
  
  

  الدين أساس العقل
  

  

  

  

  

  

  
  يا  

  

  اول اء

  

  

  



)٢(   ..................................................   س اا ا 

  

  

  

  

    



س اا ٣(  .................................................    ا( 

  

  

  اء اول 

 و  

  ة ل:    

.ب واا  ا ن أ    

    ن ال اة

ا  ن أن ا    

ر ا  ن    

ا  ن    

ف اق ان ط    

ا  قن ط    

 ت ان آ    

س ادب أوا س اا ن ان ا    

  

  

    



)٤(   ..................................................   س اا ا 

    



س اا ٥(  ..................................................    ا( 

  ال

   ا  ذا - ا : ا  ا ا ل

 ا   و ا؟! وآ اء وه  ا  ان

 ؟ا ا و  ا  وآ و و  ءما  

  وا؟

 ن ا     ا إن -ا : ا أ ل

ا  ه أ ا    ا     و  و 

أ   وأ  ا ، وإن ا    ا  

ت وظ  تمج اس واا إ ا    ا    

  و أ  أ اوأ ص اذن وا ا وأ  

ا .  

 أ  ا ن و  وآ  ا  ا  ا وإن

 ا  ا     -  ا- ل: وأظ -   وا ا ه

و  أ   وأ  ا ،  

 ا  ا ،   رأ   -ا: ا ل -ل:

  ا؟

  ا  ادق  ف ا - ا  :ل -ل:

  ، ا  واذب

  .)١(ااب  وا ا - ا: ا ل -ل:

  

  

    

                                                           

 .٤٠ص ١أل ا ج )١(



)٦(   ..................................................   س اا ا 

 ا ا ا 

ا 

 إذن ا  وا    موإ   ن أ  

    اي ا  و وام  ا    ا  واات ار 

أ ا  ا نا و ا ارة  ا  مة  اوا  ر  وا 

 . ف  واب اب واان

ان وام  ارق اوا  ر اوا ور واوا و 

     ان  ا   اول اط  وامم ا و وا اى

ا . 

   ا   و ا  أن  ا   ا  ول

  و  مإم ه إ  ه  ء اا  اوإ.  

ي وا  رهآ م ةا  ا   ك ب  

ا  و و ا  ن ك ء ه اآ  أ ا 

 ما أو  ةا   اء   ري ازن ا  نما 

 م ا .  

 رأ و امن  اد ا ر  واب ااب ة وإن

  وأا وا ااء و ا أ  ا أن  ا

ط ا.  

م ى س أنن ار ا  أو ا ون أم ا  

 .د ون واد ا ون وال ال

ا و  ا وو اي ار ا  ا  

 ر  واب ااب أن ا و ا و اب  و ااب

 نما ا ن أنما    و    و.  



س اا ٧(  .................................................    ا( 

 ى وادة  ده    ا أن ار  ن

 .   ن    و ا أو  امن

وو ا   إن    وإن   أو 

 .  ا أ أو أرا  ر

 ام    سا ا ا  ق او  ا 

أم  أ دات ان وارب وع أا  .  

 و ادات ن ن أمس اة ه أب إن ون

ن(   ا ذن أر ون دا و...( اأن م ء ا وا 

آ. 

 ف ذن م ا  اأن وم ا   ا  

  وذ ؛ و (    ا وأ (ار ا ذت

  .ا اء ذ   وف ا ود

 ا   أن  أ  ا اوراق ه  ت ا

 )   ل ن و إ  أ ا  (  ا  أن 

 ا و ا إم  اد.  

  

  ١٤٣٠/ارك رن/٢٤

)  ض لا  لا وأ  (  

١٤/٩/٢٠٠٩/  ا.  

    



)٨(  ..................................................   س اا ا 

   

 ن أ ا  با وا 

 ةا أن وا    ه وراقت اا ا إ أ 

 وا اد  اه   ا ار و امن ود  ء

 ار  ا ا  وإن ا ه و اط ا  رأ  و

ط ا وا  طا. 

 ف  ء إن ا  ا  أن أ  ا 

 .ا أم  وإد زر إ أف ا ارة   ة

 وى ا إ ا اآن م ن  إ  ة ول

ا ا اا ل ا و ا ل  ا  إن)   

    ا  ي ا وا وار ا واف وارض اات

    و   ارض   ء  اء  ا أمل و اس

 دآ ح وب اوا ا  ءرض ات وا  

١()ن(. 

  ه ا رأن ا ا    ه او ا 

 ب و بب أي ال أا ا  ا  ه ةا 

را . 

 ب  ا ب      ور و ان ا

  ر أ وم طم  ا وم      ال

 ا ط  م اب را . 

                                                           

)١(  ة /آرة ا١٦٤.  



س اا ٩(..................................................    ا( 

   وأ وال ا أب  دل و ار ن

  واتوا  وا واو دم رب أو ا . 

   واب اوا ن و ا  ت   ل 

 إن)  وابا  ا ا ا ا  (ن )١(.  

 اض م   ا اة      اي ل

 اءم ر  ع أن  ا در اا  ا  . 

  ل ب إنأ ا وا  ن  ةو 

 . ء  اع ه   و ذ وا   ادراك

 أن ا   ض  ا ا  م  ن 

 ا  ا  (و  ل ام واات ا ت

 و ا أ و (ن)٢( . 

  ا م او ا امن ن اام ار  وه

   ا  ن  سا   نط يا   ي وا  

ط   و  . 

 ا ا  ب لا     ا  

 ه ا ما وا   وإزا اما    

 .  ا ء إن  ف

و م   تا را ا  رةا اا إن ا 

 أب   وات وات وار ا وإن ارك اب

  .  إ   و   ال

  

  

                                                           

)١( ل /آمرة ا٢٢.  

)٢(  ل / آمرة ا٢٣  



)١٠( ..................................................   س اا ا 

 .)١( ن)  آ  ا  )  ل -

- و)  ا إب أوا(   ه ا را ه إن و 

 . ا اب أو  ا ات

 ت وار ا واف وارض اات   (إن  ل -

و (با)٢(. 

 .اب) أو  ا) ا -

- ه (إمأم آم   (ن)٣(. 

- إ)  اأو (با)٤(. 

  .)٥(ا) و ت ذ  ن(إ -

 ا  آن أنا ا    م ا إ و 

  امع و ا ات  اة  امن   أن

   .إ  أو ا ان  اء وا ا ادة  وااف

 و  و و و  و ة  ا  )   ل -

وا ا ون  ب اا وأ  (ن)٦(. 

   م ذ و وا او اة إ مد (وإذا  ل -

  .)٧(ن)

 ه ا را     ء ون ا  

 . ر ذان ون   اظن وا ا أب

                                                           

)١( ة /آرة ا٢٤٢.  

)٢(  ان /آ رة آل١٩٠. 

)٣(  د /آ رة٢. 

)٤(  آ/ رة ا١٩. 

)٥(  آ/ رة ط٥٤. 

)٦(  ة /آرة ا١٠٣. 

)٧(  ة /آرة ا٥٨. 



س اا ١١(  .................................................    ا( 

 ن   م  و ؤن ا أي ذ  ا ن

  م  اار دة  إ ا و اة أ ن  أي

  . أ و  وا  ل

و ا   و ة إ ا م  ا م  

ا  ن   ذا   ؟ إل: ا -   بأ 

 وإن ا و او و ا  م م    مق

    ا ه إ اآن    و وا ا أماع أ  ا

   .)١(ن)   م ذ  و )   ا؛

   ن  ا ان م   م ا ا أن أي

ء ا  وا اة و دا .  

   ر ا   ر ا وم  ب أنأ 

 نما  نا  انا   ل  و)  ا إأو 

  . اب)

    و  ا  ا اآن   إن

   ا   ا و ار ا ه  ن  وإرة

م  . 

 ع   و   اي ا     و امن إن

 . ات وإدراك ارف  اه

  ء  هه وأي و  او و ا 

وا    زز اوا و  را   أروع ه اا 

ي ان او ا مما . 

    ام أي    ا زة     أن   وا

و      . 

                                                           

)١(  آ/ رة ا١٤. 



)١٢(   .................................................   س اا ا 

و  أن ا ا  ا ة ة و وا  

 ء إن ذ ا  . 

وا  أ ا و ا ا  ا وت ادوا 

  وار ا ا  وم وا ا ا  وال

ا ؛ا وذ  ل ا  ذي و ا  ه آنا 

ا   : -  

- م ن أا    . 

- موا إ . 

 .ال أ وإع -

- وإم أ ذ دا.  

- وإم رف أا ا وا ا. 

  ا إ وأما و أن ات اا وا  )ل -

 ا ا أو أ ن ال ن ا دي  اى

ا وأو  اأو (با)١(.  

 و ودا  ا ون ا اب و) ت  ل -

()٢(.  

 .)٣(اب) أوا إ  (و  ول -

 ارض    ء اء  أمل ا أن  (أ  ول -

 ج  زر  امأ   اه ا    إن  ذ 

 .)٤()اب و ى

                                                           

)١(  آ/ رة ا١٨. 

)٢(  ان /آ رة آل١٩١. 

)٣(  ة /آرة ا٢٦. 

)٤(  آ/ رة ا٢١. 



س اا ١٣(  ................................................    ا( 

 أط أم ا اب و  وادث آت    ن

و  رك و اأم  ن ا ني ا ى أ ا  . 

 أ م ا أ و ا   ور   س

  . واة اس   دن وا ن  و آم  ن اس

م ن     ا ط أي  

 او  ذا ا إ   ه دون. 

ت وردت وروا  ه ا أ  أن  ة إ أم  

   رضا  أي أ ا  رضا  و  ء 

 أرض و ... إ  ء.  

  ة

 ت ا تواأن وا ا  دا  نما طو 

و او .  

 واورات ده و   ا  وت ت ك نإو

 . ا ة ااة

ووا   ا  نا وا ا رة ا ة  

 . ن ما    ران  ا ارب ة ل

و  ه وراتى ا ل أا ا  ا  ى 

 ء  ا إ ن روا  ا  ا إ و اة

 . أر   ا أو ا اء   ا  وا اد ه

 اء  و اوء   و   د  ء

ا  ،ون م   ا  ا ن إن (ا ا 

   ،( وز  ء  رأس ا  

ل:و ا- ا)   ا ،(نل او ا  ا: - ) 

م   إر إر  ل ادا اك) إ. 



)١٤(   .................................................   س اا ا 

  أ  ا (و -د :  ا  ا ز ول

   ي  أدري  أي إ ا أ   وأي ا 

أو   أو ا ا  ، أ و ا ا   

وا ا أ       يظ  تا او  

ام   تا ول و ا او  ا  

ا ....١(ا(.  

 ا  أن ا  ا   ام  ا با 

ء - اا- ور و ا ا  بوأ ت ر ا 

  هو اة ا  آ ،ا   ع ام 

  .  اار ا  از ه وااج

-  ه تآن اا ن ا اردأن ا ا  أ آنا 

 . ا   ا    ا دث م ى

- ه و ا ا  دات أت اوا  ه 

ا  ب  ا وا  اب وا ارو   

أ  ار . 

- ه و تا را و ا ا  ن مما ا و 

  ل  ا   اس  أ   ا ا  ان

) آ  قا و أم   أم ا  (ر. 

 ل د إ ج  -   :ا  ا ا ل وا

 ت و  ن را  ا  إ    اك 

 ر. 

                                                           

)١(  ا.دا 



س اا ١٥(.................................................    ا( 

ه أن إ دا ا    ب إل أا   

ب و او  ا وره ض إا ل ا  اا 

ا  وا م  أ  ه  . 

وأ :ا- 

ا و ث ام   ء  ا ا دوأ أ ا 

 ا  دور أن ا  ء ا   وأن دور ا  

  ر) مور ا ح و  (م ل و ا ا 

و ا     ا   ل ا  :ا -  

   إن رك ا و  أ ا وا   ل 

) دي ن ا لن ا أ أو ا ا ا 

وأو  اب) أوا. 

 ( ل ال ب    ا      أل

 ا إ    واء اء وا إ وم اى أ دي)

.  

   إن ا  و س أ ل ا وأ إ 

 ا  إ إ  وا إ (وإ ل د ر  ود ن

إن ا   اترض اف واوا ر اوا وا ي ا 

 ا   سا ل وأم  ءا  ء   رضا   

و    دآ ح وب اوا ا  ءرض و اا 

 . ن)  ت

     ا  و د   ن  ا ل 

و)  ر اوا وا وا ات وا ه إن  ذ 

 . ن)  ت

 .ن)   آم ه إم ا واب ( ول -



)١٦(   .................................................   س اا ا 

   ء اء  ول وط  اق  آ (و ول -

 . ن)  ت ذ  إن   ارض

    أو أ ا ور  ةل ا ة (وا ما 

إ  ا وة روا   ن ن) أ. 

  ا  و وز ام اة ع ء  أو (و ول -

وأ ن) أ . 

 ام أال و  ا اآن  ا ا ه إن أل

 أم  و ع وو  ن رزة  ب إ لا ا 

 ا ا اال وأ ما و .  

و   أ د إا وا  أم ا أرد    

  أوزار و  اه  ود اء   وا ما

   . 

   ا و ط ا وأ  اأ  ا  ن 

إ  ا  ن ار  ه ا و  انا و 

 وإرد  وا و ما   وما  اما  اء أن ان

 ا د ؤو وأ  .  

و  ب نوطا ن وأا ن وا  ذ  و 

 و  أراد ا   ود دار أم وأم  ءأو ا  

 . اة

    ف ا  ن ا ل ) مد ا وإم 

 . ن) أ و   ون

     أ ا  ل ا ل (وا س م 

و  ن) إا . 



س اا ١٧(  ................................................    ا( 

    ا  ن ل وإذا)   اا  لأم ا ا 

 م  أ  ءمأو آ  ن ؤآ  ن  ون) و. 

 . ن)  ا ا ا ا  اواب  (إن ول -

   ارض   ء اء  مل   (و ول -

 ا  ا   أ  (ن. 

 وا ا امت أ رك اي اا امن  أل

مأن ا    ه تا رورا ا ا  دون  و 

 . وإظ

 اة ة  إ ف ا ات ر  ار ا ه ن

 أو ف اا  أم  أن ا    ة سا  و

  . 

 ا ن   اي اي ا  د ار ا

 ا      ا أن اد ا   واع ة

 وا  ل ا . 

  م ح ام  ا    ر إا ا ا  

 ت ا ا و   ا  و ا إ زو 

 ...وا

   و  أن ا  ا  ا ا  أن ا 

 رض أل ا افوا  دةا و    ح ا 

ا .  

    ح ل ا و)  دي (رل ،او)   

،( و) آ  إ ( . 



)١٨(   .................................................   س اا ا 

   إن ل ا) إن  ى ذ  ن  (  ا 

 و ا ا أو   ا ت (و ،ا) ن آ (و ول

 ا إب) أوا . 

     ءه اأم ور ده إ ا إ  ا  

ا أ   وأ  ا أ  وأ أر 

در  مة اوا. 

 ا ا  وا و وا  امء  ار أن أل

م  ا ا دور إدراك و ا وأ . 

 ا ا  ض أنا   ءوا وأ   

 و   أ ن ال وا  ن رم ا و 

 . وا  م  ء امء

 ن ذ ذا ا و    ا  رو  أ 

 و  ضن اف و ر ا ةا مة اوا  

 .  ء

   م ا  ا ة و إ  وا  

وا  وا     إ   مر و ا 

 . 

 وام ا  و ا  ا م  ا أن أي أل

ون إ و  أن ا ذ   م ح اا و 

ا   ا .  

 و ء ان أردت  د    ا  ذا

 . ه دون  و و  ا أن



س اا ١٩(  ................................................    ا( 

  أن ي اا  أن   ن أن   مر   

 أ   ى ا  بأ ا م ن  م و 

   .وا اى  ون

 ما  ي ان ا  و و   

 إ  ا و ا إ ا و ا إ ار  اس وج

ا و ا إ ا و ظا إ ا و ا د إا و 

 .را إ اص

   أن ا  ا و   ن إ   

 يا   ا زن واو ا و ا و ا 

 .ءاا  دوم و ام ا    دور دوره ا ن

    أراد ا  ل ورا ا  ا وا  

ع ا إ ا  ن ا        و  

  ا ...ا. 

 ال من  ا ط  ا  ا  أل

 را ا ا   أ وأ ط ا .  

و   ي اا  أول ا ا ار   ا 

 وأول  زت ها ا م  إ ا.  

    وو   اء ما  ا و 

ا  ا ي وا ة أب ار وان اوا ل وا 

 أن وذ ا ود ا وأد ااض وم ااض و واء

   ؟ أ   إ ل ن

   .م- ل:

:ل-  ؟  

:ل- ا.  



)٢٠(   .................................................   س اا ا 

  ه ذا  ن إ  ي اث ا ا 

 ا وا  وحا اوا  مة؛ اوا م   را 

  . اذا   ع وا  وا د

و ا د     أول  ء وأول  

 رضا و  ط ا وا    أ ا وآ 

ا و  ا .  

دة وطا و اى إذا ا   ه ا  

 ءوة ا رم اب وا  اب....!  

   إم   ا     ا و    ا  

      و     ن و أ  

إ  ن    هو م ا؛ ن ا  ل  طا 

ا  ا إ   طوم . 

     ء  ا  أ  ا. ..ا إن ا ا 

  دا اا إ   ا   عا  ا ا 

 . ا وادة ا  ا و واد

وإم   إ ما    ر إ   ن را 

ف وو اإ ي و إ  ة إا  بأ   

 ال  م  ف دآ أب أم    اا د   ء

وا س إا . 

 اف ن ورزق ا مل و ا أ  و ذل اال ن

 ا  ل ارض وإا  اا... وو  ن إ 

 ودوره ا ا. 



س اا ٢١(  .................................................    ا( 

رك و دات أء او   و  فا 

 قو  ن اموا رك و   مما ف و 

 . 

  ا ز ى ا د إن ا  وإم  فأ 

ا ن ومج ا  ة ا إ  مما. 

 ا  و  اي امن أن ى  ا ور ن وا

     ام  و    ت ا  أم  

  ا   أ ذ ى و  و ا أ 

ا     له ا .  

  ام ر  و  امن   ا دة

ه اة واة واو ن لا ذ ر    ا    سا  ا 

  . ا  ا زق ر ا ن    ا وأب

    ا وت اوا  مدات  اوا  ا   ن إ 

   ل  ا  ن       ا   ا ال ب

ع اوا  وا  ا    ر ن ا ا 

   و  و .  

م    ح و  ا  وضأن ا  ح بأ 

ة اح وا  سا م   و    أم 

 ف ا    و ا ا ه    ا

  م  وح ( ن  ا أ    ون ن

 . وذ ووه ( ن

 ح  م ارات أو م ا ه ن  ء

أ ر او وا ح ر ر   ز؛ا م تظ 



)٢٢(   .................................................   س اا ا 

 ر با وا زوا و ح   ر  ت؛ا 

  .ا دور  ا... وا ط  ون اا  ن

-   أن  ما  ا   و  ا ا ر 

 .  ان إ وي ال ذووا ال

 ا  إ ود ا   أ ام  ار

 طق و ا اء ذ  ا م  ر اق وأف

اإ    ذ   دو ا   ز ا 

 ه اا و   ك ،  

  را و     ور ول اا   

 اد ا ز  ا ة وت اا ا  اس ووت

 ةا ا  ك ر  ا وإ ا  ز ا 

ن وإ ا  ا ا ا . 

-      دا أ  ا م ا أ   

ا و  ا م إ   ن  أ    

ا أدى و ا  ا ا    . 

 و     ورز ا  ا  ا أود امن أل

 وه اد    أ و   ا م وا وإن إء

ا ما  ،ن ام دون ا  س   ن ضا 

 ما  ون ا دوره و   ةا ا.  

ن وأما  دور   دون ا ا و ا ا   

و  ىأن أ  ا رك ان ا    ل أن  دور 

ا . 

 اي ا أي ا   أ م ا وا ا ن ذا

م  دةل واو ا   ا  ا أ  . 



س اا ٢٣(  ................................................    ا( 

 ا ود ز أن دة  ئ أن  واي  ي

 إن م ف    و   و و   وص

  . ا ء

  ن  ه دون  واب ااب   ور

ا ا و ا  م     . 

  و أل  ا  ارك ا أمر ا ا وه

 أ ا ء  اء   ا ا س أن أا ا ب

 دة ا و  ابا أذن و   ذ د اما  

   دا    ن ا ا.  

 اء    اال     أ ا م ن

   أ ورا  دة ك ا  ءا 

 . ا ء ل  و ا ت   ا ان

  ا   م ا و ا   ذ  ر 

وج و ا   ل: ا- ر إم   الأ أ 

 ك أنأذ ! ل:-    ي أن اذ    ل)١(.  

وم   ءن ا  درس  - رج اا  -    ا 

أ د   ن و ا ا وا  م  

ط ؤا   ذ  س ا) (ه ا جا . 

و ذ  ل ا  ف ا م ه  اب ةا 

   ا ا    ل    ى أم  ا 

ا   ام    ل و    ةا وا 

 وع ءا   وإ  ا ذ   ت ل او 

ا       . 

                                                           

 ن. )١(



)٢٤(   .................................................   س اا ا 

وا   ا  صص اوا   وج   

 ن  ه  ا  ب كا و اا  ءة وإا 

ا و     ا  قا ل أم دة 

ا   ب و و ذ  نا.  

 ض أنا  ء ا وري أ وا  ا ا 

 دة أو  ا   او اة ء   ا واوع

ا   ل وا  ا وا  ا !!ا   

 قإ  ر :ل- :-   ا  ا  اك 

 نإ را  ةا  ا  ا  س   :ل- ل:-  

 -   ل:    اك   :- ؟  إق

)١( ..ء وأ ي ا  .  

-    أ ف ا مة اورة واو ا ا 

 و ور و  ذا ا رأ  ا ك ا فوا 

 . ا ذ  ن

 و  ا وات ار اد ه  ا أن أل

ا وا  ا ا  م وا  أن  وه ا 

ما     را و  ا ا  . 

  ور ا أ   اور ا أ  ا وأن

 ار رات اء    ا وه و ارط  ار

و    أم  ة أا أ  ت دركما 

ب واوا  ذ . 

                                                           

  ، ب ا وا. ٢٤، ص ١ا ج)١(



س اا ٢٥(  ................................................    ا( 

 أن اء  ل ذ  ور  ا   ا

 يا ا   تا ا   ا وو  

  ف م إ  ن  ا م .  

-   فا ه او ه واو   ل ،ا 

: -  فم إ  ، ل  ا:- ... ا.  

 أر ة ن   ا ذن ر  ارك ا ا  أل

 ه   اض أن  مم؛  ون  ا ء إن وث

ا  ن ا ا  أي     ا وا  

  .دوره ون

 ء وط ا  ط م   و   ذ  ن

ا ن و  ده ا  ا  ا   إن 

  . ا ء

ي أن إا أ  إن ا  ا   ا ا  ا 

ا   ا  ا ي اا  اا ب وط 

ا م  رة اأ أن إ اا   ن إ  . 

وا  ده  أن  ا ده وا  

 اا ان ه وال  ا   ا ا اورت

 . ام   اة وان اة   اا وان

 وإح امب ك ا)  - ا : ا أ ول

 . و   ا أل )١( )اب

  ين ا  حب إا  ا مع اا 

 ن  ذاتمي اا     نما ارا اوا  

 ة ا ا.  

                                                           

)١( ) ارمر ا- وت) ج١٦١ص ١.  



)٢٦(   .................................................   س اا ا 

 أن  وأم  و   ا ه اي  اور وا

  ول  ا   ار ا ه ا   ا ه

:ا- ن أما )ن أن أي... )١ما ا او   

  . ا  وإ ام ام ه  وات

   م ودوم وم اس  ا ا ن

إ دو   اا ودوا ا رو ا  ن 

  . أ إ  و  ح ن

 ل واا   ر أيا و وإ ر ذا  م 

 . ر  وم اا  اا م وذ؛  ون

وأ     ا دو   ء لوا د أم  

ر ا  ا  را د ا ا ج وأ إ  . 

م  ا  ن ا إ    وا ا  

 وا اوا.  

 أن  ل و  دة ص ا و ا 

   يا ر  ه ا وظ را إ إذا ا    

م را و ا ا ا  أن   رع وا إ  

 . ا

و  ا أن إ  ت او ا  اءأ ا 

و وأ  با أ نا ن و ن ن ا ل 

اا  و       .  

 ه ن وا واي ا م اة ا  ا أل

 ا    ا ا وإ نف ا  و    

 نما  . 

                                                           

  .٢٤٠ا (وق) ص )١(



س اا ٢٧(  ................................................    ا( 

 ر ا وأ  ن ام نو   ءا 

ا و  و  ةوا   تو !!  

 دقا  ل: ا-          

 : - و    ل؟ رل: ا- ا ء واوا و 

ا دب و١(ا(.  

   دق اا  ن - :ا  د ود ا و 

 ،وا

  ؟-  ل:

: -  أدري.  

:اب إن -لا  ر ا!!  

 ا ا  ة  و  ا  ن إا   ر إن

  ،  ا   وإن ،اء طة ا ة مة اء

  ؟ا ك اب أرم رب :- ل

  .ا  ،ذ و  ا راه

و ا  و أن إ أ.  

  ؟أم :-  ل أم رة  ا ه

    ان ا ود م   ر أم:- ل

 .  ذ   ن

 ل أ  إن - :ا م .  

  !!:-   ل

 ن  ر ه  ا ن ا ا ا .  

  ؟ر  و - :ا  ل

 ! ا ا   ن  ر  ن :- ل

                                                           

 .٨٣ص ١ر امار ج )١(



)٢٨(   .................................................   س اا ا 

و ا  و إ ا إ أ  ر )١(.  

 ن    ن ظ  ا   ان ا  أل

  .   واب ااب  ور اي ا ار  ا ن

أ دة أا  دون ا   ة     ا 

ا ا  ج او أوج إ ا ا  ا و 

   او و ا أ   ور ده ا د

    ن إذا ار ن وذ ؛اد ا   من

 وات ا اات ن وذ ؛    ه  أو ن

مل اوا ا  رك إ  ع ا  اروا 

 ن  ا .  

إذا أ  ن وا ف ا     ا و  

 ك دة ا م ن  ى ىوا    أ 

ا  بوأ   :ى -ا ،ا ح مك ،اة وا 

  . وا  أو

 و اات و وا امق من   ا وى

رك ا ق أما اه و إم    مة اوا وإم  

  ى ا و ذ .  

  أن رك ا و اد أو اص    ا وى

 ا اآن م ا اا    ا ا و  ة اص

 ا  :ذ-  

 .)٢( ا) أم ى   رل ء ا  )ل -

 

                                                           

  .٨٤ص ١ر امار ج)١(

)٢( ة / آرة ا٨٧.  



س اا ٢٩(  ................................................    ا( 

  .)١( ) وون اب  ان ( ول -

  ا اس   اد من ن وت اد وا

  ا ا ل ا ذ و   سأ طو ا ا 

  .اء  ة واى ا   ا واة

 ر أو  و  ا إ ج أن  اي ا من

 وإن  ا ل ى أن  ا إ  ة أول ا ...ا أو

 ى وإن م ا ا ا ن وإن  ى م    ذ 

   ءوة ا رم  .  

م    أن ا ا ا ا  ا  

ؤ و ن وإن ا   قر ا يا  ا  

 ى ا ن و ة  ا ور ن و  

م   وا و ذ   اا   أ ا 

  ن ا أ    ن   نو  

 . و ا  ا ار

 ا ا و  لا د وأوا  آ 

وإ ؛  ب أنا  وز  ا ا     

وا!!      أ  ا   ةو 

 وأ امن إرادة  م ا ا  ن  امن

 ا  أا ،ا ا طع  أ  أن  ا وه

م؟ 

و   ك وأ  ا   ا،  :لل - وم 

ا   :ا -  ا  آد  ا،  

                                                           

)١(  ة/ آرة ا٨٥.  



)٣٠(   .................................................   س اا ا 

 ودع واة  ث  وا أك أن أت إم آد :-  ل

ا، 

  ؟ا  اث و -ا : آد ل

  ،وا.... واء ...ا- ل:

  ،ا ات  م  -ا : آد ل

  ه،ود ام -:وا ء ا ل

 :-  ا إم من أن أم  ا  ن،  

  .)١(وج م:- ل

 أن ا ز  ن   ن ال و و 

 . د      أن

  ن و د  ن  ن  -ا : ا  أ ول

د د ٢(ا(.   

  ر  ا  اب  اد ا اق إ - ا : ول

آ  لا  م٣(ا( .  

  أ د ا   -و: وآ  ا  ا رل ول

ا  ا أ   ا ا   أ ا و 

وإ ا أ  ص ٤(ا(.  

و  ا م و ر   ن او  أ  

 ل أ و  ا  م أ  د ا .  

                                                           

  .٤١٧ص   ٤ه ا ج )١(

  .٢٨ص ١أل ا ج)٢(

)٣(.ر اا م  

  .١٨٥ص ١٨ح م ا  ا ا ج )٤(



س اا ٣١(  ................................................    ا( 

أدى و ا ا ا    و   ا   

د   ء اوا  اب أوا ل ا ا  و)  

ا إأو (با )١( .  

 -::-  ل ا  ا  أ  ر  إق  َ و

 اك إن  را  ةا  ا  ا  س  . 

  ؟  إق : - ل -:ل

 .    اك :-  :- ل

 . )٢( -    ل: -:ل

 اس   د أ اس  أو ا  اار ا أل

زوا وا  و ا    ا ا  ن 

  ،وار ا  وا، ا  وا، اى  ن  اس

ور اوا  ا  اء ء وإنا   ء ا 

  ارا  اء  ا  اد إ أدى  وا وا ى

ا  .  

و ا   ا  ء أو ا ا وإ  سا 

ن أم أ ا  ا ا را  وا س وا 

 اع اا   س ا       ورو 

إ ء ،ان وا  مأ ا  ا ءا . 

 ا ان   ا  ا اس   اي ر

  أن أراد ذا  ا و اس  امن  و ااب وان

مأ ا  إ   إ ن ؛    د ي اا 

  . ا ء إن  م ف

                                                           

  .٣٠ص ١أل ا ج)١(

  .٣٩ص ١أل ا ج)٢(



)٣٢(   .................................................   س اا ا 

 ا أ ا  ا إ أ  نم لا 

م مم    ف   ا م م ة لا 

  .وا.... وا ادة وة واة واه واود

 ات أب  ا ظ  أ و ط از ه

 ن روا  ا   اي ا زم  وام و اة

 او !را  

   ا  ذا - ا : ا  ا ا ل

 ا و ا؟   و ا؟ وآ اء وه  ان

 ا  وآ و  و  ءما  ؟وا 

 ن ا     ا إن -ا : ا أ ل

ا  ه أ ا    ا     و  و 

أ   وأ  ا ، وإن ا    ا  

ت وظ  تمج اس واا إ ا    ا    

 ، و أ  أ اوأ ص اذن وا ا وأ  

ا  وإن ا  ا  ا  وآ و  ن و ا 

 ه أ ا وا  - ل وأظ ا  -      ا  

ا و  أ   وأ  ا .  

  ؟ا ا  ا    رأ    -ا: أ ل

  ا  ادق  ف ا - ا : ا ل -ل:

  . ا  واذب

 .)١(ااب  وا ا - :ا ا ل -ل:

                                                           

 .٤٠ص ١أل ا ج )١(



س اا ٣٣(  ................................................    ا( 

ا إن م رك اا  أ دا ا   تا إ 

وا  أن و  را راود  ا د واروا 

م   و ا       . 

م  ا   ه ا رع وا اا  ت ا نا 

و  ء دن اا و ا  ن اا م را طا 

 . اب وأ اق أ   اي

ان وا ارد اي ازن ا  ا طوا و ن دوم 

  ا  ر   ارا  رع و   ر امن

 ار    ا  أ ا.  

و   ا م ه اوو    و   

 د ن وأن و  سي اا     ا 

دوا.  

 ن  وام و اة ا ات ا   أن وأل

 .وا واب ادات أا وإن ا ا ء

   ا   ا  اة  ور اي ا ر

واو ا إ ا    بار أا وا و 

ن ؛ا با ا ت ا ا   ى وا ا 

  ا وا     ا او ا ل ا 

 ذ  ءأ ي ا  . 

 ل أ  ا  ا:- ن دما ا وا  ا 

وا وا وا و  و ه دح وه و١(أ( . 

                                                           

  ب ا وا. ٥٧ص ١ا ج )١(



)٣٤(   ................................................   س اا ا 

     ذاا   ن ار    ن ذا

 و ف وو  م و  ذا ف ف ذ اه 

و و وأ اما  اروا .  

    ف آت    وواردا ت  ر ن ذ  ذا

 . )١(ا    وذ    وإ  أ و   ء وي

  ا  ت ااا ا وإم ن دمد أي اا 

 و     ن واي امن      اي

 و  أ أه أي م و ا  و  وإم   

 ك و ى فو  ده.  

ف و ول إ   أو   ه ةه او ف او  

   ءما ء واء واف واو   ك 

 ةب اوأ ا . 

ن و صار اوا   وا  هن وإذا أوا 

ذ  ى ا  و  ه اا أو   ا  

 -ا : ا ل   واة ام   ا  ء

د ا ل و دأ )٢(.  

 اة  ا رأ إذا -:و وآ  ا  ا رل ول

 ا  ا   وا  )٣(.  

  وأ ا  امن ر ن إذا اة  وأ  أل

اا  ذا ا م  ن ا م  و ا 

                                                           

  .٤١ص ١أل ا ج)١(

  .٤٦ص ١أل ا ج)٢(

  ب ا وا. ٦٠ص ١ا ج )٣(



س اا ٣٥(  ................................................    ا( 

ا   و  بو ة واأو وا م إ ا  

  . ادة

 ي أن اا    م مأن أظ ا م ا ا 

و  أن  ا ب واوا   با  م ؟ ذم 

 م  ا ذا وا   دا   ظة اوا 

 . وام ا  و ا ا  رة أ إ واب

   وأرم أو  م أن  واي وض

ا   أن ه م  را  دةوا راوا  ن 

ا  دون ا  ةا   . 

 ا ا   ت  أن  أ ا ا 

 ا  و  دي  و  و   ا  

را  أ ةا   ا و  ن أن اءا  . 

   ئ       ا وا  

 . ظه وي ااب و مر وة اء  وا اء

و ا  ل ا: -    ا    )١( ،

و أ  ا  ا: -   نا وا إ  ا،  

:- ذاك و   لر ؟ا  

   اي ه  م أ  ق إ ر  ا إن -:ل

  .)٢(ذ  أع

 ا ا  أن إ ا ا  نا وا   

ا ما وا نأو ا ط اا  ه اء دون أوا  

 نأو ط  ص ء نأو ن ا ذ   نأو ر 

                                                           

  .٤٣ص ١أل ا ج)١(

  .٢٨ص  ١ا ج)٢(



)٣٦(   .................................................   س اا ا 

ا  ا   اا و  او   ان ا 

  ط  و ا ا .  

 أ  ا  ا   ط ل أم: - ر أول إنا 

أو و رو ا   ء إ  ي اا  ا ز 

 راوم . 

 ف دا  ن وأم وأم ا  ون وأما 

وأم ا ن وما اوا    رأوا     

وأر ه وو ره ووم نو  و  او  ل ول و 

  ا ا  ار نأو ا  ا نأو ا  ا  وا

د  ا،  

 : -   دا  ه دون؟  

 أن  وا وز ا ا  اي   ا إن -:ل

ا  ا وأم  ر أن و   وأن  ا وأن  وأن ط  

      ذ و أم   إ إ  وط وأم 

   إن   ذ    ا ط دب اوا 

 . )١( إ  ا  اي

ا ا   رق ا و ا  ا  ي 

   ل   ن  وه ا  اي ا وي

ا إن ا  أا وا  ا  وا  أ   

  . ا ا ف   ا اور  وأم اي امن

 م  ن و وار ات  وه ار وأ ات  وف

و  و  ف ا   او  ءء اوا وا وا 

واوا اوا و ا و ول ان اذ هو   

                                                           

  .٢٩ص  ١ا ج)١(



س اا ٣٧(  ................................................    ا( 

 آذان ف و ا وا و ا  رب ا ا 

 أ ا . 

 د    ا  و  أن ح ا ا 

او او   أ  ا و  أ  ا وا. 

-  ج ار ا. 

- ر و ا. 

- و  ب را و ن او ا و ا 

وا و ا و  ا أ . 

- ن و حح اح وارح واوا. 

- ن و ا  ا و  ا ء واممر اوا  

 .ا أد

- و  ا ن واا و ا   وا 

دة أد ال وأ وأم  ،ور  ء ا  وأ 

 إ و  نما . 

- و ن و صص اوا. 

- ر و لا ا و را أ  ا س وا. 

- و  دا   ا  ما. 

- و    ا. 

- ن و وءةا. 

- ن و ابا  ابا. 

- و  بب أا ن وا  ق اوا ة وا 

و  ب . 

- ن و ا  ا وا مموا. 

- ن و ا اوا. 



)٣٨(   ................................................   س اا ا 

- و  تراب اوا و  با. 

- ن و ا. 

- ن و ا وا و   ا. 

- ن و ا و ا وا  ا ن وام. 

- و  ءن أو ا. 

- و  ن اا ر وا  تا وا  تا 

وا  اتا. 

- وت و زل دا  مة اوا.  

 د   اء ء  وا وآ    ا ل

 ز وأن و وز و ا  ز أن اب وم امب

وإ  وأن ا  ه  م وأن   إ أم إم 

  و ذ  .  

ان: وأا-  

         إ ا  ن أ ا ا م   

 روإ   ه  را       ا 

موا  .  

 

ة وأا:-  

 ةا أن ا ا  ب ا  ت إذو 

ا ن ووطما رض ظا دة ودة اوا وا  ن 

  . ا... واا وا ا أو اة   ن وما

   



س اا ٣٩(  ................................................    ا( 

 ا   ن 

  دور ا ى وأا  آنا ان واوا 

    و و ا  إ رة س  واة

،ل ا و ا اد اوا            .  

أ ا :-   ءا و، ذ و   إذا ا 

 ا و  ا ا     ا ورد  

ا . 

و ا ؛ م    را  أي ا ، 

و  أن ا  ا  را .  

 ا  ار    ل   أن اي ا ن  أل

ما و ء أن اا   رهآ ف م ءره ا   

  .ه أو  ا   امن راك  ذا ه   ر

 را ف ا  :ا-  

   وا  وا وا ا إدراك ة  - اول: -

 إ   وا   و إ دي و اب وذوا ار أب

 را ) (ه و ما  ا وأم  ل و   

ا   ا و. 

- :ما-  و  ا ا ر إا ا ب واوا 

 ا وا ال  اول ا    وا ا،... وار اور

 ا . 

- :ة -اا ا  سا  ر مأ  ن وا 

 وا اط ار  ا وإذا اش) (  اع من

 ا  إ مظ وا اع ن  وا) (اء  اة



)٤٠(   .................................................   س اا ا 

اء أن وا    إ ا    أ  ا  ا 

 ؟ا  

  . ان  وا ا-    ل:

   و؟  ن ي - ل:

 . )١( و   و ا  ااء - ل:

م ى  ق ا  اء ااء وإن واا وا 

  و   أو   .  

- :اا - ا ادا ا  تا و و  

ا ذوأ  ا أر : -    

-  ما  

- وا   

- وا   

- د واا  

و  ه ا  ا   اا او را ق إط 

 و أم  ا ادوا .  

- :ا- ا طا مما ا     ن ،ا 

أر   ةا دا   م و   حا. 

     د   وأه ا إ ذ  -ادس: -

   اي ا ا إ مظ  ا وا ،و ذا دة

ا  ظم إ ا ي اج ا إ م ط ن و  

 ا د واو   ا ا وا. 

- :ا -   ا ا و ا  ءإدراك ا :  ر

  امن  اح واد و ا واط واق واب .

                                                           

  .١١ص ١ا ج )١(



س اا ٤١(  ................................................    ا( 

:و - ن ممرك اا ة و  اه ا  وع  

   .)١(و واة ا ة

و أم   ن ممف او  ذ   ا و 

ن ا  ا ا و م  ا .  

- :ا- أم  د مد رو ادا  د ادأ 

  واي ا ا  إ مظ وا وا، اة  اء

   فو  ء  م ذم  . 

- :ض - ا  ، و أم   أ ا  

 . ا ا   اح   اض

- :ا- إم   ا دو ا مما و    . 

 اات  أم إ  د واا ودا  نإ -: ادي -

 ،سا ان و  ا أ و   ا 

 . امن  اد

- ما :- إاق مإ       اا 

  .أ ا م     اء   ن وإن وااض،

- ا :- إن   ذ  اردا ة اا  ادا و 

    ار وا    أم و ،وا اس ف

   ا ا . 

- اا :-  ل أن   وهذ ط  ن ه وا  

   ل ور إ  ج او إ  ا ل 

و ا ا. 

 أ و ا ا ت   ا اق ا   إن

 ا ا ارة وإء  اض    ،ا ارف

                                                           

  .٤٠٥ص ٢اان ج)١(



)٤٢(   .................................................   س اا ا 

  وا ام   و   امن م اي اد

.            وا    امن  ال وا   امن

   ا   وام ا وا ارف  من

ا .  

ه و     ا  م ا   او  

  . اد و ام  وااد وا ام ا ل   ا ارف

:- إن ر اا  تواث اوا ا وا 

ن وا وأ   ا .  

    ن اي ا ا إ   ا وإن

 .  ام ا  ا ا ال ط   واي

و  ل ووا  قوا  لوا ا  ا 

  توار -   اول اي  -  اوا   رامد م  ا 

ما ق أول و مر رووظ  ما . 

و ي اا  أ  نل اوا ا  نا و 

س اي اا   رة ل ان وا .  

  ن أو اة ا ه      ا وا

 ا مي اا  م ء إن ا  . 

م    ول ء ل ول اا  وم  ا 

طوار  أي ا  ا ما .  

ن ا ما   ا د اا  نما ة وا 

ا مودة اا ن وا  ات إا ا ةا وا  

  . وان ال إ امن

  و ا  ا أ روات  ا  اد  ا

  ء ذي اا ط و ا ف و ؟  



س اا ٤٣(  ................................................    ا( 

 ه ات أه   ا  إن - : ا  ل

  و ات أه  ذت   وار ار أ  ار

 تا    ءا .  

و م ذ  راءا ا ط  ن  و  

 .امن  ا   وا ا وء ا ا  اب

 ف و    وا   ا م ف  امن ن

ف م ر .  

م م م وم  ا ا وا ما و  

 ءا او     دأو ا  افا  دوو  

ا . 

 يا    ارا  افده وا  حو 

 رره وظآ   زا  ءا  و  ءا 

ف ر ر . 

 أل،   ر و ر  اء  أن ز وأل

ف وم  وم   أم  فم  .  

و أو ا ا  م    هو و 

و ...وا .  

و  ل ك أو أم  دف ا  و وذا ا 

 أم  أدر  أم. 

  وأ ا أ  ذا   إ  ء 

و   ا    ذا  و م م  وم و 

   ا ط  .  



)٤٤(   .................................................   س اا ا 

  ا ء وا وري  لن أن أما ا  

 و و و  ف  ا  وا  أو  ره 

و ذ  ضه اة و ءا .  

 ىت أن أا ا  وا ...ا  فم  إ 

    ف ات ه أن   ء مف   وأ ار

 .و ا ور    ا ق ال

 اوح أن  وذت ر ف و ف     ه

   أ ) وحا  أ (ر . 

   ءا  ف   ر ى را  ش 

وا و  أن ا    وا ا  ا 

وا. 

ره أن إآ ن وا ص اوا  ا  ء 

 . ا   اي اوري

 ورةا   د ا   ا  إ 

 ف   أ وا م   ا د د و إو

  ذن ا   .  

 ا ا  وا ره ف وذا  ف  إذا اء إذا

وأ إ ذ   ا م ة   ا ا أو وا إ ا 

  ى ا أن ل ام  ء ا .  

 م  ار؛    ه   ا    ا ا أن  أل

   و؟ و اة ه  ....  ة م ا ا  نأو

 أن  ه را  ل ا وا  ى أم 

ر  تر اوا . 



س اا ٤٥(  ................................................    ا( 

 ا إ  أن  ا و  أ ا  ت و 

طإ أ ا  ا و أ إ  را     

  . أه   اء أن و أه

و   ل أن ا ا   - نأ  - ا ا  ةا 

 وا  واا وا وا وا ا  اة

وا  ا و  ة و و   إوم  ا 

  .وا وح ا  ا ن أن   ن نإو واوح

 ه وحا وأ م   ا ا وأم  أن أر 

    ن إذا أ دا  ن ذ ن   ا 

ا   أم   م  ذ .  

و   توا أم   غن ا ذ   ن ن 

  وح ذ  ا  وح أنا د أ ل  دةا  

  . ا وا  ا  م وا   ن

 أم ل  و ذ   وأم امن  د ة م  واي

ن مما أو ورو  ذ   دأ  توا  ن ا 

               .    ا إء

 ورد  قإ  ر :ل-    ا  :ا- 

ا آ وأ    ، و  آ   

    د   ، و  آ  :ل- أ 

   ؟

  ا؟  ري و إق - ل:

: -                                                               .  

  اك        اي -ل:

م ، ي وأا        اك يا 



)٤٦(   .................................................   س اا ا 

ر    ،أ ي وأا   ل أ  اك يا 

ر      ل أ )١(. 

 أن ا  ا ممده وأن اأو و اإ  نما 

      ا ا و ذ د وا و 

   ا  را . 

و  ن ن ه ةا   دزدوا ت وآ  

 .  ذم   ذ  وف

و  ا  ا    ذ م    ا 

 :- ا   -  -    الا  ؟ أا  أن ا  

ب اأ :ل -    ا وا  نا . 

 رأى  ا  أو أ  ا ا   ا 

  . و ا   و  وا از ا إ أر

 إ ذ  أم  ا ا  حو أ  

 ا  سا  ح ع او  ن رهآ .  

 نأ ا     ا و ا  و 

 م أن وا ا  ن و دة إ ا. 

ي وأا  و   ا   وا ل ا لوم 

ا ا  ة لا .  

 لأن أ ا  تواا ت اوا را    

 ا و    ن  أو ا  ى ا 

 . ر  ار

    ي  ة    ا ن  را 

 . وات ار إ مظة وامت

                                                           

 .٤١ص ١أل ا ج )١(



س اا ٤٧(  ................................................    ا( 

 إذا ت أو و   ا   رفا  

  و  امن ف أ وا ا ا اماد  أل

  أ ا  ا   حو  نره وآ . 

و س امع ا ا و  ن  و  

 و   م و     ن   ا  

  .   ا ذن ا  ن ف اي ا د  ز و د

 ا   ا ه نأ وا ةا ر نأو مه اأ 

و م  ل ها إ اا .   

  ن  وه  ا دة إ ن  د   ن

 ا  و       ر ا   

 ون ه    أ  و  و ن  امار

    اه ارع و   ا  ا 

س وا .  

 ذ  أن ول اا    ن  طا 

   ل    ن ل) ن رب و *ل ا رب 

 ل ن* أ   ل  * إن  و وارض اات

ورب ر آ *ول ا إن ي را أر ن* إ ل 

   .)١()ن  إن  و واب اق رب

   ف   وا ا  ا  وح  إذا

 ا وا اب واوا ة وأما ااب ا  م  ط 

 فوا  اد أهو. 

 ا    اي اوري   ا  وإن

 ق رأ   ه . 

                                                           

)١(  اء /آرة ا٢٨_٢٢.  



)٤٨(   ................................................   س اا ا 

 أص مأ   وجا  ض ه ا ن و 

أ ا ءه و قوط   تا وا اد ا .  

   أى ت

ر  ا   ءأ ا  ا ا ي اا 

وا ا وا طا وا و ذ  ل  مو .  

 أو م وات اوات  اي ا  ااد  ذ  ن

  أ إ  ر ا ر  ا  ار ه  ار

 دي اا ا ا ا ا ا ا ....ا .  

 ار ه إن  و ار  ا ا  م   ا

  .ذ دي   و     واء

ار وإ   ي اف ا نما ه إ ن ا  

 و    ا مي وارت اأ ت إواا   

 ا وا  نا ذمأ ا  ز ا .  

   



س اا ٤٩(  ................................................    ا( 

   نلة اا 

 وا   ا أوردو ا ا ات  ا

      ا  اأ  ا وأ  

ا ة وا ا. 

  ر  وا أم    وا إ  ر  اا إن

إ ور واه و اتا ي واا وا ا  ر  

ا     ادى ا ذ ل إن ال وا 

  - طا  : واا اة

- ط  أم ط وآ ل اي ار ا  اتا . 

- وط  أم  وأ   . 

- وط أم و   وط ن ور ذ   أ 

دا ا  و. 

- وط أو   ا . 

 اوات   وآ  ا  ا مر  اول ا أن ورأوا

ل ا أول   ا ا ت وواا ل ا وأول   ا 

  . مري

و  ن أن ادا  ول اا  رم ا  ا  وآ 

ل وار وأم ا  ق ؛ام  او  لا  

ا  ا  أ أم ا ا ا ا .  

  وم ل ن   ت ذواا دوا را 

 ا  رة اوز ا  ا   ت  

 ا  ا . 



)٥٠(   .................................................   س اا ا 

ن و له م لة اأو ا ول اا   مم  

 ا  ل ا ض  وزت  ا ا  أم وأرى ا ا

؛ا   

ن  - مما -   ه ما اا  أن  وري و  

ا     إ   أ م و  و  وا 

وا م ب    ا  أ و  ا أ .  

 

  نا   لة اا موذ و     

  او ذ   ن اوات  را   اب وا

وا  ا  ن لل ا ةا  ى ى  ن 

  ر نا.  

 وا إ  ر  اا اة وأ ان ف  واد

  ء ل أن    ر    و ا إ   ه

 .ةوا د ا  ا ا واف ا ا وث ن

وه ود ذ  راتو  لأم ا   ن ةوا 

 أا   ا أل  ي و وات ات  ن

ا  ا او    اأ .  

ن و هذن م ا   ا   ث  

 مل إ ام  و ا إت   ك م وف ال

 ا ا  ا ا.  

  

  



س اا ٥١(.................................................    ا( 

ا  ا ا 

أن ا ا ا  انن اموا  ا و  ه  

 و   ا  اع أو اي اا وإ  را 

ا وا  اك رق؛ا  

م أ  ان أن اا ب رأ  هو ا أ 

  نما  ه ك و  تاما  راتا  

 ا و  تا ا  را وا.. ا.   

ى و ءا   ا  اتا و  

   ذ  أدر أم أى ،ز ة ا و  ازل

  أدر  أود ا    زا .  

  ادة وأ أا     ا وات ا ت

  آننأ ا  ء  ا ا  ا ن ور انع اأط  

ا  ا ل ا  )إنو  أ   رضك ا   

١()ا( لو   ه  تا أ)  أن ا     اتا 

 أن  (أ  ل ،)٢( و)     ت وا وارض

ا     اتا و  رضا وا وا ل واوا 

واب واوا و  سا و   ابا و  ا   

  إن ا   ء( )٣(.  

  ه ا را    ان ا ا   أن و 

ه ا  ا وا ل واوا واب واوا  دون 

                                                           

)١( آ/مرة ا١١٦.  

)٢( ر /آرة ا٤١.  

)٣ ( آ/ رة ا١٨.  



)٥٢(   .................................................   س اا ا 

   ل  و  اس ذ إ   و اء

  ...ا ااب   و اس

رب و دا   را   دا -   ر   -   

اإ  ء أرادا  ا  ور دا ب أا  رأت  

م وأ   ل او ا  إن)  إ م   

أ ( )١( .  

 ى د أنا   نما ا  انا    

 )     ذ  رة أو ة أ وإن  

    وإن اء  ج    وإن امر    ارة

  (ا )٢( .  

   واان امن    ادة إن وا اآم ن

 ا   و اء  ج   أن   اد    ن

رة و ا  ل ذ  ) ا أم آنا   أ  

   (ا )٣(  ا  نمه او  تا  

ا . 

 وراء وروا ا أ  اس أ ا ا ا ه

أم ا  مأ   ه را و رو وإ  ء 

ا و   ط  . 

ا ا  ن أمر ا  ءر اوط  اءوإن ا)  

 وا اراة أا أم و( ،) ( )٤ء  ا  اا

                                                           

)١( ن /آرة ا٤٤.  

)٢( ة /آرة ا٧٤.  

)٣( آ/ رة ا٢١.  

)٤( آ/رة ا١٦.  



س اا ٥٣(  ................................................    ا( 

ل وأم إ  ا  ر   و  أر( )(و ،)١ أن أ 

 .  )٢( ا) و وارض اء  ت   واا آا اى

ن و  دا أم  ا  ا أي ا ط 

و أ ا  ا و   أن طن ا ل 

 ا آد أ ت اترض اوا .  

 ا  ن أنما  ا  ا  ا  

 ) ا و ا (واا ا  و ا ه  ه اي امن

 نم م.  

 ران    ام ن  ن نو   

 ا ا  ا  ا و  ا م م  

  .ب  ااب  و  و ان

 تاا د ا 

  ءا وا :اإن - وا ر  ا   

و م إ  أم   ء؟ا  

  اع!!  و - ارف: ل

 : - ا وإنوا    اءا . 

 . اب -  ل:

 :- و     إ آ  !؟  

 . ان و -ارف: ل

                                                           

)١( ة/آرة ا٦٦.  

)٢( اف/آرة ا٩٦.  



)٥٤(   .................................................   س اا ا 

 ه ءا  ا و ا  ا  ا  

  سا وف و وجو  و   ا ط . 

 ام  ات   ا أض اض   ن وا

 ا اق  ا   اان  ا  ل واة

   .)١(ا وامن

 و   و  ك أم اا - ل: أ أ ون

 ه -ل: طووس ا ا ون  ط ن اات إ ا

   و   .  

م أ  ا ؤ ن واو  م  د و 

 و  ؤ  ر ذ ا و ن إ ك ءا اء واا 

و  ذ  واا إ ا وا .  

 أن ا  ا ذن اا     م  وك

  . ا ات وراء اب أو  وا  ا  اان

 اُ  ا  ن أن 

أن ا ي اي ااه اأ ا  ا قود ا د 

 ي )٧٥( ار اوات د وده   م ف

وا  د د ا  مه و دا ا    ا.  

 ي  د ا و  ا م ه وذاو ا 

   ورةو  مإ     أ   ة 

 . ذ    ا ات ن امن

                                                           

 م ن. )١(



س اا ٥٥(  ................................................    ا( 

 وأب وا وارف ا أ   ا أب ن

 ر  ؤوا اي ا أم   ذ اس ء رأوا و دات

ب أمأ و و  ب و  ا ا ا 

اد و م ف دة إء إء  اا وو د  

ا  بد أاتا. 

 وا ط م أن  ا  ات رع أن إ د  ا

 د  ا  ا ا    ا ذ  وا  س

  . ا  ا أن  ب و  ء

  ا (وأ ا اآن  ال   ا نإو

،( )وا  ي مه اآ آ م   نن ا  

وا و  ه  و أ رض إا اه وا   

إن ا    أو  ( )١()ر أوا  راأ ( 

 ا     ا   ا أن   ار ات ه

 رتت أواأن ا ا  ا ز    روا ا  

أن ا ه اأن أ  آد  ء اوا ا وا.  

 أدل واا اب  وأم ال ب أدت ات وإن

د  أن ا   ي ا كو ا    و 

 ذ   و ا   اة ا   ذ  إء

ت ووات اوا  ا  وإن      ف ن 

 ا أ و  ا ون أس (أا  نو أم وأم 

  .)٢( ن) أ اب ن

                                                           

)١( اف /آرة ا١٧٦.  

)٢( ة /آرة ا٤٤.  



)٥٦(   .................................................   س اا ا 

 و اب ا   -ا : ا أ ل

  اء١(ا( .  

و   ن أن م ا   م  دة راءأو ا 

 .نا ا

   و ا د  ي  وه  ذ  ا ن

ء ا     ا ن وذ ا  )٧٥(  ا 

وا   دة اوا،  ن  ي ا   و 

 ذ   دا ا ء إن ذ ا . 

 وا؛ ا  اع ل   واد اة  ا ون

 إ ء   وا  واد  اة ه   ا ن

ه ا  و  ه ن ا  أ  د ا 

 وادة ا  امن ى أ ى  أ-   : وا

 اف أ؛ا م ا أ يي اا   د ا  ةإ 

ده اه و ا و   ن  أ  ه.  

 وا وا وا ا  واد ة ا د   ذا

 دة  وا  امن ن  ،ا...وااراة وا وارادة

ا ا ط ا أ ب ا ر ده ة اا  

 ا  ا وا ور  ا وإ م    

و أ  لم أن ا    وأ   ه  ره 

مر وهم.  

  

  

                                                           

)١( ) ا صم (٧٢.  



س اا ٥٧(  ................................................    ا( 

ا  دةا 

 أت تواا را ءت ا  ن أ ا  

ا  دة أنء ا ء وا آ و    ا ا 

  ن ا ذ د ازإ  وذ   ما  دا ط. 

ا  ا 

    و ا ز  وا ا أ   ى  ا

 ل  ا   ا ن أم ن أ  وو اص

واي أن اا  و  اءا و  ء  و اإ  

إذ ا  م   نا ن واا    وا 

ف واو  ء إن ك أن ا د   د ا  

  . م ا أو ا  ء أم  اه  ا

 اد    ا د   وا واد ه

  و    واري و  و ى ا د

 ا ء   وا  وا    أ  ل وع

 ا اس ن ذ  ا ا  أم ن

ء ط ء و   ون ا  ه أن  ة و 

دو و   ت ء ا . 

  ؟؟ة 

 ا  ىا  ا  ن ا  ا   

 أ  - ا  ا أ ت    ر  اى



)٥٨(   .................................................   س اا ا 

 ى أ - أن إ  ا ا  ا ي اا  ة داو 

ده و   ةا ا   ن او.  

وإ  ا ي اا ا  دوة ا وا 

وا ...ا،  ان ا  ده د و ا  ه  

. 

   ا   أا  أن   ا ا ن

 م  و وة  ة  امم ا   ده

 .لاا   ان ودة ا إ ه امن

و   ة   عن اما أن ا و  ا 

 ا    ود   وإراءة   - ا   -  ال

   . 

   اء   ء وذ   ا  او 

 .ا د  ف    وا ن

 ده ي اا    ذا ده و رادة اوا 

وا رة واوا وا وا د واوا وا ه و 

  . ا ظ و   و   ة اد

و أظ أ     ازيا   ا 

ا   د ا إراءة و ة وا    نا 

 دون  ن إ.  

ا و م  ل عن امما  اتا ات -   وأما 

 ا د   ا أرض    وأول ر اى أول  -

 د ا ااه و م  د م    نما 

، ،ظ ،    آنا . 



س اا ٥٩(  ................................................    ا( 

و ذ   ا  ن أن ا ة وا    

ا  ن ة ا  وم  ةو  ر 

 واع ا أرض  ا ام  ا ود ت  امن

ر. 

  ماه و طال  ا  اس  ا   وا

 ا  و ت إا ل ام ا ءة اوإ ا 

و ا. 

  أن ذ ة ا  و  مما  

 -ل:  ا  ا أ ا    و ا ى

ا ا   ءا. 

و  :ب -ا اط ى لوا  و،  

 ه ون وأوا ا أ و  ا  ن إذا   

 ةا ا   ركا  قت اوا ة اا  

   ا  . د اوات ف

 ا ر   ن 

مذ     ه ا ا را وأم  ر   

 إمن ع  ام اة و ا أس م   امن ة

 ه رةا إ  ا أودع و  ءإ ه إا ا     

ا و  را  ا  ء و   ا نذ دةوز 

 نا و ن.  

-  س زا  اط ءا  ورد  ا  ا 

  ال أي -آ : و   وال ء اط س

أ . 



)٦٠(   .................................................   س اا ا 

- و ا  اضا ا  ي اا   د 

ا. 

- و  ما ى ون ام ا    ةا 

    ما وأم  ل رما ر وا ر وا 

ر وا   ةا  و و  وأم  ح أ ا 

ه أ ه ظ و أظ  د ا و ا  ت 

 ب و اد وو و  ة ادن ا أدى  وإ ا  

 دا. 

 ات  ره رأى  أ  ا  ا د  أ ة

ران و تا  ف أم ن  اا وو   و 

  . ان وان ا إ ء  واوح ادح   ح

 زرة و  و      ذه  وإن ه أ ن

 ا رهوم  ظ  ظ ت و  ا   ا 

 اة أن   وب ا أ و ب ان و ب

وا   ا موا   هم  أ  ا 

وإ     ن ا مس ا  سا. 

- و  عء طا و ا  و  :ا - ا ا 

 ع ءا و ط  ءةا  ةا موا. 

- و  ا :- ا    نا وا  نا و 

 ا    . 

- و إط ا  و  ةء اف وا أ ا ا 

  اما ء أ وإن اطما  أ ن ف  ا ون

وا أ ما ةوا. 

- و ى ما ا ا  ب أوا . 



س اا ٦١(  ................................................    ا( 

- إدراك و ا  فو  ذ  ده ذ ذا  

 ر مة، ال وا لر ا  ا  وآ:- رك إ ا 

  ١(ا( . 

- و  ن رما و  ا  وا -:وآا ا 

 . )٢(ا ه و وا

- و أم أ ا اوا ل إ أ ا  :ا- ا 

أ ا ودا ا)٣(. 

- و أم د ا او  تا  دقا  :ا- 

ا د ا)٤(. 

- و ا  أ ا  :ة -ا ا ٥(ا( . 

- و دي أم إ و ار اوا  و  :ة -ا 

ا و ا)٦(. 

- ن وة ما و  :إذا - ا  ا ة ما 

   نا ا٧(ت(. 

- و  ا دو و  :ا-     

)٨( . 

                                                           

  .١٥٨ص ٧٤ر امار ج )١(

  .٩٦ص ١ر امار ج)٢(

  .١٠٥ر ا ودرر ا ص )٣(

  ب ا وا. ٢٥ص ١ا ج )٤(

  .٥٣ر ا ودرر ا ص)٥(

  . ٥٣ر ا ودرر ا ص)٦(

  .٥٢ار م ص )٧(

  .٦٣٣ص ٢ال ج )٨(



)٦٢(   .................................................   س اا ا 

- و أم  ط ا ن و آنا  ط  سا 

وإ ا  و أ ا  مذ    ورات أنا ا 

وا   إ  ا و  م ون أن ا  

  و ا ور ا  ا    لا وأ 

 أ و  ذ ا  أم ل أ را او   

ف ا      ا  ا  ا . 

م إ   ا    او  ا   

ط ا    ى مه ا ا ت وأم  

وأ ا   ة لطا  ة  كا و 

 س مما و  ا موا ا  ط ا . 

- و ل أم ا   اب وا   . 

- أن و دة م وأ  ا ا. 

- ل وا  صل ا أ ا  :ا- إذا ا 

  وإذا  أ)١(،  ون ا ا أن إ ا 

وذرو  ا أن   ا ا و  ا   ا . 

- و أم   عا   ن اوا  ل أي أم 

  نما  قما  وي دىل ا لر ا  ا  

:نإ -وآ ل ا  ٢(ا( . 

- از ول إا  ل ا أ  ا  :ا -  ن 

 ن  د ن و  د د ٣(ا(.  

                                                           

)١( ر ا ص ٥٣ودرر ا.  

  .١٥ ال ص )٢(

  ب ا وا. ١أل ا ج)٣(



س اا ٦٣(  ................................................    ا( 

- و اا إ ل أا ال وأا    

ا وإ أر وأ  ل ا  ن (ا لن ا 

أ أو ا ا ا وأو  اأو (با )١(. 

- ل و ا  ةا وا . 

- و اا إ ا ء وا ل ا  إ)  اأو 

 . اب)

- و ن أم س أا  ل أ  ا  :ا -   

أ   ا أ )٢(. 

- و أم  ت أررا و  :ا-   أ  

أر در  ما ٣(ةوا(. 

- و  نما  ي ال ا إ  نما  ذ 

ذ  تواا . 

- ح وا  ةا دن ؛ا  ده ا وا وا 

وا ه واو      ةا دا. 

- أن و  ا   أ ا  ل ا ا 

ا  :ا -    ا    )٤(. 

- ل وا   ا  دوم ا     

 وأ و ا آم ا و  ا  و ات دون

ا   ا وا ا   ب أوا . 

                                                           

)١(  آ / رة ا١٨.  

  .١٦ص ١ا ج )٢(

  م ار. )٣(

  .٢٧ص ١ا ج)٤(



)٦٤(   .................................................   س اا ا 

   ا بن اذ   ب وم ا  اب زا 

وأ    با. 

 ا   ن 

أن ا دأ أ ا  ا  اط  ذ   

 إ  دو ا  د أي او  ده إ أم ا  

 ا    م أ ا و  ل إ ا   

 او  اا أ  ا ا وأم  ن إ   ا 

ا  ن    تواا ري ار واأ إ ا  

ا و  ط  ا  ع إ. 

و  ن ف أنا   م ا  ل اوا 

 و امن و  إذا    د م ا و 

 د ا و  أن ا   د ا    

ا. 

 ا  - وآ : ا  ا رل ل ال ا و ل

  اءأ  م    و      : -   

-  ا   و. 

- و ا  . 

- و ا  ه١(أ(.  

    وآ  ا  ا ذ ا ا ا ه إن

 ذ ا آر    و ا    وم ا ت

ا ا دوو  نما   دهو  ا  ا إ 

                                                           

 .١٠٦ص ١ر امار ج )١(



س اا ٦٥(  ................................................    ا( 

 ان    ا -  ا اوات    ور اذن

وا  نذا  - ا  رهآ ه إ رث اا    او 

      إن  ا  نما   و إ  

أي ذ  ا ا وا ما وا    نما 

إ  لدة او ارا و  ى اا  دهو  

 .ا ا

 وا ا  و -  وآ  ا   ا ا وان

ف  -  وا رة إأن ا ة ك ت  وط  اد 

  ذ    أ وأ  ا      

  إ  رفا وا ا   م و   

ا د و   ق ا  ط   ا ا 

 ا ور وا    ا و ن ا  

  ا و ا و  ذىوا . 

ا  ا  وإن ا أ  ك ا ا أ 

ا  ك ا آ  ءما  ا ا  ا 

و ا  رب ا ى وأم د ا و او و  

 أ ا ذ ا ي ط انا موا ه وذ  ا 

ط  ى أ  ن أد ط ا  ك ش ، 

       وت وك،   وذا ك  و ذا

 ،م  ك أذ  ،با و أ ن ا كذ  

أ .  

و أ ا  :ا - إ   ا ن أنأ  ا 

و  ا ن أن  ر أم  أ    و   

 :ا- ا  أ ط وا  ذ  هدة وا 



)٦٦(  .................................................   س اا ا 

 د ء  دة  سا ون ا ا   رهأو م ط  

 ا و   دةا  د  ت ا  . 

 ر      ا  امن م  ا ن

 .وإم  ذ  ن وإن  ا   ن اار دة

وأ  ا  ا أي ا    عا  ب 

 ا و ز  ا  ا رأس ر ا :و- ر 

  ا نا رة وا :-  رأ إ  ا ا  

ازم  أ  ا . 

  ي إن ذا  لو  ه اا ا  ا 

 .  ا و  و     ن

 ن ا      ل: -  

 أ   ا ل: أم - ل لر ا  ا  وآ 

و   ء ا أ  ا ن و ا     

 :ل -   

- ا  ل.  

- وا  ن.  

-   ا  ه.  

- و  ا  م.  

- و   ط ل اه ط.  

- و   - أي    -  ب اا .  

  .ا  إ أ ال -

- وا أ إ  ا.  

- م  مت اا.  



س اا ٦٧(  ................................................    ا( 

 اس إ ،وأ    ل إ أا ى  - واة: -

 . )١(وأدم   وآ وأ     - رن:

    اي  وإذا   ا وأ     رأى ذا

ل وأدم   ا ط هو ظ أن و    ذا  ذ 

  ه دو أ م٢(ز(.  

 وا أم ح ال ب ا  ات ه ذ أن أل

  نما  ض م  ا انزن او م  ل 

ا  ا  ى وآو    ءا أ  . 

  ه دا رأن ا ا  ا انا   م 

 ءا     ه لا    ا و لذا أ 

 نما    م أم    ةء زا  يا  

  در ا     ا و  ء او 

  م . 

   ضا  ا وا  ه دا   

اا ن ام ن ة ءا  ةا  ا موذ  

    - دا  -  ا ن ا  ا  ل اوا  ن 

    ا ن و  ن     امن

. 

 ا  ن   ا ن  - ا  : أ ل

ن و  ا  ن   ل .....ا ا  )٣( .  

                                                           

  .٤٣٣ص ٢ال ج )١(

  .١٠٨ص ١ر امار ج)٢(

  .١٥٣ا  ص )٣(



)٦٨(   .................................................   س اا ا 

  اة ال ه أن وه ارك ا ا   واي

ا  نما   و . 

و أن ا  ا  ن إ  أن   ا و 

  .ة    و وده  اوح

 أن ا :-  

  - :و وآ  ا  ا ل

 أن ا  وزو  ظ او   دوم و  

   ط أن أراد وإذا ا   ن ن ا   ن وإن 

 رأى وإذا وم ه وأ  ا    وإذا   ا

 ام  ر ءا وا و  صا   ل ف  

ا . 

و أن ا    ىو    ول دومو  

   ،    إن  وإن أ   وإن    

 و ا ذم ف   وأ أض  رأى وإن رد إ رع

  ث   و ا  ام امب  ه    ع

  أو ذ    ل   ي اا  ١(ا(.  

  - :ئ   إذا

ت و ا اف وا  إذا أم  زو 

   أن  ا وأ ل و    ئ   وأت

  و ام واات واات اوزات وأت إ ة ز ة

ا    زحو  ا .  

                                                           

 .١٢٩ص ١امار جر  )١(



س اا ٦٩(  ................................................    ا( 

ا  ث  ف :-  

 ا  :ا - ا  ث  ف  ل و  

 .)٢(     و  ار ف    و  ف

 ات ه   أن  ا  ر ا ادة ار إن

وا    ا    ة وأن ا   

 أ أد   ا ذن  وف  ارة وأ إ ء

ا  ذا ا   ا  ت  أا   ر 

 نما وا إ . 

 و م ور أى  وأول  ا ب  ن وا

م  ل ا  أ  أد ،د  أ و ،أ  

 ،     ..و و     

أ إ ، وأ إ  ،أ أ ك أمإ ك و آإ ك أموإ 

،أ  ابا ب، وا  آ و أ و أ . 

  ا أى   ا  ق أول  م ات ه

    اي ا و اات  م وذ ا  ق

 و ا  أو واد وا واة وال  ا ارف

ا و  تا   نمة ا  ا ن إو 

ا  ا  وا إ وا  ل رفا ن ا 

م   ءه او . 

 و   ا  أطه و وه    وان د

 وا  اي ا   ور و زل ا دون  د اأ

ا  سون ا ا   الن أو طر ا  و 

                                                           

 .١٣٠ص ١ر امار ج )١(



)٧٠(   .................................................   س اا ا 

   را ا و رب و اأ ذ و    ا 

 و ا   أي ا ا  إ  و   من وا

 أو ا ا ا   ا ل ما  ةا ما 

   وا ادة أر و ا  اي  ا ح

     و   !!ذ   

 أن  نما   دةا ن و ك ر رس  أو

ا  ر درا   ا د وا وا 

او ا ا ....ا اأن ا  م   سأ ذ و 

  ا ء و اش  ا ن ذ  و  ادة

 ار    أر  ون   أ ا ء ن

 وآل ا ا وا اان إ د وآ وا  اى

 ب إا وا ن واوا . 

 ا أم  ا  از ا ون ا ا    و 

 م وذ ط  و   اا  امء آف ارض ه

 اا  م  أ اا ا   إا  ز  ون ء

ا وز ن ىا وا د وا إ أ وا  آ و  

ا   أم  دبا وا ا إ  م ا  

ا ا ة وا وا أن وا  ذ   إ  

  ا ا  أ اة  ام  ا  وا ا أوا أن

ل أمم ا اا وا  ان او  ا  أ 

ه دا :ل- ن را ء   أ    

 إن در ا و  تا   .  

  

  



س اا ٧١(  ................................................    ا( 

ا  ن ذ: -  

  ا إ  ذ ن  ا - ا : ادق ل

:-   طا   ك هدم ك و د ود ا 

   - ن:

  ال ق .١

  ا واب .٢

- وا  ث  ه ا  

- ض و   

- ع و اراة  ا   

  أ  د ا ون -

- وا ر  اأ  

- وا   ا)١(.  

ل:أ-  

 ا ر ج أم  وذ ا ه  ث  ا إن

وا وا  ص ا إ  أ    أو   

 وا ا   واا واا وا ااز    ول

  ورة و   ا اوا . 

  وات ا د  مت  ا   ا ن ذا

 ت  ا   ض وز وإذا ا    

 د  ة ا  م      د اد

ا .  

 

                                                           

 .١٣٠ص ١ر امار ج )١(



)٧٢(   .................................................   س اا ا 

  ؟ا   

   ا  :وآ -  ؟؟ا  

  ا  ال وإن ا  ا - وآ : ا  ل

 . )١(اء

ل:أ-  

 ن ا     وآ  ا     اي إن

ن وذا  ا  ا و  أ  ا   م 

 را أوردم   و  او  ث وإنا أ 

ء  ابا ا . 

  : -  

 ا  ا  وآ ل: أم -   ن إذا  أن 

  -ار:  ت أر  ن

-    ر  

- و   م  

- و  أ ا ا وم  أ د مو  

- و   م و  أ ما   ٢(و(. 

  -أل:

 ة  وام ام وا ا وإد ا  ا

 م واوات  و ذ  ر  ا  أ امن

ا  و   ر و  م وأ  ل رأس نما 

مو   ر اا      ر   

                                                           

  .١٣١ص ١ر امار ج)١(

  م ار.)٢(



س اا ٧٣(  ................................................    ا( 

 وم   ر ن ال   و  أن و  رأس ومذ

 و و ا أو   نما  ازن ه را ا 

  ز ن أن  و ا ن وا وا اا  ه

 ا ح وى أن ا ت   ا  ن 

مإم م . 

   م ا  ة  اؤ ة أول ء

ا وا س ون ا أو  وا و  ء 

ا سن ا  ن نو  ون أم  دو 

 أم    ح وذات إ ا ام إ ا  

ا  ك ةا    ي اا أن و ا ن وا 

 و ن و   ا  وا و إ   أم 

أم .  

أ:-  

إ    ء وم   إ أ ا وم و  

 رو  إن أم  وإن   وإذا    م أن  

 و  ج  لط ا   ه ا ا أم  

 .م  ا  ج  مر

   ن أ وإ ار ن و  أن ا 

 و    ن ا نما   ا وا 

    أط    وا  و ط  و وان

ه وأ .  

 ا :ث-  

 ن ا  ا أ إن   -ا : اظ ا ل

  -ل: ث  ن أن ا   إن - ل:



)٧٤(   ................................................   س اا ا 

-  إذا   

- إذا و  ا  ا  

- أي و ين ا  ح ن ،أ     ه 

 .  )١(أ  ء اث ال

  -:أل

 و ا  وده   ا مج آر  ال ه

 د      واه ار وا  أن   

 ا مو  را وإ  أ  . 

ا   ءا ا:- 

 أ ا  :ا-   ؟ا   

 . ا اء  اي - ل:

: -   ؟ا  

 .)٢(-  ل:

  ا  أي ا  و ا و ا  أم أي

وا زا اا  ا إن و ء وا  ا  

م ا نما   رة اى وأ  ن ا ن ا  

ووا  ج ا إ ا دو   سا   ا او 

   .ف و من ا ن

 امن ن أن  ا  اء و  اد أن  وأل

 از وا   أ و      ا 

                                                           

  .١٩ص ١ا ج )١(

  .١٦٠ص ١ر امار ج )٢(



س اا ٧٥(  ................................................    ا( 

 ء ا ء أ  ن  ه إ  ف  ء ذأي ا 

ك أموأن إ    اا   سا   ف ث:-  

- إ أ ا  

- وإ وءة أا  

- وإ ف أا  

  وء  اوءة و اد  د  ا  ن

 . ء أب  ء اد    اف و اد

و ا    ا را  بو  ض ارا 

  مإ م  و  إ م   ا    

ا م  رع  رضا ا .  

 ا   ا ا دن اما   وأ  

م ىا ن وا ا  قل وا    سا و 

أ و   اأ اأ ا   ت و  دون أ 

و و  د     سا  ن ر 

ا) (وا  ا م ىا    ا.  

 ا اف طق   ن 

 اف  ا  و  - ا ت -   ا   اي

ا او  مأ    اءة دأ أ ا  

و ا همذ ا ج و إ   ه ا تت اوا 

  ن أن ام ض نما م  ن و  أو  

 ن أن   اس  ا ن اس     ف

 ة و  ودرا وإ م ا  ة   ا  

ا ا  وا وا ....ا  ا أنم  



)٧٦(   .................................................   س اا ا 

  ط م ف و ات   م وإ اء  ء

 ذ ت ذواا ا . 

  دقا  ا ل: أم- أن أردت إذا   ا  

 وا   ل    ن ن هأم   وإن  

 ١( أ(. 

 اورة د إذا  ا ا ن  ا ه

 وإ   تا ا  ا  ب سا 

ور و ن  اض اوا   أراد ا  

 دارة  أو  ر    ر لا ن ا 

 ا إ ج   زون ا  ن ا إ ج ا

  . ا  ف

دة ودة اب وا او    ه أز 

  ب ا أ  ه و  ن ذ .  

   وا و ال  و ادة   واق

  م   س  نا  را . 

-  وي أن   تا ا وا  در  حا  

 د ن أن  دم   . 

- أن وأ   ا  دةا . 

- ه أن وأ   ض  و  . 

- أن وأ        هو و . 

    ارد ات    ارات وه

 أن   ن ط ن ء أأ  دإر مو  

ت دا  ا  د  را اط  أن   

                                                           

  .١٣١ص ١ر امار ج )١(



س اا ٧٧(  ................................................    ا( 

 م ا  ر   ن ه م  ا  ذ 

 ط  ابا أن وا ا   م و   ا نس اا 

....ا . 

ي وا    دأن و ر أن ا إ 

 أ  و   أا ذ و ا  م  و ار

اا ا او   ا  دارة أا . 

وأم  ون إ    ن و ة أا اوا 

 . إ اس ن  ا وا ا وأب

ق وف طا  ا إ ذا ا ن   م 

م ا    - م   ءا  إ  ءح ام ا -  

 .   )١(   د  اء إب - ا : ا أ ل

  -:ف اق أز

ون وز ذاق أا  ا ت وا  رةا   

  ا أ   ا  أواه وال  ا ط و ارة

ن ا يع اأط ا  رو  ا ا وة و 

ن ا    ن وإن    ا   

وا را . 

  م  وا  وا ا    ار ادة ن

 ن ار    ا امن  أن  ا ا اء

 ار ن  اة وادن ا أو ا وأ أ   از

 وال وا مر د  أو   ه   وار

 ن وذ ن  و ا وا ا  ة ي ا ه

                                                           

 .١٦١ص  ١ار ج )١(



)٧٨(   ................................................   س اا ا 

ا ا  روا  ن و ل ذ لر ا  ا 

 :وآ-   

  ا وإن  ا  ا ذ ن وإن ا أطع  ا إن

 ن وإن ا  ا  ١(ا( .  

ل:أ-  

إن م  سا  د  ي اا م ي وا 

م اه  ل  ح ا  م    رغ ادا  

 أن  رة ةوا ان و ما  أن ا  ا 

ا وأ  أن ذ ما   ن أ  إ دا وا . 

ل وأ  سا  تأ   ء  ن إ  ى 

 ارواح وأب اا وام وا ا أ  وذ  ورا

 . اة

 ن أن ا  أن ا ا     ن 

ن و وإن ا  و  ما و ا   ا .  

  وم ا  اة ى ا أن م إ أف واي

د ودم  ا أن ة أنا    ذ ذ   وأم 

  ء و    ن اردا  آنا ة أن اا 

 ور و . 

 ى   ةا  أ   ة   ذ  

و  ون ن  ء ا ةا اوا و أم 

و ا وا مما راوا ا   دن ا وا 

 اس أ ارون روا  واة اه ووا اى إ ول اي

 اء  ا أ ء و   إن أ ا  أ 

                                                           

  .١١٨ص ١٩آة ال  ح ار ال ج )١(



س اا ٧٩(  ................................................    ا( 

ا  وا  ذ ن ا ء ةا ون ا  سا 

ومء وأذ  ارد وإن اا  ا أن ا ا   

 ا  غ  با  وس اام  ما 

  ا أم  ط  إ  ذل   أن  ا مل

 . ام رب  ار

  ءن أ ر:ا- 

 أ  اارد ا  م ف أى طق وك

ا  :ا-   ل سا ا  ا وا  

ا وا  ى او ا   ل اراة وا راة وا 

.   ه إن   د أ و اأ ف ا   

 . ة

   



)٨٠(   .................................................   س اا ا 

  ا  طق  ن 

 ا ول ا أن م   را ا   دإ ا 

و  نما او   :-  

-  ءا  

- و ا  

   أو وده و  أر وك ا  أر ك

 ار أو ذاون و   أن  وه  ار ه

اوا ا  ا و   و  نما و ا 

ا .  

ض وا  أ ا أن أ ن ا ا و 

  ن   ا  د ا   نما    

و    م و    دو و  ن  أن  

ا موذ ذ  روا ا  ا )١(.  

 ا   نم   ا ي اوا 

  تروا أ ا  ه أن ا تن ا ا  

 سا و  ا وإن ا ن ا   نما ا 

 ون ام ا  ا  و ا  وا ا إ من

 دا   ا رب وا ا    تواا  

   ا امن أل  ا  أ ا  ن وإن

  ا  وا و ذ  ف ه م ه وإن 

  ا ن  و وا ا إ ة ن ا  ادة

 . ان

                                                           

)١( .ا 



س اا ٨١(  ................................................    ا( 

 ا إ ار  ا   -ا : ادق ل

وا     ١(ذ(.  

  وده ا ى   ل   ان وا

و و  اا ا   ا م  نا طر 

  و ارط  وداد  ى وا ا د  ن ن

 ول ا إ ا ن وا   ده اا وو  

 .  إ  دي

وأ  بة ان وام  أ   اعا  ا 

وا  ي اا  إ م   ن نما  ب 

ط  د د او ا و  ا   اأ و 

 ن ا  اا ا و  فا   و  وإ 

  أ  . 

  ن وا ا ال و -ا : ا أ ل

ا ا م ة  ذا    أ )٢(.  

 ن ع  ت ت ا  ا   ا 

 وأت  أ  ا  اس أ إن ا   واارد

 وأ ح م آ . 

ا:-  

  أ ا ا   ا ح وي اا   

ح اي واا   دو و  أ وا ا  

                                                           

 .١٣١ص ١ار ج )١(

 .٩٦ص ١ار ج )٢(



)٨٢(   .................................................   س اا ا 

  ه هرف اا  اأم و ا  د ا  

 . اف آ   ا ذن إ م ف

 ح   ا و    ىف او 

 ر اوا و أ   وأن   ا و   

  ا  ا ة - ا : ادق ا ل وات اوات

وروي ،)١(ا   إن ا ة ا   ربوا .  

ا:- 

وح ا  ن ا وا و  ا ا ا 

  اؤ   ا و ا و اا وأ واي

 ن     ا ا  وا ا و  ا ه

  ط  وآدا أو  وذوا   ه   اه أن  اة

 لا واا ا   ا و   ا  اا  ن 

أم  ا ا   ا او   دة انن اوا م  

 عل اطا و و ي اا   أ أ ا   

 ا  إن م وا - ل: و وآ  ا  ال إ ومب

 أ )٢(.    

و أ  م ركا  ا  وآ  ا ل: ىا- 

 ان   ن وإن ن ذ  اان  و(  ا وا(

  .ان ان إم ن و   اض ا مل

  

  

                                                           

 . ١٥٩ص ١ار ج )١(

 .٢٤٠ر اق ص )٢(



س اا ٨٣(  ................................................    ا( 

 ء:ا-  

  أن  ءا وا دة إ وط   ورو  

 وا  ا و و و ا أ  إ  و ا رض

ا   اءل اا و  لا  وي اا  

ا   ا  :ا-  ا دا ح إوأدب ا 

  .)١(ا...... ا  ا وة وط ا  زدة اء

و  تروا أ ا  ك إن ا   بما 

و ا  ءد ة أ ا   بما ا د إ 

 اء     (أو اء  ك   ا ان

( .  

 ك أن  ءا   نا   ح    

ا  ا  نوا أ  ن أن  ة اوا  و 

  ا أن ون ا ة ا  ا أظ اة

ا أن ا ءن ا ا  ا موا  ل 

 وإن -  و  ا ودو و ا دو إن وآ  ا  ا رل

 م  ا ب  ان وف وإن   -  ن

 .  ان

 ا  ن و أي    ا ف ان ح وإن

ن وه وإن اا ر إا  نة او  ان اا . 

ر وا ا   ا ار  أ  ما 

  .    و د      ا وإن  ا ا وإن

                                                           

 .١٤١ص ١ر امار ج )١(



)٨٤(   ................................................   س اا ا 

ن و    دا ا   رةء زا 

أدا ا : - 

 د   ا  ا د - ا : اظ ا ل -

ا  را١(ا(.  

  .)٢(ا ....دة اء  -وآ : ا  ا رل لو -

  و و اء   -ا : ا أ ول -

  .)٣( امال

و  :س -ا   ءا أ إ ا  دة أ 

 وا إ ا أ إ ا  فا   ا ارة اوز 

    وأ ا ل طا    ا إ أ اء

  وت ا  ا وأمل در   ا ور ورة وة

إن ا ا و )٤(.  

 و    : - 

  إ    ا   -  ا : اظ ا ل

  ا إ :ا -  

-  ا إ ا. 

- و ا إ اا.      

- ء وا ص إا. 

- اوة وا إ ا.  

                                                           

 .٢٠٥ص ١ر امار ج )١(

 .٢٠٤ص ١ار ج )٢(

 .٢٠٥ص ١ارج )٣(

 .٢٠٥ص ١ار ج )٤(



س اا ٨٥(  ................................................    ا( 

- و ا إ ١(ا(. 

    ات ه  ود دون     اس

مك وإن وا سا  يء أ ا  ا ه تا  

و  س أن إا ا  ف ا  دةا ا ب ام 

إ أ ا  ا   ه تن ا   ر  - 

  -  إ  ذ  وأ إ ا ى واا  عإ 

 ساق اه ا وا و ا     غ وأمأ  أو 

 . ال

 وا أ ا وا    د وا وا 

ا ا ي أن وا   ا و   ه إ  بأ 

ا اص واوا وا وا اوا إ ن ذ ء  

 . أا ذ إ ا  ا و اء

ا ىأ: - 

   ك أن ا ىأ د    اء ا 

  ا ن ووإذا ا  ج ا ا ء ذوا م 

  ا أ ع وم  ا وا ث ا أ  ا 

م   ا وا   وا أ ن وا ء وا 

  . ا وا وااء

:ا- 

 آة وا ا أ روات  وارد    أ  ا ن

 و  ل  و وط ورد  أ ا  ا 

                                                           

)١( .ر اا م 



)٨٦(   .................................................   س اا ا 

أ ا ا و ا و  ا ا  ا و  

ء أم لا.  

رة:ا - 

 رةا  اا ا  دةز وورد ا  أ ا  

ا ا  ما امن و  ك او   ا و 

 ك رةا م . 

  ا آت  ن 

  أن ذ ا  تآ  م  ت د و فو 

 ذن ذ ا  ون وذا  ذم  تآ ا   أو 

 ف و ي أنه ام     د ا وإن  

   ام   اء أ    إ ج ذ ن اء

 اي وا ا ا و  ك   رك  اي أن إ ا ه

 أ    هر  ا  أراه   ا  م 

 ن ا ىا  ى أا     ه دا 

را ر واا   ه  ض   إ ت ذآ 

ا . 

 - اح:ا

م  تا ا  و وأم  تة آ ا  

  ذ و د       أ   ا اب

 و  ت إا    آ  ر اوا ء و ا و 

رث او دي  او  ف إا رة وأم اق  ءا 



س اا ٨٧(  ................................................    ا( 

و ا و ا و ا و ا  و  

 اب ورث ط ال إ و اب و ا و اة

 ا  ه  ورد  وأ ات ات  و ا امن وع

 أ ا  :ا -  ح  ءا  إ    )١( و 

 :ا -    لا  )اح )٢ لوا  د ا 

  ا   دهف ووإ  دهو وا   

 أراد ا ا تروا أ ا  ا .  

 

 ا  :رأ- 

 ال،   س أن   - ا : ا أ ل

رة، وا و ،ا ح، وا ب ون ا  ح ذر 

  ا ر و٣(ا( . 

 -أل:

 ا أ إ ن  ا  ا  اذن أم اي إن

 ا  ا إ  ه ا    ل أن أ   

  حا  وا  ا  أ  أن م إ ن إذا أم 

 ء  رةا وا ل أو واأو ا أو ا اج أأ ا 

 ا ا  ر  و ان    اي اب أو ح

ي اا  لا ن أن ومإذا ا     ر  

                                                           

  .٦٩٢)ر ا ودرر ا ص١(

  .٦١٥)ر ا ودرر ا ص٢(

  .٧٩٧ار م ص )٣(



)٨٨(   ................................................   س اا ا 

ا  ا   ن ن واوز وا   وا  

 .  ا ق  ر ا ب

  و وا واء ا   ور م م وإن ه

 أ إ  ه ب ا ما وام  م  ب سا 

و  تا   إ     سا و  ا  

 ا رل  ورد و  وا س وان ل ا ا ل

 ا  وآ :و-  لف ان وا قا   ءا 

١(ا(. 

 -أ: أل

 ا و رن  أام  اي    ا

 . اق   ااء ون اا وأداء

م  ن ا اأ  را ة اوا 

  ا ا  وا   اال ه ا أم ا

  و وار وار ا ات أم وا ا ال

  ام ا  م م اة   ف ا وار ار

  ا ك    ده واد ا    ا ة

  أن  ا  ط . 

  ث  :ث - 

 أن  ث     -ا : اظ ا ل

  :- 

-  ر أظه م ل أ  

- و اط  ل   

                                                           

  .٥١ ا ص )١(



س اا ٨٩(  ................................................    ا( 

- ر وأطم  ات ،م  ناه أ    و 

  أ ه د١(ودم(. 

  إ امن ز  أن د آرا ا  ث ا اط إن

  ه او  تما ا  ة ة  ا 

ا و  ه إ ا ب إأ ص اا وا ما 

  ال اوط ا او ا  ا إ ا ا 

 اوات  ردوو  ز م ور ة ااط م ذا ار ه

ا  دإ اطا راما وإن ا  ر نما   وإن 

 أن   ال ما ا ت وموات اوا  ا  

اا وا ذ ل إا . 

ة وا  ت اتف واو ر ا ا 

ا و ة  رأى وإذا ا ذ   ا أن  إ 

ا    إن و  ةا  س  ف   

  . اأذ  اق ء

 -م: ات

 اء إن ا  ا  واا ا و اة ا

   ا ات ه   واز ا إ اما وا واوء

ا و وط  اقد اوا ا ام   ءا 

ر إة اا ل وا إ رة ر ةا و ا ة إا 

  اض اا وا   ي وان ا ا ا ل 

 و ا ارادة   اي ا ا  ات ه

   ح د ا ذن وا ا  . 

                                                           

  .ب ا وا ١٧ص ١) ا ج١(



)٩٠(   .................................................   س اا ا 

 - ال: وي عا

 عوي ا لا  اة اا  ة ا وا 

وا  ء ن  ف آا  ل ذويا اأي ا  

   ه  ن ه ا ا   ل ه  

 أ  م   ا ء    و و   ن

ا  ا و  اا   ا م  

 وا  ا  اس ا  ال ذوي  ا

وا  ان او . 

 ن ا ا أ    ا   ا و

اا ن وااظو  ذ   اأ ا وا وا وأ 

   ا ا و   ن  أ م . 

 را ا  و     ا إ ن ا 

ا  إ  و  و ا  ا وا ن ر 

ر ىوأ  ن  ت وواا  ل  ذ   دة 

 اة ك ر م  ط أو      م اان

ا ى و ا  أ أ و  أن  ا وا 

إ و  إ ة ااح وا إ  ذ      أن  

  ا    ا  و ة  ت ال يو اع ك

 ا     ء وا ة أل ا لر ا 

 ا  :وآ-   در  نو   ة اووا 

 سا .  

  أم  و ا    م أن  ق أ أي

  ذ أ وان اة أء و د   إذا ا ن ا ات



س اا ٩١(  ................................................    ا( 

   ا  ا  ا   إذ  ا   ا 

 . ا ااء، ار، اس، اج، ام  واب

 اب   ا أ   ارف    ه

   ر م ح  ا  ء    ا وإح

  إ وادي ا وا ا أل ا أ  ه  ن

ا   .  

 -ا :ك

 ا    أ اى أن و اى ن  ا ن

دة وة اا  ة و أ أ ا   ة  د 

ا   رع لا  وق ا . 

  و ر  رد ا إن -ا : ا أ ل

و ق ور رب ءا  ر و  ر ءا ا   

زه ا موا  أ ا وا    )١(. 

 و امن م  ووا ا  ا  ا ض

 إذا ا ات   ا   ا وار ا وآره أه

ا  نما    ق وأمو ده اوأ وءة و 

ا و ا و  ءهن و ا  ارح ا 

اموا ح و ن او      وز  

 . 

وا    ا   اازم ا وا موا 

ور   ظ أا  ق رب ءا  ر . 

                                                           

)١( .ا م 



)٩٢(   .................................................   س اا ا 

 ا زم  ث  ال ا إ أي ب إ  ط ورب

 ا   وا  ا ا ات  أا ذ ا س

ا  راتوا إ ا و   دون و  بو   

 وا  ا اودا   ا موا  

 ءا و    و  ا أ  ؟؟ا  

    ذا ر أال وه ظ وزو اظ من

 ا د ك ا ه و ره ام   داره   ا

   د ا ة  در    أن ارد وات واة

 ا ع و ل   أو  إ  ة اوا .  

ل أي و ن ا  قل وان اوا و  م  ارا 

   ه وإنا رأ د ى ف وان و  ا  

    لوم ا   ارك وإن ا  و  ه 

اا و ورم ورو  وأن ا    ا و 

مأذ  وا .  

  ا أس وادب ا أس ا  ن ان 

 ا أن م م ة أوا ون ا   ا  

ل أموم  أن ن ا أ    ن  أ 

 ه  ط وإ   أر و    رضا 

  .ودا  ا ن ف

و  را س وذي اا   ا  دبا 

 وره اث ودب أي اا  رك ا دب ووا  

ا  ا  وآ و أ   دب اوا  سا .  



س اا ٩٣(  ................................................    ا( 

  ا  أدب  ة أا ل ون ا رك ا 

و   ض اأ و م   ا  وآ إ  أد 

 و  ا إن -ذ : ا  ادق ا ل ا داب

 آ)  ذه  ل إ ض  أراد     ر أدب

  .)١( مه) ال  م و وه ال

 و ا ا  ا    اي اس  دب

   ودب - ا : ا أ ل ام   أه

دب رو ا  ا و (و )٢(.  

و   ا وي اا  أ  يل: ا -   

ا  ا ما دب ال: وا-  أ ، ء ا  

دب اوا ،   دبر ا  و  ا  دد  

إ )٣(.  

  أن      ره  دد إ  او  

ا و  دب طا   ا  ا و   

 ط ا.  

 و    أن  إ طر إ   أطارا  امن ن

 ةا ف ون ا    م و  رك ا و 

  .ا   ل ا  و وم ادب

 إ  أي ء ا ن    ا  ا ا ن

و مر و م  و دب وأا   ن ا و ا  

ض وا .  

                                                           

  .٣٨٣ص ١ ارت   آل  (ص) ج)١(

  .١١ص ١رو اا ( .) ج )٢(

  .٢٤ص ١ا (ط ا) ج )٣(



)٩٤(   .................................................   س اا ا 

 وا ا ا أدى   ا ءت إ و   ذا

ول اا  ن ا ا   دا  إ : - ا 

و.  

ا  ا وا     نما  اء  

رو  رجا  إ ذ   ن أن ا  و  

 دبدب ا  ا  ه ف و ره.  

م  تواا   ه ل ا أ ا  ا 

) ء ج إ ا ج وا (دبا )١( وا   اء ن 

ا  أو  ا دب وأا.  

و ا  تاا  أن اا   ن أن وي إ 

 (و ا  ا أ و  و  أ  ا ادب

  . ( إ ادب  امن

و ر مما أن إ ن ا  سا   ء أن إ  

أ  دب وأا  ذ وأ م .  

  -و: ا إل

 ف قم د إ ا   وأن    ا 

 ل  نما أن إذ و    دهو ك و  

اات واا  أن إ  قا     ا وأم 

 ا ل ا و    ذها  ط ا.  

و  ورد  أ ا  ا ل أم  :ك - ذ)   

   (ا )٢(.  

                                                           

  .٥١٠ر ا ودرر ا ص )١(

  .٣٠٢ر ا ودرر ا ص)٢(



س اا ٩٥(  ................................................    ا( 

 أ   أم ط  م ل   ا  ل 

  و ة و ة   م  و ا   أ  ك

  .امن   ذ  ل  ا    ء

وأ   ن أنما  د أا و    لا 

أي و  درف وإن ا  لا وا و  م   

  .  أ و ال ك

ن و     ى ا ن أن  ا و  

 ث س و    ك و أ     ا  أن

 :ذ -  

   نما و   لا و ل اموا   

 وده ا    ذ و ء م   و  ة د

إ ن ا لا    دي إ  ارا  ا موا و 

ا ع إة ا :ذ  

-  عا  ا وا  أ  ما د و تا 

 .ات  ول

- و  ابأ    ا اأ   

 .واب   ن ا ون

- ر و  دا م ف      و  

 رة إ  وأ و   ل. 

- و  سا اث إاوة وإء اض واوا م  

  سا. 

- ن و ط وس ا وا ا  ه اا 

موا. 



)٩٦(  .................................................   س اا ا 

- ن أن وما  ن     ة د إ  

 ا  ك أدى ور  اث إإ  ة   

 ف     ذا او ر أو  اود   مل

   أ  ر   ا ذوا إ  أم   

إ  م وأم  لل ا ا. 

- ن و ا   دةا وا ن ا مس ا 

 سا و  اأ  دةا  ا    ا. 

- ان و ا ن أ ا  غ  لو  ي   .  

وأ   :و -  

  ورد  ل   ا ال ل  ن ذ ن

ا ا  ا ة: وذروا -  

- :وا - ا  ل. 

- :ما - ا  ن. 

- :ا -   ا  ه. 

- :اا - و  ا  م. 

- :ا-    ط اا إ. 

- :دا- و   ط ل اه طد. 

- :ا - ا  ا أ إ  ا . 

- :ل - اوا  ا أ إ  ا  وه. 

- :ل - اوا أ إ  ةا. 

-  ل  :ة، -اا ة!! وا 

 : -  ؟  

  ر رن اس إ وأ    ل إ أا ى - ل:

 وأ ور   ،ذا وأدم  يا   ،وأدم  



س اا ٩٧(  ................................................    ا( 

    و ظ وي  ، و ط ا -  ل:

  ذ  ذا    ا وأ    اي رأى وإذا

 ه به وط ه ود ذو أ م١(ز(.  

 وا وه وا وه ا اا

و  فا إ أ  ه أردمذ  ن ا و   ةوا 

ا ج أن م   ا بي اا  أ و أم م د ذ 

ا د وو ا   ا    حن إما 

 ن وإن نما و  ةا  ه يا ه ر  أ 

  و    و  اه  اس  إن وا وأ ار

 وف ا ود ا د ذاون  و  أف ا وإن... 

م    ادا ذ وم   ا ا    

 د ف او  ذن ا  إن   ا  ءإ  

 اب  اد   ة أول امن وإن ااد و اد

ا و اد اا إم  اد وأ  أ  ذ  ى و 

 . ا ا و ل اد

   ان :ل -   أ  ا  ه او 

  ا ى ذ ا وا . 

 وه وا وه ا اا -ا : ا  أ ل

 . وا

  ؟  إ مف  اك  : - : - ل

                                                           

  .٤٤٣ ال ص )١(



)٩٨(   .................................................   س اا ا 

 أول و ا  و  ا إن -ا : ا  أ ل

  موا   شا  رهل: م- أد د . 

 ل :- أ   

     و    -و :رك ا ل

  ا  ج اا مظ  

 . د أد :- ل

 ل :- أ   . 

  ات؟ -ل:

)١( .  

    ا، و  رأى ا  أ ا  

ا ه وأ أ  اوةا . 

 و ه وأم و و    ا رب  -ا :ل

 ذ   ن م- ل: أ   ا     ة

ك أو  ر  

 . ر-  ل:

 وا ا  ا أ  ن ا و  ه

ا ا و وز ا ه و ا و وز ن اه واو 

ا ه واد وء اه واو ل اه وار وا 

ه واو ا ه واان وا ه واس وا وا 

 وه وا ا و وا اة و واأ اص وه

ا ه واو ا وا و ا ه واو ا وا 

 و وادة ا وه واا اأة و وا اق وه

 ار وه وا ار وه وا ا وه وا اع

                                                           

  ) ب ا.١، ( ١٩٦ص ١ا ج )١(



س اا ٩٩(  ................................................    ا( 

ه واو ا ه واع وا ه واو ما ه واو 

ا ه واو و اه ان وا ه واو ا 

 واء ااوة و وادة ا و وااة اص وه واع

ر وا وا و ع اه واول وا وا 

ء وا ه واو ق اه واب وا وا طوا 

موا و مص  اوا ب وا وا دة وا 

ه واوة وا وا ر وماراة اوا و ا و 

ا ة ون اه واء وة اوا و ا 

ه وار ود اه وال وا ه واو ق من او 

ه او ا و اه اق وا وا ء وا 

 وامف اذا و وا اج وه وا ا وه واوف

 ا و واء ار و وا ا و وا ا وه

ه واوان وا اوا و ا وا و ا 

وا و ا وا ء وا اوا ة وا وا 

ى ور اه واو دة اوا وة وا وا و 

 وه واء اون و وا اار وه وار اار

 ا و وا ان ه واح ا وه وا اف

 . ا وه واء

  ه لا   دأ ا إ  أو م و أو م 

  ا ا  ن وأ  ذ  ا ن أ   

 ن أن   ه دا   و  د ا  

ن ذ  را ا  ءمء اووا رك وإ ذ  ا 

  .)١(و  وإ ا و وده ا وم وه

                                                           

 .٣٨ص ١أل ا ج )١(



)١٠٠(   .................................................   س اا ا 

 إن مذ رك ال اا أ   ه وراقا   إن 

ا  ا     اص اوا  اي ا  أن 

 . وه وا وه ا   ا امن ة ن

ا ا  إ ا ل وا   د ا  

 ا ا  (إ -ال:   اي ال ا ل ال

وا ا ( لو  )  ا أن   ن ( د  

 مل أن   ا أه اي ا و ام واء ا ا ه

 ه  ا  وم اة واق ارف   دم ر

ج او  وا ت اوا طا ا   م ة ا 

 م   اره او ا وأم لا ء وأ لا وأ 

  وأر ا و  إ  و   ع  ا ن ال أر

     ا    حه ا ن ا  

ا   ب ةا ا  ا أن اوزم  ا أنزم 

و   ة حأو ا   ن ن ا ط و ا  

 أ  ن   بارات أا ا . 

 مل أن  درون   ا ا أ إذا  أو ر

ا  وا  صل وا وا  وةوا 

  ا   اق  ون ق اق ا إذا أ دة

 واات واة وارب وال ا ا   ن وف

 مر   أدراك (و او إ ه ون وات واال وات

 (       ا،    ا م ،  

 تا  لا ،    ،ا    م ،أ  

  أ  ،را ) ة  دا    لر ا إم  

  . ؤون)



س اا ١٠١(  ................................................    ا( 

 و    مر ا ده  ا و ا ر

 و  و أ  و م و م     ر 

 و  داء   رم   را ل وا.  

 ذ      ن اوا   ء ما و 

ي و    رها  ة و  و  

  ا ا ي واا   ا   أم  ذم 

 ا و ا ط   ن ومن ان اا  و 

 ومب   و   ا ب مع أن   و وت

أ ن ا ءو   ا    ن إذا أ  ف 

 ا  ربت اان وات واوا  ا ا   

م او   ون  وا  م  إن   وإن  

 .  

و  ء إ  ا ا وا مان ا ا 

ن وأن وا     رهو  ةا ا  نا 

 د د ا ا  م  نا   نأ إ  

 وا وأ وا  ةن ا ا   و   

ا و  و  مأ  ن    وأم   

ت أم ك ك و ك و ل ووا أم  ى إ 

م و   ءا ء وا و  وداءا م و   

 ان ورا ن ف أم  وات وارب وا اة

   ن  اس إ وام اس ء  وات وارب

 م وزو وأط  إ ون ا    ن

    ن ا   ر  رأم . 



)١٠٢(   ................................................   س اا ا 

    لا و  ءا و  را  ر 

 را و ذ  ذن ا  نر  ن  ء  

ا و  ا و  إ    وإ أم . 

 ا ات  إ ح

 ا ا ح م ي إ  ات ا رك اا 

  . ا ا و ل ا ا  اة ا أم ارا  اي

   ا -:اا ه او ه واوا و)١( . 

  و ود وا ا  أن ا ا  ادر إن

 ثت اوا  ا ا و  ا  ا    

أ ا ا   ق اوا  نما    إن ا 

ى أوا  وإن ا اا ا    او    ا   

 ام ات   وه ا  ن ذ   ف

   وا    ا  و  ا ل وم   وا اة

  ان ن ا دوا   اي و ان   ا ء

 ا  د  ا  واط ا د   ر اي امن  ب

 ل اق ا و        أو ا  ن  ا  دا 

   ا    ءرد  اا  رد  واا  وا  ا    ل    ن 

ا  ب   ادا م     ء  و    ا   

و  با    أو ا ذا ا دن طما   

  م  ه  ان       و  وا ا  اذ ات

 نما م     ه  ةا  ا  ر ق  و      

                                                           

  .١٩٦ص ١ا ج )١(



س اا ١٠٣(  ...............................................    ا( 

و     ه اتا  لن أن ام دها  و  

    عإ أ  ا  ب اوأ ا ا 

 . ام واء

و أ م ا     ن  ه  قا  را  ا  ط 

         وإاق      ا     ان د

 ءن أن ادب ا   ن أنا  ق ب ا    

 ا  و      ا و  اراتا ا . 

 ن أنما   ةا م  م ب و  ن أ 

إذا و  ا م م   ن ذروةا ي و  أن  

دوا ا  م ن وا     ب أن إ م  

 . اد ات

إذا وأ ن وامن اا ر ا  سا م   

 ن نا   مو وأم   ده أن أي ا  

   ا  ن ا ات  إء  ان و أن  اس

     وه ه  ن و ا    م ؛

  .ا أن  أل ك وأم واد اة

  اي ا ا    ارة أو  إ ج  رة

ا ا و ام ا  . 

 .   إ مف  اك  - ا :ل -

 دبا ا   إدراك إ رف أا ا 

 .   إ مف  ل ا ا  واب

 ا ر  أ  ا وا ارف ه أن  ي

 ا ا  ا  ط  إ ا وا ا اب

   ا ور  ز  ا أأ  ي اا مز  



)١٠٤(   ................................................   س اا ا 

ور ا ا أ  تظ ا وأ ر إم ا ا) و 

ا اآ   تا إ (را )١( ب) هأم ج إ سا 

 تا ر إذن ا ٢( ر( (اا)  لإذا و د  

( )٣( و) أر   ج أنأ   تا إ 

 و ا إرل  ن ات و   س )٤(ار)

أ ا  ا  مأ  تي اا و   

  د و ا ا .  

-   :إن -ا ا  و  ا أول و   

موا   شا  ره٥(م( . 

 ا  اول وا ا ا    ا  اد

مود اا  دةي اوا  ط لا ا    و 

ى وذاا  ا دا   و اّ  دة   

أول و  مرو      أن ا ا موا  

وا أو وأ   م إ  اب وإ . 

 أول  ا أول أم    ا  آد  أم وورة

  مون ادة و   وإن م رو    

 دة    أول موا  م ذ إ ر اوم ا 

 ا  ا وآو   ا ا   ا    أن 

                                                           

)١ ة / آرة ا (٢٥٧.  

)٢ آ / ارة ا(١.  

)٣ ل / آمرة ا(٢٤.  

)٤/ ارة ا(  ٥آ.  

  .١٩٦ص ١ا ج )٥(



س اا ١٠٥(  ................................................    ا( 

ا  ا  وآ أول و ا ه و  تر  و 

 . ا زرة ا ا أراد

و    ا د وا    تموا 

  دةت اوا ش وأا  تذ  م ة و ا 

  ا  ن ا ا  ا ا  ا  

ا ا أو    ا  ورد  روا  ا 

ورد و  ه  ض اا  ءما وا  ا و 

 ا ل او :- ش ا     ا إ  

و   إ أو ا . 

 -أل:

و  ا و و  هرم و   دود  

  ش ي اا   ا مر ا ادثوا 

ا    وأ و إ و    لا 

ا ام  وا .  

م :- 

د أن وا     أن ا ا وإ ا  ن 

 ار ام   و ا ا واان ام   ه

ا   سان اوا و ا إ ا مون ا 

 ن وا ا  و ام ر اا  ل امن

  دون و   ط   ا  اد ا امن

وذ   و   ا  ا و   ا 

  .  أ أ ء وروم وإ رم امن ن ا   وه

-   ل ا :- أد د  ل : - أ  . 



)١٠٦(   ................................................   س اا ا 

 ط  اي إ ارة   اي ا   اب إن

 ا وأ و    ا  ا ا ال

ا  ه وإن لا ا   ا ء ار ا 

  إ ا  ع و ا  اءة  ا ع

ن و سء اما و و    له او 

 تواا  ا  ا  وآ :و-  ا ل ا :- 

أد د  ل :- أ   :ل-    أ إ  

 ا  ا  وآ و  ءا و    دا 

  .)١(واا ءا

و أ ا  أن ا ا  ا  وآ و :- 

  ا  و ل: ا-    د رؤوس ا   

و  إ  ا رأس و و و رأس آد  رؤوس ا 

وا ن ذما  و أس ذب ا و  و    

 ذ ا  ذ ا   ا دا و  لأو ا 

 ءذا ا   ذ ا    ا نمر ام  

ا وا ديء واوا أ و ا   ا  اجا  و 

٢(ا(.  

 ا و ام وا ا اار   ار ه إن

  وا و  ا  ا أ و أ إ را   اي

  ا  ت و  ظ إ  و ي اوا 

   ا اوا   تت اون وا ادا  

    اا  وظت  ال  ي  ار اد ه

                                                           

 .٩٧ص ١ار ج )١(

 .٩٩ص ١ار ج )٢(



س اا ١٠٧(  ...............................................    ا( 

ا او را ك أن إ ا   ا  أ   

 أا أي اا  و وا ار  دة اا وه امن

 و   ا   أ ا  ا   ت 

ا  لا إ اد ظ ون ا ا  ه 

ا ا  اا م   ءرات إا ما . 

 ادا     ب ظ  نا وا  

رأ  ا و ا  ح م شوا وا .....

ا      لر ال وا     أ 

اا  لدات اوا  لا إ  لا  لا .  

  د  وا    ا وا وا  

وا  م ت رة ووا ول وا ا   ورد 

  ا  ا  وآ و  أول أم   ري ام ورد و  

 أول ا   ا ا  ر ا  ا  ي وآوا  

  ا ا  ا و      ا ا أ

ا ضي واا و  ه ا .  

أراد و ا ا و ا  عا ب إ ح اا 

إ ا وا  ا ا ا ا رو  اءن ا  ء 

 داء  ع أنا إ   ن اا و  ا  عا 

    ل  ا ا و ا   ذون

ر لا ء أ   الا . 

ي وأذا  ا  ن ا  ز اا م   

ا ا    م ق أول  ت وط 

 ن ا اا  ن   ا  وا واات

 ا   ا  - ا و ا ن ا ا ا 



)١٠٨(   ................................................   س اا ا 

 ن واي م  اد ا ا     امن  ن

   ا  ا ا   ا و ا  

  هأ أد د أ  ف ا م ا  هأ أد 

د أ   ه و فا م  و   رما 

م     را . 

أن و ر اد  ل طا إ  اتا و ا 

 و   اي ا    ا وات ا   واض

 ا ب  ال  ط ا   اورات و ات امن

وط  اتورات اوا وا دا ح و تا ا 

 . أد  أ  ن

   أم و ا  أ ا     إمن  وا

  ا وأ  و   ا  و  ن ام 

  ات ذا    ل ظ أ   نو 

 ات ه  و و ا ب وإن إدر    امن

و  د ء إ  بوا  إذا وأ ام  اتا  

 . واة ام  ا    إدر   ات

 وا ا وادي إ امن اار  إ و ا در

إ ا اذن واا   ا. 

-   :ل  - ا رك ا و    و 

  . 

  ا أن  ا    ن    ا  ا       

   ا    اد  و  ه و  ا وار لو

 ا   أرض ء و  أس  ا    و  ه  ا 

  كا و  ا ا  رم ا ا   ا    وآ 



س اا ١٠٩(  ................................................    ا( 

ن و    وا          ن  ك   أو  ر 

 وأم    مرٌ  ٌ   ٌ   ا أ  وآ  ا  ا ر

 ك ن  و ا ا   و  ال وا اول اأ

 . 

  ى أن أراد  رة ا    ة اوا    ه 

 ا      وآ  ا  و  ا مر إ  ارة

    و      عر أا ا 

اوا ما وا مه  او  م    ما     

و ا  رو إ  و ا ب ا  أو أدم و 

   لا  ة سا أ وأد  ها   ورد   و 

ن ا يا  اه ا ء وأ ي ا     

 ا  . 

-   :ا-   ا   ج  اا  مل  ظ  :- 

أد د  ل :- أ   ل :- ،تا  . 

  ه تطا أم   ا اوا و م  ن 

 ن وات ات  ال   رة  ام ال

 رة  ن وم  ر ا  ة وا 

 ط وات رة  ن ف  واآن وا وا واة

  ا   ا  ل اة أن واارد ا  امن

 ال وا ا وا أراد و ا ا  د١(ا(.  

 م  ر ه ا و   ن وأن ا ه 

 آ إ     ا  اا ض  وات ات

                                                           

 .- ال- م و ادر  )١(



)١١٠(   ................................................   س اا ا 

 نرا  ا  ا ا ن ر ن ه ا  

 ءت    ا او ا. 

-   :ا-   ه لا   دأ ا إ  م 

 ن ا  ذ  وأ ن  ا ا  أو م و أو

أ    ن أن   ه دا   و  د 

ا  ن ذ  را ا  ءمء اووا رك وإ ذ 

 ده او مو ده او  . 

  ا  اا ه أن   ا  ذه اي ا

ا  أم   ة م     ا     . 

-  أن ا  ا   ّ ع إنه ا لد ا 

و   ء اموا    أ   غ 

 ن وا ا آف  ومء   م ه وا ا ه

 . ا  ال ه ود

- وأم  ق ا أن إ أو ا ا  م  أن 

ن اوا  د ا و  ة دةو   أو ا 

ا  فآ ا وا  دا اده أل وا  د 

ا . 

- أن و ا  ا     مع اطوا  

ا مما  أن  ده او   ا ا   إ 

 سل ا ا غ و ترا ا . 

- و م  ن ا اإذا ا ء ا  ن ا  

 ترا ا  ءمء اووا   أ  اه ا زلا 

و  ع ه لل اان أن واا  ان ء رما 

وأ ا  ن ا ا   ء  ظ  ق  ا 



س اا ١١١(  ................................................    ا( 

 ا    ا ار   و ر   وف

 أى  ا  ا أ  واح از م و وده

 م    رز  ا ورد  ذن ا  و ا 

 . ا  واى ار  ار

    همب ذك و ا ا   - و  ن 

 أ   ذ  ا  -  و ا وإ  و و 

ذ اد اوا  أ وظ م مل اوط ى اوا 

وا .  

 ءول اا  ا وا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



)١١٢(   ................................................   س اا ا 

   



س اا ١١٣(  ...............................................    ا( 

  

  

  

  

  

  

مء اا  

   

وا د ا ح  

    



)١١٤(  ................................................   س اا ا 

    



س اا ١١٥(  ...............................................    ا( 

ا  

و  ةا   ه ا مأ   أنام د م 

ا و    ورةا إ و  را  ا 

 ا  أر أم إ ا   ر   م اي أن  ارك

ا أن ا  ن ا أ دا  رما ا إ ا 

 ارة  أذه  ن  اس  ا ط      وار

و  أ  رةا م  رةا  .  

 ءا  

ا  ي إن ا    ا وا و  

 امم ا  وا ا   اوي   د ه

ن و   رن مرو دو   د أو ا 

و    ا ن وا   ده ا و  

 ا و واى وا ا  ا اة وا ات

ء واوا .......ا   را ع واع واوا 

دوا  ن نمن ا نما  نو ما أمو   

  وده ا  إذا وأ ا   وادة    أم ى

ت اده وأ ذ   دت اد وط ا  

  ان  اع ا ن و مف ف  اة ات

ا ة وان واا واو  انا  حا وا  حا 

و دن ا  ا   اعا اا و   

  وا  ا وا   و  أ  ا   

 أو ا أو و  و    ن  اس



)١١٦(   ................................................   س اا ا 

  ويا او  با  نمي اا  أن  و 

    و وه ا  ود ا ه إ  ن

ه اول وق و ا وا   قا أن   

 ا   هف ووإ ه او   ا 

مة اوا و       ر اوا ا   

اب وإن ااء اور وا اره و أ  إ  رة ا ا 

  أن إ ا  م    ا أن ار اد  اارد

 . 

وإ     دو ا  رس و ا  أن 

ا   دا     رس ا ري و د 

  ذ ا ا ردت أن ه أ ا  وعا  ح 

  و م  امن ف  وا  واد ات

و    د ا وا  ولي او ما س وأا 

  .أمر    أم ح   ان

 ا  ا  دد ط ا و  ذ  

 ا  ا وا اوا  ف  ذن ا 

 وا د اوا   .  

  

  

  

  

    



س اا ١١٧(  ...............................................    ا( 

  اد

ه او ا 

 و اى ات وأ ا د أول   ا  إن

 ا اة  م ا ا و ا د وزا م ا

ا    تا و  ا   ه و أ    

 ه ا اي وا و  ادا   ووا م  اد  

رف اى ا اا  وا   و ا اد أ   أدق 

و  م  يا    ه ا و ا ا.  

 -أل:

 وه امن   ا أو ا ا اة   ااد إن

   أن ا   ا مموح اوا ت ا 

     ه  رأ    ن ذ  و ال

إ  ةا زاء ا وا ى وااه اك ا ا 

و   أم  ا وا ا  إن ا   إ أ 

و  إ  ن وا س إ  نمب او  -  ذ 

   ه ا اوا  -  ن وما إ  ا إن ر 

ف وو وظ       ذا  ا أن ا 

 ُ إاع   امن أو ا ا و :اة   ااد

 اء و اء و ا اة و ا ذ إ وار ال

ل وداومب ا و ذ  ي  إ ر وإ  

ا ن واة وك ادة اوا وا إ  تا. 



)١١٨(   ................................................   س اا ا 

إ أم   نما  راق ااق إي ا لا  أن 

  ا  إ و  ه و و   وا  

  راء اا م  م و   نما  

ن ا      يا  ي ه اووز 

   ا. 

  ا ا) ت  ل  واة  اس  ا ة

 آر  و  أم إ    ا    ( اس

اروأم  ذ   لى واة ا    ل 

 ود ا  أء و اة اة ودوا اا ود واة

رك و نم ا ة إن واا   و  ه  ل 

 ة إنا  و ل وإن وا     ا  

 و وا... ا رث ، وار اب، ة  ا آره

 ذ رك و  ا ذن ا  ف   أمءه    ن

 ام  ا اة  ول  واي اي وا ا اة إن

ر  ك ط ا  :ده- أم ي اا  تأ  أم 

  ت ي وأما ء أ  ن  أم  ء  ن. 

   أود ا  و   نما  م  -   ا 

 ا ذ ا -  ي را أ  ء   ى. 

  م  ات و ا     من

   ا  و ن دم  ى   اا 

   ا  أة را  ف إ     م 

 ه أ أن إ ا  ىأ ر هو م  ءت 

 ى ى ا  إ ا وا  اه أن إ  ا  

 ات  وا اى اامت  م  إ ج و ى



س اا ١١٩(  ...............................................    ا( 

 أن إ ا ا اا   ا أودع   مت ا ة

 .ل   ة ن

 ا ا  و ا  أء   و وا وا

ي ان ا  ا ا  ى موأ م   

 .اد أ   اي اي ا و اة

لأ أ: - 

ِ م ةا   تا ت وا وأر  

ا أ  زارةا    رك اا ا و ءا 

 ات و وار ا إء  اة   اي اور مف

 و ا أر     ن  وز ء ل  اى

وم ء وأ ن اازر وا ي واا  ل إ   

   وأ)  اوز  (أ . 

 زارةة ا و ي اا   رك اا  آ 

إ ة أا   داتا مو ا وا و أم  إن 

   وح ه إص  ا أو ا ون إدارة  از ة

  وزه ا ل و ء  از أ  د وا ا ن

  وإذا  ة ذ   - ا -    ى و ء إ دا 

 وراء وا اى اد   م امن وأل  اى

 ا ا  ى  ،دا ء اوا د واوا 

وا ...وا .  

و ا ن وما م موإ ا  ذ   ر 

زن اا ووز  ء  دل ة زا  ة ة او 

ا  ة زا ادل ول ا د و   ورن ا ورد ا 

   دو أ   دو ا وا   . 



)١٢٠(   ................................................   س اا ا 

 ال  أن   ار     واءة وامس

    ومر ا ة   أم  ور ا ي

ي ا م و ا م  . 

 ذم  ا د أت    از  ا  ة

 و   م  و  ل طار اوا  ا  

 وأم وه ا  اق   ف ا و اب  امن

  . اد

 أن ا  سى ا   درا ا ف او  

   ن و ا واه ا ال   ذ  ه

  ت ا رس وا ا و  رس وا ا 

  و وا ز ن أن إ  ا وا ا  اى

ا   وا  ى أن إ ا وا   ا  و ا 

 و)  ا موا ون) إ .  

    ى  واا  ار  واة ا  ة

مى ا ا ود اوا     را ا 

و  ةا ا د إ ا دة ا إ ا 

  ا  ة  -  ا -   اة إ دة  وا واق

و  س دا  أن  اا ر واو  يا 

  نا . 

  و ن  أن  اة أن اء  ه  ن

 ان ا ا :-  ل ح      ة   ن

وا ؟ أأ 

 .وا- ل:

 ؟ ذا أ أم أ  ل ن -ل:



س اا ١٢١(................................................    ا( 

 . أ   أ- ل:

   ن ن و و   نا او م  

ؤمآ وأ و   ا ظا  ا   م  

ا  ها ا  اءء اوا و   راا  ت 

 ات أب    ة أى ء    ار

 ا ا ه   ة و روات وك ار واذن

اوا مل ا زا   :ة-ال ا  ا وا 

 ا ، ( - ا : و ،)١(ا... ا  ل

 ةا (ا )٢( وا  أ أم اتا . 

   ة أنا  زع نمل ا  اق لا 

ا او   أ  رهاه ا ه اق إا ا وا 

ا  نما  ط ل داو  أ    ءا 

اا     و أ  ه    أ م 

  ء أأ ا    إ  او   أم 

  لوا ا  ا  و اإ أراه و  أو   

ا ن ام  رأى ا ز :ل- ا ر  ل  إ 

م؛ا أ  ل: أ- أم  أ ا    رب 

ا او   ا    و وا   ا 

  و ا أ أ  ة وان ام ىا  إ  

ا  ن أن وأما   ا.  

  

 

                                                           

  ا ا. ١ج ٣١رو اا ص )١(

  ر امار ( .وت). ١٣٥ص ٦٦ج)٢(



)٢٢١(   ................................................   س اا ا 

 ا وه ان

ن أن اا  ن اذوا ا د واموا  

  وا   و ن أ اان أو ن اء و ف

ا و ا و ا ا إذا وا أذ  و وا 

وو  ا  مإ و و      وإدراك و 

 ة ارق ه   أب ن وا ا ار ى

ن ووا س ن   ن او    

 ا إ إ أ دة امن دد  ان  إ؛وذ أو  ن

 ا  ل  وأردي إ ات ث  أن  و ط ا

 .ا.. ا إ إ أ دة    اي ا  أم : - ل

ل وا   ةا موض ا ء أا  ط ما 

مك او    وا و  أن  إ  ر اوا 

  ن   ق ار واو   م ن    

 ا ان و ا إ ذ وو واء ا واا ا دة

او  ن ل   أم  ي اا   ..  

   نا  اتوا ا و إ  أن  

 ف ود   أول    تا و   ذ 

 و إ اس وأ ا  امن  ام ااث  ك

 اثأ ما ا  س ة ا رم      

 وال ت واش ت وار  واء رت ا إذا

د   قق ا  با ا ا ظ و   

  اق إ اي   رن  و  أمب   ع

 م  ا دي  اة ة ا  و د و ان رق

 م   ءا  أ وأ وأ و و و و  ث 



س اا ١٢٣(  ...............................................    ا( 

 ء  أم اي ا أم ول اد    أر  ارض

   وجا      نوون اوا ب و  

 ظ  ا ا وأ   ه .....ا و   

 نا ا  ل كإ ك موإ ذا م    

اأ  ةا و ا  ن  ن وا . 

:اإ-  

مذ    ءا  ةا وأ ا ا ن أوما 

 و ت إوا م ن أن وا مما      

ا اف واة وأا  ا وا وا و 

وم ا ا  أو  ة     ا مذا ا 

 ا  ن أنه ا ءن اء و را  اها  - 

   ا اوح    ا م   م وذ -  اء

  ار ه   وأودع ه ا ان ن ذا   اد

 .اار ودع  مه   اي امم وا  وح

ه أن وأ ا و  نا  وح   ة وذرة 

 ة ةو    أودع ا  ه ا  تا اوا وا  

    س  واي ان  ام ا   أم إ  إء

ا ا و   أ د ون ا ا  ل ذا)  

وم   ا رو  ( )أي )١   ن آد  ا  

 د   م  وحب اا إ ا    ظ  

 ) (رو.  

                                                           

)١(  آ / رة ا٢٩.  



)١٢٤(   ................................................   س اا ا 

    ا   ه ا ا   داتا 

ما ووا ن وح اوا ء و     ء 

 ا ا  ةرة اوا   :آنا-  

- أن (و ى أا اا آوا   ت  ءو ا 

 . )١( ا) و ارض

 . ) ( )٢ء  ا  اا  (وأن -

- و) ا أمراة أا وا ل وأم إ  ا ر  

 و  (أر )٣(. 

ن و  دا:-  

-  ا  ا ا  ا . 

- و طن ا ل  ا آد أ ت اتا 

  .وارض

- و أط    ق رؤو. 

    ا إ واء ان  موا ا و وا

ا  ام  ا إ  دا ما و آ  ن ا 

 . وا اى

- ا) و ا اآ   تا ر إا وا وا 

أو (تا )٤( . 

- وا)   بأم (إ )٥( . 

                                                           

)١(  اف /آرة ا٩٦.  

)٢(  آ/ رة ا١٦.  

)٣(  ة / آرة ا٦٦.  

)٤( ة /آرة ا٢٥٧.  

)٥(  ن/ آ رة١٥.  



س اا ١٢٥(  ...............................................    ا( 

- ا (و ق ا ( )١( . 

 ا  ارم مو م  ب      

  م  مرأى أ   م   ءا ح إا  

   م ا وا مموا ء واوا وا ت وا 

ا  موا   ع و ج م . 

 ءمأط ن ا   -  ،ض م م ...ا ..

-     ط م إ و  م   ا ا   

 أ   ا   م رة ا أ ا و واة

  و     مإ ووزم  وم ى إ اا 

 و   و      را  إن إ ظا  

ا و أ ا  ن ا      م   

 وذ م إذا   ف م    ل ج ا 

   أ ا  ا   ني اا م   

   ب ؟ أو     ا  ا  وه أوا 

 ذات  ا أر  ام  أ  اي وان ا  أم وال

  وازن   و  ا . 

 ان  طق

  نمأن ا  داتا دد ا  م  دة أ 

إ إ ا ..،ا  ر ما ت اأ م    ا 

ور    أم  م  ى إ أم  الا . 

                                                           

)١( آ / مرة ا١٥٣.  



)١٢٦(   ................................................   س اا ا 

 امن ل رأس   امء  ر  ا ذ ع

 ةاه اوب و ام توا  إذا ه ام ام 

 ء و  رةى اا  كء اك وأا ر وأا 

و  را ...ا. 

   نا ا  ةا ه وإ د ظدد أ 

 س أا - ما م - ق و و و  -   م و 

   رق م ت ه  أن  ه  فأ   

     ن و ا  مح   ن و ه

 ك وامن   اس ك امت ا ...،رات

 !  أ اء و اس و اس

   ذا أ   م ء    ا ل ا

   ى   ام  اات  و ام  امن

 !ا       ى       وإذا

ك و قط    ا ا  او ا 

و ا ا. 

ا  ي أم  صأ    م   

ر  ا  ا و  ا أ اني اه امه أو  

 د اروا وف وا وا  ا م وا  

وا و    وا  م   ه و و   واءا 

 ه دونأ و أم  أن  ا ن  ر ا  

ن م   اة اا وا  اأ ل أما 

 وراا وزن ن    را او  واآن واد واذر

أم ا وو أ رق ا ةا م  واأ 

  إ  د    ا  إ إ م ا ط  ن



س اا ١٢٧(  ...............................................    ا( 

ه وو ه ر  ا    أ  إ ذ 

 أ  و ا إ م  ه   وأه   اان

 ا  وأم ا ا   أي ار    وذ ا وأه

  ا؟ رل

  ؟ أ ا وا  ا أن ن  -ول:

 ه تا     رذل اوا ..،ا 

و أو   اظ  ا ذ    ا وازدادوا وأ 

     و م  ا وا   أ م ة و. 

 ولا وا اأن ا  نما  ط إ ا  

و دا وأ  ك أض او أ     

    أم  ف وا وا اص ب  اء

وا   ىو أم  ان أي   ا ا ا 

ت واوروا أ ا  ا ا   صا  

 اك  ماه   ا و   و اط  ا ف

ا وا و طا م  وا و إن أ  وهذ 

 ااق و ادات  ب  و  ااء  رو اء

و ا س ا ه و ذ   نا م واريا 

و  ول ا ا  صص ا)١(.  

 ا أن ا  ن إ او را ا ن وأم رطا 

اوا ي واه اذ م ا ا رو  اءا   

 أ إذا وإ امن  ا ا  ال او ون (ارن)

ا  رف اا  أ ا م   ي أا  

 . 

                                                           

)١( .   ذن ا ق إف م 



)١٢٨(   ................................................   س اا ا 

 م ا  و ال    ا ن وا

ا اا ق و إ إ  ا و   ن نا 

 ن    ا و   و  وأن و  

ا ا ء وا    ذن ا  م وإن ا  

ن واما    ذم  وا (وا   

( )وا (إن )١ ا  و (اأ )٢(  م ا  م 

 .وان ا ا  ا ان  وان

و    رة  أذ  اظ   نما      

   -ان:

-  ذ  -   إ إ ا -  و أ  قطا    

   و اوات

- ت وا را  

- ر وي اا  با ن وا   با 

   تواا ا . 

   ا  إ  ا  لا ا وا 

  ا ر إ ار د ا  ا  وات

   ولح وإ    د  ف ذن م ا   

 . 

و  نما  ذ أم      ن ضو 

م  تا را طو م  أن  ب ا  أم ذا 

  وأن ا ا  نث ا  طو ه أن م   

                                                           

)١(  ت /آرة ا٦٩.  

)٢(  آ /  رة٧.  



س اا ١٢٩(  ...............................................    ا( 

   وإن ل    وف  ا  درة م  ب

  اد  ا وإن ء و     اس وك  وااءه

 دا و   إ  أ وا اد أا . 

  م  أوا ا وأ ا ب و ا  

و   م ت ا  و م  أذم   ه 

  )     (ن ار  و و   و م  اذن

   و ع  أن وول  م و ارا ا ود

و     ه ن ه ةا     و  

 ةو و ا و ف وإ ى ةو ا وو وا ا  

 بما ه و تا أ ا  و :ا - 

-   ) نل إذ ا نم ا   ل يء إم 

 ف إمأ رب ا ن ا  أم  را   وذ 

 . )١( ا) اء

- ) أ ا اا آا ا و م    اوا إن ا ا 

  ن ا وم  ام ا م أم أو  

 .)٢( ان)

-   وات (ربرض اوا و  ا  ن  

   وحا وا   ن إ  أذن  ل او 

ا ...  ءا   اه لو ا    (ا )٣(.  

- و  و)  نما وم  س  م ب وأ 

إ   رإذ *ا  نا  ا ل وا *   

                                                           

)١(  آ / رة ا١٧-١٦.  

  .١٩-١٨ا /آ رة )٢(

)٣( آ/ رة ا٤٠و٣٨.  



)١٣٠(   ................................................   س اا ا 

 ل إ  ر * ءتة و تا  ذ    * 

وم  را ذ  ءت *او  م   و*  

    ا   ءك ك ا * .... لم 

  تل او   ( )١(.  

- و  )  أ دوا ا إن ز ء أمأو ا  دون 

 وا أ   أا م و* د  إن ات ا اس

 *  ت إني اون ا  م   دون إ  

دة اوا    (ن )ن )٢  م طا  

 .م   ا ا  وض

-    تا ا  ب نم ثو ا م 

     ا أن  (أ    ا ن  اب

 واواب وا وال وا وا وا ارض  و اات

و  سا و   (ابا )٣( . 

  أن ا  تا     وإن  ء إ 

 ه و   د ا إ نمي اا رز ا  ا 

و   رضد ا  ا   ن ا  ل و)  

... ات   أي  ا د و ااب)   و اس

   ا؟! ا ا  ا  أا

  

 

                                                           

)١( رة ق/آ٢٢-١٦  ٣٠وآ.  

)٢( آ/ رة ا٨٦.  

)٣(  آ/ رة ا١٨.  



س اا ١٣١(  ...............................................    ا( 

 ا ات  ن  ة

 إ   ه ء وأ  و   رتو 

 و وأم  و   وام ا إ ن ا ك أن 

  ن ام ت   ا اض و  ت

ا ما  أدو   ض   ط ا و 

ذاا ا و ا ما ون وذا  و   

ا  و  ب  دةا را و م ا وا. 

- :ة -أو ت ذا  و و ا  ل تا و 

 اي ا  را ورؤ ات  ات   امن إ ول

  لا و  ءما   اردا  دا   ة 

 م و أم   صذا ا  ؟  ع وحا  

ن اأ  م   ما اوا  رذا و  ا  

و   ة اوا و   ربة اوا ا  

أ  مل ا لوا وأ  ذ. 

ء و  وم ط  ءرض اان وا ذ 

اأ  رق وأ رو   وأذن رأت  و 

    م  ر وم وو ...ا. 

و  زخا و  دت وا  م وأم  و  ذ 

   ن م دق إا  ل: ا-    زخا وا  

  . )١(ازخ إ  أف

وم   ذ  رس اة وا اة   ا ، 

 بى ا ا ظ     و  ع  

                                                           

  .٢١٤ص ٦ر امار (.وت) ج )١(



)١٣٢(   ................................................   س اا ا 

 با   ل وا   رض وا  ا  

 ان و    ا أ  و د و ان رق

   و دي وا  م و  أ و أو أو ا  

ن وما  أو    مل او    ا    

أ م      ا   تا  لا  . 

  ا      و أم و 

  ام         وأ اق

ا   ا ا  ذم    اتة ا بوا 

  مة وا  اك  ذن إ ا    را وا 

ا را    لطر و اا و  ذات    

 . رى  و رى اس ى

    ل ل ا با  در ة ة و 

إ أ  ل سا     ط   ا او  

 ا   ا    ا ر   ا  ءؤا 

ل وأ ءا ر أ  ابل او ا  ، 

 .مام ا اق وزل أمار أ اطب زل ى

 ى ظ ااد اا ن ا ا   ن 

ن و  ى را ا    ي واا   

 أم  وا   ا ه    ذ  م ض م ارة

ن إ  و    أ د ن و ،كو و  

وإ و  مط و راس ار وامن اوم ا 

 ادك مأ م  أ  ذا ا  ة الد اووا 

 اء ز ان و وت زو  اء أ وار؟

 ا ر أا     وا رآ  



س اا ١٣٣(  ...............................................    ا( 

ر رو ،حد اوا وا را اوء وا اوأ أط 

ا  و  وا وأ ا اث واه وا . 

ب وأا   دكذا و ا   ى  ن إا 

  تدة ا انا  ا أ و و   

وا م  ن و  ذ  ا  رة و م و 

    ا ... 

- :مأن -ا   ءا  د  ذا   وز  

 م أ و ان ا  م  م ن إذا  اال

  ن وإذا ا إء   ن وإذا ارة   را

 لأ ه أا ا   أ ارو و   ذ 

ا م   ج   الا و ن أن ا ك ا 

  أ و ... 

و    صا  إذا     لأ أ 

ن اذوا و ا  ذ  ودة لال اب وا 

 رةا و ا م . 

- :ا-  أ ا ا روس وأا  ن أ رسا 

   م نو  أ ن ا ا   ا  

 ا  ن ا أو ا ا  ا ا ا  

 ا أ ه   ك أن اس؛ ب أذه   ح

 ا  واري اس ا ا م ب اوأ ا إ 

 أةا  ن زو وجا  وإن       ا 

ا   اا أم   و    ون ك أن ون  

م  تت اظ وات واوا ات وا  دون 



)١٣٤(   ...............................................   س اا ا 

  ون ط ا و  ا ا ت وطا 

ا ا  ى  . 

ه اد وا 

ا  ي أن ا  ة د ا و   نا 

در    رة و  ل د اوا زا  اه وا 

    فا وا   ادا  ا     

م ام إ  د  اد  افا  ء  ءما وا 

اة واا ل وم  ا. 

ة وا ا ا   نا ول وات اا 

ا  لا وط ا  رف طا ا. 

 ت  ة ن ر ا  إ    من

 زت  و ال  در إ   واار اا امن

ما ا رو مت وا طوا وا ووا وا 

ن وا  ذ  دورة  د ن او ى اا  

 و    ةا ا     طار و 

 ب وإنة أا ا  اب ودرك اما  ا ا 

 ل ا ث ا  ء سا      

ا و   سب مأ ب اوأ ب اوا ووا 

اا ب ودات أا ا  ذ إ  ث ةا ا 

راوام و   وا   ن ء   دا 

اوا ن و  را اما ا   نا   

أ ت أا و  هأو ا   ن نما  اعة اوا 

ا م و  زا  ث رء وأمطا  فآ ا ا و إ 



س اا ١٣٥(  ...............................................    ا( 

 ا  إمرا اس أ    ا  و امن   ر

 ؛ وذ م   م ا وا    نو أم 

  -ء:    ل ن

 .)١( ا)  ارض  ون ا آ  ف -

    إن آا  ن (أ   ء  وأل -

ا ل وم  (ا )٢(. 

ل  ا  ا  

 ا ا م   را اوا دي ا ل  

:ا-  

  ه اا د اما ا واب وأ     

    ان     أس   م ا ال

  ا  وف ا  ا  ا ول اء  إ دي

 اظ وا ا ا  و ا   ا ذن

 رذوراد ال واوا ر ا  ف او م   

أ     ا با ذم  ن أن ا  ا  

 اما اا  ا. 

ة وأن ا  لة اا   ا  ةا ما 

 ذ ) إ إ أم م إم   (ا وأم  ن  

 م إم   م  تظ  ما و ا  ا 

                                                           

)١(  اف /آرة ا١٤٦.  

)٢(  آ/ رة ا١٦.  



)١٣٦( ................................................   س اا ا 

ي اا ا  موا وأ ة أر  وا أ وا 

 فآ و ا ا. 

 و ا ا   لأ امارح اف  واو  م  

 ا و ا  ا  تل أ ة اوا 

وا  ء  ا. 

 ءر ا يا   ل ا   نما إ 

ط  أي إ   ه أ  و ا   إ   مر و 

 إ ا    إ   د إذا إ    ا

ا ذ دور وذا   نا و   ق دون. 

   ا  ا ما مو  عا   نا 

  إن   و   أ ه ى اة و اس  ن

 ةوا أ و   . 

ور  مإم  ا  ا ن و) (ا   ن  

 ور  ا     ا  ذ ن   اس

 ا إ  را او   و   ن ذ 

 ه رم وذ  ة اة اأو ا   را و ا 

ا. 

   لا  ء ا   ن  ا و  

     أب ال      م و إ   أن

 و    و   و اح أ  أم أراه  اة

      ا اق  وات ا اال ه أن

و أن ا   و با وإ  ء ا  ا   

 ابا و  أم  د أا. 



س اا ١٣٧(  ...............................................    ا( 

د و    ء ن ا  ه را ا 

  -ذ : اء  وأل

 ا و  ا   ا  ا ا    إن -

  ا؟  و ا   ا أ ام اب  اول

- ا أ   ؟ا 

- ا أ  ا   ؟ا    

- ا أ  ءه  أ  ءا   ء؟ 

- ا أ  ر ز  ؟ا  

- ا أ   ءم ا  ؟ ا 

- ا أ   أ س اا  ؟ا  

- ا أ  آ ا  ا  وآ ءه و؟ و 

- ا أ  آ ط  ؟ا 

-  ا ل أس ا  ؟ا! 

- أ  سا ر أ ز. 

 ت و  الا  م  إ    ا 

 . ا و   أر ا ار ه  ه

  وا اس  ام  اورات رات  اال ه

  ى   ا  ا وو  ارد و  إ 

  !ا؟  ا    ا اال

  إن ا   ء رده صا    ا ا 

   وا ا ار ارد  ا ار ارد   ول

 ه   واة ا  اال  أوت  ا  ا

 وا  ا ا د ورد ا ا  اذن  و اارد

  اردا. 



)١٣٨(   ...............................................   س اا ا 

 وأ    تأن ذ د أم أ ك او  سا 

 د ذ ا  ا  ا    دو 

 ن  ا   وإ ا  إ   ارة أن وأا

 اا ي ا دا  ءا.  

ه و قا ا  ري ا  د إ ة اوا 

:ا -  

- ) آ  قا و أم   أم ا  (ر . 

 و وارض اات ا   أم  وا (أو  ل -

 إ ( )١(. 

- و  وا (أو  ت اترض اوا و  ا 

 (ء )٢(. 

- و  وا)  أو (را )٣(.  

-   إن)   واترض اف واوا ر اوا 

 .)٤( )اب و ت

وأ :دا- 

 ،)٥(ا ا ة ا -و: وآ  ا  ا رل ل

و  ا  وآ :ة - و    دة ، و  ا 

 وآ :و- دة أنإ اد ل ،..)٦(او أ ا  

                                                           

)١( آ/ ورة ا٨.  

)٢( اف /آرة ا١٨٥.  

)٣( آ/ رة ا٣.  

)٤( ان /آ رة آل١٩٠.  

  (. ا). ٢٨ص ١ا ج )٥(

  .١٩٦ص ١٥و ا ج )٦(



س اا ١٣٩( ...............................................    ا( 

:ا- م   فو  ا  وا ا ١(ر(، إ  

ذ   إ ا  ءآ ا  و . 

 اراد و اراد ات    م   وأدك

 ت أن نما  رادا ا   أ    

رادك ا  ةا دا   نما ا   ن نما 

 رم  م رادة نما و و و   و 

 ا    الة طاء ا أم  أو م  

  ؟!

وا  لارة واة واو وا ..،ا  ه ك أم أ 

ي اا    م ا و و  ة و را ووإن م  

  ك    ك و    !أ  

   - ا -  ا اق ذ إ أم   ق  ا

   ا ا      ا    

ا و ت أاما ط ط ا و  ءا ا 

... وا وا واا اذ وة وا ا  ار امت

ا . 

: -  

ي أن اه ام   ب أن اث أي اا أ 

 وا ر  ا     وأم   ا  ا

  أن ذ   ى وا ا ب ا ا 

وان واوا ان وا ء إ ة ا    

و رأ ا ر أن إ     ا اا  ادا 

                                                           

  (. دار ا). ٥٤ص ٢ا ج )١(



)١٤٠(   ................................................   س اا ا 

 ا ا وإ   ت دورل اوا ا ا  

 ءما وأ  ءا و ا اد اا وا   نم أن 

 ه ن ا  ب را ا و ا 

طوا  و    رفا ا  اهأ ا   

 قوإ. 

و  ك بو  اراتا ا او  إ ا م 

  أم م ن  ا  وأا ا  ا أب أن

وا وا وا مود   ل لا  اءأن ا  

 .ر اوق ا   واة

 ل  وار ا واذ  واان ا  ف

 ق أ   ا و    را ة إوا. 

     و   ن  دم در  إ 

ا  سء ا  ء دم  د . 

  ا إ    ا و  نا ا   إ 

 ات  ن  ا أن وذمه اوات ذت   ااب

وا   ذا     و        

  ن و    ذ  ت اام ع  

 ادةن امس وا إذا    ا     

 نما إ  ءن ا ويك أن ا  ج إذا  نما 

أ ر   ج  ن  ا   ام إ  ر إ 

  !!... أا

و أط ل وأ   سا أم ار ا     

 ا   من ا  سدا اأ  ا  ل ر ا 

 أراد إذا إ أو ا  أن  أو   ذ. 



س اا ١٤١(  ...............................................    ا( 

 لأ و  إ   أن ي ااه ا ا وأم أ 

    آت  وإم  ط  ن   ام لرا أطأ 

   ن ام أو ا ارا ارض  وا ار ووا

 وا وة اارة  و  ة  و أى اق إ ة ل

 وام   وداءوا و ا  ةت وا 

 .  وا  واا ة وا  وان

ء وا  فدة وا ةل وء ا ءة واو 

 اوطن  وأ اود  و وا ع وأو اص

  وات ات  ة اة وأ اد أر  و واد

ا   ة اات وا أ  لط ة اب وما 

   و ار ر  و اة  آ أن  وات

 ا وا و  و ذ    أر إ أ رأ 

   وأ ا وم  ر وو  سا ن رو  

 اي را ا ن ا  وج ار ا ام أر ور ا

أ  ما  ن م  ن ا م و  ما  

وط  ا ا ا  ي واا و . 

ق أا: ا- 

أ   ء أنا   زو أ وم ا ا  

  مة اوا وأم ط  ر ا   وراقودع ا  

   ال ت  ال  ا  وأط واق اق ت

 ط و و    و ط  ا ا وا   

و  تت اوا وا ا       و  

   ور م        ط  

   يا   اإ  را  دا أن و 



)١٤٢(   ................................................   س اا ا 

 ه ما ا  ركدا م وأن و  ا  ا موا 

  م مي وو و و  ت ا ووأن وا 

  وأأ  ا ى  ي اي ان  م   ان ج

 ن  ورد   ا  ا  أن وأن واد اك

 و ام وان ا ا  اوج و وا امء

 اأ  و   اب اد وا ا  ا ا ا

ه و  ف ا أ أا ء وأ أا   ا وا 

و ا . 

 ا وه اء

 اء وا اان و  ا ر  أم  -اء:

و ما س وا  م ذ و  سا  ب أمه  او 

  س ( ا واآن ا  ا أ د  ادا اء

  ما   اد  ا ا  اون) ا إ ا روح

   ذ   اتا ا رو  وم ا وا 

 وم ا ما    ا ذ ا و ء أن اا 

 ا   مت و ور ا  وو ادة أماع  مع

اا  ر و  نا و  ل اا وا   

و و وذ  ءح ودوإ ذ أم    أخ  م 

   و    م دكو  وأن    

م م  رةا موا وأم    و  و وط 

 ا وا. 

  وا إ     و وء  ح ذ  ن

  أم وال ده أم د ك  وط    إذا اس



س اا ١٤٣(  ...............................................    ا( 

 ف  ا ل ا ظ    رةا و ا 

  اازة  اي  ذه   و ا    واد

ا. 

  ا نء أن اة ا تا ا ا    

ا  ور  ا  ا  ة أ ا  ا ا 

  واان  أو ء أ       ن

م. 

م إ إ   ا  ن   دى  :ه-  

    ! وإذا ج ا   ،ا ...ن  ..ن

 ذا   ؟ و  

 .أذم  م و ي  أم أي -  أ - ا :ل

 .  اس  اي  ا -ا : ا ل

 ا  ا   ن أن هو   أ 

 .اان

 و د ا  ا ر أي ا   أم اذ- ل:

 ق ا  وا) وا ( )١(.  

ء ود ا ز ا  :ا -   وي  ظ 

   .)٢(وري

 ي أنا   سا   س وا  ا و  

ا أا وم أ ا  ون ا  ه تل اوا 

ا ل أي و. 

                                                           

  .١٣٤ص ١ارد اب ا ااب / ا، ج )١(

  ا اد دؤه  ا  اة.)٢(



)١٤٤( ................................................   س اا ا 

  وا ا ات  اس  ول اء  ن

 ا اه وا وا ا  و ا اة  امن

  ب   ا و  ءر  مر وأ  ظ  

   -ر:  وا   ق

 و  وام اد اق  ى ن  امن نإ -

  بق أا ا      سا او وا 

 .وان ان

   ا ا  وز  ه  م    

 أن دون  أو   را    ا  ا  ذ 

 ا م ا و... ااة  و  أم  ا ا

  ا   ا ر وأوردا ا ا  داردة اا 

  ا  :ا -  قا ا  ا   

ق وا ا  را  .  

 قا ا  وأن   إ  ا او 

 ذ اي اا إ   ا  وآ ل: و - ا 

ا ارو و  اأ !!م  

    ه من أن اما دأ    م  

  ا او أ ا  او  ا   

 ك ا و وا ك  ارة أردت إذا ارة

  وإ ا  ن أن  اي اا   م وا،... وان

  م أو ا ما. 

م  أن ا   ا    ا  ا ذ 

 .  ا ا ا إ را  ا



س اا ١٤٥(  ...............................................    ا( 

    اب ا  ا أن أر و ا   وا

 . وه ه

   -  اض -  ااء  رو وأذي وذي   وت

 ا   ا ا  ا ا ا. 

 ت أا ا  رسا     ا 

  ا  ا ا ل ور ا ر ن واء

    ا ء إن ا  اس  - ول: ا  مح

 .اف

 .ا   د وارى اد - ل:

  و ا ن    واس وا ر ا- ل:

 .ا... ا أ اء ء   ل

 ا    وم أ   أه أد م ه ت

 ىأ          لا  

  وز   ر  ا أن ف  ون ان يء ب

 ا  فم م  دون ذ. 

أن إ ا أ  ل وو   ي ...ا  دئ 

   ا   رأ   ب أن   أف أم ا

 او أن إ أ و  أن دون   . 

 ل اء  أن ووى  ا إ  ا ا ه

  ا أ   أن ا     ...ا أ 

 .  ا إ  م أن  ا اق ه

  - اور:

أن ا  ر أال اوا ا   ا  ط 

   و   ن ا   اازن إد  اق



)١٤٦(   ................................................   س اا ا 

  رذ  ا ا زخ اوا ن ا ا  

 أو  ج أ  رط ا وو  ذا . 

      ا    ى  أ 

 نو  ا   ا  ا ا  ا 

ر وذا ا  ل ن زاد و  روإن ا م   ا وا 

 .  وا   أ   ا  ان وار

 ا ا ار  أ اا ا   اي ا

 .ات ه   ا   و  وإن وار

و ء أن اا ة اا ووا  و  وا 

 رذ  ور اذا وا   وز زاد وإذاو ا و  

 .ورا ر ا  اء

  نما إ  ورا و أم  ء أب و اأ 

 أ أ وط إ د أ  اور  أن و ا ه

و . 

م د إا ا أر  ا و  ت أرا 

  - ورا  - اد م    :ا -   ر اا  - 

 ءأ ؤه اوأ -    ا ن  ه ا ه وا 

ا ن و  بما إذا إ    أ . 

و ا ب وأ ا اد أم أ ا و  أن 

 واب اد  وزا ط و   أ ا ن

  ن. 

 إ ا اض ا ب  ا ا إ  أن  واي

م وو إ  وزا  ود ا   أم  دو 



س اا ١٤٧(  ...............................................    ا( 

ا  وأن ا ا  ا  بذم ا و 

 ا . 

و أ أ ا  ه أن ا ا ر  أ 

 أ   ن    وآ رم د و ارى

ا  ن ا ا  ر أا ا  ا س اا 

و أ  أن   ه را ا ا  ا   

ا و  ا. 

وا م  تا    اب أا   سا 

 .ا ن     ون اء

ك م دأ    ا      

ا  رة وا ا ا    ا ك م دأ 

 و أ ا   اد ه  ذ از  إ أرت

او  وروا اوأ  ؛  

     اد ه  ن  د  اس ن

 ؤوا ا وادئ ا  واوز ا اون  ى  ال

 أ ا  ا. 

 ا ةا أن ا  ن  ف آا و    

 ازخ، إ  أف  وا- ل: ا  ادق وا ازخ؟

   زخا و ر   ام  داءا . 

و ة أا إ دا ا  ت ا ا 

م أ ا  ا ا . 

و ال إأ أ ا  ا  فا وا   

  ا  ا أ ل ا، م!!  ه   ذا

   ا  و ا   ؟؟ ا  



)١٤٨(   ...............................................   س اا ا 

 لا أن أ  يو أ أ ا  ن ا ا 

  ار  و    وا ا  ا  ة  مب

 أ ا  ا  ج أ ا . 

 ورد  دقا  ا  : -  م  ا .. 

م  ا ... م  ا .... ث ات)١( . 

 ازخ اب  وم ا  مدى و مم  أن  وار

  ن ا  ا  ا  أن  روات وك

أ   ابا  ر ا . 

 يا م ا ا؟و أ أ ا  أن ا اا 

 أ  أن أراد   را   ا  و   ذ  - 

  أرادوا -  ون و و  ل إك او  د  

ر    ا. 

أ      م ا إ  ا وم أ ا 

 ا      ا. 

أ أ ا  ا  اص ا  ه ا و  

أ  ى ا أ   ا  وآ و    ه ا 

ا وا ما ع ط  ب اموا  و  لا 

 . وآ  ا  وإ ا  ءم ؤم ن ن

و  ن يا ت وا إ   عا  ورا  

مأ أم را   وإذا  وا  وري اا   ال أرذلا 

م  ا   با وا ب و ا   أ 

ا ء وما إ  ي  ن نك و ي ورا  ط 

  و . 

                                                           

)١(  صا ا٢٨٣ )١٠.ا ا (  



س اا ١٤٩(  ...............................................    ا( 

و  ا ا  أ ا ا و  سا  ورا 

و  ر   إ  أن ن أوور ا  ن إما 

ل ا : - أم ر  و وذو و   وورع 

 ط  اة ه ول ت و ا ن   واس

  ء رن   اس إ  أم أ   و اى

 ا ا و    داتا و  أ  ط 

 ن  أ  ا و اد اق     ا ة

  نا ى وو أ ا ء  واوا  ط ط 

و  و  ا . 

أن م  م إ م أم أ  ه  ن إ  و 

  ا  ى سا     ذ  دا ا. 

  وا ور وا   ت اوا را  

ر  ا دين ا   أ  و  ى ا . 

وأ م  ةا ى ام ا را َّ   قو 

  ) ب   (ن )١(.  

 ءون ا أم  ا ا ا  ا ا 

و   ون اوا  رسون ا  اه ء أم 

 ى    اء   وإن   ن  و ا أس

ت أم وا      ا ا و ن را   

 . اور

 ء م أن ا    رب أم إ رب و  

 و ا ن  ا اء      أن ا ورأى

  ا   ء وإن اد أ  ءاء دا وإ آ  

                                                           

)١(  آ/ ورة ا٣٢.  



)١٥٠(   ................................................   س اا ا 

 ج وأم ا ه ام  ا ا ن وأم   ل

غ اوا. 

ل ومر ا  ا  ا وإن  ءا  ه إ 

 وأ ا ا  ا   قو س وا  

أ ا ا اء واا  دور   م  أ ا 

 ا ور وا ا  و ن او  أم  

ا  ا و  ا ود  ج إ ه ان و 

 ا أدا و   ا ى اا   ا أ  ا

 ا او   وا  أ  وأ    أ 

   . 

   ا     و دة ة ه  أل

ا   ةأن ا ا   ر أ  ف ي اا  

  ا ا ام وم  ا م ا وا 

 ا وا  ا امو     ،سا م   

 .وا  واا ا  ا أه  أ ا  أا

ة وا أن ا ا    ءء اووا   أ 

 ا  - و: وآ  ا  ا رل   و  اس

 ا و  (ا . 

ه ورأ ا   ا وا     دا 

را و را ذ   ط ما ا ا و  

 . ا ا ون و ون

:-  

 ا ه ن ا إ ك  اع    ر

أ  و  ق طا    ر ا وا 



س اا ١٥١(  ...............................................    ا( 

ي اا  تاء ا و ا ا أي و أ  

 م  و  م  ا ى  ا   إ ال أف

ا  ا و ا ا. 

 ى سا   ور مو و  و  ور وإذا  

وا    ا  ور م  ور و  ا  

 وااد ا ا و  ا     ا ن اا أب

و     ءا    عا  ورا. 

  ض  الا وا و  ا 

  ام ط    ك  ا وا ا  ا - ل:

 رم و  زق ي ازق ا سا  ب رزاق و  

 ل توا . 

 ر   ور؟  أ رء    ا   م ض

 ط وإ  دا :را-  

-  دقا  ل: ا -  :-  ن  نو 

م ن وا    تا. 

 ر  إن ا  ا ام  ن  ء -ل: -

 ط ف و  ء ب )١( . 

- و  :ا-  ن ا   ن  را و 

 . )٢(و ف   ن را   ن

  - و :رك ا ل - و: وآ  ا  ا رل ول -

 نا   أ ا م ا م  واا اوأ 

أم  - رأ  -   د ام     د  

                                                           

  .٤٩٤ص ٤ ا  ا ج )١(

  .٧١ص ٢ا (.ا) ج )٢(



)١٥٢(   ................................................   س اا ا 

د  ن ي  ا وا   ت وررا ا 

 اري و  ا و  وإ أ ا  ا 

 ي  و رام  و  ر ذ  ر ن

م أم ا ا ا و )١(.  

  -ء:وا اف

مذ   أن  ال أال اوا ض ا ك ا 

 ازما  تا    ا. 

و ا  ح مازن إا  فء؛ ان وا ه ا  

  ا نا    دةن اذا وا  ع وإذا   

وإذا و ا وإذا ط أ  ل وإذاط أ وإذا ط ذ ا 

 ا    ت وازنا. 

 ح أط اف  وإذا اف ح أط  إذا اء ن

  ا  ا ا ا  رة  ء ا  و اء

وأن ا  و ا  ا ار ة و  ض ا  

د ا دو اا  لل اا واذ و  ن 

أ ا وإ م دا را . 

 إن أم ى  ا    - ا  : ا أ ل

ت أ رض أا    وأرج ء ار م  ت أ 

رض أا  )٢( .  

 

                                                           

  .٩٨أل ا: ا ام،ص )١(

  .٣٥٢،ص٦٧ر امار ( .وت) ج )٢(



س اا ١٥٣(  ...............................................    ا( 

 مر -مران:  و إ    -ا : ا ا ول

، رء، ومر  ا وزن  د  ا)١(.  

و  ا م و   و  أ  :ل- 

  . وط  ن

 . ور ر م -ول:

 ون ا ن و  ن -ا : ادق ا ول

أ   ل أن   ا  و     ا  

 . )٢( ا مب   رء ا وأرج

  ا وا   ا  ا  ا اد وه

  ن و و و    وز م   ا ار

ا  بمن اوا  إ  دازن وا س وا 

 وزود وا  ل فا و   ءن ا ا ر 

  ر دونا  نما  ا  ا   قا 

وا و   ا ا و ت ظا وا   

 إ ااذ إ أدى ور ا ا  وء  إ دي إت

   بأ ك اوا  اءة أء اوا 

 . وارة

   ا ازنب ا اد اوا  ا  

  ا ف وور اا ا  ظا  ك نا 

ر ا ا ادع واء وا ا ء وأا   

وح اوا    اء اوا .  

                                                           

  .٤١٧ص ٨آة ال ج )١(

  .٩٨ ار ص )٢(



)١٥٤(   ................................................   س اا ا 

وأ  فا   ورة  أدم   د  

 دة إ و  ةإن ا م أو دم وآ وط  

ت وا وأ واا  كم  ديا  فم  ر 

ر اوا وإ آ  ل   داتا  ابا. 

 ا وار وات اورة ا   ادات وه

   ا ة ود ا  ي  ان آر وك

 ون او واال ا ا  ى   ادات ه

  ا  ا ا أم  آنا ا  دا ر أم 

 ة ا  و و او و)  ا  ور 

 ز   (أ )١(  ا      ذ و و ا 

و     مي اا  ةاا . 

   ل ذ فا وا   روا ا 

أ ا  وم ما (أ لك)!! اأذ وأم     

أ ا  ا م ل  بان اا  اأ  ا 

و  ا أ       دة اوا . 

ث و فا أ ا ا   ا وا وأ 

ا ام) ا م (ف أمء و ا ء وا 

 ا  و أد  أروا ج  م   واوء

ا وط سا   ا ا ام م  ا ا وا 

 . ا  وا وادي ا  د

 ه اد وذت و امن و أ اف ث  ا

ا ا ... . 

                                                           

)١(  ر /آرة ا٢١.  



س اا ١٥٥(  ...............................................    ا( 

و م ن امرك اا  ا اي اا ر ام 

ا  م ى وو ى ا  ىر ارك وار اء ما 

 ث وو  ارار اوا و ا  ءا و 

 ر  ه وث اة  ا    ة  ا ء

 م  ء ا  بم ا  ا  و ذم  و 

دا  مم مه و  نو  ا   ا ر 

  ع اموا  ا ا م  ف م فو 

مر و  ف ره  د ح ا حر واوا 

 .رم  اة

ث إذا أ  فا وأر  اا ما  دون د  

ا و ا  ن د  ا  ن  مر. 

  ل    ا إ امن د ن ه  واء

 ه اود  د واوا  ور وإ م و 

 ء.  

  وا رم ا ا    اء وا

 ل أن ها  ط وو  م ط   ا ء 

م. 

:-  

   واار وا ا إ ج ال ه و  أن

 .اان ذ  ع  ن

وأم   ه ا و  ه   أن ا أ ا 

 ا ا و ا    م   إ ج   ن

م ة اا أن وا إ   انر ا  . 



)١٥٦(  ................................................   س اا ا 

 :-  

ا  ي أن ا  نما و  ءا و  رضوا 

و  و  ب إذاا    آنا ل ا  وإن) 

 اا  ء )١() (أن و ى أا اا آوا   

 ص   اع ا م وف )٢( ا) و اء  ت

 .  ا ذن

 ات  ه رم و وا وا  ا ا وف

و ا ا  وا ا ا ا ا ن وما. 

    أ م  ء   ارطا ا    

  إ إ ي   ارف     و أ   ج

اد اى وا ا ت ا    وا 

  وه إ     وال ا   وا اى

  ط ) ة  دا    لر ا إم  

 . اود  ل   ارا ل  و )٣(ؤن)

ى وأم    وأ و ا   ءا  - و 

 د اا  -  و ا  نة ا و  وأ 

أ  ل  مم دأردت وإذا و ا ا م ة إ 

 )٤( ات)  م )   ا ه  اس  ال

                                                           

)١(  آ / رة ا١٦.  

)٢ اف / آرة ا (٩٦.  

)٣(  آ/  رة٣٠.  

)٤(  آ/ ط رة٨.  



س اا ١٥٧(  ...............................................    ا( 

ى و  م  ا   ؤهود   اأم إ أ 

ر  . 

و     ر  بوأ  د إا و 

  ا ل و ءإ ا وا   د وا  

     إذا وأ  ر ن  ر ذا و ا 

 ة واا و  ا وإ ا  م   

     بما   ةء ال وإد أا  

ا   أظ ا و ا إ   ا . 

  ا ا وإد اد مر إ ا ظ  امن وإاج

 ه   أ ا ق و و )   (دمو  

    ان  ام ره  و اوي واء ان

 ال ا ام وإف وأود امء   اد  وه أطه

 . ان  اي

  ا وأ و  ه ات ذ  ا ا 

   ا ب واب  واء ات  أط  اق

   ا؟  ى أ  ء

م  -  ودون  ا    هو ا إ أ و 

إ  وا ود أم وز و  مف ا ب  هو  

ا  ن    ا  وأو   ا ا . 

م إ   دهوأو  ا  ودا  فوا 

 ه  ما او    ب و  أ  وار  

 أ س وا ى و  و   إ  ا ا وأ  

   ا ا  ذ أ  أو   ا  

 وأد ) ر أدا  أم (أ . 



)١٥٨(   ................................................   س اا ا 

  ض لا و  ذ ل اا  أد   

 راا  ذم  ج  ا   ي و   ذ ا 

   لال أط ا    لا  ا . 

   واك ك   ا ل  م أن   ا

د أ . 

  كء اك وأا ا   ءطا   و 

  أ؟

ن و أ ا  اة؟ أا 

و  بال أاه اأ ء ا ال؟ا  ال ما 

إ  ا  ة اا اوا و  و   ق ذ م 

  مة اوا و  بوأ إ   را. 

 م ن ا ان   ا وا ارس  ا

 . و  أب و ر

و  ا  اء ا  اءوم أو وم) و 

ا *  ر  *او  أ  ١( )... ز(، إ)   

ر (قا . 

  امر أ و  ا  وأ  و   ه 

ا  رمو م وا ا وا ام ورا  

 ام وأوا . 

اوا   ة  س أا واوا زارا  - ا 

اوا روا و   ىا ص اا -  و 

  ا؟!     ا اال

                                                           

)١( ) آ/ ٩-٧ا.(  



س اا ١٥٩(  ...............................................    ا( 

و  أ وأ   س     - ا  -  

   اد؟

ا  ا أردت وإن ا  ق وو    

  إن ا ا واوا وا ءت ا  ءما وا 

وا د إا  وي  واا وا ا وا و  

ا   ءت أم  دا و     ا  م  

 ده ذا   أوا ا  و  ار ةا  !؟ا  

 ى  د ا   وا اوا     ة

ر  ة    أ أر و  ا أ  ا؟        

  ي  لأ أ وأ  ت ن وأا 

 ه رع ا اا د اوا  ا   نما 

إ  ن   ىأ   ة اوا وم ا. 

ا أ وا وا  ن ودا او   

أه ا هو و   ا ا  ن اا   

 ا  وا و ح ا و   نا 

 م ه    ا  أ وا     ا  ء 

 ا و ل أ      اات ه   و رد

ا .  

 ار وه ال

 وه وا اا  ار   ا   - ال:

ا   ازن  تا وا و أ ا ا  

 دو ا ا و ن ام ل إ رذا  أم مذ 

 .اذ  ازخ  ا أن



)١٦٠(   ................................................   س اا ا 

و  أو  و  نما ر و ا و 

ا ف و أ دات اوا ا و  ا  لا 

   ن  أ إ  أ  امن و ن  و وارع

   نما  فا ا وا دا  ان اا. 

و أي ا   ت  صا د وإ ازن اوا 

 ىث اا ا وا وا   اد  ن ا  

از دازن وا  ه ىا ثو اا أي ا  ا 

  ن ا  ا أ روات  واد ا  ارف

   اه وأ  أي    و  ر  سا 

ذ دل اي اا   ب و ق و ...ا.  

     م وف ر ا  ذ  ول

اا ا و اا ا طن ام ال أيى اا :ا-   

 . ا اة -

 . ا واة -

 . ا واة -

 - ن:

  -ى: أر من إن

- :ا - و ا   ازن ىا ا و  ده. 

- :ا- ة وة ا ما ى و   ا 

و  ىد أ إ   نمى او  ا   بأ 

ا ار ا  ن ا  اءوا موط  

ا ال وا  ا  ن  أ ا ل و ا. 



س اا ١٦١(  ...............................................    ا( 

 اام ور ار د   ا اة و - ا: اة -

و ض اوا و  إ  ة و ا - ا 

 تء  ا قف او  م ذن ا . 

 واب  اات ط   ا اة و - ا: اة -

وا و  ذ . 

:- 

 وار ار    امن   ا أود ا اة ه إن

 و ا  ا   أل إ امن ل  ات وإد

  ن ذ  ت ت وإنا وا ا  د م 

م . 

 وا وا و ذ   دل ةا ا 

ء واو وا...ا   ةا ا. 

 إ ا، امت د  و أدق  إ ج او وا

 اى ه أن و ا  ا  م م   اي اح إن

 ا م  إط   امن  ا ا أم  ادر

ا   ب و  ازمو  ن أ  إ م 

وأ  نا ا ا  نمن ا  ا  رج 

   أم ا ا ود  ط ه ل و وظه امن

ا    ل  ) اهإ  (ا إ)  هأ و  

 اار و  ا م اط ل و اذ ات وأ )١(ن)

ا  ا . 

                                                           

)١(  آ/ رة ا١٠٦.  



)١٦٢(   ................................................   س اا ا 

  دل نمه ا ادى اوا ا    إ و 

  ا  اد   وا     و م إ ن

 تا اد ا  رةإ ما   وا.  

 م  ال وأ  اء  و ا اآن ن

 . ه و ان وأ ال  ول

   وو اص   اب    ن اي ن

إ و  ن ن ه ىا م ن نما   ا 

ورد و  ي اا ا )  سا  رة  

 دةا (زوا.  

 ا  ا  و طم  امن اى ه ج

مما إ    ا و    م  ا ا  

ا  ت نى طث اا. 

أ  ج ه ا  ان سا ج و ه ا 

  ن و ط و ذ   . 

وأ  ا ن ا ف  اعم ا ن و 

أ  ى. 

 اي  امن  ن أن  اي ا وإد اا ل

 ا مما و  ا رة وإ رة نإم وا 

 ان و أ  ا نا وأ اه إ ىا  ا أ 

  لف ا  إ    تاما ن أ  

 .   ..... ان اان    و م ا إء

 إ    رات د ودم  ذ  ة 

ا  دا   و م و  ن در و ا و 

ا ر و  ا موا ...  حي اا  ده 



س اا ١٦٣( ...............................................    ا( 

 ا ج اذا ود ا  ت ا  رة إ ن

ا ا    ةا ا. 

وأ دا ا   ا    اد ا 

اا اوإ ا من ا ن    أي  ردي اا 

 نمأن ا   وإ  ا ه او  با  ا 

رة إ ا و  أن ا  ت ا  إ ا  

      تا را  -  ا   -  إ 

أم  ت ا   ت اتا. 

 ة ما  ات  أم  أم  اى اى وا

  همذ  وأ  أن ار اوا   ت ا 

  نمق ا  ده إ ىا. 

 اى   اة ا ة إ   اال وا

 .اى ه ال وا  اودة اث

د وأال إا و م  ف    ذن ا 

  ح د ا وا. 

 اء ه  ف ا أن واات ة ض واي

او ا ا   مذ ون؛ دون و ن رةا ا  

 ة  وإ ء  و ال    ار ه  ا ك

أ  أو ا  را  ر و   ا وا و    

وا  م   ه و .  

 - :اا  طق

 ا أم مذ   ت  ت  ذ اأ 

وا  لما إ ذ ا و  نما  تا و 

     ن  و ا  ادة اى أل



)١٦٤(   ................................................   س اا ا 

ا  تادات اوا ا م أن إ  أ اا 

 ا  ت ا  د  نما ر و  

ا    ا  نوا ذ وا ه ا ا 

ت وت اوا ا  نم    نما  ا 

. 

     و ام د      ا  وأن

ارا  إ   ا و اا وإ و اه و  

  أ و أم  ا    ل ن اي ار

م ا و      لط ا  أ ا و ور ا

 وأن م وار ا ا زن  ا ا   ن و

 امن  ا  ا ارة   م  ار ه ب

  اء  وم ل  و ا  ب   و ول ل

  ارض!!

    درا ا إ  أول ا و ا 

ى ان وأن وا ز  ذارات اه اا ا و م ا 

ر  ن ا   . 

و   ن ف ود أ و    

 ذاا  مأن ذ زخ ا  ذاا. 

 أن وول اا ف ا م ف ن ا ة ب

 ا ا ا وأن    ،اجدات، أو اأو ا 

اف اارة واو اوأن -  ا   ا ا  ج  

ا - وا  أو   أو ؛ أو أن أ  ج ا 

إ م  ا ر  وإذا   ا ض وا و 

 ج  رأى وإذا -  أ  ة اوا    د 



س اا ١٦٥(  ...............................................    ا( 

  تا  د ورة دل  -   دل ا 

 ودي م م  ة ا   ن ا وز  وار

ذ ع إ ي دءه أراد ااءه ان وإن وا ا   ا 

 .اى ات   أ اس   ا ن ؛لا ض

ت و ا   تا  توا   

 و اأس و واء ا وذ ا ل  واس اس

  ا وك ارة أ  واوج ار و ار  اء

 وار ال  واوج ادئ ااج ب واب ا اع

ظا اءة او   ا و ا ذ   رةا و 

أ. 

    دور  م ادي ااج أب  اة واذ

اءة او ا ا وا ا   تو ا و 

  م  وان ا ه    دور  م اان إ دي

ا   ا ورد  ري أوا ا   د 

و ل ا  ا. 

 ا ا  ار وا واا ارط من  نوأ

و  ب را  س ا ه . 

  ا ط  راء زرة وأ اء  نأو

 .اص   وه

 إ  وأن ا ا   ان  ا أن  نأو

ت م ا  ه  عع ان واوا     

 إ  ف   ا أن  ذ  ذا ا؟ ت

 .ا  اار ات ه    أ و اد



)١٦٦(   ................................................   س اا ا 

 إ أب ا وأن ا ة  وأم  ا   أم  نأو

  را وأم  ن   ذهأو أ أ  ام    أم 

 وإ إ اظ أن    ن ن ؟ وز ا  ى

 دوزت اود وا. 

 ا  ا وا مر  ا ا أ ز نأو

ان وا نا  ب ا  نه او ا  ا 

 . ء واى ء وا مء

و  ه ا أم   و ل وء وأ  

   : -  ل أ ن  ا    وه ان ا

وا  ن ا م  ن ه  ة اوا  أم  

 ا  ا زار وإن م  اص  و وو و ج

 ا ا  ا و ا م أد   ام 

 ا     اء و  امء أاف  اف ون

و  رقإذ وا   أم  أن م  وإ  ن أ 

ا ا  ا   ا  أ  ف آا. 

 أ م ا  ا  ا   وا 

وا  ا م     ا  و  إ    

وإ أم . 

ة أا ن :ا     قا و   زل 

.. واه وال ا  ا د ارد   ذ  ة

ا. 

    ا ي اا   ا إدرا   

ا و أم  أن  أن  أ م   ا  ذا 

 . ا ااض وق  ق   وج



س اا ١٦٧( ...............................................    ا( 

 أ م     لر او  ط ا م ف 

 ه ص اه وال واون واوا  ب اك واوا 

 ون اات    أ  وا اذا     وت

 .ا رأه وإن ال وق  امن

  أم ا أن إ ام اار  ال وأب ء رة

 قل وا دوا وا ر واف وا  ل زوالا 

وذ ره وإ أ   اءا ن وا يا  ان 

 ف وار ا وة ا  زاد وزاد   ال أن وان

 ء  برات أا ا أ وأ     

 سا. 

ور  مإم    ق  دئ لا   مإم 

 ر م أو أ  ف ذ  م ل ودق وا  

ن ا و    :لإن -أ ط مرب ا ء ا  

  . ازداد  ب

 ا   ور ا وت وم  زاد ذ  ن ذا

ا   ا  ن أن دون     إ ن أ 

ا   م  ال و وا وا. 

  أن دون   ا إ  ن ف ذ   وإذا

 ء اوا و   ن أن  و  ة  

  ما  ر تا ء وا ب وأأ ة اوا 

م  أ ا  د ا  دأ أ ا  ا . 

وأ    ءأ  ن   ر ا وإذا أ 

 م ا أن  ن  ا ا اح    اس

ا وو  ا أم ادا  ا وا وا و 



)١٦٨(   ................................................   س اا ا 

 دا و ام أ م  ذ  و واات وال اال

 م  واوء اء     ا رة  وأا

 و أ   رةو  وا د ودم    

أ طا  سأروح ا   و  ا   ا 

ا ا و  ل را ا      ا  أ 

ا و   ف   رة ا . 

ن و أن  أ ا ا  واءا ي اه امذ  

  أ و ذ د اتا ات وا ت ون ا  ا دورا 

  ر  ة رة   وول ا اة   ا

ا   هي أا   ركو ال ا أ ا  

ا. 

  أ ا  ا   أ  وا  :- 

 طد م   وأوا و  روا ت   ات إن ا د

  ظ  ! أ و أدر  ر وإن أ   إن ات

  ات ذ وا  ى وام ا د ات

ز إ أم  اتا ت و ١(وا(.  

 ات  أ   ا و وآ  ا  م ون

  .)٢(اات و   اات د م ات ذ أوا -ل:

 ام، أ   م ات  أو -امر:   ول

و ة أ :ل-     ا  اك   أم 

 :ل-  ة: أ -  أ ت ذن اإم إ ز  م٣(ا(.  

                                                           

 .١٣٢ص ٦ار ج )١(

 م ار. )٢(

 .١٢٦ص ٦ار ج )٣(



س اا ١٦٩(  ...............................................    ا( 

 ط   ا     ط    ا ى

  م وإن أاه أو دمه ل  ا   ا  اح

 ا  ا أ إن اا أن إ ا ال    اول

 .ا  و و  ا ا ا أدم و وام  ءوا

 ا ر ت ذا  أ ا  ة ا وا 

ا اوأ و ا   ا ل و اا ا 

  أ ط  ا  را ا  :ا - أ  

 دة وأ هو  رهوم  وذ  تره او 

  .ء

 تا   ءإ اث ا؛ وإن ا ذل إذا ا 

ر را وا ا . 

إذا وأ  ر د اوا اد ورا  ل   :ا- 

  أ  ت ذا وذ    و  تا ١(... إ(.  

: - 

اع أن اي اا    اءدة اا    

 ا ام  ا وااب اال أ  و إمن

 ا و ن وا را. 

: - 

   ت أنا ذق اوا ا دة أ  

 ر        مأو ا   

    و ذ      و اامت

                                                           

)١( .ا م 



)١٧٠(   ................................................   س اا ا 

 ا  وا و  ص ذ ن وا ن نما 

 .... ام و اس أال  اء

و ا م   ا ء ول اوط ه ا  

ووا  نموا  ا ه ا ها ذاك وت وا 

 و ا ارب   ه وا اء    اى

ة اوا   ذ ا و ن نما  ءال أا  

 وام ا  و امن را    ااة ا أن

 .ا      وأب

  ء  وا ء   إ امن  ا ه ن

  ل اد واووا م ى بأ ا  ن  

اأ    ا مل اراذل و سا س و 

 ت اء ات إ أوده و ان و  واان ال

 وإ ا وء وااب واف ا ذ   ا ا

 ذ  تا. 

     اه وم  ه أول و  ف ا  

   ا      ا ل   م أن

ء أوا  ن ىأ و  ذ ا  ل ا ذا  

    لا ص اوا و ف اأ  ن ه  

 م  ا  رةاه ا ا ر ووا ا وا 

 و وا ه   ل مر   وم وه م  وان

ا    با  ل ه ن ا ما  ه  

اما    و  ك  ا ح او و ا 

و   ا ؟ل اأ  ا و نا. 



س اا ١٧١(  ...............................................    ا( 

 أن إ ا مر   و ذ   ط ام وك

     نو. 

 اء   إن امن أ أ  -ا : ا أ ل

أذ ج وإن ا  ا ص أوإن ا  سا  وإن ا 

 م وإن  ا ف م ه روإن ا ا  ا ة أا 

    وإن ا أطه  أد وإن اع   أ وإن

  .)١(ا  ا  أ وإن ا   اع ه وإن اء

و  ا  فا أ   ا ل دقا  

:ا -     م   ث :ل -   

-     

- وأ  رك  

  .)٢(ل  ورء -

   د ذو ا  ا ا وا 

و  سا ا  و   أ ص أو اا 

 مر أن  اذا   د وأ اذا  ذ   أو

ه ا  ذاا  وا وا. 

ح ا ش -   ا  -   ة مب ات أا 

ن ا را دو أ و   -     -     

   أ   ء و ل وم .  

 

                                                           

)١(   درف.١٥٩اا ا/  

  .٢٤ص ٧٣ر امار ج )٢(



)١٧٢(   ................................................   س اا ا 

 ي بن أأر  أ ار؟ اا  ة ء و 

  ا و    ب) ا  ر  ء ن 

ور    ن  ا   أ  ن( )١( . 

- و  ا) و ا اآ   تا ر إا وا 

 .)٢( ات) أو وا

- و  ا)  ه ا و (ا . 

 ىوا ه واو  ى    أي  و  

 ن اذا ء و ا ء  اق  ا  إذا  ن

ا  اراأم   ا ا    رأ  

 ىا إ أم   ىأ و  . 

  ا وا  ا وا  ا وا 

 أن أو ا ا   ء قا ار و تا 

وا دل ا و ا   ذا ن ا  إ 

 أردت إ إط دون  ات  وا ا إ  واب اب

ا و  ارأم ا ا  ا  وآ و   ط: 

  - و: وآ  ا  ل

-   ا ا  

- و ا ا  

- و ا ا  

- و ف اا  

- ف وا ما  

- و مء اا 

                                                           

)١( آ/ رة ا٢٩.  

)٢(  ة / آرة ا  



س اا ١٧٣(  ...............................................    ا( 

- ء وا زاما 

- و زاما اوا  ا  

- و اوا  ا ا ا  

- و ا ا ط ا  

 اف اة ه  وا و ا أماع  أف ة ه

 - :)١(أماع ة

 :ا-  بر ا ار وا ور ا  ور  

ا و ب او    ترا وا وا 

 .      ا وا واوف

وأ :ا-   ن وإن ا ا دن وإن وا  

ن وإن وا  ن وإن وا  بن وإن وا  ءوا 

 وا رذ ن وإن واف و ن وإن وا  ن وإن

 . و        ا واة

 أي  - ا و واى وا واى ااد   -ا: أو

د  -  ااب واوا وا وا  ا ا  بأ ا 

   أ   ج ا. 

ف: وأا -   ا مع -   واا -  وا 

اوا ع واوا وا د واء واا وا   

  ر  و.   

وأ :ما -   حا ارع واوا موا وا 

 م ا أب  ا ا واء وا وا وان وادب

  ه أ م . 

                                                           

  .١٦ ال ص )١(



)١٧٤(   ...............................................   س اا ا 

ء: وأا -   ا أوا اوا   ا موا 

ب واوا ا وا وا وا ء وا  ءا  

 .  وف ا م    ء ا أب  ا اس

وأ :زاما -   ا وأداء وا مك او ما 

  وا و وااد ال واح اج و ان وق

ك او ا ا  بأ ا زام    و    

 و  و و . 

وأ اوا  :ا-   ك اا وا  ا 

 ان واب ان و ا وط اة و وا واج

ل وا لو ا ا  بأ ا او ا   ذ 

أ وذ  ء وا . 

وأ ا :ا-   را وا وا وا  

    وك واص وا  وان اد  وااو اج

وا    ا  بأ ا ا    أ  

ا ى و  ا. 

وأ ط :ا-   دةا  ل او ة و ا 

اة اوا  ل ادة وااح وامف واموا وا  

 ال ه اى رع     ا ط  واة ار

   ١(ا(.  

: - 

 ت  ا ا او     ا أن ا 

   ا ات إاق و   ا ارة  ارك

ا ي او اى أوإن ا ة ااا  ى إا 

                                                           

 .٢١ ال ص )١(



س اا ١٧٥(  ...............................................    ا( 

 اا ا إ ا ا وا إ ا ا وا إ ا 

ا وا اراة إا اوإن و ي ا ىا  ي ا 

 .وا  ا ل ا ي  ن إذا واق اق

ا أن و ا   د أن ا ا  ذ  ا 

 وا (ا و ة أل إ  ا  اظ ا  اوي

ف واوا مء واوا زاموا اووا  ا او ا 

وط (ا  د   ه إ لا او  ا  

ف ا ةا  ن  و  ت أ . 

ه أن و تا  ادا ط   ا وا 

و   دا و ا و  ا اه و ا 

ادا ا و  دو   ن مماف اوإ أ 

 ىه ا  ع اور  ه تد اة وا  

  أن ا أر  ه ات ود اوا اع إأم أر 

و ا) وا وا (اوا  أن ادأ أر ا) هوا 

ر) واوا.  

اد أن و ه دت اوا   ا إ  

أ ا و    ا وا ي وا  ه تا 

إ أ  ن وإن ذ  ف آا  إ  را م   

 عر  تا إ  أول ور ا و فا   

دا ا ا   د ا وا. 

 د أن ا إ ا ا ا وا مل ام ا ا 

ا  سأن ا ز وإ  و ودوا و ما 

ووا .  

  



)١٧٦( ................................................   س اا ا 

  - ة:

 زاد و  ت  مره  ا   اي ان إن

 .  و م إن ا ان ب ا ا مره

  ا   م ا داد  ال او

 ا   و   ا   م وى

ول وإ ةا   وا   ول ا  

 نما و   ا    اءا ن وما 

ط ا ا وا أن -   و ا  -  و اي  - أو 

ع إ ا   رط  -  قب أطا  ابأي  -  ا 

 و ا وام ااء   أو  اك ا    ا أن

 و   ب . 

  أن م وما و ا  م  ةنم إذا  

  ة حا ف وا  أ  ل طا 

مو أ  ةم ا ا    در  ة ا م  

  و    أ ء أ  وه و  ء 

 و   ط ا    و و     

راذل ر ا وأ و   ديء أا  أ  !  

و     ا و    ءا و   

ا ة ا طا  أن  ط  أم دا و   

  ك م  ا  ا  مال اوا أ و 

وأم. 

ا  ا ر ا ا وم   إ  اا  

وا وا   و .   



س اا ١٧٧(  ...............................................    ا( 

أ ا ا أم    ق اموا وا وا 

 ط  ذ   وا ا  و اب وة

و. 

    ه ةا ح وإ ا  نا أن ا 

ا   ف أم  ط أ وأ. 

أن و ا   ا ره و  نا  اب 

 ا أر ا   و وا اة طل   وراءه  وور

ن وإن ا ذ   رن وأ    را .... 

ة وأا :اا- و   ىا دا  نما و   

 ا  أها إ  د وأ  م ا ا  

   ن ارا) ( ا ن  ء  دواءا. 

ون وذا   هذ و ا ا .  

ن إن و ى ر    و د وا نا  

   ا ا ل وول ا أا  ه. 

  و ا ا   ن وا ا وا

 د ا ا   إ ما و م  ر ا . 

 ات أ  م د  ا  -  ال -  اا واة

 ا     أم إ   م وإن و امن  ادة

 وو و   تا    ا  سا ا  د 

 و    أ  عما وا  ء ص دون 

 وه اا إ اة ه ف و ا ا إ  أم إ ه

  وا  ار  ا     ا  دة  ار

ا   م م د ك ز ا ك با او.... 



)١٧٨(   ...............................................   س اا ا 

   ا ا   امن   ان   وأول

 و و   ة  ث  ه ةا ا   إ 

 اا  اى اى   ا  اا  و ان

أو ا ا م وا و ذ . 

  ا ة  ا ن  اة ه اج إد   ا

  و اع أ   ومن  أو  ون اس

:- 

  ي  أ  ا و ا  هما ا أن وا 

ق أول ادة ا ة وأول  حا ة وأ ح ن ت 

 ر ىا     تا أن وا ا  

    بط  ت او  دة اءا. 

 ن و و ا ادي أى  -  ال -  اا اة وإن

 ا  ا ن ن  أي    ان  أا امن

  . وان

 وت أل  ان ا  وت أ  أن :ل

و  ت أا وأ  ن  نما  وا 

وا وا ل واوأ ذ   لب أان ودل اا  

وا ذء وذا   ذ وأ م ذمذ وء أا ا 

س ا ا م ا   ا   را موأ ذ 

 ورد  دق اا  ا ل: أم- ا إ ب ا أ  

ا ن إ تب وا أ  ت لا  أن ا 

 ت لذا وأ  ا  ت أن نا  م را 

 ت ا و    لب أا أ  نا إ أم  

 را ا  نما أن ا   ة لا ا ا 



س اا ١٧٩( ...............................................    ا( 

 و ره اا و واات ا أور  مر   اي

 ر نما ز ا دة با    ه را 

  ه ز امن   ا ا اا ر

   اي ا ا  وا ادة ازات ه  امت

إ. 

 ن ا     تر اوا وا و 

 ذ  تا دات اوا ما  أ  ء   

  ى أن   و  ا    و ا ار

ا ا    ا اى و ه ه رادةا    و 

  و    ن ز ه أ   ء و  

 .  ور و  ا     ا ن  ان

  ن  و  ى أن إ ال ا  او وا

 ة أ و  ى او    ا . 

 ه أن تة اا أ  ن   م  ءد 

ا ز ا  ك أن ان اوا ا رة او 

 .ا ة

ء وم م    ا    ت 

 و  ن  ا ن او ا  امر ا  و امن

ا  طوي ا  ا أ   :ت إذا - ا 

ا   ام  طد ا ر ا وم  )١(.  

   ا  ه و ادا موا ا أ  ا 

   مح د  ة ه   ارح ان أن أراه ي

                                                           

 .٢٧٦ص ٢أل ا ج )١(



)١٨٠(   ................................................   س اا ا 

  رضة او م  م ا  ل ا ءوم 

ت اوا ذاا ..و ذ. 

و  ن   ا  دا ي ا إ ا  - 

 ءد ر قا -  ا ا   نا  رو  ا 

وا ا واذ  او  ر كو  وك. 

 إذا ا  ه را دى ا م مأ اع و 

 م   نا    م اا ل اوا ا 

 ى ه و وا   أن ذ   رة اا 

 ف ه ةا    اء و  ا  ةن ا  

ا  اء  ةا  نا ا  وإذا و  

ذ ا  ف ه إ   ر    مو 

ت وا ا    وو  تزا ا  

م  ط ا م  ا أراد ا ا ا. 

   ك ذ زراءوا  إ  ذ و  ف أن 

 ا م ودك ا  أن  ذ   نا م  أن 

 اوةا  ا و ا  نا ا  حإ  

ا أ     أن دا ون ا  . 

و ف آا م   ءد إ ز ا  ا 

  نك ا ات   ا  ت إ  

ا  ة نمور ا مد واوإ ا و ا  حإ 

ا و ا ذء: وا- ا ذ إمم   تن ما ،ا 

 م  وأن وه، ووره واه م ا و وه، وه

 إ  ،ط موا ، أن أو  م   ، أو 

   ،ؤو وا د ، اه ا إ ،ه    أن



س اا ١٨١(  ...............................................    ا( 

وا  ا و  ، ورد   ، ا    

،وآ وا   ،اأ وا   ،ر ه، وا 

ه، ووظ وا  ،هإ ا    ،وآ و  ىا  

، وزودم  ىا  ،ا وا   ف ا   

 ا    ، ط و     ،  ا ادى،

ل و   ط ،ه ه وإذا ،ه مو  هم ، وأ  

 ا ، م  وأ إ ،ن ا   وأ مه،

 وآ   ، ا ، م   وأ ، إمر  وأب

   ا ، اع  وادرأه ، رءه وا ، م ول

 ١(.....آ(.  

: - 

أ  ه ا  ذ و   فل وا إ  

  ا   وأم ا  ووا  ا ة  أم ار

  رل طا إ  ذ  ه إ ا و   

  سا   وا ا أم   أ ا  ا 

وأم وا  ه اا  ن ا أ دون و   ا 

  ه ا رآ ا و ا وإ  إم   .  

  

:- 

 دود ا ن    رة و  ا ر  ار

 ع  م وإ  ذ  ه او  أن وا 

                                                           

 .٣٦ا اد ص )١(



)١٨٢(   ................................................   س اا ا 

 ا  ام   او  أو  ا وا م  

 و ا ا .  

 ط :ا - 

   أن ا  ط ة  نمإذ ا أم  دةا 

وا  ة اا وا ا   وا  رجا و 

 ا ط  و ا  واؤ د وأ ه ن ارج

 راث اق وا ا ؤوإ      

         إ ا  لم ا  وآ 

ا   ان  ا  ا ا وا   

   وأم م ا ق ار   ا أن   ا اول

   فوط  ا ام  ب أا وأ أ وم 

 ات ه  ن أ  وا ان   وا ل

ا أرا إ ا   ل ا ا و أ  ا   

ا وا و  ا ت ا دت   ا 

وأ  ءن ا ا ا واو و ر ا واا وز 

ي اا   أ . 

و زذه اا   اا  ارا وراء ا ضا ا 

  ر  ا ا  ء قا وا ا 

و ا  ارا  ارة اا وا ا  را 

  ا إ و إ ا ر  أا   م وإ واب

ت اة واذا ا      و إ ا  

 اأ  تا إ    ا  أن ا   إ 

م  م ة أو   أ  م و  ه .  



س اا ١٨٣(  ...............................................    ا( 

   ا أن ا وا      همذ   

  ا اما وا وا  اا من ا نا 

   ا   ر  وو   ب م ر  

 . ام  م  ان  در ن

 ه أن ا     ا ل ا أن ا  ا 

 ه و أ  همذ.  

 ا وه ا

ا   ذ ا أم  أ اا ا و  

   إ  ه  ا اة و و  ا ذات  ء

زلا ا إ  ءذا ء وء اوا. 

    ي    ورا ا ن أن  : -  واد

ا  ى وأن لأ ا  ا  نو   ره ا 

  و   ن  ورا   ت أا ا  إ 

رك ا و  ا و  اا وا    ا ذ 

 ه تا ن اب وا اموا   ن إذا أ ا  

  ا  !ق   ب ب ب  ا ظت

  ر إذا إ  ا ى  س ووري  وا

  ن   ا و ا اد ن إذا أ  ل

 ورا ر و   را   ر اوا . 

ل و ز  ا  و   ا أ ا - 

  -   رأ  ا  ؟أ    ؟  

:ا -  رأ إ !!  



)١٨٤(   ...............................................   س اا ا 

     ا  ا  ل أي و ام 

 و     و    ل ذ  رأ إ  ي 

 م أم وأي وأم    ه ا ا ا ا 

 وإن أ و   أن  ا  ز     ادر

 ف   ذ و  )  ء و  ل) وف م  

. 

ل و ا   :ا - و ر أدا أ أم 

،أ     تا ورات اوا ا  لأ  

 أن إ ا    ن  ار أد ا ا ذ   ا أن

 .ا أ  را ن

: -  ل ا ح ا ورج واه -   وال اأ 

ا   ا ا أ -    

 ل  ن ا   ا ا أو  ن ا   ون 

  اه وأ  ده . 

و ا إ  أ اا  ا و     

ا  وإن ا     أن  را  ط  ن وا 

     ا !!  

     ا  د وإنا اوأ اوأ و  ا 

 و   ا  ن ا  ة  ا وأ  

  ا     ون .  

 ا  :ا - 

 أن ا  ا   ة ا  ا د ا 

وا ما و   ة رأ م   وا   

ا ا  انر ا  أ.  



س اا ١٨٥(  ...............................................    ا( 

 ء    و ء  أس  ا  - اول:

م  ن   ا   او   ا  أ ا إ  

و. 

 م إ وال وا ا وأ    ف

 و أم   وإن ا   و    أي  

 ا ه واا ا  وا   قآ ه اا 

 واض ا ل ا  إءة ذ   م  ال

  ري ا ا  قا ما و ا    

ا ا  ا   أو رذ   ة نما ا دوا 

إ و ا. 

    ا و   ا و  ذرا 

اره وإن وأم    ا وإن ا ا  اءأ 

 ى  من   و  د   ا ا

 ه  ءا مو و  إ أم  ار و  ث 

أ  ن ازو  اثا او ما ا  رضا 

    وحوا  ى  ءن أن اما  ا  

و     ن ثو  ا ا. 

 ث   تت أو ازل أو ار ان واوا 

  ام ت  او وازات وات وات

روا  ث و   نت أو اا  د  م 

 . ااض رأ ا اض   و امن

- و ا  م ا   نما ه وأ  ا ا 

ء وآ ا وا إ   ا إ روأ  ا  ا 



)١٨٦(   ................................................   س اا ا 

وا و  ن  تظ ا  ا   موإ  

  ؟  ذ ن

و أود  با راه واو وأ ر  ن ذ 

 ال؟ و و    نم و  با وأ 

 امن     ه ؟  ا ن  اوا ات

 ف أن نما م و  و   ز دونإ وط ا 

 و د ل  ان؟ د  و أك  اي أم ت ت

ي اا  ا و ام طأ ا  و    و 

ا ظوا ج ا إ   ء    يا أ  

وو ا ا  نما او  أم     

 .ا  إ اات

- د وا   ا وا وا دأ ؤن ا 

 ء أ   داء   قن أمن ان و نرو 

   ه    و  ا   ن اان

أم ا إ     او    و  

 ا  ا و  إ  د او ا و 

ا  ا وإ  تا و ر اة واات اوا 

 ول ا  اه ار  وا  ا ه دوا أن واء

 ام    م م وا وا إك - ا : ادق

١(ةوا( . 

- و ذ ن ا نمإذا ا   ه عف ا   

د و و وم اله ط ف  ول ز ز أن  

إ  م ما و   الة أا وأم ر رج وا 

                                                           

  .٤٠٩ ال ص )١(



س اا ١٨٧(  ...............................................    ا( 

إ  ا وا رادة واوا د واوا وا اووإن وا  

  ا ا   و    إ و     ا 

 وإن ن  وه   ر ا أق  ام ا   ن

 ام   فر او م   اإ اوإ  ا 

ام  رود مر ا    بر وأ م ا   

ء اا وم   ا  وا ام  ءي اا  اه م  

 أوذ   م أوذي   - و وآ  ا  ذ  -  امء

   إ   ا ذن اب ا  اد   م وف

 ذىا  ر   د ارر اا و س ارف و او  

 ا وذ    ةا   أ أم  ا 

وه . ا اة   دور   ار  اء  وا ر

ا  ءء واوا  ١(رؤ(. 

 ا إد  اء دور

ا  ي  ءن ار واوا  ن ك  ة 

 .ا ا و ا ا  ذ  م وف

      نما  تت اوا و 

 . ا  ه ن امن  و واد ا أب

و  ءن اض وا هو  نما  ه 

 ا . 

و  ا و  يء اا    دا 

ف وف ا ن ا. 

                                                           

  را ب ا ار  را. )١(



)١٨٨(   ...............................................   س اا ا 

و  ات اوا و ذ   ن نما 

 ه و  ىا. 

و  ءن ا ك نا او   أ  

و و  ن إذا إ ك ء ن و ك ء  ا م 

ا أ وأ و أ   ا   ن ا  أ 

  ا ا و  اا    أ ا   

 قء اوا وإ أم   اح أ  را  ا  

 اا   ار   اب   ذ  م وف

وا  ل اوا دا   بما وا  

 ه  ءا  ا ذم    قا  كأن أذ ا 

ا  ءا ام عأ وأ  ءو   ه  ءا ام 

  ن  اءة  اء   ون ا ورق  ن

ا اس ا ا م ا . 

وا  م    و   اإ وا   

 وإ وه ا م   ا ا ا اء  أ ا

    ا ذمأ ا  اتت ان وا ا   

 امن  اء أن  ن  و اظ ء  ارض

  ن و  ن. 

  ارأم أ ا  ا 

-  أ  ا  ل: ا- إن س أء ا ءما  ا 

م  ا )١(. 

                                                           

  ة ء ا. ٢٧٧ص ٢ا جأل )١(



س اا ١٨٩(  ...............................................    ا( 

- و  :إن  -  ا  ا   ءا و أ ا  

إ ١(ا(.  

- و  :ا -   أ   ةوا  ث و ا 

 ذ ر أو ذ    اار   ن   أ  اث

 و  ا      أن و ذ ا إ ط   أو

إ م ذ و ا   مإ أم    إ ٢(أ(. 

- و  :إن  - ا ا  و  و  ما  وه)٣( 

ت وأن روا ا  ر وا  - أي أم ا    

 وأ ا إ   أن و   اس ن ام  اوف

ا  ىرا أد   وام م     ةا و ذا 

 ن  ر  دا ا وأ واء واب ة اى

و ن اا اع وم  اعء أما. 

- و  :أن  -  ا   دا و  رضا   ده 

 ل  ءا  رض إا إ   إ  و  إ 

 ٤(إ( . 

- و  :أن  -  ا إذا ا ا أ  ء  وإم وإ  

  و )٥(. 

- و  :إن  - ا  ا     ء إه ا)٦(. 

                                                           

)١(.ن واب ا  م ر اا  

  .٢٧٥ص ٢أل ا ج)٢(

  .٦٢٩ص ٣ا (. دار ا) ج)٣(

  .٢٧٧ص ٢أل ا ج)٤(

)٥(.ر اا م  

  .٢٧٩ص ٢أل ا ج)٦(



)١٩٠(   ................................................   س اا ا 

- و  ا ط   :أ  -    ا   

ا   ا  ا  ض أم ر)١(. 

- و  :أن  - ا ا  و  ء ا   

ا أ   ا و  ما   ا ٢(ا(.  

اا 

أن أ م ما م ن دا وأ اا و  ط  

  و ن و نما ا ا    ن اا  

 دةوا   ءء اة واوا . 

  ر ما  ف  و   د  

  ر أم  ام  ا  ادة اوا وأم   

  ء ن س أا ل وات م من ا  لة طا . 

ا و ا أن   و   إ  ن ام يا  

 أ أ وأ  و ا و د ا ام  

ا ه و ا  ا  أ اا دي ا إ د ا 

ء وإن واي اا  ل زاءه    با  ن ا 

 ء  ة  ء    واي      إذا امن وإن

 .ان و دا    ة م   ا

 ة ط ة وا اوا  ا اء  ا  أل ا

 .ل أ  ءه  وه     ف

                                                           

)١(.ر اا م  

  م ار.)٢(



س اا ١٩١(  ...............................................    ا( 

  ا أن   نما  ط ما   إ  

و ذ  اء م  وز و ه إ رتم ةا  م 

  م   نم    احموا و  ل أا 

أ .  

أ ا  دة أا 

  ا ا ادة  ا   ا آر أ  إن

   ه   و إ  وق  و دا امن

 اي  ل إ ن اب   و اق إ اب  ي

 ا وا وا وا وة واوا ع ا نما   

 وام    ادة وم وأمر اس   ون

 .وا  دون   اي

     اس    ء  دة

    ،ا  أ  ا  :ا -    رز 

ا   س أ١(ا(. 

و أ ا  ا  ل ا  و ) ة (ط 

 .)٢(ا- ل:

و ا ا  :ع - اوا ان راا و أ ا 

 :ا - أط ا ا س وأما    ا  

،ا و   )٣(. 

                                                           

  .١٢٥ص ١ال ج )١(

  .٥٥ص ١٩ح م ا  ا ا ج )٢(

  .٢٣٣ص ١٥رك ا ج )٣(



)١٩٢(   ................................................   س اا ا 

و  رزق ا  ا  وا   ا و  

 وإذا ر ا  ن ر ف ا د ه وإذا د ه  

  و  أذن و رأت    وا اد ات   وأمل

    ر  ه اأر. 

 ر اآ  و أ مط ا و  تزا 

ا  تس ا   دل ه ار. 

و أ  ا  :ا  -   ر  ا   شا 

ر ا    ١(ا(. 

 )٢( ) را ر إ أر ا ا أ )  ول

 ام أ إن ا و ا ا أب  ا ب

ا  بدة اا...  

  ال ان،  ا - ا : ا أ ا ل

 أ إن ح، ارض ازا  ،ن ا ء ا أروح، اء

 ، ط ء ر إن را ، ا   ن   اس

 راض ، رد مط ا ء، ا م  س ف ن 

ا ن إ  ا دةا. 

دة أن اا   :أ- ا أي - ا 

 (ن ط و ا  اازن و  و ا إح

  وطب    وا ا ن ذا ) رق امن

 .ورت  ءت  م وإن

و   بء أا     تى و عا 

اا وا ل اوق و او  ان و ...،ا  

                                                           

  .١٦٧ص ٢أل ا ج)١(

)٢(  آ/ ررة ا٢٨.  



س اا ١٩٣( ...............................................    ا( 

 وات اع  اطر اس  ااء  ا ال أب

ا  يا  ه او   ا  ه را ا م 

 ت مو ما  أ نما   ء. 

و ت ورأى ا اترض اوا  ما  ةا 

 أ و وان اآن دة ذ  أو م أو    وإن

ا  ا.  

وا :ما- و    ول ان او  ا 

م  ة :دا - 

- :- رار اا اا م  دة ءن أن ا داره و. 

- :و- وا ا ر واا. 

- :ن أن -و  و رز  ه. 

- :و- ء اه ار وا  ط ج إ   

 ا. 

أ ا دةا 

ون وذا أ ا دةد ا   ر ا و 

 ا و أ و  وح ال وا    ا 

ا  ك ك و   د وا إ أ  

 ذا  أاد   أو  أء  ك ح  م  أن

ام ا وام و ا قس أد اوا    

   و ن و  ا ا   ن أ 

ا  :إن( -ا  ف أ مز  ن( )ذا )١  إن ا 

                                                           

)١( .ر ا لا  



)١٩٤(   ................................................   س اا ا 

 ف   ف  ذ ورأ    وب و ر

 تح ان اق واوا ء اوا   ظ  

 وا ا ا  ور وا ان   ف ا ن اف

  ا  عط ما م ط  ر ءو و و 

ما  ط   ءوة ا را مل و أن ا و  

 بوأ ا وا  نم ن ا  ةا  ن  

 اردة اط   ا اامت  ا   ا وه اء

م   و    ا  ء اوا   

. 

إن و  ن ج       ا  ن 

 م أن وا ا  ا  از   اة ش

 اء  ا و  ى  ة وا  أ   

 و م  ا   ض   ه ا  

 ةا أن و  س ان وا ذا وم ة ك و م 

وم ن أح وا  . 

ز   ذ  ا  لأ ا    دو و 

و ذ وإ م   إذا  أو ر   أن ذ  ل 

 ة و و  م   ذن ا  .  

ط  ا 

إن ا  ق أا  أن ا  نما   أن  

  ا نا ث و   ء رو       

 إاء  ا   إ   إ و وات اورات س

وزرق ا ا  ا وإن أ    إدراك   و 



س اا ١٩٥(  ...............................................    ا( 

 ا ره او   ا  ا  ا م أ 

   ءا م ون   ن  و م    م 

 اة ه   ء  و م  اة ه  وإن

و  وإن   تواا دوا  أ ا  

ة ا    ء إنا ا  سا    

و    سا   ا وآ ض أو اأو ا 

ا او   رر او  ه ا  ق م  

ا  دن اس وف او م   دا را 

ذم .  

ل ا ا  

   لم   رب أو ا حارة أو ا ا  

 ا   ه أ    ا  ا اوا 

  اروا  حر وا إ م لأ ا  و أ 

 .وأا أ أ أا

وا م ا أن اضا ي وار ا دون و و أ 

  رف موج اوا   مو  زلا ا  

ا ا لم  ن ز ا  ا :  -  ا أم 

  ر  إ وا  ء وا   إ ار

موا   ا، ب إمأ إ     أو إراد 

     م وت  وت  ات   زال

ر     و  ف ونا  أ )١(.  

                                                           

)١( .ا ط  ا  ءهد دا ا 



)١٩٦(   ................................................   س اا ا 

  دأ أ ا  ا 

   دأ أ ا  ا م  با و 

و  با را و ا ا  ورد  ا ا: 

 ا وا     وأ ا   وو  و 

 ل:  ؟١( و( أن ا ا  و م  ا وا 

إذا ا   ب اا وا  سا  ن  ط 

  -   رو و   ض أن  ا  

 .و  ا و اط    اي

و  :آ - أم ا  إ إ أم      و  

م ض و   اي ر)٢(. 

ة و   :أي !رب أي -ا  ؟ أل: إ- 

 ت إذاأ  با  :ل - ي  أم  ؟ :ل-  

م  ذا ا    )٣(. 

و  رت :أ دت اود ا وأ ا  ر 

 ا   م و   ا   م . 

 اء   اء   -ا : ا  ول

وأ ه ا٤(أ(. 

                                                           

  .٢٨٣ص ١ا ج )١(

  .٣٧٩ اوق ص )٢(

  .٩٠، ص٧٩ر امار ( .وت) ج )٣(

  .٦٢ص ٢ج )٤(



س اا ١٩٧( ...............................................    ا( 

دق و أ ا  :ا -  ن ا  و 

  و  وا  ا وأم ا      

إ نأ ا  ب ا )١(. 

و أو ا  داوود إ  :ا-  وأر ن وإ  أر 

     أ أر    وإن    أر  أ ن

  . أر  إ ن

ه اان وا 

ا   أول ما إ ، وا   ة أولا إ ، 

ا    ،م ا    ا ،دا ا  يا 

أ  تظ ا ر إد، ما وا  يا ما   

ا  ز   ر ا ا ،ا وا  يا ن رزا 

 دمأ  ،را وا  يا ا  ر، وآطا وا 

 يا ف أع أر، اوا وا  يأزال ا   را 

 و  أ  أوم اي  وا اار،   ورد

و و   ذ   ،ن وا  يا     

  وذ )٢(ا  و ا  أن اي  وا ا ،ده

  ورز مء   مأ أر وأ ز ورز اوا ال

 ما مو  ا ووا و  ط ا وأدر  

ا ا و  فأ  و  ط ا  أ اما 

وا وأ  رق اا ف و وا،ا  وا  

                                                           

  .٣٠٢ة امار ص )١(

)٢(.اد ا ف   



)١٩٨( ................................................   س اا ا 

م ا   و وا،  يا ه رز امو إ وأ 

 .امم  إ ا   ه

 واان ا دة ا  إ و   أ من

    عو  رداء مما و  ة ا 

   م إ  إن(    ل      واوات

أ ( )١(.  

  ظ  مر    ال   ر

وا   اء و  ر  -  آن ذا وا  ا 

ا  و م  ا  ورب) دا   (را . 

 ا  ض  ا ول وادة ا  كول اا 

  . ا اه امن   اي اول واأ

  ا أ  ام واد  ااف امن أراد  ول

    ارض ا  داتا  اتات اوا 

و. 

    أ اا و  ا  أو  

ة و و آمو و    ال وأوه ا ا 

وا ان ا و   نا   ندر او  

ان اا  ت وانا. 

وا  ا ا  ن وا ه واه ا ا و 

 ل أن   نا    أ  ارف أطوأ دا 

ر و ا    ه  روإذا ا  را  

 ...ار

                                                           

)١(  ن /آرة ا٤٤.  



س اا ١٩٩(  ...............................................    ا( 

و  ن  ونذا     ن وإن ا   

ار ا  و.  

ا ا و 

ا   نأر ون وذا :أ-  

    و و  و ا   - :اول -

 و ه  ا ف     ا   ا ن أر؛

 اود ووز ا ط  امن  ل  إ ا دء

 وف ا ت   ورا  ن أن  أ  ون

ا ف ا ن ك تإ   ا دي ر إ إ 

ا  ا  كوزات و   ا   سا  

   و   سل ا    أن  

 ض دون  ث  ان ا ذ ث أ ز ا و 

 ا. 

 (ا  ل  ا  ا  ا اآن م و

 ا  ده (ءا )١(.  

- ا :ما-  :ا-  ل ا   ن ا 

  .) ( )٢ ا م وا (وإن  ا ل

  أو و   ا  ه طال   من

  ا  ا دة  و ا  واة م  أدى

، ا   وا وا . 

                                                           

)١(  آ / ط رة٢٨.  

)٢(  آ / رة ا١٨.  



)٢٠٠( .................................................   س اا ا 

 ا   أ  :-  ل ا رون إن وى

 . وا ا ذ ون ء  رون ط ال

 ؟  ا ه    - ال: ا   ا  ل

 .-  ل:

 .ج    دا  و-   ل:

 .ام ال م- ! ل:

 .زا  م  ه - ل:

 أ    ا     ء  م روم 

 و ر إ ،  سا  ا  مما   

 ء وا   اام أ  ا و م د

 انو ا ا ه ا  أ   م  ا . 

و ورم ا   ا ا   ن و ذ  

  ن  و  ا ذن اث ا ا   وا

 .أرا  ر

- :ا- ا   م و       

 ة  رو   و دوم  و     

 ا   ا ه   ذ   اي  امن

  وط د  مت إذا ا ن ات أ  وا  اان

 -  اار دار وأ  ذ ر     و  اس

 ا    م  إن ا ا  مي وإ    وا

   م ا  -  ص و م ا ا  

  ص ،و ا   ص و ا -  ذن واوا 

وإ  ذ     . 



س اا ٢٠١(  ................................................    ا( 

 ا أ   إ اوأن ا  كم  آنوأن ا  

ال إأ ا   ا نا وا  إ وا  ن 

. 

و ن ا    ورا طء واوا وإ  وأن ذ 

  اا وا وذ ا  ن   أدى  وإ  

.  

د ا 

 ظر وا ال      ا د إن

ا  ت :ث- 

 ث) ر  (وأ م   ا م  أن - اول: -

 وا   اس أ   وا وا    وأن

م ا  و    اء أ ت ة أو سا او 

  ء ا  اء و أن ا  ل   إن) ا  

  ان (ر )١(.  

 ن  ذ  ن ا  ن ما و ت وواا 

 ن وإن م ارف   و ا    ت وات

ا  قف إطا   أم ا أ و أم ا   

ه ال و  و)      و  ن ر  

( )٢(.  

                                                           

)١( آ/ رة ا٣٨.  

)٢( آ/ رة ا٤٠.  



)٢٠٢(   ................................................   س اا ا 

ا و ن ا نما ا     نن ا  ا 

   وأن م   ه اا و نل ان ا  نا 

 ا ا رس   وا امن     آر    ادور

 ي ديل و ت إ أر ت وام  ة ا . 

- :- أم   ورا طو ا و إ ا  ا 

 روأ  ا ع ون اوا وا اح وم 

د اور وإا  إ ن ذ ذ دا   ضو 

 م دم ا اا -ا : ا أ ا ل ا دة

  -ا : ول  -  امن   ن  أ و -  )١(ادة

ا   ا و ر ا ،اا و ، وا  

وا،دة، از وا  اء ا   بوا م)٢(. 

- :و   او  داتل ا أ  ا  :ا 

-    ة  م و   ا   ت و  

 ت )٣(. 

و أ ا  :ا -  ن و  ا  دة   

     ط ل   ا  أ ان دة

ا     أ     داتا و ل أر 

و)  دي (را)٤(.  

- :ن -وا  زوال ا وا   ا  ذ  

  )  (مز فو  ذ    دا. 

                                                           

  . ٢٨٩ر ا ص )١(

)٢( ودرر ا ر ا ٢٧٩ص.  

  .٢١٩ص ٨٦ر ج)٣(

 .٢٤ح ا ص )٤(



س اا ٢٠٣(  ...............................................    ا( 

- :ن -و ا ما ط  ا ا  ءا 

   نا    ددهو. 

ت وأواا ا  إ ا :ما -  أ  ا  

ا: -   أم  ا    ت ت أو :ل -  ا  إ 

  .)١( أدى

و  :ا - و ل ا ا ا)  رب (ا)٢(. 

- :ما- أي - ا ا ل -  ا  اا داود آل (ا 

و  دي (را)ن )٣      أ و  م 

و مدي أن ذ ق ا   و  ار موذ   ذ 

 ااد   اوات  م و ذ  ل ت وك

   و وآ  ا  ا رل ن -ا  : أ ل

 :-  لر ا   م و  ا     ذم 

؟ و  

 را؟ ا أن أ-   ل:

 أطاف   و وآ  ا  ا رل ون  - ل:

أ ل رم ا م و ط)  أم  آنا ()٤(. 

و  :ا-  ب اا را و ل ا ا 

ا)  رب (ا.  

و أ ا  :ا -    رع ما   ٥(ا(.  

                                                           

 .٧٩ص ٢ا ج )١(

 .٧٨ص ٢ا ج )٢(

)٣(  آ/  رة١٣. 

 .٧٧ص ٢ا ج )٤(

 .٤٢ص ٧١ر امار ج )٥(



)٢٠٤(   ................................................   س اا ا 

- :ا- ا :ا  - او  ت أ ا وأ  

ا  إن ا   إ ،ر وإ  إ  و أ  ا 

  ب فا  ا ادا  :ا -  ا إ ا  

 .)١(ل اارح إب  أ ب

 ن ار ءوا و ء اا  - ن وإم  ا دون 

 وإن    إن و أرا  ر ن ا اان

  وا وا  -  وا ا  ل ا  مذ 

 دوار أا ا ا  ا ف او م   

دا ا    . 

  وأ ر  رة   ه ال وا ا 

 و أم  ة اا  واا اوا   ا 

   لا  -   لأ ا  -   ة اوا 

وا ...ا  ا و  ن   ا  وإن  

 ا  و  ا د إ با و ا. 

    ن نو  واأ ا إ  ا و   

  ا آد   هأ  ف ا إ  ا . 

  وا   وا ا  ا أ  اا ا

 ذ  دقا  ا :أ -  ا إ ب ا أ  

ا ن إ تب وا أ  ت ل٢(ا(. 

ة وا  و   ر اوا ا  س و 

ا ب  - ا ا  -  د   - ا ا -  

دوا وا  ن ذ. 

                                                           

 .٧٨ار ج )١(

 .٢٧٥ة امار ص )٢(



س اا ٢٠٥(  ................................................    ا( 

 ا  ه ه أم ه وو  م   

 أ   ر ك ا ا   را  ا  

 ه   أن  أ أم ى  ك ا ظ وأن  ه

ا و و ل إ وأن ا  أ  أ م  

  ؟   ا  ا أ زات ور

  أم  ء أ  - ا : ا ز إ ل

أ  ،م  كم  د ك و  ، ت 

ا  غ    ، إ أذ  ك إ  

،ط موأ  ءإ   ، ..او   فا 

  .. وا ،ل م  و  و اء غ

 ي اك وإ  إ ،    ا و  

 ل أنأ  ،ا   ك وأم ك، أ و  

  إ  ك    أا إن ا ك،  وأم ك

  مإ   ،ا  دك   ك    

 أم أو ،  إ   إ   رأ  وام  

  و    ي ور     

 و ي طل ارض اب وأ ي    وت

 إ ط أر   م   ذ ل  وذ دي آ اد

  .)١(  واة    ا   اء اء آق

   ذ ة وة اا   ان اة ما 

وا و از  ى  م ا  او   قو  م 

 وا ا ا   أ ام ه   ور

                                                           

)١( دا ا إذا ا ا  د )ا ط  عو ذم  ل(.  



)٢٠٦(   ................................................   س اا ا 

م ج   رو اج إ   ذو إ   وإ  اهم 

    ا. 

 تا أم م ت او  م لوا   - و 

 يا م إ أ   ن رونو إ أ    

 .ب و  ط ا؟ ه    ى  -  ي

و ا م  ورد  ذ  أ  ا  :ا  -   أم 

ا    م   و ا اظ م     

 )إن )١ إذا ا م إ م   و م ه أدى .  

  ا 

أن ا ج ا إ    إ وا  م وإ  

 وإ   ة رر وا ا      ء. 

 ا ه   واآن ا  د از  اد ووت

و س اوا  ذ و    و    ل 

 و)  إ    وإ (أم  ا  ا  

 قأ ء وما وا اة وا١(ا(  ل ا  

  أ وأن واي و  أم ا م أ أن أوز (رب

  .)٢( ه)

                                                           

 .٧٨ص ٢ا ج )١(

)١(  د / آ رة٨٨.  

)٢(  ف /آرة ا١٥.  



س اا ٢٠٧(  ...............................................    ا( 

 هو  ن  ا    ول أن ا  نما 

ك او  لا ا ا  ر  نما   ه 

 .ا  ذ  وارق  ر   أل وك

 إ ذ    ةا ما وا ا م   

 ا  وف  ا آه  م ون  و  ى

وض او م ح ر  ءا و م إ  سا 

 در!!١٠٠٠ أه إذا ح  ة  م در١٠٠,٠٠٠ أ اد  ر

 أك  م ا اق  ن -   اق ء و ا  وا

  -    -     ر وح وإظا  

ر   إ    كأ رك أراد ورا  لو أ 

ا  :إذا - ا و اف إأط ا  وا أ  

١(ا(. 

و  ن    لا ر  دا و  سن او 

 را و ا و رز    ر  ا   

و  و  ة ذ ط و  ام  ا   

ا   و   ءت او  ا  رام 

 .ء    اع   ء

 مل ا أ  مرى م  ا ذ أ  ون

إ وا   ه ر   ا  و إ 

ن او  دار ذ ا  بول أ   وم  

و   ا إ ر     ا    

م وأ  حا وا  إ ا ا ا    رة 

  - :ا ل   ا ذل و وه م وا أى

                                                           

  .٤١٣، ص٢رو اا ( .)ج )١(



)٢٠٨(  ................................................   س اا ا 

 إ    إن ! ء أ    أر  إم ا ن

ر و أ  ذا  ك ؟ و  

م ا  ذ ل: ا-  أم  ءا ا أم ر 

 دار ذ س اأ  داره وأ وأ      أو  

ور م  أ  أ  ور   أ     ط 

و  و ذ  رقداره أ   م و  ب إ ه  

  ا مع أم أ ت وإ ت ء  إن أم دأ ن

 ةوا   ك  ن و      ب رازق 

 أم؟ أ أم ء أ   إمن ب إ أا   اي اد

  ا ب ذ ه  رأ و   و أ 

   ن ا ا ا: -  

أم   ر و               ل  لدا 

- و    ا  ءن اء ووء اوا 

 ا دء   ذم   -  ه د   ا ن

ز ا ا  -  ورد و   تا ررب ا) أن أوز 

 م ا أم  ي ووأن وا أ  (ه. 

-    وا   ورد  ا  ا    ء 

ا  ون ل  و)  دي (را      

 ن اب وا  و ء أا. 

- و   وا  ن ن ا    م  ا 

   و ا  ا أن   ذم     ن

  وال  أ  ا  :ا -   ء زوال ت إذا 

ء و  ت إذا دة از  ن اوأ  ١(ا(.  

                                                           

 .٢أل ا ج )١(



س اا ٢٠٩(................................................    ا( 

ه اس وا 

 در وا أن ا  ا ا ا  ا وا إ 

أم   م م  د ا وا ا ا   

   د ا   و إذا ا  ادا  ي اا 

 . ا      م وه اس ه

 اد ا   ا  ا  ء ا  أي 

ط  ا ا اا و  آنه اواد)  إن وط 

ر ا   (ا)١(.  

 ر ن ا)    ا و  ول

 وط و رز (ن)٢(. 

  ذ د  ن مما   م    

ا  و  ط ج و   ا  روا و   

   ا و  ن  ا  ر ا  د س اا 

  أ ا    ا و  ر    ا  

ا أ  د ا  ن ا سس -  اا   يس أا -  

 ن ا إ  د ا د و ا . 

 ه   ا    ن  ا ل وا

 ر إذا أم إ ا د  أ ال وق   ودع ام اء

ء ط ا او و اك وو ا  ا  نا 

 .ا  اس   ا اد أ   او وات

                                                           

)١(  اف /آرة ا٥٦. 

)٢(  ة /آرة ا١٦. 



)٢١٠(   ................................................   س اا ا 

وا   ءي اه ا سا ن أ ءأن ا  

   أن دون  ق ااب ا  و  امن

 ا     ابل ا  ا ل ارع    

ا؟ زر 

     ب وإنا    ل   

   ا و  ءا   - اد أي  -  ا  ا. 

و  ادو  ءا  و وأ ا  ءا 

 اه  ا  مم  و أا   ا   و وزدة

ا  ل    ه اإ  ي اوا) أن أط  

   (ا. 

 أن ا  انا    ق  إذا أذم  

 اني ا   أ      ان ط  

 ا  مل ا   أ إح إ ج اع ا م رء،

ا. 

ل أن و أن أ ا  ءا و ه اا ا 

ا   رأ ا  م ا  ن نما    رم إ 

أم   م   ها ط ا ا   ري ا 

 لا  دو. 

ق و  ا   ق ر ا  ابا  

ا ي اا     ى أم ء ا دا أ  

 قو   ء ا  ق ا   ا   

 ا   اا ا ا   اطا و  اسا 

 وم  أذن و رأت    ا  م م   اي وال



س اا ٢١١(................................................    ا( 

  وادة اف  ا ن ط  وا أم ق   أن

  .  ا       إ م  ذا  ا وز

ا 

 مأن ذ ا   ا     د ا  س 

 ا د   أم  اس أي   ا  ا ن ف

و   ف ان و ا   و  اتا اا 

 طب اوار ا   ت أا ا او  ة أودت 

 .را واة ام  و أر و اد

 و ا ام أ ا    إذا ا  وإن

 ةا اوا    ا وا  قل وا  ة ادا 

اوا ف و م   ا   ب ا و  

 اي   ا د  ا ا   ا ا ه

  ا أ  ا و  سا و   إ  

 .ا

  ذ إ ه ا آر  إ م ا   ذا

 وف ار  ا ا إ امن     اء

ره مآ ا و  وردت  تروا أ ا  ا. 

ج أم نا  :ا -  

   ا  :ا  -  يا  نا  ؟ا 

 .ارع  - ل:

 ؟  واي



)٢١٢(   ................................................   س اا ا 

  .)١(ا -  ل:

ب اا : - 

 ا اب اس إ اا ط  - ا : ا  أ ل

ء و سوا   يس أا    د وا  ا 

٢(ا(.  

 : - 

 وق  وا ، رق ا  - ا : ا أ ل

 .)٣(ال

  -:ا ع

و  :ا -  رع أ لا  وق ٤(ا(. 

و  و  ا رك: اا  - ن أن اما  ت 

   أ    ى  ا   وا آن  ة

 . اى   واة  و ة

 تا   نما   تن ا م  

ا وإن ر م  ذاا أرذ ا وأو  وا إ 

  ا  و ن ورا طع وآ ب وذاك  ا ال،

 تا  ن ه ا ن اا و  و  

 ط  مأي -  ا  مف -  ا ن ةا ا 

  أي ن ا ه ة  ذ و وا وا واوة

و  اف و  سا  افا ا ا ا. 

                                                           

  .٢ا ج)١(

  م ار.)٢(

)٣(.ا م  

  م ار.)٤(



س اا ٢١٣(  ...............................................    ا( 

وا  ه تا ع ا لا    ر  أ 

ة اوا إ أم   ا   إ ا  ا ا 

 ور ا د وإ  ذ  ا... 

 ذ   ي اا  ةا ر (ون مأي ا 

  ا  و ات أ  ا ه ت ا اب) ن

 ا  أل اط أع     ة و ا  ة ت

 دز ه وو    ي  الء أ وأ و  

   ادوه اي وأ ا وذا روا أ وا  أ و ا

 .ة

أ وا  ا  ا أم  أ   يا   

!!ة ر لو  :اه-  

-  ى سرى ا و  رى.  

-      أر. 

- و   ذات  . 

-  بى ا ا ظ.  

-   رضا  ا. 

-    ةا د و. 

-  يى ا قا.  

-  رم   . 

  .ر ا ر مر -

 .   ل مر -

  . مر  داء -

-   .  

-  م   . 



)٢١٤(   ................................................   س اا ا 

  .ا ا  مر -

  .    وداد  مر -

 أ امأ ا  ةض او  ب أا و 

 ر ما ا دمأ   ر ر أ اتا 

  . وا أم و  وا ا ا مل !!! وارض

  ا ارة

ر أن ا انرة وا ا زوا و ا  ىا 

ت اوا ا   نما  اء أ ا ه وا 

 اس  ى من ا ارة   ا ا    وه

 لا ا   وا م أن إ ا وف ا  

 ذ. 

  امن  ن ان  وا إمن رة رة

ا    تى اوا ا ط م :-   

 .اط   ون ا أب ن -

  .ا   ا وأب -

 .مر   اي  ا وأب -

 ...وا اس ان ا وأب -

   وذ ا  أم   اارد ن  واون

ن أم ا أم ىا  اغ اوا و م م  

او   ا م إن م وإن ا  . 

وأ م ا  ةإن ا   و ر زوإذا ا 

ة ا ل ن رة      دةا زوا 

 توات اوا أ)    ى وأ أ  



س اا ٢١٥(  ...............................................    ا( 

....()ا )١ يا  ه ا و ه أأ  لو 

ون ا ا و وفا وا!!  

ه اص وا 

  وامت ام ه و  اس  م  إن

  ا إ أم أذ  ن     ظا  دةوا 

وا   وا. 

 ام    و اس ى ا  م اظ ه  ن

ا  ى زا ا  :ل -      ا .  

 وت      ا  ،ي و  أم إ- ل:

 و  إ ا. 

  . ا اد :  -   وإذا

 !أد أم إ -  ل:

 ،ا أذ ا.   

  !وا وا ا أ أم -  ل:

:ا-   

ون أم  ا    ه ظا مح وو  

 وراء  اء  ن ن و ء ا ا ن

 آر ث ا  ت و ام واا ا ارات

ة اوا  ل و رآ  مات اوا  م  

 .ار ل  ا  إ و و ا ا ل

                                                           

)١(  آ / رة ا٢٢.  



)٢١٦(   ................................................   س اا ا 

 أم ار رأى  ل  آ ء و ء ورؤ ار ر

   ر أا  رفا  اا وم ن أ ا  

ه ا ا  ا   روا  قأ  وا  أ . 

 ة  ار مر وأم أم وإ ا ع  ا  وا

 ن ث ي إا  ا ا   وه اب  

 و ا   ااب وق    ا ف أم  ف

    ق  ف ن و ه ظا ا ددم  أ  

 .ا... م وإك م إك ا، إ إ  دة

 ب طق    ده   إ م ف  ت

ن اوا  و إ  و  هو   و  و 

 ن وا     ظا وا مت اوظ ا 

 .واق

  نما  ذا   ا و ا   ا  

 كا -  أ -    د اوا و ن اوا  

مر  ا ا ا     و   إ   

 . ا ر ا ر ا ذه   ر وي

 أن  اظ ه   إ أم ع أن  ذ  ذا

 ا و ا  اء  ةن اوا    حم  

ا إ رمأ  ت ن ا   با  ري  

  و ا  وم ا   و    و ل

م ا. 

ل أي و  ا ا م ا  ص  ا 

 .ا ا و ده  اي



س اا ٢١٧(  ...............................................    ا( 

 ا 

 ا  ت أدر ا و أ ا ا   

ا   ئا   ز  ا وأ ا طا. 

ض أن و رهأ  إ ا  ن وأن  ي ا  

 ي  ن وأن      وأن و   

ل مة اوا و   هى وو  أن ره ا  ا 

    و      رهأ ور م 

 واي ار إ ات  اه اي  ا إ اد  أ ي

 ى وأن ا ا ه  رز اي  ر  واه أ   اه

م  ام ره وم إ    ام د اوا ن ا 

 .را ء

 ا  اح، ر م وا ااع  ه  اس إ م وإن

 ن و ا م ى   اء  وار ا  ر

  مأ  ا  رون إ) أو   (  ا 

 و    ا ط ه ا     او   

    ن   ا ا ا ه إ ت  ر أن

م  ا  م ذ و  ذ    م ا و 

 م  ءرة ا ا ذ   إ إ  رأم ا  ةا... 

و مأ  ا ء اوا مي ان ا دا  

ر  ع رو  رهم ا ا   ا  وآ 

و م   ن ذ ل: -  ر)   إ م ط ....(!! 

إن م و ا ا إ م ط   ن و   أ 

ا  ذ    م وا و. 



)٢١٨(   ................................................   س اا ا 

ام ن إما  أن    رع ا  وم  

    ان    ن     وأم ان رة

 .ه و  وا ة ك

 أ و  ذ  ور ط    ط  ن

  ر ن  ا  ن وأ أا اطء

 لا ت و   ه سا او : -   أم ط 

  وو اء  ط وو    م  و ال وا

 !ذ  ا   اء  (دة)

  (إذا ا  أ     أ اواء ا  - : ول

 أه  م    وإذا    ف ر) أ ء

 .وات وات اء

 ا ط  م وة ذا  وإن أا  ا   وإذا

اأ وأر رد  و ونو   روا ن أ!! 

 ن   أى   أ  ا اة أ   وإن

 ل ور م    ءل أ  ودي اا  ض  

  دة  ا  ا  وا ا وت ا  إذ

 ون   و  د ر إ  وإن  ا ا م إ 

  أدق  وأ ر  ز       ل؟طا! 

 ان   إ م اط أب أو اك   وإن

   رتام  ما مو ا وا و  

 ت ات  ا اك إ م ار ا وزوا  اات

ر اي اا  ءا   ل ودا   فك وا 

  وإن   بدة أة ارة ا  دوا  أ 



س اا ٢١٩(  ...............................................    ا( 

 با م إ م أم   ا  و م   

 .ار ا  ز مر   واط رك

اره و  ركأ   و و   را  

ا   م وأ ا  ف ا   ر أم را و 

 سا إ  را م  ا  بن أا م 

 ا ر أذ  و  وون ا اا ؤون

 ترا م  ا إ   مأذ مو ذ 

ا . 

 د ل ما  ا     و  ، 

، ، ، ر ، ، ....! 

  نمه ا ة  م ،   رةا م  لأ 

 ارة وأة وال وا وا ا إ  م   ة

   ا أول   ا ا   و وا آن  وات

 .دات وآ ء أو ت

و  ذ م    رى ك أن إ   ا 

 و  و  و ا و م  ا  أم ر إ أ ا

 و  و و  ا واة، ام  ي أم مرا

 تد ط  ت  ي وو ....م  تي دظ 

م ي   م   ت إنم ا إ ب  

 ا ذ   و ا ار وأم      ا

رة وط ةا  ف ذن م ا .  

  

  



)٢٢٠(   ................................................   س اا ا 

 ا 

 را ا  نما  ل ا  ا  ن 

 نما    نء أذا  همذ و  وهذا   

ا  إ  أن   م تو   ت وا  أن 

 و ذ  إ ت و ء    وأر أي  ن

ظا  سا  واا  ا أموو رب أ ا 

 أ  و  اك   أرد  ورم ا زن وأوا

 ي إ ا ا   ة رضا و   

   ة ا   و  وئ و وك

  أ أن  ا   ادثا ا  أن أرادت   

 أ  رضا    ن كال وز و  ور ر 

وا ا  لا  تأ   م  نما 

  ت إذام  ر ادثا  زلت امح واوا 

اوا   ض إام  أو  أم  ي  

 أ  ا ا و  ا  أ  ر ا ا ه رب

 ور و امن ة  ة     أ    ااع

و و  ون ذ   ء؟ه !ا رات أ 

ا   را ا   لا أ وا  م  

أ  و  أو وا  نما  ه ا  ارك  

  ! اع  ا وا ا ه  أ ن ن ال

وام إ  ا  شت اب وآا   ةا 

ت وا و  ة سا و     إدراك  

 وأ م  واه ا  ا  وا ا   وا وذا

     ه و انو آ   ل او  ما 



س اا ٢٢١(  ...............................................    ا( 

 ا أ  ام و وآ  ا  ا ا  ة واة

- وا  ا  ء وا  -   . 

ل و ا  ه وذ   وا اوا)  دوم آ  

 و  ن و م و ا م ن و ن و  ن

 .)١(مرا) و ة

  إ م واة اة  ا     ا  ا

  ا  ودا م م ا   وا  ان

 . أ ء

و  ل إ ز ا  ا   :را -  

و)  إ   د  لو  وام إ وام   

 ريأ م إن و إ ت م  و أ    

 أا وإن م ا إ أ وإن م  إ و وإن

 .أ) ا  ا وذا ط  وا ما  أا

ا م ء سء ارب وا ء وأ ا  ا....!  

 ا  لو)    ا ا إن ورأ ج طا إ 

 ا طا أمس  إ  رأ     و رأ   اج

  ا ارع ووا وا اك  اوة وراا ا ك

 أ ز ره وه اوأر إ ط ا رها م  

  .) و إ ب  ودون   ول  دون ي

-   ءهد  ا   ا  ال ا ء 

ا ذ  و  و   الا    ا  

 ا  موا  ه دون أن و  ا إ   ةا 

 .ا  و ا  وى

                                                           

)١(  ن /آرة ا٣. 



)٢٢٢(   ................................................   س اا ا 

  اب  أر   ن ا   وإن -

دا   ا  دو ء ا ا  لر ا  

ا  وآ و () و     د اا  ا 

 . ا  ا أر ون أوا

 إ  ل  ا  اظ أي -  ا وا اة رس أن -

إ ا وا  م أ ر وأذوأن ا   . 

 ا اد أ أن ى -  و ار دئ  ا  وأن -

  دا و     ا  . 

 س 

س أن اا  روح ا  ب أما ت و   ة 

ة ا ا    ول ا  ن  ا 

 و اار  -    إ و ا   م  اس إاث

ا وا  ا را  نما   ديا ا . 

ك وأذ أ ا ن أمن اإم و ا و ر نا 

وا ن ورا أم ظ ذ أوأو أ أو ط  ذ   م 

 أ ا...؟؟ أ  رة م رم أم وأم أ  م 

 .ا... و وأة وء ء

   ن ا  در أ  ا ا  اك ي

  ا ذ    م و ا  و ا اة

 .ا  ك  ده

أ ا م  ارات ن ا  ك  ا رذا 

و ة رذذا وا    ف ا ن ذ   

 .    ا... و  م واا وة  ا



س اا ٢٢٣(  ...............................................    ا( 

أن وا   ا وم   ور أ ا ورو 

أم  ذ  او وإ  ن ري ذر أن أو ا ر أو 

 ةء أو اطأو ا أو ا  بدات أا!  او إ 

 اذا  ا  أن  ا و وا ا ات ه

و ة اوا إ   با ا . 

وأ  ز   ه ي اإذا ا  مة أ  

 أو ا:.. م- ف أو    ...ب وأ ا ا 

 ا إ  و ا  ا ة  دة اس ون

   !...ا اة   و ام وا اء

   روز د  ا ان ا  ذ  َّوا

  ا  امم اه اس !!!. 

ا   ا وا 

إن ا أ    ا ازما  رت  اوا سا 

 اا وا و  د ذ إ ا و  أن  ا 

 إمم ى و ط  و ا أره   ري اازم من

م   إ و ن وم ازما و   ه ا  

 .ا ى

و  م  ا م  ك م لا وا   

  ن   و  دم ا ع إ دي ا  ن ازق

 د  ذب اا وا  ن و وا وإ 

 و  ا  ا ا ن ذ  و اة  ال

  و أم ى وااض ارب   دور أي اب ه ى

 و  و ك أول اا  رة ا ل ا  



)٢٢٤(   ................................................   س اا ا 

طا م   ل  زقا    ازقا ا 

وا وا  ا   أ ا    ع ا  

رط  راد   ا ب وا ا وإ  م 

در و  أن   طا  ن  رز  ابا   

 ل و    أن أ   ا ب إا وأم 

وث ا ة اا . 

  وا اه أ  و  ا   ا -أح: ورة

 و  ما  و  رم ر ورض ار واا 

  ا  ن  أن ا    هأ    اأ 

 ا او   ده ن ا م  ا  رآ 

  وا  أن    ا م   ف ا اب

 ا واة ا ل اان   ا ة ا اان

ة وإم ا  ا    با إ و  ب 

دا ل وا ء أل: ا- نس ا! 

ل وا! 

وا !  

 آ    أم - ا : ا أ  ا ول

  أم؟  - ا  :ل ا زاو   أء

 .ان - ا:

 .... )١(ا أم   -ا  :ل

      أم؟  - ل: رن   و وآ  ا  ا رل ورأى

  .ان - ا:

 

                                                           

  .٢٢٠ص ١١رك ا ج)١(



س اا ٢٢٥(  ...............................................    ا( 

  . )١( ان أم-   ل:

  ا ا وا ا (ادي):

 ان ا رك و ام   ا ط و دي أا ا

  را  ن او ل ادون ا اا  و  و

  ا و و واج اا :   ن ا ةه ا

 .)  ل ا و اُْأَأ  َنُُْ ،ُْمأأ َُمَْ ْأ َُْم 

 ََْرَُمُ أأمَُُْ ،َُْن  أَأُْوا  ح واارع ( )٢()اََِن

ْأ َُْن َمُار٣() ا( د اا ا  ل وا   ا

.  ديا  

  دأ أ ا  ا 

   ء  ن ا  ن أ ا  :ا-  

ا   :وا- 

 أ  ا  :إن -ا ا ن وا ذا اظ  

ا ٤(أوط(.  

  

  

 

                                                           

  .٢١٧ص ١١رك ا ج)١(

)٢( آ/ ارة ا٥٩.  

)٣( آ/ ارة ا٦٤.  

  .٦٥ص ٢ا ج)٤(



)٢٢٦(  ................................................   س اا ا 

 :ا- 

و  :ا-  أ    : -  ء أا أ 

ا  أ ا دة أا و أ ا أ ١( ....ا(. 

 ت ا وا :ما- 

 دقا  ا    ل: ا-     أر 

   ن   ان  ج ا   رام  

ا  و  ج مو     ن  ج او 

  . )٢( ا ن اة ن ن ة

 ي أنه ا  ط ود  ن أر    و 

 ء ار  ذ أ و اة  ن  ا   ن ه

  ما  ما  ةوا و   ةن و 

ا أة طا  ن ا و  ةا ا. 

 را وأا وا ا أا ا   ا وا

 ا ام    ا ة ا   ج  س

و  ج  ا  س اا و  ن ذ د 

 و و أظ أ  سا إ و  ه ا ج ا 

  أ  ل وإذا       ا موا   

  ق رزق ق او دا ب وت أا ا 

 ن  ط     !اط  

                                                           

)١(.ر اا م  

  .١٣٤ص ٧١ار ج)٢(



س اا ٢٢٧(  ...............................................    ا( 

   ادر و ار  أم وا  ا وا

 وق....  ا وا  ا    أم وا.... ء

م ا  :ا -    ا يل ا ا   أو  

   وأو  ؟  

و أ  ا  :ا -     و)  أ  إ 

و (ن)١(.  

 و وا ا  ن و  ن  ا ل - ل:

 ؟ و ز      أم إ  ع ن

 م  -  ل:  ن   ا أن  -  ل:  -   -  :ل:

 س ا)٢(. 

  أن  أن س أا   ه رةن ا  ا 

 ره و  أ   إ ا  ده  لم  أن  

ا  ن    يا    م  ى  ؟م 

 ن  ن   ن  ان -ول: ا ه ل  ا ن

 وإ  ا إمق اد ار ار  ا ن  اق

  ! اس  ن ن ا ان ن و  ة  ن

م    ةا أن وا اا   أ  أن ا 

 ا ا أ و   قا   ك ات وروا 

  سا  ة ا     وا    

  . ذمه

 ىس: أا- 

                                                           

)١(  آ/  رة١١٦. 

 .١٥٠ص ٧١ار ج)٢(



)٢٢٨(   ................................................   س اا ا 

 أى ن أن أ   -  و: وآ  ا  ا رل ل

  .)١(ا   اس

 ا إ م :ا - 

  داود إ و رك ا أو  -  ا : ا  أ ل

ا أم  ا   دي دون أ    ذ  م  

 ا و   اج   إ  و وارض اات ه

  دي     ذ  م إ  بات أا 

   رض وأا   ل وأ  واد أي )٢(. 

 أن ود اس    و و اب إ ات

 وا ا وث اس   وا  ا  و ن

 ت أن  با و  ك ا انا    وا 

 . 

 إ  ء :ل -  ت أم  ف ه   

إ و    ن  إ  و   ا 

   ن ون إ    ه ة ان   وج

 م   ط ا ا  ذ وأ ا  وأ 

ا اأ اء وأطا  و و ،دا و ..ا  اه  

ذ  و دم ا درء وس أا . 

   تا إ  ة  ركأ او و  

 بو ر و ر مء وا  ف  ه  إ 

ا و ا ا أ  ا ن وا. 

                                                           

 .١٥١ص ٧١ار ج )١(

 .١٥٨ص ٧١ار ج )٢(



س اا ٢٢٩(  ...............................................    ا( 

 اي  اات  ت إذا أم ء  و  وك

  ن ا  نا ك إذا وأذ  و  ا  إ 

 م ك أوو م م .... 

   ذ و وان ء وم   أام م أم وأل

  م ع وع أخ وأ  نل اوا أم   

 !!طال

ة وأاء اا ا اا  واا وأ  ب 

ا  ف ون  ف اون و  أن   حم  

ا  روا  إ وا ا  اأ  واو آ 

 اس ب     ط ل ا اد  و وا

 ف   . 

أا ة وا 

أن ا أا   ت ا  و ى أو ى ا ا 

 وأو  ب إق وأة طا و   أ ا ا 

  نمه اا ر ت و ب اوأ  ط  ا  

 أب وا وا وا واأ   ا ام ن

  ف ةن ا أم  ت وا مء ا 

ان واوا و  ذ. 

 ااس    أر وك   م اؤوف  واؤوف

و ر سا و ك أم ت توا  مة اا  

ا وظ و ى ة أا وا     ن بأ 

  ا ا م س أا ا أو  با و  و 

 ه  خر  ي اا   تر  ا  نو 



)٢٣٠(   ................................................   س اا ا 

أ ب ا  وا ا مب وا  ا   

    ا ء  ا  ا وا وات ت

  وء؟ ر   أن

  و  ام أ  ن  ا - ا : ا  ل

أم وء موإم   أن زم ء ودا. 

 أ و  ا  اب  ا اأ م  وا

ا  ا أو      ءة اوا و رؤ 

   أ ذا ا  ا ا  ا ؟ 

أ  ا اذ ن إ ا وا  تأ  را. 

 ن إو : -  

 ن ا    

                                        أ  ل    

 رى وطا  و  

                                        وم ى ما  وم  

  وتا ا   

                                          ي ءام و  

 ا أن يا م   ا أوا  أ أ  م 

   ن رؤ وأ اب  ام ه ذ أب  واة

ة اا ا   م و أ  -     ب ه ةا 

 .را  ا ء  ء    -  ا  ن

 ج و ا ه  ب  أم ن أن و  وا

 ما  ت وو ا .  

  

  



س اا ٢٣١(  ...............................................    ا( 

 :أا-  

  أم أ ا وذرو و أرق وأم  ا وأ 

 م     ا    ا وا   

 وأمار ت   أن ل أن و ا   وا ااب

  دو ا  نما  اا ت و ام 

  ا  و  ا إ م  و  وا 

  م ن  ن   مو و  ذ  م . 

أوا  ا ا   تر ا و إ و  

ا روو  أ   و      

  .ا  ا دة

ا 

 ا أن امن   ا اام أ   اأ م إن

و   وأن ا  ء ةا   قو  أا  

 ت أا ر   اا ا و  ا اثا 

 وا اوب   مر ض  أ  ا واات

وا  ه ا. 

 وإن ا   إ  اس و ارض أ أ   ة

   ا اا   واط  و  اأ  وت

ا  ن   ة     و    را 

و  ةا ةظ   و  هة وا  ا 

أ ا دم ة و أن اا  اتن ام  ا ا  

 أ ا ءما  وزمو  ى أ و  لر 

ا  ام م رة نو  ثا ل وا رب ا  



)٢٣٢( ................................................   س اا ا 

أم  ن  أ  م    لة ا  سا  

  ( )  أم)  و وآ  ا  ا  اآن

م  (ات ام)  ي  أ....(ا . 

و م أ ا  وا ان وأ   

 ح وروات آت وك  م   ا أ دء  واة

  ء أ ا  ا  ءا   مة اوا. 

أو  تا  نا وإ   أةا  اب ذا 

   ا  ى  م   اطل  ة  ة

 ا وا اان أى وأ ا  ت وأ  اء

أو  ا أ وذم موط موم  اأ ط  ا  

و و و  ء مو   ك  و    ا 

   ا   وفهو ر ا ا    

و إ  ا    ذم منو ا  بما . 

  ى   ي ا  ا  ا  اأ وه

 .ء أرض

أ  ا ر ا   ا ا مو ما 

 و ر وذ  إ و  اأ    وا  وإ وااض

  .   مم أا ى

 أة اا 

أن ا  أة اا و  اض أا ا وأ  

ا  م  ك نما و و أي ا ا و 

 ال أا ما ووا ب وا ما   اا 

وا و     ا ا  ةا   ءد  



س اا ٢٣٣(...............................................    ا( 

رض وا و  اضا و  الا ك و لا ث و 

 أب  ام ا ا  ث   ان  ا ااض

   )   ل  ن  ا ن  وأ اة

 ذ  رة أو ة أ وإن  رةا    رموإن ا 

   ج  ءوإن ا      ا و ا   

   ا ره   س   ا مت و)١( ن)

.  

 ا ت

ا إ :ا - 

  .ا  ا إ ا  -  ا : ا أ ل

 واد ا وأب اء رؤ م امن  ن ر

ء واوا دة وأى اف وا ى راآ  ةن ظ  وإذا 

  و    ا ا ن ء رؤ  اس  رأى

   وإذا) ذ ه ازت وب ا ا  ن ة وإذا 

ذ ا  إذا دوم  (ون )٢(.  

  :ا- 

 ا  ا  وآ :و-   ا  و   

 ا؟ رل

- :ادف -ل ما  ما  

                                                           

)١( ة /آرة ا٧٤.  

)٢( آ/ رة ا٤٥.  



)٢٣٤(   ...............................................   س اا ا 

  ا وراة -

  اء  وة -

  ال ز وطل -

 ا  واس -

 ؟ وا  

  .      و   ف -  ل:

 اا:-  

  اة رث   - و: وآ  ا  ا رل ل

-  ا  

- و اا  

-  و ١(ا(. 

  ا:-  

 ا  ا  وآ :و  -    ا  

  ا اع -

- وط ا  

 .)٢(ان ب وإن -

  -:ا  ا) (اارة

  .ا   اارة إن  -  ا : ادق ا ل

 

                                                           

 دار ا ث اري. )١(

)٢(  .ه ا   



س اا ٢٣٥( ...............................................    ا( 

  -:ا ة

  م ا ول إ  - و: وآ  ا  ا ل

ة ا)١(،  تم و    ا  ا  وآ  

  !!ا  م اة

  -:ا طل

 م ا     :ا -       ما 

أ   وا ا  )ل ،)٢أ     ةا إ 

ا  ا  !  

  - :امال  اس

  ا     - و: وآ  ا  ا رل ل

  امال  اس -

- وا  ءا  

 .)٣(اء  واس  -

ا:-  

 وة ن  وا وإك - : ا   أ ل

٤(ا(.  

 -و : ا ذ ك

                                                           

  .١٠٤اة ص)١(

  ب اة. ٢ا ج)٢(

  ب  ه . ٢ا ج)٣(

   و  ا    ا. ٢٧١ص ٣ ا ج )٤(



)٢٣٦(   ...............................................   س اا ا 

 أو ا   :ك وإن -ا يذ  با.  

 -امب: ة

 أ ا  :ا -   عا ة إ با و 

 با ة إ بم١(ا(.  

  -:ا ة

 أ  ا  ل: ا  -  ن ا  ل: ا  -   

  ا ذ   ا ون ا ن ا ذ   ا وا

 و  ن)٢(.   

 - ال: ة

 أ ا  :إن -ا ة لة ا  ة 

--  ب )٣(.  

  ا :أ- 

 وظ ا  ا - و: وآ  ا  ا  ود

  . ل واب وا اة و اس

  

  

  

                                                           

  .٧٥ اا  ص )١(

  .١٤٤ص ٢أل ا ج)٢(

  .١٩٩ ال ص )٣(



س اا ٢٣٧(...............................................    ا( 

 ا ت

  ى ا ءا أن ا  ة    أ  

   ح با ذا و ب را ء را  أ 

    أن و ارض أ  اء  اب  وإذا ارض

   واا و ال ا اب و ة ة ا ارض

 ازن أن  ا ون وذا   ا  و  وم  

  ...اء   أم إ ا و  ا مل

  -ا : ا أ أد اءة

 ا  و  ا   ا  ا أ  إن

  اء  رام  و   سا اى و 

ور اوا  هس وا  م   ورد و  أ 

  ا ل: أم -   إن   با .  

 ر :ا- 

  ا ر  - و: وآ  ا  ا ل

 .أ) ا )  اءة ة -

- و ا  

- ء وا  

  ا  واة -

- وا  ا . 

و  وة :أ-  

-  ا  



)٢٣٨(   ...............................................   س اا ا 

- رأس و ا  

 ر ار وة -

- وا ا  

- وا  

رؤ :ا- 

م  بن -  ا اردأن ا   ر ا أر    

-    ركم أم  رق زاره  وورد   رؤ م دة 

 .ار  ذ  إ..ا  وااء  د  ُ وأن

 ا  :ض -او  ة ا ا  اتا ...

  ...)١(ا وة ن  وا وإك

ء:ا-  

و  ب  ء اا  ة و د ا و ا 

م   ت ا ر و تذ    ب  - آداب 

 .ار اوات  ذ ا  إ  وأ  - اء

 اوء  زال و دة  ون ة روات   ورد :ء

 -ل: ا  ادق  ورد و مر،   واظن واء

   ز  ا  ذ    عا   

دا ا ي  عا. 

      أن  ا  إم   - أه:  ل

  ا   اؤون إ ز   ر مان  أن أ-  ل:

ف وأن وأ زل آ   ز     ء١(ا(. 

                                                           

  .٢٦١/ص٢٩) اا ج١(



س اا ٢٣٩(  ...............................................    ا( 

ا م  اة اأن ا    ه ة اا ...و 

 اا  :ء -ا نا ب وا ر  ا.  

و  ي    ا ء ا  ا  

 إ ا  ء أو اا  ا  ء وإن اا   

 دات أا. 

 و ،)٢( ا إ اب ء  - ا : ا  أ ل

 :ا-  مه ذ  ه  ا و  ر٣(ا(. 

و  :ا-  مه ذ  ه و  ح  

  ذم و م  ز ٤(ا( ا و ا . 

 ا؟ م  ن ذا

ا  م ا  و آة وا ا   ا 

 ى ف م واب       ا وإدارات ات

 تا و  أ ا ن و ه أ ا اأ 

   ا  بأ ا وا م ا  

أر وام   ا وإ   ن أن اما 

 ا ه  ود   ن أ  ا   ن

                                                                                                                                               

  .٣١٧ر اق ص )١(

  .١٠٦)  ارات ص٢(

  .١٠٤) ارات ص٣(

  .١٢٧ال ا  (. دار ا) ص )٤(



)٢٤٠(   ................................................   س اا ا 

ا   ا  ا  وآ :و-  أن طن ا  

  .)١(ات إ وا آد  ب

 و وآ  ا   أب إن - ا  : أ ول

  اق  ف ا رل - ا:

 ذ؟ ن و- ل:

 م  وزم ام وم و ور  ك  إذا -ا:

ة ما ر واوا ك و ذا   ك ه ود تا 

د ووا ل ورأا د وا ل أن  لا ا   

 .ء  م  م و ك

 م؟ ذ ن أن  أف

 ات ه إن  -و: وآ  ا  ا رل  ل

  أم و ا ا  ون  وا ام   ان

 ا و  ء٢(ا(. 

 ى ا أن وا  أ     ءا ا 

ا  ا  ا و دة أا ى وا ن و ن 

 امن ت ه  وا امن ة   م اب إح

 ا ا  ر ن م أول  امن ن ا ة  واء

  و ح إ ا   ب ا ن و مما 

 و  را ا ا  د دو .  

  

 

                                                           

  .٥٩ص ٦٧) ر امار ( .وت) ج١(

  .٢٦٤ص ١١آة ال ج )٢(



س اا ٢٤١(  ...............................................    ا( 

ا و ا 

   ه ا ا ء رداء أموء ادر واوا 

 رؤ   سا و ا  و و ن ا 

 ةب اوأ ر اوا ا   ا سة ما 

  ا ام ا ه و ا ا إ وأو ا وا

 .اد مر إ ا ظت

و  ءما وا و  رة اوا  ا  

و   ه ن و  د اا   اتا. 

  وري    أا ج و ن إ  دة 

 ه  إ   ا و اة   اي ا وإن اان

 أمس اا   ج ا و  -  وا اأ -   ات

 ا  ء   أ ات ه  و اس  إ ون

ا  أ  ا  ما  ا او  

و اأ ا  ص ىء أ ةا. 

 ٩٠%  الأ  دو  ف ا   اتا ا 

 ا  وأط أل  أ أن   وأذ اس   %١٠و

وا. 

و ا  دور    دة تا و  تا 

ا  ء دونا   ا ام ا وا ا)  

  وا ا ت  و ان)  امن  اآن

ا  ا ءأ ا ذى ووا   ا  وآ و 

  . ( ا  ر)  م    أذاه إن

ه و ا را ا  أوا  ول  أ  

 وأول ا  أ  أ ا ي أن و ده أم 



)٢٤٢(   ................................................   س اا ا 

رؤوف ر  و أ ب ذو أم  إ  ب ر و 

ذ  غ أ)  آ ني ا ءآ ر (ن )ل )١و  

-    ا - ا ا -  أم ا  - ا ا  - و  

 أم ا  -  . 

 ا)  رب ا ا (راد ا ا  ن أن ه 

ا  ا  ده ء - ار  اءأ  روأن - ا 

    م ف  ء    ا اس ف

  وا ن  ا أم - ا و  ء ا -  وات ات

 .  وي   - ا  ا إ و - ل

 ا ا واا واة ار ا ا أن ون اة ف

 ون  ارعس ا ا ء واو ة وو 

    وام اة ون وأا دو ا  وون

ا  بأ ا  -     ا    

ر اوو ا و  ء ا و  اد إع اوم 

 ا ا ر أا ا واو  ا وي اف ا 

   زخون ا   ا ا او  ادا إ 

  و ارض ق  أم ا  ك  امن أ   - اد

 -وا ا  در   ام   إ م - ط  ال

وأر  ت ذمت و وا  م  إ-   

 ا-   ة -   م أ.. 

و  ي اا   ا ت اوا ما 

    ور    ر ا د   ن  ن

                                                           

)١(  آ / رة ا٣١.  



س اا ٢٤٣(  ...............................................    ا( 

 ذا ر و  سا و ا وزت او  

 .ام اات

و   ذ     ذمض وأا  - دا ظ 

١(ا(  -     م  د ا ا او  ءا 

 ا  أا    ا  ا إ إ م واوء

م ف ن را    ه لر ا  ا  وآ 

و ووا   اإ  ا  ل أن أراد ابا  

 دا  د    و م  

  ا     ن  :- ل

 اا إ اد من  وا-  ا:

  - ا:

  .  ط أن - :ل

 ذ   ابا ا :-  اإ  ء أ ر... 

طو ا   وا) أن و م رب *ا أم 

ا أ  سا   م  و م م ر (ر )٢(. 

م و    ا  رب أي أم ا ا أ  

 ا ا    أم أا  و  ال  دك

 ده و  ط      - م     م 

   أي ا ار م  -  م و م و إ أردت

ام أو ر أمأو ا  أم ا.  

                                                           

)١(  ا   ن م رد واا   ا  سا  ده ان

.طوا  

)٢(/ ارة إ  ٣٦آ.  



)٢٤٤(   ...............................................   س اا ا 

 أر أ  ا با مو م  ابا إ    

  نا. 

 ال أر   م وام أ وا ا  أ ا وا

إ  أ  دكأو إ  ا  تدر ا ا واو 

أ ا  ا ا    ا  وآ ب ووا 

 إ ن و ا     ا  ا  واب

 رادةا ا وا ما. 

ا و ا م ى إا أ ا  ا    

 ول ان   و  اب  ف    إ س ن

م و    رضدا ا  ءا ال وء أا و إ 

 ف ر اءوا و إ    أ    ا أ  

 ...ااء

  سأ ا –وا - و  ا  ؛ ا 

م   س اا  تذ ا را وي وأن ا ا 

  ُ سا  ر ا   

ه او ا  

 ا      اءرف أا اوا ة ور  

ر اا و  ا و   ول ا دةا  

 ا   إ   ه ن ا ا  وا   

 د موو   ه او وا  .  

ورد و  با   إ  ف او م   و 

   - : أ ن وإن أف إ  ا أن   أ اوات



س اا ٢٤٥(  ...............................................    ا( 

ا :ا-   ا و وأ ت وت اوا 

د وي اا   سا   ا إو ن ط  ض 

 ا ما  ما (و م     و... وا اة

م (أم)١( ي واا   و : -  بما و ا 

ة و  ما ز    ء ...أن وا ي اا  

  - م  -  م ف ف ي اا  أ  ه نما  

 ى أ ء إا  ر تا     ةوا .. أم 

ط     ه  او ....   و   

....  

ر: واا-  ا و ا و   ا  

  م ا.  

و  ا: -  ا و....  

  ا -ا -  : وا  ا   وك

م  ا ء.. ا ءوا  و ا ا. 

 ا أم  ن ا      أ ن ا 

  -  إ ذ   -  وك   م أ ن ال

  رد تا دذا ا ت  ا و ما 

 ا ن وإن م ءا  ن ا ن ا   ة 

... اق  و اء   ت وإذا  ، ا   ا

   ا    ا  ر  ا و 

..!!  

 ء أن مف أذ ت ادق و ا ا 

 او م  ف او م  ذ  ءا. 

                                                           

)١(  آ/ رة ا١٦.  



)٢٤٦(   ................................................   س اا ا 

 ف أنأ ا  ف نما   و   

  ون وأواه ما و  ا  و ء وأ أف

 مة اوا و  ... 

وأ ا ن ا رة ا  ماءه ا اء  

 ا  وت اص   ا ه أب وإن

وأ ا اة م لما  و ا وا اء و  

   ن وظ   و     س اوام 

 و أ رب ا ا ن ا  ةا ا 

ط  ا ب واال وأا  -  ص اوا و 

ا وا و   ا ن وا -   ا........ 

وا  .  

وأ  ا  اوأن ا  ا  راءا وان ذ  

و ا ا ا و .. اف آ  اص إ  ه ف

. ن م ا  

 ا ح

  ورد      ؤه اا  ..  آنا ا  

  )  ي ن ا وا  ن إ  اأو 

 .)١()...اب

و ) ا ا اآ  ا واأو ا (تدر)٢( و) 

 .)٣() زدم رب

                                                           

)١(  آ/ رة ا٩. 

)٢(  آ/ درة ا١١. 

)٣(  آ/ رة ط١١٤. 



س اا ٢٤٧(  ...............................................    ا( 

  ا  ء ط   ط ا  أ م  

 و ادة وذ  .. وأ    ازق وأ ا  ادة

 )ََ ُا ُمأ  َإ إ َُ ََِوا اْوَوأ ِ١( )ا(.  

وأ  ورد  دا :-  

 و ه ا   اس    - ا : ادق ا ل

 ض او ٢(ا(. 

و ا  ا  وآ :و -   ج      

ا   ه و  ا   ة دة أ   

و و ا  و  رء طن او ودواب ا 

ا وأم ا    نا و   أن م ما   

  ة٣(ا(. 

و  ا  وآ :و  -     ةه وا ا  

ا أ   را و  أ ذم و    ذ و  

 ة  ه )٤(. 

و  ا  وآ :ءه إذا  - و تا و  ا  

ن ا  ء وما ة دروا  ٥(ا(. 

   ط    -  و: وآ  ا  ا رل ل

  ا  ط إ وأن ا ا  أ  ا وام 

  ا   ءا و  رضا  تا  ا و 

                                                           

)١( ان /آ رة آل١٨.  

  .١٣٧ص ١ر امار ج)٢(

  .١٧٧ص ١ر امار ج)٣(

  .١٨٠ص ١ر امار ج)٤(

  .١٨٤ص ١ر امار ج)٥(



)٢٤٨(   ...............................................   س اا ا 

ا  ا  ا   ا  رء وإن اا ور 

  أ  ا ورا و در و درا را  امء وأن امء

أ  ١(وا(.   

و أ ا  :ا  -  ا ن ا   ارو 

 وا  د و     و أم  ا 

و  ةح او  اءا ء وزا  ا  اأ 

  ا ى أ   أ و رآ و ا  

 م   . 

 ا  اان وة ا  ار ومر اب ة ا ن

  واة ام  ار  و اار زل  ا ول

 ف و ار  و و ا ف و و ا ع

 و ااء ا   وا ا إ وا واا ال

 .)٢(اء

     ا   ا   ء إ 

ء -  اوا -  ذاوا  ا  ن اردا  تروا أ ا 

 أرذل إذا ا ا ا   ا  أي   ط وا 

و  ه ن و ا     ا وا و م  

 وا   وا وا ا ا  ومل أ  اات

ا. 

                                                           

  .١٦٤ص ١ار ج)١(

  .١٦٦ص ١ار ج)٢(



س اا ٢٤٩(  ...............................................    ا( 

ل ور ا  ا  وآ :إن - و ط ج إذا ا  

   ر  رط و   رضا إ   إ را 

١(ا(. 

 ال ن   ار ات و  اارد ا ا أل

 ا  -  ذ   أو ا ال ن  م   اي

 د  ا -  وا      حا و أيا  

 ا ...م  و ا ا. 

 م  و ء  ا ط ل ا ن إذا أل

   ءا  ذ ا  وط ر. 

 ا و ا و اة واب ام ي م وا

   ذ أل اد و ان وان ا وء ا وارة

ودرا  ورد و    زار ا  وط ا  ا م 

 ........ دة ا  ا وأن ا زار

أن وأذ ا أو إ ل: مأن - دام ي أ إ ا 

ا  أ رك ااء ا )٢(. 

أ ا 

وأ  ورد أم أ ا   م  وي اا  أ 

ا  إ  ء  وي اا  ا  ا  وآ و 

ل: أم- دة أا ا وأ رع ا٣(ا( .. 

                                                           

  .٥١٨ص ٢ال ج )١(

  .١٩٦اا ا ص )٢(

  .٣٠ص ١ال ج )٣(



)٥٠٢(   ................................................   س اا ا 

 ان نه وامو  و  ر و  

  ..  وأوزاره  إر ء و وء رء  و واء اء

وأ  ضأ  هن ذ   و  ما ا 

و  را ...هو   ف ر  ا  

ا وأ  رز أو . 

ا أ  بق أد ا إ موأ  لا 

وأر  ..م   أم  اض أا  و  ر 

ا زاد و  ان . 

و أ  ا  :ا - ت أمو  سا   :أر-   

:ف أن -أو ر  

:مف أن - وا     

:ف أن -وا  أراد   

:اف أن -وا    ١(د(. 

م    ا أ  ا موأ ك إ أ 

وأ   -  ا دوا وا و    أن  

 ط  ا  رك و ا ان وإ  ء  

 ارف ط م    و  وا وط م وق

ا و ذ  واا رف ا    د وإ   ا 

 و  ةا   ا -   ز ابا ورة وا 

  واب ا أب و و وآ  ا  ا رل

 ب و..... 

  اي   اق  أم - ل:  أ ا ط و 

؟...أو أو  ج أن  ن ن ك   أ  

                                                           

  .٢٤٠ص ١ال ج)١(



س اا ٢٥١(  ...............................................    ا( 

 دا و  ن إن ك  ش أث اوا ن و 

   ام  ال ا م ن   ا أج  ك

وا  و  ول ء ئ  ا  و ول... ا 

  د    و    ا  ىا وا  

 و  .... 

وأ ن ا  رأ   ا ا  را و 

 وي أء آ بن أ  ن ا ا ا  ف نما 

  ه ما     و  ا    تل ا 

 زل  اة  ا      أ  أرم رب

  ف   وا ر اة زل ا ا اوء

ا أ   ا  د  ن لط ن ا 

  .م   ن و ا وا ا ت

   ت وا  نر ا رك و ل او

 دة و   ا   اى وا  ل 

 ال و  د  م   داتا  تو 

 َ اَ َُروا َوَدة ا ؟ ( ل   ا ل 

 )!.ْرِه

و ا  أ ا   ما   ل ا لر ا 

 ا  وآ :و  -  ا أ  أن     ء 

١(أ(.  

  

  

  

                                                           

 .٢٦٩ص ١ار ج )١(



)٢٥٢(  ................................................   س اا ا 

أ    ا 

 ر : - 

- أ اا: - و   ثا   زق ا 

 بو      ذل ا    ذل ا 

 .اس ه أ ل وا ا طل

- :وا- ز و موأ ن وإ    ه ا 

  ك  وا ا. 

 .اان  دل ا  ذا - : ادة -

 وات اء  وا   دورا ذ ن - اذ: ار -

 .وا ا  دون و ء   و ا  وق

-  ا :ا-      :ا-  ا 

   إ    ا إ :ا -  

-  ا إ ا  

- و ا إ اا  

- ء وا ص إا  

- اوة وا إ ا  

- و ا إ ١(ا(. 

 و ا  اا: -   غ  وان أ  كأ 

 و . 

 رعا  ر ا :- ورد و   إن ا  رع 

 ل ا أن أ   أو   و ا     

ت و  ة و. 

                                                           

  .٢٠٥ص ١ار ج)١(



س اا ٢٥٣( ...............................................    ا( 

:- 

 أ أ و ب إ   وات   أن

  ل   رأ  ءا ا و  ا. 

و  تا   د ق أن    و  ر  

ما ور  ةا   انة وة اا و ا  ور 

دة اوا  با اا ا ب ا ا وأومو  

 اءهأ  وا م  ا    و  ط 

ا ا  أم   ا إ   . 

ح ا طا 

   ر ذوية إن ار ر أا  طا  ا 

 ا  وا  مس ا  ا أ ا رب و ن

وا و  ف د تة را رب و ا ا  

ا ا  ا ا و آ  ب ا. 

وا   توي إن ارا ا وأر سم  

 و ا ه ت اان    وا آ اآن  ا

 ا أب ن ا  ن اط  اء أ ا ا

 .اذ أو ام و ال زف   ا وارف

ا  ل أما أ لا و أ  أن و  دةا  ن 

 أدل   ا  أن ا  ام ان  و  رة ن ن

د  ان ما    ء عوار م واوام  ءأو 

ا  . 

م  من ط  يأ  وإ  ذم   اإ 

  اي  إا    ل أو  وم ا ادة ن ذا



)٢٥٤(   ................................................   س اا ا 

 وه ه لا  ونا     ا ى و  

ورأى إ ا  هو و . 

ه او ا 

ا:-     لما إ د اا و أ 

ع ال وما و  أ  ء طا وا أم ق واوا 

 ط ءه اوظ  يا   لمه ا هو 

 ازن ه   ان   وا اان واال اط ء

ا   نل ام ط نما. 

 دةو واه ا ا  ورة ما وظ 

 وا ا ا أ  وا   در دم ار وب

ل و  ي اا أ  نما ا    ا... 

 ا اص        ا د  ا وه

 أ طا و    ترا ا وا  

ا ا ل وه إ ةا إ آ ا. 

اظو    ي اع ام طا و أ أ 

رة اط ا  ا. 

   آا ا و (ا اى وم   ون

  .)٢(ر) ر ارض (وأ )١(ار) إ ات

م    دهو  ت أا ا    ن 

  او       ن أن  تا ا 

                                                           

)١(  ة /آرة ا٢٥٧. 

)٢(  اء /آرة ا٤٦. 



س اا ٢٥٥(  ...............................................    ا( 

 وث را    أن ذ اد اا  ل واا  أ 

  . اص

 أ وإن و   ا    أم  ا 

  لا     و . 

 :ا- 

 أن ا  ا    وان  ا    

و ب أم سا وار  لوا و ا و   

 و ا و ا و ا  و ا وا واور ه

 وال  ل   وا ار  وار ا ر و ااب

و ا و ر آا و  م وا  ا وا ام  

 ا ذن  ا داو ل ا   ن ا إ دواء داء

 و ا ذن  ا و ا ذن واص ا وأأت

ا  را  إ : -   روح ا ؟ ول ا ا 

أ ي ومى ا ا     و ا   و  

   ي اا    اوا)١( . أن  دواء داء 

إ ا  ج  . 

ا و ا 

:ا-   ا    عوا     نما 

و  ا  و  ا  ا     ة 

ج اوا وا  لا  ات ط توا. 

                                                           

  .١٣٩ص ١رك ا ج )١(



)٢٥٦(   ................................................   س اا ا 

و د ام ة ةر ا ا و ا و  م 

  ده  ا  را امزن و  ا ا كو 

ا ... را  ن و عا  ن رعا  مأر وا 

    ل را  اك او ا   و 

 ا ات  ى إ     زا   ى

ك وات ووا ا ا واو  ده از ة وأا 

س وا رأس وأم   ف واف أن او  

ما ا و لا و ج وأم لا مو ا  تدا 

وأ  ف  لء اوا و  ةا اوا و 

اا وأ ا ل وأم را    ن ل را وأم  

  م  وأم د ا.  

ورد و  (ا)  ن  ا  م  

:- 

أم  ت :ا- 

 أ  ا  :ا -  إ      و ...

  .)١(  و أو رأ ن

 إن   ه ا و  هذ  ا    

  !! ا   ح

  ا:-  

و أ ا  :د  -  ا ن أن ا   

ا)٢( .  

  

                                                           

  .٢٥١ص ١٥ا ج)١(

)٢(.ا م  



س اا ٢٥٧( ...............................................    ا( 

 -ا  : أول

   - ا  : أول و وآ  ا  ا رل ل

...ور   دة ذو)١(.  

أ :ا- 

 ا  ارد زأ ج: اوا -   

-  :د -ان أن ا ة ا  ة ا  أ ا 

 أن و  وأ وه ه و م   ذ  م ووض

  عا و  ا  وأن ا   ط   

وا ا  ا نزق ا لا َِرُْ و ء ا ا 

 . ا آداب   ا ال إ اع

- وأ :ن -ا ن  نو   ت او 

  لرض إا  إ إ ا و  دء ا ذ  

ت و     و ا  عا    

اا و    و  ا  و ذا ا ن ا  

   نما  و  ما  د وااب ا.  

 قا : - 

 م اا و اا ن وا ا  أ و 

 و    امب  ا أ و اس  اء  وا

  ان الا   ا  ا و ا  اج و 

 .ودرا و وا ات ة

 أ   تا  ا و  لى م م و 

 ا ا   ا ال  ا ران  ا  اال

                                                           

  .٢٧٢ص ٧١جر امار )١(



)٢٥٨( ................................................   س اا ا 

وا اد ا وأن    لك ات وي وأن ا  

مذ م رعا ت وا كت ووا  رآ وا  

. 

     و و اءة اوا  ذ  وأن

 أ  م    ا او  ا  ط ا 

و ا  ظا م    ا و  ط    

ا   ا  لج اوم ا زا  نا 

 ا  ا رؤوس  ا  ا ان   ون

روا و    . 

  ا أ دن وا ا  ط  د   وأن

ا   ء ه إط  ءوا  روا  أ  

   و - اق: ر دء  ا  ا ز ل ي

 و ا و و اق آ  أي ا ، وا اق

  أرض ن ودم -أ: ا  ول   وك ك

  زيوأ  م  وأ   ل و أ  

  وأ  ا إ  وأن ا أ ا وأ 

 ا .  

 -أل:

 ط ذ  ن  أ ا  ا و ط  

م  د  أ ا اوا ا   ما م  م 

 د  ط ما      وهذ  ا  ا دو 

  ا. 

أ زا  رات م وم  اتأن ا ه م 

     ط  ا  ا   ى م ات



س اا ٢٥٩(  ...............................................    ا( 

 ا ا  ل ة و   ن أموا  ل  

:ا- و   ..وا  فا.  

ب م 

  ون  أن   ا دم  وددم أ اب

 هذ و ا  ن م  نو  نو  نرو 

 و أر  ذ موأ  ا وأ  نا   

   ا إذا و ا ودم أم و  ر  -   

ف أمأ رب ا وإن ا ا و و ا وأم و م  

 ا  مي أم و ا م أم  ن    ن

 ا ت وه ا ل وإن اط     آت  

و  ءا   ؤن م ا د   سا  ةا ما 

وإ من وا ا  ي ا ا ج و ا  ما  

  ن سا   ا ا او م   ءم 

 امء و ا  ا  إ ض   وإن اس

ء وء اء واا وا  ا وا   أ م 

  .ا وا اا ة   ام ة  ز ف

أ ا  لا 

 ة أ و و  اا وا  أ ا ا 

  ر  ا وأا اع  أو  ا ارا

 د طد    ان  ار  ا وأما اك

ن اوا   ا ا  ا م ر ر أن  

  و  دو و   أن ا     



)٢٦٠(   ................................................   س اا ا 

 ذا  لأ  اا ا ذ  اا ظأ  ا ا 

  م  ا  ءو  أن  وا  ا  

 ا؛؛

- م اا  وأ ر. 

- مروا و  ا  نا   ىن اوا. 

- موا و  ب نء اوا أ . 

- ما و ذا ازوم زا ا ر    ا. 

- ما ومأ ا وو و  ت او   

 ا. 

- ما وم  ن -  ا ا ذ   ا و أ أ 

ا  اا. 

و  (ون)  نو    لء  أ -    م  ا   

 أ  ا ا ان  وو    أ  ا  أم    ا 

  را  ء  ا      ا  و ا أ و ا  ف

و    و    أ ا   ا إ  أ    و   

 و ا  أب        ر      ام   ج و ر ود

     و  ا  م  ا  أن وا  و    ا  او أ 

   ا ذن      ان  وف.. م  ر أاب  ما

   ا  ا. 

ه او ا 

ا   ف وا اد او  ن أ اض اا 

 ما  و  رةا  نوإ م و      

و     ن أ  و را   ذ ا  



س اا ٢٦١(  ...............................................    ا( 

   و ارة    وأ زاا ا  ن اة ون

 دةز     سا  دة اد و  بأ 

 ا   وام   ا ه  و إن  و اظ

 و  ت أ عا. 

ف ا  و  ا ا و ا    

   دةوذوق ا ا ذا ا ا ا   إ 

   ا  وة ذاق اي ذا  - ا : ا ز ل

ي ذا وا أم    دوم )١(.  

 و ذا   ، ذر و -ا : ا أه ول

 ك ذاو   ،كت و        

٢(م( . 

 وو  ام  ا  إذا - ا : ا  أ ول

  ارض    إذا ا إن - أ: ول ،)٣(ا  وة

)٤( . 

و   وة نا  أن    ةوا و 

 -ا : ا  أ   وواردة ردة و وال ا وك ردة

ا  وا أن ن طا  وا  م٥(ا( و  :ا- 

أرادوا وإ غ ا  ة. 

                                                           

  .١٤٨ص ٩١ا اد اة ا  وا ر امار ج )١(

)٢( .  ا  ءهد  

  .١٣٠ص ٢ا (. ا) ج )٣(

  .١٣ص ١٦و ا ج )٤(

  .١١٤ة امار ص )٥(



)٢٦٢(  ................................................   س اا ا 

و   ضأ  ما ار  لط ا  ورد  

 اا ا ا  ا  وآ :و-  ا  ما  

ا وأ ا و ا  ما  ١(ا(. 

  أ   و ات ذ ة     أ ا

ا او  أذ   و    ء وا  ب  

 .ا ااد  اد

و أ  ا  :ا - أ ت ذا م   نإم ذ 

  .)٢(ام  ز إ ات

م ما   ا : - 

  نأذ ا و    ا أم  ل  ء 

      فا ديء اوا ا وأ ا و 

ذ و    أن ا   نم أن  ما  و 

و  ا  اا  ن ن ذ ر داود اوا  

ا. 

و  ل  اا  س ه  عا ا  لا 

 ا  و ار اء ... ون ن ن م   ل

ا و  ا ذم ن ات أو    ا 

ء وا وا را إ ا . 

 لأ  ي ا إ ا  ف  سا  

ا   أ و  أن د ا نل و ل ا 

أم  أم ك وأ و   وإ ا  ة أما ا  

                                                           

  .٤٤ص ١٢رك ا ج )١(

  .٣٠٥ة امار ص  )٢(



س اا ٢٦٣(  ...............................................    ا( 

ر اوا ي واا   و  وادة و ا   

اإ ارو  ن ا  سا  د دة ا م أ 

اأ  ارةو  و وط م  إ و أم. 

و   ا إ  انا     ا  

ا و أن م ه ا  وي   اقو    و 

 .م  وي  أو

وا  ا  مغ ذ ا   مد اوا  ه 

اا    دةا و  وإ  أ اإذا ا أ  

  و  ذا  نماغ ا ا ل وا ا  لم 

ل ا أ ا  ا  و ا  ل  ذ  

د و ا ا  بت أا . 

 :ل- اد وا أن ا ا اذ  ما ة وآا 

 ام ا آ  ام أ ر و دم  ام أ را

   وأ   ا أ     نا 

 اا وا ا اد  اما  اون اة أ   وأوا

 د  آ  ا ا ان أم وا دم  ام ز ة أا

 ةد و   ة م. 

   ا  ع :لروا -ا د ت اا و 

 أو أا   ن    و    م   وأوا

  ن   اأ  بأ إ ا   ب وأ ر إا  

 داء وأمت طإن ا أ وإن أ ر أدر و أ   

ت ظد ا ا مي وا   روا رام   



)٢٦٤(   ................................................   س اا ا 

و  او  دار   ر و   ةد ج و 

 )١(.  

 -أل:

  اوا   وا   وأه ا ا آذام اا

ما أذواد  ور  ه ة زلا ا   

  ...ات ول ات  وز ا ات

ا اا  ا :-  

 ا  ف  أ  -ااج:   م ط  ل

  اة؟  ي

 .رب -  ل:

  أدم إن آن، ذ  و ب ون ا-  ل:

أ ا  ةأن ا أ  نا   ا ب أي 

 .ءوا

و أ  و  

مان و ذا  . 

و   ق  

موأذ  ا او  دار ما وأ  اب: أرأ-  

  ي  و ة اا   ب -

   ءوا  إ  ون وب -

  ن  ا إ  ون ار إ  ن وب  -

 .)٢(ا وار ا   وب -

                                                           

  ( .). ٢٣٨ص ١ارات ج )١(

  .٤٩ص ١٢رك ا ج )٢(



س اا ٢٦٥(  ...............................................    ا( 

  ه اتا و  را م  ر وا  راد  

  .ا وا ورا

 ن ا  ه ما ا ا ل وراا وأ أ ما 

  ء ءن وو  ا  ا أوأ أم  ء أا 

 رع ااء وا و  تا  ل طا    

 .ذه  ا  و وات اطت

 أ  أر و  ا  وا  م و وم م أا

ا أ  اا و   ذي  ودرا . 

ه اق وا 

 ( و وآ  ا  م ط ارك    ا ل

ر  ا   و    ا ام  ..()١(، 

  .) ()٢ ا و(  - :أ ول

  أن ا  سا و  ك ا ا  ح ةا 

و دوم   ا  الون طن ا    انزال ا وا 

و   رواحا  . 

 ا   م   وا ام-  : واد

أك واو ا وا  لال اوا   سا و  ه 

 .وا ا آف  ا ور اى أ ات

 ء  و أ ا  ا  ا  هو  

:- أ  ا  وا  وا ،   ك 

و  يا  أن  ا  ه ،و  رةا  

                                                           

)١(  ان /آ رة آل١٥٩. 

)٢(  آ/ رة ا٨٨. 



)٢٦٦(   ................................................   س اا ا 

،ا    رأ  ه اناا  و م ن أ 

  .)١(ا   م وأ ا   أخ

 ه ة اا    ا   ا   

 .   د  ا  إا م  ذ و  ن

  ا   انل ا أ ا  ل ا 

اا  دا  ن ،اتن ا ن    - أي  

    أ ذا ، أ ن ذم إ   ا أو  - اة

  ن و  و  ن و   و   دل

 ....ذا أ أ و إ ل أ  م و  - أي و 

ا - ن و   ذ  - أي       

 و -  و م ر. 

  أي -  ا  و و ذ  ا  ول

ا  -  نو  أي -  وا  ان يق ا  

 آر   إذا أي -    ار     ورد     -  ر وه

 اد إ ارض    ل و  -   و  وارده اء

دة أي -   ا ةا   ون قا  إ ا   

   ط  ا   ن   ه ا  ا 

م رت إذا    و وا  ن ا    

  -  و و  تأي -  ا     ا و 

ا ا  واا -  و  فب اوا   ذن 

ا . 

                                                           

  .١٢٧ ال ص )١(



س اا ٢٦٧(  ...............................................    ا( 

م ت  ت دات و  - ب أيأن ا   مو 

   و   ا  مو   يا   أر  

 و  ر ا. 

و ا  ا  وآ :إن -و ا  ا و  ذا 

واب را ا م ز ن م رضا  ا  وإن 

م  م ز ورد و أ  آداب ا ء اا و 

ذ أ  ا  ة وا   ا ز و  إ 

 وج وحا ز و  أسا  ا ..ا .و ذ ي اا 

  لا.  

  -:ل

  ا  أم  و ور أ وأق د  ا

 ف ن  ذا ن ا   انا    ا 

 و  اترض اي واوا     أن ا 

ا     أ و   اأ . 

  ه قا ا وا ا      

ا ء إا م ا أن أرى ا وا وا   با 

 م ة و  ل ة و إ   أ ذ  ر 

      وأ و و    ا  

 . اان

 لأ    ا     ا  ا  ار 

  رضا وأر   ا    و  ذر و 

  . ااث

  

 



)٢٦٨(   ...............................................   س اا ا 

ا  :اءا - 

  ا ااء  ا و وأم أا  را د إذا

  ا دم و أ ا    ان  أن ا 

ط ن  )      أو ( ا  ن. 

ورد و  دا ا   ا  لر ا  ا 

 وآ :و - س أا اراة أ س س وأذلا  نأ 

  .)١(اس

و  ا  وآ و: -   ت ار ت ا)٢(. 

 :لأ-  

أن ا دة ا ءا   رزق وا ر وا م عم 

 ا وأ أ س وأا    ل وأم    ر إ 

زام و   إ م مو وأم  نح او ا وا  

 اب ن  وأ ادة وأس وا ا ورأس  ار

و ا و ا ح أ انز وح ان واوأ  

 سا رو ل وا دةا و ا و ا را 

  .واء ال  وأ و  اوء و اال وت

ي ا  د ا 

  ء ا مه أمذ  ا أن و ا     

 وا اان    و  اس  ا     أو

   ا رو ظا دا و ظا ا 

                                                           

  ب ا. ٥٥ص  ٧٢ار ج)١(

)٢(.ر اا  



س اا ٢٦٩(  ...............................................    ا( 

ا  لا ا  ا  ت رزة اا ا  ف أن 

     ج دم  قوا د  ا و  

أم   ء   الا  اب دون  أم  ن   

 وا  و ا د  ا  دوم   ا د

 إ     ل. 

  ا وف ا وا  ة اوا وا و 

 و وا وا وا وا وا وا وا وا ادات

 دةا إ  دور و   ر ا   ا و دوم 

  ا  ده ،    نما  دا  ه  

 .ك

أ ا 

أ    ا  ا  يا ظ أ ا  و 

  ا   د ظا  ا  وأن   م أ  

 و ا  ا     ا   ص أا

 وام  ت   مل  أ و ا -ا : دءه  ء

  ت     أو        ا 

  وا   أد   و    ار ، و   

ا  وا     ا  و   ا  

ت أز ا ت وأ ا و  ي  

   و   وا    ر  د و ك

)١(. 

                                                           

  ا اد  (دء ر اق). )١(



)٢٧٠(   ................................................   س اا ا 

ا أن و  ق أأ ا ء و   إ 

   واي ور ر ام ه  أو   ود اس

 اا وا  وا  أن م   م  ما 

 .وا وا  أم دت إذا ا دة ا و واة

ا أة وا 

   ا فى أي اإ ا و   و 

أ  و ا  د ن أن   فل ا  

مو) ر (ا ورل و ا  ا وا إ   ل فا 

 ا وا  ه  ا فا      أو رو  

 .ه

  -: اف أماع أن ل وا

  ف -

- و  

- وو 

- ور  

- و. 

 ر  ف (و  ل امب  :- ف

 (إ  ل وا ا   رؤ   وا )١(ن)

 ا  ده (ءا )٢( وا   ءا  ا) إذا 

                                                           

)١(  آ/ رة ا٤٦.  

)٢(  آ/ ط رة٢٨.  



س اا ٢٧١(  ...............................................    ا( 

ذ ا و ( )١( وا  ؤ ي اا   

أ ا وا ر   وه هوا  ةا 

   ا. 

 و رة اة ر او ا رق   إذا واف

 وء    ا   وا ا   اي و اب

ا    ا  و  جأ مب وف أ ف و 

ا ف و با  بل ا أ ا  ا: -  

 ر ن  اء  أب ن ار و  ، ف

   وا ا ل أ ا  :وان -ا ر أدا أ 

أ إم ٢(ا( . 

وا  ا   ا  ا او   نا 

و  نا أة وة اا  ا   -  أو  -   

 وا ا     وا ار وا  أ

راا وال و  أ إ ا. 

  و ده و   اك  ا ا  واد

  اي اف  أي)٣( ا)   إ (وا  ل

 ى بام ا إ ا  و د ا  إ ا اوأو) 

 رن) ي وا إ  (إ ول)٤( رن) وإي  أو ي

)٥(.  

                                                           

)١(  ل /آمرة ا٢.  

  .٤٨زاد اد ص )٢(

)٣( آ/ رة ا٣٢.  

)٤( ة /آرة ا٤٠.  

)٥( آ/ رة ا٥١.  



)٢٧٢( ................................................   س اا ا 

:-  

     فا    رو ا 

 ل وا أ  ا  :ا  -  ا   ع  ا م 

 )١(.  

 رك ف اي ذا   - اح: دء  ا  ا أ ل

  ي ذا وا   أم  .  

 رع ا أ ه اي ن اات   ار  وا

 ةل ا  ا (إمم نر  اتا مو ر ا ورمو 

 ( )٢(. 

 ذ  ا ة او ا  هأ  و  

 ا ة فا    ا ا و ا   ا 

 . و أو و ا  اأة   واع

و    ري    و ا 

 . ا ول ا ال

اه او ا 

ا   فو ا و  ا و  ا  إ  

 و ز ا و ا   وأ  ل     

   أ ون ا  اا  و ا رأس أم اف

ن وا ا ر أ  ا وا ان واوا س وأا 

                                                           

  .٣٨٤ص ٧١ار ج)١(

)٢( ء /آمرة ا٩٠.  



س اا ٢٧٣(...............................................    ا( 

 ا  ه أ و ا ور ا  ه  ا رة  أو و

وا    تذ. 

أن و ا   دط  ما او   وذ م  

 سا  و م  ا و  ا ن وا  أراد 

ك ا نا ان وا ن واا ا    و  

و ل ا أ  ا  ا  :- رع إنا   ا 

و   ا  ا    اا و    ا 

 .ا آ ا و ا آ اا  ا ن ار

أ  أن   إ ا أ  و  رأ ا 

 وأ    ا   ا و ا  ر ا   

 م ا و ء  أدرك أم  ه  ا ح ا ة

 .أ وا ء وي  أم ء  أدرك

و  را و  ارس ءور اء و 

  ا ر  وء اة  ا و اا ا و واء

 ا ح ووود اا!! 

و ر ر اء م   ا  وآ و رون وو 

 .ر ون

 :ي -  

 إ أ و      ه واا وا اف أردت إذا

 ا  وا ز  ل  نأ)  ةن ا ةا 

 ()١(. 

                                                           

)١(  ء /آرة ا١٣٩. 



)٢٧٤(   ...............................................   س اا ا 

  ارد ا و ه  وأاد وأما أ  أي

  و   ا و  و  ة تة ات وا 

 .)١( ن)  ا و و و اة (و  ل

 ط  ، ا  - ا : ا ز ا ول

وا  أ ٢(ط(.  

 ك  و ذا -:وا ا آف   ا ا ول

 ام وا ا واب ا    أي ،)٣(وك   وذا

 . واا اة  ء   اد وزي

 ج ن  ا و د و   م أم  ر ا

 ذل  إ  ط ب وم د كوم ردا و ا . 

   أو ه موآ  و ذ  رةا و   

  وإذا ى  وإذا ى ع إذا و را   و اح روه

 وإذا  ظ إذا و ا  وإذا ا  و  ا  

 و  ه وا   أ  ا ا و 

 . 

أ  أن أ و    نا  ك  

 أ ا  ن  و  ا  دون  وأم  

 ء  أ. 

 ا م ت  وا   هأ د و 

 .     من ا   إ   وارض اات

                                                           

)١( آ/ رة ا٨.  

)٢( دا ١٥٨ص ا.  

)٣( .    ا   ا ء اد  



س اا ٢٧٥( ...............................................    ا( 

  ا أم إ - : دء  ا  ا ا ل وا

 أن     ا أم إ ي  ا أن   ي

  .  

 و  أم ذ  و آه أم و أو أم    ا

م   ا  م  ك أزوإ زو ا ن ردا 

 أ اك أ أ  ر و ا ذ   

 . أك

و ا   سا  أم   لان اوا   أ أ 

 ردا ود وا ودو مز  أذا ي ار اوا  ةا 

ما و      ن ذ  ا   ا اوو 

ا   !  

 :اا-  

     ار او ا    

ا ا  م را ر  ر   ن أن ذ ا 

وا  را  ا و    كة و   

و ا . 

 اد   اودة اوا  ا وا  تروا 

أ ا  ا و   :تواا -  

 :اا - 

 .)١(ا و ادة أ  إم - ا : ا أ ل

                                                           

  ب اا. ١٢٠- ١١٩، ص ٧٥ار ج )١(



)٢٧٦(   ...............................................   س اا ا 

و أ  ا  ل: ا-  أو ا  و داوود إ 

 :ا -  داوود  ب أنس أا  ن ااا  أ 

 .)١(اون ا  اس

و  ا أ  أو ا  و إ   :ا- 

 ذاك؟ و رب - ل: ؟ دون  ا  أري   أن

و رك ا و :أن -إ   إم  دي اظ   أ 

 اأذل أ  م    إذا إم  ك و  

 .)٢(ااب

ه و تواا ا :-  ة أنا    واا و 

 ا  م ن  ا  واة ة امء ف وا امع دون

 وآ وأم   ما  ا   واا و ا رإن ا) 

  تي اا (ا ر اتأ إ   رةوط م 

وأم     ا  س وا. 

و ا  أن اا  ر ا ا  و  

م در ر ا در وا .  

وأ :ا-   ه ذو أم    و   

  ف ونا وه او وا و ه اوار  

ا  بأ ا   بأ ا      ورأى أم 

 . او  ن واء ا  و ر ش

ورد و  لر ا  ا  :وآ-   ا  ن  

 ل ذرة  )٣(، وا و    ح  و   

                                                           

  .١١، ح ١٠١ص ٢ا ج )١(

  .٧ح ١٠٠ص ٢ا ج )٢(

  .١٩٢ص ٧٠ر امار ( .وت) ج )٣(



س اا ٢٧٧(...............................................    ا( 

     اي ا    ا  ن وى

 مت  اار ا و اء س     ذرة ل   ن

 . اوي ااب أب   ا أو ازخ أو ات

 ن ط   إ ط ا ورد و ا  دقا 

 ا أ م  ورد  ءا   لي اي ااد ا  

 أن و   ذمه    وأ ا  روا  اارد اد

ا  ا ط   هدممذ ءرض ا  . .نا  

ق وط  اا: - 

 وا ك  د وأ   و  دون  أن

و    ر و   سا و  و  

 ول اا و   آ ا و  دةا و  لطا 

و إ  و   و  و . 

 ل ا    -ا  : ا ا أ وا

  :ارا -  إ  ا   - أي ب ط   

 لا .  

 .ا روح  : -   ا

 إ ا   ا وأ اأ  ا و  

 .  ا أن  ذ  رده ا

  م أن  اوض  ا أ  ا روح  : - ا

  ا !! اس أ إ !! ا ه

  ي اا  ا ا إ - ا   :ل

 . ا اس



)٢٧٨(   ...............................................   س اا ا 

 ل  :ا - ا  ا   و  ا 

 رعا   ١(ا(. 

 و  ه  أ م ى  ا   ا ون

ر اا وأ م   ا  وآ ن و إذا    

  .و وآ  ا   أ ا ل   ف

اا   :ارد- 

اء ا   أ ا  :ا -   أ  

ا ه ذ  ٢(د(.  

   ى ونأن ا    ا  ا  وآ 

:إذا -و رأ وا ا  ن ذ   ر٣(و(. 

 اع و اده

 ار   أن   ا وازام وا ام  - ادة:

و و  ويا و   را   وئ أو . 

  أ   إ و و  أ    إ  وإن و 

م  دا   أن أ     اا وا م  

 ا و    إ وا رأ و. 

و  ا و اا و  أ ا  ا 

و      م إذا ر   ع رذا وا و 

أ    ا  و ا . 

                                                           

  .٨٩ص ١ا (.) ج )١(

)٢(.ا م  

  .٢٠١ص ١ ورا ج )٣(



س اا ٢٧٩(  ...............................................    ا( 

 أن و ا اس أ إ - و: وآ  ا  ا رل ل

 .)١(أ   ا اس

 -ل:أ

 ا اء اد ورع ا  ن أ    ه

وي وا  ذا ان ا  ذارات اج ا ل وا ذ 

 ي  د ا  ا ج وا إ   ا  

 اما اوا. 

 عا وا  قا  ي اوا  ي  ن 

   ة دوره ن و ا   ا وو  دن ا 

ما  ا   ل دورا  ا ا ذ م د. 

و أ ا  :ا-  عأن ا  م  ء أرأ 

  ن  ل  وه اأ  ؟ و 

 .)٢(واام وا وا ا- ل:

 -ا : امة

 لر ا  ا  وآ :ة -وما  ا وا  

  .)٣(ان

 -أوت: ل

 ن ا ظ   ا ن و ا  ورو 

 ذا ا   ا     أوام و  

                                                           

  .٢١٥ص ١ا ج  )١(

  .٢٢٣ ال ص )٢(

  .٤٣ ال ص)٣(



)٢٨٠(  ................................................   س اا ا 

 را  م. 

 نأ   ل  أ  ا  ل: ا-  ا 

  ن و    اأ و اا ن ا و ا ن

  )١(.  

 ء :أ - 

  نما  د  ء ا و أ   أو   

ه ا ا او    ن ما ا  ا  ا 

وا  أم  اراأط. 

ن و يا  أن  ا      ا إ و 

ا  أ    ه و  ا ما وا  أن 

 ا   أ  ؤ ن ة ر ه  وه أو ه

 او  أن ورد ب ا  ؤهد   إ    

  .و م اا ء  أن

 :ا- 

 ن إن أما  و    ا وذ ا 

  وجا و ا     ك اوا و    

  ي إنا س أا  ع اوا  ذا اا. 

 .)٢( ) امن ون  دءه  امن (وع  ل -

 

                                                           

  .١٠٠ص ١ال ج )١(

)٢( اء /آرة ا١١.  



س اا ٢٨١(  ...............................................    ا( 

 )١( ن)  آ ور   امن (  ول -

 .اح آ  ا ا ه  امن    ار ات ه

:ا- 

 ت أنا ا  ت أ ور ن ام 

  ا أو ا ا ت   ن اط ت

 أن  اي وا أم  د ذ  م وم ن

 ن وأن ار  إ ا  أن  ا ه   ن

  ا ا أ وا ذ ط    ود  رة

 حه إ ذن ا طا وا  دل   ا 

ذوا  أ   ن ت ا  دور  

ط. 

ه او ا 

ا  إ ا و  أو ا   ا و  

 وح و ا و ا را ا و امة ر  امة

   و  إ  رق و ر إ إمن   و  ن وإن

ا وأ  و اراة اوا وا وا و ا  

  .و ره  امل

 - :ر وى

   ا و  را و ا  ة ،ا 

و ا   ،د اة واا وز واوا  ،ءةا 

وو ا  ،سا اوإ ا و ا وا م  ءأ  

                                                           

)١( ء /آمرة ا٣٧.  



)٢٨٢(   ................................................   س اا ا 

 ة و ا  ،ء  ان م م ا وإا امن،  ف

  ن وي ن    ذ ن  ار  اوي

 إ دة  ا او  اق و ا  وى ار

 ان م ا ا ن ا وة ا أ او ا ،اث

 آ م ادة ا أب اء وم ا   ،ل

  وا   ا ورط ال ة اد اق،

،زا  

 :وا ر إا ا   ى ا    و

 فو    ن دو  ا  ،ط و 

       اك أاج  ز و دة ا أن امن

ل و  م ا و  رما.  

  را:-  

 ب  ا  ل لر ا  ا  وآ :و -  

 .)١(ا ا ا ا  ا إن

ا   و   ر ة ى نوا 

   ا ق  ا    ا        و ا و وان

ن و      را   ا واو  ا 

  دا  أم   لا  با   أو 

ر أو اا   ا .  

 -ا :ر

                                                           

 .٩٢ص ٢ا ج )١(



س اا ٢٨٣(...............................................    ا( 

 ورد  أ  ا  ا ل أم: -  إذا و  ر 

ز لن م  ن  : -  و وأم أ   

 إن  ا  و ت -  : ون   ى

أ ن ذ رد ا  ن ار١(ا(. 

و  ا  ا    ن ك ر  ا 

  د ! 

 ان و ان  م  دع -   ل:

وك و  يا  أ او ا  أر  ر  ا و 

ن أا  ا و  ا  تا )٢(. 

و ا  ا  وآ و  د ن أن ا ٣(م(.  

 ا ا ف وأ  ه ا ا وا ا.  

  :ا- 

-   ا  م  اهل أء اوا ون ا 

 ة ة  رة  اد    دا. 

 ن ما   ء وأم  رما   

ا  أ ا  :ض أول -ا ا   س أنا 

 .اره إء  اي ا   وا )٤(ا  أمره

                                                           

  .٢٦٧ص ١٥و ا ج )١(

  .١١٨ا () ص )٢(

  .٧٠ص ٤٣ر امار ( .وت) ج )٣(

  .٣١٩ص ١ اا ج )٤(



)٢٨٤(   ...............................................   س اا ا 

- و  أن ا  ا ي واا  و  

م ا وا     ن سس ا و  إ  

ار اا. 

ا وا 

م ا   قا  ى او م دا  ةو 

 انا و م و  ذا ذ ن أمأ   أو أ 

  ن أو اأ ا  ...ا و    تظ 

ع اوا ء و ة أ ا     

   أزا . 

 لأ  ي ك أم   ا وا و  

أ  ا وا أم   وإ     م و 

أم   ا   أن  ان روا وا  

و    لأ    و    أ و 

وا     أو ا أو ا ا ..ا. 

 نا أم  أ دأ أ ا  ا أ  

و   حار ر م  ا وو اع وو و 

  ا    ا  ا م  ط و  ل 

   أزا    - ا ا   ا ا  ك 

 او   ز  أم أ ة)  (و ة اد و  -  ات

   . 

و   اء د و    أو   

ذ  م ان و و ذ  ا ذ ا  



س اا ٢٨٥(  ...............................................    ا( 

 ض  و ا ا و رس  اان امر  اا أن

م    أم  أ أو ا أو ا ا. 

     ان واط ا ا  ا   ذا

ا و  وإذا م    ف ذ  ن ن 

إذا ا     ن را اوإ  ا ا ا  ذ 

  ؤا واان اما...... 

ه ار وا 

ا  لإ ا وا  ورةر او ا و   

 و   ة ا    ذا وإ  ا و 

 .ا ا  اس

و  أن   ور   سا  ا ر ا 

ة ااا  ة او  أ  ل   ا و ا 

و ا او  لء أ أ   ا  ءا و 

 .ا    ر ر اء

و أ         ا  

 .      و ا ت

 ال أ  وأم )١()سا  إ(-:ا   أ ل

ا  إ ا. 

  ف ا  نا  ن م دة أول وأما  

 أ     إا   ا ن وا  إ  ئ

                                                           

  .١١٣ص ٢ا ج )١(



)٢٨٦(   ...............................................   س اا ا 

 إ    اة   اس  ا د ا أ وأ دة

ث و  م  ما ا   دة أا   د و دم. 

ر وآ ا أم  ا ء و  و ا 

 والا. 

إذا وأ ف وا ر وت ا     ادة  

  ذا اب ة وأ  و   ا وامة ا ة

ا ب ام ا  ا  أن ورد) ون ا ا   

ذ ا   و  (ن . 

و ا  ةن إن اما    ل ن إ  ر 

 ل  )   ل إ  ر ( )وإن )١ ا   

و   ء  ظال اوا  ا ت و ا 

وا    ا   سا . 

 ح   و و ا   دا  م إذا  

و اارح وإن اا ط نا    ل : -   إذا 

  وأم   ر أا ا إ نا.  

 م  ا  وآ ل و  ط  :ا- ا 

م ل ة ا :ىأ- أو  لر ا . 

   م ا- ل:  ،ة أد  م ا- ل:

  إ ار    اس  و و- ل:

٢(أ(.  

و  ا  وآ :ب -و ن ااب ا  ب  

  ارحا. 

                                                           

)١( رة ق /آ١٨.  

  .١١٥ص ٢ا (. ا) ج)٢(



س اا ٢٨٧(...............................................    ا( 

  !؟  ب  اب  رب أي -ل:

   ور ارض رق -    ل:

ا اا وام  لا اا وام  جا اا و و 

 اب  بأ    ار)١(.  

 : -  

   سأن ا ا ارح أا   وإن ا ا 

  ا أ ا و اارح   ل ا اه ا  اي

  ا أ روات ذ  ود ا ت ا  أن اطء

ا موذ    ب دا .. أن  ا  ث  ا 

- و ا - و ا ا نمر ا   ا  ث 

  . ذ  ة اات

ا :وا- 

 أ  وا   ا أره  امن  ا ث  ا

 نو ا ات ذو و    دةا و ع ام 

 ا ا او   ع اوا  مان او ا. 

 ا اء  ا ث   أن  وأم  ا  وإذا

أ  لا   ي ان ا  لن ا   

 و ا  ث ي اا م  نما ال و أ 

ا ا  تة ا ةإذا وا  وأ  ا  ات 

  .اء  إ امن ودة ا  دة

  

  

                                                           

  .١١٥ص ٢ا (. ا) ج)١(



)٢٨٨(   ...............................................   س اا ا 

 ة   :دإ- 

 ر نمة إن ا ا  ء ي     

و إ   أن ا  ة ر   سر ا ةوا 

 اتاض اوا و ا   ا ل وا او 

 لء أ  ا  ة  ه م ا  و  

 ة أنا  اا أم ن أو  ا . 

 ءا:- 

 س ن جم   دا ا ي اا   ا 

   و ن أم ءا   ةو  نرو  

 داردة اا   إذا -   ا ع تا  أن ا 

  - أو اا  -  ل ا ا  ن ا سأة أ 

  ا ور ا وأ ا ءا و اد  ءد 

  ا اد  و  ا  اد  ااد وإن ااء

 اا ض و ا م   ا  س ه ل سا 

م  ءا   نو  وأ ون ا    

   ر ات أن ما ا   إ ون  اء

ت او    ل أ ا  ا   و  

    ا و ا   ا  وأت ا  ااء أذى

ز   ا طوه  ط  ا    ا 

ا :ا -  ل ،ا  ي يو  ا لا  لأ 

 ي أنل ا  ه ا أ  ء و ن اط 

 م ا ا  ا ز  ما و ار ا ه اء

ا ور ن إا ء أ  ل أ  ا  ا  ت 



س اا ٢٨٩( ...............................................    ا( 

:ا- أ م ء وو  وا إن او  وا أم إ 

  وا  ،ا أ أ  أا أ  وا  وإن ما

اأ ،أو  ب أ  لا    ،ء ان 

،ن او ا ،ع واو ا اء واوا ،وا 

 و  و س   و ء، ء ء ا  أس

، س إم ء ء ء ءرة أ ة ،ا أ ا 

 وأ أ   ا مه و...)١(. 

 ا ل ث   ا  - ا : ا أ ول

    ت و   ار   م  وا وات

  و    ذ     ن ها م ا و 

ا وذ و   س وآه ا)٢(.  

ا إ   

ا  ي  ا ارة أن ا ا  ءوء اوا 

  ارة ا و  ا   ا    ه 

 م ا  اا أ إذا  و   ات

 . ر وطا

ر و  راأ  وق  ع إا     ا 

  ظت ا  ى و ح   و  ةوا 

 ا   ن ا      ما و  

ا. 

                                                           

  .٣ح ٢٦ص ٩ارك ج )١(

 .٢ب ات ح ٢٧٥ص ٧١ار ج )٢(



)٢٩٠(   ................................................   س اا ا 

م   و وأ و  ذ      

  إ واا را ا ن ا    و ااب  اري

 ان  م    ال ف  اا أ  اى

و من اوا ا ول ذا ا  ا  وآ و    

 ش   وره وو  ام  ا. 

 إ  طال   ا ا   ا  إذ

ا ا اب وأن ا ا   ا وا وا. 

ه ار وا 

ا   ه    ا  أن ا 

وا  اد واو  عمد اموا إ ن وإن ا   

ا  اد   دما   ز و    ن أن 

   و   ه    و . 

  د إ ا وأ ن وا ا و  او 

 آن ذا ا ا  ن ن و  و  

 . ا  إ ان

 أ إ إ وا د اوا   (وإذ  ل -

ن  واو  (ا)١(. 

 ة  ة ن   وا إ (إ  ول -

ون و...()٢(. 

 

                                                           

)١(  ة /آرة ا٣٤. 

)٢(  آ/ رة ا٢٢. 



س اا ٢٩١(  ...............................................    ا( 

   ن  د    ون  ا  (إن   ول  -

(دا)١(. 

وأ   ا  ر  ا    ةا     أو   

 أو. 

ر وا  ا    ةل ا  و) 

  د و  إ ( )٢(. 

 م أن    أ اا أ)  ل  ول

()٣(.  

 -ار:

ر أن اا آ ا موا  أ ا   أن م 

  مل اان او وا  ر و أم   ه  ج 

   ا  ن وإذا    ف ا     

ا ن وا ا  أ وأو  ج   ابا م 

 ان دة ذ   واي ات  ام  اة ز وى وه

 ب   واة اة    ا ى م واان

 أم  ن را إ ء داأذ ن و    ا إ 

 ا   ا وو ر  غ  با 

 .)٤( ا) ى     أاب ادا (  ل

                                                           

  .٦٠/آ رة ان )١(

)٢( ء /آرة ا١٧٢.  

)٣( آ/ رة ا٣٨.  

)٤( آ/ رة ا٧٢.  



)٢٩٢(   ................................................   س اا ا 

و ا  د ا  ا  ل إن) ا ا 

 واوا     ابء أا ن و ا   

ا   ا ي و (ا )١(. 

 وان اس  اء  ا ااء  ا ه وى

 )و   م، وأم  ف أن  سري اي ؛و 

 سا ن و  ن ؛و ي وأما ا أ ا ؛او  

 ري وإن ؛ا  ار  سوإن ؛ا   ؛ 

 .ا  أم ون او

 ن   أ ب إأ وات اوا ن و  

 و ن أن إ  ة ذات ن و   أ  

    ن ة ن و  ره  إ واه إم ن

 ب ن  أن إ ا اا    ن و را

ا او   ا ا   ه اراتا  ا 

  .  ن أم ون

ه او ا 

ا وا  وا رد و ادو   دما 

  أو      ا  أ  ا واذن وال

 اأ ء وم راذا و ن اذا د اموا ا  

 ا ا وأ دة    د ذروةما    أو 

ن ر ذ   يا   ازاتا ا را 

                                                           

)١( اف /آرة ا٤٠.  



س اا ٢٩٣(  ...............................................    ا( 

اره واا أ  ن  ه و  ه  دما 

   ا ا  ا   اط ة. 

ب وط م اإ  ا إ ا      

 (إم      ا  ا     أ ذ ن

و ي و  اترض اوا ....()١(.  

 .)٢(ا) ب أ ل أ ر  ل (إذ  ول -

- )وو  اإ  بو   إن ا ا  ا  

 إ وأم (ن)٣(. 

وا   ه إ و د ذمل ا  ن (إا ا 

 أو ا   وأم ا ووا ا   ور  آا

 (ندا)٤(. 

  ا ا و ه  ا و     

مه أو اأوا ا ل و  ن ا ن ا ن و  و 

  أو  ندا  ا إو  ا ا ا  

    وا أ اء و ال  ا و امق

 ال  ا   ا اذمت  إ وا ا ادات

   لا    ا  ن  ة اوم    

 ا   عر  ب وإ و ا  با. 

  أم  وات ا ث اي  م  امن ب

د أا ا وأم  ا      هأ مي وا 

                                                           

)١(  آ/ مرة ا٧٩. 

)٢(  ة /آرة ا١٣١. 

)٣(  ة /آرة ا١٣٢. 

)٤(  ات /آرة ا١٥. 



)٢٩٤(   ................................................   س اا ا 

  ت ال اا رأس وذ  را   م   دا 

و  )ره ا  و( أن وم اإ  ل ا أم  

و   أم    ل ا     ن ان وط

 (ا   وإن) ا  ا. 

 وا دة وا  و    ذو إ 

   فا ا وا ما و  ا ا  

  و وآ  ا  م و    ء   ض

     و   ء ا زن  أه  ة  اى

 .در ره وأمر   وأ  ان

     و و ا وإ  أن  ا مل

  ) ور  ن  ك      و  

أم    او ()١(. 

ا :وا-  

  أن ا  ق ا او م ا إ  ن أ 

ا  :ا - م ا م   أ  و  أ 

  وا ا  وا ا  ا وإن ذ  إ ي

ا وا  ارار اوا  ا وا  داء٢(ا(. 

 ى ا إن ه ر  أه و رأ  د   ا إن

   ى وا رهإم  ... 

ا و ا   ا إ   ا وا و 

ذ   ح ات رك اا.  

                                                           

)١( ء /آرة ا٦٥.  

  .٢٢٢ص ١ا ج )٢(



س اا ٢٩٥(  ...............................................    ا( 

أ :ا- 

 ا  ارد :ث-  

- ا    تت ذا را و أو ا داود إ 

 :ا-  داود  وأر ن و إ  ن أر أ  أر 

أ   وإن    أر أ     ن إ  ١(أر(. 

 ا   إرادا    عإرادة إ ا  وإ 

   ءوة ا رم   ا ا وأ  ا وإ  

  ي ة اءةب ا  ب     و   

 .   وإن    إن و أرا  ر

- ل وا  ا  وآ :ل( - و أ  ا  

:ا-  أن  وا ه او    اة وأا اة وآا 

  ا  ر  أو ا  ء ا  رن  وا

وآ و أ  ف يا  أو و ذ   ام  

( )٢(   ا را ) ور  ن  ك   

   وا  أم    او ( لو  

:ا-  )٣(. 

- وا   :ا -  ر أ ل    ا 

 :ا- وا   مر   ا ا ال و ت، 

                                                           

  .٣٣٧ا (وق) ص )١(

  .٣٩٠ص ١ا ج )٢(

  .٢٨٠ص ٤آة ال ج )٣(



)٢٩٦(   ................................................   س اا ا 

 ر ا ر- ل: ا ا  اي وأن ل ل  اي أن

١(ا(. 

ا م ا وأ ا وا أ ا اا  ا 

ا  ا  ا ا   اوأ دا ان أو 

 ءا اون واو  ءا  م ب أا و 

 ا ا مل أ  ى  إ ا    إ اب

  ء    وآ ا ا .  

 اط ا   ا دور

ى ذإ ا ا   ا طا ا  

 ادا  ا ا  و ام وا ا   امن

و را و  سوأن ا ا طرة اوا  ا 

 ت ك م ور ان   امن اء أو دة ن

    م ا طا  ةك او     

 . ا أي - واة اا  ار وا ا أب

و  ل  ا نما  ضما ا   زوال 

   ن  و إ ا ا و واات ا ه

 .اي  امن ة

     دةا  ءا و ا  

 ه  ت ار ه أن  و اء وا ال و ار

و    دة ا  أور ة او اه ا ق  

 .ال وإ اب إ  اي ا ل ا ق

                                                           

  .٢٤٩رل ا ار  ال ص )١(



س اا ٢٩٧(  ...............................................    ا( 

رات وأت اه واا ا    ة نما 

ث ا ج و. 

و     ا آ  ا  ه تا 

  م  آ ا اء وا  ا ا وارة واك

 .ا ه

 ل     ا  أن  ا ه م إ وت

ن و إ  أ ا   . 

مأن وو ى إذا ا   د اوأ رآ و  

  ى   و أ    ضا  ل ر ا 

ز ا  :ا- وا  م ب برا وا  

 أ ب اوا وأز طا  م وأ ا  ما 

 ار ه وا، ا ة ورة ا ا وان اك ن

  فا ا وا ما  ا وإ   ا 

 .ار

ه اع وا 

 ا  د أا و   ءا ح إ ءه ر و 

   ون إ   و  ا   و  ااء

    أ و دوم    و   نما إ  

و  نا إ  و  نا إ . 

 وا وا ماراة واوا وا وا وا وا  

 .أس  ا و ه

م  ك ا و إ  او و أن و  

 و    ا   وأن   أ ا  اء



)٢٩٨(   ...............................................   س اا ا 

 ء د ا وأم          و 

؟ ا! 

و  دة ءا ا م  أ م وا وموو ا 

 دةا اا وا   فآ ا :ن رأس -واا ا .

و ا  نا  أسا  ا. 

وا وا  ن ا    أو ا أي أو ا  آ 

 ء ةا   ظ   ء    أسا . 

وأم   ا  ء ن اإ و    ه  

 .ذ  و ى أو ا أو  ر أول  ي ف طال

  -ا :ة أ دء  ا  ا ز ا ل

   بو   اا  ض   أزا 

، او    ا  نما. 

  - ار:   ا  ن  ا  ا أ ول

ا  را  أسا  ذا ا رق أسا ا  وإذا ا 

 .)١(ار ت ار ا رق

 إذا   دةو ا او زا و دا  

  وا ان وح ان  و ا  و اا ن

 .ا  و ااء  و اء

وا ظ و  ة اء ووا وذ  دم دو 

ان و ا و  اءا و د أا ن و   

و   ىوأ   ءوا وأ   اءا و  إ  

و  ل و اا ا و ما رك او ا 

                                                           

 .٧٣ص ٢ا ج )١(



س اا ٢٩٩(  ...............................................    ا( 

و زا و ات أا    أدر  وأد  و 

 .   ذاون

- :- أم      ا  ا  ا 

 ب ل  ا)  ونا أ  (ب اردوا   

أ ا أم    سن ا ب ا م ل   

  - ن: ؟  : -  ل. ا أ-  ن: أم؟

م  ط ا وم   ل ا ا  :ا - و 

أد ا. 

   ون أم   ا ا    

 او     إ   ا . 

- :و- أم  در   أ . 

- :و- أم  س ي اأذن ا  و   ن 

ا  ت ا  إذا  ت ا ب ا  ب و  

ا  ن ب اأ إ. 

 ا  ةم       ء مو إ  

 ءا و أو ا  داوود إ  :ا -   أم أم 

  .)١(ا ش ش وإن ا ت ا  ت إن وا ار

- :و- راتب اوا  ظ  ءا إ  أن  ا 

ع و. 

- :و-  ا   ا  ن ر ا    ا 

  إذا وأ ط  و ا ك اع إ ه و ال أو اه أو

 واة ام م   ا د ا   وا  ا   مل

و  م  ا . 

                                                           

   ١٢٧ص ١ارد اب ج )١(



)٣٠٠(   ................................................   س اا ا 

  ك ن او  ا أم  ذرو    ل و 

 عآه ا   سا. 

 ا ا   أم  - ا : ا  ا أ ل

 ا   ظ و   ل وإنط  نا.   ا ا

 : ا  ا ن أا ِ لوان ط ا ١(ا( . 

- :و- ت أم  اءا وا  ف عو ا 

ا م ن ح ااء وا وا. 

- :ارد أن -وا     - أن  - ا ا   أن   

 .ان  ذ و ب و   ان   أو دان

- :و-  دا  ضا موا  و  ة ا 

وا  اضا  عا  ءا و ا  ةا اوم 

ا. 

- :و-   ا ا وا مل ا  ) أ 

ا اا آا  ةإن وا ا  (ا )٢(. 

ن و  ا  عا   عا    

   ن واع ا  ا ن ا  و اع

وا  ازداد ر ا. 

  أن ط  و م  ىا او  ا 

  ا  ل ا  ا ك  ا  ون

ا ا و و  ا  دةا دة و. 

 :مب أا  ة راود أة أوا  م أم   إن 

   ق أ ا     هو  م  ف 

                                                           

  ب اب ا   ار. ٢٦٤ص ١٥و ا ج )١(

)٢( ة /آرة ا١٥٣.  



س اا ٣٠١(  ...............................................    ا( 

 أن  أ  و  أو   أو  زو إ ن

 دورا    إن رد    ن ء مء  ي

    و م ا   ا ا   أم أ 

 م ة  ن  ا  و  اء أ ا اب

 . 

 ن ا أم ذا اء   ن ذا اب أ ووا

   وجل موا أم  أذر ا   دو دوأو 

دوا أو واوام  را واء وإ ظا  ر اا وأ 

 .اان ا و ار

     ه اا وا   ه ل ذرة  

  .  ا  ذ ودا  ء  أ ارض  و اات

 ا  طق

 أن   تت اواوا ح ا ا ودو و 

 واا    ذ و م و  ار إذا وأ 

دة ار ةة أو وا ات كو  ة. 

 أن       ة عى ا  همذ  ا 

ا و  أ ا  م  زاة ز ا  ما 

 .واة

 رس أن لا وض ا ا  ا  او ا 

 ر     م ووض  ادة   ع

 اب ق    ن ذا و ا  أ  ق ل ار

 أ  ا   وءا ط   او  رد. 



)٣٠٢(   ................................................   س اا ا 

 ا   تا ا  ر   ا م 

وا ن وا تي ا  ا. 

  ام ىا ات وا ا  إ زا. 

 ا با  أ ا او  ا م دوا  

 . أ   وا واع ا أب

 ر  ة اى وا م  ا و  أ 

ااوة ا   ا. 

 دا ذ ة او او ا   يأ   ك او أ 

 .اوا  ا اون ا را  اد

  أم  ا  و ا   ء وإنا  ه زاء 

مة ال وا  و)  ون أ م  (وا)١(. 

 ا ا طت

  طت  ا   ا   أب   امن ا

  نما م رك و      تا ا  

ا او ا  يا  ه  ت ما اوا ا 

 .اء و اء ر     وا

  ا ا و اع  و اا  ر ات وه

   اع   ا ات ه اف آت  اع

ا  ل ا  داء ورا و  نما  ه 

ازم و  ذم ط  ن أن وم تد ط  ل 

 ات  ا اوة   ور   رام إ ار

                                                           

 .٢٤/آ  رة اة )١(



س اا ٣٠٣(  ...............................................    ا( 

أو ا أو ا ا وذ    ا ي اوا  

 ا    ا ا ن ا  ا  أن ا 

 ط ذا    ازنا  اء اوإ ا  ف 

ا ع وا.  

 ن ا أم  ر دو   ا اا و   

    وأ  وة  . 

 رأ ذ  ا ا  و وض أم نما وا  

ذ  ر ن  ه وإا  ن  ه وإا   

   ا . 

وا  ن وا  ضمة ا أ  دون أ و 

 أم م اء   ون  ذمه    و ب

 ء أم أ   ا و وا  و وأء اء

 ا ا ان ا امن   ط  .ا  اا و وأذء

.ف ذا  ن ا ا أ  اذا ا ا ف ذاو  

ه او ما 

ا  أ  ف  أ ا  ا وا)  

  .ا اآن إ ود )١( ا)  وا اس

 .)٢( ا) ا   ا (وإن -

- )  و  ف (ن )٣(. 

                                                           

)١( ان  /آ رة آل١٤٣.  

)٢( آ/ رة ا٨٥.  

)٣( ف /آرة ا٨٩.  



)٣٠٤(   ................................................   س اا ا 

 .)١( ه) ا   واا (ا -

 .)٢( ر) ر وا  ا  أن ن أ وا (وا -

 . )٣( ر) ر ا ن ووا وا ا (وإن -

- )  إن وأ ا  (ا )٤(. 

 ا  ت أا ا ا  أ ا  فآ ا 

ن واو   ا وا ة وا  وز  

ا و دة ارا اور وآ سب اوم إ ذ ا ا 

 اا و اب   م     ا اآن

م   اا ا ب م ما وة واآن أن اا 

 ا ا و  وا و  ذ     إ 

ا ما و ا ة واوا   ل  ) أ ا 

 وا ا وإن رو  وا وأود أزوا  إن آا

  .)٥( ر) ر ا ن ووا

   ا لا ر واوة ظا  زواجد اووا  م 

 اا أو وإد ازواج طق   وا ام  اص

  ذ    ا أن إ  أو   ام    واود

  ذ ا وإن ا م أ  و ا  ا 

ة واوا م ر  م و ة واوا م  

 .ر ر

                                                           

)١(  ة/ آرة ا١٠٩  

)٢( ر /آرة ا٢٢.  

)٣( آ/ رة ا١٤.  

)٤( ة /آرة ا١٣.  

)٥( آ/ رة ا١٤.  



س اا ٣٠٥(  ...............................................    ا( 

 أن ا   ة ر م    ك 

و و    أو  ءأ ف وإ  ذ  

    وأ ا د أم   وا ات ه  ك

ا.  

وأ  بء أا :ا- 

ا   لاء ا وا  دو    

     ر إذا  اء  وإ   وء  ودة

  ل أو آن وا  ذ ر ط   ارا موذ 

 ب ) ء) ورعأن ا  ماس ا ه أ   

 ءا ا م  وه ا   وأ ا 

ل مو : -     لا وأم  ا م ونو 

!! 

 إن ا   أ -    ه: س اام ا  ل

 .اام ا اة و ا اء اق

 أو ا أن وا  ا أول  (و ذ   ول

ا وا وا   ا او (او )١( . 

 أراد أ ا  اداتا  اءا وا   

ا أ   ار واوا  ذ    ى أ 

 و اه  و ز وه وا ا زق  ا أن

  ا وا. 

م أ  سإذا ا     ه   او  

 . أا  إا و  ذ  و اك

                                                           

)١(  ر /آرة ا٢٢.  



)٣٠٦(   ................................................   س اا ا 

ا   :ا - 

 ر ا أن ا ن ا  ا وا   اوا 

 ا  ا. 

 ار  ا         ا مل

ن ا  دوا ا  ل د  ود)   أ 

     أم   ا را إم   دوم  اب

 ا   ه ا إن ا   ء ()١(. 

    ا وأ ا و    ة ا  

  وأ    وااة ام  ا ات وم ار

  اي ج   أ    ده  رك و

 ه.  

ا  أ :ما- 

  ر و ا ا أب  ا م ا امن

اا م و      سا و  ذا ن   

ا  ه رو و و ا وأم  م ل ،با 

و  ا ا إ  ...ا. 

 وز ذا ا أ أم   وأود ء  ما

  ددت    ا اف و ل أم  أ ا 

وا   أم   إ . 

أم  ا  اس ما أ وا ورت وا  

 . و   ات  ل ذا أ و اآن ى ون

                                                           

)١(  ة /آرة ا١٠٩. 



س اا ٣٠٧(  ...............................................    ا( 

     امن  ا ه  أ وه وا

أ مل ا  ال (و     إ     

إن وا ا  (ا)١(. 

أ ا    ء و  ةوا وإن وا  

 وام ااء  ء  وأ ء   وااض اض ل

ف وا   ةا   ه ا و  أم   

 ذرة ل ه  و ا   ا وإن ا أ  اء

  ا .  

:م- 

س أون ا   قا ن و  ا  ء 

 ء اء  أا و وا ا  ت  ا و اق

 . اء و اق

 ت  وا وا وا 

و  سا  اأ  اء ا 

و  سا  أ  ادأي ا رة وا . 

ا و أ م  م قا  ورة د   

    ق ما ..، ا     ا  

آ  مأوط أم ؤوأ  ا أم  ا ا و 

اأ  انا وا اأ  ا ود  ا. 

وأ دة اوا  أ م ا    ا   

  م  رم  رت م  ة ءا ا سا 

                                                           

)١(  ة /آرة ا١٣. 



)٣٠٨(   ...............................................   س اا ا 

   امء أراد إو  دة ا   أروا د

  نء أذا. 

أ أ    سا أم را   ا و 

ما و  سا ض أا  ء قا. 

ا ء إذا أ  ق ةاض ووا ا و 

   ا أل ا د ا ا زوار ى  ا ن

  ا و إم  وإم ن إرا .  

ا   :ا-  

 ه ة ان أردت ا م   ة ا :وا -  

- :وأن - ا  ا   هواو ا وا  

 تا   ا  واا ءات وا ما و 

ا      أ و ا ا  وا م 

 و م   ه او  ع ا نما  ضو 

  ا   أ  او   . 

 اء د دى  ا ه ا اا ة أل ا

وا و  ن م   ا  و   ء و 

 . ا د أم  إا  د   ا د د

- :مإن - وا  ءات اوا م ا  ا ا 

  ن ل   م ا أو ام   وااض

دا  هء أا  ة أدوار أا ور ء ا  ذ  

 ا أن ا  ام و ط و  و أط  

  ارا او   أ ا        ا  

 .أ وس



س اا ٣٠٩(  ...............................................    ا( 

   )١(ا و ا ت إذا -ا : ا أ ول

 و اا و اا و ا وء ا د  اءات

ا  ورد  ب ا وو  لأ مو  و  

    ا  . 

م  أ   أم  ك ء ءوا إ و   

 ان   اء وامء اوء ن   ا ذت،

 إ  أ   و ذ  وأ ء أم    ون

و     ا    رتو ت طو  .  

ه او ا 

   ذوي أن ا وح ا   تواا و  

. )٢(ا أ ك ااء -و: وآ  ا  ا ل اا ق

و  ا  :وآ - ي، ا وا   سا وز  ا 

 ٣(ا(: -  و  ا  وآ :و - اط إ ت ا 

أ اء أا وإذا وا   أ أ  ءء ا٤(وا( . 

و ا أ   ا    ر: أ- اء إنا 

ن ا  ضر ا  أ ر )٥( ...إ  ذ  

 .ذه  ل

                                                           

  .٢٨٣ر ا ص  )١(

  .١١١ ار ص )٢(

  .٤٩ص ٦٩ر امار ج )٣(

  .١٢٤ة اا ص )٤(

  .٢٦٠ص ٢ا ج )٥(



)٣١٠(   ................................................   س اا ا 

 ا د  ا   اي  ااد   ا  ذا

  دوم؟ ا   واي

   -أر: ة   ا أن ا- ل:

 ا  لا او أ  در  إط و   ن أن  

 د ن إذا ا ر   ال  سا رة وا و 

ا و  دوء اوا  زدراءا  ن ا   

موا و ا    ت و تواا  ن ذ وإ 

 : -  

   إمم   -ا : ا  ا أ ل -

    ،ه   ا     ف و ، 

 ن ا د م ذ ن و ازا م ،    ا 

  ا ر :ل -    نوا   وا  

د ء وا  ذ و   ١(ا( . 

   أراد ل ا وط   ل وإن  ذ آ 

ا وا ان و ي  ده   ة د  

   ا إ  أر  وا ا    ا و واء

  نوا  .  

- و  ا    ا ر ا :-   أم 

 دا     ا ن    ا  أف

 )٢( . 

و        ا  سا و د. 

                                                           

  .١١٠ ار ص )١(

  .٥٣ص٦٩ر امار ج )٢(



س اا ٣١١(  ...............................................    ا( 

ورد و   ءا ا   :ا- أ ك دم 

و  كدم  ن ق ا ا  ا  سا  ا 

 ن وإن  ر  هوأ  ا . 

وا   ادا  ة لي اا  ب ام و 

 و ا  و اة   م ا  ا واب ات

 ن أن و ل وإ  ك  سا ا  ن   

  وا ا دو وء. 

 و  ا   ا    ا ا  

دوم و  ما      ه  م  ق ة   و 

 .در ه   و    ة   ا  ن

 أن ورد ا ر د  لر ا  ا  وآ و 

ب ما  ل إر ا  ا  ء وآ ر  درن 

 رل  ل     ا  ا  إ  اب

ا  ا  وآ :و- أن أ   ه ء؟ 

  ؟ -ل:

 ء؟ ك   أن  -أ: ا  وآ  ا  ل

 .- ل:

 ؟  أن -  ل:

 .- ل:

 .-     ل:

   و       أن ا رل  -ا :ل

 و   م . 

 أ؟ - : وآ  ا  ا رل ل

 .- ل:



)٣١٢(   ................................................   س اا ا 

 و؟ -ا :ل

 .)١(د   أن أف -ل:

 ا  و ا أ و :-  ا ا  واد

وا  ة ل و ه و.   ءد  ا  ا ل ا

 (ذا و  ك و اي   وك).

 اد أم    و وا   أ أى م وك

 ه ما     همذ  ح ذروةا.  

 ة

أ ي اا   ا   ك   أم   ل 

ه وة ود ووأو . 

 لا  ا ازددت زاد ج سب اال أا 

 ون ر ات وون  ا  و   ا وارات

ط ة  ء إ وا وإنظ   ا و 

   إن   ر ا وا  اء   

 .ج   زي  ون اء

 سا     دات وا  وا   

وأ ء ا وا و    نا   أ ا 

  ك و  وا. 

ه وأا  لوا وا أن و   ادا و 

 ش  وار اوا    ذ و  وئ ما 

      ا  ا   . 

                                                           

  .٢٦٣ص ٢ا ج )١(



س اا ٣١٣(  ...............................................    ا( 

ة وأف ا       ك و  ل و 

دا  وج و نك و  رع  لا. 

د وأوون ا    اثي ا  دي  و 

  م و      ا ر وو و 

 اا زل اا ي اا   ا وا  ا  

  ا أم (ا ا ا و وا ا  ا وك ك

 أن     ا أم إ ي  ا أن   ي

  ، ف إن إك ا اء وك طد  دك 

را   نا ء إ سوا   (ء)١(. 

ه او ا 

:ل -ا  ن أمء ا وا  وا أم   

  أ  ا   ا  م   تر اوا 

 د  ه  ه و ن و ه ن أو   ا و 

ا  ف ن وأا  ع    ةاا  ت 

ن وا ا   ذن ا  م  . 

و  ت لا و  أول أن ا إذا ا   أي 

    اه ورو  ء و  بود أا ا 

 ا  دوا  او ا ا  ن را 

  ا ذل وم أ  ب  ا   ودا ا 

  ا  تا  ه ن ا سا  د او 

  أرواح    إ       و   

                                                           

)١( .  ا  ا ء اد 



)٣١٤(   ...............................................   س اا ا 

ا و   ن  ن و رئط ا ث ن أوا 

و و ا و ذ. 

  اا  ا     ه أن إذا ا 

دا ا أ ة او ا و ا دة وان وا 

ا ن ما  ر ا  را دا. 

ي واا  لا وا  ا او رع ا 

 ذا ا واق ا ام  إ ذ  ر  واى

  ه رة ا ا       ا   

 ا   -و: وآ  ا  ا ل وا ودم د  أه ه

 م ١(ا(. 

و  و  وا ا وأو  ا إذا وا 

 ذ   ء  . 

 و  إ ن  ارف ا م وذ ا د  ا ون

  ه  را ا  إ    را او 

  أ ا  ا وا  ه ن ر  

 .ة ه    أرا

  أواه  و ا ار  ن ا أي ا وه

 أدا  ن ا   دون ا ن و  ا     

 .ع

  إ  ةا ا  ى  د  ى أ 

     ه ا  تا  آ ت اموا. 

                                                           

  .٣٩٩م ار ص )١(



س اا ٣١٥(  ...............................................    ا( 

 آ ا ح و ا   ا  بأ ا  

    ا و ا  أ  ا  :ا- اا 

  و  ا   را. 

ب وأأ ا وا  ا ن ا قل ا ا 

 ا  وآ :و -  ذ ا  قا    سا 

و    ا  أ  و ا   ة ا   

  )١(. 

 لا  :ا - 

    أن ا   دو  نما    

م و و   هأ ي امء أيو وا اره ا و  

ط   م ر او ول اا ر و م  :-   

  ا  ا  أ  ا ادة ه :ا - اول: -

ك إ ا موا و أن ذ   أ  دة   

و د اا  ٦٠د    أ   ف ا حا 

     او ا    ا ب   

  اأ  رفا اوا      ا. 

 أ  حم ب وأ  ا     ر ا 

  ا ن ا   ا ون إ ا  ارف وا ا

ا أ   هت أ   أ  إ أ  أن و 

 را  ا  را. 

- :ك -و  ء  نا     ذن ا 

. 

                                                           

  .٢٥٧ة اا ص )١(



)٣١٦( ................................................   س اا ا 

- :ار -وا  رذا ا ا   با. 

- :و- م   ا ا بأ ء اوا و 

 .اء

- :ك -و    ال اوا م  رة و  

 .ة

- :و- م أ اا م رث ا . 

- :و- م بمن ا  ث ن اوا و ذ 

 .ا  ا أ  روات

أ  ا 

 ءل ا أ  ا و  و ا  ا  

 اروس اء ن  ذا اق  در م واب اة

ا  ن ا  نة وا   ان ذا . 

أن وا ا    وهذ  مأ  اا وا 

و واا  يا أم  با  او اا. 

  ذا ا ن ا وا ا   ء دوا  

 ء   ن ء  ذلا : - أم   ا وا 

اب واوا ل: و-   ي اا   ا  أ 

    أ  اءة روسا   م   أ  

 ا ي اا أ   ا ا و ء أم..... 

وا   ءا     ارت اوأ  

 .ذ  وا   اح

 اا  وامع ظ اس -: ا ا ا ول

 أن  نمظ روح اع اموا  ا اوا و  



س اا ٣١٧(  ...............................................    ا( 

ف ا  ال او ن: أ - أن ا  ق 

  بار اوا. 

ض وأا ا     ا  ا  وآ و 

م  ك  ش  ءما   ع ار اوا وا و 

ل ا رك و  ا     اآن و  اا  ء

)َم  ََْ ُرَْا َِو ََْ ُبا ِا ِ ورُ١( )ا(. 

 ،ه و   م  وا     -ا: أ ول

 .)٢(ار وأ ا أ  -ا : ا أ ول

و رأ  إ و رأ ا   أ ما  ر و  

     ذ و وآ  ي إن أا مان مة أ 

ا   ة او ا و ا     مو ا  

  ابا.  

ه ان وا 

ا ن ا  أن   ب و   را ا زاو 

وا إ    ز رز  نع ان وا ا  

ورا. 

ه و :نا- ع و  ن   نو از  م 

 م   اك ا و ع اوام    هط. 

                                                           

)١(  آ / رة ا٤٧.  

  .٣٢٨ص ٦٨ر امار ج )٢(



)٣١٨(   ...............................................   س اا ا 

    ) ام  واذ  أ ن ا  (ءا)١( 

      أ ا ا رادوزا  ا و  هأ 

د و    ن ا ذ مم. 

   ُ  ه  ا وا  م  ه  ب 

 .اط  أه

أن وا       اد نا  ب و 

  ا  ز إذا    ل ن و ن. 

أ   ا در ان وا  م  را 

رف ا نن وما وا    و  رأ 

موأ ر وا  أد  و  أط   ب او 

 . ا  م  ر ن

 أن  ي  ظ اأ  م   ا 

و   ما اا  فو  ه ا م ر  

   ر ... و   ل وا ات أال  ل أول

و  ا   ن أم  ذما  ذ م    در 

  . ا   أ و واة دة و واا

 - ا: و ا ال

   ب    ذا    وأن ا و م أن  اي

ل أن اا ارا ا م    ام   ن       ةا 

و  أدم       ن      ا  وا  أ   

 وا واوا ا  ا  ل أن    اح أدراج

 ل ا  م    ا  م  طا   و   

                                                           

)١(  اف /آرة ا١٦٥. 



س اا ٣١٩( ...............................................    ا( 

 ا  ان م ر  وحا ا واة وا ا 

م    ءا وا . 

 رث :نا-  

ن و  ي دي وا وم   :اكا-   

- ا. 

 .ام ار  واان ا ة -

 .امن و    ا واوا امل ة -

- ة أا. 

- ح وأا ا. 

 .ار ور -

 . ا و ار  واءة -

- وا  أا. 

 .ا وطح -

- وا  ةا. 

 .اا اء  وال -

- وا ب إا. 

 .ال ر  واور -

- و ما ز ة ا ز إا. 

 رث :ا-  

- ا. 

- اظوا. 

- اء وا. 

 .واع ع ا وة -



)٣٢٠(   ................................................   س اا ا 

 .أ   ا  روا  ء   اآن واءة -

 . ) وآل    (ا وآ   اات وإر -

 .وااك -

 .ا وب -

- ن وا ) (ا . 

- ر وأا  ا. 

- ٢١ أ اء ز    ا. 

- و    ا م   ا. 

ه او ا 

:ا -  ا و   ددا  بأ ي اا ا 

   ة  و اس و أر   ن

   وجأو ا وأو ا ا و ذ. 

و  ا وا   وم و وأ    

را و ا   ا ا  دا  رم  ذا) 

 ( ل  )...اوا ي ان ا  رإن وا ن ا 

 ١()...ر(. 

  ن (وا  أن   اط -ذ    :ل

ا    نو  أ ا  أن  ونو  رضا أو 

 ا ء و (ارا)٢(.  

 رك أن ا ك أن  را       

 ا   دع  ر أ ل وإن  ر و اب

                                                           

)١(  ء /آرة ا١. 

)٢( آ/ رة ا٢٥. 



س اا ٣٢١(  ...............................................    ا( 

 ت او  أ أو مو  ك     أن 

ا    جر اوا. 

- :-  ان ا   و ا نأو وا ا 

و  ذ  أن  وا   ل و م  و  

  و  ى ف ذ ف وأم  هوا و 

و ا او  أ   و   . 

  ا ق أنا  ج  ما   ا  ابا 

 .اة إ   و وا     م  أ ا ن

 -  ر  إد  و  أن  اي ا وارد -

رن - ا  وا  و   ى أ  ا  

 .اار  ذ و د اا ه  ر إن ا  رع

 ه أن راتا   إ ل ا     

 .ا و ا  ق اي

ل وأن ا را  أن   و  الا 

طوا  بأ ا   . 

 -اا: مع

 أن   ز   ارة   ة ط ا إن

 ي عم  اعأم اا و  ت أواا  ة طا 

 ا وء واء اب  ا وإل واا اى

 اء ة زر  أن    أذى  ا  و  واء

 ا. 

ا    ر وراتا ر  ن ر   

و   آ   ه را ا مذ. 



)٣٢٢( ................................................   س اا ا 

  ا  ق  اي  ا  ل  أو

 .اا  ا  إ وه ا ال

 :ارا- 

 أن ورد ء ر إ ا  ا  وآ ل و :-  

 و  و  - ظ أرادوا أي -    إ أا  أ ا رل

 وأرادوا؟  ا  ا  أ  أي  ر؟

أ ا  ا  وآ اب و  أن  ا و  

 عا  :و -   

 !! ا  إذا

  أ؟  - ا  :ل

   و    -و: وآ  ا  ا ل

و  ظ م إذا  ن ذ   ا  ١(ظ(. 

  وا ا   أ و وآ  ا  ا أن أي

ذ ه ووأن ر   هظ  و   ا ذ  ف 

  أي   ا ام  ا أن و  ما ا ن

 .ا  روا ذ  م و ات

 -ا : آر

- أم  ءن ا ءد ط ا  ب. 

-   را ا. 

-  ا  ا  ا  وآ :ء إن -وا  ر 

و   ه ث نو   ا ث إ  أو أدم. 

                                                           

  .٣٦ا ص )١(



س اا ٣٢٣(...............................................    ا( 

- رث أم ا. 

-  ا ما . 

  -ا : آر

- أم   ا. 

-  ا. 

-  ا. 

-   زقا. 

- و ا. 

- وأم أ ا ا  ما  ةا. 

- ب ورك ا و. 

- رع و ءا.  

:- 

 ار ده   ا  ا ا أ  ا  إن

 أ  و ا ا  ص     وا  واد

 ا و  ء ارب ورة أن م  ا  ك ء

 وا ات  اا  و ا أم وز وا ارب  واد

   ف نا   ا وي وا لا اأن ا 

  وات ا  ا  و إا    ك ن

وا ا  ءا  ا او  ت إا 

ا   ربا ة و  ط  م ال و  

   ثا ا.  

  

  



)٣٢٤(   ...............................................   س اا ا 

 :انا- 

  د إ  ف  و اس  ا   ا ا إن

  ا ؤإ  سن ا ا   -     

  ل ا    حع اوا إ  لا 

  ن  ا ى  اا،   ن ظ ن ن رع

 ا و  ا او     ن ا  ا  

م  ا وا  و  و   ةد و  

    د وا  ن و  ن ز و  

ا أ  ث أ وإ   تواا. 

 ا  أ  ا  ل: ا -  ق نر  

 .  ذ ا ور وا ااءة أ ا إ اان

  ا؟ ل  ا ا اك ا  :-  ل

 .     و  إ أه   م- ل:

 ل: أ- زع إذا نز ا أ ا  ا إ 

  ل :- أ أم ا   انا  و 

 ن رك ا و  ل    ١(ا(. 

و ا  ا  وآ :و- أ  ا    

 .)٢(ا  ر م إ ن

و و  ا  وآ و  :ذر-  ك ذر أأم  

  ت   أ  ق ه     وإن اان

 .)١( أو ار م  ا

                                                           

  .٣٤٤ص ٢ا ج )١(

  .١٧٨ص١ارد اب ج )٢(



س اا ٣٢٥( ...............................................    ا( 

و أ   :ا-    اق ا ث إ و 

  ا . ا ل ا  ل ؟ل: ا-  ل ا  

 إ ل: ا - أم ا  )٢(. 

 ا  ه دا را وا  ا و طا 

م  ه ط   ى أ ا  ا و  ا  

 ا ا ي اا  ا   ه م دئا وا ا 

وم   إ ا   ا   ب وم  دا ا 

  م  هو  ه و   ء إا وا 

 رغ وال ت   م   ور ا  أي ل

و  أ    ان أن و ا م و    

ي وا  ةب اوا  ا ا ن اد واا  - 

ا -   و   اتة اوا و  إ  ا 

ا.  

 اص وه اع

ا: - أن   ا    شا و ز  ا 

وأ  ا   وأن   حإ ا ة وا وا  

 ال وامل ا و واان ال وم ا ن ادة ط ك

 و ا ارت وع أه و اة  وع ا وة

 ا و  ا وء ا وطل اص  ا ال

 وا    ةو ز سب اوذ ا  ا و 

                                                                                                                                               

  .١١ص ٤ا ج  ه )١(

  .١٨٣ص ١ال ج )٢(



)٣٢٦(   ...............................................   س اا ا 

ا  عا ر وة ا  ه  ا او  ء أ أ 

،ما  ن أم     او   ا  و 

 ما . 

 اوح وان ان ا  اي وا ا ة  وف

اوا و ا  ب ان وما  واداد اه و 

 و اال و وا ا  ون ا ن ا و اه

ا   ذ  أ . 

 م  إ أج ا وك ا وآ ات  -اص:

ب او ي اه ام دو    ه ا   و  

 . ال ا ومزع وا و اص  ج

  أ  و ازق و ا ورث وء ء ص

ا  لأ ا. 

 سأ ح او ا و ا ب وم  

  أول و واص، إك - ا  :ح ل إ وأن ب

  ا  

   -   أذل  أي -  ال أذل إن  -  ا : ا أ ول

 ا ط -  ل: اص  ا  ا أ و. )١(اص

 ٢(ا(. 

    ت    ا  أن أ  ت 

 آد وإن  واص ا ط ة ء ورا أا ا اس

 ا ة ط ةع وا ا . او   ه 

ا ا وط  ت وا ا. 

                                                           

  ن.)١(

  .١٦٨ص ٧٠ر امار ج)٢(



س اا ٣٢٧(...............................................    ا( 

ص ورع اأ ا وا  ا  ص  أ   

م ه وط م و  إ و  أ ا  ط 

 وم و رح إ  م و  وأ  ذ  واص

م ص    و. 

ن و صا آ اا  اا  ء و ءا 

رو ا و   ور م  تا  ث  ما ز.  

 صا :-  

 صا    ا  كة و ا و ا 

مو ه أا ء و ظ   ن لء أ آ ا موا 

ر وا ذوي و ة او ت ذا  ة او ا  

 وا  و ام إ وا ا ا  ا إ ول ف

  .اد ا وا مل و ار ذا   ر

 دا   ا 

 اد  و ا ل  امن ان دع  ا

  تا م  ت  ة  دك  أت و  

  ك وأ وأ   س أن  ك وا ةا 

 . ام ات ه اء

 نما  ه م ةا ()  واذ   ا و  

 أ و ورأى و.   

  و اة   ك أم إ  ذ  ن إذا و

ط ط أو  ن   ادة إرة ا      

 ام ن  أم أي إ   م وا   وم ء



)٣٢٨(   ...............................................   س اا ا 

ر وأا ك و  أن و و فو م  ا  

ذ. 

و ا م  د أنا ي اا  أن   ا  

م  ى أن  أي  ن يه ا ي ا  م 

 ا ا و ا و وا وا ار   امن

  ل ة اوا. 

و   ه ا  ه  ا و  و  أن  

 را  ي  د ا  ن  اء  

ا   ا و َأ  ذ ْأ   ن يه ا  

  را و ا  او  . 

 اءة اة ل رون  ا ه ؤون ا اة ا

  أم  م ف اوم او ا ا    را 

 ا   را. 

 ات أب اة      أ   ا وا

ن واو  أم و  عا   نل ام ا 

 و ا موا  ا   وآل  أم   

  .اء

 ا و ااة

 ه ة اا و  قأ   ر ءأ  

و  ل ة  ا وا وءة وا مموا 

 . وا وا واد وا اة وم وا  وار

 أ ااة و ااة ع    ال ه ا  ن

ا ق ا  نما  انن ا   اس ءأ  ووط 



س اا ٣٢٩(  ...............................................    ا( 

    و و  ان ا  رم ا وذ  

  َ ةا. 

ع وأا  ء وردا ا  ذ   اس سا  ا 

 :ا-   م أ ا وا    إ أ  

م    و )١(.  

دق وا  :ا- أ ر   هأ ر  امإ 

 ا  ن  ا اه إ ر و  و    ن

  .)٢(ا   ا  أا  ة

و  :ا-  م  ج دار  إ   إ 

 !ام؟    ي أ-   : ا ل

و و    ا٣(أ(. 

وذ   أ  :ذ -  أ   :ا -   ا 

 أ أن ا   اريو ر جو  و ذا د 

 .)٤(ووه أ   ت

و  ورد  ذ  قا  ن أ  ا  ا أم 

 د  ن وأن وى  و و ووى وع  أ- ل:

و  د ا أن  د   و ط و 

ا ......ل أن إ  :وإذا - ا  أن   دره إ 

 و  أن  دره و)٥(. 

                                                           

  .٩٨٧ص ٤اا ج )١(

  ٣٨٥ص ١٦و ا ج )٢(

  ١٠١ص ١١ام ج )٣(

  .١٩١ة امار ص)٤(

  .١٦٩ص ٢ا ج )٥(



)٣٣٠(   ...............................................   س اا ا 

  أ واى ان أن  ا وان ا ا ا أل

 سا و  إ و  او أم  عر وأم أم  

. 

 ل و ا ا   أن ا أن ا  ا ى

 ا  ا أ و أ ا وأ ذ إ دره  و ء

 ) واء واح واو وا اب   ب إ ج

(و و    ل     د و دم ء و و و 

   م ف     ا   حء اوا. 

  ك  ك أ  ل أن و   أردت أم ذا

، ك  و ا إ لا أن و  ذ  ا وا 

 .ا ات

وإ م م  ن وا او  رم  مذ و  

 وء و ا  ا    ا  روا  د

أ ا  ا. 

و   ا و اى أن ا إ  ه ا 

ا مما ب و  ض ارع او م  نوا و 

ا أم     . 

  رات  ظو   ا  دئو 

 و... اذا وم ا و و و واام ارح وان

ا وإ   ح اوا .  

  - : و ااب  ااة

     أن ا  ا ا    و م 

 ة ا اب وا  ا ا  ا  و م  

و م  و  ا     دا  :ا- 



س اا ٣٣١(  ...............................................    ا( 

 ء   ذا أن ا ما   د   ا و 

 ظ  ا إ  :ل -  ل ر   اب؟ أ 

 !  ذه ج و ات م-  ا:

 أاب؟    ل - ل:

  أ إ  و  و ظ و-    ا:

 أاء؟ -    ل:

 .م-  ا:

 ؟ -    ل:

 -  ا:

 ك؟ -    ل:

 م-  ا:

 أاف -    ل:

 م-  ا:

 ن؟ -   ل:

  !!...ان ان ام-   ا:

 ن؟ و زن -   ل:

 ا ذات وإح  أ-   ا:

 ن و ن -   ل:

   أم و  ط  ام-   ا:

 ؟ وط واة -   ل:

 .  ب و مدع و مذب  إم-   ا:

 ؟ و     وم- ل:

  م إم-   ا:

  و-      ل:



)٣٣٢(   ...............................................   س اا ا 

  واا ال -  ا:

 أرا أطل ا-   ل:

 ل و  مط إم-   ا:

 ن؟ -   ل:

 ار  م  إم-   ا:

 من؟ -   ل:

  أم   و اء  أم وط إم-   ا:

 ات -    ل:

 ماء م و  ا   م  إم-   ا:

وا  

 ن؟ آ و أا م- ل:

  ون  وان  ن آ وم- ا:

ن ظو إ  ءأ ون إو   نو أر 

 . )١(أ  ا  ن و ون أم ودون

 أ  ذو ما   ا إ    

وذروة ا ا م   ه دا  رفا وا ا 

 ا   وي وو  نظ   ي أنا  

 واك اط و ا    ان وة ار  اب

  ا ار ه أوت ا  اذا   وا وازراء

 ا ا وذ  ا. 

  را   و  ن و و  ر و ا 

ا   ءاء و    وان اوا و ا وا 

ات وإطا و اع ان واوم ا وا  ا 

                                                           

  .١٧٢ا (وق) ص )١(



س اا ٣٣٣(  ..............................................    ا( 

ل وا وا  رك او ا  ا  نوا إ 

 .إ واد ا اب

ا و  إن ا ا    ر ه  ا 

ي وأا    رد إ  د  وا      و 

 ي ذ      أ ا ح و  ط. 

م إم  تدرة ا   ر أ  ول و 

    أ أر ا و ن  اس وء ادة

 .ا وان اس مان مب

  ز ر م جر وما أن وم     

 رعا وا و  ن  اوا ك وا ذا وإ 

  !ال أ  وم واات وا  أرم  مف

 -ا: أم اةا

  ا  وا م  إط و  ات ه إن

  ءو     اء ا م  أو  أو 

 ذ ة أن إا ا   ا ى ا نذا أن و 

    طار و  ب ال وأا وا  

ذ   ىد ما  ا اا وم أ  م   

ن ذد ر ونت و   ا و ط 

 ذ  ا وا  م وذ اط و ا  اح أدراج

  و اض  ا  إ أ ت ة ا إذا وا

 ا   ض أا ا   رهت ام م 

  لة أي إد  ااد وا. 

 أ ا   ا اة أي أم و أوطم  اة

ا  اأ وم  رعا ده وأو أ . 



)٣٣٤(  ...............................................   س اا ا 

ك إذا أ ا ى ا  عن او  د آا ف وا 

    ه و  ا ما واو   ا  ا 

    ا  ا. 

و ذ  أن   ا و  ارك اوا  

 ( ه ا أن و ده   ا أو ا وا اة

 ةردة وا ( إذا  د أو  أو  قأ ل ا 

 )  م  دا أو م  رضا   سا ( )١( .  

  وف  وا ا   وأن  ا ا وه

     طا و ا    ا أرادوا ا  

و   ر وأ.  

 ااوة و ادة

أ  اه أن ا دة ذا و و     و  ن 

 ا ه   ا م  دأو  ءأ  إ ا آد م 

     ء  ن ن ا  ا او  

ا   ء دوا     ر دا   أ 

  و )و وآ  ا  ا رل   اي اع ن

 ا  وآ و و ن ا ن  ا  ل ااق ر 

 وآ و أم  ا   أم  و ا  ا 

 وآ ه و . 

نم يا رز ا ا وا أو   أم   

إ   وي دان اوا. 

                                                           

)١(  ة /آرة ا٥٢.  



س اا ٣٣٥(  ..............................................    ا( 

ز أن م ا إ ا  ا  م      

  لا أن م و   ه مء اا  ا 

مة اوا  ما  ا وأ مة او ا وم إ 

 .ا وء اا  اة

ة وأن ا ا  ل   ا  وآ و  :- 

و    وو  ط  وو  

ا  وو   . 

و   و  و م و ر   و  

 أو وا ام إ ي ا ١(إ(.   

 د ا   ا    ا ي أن وا  

 أن ا م ا  ا إ  إم م م صا اا 

اا ا ا مما. 

 وا م أن  اا وا ا ه  و   ا ن

  ا دة اوإ ا    م  و م  ةم 

 روا إذا وأ   ا لا  را م و ا وإذا م 

مم م وإذا مذ وإذا م ما   ه ا ا ا. 

    ا ر إا ا م  ا و  هذ 

  ور   وإن    إن  ا اآن

 إ دم و  واآن آن رئ  ا أ  ذ و أرا

  .ورة ا

ل: وأ-  

أ ي اا  ا و ا و ت إذا ا ت موظ 

ر ل وا وا أ  . 

                                                           

  .١٩٩ص ١ارد اب ج )١(



)٣٣٦(   ...............................................   س اا ا 

ام  وا  ر وأ  وا وا م 

   وم    و  مان  أن  م ومت

ور   ن ا  ور ه ا ا م ذي ءا 

ا و  ه ا ا   ل تاا و 

 ا ور  روا م ن ر وا أ اد وردت

 وأم  ه ددران اوا   ا وا  

ا.  

 - اة:  اط دور

 اط دور ن م رى   ا ه    مل

  أوا ا  تا  ن ا أ  وأن و 

 أو اام  اة امء اة وإ دةا و  م  

 .   دوم  ء

  ا وا ذرو  دون طا  م ر  ةا 

 م   ا  مر  اح   ا اداء رض

   طا    أرادوا و ر ا ا  

امو     ا و  ن ءا 

 ن او ذ ر أا  ام إ  ذا ن . 

ا   كا و  ت واأ   ء هو  

د م ه و ر وأأ امو رزف و   

 رة وا   أ   أ    . 

ط وا  با   ا ا  ا  

 وأر وط  امن ر ا  ا  ا ااء ه

 .وره وزو وه



س اا ٣٣٧(  ..............................................    ا( 

طا  ا د إ ء رة ااء وا   

ا   طا ا  ا ل ورء اوا وا 

 ا ا مو دأو آ  ا. 

س و  ى اا ا   إ   ا ا 

 ا   ا طوا     رة ا ا 

 .وا ا  ات أ أذن    أا

ه وأذ  إ  د أن  ق ذا ث ا  ذ ا 

ا  ا  ا وم ا و  لم ا ا.  

  ا اءا 

ا  ي     اءا  ه ما   

  ا ا   ا لوا   ءل أ 

وط ا  ه أرذو   وا  ون وا 

ن وا ء واأ   نه اون أ أ  ن 

 ا  ا  وا  أذى و ىأذ اس  ن

  إ أ    وذا  ا ى     ذا

ء أوا  ذا او    ز إ ا. 

  ت ذا اء ل   ان ى     وذا

  ءا و ات وإذا ا  تأم    

   ا ق اا ه أن وا ذب ن و ن ذو ط 

ذ و أم ا  إ) ما  و (و )١(.  

وم إ م :وأ- 

                                                           

)١(  آ/ رة ا٢٠.  



)٣٣٨(   ...............................................   س اا ا 

 و    ا دة و ا ا   اس أن

 ا ا  سا   ةا  د. 

 او أم  اره ن وا و ا وا 

و اا  ةا وا   ب ك  أو 

  ك وا اد ا  ا وإ  زاد ر ما 

  .اد  إم واد

 أ  أ  :رهوآ- 

  ا  إذا أم أ   أو  أم  رهآ وأ 

و د وآ وأ أم  و    إ ن ود ا  

 انوا و          ن م 

ر أوآ ر ود وإ  ا ا     او 

  ا  تا.  

 ار وه اء

 ب ا مل ا  د  و ه نوا)  

 .)١(وا) إذا

 ون ا دق ن إم إ اب  (واذ  ول -

ر (م)٢(  ء  أن م  ةوا    ه ا 

 و ذ . 

 

                                                           

)١(  ة /آرة ا١٧٧.  

)٢(  آ/  رة٥٤. 



س اا ٣٣٩(  ..............................................    ا( 

- ارد وأ ءت ا    ) أ ا اآ  ن   

 .)١( ن)   ا أن ا ...   ن

- و  أو)  وا ا هم    أ  

 .)٢( ن)

 واد واد ام وأداء واور اات  ا  ء

  ار و ص رد    و اس  ن ا وات

ا   فأو ا  ن أ    اردا  ن  

ن ا وإ أ ا  م    وة نا   . 

 ة   مر  ء  اب أ زم  وا

 وا واى ان  ا وا  موا م وارات اذر

 م ام روال و ا  ا  وآ و   أدى 

و ذر ر وا    ر ا       ا 

  ء  ا ا. 

و  أن  ء أنا  قا  وءةوا وأ ا 

 ن   و  وأم   ود رق وا  اي

و  ر وإ م ا   وا   ا   

 ن و أو ا ما  م   ذ  ءا و   

 لر ا  ا  وآ و ذ أم أأ د ا وأر 

 ء  و ااء أوأ ا .  

  

  

                                                           

)١( آ/ رة ا٣-٢.  

)٢( ة /آرة ا١٠٠.  



)٣٤٠(   ................................................   س اا ا 

ل ا إ: -  

   رة  مر أه ا ة -ا : ا  أ ل

أ  أ ا و  ض ....و    ن  وإن  

و وز أم   إذا ن ا ....لو أ إ  إ 

  ا ه  ان ذ  مه ن  ر و م ا دق

دق و وإن ا ه اأ  ل ذ  إ  :ا-  

ا ز )١(. 

م أ    ه دا م ا  وفرك اوم 

د روز  ب ان اوا وإ   با اا  أ 

  .ان و ان وة !      ؟

 أن  :- 

 رع ن  و  نو   و   را 

 ءا  أو أو ا مأو ا  ذ. 

 ا  ه ن و و  وا اء ا  ل

 و  ر  ا ذل أ أ   ا    ا 

  :أداء -ر ما إ ا ء واوا   وا و 

اا  م أو )ل )٢و   آ ع أرء أ :- 

و  ر   ،أ  كء أا  ه ور أا )٣( .  

  

                                                           

  .٣٦٣ص  ٢ا ج )١(

  . ١٦٢،ص ٢ا (. ا) ج )٢(

  .٩ ال ص )٣(



س اا ٣٤١(  ...............................................    ا( 

و م   ا  وآ :و- 

 ن  ر و   و وآ  ا  ا رل أن روي

  ة هم  وا   . 

و ذ ت اارة ا ا وأ  ق لور ا  

 ذ ، 

  ا رل  -و: وآ  ا    أ  ا

أم  إ ن او ا   ن اه ، 

  ن ء  وإن  إ و  -و: وآ  ا  ل

١(ا(. 

:ه - م قا  هذ  ذنا  !!ا 

  - اات:   اق دور

م قا وا ممء ا  ن أ اوأ ا أو 

  دور ى وأا  ء ةل او  أن ا 

 ذ وم ا أو ا  اي واان ا  ق

. 

و  م قا   را اما وا  دور  ء 

 أ و ا دور أت ا و واا ا   اة

اا  ب و  ا ا  بس را. 

 ا أ إ و   و اق  أ ا ن

   رد د   ن قا وأ دئ اوا 

مما ا و ورأ    ا ا  ل ا 

                                                           

  .٧٨ص ١ اا ج)١(



)٣٤٢(   ...............................................   س اا ا 

  ا وأ :ا- م ل ا   :ل -اا 

 ا  - و: وآ  ا  ا رل ل ل وا ظ اء

و  رن )١( )اا و نل ا ام  ا راوا 

 ا ا. 

 وا ا  ه  واق ا     وك

ن ا ا عا ق ا  ا  ن قا  

ة أرا و  ا  اء وا  ام أ ا 

  .ا) ر (أم ن اورة ا ن

و   ا أن  مم دة و ا و 

 اات أا وا ا  وع و اود  و ق

 ا و ء   ك   إذا اد   و واد

 ر رذن ا   و  ا  ق أ 

 . وا   ا

  اال،واة  ا و اات  ا  ق

ا  اضار اوا. 

  م و أق ه  و ه د اء    ذا

ر  أ ن و  اقل ا   ي دوا  ا أ 

 ر  ن أوا  وم اار إ  دا   دار

و  يء وا  ه راد أن و ف  ا ءا 

 ا   م وإذا   

 أ  وو  أ! 

 ا؟ -  ا:

                                                           

  .١٦٦ امء ص )١(



س اا ٣٤٣(  ..............................................    ا( 

 و  م اار  أي -   أ ارا - :ل

 . 

  وا   وأه ا أ را  :-    ا

ا. 

 .ا   ا   ا

إ أ ا  ل: ا-  ر زم  )١( ه) أو د 

 ه (د ه ا ة ذا ن ه  م اأ ن و اأ  

 و  ذ. 

وا   أ  ا ا واأ   

و  با  ا ا و ا  ي اا  

 لا   أن  أة أى اأ أة ذوق و ى. 

 ؟ وا  ذا  إذا   اء أوا ب

 .و-       ن:

 .  ور ذ  ر ا أم ما أ  -أل:

 ا  أ   ،أة ما ا   ا 

ق اا  وج ء ر ف ا  قا و 

 .ان

  وا    لا ما م ف  

أ ا ء وأ  ما    ة ةا وا  

 و ا   ر و ا أ وع رع اة ل

  وا  ى ا. 

                                                           

  .٣٣١ص ١٤رك ا ج )١(



)٣٤٤(   ...............................................   س اا ا 

 او وا او اي او اة ء  اي ل

 وا   وجى أن ا زو ء أم ا ان وإ  

 رع أن ل   ءأة اوا   ا. 

و  لل أن م   ا   م ا أ 

 ء وه اء واا. 

  ن  ي روق اأ    ا  او 

ا   ا  وآ ن و أ    ا  

 و ان آ م ل  - ا   :ل   ا

 ل أن أ  ن ءره ااء واذا ا  ء إذا . 

 وأممه امء  ءت   إ  مد ف أم ا وذت

     نما    هأم   م  

ذ .  

ا و ا 

 ا    أن ا  ا ي اا   دو 

ا ص و ا   ل وأم  ه   وإن ا 

  ة ا ا    د وو      

 و ا  و ان  وا ا     ا أن ارا

ا و     ن ذل   ذل. 

ورد و ا    ا ا   ط وا 

 ذ  ه و ةوي د ا  أن  ا  

 د  اوا و د ل انوا دة وذ انا 

 مة وا  ودوا  ا ا ا أن  ار اا ن



س اا ٣٤٥(  ...............................................    ا( 

ا اوو ط  ا او ا  اار   لا 

 .ام اة  ايا رك و  وأذا واان

 وا ا ر  وا  ا دة أا ا اة وإن

 اد   اتا   ر     ن وأ 

 .اة أ   ون و وا

 أم ر ا و أم أ أم د ا أم ع ا 

 ن  ذا ا س أا  ) و ان (أ و ن

 ورون واود ن اة ا ذل  ار أق إ  ب

و  و   ا ا   ى  ك ا . 

 ا  ل ه زلت اموا واض واوا ا 

 ول أة ا ي وا ول و ورةا  و 

 وذ ت  اال ذ وث ا اوف   اس ء

 ا س وأن ا ا  ل  ب ا ا أن ا با 

  ا  أن أي  أ ا وإذ   تا 

دي اوا. 

 أن   ي  وا  أو أ  دو  

آ   أر ا  لان اوا     ا  لا 

     اة و ا  ي  ام  ج و واي

  .ااب  ال   و ال

و ا  ة :ر- 

- :وا - :ن - ا روح ا ا وإ  رئ آن آنوا 

 و   سا ص و  ا  و  ب إ  

و   ا ورد و  أ ا  :ا - ا    

 .ح و ور ام ر



)٣٤٦(   ...............................................   س اا ا 

- :موا - ا  : ن ا  سا  و دوم  

   ل  :ن - ار      ر  

)ن )١ ا  ج ا   و ا  م. 

- :ار - اا   لأم إ   ر : - ن ا   

 مه   ا ا ا   ار    ن

ن ا عأط   وإ      ن ا    

ا.  

ر :أ- 

 ون ا  رك اي ا  ح اوا  ان

ا  نإ ا  م و  ت د ق ه  و 

ة أا     يا . 

  ةا   ا اوأم إ ا  وا   

 و ا و ا  وا اة   اي  واآن

ا وا   ج  أ ذاا أوج إ ا و 

   ا  اه     دةا . 

   أن  ان   ا أن ا ه أن  واي

 ذ    أم ط م س      يا 

   ء اا ه وم أن  أم ط م ن ا م 

 سا   و  أ   ءمأنو ا   وإرادة 

دة وا وأن ا  ح اا ا  ا  ك 

ا وا ا  ة ذء وء أا او ر أوا 

                                                           

  .٢٤٥اص ص )١(



س اا ٣٤٧(  ..............................................    ا( 

ا  سا او  را ا    ا أن و 

 .اال وإمق ام  و وام واق ارع أ ر

  إ ء   ا ن ور ا رة ور ا أن  وأن

  با ب ود او    ب  ا  

  أن  تا ا أن و  ردا ا و أن و  

را ا   يا م ا   ا و ي اا   

    ا موا م ء  وا و 

 د س إ ل واوط ا و ء أا و 

وإ       و ر أا. 

ا    ن أن  أ  ذا   ر ن 

ا  در   ء   حا وا  و ا 

 أن   ي  و مأ ا      ل و) 

 ا  ور  نا إ ()١( و)  ا  

ور  ز   ٍأ (اأ)٢(. 

 ي أنا  اه ا وا   ا وا وا  

 أن    ء     ء  ا وإ   

 اح اوا.  

 اول وه اع

 واام اارح  اا وأ اا    اع

   اا  ا و  ا ن وظما  ث 

 ا اوا وا  ع ا و ن أ ا  افا 

                                                           

)١(  ء /آرة ا٨٣. 

)٢(  ر /آرة ا٢١. 



)٣٤٨(  ...............................................   س اا ا 

 ا   وو و أ  ء و  ءا 

 .ا ارح  اع مر و ا وول وات

  و ا رؤو  ون  أ ن وء

ا ور ا وو  ل ا اوك وو  دي و 

 ولا  ءا  لا ن ا  ءت اوا 

ن و ء بأ ا ن ا ء ا أ وا 

 أب ء ا د   أ  و وا  واد

ا را ا  دا  د إذا و   رد 

  ن  ا و  و أ  ا ني اا  

 ا و وا ا وا  ت ولا  ا  

 .اب  را ن

وأ ر ا وا ء واو ا م  ه 

 . اول ز    واي اول إ ال

و أ ا  ا  ت ي اا    ذا 

 اس  او إ م ا ف   اي ا  أردت

 ءوا  و  أ ن ا  ا  ط ا  

 . أ  وا اء

 ا  ا أن وذ ء وا ا     دا واول

 م     ا   ا و ا و   

  و م ن و  ذات م    رق ما  

   ء أوأورث ا  ل ذء طا .  

م :- 

ول أن أرث ا نا ء و و  ا وا 

     امن  ر إذا ا ه و  أزرى ول و



س اا ٣٤٩(...............................................    ا( 

 ا ا    ب اس أن وأا  وا  ا 

 ر أم -  م  د  أ إذا وأ   و اول

ا -  م ف ق م ا ه و ا  و  

ذ  دة ه و ن سس ا   د أما وي اا 

  دا ي واا  ة أذرا   ا را وا 

  ء  ا نا و  د  ن أو را أ ا أو 

 ي دا أم  ن     ا ا أن ورد و 

ا   ا وا . 

د و ع ما   أراد و ا ك إول إوا م 

م  دي ري اه واس وا  و  أ  

 ا  أ ا ا   و    وك ا ورك

ا و ول أن ادا    اءة نا ن وا وا 

و  ث و    ذا   ا أم   

ذاا و إ  ا. 

ع وأا   و   و ا    اب دون 

روي و    ا ل: أم-  رب أم ن أ أر 

 ل و أم ر ا و ب رو  و ا إ أم 

  . )١(أ أن  اب  ا  ن

 م   و  اول

    ي أن ا اب واول وأا و  

 إ أ  سا ا أ ع ا  أم  و وظ 

                                                           

  .١٢٩ص ١٣ر امار ( وت) ج )١(



)٣٥٠(   ................................................   س اا ا 

مم ور   و      د و دم ور م 

 ا ا و  نا ا م  و  ا 

ع وا   قا  ق و اا   بأ 

 ا  أ  و وا ا   وه ا أن  امذ

ا     ا. 

 م أزت  ومن ا   ادة  مام ن  ا

 أن  م اا ام وأب اع أ  أ ا  ن

   أو ا دا إ وط    أ  

 ح  ا  أ    هوأ  أم  واءا ا  

 أ ء أا وا  ون ك   أ    

 اأ   ل أ و  ار ل . 

ل وء أ بأ ا  رةن ا س أنا  

  رةط ا و  اأ اا ان و أم و 

 ط وب  وه ا ق م  و   ل ن

   وظم  ا  ا ا و واء اء

ا م ون ر ا . 

 ات إذا ا زق ءو ا   ا مو  

 ل  د اة اة ا ام وأ وآ  ا  ا رل

 ب  ءا و    ن و ب ظ  ا 

وا. 

 ه ا  د   ن دم بول أا  

 ء    ن أنما     ء  أ  أو 

أو ا . 



س اا ٣٥١(  ...............................................    ا( 

و أ  ةس أن اس ا لو واا    

   ف أن  حا  ه ما   ح وإ  

ما    ا م  ُ      أ ا 

 ا وا د وااب ا ....  

 ااء أماع أ ا ل

  و  و و   م  امن أ

    ب أ   ا نو    

   ءوا ه و ا  لا أ ا ل 

 . اس

 و وا  إ اس اع ر  اس  ئ

  أا   ر وذ   أ    دةدة اوا 

 واف اع وة ا ل  وا واظ واء

 . اس

و م  ه ا ا  ا  وءل وإذا وم 

أ  سا م أ م   أ و و إ 

 ل ذا أ ا    ل و   أم  

اا ا    أن و   ةوا   

 و ل  ا  ا ا   زل  ات

 .اد  اح

    وا   ظا ا  ا 

ط  عس أا   أم  أو  ا ة أو 

 أو  عم  مأو ا   ء اأ وا ا  



)٣٥٢( ................................................   س اا ا 

 و وإ اس ه    اء أ م  ل اء

 أ ظ    أم. 

  ا أن ا      بأ أ ا  

ا و   ا. 

 ار  وار   وا  اع أدا أ  ا

 لس إا  دا اا وا  أ أ   وا ا 

 ا  ا وإ  وآ .  

ا ء وا 

  اد ام  ا  با ت واوا  ل 

ا  را ا   ر اوا  او را ا 

وا و   ءا وا ا ا ر ا  ن ذ 

 .  اس اء ء واد وم ه  اس   ااد

 أو ء    اوا  ه  ا   واء

 أو  ذ    ءا ورد و    ق  اا. 

  دقا  ا ل: أم- إن ا  و  ا 

    أو ه  ض ه إ   أن    ء

مه ا )١( . 

  ءا  ه  ه   تواا  أ   

:إن -ا ا  ء ا   ا أ   ا 

و ما   ا ٢(ا( . 

                                                           

  .١١٤ ار (ي) ص )١(

  .٢٥٥ص ٢ا (. ا) ج )٢(



س اا ٣٥٣(  ..............................................    ا( 

 ا  اوء  م ا  امء ء اس أ ون

   ؛در ن وذ ءا     

:ؤا-  

- :- ةا اب ومل ا دق اا  :إذا - ا أ 

ا ا ها  زهة وأ ةا. 

- :و- رد  نا:  إذا دا  ط ن وا 

 . ن    اود

- :ة -وا  ةا و  را. 

- :ج -وم ن إذا ا ى  دي إ و و  

در  ن ا ابا  ر ا. 

- :و-  ا سن ا ا  ف ا ء إ 

 .وان

و   ا  ءا      ى 

 ا أ ن وا ا  ء  ا  اوا   ذا

 ا    ن ا وا:   ورد  ءد ز 

ا  ا ق (و  و   مة) اوا.  

 إ  و وا   ا أو ال أو ان  ا ن

  اف    ادراك ى  ل  م اء أب ات

ه ذأو و  ذ . 

    ء أنا  رة  ى اوأ  ما أن و 

 ء اوا   أ ا     د ا 

 ز ا ل اان  اء إ آل  ا د   واء

ا  :ا -  وأ   وا وا  د م١(و(.  

                                                           

)١( دا ا )ا ط  ا  ءهد (.  



)٣٥٤(   ...............................................   س اا ا 

 ا  ا   ا موا وا   

و  تا  ن ا وا    د ا او 

  دورة ا ء إذا وا     د ه أو ادم.  

  -و : ا أل

ا أن أ   ءم  د و موإذا دم  ا  

  م و     نوا وا   ا 

 و  إذا (ا   رضا اة أا اوآ (ةا)١(.  

  ر وإن ا  وان د     اوا

  ءإ ا وا م   ا ان واوا وام  

أم   رةا  ام     ا وا وا إ . 

إ  ك ونون اون وان واوا  ج  

 ا وا إ و م   ا وم  ا  ذ 

إ   و  ر م  ي وا ا  أن 

 .واوت اة   ا أرم   ا اء  من

إ  ك  م  و  أود   با 

روا وا ء واوا  ..وا  دك  رب 

  أ ا      م   ء. 

   وا أ إ و   ةوا أ إ و   

وا أ إ    وآ وأ وا دك وار   

 وآ م  ط   دتأ  ابا   رم   

ر ار وم ا ر  رم     رم رم ظ. 

                                                           

)١(  آ/ رة ا٤١.  



س اا ٣٥٥(  ...............................................    ا( 

س أء ا 

 ا م ى ا أن  ا  وأه أه و  اء

 ى اوف إ أى     زا ه ا ء  وه

 ه  ىو    ء  ة  ى   ا 

     سرا ا  ي اا  ام  ا أ أ 

 و واد وا وا ا  إ أ ا اة ه

 ا   را ء   ن ان  و ة وة ادة

 وزم . 

و  أن  ا و و  ر ن نج ا 

إ  م و م أ  ب اء وأا  ا وإ  

 آ  ر اا ر وآطا.  

 ان ا ء

 ا ا أم  ه اثا ا   سب اوا 

 أا ء و ود د  إ   أ   ة  اء وأن

 دو أن وا  أ   ب اوأ ا  

 ا  ذ  أم أن م ا ا  ا اآ   ا 

  أ وا   أ ر ور  دار و دو  اء

ر ر. 

 ء أنا   دا  ا نا وأ    اا 

 وأ  ا و    ن   ا وء

م  أ     رض وا      ءا 



)٣٥٦(   ...............................................   س اا ا 

 سا  إ اا   ل إا    لا   

 .    ور اة

ء و ا نة ا ا   ة او ا   ا 

 ما ات ا وإذا د أ  م    

 ار او ماب أ د دو.  

ا  ا مدات اوا 

   ف وا و   اء إ ا   ا

أ وا  دأا وا م و  ا    و 

 ا ا  و ا    ذ    ا اء

ا  . 

و إن ا ا   ى   ءاتا وا ما و 

  ك أن ى  وا وام وا واء واء ا دة

و ا و وأن أ  ب اوأ  ل ن ا   

 ك ط ى نمءات ار وا    دوره و 

  اأ و   ءن ا ا ة وا  ا  

ا را  نو    دةوث اب وما  ا 

  ن ما وا    ث   اجا و 

  ا  واء اء   وا    ازج

وا    . 

   ا و ام     م  اة أن إذ

  ن واو ن ا ا  ت أا ا 

ت وأا ما ب ا ا  ه أن إذ ر تا  

 و وروا    م ول إ   عر إ  



س اا ٣٥٧(  ..............................................    ا( 

  أ   ا   ا   و  ء  

 أ    ر ا  و و   وا ار

واا ا وأ  د فو ذ   ال اط ا 

و  ا  ق ط دة ا   ما  ا 

 ار ه و ذ  إ  وا واء وا وام واع

 و ا و   نما  ءا و  همذ  أ  

 ا   ءا  رة أنا اء ا   دة 

  ل ا  و ا وأ  ءم  د.  

 ا وه ا

 ه  ا    وإ ال إ  ول   امن

 و   ا   ا ا أى   ا ن اة

ادأ وأ   تا. 

  سا   ت وإن تا ره وق آا 

 ا  وه    ك  ا  م ا  اي

 .وات

و  نما  وادي   زرع و  و    

 رة و     ا . 

 م د  و ازن و اوطن  اي  ا أن أي

 سا    ن  لوم  يو ا  ء  ا 

 ارا ت أا ا ا أن  وا ارض؟ وه ان

و اطا رض وا . 

     ا أك ذا  ا ا أ   وا

 ا ا   ا ا ه  إ أى    ه



)٣٥٨(   ...............................................   س اا ا 

 -    أ   ارض   أم  ا أن  ا  ل

 .  أ ور و  ا و  - اد أي

 ا أ ا مر وامت  ور ا  ا  وإذا

مر  دة و ارا إذا وأ  لا و ا  و 

 ف م ى وده إ  ا  وأ  را ما 

وا ان وذا ا. 

  ا  و اص ر و  ا  ول

     ازنا  ه وأن ا   أ  ا 

وا ن أن و با م   ا  ضوا  أ ا 

 . 

 ن   ا ن   ا د أ  ا ون

دة أ ك او اج او ا  ا و  أ 

 اأ. 

 )١( أر أ  واس -ا : ا ز ا ل

 إ    و   و  أ -ا : ول

 .)٢(اك  إ أ  وأن

    وت - : دء  ا  ا ا ول

    م . 

 ن ذ د ا ا  ط  با م  أن 

  ةد و ا  و  ما  و   وم 

 . 

                                                           

  .١٥٣ص ٩١ر امار ج )١(

  .٦١٢ص ٢ال ال ج )٢(



س اا ٣٥٩(  ...............................................    ا( 

 إ ا إك   وإن -ا : ا ز ا ل

امر ا وذا   - م -   م. 

  إ اق أر  ا  وا آ   ول

ا ور توأ      ر إر أوا 

 ...وون

ن وذ دة ا   أ و   ا ور  م 

  ازو ء ور   حراح وا وامل و 

 :ا -  و أط ط  ب وب أ )١(،   أ 

ا دة وا او إ ز ا  ى ا  

 م  وأ ان ب  ه أب  ا   ف

  .ان

 ض ا   :إ - 

  ا  أ  ا و ن أم نو وإ 

 ذ ن و أ ا  ا او  ن اوا و 

 ن أن  ا ا أن    إ واق  ا   ن

 ارة را  . 

   م  اد و  ا  ض ا ا ن

 ل وا  دون  ا أزوا  اوت    دون

 .)٢(ا  ا    ا  ا - ا : ادق

                                                           

  .٤١٥زاد اد ص )١(

  .٢٥ص٦٧ر امار (.وت) ج )٢(



)٣٦٠(   ................................................   س اا ا 

و ا  ا  وآ :و- س اأ ا .دق وا 

 ا أ  ل : -   ف ا   و   

  م  و وروا و م  ة)١(.  

 أن  ا ا       أن   ا 

ط    وا .  

  ا أل م  اء ا

  ال  ا أ   اء    إ مت إذا

 وأ    و و إ ن  أج  ن إ ف

  ا  اة و أما ا وإن ا ا إن  اود

و    تا وأ وا ا ةا و ا ا 

ب وأا او  ب ه و ل واا  ءا أ 

ا  ل: ا - ا أ    . 

وأ طا   ما وا ن وأ   ا 

رض وأء اوا  ة أ ا  أن وا  ا إ 

ا    أم  ا  و و موإ و و  

ن ذ  أ  ره أآ وأ ن و ء أا  م 

ا  ا ت وم ا  و   ا .  

 اة  ا إح

 سور او   أن     ا  أ 

ق وموأ  ا أنم  و ك و  ىأ. 

                                                           

  .٢٥٨ ا  ا  ا ا  ص )١(



س اا ٣٦١( ...............................................    ا( 

 أ  ذ و ا   ر ا أ  م مل ا

  و  ه ا ز وة ا ا أن و ا 

أو   ورو  نذا  م  اا وا    

رء وا وا وا وا   ما ا  ءا  

وا     امأ و أم و اأ دموأو. 

 ق ل مأ إ  قا ا   ا و  

  وإمم ؤ  و م  ا     إ ااض

 وبا إ  أ ا وا . 

 ض دا ت وا ن واوا إ  اء ه 

 اء   ة  وذم وا وا وا  ات

 قا ا وا ا م وأ  ا  ا ا 

 اق ء  ت   ون ا ا أا ات  اد

 ا تا ا  دهء ر قا  ه ن و 

  ن ة و ط ا أ   م ان وا. 

و   ا    ه  ك   او 

ا إذا و    م وأم    ا  ه 

ذاا ا  و   ن أن   ه ا   

 م  وإ   مة اوا !ا   

 -ا: ا  طق

 ا ا  ر اة أ م   وا  

 ا ا  م وإ  ذ  وي :ء-   



)٣٦٢(   ...............................................   س اا ا 

- ا   ،ما   أ  ا  إذا - :ا  

ا  ما  وة وو  ١(ا(. 

 أي  - وأم -  ا  اا واو و  ا ان -

ب ا إ   أ. 

 ه  -ا : ا  أ  ا ، ا أ اة -

 ....)٢(و ا    ا أن  أن

-  م  دوأ  وأن   ذ وأ  ل إأ 

    ط  ف اوا  ووم ا ون ا ء

. 

 أمار  ا ة واة اة وة  ذه  ار -

 . 

 و اس    أ ورم إ وادد إ اق ة -

ا  ا  ا. 

- د ا  أن   أ أ  لل اض واو  

ا ذ  ا وا   ا  م و     

ل و ا ا  :ذا - ا و  ك ي وا   

 .  و ا ا ه    ،)٣(وك

- او أد أ ا  ا ن ا   ا  

 موذ ط     ل ا ز ا  :ا- 

                                                           

  .٣٣٧ص ٣ا ج )١(

  .١٤ص ٨ا ج )٢(

)٣( (.) لل ا٣٤٩ص ١ج  ا.  



س اا ٣٦٣(  ..............................................    ا( 

أ  و   و   إ  وأن  أ 

إ  اك وأن   ا إ ام١(ر(. 

 اب وه اق

 ة اوا  و   ه وراقأن ا ا  

  ه وراقا أم  ول    ع  ا او أر 

ن أ  ا را ل  ا و  ع قا 

 اد امق م م اوء و و اء و ا   اي

  ا  ام   واذ ب  اأ وان  ام  أ ن

ف آا إ  أا  او م  ؤوا وأن إ  

ب وأ م  ا ا     د ن  

 . اق

ورد و  إ أ   ا ل: أم- ام    

 ا  لر ا  ا  وآ و  ن   ا 

إ      لر ا  ا  وآ ق و وأداء ا 

م٢(ا(.   

و أ   ا أ ل: أم- ل ا  ا  وآ 

:و-  وا ة إ  ة وو وف اوا وط 

 وا وام ق إ وأداء ا م٣(ا( . 

                                                           

  .٤١٣زاد اد ص )١(

  .١٠٤ص ٢ا ج )٢(

  .٣٠٣ا (وق) ص )٣(



)٣٦٤(   ...............................................   س اا ا 

و  ر   أ ا  ا و م د 

أ وإ   لة اا  ق دونن ا   ا و 

 بة ا ه رأس وا و ا ام  ذ   أن  

  .ارا    اط  و ال   وة

 ل :قا- 

 أن إك وإك وال ا  دو ه د ن أن أردت إذا

 و  ا و   ان روح  م ا و ب

وء و    اأ ورا ق أك اوإ ب وأا وأ 

 ا م  . 

و  امو وأ  ل ن  ر    كة وإو 

اا  ن با  ة اا و    و  إذا إ  

    اب د م ا ورب ا وأ اء  ر

ز ب وم     م و  م      

 وت  ا  اب  و رم  ى  ر دون

أ  ذبوأن ا  ابوا  اب  أرواح ا  

و  ون و  ءا   رأ مإم   رضا. 

وا ا ما م وة و ب ورا  ةاو أ 

ا  ا و ن ا  قا  تا     

 وآ  ا  ال    ا   ادق ن ال

و   أ ا  ا ن و   ه تا  

ظ  .  

  

  



س اا ٣٦٥(  ...............................................    ا( 

 ض دا 

م ا  ل ق ا      لا 

 اذا ا    ف ا     

م اإذا أو و   ه إن ا ا ا ا ات ووذ 

 ذ إ    ت إرت او  و  ذ  

ا. 

 :لأ- 

ب أن اا  دا  ا   ء و   

ط ك   سا ارات دا  سا  و  

 ان إا اوأ   س دا    ا  

دة وا أن إذا ا أ   و ا أ ا   و 

  .ا أ   ا ن وا ان اء   اس

 تق: درا- 

 اط طردة  ن اوا  اق ت ا ا إن

 ال  ا وأ  ا  ا ات  و اب

ج وا  ذ  ونس (أا  نو ١( )...أم(.  

  أراد  ب ما  ل رط  عا ذ  يا 

  ا  ب  اس  ا أن ام ات  ومه

 ذ ن  ا ق اار   اب    ل

 ف م ر اه  اء  ا  ا أ   اء

  اا       س ه م   اا  ذ 

                                                           

)١(  ة / آرة ا٤٤.  



)٣٦٦(   ...............................................   س اا ا 

ا    ه روأ وذ وط  هوأ   ا 

 اا م  ل  -ا : ا ل ام و ه س

 وق؟   أ  أم وان

 ا؟ ا  و ا  إ اذ- ه: س ل

 ذ رق اا  ا و  ؟ا 

  ه!! س  مرا ن ا ا - :ل

     ا أه وادة ارع أو اق  امن داو ذا

 روات ذ و ذ  ا  د       أ ل

 . ة

 ق أنإذا ا   ا  اا  ج ا  

واا أ ا  سا ن ا تأو ا ا ا 

  ا أن  ان أرض إ ج وأن  ا   اذت

 وا ات  ارض  إ ج     ارض

 ان وه ان إ   اأة أو ر     وا

 ره   ا  ل ن وا ا  ا  و واى

   ل إ ءن او ذ    ءما.  

ه او طا 

ا   ا  ا  لا إ    طأي ا 

او ا ب وار طا و  أ اا ان و ا   

 و ل و    ط     ا  م دار  ور

 و أ ط  و   ا و ا. 

 م ن أن ا  اثا ا   ور ا   

 ن ا ا  وإ  و    إذا إ   ط 



س اا ٣٦٧(  ..............................................    ا( 

 ا مأ    ء      أراد ا   

 إط و أ   كو ن آ م        

ا    ى و    را ا  واا 

و   ء و  ء. 

  ا ى ن ا ى و ا   أن ا  وا

أ اا ا   عإ ا. 

   ا ع إ ىل ا أ ا  :ا-  

  ا  أن واء،   م ،)١(ا   اى إع

 .وان واق ا  وه   و ان

   ط    ء أن ا  ا  ن ذ 

ا إ  ا و.  

  

  ؟ا 

ا   أ   ء وما وا  ا ل وأم 

 ا وا وا ا اأ  ا  ل ا  إم) 

  لأم        ي إ (ا )٢(. 

  ول)٣( ا) ود ى ر أر اي (  ول

و) ء ا ا ا  وإم  (ون )٤(. 

                                                           

  .٤٤ص ١ا ج )١(

)٢( ف /آرة ا٣٠.  

)٣( آ/ رة ا٢٨.  

)٤( ف /آرة ا٣٠.  



)٣٦٨(   ...............................................   س اا ا 

و  ن    أ ا   وم  ع ع اإ 

ا وا  عب اار ط .  

 :ا-  

ء أ  ما ز  ا ء و     

 ة أ  ن  وذ  ا ط . 

 إ و اط وك ا   واط   ا ن

 ل ا أ   ا و  طا و  ا 

ط رو طا  ا أن أي ا  يا  وراقا   

 اط ورون  ار ن دو ا ن  ا اس

 اط  ا أد و  و ا  ا ون ا ر

وأ   ت سا ااب وا.  

و أم  :ذ- 

ل و إ أ ا  :ا -  وأم    ي 

 اب  أ و اط  أظ و ا  أ ء   زن

 ا ور و  أ ن ذا  رأ  بإذا ا   

و و أم  ف إذا  ا و  دء ا أم  وفا 

ف وأ  ١( .....ا(. 

 وم   ا  ا  - ا : أ ول

ا  أي ،)٢(د  م ات او ا. 

                                                           

  . ١٠٤ص ٩ أ ا ج م اح  )١(

  .٢٢ص ٩٨ر امار (.وت) ج )٢(



س اا ٣٦٩(  ...............................................    ا( 

 ا ا ور ه اط أ ذ  -ا : ول

و ا و اا ...اس وا  روا او  

ا او  با او  قذا ا ن ن ذ ا  

 و  ا و   أي  وا ا   أي

اا  نو أ ن ذا ذ طو  طوأو أ 

 و ن ادة وا اب وض اق ور أا واؤه

 او  ا و  واف م اق ور ب اس

)١(.  

  -أل:

إم ا م نن ا با  رء وا     

 أو اأة  ا ود  ن  اف وأ ه و أا

وإذا ر  ء رداءل ا  م م  يوا  ا 

 ه ة ت و ه ت اا أن إ ب وا إ  

ام   أةا  ب إذا  اا و  واجرت اء وا 

ر وأأ  و  رأ    ا  ا أ 

اطوا ط موا رأم  ام ا  ا وا 

ا  ا. 

 و ا إ م و - ا : ا أ   أل وا

 إ طا ات أن وا روا م   ر  ا ا 

 ا   ( )أي )٢  ة ى إ ن ا    

اا و   ا   ام وا اد ا  .  

                                                           

  .٤٢١ر ا ص )١(

  .٣٤٦ص ٢ ا ج )٢(



)٣٧٠(   ...............................................   س اا ا 

 ان ل ا د

ا  نا ان وم و   إ ور    

و ن مما م أم  يا  نا  م و)  ن 

 ا اآ و ن ر إ م  ا م و  

 .ا وإع ا ه )١( ن)

 د   ا د  و ة ك    ن

  ى ن أناك اأ     ب لا أو ؟ أا 

وذ  دة و  ذ و  و   ل ا 

   أام وا ا ودة اة و ام  واص

ُ ا وأ ص اموا  ا  سدي اوا  

اأ. 

  ن داا و    ه م تا ا  

ا وإ   و م ةا   نمن ا  ىأ 

مو أ  ه ا  أم  إذا  ب اتا ا 

   و  م مر  وا أم   ن

 .ر     وذ اس

 واات اد ه ر  ن امن و أن  ا

د  اراو    اد وأا     ا  

  و   دا  ق ل أن و ن أنذ اوا  

 ز    ها او ا   مة اوا. 

و    ه أن دد أي -  ا ا  د أا 

  ر أ ا ن وة اة واو ا   

                                                           

)١(  آ / رة ا٩٩.  



س اا ٣٧١(  ...............................................    ا( 

ت ا  ا و   ه وبا ء وا  

 .اء  ا د أن اء  ا ت

و ا ا و ا  تا وا ا وا  

 و.  

 -ا  : اة

 ن  نأذ  سان أن ا ا  ة او م 

و ن إ  ى ع ا  ة  سا :و- ة وا 

وا أ ط ا   ق  ام رهو   ا  

 .اة  وأ اآن ه  وا اة

 روي ا      ا ل أم   ا 

 اة ا ذ :-     ا ران

 . )١( ا)   ك ارض   أ  (وإن -ل: -

- )و    اترض اوا  ا  ا   

أ  (ن )٢( . 

   ارض   ء اء  مل   (و -ول: -

 ا  ا   أ  (ن )٣(.  

   ح ل: ا - و)  دي (را )٤( .  

 . ) ( )٥ (و  -ول: -

                                                           

)١(  آ/ مرة ا١١٦.  

)٢( ن /آ رة٢٥.  

  .٦٣/آ  اترة )٣(

)٤(آ/  رة١٣.  

)٥( رة ص /آ٢٤.  



)٣٧٢(   ...............................................   س اا ا 

 أن ر أن إم  ن آل   ر (ول  -ل: -

 . )١( ا) ر ل

 . )٢( ا) إ  آ و آ (و  -ول: -

 . )٣( ن)  أ (و  -ول: -

 . )٤( ن)  (وأ  -ول: -

  .)٥( ون)  اء و اتأ(  -ول: -

  ة أن واا   ا  نوا إ    

 وأن ر ف  و م ا     د ط ك

ر ا   نزا و  ن نما ر     

  ن  ن ور ىا  ري اق ا   ا 

طوا  ا ا  - أي  ا  ىرك  ا ل ا

:و ) أ ا اا إن آ ا   م..( )٦(.  

 و ا (واا ول )  ( )٧ ا  (و  ول

(ا )٨(  وا  ىا    أن ا    طا 

 و  اء  ل وا ده  ا  وه  واج

ا  ذ.  

                                                           

)١( آ/  رة٢٨.  

)٢( د/آ  رة٤٠.  

)٣( آ/ مرة ا٣٧.  

  .١٠٣اة/آ رة )٤(

)٥( آ/رة ا٢١.  

)٦( ل /آمرة ا٢٩.  

)٧( ق/آرة ا٢.  

)٨( ة/آرة ا٢٨٢.  



س اا ٣٧٣(  ..............................................    ا( 

أ   !! 

   اه و أم     نو اا 

 ا ا   م أم وا اام ه  وؤون

 ن أ   ءم    من  ا ف  أم وة

   ا ر وان و ع أاق او ول او  :ا- 

أم    ا ف وأ  أرد  ا ء وأ 

: - ذا  

  وا ا وأب  واع ا  ر أم- ل:

 .أر  و أم ان

: - ؟ وأو 

 ك  أن  اي ا إ و- ل:

: - ؟ و 

 !!ن ع -ل:

 ا و ا أب و ء ا    ن أن وي

 ا  ة، أا آن ما ا   ء ا  أن 

 .ن أم ون ون ء

و  أن  ةا و  اقا ا ة وإ 

أ ك و بأ    ة إ ادأ  ل ء أ 

ا ا  ا  كع و  حا  ل  ذ ا 

 و ا   و ا  او ا  اى   إذا اة

و  ا  وفا و  إ    وإ أم و 

 أ ت ا  ا   ا ا أن ا   

 اد را. 



)٣٧٤(  ...............................................   س اا ا 

ما و ما 

 ل  ما أم  نا ماض وز اد و و 

اد أا ق ودء اوا و ر من ا ما و  

مة اوا و  س أا ل و ا  ) أ ا اآ  

 ارك  و )١( ن) وأم أم وما وال ا ما

إ ا أن ا م وأن   ل ا  وا)  

م و (نرا )٢(. 

و  ا :موا- أم م ن اوا وا و م  

  وأم ق أا ق وا ود   رعا موا 

و مدر ا    ر و   رد ما و   

   رر اوا. 

إذا م  د مأ إ  ن  أ    ل أ  

ا  :ا-    أدا   ل ما إ ا 

ء.....واوا   وا و اا  م أو )٣(   . 

ا   أ ا  :ا-  

ا  أ ا  س ام وا ا   ءما 

  هو   وا  ن ا  ا وا  

م و   ن  ويا  ى  ا و ما  

ا  ضل اوا . 

                                                           

)١( ل /آمرة ا٢٧.  

)٢( ن /آرة ا٨.  

  .١٢٤ص ١ال ج )٣(



س اا ٣٧٥(  ..............................................    ا( 

  ا أو  أو  م   ره ن اي ب

ر او رات ا   ن) ةا  ا راود وأم 

أ  (ي.  

 -ل:  ء   أ و وآ  ا  ا رل ن

و   ن   أ ١(و(.  

ز  د أن ا  ةأو ا ا إ و و إ 

   وإ  ل ا  و و  ن  

  و  و  اك أو  ن م  فا. 

 ه دا  نا وإ   وأن م اد   

  وا ا ذ   و واى وارع وا ا ان

ا ا    ا و. 

    أول  وا  ا ار ة  نا 

و ا ا و ا   ا ا  ء أمو ر. 

 ارب ذم ذمن  ا و ذ   أن وا

 ء وذمدا ت وردت وروا  ذ  ا  م 

وذ. 

  إن ل و  ا    ا ذ  ال 

 ة وأن  ب ى ىو       

ا و  أ ا  ا و    م   

ما   ن     أن ا  أة دا    

 ض أ إ   ر  وجج ا  إ ود إ 

 اأة   ا  اض ت   اأة أى اار

                                                           

  .١٧٢ص ٧٢ر امار ج )١(



)٣٧٦(   ...............................................   س اا ا 

ا و  د  أةا     زو و 

ا   وإ !!  

 إ  ا ء اء  إ أذ أن  و م- ل:

 ءا   - اا  -  و رة م  م ود   رأ 

را وج وأ  

 ال ا م   را  وذ ادي ا م-  ل:

و  ك لء ار سا و اا   دا و 

  اا وا ا.  

مورة ا :ا-  

 اص    اار ا امن  ا  ك

وا ا  ا ه او وا و ا وا ا 

 دئ اق واداب واوا  وا أن ا  واو  

م    عا وا  أ و    م 

 ن ةا  ول و ل أا وز و  ا 

   د ن إذا  ل أو   ل وا ر و ا أن

ا ا و ما     ذا   دور   

ا دوا     . 

و دوم     مما ن و   ا 

 ا واش ا ة  و ق  وا اط وات

 ا    و ذ و ا  ر را 

ان واوا  ا أ  ذ وأد ن وأ ة ه ا 

    إذا   دئا ا  ر مما . 



س اا ٣٧٧(  ..............................................    ا( 

   م وم ه  اس   ا اى أ ا وا

اا ا      فت أاما و   أ 

 .اوة

  اا ق او   د اوأ و  

   وا ار اة ى  اامت ا  ا ر

  رد ما و  ا   د و  نا 

   و ء مؤ ى و ا   امت ب

  ا    ا وى إام  ا ا ذ  أن

  .ن   ا أمل   واس او أال

ق: مام- 

 ر ق أن اا    ر زة أو  وأن ا 

ن ا   دو اا ا و  و. 

 ان أ نأن وا ا   ن ول ان ا 

 ا وا  و   سا  ا  ه   ءا  

  اازا اإ    ء قا او أم  ا  

رن ا أ     دا  ا. 

و  ما  أن ا  سن ا  ن ا  

 . وإ  ارج  أ وا ام  ا  اد

 ن و ازة    ه ا رل  ل وا

ا ل :-  إن ا زةا  وإذا ا أا  زةا  

وأ إ. 

و ا   ا موا ه وام ا  زةا وأ 

م يا ا  زةا ام  ء ه و ارا. 



)٧٨٣(   ...............................................   س اا ا 

 أ  ا أن تا  دأو  ات وانا و 

 ان ل  ا أ  ا   وأن و ا أن

 و ودرا    مر  أردا     ان ن

 ه  دأو ي آده ا   هآ ل ام ا  و 

ا.  

 اب وه اص

 ن أ ه ج و اء     - واص: اص

ء ذا.        

و :ا -  أر  ا  ا و ا      

 اء  ا ه ن  درت إ  و وه رء  ب

ارا    ا   ط   و   رهدة م 

أ ا  ا وأ  ا  ا ما و 

 ا   وإدراك ا ا ة و ا  ن 

 .ذ و وء ء  ت و رد ا أن

  ا  ا و    ء  ا  

و   ض يدم وي وآ ر أي ون، ا  .  

:-  

 د   ا ا ن   -  ل: أم ا  ا  ورد

   ا  إ  :ل  -  ا    )١(، 

اد وا  :إن  -  ا  دةص ا٢(ا(. 

                                                           

 .٢١٨ة اا ص )١(

 .٢١٩ة اا ص  )٢(



س اا ٣٧٩(  ..............................................    ا( 

و ي اا  :ا -    ما   ةوا 

   ا  أ أم    و  ا   

 .)١(أ  أم أ اء   أذ  و  ت

:-  

    إ ا  و ر ء اص دون  ال إن

 أ    ن  أ ا وأم م     

 ا   ا  وإن ا    أل ارك  وه

 . اص  ا ن

  ل ذ ر   أن     لر ا 

 ا  ل وآ :ذ-     لر ا  ا 

 وآ  وذ     د   ؟  

  ذ   م- ل: -

  رد وأم  وأ  مدى  ، ا، -ا :ل -

  اء إ ه  إذ م-  ل: -

 .أ     اي  ا-  ل: -

 ذ - ل: -

- : -   لر ا إ ا وم ا  

  وإن  م  إن أ، م ث  أ- ل: -

و  ام   ا 

-  :ل- إن ا   كا  أن  اتا    

 ا  ا   ب   و     ء

 ا    إ     ا   رر م 

ا  إذا  ء ما  هل و :- ، ب ا 

                                                           

)١(م .ر اا  



)٣٨٠(   ...............................................   س اا ا 

ا و  أم  ا  با  أدع  وزم ي إ 

مأ  ر!! 

   وه و      ا  ء - ل: -

 و ا ا ب  - ام: اء  اي ا ل ام اء

 ا أراد إ ض ا ما أم  ما  أدع  وزم 

ي إ. 

 إ ووزه ا  وة -     ل: -

 أم وظه  و ا ا ب  - ا :ل ا اء

  ل: ا- أم     سا   مأ ر 

 .ي إ وزم  أدع  أن

  اء  اري ا  ا  ا و- ل: -

 ب  :- ل اا اء إ   وا وا  دوي

  وأم   ن م ا  أم و  و ا ا

وأد م ا مأ ر  أدع  وزم ي إ بوا  

و . 

 إ   أ إ ا وس ا  ا و- ل: -

 ءا د ا ةوا   ،ا و رم م ا 

 ء ء ل ا :ا -  أم  ب ا ا ا 

و  و  ، ن إم    و   ذا 

 و     وو ه وادة ا    رأى

 :ل - و ا   إ  ءا دل ا :ا- 

 أم  ب اا ا ا و  واط  ن 

    ب إذاا أ  د ا ة ذم ا أو  ما 

  مأ أن ر  أدع  وزم ي إ. 



س اا ٣٨١(  ...............................................    ا( 

 ت  وورع واد  أ ا  ا و -ول: -

 ءء و قا و  فآ   إ  ءا ا 

 ا اب  أم  و ا ا واب  - ا :ل

    أراد إم اد را اوذ  ا و  اا مأ 

أن ر  أدع  وزم ي إ    . 

 و      ا  ا و -ول: -

وذ    واتا ا  ن ا   

   أم -ا :ل ودء    وا   ا

 ل  ! ا ا دم   م  ر وأم ي

:ا-   و!! 

 ا- ل: أ؟  ا رل - : -ول: ذ -  ل: -

  ذ  ل: ا - : - إم ل أمر ا ذ وأم   

  و إام  م  ذ     ن وإن -ل:

  م ك و إام   و  ذم و اآن

امإ و  م  امإ اء و  و   ما  

 ر  ج و  ء روك     و اة

 اس ق و ام ات   اس   و آ وك

 ب ر أل ا ت اوا) (ري مأ  ت؟ا 

 .وا ا  ار أ ب

- :  -    ه ل؟ا 

   ا     ام أ ذ  -  ل: -

 ا وة   اآن وة  ذا رأ   - ا: ول -

!!١(ا(.   

                                                           

 .٢٣٦ص ٧٠ار ج )١(



)٣٨٢(   ...............................................   س اا ا 

: - 

 و  وان  م  إن ذ وآ  ا   إن

 ام   ن   ه  ا ه أو ا وإذا 

ل أردم لا    آ   نا  و  أم 

 قو ء اوا وا وا و ء إا  ا اآ 

و  همذ  ن  ء ار م ا اووا  

  .ااد و  ا مل  إ    أ اد ه

ا دة وا 

:ا - وة واد ذه او ص و  لا ا 

  و  أم  واد وا رد و ن  ا 

ا وط  ن إ م  وةاد ذا و    أ إ 

 . ار ومذ اء د  أي ادة و ا اب أب

و  ل ن ه ا   - ا -    ا   

  و ن  ن ء  ا و   ا 

 ا    دي إ أيا    ا و ا 

 ا ال وك وا وا ا و وا وا وات

ك واب وا او  ت أنأ ا  أر  - ا وا 

وا اف  - واو  م  . 

     أن ز ا  ا و   إ 

وأم  ىأ م وإن  لا ا ا وا   ذ 

  ن أنا    م   ح ا   ا 

ز ا ن وا ا   و  ا و 

 .ا ال  و ذ  وإ ا  وأ ار



س اا ٣٨٣(  ..............................................    ا( 

   ا   ال أن  إ ا ات أر واي

 ض اوا  ر ولوا   ر وا ا 

 ا دة ورا موذ    تط ا.  

:م - 

 ا أود ا ذ  أم  م  رء اوا م 

ام ة أ و   أو أم  ر  و  ن ا  دور 

 و  ا  ا روا.  

 - ل:

   ن إنما   ا ا  ل ة ا 

ر وا م   !! :لو-  ة ر ا  ؟ا 

و  ا  ذ ن و  ا ا و ا ا  ا 

؟ اا!!  إذا أ د و ف ا  ك را 

و. 

وذ   ة أن ا   ة ااف اوا ا  

   امن وأن ة وداد امب  اأ ا  وإذا ااب

و     ف   همذ   ا وا  

ت وإذا ا  ت  ت وإذا      نما   

 وا ا . 

ا وم ا ه و ا  ا ن أ ك 

 و ادات ر ا امن رق وإذا و ا   أرا

 أ ا ع وع اى واوا    ا 

و    ا رئ أا ا ا  ه ا ا 

م ا م وا اد ا.  

  



)٣٨٤(  ...............................................   س اا ا 

ل أا :ا- 

   ن أنمدل ا    و و   

م و را و و   ن نما و   

    ال ر ح  و ان ال  ال

ا ا   ا  ا ة ور و   

    ا ؤة  وأل  وك و ال رة

  ا أن   وا ذ أ و  وااف ا ت

طار و  دا و   نو ا ن ما   

  واق اان ن أل ك ا ظر  ا ال

 ظر امن      و ار و ا إظر

رة اوا و ام رظ ا مموا ذ وام  . 

 وه   ا ا   ر أن امن  وا

و ذا وإ     ا ا  ا    

  رادة اوا.  

أ :ا- 

 ت ة و ا ا ه ا   أن   ك

و   ا :-   

-  ا.  

  .اة -

-  ا.  

  .ات -

- ا.  

 .رد و وا م   و ه ،وا ان -



س اا ٣٨٥(...............................................    ا( 

  :ي -اوا   ما   را وا 

وا  اروا   ان ا    ا 

ص وا  ا ا ا   ةء اوا  ا 

 أو  ه ان و ا . 

ه اوة وا 

:ا-  إن ا    م ده و و وةأي ا   

  و  ا وا  ا ء وا  د أظ 

ا وأ اوة وأ  ء وأن اا  يح اأط  أ 

ا  ا ا و سا  ت أ  ء اوأ ا 

 وا ا  ون  مس ا   را وأ و وأن

رب و ا  ا   ف د اا ا و  

  أن ل اي وج زم  و أر ا ة س

ا أ  ر. 

 و (اب)  ف   وآ  ا  ا رل ورب

 أ دء اء وا اأ ا    ن  

طر اب واء ورد ان ا ذ     لر ا  

ا  وآ. 

 هأ   ء و  دواء وة داء إا وا  ج 

 ت إا  و. 



)٣٨٦(   ...............................................   س اا ا 

 أ  ا  ل: ا - إن     ا 

 ا ذن واص ا وأأت ا ذن  ا داو- ل:

و ا  ذن ا و ا  رأ  ١(إ(. 

 آ ا مورأس وا  ا د وآر اول واوا 

  اء  ون ا ان ا  أ و أي واب

و ا. 

و ا  د ا  إذا أ   لا  رفا 

 ما وأ مز ة وأ اوا وا و ا ا 

و  ه ةا ما و  ادا ا و ا ا ا 

وا ر وأا  ا   ا. 

      وةا وا  ه ن ا  

  ا أول  ذ و   ا ل ب  ادات أب

  . ا وا ا اع

 :ورد- 

  ا ا ا   ا    ك

 أطار  اي ار أن ذم     وا وا اوة

  ا   با م    با  

  ا و  ذ   ره أن ج ا ة إ  

ان او او  ه ى ا و م ا   

 اء أو اذ ر ا   اء اي واد اب

     اي ا  ا  إ أ دى وات

 ا ذ  و  اذ  دة   ار ر أذ

                                                           

  .٣٢٤ص  ١٤ر امار (.وت) ج )١(



س اا ٣٨٧(  ..............................................    ا( 

 ا أم  لوا أدى أم  ا با إ  اعر اوا 

 و  إ اوج ف  ب  د إذا وء  ز ن

  ب أ ء و ن ا ةا  واا و 

  ا دي   اا وا  م ن

 .   ز  و ى

 ر   اي أن وا   ا رس ي ة

  و ن  إ  ت  ن ء  ا  اذ

  ن ة أ  و ا ا اول ه ا ك أن

    ا  آ  وا وا ا ة ه  م ح

    .  

 - ا : أطار

ء أن ا اا  ث  ة ر  ر اد اوا 

أذر ا ا  ىء مرة ا وا و  ة ارة م 

 م ده  إ  وا ا واة ا ر وذ أى

  ا ا    ا  ا وا وا 

وا ن و ءا اا   ا ة ا ا ا 

 رط ا وا و   ا ا  ءوا ا 

 ام   ا وا. 

 أن و م  وادة أو  ان  ا وه

   راا طوا  أي ذ ا   ي أ 

ا وا    ءا  ى ال رأس و نما 

دي اوا. 



)٣٨٨(   ...............................................   س اا ا 

 ور ا   م   رة     ط دات

 ا  رز  ر  ااب ن ا ازاة  ن ا ه

وا اد ا.  

ن اا 

  أن ا  ا   ا وا  و أ 

ر   ددا و   ابا  د با ا وو 

 اه  ور ا   ل ا ه أن ا ات وددت

ا  يا  ؤ   ا ا رو ا ا 

  ظت م اداب  ور ا اروس  وب

 و ا  أ     م  ا ات

 م ا او   اا  ا روس اوا ا 

 وو ه  و  ا  أروع ا وات

 ز ا ا     ذت وإذاا  ا  

ا   ا و أ ا و ا إذا و زم 

   أم   إ م  ام ال  و ة  د ف

ا ا ...  

أذر ا 

 أطل  ده ه  اي ا ا أن إ ارة أود

ذرا  رف ما ان وأ م ط  ص اج ا 

وإدراك ا ا ن او  أ  ن وأ   ح 

ا و  دا وا آ  رفا ا او    

ا ا  م ا  ت ر تا ا  د 



س اا ٣٨٩(  ..............................................    ا( 

ء او ا ا ا   ا و  ل را  

 اءا  ج و ء را . 

ا و م  ا ا  ا  ا ى و 

و م   اا  وذ    أن ا ا  

   ل  مب  وا ازن و ا م ل   أطل

 ا طا أم   ه . 

ا و ا  رت اوا و    لا 

ة م ا م ى إذا م مه ا ر     ء 

رز ا وإ  و ا .  

 ا  اء

ر   أن ا ا   ة    ط 

 ا ود  ءوإ  ا  ءء ا  أ 

اا  اا وا   ا ا وأو  م  

 ن ا وأو  ة ن و  ن  ه   وإن  

ا  اأ  م رهس أمأم  ون  ا وا   أم 

أ د امو  ن د تة را.  

و ان   ا  ااق  ا ه  ن 

 من اارع وا  اضا   ( ا وا)  ام

 را م  و و ادان ا   ي اح اد ا 

  ن   ء و   وق ء وا  ذونة وا

.را دب اؤوس اا  ا  

  



)٣٩٠(   ................................................   س اا ا 

ا ر وما 

اد -:ا  فا  ،فأي  اا ا وا  

 ءا و   ا  أ وا وا وأ  

و و ور و     فوا  ه ا 

دو  نذي اد وا أن      و  و 

 .  ده

و أ ا  ا  م أول ا وا ا 

  ل ا  :أول  -ا ا )س أي ،)١أ ا 

ا   أ و  ا و   ل  ا  

 :همأول - ذ ا  لو  ا .  

   ن أن ا  أول ام  ز أن ا ا ا 

ء   ف ض   ا را . 

وا  ا  ماد ذ  ا وا    

  ا ذا ا  ا  رم. 

وا ا  ا   ا ب ا  ود 

و  ا ا      ذ  أول أن ا ا  

ا - ذ    ا و ا  ذ   ا و 

 و ا  ل ذ ا ص وا و ل ذ 

 م م   ء  ا ذا  ات م و اص

ا ا ف اد واي واا  ارن ا ا و 

وا ص ووا د و  ا إ ا   عا 

ا ا ن ا ار مم ه و ت ام  . 

                                                           

)١( ج١٩٩ص ١ج ا.  



س اا ٣٩١( ...............................................    ا( 

     -امر:

 رما  دةا  رأ :أ-   

- :ل -ا  ف)  آ ون ا  رضا  

وا وإن ا  آ  ا  وا وإن  ا  وه ( )١(. 

  .)٢( ون) و ة  ة ن  )  ول

و أ  ا  ا  د أدمل ا: -  إن ا 

  ارف و وا ا و ا  و  . )٣(أدمه

ا او   ة   ن ا اءل أا  أم 

ن و ن أم  و  ن ذ اا   ابأ 

ا و ذ  . 

ر و مأ  ا ر أا  م  ه ن ا 

أ   م   سذا ا  م ىو ر و    

  راد و در ف و   م ت و و  

  ا ب و   ظ وإن ا إمر  ذمه  ات

م. 

وا   وا    ا و أ  

ا  رفا م ه  اا  إ  قم  او  

 و ا   واوات وادات ا وأب ا ت

 .ا س  إ   ل  اس ا

                                                           

)١( اف /آرة ا١٤٦.  

)٢( آ/ رة ا٢٢.  

  .٣٣٠ ا ص )٣(



)٣٩٢(   ...............................................   س اا ا 

و ذ ب مدات أا  بو  اعا 

 وا وا ار مر    اب وأ وار وااع

  ار ر و أ ان ن أن  ا أة وروا

 .  وا  و ان طت  اب د

ع وام  اعأم ا دوا  نما م  ره 

 ء  ري   رضي أو ا   رضا  ري   

 ا  ع  ه   أر    إذا وا اء

  . ا أال   م واض

 لء أ أن زع ا   لا و ودا و  

 وا اء أ  د وا وا ا اء و ارض

موا. 

  ا ز .  

ن و ن  ا  أ ااوة ا  وأ  

  رمل ا أ ا  :ا- ب أن واا  

 .)١(اب وآ ااب

و ا  :ا-  د  ئء ا  ا إ م  

   د  ،ذ  أو ذ )٢(.  

- ا :ا - ا ما  ا :ن إن -ا نما 

  ء  و م ا  أم     اأ  

 أم  او   ا   ن أ  او  

 وا  يا  أم  و أم  رفو ه و 

ا ا     تر ظما. 

                                                           

  .٧٤ ال ص )١(

  .١٣٢ص ٢ ا (. ا) ج )٢(



س اا ٣٩٣(  ..............................................    ا( 

  أن  نما م  وأن وا ما أ   

ا  أم إ  ا  ازي لة طا و ر و. 

و  ن أنم     أ ا  :ا- و أ  

  را و  رأ و  ك  ه  ١(ذ(. 

 ا  اع  امر  ا اا و - : اع -

ء وإ ا ر ا ن ر  موز   ر و 

  إ  را ان و عت إذا ات ظ ا  إذا  

رش ظو  ة أا. 

 نما  ا تأن ا    أر إ ا 

أ ا  :ن -ا أ  ء  ذ    

 م أول      و أ    ا و  

رأ و  ك  ه  ذ. 

   دواء  وا   و  هو ه و 

 أت إذا  واة ام اة ح  ا اا  ن

 او  أن  ه م اا و  ئا  أو د دم إ 

ر ه ا وا ا.  

د  :- 

   زم  أ  ا  ا أم   راد 

ظ    ا و  ا  م :-   

أم : - رض أن أ  ؟و  

 - ل:

 ؟ د-  ل:

                                                           

  .٢٢٥ ا ة اص )١(



)٣٩٤(   ...............................................   س اا ا 

  - ل:

 ؟  ري - ل:

 ء   أن أظ أم إ أدري - ل:

      -ا : ا  أ ل

 ل :- تأ ء؟ إا 

  - ل:

 ؟  أري -ل:

  - ل:

 ؟  ت واب اق - ل:

 - ل:

 ارض  ل و اب  و اق    ا- ل:

و  ء إا و   ك ف   وأم    

و  ا   ف؟! 

 ك ا   -ام :ل

    و     ذ  م -ا : ا ل

  ذ و- ل:

       ا أ  - ا : ا  ل

  و    ا .... ذ   ا  

١(ا(.  

  

  

  

                                                           

 .٣٤٣ص ٢ج _اج  )١(



س اا ٣٩٥(  ...............................................    ا( 

 ا و ااراة

 وا اأة    وا اء أ  ع -:ااراة

  إ  و ا أ إ   و ال ا  ااراة و

  إ ا  ل وراا. 

   ا وأ ال دئ ا  ا ء -اري:

ا و ا وا     اراةا  ا 

وا وا ة وا   ردة ن وواردة ا با أو 

 ا  ا و   ا  ا س وي ا 

  ا   ى و وإ ذ  ا ء واا 

و  ةا ن أ ةا  ا وا أن و  ن 

 واأة وا اة  امن     أ إن واان

و   اا وا  ا او  ث قا  

وا  ا ب ودا    لا وو أ ا 

 ا اراة ذ   ل ل وا ا  لا. 

  وا  اف  أن  أا و ز أ ا وا

   ا ا م    ةا ة او أ ا 

      ا ام ديوا   ن أ 

    ل أو. 

دو ا  ا  وآ و  ا ا ا إ 

ا  ا  وآ  ه ا  ا  وا و 

  ه   و وآ  ا  ا  ذ أموا ه

  ا  وآ. 



)٣٩٦(   ...............................................   س اا ا 

  اح      ووم اد ب ن ا ون

م  روا و  ن ذ  سا    ا و 

 .اد  م ن  وا ذ  ء  أا ا

 و ا أي ا ا م  و  اس   وك

 ر  أ ا   - أم  أ أا و أ  ا أم 

أ  وا ه ط -   

 ء م  ء م ا  أةة واو 

ن ؛ا ج ا إ وم ومو  همذ   ا  

   ا ن وذ وأة و   ا ات ه دون

 ءا و ذ ا    .  

 ا ة وا 

:ا-   و خ و   ا   

 ات  م    ا    واي ا اان

ى اا  وا مب واوا ر واب واوذ ا 

 و تذ وأ  نذا ا م ر  ةوا  

   ا   تا  م ة واة ورب وا 

 ذ     ا وا   ن  ا 

   ا    و   ا  ل ا  

 .ا ات ه و رذ  ه

      واذ ا   وا   ا ن

ذاا ا وأت وت ذوادة ا  ر  ن ا ا 

   أي ن م وأم اس أ ا  وأن ا ع

  نوإن ا أ ا  اء نو  م  ا 



س اا ٣٩٧(  ..............................................    ا( 

  ء   ت و ا   اد  ا    وإن

ت ا   ا   ب و    وأن ا ا 

  ار   وأن م إ و ا  و رز  ا ع

 اء  وأ   ذ  ن أو ا  ع   و   

  .ا دة

ا :- 

  ا أ   أن اث     ذت

ا ا   قن ا قا   ض ء و 

 ما . 

ب مت أا وا ن ا  ا  ل أن 

وم  و  ةن ا وم  ب  ن ا :ل- إزا 

ة ا نأ  إزا ا ا. 

و   اترض اورة وال ور ا  ا  

وآ ان ور ا  زب وا ا وا  اب ر دا 

   دو ء إ وإن ا  ا ل ا ا 

ا. 

 ا أ  اظ   ء  اب أو  ا

 ت اتوا ق وا   الط. 

 ار  وا ا أن  -ا : ا  ا أ ل

 س أ١(ا(. 

  إن إ اس أد  ار ا  اس أ -أ: ول

 .)١(ار  وام وار ار وإن أ ة ة و ة ره

                                                           

  .٢٤٢ص ١٢و ا ج )١(



)٣٩٨(   ...............................................   س اا ا 

     و ا     اى ا وا

ا او  نا.  

 - ة:

ن ا ء ا وا س وح اوإ  

 ا أن ى د رعه واو  وا ا أ  

ا  ا  وآ و وأ  ا و ت أن إ  

  ن ا  ط و   و  م ا 

ء وأن وا اءأ ا وا    د ي و 

و م. 

  وآ اورة  اس إح  اب   ك

     إ     و ا    ي أ  وا وا وع

 و ؤ ا و بأ  ا  ا    و  أم     

 وإ ان و ان  و واون ا     وإ ء 

 ء  أ  ا    أ  ا    ا   ذ 

ا  وا  ةم ا وا. 

 و   ا ن  -ا : ا أ ت  وت

و م  و    ا    أ     و ه  و 

و و ر و و و  ء و   ء  أ    

اأ أ وا ا     م  ر ه  قا 

ا      ر  قي  اوا      ر  قا    

  . اد ا وا ا ا أ وا اق وئ

  

                                                                                                                                               

  .٣٣٨ص ٢ا (. ا) ج )١(



س اا ٣٩٩(  ...............................................    ا( 

 :ا- 

 ا ي اا  أ ا ا    ء ا 

 ا  ن ا  ا دوره و وال ا   اي

 ه  أت ا واارد ااد  وادة ا أوا   ا دورا

ا ا   ا ل وأ اا  أن ا  ق 

 و  ق   . 

 ي اا  ن أن  ه أن ا  د م  

س ذا وذ   د ا ه إن ا ذ وأن أ  د 

ح م سا  ر وذ   ن  م   

 ه     ا وءت اا  ت  وا  ة

دة اا  سا  تن و  يا 

  أن   إ وذ  م و  م و  

م . 

 ا وأظ ا و ق راا وم ى راا ود 

ا  سا رى و  را   ا    

 اا وا  رث اا. 

   ا و ا  م ج أن ا   ي

  . )١( أى) وزر وازرة ر (و ل و م ا ن اة

 اء وه ان

 قا ا   ا  نا ء وا وو ا 

  أن ة  وذت  ة   أم   ا ه

                                                           

)١(  اء /آرة ا١٥.  



)٤٠٠(   ................................................   س اا ا 

ا  ةاا  ة ت  و  ر و 

 .اذا   ال

 نإذا ا   ا ا  ا وا و  

 ه ه و  سا أن و  ارا  ا  

 ح ةوإن ا ا    ن  واا ذا    

 روأ ل ووأ و   وأم  دي د ودم و 

   ن ء اا  ن ن إ. 

  وأم اا ء  ان م ان أن اوات  ا وإن

    ذا ن ا  ذا ءوا    ء 

اا و  ه ا ء ات إاا ا وا ما 

وا ا. 

 واذا اء  و إم  ا  اات  ن

وأم  ن   رأى   ؤا   أو    حا  

 د  سا  ا  إ و  وإذا رأى   ا 

 أ ما  او   ا  أن    اه و. 

 وذ ا اات  ث  ا ران   وا

م  ن   وا   تاا  ج إ  ات أو 

ن و بس أا إ. 

و ا  ا   نا ذاء واوا و 

   وا    ا ا اة ذات و ر ث

ء أم اء  رأت ا ا  ةوا  ز ءار إا 

   ء إ أم و  ن ا وا . 



س اا ٤٠١(  ...............................................    ا( 

وا ا    نا وا  ذاء اوا 

  ه، م ل أ ا  :ا -    ه أذاع 

  .)١(رك ن أذ وإن  إن ور وك

أ  أ ا  :ا- 

 روي  ا ز ا  ا ل: أم- وددت وا أم 

ا   ا    :ي- قا ن و٢(ا(. 

و أ  ا  :ا - س أا   روا 

   :ء - ن ا٣(وا(. 

 ا   :ل- ل أ  ا  :ا-   ا 

مأ و  م   مأ و  هأ ا   ما را وم  

  ةده ا إ ا    أذاع مأ و  أذ ا   

م٤(ا( .  

ن أا  ا 

 اذا و ان  و ا ا   أن  اي

 ا ا  ةا ا راوا ا و روح ا 

ا او وا ب ا ء  ذاا  ةا 

راا  أن  ا وا  نا. 

                                                           

  .٤٠٢ر ا ص )١(

  .٢٢٢ص ٢ا ج )٢(

  ٢٤ة امار ص)٣(

  .٢٥٥ص ١ا ج )٤(



)٤٠٢(   ................................................   س اا ا 

  إ ا  وإذا اذا  ال ادث ن  ا

  ن  زوا  او    ه ةا   

  ا ا وا ا أن ادة  ا وا ا ااء

ا ا وا أ   ا ك ا أم وا 

وا ر إموا اوأ أ ا  ا  ا ا أن 

 .ه   ي أو د أ أو أه   ااءة وأا ان ل

 أ  ا  ا ل: أم -  أذاع    ا 

 ل   امء (ون و  ا ل  ا  و )١(ان

أ وا    ا وأذا  اوأ  (ا )٢(.  

   ا اار ذا ا  واان ان   وا

م ا و ؤد  ر دون .  

    ف 

   س أنا  ى وا  دراكا ة وااوا 

 ا   د  ا  ةوا  ا و ا ز 

وذا ا  سا   ن  نن وا  و. 

 ي   ك   لا و      

 وا   ذا  اس   ن   و ل ف

 .ه  ذ   و و     أو

 و أ ا  ا  :ا-  دع ك إ  

  و  إ  نر  سا و  إ  ن ر  

                                                           

  .١١١ص ٤ا (. دار ا ) ج )١(

  .٢٥٥ص ١ا ج)٢(



س اا ٤٠٣(  ...............................................    ا( 

و ا  ا :ث اس  ن  .)١(وا دا و ار

و ادق  ا : ث ا    )٢(وأ  ن

   .)٣(ا  ك

  .اء و اار و ادة  ا وه اب وا

ا ث: ا- 

 أن أر ا رئ ما ا أن وا ا   ث 

ا  ا م - أي ي - ا  ته طت وإذا ا 

 وإ   م وأ ا   إمم امن أ  طت

  و م اة  ا   ف ا دون  ط ذا

ا ور  ي ا  ه تي او ذاا أ . 

- :وا - و    نما   و    نو  

  ودرا . 

- :ما -  ه نما  م  الل اوا ن واو 

 إ و  أ و   ودرا   يا  إ. 

- :ا - ا ا أ   ا  أم   أو  

إ ن أ أو  أو  ره ة رأن وم م ط طأو ا 

 ي اوا  ي   ة ي و أ     

   ض  أو اط ا أو ل امن   أال

ا  ل تا اا   ه ةا اط نما ا 

وا    . 

                                                           

  .٢٣٥ص  ٧٤ر امار ( .وت) ج )١(

  .٤٨٧رل ا ص  )٢(

  .٢٥١ص ٢ر امار ج )٣(



)٤٠٤(   ................................................   س اا ا 

 إن* أا  (و  ل ا، طر   اا وه

  ا جو (مأ)١( لو  وإن)  ل م 

 ا (وأ)٢( ا   ا  وا ا  

 ا . 

و      -  ا  و ا  -    

   و  -  ر ب ا ن -    ا اءات

ا و  م أ ا  ن ا ا  هأ  

ا وا طوا   طره ا  ا. 

     اب  ن ات أب ن وا

 ن ا ب إ سا. 

  ات  ا و اة  اة و اا وه

  ة تا إ  ا  ذاا   ل ام أن ا 

  ن وأن أمم   موإ   وآ .  

إ ا 

 إ  ا ا  وم د ا ار أ  إن

 ل  واه ا ه  إ   و ا  وا اء

ا   إن ذ) ن ا أن  ا  ا اآ  اب 

أ  مة اوا وا  وأم  (ن)١(. 

 و د ا  اب اا ا  مأي ا  ج أن 

  ي اا  ةا ما و  ا  ه ات و تا  

                                                           

)١(  آ/  رة٣٧_٣٦. 

)٢(  آ/ رة ط٧. 

)١(  ر /آرة ا١٩. 



س اا ٤٠٥(  ...............................................    ا( 

  ناا و  ةا  ابا  ا  وأم  ن 

    و  و  تا مموا أ إن وا 

  و ا دة  و  ة    امب  ارد ا

ق واط ن ا ا   و إ أ ا. 

 أع   و ا ورب ام  و م ا ن

 ا ا   و  ج   ارد ا ن أا  اء

ا ا  ا أ ا وزوار و و نا   

 و ا  ما ا   ا ا  ة

اوا او اء أأ ا ا و إن أ ن ا ا   

 .را زام ن و ا) أ (و ا ا  ن

    ء أه اآن وذا ا  هوا أوذ 

 ا   اب  وامم ات و وام ا  ه

  ار اا   اب اى وا ا ظ   

 نا د و  إن ذ   ا ءت ا   

 .ا وأمر ا أ ا  اء

و     أ  أ  ا وأ  ما 

ل و ما د وا  ءا ا ا وأ  اا و 

 تا ى واي أن اا     أ ا ا 

 ا وا ما  وم ا أ  ا  ا  ار ن

  .اد

ا ا  :ا- 

ا آد  ب وذ م       ا 

،و وا  دةا ز ن اوا  ب ة دة أو أو  

 .ذ و اء أب  أو



)٤٠٦(  ................................................   س اا ا 

 ا  ه   ه وأراد   و أا وت ذا

ي و ر  ي اب ا  ب وإذا  ف سن ا 

 . ب إ وون  ا   أ ون ن  اس

  ارة  -ا : ا  ا أ  أ  وا

ا  ا    ه  ر. 

و   أن م ي ا  را    رات 

 وام ا  ا أراد و ا   ا اد  ا اس

 ه و تا ا. 

  ا ذم و و ن اة    اة ن

   م لام   و  س و ا  

ب ااع وو ه و تا  ى!!                           

  وحا 

 ذى  ا      اء  ا  

 سا ا ن   وا  ام و   . 

 اء  وارا ارا ام   ا ن ن  ا أ ل

 م إ  و  أو  ج   ةا وا. 

 س أن اا ا  ون  ا وا     

   وا ا   ا أه      ا  امء

 أ  ده أ  ذا زو  ل ء اأة أ أم داوود

 .ذ  يء و و   اا ان  ب

 و   م وه ز راود أم ا    وا

 أ  ا ذ أ   ا ا ا    ن



س اا ٤٠٧(  ...............................................    ا( 

 ال     اس ل أن  و و  ا ج ه اء

 . اات

 و امء  و و وآ  ا   م   وا

ء اووا   إ ا  و  ا  أم  م إ 

زو ز  ر    و. 

   سا أمء طم ة واا  أ   

 ا  ت و ا     و  ءا 

 ا وا   ا وأ  ا      ا

  ن. 

 أ   !!نا 

    ىو  أن ا   و    

و ن ا      ورا  ن عا  

 ك ف أنا  ه هو . 

  ا أ   زم  ذات   رأ ا 

و م ود  ا      زوج ر ه أو او 

   ن ا   ن  و اع   ا ا

 .       ذ ن و  وان

 ا  و  ا و      أ ا ن

 ءل أ  ا  تا م ذ     م 

ت و م ت أ  ا  ى ؟ ذ!   

 كإ أم  م م   أو   ن .  

  

  



)٤٠٨(   ................................................   س اا ا 

 :نا - 

 وز إذا ا أن و  و   وة  ن

ا   ا  ارا  ق  ذاا.  

  أن :- 

و د ك   أ إ  وءة قو ط  ر 

 هو ط أ  ن  رأ ط و  قا  ءه رو 

ا  هوو   إ  با   إ م. 

 ن أن أ   تن ا ر أا    و 

    و اا وا.  

  

  ك :سم- 

 .   و وم ا م    -ة:أا - اول: -

- :ما- ا  ءا     ه  و  ط. 

- :ا- ا. 

- :اا - ا. 

- :ا- دا. 

 .ار وأب ا ي -ادس: -

- :ا -  ا. 

- :ا-  اجا. 

- :ل - اا. 

- :ا- ا. 

 .ا - : ادي -



س اا ٤٠٩(  ...............................................    ا( 

- ما : - ا  . 

 -اس: وذ اء إ   ة

وإ   ع اوا إ  ا أن ا أ 

  ،  وا  ا  ا ون وا، امب

 يب ا ه أاه، و أ ذ   ا   ذم  

 أ  مي اا  ، و  م  ر ، ن   

ر ذ ما    ا  اه   أ ، وا ا  

  ه  ه او  ا أ   سا أ   

،ا     أ م  ر ، و   م  

  ب ،      ه     

،م و ا      ا  ه)١(.  

 ا و اة

  وا  وان ا   ا ا أ - اة:

    ا وإ  ا    او ن ما إ 

  أم   ا اداب وأ ا  ن ر إذ ا اداب

ا  تذ و  ءدة اء واا و  ل أن ا 

 ن ا ف اوا ما ن ر     ل ل أم 

ك او ا.  

  

 

                                                           

)١( / ا  ا أ   ح ما  ج ا ٥٩ص ٩ا   )

  .  ا   اس)



)٤١٠(   ................................................   س اا ا 

  - ة: اف

 ن  اف  ه أن از  ومد م ا اة

ا  و   ذا ا  ا     فو 

م  :-  

 -ا :ن

 ا   ل  - و: وآ  ا  ا رل ل

  د  ضا  وا. 

و  أن  أن  ك ذوي اا   ن وذ 

 إ ااب وا ا ا أن    واا ا  اد

 لر ا  ا  وآ و .  

ت: وا - 

  ا أ   ة ان او   لا  

ا ت و تا و أ       ن ا 

 إ   ه ا ا، و    اا - : ول

 ا   إذا  أي ،)١(ة  ل   إن -ول:

  . ن و ة  ل   أن   ط أو

 م     إذا  م و  را 

أو ا اه اوذ ا ا  ه ا ن وا  دةل اما 

   وأن أ ة وا  ا  م . 

                                                           

)١( ه ا  ١٩٥ص ١ج.  



س اا ٤١١(  ...............................................    ا( 

م  أن     ط ةن ا ط ةا  وم 

 ت وردتواا أم  ا و ا       

م و    ف ذن م ا . 

و  ورد  ا  ا  وآ و أم د إ أى ا 

  مو   ا ب لا ا ُ ا 

  نو و   ةا  هل مر ا  ا  وآ 

  وا ا ت  ااب  م : -  ل   اء

   د. 

 ا و ا و ا  اس وه  وآت  ا

نإ أم    ه ةا وا  ا   سف ا ت  

 د ا  وآ  ا و ا . 

 اد وأم واا وااز ا   اة أن ون

   ن -ا : ادق ل  ال    اي

  رد ردت وإن   )١(.  

 ةا  :اا-  

 ء اوت أ و  اة  او  ك ان

اا   ل ا :- ون أ ي إ م ى ء أن 

ا  ي أ  ء أن ا ي . 

 وء   اة أن ا ا  أن از ن ا

اا   ءات إ ا.  

  

 

                                                           

  .٣٤ص ٤و ا ج )١(



)٤١٢(   ................................................   س اا ا 

ة: وا - 

ة وا  را ا س  ارع ااو   

 .اف و ا  ئ أي اة  ون

 ر و  اة   - وآ : ا  ا رل ل

 ...)١(  ا   ل  داء

و    دابا ة ا ن  أ م ا 

وا  ا  ا  ل  ءا أ  ة أدىا 

 و اا ا. 

و أدو أ ا   وف أن ا ا ا  ا 

أدا    ا ن و يا   ا  ه ل ةن اا  

 وأم  عد  ل ا  ل ا ونة و و 

ا ا   اا وا  إن  ةا   ا وإن 

  .وآ  ا  ا رل ي  ال ن و ا  رد ردت

 - :ون  اء

 ط اءا  ا ا أ  ا  :وآ -   

 واء؟ ال   ون

  ا اه واء ال   ون  ط-  ل:

     دار ،مث او  ، ثو  ،ه ثو  

 ج إذا ا  ه . 

 اا   دار :ما- 

- :و -  ا ا  ه 

                                                           

  .٨١ص ١ا ج )١(



س اا ٤١٣(  ...............................................    ا( 

- و ا ا  رز  

- و ا  ء و ا  و 

- و       

- و  ؤهد ء إا  

- :دوا -     ءد ا. 

وأ اا   :- 

- :و- ت أم ذ 

- :مت - وا  

- :ت -وا م    رأم ما  و . 

وأ اا   :ه-  

- :و-  ا     ه 

- :موا -   ه  

- :ن -وا ا  ه. 

وأ اا   ج إذا ا  :ه- 

- :و- أن  ا     و ون وا إ 

- :موا -   ا 

- :وا-   ا إ و  اب و ١(أ(. 

  ام  وا دع ف ارك ا ا أن ي

  .اة

 -ا  : ا دور

   م    اي ا    دورا  إن

 ل وا  و وا ا وق ه  ف  ق

                                                           

  .٢٤ص ٣رك ا ج )١(



)٤١٤( ................................................   س اا ا 

 ن ن ا أن ا  ا او أ امو م  

 .أ ا  اص   ما وآق وار امن أر

 ن ف واظ ات   و امن   وإذا

 ح و      وف آ أو  أ ا رغ

ه ا و  د او  اء ا  ر  بما 

و    ة واا وا   دا   وا  

 .امن   ا  ر

 أن إ  ا ن   ا  ا إ ج ة

  ةا   أ   م و رن ا ز ذ 

 .ن  ي ر  وار إ درة

و   ا   ف او ا   ا 

 ن ا ا د  ا ور      ا 

 إ م و    ا  ف و ا ا   

 ا  ال  در أ ه وي  ن ذا و م ه

 ا وذ ا ر   ا  ذك و رك  أن أردت ذا

 .ذ   رغ أم وال واى ن ا دع  وإ ك

  ن ان    أن  أم اي و وآ   ا ال

 ب طوا  اد إم .  

ه ار وا 

 ا  د ا ام إ م  ي  ا  

و  دإ  د ص ا  وا وا موا 

و  دا. 



س اا ٤١٥(  ...............................................    ا( 

  ا وا      ادات ن س

ا     رم  ن وإن دة ا  وإط 

    أ إن  - ا : ا أ ل     أه

 .)١(...اب   م رن  و.... ا إ ان

م   با  ا     ا   

  عا   نا و إ در   دة  

  أو ا  ر ع و دوم     أ . 

 ورد   :اجل -ا ا  ا  وآ :و-  رب 

 دة؟ أولا 

 وا ا ادة أول -ل:

 ا؟ اث و رب - ل:

 ا رث وا ا رث وا ا رث ا-  ل:

 .)٢( أ  أ    ا ا ذا

   ا ا وأ ا أد ر  ا وا

 ة أ   ةا  ةا ودة ا او  ا 

ة اور ا ما ن ا  وإذا ا   ا 

 ة أو رء   أ     واة ام اد ا أدرك

و  ف إ نا وا من اوا وذ   

 .اان

  أن ف ا دة إا ا     ا 

 .  و ة  ة ه وأطار

                                                           

)١( .ا م 

 .٢٩ص ٧٧ار ج )٢(



)٤١٦(   ................................................   س اا ا 

و   أم     د ا  ا 

وا وإذا وا ن اما ا ا  ا   أو 

ا ا أو ا ا ل ر  و  اث ما وم  ر  

 ه ا ا و    ا  دةا وا و 

   أن  اك  ا   ادة   ات

 أ  د واد اع و) وره م (طل   ادة

و   را ه أن و را   أ   إ وا 

 ا ن و ءمء اووا  ا  ذ ا و  دور 

 ادة م   ا اه  و اس ب  اء

 م  ا اف ااة (ا ءوا  ةمة اوا  أ 

 ا    د  ا  ا أ و واات) اة

 أمو  ر    لت ااا ب أدب وا  

أد  ا    نا  م و  م. 

و  ن ن ا   اتا ى ودوان ا 

 وا وا ادة  ي أ ا د وام اي اي

وا ى وا   هو  د ا   فو 

 ذن ا   ء مي أن اا    زو و   

 اا)  (ةوا)س )١رث ا ان ا و ،

 وا و ا وا  ان د ا  اق ا وا 

. ر    د ا     

 واي   واي   ات ا ا  ا ان 

أر   ا ا  ء  ت اوروا أ ا  

ا.  

                                                           

)١(  ة /آرة ا١٥٣و ٤٥. 



س اا ٤١٧(  ...............................................    ا( 

ا ا ي اا    د :ا- 

 أ  ا  ل: ا- إذا    كو 

 اارح   أي. ك   ن و- ل: أن إ.. وك

وإ      ع إا ا وا   وى و  

  ك نمو  ةة ووا    ا   

 را  اب اال اما  توا إ  ارحا 

أ  اب اا وا  ين ا   د ا و  

  .وا  اد

ا ا 

 ن  عا وا. 

 رات وامل ا ن  ا : -    

. 

 يو ا  ا  إن ع ما  ه   

 

  ىل ا ا  )  ا  (ن. 

  صي اا    د ا أ    

 ا وا وا     رهم   د ا  

 و ص)  (وا   ا  ااء ن  وء

أ ا  :ض -ا ا ء اص ا ان  ا م و

.وأ ا  ا  



)٤١٨(   ...............................................   س اا ا 

  :ا-  أ ا  :ا- اع وم اتا 

وب و رها اإ    موإ   م)١( . 

  عا و:  :ة -او ا  ت اوا 

 اط و ر و  و )٢(. 

 :-  ا  ا  وآ :ا  - و ا)٣(. 

  :نا- و  ا  وآ :و- د ا ٤(و(. 

   عو  ا. 

 غ ا   ما. 

  حور اوا  را و  ور ا    

ا و . 

 أم  دة ن وإن  ،م  ء  دقا  :ا- م 

دة ا و  و  ؤهب ود)٥(. 

      ا   ب نا و  

 و  ن و  ر    ه و ا  ر ، اة

 زا . 

  

  

 

                                                           

  .٢٠١ص ٤ا (.ا) ج )١(

  .١١٥ص ٦ر امار ( .وت) ج )٢(

  ٥٠٢ص  ٧رك ا ج )٣(

  .٦١ا (وق) ص )٤(

  .٥١اب ال ص )٥(



س اا ٤١٩(  ...............................................    ا( 

 ا  اد ا دء  أاء

  ا  د ا   دا د  

   - ل:  ا ا ا     ارك رن

و أ  ا ا  ، و  ،ور وأر أ 

  ده، ووء  وامع و   ر   ا، أرح

 ا  و ، اما وأو و  ا   وداع ده

 ا    ا ن  ا، وا ا وا اظ

،ا و  ،أو ا   ب أ  توا و  

  ت، اوا ا     و ا ،ا ا 

  أ آم  ، وأو  ، ا   ور 

ر  با و  ،بما ا   ن مأ  ،نا 

و   ،نا ا   ء أ ا ، و أ 

 ر  ، ا   ن كب، أم كاع وأم 

 ا ،ور  وأ ا ، أط ن   ا اب،

ا      ،ا ا       أ 

، ا    ،ا و ذ ،ا ا   

  ،دع   ا ات، دم  و ت  وت

وك و  ، ا   ب  ،ون وو   

...، ا   ن أ  ، وأ  ا ،إ 

ا  و  يه ا ض و   ،ه ا 

إم ا أ ي اا  ، و و     ءا ،و 

   ، و  ،  آ  و أم ،  وا

و    و  ، وأد    ، ا 



)٤٢٠(   ................................................   س اا ا 

 ارا اءة، إ اوا  و    ،ا و 

ق أ ارا .. 

 ا    ن   نر و وان ا 

ا  وا         مم  ن  إ 

  . در  و ره أم مة

 ال وه اد

 :دا - وا ا     لا  ي ا 

 ا و م ا   د أنا   ا وا 

 ء وا ن واطل اء  اس و ات   ن

 وإظر ا إء  ا رك و اد  ا ا ت

  أ  ا ا أظ   أ رو ى و  

ه او    ءا أ نى ا ا  ا ل وذرر 

ا  ا  وآ و ا  ذم  ى :-  ا) رب ر 

 .  ا ا ه و وارض) اات

 و زو وط  و   اق وا اأة د

وأن و   ن أ  اءأ ا    ذا ا أ 

 ا ن ا ان ا ء وأل وامري ا  وا

 .اد أ  ن

 ود اد  دا وادي اي ور اب ة ن

و ام ت و  ةا و  ا اا و 

 و ا ا   ر  و د ا اب

   دةا      ذ ء أة؟ اا و  

أ ا إ  و  نر أا  رن اوا أة د 



س اا ٤٢١(  ...............................................    ا( 

و أ ا أ  ا و ذ ر  م   ذن ا 

 . 

د و ءب اوأ ا ة واوا ا  

 دم ا  ا إ إ ر م  وا ا أب

 د أم و   ا ق واوا ا  ى 

ا  م م دو ا إذا أ م إ ون ر ءا 

 ازواج  و اب    رت ت اء وإ اري

 ا   ط  ا ل و ا ر  أ و  ر ا

 اب     اة  ...( وا اوج أرادوا ( ان

ه وأو ا    ء  ا ه إو آ  

 ل ورؤة اوا إ ا . 

ه او ق ما 

 اا ا أو ا   ز اه و ا 

  أن   وام ا   ت و اا    ات

ام ةو را م ةا وأ  ذ   ا  أو م 

   ا  أن إ ء  ذ  ن  ذ   أو م  ة

رة وا و  م مو      ا ا  

ا را ز و  أن ا ا  س اء ا أ أ  

 اا ن أأر ا  ا  ا   واة  ا 

وا   ا ف و نا  ه وا    

أ ا و ا  ار  او ر وا  جا 

و ذم  م و   مه ا ا ا ا و داء  

ا س ون ا  ا موا ء طا و ول اا 



)٤٢٢(   ................................................   س اا ا 

وا  را ه وان و سا  و رف أا 

وا وآ   رفا وا    دا  ما. 

  و ات   ا  ان أن ان ء ا وا

ما  - ا   - اي وا  إ ن و  -  ل ا   

 إ ) نل إذ ا نم ا   ل يء إم  إم 

 .)١(ا) رب ا أف

  ا    ول أ ان  ز (وإذ  ول

  يء إم ول   م ان اءت   ر وأم اس

أرى إم   ون ف إمأ ا وا  (با)٢(. 

 ر أم - ل: ن وأ إم) (إم     ، أمه ى

ا  أم     أم ر ا .و   ق 

 ه اد  ا  ضي اا  ام ا موأ 

مو  تا ،ا  ان  د ا  ه مما 

وا اد ا.  

 :داتا- 

   ف أن دات أنا ت ا رل اوا 

ارا وا     تة اا  أم   

ووا   ا ل رط  صع وا  تا ا إ 

وا    ر اا    ا   ان ره او 

 أداء  أ اداء ا ا  ا أ ووا  ه اظ

 ار اء ن  و وم   م ار ات

                                                           

)١(  آ/رة ا١٦. 

)٢(  ل /آمرة ا٤٨. 



س اا ٤٢٣(  ...............................................    ا( 

و أ    رة ا را   ديا  

 واي ار داء ارع  ا  ا ه ن إن ا

 ا    ااب  ور  ا اء ن  ن

ا   أ ن ر  أ ر وا  ن   ا  

  اد أو اع      ن واة ام   أا

 رة أداء دونا را  أ ك وو  أدق أ  

 . اط ف

و  رة ا  ج  إ أ      

طا  ذ  أ ا  ا  م ا  أ   

ت أردت وا إ  ن أن مم رة إا طا   ن 

مرة م روإذا ا    ذ ا ء. 

 -: ا اداب

   أن   دي آدا   أن  آدا ظ 

 ه دابروح ا ا او  ا  ن رو ز ل اوم 

ت أرا وأ        ا  ا  

ط او م  ةوا    ل ا دة ا  - 

ا موا -  ا  وإ   ن زم ل ا  وزن 

  وزم ا  دة ا ه ا وا  و ا م 

م مو ا ز ا  ا    ا  

  -ا   :ل ا  ا ا ا  ا ء

 ؟ 

 وآ  ا  ا رل   م- ل:

 وا؟ اب   ودت ات أم -ا  :ل

 م- ل:



)٤٢٤(   ...............................................   س اا ا 

 ب و ا ،ب  أم م ات م-  ل:

 ا؟

 - ل:

 واق اء  دت أم م   ، دت - ل:

 ات؟  وال

 - ل:

  وامب؟ ا  ا أم م ا-  ،ل:

 - ل:

   ا، و اب،   دت و ات، م-  ل:

 :ل -  ،ت وأ؟ و 

 م- ل:

 رة  أم م ا، وت وأ م-  ل:

 ؟  ا ا (ر)

 - ل:

  ا    م   أم م أ-  ل:

 و؟

 - ل:

 ا؟      أم م ا ت - ل:

 - ل:

 .ا ت و أ، و ،  -ا   :ل

 و؟ اا ر و ات أد -ا : ا ل

 م- ل:

 ارة؟  أم م ات، د-  ل:

 - ل:



س اا ٤٢٥(  ...............................................    ا( 

  ال  ا إ  أم م ا-   ،ل:

 اد؟ ت وأ اة،

 - ل:

  و ط  ،م  م أم م-  ، ل:

 ؟ 

 - ل:

 . و  و ات د  -ا   :ل

 ل :- أد ا ورأ ؟ او 

 م- ل:

    م   أم م ا، د-  ل:

ا  أ  ؟ا 

 - ل:

 ا؟ ت أم  م ، و-  ل:

 - ل:

 . و ا، رأ و ا، د  -ا  :ل

 :ل - ط  ن ور؟ او 

 م- ل:

  وف ا إ  أم م   -ا  :ل

ذ  ب؟ا 

  - ل:

 . و ارن  و ، ط-  ل:

 ل :-  ،ا وو  اإ  ا و 

 ؟ر 

   ام رق د  ا  ح م- ،ل:



)٤٢٦(   ................................................   س اا ا 

 :ل - آه آه  

 ل  :ا -   د، اا   ا ، 

م  ،   أ   ، و ا ، 

و اا م أ ا . 

 ل  :ا - م  و   اإ  ا أم 

و   ،ط و   ؟ 

 - ل:

  إا ة  أم م ر-    ،ل:

،ا وأر  ن؟ أما 

 - ل:

   و ا  و و اد، ا :-   ل

ر. 

 ل  ا : - أ   ،ز و  ؟ 

 م- ل:

 ا؟  ط و ا ، أ أم م- ل:

 - ل:

 .   و ، أ  -ا  :ل

 ل   :ا- أ  وة، اوا ددت وو 

 ؟

 م- ل:

 واف؟ اء  أم م : - ل

  - ل:

 .واوة ا  ددت و  و-   ل:

 :ل - أ ؟ إ 



س اا ٤٢٧(  ...............................................    ا( 

 .م- ل:

  وك؟ و م  اس آ أم م- ل:

 - ل:

 . إ-   ل:

 ل :- أو ا ، وط  ،ا وادي و 

 واات؟ ا  م ا ة،ودت

 .م- ل:

 وا، ارف أ م ا-      ل:

و  ا   واط   ؟و 

  - ل:

 و   ، ا أن ا؛   م- ل:

و   ؟و 

 - ل:

 ؟   و   ،  أم ة -  ل:

 .- ل:

   ة أم م واات ا  و-  ل:

 اات؟ رب  ا    ات،

 - ل:

 و ة  و ا ، ط و ، و-  ل:

 .اات  و و دت،

 :ل- رت  ،ا و  ورك ر و 

،د و  ،رت او  ؟اا 

 م- ل:



)٤٢٨(   ...............................................   س اا ا 

     ،  ة أم م ر-   ل:

 و  ؟ 

 - ل:

  أن م و   ،ل و ا-    ل:

 ار؟ و م، و   و  ا د  ل

  - ل:

  ر أم م ا ، و د-   ل:

  ،و و   ؟و 

 - ل:

 أ إر  أت أم م اا  ،رت - ل:

 و؟   واف اى

 .- ل:

 و د ، و ر ، و ، رت - ل:

ر  ،ا رت و  اا. 

 ل :- و  ة ورا و ،رأ وذ  

و   ،ا ور إ ، اف وط؟ طا 

  م- ل:

 ، إ  أم ار، ور ، و-   ل:

و  ر   ؟ 

 - ل:

  و إ وك ر أم م ار ر-  ل:

 ؟ا 

 - ل:



س اا ٤٢٩(  ...............................................    ا( 

   و ادمس  ت أم م رأ-   ،ل:

آد و  بما  ؟ وأ 

  - ل:

  ا إ ف  أم وم ا-     ،ل:

و ،وذم و  إ ر ؟ ا 

 - ل:

    ا ة ذ أم م  ذ-  ل:

  ،رعا وأم ا  اإ  ا  هة واده و 

 ؟   ا إ و ه،   (وأ) و ، ورن

 .- ل:

 أ أم م ا، طاف وط  إ ر-  ل:

 ر ا  ور إ ،ط ده، و وأد ا و 

إ ؟ ا 

 - ل:

 ار، ر و ، و  - ا : ا ز  ل

و  ،رأ و أد (ذ) ،م و    ،ا و 

اف طط ،ا و ، ار م  . 

 ا    ط  ، زال و     

  ١(و(.     

 و   ر أ  ا ا   ه إن :أل

   ا  با إ. 

 ا وه ا ق

                                                           

  .١٧٢ص ١٠رك ا ج )١(



)٤٣٠(   ................................................   س اا ا 

:ا-  م ا   زرا د اوا  ورا 

س وا   ا ث او ان اوا ث و ا 

م  ت أا    و    ا ر و 

  ة ا  إ وا إ وأ اس    ه

 و   أ ا م  اوةا  ا و 

 ات واب اء طق وث ار و اور و اء

ا او أ ا ا :ا    رض وطا . 

أن ورد و   ا ا  اإ  أ 

ا     و ا : -   أم  ا  و 

  و   أ  ل ا   :ا -    

  وأن ا  أم   -ا :ل     رب

 .)١( ا   ا

ورد و    لر ا  ا  وآ :و - و   

  ا  ا   ه رام  إ  ج وإذا ا  ه 

 ا   دأ     ر٢(ا( و  ا  وآ 

و أر  ا  اب ر أا ...ب ورس اا و 

    را )٣(. 

و  ا ا  دا  را ن و اب أ   

أ  ن   ى  اترض اوا    س أا ا 

وإ   م  ا   ام إ  !! ك و   

                                                           

  .٢٦٨ص ٧٢ر امار ( .وت) ج )١(

  .٢١٤ص ٧ر امار ( .وت) ج)٢(

  .١٥١ص ٩رك ا ج  )٣(



س اا ٤٣١(  ...............................................    ا( 

ذ وا  ا و  ا  ا  ا   

   ما اء ء إ م ا   ان

:أ- 

 ه    أ ااء  م ان أن ا أ زوار

  راز داو ا   الا موا...  

ا :ا- 

  أن  رأس أن   و وذم و  و 

  ا  ا وا ذ      ام   ارض

 او  اات  ا أن ا ى ور م إ وا وامء

دا. 

أن إ  ا اا  ك أن ا أ  ا  

ا  و  د او م  ت أواا و أ 

 ام اة ه و ات أ  ن و  و ات

 .  رأس

   ا  ما إ وا   ا ب و ه 

ا   ه ا وا و     أ واا  

  ام    ذ    دون و اس  واع

 و   و    م ف ى أن  حم  

ا  ف   ل ل وا وا  اء ذ  

ا  سون ا ه ا .  

رد: و م- 

 أ  ا  ء قا  أ   

ا ا   ا ذان وا ه ا   اضا 



)٤٣٢(   ...............................................   س اا ا 

ا ك و  و  إ ا  ه ذا  ر 

أ  ا  او:-   

 ا أب ا وا  ون ذا ا أب أن

 ا   ر ا ار ن وأ  ء  وأ وا اآن

  ارده ن و وا وا   دة انف ا و  

  وا  م   ه و ن و  رة ذاط  رةا 

 ل )   -وآ : ا   ل ا ا ل اا إن

 . ه) ا ذرة ل  و ه ا ذرة

  ا رل   - اا :ل

 ل ذ  :-  ذا  ا  ا  

 ر ف م وذ  ا أ -وآ : ا  ا ل

ا وا.  ا  ا ا   رم  ان ا ا 

.  و  

 اه اق وا 

 وا ا إ ون  إا  ق أم (وإذ  ل

(مإ)١( لو  ) ا أ   ر  ا أ   

او (مإ)٢(. 

  إ إم وا إه إ وا ا ر (و  ول

   و  و أف     أو أ ا ك

                                                           

)١(  ة /آرة ا٨٣. 

)٢(  آ/ مرة ا١٥١. 



س اا ٤٣٣(  ..............................................    ا( 

 ...وا  ح لا  ا رب و ار  مر 

 .)١( ا)

 ا  ا وي اا   ا  ا   

رم ا   اه ا و ه ط  سا إ مو  

   ر و ل م ز  وا  و وات اء

 ا  ه أن از و كا  ز م  ن أن  

   ا ا ل و ور  ا ذت وه أ 

 اء وأ وأ    ه  ا  اة

 ا اوا     أن    ف واو 

 ا. 

 ط م ه  از ن ا وا ام ان ا

ا  أن م   م ءآ وم وم   م ءأ   

 ا   ا  او ا     أ   

أ و ا ا ا  ىا أن م  تاا و ن ر 

 ت أا  ا   و اا  ا   

اا  ا ل وا  ن (ووما ا ( )ل)٢و 

 ن (ووما ا  أ و  (و )ل)٣و  

ن (ووما ا مإ  أ  وو ( )٤(. 

                                                           

)١( اء /آرة ا٢٤_٢٣.  

)٢( ت /آرة ا٨.  

)٣( ن /آ رة١٤.  

)٤(ف /آرة ا١٥.  



)٤٣٤(   ...............................................   س اا ا 

 ا  واد ا  واد ا  و   وا

وا   ا دا  تاا وا   اا   

 اا   ر   ا . 

و  ه تإذا ا  ا       

 ف م  تروا أ ا  :ا -   

 اا ا  ن :ا- 

م ا    ف ا  ءت اوا و  رع رأيا 

  ف و  ءت اوا ن ا  نو  

ا م ن و  ن إذا با ا وا وا  

 ر و   إذا  آ   ودان  أ ا  

ا. 

  م إذا اي اد - ول: ا  ا ا إ ر ء

 ا؟ ن

 ا ن   م وإن  وق  ادع -ا  :ل

ار  

    ا إن -ل: و وآ  ا  ا رل ن

 .)١(ق

ود ر  أ  ا  ن او امل وأراد ما  

ا  د  ا و ا  ل ا :-    

  

 ن  وأ  وأ اام  وأ أ إن - :ل

 آ م  

                                                           

  .٨٩٦ص ٢٦ اد ا ج )١(



س اا ٤٣٥(  ...............................................    ا( 

 .ا  ن - ا   :ل

 م و-  ل:

 إ    وإذا  أ م س  -ا   :ل

  م  اي أم  ك

 و  ا    و  ورأ 

و  رأت  ذ   هأ  : -     ذ 

    ا   ض أن  ا ا  هإ 

وآ  و )١(. 

و أ   :ث - ا   ا  و   

ر و   -  اا  م أو  )٢(–   

 :- 

م   تا ن ا  ةا وا   

  ن و وات اء  ا ن   اد ه

  او  ونذا   دابا.  

ا :- 

  أ ا (ا ذ  ا  ا ز إ ل

   ر  اي ا ب   أن أي. اف) ان

ط ا نا ا  ا     فا  ضوا 

  .... ا ة و   ات

ا :- 

                                                           

  .١٦٠ص ٢ا ج )١(

  .ر ما )٢(



)٤٣٦(   ...............................................   س اا ا 

  ل     ة ن وأن اءوف   ن ن

:ا- وا ي طا يو  أ   ةن را وأ 

 .ان   ري

 ا  ن أن ا ا  م م ةو ورا   

را  هأ ءه اس وا وأ ا   ن أو يا 

 وإ  ك ن ا  ة إذ   اذه  ارد اء ب

 .  

 -مك:     ال

 ا رل ر ل  . وإن  ي وا - ا  :ل

 ا  وآ و   ل: ا - ت ..ت  د أم ر 

 و ا أ ما     ل ذ    )١(. 

  وود ا اات ه وا أن أ  أره ي

 ا اي  وا    أو ة  أن   وا

  . اراء إ ع ء

    :لا - 

 و و     - ا : ا أ إ ل

 ا٢(أ(.  

 ت را  و ا :-  و   

  أ  ذ      اأ وإ . 

                                                           

  .١٨٢ص ١٥رك ا ج )١(

  .٩٠٦ص ٢٦ اد ا ج )٢(



س اا ٤٣٧(  ..............................................    ا( 

 ن  ق   و - ا : ادق ا ل

  أ ١(ا(. 

ل: أا - 

 ر أن أ ا دة وأ ل و  :ا- و 

  ل٢(ا(.  

 ض   ءأ :ا- 

 ا   و   وأم  و ل أن إك أي

  . أو     ذا اف؟

أ أ ا و    

ا   :لوا- 

 اء    ا   و ورأ   وأن

 رل  ورد  ذ    و و    ق ا

ا  ا  وآ ن و إن  م إ أ  ن   

 .وأط أ ا مة     م وإن ورة  مة

  ا  ل اق وأ   م   ا ر ل وا

  - أي  تا -  م  أ  .  

 - إ   : إذا

  م أ إ م -  ل: ا  ا  أ ا ن

ن وظ    ا  ة)٣( . 

                                                           

  .٧١ح ا ص )١(

  .٧٨، ص٧١ر امار ج )٢(

  .١٦٤ة امار ص )٣(



)٤٣٨(  ...............................................   س اا ا 

 واوا اأة   وا  م  إذا   ظ  ا

ر أم  ون ا م  ءت اوا م  ا 

و رو   ض ارا  ا     لا 

  .ا ى واب اات

و :ا- 

أن ا ا  تاء ا مأ  أو   ط 

  ل إ  رد كا    ط   ذ و ذ  - 

   ات  وأ و ام  -     أي

 وإذا    تا   ا  وأد   واا 

  وإذا      ر  موى اق ور اا 

ع وأ ت إروا أ ا  ا   اا   

  وا ا  هأ.  

ا ء وا 

 و ا    و ال ف  داء -اء:

ا     ت لطب اوأ ا ن ا اظ  

 ل اؤم ا اس أن ا  ن اة  و ام اة

 وم و م وإ    س ما إ ا م 

 م  اترا اا ور م ة ور م   

اأ.... 

و و نا  ب  ابوا    أن 

أ     ا راا ذا ع  ا  

  د ا  ر   د الط ا و   

و ح أذا ا   م د ح أدراجا ى وأ  



س اا ٤٣٩(...............................................    ا( 

 أن   فء وا ط ا  ب سا ا  ن 

م م ا و ة و را وم     - اا  -   ب أنا 

 ا و   زل أن ا   . 

ا ا ا و  أ ما  ا أن ا أن 

 و أن    ا ا  سأراد وإذا ا ذ  أن 

  ا   ا ن ا   وا ذا  وه ه

 أن   ن ا ءا   ) ء  إ (ه وو  

  وط ط س را  ا و  ر أن  نه اأ  

 . اب  ذه ا و  م   وأوا     اوئ

وا ا  ا را  يإذا ا  ءا هو و  

      و  أ ا وا    

     م  ء  ا و ارا  مأر 

م  جن ا  جن ا.... 

 ل  ن  أ وف اوا  رأى أم   ا و  

  ا وط    ر    ا إ أ ا 

 ل ا   ه :ا-   أ   ت وأ 

 ،   إن) أ أ م وإن أ ( )١(.  

 -وا: ا  اء

ب أن اء أا      دة أو اا ما 

م ون أم س أا  ن   ن و  

إ و  ء  د أ   و   ا  م  ى 

 وزن و  ب ا إو  تودة ط تدة و 

                                                           

)١(  اء /آرة ا٧.  



)٤٤٠(   ................................................   س اا ا 

  ا ا ور وأم     وت

 اماء ض  مع وا ااء  ا اا اة ر ص

وا ا ا  دا دا  با  سما  م 

      ا و ،  م ا  دن سا 

و م  ا م   لا    ف  ذ  

وا ف و ر سه ا رأوا وإن ا  ل أ 

   م    أ   ما او ة وا او 

و ي اره اا . 

 ءا ت أا 

  س أنروا إذا ا  تا زت وااق واوا 

أم   و  ا وا  ن و   

ا     ر ن وذ سا دو   ا 

    ار وات ا اءات ن أ   وإن

 نا ن ومو أ   نا  ف وا  ل 

 ذاو  ه و تا  اء أو اا. 

    ا  ن اد   ا ات أ  واء

  ة  أم در أم  أ أم ا ط  أم ارع  وه

وا ي أم الة أ م  إ  اه ذ دا ا  

س موا   ف أ اا  إذا م ا م  

را  ن إذا إ   دة اوا     ور و .  

  

  

  



س اا ٤٤١(  ...............................................    ا( 

 -ا :ا اء

ر  ء أنا ا سدون أم آ  ا  ط ن 

   ا ءا  م   ا او ذ  د 

   :ادا-   

  ا إ    ريا  ط و 

 واا ا   لا و  وا    

و  و  أ   ه ا ا   تا 

 أم ت  و ون ن  واروا ا    ك وأن

  يو  ن  ي وأم ة    اا 

 ا ذ  ا أردت وإذا أ     وا وات

 أ وأم     ..إ آ   أ وأم وا أ   

  وأ   ءا ن إذا أم نما   ه ا ا إ 

 .  ا ا

ض و ءا آ ا ف و  لر ا  ا  وآ 

و  ه إذ ا د ر  ا  ا  ل: وآ- 

رأ  و  ءم 

:-  ي؟ أرى ا 

 اك أ  أف -ل:

:- نأ  ك؟ 

 و ا و و و ا و  ون  إم أ- ل:

    ر ء  ن ( اك  واء  اؤن

ك و دة ر (اأ )١(.  

                                                           

  .٢٣٣ص ٢ ورا ج )١(



)٤٤٢(   ...............................................   س اا ا 

 -اا :ب

 تا وا  ن  و د اد ووا 

    و  ص م او ه ا  ب  

 .ا اث  و اد

  ا   ا أو ا ات ه  اا وب

 ورد  ا  ا  وآ و إم ذة أ   يا 

 :- و   لر ا ا   ون   

 .)١(ا أ   واد -وآ : ا  ل

و  ا  :ر إن -وآا ن وأ  ء أا :- 

 لر ا   ر؟ا 

  ن ار أ ما ذا. )٢( ن ا ار -  ل:

رم ا     ى  إذا؟  

أ أ ا  :ا- 

 وك و    ا  ا أ آا ا  إن

 أم و ام   ذ  و ا  و وا ام ذ

 مة اا واو  ء أا  إن  اءا ا ا 

 د  ورد ا  تواا أم     :ل- 

أم   و  ء ا م  ل ع أم و 

                                                           

  .٣١٨ ا ص )١(

  .٣٠٥ص ٦٩ر امار ج  )٢(



س اا ٤٤٣(  ..............................................    ا( 

  لل ا  ل أم أم  إ  او ذ ل أ  

 :ء -اا  ا أ  ١(ا(.  

   أي (ة ا   ء ) رك و ل او

.  و   و     

 -ام: آ اء

 ظ ء أن اا آ   اا دي اوا  أن إ 

ا      ما    ر اوا دا و 

 امي  آ  واذا ا اوئ  أن ة ك  أن

 أم   ويا   . 

و   اي اا ا سا     لأ  

 اال    وم    واره ا إاز ن ذى

و   سق ارواح وإزا ض و وا ر إما ذا 

رأ ن و نا  بر ا و  ءا  

   همذ وا.  

 ا وه اوف

 و (م اة أم  وا ا اة    - اوف:

ا  ر (او و  قا   وفا م 

 ة ا تو   إذ  رواح اا ي (را أ 

 ء () ي را أ  ء   (ى او م - ا 

 إذا م ا ف م   - ا وا اوف -   إذا  -

رأ مة ا ت اوا  زها  ب أم او  

                                                           

  .٢٩٦ص ٢ا ج)١(



)٤٤٤(   ...............................................   س اا ا 

ة أن ما  ت  ا   ة   و 

ل وا اء ان وإا  اندا ا  نما إ ا 

   م وذ اا   م  زال  ا م وا

 د  ا  - نما  -  ن اوا. 

ن أن وما و  ة ا وا   إ   

  و  ا   ف   وا وا ا اق

 . ا  م  س     اد

 -ة: ذة ا اق

 ذاا ا   رعا رء وما وا  

  م  أر   وال   واة ان

ي اا   م إ ا ر او  دو ا 

ا   ى رقا   و ر ا و 

  أن ا    ا  را   يا   أو 

    اء    و        ا 

   ل  و   ن  رقا و   ن  

أو ا  ذو    - ا -    رذ      

اا. 

 وا   ه  ه    ه   ا وا

  ن  ه  و  وام أمه  إذا ا م  ه واب

 او ا ا م ه ةا   وا  وفوا 

و ة  ارع وا ن أ  سا  وا ا 

وأم  اهإ  ب ار ووإظ  أ ا   ح دونإ. 

وا ك :ا ان روا وأ  أ ا  ا  

و او ل و أ ا  :ا-   ا 



س اا ٤٤٥(  ...............................................    ا( 

م ام   ك و  ك    هوأ   ه 

، و     أن  وأ   أن  إ وا  

م    ك وارض  سا  ه   م ...و 

    ل أن )١(. 

 ا ا انا ار وه اة وا ا    إ 

  اي وا   وا  اذا م اب أوا

 أ ن   و اة ه  أن  ا ه اح

اا ا وأ  ة أت وأم با وأ   ا  

 او  ن ا ه را ج ا إ  .  

ون أوف ا نا  :ا- 

 و    مر أم  أم ا ا  أن وا

إ ا   ج إ  لط ا   ا  ا و 

 ا  ا وآو  أن  م      وأ 

ا  نز  ف   ر اا ى و ن أن     

 و  و ن أم    ا  ون ا ن إر

ط ن و    أة أو را ر  قا ن وا 

 ا  ا  أمس وان وان ا   ا ه

م  قب اوا وذ م ام  ن  ء  ا 

 وزون و رة إ  آنا   ار اا وو 

  ر وا     و  ات إا و 

مروا ا  ون إ  ه دا . 

                                                           

  .٧٥ة امار ص )١(



)٤٤٦(   ...............................................   س اا ا 

 ا ا ن ال ء  ال ة  و وظ ر وا

 اس    و ا  ا و ال   ال

ن إ سا  ن ر  ظا  مأ  ة ا 

  . ات  ااد  اات  وا ات

ه اج وا 

   أن  ء   ص   ءما   

    ا و  أ   ن و و ه

 لا  ت اوا ا  لأ     م  

ر   وا    أو وا  ا و . 

ل ون أن مما    ل ور    إذا إ 

 ط واة   وا ام  ا و    ر

و ي وأدى ا وئ إ  نا  ا   أ 

 . و  رك م ا ال

م    ا   ةوا أن و  ة ا 

 وا ا و ر  ور ا  أم إ مت   واة

إ ك و ا   ا ا إ ا وا ا دي ا 

 و ا أة ااء وا ق أةا  أن  ا  

ا وا ء أن ا دون ا ق أةا  أ   

 وإ ان مي   ا ن و     وظ روا

 ول  ا إ د اي اج و ا أن   أه اي

و)  ج ا (وا ا د إج و   م   

م ا أن ا ا   أةا وط و ا  

 و   اء ا أدرك ا ذ أ  رك  إن ا 



س اا ٤٤٧(  ..............................................    ا( 

   اي ا  ن   ات ء اأة    إذا

 .ر و م و اج

 ي اا ط  لج اوز واوا  ط ر ذ 

 واج وا  ه   و    فو ا 

    لا وأ م م  أن ذا ا  ة وا 

ة دون ود ا ه وا ا و   ة ن و ذ 

  و ر ا امن  وط وت  ت   د أا

امو وأ ن ر ا    ي من ا رت رأ  و 

 وااج ااء    اوات  ء   ااب أ اة

و  تواا.  

 :را- 

   ن ا  ذرو ن وا م ز  

 رة     اي ا ا ا  وا ار

    د م   وادئ ا  أ ن اي امن

م مإم . 

  ة م  ع اق وال وا  أن ا 

ي اا أم  ة م   و   وأم   و  

أ إ و  ا    ب ار وأا و 

 وآ    ان ع اا وال وم  ا م 

  و...وا واد ا      ا

  و   درا أن در إ اي اول  ت اي اع

 . اح ا اة   اي ا ا أ أي

 ري اه ا اف أا   رن اوا 

وا   اض أا ا و  ه   لا 



)٤٤٨(   ...............................................   س اا ا 

 أن ا زه أو   ض لا  ر   دي  إ 

وا و ا   ه ن ساء اأ  ا  ا أن 

  أن وإ اق وإ او ام وإ اأة و إ دي ار

 أاض وإ  ا ا وإ م و ي ه و واج اأة

  نا وإ  قوإر  دون  م   ن ا 

 ه و را  م  ال اوا وا وا و 

 .أى ا  مه ن إ ج ار ه

 ا  اج

 ا أن و وا ا ة    إ ا أ أن أود

دا ت اا و ا    أ ا   سأم  

 أ م و م  ف   و ال ز  أه أ ف

 ذوات ا ن و هأ ه وو ا واو  جا وا 

أ اا وأ   ا و أو. 

    د موإ و    م 

 ا أن أ ا  ا   أ  ولا  أن إ 

 . اج  ف ا  ا  وا  أو زم ا ن

ا و ذاا 

 ا  ي  ر ثا ا وا    ا 

 وا  و ار و    و وذ 

 .  وا  - ا   - ون و ائ  د ن

ورد و  ا  :ا -  نإ     وإن أ  

ا أ  ا  : -   لر ا ؟ إ 



س اا ٤٤٩(  ...............................................    ا( 

   وج  ا ك  ا ، إ - ا  :ل

)أي. )١ أ  اءةا و  ورد  دقا  :ا-    

  ا مو   ٢(ا( . 

ل و   أن ن اا   ا    

  ا ظر إ وا أم ا-       ل:

 أ ن ا ا رب  -ا : ادق ا  أ  ورد

 لو   ة أم  س وأم ا وأو  ن   

  إ أ ء ارض و   وا  -ول: ا وأ ان

ا. 

و أ  ل ا :- إ أم  سا   

ا  أن ا    افأ ا    ء إ أ أن و 

 و   ا أ م أم أا   ا اس

 ا موا ر ا ا  ن  ٣(و(. 

 ذ   ا م ى ن اا  م  اب أا 

   و  و أ و   فآ ا 

ن وا ا  أ  م  م وأ  ا ا  

 ا  ادرم ون ال و اال ا اع  ون

 .اد

                                                           

  .٢٧٤ ا ص )١(

  .٢٨١ا (ا) ص )٢(

  .٢٥٨ص ١ا ج )٣(



)٤٥٠(   ................................................   س اا ا 

وذ  ا ذال ا  ا  ل ا  و أو) 

 (ورؤون ا  وا  -  ل:)١( وا)   أ ن

 (ل ا ا ا وا ذاا.  

ا   ء و  :أ- 

  أن ا ا  اءأ ا اء واوأ أ ا  

ا  ف وا ذ  ا   ل ا ا وأ 

ا  و ا و  ق  ند اوا. 

 أو  ك   ي  واد ا   ا س

  و    ه لو   ا  :ا - وا 

  ذر أ    ن  و ل آر ا  ا  وآ 

و   ظ  ا. 

 أو ب  أو  م إ     ا  إن

  ا ا  ،ن ر وإ ن  ءا م ئا  

أ ا  م ٢(إ(. 

   وون ار ون اء  وه وا

ا  ل ا أ   :ا-  وا ة اة ا 

   و   ا  ن   ن أن و ة وة

أ وا     ا   ء أن ووا او  

م و  ا او ا. 

                                                           

)١( آ/ رة ا٥٤.  

  .٢٥ص ١ ارت ج )٢(



س اا ٤٥١(  ...............................................    ا( 

و  ا ا  و ذا وأم  م  و 

ذ  وا  ي فا ا او    ل 

. 

   ن ون أمو  ء رك ا ي و 

    وإ وا وؤه و رك ا أ  ون

 .)١(ات

   ا ا وأ   م   لا  أن 

 و وز    ز أر  وا اء و ان

 ا  ن وم   ن وا  ورون  ن

    ا إ)  ا  ده (ءا.  

وا  ورةا دارت ا    ا  و ا 

    وا ا اوف  و اة   درا

ا   أي  ن و   أم أ  ءن ا ا  

   و ا م أم  ا أ أراد  ا   ه

ا  ا  ع ا بأ  ل ا)   ا 

 أن    (ال ر  ا  :ا- ا  

ل ا) ام    (ا ل   ا ل ا  

ا و)       (ا أي   ا    

  سا   ءذا ا أ   مو أ   

ا    م و  ا    ءما م.  

  

 

                                                           

  .٣٨١ب اد ص )١(



)٤٥٢(   ................................................   س اا ا 

 ا وه امف

 فما   لا ن و إ  ل أا ن و 

  آت و  ه واي  اي ا إء :و  ال

ء ا  اءء اوإ رب اا  أ   

 ور إ ء   أن ا و ااء  و أم ت

 سا . 

  ا وات ت إذا ا اة و ا  ون

   اي ا  مف ا ن و و  ل

ا  سا  ل ا إذ)  وا ا   ا 

 (ا)١(. 

 مة       وامر ام  ون

ط    و    ط أو  ط وا  

  طا و   دون  ه ذا و  م  

ا و  ا   تا   ا ورد و  ذ 

ا. 

   أ  ا  ا  لر ا  ا  وآ 

و: -     ا   رم. 

ث و ا  ا و  اا وا   -   

  ا  ا رل إ ر ء ا و -  ن آل   ن

وآ و   ن أم  ن   ا  ل  لر ا 

 ا  وآ :و - أ أم   ،را او  ةو 

    اان اوا ى وا.  

                                                           

)١(  آ/ رة ا٢٦. 



س اا ٤٥٣(  ...............................................    ا( 

 - امف: ان

   وه    اس  ك  أن  واان ار

 اس أل م ذ  ذا ك أن   و  ه

وأر  ا  و  ء اا .  

: - 

 ا ا وف اا ء و ا ء  ن

 .أم ا ف  ن ا   ال وإء

 -ا: أ  امف

 همذ م  وأ  ا  فما أن ا سا  

ذا أم اأ ا  اأم ا إذا إأ  ي ما  ذا 

أم أ  م  أم  أ  فمأن وا   

ي ما  او أ  ا وا وا.  

ا  :ا- 

 را ا     أن  ذاإذا ا   ا 

 ذ  وأ ا    ا  و ا  أدت

    وا      ا  زع وا 

 أ ذاا  ا  دا ا  دأ ا  ر  

دا  ا  و  و  ن أن دون ز  و 

  ا ان و ا ا   ذرو م    

و    ا  دا وأروه ر حك او روا   

  -ا : ا ا   ا ب  أ ا اوات ر



)٤٥٤(   ...............................................   س اا ا 

د  ئء ا  ا إ وم     د  ذ  أو 

)١( .  

   وإ اا وث ا   ر   وا

   فمن ا . ل    فما  ا   و

 ا  وا اا و  ةر . 

ا و ا 

 واح  واآزاة واا ا  وا ا  واد

و  ا وج وا  دوا    ي اا  

  او اد   اء ا أ  و ا د  ي

 ووج ور ا  رد  اد  ن   وااد ا زن

 ن را موو ان ذ همن و إن ا اا  

  .اء    اءوا  ادة

ة ا ا :- 

مذ  ة و  أ ا  ه ء إ و  اا 

ي اوا     ولأن و     أن  ا 

ع ا  ا طا ة وا   ث  م  ذاا . 

و ت أود ار اما أن إ   واا ا  ط 

 و ل   و ا اوة     ا وة

ا ا   ةا  ن ةو ء ارواح وأطا . 

  ل أم دا و ون ن ء أل ن

ن ا ا وا    ار ا ا ا  

                                                           

  .١٤٧ص ٢ ا ج )١(



س اا ٤٥٥(  ...............................................    ا( 

   نا و   ا  ا ء ة  ا 

  أ أن  نان و أ  انر ا   رز 

و أ و   ا   د ا  ذ او  

   أن أراد  م      إ  و ان

  سف ا يا   دوا  ا وا ا   

 الل ا   له ا ا و  ءا  

    ءء اوا أن و  أ  أن  او 

س أا  ق  ذا م م ا وإذا  أ ا 

 م    ذا   ا د  ا 

وأزا  دم ا و ا  ا    وا ا 

  ط وط دا اا و   ا   

وآ. 

  أم  رأ  ل ما  ا   و رأ 

 ام  إ    ء أو  أو  احأو ا  

ا ا  ك إ ة دواا ا م تو    

و  و  ا   ا   اا   ا.  

ا ر وا 

:ا-  زا اراتاء ا  نس أو اا و  

  زا ا و اد ا  خ إزان أوس اوا و 

 د ا    ل  انا . 

 رط ا     ا و اوخ زا ن

ا و و  ف صة ا و   ا  

ا  ا وا أن إ ك اا و     ا 



)٤٥٦( ................................................   س اا ا 

و   ا   د أن  إذا   و إذا أم  

 ارات وخ اوف وا ر م و طم . 

وا ا        تما  ا 

أ ا  ا  ا  أ س وا   

 ه إوا واد وذ ا   وا  ل و ن ا 

 .ا   ادع

  ا  ا  ا ا - ا : ادق ا ل

وآ  :- ا ا   لر ه ا    

،ل ذ لر ا  ا  وآ و :- و    وأم  

 .)١(را ن و أظر ن

وم ا  ا  وآ و  :ل- ار وظا و 

 طل إذا ا  ل -ا : اظ ا و ،)٢(د ا

 ء ا وأر وورث ا ا رة وأن. واا   ء 

ي ان وا و   ا ن و٣(ا(. 

 د امن   اارة أن ا     واي

أي و  نوح اوا    ن نما    ه واا 

و و   ءح إط ن ا رث نا   ارة 

 ء  دور  ل ن ل   وه وا اارات و اظر

ا ما و  ده . 

                                                           

  .٦٦ر اص ص )١(

  .٦٦و ا ص )٢(

  .٤١٤ص ١رك ا ج )٣(



س اا ٤٥٧(  ...............................................    ا( 

   ئ  دون ه ا   ط ن ا  

ام يا  سا   ذا ك  ا   ا 

 ر ا  ا  ن رك  نس أذا. 

ا  طا  نا :وا- 

 ا  سا  لا  لا و  ارة ذا  

   م لأ  إذا م ة اج ا ل إ  ا 

     ذ  ن  ذ إ ج  م وم م ن

ا  ل  ر ا  ا  را أ    

  ا؟

 أ ا  ب إن اإذا ا و   ا 

م  هارة وا ا    اءا   أو امأ 

  ا أ روات ذ أت و ا   ا    أو

ا. 

 ا  ازق  اس اف  ارة  ن  وإن

 ذرة ل  ا    ا و و  ا  ا أن ا

ف وأمأ   لا ا اوط    س ذا وا ا 

 م ءك أا زال و ا    سا  ا إذا رأ 

 ن ا أو ز ا   أي     إم    

  ا   وإ    وا  ا وز  ات

ع اوإ  أ ا  ا. 

 و  ا ا ء  م ن اا   ون

  س لي اا  م  نن او     ه 

أ ا . 



)٤٥٨(   ...............................................   س اا ا 

   ا ا  ا اس   واا ا ن

ن ا  ا   ور ا و أز اا. 

 ا وه اء

   و ا  رع  ا  امض  -اء:

 ا و رم و وا اة   اس  و وءة

م  ك   ا ا وا مر  وأ  

  عا  ةا  م. 

 وء  ء -ءان: اء - وآ : ا  ا رل ل

 ء ا  ء او ا  ١(ا(، و دق اا  

:ء -اا  و   ة و ن وإ٢(وإ(.  

 -: درع اء

   ء أنا  ق أرا  ع   ا  

أوا اوا   ا موا ب واوا ا وا 

 واا ا ر و اس ال وك وا وا وات

م   سه ا ان  دةو و  ا و  ا 

    س أا  ه اوا و   با.  

أول ا   ط :- 

  م و ا    ول ا    ءا 

و  و   و  ءا  ا. 

                                                           

  .١٠٦ص ٢ا (.ا) ج )١(

  .٣٦٠ ال ص  )٢(



س اا ٤٥٩(  ...............................................    ا( 

 اد  ارد ا  وو   م   إذا ء

رأول ا  ع ا   ء اا     ع  نا 

 ع  ا   د ا    م  وورد أ 

  ؤه  ور و  ت ور  ت و  ر دا . 

 -وآ : ا  ا  ارض إ ا مول

  أن ا     ا  ا  ع وآم 

ا وي واا ا ل ا  ا  وآ :ا-  ل 

رض إي؟ ا  

 وأر ات  ك  ارض إ أمل ا، رل  م- ل:

 ا  رض وا  

 اا؟ ه  - و: وآ  ا  ل

 .  ا وأر ارض إ أمل  -اول: -ل:

- :موا- أر  ا. 

- :وا - أر  ءا  ن ءا. 

- :اوا - أر ا  ل رؤوسا. 

- :وا- ل أرا  ب طا. 

 .اء ب  اق أر -وادس: -

- :وا- وة أرا  ب ءا. 

- :وا- أر ا  اءا. 

- :وا- أر ا  ب ءا. 

- :وا- ن أرا  ب ا. 

: - 

 ظ رض نأ اا    ا وا  روح 

  ان  ر اة   و اء ن  اء  و اة



)٤٦٠(  ................................................   س اا ا 

 ء وا   ن   ه ا ا   ءه م 

وان ا  ض  ى  ء ءم ا.  

 -اة:  اء

  أر وأم وأ اق  وا  ة  ذت

 ا أ   و     ن  و   

 ا امن رب و ام   أ دورا  وأن اق

ارث وأن واا ا   جا و رات أما  ع ا 

ا . 

  اقف ارات ما   را وا   

  م وذ اة ه  ا  وا ات ى ار

ر إا مم  را ا  قوا و م ك  

    ا وا  وا م  ا  م دئ

 ا أ ام  و ام      أا

ارة واة و    اا أ  وا   ط 

 قء اي واا  ده أ  ا   ما 

 .وا ا و وا ا  د   وات

 ةا وا   أ ا ا  ة أواا وا 

 ا ط    ا وا    او اة ن

وم  وا  وم ح أدراج اا   ان أ 

   و اء  و   و وات اا   اء

طا . 

 ءا  دابا وا ور   ة دواا و 

ط ا  وا أ   ةا ت وا ا  

 و أ أة ا ن و أةا زو دا و. 



س اا ٤٦١(  ...............................................    ا( 

 ء اما  ءا و   را   را 

وار ا ك إ ءء اوا    أة أو  أة 

ا أو   انا  ا  أةا    ز  

 ط أم  - اأة  ه  - وار ا  ل  ا ب

 و ء أ اأة م أي -  ا ه و ل   أة

 ةا  م أو  . 

أ ا  اب لا و ا وا  أودت ا 

ا ك ءب اة واو ا وا  وريا  

 . ال

 -ان:  اء ذب

  امن   ا ار ودة ي أ    اء

ط أ    ا ه و  ول دة إا ا 

 .  د أ وا  ا ه

 أ و ه       أن  ر من

  ل      و إ وم ه   ة

اا وأن وا  ة  ه      ار و 

  كر وة أ   ا  ا ا ؤا 

ء وا. 

 أن ه أز  اا   و ي أ اا و ء

ا   أةا     ءر ان ا مأ  أ  

د ا  دبا وا ن ا    أة اوا. 

ا و  اا ا وز ه ا ا ا   

  ا  ا أ ا وا ا ووة وا ادئ  ا

 .ه



)٤٦٢(   ................................................   س اا ا 

ورد و  م ا  ا  وآ ل: أم -    

 ءا  نء ا١(وا(. 

موذ    ء أنا   وذ  ر  ن ذ 

ر لا  أن ا    أة اوا    

    لل ام ا ا اوا   وآ. 

 اة دن ا ت إمار ص اد ه أن أل وا

 ا وا م ذر ي  ن  و ر   أن

 بما وا.  

 - ء:  ء  أر

  - :ء  ار   ك

- :- ة ا  لا ل وأن ا  أةا    

ل أون ا ا   ذا ا   مع وم ا 

 .اط وغ

- :و-   تا   ءا وذ م  ر  

ت اطوا. 

- :ة-و وجا  را   ج وا ن إ 

   و   ا  ج إ  ن ومن و . 

ه ان وا 

:اد -او  أي ا ا ك ال وا و 

 و ا   إ ا و ا وو وا اا ك

  . و  إ ان ث و  ا ان

                                                           

  .١٧اادر (اومي) ص )١(



س اا ٤٦٣(  ...............................................    ا( 

و  بن أا: - 

 -ا  :ا

   أ ا   ن ن ن وا أن إ ا 

  (ان  ا  وا ) وون اب ) ن

 ام اة  ي إ  ذ   اء   وون اب

و دون ا إ اب أا و ا   (ن)١(. 

  أ ا ز ا زو ا   ا 

  يوا م  أن ا ا  را ا  ا  أ 

ا او  ع  إ  ا  ا  اه أن ا 

 وا   اه وا ادوا    ج  ما   

 اس و  و ا ه  ث  ا  وا اي س

  ذ. 

و  أ  ا  ن ا ا    عإن ا  

ا  يا  را وا  ز   م  تا 

 واان وال ا وه وات ت   واا ا  أي

 .   ا  ا إ   ا و ا  م اي

َأم أ ا ِأم أة أا ا    ا أن ط  

   أ  او  ا ا  وق ه ا 

 ن أم مي و اوان ات  إ إ  ام وااء

  ا ا  ) (ا ا  أم   اي اء

  ن  ًك ا إ!! ا إن أي مد أ وة مه

                                                           

)١(  ة /آرة ا٨٥. 



)٤٦٤(   ...............................................   س اا ا 

ا ر اوا ا  م     ءةا ا 

 !!ا واات ا (واة)

 امب   اي   ا واد ا وات

وا مو   و ا  تا ت اموا ما 

 ا  ا ت وا   وا ن آل (أب  ل

م....( )١(. 

و أ  ا  :ا- أ إم   ق ب و م و 

  أ (و   و  ا ل وذ م إ ض و اع

   أ و  (  :ل- و  ا أ  ا 

)٢( . 

 إ ذ و ان  اف   أ إن - ا : ول

 ا أم  -ا : ول. )٣( دوا و ا   مب

  م  هإ  م ذم   ل. )٤(او  

:ا-  ت بم أ  ت ل)٥( .  

 - ا : ان

 ض ا  اا ا  دا   لا  ةا 

وا وا ...ن وا   وزوده و ف   

و    أن  نو   اء ور. 

                                                           

)١( ل /آمرة ا٥٢.  

  .٢٦٩ص ٢ا ج )٢(

  .٣٠٤ص ١٥و ا ج )٣(

  .٣٣٩ص ٧٠ر امار ج )٤(

)٥( ص ا ()٧٠١.  



س اا ٤٦٥(  ...............................................    ا( 

ه إذا وأأ  ءه اوأ  ةا  ن ،   

  ل - ا ط  : -  كأ   ركم و ط  

. 

ب و آ   ا   ر أدا  أم أ 

و  دا  ج     اأ و  ا ا  ا 

ء ا نا وإ      ه ن  ان ا 

  ا   ان إ     و ا ا ه

  ت إا ت ور و   ل أم أ  - 

ا   -  ي وء ام إ   ءةا ا إو   

 دو ذى    ك ا واف ا و ا اامت

 و  ه ذا  إ  ر   أو ا او   

 س   ا ا ن أن وا      

ا  انا و ا وأ ا  ة   م  

ا و ا . 

و و   أن م د إإ     وم  

  اا  ج  ة ا ا  .  

اا و ا 

ا    اس  ا ى   اذن در

 طو  م  را ذا ا   فام 

ذ إ  أم    ا   اا ف وا نأذ 

 ا  واس اة ر  واوف ا إ ان ا ب

 وان ال  وه زو أ م أ اظت م  وازاق



)٤٦٦( ................................................   س اا ا 

 اا  اأة  مرض  وإن أطار  ا وذب اة

ي واا   م ا  ض لا ن أ ا . 

ه أن ا ما  ار ا م  اد ا  م 

 واا ا د  اط ا  ذمه و ا د  ا

ا   د ا  م  ا ن إا  بوا 

ة اوا   مة اورة واو  ا أن ه ا  

 ص    ن إذل ا ن أنمن ا  دةا ط 

ا  ن وإن ا م  ا وذات م  ق ما  

 إ ا  و   ام ازن  ات   أم  إ اء

   ٢٤ طال  م ن ا  ا   و  ج أن

 ا  أم  أ ا  رةا   :ل - وا أم 

  ا أ وأم أ ا. 

 ل   دة اوا     اغ     

 ا  و      ف ط أو . 

  و   امن ن ا و واص ا ل

  د ل  الا  ل ا ا م  ا  واذا ،

 ا م    اا ا   و   او و

 .وا وان ن ه اا ا د اء

  واء ا  ا  ت م أن    ا

و ن ا ما    ا دوأن ا م  ن أ 

 م  . 

دق اا  ا أذ  م س أنا   ا 

ج و إ  ل ا او  اا  ب اا    



س اا ٤٦٧(  ...............................................    ا( 

أن و  ا  راتا ار و  و و 

او. 

  أن  أن ا  ل ا  أي  ن    

ا     وا او  أن  ت أر  دة 

ة و و  ا و  ها هو ى ا  

 تا  وح ا  ا  ذ  ا درا ن 

 أداء  تث اا دة وا  إذا     

ح ا   أ ط إ  و   لم   . 

وأ  ا  ط أو ا أو ا  ذ  يا  

اا  را  دون  ل و أ ا ا   بأ 

اا  ا   نما اا  ا     ة 

 ع إ ا ذ م   ا.  ك  اا    و

  و   ا .  أ    

ا و ا 

 ر قا ن ا و را   ا وا 

  إ   أاء  ا  اا ا   أ ا وا

 أ ن وأ   ا وا  سا ام   

ا   مة اوا و   ى إمم  ا وا 

  رهأ   إ  و. 

و  ا  ن ا ط  سا  أن  

ا  ن دون ءوإ ا ا أر   :- أ  

    أ   ؟ا 



)٤٦٨(   ...............................................   س اا ا 

 ا ون ا  وا ا   إ-   ل:

 اال؟ ا ا   اب ب

 :-  ذ  أن . 

   أ-  ل:

: -  ل   سا    ا وو   

ا  ا   اإ و . 

وأ  ا ا  تا  ؤم  واجا ب و 

 وا ا   أمس م وذ ا آ إ  اأة

 وذ أ  ب  ذ  ف     و  واة

  ا  ذ  أن ءم   ء   ل و  

 دة أو. 

و أ أم    ا  ءا  وإذا م 

 تأن و ا  همذ  ا طوا و أ   

ا       ا و    أم  

 أةت وإذا اذ ذ  ل أ :- ن أم. 

و  نا    واجء ا  أ وا آنا 

    ارح أ ةد ا  ا  ل وآ ا  

) ر  ا   و    ا ام  (.  

ورد و  ح ا :وا-  

 ا؟ ار    أ أ -وآ : ا  ا رل ل

 .)١(ا ا ا ا- ل: ا رل -  ا:

                                                           

  .٣١٩ا (وق) ص )١(



س اا ٤٦٩( ...............................................    ا( 

  ما ع وا  ا ن ودة أا و 

 و اب و اب ون ا ول ا ورك امر

ا و   س أذىا.  

ا وا  :ا- 

  أ  ا أن ا  ب اوا    اءا 

و  وا اوة أ  ن   ا و  هأ ا  

  .) أو   )     ل إ  ن

أن و   لال اوا  ا وا  أ  

  ن ذ ا     اا  ا ن وا ا  

 .اة ا  رك

ا  :زقا- 

ا   ا   ا  ه  ة ز م  

 زقا ل وس إا  :ل - د أم أو  ذ  را  

ا  أن  ا أم   ه ن     

  ت  ا ا ر وو  اجا   سا إ 

م ق وو  ذا  ا  و    إ 

م. 

ا و ا 

أن ا ح ا ا ات إذا وأ  ا و  

   أم    ام ةا  ا  ا  



)٤٧٠(   ................................................   س اا ا 

 و اا أداء  ا  ا  ادة  ا  اط  اب

 ا وا . 

 ا ا)   أ  و   واة   ا

س ا ا م (ك او    رم ن و ا  

   ورب زو   رقرب ان واس وأا  رأ 

 .ر اس   و  و أ    و د   ورب

 وار    ط  أو  ا طح إ  ا

 وط   آ رك ر   رمك أ   و 

 و ك او    ما و ا  ا 

ق واوا وا . 

  ا وا   دورا ن وا ا  اا 

إ  اءف اأ    أن أظ ا ر و  

  ا أ  وك    و ا   ك اود

ا  ا ا ل  ا اس أا ل اة واا 

 . ه    اي دور  وا

و  رض اا  ا   ء ل  هو) 

طو رض إا ا ر  ( )١(اطو ا وا او 

أ ا  ء او  ا وا) ر أ  (، و) 

 . )٢( ا)  وأم ر  أم رب

و  تدة -  اوا  لا  دوز ل أن وا 

  ء  ن وإن  ما  ا و  ا و 

 ء   و   اوال إ ول أن إ ادة وذب ان

                                                           

)١(ء /آمرة ا٧١.  

)٢( ن /آرة ا٢٩.  



س اا ٤٧١(  ...............................................    ا( 

   ن أن  وا وو  أذ أي ا  ن مل

أد  ط ا  ا  ء دوما ز.  

 تا ا     :ا- 

 ا  أردت وإذا ا  ا أن ار اد  ورد

  ا روا  ن    ن   ر  

 ا واا ا و د  ك  را أ و اارد ا

وا ة إ وإن  ء و روا ا  ل  او 

  ا وأ ا   ادم ال وة إما ة دوا 

 ل ر   أ ة و أ و  رك او ا  

 .وآ   ا م و  ا وا   و وي

ي ا  د ا 

    ا  ر ا  ا ا و 

ر اا إ أم    ا ا ة وارا ون اس وا 

 أن ا  ند أ ا وا . 

    ط  ف وا ال    اي ن

   - أر: ة و  امم  و  آ  رة ن

- :- ة إن رع ا  ء م ا  ق و 

ظ إ  أم ه ا  آن ذا ا او  تا ة 

 .اؤ  ا

- :و- ف أم   ا. 

- :و- ف أم   ما و   ويا. 

- :و- ف أم    دةا وا ا  . 



)٤٧٢(   ...............................................   س اا ا 

- :ف -و  كر ابوا ن ا  ا  

 أ    وا أ ار   أمس ك وا وا ال

ا  ا  وآ و و  لا  ا   ر مأ 

    ال وأ ا   إ ا  ة إ الا 

م ون  دة ط اا  ل أنا       ا 

 . 

ا ء وا 

 ي  ق واي ا  و ا  واد

ا   بما وا وا  ءا آ و ز 

 ن ن اء ا   اء أ م س  ار

ا  ا    و و  ط  ن أن  

 سا  ل  ا أر ا :إ - م ؟ أمأ  

 ك - ا:

  داود و اء  ر أم أي ا، ات  : - ل

ا وا  نداود و  ن ل او : - ط   ن. 

 ء رآ ة و لا    ا  تق واا ا 

 وإ  أدا ن ا ا وء اء اس    ض

 ة و لء اة ا لا ل ا اتن ا 

 واة وا وا واء  اذا ه و اات دة ال

و ذ   ة ة او اداد ا ه   م 

 ام  أ إذا ا ا ن وا ال ة    ف

 .ا ا   ا  أ-  ل:



س اا ٤٧٣(  ..............................................    ا( 

 ا  وا ا إ آ  أم ار   أن وروي

ذا  رضا ذر   ط   ء ذا و ا 

ا   ط ب وأا إ  أ ا  ل ا 

  وا ا :ا - ف أم أد ا وأم ا  و 

  ب  أن  ت م   د   ذا ن

ا   ا رو  أ  اب طأ ا ا  

  أروا  أن ا ا وا واا وا ة اء

 . ا   د   ا   ا

،م إم  ت ا  سا ا ا ب ةا   

وا او م اوأ دوأو  ذ   ءإ  ا 

و آ إ ما ا   ه ت و   امو 

 .وا إ ا ا أن  و و أ  اا ن

  ا  ن ا ا  د ل ا ا 

 وز رآ  و وب و و و و ذم    أن

ل وإ مرة اا  وأن   ا س إوأن ا   

 وأ ذ و و رذ    أن ا ومل ا ا إم ه

 ء    م    وآل  .  

 ام ء

 م  ه ما ف وم  إ  ات واندرة او 

  إ    م ا   و ان وان ان ص

  و   ءة اء واوا وا  اء ذ ا 

وا و  ا   ه ا و  ا  ل   

  و    ا  و   ا . 



)٤٧٤(   ...............................................   س اا ا 

و أ وأ و  أ  ا ه ور أن ما 

ءو م و ورا ء أا  يا ء رما وا ء أا 

 اي  اء أ اد و و واة ام   ر اي

ر اإ و   ر   ء أي اا ر اة اا 

 ا ء أا  يا   و  ن درما 

  ال ر  وااب ال  ام رب  رع

ما  دة ااب وزا و  ا و  أذا ا ارز 

 ا  ن  ت ما ر وام ء دا و   

 . آ و

اه اة وا 

:اا-   نما  ت اوا ر وا  ا  

  شا ن و تا وموا ا   لا. 

   اق  أ ام ط    ا   ن

 لان ادي واوا ه و ةا ا   ا  أ) 

(ن ا ا  ما   ا   إذا د ن ا ن 

   ن ون اس اه إ    اس  ه و ا

   أن أ ه إ ا   ا  وم  أو د دم 

و س أا  ما ز    ه أدم إ م رأى ذ  أ 

 ارة ي  ك اط  أ ار  ن ا وا

را  أم      اه وذ سا او   

ن ا ا    توا  ا  ا او 

 .ا  ف اف



س اا ٤٧٥(  ...............................................    ا( 

   أن ما    ا ن ا    ول 

د إروه ر حا ا نما     ن أم   ن ى 

م  ط     رت أا وا ف ا ول إ  

 م    را  ا ات وت أواا   

ت ذا س و   :- 

 ؟ ام   - ا   : ااء ة أ ل -

 ذ إمن   م ات ذ أ ة أ  - ا  :ل -

 .)١(ام  ز إ ات

  ط   و وآ  ا  ا و  وء -

ل ا : - أ ت ذا   م٢(ا(. 

- و  ا  :وآ- أ  ت ذا م  بما 

و م٣( ا(و أ ا  :ا-   ت  ذا  ر    ما 

)٤( دق وا  :ا-  ت ذا  اتا  ا 

و  ي او ا ا ق او  ا  و  ى  أا 

ر وص ما و  م٥(ا(  و        ا   ا    وآ 

:و-     دة )٦(. 

م ر  نما  ي و  إ ي ان ا  ىا 

إ  ه  تا   إ رق أم   فو  أو 

                                                           

  .٣٤٠ص ٣ا ج )١(

  .٣٥ ال ص )٢(

  .٢٦٩ص ١ ورا ج )٣(

  .٦٣ص ١ اا ج )٤(

  .١٧١ح ا ص )٥(

  . ار ام)٦(



)٤٧٦(   ...............................................   س اا ا 

ح أدراج وا و ا ور ه و ان ور آ   

 و    وز ةء وواد  ل   ا ف   ا 

و أد ا وا و   ه را    م ا 

و ا  و  آ ا   دا . 

 وااض ادواء  وا ا اج ات ذ ن وا

و ا ا و   و وا    . 

وأذ    ا   انا  م س ا 

  ر  وااء اب أ واف ة ان  :- ل

  ردهو ن وة ا     و   

،و ام  ر ا . 

 رم أ   د ا إ ي اا ا  

ا ر ا  و اه ط ن  ء رأي     لو 

 إ وأم   با ف و ول إ ا  ا و 

 ةا  و    ل وإن أذى و  ا  أ 

  ة و   ا و سا ا ر - 

 .اد ا وا - ااد  اد

ا ى وا 

 واذ  ت ة وا  ا    

ل واز وم  ادا   وهذ   ا ا وا  

 ا أ وأ  وهذ     ا و ا   

 اء  ن ا ا  وآره اء وت ا واز آر

 .آر  اد    أم ماه واي

وا أم  مر  ق أي  ا    ا 



س اا ٤٧٧(  ..............................................    ا( 

  أر  ن أو ذا م  ءم وا   ء 

 وآه ت داود (و  ل ار ات إ ي  ا  اب

ا ا وا و  (ء )١(لو  و) آل آ اب إا 

وا وآ  ( )٢(لو  ذ)  أو إ ر  

(ا )٣(لو و) ن آ أن ا أ ....( )ل)٤و  

دمو)  هوآ ا و (با )٥(. 

 ق ض: وإ - 

أن ا ا  اأ ا    ق إ و 

 ن أو  وا أ- ل: ا  ا  أ  ور ود

ا  ل و و أ و    ل و ن و ر 

  أ ،ا ر  ،ا  ،  ،ا ط ،ا  

،ا  ،   رام ، ه و أ  سا  ل و 

 ل وة ا ه ه وم و  ،هأ و   ء 

  ،ا و  ، زح و مإم ، ح و ء هأ  

أ ما ن و   ء . 

و م  ءا وو  دوة اا و أ اطإ   

 ت أ  و   ن ن أو إ أ  و 

   ا و     أ ا ل إ  

 اة  ون واء، اء   ون أه، و ه

                                                           

)١( ة /آرة ا٢٥١.  

)٢( ء /آرة ا٥٤.  

)٣( اء /آرة ا٣٩.  

)٤( ن /آ رة١٢.  

)٥( رة ص /آ٢٠.  



)٤٧٨(  ...............................................   س اا ا 

  واط اك و  اا  ة  واط واك

 موط  ،ذ و و    م و  اه زو 

  ،نن ااوي و   رياو م ، نو   

إ     أو ا و ١(ا(. 

اث و ا   اجا رث أم ا رث وا 

ا رث وا ذا ا ا ا    أ  أ  

 ا و م   ا  و ا رث اع أن  أي

  إ   ا أن ما ار   زن   ا  اي

   ا ا دة و ز  وا ء  ا وأن

 .ا و ر و اد  ب ادة ح

و ذ   و نإ ا ا    ا اوإ 

و   ز وا   . 

 ة آ  ا    وط   ب ا 

ق موط إ ز و  و   د ا وا 

 أ   ده   ق ة م وذ ا ر  وج

 ه إ مو    و  أن ا  دور  اجر ا 

ا س وذم ة أ  ا دور و  ا  ءة 

  ن رم أ     ا. 

إذا ا  ط   :ا- 

 ا ت أود اا م أن أ إذا ا  ا  وط 

    ا ا  ه وإذا   ط   

ا و إ   ن أن  دا  وأ  م 

 .ور ن

                                                           

  .١٩٢ امء (وامي) ص )١(



س اا ٤٧٩(...............................................    ا( 

  اجل ا ا :-  إن أ ع إذا ا  و 

م  ن وإن ا ا ن    ن وإن وو  

 .)١(ور وء وم مرا   ن

 ا وه ار

 ا   اد ا ات  و ا ن - ار:

 إ ا  وا  ار وا أ اارح   وار

 . اط   ا أن

ط وا  دل ءو أ   ا   

    اءة أ  او  تا ا ا   

ا   ت وو أ   طا و ا  

ل ا   طا وا ا   و  أ 

رأى و  ذ     ف ء  ا و. 

 ار   و ارج   اط طرة   وك

  حح اوا  ء  روا ر ا  أ 

 إ   . 

و   ر ط ة ا    هة ظ   

 و  إذا وأ    و  د إ ز ا ا 

 .ا ا وأب ا ا ومل

 ن ا  ا ا   ء أ رة موط 

ل اوا  ادا أ  ء ا ء  ا   

ا. 

                                                           

  .٢٠٥ص ١ارد اب () ج )١(



)٤٨٠(   ................................................   س اا ا 

و ا ا   ذارات ال اات وا وذ  

 أن  أن  ا رب ات وأا    ذ إ  

 . اف

أن و  ن أن ا  ا اا ا   

  ر.وار وا وام اوي أب  و ا أب

 وأ    إ وادرة ا وك  امج و وازام ات

 ل  ا ك ا او   ن   ا اة  ول

 اط ت  ذمه و  واط ا  و  ااد

اطو ا.  

ا آ :ما- 

ر   أن ذ ا   ك ا ان و رعا  

 ء ا أن ة  ذم أم وا ا د  و  دع

 أن و اة   اي ر ام رة وأ  وام ا ء

  تت آو. 

   ة اة وه      دع ى

ا   أم ا رأوا إذا وا ا  ا وا ا ه. 

 اق  ا  ى ا أن  ا ه  ا

 ء ما ا   ةا. 

وا ن أ ا  سوا ا ر وأ وذ 

 و  و ا  رق ةا  عن اوط 

ا  ط ت أن وت اوا   ؤا ا ضم 

 وم رئ أ .  

  



س اا ٤٨١(  ...............................................    ا( 

ا :ا - 

ا ا  ا و  و  ذ   ةا 

 وإ و ا اف   وا وده    وامق

 ا    أ   اء آوإ و  اة ا 

و ف مارض اارئ اوا ا ا. 

      رةا ا و ط  اا 

را و  أ ذ    ابا و أم  اأ  

   ا  ث إ      فل وا 

 ث   اج و ا  ء او اا  

  و  ا  راتا. 

  ا   ق وم     ا  

 م  اا دا وا وا م  وم و 

ا    اء أأ ا  أن إ أ ا  ا 

  ظ  و  ع   ن    ل

 اوة و ادة

ا   دةا   أر إ ا  ل ا 

ا را  وا وا اه وا     

 . ان  إ  ج و ادة

 ن ما  ه ا ا  ال و   

ا  ءا. 



)٤٨٢(   ...............................................   س اا ا 

و   ا: ا- دةء ا   زا و  

ف ور أا وأ وأر و   و  و و 

و و   ن   دة ا. 

ا وا ردة إن وا ا   نم إ  ر 

  إ ا ادة    امن إن   وات ان

 .  اة

وأ أر :ط- م  ر دة أن رأواا مما  

 ه و أ إ    و   إذا ام  من

  نما  ن اوا . 

وذ ا  ر ا :- إن ا   ج  دةا 

 اا   و وا واا  ا ات أن وذ ؟

وا    ن  و   دا     سا 

ب و   ا وا  ت اة واو  ا 

  إ  رب او    ب  ا رموم   

 دا  ذ و واو ا  ت ن ا  ن ة  ء

 .  أ ن اوا ا ذرة ار ان

 ى رع أني اا   ا    اءا  

  ا وا  ا أو  و  أن 

ا  ا  ور ر ن   ا ي وااه ا ا 

 .ال ا و ل

 دار  ا  فا   دةا  ل  دو 

 ا واة  و ا ادة م  و ي اف

   م  اه   و اا   إ م  امر

 .اا ف و دة   ذوه



س اا ٤٨٣(  ..............................................    ا( 

 از  ن    ا واد ا ا  ا وإن

  ارس اا وإ  ن داما   رن اوا  

  دةا ا. 

م ما دا ا ذ  ا  ءما ب و 

 بأ  ء ا اء ادة وما ا  ما  ةا 

 أن أ ا  ن ا    ا    

ا ن وذ  ا ر م و ا ر ا  ور ا أ 

إ  ر م ه و ا    ا. 

وأ   د ر  ديي اا واوا وذ أ 

ا  ا   دةا   مأر دا     

     وا ا .  

ض وا م  م  :ا- 

و أم   أن  أن  دةوإن ا    

أ دي اا ي واا إ أم   ذ  ا  

 ا  دوم  دة مل أن و دي اا  هأ  

ي اف او  ذا  نما  تا دا إ أم   

   ا و واه ا   ا و    ا

 أ      ر  ه  اه   اب

دا وان و  يا ا ا   دةب ا نإم  

 اط  ه ما و أ ا . 

 ه  أي ي، ا- ل: وآ  ا  ا رل ن

و  أ  ات م او ا   ب إت أا  

  .  ا إ وا ا ة ن

 



)٤٨٤(   ...............................................   س اا ا 

و م   ت دي: اا- 

  - ا : ا  أ ل وا ن ن - ا: - اول: -

 .ال  ا ء  آ  و.  ال  ادة

- :مأة -اا ر اوا ا ء، وال ا ا  

ا  :وآ- أر  :دةا-   

 ا اأة -

- وا اا 

 ا وار -

- ء وا١(ا(. 

- :ا- ا :ا-     ا  :وآ - أم  

 .)٢( و  ن أن ا اء دة

- :ازق - اا  ،طا  دة ءن أن ا رز  وط. 

- :ا- و ا   وا   دةر ا رةا 

و :ا -او     :ل- ا ر ه واوا 

  ل اوا  آ  ا وا   ذا ا ذ 

اا  - ا -    أي ر  ذ ا  أ  ه را.  

أ ا ما و ي اا :او ا  همذ   

 سدة ا  دا  :ل- 

ول: اا- ا  :ا -   

   درة لا ا و   اا ا  

 ءن إما  ا دةا و   رة أم  وة  

 ادة   أم  ا ن و مر   امن ف  ار

                                                           

  .٦١٠ص ٢ا ج )١(

  .١٨٤ص ١ال ج )٢(



س اا ٤٨٥(  ...............................................    ا( 

ورد و  د ى أا   ذ  دقا  :ا-  

 دا  را ١(ا( . 

و أ ا  :ا -  رأ ظ أ   ا 

م دا و  نو ز)٢(، و  :ا- ا   إ 

 .)٣( وض   و اة

و   ا   إن  ا  إ  ،ا و 

م  ا  :إن - وآ س أة ا دا وذ م  ا 

و ا و و  ات٤(ا(.  

ا :ما - :ا -  

 را ا موط ا مو ه و  أ ا 

اا .  

ا :ا- :ا-  

 دة اا ن ام وف وذ  أ   ا 

 آنر ا  راأ إن و    وإن  

. 

ا :اا- :ا -   

و  را ا ردي وا     و 

دق اا  :ا -        :-  

- ا 

- ا 

                                                           

  .٢٥٢ص ٧٠ر امار ج )١(

  .١٣٦ص ١ اا ج )٢(

  .١٧ص ١٢رك ا ج )٣(

  .٣٩٥ص   ٤ه ا ج)٤(



)٤٨٦(   ...............................................   س اا ا 

- ا 

- ا 

- ما ا١( ا( 

و أ ا  :ا- أط ا ٢(ا( .رز ا وإ 

ا. 

ا :ا - ا  :ا -   

   و اور أراه  و  -ا : ا أ ل

 وا ادة أل ب  ذمه أ ن إ ج وا ،)٣(ار ه

اد ا لم ا  دة و ارا  وآ ا .  

ا ار وا 

 بما   ا ث إ :أ -  

 .ار اد   و -ا: امب 

 وإن  ا وال ن ا   و - ا: امب

 ا دة و    ا   و اارح أ ن

وا. 

 ار  ا  ا ه  و - ا: امب       

  ا  ادق ا  ورد و  ا  وارات

 أن ار  ا  ل  - :ا  ادق ا ل ااد

                                                           

  .٢٨٤ص ١ال ج )١(

  .١٨٩ر ا ص  )٢(

  .١٥١ص ٦٨ر امار ج )٣(



س اا ٤٨٧(  ..............................................    ا( 

  ا أن أ  ا  ذ وأم ن أ  ا  

ذ و د. 

 زدم- ا:

 ا  أن آ وأم ما  أن أ ا   إن -ل:

أم م   ا أنم ن  ث م م ن  أو   

 .)١(ا ق  وإن ان ااو  وق

و  را   ه  ص  ا  وا  وإذ   ذ  تط 

أ ب وما :ا- و  ه نما  ا  طا  وأ 

 ا دا  م  ي اا   ا  و    

  ا   و ا و واال ال    وا

 راا وأم  ى    ار  و        ت   

ة اا ة وا      ا    و  ةاه  او   

 ب أما  أي ا أم  ا م أ  بما 

ارا م ذي ا م و  . 

 ي اا  أن ا    ر ن و ه  

 ل  كو ا  ذ ن ا  ءا   

  وا وامء  ا ل   ا ادا  وون

ا    ا  ذ وا ا   ا  

 . ارا    اط   ا  وال، ال

و    اري ا    ى لا  

 ط ذ أن إ  رديء    ء لت ا ذا أ 

 ا؟ :ل- أم ه ا ا ل رأس و  لوا د ا 

 ،ا م   رأ     :م -  ا رب   و 

                                                           

  .٥٤٢ص ٥ا (. ا) ج )١(



)٤٨٨(   ...............................................   س اا ا 

 ي أه أن م أم )  (  ا ذا ا زال

 آ أا ا م ا و ار ور   ن أب

  أا وت ر  ه أذ  أر  إ أر ت

 ذا؟ و وز  ط أ اب  وإذا اا أر

 ن - م   : واذ ا  ا أ  ن

ا   ا  أظ  أ ب اوأ إ    م 

  ا  ء أ وأم ا ذ  امب ه إ أم ت

 ا  ا أ اد و و ا   ا  أن

ء و  آنا ل ام ا ا ن وأن ا     

 ه ى و ب  اوأن أ   با ا   

وآ. 

و ع إم آ  :بما- و  اا و  ا 

 ء ن ا  اأ  أ   رزاقال ات وإما   

  و  م  ه من ا ه اا    

   ا  ا  و اء إ و ارب و ارب

  و إن ا ن اة   ا  ار  ما

 ا  أ  ا ار    ما

اا ع إا  ظ وإ   ى أن ا م ا 

ر إ  ا و   او  ا  ا. 

 ور ور بما  ه را ا مذ وا  

 ا ع وا  ما  همذ  و  و  

ن ا  ذم     ا  هل أ الوا 

و   إ و   ا  . 



س اا ٤٨٩(  ...............................................    ا( 

ل وب ام أو ا ا    دد إا  

م أ  ن  ا و   طة وإ  أ 

 .ر ى و ف   و ا  و امب

وأ  ةا   ب إما ارا  لا و 

ار ا ما وث و وها  دا و إ ا 

وإ  ذ و   ا اه م ةة اج أن ا  

ما و  مما ا اد إ  رم و ه م وةا ا 

وا و   ك رأو م  ن  ا ا أن   ما 

  ا أ   ا و ز ر اة و ا ك

 أ ما وا.  

 :ا -  

  ن م ا   أن وا ة   ار

  ر امء اب و و  ا   إ 

ك ذ د او   لا    . 

 ان  ا  أح ا -و: وآ  ا  ا ل

 ا ا  ا ا ه .)١(اا وا ااِ وا اارد

 ه و ا    ا أن    وم  إ ج

 واب ااة     وا اج ا  ذا اء إءة

 أم    ا  يق ا  م ب ر ر 

  ا ح ادة و ا  دا    م  

   ه    أن  ان و نا دو   

 .ا أاب

                                                           

  .١٢٦ص ١٢رك ا ج  )١(



)٤٩٠(  ................................................   س اا ا 

و  ا  وآ :ب إذا -و ب ا ا : أم 

ا  ا  رض و ارا :وا  و وا و 

 ا١(أ(. 

 -أل:

 ك أن و أم  م أن    ا وه ا ا

م ه دا رإذا ا    أم ا ا  ل  

 . ت

   وأدا و  ا إ ا -ا : ا أ ول

 .)٢(اب وا ا و اا  ا ن

ش اإم :- 

ا أ   ما و  اه و و  أن 

 بما  ا و ا و  م    

  وأ ا ة ا  وا ا إ  و     ر

 ه ى ا و أ   زوا ار و   

 .وده

ا  ما  روح دة اة وإا    ا 

و ا او    ا موذ  ة أن  دا  دور 

 د دل وحا  و  ا  ةة ووا وا 

  . واة

  

 

                                                           

  .١٢٦ص ١٢رك ا ج )١(

  .٦٢٣ص ٢ال ج )٢(



س اا ٤٩١(  ...............................................    ا( 

ا آ :ا - 

 أ    توا إ ا  ت أا  ا 

وأ اما   م  ا  ا و ا  نا 

 أ   إ  روأ أ وأ ن وأول ا 

وزرا  ا  ا  ف أن إ ا  ما و 

ا و ا ا وا ما ا    رضا  ذرار 

روا وأ   رأى   ل أ  إ  ا  

ا  بع أا إ. 

 رق ا ما و ا    ا  ا 

إ ا  ز      ذ ،ا   ع إام ا 

ا   أو   ه ا   لل اوا  أ 

  ا  ا أن إ  ذ  و ا   ل

  ل ا  و ا و ذ   أ.  

 -أ: ا آ اس

   أ  و ا  ا ( (ام ا ه

ا  س اوا  ما   ي اا   

 دا. 

 ا أن ا  ال وم م      واس

 توات اان وا  ب أمس اا  روح ا    

ا ء  إ ا   ا  وا أ  س أن   

 اس   ذم أ ا ر   أن ذم دون   اس

. 



)٤٩٢(   ................................................   س اا ا 

و  ص ل إ : -  أم  ك ء إ   

 ي     ا أن ل اي ا وا  ، ا أن ق

 و    آ   و ا م   حا 

      ا ا  ذ  إ ه أو د ر إ ك

    ت  ا و  ا  و  لوأ 

  ا ا ان  بما ا  ا  م ا  

 اس   ا  أ وا أ ذم ب ا اات

ا وا م ا  ر ذمرة آ ع اوا إ ا 

.  

ا  

ا  ان ج و إ  ن رة أنا  ا 

و ا    زات أا ا   و ر  أ 

ن اوا م أى و  با رت ا   

وأ ل   ء ا اأ أ ن اا وامو 

  ور  الط  ن وا أن أ ورذا  

 اس  أ ك اب و  ك أن  اذب  اة 

 وب   وا ا ه روا أن روا  ا وأب

 اد ا ذا و أ ا  ا  ا أو 

ا   ا اد و ا د أل او ا 

ا. 

ن و ا ا  لو إ ا او  و 

ا أو ا وا وا  دوا اا ا   مأ 

 وأم  أ ا او   ن ا ت ن  اد 



س اا ٤٩٣(...............................................    ا( 

 ا اد و  ن ا  ا    و 

  إ ا ات اء     ا  ا  اان

  ا و ت ل ا  ا ا  وا ام اة

ا. 

ل أء أ تت اوا   صا   

ن زو   ء ا  ا وا س وا  با ا 

 أم  أو   نا أ  ل إ  ا  س 

  لا        دا. 

و  ت ذز  و و ر ا  ك   ا   -  

 ن أي -  ه ا  اا     نا و  

 إو ان إ  ا   ا  و  وا ان

 ا  ا. 

  أ د اوو ا  ا  أ  ا  أ 

 ( أا) أ   ز  ور ا   )  ؤا

 ا ور  نا إ ( .  

أ     ذم  ا  و د  وا أ 

  ء إا أ   ذم  ط  لما   

ا  م م  ما  م  ةا. 

و ا أذ  ا  ا أ ا  ل: ا- وإ 

  ع اوا إ ا أن ا ب أما وا 

 أ ب اي    وا  ا  ا ون

 اي ام  أ   ذم   ا   ذ أ اه وه

  و  م ر ! ن   ر ذ ما   

 ا  اه   أ  وأ وا    ه  ا 



)٤٩٤(   ...............................................   س اا ا 

     ا)  ( أ اس   أ ا  وه

أ م  ر  و   م    ب  

     ه     م و ا   

   ا  ه)ا .)١ا ا ا ه ان و  

ا ا و ا .  

 اار وه ار

 ل ا وا اذب وا  ا   -اار:

 وراء   و   أم وال ا  أو ا   واق

ء ا  ا اوا  د  ى و ا. 

 وء و وا ا  أم م اء ا اد   وا

 آد     أ  ا و وا وا ال ث اث

    أو رة م أ    رة أ  ول إ  م 

 ا. 

  إن آد    يا  ن إذا     

دوم م  يا  ا  ت وإذا أما    و 

 م    ن إن  اِ أو  ذ  يا ك و 

 د ا  ت وإذاا  و    إن 

م وم م ذ   تا   ن  ا  ا . 

وم   أ ء اوا  د  ي ر ور 

ا  ةث وا ا  وا  راو  () 

 أن     و  ا  ونا    

                                                           

)١( .ا م 



س اا ٤٩٥(  ...............................................    ا( 

 أ أ        و ا إ مت إم -  ل:

 و   ا   ن    م وا 

  .)١( وا  رت

اط :ورا- 

 ف  ورا و  أ م     ه و 

 و و  و ا اه  إ ا  دب داء اور إن وا

ا م    :اا-  

وء - :اب اوات وأا: - 

و أ اورا ا وأ ور   ال  

 ل واع وات ا ء  ذ  وا وا ااء

ا و أ وا أن إ إ ا   ر و 

 رضا . 

و        ةا ة إا  ما  

ا  لو زأ  و أ وا  دا و 

اد   ي  م  ءاء إا و  م 

أرد ا  سا و   وا ذ أ .  

:ما -دة أا وا:- 

 ء ا  ن و ا   أم  س ون

ن و ر وم    ر إس اا ق وإط 

ا  م او إ در  عما   إ م   

ا  وآ م ن   ا وا وأ   ون اأ إ 

ا. 

                                                           

 ف. )١(



)٤٩٦(   ...............................................   س اا ا 

و إ  دةا وا ى أن إ م ه او  

 وة د ا  م اء  ون  ء وي

رأذ.  

:ا -أ :ا - 

  أول ط  ء أا ور دا ن و صا إ 

 آ ا ا طو   أن ط   أول ا أ ر  

  صا ورد و  أ ا  ا ااط ا و 

 ا م ن  زو ا  ه ه ن ا ن   

 لا ن وا دة داد ا ضا وا ا وأ ا 

د ن ا .  

:اب- اا: - 

 ن ا  ور وا  با  م ون أن  

م   أ    سا    د ن او   

   ءا  أ  ا ما  ن ه  ن ا 

 أن أ ا  ا    ت  ارة  ىو 

  أ و  أن   ال  ا   أن  اور

  ب ي اا   طا   رب ا و    

  ا ن را اا   دن و  

وو   ورا ى أم    م   ا  وا 

وا و   أ.  

ء:-:اذا- 

م   ه ورا ان و  ن و  

  تا ت وون او أم ا  ا و  



س اا ٤٩٧(...............................................    ا( 

ا   ئ أ   ا ه أن إ  ا 

  . اار أراد ا ا  و و  دا وا

ددة-:ان: اا - 

 ارض  و وان ا و ارض أود أم ون

 ) ،رة ن   ا أمل  ارات  م ن وا

  م أو د ا....( . 

:ظ:- اا- 

وم  ذ  ء  ب  داتا  اس ا ه 

 :ل-    و  قأ ت او ا  

 . وا وا وا واء اف

و إذا أم  ه تا ود ا ر إ   و 

   اا و   را إ ا    ا سا 

أن و  حإ دون ا أ آ و ذ  أ ا  أ 

 امظ أا او   نى وأ   درح ات وا 

 او و أ أ ددا  اوا إ   امأ  

 . اظ  ه ح م وذ إ ا  أ اا ا ر اء

و   م  وا ...رات و ا 

ظ وا و ان ط رموا و إ  ءا وا 

ات واوا   اذاوا  ؤوسا   ءوا  

ة و با ...ور  ل ب  ر مر اوا ظ  

أم أو  سا ا وأ  ر اا او و ر  ء أن 

 سا  ط ما ا اوأ  اء ا. 

و  ب أ ورا  هو   وراتا 

 ا ود إ   ا  ط وام   ام وت



)٤٩٨(   ...............................................   س اا ا 

وا  د ا إ م وا  اضأ ا  

 ا  ن ول ا ه ا إ آءا اد  أ  

د ا    ل و ذ    و  هد إ ا 

وا   ظت ات واوا وا  يا وا 

وا س وأا إ م وما و    كا ....  

 ذ ام ط وار م ....  ات أ ما  

 م رك م  ه نا      ران و  

آا  :ط- أم  ظ  امأ   با إ  وزاد أ  

 لا    ذ . 

و  أن   أ  ا وا إذا إ و  م أم 

   ى ا إ ا  نه و  ورر اظ   

 دإر ..وام ط    اى وأه وا 

 وذ ل و  ن إذا ا  ح و  إذا  

  أ   إ    - اس إ أي -   إ وم ا ح  ن

 .ذ  ا ود   م  ا واه وأورع

 ل س ا :ه -   اا ه و ةا  

 اار   إ ن اور أو ا وك  وا ان

 ورا  ورا...! ل و :نا -  ا إذا آد ظ أم 

     و  . 

  د  م ا أن و ذ  ا  و وأم  

 ء  ر    وأم   إ ان د  ى

أ   ن دا   ورا أ  ا وا  

وا  ه   أم   ه ةا  ا و أن ر 

ا   ا  ور. 



س اا ٤٩٩(  ...............................................    ا( 

 ةا   ص او ع اموا  ما 

اى أن و ذ    ن او   م     

  و آ   ا و    ا او    

 فو  ة  وزة إ ال اوا  ا و  ظ 

 ل وا م    ون (ات) اع و  اوء  ان

 .   ، -ا: ذ ل !ن   أ - ان:

وذ م   م وا   ا  اءن إا  

 وا        ر  ام  رو ج

 .اب اد

ت وأمذ  ا  ا م ا وذ   وز ا 

  ه ا ا وأم   يا   درا وا 

 ء نر وا  ا  س ا ه وا  رب 

ا . 

ا  ورا 

مذ   ا   اور طا و ا   أ 

 سا إ و   و   إ   ا   

ت ووذ  أم  د ان إ ي -  اي  -  اا 

 ه  ه  اور   ت إ ه و اس  ي

ور   ذ. 

 أ  ا أم   ا  هو ا 

 أم   وا اس ى وف وأم  أن  ز و زة

وإ  ذ   ص ء  ل وه ا ا ا  

 .  دب  اور  اس  وو م -   ي -



)٥٠٠( .................................................   س اا ا 

ن و ط ا    د و و أم  مذ اط 

 ز طا أم   واظ ا أ  وذم وا اور

 اا ااء أمه وأم ا     ر   وأم ور

 ذ  ث ر  م و ا   ا رهام   

ا   ءور أطا و   ظا وا وأ ا 

و و  ده وا  أم و ب ر  ف 

 أم ء إ و ار ه ارع أم ول و   اس

ور أ ن   ورا م ور م  ور  ورو أم  

 ن و لم    هذ  ا   قا   

 .ن وإ ن

 ومن ا ا ا وا ا ا ه ن  ور

ا وا إ ا  را   ى أم م ء أا  

  وأن وا وا  ا ن اور إ ذ ه ا ا

  ب   ة أن ال ا  م ء إ ن أ ذ 

  أ ء  رأى  ا  وأ ور ا  أ أم اء

وأ  ده ظ ول   ف ها مو  ن ى 

 .ا ه م امء

 ورد  ا   ا أم ط  ا  أن   إ 

 ا   ا ن ن ق   ا   اي ات

أ    س اا  و ا  ى   أم 

أ    ا رديء ه و أط  ل: ا-  ر 

أم أ   ا   ت ء و !! 

 ؟ ط  أ-   : ا ل

 .أ  ر- ل:



س اا ٥٠١(  ................................................    ا( 

 رداء    أ أم  ا ا -   ل:

 .)١(اة دان  ا ت أو اة

ء و  ا  :ا -    ئا   ن  

 ل أن إ ة ذا    ؟ 

 اس إ وأ    ل إ أا ى  - ا  :ل

 . وأدم   ور وأ   ر رن

   و ط ا -  ل: وأدم   اي  ذا

    و ظ وي

 ....)٢(   ا وأ    اي رأى وإذا

مإذا وذ رأ ا    وإذا و رأ ا 

   و وإذا ا رأ ا   ل ا  

أخ ا)  ا أوم  (ا ن ور ظ ا طو . 

    وأ ا ا  ر ل اد  وإن

ا ز  ا   س وا وأم ا أو ا وأو 

 أن و  ن  و ل   وم وا وأ وا وأل

أم   ب سا و  أم   م  ا  

ا  أ  ظ ا آو إ آ ا. 

و ا ذ   ما دق اا  :ا -  وا 

أم  ج  تور ظا وا ق إ ما إ ت اوا  

ب و اأ    ا ا وا و  ا 

وا وة وا ى وأوإن ا  را  أم   أ أ 

  ا وأ ور ة  ا.  

                                                           

  ..٢١٩ن/ ة اا وح ا ص)١(

  ذم ا   اء اول. )٢(



)٥٠٢(   ................................................   س اا ا 

 اور داء     ا ا واة ا  ه

إ إ ت ذي اا  لا   ا بب او  د١(ا( 

وا اد ا.  

ا ون وا 

   (وا  ول )..اات ) ا  ا ل

 (ن.  

   ءا او او  واا وا  أن 

 أ  نا   ء أو ا   ا وأ   ا  

 .ا ات  إ ول واي ار اا   اي اس

 دا مات وا و  داتا  ت وا 

  م ذا ا م  ا م  روإذا أ م 

 ونة اع وا را      لأ اب وما  

  ا . 

  و  ا   م إذا ا ات إى اون ن

  و ا    ما وا ا   

 ا و اك أو ا دوم  دوا  وا ا ادارات

ذ ونا  رعا و  رعا  ى و . 

و ا  ا  ل وا  والن ا 

 وا واد و اة آره  واون ط    اء

 دور  أن  ا ءا    و ةا ال و ا 

                                                           

)١( .م  



س اا ٥٠٣(  ...............................................    ا( 

 او  اتا     ه او ل وا  

 .واوج اد

 -اون: د

  أن    ه دل ا ن يا د و  

 م  أ ال  ون ا أ ا ي اء  ي

 ر ن  أو ه  اد  اا اص دور  ا اد

 ا  ذاأو ا ا ا    يا. 

 ن ا ا وا وا وا  د ونا و 

اما وأن و ا  أ  ري ام ا ون وا 

  ن  إ ر ه و. 

  -ا :د

  ن و أام  أن  اون    ا  ال

م  ا وا ا  او و    ا 

رادة وات واوا ل واوا ا و ا و و  

ي أو اا    ن و أ ا  ا 

ا   لس ا وا رد و   أ  ا  

   أ .  

 :ونا- 

  ا ا  ا اا   ن  اس

 و اة واار ز إ دي و ادي أو اي وات اة

  ا  دوم ا ا  ع وأوء وا ا أم 

و ا ا اوا ا. 



)٥٠٤(   ................................................   س اا ا 

 ا   ا  رس ام    

ا و  ونا ا يوا مم ا  أ  ارة اا 

 َ  ه إوط و   ه إو و   إ و 

و     ء  ابا   ى فر أا 

 . واا اا  إ ادة ا مل ارة  اي وااب

ا ة: اوا - 

  ا  ا  ا  ا وا  

و  و ن وذ ا ا   طا  

  ر  ك و  ا     ت ا واة

ا  ا ات إن اوا م  أي اا   

 ا   و امن  إذا وإ ا   ا ار س

 ا   دد دون م    ةا ا. 

 اة م و وام م   ا   وا

  ن ا أ أ  ا او م ا أن وا  

 ا ن ا ااب  وإد ود را  ا

ا  أ أ أ و  ل  ،ا وا أ ا أو 

 ن نما   س ا  ا أ  ن اوا. 

 ا ا أن  أم أ، ا  ل اة  وأب

 ة ا رة وا دا   ب   

و ا  و  ذا ا و  و  را وا 

 رة -   ا    و  ام   -  ا - اب وا

-   لا أ  ن ذ     ب ا؟ ا 

 ا أم أم و  ه رةا أو ا زا    

 وزه وو  ا  ر   ن ا ا ا 



س اا ٥٠٥(  ................................................    ا( 

 أن ا    ط إ ن و ا اء  ة

ا ا ا  رة  واا اوا  ا ي اا 

  ا      دون ار وا   مذ  

ا ة واا  ةا مما ا  ن ا  ما 

. 

 ون  ا  ون  م    ةا 

ا ا   م  ىي اا  زخ اوا  ةا 

وا إذا وأ ار ما ى وا يا را وا موا 

   أي م  . 

 ال ه ن  اى وأب اس  ا وا

دل اوا ا ق وا  ن  ا أ  

 ا ة أم  وأن أم   إ  و ر ا  

 ل ا ز ا  :ك - ا ش . 

 رزق)   أر و ون إ وام ا  (و  ل

 . ه  ذ  و  إ  و ادة  أراد أم أى

م ب اوا ا  ه ا وا  ما 

ا  اءات اد واأن و  قا وا  

وا  أ ز    ب ةا ا   وإ م ة ا 

ا  سا  أن وا ا   ا  اح  أ 

ا ف وا    ط  ة ا ا  -  

  ا -     ا -     تا  لا  -   

   ا م   -   إ  ل ذم ا ا  أ .  

  



)٠٦٥(   ................................................   س اا ا 

 اف وه اء

    ا دة و ا  ا أ  -اء:

دة أل ا إ أ   ا    إن) ا 

 وأ اء  ل )١(دا)  ن د  ون

 ذه  أ    دة اء أن  ا ... اء ادة

 وإن ا ا    ذ. 

و  ء أ  ا  و  ل أن و  ه و 

أ أ إ ا  و    د ل و  ه و  

أ ا  ا  م    رة و    

اما ا م  ءا .  

  ،د  و - ا : ا ز ا ل وا

 م و  يدم ،وآ و  ا  ا  ة اءةا 

أ ة أ ءل ا  :ة -ا ءا أ أو )    

ر  (ؤتو دذ  ب ء آدابأن ا ول اا   

ا   أ آا   ونا  اءة آنا. 

 ود ا ن  أم و داء   وء ا  واء

 .ا زم  إ أ و إا أ و اء

   وإ  د ا د ن      واء

     د مودم ز    أ  ا  

 .اء  ا ا ل وأن م  اء

                                                           

)١(  آ / رة٦٠. 



س اا ٥٠٧(  ...............................................    ا( 

ا و ءي اا  ده ء إا  إ    مذ 

   ا ت أن واا  إ ة ا قط  أن 

 .  ز و  وا ا ا ل

:و-  ح با و      ا  

   ا. 

  لا  ءا م    ل   ا  

و  ى    ء دا  وذ ا  ا  ءا 

 . داا   ارا اء رك وإن

 ذ ا ز ا  ا   :ل- و مأد 

أ  إن ون ا  د ن  دا  

دة د را وت او   لد  دا. 

  ءا  ر أروعا ا   ر ا وأ 

ه وده ا   ءس دا وط وإ و ا  

 ه إذا   إذا و  و     ولا  

ط   ماب وا ءا و  د  وا   

إ و ظم د   ا  . 

 ا ا ر ا ة أ دء  ا  ا ل وا

 يه اأد  وإن    م وا  يا أ 

 وإن     وا  يا دأم   

 وأ    ي     .  

 واري اس ا ه  :ءا - 

 ى أن رأ ا ك ا إ ا   ت وأ 

 و إ  ا  ا إ ا  أي ا ا  

  اه و ا  ا  و ا موا  أن   



)٥٠٨(  ................................................   س اا ا 

أم   ودا    إ  ودا   تا.. او ا 

 ات   اود  إ    اود  وا ا وه

 امء ن ا أ ول.... اء   ن وا ا وه

 أا   اظ أ  اظن  ار واء واوء

 ١(و(.  

 :ءا - 

-    أم دة أا و . 

  د ر ء ك ن ذا اء  اء   زك -

وأم  . 

    اء  و  ر اء أت إذا -

ا إ. 

 .ا  ط ا ا ر - وآ  ا  ا دة ل -

 اه     ا ن إراد و  ا ر ل -

و        ا ا وا   أن 

 .  ل  و ل

  امب  ان   اة   اء ار إن -

 ول ءة اوا ذا وا  ؤهد   ا. 

- اا  ىو  ا  ا و ار ا 

أ ا  ل ا دقا  ا :- ن ء رد. 

- اط  رفا ا وا مروس اوا ا 

ا  أد أ ا  ا  أد  ا  

                                                           

 .٨٥ص ٣ا ان ج )١(



س اا ٥٠٩(  ...............................................    ا( 

ق واا ف وم  و     ن وا 

 .م اي

-  ط ا   با ا وا دوا وا 

 وة أد  و    و نو  ف  ة د 

  اء ا    ا ما . 

-  رف أا  ه  ه   آ. 

- ن را  ا ا وا ا ا  ا 

ا. 

 أ إ اس  اد   اة ت  اة -

 دا إذا ن و إم ، وان م  ،ا  امء

 ذ و ات  ا  ء ا  ات أدر وإذا ا

أ ا  ا  ا   ما ز إ   ء ا . 

 و اراد ا ا  (آداب اء) م ٍف.

ه او ا 

:ا-  اض اا  ا موا  ل  د و 

 م   إ  ه او (لا) ا  ا  ن 

 وأم ا امر  ل    ظة و  و إ اة

 ا  دا ل و انوا و ن ام  ا 

 .ا وو ات مه  ت اي اض

  م وذ و زو    واوج وج  ب

ظ ي و   نزق وا ا  موي ر   إ  

ط ظوإن ا ءمآ  ام ظ بدات وأ داتو. 



)٥١٠(   ................................................   س اا ا 

 وا ا  رة  رة ا ا   ب

اء واذا وا  ذا  ج   ل ا أر وظ 

ه ت ل   ا  لء أ   د ا 

 ته و ةة اا     رم. 

 اي اد  ت ك ا ظ   إذا وا وإن

 و  ظا ن و   ع راا وا وا ا 

 . او   ا

ا  ظ  رة أما و ا رو ا إذا  

 .ا أوط  ا وامر ا   ا

ا آ ا :موا - 

أن ا ا ده أ ز او دم وأي وآ   ا 

موا ل و  ءا و و    ا  ا و 

 .ا

و  أن ه اأ و  يا  م  اموا 

 ا و ا    و  أو دة ذا ن أن ن

   يا  ا . 

  ا   ا اوء إ ا   ل  مل أن ون

م و   اا  ا ا او ل رأس أم 

 د ف ا ا ن ا وا اة ه  وا وإن امن

 ت. 



س اا ٥١١(  ...............................................    ا( 

 أ ل - ا   : ا  ا أ روات  وورد

ا  :ا - ا  ة١(ا( و : - ح آا 

٢(ا(. 

و ا  :ا - ا   م٣(وا(، و  

:ا- إم  ن أن ا م  ه أدم و   أ 

 آ  م دمه       أي ،)٤(أ آ   دمه

 ض   و  اء. 

دق وا  :و -ا ا ٥(ا(، و  :ا- 

 . )٦(واة ام    م م وا وا إك

 ا  اس اا  د  ذا ن ه ل وأم  

،ذا أ ن ه  وأم  أ   قذا او  ؟ أ 

 وا ات  و  وا وال اوة  أم -أل:

 .ار   ا ا ت ام و اق

 ي وأا  وة اوا  ا   رد ا ن 

ا  أو  ي اا      ان  ا    

ف ون إم لء أ ا أن ا  اام  مة اوا  

 أا ون  اء وا زواج و ود و ال  ا

ل وء أ.  

                                                           

  .٤٥ص ١٣رك ا ج )١(

  .٢٨٠ر ا ص )٢(

  .٣٠٠ ال ص )٣(

  .٨٥ص ٥ا ج )٤(

  .١١٢ص ١ اا ج )٥(

  .٤٠٩ص   ٤ه ا ج )٦(



)٥١٢(   ................................................   س اا ا 

 :ا- 

 ا   ا اوام ا امل وا أ ا 

 :ا -   اما  ا. ال و دوه  وا و 

ا م ان وإذا ا أ  ه هوأ  ق١(ا(. 

و  ا  سا ا ا     ةل ا 

 ح ا  و ا ا اب  وون وام ا آ ء

وا  ن أم با إ  ا ا  وآ و 

 ط ا  ض  لة اذات ا ا ا 

و  ن ذ ء اما  ا ا   دا د 

   أم  اق ا ن ز  واد وا  ر

 ارعا زون وا ء إا و ن ان وا ا  

ن اا. 

 يا أ :م - 

 أن ا  ساء اا  اء   ا ا  

 ما  اء أ إن وا،  أم أوا ا  وإ ده

 ا   ا ن  ا رز وا وارادة  و اء

ا    . 

أن ورد و ا   ه ا   هو  ة ن 

ج و ن إ  ول أن ما ا   اا  

 و  ن او  وأ  ل  ت اوا 

مموا . 

                                                           

 ن.)١(



س اا ٥١٣(  ...............................................    ا( 

ا  :ا- 

ا  و قا  ةا و  نز    

 و   و      ا  ه وا اور

ا    وإرادة وم و  اع وء اا أن ا 

 اة دة   امن   و از   أدوارا

  ه ا    ز    ورا . 

رة أود وا  أن أر أذ  أن  ىإن ا    

 ءن إزا   أن   ف أدوار   رأ  أذ إ 

آ ا. 

- :- أم   ن واا واو  أن أ ا   

 ل ء و  ط  . 

- :و- ب أم ض م   رز ا   

 م ا و ارات  ون ا     ات

 ا ظ وى  ا  وأ ون  و ذت  ن

 .ا  ون ور

- :ن -و   آ ا   اب أا  ف 

  و وا ت و ص ا و   ءا  ءك 

    أ   ى  أ-  ل: ؟  ذا ا ات

  أي أم أ    . 

ا   :ا- 

أن ا ا     ء م    ا مو  

ذاا   ما ا    ة رذوا  .  

 



)٥١٤(   ................................................   س اا ا 

  :ة - 

 أن ن ر   ارعا  تت اوا  

 وإ ا   ل اوا  م  ث ا ا ون

و   ؟أ ه و رةا  واا  ب روا  

     يا  أ   زا لوا ى أم ارةا 

ا أم  ل  :ا- ا  ال سا وا إ  

ن أق ا  و   !! ق أ ا  

:ال -اذل ا و  أ ا. 

ا  ل: ا- 

ا  ء ورن ا الأ آ و د ذ م 

    ء    ري واا    ة  

ا     ءا ااق وا  ن  ن  الأ وأ  

   و    أن وأر اذ   أ  

  ت أن وم ا   را ا  دون  و 

  و  ل ه اا را  را  ا  وإ  

 داره و  ر أا ؟!!ا. 

أن و ر  ط  هأن و  أي    رة هوا 

وأو  نل ا     ق  ا ا ا  أ 

و  إ م   ا  أن ج ا إ ي ر او 

 - : ا  و وا إ  ا رق ا م ف

اذ أم    ا و  ن أي وأم ل أا    

 ا أن  ا.  

    و و إ ي اا   ست ا 

 لا  أ   أ و   با  لا أ ه مو 



س اا ٥١٥(  ...............................................    ا( 

 ا وا   ء  ى أم هأ     ل او 

ل اا.  

أن إ و ا أم م   ا  :- ا   

ا  ء ي  أ   ذ ارة ا وا  

  ة وأا  و ار إا ر   ة ا ا و 

ء ا هدة أ   ةا ا   ها و 

ن إ    ا  

 اق؟      ا أ أم -أه:  ل

 !!أ    ا -  :ل

 ل  :با - أ  لي اا   م ص  

 أ أن       م اص ا    در

 ال   أن ذ  ردت ورا   ل د وة

  .أ   اي

 ان وه اح

   وأ وا ا   ا    -ان:

ا      ن ذم    إ  ن ط  

. 

 و ط و وا ا ا   ن

 و  و  و  ا    اأ  ا  دا  وان  و 

     د  ا        دا    اقا  و    قا 

  -ا: وأى ة   أب  ون

 ت إذا - وآ : ا  ا  ورد  اة مب -

 . ن ا اه   ا    و ا ذمب



)٥١٦(  ................................................   س اا ا 

-  ا وا ا  رل أ   و. 

- و ن دما  ا  أ  ل: ا-    

ا  :ا - إم ر م  فأ  أ ل و و و ور 

  فأ  أ ل و ؟ وو 

  ن ذا ون  و إ أ   أم -ا  :ل

 ا ل وذ  ان دم  ن م ن ذا  ا دم  ن

  ة  وا ء و ا  (ان و رك

و وا وا (.  

م  ه ا رت ام    ددة إح اوا 

و ا  زاتن اا ث ا نا وا  ه ا 

مء اوا ء أا  اءا ا اوط أم  ا 

زو زو  أ   ء ا  راتا و  ا  

م  ي اا ا  ف ا   ا ي اا   

 . ت

 أ  اوي إ اء   ا ا ه  ذا

 ءن إي اا  ا و  قاز طا و   

ا   لدي اا او ا    و    

وا  ه ا   ل رأس ر م  ا لو 

أ ذا أو ذا أو أم   ا  وز را. 

ل و ب   و  ا     

   بوا إذا ا واج ء ر    ؤهوإ . 

 ل ذا ا ا  ر  و  ن ف و إذا

و  ي اا  ك ف ل أ  وأم أة را 

 ا نا   ء  ، ءم ج ا رة إ  



س اا ٥١٧(  ...............................................    ا( 

و  وا  أن ا      ا سي اا م  

  ن   ط لة اات اش واوا   ن 

و  اترض اوا. 

و   ب ذة ا و  إ أد  و  

 هم أن إ     وإذا  با  وازداد ر ام 

و  واجا ت أن إ   با ة اة وا ا 

 ة وا ج و  ارك و  ات ا   ء 

 . ط أو ة ط ه وان   ه ن ارك

 ا   نل ام أن ا  وذر وأ   

وآ و    ء  وآ.  

 -ا :د  ي اح

 اور  وأ ان    أ أن اوات ذت

 ان   ح ان و ا و ا  وور

. 

موذ   دةا   ن أن أ  وأ أ  ا 

  وف اوا   يس أا  ورد  أ ا  

:ا- ا   رث ا وحا اوا وا  مرث ا ا 

 .)١(وان

 ح إ ا ا يا  و  إ رة ا 

   ا ء طو م  ءن ا  وط م  ءا 

 ن    تواا. 

                                                           

  .١٩ص ١ارد اب () ج )١(



)٥١٨(   ................................................   س اا ا 

و إ ذ    ورة ا ء او ا 

 ور أرادا  ا  و  اا  ا    ورا   ورد   

أ ا  :ا-   - أي ا -  ءء  او 

 ....اء

ورد و  ذ  تروا  ور أرادا  ءهأ  

ا  ا ا  دة أوا  !! 

ح: أ- 

    ون  دار  ا وروا أن ون ا ان

 ة ل   ا   ع  ا ن   ا أن

ا  ل و و  وه  أ  وا 

 ع  وح   ام  إ   و   ه  وب

 ا ا ن و أ أذى  ا  أن  وا اة   او

 ه  أ  ا و    ان انر  

س ا أ  ي اح وا  ة ا  أن ا  

    ا أن وال      وع ا

   م اب ح ات   ا  و  اء اح

 . ا ح

ء وأا   ذىا  آذاك ن وآ    

 -    و    ا ن  ا  ط و إ ن

أ ذ م  ا و   وا ا .  

  

  

 



س اا ٥١٩(  ...............................................    ا( 

ا و ا 

:ا- آ ا اوا و    ة أوأ إ ل وأذاا 

 ن ن  ي ور ذ  ا و  وما واان

ا أن  ا ا دوا  . 

 دا م  ن ل ةا  ا  عا  

و  وأ :ا-  عة اوا  ا  

 ز او أ ا ر ور ام ن ا ن  دور 

  دة إ    دا اا. 

 أن ا  ط  ود ا   ل   أم وا

  هرون أ   ا)  رون أ دأ  (أزري.  

و  م و  إ و  لا ا ا  ن ا 

 ازر وأم  ا ث وا اأ  ا اوا و  دا 

ا       ا. 

  رةد ا  لا م  ة روحد واوأ 

 ور ن  واان ال أا وأذاا واا ا وا دة

 .... ا ذر وأ وااد

وا ر ر ان وا ا ف  ةاء ما 

  وذ م اا  ا او  دب ا  داء 

ي اف ا  لر ا  ا  وآ ل اوط ن اوم 

   ا ا اب  ا ث ا  ات ه ن اة

ا ) ا ا  ن( ن إ أ ا  ا 

 .أي    اب ا وء اا  إ -   ل:

ى واا ا      ا    ءء  اوا   

 اام ا و  ه ا؛أ أ ن أن واما  ه  



)٥٢٠(   ................................................   س اا ا 

 أ    و  م  اامت أن اد   اامت

ه إْذ اا  ا  ا و اء اوا  نما او 

ل  - د أم  ا ا  اا   رظ  ق  اوز  طا -  

 .ا  و اا  اط   أي

ا :وا- 

  أن ا    ن إذا   ذا ق سا 

 ى ا با   ت دزات اوا و  

     وفا ر ا    و وذ 

   إ ا (و  ل   ا وا ا ا ا اآن

 ء ا  ( وأ  لا  تث ا و 

 .ا  ى  ج

أن وا ا     ا   ه ا ا  

 ا أول أن و ط ا  ءور اك واك وإو وو 

 ا اء   اء ا  ا ن و إص وآه اال

 ت وا ا   ط ا أ  وا ا وو إ 

 ا  يز ا ا   - أم و  ا أم  أ  

وآ  ي أما   ء أ تت اوا  :ل- 

 اوف  اط م  أن  ا اء    امن إن

ب ا ا  ،أ و  ا أ اا  ن  

ا ا وا روح ا ا س ا ه  :ل- رأ أم 

   . 

  ذروة ا ن ا و اص م  ا ث

أن و  إ  ى م  أم   ء ودة ا ن 

ه إ ا. 



س اا ٥٢١(  ...............................................    ا( 

 ق ا :أ- 

 ن ا ت ات وان واو   

أن ا ا  ه وا  ا  ورد  ا ا م  

 ا  وآ ل أم ط سا : - س أا   و 

 آ  ا  ا و   ج  ا     

ر ا  ، ه و  ن ا ا  أراد ا   

 م أن إ أم  وا وام ا   ا وه  اس

 دوا إا  أن   ا د أم  دم وااة اة

 د أم ا   ا أراد ن أن ام و ا  ا 

ا ور  ذ   اا ا. 

 -ا: أماع

  تاع اة أم  ا و ا موا  ر 

 :ذ-  

-  ك ا  ءا   او   إ  

 ظ أم  د   أم امو و  رص د 

د و. 

 أن إ اء ل رع و ا  و ااء أ وك -

 ةوا ا و   . 

 أن ا و وا اق وأ ذ  و ار أ وك -

ا  ا   ؤها. 

و   ا أن ا ا او ا   و  

   م وذ ات ه    ات   ا أن

 وا وا ا  ا  عو    ا 



)٥٢٢(  ................................................   س اا ا 

م  ا ت إا وا  تا ا دوا وا 

وذ  همس أن ذا  اا م   وا ذا و ةوا 

 .ا أق ا وق  أو أ  إذا

 ات دون  د و د   اء ط ن

    أى ت و ا ا اي إ ج م اى

ا   دون اء طا  دةن ا    اء سا 

زوا  و ا ه أن ا تا ن ا ل أوا 

   م  تا ا   ث  ازن فو  

 .   مة وإطء اظ ا و ال  وا ا

    اي ا  واا ارع  ا أن  وا

 ي واا وم  رةده ا و  هو  رعا و 

او   وا  ي     ة ذ س. 

  ن   ات ه  ا ات  ا

أم اأ أ    ت أوأو ا  ذ  

ا ا ءوئ ا ا وا  وا  و و 

 ا  ا و ا   ماء إ وا ا ن ار

ا  لد ا م ام ف ن ك   ا 

    ا  ا أ وا وا ان ء ال

ا. 

:-   أ ا  ا  ا ر :س -اا 

 .)١(ا   م وإ ا   أخ إ ن

                                                           

  .١٢٧م ا او  ال ص )١(



س اا ٥٢٣( ...............................................    ا( 

:و-  دار  د ا أ  ا  ا   ن 

د  ةء ا    ل  ت  ةإذ ا أ أ  ا 

 ا    إ ...      . 

 :-  اك اء أم  إم  ن  لم. 

 !؟ ؤون ا  ن و م -ا  :ل

 .م-  ل:

 . مأ أن      م إذا  -ا  :ل

 .اك -  ل:

 أط؟ أاه م   ا  ذا و -ا  :ل

  م؟  اك  وا-   ل:

    ا  إن  ؤوا و  - ا  :ل

و   ن....)١(. 

 أ  و ا   درا ا وأ اوا وه

ن ا اءةا  أ  را م     ه أو 

م     أو رأي  و ا و   د  أي  

 . ا ا  وا  وأي ء

  ا  م    وا   ا اا  ه

 م  ا ااب  و    ا أ  ا ال

 ه بما ا. 

 اس ى ر اآن  ء وأ ا  ر أم  إذا

 ة ء ل و وا  ه ةم أ ا  ا  و 

ي م. 

                                                           

 ب درت ان. ٦٩ص ٢أل ا ج )١(



)٥٢٤(   ................................................   س اا ا 

  ل آ  ا    او:  أم 

 أ و   أ  ا إن    أ وااءة

  .)١(ارت و   ا أم و   ة

أ أن ا   وو ك وو مل وأمو ر 

  ه تا وأم   ب  ةات اوا  

 و م   راض. 

 أن   ى  ه لوإذا ا أم   ى ءا 

 ون م اد ا ن م  وا ل  واد ء

 ا او ا   ن م أ   سا  

 .اب أاد واان  ة ب ااك

 -ا: أماع

 ر  و و  ن ا   

  - ادة:

-  ن  :ةا-     و  وذ  

 يا   ءء اموا مة و وأ  ن  ا 

  ازواج و  وطن  دن واب ااث

   و ا    اواج  ات  ذ زن

    وأ اوا أ   اا  اة م وإذا اق

 ن  اأة ن ات     أن ا وا ا اة

 إذا د أوأ  ذ  . 

- ن أن وإ  ا    و    

ا او  ن أن  دة ا  ا  دو أ ا 

                                                           

 .٧٢ار م ا ص )١(



س اا ٥٢٥(  ...............................................    ا( 

 ل ا   :ا -     ركم و ط  

 و و دة أ  .و   ر أدا  

أم ،ن أ ه ا را  ء ا. 

- وأ ا ا  ا   و  أن و ا 

    دة  أ   . 

-  ءن اوا م  ء ن اا واو   

 ة  اك   هم وذ  الن أه ا. 

- وأ  ن ا ا  دة       

 نا. 

  ا ن  وأر إ ا ور ا دون  ا ون

ا م أ  اا دون و ا أ   ا. 

مأن وذ ا  ا وا ا  همذ  ة ن 

 ا و أ ا  ا  ا   سا  

 ا  و ا  ر   إ    و  ن

 و ام  از و  م اد ا وا ا   وف

  . اد  إم اد

 ا وه اء

 أف    و إط  امق  - اء:

د ال وا له اوا مف واموا ك واو ا 

زو    رةا  هأ وا  قة اا  

اا و ا ا اوم  . 



)٥٢٦(   ................................................   س اا ا 

ورد و  ح ءا  آنا   اا (وأم م 

ق و  م ؤ  (نا )١( و  إ) م  ا 

 م  اء و (را )٢( إ  ذ  تا ا  قم 

ت وواا. 

 ءل ا  أ ا  ل: ا - ا   

ا   ا   سا   را .وا   ا   

ا   سا   رء اة وا  ا مأ  ما  

   مأ د ٣(ا(. 

 -أل:

مأن ذ ي اا   و  در ةا  دون أ و  

  و    ان أني اا    ت إذا س اما 

  نموا     رضء ا ذا ن ا   

 ا أن أى   ا   وه   و وا امال

 ا ضأن ا    تاما و  أ   ا 

 وازدر ار   ارض   امن ا   اوف

 .امر ل  وار

   د ل وان وا  ت ا ا 

 ا  ر واا و م  نم ىو  ون وأ 

ا   لك ا   ا   ا  

  إذا   ا      ا أن ب و  دون

 ء ل ا   ا أرى ء إ ءن وا  ا 

                                                           

)١( آ/ رة ا١٦.  

)٢(  ن / آمرة ا٩.  

  .١٢ص ٢ن ار ا (ع) ج )٣(



س اا ٥٢٧( ...............................................    ا( 

 وا   ا إذا اأ    ز 

ودوا  وز  هو و   دار  ه أن وأ   

وظ ر ا  رزاقا ة واا. 

 إ  اي ا  ا  أ   اء ا

 أ امب    ب ء، إ  أن  و ء

إ ا    . 

 - ا    : أب

 أت ا  ا  تروا أ ا  أت او 

رت رواأ اا د أن ا إ ا  د ا ا 

إ      و  واى او أن ا 

  د أ  و ا  را او    

 اماح  ه  ا     ك  وان ان

 ا   م  داره و ا   أن و وارح

 ا ذا      ن رو ا ء ن واج

 رؤ و   ا ذا ا ا  ه رؤ را 

ة وأ ن ج و  ن.  

:ا- 

أن ا ا  لري او  و   ل و 

ل اوا و    وو  و   ءا و  

ذ ر و و  ر اطا  أم  ق أذا 

وا أم   ا و    در  ل إ ام أ  

ا س وأم ا      ا ا اوا و 

م ا  ذ. 



)٥٢٨( ................................................   س اا ا 

 أن ا   ل ا  در أن ل إو أ  

   و  ١٠٠  ور أد ر وا   روم و  

 را. 

و ء ادم م ا نل ور ا  ا  وآ 

ذ و   صا   ح ءو وأ ا  ا 

   ق (و  م ؤ  (نا و ا 

 ا  ا أ ون وما ن  أم  ن  ا أن

ء أ  د ا  ا. 

ا  ر  ة :لا- 

  ء أن اا  ن إ  لا ا وه وا و 

 ن ا تا ا   ا    روآ  

 ا  ن ممب ا  ل   ل ورب   

  ن وإن ا   ل ه    من ء

    عاء ا  اأو وا أو أ أو أ   اأ  

 .ع

 إ ذ  همه ذمو  أ  ءا  

ا ا  ء دي يو. 

 ء أا  رضا  :ا- 

 سن ا   و ظ و و  ذ 

م إ ا مي وا ن  ا ز ا  ا 

   و  ا  ل ا  أم م و ا ا 

 م ء  ءا. 



س اا ٥٢٩(  ...............................................    ا( 

 و اء إ  و ا ر ا ن  وغ أ وا

  رض أا ر وا ن ا  ب  ءا و 

 ح رض أا. 

  سا   ولا ا  ا ا و إ 

ا اا ا اأن وم ا  أ ط  ن    

 واي  اس و أ  وص ه   (در)

  ء أن اب اال وأء اوا  ءا  أو 

   اآ  أم  اء طن ا عا وا    

 نإ  ا  سا . 

   درا  ا أ وأم ا  أن ز ن ء

ن روا ءا ار    و وا و وا. 

 و  ااب وق  ا ا   واي

        أا د  م ن اذ  ول د

ا. 

 ن  أ   امق  ر  اج   ي

إ أ ل ا  ا  ا  :ت إذا -وو 

 أ ا  - ا  -    زادك إ  ا ا  ا  

     در وأم وه  وأ إه و  إ ج

 إن وا     ءه  ك  ا  وا ه

أ  ودا أي . 

      يون ا ون او  مو 

إ  ف  ءن وا  ا     

 ا  ا ا  مي اا   اترض اوا 

 لو  ا إذا ا  وا و  ا  



)٥٣٠(   ................................................   س اا ا 

   ته او   ه او ي اا   سا 

و ف أم د   أ ا ء ةا  ا و 

ا ت وا. 

  :ا- 

 ا  ل: ا- ل لر ا  ا  :وآ - ا 

 ا ا-   ل: أ وآ  ا  ا و )١(اء دار

  ؟ 

  -   ل:

:- ر  ٢(رب(.  

ا أ :ا - 

  ذ ب أم   إ و أ إ   

  -ا      :ذ وادد إذا إ  و ن

أ ؟ اإ 

 -  ل:

 إ؟ أ-  ل:

 .)٣(   أن أف -  ل:

  ي ف    م إ ا ا   أم  أي

  مإ . 

                                                           

  .١١٢ ار (ي) ص )١(

  .١٣٨ص ١ارد اب () ج )٢(

  .٢٥٨ص ١٥رك ا ج )٣(



س اا ٥٣١(  ...............................................    ا( 

 و ا إ و اة إ ؤه  ف   ا وإن

 أن ا   ا وا . 

  -اي: ء

 م اي   أن -ا  : إ أو ا أن روي

 . اذا  ء اا و ا ذمأ ا وإ   

وآ. 

 :- 

 ا  ا  وا الة وأ   ان ا 

 .ا م  مم  ذ  و ق  در

  و   ىت اوة وأ ىا   

 برات أا وذ  وةب اوذ ا ا  تواا  

 ت ن آي اا   الا و  ر مأ 

 . ازداد  ازداد  ا ء رب

 اور  وأد  ال ا أل أ أن   أل وا

  ف اي ال ا  ز       ا ه

ا  ا  اوم    ة  ا ك و م ا 

ذ  ا    نما د و     لأ ا 

  أ ون ات أم ل أ  ا و ا  ن

 نأ    ت تا  ه اا  م  ا 

 را ؟ وا 

   ال ا   ال   ا  أن  أل وا

  لا و  ا ا  ا  وآ وأذ    

  ا  ل    إ  و  ض  اد ر

ا  :وآ -    و م  أم و  ا  نو  



)٥٣٢( ................................................   س اا ا 

إ ا أي وا  م     -    -  ة 

 .اق

 اب ل اش  ا  إذا ا أن -وآ : ا  ول

 ه؟  أ  ي أ اي ا  و رك

 و   أ إ أو  ا و  آ  

 .ا أد   أره

 أن  ا اإ   اء را و  دون  

راا  ء هى ذ  ن ا لء أ ا  أ ا 

 ء ا م  ن -  ا   إ م  

ا  م  اء ر و -  ن ا و ذ و  

راا    إ  ت م إ. 

و م ه مؤة إمل و  أم  ي ران ا أو 

م و ا ا ةا     ء و را   ن 

 إن اد ا وا ا    ه أو ال  اج  ه

أ أ م لم ا  و ا. 

 اا امل

 ل ه ةا دا  ا وا و د ظ  

 لما اا  ا وإن وا ام ام ذا و 

ام     ى ار  هأ ا   ا   

ا اراو   ه وام و  ةم ا  ر 

ا أ  ما وا  اب وا   ا  

 ا  و  وأذاه  او  و   ة ةا 

و  ا وا م. 



س اا ٥٣٣(  ..............................................    ا( 

 ةم ا   را و و ي اا 

 ن أن و  ا وأذاه  ا و   م ا 

 ا  وآ و  لا ا ا  ن و   و 

 أذ    إ ا او ح ام وم ا  و  

  ا ا  إ أذى     ورة وا ا آف

  .ام  ؤه

ة وأم ا  ادثا ث ا   ء  هو 

 إ و  م  ما ة وا م ا وا  

  تا  .  

 -ا : أ اطع

ا  أتا    ا وا وام   إ 

 ر ات أدرك واا ش ور وم ا وم   

  ا  وأ ا  رك ا ح و  رها مأ م 

  إ     ش ا  ن  و  ر 

 وأ ا    ق    و  ا  ا 

وإ  ءا وأ  د وط. 

 ر ا 

ا  ا  راتا ووا اا  ا و   

 ا        أن أ  و واء ح إ اس

ي واا و  ف و   ةاء ا     

  أن  اء وة واء اء وأن   وا أل

و إ ت ررا  أم  نا أم  طا و 

ا ا ا وأ أ اا و  ة أ ا 



)٥٣٤(   ...............................................   س اا ا 

 ا و اثا ح  ام ن ااب اا   

 رونس وا  ح أا ن وااو  دون دوو 

 بن او   . 

ء رأى وء اوا ا ذ ا روا ان و 

   ء ا   را  و   

  ون      ر نا  إ 

وا د د وإ    و  ء ا   أ و 

   م  د     و   ويو إ 

 ء  ا ه واو   و  و  اه 

م   ابا  ي أن وا  ةا    أن 

 ا  ا أ وا أد    و دو م ض

زن وو م  إذا وأ   ذ  أ د   وا 

ا. 

 -ا : اس ء

  ا اس أن  اة و  اف آ  ا ات أود

 ءا  أ :   تأ - :-   

- :ة -أو ا د وو  از  ا ا و ذم 

 او  وال ا  ا وا  ا م    

 ا و  بل أر ا  ا  وآ و  ن 

أ    ة و  ا ح ا ا  رؤو وأ  

ا م    دت وا  ن    ودا 

 ا -   ر -   أم وأ ااق م  وم ورون ون

 .    ل



س اا ٥٣٥(  ...............................................    ا( 

- وا :مد - او ا و ا  إذا    م 

 أ   آؤم    ا ا ه م وا  ء ن

ة و م  ة أ أ و   ا وو  

 تا  ا     ن أ وإ وإذا ار ار 

 وإذا ا  ا  ةا ا. 

 ا  اب  ر اوراق ه  ذ  أن أل وا

  ا  و و   ا  أد ا اوا 

 .   إم     أن ا أل

 ا وظ ود

 ه ا م م   ة نما  برف طا 

 و  ت أ ا  ي ارس وا رفا ا 

  ا   ه ةا ا ار    ه او و 

أم     أن ا  د ا وأ و دوم   

 ءا  دون   ه ادورا وأ   ام ء  ةا  

دوم  ضا  ا  لا   ء اما وإ  ب و 

 بوأ  :ل-    ل اا  اجا و 

  دو   أ  سا و     

 .و    أ   و ي ن  ا طال

 ك وأن ا وو اة أ أدر  م ال ا

ر  أن  عور و إذا ا  ام دور و    أن 

ا    ه  ود ة و  ة ةوا  ام   

ن ا ط و      أ  ءذا 



)٥٣٦(   ...............................................   س اا ا 

 أن  و و  و   ا وو ا او 

 .ا اان وذ ام را ما إن اة وا اس أب

رف واردة اا  آنش ا ح واوا م وإن  

 . ا إ  ل و و   ا   ك

أ إ ات ذا ا و م رون   ا  

وأ ف ا  ا وإن ا    ا    

  ووا أ  أن  لت( ا لا  إدراك 

 و( وا ا  ذ  أن  نما ا أن  

  ات  ر     و وز  أن  اود

ام ا  ورا  ذ وا ا  و  ا . 

 اا إد

ا  و  ط ده ء  تا إ وأو اا  

أم   زا ا    د ا  و 

 و ب   اط ا  وده اوض اا ا دون

 لي ا    و   يه ا. 

 ط دا  و  لا او  ن ا ط 

 إ  دو ا و  ز  ا   

 داوإر وا   واا وأ وإ وا دة 

وأ  أن      ا  ا إ و ص دا  

اا ا  - و ا -   د ا  واج إه او وا   

 اي ا و ا اا ا م  دان  ا ا ا

 و واة ا و ص ودا اء    اب ا رك

 دون أ ا  ه ام دوا ا    اا 



س اا ٥٣٧(  ..............................................    ا( 

ا و ا وا دة إذا و   با و  

 أن  وا واا  ا  اا ود  إ اب

  دإ اا  أم ا    داوإر و 

 و   ك دا  ة وأذ د ن  أخ  راا 

زوا ن أر      ذ إ وأر و ا 

 وة وو   :ل-   ا  ؟ 

م تو  ه ا ا  

 :- ه أن ا ا م     أم 

واا و  أم   وإ  د  د  سا. 

 م  اا ا أن وب   اطل   ال وا

ا و  با   ا  قي اموي اا  وا 

  ن ذ دا  كوا. 

وأ واا  ا  ن ا   ن وإن   

  أى أب إد  ا   ا اه وا ا أ ن

ض واوا م   ةأ  ت ا  أن 

 اا ود  إ   و   و  ك  امن

  و ط و  و  إ وا دة  دا  ز 

ا اع وا  ا و     وا اد ا. 

واا أ 

 س أن أن م واا   م س وارد و  

   ا  ن    أ   ن 

اا  أ ا   ا ي اا   ا   

 ن اا  ةا وا  ن  ا  ج  ام  



)٥٣٨(   ...............................................   س اا ا 

و ن ا ن اا  فا م وإن د إ ا  و 

ا  ن أن إراد اا  ا ا  راد ن ن 

اا  فأو ا  ذ. 

 أم وأى ااب    رة   ا ال وا

  با و    أن ا  ان  ا  ه 

واا. 

ا طوا 

 ا و   واة ام ا ء  دور  ن

 همه أو ذ ن ط ورا  و   دور طا و 

 وجا  ل ا وإن و ا  نط  ا  

 اء   أا دون  ا ردو أم   طن

 أ ن و    له ا. 

ط   أ  ء  ء  ا نا و   أن 

م دور  ء ح ةا او  ط ا  واا  ء 

ا أن إ ا       ن ا   

 ه ا  ا ا ر واوام ما و  م 

ا    ر  أن طا    ا س وا 

 . ه

    أ ذت   ن ا  اط  ن

 ،ةا ،وا ،ة اوا ف م ن    وار. 

   اي ا ز    اط ااء ن

 .     ء وم مد م ط   اة



س اا ٥٣٩(  ...............................................    ا( 

  ف م   م ا    ا ن وف

إ و و و  ر ا  ر ء   

 ا. 

و    ف أن أن طا  ود    أن وز 

و  ه ودا ا  ا  ا ا    

   طا م رض  اطا  أي اط اطا 

 ا ا    ة دا وا ا ا ا  

ض ا  ا ا   طا ا    أن 

  وا أ    ا ط أو    ر

وا   ط إ ر دم وا وآ   و  

 أو  و  أو أ  ط ا وا  ك أن

  ل   ه اردا و . 

 أن  ض اط وأن   ا و  اا 

م ط  م ا  ا  دكأو و  ل ا 

 إن ط زق اوا  ر   د دو. 

  طأن ا  دكأو  ا  و    

  م    أ  و أاء  ا و وا

      ي اا    ا و 

و دأو و    ا  دواو م او  

  م   إ و ر ة طا  م . 

م    أن اما ا        ا رض  و 

 طا   اه اا م  اا  ط    

طن ا وق إ  ه وإد     ا  ا وإن 

 اط    و  ط      اا   و  اة  س  رأه



)٥٤٠(   ................................................   س اا ا 

    وا -   -  أا   ا  وا

او    ن  و  عا  وا     أة  أنا       ط 

م طا    وظ ا ا     

ظا ا     طا   ءأو ا   دا 

ا   اءت إن ا أةوإن ا و  وأ  

ي وا       ن  و      ط  دي ر  إام 

ا ا   طا  ا      دن  وإن ا   

    أ  ا إ أم  ذ  دا طا  ا   

وري أ  و   ءا    إ  د  وو  طا  

   اط  وا   ا   وه اة ت اأة

 أاض اع  رة  ا ا أء و اب إ اأة

 وارع واا  واوا  ا    رع واا    و  ة 

 مل  ا ات ول وا ا  ار ل

ا و ء ات وار ما أن إ  إ م ا  و 

 ذ          اط     أدرى ا و  ات

 ا او ذ م أ ا  ا   ل  

:م- أن ما  م  ءا  ء وا  ت و  

ل آ   ال أنا  ءا ا ءا و  ا  ءا 

و ءا   او ا   ا  ه   ن 

     سا  و ن و        ا 

 وا  ا  ه ات أن  أردمه و ا أ  و اي

  نما   إذا وأ أ  ء  ء  و    ف 

   و  إ ا ر أراد اا إ. 



س اا ٥٤١(  ...............................................    ا( 

 أو ى   وأن    ا  أن و  ا أل

 وآ   ا و ان ان إم ن أو م   وأن ن

ا ا . 

 ا ا  ا 

 امن  ا ا   ا دورا  ة أر ك

   ا أمل  ذرا  و إح دون  م امن ك

 أو أ    د أم أ وذ  إءة  امن  ن

ه أو زور واو ذ  ن أوا  أن ا  ا   

 أ ا أ  وك ذا ، وم ذ  و أ اه

 اا   ف ا   اء ء قق او 

اأو ا  ذ. 

ن وأن ا ا  ل )  ن  ا اآ و 

ن ر إ م  ا م و  (ن ا ا 

 ده ااوم ا   لت ااا و مموا وإ 

    ادا    با    أو  أو 

 ذ. 

 مط أم  ن ن ن  او   ر 

ا طوا وا و  اودم ب لو ا أ ا وذ  

 .   ااودة  ة ك م و ذ  اة

م   م ن اوا   ا ا ا   أن 

  اي ان  ان   ر  ل   امن

ا را ن؟ أمن ا   ه   ارك نما 



)٥٤٢(   ................................................   س اا ا 

ا  ال و ا   ذو أم    نمل -   ا -  

 ول  لا ء -  وأا -   .  

ل وأ   ا  رات ا   إ  

  و . 

 ا أ و ا ل اح  امن ر أر وك

 ا  ن أن ه ا  ا  ا  

ا او أ    ا. 

 أم  أ ا  ا  أد رو   يا 

   ةل اأ أن ا   ح آ أم  ءا . 

س ادة أا 

ا م ة أك أن ا تام   اءأ  ا  

 دة وذ م   ز ا   - ا  اا را 

-  و ا. 

 ا  يا  دةا ا و م  ء م 

 ار دةر ا  م  إذ  م ه  ا  دةا 

  و   ياا و  أن  ا أن ا  ز 

دة اا   اا م. 

     ه    ا  ا رس ي

 ا ول ا م و  ا او اه   ا  اء

ما ر إأ  نما  أم    ترا اا 

اموا أ   ن أط اتا و    ه . 

 ام ه  ا ا    اي ا ا  ن وا

 م    أم    و اه  ى  ط أ  ر



س اا ٥٤٣(  ...............................................    ا( 

    لر ا  ا  وآ و   ك ووا 

 اره ك و   ا وا  إ أم آ ا آ  

و ا   إذ ا  ن ك  وا   ا 

 و ا . 

 وا ا  ل ام ا  ش   ا وا

و  ى ي أنش ا    دةا ا  أم. 

 را إ  

 دةأن ا  سا  أ  ا وا  

 م م  ا   ما أ م مارا ذ أن  ذاا  

 آ ا   آ موإن ا ا  ر  . 

 دد  وا  وا  وإ  ذ  أن 

  سا. 

ل وم  ي أنا  ما      ل ا 

 أم   ل  ى      و وأرو  ف اي

. 

  او وا ا ا ار آ ا أن  وا

 أم   أم إ وه ال  اس  ا   وإ وم ادة

 م ه و ره وار ا   وأ ادة   ا

 دةا  ا و وا   ن ا أ ا  ه 

  وأم) (أم ا  أ  رن

 ار؟  وأرواح  د أان -ا  :ل

   ا   أن  ... 



)٥٤٤(   ...............................................   س اا ا 

   ن ى   وإن   ن    إن  - ل:

ر وإ   و   ١(أ(. 

ا مو    أن     ر نمي اا  ةا 

وإ  ل م ا  ر أ . 

  م و وم ه أ اا    أ اا ا وا

أ  را لوم أم   ا انا  أم أ ، أي   اذا

 ذ  ف ن ا    ا....  

  ا رأ إذا-ل: و وآ  ا  ا رل و

  .)٢(  وا   ا  ا و اة

و  اب  ا ل  ا ا ان  ا  ال 

.ا ا وآ   ا ل وا   و  

    

                                                           

  .٥٣٣ص ٢ اا ج)١(

  .٢٦ص ١ا ج )٢(



س اا ٥٤٥(  ...............................................    ا( 

ا  

   اء اول

  ٥  ...........................................................................  ال

٦  .........................................................................  ا  

 ..........................................................................  ٨  

 ن أ ا  با ٨  .........................................  وا  

  ١٣  .......................................................................  ة

وأ ١٥................................................................  -:ا  

ان وأ٣٨ ...........................................................  -:ا  

ة وأ٣٨ .............................................................  -:ا  

  ن  ٣٩  .................................................  ا  

 را ف ا  ٣٩  ....................................  -:ا  

  ٤٨  ....................................................   أى ت

  ن لة ا٤٩ .................................................  ا  

..........................................................................٥٠  

ا  ا ٥١..................................................... ا  

 تاا د ٥٣  ....................................................  ا  

  ن أن ا ُ ٥٤ .............................................  ا  

ا  دة٥٧  .............................................................  ا  

ا  ٥٧  ............................................................  ا  

  ة؟؟..............................................................  ٥٧  

  ن  ر ٥٩  ................................................ ا  

  ن  ٦٤  ...................................................  ا  



)٥٤٦( ................................................   س اا ا 

 أن ا :-  .....................................................  ٦٨  

  ٦٨  ................................................  -: ئ   إذا

ا  ث  ف :-  ........................................  ٦٩  

ا  ن ٧١  .....................................................  -:ذ  

  ٧٢  .............................................................  ؟ا  

 ا ٧٣ ..................................................... - :ث  

ا   ءا ا: -  .........................................  ٧٤  

  ن  قف طا ٧٥  ......................................... ا  

  ٧٧  ................................................  -:ف اق أز

  ءن أ ٧٩  .............................................  -:را  

  ن قط  ٨٠  ...............................................  ا  

٨١  .................................................................... - :ا  

ا:-  ....................................................................  ٨٢  

 ٨٣ ..........................................................  -:ءا  

ا ى٨٥  ............................................................  - :أ  

٨٥  ....................................................................  -:ا  

٨٦  ..................................................................  -:رةا  

  ن تآ ٨٦  .....................................................  ا  

  ٨٦  ....................................................................  -:ااح

 ا  ر٨٧  .....................................................  -:أ  

  ث  ث: -  ..............................................  ٨٨  

  ٨٩  ............................................................... -:م ات

  ٩٠...................................................  -:ال وي اع

  ٩١................................................................  - :ا ك



س اا ٥٤٧(  ...............................................    ا( 

  ن ان س اأ دب اس واأ ٩٢  ................... ا  

  ٩٤ ......................................................  -:و ا إل

وأ   ٩٦  ..................................................  - :و  

  ٩٧  ...................................  وا وه وا وه ا اا

  ١٠٢..........................................  ا ات  إ ح

  ١٠٥.....................................................................  -:أل

م :-  ...............................................................١٠٥  

  ١١٣  ..................................................................  ام اء

............................................................................  ١١٣  

  ١١٣  ................................................... وا ا د ح

١١٥........................................................................  ا  

 ءا   ...............................................................١١٥  

  ١١٧  ....................................................................  اد

ه او ١١٧  ............................................................  ا  

  ١١٧  ....................................................................  -:أل

لأ ١١٩...............................................................  -:أ  

  ١٢٢  ..........................................................  ا وه ان

ا١٢٣  ..................................................................  -:إ  

  ١٢٥  .........................................................  ان  طق

و   رة أذ اظ  نما    نا:-

  ...........................................................................  ١٢٨  

  ١٣١  ..........................................  ا ات  ن  ة

ه اد و١٣٤  .....................................................  ا  

ل  ا  ١٣٥  .............................................  ا  



)٥٤٨(   ...............................................   س اا ا 

:-.....................................................................  ١٣٩  

ق أا ا:-  ........................................................  ١٤١  

  ١٤٢ ........................................................  ا وه اء

  ١٤٥ ..................................................................  -:اور

:-  ..................................................................١٥٠  

  ١٥٢  .........................................................  -:ءوا اف

:-  ...............................................................  ١٥٥  

 :-  ................................................................  ١٥٦  

  ١٥٩  ..........................................................  ار وه ال

  ١٦٣....................................................  -:اا  طق

:-.....................................................................  ١٦٩  

: -...................................................................  ١٨١  

 ط ١٨٢  ........................................................  -:ا  

ه او ١٨٣ .......................................................  ا  

 ا  ١٨٤  ..................................................  - :ا  

  ١٨٧  ................................................  ا إد  اء دور

  ارأم أ ا  ١٨٨  .....................................  ا  

ا١٩٠  .......................................................................  ا  

أ ا  دة أ١٩١..................................................  ا  

أ ا دة١٩٣  ....................................................... ا  

ط  ١٩٤  ........................................................  ا  

ل ا ا   .....................................................  ١٩٥  

  دأ أ ا  ١٩٦  ..................................  ا  

ه اان و١٩٧  .......................................................  ا  



س اا ٥٤٩(  ...............................................    ا( 

ا ا ١٩٩  ......................................................  و  

ا   نأر ون وذا ١٩٩  ...................................  - :أ  

د ٢٠١...................................................................  ا  

  ٢٠٦  ........................................................  ا  

ه اس و٢٠٩  .........................................................  ا  

٢١١........................................................................  ا  

  ٢١٤ ........................................................   ا ارة

ه اص و٢١٥  .......................................................  ا  

 ٢١٧  .................................................................  ا  

 ٢٢٠  ...............................................................  ا  

 س  ......................................................................  ٢٢٢  

ا   ا ٢٢٣ ..............................................وا  

ا ا وا دي( ا٢٢٥  ..................................  ):ا  

  دأ أ ا  ٢٢٥  ..................................  ا  

ا   ٢٢٥  ................................................  -:وا  

 ٢٢٦  ..........................................................  -:ا  

 ت ا وا م٢٢٦  ....................................  - :ا  

 ىس أ٢٢٧  .....................................................  - :ا  

 ا إ م ٢٢٨  ..................................................  -:ا  

أا ة و٢٢٩  ........................................................  ا  

 أ٢٣١  .............................................................  -:ا  

ا  ...................................................................  ٢٣١  

 أة ا٢٣٢ ...........................................................  ا  

  ٢٣٣  ............................................................. ا ت



)٥٥٠(   ................................................   س اا ا 

ا إ ٢٣٣  .......................................................  -:ا  

  ٢٣٣  ....................................................-:ا  

 ا٢٣٤  ...........................................................  -:ا  

  ا: -  .....................................................  ٢٣٤  

  ٢٣٤  ........................................  -:ا ) ا) اارة

  ٢٣٥ ............................................................  -:ا ة

  ٢٣٥ ............................................................  -:ا طل

  ٢٣٥ ....................................................  -:امال  اس

ا: -  .................................................................. ٢٣٥  

  ٢٣٥ ................................................. -:و  ا ذ ك

  ٢٣٦  ...........................................................  - :امب ة

  ٢٣٦  ............................................................  - :ا ة

  ٢٣٦  ..............................................................  -:ال ة

  ا ٢٣٦  ..............................................  -:أ  

  ٢٣٧  ..............................................................  ا ت

  ٢٣٧  ...............................  - :ا  ا أ أد اءة

 ر ٢٣٧  .....................................................  -:ا  

و  وة ٢٣٧  .........................................  -:أ  

رؤ ٢٣٨  ............................................................  -:ا  

٢٣٨  ..................................................................  - :ءا  

  ٢٣٩  ..................................................  ا؟ م  ن ذا

ا و ٢٤١ .....................................................  ا  

ه او ٢٤٤  ..........................................................  ا  

  ٢٤٦  ...................................................................  ا ح



س اا ٥٥١(  ...............................................    ا( 

أ ٢٤٩  ................................................................ ا  

أ    ٢٥٢  .....................................................  ا  

 ر :-  .......................................................  ٢٥٢  

ح ا ط٢٥٣ .....................................................  ا  

ه او ٢٥٤  ..........................................................  ا  

 ٢٥٥  ..............................................................-:ا  

ا و ٢٥٥  ........................................................  ا  

أ ٢٥٧  ............................................................  -:ا  

ب م  ..............................................................  ٢٥٩  

أ ا  ل٢٥٩  .......................................................  ا  

ه او ٢٦٠  ..........................................................  ا  

م ما   ا :-.............................................  ٢٦٢  

ا اا  ا : - ..........................................  ٢٦٤  

ه اق و٢٦٥  ..........................................................  ا  

ا  اء٢٦٨  ......................................................  -:ا  

ي ا  د ٢٦٨  ...............................................  ا  

أ ٢٦٩.................................................................  ا  

ا أة و٢٧٠  ........................................................  ا  

اه او ٢٧٢  .......................................................  ا  

 ا٢٧٥  ....................................................... -:ا  

ق وط  ا٢٧٧  ............................................. - :ا  

اا   ارد:-  ..............................................  ٢٧٨  

  ٢٧٨  ......................................................  اع و اده

  ٢٧٩ ...........................................................  - :ا  امة



)٥٥٢(  ................................................   س اا ا 

  ٢٧٩ ........................................................  -:أوت ل

 ء ٢٨٠  .........................................................  - :أ  

 ٢٨٠  ............................................................  - :ا  

٢٨١  ...................................................................-:ا  

ه او ٢٨١  ...........................................................  ا  

  ر٢٨٢  ......................................................  -:ا  

  ٢٨٢  .........................................................  -:ا ر

  ٢٨٣  ...................................................-:ا  

ا ٢٨٤  ............................................................  وا  

ه ار و٢٨٥  .......................................................  ا  

 ة   د٢٨٨  ........................................ -:إ  

 ء٢٨٨  .........................................................  -:ا  

ا إ    ........................................................ ٢٨٩  

ه ار و٢٩٠  ................................................. ا  

  ٢٩١  ...............................................................  - :ار

ه او ٢٩٢  ........................................................  ا  

ا ٢٩٤  .........................................................  -:وا  

أ ٢٩٥  ...........................................................  -:ا  

  ٢٩٦.......................................  اط ا   ا دور

ه اع و٢٩٧ ......................................................... ا  

  ٣٠١  ..........................................................  ا  طق

  ٣٠٢  ........................................................  ا ا طت

ه او م٣٠٣  ......................................................  ا  

ا   ٣٠٦...............................................  - :ا  



س اا ٥٥٣(  ...............................................    ا( 

ا  أ م٣٠٦..................................................  - :ا  

٣٠٧ ..................................................................  -:م  

ا   ٣٠٨ ..............................................  - :ا  

ه او ٣٠٩  ...........................................................  ا  

  ٣١٢  ........................................................................  ة

ه او ٣١٣  ........................................................ ا  

 لا  ٣١٥  ..............................................  -:ا  

أ  ٣١٦..............................................................  ا  

ه ان و٣١٧ ....................................................... ا  

  ٣١٨ ........................................  -:ا و ا ال

 رث ن٣١٩  ........................................................-:ا  

 رث ٣١٩  .........................................................  -:ا  

ه او ٣٢٠  ......................................................  ا  

  ٣٢١  ...........................................................  -:اا مع

 ار٣٢٢ ...........................................................  -:ا  

  ٣٢٢ ......................................................  - :ا  آر

  ٣٢٣  ........................................................  -:ا  آر

 ان٣٢٤  .........................................................  - :ا  

  ٣٢٥ .......................................................  اص وه اع

 صا :-  .....................................................  ٣٢٧  

 دا   ٣٢٧  ..............................................  ا  

  ٣٢٨  ........................................................  ا و ااة

  ٣٣٠  ...................................  -:  و ااب  ااة

  ٣٣٣ ................................................  -:ا أم ااة



)٥٥٤(   ................................................   س اا ا 

  ٣٣٤  ......................................................  ااوة و ادة

  ٣٣٦  ..................................................  - :اة  اط دور

  ا اء٣٣٧  ..........................................................  ا  

وم إ م ٣٣٧  .........................................  -:وأ  

 أ  أ  ره٣٣٨  ...................................... -:وآ  

  ٣٣٨  ........................................................ ار وه اء

ل ا إ:-  ......................................................  ٣٤٠  

 أن  :-  ....................................................  ٣٤٠  

و م   ا  وآ ٣٤١  ................................-:و  

  ٣٤١  .......................................  -:اات   اق دور

ا و ٣٤٤......................................................  ا  

و ا  ة ٣٤٥  .........................................-:ر  

ر ٣٤٦ ..............................................................  -:أ  

  ٣٤٧  .....................................................  اول وه اع

م :- .........................................................  ٣٤٨  

  ٣٤٩  .............................................  م   و  اول

  ٣٥١  .............................................. ااء أماع أ ا ل

ا ء و٣٥٢ ...................................................... ا  

  ٣٥٤  .....................................................  - :و  ا أل

س أء ا  ............................................................. ٣٥٥  

  ٣٥٥ .............................................................  ان ا ء

ا  ا مدات ا٣٥٦  .........................................  وا  

ه او ٣٥٧  ........................................................  ا  

 ض ا   ٣٥٩  .........................................  -:إ  



س اا ٥٥٥(  ...............................................    ا( 

  ٣٦٠....................................   ا أل م  اء ا

  ٣٦٠..................................................  اة  ا إح

  ٣٦١..............................................  - :ا ا  طق

  ٣٦٣  ......................................................  اب وه اق

 ل ق٣٦٤ ..................................................  - :ا  

 ض د٣٦٥  ...................................................  ا  

 تق در٣٦٥  .................................................  - :ا  

ه او ط٣٦٦  .........................................................  ا  

  ؟٣٦٧  ...........................................................  ا  

 ٣٦٨  ............................................................ -:ا  

و أم  ٣٦٨  ....................................................-:ذ  

  ٣٧٠ .................................................  ان ل ا د

  ٣٧١ .....................................................-:ا   اة

أ   !!  .......................................................  ٣٧٣  

ما و م٣٧٤  .......................................................  ا  

ا   أ ا  ٣٧٤  .............................. - :ا  

مورة ا ٣٧٦  ...............................................  -:ا  

ق م٣٧٧  .......................................................... -:ام  

  ٣٧٨  ..................................................  اب وه اص

:-  ................................................................  ٣٧٨  

ا دة و٣٨٢  .....................................................  ا  

ل أا ٣٨٤  ...................................................- :ا  

أ ٣٨٤  ........................................................  -:ا  

ه اوة و٣٨٥  .........................................................ا  



)٥٥٦(   ................................................   س اا ا 

 ٣٨٦  ........................................................... - :ورد  

  ٣٨٧  ......................................................  -:ا  أطار

ن ا٣٨٨  ...............................................................  ا  

أذر ٣٨٨  ...............................................................  ا  

  ٣٨٩  ...........................................................  ا  اء

ا ر وم٣٩٠  .......................................................  ا  

  ٣٩١  .................................................................  - :امر

د  :-  .....................................................  ٣٩٣  

  ٣٩٥  ....................................................  ا و ااراة

 ا ة و٣٩٦  ..............................................  ا  

ا :- ...........................................................  ٣٩٧  

 ٣٩٩  .......................................................... -:ا  

  ٣٩٩  .....................................................  اء وه ان

أ  أ ا  ٤٠١  .....................................  -:ا  

ن أا  ٤٠١  .....................................................  ا  

    ف  .......................................................... ٤٠٢  

ا ث ا:-  ....................................................  ٤٠٣  

إ ٤٠٤  .............................................................. ا  

ا ا  ٤٠٥ ..............................................  - :ا  

 وح٤٠٦  ................................................................  ا  

 أ   ن٤٠٧  ............................................  !!ا  

 ن٤٠٨  .........................................................  -:ا  

  أن :-  ........................................................  ٤٠٨  

  ك سم:-  ....................................................  ٤٠٨  



س اا ٥٥٧(  ...............................................    ا( 

  ٤٠٩  ..............................  -:اس وذ اء إ   ة

  ٤٠٩  .....................................................  ا و اة

  ٤١٠  .....................................................  -:ة اف

  ٤١٠  ..........................................................  -:ا ن

ت و٤١٠  ..............................................................-:ا  

 ةا  ا٤١١  ............................................  -:ا  

ة و٤١٢ ............................................................  -:ا  

  ٤١٢ .................................................  -: ون  اء

  ٤١٣  ...........................................  -:ا   ا دور

ه ار و٤١٤  ........................................................  ا  

ا ا ي اا    د ٤١٧  .................  - :ا  

ا ٤١٧  .................................................................  ا  

  ٤١٩  ................................  ا  اد ا دء  أاء

  ٤٢٠ ........................................................  ال وه اد

ه او ق م٤٢١ .......................................................  ا  

 دات٤٢٢  .........................................................  -:ا  

  ٤٢٣  ..................................................  -: ا اداب

  ٤٢٩  ................................................  ا وه ا ق

ا ٤٣١  ..........................................................  -:ا  

 اه اق و٤٣٢  ..................................................  ا  

 اا ا  ن ٤٣٤.......................................  -:ا  

 :-  ...........................................................  ٤٣٥  

ا :-  .............................................................  ٤٣٥  

ا : -  ...............................................................  ٤٣٥  



)٥٥٨( ................................................   س اا ا 

  ٤٣٦ ......................................  - :مك     ال

    ل٤٣٦ ........................................  - :ا  

  ٤٣٧  ..............................................  -:إ    إذا

ا ء و٤٣٨  .......................................................  ا  

  ٤٣٩  ...........................................  -:وا ا  اء

 ءا ت أ٤٤٠  .......................................................  ا  

  ٤٤١  ....................................................  -:ا ا اء

  ٤٤٢  ...........................................................  -:اا ب

أ أ ا  ٤٤٢  .........................................  -:ا  

  ٤٤٣..........................................................  -:ام آ اء

  ٤٤٣........................................................  ا وه اوف

  ٤٤٤  ..........................................  -:ة ذة ا اق

ون أوف ا نا  ٤٤٥  ...............................  -:ا  

ه اج و٤٤٦  ..........................................................  ا  

 ر٤٤٧  ............................................................  -:ا  

  ٤٤٨  .......................................................... ا  اج

ا و ذا٤٤٨  ........................................................  ا  

ا   ء و  ٤٥٠ .........................................-:أ  

  ٤٥٢  ......................................................  ا وه امف

  ٤٥٣  ........................................................  -:امف ان

  ٤٥٣  ..............................................  -:ا أ  امف

ا  ٤٥٣  .....................................................  - :ا  

ا و ٤٥٤  .........................................................  ا  

ة ا ا :-  ................................................  ٤٥٤  



س اا ٥٥٩(  ...............................................    ا( 

ا ر و٤٥٥  ........................................................  ا  

ا  طا  نا ٤٥٧  ...................................  - :وا  

  ٤٥٨  ..........................................................  ا وه اء

  ٤٥٨  ..................................................... -: درع اء

أول ا   ط : -  .......................................  ٤٥٨  

  ٤٥٩  .................-:وآ  ا  ا  ارض إ ا مول

  ٤٦٠  .....................................................  -:اة  اء

  ٤٦١  ................................................-:ان  اء ذب

  ٤٦٢  .......................................  - :ء  ء  أر

ه ان و٤٦٢  .......................................................  ا  

ا  ٤٦٣ ......................................................  -:ا  

  ٤٦٤  .....................................................-:ا  ان

اا و ٤٦٥  .......................................................  ا  

ا و ٤٦٧  ...................................................  ا  

ا وا  ٤٦٩  .................................................  -:ا  

ا  زق٤٦٩  ...................................................  -:ا  

ا و ٤٦٩  ..........................................................  ا  

 تا ا     ٤٧١  ..............................  - :ا  

ي ا  د ٤٧١  ................................................  ا  

ا ء و٤٧٢.........................................................  ا  

  ٤٧٣  ...................................................................  ام ء

اه اة و٤٧٤  ........................................................  ا  

ا ى و٤٧٦  ......................................................  ا  

  ٤٧٩  ..........................................................  ا وه ار



)٥٦٠(   ................................................   س اا ا 

ا آ م٤٨٠  ..........................................................  -:ا  

ا ٤٨١  ...........................................................  -:ا  

  ٤٨١  .....................................................  اوة و ادة

ا ار و٤٨٦  ..................................................... ا  

 ٤٨٩  ............................................................  - :ا  

ش اإم :-  .....................................................  ٤٩٠  

ا آ ٤٩١  ......................................................  -:ا  

  ٤٩١  ...................................................  -:أ ا آ اس

ا   .................................................................  ٤٩٢  

  ٤٩٤  ....................................................  اار وه ار

اط ور٤٩٥  .......................................................  -:ا  

ا  ور٤٩٩  .........................................................  ا  

ا ون و٥٠٢  ......................................................ا  

  ٥٠٣  ...........................................................  - :اون د

  ٥٠٣  ...........................................................  - :ا د

 ون٥٠٣  ...........................................................  -:ا  

ا ة ا٥٠٤ ...............................................  -:وا  

  ٥٠٦  ....................................................  اف وه اء

 ء٥٠٨  ............................................................  -:ا  

ه او ٥٠٩  ........................................................  ا  

ا آ ا م٥١٠.................................................  -:وا  

 ٥١٢  ............................................................  - :ا  

 يا أ ٥١٢  .....................................................  -:م  

ا  ٥١٣  ......................................................  -:ا  



س اا ٥٦١(  ...............................................    ا( 

ا   ٥١٣  ..............................................  - :ا  

ا  ل ا: -  ............................................... ٥١٤  

  ٥١٥  ..........................................................  ان وه اح

  ٥١٧  ...........................................  -:ا د  ي اح

ح أ: -  ...............................................................  ٥١٨  

ا و ٥١٩  .........................................................  ا  

ا ٥٢٠  ..........................................................  - :وا  

 ق ا ٥٢١  ......................................................  -:أ  

  ٥٢١  .............................................................  -:ا أماع

  ٥٢٤  .............................................................  - :ا أماع

  ٥٢٥  ........................................................  ا وه اء

  ٥٢٧  .......................................  - :ا     أب

٥٢٧  .................................................................  -:ا  

ا  ر  ة ل٥٢٨  ............................................  - :ا  

 ء أا  رضا  ٥٢٨  ........................ - :ا  

  ٥٣٠  .........................................................  -:ا  

ا أ ٥٣٠  ........................................................  -:ا  

  ٥٣١  .........................................................  -:اي ء

  ٥٣٢ ............................................................  اا امل

 ر ٥٣٣  ..........................................................  ا  

  ٥٣٤  ....................................................  - :ا  اس ء

  ٥٣٥ .......................................................  ا وظ ود

  ٥٣٦  ................................................................اا إد

أ وا٥٣٧  .............................................................  ا  



)٥٦٢(   ................................................   س اا ا 

ا ط٥٣٨  .............................................................  وا  

 ا ا  ٥٤١ ...........................................ا  

س ادة أ٥٤٢  ........................................................  ا  

 را إ   .........................................................  ٥٤٣  

٥٤٥  ....................................................................  ا  

 ءول ا٥٤٥  ...................................................... ا  

 


