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آن ال ا  ء ا 

 
   .. ا د وك

ح ا   

 
 

             :آن ال ا  ء ا 

        م    ا  ،نما   د يس ار اطن اما م 

 وح و   ذ   امم               ا ا وم و   

ك  امت وا ا ،ل اة، وب  ا. أو ام دل اة واس مة    

. ا  

      ا  ا ن ا ،ارا      أن ا ن إم     ا و  .م

   ات ا م  دو .ازم   م   أن   اا ا  م

            كو ،ا  ة و    دأ    .ىو ا   ا

رادة وا  أن  ،رل اا    أن ى، واا م } اًَِ إ َُِه اَََْ مإ

  .)١( }َوإ ًر

    د     ،ازم  نما   ن رادة وا  و

و . و م و         ذ   آن اا  ا      نما أ وو ،

ة واا  ازم م  و م  : ل  )     ُه َوُِ ًَُِْ اِطَِ اََ نَوأ

َِِ َْ ِْ َقَ َُا اَُِ()٢(   

 ول   ز آم تل آ  ا ا ء ا ت اا ا ا

:ا ا      

  

: ول: اا ا  

ا    اد اء  واره ا ورا  اف اي   (ان،           

إا ( أو  أو د) ودون  ( ذ أو ع  د).و أ                ان) دون 

  ن و د إمن   ا إ ار  ا   أ  ار. ا  إن   

ا نأي ا ،اراو اوأ موإ را نم٣(ا(. 

                                              
)١ ( ر ن، امرة ا٣. 

)٢ ( ر ا ،مرة ا١٥٣. 

)٣ (:  ا ا ،ا   د و : ا ، دار ا :ا- د  
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 د     اإدارة ا  اً دوًرا  ا ا ا اا          دو ،ا

اأ و ، دا ظ  و ،        ى  د، أى ا  او ،وط

 ت، وإء را ان   إ        وامر  ااء، و ا  ا ن  ال اة،

        م   ،   سف أمأ ،        ،إدارة ذا   رةا   ان اما 

 ا ا اا   ت، واوز او ،ا اا او        حما  دا 

 ظ إم ورا اظ ا، وأ     ً اا ،  إ أم ها، و

،ا  زا   سوا مار وا    ا �ا  افا و 

 م   ا       اا  م     دة، واع ة اح، و ا ن اد    

ا  وا   ور ،ا ات        ا أم   و ،د ا

ذا، و م  امب واوب و  اا ا، و   وز ، أم   إدارة

اد ا    اا ا  ا ، إن   ة، وً ا  اء           ارة

 اا  وا ،ا  أو  أم   ض      أو ،او ا را ى 

   د ءأ أم  ا   ة، و    ًرا  أن  ،مإ ظ   

        ،   اف ذاتأ زات، أو وا     اً      أن 

  .)٤(وه ذ أن  ة اح إ إذا و   ، م اف  ر  واس،

:   ا د ق إ  

  

ؤل-أوا  وا: 

        ، ك نن ا ان أ  ن ا  آنن ا     ن"     و"  أن و

آن اا  دو ا       نا   وردت ت اد ا:   

 . )٥( : (ًُ  ََِ ى َُ ََِ َاَي َْ ٌف َْْ َوََْ ُْ ُمَن)  -١

٢-    ََْوا ِِ ََآ َْ ََِِرى َواََوا ُدواَ ََِوا اَُآ َِا نإ) :     َِ َََِو ِا 

  . )٦(ُْ أَِ ُُْْ َرْ َوَْ ٌف َْْ َوََْ ُْ ُمَن)

٣- ) :  َْ ُْ َو َْْ ٌفَْ َو َِر َِ ُهُْأ ُ ٌُِْ ََُو ِِ ََُْو َْأ َْ َ نُمَ()٧(  

                                                                                                                                             
 وا : ١٤٢٢ -ا و٢٢٣٦ص٣،ج ، ويا  ا آنْا َِ ، قَُْا َ ) َُو  َُِا ( قَا َِِا  َِ

ُِا ا ٍَُ ُْ َْا َُْ َإََُِس اَرأ  ُِْرُ َِِْ ََُِو ُ ِةَُِا َََِِراِت اَا ة ، و ١٨٠ص٢٠٥، جَدوز

ا ، :ة (از  وفا أ    أ   :١٣٩٤اا دار ا :دار ا ( ، د

 .١٥١٤ص٣، ج١٠ااء: 

)٤ (:  وا ا»ب اا   ا ا و ا ا «ا     ا  : 

 : ا) مر ا  ا ١٣٩٣  مار اا : ا (– م ، :ا ١٩٨٤ ٢٣٨ص٦، ج. 

)٥ (رة ا ر ة، ا٣٨. 

)٦( ر ة، ارة ا٦٢. 

)٧( ر ة، ارة ا١١٢. 
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٤- ) :       ُُْأ ُْ ًذىأ َو َ امأ َ َنُُِْ  ُ ِا َِ ِ ُْاََْن أُِ َِا  َِ ْ

   )٨(َرْ َوَْ ٌف َْْ َوََْ ُْ ُمَن)

٥- ) :  مَُْ َو    َ ُْ َََْ أ ُا ُُ َْ َا واَُ  ُْمإ ا ِ َنُرَُ َِا 

( ٌَِ اٌبََ ُِْة َوَِا ِ)٩( .  

٦- ) :  ا ِ َنُرَُ َِا مَُْ  ُلُا َأ َ    ُِْ َْو ِْاَِ َآ ا َِا َِ 

َِن اَُ كَُ ْ ََآ ِْ َنَُ ِبِِ َنَُ ُدواِ َِا ََِو ُُْ     َنَ ِِِاََ َِْ ِ َ

 اََ ُِْوْن أإ  ِْوأ ًَْ ِا َِ ُ َِْ  ََُِْ ُِد اُ ََو ُرواَْ ُهَُْْ ْ نوُه َوإُُ     ِدُ ْ َِا

(ٌَِ اٌبََ ِةَِا ِ ٌُْي َوِْ َْما ِ ُْ َُْ َُ نأ ُا)١٠( .  

٧- ) :  (َِِْ ُ نَن إْْا ُُما َوأُمََْ ا َوَُ َو)١١(   

٨- )   ْ َِ  ََْ ْاَْأ ِ َُْْ ُلَُوا ٍَأ َ وَنَُ وَن َوُُِْ ْذإ  اُمََْ 

َ(َنََْ َِ ٌَِ َُوا ََْأ َ َو َْ َ )ان :  )١٢ آل ]  

٩-  ) :             ِِت اَِ َِِا َِو َمُُ  ُْم َنَ يِا ُمَُْ ُمإ َُْم ْ

  ] ٣٣: )١٣(ََُْون)

١٠- ) :           َ ْذإ رَا ِ َُ ْذإ َْْا َِمَ واُ َِا ََُْْذ أإ ُُه اَََم ْ وُهَُُ ُل  إ

ََ ْْوَ َوَِ َََ اُ َِوا اََْ  َِِِِ         ْن إن ا َََ َمََل اَِْ َََُِ ُ َوأَُه ٍُُِد

( ٌَِ ٌَ َُوا َُا َِ ِا ََِو)١٤( : ٤٠[ا [  

١١- ) :    َ ِْْأ َ ُِأ  َ َُِِْْ كَْأ َ َذاإ َِا َ َو  َِ َُِ ُُُْْأو اََ ِْ

   )١٥(اََ ًْم أَُِ واُِ َ َن) 

١٢- :  ( َُِا ُِا َُ ًَِ ِِ ةِا نإ ُْْ مَُْ َو))١٦(  

١٣-  :    ََْْ نَُ )       َََ َِْْوا َْْ ْنََْ َو ُْْ ًْزَواأ ِِ ََْ َ إ

(َُِِِْ)١٧(   

١٤-):   (َنَُْ  َ ِا َِ َُْوأ ِا إ ِمَُْو َ ْأ َمَل إ)١٨(   

١٥-):    َِْوا(وَنَُْ  َْ ِ َ َو َْْ ْنََْ َو ِِ إ كَُْ ََو ْ)١٩(   

                                              
)٨( ر ة، ارة ا٢٦٢. 

)٩ (ر ان، ا رة آل ١٧٦. 

)١٠ (ر ة، ارة ا ٤١. 

)١١(ر ان، ا رة آل ١٣٩. 

)١٢(ر ان، ا رة آل ١٥٣. 

)١٣ (مرة ا ر ا ، ٣٣ 

)١٤( ر ا ،رة ا٤٠. 

)١٥( ر ا ،رة ا٩٢. 

)١٦ ( ر ا ،م رة٦٥. 

)١٧ ( ر ا ،رة ا٨٨. 

)١٨ ( ر ا ، رة٨٨ 
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١٦-:  (وَنَُُ ُْ يِا َُُْ اََ َِا َََُُو َُُع اَا ُُُمَُْ ))٢٠( .  

١٧ –      َُ مْن إََْ َو ََْ  اَو ًَذْر ِْ َقََو ِْ َءِ ط َُءْت ُرَ نأ َو ):  ك

( ََِا َِ َْم َأَْا إ َْوأ)٢١(.  

١٨-:  ِْرْن أأ َُ أ إ ََْْوَوأ)        مإ ِمََْ َو ََِ َو َا ِ ِِ َِْ ِِ َذا ِِ

(ََُِْا َِ ُهََِو ِْوُه إَراد)٢٢( .  

١٩-:     َْو نأ َََِْن َوََْ َو ََُْ َ ْ ِأ ُه إَدْدَمَ) َِو َ ِا َ   ََُْأ

  .)٢٣()ََُْن

٢٠-:   ا نا إَِ َِ َُُُ َُُِْْ َُْه إُ مَُْ  َ ََو)ورُاِت اَِ ٌَِ َ٢٤(٩( .  

٢١-:  ُِْ ءََ َ ُِْ)        َِذ َْ َحَُ  َََ ِْ َََْْا َء َوََ َ ْي إوَُْو 

 ِ َ َُْ َُوا ُ ََُْآ َِ ََََْْو نََْ َو ُُُْأ َ نأ ْدَمأًَِ َُن اَو ِْ(ًَِ )٢٥( .  

٢٢-:   (ٌرَ ٌرَ ََر نَن إََا َ ََْذي أِا ِِ َُْا اَو))٢٦( .  

٢٣-) :  ( َنُُِْ َوَن َوُِ َ َُْم مإ ُْْ مَُْ )٢٧( .  

٢٤-:  َُو )( َنُمََْ ُْ ُء َوا ََُُ  َِْزَِ اا َِا ُا َ)٢٨(.  

٢٥-:   ( َنُمََْ ُْمأ َو ََْا َُْ ٌفَْ  ِدَِ َ ))٢٩( .  

٢٦-:   ُا َا َر َِا نوا          (إُِْا َوأُمََْ ا َوََ أ َِا َُْ ُلَََ اَُْا ُ

  .)٣٠(َِِ اَُُ ُْ ِوَن )

٢٧-):      َ ِْرَِ َْا َوَُآ ََِن اَُِْ نْا َِ ىَْا َمإ      ِا ََو ِا ْذنِ إ ًْ

  ]  ١٠[ اد :    )٣١(َََ اَُُِْن )

   وا د  أم   أ ن أا  دا ر ا و  ء.

  

  

                                                                                                                                             
)١٩ ( ر ا ،رة ا١٢٧. 

)٢٠ ( ء، امرة ا١٠٣. 

)٢١ ( ر ت، ارة ا٣٣. 

)٢٢ ( ر ا ،رة ا٧. 

)٢٣( ر ا ،رة ا١٣. 

)٢٤ ( ر ن، ا رة٢٣. 

)٢٥ ( ر اب، ارة ا٥١. 

)٢٦ ( ر ا ،طرة ا٣٣. 

)٢٧ (ر ا ، رة ٧٦. 

)٢٨ ( ر ا ،رة ا٦١. 

)٢٩ ( ر ف، ارة ا٦٨. 

)٣٠ (  رة ر ٣٠،ا. 

)٣١ ( ر ا ،درة ا١٠. 
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م- بج ا:  

   ج ا ط إن أ :ء ا ل ا   و اض ا      ن ب أنا

   ،ا  ء           دء إول ا و .  فو ، م  

رع ا قط             ا ار أن و  ةوا ط وا إ  و ، سم  

)٣٢ا(.  

  ،   ف   م أ   ذ ا اي           ي ا

)٣٣(   م ا  آنا  أن ا و رق وا  آنا   او  و !!!    :

 ُِ ُا ََْْ ْنَوإ) َوإ َُ إ ُ َِِِِْ َراد  َِْ ْدكُ ْن     َُِدِه َوَِ ِْ ُءََ َْ ِِ ُُِ

(ُُِر اَا)(٣٥) )٣٤  

- ج ا:  

ا ، أما  اّ ب إ م       أ ااث وا ا  من

إ   .              ل زاد ا  ،      نما    

 ر   م  وأن  ح   أن    ا .)٣٦(  إ ض  اج ود

(َوُِْْ َْ َو :  َُْ) وا  أم اآن     ٣٧ ا واوم)و  و

ِ ٌُِْ ََُو ِا إ ََِ ِا َوإ َُْوِة اُِْ ََْْا (رُا)٣٨( .  

 : لوَ ِا ِِ أ ِا ِِ ُُْ ََِا َوَُآ َُِب)(اا َِ(٣٩)  

ت -رامج ا: 

 ا و اض اأ  ا  ا ا  لموا ا وا. 

 ن        وإم   م ا ا أ   ا ه ا ج ءح ا    ؟ إم

اد  ر ا وامت، و       ء ودون أم  أون  أ ا وا

  (٤٠) ر  أ  ا ى أن ج ا ن

                                              
)٣٢ ( 

)٣٣ ( 

)٣٤ ( ر ا ، م رة١٠٧  

)٣٥ (: نوا وردي = اا  ، وردي ادي، اي اا        ا أ :ا

 :د٤٥٠(اا  ا ا :ا ( ا   ، ا دار ا :ن - ا / وت٣٠١ص٤، ج. 

)٣٦ (: ا آنْا َِ  ىوا ، ُْ َْا َُُِْا َُِا ( قَا َِِا  َِ  قَُْا َ ) َُو

ا ٍَُش ،ََُِس اَرأ  ُِْرُ َِِْ ََُِو َُِة، إَُِا َََِِراِت اَا ٣٢٩ص٤٦٣،جَدو 

)٣٧(: ا آنْا َِ  ىوا ،قَا َِِا  َِ  قَُْا َ ) َُو  ُْ َْا َُُِْا َُِا (

 ٣٢٩ص٤٦٣،جَدو اََراِت اََِِ اَُِِة، إَُ َوُ َِِْ َُُِر ِْ َرأُس اٍَُ ،ََِ اش

)٣٨ ( ر ن، ا رة٢٢ 

)٣٩ ( ر ا ،رة ا٢٨. 

)٤٠ (: آن اا   ا ا ، ي اا ا   يا    س أا أ :ا

 :ا) ١٢٢٤ا( ، نر ا ا  أ :ا  
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و   ا ء إء ا    ب ا  ع  نإم  .ه ا ج

  دادو  تدو ، ا        و و    أن أ  آنا 

 ع  د أو ازدد   ا ا  ا. و    ا  أي  أو  أو

 (٤١)اطن؟

 أ إم     ا أو  أو  َ  ،ا    و ا  أن   ا

  ل و ، ي امء اا   رك و      أن   

ُُْ ََِا َوَُآ َِا) : (ُبا ََِ ِا ِِ أ ِا ِِ)٤٢(   

  

- ان اس وت ا ج: 

  س أما  ا    دا ا وأ ،     ه او ،دوا

 و ا  ا وا واف  ا. و  أ ء ا       م   اس

ا وا   ء وا  نُ  ه ا ج أ  ا  ا (٤٣)و 

ح     ا  ا  ااض أ ا ، إ أن ان ا  أي        إن ان

   رب اه ا م  ات ة  نإم   .أ  م      ،  ّ 

  ا   م ن، اإم  و    ه ا ن   و ط ا  م

ا  ، ا و أ  ءا  وأ . 

 ورة ا  ء اا  ث  إن   سا و   موأ   آنا  

وذ م  أي س أو ان ، و ل م    )٤٤(ا !!، وا أن اآن   اس

ده  وو  ا  ب ن ) :ِ اَُْ َو َِِوأ َُُ ِْ اََُ اَُاْذ ََِ ِا َرْوح ْ

  .)٤٥()إمَْ  ُُس ِْ َرْوح اِ إ اُْ اُِوَن

: ا  طرات اا  

 ا  و, وا    ا   رض ا , م  رض  ا  و اد

 ت ودا ط  تإوا  ،اد   او ا ر ن إو ا ا  دا   

اي  ،  دون ا      و اد    ان إاء إ ا ,  إن  ا    دون

                                                                                                                                             
 س ز  را :ة –اا ، :١٤١٩ا ٢٦٤ص٢، ج 

)٤١ (: و ا ا»ب اا   ا ا و ا ا «    ا  : ا

 : ا) مر ا  ا  ١٣٩٣( ،   مار اا : ا– م ، :ا ١٩٨٤  ،٢٥٦ص٩ 

)٤٢ ( ر ا ،رة ا٢٨. 

)٤٣(: ا آنْا َِ  ىوا ، ُْ َْا َُُِْا َُِا ( قَا َِِا  َِ  قَُْا َ ) َُو

 .٣٣٩ص٤٦٣،جاََراِت اََِِ اَُِِة َدو، إَُ َوُ َِِْ َُُِر ِْ َرأُس اٍَُ ،ََِ اش

)٤٤ (: آن ا ا ا ،ز ث اا  اف ءا   :ا ، ا :ا

ا ن ا ا ،) ،وا :١٣٩٣ا  = ١٩٧٣  (- )١٤١٤  = ١٩٩٣ (٣٧٣ص٥ج. 

)٤٥ ( 
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َل أَم }     ُْ ٌَْ ل إ   ا و  رض  ا   اا  ااد

 ِط ِ َََُو رم ِ ََِ{)ن ،  )٤٦ ل  أو} ُُِ ُدَ َو ٌَ َُ يِا اََ ْ ٌَْ َمأ ْ٤٧(}أ( 

  .)٤٨(}ِِ يَل إمَ أوِ َ ُُِ {أو  ل رون 

أ   رض  ا      و   ر  ا ارب    ااًد زاً زا ًا  اي

 رض ا   ا ا,   و ا  ا   ان ا)٤٩(  

٢-  ارا  ى أن ا ن ا  ي ود و اأي و اء   ا   ،    ا

  أم  أن إذا ا   ، ا  ل اا ر  

  ا  ا    و  وة ر   ا و أي

ا)ك      )٥٠   ا ر  أي  ك وة ا  وو         وا اا 

  (٥١). اك   ااد

٣-      و   و ا   أن  ى أن ا ا . 

اد م رون أن ا        و ء  ا ن    ا  ن ي        

 زلو ا رونا اا           ن  ا � ا   ا أن

و ا   ا ا   (٥٢)  و   و ون  أ ي  ازت و ون

َُْ ََِن َ اْرضَْ ًم َوإَذا َطَُُ َوَِدُ اَْ ا (ا م م  م  اس  ل:

ًَ ا َنَِ٥٣()ا(.  

ا  أو    ا ى أن ا   ااءة  اة و اظ و ا و ا و         -٣

ا ار   ا ات   ه          ، و ال  اة وا ردّ   ات أو ازات

   اا روى  ا  ا  ،ة أ  ا ا   يْا  -   

 و  ل: -ا)َا  َم ِْ يا ا و ،ََ َُا ()٥٤(.  

                                              
)٤٦ ( ر رة ص، ا٧٦. 

)٤٧ ( ر ف، ارة ا٥٢. 

)٤٨ ( ر ا ،رة ا٧٨. 

)٤٩ (: آن آنح اإ  ناء اأ ، : ا) ا در اا   را   ا  : ا

١٣٩٣ دار ا : ا ( وت زو ا و ا – ن١٥٦ص٩،ج. 

)٥٠(   ا أا  ركا ،  ُم  و    ا    ا ا  أ :ا

 :ا) ا  وفري اا ما ا در٤٠٥اا   : (  ، ا دار ا :ا

 )٥٨٠١،  ا:(٤٨٢ص٣ج١٩٩٠ – ١٤١١ا: او ، ،وت –

)٥١ (ا   أ ط ، :ا) ما ا     أم   :١٧٩ا(  

 ).٦٩٠،  ا:(٢٧٠ص١، ج  :١٤١٢ ا، ا : ا ،د  -ا :ر اد وف 

)٥٢ (: آن ا ا ا ،ز ث اا  اف ءا   :ا ، ا :ا

ا ن ا ا ،) ،وا :١٣٩٣ا  = ١٩٧٣  (- )١٤١٤  = ١٩٩٣ (١٤٧٩ص٦، ج. 

)٥٣ ( ر ن، ارة ا٦٣. 

)٥٤ ( 
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ر اآ: ا  

   :ارح ا و ام و ادة ١-

    م  اف             ا و,   ام   ا     و  ه اأ

       أ ,ما  س   و م   و ا و     ق م    أو 

و ا ا  سا   : ل }       ََ َا نِة إَوا ِْ اَُِْا اَُآ َِا َأ َ

) َِ١٥٣ا ٌِْء َوَْأ َْ اٌتَْأ ِا َِ ِ َُُ َِْ اَ وَن () َوَُُْ ١٥٤ َِ ٍءَِْ ْمَََْو (

) َِا َاِت َوَََوا ْمَوا الَْا َِ َوَم عُِف َواَْ١٥٥ا ِِ ما إ َُِ َََُْْذا أإ َِا (

 .(٥٥)}) ١٥٧) أوََ َْْ ِاٌت ِْ َرْ َوَرَْ َوأوُُ ِ اَُُْوَن (      ١٥٦َوإم إِْ َراَُِن (   

  )٥٦(( ارض   ا   أ اس )ال  ا  و   : لو

 :ا اح  ت اة , ا و ا و -٢

ن ا     م   م  وا        د ت ة ة و ا

 .  اس و م اا ادل ر اس و  روم و

 و  ا  لل ا  :)َن أُطَُا , ْأ َُُِْأ ًمَإ َُِِْا ََُن أَ َِا , َ

ُُْ َو َُ  َِْ ََْ َن , َوُْ٥٧()َو( 

٣ - ات وا   رةرات اا:  

          ا   أن ع اأ زادت ا        ةا  و أن وو

  ر إ  و        ا   ,ه        ا   و , ا   و

 و      اة اا   . 

 

َل:   ،-اَِْ ُ َوَُ-   َ    ََُن َْ ،ََُْ ُْ اَْ َْن، َْ اَْجَْ  أََُْ ِةِِ َُْ  اِ  روي 

)َْ َ َ ْصْا ،ٌَْ  َِو ،ِِا ُِْا ِْ ِا إ ََوأ ٌَْ يا ُُِْْن    ا ،َِْْ َو ُ

 )٥٨()إك َوا ،ْن اَََ ََُ ْ اْنَ       أَ :ْ ،ٌُْر اِ، َوَ ََء ََ، وَ       

 :ات و اب ارة  ا  ازت و-٤

  ل   اً ا و         ا ازت و ات و اب ُِ  و   

 و  ل اة ا ا ب و ااد ا و     أد دون    أو

                                              
)٥٥ ( آ  ،ةرة ا١٥٣  ١٥٧إ. 

)٥٦ (  اما أوا ا ، :ا) اما ا أ ،ا ا   بأ  أ  ن :ا

٣٦٠( ، اإ  ا  ,   ض ا  رقط :اا  ، دار ا :ة –ا١٢٥ص٧، جا .

  يوا  ا ي -اا  ، :ا)  ي، أك، اا    رةَْ     :ا

  ) ا :ر اد وف٢٧٩

 ب ادار ا :وت –ا ، :ا ١٩٩٨ ، ١٢٧ص٤ج) :ا  .٢٣٠٥( 

)٥٧ (  اما أ  ا ي - اا  ،  ي، أك، اا    رةَْ     :ا

 :٢٧٩(ا( ، وف اد ر :ا ، ب ادار ا :وت –ا ، :ا ١٩٩٨ ٣٥٦ص٤، ج ،):ا ٤٤٢.( 

 ).٧٩،  ا: (٥٨ص١أ ا  ،    ب:  ار، ج) ٥٨(
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ة ا تِ . 

  ٥٩()أََِ اُس أْن َُْا أْن َا آَ َوَُُ  َُْن( :ل 

  ا ام : ان ء ا و ا ادث

وأ  ور ل ر     إ اة وان و   ات  و اط إن مة امن

.ء واا  ط و ، وا ي واا    وا ،  ة اا 

ة اد ،  أ  ار      وإذا م اارس ا    اح  د ار

  ار اوا ا ّن ا ، رال واد ا  ةّ  ة دا  

وا اي وااغ اي ،  أز ت ارة اد ا  امن   اة               

 وا ا.وا  

      و ر   ل اور واا ن إما  أن  ا  ا و

 ا اد    إ اات ا ا  اا واة  ااف  أن       

 إ   ة اا  .  ه ءي أا ا ة ار ار ، ما  

 ارأط  ة ا  م  ة اى أّن ا  نما   و

  ور ود ات ا  و ممة اا  و ام  ا و   دا

.و ا  و ، ازن ود   

 ا و ، ا ووا د واا  ، ء ا  ةه ا ا و

     ا و ، وا ا واة ، ووا اا ت ، واق واد او ، واوا

 ا ، ود ا وار ، وُ امن   اة.و

أ اة ا امن   اات وا  ه إ دم ا   ا اي

ت ا  اد    وار ، ة ات ا   وار ت ا ود ، و  م    

َِْي ِِ اَ ُ اََ رَْاَمَُُ ُ ا َوَِ ُُُْْ اَِت إ ار ،  ل :(ور  ا وان

َُِْ ٍاَِ إ ََِْْو ِْذِمِ()٦٠(  

 ا ا ا و         ا أ  ا وا  أن ة اا 

       ى وا   د ل إن واوا ءاوا     أ  نا  ، مما

  ، ل أ س  أن ما ت  ة

:) ٍأ ََْ ُْْ ا ُْأ ََآ َْو ِِ َنَُُِْو ُْا َ َنََْْوِف َوَُِْ َونَُُ سِ َِْْب أَِ

  )٦١()َن ًَْا ُُِْ ُْ اَُُِْن َوأَُُُ اَِن

ا ا و ة اا         نس اأ  ا اا اا   

               ي أدى إا ب ، ااب و  ذ  و ن ومت ا  و  ا

ا ا    ا و ق اة ا و اا ): ل َ ُس أا َ

                                              
)٥٩ ( ر ت ، ارة ا٢ 

)٦٠ ( ر ة، ارة ا١٦. 

)٦١ ( ر ان، ا رة آل١١٠.  
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ِمًَء َواا اَ اِي     اا َرُ اِي ِْ َْ َم َواٍَِة َوَِْ ََ َزْوََ َوَُِْ َ رًِ َا وَ   

ًَِر َْْ َن َا نإ ََْرَوا ِِ َنَءََ()٦٢(  

      ةا    و ، و و دا ء ا  ة اا أ 

.رة اا ر  

            ، و دوي ا  قموا وا ا   ن ام ضا 

ة ، وا  ت ه       ة ، و  را  و   

  . ت ا ا ، وا اي

    ء ، وإ أ ده ، وو  ده ، واو   ف أن  ةا  نما ّ  أ

 أ  ، وذا و؟

 ا ه ا      نما   ،  تإ ج إ ، واا  م  نما 

.  م  و ،  د ، ةا     

و  ا ا  ا  ات امن ا  وده ، ور وده �         

 ل ادء ن امن و ! وة أى  ل ا ّم و م ر ادة!! ..        ة 

       ا  يا ن ومع ا   و ُ  ات وا  ذ إ و   : ل 

)َاهُ َوأََ َُإ ََا َ َْأَأ ِْ َِِْ َْ َوةَِ ِهََ َ ََََو َِِو َِِْ َ ََََو ِ َ ُا ُ

  .)٦٣()َِْ اِ أََُ وَن

.د ن وما  يا ا ا  ر  أ   ،  ا و  

 ا ا ا إت  و ،  أّت   اأ د ا       و أ

      ذ   ة اا أ ،  ا ا     ،  ّ و

َوَِِ َُِْْ ٍْب َُه  )  ِ َل :، اق وا ،  أ أّن من   درا 

  )٦٤()ًُى َوَرُُِْ ِْ ََْن

و  ْ آد و  ا   مة اة ا  ن امن دا  : (و

ُت وا  ورز وا      ()٦٥(  

        ) :  ا ع إروا ّ ّ ا اا  ، رضا  ا      ل ر وإذ

 إّم ٌ  ارض  ا أُُ   ُ و اء و م ك وُمُس 

ل إم  ن   ُ٢() أ(  ) : اما  إ   و  ن أنمن ا أن  . 

..   أو  ِ  إن ِا  ُ اه َوا رضا إ َ٣( )... أ(.  

ِ ُ ذ  رِة أو أ       أ    إ  اد : ( 

 .)١() ة ..

                                              
)٦٢ ( ر ء ارة ا١. 

)٦٣ ( ر ا ، رة ا٢٣. 

 .٥٢اف، ا ر رة ا) ٦٤(

)٦٥ ( ر اء، ارة ا٧٠. 
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   ب اا  نما ُو  ،  ة واا ا نما  ا ة ا و

  ن ظ وأّم ،  وأم ،    ُِ ّم)٦٦(  

ول ا  سا ا و موا ا راو ق ط ،   إر )ل   )٦٧

 ) : .. َُو إ م ا ُُ ()٦٨(  

 ل ال رو و  ا   » :  و ،  اأ ن ، ووا ، ا :  أ  َُر

» و اوا إ ، وا ، واة ، وا ّ ا  ا     ن ، و ن ، 
)٦٩(  لو  ا      :و »  ا أ ، و ّ   بن اا  :   ا َُر

   ا و ،  «)٥(.  

  

 ف  ا:ا ا : ا

     ّ دي" إنا ا"  فا و   وا   م     أن و ،ا

أو ف أم أن .           ف أم أن  ُ وظ  م ة دون أي را أو ل 

أ  أو ،ا إ ا   الأم         نر أو مع اار    الا  أن

 رةزق أو اا او ....  رة(٧٠)  

 ل:إن ا ،رزا د وا   ) و رزق   ُرأ  .ون إ َموا ّا ُ و

ّّزاق ذو اا  ن. إّن اُ أن أر)٧١ة ا.(            ت م  وق أمدق اا أ و

إن م ))  ل:     رز وأ وإن  ا ا ّ اة أن ف اء ازق، وا  ازاق،

  اود   واُ ، ا  اوأ ا ا ، رز   َت َُ(()٧٢(  

 ه اأ )رّا وإ رز  او ِ  اْ رض ذا   يا (()ل: ٧٣و (

»ا   اْرض واا  وام ةا  ذا(()٧٤(  

                                              
)٦٦ (: آن ا ا وي، اط   :ا ، ا ،زوا وا   دار م :ا

 ٩٩ص١٥ا: اوى، اة –

)٦٧ (: ا  ا ن، ا أ :ا  :ا) ما ا ن أ        

٧٤٥( ،    :ا ، دار ا :وت –ا ، :١٤٢٠ا ٥٠١ص٢،ج. 

)٦٨ (ر ة، ارة ا٢٣٣. 

  ا و  . وأ أً : اام) :    ر ( )٦/٢٥٠ل ا١٤٣٠، ر  ٢/٩٧( أ اام)٦٩(

 ) ٢/١٥٢ا  ١٠٩٠، ر( 

)٧٠ ( 

)٧١ ( آ  ،ررة ا٥٦  ٥٨إ 

)٧٢ ( ،   ا أ  ا :ا-   أ ا و-  :ا) وا    ا  ٢٧٣أ( ، 

ا: او، ، ا: دار ا اَ ، ا ز ا  - ه -  دل -   ا : ارمو

١٤٣٠   - ٢٠٠٩ ٢٧٥ص٣، ج):ا  ،٢١٤٤( رك، جا  ٥ص٢وا):ا  ،٢١٣٥.( 

)٧٣ ( ر ا ،رة ا١٥ 

)٧٤( ر ا ،رة ا١٠.  
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 : ام  ه ا  وا  

:أو  و ا  أن ا         رزاق واة وا ا  ،رهأ ّاره و ن وا ا 

َوِْ َ َداِ ٍ    ( ول  آ أى  )٧٥)(َوِ اَِء رْزْ َوَُُ َوَن(ل :   و ت اة،

ُْ ََُْو َْزر ِا َ إ ْرضاََ َََدَُْْ٧٦()َو(  ،  نواط ،  أن رز ا  ذا

   ار م وامح ره.

 :م .رهو ء ا  ي   وان ا  دا  ة ة هر، وء وا نا  

 ار و ار  مان ا :    إ و  ح وإ ،   وأم زا  ة وأن 

   ز ة إم . و  ةدة واز واة ا  ،ةة ا  ة وإ . ّ 

. ورون اة. وٌُه  مة. (ّ  ن اإ و ا ا ،ل  و ه ات: 

  .  ك ا اة اّ  ة ا إ و ا ا م    )٧٧(إ رّ مظة)

   )٧٨((وإّن اّار اة  ااُن  ما ن): ول   آ أى

   )٧٩())از  امّ  ا واز   اس ّ اس« : ال  ا  و ل

 :راوا ا  وم ا  و  د ان ا        :ة واا  لل ا

»و  و ،   صا   و ا ا  ا إ وأ  يا ا أم   

 د إ ا ور  )٨٠()) ا ن ا و  ر ا و ء  ن    ان

   دة زقا اء وطوا ا أ  ا ت وا  ح اوأ     : ل

 او ِ  اُْ) رّا وإ ٨١(رز( .  

          ام  مواط أم ار   ،سة ا رواحة ا  ة اوا

                                              
)٧٥ ( ر ت، ااررة ا٢٢. 

)٧٦ (ر د، ا رة٦. 

)٧٧ ( ر ا ،رة ا٢٠ 

)٧٨ ( ر ا  ،ترة ا٦٤ 

)، وا ن ١٣١وأ أ  ا    "اا " ( ) و٤١٠٢،  ا:(٢٢٥ص٥أ ا   ، ج) ٧٩(

ا رو"  ١٤١ء" ص) امب" (٥٩٧٢، واا "  ٦٤٣)، وا "ا"  م ١٣٦/ ٧و  ٢٥٣ - ٢٥٢/ ٣)، وأ و ،

، ١١/ ٢، وا    "اء" ٩٠٢/ ٣، وا ي     و  "ا" ٢٤٥ - ٢٤٤/ ٢"ر أن" 

 ٣١٣/ ٤وا  ط .عو  : ا د، وا   :ل اد. وا ا ،و    

، ور ت. ٣٠ - ٢٩و اب  ر  اش   أ ن  ز ا"   إا  أد" ص 

 "ا"  م أد ٤١/ ٨ورواه أ  اإ ط  ا ا  أم ل: ذو .أم  ،  ،ر  ،

 ر  "وا ا " وام .   ،ر  ،أد ا ط  رواه  ،١٧٧ - ١٧٤/ ٢و و ،

  ط  ن اري.

 ، إده      ،   ل:)، و٥٧٢١،  ا:(٢٨ص١٣أ ا   ، ج)٨٠(

 :  م .ل ار  ت ر و ،ا ر      مرث اا  ا  ا ق وإ

"   و .ا م ا ٣٣٧٩".  

)٨١ ( ر ا ،رة ا١٥. 
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ا   : ل( ََس أّا َُّ إذ))٨٢( ،        ا ا ا و   نوا

ُو و ّ ار   وأ   ا أم ،     : ل     )

( ن إُ  وإذا ِت أو اا  ُرَ اُر إنِا ُ)٨٣( .  

 :ر أة أ ا  ده ،ى ا  يا ف واا ا وأ  

  ، و  ا د ا م وأم  رزاق اد.   ان ١

    ا  ا ا   ان.  ٢

٣              ن ،ا  دده واط  ان او ون ووات ا ا 

  هو) ن نا  ٨٤()إّن(، .نا   ا ء وا  إذا ا    

 ا  ل ودد   و ا     ا ور ف ان، ا ا     ٤

، أ ازق   أ ات م اوا  أم و اب دون اء ّ اب م  

          ف وا           ا ،ه ه أو و  وا 

.ا ف و  زا   أن ا و واء اا  لر و ب ا إ ر  

  

 ا اا  : اات:

 و م زود ا نما    اا و  ه  ، ءة واا   تم

  ا ال وا ل  اء اي  . اة ، أو اوب  ، أو

         داء ر  ظ أ  ور و   ا  ممت امإن ا

و   أر ا  و   ، وارا        ، أدواره  اة  و

  ).٨٥ى ام ،مت  ر  اا  اك (

            و ن ا , ة م ة   تما   ى  ظإن ا 

  ، ض ان ا اب ون ا دة أو مز ا وري      و لام ف اا

، وان   ودي إ    ا و ن زاد  ه ا ن اف    

ه ا  اح اب وااء( اض ا دي إ ٨٦( .  

   رك أم  س. ووا ب واا  ا سا أ  ءس ان أن اا و

: (َ أَ اُس َ َْءِْ َِْ ْْ َرْ َوٌِء ِ َِ اُور َوًُى َوَر              َْ اآن 

                                              
)٨٢ (رة ا ر آ  ،ل١١م. 

)٨٣ ( ر اب، ارة ا١٦. 

)٨٤ ( ر ء، ارة ا٧٦ 

)٨٥ (: [ولا   ] ا ت ، ا  دروزة :ا ، ا ء ادار إ :ة –اا ،

 :١٣٨٣ا ٥٥٧ص٢، ج.  

)٨٦ (:  ا اآن ا ،ز ث اا  اف ءا   :ا ، ا :ا

ا ن ا ا،ا ) ،وا :١٣٩٣  = ١٩٧٣  (- )١٤١٤  = ١٩٩٣ ( ١١٤ص٤ج. 
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 َُِِِْ(َنََُْ ِ ٌَْ َُ اََُ َِِ َََِِِْو ِا ِْ ْ * )٨٧( .   رت ا 

    ،  أن اي 

اأ  ن  ، و د ن و ا ن ر ء آن )٨٨(.  

 نما و ا      ما    

، وا ا ول     اة وااف  امل ون ر أو     ا اش    

:آن ال ا   ا  ل   ات ض  

م -أوج ا و  اتل ا: 

١-   ء ا   ون         افا ت، وما   ا  ة أ  أن

ل إ م ر  ل ام .ضأو ا       ا أ و ، ط ا ز ض

ا ا ن ف ا  ء ا) رع إ أن   د وأم ض٨٩.(  

وه   و رأ  م أو م  و، وذ ن  اء ون ه   

ا، أي  أن ط امن م  امل ة وول أن ف أ م مّ  ع         

ما ا ل(وأمج ا  ة اا  هل. و٩٠.(  

٢-        " : ل ر طا   ول أن أن و و و  و مة اا

  ّ أن أ  ه امت م ط ودي إ م   و  ا  ااج".

  ه اه              و  دةا   ي أن  ىأ  ، و ر أن  

)م   ت ام٩١ا .(  

٣-           .ا  ا ر وا   أ أن "ما"    اءإ 

 أ  راس أل ات أن أطرات اأظ  وا ا  رةا  أن   إذن !!!

             . ة تما و   ةه ا ون إذ أم .أو أز ء إأ 

ان ا ن إمق  اال  ااء و  امن   اار واطن،        

    ة امت.و

               لوراء أي ام ا  ،وره  ا  م وري و أ أو ا إن ا

   ر أن ذا . ام  د لمول ا و  ؤواأ  ن ا ا ا سإ

   ر ذا إ أ ف أم     م  م ه ا رو ا 

)!٩٢(  

                                              
)٨٧ ( ر ا ،م رة٥٨-٥٧ 

)٨٨ا آنْا َِ  ىوا( ،ُِا َُِا ( قَا َِِا  َِ  قَُْا َ ) َُو  

 .٣١٦ص٤٦٣،جَِةَدو اََراِت اََِِ اُِ، إَُ َوُ َِِْ َُُِر ِْ َرأُس اَُْ ،ََِ اٍَُ ُْ َْ اش

)٨٩ ( 

)٩٠ ( 

)٩١ ( 

)٩٢ ( 
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٤-  ار ر وذ دإ وت ومه ا و و ه أ أن  اء داإ 

 "ا ن   ضل أأي ام وأن أ ّ " :د ىأ  

)تم ا ا  يوا طا  ط  ف ٩٣ه ا.(  

٥-           ب، وح اا إ  دي ة أم و  ط  أم و اء آ

    ب. إن اح اا   آ ك طه و ان ا ا ا    م  ح د

اح، أي أم إذا ات ة م     ن ه اة ن ا ا   ا  

)٩٤ا.(  

  

م-آنا   ات:  

ا ا و ا ت ا   ب ا   :      ٍََو َْر ِْ ٍةََِْ ا إُرََو)

َُِِ ْتِْرُض أاُت َواََا ََُْ)(؟٩٥ء ا ت   و ( 

:ا ا   ل َْا َِِظاِء َوااِء َواا ِ َنُِْ َِا)    َُوا سا َ َََِوا

 (َُِِْا ُِ)٩٦(   

: اءاتإ  ه ا    

١-             ار اا  ن مما  ء أمه اأ  ااء: وا  لا  ء قإم :

اِء َواا ِ َنُِْ َِاِء).(ا 

٢-   ة أه او :ه ا  أن   و ط  د امن إمول ا أن

 اا ما   نما (َْا َِِظَوا))٩٧(.  

٣-   او ،ا  ا    اًءإ ا       أن  ء اا  ه

  . (َواَ ََِ اس).ا  أ و  امت

       ق إطا    ين، واما    اثا  ك ن ف آنإن ا

ن إمم  ،اط وره وام،       ط  ا  ط ا ا، وا   امن أن

   )٩٨(و ا ا ا ب امت ا امن

  ا  ،ت وه إا: و  اَ  اَِْ ُ َوََ  اوة

                                              
)٩٣ (: ويا  ا آنْا َِ  قَُْا َ ) َُو ُِا َُِا ( قَا َِِا  َِ  ٍَُ ُْ َْا َُْ

 ٦٢٦ص١٦،جَدو اََراِت اََِِ اَُِِة  َرأُس اُ ِ ََُِرِْإَُ َوَِْ َُِ اش

)٩٤ ( 

)٩٥ ( ر  ان، ا رة آل١٣٣. 

)٩٦( ر  ان، ا رة آل١٣٤. 

)٩٧ (:  اويا – اطا ، :ا) اويا   :١٤١٨ا( ، ار اأ  : ، :اءد ا

٢٠  ب اا  )-  عا -   م أم  اعا أن ر  ،ه أو ا ر  تم ١٩٩٧أي ( 

 .١٧١٥ص٣ج

(  ٢٠د ااء: ، اا : أر  ، )١٤١٨ا  : ااوي (ا: ، ااط –) ااوي ٩٨(

 ب اا -  عا -   م أم  اعا أن ر  ،ه أو ا ر  تم ١٩٩٧أي ( ١٧١٥ص٣ج. 
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 : ُة َواا َِْ ل»لم ن و وا  إن ا  اإ  ا وإم ،ر   إ

إن اَ  اَِْ ُ َو  ََج  اط وان،  ، وا ن، وامن       .)٩٩(» من

. ام  ن ن أنما  اث، إا أ ن أ   آنا ّ ّي    ون اما 

    :م ل  أن    ي   ا    }      َ ٍةِأ ا َ ٍِذأ

١٠٠(}ا(  

            ا ،ا ا   ،ةا   و ،ا   ا  إذن

 او ذ    ن ا ا  ة  آ  كو ،ذ ن ا 

:ا  ل م ا، وا ا } ََُ وا ُل اُر ٌَاءأ     ََُْْ ُءََر ُرا َ

 ْ َنََُْ اُ ُر ُْاََامََْور ا َ{ )١٠١(  

: ل  ا ا ن إا وا  مَُْْ َوا اَُذ َُْْما أُْو ظأ َِ اَ َذاإ ََِوا)

 َ َ واُِ َْو ُا َب إُما َُِْ ََْو ُِْمُِ(َنَُْ ُْا َوَ)١٠٢(   

  ه ا أ  إاءات  ج ظ ا، و  أن امل واع         

: اءاته او . نما ظ  اعأم  روا  

 ف     و عااف م  : ا  أو ظ  أو  أ -١

  : فو  ه رك ة أن      ، (ُِْمُِ واَُْْ َوا اَُذ)      افا   ه ا إن

   و .ا  وذم  ا  أن  ن إ   ا  ةا ر وطن ا ،م

أ     أ م فأن م م آنا ء. و ط  ا أ م افأن ا ا 

  را  !! ١٠٣(ا(.  

٢-        ء و ا  ء أنا و :  ا ال وما ا ن ا

ه ات     (َوَُِْ َْ اُمَب إ اُ)   إن   أ، و :     م اء

  .)١٠٤(ا  ة م ة ام وأن ا امل  أ ر

                                              
)٩٩( "ا"  اما ٢٤أ) /٤٣٣) "وا" ٨٨٢٩)، و :"وا" روا د، وا ا ، ا ط  ( ل أ

َ  -)، و  : رل ا ٣١٢٦)، وأ داود (٢٣١٥)، و (١٣٠٣، دون . و   أم  اري (

 َََو َِْ ُا-  أ  "ر ف، إم ا " :ل ؟ل ار  ف: وأم  ا   ل نر ل ى

-  َََو َِْ ُا َ-) ."نوم اإ  اِ وإم ،ر   ل إم ن، و وا ، (س) ٢: "إن ا  (

.وا ا وا اا (ذ)، و  ه"، واوا" :() و 

)١٠٠ ( ر ة، ارة ا٥٤. 

)١٠١ ( ر ا  ، رة ا٢٩. 

)١٠٢( ر  ان، ا رة آل١٣٥. 

)١٠٣ (: (را ) آن اا     ء ا   ا    ر   ر  :ا

 .٢٥ص٦، ج ١٩٩٠ ا  ، :ب ا: ا ا ا  )١٣٥٤ا (ا    : ام

)١٠٤ (:  اويا – اطا ، :ا) اويا   :١٤١٨ا( ، ر اأ  :اء: ، اد ا

٢٠  ب اا  )-  عأم - ا  اعا أن ر  ،ه أو ا ر  تم أي  م ١٩٩٧ ( 

 ١٠١٤٧ص١٦ج
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٣-      ج ا ا أن ا ا ا ء ا    ت ااا

 ارا ل ومار ا  وا رادة اا  ن أن  تما  )١٠٥(واو    

:ا ا  ؟؟(َنَُْ ُْا َوَ َ َ واُِ َْو))١٠٦(  

  

ا ا :   آنا أ ما  ءن.  

  أد  د و ، د اا إ ّا  أ  ، ا ا  ة م 

ّ  َمَُْ أو َمِ  َ ُِ أِْب          :( َ َِل ار ِ ُدُْ ار   ل   )١٠٧(اد 

ِ١٠٨()ا( :ََْوا    ِار اَ نِ َوا ّا َ  َمر، َوإا أ    ا أ   

)َوا ّا ِد١٠٩أ         َ ،َو َُّ   و مأ ،   ْم   ُهََْ :جَّل اَو .(

ا أ )ر١١٠.(  

:َْ ّيرُْا  ُوروى أ ( ُا ود ،ء دَْ  نإ))١١١(.  

:    ما ال ا )       َُِِْا ضََو ََم إ ُُ  ِا َِ ِ ِْ

  : )١١٢()اُ َِوا َواُ أًَ َ َوأََ َِْ َ اُ أْن َ ََس

    ُ  ن وإن ا  أن ن ذو ، ه        ا غ إا إ ام  ي ،

 :ن .ع دون اا   ع، وا و أ   ا   أم ّس     وا   م

   ر و  اى

 ا س، واا  ٌ د إا            ،ا   نن اّ ام

                                              
)١٠٥ ( 

ا: ، اة -وت -) ا: دار اوق ١٣٨٥(ا  :ا  : إا  ار، ) ظل اآن١٠٦(

  ١٤١٢ - ا ٢٣٦٩ص٤، ج. 

)١٠٧ (: لا ل وا ا ح اا ،ا  أ :ازا     ٧ص٤، ج، أ. 

)١٠٨ ( ر ا ،رة ا١٠. 

)١٠٩ (: آن اا   ا ، ري، اي، ااا     أ   ا أ :ا

 :٤٦٨(ا  د، اا  دل أ ا :و  ( ر أة، ا  ر أض، ا 

 ا  را ،ا ا   

،  ١٩٩٤ -  ١٤١٥ا: او ، ،ن –ا: دار ا ا ،وت ،  وظ: اذ ار  ا اوي

 .٣٢٧ص٤ج

)١١٠ = آنا   ا (يي ،  ااء اا    د  ا  أ ، ا  : ا

 : ا) ٥١٠ا( ، يزاق اا  : ا ، اث اء ادار إ : وت–ا ، ، وا : ١٤٢٠ا ١٢٦ص٥ 

 د  أ    أ   ا ا ر ا ا: أ( ، ة اري ح  اري١١١(

 :ا) ٨٥٥ا( ،  اث اء ادار إ :وت –ا ، :اءد ا٤١ص٢،ج١٢×  ٢٥ :و . زوا  ا 

) ٢٨٢ادي ا اوف  أ أ (ا: ا: أ  ارث    دا ا ا ، ارث

 :ا) ا  أ  ن   أ   ر ام ا أ :٨٠٧ا   أ  .د :ا (

 .٨١٣ص٢،ج١٩٩٢ – ١٤١٣ا: او، ، ا ارة -ا  : ا واة ا ، اي

)١١٢ ( 
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  ).١١٣واوء، ا    امء  ا( اء

ور ا ات ، و ل مة ّ إ ه اص         و  اص ا ول ا إ د   

     ، ا  ئ  �   ء  دوره ا ء اإ  وع ا أن م

.ط  إ   

  

أو-  : ا   

  ر ما وع اات ا  وة اه ا      دا م إ  ص اا  

        ذ  ه  او .. ذ  ة ءأ ده إو ، ا طم  و ا ّ ا

 : رز  

: ا ا ول : مدة :  اّ دة و ر  ؤا ، م ة آن اا  وأ  

   ر ، اا ن واودة ا  ون    ذات ّ أدم إ را  ن 

 ..  اّ ، ذ  ءوا آو أّم  ّ  م  ّ أن )   َءمآ مََو ا إّم َ

َُُ ِرآ  وإم ٍّ١١٤()ون أ(.  

 .. ا ذ  ي أس اا  ا ا ند  ا أّن  )  ِ ِْ َأر  َِو

. وا ق  )١١٥( )ِْ ٍَ  َمِ إ لَ ُ إّم وَم آَءم  أٍّ وإّم  آرَُُ ِون 

 ه            ء   و ،   ه ا  ي  ّ  آ 

             د  أ    ط ن و  ة   روث رّ)   َِأ

َءَمآ ِ مَو ّ َِ ( )١١٦(و   ء   !ده ..  ؟ ّ ءآ  وا)    ل أَو

َءآ ِ ُو  ى ُِ ()ن     )١١٧ ن ، و  ن  رةه ا    ؟

ا  ََُ     (، و  )٤( ) ا إّمِ  أرُِ ِ ُِونَ   (مة ة ،  وا داّ  اّول ، و 

َءمآ َ َمَ١١٨() َو(            ا و  ا إ ّم ، آ ا  ء  آن ار اّو !!

       ن أن   ،  ى أ و ت ام        .. أ ا   ادا

وإذا ا  ِا وَم)       َ رف واات إ اك وات .. وزت ه ا ود ا

 َءمَن (و  )١١٩( )آََ ِ َءمآ َمََو َ ا ( )١٢٠(  

                                              
)١١٣ما اا ( ، :ا) ما ا وفا   ا ا أ :ء ٥٠٢ا (١ ا :

   ودرا: د.   ا م،  و ا واة

 .١٣٥٥ص٣،ج ١٩٩٩ -  ١٤٢٠ا او ، : ط -ا : اداب 

 ٢٢، ا ر اف رة )١١٤(

 .٢٣، ا ر اف رة )١١٥(

)١١٦( ر ا ،م رة٧٨. 

 .٢٤، ا ر اف رة )١١٧(

)١١٨ ( ر ا  ،ةرة ا١٠٤. 

)١١٩ ( ر اف، ارة ا٢٨. 

)١٢٠ ( ر اء، ارة ا٧٤ 



  .. ا د وك
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  ورة ا ن إذا ا ، ا ا  ا   ياء اا آن اا ّ ا  ر

  .)١٢١( ) م ُِ َم َ َن  ا) َ م ا .. 

م- ا ط :  

 أن ّرت اة ا ا  اد ا ه ، أط إ أ و  ط  ل  

 ء أ  ، ةن واا  ت واا  ت اآ  ت إ أن م و .. ودم د 

 :  ، دة ق رآ إ ا  ا  

١- : ما ق وا   ت اآ  ا :   

 :  ل)  و ٍت روا ِف اوا رضاِت واا َ  إن   وَن اَُ َِب * اا

ِ ودا وُُِ  وُوَن َ  ااِت وارض رَ َ  ا طُ َم َِ اَب 

ر١٢٢( ) ا(  

أ   ار ل  ة  نا   آنا  ا  رة ،    و  

       ذ  وا ، اد ى  وا ،  وا ا ح إ نما ود ،  

.و   ا ل إ  نا ا   

ٍت و   ا وار    إن   ااِت وارض واِفِ  (و ورد  رل ا  أم ن أ : 

َ  ر رضاِت واا َ  وَنُو ُُِ دا وو َِ ونَ اَُ َبِ * اا  ا

راَب ا َِ َمُ ِطَ ( )١٢٣(  : لو ، ))  و أ  ٌو (( )١٢٤(.  

        ن وا  ا ل ا   د او  لا ر : ططا ا  و

  )١٢٥( م د و  ، و ا اي أط  ان 

   د واا ا ن دواذا  آن اا  ىأ م ة  وّ ، رف  

:   ، ريا ا )        َنَُُْ  َْإ ْمَوأ ًََ ََْ َمأ َُِْْة   )١٢٦()أّو

 :   ، ذرات ا ا ) ِِ َُ رَض واِت واا َ و  *  

  )١٢٧() إِ  َوِ أَُ  ََُن

  

  

                                              
)١٢١(رة ار اف، ا 

)١٢٢ ( ر ا  ،ان رة آل١٩٠  ١٩٢إ. 

)١٢٣( ر ا  ،ان رة آل١٩٠  ١٩٢إ. 

)١٢٤ (: را  ح ، وفي اي ازدي اا   ا       أ  أ :ا

 :وي (ا٣٢١ ( ، :ورما  ،ا  :ا ، وا :١٤١٥ -ا  ،١٤٩٤ ٣٣ص١٢،ج 

)١٢٥ (: ل اب أ ، :ا) ي اما     أ ل ا :٥٩٣ا  را :ا (

 ٦١ص١،ج١٩٩٨ – ١٤١٩ا: او ، ،ن –وت  - ا: دار ا ا ، و ااق

)١٢٦ ( ر ن، ارة ا١١٥ 

)١٢٧ ( ا  ،ءمرة ا١٦ ١٧إ. 



آن ال ا  ء ا 
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٢-: را   ا :   

           م ا اا إ و ،  و ،   راث اأ  ة إا د

:  ل ، ّ رات ، أوا ت ، ور ا )  وام رضا  وا ُ    

ا  ن  ( )١٢٨(  

 :  لو)  َ ءا وأر  ُم   رضا  ُ ن ِ ِ ِ َأ  وا َأ

مُ ُ َِ  ي ما َرارا وَِءآ م ِ ِ موأم ِ ( )١٢٩(.  

 :  لو)    ِ اُ اُم ِت و ُُر َُءا وُظ  ِ ِ وَنا َأ و

 َا َي ا( )١٣٠(  

   ،  ما       إّم دة   اس أن ا   ، ووا  ر

ل ، وا  راع   ا        رات ارب ا  دةا أ    ة ذاتد

 :  ل م  روأّن ا ّ  ، ط بأ ودرا)    ََِ و ُ  ا َِا  ا ُ

 ا ُِ ()١٣١(  ا   و     ا  ّ دإ  نمة ا  وو أّن دور ا

وام  ك و امن و  ا   اة ، و ى ة امن إ ر ه          

م ا  ا ا ناا ا  و     

 ّ  امن إ اة ا واد ، و ال ك ق   اة    

ا اذ ة وار ، و اة ا وا ا     اء أو        

، أ إ  ث ، وإّما       ،   ا را ُّا ا  ود از و

     و  و ، ة ارو ،  و  ،  تاأ  ا  لا 

ذ   ،    ، ة ا اا ا ء. أ    ، نمرات ا  : تؤ ة

و ا اي ن ا آماك  ل  اا اد ة  اس   ء ه اات    

، و ه  اء وا وف ا    ، ي  ة اا اط  ات       

  ، وا ة ا رفا   ا ١٣٢(ود ا(  

  )١٣٣())َْ))ٍْ َِ ِْ ٌَْ ٍََ َُ أِ اْرَداِء، أم َُل:و روي 

                                              
)١٢٨ ( ر ان، ا رة آل١٣٧. 

)١٢٩ ( ر ا ،مرة ا٦. 

)١٣٠ ( ر ا ،م رة١٣. 

)١٣١ ( ر ا  ،ابرة ا٣٨. 

)١٣٢ (:  دور ا : ا  ، نمة ا ١٢١  ١٢٢  رفدار ا ٢.  

 

ا: أ م أ   ا  أ  إق    ان ام (ا: ، ) اوء وطت اء١٣٣(

٤٣٠( ،  دةا :ا -  ،  ار١٣٩٤  - ١٩٧٤  ر  ة دور:  

١ -  ب اوت -دار ا  

  دار ا  وا واز ،وت - ٢

٣- ا دار ا -  وت (ط١٤٠٩( ون ٢٠٨ص١، ج. 



  .. ا د وك
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  إّن ء ا« و  أ ا  ا اا ، أ  در ل اة  ار ، ل:  

  ا ا  ، ّا   ا اا ء ا وإّن ، ر ا ، ا وارم

ا  «)١٣٤(  

  .)٣( » وا  أب ا ا    س ا و ، وو و ..« ول  : 

٣- ا   ا :   

   ، نن وز     نو او  ا   ذ  ضا

        ا أ  م وإذا .  ةاء اأ  ت اا  ا    أن أ

  و ،  ا  ا  ،  ك        ا أن إ ، در ا ، ل اإ  ي

          د إ   وراء  ا ا   آنا  د اذات أ ا  ت

 :     ، د واا) ِبَا ِوأَ ةََ صَِا ِ َْنَوَ َْ( )١٣٥(  

 :  و)  َ ََُِم ُِو ُِّ ُُ ِو جََ ِ  ََََِ ا ُُ ( )١٣٦(  

٤-ا إ ا  : : اروا ا أي ، واا  وا ،   

 :  ل ال ر ))ا إم       اوط و ، ا ظوإن ظ ، ّس أا َن : إْن أ ، ّ

  (١٣٧) )) أم إن أَ اس أن ا ، وإن أؤوا أن  ا

  )١٣٨( ) أََّ وَن اآَن أ  ٍب أ) ل  : و

  ل ا  ، ل اوإ ا إ  اءم         ، أو ، ما وا ا  ر

م ، سا  فه ا ا ل ا)١٣٩( :  لو.) َِِد ُ إن َمَُ اَُ ْ ( )١(.  

          ّا ا رأى أن  ين ا وإذا ،  ن إ   ى    »   ء ُأ

 ا  «)١٤٠(       ، ا    إ ا  ف  إذ ، ذ  أ    ن .

             او  او  ونا   ، اوم اأ  يا ة ادا   ا ا 

 دا ة م             ، ن ج إ  ت أم مأذ  ا ا ّت اا 

      أ   او .ا  ر أو أو  درة راتّ إ أ   ته ا   

                                              
 ).٣٦٨٠،  ا:(٤٨٨ص٢ج ََا َُِ ٌَِ اَِْد"أ ا  ارك، ول: ) ١٣٤(

 .١٧٩اة، ا ر رة ) ١٣٥(

)١٣٦ (ر ة، ارة ا٦. 

)١٣٧ (  يا أ ا ي -اا  ،  ي، أك، اا    رةَْ     :ا

 :٢٧٩(ا( ، وف اد ر :ا ، ب ادار ا :وت –ا ،ا  :١٩٩٨ ل: ٤٣٢ص٣، جو. ٌَِ اََ

.َِْا اََ ِْ إ َُْم  ،ٌ ٌََ 

)١٣٨ ( ا ، رة٢٤. 

)١٣٩ (: آن آنح اإ  ناء اأ ، : ا) ا در اا   را   ا  : ا

١٣٩٣( ،  وت زو ا و ا  دار ا : ن -ا  

 : ا ١٤١٥  - ١٩٩٥ ٣٤٥ص٦،ج. 

)١٤٠ا ا   فا( ، :ا) ر ا يا ،أ  و  د ا أ :٥٣٨ا( ،  :ا

 ب ادار ا-  :و ١٤٠٧ -ا ١٧٨ص١،ج 



آن ال ا  ء ا 
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ت  أّم ام     أ ال ،    أم   ا اُ  ،  إ  ا      

  آن اة ا ى أ ا مو ، ت م   تا أّم   ،  

.ا ا  أو ، ا ا  م اءى وود    ن اا  إ  

٥ -  ن إما   : وا ا  

 ات ا    ، أّن ا ا  ة   ا وا ، و  ر    

 :  أو  ا ر ذ  آن اا  

) َََُ َن إمَُ  ََِن واَُ َِي اََ َ ِبا او١٤١() أ(   

): لوٌَِ َنََ ِ ٍت واَدَر َِا اُوأ َِوا ِ اُءا َا ا َ ()١٤٢(  

) : لو ِ دمز رب ْ١٤٣( ) و(.  

) : لُء وَُِدِه اِ ِ ا َ ١٤٤( ) إّم(  

ره :   وا و ،  أ  با أ  قا  ا أ  ا )    ا ََوإذ أ

.. ُمُ و س ُُُّ َبَِا اُوأ ََِق اَِ ()١٤٥(.  

وا ا أ  ن اما ام ، ا اد اا ا وم      ، اا ق اآ إ 

          و ، إ  ي وا ا ل ا  ، ار اأ و ، ما اا 

.ا ا   يا ا  

 : ا  ت اا :   (ِ) : ل »  أّن  ا  أّم أ   ا ا

     وأّم ،  د ة ا ا ّ  ت  ، نن اا   ا ا

إ ا ا ت وه ا ط ر اا  ١٤٦( »أورو(.  

ا ، ة اا  را أ  ن أنمء    وس أم  ريب اما ذ أ

.مرة واا ام و وا ا   ا روا ط  اءا  

                                              
)١٤١ ( ر ا ،رة ا٩. 

)١٤٢ (ر ا  ،درة ا١١. 

)١٤٣ (ر ا ،رة ط١١٤. 

)١٤٤ ( ر  ا  ،ط رة٢٨ 

)١٤٥ ( ر ا  ،ان رة آل١٨٧. 

)١)(١٤٦ :   ، ا ا  ب ١١٩) را  دار د ٢.  

 


