


ل����رق��ا عى   ز���  ل���ذ   د������ل
 ��ل��ص ،ًر���ذ��� ��ي����ال������ل و����ل��ي د����ع
 ر����ل ،ر��ل��ن��ذ ي��ر������ل ى����ع ����ل

.يج    ل عى  لنير، 

بد، ما 

ل ما ف  جيًا،  ر  ف ،ا   د كرف
ٿ  ٺ   ﴿ ،ا هال  خ ا ج
 :لن[ ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ 
 ��ي����ل��ن و������ل���ز ل����ز   ����خ ا������ ���ج .]8

ع���ن���ا .ج����� ��ا س����ر  ل������ر ﴿ۋ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

��ك  ����خ ا���� ���ج .]14:������ل���ن[ ﴾وئ
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ﴿ەئ   :و����������ل  ذ�����  ����ف م����ا 
 ،ا���������� م�����ةك�����ر  ������ج ������م .]29:ر���������������������ل[ ﴾ۆئ
 لي  ��اك����ل  نصيب   م��ر   ،��ل��ي  و������ل  ص��ا��

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ﴿  ،د����ب��ال
 ��م  .]26:[  ﴾ مب خب حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

ٻ  ٱ   ﴿ ،������ل   ي��ة ح���ر��ا���� ى����ع ا������ل ���ج
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
 ﴾ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
���������ا غ���ي���ر���ا   ذ������    .]32:د�������ا��������������ل[
 ،ا�������� و���������ل ����ي����ح ه���و���������ل ���ت���ؤس
لرحة،  لرة،   ،ل  :نت فااية 
ل������ر ��ل��������ي��ر لدمة   ��ن����ت  ،ا����ح

.مكر عى   ال  ،ح  ،ا
 ������ع �����ة م��������ال��������ل ا������������ل ����ص���� د��������ل
  1948 عى  لال لو ا لنة 
 .ما ف ،ةرل يال ف ّح ٍفر ل
 ���لل���د ه���د������ل ���س���ة ما������ل ا��������ل ���ص���

: ما  عى  لياسية  لدية   ول
)ح��ي���� ��و ل����رم��ا م��� ل����ي��ا ج��ر����ة 
 ��م و�������� ،اع����ي����ة������������ل ب����������ا �����ج�����ر �����م

 ا����ل ذ��� ��ف ��ل��ي ��� ،ًة���ب���د ه��و������ل
�� ������ي��ز  ل����ة ط����ر ف��� ����ذ ل����ه��د، 
 ز����ل    ��م  و�� ة��  ها عى   ت  
 من تاقية   اح ضىب مرتًا عيها   و

عيها(.  لاقة  لاعية   با جرة 
������ر ����ذ ل���� ،����م��������ا ت���رت��� �����د 
������ا���ي���ة، م������ا���د م���رع������ة، م������آٍ م���رّع���ة، 
ّ��ي��ة، ك��ا���� ��ي����ل ����ب ا��� ه��ا����

 ��ال����ل ���م ������م ى م����ر����ع د���� ���ل
 ���ب ب��������ا ع���ذ ����ًا ف���������ك  ل�����و ،ض���ر������������ل
 الت  ،ا ِم  ُفِر  َك رل  ُُاح
...ل  ،يول  وح  ياج  اي

عصية.  الر  ا  
.ر الد ..  جر

.. سام م  .. ا يوم ل َل ا
.قو ها    ٍيم م 

فرسها. لى   اح فُ  ِمبا
.لضرغا شها  عيها  بى 

بركها. خها   ت  ليو
.ا حرر  مهدا   ِز

لص؟ غضة   فأ
����ق��������ط����  ا������������ص������������������م  ُر

ِ����� �����ل�����ُي ا�����ا����������ل�����ص َء أف������������وْ��������������ِم
م���������������� أس������������اع������ه������ ل��������ن����ه����ا

ِ����ِص����������������ل وة���������� �����م�����ت ������ل
ېئ   ېئ   ل، حنا قو بنا ﴿ 

ی     ی   ی ىئ    ىئ   ىئ   ېئ  
 ﴾ يئ  ىئ    مئ   حئ   جئ       ی  

]إبراهيم[.
ل������ن��ى   ���ا������ب���أس  ���ي���������ل   أ������
 ��ي����������ل ���ع  ر������   ������ل ���ات������
 م بنة  عينا       ،به  ز�� ما 

.يع  ال  ل  ل  فإ  ،ا
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تالى    ح يل  ��ب لمة   ق��ا
ف لنوية )87/2(:

����جُ دعو م و يل و
��ا��  ��م  ل  يل ��ا   ��������

 رضل لدعو يل و
ِ���������ع ���������ف س���������ر �������ف دع�������و�������
 م ��س ذ��    يل  ��خ  ع
س������اء ل������ ت���أخ���ذ ب��ال������و ل����و����ه��ا 
لدبر   ح تدبر  ف .يول  لى ع
ل���� �����د ل���������وء ل�����ى  ت����ال��ى  ث������ر 

.سو م ك تر
فدر برد لنا   عى حية 
ِلى َطْر دف ل ل .ثر س ذ

ب�����ا ل��� ������ل������ر ���ل������ذ�� ��ي�� ع����اء 
 ف��ز  ��ؤم��  ،هوفيل  ��ي����  يال
 ذل ي اس  ىح ،يال
 يف ،ها  ساعة م دما عرفوب  رك

.لنها طر يل اء دعو ب
 ل يع و عو جا لذ فهو

 ا، قا تالى: ﴿ىئ  ىئ  ی  ی   
.]لصافا[ ﴾ی  ی

 ف ل يع و عةر س
ب��و لاء، قا سا: ﴿ٺ    ل
ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ      
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ    ٹ  
ڃ    ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ   
چ﴾  چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ  

]ياء[.
 ل  يع  ��و�� ساثة   ا������س

: ﴿ک  ک   ک  ک   ��ج ع��ز ق��ا ،ف���آ
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ  
ڻ        ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ    ہ  

ے     ے﴾ ]ياء[.
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 ��ع��رف »���ي���������ل« ��ي������ل ������س ذ�����
 ،ب��������و  ء  ���������غُ  ل������ذ  ���ي���������ل
   ب��ا   ف د   ،ا����س  
 لي باله لصا ،لدعاء  وجالى، فت
 ربال  ��ل ت����ا تالى    ف��أ  ،لصال

. ر م ما ب ك
  قد ر ف بعر عرف
 ضرف ،��ل��وس��ا  يع ذ����ت ،ل ��ب
 ��ي����ع ج�������ا �����ب ���ف���أغ���اث �����ب ل�����ى ����ت����وس
 اظ ���و ف��� ا�� ����ل ���ع���رف ،�� ض����ت
 ظ ،ام ك م ول قد جاء ،رل
 . ا��� ، ا��� :ف���ص���ا ،����ب ���ح���ي ق���د ����
ر��� ����م ����ال���ى م����ا ب������ت ا��������ت  ������ف

.كرم من ضب رل لى ا
 م��ن�� ط����اء،  ر����ق���د ت ��ر����ل ��ع��رف
 �� وج����ف ،���ل ذ��������ع ،���ج���ع ���ف ا������ف
 ضرف ا�� الى بت ات  ل��ى

.عافا اف
ع���رف��� ل��������و ل�����ذ ع����ا  ت����ال��ى 
م�� ك���ر�� ��ا��ي���� ��اس��ي��، ف����ا  تالى 
لدعوت« :عزت جل صر لو بد 
 ف ا������ل ل����ر دع يل ق��ا .»��ح��ي
 تالى: س تالى لي د عى 
 ي ،��ع��يل��د ع����اء ������ ��ا������س ���

  ،عا مؤمنًا ي  ،يال سؤ
 أل  اس  ،اج��ا�� ��ر مًا 
ل��د��ي��و��ة،  لدنية   همصال  يج  ا������ل
 ،ل و������ل  ر����ل  ال  ��م
 ،وفيل  ،رل ل��ه��د��ة،   ألو كا 
ل�����ص����� ،ع�����ا�����ة ع������ى ل������اع���ة ����و 
ل ،عد عى ل ك باجابة مها 
 تنوع ،ول رك ،ألةل ع
 ق��د ا����ى كل���ة ع ذ�� ��ف .ا����ل��رغ
  ��ن��خ��ز  ،������م ا����ك ،��ا������س 
 لي ىع لو ،اءبال تن  دتن
 ف ��ج��اب��ه ���� ����ل ��م ���خ���ر
 :دسل  دل ��ف م��ا س��أل��و كا   يج
  ،��آخ��رك ����ل  ل��و ،ا����اع��«
 ،��أل��و����ح���د ف يد ��ف ق��ام��و ،����ج��ن
 ��ل ���� م��ا ،����أل����م ا���� ��ك يفأع
َِخُ  َُيِل ن اك  ا عندم
 ف ����ر   .])2577(  م  [ ل������ر«. 

.)290:( نىل اءس
     يل  باس    أ
  ����ض����ن��ا ب����ام����  ،وب��ن��ا��ب��ذ ����ع��نّ��ا ف��ض
ب������دل������� ، ب���� ج����ي�� ك����ي�� ����و حنا 

.لوكي َِ
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ك��ّ م��ا ��ن��ز ب��ا����ا م���� ��َ��ِ ��ا ��و م�� : ﴿ىئ  
  ا   .]53 :لن[ ﴾ىئ  ی   ی    ی  یجئ
 :ًيس ��ل ل��ى   ي ل فإ   َِ  صُ  ّد

.]18 :لن[ ﴾ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ﴿
 :َلن ذ�� ىع  ر  ا���� ىع ��جل��و
گ﴾  ک   ک    ک               ک   ڑ   ڑ   ﴿ژ  
]ل��ن�� .]��ق���د ََع����د  م�� ش����ر ������ ب��ال����ز��د، ت��وّع��د 

م��� ك����ر��ا ب��ال����ذ ل����د��د ف������ا: ﴿ڤ  ڦ   ڦ  
ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ  
لي م ر  ِ: ﴿ۆئ    ل .]يبر[ ﴾ڃ
 ذ��  ��م  ،ي��ر����ك   ����ِ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ﴾ ]س������أ[. 
 ل يول ة ��ينا مع ��ب  ���ج ع��ز  ���� م��ا   لن
  ��ك��ا ي��ر���� ي��و����ل ذ��� ،ل��ي��ه��ا أ����� ،ف��ي��ه��ا ������
 ، ة م  ةمها  رمةة، مس  ةّي ،يرك
ّح ّؤ  ،ةلن ذ ىع  ر  ا ىع
 من  ملسو هيلع هللا ىلص: »ملن قا ة، لذللن ذ ف 
آم��ن��ًا ف�� س��رب��، مافى ف�� ج����د، عند ق��و ��وم��، فأا 
 ل ك��ا 2346([. ف( رم��ذ����ل  [ »ي��ا��ل��د  ��ل  ح��ي��ز
����ا قد   ف��ه��ذ  ،��ب ��ؤ ،��لة أكها، م��� ر   بي

حا لديا بأكها.
لذل ى ك ا منّا م ج  و بي مًّا

ب لوا  ، مو ل ى ا ليها و 
ُ ّص ذ لي  ،ي م ك شّر سوء فنة.

ً بي ى ب���ا����ع ��ّ����ُ ل��ن��ا ��ًا م����ف��ر ر��� ��ل��ذل
 ح��ذًء، ُّ  ح��د حصا  ،ض بيضة قد ها 

بالوّ  ،  خ��ر ق��اء ،  ض عى لة 
 ًا ث������ك ��ذب��  ،ًا������ُ���ُح ل���ن���ا ي��ه��ا��ّ���� ���س���ط ��ا����ت
 م ل غير ، ى باع ب  ث بدم  ك 
لصو ل ها لنا جًا لن ،زً لركة، فًا

 ك ، ل غير ، ةيل  ايل ًطر ، ضرل
 و م   ا ماكر اّم لنا ها ل لصو ذ
شر با تا تالى ،  عا بأ ً  حذًء
 ضّر م  ن وقال ًا مشي  ق��ة  خ��ر 

.ل بهذ ا شر دالى فت ات  
 صيل ولن نهل و ما ،رعل يل و ما
  ايل طر ف ،ركال نزس ،يول
 ال��ى ث����ت ا����ت ب���ا يفن ،��ن��ي���� م��ا ذ��� ي��ة؟��ا����ي����ل

:و
ِْك������ر  ع��ن��د ل����دخ����و ل����ى ل������ي���، ف����د ع����ّ��ن��ا   :ً
 هل :����ي����ف ����ب��ي ��ل��رج ���ل « :ا����ف ���ل ملسو هيلع هللا ىلص����ل��ن
 ��س��أل�� خير ل����ول�� خ��ي��ر ل������ر، ب  لنا، 
  ب��و  [ »ناب��ن��ا توك  ى����ع ،خ��رج��ن��ا  ب 
  فذكر بي لرج خ « :ملسو هيلع هللا ىلصلن قا .])5096(
  ل يم  :ا����ي����ل ق��ا ،��ام����ع��ن��د ط ��خ��ول عند
 :ايل ق��ا ،��خ��ول عند  ذكر ف ��خ  .اء����َع
 ك :ق��ا  امعند ط  ذكر ل  ،يل  ك
  رءل  2018([. فإ( م [ »اءَل يل
ت����ا تالى عند    ذكر     يع ��ج ايل  ر

.امط ك عند يل لى خول
 د ك���ا������ف ،ن���ز������ل ����م ر��������ل ع���ن���د  ْك�������رِ :ي���ًا���ث���ا



7 18 دل

 ، ىع توك ، ب« :قا بي م خر  ملسو هيلع هللا ىلصلن
  ،َُ  ،ِ  ، ض  ، ز  م ب و ا  هل
 و .])3427( رمذل [ .»يناع ََهُ  ،َه
 توك ، ����ب :����ب��ي ��م خ���ر  ق���ا ���ملسو هيلع هللا ىلص: »م����ل��ن
 ،َقيُ َيُك :ل ا ،با  قو  حو  ، ىع

.])3426( رمذل [ »ايل ى عنّتن
 ذ ل��ى  لنملسو هيلع هللا ىلص  ّجهنا   لذل مًا،    ِْك���ر  ثالًا: 
 ��ي����ل ��ف��ي  ذَك���ر���ُ ل����ذ ��ي����ل ����ملسو هيلع هللا ىلص: »ما������م����ر ف
 ال [ »ّيل ّل َك في  ذَكرُ  لذ
  ا����ك  ءق���ر  ك����ا ��م .])779( م )6407(
 وت « :املسو هيلع هللا ىلص فلن ل ناّقد ع ،الىت ات
 سو في رُت لذ يل ر من ايل  ،ابرم بيوت
 گ فرر ب قصة ف .])780( م [ »رل
 رسل ةآ فاقر شلى فر  « :مضا كا ح
 ل ة، فإ ى تڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ﴾ ح﴿
 »ى تصح اشي ربن  ،حاف  م يع ز

.])2311( ال [
 لن ا   و ،يول ف لّص : ًاب
ج���زءً م�� ل��ص�� ف�� بي ،ل����ر بالص نا  ��لنافة 
لو ،ما لرضة فه ف لد، فد قا لنملسو هيلع هللا ىلص: 
 [ »وبةل  لص  بي  رء فل   فض «
 وج« ق���املسو هيلع هللا ىلص:   .])781(  م  )7290(  ا������ل
 ال [ »ًوا قذت  بيوت ف ت م

.])777( م )432(
خ��ام����ًا: ج���و ل������ر ف�� ل����ي�� ،���ذ ل������ر لاكة 
 و لية،   رك��ا����ل  ،يرل  يرل  ��م فيها   ل
 ������م [ »�������� ج����ي����ا ���ف���ي ت������ر    ����ملسو هيلع هللا ىلص: »ب����ي��������ل����ن
) .])2046وملسو هيلع هللا ىلص: » و  بي عند لر« 
 و  ��ك  ّتص  ���َم« ����وملسو هيلع هللا ىلص:   .])2046(  م  [
ليو س�� ّ ِسر«   ��ل ف ضّر ل وع رت س

.])2047( م )5445( ال [
 اثيل د����ل لّة عى   لصو ل��ة  س��اس��ًا: 
 ف لنو  غر ف لصا وعة فول صا
غيرا.  ل س م سا من خو لة لى 
 »و ًا فية بيئل تدخ « :ملسو هيلع هللا ىلصلن قا .يول

لئة   تدخ « :ملسو هيلع هللا ىلصق��ا  .])3226( ال  [
.])2112( م [ »رتصا  اثيت ًا فيبي

 خ هاتربي عد ،يول م ل خر :ًاساب
  ة����ئ����ل«  ��ب��ي ��ملسو هيلع هللا ىلص ح��ي����ل��ن ��ن��م��ا ب��ي ذ���� ،��ي����ل
 )3322( ا������ل  [ »ك  و��� في بيًا   ��ت��دخ
 يع ُرملسو هيلع هللا ىلص ج َسو عد( قد .])2106( م
 ،ِأت  ل اعةل  ت اءفيها، ف  أتي ل ف ساعة 
 عد  ُ م��ا« :ق��ا د�� ا ماعصا، فأل د�� ��ف
 :اف ،ر��س��ر ت ك ج��ر ف��إ ل ث .»����س 
»��ا عائة، مى خ�� ��ذ ل انا؟« فال : ما 
. فأمر ب فأخر، فاء جر، فا سو ملسو هيلع هللا ىلص: 
 لذ ل نمن :اف .ِتأ ف َل ف عدتن«
 [ »ورة��  ك ًا فيبي دخ  ا�� إ ،بي ف ك��ا

.])2104( م
 زل ها آتصاح ����ل ��غ��ا ا����س ث��ام��ن��ًا: ت��ر
ل��������ا ،���ذ غ���ا ���ل������رم��ة ل�� ّ��� ��ل������ر عى 

ت������ا ت������ال���ى: ﴿ڦ  ڦ   ڄ     ق����ا ف����د  ت����ر����ه��ا، 
 .]6  :ا������ل[ ڃ﴾  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ     ڄ  
 اع ��ب وم ب قو ناء، فل :و دل هوف

  عنه غيرا ..
 ُ ا ، ر بِذكرُت  يل بيو ير مك
لة،  منها   خرج  لذل  ،اسل  اجل لناء  فيها 
 ن  يول  فهذ  ،ف��ّر  اف  ،ايل فيها   ع
ّى تح ،ث����ا رمال  ذ�� ��م  ��ّ��ُت��ن  تّهر 

 وت« ل��ن����ملسو هيلع هللا ىلص:    و���� لة.  ل����رك��ة، تدخها  فيها 
 ،])2568(  بو [ »ياطيل بيو  ياطيل ب
 ُ   ،ليها أ ،فيها  ايل بيو نا
ُ���وّح���د  فيها،    ،ر������ل ف��ي��ه��ا   ر����ُ   ، ك����رِ ف��ي��ه��ا
 يف ،االل رمال رنل  فيها لي

ُتّص ذ ليو؟! كي تنز عيها لركا؟!
 نهل     ،ننا  ه   ،شرعنا ََِ   عينا 
  ،رل ءقر ، بذكر يول صيت ف ولن
 تص  منها، عند ّرم ك خر ،يول ة فلناف
  ،ابركال وت  ،الىت ات  بيوتنا بيوتًا ُتر

 تو قوً لنا  حياء.



818 دل

ۈئ   ۆئ             ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ      ەئ   ەئ   ﴿ائ  
.]ا[ ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

ذ با وقها م خ ذ ة لية:
ۈئ   ۆئ             ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ      ەئ   ەئ   ﴿ائ  

.]ا[ ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
 م ������م���ا ت ������ع م����ا ،ة������ ذ���� ���� ������ع م���ا
 م  اا ّها   رل  يل  ،ؤمنيل  ال
 ،ؤمنول اف شُد ما و ُوضل ، عذ م 
 رج��و�� ْ����َم ����ع و��� ��ل��ض��ام ،��������  و ع����ذ���

.تقد ج  و ؤمنول
ّ���ه���ا ل����ؤم�� ب���رّب���، ت����ا م����ن��ا  ف��� س��ي��اح��ة ت��أم����ّي��ة 
تيرّة ف ظ ذ ة لن ع شء م مدلوتها، 
 ف   ق .ًاساب ذكول الض حو تد ل
قا ذ ة بّد  د  قر لذ بد ذ ة 

ت����ال��ى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ��ق��ول  ��ف
ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  
ّ  .]ا����[ ٹ﴾  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
 ،ول ةلو  ذ َْم ح و ف لو الض
 بوجو رتل  الض  له يف ركول ّما
ل���ن������ملسو هيلع هللا ىلص،  :م����ا ك����ا��  ��ذب��ه�������  ف��ي��ه�� ،��و 

.هقفا   ذبهم
:الوق ذ خ م لد ت ننا ت

 ف ) م���ا ك���ا( ����ل��ن ة����ط��ر  ع���ا ��ت��أم :ً
 ��ل ، ذبه ���ل :ً����م  ا����    ،��ي����و����ل
 تأ ،����ل��ن ق��ةى ع��رل��ة عل��د ��م )ك���ا(  ��ا فل
 ذبه ل ال ف ذبهلي ما كا :قي أف ،تأكد
م��د��ا عى  ���ة    ك��ن��ا    ، م��ا    ب فيا 

 لن ءم عرفنا سر ،ؤمنيل ةأط من رل ،الض
.ا  ما ابز رل ةرل بهذ

ثايًا: كر ل للة  سا خر ،ل لِا 
 ا فِل ،الض وب ول ب م يل س ذ ف
 ذ كر ما ًيرك ،امةل هابةل م »« لةل ل
 ل ىع ّد�� ،د����ل ول طمو ف يل ��س

ت����ر ل�� ��ل����ل��ة )( م�� ل��ض����ا ل����ا��، ﴿ۆئ  ۆئ            
.]ا[ ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 ل  ىا عكر لد ،ول )( ءًا: مثال
ل����ن��  ����ص��د ع����ا م�� س����ه��ا ���و ��ن��ا ل�� ��ل����ل��ة، 
 بذل ��أ����ف ذ����ل ن��ا�� و��� ������ل ���ل ���� ��ًا ف��ا����م
لنز عن؛   ة فالم اعل  ��ل ع ل  ذ�� )د����ُج(

.ول ب ي ُس لذل
بًا: كو لن عنه و عذ ، و خو ما 

. تاة سو غا عن يفين ،ؤمل ا
 ض���ا������ل ������ب��ال ����ن����ل ذ��������ل ء������ًا: م��������خ����ام
 ا لة م  الض ا فِل ل ،)ذبه(
 ا  فناس  ،فيه  ًم��وج��و لنملسو هيلع هللا ىلص   وب مؤق ��

ذ لضا  و ل لر ب عن مضاعًا.
س����اس����ًا: م������ء ل������ص���ر ع��ن��ه�� ل��������ذ ب��ال��ض����ي��ر 
 ) - فيه - ذبهلي( هاك ول ف )( صل
  ؤمنيل ذلي  ما كا :ا ر بأال 
 ،ا����ل ذ�� م ��ف ��� و�� ���ّ ف��و و���� ق��د ، فيه
 ول  ا نوب كر و  ةية، جيل
 هاب ش��ا هرت ف ع فذل ،ذل م
حى ه ل ذكر م لذ بالصر ب بالناة و 

.ذبال هب د عب ولي ال يرلض
  )( اطل يرملسو هيلع هللا ىلص بضلن رًا: تساب
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 ،)فيه لن   ،فيه ل��رس��و( :ا ب��أ س�� لار 
 رل  ��م لاطة   ��ف لا   ،)فيه )��و   ال  
 ليا لناء، ب و م ع لناء، كا  ف( ير 
 ال ير ف ،ى  ما رل لة م )اطل

م لد ما  ى.
 رل  ًم  )��م(   )��ف( لا نا  ثامنًا: مء 
 رل رفيةل لة م )ف( ا فِملسو هيلع هللا ىلص، لبه طباخ
 ي ل���ذ  ر����ك��ال  و������ هأف ،��ب  هحاط و����ب
 ،��ح��ول ��اف��ه������ل ،���اط������ت ًر���ر ت���ص���و������ك ذ����� ملسو هيلع هللا ىلص����ب
 بأ ��ل رش الرب )هم ��( ل��و قي ،��ل  اعهت
   ��ث خ���ر،   ركه م��ن��ًا   هم و���� فد  مؤقة   هيم
 ر������ه��ا م��رف��ي��ة ف��إ����ل م����ا ،��ه����ك ��ه����م ��������ت  ّي��ة������ل
  ،ددل اطهت ،يل تأثير فيه لد بوجو

.ك هج  ل
 ول )فيه ��( اليةل ةل ءم ًا: متاس
قيدً لن، فالن مرت بوجو ذ لا ،ذ  و 
 لولى سا تالى  ض ملسو هيلع هللا ىلصجو جف ،رل
 ال ل��ض����ا  حى   ذ��� ،عنه ذ����ل  ب��ص��ر

ُت  ْيَِل  ّفإ لرملسو هيلع هللا ىلص   لن  ش تدر   ف ماًا  
.رُت عي ل

 ا���� ا����م ��ف )( ل��ة����ل ����ل ظ��ه��ا :ًع���اش���ر
  ذبهم ما كا :ا  ضىفال ،كر دت 
 اضل تأكيد   يل  ��س  ظها  ف ْل ،ر
 ؤمنيل ة��أ����ل���ى ط ض��ي��ة������ل ه��اب��ة������ت��رب��ي��ة ل ،ذك���و������ل
حد   فالضام  ،  الض  دب  ��  ال  ابالض

.تقد ج  و
   ) م�����ا ك����ا( ����ل��ن ر������ر: ت������ع ا��������ل
 يال )ر  فيه  ذبهلي ما كا( :ا
 لصر ٍك��ا  لضاي ما ، ك ح��د منها 
 ا ف����ض��ه����ب ���ا م������ج���و ر������  ،��ع��ن��ه ذ������ل

لد لنة.
 ال  الض  ف  نل  ذل لا عر: مء 
 ف لا   )ذبه(  بال    ب )ذبهم(  سبا
 يع د�� م��ا ذ�� ،ل����د ر������س ��م ال الض
  ايف ،دل ار بال ل  س

.ما كا اس
 ،)ر ( اليةل ةل ءر: مع الل
ل����ي��ا ����  ل��������ذ ���رف��� ع��ن��ه�� م���ر���و ب���ه���ذ ل����ي��د 
 ا��������ة ل����ل��ه ذ����ش ���م ذ���� ����ف ،)ر���������� ����(

 ن  ذ����ة ح����ط��ر ذ��� ،ى������  م��ا ا��������س أ����ب
ل��ه��ا ل������رب���و��� ، ت����ي��ي��د ���ر م���ا ��ر��� �������ا نر 
ب��ال����ر و   و����  ب��ه��ذ ت��ر��د تربي عي، فهو  من ب م��ا 
 ذل  َِبُ دف ،لن اءبال ل ابم ر ف
 هح بذل ف ،اس ىع دل بالد عنه

.عنه ذل دف ًا ج  ،اسل
  ض��ا����ل بال ا��������س ء����ر: م����ع ��بل��ر
س ( ر(؛  لناس لأ سا و 
 س ،الةل  ف  م دت ثحد ا
 ،ح���د م��ر  ،ح����د ت��ي��ر ىم��ا ع ��ل ر ب��وج��و
 يرك ابس لذ اس شأ م ناس  ل ك

.حال خر ب ا م قد ت ،نوعةم
سا: قا سو ملسو هيلع هللا ىلص: »ما م عد ذ ًا، 
 ، ر ث ،يك فيص ،و ّث ،هول في

.])1521(  بو [ .»ل  رغ 
 ل و  ل  لذ  رس :قا ملسو هيلع هللا ىلص: »مقا
 [ .»لزح م قد فر كا  َر لُِغ لي تو يول

 .])1517(  بو
 ابل ا����ل��ض و�� ا��������س ����ر: ج����ع ��ام����ل
 ،��������ب ذ��������ل ر���� م�������ة ملسو هيلع هللا ىلص������ل���ن ج�����و ا����ل��ض
 بهذ ر����ش ب��ه��ا، فه  ��ت��ن��و ،ا��������س ةال ��ف في
 ذ ا م��ة ف ف��ر كشا �� ؟برب ؤمل ها

لضا سر؟
....تأم رجابة ل تر

لاء  ل����ء   ��م  ؤمنيل  صي م��ا   يرك  فال
ل����ذ ك����ر. ق��د عنا س���و ملسو هيلع هللا ىلص ع���اًء ����ا عند 
 ،اّمال  اب عو« :ياطيل دام م ،زل
 ،ب��ر  ،ما خ ش��ر فاجر م ٌ ب��ّر  ّاُ  ل
م شّر ما نز م لاء م شر ما ر فيها، م شّر

 ف ش���ر ���م ،م��ن��ه��ا ر���� م��ا ش���ر ���م ، ��ف  م��ا
لي لنها ،م شر ك ط��ا ، طاقًا ر بير ا 

ح [ .»حد )419/3([.
 ا لصالد هل ،هاّا كااخ وبنا ر لناغ هل
 ،���  ه��ا����ل��ص��ال ه���د���  ���ّف���إ ،��������خ ا��������ع
  هاسي صر  ��خ اع ا سيعن ر��
 ��ل��ص ��ي����ال����ل   د������ل  ا���ع���و خ����ر .����
 ������ ����ل ى����ع د������م ��ي����رس����ل ى س��ي��د����ع ������ل

.يج
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 ، ع������������ى     ������������خ  ِك����������������ر ل��������������ِد   ُم��������������و
ملسو هيلع هللا ىلص: سو

 ��ن����ا م��������خ :گ ق���������ا������م������ال ������ب ������� ������ع
ًرِظ  ك��ا  ،يل  سي  ��ب عى  ملسو هيلع هللا ىلص  سو
 يبر ملسو هيلع هللا ىلص سو فأخذ ،ل يع يبر
 ��ي��ب��ر ���ل د����ب ��ي����ن��ا ع����خ ��ث ،�� ��ش ��������ف
 ،فاملسو هيلع هللا ىلص تذ سو عينا ف ،بن و
ف������ا ل��� ع����د ل���رح������ ب��� ع������وگ:  �������ا 
 ث سو ؟ فا« :ا ب عو ،ها حة«. 
 ل ،تدم يل « :ملسو هيلع هللا ىلصاف ،ها بأخرت
ا   قرا ب�� ّبنا ىر ما  و  ،ز
 )1303( ا������ل  [  .»و��ز������ل  ��ي��ب��ر

.])2315( م
مو ُب بن سو ملسو هيلع هللا ىلص:

 ��ب��ن ��������س :دگ ق������ا������ ����س����ام����ة ب ����ع
 ر  ��سف��أ فأتِنا،   ُق  ��ل ب��ن��ًا     لي لنملسو هيلع هللا ىلص 
 ك ىع ما ل خذ ما  ّ« :و ،ل
 »ل فصر  مّى،   ٍ��ب��أج   عند  ش��ٍء 
 ����م ا������ه��ا، ف��ل��ي��أت��ي��ن ��ي����ع ������ت ���ل���ي ������سف���أ
 ����ك ����ب  ������ب ������ج ����ب  ا��������م ا��������ع ب سد
��د ب�� ثاب ج���ا، ف��ُرفِ�� ل��ى س��و ملسو هيلع هللا ىلص
سد:   اف  .عينا  اف  ،ت    لص

ق���ا« :���ذ ح����ة ها  ، م��ا ���ذ؟  سو ا��
 ا����ع ���م  ��رح�� ا������ ،ا������ع و����ق ���ف 

.])22/4( الن [ .»اءلرح
ما ا  لولد:

ُ���ب���ن ����������س :دگ ق�������ا������� �����ب ������ �����ع
 ر  ��سف��أ فأتِنا،   ُق  ��ل ب��ن��ًا     لي لنملسو هيلع هللا ىلص 
 ك ،ىع ما ل ،خذ ما  « :و ل

.»ل رصى فّم ٍبأج  ٍء عندش
:لد لد عند مولو ىع  ما

 ر، فص  بن ما  لدلو ىع 
����ا لصر  « :ملسو هيلع هللا ىلص س��و ق��ا :گ ق��ا��
 )1283( ا������ل  [ »ل�����ى ل��ص��دم��ة  ع��ن��د 
ا    ا :وفي رج  .])926( م
 خ مصي ��ف  ��ج��ر  هل  ،و����ج  لي

ل خيرً منها.
:لولد عند موت  ا ما

 ،���� ����ش ���� ���� ���������ل����ول����د ح ������ ا�������� -1
ف�� ��ب���� ع������ا ����  ع��ن��ه����ا ق�����ا: ل����ا 
 ،ي���ر������ ملسو هيلع هللا ىلص   ل������رس������و  ٌ�����ب�����ن  ُح�������ِض�������ر
 ،د��� ل���ى ه��ا�� ��ملسو هيلع هللا ىلص ف��ض س�����و ا��ف��أخ��ذ
 د�� ��ب��ي ���� ��ض����ي��ه��ا ف����ع د���� ���� ���ث

.])62/4( الن [ .ملسو هيلع هللا ىلص سو
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 ����ف ،ٍو��������� غ����ي����ر �����اء م������������ل ����ل����ه ا���������� -2
ح����د ����ب������ ع����������ا ������ ٍ ع���ن���ه������ا ل����ا 
  ب ،ي��ر���� ملسو هيلع هللا ىلص ل��رس��و ٌ��ب��ن ��م��ات
   ا���« :ملسو هيلع هللا ىلص س���و ل��ه��ا ا����ف ،����
 :��ال����ف ت���������ي��� س�������و ملسو هيلع هللا ىلص ع����ن����د؟« 
 ا؟ ف������ م��ال��  ب�� ��س����و ملسو هيلع هللا ىلص 
ملسو هيلع هللا ىلص: »������ ل��� ���ب���� ����ل����ن��ه��ا  س�����������و
ث قا سو ملسو هيلع هللا ىلص: »لؤم بيٍر حة«

بي جني و   م   ُتنز  ،ح��ا ى كع
 )12/4( الن [ .» ج عز  د

.]ي و حد
 ��ا����ل��ن ��ى س��ن����ع ����ح��اش��ي ���ف ن��د����ل ق���ا
 ب���ص���و ح��������ة،   و�����  ����ب ل���������اء   :)12/4(
 ح ؤخذ   ف  ،اب  اب  بي  رف منر، 

حدا م خر.
:عند موت لولد ف  ىع ر ما

 ،ي���ا������ل ������ش ،ل�����ص�����ر ������ ى������ع ر��������
 ����ف .د��������ل ر����� ، ش������د  ر������ل ������ح
 لي«  :ق��ا لنملسو هيلع هللا ىلص    ب موگ    عد
 عا بدعو يول ش دل ر ا ممن
 لي :قول .])20 /4( الن [ »يةال
 ن��د����ل ن��ا ]ح��اش��ي��ة������ط��ر ��� ��م ��ل��ي  ،ا��م��ن
ُب�����رگ ق����ا: ل����ا َث�� ��ُب��و   ���ب ���ع .]20/4
 ل :اف فأفا :قا .ُتصي تمر ق موسى
ُخ����ر�� ِ ب���رٌء م���� ب���ِرَئ م��ن�� س���و ملسو هيلع هللا ىلص. 
ق����ا :ك����ا�� ��دث��ه��ا  س����و ملسو هيلع هللا ىلص ق����ا« :���ا 
 ��ا����ل��ن [ »������س خ����ر ����ح �� ��ء مب����ر
 ����ي����ل    ������س    :������ح  :����ق����ول  .])20/4(
 ،����س :���ق���ول ،��ث��وب  :خ���ر :���ق���ول .ة����ص��ي����ل

لصية.  بالاء عند   وت ف   :يبال
.])20/4( ندل حاشية[

 عند مو ل لصابر لدلو نة ثول
:لد

  ��� ا����ل ��ب ر����ع ��ب  د����ع ��ع 
عنها قا: قا سو ملسو هيلع هللا ىلص: »   رى 
 ، �� ��م يبص ��  ��ؤم����ل  د������ل
فصر ح ،قا ما ُمر ب بو  لنة« 
  ق��ر ���ع .]����و ح�������)23/4( ��ا����ل��ن [
 ��ب ����م ملسو هيلع هللا ىلص����ل��ن ت���ى ً���ج  گا���� ��ب
ل، فا ل« :ت؟« فا  - ل��د لصير -: 
 - لصير  لولد     -  اف .حُ ح  كا 
بابًا  تأت       ر »م��ا   :اف  ،عن  أف  دف

 .»ل  ى عند جدت  نةل بو م
 .]ي )23/4( الن [

 لصابر لدلو ءجز ولذ رم نةل
لي  ما لها ثثة م لولد:

 ملسو هيلع هللا ىلص: »ما م سو قا :گ قاٍ ع
 نِل و����ُ���� ��ل��ول��د ل ��ث��ة م��ث ��وف��ى ل����ُ  م
 [ »��ا��  ������ح ضن��ة ب����ل   ����خ 

.])24/4( الن
 ��دخ�� ى����ن��ة ح����ل خ�����و ���ب����ن����اء م ن���ا������م

:آبا
 ما م« :ملسو هيلع هللا ىلص قالن گ عرر ب ع
 نِل و ل  ثةا ثبينه و ْيَم
 :قا لنة.   ا  ح  ضب   خها   
 دخ ى����ح :ول��و����ن��ة، ف��ي����ل و������خ :��ل��ه ا����
 [ »��كآب��ا  لنة   و����خ  :افي آب��ا��ا، 

.]ي )25/4( الن
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  ت������������ال������ى:     ق���������ا
ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ق���ا س����و ملسو هيلع هللا ىلص:   .]ر������ع  [ ۀ ۀ﴾ 
» هد  ب جً خير ل م  و ل حر 

 .])2406( م )3009( ال [ »لن
 يرك  بن  يع       ززل  ��خ ها 
 اف ..ا س ة منها صىت  دت 
 يتن ��؟ كد��� ىع ��ت��اب ا����ف ��؟ ك��س��ل ِ��ق��دم
   :الصال  ب  وت ب��؟  ل��ى   يال لهدة 
 ًا!! كيع .رنل ا  .لدعو ىع جر
تر منية فاجر  تن م��ا عر  هوها 
ِ ،خ  ةخا  ت ل ه ق بأعينه

 ب .ا����ي����ل ��ل خ��ذ ع���و  ةمنا ��ا م��ن���� 
 هم  اف  ،ر����ن����ل ليرا   ��ت��ز  يال  ب
 ذ ،ءب رمن اللى م تدعو ،ناءل شرطة
 حز ف ل��دخ��و ،د����ل ��ث ىع ال م

﴿ڱ ڱ ں  ت������ال���ى:     ق����ا  ،ا������ي������ل
 حاله ذ .]لزخر[ ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ
ف�� ع��ر��ا ل����ي��ام��ة،  ل����ا ل����ز ل��ن��دم��ة، 
 :صال  م فر  الى عت   قا لنا فا   ف م��ا 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
 ضب  ������  ����  .]و������ن����ل[ ڇ ڍ ڍ﴾ 
لديا،   ف جالها  طالا   ل لصاحها   وت بضًا. 
 نيع ������ل ِ�����  ��ن����ي��ام��ة: ل����ل و���� ل��ه��ا و������ت
 ل  ِ���  ..ِ����   نل ��ب ل����ن��اء فيها:  ش��رط��ة 
 ����ت ����غ����اب ����ك����ي ،ص����ي����ا��������ل ������������ل ����ل ِ����ن����

 ضر ب ليو ال اله الض
  ةصي ى����وم��ًا ع�� ��������ج م��ا ��ه�� .���� .������ب
 ؟ ف  ل ، يامةل و خير. فه
ا  ٍو سيرا..  ر لهيها   حّرا.. 
  ؟الصال سير ا عا  ؟ليو اا فأ
 اسهل رعية فل االل ف  تل اءلن
 ك  :قال  ��ح��د  ص   ر؟   هحد
 اس  .ي��ا����ل مالة   يس    ذ���    ل��ن��ا
  ئ؟ا������ل ىع ا������ل ��ل��د ��ف و����ل �� !!
 يت ب��ه��ا ط��اع��ة ��ى عن��ة ت����ى ف��ب��أ ا������ل ��ك��ا

ليا  ً ،س مر ؟
لصوة   ّل����د لنوة   ر��و����ل ها  خ����ام��ًا: 
  ،برعا  ب    سأ
 و����ل ��ام����ل ع��ي��ال��د ي��ا������ل ؤم��ن��ا����ل ��م
 ل  ،نالنص يت ل  ىًا لنا. حخ يَت
 ل ،لنها طر يل اء  دعو ول ،يرل
 ضي ل   نام ،اح ص م ًبد 

.ا مجهد
 بهذ لر:

ل��  ثيابًا م�� لى ل����رء    *
ك���اس���ي���ًا  ع�������ا    َا�������ع�������ر  ���������ت

����ب رء ط�����اع�����ة������������ل خ�����ي�����ر خ�����ص�����ا
ع����ا����ي����ًا    ك���������ا  ��������ف����ي خ�����ي�����ر   

ف��������������ن�������ا  ًا����������������������������������������������������ع     *
ط������������������و ل�������د�������ي�������ا خ����������اف����������و ل������������ن����ا

و������������������ا ع������������������������ف��������ي��������ه��������ا ف ر��������������������������
�������������ه�������������ا ل���������ي������������������ ل������������� ّ�������������ط��������ن��������ا

ذ������������������������������ت ة������������ّ������������ا ل���������و���������������������������ج
���������ال��������� ع������������������������ا ف������ي������ه������ا س��������ن����ا
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 وا ت����ِل ،�����خ و����ب ��ي�� ��ُس س���و
 .���ل���د ي��ه��ا����ع ���ب���ن ������ل وح���ي���د������ل ���خ���ص���ا ����م
ف����د ج��اء   .����ب ل��ن��ا  ����  ق����ا  ����ل جوبًا  زل
ل��رس��و ملسو هيلع هللا ىلص:   ق��ال��و  ركيل    دل  ��ف

ف��أ��ز  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ��ب لنا ����
 رمذل  [  .]����خ[ پ﴾  پ پ 

.ال نح ])3364(
ع����ى   ًّ  ر����������ل  ��������  و����������ب�����ال  ر��������������ل
لركي . م لو ل س بها بامر 
ب��ام��ر  س  س������ا ��ت����ال��ى  ف����د   ،)���ق(
 و��   ل������ر،  لة  .سو  ��س  ��ف  )���ق(
 د    يل  م ملسو هيلع هللا ىلص  سو  ط
 ����ر��������خ ،ل������ن������ا ض����ر���������������� و���������������
 ،رل ث  ��ي��ه����ع  ر����س��ي  ���� ملسو هيلع هللا ىلص  س�������و
فر قر عيه سو خ، ث خ لى 
 نا  ك��أ  :ضهل لصابة   اف حرتملسو هيلع هللا ىلص. 
ملسو هيلع هللا ىلص سو  خ  لذل لاء   م جاء   ًرخ
   :ق��ا  خ��ر  م��ر لنملسو هيلع هللا ىلص   ر����ف  .رتح
ق���� ل���� س���أق���ر ع����ي���� ث�� ��ل��������ر  ،��ه��ا 

.رل  ث  دت

سو ملسو هيلع هللا ىلص:  قا :گ ق��ارر ��ب ف
فد   »رآل  ث  يع  سأقر فإ  ،دح«

 ملسو هيلع هللا ىلص فر: ﴿ٱ ٻ ٻ  خر د، ثح م
ٻ ٻ﴾ ]خ���[. ث خ��. فا بضنا 
 اء، فذل م ر جاءخ ذ   :ل
 ق « :املسو هيلع هللا ىلص ف  خر ث ،خ لذ
 د����ت ���ه���ا     ،رآ��������ل  ����ث  ����ي����ع  سأقر :ل
عاء   ب .])812(  م  [  »رآل ث
لاسير ر قو لنملسو هيلع هللا ىلص ع ذ لو بأها 
 اح توحيد رل  :وفي رل ث دت
 الص اءس توحيد ف ول ذ ،ع
 ذ .رل ث فه  ،)ةدلص ةحد(

في لي عى شر ع لوحيد.
تير   ف   ح  ييع  ب يل كر 
ها   خ  سو ي ُس ها   ول  ذ
 ��م  ���م   ، ����ج ع���ز  ����خ ����ت��ض
م���������ص���ة  بنى  وف  ،������������م ف����ه����و  ب����ه����ا، 
ب��ه��ا،  م��ؤم��ن��ًا  ق��ر��ا     ا������   ،ه��ا��ا����ل

. ج عز    خ فد 
ت����ال��ى     ،�����ل ������ب  ���ه���ا م��َ����ص��ة 
 ،ا����ح  ��م شيًا  فيها ذكر   ف  ،لن خصها 
 شيًا م خا ع غير، ب  خا خاة.
ب��ي��ن��ه����ا،   م����ن����اف����ا    ،اي لوجها
لير  لير  ف   ����ح  ل����ر لر  قا
 س����و و����������ل ذ������ اء��������س ����م  ك������ر د م����ا������ب
 صًا فم كا دع م  :ق��ا ،��خ
.لنا م خ كا يع ما م  ، 
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 يدل ىع ال يدل لوسا ع م 
 ع هاا فإتدبر ل يهع لرس اء ءقر

 لام لرسالة.
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ﴿ڦ    : ������ج  ع����ز    ق����ا
ف��أ����اء   .]120:و������������[ ڃڃ﴾  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
 ك��ا و����ت نال ت ا���� دتز ��ل��رس

.لزما و ىع يت
قا ما ب لي ح  ]ف كاب :لود 
��؟ لر طر ت فيها   ��« :])79 - 78(
 ،��ي������ل ل���ن���ا ���ف ������مُ ،و����� ������ج ا����� ،
 ،ب ب وس بي ،اعيس ذبل ُ
ل ف ل بض سنيُ ،ر بالنا كرا، 
 ،و��� ل��ض��ر ق��اس��ى ،ي��ى���� ص��و����ل ي��د����ل ����بُ
 ��ل��وح  ���م  س�����ا ، اء������ب  د���������ل  ع����ى 
عيى، عال لر ��و  مدملسو هيلع هللا ىلص. تزا 

.ل هوبال 
م�����ز�����ا   ْز�����َ�����ب�����ال ف����ي����ا ����������ا 

»و������ �����ل  ������ل ���ق���ر
لنا ف ��ذ لالة  م  س��و لى 
 .ل لص يع و��   م  ��
 يل ��� ،ع��ام��ًا يخ  ًا����ل ��ع��ا ق��وم دل
 و ف ب .عوت يس ف هال رل ،لنها
 م ذ وحيدبال و كة كاال اس خر

لر لر لندد.
 ا ق��ا����ع��ن��ه  ���� ر������ع ���ب  د����ع ����ف 

 حضرت لّا  ��وح��ًاملسو هيلع هللا ىلص،       « ملسو هيلع هللا ىلص:  سو
 ي��ة، آم���ر��ل��و ��ي����ع ق����ا ��� :���ب���ن ق���ا ،ل���وف���ا
 فإ ،  ��ل  ب آم��ر .يثن ع ها ،يباثن
 ف ���� ل��و ،ل ��ي�� ل ا������ل
 ل  به ج ةك ف   ل   ،ةك
 ،ل ي ،ل ال  لو ، 
 ا������س .  ���ل   هة قص����ه����م ك��� ح������ة 
 .ل ر بها ءش ك  هافإ دب 
ها ع لر لر«. ] حد )170/2( 

 لا ف لة لصية )134([.
ق��ا لي ل����ا ��ح�� �� ]ف��� :لصية، 
 ك ،ي��ر����د ك��ف��و ��134([: »ف��ي( ��د����ل  ����ت

باشا لى بضها:
1-.لوفا ية عندلو عيةرم
2-.ل  ها س يل يهل ةفضي
3- ���ل  ����ث����اب  ����ح ل������ي���ام���ة   و�����  ي����ز��������ل  

.»..... ا������ك
ف���� ��������ا خ������ ع������ى ������ذ ل����و����ي����ة ب���ال���ن���وج���ذ، 
 ع هاع ����ل  ي��ا����ل  ا������ل  ا����س فيها 
عنها   ع��ر  ل  ال  ا����س فيها  بضاا. 

.أ
 يال اينا بالع   رل  فأسأ
�� ب جي كي ،��و حنا   ،يل ز����ل

.لوكي 
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 لنا ك��رِ : ����ح ع��و ��ب  دع م���ا ق��ا
ء ِكر  ء.

 ،  :ل ذ ىًا عم لذ ما قا
  ،ءل����د  د��  ��نا، ك��يجه ��م ،م��نّ��ا  ������ف��ال

لدء؟!
لير،   ر����ل  بهذ  مر ل��ن��ا  ��م كير   ،
 ذ ، ذ��� ��ف    ����ال����م  ��غ��ال ��ف  ر����ف

ا ن ر.
قي م لنا م ر م بذكر  تالى و 
 ا تركل دال م ما في لنا لو ع ،يل ءلد

 خاسر مو ،لي ها لر ب ذ لود:
 :ر���������ل[ ائ﴾  ﴿ى     ������ج  ع�����ز    ق�����ا  -
 .كر ذكر م اس   دول ذ 152[. فأع
 ،ب دع ا عند ظ« :الىت  و :ملسو هيلع هللا ىلصلن قا
 ف ���ك���رت ،������ ���ف ���ك���ر ف����إ ،���ك���ر  ����ا م�����
 .»��خ��ي��ر م��ن��ه ٍ���م ���ف ���ك���رت ٍ���م ���ف ���ك���ر  ،������
  لو ل .])2675( م )7405( ال [
ف لذكر  ذ لاد حدا لى بها فض ًشرفًا.
- منها   م عد لذكر ف ب ررگ
 دع ا م« :و ج عز   :ملسو هيلع هللا ىلص قالن ع
 ��م��اج ���ب [ .»ا������ش ��ب ��رك����ت ��ك��ر و�� 

.]ال يل  .)3792(
- م��ن��ه��ا  ل��ذك��ر ح��ي��ا ل������ ف����د ق��ا ل��ن����ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ����ل ����م ���ب ذك��ر��  ل�����ذ ���ب ذك��ر�� ل����ذ ����م«
 ��ب  م���ا  ق���ا  .])6407( ا������ل  [ »��ي����ل
 ��������اء ل������ل ������م ��������ل���ذك���ر ل : ������ح ي��ة����ت��ي

 و  .اء����ل  ف���ا    ������ل  ح��ا و����  يف
ت����ال��ى    ق����ا  . ب���ذك���ر   ن��ًا��������م  ًي���د������س ������ل

مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث   ﴿
يث﴾ ]لرعد[. ىث   مث  

 ،ايل  ر����  لرح  ر ل��ذك��ر    منها   -
 ،ر������ل ر������ل ���ل ������ ������ل ���ع ���ل���ه ���ز���
لى   ..ل����ر   وها،   د����ل  ل  ن��و��
 م لنصو بها   جاء ل  يرل لود   ا مغير

لا لنة.
 ا  مر سه الىت  كر  ل ها   -
ت��ذك��ر  عى     يف ل����ه��د،    ��م ل��ى كير   من
 ��ك ���ف ،و��������ق ����ق����وف س���ي���ر ���ف ،����لح����و ���ك
  ،  ��ل  و����ت ،د������ت  ت ��ق��ات
َتن  ،ملسو هيلع هللا ىلصلن ىع تص ،با  قو  حو

 ،ر������ل ،�����ك ،ل���ن���و ،اء���������ل ا����ل��ص ك�����ا
 و ابًاك  نت    يف  .....ر����ل  لدخو
 ، ح لنو مال كا اك ،كا ذ
 ��ي����ل ����ك ���م ك�������ا ��ي���� ،��������ل ���ح���ص

لا ح  تالى.
 ��ب ����ف ،��ر����ل ��د����ل ذ��� ل���ى ر���� ًخ���ي���ر
ل��������دءگ ق�����ا: ق����ا ل���ن������ملسو هيلع هللا ىلص: »��������  ب����ي��ر 
 ،جات ها فف ،يا عند مكا ،الع
  م خير ل ،ِل��و لذ ا م خير ل
ت������و ع��دك�� ف����ض��رب��و ع��ن��اق��ه�� ��ض��رب��و ع��ن��اق����؟« 
قالو: بى. قا« :كر  تالى« قا ما ب جگ: 
 رمذل [ . كر م  عذ ى م ءما ش

.]ال يل  غير )3377(
 ح رش كر ىيننا ع   الىت  سأ

.يل   دل ،تاع



1618 دل

 ا تو و ،رلص اب ر لذ ليو 
 ق م��ا ع��ن��د  ����ج فيها، ل ر����ش ����ل لابة 
 خ��ا  ��ع��  م�� ها،  بناة،   ر����ش ر����
 ،رل ىع خير ا ر ىل رت ،خ ا
لة، حى   ��م وت ش��ء    ىرع��ًا ح����م  غ���ا
 ل  صد    كي  ،  لص  ��ف ماًا  د 

، جهد سدً لابة . دب  لذ و
 لص س��ا ،  الن  بيد لنر  لار   د 
 قا تصاعد ،يى شع عي ر اعة، تل ف
 ب  وبال    ن  ����ل لناجر،   ب  ول

بني لدجة لى.
لرتة  ب����ا  ��و،   لي ا����خ .... ز��ا����ل  

.صي م وية سال
 ل ����ج �� ،وغير م  ....��ا����ل لاز 
 و����ت  ��ول��ن����ت ����ل و��������ل و��������ب��ال ����ت

لدجا ل؟!  بأ ى بالرتة لالة.
ل����ا��ز ل����ال�� ....ت������اع��� ق����ا ق������ حى 
 حه��ا، ت�������� اع��ة����ل ���ف ���م ���ك  ����ح
اس ف د، سر قرر با م عى 
 ع��ي��ن��ا �����قغ�����ر ،���ي������ج ������خ ى������ح ������س
بالدم ،مر شر لذكرا :ج م مة 
 ،ًا لم  بو ،وحةا مد ناب ل
 عد لذ د ،»ةول« رتن جّدت
 ��ش��ت ...�����ة ل��د�� ز���ا������ل ���ج����زء م ������ب
 يع  ن��ا��  س  ًا عندما سسر ل��ص��و

خذ جاز ترية لو بالرتة لربة!

 ���زت���ج���ا ������������ر ل���ي������ن������ل د���������� ��������� ����اس��������ت
ل������و����ة س������ًا ع����ى ج��ه�� ب������ام��ة م��ر��ض��ة، شر 
حد       ق لاعة مرعًا   ��م  خ��ر رال

.انزل عينا ضت  ق ،ل
    لافة   ق  ًرم  ًر������م  بي ل��ى  مى 
 ير. كد بب ا ما ح ،ادب 
  ماجًا   ت ��ث منًا    تد      و��
خاسٌر، فه ك م ف لي ما ا. قا ف  لو 
 فرح .]اقةل[ ﴾ں ں ڻ ڻ﴿ ل فز

.اب 
 ك��ا ك�� ��ذ ل����ز ل����و مو ف�� لديا، 

ما لو فاتن مو خر؟!
 ف��وج��د ��ي����ل��ص��ال ���م ���� د������ع ��ل���و ك��ن م�����ا

 م لاسر؟
 ل اسي يام ت  دع لو كن ما

 ف جه؟ ُ قد  اجد ل ث
ما لو كن عد  قر سينير ل قر ث عندما 

ر نا ل جد   لر؟
 رجاسي دقات اح  دع لو كن ما
عن م كر خر ث عند حاج لها نا ل جد 

ما  مون؟
ما لو كن م  ذ ة ﴿گ گ گ ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

.]هل[ ﴾ڻ ڻ ۀ
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جنا ركةم 
م جا ل��ى 13��� = 3 م وليو  :634و مركة  27
 ،ل ياب لر لوليد خالد ب ياب يل بي جنا
 اس رل له  ،ركةل ذ ف ول صر

.ال ف
ح  ف لد  ا 

 ا :1174 ر�������� ��8 م = �����570 ل����ى ا����ج ��م 11
 ف ��ل ،����ل ل��ى نة حمد �� ��ف ��وب�� ��ل��د ��
طا مرع لا بيا لوحد سمية ل ت بي مصر 
 ق���د ت ،����ي����ل��ص ل���وج���و ���ج ��ف وق��و����ل ر������ل ا������ل

.حر اق  نة حمد لد 
 خر لة لصيية لابة

 خر :1248 غ 25 م = ���646 ل��ى اج م 4
لة لصيية لابة م فرا بيا لو لاس، مهة لى 
لدة ف مركة  بال بد زها  ُمنِي لة  لر ،قد 

لنصو ،قو ل لر ف سر.
 سر مدنة افا

 ر������س :1268 ر��ن��ا�� ���19 م = ������666 ل�����ى ا������ج ���م 2
 اد قب ،يييلص افا« م« نةمد رر بيال ياب يل

.يل الى س بذل اساعة، ف رع ثن 
يد نةمد رس 

 ر����س :1291 و��م��ا ��21 م = �����690 ل����ى ا����ج ���21م
 يييلص د م »ق شر« ياب يد نةمد يل
 ،ااًما بالت يلص لوجو ىع ُقِض بذل ،اع رس دب

.عا و ما ظ  دب
 ف مدنة لنينية

 ����ف  :1453 و���م���ا  ����م  29 = ��������857 ل�������ى  ا��������ج  ����م  20
 دت  دينية بنل نةمد »اتل دم« ياب يوال
 .عن   ياس ب ة باها منذ عهد مل ال
قد ظ لنينية عاة لدلة ليزينية لًا ماة خة 

عر عاًما لى  س ف د لايي ،كا لوطها 
 ا ف با.
 تنصير م سايا

 طورم :1524 ما 12 م = �931 لى اج م 16
 ��ي����������ل( ��ي��ي������و����ل ن��ص��ي��ر����ب م������ًر ص���د��� ���ام������ل ش�����ا

سا ،)عهد لاك لي بنيذ ل مر.
ييدل ب مرسو د 

 ل :1570 وبرك ��19 م = ����978 ل���ى ا����ج ��م 19
 ق اس نول في  و مرسوًما صد ال يفي اس

.ها س ييدل
واس داد مع توقي 

م جا لى 998� = 21 م ما :1590 لدلة  26
 ،ر��  ��ف لصوة  ل��دل��ة   ��م  و����ا����س  د��ا����م تد  لاية 
12  رس ل  يللد  بي لرسة   رل ه  ل  
 ذل حرة   رباح  دال  ذ��  ف  ر��  رفع ع��اًم��ا، 
 سر مالة  عى  لصابة،   ّس  عد عى   ف  ،نل

.يال  بي
سبوخا دام 

م�� ج����ا ل���ى 1227����� = 28 م�� م��ا��و  :1812سيا  16
 �� ���م ك���ا ����ل ��سب��وخ��ا د��ا����ي��ة م��ا��������ل ل���ةل���د ���م ��ت��وق

شرطها باء  ف لد لدلة لاية.
ال يدل دع ياغ لةام 

 ال :1905 وليو 21 م = �1323 لى اج م 18
برا  فاشة   ياغ لالة   ر  ال ليد  عد   ال
م ثناء خر لا م لد كوب عرب لاية، 

ُعر ذ لا ف لا لا باس »حا لنة«.
ديز ب خو 

 :1917  م�����ا  ����م  11  = ��������1335 ل������ى   ا��������ج  �����18م
 ه  ،ييال عى   هت بد   دب  ودخ يز 
 ه و����ض�� ،ا���ً��� ًا��������س د����ب ��ف ل��ن��ص��ا ل��ي��ه��و

.تصرفه  ت
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t
: ما و موق لد م غء لهو؟

ج�����اء ل��������ر ب���ال������رغ���ي��� ب���ال���ن������ا ،م�����ر  :
 ف ا������ل ��ع ��ل��ن��ه ،ة��ؤ����ل يب
 عر ،ل  ف ،اءلن مهو
 ل رن اءل ز ل ،هرش ل
ف�� ل��ص�� ،��ل�� ،����و ب�� عى 

لنابر.
 رل ا۴، فرج ب مةل[

لة )610/2([.

r
: ما و لوج عى م ط َلا؟

 ص  نا ال َط ى مع  :
 ��ب ���ع و م�����ر���� ،��������ل ا������ك ،ن����ا����
لا كا    ،جي و ،کاع
 ال ف ف وت ،اََْ ف وت

جاء تيها،  م تا لوبة منها.
 ا���������������ل ،۴د���������������������ل م������ة������������ل[

.])135 ( ةدل

e
: ما ل ف جرء عيا لي؟

:وعا يل :
 ��ع ���ل���ن���ات ���ي������ل ل�������ة ��ي������ت :
  ب بأ  ذ ،غير  حا
 لرج  ملسو هيلع هللا ىلصلن  ،في ح��ر
ق  ف لر  ذ ًا

. م
ل������������ي��� ل�������ز�������ا ل����� ،��������������و  :ال
م����ر��  ��و  ،ل��رس��وملسو هيلع هللا ىلص
»ل�������� ��������ل������ن������ام������ص������ة ل������������ن��������ص����ة 
ل��وش����ة  لوة  ل��و����ة 

لوشة..«.
 يل ا۴، فييع ب مةل[

.])833/2( ييع ب
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الفرسن دولة احن..  دولة 

 ب ��ه��ر ف��ُ��ش - ���� م��ن��ه��ا ،د������م ������ل ��م ا����ب��أ ل����د ُت����د

ُوِش  ،،س���و ية   رس��ا����ل سة  عى   و  - غيرا  لربية   ل��د

����ة ب��ال������ا ع����ى ��ي����ة ل���دل���ة م��رك��ز  ����ة« م��ر����ط��ي��ٌة قر������« َ����ل��ن ���ل

ل��������ة، ك����ر ������ا ت�� ��ل��دل��ة ع����ى ل��رق��اب��ة ج��ه��ز م��� ،ل����و م�� خ��ر 

 نتص  ،ول قية   ��م مركز  مالها:   ب��ر لها،     �� فيها،   ب��ا سة 

 بالربي ى   ر مان  ل ،ب ربم اكل  ،ول اكل  بي لقة  فيها 

تر  لدلة    ،لة  ن  اكل  ف  ،زل   نصل  ى حع لين  ربل

. ىد عص ل  ل   ،ًاش

 ر����ح  س��ا عى   و  ا  ،ل سة   في  ُت��د ج��د��ٍد   ٍ ل��ى   ت  ول  

 ،ًا ب����ح��ي ��اك����ل  ��ف��ي  و����  ا����  ،و��������ل ��اك����ل  ��ب��ي ل��������ا ،ل������ة ليية 

  ،��ص��ا����ق ��م��ن��ه ى����ه��ر ع���� ،��ات��ه��������ت ��م��ال��ه ������ ،��ه����ى م��ص��ال����ع ر����

.أك خر م كا وش  ،و م َ كا جاعو

 ذ ��ف  ������� ُا����  يف  ،ل��ن��ا ل��ى   ا����ح س��ا ����و عى   ل  ��م  لن  ذ��  

 ر����ح  :����ل��ن  ذ��  ام  ��م  .ٍ  خ��ا  ��اك����ل ����ا   ،��اك����ل عند   ًد����ع  �������  لن

 ،��ل��ص��ال ��طو����ل ��د����ت ،و������ل ا���� ،��ر��������ل ،��ي����������ل ر��د����ت ،و������ل

َف���ر ،��ي����������ل ا����ج��ام رب��ي��ة������ل د������ب و������ل د�������� ���� ،اء������ل ا������

 ب  دُت  ٌ ليامى،     ت  ،��م  مو  ت خيرة   اؤسب  م

 ،يال  ف  هطر ى شع ينهت  ال   تؤ جاعية   اؤسب  ذل مركز 

 .ول  ٍاج  نصال  ذكرب  اع  وقيل  مذكر

 صد  ل��ذ  لن ��و  مرحومًا،   ل موبًا،   اكل  في  و  ف  لن  ذ��

 لذ  ئ  خيا«  :ولب  ول  اكل  بي لقة   رل لنملسو هيلع هللا ىلص     في

 هضوت لذ ئ شر ،يع وص يهع وتص ،و هوت

.])1855( م   حد جزء م[ »نو  هنوت  ،ضو

:ال  ح لد 

�����وب�����ه����������أس������ر ق������������������ت ل����������ن����������ا ل�������������ى ������������������ح

ُا��������������������������������������������������ح َا�������������������������������������������������������������������������������� أس������������������������ر������������������������������������������������س ����������������������������������������ف




