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  �ورة ا���ز��ت �

���ة ا��������� ���  ا��س ا��
  :ا���ر�ن ا�ول

  
وإ�ك {: ����، *��ل - �$��:- و�د �دح ? . س ا�����ن ��=�ا(��م د�ن ا���ق ا����دة، د�� إ��=�، و�رص �: �ر��� �9و

ق �ظ�م� :  ].4: ا��م.[}�$
 .ا �ب *�رة ���ن *�=� أھ��� ا���ق ا�7�9� *3 ���ة ا�9رد ا���م ،���د	 ���Hت �رآ���

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
���ة ا	������� ا���9� ���  .و7" ذ�ك.�ن ا��س ا��

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
 �� ��* ،�=�أو�: ا(��م  ا� �� أھ��� ����L،��ث �$ل �=� ا�دور ا� ��ر وا��=�� ا�$ظ�:، و��7=� أ��ق ا��$��3 وأ�

�ن Mن ذو �د� �.  
  .ا �ب *�رة ���ن *�=� أھ��� ا� �� ا�ط��� و���وئ ا� �م ا��ذئ 

  
��  :ا���ر�ن ا�را

  
  .ا������ ��=� ار�ط ��ن  ل �ق و�� �وا*�� �ن �$�: و��ز ا����� �ن

�� ـ ا��=ت ـ ا������ ـ ا��دق ـ ا��ول ا���ن ـ �9ض ا��وت ـ ا���ر ـ ا���ر�� ـ ا����س ـ ا��3�P ـ ا��ل ـ ا�$9و ـ �Lا�
  .ا� ���ن ـ ا��واR7 ـ  ا����ء

�ل ا� �م �ن �دم ا��$��3 وا�� �ر �: أ�د �ن ا���س ـ ا��ول ا���Pدب ا����ل ا����3 �ن ا��!و�� وا�!�م و�وء ا��ر ـ �
ل ـ ذ رك أ��ك ��� *�� ��� � ره ـ ا� �م ��ورة ھ�د�6 دون  T�$ل و�دم ا��T=ت وا���T�1َ Mرض ا(*��د ـ ا��L�!�ص إ�: آ�ر 
�دال و��ب و���ح ـ ا���ث �ن ��طن أ�ور ا���س ـ ا��ول ا��ط��ق �وا�R دون ز��دة و�����L، و	 ����ن ـ ذ را���س 

��� ���ّرھم و���=�ن  ،Pت ا��7ق وا�ز��ت ـ ا����وز �ن ا�ذ�ب وا��ط��=م ��ول أو إ!�رة أو *$ل ـ ا�!راح ا��9س *3 و
و�رك ا�$��ب ��� ـ �9ظ ا��رار، وإ��9ء �� 	 ��ب أن �$ر*� ا���س �ن ا��ور ا����� ـ ذ رك أ��ك ��� ��س *�� ��� 

  .�ن ا�$�ب وا��طP � ره ـ إ��9ء �� �ظ=ر �ن ز	ت ا���س و��و�=م ـ أن ���ل ا��9س
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

  .�ن ا���ق ا��ذ�و�� ا��3 ��ر��=� ا�!ر�$� ا	����� �وء ا�ظن
"���� و�� أ1ره �: ا�9رد وا�����R 1م ��ن  �ف �$��, ھذا ا��وك ا����  .�� ا����ود ��وء ا�ظن و�� ھ3 أ�

  
  :ا���ر�ن ا���دس

  
���� ���	�=� ���د	 ���وص !ر��� �ر*=�.�ن ا��و �ت ا	����� ا�7�9� ا�ر����.  



 
3 

ELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NET    

  
  �وا%ف �ن ���ة �وح ��" ا��!م

  :ا���ر�ن ا�ول
  

*=ذا ��3 ? �وح ��� ا���ة ا���م , إن ا����Pل *3 أ�وال ا�����ء ��=م ا���م �رى أن ا�!���� ��9 ��رزة *3 �وا�9=م
=� !���� و1��ت �: ا��ق  �9�  .اذ ر وا�دا ��=�.�وا

  
  :ن ا�����ا���ر�

  
�3 ا��!ر �وة ا����ل وا���ر *3 ���ل ا�د�وة إ�: ?��  .�ن ��9ت ا�����ء ا��3 ���زھم �ن 

�����ر ��د�� �وح ��� ا���م و1� :  .�� ا�د��ل �
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

�و��، و	 ر���6 ��=م، و	 أ�Y: وا�د. �ن �وح �����س ا�$ظ�� أ�ظم إ���ن *3 ��ره 3* �   .*�=م *م � ن �
  أ�ن ���: �ك �ظ��� ��� ا���م؟

  
��  :ا���ر�ن ا�را

  
  .�$رض ��د�� �وح ��� ا���م ����و�� �ن طرف *�6  �*رة �ن �و��

�9 ��� ا���م؟�   �ف  �ن �و
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

  .  �ن �وح ��� ا���م ����ش  ل ��, ا� �*ر�ن ���طق ا�����ء ا� ر�م ا�و���
  . ا������ ������ ��و�� وا!ر�=�ا �ب آ�� �ن ا&��ت 

ْزَدِري أَْ�ُ�ُ�ُ ْم َو	َ أَُ�وُل �َُ ْم ِ��ِدي َ�َزآ6ُِن ّ?ِ َو	َ أَْ�َُم اLَ�ْْ�َب َو	َ أَ�ُوُل إ3�ِ̀ َ�ٌَك َو	َ أَُ�وُل �ِMِذ�َن �َ ( :(��ل �$��: *3 �ورة ھود
 ��َ���ِِ��نَ َ�ن ُ�ْؤِ�َ�ُ=ُم ّ?ُ َ�ْ�ًرا ّ?ُ أَْ�َُم ِ Mِ�َن ا�ظM� 31(ِ*3 أ9�َُِ�ِ=ْم إ3�ِ̀ إًِذا((   

  
 ا�&�ر

  :ا���ر�ن ا�ول
  
��ل ��ر �ن ��د ا�$ز�ز - : �h�� راh�� �h7و� �h� ن�h  	ر، إ��د �$��، *���ز�=� ���، *$و�7 � ��=� ا��� :�� أ�$م ? �

  .ا��ز�� 
  .�رف ا���ر و��ن �� �� �ن *7ل
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  :ا���ر�ن ا�����

  
��  .ت ا&��� *3 � ��=� ا�����ب  3 ����ل �: أ�وال �1Pورة *3 ا���رR7 ا� 

   ����� ـ ����� ـّ  ا��طوب ـ ����ر ـ  ���ـ: ـ   �واد ـ  �دراـ   ا�����ً   ـ ���رم ـ  و*�ء
-:��� ��  ........ا���ر��د ا����
  ...........ا���ر��د ا	 ل ���:-
  ........ا���ر��د �9ظ ا��ر ���:  -
  ...........ن ا�ل ا��دا�� ���:ا���ر�-
�$د ا�$�ر -* ���  .و ل أ�ر �� و�ت و�د��ر.......ا��ر 
  .? أ��ر �ن ��رك �: �ذاب ?.......��رك �ن  -
�و و��رم 	 ���و و��ن ���ن ودرع ���ن........ا���ر  - � 	  

�=� Rراً وو���� *P*رغ �=� � ��  .............ـ إذا �� أ��ك ا�دھر �و��ً 
  .........ـ �ــن ��ر و�ـ�Pــ3 �ـ�ل �� 

 :  ............ـ ا��ـ�ر ��ـر � روب و�ون �
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

  . اذ ر �$ض �� ��ء *3 ا��رآن �ن *6�7ل ا���ر
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

  �� ھ3 ���	ت ا���ر؟
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

 .اذ ر �$ض ا����ب ا��$��� �: ا���ر
 

  :ا���ر�ن ا���دس
  

�رھم *���دى �=م ا����رون��اذ ر .��د 7ُرب ��� *3 ا��رآن ���ذج را6$� ���دت *�=م ����� ا���ر، وا����وا أن �ذ روا 
�=�� �7$�.  

  

  ا�)'ر
  :ا���ر�ن ا�ول

  
  ��ھ3 أ�وا��؟.ا�! ر ھو ا����زاة �: ا(���ن، وا���1ء ا����ل �: �ن ��دم ا���ر وا(���ن
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  :ا���ر�ن ا�����
  

��  .� �ن ا���ص ا��3 ���ن أھ��� ا�! ر *3 ���ة ا	���نا �ب 
  
  
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

  .ا��ث �ن ا&��ت وا���د�ث ا��3 أ��ر��� �ن ذ�ك.�وات ? ��=م- �ن ا�! ر �ً�� 	زً�� �����ء ? 

  
&) ���  ا��د�

  :ا���ر�ن ا�ول
  

�� و�م �ن ا��د��� ��و�ً=� إ�: ��ت ? *3 ا�$�م ا���دس �ن ا�=�رة، و*3 !=ر ذي ا����، �رج ر�ول ?� ? :� 
  .ا��رام *3 � � ا�� ر��

  �م �دل ھذه ا��وا�ف؟
 ).ا�ذ��6"(ـ  �روج ا�����ن و��س �$=م �ن ا���ح إ	 ا���وف، و�د ���وا �$=م ا�=دي 1
2،���� و�م �ن و�وف �ر�ش *3 و�� �ن ��د ز��رة ا� $� ? :  ).أ!�روا �3 أ�=� ا���س: (*��ل ـ �$�ب ر�ول ? �
�� و�م) ص(ـ ��د ا�ر�ول3� ? :�ر�ش، *��ل � R� دام�ا��=�د، و� �� �م �رد ا� :�ن ر�ل ��رج ��� : (ا�$زم �

�=���ن طر�ً�� �Yر ا�ذي �ر�ت إ��� ��وش . أ���� ر�ول ?: *��ل ر�ل) �: طر�ق �Yر طر��=م ا��3 ھم �����ك �*
  ا��!ر �ن

�� ـ 4� ? :�� و�م وأ����� ���ر ��Pر ? �$��: �ر ت ا����� ا��3 �ر �=� ا�ر�ول �� ? :و����� َرْ ُب ا�ر�ول �
���  .و�م *3 � �ن �ر�ب �ن � � ���: ا��د�

م : ـ ��ل �روة �ن ��$ود ا�39�1 �م ا�����3 ا���Lرة ا�ن !$�� � �9ر �ر�ش5 M���َ ��)ق���$ت *3 ����� إ	 و) ���د)(
ون ا��ظر إ��� Tدروا أ�ره، و�� ��د��  . ف ر�ل ��=م *د�Mك �=� و�=� و�ده، وإذا أ�رھم ا

�� و�م ���1ن �ن ��9ن 6� ? :� 3���!رح ��ر�ش �� �ر�ده ا����ون، وإذا ����!ر �ن  -ر37 ? ���-ـ وأر�ل ا��
��ت، و� �� ر*ض أن �طوف ��� .و�ده دون ا�����ن�$ر7ون �: ���1ن أن �طوف و�ده 

  :ا���ر�ن ا�����
���������ر  3 ��$رف �: ��9��ل �" ا��د� �  .أ�ب �ن ھذه ا��6

 ��:  ��ت ا��د����؟ـ 1
�=�؟2� ـ �� �
 ـ  م  �ن �دد ا�����ن *3 ا��د����؟3
�� و�م؟4� ? :� 3� ـ ��ذا *$ت �ر�ش ��د �� ��ت ��روج ا��
5? :�ر�ش؟ ـ ��ذا *$ل ا�ر�ول � R� ك���� و�م ���9دي ا	!�� 
�� و�م ا���واء؟6� ? :� 3� ـ أ�ن �ر ت ���� ا��
�� و�م؟7� ? : ـ ��ذا ��ل ا���س ��� �oت؟ و��ذا ��ل ا�ر�ول �
�� و�م �$د ذ�ك؟ 8� ? : ـ ��ذا *$ل ا�ر�ول �



 
6 

ELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NET    

�� و�م ��� ! � إ��� ا����9� ? :� ا���ء؟ـ ��ذا *$ل ا�ر�ول �� �� 
10 3��� ���ر�ش و�$�ب �ن �ب ا���� ���� و�م و�ر�ش، *�ن ا�ذي أر�� ? :ـ �دأت ا���9و�7ت ��ن ا�ر�ول �

�� و�م؟ � ? :� 
�� و�م �م �Pت ����ل وإ��� �$��ًرا؟11� ? :�� و�م ��ر�ش ��ؤ د �=م أ�� �� ? : ـ �ن ھو ا�ذي أر�� ا�ر�ول �
��ت؟ـ 12��� ��ذا ��ل ��� أذ�وا �� ���طواف 
 ـ ��ذا أ!�R �ن ���1ن ��د �� ذھب إ�: �ر�ش؟13
�L ھذا ا���ر؟14��� و�م ��د �� � ? : ـ ��ذا *$ل ر�ول ? �
�� و�م �$��1ن ����ل أ�ر ا���$�؟15� ? : ـ ��ذا *$ل ا�ر�ول �
16����* "��ر�ش � ���� و�م و��9ءل؟ ـ �ن ھو ا�ر�ول ا�ذي أر�� ? :� 3� !ر �� ا��
�� و�م و��ن �ر�ش؟17� ? :� 3� ـ اذ ر �$ض ��ود ا��" ا�ذي �م ��ن ا��
 ـ �� ھ3 ا��ورة ا��3 �ز�ت *3 طر�ق ا�$ودة �ن ا��د����؟18
  ـ اذ ر �$ض ا�� م ا������ط� �ن �" ا��د����؟19
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  
�� و�م وا�����ن *3 ا��د���، *9ر ��=م أ�و ��د �7ق ا����ون ا��$ذ�و � ? :ن *3 � � �����=م �$�ًدا �ن ا�ر�ول �

���ر ���د ? �ن أ��د، وھ��ر إ�: ا��د��� ��3L ا����م *�=� �R ا�����ن.  
  .ا �ب ��� ھذا ا�$ظ�م

  
��  :ا���ر�ن ا�را

  
��م أ�ظم �ن �" ا��د����، و� ن ا���س ��ر رأ�=م ��� ��  �ن *�" *: ا(: ��ل أ�و � ر ا��د�ق ر7: ? ��� �و��ً  

s ا��ور �� أراد� .  �ن ��ن ر�ول ? و��ن ر��، وا�$��د �$�ون و? �$��: 	 �$�ل �$�� ا�$��د ��: �
"��ن �ن ��ل !روط ھذا ا������ن أھم ا�� ��ب ا��3 ����ت � . 

 

  ا��رام ا��ظ�م وا,داب ا�*���
  :ولا���ر�ن ا�

  
  .ا �ب *�رة �و7" *�=� ھذا ا��$�: ���د	 ���وص !ر���.اھ�م ا	��م ��&داب ا�$��� ��� �=� �ن أھ���

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
ق ا����ء : و�ن ��� ھذه ا���ق .. ��د د�� ا(��م إ�: أ��ق *�7� ، وآداب ����� ، ���و ��(���ن وُ�ز̀ 3 رو�� �.  

 .�� ھ3 *6�7ل �ق ا����ء
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  



 
7 

ELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NET    

 :�����9ظ ��=� �ن ��ل ��9ظ� � �9أو�: ا	��م أھ���  ��رة ���� و���� ا	���ن وا���رھ� �ن ا��$م ا� �رى و 
  .���� ���ط�

  .ا �ب ا���د�ث ا�!ر��9 ا�دا�� �: ذ�ك
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

  .و�د���=�" ا����*ظ� �: ا��را*ق ا�$���"�ن ا&داب ا(����� ا�$��� 
 ��ھ3 ھذه ا��را*ق و �ف ���*ظ ��=�؟

  
  
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

Rداب ا(����� ا�$��� �1رات �ظ��� *3 ���ة ا�9رد وا�����&�� . اذ رھ�.إن ��ھ���م 
  

 ا����ن وا�د��ء
  :ا���ر�ن ا�ول

  
��  .وص !ر����و�R *3 �و�7" ھذا ا��ر �د���  ��ك ���.�ن ��1ر ا	���ن ا����" ا����ة ا�ط�

  
  :�ر�ن ا������ا�
  

 �� ����� ا�د��ء و�� ھ3 !روط� وآدا��؟
  

 ا����ن ���'�ب ا���و��
  :ا���ر�ن ا�ول

  
  .�رف ا	���ن ��� �ب ا���و�� ������� �����7 �ن �3��$

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
�ل ا��رآن ا� ر�م�  .اذ ر �$و��ت �ن ا� �ب ا���و�� ا��3 أ�ز�ت 

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
  .�ب �$و��ت �ن آ�ر ا� �ب ا���و�� و�� ���زه �ن �Yرھ� �ن ا� �با 
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��  :ا���ر�ن ا�را
  

  .اذ رھ�.��د ��ء *3 ا��رآن �� �$ر7ت �� ا� �ب ا���و�� �ن ��ر�ف
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

��د، و�$ل �=� ا���ز�� ا������، وا�� ��� ا�ر*�$�، و�$ل ا(���ن �=� ر$ ��ً �ن أر �ن د���، 	 أ�زل ? �ز و�ل  ��� ھدا�� �
�=��� �1رات �ظ���.  ��" إ���ن ا�$�د إ	 ��(���ن � �: ا(���ن � �����  ��ھ3؟.و�د ر�ب �

 

 ا��م
  :ا���ر�ن ا�ول

  .�رف ا��م ����� �وره
  :ا���ر�ن ا�����

  
 ��ھ3 *6�7ل ا��م؟

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
  .ا��9�د �=ذا ا��ق�� ا�ذي �د*R و��وي ��9 ا��م �دى ا�9رد؟ ا��" أ��ك 

  
  ا/���ن

  :ا���ر�ن ا�ول
  

  �رف ا	���ن و�� ھ3 أ�وا��؟
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

�م � ون ا	���ن؟و�� ھو �زاؤه؟  
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

  .اذ ر ��و�� !ر��� �و7و�=� ا	���ن
 
 ��  :ا���ر�ن ا�را

  
 ��ھ3 *وا6د ا	���ن؟
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  :ا���ر�ن ا����س

  
 	���ن؟��ھ3 ا�و��6ل ا��3 �$�ن �: ا

  
�'� )�0  

  :ا���ر�ن ا�ول
  

� � "�* ���  .�ن ا��داث ا�$ظ��� *3 ا���ر�u ا	���3 �$د �" ا��د�
  .ا �ب *�رة ��ص *�=� ھذا ا��دث ا�$ظ�م

  
  
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

  .�وم *�" � � �� أظ=ره �ن �9و ���ه أھل � �) ص(�ن ا��وا�ف ا�$ظ��� �ر�ول 
  .*3 ا�$9و) ص(�رف ا�$9و واذ ر �وا�ف �ر�ول

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
  .�� ھ3 *6�7ل ا�$9و  �� ��ءت *3 ا��رآن وا���� 

  
��  :ا���ر�ن ا�را

  
��د*ق ��(������  -دون ا����1ء -�ن ا��د��� إ�: � � ��9�=� وا���Pل *3 أ����� وأ�وا��، *��دھ� ���ً$�)ص(إن �وا �� ا�ر�ول

�����دة *3 �وا�ف ا���را������، �$�ًدا �ن ا��ف وا�Lرور و�!��ر ا	 Tد�  .��!�ء ا��3 ���
 .اذ ر ھذه ا��وا�ف ا���و�� ا(������

  

  �ورة ��س
  :ا���ر�ن ا�ول

  
ق ���$��دة وأ�ر ا�ر����،  �� أ�=� ���دث �ن د	6ل ا��درة،  $�� R�7َس �ن ا��ور ا�� ��، وھ3 ����ول �وا��ورة َ�َ

  .�م، و*�=� ا��د�ث �ن ا������ وأھوا�=�، و!دة ذ�ك ا��وم ا�$��بوا�و�دا��� *3 �ق ا(ِ���ن، وا����ت، وا�ط$
  .�و�R *3 !رح �� �ر!د إ��� ھذه ا��ورة

  
  :ا���ر�ن ا�����
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  .�ددھ�. *3 �ورة ��س *وا6د �ظ���

  
 

���ء وا�ر�ل����  ا����ن 
  :ا���ر�ن ا�ول

  
���ء ? و ر��: �ن أر �ن ا(���ن�P�  .ا(���ن 
�  .=ذا ا�ر ن �$ددا أ���ء ا�����ء ا��ذ ور�ن *3 ا��رآن�� �$�: ا	���ن 

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
  �� ھو �و7وع ر���� ا�����ء؟

  
  
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

  �� ھ3 وا������ ��و ا�����ء وا�ر�ل؟
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

$�دة أ�د ? �$��: ا�����ء وا�ر�ل ���د�� وا��راھ�ن ا��3 �ؤ د �دق ر����=م، وأ�ط�ھم ا��� ��$�زات، وھ3 أ�وٍر ��ر
  .��ر�=� ? �: �د ا�ر�ول

  .اذ ر ھذه ا��$�زات
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

  �� ھ3 ا�� �� �ن إر��ل ا�ر�ل ؟
  

  :ا���ر�ن ا���دس
  

 . اذ رھ�.ذات *وا6د  �1رة -��=م ا���ة وا���م  -ا��3 ��ء �=� ا�����ء ) ا��$�زات(إن ا&��ت

 ا��1
  :ا���ر�ن ا�ول
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�� و�م , ��, ر ن �ن أر �ن ا(��م ا����� ا� ? :!=�دة أن 	إ�� : ��3 ا(��م �: ��س : ( ��ل ر�ول ? �
و�, ��ت ? ��ن ا��ط�ع إ�: ذ�ك ,و�وم ر��7ن , وإ���ء ا�ز �ة , وإ��م ا���ة , إ	? وأن ���داً ر�ول ? 

 ً��� .ا����ري و��م )�
  .أھ��� ھذا ا�ر ن و*6�7� ا �ب *�رة ���ن *�=�

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
  ��ھ3؟.��, أر �ن أر�$� ووا���ت 

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
  ��ھ3؟.��, *وا6د و���*R �ظ���

  
��  :ا���ر�ن ا�را

 
 ��� ? :� 3���ل .ا��=�د *3 ���ل ?: ((1م ��ذا ؟ ��ل: ��ل. إ���ن ��w ور�و��: (أي ا����ل أ*7ل ؟ ��ل : �6ل ا�� :

  ).1م ا��, ا���رور: 1م ��ذا؟ ��ل
��� ـ ا�طواف ـ �وم �ر*� ـ �!ر ذي ا���� ـ : ��ھو *7ل� ا��

  

  �وا%ف �ن ���ة إ�راھ�م ��" ا��!م
  
  

  :ا���ر�ن ا�ول
  

  .ا �ب ��ذة �ن ��د�� ا�راھ�م ��� ا���م
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

  .اذ ر �� ��ء �ن ���ن ھذه ا���ز��.��=� *3 ا��رآن ���د�� إ�راھ�م ��� ا���م ��ز��  ��رة أ��ر�� ?
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

 .ا �ب �� ورد *3 ا��رآن �ن ��� ا�ذ��" 1م ا!ر�=�
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

 ��ذا �$رف �ن ���ظرة إ�راھ�م ا���ل �R ا���رود؟
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  :ا���ر�ن ا����س
��ل �$��: : 

} َ� Mوَت ا�� َُ� أََ*َل * َواِت َواْ�َْرِض َوِ�َ�ُ وَن ِ�َن اْ�ُ�وِ�ِ��َن َوَ َذ�َِك ُ�ِري إِْ�َراِھ�َم َ� M�َ*َ 3���َل َھَذا َرَ̀ ً��ْ�ِ� ا�Mْ�ُل َرأَى َ ْوَ َ�َ Mَ�ن � M�َ*َ
� أََ*َل َ��َل �6َِْن �َْم * َ��َل َ	 أُِ�بT اْ&*ِِ�َن  M�َ*َ 3���َل َھَذا َرَ̀ ً�Yِز��� َرأَى اْ�َ�َ�َر َ M�َ��̀�َن َ* M7ِ�َن اْ�َ�ْوِم ا� M3 َ�َُ وَ�ن�� * َ�ْ=ِد�3ِ َر̀ M�َ*َ

� ُ�ْ!ِرُ و M��ِ ِريٌء�� أََ*َْت َ��َل َ��َ�ْوِم إ3�ِ̀ َ M�َ��َل َھَذا َر̀�3 َھَذا أَْ َ�ُر َ*َ �ًYَِز��ْ�َس َ M!ِذي َ*َطَر * َن َرأَى ا�Mْ=ُت َوْ�ِ=3َ �ِ Mإ3�ِ̀ َو�
َ�َواِت وَ  Mاْ�َْرَض َ��9��ًِ َوَ�� أََ�� ِ�َن اْ�ُ�ْ!ِرِ �َن ا��{ .  

 .ا!رح ھذ ا&��ت

  
  ��وق ا/���ن �ن  �!ل و���� �ط�� ��� ا�وداع

  
  :ا�ول ا���ر�ن

  
  ).ص(ا �ب �$و��ت �ن �ط�� ا�وداع �ر�ول

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
  ��ھ3؟.���7ت �ط�� ا�وداع ���دئ و�و���ت ���� و�د�دة 

  
  

  :ثا���ر�ن ا����
  

د م ھذا، *3 : ((*3 �ط�� ا�وداع ��ول ر�ول ? �*yن د��ء م وأ�وا� م وأ�را7 م �� م �رام،  �ر�� �و� م ھذا، *3 
  .أ�ر�� ا����ري و��م)) !=ر م ھذا

 .ا!رح ا��د�ث ����� �� أر!د إ��� ا	��م �!Pن ��وق ا	���ن
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

  .رواه ��م)) ���وا ? *3 ا����ء، *�y م أ�ذ��وھن ���Pن ?*: ((*3 �ط�� ا�وداع )ص(��ول ا�ر�ول
  ����ودة *3 ا��د�ث و�� ھ3 أھ���=�؟ا �� ھ3 ا���وق

  

  
  ا��وك ������� ا��و�م

  :ا���ر�ن ا�ول
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و�د�وه  أن ��م ��� إذا �����، و�و�R �� *3 ا���س،: �1ٌث ُ�ْ��9ِن �ك ُودM أ��ك: ��ل ��ر �ن ا��ط�ب ر37 ? ���
�P�ب أ����6 إ���.  

  .�ن ا��و �ت ا	������� ا��و��� إ*!�ء ا���م
 ��ذا �$�3 ھذ ا��وك و�� أھ����؟

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
  �� ھ3 *6�7ل ا���م وآدا��؟

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
و �ت ا	������� ا��و���؟���� �� ھ3 أھ��� ا	��زام 

  
��  :ا���ر�ن ا�را

  
��ب إ�!��� R*3 إن �� �د�و �ت ا	������� ا��و��� ا	�داد ا������  .: ا����ك 

ب �: ا��وث ا���3؟Lب و�� ھ3 و��6ل ا����!� 3�  ��ھ3 أھم أھداف ا(�داد ا��
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

  .ا �ب *�رة ���ن *�=� اھ���م ا	��م �=ذا ا��وك.�ن ا��و �ت ا	������� ا��و��� ���دة ا��ر�ض
  
  
  

  :�دسا���ر�ن ا��
  

 �$��دة ا��ر�ض آداب �د�دة  ���3L أن ُ�را�: ��د ز��ر�� �� ھ3؟
  

��  :ا���ر�ن ا���
  

  . �ن �وازم ا��وة *3 ? ، أن ���ب د�وة أ��ك *3 !�: ا�������ت
�=���ن أھ��� إ���� ا�د�وة و�$ض آدا.  

  
  9�:0ل ا�*��دات

  :ا���ر�ن ا�ول
  

�� �9وز ����=� و*���*3 أ��د�ث  �1رة إ�: أھم ) ص(أر!د�� ا�ر�ول�  .اذ رھ�.ا����ل وا��وال ا������ ا��3 � ون �
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  :ا���ر�ن ا�����

  
ذ ر �3 أن : ( ��د�� *7ل ��ن ا����ل وا�ذي �د 	 ��ل إ�: �1� �Yرھ� �ن ا����ل، ��: ��ل ��ر ر37 ? ���

��  ].���" ا��ر�Yب) [أ�� أ*7 م : ا����ل ���ھ3، *��ول ا��د
  .ت �رآ��� ��Pر و�رYب *3 ا��د��اذ ر آ��

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
��  .��$ن *3 ھذه ا���د�ث ا���و�� وا���رج �� ورد *�=� �ن *وا6د ا��د

  ):ص(��ل ا�ر�ول
  )*���وا ا���ر، و�و �!ق ��رة(ـ 1
��ن ا���س(ـ 2 :7�� :�� ،���  ) ل ا�رىء *3 ظل �د
�ك *Pط$م ا��� �ن، وا��" �:(ـ 3�  )رأس ا����م إذا إردت ���ن 
  )�� ���ت �د�� �ن ��ل(ـ 4
�رھ�ن(ـ 5 ��  )وا��د
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

م أ�ر�� ))�رھ�ن وا��د�� �ور، وا���ة):((ص(ا�ر�ول ��ل��.  
:  .ا���م ���ة *3 وأھ���=� ا���ة *7ل *�=� ���ن *�رة ا �ب، ا��د�ث ھذا 7وء �

   
  :ا���س ا���ر�ن

  
  .وا&�رة ا�د��� *3 ��را ا��ؤ�ن �=� ���ل �3ا� ا�7�9� ا����ل �ن ? ذ ر

  *وا6ده؟ ھ3 و�� ? ذ ر ھو ��

  ا�*�رة
  

  :ا�ول ا���ر�ن
  
  ا�$�رة؟ �!ر�R �ن ا�� �� ��
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

  ��ھ3؟.ھ��ك أ�ور ���3L ��ن �زم �: ا��9ر�$�رة 
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

ل �ن إ�را�� ��ھ3؟ إذا أ�رم ا���م ���$�رة �رم ��� أ�د �!ر !��6ً ����� :  
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��  :ا���ر�ن ا�را
  

s ا�=دي ��� *�ن  �ن : (��ل �$��:�وأ��وا ا��, وا�$�رة y* wن أ��ر�م *�� ا����ر �ن ا�=دي و	 ���وا رؤو� م ��: �
  ) .ا�u....�� م �ر��7ً أو �� أذى �ن رأ�� *9د�� �ن ���م أو �د�� أو ��ك 

 ��ھ3؟.*3 ا&�� *وا6د �ن ا�$�رة
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

�� و�م ����ل �ذ�ك � ? :إن أ��ن �� �ؤدي �� ا���م ����ك ا�$�رة أن �ؤد�=� �: ا�و�� ا�ذي ��ء �ن ر�ول ? �
ُ َو9ِLْ�َْر �َُ ْم ُذُ�وَ�ُ مْ (���� ? و�9Lر��  M? ُم ُ�ْ��ُِ$و3�ِ ُ�ْ�ِ M��*َ َ M? وَنT�  ).31:آل ��ران) (�ُْل إِْن ُ ْ�ُ�ْم ُ�ِ�
  ��ھ3 ��9ا�$�رة؟

  
  :ا���ر�ن ا���دس

  
���ذا �و�3 ا���رم �$�رة؟  

  ا����ر�� �0 ا���رات
  :ا���ر�ن ا�ول

  
  .�3�P ا����ر�� *3 ا���رات ��$�: ا����درة وا������� إ��=�

  .�� �$�: ا����درة *3 ا���رات ���د	 ���وص !ر���
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

  .أ�وا��ً �ن ا����درات ا��ّ�رة ود�ل أ��*�� �: أ�=م أھُل ���دراٍت و���ر�ِ� إ�: ا���رات��د !=د ��ر�ُ��� ا����د 
 .و���ر��� ���رات) ص(ا �ب *�رة ���ن *�=� ���درات ا�ر�ول

  :ا���ر�ن ا����ث
  

 .ا����ر�� إ�: ا���رات ھ3 ا����درة إ�: ا�ط���ت وا���ق إ��=� 
  .� *3 ا���رات و�� �=� �ن *7لا �ب آ��ت �ن ا��رآن �د�و إ�: ا����ر�

  
��  :ا���ر�ن ا�را

  
  إن *3 ا����ر�� إ�: ا���رات *وا6د  �1رة �� ھ3؟

  
  :ا���ر�ن ا����س

  
��ن �� �ر!د إ��� ھذه ا&��ت *3 �و7وع ا����ر�� إ�: ا���رات.  

��ل �$��: :  
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�ِ�ِ��نَ  ُ�ْؤِ�ُ�وَن ِ��wِّ َواْ�َ�ْوِم ا&ِ�ِر َوP�َُْ�ُروَن ِ��ْ�َ�ْ$ُروفِ "ـ  1 M�آل " [َوَ�ْ�َ=ْوَن َ�ِن اْ�ُ��َ ِر َوُ�َ��ِرُ�وَن ِ*3 اْ�َ�ْ�َراِت َوأُْو�َـ6َِك ِ�َن ا�
 ]114:��ران

ُ=ْم َ �ُ�وا ُ�َ��ِرُ�وَن ِ*3 اْ�َ�ْ�َراِت َو�َ "ـ  2 M�َِزْوَ�ُ� إ �ُ�َ ��َ�َْ�َ�� �َُ� َوَوَھْ�َ�� �َُ� َ�ْ�َ�: َوأَْ�ْ�َ�َ�ْ�*َ َYَوَ �ُ�وا َ�َ�� ْدُ�وَ�َ�� َر ً����ً َوَرَھ
  ] 90:ا�����ء" [َ��ِ!ِ$�نَ 

َوَ�َ$َْ��ُھْم : "، و��ل �$��: �$د ذ ره �$د�د �ن ا�����ء] 61: ا��ؤ��ون" [أُْو6�ََِك ُ�َ��ِرُ�وَن ِ*3 اْ�َ�ْ�َراِت َوُھْم �ََ=� َ��ِ��ُونَ "ـ  3
ً� َ�ْ=ُدوَن ِ�Pَْ�ِرَ�� َوأَْوَ�ْ�َ�� إَِ�ْ�=ِ  M�6َِِد�نَ أ�َ �ِة َوَ �ُ�وا �ََ�� َ��ِ Mَ�ِة َوإِ�َ��ء ا�ز M�َم ا��� ]. 73:ا�����ء" [ْم ِ*ْ$َل اْ�َ�ْ�َراِت َوإَِ

  
  ا�����رة و �رك ا�'�ل

  :ا�ول ا���ر�ن

  
����ح *3 ��د �ق ? �$��: ا	���ن *3  �د ، و �$� ��$: و ��$ب *3 ھذه ا�د��� ، و ��د �P د ��د أو�3 ا�$�ل ا�را��� أن ا

 .ا����ة 	 ُ���ل ��� �ل و �رك ا�$�ل ، و إ��� ُ���ل ����د و ا���1�رة 
  �� �$�: ا���1�رة و �رك ا� �ل ؟

  
  :ا���ر�ن ا�����

 
�1�رة و �رك ا� �ل ؟���z  ���ذا  ����1 ا�د�ن ا���3 �

  :ا����ث ا���ر�ن

  
ّ� ا�9رص، و�دم و�ود وظ   �؛ *��دون إ�: ا�را�� وا��وم وا� �ل، !!�6ف �������! و  �1ر �ن ا�!��ب �ن ا��ط���، و

Rا����� :  .و�رك ا�$�ل، �ّ�� ��$=م ���� �: أھ=م و�
�$1=م �: ا�$�ل وا��!�ط، وطرد ��� ھ3 ا����6" وا�و���� ا��3 ��د�=�  3* ً��� ا� �ل؟=ؤ	ء �$ّ=� � ون �

��  :ا���ر�ن ا�را

  
:�� و (و �د  �ن ر�ول ? .. ��� ا�$�ز و ا� �ل.. ا���ص ��=� �ن ا���ق ا�ذ���� ا��3 �ث ا(��م �� ? :�

 .ا �ب *�رة ���ن �=3 ا	��م وذ�� ����ف �=��.��$وذ ��=��) �م
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

 .اذ ر �$ض �ظ�ھر ا�$�ز و ا� �ل *3 ���ة �$ض ا�!��ب ا��L*ل
  

  : ا���ر�ن ا���دس
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 �� ھو ا����ل إ�: ا���1�رة؟
  

  ورة ا���ز��ت�
  :ا���ر�ن ا�ول

  
  .��ص �� �ر!د إ��� �ورة ا���ز��ت

   
  :ا���ر�ن ا�����

  
إن ا���د�ر*3 آ��ت �ورة ا���ز��ت ��د *�=ـ� �$ض �ن *�ض ا�$م ا�ر���3 و ا�=دى ا(�=3 ا��3 *:  ل  �� و  ل �رف 

�=�*.  
   .ا �ب �$�7 �ن �ور ا	���ز ا�$�3 ا�واردة *�=�

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
  .ا����, ا�9وا6د ا��3 ��ءت *3 �ورة ا���ز��ت

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��  ا��و
  
  

  



 
18 

ELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NET    

���ة ا��������� ���  ا��س ا��
  :ا���ر�ن ا�ول

  
 :أھ��� ا���ق ا�7�9� *3 ���ة ا�9رد ا���م  

و�ول إ�: در��ت ا���� ا�$����، ��ول ?  -������-�$ل ? � ��ً�� �و��ر�وا إ�: �9Lرة �ن {: -�$��:-ا���ق ا�7�9
ا�ذ�ن ���9ون *3 ا��راء وا�7راء وا� �ظ��ن ا��Lظ وا�$�*�ن �ن . ر� م و��� �ر7=� ا���وات وا�رض أ�دت �����ن 

 ].134-133: آل ��ران[} ا���س و? ��ب ا������ن
����3 ھ3 أ��ن *yذا ���ذي ���ك و���� �{: وأ�ر�� ? �����ن ا���ق، *��ل �$��: R*و�3 ���ماد ��P  ت[} داوة�* :34 .[

�� �رم ا���ق، *��ل 3�� و�م �: ا���� ? :� 3�ا�ق ? ����1  �َت، وأ��R ا���6َ� ا����َ� َ�ْ�ُ�=�، : (و���1 ا��
ُ�ُق َ�َ�ن� ].ا��ر�ذي) [و���ِق ا���َس 

�� و�م ا�ذي  �ن أ��ن ا���س *$: ا���م أن ����ل ���ن ا���ق، وأن � ون �دو�� *3 ذ�ك ر�ول ? � ? :�
s ا���م أ�: ا�در��ت، وأر*R ا����زل، و� ��ب ���� ? ور�و�� وا��ؤ���ن، �ً��، و �ن ��� ا��رآن، و���ن ا��ق ��

  .و�د�ول ا���� -������-و�9وز �ر�7 ? 
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

���ة ا	������� ا���9� ���  :�ن ا��س ا��
(���ن ُ�ق ا�������ً، و �� ازدادت أ��9 ا(���ن ���3 �و��، ظ=رت  �وز ���9، و �وز �9س ا�����R ا�ذي �$�ش *��، إن ا

�$ض، و�ذا ورد *3 ا��د�ث  R� ض ا�*راد$�ا��ؤ�ن أ�ف (إذ ا��9وس إ��� �ظ=ر  وا��=� ��د �ب ا	����ع، و��د ��Hف 
  ).��Pوف، و	 ��ر *��ن 	 ��Pف و	 ُ�ؤ�ف

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
  :أھ��� ا� �� ا�ط��� و���وئ ا� �م ا��ذئ

  �ر�د ا	��م �ن ا(���ن أن � ون ���" ا���طق �=ّذب ا� �م، 	 *�ش و	 �Lو و	 ��ث، �ل �د�� ��1رة و�طق ��6ب،  
�ر  �ف 7رب ? ��1ً  أ�م: "�ذ�ك �ّ�ر �$��: �ن أھ��� ا� �� و�ظ�م أ1رھ� وا���رار ����=� ا�ط�ب *3 �و�� �زM و�لّ 

�=��1�ت و*ر�=� *3 ا����ء �ؤ�3 أُ ُ=�  ّل ��ن �yذن ر̀ �=�� ط��ً�  !�رٍة ط��� أ�  ... �1����1ٍ�  !�رة �� �ٍ�و�1ل  
�ن إذا  ��ت ���� وھ�د*� ��طق �ن إرادة وا��� و��� ��ر "ا��1ت �ن *وق ا�رض �� �=� �ن �رار Mن ذو �د� � �� ��*

�!ر، *وإذا  ��ت ���6 ��طق �ن . =� 3��R ا���7رة وا�ر�3 و���3 ا�����R و�و̀�� ا���س ��و ا���ر وا����ء وا���ح�
ل ا���ؤو���، *=3 ��37 �:  ل ��ح و��ر، و�=دم �� ���: �ن ���� *3 �9وس ا��!ر  T��� و و�دم=إرادة ا�$�ث وا�

  .و�$�ث ا���9د *3 ر�وع ا���د و��ن ا�$��د
  

�ا���ر��  :ن ا�را
  

  :ا���ق ا�����
  .ا��ول ا��ط��ق �وا�R دون ز��دة و�����L، و	 ����ن :ـ ا��دق

  .ا��ول ا���Pدب ا����ل ا����3 �ن ا��!و�� وا�!�م و�وء ا��ر:ـ ا��ول ا���ن
  .ا� �م ��ورة ھ�د�6 دون �دال و��ب و���ح:ـ �9ض ا��وت
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  .إ��9ء �� �ظ=ر �ن ز	ت ا���س و��و�=م:ـ ا���ر
 3�Pل: ـ ا�� T�$ل و�دم ا��T=ت وا���T�1َ Mا��.  
  .ا�!راح ا��9س *3 و�ت ا��7ق وا�ز��ت: ـ ا��ل
  .ا����وز �ن ا�ذ�ب وا��طP، و�رك ا�$��ب ���:ـ ا�$9و

  .�9ظ ا��رار، وإ��9ء �� 	 ��ب أن �$ر*� ا���س �ن ا��ور ا�����:ـ ا� ���ن
R7أ�د �:ـ ا��وا :  .ن ا���س�دم ا��$��3 وا�� �ر �

  .أن ���ل ا��9س �ن ا�$�ب وا��طP: ـ ا����ء
����  :ا���ق ا��

 ���Lره: ـ ا� � ��� ��* ���  .ذ رك أ��ك 
  .ذ رك أ��ك ��� ��س *�� ��� � ره: ـ ا��=ت

  .��ل ا� �م �ن !�ص إ�: آ�ر �Lرض ا(*��د: ـ ا������
  .و *$ل ذ را���س ��� ���ّرھم و���=�ن �=م ��ول أو إ!�رة أ:ـ ا���ر��
  .ا���ث �ن ��طن أ�ور ا���س:ـ ا����س

  
  :ا���ر�ن ا����س

  
��.ھو ا�!ك وا��=�� ،�ن �Yر د��ل و	 �رھ�ن : �وء ا�ظن ��  : وأ�

  .�دم �ر��� ا��شء �: ا���دأ ا����" *3 ا�� م �: ا�!��ء وا�!��ص  - 1رة ���ظ� ا���س  -.ا���د  - �وء ا����  -
ا�و�وع *3 ا�!�=�ت �واء �ن ��د أو �ن �Yر ��د ، و�دم ��ر�ر  -�: �9!3 ھذه ا��! � ا����ط وا����6 ا��$���  -

 �=�  . ا�و�وع *3 ھذه ا�!
  : أ1ره �: ا�9رد 

����رء  ذ��ً أن ��دث � ل �� ��R " ا�و�وع *3 ا(1م وا� ذب  - :9  "  
  .ا��$ود �ن أ���ل ا��ر وا	7طراب ا��3�9  -
- ��  . �� ��ل ��ن و�R *3 ��د�1 ا(*ك .  ا���رة وا��دا�� وا�$�و

  : أ1ره �: ا������ 
  " و	 � و�وا  ��ذ�ن �9ر�وا وا��9وا �ن �$د �� ��ءھم ا�����ت وأو�6ك �=م �ذاب �ظ�م " ا�9ر�� و��ز�ق ا��ف  -
  .�دم ا�����ز ��ن ا��ق وا���طل ، و��ن ا�$دو وا��د�ق  -

  .ا��ول 
�� و�م و����ؤ���ن ���ء ا�$��دة ا����� ا�����6 � -� ? :: ��ن ا�ظن ��w ور�و�� �.  
  .�رك ا��$��3 و*$ل ا�ط���ت  -
� ا���س ���ظ�ھر وإ� �ل ا��را6ر إ�: ?  -��$�.  
  .���ب ا�و�وع *3 ا�!�=�ت ، وا��رص �: د*$=� إن ��ت  -
  " .�رء �ر � �� 	 �$��� �ن ��ن إ��م ا�" ا	�!�Lل �$�وب ا��9س وإ���=� و�رك ���ظ� ا���س  -
�ول ا&���ر وا��1�ت ��=�  -�: ا���=, ا��رآ�3* 3 � ���  .ا��ر
  

  :ا���ر�ن ا���دس
  

و �ت ا	����� ا�7�9� ا�ر����ن ا��:  
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وا���م ر��م ا��ب، ��Lث ا��=وف، و���R ا��$روف، و�$�ون ا�������ن، و�$طف . ا�ر��� ھ3 ا�ر�� وا�$طف وا��9Lرة 
  .راء وا���رو��ن، و���" د�وع ا�����:؛ *���ن إ��=م، و�د�ل ا��رور ��=م�: ا��9

  :ـ ر��� ?
ذ�ن ���ون{: وا�$�، و	 �$م �داھ� إ	 ھو، *=و ا���6ل -������-*ر��� ? � �=�� P�* ور���3 و�$ت  ل !3ء {

�� و�م]. 156: ا��راف[� ? :� 3��زٍء، *��Pك ��$� و��$�ن، وأ�زل *3 �$ل ? ا�ر��� ���6 : (و��ول ا��
��  .[��9ق ���) [ا�رض �زًءا وا�ًدا، *�ن ذ�ك ا��زء ��را�م ا���6ق؛ ��: �ر*R ا�دا�� ��*رھ� �ن و�دھ� �!�� أن ���

�� و�م� ? :� 3�  :ـ ر��� ا��
�� و�م، و�د و��9 ? *3 ا��رآن � ? :� 3���د ��ء م {: ا� ر�م �ذ�ك، *��ل �$��:ا�ر��� وا�!��9 �ن أ�رز أ��ق ا��

: ]. 128: ا��و��[} ر�ول �ن أ��9 م �ز�ز ��� �� ���م �ر�ص �� م ����ؤ���ن رءوف ر��م� 3�و��ل �$��: �ن ا��
�ن{: ? ��� و�م��$  .[107: ا�����ء[} و�� أر���ك إ	 ر��� �
   :ـ ر��� ا��!ر

�� و�م� ? :�� ]ا�ط�را�3 وا��� م) [�ن *3 ا�رض، �رَ�ْ�ك �ن *3 ا����ء ار�م: (��ل ا�ر�ول �� ? :، و��ل �
�1ل ا��ؤ���ن *3 �وادھم و�را��=م و�$�ط9=م؛ �1ل ا���د؛ إذا ا!� : ��� �7و، �دا�: �� ��6ر ا���د ����=ر : (و�م

م) [وا���:��].  
��د ا���: *3 ا�طر��ت ���̀��� ا��طر، و�ر�م ا���دم؛ �Pن وا���م ر��م *3  ل أ�وره؛ �$�ون أ��ه *��� ��ز ���؛ *��Pذ 

�  ر���، و�ر�م وا�د��، �ط���=�� و�رھ�� وا(���ن إ��=�� وا����9ف ��=����$� �  .���ن إ���، و�$��
���و  وا���م �ر�م ���9، �Pن ����=� ��� �7رھ� *3 ا�د��� وا&�رة؛ *���$د �ن ا��$��3، و���رب إ�: ? ���ط���ت، و	

=� �� 	 �ط�ق، و����ب  ل �� �7ر ا���م �ن أ�راض، *� �ؤذي ��ده ����د��ن أو ا���درات����� ��9� :إ�: �Yر ... �
  .وا���م �ر�م ا���وان، *ر��� ا���م �!�ل ���R ا���و��ت ��� *3 ذ�ك ا���وا��ت. ذ�ك

  
  �وا%ف �ن ���ة �وح ��" ا��!م

  
  :ا���ر�ن ا�ول

  
 � ? 3�=� !���� و1��ت �: ا��ق�  �9�  :وح ��� ا���ة ا���م �وا

���ء ا�����9 ا��L��� 3رق ا�و�ت ا�طو�ل �داً � :��$� ��و��hر ��h , *��ور ��� ا��رآن ا�� �م أن �و��ً ��� ا���م ا��1ل أ�ر ر
و �hم � hن , ���h و��� �h�o� R�h �ن �و�� وھم ا������ ا�ذ�ن ����ؤوا �h: ا�� hذ�ب ��hوح ���h ا���hم ور��h��* ����hرون

�hhل ��hhل ? �$hh� ,:��hhرورھم ��hhوح ���hh ا���hhم �hhرة وا�hhدة: }�hh�� روا�hh� �hhو���hh�9د )  ��hh(و. }و �hh� �hhر ��hh� ohh� �hhن 
  . ا	���رار وا�د��و��

�� ��!�ه �, *��  �ن �واب �وح ��� ا���م ا��7وع أو ا�� وت أو ا��را�3 أو ا��را�R ��� �$�ل أو ا��ب أو ا�!�م
��ل �=م ��وة و1��ت , �ل  �ن �و��9 �و�ف ا�!��ع ا��1�ت �: د�ن ? �$��:, ا���ة وا���م } ��y* ��� ل إن ���روا��

إ�=� ا�!���� وا�1��ت �: د�ن . }*�وف �$�ون �ن ����P �ذاب ��ز�� و��ل ��� �ذاب ���م, ���ر �� م  �� ���رون
:��$� ?.  

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
�ر ��د�� �وح ��� ا���م و1���� ا�د��ل� :�:  
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�ث *�=م أ�ف ��� إ	 ����ن ��ً��{: ��ث ��د�� �وح *3 �و�� �د�وھم إ�: ا(��م أ�ف ��� إ	 ����ن ��ً�� ��ل �$��:* {
��، ��: ���دوا *3 �$���=م و�ظ�ت ��=م ا��ط��6 )�14ورة ا�$� �وت (� :!L� :�� و������* ��، و �ن �و�� ��ط!ون 

�، ��: إن  �ن ا	�ر ���ول���رن إ	  �ن أ��ث �ن ا�ذي  �ن  3�P� �* : ون��د  �ن ھذا �R ءا����6 وأ�داد�� ���وً�� 	 ��
��ل �=م . ��� !��6ً �� �) �34ورة ھود (} و	 ��9$ م ���3 إن أردت أن أ��" � م إن  �ن ? �ر�د أن �Lو� م{و�ن ��

ب �وح �ل أ�ذ ���ھد *3 إ��غ ا�ر���� و���ط أي أن ? ھو ا�ذي �=دي �ن �!��ء و�7ل �ن �!�ء، و� ن ا��Pس �م �د�ل 
� ا�����وا �د�و�� و�د�وا �ر�������  .�=م ا��راھ�ن، و�م �ؤ�ن �� إ	 ����� 

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
  :�وح ��� ا���م �ظ��

��$� ��1� :�Lك أو ا�ر���6 أو ا�إ��� �و�د ا�$ظ�� *3 �7وع ا��ب w . د ا��$ض ا&نإن ا�$ظ�� ا������ ���ت *3 ا��
و �ن �وح ھذا  � . و����6، وط=�رة ا���7ر، و���� ا�* �ر ا��3 ���=� ا�$�ل، و�درة ھذا ا�$�ل �: ���Lر ا����ة �و��

�ل �$��1 إ�: ا���س، و ل ا�����ء �ؤ��ون ��w �$��: . * �ن �: ا�9طرة �ؤ��� ��w �$��: .وأ 1ر��ل �$�1=م�وھ��ك ��ب . 
 �ن إذا ا����ظ أو ��م أو !رب أو أ ل أو ��س ����� أو �رج أو د�ل، �! ر ? و���ده، و�ذ ر �$��� . آ�ر �$ظ�� �وح

ُ� َ �َن َ�ْ�ًدا َ!ُ وًرا(( :���، و�$�ود ا�! ر، و�=ذا ��ل ? �$��: �ن �وح M�ِإ.((  
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

  :���م ����و�� �ن طرف *�6  �*رة �ن �و���$رض ��د�� �وح ��� ا
إذا أردت أن �ؤ�ن �ك . ا��R �� �وح: ���وا ��وح. و��P ا�ذ�ن  9روا إ�: ا����و��. ا�د�R ا��راع ��ن �وح ورؤ��ء �و��

 .و�����ل أن ����7 د�وة وا�دة �R ھؤ	ء.. إ�=م 7$�9ء و*�راء، و��ن ��دة ا��وم وأ���Yؤھم. *�طرد ا�ذ�ن آ��وا �ك
أ*=م �و�� أ�� 	 ���ط�R أن �طرد ا��ؤ���ن، . *����R �وح إ�:  �9ر �و�� وأدرك أ�=م �$��دون، ورYم ذ�ك  �ن ط��� *3 رده

و���ت ا�ر��� ���� ا�ذي �د�ل *�� �ن �!�ء أو �طرد ��� �ن �!�ء، إ��� .. ��=م أو	 ���وا �7و*�، إ��� ھم �7وف ?
��ل �$��: *3 �ورة ھود .�ن �!�ء ا�ر��� ��ت ? ا�ذي �����ل *��:  

�3َ َوآ3�ِ��َ َرْ�َ�ً� ̀�ْن ِ��ِدِه َ*ُ$̀�َ�ْت َ�َْ�ُ مْ ((̀ M̀�ن ر �ٍ�َ�̀�َ :ََوَ�� ) 28(أَُ�ِْزُ�ُ ُ�وَھ� َوأَ�ُ�ْم �ََ=� َ �ِرُھوَن  َ��َل َ�� َ�ْوِم أََرأَْ�ُ�ْم إِن ُ �ُت َ�
 ً	��َ �ِ�َْ�ُو َر̀�ِ=ْم َو�َـِ 3َ�̀ أََرا ُ  َ�ْوِم 	 أP�ََْ�ُُ ْم َ�َ� T� م=ُ M�ِِذ�َن آَ�ُ�وْا إMَِط�ِرِد ا��َ�َ: ّ?ِ َوH�َ أََ��ْ  M	ُِوَن إِْن أَْ�ِرَي إ) 29(ْم َ�ْوً�� َ�ْ�َ=

ُروَن  M ْم أََ*�َ َ�َذ=ُ Tُر3�ِ ِ�َن ّ?ِ إِن َطَرد��ْوِم َ�ن َ��ُ�  )30(َوَ�� َ
  

  :ا���ر�ن ا����س
  
   :��و�� �وح �� �ن ا&��ت ا������ ����جآ

ْزَدِري أَْ�ُ�ُ�ُ ْم َو	َ أَُ�وُل �َُ ْم ِ��ِدي َ�َزآ6ُِن ّ?ِ َو	َ أَْ�َُم اLَ�ْْ�َب َو	َ أَ�ُوُل إ3�ِ̀ َ�ٌَك َو	َ أَُ�وُل �ِMِذ�َن �َ ( :(��ل �$��: *3 �ورة ھود
��ِِ��نَ  َ�ن ُ�ْؤِ�َ�ُ=ُم ّ?ُ َ�ْ�ًرا ّ?ُ أَْ�َمُ  Mِ�َن ا�ظM� 3 أ9�َُِ�ِ=ْم إ3�ِ̀ إًِذا*ِ ��َ�ِ)31((   

��ل �وح ��� ا���م ��و�� أ�� 	 �د�: ����9 أ 1ر ��� �� �ن �ق، وأ��رھم ��ذ�ـ� و�واw �$7 �ز و�ل، *=و 	 �د�3 
�Lم ا�ب، �ن ا��Lب �م ا��ص ? �$��: ����9 �� ��س �� �ن �زا6ن ?، وھ3 إ�$��� �: �ن �!�ء �ن ���ده، وھو 	 �$

����$�: أن ��ز��� ���ت  ��ز�� ا���6 � وإن ا�ذ�ن �زدري أ��� م و����ر و����1ل إن . أ��رھم أ��7 أ�� ��س � �. و�ده 
� ھو ا�ذي ���ز�=م ��. ھؤ	ء ا��ؤ���ن ا�ذي ����رو�=م �ن ��طل أ�ورھم و�R�7 	����ر م �=م، ? أ�م ��� *3 أ��9=م

��ت إن ? �ن �ؤ��=م ��را.. و�ؤا�ذھم �  .أظم �3�9 �و 
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 ا�&�ر

  :ا���ر�ن ا�ول
  

  :ا���ر و�� �� �ن *7ل
ا���ر ھو أن ��زم ا(���ن ��� ��Pره ? �� *�ؤد��  ���، وأن ����ب �� ��=�ه ���، وأن ����ل ��9س را��7 �� ����� �ن 

�ر، و�������: ��ول ? �$��:. �ل ا��!�ق، و	 ��زع، و	 ��زن ����6ب ا�دھر و� �������6ب و!دا6د، وا���م ����ل 
�ر وا���ة إن ? �R ا����ر�ن{�����ر�ن ا�1واب ا�$ظ�م ].153: ا���رة[} �� أ�=� ا�ذ�ن آ��وا ا��$��وا ��و��د أ�د ? �

أو�6ك ��=م . ���وا إ�� w وإ�� إ��� را�$ون  ا�ذ�ن إذا أ����=م �����. و�!ر ا����ر�ن {: وا��9Lرة ا�وا�$�، ��ول �$��:
} إ��� �و*3 ا����رون أ�رھم ��Lر ���ب{: و��ول]. 157-155: ا���رة[} �وات �ن ر�=م ور��� وأو�6ك ھم ا��=�دون

�� و�م].10: ا�ز�ر[� ? :  ]. ��9ق ���)[�� أُْ�ِط3 أ�د �ط�ًء ��ًرا وأو�R �ن ا���ر: (و��ول �
  

  :���ا���ر�ن ا��
  
  .ا���ر��د ا������ ���: ا�����ً -
-�����  .ا���ر��د ا	 ل ���: 
  .ا���ر��د �9ظ ا��ر ���:  �����ً  -
  .ا���ر�ن ا�ل ا��دا�� ���: و*�ء-
�$د ا�$�ر ����ر و ل أ�ر �� و�ت و�د��ر-* ���  .ا��ر 
�رك �ن ���رم ? أ��ر �ن ��رك �: �ذاب ? -�.  
  �رم 	 ���و و��ن ���ن ودرع ���نا���ر �واد 	 � �و و� -

�� *P*رغ �=� ��راً وو�R �=� �درا ��  ـ إذا �� أ��ك ا�دھر �و��ً 
  ـ �ــن ��ر و�ـ�Pــ3 �ـ�ل �� ���ـ:

  .ـ ا��ـ�ر ��ـر � روب و�ون �: ا��طوب
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

 : *6�7ل ا���ر *3 ا��رآن ا� ر�م
�و�� -1 3* �� )). �ذ�ن آ��وا ا��روا و���روا ورا�طوا وا��وا ? �$ م �9�ون��أ�=� ا: ((�ق ? ا��9ح 
�روا: ((ا(���ر �ن ��9��7 أ�ر ا����ر�ن �: �Yره -2� ���  )) أو�6ك �ؤ�ون أ�رھم �ر��ن 
 )). إن ? �R ا����ر�ن: ((ظ9رھم ��$�� ? �=م   -3
وات �ن ر�=م ور��� وأو�6ك ھم ا��=�دونأو�6ك ��=م �: ((أ�� ��R �=م �1�1 أ�ور �م ����L� Rرھم -4 .(( 
5-  �� ���$��	���ر وا���ة: ((أ�� �$ل ا���ر �و��ً و�دة، وأ�ر ���� )). وا��$��وا 
�رھم  -6���ر�م *�h$م ((أن ا���6 � ��م *3 ا���� �: ا��ؤ���ن h� �h��وا���6 � �د�ون ��=م �ن  ل ��ب ��م ��h م 

�: ا�دار�� .(( 
 )). و��ن ��ر و9Yر إن ذ�ك �ن �زم ا��ور: ((����� �$ل ا���ر �: ا����6ب �ن �زم ا��ورأ�� � -7
�ر�ن -8��� ��� )). و? ��ب ا����ر�ن: ((أ�� ������ �$ل ��
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 )). و���ز�ن ا�ذ�ن ��روا أ�رھم �P��ن �� ��وا �$�ون((إ���ب ا��زاء �=م �P��ن أ����=م  -9
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

�ر ���	ت ا��: 
��ء ا�د��� -أ  : . ا���ر �

 . ا���ر �: �!�=��ت ا��9س -ب 
 . ا���ر �: ط��� ? �$��: -ج 
 . ا���ر �: �!�ق ا�د�وة إ�: ? -د 

  . ھـ ا���ر ��ن ا��Pس
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

 : ا����ب ا��$��� �: ا���ر
 . ا��$ر*� �ط��$� ا����ة ا�د��� -أ 

��دك �ك w �$��: و�ر�$ك إ����$ر*�ك ��Pك و��  -ب  . 
 . ا����ن ���ن ا��زاء ��د ? �$��: -ج 
 . ا���1 ���ول ا�9رج -د 

 . ا	��$��� ��w -ھـ 
 . ا	��داء �Pھل ا���ر -و 
  . ا(���ن ��در ? -ز 
  
  
  

  :ا���ر�ن ا���دس
  

  :�وا�ف ���دة *3 ا���ر
�hhول ��hhد�� إ�����hhل ���hh ا���hhم ����hh� �hhد��  hhمـ�hhا�� �hh���hh أ�hhت ا*$hhل �hh� �hhؤ�ر ���hhد�3 إن !�hhء ? �hhن : ((ا�hhراھ�م �

  .وھو ��ر �: ط��� ?)) ا����ر�ن
�=�h اh7طراراً  3h���ر ظ=�hر �و�hف *�h���� 3h ا��3h اh�ن ا��h  راودة ا�رأة ا�$ز�ز، ��د� :ـ  ��ر �و�ف ��� ا���م �

�ر *yhن ? 	 أ�: ((وا����راً و !ف �ن ھذا ��ن �1ر إ�و�� ��� *��لh�ق و�h�� إ�� �ن ���� �و�ف وھذا أ�3 �د �ن ? �
  .وھو ��ر �ن �$��� ?)) �R�7 أ�ر ا������ن

:��h$� ? ل�h�* رآنh3 ا��h* رهh د ذh�ر، *�h�* �hو��� �h�د��h وأھ 3h* م�hر �ظh7 ���h�د أh�� ،م�hا�� �h�: ـ ��3 ? أ�hوب �
�!�ط�ن ���ب و�ذاب ار ض �ر�hك ھhذا �h��Lل ��hرد و!hراب، ووھ���h� �h واذ ر ��د�� أ�وب إذ ��دى ر�� أ�3 ���3 ا((

 �hد إ��أھ� و�1=م �$=م ر��� ��� وذ رى �و�3 ا����ب، و�ذ ��دك �1L7ً *�7رب �� و	 ���ث، إ�� و�د��ه ���راً �$م ا�$
  .،وھو ��ر �: أ�دار ? ا��ؤ���))أواب

  ا�)'ر
  :ا���ر�ن ا�ول
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  :أ�واع ا�! ر

  :! ر  ل �ن �دم إ��� ��ًرا، أو ��R إ��� �$روً*�، و�ن أ�واع ا�! را���م �
��، و	 � 9ر ��$م ? إ	 ���د، ��ل �$��:: ـ ! ر ?� �=�: �$�� ا� �1رة ا��3 أ�$م � ��*�ذ رو�3 {: ا���م �! ر ر

  .] 152: ا���رة[} أذ ر م وا! روا �3 و	 � 9رون
�� و�م� ? :ث ��$�� ? ! ر، و�ر =�  9ر، و�ن 	 �! ر ا���ل 	 �! ر ا� �1ر، و�ن 	 �! ر ا���س ا���دT : (و��ل �

  ]. ا���=�3) [	 �! ر ?
} أن ا! ر �3 و�واد�ك إ�3 ا����ر{: �! ر ا�وا�د�ن وا(���ن إ��=��، ��ول �$��: -�ز و�ل- أ�ر ? : ـ ! ر ا�وا�د�ن

م ��دم ! ره �وا�د]. 14: ����ن[����*��=��7Yر��7=��، و�دم إ� :�ط���=��، و�رھ��، وا(���ن إ��=��، وا��رص � ��.  
�د�وا �� �ن ��ر: ـ ! ر ا���س �� :�� . ا���م ��̀در ا��$روف، و�$رف ���س ��و�=م، *�! رھم �� ? :��ل ? �

  ]. أ�و داود وا��ر�ذي) [	 �ْ!ُ ُر ?َ �ن 	 �ْ!ُ ُر ا���سَ : (و�م
  
  :��ر�ن ا�����ا�
  

��ن أھ��� ا�! ر *3 ���ة ا	���ن� ���.  
َك أ�ك أ��: و�ك �!رة آ	ف درھم؟ *��ل ا�ر�ل: �� : أن ر�� ذھب إ�: أ�د ا�$��ء، و! � إ��� *�ره، *��ل ا�$��م Tأَ�ُ�ر :

�ك ���ون و�ك �!رة أ��رك أ: *��ل ا�$��م. 	: أ��رك أ�ك أ�رس و�ك �!ره آ	ف درھم؟ *��ل ا�ر�ل: *��ل ا�$��م. 	
*��ل . 	: أ��رك أ�ك ��طوع ا��د�ن وا�ر��ن و�ك �!رون أ��9ً؟ *��ل ا�ر�ل: *��ل ا�$��م. 	: آ	ف درھم؟ *��ل ا�ر�ل

  .ا�$��م، أ�� ����3 أن �! و �و	ك و�� ��دك �$م �����ن أ��9ً
  .أ�د أ�ًدا *$رف ا�ر�ل �دى �$�� ? ���، وظل �! ر ر�� و�ر7: ����� و	 �!� 3 إ�:

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
وات ? ��=م- �ن ا�! ر �ً�� 	زً�� �����ء ? �:  

!� ًرا ��$�� ا����ه . إن إ�راھ�م  �ن أ�� ���ً�� w ����9ً و�م �ك �ن ا��!ر �ن: ((��� ا���م-�ن إ�راھ�م  -�$��:- ـ ��ول ? 
  )121-120: ا���ل))(وھداه إ�: �راط �����م

: ا(�راء)) [ذر�� �ن ���� �R �وح إ��  �ن ��ًدا ! وًرا: ((���P !� ر، *��ل -��� ا���م-�وً��  -�ز و�ل-? ـ و�ف 
3 .[  

و�3 أأ! ر أم أ 9ر و�ن ! ر *���y �! ر ����9 و�ن : ((-��� ا���م-ـ ��ل ? �$��: �ن ����ن ��� 3���ل ھذا �ن *7ل ر
 )40 :ا���ل)) ( 9ر *yن ر�3�Y 3  ر�م

�� و�م  �ن ��وم ا��ل، و��w 3 رب ا�$����ن ��:  - ر37 ? ��=�-ـ �� 3 ا���دة ��6!� � ? :أن ا�ر�ول �
! �َِم ���R ھذا �� ر�ول ?، و�د 9Yر ? �ك �� ��دم �ن ذ��ك و�� ��Pر؟: ��!�ق �د��ه �ن طول ا���ة وا����م؛ *��ول ��

� ? :� 3� ].��9ق ���)[أ*� أ ون ��ًدا َ!ُ وًرا: (�� و�م ���6*�رد ��=� ا��

  
&) ���  ا��د�

  :ا���ر�ن ا�ول
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�� و�م �ن ا��د��� ��و�ً=� إ�: ��ت ? � ? :*3 ا�$�م ا���دس �ن ا�=�رة، و*3 !=ر ذي ا����، �رج ر�ول ? �
  .ا��رام *3 � � ا�� ر��

أ�=م ��ءوا ����ن إ�: ا���ت وزا6ر�ن ��، و�م ��Pوا ��رب أو ���ل، �ل �داء  ـ ��ظ=روا ��ن ���=م وُ�ْ$ِ�وا أھل � �1
 .ا�$�رة

  .*3 ا�!ورى) ص(ـ أ�ظم �وا�ف ا�ر�ول2
  .*3 ا��م) ص(ـ �و�ف �ر�ول3
  ).ص(ـ �درة ? �$��: و��ز�� ا�و�3 وا�$���� ا	�=�� �ر�ول4
  ).ص(ـ �$ظ�م وط��� ا������ و ل ا�����ن �ر�ول5
 .و�وة إ�����) ص(��9ذ ا�����3 ��ر ا�ر�ولـ �6
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

���  :��9��ل �" ا��د�
=�رة *3 ذي ا��$دة 6ـ ��� 1� .  
�� و�م �رج وأ����� �داء ا�$�رة و	 �ر�دون ا����ل2� ? : .ـ أن ر�ول ? �
�� و�م �وم: (ـ و��ء �ن ���ر أ�� ��ل3� ? :��ل ��� ر�ول ? � ���أ��م ��ر أھل ا�رض، و �� أ��9ً : ا��د�

�6��$� .���" ا����ري). وأر
4 ���� و�م وأ���� ? :� 3�ـ �ررت �د ا�����ن �ن � �، وأر�ت ���د �ن ا�و��د ���3�6 *�رس ���ون ا��

 .و�ردو��
5 �=��لـ ���9دي ا	!���ك �R ا��!ر �ن �ك طر�ً�� و�رة ��ر ���1 ا��رار، و��د�� و�) : ��y* $د ا����1 ���1 ا��رار�ن ��

 ). ��ط ��� �� �ط �ن ��3 إ�را�6ل
 .ـ �ر ت *3 ���1 ا��رار6
�� و�م.�oت ا���واء: ـ ���وا7� ? :� 3��س ا��9ل: (و��ل ا���� �=��ق، و� ن ���) �� �oت ا���واء و�� ذاك �=� 

 ���" ا����ري ). � �ر��ت ? إ	 أ�ط��=م إ��ھ�وا�ذي �3�9 ��ده 	 ���Pو�3 �ط� �$ظ�ون *�=: (1م ��ل
: �1ٍد 8� ،�����: ا��د�P��ل ا���ء)�6ر (ـ ز�رھ� *و1�ت �� ��: �زل � ���" ا����ري . 
 ���" ا����ري . ـ �زع �=ً�� �ن  �����، 1م أ�رھم أن ��$وه *3 ا��6ر، *��ش �=م ���ري، *�ر�ووا ���9�$ً

10��� ��y* ،ن ��$ود����ر و �رى : (ر�R إ�: �ر�ش ��ل �=م ـ �روة  :أي �وم، و? ��د و*دت �: ا��وك، وو*دت �
�ط �$ظ�� أ����� �1ل �� �$ظم أ���ب ���ٍد ���ًدا، و? إن ���م ����� إ	 و�$ت *3  � ًوا����!3، و? �� رأ�ت �

���ري ���" ا�).  ف ر�ل ��=م *د�ك �=� و�=� و�ده، وإذا أ�رھم ا��دروا أ�ره 
 .ـ ���1ن �ن ��9ن11
�� و�م: (ـ ��ل12� ? : ).��  �ت �*$ل ��: �طوف �� ر�ول ? �
 .ـ أ!�R أ�� �د ��ل13
��$� ��ت ا�!�رة، *���$وه �: ا��وت14� ���� و�م أ���� ? : ���" ا����ري. ـ د�� �
�� و�م إ�: �ده ا����:، و��ل15� ? :: �ده ا���رى و��ل) ���1نھذه �د : (ـ أ!�ر �� �=�). ھذه �$��1ن: (*7رب 

 ���" ا����ري 
�� و�م ���6�9ً 16� ? :� 3�  .���" ا����ري). ��د �=ل � م أ�ر م: (ـ �=�ل �ن ��رو، و��ل ا��
�� و�م و��ن �ر�ش ـ17� ? :� 3���ود ا��" ا�ذي �م ��ن ا��:  
1 Rم �ر��� و�� ? :���وا *�=� �1ً�1ـ ا�ر�ول �P* ون� .�ن ���� *� �د�ل � �، وإذا  �ن ا�$�م ا���دم د�=� ا���
 .ـ وR7 ا��رب ��ن ا�طر*�ن �!ر ���ن، ��Pن *�=� ا���س، و� ف �$7=م �ن �$ض2
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 .ـ �ن أ�ب أن �د�ل *3 ��د ���د و�=ده د�ل *��، و�ن أ�ب أن �د�ل *3 ��د �ر�ش و�=دھم د�ل *��3
�ن �ر�ش �ن �Yر إذن و��� ـ أي ھ�رً�� ـ رده ��=م، و�ن ��ء �ر�ً!� ��ن �R ���د ـ أي ھ�رً�� ��� ـ �م  ـ �ن أ�: ���ًدا4

 �� ���" ا����ري  و��م . �رد �
 .}إ�� *���� �ك *�ً�� ���ً��{: ـ �ورة ا��9"، �و�� �$��:18

�� و�م� ? :� �ورة أ�ب إ�3 ��� ط$ت �: (��ل ���� ا�!�س، 1م �رأ��د أ�ز�ت �3 ا� :}��ً��. }إ�� *���� �ك *�ً�� �
 ���" ا����ري

�$ض ا�� م ا������ط� �ن �" ا��د���� ـ19:  
 .ـ  أ�=�  ��ت ��د�� ��ن �دي ا��9" ا��ظم ا�ذي أ�ز ? �� ر�و�� و��ده

9 ��� .�ر و��دءوھم ���د�وةـ أن ھذه ا�=د��  ��ت �ن أ�ظم ا��9وح، *yن ا���س أ�ن �$7=م �$�7ً وا��ط ا����ون 
�� و�م� ? :� 3� .ـ آ�� ا���وة ا����د�� ا������ *3 َ�َ�َ!�ن ا���ء *3 ا��6ر ا��3 أد�ل *�=� �=م ا��

�� و�م، ا��ر ا�ذي أدھش ��9ر ا��!ر �ن �روة �ن ��$ود� ? :� 3��� �� .ـ  ���ن �دى إ��ل ا����
�� و�م، و*3 ��$� ا�ر�ول �� وھو ـ ���ن *�7� ���1ن *3  و�� �م �رض أ� ? :��ت دون ر�ـول ? ����ن �طوف 

 .6�Yب
 .ـ ���ن *7ل أھل ��$� ا�ر7وان

�� و�م� ? : ).�=ل أ�ر م: (ـ ا�����ب ا���9ؤل ��و�� �
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  
  :أ�و ���ر ���د ? �ن أ��د  

���ر ا��1ن �ن ر���=�، �� 3��� و�مأر�ت �ر�ش وراء أ� ? :: $ودا �� إ��=� ���9ًذا �!روط ا��"، *��ل ا�ر�ول �
���ر، إ�� �د أ�ط��� ھؤ	ء ا��وم �� �د ��ت، و	 ��" ��� *3 د���� ا�Lدر، وإن ? ���ل �ك و��ن �$ك �ن ( ���� أ

 ].ا�ن إ���ق[_) ا����7$�9ن *رً�� و��رً��، *��طق إ�: �و�ك
�� و�م �ن � رار  ��: و�زن أ�و ���ر و��ل� ? :� 3�ر�ول ? أ�رد�3 إ�: ا��!ر �ن ����9و�3 *3 د��3؟ *م �زد ا��

 :���ر �R ا��ر!��ن ��$ودوا ���ً$� إ�: � �، *����ل أ�و ���ر أ��1ء ا�طر�ق � ��ر���6 *3 ا�9رج ا��ر�ب، 1م أر�ل أ
��، *9ر ا&�ر �ذ�وًرا، ور�R إ�: ا ����� و�م ��� و�R �ن أ�3 ��ف أ�د ا���ر��ن و� ? :� 3���د��� ���ر ا��

���ر �طR !�ھًرا ا���ف ��ول 3�P���د ا��وم وا���$ت : ���ر، وإذا  3����� ر�ول ?، و*ت ذ��ك وأدى ? ��ك، أ�
�� و�م� ? :�و  �ن �$� ) ربأي �!$ل �(ُ�َ�̀$ُر �رب )  �� �دح(و�ل أ�� : (�د��3 أن أ*�ن أو �$�ث �3، *��ل �

 ].أ��د[_) ر��ل
و!رع ) ا�$�ص(وأدرك أ�و ���ر أ�� 	 ���م �� *3 ا��د���، و	 ��Pن �� *3 � �، *��طق إ�: ���ل ا���ر *3 ����� �د�3 

�=دد �وا*ل �ر�ش �طر�ق ا����ل و��R ا����ون �� � �ن �����، *����وا �� ��: ا���R إ��� ��و ��$�ن 6�1ًرا  �ن ��=م 
� إ	 ا��ط$وھ�، أ�و *���، و	 ��ر �=م ���ر�ش *� �ظ9ر �P�د إ	  :��دل �ن �=�ل �ن ��رو، و و�وا ��ً!� �7ََق �

�� و�م ���!ده أن �ؤوي إ��� ھؤ	ء *� ���� �=� �=م� ? :� 3�  .*Pر�ت �ر�ش إ�: ا��
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  
  

��ن �ن ��ل !روط ��  :ھذا ا��"أھم ا�� ��ب ا��3 ����ت �
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��ن *=و ا��راف �ن �ر�ش �� ��� ا�����ن ا��3 أ���وا ��=� وأ�=م أھل : أو	��� ً�� �ن إ�رام ا��" *3 �د ذا�� � �
�ن ��رم �$=م �$�ھدات، وأن ���دا �م �$د *: �ظر �ر�ش ��رد 6�1ر ��رج �ن ا������د وا�و�7ع و*: ھذا ا��راف 

 . ول ا����������دو�� ا(����� وز���� ا�ر�
��ن ھد�� ا��را�وا *�=� �ن ا��روب : ����1��!رط ا�ول وھو و�ف ا����ل �!ر ��وات *yن ھذا ا�!رط �د أ��ح �� �������

�=م وا��= ت �واھمL! 3س .ا��� ذ�ك ا��ط�ع ا�ر�ول أن ���Lم ھذه ا�=د�� ���وم �د�وة �وك ا�$��م  ���ر و �رى وا���و
�L=� إ�:  ل � �ن �ن وا����!: وأ�راء ا�$��s د�ن ? إ�:  ل � �ن ��!��ً �R ������ ا�د�وة وو�وب ��رب إ�: ا(��م و�

 .أرض ?
 ����� :�$ض *�طR ا��!ر ون �ن �رب ����ن وا��!ر �ن أن ���طوا �$7=م ��ـ  ذ�ك أ��ح ھذا ا��" ا�9ر�� �

�$د أن  �ن ا��!ر ون ���ذون ��� �و��9 �$�د�� ����� ��=م ا(��م و������ و �ف أ�� ��ء (��ح ا�9رد وا���� R�. 
!رط ا���ص : �1��1� �������)��) �ن أ�: ���دا �ن �ر�ش ��Lر إذن و��� رده و�ن ��ء �ر�!�ً ��ن �R ���د �م �ردوه �

 .*yن ھذا ا�!رط أ��7  �ن *: ���� ا�����ن ��� �د ��ب ا����س 
��ن ���ً ��� ��������د �$ل ��=م  أ��  "�ون *: ا�ذھ�ب إ�: ا��د��� *yن ردھم إ�: � �  �� إ��7: !رط ا��Yا�ذ�ن �ر

 .ط��96 �و�� *: � � إزداد �ددھ� �R ا���م 
!رط ا���1: �ن ا�!رط وھو � �������*yن ا����� وا7�� *: ذ�ك  ل ) �ن ��ء �ر�!�ً ��ن �R ���د �م �ردوه ���(وأ�� 

��ن �� ا�و7وح *��ذي �ر�د 	��� ����. 
�$�!رط ا���ص �Pن : را� ��������ن أ�ب ان �د�ل *: ��د ���د و�=ده د�ل *�� و�ن أ�ب أن �د�ل *: ��د �ر�ش و (

*��y !رط �دم ا�����ن أ 1ر �ن ا��ر!��ن *�د !, ا����6ل ا���رددة �: ا�د�ول *: ا(��م  �� أ�� �دد ) �=دھم د�ل *��
� ��� .ن ا�����ن ��د�دا �ر*وا ��� ا�$دو �ن ا��د�ق�و�ف ا����6ل ا�$ر

����� : ��!رط ا���ص �ر�وع ا�����ن *: ���=م ھذا و���6=م *: ا�$�م ا�ذي �� �������*yن ھذا ا�!رط �د أظ=ر  –
*=م �ر�!� ��ظ=ر ا��$�د�ن ا�ذ�ن ��دون ا���س �ن ���ل ? و�ن ا����د ا��رام و*: ھذا �روج �: �����د ا�$رب وأ�را

 . �� أ�� أ��ن �ن و�� ا(��م ا��!رق *: ا������ وا��9" وا��م
 

  ا��رام ا��ظ�م وا,داب ا�*���
  :ا���ر�ن ا�ول

  
  :اھ�م ا	��م ��&داب ا�$��� 

�� و�م، آداب !��� و����، آداب *3 ا� ل، وآداب *3 � ? :إن ا&داب ا��3 !ر�=� ? �: ���ن ر�و�� ���د �
��س وا��وم، وآداب *3 �$��� ا���س وآداب *3  ل !3ءا�!رب، و��1ل ھذه ا&داب ا(����� *3 !�: �وا�3 .وآداب *3 ا�

  .ا����ة، ��7رة را6$�، ��=� !ر�ت ��ر��3 ������ة ا(������ إ�: أ�: �را�ب ا� ��ل ا���3 وا��3�9 وا	�����3
��، و�ن أھم !را��ن ا����ة ا��3 	 �� ن  ، وا�طر�ق �$��"أدب ا�طر�ق: "�ن ھذه ا&داب ا�$���� :�ن ? �$��: �

ا	����Lء ��=�، *د�� ا(��م إ�: �دم ا��وس *3 ا�طر��ت إ	  �7رورة، *yن ھم ��وا *$�=م ا	��زام �Hداب ا�طر�ق 
�� و�م ��ل –ر37 ? ���  –و���و�� ا���رم، *$ن أ�3 �$�د ا��درى � ? :� 3�إ�� م وا��وس *3 ": �ن ا��

�� و�م: ا�طر��ت، *���وا� ? :*yذا أ���م إ	 ا���س : �� ر�ول ? �� ��� �ن ������� �د، ���دث *�=� *��ل ر�ول ? �
Yض ا���ر، و ف ا�ذى، ورد ا���م، وا��ر ����$روف : *�Pطوا ا�طر�ق ��� *���وا و�� �ق ا�طر�ق �� ر�ول ?؟ ��ل

ً� أو �1رًة، را دًة *3 ��راھ� أو .��9ق ���" ��� روا��=3 �ن ا��م ا���ول أو ا���رز *3 ا����ه، �واء  ��ت ا����ه  Mر� �� 
ھ�ت، أو ��ت ا�!��ر ا��M�9��َ 3ؤ . ��ر�ً� *�� Mأرض ا��دا6ق وا����ز :م ا���ول أو ا���رز *3 ا�طر�ق ا�$�م، أو � Mر� �� 

�� و�م ـ ��ول: ُروي �ن ا�ن ���س ��ل .�Yَر ��1رة ا���س ظ��َ=�، ��1رًة  ��ت أو� ? :ا��وا : "��$ت ر�ول ? ـ �
أن ��$د أ�د م *3 ظّل ُ���َظل : "�� ا����ن ا��1ث �� ر�ول ?؟ ��ل: أي ا��ور ا��3 ��ب ا�$ن، ��ل" ا�َ��َ�َن ا��1ثَ 
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م إ���ء ا�����َذرات وا������ت *3 ا��� ن ا��3 َ���دھ�   .أي *��3َ7 ����� *�=�" ��، أو *3 طر�ق، أو ��R ��ء Mر� �� 
��دة أو �Yرھ�،  �� �رم ا	��داء �: ا�طرق ا�$���، �واء  �ن ھذا ����yء ا�����َذرات أو ا������ت أو ا�!واك أو $ا���س �

�=�، أو ا����ب *3 ��7=� �ن �رور ا���س *�=� ���ر و�=و��� ��م �و�ث ا��Lف ا��وّي . ا����ر أو ا��ر Mر� �� 
����Lزات ا����� أو ا�����9Tت ا��7ّرة ��� ���6ت ا���� أو ا�$وادم ا�����رة ا��7ّرة �=ذه ا� ���6ت.   

  :ا���ر�ن ا�����
 :*6�7ل �ق ا����ء

:  ا����ء�ق ���د ��$ث �: �رك ا����" ، و���R �ن ا�����ر *3 �ق ذي ا��ق و����ء *6�7ل �د�دة ، د�ت � ����� ���
�� و�م ��=� ، *�ن ذ�ك � ? : 

�� و�م : ـ أ�� ��ٌر  �T ، *$ن ��ران �ن ���ن ر37 ? ��� ��ل � ? :� 3�)) ا����ء 	 �3�P إ	 ���ر : ((��ل ا��
 ))أ�ر��ه *3 ا������ن ((

م )) ((ا����ء  � ��ر : ((و��ل �� "���(( 
=��� و�م ـ ھو �ن ا���ق ا��3 ��� ? :��ن أ�3 )) ((إنM ? ��3 ِ�̀��ر ��ب ا���ر وا����ء :(( � ? ، ��ل ا�ر�ول �

 )).داود وا����36 
�� و�م � ? :� 3�ـ ا����ء �ن ا(���ن ، و �� ازداد ��� ����� ازداد إ����� ، *$ن أ�3 ھر�رة ر37 ? ��� �ن ا��

)) ، ���ول 	 إ�� إ	 ? ، وأد��ھ� إ��ط� ا�ذى �ن ا�طر�ق ، وا����ء !$�� �ن ا(���نا(���ن �R7 و��$ون !$ �=)) أ*7
 )). أ�ر��ه *3 ا������ن ((

�وطP ���ك ، )) ((إنM � ل د�ن ���ً ، و�ق ا(��م ا����ء : (( ـ ھو �ق ا(��م ؛ ��ول �̀�د ا���م ��� ا���ة وا���م 
 ))و��ن ا�ن ���� 

: ? ـ ا���� �����ء ���ل �: ا	������ �: ا�ط��� ، و�: �رك ا��$��� و��ذ طر��=� ، وھل أدل �: ذ�ك �ن �ول �
 ))���" ا����ري )) ((إن ��� أدرك ا���س �ن  �م ا���وة ا�و�: إذا �م ���" *�*$ل �� !6ت: ((��� و�م 

�� إ�: ��� �ر7=� ���P���ل : ا����وات وا�رض ، *$ن أ�3 ھر�رة ر37 ? ��� ��ل ـ إنM �ن أ�ظم *6�7� أ�� �379 
�� و�م � ? : )) ا��ر�ذي)) ((ا����ء �ن ا(���ن وا(���ن *3 ا���� ، وا��ذاء �ن ا���9ء وا���9ء *3 ا���ر:((ر�ول ? �

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
  :أو�: ا	��م أھ���  ��رة ���� و���� ا	���ن 

�ون *�=��  �1ر �ن ا���س ): " ص(��د *3 ���ده، �ن �د�ث ا�ن ���س ��ل، ��ل ر�ول ?ـ  روى ا(��م أL� ن���$�
  "ا���� وا�9راغ 

�ن أ��" �$�*: ، *3 "): ص(��ل ر�ول ?: ـ  روى ا�ن ���� *3 ���� �ن �د�ث ��د ? �ن ���ن ا����ري ��ل
��ذا*�رھ� ��ده آ��� *3 �ر�� ��ده �وت �و�� * ���P ��زت �� ا�د ��� ." 

 3�أ�م . أول �� ��Pل ��� ا�$�د �وم ا������ �ن ا��$�م أن ���ل ��: " أ�� ��ل)ص(ـ روى ا��ر�ذي �ن �د�ث أ�3 ھر�رة �ن ا��
 ) . ��" �ك ���ك و�روك �ن ا���ء ا���رد

� ر ا��د�ق ��ل ��$ت ر�ول ?  3�أ�د �$د ا����ن ��را �ن ا�$�*�� �وا ? ا����ن وا��$�*�ة *�� أو�3 " ��ول )ص(ـ �ن أ
 " 

�6���!�ل ا��=�ر ��(�7*� إ�: أ!��ص ا�����ن ��و�=م وطر�=م *�د ��� ا(��م إ�: ���� ا���وت �ن  -و*3 ���ل ��� ا�
ل *�د  �ن ا��=ود �9رطون *3 ا�وا�ب، *�ذر ا�ر�ول $ا��79ت وا������ت، ��: 	 � ون ���ءة ��!رات و��درا �

�=م، ��د�� ��لا� ر�م � ��إن ? �$��: ط�ب ��ب ا�ط�ب، �ظ�ف ��ب ا��ظ�*�،  ر�م ��ب ا� رم ، �واد ��ب : " ن ا��!
 " ا��ود *�ظ9وا أ*��� م و	 �!�=وا ����=ود 
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��  :ا���ر�ن ا�را
  

  :و�د���=�" ا����*ظ� �: ا��را*ق ا�$���"�ن ا&داب ا(����� ا�$��� 
ف أ�وا�=� ودر���=�، *��=� ا��را*ق ا�$��� ھ3 !را��ن ا����� :: ا�ذي �� ���ة  ل !3ء، ��ل �$��:) ا���ء(��ة ���س �

َ��َواِت َواْ�َْرَض َ �َ�َ�� َرْ���ً َ*9ََ�ْ�َ��ُھَ�� َوَ�َ$َْ�� ِ�َن اْ�َ��ء  ُ { Mا�� Mِذ�َن َ 9َُروا أَنM3ٍْء َ��3 أََ*َ� ُ�ْؤِ�ُ�ونَ أََوَ�ْم َ�َر ا�!َ Mل {)��) 30: �ءا��
�3�ِ آَدَم ُ�ُذوْا ِز�َ�َ�ُ ْم ِ��َد ُ ̀ل َ�ْ�ِ�ٍد وُ ُوْا {: *$��� أن ���*ظ ��� و	 ��رف *�� ��: 	 ��رم �ن �ب ? �$��: ا���6لَ ��َ

 ).31: ا��راف(} َواْ!َرُ�وْا َو	َ ُ�ْ�ِر*ُوْا إM�ُِ� 	َ ُ�ِ�بT اْ�ُ�ْ�ِرِ*�نَ 
�� و��=� ا� =ر��ء وھ���Y 3* 3 ا �=��=�  ل ��Lر و ��ر، *وا�ب ���� !ر��ً ا����*ظ� � R9��� ھ��� � ل ا���س، إذ�

 .إ��ف أو إ�راف
وھ��ك �را*ق ����  �1رة،  ��وزارات وا����!��9ت وا��دارس وا����$�ت، و ل ا��ؤ���ت ا��3 أ�!6ت �����" ا���س، 

��� أن ���*ظ ��=� وأن ��$��ل �$=� ���ر*ق وا��رص  $* ��� ? :�� ��$��ل �R أ!����6 ا�����، ��ل ر�ول ? �
 .��9ق ���" إن ? ر*�ق ��ب ا�ر*ق *3 ا��ر  �: "و�م

  
  :ا���ر�ن ا����س

  
ك ا&داب�� : أھم ا��1رات ا��3 ����: �ن طر�ق ا���ق 

�3 ھر�رة ر37 ? ��� �ن ا���3 ـ أ�=� ط��� و�ر�7ة w �ز و�ل و��ب �د�ول ا���� *�د أ�رج ا�!���ن �ن �د�ث أ
�� و�م ��ل� ? :����� ر�ل ��!3 *3 طر�ق إذ و�د Y�ن !وك *�Pره *! ر ? �� *9Lر ��: "�." 

�ن �=�ون ���دب : ـ أ�=� ��ح �9رد و�ون �� �: ا����ك �����ن وا�وا���ت ��ل ��د? �ن ا����رك ر��� ? �$��:
 .=�ون �����ن �و�ب ��ر��ن ا�9را6ض و�ن �=�ون ���9را6ض �و�ب ��ر��ن ا��$ر*��و�ب ��ر��ن ا���ن، و�ن �

  .ـ أ�=� ��ح �����R، �ور�1 ا��را�م وا��$�طف وا��وادد، و����� �ن ا�!���ء وا���7Lء
�� و�م � ? :��ن إ��م ا��رء �ن (ـ �و��� اھ���م ا�*راد وط����=م إ�: �� ��9$=م *3 ا�د��� وا&�رة، ��ل ر�ول ? �

 .أ�ر�� ���ك وأ��د) �ر � �� 	 �$���
ـ أ�=� د�وة إ�: *6�7ل ا���م و����ن ا���ق، �!�R *3 ا�����R ا��ظ�*� وا�ط=�رة ا����� وا��$�و��، ��� *�=� �ن �3��$ 

�� و�م� ? :�ن أ ل �ن ھذه ا�!�رة ": ا��روءة وا���ل وا���ء �� �!�ن �ن ا���ق وا�$�دات، و�ن ذ�ك ا����ل �و�� �
 .أ�ر�� ا�!���ن و�Yرھ��" *� ��رب ����د�� �ؤذ��� �ر�" ا�1وم

 

 ا����ن وا�د��ء
  :ا���ر�ن ا�ول

  
�� :ا(���ن ��ب *3 ا����ة ا�ط�

�ده إن ا�$�رة *3 ا����ة ا�ط��� وا����ة ا��$�دة �9رد وا�����$�ت *3 ا�د��� وا&�رة، ���ت أ�داً *3 ذ�ك ا����ب ا���دي و
��ل �$��: ،���� ��Rَ ُھَداَي َ*� 7ِ�َلT َو	 َ�ْ!َ�: َوَ�ْن أَْ�َرَض َ�ْن : ا�ذي �ز��ون؛ وإ��� ھ3 *3 ا(���ن ��w وا����ك َ Mَ�ِن ا�*َ﴿

? 	 �7ل و	 �!�:، *=و  أن ا�ذي ���R ھدى: أي] 124-123:ط�[ِذْ ِري َ*yِنM �َُ� َ�ِ$�َ!ً� 7َْ� �ً َوَ�ْ�ُ!ُرهُ َ�ْوَم اْ�ِ�َ��َ�ِ� أَْ�َ�:﴾ 
�$ذاب �ن  ���	 �����ط أ�داء ? ���، و	 ��9ر، و	 ���: ا��راط وا�طر�ق ا������م و�: ا��ق؛ وأ��7ً 	 �!�: �

��، وأ��7ً إن �ن �م ��ر �: ا��راط ا������م وأ�رض �ن ذ ر ? *� �ن ا��$�!� ا��7ك ��در � ���د ? �ر�
ُ� َ�َ��ًة َط̀�َ�ً�﴾ :  ر ?، و� س ذ�ك �و�� �$��:إ�را�7 �ن ذ M��َ�ِ�ْ�َُ﴿َ�ْن َ�ِ�َل َ��ِ���ً ِ�ْن َذَ ٍر أَْو أ1َ�ُْ: َوُھَو ُ�ْؤِ�ٌن َ*

إذن *yن ط��� ا����ة و�$�د�=� ��در ا(���ن، و!��و�=� و� دھ� ��در ا(�راض �ن ذ ر ? ���رك و�$��:، *=ذه ] 97:ا���ل[
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��راً 	 �9Lل، � ن ���ت ا�$�رة وا���س �=�، وإ���  ���دة ��ررة،  ً���؛ �R أن �=� �������و���ت ا�$�رة � 1رة ذات ا��د و	 
 .ھو *3 ا���ع ھدى ? ُ�ْ�َ��َ�ُ� َوَ�َ$��َ: وا���ع �� أ�زل ? �ز و�ل

  
  :�ر�ن ا������ا�
  

�� :����� ا�د��ء و !روط� وآدا
 w *���ر	ا�د��ءھو إظ=�ر ا  ،? :�$��:، وا���رؤ �ن ا�َ�ْول وا��وة، وا��!$�ر ا�ذ�� ا��!ر��،  �� أن *�� �$�: ا���1ء �

اِع إَِذا َدَ��نِ {: ��ول ? �$��:. وا��راف ا�$�د ��ود و رم �و	ه Mِر�ٌب أُِ��ُب َدْ�َوَة ا�د�َ 3�ِ̀y*َ 3�̀�َ ِدي��} َوإَِذا P�ََ�ََك ِ�َ
 �$��: �ن ا�د��ء ���دة و�ر�:، وأ�ر ���ده ����و�� إ��� �����وا ��ده ��ز�� ر*�$� ، *�Pر ���د��ء  �� �$ل ?].186:ا���رة[

�� .و�$� و��� ا�ر��ء، *���R ا��ق �9ز�ون *3 �وا�6=م إ���، و�$��دون ��د ا��وادث وا� وارث �
 :: !روط وآداب ا�د��ء

�� و�م و���م �ذ�ك –وا���1ء ��� 1م �����ة �: ا���3 أن ��دأ ���د ? )   2ا(��ص w �$��: ـ )   1� ? :�. 
 
3   ( ����)�� .�7ور ا��ب *3 ا�د��ء )   5.ا(���ح *3 ا�د��ء و�دم ا(��$��ل )   4ـ.ا��زم *3 ا�د��ء وا����ن 
 .ل وا���ل وا�و�د وا��9س�دم ا�د��ء �: ا�ھ)   .8	 ��Pل إ	 ? و�ده)   7.ا�د��ء *3 ا�ر��ء وا�!دة )   6
ا(��راف ���ذ�ب وا	���9Lر ��� وا(��راف ����$�� و! ر ? )9�.10ض ا��وت ���د��ء ��ن ا����*�� وا��=ر)   9

�=� .��ري أو��ت ا(���� وا����درة 	���Yم ا��وال وا��� ن ا��3 ھ3 �ن �ظ�ن إ���� ا�د��ء)11.�
�� وا�رھ�� ا��)13.�دم � ف ا���R *3 ا�د��ء)12Yب �ظ�م *3 )7.14رع وا��!وع وا�ر�� �=�y* �����1رة ا����ل ا� 

�)17.ا�د��ء 1�1ـً�)16.رد ا��ظ��م �R ا��و�� )15.إ���� ا�د��ء��ل )19.ر*R ا��دي *3 ا�د��ء)18.ا�����ل ا���ا�و7وء 
أن ��و�ل إ�3 ? ��6���P ا�����L.22( 3ره أن ��دأ ا�دا�3 ����9 إذا د�� �)21.أن 	 �$�دي *3 ا�د��ء)20.ا�د��ء إن ���ر

ا���رب إ�: ? � 1رة ا��وا*ل �$د ا�9را6ض )23.و����9 ا�$: أو �$�ل ���" ��م �� ا�دا�3 ���9 أو �د��ء ر�ل ���" �� 
�س �ن ��ل )24.وھذا �ن أ�ظم أ���ب إ���� ا�د��ء  .�م 	 �د�و �1yم أو �ط�$� ر)25.أن � ون ا��ط$م وا��!رب وا��

أن �د�و (�وا�� ا��ؤ���ن و���ن �� أن ��ص ا�وا�دان وا�$��ء وا�����ون وا�$��د ���د��ء وأن ��ص ���د��ء �ن )26
 .*3 ���=م ��ح ا�����ن  Pو���ء ا��ور و�Yرھم و�د�و ����7$�9ن وا��ظو��ن �ن ا�����ن

 .ا(��$�د �ن ���R ا��$��3)29.: �ن ا��� ر أن ��Pر ����$روف و��=)28.أن ��Pل ?  ل ��Lرة و ��رة )27

  
 ا����ن ���'�ب ا���و��

  :ا���ر�ن ا�ول
  

  :ا	���ن ��� �ب ا���و��
�� أ�=� ا�ذ�ن آ��وا آ��وا ��w ور�و�� { : ا(���ن ��� �ب ا����و�� ر ن �ن أر �ن ���دة ا(��م، دل �: ذ�ك �و�� �$��:

�ل و�ن � 9ر ��w و��6 �� و ��� ور�� وا��وم ا&�ر *�د 7ل  وا� ��ب ا�ذي �زل �: ر�و�� وا� ��ب�ا�ذي أ�زل �ن 
�� و�م ) 136:ا����ء(}�7	 �$�دا � ? :أن ا(���ن ��� �ب ا����و�� ، �زء �ن  -*3 �د�ث ��ر�ل  -و�د أ��ر �

 .ا����ري و��م رواه ) ا(���ن أن �ؤ�ن ��w و��6 �� و ��� : ( ����� ا(���ن ، وذ�ك ��و��
 :و���7ن ا(���ن ��� �ب �دة أ�ور �ذ ر ��=� 

 .ا(���ن ��P=�  �م ? �$��: 	  �م �Yره، وأن ? �$��: � م �=� �����  �� !�ء، و�: ا�و�� ا�ذي أراد  -1
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2- ��: ا��م ا�ذ�ن �ز�ت ��=م �ك ا� �ب ا	����د �=� ، وا�� م � ً����ل �$��: �$د ذ ر ا(���ن ���P  �ن وا� ��  �=�* �
  ). 44: ا���6دة(}و�ن �م �� م ��� أ�زل ? *Pو�6ك ھم ا� �*رون { : إ�زال ا��وراة 

��ل �$��:  -3 ، �����=� �ن ��د ? � * ، ���$7ــــــ�ً و	 � ذ �=7$�أ*� { : ا����د أن ���R ا� �ب ا����و�� ��دق 
  ). 82:ا����ء ا&��(}? �و�دوا *�� ا���*�  �1را  ��د�رون ا��رآن و�و  �ن �ن ��د �Yر

وا�ذ�ن  ذ�وا ������H وا�� �روا ��=� أو�6ك أ���ب   { : ا����د أن  ل �ن  ّذب �=� أو �!3ء ��=� *�د  9ر ،  �� ��ل �$��: -4
 ) .36:ا��راف( } ا���ر ھم *�=� ���دون 

5- L� ���ا� �ب ا����و�� ا�� u�� MَنP� . �رھ� �ن ا� �ب ا������ �ق ،  �� ���ت �$ض !ـــــراR6 ا��وراة ��(���لا(���ن 
  

  :ا���ر�ن ا�����
  
�ل ا��رآن ا� ر�م �و��ت �ن ا� �ب ا���و�� ا��3 أ�ز�ت $�:  

�=�� ا���م -��ف إ�راھ�م و�و�:�-: 
��� *3 ��ف �و�: أم{: ��ل �$��: - ��=�� ا���م-�: إ�راھ�م و�و�:  -�ز و�ل-ھ3 ا��3 أ�ز�=� ?  P�وإ�راھ�م . �م ��

 ].19-18: ا��:[}��ف إ�راھ�م و�و�:. إن ھذا �39 ا���ف ا�و�:{: و��ل ������]. 37-36: ا���م[} ا�ذي و*:
 :ا��وراة

م أر�= -�ز و�ل-وأ�ر ا�����ن �ن �$ده أن ����وا أ� ���، �ن ?  -��� ا���م-وھ3 ا� ��ب ا�ذي أ�ز�� ? �: �و�: 
�ل �$ل ا��وراة،  ���=م و!ر��=م، ��ل �$��:  ،��إ�� أ�ز��� ا��وراة *�=� ھدى و�ور �� م �=� ا����ون : و�م �ر�ل �$=م  �ً

  ]. 44: ا���6دة[} ا�ذ�ن أ��وا �ذ�ن ھ�دوا وا�ر����ون وا����ر ��� ا���9ظوا �ن  ��ب ? و ��وا ��� !=داء
 :ا�ز�ور

و �ن ]. 55: ا(�راء[} وآ���� داود ز�وًرا{: ��ل �$��: -��� ا���م-�: داود  -�ز و�ل-? �ن ا� �ب ا����و��، أ�ز�� 
���=�� *3 ا(���ز، *��ل ( داود  �1ر ا��راءة *3 ا�ز�ور، ا�ذي ���ه ا�ر�ول  ���!��� ا���م-9�ُ̀ف �: داود (: (�رآً�� ��- 

� ].ا����رى) [�ل أن ��رج دوا��، و	 �P ل إ	 �ن ��ل �دها��رآن، * �ن ��Pر �دوا�� *��رج، *��رأ ا��رآن 
 :ا(���ل

 :��� :��ن �د�� �ن ا��وراة وآ����ه {: ��ل �$��: -��� ا���م-أ�ز�� ? � ��� ���ن �ر�م ��دً :��$����9 �: آ�1رھم �و
��ن �د�� �ن ا��وراة وھدى و�و�ظ� �����ن ��� �� ].46: ���6دةا[} ا(���ل *�� ھدى و�ور و��دً

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
  :آ�ر ا� �ب ا���و�� و�� ���زه �ن �Yرھ� �ن ا� �ب

: ا��$���م ا(�=�� ا������، *=و ا� ��ب ا�ذي ُ�9َِظت أ�و��، و��ت � ��ا��رآن ا� ر�م ھو ا����ل ا�و��د ا�ذي ��$رف 
، وھذا ا��ر ا�ذي �م ��و*ر (�ز�� �: ا�ر�ول ا�ذي  - ��� ا���م-�$�����، و���� ا��� �ن طر�ق أ��ن ا�و�3 ��ر�ل 

و*��  ل �� ������ ا(���ن �ن ا�$��6د وا�$��دات وا&داب . � ��ب �Yره، وأ�� �!��ل �: أ��: ا����دئ وا����ھ, وا��ظم
ن � م �� وا��$���ت، و���" � ل ز��ن و ل � �ن، وھو  �9ل �Pن ��ق *رًدا ��ً�� وأ�رة *�7�، و����ً$� ���ً��، *�

�د ��ء م �ن ? �ور و ��ب ���ن{: �دل، و�ن ��ل �� �دق، و�ن ��ر �: �=�� ھداه ? إ�: �راط �����م، ��ل �$��: .
-15: ا���6دة[} �=دي �� ? �ن ا��R ر7وا�� ��ل ا���م و��ر�=م �ن ا�ظ��ت إ�: ا��ور �yذ�� و�=د�=م إ�: �راط �����م

���زه �ن ا� �ب ا����و�� ا��3 �����، و��=� أ�� ��ء ���7ً�� ����� ا��$���م ا(�=�� ا��3 أ�ز�=� و��رآن ا� ر�م �زا�� ].16
*3 ا��وراة وا(���ل و��6ر �� أ�زل ? �ن و����، وأ�� �ؤ�د ��ق ا�ذي ��ء *3 ھذه ا� �ب �ن ���دة ?  -�ز و�ل-? 

�وأ�ز��� إ��ك ا� ��ب {: ��� ا��ق، وا���ق �� �رم ا���ق، ��ل �$��:و�ده، وا(���ن �ر��، وا���د�ق ����زاء، وو�وب إ
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��ن �د�� �ن ا� ��ب و�=��ً�� ��� *�� م ���=م ��� أ�زل ? و	 ���R أھواءھم ��� ��ءك �ن ا��ق � ل  ��� ������ق ��دً
 ].48: ا���6دة[} �$�� �� م !ر�� و��=�ً��

  
��  :ا���ر�ن ا�را

  
 :����و���ور ��ر�ف ا� �ب ا

 :��د أ�ذ ا���ر�ف *3 ھذه ا� �ب �وًرا !�:، و�د ذ ر ��=� ا��رآن �$ض ا��ور، �1ل
 :ـ إ��9ء ا&��ت

 ].15: ا���6دة[} �� أھل ا� ��ب �د ��ء م ر�ول ���ن � م  �1ًرا ���  ��م ��9ون �ن ا� ��ب و�$9و �ن  �1ر{: ��ل �$��:
 :ـ ا��Pو�ل ا���ط� ����ت

م �9ر�ً�� �وون أ����=م ��� ��ب �����وه �ن ا� ��ب و�� ھو �ن ا� ��ب و��و�ون ھو �ن ��د ? و�� ھو وإن ��={: ��ل �$��:
 ].78: آل ��ران[} �ن ��د ? و��و�ون �: ? ا� ذب وھم �$�ون

 :ـ ��ل ا&��ت �ن أ�� �=�
 ].46: ا����ء[ }�ن ا�ذ�ن ھ�دوا ��ر*ون ا� م �ن �وا7$� و��و�ون ��$�� و�����{: ��ل �$��:

 :ـ إ�7*� !3ء ��س �ن ا� ��ب
*و�ل �ذ�ن � ��ون ا� ��ب ��Pد�=م 1م ��و�ون ھذا . و��=م أ��ون 	 �$�ون ا� ��ب إ	 أ���3 وإن ھم إ	 �ظ�ون{: ��ل �$��:

��ً *و�ل �=م ���  ��ت أ�د�=م وو�ل �=م ��� � ��ون� ��ً�1 �� ].79-78: ا���رة[} �ن ��د ? ��!�روا 
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

  :�1رات ا	���ن ��� �ب ا���و��
ك ا� �ب *�د ���ف أ�ر ? �$��:، و7ل �7	 �$�داً، ��ل ��ـ  ا��$�دة *3 ا�د��� وا�9وز *3 ا&�رة، ذ�ك أنM �ن �م �ؤ�ن 

*�د �رن ������ ) 136:ا����ء( } و�ن � 9ر ��w و��6 �� و ��� ور�� وا��وم ا&�ر *�د 7ل �7	 �$�دا { : �$��:
�� ا� 9ر ��، �واء ��واء��$  �=��� ا� 9ر ���(���ن ��، و�$ل �� ��� � .ا(���ن 

ـ  ا��!$�ر ا���م ��$م ? ��� وآ	ءه ا��3 	 �$د و	 ���:، *�د �$ل ��  ���ً �=د�� ��ل ا�ر!�د، *م ��ر � ������ ھ��ً 
��ت، �ل ھ�P �� �ن ا����ب �� ��" أ�ره و��دد و�=�����ط�9 ا�ھواء وا�!=وات، و����ذ*� ا���ول Yوا�ر . 

�د أ�زل �:  ل �وم �ن ا�!راR6 �� ����ب ���=م،  �����ـ  ���" ا��ؤ�ن ا�!$ور ���را�� وا�ط�����P، وذ�ك ��$ر*�� أن ? �
: ا���6دة(} �� م !ر�� و��=��� � ل �$�� { :و���ق ����=م، و�=د�=م ��� *�� ��ح أ�رھم *3 ا�د��� وا&�رة، ��ل �$��:

48.( 
 

  
 ا��م

  :ا���ر�ن ا�ول
  

  :و �ورها��م 
�������� ا����6 �وھو 	 �$�3 أن �ر37 ا(���ن ���ذل أو . ا��م ھو 7�ط ا��9س، و ظم ا��Lظ، وا��$د �ن ا�7Lب، و���

�ل ا�=وان، وإ��� ھو ا��ر*R �ن !�م ا���س، و��ز�� ا��9س �ن ��=م و���=م��. 
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م ? ـ�: 
ھو ا���م، �رى �$��� ا�$���ن و�����9=م �وا�ره *��==م، و	 ���رع  -������-*�w  - �$��:-ا��م ��9 �ن ��9ت ? 

 ].235: ا���رة[} وا��وا أن ? 9Yور ��م{: ��ل �$��:. ��	����م ��=م
 :ـ �م ا�����ء

�!ر��ه {: ، و��ل �ن إ�����ل]114: ا��و��[} إن إ�راھ�م �واه ��م{: �ما��م �ق �ن أ��ق ا�����ء، ��ل �$��: �ن إ�راھ*
 ].101: ا���*�ت[} ��Lم ��م

�� و�م أ�م ا���س، *� ��7ق �دره ��� ��در �ن �$ض ا�����ن �ن أ�ط�ء، و �ن �$م � ? :و �ن ا�ر�ول �
7�ط ا��9س و ظم ا��Lظ ��  .أ���

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
 :م*6�7ل ا��

 * ? �=��� و�م ��د ا������-�ز و�ل-ا��م ��9 ��� ? :��ل � ،) :? ��=�) ا��م وا���ة: إن *�ك ����ن ��
م[��.[ 

�� و�م* � ? :� 3�9وز �ر�7 ? و����، *�د ��ل ا��� ��ن  ظم �Yًظ� وھو ��در �: أن 9�ْ�َُِذْه، د��ه ? : (ا��م و��
 ].أ�و داود وا��ر�ذي) [�: رءوس ا���6ق �وم ا������، ���ره �ن ا��ور ا�$�ن �� !�ء -�ز و�ل-

�� و�م* � ? :� 3��وة إرادة �����، و�� �� *3 ا�9$�	��، *�د ��ل ا�� :ْرَ�� : (ا��م د��ل � T������س ا�!د�د 
�� ا���س و7ر�=م(��L�(7بLك ���9 ��د ا�م�) [، إ��� ا�!د�د ا�ذي ���.[ 

ب �: !��ط��=م و��و�=م إ�: أ�د��ء، ��ل �$��:* Lوم وا���ب ا��� � �����3 ھ3 أ��ن *yذا ا�ذي {: ا��م و�� R*اد
 .إذا � تM �ن ا���ھل *�د أو�$َ�� �واً��، وأو�$َ�� ���ً��: و�د ��ل]. 34: *�ت[} ���ك و���� �داوة  ��P و�3 ���م

ض ا���م �ن ��� أن ا���س أ���ره: ا��را�=م، *�د ��لا��م و��� ���ل ���� ا���س و*  Mأول �� ُ�$و. 
 *�� .ا��م ُ��̀�ب ����� ا�و�وع *3 ا��ط�ء، و	 �$ط3 ا�9ر�� �!�ط�ن � 3 ���طر �
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

  :��9 ا��م �دى ا�9رد ��و��
�� و�م -أو	� ? :� 3� .ا�ر��� ����=�ل وھ ذا  �ن ا��

 .أن  ظم ا��Lظ �R ا��درة �: ا	����ر د��ل �: �$� ا��در، و��ن ا�����1:��1ً  
 . ا��ر*R �ن ا����ب وذ�ك �ن !رف ا��9س و�و ا�=��: �1��1 
��ك ��� ا���ة وا���م,  ن ��وراً وإ��ك أن ���9زك  ��: أ�3 ا����ب ��ا�ذي أو�: . و�ود ��9ك �: ذ�ك ا��داًء 

7�� و��رف .. 	 �7Lب: ا�و��� ��ل ذ�ك ا�ر�ل ��د�� طب ���Y 7ب وا!�دYو ��و م �ن �و�ف *�د ا(���ن *�� �
	 �$رف ا���م إ	 ��د ا�7Lب، : �1�1 	 �$ر*ون إ	 ��د �1�1: و�ذ ر و��� ����ن ا�� �م.��ر*�ً �دم ��� ���ن �د�دة

 .و	 ا�!��ع إ	 ��د ا��رب، و	 ا�خ إ	 ��د ا����� إ���
 

  
  ا/���ن

  :ا���ر�ن ا�ول
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  :ا	���ن وأ�وا��

�� ? *3 ا��ر وا�$ن، و*3 ا��ول وا�$�ل، وھو *$ل ا���رات �: أ �ل و��، وا���Lء ر7: ?� .ا(���ن ھو �را
 :أ�واع ا(���ن

�� و�م. ا(���ن �طوب �ن ا���م *3  ل ��ل ��وم �� و�ؤد��� ? : إن ?  �ب: (و*3 ذ�ك ��ول ا�ر�ول �
������م *P���وا ا�ِ�ْ�َ�، وإذا ذ���م *P���وا ا�ذ�"، وْ���د أ�د م َ!9ْر��، *ُْ�ِرح ذ��م) [ا(���ن �:  ل !3ء، *yذا ��.[ 

 :و�ن أ�واع ا(���ن
? R� ـ ا(���ن : w د����، -�ز و�ل-وھو أن ���!$ر ا(���ن و�ود ? �$� *3  ل ��ظ�، و*3  ل ��ل، ���� ��د �

 .�7ره  ��P �راه و��ظر إ���*���
�� و�م� ? : ].��9ق ���) [ا(���ن أن �$�د ?  �Pك �راه، *yن �م � ن �راه *��y �راك: (��ل �
: ا���م دا6م ا(���ن وا��ر �وا�د��، �ط�$=��، و��وم ���=��، و���$د �ن ا(��ءة إ��=��، ��ل �$��:: ـ ا(���ن إ�: ا�وا�د�ن

 ].23: ا(�راء[} �$�دوا إ	 إ��ه و���وا�د�ن إ���ً�� و�7: ر�ك أ	{
��ر��، و����� إ�وا�� وأھل ���� وأ��رب وا�د��، �زورھم و��=م، : ـ ا(���ن إ�: ا���رب� ��ا���م ر��م *3 �$��

 ].1: ا����ء[} وا��وا ? ا�ذي ���ء�ون �� وا�ر��م{: ��ل ? �$��:. و���ن إ��=م
�� و�م: ا���رـ ا(���ن إ�: � ? :� 3��� زال ��ر�ل �و���3 : (ا���م ���ن إ�: ��را��، و� ر�=م ا���1	 ��ول ا��

�����ر ��: ظ��ُت أ�� ��و̀ر�1].(�� ].��9ق �
: ـ ا(���ن إ�: ا��9راء� ������=م، و�: ا�3�L ا�ذي ���ل � �����: ا���م ���ن إ�: ا��9راء، و���دق ��=م، و	 ���ل 

��� �وم ا������ وھو ��ول�ِ�َم ��$�3 �$رو*�، و�دM  -�!�ًرا �3�L-رب، �ل ھذا : ا��9راء أ	 ���: أن ا���9ر �وف ��$ق �ر
�� دو�3؟�� 

�� و�م ��(���ن إ�: ا����م، و�!Mر �ن � رم ا����م، و���ن إ��� : ـ ا(���ن إ�: ا�����: وا���� �ن� ? :� 3�أ�ر�� ا��
�������$��) أ�� و �*ل ا����م *3 ا���� ھ ذا: (، *��ل�P�ج ���=�� !��6ً: وأ!�ر  Mوا�و�ط:، و*ر ،���� ].��9ق ���.[ا��

ا���م ���ن إ�: ���9؛ *��$دھ� �ن ا��رام، و	 �9$ل إ	 �� �ر37 ?، وھو �ذ�ك �ط̀=ر ���9 : ـ ا(���ن إ�: ا��9س
} إن أ����م أ����م ���9 م{: �د���، و�ن ا�!��ء وا�$ذاب *3 ا&�رة، ��ل �$��:و�ز �=�، و�ر��=� �ن ا��7ل وا���رة *3 ا

  ].7: ا(�راء[
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

 :أو�� ا	���ن
وھدوا {: ا(���ن �طوب �ن ا���م *3 ا��ول، *� ��رج ��� إ	 ا� �م ا�ط�ب ا���ن، ��ول �$��:: ـ ا(���ن *3 ا��ول
 ].83: ا���رة[} و�و�وا ���س ��ً��{: ، و��ل �$��:]24 :ا��,[}إ�: ا�ط�ب �ن ا��ول
وا(���ن �طوب �ن ا���م *3 ا�����، *$: ا���م أن ��زم ����� ا(��م، و�رد �: إ�وا�� : ـ ا(���ن *3 ا�����

 ].86: ا����ء[} وإذا ����م ����� *��وا �P��ن ��=� أو ردوھ�{: - ��ل ? ـ �$��:. ����=م
�� و�م: ن *3 ا�$�لـ ا(���� ? :��ل � ،��� ? ���، و��ز�� ����� :�� �إن ? ��ب : (وا���م ���ن *3 أداء ��

 ].ا���=�3) [إذا ��ل أ�د م ��� أن �����
�س ].31: ا��راف[} �� ��3 آدم �ذوا ز��� م ��د  ل ���د{: ��ل �$��:: ـ ا(���ن *3 ا�ز��� وا��

 :�زاء ا(���ن
إ�� 	 �R�7 أ�ر {: و��ل]. 60: ا�ر��ن[} ھل �زاء ا(���ن إ	 ا(���ن{: �����ون �=م أ�ر �ظ�م ��د ?، ��ل �$��:ا

  ].195: ا���رة[} وأ���وا إن ? ��ب ا������ن{: و��ل]. 30: ا� =ف[} �ن أ��ن ���ً 
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  :ا���ر�ن ا����ث
  
  .!ر��� �و7و�=� ا	���ن��وص  
 :�ن ا��رآن ـ 
ُروَن نP�َ َ?ّ Mُْ�ُر ِ��ْ�َ$ْدِل َوا(ِْ�َ��ِن َوإِ�َ��ء ِذي اْ��ُْرَ�: َوَ�ْ�َ=: َ�ِن ا9َ�ْْ�َ!�ء َواْ�ُ��َ ِر َواْ�َ�3Lِْ �َ إِ {   M ْم َ�َذ ُM )90: ا���ل(} ِ$ُظُ ْم �ََ$

 )28: ا� =ف(} َھْل َ�َزاء اْ(ِْ�َ��ِن إِ	M اْ(ِْ�َ��ُن { 
 } Mاْ�ُ�ْ�ِ�ِ��نَ  َوأَْ�ِ�ُ�َوْا إِن Tب�ِ�ُ َ?ّ { 

  ):ص(��ذا ��ل ا�ر�ول
�� و�م � ? :أن �$�د ?  �Pك �راه : "��ن �Pل ��ر�ل ��� ا���م ر�و��� ��� ا���ة وا���م �ن ا(���ن ��ل �

 "*yن �م � ن �راه *��y �راك
�� ? و�!�� ���را ���� و�م �و�3 أ���� ? :ا��د ? : "� *��ل �$�د ? �ن ��ر ر37 ? ��=��و �ن ا�ر�ول �

 " �Pك �راه
َ�َ�ِ� َوَ�Mم ��ل  ُ M? :M�َ ِ M? ن َرُ�ول� �ُ��َ ُ M? 3َ7ِن أوس َر�: !داد $� 3�إن ?M  �ب ا(���ن �:  ل !3ء، (: و�ن أ

�م *P���وا ا����، وإذا ذ���م *P���وا ا�ذ���، و���� .رواه ُ��ِمٌ  )�د أ�د م !9ر��، و��رح ذ�����*yذا 
 
 ��  :ا���ر�ن ا�را

  
 :�ن *وا6د ا(���ن 

 .}َوأَْ�ِ�ُ�َوْا إِنM ّ?َ ُ�ِ�بT اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��نَ {: ���� ?، *��ول ? ������ و�$��:·  
ا�Mِذ�نَ {�$�� ? �����ر وا����Pد ·   Mَ�وْا و Mِذ�َن ا�Mا� Rَ�َ َ?ّ Mِ�ُ�ون إِن�ْ T� ُھم{. 
�3 ? �و�ف *��ول ? ·   � ������ذ ? ا�$�د �ن ا��=��ك و��$ل �� �ن  ل ��ء ��*�� و�ن  ل �7ق *ر��ً،  �� *3 

ِق َوِ�ْ��ِْر َ*yِن َ?ّ M	Rُ�7ِ�ُ َ أَْ�َر اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��نَ {: �$��: M��َ َ�ن �ُ M�ِإ{. 
   ·� ً������ن ا��ق وا���طل و��ن طر�ق ا�=دى وطر�ق ا�!ر، *��ول ? �$��:�=ب ? ����ب ا(���ن *ر ��� {: 9رق  M�ََو�

هُ َواْ�َ�َوى آَ�ْ�َ��هُ ُ�ْ ً�� َوِ�ًْ�� َوَ َذ�َِك َ�ْ�ِزي اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��نَ  Mأَُ!د sََ�َ{. 
َ َذ�َِك * َ��ٌم َ�َ: إِْ�َراِھ�َم {: $��:ا(���ن ُ�ق � �ب أھ� ا���1ء �ن ? 1م ا���1ء �ن ���ده، و��ول ? ������ و�·    

 .}َ�ْ�ِزي اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��نَ 
 .���ب ا(���ن ��رع *3 ا��و�� ��د ا��$���· 
��L أ�ر ا�ط���  ���ً، ��: *3 ا����ل ا������ ���" ا���� *� ون ���دة �ؤ�ر ��=�، و�$�ن �: �دم ا(�راف *3 · ��

�* �=���ً *3 ز��دة ا��$م، و*3 ھذا ��ول ? �$��:ا������ت، و�ؤدي ! ر ? �� .}�6َِن َ!َ ْرُ�ْم �َِز�َد�Mُ مْ {:  ون ذ�ك �
  

  :ا���ر�ن ا����س
  
 :ا�و��6ل ا��3 �$�ن �: ا(���ن* 
ْ�ِ� َ!3ْءٌ {ـ ا����ن ا� ��ل �Pن ? �$��: ���م � ل �� ��R �ن ا�$�د *3 ا��ر وا�$ن 1َ�َ :َ9َ�ْ�َ َ	 َ?ّ Mَ ِ*3  إِن	3 ا�َْرِض َو*ِ

َ��ء Mا��{. 
�=� *39 ا��د�ث ا��د�3 2� �����دي إ��� ھ3 أ���� م أ���=� � م "ـ ا����ن ا� ��ل �Pن ? ���: ���� أ������ و������ ��

 ".1م أو*� م إ��ھ� *�ن و�د ��راً *���د ? و�ن و�د �Yر ذ�ك *� �و�ن إ	 ���9
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��� ـ ��ز�� ا����� ا�ط��� ا3�، و��ر "	 ����ب إ	 �ؤ��� و	 �P ل ط$��ك إ	  ��3"��3 �$�ن �: ا��وف �ن ? و�را
 .ا����ب �ن إذا ���ت ? ذ رك و�ن إذا ذ رت ? أ���ك

 .ـ ا(��ص وا��رص �: ا���ول �: 1واب ? *3  ل ��ل4
�� و�م و��رة ا��5� ? :�$�ن وا���ذ ا��دوة ا����� ��=م *3 ا��ول وا�$�ل��� وا�ـ ا���9د *3 ��رة ا�ر�ول ���� . 
ق ا(���ن.. ـ وأ��را6�� .ا���ر وا��درج *��، وا����ھدة: �ن ا��ور ا��=�� *3 ا���ق 
 

�'� )�0  
  :ا���ر�ن ا�ول

  
� � "�* ���  :�ن ا��داث ا�$ظ��� *3 ا���ر�u ا	���3 �$د �" ا��د�

�� وآ�� و�م ( ُ�ـ�د ��ن ا���3  ا���رت ���6, �" ا��د���� ا�ذيا� ? :( ھـ ����9ل ����" ا���3  6و�ر�ش *3 ��� ) �
�� وآ�� و�م � ? :� �زا�� إ�: �$� ر ر�ول ? )������ وآ�� و�م ( ، *��7ّ�ـت � ? :�( ����، وا�7ّ�ت 

 .م ���� إ�: �$� ر �ر�ش، *���" ھ��ك ��9ن ��ل *�رة ا��" وا���
�� وآ�� و�م ( وأ�ذ ا�ر�ول � ? :s �$دادھم �!رة آ	ف ����ل) ��( و �ن . وأ����� ���ّ=زون ����ل  �9ّر � � ��: 

�� وآ�� و�م � ? :��طط �R�� �6 ا����ل ���� و��ن �ر�ش *3 دا�ل � � ��=� �رم ? ا&�ن، و*3 ا�3��1 �ن !=ر ) �
�� وآ�� و�م ( 3 ھـ �وّ�� ا��� 10ر��7ن ��� � ? :و��!� ��و � �، و���وا ��طو��=� وا!$�ل ا���ران *3 ) �

 .ا���راء �: ��ر�� ��=�، ��� أ�1ر ا�ر�ب *3 �9وس ا�ط�Lة و�: رأ�=م أ�و ���9ن
 3���� وآ�� و�م ( وا��راً ا���م أ�و ���9ن �� ? :� ( 3��� وآ�� ( و�طق ���!=�د��ن �و*�ً ور���ً وأ�ر ا��� ? :�

��س) و�م $�3 ���9ن ��ث ��ر ��ود ? ��رى �$��� �ظ�� ا(��م، *��ول أ�و ���9ن �P�: ا�$��س �ن ��د ا��طب أن ��ف 
ك ا�ن أ��ك �ظ���ً ( � "� ).و��ك إ�=� ا���وة : ( *�رد ��� ا�$��س) ��د ا�

� � ا�� ر�� *����ً ����راً �ن �Yر ���ل، و	 ) �� وآ�� و�م �: ? �( وھ ذا ���ق ا���ر ا� ��ر ود�ل ر�ول ? 
��ل �زو�ل ،�����د ر ً���ورأ�ت ا���س �د�ون *3 د�ن * اذا ��ء ��ر ? وا��9" : ( �9ك د��ء، ��وا9L��� ً�$7راً ��

���د ر�ك وا��9Lره إّ��  �ن �ّوا�� * ? أ*وا��ً  "� .�ورة ا���ر) *�
 

  :ا���ر�ن ا�����
  

  :�وم *�" � � �� أظ=ره �ن �9و ���ه أھل � �) ص(�ن ا��وا�ف ا�$ظ��� �ر�ول 
���$9و �ن ذ�وب ا���6��ن، و�9Lر �=م، و �ن �ن د��ء  -������-*�w .ا�$9و ھو ا����وز �ن ا�ذ�ب وا��طP، و�رك ا�$��ب �

�� و�م� ? :� 3��� و�م].ر�ذيا��) [ا�=م إ�ك �9و  ر�م ��ب ا�$9و *��ُف ��3: (ا��� ? : :و�ن �9و ا�ر�ول �
�� و�م، *��ول -ر37 ? ��=�-�� 3 ا���دة ��6!� � ? :�� (: �ن �ق ر�ول ? �� ? :�� 7رب ر�ول ? �

م. [)و�م !��6ً �ط ��ده و	 ا�رأة، و	 ��دً��، إ	 أن ���ھد *3 ���ل ?��.[ 
3���ً��، وإ��� �$1ُت ر���: (ا��!ر �ن، *��لاْدُع �: : ( و�د ��ل � M$َ� ْث$َ�م) [إ�3 �م أُْ��.[ 

�� و�م ����� ذھب إ�: ا�ط�6ف ��د�و أھ=� إ�: ا(��م، و� ن أھ=� ر*7وا د�و��، � ? :و���: �9و ا�ر�ول �
�� و�م ھو ور*��� ز�د � ? :����=م و���دھم و�9=�ءھم �ؤذو�� �� ���ن ��ر�1، و��ذ*و�=�� ������رة ��: و�Mطوا �

�� و�م� ? :� 3��� ا���م-*�زل ��ر�ل .��ل ا�دم �ن �دم ا���-  ��� ? :� 3�و�$� �ك ا����ل، وا��Pذن ا��
�� و�م ��9 ��=م، و��ل ��ك ا����ل� ? :� 3��ل أر�و أن : (و�م *3 ھدم ا����ل �: ھؤ	ء ا��!ر �ن، � ن ا�� 	

�6ً�! �� ].��9ق ���) [ُ�ْ�ِرُج ? �ن أ���=م �ن �$�د ? و�ده، و	 �!رك 



 
37 

ELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NET    

�� و�م *3 ا����د، وا��!ر ون ��ظرون إ���، � ? :�� و�م � � ����ًرا، �س �� ? :� 3�و��د�� د�ل ا��
�P�و�=م �ر���9 �!�� أن ����م ��=م، أو ��Pذ ���P1ر ���ً�� ��� ��$وا �� و��� و�م. ����و� ? :� 3�: *��ل �=م ا��

 )اذھ�وا *��Pم ا�ط��ء: (��ل.. ��ًرا، أخ  ر�م، وا�ن أخ  ر�م: ���وا).�� �$!ر �ر�ش، �� �ظ�ون أ�3 *��ل � م؟(
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

 :*7ل ا�$9و
�ن[} وإن �$9وا و��9�وا و�9Lروا *yن ? 9Yور ر��م{: ��ل �$��:�L14: ا��.[ 
 ].22: ا��ور[} و��$9وا و���9�وا أ	 ���ون أن �9Lر ? � م و? 9Yور ر��م{: �:و��ل �$�

�� و�م� ? :� 3�: ُرُءوس ا���6ق ��:  -�ز و�ل-�ن  ظم �Yًظ� وھو ��در �: أن 9ِ�ْ�َُذهُ د��ه ? : (و��ول ا���
 ].أ�و داود وا��ر�ذي وا�ن ����).[��̀�ره ? �ن ا��ور �� !�ء

م ا���م أ�� �$9وه �وف � ��ب ا�$زة �ن ?، و�وف ���ر�� ا����R، و�$ود إ��� ا���3ء �$�ذًراو$��. 
����3 ھ3 أ��ن *yذا ا�ذي ���ك و���� �داوة  ��P و�3 ���م{: ��ول �$��: R*ت[} اد�* :34 .[ ��� ? :� 3�و��ول ا��

ا، و�� �واR7 أ�د w إ	 ر*$� ?�� َ���ت �د�� �ن ��ل، و�� زاد ? ��ًدا �: (و�م Mز� 	م) [$9و إ��.[ 
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

��د*ق ��(������  -دون ا����1ء -�ن ا��د��� إ�: � � ��9�=� وا���Pل *3 أ����� وأ�وا��، *��دھ� ���ً$�)ص(إن �وا �� ا�ر�ول
��� Tد�  :��دة *3 �وا�ف ا���را������، �$�ًدا �ن ا��ف وا�Lرور و�!��ر ا	��!�ء ا��3 ���

�ـ -1 :M���ُ �� ا��7راء"��د  �ن �7ن ا���ش ا�زا�ف ��ا� ����� "، وھ3  �� ����=� ا��وم " ���� ا��د�د"أو " ا� ��
ْھو، *��ح" �$د �ن ���دة"، و �ن ��=� "ا��در�� Mا��وم ُ���َ�ل ا��ر��، ا��وم : "ا�ذي أ�ذه !3ٌء �ن ا�ز ،���ا��وم �وم ا��
? Mر�ً!�أذل� "3��� و�م -، *7Lب ا��� ? :�ن أ�3 ط��ب"وأ�ط: ا�را�� �ـ -� 3	 �� �$د، �ل ا��وم �وم : "، و��ل"�

 ".ا��ر���، ا��وم ُ��دMس ا��ر��، ا��وم أ�ز ? �ر�ً!�
��ً (و�����  �ن ا���ش �ز�ف إ�: � � رأى  -2�!$روا، *�Pر ُ�رR7 أو	دھ�، *�!: أن َ����=� ا�زا�9ون دون أن )  
"��أن ��وم �ذاءھ�؛ ��: 	 �ْ$ِرض �=� أ�د �ن ا���ش و	 �و	دھ�، وأ�ر ا�����ن أن �د�وا � � �روح " �$�ل �ن �را

���ل �� .ا��واد�� وا�ر��� وا������� 
ن -3�P* ،ا���ذ ��ن �ر�د ا���ن �ن ا��!ر �ن Rم -وو��� و�� ? :ن د�ل ا���ت �ن د�ل داره *=و آ�ن، و�: "-�

 ".ا��رام *=و آ�ن، و�ن د�ل دار أ�3 ���9ن *=و آ�ن
ود�ل � � *3 �واR7 ���ب؛ ��ث  �ن �ر ب ����� ا���واء و�د أ��: رأ�� �: َر�� �وا7ً$�، ��:  �دت ��س  -4

 ".	 ��ش إ	 ��ش ا&�رة: "����� ا�ر�َل �ن !دة ا��واR7، وھو ��ول
�ن ���ر ا��31"أراد  -5 3" *���7��� و�م -أن ���Lل ا��� ? :3 �����6، و��9 ��� �$د  -���أ��1ء طوا*�، * !ف ? �

 .أن أ�ن إ����، ود�� �� �����ر
�ن أ�: ط��ب"ور*ض �رض  -6 3�Pن � ون ا�ِ����� �=م، و�د ا��زع  - رم ? و�=� -"�"3���9ح  -ر37 ? ��� -"�
�� �ن ا$ �"���� و�م -*�Pذ ا���3 - ��د�=� *3 ا���ھ�� -"���1ن �ن ط� ? :، وأ��: "���1ن"ا����9ح، وأ��ده �ـ -�

 ".ھ�ك ���9�ك �� ���1ن، *���وم �وم �ر وو*�ء: "�دا�� ا���ت �� و��و��، و��ل
 ".ا�ط��ءاذھ�وا *��Pم : "وأ�ن ا�$9َو ا�$�مM �ن �ر�ش ���و��� ا� ر��� ا��!=ورة -7
8-  ��و�$ظ�=� , أ�=� ا���س، ��د أذھب ? �� م ��وة ا���ھ��: "وأ�ن *3 �ط��� �ھل � � أ�وَل ا���م ا(������ ا�$

��6=�؛ *����س ر��نH� :? :َ=� .. و*��ر !�3 ھ�ن �: ?، وا���س ��و آدم، و�ق ? آدم �ن �راب, َ�ر� ���3  ر�م � T�َأ ��َ﴿
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 Mأَْ َرَ�ُ ْم ِ�ْ�َد ?ِ ا�� M6َِل ِ�َ�َ$�َرُ*وا إِن��َ�ْ�َ��ُ م ̀�ن َذَ ٍر َوأ1َ�ُْ: َوَ�َ$َْ��ُ ْم ُ!ُ$وً�� َوََ�َ � M�ِد ).. 13: ﴾ ا���رات.. أَْ�َ��ُ مْ �ُس إ�� ،�ً�ّ�
  . �ن *�" � � *�ً�� ����ّ�ً� &*�ق �ن ا���ر وا��ّق وا��ر وا��ور وا(������

  
  �ورة ��س

  :��ر�ن ا�ولا�
  
  :!رح �� �ر!د إ��� ھذه ا��ورة 

ر37 ? ��� ا�ذي ��ء إِ�: ر�ول ? " ��د ? �ن أُم � �وم"ا��دأت ا��ورة ا� ر��� �ذ ر ��� ذ�ك ا�����3 ا���: * 
� ����� R� ولL!� م�� و�� ? :�� ?، ور�وُل ? �� ��� ���� و�م �طب ��� أن �$� ? :ن  �راء �ر�ش �

�� و�م و�=� وأ�رض ���، *�زل ا��رآن ���$��ب � ? :أَْن َ��ءهُ * َ�َ�َس َوَ�َو�M:{�د�وھم إِ�: ا(ِ��م، *$�س �
:* ا�َْ�َ�: M Mَ�ز �ُMُر َ*9َ�ْ�ََ$ُ� ا�̀ذْ َرى* َوَ�� ُ�ْدِر�َك �ََ$ M Mأَْو َ�ذ *:�َLْ�َ�َْ�ْن ا � M�ََْ�َت �َُ� �َ * أP*َى Mد�ا&��ت} َ. 

 * ��ِ�ْن أَ̀ي َ!3ٍْء * ُ�ِ�َل ا(ِْ�َ��ن َ�� أَْ 9ََرهُ {1م ��د1ت �ن ��ود ا(ِ���ن، و 9ره ا��9�ش �ر�� �R  1رة �$م ? �$��: �
 ُ��ََرهُ * َ�َ Mَ�د*َ �ُ�َََرهُ* ِ�ْن ُ�ْط9ٍَ� َ� M��َ َل��ِ Mا�� Mا&��ت} ..1ُم. 

ر ? �ِ����ن ُ�ُ�ل ا�$�ش *وق �ط" ھذه ا��$�ورة 1م ���و�ت د	6ل ا��درة **  M�� َ�ْ�ُظْر ا(ِ�َ��ُن إَِ�: {3 ھذا ا� ون، ��ثْ*َ
�َ�� اْ�َ��َء َ�ّ�ً�* َطَ$�ِ��ِ ْ�َ�َ �M�َا�َْرَض َ!ّ�ً�* أ ��َ�ْ�َ!َ M1ُم *� ً�ّ�َ �=َ�*ِ ��َ�ْ�َ�َْP*َ *��ً7ْ� .��تا&} َوَزْ�ُ�وً�� َوَ�ْ��ً * َوِ�َ�ً�� َوَ

�� �ن !دة ا�=ول وا�9زع، و���ت ��ل ا��ؤ���ن و��ل * �����ن أھوال ا������، و*رار ا(ِ���ن �ن أ��و���ت ا��ورة ا� ر��� 
�ُ {ا� �*ر�ن *3 ذ�ك ا��وم ا�$��ب  M�� M�َِذا َ��ءْت ا�y*َ * ِ���َِاْ�َ�ْرُء ِ�ْن أ Tَ�ْوَم 9ِ�َر * ِ����ُِ ̀ل اْ�ِرٍئ * ��ِ َوَ��ِ�َ�ِ�ِ� َوَ�ِ� * َوأُ̀�ِ� َوأَِ

 ِ���ِLْ�ُ ٌْنP!َ َرةٌ * ُوُ�وهٌ َ�ْو6�ٍَِذ 9ِ�ْ�َُرةٌ * ِ�ْ�ُ=ْم َ�ْو6�ٍَِذ!ِ��َرةٌ * �7َِ�َ ٌ� ُ�ْ�َ�َْYَ �=َ�َْأُْو�6ََِك ُھْم اْ�َ 9ََرةُ * َ�ْرَھ�َُ=� َ�َ�َرةٌ * َوُوُ�وهٌ َ�ْو6ِ�ٍَذ َ�
 .}ا9َ�َْ�َرةُ 

 
  :ا���ر�ن ا�����

  
� :س*وا6د �ن �ورة �

 .ا�=دا�� ��د ? و�ده، �=دي �ن �!�ء و7�ُل �ن �!�ء -1
2- 3����ت ردة �: : ا��$ر�ف ا�����ر ��� و�م �ؤ���ً �� و��ت �: ا(��م وإن ��� ? :� 3�أ�� �ن ��3 ا��

�� و�م: ا��"، و��س  �� ��ل� ? :� 3� .ھو �ن رأى ا��
�� ��وھ��	 �ُ : ا(!�رة ����دة ا��!=ورة -3��� ������ �� .�رك أ�ر �$وم ��ر �وھوم، و	 ��
 .أن ا�$��م ھو ا�ذي ُ�ؤ�: إ��� و��س ا�$ س -4
5- :��$� ? ��� ��� ��: ا�$��م أن � ون ��ن ا����ب �!و!�ً 7�و �ً و���� ��ن ����P �طب أن �$�. 
 .و�ؤال ا�$��ء�: ط��ب ا�$م أن �ز 3 ���9 ��(��زادة �ن طب ا�$م  -6
 .!رف ا�$م و*7� *=و �ؤدي إ�: ز �ة ا��9س وز��دة ا(���ن -7
م �د�ول، و�ذا  -8$� ��م أن ط$��ن ا�� 1ر �ن ا�$م و�م �زدد �!�� و��: و����ً وا��$�داً �ن ا��$��3 وا�ذ�وب *

 .إ��� ا�$م �!�� ?: ��ل
��د  -9$ .إ1��ت ا��!��6 �

: ا��ؤ�ن ا(���ن �=م و��د�رھم وا	�����ء ��=م �دح ? �$��: -10$* ،� 6���. 
 .أ 1ُر ��3 ا��!ر  �*رون ��$�� ? �$��: ا�ظ�ھرة وا���ط�� �R أ�=م �ن أ7$ف ا��ق وأھو�=م -11
 .ا����ن ? �ز و�ل ��$�� ا�د*ن ��و�:، و�و ��3 ا��وات �: و�� ا�رض ��� ا��ذ ا���س ��$�!�=م -12
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� �دة �رات،  -13����ر�� ��$�� ا�ط$�م ا�ذي ����و�� *3 ا��وم وا��: ا��رء ا��ؤ�ن أن ��ب ا�طرف �$��� وأن ��9 ر �
 �ن ا�ذي أو�ده؟ و �ف أو�ده و���؟ 

 .��وع ا�Lذاء وا�ط$�م ا�ذي ����� ا�رض ��!��6 ? ������ب �R أذواق ا���س وأ�ز��=م -14
 .و�$ل ? �=� �و��ً ����ت ���� �ن دا�� *3 ا�رض إ	  -15
 .�3�9 �3�9: �وم ا������ �وٌم ���ب 	 أ���ب *�� و	 �$�رف، و ل إ���ن *3 ذ�ك ا��وم ��ول -16
ظ=ور ����ت و���ت أھل ا(���ن وأھل ا�!��وة �: ا�و�وه، *Pھل ا(���ن و�وھ=م �����رة ���7ء ��رق أ��ر�رھم  -17

 . ھل ا�!��وة و�وھ=م  ���� �وداء، ��Pل ? �$��: أن ���ض و�وھ���ن ا��!�!� وا�9رح وا��رور، وأ
 

���ء وا�ر�ل����  ا����ن 
  :ا���ر�ن ا�ول

  
���ء ? و ر��: �ن أر �ن ا(���ن�P�  :ا(���ن 

 �6������ء ? و ر�� ھو ا(���ن ��ن ��: ? �$��: *3  ���� �ن ر�� و أ��P� �ز و �ل أر�ل و ا(���ن �Pن ?, ا(���ن 
و ��د : "و �د ذ ر ھذا ا��$�: *3 ا��رآن ا� ر�م *3 �و�� �$��:. و أ����ء 	 �$م �ددھم و أ���ءھم إ	 ? �$��:, ر�� �واھم

ك���ك و ��=م �ن �م ���ص ��ك, أر��� ر�� �ن � ����� ).78ا&�� , �Y*ر" ( ��=م �ن 
, ھود, ا�راھ�م, ���", ادر�س, �وح, آدم: ��� و �!رون �ن ا�����ء و ا�ر�ل و ھم��د ذ ر ? �$��: *3 ا��رآن ا� ر�م �

���ن, ز ر��, داوود, ذو ا� 9ل, ا���R, ھ�رون, �و�:, !$�ب, أ�وب, �و�ف, �$�وب, ا���ق, ا�����ل, �و�س, �وط� ,
��ء ��ب ا(���ن �ر����=م و ��و�=م *=ؤ	ء ا�ر�ل و ا���. ���د �وات ? و ���� ��=م أ��$�ن, ���:, ���:, إ���س

و أ�� ا�����ء و ا�ر�ل ا�ذ�ن �م ����=م .  9ر, *�ن أ� ر ��وة وا�د ��=م أو أ� ر ر���� �ن �$ث ��=م �ر����, �9���
���*3 و ��س ��� أن ��ول �ر���� أ�د �ن ا��!ر أو ��و�� ��دام أن ذ ره �م �رد . *�د أ�ر�� أن �ؤ�ن �=م إ���	, ا��رآن �

�� و �م� ? : .ا��رآن أو �ن ا�ر�ول �
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

 :�و7وع ا�ر����
و ا�ذ�ن  ذ�وا , *�ن آ�ن و أ�" *� �وف ��=م و 	 ھم ��ز�ون, و �� �ر�ل ا��ر��ن إ	 ��!ر�ن و ��ذر�ن: "��ل �$��:

ھذا *��y ��ب ���� أن �ؤ�ن �Pن ? �$ث ر�� إ�:  و �:). 49-48ا&�� , ا��$�م" (������H ���=م ا�$ذاب ���  ��وا ���9ون
�$ث ھؤ	ء ا�ر�ل ���$�  �����ق Yرض وا�د ھو ���دة ? �ز و �ل و إ���� , ا��ق ���!�رھم و إ�ذارھم �����و أن ? �

 ).�36ن ا&�� , لا���" (و ��د �$��1 *3  ل أ�� ر�و	 أن ا��دوا ? و ا����وا ا�ط�Yوت: "��ل �$��:. د��� و �و��ده
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

 :ا�وا�ب ���� ��و ا�ر�ل
�و�=م و��� ��ءوا �� �ن ��د ? �ز و�ل، ��ل �$��:  -1��وا�ذ�ن آ��وا ��w ور�� أو�6ك ھم ا��د��ون : (ا���د�ق 
 ).19:ا��د�د)(
ر�� وا��ؤ��ون  ل آ�ن ��w و��6 �� و ��� آ�ن ا�ر�ول ��� أ�زل إ��� �ن { : �دم ا��9ر�ق ��ن أ�د ��=م  �� ��ل �$��:  -2

 ) .285:ا���رة(} ور�� 	 �9رق ��ن أ�د �ن ر�� و���وا ��$�� وأط$�� 9Yرا�ك ر��� وإ��ك ا����ر 
 ) 9:ا��9"(} ��ؤ��وا ��w ور�و�� و�$زروه و�و�روه و����وه � رة وأ��� { : ��ل �$��:: �و��رھم و�$ظ��=م -3
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�� و�م ا��3 ���ت : 6$=مو�وب ا�$�ل �!را -4� ? :� ����� �1$��ل �وذ�ك *3 �ق  ل أ�� ����=�، و	 ��9: أن ذ�ك 
 .!ر�$��  ل !ر�$�

�L=م ا�و�3، و ����=م �ن ا� ��6ر وا��6�Lر ا��3 �دل �: ��� ا�ط�R و�9ول ا�=��  -5� .ا����د ����=م *3 �
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

  :�ن �$�زات ا�����ء وا�ر�ل
�� ا���م" ���""�$�زة (ا����� ا�$����  ـ� :( 

�وھ�، " ���""أن ��رج �=م ���ً� �ن ��ل ��ري، *�� د�� " ���""���=م " �1ود"��دى �وم ر�� أ�رج �=م ا����� ا��3 ط
�=م ? �:  9رھم وط���L=م��$* ،����ل ا��� : .و� �=م ا���روا �:  9رھم و���دھم، و��Hروا �

�� ا���م" إ�راھ�م" ـ �ن �$�زات�: 
�$�*�Pره ? أن �ذ�" أر�$� �ن ا�ط�ر، وأن ��$ل  لM ! ر�� أن �ر��  �ف ���3 ا��و�:؟" إ�راھ�م"�Pل ��3 ? : ا�ط�ور ا�ر

� *$ل ذ�ك إذا �=� �3�P إ��� ��ر�� M��ٍل، 1ُمM ���د�=�، *� : . �زء ��=� �
�3 ? أن ��" ا���رود"أراد ا��ك : ��ر 	 ��رق� :�=� *3 ا����ء أ���ه "إ�راھ�م"37 ��=� R9ار� ��، *�Pر �y!$�ل ��ر *

 :م ��رق ��� إ	 و�1��، *�رج ��=� أ��م ا��وم، وھم ��ظرون "إ�راھ�م"*�=�، � ن ? أ�ر ا���ر أن � ون �رًدا و��ً�� �* ،
 .إ��� ��$���ن

�� ا���م" �و�س"�$�زة (ـ *3 �طن ا��وت � :( 
��، " �و�س"ج ��3 ? �ر���ده �$د أن �6س �ن إ���ن �و�� �د�و��، دون �Pذن �� ر�� *3 ا��روج، *ر ب أول ����9 ��ن 

�ون، ���� ��ر *3 و�ط ا���ر، ا!�دت ا�ر�"، وأو! ت ا�����9 �: ا�Lرق، *�رروا إ���ء وا�ٍد ��=م *3 ا���ء ����و ا�*
ٍة �: و����� أ�روا ا��ر�� ���=م  ��ت ��رج * Mو�س"3 ُ ̀ل �ر�"�$������9 *3 ا���ء، *Pر�ل ? �وً�� �7ً�� ا :��P* ،. 

وراح �و�س  ���9Lر ر�� وھو *3 �طن ا��وت، *�����ب ? د��ءه وأ�ر ا��وت أن ��ر�� �: ا�!�ط�، *�� ��د 
وا، وآ��وا �� و�د�و��" �و�س"$* �� : .إ�: �و�� و�دھم �د �د�وا �

�� ا���م" �و�:"ـ �ن �$�زات �: 
��$�زة �����، ھ3 ���ه ا��3 ��و�ت *3 ��ظ� �$��� إ�: ��� �ظ���، أ ت  لM " �و�:"أ�Mد ? �$��: ���� : ا�$�� ا����

 �=�" �و�:"�� أ���ه ��رة *ر�ون �ن ���ل و��:، ��روا �=� أ��ن ا���س *ظ�وھ� ���ت و�$1��ن ������، و����� 7رب 
����ن ��: ��ر ھو و�ن آ�ن �$� ���م، *�� أراد *ر�ون و��وده ا�$�ور �9=م ������=م، ا�ط�ق ا���ء ا���ر، ا�9ق 

�=م و���وا �Lر��ن�  . 
�� ا�� �وا إ�: " �و�:"�ُِ�َل ر�ٌل *3 ز�ن : ـ ���ل �� م* ،����طب " �و�:"��� ا���م، وا�=م �$ض أ��ر�� ��راً�� �=م 

�� ��=م أن �ذ��وا ��رة، *ظ�و* ،�=�ا أ�� ���ر ��=م، وظوا ���Pو�� �ن أو��ف �ك ا���رة، ��: و�دوا ��رة ��ط�ق �
ًة  Mم و�ر!دھم �ن ا����ل ا�����3 1م ��وت �ر �� ��ذ��وھ� أ�رھم أن ��Pذوا �ط$� ��=�، و�7ر�وا �=� ��د ا����ل، *yذا 

 !!أ�رى
 "ُ��� ا���م" داود"�$�زة (ـ ا����ل ُ�َ�̀� :( 

 .�وً�� �ذً�� ���ًرا، * �ن إذا �ر�Mم ���د��ء w، �ردد ا����ل وا�ط�ور ������، و�ردد �$� د��ءه" داود"? �$��: ����  رزق
�� ا���م" ����ن"ـ �ن �$�زات � : 

 ���ر ? �$��: ا�ر�" �� M��"ن����ز�ً�� ���ً�� �ن  ���� أ���� !�ء،  �� ��ر ? �� ا��ن، و��� ��L ا�ط�ر، و �ن ��!�" �
 .ا(�س وا��ن و��وف ا�ط�ر وا���وان

�� ا���م" ���:"ـ �ن �$�زات �: 
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، "�ر�م"ھ3 ���ده �ن �Yر أٍب، *=و  �� ? ا��3 أ���ھ� إ�: " ���:"ا��$�زة ا�و�: وا�9ر�دة ���3 ? : ا����د ا�$��ب
*3 ا��=د، و�وا�ت �$�زا�� �$د ذ�ك، *�د  �ن ���3 ا��و�: �� ون �$�زة �$����ن، 1م  ��ت �$�ز�� ا��رى ����� � م 

�yذن ?، و�!39 ا��ر37 ��درة ? �$��:. 
�� و�م" ���د"ـ �ن �$�زات ���م ا�����ء � ? :� : 

��Y" ���د"�$�زة ا���3 : ـ ا��رآن ا� ر�م����� و�م ا����دة، وا��3 ��دى �=� ا�$رب ا�ذ�ن ا!�=روا � ? :� �
��9ض ��$�زا�� *3  ̀ل ��ٍر، *�د  !ف ا�$م ا��ز�د �ن و�وه ا(���ز ا�$�3 *��، " ا��رآن ا� ر�م"وا�9����، و�� �زال 

  .�واء *3 ���ل ا�طب أو ا�9ك أو ا���و�و��� أو ا����ت
�� و�م أن �ظ=ر �=م �$�زة �رو" ���د"�ن ا���3 " � �"طب �!ر وا  : ـ ا�!��ق ا���ر� ? :����P=م، *�$ل ? � �=�

���=��" �راء"ا���ر ��!ق ���9ن، ��: رأوا ��ل . 
 �ن ا���3 ��طب ����ًدا إ�: �ذع ��� *3 ا����د، *�� ��$وا �� ا����ر، و��م ��طب ���، ��R ا���س : ـ ���ن ا��ذع

�� ا��رب ��� ا���3 ووR7 �ده ��� � ن* ،3� .أ��ً�� ��در �ن �ذع ا����  ��Pن ا��
�!ر إ�: " ا(�راء وا��$راج"�$�زة : ـ ا(�راء وا��$راج � ��� و�م، وھ3 أول ر�� ? :� 3̀��ن أ�ظم �$�زات ا��

ض �� �ن ا(�ذاء *3 Mد�� �$ر$��3̀ و���9ً�9 ���، ������ �رج �$رض �: " ا�ط�6ف"ا����ء، و�د  ��ت �ك ا�ر�� �وا��ة �
 .أھ=� ا(��م

  
  :ا���ر�ن ا����س

  
�ص ا�� �� *3 إر��ل ? ر�� إ�: ا�$��د *3 أ�ورھ3��: 

��ل �$��:: ا�ول ،��: إ���� ا���� �: ا�$��د، و��!�ر ا��ؤ���ن ��$�م ? و���� *3 ا&�رة، وإ�ذار ا� �*ر�ن �ن �ذا�� و���
�$د ا�ر�ل و �ن ? �ز�زا � �{  ��� ? : ). 165:ا����ء(}�� ر�� ��!ر�ن و��ذر�ن ��6 � ون ���س �

�� : ا�3��1� ? :إ���� ا�د�ن و����� ا�د��� ��، *�د  �ن ا�����ء ھم ا����� ا�ذ�ن �د�رون !ؤون ا���د وا�$��د، ��ل �
�9 ��3 : ( و�م� 3��� و�م ھو ��6د )  ��ت ��و إ�را�6ل ��و�=م ا�����ء  �� ھك �� ? :��9ق ���، و ذ�ك  �ن �

 .أ��رھ�ا��� و
�و��د ا��� د���� و������، وذ�ك أن ا����د ا��� �ر�ل ��$=م �د��ون �=م ���ط��� و���$و�=م *��� ��ءوا �� �ن ا�د�ن : ا���1ث

 .ا��ق، *����ق �ذ�ك و�د�=م ا�د���� وا�������
R�� ��س *3 ��دوره �ط��ق �ك د�ض ��� �ن �د �ز�م أ�: ا�و�:: ����ق ا��دوة وا��وة ا�$���، وھذه �=� *وا6د: ا�را

إن ا�����ء وھم �!ر أ��7، �د ط��وا �ك ا�!راR6 و��ر�وھ� ����، * �ف ��" ا��ول �Pن �ط���=� ��� 	 : ا�!راR6، *���ل ��
 !!���ط�ع 

ن ا��ور ا��ظر�� ����ق ا��وة وا��دوة ��ؤ���ن *3  ���9 �ط��ق �ك ا�!راR6، و ���9 ا�$�ل �=�، �ن  �1را �: ا�6�9دة ا�����1
 ً����ف ا�*=�م *3 �ط���=�، *�3�P ا�9$ل ا���وي *���ً و����. 

  
  :ا���ر�ن ا���دس

  
 : �ذ ر ��=� �� �3. ذات *وا6د  �1رة -��=م ا���ة وا���م  -ا��3 ��ء �=� ا�����ء ) ا��$�زات(إن ا&��ت

�$ذر �: ا���س *$�، *yذا أ�راه ? �: �د ر��،  �ن ذ�ك ���ن �درة ? ������ و�$��:، وذ�ك أن �رق ا�$�دة أ�ر �. 1
�درة ? وأ�� ا����رف *3 ا����ب ا� و��� 	 أن ا����ب ھ3 ا����ر*� *3 ا� ون  �$� : .د��� �

�yر��ل ا�ر�ل وإ�زال ا� �ب ا��وا*�� ��� *ُطر ا���س ��� �ن ا��. 2 �������ده، إذ �م � �ف �$�و��د، وإ��� ���ن ر��� ? 
����$�زات ��: 	 � ون ���س �ذر *3 رد �� ��ء �� ا�ر�ل �ن ا��ق وا�د�ن � .أ�د ر�



 
42 

ELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NET    

���ن � �� ? ا�����L؛ إذ �م �ر�ل ر�� دون أن �ؤ�دھم ����$�زات ا�دا�� �: �د�=م، وذ�ك أن �ن �Yر ا�� �� أن . 3
��� �دل �: ��� ر����� �ن أ��رة أو د��ل، * �ف �ر���� �ر�ل ا��رء !��� *3 أ�ر ���Y *3 ا�ھ��� �ن �Yر أن �زوده 

 !�ظ��� �ن أ� م ا��� ��ن ؟
ر��� ? ���ر�ول ا�ذي أر��؛ إذ �و أر�� �ن �Yر �$�زات وآ��ت �دل �: �د��، ��� �د�� ا��ق و� �ن �ر�7 . 4

����: �� إ���ع ا��ق �طر��� 	 ���ط�$ون ���ر�� وا�=زء وا�� ذ�ب، * �ن إر���� ��&��ت ا��$�زات �ن ر��� ? ��؛ �
  .�$�ر�7=�، و	 �� �=م ردھ� إ	 ��وداً و���داً 

 ا��1
  :ا���ر�ن ا�ول

  
  :و*6�7� ا��, أھ��� 

�� و�م , ا��, ر ن �ن أر �ن ا(��م ا����� � ? :!=�دة أن 	إ�� : ��3 ا(��م �: ��س : ( ��ل ر�ول ? �
و�, ��ت ? ��ن ا��ط�ع إ�: ذ�ك ,و�وم ر��7ن , وإ���ء ا�ز �ة , وإ��م ا���ة , ر�ول ?  إ	? وأن ���داً 

 ً���� وا�$�ر ا���9دة *3 .ا����ري و��م )��وھو �در�� إ������ �ظ���، ���: *�� ا��ؤ��ون ا�دروس ا�$ظ��� وا�9وا6د ا��
 !�: ���	ت ا����ة 

�9 وا(��ص، ��� �ؤدي إ�: ��د�د ا����ة، ور*R �$�و��ت ا(���ن، و��و�� ا��ل وا��, �ط=ر ا��9س، و�$�دھ� إ�: ا��
:��$� w��وھو . و ُ��̀وي ا(���ن، و�$�ن �: ��د�د ا�$=د �R ?، و����د �: ا��و�� ا������ ا��دوق. و��ن ا�ظن 

 .. إظ=�ر ا�$�ود�� و! ر ا��$��، و�$��ق ا��وة ا(������
:� ���ا	����م وا��7وع w �$��: و�ده *��ر�: ا�$�د *3 ا��, �: ا	����م وا	����د وا�ط��� ا��ط�� w  وا��, �ر

ا���رد �ن ا����ط وا��روج �ن ا�ز���، وا�طواف وا��$3، وا�و�وف، : رب ا�$����ن، �واء *3 أ���ل ا��, ��9=� �ن
: ا��ظ�م ا	�7��طوھو �$و�د �..وا�ر�3، وا����ت وا��ق، أو ا�����ر و�Yرھ�.  

وا��, *�" ��ب ا��ل �ھل ا��$��3 و�ر���=م �: �ر =� و��ذھ� *3 �ك ا��!��ر ؛ ��ث ��ر ون  �1را �ن ��دا�=م ا����6 
�=م ����ل *�رة ا��, و*3 ا��!��روھو !$�ر ا�و�دة *yن ا��, �$ل ا���س �وا��� *3 ����=م وأ����=م و!$�6رھم و

: أ�د  وأ�� �=م، *�*7ل ��د�.  
 

  :ا���ر�ن ا�����
  

�, أر �ن أر�$� ھ3�: 
�� و�Mم -ا(�رام وھو ��� ا�د�ول *3 ا���ك ��ول ا�ر�ول -1� ? :إ��� ا����ل ������ت وإ��� � ل ا�رىء �� : (  -�

*�=ن ا��, *�  ا��, أ!=ر �$و��ت *�ن *رض{ ، و�� ز��ن ��دد وھ3 أ!=ر ا��, ا��3 ورد ذ رھ� *3 �و�� �$��: ) �وى 
 .، و� �ن ��دد وھ3 ا��وا��ت ا��3 ��رم ا���ج ��=� ) �197ورة ا���رة ا&�� (} ر*ث و	 *�وق و	 �دال *3 ا��, 

2-  3��� و�م -ا�و�وف �$ر*� ��ول ا��� ? :�ل طوع ا��9ر *�د أدرك : (  -�� R�� �رواه ) ا��, �ر*� ، �ن ��ء ��
��� �ن زوال !�س �وم ا����R �ن ذي ا���� و���د إ�: طوع *�ر �وم ا���ر ، و��ل ���دىء �ن أ�وداود و�Yره ، و���دئ و

 Rوع *�ر ا��وم ا���� .ط
3-  �������ت   ا�$��ق {:طواف ا(*��7 ��و�� ���� ) �29ورة ا��, ا&�� (} 1م ���7وا �19=م و��و*وا �ذورھم و��طو*وا 
 رواه أ��د ) ا�$وا *yن ?  �ب �� م ا��3$ : (  - : ? ��� و�م� -ا��3$ ��ن ا���9 وا��روة ��و�� -4

 :وا���ت ا��, 
 : وأ�� وا���ت ا��, ا��3 ��" �دو�=� *=3 
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�� و�م -� ون ا(�رام �ن ا�����ت ا��$��ر !ر��ً ��و��  -1� ? :ھن �=ن و��ن أ�: ��=ن : ( ��ن و�ت ا��وا��ت  -�
 .رواه ا����ري ) د ا��, وا�$�رة �ن �Yر أھ=ن ��ن  �ن �ر�

2-  3��� و�م -ا�و�وف �$ر*� إ�: ا�Lروب ��ن و�ف �=�راً �ن ا��� ? :���Pذوا ��3 : ( و�ف إ�: ا�Lروب و��ل  -�
 ) .����  م 

�� و�م - ا����ت ��زد��9 ��� ا���ر وا�ب ��د أ 1ر أھل ا�$م ���  -3� ? :أ���P��  �= �� 3ذ: ( ��ت �=� و��ل  -�
 رواه ا�ن ���� و�Yره ، ) *3�y 	 أدري �$3 	 أ���ھم �$د ���3 ھذا 

�� و�م -ا����ت ���: ����3 أ��م ا��!ر�ق ���  -4� ? :، و��� أذن �$�� ) ���Pذوا ��3 ����  م : ( ��ت �=� و��ل -�
ا(�ل *3 �رك ا����ت ��� دل �: و�وب ا����ت  ا�$��س أن ���ت �� � ����3 ��: �ن أ�ل ������ ، ور�ص أ��7ً �ر��ة

 .��Lر �ذر 
�� و�م -��رة ا�$��� �وم ا�$�د ، وا���رات ا��1ث أ��م ا��!ر�ق، �ن ھذا ھو *$ل ا���3 : ر�3 ا����ر -5� ? :� -  ،

} ��Pر *� إ1م ��� ��ن ا��: واذ روا ? *3 أ��م �$دودات *�ن �$�ل *3 �و��ن *� إ1م ��� و�ن {: و�ن ? �$��: ��ل 
 ) �203ورة ا���رة  ا&��  (
�� و�م -6� ? :�  3� .��9ق ��� ) و����ر و���ل : ( أ�ر �� *��ل  -ا��ق وا�����ر �ن ا��
�� و�م -طواف ا�وداع ��ره  -7� ? :��ت : ( �ذ�ك *3 �و��  -����م ، رواه ��) 	 ��9رن أ�د ��: � ون آ�ر �=ده  
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

 ��������ر�� ا�$9 �����ن، ����9دون ��� *وا6د د����، و�ر�و�� وأ�����, ���*R و*وا6د �ظ���، *=و �ؤ��ر ��م ��
��ت ا	�������، وھو *ر�� ��داول *�� ا����ون أو�7ع ��دھم ، و!ؤون !$و�=م ، وھ�و�=م وآ���=م �$� ... 

 :و�ن *وا6د ا��, 
�ب �9وز ������أ -1� �� . 
 . أ�� ��ب ��9Lرة ا�ذ�وب-2
 . أ�� ��ب ��ر�7ة ?-3
 . أ�� ��ب ���وى و�ز �� ا��9س -4
 . أ�� ��ب ������ ا�!$ور �دى ا���ج ���ِ$زٍة وا��9ر ������ء إ�: ھذه ا�ُ��-5
���=م -6 �� . أ�� ��ب ��وا�ل ��ن ا�����ن و��و�� أوا�ر ا��وة وا���
�ب ��$ظ�م !$�6ر ?أ�� � -7 . 
 .أ�� ��ب ��ر��� ا���م �: ���ل ا��!�ق وا��$3 ��ر�7ة ? -8
9-� . أ�� ����� إ������ ���
   

��  :ا���ر�ن ا�را
  

��� :*7ل ا��
��ل ر�ول ? �: ? و�م) : R3 �ن �ن ����� و!���� �ن ��ر أو !�ر أو �در، ��: ���ط��3 إ	 ��� �ن ��م �

 ).�ن ھ=�� وھ=��ا�رض 
 :*7ل ا�طواف

�� و�م� ? :��ل ر�ول ? �) :����د��ً و	 �ر*R : (، و��ل ) �ن ط�ف �=ذا ا���ت ��و��ً *P���ه  �ن  $�ق ر R7� 	
���� �=� ..).أ�رى إ	 �ط ? ��� �=� �ط��6 و ��ت �� 

  : *7ل �وم �ر*�
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 M3�ِ Mَ��َدَة ر37 ? ��� أن ا���َ 3�َ�َْ�ِ� َوَ�Mَم َ��َل  َ�ْن أَِ ُ M? :M�َ " : �َُ�ْ�َ 3�ِMا� �َ�َ Mأَْن ُ�َ 9َ̀ر ا�� ِ M? :َِ�َ��ُم َ�ْوِم َ�َرَ*َ� أَْ�َ�ِ�ُب َ�
�ْ$َدهُ َ 3�ِMا� �َ�َ Mم " َوا�� . أ�ر�� ��

�� و�م ��ل� ? :� 3�1ر �ن أن �$�ق ? *�� ��داً �ن ا���ر �ن �� �ن �وم أ : "و�ن ��6!� ـ ر37 ? ��=� ـ �ن ا��
 أ�ر�� ��م "�� أراد ھؤ	ء؟: �وم �ر*�، وإ�� ��د�و 1م ���ھ3 �=م ا���6 � *��ول

 : *6�7ل �!ر ذي ا����
.  28/ا��,) ��!=دوا ���*R �=م و�ذ روا ا�م ? *3 أ��م �$و��ت �: �� رز�=م �ن �=��� ا��$�م : ( ��ل ? �$��: 

أ��م : ا���م ا��$و��ت : ( =ور �: أن ا���م ا��$و��ت ھ3 أ��م ا�$!ر ��� ورد �ن ا�ن ���س ر37 ? ��=�� وا���
 ) ا�$!ر 

  
  

  �وا%ف �ن ���ة إ�راھ�م ��" ا��!م
  
  

  :ا���ر�ن ا�ول
  
 �  :ذة �ن ��د�� ا�راھ�م ��� ا���م�

:  �1ر �ن � ���،  �ن إ�راھ�م �$�ش *3 �وم �$�دون ا� وا ب، *م � ن �ر��7 ھو ��ل ?، ا�ط�9ه ? �ر����� و*7�
ذ�ك، وأ�س �9طر�� أن ھ��ك إ�=� أ�ظم ��: ھداه ? وا�ط�9ه �ر�����، وأ�ذ إ�راھ�م �د�و �و�� �و�دا��� ? و���د�� 

�م *و�د �� إ�����ل وإ���ق، ��م و� �=م  ذ�وه و��و�وا إ�را�� *���Pه ? �ن ��ن أ�د�=م، �$ل ? ا�����ء �ن ��ل إ�راھ
���ء ا� $�� �R إ�����ل� .إ�راھ�م 

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
 :��ز�� إ�راھ�م ��� ا���م

�ظ�، وھمY ����ر��ب .. �وح وإ�راھ�م و�و�: و���: و���د: ھو أ�د أو�3 ا�$زم ا����� ا� ��ر ا�ذ�ن أ�ذ ? ��=م ���1
�$1=م .�� �ن .. ورYم �دة ا�!دة، و��ت ا���ء. ��ء *وق �درة ا��!ر وط��� ا����ب. �ء ���نوھو ا���3 ا�ذي ا���ه ? 

و�د  رم ? ���رك و�$��: إ�راھ�م � ر��� ����، *�$ل ��� ھ3 .وزاد �: ا�و*�ء ��(���ن. إ�راھ�م ھو ا�$�د ا�ذي و*:
و �ن �ن *7ل ? �: إ�راھ�م أن �$� ? . د���و�$ل ا�$�ل *3 ���ب ا�ذ�ن ���$ون . ا��و��د ا����ص ا���3 �ن ا�!وا6ب

��: إذا ��ء آ�ر . * ل ا�����ء �ن �$د إ�راھ�م ھم �ن ��� *=م أو	ده وأ��9ده. و�$ل *3 ذر��� ا���وة وا� ��ب. إ���� ���س
�� و�م، ��ء ������ وا������ �د�وة إ�راھ�م ا��3 د�� ? *�=� أن � ? :�$ث *3 ا����ن ر�و	 ��=ما�����ء ���د �� .

�3 ھ�دئ �����" ��م أواه ���ب. ��3  �ن �دا وأ�� � ل أ����ء ? ا�ذ�ن ��ءوا �$ده. و ھو أول �ن ����� ا�����ن�. 
�م �رد *3  ��ب ) َوا�Mَ�َذ ّ?ُ إِْ�َراِھ�َم َ�ِ��ً : (�ذ ر ��� ر��� ذو ا���ل وا( رام أ�را آ�ر *��ول ? �ز و�ل *3 �� م آ����

��: و�ذ�ك �$�3 ا&��. ? ذ ر ���3، ا��ذه ? ��� �Yر إ�راھ�م��*وق ھذه ا���� ا�!���� ��س . وا��ذ ? إ�راھ�م �
 . إ�راھ�م ��� ا���ة وا���م

 
  :ا���ر�ن ا����ث

  
"����� ا�ذ: 
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��َل َوَ��َل إ3�ِ̀ َذاِھٌب إَِ�: َر̀�3 َ�َ�ْ=ِد�3�ِ{: ��ل ? �$��:َ 3َ$ْ Mا�� �ُ$َ�َ sََ�َ � M�َْرَ��هُ ِ��Lٍُم َ�ِ�ٍم، َ* M!��ِ�ِ��َن، َ*َ M�َر̀ب َھْب �3ِ ِ�ْن ا� ،
�M3�َ إ3�ِ̀ أََرى ِ*3 اْ�َ�َ��ِم أ3�َ̀ أَْذَ�ُ�َك َ*��ُظْر َ��َذا َ�َرى َ��َل �� أ�ِت اْ*َ$ْل َ�� ُ�ْؤَ�ُر َ�َ�ِ�ُد�ِ ُ ��َ ِ� ُ M? 3 إِْن َ!�َء � M�َ�ِر�َن، َ*ِ� M�ْن ا�

� َ َذ�َِك َ�ْ�ِزي اْ��ُ  M�ِْؤَ�� إ Tَت ا�ر�ْ Mد�ْد َ���ِن، َوَ��َدْ�َ��هُ أَْن َ�� إِْ�َراِھ�ُم، َِ�َِْ� �ُMْ�ِ��ِ�َن، إِنM َھَذا �َُ=َو اْ�َ��ُء اْ�ُ��ِ�ُن، َوَ*َدْ�َ��هُ ِ�ِذْ�ٍ" أَْ�ََ�� َوَ�
 ْ�َُ� ِ�ْن ِ�َ��ِدَ�� اْ�ُ�ْؤِ�ِ��َن َ�ِظ�ٍم، َوَ�َرْ َ�� َ� M�َِراِھ�َم، َ َذ�َِك َ�ْ�ِزي اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َن، إ� . }ِ� ِ*3 ا&ِ�ِر�َن، َ��ٌم َ�َ: إِْ

� إ�راھ�م أ�� ��� ھ��ر �ن ��د �و�� �Pل ر�� أن �=ب �� و�داً �����ً، *�ّ!ره ? �$��: ��Lم ��م وھو ��ذ ر �$��: �ن �
 . ��م، ��� أول �ن و�د �� �: رأس �ٍت و����1ن ��� �ن ��ر ا���لإ�����ل ��� ا�

�ر، و�د ط$ن *3 ا��ن �$د �� أ�ر �Pن   :ِ� *3 أن �ذ�" ھذا ا	�ن ا�$ز�ز ا�ذي ��ءه ��ھذا ا����ر �ن ? �ز و�ل ��
�ر ? *3 ذ�ك و�ر =� ھ��ك، ��1 �� �� ھو وأ�� *3 ��د �9ر، وواد ��س �� ���س و	 أ��س، و	 زرع و	 7رع، *���1ل أ

��w و�و �ً ���، *�$ل ? �=�� *ر��ً و��ر��ً، ورز�=�� �ن ��ث 	 ������ن . 
�ذ�" و�ده ھذا ا�ذي �د أ*رده �ن أ�ر ر��، وھو � ره وو��ده، ا�ذي ��س �� �Yره، أ��ب ر��M وا��1ل  �1م ��� أ�ر �$د ھذا  

�=راً 1م �رض ذ. أ�ره و��رع إ�: ط���� ����ِ� وأھون ���، �ن أن ��Pذه َ�ْ�راً و�ذ��َل َ�� {�َك �: و�ده �� وَن أط�ب ��َ
َ�� أََ�ِت اْ*َ$ْل َ�� {: *��در ا��Lم ا���م، �ر وا�ده ا���ل إ�راھ�م، *��ل. }ُ�M3�َ إ3�ِ̀ أََرى ِ*3 اْ�َ�َ��ِم أ3�َ̀ أَْذَ�ُ�َك َ*��ُظْر َ��َذا َ�َرى

�ِر�نَ ُ�ْؤَ�ُر َ�َ��ِ ِ� M�ِ�ْن ا� ُ M? د. }ُد3�ِ إِْن َ!�َء�� . وھذا ا��واب *���Y 3 ا��داد وا�ط��� �وا�د و�رب ا�$
��نِ {: ��ل ? �$��:ِ�َِْ� �ُM� أَْ�ََ�� َوَ� M�َأراد أن �ذ��� �ن ��9ه، : أ���، أي ا����� ��ر ? و�ز�� �: ذ�ك و ��ل: ��ل} َ*

���رض��6 �!�ھده *3 �� ً���	 ���� . ل ذ���، أو أR�7� ��  �$�7 ا�ذ��6"، و��3 طرف �
)��ِ�ِ� �م ��طR !��6ً و? أ�م.  أي ��: إ�راھ�م و �ر، و�ّ!=د ا�و�د ��وت) وأ�ْ� : . *$�د�� أَ�رM ا�ّ� �ن �

ْؤ�َ {: *$�د ذ�ك �ودي �ن ? �ز و�ل Tَت ا�ر�ْ Mد�ْد َ�أي �د ��ل ا����ود �ن ا����رك وط���ك و���در�ك . }�أَْن َ�� إِْ�َراِھ�ُم، َ
 . أي ا	����ر ا�ظ�ھر ا���ن. }إِنM َھَذا �َُ=َو اْ�َ��ُء اْ�ُ��ِ�نُ {: و�=ذا ��ل �$��:. إ�: أ�ر ر�ك

َرهُ ? �$��: �� �ن ا�$وض ���. }َوَ*َدْ�َ��هُ ِ�ِذْ�ٍ" َ�ِظ�م{: و�و�� M��َ �� و�ده "� . أي و�$�� *داء ذ
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

 :���ظرة إ�راھ�م ا���ل �R ا���رود
ُ اْ�ُ�َْك إِْذ َ��َل إِْ�َراِھ�ُم َر̀�3 ا�Mذِ {: ��ل ? �$��: M? ُأَْن آَ��ه �ِ�ي ُ�ْ�3�ِ َوُ�ِ��ُت َ��َل أََ�� أُْ�3�ِ أَ�َْم َ�َر إَِ�: ا�Mِذي َ��جM إِْ�َراِھ�َم ِ*3 َر̀

ُ 	َوأُِ��ُت َ��َل إِْ�َرا M?ِذي َ 9ََر َوMَت ا�=ِ����!Mْ�ِس ِ�ْن اْ�َ�ْ!ِرِق َ*Pِْت ِ�َ=� ِ�ْن اLْ�َ�ِْرِب َ*ُِ 3�ِْP�َ َ M? Mِنy*َ ِِ��نَ  ِھ�ُم�� Mِدي اْ�َ�ْوَم ا�ظ=ْ�َ{ . 
���طل ا���ل �P* ،���� �R ھذا ا��ك ا����ر ا����رد ا�ذي اد�: ����9 ا�ر�و�د���، و��ن  1رة  �ذ ر �$��: ���ظرة �

�، وأ���� ا����، وأو7" �� طر�ق ا������� ���، و=� . 
 ،:L��ل، وا��� ا���رود �ن  �$�ن وذ روا أن ��رود ھذا ا���ر *3 � � أر�$���6 ���، و �ن طL: و��ھذا ا��ك ھو �ك 

ه 	 !ر�ك �� ��� ا��=ل وا��7ل �: إ� �ر و��� د��ه إ�راھ�م ا���ل إ�: ���دة ? و�د. و���ر و���، وآ1ر ا����ة ا�د���
��� . و�ود ? �$��:، *��ّج إ�راھ�م ا���ل *3 ذ�ك واد�: ����9 ا�ر�و

��ل ا���ل ��=��، *yذا أ�ر ���ل ). أ�� أ�3 وأ��ت: ر�3 ا�ذي ��3 و���ت ��ل: (*���$�3 أ�� إذا آ�: ���ر��ن �د ���م 
�د  ��P * ،ل. أ��� ھذا وأ��ت ا&�رأ�دھ��، و��9 �ن ا&�ر�����!Mْ�ِس ِ�ْن اْ�َ�ْ!ِرِق َ*Pِْت �َِ=� ِ�ْن اLْ�َ�ِْربِ {: َِ 3�ِْP�َ َ M? Mِنy*َ { أي

وھو ا�ذي 	 إ�� إ	 ھو ���ق  ل . ھذه ا�!�س ���رة  ل �وم �طR �ن ا��!رق  �� ��رھ� ����=� و���رھ� و��ھرھ�
و���ت *Pت �=ذه ا�!�س �ن ا��Lرب *yّن ا�ذي ��3 و���ت ھو ا�ذي �9$ل ��  *yن  �ت  �� ز��ت �ن أ�ك ا�ذي ��3. !3ء

�ت  �� * ��!�ء و	 ����R و	 ���Lب �ل �د �=ر  ل !3ء، ودان ��  ل !3ء، *yن  �ت  �� �ز�م *�*$ل ھذا، *yن �م �$9
�$و�7 أو ����ر ��=� ز��ت، وأ�ت �$م و ل أ�د، أ�ك 	 ��در �: !3ء �ن ھذا �ل أ�ت أ��ز وأ�ل �ن أن ��ق . 

 Rل ا��ط� ���و��، و�م ��ق ��  �م ���ب ا���ل  ��� ��د �= "����ن ���7 و�=� و ذ�� *��� اد��ه، و�ط�ن �� � � و�*
��ِِ��نَ {: و�=ذا ��ل. و� ت Mِدي اْ�َ�ْوَم ا�ظ=ْ�َ 	 ُ M?ِذي َ 9ََر َوMَت ا�=ِ�ُ*َ{ . 
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  :ا���ر�ن ا����س
  

 :!رح ا&��ت
ھذه ���ظرة ��د�� ا�راھ�م ا���ل ��و��، و���ن �=م أن ھذه ا��رام ا��!�ھدة �ن ا� وا ب ا���رة 	 ��" ��oوھ��، و	 أن 

�د �R ? �ز و�ل ��=� ��و�� �ر�و��، ���و�� �د�رة، ���رة، �طR ��رة، و�P*ل أ�رى، *��Lب �ن ھذا ا�$��م، $�
�� زوال، 	 إ�� إ	 ھو، و	 رب �واه *��ن �=م وا�رب �$��: 	 ��Lب ��� !3ء، و	  3����ل ھو ا�دا6م ا� ،��*�� ��� :9��

، 1م �ر�: ��=� إ�: ا���ر ا�ذي ھو أ7وأ ��=� وأ�=: �ن ���=�، 1م �ر�: إ�: ا�!�س ا��3 ھ3 .أو	ً �دم ����� ا� وا ب
 . ة ��درة �ر�و��أ!د ا��رام ا��!�ھدة ��7ًء و���ًء و�=�ًء، *��ن أ�=� ���رة، ���ر

 

  
  

  ��وق ا/���ن �ن  �!ل و���� �ط�� ��� ا�وداع
  

  :ا�ول ا���ر�ن
  
  :)ص($و��ت �ن �ط�� ا�وداع �ر�ول�

ت !$�6ر ا��,  -��د  ��ت �ط�� ا�وداع �و��َ� ر�ول ����، . ���ًء ��ن أ�� ور�و�=�؛  �ن ���ء �و��� ووداع -ا��3 ��
��� وا����ل �ن �$دھم، �ل ��طب ��ص �=م *�� أ� �م د��=م و����د��� �=�ه ا������ *3  �� ���$� ���$�، ��طب 

sM ا�ر���� و��" ���o *3 أ�ر د��=� ود��=��و ��ت ا��ط��  ذ�ك ���َء وداِع ر�ول .ا��!ر�� ����، �$د أن أدى ا����� و
���، 	 َ�َ�َب *�=� و	 �� .�$ب����، ودا��ً �=ذه ا�دار ا�����9 إ�: دار 

��ن ���=� و����=�  -��د أ���ت ا�د��� ��Pرھ� ��� و�م وھو ُ��ص ����  -� ? :�و�� � R����-  ر�� ��$�ء!��ل �- 
��دئ ا�ر��� وا(������، و�ر�3 �=� د��6م ا��م وا���م، و���م *�=� أوا�ر ا����� وا��وة، و�Lرس �Pر7=� روح �

? :� ��P م ا��را�م وا��$�ون؛ و�� و�م  �ن �$� -  ��� ? �$3 �: ا���س ��ن �ن ا�دھر �و̀د�ون  -��� أط�P�� أ��
 -ظم ا(���ن ���� ا(���ن  -*�� ھذه ا����دئ، و��و�=� ورا6=م ظ=رً��، و���رون *3 ���م ��ود *�� �$���ر ا��وة وا�ظم 

 .وُ��دم *��  ل �� ھو ��دي �: �� ھو إ����3
  

  :ا�����ا���ر�ن 
  
 :���7ت �ط�� ا�وداع ���دئ و�و���ت ���� و�د�دة ھ3 

أ�=� ا���س، إن د��ء م وأ�وا� م �� م : ( ـ ا���دأ ا�ول �ر�� �9ك ا�د��ء ��Lر �ق، و*3 ھذا ��ول ��� ا���ة وا���م
 ..) �رام إ�: أن ��وا ر� م،  �ر�� �و� م ھذا، و�ر�� !=ر م ھذا

:�� و�م ـ ا���دأ ا�3��1 �و�� �� ? ) : ��أ	 إن  ل !3ء �ن أ�ر ا���ھ�� ��ت �د�3 �و7وع، د��ء ا���ھ
�د َ�َطل، و�م ..) ور�� ا���ھ�� �و7وع...�و7و�� ��وھذا �ص وا7"، و��ر�" ��رخ أن  ل ��  �ن ��� أ�ر ا���ھ

�َق �� أي ا����ر�.  
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�������� و�م و���� � ? :� ����� أ�رى ��(������ ا��وم ) وا��و�وا ������ء ��ًرا ( ء ��ًرا ـ ��1ث ا����دئ *3 �ط
ود*$ت �=� إ�: �=�وي ا�ذل  -��ت ���: �ر�� ا��رأة  -أن ��زم �=� و�=�دي �=د�=�، �$د أن أذا�ت ا��رأة أ!د ا�$ذاب 

 .3ءوا�رذ��، و�رد�=� �ن  ل �$��3 ا� را�� وا�!رف، ��ت !$�رات �ز��9، 	 ��ت إ�: ا������ *3 !
��ً�� أ�� ���ل ا�$زة وا����ح � ،��( ـ  ا���دأ ا�را�R * �ن و���� ��� ا���ة وا���م ���� ا����ك � ��ب ر�=� وا	����م 

�� )  ��ب ? : و�د �ر ت *� م �� �ن �7وا �$ده إن ا�����م 
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

 .�� أر!د إ��� ا	��م �!Pن ��وق ا	���ن و!رح ا��د�ث 
L=� ��=ٌ, و7$3، و	 ���ون �!ري، *����� ا�د��ء ��ل �$��:���د�َو�َُ ْم ِ*3 اْ�ِ�َ��ِص ���ةٌ : ئ ���دة ���وق ا(���ن، 	 �

�َطُ$وْا أَْ�ِدَ�ُ=َ�� : ، و������ ا��وال ��ل �$��:]179:ا���رة[ْ�*َ �ُ��ِرَ Mِرُق َوا��� Mل ]38:ا���6دة[َوا����، و������ ا��راض 
اِ�: َ*�ْ�ُِدوْا ُ لM َواِ�ٍد ّ�ْ�ُ=َ�� 6َْ��َِ� َ�َْدٍة ا�: �$��: Mاِ�َ�ُ� َوا�ز Mراً، ���رم ا����ة ]2:ا��ور[ز��، ���رم ا(��م �ق ا����ة ا��را��ً  

 ا�ط�ھرة ا������، 	 ���ة ا��9ور وا����9، و	 ���ة ا�ظم وا�$دوان، و	 ���� 	��رام �ق ا����ة �����ن إذا �م ����ب
�ر�: ا(��م �ق ا(���ن *3 �9ظ ����� �� ون ���ًة  ر���، ��وط=� ا��ن .ا	��راَم �!ر�R ��دل ����ة و��ظ�م �=�

 3���� �����، *���م ا�$دل ��ن ا���س �: !رع ?، و� 3��وا	���رار وا	ط���6ن، ���3 ا(��م ا��َن *3 �9س ا���م، 1م �
? *3 ا�رض، و���3 ا�$���ت ا� ر��� ��ن ا���س �روا�ط إ������، ���3 ا��ن و��و��،  ا��وة وا��ط�ن، ا�ذي ���م !رع

أ�وةٌ w �=� ��وق و��=� ��ؤو���ت، أر��م �و�ل *3 ?، �ر ا�وا�د�ن و��ن ا��وار، �ط�� و� ن وزواج، 1م �$�رف 
�م أ�� 	 ��وز أن �ؤذى إ���ٌن �7رَة أ���، و	 و�ن ���دئ ��وق ا(���ن *3 ا(�.��ن ا�!$وب �� ون أ رم ا���س أ���ھم

���، �واء  �ن ا(�ذاء ���م أو ��9س ����ول أو ا�9$ل، و�ن 1م �ّرم ا(��م 7رب ا&�ر�ن ��Lر �ق، �Y 3* أن �=�ن
 9ل ��  و�=: �ن ا�����ز وا�=�ز وا��ز وا���ر�� وا�!�م، و�م � �ِف ا(��م ������ ا(���ن و� ر��� ��ل �����، �ل

 ��1� :� و� ���9، وا���ة ��� ود*��، �=: �ن  �ر �ظ�� أو ا	��داء ��L�ا	��رام وا�� ر�م �$د �����، و�ن ھ�� أ�ر 
�وا ا��وات، *�y=م �د أ*7وا إ�: �� �د�وا: ((وإ��*=�، روى ا����ري أن ر�ول ? ��ل�� 	.(( 

  
��  :ا���ر�ن ا�را

  
  :و أھ���=�����ودة *3 ا��د�ث ا ا���وق

�=� ��ذ أول �9ٍس �=� *3 ا����ة إ�: أن ��م رو�=�   3��ُ ،ً������د �9ظ ا�د�ن ا����ف ��رأة ��و�=�، و ّر�=� أ��ً وزو�ً� و
إ�: ����=� و��ر6=�، �$ل ��دھ� �ر�� 	 ��وز ا��ظر �ن أ���3 إ���، �$د أن  �ن ����R ���ً �!���ً، أ�ط�ھ� �ق ا(رث، 

َ�ْن َ�ِ�َل َ��ِ���ً ّ�ن َذَ ٍر أَْو أ1َ�ُْ: (: ى ���=� و��ن ا�ر�ل *3 ا��ر وا�1واب وا�� ���ف ا�$��د��، ��ل �$��:و�ق ا�$م، �وّ 
 ً��، ��د ر*R ا(��م ا��رأة، ط=ر �!��رھ�، أّدب �و =�، ��� �����دھ� ]97:ا���ل[ )َوُھَو ُ�ْؤِ�ٌن َ*َُ�ْ�M��َ�ُِ� ���ًة َطّ�َ

 .وأ�����=�

  
  ������� ا��و�م ا��وك

  
  :ا���ر�ن ا�ول

  
  :�ن ا��و �ت ا	������� ا��و��� إ*!�ء ا���م
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 ��ً��وب ا�$��د *�م ��=م إذا ����=م وا���م *3 و�وھ=م، و ن ��إن إ*!�ء ا���م ھو ���9ح ا��وب، *yذا أردت أن �9�ُ" �ك 
وب ا���س و���ر �ك طر�ً�� إ���� و�م�=ذا ا���ر �زرع ? ����ك *3 � ? :� 3�	 �د�وا : ": ا����،  �� ��ل ا��

��م؟ أ*!وا ا���م ��� م� ".ا���� ��: �ؤ��وا، و	 �ؤ��وا ��: ����وا، أو	 أد� م �: !3ء إذا *$��وه ���
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

  :*6�7ل ا���م
 :ـ ا���م ���� أھل ا����

���ر ? �$��: �=م إ	 �� ھو أ �ل وأ��ن ، *�د ��ل ? �ز و�ل �ن أھل � 39 أن ا���م ھو ���� أھل ا���� ا�ذ�ن 	 �
ُ�ُ=ْم َ�ْوَم َ�َْ�ْوَ�ُ� َ��مٌ {: ا���� M��ِ�َ {]44:ا��زاب[ ، 

 :ـ ا���م �ق ا���م �: أ���
م �: أ��� ا���م���� أ�� إ���ء ا���م *9. إن إ���ء ا���م ورده أ�د ا���وق ا��3  9=� ا�!رع �� ? :� 3��ول ا�� ��

م ���: "و�م���� و�م". إذا ��3 أ�د م أ��ه *� ? :� 3�م �: أ���: "وأ�� رد ا���م *��9 �ول ا����: ��ٌس ��ب �
 ".رد ا���م، و�!��ت ا�$�طس، وإ���� ا�د�وة، و���دة ا��ر�ض، وا���ع ا����6ز

�ر � :ـ ا���م ��ب �
*$ن أ�س �ن . ? �ك *3 ��9ك وأھل ���ك *�م ��=م  �� د�ت ���ك؛ *yن ذ�ك �ن أ�ظم أ���ب ا��ر �إذا أردت أن ���رك 

� و�م: ���ك ر37 ? ��� ��ل�� ? :��ل �3 ر�ول ? �" : :��3 إذا د�ت �: أھك *�̀م � ون �ر � ��ك و�ُ ��
 ". أھل ���ك

 :�ن آداب ا���م
��وت ���وع ���$� ا���ظ�ن و	 ��ز�, ��� ا���6م، *$ن ا���داد ر37 ? ��� ��ل أن � ون ا����م)  1(" : 3��� R*ر� �� 

�ن، *��3ء �ن ا��ل *��م ���ً�� 	 �و�ظ ��6ً�� و���R ا���ظ�ن�� و�م ����� �ن ا�� ? :�." 
: ? أن ��م ا�را ب �: ا���!3، وا���!3 �: ا����د، وا���Lر �: ا�)   2(� 3���ر، وا���ل �: ا� �1ر؛ ��ول ا�� 

م ا���Lر �: ا� ��ر : "و*3 �9ظ". ��م ا�را ب �: ا���!3 وا���!3 �: ا����د، وا���ل �: ا� �1ر: "��� و�م�� "...  
�� و�م)   3(� ? :م ���، *yن ���ت إذا ��3 أ�د م أ�: "أن �$�د إ���ء ا���م إذا *�رق أ��ه و�و ���ًرا ��و�� ����ه *

��م ������=�� !�رة أو �دار أو ��ر 1م ���� *." 
 .أن ��م �: أھل ���� ��د ا�د�ول ��=م  �� ��ق) 4(
���� و�!�ر ��ده و	 ) 5(�م �� ��y* ًدا�$� ���دم ا	 ��9ء ��(!�رة ����د أو ا�رأس، *��y ����ف ����، إ	 إذا  �ن ا���Mم �

��(!�رة� �39 . 
�� و�م)6(� ? :م، *yذا أراد أن : "ا���م *3 �دا�� ا���س و��د ��9ر��� ��و�� ���إذا ا��=: أ�د م إ�: ا���س *

م؛ *��ت ا�و�: �P�ق �ن ا&�رة�� ".��وم *
�� و�م، و*�� د��ل �: ا)  7(� ? :��واR7 وا�ر���،  �� إن *�� أن ��م �: ا�����ن إذا ���=م ا��داًء �ر�ول ? �

 .�ر��� ا���!�6 �: �$���م ا(��م و�Yر ذ�ك �ن ا�9وا6د
 .ا��!�!� وط��� ا�و�� وا����*��)8(
 .ا��رص �: ا���م �����9ظ ا�واردة *3 ا����)9(
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

و �ت ا	������� ا��و������� :أھ��� ا	��زام 
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��ب!� 3��ر�� و����9 و��&�ر�ن؛ �ل  إن أھ��� ا(�داد ا�� ����أّن ا���ق ����=� ا����ة  ّ=�، و�وك ا(���ن  ّ�، و��
�=و��ت  �������ب ھو ا�ذي ��$ل �ن ا���9ت ا�����،  ���دق وا�����، وا(��ص وا�و*�ء، . و!� 3�*�(�داد ا��

� ��*ًرا *3 �و � ��دات *3 �وك ا�, و�Yرھ�... وا�!���� وا�$�9، وا��روءة وا�$دل$�� ��  ،����ب و�ر �� ا�دا6!
ا��و�3 �ن ا���9ت ا����6،  ����د وا���د، وا������ وا� ذب، وا�ظم وا�Lدر و�Yرھ�، و�=ذا ا(�داد ����ب ا�!��ب �ظ�ھر 

�ول ا�ذل وا��=����، وا��!و�� �Yر �رYو�� *3 ا��وك ا(����3،  ����ق وا�� ّ�ر، وا��ف وا��=ور، وا��وف وا��زع، و
ظ� *3 �$��� ا��ؤ���نLوا� . 

  
��  :ا���ر�ن ا�را

  
��ب!� 3� :أھداف ا(�داد ا��

ـ ���Lر ا���ھ�ت ا�!��ب ا���9ّ�� وا�9 رّ�� ا���$�رR� �7 ا��وك ا	�����3 ا��رYوب *�� إ�: ا����Lر ا��رYوب *��، 1
3� . وا������ب �R ���دة ا�����R، و����، و�ظ�ھر �و � ا��

ك ا��� �ن إ� ���ت ��د��، 2�� �� :ـ ر�ط ا���دم ا	����دي، وا�� ّ�ف ا	�����3 �����ق، *����ّدم ا	����دي 	 �$��د �
�� ا�*راد ا�$��ون ا�����ون �ن �وك أ���3 �� م ����ت  :ّ��� �� :و�وى �!ر�� ��$�� �در�� *��ب، �ل �

س �����6و���، و��ون ا���وق ا�$��� وا�����، 1م �� ����د ا�*راد �: ز��دة ا(���ج، و���ق ا��$�ون، و�$�ق ا(���
R3 وا��وا*ق ا��3�9 *3 ا����������	ا�� ّ�ف ا . 

��م 3 R� :!��� ���ـ ����ق ا��وازن ��ن ا���م ا����ّ�� ا��ظرّ�� وا���م ا����ر�� *3 ا�����R، وا��ذ �ن ا�$�دات وا������د 
 . ا��3 ��طور ا���س ��ر��وا إ��=� و����ر�وھ� *3 �ور أ*7ل �ن ���ر��=� *3 أ�واء ا��=ل وا���ف ا(��م ا��1���؛

ب �: ا��وث ا���ــ3Lو��6ل ا�� : 
��ث ���: ا�$���ت ��ن ا�*راد �: أ��س �ن ا��وك ا���ن وا	��رام ا�����دل، وا��$ود �: : ـ ا����6 ا	�������

ا(��ص وا�����، وا����� وا��د، وا��ظ�م وا��$�ون، وا(��ء، وا��ودة وا	��رام، وا	����د : ا، �1لا�6�79ل �وً � و�$ّ�دً 
: ا��9س، وا�ر���، وا�!��9 و�Yر ذ�ك؛ �� ون ا����6 ����ً �و�ً=� ��وك ا�*راد، و��و�=م، وYرا6زھم، و ل ذ�ك *3 �

 . ا�����R - ا����د  -ا��در�� : �ط�ق ا��$�ون ��ن ���6ت ا��ر��� ا��1ث
إذ إن ا�9رد ��1ّPر ��ن �و��  �� ��1Pر ��� �و�� �ن ���6 �$�ش *�=�، وأ�رة ��!P *�=�، و�ذ�ك !ّ�� ا�ر�ول : ـ ا�ر*�� ا�����

 �$���R6 ا���ك، وا���س ا��وء ���*u ا� �ر، * �ھ�� �ؤ1ر *3 �����، وا(���ن �ط��� و�م ا���س ا����" � ? :�
��=م��̀د �6 *3 �و =م و�ظ=رھم و���*�$�!رة ا��رار وا�!�$�ن � �ب ا�9رد ط���=م و�و =م، ����� � �ب , ��د

 . �$�!رةُ ا����ر*�ن ا�9رد ا��را*=م أو ��ّ�ل ا��راِ*=م
ا�� ��رة ـدرا�� ��ر ا�����ء وا�ر�ل وا��ط�ل وا�����Lن *3 ���د�ن ا�$م وا��$ر*�، وا����ل وا��رب، و�: رأس ذ�ك در

�!ر��؛ �ن درا�� ھذه ا�!����ت ھ3 ا��3 ��$ث ا�روح ��ره ا��دوة ا�و�: �������د ا�ً�ْق �وات ? و���� ���؛ 
  . ا��ّ�رة *3 ا���!�6، و��ّ�د *�=م �$��3 ا��7��� وا�9داء *3 ���ل ا��1ل ا�$��، وا����دئ ا������

 3* �ا���ت، وا��در��، وا�راد�و، وا���رح، وا���9ز�ون، وا� ��ب، و��ظ��ت ـ �و��د �=ود ا�و��6ل ا��ر�و�� ا����1
���� ��=د ا���ت  �* �=� $� �������ر��� ا�ُ����، وا��ؤ���ت ا��رى ��وم  ��ً6��ا�!��ب، *yذا  ��ت ا��در�� أو  �ن ا���ت 

 . أو ا��در��
  :ا���ر�ن ا����س

  
 :ا��ث �: ���دة ا��ر�ض

s �ن ����� ا(�: إ�وا�� ا�����ن، *39 ا��د�ث��د � ��م : "��م ����ر�ض أن �$ل ���د�� �ّ�ً� �ن ��و����س ��ب �
�� ".رد ا���م، و�!��ت ا�$�طس، وإ���� ا�د�وة، و���دة ا��ر�ض، وا���ع ا����6ز: �: أ���� ? :وأ�ر ا�ر�ول �

و�ن ا��راء ر37 ? ��� )". ا���ر(�ض، و* وا ا�$��3 أط$�وا ا���R6، و�ودوا ا��ر: "و�م ا�����ن �$��دة ا��ر7:
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��ل" :R��R و�=��� �ن ����� و�م � ? :م � �ف ا�ر�ول �: .ا��د�ث..." أ�ر�� �$��دة ا��ر�ض: أ�ر�� ر�ول ? �*
ل ھ�وم ا��� �$ود ا��ر7:، M��� ل  �ن وھو ا�ذي���9ف ��=م  ? ��� و�م ��ث ا�����ن �: ���دة ا��ر7:، 

�� و�م *3 ا��9ر وا��7ر، و �ن : "��ل ���1ن �ن ��9ن ر37 ? ���. و���=م� ? :إ�� و? �د ����� ر�ول ? �
�ل وا� �1ر����و���3L أن ��$م ا����ون ھذا ا��ق، ��: ا� �راء ".�$ود �ر���7، و���R ���6ز�� و�Lزو �$��، و�وا���� 

�=م�$� 	 ��y* ،دة ا��ر�ض، * ��وا إذا *�دوا ا�ر�ل . أن �$ودوا آ��د ا�ر��� ��=م��$�و �ن ا��ف ر37 ? ��=م �=��ون 
 . ��Pوا ���، *yن  �ن �ر��7ً ��دوه

  
  :ا���ر�ن ا���دس

  
 :�$��دة ا��ر�ض آداب �د�دة  ���3L أن ُ�را�: ��د ز��ر��؛ ��=�

��ره، وأ	 ُ����ل ا���ب ��د أن ��زم ��&داب ا�$��� �ز��رة،  Pن �ُدقM ا�  -1 MضLُ� م ���9، وأن=���ب �ر*ق، وأ	 ُ�
 .ا	��6ذان

� رًة   -2 T*3 !=ر ر��7ن �=�ًرا، وإ��� ُ����ب 	�9ً و��ت ا�ظ=�رة �أن � ون ا�$��دة *3 و�ٍت ��6م، *� � وُن *3 و
 .و�!�ً� و*3 ر��7ن ���ً 

� �!�=�� أن �د�و ا�$�6د �ن ا��ر�ض و��س ��د رأ��  -3 Mن ���� و��� ��Pو�� ��=�� : .و�R7 �ده �
$�6د أو ��ر�ض، *yذا   -4� ��َ�ْ�̀����، أي �وً�� �$د �وٍم، ور��� ا��ف ا��ر �����ف ا��وال، �واء  ً�ّYِ أن � ون ا�ز��رة

�� Tإذا  �ن �ر��ح �ذ�ك و�=ش ��ذ�ك، ��� .ا��د�ت ���ُ� ا��ر�ض ز��رَ�� �و�ً�� *� �Pس 
: أھ�، *yذا ا��7ت ذ�ك 7رورةٌ *� �Pس  -5� MقT!�َ وس ��: �7�ُر ا��ر�ض، أو3 �$�6د أ	 ُ�ط�ل ا��L���. 
 .أ	 ُ� 1ر ا�$�6د �ن �ؤال ا��ر�ض، �ن ذ�ك ��1ُل ��� و7ْ�ُِ�ُرهُ   -6
أ�Pل ? ا�$ظ�م، : "�د�دة ��=��ن آداب ا�$��دة أن �د�و ا�$�6د ��ر�ض ���$�*�� وا���ح، و�د وردت *3 ذ�ك أد���   -7

 .وأن ��رأ ��ده �����9�� وا��$وذ��ن وا(��ص)". ��R �رات(رب ا�$رش ا�$ظ�م؛ أن �!�9ك 
ُ��ِ�ُُ� وُ�ز�ُ�ُ�، وأن �ظ=ر �� �ن ا�̀ر�� وا�طف �� ُ�ط�ُب �� ��طره  -8 ��� .أ	 �� م ا�$�6د أ��م ا��ر�ض 
�ر ��� *�� �ن �ز�ل ا��ر، و��̀ذره �ن ا��Pس و�ن ا��زع ��� أن ُ�و�R ا�$�6د ��ر�ض *3 ا��  -9���� ��ل، و�!�ر �

 .*�=�� �ن ا�وزر
اُد ا��ر�ض �ن ا�Lط وا	���ف ��7ر��، ��� *3 ذ�ك �ن إز����، و�� *3 ھذه ا����� أن �طب ��=م  -10 M1ر ُ�و � 	أ

 .ا	��راف
��ء   -11 Tا�د ��P�� ن ��د �ر��7ً أن�� Tُ��ن��. 
  

��  :ا���ر�ن ا���
  

�=�  :أھ��� إ���� ا�د�وة و�$ض آدا
��� ا�د�وة  ���ق ا��وة و�ز�د *3 ا�ود و��39̀ �ن �وازم ا��وة *3 ? ، أن ���ب د�وة أ��ك *3 !�: ا�������ت، و�

��ء ��7ن ا��ودة ، وا����� ، ا��9وس *��� ���=� ، ا(��م �ث ��=� وأر!ًد إ�: أن ا��راد �ن ھذه ا�د�وة ا���ء ، وھذا ا�
وا��9�ُ ، وا���9ھم ، ھ��ك �$ض ا�!��ص ���ون ��وراً �ن ا�وھ�م إذا �م ا���ء وا��وا�ل ذا�ت ھذه ا���ور �ن 
��ل . ا��! �ت و�ن ا���ورات و�ن ا&	م و�ن ا�7Lب ، *��دو أن ا���ء !3ٌء �=ٌم �داً *3 ����ت ا�ُ�وة ا(�����

 ) رواه ��م(ُد3َ�ِ أََ�ُدُ ْم إِ�َ: َطَ$�ٍم َ*ُْ�ِ�ْب َ*yِْن َ!�َء َطِ$َم َوإِْن َ!�َء َ�َرك  إَِذا ):ص'ا�ر�ول
�� �ن ا���9ر ، *�ن آداب إ���� ا�د�وة أن ���ب د�وة أي إ���ن ، أي أخ ��)�� :�Lز ا���� 	ا�د�وة أ ��و�ن آداب إ��

و�ن آداب إ���� ا�د�وة أ��7ً أ	 .���ز ��ن ا�3�L وا���9ر �وٌع �ن ا�� �ر �ؤ�ن  أي أخ ��م ، أ	 ���ز ��ن ا�3�L وا���9ر ، ا�
��ب ھ ذا أدب ا��ؤ�ن س ����ل ��ب �� ن أن �رى ��� ا����ء ، داY 3* ً��6ر*� ا��7وف ا��ر � ���ً ��س �وا�=�ً ���. 
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  9�:0ل ا�*��دات

  
  :ا���ر�ن ا�ول

  
�� �9وز ����=� و*���*3 أ��د�ث  �1رة إ�: أھم ا) ص(أر!د�� ا�ر�ول�  .����ل وا��وال ا������ ا��3 � ون �

  :أھم ھذه ا����ل
ا���ةو�ر ا�وا�د�ن وا��=�د ـ �� ا�ر�م ـ ا�$�ل ا����" ا�دا6م ـ ا�$�ل ا���Lء و�� ? ـ ا�ر��� ـ ا���ة وا����م ـ ذ ر ? 

  .ا���ر
  :ا���د�ث

? :� 3���ل 1م أي ��ل ((  ��� و�م أي ا�$�ل أ�ب إ�: ? ��ل �ن ��د? �ن ��$ود ��ل ��Pت ا�� �=��ا���ة �: و
 .رواه ا����ري )) �ر ا�وا�د�ن ��ل 1م أي ��ل ا��=�د *3 ���ل ? ��ل �د3�1 �=ن و�و ا��زد�� �زاد�3

�� و�م ��ل � ? :� *3 أ1ره *��ل �ن أ�ب أن ���ط �� *3 رز�� و���P �(( �ن أ�س �ن ���ك أن ر�ول ? �
  .رواه ا����ري)) ر���

�� و�م أي ا����ل أ�ب إ�: ? ��ل � ? :� 3�أدو�=� وإن �ل و��ل (( �ن ��6!� ر37 ? ��=� أ�=� ���ت �6ل ا��
 .رواه ا����ري )) ا 9وا �ن ا����ل �� �ط��ون

�� و�م ��ل � ? :� 3�))  ره ���ء ?  ره ? ���ءه!  أ�ب ? ���ءه و�ن �ن أ�ب ���ء ?(( �ن أ�3 �و�: �ن ا��
 .رواه ا����ري 

�� و�م � ? :أ�ب ا����ل إ�: ? �$��: أدو�=� وإن �ل ��ل و ��ت ��6!� إذا (( �ن ��6!� ���ت ��ل ر�ول ? �
 .رواه ��م )) ��ت ا�$�ل �ز���

��� و�م � ? :� 3��� و�م �ن أ�3 ا���ر ���ب ا��� ? :�ن أ�ب أن �ظ� ? *3 ظ� (( �ل ��ل ر�ول ? �
�� R7�� ظر �$�را أو�� .ا�ن ���� )) *

�� و�م � ? :أ�ب ا����م إ�: ? ���م داود وأ�ب ا���ة (( �ن ��د ? �ن ��رو �ن ا�$�ص ��ل ��ل ر�ول ? �
1 .ا��د )) � و���م �د�� و �ن ��وم �و�� و�9طر �و��إ�: ? ��ة داود  �ن ���م ���9 و��وم 1

�� و�م � ? :أ�ب ا� �م إ�: ? ���رك و�$��: أر�R 	 إ�� إ	 ? و? (( �ن ��رة �ن ��دب ��ل ��ل ر�ول ? �
 .ا��د )) أ �ر و����ن ? وا���د w 	 �7رك ��P=ن �دأت

? :�� و�م ��ل �ن ���ود �ن ���د أن ر�ول ? ��  )) �إذا أ�ب ? �و�� ا���ھم *�ن ��ر *� ا���ر و�ن �زع *
 .ا��د)) ا��زع

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
��  :آ��ت �رآ��� ��Pر و�رYب *3 ا��د

 �����ل ? �$��: آ�راً � ): َ��� َرَزْ M��ِ ََة َو9ِ��ُُ�وْا� M�ِذ�َن آَ�ُ�وْا ُ�ِ��ُ�وْا ا�Mِدَي ا����ُل �ِ̀$َ Rٌ�ْ�َ M	 3َ�ِْ َ�ْوٌمP�َ ِل أَن�ْ��ُھْم ِ�ّراً َوَ��ِ�َ�ً� ̀�ن َ
 ].31:إ�راھ�م)[ِ*�ِ� َو	َ ِ��ٌَل 

 ]. 195:ا���رة...) [َوأ9ِ�َُ�وْا ِ*3 َ�ِ��ِل ?ِّ :( و��ول �ل و�� 
������ َرَزْ�َ��ُ م :( و��ل � M��ِ ِذ�َن آَ�ُ�وْا أ�9ِ�َُوْاMا� �=َ T�َأ ��َ](� ]. 254:�رةا�
�����َ=� ا�Mِذ�َن آَ�ُ�وْا أ�9ِ�َُوْا ِ�ن َط̀�َ��ِت َ�� َ َ�ْ�ُ�ْم :( و��ل � T�َرة)[أ�� ]. 267:ا�
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�����َ َ�� اْ�َ�َطْ$ُ�ْم َواْ�َ�ُ$وا َوأَِط�ُ$وا َوأ9ِ�َُ�وا َ�ْ�راً 9�َ�ُِ̀�ُ ْم َوَ�ن ُ�وَق ُ!"M 9ْ�َِ�ِ� *َ :( و��ل � M? ُوا�M��*َ ِ6�َُْوP َون�ُ) َك ُھُم ا9ْ�ُ�ِْ
�ن[�L16:ا��.[  

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
��  :*وا6د ا��د

  .ـ ا��د�� و���� �ن ا���ر 1
 .ـ ا����دق *3 ظل �د��� �وم ا������2
3����و�� ��ن ! : إ��� ��وة  3* ��  ���  .ـ *�=� دواء ��oراض ا��
��رك �� *3 ����4� �� .ـ ���ب ا��د
  .ا�$�د وإ�����ـ ا��د�� د��ٌل �: �دق 5
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

م أ�ر�� ))�رھ�ن وا��د�� �ور، وا���ة):((ص(ا�ر�ول ��ل��.  
  :ا���م ���ة *3 وأھ���=� ا���ة *7ل 

�=� �ن ا�79ل و ا���1Pر .. �!��ل ا���ة �: أ��: �$��: ا�$�ود�� و ا	����ء ا�: ? �$��: و ا	��$��� �� و ا��9و�ض ا���
�=� و�ل ا����ون ا����ھدون *: ھذه ا��� إ�: �را�ب ����� ..� ��w �$��: و ا���رب ا��� �� ��س �!� آ�ر*: ر�ط ا��

  .�ن ا(���ن و ا����ن
ب *3 �ور ا���ة� ا���ة وا���ء، ا�!ر أ���ب �� ���3 �ور وا�=دى، ا��ق إ�: �� �=�دي �ور و�=�، *3 و�ور ا��ؤ�ن، 

�رِ ��ِ  ْ�َ�ِ$�ُ�واْ ٱوَ : (و�� �ل ? ��ول ود���ه، د��� أ�ور �ن �=ّ�� ��  ل *3 ��ؤ�ن �ونْ M��  َٰو ٱوَ M�� ِة �=َ M�َِرةٌ  َوإ��ِ ََ�  M	ِإ :َ�َ 
ٰـَ  أM�َُ=م َ�ُظ�Tونَ  �Mِذ�نَ ٱ، ِ!ِ$�نَ ْ�َ�ٰـ ٱ Tمْ  �ُوا�=ِ� أ�زا�=م، �ذھب �و�= ھ�و�=م، �9ر�ون �=�]. 46-45:ا���رة) [ِ�ُ$ونَ رٰ  إَِ�ْ��ِ  َوأM�َُ=مْ  َرّ

�=� و�ز�� ��1 ? إ�: �! و ا�$����ن، رب �دي ��ن ����6ً  ا��ؤ�ن  *�=� ���1ل ا��3 ا��$�دة ا��ظ�ت إ�=� ھ�و�=م، ���3 و
����� و��وي �����، و��وي ا��ؤ�ن، إ���ن ��وي ا���ة �ك وإ�����، ور���� *7� و����زل إ���، و�� ،���ر �$�� 

: دا��6ً � �� ���  . ا���ء *3 ا���ر و�: ا�ر��ء، *3 ا�! ر �: �$��� و ��ء،  ل �ن �ط=را��ب إ�=�.ر
  

  :ا���س ا���ر�ن
  

  :وا&�رة ا�د��� *3 ��را ا��ؤ�ن �=� ���ل ا��3 ا�7�9� ا����ل �ن ? ذ ر
  �1را ذ را �ذ روه أن �ؤ���نا� أ�ر? وا��زان،و�د وا�=�وم ا��Lوم �ذھب �� ا����ر و�ور ا��وب ���ة ھو ? ذ ر

 �9Lرة �=م اا�� أ�د وا�ذا رات  �1را w وا�ذا ر�ن:(و��ل) �9�ون �$ م  �1را ? واذ روا:(�$��: *��ل ذ ره �ن و�دح
  :ھ3 �ظ��� *وا6د و�ذ ر).�ظ��� وأ�را

  .و� �ره و���$� ا�!�ط�ن �طرد ـ
  .و�ل �ز ا�ر��ن �ر�3 ـ
  .وا��رور ا�9رح و��ب ا��ب �ن وا�Lم ا�=م �ز�ل ـ
  .وا��ب ا�و�� ��ور ـ
  .ا�رزق ��ب ـ
�� �ورث ـ�� ?.  
  .�� وا�=��� اا�� �ن ا��ر�� �ورث ـ
�� �ن ا���ن 	�!�Lل ��ب ـ�Lن ا��رى ا&*�ت و ل وا������ ا����.  
  .وا��$�د ا���ر و*3 ا�د��� *3 �ور ـ
  .ا��وب ���وة دواء ـ
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  ا�*�رة
  

  :ا�ول ا���ر�ن
  

  :ا�$�رة �!ر�R �ن ا�� ��
ا����ود �ن �!ر�R ا�$�رة أن ��7ر ا����ون ���*R �=م أي ���وھ� وإ���� ذ ر? �زو�ل *3 �ك ا����ع ا��3 �ظ�=� 

 ������ و!ر*=� و�$ل ز��ر�=� �: ا�و�� ا�ذي !ر�� �ن �$ظ�م �ر���� و!$�6ر د���، وذ�ك ��ر ������ *3 ا�$���
: . �$ل ? �ھ=� ا��!رى *3 ا����ة ا�د��� و*3 ا&�رة وذ�ك �ن أ�ظم ا����*R -��وى ا��وب، ا��3  وا&��، وأ��رة �

�� و�م:( ��ل -ر37 ? ���  -و*3 ا������ن �ن أ�3 ھر�رة � ? :ا�$�رة إ�: ا�$�رة  �9رة ��� :  ��ل ر�ول ? �
���=��، وا��, ا���رور ��س �� �زاء إ	 ا����  .  ( 

��ن ���ون *�� �ن !�: أ�ط�را�رض، � ون �ن أ���ب ��R : و�ن ا����*R ا�$ظ�����أن ا��, و ا�$�رة ا����ع ��م �
��=م وو�دة �9=م، وإ��ح ذات ���=م، و��و�� أوا�را��ودة وا(��ء *��� ���=م، �R �� ���ل *�� �ن ا����9 *3 ا�د�ن  

وط��96 ��� ��ب ��� ��وإ�وا�� �R ا�د�وة إ�: ? �$��: وا��ر ����$روف،  وا��$�ون �: ����" ا�د���، و���م  ل !�ص
وا��=3 �ن ا��� ر، وا��وا�3 ����ق وا���ر وا��ر���، وا���9ھم *3 ا�����7 ا��=�� وا��وادث ا�����دة و����ل ��ر�ب 

: ا����م �=ذه ا�ط���ت �ن ا��ورا�$ظ���� ? .  
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

L� :3 ��ن �زم �: ا��9ر�$�رةأ�ور ��
�3L ��ن �وى ا��9ر أو �Yره �ن ا�$��دات أن ����7ر ��� ا���رب إ�: ? �$��: *R��� 3 أ�وا��، �� ون أ�وا��   -1��

�� و�م . وأ*$��� و�����9 ��ر�� إ�: ? �$��:� ? :��ل �  :  ��إ��� ا����ل ������ت، وإ��� � ل ا�رئ �� �وى  ��9ق �
 .  
�" ا�����د و�ن   -2�و���ذر  ل ا��ذر أن ���د �$�ر�� ا�د��� و�ط��=�، أو ا�ر��ء وا���$� وا����9رة �ذ�ك، *yن ذ�ك �ن أ

�� و�م أ�� ��ل� ? :� 3��و�� و*3 ا����" �ن ا�����ل �$��:: ( ا��و���ت ���وط ا�$�ل ورده و�دم  : :�Yأ�� أ
 )  .ك ��Y ��* 3$ري �ر �� و!ر � ا�!ر �ء �ن ا�!رك، �ن ��ل ��� أ!ر

 3-  �� 3L�أن ��$م �� �!رع �� *3 ��ر��، وأ��1ء �9ره وإ����� �ن ا�� �م وا&داب، و����9 *3 ذ�ك،  -أ��7 - ��� ��
���رة �ن د���، و�����ب ا�و�وع *3 ا���ظور، أو ا�����ر *3 �!روع : .و��Pل أھل ا�ذ ر ��� أ! ل ��� �� ون �

�3L أن �و*ر �ھ� �� �����ون إ��� �ن �ؤو�� و��وھ�، ��: 	  -أو أي �9ر آ�ر -�: ا��9ر �$�رةإذا �زم  -4��*
�� و�م أ�� ��ل� ? :� 3�إذا أ�9ق ا�ر�ل �: أھ� ���9 وھو �����=� :  (�����وا إ�: ا���س و��ذ ر �� �" �ن ا��

 �� .  ��9ق ���)   *=3 �� �د
5-  ��� ورھ��، *yن ��وى ? ��ب ���ول  ل ��ر : ��وى ?و���3L أن �و��=م Yوھ3 *$ل أوا�ره وا����ب �واھ��، ر

 . وا�و���� �ن  ل !ر *3 ا�$��� وا&��، وھ3 و��� ? �oو��ن وا&�ر�ن وا����*ر�ن وا������ن
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ل ا(���ن ����و�� و����� ا��و�� ا	��راف *yن ? �$��: أ�ر ���R أھ: ��� ���3L �� أ��7 ا��و�� إ�: ? �ن ���R ا�ذ�وب -6
����ط��6، و�ر =�، وا��دم �: �� �7: ��=�، وا�$ز��� �: �دم ا�ر�وع إ��=�.  

7-  ��* �=�*yن أ ل ا���ل ��" ا��ب، و��!ط �: ا�ط���، : ���3L  ذ�ك أن �=�� �$�ر�� ���9 ط��� �ن ��ل ��ل 	 !
  .ن ?و� ون �ن أ���ب و�ل ا��ب و�و*� �

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
 : إذا أ�رم ا���م ���$�رة �رم ��� أ�د �!ر !��6ً ��: ���ل �ن إ�را�� وھ3

 . ـ ��ل ا���د ا��ري، أ�� ا���ري *��6ر 4ـ ا��$��ل ا�ط�ب ـ  3ـ ���م ا�ظ�*رـ  2ـ إزا�� ا�!$ر ـ  1
: ا��دن  ��1وب وا����9� وا��راو�ل وا����ص وا����ط ھو ا��9�ل �) �: ا�ر��ل دون ا����ء ( ـ ��س ا����ط  5

أ�� �� *�� ���ط� و�م � ن �9��ً *� �7ر ا���رم؛  ���زام أو ا����� أو ا��ذاء ا�ذي *�� . وا���طون وا���9ز وا��وارب
 . ��وط

ك؛ و��وز ا	��ظ�ل  ��ط���� وا��Lرة وا�$���� وا���$� و�� !��� ذ�) �: ا�ر��ل ( ـ �Lط�� ا�رأس أو ا�و�� ����ق  6
���!���� وا����� وا����رة، و��وز ��ل ا����ع �: ا�رأس إذا �م ���د �� ا��Lط�� . 

*yذا  ��ت أ��م ر��ل أ���ب و�ب ��ر ا�و�� وا��د�ن ��Lر ا����ب وا���9ز،  �دل ) �: ا��رأة ( ـ ��س ا����ب وا���9ز�ن  7
 . ا����ر �: ا�و�� وإد��ل ا��د�ن *3 ا�$��ءة

 . ـ إ�زال ا���3 �������ء أو ���!رة 11ـ ا����!رة �!=وة ـ  10ـ ا����ع ـ  9ـ ��د ا�� �ح ـ  8
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

 : ا�9وا6د �ن ھذه ا&��
 . و�وب ا��, وا�$�رة ، و*ر��7=�� -1
�� و�م و�و��-2� ? :� 3� ) �ذوا ��3 ����  م(: و�وب إ����=�� �Pر ��=�� ووا����=�� ا��3 �د دل ��=� *$ل ا��
 . أن *�� ��� ��ن ��ل �و�وب ا�$�رة -3
 . أن ا��, وا�$�رة ��ب إ����=�� ���!روع *�=�� ، و�و  ��� ��9ً -4
 . ا��ر �����y=�� وإ����=�� ، وھذا �در زا6د �: *$ل �� �زم �=�� -5
6- :��$� w ��=���y� . و*�� ا��ر 
�!3ء-7 ��=� �ن ا�!��ء ��: � �=�� ، إ	 ��� ا����1ه ? وھو ا���ر  أ�� 	 ��رج ا���رم 
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

 :��9 ا�$�رة
إذا و�ت إ�: ا�����ت وأردت ا(�رام ���$�رة *���Yل  �� ���Lل �ن ا������ إن ���ر �ك، 1م ا��س ��1ب ا(�رام إزاراً  -1

�س �� !�ءت �ن ا���1ب �Yر ���ر�� �ز���"ورداء ��ك ��رة، ���ك ا�=م ���ك، ���ك 	 !ر�ك �ك ���ك : "1م �ل " وا��رأة ��
 ".، إن ا���د وا��$�� �ك وا��ك 	 !ر�ك �ك

 .أ���ك إ�: �� د�و��3 إ��� �ن ا��, أو ا�$�رة" ���ك"و�$�: * 
��ت ��$� أ!واط طواف ا�$�رة ، ���دئ �ن ا���ر ا��ود و���=3 إ��� ، 1م -2����ل ر $��ن  *yذا و�ت إ�: � � *طف 

ف ���م إ�راھ�م �ر���ً ��� إن ���ر أو �$�داً �. 
��ن ا���9 وا��روة ��R �رات �$3 ا�$�رة ���دئ �����9 و���م ����روة -3 R�9 وا��ت ا�ر $��ن *��رج إ�: ا�� .*yذا �
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 .*yذا أ���ت ا��$3 *��ر !$ر رأ�ك -4
 .و�ذ�ك ��ت ا�$�رة *9ك إ�را�ك وا��س ��1�ك

  
  :دسا���ر�ن ا���

  
6" ���رم �$�رة���:  

  3 :��ب �: ا���رم �$�رة �� �
 .أن � ون ��ز��ً ��� أو�ب ? ��� �ن !راR6 د���  ����ة *3 أو���=� �R ا������  -1
ِ�َداَل ِ*3  َ*َ�ْن َ*َرَض ِ*�ِ=نM اْ�َ�,M َ*� َرَ*َث َو	 *ُُ�وَق َو	(أن ����ب �� �=: ? ��� �ن ا�ر*ث وا��9وق وا�$���ن  -2

 ).197:ا���رة) (اْ�َ�,̀ 
 .أن ����ب أذ�� ا�����ن ����ول أو ا�9$ل ��د ا��!��ر أو �Yرھ�  -3
  .أن ����ب ���R ��ظورات ا(�رام  -4

  
  

  ا����ر�� �0 ا���رات
  :ا���ر�ن ا�ول

  
  :�$�: ا����درة *3 ا���رات 

�، و�!$ر  Mد�������� ا����درة �9ٌظ ���ل، و�$�: �ظ�م �و�3  Tُل *3  ��ب ?ِ و*3 ا���Pّو ا�=�� وا�����$ز���، و���� �ن �
*3 ا��رآن أ 1ر ) ا����ر��(ا���و�� ��د ا����درة أو �� ���1=� و���ر�=� �ن ا���9ظ  �����ر��، وا�������  �1رًة، و� ن 

ا����ر�� إ�: ا�!3ء ا����درة : Lِ� ��و�ون*�د وردت *�=�� �: ا��واء وأھل ا�) ا�������(*3 ا��د�ث أ 1ر، أ�� ) ا����درة(و
 ).���ن ا�$رب (إ��� 

: -�$��:  -*3 آ�ٍ� وا�دة و�و�ف �ذ�ك أ���ب ا(���ن وا��!��  �� *3 �و�� ) ا�������(و) ا����ر��(و�د ����R �9ظُ� 
 ). 61: ا��ؤ��ون)) (أُْو6�ََِك ُ�َ��ِرُ�وَن ِ*3 اْ�َ�ْ�َراِت َوُھْم �ََ=� َ��ِ��ُونَ ((

�� ا(��م ��ل � Mدرة وا����ر�� إ�: ا���رات أ�ٌر د�: إ��� ا��رآن، و�ث��: ا���رة)) (َ*�ْ�َ�ِ�ُ�وْا اْ�َ�ْ�َراتِ : ((-�$��:  - *���
�ُ مْ ). ((148̀ M9َِرٍة ̀�ن رLْ�َ :َ�ِل ). 133: آل ��ران)) (َوَ��ِرُ�وْا إ����  -و*3 ذ�ك �ٌث وا��$��ل �: ���R ا�ط���ت و�
��دروا ������ل: ((ة وا���م ا���.((  

  
  :ا���ر�ن ا�����

  
 :و���ر��� ���رات) ص(���درات ا�ر�ول

�� و�م  -��د  �ن ���ٌد � ? :و�ن ��رأُ ��رَ�� ��ف �: ا� �1ر �ن .. ���ب ا����درات وإ��م ا����ر��ن ���رات -�
وھ� ھو �د�و ا��ق إ�: ا(��م .. �ر وأ�وان ا��ط�ردة وا����را����درات �م ��و�ف ��=� *3 ا�$=د ا�� R� 3 !دة وطPة ا� 9

د�وة ��: و�و  �ن ��رج إط�ِر � �.. وھو ���وٌر *3 ا�!M$ب� ��وا�=�ر��ن إ�: ا���!� ���ذُج .. و��9" ا�9رص ����
��درة وا�د�وة��� و�م  -أ�� د�وُ�� ا�$رَب .. ����� �� ? :�: ا�ط�6ف �د�وة ��1ف * لT ذ�ك 1م ذھ��� إ.. *3 ا��وا�م - �

���� ا����درة *3 ا���رة 1م  ��ت ا�=�رة ��د��� و�� ا����$=� �ن �=�ٍد ود�وة �ر�ً� ����زًة *3  :أد�ٌ� وا7�� �
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� و��در إ�: �$ث ا��$وث ا��$���� وا�د�و�� *3 ا��د��.. ��د ��در و��Mد ا��=ود ��$�ھداٍت  ��: ��7وھ�.  ا����درات ا���و��
��ن �ن ���6ب وا���ءات �=ذه ا��$وث وا��$�رك *�د أدت ھذه ا����دراُت دوَرھ� وط�ر �����و�� ��ورھ�، و�=�� �زل 

�=M�� و�م  -�ل ���وزت ���دراُت ا�ر�ول .. ��ُت ا(��م *3 أرض ا�$رب  � ? :أرض ا�$رِب ���ل إ�:  -�
 3�ا�ُر�ل و �ب ا� �ب ��وك ا�رض �د�وھم إ�: ? و�!رُح  -��� و�م  �: ? -أرض ا�روم و*�رس �وم أن �$ث ا��

 . �=م ا(��م و�م ��س �ر�!�ً إذ ��درھ� ����د����، و*�" � � ود�ل ا���ُس *3 د�ن ? أ*وا��ً 
  

  :ا���ر�ن ا����ث
  

 :آ��ت �ن ا��رآن �د�و إ�: ا����ر�� *3 ا���رات و�� �=� �ن *7ل
َ�َ: ُ ̀ل َ!3ْءٍ َو�ُِ ل� ِوْ�َ=ٌ� ھُ ( - َ?ّ Mُم ّ?ُ َ�ِ��$�ً إِن ُ� ] 148ا���رة )[ َ�ِد�ٌر َو ُ�َو�̀�َ=� َ*�ْ�َ�ِ�ُ�وْا اْ�َ�ْ�َراِت أَْ�َن َ�� َ�ُ وُ�وْا P�َِْت ِ
�ِ�ِ��َن ْؤِ�ُ�وَن ِ��wِّ َواْ�َ�ْوِم ا&ِ�ِر َوP�َُْ�ُروَن ِ��ْ�َ�ْ$ُروِف َوَ�ْ�َ=ْوَن َ�ِن اْ�ُ��َ ِر َو�ُ (ُي- M�أل )[َ��ِرُ�وَن ِ*3 اْ�َ�ْ�َراِت َوأُْو�َـ6َِك ِ�َن ا�

 ] ��114ران 
ِ��نَ ( - M��ُْت �ِْ Mَ��َواُت َوا�َْرُض أُِ�د Mَ�ْر7َُ=� ا�� �ٍ M��َْم َو ُ�̀ M9َِرٍة ̀�ن رLْ�َ :َ�ِ133أل ��ران ) [َوَ��ِرُ�وْا إ [ 
�ُوَن ِ�َن اْ��ُ ( - Mُوَن ا�َو��ِ� Mَوا��� M��َ ْم=َُ� M3َ7ِ ّ?ُ َ�ْ�ُ=ْم َوَر7ُوْا َ�ْ�ُ� َوأََ�د Mَ��ٍن ر�ِْy��ُ$وُھم َِ Mِذ�َن ا�Mِر َوا���ٍت َ�ْ�ِري َ=�ِ�ِر�َن َوا�َ�َ

 ] 100ا��و�� ) [َ�ْ�َ�َ=� ا�َْ�َ=�ُر َ���ِِد�َن ِ*�َ=� أََ�داً َذ�َِك ا9َ�ْْوُز اْ�َ$ِظ�مُ 
�َ�� �َُ� َوَوھَ ( -ْ�َ�َ�ْ�*َ���ً َوَرَھYَْم َ �ُ�وا ُ�َ��ِرُ�وَن ِ*3 اْ�َ�ْ�َراِت َوَ�ْدُ�وَ�َ�� َر=ُ M�َِزْوَ�ُ� إ �َُ� ��َ�َْ�ً َوَ �ُ�وا �ََ�� ْ�َ�� َ�ُ� َ�ْ�َ�: َوأَْ�

 ] 90ا�����ء ) [َ��ِ!ِ$�نَ 
 ] 61ا��ؤ��ون )[أُْو�6ََِك ُ�َ��ِرُ�وَن ِ*3 اْ�َ�ْ�َراِت َوُھْم �ََ=� َ��ِ��ُوَن ( -
ْ�َ�ِ�ٌد َو�ِ ( - T� ِدَ�� َ*ِ�ْ�ُ=ْم َظ�ِ�ٌم �9ْ�َِ̀�ِ� َوِ�ْ�ُ=م��ِ َذ�َِك ُھَو ا7ْ9َ�ُْل 1ُمM أَْوَر1َْ�� اْ�ِ َ��َب ا�Mِذ�َن اْ�َط9َْ�َ�� ِ�ْن ِ�َ M? ِْذِنy�ْ�ُ=ْم َ���ٌِق ِ��ْ�َ�ْ�َراِت ِ

 ] 32*�طر ) [اْ�َ ِ��رُ 
��ُوَن ( -ِ� Mُوَن ا����ِ� Mا�)[َوا�� �$� ] 10وا
  

��  :ا���ر�ن ا�را
  

 :*وا6د ا����ر�� إ�: ا���رات
�ِ�ِ��َن ( و��ل �$��: .ا������ w ور�و�� : أو	ً  M�ُ�َ��ِرُ�وَن ِ*3 اْ�َ�ْ�َراِت َوأُْو�َـ6َِك ِ�َن ا�. ( 
و ا�=�� : ����1ً � :و ا�=�� ، وا(��م �ث �� : .د��ل �

��ل �$��: ) ِ=�=ِْ�ُ M	 ُب ِ*�ِ� اِرَ��ٌلMَ �ِة َ�َ��ُ*وَن َ�ْو��ً َ�َ�َ� Mَ�ِة َوإِ�َ��ء ا�ز M�ِم ا���ِ َوإَِ M? َ�ن ِذْ ِر Rٌ�ْ�ُوُب َواْ�َْ�َ��ُر ْم ِ�َ��َرةٌ َوَ	 َُ��ْ (
. 

 .أن ا(���ن 	 �دري �� �$رض �� �ن �وت أو �رض : �1��1ً 
�ل ��س ): ( ص(و��ل ا�ر�ول��ل ����ك �: ا��Yم ����ً ��ك ��ك ، و!L! ل���ل �ر7ك ، و*راYك ��ل �و�ك ، و���ك 

 )ھر�ك 
 ً�$� .ا����ر�� ���رات د��ل ا��ب وا�$�ود�� ا���� : را

  
  :ا���ر�ن ا����س

  
 :�� �ر!د إ��� ھذه ا&��ت *3 �و7وع ا����ر�� إ�: ا���رات

��=م ا��9ح *3 ا�1� د��� وا��$�م ا�ذي 	 �زول *3 ا&�رةـ  �دح ? �$��: ا����ر��ن �����رات و��ن أن ��
 ـ  ا����ر�� *3 ا���رات �ن أ���ب ا������ ا�د��ء2
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 .ا����ر�� *3 ا���رات �ن ��9ت ا��و�د�ن ا�ذ�ن ھم �ن �!�� ر�=م �!�9ونـ 3

  
  ا�����رة و �رك ا�'�ل

  :ا�ول ا���ر�ن

  
  :ا���1�رة و �رك ا� �ل

: ��ر ا�*$�ل و ا��وال و ��� �� ز��=�� و �رك ا���L*ل و ا���1�ل ��� 	 ���3L ا���L*ل و ا���1�ل ��� ھو ا��واظ
*�yك إن  �ت �م �ؤد ��� ، و إن �7رت �م ���ر �: ا��ق ، و �ن ا�9راغ ��طل . إ��ك و ا� �ل و ا��7ر : و�د ��ل 

 . ا�=��6ت ا	������ ، * ل �7و �رك ا��$���� ��طل ،  ��$�ن إذا ���ت ، و ا��د إذا �طت
��دات ،  �� �د ��$ق ����$���ت ، *�ن ا�$��دات ، ا�ذ ر $���ا���1�رة � ون �: ��ر ا	�وال و ا	*$�ل ، و ا	�وال �د ��$ق 

 ��ا�u ، و �ن ا��$���ت ، ا	���ن ... و �راءة ا��رآن و ا���ة ا��9رو�7 و ا���*� و ا��وم ا�وا�ب و ا����ون و ا��د
 .ا���س و ا��را�=م و ا����ب أذ��=م و �دق ا��د�ث و ��د�ر 

 : و�رك ا� �ل ����م ا�: ����ن 
�رك  �ل ا�$�ل *3 ا��9 �ر و ا��د��ر و ا��ظر *3 آ	ء ? �ن ����� ، و *3 �ر � ا��ظر ا�: �� ��" !Pن : ا	ول * 

  .ا	���ن ، و �ن �و�� �ن ا�د��� ا��3 *�=� �$�!� 
�� �ن ا��وارح ، و ���م �ن ھذا ا�� ��ل ���ر ا	�م *3 ���	ت ا��!�ط ا�����9  �رك  �ل ا��دن ��� �!��ل: ا�3��1 * �

 .�ن زرا�� و ����� و �Yرھ� 
  

  :ا���ر�ن ا�����
 

�1�رة و �رك ا� �ل �ن���z :����1 ا�د�ن ا���3 �
 .ا���1�رة و �رك ا� �ل طر�ق �و�ل ا�: ���� ? �$��: و ر�7ه * 
 .ورث ا�$�9 و ��9ظ ا� را�� ا���1�رة و �رك ا� �ل �*

 .ا���1�رة و �رك ا� �ل �=�� ا�����R ا����" و ا�9رد ا����" * 
  .ا� �ل �ظ=ر �ن �ظ�ھر ���ر ا	�م و ا�!$وب و ا����6ل ، و �ؤدي ا�: �وت ا�=�م و ا���7ء �: ا���وغ* 

  :ا����ث ا���ر�ن

  
�د�=� أ ا����6" وا�و���� ا��3 �* ً����$1=م �: ا�$�ل وا��!�ط، وطرد ا� �ل=ؤ	ء �$ّ=� � ون � 3: 

و�ن ��وّ ل �: ? *=و { : �وّ ل �: ? ـ �ّز و�ّل ـ، ��ل �$��:: ـ  ا�و��� ا�و�: ـ وھ3 أّم ھذه ا�و����، و وأ���=� ـ
�دم ا	���9ت إ�: �Yره �$ّق ا��ب  ��w، و�9و�ض ا��ور إ���، و: ، و����� ا��وّ ل]3: ا�ط�ق[} .. ���� إّن ? ���s أ�ره

�ذل ا����ب ا��!رو�� R� ،��6ً �ن  �ن�  . 
�ورك ���3 *3 : " �م �� راً ������ظ ��ّ راً، *yّن أرزاق ا�$��د ��ّ�م *3 أّول ا��=�ر، ��� ُروي *3 ا��د�ث: ـ  ا�و��� ا�����1

��Pّ�راً، *� �����ظ إ	 ��Pّ�راً، و�د  و �1ر �ن ا�!��ب ���م. ،  إ	 أّن �$��ه ���" �!=د �� ��وص ا�!ر�$�"� ورھ�
 .وإّ�ك �ن ��د �����ً ���م �$د ��ة ا��9ر. ط�رت ا�ط�ور �Pرزا�=�  �� ���ل
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�ل ا(�دام �: أّي ��ل أو وظ��9، ا����راً �و�ت، : ـ  ا�و��� ا��1��1��ّد �ن ا��9 �ر وا�درا�� وا���ط�ط وا	��!�رة  	
�� ا	�د*�ع . �����9ً ����رب ا&�ر�ن و��را�=مو��9ظ�ً �: ا��=د وا���ل، واY R� ،رة وا�درا���و��Yب ا�!��ب ����=م ا��

 .وا����س، وا������ *3 ا���Lب ھ3 ا��=ّور وا����رة
�$��ك ��	����رة ا�!ر��� *=3 �ن أ�ظم أ���ب ��د�ر ا��ور و����رھ� و���ر �=�، و�����=� �9و�ض : ـ ا�و�ّ�� ا�را�

 �ّ����� و�$��:، وطب ا���رة ���ا��ر  � w .!�رة��	د ا���ط�ط وا$� .وھ3 إّ��� � ون 
ّ�ت ِ�َ�ر : ـ ا�و�ّ�� ا������P� ّ�ك �وy* ،رة��ل *3 ��دىء ا��ر، �R ا��ّد وا	��=�د، وا���ر وا�����رة وا���1����ارَض 

�P� . �ر ا����ل، ��: و�ل إ�: �� و�ل إ��� ��ر ا��ّ��ر وا������ن؛ �و�دت أّن أ 1رھم �دأ �ن ا��9ر، ور37 
���دون، : ـ ا�و��� ا���د�� R��� 	ّم ا����ح، و� 3* 3�طّور ��9ك، �� ���ب �=�رات �د�دة، و�$�رف ��*$�، �ؤّھك ��رّ

 .*�راوح *3 � ��ك ���ن طو��، و����ك �ن ��ء �$دك
�$��ك �ن أ�ظم أ���ب ا��و*�ق وا����ح، و�$� ا�رزق، وطول  ن ��راً �وا�د�ك، وا��ً �ر��ك، *yّن ذ: ـ ا�و�ّ�� ا���

 .ا�$�ر، وا��ر � *��، *� ��د ��ّراً وا��ً إ	 وھو �وّ*ق ���َرك، وا�$ س ���"
ّ� ا��و*�ق وا��ر �: ـ ا�و�ّ�� ا�����1� .ا���ب ا��$��3 وا�ذ�وب، *yّ�=� �ن أ���ب �ر��ن ا�رزق، و

وا	��داء �: ��وق ا&�ر�ن، *yّن د�وة ا��ظوم 	 �رّد، و�د �د�و ��ك �د�وة ��ول ا��$د �ن ا�ظم : ـ ا�و�ّ�� ا����$�
���ك و��ن ا��و*�ق وا����ح طوال ا����ة. 

��ر � ّل ��م، وھذا 	 ���R �ن : ـ ا�و�ّ�� ا�$�!رة� ً��إّ��ك وا���د، *yّ�ك �ن ��د �����ً �وّ*��ً إ	 وھو ��م ا��ب، ��ّ
و�ول إ�: أ*7ل ا����6,ا����*س ا�!ر�ف، �. 

و�ن ا�د��� ا��1Pورة *3 . ا��$ن ���د��ء، *yّن ا�رزاق ��د ? ـ ������ ـ وھ3 	 �طب إ	 ���: ـ ا�و�ّ�� ا���د�� �!رة
79ك �ّ�ن �واك : " ذ�ك� 3��Yك �ن �را�ك، وأ���� ، "ا�=ّم ا 3�9 

��  :ا���ر�ن ا�را
  

 :ا�$�ز وا� �ل
إذ ا�$�ز و ا� �ل ���ن ذ����ن ا��$�ذ ��=�� ر�ول ? , و �$�ل و ��رص, �ل ��زم و ��!ط, � �ل ا���م 	 �$�ز و 	

�� و �م(� ? :و أو�: . )و ا���ن و ا�=رم و ا���ل, ا�=م ا�3 أ�وذ �ك �ن ا�$�ز و ا� �ل): * �1راً ��  �ن ��ول( �
�و أ�3 *$ت  ذا � �ن : و إذا أ���ك !� *� ��ل,  و 	 �$�زو ا��$ن ��w, ا�رص �: �� ��9$ك(: ���$�ل و ا��رص *��ل

 .)*yن �و ��9" ��ل ا�!�ط�ن, �در ? و �� !�ء *$ل: و � ن �ل,  ذا
=ذا 	 �رى ا���م ���زاً و 	  �و	ً * , ً����و  �ف ��$د �ن ا�$�ل أو ��رك ا��رص �: �� ,  �� 	 �رى �����ً و 	 

و �م �� ��ل ا���م و ھو �ؤ�ن �د�وة ? إ�: ا������� *3 . و ���ون ا���ن *3 ا� ون؟, م ا����بو ھو �ؤ�ن ��ظ�, ���$9
�و��> 21:ا��د�د<) ����وا إ�: �9Lرة �ن ر� م و ��� �ر7=� ا���وات و ا�رض: (�و��  3* ��*������و *3 : (و ��Pره 

و �م أن �� أ���� , و آ�ن ����در, و �د أ��ن �����7ء, أو ���مو �م ���ن ا���م ). 26:ا��ط�99ن) (ذ�ك *����*س ا�����*�ون
���ل �ن ا��وال, �م � ن ���ط�6 ��و �م ��$د ا���م �ن ا�$�ل ا���*R و ھو ���R ھ��ف ا��رآن . و أن �� أ�طPه �م � ن ����

 �� ).ھو ��راً و أ�ظم أ�راً و �� ��د�وا ���9 م �ن ��ر ��دوه ��د ? ) ( و �� �$9وا �ن ��ر *ن � 9روه: (
  

  :ا���ر�ن ا����س
  

 :�ظ�ھر ا�$�ز و ا� �ل *3 ���ة �$ض ا�!��ب ا��L*ل
��وم أو  �م أو ��ل �Yر 7روري ��: � �د ��رج و�ت  ��ـ أن ���R ا��رء �داء ا��ؤذن ���ة و ��!�Yل �ن ا(��

 .1م ��وم *��3 ��9رداً *3 آ�ر و�ت ا���ة, ا���ة
ا����� و ا�����ت �: ����د ا����ھ3 و  را�3 ا����زھ�ت أو ���و	ً *3 ا�!وارع و ا��واق و �د��  ـ أن ��37 ا��رء

 . أ���ل ��طب ا(���ز *� ���زھ�



 
59 

ELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NETELBASSAIR.NET    

م ا�$م أو Yرا�� ا�را37 أو ���رة ا����زل و ���ء ا�دور$�  R*و �� إ�: ذ�ك �ن ا����ل , ـ أن ��رك ا��رء ا�$�ل ا���
أو أن ھذا ا�$�ل ��طب و���ً وا�$�ً و , و أ�� �Yر أھل �=ذا ا�$�ل, ��ر =� �د�وى أ��  ��ر ا��ن, و ا&�رة ا���*$� *3 ا�د���

�� *3 د���ه أو أ�راه, و ��رك ا���م ��ر و ا��وام ��37, ز���ً طو��ً  R9��� ً��� $�ل� 	و . 
م ـ أن �$رض �� ��ب �ن أ�واب ا��ر و ا���ر  9ر�� ا��, و ھو ��در �* ��1�Yا :م ��, أوإ�1�Y �=�9ن و ھو ��در �* ��

�رھ�� و  :��1L أو  9ر�� د�ول !=ر ر��7ن *م ���Lم ������ ������م أو  و�ود أ�و�ن ���ز�ن أو أ�دھ�� و ھو ��در �
�=�� و ا(���ن إ��=�� و �م ��رھ�� و �م ���ن إ��=�� ��زاً و  ��ً � , ً��� .أو ��و��ً , أو !��ً و 

 .و ��ون *�=� !ر*� و  را���, و �م �طب �� ��زاً أو  ��ً داراً أ�رى ��9ظ *�=� د���, أن ���م ا��رء �دار ذل أو ھوانـ 
  

 : ا���ر�ن ا���دس
  
 :ا����ل إ�: ا���1�رة 
 ).=دف	 ����م أ�دا، �Pن ���*ظ �: �ر �ز ذھ�ك وأ* �رك دا��6 �: ا�: (و�ذ�ك ��ول �وم �راد�3:  ا�=دف ا�وا7".1
 .*�Pت ����ج *3 طر�ق ����ك إ�: ���� ��ر ��Pذ ��دك ��و ا����ح، و����دك �: ا���ر *��:*ر�ق ا���1�رة.2
*yن أ�ظم �� ���3 ا���1�رة *3 ا��9س ����$� ا�$�ل وا	���رار *��، * �� ��ول ا�د �ور ��د ا� ر�م :اطرد ا� �ل ���$�ل.3

� �ر) :�$�، و�ذ�ك )، و�ق ا	���رار *3 ا����ل ا(������، *�(���ن  ����ء إذا ر د *�د��ن ����� ���� إ�: �ق ا����
�ك أن �زم ��9ك ����و�� �ن ا����ل ��: ��$ود ا��9س �: ا���1�رة وا(�رار و����$� ا�$�ل وإ����� وھ3$*: 

و��ول أن ��$ل �ك ا����ل �7ن  �زم ��9ك ��=��ت �و��� �: �$�د ا�$��دة وا��راءة وإ���ز �$ض ا����ل ا���*$�،ا -
 ? :� 3��� ����ط�ع ��=�، * �� ��ول ا���ل، و��د *3 ��9ك �����ط����ك و�درا�ك، وا�ذر �ن ا( �1ر؛ ��: 	 ���ب 

 ).أ�ب ا����ل إ�: ? أدو�� وإن �ل: (��� و�م
��وم و��وس ا�!�ط�ن �ك ��	��ط�ع �ن ا�$�ل و��ھد ��9ك *3 ذ�ك  -. 
 .أ�زم ��9ك ���7ء �� �9و�ك �ن �ك ا�$��دات وا����ل ا���*$� ا��3 أ�ز�ت �=� ��9ك  -
 .ر�ب �: ��9ك �$ض ا�$�و��ت ا�!���� ��ن ���ر *3 أداء �� أ�ز�ت �� ��9ك  -
 .ا�رأ *3 �را�م �$ض ا�ذ�ن ���وا ا(���زات ا� ��رة *3 ا����ة ���$م ��=م  �ف ار��وا إ�: ا����  -
��ل ����ك ودرب ���زكوأ��را .4� :��رك و�$��: أن �1��ك �� ? :  .	 ��س ا�د��ء وا��و ل �

  
  �ورة ا���ز��ت

  :ا���ر�ن ا�ول
  

  :�� �ر!د إ��� �ورة ا���ز��ت
  ���ورةٌ ا���ز��ت �ورة � �ٌ� ��1رةٌ ��ر �=� ا��و�����، *3 �$���=� ا����ر �، ا��3 � �د �=ث *3 �����=�، *3 �� �و�3 
*=��ك �ر ٌ� دا6�� ���ّوع ذات ا����ن وذات ا�!��ل، *3 . ا���ز��ت، وا���!ط�ت، وا������ت، وا������ت، وا��دّ�رات: ��ت 

R�و�6��9ك ا��د�ث �ن �وم ا������ *3 ر��9 ا��ر �، . ا	��دادات و*3 ��وّ�� إ�1رة ا��ّوة وا��!�ط وا��د��ر ا�ذي ��ّرك ا�وا
���و��1ر ھؤ	ء ا��� رون . ر، وا	��Lراق *3 ا��9رة ا��3 �رّد ا���س إ��=�، 1م ��ر�ون ��=�وو��ف ا��وب، و�!وع ا�

����� ا��ؤال، و���P=م ا��P �د �Pن ا�����P 	 ����ج إ	 إ�: ز�رٍة وا�دٍة، ��وا�=وا ا��و�ف ا�$ظ�م� .. 
=� *3 �ر �=� ���, ا��ل وا��=�ر، و*3 أر�7 و�د�ل *3 ���ر�� ��ن ��م ا(���ن و��م ا� ون *3 ���ء ? ا��3 ���ھ� و�$

ا��3 د��ھ� و*ّ�ر ��=� ا������R و���=� ���ة ا���ّو ا�ذي ��oھ� ����7رة، و*3 ����=� ا��3 �1�ت �وا�$=� و���$=� �ن 
 .ا	ھ�زاز
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3 �: رّ�� ا�ذي ��!R �� ا����ء وا�رض؟ و� ن، إ�: *=ل �1�ت ا(���ن أ��م ھذه ا����ر��؟ و �ف ��ظر إ�: ���� ����$
أ�ن أّ�=� ا(���ن؟ *�=�� ا��دت �ك ا����ة، *�وف �3�P ا�ط�ّ�� ا� �رى ا��3 	 ��ك ���9ك *�=� ا���ص ا�ذا�3 إ	 �ن ��ل 

ك، *yذا  �ت ��ن ���ف ��»��، *�� ون ا���� �Pواك، وأّ�� إذا »�ن ا�=وى«، و���ر *3 �ّط ھداه، و��=: ���9 »���م ر
 .ا�ذ�ن �ؤ1رون ا����ة ا�د��� �: ا&�رة، *yّن ا����م ھ3 ����رك �ت �ن ا�ط�Lة 

�=�� �و���=� ��د�ل *3 �دٍل ���م �و�=� �ن ھذه ا��=�، �ل . و�ك ھ3 ا������ ا��3 	 �ّد أن �ؤ��وا  !� �و���ت ا��! 
*��y ���=3 إ�: ? ������  ا����7 ا��3 ����ل ��ؤو���=� ھ3 أن ��ذر ا���س �ن �ذاب �وم ا������، ا�ذي �=�� ��Pر،

 .و�$��:
  

  :ا���ر�ن ا�����
  

  :ا	���ز ا�$�3 *3 �ورة ا���ز��ت
s ا� ��ت وا�$��رات و�Pدق ا�د�� ا�$��� وا�$����� ��,�P��ن �� رون �درة ? ا��ق �: إ��دة  ـ �د�ض ھذه ا&��ت 

  .��ب ���ر�!Pة ا(���ن، ھؤ	ء ا�ذ�ن ���د�ون ��Lر �م و	 ھدى و	  
  . ـ �ذ را��ق ���ر�� ��ن إ�!�ء ھذا ا���وق ا�7$�ف أو !دة �!P!� R� ��Pة ھذا ا� ون ا����R ا���9"

�و�=� ا����ق إ�: �ن �� رون �درة ا����ق �: �!�P=م �رة أ�رى، ����9=�م ��1ر ا�9 ر و����ر  ـ ��دأ ا&��ت ��ؤال
  .�� و	 �درة �: إ� �رها��! � *: ا(ط�ر ا�ذي 	 �رد  ا��$و�� و�طرح

و�� ا���د�� وا���طق ا�$�3 وا�$���3 ا��ق$����  . ��د�ض  ل ��, ا� �*ر�ن  ـ �3�P ? �ل ���� 
ـ �$�د ا&��ت ���ر�� ��ن ا��درة ا��طو�� (��دة ھذا ا���!P ا&د�3 �!د�� ا���دودة، وا��درة ا��3 أ�!Pت و��رت ھذا ا� ون 

  .R *�� ا(���نا���9"  3 ���� و�����
���رھ� و���ط��=� و ����=� و��را�=ـ� ��رد ��� ر�ل *: ��راء  �رى   ـ ھذه�ا�رض ا��3 ���� ��=ـ�  ل ھؤ	ء ا��!ر 

���ء� ����������م ا�رض  ����� ...������  .�ن أ!د ��ـ� وأ �ر ���ـ� و أ�ظم 
����=ـ� و �ظم �����=ـ� ـ �R7 ا����ق أ����� ھذه ا������ ا���ط$�، إن ھذه ا����ء ا�� R7ـ� ھو و�ده ا�ذي و��3 �راھ� أ!د �

�� وا�دة وا7��  ���Pره .   
ن ا��ق أ�� ھو ا�ذي ��=ـ� �ن ا�$دم و وزع �����=ـ� *:... ـ ��: 	 ���� ا�$�ول و	 ���رف ا�* ـ�ر *: �ظر��ت$�   

 ... �م 	 ���Lر و 	 ���دلا� ون � ل ا�د�� وا	��ظ�م *��ء �����=� !د�داً ��را��ً ����ظ
 ... و�د ور*R ��ك ھذه ا����ء أو �ر7=ـ� ��در�� و � ��� و أ�ره ـ إن ? ھو ا�ذي زاد

�ر���� و � ��� و �در�� ـ �م ��9ظ ������6 ھذا ا	���رار وا� ��ل ���رYم �ن ا����=� و ا��دادھ� إ	 أن ا����ق �Yرھ� ...
���رYم �ن 	�=���6=� إ	 أن ? �Yرھـ�  �� ھذه ا��ن *: أر�ـ�6=ـ� وا	��واء *: أر ��=ـ���9ظ ����6.*�واھـ�... *�واھـ�.. 

 ... *�واھـ� ... �$د�� و���� و�ط�9
=ـ� ـ أYطش�� ...�� �� �R7 ا����6ر *وق ا��وا*ذ ���ول ... أي أظم ��=ـ� وYط: وأYطش  ل �� �� ن أن ��دد ھذه ا�ظ
  ..ا�7وء إ�: أ����� و�ول

�ـ�، و ��: � ون ��� �� ��ـ   ذ�ك أ�$د ? �ن ا�رض ا���وم ا��رى ���ول و�ول 7و6=ـ� ا� ��" إ���� و 3 	 ��دد ظ
  . ���ًء ���� ��ـ� ��$م *�=ـ� �� و��� و ھدوء�� و �و���

�P!$�=ـ� و 6��7=ـ� و �م ـ ھ ذا ��درة ? و� ��� و�ظ��� و�ط�9 و����� و�ود�� أ�$د ��� ھذه ا���وم أو ا�!�وس ا��رى 
�$���در وا�د أ�ر�� ? �ن ھذه ا�����ن �ن ا�!�وس ا��3 ... وا�دا �دفء وا�ط��� وا���7ء ���: ��ـ� �Yر !��� أو ��

 ...ا����ق  3 ��$م �����7ء ����ت ا�7�: أ�ر�� و أو�ده ���... أ�$دھـ�
�3 ا���وم ا��3ـ ا��ظر��ت ا�$��� و�دت ��� أن ا���وات أ�دم �ن ا�رض و ��� �������   أن !���� ��م �د�ث ا��ن 

�ل ھذه ا&��ت ... �راھـ� *: ا����ء�� �� ...و أن �ق أر�7ـ� ��ء �$د �ق ا�!�س  �� �و�3 
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�� د��ھـ� ـ  ��ص ا&�� ا� ر���  :* ...�7���رت �ن ... أي �ورھـ� �: ! ل د��ـ� أو � ��  �� �� و�دوا أن ھذه ا� 
، *�y=ـ� �$�ر أ�7ـ� �ن �ر � ا�رض *: د�وھـ� �ول ��9=ـ� و �ول ا�!�س،  3 ��$��ب ا��ل و ا��=ـ�ر و ! ل ا�رض

   ��ث ��دو ا�رض ��ن �راھـ� �ن � �ن �$�د أن ا����ق �د د*$=ـ� *: ا����ء ��دور �ول ��9=� و *:... *�ول ا���� ��$��ب
 ...  �� ��د�رج ا����7 إذا د��ت �: ا�رض ���ر ���7وي �ول ا�!�س و �$=ـ� *: �ر �=ـ� ��د�رج

إ	 *: ��ر�ـ�  �م � �!ف ا�$م ھذه ا������... ـ �ن  �ن �درى أن ا��ـ�ء 	 �3�P �ن �ـ�رج ا�رض و � ن �ن دا�=ـ�
 ...ا��د�ث

�� و��و���� أن ا����ق ھو.... ـ  أ�رج ��=ـ� ��ءھـ� و �ر��ھـ���=ـ� أن ھ��ك أو ھل ��... ا�ذي أ�د �=ذا ا��روج أ���ور أ
�=ذا ا�$�ل وا�ر!�د �دون إ�� وا�د أ�د �$��  .و�درة *���6 �ططت و أ��ت و�ز�ت وأ�ر�ت ط

��ً *: �روج ا��ر�: أو ا����ت ا�ذي ���� ��� أ�$���� و ���� ��ن �� و 	 ... ����� (�راج ا���ء ـ إ�راج ا��ر�:�*���ـ�ء �
:  ...�ل *: ��R ا�Lذاء ا�ذي �� ���و و ���رك و ����*=و ا�ذي �د... ا�رض �ن دو�� ���ة �

ا��ر�: �ن ھذه ا�رض *���د أ��  �� ا��9ظ ��� ���زون �ن ا���ء ا��9ظ ��� أ��7 *: ا�رض  ـ  �ف أ�رج ا����ق ��ـ�
���زون ھ�6ل �ن ا�$���ر ��ر و ا�و��� و �ن ا��$�دن و ا���ح ا��3 	 ��7ب و ���دد دا��6 *: دورات �� �� ا��د

  .������ ������ ا�Lذاء � ل ا����ء �: ا�رض  3 ��د ا����ت ���... ا����ب
و��1ل أ��7 ���را ر����6 *: � و�ن Yذاء ا����ت و��ل  ـ إن *: ط��� ا�=واء ا�ذي ���ط ��� رة ا�ر�Y ��7ز ا����رو��ن

�دا�=ـ� ��د ��و ��� �ل ا�$���ر ا��3 �! ل �ر��ھـ� ... ��ـ�ء��وط=ـ� �ن ا� إ�: ا����ت �ن ��ل ���ه ا��ط�ر ا��3 �ذ�
��ا��طو�� ��ر ��� ��� ���ز�� �ن 7��ھ� أي �ن ط��� ا�!�س أ��1ء  أ��1ء ���� ا����1ل ا�7و36  3 �$د ��ـ� ا����ت ا�ط�

 �� .ھذه ا�$�
��9=ـ� �!رات ا��رات *�! ل �R ا	ر��9ع �=ـ� �ذورا ���د *: ا�رض ��در ار� ـ  إن ا����ل أ�: ��=ـ� ? �=ذا ا�!�وخ و

o� �9رض ��د �$د �1�ت �ن �ر ز ا�رض ا����ل أو��دا �����ك ��دھـ� و �=ـ�Lا��!رة ا�ر��7 ا��... 
�$��: أ�د ���ء ھذه ا����ء ا��3 أYطش ��=ـ� و أ�رج 7��ھـ� 1م أ�د ھذه ا�رض ا��3 أ� م ��=ـ� و  ـ إ�� ������ و

�=ـ� �ن ��ء و �ر�:، 1م أر�: ا����ة ��ـ=� � ل �ظ�� و ا��دار �Pدق ا��واز�ن و أ� م *�=ـ� أرزا �ر �=ـ� و أودع
��ء �$�� و *�7 �����ن  3 ��$م ��$�� ا����ة ھو و �ن ����ده �ن ا��$م ا��رى أو ا��$�م �:  ا������س،  ل ھذا

   ا�رض ����ة
 ..  رم ھذا �ن إ��  ر�م ذو *7ل �ظ�مأي *7ل ھذا و أي �ظ�� و أي ... ����رة و ���دا�� و  ر���

����7ت ا(���ن  ـ  ل ھذا ا��وا*ق و ا	����م ا�ذي ا�7�طت � R� ��7=م�أ�$�د ا����ء و ا�!�س و ا�رض و �ر ��=م و �
���� �ن ط��� و ��ءو Yذاء و ھواء و ��ذ��� و L7ط و در�� �رارة و �وم و ��ظ� و �!�ط و  و أ�$�ده و �ر ��� و ��ط

ھل ���P: ھذا إ	 �ن ���ق وا�د  ر�م ��ك ... ��د��ر رب  ل !3ء ����� ��� ار و 1��ت و �$م أو أ�$�م 	 ���: ��ءا���ر
��ن �د�� ���د�ر و أ�دار  ل !3ء..  

ھ��ك �ن �د�: أن ? ا���در �:  ل ھذا ا��ق و ا��د��ر 	 ��در أن �$�د �ق ھذا ا���د ا��67ل و ��!Pه �رة  ـ ھل
   ...أ�رى

  
  :ا���ر�ن ا����ث

  
 :*وا6د �ن �ورة ا���ز��ت

����� �$��: �� أن ُ���م ��� !�ء �ن ��و����، أ�� ا��ق *� ��وز �=م أن ُ����وا إ	 �� ن ?إ ـ1�. 
 .� ��� ا���6 � ��د ر�=م ـ2
 .* ٌل �� ��ٌل ���ص �� ا���6 � ���ف وظ�96=م وأ����=م، ـ3
���  �*ر، وا��ؤ�ن 9��ُف ���، *=و!دة � رات ا��وت �: ا�  ـ 4�� ���وأن ��ل �� !3ء �ن ا�!دة *=ذه ا�!دة 	 ُ���رن 

 .ا� �*ر ا�� ذب
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 .ا�را��9 وا�ط��� �ن أ���ء �وم ا������ ـ5
 .ا��وم ��و�ر ��R ا��وب ���ل ا���س ذ�ك ـ6
 .أ�وال ا� �9ر *3 ا����ة ا�د���إ�:  ���Y ا��رآن ا�$ظ��� *�� �م ����ل �ن ��و�ر ��ل ا���س �وم ا������ ـ7
��ء �ن �� ر ا��$ث وا��!ور وھو ـ8Y ل وا���وم �� أ!د�� .�رى ا����وات وا�رض وا��
���L �ر�� ���م ا����� *=3�P� 3 ـ9. 

 .ا� �م ا��!و�ق و�9ت ا	����ه �طرح �ؤال �� ون ا��ب ��!و��ً ��� ��3�P �ن ـ10
�3 ? �و�: ��� ـ11� �����  ا���م ��� 	��ه �ن ��3 إ�را�6ل  1رة ذ ر � ? :� 3��� ا�� :�P��� م=�و��ره �

 .و�م
��رك و�$��: �ن �Yر �!��� و	 �$ط�ل و	 � ��ف و	 ���1ل إ1��ت ��9 ا� �م w ـ 12�. 
 .	 �� ن و�و�=� *3 ا����ة ا�د��� وھ3 �1��� �وم ا������ ��ؤ���ن رؤ�� ? �$��: ـ13
ر�و	ً �ن أو�3 ا�$زم �ن  ا�دا�3 أن ���Pل أن ُ����ل د�و��، *=ذا *ر�ون �R ط����L و���ره أر�ل ? �$��: �� �: ـ14

 .ا�ر�ل
 .*=و ����L� "�9ق ا��وب و�ذ�=� ا���دام أ�وب ا�ر*ق وا��ن �R ا��د�و�ن، ـ15
: ا�دا��� وا��ر�3 ا	ھ���م ��Pر �ز �� ـ16� ����وب أ��. 
���ء وا�����ن وا�$��ء  �و��ن، ھدا�� �و*�ق وإ�=�م وھ�� 3�� w و�ده، وھدا��ا�=دا��  ـ17�o� 3وإر!�د وھ ��	د

  .�ن ا��� ر وا�د��ة وا&�ر�ن ����$روف وا���ھ�ن
 .ا����L �ن ا�=دا�� ھ3 ا���ول �: �!�� ? �$��: ـ18
��&��ت وا��$�زات �د	�� �: �د ���Pد ـ19 � .? ق ر����=م وأ�=م �ر�ون �ن ��د? �$��: �ر�
 .�$�دون أو���ء ? و��دو�=م �ن ا����ل �$ض ا�� ذ��ن �=�� رأوا �ن ا&��ت وا��$�زات *�و�=م 	 ���ل ا��ق، �ل ـ20
 .و ذا �Yره �ن ا�طوا�Yت ا����9ف ا�$�ول أ�وب ا��$� *ر�ون ـ21
�ر�ن، *���$�د �ن ُو� ـ22�$���Lره، و���ذر  ل �� �ر ط���Y �ن ��ط ? وأ��م ����� ظ�$ل ? *ر�ون ��رة �. 
�ب ا��ل وا��=�ر و�ق ا���وات وا�رض وإر��ء ا����ل ا�روا�3 ا����ن ? �$��: ـ23�$�� ��� :�. 
ق ? ���رك و�$��: ا�رض 1م �ق ا���وات ـ24�. 
ا�و*�ر وا��$م ا��3 	 ُ���:، و�ن آ1ر !=و�� �:  ا���ر ھ�� ��د ھ��ك ا���ر ا�د��� �زر�� ��oرة، *�ن زرع ـ25

 .ر�� ��ر ��را��ً �����ً  �ر�7ة
��دة ا��وف �ن ? �$��:، *=R��� 3 ا�$�د ـ26� � .و���زه �ن *$ل ا��$��3 وا&�1م *�7
 .أن ��$ل ھواه �وا*��ً ��� ���� ? و�ر�7ه ا���ع ا�=وى داٌء ��7ل، *��Pل ا��ؤ�ن ر�� ـ27
�3 �ر�ل و	 �ك ��رب 1Pر ? ���رك و�$��: �و�تا�� ـ28� 	 �=����م ا�����، *� �$. 
�د ا�� ف أن ـ29$ .ا��وم ��Pل �ن و�ت ���م ا�����، �ل ��� أن ���$د �ذ�ك ����Pل ����� ����� �ن أھوال ذ�ك ��س �
 .ا��ؤ�ن ا���3 ا���6ف ا�و�ل ھو ا�ذي ��ذ ر و��$ظ �ن ا��وا�ظ ـ30
 .ن ا�د��� �: ? �$��: و�ر�� ا��6�7=� و*��6=�ھوا ـ31
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