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 ،و ة وأا وأ ا     و آ 
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 واث اات      اي اب ا ي

ا  ا ا ا  دا)ا (ظ و   

  ةء اا ا وذ   اا زةا ؛ 

 ة  و  اد، وا ا وات ا وات

 ر)ا( أو أ  ، و  أط  ا ا) (اي اا 

  ل اما   ة اوا إ  ا وإ 

 ( ا أ   أو )ا( ا  واء ااء

 ا ُ  ا اء ُف و )،أ وا اة

 ّ  اع  ا امل  ؛ واد (ا) امل

 ر أو أد  وا  راء و  ، أو   

  .) )ا أ دة

و ه و تا ث إأ  ا ا دا) (ظ 

 ن دة ة ء     ءء ا درا 
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اوا  ه اتا .ا  
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 ة   ة أ ى ءا اا وا و 

 ظ  روا ا ،وا م  ر  :  

١. ز إم  يا وا وا ا ا  دة 

 واا روسا  ا  ا أن وا   ة

.ا 

  وا. ا د  ق  ا  اف .٢

ض أم  لت ا ةا ا  ا  ا 

.ا 

٣. إم ط  تا ا  إم   ُ  ا) 

(ا ا   ي اا وا ا ا   ا 

ا ي واا   ودي ا دة اوا . 

 أء    اب،  وا اا  اف .٤

ا، او ا    ا  ، ث وا 

آما وا روا ول ا ة ات ا) ا ( 

 يا  هم  وا .ا 

  اد اي واح اي، اف  ا ُ اد .٥

،ي ارث ا  ا ،وا و   ا 

  أو ان أو ا  اء اة، ت ا  زا ت

ا  .ا 
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ا  ه ثا ر  ،ا وو ُ ة ا 

د واا ، لوا ،  ا و .ا 

و ل اأ  ا ا أن ا  ا ءا اا ا 

ا ء، اا و  ُ لا إ ا ا إ  ،سا 

    ما ز وا  .ةا 

  

  

 ا  

ء ا  

  ١٤٣٩ اا ذ.ج ١٨
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دات موار  ا  

وا ا وا   

م   زأ دات اروا ا   وا 

 اا ، :و  

١. ا  صا م  لل وأداة او ا ا 

 ا    ، ء و ة. اول وار و 

  ج  ، م  و   ج تا  أن اع

ا  إ ا ج و  نا  ى .ذانا  

 .اع ر   ا أال ن أن .٢

 مس  وه  ز  ذ ن وا ا  ار .٣

  .ار

٤. اد اوا ا ، و ذ  أ   

إ. 

٥.  أن ا ُ رع ا ة أو اا  ر أن 

  ا  ن  ة ا ع  عا ا 

 ه   وأ. 

 ر أ  وأن ،   ع  ُن أن ول .٦

  تا ،   ا م  ، ن ك ذ   

 ا ن و أ ، وار  اع طح  اة

د  ال أي  إ   را  ءام .ا 

٧. ا  ا ا ف وة ا نا و 

 ار  ا ا ا ات أز ُ  ات ه ان

و   .م 



 )١٢(   ارف آما وا ا  

٨. و اة   أو ار يا  ا  ر 

 اا    اي ا ،   إء  أو ات

 ذ  و ات، م  وا ااة. اوف أو ات

 أن ُ   ءت ام    ةا ،ُ  

 أن  ة م سا ، ولز أن و   و  

  أا. ا أو ا أو ف

٩.    ،ول اأن و  ا  آم أو 

أو روا أو أ  د أو إ  ح أوؤل ط وأ  ي 

 و ار امه با إن ون اء اء  ذ .و

 ث  ا وا  ،ن ا ت أو ا أ  

   أم ت م   ر ،إ ز    ءا 

  أء ر نّو  ا، اا  أء  واون

 ،ا ن و   هما  و  ..ا ز  

 و م ع أ  ، ا اان  ا اء أن  أن

ا رة ا  ،ا و  ا  ا ا ،  

١٠.    أن    ن أ ا   أ 

 ،ا     نذا   لُ  ا و ا ،را 

ن ودا  ا ا وا ر  ر ذا ا.  أ 

ك أ عام     ،  اءإ ا حوط 

ا ا  ا ءا و ،م وذ  ةا ّا ل ا 

 أن ول ا ا . و و ا  واة او امت ن

   ، وأن  هر اما و ،رأم   

ر إ  ع ذاتإ  ،  ع ذاتف إ ،أ  

  اس  وا  ا ة ط  ا ا ن أن
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إ او و  ة طا .وا 

١١. ا  ةع و ةا ا  ا  ا  

ى م  ن ذ  ا  م ا ش ا 

 ه،  وا ع  ا  أن  وا .وار

و ، ن  تا دو ا  ا اا 

ُّ ،نذا ُو  ، او    وجا ا  

ا   عا ن إذا ا  ة ذ ة . 

١٢. ا ا  يا    رب اا ا 

   وق ال  ا واد اا رد اط واب

أ  ك   را و اط .و 

 وا وأ ا مع  ات مات   ان .١٣

ت با، ةوا ء اح أت طا،    اأو ا 

ا، ُ ءل اض وا  أ ا ب ع ا 

،و ا أ اة اا  ان اوا  ،عا    

 و و عو ُأ ،ا ب ا و وا اح

و و...و ذ. 

 ااز  ا ا ن ا اء   ا ُ اد .١٤

ا و رم   ا،    ث إو 

ر   ط .ا  

١٥.  عا   ن اي واا  ا  امأ  

  واذ ، ا و وإذا ،  ون   ى  م اء

 .ا واان ا ا  ذ ن ا ا ،

١٦. ا ر ر وا و ا  دا ا 

  . ار واة
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١٧.  اتا   ا  و ا    

 . أاد أو واة

١٨.  ر عا ء ذت أص أو اا ا  

 رت وإن ،اا إ ذ    ، ن 

ن ا  رع ءا وا. 

١٩.  ا ت ا وا و .ا 

 وات ا ا و ا ا أب  اد .٢٠

ا ا  ُ  . 

٢١.  ا  و ط وأ  ء ا  

     أداء .ا  

٢٢.  إط ز ا ا  أن  ى ز ا  )٤٥ ا( 

د .  

٢٣.  ذ دا ا ووا وا .  

٢٤.  ا ع وا   را أو ا اا 

ا ،ا  أن ا  را ا  . 

 ام ات و ا و ات ة ا  ان .٢٥

ا  ا إ  سم طا و ع إ ا 

مو  ا ود اوا ي اا   ت أا  

طا،  ن أن ذ  ا  ر اوا. 

 ا ا واراء وات اات طح  ا ُ اد .٢٦

   أو  .  

٢٧.  ار إذا ا   ن ما و .طا  

 دة ار واء اء وات   ادة .٢٨

.وأ  



 ارف آما وا ١٥(    ا(   

٢٩. ت ا ا ت ا ا )ا( 

دل واو ا وا ا  ر ن و و 

  ا. و ا و رن

 ،ادة وا ا ع  ادة ا اد ان .٣٠

  اع. ر ا ا ا ع  اوو

٣١. ا را أ  وءة اا ر، م   سم 

  أ . اس

٣٢.  ع ا ا ا ا    ت 

آما رت اواو ل اوا وا دت اوأ ا 

ا ة. واا 

٣٣.  لا  ا ا   أو ا    

ا    ا ،    نا   سا  

م   م و م   رم و   

  تا وا  ن زس أا     

 .ل

 و وا ام ات و اي فا  اد .٣٤

ا ءا ت ا      أو .ا  

٣٥.  أن ا    ا     ، و 

 وإذا ،ا  وو ت  رده  و ق   أن

  د   أو د ا راءا   أن ُ  ذ 

  أو   و، ( ،ل ن ا ه  ُ ت

  ذ) و ادر... إى ذت ُل، ُ، أو ُم أ  ،ود

  . ذ  ا ن إذا إ ا   أن  ر

٣٦.  أن ا    اتار ا أو ا  ام 



 )١٦(   ارف آما وا ا  

ظ ، ورة ، ،وا ةوا، و ت، من ا  

  ار. ب   أ  ا اات ه

٣٧. اب اأ  دة ا ة إ م ة أو ا أو 

 ال    ع د ن ا     .ات

إ  ت أو أ أو أر أو  .. إ . 

٣٨. ة أ ،ا  أن ا   ا  م أو 

،م   أن   ازا  ،ة  أم   ا 

  أن . بَ أن  ،ت ا ك ا  أن  

 .     ف

  أن ول  ء أ أن  ، رك، اف .٣٩

  تا  ،رك و ط  و وو 

   دورا  ا ه ن وا، ا ا  اف

 . ا  مع و  اب واب ، اب

٤٠.  أن ا  ا و  را و ُ  

 ف  أدق و  إ .و 

  

  

  

  

 

   



 ارف آما وا ١٧(    ا(   

   ان: )١( ةا

نِ (
ْ
ي َواِ�َ

ْ
ا) َو�ِا�

ً
ان

َ
س

ْ
  إِح

  ]٢٣ : [ااء

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ا،      ّ    يّ 

  ... زا ز

 :ةا  

 وان  اا    وب  ااردة ا واوات ا ات

ا و  ة ا:  

  ل : ] ََو َر وا  أَُُْ هُ  إإ ََِوَِْا ًمَْإ[ 

   ]٢٣ :[ااء

 ]ََْن َوَوَْما َِِْاَِ[، ]نأ ْاْ ِ َِْاََِو إ َُِا[ 

]َََُِْو ِ َْما وَُْ[ 

 ]ََْن َوَوَْما َِِْاَِ ًمَْإ[ فا] : ١٥[ 

 ] وَنَُُْ إ َا َِْاََِو ًمَْإ[ ةا] : ٨٣[ .  

  : م ا ة اوات أ

  روي  لر ا )(  ُ   اا   ل  و 

)( ر )  (ركوم.  

 و )ل( ر) ا  ر اا و ا   (اا.    



 )١٨(   ارف آما وا ا  

 أ و ا )(  :ل  )  اا  ا  ()ا  .)١   

وف واو و ج ن ا و ي وا   ا  اوا 

  دةو ور و ر. وا  

  ا :ّه  أا

 ات  ه    ا آ اق  ا ا ان ار  أ

 اوق  ا  روى ا،  اوا  وُ  وأ،  آ    واوات

 ا(   ( ط  أ : )        ل  ا ام  ه

   أ    ل:  (  ( ا  ا   رن  و  أ اي

ا  ا   ا،  ا  وأ  ،  ك  واذ  لر ا )(   

،ا :و  ا او  ،أ  ا او   ،أ   ا  او   

،أ  ا ا أ   ،ا   ا        ال.  )٢(اوام 

 غ   لوم س اا ا: إ  ا أ  ا  وا   

 أ  ل  ،)( ا  أ    ااب  ل:  [ااب] م ا رل

ا: إم   ا )(   ة    ب  ه  ا ي  إ 

ا   ره إ  ا  ل :  ، :    

 آ  ،  :  ،  ا   ا  ،ه  أا وأم أم: ل ،)( ا رل

: .آ  :ل و أم أم  ه ا   ا    أ  ،  :  ،آ 

: ،آ  :ل أم وأم ه را ا  ا     ،  :  ،آ 

 رل    :  " آ  : "  ن   و(: ( ا أ ل

)١( ه را تواا و   ان ٩/٥٦٧ . ا.  

)٢(  ى رواة ان اا ا ) ا  ظ (هأ وذ ’   ا) وام  وام 

 ). ا  أ ظ  ا ه اا



 ارف آما وا ١٩(    ا(   

ا ن وا  " ل: "؟ آ  وورد .)١()و     ات 

 اه  ا    ا  ا )(        ] نأ  ْْا  ِ 

َِْاََِو إ َُِا[ ن] : ل ]١٤ ) لر ا )و( ا ا 

ط )( .  

و  ا    َِْاََِو)  (ًمَْل:  إ  انا)  لر 

ا )وا( ا )(، وورد    ا ا )(    

  ]ٍَِوَوا ََو ََو[ ا] : ٣[ ام ا  ا )،(  و  و   

ا  وورد      ] َْنَ  َوَوَْما  َِِْاَِ [  فا] : 

١٥([  لر ا و ا ا ات ط) ا .(  

 (و  ل  )  ا) ات  ا    اي    وح

 وا  وا )ا( ا رل ل إًَْم) (َوَِا َِْ ا ل

  ،ل وو  ا ا ط )(  لر ا 

)ل( ام و  ا ا طه ا  ،ا  ّو    ا     

وا م ان م ماط  را ار دار اا وم  

در ا (ارا)٢(.  

  :با  

 اد     ن     وُّ اا : (اب) ادات  اا ل

 ا ل ا، )ا( ا  و ا ظره او  او ء

 ]ِا ْوأ  َُِِِْ  ِْ  ِْْمأ  ُُْزَواَوأ  َُُْأ[  ابا] : ٦[ 

)١( م را - وق: ا١/ح١١٨ ا. 

 وا ا رل اا (ان ان ب  ٩-٣٦/٦ : امار ر  اوات ه )٢(

ا ا)ت ا ( ت  وى  رواا   ب  ان  و)  اا  وا 

روذوي وا ا (  ر ارم٢٣/٢٥٧: ا. 



 )٢٠(   ارف آما وا ا  

  ا .(ه اا وام (ام  )ل( ام روي

  وودان: ن

 ه  دي م ود و ة او :دان:وو ن  من

 و  اامت    رك    ووج  وك  وب      ام اة

 او  اق    او  وا اب ا اا  وا ت،

.ا   

:مة ا دي وو   و و  و  ز  ا  

 اة    وه  ر    ،ُءت  و      ان  وا  ا  اة

ن ام ]ناَر َوإا ةَِا َ اُنَََا[ تا] : ٦٤،[ و 

و ا   تة  آ    انا  ن  اة  ا  وا  ت 

]َو َََْ َِا  اِ  ِ  َِ  ِا  ًاَْأ  َْ  ٌءَْان  [آل ]أ : ١٦٩[ 

 وارف ان ء  ا رض وا  ة ا وب

.ا  

  ا: اة

 وا )(  وا ا   )(   ه  ا ة ا ا 

دموو  و ّ اا ]َُْا ِِ يِا  اَمََ  اََِ  ََو    َيََِِْ 

ْ ْنأ اَمََ ُا[ افا] : ٤٣[  اه ا ا   ا 

مة وا ا ن وا  ات) ا ( ا    اا 

.ا و  ل   انا ا    ابا     ] َْ 

 (اي اء    ُِ    ]٢٢ : [اف  ] أَ  ٍ  آََءَم َوََْم إم ا

ءم ا مر     ] مإ  َْطأ  َََدَ  اَءَمَََو  َمَ 

ِا[ :ابا] ٦٧[ و    نأ) ْْا ِ (َِْاََِو  ام   



 ارف آما وا ٢١(    ا(   

   ا  ه  اا  ام  ال    ). اي وا وه اي اب

 ،ولا م ا دات ا  نا  و 

 ا   و  ) ارض  (و اة  و زن

  اب.

 ءأ :ّر  

ن وان ام   م   ي  اا    نن ا  ةّا   

ما ا      ا  ل  ااي وا  ذات ا  ،ا   

 ةّا ة، اّ ا  ان  م ا  ا  ا  ي  اا   

ا     اذ    ءال  ا ا ) و(    ا  ط )( 

 أ      و ( ل    )( ادق  ا    ف اي

ط )( أ إ  ود ، ن و     أ  ض،  ط 

دوو  ()١(.  

  ة: ؤ ات أ

 ٍأ  وت  ما  ه  ا  ؤة  اا  َِْاََِو) (ًمَْإ 

]ََْن َوَوَْما َِِْاَِ[ ]نأ ْْا ِ َِْاََِو ا إ(َُِ ان و 

 ات) ا  ( ا      اي  اا    ،   

ا ا ا )( ل ) ا وه ا ا   ن 

 ر و   اا   ا  أ ن م 

   ف  (:  ل  )( ا  ا  و  ورام)  ا وه

ا ا  أو وط  ا     ن  ايا 

  .٢٩٩ ص :٣٩ ج ار: )١(



 )٢٢(   ارف آما وا ا  

()١(.  

  :ةا  

ن ان وءا  ما  ر  ،  م   ا    ا  ا   

ا ا   ) ان      ان   

 )( ا أو )( ا ن اة و   .واذا)٢(اا)

 ااه    أ      اي  ار  ور  ا،  ام ون  ءان

     ان ا ه (ا ل: )(ا ا  ا، م ون

ا وا اه اا و ، ل  ان    ا  وا  ا   

  .)٣(م) اي  ا ااه

ُ نأ ى ذم  ال  ام      تدا  وو  ا   

  ذ ال ا ُ  ا  ا      ،  لو  ان ا 

ا  ن    ن  ام    ا  ا    ا  وا 

وا  ا و ،ن ا ول ولا  ال ول  وان  ما   

٤(ذ(.  

 ا ا   دق  اا )(  :ل  ن)  ا   اذا 

 ا  اس   وُ  ام واّدى ا وق د  ورع

 واذا ،   أدب ا  و  اور،      و  ذ  م ي،

 .٣٣٠: اي   ٣٦/١٠ : امار ر )١(

  .٣/١٢٦ : ط ا آل   ٣٦/١١ امار ر )٢(

 .٣٣٠: اي   ٣٦/١٠ : امار ر )٣(

 د : ا ال  ب  ٨٩ : ا (ون ار (ا )٤(

٢/١٠٩. 



 ارف آما وا ٢٣(    ا(   

   .)١()  أدب ا  و  وره،  ؤه   د ذ   ن

   اذا   و    ا  ا وا ا(   ( ادق

  ات. ه

آن وا ل ا  اا )( ] َْ َِ َِ  ُم  ِ[  اإ] : 

٣٦[  ر  م )(  ن  وا    و      ا  او 

ن ا را ا ا  ي ار  ان  ا)    ا 

(ا)٢( ن و  بما  ما      اذا     م   

 أَْ  ِْ  ِْ إم( ]ُ( مح ا ا  ا اآن   واع،

ُمإ ٌََ ُْ َِ [ د] : ٤٦.[  

ا اا :(را) 

 و   اي ا ل   ف  امن ّة  نوإ

 ن  ن    ن  ل  ا أو ا   ت  ا) ا  ( 

  وما. و و ا   ا ن وان

  اء  را  ا  عا    ل  قا ق  إذى اوا 

   وآ  (  ا ا)ات  و ا ل ا أ اي

  )ا(  ه   تو      او    أ 

   ،  ا  ِ  ا اض ا و اي ب اق أماع

 ا  ه  وداا )( وأ  أ وا م وا  ا

ا .إ...ا او  و ا ا)(  روي ل أم 

 ا )(    وق أه او      ن  : 

)و     أ  ،ا د ن إ أ  ،ن  ر 

)١( و ب : ا ،اب اا ة، اب ا ٢ح ١. 

  ).٦/٢٦١( واام ، )٣/٥٩٨( ارك  ا رواه )٢(



 )٢٤(   ارف آما وا ا  

  و ك دوام  و ذرار ب وموام ، 

  ا  أ ا(.  

ا ُى: زةأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )   ه ا  اا  ا.(  

 و ):( ) ه أن    ه ادو  رز  ،وا 

و ر.( 

 ا  ):( ) اا  ع أا.(  

 ك أن   ن وإن إ م .(  

  ا  ا ):( )ث    ا  و    :ر 

 م   اا و وا  ، واء وا، ا إ ام أداء

  ). أو

 دق اا ):( )وا ءآ  ؤأ.(  

 و )( -   :  او)  مإ:( ) نأن ا   

، وأن    

  ا: ب)

  ا :ل

 إ   ا  

  

    ا وا  

  ادوا أ     

  

   ا ن إا اُّ  

  اأ   واا    

  

   م   اّ  

   وزدة    ت  

  

  مو ما أوا  

  



 ارف آما وا ٢٥(    ا(   

و أط  م   

  

    ا  ه داُّ  

     إذا  وا  

  

  ا   ول  وإذا  

    أ  أم    وإن  

  

     ن او  

  ا ّي أوا م  

  

     إ   ادا ا  

  ت ا ءوا   

   

  وا  با وا  

  وا    أ    

  

    ر  دةا ا  

   رب    ّيوا     

  

   وا      ض  ردا  ط  

  وا   ا م  

  

  اا ا إ ار ب   

  آ: ول  

    وِ واِ   ُزر

  

  م   َُم إ   

   َ     مو   

  

  ا زاراكًْ       

 
 ن ذم إ     

  

  كََ َّد ما  َْم   

  آ: ول  

ت أواا اإ أ  

  

  ا  أ  أ إن  

 
  و    

  

  أر أوان إ   

  ور  ظ ا   

  

   م    

      ا   أ إن  

  

  ت ر  ما  

   ا  ي إ  

  

  و ا  ى ا.  

  

  ا: ج)

 ز  اإ ل: ام  امم  و ،  

 دق اا )( و : ام  امم ،ل وأ وأي 



 )٢٦(   ارف آما وا ا  

 َو اَُِب َْ َري َ" َ و : ا ل  ا؟  رأ ء

  ل:  ،ا اك  : ل " مَء ِِ َْ مِْي ُمًرا َََُه َوِ اَُن

 ،  ان أ وأ  اما وأ  ن ا  

وآ  ،ل: آم ن  ،ا   و ،م ل  ،س 

ام أ ، وإذا    ك إ ، و ي أما  أ 

و م ، ن و اأ ام أ    ء ان .ل ا  

 سوا  م  ،ن ا  او ،   ا 

 ي أط وا  وأ  وم  مأ ا  

  )(  :       ا وأم  د،  

 ما أ ر  و م    ،  ه ان وا 

ء، ومض اا  د  ،   ، ، وأدت  

  وض ا ،  .  

 :ىأ  

 اإ   :ل    أ  ا     

  مو أ ،   و ،  .  أن 

  ل  د   ا  أ وأ ااة  ا  ن

:     ةو أ   ؟را أ  أن  

  :ل ؟  وء و   ،  وأن   ،ل

 .ل    .  

 ا أ)و( ا ل ّة ف ا  ان  ا مل

)( دي وأنق م ا بما  .و  

  

   



 ارف آما وا ٢٧(    ا(   

   ان: )٢( اة

  استغ�) رآه أن �ط�، اإل�سان إن (�

  ]٧-٦ : ا] رة

 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

   ار

ز   رء ا نوا  إ آنا ا 

 ةل و  لا  () ا   أم   

 ا  اك ر  رد ن ا  ا ا طّ وإذا ،)١(ادع

 وا،  ا    ا  رة  ا   ا  ات  اي اي

 ن ا وط ا و ا اق ا ا   ره   ادع )١(

 (س  ام  ار  ا  اذ  م  إل مّد و ذ ف   اي

     ا  إ ات  ات     م  ،    ادع  (وة ل:  ه)

       دع    ()  ن  ال    ب  )١/٥٦٨ ان:  ( )دع

 ان      أي ا     ادع ن أن و ا ،ا   إن

   ،أو ا م       دعءً  ا           

 اي  اراك    ا  ،  ا  ع    إ اا  اّت

 ذ  .م و ذمه



 )٢٨(   ارف آما وا ا  

   .() أن و ،(ّ) راكا أداة  ن

 اضا :ور ا :ا  

ة اد وا ا ضي  اا   نما    ف  ةا 

و ،وض إذ ان أن ا رد ا   ا  ا 

ان، واوا  نا د واد، واوا هو زا 

ا   ا وا أ  زا ا   ض ا 

 ا ة   اول أ اا  ام ة   ام ن از 

 .ا  ن  أن وا  ه  ا   ا  ى  ا  (نما) يا 

   إ   امن  إ م    ّ  ا  ز  م و ا ه

 ا ، ل أ ا )(:  ا)  ()ن  ، )١ه  و  ا 

دا ،  لو )(:  ور)  ا    (ا  أ  وأ    ا 

   وا(إ :)( ل ، ار  ا ه  )( ور

 ة ،ِن ا  ة ة (ا)٢(.  

 :نا  

 اَء) ط َ (إم : ل ا ،وز  ا  وان

/١١(ا( ّو   نن ا ل : اِْ) (َِِِ 

/٥(ا،(  ن إن اموز ا ود  عا  ة  واد  وا 

  جو  زي ،دا    سوز او    د 

ى أم م  ا     با  ،  ر  و  ط  ا  ن 

 آنا ا د   م ل إذ أن) (رآه و  أ)ن  (ن ا 

 .٢٣ ر ا :ر )١(

 .٢٥٥٥ ر ا :ر )٢(



 ارف آما وا ٢٩(    ا(   

 (َ  إ  ن  ا  و    ا إ    إذ و  ،ْره

َُس أا  ُُماء  أَا  إ  ِا  َُوا  َُ  َِا  (َُِا  /ط)١٥( ء  ود 

ا ا )(   إ) أم  ا   ي     نأ  ا  

 ا  ا    ظ أي م   أٌ ُو وإذا ،)١(ي)

وا  ا  .ي اف وا إ  ا ا 

 أف  (إ  ل: )( ا رل   ،  و ال   ن

 أ  ي ث :ل ا أنّو آنا   ،و ا أوّ  ز 

أو ،)٢(ا   لا  ا (واو)٣(.  

 :ا  

ت و أ ا )(    أ     نما  و  ا 

 و  ،)٤(اع)    أ وإن ا أطه  أد (إن :) )ل

)(: )    ةا  ...إن ا ا َِ ،ِوإن و  ا 

 (وو)٥( ،  ا أ نمي اا   إ   

.اوا ت وا  ا لا ظ: م  روي  دق  اا 

)( ل ء  ر   ل  إر ا )(م   با   ل  إر 

ا )(، ء ر  ب درنا  إ   ،ا    ا 

   ، ل  لر )ا:( َِأن أ ّ    ه  ء؟ 

)١(  :ن٤٧٣ ا. 

 ا  ك       ن ام أو ، ووم اء أء ن أي )٢(

مذ ور . 

 .٧ح٦٣ /٧٢ امار: ر )٣(

)٤( م :ا ١٠٨ ا. 

)٥( م :ا ١٥٠ ا. 



 )٣٠(   ارف آما وا ا  

       ل:  ،  ل:  ء؟ ك   أن  َل:  : ،ل

 ؟ :ل  لا ر: إّن      ّ      ،  ّو     

، و ُ  م .  ل  لر )ا:(  ؟ل:  أ ،  ل 

 :؟ اَل: و فأن أ   (د)١(.  

  ا: ار  ان ت

 ا  أن إ-   ن    ال  ن أي– ا ا أل:

   ،      نمة  ا  ر،  امل  وا  :  َُأ) 

ُُا َ ُُُزْر (ََِا /ا)٢-١( لو : اُْوا) َمأ ةََا َْما 

ٌِ ٌَْو َو َوز ٌَُ ََْْ  ََوٌُ  ِ  الَْا  (ِدْوَوا  /ا)٢٠(  و 

    َل) َ َُ َ ّيَِ َل ُتَُْ َِ ْ واَُُْ  ِِ 

َُْ َْ ْ َأ لُا َََُْ  ََِو  َْ  ِ  (َِم  /ط)٩٦ -٩٥( 

 أب  أى    أن و ).٧٨(اِِ /ي) َ ِ أوُُِ إم) ََل

 إ  (اْذ َْن   ، ا و أ  ا ان

 َرُ  أَم  (لَ  ل  أن ّا  ان        )٢٤(ط/  طَ) إمَِْْ َُن

(ْت/ ازا)ن )٢٤ ا  ة أدواتا ذ واوا 

 َْ  ِي  اْمَرُ  َوَِهِ  ِ ُ  َِْ أ َ ْ ََْل َِْْ ِ ُِِْن (َوَمَدى

َِْ أ (وَنُُِْ /فا)٥١.(  

ا ن: ا  

ا وا ن   من اوا إ وا ر ) 

َ َط َََوآ ةََا َْما ن ََِا َِ (َوىَت/ ازا)٣٩-٣٧،( 

)١( :١ح ٢/٢٦٢ ا. 



 ارف آما وا ٣١(    ا(   

مموا ن، وا  أ ا )( :ل )  م   م 

ّ  ،تا وار  ،تت اّو  ط  (مط)١(.  

  : ار

و م ا أ م ذا ر اا مس ا) (ه 

 رأى أو ا  ،  م رأى  (رآه) إذا ء  وإ )ل:

م  ، أّن أو  رؤ      ،ءك  أّن أو ا  ز    رؤ 

ء، ان وا :إن ا رؤ ا ٌ ر ،ء 

  .)  ()٢ ا أذم ن،  ء وار

 :نا  

 ا     وأ أن ا       ما  ةوا 

ا (َوََْ ِِ َِ َْْ َِ ََو َِْْ َِْ َِ  ْ  (ىََ  /ط)٨١( 

 َِْ  َِِ  (َدا  َمَََ ْ (إن )٥٥(ص/ ٍَب) َِِ َ َوإنََ) ا

 /٢٢-٢١(ا(  ) َ  َط *  َََوآ ةََا  َْما  ن ََِا  َِ (َوىَا 

 :)( ا  أ    و ، ام  وره )،٣٩-٣٧(ازت/

) عأ  (ا)٣(.  

  ان: أأ

و  أن  أل أن ان  ا  أوا  ا  ب  اا 

 ا و  ّم  ن  اا        ورد ا    

)١( م :ا ١٥٧ ا. 

)٢( ّ :ن١/٥٦٩ ا.  

 .٩٥٢٦ ا :ر )٣(



 )٣٢(   ارف آما وا ا  

  َََوَو) اَن*أَِا اََْ ِ (انَِا /ا) ٨-٧،(  

ا ا )( ل انا) أ ا )(  م  ( و   أ) 

 )( ادق ا  روا و ا)، ا ( ل اان)  ا

 و ل  ا  (أطا  ول:  واف)،  ن  ا  ا ( ل

 اََُْا  (َوا      َِ ادق ا  وورد  .) ()١ه

 )،١٧(اَِ /ِد) َُْ َْىا ُُ اِ إ َوأَمُا َُُْوَ أن اَت

 ط )(  أ  رة  أ  ه  ا  أم)   -دون أيا 

   د- ع وأط را    (ه  و  د  اا )( 

 و   ام ( ا أ  وأ اا ّ  ان (أ ل

ا  ا )(  ل  إ)  ن  وا    و  دوم    .(تط 

 أ  ...ت   )            ل ادق ا  وروي

 ل:  و،  ا روح     :  ّ    ا  ه  أ    ل: 

و  م ؟ل: أ دة تا و ...مل: ا    م 

د ت؟ :ل ا  .(ا  

 ر نا  :ا  

 ا  ع    ا  إذا اد  ك   و  داد ان ون

د، واروا و ا م ،ا[ وَْاََأ ِِ َْ ُْ ٌْ 

 ،٣٢ار]َنطُْ ٌْ  أََِ ْا أَُُُْ ُُْ أْ[ ٥٣اارت ]طَن

 أ ا )(  :ل  و)  ط  ّ        ()٢(  و 

   ّن         وط  امن  ذات ّ ر

(ط) ن و وة ن دوا  وا  ودا    و   

)١( را در   :ن٩/١٨١ ا. 

)٢( :٣٩٤ / ٢  ا. 



 ارف آما وا ٣٣(    ا(   

ّو اما ا  ا  ء   أ  سا 

، ل  ََِوا) واُ  ُُُؤَِْوتُ  أا  َُمُُْ  َ  را  إ 

  ).٢٥٧(اة/ َُِوَن) ُْ َِ ار ُبأَْ أْوِ اَِت

  ا  : ان ر

   وا      وا  ا ا  م وا

 دي  م  ا  ا ّ   ا  اة ات

إ   دن ااءوإ وا      ا  ء  اوإ  ،ا 

 مَ  اَ ََْْ (أ  ورا ا ه إ)( ا م   ل

ُ ىََ ََو َْ أ َ َوأ َ ءكَ ََْ ََُو  ََْ  َم  َُْ  (َ 

:) ١٠-٥.(  

  : ار  اآم اج

ن واما   ء  ا  جا    ا  وا    ه 

ذا ]نإ إ َر َْا [ذا  ٨ا ا ه إ ا ت وإم 

و إ ،ر م   ه أن ٌو وإن زا    ه    ،ولو 

و ّر  مده طوي وو إ  ،ب اورد و   

دا  م ه ا ا)  يا    ده  ت  (ءوا   

أم .ا  

 تا :ا  

 ه  نّ  ، وا إ ا اآن ّل ا ت إ ام وإذا

زا ا  ا   ة نما دا ،أ وو  

ة داا   ّ  ا    و    و  أ    و 



 )٣٤(   ارف آما وا ا  

رأ  لر  ر    ل  اأ  ا  أإل و  ا  أو وا 

 ب  ذ و زو  اة  أو ا اات أ  اع

 .ه أةوا ّ   أو م   ةا  من أو ا     

 ا أو د اا و  ذ    ء    ا  و 

  او. ا أوا  وا  وّ و ود

و ا  ن ذط     ا  ؤوا  و   

ا ور ا وا اؤوا      ،  ضو  و 

   وا  ا  وإظر  ا    ا ا    ص

و .ذ ن أت طا و    ء    ا      را 

 ،ارا وت  وا  ا    ءرؤ  ا  وا 

.وأ  

   ب أي اا ّا    ي  اا        ا 

 ر    ّوا  و            أن   دٌر أم وظ اء

 و   رو  دي اا    ه هورا  وم   هره وو 

و  ازا ا   أ ر ]ََ َذاِت إََْرُض أا َُُْز 

ََْواز َوظ َْأ ُْمِدُروَن أ ََْ ََأ َمُْأ ْ ْوأ  راََم  ََََ  اَِ 

  .٢٤مََُ[وَن ِْ اَِت ُم ْ ََْ ِْ َِ ُن

ا اا :(را) 

  ا  : ا س

و  را ا وا  ر  ةا  و  أوج  ام 

 َِن)  ِِْذَُ َء إنَِ َ  اََاَِْْ ِ ِنُ  (ْر، ََن

 َ  اُُِ  ََُِ  َ  َِدهِ  َِْْنُ  ( ََُْْاؤ ون )٥٤-٥٣(ااء/



 ارف آما وا ٣٥(    ا(   

 (َُِْ /ط)٧٨(  رونو َََ) ِِ  ِهارَِْر َوا(َض /ا)٨١( 

   وإذا   (ا  ي  (أ اب ط اي )١(ا ورون

 وأ      ون  ه   اب رن  و ات ض ض

 ...)٢٩-٢٨(اُ /ِمْ) َ َِْ َ َ أَ) َ ا ات

 اءا ر  ا )ظا( ض و   ظ و  

ِ رون ا  .ا   

   ل: وا رون إن ا  ق ره  ن    

    ، ن و    ل ا ، 

وا  ا إ  روا   م ،و     

 ط    أ     ،رط وأ   

 ،ا وأد   ،ا وأ رط  ذ طا  دد إ 

ذ ا  ،ا   أم   ا     رد 

 ذ طل او د : ه ا ا إ    و : 

     و ،  و اط ا  أ ا أ إن

أ  آ رط م ا  ،ي و     و  

 .اه أ  دا وأ ل ا : ل ا و ، 

و زا و   طا مو      م 

و    ذ و  ذت    )( 

 أن    ا إ  ور ا اط إ ل در

)١( مو  ا ا   ي اا )ردات أما(  ١٩٨١ و   

مض طو ا  ا   ىب  ذ ٦ / وله  او  ة  زرة،  اوا 

   ل ، ا رة  أن و ود   و ء   وا.

} ٌدَ واََُْ  ِ  ْرضا  َِْ  َا  اَو  َْ  َأ  ِ  ة  َْوْوا  أََ نأ  َي  اِا 

َُْ َُ َأ ُِْْ ة اُمَو ََِِ وَنََُْ{ /)١٥.(  



 )٣٦(   ارف آما وا ا  

  رضت او تو   وا )(  ،طا   

 و اط ، أطه أم إ   ر  ا :ل ...

، و     .  إن ا ظا )( د  

وذ  و  ن أو   ل :   :ل   ي 

 إ   ا رل ي  ا، إ ا ه  ظ إم ل:

 ا  ه إ أ وأ و ،ه وي وآ ل :ا 

:  ي  م أن أ  ابا ،س وأوا   

 ي   : و؟ و ا      ل: ؟ ااب

 أد إم ل:  . ا ل:  أن ا ادع ي  : ؟ ل:

ا و  ي اا د  آ  ء    

 ي ن  ادار ط إ    و ا  ، 

    أزل  ه،  )(    :ا ل

 رأ  د إ م دوأ ا إ رت ر  ا  

 أم وا   رأ ار : ل    . أم   ا

را إ ا و   ا ل: ا  ل :     

    م  ، ي ك و إ ، ا  ن

 : ا . :ل  ي إن  مد   ا ل ا 

: إم     ا إ ا و ذا تد   ء 

، ورأ  ام وار ، وا ،م وا ،وا 

   أن ك اث ا  رأ ذا ، ا  أام ون

 أر أزل  ز : ا ل و . إ ي   و أا،

 ا ا إن  :  ل دم     د  وه

يا    أم  ، ،ت ودت و ن أن 

ا ذذا أ  ة إا وا   وم  ا و 



 ارف آما وا ٣٧(    ا(   

  ن  ،ا    وا و ت أ أر ق ي

   إ  ي ا    ن ا و  ء 

 .ل: وأو  رأ  ص أا    إ 

،م ني و ي ا  و  ردت ا ح  ي 

  لو : أ  م   ؟  ا أزل  ، 

  ا   اي ا ا إ ا أم  ا وب

رأ  ن و أم م   أ ،ن إو أم 

م مو و أرا  ن  ، ورأ ذ ا   

و و و  وما ، و  .م  غ  هل أ 

 ذ ا:         م ك، إو 

و ا   أ      ا  و  

إ  اد   و  ،ون     د  

 .  

و أ ع ر ةن ا و ا   و، 

 م ا  ر ردي، اب او ات: ا أم  ورد 

  ءم ا )ا( ،ؤوس وأطوا  ،حا و 

 ل: ااب، وم ون،   أف

 ت  لا وأ ...  ؤوسا  ون ر 

اب، ما : ،أو م  ...     ا مد  

ل: أن إ او  ، ذا     و  ل ا 

  إ . اى

 ر ا وا   

  

  ا و   ارج  ع    

     واا  ا   

  

    ا      

        

  

      ء و  ل وم  

  



 )٣٨(   ارف آما وا ا  

  ق ان  أم   

  

     ا  ن   

  

ا زةُ :ىأ 

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )ن  :ن ط ، وط ،دم  

ط داد ا ر ،ا وأ ط مدى ا  نا.( 

 و ):( )ف إأ  ا  ي ث :ل ا أنو 

 ا  ال   أو ا، ز ا أو و  ، اآن

  ).ووا

 و ):( )ا .(  

 ا  ):( ) عأ  ا.(   

 و ):( )غ اط  ىإ ا.(  

 و )(  -   أ   نما و ا -: )د إنأ  

 ،)ا أطه

  ا: ب)

   ا :ل

و  َق رضا إ ُاَ   

  

    َ  ٌ ُ   ُأر  

  وٍ و َ   ن  

  

    َت    ُأ.  

   

  آ: ول

ََِم  ُا ََ  ُمأ  ِط  

  

  ٌ ٌَِ َلَ ًِ َََْْو   

 
ََو  ا َُِْ  َََ  

  

   ََْد ُُِ اَل َوََى  

 



 ارف آما وا ٣٩(    ا(   

َ ِأ  َِْ َِْ َ  

  

   َ َمأ َْ َو َْمأ ْْ  

 

 ا: ج)

د ر  ل رثا  لر ا )( و  أ  

ن وو  ي ر   ا ما  ا و 

  إذا ك إ  أن (:  ( ا  ل ، إ اس

  :  ل: ه؟ إ  أن  و ):( ل  ،ل: ؟

 ّ  ، اي ان ت  م اف و ّ ر اي

ّو  ، هّو ا ،درة واو  ءر ا دو 

،ل م  )(  و م اأ   ا )(  ا 

 أ  . أن أ ل: ا    ،ل: ؟  ول

   ام و واّ، وا  اار   دروس ه

ا ،ا   افا  وا . 

   



 )٤٠(   ارف آما وا ا  

   ان: )٣( اة

وا (إِن نُ�ُ
َ
  ت

َ �
مْ  ا�

ُ
� نُ�ْ

َ
  ي

ْ
ت

�
ب
َ
�
ُ
ْم) َو�

ُ
�

َ
ام

َ
د

ْ
ق
َ
   أ

:] ٧[  

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ا :ا  

 أَاَْ)  َوَُْ  َُْْ  اَُُ  َوا  إن آَُا  اَِ  أ  :  َ)  َل

)٧( ّ ى اإ اا وا ،ا و  ز ّ 

 وااء  اَُُ  (َوا  (إن   ا  ط    ،  اَّ  ا اان

َُْْ) ََُْو (َْاَأ و  ز  رتّ   آنا  ا     

نَََُو) ُا َ ُهَُُ نإ َا ي (ٌَ ا)٤٠.(  

 ةم ا :  

و ّ أن م أو  ةم ن ا ا  ّ  ا ج  و 

ا م ةوم  ا    ج  ا ا ، و  م  ل  ا  ا  ا 

)(  ْ)  ََِْْْْ ِْ ُذل  َْو ََْْْ  ِْ   َََْْْا  ُُد َوُُ 

 اََواِت ََاُِ َوُ َواَََْْ اَُِ اَُ َوَُ َواْرض اََواِت



 ارف آما وا ٤١(    ا(   

 ة  )١(ََ)  أَُْ  أََْ  ْْ  أْن أَراَد َوإمَ  اَُِ  اَِ  َوَُ ضَواْر

ِة ا ر )وأو( و ن ا ا ن  طو  ا 

 د  ة  ا مة و ارض  و رك ا   ون

و   وا   ة،  وال  ا    َ)  َل  َِ  ُْا  َََْ 

 َارََِ َْ يرَمأ إ ِلَ  ا َنارََا ُُْر َمَمأ (ا ا)١٤( 

   ا ا واد   ا ا ا  مة     ا ة

ء وا   ا  ،    ةء  م  ل    َونََُُو)  َا 

(َُُوَر ا)٨( وإ م ا ا    :م  

١-    أ   ا ا   و  َِْة  ُما ا ر 

)أو( أو  م أ ا ز ن ا  ةم ر 

)( رك وَن وََُُو) َا (َُُوَر ا)٨.(  

٢-  ا  لء ااء وإن  ا  ن  ةا  ل  وا 

   اء  ان ايا      ن  ةء  ماو ا    ةم 

، ا يل ا  لا ان  ا   ا    ،   

 ل ار ا )أو( ج او   ف آ    

 ذ  و    أو   أو دم   أو اة أو ء

 ل    أ    ا  ح   .  ا        اة ه

ُ) لر ا )( ا    ، و      ًء،  ور 

أي ذ   ؟ل: ا )    ن   ا    ا      

٢()ا(. 

 

)١( م ١٨٣ : ا / ا .ى  

)٢( ن اا ي داوود واوا .وا   



 )٤٢(   ارف آما وا ا  

  ا :ل ات  ارد

وم ا ا  رأ       ا  ونا    ناو  ه 

ا مو ام م :و  

 واي أر ن وإن ات     ا مة إن -١

م تده  ا    لا    ا    ةم ا        

  قا  وف وا  ة ام   و  أذا 

،ُ اة وس دا ا ا  او ،وإ و ي أ 

 ا  ات  ّد ار وي اد، وح  ا ر  وع

ا أو ا  صام  د ،ا و م    ام ا 

 وأ   ة  سوع  ا  نمي  اه  ا  ةم   ، 

و ي أ   س ا م    

 أ    ورد    ودع   مة  وره ا ء  ااض

ا )(  ُ   ا ا ا و ز  اتا   

 ت اءا ل: وا   ّ    (ه)أي )١      ا 

 مة  أل  د  وا و .رك ا  ااض ا دي وه

ا  و    اءا  أن و   ا  و     وم 

و   و  بت اوا  و  

  وك.  م  ا زاد  ، مة ازددت و امرات،

 ا ان وون   () ا  ون ا إن -٢

 ات و ا  أ   ا ن و ا   ا وان ٍف

 يا ن ذ ا       و       مإ  ا 

، أو م   وا  أنت  امّ  ام  وا    دوا   

)١( م ٢٠٤ :٢ ا. 



 ارف آما وا ٤٣(    ا(   

، ولو  ر ممن  او    ،    يا     

 او  ود  ا رض اك    ا و او

ا ور    وا  ا  اا  و    دة  زا    أ  

 ا في اا ام ،ل اوو  را م     

  ُأ م  واام   ا  ا      ا  ل  اوار ا 

)اوا( اا اوا ا    ا     ذ  ا  وام ا 

  وااء  و  ،  ا  ن  ا  ما   ان   رك  ا 

و   )و( وم    رة َذا[ اإ 

 َْ  )٢( أَاً  اِ  ِدَُْ  ِ  نَ  اَس َوَرأَْ )١( َواُْ اِ َمَ َُْء

َِِْ ُه َرََِْْْوا ُمَن إ ًاَ )٣([ ا] : ٣ - ١[   ان   ا 

و  اي و وظ م  رةا   ه او     

  ك  ا ا  و  ،ا  او را       

 اب.

 رما  تا   وإدا  دا  با  ا  ، و   

     ن  دا وأ () ااء د   ا ا أن

ص ذا  ا  ل وا ذ   ا ا    ام  دا   ان 

()   :م  

 . وا ا ا إت  - أ

   ا  ا    أن    ا    آ  ت  وه  - ب

 اروإ  رما  ول ا تط  رز ت 

ا َْغ (َرأ ََْ اَْ ََْو ََاَأ َمَُْوام َ ْا (َِا 

 ا  ت   ، ن اا ت ان  )٢٥٠(اة

و .  

   إ  ات  ا ادي  ال      اة  اان ه  إن - ٣



 )٤٤(   ارف آما وا ا  

 ى دا) ،(ا وا  ذ  ه دا  

 واات  ااء اع  و ا ة   أي ا) (اد

 و    ط رك  ا  رع  وى  واد  واو    ى ا 

 ا ى   و م  ا ا ا ّن  و رك

 )  ()١  ا  م  أاءك  (أى  ا ا و و ،رك

  ّ ا ا ّن وا و ةم  رك و  

ن ادا وأو رة واء، ا ك و ا  

 ا    حا  دء  ا، درت  و و ة وك

)( ْنَوإ) ََِ كَُْم َِْ  ََِرُ  ا  ،نَْوا  ْ  َِو  ُمِْ 

إ َُْ َِا (نَِْوا)ذا ،)٢ ما ا  كوم  م 

و  نا و   ه ا  راو ا ا   ّاو ا 

   و  وا  ا وات ا و ا  رك

 واد و ّ  ة او  او   ط ما  ،وا 

  . واذ  ن ٍ او  ا ن

ا اا :(را) 

 ر ع ةاء ا ا )ا( )  م 

(م     وأ او   راء      و  م ... 

  ا )ا(  أ  و  ،م  ح      : 

ا ! رونأ   ن؟  ا  ع  اما  ا  ا  ل  ا  ،با 

   ا        ،ا م   . اا

    اأ إ  ُ    ،          ، و 

  .٣١٤ ص اا ة )١(

)٢(  :ن٩٤ ا. 



 ارف آما وا ٤٥(    ا(   

 أم  أ و و ،ا ر  و ،ح: ر 

و   آل ن أ إن    د و  ن ،دا  ام 

اراأ  ،ا  دموار إ  إن أ    .  داه  :    ل 

 ؟ط ل أ ي  أما  أ  وأم  ،م  ءوا     

   ح  ّ.  د      اّض  و   ّح،

: اّ   وه اوا ، ي   ، 

ا .ا  ا  ءا    ذن    ،ء    ا 

 و   اأ    أ إ      ابا    و  ا 

،أم ط و    .ا 

 رأى ب اأ ا ا  

  

  ا  ارس  أ  ا  أ  مدى  

 
وأ  رواح دوما  ا  

  

   ام   وا    ار  

 
 امم ا   وا

 دىم  :    م  ،م        ؟  ج 

ز ا و    أن  ، ّوأ  دي  

.ل: ار  هّ ذر أ  ي ل ار ،ل ا :ا  ، 

  رضا   آل م . و  ء  روا  ا  وا  وأ 

 إ ا ّ :ل يو   ؟ أن :ل اء إن أكم   م  ، 

أن وأر أ ،و ل :ا  يو أم ،    ،د 

 وأم ّا وا    وأم أ  ،ا و ا ،راوا 

اّد وأما  إ .ل ا ز :ه اأ  وأم ؟ أمإ   

 ذ  اء.   م  ااء، و  رو ،اة  أ ات 

ا إ  اتا   ل  آلر ،دى:  اوم      و  ط  و 

ز  و أ  :  ّ    ا  ا  ع،  آا  ب  و  ّ 

 ،ااق ااق اداع، اداع و :ْء أاْ  اع.



 )٤٦(   ارف آما وا ا  

ء   :و  ا  ت؟  ا      ؟ّل:  ا   

 إ رّدم  ا  :  .  و   م     ت       مر

 ؟مّ ل :ت، ا  ك ا  .وم       

ّو ره إ ع وا   ل: و  

      ي ل

  

   ءإذا ا ِا مد  

 
    ة  

  

  دا ّ وحا   م  

 
  ي أو م  ذا

  

    ة انا  

  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( ) امإ  مأ  ط ،ك او  

، كه وأ.(  

 و ):( )ن إذا  دى اد م أ ا ام؟ وأ  

  ). و ، ة   أو  ، ر أو دواة،  ق

 أ ا ):( ) انا ا  لة أا.( 

 و ):( )د ا  ا .(  

 و ):( )د ىا  ا.( 

 و ):( )أول  ون  دد ا ،أم آ  ون 

  ). ا او وط أا ة

 و ):( )إن ا م  ط ا و   ا 

م   .(  

 و ):( )ة ا  ءا.(  

 و ):( )  أن     ل  ط ة رو 



 ارف آما وا ٤٧(    ا(   

م.(  

 و ):( )ف إم ،رز و م.( 

 و ):( ) انا مأ  ،ا وأ ، وأر 

.( 

 و ):( )د ا  ان ا.( 

 و ):( )ار ه ،با م  را.(  

 و ):( ) نأ    ئ  ا.(  

 ا ا ):( ) مأ م  ،وم أم ا   

   و 

 و ):( )إن ا  ة م   ،ا ة 

 أود و ا   ،ة او  م  ا  ا 

 و ا   .( 

 دق اا ):( )وإن أ أ ا إ ،ا  نأ ا 

ا  ا  هدم ،و ن وأ وم وه ودا  ا.( 

 ا ا )( -  لن أا -: )لا  أ 

  ا  إ وا ا  ،ا  وا  وان

ا ا   را.( 

 ا ظا ):( ) م د  ،ا م وا 

 د وك.( 

  ا: ب)

  امدي   أُ إذا

  

  ُ لا   س  

 
ل وأن ا أ ر  

  

   أ أ  وأ  

 
وإم  ُأ  داام  

  

  و ا ُور رأ  

 



 )٤٨(   ارف آما وا ا  

أ  ىأ و  

  

   ى مُّ   

 
أ  ل   

  

  أ  ودا   

 
 و  ز   ا  

  

  ّو      

 
    ُ لأ   

  

   ُ  ز ور  

 
رّوأ ُوأ   

  

  ُ ِِ   ّ  

 
و ردا  و  

  

  ْ ا ر   

  

  ا: ج)

 س.. ا و  ا اموا

وا    ز ا )(  اء) (ا   

ُا  أو أ وة و  ف  إ  ،رم درس و  

 ا اا و وا ا و  دروس وا ُا .او 

و  رة ان آل  آنا ا درو وا و   

(ُا) ا    ا ل أوار ا )( اور إ ما 

  إ ا ا(  ( ا أ    اي ا ّل

  )٧٠(  ة رأ   ا  لر ا 

)،( دن وا  إ ، ّ او  ا ّم  

 روا ا ا ل ا  وا و( ( ا  ا

   وأ( ( ا رل  ا ل ا .ه ادة

  ا ّ   ُ أن وإراء ا   اوج  وأن

  و ُ  ّ أن وا  ج  إ   ،اُا 

 ل ا ، وو   اح  وما

ا )( او  ة  ةر ام وا  ة داو 



 ارف آما وا ٤٩(    ا(   

وأ ن أ اأ  اا ا ب إ فّ ا 

وأّن و     عا ّ واّأ  ا  لر 

ا )( :او ََُْ) ُا ََْوِم (َُِآل ا) /ان١٧٣.(  

 امر ( ( ا رل أب  ر أّن ، ار اّر  وروي

   وأٌخ أم اُا( ،( ال  ُت ل: اُا  ن

،  ل أّذنر ا )( وج  و، طا   ل أو 

:  وة  لر ا )؟(   دا م و ّ إ  

،   لر ا )( و أ  ،  إذا ِ 

  و ،  ام إ  ام ن، إج ا لر 

ا )(  ام اء إ ا و  ا   لأ   

  ر إ (ن ا ن أ   وج ا )( وأ 

را  ُا  أن  ن ود م  ،  إ 

  أ    ف ن أ  ّ إ ن أ 

   ا أ ة  ا م ا ة  وّره

ه و وةاء ا) (ا  ي اا   لر ا 

)( ا و .  

 ا  ُرا  و َواُلِِ ( اََُْا (ا  َِل ...

 َِْ َ ( ِ وا )( ا رل ة اا  وأا

ََُُأ (ُحْا و ح اوا وا   ُا َِِ) اَُْأ ُِْْ 

اَوا ٌْأ (ٌَِ ل  ن إ  ا اا وا  :ن 

ل (ا  (سا و   ن أ بر بل أر ا 

):( نإ) َسا ْ اََُ ْ (َُْْْ و  ُْاَدَ) َإم اَو 

ََُْ ُا ََْوِم (َُِن اا و د   را و مإ 

اُم) ٍَِِْ َ ِا (َْو و ا ي اا ذ آم روام  



 )٥٠(   ارف آما وا ا  

  م إ  ل و وأوؤه، ان  زر اي اف

 ا ء  ا   إ  مّ ل و  ن راا

وا وأع وآا إ رد ْ) ََُْْْ (ٌءُ إذ د ا   

 و  ل اَُاَن (َواَْر ِا ُُذو َوا ْ (َِ آل) :ان 

١٧٤-١٧٢.(  

   



 ارف آما وا ٥١(    ا(   

   ان: )٤( اة

وا
ُ
ف

ْ
َع

ْ
وا (َو�

ُ
ح

َ
ف

ْ
َص   َو�ْ

َ
ال

َ
  أ

َ
ون

�
ِب

ُ
�  

ْ
ن

َ
ِفرَ  أ

ْ
غ

َ
�  

ُ �
ْم) ا�

ُ
�

َ
   ل

 ]٢٢ : [ار

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

  :ةا  

   ا    ةا  ا  وا  ،ن  وإن وا ا 

   ذا م ر ئ رده  و    وإن ور    

 قا ،      ا  إن أمأن أ   ا 

 ن وإم  إذ ذ     ة ا       دون 

 ا  و  ا أن   وز  واو   

  ا   ا  جا دة امو و 

  واف.

 إم  (ا  ُة  ا  دء  )( اد ا   ام وه

ََْمأ  ِ  ِِ ْنأ  ََْم  َْ  َظ  َْو  ْظ  َْمأ  ُْ  َّ  م ْوأ 

ِِ ِّ ََْْن َوأأ دَُم ِ َْ ِاْأ َْو ُِْ ِ  ِمدَُ ء  إِ 

(َِ)١(.  

)١(  ن٣٤٩: ا  ءد ة ا .ا   



 )٥٢(   ارف آما وا ا  

 ا :وا  

و ّ د اا )( ه  ا     ن     آ   

   نر ، روى ا ووس  أط   ب  لده  ا ا 

دق اا )( م  ر ان  د  اا )(  ن  ي 

ء  ال  وا  ا  دو  ّن  وو   ب  ا و  وإذا ا 

أذم ا     ذم     رو و  .   إذا  م  آ 

   ،نر د و ،  ب  أظا    :ل    ن 

َ ا او و  ّأود  ؟  ال:  ذ      ل  ار ،ا   

  آ رّو .    ل وو  : اأر 

اا: أو    إن ا ر  آ    

،  أ   ، ب  و      ،   در 

     وم   ا     و ا، إ ة و ة

  ،ا ُ وأ      أن ا    ،  ُ 

 ه ،ا و ،ر و ،را و  ر ،اأ   ب 

      در  ة ة  و    ا إ  .أ  ّدي  و 

  م ،ّو دون و  و وا     حو  و 

   ت    ول:        ة، ا دء  مه  ن

   ن و  ،ن: ا  م   م و 

ت.ا ل : ا ا ُأ    ا      ُ   

 ا رب آ ا، ل ذ ن اق  ر أ  ار

 .  ر و   رءه ر وأ  ُت  اذا

   و  اس،  أي    و م ا  ا  ن ذا

 ن إو    آ    نر   ا  م ا  أ 



 ارف آما وا ٥٣(    ا(   

  .)١(أ) أو

  وا: ا  دروس

   ة: دروس اوا  أل

()  ا  ا  أ  ا   و  ا  ّو    ما 

 م ا ا اى     ام ا  اءة  واد

د اا )(  أ ا  و وأ  ن و 

 ا ة  وه  ون ار  ون ما ا ء

   ا  ا     وا ة، ارات  ه . )( اد

 ر  و  ا ا ا  أن ( ( ا ن  ا ،ا

 ي  ن  )( ا  ان إ ا  ا  و ا أء  ا

ا    ا  رسا ا  ا  و    لا   أن ا 

ا)   ام دة  اء    ارحا دة  ا  ارح 

 نارح ا  دةا  ،ا  وام     ا  ا   

ور  ه د ا ا و     آ    ا    ا 

،ان ا ارح ا   رم ا      ا  راا  مزا 

 رم ()٢(.  

 ا) ات اطر وا ور  ا ه   ادب ا

 (ا ،ّ اذ  ء  ا طوا  ا 

ا اذا وم ذوي ر و،  لا ام م ر رك ا 

و ورةءه  واو   نا  و  م  ة  ان  وآا     

  او  ر   وز  او      ، زع  او     

  .٢٠٠-١٩٩: اي  اات )١(

  .٢٠٢اي:  اات )٢(



 )٥٤(   ارف آما وا ا  

  ل.

  ا: ا ق

وا  ان ا ورد ا    ا    ءت  وا   ق 

 ى ار ا     لر )ا  )اذا  زو  ر  ا 

 ت وامو اا       ل  زور ا ) و( 

دا وا  ،ا      ا  و    و    و 

ا  ا  ء،  وما  ور  ،وا  رة  وت  اا ا  ذ نإ) 

ََِن اُِ ْنأ ََِ َِا ِ َِا اَُآ ُْ اٌبََ ٌِأ ِ  َْمةِ  اََِوا 

َُوا َُْ ُْْمَوأ  (َنَُْ :رل ،١٩او   نإ) ََِن اَُْ 

 ََ (ٌَِاٌب َوُْ َواَِِة اْمُِ ِ َا اَُِِْت اَِِت اََُِْت

 ا  ،  ا   وا    ا    ء   ذ و ٢٣ ار:

  م و م   ا را ض ام   .  

ا اا :(را)  

  ر ة  عا  ا  )ا(  ا ا 

 ض     رس،  أ  ا  اي  )ا(   )( وه

 ء  أ و  ء. وا   

 روي  ا   ريوا  ا ا أم : 

ا ا ا )(  لاف، م  ن  ا أ م 

 ار، ام   ر ا  روا  وا اء  ا

 ان ل: ر ا ،ل ا :ا ا ا  ت؟ :ل را ،ا 

  ا  :ل   ، : رأ  ان ا ان ان:  ل

م ،راى : اهادى رأى م ،ل: ا وأم ارى وا .ل ذ 



 ارف آما وا ٥٥(    ا(   

:ا ا   م ا   رمظ وم ا  و ،وا 

 :  ا ذو  إ   ا  ،رك ن  ا ا 

  ، :ل  ر، ذات ال: ا و   ن ع  ان 

ط  ادى ا  ،و  رأوم و   ا 

 إ  ل: ا. ا رأ ون ا، ا ن ا ا

 ءو (   ،ا( ا ل ،إ   ذي

ا أ و رس  ا  ا  و  و  

ا )ا(   ةوا ا)( ن وا و 

.ل ا ا )ا( :م اا ا واروو  ءا 

 ا وا .   ا ا م،   ا ورا

 ءا  ا اروون وا عار اس واوا  ءا  

مم  سذا ا    أ وأوأ ر    او آ 

 ا ا .  

   ا   ا   ار: ان   ول

آ  ء  ،ا  رأى ا   و  ل: ا أم 

اوا اووا ء، يا  :ل  ا ام ا ، :ل با 

   ل ءا  ،ءل ا :ا ء ايا ا 

،ل: ا   أدري  ،ل: ا  ا   

و ...  ا إن ا )و  نا را(   

 ا )ا(  .راء  

  

  

  



 )٥٦(   ارف آما وا ا  

ا زةُ :ىأ 

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )أ ا   مة؟: اوا ا  

،ظ و  ، نوا إ  ءأ ،ء إوإ  .(   

 و ):( )إذا د اودى اد: م   هأ  ا 

و ،ا :  ي ذاه اأ  ل: ؟ ا نا  سا.(   

 و ):( )إذا    درؤو ، دي إم د  

:ا  ن   ا أ ،   ن، إا ا أ  

: )  ه وأ  (ا.   

 و ):( )ا أ   .(  

 و ):( )ا  ا .( 

 و ):( )إن ا   ا.( 

 و ):( )رأ  يا  را    ا، 

:    ا؟ :ل ظ ا وا  سا وا  

ا .( 

 و ):( ) لأ   لأ ا   ا.(   

 و ):( )    أ ا  ا  مة اوا.(  

 و ):( )  ه   ه.( 

 دق اا ):( ث)  ر مة: اوا   

،ظ و  ، إذا و  .(   

  ا: ب)

 ن رأ ّا )( : ل نا ّ )( :  رو  



 ارف آما وا ٥٧(    ا(   

ا  ل ؟ )( :  رو  ل ، ا )( : مأم أ 

 رو  اِ ، ل )( :   

  َ ُ  دوم ن  إذا

  

  ُأ  أن ُ   

  ا     ن  وإن  

  

  ا    أِ      أت   

  وا ا   ّ    واِ ا   أدم  وإن  

   . ) م )( : )  ل ؟  ، َ ا أ  : ان  ل  

 :آ  

   اٍَ  وذي

  

    ُ أن أن ه  

    وأز ِ  

  

   ط  ااق زاده د  

  

 :آ 

وإّم  ءا أ  أّم  

  

    اّ أ و ّوي  

   ىُا    

  

   و   ا  

  

  آ: ول

  أخِ   ام  ِ  أُ   إذا

  

  ُو أ َ ُا   

   ٍة   ااَن أ ن   

  

    ُ  اًو        ُواأ  

  و  أ  مُ    ىَا  

   

   ُوأ    را  ُِوأ   

 

  ا: ج)

   ن م ول: ا، ا  ااء أ  ماس أ ن

 م  ا ،ن واو   ا   م اا –  



 )٥٨(   ارف آما وا ا  

ح أل - ا :   ُت اس أم ُأ  ، أ  ا ، 

ُ :  اس أل ، م : َت   ، ُ : ل ، ا : م ، ُ 

:   ا  ل  ؟ :  ا  ، ُ : ي ٍء ل ؟ :   ُُ  

 ، ٍتو ُ ، ُ : أ  ل ؟ :  ُت ، أ إ أ  ، 

 رأ ْء أ ، ُ  إم ُا رأ .. أْت ، ْوأ  

  ، ت     :   

 إْن رب َُْ ة ذم  

  

     ُ  ن  ك  ُأ  

   ٌُ إ ك  َن إْن  

  

    َْ  ذ   ُو ُا  

  كأد ر  َتأ     

  

  ُ ذا  ْي رددَت اذ  

    إ و  إ ا   

  

   و ظ  أم ٌُ  

 

 ى:أ 

 أن ا )( ل ر  رِب     اإ 

  ا: ول ا : أ ..  اب: ءه ، دون

 ، وة أرض     اذ ، ه (  ( ا ن

ا  ب  ، ،ل واو .. و   ،  ها ،  ، 

 ادر  ء  و، . و ، و   ، و 

 وا ،  و  ، م  ا   ، ا ام  دت

  ن ، ط ها ، رت و د   :ا وا  

ا  ه ا ا   ا ، و ط  ، و ،  

  ان  ا !.مو اط      ، ذا 

 ا  ، او ء ا ءل .. وم ن ه ة اا أ 

   ا: اب ءه اد ه  أم ووى ا. و ة

  ا  .  



 ارف آما وا ٥٩(    ا(   

 :ىأ  

  ا  ،د و،  ا   ل: أم  ء

اأ دا  ،ة  تأ  دُا   ،  :ل  

 إ   ّي   ل ي اك، ا م     

، ل و .أ  ا   :ل لل ا ،ا ه. وأم  :ل 

   ّم ل: ؟ َِل:  .ل: ؟!   أا   ود

 .ا  ،ا  أن أ     ،ا و ا 

.ا  

 :ىأ 

ُ داوود أّن ا )( ل   أ  آ  : ) إذا أذم 

ٌأ  ُ !؟ ( . 

 ا ن ل ّ . ذم ر  أ ول:  وا ّ ب

)(  ب  لو : () . ّ  ل : ن) د ،  

   . )؟!

  ّ) ( : ل . ) ؟!  د، (ن : ل  : () . ّل

 اتّ ة  الاب ال وا ن )( : ؛) ّ  

  أّ (أم : ول )( داوود   اّم). ذ إ د أن

،وا س وأ   ا ، وا اب) أّ .   

   



 )٦٠(   ارف آما وا ا  

   ان: )٥( اة

 
�
  (إِن

َ �
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َ
غ

ُ
ا �
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ف

ْ
�
َ
   بِأ

١١ : [ا[ 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ّ  :ا  

 دا ا          نء  رد  ا)  أد   

أ ر ا  (ورا  ة  و  ات  ،  أ  ا    أ 

و ا) أ    رأ ،(ا و اح أن اإ 

 اب  اد اءة م  ن وان ات ه د د   اد

 ا ج  ا      اد     ،  ادة  ّ اء وان

    زقل اا   دد: أن ا) (ارز   أن 

   و   ا  ،  و    را  ا   أن 

 زو ، ،او ء اذا ا ا  ون دة ذ  

)(   .أب  

 ال مأ ؟ا  

      اد ات وا ا أال  اد ح

  ََْراَد [َوأ ةَِا َََو َ َََْ ََُو ٌُِْ ِو َن َُُْ 



 ارف آما وا ٦١(    ا(   

[راْ :اء١٩(ا،(  ال مأ ة اا ا  ّ 

ا و    ،وا و     إ  ،ذا  امو   أن  م 

 ا .ض؟ا  

  ل ذر ا )(  رواه  وق اا  

 )  ن    :ل  و،  ا  أال د   د ال

إذا أ   ا وإذا أ ت  ،أ  :    لر ،ا  و 

  .)١(وااء) اء ):ل( ؟

 د ما  :رأ  

 ا  أداء ط إ  ا أر  واد ح

و ،اا  ا ا   دا   ح؛ا  ا  : 

)  ىا إ   ل) امأي ا  أن ّم ا  وا 

 دأ ا  حا  ه ،ا  ا  و      ا 

ا وا أ ا  وى ء ذا ا أرادوا ر 

 وى  اّ  ء  أوا  أن     ا  ار  ات

ن ا  ونو   لا  ا  وا  مموا 

 ا  ،ه  أا    م  ا  واص  ر    ووا

ر  وا    ن دة  اا  ا  ا  ا  ّر  ا   

 ر  ،روي  ا    ا   )(  ام      ا  ا   

إ ه: ان و؟ (أ :ل  كوا اّ ،  ا :  ن؟ أ 

 ل: أ؟ أ :     إ ا ون  ا إن ل:

اما إ    ()٢( ا ا  ا  ن اَوإ)  نَِط 

  .١٢ح ا ،ب اوق:  ال )١(

)٢( اا ٧/٣٠٠ : وا.  



 )٦٢(   ارف آما وا ا  

َِ َُِِْا (اََات اا)٩.(  ه أن  ا )    ىا ا   

 ل) اما        سدوات أأن أي ا  داة ما  ا 

  دن  ا أو اما  ا ا   أو  ا 

 أن م   ح .ا  

 ّ  حا  ج ا د: ا  

ان و ه م ا  ست اع اووا ا ام 

 ا  ااد  أو ا،  أو ا  أو ا  أو   اد

 واح  اى  م  ار  ذا واار ا  أو ادي امر أو

   حه  ا  عوا  وا  ،ل   ا  :  واَُُْ) ا  َربََ 

َِْي اِا ََُطأ  عُ َََُوآ ْ (ٍفَْ )٤-٣.( و  أن ا 

  د .د أن  ا  ح ن ا ح

 د :ءا  

أ ول اا   َّْ  تواد  أن ا  ءا     ب 

ا رو ما و ذ م  ن ذ ظ  م 

ا وإ  ما وا  اعوا  ها وا  و 

ا طن او ا وا وا وا وا و مام 

وا  و  ا ا وف وا وا    ا  ْ) 

ََُُْ َنِمُر اََْوا َ ُِْ َْا َُِوأ َْا َِْ َ اُم 

 وء    ا واع اس  امح و ) ٦٣(اة َََُْن)

ا و وام   و ، روى دق اا 

)(  ا ا )(    ..اا) او ا  



 ارف آما وا ٦٣(    ا(   

 ا   ا  و   اء  ذا )١(ان) وال وف

و رو و  ةة وا وا   ،ارا   

 د :اءا  

أ ا ،ما   ج ن إ ت دورا ا  

  ،ه    روا ا ل ار ل  اد د

 ا    ا  ا  و  و  ور   ار   وره

ء او دارة اد وا   سم      لد  واما 

 ه  م  د  ا اارث  وإن ا ،ا واد

 أم. د و أ وإن  وازات ا  اات

   اء  اس    و  إ ا إ ا  ا وء

  ا    و    أو امت    ا ادء ل

 ا  ا   او  ي او و ، وإدا ا امت

و  سا  ال وا ء اا    ل  و  ا إ 

 أ    أن (  :  )( ادق  ا    روي ا،  ار ه

 م      و  و اء  و    ووا

، و  سو ا  أ  واو  إ  و  (أ)٢(.  

  اار:   ا امب

   ا  ا إزاء اس  ا ارة اة او  ه

   واات  امب    ان   د  اوات   واد، اح

ا ا   اروا ا   ،وا  ّ  نا     

  .٢٨٦ اوق:  ، اُ ف  ام ب ٥١ ا :ب ا: ال )١(

)٢(و :ب ا /رةاب اا   / ب ١ح ،٤٧.  



 )٦٤(   ارف آما وا ا  

  أ  و ،ا و م إ       ا 

وا  م   حل، إح أن أي ان ا  ط 

ا)   ،(جا ب وازاا  أ،   و  بما 

اتوا ّا  ارا :وا-  

   وا  ا   روي   ا  وا وف ا ك -١

ا ا )( :ل نُ) وف و  ،أو ا  

 ار  ر  ب ()وروى .)١ ا ا  

وا ا  ا  ا  :ل ) ال أ   واأ 

 ذ ا  ذا واى، ا  ووما ا  وما وف

ام  تا و     و      م  رضا 

و  .(ءا  

٢-  دةا  ت ءا :روي ا  لر ا 

)( ل:  أم  )  نز   سون  اّ   ءا    ّ  ا  

،ذا ا ن ذ ا ا  :ءول أا    ا    اأ 

موا  ا  م ا ن وا  ما  (نإ)٢(. 

 ، ا ت واء ا م  ا غإا - ٣

ء و ا  موا    و  ا  او      لا 

 (  ل:)( ا    ، ا د ا دي اي اء د

 ن أز  ن ءا ب إ   و  ن  آنا ت  إ 

، ون و ا إ   ،نذا ر ن   ا  

م    و   و ر ()٣(. 

)١( و :اب اأ ا ،وا ١٨ ،٤ح ،١ ب.  

  .٢٢ ف ،١٢٦-١٢٥ ار:   ٢٢/٤٥٤ امار: ر )٢(

  .٨٨ ف ،١٢٦-١٢٥ ار:   ٢٢/٤٥٤ امار: ر )٣( 



 ارف آما وا ٦٥(    ا(   

     ا  ى  واار   و ا أق دي إذن

  دا   ا دي ود ا، ا  ي

 ح    ،(من ( او ا ات ا . ا اال

 ار  و وزدة  و ام اح  أ ا اال

دا ا وا ٍو   را  او  اا    ا 

  . ا ذن

ا اا :(را)  

و ا ة  رٍد ا ّ  ،ءا  ادا 

)(     ة وا ا ا داوود ا  

 هأي ا ا )(    .رقو اا ا )(  

 ج م( ( ا ا ر از ا اي ا  ى

 و ا..  روي أم    ا  دز  م  وة  

،ء اوأ إ   ،رةا ر اأم م  ا ن و 

أم  ، رواوأ  ك أن إ  ج إ  د از و  

  أ و )،٥٧:٣ ا) وج أمره ق   م أن

ا  د اأن ز ا )ا( رج   مز و 

ه. أن ا ت وا      ن 

ا و  ن، اع وارة وطاء إأ ا ا ن  

 ا ا و . اس  ا ا ا ات ه

 )ااء(  و ا  م  .  اة

و أ ).(  

  



 )٦٦(   ارف آما وا ا  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( ) ام  .(  

 و ):( ل ا  : )إذا م     

     .( 

  ):( ل ا :و )  أ  و أ  و ر 

د ام       ا  إ  أ  ط 

إ    ن  ا إ  ن  ر.(   

 و ):( )أراد إذا ا  ء  أ إ .(   

 ا  ):( )ا ا موا :ر   ، 

و   أن ، ادو   ،و و   آ 

 و ا  وإذا ، أن ا ا  ا  ذا مه،

 ).مه آ ا ع

 و ):( )ا ا :ر  طم  ، و  

   أ د ،ا و   ه، آم و    

ط ،ذا ا  ا ، و ا ، عو ا ه، آم 

وا ا  ط ،ا ر ما إ ى. وراا م 

 ذ  ا  ا أ . :  وأد ا ،ة

  ).اط ... و -  ا -   ام  ل: ؟ ان

 و )( -    الأ ا -: )إ   د ،ا 

وإ ن ا  : ءا ء ودا  ،د اوا و 

ا إ ،ر اوا ء وأ ،اة اوا ر وأم د ،ا وا 

ة ور  .ذا ا ن ا ل طو   ل وإذا ؟ 



 ارف آما وا ٦٧(    ا(   

  ا ن وإذا ؟ ى  ط اس أي  و را اا ن

 ب  مظا و ا ازي ن وإذا ؟   م وة

 ن وإذا ؟ ا ا ظ و ا ا   ا  

 وار اان، واد ان، اء إ سا أ  ا ا؟

  أي ظا ا و اون، وا ااؤون، وااة ان،

  ).ن

 ا  )( و  أ: ي أوا ه م ن 

 ط إ ا و ،  أو م  ، ا ء

 ،[ط] وإ  .(  

 و )(   بل أر ا ):( ) رأى ا  

 و ام  ا ا  ا ، وأمل ا وم أمل

() مأوط.(   

 و ):( ) رآم ا  ا لأم وم ل اوأم  

ا.(  

 و )( -   اب اا -: )ء إن ا ام ،وار 

  ا  ، ا اا ا ء وإن ر ،ا

  ).ا   ا ا

 و ):( )وا   ال أن ء ا   

 أر دو  ،أر داو ما ،مو او إ 

و ، و  ط و  . 

 و ):( )أ وإم  ال ءا   ي  ن ا  

أذل وا  أ مز  خ ،ا: ا ؟ ول: ذ ذ   

،أ  م  ،ا  أن إذا أ ر ظا  ر أا 

 ).ا د  اد   وأ ر  م ع



 )٦٨(   ارف آما وا ا  

  دق اا ):( إّن)    :ل داو ا 

 ذن ،أت اوأ ص اذن وا ،ا و ذن ا ا 

 ذن ،ا و ا  رأ  .(إ   

 اد اا ):( )و ا  ر ا   با  

 ه  و وو موه،

  ا: ب)

 ا :ل

 أراد ا ا  ٍ   

  

    و   ا إدراََوط 

 ُُ الا إ     

  

  و  ا إ  ا  

   

 آ: ول

دع ا  اتا   

  

    ات ُن  

 
 آ: ول

   ج  اغا      

  

  ااغ  اء وأب  

 

  ا: ج)

      دة  ن ا رون أن وى

ر إ وا   ول ء  .ء اط 

 ا ر اّوا  ا دء اوا  ا ،ا 

 ا  ا إ ا ظا )( يف ا ر ا  أن 

 رون    إراد  ا و  ع أا 

   اك)،  (أ ):( ول ا ّه  ر

وا  كو  ن  . 



 ارف آما وا ٦٩(    ا(   

 :ىأ  

 اف  ، ا      ون  اء أ زار

ا ُ   در ّأ ...   ده ، ذراو ة إم 

ا ا م ن   لو : ذا ام ى ب ؟ يأرى : ا مأ 

 ام : ول ا ُ  ،آة إ اف ده ّ اق. َون

  اق  أري اف: ل  م. أرى ا :ّل ؟ ى ذا

 ُِ اآة زج أّن ى ق،  ا :ّل ؟! اآة وزج اة زج

 وء ّك اف: ل . م   اء  َ ، ا ّ ر ء

  ... اة  ّم ؛ اّدة

   



 )٧٠(   ارف آما وا ا  

   ان: )٦( اة

م� 
ُ
�)  

َ
ل

َ
ع

َ
  ج

ْ
دِ  ِمن

ْ
ع

َ
ٍف  �

ْ
ع

َ
) ض

ً
ة و�

ُ
   ق

و٥٤ : [ا[  

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا 

 م   ا :و  

  وا ا ت ا ا اس ا ا ت  او رة

 َ  ٍَْ ُ  َََ اِي (ا   ُ و  ا  رء

ِ َِْ ٍَْ ة ُ َََ ِ َِْ ٍة َْ  َََْو  َُْ  َ  ُءََ  ََُو  َُِا 

(ُِا وا)-٥٤.(  

َ)  :(ٍَْ  

وا  ا اا ا ا    ،نما  َ)    (ٍَْ 

  ن ا و  ن اي ا اء و ا   ا

  و  ا ا ول وداد   ا ر ار  ى

   ة     ا   ا  ه،  و  و       

اا      ا و م و رز  ا و 

  ارادة .   جو ا ما  و   ال     ر   

 و  ر  ن    ر  وا   ا  ّء



 ارف آما وا ٧١(    ا(   

   ات  ه     ذ  ول  ار    ون  ا    ون

.ا  

ُ) َََ ِ َِْ ٍَْ :(ة ُ) َََ ِ َِْ ٍَْ  (ة     

   – و  – اف و  – وا – غا – ا اه

وا –  ف  ى ،ىا  – ا –    أ    وا 

-، وا –     ن او  ان ه او ا 

 اب  ه   وا – ورف   ود  – وا  – وف

 أُُه)  ََ إَذا (َ ا ّغ ة ا   اّ   ا اة

  ).٢٢-( أُُه) ََ )(َو١٥- (اف

ُ) َََ ِ َِْ ٍة َْ  :(َََْو  ُ)  َََ  ِ  َِْ  ٍة  َْ  ََْو(َ 

 ول ها ا ا      و  ا  وا  ور   

   وم  و  ن  اة   و اض

  ،  أ و   اه  ا    ة  ا ا  م    

 ن  ةا ا  ظ  و  راا و   

 ال  ،ا ا  ا    ر    ء    ذ        

   وأ ااة  وان  ف  ا ب ور ه، م ا ت

   ا  ا  ا  و  ا  ا   اه د  ،ف

 ا  ا  ن   و)  (  رة ا  ا  قا    ن   

ا   دا ه واو  نو  انوا  ،مار  ا 

 ا  ول طا  و    ان  اى  وا  ه  و 

 ر اا ل و  َُْه (َوَُْم َُمُْ ِ َا أ 

 أْرَذل إَُ دَْ  (َوِْْ اول ا ارة   ول ).٦٨ -(َِْ َن)

ُُا ِْ ََْ ِْ َِْ ِ (ًَْ ا)-ذا )٥ ن ه      ا   

ا ط   تا.  



 )٧٢(   ارف آما وا ا  

  ا: ا  ادة اروس

 ا حا ا  ة م ر   :  

:ورة ا رك ا ي وا  نما  ه اا 

،ا و  يا ا ه ا ا ا  ان دون  ر 

أ )  ء،( او  ا   ََُو) َُِا  ،(ُِا  او 

 تا  ء ا ن ا ،ا  ان و  أ  ا 

رق اوا) (روا ان ا    وا) ر ر ( م 

ا  ن  ان ا  م  ا  ا وط     رئدة  اا  اء  

ذا ا   )  (  ل  ا   ن  ا    ا   

  ا . وا ا  اي ا ار و اوف ه

:ما ر  س اان ا  وا   ا و د 

   ء    با  ةا  ) ننَ  إَْما  ،ََ نآُه أر  (ََْْا 

 اة  ه    ،ا        درون ام ون وون ن

  دة  تو و  ذ  و ا ،ا 

 ى  و   واظ ، اا  امل ا    وامن

ا َْو) ََِ ُِِ  ِاب  اا)(َِْ-ه  ).٦٢و  ا     

اد اا   ا ول  اوا  ا  ا      وو   

رض وا ظ وامو ن وم أت            ول 

ا ا ر اموا   ن  ت اراطوا  

رن ا أور رة از اا  ان  م   ان  ةا  و 

  قا ا ا ا  با ا او  

   ى  ا  ة  او ا  ؤء  اع  ة    ا ات

   أن   او،  ط     ام و  ا امت

ا      اف  أ ه  ان  ةا  ه  ا  ول       



 ارف آما وا ٧٣(    ا(   

و .و  

:ا  ر         ة  اموا  ور        

 ا           ل و  م ا و وا اه

ل (دواا  (لا  ن  ء تة وو و  ما    

  ان   س  و   ن  حء  وزوال اا       ، 

موا       ل نإ)  ََ  ُْا  (اُْ  حا)-٦(   

 ج وا و ذ ا و م   ن  .ل  

و  ا ا              ن  نأ ا    

  ا: زوال ر

ن و    ةا ود  ا   ر  ان  لّ  ه  ا 

 أي أو اع  او اه  او ا  او ا  او ال    أي  زوا او

         أ  وإن ا   و ام ر أن  آ ء

   و إراد   ر أو  ب و  ادت  ا ن

.د م وا ا  أوج ز  روام    ود  ا   

ب ا ن ارون  و   ه  رأس  وءً  ا    ،ءوا 

  نب را وا ز ض ا فوا    تا     

 َ َ،ِْ َ َ أَ) َ ا ات وأ   ون ه

(ِْمُ ا)- ه٢٨/٢٩.(  ا  ّ  ا  ا )(   ءد 

  و  )(:  ِا) َف ِانِْا ،كَْ  َُْآِء َوط ،كدَ 

ََ َدكِ َرا ِ َْ نا ء،  ِاَ  َواس  ِْ    (ءَ)ا  .)١ 

  و   واى    ك اال  اف

)١(  ن٣١١ : ا.  



 )٧٤(   ارف آما وا ا  

 ىوا  ،ض و  ة ىوأ     و     ىوا 

 ،رم و     ىوأ   ،ء  او  ،  ا  لا  ّوا 

 أن      و ار  ة  اي ا   ي اي

 ل ا  و ، ان و   سإذا ا  ّ  ل  . و 

ا ر (ان وا  ( و .ا  

  ا :ه ا اا

 اس    وا  من، ا   ا داد ا ه ا وت

ا  رك ا ،ء وود ا ا )(    ٌ  ه 

 ارِِِْ  ،ِف َُِْ (آ    ) ) و ا، ارف

  اَ  َّ   َْء،   ِاَََ َف اْن ُ ِّاَدك ان اطار، َوَِت

 و  و  وء ومر     ا آت أي ار ف )١(َء)

،ذ ت و ارطا  ب و ض وو و اد  وُ 

 ف ان نما  ت  ر  ا    دب  دب  دل  ا 

   ََو)  َُ  ِا  َمَوا  إ  (ونَُُِْ  /تارا)٥٦(  و ا 

ا )(    روي  أي ،(ن) ل :ا  

و  ء  ل              ا  ام وا  

 ءا  ن ان إ  و ام ا ه أ ا  من

 ا ا  ه وراء ان ا ّ ،    أ  ا )( 

  .)٢(ا) وم اد، و اا ، ا : ) ل

وا  نمان ا    ل  ةا  ن  ا    و   ط 

ا   ات  ن  ا  إ  ا   –     –  ان وا 

)١(  ن٣١١ : ا. 

)٢( م ر ا تا ٢٥٠ ر. 



 ارف آما وا ٧٥(    ا(   

ا اط   ة و  ّد          را  ا  ، 

 ة بة وا لة وا  هة  وا  ة  وا  ة  وا  ةو 

  وا. ة اع

و  ا )( و  ان ذرر) ا  ( ة 

د تة و  ُهوأ      زوا   او    و ا 

ل م )( روي  : َ) َأ َذر :  َِْا  َْ  َْ  َْ  َََ: : 

َْ ََِ َو. َِ َْ ُِ . َو كَِ َْ ك . َو اَ َْ  ُُِ َو. 

َََ َْ (َِْ)١(.  وا         ا ب  اا)٢( 

ا و ا  ل ٍة وأن م ا   ل  وان ا 

ا     ت ةا ه و ا  ان 

  ا      ةى  اا   ل  انم  وا)     

( ن ة ا روم  ول  ور  هأ ع  اا     ا  ا ) 

ِْ  ََْ ََْ ِ (َْ /ا)٧٠(  ان      ل  ا 

 ح م و ه أووم  سا م ن ةز ا ،ام 

 و دوز  بر) ْدِمز (ِ /ط)١١٤(   ءون ا 

ن طو ا آ  نّر نن ون وّث وأ 

  ا. اات

 وا  ف  ا   اج أن وا اطء أ ا وه

 ن ا اءة. اوا  

ا اا :(را)  

 َِِ  ِا    اَُْ  َواَم(    : ..) ا( ا دء  ء

)١( ر ق٦٢٦ ا. 

)٢( را   ا ان ا ا . 



 )٧٦(   ارف آما وا ا  

،ما َِِت َوََ ،َ َِو َ  ،ىَْ  ِطَو  نَُ  ،ىَ 

َِرى َوَ رى، ُمََ رَوا ََِ ،َ قُِْب َورَ ،َم 

ِارََو نر ،َمِْ ِبرََو خِ ،َْ َو ُْ َْطَوا َِْ 

 اْا، َوَِِ َوََِ  ، َوََْزِ مِ ، َوِت ََى،

ََوغ ََ ،َََْو َِِو ا ،َرأ غَُو غر ِ ،ُُ ََو 

َََْا َِْ  ُرُ  ،رىَ  َِو  َْ  ،َو  ِبِ  َوِمِ  ،  ِذَوأ 

اَ ،ىِ َو ََُْ ُاَ ،ُْق اَِو ،َِ َوُ 

 ،ِاَ  ُافطَوا ِما  َْو  ،ى َوَدَْى،  َوَََو  َََو ،ََو 

َِو َُّو ،وَُُو ََُو ،ارَ ََو َََاْم َ ِذ َّا  ،َر 

َو ِْرُض اا ،ِّ َْوَم  َو  مُتِ  َوََو  دى، َو ُرُُ 

 َُ أَؤدَى اْن ْ ُُْ َواِْب ارََ ى َواََُْْت َوْ ُ اْن

 اَاَُ كَ ِِ  اَِ َُِ ِا ذِ اَ َُْْ أْمِْ ُِ واَِة

،اَ ًءََو رط اَ.(  

 ا  وط(    ااء(    ا   ا ولا وه

   دءه   و  د وأ   ا ون راء،  ااء ل

ر ط ه ا  فا ح وا وو ا 

ا .ا  

 . اف  رون  أ  ا د  )ال  اب(  اوق روى و

  أمم ،  رون  أ   :    ل  ادق  ا   أ    أد :  ل

ا ، م ، ل  : مأم  ون     م .  

  ا           ا ث  أر

 . اى اة م ، زدم : ل  :  .. ل 

      د ر ا 

 . ء وا   ا.  



 ارف آما وا ٧٧(    ا(   

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )س أا     ما  ل إ 

 ).ل

 و ):( ) لإ ل اذي إ ا ا.( 

 و ):( )إن  إ  ا  أ.( 

 و ):( )ب ا   ،ل أمة، وط ةل و.( 

 ا  ):( )    ما وو    

اا.( 

 و ):( )ل ات را.( 

 و ):( )  الا  ا ،لا وا   

اا ا.( 

 و ):( )ا آ ا ءا.( 

 و ):( )إذا دك ات أ أط.( 

 و ):( )  ام.( 

 و ):( )رو ر ام وز .( 

 و ):( )رو ا أ إ  رةب ما.( 

 و  ):( )ب  إذا  ا   ، إذا  ب  ا  

.( 

 و ):( )ن ت ا و  ا و  ،  ن  ا 

 ديا   ه  او    ف با    ،ل:  ا  أ  ؟ أ 

 ن نز ال: إ ا ا   فا ،  :ل  ب  وا 

رأ و.( 



 )٧٨(   ارف آما وا ا  

 دق اا ):( )ن سا  ،ن  اإ )( 

  ، :ل  رب  ا؟ :ل ا ،رل: و رب زدم راو.(  

 و ):( )ا ر او أر.( 

  ):( )     م و م.(   

 و ):( ) رأ  عأ إ ء   إ ا  ،ا  وإم 

 إا      ا و    ا   ،ط ومر ام  ، ور

)،( :ل  ا  ل رب؟ : ا ،رل: و  رب زدم راو.(  

  قإ  رّ ، :ل    ا ):( )ّا آ 

وأ   ، و َ آ       ، 

ّ هد     ،  و  َ  آ    :ل  أ   ل  ؟ :  ) 

 ُ  اي ( ):( ل .  : ؟) ا  َِري و ، إق

    ،  اك  َ  ُ  ُم   ، و ي  أا  ُ   

 ّ ُ   ،  اك  يا  ُر         أ ،  ّوأ 

 ،         ُر  اي  اك ،  أ : ل ُ  اي

 ل  : أ (. .ا   

  ا: ب)

  :ا ل

ب ذا    دة           وأ ا   ب؟ا   

  آ: ول

أ ً أرى ا أر    َوا    ا  

 
و أ  ا   

  

  ا    أ ت  

 
 ا: أ ول

  ،بن او ،ّ  

  

    ى  رقا .ُا  

 



 ارف آما وا ٧٩(    ا(   

أ  بد ا   

  

  ا   !ُه   

 آ: ول  

  ب أي اا  

  

    ُى؟ اا  

 
،ُْ  أْم  ٍة  

  

  وا  أسل ادى! را  

 
ى  إن  ا  ٌ    

  

  اى؟ ب  م ء  

  آ: ول  

ّن ا ذا وذا أ   

  

  ن وا ذا  ر وذا   

  ى أ ا     

  

  ّو   ررّا  

   ء وّا   اد   

  

  و ُ إ ّا وا  

 آ: ول  

ل دوا      لا  

  

  د وا   ل  

 

  ا: ج)

  ا )(    ٌْ  ٌ   )(  ب  و     

 ادق  ا  روى   ا  اف ا  وا( ( ا رل

)( ل: أ)    أة  و   ،   أن  ت  وا    ، 

 ، ُ أن  ،    واو ، ت أم ه ّد  ءت

  ا  )(  :    لر إن ا   .  :ل   

 ،  إ  ،أه ل : ه  أةا      ،و  و 

،وا ن  و    ،(    أ )(  عر  أةا  و  . 

) ن نأ  ا ن د ابأ ود  ،  ل   :  اا 

 إذا أ ل ا : ،اا  ا إذا ح ،  

 أ   ووّر )(  ا   را  ، ا و ان



 )٨٠(   ارف آما وا ا  

و إ ا ا .ا ل   :  ؟  ل ):(   

 ا  ءا ا  (را.  

   



 ارف آما وا ٨١(    ا(   

   ان: )٧( اة

ا
َ
ُروا (َوم

َ
د

َ
  ق

َ �
  ا�

�
ق

َ
رِهِ) ح

ْ
د

َ
   ق

:٦٧ [ا[ :ما] ٩١[ :ا] ٧٤[ 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 َُروا َوَ َا َ :ِهرْ  

     و  ّ  ا  ا أه و   ا ا  أي

 بٌ  ا    ار،  وأ      أا و ات،  ه

ٌا و ا  ق إدراك  ا  ووظ  دا  أ رك  ا 

،و و ا  ة اا   ه  ،ا    افا 

    إدراك  ا  ،روى ا   ا    ا    ،ر :ل 

 أ  ل: ا إن) ا  ، و  ل و ا  

 َُروا (َوَ َا َ (ِهرْ   ر ن ا أ  (ذ)١(. و 

ر اا  لر ا )() ك   ،  ك  وم   

(د)٢(، او    ا)  ا( أي  أ   أن  ، إذ    

 ،ر ر وإ نا ْ) َََ ُا ِ ٍءَْ (راْ  /قا)٣.(  

  ون  إدراك ا  ا  ٍو     ، 

)١( :١١ح ١/٨٠ ا.    

 .٧١/٢٣ امار: ر )٢(



 )٨٢(   ارف آما وا ا  

 ا    روي )،١٨(ا  /)  َُُْ اِ ِمَُ َْوا (َوإن  ا ل

 ام )(:        ا  ا (أو ل: أم )( ادق

 ،ي :ل  رِب  كأ  ،ك و      كأ   

ا وأم أم  ؟ :ل          ي     أن 

ذ ()ا )١و ٌ  ا    ٌو      افا   أداءا 

، ذا ّ    ا  ا  رم       

ا م .و  

 ا وا  :ا  

   ا     وا وا اب

، م ون  غ ،ذ اب وا وا   

  ار ا  أو رو  ّر  ا ا 

.م  

وا    سا    سا    روا ا  َ  ،ره  نو  ا 

وأ  ) ات ا  (ا ا ط  ا)  

 (ا)٢( س اارا اا       ا  ، ن  نما   

 وا ،  و و وه ره ادرا ازداد  ازداد

 ا َُمَُْ) َََو َ  َنَ  اُ  (اًِ  اء٤٣ : [ا،[  م 

 أن سا  تدر    ءإ ا   ره    

     ا روا  ا  . ا ر   ة درت

 وا      ه  ّا    ه  أك و ٌ وده أم ره

ا  دون ا    ء    روا ر   وا    ،ر  و 

  .٤/٤٧٣ ا :ان )١(

)٢(  رةز ة. اا 



 ارف آما وا ٨٣(    ا(   

أم و ء وما  ال  واوام  ء  ا    روا    ور 

و و  ر ه ءا ا ا   ءما 

ان اذ وا ا   ن  انما      لده  ا ل  اا 

 ده  ر  وان ا،  وامال  امء      ا ه   وادة

ن و ذ و     ون  ءما .وا  

و د  أما    ،ء  ا    روا    رو    ر 

و ام  ءهرة وأ   نا  وا   ا ،ا  ل 

 َُروا (َوَ َا َ  ِهرْ ْرُضَوا  َِ  َُُْ  ََْ  َََِِواتُ  اَوا 

 َُروا  ( َ: ول ).٦٧ (اُْ َن) َ َوَُْ َََمَ َِِِِ ٌُت

َا َ ِهرْ نإ َا ي (ٌَ ا) ٧٤.( لو :  ََو)  ُرواَ  َا  َ 

 َ  ِِء  اِي  اَِبَ  أمَلَ  َْ  ْ  َْءٍ  َ ََ  اُ أمََل  َا إْذ ْرِه

َُ راى ُمًَُو س َُمََْ َاِطَ َُْوَمُ َنَُْو اِ  َُُْو    ْ 

اَُْ ُْمأ َو ُْؤَآ  ُا ُ َُْذْر ِ  َِْْ  (َنََُ  ما) ه  )٩١ 

ا  م  ه طا  م) و      ،(ن ذإ    ره 

   وم  ،    و  اد  وا  اأ ام و ور ا   ان

 م وام   ء هو)  م .(  

ا ودة: ا  

و ا  رة ا ا      ر  وات  نروا 

   و  ودةا  أن را  ىُ ن  

 ا        ا  ا    واتا  ،روا  و   

ما  و   ةا  ،    قا  أم     مل  اَّ  ده   

ء ات، وأا  نما   ةا دا   ذ ( 
َ

◌ ََُ 

 ََْ َوَراء ْرُظ ( /ما)٩٤.(  



 )٨٤(   ارف آما وا ا  

  ر  :روا  ان

ن وما ة ادا أ  ا  روا ا   ره  ن  وا 

    م  أ    روه    ره  ل  ،ة  ب  أوار 

   ر    إق روى ،ا ق ا  ن وا امب

دق اا )( ء : ) قإ َِ ا م اه ن    

 رز    اك  أم  أ  وإن ت    اك  أم   ن اك، م اه

   نأ ظا (ا)١(.  

 لأ َ)َ ُرواَ َا َ رْ:(ِه  

ل وأ َ)َ ُرواَ َا  َ  (ِهرْ    ةا  ّ    أ ا   

 و ،  وا   ا وا ،  )(اة

   اآن    (و :) )  اوات.  وردت اى ة ارد

ا  (ا)٢(، و د   آنا م ا وا 

ام ا ا  ا و. )(: ا) و ا  

  ا  ا وا    ا أن إ (ب)٣(و. 

ا ا  : )  إن    إ    اي  إ  يا 

ُُأم    ما ا  دي   ْتَُ  ُهُ   ،من  ا   

  ا  ()٤(.  

ل وأ َ)َ ُرواَ َا َ  (ِهرْ  دن  ا  با  ا   

 ط  و  ا)،      ن  ( ا ل  ا دون  اة

 ا .ق وء ا ورل ال اب  ٥/٣٢٣ امار: ر )١(

  .١٨ح ٨٩/١٩ ار: )٢(

  .٣٠ح  ٦٩/٣٨ار: )٣(

 .١٢ح ٢٣/٢٦٧ ار: )٤(



 ارف آما وا ٨٥(    ا(   

ا    ا ا   ، أو    اما  ا   ةك  او 

اما ا. او رة وآ ا   ذ       َ) 

َُس أَب اُ ٌََ اَُِْ ُ نإ ََِن اَُْ ِ ُدون ِا  اَْ  َُذ 

 ا َوََُْا  ُ نَوإ َُُْْ ُبَا  َْ  وُهََُِْ  ُِْ ََُ ُِا 

 ا    ا  از   ن     ق  )٧٣ا/ ( َواَُب)

ط   أو ٍة د  دها و      ا ا  ا 

 دون ا   ضا  م ةرة ادة واا  

ا  ا م ةا) (ت أو دول أي أو ا 

 ىا ََُ) ُُِب) اَء َوا   روا ا    ره 

إن) ي ا ( ة رةوا وا  رك .و 

    ا :  

 اس  ا   ا ه ا  اد  ول 

،روى و ا ا )( ه  أنأ )(  :ل  ل)  لر )ا:( 

 اّ  و  ،  ا  أ    ّ  آد     و  رك ا ل

، ي زل اك مو ّا   ال  و         

   و     آد   و   ك  وأم    

 فا ر ا ()١(.  

 أو ا  أو ا      ا     وا  ا ا

 ه طة  ودوات   و  ا أو اى اّع

 ٍَْء أََ اْمَُن (َوَن  ودل أ ا  ا امن

ا](ََ : ٥٤[  ف أن ر  ل  اتا ّا 

 .٢/٢٨ ا: ار ن  ٢ح ٧٧/١٩ امار: ر )١(



 )٨٦(   ارف آما وا ا  

ّءة اا ،ا أي   ر  ط ا ةا ا 

وا ا مذ آم    ر    و م  ر  م 

 ره  ر    و    و     ،اه    ن   ما   

 او  ن او  ة  او  ه    هوا  ر   ةان ا 

 يا     و  ط  م  ل    ام    ر  ،  و 

 ر    ا ان ة او ااو ا ا )١(،   ن 

 ا      و  و  ن  ا  ن ا   

 ، ولوا  يا     أ   ب  ا  ا  را 

واو مب وا ي اّده ا او و اؤموا و 

  ا. اد

و روا   ا ا  لر ا )(:ل ) ا 

 ا    ن        ،  ّ  ن  ل ا  اس

،ا و  ن  ا ،ا و  ن  اا 

ا٢(ا(، ه و ا  ،  رك  ا  و   رة 

 ر ن، ا :ل ام ،ن: ر ذم   ،  ا  م 

   ّذا  ر  ء  ه  ر   ا     ر  ن،  ا 

  .)٣(م) ر ام ن: ر ام ل:

)١(  ن اّ   سا  ا  ا ا  ا  ا       رب 

 ا  و  ط    وا  ا  ا      ا ا  ول وال اة

ا      ا )( ن ء ن ام    ر  ،  و 

 با ا   أن ا  ا .ا 

)٢( ن و ء اا  ي ء  وا  :اَُ)  َُْرَْأ  َُْمََْوُر  ًَْرأ 

ِْ ُدون (ِا ا] : ٣١.[ 

)٣(  : ب ،٨٢ ٨١  ط ،ؤ٢٩٩ ح ا.  



 ارف آما وا ٨٧(    ا(   

 ا أ و  أ     ا  أردم ذا

)( ل آنه اآن ووا ،طا و اد أ ا وا 

ا د واات ا) ا  (ت  اى  واا   

ا  .  

ا اا :(را)  

و  فَ ا م ره وُ  ره   ف  أو 

،و  ء  ءد ز ا  ي( اا:( )ا  

م م إن   م  فأ ر ا  ر م 

   إن م   ا  أف  ر   إن

 ظ  ا )..د ةا وا  ا ر ا 

)ا(  راء ا او أ  ا واورو  

ووأ ، واو د( اا( ةوا ز )( .ل  

 ا   أو م و )ا( ا  أد ااوي ل

  و  ا ن وم  لا  او   و   

 لل ا    ا )( كأم ا    ل ظ ا 

  رآم  ه ا   ل   رأس و ا 

)ا(  ... .   

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

  لر ا )  :( )ن وأ ا   ه أ وا 

  ا ، ل و   ا ّ ّو و   ، 

و ا أ   ا  ا و  إ ،  ل : و  



 )٨٨(   ارف آما وا ا  

  ول أو  ه أوه  ا ا  ا  رةا  رة 

ر   را (. 

 و ):( )و ا    ا  ،ا وا 

   ا ب أن إ( . 

  دق اا ):( )إن ل إ    ):( 

 ا؟  و ارض   ، ارض  أن  ر أر

 ارض   أر و  ،  ا إن و  ):( ل

؟! وا و ا ا )(  - إن :- أ ا و   

إ ، يوا    ن..( و ا  )( أ: )!و 

 و )..ا و ارض   أر و  ،  ا إن

ا ا )( - أ  -: )،م و أ  !ا     

و أ  ،ا م إذا   ءرض اوا و ، و 

 ). ك ء

 روى ي ااوما   :بروي( ا ج أم   را 

  ا  وأ  ا د  وأ  ا  ب  أ ل:

 و ا  ،ب  :   ل  ا اف ه و ن:

 ). ا    اءى و ا ،د  ا ر

  أ ا ):( )ل ا :  ، إن ا ،ردا 

  إن  ،ري،   ء  مز  إزاري، واء

إ  ، اإ ي اا ام   ما ا  دي  

 .) ا    ن ام  ،ه ت

  

  

 



 ارف آما وا ٨٩(    ا(   

  ا: ب)

أ ً   لا  

  

  أ  ه ا  

 
و  ء  آ  

  

  وا  أم   ل  

  و     

  

  ا وًأ   

  

 ا: ج)

ُ أن ا ا  ا )(  ا    ن 

   س  ا و  ،ظ و ا ن ا 

 ا م إ  ا اوح ون إ  ُ ا ب ك

 )(  فا أ ب؟ل ا ):( ن؟ و ل )( 

 وا ا اأة راود  ا  اي ا ا ا

  و وأ )(  ا   . ا وأ اب

،اا و ّ وحا ل او : دة ان ةوا  اءةوا 

 ا أو ءا ا  ّ ا  ده ون ا  

 وّم. اء  وااءة  ات ة  و رك

 ا إ ا(  ( ا  نأ  ن  أل:

 ط ن  اب ذ  أد ا ادة  زاء  م اب

 ام  )( د  ا و   ا وا 

و . ا و )(  ن    ق   

 ،   ء رك ا و ا ا  واتا 

  ون. و ه ن ا ده ا ااد وارض

ء و ا فم  ا )( وا ا )( م 

م  م ا   و م  ،هو  ة أن ةوا –و 

 ا إ إ و  وا ا ن   : ار  ة



 )٩٠(   ارف آما وا ا  

وا أ  وا –وأ أو   و ا  و أز 

  عأر ل ا وض أن م  نل وا ا 

)(  ه أّد ةا م )(  ا إو  .لا  

 أو م و رك  ادة أدى  اء ا ان ٍ وّروا

 و ،م ذن ا ء رك ا و  دة أدىا و 

ود و ا   رك ا و وإّم ُّ ،ا م   

د او ا آ   ورو وم ا  أ  ه دوا) 

 أ  (دا  ه ا دة ن ت أو .نا 

ُّو ا م   ا و ا      

رك ا ،و  بم  ّأ رك ا و  اا روا 

اء، ا ا وأ ءي اا  ود  ا  اءا 

ا ا )( ن ءه ن  ،ود ّو د  رك و 

 ده اوأو وإ و وأ و م  ُو 

ة. وداا ا و ّ   راتز   ا )( 

  أ رك ا ول و وا  ر وا  ن 

ر وا و  ن وا د )( دة أ  دئا 

.ا  

   



 ارف آما وا ٩١(    ا(   

   ان: )٨( اة

ا
�
م

َ
ةِ  (وَأ

َ
م

ْ
  بِنِع

َ
ك

�
) َر�

ْ
ث

�
د

َ
ح

َ
   ف

:١١ [ا[   

م و أ ا )(  

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا 

  ا؟ ل    ذا

   ا ن  او م د  م من  إذا

راة )١(أ :  

()  ه ا ن ة و ة او ا .ا  

(و) ا  ط ا ه وموأداء ر    ضا ا     

 او ا  او اا    أو واو  اوج    او ا ق  ق

ا ا  ر د اا )(  ق. را   

(و)  س و ا   ا ،    لر ا 

):ل( إن)  دا أ  ّ     س  ذا   

)١(    أو  ب و)  ٍ    (ب  ا)  :٧/١٠١ ا( 

  ).٨/٣٣٣ : ا (ب ا) ا م ا (ا وب



 )٩٢(   ارف آما وا ا  

ّ  ا ( و أ ا )( ):ل ت م ا 

، ت ا سا ،ا             ّ  وا 

  واء). وال      ّ و واء،

 فم  ب وُم  ء؟ أوا  

(و)  ذ ا ا    بو  ه  ا  ،اذ ا  ا 

      ط  ل  ور ا )(      وا   تان  آا 

،ا و و ا  إذا  ر دإذ ا   فأن ا 

 مذ او رات  او   أو اال    ه      امن  ث 

ا و ،ا ذو ا  را ا    ب  ءاو ا 

ث ان ا نما  تا ا    ة او  او 

 و ،إذن ذ  ا م ا  .  

 ا    (ا)  او (ا)     ل   وااب

  : وه ة ا دي  وا ا ، اارد

 ء  زاإ م ان ن   ا ان - ١

وا وإ       ا رك  ا  ن  و    اءه  ووا 

   س اا و  أم ا  ،   أ 

ا ا ب اا َِِِْ) ْث). َرَ  

  وإ ام ا     ا ان - ٢

ا ر اظ  ا أ روي ا  لر ا 

):( إن) ا  ى أن أ م  (ه و دق اا 

)( ل : إذا) أم ا  ه    ت    ُّ   ا   

 ،أ وإذا ام ا           ّ   ا   

 (ن اة و ا ا     أو  ا    تا 



 ارف آما وا ٩٣(    ا(   

دي ا ا   ا و روي ذ  ا ا )(  : 

 .) ()١وا إامّ ث ا  (إذا

٣-   ا ن آ   ا  عوإط ا 

، ل ا ر اا مس ا) :(ه أ) اد أنُ دة 

 أان: أان (ّث)

  اوث. : اول

موا : ا  .ةا  

 ّولا  : أو  م  ،ّأي ر ّ: إ  دو   ود 

إ،م و ي. أ  

و ما : دّ م :ّر إ  إ ار  وإ  . 

ن أن وإ ا  ا : ثّ ث أو مّ ،ّر و   

 ذ   إم إم أو و ،ٌاٌب و ا  ،ٌز و اّ ،ث

   ّبا  .م  و  :آ  رة  ن  ا    ى  اوأ 

 ا ، نو ا  : زق ا (ا)٢(.  

 ن       ا  ي  ا  ا      ا إن - ٤

  ا   م اث  ا  اث اد

و ا او ا    وه  أ  صو    و 

     ا دوأ و ،أن ورد ذ ا    ل 

 ):( ّ) ا  ّو  ،ّل: ا  رب ..    ؟ أ 

  .)ّ()٣م وم آ ذ : ّل

)١(  ٣١/٢٠١: ا.  

)٢(  نا  عا  :آن٩٦ /٢ ا.  

)٣( ٤٨٤ : ا. 



 )٩٤(   ارف آما وا ا  

ا  ا وو ا ا  :  

 أن  وا ادق ا ان ا وة   ا اه - ٥

م  ب ما ا   ا  ، اد،  و ن 

 ا  أ وو ا  ا ه ن أدت ة وروات ة آت

 ،  و      َُْْ)  َِِِِْ  (امَْآل إ)  /ان١٠٣(  وم ا 

ا أ  تّوو   لر ا )( ،ا  ا 

ا )( ل   ه ه اأ) ث أن  أم ا     (ّد 

 ه  ن  ا  رة   ات    ا    ظا ا ا ون

 ا      كَََوَو)  َ (ىََ  /ا)٧(   ا ا 

 و .رك ا د ا اا م   ث

ه و ل اا و ا  و    ا  ا  ط )(   

 ََْا) َُأ ْ َِْد ََُْْوأ  َْْ  (َِْة/  ِما)وورد )،٣   

 دق  اا )(         ُ)  ُْ  ٍََِْ  َ (ِا 

/٨(ا( ل دق اا )( إ أ : ) – أ ا – 

ي اا أم ا   دا ا وا  ا أنم  و  ّأ ا 

  و امإ  ا أنم اءاأ و ا ا ا ا  و 

ا ا   وا      ي  اا  أم ا      و 

ا )(١()و(، ن و ا ا  دا  ه إذا  م 

   ا  ااد  ن  ن َر   َِِْ) ( و ا اطق

  ن  ه     رة  وا  ا    وا     

.ا  

 ِمَْْ ََُ (َوأ    ََْ )( ا ا  وورد

)١( در را ه دا  ب :٧/١٠١و ٨/٣٣٣ ا.   



 ارف آما وا ٩٥(    ا(   

ةَِظ (َِطَن/ َو)٢٠( :ل ا) ةا ا )ء )و  ا   

 ا  ه، وو وأ ا طا و أ ا و 

.(د و  لر ا )( ه  ا  رث  اّو    ا   

و ا  و    آنا  وا  ع  ا  ا     

 و      ا    اط  ا  وث    ا ز ام اب

 )٣/٤(اَُ  )  َوٌْ  إَُ  إْن اََى* َُِ َ (َوَ ذ   اّه

 )ا( ن اا  .ا  

  : ا آت

 ه ن ا ف  وا   م    سا 

ود ،وإذا ا ن أن أردمم  ا  ه ا  أن 

م وم ّوم  أ ا   و  رو  أ  وم 

ا وأ و  وم ا  ء  ا     

،و أن و   وأ   اد   ا  ا  ذا)  مأ 

ر ا  أ (مأ و   رإظ م و أ ا   عُ  و 

    ا  أ      أو  ،و ي  وإ ا اس

 و    ِد  ه ا و .  

و ّ  ل دق اا )(  م  أ     ث   ا 

و    ا  و ،ا        ا  ا    

ا دو  وو  ة أ   ا له إ 

ا ا ا ا  م  نن  وإ)  سا    ا   

  



 )٩٦(   ارف آما وا ا  

(م)١(.  

و ا :ا  

 أ      ا  ه    ا  اة  او ه  ءا أل:

 ا   أ ا   وا و لا ا :  

١ -     تأ    ت  أ  ا      دات  اوإر 

ال و ا ا )(: ن) سا   ا      (م 

 رضا ق  ان اة   ا ارب    وا

و ه و  لإ وا و  أ ا  .  

٢ -  ما دا ا  ا و   دةا 

 من.

 ا  أ    اة  اارس  ط  ا   ا ارة -٣

   ن م ا ب واروا وا رة. وا   

  رما   ا  ر  أ  ا    ا  ن  ا    

  أن وا ا واا وا ا وا ا ازات

ات اك وا ه ا ا و ا   ا 

 و  ا  اأي  ا    إذا م ات  مف و ه

 أ  ل ا ا و و م ا أي  و 

ا   (ت) ة و   دول ن  ، ا  أيا  ا 

  و  بار أه او   عمأي  ا ا   يا 

 ات. ه

ل وأذ   ا  اد  اوإ  ا  را  ،   

)١( م را  .وقا  



 ارف آما وا ٩٧(    ا(   

 را اا ٍ ه و ا مّ  رأ    ط 

 وار  ا  ات أ ولى اورة ا ذاء  إإ 

 ام  ا  ت        ا  ان  ،  وا

ت وا   رةز را ا رت اوا ا را 

ا ا    د را  د  او  ا   

مد ات وو ا ما ّا رو)  )ن )٢٠٠ (لأو وط 

 و    ا        ي،    أ  ا  ط ة

ا ا  ا ثا  ام     ات   ه  وا 

 اذا ا  ا  اأي  و     درون ام   وا . او

 ال  د  ا  و   م ذا وا. وا رادةا ت

ا ،ا  ا  أ إم ق و ا وإزا د. اوا  

ا اا :(را)  

 )ا(  أ   م   ا  اث ر  وواة

اء وإا       ن  ا )(  ن  ا    ا 

)ا(   دق  اوا  وا  ا )(  ين  ا  ب 

 ا) ات  ا أ   ات   أ اا د ه

( ء و  ر ارما  :ا  

 د ال: ا د  ي يو    

ا    ه ا أ    ا  ،ا  وأ   

،  رآم  ل :    د  م ه ،مو   

إم و    وأ إ ،م  ل :    د  أن ا  م 

   م  ور  وأ  ا،  أ   م ن أ ا ه ن ا

اأ   ،ا  د   وأ     ا  ون  وا 



 )٩٨(   ارف آما وا ا  

 أا    أ    و     ه ذر  د  ا  أه

   ا  ا ي ب    د  ز  ، ا ه

ذم ا  إم  ،ب ما و  و ، وأ أ    

   :  ول  إ  ا     ا    ب    ا  ا وراء

ارث د ا م مم دو   د  ،        مم   

ل ا :ت د و  تل: وأمأ   

طأ   ا    

  

  ت و م  ات  

   ه ط ا  إذا  

  

   وأ د ا  تا  

  طأ   ا ا وام   

  

    وات رض ة  

    واى ن ر  

  

  ا م  واى   

      ا  ر  

  

      ات  

    اء  اا  

  

       و  

  إ ا أ   ذ  

  

    س ت اوا  

    أا  وا إذا  

  

   آن ورات واوا  

   وا  ا  ذا   ووا  

  

   طاء وا  ت  

   وا ا ذا واس وة  

  

   ر وا  تا  

  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )إن ا  ى أن أ م  ه .( 

 و ):( )  ّا ا اإ  إ ط و ، ا 

 سّوا (م .  



 ارف آما وا ٩٩(    ا(   

 و )(    ا  ن ر أ ّا وا وأ 

  ذا :  ن) ا ا اّر أ أن إّن ( ا : أء

 .ا ُ (ن إّم ) ب:  ا؟ رل

 ا  ):( )   ام  أن  ة  ،ن  ا 

  ذ و  أن  ،ءن  ا      ذ  م     

ا و ا ، ن   ذ   .( 

 و ):( )ت إذاا  اة : أ ا   ه.( 

 و )( -   رث إام اا: وا  م 

أم ا ، و  م  م ك، ا و  أ    أم ا 

   

 و )( -  ا      دز      ءك  او 

 وأن أ   أم( ( ا أ إ زد  ا أه وه اء،

 أ  :  ل و  ، رآه  ،  زد، : ّ   وه

ا  ؟ أ أ ك؟ رى وأ ا أ    تا  ه  و 

 و  (وارض ل:  ا   أو ذ ، ا  أن أم ، أك

م   ذات وا (ا أو [ا] :ل )ج ا 

  وان)  ا   ج -   إ - ن  زخ   ن 

 و:  ا ل  و  ل،    اا    إ  أ  ل ا م ال

وأ)  ث) ر ل :  أ ا   تا  

   ا و      ؟مل:  ا  إن و ا  و 

 ه،       اس،  أم روا أن ال أ  ض

   دء زا ء وا.  

 و ):( )إن ا   ،لا ى أن و أ ا  

 ).ه



 )١٠٠(   ارف آما وا ا  

  و ):( إّم) أ ا ن  د  ل ، إذمو 

زي ، ط  مّا  أ (. 

 ا ز ا ):( )أ  وف ذيا  ن ه 

و ،و و ا ،ا و  ءا   و ا 

،و ذا  ذ    ا ،مو  رت إن  

  .( 

  و ):( ) ل رك  ا  و      ه    :ا 

 ).ه  إذ م  ل: رب،    ل: ؟ م أت

 ا ا ):( )     إ    ،  و  أ 

  ).ا ن

  دق اا )(    : ) َنَْ ََِْم ِا  ُ 

(َوَمُُِ ل دق اا ):( ) ا  و  أ  ا  م   

ا ومو  ا(. 

  أ  نا دق اا )(   ه  ا  ُ)  ُْ 

ٍََِْ َ ِا ( ل  ا  : ) ك ا  نل  ؟ م :  تا 

 ء و ارد. ال: ا  أو ا        أ 

أو أ    و    ،  :ل    ا    اك؟ 

 إا    و اد،      ا أم  اي  ا  " ا أ :  " ل

  ا أنم ،  و ّأ ا    و امأ  ا أنم 

       وا   ا ا و  ا ا  و أاء،

ي اا أم ا   و  و ا .( 

 ا ا ):( )   ا  ا   ا 

و.( 

 ص أا  :أ أ ا )(  ب ،ل: دون ل  أ ؟ 



 ارف آما وا ١٠١(    ا(   

 وا وا ا  ا آم  ل: ؟ ال أي  ل: م ،ل:

،ل: وا ذا كآ ا   أ م ا  او ...:أ  د 

  لر ا )(  آم    ،ل  ا  ا ):(         ؟ 

 .  ل  ن إذا ل: ا، آم  ال   م ل:

 دق اا )( -   :دز )رإظ  ا  أ إ ا   

،م ك أن  إ  زي أ ، ل -   :و   ر 

 إ  زي أ   ت.( 

  دق اا ):( إذا)  ت أ أ و  ّن ؛ 

اإ )( ف    ا   ،ا   ذ 

، ّ ب   لم  ره  ُ ر أن أراد ُ  روع 

رة، زو ّ د   جا  را وا ءت ، ا 

 ا و  ت ، د ءا  اج،  رة

):( ام   .ل و  : ) أ  !ا؟ ( .  :  

ي اا  جا .  رأ ء إّل: ا ) أ أّم .(ا 

 إّن ا أو إ اإ ):( إّم)    ،نْ 

   .ا .(   اّمك ن، وّ ، ان وم ، ن ووك

  ا: ب)

 ا :ل

   ورزَِ ٍ  وإذا

  

     ر     

 
 دةا  يا ُأ   

  

   ُو  ذ     أ  

 آ: ول  

    اه ظت ا إذا

  

   وا وا  ا  

 آ: ول  



 )١٠٢(   ارف آما وا ا  

   م ا م ي ن إذا

  

         ا  

     غ  ا إ     

  

  ا وا  ا ط  وإن   

   ور  اء  إذا  

  

  ا أ اء  وإن   

  

 ا: ج)

  ا ا إ امن و و ،ودة ام ااف إن

ن ام ي اب وراء ،وو اف إا ا    لا 

ود و  م   .ودا وذ   أ ر  ا 

ردا ) (    و   رات راتوا 

 ل ط ا رو أم  م  أ   و  

 ت ا  راتوا م  ثأ رة و أ 

 و  تا وأم أن أر ّأ  ل  أ را  

 م امم وال وان ا ر    از

،وا و م . 

 :ىأ 

  ا ل: أّم   ا  اوإ  أد  ، 

 سّا . او :    ا ال . ا اإ  أد 

 :   ، َ أ ؟ أ   

   . مُ  وإذا ، أ ُرز إذا أّم  أ أ  : ّل

   . ت ُ وإذا ، أ ُرز إذا  ب ا : إا ل

   .  إق أ   أ أ  : َ ّل

   . وم مُ  وإذا ، آم ُرز إذا أّم  أ :أ ّل

  ، و   ، لو : أم ذمأ  ق أإ .   



 ارف آما وا ١٠٣(    ا(   

  ان: )٩( اة

  
ْ

ل
ُ
ـِذهِ  (ق

َ
�ِيِ�  ه

َ
  س

َ
وأ

ُ
ع

ْ
  د

َ
  إِ�

�
  ا�

َ َ
ِصَ�ةٍ  �

َ
  ب

ْ
ا
َ
ن
َ
نِ  أ

َ
ِ�) َوم

َ
ع

َ
ب
�
   ا�

/)١٠٨( 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 ةا:   

ء وظما وا ات وا) ا  (أ  

ّ ة  اوا    ء  وظما  وا  ات  وا) ا   

(أ و  و ر  ءا ا ،ا و 

 اس  ا اوع وض و  و رك ا ا اة

وا  .او  

ّو ا ة اوا    ات  ء  دةا  و  ا  ّ 

   تف اُو ا    زون  دا  ا    بط 

ما و  .ا  

 واك  )َِ)  َِِهِ  ا    وا  اا   ا وه

ؤا ا وا ح ااف  ووت  اوآ  ا    ّا    

ا  (ةا) و ا ا  را ن ام   

 ،ه وة وا  ا  وا ا ، و دا  

 اات ّ و أا   و ّ    ر  ّة

 ا    و ا  و  و اس  ت    و وامت



 )١٠٤(   ارف آما وا ا  

ا واو  ركُ إ  ا .  

 ة  واوا أ  وا و  ا  ؤوا را  ا  

وا و   رؤ ل وم   ُْاََوَن (َوَُ ْإ  َُْو  

          ن    امت    )١٩٨(ااف/ ُُِْوَن)

 و ،  ا)( ل ) ا     ،ه  إ  ا 

  ()١( ( و   او      ون  ا    ا   

 ا  روا و َُْو) ٌُْأ   َونُُِْ  (َِ  /افا)وإن )١٧٩ 

م  ونو  ء، اا وإ     ةا  ن   

ٌ ةو نإ) ِ َِذ ةَِْ ِْو (رَْآل ا) /ان١٣(  و     

   ، و أ ا )( ل ر) ُُ 

  .)٢(ار)

   وا    وام    اول ان واة  ا    واق 

 َ) (ٍةََِ أي   ٍ ٍوا  َذا رَوإ)  ْ  َِ ِ ٍَ  ا 

ْ ََََْْا ْ َمإ  ُِأ  َ  َِ  إ  ِ  ا  رََ  ََُِ  ِ  ْى  رًَُو 

ََْوَر ْ (َنُُِْ /افا)٢٠٣.(  

وا ََو) (ََِا ا)(   ق د  را، 

وأ ا ةا ا   ا )( ا م را  ا   

  ََو) (ََِا ل وأ ه ا   أ   )(    

 (  ( واوء  )(ا  وأ )(ا رل (ذاك ل: ا ه

()ء .)٣ ا  أ ا        ا  وا   

َي (أَِْ  إ  َا  َن أأ  ََُ  أ   َيَ ن إى  أَُْ  َ  ْ  َْ 

)١(  :ل١٢٢٠ ا. 

 .٤٣٥١ا /ر )٢(

  .٥/١٧٨ اآن:   ان )٣(



 ارف آما وا ١٠٥(    ا(   

  ).٣٥(مَُْ /َن)

 وت ا ةا  ات ا) ا  (أ  

 ا رة اوا ا ا   در ا و  ا 

 وة وم  و  رة ووط م  و 

َ) ُنَما َ َِِم (ةََِ /ا)ه )،١٤ ر تا اأي ا 

 ن مما  ةا ن وما م    ى،  وا)  ط 

ا  ، ءة،  ما  ا  ،رة واط  ا .(وا  و 

و    ةا  ا   آنا  ا  و  ،آ  و  و ا 

  ا، ا ل  ْ) ءَ ََُِ ِ رْ َْ ََْأ َِِِ 

ََْو ََِ ََْ ََو َمأ َْ  (ٍَِِ  /ما)١٠٤(  لو    اََ)  ََُِ 

ِ ْى رًَُو ََْوَر ْ (َنُُِْ /افا)٢٠٣( لو   اََ)  ََُِ 

سِ ىًَُوَر َوَْ ْ (َنُُِ /ا)٢٠( لو  َََِ) سِ 

 )( ا  أ    )،وروي٤٣(اَََُ /وَن) َُْ َوَرَْ َوًُى

 ى) ُُ (را)١(.  

و أ و  ةا ا ح اوإ  وأ،   

أ ا )( ل أ) سا  أ    وأ    (ذم)٢(  و 

)( ل أ) إّن و ر أا  م  ا  ،ط إّن أ أ 

  .) )٣(ِ) و اّ و  اع

   أن و  اة    ادوات ه      مب   ا 

 آنا ي  اا   زاُد  ،ا  آن  وا  ل  م 

     ار ار  روي اة، ا  و اس

  .٤٨١٦ ا :ر )١(

   .٣٠٦١ ا :ر )٢(

)٣( م :ا /١٠٥ا.  



 )١٠٦(   ارف آما وا ا  

ُْاُمََْوإ) ُْوَمَُ ِ  َا  ُ   (وَنُُِ  /افا)ه  )٢٠٢     

 بل:  ا      لر ا)(    ف  وأمن  أا   و 

 ذا  ران،  إ  وإم   إم ا! رل  : ران! إ وإم  إم ل:

  إم  أ ،: ران، إ وإم  إم ل: آم  أم ل: ر؟ ل

وإم ن، إرا  ذاك  ؟ :ل نإ أ  ك     ا 

 ، :   أو  ؟ :ل  ن، ذ  :  و  أ 

 ذ رك وأم   ب ؟ل:  ا  ب ن،  ا وأول  ذ   

  ا  ،اوأ    اءس  اا      م  ن  و 

     ؟    :  ون،    ا  ون ااء أاء ءاا

  ؟ :ل  ،ا إن واي أا  وهه وإن أ 

    .)١(ه)

 م ا)( وا )(  ان ةى ا س أا  ََو) 

 َُأ سا َْو  َََْ ُِِْ(َِ /)١٠٣(  وا أ ا )( 

 ر  أط    ون  وم و ون  طن أمس ب

   ن      امس  ل  )( وا  ا،  أ أ ّ روث

 ا  ن  واّو    ء ل  ،  ء  و  اا   ي 

ةا دون   نن زو ُ  دةن ان امو   

  ط  .ود

  ا ، اة أ مرة  ن )( ا ن وا

وف اا  ا )(   َ) ََْ َْ ٍدَز نِه إَِ 

 وأر  -       (إن )( ل  أن ا أْوََ)  ََُْ أْوَِ اَب

ره إ -  أ  م  أ   ،ن    آ  ا  

  .٣/٦٣٣ ط: ار ار )١(



 ارف آما وا ١٠٧(    ا(   

ط  ،ما     ا    أو  و ا     دا  أو 

 ا  ة   ،ح أ  ا     ول  رض    ، 

ا  ذا أو ذاك، و  ة   دة، ا أو   

  .) )١(وا) ا ذوي  و ا رة   وادر

 : آن را ا ز )(     

  ام : ا  ةا ان

   ام  ا   ا ا ت  أن ا اآن  د

 ه  ا  از  وامب  اط  ، ا   وارة اة ان

  را  .  و      ذ      ا  ا  ا   

  اادة  أ   رع أ    وا مه   ا  اة 

 اُْ) إَُِْ    َوَ  َوَمَْ  َمُتُ  اْمَََُ  َ  إَ  َِ    (َوا 

/٢٤(ا .(  ا  ما    د  ةا  و    م  ةا 

،ى اة وا ما ،ر ل  َِه (َوَِ ةََا َْما إ  ٌْ  ٌَِو 

ناَر َوإا ةَِا َ اُنَََا ْ اُم (َنَُْ /تا)رد ).٦٤وا  ا 

ارا     ة  تموإ  ّد    ن  ب  أما  ا 

اّ ر سا اِة (َوِِ َنَِْْ مإ َُْ (َنَُِاء/ اا)٤٤.(  

أ ا ما   َِِو) ةِا ََُِِِو ََُِِِْو َِو 

ََُِِا  (َنَُْ /نا)٨( و َإن) ةا ِِ (َِ /ةا)١٦٥(  و 

أو ورا ّم ََُ) َِوا  اَُا  ِ ُدون  ِء  اَِْوأ  ََ  ِتَُا 

  ).٤١(ات/ ََُْن) ُما ْ اَُِت َُْ اُُِت أْوََ َوإنَْ  اََْت

  

)١( م ا )  )(   .(دز  



 )١٠٨(   ارف آما وا ا  

ا  ان :ةا  

ر وّ لر ا )( أ    عا ه  إ  ا   أن  أم 

ا  ، ة  وو  م     ان  ةب  اوإم  از 

 ا  را وا )(  ا رة ا   عو د اوا 

،م  ا  ا دقا )( :ل ل)  ا ):(     

  ا؟  ا و وف وا و  و مء ت إذا

 :  نو ذ    لر ا )ل: )؟  م  و   ذ    إذا 

أ  وم  وف؟ا      لر ن  ا؟  ول:  ذ  م 

و  ،ذ   إذا وف رأا ا وا .(و)١(  

 ا :ا  

و و ا  ه ا   لر ا )(  و  ذرو    

    ،و  ان  و   دوارا  ّا  ا  أّد  آن  رة  اّوا 

وا ا ز )(  دةإ ا إ و ،و و 

از ا ، و     ذ  م    ،    ن   

د واز ون وأز أّم  ونا   ة  ا  وم 

 و ا ز ) م توم     ن  ،ورا 

 رأ ما   روا ،ّ و    

(مو)٢(.  

 و    ا ا  أ   ُ  اع  سا ُو 

د    أو اا  ،ا  وو    ّم  إ  ا 

)١( و ،ب ا وف ا وا  ،اب اأ ا ،ب وا١٢ح ١.  

  .١٥٧ص ٤٥ج وار: ،١٢٣ص ٢ج اج: )٢(



 ارف آما وا ١٠٩(    ا(   

ات ز) ا ( أظ)    تأ  ررض أا 

  و  م  ا     أّن اء  ُق    ُمق    اء  وآق 

!!ا وأّن  ذ    ك  ،ه    ،  ل  أم ا    و 

َو) َََْ َِا واُ َمأ ُِْم ُْ ٌَْ ِْم َمإ ُِْم ُْ  َداُدواَِْ  ْإ 

ُْاٌب َوََ (ٌ آل) /ان١()١٧٨(.  

  ا: ا ُ    ز اة

 ) ا (  ِ ءد  ا أّن  مو 

 و ّأ    ا  ا  ا،ّ  و    ه  ا 

 ال  و ا،  أب    ا  ا  ء ّن وأ اس اع

إ ا  هّ  سا  و      ة  عة  اان  وا 

   ا وإد   ّن وإ اا ا ض اال وإاق

.أ  

ا  ا  ز  ا      ان  او  ا  ا 

)  ،ك  وا  ،  ك،  وم  ا   ن  ،مذ و   

،و رك و ،مأ و    .ر  و  ُرأ إ  ،  و 

د، إ  دي :ديا أ  ا  ا    يا    ّو 

  .)٢( دة) وم واة دة

وو  م  ا   ا  أ  ا   ا    دز    ل 

: ُا)  يا  و ت وأ.(وأ     

و أ  أ أ ا )( : ُا)  يا أ  ،ّ 

  .١٥٧ص ٤٥ج ار:و ،١٢٣ص ٢ج اج: )١(

)٢( :ج: امر: ،١٢٣ص ٢ج ا١٥٧ص ٤٥ج وا. 



 )١١٠(   ارف آما وا ا  

مّوط  ا، ا إ ُ ب او ،ا و م     

.(م ولأن و     و      ا  :  )  ِرأ 

 ا (ِ   ) ا  :(  )  ُرأ إ  ،  ء  ٌ 

 ا  ،زوا  ا إ    و ا    و  جُ 

،و م  ا ،ٍ  ّأ   (م )١(.  

 ا  ا    وّ م إ ار ز ا أدت ا

ء و اا  ارة  وّا  ا      ّ  ُ 

  أام. أا  اا وا ن

 أن م  رسا :ا  

و  أن  م    ا  رسا  ا  وُم      ا 

 ه اي  ه و  اس اع   أر  ا وات  واؤى 

  اأة    ذ  و اّا، اات  أب

 ال وا واد ال  ون  إ ود ا  وا

 ر  و  ا  ا  و  ا اة ء  ا وظ وك

  (اواة).

  واأة: ا  اواة أاق

 واةا   ؟ و آ   واة إنا   ؟دا 

 ق واأة ا واة اب ن إذا م ا ، وااب

 ََ  َِ    َ  أ  ُِ (أم  اّس  ارع  و  ا وااء

ْو َذأ َمأ َُْ  (َْ آل) /ان١٩٥( نإ) ََْأ  َِ  ِا  (ْْأ 

  ا. ار )١(



 ارف آما وا ١١١(    ا(   

  أم. أو ذا ن اء )١٣(اات/

 ا  أة: اوا  

واة أرادوا إذا أ  أةا   ظل اوا ا 

مد ا ٌ  ،   ٌظ ،أة ن ط  

و و   وظ     ،ا 

 م  اي ا  و اا ، و ا   واة

اوا  واءا إ  ، ّرسي وا  ة دروا  

ط  نا  وت ،ا إو  ا  بوا  

اا و   واةا و   واةا  اردا او  

 ا ،ا  أ  ا ر ن ا ،ن ظ 

ا  يف ا  أةا و   ا  ر  

، و ر    نو  .قا  

   وظ وط واأة ا    ااة ه

  ا ذج و اا  و اء، ة  وت اة،

 ت با ّا ّ ه وام ،ةاا  أو ا 

 م وام ا ودات ا اات دة د أو ار د

  إ؟  ون ا اواة     ال إ اء

  :سا  

 اي اس) (ّ و اأة  ّاول  إ م ا وه

    ن  و ، اأة و ُأة ا   اد

   سا  بع ام ورةا ،ا ا أّن إ انا 

ا  إط ّمو  سا  ،ةا  و را   



 )١١٢(   ارف آما وا ا  

  وأ اة  دور وام    أ وأّم ا وان

ا  ،لُ  اضأ م و   ا ، هو 

 غ أن أي اطء،    ي أو  أ  ٌ ااض

  وإ ااض، ه     أي   ا ا اأة

م  أةا   ر ذي ااُه ا.  

ا ا:  

 أن ُ ا أة ا ) لا وا و (ا 

 ا، و   ر  ّن أن  اة  اأة  ل

و  غا  و وو  أن ام  وظ ا 

 ا ا ء  م  و أؤ وّ وا، واب

ا  ة   نوا    ة ن زو 

 نو  نو  ّ إ ا   تا 

 ا داء   ،  ا     وات

 وا ا واة ) ا) ات ا وزرة واة

 ا وا ا ال  وا ا، و ت  وء

د واروا و  ص .لا   

ا اا (را):  

   أم(  ( اا  وآ  ))  ا  اع  ّ أو إن

 ط(    ( ا  أ    اس ا أ و ا  ة

 دق اا )(  رةوارث ز وا  وأم)     ة 

 كا   و  ( .. اإذا .و  ّ  د   ا 

 ا )( وم  وم)  (ةّ، )   ( 



 ارف آما وا ١١٣(    ا(   

دو  رام ي اد  اا )(  روا   ء  دو  را 

  أن  م   ةا     ،ا  رو  ورد   أد ا 

ر، وا و ا وارز) ا او  دي  ووي  اا ا 

   إم  د    ة    د  اء ز و ا و اى

 ء ()١(.  

ا ن بأ ا   ا )(  ا         

   ارزة ت  ام وا ارا أب روى  ا ، او

 ا   ، أ ب ا ون  و( ( ا ا أب

 ا  ن  ن؟    أرون  )   :اي اج  و ح

وأ ا و    نز      ،ٌأ وا      إ 

رة ()٢(. 

 ل:  ا  اب    دم   اج  و  ام اويا ل

 ا ا اا ط و ا و       ق    ا 

و ،ل ا  :ا   و    جأ ا ّ  ض  سأ ا  

 وام  ؟ أ وا     اروا و  

ا ق  ا    ا  و   أو    ر؟ل:  ا   و  ان   

 ا  اات (       ( ا   اج

 ع    يب اول اا .ا    فو  ام 

 جا وا ة وارا ذا     ا ذا ا   

ل ر: ر ر        و     

ا و . ودم     :ل      ا 

، ل    : ك ا ، ل   :    ام  أ 

  وا. ا وا ال لإ  ٩٨/٣٠٢: ار )١(

)٢(  ا )( :ارز ٢/١٥.  



 )١١٤(   ارف آما وا ا  

أم  كا     ه  أن        ا   

ا   ذ  أم أ   اا  ل:  وا    أم  ا  أو 

ر ىأو ا ه إ ت ان ا ،ل: دوم  ورب ا  ،ل  ا 

 ن ع  ت أن  .ا  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( ) ا   ،ه إ ا   

.( 

 ا  ):( )م ا  ي إذا  ةا.( 

 و ):( ) ا  ا .( 

 و ):( ) ا   ، وم ، وام ، 

  دا وا   ا  ويا.( 

 و ):( )  إن ،أ و  إن ا.(  

 و ):( ) ؤا  ،را  ب نا ،أ و 

 ا  ا.( 

 و ):( ) ن اأ  ان ةا.( 

 و ):( )س أا  أ  وأ  ذم.( 

 و ):( )إن أ ر أا  م  ا ،ط إن أ أ 

 ).و ا و  اع

  ا: ب)

  ا :ة ل ا ل

  



 ارف آما وا ١١٥(    ا(   

  مَر َ  اُِ  إن

  

 َُر   ٌ  ِّن  

  َوآَِ ُدمَي َِ أرى

  

  َُوا كرُ   كرُ َُا  

  آ: ول  

ُد أَ اَ  أ ُ  

  

   َ َ َِم ُنُا َِ  

  

 ا: ج)

 ا رل  ط  ز أّمّ  اأة ا أ ّ ظت

)( ل ا: أة أما ّ و   ة ول ور ا )(  

  ،ّا : ل إّنر ا )(   ل رأو أن ا 

  ا ه إّ س أظ و ، أر ّ   ّ ّد

ت ا .إ  ا  آل أ ط وو سا و 

ّو ، وى  ةو ز  ط )(   .ا ل 

:    ه .واّا : ب ،ن وزور ين أ را  

   ّ  ا  :ل ت و ة  ف  اس،

 ّ أم ال أن اّس  يء أم ل .ال ا: اوا؟ ه  اأة ه

اّد إ ّ. ا:  ا ا )( ّ ه   ّا  

 م  إ  ه  أةل: ا  ّن ز    

 ال أن  و ه  رووا  ء ّن ل: ا،   ا   ا

أم إ ّ . ل: و    ّ  و ، :ل 

؟ و :ل  و ط   عا م ع إن ا م  

و ط  ّ ،عل ا :  ،؟ : إّم  ، :ل 

    و ا وا )( لم   ، :ل ا 

 تّ هو ل ا  :ا    ه  ن ال 

 ، أه   ن أن    أن رء ذ إ ا ل  ؟



 )١١٦(   ارف آما وا ا  

 أ: ل !: ل إ، ذاك :ل ذ؟ أم ن ال  ا أ:  ل

  و  عا مو   دل ا أ ا )( إ 

ّ د رت و دا إ  م  ، تّو ، 

وو رؤو      رأس ّ وا  ّ  إ 

 از  :ل زا. وأ  ا ّ م ل اال إ ه

 ا ا در ا  ،ك  أن  ،ه ل :  أ ا 

 أردم  ءا وإّم ن أن أردمم      أن ،  

 در أّول  ر و ّ . ّ  و ا إ ور

ا ر إه وأ أن   ،ل: و ّ  ز أّم  و 

ط   ذ ،ل: ا  :ا .ام : ا ا اّد 

،طا وأم  ن  ّا   ، ل :ا ا إ 

 وا . اّع

ه و واا ا ا ة اّ :دروس  

١-   ا )( ا   ا و ّو 

 وامال وامش ا  مه   ا، و  اام وره

  ر  ّو ع  ا ا وازة ا رّ اي

ر. اطا  

 ما  ذا اى و اة    ومّا ا إن

  انا  ا   ؟ و  ؟ا ول وا  

 ر ود واماف ا؟. وا  

  ، ا  ا وا ( ا( أّ د -٢

   أ   ا  وا  اّ   

ا أ ف رأم ما وا ،   ع ا إ  

  و ) مأ ا    أ (ا ل و 



 ارف آما وا ١١٧(    ا(   

 ( ( ا أ اق     ا  ااي

ل وا ) ّ ا إ وا  .(  

٣ -   ا  ح ووا أ  ّ  

ا اوا  ة، ذ و ذ ّ   ّ او 

و ا،و و   ه ت اوا ا م 

 سا  مّ ومو  اّ  ه اه و 

ا و  إ  ا ادوا ررات وا ا 

  أن ا  ّن ه أةا    طو و 

 دو  ةى أن و  ه أ أةا وأ أّي و  

إ دى أّم  ه م ا و  أن)  أم ّ اد إ ( 

و   د  فّ  .  

٤-   ّه ا وا ا ّم نذ ونوإّن و  م 

 ّ وا )( وط   أّم اّد ا اأة ه ون زور

ا   ن   ّا ،ن واّو 

 ّ نا   سا او و  او 

  من م ود ورو ّ دون  اس    ر

ا أ ا ّ   ةا ما ن و ن أّمُ 

.  

٥- ج و إ راا ّب واوع أء م ه إ ءاتّدا 

    ارة أم و  إذ    ، 

ت وّ ه أةا   ا و  ) ّا   ( 

ّم   و و    ت اع إه ا ّا 

  ا ن و ال،  ون ا  ّب ي

 ّ هذو اا وا  بس را .و  



 )١١٨(   ارف آما وا ا  

 واّ ام  د واع وا اار  اد  -٦

 اف    ، ا ور وات ات وأب

ا إ ا ي اا   ،رضن أو ا ه  ن  

ع اوا ا   ه إ م ا ا وإ ر 

.ا  

 أ دي اا )(  د  لء أ  )(  

ا  ا ) ا  أم  ،م ٌب وأّم   ،ا   

 رأ خ أن رت إن  : ذ   ، ا  اه ان

 ، ّم  ،آذاه آذام ا  مة). اوا رس و  ، 

 رس  أ( ( اي ا أ ان      :وي

  و   ،ا  ،ُ نرس و مّ  سا 

و ا إ، ج  أ ا ):( ا) رس  ا  

  م دا إ ،ا ٌر ود   ،  ا   

،و وأم    ا .(ّا  

 ل إ ،ت م إ(  ّ( ادي ا أن  ووي

  ه ا ول ه  درا و  ( رس  (آك

 (ّ إ آ .واا  

   



 ارف آما وا ١١٩(    ا(   

   ان: )١٠( اة
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١٢ : [ا[  

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

ت أا  

 وروي ،)(ا  رل      ن ا ار ار  ا رة

ام )ن(    وي إ  ا      ر  تّا)١(،  ر  وا 

أ ا  ت  ا ،  رة  وأو  ا  رة  و  ا  وا 

وا وا و  ءا  ا  وا    ا  .وروى ا 

ا ا   نا   ا  ا )(  :ل    أ  تا 

  ان     رك ا )( ت وان ن   ار  لر 

ا)()٢(.  

  ا: و ا رة

 و  دا  ا،  و  ا   ا  ار   ا ورة

)١( رك أم :٢٨٩ص ٤ج ا. 

)٢(  ن٩/٣٤٥ ا. 



 )١٢٠(   ارف آما وا ا  

 ا   اءإ اا   ا   م    ،  و  ا 

ا من أا   ، او  ذ )         م  

 ()١(     م      ن    ات  و) ا   

(ا أو ه أو  ا ا  اب اءة .تا   

م ا وا :  

وم  ا   ة   كي  اا      أ 

     ا  ض  ا   در أ  وم ان اب

 ا ، ذ ل اي اورد ا و  انا ف او 

 ]ََْ ىََ َُِِِْت اََُِْوا[ ا] : ض ]١٢ ا  رم 

  و ا ا ،اراو ن ات اوا م ]ََْ 

ُُْرُم[  ذ ي اا      ر  او  ن  ال  وا 

 شا ت  وا    ق  ،   ا     

 ا  او وادة، ا ا   مرا   وات

ا  ع  ا ،ا ن و را  ،  م   ا   

ن ا م ر ،را وم ا إ م .  

]ََْ ِْْأ ِْمَِْا ]َو  را      ا  و  ،ما  و 

 وا،  واة  ا   ا    و ان  رم   ا  اي

 (أ  )( ل  ار    )( ادق  ا   ه ا  ورد ا

ا  ا     ي  ا  مو      زل  أ 

(ا)٢(، ر وم ذوا ا ا  ا ، ر أا      

)١( و :ب ا بو   ا      و  و ا    تا 

  .٩٥ص ١٦ج ،١ح ات، وارك

)٢( :٥ح ١/١٥١ ا.  



 ارف آما وا ١٢١(    ا(   

 ََِ  َُِِِِ  أو    )  َْ  َِ  ا    ا أ مر

 ُ  ِ  ٍََِ  ]٢٠[ُ َِِْق أم ظَُ إم ]١٩[َِِْ اَُؤوا َُؤَ ُُل

 ٍَِا٢١[ر[  ِ  ٍَ َ ٍَِ]٢٢[ َ  ََداِم]ا  ]٢٣  اََُْوا  َِ َِ 

ُْْأ ِ ا ََِِ٢٤[ا[ /٢٤-١٩(ا.(  

ُاَُْ) ٌََْت اَ يَْ ِ  ََِْ  ُرَْما  ََِِ  َِ  َِذ  َُ  ُزْا 

(َُِا د وه ا ، م ى  نو ا    ا 

  اة. اة     و ز  أ و ا از

ََْ) ُلَ َنَُُِت اََُِوا َِِ اَُآ وَمُام ََِْم ِ  (ْره  م 

 رةا  ا    ا    ت  اوا  م   تظ 

 ا  ذ  و وات ا إ ا وأ، واب ور وف

ا اوط  ا أن إ و   را   

 .الا  

َِ) اُِاْر ْا َوَراءَُِ  ُم(را  ء  ابإّن ا  ا     

   ن  ام ، ا ا أ  ّم ار  ان

  مر  إ ل  ات وا ا ام  ا ه إ ا أن

   ذ و ار،    ام  إ ا  أن ا  ن  ا ،ا

  ).٣(ص: ََص) َِ (َوَت

   ام   ما    زل ار ُِ  رُ) ََُْ (َب

و   داوا وم ة، إا وإن ام   

 وا ة وت واَُ  ر ا زل ) (ب  

 إ    يو  ا رن او    ا 

    ل  داد  ا  نت  اوا  ا         ،ام 

  آ. أ  طا   وما وة أ وات وان

ُُِطَ) ِِ َْا ُهَوظُِ ِ َِِِ  (اُبََا    ا  رأن ا    ا 



 )١٢٢(   ارف آما وا ا  

دة اوا ء واا و  ،ا أ ر اب 

ف واوا وا و  ت، اوا ن وا  ذ 

 صوا ااء ت     ر   م  ان 

وا ،وا  دا ت اا ارع اوا اق  اوا 

 وا  اء  ر  أ  ا،  أب  و  ا  واه اة

طع واوا ف، واا وال و ل  .ا  

ُُْدوَمَُ) ْأ َم (َْ دى ون مت اوا ا 

   و   اة  م  و  (ا)  و  داة  و وات،

ا ،ر ط نا ا  ا  م أ  م    

 ةوا ة وة واة وداوا و  وا    ر     وا 

 م  ذا  ا وتا ا .  

و   توااد ان اا  نا  و  أ  ا  

،  ا ا )( د) اؤمأ اؤوأ  بي اا   را 

 و  و  وا،  مّ و مّ ام  ، م أ ااب: ظه

  )١(وا). و و وا، و و واة،

 أروا  ام  ا ّ م ان ب ) (ا

مو و م ة ،ب وو   وا أم 

 وا( ( ا أ زرة إ ن  ادون م ا اب

 ا )( نو إ  ات اوا   ون ذآ  

ز إ  ا ن، واوا  لام   كا 

  (و .ا   .  اوت ا ّ  اي   وا واؤى 

أم و وار ّو ما  ء أ ا ّو  

)١(  :ن٢٢٥ /٩ ا. 



 ارف آما وا ١٢٣(    ا(   

 ، ام اة  را  ا اب اد أ  و اور)

ام  أم ات واا وراء و اأ  ة دون  و 

  . ا ا واع

(و) إذ  ن زوال ء اوا   ت  أت  وإ 

ي ان ا   و  أ ط وو .ا  

(وار)   ن    وا  ون  اك  وا 

 ار  و  ،  اا    رات  م ا  وات

  ست أا  م ا   ءأد ات  ا 

 ة أم ا  )نآن )وا زم  ا ن! و  

ّو) (ما  دن وا ه وأوو م ّ 

  و. وات وا وأال

) ء أ (ا   تا وط    أ  وام 

  اركا ح واوا .اوا  

ّو)   (ورا  ن  وا  ا  وا  وا    وأم 

 (إن  ا   ا ا ر إّه ّ او ن

 اْنَُ  (اتِ  َُِا  (َو )٥٣(ااء/  ِ) ّواِ َُْمَن َن اَْن

  ).١٦٨(اة/

ََْ)  َُُْ  ِْ  َِْ  َو  َِ  َِوا  اُ  َُواَ  ُرا  َِ  َْْ 

ََِْو (َُِا مه و ا ء ا  أ ا  أن    را 

 راب اوا ا م  وا    وا    ّ    را 

و .أدرام  

و  ا  إ ت اوا طب  و  ؤل  رو 

 وّا      ووا  اا  ه  وا ن وا ان ه

،أم وإ  م    دل  و   اضا    ا  وذ ا   



 )١٢٤(   ارف آما وا ا  

         ام  ، ا  أ  واث اات  وامس

   ذوا   ْأ) نَ َِِ اَُن آأ  َََْ  ُُْ  ِِ 

ِا ََل َوََم َِ َا ا َوُمَ َِ اُوَب أَِا ِ ُْ َل َُْ  َُا 

َْ ُُْ ٌَِو ُْْ (َنِ /ا)١٦.(  

ّ  ا ذجا  أد إ  ا ّآن ا ا  يا 

  ّا  آ  دون ا إ ا ّا  .ا  

  : ا ا ا   ة

أن وأر أر    ي اورد ا  ا  ُُِطَ) ِِ 

َُْه اَُِوظ  ِ  َِِِ  (اُبََه  ا  ة     كي  اا إ ا 

 ، ت  وا إ   رذ ا  اا ،ا و 

  و  واا  ال    ا  ن  .  اارات  وء   ااع

ة ظ  إ أّم    ءاب  اوا ،وا  و  ا   

ن ذ  آ  و هظ  و أن إ  دةا 

،ا وا ورد  ا ُ) ره ا روا (ات)١(.  

ب: أ  

و أ  وا ا ،ن  ا  ا    ر ان  إ 

 ا و  ودة  و ة    ا ا    و   ت 

     ذ  و  ا    ا ن ذ ف

ّو  ا ، ور  ل ردودا ،ا ا  ما أ  

 تا ة ون ا  ا ااب. واوا  

 .٧٢ص ٦٨ج امار: ر )١(



 ارف آما وا ١٢٥(    ا(   

 ة    اب  د  إ   و ا اب  ا وال

 ة  ّ د ن وأو ده زووأو د  

رو  إراد  امل اا  .ك  

و أ     أو أو د ا   أن دون   

 إ وا  وا  ا   ا  ،  وم 

ا ذا ل وزات  ال  وا    و    دة  ا 

 اا  و  أم  ظ  ار  ه اا  . ز  ون

ف واق واموا  را ا أن إ  .و  

 ا  اّ ا اة ض أى ذج  ذ  و

إ  ن ا   أم وام  ة أو و  

 داب   أو اّب   اي اب وا ااز. اوف

وا ا       ا     رق  وو  ، 

رى ور ؤهق زّا  راا  ءوإم .و  

   م  م  ه    ا  ام ن  اي ا ا اظ أو

 و ا  و ام  أن    ف وام أام ااز 

، و ذ إ  هإ  هّ و و   لا إ 

.ّ أو و ا  ا   –    رة  اأو ا  ا 

 رد  ادة  ا  و -      درات  وإك  ا  .ه   ا 

 رأ  و  ج وو إ  ةو ّره، و أن إ 

 زح اوا و .ا  

    ام  : ار

 از       واح ام، اة  د   ار وا

 ،ةا ه و ح ا     ،را    واج  ا) 



 )١٢٦(   ارف آما وا ا  

 ورل  ومر      ، اس  وأف اد  د و ا و ال

  ، و    وم    ء .  وإم  م    م  إم 

  و  اب        أه    ب     ا  ح ج

،  رره موم ، و اب  اا ،  و    ءد  ما   

 فأة آا  ا ر   أن  ،  ةوا      آنا 

 ن  ور  ارض رق    اط ا  ،  ء م ن

 ا        ()ت   .)١ ة  إا  ا  مذ     

 رك ا   ي  وء ارات   اح

،و وإ  ة م   رؤ    ة  نما  ره  وأ 

ن. واا  

ا اا :(را)  

 ع ر ةا   ا )ا(    راء   

 ا   ول  وا  ا        ل،  ااء    أن

  وا ا  و  م  ار ور  إن.  اوا    ء  

:ا  

..) ا ا )(       ا  وذ 

 .ا  ا  م :و        ،ام   

ا وأ  هوذ   ،أ و       و  ء  اموا 

،وا وأ  ،لا  :ل )  أ ا و  

ما وا  ،      ،ما 

و  رام ا   وم  ،وو    ءأو  ا 

 .٣٥٤ ص ٥ ج : ار ار )١(



 ارف آما وا ١٢٧(    ا(   

 أو  ل هأ  و أ أ  .أن ..إ 

 وا، ا ، ا : ر  ا ا ا وإن أ:( ل(

 ور  ط  ور  وان  ور  ذ  ا  ا ، وت

 اا  .رع    ا  ط   نأ  أ: ومس  وأمف طت

أ وإم ه زا ةا   دن او ا(.  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات

  لر ا ):( )أر      ن   رم ا :ا   ن 

 هدة أ أن  إ إ ا ل وأمر ،ا إذا و أ    :ل 

إم  وإم ن، إرا ب إذا وا  أ  :ل  ا  رب  ،ا  و 

 ).إ وأب ا أ ل:  أب إذا

 و )( -  :ل أ أ أن  ا  را -: ) 

 اأ   ا  را.( 

 و )( ض ل دا   ا: ...   ل -    با 

 ر    مر    رؤو ن رؤو، ارا( :- و رك

،أ      رهم    ا  ا      ،  و   

 رهم أ  ،ذ و     ه،  ا  و     

أ  ذ،  ن آ ر  رهم  إ      ة 

ة و.(  

 و ):( )  دة         ئا    أ   

ا ر وم  ،ا  ا  وم.(  

  ا  ا )( -      -:  )   ي ا  ا  وا 



 )١٢٨(   ارف آما وا ا  

اآ  رم   أ :(مو    ن    رم    ،  و 

  رم.(  

 دق اا )( -     :  )  رم    :(...أ 

)ن إا  ا رم    أ  مو    ا  ز 

 نا.( 

 و ا ):( )  دة   ج      ئ   

   ا    ا  ،  مر و ا  أ د  ، أو

وم.(  

 ت بر اا :طا  

 اة: .١

  ا ا ):( َ)  َ َم ُ ًرام ًمُو ةوَم 

َِ رّا ََ ،َِا َو  ُِ َ  َ ُ ًرام و ةَم و .(مُ  

 و ):( ةا) .(رم 

 و ):( ةا) ُرم ،ِا ةٌر وام َِ .(ِا 

 و ):( )   أ  إ   ابء أا أن إ 

 مرا اات  أ  ر أو ر  ن ب )١(ارى

 ر أزواا ا و ا ا ا  ا إ وإن رؤ  أو 

 ه ن ا  ن راي أن إ .(ب 

 و ):( أم) ة ذا  :ل )      م    رام 

 ة، و ن و مر       و ا ، وة وم

 ا  ر  و  (   وأ ون ون رون  ا  ون

)١( و ارى م) (ا . 



 ارف آما وا ١٢٩(    ا(   

 أدا  أول .و 

 و ):( ةَ) ٌُر ام  ،ِِ َ َء ِ رَُ .(َُ  

  ا :ة .٢

  ا )ا  :( ) ة ر،  ام    ة  ا ،   

 . ) ر و  ،  ت

 ا  ):( )  ة ا   ل  ا )( 

 ا .( و ل: ؟ ا  و ااء: ا ل مر، ا ة

 ا ز ا )( -     ن ا   

س أا و -: م) ا   ا  .(رهم 

 دق اا ):( ...) ر وطم ا   ة 

.(ا 

  ا ا ):( إن) تا ا        رم 

 ءا   رم اا  .(رضا 

  ا ا ):(  )  لأ    ط    ون   

،ا او ن ا را اا  أ ا أم  ظ .(ا 

 وآ: ا  اة .٣

  ا ا ):( ةا) ّ  رم    اا ،  ن  و   

 اا  ،را    ر) أا . 

 و ) ا  و :(وا  آأ)  ةا  ّ  ّن  ةا  ّ  رم 

 ر اوم  ار اوم  .(ّا 

  دق اا ):( ةا)  ا و ا    

و  أ ،وإن در ا   وآل      ا    رهم  

 و  ،  ون اات  ا و ا ، أن إ اوات

 ا ا  ا  وآ ا أن إ  .(ا 



 )١٣٠(   ارف آما وا ا  

 و ) ا  و :(آ )     ّ  ة ،   ا     

ا ،  م رأرا ، و  رام ، و  رام ،  و    ،رام 

و  ،رام و  ا .(رام 

٤. :ا 

  دق اا ):( جا)  ال  رم ا    

.(م 

  اى: .٥

 ل : َ) َأ َِا اَُا آا َا اَُِوآ َُِِِ  ُِْْ  ِْ  ِْ 

ََِِْر َََْْو ْ ًراَن ُمَُْ ِِ ََِْْو ْ ٌُر َوا .(ٌَِر  

   ء  إ   أن امن  ( ظ): (دا ا ا ل

 ربا ن وإ    اءا     ن  د   

 وم  ،م  طق  وع  ص  أو   ،ّامت أر: ة

 وط  ،ء    ه    و  و ا  أو  ،ي وأود آر أو

 اب    ا      مر   ا ا ار  وه

ع اق وا ا د مي وإم  ب واديما ا 

و   ادا    دا  ى...  وا  دل و ا      ري  اا 

 ا امن  اج  و اره   ااب  و   امن  ي

   ه   ع اوا  ،او وا ى ذ  ل : ] َ َأ 

َِا اَُا آا َا اَُِوآ َُِِِ  ُِْْ  ِْ  ِْ  ََِِْر  َََْْو  ْ  ًراُم 

 و  اى  ا ي  اي  و  ]َر  ٌٌِر َواْ ُ َوَُْ ِِ ََِْْن

إم انا ل ا : ]ُِب َذَِا  ََْر ِِ ىًُ  َُِِ[  ا  مأ 

     ام  ن  ن أن اراد  ود، وا إ اآن ذ

 ا  طوا و   ه  و   اا ا   آنا 

إ    او      رم    ل  ا )(  ذا)  ر  اا 



 ارف آما وا ١٣١(    ا(   

   ا  ا    ،آن  م    ،  ق،  و 

و  ده أ ا ،ا و   ده ر) اا  وإ    أ 

 وا   ءةره، وا و  ره  اضوا   

 ء وه اوا .(اوم)١(  

٦. ا إ ا : 

  ا ا ):( )  ا ا  ا   ظ  ر  ا 

ط  .(ا 

 و ):( ) َوونا  ا ر   .(ا 

 ا: اآن  آ إ اع .٧

  ):( )  ا إ  آ    ب ا        ، 

و  آ  ب ا م  رام  .(ا  

٨.  آنا :ا 

  لر ا ):(  )  آنا    نا   ،ن  اا 

 و). ا ر

 :ا اآن وة .٩

  لر ا ):( ) ن  اءة ،آنن ا اء  رة 

 اب  آ    أ      و ااب،    وأن ، ار  و ، مب

 ، و   رة اب م   ل  ،و      ،ا 

و  ا ، وا إ ،و ا ر   ،وإن ا  أ  اذا ا 

 ف    واه  ر،  ا  آ    واه  ،   إ  ا م اآن

 م      و   اب  ا اه  اآن    ذا  اا  ،  مرا

 ا   و ، ام    ا امل  ب    أ    و ، ر  رت  ا

)١( ُ ب ان: ا اََُوا) َرَي اَِل امأ .(ََُ  



 )١٣٢(   ارف آما وا ا  

ه  رو ا       ا  و .(إ.... 

 و ):( ) وة ،آنا م  رم    ،رضا  وذ   

 .(ءا 

  أ  :ل ء ر ل إر ا )(  :ل    لر ا 

ل: ؟ أو ) ى ،ا م ع  ، د  و    

،ا م مر ،ا و  وة او ، م رم   

   م ،  إ م وان اء،   وذ ارض

 ان).

 و أ  )ا:(  اََُ)  َآنْا  ُم  ُِب،  َرا  اََْْوا 

ُِِهر ُم ُءِ .(ورُا 

 و )( ل  ِذ آنْرٌ  : اُم)  َِ  َءَْا  ِِ ، َو  ٌِ  َِْ 

ََ ِِ ، َو ٌ َِْ ج ،ِِ ٌَِو َِْ َو ٌَُو َِْ .( 

  ا ا ):( ؤوهوا..)  ،ا م  أه  

ا  ه ، و  وا وأم   ن أن  ا 

 ، وأن ا أ ا  آنا و ا     ،     ، 

و ،ا ن وء ، او  ءا  ء 

اا  ،رضوأن ا ي اا  أ  آنا و   ا 

،   ، هو ،ه ان وا أ و انا ب  و 

، آن اا   ،ود  و ا    ةا  ارة،  ان  او 

 ا  .( )١(ا اآن

و   ا ا دا) (ظ   رامآن ما 

ا : او)  آن دورا ا م  ط ان اوا 

)١( :ا ،اد اوا  آن أن اا  را  ر .  



 ارف آما وا ١٣٣(    ا(   

 اسَِْ  ِِ  ِ    ُمًرا  ُ  َوََْْ  َََُه  ًََْن (أَوَْ وادة واح

َْ ََُ ِ ِتَا َْ جرَِ ِ(َْ  ىره ا ن  ا   

 رة افا ١(ا(، ن      ،را    ا  ا )( 

   م  آن  ط  و  وا ار)   اآن ا (إن ل؛

 ار،  ّ ا   ا ات   ا اّ ب   ن

 وا  ا    وأف  أَِْ ِِ َِ .(َُي اْآَن ََا (إن  ل

  )٢(ًُِا). َوَِاِ ًْذِمِ اِ إ (َوَدا : ًِل )( ا رل ًء

  ا :رة اءة .١٠

  ا ا ):( )  أ ها د ا آ  رام   ةا 

   ج  ان  ، ا   رأى ، ة  أ  وإن ا  ،ء ،

مو ، ا     م ، و  اءة  (را . 

  ا ا ):( )   ر ة : ا  اءة     

ا أ، و ا و ءة اوا  ا وا إ ا[. 

  و  أ  أ   ) :ل(  ) ا  رام     

ر ذا   ا أ و    ح  ا    رم  وا إ  أر   

ا  ا  ون ء  ا ا  إ    او  م  م ر  

.(ر   

١١.  دوآن اا :ا 

  لر ا ):( )  َّ  هو   ا  و    ،  و 

  ا  ،ا و  آنا د  ن  

  ره مو أ .(ا  

)١(   دا) (ظ  : َِ) اَُآ ِِ ُروُهَوُه َوَُا َوَمََُر َواي اَِل اْمأ ََُ 

ِوأ ُُ .(َنُُِا 

)٢( ُ ب ان: ا اََُوا) َرَي اَِل امأ .(ََُ 



 )١٣٤(   ارف آما وا ا  

١٢. ُ أ ا ات و) ا :( 

  ا ا ):( ) ا دا  ا  و 

،رام  ب  ،رق م   ،رم  ن    ،رم     

 اء.  وا  ااء و مء، وا امء  ره، و اش

 ل: ر  لر ،ا ؟ أم :ل .  ل: آ   لر ،ا 

؟ أم :ل . :ل    ل؟ رل: ا  ه     

 :ل ،ا و .( 

  ا ا ):( وا)    ه إأ ا رام  

ا  د ّ ضا و   إ ا ا   .(ا 

ر  وأ    ا  ا دا)  (ظ   ىت  إ ه  إ 

،ا     اردا ا  د طا : و) أ 

ا وأ ا )(  ،ورد وا        ] اَُرَ  َواا 

 أ ا ا  ل:(ار )( ا  أ  ا ََُ[  أْمَل اِي

ا وا )( و    ا اا وا  ا 

ا )( ، و   آ    ا  ا )(  :ل  )  اا 

(   ّروهو) وها ومر واي ال اام  أو  

 وادة:  ون،  ون  ن  وات  ا  اا ا  ) ان

س طا ( ل أ ا ):( إ)    اجا  

ا    .(و)١( 

     ن ان  ام ه  امن (إن ظ): (دا أ ول

 و  ، وإ  ا  عم ا ورا 

وا ، ل أ ا ):( ا) وإن   ي إ  

)١(  ُ ب ان: ا اََُوا) َرَي اَِل امأ .(ََُ 



 ارف آما وا ١٣٥(    ا(   

ر و .( )١(  

١٣. :ِّا  

  ا أ )ا:( ِّا) .(رم 

و      ا  ا دا)  ظ(    ه  واا  : إن) 

ا وا وا     ق وأوأ  ر 

 هَ  َوْ  ُمرهِ  ُِ  َواَِ  ُاِْ  اِ  ُمرَ  ُُِِا  ُُونَ [   ل  ار،

   ).]اُِوَن

١٤. ا  :ءا 

  ا ا ):( إذا)  رّم ا  مو  ،  ذا 

ا آ ا  را ورز را .(ّا 

  اء: .١٥

  لر ا ):( دون) ّ ا    رء،  آا   

 .(  

 و دق اا ):( ءا)  ءر ام  .(رم 

 و ا ديا ):( )  ا و   ان 

)...( :ل إ  اء  ء أا  ؟ :ل أ  ا 

ر وم   .( 

١٦. ا :وا  

  أ )ا:( ْا) ُرُم .(ِا 

 و ):( ُسّا) ََ :  ٌِ  َّرم ، َو  ٌََُ  َ  َِ  ،ةَو َم 

ٌَِ ٌعُع رْأ  ِم ، ْ اََُِْْ رُِ ،َِو ا ْ اََُ إ ُر 

.(َو 

)١(  را .م  



 )١٣٦(   ارف آما وا ا  

 و دق اا ):( ) ا ، إ  رم   

   رك ا أن و ، ن أردت ا  ط أو   م 

 ،دا واط ا ، وا ا .( 

  و ):( )  سا     ا و  وا 

أ إ   ا  اءا   ةة  زا  ،ما  وم  مو  دم 

أ   وم ،ر او  ا    ،ذوا  وو    ذ 

  ل  تن روا  ءأو ،إن ا  ا و  آم     

 ،و  و     ،ةر  ووم     ،ة ظو     ، 

   .( وء

 و ا )ا:( ذا)   ا أن ا    اجا 

 ا مر ن أن    ؟  و و ظه ق

ا اوأ  و  ! ا إ  وا ام 

.( 

 : ا   اء .١٧

  أ ا ):( ءا)    ا    ا  و   

 ام .(ودة

 و دق اا ):( ط) رم ا   ا 

 واء..).

١٨. ُِذ ا م :و 

 أ ا أ ا )(  أ ،ا   د     رةإم 

طء او ،ا و         ) ا  و  (  

 : اب ا

 ٌُر،ُم (ا .(ٌْوُر 

 ُِذ) ُِر اُم .(نا 



 ارف آما وا ١٣٧(    ا(   

 دوا) ا  ا .(وا 

 )  هر ذا .( 

  ُُر (اُم ،َا ةََو ،سُء اََو .(ورُا 

 اا) ا م  با و دة). أا 

 أ) آن اا  ح ورا و .(اا 

 ءو  ا :إن ا) ا   ل   ):(     

     ل: ؟     و ت  ووذ] ،[ ل ا 

 مر،  وا  ظ، وا ، وا ن،  اة أ و :رك

 ل:    ،  اي  ا   د  ):( ل ؟    ي

   وا  و و  د    وا  ؟     أن  أ 

 ا .( وا ا  ا ال

١٩. م ر اوإم :ا 

  ا ا ):( )  ا   ش ظا 

و  رم ور  رس م  ا  رل: م ف   

 ن:  ا  ء ،ءمدي  ا  د     شأن ا   ء 

 ء    اش      د  دي ااء، ء ن: ل: مء،

   .( ا وون ا  ون ما  ء و اء

٢٠.  ءا وا :إ 

   ا ا ):( )  !  ر ا : ... و 

   .].. اء

 و ):( نا) ،دة ءء ادة، وا أ  أداء 

ا ،س اوا إ ، وا ر). إم 

  ا ا ):( )    ،اا  إزا  ءا    

ا و  ،ن ا ا  با ر ا  ا     رضا 



 )١٣٨(   ارف آما وا ا  

ا ا .(ا 

  ن ا ):( )  ءأو ا  زا    ن ا 

 بر ا ا   رضا ا .(ءا 

   



 ارف آما وا ١٣٩(    ا(   

   ان: )١١( اة

 
َ
ْوا(َوت

َ
  وَاص

�
َق ْوا بِا�ْ

َ
وَاص

َ
ِ) َوت

ْ
�

�
   بِا�ص

٣ : [ا[ 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا 

رة أ ا  

 ّ     ا  وز      ا  ة (ا) رة

، ة  ،م وإم    زآن  إا    ُ  

 وا   ح ّا  أّول ا إ ف  مو  ّ 

ّا اة اا و وظ  ا .روى ا وق  اه  ا 

 دق اا )( :ل ) أ (وا)  ام   ا    ا 

 و  ،ّ ة  ّ  (ا)١(، و    ء   

 ب أن وردل أر ا )(ام ا اذاا  ن إ    وة 

  .)٢(  واوا (وا) رة

  

  .١٢٥ ال: اب )١(

 .٦/٣٩٢ ار: ار )٢(



 )١٤٠(   ارف آما وا ا  

 نَن (إَما ِ :(ُْ  

  ا م (وا)  ارة و رك ا ئ

 ا    -ا  أق وّ   – ا  ا ، وردت

 امَنَ  (إن ة    ّم ، ا ا إ اط مها ورة

ِ (ُْ  نما   وأ ، ّم ُ ل  و 

  صو ا  مُ وا   أراد ،  

أ   لو  إ)م ٌَِ ِ ْرضا (َِ /ةا)٣٠( ، 

 نما  وا –  ا-   ،  نما 

 ود  امن أاد أي و  ظ أي اا أرض  اد

 ا –  ي -اا      ج ه  إ ا م 

ه و  ّي را وا  ]ْذَوإ ََأ  َر  ِ  َِ َآَد  ِ  ِْرُظ 

َُُْذر َََُْْوأ َ ِْمأ ُْأ َِْ ا َ َمَْ نأ اَ ََْ 

ََِِا مإ  َْ اََ َِِ[اف١٧٢ا.  

   وض  و ر اه وا  ، اي امن ا

ذ ،ّر  رأس  ّى وا ا زّود ا     ضا 

 وة  وأة  وت وه ووة ون و و وود ة  اد

و ،و  ّ  ءا ا   ا  ا   أن  ُ    نا 

َ) ََْْ َلِْ ٍةَذر اَْ (ُهََ ٧ا،  أو ذ       وز 

  . ط   و

    ) ،(  ذن وااب، ء ّ ا   وإذا

 ، ل  ]َِوا اَُِ َُْمأ َِْْوأ  ََْ  ََِِا  أ  َِذ  َُ 

 ص  ّ و  ل أس ّود  ،١٥ا] اُُِ اَُْاُن

 ّ  اق،  وات م ّ  و وار اح

ه وم  ّ  ،ذ    ا  ديا )(:  ما)  ق  ر   



 ارف آما وا ١٤١(    ا(   

 و (ونآ)١(.  

 ا  :ا  

 اِ  ََُِِْ  اََْى  اَ  (إن ده      ا أم  ا ا ه

َُْمأ ُاََْوأ نِ ُُ (ا /ا) ١١١(   ه ا إ ء ا  ه 

،ا  أ ا )(: إّم)  م  إ  ّا     إ 

 ()٢(.  ج  وا    ا  وا  وا  اا ،ّن و ا 

   دةز واوا وأ ّ    ه  إ  ا 

 بأ   ّدل  و   إ)  َ  َِر  َر  ََِِو  (َُْ  د) 

  آد، ا  : ا (ل  )( ا أ  وروي )،١١٩

أ ر ، إّم   ،ّ م       ،ء  م 

م    (ء)٣(.  

  ان؟ا  ذا

 َ [ أ  ا اي اف   ظ ذ ّ ون ذا

ةََْ َ ِدَِا َ َِ  لُر ا  إُم  ِِ  نََُْْ [ )٣٠،(   

ّ آنا ا اا  لد ر أا ،ل إ   ]َ 

َْ ِ ََ [٤٢ا، و ّ اا    لد  أ  ا   ن 

دو  ةا ف وي اا اُ  .أ وا  ه 

ا إط إن و) (نما   ن     نَوإ)  ْ  إ 

 َُدنَ  َوار  َ  َر َْ   ِّ ُ  َُم  َِا  ارُ  اََمو  َِِا َِ 

 .٣٦١ ال:  ،١ح ٧٢/٣٦٦ امار: ر )١(

)٢( م :ر ا ،تا ٧٤ ر. 

 .٦٦٥ ،٢٠/٣١٩ ا: م ح  ١٦٠٤ ا ١/٣٣٤ ا :ان )٣(



 )١٤٢(   ارف آما وا ا  

/)(ًِِّ٧٢-٧١.(  

   اان:  ان

م ا  ه ا ا  ت  أر  :  

١ - إ) ا)  اوا  آوا    وإ    ا  ا   

ا   وا   )( وو أ  ا  وا  ا   

و ا .ا  

 إ   أن إ ود   ن  ان ّن ات) (وا - ٢

  و .رك ا ه  ا ن   ارج

 وارة  ا  ّ  ة،  آت  وذ  ووا   اار وا

ا مأ إ  ه رةا    أ  ا    ط  ز  ةوا 

 ،انا     ،ا :و 

 ن    أم   م ن  ) (واا -٣

 ا  ا        ا    ن  ات

وا ، وا ا ّ  ارا ،اوا ي  واا 

 ا إ     و    ّ وّ   وا    ،ان

 . ان    وّ ط  و و رك

 وو  وا  و  رك  ا إ اة    وا  ى  وا

ا ا   وم    أ  ا    و    ،اءا  وم 

أ ا و ا وف وا وا  ،ق اوا 

ة اا   ق را  دا )(.  

و ّ   ه  ظن  أن ا      ذ إ  م   

او   رطو    ىح  ات،  واوا  ّم  أ  وأ   

ا .  إن ّإذا ا   اا  اوا       و 



 ارف آما وا ١٤٣(    ا(   

 ا اأي ا ّكا    أ  دو  ّم        ق 

 وأوده )( ا    ا  أ  وو  ا  ّ  رأ  و  ة

ا ) ا   .(ل  أ  دق  اا )(: إّن)  ق 

  و( ( ا  أّ  ي    أمَِ  و ،  دة  اس

  .)(  )١( ا رل  ما  أ ن

 اس  أ      اي ا ا   ّن ) (واا - ٤

 واذى وا  ا    ا   و زدراء إ ون وأا

و   ة    ج إ  ةو او 

 َْ اَ َواا َوَراِا َوَُِوا اُِْوا آَُا اَِ أَ َ[  وت

 وا      ا ا ء  ،٢٠٠ان آل]َُُِن

 ا س اّرك. اا  

 ا: إح

 وا ان أن ار ارة ه أ ا ةا ا إّن

ا  ى ا  ٍف ز ةو    انا  اد  ا 

   واار  ا   اظ  ه  اّك     أن   امن،

 ت  ذوا   ّو  .أ  و  ح  أّن د ا ا  

  أن دون   ا  حإ ،ا و و ة   

   ن   ي واا  ث  ّ  

ا      اف  وظت  وات  وت  واو  و  و 

.ذ ٍ  ح دح او ا ،ة أد  وة  او  ا 

ّو   رك ا .و  

 .٥٢ب ٣٧/١٥٨ امار: ر )١(



 )١٤٤(   ارف آما وا ا  

اا  اوا :  

 اْا  اَِ  ُم )] ُ  َرة  اّ ا  ا ه  وإذا

 ن ى    ]٧٢ : َِ ِِ[ ] اَِِ َوَمَُر

 نا وا ا اوا  اوا   

ا و    ةا   ران.  اه  واو  ا  ّن ط 

 واد امواء ف  ا وا ا، ا إ  ان

،وا وإّم   ةا ا ا دوإر وم 

،ّن و   ل  أا  ا    م  ر   ه  ا 

ا ا ورد   تواا   تة اا 

  .)١(اان

  وا        واا   اا و إن

   زةا  ا        سا        اا 

 وت ات ت  ا  وا اح وات

اا ت. اوا  

ا اا :(را)  

  ع ر  ةا  ا  )ا( أو د اا 

)( أو  راءا ز )( أو   ءم   أو  

 ا(  (  اة ع ر   ).( ا أ اة

أ وا ي اا  از  ر  تا ت. وا  

 اة  ، ا أن ر( اس( ا أ أن روي

وا أر د از مس أ  وأ      أ  ،اأ أن إ 

 .١ح ٦٥٦ ا: وإ ا ل )١(



 ارف آما وا ١٤٥(    ا(   

      أن   و  ا  أ( : ذ  أب )( اس

 ،نن اأ ا   نأ ا ،  ةوا  ما  م   ا  ا 

 دىم ا  ا  (  أ    ،أ  س  أ؟  اوأ إ  أم 

   وا:  ه  ،ن و أه  ا ا ل ، أا

م ؟ و :ل   أ ن أما  ا أم  ا 

 وا  أ  ا:( )  ( اس  ل  ،  ا  أ ط واا

  ).اء وأود اء ط  م أن وم  أن  ا رل

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( ) ا   ه   .(  

 و ):( )ا   ،وبن او  با.(    

 و ):( )إن ا ن ما.( 

 و ):( )ا  ،  رزق ا ا ا  و  أو   

ا .(  

 ا  ):( )ا   .( 

 و ):( )ن اأ ء  ا.( 

 و ):( ا   .( 

 و ):( )ا ى زا.(    

 و ):( )ا   ا  ص ا.(   

 و ):( )ا  اءا .( 

 و ):( )ة ا ا.( 

 و ):( )ن ا   أ .( 



 )١٤٦(   ارف آما وا ا  

 و ):( )  ا.( 

 و ):( )ن ا ا.( 

 و ):( )ا  ءا أ  ا  ءا.(   

 دق اا ):( ) ...    را أن  .(   

 ا ظا ):( )  ام     وا ءا  م 

  ).اء  ا  أ اء  ا أن وذ ، واء

  ا: ب)

    ا :ل

ُو ن اإ ْ ْ  هُ      ّأن ا ُ   ّا 

   آ: ول

ً ٍُب أ َأم ُ          زل يّوا ُأ ّا  

   آ: ول

ُا أو ر ا                  َ را  

  ا: ج)

 دق اا )( :  أو) ا   ات  داوود إ ا  : 

 إ  ،م  ا   .ّ  أّم  وأّ ،ّ  ِْ أوس  دة أّن

 ؟   : م : .ل ء؟  مل  : و  ، اب ع

 ّ.  أّك  وأن ا   ،ّ  أّم  وأم  إّ  أو  ا إّن ل:

: ن أَو  ا  وا  !؟ل:  ا  ِإّم  ِأم  .  :    م ،ا   

،أ و ،وا  فأ  م  و . ل داوود ):( 

أ  ك و  ؟ : ّا، أ  ك  ،  كأ  أّم 

 ُ و  لم    ،ن ل وم  ،ّ ،و  ع،و   



 ارف آما وا ١٤٧(    ا(   

 ،ن ت إ ، ل وأ ا  ّ ّ ُ ا ّ إ 

ا ،وا و  أط    ،  تو ا    .ل  و داوود 

 وا  ( ):( ا   أ  ل  ِ .  ّ)   ِ ا :  ا ات

د ي اه اار (ّ . 

 :ىأ  

اا :ط 

     ل:  ا ا  ا ء  أا وأ   ما 

ما و ي اا وا ا   ا  اؤون  ا  ،ج 

 اآن،  ر   وا  م ا اء: أ ا ل آن، ون

 م   ن  ،  اآن  م  و   ا ا    دم و

     ،  وإت  ا،  إل  م  إل  و  ،  مة  إل اآن

 ل  اا  ا    اا   ن  واا، ذ  ا

 ا  ء:  أا  أ أم     ا   ه  :ا "    اا  

     م  و     إ  أ  أن أر   " ا

 ه     ر  وأم ا  :ل ا ، ا  ا ه

:ا "  س أب  ا    ا   إن  ن  ا   دون ا   

   وا   اب  وإن  اا و ذ ا

ب اوا " ر وأ  نا ، ل أ : وأم  

ر     ه  :ا "    ن    آ إ ا   "   رأ   

 ا        ، اآن ا إن   :ا ا ل ، ان

وأم  ر   ه :ا " و  أرض ءك  ا  ءو  أ 

ء وا و  ت  اوا    دىا  ا  و    ا "  

ا  ا ، ر وأ  نا ، ل   :ا   



 )١٤٨(   ارف آما وا ا  

 إذ ذ         دقا   :ل "      ا  ا 

موا  ا أن  ا آنا  ن  ن و    اظ 

"   ا  إ   :او  ن     ام أ 

و  إ إ   ، وا  هرأ  ه، إ توا  دم 

،  ا  .  

   



 ارف آما وا ١٤٩(    ا(   

   ان: )١٢( اة
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 ]١٠٣ : [اء

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ل   :ة  

 ىد ذا دق اا )( م  آ و  

)(.. أ  ل : د  ّة أ ّأ    ا )( ، 

 و  ، ّ  :  أ ّ ،   رأ  أ   ا )(   

  ،  ا  وّ َْ    (اا : ل   ،   ّأ ات

:     اأ ه  إ ،    إ    ل : إن     ل   

 زرارة   روي   ،  وأ(  (ا و ه أن و .)١(ة)

 أ  ا )( :ل)   ون  ،  ّن  )ا(  ل   

:  ّ  ّا  ،   ّ    ب  ا ،   د  ّ 

 ادق ا،(  ( ءام  و   ،)٢(وا)  اض

)١( ٢٧-٢٦ص ٤ج ا.  

)٢( ا ٢٤ -٢٣ص ٤ج.  



 )١٥٠(   ارف آما وا ا  

)(: أ) لا إ ا  ة،  وا  و  آ  و  (ءما)١(. 

  ا  ل   إذا أّم    ا    و    ،أو ا  د  ا 

 ب    ءا  ا  دون ده ذ .وطو  

ة: أا  

   وه،  امن  ة     ودورا ا  ى أ ة إّن

أ  ا )( :ل) ل لر ا)(:      ا  أن و   

ك إ ةا ا اّ ون أو   ()٢(.   

  ،  ا د (اة : )( ا ا  وروي

 اد ل وإذا واطب، اود  اد  إذا ، ا د

وام   و و (ط)٣(. ل ور )ا( د إّن ا 

  ُم  ّ  ن  آد، ا  ُ         أّول و ، اة

 ، وإن  ّ   ُ   ّ  ()ا  .)٤  ن  س  ح  نما 

 أ ا )(  ا ،  رون  ر ل :  تذ) 

  ا )( ر    أ    ءل  ، ا :  

  .)٥(؟)

 ةا :او  

ورد و   اب اة وا ء ،   ا  ا )( 

)١(   ه :٦٣٨ح ١/٢١٠ ا.  

)٢( ٤٣ ص ٤ج ا.  

)٣( ٢٧ص ٤ج ا.  

)٤( ٣٥-٣٤ص ٤ج ا.  

)٥( ٣٢ص ٤ج ا.  



 ارف آما وا ١٥١(    ا(   

 ، إ  و  ّّ  ا م   ا ا  إذا )(ا رل (ل ل:

 أ  إ رأ  ق    ، ا  وأظ ،  ف    ا أ : ل أو

         ا وو  ، اء أ إ    وا ، اء

ل رأ  : ّأ ا ،          إ  و      ّا و 

ز   (اأ)١(. و أ  )( ل أّم :  ث 

 ، اء أن إ   ا       إذا : ل

و ّا   نء أا ق إ رأ ، و    دي : 

  ا      (ام)٢(.  و  ا  )ا(  :ل  ل 

   ّ   م أ دار ب  ن (: (ا رل 

 اتّ ، نأ   ه    رنء؟  ا   :  ،  ل :  ّن   

 ،)٣(امب)        ت  ة   ، اري ا  اة

و أ ا )(  ل إذا)    ا ة  إا  أ  ا    إ 

،ا  ى  ر ا ا (ه)٤(.  

  ا: اة

 وا أا   ن أن  ا ه  ن ا اة إن

ا  ءا  ر .ا  ا ا )( ل) :  

 ر   ،    ّ    ر  د  إذ ا(    (ا رل

ده و ، ل)( : م  ابا ،  ت ا او   ّ 

)١( ٣٢ص ٤ج ا. 

)٢( ٣٣ص ٤ج ا.  

)٣( ١٢ص ٤ج ا.  

   .١٠ح ٦٣٢ ال: )٤(



 )١٥٢(   ارف آما وا ا  

  د()١(.  

ا  تات: أوا  

و ا ا  دي ةا  دا و  را 

:را ا   ،أو  دق اا )( ل: أم  ل  لر 

ا)(  ال نا اذ  ا    اتا ا 

ّ ذا  ّّ  أّ    د   (ا)٢(  دق  وا )(    

  : إّن)  تا  نا  ا   ةا ،  دة  و 

 و ،)٣(ا) ا   ، ا رل ّا وأّن ، ا إ إ   أن

ا)( ل )   ا ا ةا او ا إ  ُِ   

     .)٤(ار)    واة  واان،  ا  وامع  ات،  اَْوَح

 ا )(  م ا ل  ام       وا  : أ) 

ة أا ، او  ،  واوا   ،  اّو   ،  ّم  م   

ا   ، ن أ اب إ ر أا  :ا )    

  ، ا  م  ا ( وإّم  ّ  بما  ّ  رقا ،  و 

     ا ب  ن ّ  ا رل وّ ، ا إطق

 ا وا   اتّ ،     أن        رنا ،  ف  و 

 لر  ،ا ا    ع ز ، ة  و      و 

ل و ، ل ا :م ) لر     رة و      ذ ا  وإ 

  ا  ة م(  ا( رل ون ، ) اة وإء اة

)١( ٣٢-٣١ص ٤ج ا.  

)٢( ا ٢٨ص ٤ج.  

)٣( ٢٩ص ٤ج ا.   

   .٥ ح٩ ،٨٣ امار: ر )٤(



 ارف آما وا ١٥٣(    ا(   

ّ ، ل ا م ]َُْوأ ِْة أِ َِْْوا ََْ[ :ط] 

  .)١(م)  و أ   ن  ])١٣٢

  اة: أود ا

أن و  ةا ءا  أ    ة  نما    أن   

وم  ن أا ا نة  ا    و     )٨-٦( 

  اداا ا و  ل . روى    :  ل  أم 

أ ا دق  اوا )( )  ا ،    ؟  ل : إذا   

 وب  .) :  ّ  ()٢ل  ؟  و  اة      : اة

ا )(  ءت  اوا  ا   ن أداء  ة،  أط روى 

ل أ ) ا )( أو  وأم ،أ  ا   هو  و 

  ؟ ال: وا و أ  ؟ا : م   ،  :ل 

         ل:  ا : :    ،ل اة؟! ك ا ،ن

  .)٣(ر)

  اة: ورك اام  اق

 ص    ن  وا ا اان  – ا ل ا إن

 اا و ، أ إل -    ة واات ات

  ه أوو    ءو          ت إ   

   وأ  ّ ، ا وا اة أ  ذمه

 )( ادق  ا و ا، وب م اُ    س

)١( ٣١ -٣٠ص ٤ج ا.  

)٢( ١٩ -١٨ص ٤ج ا. 

)٣( ٢٠ص ٤ج ا. 



 )١٥٤(   ارف آما وا ا  

ذ  ن) اما و أ إ  ن ذ ةا م  ،  ركو 

  .)١() ا إ   اة

  ةا  :  

 إ ا  دة      م  أن     و ا   إن

 ع أو ا  م   ،و ا    ،أ 

 إمء  ل      ا    م  وأن ا  ، اارس إدارات أو

 ا  دور و ا، وات واارس ات دا ات

 و    تن  ا        ا)(  وا   دقا 

).(  

  اة: ة

 ة،  ة  اة    واّ و رك  اد ا  إن

و  ة ط و  إذا   ،ةا و  ات 

وا  م    توا    ة       ة       ا 

    ،ن ا      با  وا  و  .ط    ا 

 أ (  ل:  – ا إ وأ  ال  أ  ُ     – )( ادق 

  ا أ  ه ،ةا ى أ أّن ا ا      

 أ  (  ل  )(ا  و  )٢(])٣١ : ِ[  ]ةِ  َوأْوَِم ]ل:

 ،ةا م رأس ا  ارا ()٣(. ل و ذر أ 

 أ  ء    ع،  (:  )(ل  اة،   )(ا رل اري

)١( :ب ا٢ ،١١.  

)٢( :١ح ،٢٦٤ /٣ ا. 

   .٣٣ح ٧٧/١٢٧ امار: ر )٣(



 ارف آما وا ١٥٥(    ا(   

ء و (أ)١(. أن و ا  ةا    ،وا و 

رة أإ ع أا  ن   ذن وا ا ، 

   و  وأ  أ   من نأ   ص 

.أو  

ا اا :(را)  

  ع  ر  ةا  د  ة  ا  )ا(  ةظ   

 ء  ا،  و  د    ذ  ... ااء ول و راء

 أ    اويل:  او   أ   ا  أم    ،اءء  ا اا 

،  وا    أ ...دوم ّأن وأ أ ا ّ ّو و 

 ه ةا  .    ا  رأ ء  إل:  ات  وة  ذا 

 ا  ا ،اا ا م أول ،و  ل ):( ا 

 ّذم  أ  و  :،  ا  ّذن  م  ّ    ،ا  أن ا  ء

  ا ا؟ ا أم   و ا :ل  ّذن،

 اب،     إ ومد  و م  اب

 ا  أن ، داه ا ا        ا    :  ّ   

  ا  ن ا   .    :  

،أ ل ار ا    و   !ر؟  

 أّ    ا   :  و  ا(   (ا ا ل

 أ .ا ّ أ   ٍم  أ        ة 

 أ   ل م ا  ف ا أّ  و اف،

ا  و     زال  إ      رضا  و 

)١( م :ر١ح ٣٣٣ ا.   



 )١٥٦(   ارف آما وا ا  

     وأ ا . مّ أ ا ود، ٍد  ا ا ل:

 ا أحا م أردت  ةم ذّر ّم  ت ر .ا  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( ) ا  ؤه ة     ،ةا  و  إ 

 ،  أ إذا ا وإن اء، ان وإ ا، ا إ   اة

  ). اة  أ  وأم ،روي ب إذا ان وإن

  ا )( ل: أّم ّ) ة عدُ ،  ذا  د   ةا   

 ات و َ، وار  ، ا ّّن ون اّم  ، آ ا

 ُ   واّب رك،  وا ،  وامء وراءك،

، م  ي َ ، َو ُ َو  (إ.  .را   

 و ):( ) أ   ،ةا  م رأس  ا    ارا 

 .(  

 و ):( )  ،و وو ة دا .(  

 و ):( ّ) ء ،و وو  ة،  دّا      أ 

و .(د   

 و ):( ) ةا  أر :ُأ   غء  إا ، 

و  ،عّا      ،دّا  و    (عا  :    لر 

،ا ع؟ ول:  ا  اّا)   ،ةوأن ا  ُ  ا      ،ّر 

 ،   مر    اّء  إ ت ، وأّ ود ر أ  ّذا

اب وء  أّا  ،  :لو       ،ل  ا  :ا 

 ا   ه (ةا.  



 ارف آما وا ١٥٧(    ا(   

 و ):( )ة إنن ا ا.(   

 ا  ):( )ةا   ات نا.(  

 و ):( )ةل ا ا .(  

 و ):( )ةان، ا  و ا.(  

 و ):( أ)ة و ،و  م    ا  د  و 

د.(  

 و ):( )ن لر ا )(    ةء ا ه،  و 

    ). و أ ف  م و د إذا ون

 و ):( )ةن ا  .(    

 ا دقا ):( )إن ط ا   ،رضا  ء   

 ل ةا .(  

 ا ظا ):( )ات ات ا   .(  

  ا أ  ا )( :ل ةا) و  َ       

 ، ذا غ   ّ  ، ن م  ُ ، وإن م   

 ُ  : رّد  ي ، ل  ّ بُ    و ،  ّ  ل : 

أف  .  ال   ( / ا .  

  ا: ب)

  م ة  

  

  و   ةا  

  أن أ      

  

  تألا ر  وق  

   ري إذا  ذا   

  

  و ي ر اةا  

  و  د ا   

  

       ة  

     ا   

  

   حو   ت  

  



 )١٥٨(   ارف آما وا ا  

     ا أراك

  

  ات اا   ات  

  و أدر    و   

  

  ات ط ق و ت   

  قأ نإل أ  ع   

  

  ع وأم  ةا  

      ا   

  

   مأن و    ..ةأم  

  

  ا: ج)

 اا  ك ...نما و   روا  أ    ا 

ا  ا  را ا ول ا   أم  أ  إ  

ف ان ا ك ب ف ب رك اة،  و    ن 

   ا  ا  ا  هرآه إذا و  و     ن  داره، إو 

ا  ن ب إ ّر ة و كو ،ا    

 و  ل  ا إم ط    ط     و   

، ل :با  رأ  ،ال ا ا : إذن أط   أن   

  ةن وا    س اوا م  ة و ،ا 

 ا  ،ل  ا   ، اظ أ و  م أن اب ل

 س  أم  أ    ظا  مووا      ،ه  ط    و 

ام ا ب اة ا ءو ض إ ءا  و ّو 

ّو  ط  ورا  م  وا      در  فا  ،ا  و 

ط ّر   تا    ) رب  ت  وإن إم  ل ا إ  إم 

أن أر  (رأ و ذ ا ا   وأ   

ا  .ا  

 :ىأ 

م  ب ء  روى  ا  أ  ت،  اا  أّم    أ 



 ارف آما وا ١٥٩(    ا(   

 ُن    م    إ :          ل  اام اء

انإ ، وذ  ة زّا ،    ا م أ ،  و  أن أ 

 ي   أر  اره ،  ُ   ا  ا  ا ،   

ا    : ن  إن ، إ  راُ أن    ي  أ ،    مإم 

ُّ ّا  ! طو    ونا     ، أَر و  َ    ا 

  اة  ا     و  ،و أّم  ا ت  ، م  اي 

ا ب ه  ) ه ) او          أ ،  ّمو   

 د ،  ّ  ،ي   :  ا  ، رّبأ  ن  إ 

 اذ امع ّن ؛  مّ  أ ه و ، اّرة  ؟! اّء

 نأذ  ء صا  ّن ا  ام  ّ ؛    تّا 

ا ّ ء ّ؛ ا  تآ ت اوا ، وأم   

أ ، ّ ن ة وأول ا) و ،(وإذ ا بّ دي وُ 

 صا :   ،  ن ة وا ! د  ا ُ    و 

 إ  آ  : ا ، ة أا وأ أم  !؟ و ُ  فا 

 ه اءل ؟! ا ّبا :   :  وإ ر م ، و   

ُ ز .   أ  وأرى أ  ا  با ،  ء  إّم  

 َا ، م  د ا أو ا    ا  با  (ا)  و 

درُ إ ن ذ  ازاا    ا  اي  ، اا  ُّ  ء  ا 

ّا ؛   ام   ي  اا    ه  ا   ا . 

   أن إ ا  ا و  ، اب  إ أم  وا

 ر؛ ا  ار رأىّب إه او .   

 ّبل اوم  ا ، و أم  وم ، أ    

 ، ّد  وش    ا  اه   ّ  ، ّ  ّء،  وأج

وو   ا )( ةا ، وأ ُ ع ، ّو   ءا ، 



 )١٦٠(   ارف آما وا ا  

 ُ  را  ارة    و  ، ا  مّ  . وّ  ت

 أن س   ّ  إّن : ل ؟ أمّ  : َ  ، أو  ا ا اُودة

 ،    فأ ّا ة وا ،   أدرس ا   م 

، وأم ا ا  ، ا د   ِ  ه درا .  م 

ا   وا أدرس ا     إ   ،  نو  ا 

ردا اِ    رة  رّا  ا    ا   إ  ا    بر 

آ ، و    نا ي ، اا ّ  م 

 اب  ون  ، اّرة  ََِ  اُ    إ و  . ّ دي

ب إأ ُ (م) ق  ا  تُ  را  

 ، رُ ك َ   ا أر ،   ا امت

وأ أم   ا ّ انا ،  أدري أ  أو  را ، أ 

  ءا َ مُ ،    ا أ    م  أ ،  إّم 

 أ د      ل   ،  ّنو  ا      ُ   

آ ، ّمو ء أأ آ ُ أ ، و ُ ذإم اأ . 

 أم إ  م  تا     ،  ت  ّأ رض إا ، 

 ،   ُ أو ُ ب م  ، إان َّ  أن ت وة

   اّن).  : )   أ   ل

 ، دون و    ه ا  و  دي  وا ، 

  ّ      يو    ّ  توذ     :  )    نز 

َّ ( ؛ذ ّم  فأ  َ      نّا ،   إ  ّ   

طا ، ن : و ك أدرأن أ أ دا أول و ا . و  أم 

 ، وإذ   ك ل   م : ّ رةا ! 

   ا و وا ،  ّ  ل   :  عء  أ إ  وظ و 

ّ . و وم ا ّإ طو ر :    و  م ،   أن 



 ارف آما وا ١٦١(    ا(   

 ك أم أ . ّ ي ، و  ي أا  ،  ذ 

ا  أَر   اأ .    ك  رتّ أن  أ  ءو   ،    وأ  

   . ا أول

   



 )١٦٢(   ارف آما وا ا  

   ان: )١٣( اة
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 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا 

  اب ى

ا  د أ با ت وطا وأ إ أ  و 

،ال ووا ا ددا :  م  و  تات  اوا 

د وأا ن و       ب  اء  اوا  ا   

  ا ّن ا و ااط. ون اى وان اب رة

 ،ب ّم دا نما  ه ما   اءات 

 (( اّ ه  ا  أ) (دا وض وا واات

ا رز ،)١(اّة و ه  ا  ا  را    رةّء  ا 

 ا ،    نا    إ)  إ  أ  ء  م  رةّأ 

وإ درة ا و ( إ)  أ  إ  وا    مو 

..   ىا ّو   (ما)٢(.  

)١( م را : ١٦٠ص  

)٢( ة ا  دا )(.  



 ارف آما وا ١٦٣(    ا(   

  : و اة

 ا   و و م إ ج اا ه  وامن

 واض اوا ،ه او ما  نما  ضا 

 وا ام ه  ا   وه، وأءه ن

 إم  اة  د و (اة)، إّم واة  ابوا وا؟

 ه ا ا  ما وا    اا ّا  

ا ،وا  أ ا )( :ل د) ،إن ا  أ       

 ا       ...،ءت  و  و  ان ذه:  ا إ ان

ة وإا م (ا)١(.  

ا  :ا  

 ا ا إ امن ج ان  أ مل ذ ون

وا ا   ءا  ،أو أ       و 

  هّ ا    ة اّا از ا زّوا 

ل وا ،ا واو  ه ،ةا  أ  ا )(:  ةا) 

 ار ا ب ع م اة  د(: ) ( و )٢(ا) ل

و  ُِ  ع  ب  ا  َُ  ()٣(  و )( إذا)    ا ة  إا 

أ إ  ا، إ  ى  ر ا  ا  (ه)٤(،  و )(: 

)١( م :ا :١١٠ ا.  

)٢( درة اا  م  در   دأ :٤/٢٩ ا و ، و 

  .١٣٥ -٥/١٠٧ ا :ان

  ا. ار )٣(

 ا. ار )٤(



 )١٦٤(   ارف آما وا ا  

)  ا  ه   ل ا    ه أن    رأ    (ده)١(. 

و  ر ا وأ     ن أوأ و و  

 و  ا  (ن  اة (إّن ):(ا رل و إ ،اك  اع

 ُو  وإذا ا  ، اع وت ان  ا ر ّ امن اب

      ا   وا  وا ا  ا ه إ امن

  أي م   و ر  ، و      أي    

.ا  

  اة:  از اة

و ا مأي ا  ءا   ا ن و  

ر  أ    ح  ز  اوا   ،ا  مق  وموراء ا 

   و    زدة   اة  دور   و ا ، واع اة

 (َوأ    ِل  ه،    اة   از اة أن  ا  اع

ةا نإ ةا ََْ َ ءَْا (ُت/ َواا)٤٥،( و ا 

   َ  أن أ  ّ ارض،  اُ ة اة أن (ا :)( ادق

أدرك  م ، : ن م َََُ  اا  وا   أدرك 

 م ر  .(َا  

و أ ا )( ةا)   ات  ،(نوروي ا   

ا )( ) ال نا اذ  ا      

 در  أ  م وإن ا وه )، اأ  ّذا ا، اات

  ن نما  ة ام د، وو إ ام  

 .أ  

  ا. ار )١(



 ارف آما وا ١٦٥(    ا(   

  اة:  اة

 أ   ا :ا  و    ض  اأن وم ا     

 ا    اة  ن    أو   ا  ط إ أدى   ت

ّ  ةذه ام  :  

:أو دإ إ ا ا و    افا 

دة واوز   ،روي أ  لر ا )(ل أم     ر 

ُ  ُو اإّن :-ا)    ُه    ،     َب)،  أن 

و )(ل   ر ُ ر ُقو -: إّن)  .(ُد  

:م إم  ي اا ار ّو  ّدت اا  

ا و  ا  ، روي  لر ا )(أّم أ 

  ة  ام   ظ      ُور    ّ       

 ه  ورُق   َه ّ  اة إ  إذا ا ا (إن ل:

  اة).

 آ أر ل)( ا رل ( ل )( ا أ  وروي

 ب ا ِأ)َ ةا َط ا رَ  َوُز  َ  (ْد  ال  ،١١٤و     

   و   أ إن وما ا   واي

ار بمذا ا ا ا  و   و  ء ذم   

و ن أ  بأ      ن  ا      ذ      اتا 

ا  ل      إ    اتا  ا      ر    ب 

أ   أ   ن   ه درن    ا   ذ  ا   

  ). ا اات وا  درن ه   أن ات

 ةا  :ا  

 ل: )( ا رل    ا      ،  اة  ا  ا



 )١٦٦(   ارف آما وا ا  

ُ) ِةا ُ ِد ؛إذا ا َ ُدا ب مطد اووا 

 م وا ء). و وٌ و ط  ٌ اُد امَ وإذا واُء،

 رل    روي   ،  ا ض    واا امن د س اة

ا )( :ل )  ء ،ٌو  ُوو د  (ةا ، )و:( أوُل)  

   ا   ا  ، ن  ُم  ، وإن  

ُ      ،(ء  و  أ  ا )(:  ةا)  ،اٌن   

و .(ا ات  و  ا  ،    لر ا )( :ل  )  أ 

 ،ةا م رأس ا   ارا  ،(  ء  و   و  أ 

ا )( دهو  و ا) ا  ةا  م  د  ،(د  و 

دق اا )(: أ) لا إ ا  ة، وا و ُآ 

و ،(ءمو ا )( إن) ط ا   رضا  ء  

 ل .(ةا  

ا  رك :ةا  

  ا   ك ،ةا  لر ا )()  

ا و ا أن إ ك ةا ا ،ا ون أو   

،( )و:(  ا)ة  ُدِ  ،ا    ك    اّ     

 ،د  ك  و  أو    ،ا  ُواٍد وا   ّ    ل ا  

ٌَْ) .ََُ َِا ُْ َ َِْ (َنَُ :و ) ك ةا    

ا ُف و ،ِ  أ َت أن د أو امأو م .(ّ  

 ةا دي ا دور ا  ة ن؟ما  

و  ةا دور ا  ة نما  أن    

ود .وطو  



 ارف آما وا ١٦٧(    ا(   

(و) نا   أول ،و  دق ا(ع): ا ) ة 

 إ و  ا آّ  أن ٍ و أ، ا ول وآٌ، أّوٌل ون:

  ،ٍ وإ ُِ آ ا   وا و  ،ٌر وأوُل ا 

  اول ا(: ) ( و ا).  ا وآُ ا، ران

ا  ةا  ،(ما و )(: ) ول اا  ا 

ٌ    .(هوروى وو  وق  اا   ه  ا    د 

 : ل  أ   ا )(  :  ُُِ) أن  َُ    ...د؟   

، :ل ُ   ّ إ ا ُ ةا ُور 

     ان   أ    ؟!  أن    ُد،  َل: وُت،

  ّ)؟! ود واة ة    ن أو  ن

(و) و  رعا  ر ا  ،    لر )ا:(  ) 

 ّ ام ،رو ُو  ام ،   ا   إ 

.(رع  

ام  ةا  ة :نما  

(و) زأ اما   :و  

 ٍ  م أ إ م( ) ( ادق ا  اا ،ق -١

ن وظ ،   ا  .(ة  

٢- ،ا    لر ا )( :ل  )  با   أو     

 ا   و  أر  ،و أن إ   .( 

م :و  

 أدا    وواظا  و  أول  وا اّ أ  ا

  ا       دادوا  رام    روا  موا    ق 



 )١٦٨(   ارف آما وا ا  

اا ،وير ا  لر ا )(ل ام  ذر        ةا 

) ،ع  ء ّأ ء و (أ و دق اا )(     

 ل أا  ل ا )(:  )    ء    ل  ا  ه 

   .(ت اا (ات :)( اظ ا و اة)،

 ة ا و  د  ،تل  ا    ََِو)  ْا  ََْ 

ِِ َِم  ََ نأ َََْ َر َ (داُْ اءا)٧٩.(  

  و: اة ا( ّ  ( ااء اة

 َْ ّة اا ط اءا )( ه ة ا 

ودور   نما و    ) ...ة اا 

     (ة  ا  هّ  نمه  اّو    ا  ّد  واّوا 

 واد  ان وإّع ا  اع أس  ا وا وار

 ا  ةّو ا ) ا ( ة    ل  أر ا 

)() هأ   ون   لء؟ ال: وا  :ط   ون 

  لء اه واا ا   ، ّ   دار 

،مث او  ، ثو  ،ث هو  ج إذا ا    (ه   

دّ لر ا )(ا را)١(.  

)١(  اء اا ) ةا (وا أ )( : ) هأ   ون 

  ،لء ال: ·وا ط  ون   لء، و اه اا ا 

  ،    دار ،مث او  ، ثو  ه ، ثو  

ج إذا ا  ه .  اا   دار :ما و :  ا ا  .ه 

و ا ا  ،رز و ا  ء و ا  ،و و    

  ، و  ؤهد ء، اا دوا     ءد ،ا وأ 

اا   : :و ت أم ،ذ :مت وا ، :ت وا ،م 



 ارف آما وا ١٦٩(    ا(   

ا اا :(را)  

 ع ر ةا  أ ا   ةا     أ 

 ادي  (  ز(  وة راء  )ا ) اوف

  .ا  ل  ذوي ا : ات أم) ا  (     

   لط د      ديا      .ا   روي   

ز )ا( ل: أم رأ    ا      ،س وروى   

ا   ا   ز  ا )(  ل  أم : إن    ز  م  دي 

ا  اا اوا   ا    ا إ  ا    ، 

و  زلا م   س      ذ  :  أ 

 س ة عا وا  ث ،ل م م      

ا   لطا ن  ا  ام  ن    وا    ر  اوا   

ا  ا وا . و    ة  اا    م  دا )(  أم 

   ا  إ ط     از  وا ا   ز  إن( ل:

 ] [  ام (.  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لا ر ):( )        ءا  وا   دد   

   رأم ما  و . وأ اا   :ه و  ا   

  ه ، موا :   ،ه :ن وا ا  .ه وأ اا  

 ج اذا ا  ه :و أن  ا     و ون وا 

،ا :موا   ،ا :وا   ا ،ا ،و اب و .أ 

  .٣/٢٣ ا: و رك



 )١٧٠(   ارف آما وا ا  

ا إ ا.( 

 و ):( ) ة       ،ةا  ة  وطأن ا     

  ).وا اء

 و ):( )إذا  ة إا أت وأ و  با  و   

 ،را  ر  ر  ،دت  وو  ،و     

 ذم   ة وا ا  ة إة اا .( 

 و ):( )إذا  ا ة إن ا اه و إ ا  

 ).أ و  امف

 ا  ):( ) ة أا ر   .( 

  ا: ب)

  اد ط  و     دا  و أ

 درب نأ اة      ى ود درب ا  

  ا: ج)

 ج  طا  أى  ذات م   ن أم ا أُ  وى 

   ا    ه      م    ،   ل  إا 

)ا(  لو :    لر ا ،  إم  ام     نا   

م    م ا أ نا      ا ..      لر 

ا    ا  . 

   



 ارف آما وا ١٧١(    ا(   

   ان: )١٤( اة

 
�
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ُ
) ذ

ً
ة
َ
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َ
   ط

   ]٣٨ : ان [آل

ا   ا 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

  ا : اب

  اة  ظ     ة  ا اظ )(   ة 

ّذر ّ تّ  درا  و او   رث  اموا    ٍتزو 

ّ ّ تّأ أي و  اريا ان ا  ا  ّ  ّو  ّ 

 ا      )٥٥(   أ     اي ه  ر ا  ،ّّوج

ا     ن  كا  وزت  ا    .  هة  وأي– ا 

 ا-    را ا  و دة أ 

ّ ، وا دق اا )( :ل ل) لر ا ):(  اّو 

ّم ٌ  ا ا  ا ّ أن ا      ب  ا 

 ا  وروي .)١() أاي    ل: اد : ،ل

)١( و ب ا حاب ،اأ د، أوب ا١٤ح ١.  



 )١٧٢(   ارف آما وا ا  

  ا ا ا ه  ا (اث ل: أّم )( ادق

()١(.  

 ا أ إ ( ل: )( اظ ا أب أ وروى

):( إم أ ط ا      ،  أن وذ  أ    ذ 

:و إّم  ّ   ،ءا  ى؟  :ّإ اط نّ  ا 

ا (راز)٢(. و    دق  اا )(  :ل إّن) دأو  ا 

 ات         ا ا ذا و ، ا  ن

ا  ذا  ا      (تا)٣(. و      ا )(  ا) 

 ان أنا  شون ا ،  اا ّو 

  .)٤(وزان) و     رة

ا   ة توا  ا  :  

ا و ه أا ا ّ اا ا )(   

 ن،  )( ا  أ  و    )( اّ      اوت

 وإّم ُّ  اءا )(  ّن ا   أ  ّل ذرر ا )( 

، توا و  ة ا   و ا  وا  وا 

ز  )ات ا    (أ  وأ  ،ا    ظا )( 

 ا  ا  إ وف  .  اس  أو و ا أاده   ّى

ا ص و د وة و ا  إ  ا و  ا 

 ا و   ط  أ  آل م    ف    وروا )( ان

  .٦ح ،٢ ب ار، )١(

 .١ح ،٣ ب ار، )٢(

 .١ح ،١ ب ار، )٣(

 .٢ح ،١٦ ب اح، ت أاب ار، )٤(



 ارف آما وا ١٧٣(    ا(   

   أاء    اّ  ا  واث  ال   رّدا ء

 ال      ت  (   ا ا  ا ( ر

 اوا  ا  وأ  ا  أ    واس  ط  أ    ور

  .ء  

ُ د اا )(   هّ اا  آل  ل 

)(: إّم) اذ   أ  ا )( رّق .()١( و ّ  

  .)٢(ان ّ ا  دور   ة أا ار

 ا ظا )(   :ا   

 و وأم ذ  وا(   ( اد  ن

)(  ا ي اا    ّ  سا    أ  ا )( 

و  ا وزّو   و   ث ا  ت 

 )( اظ  ا  ون  .)٣(اّس  ّ  م    ااف

 ا رون ل: او وا)  أرى إم  أزّو     ابّ 

 أ ط   م   (اأ)ه .)٤ ا  ا 

أو ا اا ا   ا ظا )(  وع 

 (  ( اظ  ا  ات  وأت  ا  ا  ا  إمء  ااء

 واء  ا  ا    ا  و  ااف  ادة  ا اد ا

  اّ. وأ واء وا وادة

)١(  :رات١٠٧ ا. 

 .٢٠١ /١٥ ا : ا  ا أ ة )٢(

)٣(  ا : ٣٦٩ /٣. 

)٤( ،ب ا ،رةاب اأ   ، ب ١١ح ،٥١. 



 )١٧٤(   ارف آما وا ا  

  :  ا أ  ا  رات

 ّة ا   ا ل ّون )( ا أ  إّن

   :رات

١ - ا  لر ا )( وا ا )( و ر 

ا م دا ا .ا  

 َوُِلِ  ِ  اَُِْا  آَُا  اَِ  أ  َ)  َ ا  إّن - ٢

   ّمن  ة  ة  ارّ  و ).٢٤(امل/  ُِْْ)  َِ  َدَ إَذا

   ل ا  وق اا   أّن (روي ا    ت    

 .)  ()١ّم  و ت و اس،    ّن

٣- رر ا   تا ا     

ي اا   تواا ،ا و أ ا )(  ضا 

 ،ل(  ا:(  إّم)  رة  (ا)٢(،  و  ا )(   

   ا  ه    وإن ،  أ  ت إذا أ و (إّن  ات ه

 ()٣( ي وار اإذا ا) ت  ءا  ام   إ    (ث 

أ و   و . و ا   دق  اا )(  ل 

 ل )( ادق ا وروى .)٤(ه)  ّة ا  ا (إن

 ّ  ،  ّ  ّ  ب  (: ّ    )(  ( ا رل (ل

  ذا   ،بُّ :ل  رت رّب ا  ا   أّول  و  ،بّ 

   و    أدرك أم  إ  ا وُّ  ب،      ذا  ا    ورت

)١( ،ب ا ،حاب اأ د، أوب ا١٠ح ،١. 

 .١٣ ،١٢ح ١ب ار )٢(

)٣( .ا 

  .٧ح ٢ب ار )٤(



 ارف آما وا ١٧٥(    ا(   

 ،وآوى ط  ا ت    (ا)١(. 

 ا ار  ا  اّ  اّة  ا(    ( ا  أ  اع  إن - ٤

  و أ  ا )(  و    ا  ا   

     ارض ه   وامم  ا    و  وا    ااز

 أو  ن ا اة ا ة  ن،  وا ل

.  

 وا رم و( ( اد  مة ا   إن - ٥

 ٍة)  اُ  َُْْ (َوأِوا    ارك، ره

 ّن ارك  ا  ا  (  ( ا ة م ّة وأ )٦٠(امل/

   وا     اول ص ا اارد أ  ا اارد

 .ا  

 ا    واث إدة ب ن ا  ا إّن - ٦

را  م  اقا و م ل دا را ا أ   

  وب  اة   ا ال  ان وم ن

 ات وا اّت  ّ  ار ا    و وإات

 وا. ا آت وأماع

  ا؟   ار  د ي

ء و تا ا     عا  أ  ا )(  ا   

م  لء اوا ا أن إ و   ه ا ا 

ة واا  )،(  و      راتّ  ء  ا أو 

ا  ءا ّم     ه  أ  ،تا ن  أن إ  ا  ر 

  .٥ح ٢ب ار )١(



 )١٧٦(   ارف آما وا ا  

 را     ى  ءا  ا  ،  ل    َََُْو)  َ  ُءََ 

(َِ /رىا)أو )٥٠  ام ّ ة .و  

 وااب  ا؟        ار  د ي  ان واال

إّم  ر  ،ّن ا وإذا ا أ ا – رااو ذ  ام-  ّم 

 ا  ن ا او ،ا ّ  ن إ وا آ  

 اب  أو ا  أو ا     ن  ا ّن ا  ا ت

   واجت  ا  ادث  أو اات  ا  ادثو  أو ا  

   اد،  دون ن  أو ن   و  ّون أو و، اوب

 م  لّه اّ با ،ا و ا ،ا زاد و  

ن ذ أ ّوأ  لر ا ).(  

  ا: و اب

 و ت  بع  اب  إا    ا  و   

 ا  ، ا  د  وار    ان  د  أ   ر أا

 (ا)    واّا ا .ه     دا ان وال

 د ا   أو أ ت وآ  ّ        ا 

ّا ّدوا اّو  دا  ّ      و  .مرت  او 

 ا ا  ولا  ا - ر  ا   انإ-   

ّ ١(ا(  ت مما   با  رما  ما -

 - يا أ  ا   عار  م  ض  ات  وا  ا 

وم ا –  ا-   ل  أن  وز  ا  روةا    ر   

٣,٢ %  ررة اما ا و ا ا اا  (س)   

  .٢٢/٤/٢٠١٣ ر اوم اا  ُم   ات )١(



 ارف آما وا ١٧٧(    ا(   

 أظت  .    ن ٢٠ا  ء اب ة

 أ  أي ١,٦ إ   اأة    اد  اطل  د  ل أن اءات

 ي ٢,١ا  ا دمب اا  ولا  ا    ضا  

   ا ا  اام ادات  ّا ان، د

   . اب

را   :ا  

 و أّن م  ا   ا   ا ر اأ ا 

ا ّم  ر ة  د  رزد    دا  ،ى  وأّن واأ 

 وز  م  ّن  ا  ا، اارد  اول  ا اارد

 اى.  ا  اول  أ  د     واد  ن،  و  ار

أن وا ون ا     أ  ،ا ان  و 

ة دول إ  ،ذ   ز ا  ن ا   ب إ 

ة اا عو ،ّ  ديا ،وا  و     واا 

 ا ظا )(  ءا  ه ،راتّل او  نإ) 

 ذ    اوات   واارد )٣٢(ار/ ِِْ) ِ اَ ُُِْ ُاء َُما

 اء    (ازق )( ادق ا  وأ ،وج إذا ُزق ا ن

 و  و،  وازدر  د  ازق أب أ اب  ،)١(وال)

 واد او ى ط  و اد اء   اب

  .اء  

  

  

)١( و ،ب ا ،حاب اأ  ،ب وآدا٤ح ١١. 



 )١٧٨(   ارف آما وا ا  

 ماب  :نما  

 غ  ت أو ا ق ن اء اب  ا إن

   ا      اد  امن     ول ل

 أْوَدَُ  ْا (َو  ل أر    ا  اي اد ا

ََْ قْإ ُْم ُزَْمُْ (اء/ َوإا)٣١( َو) اَُ  َدْوأ  ْ  قْإ 

ُْم ُْزَْم (َُْوإ /ما)١٥١.(  

   :ي  اطل  إل

و  م أ   ي آ  ل لإ  لطا 

  ا اداأ   ن  ور إ    نو 

ا ،  و  أ  ي  اا  ة  أا ب  إا  د  و 

ا ء وا  ت  اات  واون  وا    ا 

 أراده   ف    من  ي    ا ا ت ون

ا  .ور  

  ا   : ا ت

و    با      ه  ذر  و  ا      ا 

)(  أ  ن  ز دو :  

١ - ت  رذان  ا   ،لروى ا      اا    ا 

ا)( أم)  إ أ ا )(  وأم    ه أن 

  ذان  ، ل : ، ذ ا   و 

  .)١(وي)

)١( و ،ب ا ،حاب اأ د، اوب ا١ح ١١. 



 ارف آما وا ١٧٩(    ا(   

 -ا-    أ  إ  ا اش  ا  ار، - ٢

)( أم    لو   ، ل : ا ا     (أو)  

   ة ن ا  ل و  واَُِْْا)  َْر  ُمنَ  إ  را   ُِْ 

 روا و  )١٢-١١-١٠ (مح/ َوََِ)  َِْال َوُِْْدْ  َْراراَْ   اَء 

  )١(). م) ن أى

 اد  أو ا اآن  ارة ص اء اء، -٣

 ا    َرب)  َْ  ِ  ِ  ْمُ  ُذر  (َآل ط)  /ان٣٨( 

و  ََر) َْ  َ  ِْ  َِْزَواأ  ََِوُذر  ة  (ُْن/  أا)٧٤(  و 

 َرب)  ْرِمََ داْ َمَوأ َُْ (َِارَء/  اما)أو )٨٩    ي  ء 

ّ ّ  . 

٤ - ّا  ) ا ( ت و  ة 

 اّ إ ا  اء )( أو  )( أو    ا 

)(  اد  .اط  

 إد    ن م أ( ( اظ ا ة  مه درس ا

     وم  أ  ،(  ا) ات اطر وآ ا  ور

  ٍّ وا إ  ر. أوا 

ا اا :(را)  

 ع ر ةة ا د( اا( يا ُ    ا 

ا ا  را  وذ    بأ  أ  ا  و       

ذر  ء، وا   ا  دأو أ )ا(  

 . ا لر    آل     ر  م  أم روي  راء،

 .٣ -١ح ١٠ ب ار، )١(



 )١٨٠(   ارف آما وا ا  

  راء   ن  ز  ءأ   ان  إن  ا  ا     

و  آل و   ،دا  و  :  ّا)  ا   

 ا  ن  ا  ه  و  ا .( إّن  آل ...ا آل

ز ا    ي راء ا  ا وا  

 و   ،ا و   ل: ذ إم    

أ ا  وأرق ا ، او ا أ   د  اا  

 ا  ،    ل دورا ر    ،  ار    ءه  ا  ال 

  . ا

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا )( -  ج  ن ن ا و       

 -: )ا؟ ا :ل ،ل: م أ  ن؟  :ل إي وا    لر ا 

إم !ل: ا ك أأز  ل: ؟  اك أ وا، :ل  إم     

  ا  م   ه ا  ا  .(   

 و  )( -  ل:  ر )     ،  ل  و -: ا 

ي ر أم  ر أا.(  

 و ):( )ان أا وار.( 

 و ):( )َ َ هو  ا و  ، و     

ا  ،ا و  آنا د  ن    رم 

 )ا أ وه

 و ):( )إن  ة ،ة ةو ا ا.( 

 ا ز ا ):( ) دة ن أن ا    و   



 ارف آما وا ١٨١(    ا(   

.( 

 ا ا ):( ) دة ا ن أن  ف ا  

: ، ،و و.( 

 دق اا ):( )إن  م -  ه  ر -  :ل  إم    ازا 

 ا  و ،  ذا إ  م    ب    ل:  وو   

 ).ذ   ا   واي، واي رب

 و ):( )ل   ان ):(  ل أي ! ربا  أ 

 اد  أ  ن  ي،      ن  اطل،    ل:  ؟ ك

 .( 

 و ):( )إن ا و  ة ا  ه.(   

  ا: ب)

 اوا    و     

  

    ه وأم  ه  

      ل    م   

  

   ا  أو    

  و رم رب دا إن ذا  

  

    دون ا  تا    

  

 ا: ج)

 أؤ ( آّ) وا

  : ا) اّاء  اّ)  ن

ّا ول : ا ّا ر) :(ا  ًء  دارم ، 

 وإذا و ووا سّوا    ون إ    ان ،    ا 

ه. ول: وا  رأ ذ   ا  رأ  د  ب ،   

إ  اا أ ّم  ب ور ، ه وأّن  دات با ورل . ا 

ا : ّ فس  امّا  أ  اا   ،    :  ِ  ؤك؟  ل :  



 )١٨٢(   ارف آما وا ا  

أ   يو ، وإّم  ّن ؛ ا  ا  يا   ، و  أ 

   م  ان  ا   أ   إّم ؟ل:  :؟ أ   ا أّن

أر  ، او ا  ياء و ذ ا .  

ّا ما :   

 اي  اّر  أ ،  ن  ط   رت  ا): (ر  ا  ل

َُ ر أو  س أو  ط ُ ُ ور ّ   ءا إ  ا 

 ء ب وإذا . ان َ  : أ وأت ، ّ ا ا ا ّت ،

 ل:  ا  .ا  ا  إّم  ل:  ؟ ن و َا؟ ُ  : َ؟  ول:

ّ  ا رأ ،د ّ ب، ا و ر اا  

       اا  :ل . ا أ وأت ، أ  و اّر،

 اّر  ا  واي  رط  ّم  ادل؛  ا  ا إّن  ون  اّاء

م   ّ ني ووا ُّ ، و  يوا ر) (ا   ةّ 

ر  نا  ا  و  ا ،  وأ      ا  ا    أ   

  . واي

 :ىأ  

 وآ  اس أظ  .. ا   أت در ا  ل

 إ    .. ا ا اس أب .. ا آ .. اق

وار ..    را ..  م  سا      :ل      

ا .. وج أن ان أي و ط .. و وأ  ط   

 ط ..  أ    ا ..  ت  و  ط ن  زادا    و 

ا   .. و  رأ  ط  أ      ا ...     

زا و   ن .. او ا     ذ ....  ت  و 



 ارف آما وا ١٨٣(    ا(   

ط  ن زادا   او  أ  ات  ٣ ا    ا  ،ط 

   ا    اي  ا  ي    و   ..   أأ  م :  ل

  ءت . . ا اأ   .. و    نا ..    ء 

 ل  م : ن ة ا  ت    !   أن 

 أ ب أن وأ ا ال  وظط ب اب أب وأوأ 

أ ذ ا ..  رأ  ؤا رأ  ا و 

أظ ا .. ر وا ر.. إم رض وزا  س  واا إ 

 س .. ااج أ وا .. اجوأ .. وأم   سا  دي  وأدي  ا 

 و ل و ا ن رى : ل ار  ض  .. ن ا ن

اد إ   ه فا   ديدي ا  ..  

 أ  ون اؤ)  (ا   ا :  ل ار  ض

 أرض ا ..  رأ م  ا  ي ي  . 

 أم  ه فا ت  ر  زا    : :آه  مأم   

 ا  ه   إ  و  أ     أم   ..    ل  ان  ا

  ...   رأ  نوا  تر ووء ا  و 

.. : بأأ  نا   رت ا  ين أب  وا 

ت  ا و :    مأ  مأم ..    رأ   

 ا  ذ  ه  إ  و  ء    أ   ى    أم ول: ..

    نوا   أ    ا  أط  را 

 لطا  :ن  ط ك أدرأد أك رل أ : 

 أم ل .. او  أن  ا   ات  ٣ و  م 

 ذ ا   ا ن ودا   ىا  وأم   

 ه فا       ي    م     ما  و     

أ ن أ  اأن آ     لا :     ....  أ 



 )١٨٤(   ارف آما وا ا  

 ا نا !!  ا  ا أم    و    د أن   

.. أ   ل  أن أا  مد ا   ؟..ل: أ 

وذ ا :ا  ذ ا ا ..  أم  أ  وأو   

       أن        و  ام  أ  و  أم   

 آن   أخ:  وأم  م :      ل    ك ن  ه

 : ل  ا       أن آا  ن أ م رب، آن  رب..

 وا  ه  و  ا أر  ا   دة وا إ ل  ا : د 

ذا ا  أ م ا ن أ  اأن آ     ا 

ذ    رد    يا  ا    ن  أم    لط  ل:  او 

إ ك أمي وا   ا   ،ري  ا  ا  أم  ا 

ا  ن ا و   ن رب او     رد  وا 

 ن أم     ب دي ا لو : أ  ا  ا   

ك إ .. أ ا ا  ك. إ  

   



 ارف آما وا ١٨٥(    ا(   

  ان: )١٥( اة

  
َ
ْوال

َ
  (َو�

ُ
ع

ْ
�
َ
  د

�
  ا�

َ
مْ  ا��اس

ُ
ه

َ
ض

ْ
ع

َ
�  

َ
ٍض)بِب

ْ
   ع

٤٠ : [ا[ .  

ُ اا 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ا :ا  

 اَ  َوِ  اْرضُ  ََتِ  ََُْ  َِْْ  اَس اِ َدُ (َو  ْل

  )٢٥١ : (اة اََِ) ْ َ ُذو

 َوََ ٌَِاََُْْ َِْ َُْ ُِ اَس اِ َدُ َو ) ْ ول

 ي اَ إنَُُْ ُه َْ اُ َوََُْنًِ ا اِ اُُْ َِ ُْ َوََُِ َوََاٌت

(ٌَ ا) : ٤٠.(  

 ن نا   إ  و وا  ا  و 

 اأي ا  د  ن،  ا  وا  ،  دح،  وا  طوا 

، وف، وا و  ه  ّا    راجام     

 ام د وا وف وا وا  ،ا  ت اا 

  وا. وارد وا ا ا ة اى



 )١٨٦(   ارف آما وا ا  

 آن: وا  

و م ة إ رأ م  ا :ا  

١-  ه ا ا    ا    وأ    ا   ا 

،وا  ا أن ر اا  ل ت رواح ال وا 

رو ن اوطل واد وة اا م ب ة ،ر 

و ه ذ  و ام  ت وذ ا  ام   ا 

ت ا رضا  د وو ا و ا ا و   ة 

مإم ، زو   ح و اا ا  أ  إ   ا  ما 

   ا. امت  ا و ادة دور ء

٢- دا ا اا  إ   و َو) ََِ ُِِ ِا (َِْ 

 ا    و )٤٣(طَْ  /)  اَِ  ُِِ  َِ  (َو )٦٢(ااب/

 ه اوب ا  اواء أو امأو ا  فا أس  ودا  

 و ة  اا  ه  وإن ا. ا ذ   ا ن ااب،

  نن زو ،ود ّم  د سا    ه رضا 

وام إ   ا و  .ا 

٣ -   ض أن اا  اا د وا    ا  ا 

    ا ه و ،هاج وس وإا  

 واا  ال  ُّع  و و  رك   دا ما و ا دة

    أو ل أو ٌم ط -ا وا اا و -ن  ي

 اف   إءو و رك ا ر  أى  أي أو ومذ

 ما م  افا ما او   تا     

 ا و ا   إ م آم ه  . ا   اد

   : اح و

 ا ا  َ ُا   ُ ا َ َن ظّا



 ارف آما وا ١٨٧(    ا(   

 ذا ا و م ذا ومف   أو م وان

م   و ا ،إذ ا   ف  أّن اا  ا    ءإ 

ذ ا  وإ  ندون و ذ ل اوا اوا  

ل أو  ،ء و ّن ا ُ ا و  .ما  

 وف    اا  ا  اع  إم      ا  وان -٤

أو وا ا طوا  إن    زا  ا  ،وا    ل 

ا ف وم لا  د  ت  اوا  ا    اما 

ا ا  اء  ،واتوا  ّم   ن إ    ء  اوإ 

 أ ت اّ  نا  ،  لو      َو)  ََْ  َ 

 اََْ  َوِ  اَُى  َُ  اَُ  ِى  إنَ  ََِ  َُِْ  ْ   اََرى  َو اَُُد

ْأُاءَ  ََْ  يِا ءكَ  َِ  ِا َ    َِ ِا  ِ  َِو َو  (َِم 

   )١٢٠(اة/

 ل اودة ر ومِه د إاز  در  ا إن -٥

   ان ا أ  ام إ ا، و وا اد دا و ن  ء

 َِْ  َََْْ  َو  ُِْْ  ِْْمَََ  اََ  ُءُ  َوْ [ ا  أ  و  ار

َِْ[ ] : ٤،[ ]َْء َوَ ُا ََْ أ  ةََِوا [  ةا] : ٤٨،[ ] 

َِِْ َْ َ َْ ٍََ َََْو َْ َ َْ ٍََ [ لما] : ٤٢،[   

ار دا  را  و  را     ا    ادهوإ ] َُ 

 اَُ َ َِاُِ اَ إن[ ]،٦٢ : [امل ]َوَِْ َُِِِِْه أَك اِي

 و  إذن  ]،٤٠ : [ا ]َُُُْه َْ اُ َوََُْن[ ]٣٨ [ا: ]آَُا

 ا. دؤوب   ا ا ه

 ا ى  ا   اا  و ا    ا    ان  وّرت 

  ا وّ  ا و اا   ا ن اد و وااف 

و   ي اا ّن ا) وف  ّو    ،أو ا 



 )١٨٨(   ارف آما وا ا  

ّ  ار  ر  ب ()١( ء و 

 ور ورا، وه ا   و اس د اار

ي ورت اا ا ا ا ن ا   .و 

 ارض و    إزا  أي ادي ا    ا  إن -٦

  اس ن وذ -ا  وا -  ا ن  إذ

 و ي دورا ذ ا  ا  ّم  ُ   ا  ا  ُو 

 ج آ سا  تا إ ر،ا وا  ا  

ا رو و ا وم ا  و  أ  و 

.ا او  ي  اا        إ  ان  اون  واّا 

  ونّ ا د إ أّم م   ا  و   ة 

ي ا هم ا ر اا  ا  .وا  ن  و     

ا د  ا ]َِوا َواَُا اًَِْ اًراَِ  اًَو  ََو  ََْ 

ًَُِِْدا اَْرَوإ َِْ َرَبَ َا َُُوَر ِْ ُْ َوَِْ ْنإ َرْدَمأ إ  َُْا 

َُوا ََُْ ُْمَن إُِذ[  ا] : ا  ]١٠٧و        ه    ن 

ي اا .ا 

٧- ءاو   ه  ان ي اا  ا وام  ن   

ا   م  ن  ا    اي  ا  دا  ا  ا 

ا و   اءا رن او ٍ   فّ ا 

او  و  ربو ا و  ة  ط 

 أ وا  ار، وه ا ت  اح

ا )(  ةل ور ا )(  امو    وة  اا   ا 

،ا   تا إ ي  اا  أ  ا  ،  يوا 

)١( و :١١ح ١٦/١١٨ ا.  



 ارف آما وا ١٨٩(    ا(   

  او ا  .  

٨-  ّ ان   تآ اا       ،وا  ّم إذا  

  و و   د و ،ا ذا ن   وا  و 

      د     ن  وان  دهإ  أ      ا 

  ، ان إن و   أو أو إ دأو ا أو ا 

 و ذ م  .  

 ي  ى  و ده   و رك ا إن - ٩

ط مو ا ا  ّ  ده   ا ا ا ا م 

 ا إ  يا   سس،  ا  او  ا       ورد  

ا ا    دق  اا )(  ل:  أم  )  ا  ا    

 واذا )١(ا)  وامل  ا  و  ا  و   ن ُول ن

   اداء ن وا ا    ه  ل  ا   

 ].٣٨ [: ]أَ َُْْما ََِْْ ًْ َْْ ُ ْل َََْا َوإْن[

١٠- ا ده ا ا ا  و ة ذ 

    م ،]َوََُْن   ] ا ومن  ا  ،ات

ا  إ  ا  او ا    ءا 

م ،أو و  وا أ و ،ا و   ا   

ا        سل  ا  ا  وا  ، 

ل اي و ن ا ا و    و   

   ا  ا ام  ا ا و  ، ا وا

 ا      م ] َِْن اإ  َُْ  ِ  ْرضا  اُأ  ةا 

 وم  ّ  ا    (موا  و    ا  ا وروى ،٢ ا: رل )١(

 وو ا  وامل  ا      ن  و      ا  أ    ن 

(ر ا) :ارم٢/٩٢ ا   ترب ،1/30 :ا ٧ ح ،٦.  



 )١٩٠(   ارف آما وا ا  

 : [ا  ]اُرََِ    َوِِ  اَ  ُْ  َوَمَْا  َُِْوفِ  َوأَُوا  اة  َوآَُا

٤١.[ 

 ُذو اَ َو    ]ِ آ  اوات  ورد -١١

ْ َ ََِا[ ةا] : ّن ]٢٥١  ّ   ا  ،    روا   

دق اا ) ( :َل إن) ا                

 ، ا وا  ك ةا، ا وإن ا      

    ، ا وا    ك  ا،  ا وإن ا   

       ،  ا  وا    ك  ةا،  ا وإن 

ا               ،  ا  وا    ك  ا 

 اْرضُ  ََتِ  ََُْْ َِْ اَس اُ َِد  (َوْ ا ل و ا

َِو َُذو ا ْ َ (َِا)١(.   

 أن إ و  ،  اء  و   ا  ن وإن ا إّن -١٢

 وااف  وا  اد  وع    أي  ف   أو  ه

أ،  أن ا  ا ما  يا  أن م  وم     

 ط ا ا ا)   (جا   بح  أا  وا 

  ا    ا  وع  امر        اس  وإع  مره اة

 إزا .ا وأ و  ر   دة  ا  ا    ر 

 ا    وروي )٢() ا  اب  اء  (از  )( ا  ا ت

 ا ا )(  ادا) د ا (وف)٣( و أن  

ا ّو ا ا  ه  نن  اوإ  ا و   

 . م و اء   ل

  ..446 /135 ١ ا  ّ م ١٤٥ /٢ : ان )١(

)٢( م ،ر ،٤ح ا تا ١٧٧ ر  ر/ روض٤١ ا.  

  .١٤٦٢  م : اوء ١٤٥٦٢ح: :٤٣٨:١٢ ا :رك )٣(



 ارف آما وا ١٩١(    ا(   

١٣- ان و م ا  ىا ا ي وه ا  ا )( 

 د  ا د  رع ا ا  و ا اد

 ة او و ا، ارادة او ا ارادة مر ا  ان

ف ة اوا و وا و ا و ا ،ا مودة وا 

 ادق  ا    ن  ام ا  روي ا. وال ااء و ات

)(   ا ى ذ و ا ،ل ا  :ا )( 

 مف   اك    وياا  ل وا) وه وا وه ا (اا

ا  ،  ا )( ان ا  ا        و 

ا لو )( ا  و  وز  ا  ه  وّ  ا  و  وز  ،ا 

 ا. ا ا )١(ا) وه وان

  ار: اا وّ ا اة

  ا )(  ر ه ا ّأي– ا ّ اا-  

و د لو ّ م  د )(   ه  أولأ   إ 

 ز    تإ  ا     وم  ّ  ،اه  نر  و 

د را ا)  إ إ ا) اُ       ا  وأي-  ا 

   ه  ا  ر و ام إ -     ا إت

 و  ا د ن ما ا ّن وإ ا ،ة

وراز َِو) ََُ ْ ََ َواِتَْرَض اَوا َََو ْاَ َََوا 

َ (ُت/ اا)٦١( َِو) ََُ  َلم َِ ِءًَء اَ َْ ِِ 

  ن و. )٦٣(ات/ اُ) ِ َِْ ََِْ َ اْرَض

 امت  وأع  ّون  فأ  ظام    ون اار ا  ا

  .١٤/ح١ج َواَْ اَِ َُب : ا ال )١(



 )١٩٢(   ارف آما وا ا  

وا ّ ااء  أاوة ا بوا   ا )( ّم  د 

 .وأ  

 أ  و  ا )(  اا       ةا  طا او 

ّا ا  نا  هاء وا ا و  أ ْ)  َ  َأ 

 ّ  )،٣-١(اون/  أُُْ)  َُِ  َونَ  أمُْ  َوَُُْ   ونَ  َ  أ  ُُْ اُِوَن

 ّر وا إ . وا دؤ ورّد م  ل

ّت وآ اا اوا ّ ذنأ  )( ل  أن  ا 

  ر زا  رة اِّذَن[ اأ َِِ َنَُ ُْمِ  اُِظ نَوإ  َا 

َ َِْْم ٌِ[ ا] : ٣٩[   ا   حا ا 

ّو ر رق ا .و   

اا :اا  

 اا اا ى  أ  ار اا   ا 

اءا    ا    و  اوإ    يوه  اّا  ارا 

و  ا  وادة اا   ولم رة. ار  او   

م  ا ا ا )(  و  ره  كا  ُا  ا 

 وم وطم، أ    و  و   ام إذ

و و )(  ا  ،طوا  و    ركا      أ 

وة ا وة ور وي ارت اا  ا  آ  اا      

 ا إ  ا  ان  وا إ   ،ر  ا  و  ط  وا   ا 

 وده    وأد    ار  (  ( ا  ا  ان  ال

مءه ووم :و  

   ُف َ  إٍ          د ن إن

و  ا  )( هو    هرك ذا  ا 



 ارف آما وا ١٩٣(    ا(   

  ا و  ا ا د و ا إ اس وي

  ار اادث أ(  ( ا  وأ اأس،

     ار  زرة  ام اة  و امرا، وأ اطق

اة و او ا ا .وا  

 إء )( ا و )( ا ل ا أل أ  إّن

 أو ا ا  ن  دا  اء       ا  ا  امن  ا 

ر تو ا  ،ا و  دا  ه ظا 

را ع وإ ا ن وا ا  تّم  ا  ،ا  و 

  ه اا   ،ا  ل ا  ا )(   ،ر 

 : [ ]أَ َُْْما ََِْْ ًْ َْْ ُ ْل َََْا َوإْن[  ل

٣٨.[  

ا اا :(را)  

 ت ا )ا( ءوا ا ا    راء 

 وأ      ا،  م  ا ا ا  و  ا ا ُه ا

  ا و  و   ء أإ ا  ط  ا   

 ا    هع  أا  ...وا   يرو    ةا     

ا )ا( أم :  ّ  ؤم    ا    ّا    واما 

ه وا  م م ا  ءا  ،   م  أ 

إ ّ ز  تاّد    ،ءا ُ إ  أ 

 و  أ  ا ا ك و م  ةّ ا  و 

  :  ات، ُ اة  ، ورة  رة

   إ    ه  : أم، ا أ ل ُ :؟

  وااّد     ،ءا    وا  ا       



 )١٩٤(   ارف آما وا ا  

    ،ءا    ّ إ      و       

 ،ّو ن و  ءدون: او ..ا .ا  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات

 لر ا ):( ) د  ،ن رو ،ر و ،ر 

  ابا .(  

 و )( ل: أم إن) رك ا و  اب رض أا 

       اا  إذا أ    ات،  واذا  ا 

م إ ّا م  اأ ات،  إان  اُن  وا  آنا  ر 

ا ّ ذ (. 

 و ):( )ل رك ا :إن و  د  أا  ن  إا   

،أ ا  ، ونر،  وا  أردت إذا او   

 .) ا  ذ  ارض

 ا  )( -   : )و :(...ه د   ا   

 ك اا.(  

 و ):( )ى إن داء دواء ا ... حد و 

،ور روط دم أم.(  

 و ):( )  س  أنا    ل    ،ول  او    ،ا 

 رد،   د  ، وو م  ،ق ر إ ا

وأ   .( 

  ا ا)(  ل  أم     ي:  آدا )إن ا   

      اد  أ   اء       أ     اء



 ارف آما وا ١٩٥(    ا(   

).( 

:ا  

  ا    ُ        أ   ا  ا

:ا  

 ا    ا إ    ا   ي  اا      :ا 

  وا       ون  ط  أ     ا  ا أز

 لر ا   ،   إ ا وا 

 ا  ،ب    ل    اب،    أ  ا   و اس،

    أ  بإذ ا  د  د  اا )(  ج  سا  ،   

ام إ ،ل ا :  ا  ادع ء ا بج ا ،  :ل   

   ا    :ل    ء،  وذل:  ا  فوام      ا )( 

وأ ا ،ر  غ      اءة  بل  ال:  وم أرى   

ر  واه أأ وأم ارا أ ا ،  و   إ  ا  

،ذ  :إ .أط 

   



 )١٩٦(   ارف آما وا ا  

   ان: )١٦( اة
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٣٠ : [ا[ 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ا ا  

 و    ده  امن      ا ا ا ا  اء

، ء ا دا  ه ما و  ةا و  ت 

 ا) ت  وام  (تأن وم   ء،  إ  ل    ََََو)  َِ  ءَا   

 ء) ِ َداََ  ٍ (َوا ُ ول )٣٠(امء/ ) َُُِْن أَْ  ء

  ).٤٥(ار/

و ذ ا    ءا  آن ا  ا   ات  اا    سا 

 اِي اَء (أَأ  ُُْل ر إ ودون ن  ا ه 

 ْ  أَََ  َهُ  َمَء  ْ  اُنَ  َمُْ  أْ اُْنَِ   أمَُُُه أأمََُْ َُْن

َُْ(وَن /اا)٧٠-٦٨( ْأ) ََ َواِتَْرَض اَل َواَمَوأ  َ 

 ا  َِ  أإُُِ  ََََ  ٌا  أن  َْن ٍََْ  َذاَت ََا ِِ َِمَ ََْء اَِء

َْ ُْ ٌْ (َنَِْ /ا)٦٠( َِو) ََُ  َلم  َِ  ِءَءً  اَ  َْ  ِِ 

 ََِْن)  أِِ َْ َُُْ ا َُْ اِ َِْ ََِْ َ ُ اْرَض

 َزْرُْ  ِِ  جُ  اُُز  اْرض  إ  اَء  َمُُق أمََ ْوا (أَوْ )٦٣(ات/



 ارف آما وا ١٩٧(    ا(   

َُ ُِْ َُُْْمأ ُُْمَوأ أ (وَنُُِْ /ةا)٢٧.(  

 ءا  :سا  

ء وا  ة نما وا ا  ونّ ن  و  ن  و 

ط  و  أ إ     ام   إ  ّ  من  او 

  ّط ّو ،م و  دةو  :ةا  

 س  نء      ااء اوا وا ا  

 أن  م    م ا      ول  ءأو ا  ذ  اّوم 

 ا و ،م  اب لا  أ  ا )( :ل )  ذّ 

  .)١(اّ) أ  () اّ ذه ام  ء

وي اء: ا  

و   أن  م    وي اء  ا   تا  ت اواوا 

ا  اد   ا  وا  ا  ُ    نمه  اُو    

،ا وو رء أّن اا  ا  ةا  ،ا  وا  ا  ةا  ا 

     وا  .  ا     اة ا م   ن

   ل  واج  اة،    ا ب أب ا اآن

 ا وا،     ا    ا  ّ    رض  ّا 

ل ام  ءوإذا ا    تّا  ور  وأم     زوج    ،او 

ات و ب  ا    ا  ب  أت  طا  ّ   رفا 

ا   ََل (َوَمأ ُا َِ ِءَا ِ ء َْ ِِ ْرَضا  ََْ  (ََِْ 

 ة    م  أرض   ا  امن  س  أن و )١٦٤(اة/

)١(  :ر٨/١٤٣ ا.  



 )١٩٨(   ارف آما وا ا  

 ء    ل  ا  وا  ا    أن  ا واّ ان

ا   نا وا دو .ا  

و       َلَمأ)  َِ  ءَء  اَ  َْ  َْوِدأ  َرَِ  َََْ 

ُْا اََز (ِار /ا)١٧( ل   ال إأم) ا  ءا 

 با ،ا ذو ا  ر ، وذو ا    ر  ، 

 ىا ط ا ،ءاء و  ،ا ودوا  ،با 

وا   ،اءا  وا    (طا)١(. و      َوأ)  اَُْا  َ 

ِا َُْْ ء (َ /ا)١٦( ورد )٢( ا  أ 

ا وا   ات) ا   (ء  أن  وا  وا 

  ).( ا  م اي

و   ن  ا  ن  ظا    دج  اوا   

ه و  ا  ا  ف  ا        رواّ  ام  ن 

  ءا  ا  رضا    ن    ل   ْوأ)  َُِْ  َُؤَ 

 راْ  َََِْ ُ (ط /ا)٤١(     رضا   

  و  ارض، أق   ر  م  وه      اء    اذ

   ذا      ءا      و  ا  ،  أ 

و  وردت  واا      أ    

)( :ل :)  و ل ا  و ْ) َُْْرأْن أإ ََْأ ُْؤَ  راْ 

َ َِ ءَِ  ؟(ِ  :ل إذا    إ    وه  ذا  (ن و 

روا  ا ا )(   : َ) َِ ءَِ (ِ ل 

)(: )  (ا)٣(.  

 .٥/٢٠٠ ار: )١(

  .١٠/٤٨ ار: )٢(

)٣( ت راواا درو   :ن٣٥٠ -٣٤٨ /٩ ا. 



 ارف آما وا ١٩٩(    ا(   

  وا: ا وا اء

رء وا  ونا ن ام  ورد ا   تواا 

 ن ا أ ،وأول وآدا   أ  ا  ها ا 

 وا، وا ا اء ب آداب وو رة، ادات

     لء  اف  اّوا    ره    تا  ا 

     ا  ا  ا  م  و  اء.        اس وااك

ب آداب ا ءا  زأر  طا ،وا ل و ) ر ا 

:(  

   ُ ات اءُ    

  

      ءُ  

     ا إ َى ا أ  

 

  ء ّ  ُ  

     ره ا١(و(  

 

   أي و      

  وى  ار  دِ     

 

   أ وُ ادِ    

   و  ّ و  

 

   ا ُو  

   وى  أّم ات ث  

 

     ّل اء د )٢(  

  و ااء ه  اّات    

 

   ِآت    

    ما   و  

 

 ا وةا و  

     ا ا    

 

   را  برووه وا  

  

)١(  ا  دقا )( :ل إ) روا  ءا ّم دة   (داء  و  ا 

)( إذا أ ا ّأ  ب ءل: او  أأ   و  ط  ا )(:  ) 

 غ).  ءا ط  ب   ذ  أن أراد

 (  ا)    و   ذ  ا   و ه اء ب ( روي )٢(

 ).٨:١٤٣ ار:



 )٢٠٠(   ارف آما وا ا  

 ر ا بب اُو  

 

    أُ وان أد  

  

 داب أا ذ ا ا :  

و داب أا وا  ب ءا ذ ا ا )( 

وا  اء وا  ، ّن ء ذا  ز  ذ  ا  ا  

)،(  د  ُ  ءب  أو اُ أو  ُّ  رده إ  و  اا  ذ 

ا ا )( م ُ    مظ إ  ،اتا   ا 

ا ا )(  ءا و ا ا  ا  ي  أرا   

     ،)١( و ص   أ ) ) أّن إ  ، ان

 أ    ص   و،( ( ااء أ  ّره اات م  ص

ا ّم       و  ط  دة  ا  ا   دء  اأ 

ا  و            سر  ا   ورد   يا  ا 

) ءس أا  ع اء ءا ر) واوا و     ك     

 روح ذي  انب ا   ا  ل دارا ءا  

  ام  . و  ان ة و اء

 اّ     ا  ار  اق ه  اي، ا ل

   ،ء أر ا  ن اء ء ن   

و  ما  أ  ،ء اع وا  )(   ةا   

   ا ع ج ان  اان وء ا إ  ذه

و و ة، روا ء  و  رد    هّ  ناوا    ن   

 هذ  .  

 ١١٧ ا ا ب  اي  ا ا ا ا إ أر )١(

 اا. اع



 ارف آما وا ٢٠١(    ا(   

ا  ا ا )(:  

و ّأ د اا )( ه ا ا ود  ق 

ّا ،و داود روى و ل ا )  دقا )(  ب  ء 

وره وا ع :ل  أم ذ ا )(  إم  

ُ ءا ردا ت إوذ ا )()أّن أي ،)١ ذ   ا  ا 

)( ّم ّ  وأم دا ا .  

  ذوم :ء ب  إذا

و ّأ ا )(     ا  ا  ووو    ا 

   أ     و( ( ا  اء ب ( أن وي

ُو   أ  ور   أ در و أ   أ  (م)٢( 

 ااد).  ا  ا (وه دة ذ  )( دقا  وروي

ا وإ ر اأ ا :ا  

    ابا  غ ء إنوا  

  

     وا ا    

    اد ٍف   

  

       ك و    

  ُ توُدُرج و  

  

     ُأر ُت أ إذا   

  و م  ا  ا )(    ن  :لا     إن   

  .)٣(ذوم ء ب

  

)١( وق: أ١٢٢ ا،  :راتوأورده ١٠٦ا   ر:ا ٤٤/٣٠٣. 

)٢(  :ر ٨/١٤٤. 

)٣( ا :١٨٣ ا  ح :٧٤١ ا. 



 )٢٠٢(   ارف آما وا ا  

 ا )(  :ا  

أداءا  )(   ا    تا  و       

راوا  ا وط   هذ    ا  ،ا  أن وا  م 

إ وي  )١(اا  ا  ن  ا  م  ا  وم  وم     

ما   أ ا )( رو و ف ما ا 

و  نز  ني أو ر  ،ٌن أو و  أو 

  ا ، ن ا  ءا  ب  اا        أ   ا 

)،( و   رسم  ا    ن  ذد  اس  وا إ  أ 

  ،وا و   :  

       

 

   ء و و مل    

 
  إن  أم  ُ ق 

 

      ن  أ    

   دا  ا    

 

  وه ر ل   

   امرس    ا ن ا ان  ا ا و  وا  

 ن  اي  (  ( ا ا  و اا  وأ أ آل

 ه رف اوا وا .ا  

و ءا  يا )(:  

 ا  و  ا أ وو  أ و وء

  م  ا أ و أي   ( اء ض ( ار

 ، وورد    ا     تواا  َ  ي  اا )( 

 ا ا )( ل: م)  ا ا )( :ل إن أ 

)١( ا ا إ ا ا  ا    ا  د   ب  )  اءا   

:٣١و.( 



 ارف آما وا ٢٠٣(    ا(   

إ       رون  ؟  أ        ظ    ر 

 ا  ه  و  ء  وا ل:  وا؟ ا ول وارض، اوات

ء أن و .(و او    در  اح  اإن وا     

  إ رك ا .وا و ا    .  

ا اا :(را)  

و  اءء اا   ا )ا( وىو أم  رأى  أ 

س ال اطا ن  و  ..ءن و ا  سا      ،و 

 سا ّه ان ور  رضا ، ء و و   

. ء  أ ل: ا  هأ    ؟ر    ا   

ا   :ل أ أم ا  ي ذا وت ول 

 ت إا و ر اب، إل ا  :ساك  ا روح  أ 

 ق ري  ةا ما  وأر  ر  أا    ء  .ل  ا   

:ا ط ء  لطا      ،ءا..  و  سل  اطا  و 

       ون واِ، ر وأ   ا ا دون:

و ف أرآ ر  ءا  ن اأ  بأ ب ا  . 

  سا ّ و و  م ر ل: و 

   ت رت إذا اا أر   

  

     ا  أوارى   

 
    وس أا أم إم  

  

    ف اأ وا   

 
 ء دا   ب  أن أراد      ءا  ذ    وال ا 

  ءا ل: و 

م ا   م   

  

  م أن   هو  

 
  ا ا رب ان  

  

  رد ا و  

 



 )٢٠٤(   ارف آما وا ا  

 ل د ا  ت  

  

   دق ا ل و  

   ا و   ّو  ا ا  ا 

   ا    در  ر    ل  وأوه  م    ، وأطا

   ط   ووم  وراء  ورء  ز   ا ،ة

  ،  ا  ل: و 

 إن وا   

  

  د  اأ أ إم  

 
  دق ا إ و  

  

     ا ا ا   

 
  . ا   :ل 

   م    ار   

  

  وأي  اّر   

 
   ا  ري 

  

    رب  ار     

 
    ا اس  ؤ، وأر ا وأب  ء

 ء و  إ ،ا  د ر  ا      

  أك... أدرك أ  ومدى

ا زةُ :ىأ 

  ا: اوات أ)

  داود   ل:  ا      أ   ا )( إذ  ا 

 ، داود  ) ل:     ،  ه  واور  ا    رأ    اء

 ا   ا )(    ام  ذ  ا    إم      ًء 

ردا ت إوذ ا )( ،  و      ب  ءا    ا )( 

و  إ  ا   أ  ،  و      أ   ،  ور   

 أ ن ، درو ّم ا  أ ه ، مو ا  ا  أ 

ا.( 



 ارف آما وا ٢٠٥(    ا(   

  ا ا )(: )أ  ا    ا  ه  ا   

 ).اء  ا وأ اء،  ا أ:( )ول( )..اع

  أ  -    -:     لر  ا )(  ،ا 

ّ ا ل( إ:( ) ،أ ُرأ را ّ ة  

ا وأ   أ ،ط و  أ  ط    َِم    ، 

ّ  ل  ا      ،  لّ  ا  رط    ،  تم   

:   ،أم ل  أيا  ؟  وأ  :  ك  ء  ،تّوا 

مو ل: أة اا ، ء، وا ّو ّ  أ 

ط)(. 

  دق( اا(: )أ اد اإ  رة(. 

  ):( )   م د  رض وا    ث 

:ل  ءا ، ب وإل، أا ب وما.( 

 دق( وّا:( )  ءا      ،ءن  ا   

أ .ر و  ءا     ،ءن ا   أ  ،م  و 

أ م ّم س أا (. 

  )ا:( )  ،مه ظ ا  ا ا(. 

 )يا:( )د ّا أ  ي اأرواه ا  ءا(. 

  ا )ا(: )أ أّول إّن   ا  ءا.( 

 أ ر إ )ا( :ل ) إن   ؟  دّل:  ا 

ا ءا ،ا ّ ا  ّ ، ّم   ّ       

ّا.( 

  )يا:( ) ا آ (. 

  



 )٢٠٦(   ارف آما وا ا  

  ا: ب)

ومذ ء ب       م أوم  او    

   يا ا م م     ا  د ا وم ا  

وم  را       م ا ان  ا   

  ا: ج)

 ) )ج   ،ا  ما إا  أّن روي

    ،أ و ا  :إ ) أ  و 

 أظ    ذم ، او   !؟  م     ،ء نو 

 ل  . ) أ ّ ج (خ) ُ :ل دي   إ ار ي!

  )(    ،  و       ،إذ ط    دأ   

 اب  د أّا  َ        ،     )( 

 أم:( )  ( ل  ،خ  ل:  ا؟)  (  ل:  ،  ، ا ر

َُِط  ، جُا وا ( . ج لو طُ :ّر  ا  

! ا و   ي وا ا !؟ أَم  !؟م أ 

 ام؟!      اّ  أ ك؟!   م أ ط؟!  اّح مت

أ  را   ط؟! ا  ّت اوأ ، 

 وُ  ، ات   أ ؟! ُ أّمُ  أ ا؟!  أت  أن

 !؟  ح خ ّ   اإ  ، ّ خ ر 

ا  )( ل : أرأ   ّر  .أم 

 :ىأ 

 ء ا ) ) ا   إا   أّم روي

 ول:  و  ،  ار  )ّ ،       ،     )ة ّات



 ارف آما وا ٢٠٧(    ا(   

،ّن إن ا ََِ  أي ََِ   ،ك ّم ه  أ  ّا  ّّي  اا 

أن تو    ن  آّأن ا   .  و ا  :أن إ    ،   

 رزم  ا أظ  و  ، ي وإّم  ِ ، ي

 أر  ، ن هأ  أظ  .   

 فّدي اُو : ّأ  ا  ا  ّر  أر  ،  جُا  ّ نّ  ؛ 

ا   . ّ إّن ا  ، ف أّم  ا  ،  ل   :م   

إن ؟ أ    ا  ، وإن   م 

وا   ،اإ ّ إّم أد رأ  ،  :ل  ،إ   

     و ،   مد    أ  و   ،   وّأت ي،

،أ  ّا  ّ ءت  ء ،  قا ّو   

   ل:  أ؟!      ج  و   إّم  إ   ):(  ل  اء

، ي إّنا   أ  ،  :ل  إ ،  ُ  .  ل : 

 ، ت إّم   ل ا ،  أ  ل ؟! ا 

   



 )٢٠٨(   ارف آما وا ا  

  ان: )١٧( اة

ن
َ
ِطعِ  (َوم

ُ
  ي

�
  ا�

َ
ول

ُ
  وَا�ر�س

َ
ـئِك

َ
ْول

ُ
أ
َ
  ف

َ
ع

َ
ِينَ  م

�
مَ  ا�

َ
ع

ْ
�
َ
  أ

�
ِهم) ا�

ْ
ي
َ
ل

َ
   ع

 ]٦٩ [اء:

 ا   لر ،ا آ و  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا 

  ا  اء

  ت ا ) ا (  و و رز  

   ا  ومّر وا، و رؤ إ قا   ة

 ا َمِا) اَا ََِا اَِ  َِا  ََمأ  َْ (  /ا)٦-

٧( و رأ ا)( ن واا ) (  ّوم    ذ   ورد 

 رةا روم )    ز زا ،( روا   

 -ء ( ( ا ا – زم   ان  ارة

رو ا  وم    زم  وم    ر أن  (ن)   

 م     .  رة  و    ن  آ  ن  (ن)   أو 

ما ا   را  ا ا   ا  وا   

 ورد  ء ذا َن اَو) ُا اَ (َِ  /ءا)١٥٨(  َنَو)و 

 ُا  َِ  (اَِ  /ءا)أن أي )١٣٤ ا      ه  تا  

 ،الا  م ا  )  ّ ( ن أيم  .دا  



 ارف آما وا ٢٠٩(    ا(   

 ا ) (   :تا  

 ا)   ا  ء  ُ    ا       ا وا

(  ر   زوا ا واو ا ا)( وآ 

ا و  من ز أن   ه  ا   ةا 

ن و  ات) ا  (أ   ،ترا و 

 اُِ  َ  (َو    َ  مول     رة ذ  ة روات وردت

 َواََاء َواَِ اَْ  َ َِ اُ أْمََ ا ََ  َِْوِ َواُلَ 

ََِِوا َََُو ِوأ َِر َِذ ُْا َِ ِا َو ِِ (َِ 

 ( : ل )(ا إ ر ء )١(ان روى  )٧٠-٦٩(اء:

 ن  َوإمِّ وِي ِْ ِْ إَّ َّ َوإمَّ َمِْ ِ إَّ َّ إمَّ  ا رل

 ِ َِْا كَْذ َ ِْأ ََّ ِآ ُْم ،َْذا إُت َوإَْذ َِْ ََْو 

ََُ َّمَذا أإ َََد َّا َُِْر ََ  ،َََِِّّو ا ِّمَذا إإ  ََُد  َّا  َُِ ْنأ 

 ؟َراكأ ْ ّدَُ َِْ )َُِّّا( ََّ َلََم ُِْ )(  ِهَِِ .(َِا  

و أن روا ر أ  ا )(  ل :    لر ا !  إم  أ   

ك إمأذ ،  أم  أ  م  أ  نأ ظ  ج  م ،  وأذ  إذا أم 

د ت ا دوم  ا ، ّ  ذ  ً  ن  أن وأأ    

را ،  د  لر ا )(  لم ا  و  ََو)  ُِ  َا 

 ا  أن اوات  و(  . (ا رل ه ) َواَُّل

 و روا ء أم إ ا)( وم  ا)(:  أراك 

،وم و روا أم   ل   ة وون وا إ .با  

   اطع  :ا  م  و  ٢/٥٨٨ ار:  ار  ،٣/٩٨ اآن:     ان )١(

 وة  ار  اادث    طع    ا  ذ    ا  ات  مول  أب

ا)( و  آنا ا  ا وا وا وأ 

  . ذ  وا اروس



 )٢١٠(   ارف آما وا ا  

  ا: ا  دروس

:  

  با اا ا إ ل رؤر ا ر وآطات ا) 

ا  (أ  ن  و  إذا ذ    ا  و  ا   

ا .  

 ّ أن ا  نا   إ ا ه تا ا  

 ا  ات  ات ة   ا  اة  أو ا ه ذت

َْو) ُْمأ اَ َ َنَُ ِِ َن اَْ ُْ ََوأ َِْ]٦٦[ ذاَوإ ََُْ   

مُ اْأ َِ]٦٧[  ََََُْْو  اطَِ  َِْ]٦٨[(  رة)  (ءا   

 وامر  ا  و  ا  ر    ا  ا  ا ءت

  ا. اا ه وإّم وار

 ل  ا       م    و  ارط    ات ه إّن 

 ات   ا َمِا) اَا ََِا اَِ َِا ََمأ 

(َْ /ا)٧-٦( م ل   أن  ط ا   وا        

  اا إ اا ا ََََُْْو) اطَِ (َِْ  /ءا)٦٨( 

و   ا أم ا  و  ا ا .و 

 إم   الي اا ّ  ا   تواا  ا  ّو 

 ط    وا  ا، ا ه  ا  ول ا ه

رك ا ،و و د    ت  ذواا  ،ا    لر )ا( 

 (ط  ل  )( ا  أ  و  )١() إ ا   رك  (إم ل

ح ا  اد حو  (د)٢(. 

)١( و :٢ح ١١/١٨٤ ا. 

 .٦٠١٢ ا :ر )٢(



 ارف آما وا ٢١١(    ا(   

  ا  ا :ا 

وا  ا  ه ان: اأ  

:أو ارا وات واوا ل  وا    رعا  و) 

( ن وذ  ط ا  ور)(    ود 

     ّ و  ّ إ و     ا  ور)(  ن ا 

ا  او ط ا ، و ز      أو ا  أو ا 

  ا    با    دو إ    ،ل  ا  : نإ)  َِا 

اَذا اإ َُْ ٌِط َ نْا واََُ َذا ُ (وَنُِْ /افا)٢٠١.(  

:م قإط  ا   ذج دة ، ت وإنذ 

 أ :  ُْ  ُِلَ  اْ  ٍْ   ، َرَْ َِ ات، ه  اوات

 ا)( ، ِِ َُِِِ ََِِل ، َو : . :ُ  لر 

ا)( أ ا  ،ل: ا أو ُ ؟ذ :ُ  ،ل: ذاك 

 ّ   ة م .دا و  ى رواأ   لر ا)( ذ 

  وا)( )   .(ل  اا ات

أّن إ ه ذ تا ا  ب لأو ا      ا ن  وإ 

ا را  ا ََو) ُِ  َا  (ُُر/  َوَرا)٥٢(  ،     

ط ا   داتا وة ا رة واوا  وا  و 

وإن ذ م  و ،رأ    ك  تط    ان  وا  م 

 أو ف مم  م ن وإن  ف اك و 

 ل  )(ا    ذ،  وأل    اور  وإدل  اس ا ء

 وذ  م   اس وإمف   ،خ ااة ا :ه )  ث

ا   (ل)ن )١ ه را ا ح او ،ا  أ 

  .١١ح ٧٥/٢٧ امار: ر )١(



 )٢١٢(   ارف آما وا ا  

ا )( ل م) ن: ا إم  ة ماو 

(اما)أو .)١   وف  ا  وا    ا  ا  و  دا 

ا م  ءمج اء  وا  وأ  اا  .أو وأ   

 (  ل  ) )ا  ا  امّ، ار  واه واأة  اف

 ء ا أ    (جو)٢( و  تا ا   

 ه اوم  سا ور ا زوا وو ا و .ذ  

  اا: ات

و ّ ا ت اا  اا  ء  وما  ن  ا  تر 

.ن روا ا اآ  ها وأطوأط  ر  اظ  طو 

ّو أ .ااء أوا ا  ا  ا  ا  اس  ودا 

ا إو   ة ا ر  ا  وا    اّ  روا 

 ا   ا  ا   اء  وما ،  ا    واوا 

.ن اوا ا ا    ا ا   

   . اح وا

  ا  :ما اا

  (  ( ا  وا  امء    ن  أن  اي من

ذ  ا وأ  ن  ا  وا  ،ّروى ا  أ 

 ل أ دق اا ):( ) أ     ذ ا     ل 

ََو) ُِ ََل اَُوا ِْو ََ َِا ََْمأ ُا َْ َ َِا  َواَِ 

 ا، ا ا ( (ا ل )٦٩(اء/ َواَِِ) َواََاء

  .٩٩٨٣ ا :ر )١(

)٢( :١ح ،٢/٧٩ ا. 



 ارف آما وا ٢١٣(    ا(   

ن واء، اوا ن، وأما ا ح  ّ 

(ا)١(. ه وذ اا ر ل  ل أنا  ا  

  و  ن  ا    ن ا ا ء

  ن و ااء،   ما ن  وان آم ،ه 

ا ون ا  ى ءمَق اَْو)  ِذي ِ (ٌَِ 

/)٧٦.( ت وا ه أن إ ّا   واةا  

    ام، وا  ا  واب وات ارت

ا  َْ)  َْوِدأ  (َرَِ  /ا)١٧،(  و  ا  مأن ا  ذ  

 وا  ،ده    ا  و  و  ، ا   إ ل

       وام  ال،   م ر (ذ)  إ وارة

  . ا  ل

 رح آا  ّا :ا  

 ن ومأن ا ة م  ىل أن أن ومما   أن  ه 

ؤا را   ما  ةا          ،تواا   

     :  وا      ا  ه ر  ا روى

 إ    :ل ا ،را و ا - ود  إ  اأ 

و -      لا وا إ أ ا   )( و 

  ،أ  :  ا  را ّودمو ،زادا و 

م ،ا  إذا م  ا  دم  ،را  وو    ،ا 

مو ،م    ، إذ  را    أ  ي،  و    ب   

 ن  و  ا  إ  ود  ،  و إ( ،  ( ا أ  ذا

)١(  ١٩٠ح ١/٢٥٦ ا.  



 )٢١٤(   ارف آما وا ا  

، ج    ّ    و  ،ّل:  إ  ه  تا  ،   : إّن 

زادم  ،  أذم    ا ،  رم  لر  ا)(  ّودمو زادا 

   ا  : ل  ه  إ اّاد  اّاد،  :    ل

إ ،ا ل وأر  ا)(    ،هرأ  إم      ،ا  وإّم 

ان أر أ  ا ، ام   (ا)١(، و ه ا 

)(    م   ل رأر ا)(   و  اد وأ 

  ا. إ ع

وا ا  ة دي اا )،(  روى ا   ،ا 

  تره ا     ل د  أ ا 

)( :  ،اك   رء أرادوا ارك إطم وا    

   ا    أم )(: )  ل ا ،ن ا ان ا أمك

 مات،  وروت  آمت،  وت  ذا  ت  ام  ،ل:  ه  أو  ؟

 ات ،ات انوو م ن، ار اء وأطر  وظر،  وأم 

  و    ،  ا      ل:  ،  وت  وا ،ي ر

  .)٢(ا) ن

 ب اأ  ذ  ّم    د   ا  ا  ي  اا 

)(  اموإن ظ ّ  م ، طو   ءد  ا  )  ام 

  ر  ذ إن  اة ار اا وث وماك)،

ا )(  هو ، وىُ ان ا ن  ء  ن  إا  ) 

ا  ( ة و    تا ا و  وا  وا    ا 

 إذا     ن    ا      و ،   ا ب اس وا ء

 د : لا) ا ا   لا ر اد (ا  

)١(  لر :١٣/٢٤٩ ا  لر .ا 

  .١٥ح ١٣٣ /٥٠ امار: ر )٢(



 ارف آما وا ٢١٥(    ا(   

 اث  ا   ا  ام  وا اة   وا   ال

 ا أر  ه  اءم  ل:  آ ك  (ان  ه   ق  ادا 

  ب ز ر    لا (        ا  ) 

ا  (  رات مر ا ا ان إ ا ) ا   

( ط  ان       ءت،  ز    ا     

 ط  و    كأر  ا  ا  ا    مل  دم  :ا  إن ا 

ا م موإذا دم أ   ة  رت  زا  ام     

إ در ام   مل دمو  : م ي أوا أ    مدم 

ر راد  زورة ا  ا  ) ا    ( ا 

 ل  اا  : وم)  ا  ا  زا    م    م   ا 

ا أر  ة و  وف اوا  اا (أ)١(.  

  : درس

أن وم  نا درس إ  و أّم إ  ب لر 

ا)( م  بّ إ ا   وأم      ا  رو  ا 

 ،  أن دون   و  ا     اي  ط  أ    وا

و ا   ور ده و   ن ده  ه 

  ان      ا ا ا ا أن د  ار، اات

 أن   أ  (  ا (  ا  وا )(ا رل ة

 ر   ل   ا  و  ر  أ   ا 

 وا    ا ذ و ا از وار اّة واوت

) ( دةوا  ءا ا م  ا ، ه  ا 

)١(  :ن ٢٤١. 



 )٢١٦(   ارف آما وا ا  

،ّا   أ  ا )(  ل  ا)   ا        ا  

،ن ا ا  ر م وا  ر (ر)١(.  

ا اا :(را)  

ز و  أ ا )( ن    ري  ذر أل  ،ا  واا 

     يان ار) ا (  ن  أ  ر) (ا 

     إذن  أم  ن  (:  ا(  ا    ل  ال،  ذن

 ط ،      ،  ل  :ن    لر ا  أم   ءا 

ُا َِ ة وّ؟! اأ إّن وا ر ، وإن   ، وإن 

م ،د  ّ   ف  رو    ّو  ،و  

وا  رأ   ا د اا   .ءذن  د    ز  ا 

 :لو 

   ى ار ب اد 

  

  ّ وا اّد  

 
   أ آل ا  ّب  

  

    ن وا  ّب  

 
  و ر   ،      ل:  او  ا  ّ 

و ّوط ،ه روا  ،ارف اّو  و  وآل . 

  أ . و ا ات

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

  ا  ):( )ء ر  رما إ  ا )(  :ل   

)١( و ،ب ا ،ةا أ ،ب ا٦ح ،٣. 



 ارف آما وا ٢١٧(    ا(   

 وأ  ،  ك  ذك   د وإم ا، أ  ا رل

 أم إ  ،  ت ن  إذا    ا  واد  ا    

أ  ،          م ؟ ا  :  و)   ل...)  اوا 

 ا )( ا أ  هو .(   

  دق اا )( روي  ل  أم    ، إذ  د    و 

 اك  :    أ  ل  ا؟  ا  ه     أ ( ا: أه

 لر ت ا ، ودق  ،  بوا  ،أ  أدري و   أرد 

    أ  .ل  آ  أ   ا ):(    أ    ل  وإم  ا؟ 

 ذ    أ  ل:   ، ا؟ أل  و اك  ل:

 ل ا  (... ا أم ا  وأ( ا  : ا [ك]

ا )(  ا ،ا و  ا ا اء، اوا  وأم 

 ). أ  ا   ح ا ان،

 ل ل رر ا )(  ؟ل ا  دت؟  أ  :ل )  

 ).أ   م ل: ور، ا ا أم إ ا  أدت

 أم  : )ء ر  أ دن - او  أن  ا 

 أ دل ا ا )( - :ل  لر ا   ؟ا 

   أم  ل:  ا؟    ا  أ  ل:        اة، ت

          أدت    وا ل:  ؟  أدت    ل:  ا، رل

     اء  ):( ا    ل  ور،  ا ا  أم  إ ،  و ة

.ل أ :أم  رأ ا  ا    ا    أ     

 ).ا

  أ ر ا )( :ل )  لر ا ر    و 

 إ ا، و  ق ق و إ ،ا و  

 و  إ  ،نل ر لر ا ):( ءا   أ.(  



 )٢١٨(   ارف آما وا ا  

  ا: ب)

 ا :ل

     ةا   ن   

  

   أ  ع اا   

 
  ذاك ا ا وه 

  

   اا وا وادى     

 
ا وا ب ا   

  

   اك إذا ا  اى   

 آ: ول  

  أط ا ك   

  

  د أو  ك    

 
    ك أ  

  

    ك ط    

 آ: ول  

  ا  اّ   

  

      ِ      

   ٍم  ل واا  

  

    ا أ ّو ِم  

 آ: ول  

   أل آ  د ا أ

  

      ز ة م  

     ف وا وا   

  

     ء وي ا  ا  

  

:ج)ا  

  وط: وو( ( ا أ  ف

 ا،  د    اذا     ه ن  ا أ اّن (روي

      و ا  اذا  ا  ر    نا ،  ل    ر   

:ا      أن   ان    ،م  نوأ    ،  وا 

  ، ّم  لا    ،فا  اذ    وأم،  أ   

 اك    ُل:   ا   أ      ذ.  ا  ل:  م؟ 

ف  ، لوط  ، ن ق ا ّا ا ؟ :ل ا  



 ارف آما وا ٢١٩(    ا(   

    زت  إن ل:  ، ا  ل    ي.  وا ، ي

ور ا ، ه .كوأر  و  هد  ا  ل : 

ل أم ا ر،  وذا  ا  ن   ا   ن  لر ا )( 

 ر ،ن او أ ا   ل ،ن او ا   

 ،ن او   ،  ن    دونو  .ردم  ل 

:ا  أ    ة  وأؤا    .مج  او  ا إ  ا 

ل  :ا  ّإ  ي اا د ،    ل  (أي 

ا  ا .(  

 ّا  واا  اف    ا أّه   ا  ا :)١(أل

أ ا )( اا         ء    ه  ما  ،اا  او 

    رنا  .  ل  و  ن  ا  فا      ص   

 وأ     و        ةا  او 

 ا ا و   ر .و  

 ء  )(    أن إ ت ن وااب

اا ا      ن و  ل  أرأ 

 درا  و وم س إا وردت و  )( 

 أن ا   ورد   اور ا ا ا أ    ت

  وا    دأ  أ      قب،  اه  واو   

  و  ب زةا ،ا ل ووا ا 

أ  وا ا .  

   و، ا ت  ا ع وا

ا ا وا ا   وارا  و    ب  اوأ  اا 

)١( وا  ا ا دا) .(ظ 



 )٢٢٠(   ارف آما وا ا  

ت، ورك أو ا   اا  ،وا  وو  ا  ّ   

 ا أ  را ا أ ا ار ا ه ض

)( وا   ،  م  وو ان  إ      عا  ا 

 ة إ أ ا )(  دا ا و   ان  ،ا و 

 ه أن تا  ّأ   ذ ي اا ذ واا 

.ا  

و م أ  أي أن  ّم  ا     ا 

)( م ءأو رأ ؤن وآا  أب أي أن     ّ 

 ،ه اء  وا    ن  ا    ذر  لر ا ).( 

 لر ا )( :ل ) أر أم    :ا  

) ا ،ر وا  ،ا  وا     رأ   

  وم  .( وا إ، اوا

و و أ ا )( ه ا ه  وو  وأ  ،  :و 

ا) ا  ذر ،م    و امظ رون  وأم   

ا .(  لأ ه ا     :ل  ا 

 ل ََُ)، أْن ا أَِ َ َََن (ا  : َِ )( ادق

):( م  آل ر ّ ).( ت إنا إ ه ما   

ا ّس واوا   ه تا .ا   

   



 ارف آما وا ٢٢١(    ا(   

   ان: )١٨( اة

ْوا (َو�ِن
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َول

َ
ت
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   ]٣٨ ] :رة

ُ الا  

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ُا :ا  

ّ ا  إ ممو   و  م  ا  ّ  ا    ،سا 

  و  ض  ا  ا  ر    اي  ا  اوع  أن ده 

ط  افا ا ، وإن َ اضوا ا –  

د-   ه ةا ا ض وإُ ا   ة  وا 

    ا  موا  ا   ف  راب  او 

ا  مة، اذا وا اأ  ا ا ه و م   

   وا  او ه ا  أا  ا و اون

م .را  

 أ  ر    ازن  و ال    اآم وات

     ،  وإم(  ( ا  ل  ما  ا    ا ه أن

وإ   إ    )  ََِ  ُِِ  ِا  َِْ  َو  ََِ  ُِِ  ِا 



 )٢٢٢(   ارف آما وا ا  

(َْ  /ط)٤٣(  رت  وة  أ  تآ  آم ه  إ  ا  ا  ،ل 

 إ) واَُِ َُْْ اََ ِْل أَََِْْو ْ  َْْ وهُ  َوَُ  َْ  َُوا 

َ  ٍءَْ (ٌِ /ا)٣٩( ََو)، َُْم ََُِِْ * َ نَل أَم  َْْأ 

ََِْوُم ِ َ  (َنَُْ  /اا)٦١ -٦٠(  مإ)،  َِدُرون  َ نلَ  أَم  اَْ 

ُْْ ََو َُْم (ََُِِْ /رجا)٤١.(  

  اة؟ ات  وارء ا ذا

و  ا  (ا)  ذ ، وإن ن  ا    ذا؟ 

 ا  ل  اء وااض    ر اُ ون  ن

  . ا ط  أي و أو

  ود وا ان أ  و ض  اس  إذ

  و      وأت  أرا  و  د   إ ول 

 وااض  ا    ارد وا ذ، و ا أو  ن ان ي

ذ ى آل أ   َ)  َأ  َِا  اَُآ  َ  ََْ  ِْ  َ  ِِفَ  ِدَْ 

َِ ُا ِْ ُُِْ َُمَُِو ٍِذأ َ  َُِِْةٍ  اِأ  َ  َِونَ  اَُُِ 

ِ َِ ِا َن َوََ َْ (ِ /ةا)٥٤.(  

 ات  ذت  و  ا         م    و

ا  ا  ا  رة ا را   ني  اا   

 ا  رة  آ   اد  ود  ا   امق  امن

،أي أو ا   ص ا  ا   ا    نم  ة 

     ا ن    وّ   إن م      ء أو ج

   و     .  

  



 ارف آما وا ٢٢٣(    ا(   

  ):ا( ط  ااض

و  أّن  ارد أا ا   ه  ا  ا    ط   

أ ا     و  (ص) ا  ه  و  ن  اا ) (   

     نّ  ، (   ا ) اّاب ان ان اء

 ط اوا   ّ   يو  

ن و ا ُُ  َُو إ آ   ُ)    اُمَ 

 (َْْأ  /)٣٨(   نم   نذوي ا     اروإ  

.ا )(اء وت اّ  ا  ا او اا  وا 

 وا  أ(   ( ا أ دء ن ذا ا ،ء

 ،  وأمُ :    ب اي ا ة ) )( ل وا،

  لر ا)( :  لر ،ذا ا ُ    ا   َودا –

   ا أ  :ُ  ، ادع ل: ؟-ا أي -دوا -اج أي

ا  وأ  ا  ()١(.  

  : ا ط  ااض   ذج

    ا  ر  اا  مس  ا)  (ه  ن  ا    وا 

 و  او وره ه ور ازة دا و اة

 ا  ا ا ،ا ّو ا   ا     

 أم  ا  ا  و  اّ اا أوا وام وا ن

 ا ا ،ت اه وا ا را   دها 

   أو  ار  وآر  ا  ى  ،ر   )١٦( وور

م   .ا  

)١( م :١٣٥ ا، ٧٠ ا.   



 )٢٢٤(   ارف آما وا ا  

  ا: وان  ر ذج

 مّب  ن  ك  ، اا وم ء  مّج أن أردم وإذا

  ا  . اال  ن

:أ  ا  ا ا ن أا او  و 

 رل ( – (  و م و )( ا أ   ود

ه ،-اا ا )(  ط ء إ هود إ م  

 ا  ا ّو   ةا  له :و)  

ا ر ا  ط   إ أدر و  ط  أ إ  ّ   

  وأم   أؤد ،(ل إ  ا ):( ) 

   و  ، و   ا (ا)١( 

 ا )( ن ّ  و و    ل  واو )(  ا)  

 ا وا أ    إ ّ ا    .(را  

:م ا ي ان ا ا ا   ا ي  ود  ا 

ا ا ا ا ا )(  ط  و    دةا إ  أ 

 واف ا ت     ء مل  راو ودره

ا و  و   ه  و  ّو  م    ما  ا  ن  ا 

   بر  أ   ،را ل ودة اوا  ي أ 

 ا  ا )(  و    زوا وا   انور ل  ا   

ا م  ا إ  لا ) رأ  ا  .(اأ   

 ا ان ا ا   اء دا     ا 

 ط  ، ا  و    وز  ا  ا  و  ه  ه    وأض

)١( را   درو  أدب ا  ا اد ا : ١/٩٤-

١٠٠. 



 ارف آما وا ٢٢٥(    ا(   

و  د ام ا   ه ا  ر   را 

 ا  وا   ا  .و ه و ّا   

:  

  ُد  ة ِ   

  

     اوا   ددَ  

   ْ  ل مي   

  

   أ ا واق     

    اة     ل  

  

  أ و اق    

    أوا أم و  

  

   ا  اق    

   ا ا م اه    

  

    وّدع مق  

    َ ا    

  

   ا  مق    

   وام وز ا   

  

  )١(وب اون إ اق    

  

ا اا  ا ال: اما  

أن و م ا أن إ الا  ا   ن   

   م  ا      ا  دا   اال     إن ارج

ذ ا َُِرِة (أََِ َْما َِ ِةَِا َ ُعََ  ََِةا  َْما  ِ  ِةَِا 

إ (ٌِ /ا)٣٨( َنََِْْأ) يِا َُ ْدَمي أِِ  َُ  (ٌَْ  /ةا)٦١( . 

 ِْمَُُ  َ  (ِْوا َُُ َ ِْ  َ   اَ (إن  ا    وا

/اء )١١(ا ه  أو ا  ،ا  ان  و    داردة  اا   أ  

ا ) (: و)     ل و  (ي)٢(.  

 ن أنم ر  دروم أي إ   و ّأو م 

 أو م م  أم  أ   أن   ّ و  م ، ن ا 

 .١/٩٦  :اد ا(  ( ا اء أو ا أدب )١(

)٢(  ن٣٢٧: ا اد   .نر  



 )٢٢٦(   ارف آما وا ا  

    لو    وا    ّ ا    مو 

  ام .أ  

ا اا :(را)  

و  دوا  الا ي  اا      ا     

 ا(    ( ا ا    ا ا ) ا ا(ران

  ذو) (ُ    ة )ا( ل  واا    أ 

 ل  ؟    ان أ( :  ا( ا ل ة، ذنا

:ا ،   أم وم .   ا )ا( 

وا ا    اا    ةا  )اءا(        ا 

ا )ا(  افما   ذو) (ُ، ل ا 

)ا( :  ا  ؟ ل  :ا )أ   (ن)  ك   

    أ ذ        أم ا ال   و   اب

  ،ن و وا   أ ذ   إ   رم (.  

ن و  ا   ة و و  ،    بو 

 ..راء ل واا  أ  ا     إ        ل  أ 

ا أم أيا) ا )ا( ل و إي ا  هأن أ  

   أه  و أ    و و ا  ل اي  و اؤوس

ا ة) (ول ا    ا   أوس: ك  إن واأ   و     

  أ أ ا  و    ا  يأرى ا    ل  :و ا ا 

إم أ م    ر  و اا   ا   رأ    ا   و     و 

أ،  ب  ا إ ا )ا( ه  و    و رأ   

 و م    أود و أو  ب أر    أم إ ا ل

     و اع    اي  أم اك  ع  ل

   ى      ا إ   أم  و أرى    ن ا أن ظ  و

  ل ا )ا( ب م ا  لم ل  أم    ر 



 ارف آما وا ٢٢٧(    ا(   

   را ول وإا  ي آأ  ل ذا   أول    ج 

 ذن  ن أنأول أ     نأ      ك  ا 

  ا  .ا ص

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات

  ا )ا(: )ا إن   ،بل ا  ، 

 اا(،  

  دق( اا(: ) ج   أ إ  أ ا     

   ن وذ ل: ا " ا  وإن  ل         ام 

أ.(   

 و )( - ب   -: )   ا  (وإن  ل   

   ام (أ  ءأ اا ا.( 

:ا  

ُ أّن ر     ،وزو و أ  د  ّ ، 

   ج ،ه إوام  ، ّوا    أّن ذ  ّا  ،ا 

وزا ،م وط  ،زو  ّوو      ،آ        

 ّا ، و أ د ّ ، وإذا  ق ،بل ا 

 ّا  :و  اد ه  إ  .ّا   إ  ،  ذا   زو 

 ،     زو    ،  و  ور  اّ  إ  اول،

 أّن ن ا ،ت زووذ    ّ    ذ  ي  اه  اام 

ّول. زول ا  : أم  وا  ذ .ا   

   



 )٢٢٨(   ارف آما وا ا  

  ان: )١٩( اة

وَ  
ُ
م (ه

ُ
�

َ
أ

َ
�ش

َ
نَ  أ

�
مْ  األرض م

ُ
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َ
م
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َ
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ْ
ا) وَاس

َ
   �ِيه

   ]٦١ [د:

ر اة وإا   

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

  :را  

 إَ    ْ  ٍ  اَ  اُُْوا َ ْ َل َِ أَُ ََُْد (َوإ  ل

 َر  إن إُُ  ِْاَُِْْ  ُ  وهُ  َِ  َواَََْْْ  ارض َ  أمُْ  َُ  َُه

ٌ ٌِ ( )ه )٦١د ةا  ا ّ ةوا  ا ؤا 

آمور ا نما  ةا و   ،  ن  أ  و   

مو  .ةا    

(ا)   وف اوا     ام  ط  ا   

  اى، نّ ة  ن ان و ااج، ط أي (اج)

 ا د اا  (ا) أي ،ّ و  .ن  ذ    أن ا 

ا    رضا وا   أي  ط    رض  اّو 

ا أ ع إموا ، أو أم  ّ  أي      راأ 

   را  ار  م و ،  ا ج ارض إر ن  ة



 ارف آما وا ٢٢٩(    ا(   

 ز اء، إ ن أن و (ا)  أم  ا 

  ار.   رون  و رات

 ا  وا اء   و ااب، م وارة

 (رة  ذ      ،ء  و ، اض و   اي

 رضا ل ا   أن ُ  ا ا   رة  ارّا 

ُ دة وا رعث  وا  ء  وا    هوا  ، 

 ة ارض  أن منا   ن ارة ط  وار

 ن     (ا)١(.  

  ارض: إر

ض نوا  دمو  ه رضا رن إ  وظ    د   

 و ا  اة ّب و، داة    واح ار

را  ،ط  وا    ا  ا  وو  ا  ،ا  ا 

 ا ا )(  ظا ا  رة ،رضل ا )( 

 ه يا     ا  ّ هو  :  ك  (وم   رة رضا 

أ  كم  باج، ان ا ذ   رك رة،  ا  و  ط 

 ول  )،  ا أُه ْ و اد، وأ اد أب رٍة  ااج

)(: و)     ٌء    وما  م  دون ذ  

  رة دك و (و)٢(.  

  

  وات: ت

   .١٢/٢٩٨ اان: )١(

)٢( م :ا ٢٩١ ا.  



 )٢٣٠(   ارف آما وا ا  

و  ة را   :ا  

 م    م وذ  ا  ده   ا إن -١

   م    امن    أوام )(-  د – ة ارض ه

 وّ  ا  ا  ا  أ م ذ و وا وم ارض

  و  ه رضا و وا    ي 

  وار. واء ا    ن أم ر اد أو

٢- و ن ا  دا ٌوز ٌوردع و  ا  دة ا 

 اوأط اءأ ّوز  طدة ا آ و  دون ا 

،  م أن ا  ٌ    ا   

 اي وه  أم ()أي ا  وا  وا ارض

ءأم ن و  ا  ه رضا         نو  ا 

ن و ه ا ،  ء أن ا ن  ا  نو   

 ا آ ،وم ومو  ار  ّ  وم    زقة  اوا 

وا ر وا ام  ن  ان ا   ا  َِو) 

ََُ ْ ََ َواِتَْرضَ  اَوا  َ  ُن  ( ) ا٢٥(    ون 

ام م ضّ  ون نا ا ب اورا ،ا  

 ا ان ا  ن  برا  م ة  وم  ن 

 دور   ت ةا  رضء ااء واوا وا و 

  ا   اة  ه  ء ا  ذ     م ن وام ء،

 اة. وات او ه  وا ر ا ة

 ا  وّ امن ا ارض إر أّ ض  ا إن - ٣

 وون  و،  و  و    أن وط  ذ    ا واوف

ذ   رإ و    هدة ادةا وا  ه 

   وإ   و   و ا  ا  ، ون  ارض



 ارف آما وا ٢٣١(    ا(   

ا وا  رك  ره و . 

٤-  ن أنمر ا ن  ق ا )١(   ا 

ا و ا  ا  َِِو)  ََُا  (َْا ) ٦٠ا(  رون  و  ن 

ُم ا وا ا او   أن  م  ا  ا    د 

 ة ارض ّوا  وامت اب وم  أو  أو

 او ا  ا   اء اة    ا اات  وا

 اذا     ذ،  و  ا  أو ا أو ا وا ادي

 ا  ،بماو ا  ا ا  نا ا 

 او  دي اي اي وا وع  ة او ة او 

 م و .ذ 

  ، اة و ُوإ  آم  ار إن -٥

 وا ا    ا وّ ا اة اول

 ز  واء و اب وات  وااذ وااب

  ا   ا ات   ام ، ار

   ا واد واّ واات اءا ال  امق

   تما   اا أو ا ا ا  

ر  دد اح واو  را  وم  أ ) (     ورد 

 رةا )  (دا، او  وظ ر ا اد 

.مم 

٦- و   تا ا  اما  ر  ا ن ا    أم   

 أرض   ن  اّوح، و وا ا  و ن اان ه

 ي اه اأم ا   ر  ا   ا و ن رإ 

  ١٢٩ ص ،٤٢ ب ،٦١ ج امار: ر  ا .ق ّا )( ادق ا  ورد )١(



 )٢٣٢(   ارف آما وا ا  

   ا  ار  ن   ا ا اب    م ن أن  ارض

 ا  ا   هوذ  و  ا    و    ذاا 

 وا  ا   أب  ُ    اد إ ر  وار، وال

. أذ  م بة اا  ا ة ن لإ  ا   

أ ا نما ،ا    ر:  اا  ا)  ا   ا 

.(ا رض ان ودع ا   اتا ن  ومان ا 

 و ،  تن طما  ود   

ا ، و و ة     ا  ا )(  ب   

ا  نار   .  و        ة  اا   

ا ) (  ن  ا  )ا  )٥٠٠     وفظ   

 اتو ار ّ  ب دونا اش، او ط ّ 

 )( ؤوو )( وا  ّ  تط  وم    ا 

   ا  ،ا  و    ةا  ٢٠٠٠ ا    ا  ظا 

)( ا  ا ا )(  ارض    وفوظ     

     . وش  ط وّون

 و ، د  رض ارض،    ا إن -٧

ّ رك ا و  َُ) يِا ََ   ِ رضا (َِ 

   ائ  آؤه   و  ودم      اُِ  )٢٩(اة

،رس وي واه ام  در أنم   ء     أن  م 

  ء  .ا 

٨-  دا  ررض اا              ،   

  ذن ا        اة  ما    ،  ك  را 

 دي اوا  وا راوا  وا و  ،ذ م  

   ا ن ا رادٌف ا ح أو  .م 



 ارف آما وا ٢٣٣(    ا(   

  اة: ات   ا اح

 ن  ا و  اا ا وا   

 اة ون  وا امّ  وا ا واح ر

س، وا  و   ا   ا )( ء  وارثما  و  ر 

  ا  وعري  اا  ر  اوأ     ا ا    ه 

 أِا  أج   وإم )()  ل  ا  واح ار ل  ات.

و اَِ ، و اُِ و ِظ ، وإم ُ  حا  أ 

 وأَ ،  ي  َِِة وأُ ، ا  وأْم َوِف آَُ أْن أرَ( . ُي(

  أ ِط ()١(. ل و را ممل ا )(  وأم)  أد 

ب إ ا ّو  ،ّنّ  م  ا    ا  وا    ،ا  وإن ا 

 اي وأ أ  .(دا )ء ان أي )٢ ةا  ا  ا 

 و – ر  ا ا ادة ا )(   وامن ر

 ا  ار  ل  و  .-ا  ا  و –   اّ  واام  -اآن

 (ي  ) )ل  ا  ار وو وادة  ا ت ون

 ا ا ب، ا وا ، اوا    وا  م 

 ذات ()٣(.  

 ابا م  دة ورا  رات :با  

وا )(  ابد ادي واا وا وا 

وا عو قا اوا  ا دة وا  ر ا 

 ُم  رأى (َ ا :و ا ااد   ان  ) )ل اس

)١(  ت ا ٣٥٤ ص (ع) ا. 

)٢(  ت ا ٣٨٣ ص (ع) ا.  

)٣(  ت ا ٣٧٩ ص (ع) ا.   



 )٢٣٤(   ارف آما وا ا  

اِ ُ  ،أو ا ر  ،ا ُِو ِّ لر )ا،( 

ََِ  ِد ا  ووا،ان   ُّْ ِ ل و ، ن َ   

أن ا ُِ (َ  ل )(      و)  َُ ء  أن  ا  ط 

نا اَو  ِط  ،وا  اُدَ  وأظا  اودَ  ووا  اَوا 

 ا  ا ا ي  أ وأم ،ُ اوَ ا ِاَ وأَا ء،

 لر )ا()١(.  

و ى رواا وأم) أو   ة د از اوإ    دوا  

، ن  ا  (ا)ا .)٢و   وع ي اا 

)ا ا   (ا أ وهد ا    ل  اوا 

   واا،  واة  وات  ات  اة  ا او ا وارء

 َدْو   ِاْ  َمُْ  إّم  (اَُّ  ارك رن   اح دء  ورد

 (َ ، ن  و  وا   اذا ا  د  رح  اوا    

  ات.

 يه اما  ؟ اا  

..ر دا  ا ا را د ار   زا 

ا ا را ر وا   اة  ما  مما  .ا 

و م را ا م  را ر  ا  ركا    يا 

)( ن ة اض واوا ،وا ا ام وم ا   و 

 واس اّو واو ات  او ا  من

ا  ام م  ا  ا )( و   ا ا  

ا ا )( أوا را م    سا و 

)١(  ت ا ٤٥٧ ص (ع) ا.  

)٢(  ت ا ٤٠٨ ص (ع) ا.   



 ارف آما وا ٢٣٥(    ا(   

 و   رادهأ ا )(  ورد  رز أ ام 

  .ا) وة ا  دك )   ل

 ا اا :(را)  

  أن  ت م ا  )ا(  دهو   وأن ا  

م  ي  اا   ق  اوإ  ،ا   )(   ِ 

 دهأو وأ   وأ              ،ل  ذ 

واا   ا )ا( او:  ل )(   

    إن ن،  أ  آل     و  : ) ح  ر. و  ا

 د ن و دا ام اراأ  ه دم اوار إ 

إن أ    ن(. 

  أ اي أم أل:( ل: ط؟  ل  :ا داه ل: 

مء ووا      ،ح  ا  أ  و  وط   

 ووه ط  . ذ :  ل .) د   اض

 ء        ذ    و  ، ون    ب،

 ،  ن أن او .ا    و   

 ا   اب    ، ، أه اذ وا   ال،

 ، ه    ث ،     ،  ل : )  

ا و و  لر ا )(.  ر رأ ء إل: او )ا إم 

   ن  أم  ر      رض وا  ا    ه  م(.    أ 

 ،ا    ه  وراءظ م  ا م  ،اب    لا 

،وو  هأ ف رام ، ا أن  ا .  ءه  ر 

 ة ل    ا  ،ا  ا و  رأ 

ا ،  ما وو ا إ رأ وا ما .د    



 )٢٣٦(   ارف آما وا ا  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات

  لر ا )( - و  ذر أ     رة  ا -: ) 

   ،اتا ض و  ،ط ى و  ع و كوا 

ا  د ، ن      ا إ م.(   

  ا أ )ا:( ) نرة ا انا.( 

 )و:( )إم رة إ ء دارج اأ  رة إ دار 

 ).اء

 )و(: ) ًء و او ّ ه ا ا(. 

 ):( إّن  ا : )،رةرة، ارة،و واا 

 اْرضِّ  َ  أم :  َُ  َ ارة و وأّ وات... وارة،

ََََْْْوا ،َِ  م أّم  رة؛ أ ن ذ  

  ج  رض؛ا  ،ّات، اوا و    ،ذ     

ا  (.)١( 

 ا )ا:( )إّن ّ )( ن  اء إد: اا 

)أم ا   رضا أن اُ ِ(. 

:ا  

  ا :ل

   و  ا  نّا    

  

     ا   ا   ّ  

 

)١(  ا   أ ط )(  بو ا و ا را، ا  

  .اي



 ارف آما وا ٢٣٧(    ا(   

  ل ا أن َ  أ   

  

   طّا ُ عا ي إُو  

 
  و  ء أن    ه   

  

       رزق ّ و   

  : أ ول  

     ا ال اا أ  

  

   ا وا  

 
  رضا اوا  

  

     أ   

    إ م  إن  

  

   و إن أذم  

 
ز   ا  ن  

  

     أو    

 
  أ أم  ود    

  

     ا ا وا  

 
   ا وه ا  

  

  ا وا  

     ا اا  

  

     ا وا اأ  

  

:ا  

ُ أّن    ج  ا   ر  ّر ،  ب  رضا  و 

  ا  ، و ه وّدع  اوف اا اإ)  

،(أد   أن   ة رّ ط ،  و    إ  ّأ   

ّ د  ، ورآه اإ   ل  ، ا      ُّ   :    يا  ّ 

  د؟!

 : إا ل . ا  ،   ّي  رأ  : ل

،ا ذا ؟ رأ   

   طا    ت  ،     ب ن إ آو  : ل

أ و ، و  م :   ا  ا   ا  نا  ا ، 

و   ُ ك  وّ !؟ و  أ إ   ،  ّ  أ  ط  آ     

 ا   ات  اّ ّ   ،   : ي إّنا  رزق ا  ا  ا 



 )٢٣٨(   ارف آما وا ا  

   .   وت . ز أن  در ، ان

 ا    ن  أن  ر ذا !     : إا ل

ا ي ، اا    م  ه ، ضَ  و   ن  أن   

ا ي ، اا     م  ه  و    نا  ؟! وا  أ 

 أّن ا ُا   ا ؟! ا  

   



 ارف آما وا ٢٣٩(    ا(   

  ان: )٢٠( اة

  
ْ
  (إِن

ُ
رِ�د

ُ
  أ

�
  إِال

َ
ال

ْ
)اِإلص

َ
  ح

 ]٨٨ : [د

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

   امء ر اح

ا)( ء وارثما    م  رةرة اا 

وا  ا  ورة وا (وارث) هو ت  اء  رما 

 ]َِنَ  اَُُ  ِتَر  ِا  َُمَََْْو  نَ  َوََْْ  اَأ  إ  َا  َو 

ِِ َِ [ ابذا ).٣٩(او م تء، رما      م ا 

ُ)(      ]ْنإ رأ ُ حَ  إْا  َ  َُْْا  ََو  َِِْ إ 

ِِ َِْ ََُ َِْوإ ُِمد/ ]أ)ه )،٨٨  ء رما  

 ال   ا وا  آت  وان (اح)

 ،وا    أ  ا ا  ّ ا  ،ا و  ّ ا 

ا   أ إ  أ ات ا) ا  .(أ 

ه وا تا  ا ا  ا)(ووا   ه 

أ ا)( ]َ َُل أُا َْ َ َلمأ ْإ ِ نَو رإ  ْ  ََْ  َ 

ََْ ََُة/  ]ر٦٧(ا(  ل  أ  ا)( ) ا  ام    أم  

 ين ا ّ   ،ن س وء ا  ل ،ا  و 



 )٢٤٠(   ارف آما وا ا  

 دك    ان    دك،   اح  وم  د  ،  ا ّد

و ا  ودك()١(.  

  :حا  

 ا  ن و (اح)  ) ا) ات وا امء ف

ا)(  ور      ن  أن ا  ر)(  وو 

 (حا) و ّ)(  ذ    ف اّ    

 أ  وأود و دّوم ا و  وّ ارك، و اف

  ،ا ء و  )إّم  جأ  اأ و  ا و  ا و  ظ 

وإّم   حا  ي أّ)(أن أر وف آ وأم   

ا ة وأ يّ وأ   أ ط)(()٢(.  

و   ا ا وأ    و  (ا)  )( )أ 

 اد وأظوا ا، ط وا ان ط ا  ء وأّن

 أّ  وأم  ،  وّا  ا ،ا وأا ء، واوا اود وا

 ّ()٣(.  

 و      أ ا)(  هوو  ا  ا)( اا 

وا  ،فح وإّن اي اا  ن إا)( اّو 

و او و    وع       ر  ا 

    اس)  ا ن وإن ا أ و ارد و ا (أي

 اد      وا،  وا  وا  اد اة ما

داري اوا ر  وال  ا  ن  او  ا    ، 

)١( م ا ١٣١ ا.  

  .٣٢٩ /٤٤ امار: ر )٢(

)٣( ر :ي٦٠٥ /٤ ا، ا  :ر٢٨٠ /٣ ا.  



 ارف آما وا ٢٤١(    ا(   

وإ دل اي  اا    سا    عو    ا    ،ظ 

ّود وا .اموا  

 حح ا دةا ا :وا  

وإّم  حا و و    هد ا ،وا 

و ت إذا ا  ا و  دةا ا ا 

،وروي و  ا ا)( ل: أّم  ل  لر ا : ) ن 

  إذا أ      ا  وإذا أ  ت  ،أ  :    لر ا 

؟ و  :ل  ءاء  ا١()وا(.  ة  دون و  ا  ىا  اا   

 دة  أن   روا ر ،وب ور و ّودة   اح

ا)(إ ا   ود   و    و  اط   

 و    ُ  آا  اي  اات    ون  ف  ا ن

 ا ا إ ا  و ا)( و     أ 

ط)( ّ ا)(ن    ض  دو  م     

  وأ او ا   وارج اوس  م   اب

اا  ة اوا    ا  ما  وأر    ا   

   ا  )( وأ دو را  ا 

ا إ  .ما  

 ن واءم  ا :ا   

أ  دأ  ت  ة    ى  ون  وو    واءما 

   ّد ا  ت ا   واوف وا وامش 

   ا .ب ٣٦ ال: )١(



 )٢٤٢(   ارف آما وا ا  

 ح اوا م   ر  و  ا  و      را 

  د ه ا   ا   و  رام  .ر  ا 

    ا ا )(    را   دا      و ا 

ا و اا   هأ ،د ا  ا و  

 ،ض  وأَو ََُ  لر ا)(     اءا   ٍ إ ، 

 و  ا       ا  وازا  ا    اء    ون

 دما  ،ا ّ)( و    لر ا)( مور  ،ووار 

أ  قا  ه ا ، ل)(    ّا 

و )ّس، أل إّن ار ا : :ل  رأى م ا   

،ا م  ،ا   لر ا)(  د ا  

 .)    أن ا     ن  ل  و  ّ      واوان،

  ودور    اء        ب  أ   ٌُب وا

ا ا و وف ا وا  ،ا و ا      

ه ذو    ن ا  ن١(ا(.  

  ا: اح و اح،  ا ح

و  ى ه وأ أن ا ح م و    م  دا 

 ل  ]نإ َا  َُُ َ ِْ َ واَُُ َ  ِْْمِ[  /١١(ا،( 

و د أ ا)(  تح آا  ان ا و 

 ،  ا     إ ء    و  أو ج   ا ه  اح

 وف (ا ب  ام وا ا)  ار ( ب  ا ا ُر )١(

وا  .(ا   



 ارف آما وا ٢٤٣(    ا(   

 :)(ل ا  ،ى إّ  )١(اح).  (ا :))ل

  (أ :)(ل  ،  ا ذ    او  وإ ح).ا  ح (اى

 ارواح ت ا او(: )(ول ،)ا  ا ا ح

 ا  اار ن  ة إ وج .)اح وح

ا وا ، ل)(: ) ة ل ا حا(.  

  ح:  ات

  : اط، إح    ات وك

  ر اء، ال ا)(: )ُح أاب  اوا 

  أو ب اوا(.  

 ح ا)(: )ل ، وا  وا اس اراة 

   اح  وّ اح مّ د )(ول اح، وان اح

  .)اح

  ة  أ  ما  وا   رك  ا  ،ل  و)( ) 

 .)اح ِع ام أء اال

  را  تة ا اب اوا وا و 

 .)اح  ا  اح    إذا( :))ل

 ّ تا ب ا اءس، وإل ا)(: ) س  أا 

 حوب اوذو ا ح اا(. 

    ارك  او        ورّد و  ا إ أ 

 .)اح ان اراك )(: )ل ت،  وء

)١( ا ه و  ر ا و  ٤٦٩ ،٦٦١ ،١٦٠ ،٤١ ،٢٥ ا، ّ 

٣٦٥ ،٣١٠ ،١٧٠ ،٤٧١ ،٤٤٩ ،٧٩ ،١٦٢. 



 )٢٤٤(   ارف آما وا ا  

ا ا  افا :ا  

    م أ  امء، وارث )(ا ا ر  ه

 و     )(  واق ون زن

 ا    ر  ،  اف   ا  ا   اور

ا  ه او .ا   تا إ  م  ارا  

 اى  ا  إء     ا،  ا   اى ا إ اة

 طا    ا  د    سا    دا    ود 

.ن ا   ا  ا وا  ل، طا و    

  ا . أن

ا اا ا):(ر  

  ه افا    اءا )( و  أ، 

ى و رهأم .وأ و   ا ا )(  ةا   

 ،اأ    : إ..)      حا  ّي،  أ  أن أر آ 

   و ط)  أ   وأّ ي ة وأ ا ، وأم وف

ه إو ة: أا أم) أد ب إ ا و ،ّن م ا   أ 

وا  ن أ ا  ِأ  دا( وأر       

  إ أ د اّ  ر ا    :  ي..)    ا 

إ ا ،ب وا  ،  اوا  ،  وا  م   ذات 

ا (..وا ء و  رهم : أ) ون إ ا   ُ  ، 

وإ طا  ُ ،  ا  ء ،ا م  ت أرىا إ 

  .) إ ا  واة دة،

و م  أ   ود  موا    افأ  ا  )ا( 

..ا ا    ،ز ا ل و ا ،ا  و 



 ارف آما وا ٢٤٥(    ا(   

 ا  زل، اا       ا  و  اح،  ا 

 ل  و  اك   :ن  ا ، 

     . و  ُ  وأج

 ز    وة  ،رين  او    ا        لر ا 

)( را ،و  ّ و  ،    ّ        ر 

  وا  إ و   ا      ،  ز  و   

 م ،ر  .  

 ا   أ      ا  :  ارن  ا  و  ا   وز

أن أ م     ل ):(      ا؛  أدم  ام    و 

 ي    م أن ارا أم ا ؟  أ   ل: ن

 ماك  ،  م  و  م  أم   وا اك ا  : ا؟

 أ  ر وأن م ،ل م :ا ا ا   أ 

 اي وّإ م اء أ ،ا  ا :و 

ا   لر ،ل: ا و ا ور ا ،و  و 

 .  

ا زةُ :ىأ 

 ا: اوات أ)

  لر ا ):( )ت إذاع ظا   ا    ا  ،   

    ا .( 

 لر ا ):( )أ ا   در ة اوا 

ح ؟ واذات إ ،ن ا د ذات ا  ا.(  

 دق اا ):( )   :ح  اإ   سإذا ا 

 ). وا إذا  ورب وا،



 )٢٤٦(   ارف آما وا ا  

  )( -  -: )إذا رأ  ا   ز   

.( 

 لر ا ):( ) ب أأ، ك أا  وأد       ا 

؟ ور   سوا إذا ا واو.(  

 دق اا )(: )ا  ذب.( 

  ):( ا  : ) ق  بح  ووإ    ...سا   

 ا    ،ه م :ل   ن  ل     

ا ا ،اف و   .( 

  ا    أ  ا )( -  ا   ):( ) ا  إم 

 أم     ين  ا       ،ن س  وا      ل 

،ا د و ا  ،د ح وما  ،دك  نا 

 ،دك و ا  ودك.( 

 ا :ا    ا ):( )إم    رو    أ   

)(  ل  ):( أ) ا  ن)  إمر  :ل وا    ا 

ب، و لو اإ ):( )   ا  ا إنم 

 :( ( ا  أ ل ل: ب. و ا  وا ل: ن)؟

    ل: ؟  :    م   إ  ،ل:  ا  ...:ل إن 

اإ )( ل: إ )   (ا ح  إرادةا  ود    أم 

 ،ن لو  )( ح إرادةا.( 

 لر ا )( -    -: ) أ  !    وءةا   ؟ 

 ).  و ل: واح، امف ا رل  ل:

 دق اا ):( ) د رع اا ح... واوا 

 ). اج وامر

 ا ز ا ):( ) ا دا ح إا.( 



 ارف آما وا ٢٤٧(    ا(   

 ا  ):( )س أا  حا ا .( 

 و ):( )بت أح ا دح أ.( 

 د اا ):( ) ا دا ح، إوآداب ا 

 اوة    ال  وار  ا  ،  ال  وة وط ا ، زدة اء

 را و  ا  ،ل    اذى و  ا    ،ء  ا  وإرد 

  ). وآ  ان

  ا: ب)

 ا :ل

      رإن ا  

  

      إ  ر  

      ا ا   

  

   ح ذات اا  وا  

 آ: ول  

   ة ِا إ ْذا د  

  

   َ ِءا  ِ ْ  

 
  م َا ِو ٌظم   

  

     وا وًزا ِ و  

 
   َُ ا إذاً ُل ذا  

  

   و و   

 
ُم ِءا إ َ   

  

   ا َب وَع اََ  

 

  ا: ج)

ُم  ،ل أّن اا ا ّ رون ،ّا و  ا 

ا ، ل :ل ا       ا  .ا    لا   

 ا :و ر ا وو ،ّا ور ّا وو ،ا 

 ك  ل    ن وإن ، ا ُّ  وا أ    ،ن ن

 ،ظ وا  ُّ .ا   



 )٢٤٨(   ارف آما وا ا  

ةا )ان: )٢١   

ن ا��اِس  (َوِمنَ 
َ
  م

ُ
د

ُ
ب
ْ
ع

َ
�  

َ �
  ا�

َ َ
ْرٍف) �

َ
   ح

:١١ [ا[   

 تا  ا 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ِِ  اطَنَْ  ٌ  أ  ََُنْ  َْفٍ  َ  اَ  َُُْ  َ اس (َو  َِل

 اُُِ)  اَُْاُن َُ َذِ َواَِة اْمََِ َ َوَ ِْ امَِْ َ أََُْ َوإْن

١١/(ا(  ا   سدا ا   ،نه زظ ّ 

  رسو ا ا    ا و  ا  ام  َُُْ) 

 (َا      ة  إ  وا  ا   

وا  ان و      أي    م   ا  ا    ة  زاووا 

و  س وا  س  اوا ا   ا 

َْأَأ)َ،ا َ ََا َُإ (اهََ  /ا)وإن )٢٣         و 

 ه ا   دو ا .وا 

 أو   أو ه  أو ل    دمي  م    ن ٌَْ) أ) ََُْن

  و    وا  ا  ا  ر  ام  اس ا  ازات أي

ن ااط ور ، ْنَوإ) ََُْأ (َِْ ض أي  ت  ءا 



 ارف آما وا ٢٤٩(    ا(   

     ا   اي    ا   ن  َوَ  (ِْ  (امَ وان

ي وان ا       ا  ط ا    كا  و  ه  او 

 ،و و    وإن) أ  ( ن   أ   ن ا إ  

أو ا ا  مة، أو اا  و    ا ر  اا ممو  

و ة اا ؤوا ر ا ا   ا م   

،و مو  يض ا  ر،  ا  ن      ن  ا   

و وا .  

 ام ا  ل ا   ل أو أو و 

ا ّ    ر ا ،  و  م    ه  را   

، م    ،ما  ى ه ود م م  ََِ)  َْما 

ةََِوا َِذ َُ اُنَُْا ،(ُُِا م َُ  ما ن ا  ل 

   ا   و واا وام ار وا ،  و 

   ا. و واح ادة   اة

 اة   وا  اا  أرض   ام   ا وا

  اا و اطا      رتت  وأواا ا  ذ 

 و اا م أدق   ةا  ّوأ    وإن ا    سا   

 ا  ز وآ ر وآ اط ق ا ا ه

وآ   و   ي   رم  ن  اود  ا  ، 

   و           ام   ن   ا ا ا

إذا ا ء ا او  ط  .  

 ه   اد  ر (أ ل  أ  ار ار  روى

ه ووو ء    )ا(  :ل  .ل:  أ إن  ا  

 وي، وت و ي ذ ا، ا د  ا  ل: ل،

 ا  ار   ال  ا دي ( ل(



 )٢٥٠(   ارف آما وا ا  

وا ،وا وم (ا)١(.  

ة وردت و تة روا     ا   ه  او     رواه 

 اس  (َوَِ  و    ا ل    (  ل: )( ا ا  زرارة

َ َُُْ َا َ (ٍفَْ :ل      واّو ا  ادة  و    َُْْ   

 ون    ا رل  )ا( أن ا و اك،  ا ا دون

ا     )ٍ(  ء  و  )٢(،  ا  لر )ا(  :او  م 

 ا، رل  وأم  دق  أم    وأودم  أم   و  أا  ت ن

 ِِ  )  اطَنَْ  ٌ  أ)  ََُنْ  و    ا ل  مم،  ذ    ن وإن

  مْن اَوإ)  ََُْأ  (َِْ    ًء   م  و  َام)  َ  (َِْو 

ام  ِ ك اا ََِ) َْمَو اةَِا َِذ َُ اُنَُْا .ُُِا 

ُْ ِ ُدون ِا َ  ُهَُ  ََو   (َُُ  :ل    ،     ا 

ه، و     ف  ن  وا      ،قّول  وو   

   ا ن،  اا  و          و     ا 

  .)٣(اك)

 دون وه و اء   واف - ا  ن ء

أ و  ل ف ه أي ا و   مو     

 .٤/٣٤٦ ار: ار )١(

  ن ما ( (  اود ا  ء  ون )٢(

 ندون وو    ا و آ   ا إن)  ا  ( 

   ا   أ      ا واع ا  مب   ما وء

ََو) ٌَُ ٌل إَُر ْ  َْ  ِْ  ِِْ  ُُنْ  اتَ  أَ ْوأ  َِ  ُْْاْم  َ  (ِْْآل أ) 

   و  أ    ا ا  ا ان )( ا ا أى )١٤٤ : ان

ذ    .رةا   

)٣(  :ن٦/٣١٠ ا  :٢ ، ١ ح ٢/٣٠٣ ا. 



 ارف آما وا ٢٥١(    ا(   

 ا  اي ا م ا ف  ه اء ر   ن 

ا و    م      ، و  وج  أي اا 

  ا  ل  اوف  اا ا    ا –        

  ا      ،ن  وم  ر  أولن  ان  وا 

 .و  

و  ا ا )( ه ةا  ة  ل  ا )(: 

 ذا  َُُِ،  َدرت َُ  طَمُ  أٌِ َ  ،َِ َواُ اْمَُِ  (اَّس

  اُّمَن). َِ ِء ُُا

 ا أو     اس ة  ا اة وه 

 ر ر،   ون ا ت ا    أ 

و و و ا أ   نم    ،ا     

ََِو) سا َ َُُْ (َا  نر سا ا   ن 

، و رق أن أن ا ذجا  ى  سا     

 ا  ون ا  و  ،ا    ولا  وا دم 

 اوا و ان واُ  نزو  دئا ا إذا ا 

 ه  أم  واوض  د        ء  أ  و  ، أت

 ، ذا ا ا ا    أو و   دم  أ 

 ه ل ا ل و  ا ا  .ذ  

 اة  و  ا    اة  ن أن اوض ن  ك ا

ا  س  ا    را  مو    أ    ن  وإن - واا 

 ءاتوا-   وا   ط وإن      ا  ،ما 

و ا   ء  ابا ،ا وا    

  ا  ا  ن واز، ا   وا ء  اي ان

  ماًء إ ن دم د     اءوا و 



 )٢٥٢(   ارف آما وا ا  

،ا وإ  م اوا ر رك ا  ،و  و  اا   

  ا  و  رك  و  وم   زى  و     

ى و ا   ان اره  ما  و    ا  و   

  ندة اطو و  اء  أ   ا        اا 

.  

       أم  اس    ا  ا  ك  ذ  واب

   اي  ا    أ   اي ا وا ا ادئ

 َُْ) ِ ُدون ِا َ  ُهَُ ََو  َُُ َِذ َُ ُلا  َُِا  َُْ  َ 

  ا )١٣-١٢(ا/ اَُِ) َوَِْ اَِْ َْ مِ ِِ أَُب َُه

 اء  م  و ا       ا  ات      أن ا  ال

م أ  أو  اء أوأ أو م  اف أوأ  و   

 ا وا ي واا  َِذ) َُ ُلا (َُِرق اا  

  ا. ا ا ادة  وا ال

ا اا :(را) 

 ن  اي  ا ا  ا  ء  ة ا ار ووي

ا  ا  )( و  ط  ا  ا )(    ةا  و  

ط ا ا ى اوأ   و  ا ا )(   

م  م رو ا   را ا  ام  وا 

  ا و  َرا  واام   د        ا 

    ا. ودر

و   ي  رن  ا     أ  ا )(      

     ،ارجا  ن  و      ا  ا )(  ط   

 ا  ل  زد      وا ةا  اع  ا ا اء



 ارف آما وا ٢٥٣(    ا(   

ا )( نو ا  ةا (ّا)  راء ه وذ 

 ا  ا )(     ا   دي  اا    :دىم ) 

  ،ر ر و  ،أ و   ،ا و     ،رثا 

ا أ  أن ر أا ّب، واا وإ     

   .)١(ة)

ى و  اراتا  راء   ا )( وا 

    لر ا )(ورواه أ ط ا   

:م   ا  ف ن إن ري  .ل ل        : 

وا أراك ام  ا    وأم أ دق أم  ري  ل 

 ط ا  )٢(.  

و م  رف  ا  ،اد      ا  ه  ارة  وا 

        امن ة  ا   ن أن    مف

،اموو    ،  ا     ،رها  و  ا      

 واار  ات وا وطّ    ،ق ار،  ون  ي

 ةا ّ  بأ ا )( وأ   ن  ونو 

 َُُِْْ ا ا )( .  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات

 ء    : )ََِو سّا َْ َُْ ا  (ف    

 )(  )ّا( رل    ل: ) )ا  أ    ارت: 

 اء.  -   ا ر -  ا  وج  :: ارد )١(

)٢(  ا  :٢٧٩ ا. 



 )٢٥٤(   ارف آما وا ا  

 ف، أ ّ ف   ف أ.(  

  وزرارة ا  أ   )(   ل ا  :و " ) و 

 ام    أ  وإن   اطن    أ ن ف  ا   اس

 و  مة و ال " ا :زرراة     أ   )(  :ل 

 )   ) وا  ا دون      دة وا ا وا  ء

ء  و  ،  ا    واأن و   إ إ ،وأن ا    لر ا 

)(  واآن،  وأ  و   ن  ذ    )(  ء  و   او 

  ،ل ا ا  :و "  س  وا     ا    ف "   

    ء و  )( " ن أ  "       م  و 

 وه    أو ه  ء "  أ وإن "  ور "  اطن " ووه

ا  ارا   ف إا ،وا    اوةا   و 

  ). ء و )(  واد

   زرارة  أ   )(:    ل ا و : )و 

     دة  وا ا ووا   ل: )ف  ا   اس

 دون ا ، ا  كا ا و ا ان  لر ا ،  

 ن  م : وا  ا رل ا ،  ء و     ا ون

 وان ، ا رل  وام  دق  ام    دم وأو أم   و أا ت

 (      اطن  ا ن )و: ا ل ، مم ذ  ن

منإ"و ا ا  "  ء  م " ام  و " ام     

ك إا  مة اوا ذ    انا  ا     دون ا    

 ف   ،   ه و ا     ل   و ه

 نا   قول وو    ا ن إا ، 

و     و   ك إا(.  



 ارف آما وا ٢٥٥(    ا(   

:ا  

 ا :ل

  ُدُِ َِ ْدهِ 

  

    َ ُوُ  ود ُ  

 آ: ول  

     وّد إذا   و  

  

   طل ّ ادت ء       

 آ: ول  

  و   ود ائ ن  

  

        ل  إذا ا  

     أ  اد إذا ا  

  

    ل اا و  

      انا أ   

  

   و تا   

  

:ا  

 ا    ل    واواة  اء  ر   ا ل  أ ن

روى :ا) ل أأ (أ م ا  ا )٢٦٧-١٨٠،(  ّ 

)٥٤( ، ون    ، ل  ا و) ن رواة 

اق أ ،ه او ( لو ا )ه س( أم      ) 

 ادي ا أب  ون ). واوه ا أب

 )( اي ا اد  ن ّ أّم إ )( واي

  اه و هو ّو  رد وا ا أو  

ا يا )(  اعه ا   ا )( إ ام 

(اّ) اق  اءه اروا أا) ا (ّا  ء      ا 

 (ل ا اّدا ا ا ذ  ا ب  ورد  )،( اي

أ   : ن أ  ل   بأ  أ  )،(   

ا  و   ن ر) ا (    ا  ا )(  



 )٢٥٦(   ارف آما وا ا  

، و  ا )،(  ا ا : أ  أ  أ   

  ،ن و ،إ و ّم  ض ا؟ ال ا    

أ ّ  ، و ه، أمأ  ن  ،  ّ أن  أ 

 ل:  ك،   ُا: ، أ  ان  و  أ أّن

أم و ، وو  أ ، ه او ،  ظ ا   

 أ ا   ،روح ، اءةو     .( و 

   با ا ا   ل ا  مذ      

 أه ُ ا أن  اء  ا) ا  ّ ورد  وأموا

 ر   ل  ا      ا إ مأ  (و  ء ط  إ ج

ا و  أ ،  ا ه وأ  كأ  ل ا 

،ا و  ن  و .( 

   



 ارف آما وا ٢٥٧(    ا(   

   ان: )٢٢( اة

 
ْ
ن

َ
  (َوم

َ
َراد

َ
 اآل أ

َ
  ِخَرة

َ
�

َ
ا وَس

َ
ه
َ
ا) �

َ
ه
َ
ي
ْ
ع

َ
   س

 ]١٩ : [ااء

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

  ا:  ار

  ر ا  ه ةا ما و  ّ و إ  

 ا  ،   أن       ، ن  وإن      ا 

 نا إ أم  ف   روا  ،ا روي    لر ا)( 

 : )  ال  ا      ء  ا     لا ان  إر ا 

 ن ع وم ر رووظ  تا ()١(.  

و  نما   تمة  ا       أ  ط  م 

 اس  ى    ا  أ     ا (أن :)(ا  ، واذ

وإم  ر، أا وإم   ر  أا    ى  سا  وإم    أ 

ا ل  وإا  (ا)٢(  و)(:  را)    لوا 

.(ا  

  .١٣ح ٧١/٣٦٦ امار: ر )١(

)٢(  ل٩٥٠ح ا.  



 )٢٥٨(   ارف آما وا ا  

 أ  ل :ا  

 و  (زو)    و  ة،  ر  آم  ا  ا وه

أ  ل ا   ر  ءواة  اوا    ل    ا  ا 

 )٥٤( ّ )،٢٦٧-١٨٠( ا  ا م أ) أل أ (روى

، ون    ،  ل    ا  ن  (و رواة  أ 

 أب  (    أم )ه س( ا ول ) وا ه، اق

وه اوا .(  

 ن  ّ  أّم  إ( ( واي  ادي  ا  أب    ون

 دا يا ا )(   اه و هو ّو 

 رد وا ا أو  ي اا )(  اعا 

 (اروا  أه  ااء  اق (ّا) ما إ )( ا   ه

ا (ّا  ء   ي  اا )،(   ورد   ب ا  

 ذ ا ا ااّد ل ا) أ   : ن أ   ل 

 بأ أ )،(  ا  و   ن 

ر) ا (   ا )(   ،  و    ا )،(   

ا ا : أ  أ أ    ،ن و ،إ و  ّم 

 ض ا؟ ال ا   أ ّ  ، و  أم 

   ان    و   أ أّن أ أن   ، ّن  أه،

أ ، :ا   ُ  ،ك  :ل  أم  و  ،  وو    أ 

، ه او ،  ظ ا     أ  ا     ،روح 

، اءةو     .(  

و      با  ا ا    ل  ا   مذ  

  واوأم  ورد  ّ ا) ا  ءا  أن اُ 

 هج أ إ  ء ط  أ (وم إ ا      ل  ا  



 ارف آما وا ٢٥٩(    ا(   

& و  أ ،  ا ه وأ  كأ  ل ا 

،ا و  ن  و ()١(.    

أ  :ا  

 و ز      اق،  إ    ظ    ن     وأ ا

 و  ه ّوأ  ن    ما  ا ورد   ي  اا 

ا )  ا أنُ ٍ  وا    ُُ  ،  ّن  َا   

مز  ه أو ُ  هد    ت  د ،ا ّ  لّ 

    ()٢( و)(: إّن) ا   ا  ا  أ 

،ا ّ    أ (را)٣(.  

ّو  ا  أ إ ا  تا ا دوا 

،ر اّو ط  دا  ،رب  اآن  وأا  ر  ا   

 ن زا  ا    ِ) اُرا ةَِا َََْم  َِِ   

 و  )٨٣(اَُِِ  /)  َواَ  ََِدا  َو  اْرضُّ ِ اُُ وَن

ل أ  ََْراَد (َوأ ةَِا َََو َ َََْ ََُو ٌُِْ ِو َن 

َُُْ (راْ /اءا)١٩.(  

  ة: از ت

  ا: ا   ة ز

 د و و رك ا ران   وّ  إرادة -١

 ا:  رل     )ا ر ( ا  ا  در  :  م اص ه )١(

٣٧٠ -٢/٣٦٧.  

)٢(  ان :٢٠٦ ا   :لّ٥٨٩ ،٥٤٥ ا. 

)٣( .ا 



 )٢٦٠(   ارف آما وا ا  

 ن  و  ا  ا )(  سا)    ،مُا  وا  ٌ 

 أ م  دّرت ، ذا اُّ  ء  ّ  ،(نموأن ا 

 رك  ا ر  و  ا  اف  إ ال       إراد ن

و و ه ط ي أو ٍف اه. آ  

٢- د اؤوب اا   ةا  ز  وا  ،     

َََو) َ (َََْ   ة    ا  ا    م    ودؤو 

    ا أّم ا) ا  و     ،(ا  وأ)   

ُ ا  لدة)  اا  و  ذ    أ  ا  ا إ 

       ذ        ،ة    ا ن أن أي اة

 ةا  عم اره  او  ،ل  و  ّا    انا: 

وا) و ّة  و  ي  اا      دُو   أّن     

 ن  أن        ّو    ن  ن  ل  ل  ِا    

ه اوأ    أو  ()١(.  

 ّم  )آ    ا  ( ا ول     ن ذ ن أن - ٣

 لا  اء  ومّن ا  ب ي  اا   ُ إ    اُتَ  (َوأُُا  ِْ 

 (َِاَْة/ أا)ز وأن )١٨٩ نا    صوإ ا  

،م ان وا وا  ن أن  ،  ا أن    ٌ 

 ا  وأّم    ء    ،ّن  وأن ر     إذا  م إ 

ا  زاو ،ذا  ا       ا  ا  ورو    أ 

ا ا ) ِء مَُ ءََُو ِْ ءَ َر ََن َو ءَ َر 

(راَْ /اءا)٢٠( و ذ  .ما 

 

 .١٣/٦٥ اآن:   اان )١(



 ارف آما وا ٢٦١(    ا(   

   ء :ا 

و ّ تواا ا   ه ه ال وا  

:ا  أ  ا ):( إذا) أن أردت   ء  ا  ا   

 وإمره  ا ل  ء      و  و،  ا       أن

 (إن اس    )( ادق ا  و )١(). وه و إك

 أن    ال أ  وأمُ   ّ ُ  أن أردت

 أو   ّ  وّ    وأ  ،  وأن  ، م ل

 .(ّد)٢(  ا ظا ):( إّن) ا ء  أ  ا 

امن اوا إ  ر وإ  ُ  ، اّ    اما 

ا وارُ ()٣(.  ء  ن    ،را  و  أط   

ن ا  ود  ّن ت رك ا و  ود ، و 

ر. أا  

  ن أن ءا :  

   م  ن    ا       ااء  أن  ا وّدت

،   ن مُا  ا  ذ  ا  ا    ،ه  ل  : 

) َن ُُ َِا ََ ُ َِ َ ءََم َِ ُم ُ  َََ  ُ  َََ  ََْ 

َُْ (راُْ /اءا)١٨(        ه ا  رك 

،و و  ٍأ   ء ا  أن .  

 ا  امر    م  أن   اة    ه  اي ا وا

 ا )( ءوا  دو ،را  ن أن  

 .٦٠ح ٧٠/٣٩٢ امار: ر )١(

 . ٨ح ٢/٤ ):( ا أر ن )٢(

 .٧٥/٣٧٩ امار، ر )٣(



 )٢٦٢(   ارف آما وا ا  

   ُ  ن  وا  امر  اب  أد  ّ  ،  وا  اص

. او     ادُ   أن       ا 

   أن  أو ط   ل أن ب اا    وم 

و ت وا ا  إ ، ل و    ذ إ   ا   

و ده.و  

ا اا :(را)  

  ا  )ا(  وأ إ  م  ر ز  اوا    

   إم  ورد   اول اى   وا ادي ا و اة

   ام  و ال   ا ص )ا( ا رأى

 ا ا    أن ا إن( :)(اس  ل وال

 ،    م     ه  ،ا م    أم  ة  أا   وةو 

(. ت)(  وأ  ا  ا، وي دوي و 

،ا   را ،و و ،و    إ     ا     

   نن او ا رو   ا  ا    ةا.  أ   

 إ        ادة...        ا    ادي اى

أ ، ج    ا     نو    س  أا  و  وأ 

  ذن هأ  ،لا ذن .   م  ة  إم  آ  ،  وأر  

 .و  :ل )ا ،ا  ز إ  ٌ  س  أا    و 

و   ،  إذا و  ا إ  م  مم  إ(.  ح  :لو )  

  ا ر   ر(.  )(    ،ا     

ا و  .ا  ر إ ل: أو  ،أ  ا    ،  و 

ا    ،مأ   إ    ء    ؟    ا   :لو ) 

 ، ا  ك   أع   ، ء آ أ ،   واه



 ارف آما وا ٢٦٣(    ا(   

  وا       إ   ،الا  و 

ل، أه ا   ة يا  ، :دى  هأ    

،ا ا ي ؤك ل او :  وا ،     

  ( ول:  ه    ه  وو  ،  و    ا ء ت.

ا  ،ك    أأ   ا  ك  وام    لر ا ،   

مك ا ءا(.  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات

    لر ا ):( ) ال  ا     ء  ،ا  

 ).ات  وظر رو مع و ن  ا ران إ ال

 ا  ):( )إن   دة ت ر، إا وأم   

 ء      ،س ان م وان  ف اع،  وآ ع،

 ).ر ة

  ):( ) ق ي إ   ري.( 

  ا ا ):( ) س إنن: ا ء إنا  وأم  

 آ  إن :  أل    ل:  ا؟ روح   ل  ذا  ا:  ، أل

  ا  سل  ا  وة  أ -  راوي و  ا -:  أراد إ 

 ا(.   

 لر ا ):( ) را  .( 

   ):( )ك ا ا .( 

 ا  ):( )وه     ب  .( 

  ):( )إن  دةأن ا  ء  ،دة وإن   



 )٢٦٤(   ارف آما وا ا  

 ).ء  ء  أن اء

  لر ا ):( )   ا  أن      وا     

، ن ا  مز  ه أو   هد       ت   

د ا  ل   .( 

  ا: ب)

  ا :ل

  إذا ُر أن    ادى   

  

     ّ ر و ود  

     ان أة       

  

     ُُس أءات و   

      ت إك إن أو  

  

      و ، س أ  

  

 ا: ج)

  ا  ر ا :  

 وداو ،  و   ن أم ارك  ا   ار  وي

   ذ    ،  ج       ا  وأ     

     اأة  أى      ،ي    ال   إ در

 اا  ر   ،  :ل    إ  : و    ا؟ 

:   ا  ل   ، :ل   يط   

 أم  إ  .ي    إ أ    ا    :     ء،

   اا  ا  وا      أ  ت  ،ت أر و  اأة

أ ، و      ،ت  ا  ه  ا  أ  وأ إ   

، :ل     :م  و    رك  اا  أ  أم    ه؟  : 

ك، ا   مما   فط  إزار  و     ، 

 ت    ا  ذ   ا  ة    ا ومع ال إ و ل:



 ارف آما وا ٢٦٥(    ا(   

دي إ    سدوا،  او    أ  ام  ،وأ 

   لأ :  ا   و  ،  ل  :  وأم   ا 

 و ، إم  ا   ن  ا  ،او  س  وأا   

 ،لا  ا أ لر ا )(  ا ل و :     ا 

  م أ   ،يو  أن ا    ر   

    إ  ،ن ا  أن  وإن   . 

   



 )٢٦٦(   ارف آما وا ا  

  ان: )٢٣( اة
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ا٤٢ : [إ[   

 ا 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

ة ال ا  ه :ا  

 ىذ  د  اا )(  ن  ا    ىذ  أ  ا  )( 

م در   ،رروى ا ا ا )( ل     

ا )( ةا ّ ره إ  ل )  أو  مأو   أ 

  ةا و ه أن ذه أأو   :ل    ّ  كإ  وظ      

 ام إ (ا)١( روي و ا  ا )( و أ ا 

)،(  ا )( ل ل) ا  :و ا    ظ   

  ام  (ي)أي ،)٢  ظ       ةّذ  اداد  وا    ّإ 

 أة وا أو وا  و  أو   رّد 

)١( :٥ح ٢/٣٣١ ا.  

  در. ة  ٥/٣٠٤ ا :ان )٢(



 ارف آما وا ٢٦٧(    ا(   

  . اءة

ه و ا ة  أ      م  ة  اا   ةا 

 ا    و ا ، أن   أ ا ه    ودة

 ا     ا  )( ، و أ   نم  ا 

 و،  د   ا  ِذ اَوإ)  َْا  َِاَْإ  ُتٍ  َرَِِ  َُ 

 اِ (َِِيََ َُْل  َل ُذرِ َو َِل إِ َسَِ  إم َل

   أر  وإ  ا   ،ن ام  ا   )١٢٤(اة/

ا  ه ا   ذ ا    را  

.  

 ا :ا  قأ أ ا :  

 أ   ا  أم ن أ ( ا) ات وما

و  إذا   ى ا  ا  ا        

روى ، ا ا ا )(    د  أا )(    إم)  ُ 

 ه م    أ ()ا .)١  ند  ا   ا 

 ا  ن  ى أي و  ، ل أ ا 

)( وا) ن َأ   انا ،اّ أو أ  لا   ا 

أ إ  أن أ ا ور  ا ظ   ،دا  ء  و 

 ،ا  و  ُأظ  اأ    ُعُ إ ا   ،ُ  لو   ىا 

(ُ)٢( وذ )( د  أ     أ    ،ة    ل 

)( وا)  ُأ َا ا      ،أ   أن  أ ا  

)١( ا : ٢/٦٣٥.  

)١(  م  :ا  ن:  .٢٢١ ا  :ك،  اان  اوا  ه  م  ا   ،ك 

:ان، واا :وا ا، :لع، واا ِة: وا .ؤ 



 )٢٦٨(   ارف آما وا ا  

ٍ أ َُ ة  ( )١(.  

 م    ظ     و ام(     ( اد ا ون

 وا  ا  ا    ا وان  اء و  ا ى

 أُْ  َمُْ  اَ أِِ َِ َُْ (اْد   ْد اء، إ وان

َِ (َنَِ /نا)٩٦( و  اْد)ْ ِِ َِ  ََُْذا  أ  يِا  ََْ 

َََُْو اَوةََ ُم َِو (ٌَِ  /)٣٤(  و    اََْو)  اََُْو  أ 

 ا     ي  )٢٢(ار/  رٌِ)  رٌ  َوا  ُْ  اََِْ  ُ أن َُِن

 موإ و و  أن   سا  ا .سا  

   ء      ،رة ( ( ا    إن روي:

   ا  ع و، رآه  ذ   ا و دا  ب

 ه  ا،  ط   أر   إ امف  ذ ، وم ه،  ن

     ،    .  أم ،    وا ظه   ه

   ا ا ه و ل: إو  ا    ن    إ    

  ، مة و وز وم ا وا . :ل    ،ي 

  ؟!  أ  ،      أم و  ، مأ ظ  ا و

    ا). (و ل:

  وا  ارا،   ذ  ر ،  و    أم ا ،ذ  ل: 

ذ ظ  ،و   ه ، ل )( : إذا أ أ 

  ، هوأ (إ)٢(.  

و تا روا ىا  ، ان  ا    ا 

)( :ل   ل  ا      ا      إ    و  ا 

وأو ا س إا ا ، نء  و إ  ،أ    أ     

)١( ر ما 

 .٩٩ص ٤٦ج امار: ر )٢(



 ارف آما وا ٢٦٩(    ا(   

ل: اا إن و ا  ل و أو س ا  ض    أ 

 ا  .ا    إ م   و ء م أه إن وا أ   ،ء،

     ا  آل   ء  أ ض  ا ا، إ م   ل:

 أم    م  إ ا (أو  )( ا رل  ذ  وروي .)١(أه)

     امري ن  مري رض ٍ ظَ إذا ..

   ظّ    ن  ( ل  )( ا  أ و .)٢()  امرك

ظ م   ّ وم اء و  ك َءه) أن .  

ا  ظ ا ا  قا :ا  

أن و م ا أن إ ا د وا    

،ا ن إذا أ ا    ق  ا   إذا  ام  ر 

ا    ت واوا ، روى   لا   

:  ل رأر ا )( ا   ظ  ظ   أن إ  ُ   

ر ء، ا ذا ُام  ر ء ا ن أ  (ذ)٣(.  

 ذ :ا  

 داردة  واا  ذ  ا  وا    ة    ا )( ل 

إ) ،ن وا ا  ا   تا    (ا  و )(  )ل 

 ،اأ ُ  ا  ا(ر)٤(، و  أ  ا )(:  ا)  

مار ا ة وا ،(رد و )( ل: ) د ظ ن ا ا 

)١(  ة ا٧/٦٤ ا  ة در .ذ 

 .٥٠ح ٧٥/٣٢١ امار: ر )٢(

 .١٨٧١٦ ال:   ٥/٣٠٨ ا :ان )٣(

  . و ٧/٢٩٩ ا :ان  و اوات  ا ه )٤(



 )٢٧٠(   ارف آما وا ا  

 دون (ده و )(: ) ادا د إوان اا  (دا 

و )(: كإ) وا م أ  ،(ا  و )(  ل أ) وإّن  َا 

: ٌ  ،ُُ ٌوظ  ،كُ  ٌرٌ  وظ   ،ُُ  ّ  ُي  اا  

ُُ ك ... ّوأ ُي اا ُُ ُ  ِا  ُم  َ    ،ِتا 

ّوأ ُي اا  كُ ُ ِدِا َِ ()١(.  

 ا:  

 و  ا  َِ  ا  ُ  (إّم  ل:  ا  ن  ا  وروي

ّ ُُ ، ء  ُل  ا :   رّب  ا  ظ ،      ِِ 

  ِت يا  ،  ال  ّ     ،  ذا  ء 

  م إ    ت ا ،    ال       

 (را)٢(. و أ ا )( ل ) ظ ِ (ه لو، 

)( ) ول .(ا  

  ا :ت

و  تواا ا مذ   ت إن  ا  وا    

 أ ا   رك ا و ن، ا       ءا    ا 

 ود ط   ا   وم ّ اء م   ،وأول

  ا نإ) كْا ٌ (ٌَِ /ن)١٣.(  

و ا ظ ع اّ ا و    ز     ا 

 :ل  )( ا  أ    ، ا ح و تا  ود

) ظ ن م ه (أظ   ظ ا س واء ا   

 .٣٠٣ص ٧ج ا ان )١(

 .٢٩٩ص ٧ج ا ان )٢(



 ارف آما وا ٢٧١(    ا(   

 ل أو  ه   توا  طا      يا     ف 

  ه اا  دةا ،أو ا ري ساا ّ   را 

 ا رو  ا  ظي  واا       ،اوم وا 

ا ّ   دأو و  فو  ،أو زو  ا   ا 

 اا  ه    ا  اي  ا   ه  ل  اي وان

ل وا ،  ا    .ظ   إن  ا   أن     رأ    

رم    أو ر أ إذا أ     

  ورد  واا  دق اا )( إن) أ ا ) 

(ا ن أ بّا اأ   ُ ، :ل أ  إم   

  .)١(ا)  ر  وار

 ا  :ا  

و  إ ا    إ   ا  أن   

 دء   )(   ورد ،  ا  و م  ذ و  اء

 ا َْوأ)   َِ  ِِدك  ،يِْ    َْ  ِْ  كَِ ْوا  َا  ِْ 

ِِا َْم ُ  َِ  ََِ  ُُْه،  ظِّا   ِِْو َما   ِِِْ ْوا   ،ِِ ْوا  

ِِِْه، اِْو َوَوا َ َُُْا ،ِ ْوا ٌَُ َِْ َِْ ًى، ْواَ ْوا  َمْو اا  َِ ْوا 

 َوقَ  َى  َُتْ  َ،  اْو نَ  َوِ  َّا،  اْو نَ  ََِ  ِ.  اْو رء

ُْو َْ َرد ِِْا َََوا ،ُِْ ْ  َْ َِْ ،ِتا ََِو 

ََُْ َِِِِ ََُْو ِا ِِْن ِاراَدا َُِ َ َُ َوآل ،َُ ْنَوا َُُِْ 

َّ ِ  ،ِْْ  ََََو    ِْ  كِِْ  ،ََْر  ُِام   َُْ  ةََِْا َو  كَُ 

،ََِْا  ََْرا .(َِاّا)٢( و ء د  )ا)( ر  اما  ا   

)١( و ،ب ا ودات، ااب واأ  ،ودب ا٢ح ٨. 

)٢( ا /دء اد  .ا 



 )٢٧٢(   ارف آما وا ا  

 ظ   (هأم)١( . و د ))( ا      إ 

  .)٢(أظ) أن   أظ، أن

ا اا :(را)  

و  ري اا   أن ظ نإم   ا 

)ا( ف اا   ،ال أ واإن ا ا )ا( 

ط  اءا :  أ ا مم وام  ،أم   ارا 

أم  وام       ك؟  وام  ُا  ا   

ّم وا ّو وا ّ ق  وأولّ  ل ا )(    ء       

  رّ؟

  أ؟ ّ ااء  ة  أو

  ّ؟  ا  اّر   أو

  ا). أ ب ا (ان و : ا رل ل    أو

 ا أن    ًُب ُّت  وا ا، و أل ّ م ن

  ،وإن أ ّن م   ه إن  ذ ،أ 

    و  اري،   وأ  امري،  ا      ا 

   ا  ه  ا  أم  و     وأم أر؛  وز اي؛

   ن    د؟     ا  أ و ... ا رل

 ٍ  ن ،ذأ أم ا  ّم ا    قب  اوا  ا 

 ي م   و   ،  !و  مأ       أو  ل 

،ص أو ا  اح؟  

)١( ا /دء ا٣٨ا . 

)٢( ا /دؤه اد )(: إذا)  يا   رأى أو    ا     ( ص 

٩٥. 



 ارف آما وا ٢٧٣(    ا(   

  م؟  ا أم ل:   ومدى م  ،وا

  و. ا رل ا أم م ا:

  ا؟ رل ي أن ن  ا أم ل:

  م. ا ا:

  ط؟ أ   أ أن ن  ا أم ل:

  م. ا ا:

 زال   ن و   ق   ل أن إ)(:   

 ادر  ا  اد   ر  ود اض  ااُ وأ د ن

 ،ءاُء او ا   أ  !؟ا: ا   ذ   و   

ر  وق تا .(م   ه ا و  

وأ ز     وم  و  ،ود  وار  ،اأ  ّ 

ه إس أا وا ،ّ لو : ّي أ ن .ؤ 

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )إ ،وا م ب .( 

 لر ا ):( ) ا وا  ،ب مت، أل ا :أم 

:    لر ا    ؟ل:  أ  فا    ي ا  و إذا   

 .) ان

  ):( )إم  ا  ا  و    ،    ا 

   ، اي ت      ا، ظ رب  ل:

      إ م   ء ذا       ،ال

ت ،ا  ال     را.( 



 )٢٧٤(   ارف آما وا ا  

  أ ا ):( ل) ا  : ّو و  زم 

ُظ ظ و  ّ ، و  ،ّ وم   ةّء اما ة  إّا 

 أ   ، ّ     د اّ  اّء.

، ّ  ا ب). إا 

 و ):( )ا أ ذاا.( 

  ):( )ل ا ،ا و ا و ا.( 

  ):( )ت ا ت.( 

  ):( )ا ا   ،ا وآ و  ،ء  او   

ا.( 

  ):( )كر، إن وا ا   را ا.(  

  )( -  أ  ا -: )ن وا أ    انا 

  ور ا أ أن  إ أ ا، ال  ا أو ا،

ا ظ   ،دا  و      ،ا  و  ا  أظأ   

 ).  اى  ول ، ا إ ع

  ):( )أ أظ.( 

  ا: ب)

       َم   َر ظ   

  

    َّ  ا إ  

     ا ُت و ا  

  

    وا  ا ِ.  

  آ: ول  

 را َ  ذاإ َّ   

  

     إ  ُ ُ ا  

      ٌ ُوا  ُ  

  

        ِا ُو  .  

 آ: ول  



 ارف آما وا ٢٧٥(    ا(   

  ّ أ ا رأ و  

  

    ا اّط اّد        

 
        سّا  

  

  وا   إذ ي   

 

 ا: ج)

 ة   أ أ        ر( ( ا رل  ن 

 طا( ( رأى  د و ا  ،ء ا )  )ل

 ق رأس ا و  ل ا )(     ل  أ  إم 

أ را   ا  ا        ه    ،ا   )( 

ا  د وأن ذ ر ا إ ،ا    ل  ، إن 

رك ا و ده أر    ا  ره!  ا    ارة  طا 

دن اوا ن ا       أ  وا؟  مو 

    ، وة   و ت ن أن  اة ه إن

 :ىأ 

       أ  إّن اِ:  ذ   اان ة ب  ء

 اءن ، او  ّن ا  ،نّ    م  ا  إ 

 ،  ا   . ل :   ا   ان   

 ، ّ أردت    ع    دأ   ،  ّ  رآم  أ    ، 

ا إ ِ م  ل: ا اا    أّم  .  ّ  رأ   

ِت ا . ل ا :  ، ّ ب أ  .ُ  ل/ 

.ا   

 :ىأ 

 اّج    ، واي  ا      اّج  إ   ا  ء



 )٢٧٦(   ارف آما وا ا  

راد و ره وزمل ، وو  : هُ  ق إل اوا 

 را  ،   ا إ رل  ا   : إّم   زنا . 

 وا     ون . ش إّم : ول . ار م إّم : آون ول

 ُ  د  ، ا  ر  ا  ثّج  وّا      ،را 

 إ ا  ، إّه وأره ام اّاف إ  اذ : اّج ل

 ،   و  ، وار  ازن    ار ا اّاف: ل ، ار وأراه

 وح ، ذ  ا .ّ ّ  درا  أ ر وإذا

ّج اّ ، ل :جّف أن أردت ا أّن ا أ نا  

أ ّ ؛ ا  ا  َ  و َ . 

   



 ارف آما وا ٢٧٧(    ا(   

   ان: )٢٤( اة
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ا٢٨ : [إ[ 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ا ون وه ن

 وة آداب آنا أن ا  م      اب  آ  و  و 

و  ا ، وأن م   آ و  و  و  وم 

 ن أنم  ، ر وم أم    ىو    تآ  ا 

،ورد وا  ة و ا )ا( ن إم: )   

ا   وة  آنذا  ا  ّ      ذ   ر  أوم    لو ا  ا 

   م  ا(     ( ادق  ا    وروي )١(ار)   وّذ

و ل )( نو) هن وو (ا)٢( و ذ   

 ْأ) ََ إ َِا اَ َِْم ِا ا اََوأ َُْْ َداَر (ارََا 

/ا٢٨(إ.(  

  .٥ح ٢/١٨٢ ا: أر ن )١(

)٢(  :اط٢/٢٣٦ ا.   



 )٢٧٨(   ارف آما وا ا  

  َُ  و  :  

 اق     وا  ا، واة ال  ا أن اس أ ر

   د أو  ذ         إ  س،  أا 

 لر ا )( ل ا) اغن وار م(ن و )( 

       ن  (من  )( و  وا)  ا  رن:  (ِمن 

 و      إ   ا  ه    م  و  )١(وا).  ااغ  اس:

  ،ل ا  نَوإ) واَُ َِْم ِا   (َُُْ  /ا)١٨(  و 

    ا أ  ،ذ ن  وما      ، 

 دق( اا( ل )  َُ  و   ( و  ّ   

إذا إ    ،ا  أ ا )( :ل ) ن  ا  

 و ذا  أ  ،  ا  (  ل  )( ا  ا  و  اّ)  ر 

،(ُ ن  وإن      لا ه  إ  ،إذ ا     

 (إ  ل  )( ا أ ،   أادّ  أو إ وات

    .(ّة ا ر ُف

ن ما  ور وو أ ا :  

أن و م أن إ ا  ا  درة  اا  ا  ،ا   

أ ا )( :ل إن)  ا    ،لا  وأ      لا   

 ( ل  )( ا  ا  و  ا)  ى ان   وأ ان،

م ، و   ة  .(ا  و  ا  ع  اا  ا 

 نا   و وو أ ا )(   ورد      

 واَُواْذ) ََِْم ِا َْْ ْذإ ُْ اءَْأ َ ََْ ِْ َُْْ 

)١(  در ه تواا : ان :٩/٧٢ ا. 



 ارف آما وا ٢٧٩(    ا(   

َِِِِْ امَْإ  َُْو  ََ  َ  ٍةَُ  َ  را  َم  (َْ آل)  /ان١٠٣( 

  ّاء  اا )(     م) ا     )( وروى 

ا  ه :ل ن أ   ا )( إذا  ذ  ا )(  :ل  ) 

ّوأ  وم  و  و  ٌ  ب         رؤو وا 

 )( ا ل  )  م  ار    ة   (و   ل

وا (واأم)١(  ورد  ا )(        َََْوأ)  َْْ  ََُِم 

ةَِظ (َِطَن/ َو)٢٠( أ)  ظ  ى وّ ا   ،  و 

   ،(  و   وئ        وأ  ازق،    أض

و ا ا )( ا) ةا ا )( ء و  ا     

ا  ه، وو وأ ا طا و أ ا ُو  (د  و 

دق اا )( ) أم ا   ّأ  أن  ن      ا 

 و (ه و  أ  ا )( إن)    ر  اّ  ،(ا  و 

ا ظا )( ا) ةا ا ،ا طوا ا .(ا  

 ظا  :ا   

ع وطا      ا  و  وأ    الا     

   ار،  -      واذ– وال  م وإدا  اظ

   مّ  و،  و    ا  ،ورة  (أا  :ل )( ا رل

 ا    (أا ل )( ا أ و إ) دت   مت

 ا، م ول و     .(  

  

  

)١(  :١٢٦ح ١/٢١٨ ا. 



 )٢٨٠(   ارف آما وا ا  

 :ا  

 واي  ا  ،  مر    و  ودوا  ا  ء    واي

 رم ا وزوا  ،ا ن  و  دان  ف     

   ا  أ ا )( )  س  أا     ا 

 اا   وار  ( و )( إذا) و 

اف إأط ا  وا  أ    (ا  و  دق  اا )( 

) و ا ث: إ     م  ، وأداء  ،  وا 

( و  دي  اا )(  ا)ا  ا    ور  ادة  واا 

  .(  

  : وا ا أل

  ة: وأل ن     و ا  إن

١-  ا  ط ا   ّ  دا ا ا 

اغ وا  وا  وا  ّم  رة  م ّم    ُ   ط ا 

، أأن وا   ،  أ ا ):( أ)   

 ا  أ      (  و )(  ل  اا)  ِم ا   

  ،ط موا .( و  دق  اا )( إن) أن أردت 

ُ    ُ وأم  ل  أا      أن   ل 

   .( مءه

٢-  ق أداء ا     دي        قا  أو ا 

 أداء  ا و  أو    نر در و  ،او 

و ل ذ أ ا )( با)          ،سا   

 إ ا  ،ا أو ّ لّ م ا ،ا أو    ّا  ا  ّ 



 ارف آما وا ٢٨١(    ا(   

ا (او)١( و ا  ا ا      دي  ق ا 

  ،اأ و )( :ل )  ّس:  أإّن ا    ّ  م  ،   

   ا ا  ا،  وّ  ا  وال  طّ     و زاده، أّداُه

ا و  ا  بما ( و ا ا )( : 

 ن  إّم  وا ِ،  ا ق      إم  ،    ا   (إّن

 ا  ا ّ و  أزال      ك -وّه  و-  ّ  جأ 

 قا  ا     ّ  .(  ّ  م    ،  اناا  م 

ق، و وا ا  ا  م  ق،  و  هوا  وا  م 

و  ،ق  ا ا )( :ل لا)  لا  نوا 

  وا. ا ،(وا ذن

و  ا  ل  ا    أم ا         سا 

  (إن :ل )( ا رل  ، اور وإدل ا وء

دا ا  ُّ       س  ذا    ّ   إ 

(  و  أ  ا )(  ل  )  ت  م ا    ت  ا 

     و واء، وا       ّ  إ، اس

  ّ وال  .(ءي  وا   ا    رضا  و   

 ارد وا وا و ّ   ا   وا     

   ا أم  ا  ا  ا ا  واي ا، ا مّ ل

  ده   ة ا   لّ م ا ا .او  

٣ -  ا  ل وم  َوأ) َِِِْ ْث) َرَ 

/١١(ا( يرو  لر ا )(  إّن) ا  ى أن أ م 

 (ه و دق اا )( ل إذا) أم ا  ه  

)١( م :ا ١٢٩ ا  ذ ا .ازوا 



 )٢٨٢(   ارف آما وا ا  

   ٍ     ا أم وإذا ا  ، ا  ُّ  ت

  ُ  ا  ّ   (ره  ا  ّ   ا   

 ا  ّم  ثّ  ا و ،  و  دق  اا )( 

   .( ا  م  ن أن  ه (إّم ل:

  و: ا ل

   ا  اوات  د  ا اطق  ا أ وإّن

ا ا )(   : َوأ) َِِِْ َر (ْثَ /ا)ل  )١١ 

)( هأ) ث أنّ  أم ا    ،(د ه  و  ا  ا  ُ 

 ا  م  و  أ  ا )(    صا  آما  و  ا 

ا  ا  م   وا  ا  و  أ  ا )(  إ  دو 

 ل و ا )( ل   ََْا) َُأ ْ َِْد 

ََُْْوأ َْْ َِِْم َُِوَر ُ َْا (ة/ ِدا)٣( ورد و    

   ]ُ ُْ ٍََِْ َ  ِا [ ٨ا      دق  اا 

)(   أ  :ل  ُ) –أ ا- ي  اا أم ا   

 اام  و      ا أ و  ما أن  اا و اد

 ا أنم اءاأ و ا ا إ ا و ا ا   ، وا 

  ّ ي اا أم ا   و ا )(  (و)١(   

ا ا م   م      ن  ة  ر  ا  و 

 .  ع  و ه  تا  م إ :أن م  أو  د  

م ا  ا    ا   ا    اوأ      واة  وأمم 

  ). ) ال

)١( را تواا   :ن١٠/٢٣٠ ا. 



 ارف آما وا ٢٨٣(    ا(   

  : ا أ و  ااض

و   ا  ّ    ضأ    و  أ  ا )( و 

  ا )(  ّ ظ أ  ا )( وم     اوةا 

 ا اآن  م ّرة ا وه ا. ا مّ ل   واء

 بمي اا   آ  ا  ا  ل    ََو)  ٌَُ إ 

 َوَ  أُْ  َ  ِْْْ امِ َ  أْو تَ  أن  ا  َْ  ِ  ِِْ  ُُْ  َرُلٌ 

َِْ ََ ََِِْ  َُ َا َْ  يَََْو  ُا  (َِآل ا)  /ان١٤٤( 

 .  ا  وا    اادف  امب  و  م ا ظ

 ل:  )( ا  أ    ه  ا  ة روات ذ  ووردت

) ل اوا أّ ّ لر ا )( او  ّو   نّ ل  أن 

 (ابا ّ   ه  ا  ْأ)  ََ  إ  َِا  اَ  َِْم  ِا  ا  اََوأ 

َُْْ َداَر ارََا ّ َمََْْ ََِْو  (اُرَا  /اإ)٢٩-٢٨(  ّ  ل  ) 

ا ا أم ا   ،ده ز و  (ز)١(.  

أن و أن م   ا  رإظ وا    و  ا 

  د    تواا  ،ّا    ّ   رإظ  م  أ و  

ا )( ك وّ ع سا  ّي و     ّ  و 

 و(     ( ا  أ      أو وم، ات دل

    ه ا ّور ام  ا   .ما  

 ّ  أ ا )(  ا دو   ة  أ  ا 

)( و و و   إ ء ا إذا 

ن أن أردمم  ا  ه ،ا ن وم د   ا   

و أم  دلم مت  اوا     ه  ا  و ا   

)١( :١ح ١/١٦٩ ا.  



 )٢٨٤(   ارف آما وا ا  

 ّفا   أ  ا )(  و  ا )(  ولرة  وم   

ق أّوا  و  ة. اا 

أن و ُم أ أ ا )(    ا  طا  وا 

ا       م  ّد  وو  ت  و  تواا   )( 

أّم  ا ا ذ ا    ا ز و   ،ز  و  ّ 

 دا أن ا  ا  رظ ثّوا .   

ا اا :(را)  

 ن  أ  أ  )ا(  ن      رإظ    ا 

 )ا(    و      .  واة روىا  

دق اا )( أل م: ) و   ي  ي      ا  ط 

ا ء و ا وان ا ا ل  :  اك  ف  اما   ان 

    ا   وأ  ا ا وم    ا  ا  ل:  ، ا   ن

 .)اة و إ ط  رع اذ  ام ن

من وأ د اا)(  ا و مث ا 

   ا   ا  ق  ا   وأ  ى  اس

 ا اذام ن ةا  ذ وام  ن ام ذ  م    ا 

رةا و  ان   ى    م ا  ا 

ل ، وا  :  ذ ا  ا  م      ةن  ا 

 نو   ،  نرأى اذا و    هد إ        ل :   

ذ ا ا   ، وا ط     ،  ان  و  ه 

 ن ا  ء    ىا     سل  مة  ا  د 

ا م   م ا  افا ا ه او 

.ا 



 ارف آما وا ٢٨٥(    ا(   

    دا  أ   ل أن روي )( ادق ا و

ا  ا    ن  :ان؟  أا  و :  م    ل  ار ،ا 

   و  ا     وا ذ  ا ي   أون ل:

  )١(.  ارض و    أو و أ   ون

ا زةُ :ىأ  

  :ا اوات أ)

 ا   ):( )إن      اءا  ل،  ما اء  وا 

م ا.(  

 دق اا ):( )اار أ  ،روا  اأن وا     

إ ، أ إم    أ  دت أن  إ.(   

 ا ا ):( )اار أ ،ا  م  و    ت٢(م(   

 دت إ.( 

 و ):( )لل إن اذن وا وا ا.( 

 ا  )( -  و : )  إم       م ا 

و ك ،و       ه  هو  و  ه  وو 

 ).ل   وذه

 و ):( )    ف ،  م  ، أو   

 ، أو   .( 

 و ):( ) وا   ،رةا و ،ا ا إ 

،ا ااب و ،ا ب وا ، وا .( 

)١(  رة وا ،ا  وف .ا  

  . ت أي )٢(



 )٢٨٦(   ارف آما وا ا  

 ا  ):( ) م ا    ا    ا  سا  ،إ   

          وا  ،ءوا  و            

 ).واء وال

  ):( ) ل اد ز اوا  را.( 

 ا  )(: ) دون م ا  ،ر ء  و ر  دونا 

.( 

 لر ا )( -   لو ا  :ا )أي   

ل: ؟ ا ةت دد  أر   ،ل:  ا  ن      ل  اد 

ز اوا  را.(  

  ا: ب)

  ا :ل

  َر ٍم  َ ذاإ  

  

  ْا ُ ن ا  

    ِى ا  و  

  

   ُ َن ا ْا  

  آ: ول  

  آء ر   ُد

  

  وإن ا ا ِّ  َدُ    

     ءوا  ا  

  

  ُأ  ُرُب  وا م  

  َُّ  مء ه   

  

   اس  ما و وا      

  آ: ول  

  م ا م إذا ن ي  

  

    ا       

 
     إ غ ا   

  

   ا وا ا وإن ط  

    ور  اء  إذا  

  

     ا اء أ  وإن  

  



 ارف آما وا ٢٨٧(    ا(   

 ا: ج)

   وم  اان     واد  ّ  ض    أن وى

   و          ء  إ أ    ورات أال

ا وا أ    ن أن أراد إذا  ّ  ءا     

 يق ا ممن– ا  ردل د   ا ٍ-   ا 

أن إ  ،يا   حا   ا لو  حا    يا 

 ة فر. آد ر م  ا وم  و م –و ا   

- أ أمأ   م ق  وأ و ا  ل  رأسا 

 رةا ا  ر  ا  أن و        ترا  ا 

  نا  وا  ا  و  ا  وآ  اات  ا) ا  

(أ      ،  مأ    رك ا و 

و  ذوا . 

 :ىآ  

 َرَزُ  َوَُ)(،  ْ  ا  أء    َوَُ  إَْا ِْ َِ َُِروُن َن

ُا ََ ََ ِ ،ْزقّا ةََْو ِ الَْا  َ  َْ  َِ  ،ُُِاََ  ََْوا 

ُِدََ َِ ََُْ  ،َِْ  ْ  َُْ  ََُِْ  ََْ  ََِِ  ََُْ  َِ  لَّا 

 َو اَِة  ا  ََُ  ََِنَ  اَِف،  َُِ ََْ  ِِْ  َِ َوَن اَِء،

 َوََُِْْ َواََِ،  اَِِ  َََِ  َوََْرُ  اَُر،  َوَُْ  زِ  ،َِِ  إَُْ جُ 

 اُِ  ،ََ  أْن َ  ََ  ًِْرا،  ًَْا ْ َْ ُنُرو ِْ اِمَِ. اْمَِ َاِت

ََأ ََْ َِِِ َََُو َ ِِْ  ََُِةِ  َوَِْ  َ  ُهََءا  ُا  ََ  َِ  الَْا 

،زَُوا َََُ ُءََا ِْ ِِْ َُهَوَو ُهََْوَم َْ ِدِهَ ََِِْو َُِو 

ََُْاَب أََ َُّْ نَُ َُِْ ًُِ ُمأ  ُجََْ إ ََِِْم ُمِ  َََا 

َُ ِِِِ  ِِْا  َوًَُِْ  َ  َِِْز نأ  َا  ُُِ  َِِهُ  َوْلَ  أَا  .َِا 



 )٢٨٨(   ارف آما وا ا  

 َْ َُِ  أَِّ  َُ  َََْمَ   اةِ  ِْ أْمََِْ  ْ أمُ  َوَُْوى 

َُِ َْْ  َلُرونَ  َوِ  اًَُ  ُهى  إََِ  ِا  ََِو  َِْ نإ َ   ّ  ِأ 

رًَرا، ِدَِد ََو ّ  ِأ  َِدْر  ،ًَِدْر  َََ  ُُرون  َ  َََُ  َِْ  ِْ 

   ََُْروُن َ ِِ َُ . ُ ََََء َ َِ َمَََْ َْ ُُُه، َزٍة

َْ َُِ ِْ ِْ  َِِْلَ  أَو  :ُْ نإ  َُ  ََْأ  ِّ  ٍءَْ  ،ُهُُْط  ََُو 

 ُُِْوا أْن َءا َُُْل: ُْ َِ .ََِْم :ُ ا أَْاِْ، أُُ َْ اَن

“ََِْ” ََِا اََْ َ ةَْأ َ ْنأ ََُْ نأ َُ َراَدأ َمّا ،َِ 

 َذَْ ًِ .ًَِءا َذِْ ٍَ طَ ًْ َوأْرَا َذَ ِا ِِ ،ََ َواَُِذ

 َن َُْ ٍِ ُْ  َُرونُ  أ  ََُ  ُا  مَ  إَِّ  َُ   اًَُِ 

 اِ  َمِ  إََ  ْْجَ  َو ََُُِْ ،ََُْْ اََُْا َْ ِ إن :ُ َل ِّد

َُ  َل :ُْ َْ َقََ َْ  ،ُهََ  ََْو  َزَم  ََُو  ُْ  ّوجََُ  ُهَمَْ، 

 َل أْمَ؟ َْ َوإْن ُروُن:  َُل ََُت. َ َرََُْه َوَزَمََ وَج َوإْن

:َُ ُذُأ ِِ ،ِْ ِمإ  ُبَِه أَِ .َِاَا  

 : لَ  ،”ِ” ََِْ  َتَْ  أمَُُْ َن إَْاَِ َِ إن ُروُن:  َُل

،َُاْد  َءْتَ ََْْا َُ   ِِ  يِا  َ  ََْلَ  اَْمَوأ  َراةْا 

 َُ إ َمَُا ِ َوََأْت ََ ََِِِْ ََْ اََ ُاَرَُْ ََق، أْن

 ِّ  َََ  ََُم،  أَ  أْن َ  أَْة  ُروُن َُ َْ َََ ِا، ْ:َو

 ََوَد َا َ َْ َُظ َْو ُا  ََ  :ِْإ  ُ ْرَضا  َِ  َِْ  َم 

َُِ .  َِو  َْا  ِا  َجََ  ُُرون  َِِدَ  ِ  ٍَِْ  ِ  َُ َفَءا 

ََا َََوا َْو َََْ َُُِْ َِِ ِاََا َواَُِوَر َ َِِْ 

ِْاََوأ ََُو ََُُْ َ ٍَْ َءََْ َََز  َوِ  ىََاْر  ََْأ  َِِِ  ََََوأ 

 اَ  َ  َوٍََِْ ُِْْ، إَُْ ِْوَن اَِمَ َْ َواُس َُوَُْ َِِِ ،ا

ِِ :َل ًَِ ُروَنِ ُمُذو إ ٍَ ،َِ ٌلَ .ٌهََو  ََُِْ َُْ  َِِا 

ِْ ِْْ َُُْْن َمأ  واََْ ِةََِْ َْما َم .اَرة  



 ارف آما وا ٢٨٩(    ا(   

ََِو نُروَن إ َ ِ ِهَِ َ َِْ َمَِِّ َُ  َْو 

ََِْا َُطََو :ِ َ َُ َأ ِْ َْ  َّ  َ  ،ِةُِ  ْ  ُّ 

َْ ،لَِ َِْو َِْ ْجُْ ْدُع  َ  ُْدَوأ  ،َْ  َجََ  َمَُّ  َُ 

 ََِ ِا ََُ َ َِِّر َُمَُْ ،َََو ََوأَ ُروُن ِءَِ ْ 

ََُْْ ،ُ ََوَد َمَُّ َُ :َلَو ُا ُ ْرَضا ُِِْ ،ََْا 

 ُروَن اْرُض ََتِ  ُِْ،  أْرُض   :َُ  َلَ  ُ،  اََْ  ُبَ 

 ُِْ، أْرُض  ََل: ُ أَاِْ إ اََُِء أََُ ِْ َِِْ َوَْ اََُن

 ََُْْ إ ُِْر ُ إ ََِِْ ُ :َل ِِِه أزُِ ،ِِاَِْت َوأَْ 

 أْرُض   ََل:  َِِهِ  َُ  أََر ُ ل،أَْا َِ ِْ َوَ َدارِه ََْ اْرُض

ُِْ  ََُْْْ  .ًَِ  َو  َ  َُرونِ  ََ  ِْ  َِْ ْرضبِ  اََوَذ 

الَْابِ  اَََو  ارا  َََِْو  ََِم  َْ  َن  ََ  َِْ  َ  َِوأ  َُواَو  َا 

ََ يِا ْ ََُْْ ُروَن ةَط َََُ ََُّ ََِْ ُِ .ْرَضا  

   



 )٢٩٠(   ارف آما وا ا  

  ان: )٢٥( اة

وِ�  
ُ
ع

ْ
  (اد

ْ
ِجب

َ
ت

ْ
س

َ
ْم) أ

ُ
�

َ
   ل

] : ٦٠[   

 ا وظوف  ..اء

 ا   لر ،ا آ و  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 وا :ر ال

 أ      أن أ ( ل: أم )( ادق ا  روي

  ،        ء؟ ار وا     

()١(. وا )( ظم إ  رك ا :و ُأ]  َ  َِوأ  إ 

ِ ِبَِا  َِوأ  ةَا إن  ةَا  ََ  َ  ِءَا  َوا  َُِو ِا  َُأ 

َوا َُ  َ  [نََُ  :ت٤٥ (ا.( وروي    لر )ا:(  )  

       ءا  وا   دد   ا إ  .(ا أن وروي  ً  

 ُِ  اا  و(  ا( رل    اات    ن  امر

  ات رة  )٤٥( ا  ا اوا ا   واي ا ا )١(

  اآن.   اان ب



 ارف آما وا ٢٩١(    ا(   

ل ذ )ا( :ل إن)  ه   ()١(.    س  ا   

  ضي اا ُ  ،ار أو     ا  و   

   وإ م  ا  امن    وداد ا  داد اّة ار

 ، ل أ ا )(: )  ئا  ()٢(.  

 ىا  ضا  :ا  

اض وا رعس اا   لا وا  أن 

 وا،  ا   وا و رك ا وذ اى    اف

   ة أا   ك  ،نمل  او رك  ا  و   :ا 

َ] َأ َِا اَُآ َِ َُ َُِا َ  َِ  َ  َِا  ِ  ِ  َ 

 َُُ  اََ َل [ْ اج:  ب اي اي     ول ََن]

َو ُؤَِد َِو ََ ىََا [ِ لو    ا   

 ات     اِب]  ََى   ِمَ اَُ َََِ ِ َوِ َ[َذ وه:

 ا    ا  اق  رة    ى  ده    و  رك  ا ن

  ات.  اى دة وردت آ ة

 واح  واز  ال   و  م اى  ا وا

 ول اَِب] أوَ ِ َوان اََى اَاِد  ََن [َوََوُدوا  :ل

: إن] ا ََ َِا اّا ََوا ُ [َنُُِ وإذا م را 

  ].َُِِ [َوا ََِل: و رك ا ن ا وال

   :ا  

    ءد ر وذا وا ف أن أردمم أم    ا 

  .١٩٨ص ٧٩ج ار: )١(

)٢( م :ا :٨١ ا.  



 )٢٩٢(   ارف آما وا ا  

 أن     ط  أ    و    واب  ا  ذ   و رك

  را  آ  ا      و              

ظ دا  رك و و ا  أن  دم   ل  وأنم 

د ا ا إ ل أوا   ءوا    ة   ا 

  و .رك

و و  ىا        أ  :ء  وطل  ا  : 

ِمُاْد] َِْأ [ لو : ]وإَذا َ ِديَِ َ م ٌ 

ُِأ ةََد اعَإَذا ا نَا َدََُِ ِ اَُُِو ِ َُ [وَنَُُ  :ةا) 

 َس  ا(    : َ]  ََ ( ادق ا  ورد ).١٨٦

ِْ ٍَر  ُِ [َ ل )(: (ءا))١(.  

  اا: أ إ ا أ اء

 ر  ا    ا  ا  ه  ا  و   م  ه

رك ا و ا و  ء  ل ،ءروا ا  أن 

 و ول إ    ذ  ذات وة  مو  م  ن   

 ءإ  دة اوا ، و    أ  ا إ  أ 

اا ء، وا ه، ول م  د  اا )(:  و) ق  دّل 

  م   يا د  دك  ،  ن    ن 

ل و  داو    ،ن    ا    ُِو   ك  ، 

و        ُ  ،  ف  و  (إ)ل  ،)٢  دق  اا 

)(: )  ءا م ح  ح رو   ل و     

  ، ا ا امار، ر ب  دة ا  ااردة اوات )١( 

در ،ل اوأ .ا  

 )٢( ا ،دا  د )(  وداع  .نر 



 ارف آما وا ٢٩٣(    ا(   

ا ء، إ م   ب   إ أن أو ُ .(  

 أ  ا واد و رك ا ب  ى أ وء

  ات  ا) ا  و  (          ا  ا 

)(   ل رك ا :و َإن] َِوَن اََُِ َ َِدَِ 

 ادة  وأ  اء  (:  )( ل  )٦٠ ): َداََُ َََ [ََِن

   و ]، أَِْ [اْدُِم ا ر  و اء)

: إن] َِاَاٌه إو  [ٌَِ  :١٤٤ (ا(  ل )(: واها)    (ءَّا 

 [  ْ:  ول ًء).َدّ ر ا أ (ون :)( ادق ا ول

َ ََ ِ َّر   ُؤُد    ُّ  َفَ  ُنَ  [اَِ  :ن٧٧ (ا( 

 (اء:  [ٍَِء   َِن ا إنِ ،ِِ   ا [َواا : ول 

٣٢.(  

   : اء

 ن   ط و م   و ت    واء

إ رك ا  و  ا    م    ءا إ رك  ا  و    

  روي     ال  أن أو ك  ن إذا  ء 

)ا( ل: أم ا) ا    و    ا      ا     

ا  م إن   ه   (  :لل  و)  أ  ر       

  إذا م (ام )و(  :ل أ)  أد    ح     

و ّر؟ وا: أرزا ،ل: م ن  رن وا  ح  ا 

 :)( ل دواء ءدا   :  اظ ا أن وروي اء)

) ء داءذا د أ ء اا  ذنأ  ،( و  دق  اا 

)( :ل ) ء م  ن  ا و  ة   أن 

 ن  ا   .(ا  



 )٢٩٤(   ارف آما وا ا  

  زن:   اء

 ا زن  و واء ا نز  زن   واء

ء، واوي وا ب أأ ا ظا )(  تا   ة  ا 

ا  را  ا    دا  دق  اا )(  و   

د   أ ل:  ا  د)    أ  ا   )(   

 و    ا اا  :  و أ أ ل: إ و ء  ون

م  رةر إ - أ واما  -ا  ا  أو    أم 

 إ وا  -وا - اء  ن  ء،    و  رون  وادا

د ا ءا ر وّ و و   ؤه  إإ  ذا  د ا  :ف  وُ 

    ود: أ ل  ا ،ه أن اء  ا  ، اء

أ  أ  ا )(  :ل  ا  اود    نو  ذ   ا 

ج ا  أ واما إ    ت      ن   أن    م 

را ا ، ل :اويا و   ا        أ  ا 

)( :ل  د أو  ح رأ  أ   و      ءا 

 أ ،واما  د: أو   ء ل     ء  اا 

ن إ  ء ذا ،و و  ء ل         

  ء).  اء مل ذا ط اء ذ ن إ اء

ورد و  دي اا)(   ءد )  َُ   ُُ  (رها 

و  أد ا :دآل (إن ا   ا  ن  أ 

 ار  و  ا  وف  ااء  وظر  ءا  إاف    ات ه

.(و  

  وا: اس  اء

ن وما   عا     سا  وا  وا  وا   



 ارف آما وا ٢٩٥(    ا(   

  ّم ا  ا  ء أن إا  ا و  

 ادق  ا  ل ا ا ن و وار اء أ   ال

)(: ادُع) و : إن غ ا ، إن  ا   ل إ  ،  و 

 )( ادق  ا  و  )        ل و ه  ّا أن

ل: أم ءد (ا ءا  أ .(اإ  

و أ ا )(: ) زا م   رة وم  إ 

 ء  ذ  اا  أم  و    ،    ا إن ا  ،مب

موا  ،ل و إذا أم م  ا  وزا    ا  ا إ ا 

   ود        ا   ا: و ا و م  ّق

 .(  

  اء: ا ظوف

و  أن    ن  ءد      وفظ 

 ،ءأن روي ا ر   بأ  دق  اا )(  :ل)  إم 

 آ  ب ا أط  ،ل أ )(: ؟ و ل  :ا 

ُاْد]ِْم َِْْأ [ْ ه  ىم ،ل:  إ  ىَأ ا  ه؟  أو 

: ، ل )(: ؟ :  ،ل أدري )(:    :كأ    عأط 

ا  أ   هد   ءا ،ل أ :ا و  ء؟ل  ا 

)(: أ  ه اّو و م  ه    

)ا(   ذم  ّ          ه    ،ءا    ل 

)(: و ى؟ اا : : ََو] ُمأ ِ ٍءَ َُ [ُُِ 

وأرام أم أرى و ، ل )(: ىَأ ا ه؟ أو  : ،  :ل 

     وأم      ال ا أ أن  ل: أدري،  : ؟

 در إ أ ا .(  



 )٢٩٦(   ارف آما وا ا  

  ورد: إل

و ة م و أم   :لإن م    ءا  وا  ظ  

    رك ا و  وأم  م        ن  م 

ٌ ئو      ورد  أد  ر  )       

  و     ،(ن ورموا  ا        

 ط ا ،ل ا  ا  ا )(   ءد    : 

س (إ كن أن ر   ،  ن    (  او   

   م  و  ا   ن  أن        رك  و  م 

 ذا    ن        .  أراد وإ  ا ) (    

 رك  اد   ون  و امن  اوف

و و  ول تا ،ا ا ي اا   أ ا 

)(  :ل إ)   ا ن أن  ،ّر و   اّ ن  أنأ 

 ،ا إ أم  أ   .(  

  اد : ا ظوف

و  ل دا ل اا  وفظ .ا   

 :  ،مز    ا  و  و    ا  وال  وا وأ 

  وات. ا   ارات  و ا ا اد

:و ،م تو ا  ) ا (  وا 

 را ا و  اا .و  

:و ، ل ولم ن وإذا ا ءا  ن وإذا  

  ه.

:و ذا   ،ا  م  ا و    دا  و 



 ارف آما وا ٢٩٧(    ا(   

 )١(و  ة    إ    دة    ن ا  اة

 وآ  ا    واة  و  رك  ا   ءوا  اء  وأن

     ن  وأن و  م  ف  وأن أ  (  ا) ات

 ل  ن  وأن اره      و اء   و  ّ  )٢( و ل

     ت  وإن   وا  اب      و اار

 )وأن )٣  ام ا ة أو ء واو 

ا٤(ا( وأن    أن ا   )٥(  دل  اا 

)١(  )ا:( ) أّدى    ة اد .( 

)٢(  دق اا ):( إن) ا    ءد      ،ٍه  ذا  تد   

  ا .(ا 

)٣(   ما  ا ا ):( وا) َ َأ ا  ا    ن  

       أم      (أم : )( ل  )      ام ه

  ؟  :  :اك وإذا  أ   أ  وأم   رك  ا  و 

 ، :ل   أو م    ،ا أ رك ا :َوإَذا و] َ 

 ول: اِ] َرََ ِ ِا [َو ول: دَن] إذا اَاع َدَة أ ٌ ُِّمَِ َ ِدي

َوا] َُِ ةََِ ُِ [و    و أو  ،ه ا و  أم إ 

ا م ٌر . 

)٤(  )ا:( إذا) د أ  م ء أو و    أر  ر    امإ 

 أن   ا   و (م  )و:(  )     أو       

   ا  ا  د   :ل    ء  و  إ ا   إ آٍت  أو ا أول

 ا  وات:  ان  ل  ،  ا    ار  إ     ا  وإن وات

 ). ا      ن اي

      ،ن    اد:( )   (  إ أو م ا أن روي )٥(

 (    ( ادي  ا  ول  ك)،  ن    اد ل: ؟  أم ل:

أ   ء إ وره و ا )( و . 



 )٢٩٨(   ارف آما وا ا  

ا١(وا(.  

 ا  ارك  اء  ا  )  ا)  ا أ    إن

 دا رت ا    أ    ا  و    ت  ،نما 

و أم ) ا ( م  م رك ا ف  وأدب وا 

          م  ،ذا  رو    وظ  دا   ا 

.م  

   دا أر م ا  رك و وأ 

  وره    ا وأ امم ات وأ ا اق

 ) ا ( و   اا  ذ  دا 

 اد وا ا وا ا وأ( ا( رل  ااردة

 ) ا  (أ  و دا ورد ا  ا  اظا  

 (  ( ا  ا  ودء  ام  واة اح ودء  ء

.  

ا :ءا  

 و ذم    ادة  أ    دة  م    ارة اد إن

اب ط دا  ن وإن  وإ ود        ،رفو 

 أن و رك ا    اد ا واف ت وض

  و ،  ل  وا    ا  وا  ا  وا 

وا وا ،وا   ا .دوا  

و   أن م  ءا    ة  ةص  وأن و   

)١(  دق اا )( :ل أر)  د  :ةد دل اا  ، خوا   

 ا  ا   ل  و      تد  ،  اه،  وا  وا 

  .( و  م و وّ و : اب ل



 ارف آما وا ٢٩٩(    ا(   

 وفظ ا ة و ةو أن وأ  م   

وا  ّم  اءا )( وم  ا       :لم  ) 

أر (اا  وم   ا  وآ  أ    م ا     

 ا ام وم   و رك  ا وم  ر

 إ م أن وا م. م   وا ا ا وات 

 ءا ا  ا ة و ا و  ن  و 

وف أظ رة. اا  

   (أروا  وان  ا    وم  م وأ اء أو

  . ا  و رك ا  أن ااء)

ا اا :(را)  

  ء إ و  ا إ ا   ا ااط و

 إ ك   ظ  وا ار، و اء مول ت

)ا(  ل واا       أ  رةا    ذ  و 

ا إ   ز هو  ن او  س أا و وأ 

 ُو ل وأ ا )(، ذن  هأ   لا    إ  ا 

)ا( م آ ، وأر  ،و ور   أو    ا 

 ءا ود : ا) ا  ء ا  ز  إ    أ 

 ا  و  إ مم  م إ ا إذا و ّ، و و ُ اس

 ،ا ا ت  ا رضا ّو   ّو ، وا 

اط دا و   ،اأ و  ةا  ،اأ م مد 

وم  وا  .(م 

 ح)(: )      ا  ر رك  و ا   ،كأ 

و    ي  ،ا   ر و  



 )٣٠٠(   ارف آما وا ا  

ا  لر ،ا  ر  :و نإ) ا ْا َآَد َوآَل َوُم 

 َِاَْانَ  َوآَل إَِْ  َ  ََِا(.      ا )(   ا  و 

 ل:

       ا   أم  

  

    أو ا و   

 
    أط  

  

   أأ  أ   

 
  ب   يّ  

  

     ا ا    وا  

  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )ك ءا .( 

  ):( )ءا  ،دةا و   ءا أ.( 

 ا  ):( )ءا  حا ح وا(. 

  ):( )ءا  حا ح وا.( 

  ):( )ءح ا ح او ا .( 

 لر ا ):( )ءح  ا  د  او  ر  اوات  وما 

 ).وارض

    ):( )   ن  ار  م  ن    ،اى  وا 

أ  ، :ل   رب    ن  أو    ال  ؟وا ا 

 ). و  و :رك

 ا  ):( )ل أا إ ا و  رضء اا.( 

 لر ا ):( )   أ  ا   ءا.(   

  ):( )إن س أا    ءا.( 

 ا  ):( )أ ءا   رة نا.( 



 ارف آما وا ٣٠١(    ا(   

  ):( ) ا  دة، مء اوا م.( 

 ا  ):( )ءس ا ا.( 

 ا ا )( - رارة -: )أ أد       لر 

ا )( ؟ : ، :ل ءد ا ،ءا و ا اإ - و 

أ–.( 

 ا ظا ):( ) ،ء ن  ءا ،  وا إ ا 

 و  و  ا د  ذا  إؤه،  إ   و و  ر  و  اء  د

 ). اء ف

 دق اا ):( ) ،ء ن  ء   داء.( 

 ا  ):( )ااج ادء أا  ء  ء،  ورودا 

  يا    أ  او  ،ء  ا  عأ إ  ا    ارا  ا   

أ ا إ ،أ و ر اذا.( 

 دق اا ):( )   ءا ا  ل إذام  

     و  ء،ا    و وف ت ا: و اء،

 ).م  ات ذا إن ا: و اء  مل إذا    اء

 ا ا ):( )  ن  أن  ؤهد   ءا  ا   

د  ةا.( 

      أ ا  )دا(  ل    : ) إم 

   ذ      وع  واد دة   ا  ا مى

  ن  و إا     ما    أ    ا  أ  إ   ل

 أ  أر  إ د  إن و ر  ا أر   

د          ا   )(    إ       و   

 أم  ي  إن     إ  ا و  د    و    اء

    بي  اا  أو    إم  مو د           مد   



 )٣٠٢(   ارف آما وا ا  

  و  أم  ا     )(  ل    و ر 

    ل م  وحر ا و  ن و ا     ل أن ا 

      )(  ا  ر و   أ     

 أ ا   ا   و   (. 

  ا: ب)

    ا :ل

    ٌح ور ءُ     

  

  وظ ْ أر اءُ    

ة وأ دى    

  

   ا   وُء     

 
  أرض  نوا  

  

  ن: إ اْت  ااُء     

 
   ٍ وَب ا ْج  

  

  إم إ إ اُء    

 
   كأ َْ َ ْوا  

  

  و ُ ر ورُء      

 
   ث ُد رً  

  

  وُ ااَء اَ دواُء     

 
  و ا ا َةٍ 

  

  و ِْ  ا اُء       

  ى ا ُا  

  

  ِد إذا اره و ُء  

 

  آ: ول

 و ا  ى   

  

       ا أم   

     ا    

  

   إ ا واع   

    ا  ل  رز ا   

  

    ك أ ن ا  

     و ي إ ى   

  

   ي أد ر ا  

        ى   

  

  ن رددت ي ب أع  

  



 ارف آما وا ٣٠٣(    ا(   

     وأ ي أدا و  

  

    ك   ن إن  

      ك أن   

  

     أو ال واأ ا  

  

 ا: ج)

 : ط  أ    ل زب  ااء أن :ا    روي

أ        لر ا       

   إ ،ل ا   اء أن أردت إذا   ا    أ  ا 

 أول ا  تآ وآ ا  :    ،ا و    ا 

   . دت  اء  ا وا، ا   أن أ ه،

 :ىأ  

أّن ُم ل  رأى رر ا )(    ،  ل  و :  ا ن  إ 

ا و  :  ة أّا .  ا     ّ؛ ا    ّ 

ا ض  أّمّ   ،  نو  ا   دم  ،أى  وا  ل  ار ا 

)( م و   ل ، او     ة    سّا :  ل  أمر 

 أ؟  :   ل  . اّة أ  :  ل و ، إ( ( ا رل

 ا  أف  أم :  ل  ) ) ومّة ا د أم ّم : ل . م : ل

، ي وا أر  ة  إّ  ةّة  وّل  . و :  أم  أ أ  إ إ وأّن ا 

ا لر ا )( . ود أ ل ، وأ  :   ل  و 

ر إ ّا ، ا ، َ أ   ه   ،  َو  ع  أ   

  ه ،  ا  وأ ،  مو    ا  و    ا   ّن  سا 

 ، وا :    ؟ اّة    أري  :   ل  ّ  ، ّق  ذُ ون

وإّم  رأن أ  أ  ل  . ا :    زّو  ا    ت  طود 

 م  ت  ،   ل   اء  أاف  م إ ون ، ا اّس



 )٣٠٤(   ارف آما وا ا  

 ، أّه    ّ :  ل   ّ   ، اار و  ا  ا أن

 ا آذام ا ا ل . ط : ر إ ّ     ،  ةو 

مودم  ، ّ وام إ ذ  ّت ا : وا ،  م 

ّ م   ّأ ك : و ا  مّ لر ا )( .  ّوأ 

ّ ،  ةّا ا أ .  

   



 ارف آما وا ٣٠٥(    ا(   

  ان: )٢٦( اة

  
َ

ك
�
  (إِن

ٌ
ت

�
ي
َ
مْ  م

ُ
ه
�
ون َو�ِ�

ُ
ت
�
ي
َ
   )م

٣٠ : [ا[   

  )ا( رل وة  و دروس

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

  ىة ذل ور ١(ا( )( ة :رأ  

 [إم  :  ل  وه   اء  أن   دة  )و  )م اول:

ٌَ ُْمَن] َوإَُ :٣٠(ا( لو ا  ا )(    راء   

ا  ز )(: إن)  رض أن  ا  ء  وأا   (ن  و 

ا أن أ   ن  لر ا )(  م  أ  ا  وأ  و 

 اي  داود   ن  م  أ  ا  و إراد طع   ان

 ات    أو ،  اء  إ   أا  أن (و  :)( ا أ  ل

، ن ن ذ   داود )(،  يا  ُّ    ُ  ا  ،موا 

 ةا و .ا  ا ،ط  وا  ،ّ  َر  ِ  ءا 

)١(   ا ا  ة أ) (ا ا    ةل  ور )ا(  

٢٨  دف ١٤٣٠٢٤/٢/٢٠٠٩ ا.  



 )٣٠٦(   ارف آما وا ا  

 )١(آون)  ٌ  وور ، وا   ار وأ ات، ل

و ذ   .  

:مان ا ما  ا رك  و    ُ    لر ا )( 

  )وم(  مه  ا  ،  ةره  وا  ،ة و 

ة ذ    إ ما و  ، ل أ  ا )(: 

 ن (و   لر )ا( ٍف    ،ةا ود    ذ ام 

،ة وو ز ،وإذ و    ،اأط  ه  َوُوط  ،أ 

َو  ،وزوي ر  (رز س)  طا )طا(  ن 

 ةأ  ،ّ اًءو  .ىّ د وأا إ ا ّا    ّوا 

  أ َم ا أن و َ، أن  ام  (َ ُه)

 ، و   ،ه  ّو  .هّ  و     إ   

َأ ا  ور  ُو    َّ ا  ،ور       ،  ةدو 

 أ (ا)٢(  

:ع اام   تا م   ركده  اوو   

   أان  ارع  (و)  ) )ل ن اي ا ا () اس

 َوََُُْ  ُْ ا َن َوِْ َ َوأْمََُُِْ َ ا َن [َو : َل ااب،

 ل: )ا( رل أن ا أر  وورد )٣٣مل:(اََُِْْ وَن]

 ا َن َوِ  َْ  َوأْمََُُِ  َْ  ا َن [َو  َ:  أم    ا (أملَ 

ََُُْ ُْوَن] َوََُِْْ ذا      را إ    (ا)٣( 

و ن ذ ه و ا   ،و  أ   ا )( 

 [َو  َل:  ا ن      أظ:(      ا( رل (ل ل:

)١( م ،ا ١٨٢ ا،  ح ،٢٦٢ .د  ،وت ا ١٩٦٧. 

)٢( م ،ا ١٦٠ ا،  ٢٢٨-٢٢٦. 

 امل. رة  ٣٣ ا ذ  اآن،   ناا )٣(



 ارف آما وا ٣٠٧(    ا(   

 ا رل    ا:    .  إ  ورِْ ]، َوأْمََُُِْ َ ا َن

  مأظ    ن ر  ؟ :ل أ  ر   

  ن ض أ    وا  ن      ت 

ا ، ن و   أ ا ()١(.  

:اح اب ام وان اوا  آل  ات  ا) ا  و 

 (أ و )ل(   :  أم)  ني)  ا  و   

  دار   طات  و) ا    (ا  - وآ   د   

ا  ةل ور )ا(  ا       ة  اا 

ط اءا )(-   ل رك ا :و ْ]  ْْأ 

َِْ اْأ إ ةدََا ِ [َْرى: ا٢٣ (ا( وو م )ا( 

  اة.

:ب اما  با و ل ور )ا(  أ 

ا )(  ،ل وا : ََو] ٌَُ ٌل إَُر ْ َْ ِْ 

ِِْ ُاُ ْنَت أَ ْوأ  َِ  ُْْاْم  َ  ِْْأ  ََْو  َِْْ  َ  ََِِْ  ْ 

َُ ا َْ يَََْو ا [َِان: (آل اه  )١٤٤و  أ     

 اُلُ  أ :  َ]  َل ا اآن  ر  وأّدا( ا( رل

 َْ  َ  َلْمأ  ْإ  ِْ  ْن َرَوإ  ْ  ََْ  َ  ََْ  ََُر وا  َُِْ  َِ 

[سة: ا٦٧(ا.(  

و وا  ه را  أن ف مه ا وا ، 

و ا      ا .  

 أن       ح   ا   أ وا ا  إن

ت اا ت إوأ ، حو   ّ -  ذوا  -      ٍءد 

 .٩/٨٦ اآن:   اان)١(



 )٣٠٨(   ارف آما وا ا  

ر واٍف دوا  ،ا  ن ، ن و )ا(  أ 

ا    ةوا  إ    أ  ا وا    م  ا  ا 

 )ا( أن ان روى  )٢١٤(ااء: اَََِ [ََِ [َوأْمِْر

   ا امو أر ر ود ن  إا  ازرر  ووا 

  ن  و  ١(و(   )وا(  نوا ا       هد ا 

 أ        ا  ا  ا  وإ  ا  إل  إ و رك

ط )(     )و(  ةو ،أ   

ب او  ام  ،ا  ول  و )(      و 

ر أي أ  ا يا  و  ا     فو   

ل ا )( :  ،ا    أو  أ    اد  ء  ذوا 

ا ، ه دا ا أط   ا  س  ا 

     وااف  ا أس م ا ( (رزّ اآن: ون

.ا  

   ا داد -ا اا    ي– اي ااف

أت ا ىُ ا ،ُ و  و       آ 

ا س إن  أم دأو  ن  او  ن  او  ن  او 

    ا  أل ومت ،ا   را اات

أ ا  ن سا  د ، و    ل إ  ا 

  اد  اان  ون  وون،  ون  ن    ا  ااة

ا   ا  ا  ا  نا   ون    ا إ       

 وا  أ  (  ا) ات  ا  ود  د و ااء، ك

را  أ        و  ن  أ      يل  ا   

 ااء. رة  ٢١٤ ا  ذ اآن:   اان )١(



 ارف آما وا ٣٠٩(    ا(   

دق اا )(   : ) نت أ  .(أ    

 ا(   ا( رل و  امب ا ون

وا    ه  ءدة  وإا  ا    ر١(آ(  ر  توو   

 :ا  

: ي  ا     ا      أ  س  وا 

اوأ  أدى :إ  

 ُ    آ  أو م  أو د  أي ن م  ا رة ّه  -١

   وا،  وار  ا    ا   ا ك ل

  رّ .ن م وون ون  ا   ى

٢-  اء طأ ا  ا  له واا و  

  ة.ا ا أو ى ة  ا  ووا

     ا  ا  ا اق و  ع  -٣

 ا  ا وا و  وا  دا ا  .  

:اع وا و   نمل ا ت إس ا 

 ام  إ و  ا  ا  در   د وأ وارى

ّ   ؛  وا  ا    رت  او  اما  ا 

 ةا و و .إ  

:و   ا ،ن و ا  ن أن   اوا 

ّ وا    ا   اه و  رةا 

 ا ت ا ا دون   و ان  و ان ء

 ا ورز  ا  إ اى    ا  إ ان  ا وا ا اة

،ا و  ا    ذ        تد  ااف  اوا 

)١(   ه ا   آ  ءا ان ا }ْنَت أَ ْوأ َِ ُْْاْم َ 

ِْْان [آل }أ : ١٤٤.[ 



 )٣١٠(   ارف آما وا ا  

مو ر  و أ.  

:ق وّ ا و ق إ ابوأ اة وط  

 ءد ا ا ] ٍبِْ َِ َْْ  [َنُ  :ن٥٣ (ا( و 

 َا]  َوَِ   اَِْ ِ  [َواَُِْا  و  :رك  ا و  إ ا

 رْ] َوََ َََْا َََزُا [َو : و )١٠٣ان: (آل

 وة ا آن ا  ا ادّ ت و )٤٦(امل:

)ا( وأ .  

:ر  ودور ا  ا    ا   ة  ،ا   أن  م  ر 

 ون  ةا   ا   هأ    د    ا    ل  سط 

 دور إء أن ن م ذ  اة  و دوم، ودات

   ا ع إا إ ّا ا        رة 

 ا  ا   اروا  و ل  ا  ا أ دءوا 

.  

:و  رة را ،ممن ا ءأو )ا( ن    

  ا   ت  ودر  اا    تم     ءا 

ت واوا ء واوا وا و    أ  ا ) 

( را) ب ء أ ا )( و ّا ور   نّ 

 (ءا  أ ا  أ ا ) (  رظ    و 

 ،دةا  ا إ أر  م   ةا  ن  واموا 

ا وا وا و    ة أ وأ وأ.  

ا اا :(را)  

ل أي و  م ر ل )ا(   ا 

ا   )(    أ  ا    لر )ا(  و   



 ارف آما وا ٣١١(    ا(   

 نب ان: ودا  

َْأم ُّرز مرزا ا    ْ مّو زاا ا  

   دا أ  أ  و أ  داأ :ل ) )ا أن روي

 )(  ا   ه  د  ولا مض  واوأ  ا )( 

..   ا )(   رآه )( أ إ و   م    م   

م    به ا ط    ،  لو  سا      ذ:   

 ب   أ ب    و ا  ب أ  وأ :ل  مك اي

مواو  أم  ءام ا   ) ان ا    ذما    لر ا 

 أراك   ا رل    وأ  أم  و ، و   ذن

 نل ا م  م       ا ت  ا 

 اأ  ا  هموا   م   ر  ال  ا )(  : 

 رأ  ات  رأ        ااء  ط   وت   دأ

وو   و م   اءا  ورو  و  ءا ه وا 

     هأ     لو   ب    أ   ا  ا   ط، 

:   هأ  رق  أراك ام  مل  ا    ام  ر         

...  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )أول    رك  ا  و    :ل   

،ما و ،ا و ،ا ء، وا و ،ا و 

اا.(  

 ا  ):( )ت إنا د ،ا  رو  ،ا  و 



 )٣١٢(   ارف آما وا ا  

،ط زا  ،ب نو    ،ب  ووا    ،ب    أ 

...  أن  دوا ،ظ اوا  .( 

  ):( )إن   دي   : وا ،ت اوا 

 ).اب واا ء،

 ا ز ا ):( )ت أ ا ث آد :ت 

ا ا      ،تا  وا  ا        ،ه  وا 

ا    ي رك ا ،و  إ ،ا وإ ر إا(. 

 دق اا ):( )إن   اأ  ا:  م ادع    ر     

       ووا  ات،    و  رك ا    ات،

 و  وه   أو أه    أن ج   ا ون ا، و ازل

 اش، ط  .  أي و   ا  ،و و  ه 

 و    ر  ل    ،  ا  آ  إ دم  أن ر   ا: ه

د إ آ.( 

 ا  )( -  هو  ا )( -: )ا   أم 

إ  ة  ،م  ءو   ،ء  تو   ،ة  وأم    

 و ر   ،  اي  ات  ط  وأم  اة،  إ وط    ودار

 ،ط و أم ،ر       ر أن  ر  وأم    ل 

    ث  م      ل    و  ،ذا  ذ  أم   

أ م.(  

 و ):( )  ت، ما ى و ا.( 

 و ):( )ء آا  ا.( 

 ا ا ):( )  ن أن ن رأ ذم .( 

 دق اا ):( -  م ا    )( -: ) 

  اأ    سا       أن راض ا  ، و     



 ارف آما وا ٣١٣(    ا(   

 سا  ن  س  طا    ه  واإ      ك  ا    و 

ا.(  

 ءو  را -: ) ا ر ،ا إ ا ر 

  ).اة

 ا ا ):( ) نن ذر     ا  راع   أو 

  ).ا د  واف لا    ع آ  وا

 دق اا ):( )إن  ار    أن أ  ط  ،  إم   

 اب أو  أيا.( 

  ا: ب)

   ):(  

  ِْ ذاإ أم و  

  

         ُت راَن ا  

     ُِْ ِْ ذاإ و  

  

   ذا    وملُ   

 رون    ُلَ  ا  رون  ًَْ    د  أم  اَََِ  أ َ  ُذ  

مْمَل أ َْا  نَل ا ْمأ آ َْم :َوأْم 

  تَْا ِ فط َو ن       مت َوإ  ب  سوا 

  

 ِ ْة   َوا تَْا َِ ن  

  

  رع  وس   

    م نأ ْ ل دَ َ  

  

      ما  ل ْا و  

 
      ة َوَا   

  

       ا  ي  َِن اإ  

   آ: ول  

   ُ تا َ ِء داَر   

  

    َ َن ا إ   ِتا  

     َبط   ن  

  

  م َب   نوإ  

  



 )٣١٤(   ارف آما وا ا  

   و  م نوإ م ّ  

  

      ٌلآ ِا   

     ُ ُوا ُ ُء  

  

   َ ُتوا ُ ُوا.  

 
 آ: ول

  اُت  واا  و وا 

  

  ا ااى أ  أن إ ُ  

     ِ ْ و ُّن ا  

  

  َ  اَ   ُا     

   ٍط ٌ ٌ  ِت  

  

  . ا َْ  ٌ َا     

 
  آ: ول

   م  َتن ا  ُم   

  

     مَّ زال ى ىا وا  

        ُم ٌَْ  

  

    مَْ َرآ ِ م.  

  

 ا: ج)

 ن أم ك   ف  ىرع اوا  و ا    و 

و   ا  اء ا   ا ا وط  

د أن   إ  د زوه،وأو و أر  دا  ا إ 

زو ا ا ،وذ  ة  وا    ا إ       

 دةا إ  مة  د  ،ىأ  و  و إ    ط    زو أن 

   ا ،  وا   م  ا      أ  أم 

 او  و ا        ا  :ول ا  وأودك،

 د  وزو      وج  ا    واة       ا أن

،   ا  را إ    رات  اء  وط     رضا 

 ا  ء   ء  او ال  و را   ، وء

، و ناط ا   ا  ء  ،د  ا إ  ،   

وا    ؟  أ   : نت  اأ  ح  وأم  لا  ورا 



 ارف آما وا ٣١٥(    ا(   

،ا   إ آ ، م  ا    ةوا  وأم 

  ةد او ،  آ    . 

   



 )٣١٦(   ارف آما وا ا  

   ان: )٢٧( اة
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   ]٧٢ : [ااب

د أداء ما 

 ا   لر ا، و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ا   أ ط )(   رك ا و 

ور)(   إ ا  و،ر   ورد   ا  :ا  ) 

   إ ا  ،(وأم  و  م  ل  مر ا)(    آنا 

ا  آ :ا ََْمَوأ] [َْْمان: (آل َوأ ٦١،( َ   

)( ه ؟وأي ا ل ط   ف أن  أ   )( 

  آره. و   ا ه

   أن  م  فم  )(    ،  اب  أن وا 

ءم  أ  ا ) ا (  ،أ  روى ا 

 ل: ام)  ا     (ا    أ    ه  )  ا (ران 

)   ا ):(  ا  ر  أ  ؤك  ،ل:  ا  و 

   :ل        إن :  و ا أه ا  أ إذا ،)(و



 ارف آما وا ٣١٧(    ا(   

ام      لر ا)( ،  ن   )(  إ       

 لر ا)( ق وأداء ا (ما)١(.  

 كا ا ا :  

 (  (ا رل  و    و    م   ء وا

أ ا )( و َََُِْو] َ [َِ  :ط) ٣٩(  و  أ  ا 

)(  و ا و    ءك  أدا  وا  ن  ا 

 او  دو    أ ات ا) ا ،( هو 

ا ا ا ّ ا)( إ أ ا )( رو  

  لأ ا  و  ه ا  ب  واو  ا 

  أ  )( :ل ل لر ا)(  ):(   

أو  ل م ،   :ل  ا  ،أ  أ :وق  ا  

     ،اأ مرع واا    م ،اأ وا 

     و    ا    اء ة واا اه، م ا  اف

 د   ،ا ل وا  دون ود ،د دوا 

ا      و  ،و  ة  أن  ا  ،ر  وأ 

ا    أ          ،ء  أووأر   ،و  و  

 ا  ة  و ف، و أ ل:  ك ا وأ آه،

ة و ا و ة ،ا ة  و  ،والا  اءة  و 

 اك  و  و، اة،    و ل،   اآن

  ءة، وو و  قا ،ر وئ و 

  .)٢(م) إ    ّ ن ، اق

 )١( و :ب ا ،دب ا ١ح ،١.  

)٢( و :ب ا ،داب اد أ ،ب ا ٢ح ،٤.  



 )٣١٨(   ارف آما وا ا  

 ما :دو  

 وأداء ق   )(       وأن  أم اي ا إ دوم

،ما ٍو  ل ن  ا   فا    أن   

    أ    ه    ل ):( أ)  وأم   رون   أن 

 وث  وا،  اح    ء إ ج ا ن ا  (وا

  أداء ،ما  ف ا إ  ال وس أا 

و   دادوا   ،داء أ  ما   رد 

 ط،  أ    ون وى ا وا أ. إ وإ اق

 ما   أو  ا  وأداء ما  تو .ى  

مأ ق: اوا  

   و رك ا  ا   وأ أم وأول

 اََمَََْ    [إم  :  ل  امن و   رت ات

 َ َواِتَْر اَواض  لََِوا ََْ ْنأ  َََِْ ََْوأ  َِْ ََََو 

 اي  واق  ا  أم  و  )٧٢(ااب:  َُ] ظ َن إمُ امَُن

 ارض    ا   ه    ده   و رك ا أه

 ا  ن أن   ان  وُ را   نام ن ن

 رك و و   اء بب وا  مإ  

 واترض اوا  و    ،  ل  : ْذَوإ]  ََأ  َر 

ِْ َِ َآَد ِْ ِْرُظ َُُْذر َََُْْوأ َ ِْْمأ  ُْأ  َِْ  ا  َ 

َمَْ ْنا  أَ  ََْ  ََِِا  مإ    َْ  اََ  [َِِ  :اف١٧٢(ا.(  و 

 (ا ل: اد ا   اق ا  ا امن

مأ أد و    .(ةا  



 ارف آما وا ٣١٩(    ا(   

  ا :ق ا

 ا ا   ن  أن  نما  ا  ت  ء  اوا 

ا  ا  ا ي ال ا ف  و    َِِو] 

ََُا [ْا :٦٠ (ا( وورد  ا ا ا) ق (ا 

و    ءا ا  ر واوا ،وا  

  تا ا ا م  آنا ا دوا ا 

   أَ    َ أَر ( اح: دء  ) ) ارة واوات

ٍ   ّ  رب إم م و ، و ّإ  ّ  ،إ 

   ا  ذ   ، ال  ن ، أ  إ ودد

 و رك   ه و ،(دك  وا إ، وان

 أن م   او .  

 ام،  أداء (   : )( ا أ أو ام ه وداء

 ب    ،أ إم ُ  واتا ا روا 

 أ و أ و أض و أطل  ا، ال ذات وال اة،

. و ء ا  ل ض  أو ة  أو أو    ،  و  أ   

،ا و         أ  ،  ن  وما  ُنَ  [إم  ظ 

([َُ)١(.  

و   لر ا)( وأ ا )(  تا ا 

ت  ا   ورد   أن ا أ  ا ) (  زوا  ا 

و    ا  ا ذي ا   وا    ف  و  وا 

رك  ا  و      امو  ا    تا  ا  ا   

، دى أ ا )( ه ما  .أداء  

)١( م ا  ا )١٩٩.( 



 )٣٢٠(   ارف آما وا ا  

ه أداء و من  اا  اوا    ا  ا  ا  أ ا 

 ُذرَُْ ظُرِْ ِْ آَدِْ َِ َ َر أََ [َوإْذ  ده و رك

َََُْْوأ َ ِْْمأ ُْأ َِْ ا َ َمَْ ْنا أَ ََْ ََِِا مإ   

َْ اََ [َِِ :اف١٧٢(ا( وا ا ا  ده دةوا 

  و(  ( ا و واة  )(ا ل

 أ و  (ام أن ا  ا  ورد وا واع، دة

.(ا  

م ا  :  

 و  د  ما  م ا    ،  ل  أ ا ):( 

   أو   ا ن إ: وأ ، ام أ  ا ا ا) ،د

  ر  اوأم  ،ط  ة  ،ز دة  أو  !ودوا  دا   ء  أا 

 ،ءا  ُد  ادا وأ    ُو    (ا)١(    أ 

مأ اد ا أو إ ا   و  عى إا 

   إء  ن  ا  ارد ردك  اد   وأن ان ومت

 –رة وء ا- د ك. إا  ءح دا  ا 

):( ) ا ا ا م  ،ا ا     

مظ .(و   

و  و ر ن أن ر ن اوا إ       

و ، ق ون إطا    ا  وا    ا  ت 

 نر را –ا  رك ا و ام  و  ن   

إ امر- م  تا ا و ا  ،وأ و  ذ 

  ).١٥٧( ا ار، )١(



 ارف آما وا ٣٢١(    ا(   

  مُ  ُت  (إ ام: اة  )( ا أ ل

ا ،   إن ا     (  لو ):(  وإ)    م  أرو 

 ول ،)١(ا) ام  و ُ،ا اف  آ  ى

):(  ُوأ) ا -   أ    ا-  َُرو م  ر َ 

 ص إرت إذا ا  ، و  (دو)٢( و ذ 

 دق اا )(   ن اّ ا وا 

 (و)  أو (رة)  أو (دا)  م    أم ن وا وار

ع دون وا إ ر ا ا و  ،ل ا ):( 

) ى ه او    واوام ،م  ا إن  ن  ا 

 ا  ،اذا ا و  ر    أ      يا       

 م    وا  ، ن  اي      أ    اي  ا    وء

 نم  ةا ب ،  م ىا       

 أن أ ّم ا، ذ وا  ذ إذا واة م  و ، ان

روا ،م إن آٍت أ ّ وام  ء أي (ن ) 

 م  أم    م    و   ا  و    ،أ  إذا و م 

  .)  ()٣ أن أر وا اات

ا  د :ما  

و  د  :مك  ا  يا  ا رك  ا  و  و   

  ه ل و لوا إ ك اء وأ  

و ظا و فا  ا  و  ط رك  ا  و  دو   

)١( م ،ا  ،د: ا٤٥ ا.  

 ا. م ،ا ار )٢(

)٣( و :ب ا ،داب اد أ ،وب ا ١ح ،١٣.  



 )٣٢٢(   ارف آما وا ا  

و و ، ورد و  ة ا  دا ):(  إ)   

 ك    ء  م  أُ  سُ  أو  ،ة ْت وّ ُد

،أو و   ٍب تام  ، أو ُِ ذت أ 

 أو رأ، رء إ ال ر أّ  أو إراد ، ذك ع

 امأ      ، ب أو  أر    

.(د  

 ما ظ ا  اا ا ن  أو ا 

   و  وإاؤه  ا إ ام و اا  ار  ن

ر اا     تب  ا  ا  ماؤه  أو واإ    و 

          ءك  أدا إ ا    وا  ن  و    

 م ا    ن اا ) (   م و )( 

َِِِ] َرؤوٌف [ٌَِر    ن      ،  اء  وا     

ا   ا )( ّوا   اءٌ  و    ْ]  ُِذَن آأ 

ْ ْأ َ ِوَن] اََُ :م) ٥٩.(  

و ماق اإ ا  اف  اء  واوا    ا  و 

ا  ،فا م و و  ،      ءإ  ر  اا   

 ا  .غ  ار  ا      و  و ا ا ء

 ا إع    ات إ  ا امن  وا

،ل ورا أ ا ):( اأر) دأ  و  

،(ا نو )(   ه إ      ط رك  ا  و 

 ن ه   درا  ما        أ  ا 

)(  ءا  ط رك ا د ووا    ل  

ا  اط  ة م أ ا )( :او  )   

ا  ن  أن ا   )( إ  آ  (ا  و )( 



 ارف آما وا ٣٢٣(    ا(   

    ىة أن و ا  فا ،ل وا ):( 

مو)  :ل ن إذا ا ت ا أ ط       ا   

 واوا دا أ اّّ اة وإن أ ان، وز اان ل

 ول ،)١(دا) وأ ودا أى او وات دا أرق اة

):( ) ُُ  ت أا  طا  ، أو 

ا   ش  أ و  ادُ ، ك  أوى،  أ أو 

َأ ، أو ُأ  أو ا أ ط (ا)٢(.  

  ام: أداء

   أم  م  او  د  ؛ ام أداء إ ام وإذا

زو  ورد  ءر اا    لإد  وا    :زو  ا)   

 ،و و مأ ،أ و ا ( ،إ و 

   :ل    ق  م و رك ا و  إ اوج  إ ِت

   و  رك    و  و  )٢١ (اء: ِْْ َِ [ِ [َوأََْن

 َوَُ  َوإَْاَِ ُمح َوِْ َوَُِْ ِْ اَِ َِ أََْم [َوإْذ وا امء

ََِو ْا  َََْ  َمََْوأ  ُِْْ  َِ  [ِ  :اب٧(ا(  ه  ووا  ه 

 ما اإ  وف و   :ا  )    وأم 

 ( ) أ إ  و مأ إ (   ظ  زو  ّو 

 اإ  ن .ما  

و مك أ   و و  و إ 

  ا. و ا اق

  أ. إذا و وم    زو  أم واوج

)١( م ا  ،د: ا٤٥ ا. 

)٢( م ،ا  ،ا م .ا 



 )٣٢٤(   ارف آما وا ا  

وا  مأ      و      ن  ل  ا     و 

    اأن إ    )( و   ا  ّ رك ا 

و  دا    ل  )( ر   و  :إ  إم) 

   ّ ور ه). إ  

مأ ا ا :وا  

وا داري اوا ي واوا    مل  أُ  نما 

 أدا وا  و   ، وإن رك ا و   

     هو ،  او  ا  ر    أ  ا )( 

     -وات ا – ا) ( و ا  خ

إ      نآذر  أ     ل ):( وإن)      

ٍ و     ،مأ  وأم  ً    .     ت  أن  

،ر و َط إ ، و  ٌل  ل ا  ،و وأم  

ام   ،ّإ و ن أأ ّ و ، (وا)١(.    

و )(  ف اأو ا ر  دارةوا  :وا 

) ام  رأ   ،راا و  ة ،ةَوأ م ٌعِ 

  را ،موا خو  أ ا (ءوا)٢(.  

   و م،  أو ا      إذا ا  أ   ون

را م  ل أ ا )( إ  ل  )( ،  

 أن ا  ا  ام             ،   

 د إز  أ و   ِ    ةا  ااز  و  رسو 

 َُ  أم      د  ، أ (وإم س:  ا  ون

  .٥ اد: ار، )١(

 .٥٣ اد ار، )٢(



 ارف آما وا ٣٢٥(    ا(   

 ء ا  ا أو ا ن   ة      ا   

ا  ،ا (وا)١(.  

و )( ر إا  رودي، اا ن  و      هو   

:أ أ) ، ن ح أ م  ،  وظ  أم      و 

، ذا أم –  َُر  ّإ   -   ُعََ  اك  داام و  ُ   

،دا  كاب دم ،آ و      ،د  ن  و   

  ، ََُ أ و م  ،  ن  و     

 أن َُ   أو َُ  ،أو أ ُ     ر أو  كُ   ،مأو أ   

 ،  إ   إ  ،ا (وا)٢(.  

  ا :ر

أ :ا ا    أن م   ما ا  مأ  ،دا 

 وا  )٥٨(اء:  أ  [َِْ إ اََمتِ  َُدوا  أْن َُُْ  اَ [إن : ل

   ة  ّوا  :( )( ادق  ل  ا  وأ   ورد

و  ن ا ر  ة وا    ،ا 

و وا  ق وأداء ا (ما)٣(.  

مل ا :ما  

  وا ام  ن وأدا م اا ا ا وزاء

     أو    أداء    وا    ،نما  و  ظ   

: َ] َأ َِا اَُآ  اُمَُ ََل اُا َواُمََُو َِْمَأ ُْْمَوأ 

  .٢٠ اد ار، )١(

  .٧١ اد ار، )٢(

)٣( و :ب ا ،دب ا ٢ح ،١.  



 )٣٢٦(   ارف آما وا ا  

 ا (م ا  : )( ا ا  )٢٧(امل: ََُْن]

   ا اض    ن إمن  ام م وأ ، وال

(و)١(. وردت و  تواا أ م موز ا رف اا 

  إام    ر    ان  أ    ر  (أ  ):( ادق ل

    ه  ن ا ور (وا)٢( و  أ  ا 

):( ا)   م  ن مو  ا  (أ)٣(.   

وأ ما م ا  أي  أو د  أو ا   أو   

 ّ        أن     إ( ( ا أ  و إداري. أو

 ل ):( وإ)  م   س  أا      ،ا  ًو 

     :اء  اا  ن  وان  وان  واروا  وا 

 .ا ن  وا ،م  ور  ما ه  و م  ؛ ود  

أ  لي اوا  ما و  ةى، أذّل اوإن وأ  أ  ما 

م ،ا وأ ا  ،ا (وا)٤(.  

ا اا :(را)  

ن و ا م لر ا )(  أ )(  

دوو ا  وو      )أو(    ا    :ل  

 ا ب  وا وار، اى  ، ا ب وأ ا  :رك مأو(

 اذ    وا  ل:    ،  ور  ا ب    ، واا

ا  ا ، أذ ا  أ ، اذ ا  ا ( ام 

)١(  رم :٢/١٤٤ا. 

  .٧٢/١٧٧ امار: ر )٢(

 .٢٠١٣ ا ي، ا ر )٣(

)٤( م ،ا  ،د ا٢٦ ا. 



 ارف آما وا ٣٢٧(    ا(   

ما او    أ  )ا(    ء  أم  رى  اأ   

 ط  و  ل  (  ز(  اة  ا  ه     ارس

 ا  : ل  أا     ءك ا  ءكءك إوم  ت و 

 ااء    و  و،  وأ ر        ،!   ،؟ ا رل

  إ  ،  و  زل  أا  ،وا  و  و  ا 

،وا موا ،وا    ر ،و و    . 

و   ا      ه  دء،  أزا  وم    ء  !اء؟ا 

و   ظ أ ا  م إ  نوا وا 

  : و   ل  وان؟!

   اا وا  

  

         :ا   

     أ  ا   ب أ ا  .  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( ) وا ة  إ    و،  ةو  ،ا 

 ). ام وأداء ا ق إ اموا و ، وط واوف،

 و ):( )ما  ،ءا موا  ا .( 

 و ):( )  ،ا و ا ا .( 

 ا  ):( )ن أا ،ما ق أا ما .( 

 و ):( )أدوا ما و إ  دء أوما )(.  

 و ):( )   وإن ا ،م ع و ه أذاع وإن 

 ).ك

 و ):( )ا  لر ا )( ل     و   



 )٣٢٨(   ارف آما وا ا  

 ). إن   أم ):(    ا أد ا أ :  ارا

 و ):( )ما  ،زقا موا  ا .( 

  ا  ا ):( )ث    ا  و    :ر 

 م   اا و وا  ، واء وا، ا إ ام أداء

 ).  أو

 دق اا ):( )ما .(  

 دق اا ):( )رب إن   و  ا 

وا رموا   ذ  د إ ما .( 

 و ):( )اا ا داء و ما إ  ،ا  أن 

 أ ا )( ا  مأ د إ.(  

  ا ا ):( )  ف      ا  ث إذا 

 مإذا و ا   ا   مأ ن  ا    ا و أن  

،     ه و.( 

   ن ا ):( ) ، أد ما     كدم  ،وآ 

و أ  .( 

  ا: ب)

 َ ُنما َُ و ٍمأ  

  

        َ  أ  

  ن أمَُ ِ ام ه    

  

       ِ ِأ  َُ    

   َم ََْر  َ و  

  

    َْ   ي ْو  

  آ: ول  

  اُّ   إذا  

  

    م أن     

 
 ّم أٌخ أ    

  

    أ   و  

  



 ارف آما وا ٣٢٩(    ا(   

 ُأّن و  ء  أي  اض  اا      مّ  ا ر) ا 

(  ّ رقّي اره اّ رعس، اّا ل وأم :ا    

     ُْوْد ا   ّ

  

      ر در        

   اّ ر) (ا ا ا :   

وأر أ ما ِ  

  

  ِذل امِ   اري      

  و روا :    

   وأر أ ا ا  

  

  ا ال مِ  اري    

  وأ ر آ  أ ا  :    

     ك  

  

    م َظ ري  وا   

    

 آ  وم ،  م  م   .  ّ  م أ م  : آ ر ول

   :  ا ا

مو مأ م  

  

      أ م    

  

 ا: ج)

  ا  :ا  من  أ  ا  ا          ه 

ا  را)( ن و ةا  ود و  ا  

ا  ،ا  ن إذا  زو و   إ  

،ا مو   ءا   اتا ا وا و  ا 

 وا(  ( ا لور    ا أ  ى  و  أ  م   ض

ات ا) ا .( وأم  د  ا ا  

اا ا  ١٢٦٦ ،  م  ام  ن        

    ن ا أ   ، ح  و   و إذا ا ء



 )٣٣٠(   ارف آما وا ا  

  ّ  دون ا ي اا      لا    ا 

م ره ء ءا  دا  ا    أم  د  ا  .ا  وو  

  و اا  مه  ة ر ا  ن

دا ر  ي اا ز ،ه أو ام اوا  وا 

وا   ا و   .ا  

 :ىأ  

 إ    و:  در،    د   اأة أ ر إن

أ  دون   ،    ،    ء  أ  ،ل:إن  و إ 

  ت د إ  ،مما  ،      ،    اا   

 د ،إ    ء آ ل: ا اد إ .مما 

: إن  ،ءم و ز أم      .إ   إ   

 أن ا، أمك  :، إ أراك  : ل و  ، أن راد

  و  ار إ      أ  ،ط   إ   ف  و  أم   

 .  ل:  .)؟  دون   وا  إ    أ )ل:  ،ا

 ذ    )إ  م      ء   اذ  م  ،ن( ل:

، :ل  مأ ا  ا أ ط.  

   



 ارف آما وا ٣٣١(    ا(   

   ان: )٢٨( اة

ا(
َ
م

�
رُ  إِ�

ُ
م

ْ
ع

َ
�  

َ
اِجد

َ
س

َ
�  ِ

�
  ا�

ْ
ن

َ
نَ  م

َ
ِ  آم

�
َْومِ  بِا�

ْ
ِخرِ  وَا�

ْ
   )اآل

١٨ : [ا[ 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

  ا ء واد ا ات

 ة أ  ا  ل ا ا   رإ  ا 

د -  و- و -    اتا  وا  ت  اوا 

ا و - ات وا   ة ،اب او 

اظا  را   د أن دا  دة ا  ب   وإن 

    ، ل  و  ن   را  ا   اا   ا 

،و مو   تواا ا  :ذ  

١-  ء ا و  رأ  أرض  ،ا    أ 

   ا   ا      ل:  )( ا   أ  ل: اّاء ة

  .ل ا ة: أ   أ  ا )(  ط   و   

 ل: ذاك؟  ا ن أن م اك   : ا ر

(م)١(.  

)١( و :ب ا ،ةاب اأ أ ،ب ا ١ح ،٨.  



 )٣٣٢(   ارف آما وا ا  

٢-  ة ا وا إ  ،ا  ل: زرارة ) 

  :ا  وي سة أن اا   أ  ة ا 

  .)١(ا) ل: ة، و  وه

و  آ  لر ا)(: )    إ ا إ 

 ا  الأ  ا،    إ .(ا 

و  ا إ ا  لر ا)( :ل )   إ  ا 

  ر  رط و  إ   رضا إ را 

 (ا)٢( و  دق اا )(  :ل )  ُ ء ا   ا 

وا إ ( ل ور ا)( :ل )  إ      ا 

  ة    إ   ت و      ت 

ور   .(تدر 

٣ - اا  ا و   ظ رك ا ،و  لر 

ا)(: )  ش ظ ا  و   ظ إ :ظ دل، إ 

بو م  دة ا  ،و ق ور  ه  ، 

ور ذ ا   و      ه     ،ا  ور    هأ 

ل: ا  إم    ا    و  ج  ور    ا و  أن م 

 ،إ  ور  أة  دل  ذات ا إ  ل:  م  ف  إمأ رب ا 

(ا)٣(.  

٤-   ا او :زا  أ  :ل ) أ  ا 

 ا  ،ة  أاب  اة،  ب  ا:  و     واي ا ا )١(

  .١٠ ،٣ح ،١ ب

 ب  ا، أ أاب اة، ب ا: و  ه وان ا ا )٢(

  .٣ ،٢ ،١ح ،٤

  وآدا. وأ ا  ب ، و ا ن أاب ،٨٤/٢ امار: ر )٣(



 ارف آما وا ٣٣٣(    ا(   

)(  ا   ل: ا إ أ    ا  م  ت ا 

 (رضا)١( و  دق  اا )(  :ل  ب   راةأن ا    

 اور   أن أ    زارم            ا  ارض

ا (اا دق  وا )(  أ  ل:  أم  )  ن  ا  م 

 زواره  و ذم  ا طه ا أ و ارض  ا ت

     ن    ع   ا  وا واء اة   وا

    (ا)٢(.  

 (ات  آ    )( ادق ا  دة: ا  اس -٥

ا ( :ل ل) لر ا)(: سا  ر ام  ةدة  ا 

  ،ث :    لر ا  ث؟  ول:  ا  (با)٣(.  و )( 

 لر ا )(:ل ) ن آنا   وا     ا      

(ا)٤(. 

٦- ا ددا  :ا    أ ط )( ن  أم  :ل 

) ا إ ب اى أن: إا أ دا  ،أو ا  

 ، أو  آ ، أو     ل   ،ى أو  ة، ر أو 

 ده  ،ك أو ردى ذم  أو (ًء)٥(. 

٧-     ةا  ا     :     ):( ) 

 ر ن  إذا ا ان   ات  اات     ة 

)١( ي اوا    ر :ارم٨٤/٦ ا. 

  .٨٣/٣٨٤ امار: ر )٢(

 .٨٣/٣٨٤ امار: ر )٣(

)٤( و :ب ا ،ةاب اأ أ ،ب ا ٢ح ،٣. 

)٥( و :ب ا ،ةاب اأ أ ،ب ا ١ح ،٣. 



 )٣٣٤(   ارف آما وا ا  

()١( و دق اا )( :ل ا) لر ا)(  

 نّ  أو اة  ون   أا    ول:  اة  د  ا  ان

ذم ّذن    ن ر  أ  و   أ ط 

ّ  اأ   ا م  ن .(ةا 

 ل: )  ) ا : اس   ا  اس -٨

ا)  ا    ا  ،ن ا ا  ر  م  وا 

 ر (ر)٢(.   

٩ - ا ع أا إ ا و  ءا :  ا   أ 

 )( :ل  ل)  لر ا)(  ا ):(    ا ع  أيا 

أ إ ا   ؟ل: و  ا وأ  أ إ ا أو  د 

وآ و ()٣(. 

 ا : ا ن ه اة

   و  وا،  اد    و ا   ورد   ا

ذ  أرض ،اا ا  ن ا    (ة) و  )(    ه 

ا وا   ا    إذ أم  ه م ا 

ا  ا أ رك ا و   نم      ا 

 ورد  ا ا    دق  اا ):(  )  ن إ ا 

 :و  اب     أ،  و    ،ل  و   

 و  را  أ ()٤(.  

 .٦ ،٣ح ،٢ ب ا، أ اة، ب ا: و   ان )١(

)٢( و :ب ا ،ةاب اأ أ ،ب ا ٦ح ،٣. 

)٣( :٣ج ا،  ب ،١٤ح ،٤٨٩ .ادرا 

)٤( و :ب ا ،ةاب اأ  ،ب ا ١ح ،٥.  



 ارف آما وا ٣٣٥(    ا(   

 ا  ا  وإ  ادة  ولّ  ا    ا    ا إن

و د اروا   ن و  ر   ر  دون  ا 

،ا     تا وا   أو و 

 ن  ع ،أو ا     ف  لا  وا 

 وردي ا ،ضل أو اا ى إ ع صت أو اا 

 َْ  أولِ ْ  اَى  َ  أٌَِْ] َ اى  و ا مء

َْن أأ ََ ِِ ِِ ٌلََن رُِ ْنوا أََُ َُوا ُِ [َُا 

:١٠٨(ا.(  

ر أي: اا  

وا  ردي اا    ري  اي  اا      ا  

ا ،ا رن وإ  اتا  ء وان واو 

ا ق اوا ا س وا  و  د  اروا 

وذ   أ  ا ) (  و  وا  ا  و     

    تا  وا  ل  واوأ  ،ما و  ورد ذ    ذر أ 

 و    ا ا ذر أ ( ل: )(ا رل  ) ا (ران

 رة  وأ  ا دا  أب    ذر أ   ، اة إ  ة

 ن ا ا  ا ،ا :    ؟ل:  ا    

   ا  واك  ع  و   ى  و طُ   ض و  اات

د ، ن      ا إ (م)١(. و ا 

:ا )  ن  آا    ن  ون  ا    ذ  ما 

و ،ما      ()٢(. و و ا)(   

 .٣ح ،٢٧ ب ار، )١(

  .٤ح ،١٤ ب ار، )٢(



 )٣٣٦(   ارف آما وا ا  

 اءة : إ  ا  س  ذر: أ ( ): ا (ران ذر

 أو ذ ذا ا  أو   ()١(.  

 ت رإ :ا  

 إ،  أ و ا  اء د وإ ا إر ت  إن

 أ اب  و رك ا (إن ل: أم )(ا رل  روي

 واا  ا إذا أا      ارض

 ن  واُان  اات،  إ أا  م  اّ  إ م  ذا  ات،

 أ  (  ذر:   )(ا  و  و  )٢()  ذّ  ا ر اآن

  ا  نا إّ اد أ إن : ا ل ذر:

   ونر، ا  أردت إذا أو  رضا   ذ 

 ا ()ا .)٣ر  ن  أا  ةٍ  [إََِْ  ِْ  َْر  ٍََو 

ََُْ َواُتَْرُض اْت َواِأ [َُِِ ا (آل:١٣٣ن( ]َمإ َُُْ 

َََِ ِا َْ ََآ ِِ ََْوا ِا  ََوأ  ةا  ََوآ  ةا  َْو  ََْ إ 

َا ََ ِوْن أا أُمَ َِ  [ََُِْا  :١٨(ا( ]نَوأ  َََِا  ِِ   

َُْ ََ ِا [اَأ :١٨(ا.(   

و ا ا    نر    و  اا  ا   

و ط  ا  ء  ان  واوا  ور  ووا   ه  ا 

 .را  و ا  ب  ى) (ا  وآ     ب ) 

 ة  وأر    و  ا    اس وف أب  واب)

  .أى

  .٨٣/٣٧٠ امار: ر )١(

)٢( و :ب ا ،ةاب اأ أ ،ب ا ٣ح ،٣. 

 .٨٣/٣٧٠ امار: ر )٣(



 ارف آما وا ٣٣٧(    ا(   

ا اا :(را)  

و را  ا  )ا(     ه  او  اا و   

 أ ذر     ج    اقا  ا  اءأ  ،ا 

 (أي  ان  ان :)ا  )ل ا  ا إن اوا ل

 ( ا  ا ،ك ازرم كمو وم  .كل  و 

 ا )ا(: ان ا  ان        ان ا 

 ع  ا  ام  و    ان  ا: ا  ل ا، ذ ام ان

و ، :ل و ا ار .ا  فط ا )ا(    و 

وة اوا و  ه و          ا... ن   

  وا ا  ط  ر  ا   اج  دس

ا )ا(  ل اي ا    )ا(       

ا اق إن او  أ  ..  ا )ا(    

ا  ا  ه  ا    ب  اا     و   

   وأ وم   ...اا ا و ا، اة

ا جو   ءل واطوا   ن  ا وا 

  واب...

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا )( -  راةب ا -: )أن    رضا  ،ا 

        زارم   ، إن أ    ورا  ا  ،اا أ 

 ا  تا إ ر ا طا  ا.(   

 و )( - و  ذر أ   رة  ا -: )     



 )٣٣٨(   ارف آما وا ا  

 د   ا واك ع و  ى و ط  ،ض و اات،

، ن      ا إ م .( 

 و ):( )ا  م مو ور اأ إ 

 ا ، و اءو ،و وو    ،أ 

 ).أا  ا وا

 لر ا ):( )  إ       ن  ا     

   و  ت وإن ذ ، ارت   و ، أ ن ة

ذ و ا   أ  دوم  ،ه ممو  ،و 

 ).   وون

  و ):( ) إن ذر أ ا   د   ا 

 م  در  ،ا و  ،ا و      م 

   ،ت و   ت.( 

 و ):( )   ذرة  أ   ي  ا  ل    ة  أ  

 أ    ل  اا  ا   ة  اا،  ا  إ ا    ،ه

 إ اه        ا   ة  ا  وأ ه،  ة

ا و   و ا .(  

 و  ):( )سا  ر ام  ةدة، ا   ،ث 

:  لر ا ث ول: ؟ ا با.( 

 دق اا ):( ) ن ا م ت ا  

     وا  زواره  و ذم  ا طه ا أ و ارض،

  ).واء اة

 و ):( ) ن   )(        داره     و 

 .( 

 و )( -  ب  إ  -: إم  ا   أن    دارك 



 ارف آما وا ٣٣٩(    ا(   

   أن ا ل    ، ط   ،    ا

 روأن ا  ا و   ط و  .( 

 و ):( ) ا إ ا  ا  وم  

،ام و ا و :إ و  و       ة  ،ةوا 

ت وأظ   سا ،ا و م ،ر و وروم  .( 

 ا  ):( ) ر ة ا إذا   ا  

،ن إذا ا ر .( 

 و ):( ) ة ر ا إ   ،ا ن  أن إ    ر 

 ).ااء   ل: ا؟ أ  ا ر و ، :  أو

 و  ):( )  ن  اأر  ،ار ذران  وادارا أر  

أر ام.(  

  ا: ب)

  ا :ل

 ا  ًدو   

  

     د واي او  

 
    ت ي او  

  

     ب رد   

    ر  ترو و  

  

   ا وا ا رد      

   و  كا    

  

     ره ا  

     ا  واأ  

  

      داب و ور  

    ا وروط   او  

  

  وم    د   

   وا وا   او  

  

  و آن   ادى    

     م ان ت ا ن  

  

    وا ا   دموأ  

    او   م ما   

  

      وا ا رى زاا   

  



 )٣٤٠(   ارف آما وا ا  

  آ: ول

    ر م وا 

  

  وار  اه ا اا    

 
  وا ماء ا ق ره 

  

   و وطا ا  

    قأ  ب  

  

   ومرا ة دا    

   و أو أ  ت أ   

  

     طل اى    

   اع  رة    

  

    ارواح أ ى     

     ب ا   

  

  وا   ا   

     ا  ا إو  

  

  ق   واا   

  ا  ا   ن آي  

  

  وا  مره أن ا     

  ورأ  و وأا  

  

  ون  ا ددا    

     ر ا ،ا   

  

  و ا  د واى   

  و ا  ارس     

  

   أ   اى   

     م  ا و ر  

  

  و ن ؤه اا     

  

 ا: ج)

 ل:  ،ا  وأ  ا  أ )(:  ا   أ ل

  أ ا وأ ،ا أن أ    ق    ،اه  أ؟  وم 

 ه   ات ود د ا :ل ام  أ  إ 

ل: ا ت ذا س أدة ا ،زو وا      ا 

ا  ءل ا أ :   ي  أ ا وأ 

  :  ل  ذ   ،  أ  ل  ،ا د ات د  ا؟

   أ ، ن وإن ا   ،ظ وإ ،ر  و   

   ، و ا، دون  أر وم ، ا  ا وأن  اس



 ارف آما وا ٣٤١(    ا(   

 م  ،د و م  ،ط و  .ن  

 :ىأ 

 دق اا )( :ل ّ لر ا )( اق   

ز ام ن  ز ن و ،ه ا ر  ل:  أ   

 ا  إ دم    أ و ااء أ ور ا  أم ا، رل

 وا    ا  إ:(       ( ا    ل  ،  واة

ا.  

   



 )٣٤٢(   ارف آما وا ا  

   ان: )٢٩( اة

مْ 
ُ
ه
�
ِب

ُ
�)  

َ
ون

�
ِب

ُ
)َو�

ُ
   ه

   ]٥٤ : [اة

ا ا 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

  س:  ا ا

  ر   اس    أم  يم   ورد

ا   ءمات  ا ا    ،أ  أبق  وأ  ط 

   ا  وا  ،    ون  اد  ه   إزاء ال

)ا( :ل إم) ف م   ءأم اء و  مءا 

  وم  إ وم اّ ن ا ا  : وااء

ذا ا اأط ا أ (ا)١(.  

 ا أم   سا ّ  ةا إ   أو   

 ي  اا  ، أو  ي  اا  ،  و    ةا إ  

  ا  و   ا  ا  ا  و       و    ا 

 )١(  واا : ١/١٢٦.  



 ارف آما وا ٣٤٣(    ا(   

 ّ  أن إ     إذ و  و  رك  ا   إ امن ول

ا  إ .  ا  ا  دة ام  ةا إ   

ا ،    ا ا )( :ل أو) ا   إ   

)(: أ و إ ، ل :   رب  إم    أم    ٌأ 

أ إ    ب د؟ا و ا  :إ    م  وآ 

م  ون  إ (ا)١(، وورد )٢(  دداو ا )(.  

  ؟ ا  

  ا     إ  ا  ط  ا وا

ُّ و ، ج و  إ وم ،ة ن  وما  ا   

ف و  ،ا  إذا   اع  ورأى ااد  أما  اا 

 ،ادهإ ل وُ      د    ا  إ  ،ا  و   ا 

   ا  ت  مج  اّراع      اس    ك  ط    اي

ط ُت، وو و   ه اا   ل و 

ازى ود أ ءوا ،ذا و  منا   ه  ا  اا 

 ا ك ا   ر ،ا ن أما  يا ّ    

 ط    اى  اماع     وإذا ات،    وذ اب ه

او م   إدرا    .ا        ا 

ن أم     ا  اه  أ .ا  

  ، ذ ظ و واب، ا  ا ار   وا

   ان رأ    م ه  و رك  ن

   ا) ات  ا    وأ  ا  وو  ا  وم وه

  .١٣/٣٥١ امار: ر )١(

 .١٤/٣٨ امار: ر )٢(



 )٣٤٤(   ارف آما وا ا  

(أ و  ءد ا ا )(           ا 

  و ه إ ،ما ف وّ نما   م أى 

.  أ ا ا  لر )ا( :ل )      ا 

 إ   و    ودم ا()ذا  )١    نما   

 أم  ر –و   و -  ،ن أ  نمل  ا     

  أ ،إ أن و  و  ةوا   م ة  ا  ذهم 

 ق ت أو   أو  و    م  أو ا  أو ا  ا    نو 

  لط    .نا      ا    يا  و     

  ا .ه

    ال:  أ    اّ ا

و ى اا  ا  إ  ن  ا 

و إ    أ   لن  ا  نمب  ا   ل  إا 

 رل م   َ، إ   م   وذ ال،و

)ا( و  أ ا )( و ة اا ط اءا وا 

وا وا ء اموا ات  وا) ا    (أ و 

م ا وُو   قا واط   ا  و 

ذوا او ا ، أ  ا    م       ، 

  اي ا ن  أروا) ا) س  ا ا   اء وا 

 وا  ا  اء  أ     ،  ن ا إزا  ف

  واار وأ  اة و    دوا  ا  ا 

 م ن   ل اوا .وا  

 .٢٠/٦٩ امار: ر )١(



 ارف آما وا ٣٤٥(    ا(   

 ف  إذا   أ ،ّ ا ات  امن ّف إذا وا

 ه  مأ او  : ْ] َ ِدَيَِ َِا اأَْ َ  ِْْمأ 

 اََ ِْ ََِْر ِا نإ َا َُِْ َبُما َِ ُمإ َُ ُرَا [ُِا 

:٥٣(ا( أو  تواا  ل ذ  ا  ظا )(   با 

   (إن :) )ل   ا     ون يء    اي 

ر ا أ    م .(  

     ءا  وّزع   وأم  ده  و رك ا ر  ف أو

 واء  ات  ر  أن روا  ا    ،( ر  ء

  ى  نمان  اوا  وا  ا  ا      رؤ   أو 

 ذوي أو ،  ه  ء   ء  ر ا  ا 

 ود ، وا  ر ا  هو   ور .  

 ون  ا  و  واط  ام    ا أن  ف أو

  سا  ا  س( ا (ه يه اأ ي اا 

أروا)   (اءن  ا  ور  ر  د      سه  او     

 ّأ ا      و  أم    وج  أةا     ا     

ا  و  ب   ا إ .   

  . أ  ات ه   امن ف إذا أل:

  واوء: وا امء ة  اّف

و ّ ا  ده إ  فا    ة  أم  ور  وأو 

ا و رة أوط ،ن م ن ر اؤه رو إ 

  م ا )( نؤه وأو        أ  ط )( 

 ن   ،ده م  ن  رة    ت  .ل  رو 

 أن ذ  سن ا   ومن و و و 



 )٣٤٦(   ارف آما وا ا  

  ةب ا .  

  ا: ا ه   ا أا

و  نم   أن   ا   إ   ي  أن       

ا ، و  تا ت اواوا ا أن ا ا  

 َوأَُْؤْ  آَُؤ  ْنَ  إْن [  :  ْل  ه،          ان،

 ََدََْْ ََن َوََِرة اَََُُ َوأَْاٌل َوََُِْ َوأْزَواْ َُْوإَْاُم

َََُِو ََمََْْ َأ ْْإ َِ  ِا  ُِِدٍ  َوَرََِو  ِ  َِِِ  اََُ  َ 

ََِ ُِه اِْ َُوا   يَِْ  َْا  [َِِا  :ل  )٢٤(او  :  ََِو] 

سا َْ َُِ ِْ ُدون ِا اداَْمأ  َُْمُِ  ُ  ِا  َِا  َواَُآ  َأ  ُّ 

[ِِ :ةل )١٦٥ (او : َفَْ] َِ ُا ِْ ُُِْ [َُمَُِو 

  ).٥٤ (اة:

  ؟ اا  

 ن  أن ل:  ان؟    ا رل  :(  )ا( رل    أم وروي

ا ور ّأ إ  (ا)١( و  آ )  ا  

 و  رك   ا و أ). واس و أ  إ أ أن

  ،   ي ا :ُو  

:وا  ا   ما و   ا ، ن 

 ا : َ] َََ  ُل ه،     أا   أو اب

َُِ ِْ َْ ِ  [َِِْ ) :اب٤ ا(  لو  أ  ا )(: إن)   

 (إذا :)( ادق  ا  و  ام)        ا  ا ن

)١( ي اوا  ه   وّرا ) اطا وم :(اظ١/٢٢٣ ا. 



 ارف آما وا ٣٤٧(    ا(   

 ا  ما  وة وو  ا ( اوردت و  ا   

 دق اا )( :ل ا)  ا    ا  .(ا  

     إب  و         إ م( ا( أن وروي

  )ل:( واام) ا إ ي اا  رّم ا  ،    رأ   

أ وم ط اب اه وا  ا و ر إ  

  .)١(ون)

:ما ا  ، م   إ  ،ا و    نما   

 ا آت  وا وا  ا ا ا اآن ور ؛

 َ ََََ أْمِْ َوِ اقِ  آ : َُْ] ََِل ا، إ ل

ُْ ُمأ َا َْوأ َِ َِ ُمأ َ  ٍءَْ [ٌَ  :)وت  ).٥٣و 

   و  ا     ،و  ار و رك    اس

  و .رك ا  در وت

  و  : امن  آر

 و امن ك   آره ن د ا ن إذا

، ه رن ا ت  ق ،ا  دون و    ن 

  و: ا ادء

١ - ب  طا  وا            ّو      هر 

و  ،   :ل  ا)  ر  ):(    لر ا   

 إذا أم  أ ا  ءا س وأا  ،رضل( ا(  : 

ار   ا  و ّ ،ا واز     سا  ّ  (سا)٢( 

 ْ  َوَِْْ  اُِ ُُِْْ  ُِم اُِ ََن ُْْ إْن [ْ و :رك ا ل

)١( ء، اب ا ت :١١٤ ا.  

 وال. ال اب  ٧٠/٥ امار: ر )٢(



 )٣٤٨(   ارف آما وا ا  

َُْذُم  ُرٌ  َوا  [ٌِان:  (آل َر٣١،(  ل  دق  اا )(:  ) 

أ ا  و  ،ه  ّ :ل  

 ا وأم ُُ ُّ      ا ي  لا ُ  

 ن ّ د َط     إن ا  أ ُ )١(  

و  تا   ك تون ا ا   .  

٢ - إدا ذ رك ا ،ن و ا    ذ  و أ 

 ه أذ م أو   و  ّوأ  ذ ا  ،    )لا:( 

 )  ا     ذ ،ا و   ا    ذ ا 

()٢(، ودوا ذ ا   نما   عا     ا   

و  حء  ورا   تا  و   ا    هإ  وِمُْذ] 

[ْْْذة: أ١٥٢ (ا.(  

  أر  را  أ ُ    ذا ا   ، ا  إر -٣

 ر    ا  ن م  ،  و  اه  ف  ن وإن و رك

  ر م  را  دق اا )(: د)  ،ر  اإ 

  اه).   اب

٤ - إم            ءما  ات  وا) ا 

 (أ ن  م   رك  ا  ،و  و  ء  اووا 

) ( م ن   رك  ا  ،و  آن  وا  م  ر  ر إ 

 ن  و  س  )ا( رل  (ل ل: )( ا ا  ده،

 ا  أا و و     وأم  م      و    ا أا  ه: 

()٣( ء وء اوا م وم إ رك ا ،و و  ا 

 اوق. أ  ٧٠/١٥ امار: ر )١(

 .١/٥١٠ ا :ان )٢(

 وق. وا اا   ٧٠/١٦ امار: ر )٣(



 ارف آما وا ٣٤٩(    ا(   

 وا  ا  م  ه    ،  و  ا  م  أ  ط ا 

،  ا ا )(: إذا) أن أردت  أن  ا  م إ   

 وا     أ و و   ا ط  أ  ن ن 

، ن وإن  أ ط ا  و  أ         وا 

، ءوا   .(أ 

   وااد    و دة  اء م ر اُ أ وإذا - ٥

   ،تاا       تا  م     ا  ، 

 دق اا )( :ل ن)  م ا  و    

 م،  ا    ذا   أم ز  ب ان   ل: أن ) )ان

أ    ة ، ا ذا أم     ان      إذا أ 

ّ ا ّ رأ     و      ،أ  مط 

 ،ةا مو  ،را      ان          عا 

و م عا و  عا  ظ  ا  واد  م  م   

()١(. 

٦ - ت و  ا  أن ا  ه  تل  ا  :  ْ]  َ 

َأ َُِدوا اَ ْنإ ََُْْز ْمُء أَِْوأ ِِ ِْ ُدون سا اََُ  َتَْْن اإ  ُْْ 

[َِِدَ :٦(ا(  دا  ز َِو] ُدََُرى اََوا  ُْءُ  َمَْأ 

ِا ُِؤُهَوأ  ْ  َِ  َُُْ  [ُِْمُِ  :ة١٨(ا،(  و    و   

  أم    (وإذا وأو  ر  وء  اس  ة  إ ام     امن

 ت   ن أن  ت، ام  رل إ اء ا إ ول

 ر ،     ا  وط إ    

 . تح  وا ءب  ال وا ة  إل ا ا 

 اوق. أ  ٧٠/١٤ امار: ر )١(



 )٣٥٠(   ارف آما وا ا  

)ا:( ) ء أ ا أ ءه ا()١(. 

م    نمء  اا   مادة  ا    ط رك  ا  و 

ه وما رو     ا )و  ر  اأن ا  اإ )(  ل   

 إ  :  ا و ؟   رأ  رو  :ءه إذ ات

 رأ  ه ء ، :ل   تن اا ()٢(. 

٧ - ت و  ا  رهوآ أم   ف    ا، 

     ت تو  تر ،      

 أو  ه   و و  و  ،و   إذا  أ 

ر ا  .ا  

٨ - ت و ّ ا  ّ ده و وا   وا 

 م   ر اوإ مه ور  د ءو 

ا و  ور ا . ي   سا  مو 

  . ا ّ   ّ  ااث و  ة

٩- ت و  ا  ا  ه وا إن روي) 

     ل:  ن.  ا:  أم؟    :  ل  (  ّ  ا( رل

 اء، ا وم اء  وم اء  م ا: إم؟

 ا أم  ا    ن  (إذا أ:  ول  )٣(ا)  ب ن ):ل(

  أ ون أ    ر ن  إن  ا    نو 

  ؤوا  ل    :ا    ؟  رأ  :ن    رأ  ، 

   :  ن  اط،  رأ    ن: اا؟    ن:

؟ رأ :ن  رأ ، ل :ا    أ    ؟ن:  أم 

)١( ء اا  ،مب ا ت .ا 

)٢(  :١/٢٢٣ ورا. 

)٣(  :١/٢٢٩ ورا. 



 ارف آما وا ٣٥١(    ا(   

   أ  )،(  :ن  مم ا  م    م  أ  ما 

 و  ن:  ور  ،  ا  ه  ا   م ن ن:

 ل      ، وم م أن م م إذا  ن: ؟

:ا   (ا)١(. 

 ل  أن أو اد  أو ااض    ف و ا ن وأن - ١٠

 ،ه وى أن ا )( إذا أ ل:  وو  )  ا  (  م 

 ا :لو أن أ   رك  ا  :و   .(  ن  و 

 أ  ن  ا  اب  ا و ا  اف

ا: ) ىه ا  ،ن ن و  ا  أ  

 .)٢(ن)

 و :رك ا   اء

 ( : ُُِل  وأد  وّ أ ر ا أ إذا - ١

،(َُمَُِو  دق اا )(: ) أن أ    ا     

 (ه)٣( حو  ا  ا      ذ    أ  ا )(: 

) أراد  أن     ا    ا   

 )(     آ    و و)،  رك  ا    امب

   ن ه    ا     أن أ ) ل:

  انأ أ ما ة وأر  ا  ة  أا    ما    يا 

 ا ر وا ما  يا    (ه)وروي .)٤  رأ 

)١(  :١/٢٣٠ ورا. 

)٢( م روق: ا ٢٤٢. 

)٣( ا ه و  ر :ارم٧٠/١٨ ا  م رل. اوا 

 .٧٠/٢٦ امار: ر )٤(



 )٣٥٢(   ارف آما وا ا  

 أ أ أ  أ  ، أم أر أ أ داود ( )( داود

ذ       إ      وأ       أ    ،   

ط  مو و ي ط  ،م ار  رض أا  أم 

  ور  او إ  ا  و  و  امو  موآم 

رع أؤاموأ إ ()١(.    

 ) )  أن روي ، و  ّو ه: ا أ وإذا - ٢

 رأ  إذا إ  :  ا و  ك    رك آ  أم رب ( ل:

ي أ  وأ    ي)، آر و ا 

 أّ  (إذا آ    و ط).  أ  ا ا أ (إذا :)( ادق

ا ا   وا  م اوزا   ه .(هو 

 أا ، ومه وم، و أه  ه: ا أ وإذا -٣

وأو م ا       و   إ  م  ،او و  ا 

 )ا:( )  :ل ل رك ا :وإن و   دي  ا 

  با  دةا           ،ه وإن    دي 

ا       مإ إ    و  ه  أ  ،وإن ذ    دي 

 ا       مإ إ    و  ه  أ  (ذ)٢( إ آ 

.ا  

 أ  و    وأمر  ه  ود  د  ن ه: ا أ وإذا - ٤

إ د دمّ ّو  ّا طوا مّو  ،را  ا 

  أداء  ي إ ّب (و و :رك ا ل ا: اي

ا  ال و ي  ّإ    ،أ  و  أ       

)١( ي اوا   ر :ارم٧٠/٢٦ ا. 

)٢(  :اب ١٢ ا٧ح ،٩ ا. 



 ارف آما وا ٣٥٣(    ا(   

او او إن و مد وإن أ  (أ)١(. 

 )ا( إ إا ء أ   ،ه ا ا أّ وإذا - ٥

 أدت   ل: ؟ أدت ذا ):ل( ا؟  ا رل ) ل:

 ة و  إ أّم  أ ا  ،ل  ور  لر ا):(  ءا   

 .ل: أ  رأ ا ا ء  ا  ()٢(. 

  إ ا : 

 ل اءت اا ا دوا ا    

ط   إ ا ، ل : نإ] َا ُِ َِاا َُِو 

[ََُة: ال )٢٢٢ (او : نإ] َا  ُِ  َِنَ  اُِ  ِ  َِِِ 

َ ُْم  ٌنَُْ [ٌصَُْ :٤(ا.(  و دا ا)٣(   

)ا:( )  ا :م ا ، اوا  نوا 

   ا،  و  ا،  و  ا  ، ا:( )  :و( ده)

 ا : ة ،ة او ،ة او (ا )و( :ل ل) ا 

: إّن د أا ن إا   ا      ونا 

،ر أردت إذا أو  رضا  ذ  ا 

.(  

ل ور )ا:( أ) دا إ ا  و وق ر  

      ا  ض  وا ا     أدا  (م )و:( 

 أ) ا إ ا   م  م  ط ا  وم   م و  

)١( و :ا )  يا   هي وا    مي  وا      هو 

ا   ور ا  ( )ر :ارم٧٠/٢٢ ا.( 

)٢(  :١/٢٢٣ ورا. 

 ورا. و امار ر  م اد ه )٣(



 )٣٥٤(   ارف آما وا ا  

 وأ و (و و ا  ا )(:  )   ء  ا  أ 

إ ا  و  لور  إدا    (ا  و  دق  اا )(: 

وإن (أ أ ا إ ا  نأ ا  ا    ا   هدم  و 

ن وأ وم وه ودا  ا،( و ا ا )(   لر 

)ا( :ل )  ء  ا أ إ ا  و  (وا)١(.  

ى أو :نا  

   وأع وم  م  و رك ا إن

و  أ  ّو و     ّو      

   وأمادا  دوم   أر او   وى  و  ارض

 َ  [ُِلِ    اُِنَ  َ ُدوِمِْ ِ اَ ََ ََِذا ُروِم اََ] َُ ِا

 ي  ي       إن ل ار ا  أ أن وى )١١(ن:

، :لا أ و   ا  ن ،        ا  ا 

ا   .و  

أ أّم ٌ          ى وام ا ا  

 و، ا د وأا ده إ وه و رك ا ا

  إ، و  ا  ن و ن   د واا

ا  أ  ا )( :ل ِ) ى أو نأن ا   ا 

و  ا و  ا و  (ا)٢( و ا  أ  ا 

)( :ل ) أ  وأ  وأ  و     .(مإ  

  

)١( و :ب ا ،حب ا ،٤ح ا. 

)٢( ي اوا   ر :ارم٢٣٩-٦٩/٢٣٨ ا. 



 ارف آما وا ٣٥٥(    ا(   

ا اا :(را)  

 ا وأ  وأ مُ  أي )ا  )ى واي

     ن او... ن ل ا )ا(  

  راء:

ا  اّط َا ُ  

  

  أرا  َلا ُوأ  

  
إر ّ َ   

  

       ا اُد إ١(ل ا(  

  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )إن ا  ا ا ا ا.( 

 و ):( )    ا  :و  ر      ا    ب 

،ا ق ور       ،  ن  ور     م 

 ).او  أ

 و ):( )إذا أ ا ا ،هن ا  ،هوإن ا ر 

 .) اه

 و ):( )إذا أ ا ا  ف أ  ب وأرواح أ 

 نو   ه  ا  (. 

 و ):( )ا ا  ء أا ،إ وا  

 ). إ ق ام ت  وا ي، اء أف

 و ):( ) ا  إم  أ    و    ،  ي  واا 

 ، ا ا  أ إ  م وأ ء ورد اا .( 

  .اوف اّف اد  ،اَُ  إمُ ل )١(



 )٣٥٦(   ارف آما وا ا  

 و ):( ) وددت رب أم  أ        دك  ؟  :ل 

  ي  رأ  وإذا ا،  وأم  ذ   أذم م ذي  ي أر إذا

م م   ذ وأم أ (. 

 )و:( )إن أ إ ا  ؤه ا أذ ،  وأ   

ا و أ (. 

 )و:( )د أ ا إ ا ده، أم وأ ،  ا 

 وف إا و.( 

 )و:( )ل رك ا  :إن و  د  أا  ن  إا   

،أ ا  ، ونر،  وا  أردت إذا او   

 .) ا  ذ  ارض

 و ):( ) ل  ا ،ا    ا إ ا    ل  م ،ا 

وأد  أ  ورا.(  

 و ):( )أ ا إ ا  م م   ط ،ا  وم 

 ،م و  ، وأ و و (. 

 )و:( )   ء  أ إ ا      ب  ،  و   

 أ إ ا      ( . 

 )و:( )إن ا      ب  ا  ،ل:  ا  واام 

ي إ ك   أ(. 

 ا أ  ا ):( -)        أ   ا  و 

 .) )( ا رل إ اس أ ما ء ط :- اآن أون

 و ):( )أ دا إ ا    ا      ا   و 

آ و ، ه واا (. 

 و ):( )د أا إ ا أط  وأ(.  

 و ):( )س أا ا ا ا  (.  



 ارف آما وا ٣٥٧(    ا(   

 و ):( )إذا أ ا ا أ ا (.  

 و ):( )إذا أ ا ا أ هو ر و (. 

 و ):( )إذا أ ا ا أ  دةا(. 

 و ):( )إذا أ ا ا ق أا(. 

 و ):( )إذا أ ا ا  إ ما(. 

 و ):( )إذا أ ا ا ز  و ا(. 

 و ):( )إذا أ ا ا و .( 

 و ):( )إذا أ ا ا رز   و .( 

 و ):( )س أا إ ا م ا  ام   

، و ا ا ا  م .(   

 و ):(  )س أا إ   ت  دك  أ ،  ن    

 ت دأ ه(.  

 و ):( )س أا إ ا م ا  أم   

 و أ إ ا  م .(  

 و ):( )إن  د أ ا ا إ مأ ا  ،م 

 نا ف، وا  ح ىا  .( 

 أن وروي دق اا )(    ا ،وا ن  أا 

 ). وا؟! ا إ ان و(: )أب( ؟

 ا ا ):( )ا  ،ا وا  ا.( 

  ا ا )( -     رث وا  :ا 

 ).ا  ام اا(

   :اجا )   و     ،  وو   

ط ، وو    ا ،  وو      ، 

و   و  و ،م و ر   و  .( 



 )٣٥٨(   ارف آما وا ا  

 دق اا ):( ل رك ا :و )  ي إ 

  ا .(  

 ا دقا ):( )ا أ  فا.( 

 ا ز  ا ):( )إن ا        ،  و   

 ر.( 

 دق اا ):( )وإن أ أ ا إ ،ا    نأ  ا 

ا  ا  هدم ،و ن وأ وم وه ودا  ا (. 

 و )(: )إن أ ا إ ا  ب ث ا  

   ا   اي ذاك ، ا ط  و ،   رة

  ل : ا ي (. 

 و ):( )إذا  أ ا    ا  أ  ،ا  وأ  ،ا 

و  ،اه او ،  ،ف ف وا (. 

 و ):( )د أا إ ا و وق ر  ، 

   ض وا ا ،  أداء ما( .  

 و ):( )ل ا :و ا ،   إ  أ  ، 

وأ  ا( . 

 و ):( )وإن... أ سا إ ا  أ  ،  وأ 

 .)    ا اض  ا   و ،  زة أدى  اس

  ا: ب)

ُ إ ا )ا:(  

 َ ُ وام ا ُ  

  

     لا  ك ا  

 
  ط د  ن   

  

   ُ أ  إّن ا  

 : ارك  ا  لو  



 ارف آما وا ٣٥٩(    ا(   

  إذا  ا أظ وه

  

    و رع   

  أطر اف م ا  

  

  وأ ا  ام ع      

  

 ا: ج)

 ووك  ِْن،        (إّم  ):( إا  إ أو ا إّن

 اّد    (ب  ).   امك  ن،ّ وّ ان، وم ن،

:(  أو ا   داوود إ  :   ب  داود    اّد  ، وإذا 

ّ ا م ، أ ّ   ة؟ ا 

 :ىأ  

 م دك إن إ ل: إ أن ) اار (ر ب  ء

،مو مو و.م -  كأط  كأ  ه 

 ل  ./ ) أم  م  وإن إم و  ، ت إم : ااب

.ا  

   



 )٣٦٠(   ارف آما وا ا  

  ان: )٣٠( اة

ْم) 
ُ
َو�

ُ
ل
ْ
   (ِ�َب

٢ : [ا[   

ُ ءا 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 :ءا  

 ن داما   ه ما   نء ال وا :  يِا]  ََ 

 ا،  ا     ء ََ] أَُْ أََِْْ ْ َواََة اََْت

و    ر اوإظ ا ،من وا ا        ،ذ 

ى وإه أ ا  ،دب اوا     ةا  دن  ا 

ا راا   تما   أو إ  ،آ  و  أ 

 ء او ا  تما و  م ،ا 

وإم  اّ     ت  ،ا ا  أن إ  اءا      

ا  أ  :  

  ّط  اق و ا ت ّ ان إن 

ا ُو ا و  ذي  .  

 أم  ا  اءةا ،اوا و  راا  تما  



 ارف آما وا ٣٦١(    ا(   

  وا درو ا ا ل ا  ادر ن

  .أ 

  ب      م ام ه  امن  ي اي اء وا

ا    مإ  ء  وا   ،ءإ  س  وق  ا 

 ا م  ب و اب  م اس  و واات،

 اة. اس و واد، واوان

  اد :مت و اءات

روس أن ووت ا   اج ا لا  روس  ا - 

  ا زاء ا ارت  وت أو -ات ط  وا

 أ  وآ  ال  م    ع  وآ  ،  در   ال امت

،  ءاتا ا    نما  و  ترا  وا   ان 

 ا:(  ا( رل  ل  ل: )  ) ا  ورد  ال،

:    ،ا  و    ،ا  و    ا       

ا  د    ا   ا      در      را إ 

 را     ءرض، اوا  و     ا   ا    

در   را إ را      رضا إ    ،شا  و 

  ا  ا      در      در إ  را     

 رضا إ  (شا)ه .)١ را  ج إ ا  

  اا  ا  ا        ا     و ا درت

 داء ا  أء  و  ا  واق  ال  ول ا ،ة داء اء

ا  أ  ا  اا     ض    أةا    ف  هم 

)١( :٢٣٨ص ١٥ج ا.  



 )٣٦٢(   ارف آما وا ا  

 ي أوض ا  ل ي إ أم  ط  وع     ه  إ   

   . اا  ا  أ وا

ت أن وما  راا  دا  ،م     

 دةّو  ات  ام  ا  ،وا  و    ذا 

 ا   ر  دونإ    مت  ا      ادا 

اا وا ،ا ر و ا  ل: أن  ه أ  وأم 

  تّ ، ن وظ ار ا ادوا  ه 

 د   واد ام اة  من  ا امت  امت

ح  :م  

   ات ا و  نر وا  

ا و ا مب واوو  اا  .و  ض  و   

و  أ  ما ، ل    مإ]  ُِْ  ِا  َِْ  ُْ  َُِْْْر 

َْوا[ِْ :ن )،٢٧(ا ل  أا  ا    بأ  ا  وأدر 

،ا وإ    ا  وإ  ،ّ      ه   

 ر و      و  ط      ا  وا   

، بي وض ا ا أةا        ا  و 

وط  رك ه و  تما ر .  

أن و  تما  راا دذات ا  أ  و  او 

 ّ  د  وإ  ا     و وا، ا مت

ا  ّرسا ا ر  تا  رس لا  وم  أ 

 ا، وإن و  تما  ه ما    ، 

و    رك ا ن و) ا ،(  ورد  ت أ 

ا )(، ّو  دء ا  كا   ا  م  أ   

د ا  را  ء، اا و و  اا  و  ا 



 ارف آما وا ٣٦٣(    ا(   

 نما  ه     يا   در  ة ة  و إ  ،أ 

  و .رك اّ ه  إ إ ات  ا  امت وه

ء اوا  دا :ا  

ورد و  ذ ء  اوا ا     نا  تآ   

 م اارد،     ان   م ورد  ة   وروات 

اوا    ت  ا إ  أم     نا   ع  أوّو   أ 

،م وتو  در .  

 له ا   دق  اا )(  ل  أم:  اا)     

  أار و  ،  اة ا  ث:

   ،ّوم وإ اأ  ا ام ()١(.  

ََِْْ ْأ َُْأ ََ :  

   وان  وإم  ا  إن    وظ  ن  امت ه وإزاء

 ،ن  و ا    ة إ  لا   إ       ا 

 ا  أوردم   ا  ا  ََِْْ]  ْأ  َُْأ  [ََ  و أ أي و 

  ص ا ا أاب  وام  ان وأ آ ،ء

، ن بون ا د إ  ا  وراتا 

ا   آن اق واوا ة واو أ  ا )( 

و ا  ه ا  را  ن  (رن)  وور      ا 

  ا . و ا إ

  

 .٣٩١ص ٧١ج ار: )١(



 )٣٦٤(   ارف آما وا ا  

  ا: وإ ا ر اة

 و ا  ت اوا ا   ر 

 اا  ا  و وارد،  ا  و ا وا ا ات

   اس  ال أ وا    أن  اد وات و ت

وا ،ا  و   تام ن  و ا   

 ن  ا أب    اس  و ا  ، واح

  رون  ه  تما     ا     

   ب  ام  ،  ا   اا    وا إزاء ،ا

ا اد  ا  نوا إ    ،ترا  ات  و 

  وا. ا ، واب  ض

  :ا  

 وم    ه     ه  أن  تما      نمت  اوإ 

ا  وا وإم ،     ا    تاف  اوا 

ر اوإظ ار وا .  

و       ا    ،ط  أن و     

وا    ة  ر        ر  ا  ا  و 

  ة اا    أو  د أوإر إ 

 ا   ز        ول    ،ر  وا  ، 

وا أو ا آ  أ    ر    لاردة  واا       و  

  ا ، أو  ا     إ 

ر  سا   واجا  و     آ    ،أو ا 

 واجأة ا       ن  تا إ    ه  ا 

  وا  جا. اأو و   ة    و   



 ارف آما وا ٣٦٥(    ا(   

 دا ا رة اا  ن س،ا    با  ا 

 ء إت اا  ةا)      إ  

   أ  رام    و   (        ه  تا 

 ه ةا ب و ر ذا .ا  

ن أن واما ا  اا  ال  ا   ن  أن   

دا أن إ   ي  ضو إ  نا    أن و     ذا 

  و .رك ا  ا ص  وان زا ا اف

ا اا :(را)  

 م أن   و  ء ا   م  أن     م  ان اردم  وإذا

  ج وأن أذاه  نا م  أن م  

)ا( ين  ا       ا  ،وا    ه  و 

 وا  ن  اات  ن  ن  ا اء  ي اه ( : )ل(

     ام  إذا ء:  ل  "  "  ن  ا  و  ن  ارض

   و   و و  ا...  

   ا  ا     آم( .. ( ا ز ا  وروي

 وه   ء   ا ال  إذ   ز   وي      أ

 اف د:  )  ل   أو و      و  اري ذر ا  ن

  ( إ ت آا ا د  أو    

 مل    اء ان و ات و دد اة  اراد  وف

وا  م     أة  وا  ن  و  ءا  ا  عوا 

   ان م  و        ام  دت  إه  وموا    تا 

ة اا ا  ا ط  وا    وا  ا      ا 

      ا      ل )ا(  ا  إ    ا  ول



 )٣٦٦(   ارف آما وا ا  

 و      دت  اء ا   م  وا   ان

 م  ا  وه    (      ا  ك ( ل  ع ه

ا...  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )ا   :ا  ،ه و 

، و ، وم ،ز نو .( 

 و ):( )إن ا  ه اع ام ءا   أ 

ا  ف ا.( 

 و ):( ) ن    ءا ء موا  ، ن  ء 

ما م  ،ةء اور ما   ةا.( 

 ا  ):( )إذا رأ ر ا  ءه، ا إذا 

رأ ر   ره ا .( 

 و ):( )ء إنع اأ إ ا ا  ا ار إ 

  ).ارض

 و ):( ) ح ء ،ءوا و   ،ءن وا 

ب ا ،ر ب وا ء .(  

 ا ز ا ):( )     ر   دو  طا 

إ ا   م أو ،     دو ا.(   

 ا ا )(: )إن ا     تو    ، إ  أم 

  م.( 

 دق اا )( - و : )   ءا  ا  ا  صوا 



 ارف آما وا ٣٦٧(    ا(   

 ؟)ا  إ اء  و :- ؟ ا هوأ

 و ):( )إن س أء ا  ،ءما    ا  ،م    ا 

.(  

 و ):( )إن أ ا  اا  ام  ،ة  إن أ  ذ إ 

 ).ط و  ة

 و ):( )ا   ،ا و وان  ا.( 

 و ):( )ءا ز ،ا او  ، ن   

وا  ته وا  ن ما.(   

 ا ظا ):( )  ام     وا ءا  م 

 ).اء  ا  أ اء  ا أن وذ ، واء

 يا ا ):( )   إ و  م  .( 

  ا: ب)

  ا :ل

  ى وإْنَ ا ُُِْ   

  

      ا ْ ا ْو  

  آ: ول  

  ا   ن  

  

       ب ا  و  

      ه ج      

  

  ا ق  و ب إذ   

    نل اء وإن طإن ا  

  

     ف أو  تا  

  

 ا: ج)

 ه  ااق، إ   و(   ( ا ا ن

ا ا  رأس  رس  أ    عأ  ا  رون  و  ل 

ا )( و  و إ  ا  دز وا     ا  و 



 )٣٦٨(   ارف آما وا ا  

  ه اا أوأ   كا    ا )(  ه  ا 

 آ و ، وا  ا )(    راء  ا  و 

 ءا وط      ء    ّوا    اعأم  ،ا  و  

 اأ إم أ أ  ا ن و ا ن  ذا   

        م ا (  ( ا  ا؟... ا ا

ا  م  اءا را و و ا ا     أ     

.  )( اأ  وا  و    ،ا      ا 

 (  )( ا  ا  ل  )( ا ط     أ ن

  ، إن مأ  ،م وان   وا .(م   

 :ىأ  

  ر   اد أّن  د  أّز    ف  ا ا  ا ،   

 ،  و  ذ ا ا  ،  ّ  ط   أن  ُ  ا  ا ،  

،اّا   ،م و   عدة  اوا  اض  ، واوا   

 مّا  ّوا ، و   ا ،  ط  أن   ا  ا ،  

اا ،   ، و  د هوز  و  وام إ ا 

م و ، ّ ر ّ ا . ّ إّن اا       ه  اأ 

 ا .    م  و  ام،  ان  إ امء  ا  اذ  : ول إمًء

 ّ ،  ك  امء   رأى ا أء و ا  ، وذ امء

 وإذا ءه    امء،     إ   أ م ،      ان أّم وّر

 ا   : اا إ ور ا ، ا  ،  رة

  ث ات اءا وا ، ل  :اّا  و  ؟ ذ 

ّ ا أّم ء ر ءمت  ، ا    ،رة  ا  و إ    ، 

 ا؟!  ا ا ،    رة    إّم ا،  اّا :ل



 ارف آما وا ٣٦٩(    ا(   

ّم أن أردت أ ، وأ  أّم  أ  ،       أن 

   . ،اء و ام ن

 :ىأ  

 ان:    وا  اب  ا    )٣٦( ر  اة ا  را

َِ) َفَِْ َُْ َءء) اََْوا. 

   



 )٣٧٠(   ارف آما وا ا  

  ان: )٣١( اة

  
َ
ون

ُ
اف

َ َ
وءَ  (َو�

ُ
اِب) س

َ
   ا�ِس

:٢١ [ا[ 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا     أ  

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

  ء با  

  ر أن أ –و    ما  دا-    ء  با 

 و  وأو ار  إ      أ     ا   وا 

) ا ،( و ء أ با      اأ    ر و 

 ْ  َواَِ  اَِ  َُُْ  اََُْا  :  َِِ)  ل  اّم  ،ا

اََُِْ ُ ْ نأ ُ  ِ ْرضا َِ َُِْو ََُ ْواََ ِِ ِْوأ ُْ  ُءُ 

 ا  اان    وف  )١٨ : (ا  اَُِد)  َوََُ َِْ َوََواُْ اَِِب

 اْرضُ  ِ  أنُ ْ وا اَِ (إن : ل ، آ ٍ اب 

َِ َُِْو ََُ واََُِ ِِ ِْ اِبََ َْ ََِِا َ َُ ُِْْ ُْاٌب َوََ (ٌِأ 

 أ    اب ء   ان   ا روى و )،٣٦ : (اة

 ا ):( ) أن     و   ()١( ء ن 

 .أ  

)١(  :ن٦/٤٤٢ ا،  :ن٥/٢٠٥ ا.  



 ارف آما وا ٣٧١(    ا(   

 ادا  ء بي اا  ن؟ا  

 ا ء ا با   ء  ق ا  ا    د 

 م        ى  ل   ،نل  ا  :  َمإ)  َََُ اْوأ 

 اُ  أَِ  َ  َََن َواَِ اََِق، َُِن َو اُ َِِْ َِن اَِ اَِب،

ِِ نأ ََُ َنَََْْو َُْن َرَََء َوُ (ِبَِا ا) : ٢١-١٩.(  

 ادء ا  بي  اا    ء  ه  و  را    ،نا 

  د    روي  اد، و( ( ادق ا  ح

 َوََْْنَ  ََُ  أن ِِ  اُ  أَِ  َ  ََنَ  (َوا    :  َِن

َُْن َرَََء َوُ (ِبَِا  :ا)٢١(  :ل  د)  ر    أ   ا 

)(  إ ر  ،أ   ء  أن  ،ل  ا    أ   

ا ):(  ن ك؟ ل : م أم ا)١(  ،  :ل 

 أ  ا ،  :ل م إذا ا    !؟  أرأ 

  ا  و  : َنََ) َءُ (ِبَِى  اأ أ ا  م أن ا 

 و  :  اّ ه  اء،  إ ا    وا  ؟  أو  ر

  .)٢(أء)  ا  اَِِب) (َُء

ا  :ا  

 ا   ا   م اي اب ء أن اوا   أل:

 اا وا   تت اوا    ،     

ا  دق اا )(  ء بل: ا أن)   

   أي (ا) ا و ار م و ،  أن  ط أي)١(

ا  ،ط ب ون ا .واا  

)٢( :١ح ،٥/١٠٠ ا،  :١/٣٦٣ ا، مر: و٢٤٦ ا، ن: وا 

٥/٢٠١، و :ما ا (و ءا (اب أي واا .  



 )٣٧٢(   ارف آما وا ا  

 ا أن اد  ورد وا اء)، و ات  و ات

 إذا    )و  ( )و    

(، ء وا  دا   وة  اوا    أ  ا ):( 

ا)     أم ،أ م إن    أم أ   و  ، 

أ أ ، ف ورك أ    ٌل  ر (ار)١(.  

  ا: ارس

      أن    ا مل   أم  مه اي ا وارس

 بوأن ا   ف وو  اا  ،با  أن 

 ء  ا    اب  ء  ن     ا  ادب ا مدب

ا   ص  ة دونا    ظ   فا  ا 

ووظ ،ما ، وإ َُّ أ ا  )ت )٢ا وام  

     وا  اوز   واوان واّ، وا ا  ا ن

ي اا  وره   ل ذل ا  :  َ)  ىََْا  َْْ 

 واَُْ  َِْ ِِْ  َ  ىََْا َْْ  اَوا  َا اَُْوا نأ  َا  ََ (َُِا 

   ا ا  ءا ا وا ا ن )،١٩٤ : (اة

 وا  أ ، ن   وام وزا أي     وإن 

 ََ  ََ  َْ  َْ  ٍَ  (َوََاء      :  وه أ و . ن

َُْه َوأُْ َ  ِا  ُمإ   ُِ  (َِِرى:  اا) ٤٠(  ّ  دا   

ا  ،  أن  اا ا .  

  

)١( و :ب ١٣/٤٧٨ ا ب :٤د اا  ا  ى ،٣ ح ا. 

)٢( و  ن د اوا  ب وا ما دع ح. واوا  



 ارف آما وا ٣٧٣(    ا(   

  َِى أَُب اَْ َوأن

و ّ رك ا و  أن م  –ة - ا 

 اَ  إنََْ ْ  اََُ  َْا  َوَِ ى  أَبُ  َْا (َوأن  :ل اب،

َِ َنََْ (ٌَِ :ةا) أي )،٢٣٧  ا  ا  

وا   تت اوا  ا ا  لر ا )( 

   َِ،  أذا َِ  اى،  إذا  َِع، إذا  َِا ا (ر ل:

  و  امن  ك      ا    ااء  ن و )١(ا) أذا

،من ا ن        سا      ،وا د  وإ 

   م ه ا ا  ا  ،مل  ا  :  )  َْ 

َِوأ ََُِ ،َِِِِ َفَْ ََُُ َِ ،اَِ ََُِو إ ِِْور أَُْ(ا 

 َِاَِ  (ََََْ ال أب  و )٩-٧ (امق:

ََََْو اََ (اق: ما) ٨.(  

 أن ا ا    دل: م  

أن وا ا       م   انا  ا   م  دل د  و 

  و ور  ن   ا اء  ا ا

،    ا   و    ا  ا    ،لا  م  و 

 م    لا ف وإم ا و  ا  و 

 )٤٦-ِ  (َِِ  )  َر  (َوَ  داٌ   و  ا  ار

 أراد. إْن   ااء       وأن وا ار   اد ل

 او  ات        ل  ان   ا أردف وا

ه و رك ا و ، ل :م ) نإ َا َُُ لَِْ َو(نَْا 

   .٤٩٣ / ١ ا :ان ،٩٤٥٣ ال:  ، ١٧ ح ١٠٣/٩٥ امار: ر )١(



 )٣٧٤(   ارف آما وا ا  

:ن )٩٠ (ا لا  ن ً    فمن  ان  وا   

   ذُ   و أ، و اا   ظ ن   ب

  ر دد أووا  دد وو١(ا(.  

  َ :ُ إن

 :  ا.  اع    ا ا  و  ظ ال ن  : إن

 ا  عا ن ا    لا        ا    را 

و  ا   ،ا    عل  اا    ا      اا  و 

،أن أي أ ن ا ،د ا أم  ن  أو إم ل  

نا ظ فط ،آ   توااردة اا    : 

 ُِِْ  َو  اِِ َُ  ْ َمَْ إْذ اَِْث ََْ ِن إْذ َوََُْن (َوَداُووَد

،ََِِ ََْ َنَُْ َو ََْآ ُ (ِء: َوما)٧٩-٧٨.(     

   ت  وا     ن ارع  م  داوود

ا  ءما  ا  ن  أ )(      ن      آ 

أن و  ا  إ   رعا        و  و 

 ح رضا  د إ  م     ٌ   إ  ا  ، 

و    ن )(      لا     ار  دونإ   

 وأم   ن وإ .اّ  

 رس ما  :  

و ا ا رسا ه اوط        ا 

 ا  ا  ا    ا     ا      ة 

)١( را ا ا    .فا   



 ارف آما وا ٣٧٥(    ا(   

  اة دون  ا   ء طف  و وة

،ووظ وأ ذ  اة، ا    را   

 ا    ارا ا   را ونا و  أم  

  طّ  . و    اار  وأن إ  ن

 زو  ا  واو    أو       زو   اوج أو

و      ولو     ض  أن  إراد  ورأ    ا 

       إار    ب و  اّدة و ن

 ا    ّ  دا أو ا .وف اة دون  أم ر  اماع

 و  ج و و     أو داره    ا  ا 

 ء با ة و ا ) ( رة وأا    

أ  و    ءب  أأ  ا  ظا  اد  واوا ) (  و 

ات أ ن او   ، ضو  رون ا 

 ءا   ا  و      

ا     ف  ا  ،ن  واو   أن    ا   

    ز أ ون ااض، أم و  ز  ا  وج

 ع  اار ا   و د إ د أن اء  أى در آف ة

 ا  ه        أ  ا    ،  أ  ا إ  وء داره

ا ا  و  أو أ ور   ؟ ب ا  ع  وأم 

 ار  ذر ( ول:   أ ا  د   داره

 أ  ا )( ل: أم ) جَُ  ا      رأ  ()١( ، 

ار       ، وا  ج  إم   ا  و د إ ،ر  و   

  ٢()در(.  

  ا . ا   دار   ا إر ز  أي )١(

  .٢ح ،٣١٣ ب اا،(   :( ا ا ر ،٤٩/٢٧٣ امار: ر )٢(



 )٣٧٦(   ارف آما وا ا  

  ا : اب ء

 و    ء أن با   ا     أدم ا 

 ن  ال،  درت  ظ م و ، ا   أ ي

ى ا د أن ب، إ د أو    ء  أم    ء 

  اب.

 اُ  ّ  ب)  اب   م    )    ان    روى

 أي  د  ا  ب  و  ءوا   و 

 ء إ  ب :( )  ( ادق ل ا ح

      أن ء    ات    ا   و ا  اض

 اار    إ   و ب و  و ان إ وي و ال رؤوس

   .(  ان  و  أ  ا   ن إ  ون  طأن و   

   ا    و      أ  و      أ   

ا وا وا م)  آ    ()ون ،)١ّو 

ت ط ن ا  ظ   ب ةل، اوا ّ   

 و    ط      (إ      )( ا  ا  دء  ورد

ّ  ديا    أ  ()٢(.    

 و    اب ا وون م  اا ه

    ا و  أ    ون   ا    ما  أن إ ن

امر  ،ب ة فورد ا     ذ  ()  ،ونل  ا 

: َمإ) َُ وَنُِا َُْأ َِْ (ٍبَِ :ا)١٠.(  

(و) ن ا رك ا  و  مو ا    نو   

)١(  :ن٦١٩ ا  اد  ا و  وأو ا)   .(......و  

)٢(  :ن٣١٥ ا.  



 ارف آما وا ٣٧٧(    ا(   

   اء  و أمء     م ف (ام : ل أم )( ا  روي

   ا وم اُّ ن ا  ا  :  وااء امء

وم  ذا  ا  اأط ا  أ (ا)١( وروي    لر ا )( 

ل: أم ن (إذا  ا أم ا   أ ون أ  

ر ن إن ا  نو   ؤوا  ل    :ا   

؟ رأ :ن  رأ ، :ن    ؟اا 

 ،  رأ  ن: ؟ رأ :  ن اط، رأ  ن:

 مم  ن: )، ) أ  ن: أم؟  أ  ا :ل

ا م  م أ  من: ا ن م    ه  ا 

ا  ،ن: ور ؟ و :ن  إذا م أن م 

م وم    ، ل :ا   (ا)٢(.  

(و) اءن  ا ا    ُ       و  ا    ا 

ا )( :ل ) ه ذم ا   ا  و إ َْا  

   ا  َن  ، )٣(ا)    اي    أو   أو أداؤه، إ  رة

   ا، أو إ أدا  و اس ق

ا اا :(را)  

 أن إ د    ن      ل ذن ( ( ا ا أن روي

  .   م    ،   ل: أ مأ  ا 

)ا( :ل ِدْن مأ  ُ    ٌر    ٌد  َدوم     اا  ّم 

ُ َلر ا  :ل  ت و د ا   َ 

)١(  واا  : ١٢٦/ ١ و ا ب را ١٦٥ - ١٥١ /٦ : ا. 

)٢(  اطا وم ا،اظ وفا  :١/٢٣٠ وّرا.  

)٣( :٦ح ،٥/٩٤ ا.  



 )٣٧٨(   ارف آما وا ا  

١(.ا(وروي  أن أ  ل  ر  ):( إن    د  )ل:(  

ُُ  َْ  .٢( د( نو أ )(  ة د ا  ة  و 

 اء  اءوا  اء    ام( ( ا ّاء  و اس،

   و  اروإ    ا    ل  ار  ا )،(  

 ) ) ا ا ا متا   وذ ا  ّز راءوا

 ام ا أ ا ا وا ،  روي أ  ا 

 وإا(  ا(  أب   أم  : ل: أم )،( ادق

 !تل ا ):( إ) ّم   ءا ّ راءوا ز  ّا ، 

 ا    ّم  وإ م  راء إ در ا    ا ن

(! و ا إ ذ  رةز ا ّا : ا)   ا  

 ام  اء  ا اف  و اء..).  وال اطء،  وّ اء،

 ت و رام ا  )ا،( و  جّي اا   

ا ، و  دة ّي اا  ء  ،راء ط  

ا : ) رونأ    ن إ !؟  ن  ّم  وةن  م  أ 

،ا و   ،  زّن   .(...أ)٣(  

ا زةُ :ىأ  

  ا :واتا

  لر ا ):( )ن   ا :ه آد  تت اوا را 

  ،ه او  لا ل وا ب أ .( 

  ٤١٧ ص : ا ا ت  ،٤٢٩ ص ١٩ ج : ا إق )١(

)٢(  ء أا  : ٣٠١ ص ، ٣ ج.  

)٣( ُ  ا ا  ا ا ة - ا ا .ا 



 ارف آما وا ٣٧٩(    ا(   

 و ):( )   ا .( 

 و )( -   : ) ب  أورا  ا  :(...ا   

ا  ا  و  ن  ا    ،ب  وأ  وا  اا  و 

 طل   ن  ا  و  أم ظا ا وأ ا،  ن

ا.( 

 و ):( أ)  :ثأ  ن ا  ب و 

 ن و ا ،ن  ا  ن و اب،

 ).ون

 و ):( )ا  ا   با،( 

 ا  ):( )سوا   تزل، طو   

  ا و إ ورا، أ و  ن  ا  ا   

       ك  اب وإ ء، ام أ  ا  م ب

 ، و    ا وا و اب إ ا.( 

 دق اا ):( )إن    ن  ا  با    ،ا   

 ء ون ر ون  أن   ا أ  ن ([ا] أ: 

  . اب)

 و ):( )إن أن ا  ل  ما  ل  ا 

.( 

:ا  

   ا ََز  ت ْ  َْ َدْع  

  

  م  وا ذم واذ  

  م ِبَِا  َ َْوا  

  

      و    ّ   

 
 ََِْم  نِا ََُْ   

  

     ََُ ٍه َْمُه َوأََْأ َْ  

 
 و ا  أود ود  وح  

  

    و   ّد  

 



 )٣٨٠(   ارف آما وا ا  

 ََْ ا كوُر ُدْمَو  

  

   ََُْ ٌع َُِ داٌر  

 
     روا  وا  

  

   ََُُْو َُ  ُْمأ  

 
   ََََُْو ََُ  ُو  

  

     َِْ ََْ َِ َ َُُْ  

 
    َُم ُوَُ  ار َ  

  

  و ُ  ب   

 
 ْوأ م ، َُ ، ْ  

  

   ٌ ٌ ٌدب   

 
  ََِ اَن َوأ ْا   

  

   ُُْوب و  َرورأى ا  

 
     ى اْأ  

  

    ا ا دربا ذ  

 
 م وفا ا    

  

   زال  ل ب   

 
وا  ا  و  

  

   ا ا ل ت  

 
ْ  ى ا   

  

    َُْا ا  ِّا نإ  

 
    ا ُِْ ََْ  َْْوا  

  

    ا بن  

 

:ا  

 ا ا ):( ) ّ م   اإ         

رج و  ، و  ّ  ،ا  ّب  وا ،  ّ       

 ، ّج        ّ    ّذا ،   دار

   ل ، ا :   رّب ،  أ أّم  ٌَ  ل  ر ،  ا ك  

 أ    ط       ك وا ، ا  أ ،  طُ  ك

 ذ  ، أر   ل       ٌَ أم ي  :رك ل ا؟! ه

 وا  ، ء   و م  ؛ ا  أ وذم  ّ م ي

  . )  ي  و م  ؛ ا ه    ّم ي

 



 ارف آما وا ٣٨١(    ا(   

 :ىأ 

و  أ  ا )(  ل  أّم :  )  لر ا )(  ل :  ن 

  ،ن  ض ، و ا ،        أوام   

   أ    ر     ، ا     ن  ا   ا ذ ّن

ّ ءّطا  ا: ، مو ا َ    ،  ّن  ءك   ه 

،ا و  إ .  ا َ ، هأن أ ُ ا إ  

 ت ، أ  ،   ئو .  ّ إّن  ذ  ا  ض     و 

 اطّء      ، ا     اُ ّرق  اّ ذ  ن

 ا ، او : ِْط ا ؛ م أوان  دو .   ا  ذ  ا ، 

 ، ه    ر     اّ    ، ، اّ ذُ  أن وأه

  ذ  ّءا  رض وأا ،  ّ  دوا  اُ ،  و ا 

 إ  ءّا ، وإ ّم ن ذّا  رضا : إّم أم ا 

ّدر اا ،  مّ  أ و     أ ، و  أظ  ال  أ 

   ا  ن  ؛ أوام     ا  أ ّ  ّم ، ا أّ ، ذّرة

 ن  ن إذ ؛  ّ أن  أ  ، ّ د ا و 

   ، ر وّه، ا و ا      ا   ؛ 

 م  أردت     ةا ، اوإ واء ذّا 

 و ذم  ،  .(ّا 

 :ىأ  

ُ  أّن س واّا ردا ّ ذات  ن ،    ، ّ 

ام إ  ِّ ،ل ا   نا ل ،   

،ل: ا نك ا  و أ ، و   ى،أ ّ 

   ، ّوأ    أن  إ . إ   



 )٣٨٢(   ارف آما وا ا  

 ا  وا ،  و  ل ، ا   .  :ل ؟  ول: ا 

 ُ ،  ا  ا    اّ .   وّ ء ء ء  ي

 واجّا  أةا ه ؟ اوأ ّ واجا   ؛  ّم  نأ   

 و     ،    اّواج،    ا  ا  وأ  اح   ء . ار

د  و  ء  أم  مّا ،  و    ّمّا   ،  ور إ 

أ    ل؛ ا    ذ        أةا ا   د  رآ  ن   

   ء  و ،    أ  ا  م    م،  اب: ل  . ا ار

ا ت، إّا ء وّ  ّ     ّ ،  ء  و    ّ   

،ّ وإّم ّر  ّ ، و أط ط  إ  ، وإّم 

ا ا إ أن  ز  زو   ،    أ  أ   ،  رك    

زو .  

   



 ارف آما وا ٣٨٣(    ا(   

   ان: )٣٢( اة

 �ِ
َ ْ
  (َورَ�

ْ
ت

َ
  وَِسع

� ُ
ٍء) � ْ َ

�   

   ]١٥٦ : [ااف

 ا ا ت

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ا :ا  

 وط )١(ر) ت أ إم (ا ا اء  ورد

ا أ  ط  م   ة و   إ   ا  ،    ا )( 

 أن إ أم و ل: أم؟ و ا: ا ، إ أ ا )  ل

(م)٢(.     ت  ؟  اا  ج  و  ا  ا إ 

 ء؟  و و وأب ت

 ا ا  د اا )( ل )    ث 

 )( ا رل و  ،  وه ا إ إ  أن دة ل:

 .٦٣ص ٨٣ج ار: )١(

)٢(  ل١٠٤٠٧ : ا.  



 )٣٨٤(   ارف آما وا ا  

 و ر ا  (و)١(. و)  )(  أن ي ال: ا 

 ا    ، وإ ا       ،  ل ):( 

ل أمأ  ا      ،  وإ  ا           

 ر (ا)٢(. ا و   ب ا    ن  الا    ا  

 َ َْ ِ [ََ اَ] ،َُِْ وإ ا،  ا  ن

:٤٢-٤١ (ا.( رت وة أ تآ  إ    ر رك  ا  ،و 

 َوَُُْن َنَ  َْ  ََُُ ٍَِِء َِ  ْ َو [َوَر      َِْل 

ةا ََِوا ُ ََِِ [َنُُِْ افل ).١٥٦(او  َر] ََِْو   

 اََ [َِاَب َْوَِ ِ َواَُا َُا ِْ َِِ َوِ رَْ ٍَْء

:)٧.(  

  ا: ا  ل

 ر       (إّن     ا ر   )( ا  وّب

 و  طن    واا  وا  وام  ا    واة ر  أمل

 ر  و     ا وأّ و ، ا  و ان

  ده   (ا)روا  )٣    ر ا    ا     

م رك وأ و م ، ل  ] َ  ِ َواِتَا 

ْرضَوا  ِِ ََ َ َِِم [َْا :مل  )١٢(او   َوإ]َذا  ءكَ 

ََِن اُُِْ ََِِ ْ ٌَ َْْ ََ َْر َ َِِم َْا ُمأ  َ  ََِ 

ِْ ءاُ ٍََِ ُ َبَ ِ ِهَِْ ََْوأ ُم  ٌر  [ٌِر  :م٥٤(ا(   

 ا   ، واة أ  ن  ا  إ  ا إن

 .١٥٩ /٧٨ امار: ر  )١(

  .١٥٣ /٧٨ ار:  )٢(

)٣(  :ل١٠٣٨٢ح ،٢٤٩ص ٤ج ا. 



 ارف آما وا ٣٨٥(    ا(   

 َ  إََ  ََُِِْ ، انَ  َو َواَِة  أ اَس َََ َرَ ء [َو  ْل

َِر َر ََِِو [َُْ د) ١١٩ -١١٨.(  

ا ا :وا  

ا - وا أ أن -ا   رك  و  ر       

و ا أ إ  ارد ة   أد ر )        ، 

      و     (ور)١(، ء ود آ 

ورز)   ،ك  ض  و    ،واكم  د  نا إ 

ا ء وا  (ا)٢(    ا رزوم 

 رمن وا  ا   و .  

   ود  ه  ا  ا  ده          ر وك

 و او إ ا طا ّون ه،ر و  ا  أ  إ  

ي اا ا ااط)  ا  د  ،  اّت  و ،ن  ا 

 تم  ر    ء  (ده و )( اّ) 

 ا  أ   (ط)ض )٣وا   ضا  

،و   ءا ا) إم ت أ (ر )٤(.  

  : ا  ا

ورد و  تا ا دوا ا ذ ا  ه  تا 

 ،ا    أن ي موم إ أن إ  رك ا 

 .٢١١ص ٣ج ال: إل )١(

)٢( :٢١٠ص ا. 

)٣( اط١٢٠ص ٢ج : ا.  

 .٦٣ص ٨٣ج ار: )٤(



 )٣٨٦(   ارف آما وا ا  

و َُْا] ِِ يِا اَمََ ِاََ ََو  َيََِِْ ْ ْنأ اَمََ .[ُا  و 

 و    ا  وإ   و امن ن  اب ه

و  ا ا إ رض اوا   ا 

  ) ا  (  و  م ا      اا     

 وت وا ا ة و ا ، و ه، ا أاب

ة، ااوا ت وا ،ما زوا ا  ا 

،و ا و ا :ا  ي را     دا  ا 

ّ ن ا ُّ  .ّ  

 ر  ا :ا  

ب وأ ا ا      نما   رك  ا  ،و 

 ت  وو   أ   تف  اا     ن  

 ه و  و        ا    ل ا    

وا    وا    اراو  وا      او   

أ ا ):( أ)  رُّ  أن ا   سا 

(ا)ن ،)١ ا  ت رك ا ،و و و ده ا 

 ا ر  م ءََُر] [ََُْْ ا):ا )٢٩َْاَََو] ِْ 

 َوَرَْ]  َرأ  اَُهُ  ا َِِب ِ [َوَََ )١٧(اَََِِْ :] َوََاَْا

:٢٧ (ا(  لو   نإ]  َََْر  ِا  ٌ  َ  [َُِِْاف:  اا) 

٥٦.(  

و دا ا  ا ):( )    (ُ)٢( إ) 

 .١٠٥٠ص ٢ج ا :ان )١(

)٢( :١٩٧ص ٤ج ا. 



 ارف آما وا ٣٨٧(    ا(   

 ا  ده (ءا)١( ) ر و ر  ذ &()٢(  ناا) 

 ا    ،ا  أر    رضا       (ءا)٣( 

 وار  م  ار:(  ( ل  ر ّ أن أ ): ) ر) ل

 ا  (ا)٤(.  

وا   أ    ر  ن  م  ّ    ّ    ما 

   تل  اوا  ا    فال  وا  ا  

ا ،وا و ّ  ةب ار ذ اوا  فو 

ا  تا و ا  رأ ا وا .ورا   

ا إ        ،ا  ل    ]  َ  َُ فأ َو  َََُْْ 

َو َُ ْ ، َِْْوا  َُ  َحََ  لا  َِ  َِْا  َو بر  ََُْاْر 

َ ِمََر [اَِ اء٢٤-٢٣ (ا.(  ا و وجوا  

 أْزَوا  أمَ    ْ  َِْ  أْن آَِِ  [َو ِْده    ل أة،

 ََُوَن] َ ٍْت َذِ ِ إن َوَرَ َْدةََْ  َوَََ إَُْ َْا

:و٢١(ا( وورد  ا ا اا) ا  ا ا (أةوا)٥(   

ء ا و ا  ا  ل  ا    را  واوا  

 ة ا اوا   .ة  

 ا   ا  إذام   ذوي  ا  اء  واوا 

ء  وا  ،  او        ر  و      ،داتا 

ه و تا  ى رك ا و و رك ا ،و 

 .٩١ص ٧٩ج ار: )١(

)٢(  :ل٢٦٣ص ٦ج ا.  

 .١٦٧ص ٧٤ج ار: )٣(

)٤( :ل١٢٨ص ١٦ج ا.   

 .٢٦٨ص ٧٦ج ار: )٥(



 )٣٨٨(   ارف آما وا ا  

 و  أداء  وا إ واءة ا ظ  د ى

ا    ا  ا  ان أ ل ا   

       و و ،رك ا ل ا ن واى اح

ّور و وم و  دا  م ل  (ا ،ا   

 إ أم ( و  آ  ا ظا   ا 

ا أم   .در  

ا :ا  

ازدادت و  و ،دار ازداد ا ا اا  ، 

 ر  -   أو -و  ا    - د  او  م اء

و وأو -ا ء  - ا  ء  أو اا و - أو  إدار - 

 ةاأو ا رأو -ا - رس  ط-  ب لا 

 إ    ا  (إن ل  )( أ    )( ادق  ا    ه

  ث :ل ه ورع   ،را  و      ،  و 

ا   َُو  ن  ا (ا)١( وا     أي 

إ ور وز  .مذ  

 ت :ا  

و ت ا ،ىأ ة و م     ا  ت 

.م  

: ط ا ل ور  اُِطَوأ] ََل اَُوا َْ 

 اة َوآُا اة [َوأُِا  ول )١٣٢ ان: (آل ََُُْن]

)١( :٤٠٧ص ١ج ا. 



 ارف آما وا ٣٨٩(    ا(   

 آَُا  اَِ  [    ول  )٥٦ (ار:  ََُُْن]  َْ اَُل َوأِطُا

ِِ اَََُْوا ِِ َُُِْْ ِ ٍََْر ُْ َوْ ََِْْو ِْإ اطَِ 

[َِْ :ء١٧٥ (ا.(  

:و ا  ل ا  ََِذا [اإ ََُْأ َِ ا مإ ِِ 

مَوإ َِْن إَِرا ، ِوأ َْْ اٌتََ  ْر ََْوَر ِوَوأ ُُ 

  ).١٥٧-١٥٦ (اة: اَُُْوَن]

:ر ول ا  ْ] وَنََُِْْ َا َْ [َنَُُْ 

:٤٦(ا.(  

:ح وا   ةا  ،ل  ا    َمنَ  [إُُِْا  ةَْإ 

  ).١٠ ََُُْن](اات: َْ اَ َواا ََْْأُِْ ََْ ا

:و   ورد   دة  اا     )(  ر ا  ءاا  ا 

 ط، وأت  أ اءا ا (ر ):( ا أ ل وا،

ر وأدا وأ (لا و ر) ا ءاا  أن ه م إ  أ 

  أ). و  ّدر

:و   ا )أم(  ل  )  ُ ا    و   ظ    

ّظ إ :ظ دل، إ ٌبو  م   دة ا    ،و  ور     

 ج إذا   د ،ن إور م  ط ا  و 

     ذ ،ّو  ور  ذ ا   و      ه  

 ا  ،و ور  أة  دذات ا    ،لل:  و  ف  إمأ 

ا   ،و ق ورّ         ق 

()١(.  

  

 ٢/٣٤٢ وق: ال )١(



 )٣٩٠(   ارف آما وا ا  

ا اا :(را)  

 وى  ) ا(  ا  أن   )(ا أ ر  ون

   راء      ا  ا  ا  ا   و     

ا و ُِ   ، :ل ء أ م  ن  را  ، 

 م و (اذ  :   و ا   ه   ل  )( ون 

ن و     وا  أ  ا و    ّأ ا       رم 

و...( ء أراد ا  ا  )ا( ان    ا  ا 

و   ا ا ) ا    ا  (ل  ا  واا    و 

ا )اإ(    ل  و إ مأى ا 

ط و ل   ام  ا   ا  ن  او    ن 

أ ا ر إ ا   ه    لو وا       

ا اان ا  ا وام  ان وأ  ء إ ا 

ه اود إ ه م ل  ا )( ن       م 

 ن ان   ا   وا  ا     م ا    ل 

ا ا  ن اء ان ا ا  " و روا " ل  ام     و 

 ا  ارادم  و   ا  وار وام  ر  ا ا ه  ا

  و     ول   ا  ض  ات

  و   ا ...ا  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )  ا أ إ  ،ا: ا ؟  وأم، 

 ).ا م أن إ أم و ل:



 ارف آما وا ٣٩١(    ا(   

 و ):( )إن ا    ،ر       نا 

، واد و  و.(   

 و ):( ) ن ر ر ا  .(   

 و ):( )  ا   إ و    ، و ر 

 .( 

  ا أ ا ):( ) ل ا ا .(  

  ):( ) ل ا.(   

  ):( )ل ل ا ا.( 

  ):( )ء رل ا ا.( 

 ا  ظا ):( )   ؤوف  ظ  ي  ادد  ا إ   

ذ ،و   ذى ، و اب ظ  ي  اب  ا   

 ،د   ه راوة و ا .(  

  ا: ب)

 ا :ل

  إن  َو  امِب ا   

  

  وُف   اِد وا    

 
  ْ أَكَِ  اَُ َُِْهُ   

  

  وأَض  م  ا    

   ََا  َِّر ِ ِْ ََْْ   

  

    أ  ووا    

   َء أن   ا      

  

   َن أ َ اا      

  آ: ول  

ِاَ َو   َّو  

  

     ُ كَِ ِّ َا ََُ  

   ُمَ ّ َذم َظَُ  

  

     أ كَُ َن َّر كَِ  

   زَ ذا َ َ اَمََ  ِل     

  

     ََو ِ َُد َوَ  

  



 )٣٩٢(   ارف آما وا ا  

   ٌِ َِ َُ  ك  

  

      آَد َِ ىأ َو َ  

    ََََو َ يا َأ  

  

  َ َز َو  َُِو َ مّ  

     َز َُِ ُنا ُ َ َ  

  

    َ  وزاري َوأ ََُُو  

      د  

  

      وأ  

     ا     

  

      د     

  

 ا: ج)

     )  م  ا    ا  ا ازا ا ن

١٣٥٥  ا١٩٣٦ ا( و  ءا ذ اد وأ   

اء اوا    ا  وا  ا  وا    ا  وأ 

  ط )٤٠٠(  أ   ون ) أروا ا) س

ت،ا  ن ا    ا  ّا   وز  ة     

 رك  وإذا ذ، و ك  أم إ     ار و اد،

 ال أو  م  هأ أ .ا 

 أذه    أم  إ ا      ا   ام ء  ون

  ر  م أذ وت ت  ذات ا واء

 أ  وإ   ءا  ا  ا  اأ    ا  وا م 

 ف  ا  ا  وامت اوء ا  وط  وأو اذ

ّ ه ةة اا  اه ،ا ث وّ .ا 

 أم    ر      رت  ا  ي  أ    ل:

ظ اء أم  ،و  ت  دة  و  و   رضا 

  اذون وأ  ا   ا  ون نو  ،عا 

م  ود  وذ  ضي  اا      ،أ  و 



 ارف آما وا ٣٩٣(    ا(   

 أ وأت اطل إرع و   اق إ ذُ ار

 ر وأر ةّا  ا أواا، ووم  ذ  حا 

رت او ،ت  ذو  ٍ أن           ده  أ 

و و  إ ت او م أ   م مو 

واظ   ،  ا ون اوا وأ    ء 

 اَْ  ِ  َِ  ِءٍ  ُِ ِا (َو َل: وا ا  ، إّم (ه): ول

فَُ (ْْل/ إما)٦٠.(  

نأ وم ة م دروس  وأ  ه :دا    

       أي      ا أن      م  اطن  -١

 أَْ  ُم  ُِ  (إم    ل  و  أ   ز  وإن

َْ ََْأ (ََ /ا)٣٠( لو  مإ)  ُُِم َْأ (َُِِْا 

 (آل أمَ) أْو َذَََ َِ    أ ُِ (أم  ول )١٧٠(ااف/

   م   و  واة،  ام  ن وااب ااء وا )١٩٥ان/

،و  ه دا أ    ن و ظ  ط  ،ا  و 

 ا  ه  أو ط  ر  أو   و  أو ازق    آ  أن

مو  سا و .ذ    

٢-  ر ا ، ذا ن نما ق و        

ا و م  ا ا ا وا اا و ه ه 

   ا ر            و را    أم  ارة

 ا       وا  رو      وم  ه  ا ده

ل (ا ،(وإن ا م ن  رما إ  ر  ر   وي  ،   

ا ا  أ ا )(  ل :) ا  ده،  ر  و  ر 

أم   ر   ة روا  ا ،    ا  ،سا 

ة واا ،و ت وا  تاما  ،دذا أو  ن   



 )٣٩٤(   ارف آما وا ا  

ف اه أ ة ااا إ  و  ر      أ   

)(    ن  .(ا  

     واامت وام ا  ا ا ات ه ع

 ء   ء  ر ا .  

 ا  م  أي وأن د  ل ازق  أن إ   من  أن  -٣

  ج  ه ما    ،رز    أ  ا )(  ) 

 أا) وّر أرزاََِ ، ا، ( ل: )( و ت) ر ذي

 أن  م  ط مل اوا ور  ذ  ا  

 اد امر    ا ي ل أو ا  وأم ال ا ر

 مر  أمّ    ون   ادة ا اق وك ا ال وم

ّ و وا أّم اح و وام  ن رز ا  

.  

ه و دا   ،ن ذ   دةا  ر  

 و  ا       لوا  ا أ    و ء

ذ ّ ا     و  نم يزوّده ا ا 

     زق طل اي اا   ة  ا وردت 

ا وا  ا   لر ا ):( أ) وح  وإنا  ا  م 

 رو أم  ت م   ،ا رز ا  اوأ   ،ا 

و  ء أء ا    زقأن ا      ،ِ  م   َركُ   

 ا إ .(  

 ا     ن    وان  ا      أن  -٤

و  ،ا  ا  قأ ا  ى      ا 

ا    ئ ور ، ن ا  ه ا تاما 

ا رة ور وا ا ،او       ا  ا   



 ارف آما وا ٣٩٥(    ا(   

 ور  ا  ه  .ا  

 أن  ا   إذا ا ار  منا س  أن -٥

  ةا مة أو اأو ا أز  ذ و  را     

إ    ،ا و  ا      رسة  ا     ا  

 ازات،  و      ّ  ا   ا  ا  ءت أن إ ار

  ا رسا   ون   راأو ا  أو ا  

  اء   و و  ا و  ا    أو ا إح 

م و    ا ق ومب ما ذن أن إ ا   ، 

 ر  ح م اء  (أ  )( ادق ا  روي

 إ   ب و ء، إ اُ   ل و   وح

 أن  .(  

   ار ا اق    ة ا  ات إن  -٦

راا و ا   ا  رف اوا  ن  

ة دوا   و   ن وما  آة م 

 ا اا َِذ) ُْ ِا ُِِْ َ  ُءََ  ُُذو َوا  ْا  (َِا 

/٤(ا(  أو ا  إ ّأ  ََْْوَوأ) إ أ (َُ 

/٧(ا(  ان إا   َْوَوأ)  َر  إ  (ْا  /ا)٦٨( 

   رة  اا       را  اءةو    عو   

 (َواا    ل  وطم،  ا  ود       ا  أذه

َا ََُوُُ (ُة/ اا)٢٨٢(  لو    ِ)  َأ  َِا  اََُإن آ  اَ  َا 

ََْ ْ (مْ /لما)٢٩.(  

     ا   وا ا طب ب  ا رع وا

و م  أو  ل  ا  ا  ا  )    ب ب)  وّدوهّ 

 واارس  -ا  ا   – ا إ ه ا   أن  أي



 )٣٩٦(   ارف آما وا ا  

، ا ا وأ   ط  سا  ى ا  ّ 

 ون ا  م  اءة آنا دوا رت اورو 

  ه دا  أن  ء   صق اوا 

.وا  

 ا  إ اروس       ا اّاء ط  وا

  لأ ن اوا  ل واور وإدا  ء أو 

ا سأو ا   ا   .ذ  

٧-  ل  و  ه  دا  ف  وأم        ا إ 

و ام ق انا وا  ور  ّ   با  ا 

 ا  ّ  ا أن  ، و  ا    د وا 

ا اء  وا  ا   مة  اوا  م  أ    تام   

وأط .و  

دوا  ة ذ وي  لر ا )( ل )  

را   إ ا  ل: او  ك  ربُ     و   

.( و  دق  اا )(  ل إن)  أةا  ُ   ة  ر   

 .(  

 رل  (  ّل  )( آ    )     ) ا  وروي

ا )(   ام د  و م ، :ل  ء 

 .(ا و ي اا َ ا   رضا  ي أ ا 

م رأى ن أط  نو ر و   .ذ  

   مى إذا إ  و  ب  امن   ا ال إن  -٨

ا إ ا  ونه و ا  ن         ا   

ء ام   ب و  ا  وبا  م        

    إ ا . و  ل ذا مما ا   



 ارف آما وا ٣٩٧(    ا(   

   نوإ     تامن ا ا          

 ا إط إ ام م ا ا ، ا إ ا  ي

 ا  ،زاه    ا   ا م إ   ور ا ا اة

 امن    اي  ن   و ادات    ا ّن

ق أي إ ه مإ إ َْ) اءََ نَْا ُن) إَْا 

/٦٠(ا،(  ا ا  دق اا )(  ل  ل) ا   

:و ا    ّ  ّإ  أ  وأ   )(ا (    ن 

 (إن و ا ر إ أب ن  ا د وأر أ امن

َََْر ِا ٌ َ (َُِِْاف/ اا)٥٦.(  

 ات  وإ  وا    ،ّ  إ ن  و  دروس ة  ه

   و  ر  أ  ما  وا ار أام  ا ا

،ا وأن طم أ را و  ) راع ول  و   

(وأن ر  وا  أداء ن وا  نإ  ّ     ا   

و .  

وأ   ل  ا      ار  اة  واوا     

ا وأن ا  ا       ن ب و 

ا وا إ ،ا وأن مم ّر  و اموإ 

و إ  ،ا  زا ا       وا    لأ  ا 

    .م روس   ن

 ه  إء    ار  وأوء وا واء ا ّ   وأن

 واادث    زة  اب  و اس  ا ات

ا ت دا وا يو اا وا وا 

  ان.

   



 )٣٩٨(   ارف آما وا ا  

   ان: )٣٣( اة

ا
�
م

َ
ِينَ  (وَأ

�
وا ا�

ُ
ِعد

ُ
ِ�  س

َ
ةِ  ف

�
َن اِ�ِينَ  ا�ْ

َ
ا) خ

َ
   �ِيه

   ]١٠٨ : [د

 دةا 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

دة: أا 

   ن  و  ا، إ  اي واف اس   ادة:

ء اما وا وا ء واوا    لا إ     

 ،دةا و  دلم ما  ،ا     :  أ) ا 

(وإن أ    اقا م و  أ             

 واض وا ا وامر ا، ات   وم ودر

د واوا وأ  اضا ا ا  ا      ا 

 ...    واء  ا  دء  زا  و .  ا     إ وه

 وازا.  و  ا   اع  ن  ان  واء

  وأ  ه ءاتا  د ا  ا ل: إا  

ٌ ِّ ل َتُ  ُ            أ   ُ  

و ا  بّا وا  ط ل ا ،ا  و   



 ارف آما وا ٣٩٩(    ا(   

 ا   وط  دء ت أم  أ) ا و(أ ة) (أ: ل

  أ ة ا مو و راإ    اش  اا     

ا أم   و   ا اا .ا  

  ا: از

وأ ا وأ   أ ا )( ة وا و  ا 

 َذ ٌأ  ،وا أوذواام إ أ  ا )(        

 )( ا  وا  ا)،  رّبو (تُ  ل:  و  ا   اب

 وأ  و  اف ات  ا  و  ااء  ى و ل

 وزون ل ا ):( )  ا   ء ،ا  وإم  ت  أرىا 

دة إ ةوا  ا إ ()١(. وا       )(   

ا  و   نت اوظ  ل  او  إ)  ط  ط   

  َ). و دّ  أن

 (  ( -ادي  - ا  أ    (د ل:    روى

 مرك إطء أرادوا ار   اك -  : ُُاء - وروده

وا   كا أم  نا  ن  ا  .ل  ا ):(   

  أم    ا  ،    ه  أو  ذا  ت  أمو  تر  أمت  وأمر 

 و  ي  ر  ان،  ا  م  ووان  ات  ات  وت

، ل )( : ُ ّ ا ،  ا    ن 

(ا)٢(.  

  

  .٤٤/١٩٢ امار: ر )١(

  .) ا (ران وا ا ا روا ٥٠/٢٠٢ امار: ر )٢(



 )٤٠٠(   ارف آما وا ا  

 :دةا  

ة إمة اا  بر رك ا و ا     ء أ] 

ِِ ِا ََِ [ُبا :ن )٢٨(اط ي اا     دةا 

 ن  ا   ر    و  ي  وا    ،إ 

ل و  دة ا ى؛  إ  ا    ا )( أن  م   ءا 

 ط ،م  ءد ا  ا )(    :  ا)  ا 

 و    از    ا  دة اك). وأم أراك، م أك

 [َوأ  :  ل   ، وب  و  رك  ا    وا اى ة

َِا واُُِ ِ  َِا  ََِِ  َِ  َ  ََِواتُ  َداَْرُض اَوا إ  َ  ءَ 

ء َرَ َْ [وٍذَُْ :د)١٠٨.(  

  وة؟ا  

وة ون ام - ذوا -   رك ا و 

و    ل  :  ََو]  َُْ  َ  ِذ  َْا  ُْم  ُ  مَْ  َُ  ُ 

،ٌ ُْمَوإ ُْوَمَُ َ َِن اَََُْو ُموَن،  أَُْ  َ َذاإ  ءَمَ  َل 

َ َْ َِْ َََْو َُْ َْْا َِْ [ُف:  اروا  ).٣٨-٣٦ (ا 

 ا       ن  ن    ز  اي  ن  ة أي

 و د  تا وا ة و          : 

ََْض [َوَْأ َ ين ِذ ُ ََِ َ ُهَُُْوَم  ََْ  ََِِا  [َْأ  :ط) 

 ُْ  ارَ  ِ  ا  ا : ] َِ ا  ا ن وا )١٢٤

َِ ٌَِز ،ٌََو ََِِ َِ َ ََِواتُ  َداَْرُض اَوا إ  َ  ءَ  َر نإ 

ٌل َر َ [ُُ :د)١٠٧-١٠٦.(  

  



 ارف آما وا ٤٠١(    ا(   

  ا  :ن واوة ادة

  ت  و امن، دا  ن واوة ادة إن

   ن  وا ط   ،ن   ط، وو اي

 ؛دا   إ ر    أي  ،  ر  و  د  ل 

ف واو ،ما       بدة أا  دا  ما 

 ض أو أ ا  أو  م   اه ا  ، 

وآ   ف و   بأ ا وا ا  س   

و   ا ر، إمه  اات  وت  اوا    ار 

 أن ت أ رمدة ا  ول أا .ر  

مر ا دةوا  :ةا  

و   ا    أ    ت  ةا  ة  اا، 

  ا ار  أ إذا ادة    دورا  ن

وُوظ  ،فا م     رك ا .و  وإ  ا 

دة اا أ  ةا و وما         دةا  ا 

ا  دة    وم فا ن ام  ُو إ  ا 

وا ور رك ا ،ا وو   تواا رة اا  

ا )(  داتإر إ        دةا  وا  ن  و   

   رأ .ما  

ط ا :نما  

  و امن، ا  ط  واازن اة  ام وا

ا وا وا وا وا   ت   رك  ا 

و ا ا وا   ل نمه، او   



 )٤٠٢(   ارف آما وا ا  

   ادة    ن       ون  ادة    ا ات

 ا و    تا إ ء إا ف واوا وا 

 دوا ا اد ات أب  وا، واور واات

 -اب   – اا  إ ا وات اا و  ادة

 ت دونا إ  وحا ل، إوع اوم ا إ ق  ا 

 ،ا  ب وت  أا  ا ووا  ا  ا دةا  

 تا ا و  ب ا   تا  ،ا     

 ت أا  وا    ا  وإ        تا 

دة. وا   

  وا: اا  ازن ادة

 ت   اازن    ادة      أن     ون

 ام .نما او  همو   ا ة دا ِْ] 

ََْو ِ  َِ  ةَِ  ِا  ِا  َ  َسا  ََْ   ََِْ  َِ  ِا  َِذ 

ُا ُا َِو ََأ سا  [َنَُْ :و٣٠(ا(  ي اا   

 اما ت اوا وا   ىا و ا 

 َدَ َ [ََب َوْ َزَ َ ،َأْ]  واح ادة أس

:١٠-٩(ا( لو أ ا ):( وإن) اءا م ا  

   .)١(ا)  ارن

م  إ ب  ا  ةا  ا    ما  ان  واوا 

 ى ا  ا    ا  وا  رة أو  راأو ا   

و ا  زقل اا  ت أا إ ا      ا 

)١( م ،ا  ر )٢٢٣(   و َ] َُن أَما َ ك َِ .[ا  



 ارف آما وا ٤٠٣(    ا(   

 ):( ول  )١(و)          ال  (ط  ا  اي

) أ   ه ن   ا   اد  ءما  اب  و  (ءما و 

ّد :اا)      (ا و  إن آ)  

ا و  أ ،ن ا عأن ا   ا   

( و  يم   )      س   رع  أو  ،زر 

  نأو إم أو ط ، إ م   .(  

 و   ا ا   ط واج  أي - اا-  تآ ا 

   ااض  وإن ،  و  رك  إُ  ب  ا  و و رك

 أْزَوا  أمَ    ْ  َِْ  أْن آَِِ  [َو  :  ِْل ا ه  وج

 ََُوَن] َ ٍْت َذِ ِ إن َوَرَ َْدةَ ََْ َوََ إَُْ َْا

:و٢١(ا( لو ا ):( حا)      ر        ( 

  ااب). أ (ار ):( ول

         وا  ا ون وامال ا ر ومى

 واِ    ٍَِْ  َ  زُُ  ََْوا  آَد َ] َِ َ: ا أ و وف

اََُْوا َو  اُْ  ُمإ   ُِ  ،َُِْا  ْ  َْ  ََ  َز  ِا  َِجَ  اَْأ 

 اََِ ََْ ََِِ اْمَ اََِة ِ آَُاْ ِ َِِ  اْزقَِ  َواَِت َِِِدِه

َِ ُِت ُمَا ِْ [َنَُْ :اف٣٢-٣١ (ا.(  

       ادة   وا اا  وا اازن ا

 ار  زد    اء    د(  ( ا  أ  أن ا  م  ورد

و  ده، أ  رأى  ل: داره ) َ   ه ارا 

 ؟ما أ أم إ  ةا  !جأ ،إن و َ     :ةا 

   أم ذا ، اق  و ا ، و ا  ،ي

 .٣٥ح ،١٠٣/٩ امار: ر )١(



 )٤٠٤(   ارف آما وا ا  

  .ةل  ا    :ءا    أ  ا  أ  إ  أ     

 :(  ( ل  ام  ،  و اءة  ل: ؟ و ): )ل زد،

 ،    ء ل ):(    يَُ ،م    ا   ا  أ ر 

ك؟  أى  ووأ ا  أ    تا  ه  و ؟  أن  ن  أمأ 

 ا  .ل: ذ  أ ا )( ا أم  م  

و ،  ل ):(  و  إم    ،م إن ض  ا    أ 

  .)١(ه)    اس  أمّ روا أن ال

  دة؟ا  

وم    تواا ا ا أر إ    

  ام: أر    و اة  ادة

١-          آ )(    )( ل:  أم ) 

   اء  أن اء و دة   ا  أن ادة

 مى  م          إ د     امن  ن  ،)٢(ء)

 ن  اءا      ن و 

 ا    أم ا  و ء ون ان

ا  ل  ا ا ):( أم) ّ  ما و  

  . وات ا  او إ ادة   اة)

 أ    أي ) ()٣ اء دة :( )( ادق ا ل -٢

اء ور ن   أو ا أو ا ا  ؛  أو اا 

 و اع  و -اف  ل - اع   ا ن

)١( م ،ا  ر )٢٠٩.(  

 .١٤ح ١ب ٥ ال:  ٥/١٥٤ امار: ر )٢(

 .٧٣/١١٣ امار: ر )٣(



 ارف آما وا ٤٠٥(    ا(   

   أ      ا      ا    .ا و  م) 

 (    أى  اءة  )  ا (ران  اوق    ار) 

(ر أي   رو  ا  و   .ّر  

٣ -  دق اا )( :ل )  :دةا وا ،اا 

ر، واا زق  وا    و    وح  إو    ()١(. 

و ا    )(   آ     )(  :ل  )  دة 

 .)٢(ا)  وا اء وا اا وا ا او ا اء

و  ا ا  ،ددةا وا  ن ا  ،نمد اووا 

 اس  ا   ا ا ا وو ان، اّرون

و   تا  ا   ةدي  ا   ة  إة  اا  ا 

  ط ا    دة  وما  .ا   أن   ل  ه  را إ 

  و ة و امن    ا  و ف

 َْ  ٌَ  َوَِ َرة ُْ  [رٌَل    :ل و رك إ ال

ِذ ِا ِة َوإء اَِة] َوإر: ا٣٧(ا(      درة  و 

 ِْ  [إن ول:  و  ،رك  إ  ال    م  إ   وإ ل أو

ِْْزَواأ ِْدْوَوأ ّواَُ ْ [ُُْروَْ :١٤ (ا.( ب و ر 

ا  أ ا )( ):( ا)  ند)؛  ا ن  نا 

  ت  ء  وا  وا      و    وا   

ا .  لو ):( ) و ن ا  (دةن ا    ا  وا 

 سدة أا ا ز. ا  لو ):( )  م 

( م    ءا و ا ورد ا إ  أ 

  ادة.  ذ و أ ة وّر

  ا. ا أ  ١٠٣/٦ ار:ام ر )١(

 .٦٤ح ،١٠٤/٩٨ امار: ر )٢(



 )٤٠٦(   ارف آما وا ا  

 أ  ن  ا  (دة    وا  ا    ار :( ّ)( ول

 و  ن و وم و وا ا  ا  اس

.  لو ):( ءا) ىإ .(دل او ):( )دة ءا –

- ا (ذا وا  ا  ور ن  و    ات  ء أو   

   .ء   

   ا  ن )  وا  د  إاز  ا (دة ):( ول

 ا  وا  ى  أو    دةا  .ل   او ):( 

 إص  ادة  (أَرة  ):( ول  ادة).   ا ان (إذا

(ن ا  إن        و   دةا 

،ا  د ن    رك .و  ب ر 

 ا  و ا   دا اء دة ( اق

(امإ)؛)١ م    ا  و  ء  ا  سا 

ا   ت. أا  

٤-  د اا )( :ل )  دة  ءا  ن  أن ا  ه 

 ده نؤه و  نو  ٌُو  ()٢(.    ن  ه 

 ده ه ا وم ا وا  ا  طوا  طر،  وا  و 

  واض  وات  ا      ا   وأام ؤه ن

،طا ن و  و   ءة أا  و .ؤ  

٥-  ) دة ءل أن ا ،ه  زو ا  ما دار إ ا (د)٣(. 

)    أن  وفا س إا ، و      

 وارة ا ا ذا   ،ذن  ر   و  ر

)١( ر :ق١٣٨ ا. 

 ا .ب ١/١٥٩ ال:  ٢٧ ح ١٠٣/٧ امار: ر )٢(

 .٦/٤٦ امار: ر )٣(



 ارف آما وا ٤٠٧(    ا(   

   اب    ا إ) واب  ادة  ك واذن

 ا  ز  ا  وا  ب ا و  امن    ارادة ادة:

و ا .م  

٦- أن (و أ - و ا -  عا    با   ءا 

 ،    ا ، و  دةا     

  ا و   ،     إ      (م)١( 

   ا  اددو  او    ي  د  ولوم  ا 

. 

 ر  وة؟ا  

وم  توااردة اا  وةف ا را :اد  

  إن :( ) َ (ُ)( ل اْل، ): ) ر ل

 أ ر     )٣(اك) اس  (أ ل:  )( و .)٢(أل) 

      أوا  اا    ام  ذا         وم اس

 رون ا  رك ا :و  َََْوأ]  َِا  اََْ  َُمَ  ِْ 

 ََْ  ا  ُ  أن ْ  َوَِرُ  َِِدِه ََ ُِْء  َِْزَقا َُْ اَ َوْنَ َن

َََ َِ ُمَْو  ُُِ [وَنُِا :٨٢(ا.(  

و )( :ل أر) ل  :ءد ا وة او  ا  و 

ا و (ءا)٤(.  

 ا. ا إ ا ا ر ،٢ج اج: )١(

 .٣١٣٨ اري: رواه )٢(

 .٧٥/٣٤٠ امار: ر )٣(

  .٧٣/١٦٤ امار: ر )٤(



 )٤٠٨(   ارف آما وا ا  

 أ ا ):( أي ؟ ال أ ):(  )  ع  د  م 

  .)١(ه)

 أ ا )( ):( إن) ا  ُ  أو  ا 

(وا)٢(.  

و  )(  ر :ا ) ت ءا   (ا  ) 

 ). دمه اء ن أن اء ( ا) د اء

 لورد: إ 

وم  إ      نرا   ون  اا    ا   

ارون أّ م ب أم  ءا و  ،ه و 

ا د هي ات ا       ر  ا    ا 

 ا  حا و اا ا وإزا ،ا آن وا  ا 

 : ا] ََر َْ ََْ  ََُِ  َو  ْ  [ََ  :ن١٠٦(ا( 

   أ  ا )(    ا  :  )  (ا)ن  .)٣م 

 اام    أي - ا  ءا ى و ءه،    ره

وا ن -ا   ضو  ا  ، ل )(  ءد 

: ي (إو َأ   ُا  ى  م س  وأ   

  وي مّ  ىه أوأ  ء) ذا   ره  ا 

  . ا و م إ  ا ا ا  و ان

ج وا دق اا )(  دما  :ه ) دةا  و 

 واوة  اة،  إ ه  ا    ّ     ادة ل: اوة؟

  .٧٥/٣٠١ امار: ر )١(

 .١٨/٧٤ ا: م ح )٢(

 .٥/١٥٧ امار: ر )٣(



 ارف آما وا ٤٠٩(    ا(   

  ن    ه  اّ إ ،ا و   ا ()١(  

 ،  ذاك أو ا    راد  وامن  اب،      و  رك 

 ادة  ّ  ون  ادة  أ (أ : )( ا  اري وروى

وأ وة أون ا  (وةا ات و دةا     أ 

 ا ار (وم وا: ادة أن  اة و  اذ

  .)٢(ا) ادات وأ اوة وّده ا م  من

 دةا :ا  

م  بدة أا ن ا     اهو  اوا 

 وط ر )(  وأ   )(  ص  وم  و   ، 

و ا    اضأ  ا  ء  واوا  ص  واف  واوا 

وا و ،ا  تك ان واوا وا ووا 

 وا) ا  ورة  ا ا وان  اك (ن واوس 

 و ا   اءا ا  و اا   و    ل 

  وا. اا و وآ دمه  امن

 ما و اود وط ا ادودة ا أة واواج

، وا  زقل اي اا ّ  ا  و     يأ 

  وت و و .رك ا  بوا ا ص  و اس

دا أن ا أ   دةا  ىا  ا 

اددل وو ا   دء  إو  ا  لور  وإدا   

  اس.   وار اان إ واود واو اا  ااًء

 وا،  ان      ا   ااض   اء   أ وإن

 .١٠/١٨٤ امار: ر )١(

  .()دة ا: ادات )٢(



 )٤١٠(   ارف آما وا ا  

   وا    ،  ء  أو ة  أو ل  أو   ت   ان

  ف أن  أةوا  أن    ر  واجوج  أو ا   

أة زوا .م   ت  ، وا   ه 

   ل  اة ب وا و رك ا إ ا وإل ات،

 ج ه :ا  َ]  َبَأ  ِ  ٍَِ  ِ ْرضا َو  ِ  ِْمأ إ  ِ 

 َوََْ  َ  َ  َْ ا  ٌَِ  ِْ،  اَ  ِ  َذِ إن مَْأَ أن َِ  ٍْب

   و ).٢٢(اُ  :رَُْ  [ل  ُِ     َواُ  آََُ  َِ  َْا

  ا  . وال وا اص  إ ات ه

ا اا :(را)  

ل وم   سدة اا ا  أ )ا(  ترو 

 أب و ، و  أ   و دة ووا ان،

ا )ا،(      )ا(  و      ل  : 

م)  أ أ أو و ا    أ و  أ  ٍ  ّأ و  أو 

و أ  أ ، ا ا  ّ ،ا  ر ،ومو :أ 

وإم  أظ    ء اءا إ ،ا :أ وإم  أذم    ام 

        ج و ،ا ذو  ا     

 اد   وّا  ، أ  ر   رّ  و ، وه

  ي. ون  م ا، وء وذروم ا ،ا

  ذ؟ مَِ  و  : ا  وأء وأؤه ا  ل

 رل    ا:    أ و ا و أا، ذ ا أرام  ك؟

:ا  ل  سذا او لم ؟ :لم إم   مو  وا   

ّم  م  ، و م  ، ب وم     وا   

 ومد   م  م م و أا، مر  ا رل



 ارف آما وا ٤١١(    ا(   

   ول:        ك.  ا ا ّ ردك، 

 أ  وأم  ا ام   وا  او؟!  ا  أ و  ومف ا

ذ  أ  ور ،ر روأ     ي و  

  ح أ     ،رة و  رأ    تأ  .   

 ز  ل: ا وا  لر ددت  ا  أم    ّ  تم  أ 

 وأ ووك ا  ا ء و  ا د  ا وإن ة 

. 

ب وا او  ،ا  رأى  ا  ذ    ل  : 

 ذن   اء   ز. إ واموا رؤو را   إن

ا  ورأوا ز رو ،رل و  :ا   إم  ا  أ 

 أ اي  ا ا: وا  . و ،  ون

 ا؟ رل  در  من أن   أو  ، و ّك،

    وأم  ا:  ا ا  ا  ل ا. ا ا ل:

 أ  ّ  ل: ك؟ ات    ول: اُ   ؟

 .ل ا :إي ا وا  اك ّ  إم ُ      لا 

،  ا  أن  ًء  ،  و  ا   .ل:  ا    ّ  نو إ 

       دم  أ  ا: ا ل ر؟ و   اء

 .ه 

 ل :ا أ ن و  ِْأة َرف ا  إ   .أ   

   :لذا و  ي؟ 

   ا  ،  م    وأف  ُ    ،  م إّن ل:

   إ   زو وا ّو   ،ل  و  : 

َد ّوا :     إم  ُ    ط  ط     

و  آ  ود  ُ  ل؟  



 )٤١٢(   ارف آما وا ا  

 إ     اأة  ر   ن  و أ : ل ا إن ه  ل:

 ،أ م ا ا وم . 

: و ؟ أمم :ل   أ  .ّ   وم 

د رأ ا :و وا  أم     كّأن أ    ت 

 وّد  ا رل    وّ    أن أّك ا؟  آ وأم ا رل

و  ط اء؟ا وا ن أما لا و اء. ما   

   إ ا  و    ل  :ا    ؟  :ل    ي 

ِأ ا إ ،ا  ل: او ُ ّ .ا 

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )ا  را  و ،م  م    

،ا و         أن    م و   

 .(   

 و )( -  ا )( -: )إن ا  ا    أ 

وأط.( 

 ا  ):( )دةا  أ ز إا.( 

 و ):( )ا  أ ا.( 

 و ):( )ا د - ا ا -   ذي      ا  ... 

   ا ا، زاد و ا ا.( 

 و ):( )ان  ا  ءا .(    

 و ):( )إ ا  ف با ، اب ورا ، 

  ).د ا إ واق



 ارف آما وا ٤١٣(    ا(   

 و ):( )ا  ه و .(  

 دق اا ):( )ا  و  ة م   .( 

 و ):( )دةا     ه ا ة، إا 

  ).  ا  و ا، إ ه ا   ن  واوة

 و ):( )      أن  ا.( 

  :دةا    

 ا  ):( )اا  وا.( 

 و ):( )ت  دة من اا إ ا وا.( 

 و ):( ) ءا .( 

 و ):( )ن  دة ذروة إا ر وما.(   

 و ):( ) ف وة دةا  اق ارة ا.( 

 و ):( ) أ م  إ ،  أ م  

ا  و.( 

 و ):( )ث    : ت إذاظ  م   

،وإذا ا أ  زقا   ،وإذا ا  أ  ة      :ل "  

 .) إ ة و ل

   واوة؛ ادة أب

 ا  ):( ) اءن،  ا  لء  ون  ا 

  ها ا  ،ن إذ و  ر ا ى وا.( 

 و ):( )  ءا إ  ا ،م و  ءا إ 

 ا.( 

 و ):( )  أ إ  ود ،ا و  أ إ 

.(  

   :دةا   



 )٤١٤(   ارف آما وا ا  

 لر ا ):( ) دة ا رة آدا ،ه اور   

،ا ة و ا ا  ):( ) ،دةا ا  لا.( 

 آد  رةا ،ا و   ا .( 

 و ):( ا)  ،دةن اوا  .(وةا 

 و ):( نا) فط  دةا .( 

 ادة: أرة

 لر ا ):( )إذا ا و دة اء وا ا  

ا  وذ  وراء ا  ،وإذا ا  ا و   نوة  اء  وا 

ا  ا وذ وراء ا ا(. 

 ا  ):( )دة دوان ا دة ا.( 

 و ):( )دة دركدرة ا اتل ات وااا.( 

 :دةا 

 و ):( )إن  دةأن ا  ء  ،دة وإن 

 ءأن ا  ء  ء.(  

 و ):( ) ضا  ا م  دةا  ءا(. 

  ا: ب)

  وُ أرى ادة َ ل   

  

   ُا َُ ا و  

  وََى اُ ِ ااِد ُذًْا      

  

   َُ  ِا َو  

   ا     دة  

  

   م  ار   

  آ  : ول  

  زم انء رار ا ا  

  

  م وا ر اا  

      ط وا ذ  ارض  

  

     م  انوا  

  



 ارف آما وا ٤١٥(    ا(   

     و   رام  

  

    ر  ي ر وا  

      نا  ي وا  

  

     م  ا ا   

    دوس اري ا   

  

    ا ظ    

  و    أ  

  

    ا      

   و ما   ا  

  

         ك  ان ا  

  ا وي ااث  أ  

  

     ودارمم اب ا  

      تا  ء دار   

  

      تا  ن ا ا  

     بط     

  

    م ب   و  

  م ر موا  سوا  

  

      تا و   

         ا  ا   

  

     اثا  ارا و  

   و قا  زلا   

  

    م توذاق ا ا ا  

   اك ا        أ  

  

        تس ا    

   اون وا  ذي     أ  

  

           تا   

      م ا وم م  

  

    و  تا   

  س ا   را د  ل ا  

  

     تا  م وا  

     دار  ا را   

  

      ا و     

     و   ذن واا  

  

        ب ا   و  

    ت اذاا    

  

    ف سم   و  

  

  ا: ج)

 رو  ا  أه  ون  ،واة ام  ا ادة أ ُ  مل

   ن  انا  ن ا  ا   ن و   



 )٤١٦(   ارف آما وا ا  

 نه و را   ،وا وأ د اء أو اذأ  زرارة و 

و  و  ان،  اورووا و  ا   دو ا  دق  و اا 

 ل   )( ادق  ا  ت    أ)،  ا) ات

أ) وا  أم ا  لر ا وأ ات ا) ا .(   

   



 ارف آما وا ٤١٧(    ا(   

   ان: )٣٤( اة

مْ 
ُ
وه

ُ
مْ  (َوقِف

ُ
ه
�
) إِ�

َ
ون

ُ
و�

ُ
ئ

ْ
س

َ
�   

   ]٢٤ : [ات

 وا ا اوت

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 ديم :و 

 (ات:  َُْن]  إمُ [َوُِْ ا   و رك ا ل

 ال     و        ت،   إذن امن و )؛٢٤

   ر    ا  ن أو  ا  ِ]  ٍبَِ    َِ  َر َو  [ََ 

:٥٢ (ط( ن وما ٍ    َِبُ  [َوُوَِى  اََ 

َُِْا َُِِْ ِ ِِ َنََو َ َََْو لَ اََ ِبَِا   ُِدرَُ  ةََِ َو 

 ةَِ إ  ََْوا  أََُوَو  َ  اَِ  اَِ َو  َُِ  َر  َأ[ا :ا) 

٤٩.(  

  ُ ِ إذا أم و  

  

         ُتن ا  

  ُ  إذا ّو  

  

     ّ   ُلوم  

   نمأن ا   الوأن ا ّ أ   أ 



 )٤١٨(   ارف آما وا ا  

او     ُ    أ  و        اه و   

 أي و    وأن )٣ (ص: ََصِ  [َ  [َوَت ا   اارك

 ُلُ  -ن وا ء ا   ُلُ -  د   

.ا  

  اوت: أف

     أن ة:  م  و وة؛  :  واوت

 وإ  ا  (  إ ا  وا ا ، إ ل ) ل ن

ل  م  ّا   عا  ووا    ا    ،    ا 

 إذا  وام  رت      ،عا  وا  ا  و 

 ا  غ ٍد و ن  ّو ان يم   ار،  وا 

   أ ا وإ  .  

وا ا   ى ن ا د رك ا 

 و  اموو و  ء  اموا وا  وا   ا ، 

ى و ب ا  ةا  وا  وا  ب  و  ا 

موا وا أو و  ى قا   قا  وا  وا 

و ا ممر واوا .و  

ة أا  أن   :ة  

ا :   

: ؛ن ا نمدي اول ا  م وأ و  ،  

ن و اوز  م ول  ت  وإدارة  

 و  ظ    ،  اس    ور زار ا اون

 و    ا   أء  و ن م   إ ن



 ارف آما وا ٤١٩(    ا(   

و ا و و و ،م ذا أ ا أو 

 د  و  ا    سا   ق رض؛  اا  وو 

 أ ا   أ ط )( ل و   و)  ز أو 

ا   ط   صا و   ،(    

ورد و   ا    دق  اا )(  )  أ     ر 

ا   و  دي: ر      

()١(. و      وب  وو  ّو  ن  وو     

  ت.  ا ،ء  ت،  ،  ا :دي

  ٍوا و وإذا    ء او ا   أ 

 ا  ة اوم أ  ؛وا  ا ا 

)(  :ل إن)  د  ا    ا      ن  ه  ّ   ُ 

 رك ا و  (ا)٢(، أ ا      ء  ا 

 ا و    ا  إز  وون ن   ورون اس

   ر  إ    )( )    ا  و ،رك

امإ ا    اأ    هُ   ر  أن        و 

ا  و()٣(، و دق اا  :ل ) ْعََ ٌر م أ 

ا    او إ ا م   و ()٤(.  

  

 )١( و :ب ا  وف  ا  وا    ،اب  اأ   وف، ا  ب١٨، 

  .٣ح

  .٤ح ا، ار  (٢(

  .٤ح ،٣٧ ب ا، ار )٣( 

 .٥ح ا: ار  (٤(



 )٤٢٠(   ارف آما وا ا  

 ووف ا :ا  

:وف وا ؛ ا   اقا م  لاع او 

 ن وو و فو ود  اإداري و  ل  و  ا 

 م  زا ا اذ  ا ا  و ء وال

   ،دو ر و نما  ّ آذام     ه  ا 

 أن دون  ا ،   ر ا   آذام  

 ا ءا  اج  ا   أو  ّ  آذام    ع  ا 

اا وي اا   دات ا ا و َ 

ا ا و    داتا إ .ا  

 وا :  

:و ي اا   عم ا،و  يا    اقا   

   يا   د با   ا  ز  ه  وظ  ا 

  ظ   و   م ا  وا وف

 ه ز اب  ا أ اظ ،ه ا ا دا ااف

 او   وّ ا  .ور م ا إ اة ظو

ارو ّو  أن   ا ن ا ت إ  دة 

 وّر  ه،    أ    ا  ا  ن  ف  ر

.أ  

 وا :  

:و ؛ا   ن  ازدادما   ازدادت  و     أي 

   ابا    نب  اوا    ءةا  ا ورد   أن ا 

ا   ن ذم  أن   ذم .وا  



 ارف آما وا ٤٢١(    ا(   

م وا  :ا  

:و ا  رك  ؛و   ازدادت   ازدادت  ،و 

 ن   و  ةدا وا  ى  و 

 ا ا  ورد ا ا، اى  او داة  ن

  وإ ارف  ت   ا (ّت اار (ت

ت أ  ،ار  ت  ا .  

  ا م      اءا  ا    ا    ف 

 أم  ر  اة    دم      ن أم اء   وروي اب،

أم   ه ء  ا  سا      م  ن   أن   

    .سا  

 ة  ذات ار  ر    أم  ه) (س ار ا م روى

م ا   ه  ة ل : .  د  و إ  م   أن 

 ن .د تس وا  ه ا  ا وت  ور 

  ن لا  ، ورد و   ّل    ذ       ا 

  ا )( ء أم إ ر  ل) :   ؟ل:  ا  ا 

 ارع  درت  وأ  ارع،  درت  أدم  ا درت  أاء ة

ت أدمدر ،ا ت وأدر ا  ت  أدمدر  ،وإن ا  ا  

آ   ب ا   ّو  ِْ] اََْ  َ َ  َْ ا َوََُ  َِ 

([َْآ)١(.  

  درت:  ان

ورد و  ا )(  از ءا    را  را 

  .٤٣٧ ص اة، ب اوق،  ال )١( 



 )٤٢٢(   ارف آما وا ا  

   ف دوموا  أو  ةا ،  ب لا 

 وقان ار) ا (  دق اا )(    

أ وا  :ا )  ن اا    تدر    ُا   

 ا  و    ة    ة        ةاا   

ما   ،ء و   ما  ا   

  ذر وأ اة،  ن ون ل: اة، إ ام ...  ء

،اد اوا  ،ا    ا         دوم     

 ، إذا  ي  رأا    رت  دوم أن   إ  در  ر  ر 

، و      ه م     (ه)١(.  

  ا ا  زاا :ا  

   ن ا ي أن ه) (س ار ا )٢(وروى

 ت   ا  ا  ه)  (س  ا  ازا  دار  ا  ااء

 إ وأ أ اس: ل ا أم ذا ا ان وت

ن ا :ل  ا  ،    ا  ا    ّ  ل  ذ   

س ا) :(ه م    توا     ط   

    ا  ا   ه)  (س  ا  ا    ،  اة

  تواا و ذ إ  ّ     ا ك و 

اط ا و  ذن ا  ا س ا) (ه دة إ 

ط ا  تواأي ا   ة ا  أد ا 

 در  أو ا  (ل)  ن  ه)  (س  ار  ا  و وات،

 )   أو  أو أ    ن    ا    (ل  او  ا  ا 

  .٤٤٨ ص اة، أاب اوق،  ال )١(

)٢( د :ر٩٢ص ا.  



 ارف آما وا ٤٢٣(    ا(   

  ٌَِ  .] َرَِْ ٌِ إْ ل َ] َِ ِ ه) (س

 وء: ام  

:ء؛ ومي  ا  ا  أ  ا )(  وأ  ا )(   

 ا  اط  ا  إ   واي  ا  ه  أ وت

 و  د و أ   ت  إا  ا  ا 

 رك  ا     ا  ار    إ وا  وامع  ا   ا

و و را ا  عأ ا وا .أ  

و نا  يا ):(  

و   ت  أوا  ا       إ  ر  أ  ا 

) ا (  نا  يا )( وا   

   وا اد لأ  واط ور ا وار

  ار. دو وإ ا ظره

 يا م  ءج؟ دا  

وأ  ة إوا   توا و  ورد  ءا 

ا: ّا) ْ ِ ِا    ا  ُاَ  َِ  و  (ِِآ أن إ 

 ت  أو ل  دون   و  طا  أي ط) أر ) ُُِ ل

  وإ اب   ت    ا  أ   واء ت.  أو

ء و رف اوا إ . أن و ه م ةة ا 

  أل:

١- ا  رك ا أن و   ) ا (  واتا 

  ظ وأن ار   أوع  ن وار وارض



 )٤٢٤(   ارف آما وا ا  

 )( ا رل  و  رك ا م  ارك  ة ا ون

  ر ٍ   س  اوا  وا  وا   ب  ر؛ل  ا 

 ْذإ] َََِْنُ َْب َرََْ ْ مأ ُِ ٍِ َ َِِا  ،َِِدُْ 

 ََو ََُ ا ى إَُْ َََِِو ِِ  ُْ ََو ُْا إ ِْ ِِ ِا نإ ا 

ٌَ ،ٌَِ  ْذإ َُُ َساَ ََأ ُْ ُلََُو  َْ    ءَء  اَ  َُ 

ِِ ََُِْو َْ َْر نْا ََِِْو َ ِْ َََُو  ِِ  ،َاَْذ اإ  ُِ 

َر إ َِِا  مأ  ََْ  اَُ  َِا  اَُآ  َِ  ِ  ِب  َِا  واُ 

َْا اُْ َقْ قَْا اَُْوا  ُِْْ    [نََ  :لم١٢-٩ (ا(  و 

أر رك ا ح  وا  ا    ابا      و 

  اام  َ] أَ  َِا اَُوا  آُاْذ َِْم  ِا َْْ ْذإ  ْْءَ ٌدُُ 

ََْر َْْ ر داَُُو ْ َْوََ َنَو ا  َِ  َنََْ  [اَِ  :ابا) 

٩.(  

  وا وا اذ ا إ ال  ا  أن -٢

   ن  وء  ا دو(  ( ا   ا اد

ا  )(  ء طوو إذا أ م ي ر اوا 

دن وا ل ا ا    ت  اوا    ه  ،دا  و 

   )(   ا ا داتا    روات وردت

ا  و  دةا   اقا     ر  ش      ولا 

  اد. ه  ا و اورة

 اد ا ل ة ار   ن ا إن - ٣

 تزا ما ا      اء  م   أو  دأو ا 

أو ا  أو  أو  و   ةد  ا )( 

 ل ادة واو ف اوإم ا وث واوا 

 ور  )( ا  ا  و  ،  ون  إ  دون  اد  أل



 ارف آما وا ٤٢٥(    ا(   

  نا إذ ا  يا )،(   ورد  .تواا  

 ه اثر: أا  

ّ  ه ورا   ،زا  ولا  إ  

ء دا  )،(  وا  ما      ا )(  اا 

  وا وا ادارة    وا أن ان ره

   أداء  اح   ا  ول اا ه إ ل ط وا

 ا  رضا او   ا    را إ   ا  ا 

).( 

وا ا  ن   ّ نا  ض ا  ا 

ا  ورد  ا )( وآ  ا )(    ب  وأن ا 

   د  اي  ا  إ وّم    ل  و    ا

 و        ارَض -امم  دئ    ا- ا دئ

ت اوا ا  ا  ،  نو    لا  را  ا 

أو إ أم ا و ا  ورهو  اضأ  

 وأزت وع ا و ل و ور  و ز

دث او  و  ا .ا  

 ام  :ا  

    ان أو )( ا أ  ا ا  إن

 ن أن  زات    نما   مة،  اوا  و 

اف امأن وا  تو  ا   ن  وإ    ا  ا 

 اْ ا  ِْ] ِ و  رك  اّ د ن   أ  ون 

.ِا ٌَْو ،َُِ ََِذا اإ اَا  َ  سَن،  اََْْ َذاَوإ  ُْ وأ 



 )٤٢٦(   ارف آما وا ا  

َُْزُموَن، وُُِْ أ َ ِوأ  ُمَن،  أُُْ  َِْ  ،َِ  ََْ  َُ  ُسا 

بَِ ا[ََِ :٦-١ (ا.( أن روي  ا  ا )(  ن   إ 

    وإن ة اّب ا دُ       رك 

،و ن و   ا ا    ،ل ذ ):( 

أن (أ أأ  لر ا  أ    (أ   )(    أ 

 وا    ازات        إزاء     ّ  ا   ء 

  و. واك

 أم   أد  :تو   

ه أ تا اع اوا ا وا ا  توا 

 وي  أ  وّ  م  ا  أن نم  وازات وات

  ام  دا  ل  ا  ا  ظا ):(  ) 

    م   ، ن     ا ا    بو  (إ)١( 

 ن  ،ا أن  أم (ا )( ادق ا ول

     اره  أ  ،          ِ]  َْ 

 ه  ا  ا ال  أ و ،)٢(َُوَن]) ٍََ  أَِ َاُرُه َن

اا وا  ّ ّوأ    ا  ر  اوا  موا 

إ ا  و  ي اا  دع اوا إ رك ا ،و 

 اّ   اي ا ا ا ه ء ارزة ا  ون

ا  ّا  وة  أ  ءد  ا  ا )(      ن  و 

     ارك  اع  ا  و  ات،    وم وّن

 ءا  ه .ا  

  .٢ ،١ح ،٦٩ب ا ،د أاب ،اد ب ،١١ج ا: و )٢( و )١(



 ارف آما وا ٤٢٧(    ا(   

 يا  ر؟ او  

   : إ وات اوت ه ار إن

  وار . وا امن     ا ر اول:

:ما  ّا وا ى ور حا  أ ه  ترا 

و أ   توا      زاتا   رك  ا 

و َََو] ا َُِِِْت اَُِْتٍ  َواَ  يَْ  ِ  ََِْ  ُرَْما  ََِِ 

َِ ََََِو َط ِ ِتَ نَْ اٌنََْور َ ِا َُأ َِذ َُ  ُزْا  [َُِا 

:٧٢ (ا( ْ] ُُؤَمأ َِْ   َِْذ  َِِ  اْا  َِ  ْتٌ  َرَ  يَْ 

ِ ََِْ ُرَْما ََِِ َِ ْزَواٌجَوأ ةَ اٌنََْور َ ِا َوا ٌَِ 

 اَِ  ارََ  ،ابَ  َوَِ  ُذُمِ  َ  ََْ  آَ  إمَ َرَ ََن اَِِ َِِد،

َِِدَوا َِِمَوا ََُِِوا َََُِْْوا [رَِْ ان: (آل ١٧-١٥.(  

ا اا :(را)  

و ر دوا ا )ا( و ةا    

  حا وف وا وا  ا أ ط مز 

     ا ا  ا ا  ء  اف،

:ا إّم)   اأ و  ا و  ا و  ،ظ  إ     

 ّي ة وأ ا  وأم وف آ أن أرّ ي، أ  اح

وأ   أ ...(ا ط ك ا )ا( جا   وأو ا 

   أن أ  اإ ا ة و دة  ج      ن 

 داء ء    ا و(  ا( ا  إ ن اس

و ،دا أدى و    توا  أ  ،و    أم 

  ءا ة ول ا  ..  ط )    (ا 

 )ا(  وجا    اقا  :    ،أ أ  م  ا   



 )٤٢٨(   ارف آما وا ا  

 (  ( ا رل  أم  و:( ) ،  ا( ا أ ؟

،ر :ل   ،جن أ ا  ء اك أن (، ل ا 

:ا إّم  وإّم ن، إرا      ه  ةا  ج  وأم   

 ه ل؟ل ا : )ل : إّن ء ا أن ا (.  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )ول إم ن وأمو.(  

 و ):( )    اء  آنا  اا ا  و       

 م ول  ن،  وإمو  ول  إم     ا ،  وأ  أم 

 ).و ا ب    ن

 و ):( )إن ا    راع  ها أ ذ أ 

  ل ا  أ .( 

 و ):( )أ  راع ول و  ،ر  يا   

 ول و  أ  راع وا ر  ،ول و راع اس

، أةوا را    هوو و و .( 

 ا  ):( أ) ى  و ا    أم    نو  وإ 

 ا (ور ول: ر)   م ) ل:  ا ن ون،

م وإ (ل: او ر)  أ  ام ن(. 

 و ):( )اا ا  ده دهو م نو     عا 

ا واأط ا ه و( 

 ا  ):( ) ئول ا    و.( 

   دق  اا )( -     : إن)  :(...ا ) ل 



 ارف آما وا ٤٢٩(    ا(   

ا  ، وا  م ،اد إوا   .( 

 ل ر  دقا ):( إن  ام ار و  

د، و  ج دا ط سا ا   ...؟  ل 

 دقا ):( ) أم أ  ا و  :ل إن)  ا  وا 

 .)و  ن أو  وااد

     ا ):(    أ      ل؟ رل:  ا ) 

ُأ   ن : ا    ،ا وا )(  ،ُ 

 ا  ق  وان  ، وان ة، وا ت، وال

، َت ووح، ا وا ، م  ه لب ا(. 

  ا: ب)

  :وا ا و  ا ل

    إ      

  

        ن  ا  ا   

 
     ء   وإن  

  

   ا   يا   

 
      نما  و  

  

  ن  و ه إ اي       

 
    نما إ أ  

  

          

 آ: ول  

   ة ِا إ ْذا د  

  

   َ ِءا  ِ ْ  

 
  ٌظم  م َا ِو  

  

     وا وًزا ِ و  

 
   َُ ا إذاً ُل ذا  

  

    و و  

 
ُم ِءا إ َ   

  

   ا َب وَع اََ  

 
  آ: ول

    ََر ُِْْ  ّا َرا   

  

  م ّ  َ اَ ََْولُ   

  



 )٤٣٠(   ارف آما وا ا  

 آ: ول

  وآ  أ  

  

  واء  ل ول    

 

  ا: ج)

 ا  ا اج  اي ا ا وان  ا  أن وى

 اب  ّ  را  أى    ه   اط  إى اك

 ،ا   ن  و ر ا  ا  ا  ،ا  و  و 

ا ر إّل ا ا  يا  ن       ل   

  ات.  مل إذا    م و ات

 :ىأ 

م   ا  :بل آ اما   لر )ا:(  ج 

   أم  وإذا ّا،  اب      ،  و    أ  أّ اء

 اام ،ك أم اك، ا :   إ(  ،اّدق(

 ّ توذ  ، ل  ج ودو موأ  ،ّ ّ  

،ّ  :ل  ام إن ا   أ ، وإّم    أ  م 

،ّ وإن ا   أ ، وإّم  ،أ و   ّم ا 

 .ب ن

   



 ارف آما وا ٤٣١(    ا(   

   ان: )٣٥( اة
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 با  دا
  

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

   ...زا ز

 :ةا  

 آم ل ا   قن  ا  ن  ان ظ  أ   ا  ان 

 وا )(    ا   ء  وج ودروا  وا

ه وا أطوا  ا ا ا     ََْر)  ُنَِْْ  ِ 

ِاََا (ََِ /اءا)ا )٥٣و ورد ا   ةاء اا 

)(     أ )(  َوأط)  نا رأ    زه    ،  

ا  ()١(  ي  اا    طوا ا   ل 

 َ) ْ َذاإ َِ ُ واُِام ِ َِ ِا ُْا إ ْرضا َُِرأ 

 ).٣٨(اٌِ /) إ اَِِة ِ اْمَ اََِة ََُع َ اَِِة َِ اْمََِ َِة

  آم ا    م   ن  ان  ل  ا   

وو  دا ط م    و ر و  و ة  و 

 واد وا اري و   م   ن

  ١/١٣٠ اج: )١(



 )٤٣٢(   ارف آما وا ا  

   ورا  أطه      ظّ  ا  و  اه،  و  و اس

اد       ِْْ) نإ ََْو ِا َ  َو  ََِْ  َِا 

 (َنُُِ /وا)أي )٦٠    و   .نا  

و ا ه ا ا   ن  م  ام    ر 

 ود ة اوا دو  ا مما ،ا اور 

م ة لان اوا ،دوا وا     ،وجا و    با 

) طج إذا )ا  ،ه و :ا  ا    وجا    ود 

ا ة. واوا  

 ط ا ا  ر  ما   ام  وا

ا  عن ا ان   و  ،    وا  ا 

 ةا ا      وا  ،  وإ    با  ءا   

وإزاء ا   ّ    م  ّ    ذ    ،اا  واوا 

 – وا  ام ط –  و ما وا ،تا و اع

 ،أم ن أن ادة ا ا م  ا .و  

 ّ    آن  اا  ا  ّرو   ان    ا 

     واة  ا اب ان و ط ون  اع ء

اى او اا را ا    ه ما إ م    

 ،دا و        ،را  و    :آ   

 و ة  و   اُ ُد ٍ اب ن ار

وإدراك و  ي اا  ا     ه  با    أ 

ا وأو اا  ّو  ا  ا ا 

م ت ان او اأ ومُو  وام و 

    ء. ط وم وم  ن

وا  ك ن   يا   تا  ا  ا   



 ارف آما وا ٤٣٣(    ا(   

ا ا ا    اون  اوا    با  وا 

و    أ ا إ     دوات اوا  ا     

 أ  َ  ْ  ََْل َِْْ ِ ُِِْن (َوَمَدى  ل واة.  وإ ن

ِ ُ َِْ ِهَُِر َوَْمي  اَْ  ِ  َِْ  وَن،  أُُِْ ْأ  َمأ  ٌَْ  ْ  اََ 

 َ ََُء أْو َذ ٍَ أَْرةَِْ  أَ ،ُُِ ْ َُِد َوَُ ٌَ  اِي

َِا ،َِمَُ ََْ َُْ ُهُط ُْما إُم ْ (َِِ 

  : وا ).٥٤-٥١(اف:

١-     دراك اوا وا  ا  ّ   آنا  ا 

 ا  ا  بأ   وامع وا ا  و (اة)

ر  وا  و  از  ا         ا  د 

 ا زاو    غد     ن  ووو 

ا   ،وا ال و     وَن)  (أُُِْ   ا  ا  ّا 

و   ا   ا وا  وا    ا  ُدع، وا 

 ) ) أ   إر ا ن د ا وار

 ن اا ر ٍ  ة   س  إدراكا  .ا  و   

 غا ما  اء واا ا    ش، ا  ن  و 

 وو (اة ا  اة واات م ا ا ء دور

ا     (ن  ء  ه  ا  و      ةا  وإدا 

 و ق وإا  بة اا   ه،  او 

 ؟ أيد  و أ ا )( م ا)  ا    وا 

()١(.  

 أ    اا  ا ا    ا  ات      وا

  .١٩١ص ا أ ا ٧ج ا م ح )١(



 )٤٣٤(   ارف آما وا ا  

 ة  اوا  دا وا    ا اا  ن  ا ظ 

ا و و ، و  لر اوا ا ُّ   

 ثو ط ١(و(.   

 وإظر        وااء  )  او (دا ا ار -٢

 ن    )(  ه    ن  ق  م    و  ه 

() م      اإ  ا  اطا    را  ما  ا  

  ا إ   تا  ما    ا  ء  وا  ،وا 

 (َوْ  و   ا  أ  ل  ا  ) ) ار ا ون

َََد َُ ُْ اَنَِْ ََُُه َوُُروُن أَ  َ َنَِْْ ََُْع َوارََ 

ِفا ََِِْو ِِا طََ ُ ْنإ ََْء أَ ُِِ َِه َوَدَواِ َل أ 

 َلََ  ِْ  ْونَ  َِ  َوَُ  اُِ  َوَءَ  اِ َدَواَْ ِ َطنََُْ ِْ ََْ َن

ا لَوا َ أَِ ََْ َرةوَأ ِْ ٍََذ ْإ َِِ  ََِِْو  راَِْوا 

  .)٢(َوِِْ) ِِف

)١( ب را ٢٠٢ ص ٩ ج ا  ان و)  ل  أوا  ا  م 

.(  

)٢( م :ا ١٩٢ ا و ا ) (ا ا ا  ذ، لو ) 

(ا َْو) َراَدأ ُا َُمَُْ َِِِْمِ َُْ َََُْ ْنأ  َََ  ُْ  َزُ  نَِْدنَ  اَََو  نَِا 

 اَءُ  َ  ََ  َوَ  َْ  اَرَِ  َوُوَُش اَِء طَُر ََُْ ََُْ َوأْن اَِن َوََرَس

ََاُء َوََا ََُِْء َواَْما ََو َََو َِِِ ُرُأ ََُْْا َو ََْنَ  اُُِْابَ  اََ 

 َُِِْا  َو َِ  ُءَْا ََِمََ  َِو َا  َُُْمَ  َََ ُُُر  ِوٍة أ  ِ ِِْاََ 

َََو َِ ىََ ُُْا ِْ َِْ ََ ٍََ َْ َبَن اَُُوا ًِ ٍََََو َْ َرَْا 

 اَل  أَْقُ  َمَْهُ  َُ  َو َُُ ٍُ َوٍِة َُا  ٍُة أَْ اْمَُِء َمِ َوْ أًذى َواََْع

ََُو ِْإ ُُ لََن ا َِن َذَْأ َ َا ِ رَِِْا َََْوأ ُْ ِ رَِِْا  اََُو 

َْ ٍََْر ٍَِة  ُْ ْوأ  ٍََر  ٍَِ  ِْ  َِم  ُتا  ََُْ  ُتََََوا  َََُ  َِو  َا 

َُمَُْ َراَدْن أَن أَ ُعَِا ُُِِِ َُِْوا ُِِِ ُعَُُوا َِِْ َمِِْهِ  َواِْ 



 ارف آما وا ٤٣٥(    ا(   

ن وو م م د (و (      ن  و     

)(  و   م م    ة   م    د  ّ     

 ح  ه ا ا م   ،ة   ا   

       َُِي  (َورَْ  َو  َُِ  ِمَِ  ِْْر  ُروَن) إَ 

 رّ  ود  )٣٤(اَِ  /م)  ِ  أَ  َُ  َُُرونُ  (َوأِ )١٣(ااء/

 و )٢٨ -٢٧(طِْ /) َُا َِمَُ  ،ة (َواْْ م طق

 ُْ َ (َُ أو) ْ ََِل م وأط دءه  ا اب

/٣٦(ط.(  

٣ - إ  ء ا وام  ن ةا وم 

و  ر ف وو )(  ِه اََِو) ُرَْمي اَْ ِ َِْ 

وَن) أُُِْ ن م ر اماول واوا ا  روي ا ام 

و ٣٦٠ ا  ر ة ا ور روازد و 

،ر وّ  ه ان ا رواي ا ه وو ه  و   

 ،رو و )(      ا  بوا       

  واء. اة ه

٤-    رما   ى  فا ا  و   ه  ا 

   و  اس  ب  ا  زا  ا وا اوت

ن وو   سا أن ا   ت َل دم) َ ْ  َْأ 

ِ ُ َِْ ِهَُِر َوَْمي اَْ ِ (َِْ ْ)  َِأ  َِْ  َرةْأ    ٍََذ 

 و :  أم    امد و     امر  وَُ  ِمَ)  اَ ََُ َِء أْو

 ونا ٍ  وجا  ط     ا   إزا  وإ 

ا .ون ا ن سن ا   دة اة  اوا   

َُِِْْوا َِِِ راُأ ُ َ    ََُُ  ِْ  َْ  ََِ  ََو  َِم  ىََرُ  اََِِْوا 

َْأ َِم ََُاُء اَََل). َواَْأ  



 )٤٣٦(   ارف آما وا ا  

  وا ط، اوة و وا   ا ن ان

فا س أن  ق د ةرة اوا ا و  ر ا 

 ز وة  اض  واوا    تت  اوا  ا  ء   

و ل مإ   ٣١( ا(  رة  فا  اَو)  ْ  َلا  ُمََ 

 ََْْ .(َِاَ  َرَ ُ اْآُن

 ك      و    ن آل  ا ه د ون

 اد اف ا  اح  ان  و ال، ا ا

ن وا  أ  ات  و    ور      سا     

.ر اّن و لي اا رأ ا  ّا    ن  ام ا 

  ء أن    ر      ره  وا  مام   أن     

ْو اأ) ُِْ ءَا َ َََْز ََْ  َِ ْوأ  ََِ  ِِ  ََِِوا  (ِ 

 (   ا وات اات إرة ن   و ).٩٢(ااء/

( و ون اّا  ن ل  و      .اا 

و       ََْ)  َُْ  (ُهُط  رة  وإ ن  ان ا  ن 

 م  وا   ل ا     أد وأن دع ام ف

وا اع وا وا  اءا وا    ط  و 

.  

 ا وا  وا  اا دن    ام اك  ا

ا وا  بس را   نن زو وأدوا  ر ، 

 ك ت ا  ه  ا    ا    ة  أا   

و ا وا  وم   ،ر  ن   

 ء    در     و وم دا ووم اب ه

 أر   اد ا   ما وإن وا اء  درة  رة

ر – ول ا  –  ن دا و .ا  



 ارف آما وا ٤٣٧(    ا(   

 اوا أن ا ب از ا  ا ا 

ا وار ومأدى ا ق اموراء ا   ّروم ا  

  رت  وأب و  لوا ا  ا    وا 

 وإ  ا    او ا  او ا  ،ا  وا    ا  وا 

ا واو   ة أا ا دوا ،وا  

 ا  ان    ر  ام  ا  واج  اطُ  اا  أ  ا

ا اء  واوا    ا  ور  ا   )(  ر 

 ا  أيا وأ  را  ا       ز  سا 

  دا     ن ة  ث    و 

ءاداة – اد ا – و    ا  .أيا  

  ا و ا دت ا اس أم واا

 اد  اس  رك  ّ    ق   واس  ادة،  وراء و ات وا

رك و  ةوا مما .ا  ب وا   دا 

   ان   ا ا ت رة ءا  اوا  وإل

 ا اا و ا و اى، أ  واة

 ار  ّ  ا امم و اوم واا ا و وت

ا اب واّوا  سه ا ون و   أو 

ا وإ و   و  ل وا   َ)  َِ 

 ِذ  ٍث رَْ ُه إََُْا َُْن، َوََُ َِ ُُْ واَى َوأَْا 

َِا اُظ َْ اََ إ ٌََ ْْ َنَُأ  َْا  ُْمَوأ  (وَنُُِْ  /ءما)٢-

٣.(    

     أ  ما    أ    ام    دا 

ورا    ار  ام        واا  را  ا     

 ا واوف ذ ا ه اع   اور اد



 )٤٣٨(   ارف آما وا ا  

ان وا ما  ا أن وج اذ  ا اا 

وما ا      دا  ورا  اوا  ا    م   

ء ،  ا و  ن   ع. أا  

و ا م ج نا ا ه أي– ا    دا-  ا   

 أ    نما و  وم  ه  وا  أ  ا 

)(  )   ك و  ا (ا)١( ن أ ا  :اء  اأ 

رة اّء ا او ات اوا ،أو ا ط ا 

.موا    

ا اا :(را)  

م ا ز   و  و رادةة  او        أ 

وا  ذ     و ،ا ا ج ا )ا(  

 ن و  ى إ   سا   ا 

ا)(   ة دة كو و اذ  اقا ا 

ي اي اا ا  ا ل و ،انوا    د  راا 

 ء دي و  ف اءا  آ : ) ي ا 

   ْ إْن ن  أ  آل   (وَْ ا)... إار أ و ا إء

  ،ٌد  و   ن  ،دا  ام  اراأ   إن دم    ََ   

 ر    وا  ا   ا اديء ه   وُ ن)

 وا(      ا(  ا  ا ا )ا( أ ون

 )( ء إ و       ل:  ا      زةا   إ 

  أ  أم أ(:  ا( ا   اة؟ ء

  .١٠٣٧١ ح / ا ر )١(



 ارف آما وا ٤٣٩(    ا(   

أن وأر    ،  ل ا  ّ    ور   أذن  ، 

 وأم  ؟ و    ّ  ل:  ات؟  إ   أ   ا  :ل

 اءا  او  ا     .  ر  ا      ج 

ا ود    ل: و  

  ا  م وم إن  

  

   ا ا ا   

     ا   ا  

  

   أمس ا ب ان   

             ا ،    و ون  

و ،ر و  ،ر م  ،م      ،م 

  و     زديا    رأ    ا    :دىوم    هّ 

،ءه أدر ا  ّا  ،فا ّة و ا 

ب ا ا وا  ا    ه  ه  ّط    ن 

،ح ا ا    أ  ا    ّ    ا   

 أ وا ا وا  ،ا  ا ور 

و ،ا ووط  ت إ .    ة  اوإذا ا   

  رأس ا و   ل :ا  وا    ّ أن 

 ك    ا     ،   أو    أو   ه

و   ك اّ ،كا وأ  وا   هوا  ّه.  وم   

ا  ره هن ور  رضا   هأ  ا    أ 

.  

ا زةُ :ىأ  

  

  



 )٤٤٠(   ارف آما وا ا  

  ا: أ)

    ا :ل

    ُ  سدِة ا   

  

   ا ِر   سا ِّ ِ  

  آ: ول  

  دةّ ْزا  ا   

  

  ْوَد ر عا ِء  

   ة ْم  اّو  

  

  إ  ٍت وأءِ   

  

  وِ: أال ب)

•   الر أا ا  :  

 و  ا  و  ا  و    أ ا  امن  أ إن  .١

  ""      أ اد  أ  ا ،    أن ا        

 ر  ذ  و ارض ا و ا ور اد  ر ا  اة

 ره و .آد 

 اب .. اة ن اوء  رة.. ال .. ار   .٢

 فوا .. و ا .. ا اهه .. ا ت ا .ا  

  ،   اخ و ار  اد  إن  .٣

  وأ. وأ أ أن ى

 ا . ا   ا، ر    إذا  .٤

٥.    واما ا  دة ،ا  و د ا   ،ة 

 ا    اوام،  أل   أت       وب، 

 ا ؛ اق  ض ا ادوات  ذ و واس واح

   امن. ن أوا

  اي ااف   وا  امن  اي اء  إن  .٦

ط ا  ،وا    ا  ،مما  ث  ا    ا  اا 



 ارف آما وا ٤٤١(    ا(   

 ا ا  ث ا ا راوا ا ،وز اي

.ا 

٧.   أن ي اا  م  ن ا ،  

 ا  ،اد  اي  َُ  ان اي او، ا    واق،  اد 

  ام  ط ة دموأ ،    لا    ،ا  و 

د .قوا 

•   الأ   م   تدرا :إ 

١.   ا  ا  عوا وف  اوا  دا 

 ا انم ف ر    دةا    ن   ان  اوا  ا 

ا ا  عوا ا وفوا دا    قا  و 

 ط  .ن

٢.  ا  ن ا رع اوا و   لا 

و و  جموا ن  و       ااو ا  اروا 

و  ن ذا  ابدة ان او  قا وا 

 رة ون اا  وا ا  ال م ون

دا  ة لوا. 

٣.  ا  ن ا ب دةن اا  ون  و     

 ه ا ءذا  اا  ا  د   دون 

   و  م  ا    طن  ار او امار

 ن  ااب    ان  ن    ا    و اب رج

 ل ا ودا و ا ا  رزادوا ا  

 ب.

٤.  ا  ن ا  ذا ا دط   ا      ا 

   .. او د   ن اد ا   م  ن



 )٤٤٢(   ارف آما وا ا  

 ا   م  ا  ا     ذا  اروا    ال..

  ارة  ون و   ن اب  واا اد 

ا وا ا  . 

٥.  ا  ا اذا اا أطوا وأ  ءرا  ا   ةا  

 ا ن ا   واا  ا  ن ااح ا اار 

ا  طاو  رة ا ون  ا   نو  ي  اا   

 م. ا ازء ا  ا ب

٦.  ا  ن ا ا  قا و  رواحي اا  

 د  ا  و    م    لا  ا   د 

    اس  ن س    دون  و  اذام   ت   اس

د 

٧. ا  ا  ون ام ا   ا و  

ذا ا اا ام   ةا او   ز  ا  او   

ا ردوا او ن ط ابة ان ااس و ان 

 اار    ظ  ارض  رون  -ا   – وا ااب  ا

     ون  و  ا  وذون    ن اد

دة اا  

٨. إم  نر ا ارر ا ن را دا 

 اار    ا  م  ن    و    واة  وذا واء

ا ا  ون   ا  

٩.  ن  إم ر  اا  و  ار  ا   ء  اار 

 ادة اج ن ا   دوم  م ا   ادة  و ادة 

ر ا    ار  ون  ا  ن  او      اا 

 ابا و ذ    ار    د  وة  غ  ا 



 ارف آما وا ٤٤٣(    ا(   

 اا ا ار ا ن ح مما      ا   

 نو  ا ا    نو  ا  ا   

 د   .  

•   الل أ ا :ما 

١.   وا  اءا ة.ا 

٢. ا  ن ا  ذا ا دط  ا      .آ

   

٣.     ارة  حا  ا   ا  و  ا  ا اذا ا 

 با ا و ، ودا  رة ا  

ا .وا 

٤.  أ   ا ها و   .ةا 

 أو ر أ أو ا  أن  ا  ه  اي ار  .٥

ط   يو أا    ،ام  إ      م أو  ر  

م .و 

 و :  )   ل ذب، ا إن ام: ا ل ا  .٦

م  ام ذ.( 

•   ا :اإن ( ا  ا    ة  ،ا  ات  و 

 ا .(كل   او :ن أما)   اد  ظا       م 

   .(م وط  و ، ااد ن

 ن ا  أ ..  اء أت ( أطن:  •

  ت).ا

 و ا  ا   رأى  دا  ال  ى  ر)   درو :د  •

.(ا  

•   :د ك)  ن  ر أا  ،دا 



 )٤٤٤(   ارف آما وا ا  

 اد .(و  ن  وك

 م). اار أ ا ن  (ا م: من  •

•  ر  : إذا)     نما      ،      

.(ل او :أ )  ٌب أك رظ إذا إ .(ا  

  اس).   وا او ، (ا : مرد رج  •

•   : دا)  را  م    ا  أ   م  

 .(دا 

 و). دون )  رو :ك ن   •

•  ان: أ   اام)  أ  ،ا  م   وم  را إ  م 

   ون).

•   :يت (أن ا  و أم     أن    ا و  أم 

.( 

•            روا:  در  و (ا  وا  ،نأ    ام  أ   

ا  .(  

•   الأ  :را  

 إمم    د  و إمم    ظوف  امن    (إذا .١

 .(  

   ا .. إ  من ال أ (إن .٢

ر ذا وا   أن ا ا نما  ا 

ي اا ت). دوما  

  أ   ق اي  وط ون ده ع (اي .٣

   ). ا و  أه  اص

٤. )  ت أن و وا  أسا  ت أن و 

.(را 



 ارف آما وا ٤٤٥(    ا(   

  ا: ج)

 م   ي ون اة أ  ن   إن وى

 إ ،م و  ا ا ا ار وا ، و  أ  اا 

 در وا     را    ا  و    اا 

 اضا ه أ ا دة أ ا      ،درا  وأ  

 ات أي ا اضا  ،ا  ده ا ة ا 

درا ض و اي  ن  ا  ،ب  أ  ،اا    أ   

 ب  أ  ،ا    ،  ا    وب درا ة

اه ا وأ   صا  ا   ن  إذا    ،ى 

 أ ، ح اا  :لو    :ال:  ا  أن م 

     وا  ،ا   أ   ا 

مب  وا      م    م  م  ا  اء  در  وط 

ط  .سا  إن ر  د  ا  ر  ،ةا إ  ة  أم  ا 

ا  با  .ا  

   



 )٤٤٦(   ارف آما وا ا  

   ان: )٣٦( اة
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 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

   ...زا ز

 :ةا  

 ) ) ا ف  درس

  ا  ا    ّا )(  و      و  آنا 

 ا  و   :  َِ)  َفَِْ  َُْ َءء  اََْوا  ُمإ  ِْ ِدَمَِ 

 (َُِْا )٢٤(   ذهإم   زو  ، 

 وا    ا    ااد  أن  اء أ امُ   ،اد واء

  .  ءا و فا  ا    يا  َُِذ   ع  آ 

ْف (َوإَْ َ َُْ ُْأ ْإ َوأ َ َََِِب اََْ ُ َُر 

  ).٣٤-٣٣( ) اَُِ اَُ ُِ إمََ َُْ َُْ َُف

  َواَْء): اَء َِْ) ََُْف

دي واا    ه  ل  أن ا  )    ِءِء)  اوا 

  ا و و و دة م وا ا ظوف ن

  ه ا و    عا  ،  هو  ا    اتا 

 ا  وا  .ا    آنا  ا  و    أ    ه ل 



 ارف آما وا ٤٤٧(    ا(   

  َفَِْ)  َُْ  َءء)  اَْأي َوا      اءأ  ا  و 

 و م   ض وف   أ   ،  م   

  آ اء وى أا    ا ا  يى ا  ا وإ 

و م  أ م   ض  أ و     

ا و     نما     .    

   ّ     ي، اورّده: ا  

   ر   و   م ث  ا اء وا

  ا ض ا  ا   َو) َُْراَوَد  ِا  َُ  ِ  ََِْ  َ 

ِِم  ِابَ  َوَْا َْو  ََْ  ( )ا  )٢٣و      

ا     ا     ا      ا     

َْو) َْ ِِ ََو َِ ْ نى أأَن رَُْ (َِر )٢٤(  ا 

 وا  ا   أن أي اا ه  ض  )١(ا اي

)١(  ا أيا    ا  ) /ءمل )٧٨ا وأ" ّ    ط 

 لا  ة "ءا و  ذ ا س ا) (ه م  ذ    ةّ 

م    ا  ر  وا  ة  وا  ع"  وا    ل وإذا"  ا  ه  ا 

 (ان        وا    ن اه  وأم ا  ا  م اه

 ان:  (   ا  ول )٢٣-٢/٢٢ان: (  إدر ا  ول )"٦/١٢١

 "و  ل    ا" د  ا ط ول ا ) (  ّ أن " ):٦/٣٥٤-٥ج

 " ا   م اة   و واز ا    اة  أن ز

   رة  "          ل  ه)  (س  ا ا و آون  ول

 ول  )،١٢/٣٣٢ امار:  (ر  اد  "اذب    رة ان ورؤ ا ،اذب

را  ا   ه ن "وا      ه    ارفا  ة  ااا       

،اد أو اا    (ا)  ي  اا  امد  اا   ا  ا  و  اا 

ا  ام      ،ا و ا  ة  ا  رة  اا   



 )٤٤٨(   ارف آما وا ا  

 ط  م  ب  و وا ا  )١( امء أن ر

و إراد ات ا ةاب ا ا ا ا ، و  

 م  وا و      ا ى  ا  ا  وا ا  ا 

  ا  م  رآه   ن  ر     ا  ،ا  و 

ا ا ارا  .ا  ا ا  ، :ه    

 ا        ا   ا ا  د     ا ن - ١

وا  و   را ظ ا   ل  نء  ا     

   ّ  ب   ف  اا  ا  و    هو    

 م ا ا  ا       واا     ل  ا  

 ذ    ا  ال    رم  ا ا ا  (ا اان

    ا  اد  اوع  أو ا           ب ر 

  و  ا....." وا  ا ااد و أم      ، اى

  ب  ررف  أي ا أن  (  )  انا  :ل  )،٢٦٨-٦/٢٦٧ و ٣/١١٩ او 

  ويا   ه  لو   "  لان"  ظا  ) - انا-  ط  ا   

ا  أو وا  م  ا  ا ،  قا 

اوا وا ا    ب  وأ ا  ا  ا وا  ا  ،ا  ن  و 

 ى ، م إم  ،ر و   وز  ا ا    

 ا د ار ا  و ه  م اي ر ن رأى  ات،

ا (وا )  لان:  ظا  ٤/٧١٢(  :لأ       ا   )(  

 أن ا م   ز " : ن اف  اي  وم ا د  ر ن

   ا  ومز  ا،  ا  م أن ااد : ا، و    ن

 د  ا  ال    رة    و  ا،  وا  ا   و... اب ة

 ل اوا و    ّدهو ا  ن ."ا 

 إ مُْ  إن ُرُ  ُُْْ  (ْ  )١١٠(ا  إ) ٌََ ْْ َُ أَم إمَ (  ل )١(

ٌََ (ْْ اإ)١١.(  



 ارف آما وا ٤٤٩(    ا(   

 ا د وأ    ا  زة  وا  اما        ا 

ه وا يا    وره  م  ، وا  ن  وإن   

 و    ا       ،(     ن  ان  ما 

ا وذ    ب زّا  فا ا     نا   

ا        .  و  ان آ    ا   

ا و    واّ   ف ا ر و ا ا 

.   

 أ     ا    ر   -ام     ي– ا إن - ٢

   ه    ،ءما م ن رأى ّر   ّ   

 َدتْ  (إن     م ا ، و      اب

   ا  ء  أ  و  . )١٠(اَِ ) َ رََ أن ُِْ ِِ ْي

  م اط إن     اء   ن م ا ا

   او ا  ا  ا  ا  ا  اا وا ا، ادوات

 اات  او اوات  ا  ا  ا ا

،و  انا ا   ا ا ا م ر 

و و ،ا  وام   وردت  روا    ا  ا  

ّ ا ا ا روا وق اا  نا ل و)    :نا   

 لر ا ا  : ء  انمن،  ا  :ل  ،  :ل  م 

 ل ا  َْو) َْ ِِ ََو َِ  ْ نى أأنَ  رَُْ  (ِل  َر  ا 

:  ّ  ن رأى ان و ر َّ   ن ،  وا 

 ّ م و ()١(. 

  امء.   ان ( (  آ  ب ا: ار ن )١(



 )٤٥٠(   ارف آما وا ا  

   :اب وام )١(  ام ا نأ  وا أل:

   و   ،  اب  وه  ام  ن     ان  -  أ

ا    جا ا ا ، وم  اءا   ه   

 ا ن  ا  و    ا         ا 

 وة نورة ا .ّا   

 ان  واذا اب،    اب   اذا ّ) ( ان  -  ب

  وان ا ف ا ان ّ    ّ ر ااب

  و ا  ا ( ن( ّ ا دي ا ااب

   ا  وه  ه  س  اط  ا و ا   .اب

 م ا  ا       ا    ه  ةا  ا 

  ( (وَ  ا      وف      اب أن ُل ن

 ن ةا ا  ّو) ( ) اء    )٢(  

   ل   ا   ا  ا  ا    و)    ( 

و   اءا ا   اء ذا   )وا  إن 

، :وا إن وا  أ(،   رآه  نن ا  اا 

  اب  اب  دون واراف  ا٣()وا(.    ،م   ان ا   

ارال إ ا   ي  ن وضوا .م    

٣- و  همذ   ا  ام  و     ه   

 ا م  ا   ار  ا  ي  اا       

 أو  أو    وإ   :ا   

)١( و ا زو ن ا ا   ّو َْو)  َُراَود  َ م ِِ  (ََََْ 

٣٢.  

  وط .ء    أ   ا أن ر )٢(

   . اي  ا ا ١١/١٣٨  م و ١١/١٣١ اان:   اان )٣(



 ارف آما وا ٤٥١(    ا(   

 اأة   و رك ه ى  و    وا ن م  -  أ

أ و  نو  ا       ءه  رو     راب  ن 

 او   ا،  و  ا    ذ      ل  ا اة

   م  أمه      (اب و أمه  و اأة  ل

: ذ إمأ   أو  دي ،ه ل  إ  َذََ)  (ِا  و    قا 

  ا ل و   وح        ا    مذُ  (إُأ  َِْ 

ِ نإ َ (َِّ )١( )١٨(.  

ق( وا   ر وا و ذ م  ك  ء    

     ة  ة  رو          و  و 

 .)٢()مه  ا ظ    ام اب طرت

 -وظ  وه– ان   واات اا إن  -  ب

و ُْ رة  نا    ن  ا  ه  اتا      ر 

ر    دو   ا  ،مما  ف  ون  اا  م      

 ا و  رةا  اإ     رك  ا  و   

 و  )٨٣-٨٢(ص اَُِْ)  َِ  َُُِْدك  إ أ) ِِِ َُْ َََِْل

 َِِدَمِ ْ  (إم   ُ ا    ا   ا     ا ل 

َُِْا( )٢٤(            ا  ،طو ك  و 

 و  اا  دو .ا  

 د إارف وا  – ن و ر -  ان ا   

 ا  دارف  و ف ل واموا    و ،ذ 

ا      كا         أن ا  ذ  و  د 

ا و ا د ورف وا و طدان ا .  

  .١١/١٢٦ اان.   اان )١(

  .١١/١٢٥ اان:   اان )٢(



 )٤٥٢(   ارف آما وا ا  

  ما   اتت: اوا 

أ    ل  ه  ما      اتت  اره  واو   

أ وا  و ه و ا  ت  أ ر  اح  اّ 

 ا   َل) َذََ ِا ُمإ َر ََْاَي أََْ ُمإ  ُُِ 

  ورد وا    م  م  ه    م و )،٢٣( اَُِن)

ا ن (إن ا ر م (ةّا)١(.  

 وز      ده  من ا  ا واء  ذةوا  -  أ

   وا  وام  ا      ا   ا امت

ا  )  ل ة  و ا  .( ء  وح  دا    ا  َوِاْن) 

ََ كَُْم َِْ ََِرُ ا نَْوا ْ  َو  ُمِْ  ِا  َُْ 

َُُن). اَِْوا   

       م ا    ك أي ب أم   -  ب

ا  ه ر  ) :  أ   وم   و  :   ا،  أر 

و : ذأ   و  را ذ   ىل  دة  اوا  وا 

 ك وا (وا)٢(.  

 و  ورُ    و  ُ  ا  ا  ا م ا ات  -  ت

 ة اا ُمإ) َر ََْأ (اَيََْ )٢٣(  أن ش وو  

 أ  ب  ا   و    ذر  اق  إوإ  و     

إ ا ا  و  ا  وم ا    و        

 ا  ء   ن ( ُ  و   ُ   و  وا  ا  ا وآه

 را  ا و    م  ى  ا  ر  اف  ة   ا  ق

  .١٢/٣٣٥ امار: ر )١(

  .١١/١٢٧ اان: )٢(



 ارف آما وا ٤٥٣(    ا(   

 ا  د ا  ، و ا ا ()١(.  

   ُُِ (إمُ  واة  ام   ا      ء  ار  - ث

 ا. اي   وظ  وظ  ظ ا ا و اَُِن)،

  ن :ّر 

    و     ا  وان   ة م ا ار ه

ا  ن ي رق اأ  م  حء ون– ووا   ه 

 ل ي  د   ط ورة أي  دون اّ إذا ََه

   ا  و ا ا م   -اب  ح

عا  َْو) َْ ِِ ََو َِ ْ نى أأَن رَُْ (َِر   ن  أم  اوا 

    اة  اوف  ر  ا  وا   ا  ّر ر ن

 رة  او   ا  ورة    ط    اب   ال،

وف ان اع ظا  ا  ة، ا  و    ن  رأى ام 

ر  ، و  ن  أم    ر   ت  أدر  ا   

ّ ،أ و  واا  ا ا   ا .ا   

 ا را ّا ي اا ّ   ا ا  ) 

رأ  إ ورأ ا  هو و (و)٢(   ر      ي 

      وعي  اا  ا  م  ج وف  اظ  ط   

د وو ام .ارفو  

   ا ا م؟ اا  

 ام    ار  ه  ا ال  ا    واال

  .١١/١٢٣ اان: )١(

)٢(  ا اا .٣٦ :٢ او  ب  :١/٤٩ ا.  



 )٤٥٤(   ارف آما وا ا  

وا ا ا طأ ا  ، :ابوا م   ل 

 َ طَُْ ٌِ إَذا اا اَِ (إن  ل ا، ار ا ات

نْا واََُ َذا ُ ْ(وَنُِ افا)ن )٢٠١     (وا) 

 ن    وا       ا ذ ا ار ه ا اا أي

 ْ  َُ  (إم  ُ  ا  امح      ل  ر  ،  راه اي ان

 ا  ).٩٩(اَََ َن) َْر َوَ آَُا اُ َ ٌَِن

 ر ا    دا  و     ا  و  ا  ا   

  رك  ،و ٍو ر ا  نا و   ضّا 

 ت     ا  ت زدد ان ذ  وا مت

 اَِ  أ   ] ِ  َل  و  ،ه    ال  ّ ا، ان

اََُإن آ اَ َا ََْ ْ مْ[لم٢٩ا.  

ة وا  ذ   ا    ه 

   (ّ)  أي أو ا     أي م      وا ااءات

   اه ما وا ن وإ نن ا        ّ   

،ا وا و  دون     .ا  

أ وو  ا ا ا  و ى ،ا  

ه ر زو و  رة  ن و  ا زوا ،    

 ى أةا ى أا ف و ن زو  ن أ وأرق وا 

 ددة وو إ و ،ذا ذ ا ا  ل؟اب  اوا 

إم   نا  م دون وا  م   أن    نما    ا 

  . ا  ء  ُ اي ارك او  وّب

و  أن م ا أن ا تدي  اا  ه  او       

 ا اا  ه    اق       ل    ن 

َِي (َوَْم (َُِِْا )ل )٢٢و     ةا  ،ا و 



 ارف آما وا ٤٥٥(    ا(   

  نإ) َا ََ َِا اا َِاو ُ (َنُِْ ا)١٢٨.(   

ا اا :(را)  

   أء     امن  اء  ة  وأ طق ن إذن

 وا و ا ،وا     ةة و 

 )ا(  ا  م  ا  ات،   د  امن  اذ

وذ  دى  :  ا)   يا    ما   ء  دار ،وزوال 

    ،ل ور      وا    ،    م 

 وأرا  ،  ط    ط و إ، ر  رء  م ام ،ه

ا  أ    أ ا    ،  ضوأ    ا  ، 

وأ  ،م  و  ،ر    با  ،ر  و  ا  ،أم  رأ 

، ل وآ  )(    إم  ز إ  ذر  ون  و 

،  ذا  ،نا م ذ ا ،ا   و 

 امم   أ را ا و ا  ا  ون). 

   ووه ا رأ واوا ه )ا( ا  واما

ا اوط   انا او     أ ....   

ا زةُ :ىأ  

  ا  :ل ا اوات

١.  لر ):( )   ه ،ا  و     ،ا  و 

  ،ا و أ  ء   وأو  ا(. 

٢. و ):( )ف: أا   ،ا ،موا ،وا 

،اوا ،ع، واوا ،وا ،د، واء، واا وا  

   ر  و(.  



 )٤٥٦(   ارف آما وا ا  

٣.  ا أ ا ):( )أر  أ   أ    ما 

 .) و  ُو أم وأداء  ق واة:

٤. و ):( )فدة از(. 

٥. و ):( )ا أ (أ) ةا.( 

٦. و ):( )ة د ا .(  

٧. و ):( )ةل زف اا.(  

٨. و ):( ) ر ءن ا ا.( 

٩. ا ا ):( ) ُ ء ا أ    جو.( 

١٠. ا دقا ):( )ا  ءس ما  ؤم(. 

 ا  

  ا ):( )وإن أ ا ة وا  ف أا(.  

  ا ):( )  م مأ  اف اوا.(  

  ا ):( )ف أا ا و  انا.( 

  ا ):( )ل   ا   وا(. 

  ا ):( )ة ا ا ...    ف....  اا   

 ).ا ن ا ر

 ا   أر

  ا ):( )ا   يس أا  و (.  

  ا ):( )ف ا دي إ فا.(  

  ا ):( ) ر ءن ا ا.( 

  

 



 ارف آما وا ٤٥٧(    ا(   

ا ا : 

 ):( )...فا  ،ا ،موا  ،وا  ،اوا 

،ع، واوا ،وا ،د واء، واا وا       

 ًر  و(.  

  دق اا ):( )ا  ءس ما  ؤم(.  

  ا ):( )رأس ا   (. 

  ا ):( )فن ا ا و  ما(. 

  ا ):( )ا  ةا( . 

  ا ):( )ة ا ا(.  

  ا ):( )ة ا ما(. 

  ا ):(  )   ف(. 

  ا ):( )ف  لا(. 

 اعف: أما  

  م). و ا ا ( ا اف )١

 وا  ن ار   اى ارح اي اف )٢

             وه  ت  و وا وا واذن

 اا. ارب

  وا واء ا ة   وذ ا اف )٣

 اق     ا ل   ا اف وام. ا ا رث  ازل

،ا ال وس أا .و  

  ). أو او دوا  (اء اظ أو ا اف )٤

 ا  إل   ا  وأ  و (ا ا اف )٥

إ (ا دت وه أ ا   .  



 )٤٥٨(   ارف آما وا ا  

  ر   .(ا ا  (أي وا اي اف )٦

 اس  لأا  و  ا،  اق     ا ل  ا اف )٧

.و  

     ا  اة  اد     (اوم) ا اف )٨

 ا .  

 ا :ل

   ا  ؤم  ا  

  

          او  

    ن ا د مان ا  

  

          ا  ن ا  

  ا َُ  طل و  

  

    ُ   دةا   

      ٍ ِ  اُ    

  

            

   نُ َن  و اره       

  

        ا   إن  

 ا  :ش اي اد  ة ول  

   ر  ت  ط ّوأ  

  

    ر اري   وا  

       ا  ؤا إم  

  

     ا جا ا أ   

  آ: ول  

    ةر وار اري ومم  

  

  وإ  ل ار      

 
    را  أوره     

  

       ن أ  

 
  أ إذا  ر زت 

  

   ّاري ر ار     

  

:ا  

 أ  ا )(  :ل  ن       اإ   رف    أ 

ما     ة  إ    ده  إ  :ل      ن ل  ؟ 

: ،ل: أم  أ  ل: ؟  ء، مل: ا     ب 



 ارف آما وا ٤٥٩(    ا(   

 واات  ااب م  ل: ؟  أ  ل:  ،م آ  :ل اء،

 م    ل:  ؟   أ  ل  ،م آ ،ل ا ا    ،ل

،ل: ا  ام  م  ،  م إ    ا    اءه  ، 

 ل    . وان و ،  وان ، ا ون ل:

إ ا ت و إ  م  وا  ،  :ل     ي  ا   

  ه :ةا  ،   د      ،    د    :ل   

 ا إم أذم ذم  وأم    ،  ذا  تذ  ما      ،ةا 

 ل:  اة،        ذا  وأب،  أ    م م ل:

اد ا   م ا   در  وم  ،  :ل  و  أ   

؟ در  أدري  رول ؟ ا نا     در  و 

،إ   ا  ل  م وه ار سا اوظ أم 

  ، ول: ر إ  إ ء روه  ،ء

   :و  ،اد  :و  إم             

، م  ،ك  ،  ل  :     ك  إن ا  من  اأ   

ط ،ا و   ط ا ،و وإ  أن ن ا  م 

 ، فم م  ى ، فم  و        ذا 

  :ب واا م م  أ ،ب ار سا ا   

 م ار  ،أ و ا  و إ  م    ءما   أ إ 

  ان  أن أ م   س وا  أن ا    م 

 ت  وأو  ا  ي م  .  

   



 )٤٦٠(   ارف آما وا ا  

  ان: )٣٧( اة

وا (َوال 
ُ
ع

َ
از

َ
ن
َ
وا) �

ُ
ل

َ
ش

ْ
ف

َ
ت
َ
�   

   ]٤٦ : [امل

  ا ا دي ازع

 ا   لر ،ا و آ  ا،   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا 

 ار: ا ا  واّة ا  درس

 رْ  َو  َََْاََ َََزُا  َو َوَرُُ  اَ (َوأِطُا    ل

 ازع    ا    ا  ].٤٦ : [امل اََ (َِ اَ إن َواُِْوا

وا   ،رن و  ا زعا  ا وا 

اموا م ن ا اعا اا  ادا  ا اء ا 

و ا  و  ا  م  و    و   

 ان و   ا زا  أن   ي ا  

    وإظر وم   وا ا   ط ل

 أ ،و  ا ا صادل من. او  

  

  



 ارف آما وا ٤٦١(    ا(   

  بذ :ر  

 و و وّ  أي ر ذب ا ا ودي

   د  و  ر    اة  ا و ون،    ار

  ا  مع  ارة  و  ا    ا    ا  ن ا  ا

 ا ال    و ا      ا  ن  ا  ذا ار

   ف وا ا  ا ن  اب، اف

 با  ة ذا ذ ا ام رت اى. وا  

 آم   :ريا  

 م  وا       ا اآم ا  واة ه

  رول  أما  ت  وا  اوا  رة  ا    

   ا  دو  وار  ام   ا    أو  و  ار

 رضا ورا   دا ا     ا ن  ما 

   اء  كو  اا  ازو  وأ        

  ا  .اء وي

و  ب اوذ ة اوا م ديا و   ،م   

   ةا  ن  روح أي اا  موط  ا  ،أ    ا  ر 

وُرو ن وَرْو زعا    ا  ا  ا 

ر  ب ان وااء واوا وا    

     اط  وات اا  وّر ا، ا   وه

 اءا    ه و تت دزوا    ذ ا 

 ة وا و   نا  او          

.وا  

 او دا ت  ازت   ووّ  ار وه



 )٤٦٢(   ارف آما وا ا  

ف ا  وأو ا  ة ااا    اثا   اع  اوا 

  أو   أو   أو  ي  تا  ا 

  اا ا  وا ذ، و ط  او ادة،

موا  ه  تاا  ل  وا  وا    ذ     

ا ّ  .  

 –   )  ل   ا لر     آ     ا ا روى

 ل    ل    ا،  وذ  وء   ال – ومزع  اي

ا م  ت لا  م  ب دة او 

 ااء  ع    ان     (   : وروي ،)١(اون)

 ا  ُ         و  ااء  ك  (  ل     و ) ()٢ن وان

،ا ك و اءا و   ُ       ََر  (ا)اي - )٣     

 واك    ،م وااء (اك ل  ادق ا و  – رج

 و )٤(ا)  ك م ات وة واك  ،م واال

دي اا  ل اءا)  اا ا ة وا ا -

 واو ا اا-، وأ    ن أن  ،ا ًس واا 

  .)٥(ا) اب

ا ا  :اعا  

 أان  و  وام  عاا   ا  م ا ا ا ودة

)١( ا ٥١٢ : ا ١٨ ا ١١١٩ ا.  

  .٨/١١٧ : ا ان )٢(

)٣( ر. ما  

)٤( ر. ما 

)٥( ر. ما  



 ارف آما وا ٤٦٣(    ا(   

  و: ازع  و أ ، و ااع أب زا ن

١- ا ء  ا  ا     فا  ن  واذوا   

   ا     ا  اأت  وا    ،  أو   ن  اء

 ور   دة  وطا  ا  ا   ا        ،ده ل 

 ]َ َأ َِا  اَُا  آُِطأ  َا  اُِطلَ  َوأُا  ِوَوأ  ْا  ِْْ  ْن 

َُْْزََ  ِ  ٍءَْ  ُوهدُ  إ  ِا  لُْن َواإ  ُْْ  َنُُِْ  ِِ  ََْوا  ِا 

َِذ ٌَْ ََُْوأ وَ [ ءا] : ٥٩ا[ ب ا  و 

 ان    ا  ادة  ا واع  و)  وآ   ا)  ا رل

 عزع وار او اا  ا    تا     ا     

 ط اة ا  ت  و ذ و ا وة

  وام  م ا (و  وا اة  ااء

.(ا  و ف إن آا  سا  أن    فا  ا 

 ا و ذ، و را واا ا   او اا أو

 ا دوا  أن   ز  ان  دا  ا  اطر    اار

 ا دة ووا ا  ا      و  ا 

 ن وان  دا  ا ،زع وا ا ا    م 

دا   ا دة وأواا ا  ا  وا    دوا 

، و ع ماء ات امموا وا   اه واراد  

 ا  وا   فا  ن  و    نل  اّو   خ  انا 

   مل واواذ  ا  ان ا ان ا   وط   

ا .دا  

٢- اا  ن ا ع اا ت وا ا 

 ف ى ج ا ة ا ةو م ا   

مو  اءا و]نإ َا ََ َِا[   أي   



 )٤٦٤(   ارف آما وا ا  

   ا    ودا ا ا ه و واة، ام و اال

 و .رك ا ه

ا :اموا  

وا   ن  زعدي  ا إ  ،ا    دا       

 أن أي ذ ا     زعل  ، ا        ا  ُا 

]َ َذاإ ُِْ َُْْزَََو ِ ْا َََُْْو ِْ َِْ َ َْراأ  َ  َنُِ [ آل] 

 َوَََزًِ  ُِْ  ُْْا  أَراُْ  َوْ [ ر     ول ]١٥٢ : ان

ِ  ْا [  لما] : ٤٣[      زع  اوا    ز   

 ازع  اداء رة  ا  و  اا    ،  ا إ   دي

ا .ا  

أن أ ّدي ا زع اا ا ا   :ا  

 ة   و  واط  اه  ا   ا   ازع ان -١

 م  اوا   ه رك ا  ي و      ُا  

 را  ا وا  ا رل و وا أاء اا

امإ   ا ) َِْ َ َراأ  (نُِ   ا    زعا 

  رة آ ان آل ا.  

     او  م   و  ف أن   ا إن -٢

 ا  وازع    ازع ا  وا اب

 امال  ا  ا ى ا  ان ل ام اي ن، ام واظر

ا اه ا ،ا وأ   ط  اا   

 م  نو    ن  أ ة  ذا  ا  ز    دوا  

، وا وإن ان رو ُّو  ا و 

  ا. و   وا  و ارة



 ارف آما وا ٤٦٥(    ا(   

  ازع: أ    ذج

او   تء ال وأ ه لن ارون اا 

 م      را  أداء    أ  ا  وام 

 ا ت و ا م  نّ      ت 

 ا    ودي  ،  اي ا ان دون  ات ودل ا وال

  وا.   ا ازع

ز  اقا ا  أز     ن ن  ت  اقا 

ا  )ر ٥٠ رأو ) دو أ و   ن ،اقا أن و 

 دات وا را و  ن وإن      ء    ا، 

وا  اب اقر  اوام  وا   أ   م    وا 

 وا    ء  او ادار  زو      

ر ا ،ا وا  زع واّدى ز ا .ا 

 ا    ]رْ َوََ َََْا[   ن ا وى

و  ها   أن  ا  ي  واا  م    زعب  اة  وذا 

وا  دات     ا .  

 ا  ا     ا       اّ  ا ا أ  إن

 ا  با ت  ومت  اال  وا  :  اََُِْوا)  َِْ 

ِا ًَِ ا َوَ واَُواْذ ََِْم ِا َْْ ْذإ ُْْ اًءَْأ َ  ََْ  ِْ 

َُْْْ َِِِِْ اًمَْإ َُْْو َ َ ٍةَُ َِ را  َْْم  َِْ  َِ  َُُ 

ُا ْ َِِآ َْ (وَنََُْ آل) ان : ١٠٣( لو  ْنَوإ) واُُ ْنأ 

كََُْ ن ََْ ُا َُ يِا كَِه أَِْ َُِِِْو َوَأ  ََْ  ِْ  ْ 

َْمأ َ ِ ْرضا ًَِ َ َأ ََْ ِْ  َِو  َا  َأ  ََُْْ  ُمإ  ٌَ 

(ٌَِ لما) : ٦٣ / ٦٢.(  

 ه ا ص  او      مأ رك  ا  ،و 



 )٤٦٦(   ارف آما وا ا  

و  ا  رك  اا      عا   زعا  طوا  وا 

   و .رك ا  ان ر

ا اا :(را) 

 ا أ ا وه ، ا   ا ا إن

 )ا(   روي    دق  اا ):(  )  ر إ  ا 

 ن  ا   أا  ول    إ  :  ؟     : ا ات

 ا    ن  أ  ا م و ر)   وأع   أت

 مة اوا ،وإن أ ا أم  أو ر  ام      ا   

ي اا  ا  و    ده  وا  أم  ر  ا  وام   

ا )ا(  ام   رأى ر ؤوس اوا  

  اح:

 ت  لا وأ    سا  ر ون  

اب ما   أو       ا مد    

  ا  و ما ة،وا م دى ا وظ أ 

)ا(  وأ ،ل م  واا    أ  ا     

د از  ةا )ز( ،ة ل ، : ه  ز  ا 

.   :لو ا  يا  بوأ !وأ  

: إ  ب او ،ا و .م 

 ؟ وأ  ا  رأ  زد: ا ل

:   رأ إ  ،  ء     ا    ،زوا  ا إ 

، و ا  ،ج و ،و م    ا  ، 

 أ  .ما 

 أ    :  و    ل   . أن   وم  ااوي: ل



 ارف آما وا ٤٦٧(    ا(   

ا أة، إمأة إوا  ا ء  . ل  د: از     

ا   ط ة ادة واا   أ  ،  :  ي   

 ، و ، وا ،ن أ ن ا ؤك  

ا. 

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 ا  ):( )ي ا  ا و   (. 

 و ):( )   ا ،أ و   ظ.( 

 و ):( )   ا ،أ و   ،ظ و 

 أن  ا  .( 

 و ):( )اء إوا ،وا م ن با  

 ).اق  و اان،

  ا ا ):( )ا   ا و رث او 

ا.(   

 و ):( )إ ،وا م  رث اق وا.( 

 و ):( )كت، إوا م رث ،ا و ،ا 

 ).    ا  أن و ، ودي

 و ):( )ب إت وأا اوا م ا  

 ).اء  ا   وا   وا ، اوا

 دق اا ):( ) إ  وا   ،ا  م    ا 

 ذ ا ،و رثق، وا و ،ا ب وا.( 

 و ):( )  إ   ق   ره.(    



 )٤٦٨(   ارف آما وا ا  

 و ):( )  إ ر   أو ورع ك ر .( 

 و ):( )  ك إ  أو د   ورع .(   

 ا ظا ):( )ّ ا أن أ  أ، او 

ا  ،وا او  دة ا و.(   

  ث  :ان( إ أ  ا )( إذا     ن 

 ز  ل : اا ،ا   .( 

  اِ: ب)

 )ا  ف ما وا  ذر .. أن ا    

. مأ  ن بس أا إ       إ  ط  أن دون ا 

 ذ (. 

 ) نا إ :ء م ون  ا ن،  و  ءو 

ن ا ون و اأ(.  

 ) ي    ا    ..ا    ءا   أن   

(.  

 ) نما  ، و أن ا   (.  

 ك(أ ز أن ا (.  

 ) أ    ،ا   ة ج ء    .ا 

ا  ة اا ا   ءا     ء أذ(. 

 )..حا  أن    إ  ون أن  (.  

  ا: ج)

ُ إن  ءا (نأد) ىت أ ف وررب آا 

 اعذج ا ح ا  أن   اده  إ   ف  ما 



 ارف آما وا ٤٦٩(    ا(   

  ا وت م أ وإن ا اخ أ م  ... وا

 و    ات   ا ) ل: ا ارب ه أاء

 .)   قط ه أن

 :ىأ 

 زو          أ  م  أم اء  إى  ل 

وام  مو   نو و م  و    زو  م 

 كو  و  ل  إطا        م  و    د 

    ا ان وم و واء اء وا ال إر

 ا م      هوا  ه  ا  زو  و  ا 

ا ا ذ       م    ءأ   ا  و  

   ءة  ا    و   م  ا     ب   إز

 أت  ا  ب  ات    و  وظ     اب ال ز

 ط  أتو  إ  اما  دة  اا      

  إن  ما ي  اا أ   زوا   لا   ط 

 ة  وام    دو   و    ه  ام أو   

دو   أت   را ا  دة  واا   

   أ ا را وأ    ةو   ي اا 

ام  وأ  إ و  ءو   

ا ا  وإم   ا  ا  ا  اء  و  داد  را  أتو 

  اا ..   

   



 )٤٧٠(   ارف آما وا ا  

   ان: )٣٨( اة
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:١٠٩ [ا[   

 ء نما  ىا. 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

  ...زا ز

 :ةا  

 أ  َْ  أَْ ٌ  َورَْان  اََ َِ ِى َُْ ََمُ أَ (أ  َْل

َُمَُْ ََ َ ٍفُُ رَ َرَْم ِِ ِ  رَم  َََ  َُوا   يَِْ  َْا  (َِِا 

:١٠٩ (ا.( 

  : ا وران اى ن

ُّ ة ا ى أ    ا  كي  اء  اوا  ن  ام 

،وا و ُ    ا    رما  وا    ،م   

 ا     ا  حاب، وا   

ري اا   ا وأ ا وا ا وا  

 ا .ن ا ا  ي ا و ، ون

 َواَِ  اراَِْ  ا  اَُوا  (َوا َِ ا ارم  ا وءت

 ََو ََْ َُِِْا داَْرَوإ َْ  ََربَ َا َُوَرُ ِ ُْ َِْْن َوإ 



 ارف آما وا ٤٧١(    ا(   

َرْدَمأ إ َُْا َُوا  ََُْ  ُْمنَ  إُِذ   َْ  ِِ  اَأ  ٌَِْ  َأ  َ 

 ُِ  َواََُ  ُوا  أن ُِنَ  رَلٌ  ََ  ِِ  ِِ أن أَْ َ أولِْ  اَى

(َُا ا) ١٠٨-١٠٧.( و  أن ا ي اا      ما 

 ر  ون   ا وأاف  ة ا  ن

 ظه اي اول  اُِ َُ َواُ وال  ّن 

ا رهو د أن ا  اأ  ب  ا .وأ  

و  ري اي اي  واا  أم    ن  نا  ا 

 اا ا     ا   :ى ران  اور ا ، 

     واء واب اء  اذة اى اول س

 و   و رء    ال  أو اّت ى  اء و ء ء

 ها موا در و  و ل ة وأ  ،ا 

 م    ا  ا   ااك  اي اان  ام واس

 نٌ  و  وان.  ا  واء ا  واق ات و اي

ٌ   ٌل او  أ  انا ا     () 

 أي  (ر)     اء ف ا ا أو ا  و (ف)  أي

  رة  م  أي  وامر ا  ف ع

   ا  اديا  ا  .ا و    نا  نن  أول اا   

ا ي اا  ءا   ا أن ا ، او .ما  

 :ار  

 )١(ار  و  ا ز     م وإن وات

 ١٠٧ / ا   ارة  اف  و     ا      ه اي

)١(   ان ا     ار ا  ا     رء  ال  واو   

 ا. وا وّ اق  َُ ام ك



 )٤٧٢(   ارف آما وا ا  

 ا و أ  ا  ،ا و     أو  ا  

    -اآم ات  ن   – أم ا اى  أ اي

 ن ا  ام   ة      ا  ،كروى ا   ح 

ا   دق  اا    و  ا     دة  (و   

  ىا  ء (ر)١(.  

ح را :آما  

ء و ا ا اا  ن ا أن ا   أو 

 وع أو دي أو  اد  ن أن  او  و  وو 

   أن   :ر  

  اي واف أ  ا اي اض ن أن - ١

ا  م  وا ا  ا    ة  ى  ا رك  ا 

و وط امر َأ) َ ىَا ِْ وأل .(َْ  

    وان ه واون ان ا  ان ن أن - ٢

  ن ا  ل وان  واو ا  ِِ) ٌلَنَ  رُِ نأ 

.(واََُ 

ن  وإ ءر ا و     ن  و  أ  ما 

ةوا وإن رات ر ءوأ اع  د  سا  و    ا 

ا   ن أن نما  عو و را  ىا 

.ا  

  

  

  .٢/٢٦٨ ا: مر )١(



 ارف آما وا ٤٧٣(    ا(   

ا ا  آنا :ا    

و  م   ةا  ا    ا  و  أم 

ّ ا ا   ة  اا )  َْ  ِِ – اي    ار- 

وا َن أأ ََ ِِ -و ا ا    (ىا  و    مر 

ا ا  أول  م   لا  ا  )  ا ا (ا   

 ي اا  ا ا ا ُ دة ا  رك  ،و 

 ام  م    ة او ا  او     

 وااف  ا اد  م  ا، ا وم م ان

ا  ان ّر مواج اا وم  .او  

  اب:  ء

 ما وا ا ا ه ن وأم ا ا اوا

و  م د و  سد ا  ر :ءا  

   ا   وا  اي  وا واات ا ء اول: اوع

ا   سأ  ة  ةاا  ن ا  ي  اا      ا  و 

   ا ة ة فُّ   ا و ا 

 ا   ى      ء  ا   ان   ا واب ا ص

   زدة اة (وا د   اد ا أراد  ون وران،

   ةوا را     (    أ  دا  ا   

 ا    ،  ا ط    م  ن و أه أول    ة

 ل )  ّش ظ ا  و   ظ ا :ظ  دل  إ  بو 

م  دة ا   (...و)١( و    آ     )  با  ا 

  .٨ح ٣٤٣ ال: )١(



 )٤٧٤(   ارف آما وا ا  

   ا     ت ّ  اي ا  ه ّ  اي

 (سا)١( و  ل إن) أ ا ا ا  ب و 

   اي ذ ط، و  و    رة  ا ث

 ا ، :ل ا ي ()٢(.  

 ا  ا و  دراُ    اي  ا  ا  إن ام:  اوع

وا  أن   أم      دو      دا     أن 

 ا  ا  ه  و    م  و  وا اظ ع اره د

.ء  

 اوع   ا ء إن اواج  ن إم ا: اوع

مواج اوا َُِو    دا ا ن، أم   أ    

   لر ا   َ):ل  َُِ ٌءَِ  ِ  ْا  َأ إ  ِا  ّ  ّو َِ 

(وْا)٣( ي  أن  ة  ة  زو    ة   أن   

 ة  أول      وأن ا   سره  أى  اا 

 و  اواج، وع  م و وم او ت   ا وران

ا  را ما ،اا و    م    دا  ا،   

 ) ات ،(أة  اوا      ب  مل  ا : إذا)  ء 

 ن د و (هو)٤(.  

 ن  ط ذر إب و اواج   اا: اوع

 ا   ن وذ  م و  ا     أول 

أ  ا وط ا   قوا  ا  و  ذان  ا  ءه 

)١(  :ل٤٣٠٥٩ ا. 

)٢(  :ل٤٣١٠٣ ا. 

)٣( و :ب ا ،حاب اا  ،ب وآدا ٤ ح ١. 

 .٣ح ٣٧٢ص ١٠٣ج امار: ر )٤(



 ارف آما وا ٤٧٥(    ا(   

   )      ا رل  ورد    ر ن

 ا  (ا ل  ا أ و )١(ا)  ا  ن

  (ا)٢( إذا أ     أ    ج  وج  ا 

ا  ة  ر و ذ   .وا   

 ب أء ار وأون ار اوا ا ا  .ا  او 

 ا ي اى ا دة أو د    ة أو 

 وا أن و    م   ن أن سأ  م  ى 

ا  وط ،امروي ر  ا ن ا)    ان ا   

 ا وان :ت ءا (اءوا)٣(.  

ِِ ٌلََن رُِ نأ :واََُ  

و     د    نا  موا   أن  ل  مي  اا 

ا ى اان اور ا    ح نا  وا  ،ود 

 ن نا رك اا – ا-    ء  سرواده م 

و  ا ِِ)  ٌلَنَ  رُِ نأ  ،(واََُ   ء  أنا  ا ا 

 أن من      د،  وب  مس    اط و واق اء

 ا ا مر ا  ا و   ،ولا 

ٍو   رك ا و َُوا) ُِ .(َُا  

إ را :اّا  

ل أي و ه  ة رآن أا ا  ه م 

  .٦ ح ١/٢٢٢ امار: ر )١(

 .١٣ ح ١/٢٢٤ امار: ر )٢(

 .١٢ ح ٣٧-٣٦ ص ال: )٣(



 )٤٧٦(   ارف آما وا ا  

ن ا  ،  أن ا    ا أن أ 

 ارا  ا وعا ا ي اق اّ ةو ا ا 

 أم  هوع ظ ،ا دو ا  ن أ.  

  ا: ا اء  ا اة دور

  أن ار ا أم         ء  اءا    ء 

أم ا ا ا  ا  ا  ا          تا 

ا ا ا ا  ا ءا ّد وي  اأ    .  و 

 ن وا   تا اع ان وأمر ان ا  أةا    ا 

 اء  ا    ا  اس  و  ارُ-    ل   – اي

وا وا ُّ ا  م  ا   ا  ،دا  اورد و    ةا 

اءا ) ةا (وا : ا) أي – ر ن -ا ا  

(اا)١(. أ ا  سا  ا    اا  وا    وا 

. و م ةاء اا  )  ةا  (وا  ل  أ  ح 

 ء  ه ،را   اتا     ا  ء  أا  أ 

ا و َُِ دا : ط وأ و ات و) ا 

 (أ ر و ء .ا  

و  ةا  أ  وأط  ة  وأطا    وأ  ا 

و ظ ر ل أر ا .   

و  را    أ  را  ّة  اا  ا  و  ذر 

 (ا)  اّ  ارك ا اء  و،  ا رل

و  رك ا ل و ا  مإ) كَْْأ  (ََْا  وا   

)١(  ة اي: وا ٤/٣٦٥. 



 ارف آما وا ٤٧٧(    ا(   

ا .ا  

 ات   ا  ازة  وع م أ   ماآ ا ه

ل ا  ءوا  و    وأ    وظ   ء  نما 

وا  سى أان اور ا      ل  رف  ما  آما 

وا ق اوا ا ا و  ه ا ا 

 أول  ه اوه آوار دا   ا  ا    بن  ا 

  ر      ل    ى دّ  أو    .  وأد ا 

ا  تآ  و ا  ط      لة  طن ا   

ن طمة اوا ا .وا   

ا اا :(را)  

ذج وا را ور ا ا ا  ةم  ا  ء  و 

    اوا ل   ،  ا  م  أء

ا)  (  دىب  مأ            :         

،  ر  اه، واّ  .ه   ا  ذ  د 

 ّإ و  :  ؟ :ل د، أرا  ّت  أّو   

 و :ز وأ   م   ر  و    بأط  .ّج  ا 

   ، ارض   و ،  ا  وأراد

ل: ا ا إن با   هأ  ف اوأ  ّه  أ  ازه  ل 

:ا  ي إّن أ أ   َز :ا  

   ا وم  يأ  

  

     ا اد ا ور  

 
  ّ وط وااه  

  

      م   ن   

    ا   ط  

  

    ر  ةّ   

     وا  ،ا  رأأس  ور      ا  ،ا 



 )٤٧٨(   ارف آما وا ا  

 رّ  ،    ة      ور     أ و: رأ  ا ت

  ل: و  و ا د وأت و اس

  ي ز أم  

  

     و  

    ٍ أ  

  

   ا ط  دون  

   ا )ا(  ود .  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( ) رزق   رزق  مة اوا.( 

 و )( -   و   ذر -: )   ى ،ا  م رأس  ا 

 .( 

 ا  ):( )ا ق را.(  

 و ):( ) ، م  ءما.( 

 و ):( )ىى اس، أأ ى اس أ.( 

 و ):( )  ىا  ،أ و  زرع 

.( 

 و ):( )ىض ا  و  .(   

 و ):( )ى إنا أ  ،  زز،  وأ  وأ  ،    ة 

 ،رب ودرك  ،ط وظ   .( 

 و ):( )ىا         ،ا  و      ، 

 ). اون  و اون، ز ى ن

 و ):( )ا ا  وإن ا ، وا    و ا  ا 

   ).رق وإن



 ارف آما وا ٤٧٩(    ا(   

 و ):( )إن  رق ىى  اات  أ  ،اتوا  وو  

 ،تا و  تا.( 

 و ):( )ىا     إ.(  

 و ):( )ىح ا حا.(  

  ):( ) أ ى ا.(  

 و ):( ) س رأ ا  ر ىا.(  

 و ):( )ىه اف ظ ،ما طف و ةا.( 

 و ):( )ى إن داء دواء ا ، و  ،أ 

 وء  أم، دم وطر ور ،د وح أد ،ض وء

 ،رأ ع وأ ، ءاد و ظ(. 

 ا ادا )( -  ا -: )ى او ،ن ا  

ا  ،ا وا  ا.( 

  ا: ب)

 ا :ل

  وُ أرى ادة َ ل   

  

   ُا َُ ا و  

  وََى اُ ِ ااِد ُذًْا    

  

   َُ  ِا َو  

   ا     دة  

  

   م  ار      

 آ: ول  

  َ ى ا   أه    

  

      لِب اا     

    ُ ى ا نإ أ  

  

    ا زاِد ا ُوأ  

     ِِة وَل اط  َ و  

  

       َذا أمإ  

  آ: ول  



 )٤٨٠(   ارف آما وا ا  

      َدم  ة ُت ا  

  

  َت ٌ و ْ اس أءُ       

  

  ا: ج)

 ا  ا   أ    ا  (ن  ام  )( ا  رل  روي

 ور ا ا: اّة؟ ه  أن ): )ل را ّ ة

.ل: أ   أ    أ  ّ       نا  و إ  ، 

 إ     )(  غ    اّة،  ه    وط  إ و ن

 رل  ل      ه  ون ت  ا   دار  واّاخ

ا  : ا أ  ء ا أّن ا ا   ذ  ،ا  وأّم   

 ى ا  ّ ه و     ت  و   (  ا 

 ه ا   و   ت اوا  و  ر  م 

ي آو   و  تا إ  ا .وا 

   



 ارف آما وا ٤٨١(    ا(   

   :ان )٣٩( اة

ن
َ
  (َوم

َ
ت

ْ
ؤ

ُ
ِ  ي

ْ
 ا�

َ
ة

َ
م

ْ
  ك

ْ
د

َ
ق

َ
وِ�َ  �

ُ
  أ

ً
ا

ْ
�

َ
ثِ�ا) خ

َ
   ك

                                    ]٢٦٩ : [اة

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

 ... زا ز

 :ةا  

 ل           وادة  ا  ا      ول

 ة :م 

 ا  

١ -  ا :و  

ت اأ  (ا) و  اي اا   ا 

 ء ةار   ا   و وااب

  واة. ا ا  امن ال وّ وامت واوات واات

وأ ا (َ)  (ََ) و   ا وإ  ن 

   ا  و  ا   ادل ا ن  ا و ح

م  ا   ،ا ا     نا  ن  واوإ  ا 

ت وت ا م ت   .اقا  

  

 



 )٤٨٢(   ارف آما وا ا  

ا  آنا :وا  

 -  ان ظا ا  وا     هّ  ا  اوا 

   -     نما  وإراد  و  و   ها 

ن او   ، أ  ا وا ا و   

  وا  ا  ت  ا  ،ذ  و    

ال  اة  ا  رج    ا  رطا    م  إ)  ا   

(وا وام  )  ن  اا وإ ( أو  )      ا  وا  

     و  ،  او  ا دي   در ا (ول ال)

ا ا     ا  ا  ()١(.  

   اف اا ا  :ا  

ت و تواا ا  اردة ا ا   تا  آما   

  د      أي ا  اطر  ا  وآت  د    رة   ة

 ا)    ا  و    وا  ا    اف، ا ال

 ا)َْ  ِا  أو  َِْ  اُْ  َِتَ  (َوَ  و    ا ل    ادق

    ادق ا  ا  و ا) و ا :(ط ل 

ل ا) :  ب و اا ا ا أو ا  (را 

ّو ا ا   وروي   دق  اا  ل  ام إن)  ا 

ا:  وا   ا          ()٢(  و  ي  اا 

آن ار (ا (ا)٣(.  

 .١/٢١٥: امار ر )١(

)٢( م  در  ن٢/١٧٤: ا. 

  .١/٢٨٧ : ا مر )٣(



 ارف آما وا ٤٨٣(    ا(   

  ا :ف

  و: ا ف - ٢

و ا ا ى  أ   ة  ا ل  اا  اوا  

 ا و  واف ا   ورد  و ، ا ران

ا  م    ،  و    ضا      ات  ا) ا 

 (ل أ  ْذَوإ) ََأ َُق اَِ َِا َ َُْْآ ِْ ٍبَِ 

(ٍَِآل َو) ان : ٨١( و م   ل   ََُُُُو)  َبَِا  ََِوا 

 ا و )٢(ا )١٦٤ان (آل ِ) َل ِ ُْ ِ اُم َوإن

 ا  و )  ()١دة      ا  ا)  ا اي

  إن) ر ام  ()٢( و ا  ل د) أن ا 

  ب أم ه س ولا  ا  ب و ،)٣(م) ن

 أ     ا  أ   م  ا)   و رك ا ل اراة

أن أردت و إ أ    أ   ا    ل    ا  

ما (ةوا)٤(، م    و  دق  اا   ا)  ء  ا 

 وا  ام  م  ده    ا ام و اق، وة ىا وان

ل وأرا وا  ا ، ل ا  و ُِ) َِا َ  ُءََ 

ََت َوُْ َِا ْ َِوأ اَْ اِ ََو َُ إ اْوِب) أَا 

ة(اأي )،٢٦٩    ت أودُو  ا إ    ا   

و ، وا  ةا و ت اا  ر اواا 

  ا رل  ل  ،  ا ا ا   دي  و  ا  ، واف

  .٢/٤٣١: ا ان )١(

  .٢/٤٣١: ا ان )٢(

 .٢/٤٣١: ا ان )٣(

 .٥٧ح ١/٢٢٠: امار ر )٤(



 )٤٨٤(   ارف آما وا ا  

  ن) ي ا   ا  د ا        ط   

ا  ر ا (ر)١(.  

و ط ا ا ا ا  ا   تواا 

    ا  را رك  ،روى ط  ا   ا   

ا دا  )  ب  ا    ب  ا    ّد (  ل 

  .)٢(ااب) م وإ: ا ل   أ ون

 :ا  

٣- ا  :ا  

  ا    ا  ت      وا  ا  ط  ا وا

 ر ام   أ  ا  )   ا    ل  وأم ا 

 (ل)٣(،  أ ا ل ا)  ا  ا  و    أ 

 وأ  .(  أ  ما  اك    و  (ط  أى    و اق)

 ل     ا   ّره،   ن ر اي   ا وا

) و ا  ان      و    ر 

،ِم    وا ان ا  و  و      ء 

ر ()٤(. وو ا م  ا  ة ن :  

 ار         – ا  ارد  اان  و – ا  ان  - أ

  ،  ا  ان    ا  ،ا   

  ر اي .ن   

 .١٩٩-١٩٨: ا ح )١(

)٢( ب ٢٢٨: ا، ب ا، ١٦١ح ١٥. 

 .١٠١٨٩ ح : ا ر )٣(

)٤( در را تا  ان ٢/٤٣٢: ا. 



 ارف آما وا ٤٨٥(    ا(   

     و زع، دون     ا إن  - ب

 إ        أ  ا  ن  ا  و    ا  أن

،ا  لر ا  ل ) ا  ا    و    ا 

.(  

 ا د        ا ان    - ت

 ورا م  و ور  ،ةا  ا  

      ي اا      او  ا 

 ن  م،  أّم  ا  )  ل   ا  أ   ة، ت وردت

ن ا  ر ا ُ  ره    ج   ا  ا 

 ر .(ا 

 ا :وا

 و    ء      وا وا ا ي ب  

ك ا    )  ن  :    ؟ل  ا    نا : م  

 : ؟ل  ادب     ن  و( وه)    أا ن

  أدب     ا ()ا .)١و و     ورود 

ا  ا ً ل ََت) (َوُْ (َِوأ) ان ر اوف  ا  و 

ا    ر  ذةا ان ا  ا  ب  ا  بو  ّ  ا 

 .ر  

  ا :ت

  : ا ت - ٤

)١( را در   ن :ي٨. 



 )٤٨٦(   ارف آما وا ا  

ء و   اء وت اا ت اواوا ا 

م ان ا ا   ١(ا(، و  ث ا ا 

ات وودر  ةاا ى اا  رك. ا  

:أو ا :ا و رف اوا ا ا   ءمن  اوا 

ات وا) ا  (ا  سس ما و   

ق  اوا  وا  ال  واوا  وا  ت  اوا  ما 

و ،ذ و ّ انا ا ا و  وو ل آ ا 

 ]َِذ ِ َْوأ ْإ َر َِ  َِِاء  ]ا٣٩ : (ا(  ل  وا 

 إْذ اَ  َُِِْ ا  ]ْ َ ُل ا  ،ف و ا ه

َََ ِْ َُر ِْ ِْْمأ َْ َْْ َِِآ ََُْو ََُُُُب َوَِا  ََِوا 

 )و ٢ : (ا  و  )١٦٤ : ان  (آل ]َ  ُِل  ِْ  ُْ  ِ  ُما َوإْن

  ).١٥١ ،١٢٩ : (اة

:م ا ا :  و  را  ا  دا ا  ا    ل 

اا  و    ا  ،ا  و   تة  روا  قاط  ا 

   ه .ترا  

: ا ا : و  فما راموا ا   ا   

   ا ا و ا وا د اا  تا 

 ٌر)  ٌَ  اَ  إن اَُءُ  َِِدهِ  ِْ  اََْ  َ  (إم  َ واوات

ط) : ٢٨.( ل وم ا  ءا   ا ،   ا 

 ا  )  ا    (ء  لو     ن  ا ] َْو  ََْآ 

  ).١٢ : (ن ]اَ ََِن

 لا  :ا  

)١( ء ذت ا ،ىا وا مذ   ة .ا 



 ارف آما وا ٤٨٧(    ا(   

  ا : ال ت - ٥

ا  ن ا   ا     ،ء و  ا    ا 

ا  )  ا  ،( اي   ا  ،  ا  و  ن   

ت اّ تو  ، امو  ،نأ يأ ازا   

رت را ت اواا .ا  

   ا  (رأس ل   ا رل    ورد    ات اد  - أ

(ا و ا ا  ل  )  ة  ا  ورأس ا ا (  و 

 ل رأس) ا  (اعا و  رأس) ا و  ا 

وط .(ا  

 اة (ا ل  ا ا  ورد   اام ازا  - ب

  (ا  و  دق  اا   ل  )  ز   ما  ا ا 

 ا     وام    (م و  ا ا    اجا  ) ان ا 

ع اذا اأ  و م)١(   ،ن  وان ا  ا  ن   

  ،ن وان وو  ن    رام  مءا  وو  ،ور 

    و    ،  ّول    هّب  ا  م   

  ب ،ه هّوا د ا     ،(نا  و 

ا ا  ا)  ،ا ا  (ا و  ) 

 ةا .(وا  

و   ب    ا   )  ا   ار     

)١(    تا     ل  ا  ،روي ا   ة  در ان)  ن  ن 

ا اوود )( د و رعا  ُ ا ،ه  ن )(  و 

 ه،  اب  درع م  ول:  م  ّ   غ  ، ان  و ، ان

     (  ا  ان اردت   ،  و  ا   ا : ن ل

 ).٤٥٠: اا دات ا  ذ اى ودر ٦/٥١٣ ار ار



 )٤٨٨(   ارف آما وا ا  

       ا    م  ا اى    و  مره    ال

(م)١(. و دق اا : ) ا   ،ا و  

    ()٢(. و ا ظا : ) رع إنا ُُ  

ا و ُُ  ،ا    ا  ُ     ،اا و  ُ  

 اّ ر؛ّن ا ا  اا آ (ا)٣(. و  ا   : 

) إم    ل    ُا   ق٤(ا(،  ب  وا     

 ل  ا ، إن قا    ق أو  ََ- اي   –  َْْأو 

    اب  و  وء،    ن  ف  - م  را  ن اي –

 اتا مّو ا ِو ف ا ن أو ()٥(. 

و دي اا : ا)  ً  عا (ةا)٦(.  

و ا  : )    ل  

  .)٨(ات) ِ  ت  (:  و .)٧(واة)

  ا: آر

٦-  را ا  كا :  

و ّت مواا د ا  تا ا     رد  آو   

 ا ى ا ،نمان اي ا ا  ان   رآ  

)١(  ن ي : ٢٦   ز   : ٣٨٤.  

 .٣٧٠ / ٧٨ و ١٧ / ٣٠٧/ ١٤ و ١ / ٣١٢ ص و ١٢٩ / ٢٥٥ / ٧٨ ار: )٢(

 .٣٧٠ / ٧٨ و ١٧ / ٣٠٧/ ١٤ و ١ / ٣١٢ وص ١٢٩ / ٢٥٥ / ٧٨ ار: )٣(

 ذ. و وا  ات وم ُ   ا  وء اق )٤(

 .٣٧٠ / ٧٨ و ١٧ / ٣٠٧/ ١٤ و ١ / ٣١٢ وص ١٢٩ / ٢٥٥ / ٧٨ ار: )٥(

 ٣٧٠ / ٧٨ و ١٧ / ٣٠٧/ ١٤ و ١ / ٣١٢ وص ١٢٩ / ٢٥٥ / ٧٨ ار: )٦(

 .٦٩٩١ ،٨٧٠٦ ،٧٢٠٥ ،٦٤٠٦ ،٦٣٩٧ ا :ر )٧(

  .٦٩٩١ ،٨٧٠٦ ،٧٢٠٥ ،٦٤٠٦ ،٦٣٩٧ ا :ر )٨(



 ارف آما وا ٤٨٩(    ا(   

،  لر ا  ل )     وف      

 ،    ا      ذ  ،(  و  ا  ا   ل 

) ا   ار   ُ ا  (ارا و  ل  )   

 ام  ل ورا ، و   ّء ر ا  (  و : 

 واو ا وا ا، وا  ام، اس اف (اء

.(ا  

  ا :ن

   ا :ل ن -٧

   و      ]١٢ : [ن  ]اَ  ََِن آََْ َو  ]ْل

 ا  ،روي ا   لر ا     ) :لا     ن م 

ن و ا  ا  ،ا ا ا ُ ّو    ()١(. 

و  ا ا روا ن اا  و    ا )     

 وا  ان،        ،       ام ان

ا ،ا زادك وا  ى ،ن ا ت  وان ، ا 

 .(م   :  ِ ا      ا  ا  ّ  ا   ان 

، وارُج ا ءار  َوا ا  ت اك ان ر .(   

وا) ل ام ا اذا و  ي ا  و  أ:ر   

 ،ك او   ،ا  و    ا  و  ،ام     

وا  ،ا س و      من  ا    ما   و  ،ؤه 

و   ،ؤه  رك و  .(كا ه و تا    

 ار  وا    اظ          و  م او ما ان

 .٢/٤٤١ ا ان  ن   اد ه )١(



 )٤٩٠(   ارف آما وا ا  

و   ه ا  ان) .(ا  

ن ا :ا  

٨-   ن نأ  ن :ا  

   ووض  ح   ا   ا اء ن م، : وااب

  او  ّ  ا  ا   ن  انم    ،ا  ت  اذا وذ 

 جدي اا  ي ل ور ا  آم   ن  ا 

 و  ورد و  تروا  د  با ا ا  ام 

 ن ا  روي  ا    ن و  را  ) 

  ن  ،ا  ؤ  وذا  ّ  ا  ،ادرك ا  ول اوادرك ا 

ا ،أ اب وول ااء اب وا ا    (ف)١(.     

 دق اا   ن)    (ن)وورد )٢   ذ   ة ا 

ا مو   ا  روى ا    ذان  ل :    ا 

 زم   ،ن  زم   ا  ة (ا : ل  ا   ل:

وذ ام  ار :   ا و   و      و 

     ، مو   ا   ن 

(مز)٣(.  

  ودّوما  طل ط  ،  ا ا  ه

   وا  وا  دا    وا  ص  د     زن 

وو م .    

 .٢ح١٢٣ /١٠ : امار ر )١(

  .٤٢ح٣٣١ /٢٢ : امار ر )٢(

 ا   .م  ٣٠٢ : ا رل )٣(



 ارف آما وا ٤٩١(    ا(   

ا   دة :  

٩- س اأ  :صا  

 ان س اا  صا ُ  ا  ن  اا 

 اّدق ا  وا ان إ  ا       داتا  ،وذا  ا 

اردم ا    و د او و ،و م  

 ن ان  تا ا وة ا وا و  ا 

    ا م  وا    ، ا  ن  وان وام ا  ب 

ن و ا ُ    ا  دا ، وذ  ان 

   و و وام  را  ا و 

 قوا ،ا وردت و  ذ دا  ،      ا 

 ا ا  روا   ا ( اذا) ء  

   .)١()  ود  ارض      ا  ا وّه ود  ن

ِ ن ا ن د   ن ان    .  

ا اا :(را)  

 ا اوع  اف )  (  ا  ا

،ا ف و  و لا ا ..م ل واا  ج 

ا م   ءم و ،    را      

 م )ل:( ،ن أ  أ  ا  م أن    ،داره 

ى وأا     ،سا    ا : ن  أنا    ،ا   

 ، ل  :م أ وا     ا .ا  

     ديءو و  دون د ل... 

)١( و ب : ا حاب : اا  ب / وادا ٢٨. 



 )٤٩٢(   ارف آما وا ا  

واا  أ د از )(   و  و وا 

ا  ةا ل وا   ك و أمأ أ      

ض أم  و ا  د از   ان أن   إ  أ  ا 

   و   ا   ه  و و      ا   ب 

 هور  أ .ا  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اتاو أ)

 لر ا ):( )  ة، ذو إ و  ذو إ .(  

 ا  ):( )ض اء، را ا ء مدا.(  

  و ):( )ا ء، روا ء وما.( 

 و ):( )ة ا   ا و  نا.(   

 و ):( ) ف ِا    دزدا .( 

 و ):( ) أ ا  لا .(   

 و ):( ) ا ا  ا.(   

 و ):( ) ف   نر ا وا.( 

 و ):( )ا  ،د او .( 

 و ):( )أ  ن إذا ا ط  .( 

 و ):( )إن  ن إذا ا ا ن ،ن  وإذا دواء  ء 

 ).داء ن

   ن ا)( -  و  -: )   ا 

 ا  و  ا  ،  ا  وف  ا    ،ل ا ن ف،

 ،ا و ا  ا .( 



 ارف آما وا ٤٩٣(    ا(   

  ا: ب)

  ا :ل

   رك ا  ه  

  

    ا   ح  

 
    إ ل ا و  

  

  ر واا  ل  

   أن ن ا اي    

  

      نا  رت  

      لو  ُ  

  

     وا ا  ق  

 آ: ول  

  إذا       

  

       وزه إو  

 
      أن  و  

  

  وأم  ى ع     

 ا :ت ُ آ ول  

  دع ا   ء    

  

  وط م إذا  اء     

    ا د ع و  

  

   ادث ام ء    

  و ر  اال ا   

   

  و ا واء    

    اا   ت وإن  

  

  وك أن ن  ء      

     ء   

  

     اء     

   ذ  دي  و  

  

  ن  اا ء     

     ج ا و  

  

    ار ن ء   

    ما   ورز  

  

  و   ازق اء    

  و ن و و ور     

  

  و س  و رء     

  إذا   ذا  ع   

  

  م و ام اء    

    ا  م و  

  

   أرض  و ء   

  



 )٤٩٤(   ارف آما وا ا  

  و وا وأرض ا  

  

  إذا مل ا ق اء      

      ر دع ا  

  

     ات اواء     

  

  ا: ج)

 ا أ ش ام ا ) ا (ران ا  ن

)( ن و ا     سا  أو  ا 

اوا و  ا ،ما ّو  س أا  ارع ا 

 واّ  ،وآذاه و  د   ،ل ا     سا ه: ا 

ا و  ا  أ )ا( و   ، 

ُِو ي اه ا ل وراح ا    ر  ،إ   

أم د  ا    إ  وو      و  ّ  را  ه 

  ا ل او : ا ام  د ا ا    أ  ر 

وا ا    . ا  ن   أ  ا )(  وأ  

اس ا وا وا ّ  ءأ  ،إ  ار  ووراء ا  ا 

  ا. وامت

 ى:أ  

     ر  ء  ا  و  ا  ر  إا  وا 

 رث اري، واا زاروا أم ء أا   ا وا     

 ا    امق  وا  ووه    آ      ارك،  رن

 ا  م      ام  ا   زاره   إ،  ا     واا

 آ  حا اوا  أ      ،ا  او إ  م 

،ه ا رف آن  وا  ا  او   رك  ا  ده  و 

ا  ه إراء ما  حظ. اا 



 ارف آما وا ٤٩٥(    ا(   

   ان: )٤٠( اة

ا
َ
  (ي

َ
ه

�
�
َ
ِينَ  ا�

�
وا ا�

ُ
ن
َ
وا آم

ُ
مْ  ق

ُ
�

َ
س

ُ
نف

َ
مْ  أ

ُ
لِي�

ْ
ه

َ
) وَأ

ً
ارا

َ
   ن

٦ : [ا[ 

 ا   لر ،ا و آ  ،ا   ا      أ 

 ،ا  ا  و  أ    ،ا      ّ    يّ 

   ...زا ز

 :ةا 

 َ] َأ َِا اَُا آ  َْمأ َِْْوأ راَم َُدُس َوا َرةََِوا 

ََْ َِ  ظِ اٌدَِ   َنَُ ا َ ََُنَ  أَََو َ  [وَنَُُ 

:٦(ا.( 

  ا اة  درس

ا ا  در  وا ا وا ام  

ا  ا أ)   راع  ول  و    ،ر  وا راع   

أ  ول و ، أةوا را  أ   هوو و 

و ، أ   راع  ول  و    (ر)ز  .)١و  ه  أ 

وا  ا   ك وا  دل ااف  واوا  و 

  ذي  أ   وذ وة و رة وأدوات وت

ا ا ا ا ا ت ووا ا ا .  

)١( ا   :آن١٤/٢٩ ا   ١/٦ :ورا.  



 )٤٩٦(   ارف آما وا ا  

  دات :ا  

َ] َأ َِا] اَُب آ  ّ    ت.  اوا  [ا] 

 أ  ،ا و(ا  ءا  ذ ،هّل و : 

َُ] [ن: امل )١١(او : َُوَو] اَبََ [ِا 

 رف  اى روُ ف،  و  ا  واى )،٥٦(ان:

  ك ذ و ار، ك وذ ،  ا  اع

   أن   ا  ل  ر  و  واا  (ال روي  ات

()١(. َْمأ] [ِْْب َوأو و ا و  را  

،ووا  وا   ا  ن  أم  ا         بار   

 را ا و ا ف او .  

  اة:  ا اب

و آن ما ا ه إ  ا  ا     تة،  آ   

 ط م ا : َُْوأ]  ْأ  ِِة  َِْْوا  [ََْ  :١٣٢(ط( 

 َََِ  [َوأمِرْ  ا:  اة  ا      مل    أوا    ون

[ََِاء: ا٢١٤(ا( و  دق إ ا  : 

     و  إذن ك  ).٥٥(: َواِة] ِِة أَُُ ُْ [َوَن

ا   : َ] َأ َِا اَُا آ  َْمأ  َِْْوأ  راَم  َُدَو 

  ).٦(اَِ :اٌد] ِظََْ َِ  َواََِرة اُس

ا و با ص ام  ،ىل أ أ ا 

: ا)  أم  وأ  ا  (وأّد)٢(       ت  ورود 

 (و). دة ،٨٨١ ا: ادات )١(

)٢(  :ل٤٦٧٦ ح ،٢/٥٣٩ا.   



 ارف آما وا ٤٩٧(    ا(   

  أو    اة  ان د ا او ه

 )١(، أو  ورد  لأ   رة أن ااء  اا ) ةا 

(وا م  ع ن أ   ا و    ا  و 

  رأي ا م   رام      سا  ،  نو 

  .)٢(ء ا وه وّش ا   أ   ا رل

  اة:  او ود

و  ه ةا ا أط ا  ا   رإ ا ا   

  ا  ا  روا  ة روات او ه ود   ء،

٣(ا(:  

()  أ   دق اا    ل ا    :ا  و] 

َْمأ َِْْوأ ،[راَم  :ُ    ؟ل:  أ      أ ،ا  و 

 م ن ،ا كأط   ،ك وإن و     

.(  

(و)   ا  آل    أ   ا   :ل  )  م 

  ر ٌ َمرا] َوأِْْ أم َْا  آَُا اَِ أَ] َ ا :ه 

ا ، :لو ت أم  م  و  !ل  أ  لر ا : 

 أن     ،م و    .(م  

  اة: و  اب

 و ا  اع  أ امن  أن ا ه  ب

)١( و :اب ،٤/١٨ ااد أأ ،اب ا ٣. 

)٢(  نا  د .ا 

)٣( :٢ ،١ح ،٥/٦٢ا. 



 )٤٩٨(   ارف آما وا ا  

 ا  ن  إ ا ّو    ّو   و    

و  ، و ا رّ  ا دو    و 

 عا .  

و ء ذس ا) ا (أروا  ر ا ه أ 

وا: ا )  رأى إذا  ون أا  ،تاة ا 

اوأ او  ن   ن      و      اءةر  اذوا 

اا ، أو أم  ون ءاو ، أو  ون امأ 

و  ا  ا ،ا      وأ  وم 

  ا  ا    ا      و  .ا  ال  وا    

  اون    رأى إذا وا  ا. و ات  و اات،

 أو    أو         واوان  وا    ات 

مب أو ا أو ا ،ا م   أن   ،ا  

  .)١(ا)  ا

 وه ا :ةا  

أن و ه م وة اة ا ت :و-  

  أا   وا  ا    ا  ون ا  ا  إن -١

ى وم نما م  أ    ،  و أ 

ا  ه ا  :ل وو) ،   و  ،   

   أك    م  أم،  أك    ات  ون  أ،  أ     ن

  أ (م)٢(. و  آنا ا    ءما   ه 

)١(   :٢/٢٤٠ ا،  ا )ج  )،٨٨٨  ا    ا : ١/٤٩٠،   

)٨،( و :١/٣٥٣ ا،  )١٢٧٤.(  

)٢( م :٦١٦ ا،  ا ،د وا٣١ ا.  



 ارف آما وا ٤٩٩(    ا(   

 لَ  إِ َسَِ  إم] َل : إا   ل امم، اة

ُِذ َو[ِة: رل )١٢٤(او  ح ام : َدىَوَم] ٌحُم  ُلَ  ر َرب 

نإ ُِا ِْ ِْأ نَوإ كََْو [َد: ا)ل )٤٥و      ا   : 

َرب] َِم َِْوأ  ِ  [َنََْ  :اء١٦٩(ا.(  و  دا  وردت ا  

 َواَِي  َوَ  َ  أْمََْ  اِ  ِمََْ  أَْ  أْن أْوزِْ  [َرب ا  اآن

 أن وا  )١٥(اف:  ُذرِ  ِ  [ِ  َوأََْ  ِْْهُ  َِ أََْ َوأْن

ا  ا ّ نما  أردت إن أم ا  ا  وأن   

 ا   .ن  

  و وا  وو و   إن -٢

 أ وذو   ة  ا و   د  او  ام    ر 

ا    أن      ا    ل  رل  أو اا  ا 

و ذ،  ن  و  ن أ  دو  ى  اأ  مد  وا  ن 

.دا  

 اة ه  ذا  ا اة  اة إن - ٣

و.. و  ،ح ا ي– اا  فا-     

     ة ا إح    ه  اس  ارع ن أ ،ح د

ا ح وا .ا 

   ،ن        ر  ذا  أ  ا ول اد إن -٤

 ط   ادق  ا    ورد   ؛  ن      ر وإذا

: ام) ز  ا وم  ()١( م ن  ا 

)١(    ه :١١٢٨ ح ،١/٣٨٣ ا:و ) ا ز سا ، ا  

، دواو  ،  واوا  ، وإن  ا  أن ام  ّا  ذموا 

   وإذا أ ،ّدب  أ ن  ا ء ا: ذ  إذا ّم ا

ا: ذ ء ا    ن أأ  ّدب .(أ 



 )٥٠٠(   ارف آما وا ا  

)( ن ، ح دا  إ   ّ  ن  ءا 

   ور      اف  ا  أن   وأا،  ا     إ د

 .ءإ ورد و  ا ا    اإذن ا و ا  لا 

 ) زواج (ن ا ر   ل أ : ه)     

(ل أو : ا) ا  (أ)١(.  

 ر   ا      اد     ا ح  إن -٥

ا وا  ؛ا م ّدون  م أ ح أو ،أ  

  ج  ر ه ا ا. 

 و وي م ع و ا  ة وة اة إن -٦

 ن  أن  ا  ر –   ل- داء  ظا   ا   

ا   طا  ا    طا    ا  و  أ 

   (  وأم)        ا  اي  ا    وه 

و  ) ف م  ف .(ّر 

 ا: او ر أ ا اة

و أ  د  ا  با  ا  ا    ا  ا    

ا ءا  را وا ا ا ،ن وأن ا    ةأ   

ة رب نن ا ا ا ، وأن  ءء،  أوأن ا   

و إ    ح مة، اوأن وا    أ    و 

وم ر لما  أي أو أ  ،وأن آ   ت  إة  أوا 

 ذانا  ا –ورد و     ا   ا :  أم      ة 

ء اوا  اض٢(ا(-  و     ع،  إنر  وأن ا   

)١( و :ب ا ،حاب اأ ،ب ا ١١. 

)٢( و :ب ا اب ح،اأ د، أوب ا ١٠ح ،١١. 



 ارف آما وا ٥٠١(    ا(   

أ ا وأر  درا و وأو ا و .ذ  

  او    امن ن ان طل ة او وه

ا  أن إ ن أو ا  أو أ  أو زو  ،أ  و    ،أة  أ 

و  أ ا       تا  إ  ور      واجا 

  أوده. و و   ا ا اأة ر

ا اا :(را)  

و اا را ا ا  ُ  ة  أا      ءة  اأ 

و   ا ل ا واا  ز ن وو امم و أ 

ا وزو   ا )ا(  ءأ ه اورا إ 

   أ  ل:  ا. رل   ا وام   ُ و: أ  ء،

هأ و ،ّز أ ل: و  

  وون وم ف        ا ا م وم إن

و و  با  

  ، ّ ر إ  ّل:  أو    هأ  ؟  ارّ  :   

ُر    ي ،ا  :أا      

،م  :ب أأ  و  ، وار و   ي  ا   

      ل   اّ  .ه   ا رل

ر و  ،را      ه،  أ  توأ  أا  دا  وأ 

     ا ،ل ر   اّ  دون  وأ! أ اك ل: و ه

ّد ء إت ا م  :و  دت أو أأ  ،  ل  : 

    لن ا؟  واّ  :    و    ُ  ةا   

 اءم دي ا ه وا وا   ،اهم  أ   بّ  ذاّب  ؟ّ  أ 

  ؟م  



 )٥٠٢(   ارف آما وا ا  

   نا  و   )ا(  لي  و  ،ل رّد 

)ا(:   أ  ،ا إر ء إا  ،ا 

،م و ا وور أ إ  ،ت ا ّأس أا 

ّ و    ا    و  ل:  و  ا   يا  ّ  و 

د   يو    ي  أ   ا  .ا    أس  ر  توأ 

 ا رل    وا  أم  و  أ   ار  ا    :ل  ا  د

).(  أا  اب اوا  و ل:  و      .ّا 

  ٌ    د  ،   أة ا أول      

ا )ا(.  

ا زةُ :ىأ  

  ا: اوات أ)

 لر ا ):( )ان أا وار.(  

 و ):( )  هو  ا و  ، و     

ا  ،ا و  آنا د  ن    رم 

هو أ ا.( 

 و ):( )إن ا ا مر  ر ا.( 

 و ):( )ا ا مر  ا   ده.( 

 و ):( ) دة ا ا ا.(   

 و )( -  ج  ن ن ا و        

-: )ا ا ل: ؟ ،ل م: أ   ن؟  :ل إي وا    لر ا  إم 

ل: ا ك أأز  ؟ :ل  اك أ ل: وا  إم       

 ا  م   ه ا  ا  .( 



 ارف آما وا ٥٠٣(    ا(   

 ا  ):( )ا ا أ ا.(  

 دق اا ):( ل   ان ):( ) أي رب 

 ن  ي،      ن  اطل،    ل:  ؟ ك  أ ال

أ اد   .( 

 و ):( )إن ا و  ة ا  ه.( 

 و ):( ل لر ا ):( )اث ا و  ه ا 

ه و  ،ه   أ  ا )( آ :ز )      م  و 

 ثو  ب...) آل. 

  ا: ب)

 ا :ل

 ا  دابا   ضّ  

  

       ا  ك     

 
  دابا  وإ  

  

    ا   ان ا   

 
  ذ  ز اا   

  

   َِِدُث اَ  ُفُ َو  

 
    ََُِْو ِ ن ُذوُس إا  

  

  َوا ْ ََُُِْو َواع  

  آ: ول  

       لم  اذةا   

  

   اا، و ا وار     

     ،  ء ا   

  

     ة   ار    

  

  ا: ج)

 ا ا :ا  ن ا ا      ك 

ا  ل ءإ اروس اوا ،ن او     و 

  ري  اا ا      اما  وا  



 )٥٠٤(   ارف آما وا ا  

 واء اون ءا  و رو) ا) س اي

س، وا ء زال وأ وون  ا      اروس،  اوا  وأم 

 ه   ّن اي ب ا أ  ي  أ   اروي

را ا ر) ا .( وى و  ا ل أم  

 ق أن   دّ  أن ب   أم  اّ :ر

     ،  و  وار  ا   ار   ا اء

و  ل : ن أ  !؟ رونأ  ا را    أ 

درا  رون و  ني اا  ق أن  د  وآ 

أن و  و و أ   رك  ا  ق  وأ  ا 

او   ون وأرو أ م إ إ ء اوا !وا  

 اي: ام  ا ا   م د)

 ا     آ     مث ا ... أود إ ا

ا    ة..  اا و  م    ّن  اا  و   ا 

ن أن ا  اءة و ا ا  أي    ل  ا  وإ 

   ا ا ا ذات واار ات  اا ن

 ا     ا وا  دةء  او  ا    ،اتا وإ 

   ،ك    ا  أو   ، اع أو ة ة ل

  وا  ب  ام    إذا   وام،  ا   م  أ    أو

   ر  إ امل  أ  ا  وا ات ا ى وت

  ا ق واة واو أ ا ).( وإ    اا 

 ا م  س ه وم و را  ا  

، و   ي اا م  ،أ و  

   د  أ   م  إ ا  ، ااب



 ارف آما وا ٥٠٥(    ا(   

   ا ن   أ ا ا ون إّ ون

 وات ا   دا  واة ار  إن أى..

     ان م أن م و ار، اض دي ا واوات

،در و   ن  وظ  وء  وا  ل  واا  إ  

در ءوام    ا و و  اء   تإ 

  وا. اروس    إ مه


