن ھ� ا��� /
�ھ� ا�ن �7�ود �+و�'
'
��وت ���6 �"ب ا�ر�ل ��� ��وت �د



���� ����	
  ا
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�رون، وإ
�� ��وت ا�+"وب /
د�� �����6 ا���ن  ���وت ا)�دان وأ�6���4 � 

��� رواه � ،��
�ش ا�7
وات ا��دا/�ت، ا��� و4��6 ا��
���ن Gإ�وة ا �

إ
7�(�� /"& ا�
�س 7
وات 
4دق ���6 ا���ذب و��ذب ���6 ا��4دق و�ؤ��ن ���6 ا���Lن و��ون 

�� ر7ول #؟ ��ل 	A�: و�ن ا�رو�

�ن و� /دوان إ� /"& ا�ظ����ن+��"� 	�����ن، وا�����  . ا���د Q رب ا�

 �RRR
��
�RRR و/ظ��
�د
� وRRR7 6د أنRRR وأ
��RRء �
�RR' و/"RR& إ�وا
RR� 'RRن ا)"/ # &"RR4

 .  

L�7و �
�ن �
� ا���ن وأ�6���7، ��ن �� ��� '
ل ا�و���	 �ن ر��	 # أ
  

، �2ن �ن ا�+& # ا���	ن �	� �
	�� و��واه
�ْل �َُ' َ�ْ�َرً�� َوَ�ْرُزْ�ُ' ِ�ْن َ�ْ�ُث � َ�ْ�َوَ�ْن َ��Wِق #َ َ
 Xَل #ُ �ُِ�ل�َ�ْل َ/"َ& ِ# 6ُ�ََو 7ْ�َُ�ُ' إِنYُِ���َ َ# W أَْ�ِرِه َ�ْد َ W�
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�رون، وإ
�� ��وت ا�+"وب /
د�� �����6 ا���ن  ���وت ا)�دان وأ�6���4 � 
 .  

��� رواه � ،��
�ش ا�7
وات ا��دا/�ت، ا��� و4��6 ا��
���ن Gإ�وة ا �

إ
7�(�� /"& ا�
�س 7
وات : أ��د وا����م �ن �د�ث أ�� ھر�رة أن ا�
�� ��ل

4دق ���6 ا���ذب و��ذب ���6 ا��4دق و�ؤ��ن ���6 ا���Lن و��ون 
	A�
طق ���6 ا�رو���� ر7ول #؟ ��ل: ��ل. ���6 ا)��ن و 	A�و�ن ا�رو�

	���  . ا�ر�ل ا����' ���"م �� أ�ر ا�

�ن و� /دوان إ� /"& ا�ظ����ن+��"� 	�����ن، وا�����ا���د Q رب ا�

�ن���RRR4ا� �RRRإ� # و� 'RRR6د أن � إ� . �RRR
��
�RRR و/ظ��
�د
� وRRR7 6د أنRRR وأ

RR��� �RRداً /�RRد # ورRR7و�'����RRء . و���
�RR' و/"RR& إ�وا
RR� 'RRن ا)"/ # &"RR4

�راً <� ً���. وا��ر7"�ن، و/"& آ�' و���4�' و7"م �7"

L�7و �
�ن �
� ا���ن وأ�6���7، ��ن �� ��� '
�ن ر��	 # أ
'��

�6 ��� أ
زل �ن ���ب و���  رع /"& ��7ن � .  

ا���	ن �	� �
	�� و��واه :��ن و�	�ل ا�و�	�� �ن ا���ن
�ْل �َُ' َ�ْ�َرً�� َوَ�ْرُزْ�ُ' ِ�ْن َ�ْ�ُث � . و��ه، و�ن �وّ�ل /"�' ���هَ�ْ�َوَ�ْن َ��Wِق #َ َ

�ْ�َ�7ُِب، َوَ�ْن َ�َ�وَ َ Xَل #ُ �ُِ�ل�َ�ْل َ/"َ& ِ# 6ُ�ََو 7ْ�َُ�ُ' إِنYُِ���َ َ# W أَْ�ِرِه َ�ْد َ W�
  ). 3- 2/ا�ط�ق

�رون، وإ
�� ��وت ا�+"وب /
د�� �����6 ا���ن  ���وت ا)�دان وأ�6���4 � 
. /ن /�م ا�3�وب

  

��� رواه � ،��
�ش ا�7
وات ا��دا/�ت، ا��� و4��6 ا��
���ن Gإ�وة ا �

إ
أ��د وا����م �ن �د�ث أ�� ھر�رة أن ا�
�� ��ل

�4دق ���6 ا���ذب و��ذب ���6 ا��4دق و�ؤ��ن ���6 ا���Lن و��ون �دا/�ت، 
	A�
طق ���6 ا�رو����6 ا)��ن و�

	���ا�ر�ل ا����' ���"م �� أ�ر ا�

  

	�
  : ا��ط�	 ا�>�
  

�ن و� /دوان إ� /"& ا�ظ����ن+��"� 	�����ن، وا�����ا���د Q رب ا�
  

RRR نوأ����RRR4ا� �RRRإ� # و� 'RRR6د أن � إ�

RR��� �RRداً /�RRد # ورRR7و�'��و��

�راً <� ً���وا��ر7"�ن، و/"& آ�' و���4�' و7"م �7"
  

�ن �
� ا���ن وأ�6���7، ��ن �
� وL�7: أ���� #� ��� '
�ن ر��	 # أ
'��

�6 ��� أ
زل �ن ���ب و���  رع /"& ��7ن �

  

��ن و�	�ل ا�و�	�� �ن ا���ن
و��ه، و�ن �وّ�ل /"�' ���ه

�ْ�َ�7ُِب، َوَ�ْن َ�َ�وَ َ
ا�ط�ق(َ ْ�ٍء َ�ْدًرا 
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��ن أ�ب أن : و�� �4�: �7"م و��د أن ��ن ا�
�� ا���ن و�طور��6، ��ل

��'، وھو �ؤ�ن ��Q وا��وم ا\�ر، 
� '�)�"� 	
��ز�زح /ن ا�
�ر و�د�ل ا�
���ن �� Gدد ا��
7(ل # أن 

� ا�را�د�ن �	���ا����ك �� � ا� �� و
 '���� �د�ث ا��ر��ض �ن �7ر�	 �� ا��و/ظ	 ا��"�3	، و�
 ��
��م �7"��ش �
�م ��دي �7�رى ا�����ً �>�راً، ��2
' �ن �

�6 ���
وا�ذ��ن ا�را د�ن، /Aوا /"�  . و7
	 ا��"��ء ا��6د

روى  .ا��
د #ن ا���ن و�وا�
"	 و����	�"	
إن ��ن �دي : أ��د و1�ره �ن �د�ث أ�� �و7& ا) �ري أن ا�
�� ��ل

 �7��ا��7/	 ��
� �+ط� ا�"�ل ا��ظ"م ��4: ا�ر�ل �ؤ�
�ً و���7 ���راً و
�6 ��ر �ن ا��� � ��6 ��ر �ن ا�+�Lم وا�+�Lم ���ؤ�
�ً و��4: ���راً، ا�+�/د �

�6 ��ر �ن ا��7/�، �ن � ّرف ��6 �7� ر�'،��2ن ُدِ�ل /"&  وا��� � �

& �ن � رف ��6 �7� ر�'، �و�

�%�	�و��  .*(رة ا'#�	ل ا�%	�&� ا�
��ت و�>رة ا����دة �� أو. 

ا����دة �� ا�6َْرج : و�� �4�: �7"م �ن �د�ث ��+ل �ن ��7ر أن ا�
�� ��ل
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و�� �4�: �7"م و��د أن ��ن ا�
�� ا���ن و�طور��6، ��ل
��'، وھو �ؤ�ن ��Q وا��وم ا\�ر، 
� '�)�"� 	
��ز�زح /ن ا�
�ر و�د�ل ا�

'����ن �� . �(ت إ�& ا�
�س ا�ذي ��ب أن �ؤ�& إ�Gدد ا��
7(ل # أن 

� ا�را�د�ن  :و�ن و�	�ل ا�و�	�� �ن ا���ن�	���ا����ك �� � ا� �� و
��� �د�ث ا��ر��ض �ن �7ر�	 �� ا��و/ظ	 ا��"�3	، و��'  .ا��"د��ن و�زو�"	

 ��
��م �7"��ش �
�م ��دي �7�رى ا�����ً �>�راً، ��2
' �ن �
�6 ���
وا�ذ��ن ا�را د�ن، /Aوا /"�و7
	 ا��"��ء ا��6د

ا��
د #ن ا���ن و�وا�
"	 و����	�"	 :و�ن و�	�ل ا�و�	�� �ن ا���ن
أ��د و1�ره �ن �د�ث أ�� �و7& ا) �ري أن ا�
�� ��ل

 �7��ا��7/	 ��
� �+ط� ا�"�ل ا��ظ"م ��4: ا�ر�ل �ؤ�
�ً و���7 ���راً و
�6 ��ر �ن ا��� � ��6 ��ر �ن ا�+�Lم وا�+�Lم ���ؤ�
�ً و��4: ���راً، ا�+�/د �

�6 ��ر �ن ا��7/�، �ن � ّرف ��6 �7� ر�'،�وا��� � �

& �ن � رف ��6 �7� ر�'، . ا�ذي �ُ�ل: أي. أ�د�م �"��ن ���ر ا�
� آدم�و�

�6�  . �ن �ط"ّ� إ���6 و��ّرض ��6 و�� �

*(رة ا'#�	ل ا�%	�&� ا��	�%�: و�ن و�	�ل ا�و�	�� �ن ا���ن
. ��دروا ��)/��ل ��ً
� �+ط� ا�"�ل ا��ظ"م

  . ا���ن ا��د��6	 أ�Aل ا)/��ل وأز��ھ� /
د #

و�� �4�: �7"م �ن �د�ث ��+ل �ن ��7ر أن ا�
�� ��ل

و�� �4�: �7"م و��د أن ��ن ا�
�� ا���ن و�طور��6، ��ل
��'، وھو �ؤ�ن ��Q وا��وم ا\�ر، 
� '�)�"� 	
��ز�زح /ن ا�
�ر و�د�ل ا�

�(ت إ�& ا�
�س ا�ذي ��ب أن �ؤ�& إ��'و�
�
   . �"و�

  

و�ن و�	�ل ا�و�	�� �ن ا���ن
ا��"د��ن و�زو�"	

��م �7
�� : أن ا�
�� ��ل"��ش �
�م ��دي �7�رى ا�����ً �>�راً، ��2
' �ن �
�6 ���
وا�ذ��ن ا�را د�ن، /Aوا /"�و7
	 ا��"��ء ا��6د

  

و�ن و�	�ل ا�و�	�� �ن ا���ن
أ��د و1�ره �ن �د�ث أ�� �و7& ا) �ري أن ا�
�� ��ل

 �7��ا��7/	 ��
� �+ط� ا�"�ل ا��ظ"م ��4: ا�ر�ل �ؤ�
�ً و���7 ���راً و
�6 ��ر �ن ا��� � ��6 ��ر �ن ا�+�Lم وا�+�Lم ���ؤ�
�ً و��4: ���راً، ا�+�/د �

�6 ��ر �ن ا��7/�، �ن � ّرف ��6 �7� ر�'،�وا��� � �
أ�د�م �"��ن ���ر ا�
� آدم

�ن �ط"ّ� إ���6 و��ّرض ��6 و�� ���6: أي

  

و�ن و�	�ل ا�و�	�� �ن ا���ن
��دروا ��)/��ل ��ً
� �+ط� ا�"�ل ا��ظ"م: ا��د�ث

ا���ن ا��د��6	 أ�Aل ا)/��ل وأز��ھ� /
د #

و�� �4�: �7"م �ن �د�ث ��+ل �ن ��7ر أن ا�
�� ��ل
6�رة إ��� .  
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، ��� روى �7"م �ن �د�ث ز�د �ن >��ت 
�ن . ��وذوا ��Q �ن ا���ن �� ظ6ر �
�6 و�� �طن��و�� ا��4

ا�"6م إ
� أ/وذ �ك �ن /ذاب 
 	
ا�+�ر، وأ/وذ �ك �ن ��
	 ا��7�: ا�د��ل، وأ/وذ �ك �ن ��
	 ا����� و��
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، ��� روى �7"م �ن �د�ث ز�د �ن >��ت ا��
وذ � "	: و��	 �
%م �ن ا���ن
�وذوا ��Q �ن ا���ن �� ظ6ر �
�6 و�� �طن�

ا�"6م إ
� أ/وذ �ك �ن /ذاب : /ن /�L 	 أن ا�
�� ��ن �د/و �� ا��4ة
 	
ا�+�ر، وأ/وذ �ك �ن ��
	 ا��7�: ا�د��ل، وأ/وذ �ك �ن ��
	 ا����� و��

   .ا����ت، ا�"6م إ
� أ/وذ �ك �ن ا��3رم وا��(>م

  

و��	 �
%م �ن ا���ن
�وذوا ��Q �ن ا���ن �� ظ6ر �
�6 و�� �طن: أن ا�
�� ��ل�

/ن /�L 	 أن ا�
�� ��ن �د/و �� ا��4ة
 	
ا�+�ر، وأ/وذ �ك �ن ��
	 ا��7�: ا�د��ل، وأ/وذ �ك �ن ��
	 ا����� و��

ا����ت، ا�"6م إ
� أ/وذ �ك �ن ا��3رم وا��(>م

  
  

  ا
I1ـــــــــ�ء 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


