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 ����ا1ه���م ) 28- 01(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ا�>آ�ء ا�:���9 - #8 ا���ار  - أخ�ق ا��34د  - ��2و1د 

  26-02- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  م���م�ت ه�م

��ت : أ��3 ا خ�ة ا�@!ام   Bا�� C:� 8� �1 .  

�	�ل ا�	��� ا����: ا�	��م ا�و�� ��� �����  

��S:T ا��Bه!ة ا����QR دون أن ���ءل إ9�Nً� ؟ آG�& K ��@8 أن �:��GH �# I ا�F!وف ا�!اه�� ا  

  .��Vت ا2&��ل ، ����8 ا2&��ل 

   !�Sو1 آ ، 
 و1 �:��!N 1 ، ا�>ي أ����] &��@K أن نYBS #� ا2&��ل ا��� إن #:���3 �8 ���ئ�W أ�

  .و1 ص[�! 

�@��� ، إذا دخ�c إ�Y  ��@8 أن ��:�V� G أ�G:# b ، و1 أ� ���a�Q أن ��Q`: أ�Nل �@K �!ة _�ن��   

 cوآ� ، W��& Yإ� c؟ �� دخ� ���W ، وج��a� c أو1دك ، و&���C:� K3 ا��` هG ���سWS أ�

 G����� ؟   .ص�دNً� أ���ً� ��W��:� �ً�B هG ���ئ�W أ�

إّن � 8��i�S إ���i أن ا��hء ا�>ي ��8 ��W ، و��g@�نW أن ��:�I ، و�!�I� �B إ�Y أ&�Y ا�رج�ت   

I� ك، ، b�@� 1 اl ن��ً� إ1 وس:�3 ، وأن ا��hء ا�>ي  1���I:�Q 1 أنc ، و1 ا�ول �k� I�# W��Bه

 I�:�� أن a�Q��� ء ا�>ي�hو ا� ، Iإ�� W:#� ، Iإ�� W#!T� �ًVش� I�# G:�� أن a�Q��� 1 ء ا�>ي�hا�

 I� ك  .��V���� �V دون أن ���ءل �kه

  # lأ�! ا KNأ ، a�Q��� �� G:#ن اnا W��� 1 �� W�@� W��� ���.  

_�� آ!ة ��c س�!Q�W ، أْ�!ك ن�#> #��3 ، وأنc جkء �8 آ!ة آ�S!ة جًا �N �3�#ى ض��N �QRه!ة ،   

 ��Sة ا�>ه&�Bاج�33 ، ا���أن  a�Q��� 1و��1 : و ، G��أKN أْ�َ! ا ���# l��� 1 �� W�@� W���W ، ا�

  :ا����B� Gل �� ش�ء �8 ش�ء 

  0َ َ�� ُیَ+��ُ� َم� ِ�َ�ْ/ٍم َ���� ُیَ+��ُ�وا َم� ِ�َ*ْ)ُ'ِ�ِ�ْ� $# ِإن� ا���
 ]   ]11: س�رة ا�!&
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  : ا�@!ة ا�@�S!ة ا��� �N �3�#ى ره��S وخ�Q!ة وض��QR و�Nه!ة ، ه>] ا�@!ة ا�@�S!ة   

  # ِإن� ا���0َ َ�� ُیَ+��ُ� َم� ِ�َ�ْ/ٍم َ���� ُیَ+��ُ�وا َم� ِ�َ*ْ)ُ'ِ�ِ�ْ� $
  ]11: �رة ا�!& س[ 

أKN أ�! ا ���# l��� 1 �� W�@� W���W ، وا������ن ا��Tد�Nن #� آG ا�F!وف ، : ��$t ا�@�م   

 و#� آG ا2ز��ت ، و#� آG ا��[�ط ��:��ن 1vف ا2#:�ل ا �����4 ا��� �!#a شuن ا��2 ، و1 أ�

�& 
  .��3 ���ئ�K3 ، ه>] ا��@�� ا���S[� ن���Q:�3 ج��:ً� ، و1 ن��س

   �ًy� : �ًل دائ��N�3 ، : أ��Sh� ��2ه� أو1دن� ، ه>] ا ���إن ا��ر�N ا�!ا��� ا����ة ا��� �c�B #� أ�

 ، lا Y�& K3ود� ، ����ه>ا ا��hب �c�� I ، �� أن آG أب اه�K اه����ً� ���u� �ً]و1د[ ، ونuhه K���Vh إس

ا �:I دائ�ً� ��Y نzhوا نuhة &���� إس���� وض�&b اه����K3� I ، وج�K3:� i ، و&��K3 ، وآ�ن�

 أ&ّ ��Q!ف اnخ! �� أ�!ك اl أن �:] �I ، أ&وا �K3 ، أ& ��Q!ف N ج����� ، ه>ا �@�ن ��N�أخ

 ����Sش C8 1 ن�@� ، lا G�S8 ���ت #� س�� 
اnخ! أو1دك ، ن�8 ُن:4
 دائ�ً� ، وأن� واlِ ُأ&4

lا G�Sا #� س�h�:� أن Y�&  ًا ، �@8 ه�، S9:ً� ه>ا ا�>ي ض����� Y�I #� سG�S اl إن��ن &K�F ج

ن� B# 88 ن�@� ، aه>ا رائ Gآ ، Iن� اس�] ا�� ، a��4�u_!ن� ، �!ن��� �I���QS ، أشن� �I ، خ�Bَ#َ وا�

، lا G�S:�{ #� س�أن  ~�Q� أن 
4� lا G�Sأن ���ت ا ن��ن #� س Yإ� ~�Q� Wًا ، آ�� أن1  وا�

  :أن �@�ن وا�ًا ، أن �@�ن أ�� 

$   # ِإن� ِإْ�َ�اِه�َ� َآ�َن ُأم�ً
 ] G120: س�رة ا���[  

   b؟ آ� ����N�9 a�4ُن b8 ����� ؟ آ�� aن�� bأن���� ؟ آ� ��Sن b؟ آ� lا G�Sن:�{ #� س bآ� !@ّ#

  ن�8B أ&����� ؟ 

ق ، اس��Qع أن �a�S دو1  T� 1 د�@� �yً�_�� أخ �� lم #�@�� ، وا�Nرu� ��!���Sا�� آ��!� Y�F& 

] &h!ون أو _�_�ن ��Hً�� ، آ� K3�kوج�ا ، واش�!وا �& ، [و���a �3>] ا��2ال ا���8��H ا�>ي &�

ات ، �����ً� ، ����ن &�G إ��g� ���4@�نW أن ��:�GH �# I ه>] ا�F!وف ا��S:T ، ض[�ط ، �3

�� اس��:c إ�Y ا2خ�Sر ، وN!أت ا������ت ، : ائ�ً� ��Tر ، آ�I ��ج�د ، اl ��ج�د ، وأ�Nل د

 
�B� I��:#8 أ� G:�� lج�د ، و أن ا�� lة أن ا� ���F�� i وا�# �3�:� c�#�3 ، ور�:� WS4&أ

 lا Yا�@�ن إ� �# iى آ��3 ، و���Bاز�8 ا���:  

  # َوُهَ/ اْ�َ��ِهُ� 8َْ/َق ِ��6َِد4ِ $
  ]18: س�رة ا2ن:�م [ 

  8َ=��ٌل ِ�َ	� ُیِ�یُ� $* ُذو اْ�َ=ْ�ِش اْ�َ	ِ;�ُ� * ْ�َ+ُ'/ُر اْ�َ/ُدوُد # َوُهَ/ ا
  ]س�رة ا�S!وج [ 
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   W1 ن�� �� ���@� Y�� Wن�� ���# lأ�! ا K�Bن.  

  .ن�8 اnن #� أول ��ض�ع �!��� ا2و1د ، وأن� واl أرى أن ه>ا أخQ! ��ض�ع &�Y ا 9�ق   

ا��W آ�� ����u# Yنc أس: ا���س ، و����� 1 �!ى ا��W آ�� ����u# Yنc واl أ��3 ا خ�ة ، ����� �!ى   

  .أشYB ا���س 

 ، وK3� c�N ه��ك   �:� �� Yإ� cSذه : c]�� �� ن آ�ن آ�����ن ـ��kا� Wـ #� ذ� 
T�� �# cآ� ��

Bء أ��!آ� س�����Rأ !Sأآ iه��ك ، أون�س� K3�]�� K�@�أ ، iون�س�uآ@�����ن ، و_!وة آ �ًST�� �ً:S9 ، �ً

 ����& �S�!� Wو� ، iون�س�uوة آ!_ Wآ@�����ن ، و� 
T�� �# cآ� �� ، c�R G�� اnن ��ج

  .آuن8���h ، و�K �@8 ا��W آ�� ����u# Yنc أشYB ا���س 

   `Nد ، YBا��� a�8 ، وا������ت ���ئ��ص���ً� ، �@8 ه>ا  Iن �@�ن ا��uا2ب آ   :1 ��ج ش�ء ��:

  BِCَ�َْ�َة َوَسَ=� َ�َ�� َسْ=َ�َ�� $# َوَمْ� َأَراَد ا
  ]19: س�رة ا س!اء [ 

   Y��:� ل�N ، ًا� إ1 إذا سIBS س:� �I ، اk& l وجGSN �� G ا������ت أ�ً�& S& 8� lا GSB� 8�:  

  # Gَ�ْ�َ ِ�َ*َم�ِ)��ُ�ْ� َوَ�� َأَم�ِ)�F َأْهEِ اْ�ِ�َ��ِب $
  ]123: س�رة ا����ء [ 

   K@�:وس Kآ  . إذًا أول ��ض�ع �!��� ا2و1د #� ا س�م   .�34

 �(�Hا�   ��� أIBق ا���/ة وأIBق ا�;��د: ا�	��م

   Y��:� lل ا�N ، ق ا��34د�  : ��ض�ع vخ! ، ا���B�B أن ه��ك أخ

$ �ْ�ِ�ْ�َ�َ Jْ�ُKْ8ِِ��َ� َوا�Lَ	ُ�َْر َوا��'�  # َی� َأیNَ�� ا�L�NF6ِ َج�ِهِ� اْ�ُ
  ]73 :س�رة ا����� [ 

  :ه>] أخ�ق س��� ا��:!آ� #�B ، أ�� #� ا����ة ا��ن��   

$ �ٌ�	ِ�َ OF�ِ0ُ َو�َ�اَوٌة َآَ*)�َ 0ُLَ�ْ�ََو PَLَ�ْ�َ يRِ�َذا ا�Sِ8َ #  
 ] c�T# 34: س�رة[  

هK ا2وراق ، #���$��ن �Nا& ا��34د #� ا����ة ا������ ، اnخ! إن  �& cQا������8 اخ�� C:ن��� ،

S& 8� S&و Y��:� I��N �# `Nد ، ���� YNأر �# I:� @�ن�أن  b�@� cوأن ، lد ا�:  

�ْ� CَLَVَُن Uَْ/ٍم َ�َ�� َأ��� َتْ=ِ�ُ�/ا اْ�ِ�ُ�/ا $ُ�Lَوَ�� َیْ;ِ�َم #  
  ]8: س�رة ا���ئة [ 

  K@���� 1 ا�@��ر Kه K3ن��]S� 8�<1ء ا�zة ، أي ه�hء ا���]Sن ا���hا� ، K@����� 1 أي K@��!4� 

 Kه���F� أن K3� K@آ!اه��:  
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  # 8ََ	� اْسَ�َ��ُم/ا َ�ُ�ْ� �8َْسَ�ِ��ُ	/ا َ�ُ�ْ� $
  ]7ا��n : س�رة ا����� [ 

  8ـــ� ا�Xـــ/ار

، ا�Q!ف اnخ! ��ج�د ، وه� #8 ا���ار ، اnن ��ج آ�م أس�:I آ�y!ًا ، �SNل ا�Q!ف اnخ!   

W���Q أن �@�ن &�] آ�S!ًا ���از��I أ��ً� ، ، وه� ��F! إ��W �����از�8 ا��� �:!G@# ، �3# �إن��ن

  .�����ض�&�� 

   �ًy� : ���!@ا� ��nوا ، ���  :ن�8 �:�ون &8 ا�v!Bن ، �a أنI ��8 أ�

  # َوِإ)�� َأْو ِإی��ُآْ� َ�َ=َ�� ُهً�ى $
 ] uS24: س�رة س[  


 ا��` ، �:I و�� ا����ء ، أول �$��ق ���@�ن ��Bل �  �S� ، `�$ا� : �Q!ف اnخ! ا�@�#! إن��ن س�

 K@:� ن�@� Nو ، K@:� ا��` �:�� أو:  

  # َوِإ)�� َأْو ِإی��ُآْ� َ�َ=َ�� ُهً�ى $
 ] uS24: س�رة س[  

  �� ه>ا ا2دب ؟  

   ، !S@ء وا�� 1��� 1 ، Gِ:��Q�� !F!ف اnخ! ��F�� 8ر &�ل ، 1 ���$م ا�����N ، ا�����N وا1س�:

  :أنI أن� ���K ، أن� �:� ا��` 

  # َوِإ)�� َأْو ِإی��ُآْ� َ�َ=َ�� ُهً�ى َأْو Zَ F8َِ��ٍل ُم�6ٍِ� $
 ] uS24: س�رة س[  

  :أي ن�8 أو أن�K ، ه>ا أس��ب   

  # َ�� ُتْ�َ*ُ�/َن َ�	�� َأْجَ�ْم�Lَ َوَ�� ُ)ْ�َ*ُل َ�	�� َتْ=َ	ُ�/َن $
 ] uS25: س�رة س[  

  

  : K و 1����uن ه@>ا ��وره: ا���S ا�@!�K �4!م ؟ �Nل   

  # َ�� ُتْ�َ*ُ�/َن َ�	�� َأْجَ�ْم�Lَ َوَ�� ُ)ْ�َ*ُل َ�	�� َتْ=َ	ُ�/َن $
 ] uS25: س�رة س[  

  :ه>ا #8 ا���ار   

$ ِLَ�َXَ�ْا ِ[َ� َواْ�َ	ْ/ِِ	َ�ْXِ�ْ��ِ Pَ��َر Eِ�6ِاْدُع ِإَ�� َس #  
 ] G125: س�رة ا���[  
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L�Xا� [�  ا�	/

  
4� �3�  :أن �@�ن ����  ا���&�F ا��� ُآ��c أن ���$

  # َوَج�ِدْ�ُ�ْ� ِ����F�ِ ِهFَ َأْ�َ�ُ� $
 ] G125: س�رة ا���[  

ا��!ق ��8 ���� وأ��8 ، أن ���� ص�� ، أ�� أ��8 اس K����G ، أي إذا أردت أن �:� ا���س   

#�س�$م ا���&�F ا����� ، أ�� إذا أردت أن ��4د�K3 ، أو أن ���ورهK �� أن ه��ك أ��S& bرة ���� 

، "  1��b�@� c " : K3 أن �$��ر اW�<� ، 8��2 دائ�ً� ه��ك #!ق ��8 ا���ض�~ وا���Sب ، آu# W��Bن

 ، ����hم ا�$��� G:��� ����� $�` 2ن ا����ور�ا����ورات  KF:ب ، و��Sض��ً� ، ه>ا س�� i�� ه>ا

 W��N ����hا� GّNًا ، وأ�� 1 " ، G��K3 : " و1 ���$م ا���G أ���� cائ ، K@� ل�Nن� أu# : 8& واا��:

، ه>ا آ�I آ�م )  1��K3 ، 1 �:!ف ، ��ذا W�3# ، ��ذا &!#W ، �8 أنc أ���� ؟ ( ا���Sب ، و&8 

�ة و ا���م Tا� I��& ل�B# أدب ، �� ه>ا ا2دب Yم ا�:���ء ، ا���ار ����ج إ��  : ا�[��Rء ، و��i آ

 )) F6ت*دی ��8*� F�ر FL�أد((  
 ]�]Tا� a��4ا�b:ض I�#   ]! &8 ا�8 ��:�د ���

  .��ض�ع ا���ار ��ض�ع ج��G جًا   

_�� �S��9ن س�ر��ن #� ��ن �K3 ص�` �!��Qن� ، آ��� ا�N!ب ��QB� K3:�ن ا���� و ��@���ن   

 K3�u�# ، 8��!� ، ة!� ISه� ان� ، ��k��@ن �� : I� 1�B# م ن�3ن� أن�� : �� ا�2! ؟��ة و ا��Tا� I��& ���Sن

م ه>ا  إذاN ���# ، ���!:��� ثآ�� _�_� أن ����جY ا_��ن دون ا�g# ، ���yن ذ�k�� WنI ، #��8 ن��

�` aQN ا�:!��� ، و�@�K �� ن@����k ، ه>ا ا���bN ان�I� Y3 إ�Y أن ����N ، Kل Tا�   :����!ف ا��ا�

  .نK@�S ���ري 

  :، ا��34د #� س��� ا��:!آ� #�B #��8 1 ن!� أن ن��$م #� ا�&�ة إ�Y اl أس��ب ا��34د   

$ �َ��ِ8ِ�Lَ	ُ�َْر َوا��'�  # َی� َأیNَ�� ا�L�NF6ِ َج�ِهِ� اْ�ُ
  ]73: س�رة ا����� [ 

 أآ�ن أز&W�4 ، ه>ا K�@�� 1 : أي ��i �8 ا��:�Bل أن ��Bل �I #� ا��:!آ�   N ، س����� ، bسv

ا����ة ا��ن�� 1 ��ج ��ار &��b ، 1 ��ج ����:!آ� ، #� ا��:!آ� ا���b وا�G�B ، �@8 وأ��ً� #� 

 !��@�.  

�ن : أن� 1 أس�~  ن��ن أن �@ّ�! ����:��Y�:� �� ، 8 ����:��8 ؟ ��Bل : أ�Nل �@K أ��3 ا خ�ة ا�@!ام   #

 �N�9 ن آ�! ، ه>ا #�ق� آ�! #�B ، أ�� #B# ل آ>ا�N 8� ، 8��:� ؟ أن� ُأآّ�! �8 دون cآ�#! ، �8 أن

  .�K��B ا2ش$�ص �8 شuن اl و�] #�B : أ�Nل دائ�ً�  ا ن��ن ،
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  ا�ـــRآـــ�ء

  .ه��ك ��ض�&�ت آ�y!ة ���>آ�ء : ��ض�ع vخ!   

  .ا�>آ�ء ��:!�b ج��a ��نa ه� ا��@b�ّ : أو1ً   

   b�@�ا�>آ�ء أن أ ��N ، ه� ا���ت I&�N8 #� و�Bا�� �:QN ��SB��� ث� !Qه� ا�>آ� ، أخ b�@ا���

و ا���ت &!سً�  �a ه>ا ا��ث ،]� Y�� ، lب �8 ا!Bدرج�ت ا� Y�&ا���ت ، وأن� #� أ Yإ� Gأن أص

 �S�T� 1.  

ن�� &!سً� u� 1س�ًة ، ه��ك �8 ��4~ ن��4ً� ��ه!ًا   �� I�8 �[�در� G:4� ا ن��ن أن ���Q� Gا�� آ!T�

�ً� #� ا�S!��4 ا��[��� #� ا�ن�� ، �@8 &� ا���ت ��م أش ا��م ، #�����QS أن 1 ��م ، �>�W دائ

  .ا�أ �8 ا�����3 دائ�ً� : ا�:���B� ��STن 

   K�Nأ ، �Sؤم ، وا���ت س��h� �# 8 ا���ت ص!ن�& ��_إن &� �:C ا خ�ة ا�@!ام وهKٌ ، أنI إذا ��

 ، WQS�� ود آ����ت ، ا���ت�@l�� K ا�:K�F �� �8 ��ض�ع �ST~ ��اسI�Q إ����4ً� إ�Y أYTN ا��

ع خ�Qك إ�Y اl ، ا���ت إذا آ�c #� آW��& �# I��ّN !�y ، وإذا آ�G��N �# c آyّ!] #� ا���ت ��!

وًدا جًا ، وأن8�z� c ، و�W أ&��ل ص���� �[�
 &�W�H Y ا2&��ل �� Gخ&��W ، إذا آ�ن ا�

# cذا آ�g# ، [!�ّ]� أن aQ��� K� ا�>ي aض���� Yوا��&�د ا ���3 ، #�!ض ، GSBوا���� ، ����Tا� �

�3 ��Nئ` ��� Iه>ا ا���ل آ� ، ���Bاس� ���8 ������ ، و1 ��ج� ، !�yآ �# cوإذا آ� ، W� [!yآ G��N.  

، �نi س�&� ، وأن� أنF! �8 ا���#>ة�!ة آ�c #� ا��[!ب ، و#� �B�!9 إ�Y د�h` وc�N ا��Qئ!ة #� �  

، إن��ن ���#! ����Qئ!ة #gذا ��:{ ن�زل ، ه>ا ا��:{ ���&� �I أوراق �$��t ، و�I و_�ئ` �:��� 

وق �I أوراق ا��$��t ، ورس�م و�!اءة و#��ص ، #� ا�>ه�ب إ�Y ه��ك �T� �&��� aج!�# 
آ!اآ

�� ���N ه>] ا����ة ؟ آG �@�ن�Y�& W ������! ور�a �8 ش!��نW ا���ج� ، #gذا : ص�ر �:� ���ؤ1ت 

B� ، ة!Q�B��� أS� ، �3��� 1 
&��� �# cن دخ���!hض�ق ه>ا ا� W� ودة ، : �لخ��� ش!ا��8 ��

 ��u� ، رأ �: أن �$S� ����:وا� ، 
�Bا� �# aض��خ> �8 ا��$> ، وz� 8زرع ش!ا�� ����& Yج إ�����و

 ، �����ن � ���ت �a س�&@� K_ ، tBا� KF& ا�TB�� ر ص�روخ�h��� ن��u� ، ا��h!ط #���~ ا��4

F�# ، 
�Bا��� ��ل ا� ��hR2ا `h�ُ K_ ، رTا� I���� B�� ن���y� ه>ا ا ن��ن ، 
�B3! ا�.  

   �S�� ا��ا<� K3ا���u� Iا إ����T� أن K3ن�@�g� �� ء���R2ا K�:� �� lا واl ه��ك أ&��ل أ��م ا���R2ء ش3

 ����Bن &!ًس� �$��� و_��ن�8 ����ًن� #� #�ق ا��h!ا��ن #�B ����$!وا N 8@� ، l:  

  F ِزیaَ8َ #$ 0ِ�ِLََ�َج َ�َ�� Uَْ/ِم0ِ 8ِ
 ] tTB79: س�رة ا�[  
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ًا   B& د&�ة ��8 أج!ى K�B� ر أن!B# ، ��@�# ان!Bد ا��B& 8� Iأر��� ، `h�ق خ�i ن�4م ��# ��_

 K3�Q&ق ، #� دارة ا������ أ#� ه>ا ا���ق ��I�!@� Y ، و�a4h ا���BS أن ����Bا &�Bد ا�B!ان #� ا���

ًا ، د&� ه1zء ج��:ً� إ� G�� Y��B& Y�& Y�� ، ���!@ًدا �c�ّ #� س�� أش3! ، وه� س�� &B& !h

�ق GSN ا���� أشg# ، !3ذا Qا� Yإ� c�v د�B:ًا �8 ه>] ا�B& !h& �_�زواجK3 س�� أش3! ، ا����جuة أن _

 Y��� lا ��T:� Y�& ��� وج�8 ، أ�� إذاkا���#�` ��8 ا� Iئ���& �# lا Y��� l�9&� ا Y�& واجkا� ���

  .ا���!�` �����3  ا��Q�hن

   c�N : ��]8 ا��zا���4 ، وا�� 
ا ن��ن �:�G ، و�a�4 ��1ً ، و���` ه>ا ا���ل ��@�ن #� أ&�Y �!ا�

 �# Y�]ة ، �@8 ا�!�Sة آ�N Y�]ا� ، W��� 8�� 8 ا������������� ~�� K� �� ����T8 ا2&��ل ا�� I� ح���

 �B# رد�8 ا1س����ع ������ة�hا���ئ8�3 وا� !Fن.  

F'c�=آــــ�ء ا�Rا�ــــ  

   ���yا�>آ�ء ا�:���9 : ا���ض�ع ا�.  

   c�N ذآ�ء : أن� I�@� ، دآ��را] ، ه>ا ذآ� I:� ن��نgآ ، ���T�� وه��ك ذآ�ء ، b�@إن ا�>آ�ء ا��

�����T ، وه��ك ذآ�ء #Q!ي ، آgن��ن أ�� أذآY �8 أس��ذ ج��:� ، ه>ا &�] ذآ�ء #Q!ي ، ش�= 

 خ��� و&h!�8 ��!ة ذه��S ، ا��Q�!Sن� آ�b �:!ف �8 ا�>ي أخ> ه>ا S& GB��� ���SN! ا��T!اBَ# ء

ه� ��IVS ���ر] �8�َ أخ> ه>ا ا����S ، وض:I #� خ��� ، : ا���ل ؟ �_K3 &8 أس�Qرة ���@� ، �Nل 

وآ�b آG وا� أن �خG إ�Y ا�$��� و�] ، وأن ���G�<� W ا����ر ، #��>ي أخ> ا���T� ��S~ ا����ر 

� أن ه>ا ا�>ي ��i ذن�S اnن ه� ا�>ي س!ق ، ش�ء ج��G ، آ�K3 دخ��ا ، وخ!ج�ا ، ا����ر #� ا�$��

و أ��@Kّh# ، K أ���N ، K3ل �I : �� أ&��B# ، 8ل � : 
أنc ا���رق ، 2نI وضa ا��:�a ا���د #� ذن

  .�I أنc ا���رق : ا����ر ، #����رق �� ��@I ، #!أى �] �� #��3 رائ�� ن:��N aل 

�I ا�>آ�ء ا�:���9 ه  TN ا�>ي B�&وذآ�ء اج���&� ، وأ ، ���T�� ي ، وذآ�ء!Q# آ>آ�ء ��

 ��ST:�4 ا��[��� ا��!S��� I�& !S:� ة أض:�ف &8 : ا1ج���&� ، ه>ا!h& Wإن��ج a#!� 8 أن@��

 9!�` د#�! ، أ���نً� د#�! ص[�! ، آ��� خQ! ش�ء #� ��� W�IS�@ ، دائ�ً� أنc أ��م �Nئ�� أ&��ل ،

 cN:��3 #�>آ!ه� #� و��أن  ���Bج ا�����8 دون د#�! � ، !�##����&b إن�4زك &h!ة أ��yل �3>ا ا�

�R! ���س
 ، ا��cN ا�>ي ����جI�# �3 �@�ن أنc #� ا�c�S ، أر� أن أش�!��3 ا���م ، #���Y ش3!�8 

� إْن آ��3�S #����3 و_�_� و 1�Y�� ، �3�!�h �>آ!ه� ؟ #� وcN أن 1 c���a�Q أن �I�# �3�!�h ، أ�

  .ا�:���� #� س�&� 
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  .ه>] _�ث ��ض�&�ت   

�! ا��84 أن �Nضً��   � ��_�# Nا���س ، و Y�& �4ن ا�����B� أن�س !T& Gآ �# Gوج k& l إن

 �B�B� K3�� ~8 ا����4ن�8 �����ض�Sا��>ن a� �B���� ا���س a� ���:ا� �Sا��!آ 
�u�� آG أس�Sع ، �!آ

# aB� �V� ، !�2ل �� ا�N ، I�@� �# uQخ � : aSس cس aا����رة ا�:��� ، و��� 
إن��ن #�B! �!آ

 Wس� G8 #� آ@� ، Wذ� G:�� أن b�@� !�R 1ء ا���8��3 ، وه�zه a� i�4إ���� ، و� GT�� س�&�ت

 �kداد N وةBء ، �@8 ا��Q:� إن��ن ورع ، إن��ن ، K�B��� إن��ن ، GQ� ا���4 ، ه>ا إن��ن K�B� وا�

 �GّB ، أ�� ا1ن:ام ا�@�� #�h@�� ا�:Nل ، و�Qأ� !T& م��ة وا��Tا� I��& �Sا�� !T:ر آ�T& �# د

ن�8 ن���ج إ�K��� Y ���!ك ، آ�b أن ا�@�ن v!Nن ص��c ، وا�v!Bن : آ�S!ة جًا ، ون�8 دائ�ً� ن�Bل 

�ة وا���م v!Nن ���h ؛ ن�8 ن!� ��h�� ��ً�z ، وTا� I��& �Sن� أن أ_! آ�ن ن�9` ، وا���Nص

 a� �B�B� 2ن ه>ا ا ن��ن ، 
���K �:�ص! ����S��� K�B ورع ���ق � ا�$��ل ، وه� أ��� �8 ا�@�

  .ا�S!ه�ن &���3 

   �9!h�� �3��ّوس ، K:Q�� أورو bأ� ��V� ، وج�ء ص��
 ا����S ، وه� إن إن��ًن� #� �!آ�� وج

أن� أ&�h& G! س�&�ت آ� أ�N : K:9ل ، و&!ض &��I خ����V ��رو آ�@�#uة ، ور#��3 ، أ���ن�

 1ً�  .أو1دي 9:��ً� �

   �Gآ Y�& ، Wا���س إ�� h� ، aاض�� I�# ، ف�Tإن I�# ، ق�وة : أ���نً� ��I�# bN اس�I�# ، ���B أخBا�

  .GSN ا�&�ة ، وا ���ن GSN ا���Sن 

1 � �B� 8:� ض�ء ص[�!ة ، ا���B�B أن _�� #��ًدا اnن ، �@8 ا����QS أ1ّ ���!د ا�G9�S #� ا��   ، ���

 ، �S�� I�# ، ون�:� I�# ، امkا�� I�# ، ط�Sان� I�# ، ص�4 ص[�! #�I�# ، `� I صق ، #�I إخ��

ه>] ا�BS:� �@�� ، و���سa دوائ!ه� ، �@8 أ�8 ا�$Q! ؟ أن ���!د ا�G9�S #� ا����� ، أ�� إذا �K ���!د 

��ً� #���:��B� bى ، �@i�� �� 8 ه��ك �` إ9�Nً� ه>] #��3ك �` ، ون�8 �$�! ، و�� آ�ن ا��` ض:

�h@�� ، وا ن��ن ��i �@��ً� أن ��YTB ا��2ال ، �@8 ه��ك أ&��ل �����Q آ�y!ة ، وأK@�V�9 أن ه��ك 

ا ، و�1�Qت آ�y!ة جًا ً�  .إخ�ًص� ش

_�� أخ �kوج ا�!أة �8 آ�ا ، �@��3 ����� ، و��8 إس���3 ، وه� ��a� �h ا  � `�!Q�3 #� ا���

 I��uس !�� �V�_�_ �_�N!�� �V: أ�8 ا��ر�N ؟ �Nل ��3 : أ&�S� I�Q س@! ، �:_ I:� c:ر����3 ، رج  ،

 I� c��Nا��!��� : و !Fخ>ه� ، وض:�3 #� ا���� ، ان،  

   G�& ؟ ه>ا W�3�� �� نu� K�3و1دن� هG ��ج أ� ���ئ�W ؟ هG ��ج أ� ���سWS ؟ هG ��ج أ��&

أ���� ، &�K ا��W ، ر��I�3# ، I ، اج� ، I:� i����I ، خ>] �:W دائ�ً� ، &��I ا���� ، ه>] ��ل ،  ��8

  ه>] �!ام ، #:�ن� أ&��ل آ�y!ة ن�TB� 8!ون �3�# ،
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إن ه��ك ����ن &�G ��@8 أن ��:�I ، و أن �I� GT إ�Y أ&�GH �# 8���& Y ه>] : أن� أ�Nل �!ة _�ن��   

 �S:Tوف ا�!Fا�.  

و  ��  S� ، !�]Tا� Iا�� I:و� ، b�T��� زاره� �!ة ، �@�!�u� K�B� 8ـ ��3 ا� lـ ر���3 ا c�#�� �S�!N

 K� ا����ء �& ، i�4# ، ه�k��� خ>ك #� ا����ءvو iاج� I�أن �!آ�I زائة #� ا�I� c��N ، c�S ج

  .أنc آ�ذ�� : �uخ>] ، �Nل ��3 

�ق ��TN �V #� ا��3اء ووا�ة &�Y ا� ، !:h��a و إّن ���4:���� #��3 آ>ب آ�y! ، آ�tB� b ا��  

��:�ن آ��� Y�:� 1 ��3 ، آ��3 آ>ب ، و آ��3 ���4�ت #�ر�R واY�& uh�� G�Q��# ، l ا�@>ب ، ��Bل 

 I�1 ، و ه� ذهcS ه� وإ��] ، آ>�c أ���u� ، I�� ا2ب : هG ذهcS ��@�ن �� ؟ I� c��N : وا�] ��ا�

 I� ل�B�# : GN :� أ�� c�Sآ��� ا�@>ب #� ا� cْ�
 أ�I ، أ�� إذا ان:��� a� ا�@>ب I�!h� cه�� ، أن i�

  . #gنW �!��ح و�!�~ 

dUا�+�� ه�وب م� ا�/ا e���� ج�;��fا  

��ج ش�اه آ�y!ة ، أن� دائ�ً� أ��G إ�Y ا��3م ا�>ات ، و ��ج أش$�ص آ�y!ون ����3ن اnخ!�8 ،   

 W� ل�B� :ص��3ن�� &����� ، ��س�ن��  !�R ، اس�:��ر ، 1 ��ج اس�:��ر ، و 1 ��ج أ� ، 1 ��ج

#�B ، ه>ا ا��اaN ، ه>ا ا���ع �Gy ا��:��� ، آ��� آ�نh� ��� c@�� ن:�3�k إ�Y ) ن��VQ$� 8ن : ( آ��� 

 �ًN�  .ا1س�:��ر ، #��@�م أصI� Y�:� 1 ~S إ9

 ا&�!#�ا �3>ا ،  Nًوا ، وؤوا �: ، : ���Nا  آ�c �!ة #� �� ج��:K3 آ�ن�ا �S� K� Kو ، �@8 أن�ن�8 �

و �$��ً� آ�S!ًا ، #3>] اس�:��ر و��س�ن�� ، ه>] ج��:�3 آ�م S8 ا�& b�$�� Wأن W���� !:h� �ًأ���ن

  . #�رغ ، ا�$uQ آ�W�� I ، واجI ا���B�B ا��!ة 

  ا��f;�ج ����/��� f ی�+F م�hو�� اg)��ن

   ، ��@hا�� Y�& k�B� ش�ء أن ه��ك إن��ن K�3 ، أه��& k�B� �ًوه��ك إن��ن ��اج�33 ، ا����#` دائ�

 c�N �3 �[�!] ، إذاBT�� : lن ا��S4~ ، و آ�ن آ��1ً ، س�� K� 
��9 ! 
 ، #�B 1 ��ج�Tن 1 ��ج

 a� ����kR ����9�& �yً�� !�
 ج��ً�� ��SQأو إذا آ�ن ا� ، 
�Tن 
 ؟ أنc�� c آ��1ً ؟ 1 ��ج�Tن

� ، و��ج آuس �8 ا��hي : � ، و ج�ء �!�C ����ج إ�Y إس:�ف #�ري ، و�Nل �I ��!ضً��N !Fان�

ة #�ج] ���ً� ، ��Bل � :� Iإ�� 
] ، وج!�ة و��!ض� ، ذه�� : lن ا��Sس !! Iأج� Y3ان� !!! c1 ، أن

 G��  :�N�G ، ا�4��1ج ������� �!#�ض ، وا�
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Sِ�ْ��ِ یَ� َج�ُءواRِ�ا� �ِإن #$�ٌ�ْBَ /َُه Eْ�َ �ْ��ْ� َ�� َتَXْ�Vَ 4ُ/6ُّ�ًا َ�ُُLِْم ٌ6َjْ�ُ Pِ8ْ  
  ]11: س�رة ا���ر [ 

  :أن� ��z�� cو�N ، 1ًل �:��Y : ا #W خ�! ؟ واlُ س�~ �I ؟ �� 1 Y��Bل   

$ �ٌ�[ِ��Rَاٌب ََ 0ُ�َ �ْ�ُLِْآ4ُ�َ6ْ ِم ��ي َتَ/�Rِ�َوا� #  
  ]11: س�رة ا���ر [ 

  1 ، ا�@3!��ئ� وا����ر �8��V و &W��:�8�!h �8 ا���zو��� ، ه>] ا���B�B ، أ���نً� �@�ن ا��uخ>  ا�����

وا��uخ> س�� ، وا�QB:� ا��:ن�� �Hه!ة ، و#� ا����م ، وا����م #�I ��ء ، هG �:���ن أن ش$Tً� إذا 

! ��Sن اl س: �Yh �8 دون &�زل &�Y ا���ء ، و��W ا��uخ> ���ت #�رًا ، #gذا ��ت ش$ t��Bل 

 !�TBاء ا��kه>ا ج ، IS�Tه>ا ن i�� ، 1 ، IS�Tن.  

   ، Iج�u� ه� ��ت ، I�# دث ���ت�� �# aB�# ، I�س��ر aو1 �!اج ، t$8 ا��2م ���#! ش� !�yآ �#

 �S���# ، ج��ً�� #��ت �Nن� 
ر#C أن �I��& ��T 2نI  ص�Y اI��& l وس�I�@�K ���س
 آ��>ي رآ

 t$و1ب &�ص ، وإذا ن�م ش&�Y سK_ ، ~Q وY�& aN س��رة ش$t وه� ���! ، #�4ء ��c ا�

 
  .���ت &�ص�ً� ، ن�8 3#ُ��� ���K3# 8 ���9ئ� ، �B9 K3#س� ، �@i�� 8 #�3ً� &���ً� ، أنc ���س

  : َوَس���Nَ  Kََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ: َ&8ْ َ&ْ�ِ!و 8ِ�ْ ُشَ:ْ�ٍ
 َ&8ْ َأIِ��ِ َ&8ْ َج�ِ] �Nََل   

  ))َمْ� َت6lَ�kَ َوَ�ْ� ُیْ=َ�ْ� ِمEَ6ْUَ Okcِ 0ُLْ َذ�Zَ /َ�ُ8َ Pَ�ِِمٌ� (( 
  ]ا����ئ� [ 

   �y� : ، س����� I:� ن�@� N ؟ ه>ا ا ن��ن 
�S9 cأن Gه ، I� I�Tدواء ون ��ً�!� 
�SQا� YQ&أ

�:�3 ���س�� ، ��ضa #� ا��84 ،  أو أ&YQ �!��� إ�!ة #���c #�رًا ، 2ن�3�u�� K� 8@�� I إذا آ�ن

 K3# 8�  .ُآGْ و َسl�� �K : ن����3# 8 ��


 : ������س�S أن� ��K�u جًا �8 ��اbN �8 أن���نkا ا���Qر ، أو1ً   Sس G34وه>ا ا� ، ���ج جG3 ش

Gآ ، l ن� ش�ء ��Y اnن ، ا����& �� #�  د��رًا 2س! ، أس! �uآ�� �3�Y�& }�: ا�ج�ج ، 1 ��ج

�ت �� Kه ، و��ج أن�س &��Sة #� ا�!�Sآ ��@h� `�َر ، ه>ا خ!S� �4 �8 دون�h� ا�2! خ�ف

] �R!] ، �8 أ�8 س�uآG ؟ �& ج�ج ، 1 ��ج��  

  )ــX�jــ ورجــ�ء

   ���B� ، lون ا���ل �8 دون اS:� K3ًا ، 2ن�8 أ�� 8 1 &8@� ، ����آG إ�����4ت ا�[!ب إس

ق وا��2ن� وا ��Bن وا��!ام ا ن��ن �K3���T ا�T.  
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أ&� ا���ا89 رb�R خkS] وآ!ا��I ، وخ> ��I آG ش�ء ، أنc : أن� c�N �!ة آ��� #� نوة �����kن��   

آ��! �:�G ، آ��! �zس�� ، آuب ، أ&� ا��W ��ج�I ، أ&I�Q ��ج�I وآ!ا��WQِ:� I رو�I ، ه>ا 

  .آ!ا��I ، وخ> ��I آG ش�ء �Nن�ن ، أ&� ا ن��ن رb�R خkS] و��ج�I و

أ���نً� �8�3 أب ا��I أ��م أخ�ا�I ا���Sت ، أ���نً� �8�3 أب ا��I أ��م ر#�IN ، أ���نً� �8�3 أب ا��I أ��م   

ا���س ، ه>ا ا2ب �IS��� K ، اW�� GSB� 8�1 ����ن ن���T و����ن ��Nة و����ن �:��W��� 8@� ، b و 

، ، أي د&��Q� Wً�" ���!وا ا��ج�] W�<� ، " : 1 ورد #� ا2_! أنI� ، I��� I آ!ا�� ، و �� آ�ن ص[�ً!ا 

 b�:خ�! �8 ا�� K�:ن ا��g# ، :���ا�ا ، و1 ���&.  

   ������ ���� س�#!ت آ�y!ًا ، وا�>ي �K�z أش اK�2 أن�QS��� K3ن أش ا1ن��Sط ، وا�����4ت ا سB�

� �:QN �ًض!# Gخن�� 1 _�8 ��3 ، ���! ��3 ��ج�ت �G@h أش ا����c ، ا��T!�~ ا�@�ذب ، ُ�:

  .�kور ، واl ش�ء �K�z جًا 

� &��Q:� GنI خ��� 1vف دو1ر أس�!ا�� ،   � t$hق وآ�ن ا��Qث ا��د �Gy أس�!ا��� إذا �S�

�ق �3>] ا2س!ة �:�Qن خ��� �$��� ، �@ 8���V���� 8�: �8 ا������8 Qث ا��@��I ����ً� ، وإذا �

T� ن��ّB� I� ل�B� 8 ه>] ؟� ، Kه�Vج���# ، K3�:� ا�B�9 K3أ�8 : !�ً�� أن ، Wأخ�� ، 1 ، ه>] زوج�

  ه���W ؟ #�3F! أن�3 زوج�I ، أ� K��3B�Q أنc ؟ آ�b ���!��ن�� ؟ 

   K3� c�N ، �&آ��� #� ا ذا c�N 8 أس�!ا���� �hأن أ� GSN : م�ه>ا ا2س�!ا�� �����G أن ��K3 ا س

، �S9!B8 آ��ب ا��  ، Kأ��3 ا���� W�� 1م إ�أو �8 آ��ب #�~ ا��Sري ، ه>ا ا2س�!ا�� K3�� 1 ا س

اnن و اl : وجك ص�د�B�� �ًNً� ، و&ك ص��~ ، W�!��� �3# ، ���!م د��W ، وخ>وا &�� ه>] ا�@��� 

 ، Wأن ���!��ا د�� G����� Gن �8 دون د��nدن��ن� ، ا �# ��N��� 1 ُ���!م د���� إ1 إذا ، b�$�� cوأن

و آG ش�ء &�ك اس��!اد ، و�� &�ك &��� ���N أ�ًا ، و �uآ 1 �� G�kرع ، و ��iS �� 1 ���� ، و 

م 1vت  1��T:�3 ، و ��h!ي ا���ح ش!اء ، إذًا N 1!ار �W ، 1 ���!��ن�� ، أ�� إذا آ�ن &�ك $���

�I ، آG أس�����R ��S ، ������ آ��N ، ��R �3ة #gنK3 ���!��ن ا��Bي #�B ، ن!� أن ����C ه>ا ا��= آ

 !�yل �!ام آ�� 
  .��ج ن��ق آ�y! ، ��ج آ�

   !�S:���� K3� ل�Nا���م ، أ �# �B�Nون د!h&و �:ًSس G�:� و�� ن���� أنهG �8 ا��:�Bل ���ا89 �

هK : ا�:���ن� �& ) kنk�� إز kنk�� ( ن� ��kنk ه� خ��ل و����Q وR{ وس!�N ، 1 ��ج�& G�&.  

م إن   $���# ، ��u� 1 ���ي أن ، W�Q:� 1 ���ي أن ، lي إن ش�ء اv ، ي �� إمv ور��u� Iاس� �N!hا�

ًا ، �uج�u� 1 ، Gس ، ��ذا �GT ، ه>] وص�� &�ر #� R ، ن�� ، �@!ةv!N !�R ، ����ش�ء ا�R l! إس

 ��B�.  
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ق وا��2ن� ، وا�34 و ا�:�G ا�ؤوب  Tا� Y�& Wش�ء ،  رب� ا�� Gآ G:و��@8 أن ن� ، Wو ا�8ِ أ�� ،

�@8 1 ن4 آG ش�ء خ�ل ����8 أو _�_� ، ه>ا &�Y ا��i�َ ا�G��Q ، و ه1zء ا���N2ء &�!ه��V� Kن 

أو _�_��V س�� �8 ا1س�B!ار ، و�8 ا�:�Y�� ، G ��@�ا ا�ن�� ، G����� 8��# أن ن4 _�!ة س!�:� ، 

�B� Kأ ، أ�Sأن ن �B# أSا �@8 ن�� : ؤوا �:S� K� Kو ، �@8 أن�  .ن�8 �


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ���� - 1- ا�!��ض�) 28- 02(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ��Tب - ا��&� ا��Shإ&��ف ا� 

  05-03- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=


   ا���	� ا����� ��� ا

 �8 دروس ا���ار   �  .أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �a درس ج

��ت ا�����/Z/م  

  

  ا�X/ار

ا���ار ���� ا��@! ، ا���ار ���� ا���T$h ، ا���ار ��B` �:�ر#ً� ��B�Bً� ، #�� أن ا���@�K : �!ة _�ن��   

 ، 8�N�S1ء ا�zه 1 �:!ف ����ى ��@�!هK ، و1 وا� وا��N�S ����:�ن #� ا���@�K �:!ف ��ذا &�

�ت @h��� K3�� �B�!9 1و ، K3��Vو1 ن�ع أس ، K3�!9 ى����.  

 ��B` دورًا : أو1ً   N I#!:� ����� وا ن��ن aو��8 ا����� K�@ًا �8 ا��:�رف ��8 ا����k� ا���ار �4!ي

�B� دًا �8 ا���ض�&�ت ا���!��3 ا خ�ة ا�@!ام آ�S!ًا #� أي �@�ن ، و�����B #� ا�رس ا���ض� &

  . ��@�ن ��ض�&ً� ����ار 

  ا�	�6درة إ�� ا��	�ل ا�	�روس

ا�� ا�رس �� GSN ا���ض� أن ا ن��ن ��g@�نI أن ��:G ����ن ش�ء #� GH ا�F!وف   � �# ��B��ا

�ت أو @h� ��� 
S�� أن�� ���� �:���8 ���ض�&�ت Y�:�� ، G���� 1 ا��[�ط ا��� GH �#و ، �S:Tا�

ت ، و2ن � 8��i�S إ���i ـ ود�BNا #� آ��� ـ أن � 8��i�S إ���i أن ا��hء ا�>ي ��g@�نW أن إ�!اج�

 I�# ك��:�I ���! �8 دون �N` �8 دون ���ء�� �8 دون ش:�ر أن ه��ك �h@�� ه>ا ا��hء �kه

� 1 8@� �ًT�$� وا ن��ن ����� �@�ن ، Iإ�� W:#��W ا��Q�hن ، وا��hء ا�>ي  1���I:�Q ا�ول �

 G�& ّيu# ، bت �� 1 ��ص� �Y�& !4 ا������8 �8 ا���N �B�Nج:�� د!� I� iو�� ، ~��Tا����3 ا�

غ ��h&!ن� إ�Y ��8 ، �@8 �4!ن� إ�u� Yس�ة 1 R� N �&!ش !�Rو �S��� !�Rروس و� !�R

 l�3 إ1 ا��:�.  
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  � ، `�N 8 دون� I��:ن�� أن ن�@�g� ا�>ي G�& 8 دون ���ء�� ، �8 دون خ!ق ن�8 #� دائ!ة ا�����ن

 Iأن �B�Bم ، وا�������Fم ا�:�م ، #� ض�8 ه>] ا���ض�&�ت إخ�ة آ!ام ا�N!��ا �!��� ا2و1د #� ا س

�S� K` #� أ���� �8 ور�N را��� إ1 أو1دن� ، وأن ا ن��ن ���3 آ�ن &���ً� #� ا2رض &��ً� و_!وًة ، 

����Y #�3 أشYB ا���س ، وا ن��ن ��Bh� YBhء أو1د] ، وإذا و�@�نً� وج�هً� ، وص�� و�K �@8 ا��I آ�� 

 �V� Yن ���ج� إ�nأو1دن� #��8 ا ���!�� aاض��� آ�� ن�8 #� أ�iّ ا���ج� GSN خ���8 &��ً� إ�Y ج3

 ، ��T:� Yإ� Y&
 آy!ة ا��Tارف &8 ا������u# ، 8 ��!ك ا ن��ن �Sا�� ، ض:b �8 ه>ا ا�34

 أي ش�ء ا���N] ، أي شN !T& �# 8ئ�� ، ون��Nه��ك ا���8 ���:!ة و ، I:س� ���ء ش�ه] ، أي �

���� #�I ا�!ج��z� Gً� ، و�ST~ آ�#!ًا ، و���z� ~STً� ، و���� آ�#!ًا ، �a�S د��I �:!ض �8 ا�ن�� 

 G��N.  

�N!اح ��ض�ع �!��� ا2و1د #� ا س�م ��ض�ع ج� ، وأر� أن نYBS #� ه>ا ا�رس إن ش�ء اa� l ا  

��ض�&�ت ، وآ�c أ���Y�& Y أ� ا خ�ة ا�@!ام أن �@�ن ��� ���Y ا���م أ��8 س! �3>] ا����4 ، 

] �:C �� ��ص��� إ��I �8 ��ارات �& 
] �� ا�� 8� I��& ��B�S!ع ، وأن �@��& 
�@� .  

FXjا� F�  ا�/

   b:8 ض� K�2ا ا��&� ا���T ، وا��By#� ��ض�ع vخ! �R! �!��� ا2و1د #� ا س�م ، أن� أ�K�u أش

و�� ، و2ن ا س�م ه� ا����ة ، ور��ت ا���Sت �:�ات &�B�B� 8 ه>ا ا�[>اء :� ISا�[>ائ�� ش ���Tا�

 I�!�hا�>ي ن.  

   K@� ل�Nس��� أن أz� 2ن�3 �8 : أن� ، uhا��� �! #a��� ، �B اس�$ا��3 #� ��T��� ه��ك ��اد دس��

�د ا��� �a��� �3:�T أن ���$��3 ، و2ن ه>] ا���اد ��اد ده��� رخ��T جًا ، إ�Y درSج� أن ا�

3رج� ه��ك ز��ت � Y�:� ، رج�ا�س�� ه� #� ا2س�س س�ئ�� �8 أرخt أن�اع ا���kت ، �@�3� �3

3رج ، #�[و آ����Sh� �3�@� ، 8:� ، ه>]  1� K�3�YBS #� ا�م �ور ، و��G@h� K3 أو ��خ! #� �

Nا��8 ، وأ!hا� `��� �
 ����ج أر�:��V أو خ����V أ�b ��!ة ، ��N �3S��T` ش�B�� ج!ا��� ����& Gّ

 &8 ه>ا ، #�S>ا �� أردن� أن ن��b �3>] ا���ض�&�ت ��ض�ع :�Sوخ�ف ، ون�8 �� �@�ن أن ن

 ��Tا��&� ا�.  

ا�و��  ه��ك أ�N ��<R��� ، وأR>�� س��� ، �@��3 رائ�4 ، وا��a� �B�B ض:b ا ���ن و��N ا1ن��Sط  

���a آG ��دة ض�رة ��:ً� ���ً� ، وأي ��a�S� G ه>] ا���اد �[�` ، �@8 ا�>ي ��GT أن ه>] ا2دو�� 

ا���! ��9�u�� �S�!3ً� ، و��= �C:� �3 ا�$�!اوات ، �4 ا�$�!اوات ��K4 آ�S! ، و���uان زاه�� 
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و1 س��� أن ن�
  �G:# 8 ا�3!��ن�ت ا���!��9 ، آ�c أ���Y أن ه>ا ا���ض�ع ��GT ������ة ،

  .ا��!�9ن ار��:c إ�h& Y!�8 ض:�ً� 

ش3ِ اGSN l أر�:�8 س�� ���Y س���ن أو _�ث أو أر�a ن��a ��ا� �:I س!�9ن ، واl #� ه>] ا��2م   

 ISSوا�>ي س ، b�$ا �3>ا ا��!ض ا���Sأص� K3#!&خ��� ��8 أ Yأر�:� إ� ش3 اl #� ا2س�Sع ا��ا�

�ة R>اء س�� ، سISS ده�Tا� I��& �Sا�� Iن ا�>ي وص����kا� cف ز��$� ، �:Sh� رج�ن �3

  . وا���م �uنI �$!ج �8 ش4!ة ��Sرآ� 

Xص Zا��ی�  

   ��Tوا� ، W��& ف�R Wأن أ&��� ��ض�ع ا��[>�� ، و��ض�ع ا�!��ض� ، 2ن ص�� Y���أ cآ�

��Tا�� أو1ً ، وا�3��# K:ا�� b�T� ا�� ، إن أردت أن ا�3:� ��u�  �# W��� رأس Wن�ً� ، وه>ا ج���_

 ا�:�! ���
 إ���ن��ا�!��ض� وا1&���ء ��: ا����ة ، و��WR إ�Y ا�ار اnخ!ة ، أن� أ�Nل �k� 1 ��T� ،

 YB�� �3��B� وإ�� أن ، �ًQ�hآً� ن!��� �ً�Nه>] ا2&�ام وا ��B� أن ��g# ، �ً��& س��ن lا �& W� 8@�

tB�� 1 !�:ا��!�! ، وا� Y�&  رأي #� ه>ا ا���ض�ع ، وه� �� W�<� ، !�S8 #!ق آ@� ، �k� 1و ،

 
�SQل ا��N ، K�4ان�8 ا��N !م���أن  lدة ا�S& 8 ��ازم� Iإذا : أن ، Wذ�z� ~وا��� ، a��!� WQ]ض

 k& l�3 ا��N 8ان��N I�@�� Wدة ، 2ن ج���S:ا� `� lا S:� 1 Wنg# 
�SQ��� uS:� Kا���~ ، و� cأآ�

 G�3 وج��_ cأن a#� 8@� ، ��T:ن�ع �8 ا�� Y�& cنu# 8ان��B3>] ا�� uS:� K� نg# ،.  

إن �:KF ا�2!اض وراءه� جG3 آ�S! ، جu� G3ن��ط ا����ة ، جB��� G3:�د ، ��!ك : أآ�د أ�Nل   

ا��!آ�ت ، ����ول R>اء س�� ، #uن� �8 ����9 أن أ&��� ��ض�ع ا�!��ض� ، و��ض�ع ا�[>اء ، 

ا س�م ه� ا����ة ، ون�8 : ا2و1د آ��3 ��ض�&�ت ����� ، 1 ����ا ه>] ا�@���  و��ض�ع �!���

  :أIB�N ����� ض����� Y�I ، ن�Bل آ�y!ًا �� ن:4
 ��hب #� #��8�Q أو #� ا�:!اق هkّ أرآ�ن ا�:و ، و

#� سG�S اl ،  أن� أر� ش��ً� �:�{: ه>ا ا��hب ��ت #� سG�S اl ، أن� اnن ���� �� أن أ�Nل �!ة _�ن�� 

��R �����8 أو Rن�] ، د!�$# ، I����� Yض� �ًN���� �ًن ش���@� N ، ����& �#�B_ �ً�By� �ًن ش���@� N

 �3��Sh� ��2ن�] ، اB# 8�� :� 8@� ، �Bئ�# ���QS� ش:!ن� ، �_�_.  

K3���9 8 أ��ً� #uن� آ�� أ���Y أن �@�ن �8 ��9ح ا��Shب أن �����ا #� سG�S اl أ���Y أن �@�ن �  

 K@� ل�N9:�م ���ازن ، وأن� أ Yص�� ، إ� Yإ� ، �]��� �Nد Yج إ�����ة �����# ، lا G�Sا #� س�h�:� أن

 �ًB�Nد �ً��أ#�G أن�اع ا92:�� ه� أرخ�3T ، 1 أدخG #� ���ه� ا�[�Y وا��B! ، وأرخt ا92:�� : آ
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ن� �!ن��� ر��ض� ، و&�ن� �!��� 2و1دن� نh:! ه� أآy!ه� #�ئة ��g# ، K�4ذا آ�ن ا�Q:�م ص���� و&�

  .������B #� ا����ة 

أن� أ���Y أن �:��� ��ض�ع ا��8 �:���4 ������ ، آ�b أن ا��خ�8 و#� خ�SQ ج�:� أ&ت   

 K@��& c����ت و�3 #� �رج �@��S ا2س #� ا#���ح ج�:�� �@�#�� ا��خ�8 ، أ&��Bا����ض!ة ا��� أ�

�S� 1 ��!hع ، إن�� ��زع h!�� ، أ&c�Q ا�����Fت  خ�ان�� ا�@!ام أن ه>ا ا�أن ��ز&�ا ه>ا ا�

خ8 ه>ا &�G ، إ�Y�� Y ن�8 ن�ئ��ن ؟ وإ�Y�� Y ن�8 ���_�ن #�B ؟ ��4نً�� `�، #@G إن��ن �I ص

� ��ض�ع ا��خ�8 &����4] ً�&   . ن!�

  ا)��oر م�ض اgی�ز

�Nن واl أن�  T� 1 N ، ز  ه��ك ��ض�ع _�ن أن �!ض ا �B�&أ cس�� أش3! آ� �ًS�!B� 8�� Yإ�

 ا2رض &8 ا����ء ، وآ�c أ8H أن ا�:��K ا س��� �kام أخ�! �3>ا ا��!ض ، و�@8 :� ��& �:�

 �# �BQ�� !Sًا ، _�ن� أآا����جuة ا��B&�T أن�� ��c�B آ��Sً� �8 اK�2 ا����ة ، S9:ً� إ��Tءات د�B�N ج

ز ��3 ا�h!ق ا2وس� �: إ#!���B ، وا��hء ا�>ي �K�z أش اK�2 أن زوج� ا�:��K #� ن�� �!ض ا� 

 ��N ن �3>ا ا��!ض���T� K3ن ، وا�>�8 �:���ن &8 أن���T� [وأو1د ، �V�!� ب وه��T� ب�Tا��

W�<� ، ����N #� ه>ا ا�@��
 ا�:��� أنcVS أن &د ا��h& �B�B� 8���T!ة أ��yل ا ��Tءات ، وا ن��ن 

@� N K�B:أن �@�ن ا�� 

 ا2س��ن �4�S9 8 &� ا��TBب ، أو &� ا���ق ، أو &�@� ، �ًV�!� ن�

�Y�&u درج� ، #3>] ���ة ، أنW� c ���ة وا�ة #� ا�ن�� ، وه>] رأس���W ، وه>] �W��Q إ�Y ا���4 ، 

، ه>] ��ض�&�ت ������ ،  #��:���� �����T ، ا�:���� ����:K�B ، ا�:���� ���!��ض� ، ا�:���� ��!��� ا2و1د

�� 1 ن�@!ه� ، �@S�� 8[� أن �uخ> ��Bه>] ا���ض�&�ت ا�� ، ����B� ن� ��ض�&�ت�@8 ا��h@�� أن &�

ودًا �� �ً�Nن� و  . �8 ج3

واl �!ة و1 أ���� آ�c #� ا�:�!ة ، و��34ً� �8 ا����� ا����رة إ�Y �@� ا��@!�� ، و�@�ن ا �!ام   

ات ، اس��:c إ�Y درس د�YB�� 8 #� ه>ا ا���4 ، �@8 أجk3ة ا��@�S! ���ق � GSN خ��� آ��� ��!

ا�$��ل ، ص�ت �!ن رنً� &8 �: خ��� آ��� ��!ات ، آ��� اc�!�N �8 ا���4 ار��a ا��Tت ، إ�Y أن 

�2_@K �� ا���ض�ع ،  ، �ً��N ود&�ن� ، K�& ذان ، درسnا KT� ذا ص�تg# ، وص�N c!ب ا���4

Yإ� cدخ�   2ٍي و�::� 8@� ، [ا��!م أ�8 ا���@��T# ، Kر &�ي ر�SR ج���� أن أ��� &�K�# I أج

ج3 &y!ت &��I وراء &��د أ����S��9 Iن #�B ، ا���ض�ع &8 ا ��ء ، إذا اش�!ى إن��ن ج�ر�� 

k�� Kوج�3 أم k�� 1وج�3 ، إذا أنcS4 �� ا��@K ؟ أ�@�م ������T 1 ����جK��� �3 وا� #� ا�:��
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 c3ان� IBض�&ً� ����ً� ، ه��ك ��ض�&�ت #� ا���� ا س��� ، ��ض�ع ��Qي اnن ، #�>�W أن� أر�

�b ��ض�ع ن�8 #� أ�i ا���ج� اnن ، ه��ك ا��!ا��� ، ه��ك ا��8��u ، ه��ك ا1س���yر ، ه��ك أ

Iاتإ��!S$ا� c��&، و ���رس درس ��ار ، و9!ح ��ض�&�ت ���ا��� �u��  ، #��8 إذا ج:��� ه>ا ا�

 ����!� Y��:�و Iن��Sس lا G:� �3 ا خ�ة ا�@!ام� .  

إذًا ن!� ��ض�&�ت ����� ، ا��[>�� ��ض�ع ، ا�!��ض� ��ض�ع ، و�!��� ا2و1د ��ض�ع ، اnن   

 Wإن��ج b&��� Gم وس�ئ  . ��@8 أن ن��$

�6j=ا�   ا��6م; ا��+/ی

�� ا�:��ST ، وأن� ���G اl ه�uت دورة  خ�ان�� اnن ش�ع جًا #� ��ن� �� ���S��� Y!��4 ا��[�  

 8@� ، l�� ���z� c��� د &���ن���ا��رس�8 ، أج!�c ه>] ا�ورة ، �a أن أص�ل ه>] ا�ورات �8 �

  . أن� �:���� �:C ا����ص�G ا��� �!#a س��� ا ن��ن 

   �ًy� :� !h& Wإن��ج W� b&��� ه>ا ، WSد#�! ص[�! #� ج� ، a�!س !ات ، 2ن�� ن:�� &�Y آ�hه

ك خ�Q ، ���!ك �!آ� &�hائ�� ، GSN أن �$!ج �& �� �ً��Sص cأن ، W�H 
ا�>اآ!ة ، وا�>اآ!ة �$�

�3 ���
 ا���اaN ا�4[!ا#�� ، و��!آc ، ا���م ا����� �S�ن�� ���د ، ور��_ cد#�! ، رس� W:� W��� 8�

م ��Nً� ود#�!ًا ا�>ي أنk4 شI��& cSQ ، وا�>ي �k4�� K أ&د����T�� I ا�4$��� ����� cة ، أن�

 ، !�S�3�4 آ� ، ����& c��� [<ة ، وه!�Sن �>آ!ة آ��ص[�!ًا ��4~ ، وآ�y! �8 ا خ�ان ���$

 bو���ًء ص� ، I�4س W��u� !9خ� Gآ Wد ن���& ، �ًN�� ��I� i إ9# WSج� �# I:�� م د#�!ااس�$

 G�:ن��� ا�!� 
  . ا�$�ا9! ، وص��Sً� اآ�

  إ�� ��م; ی/م� ا��Xج

   8�4�!S� ن@�ن ، ��ST:�4 ا��[��� ا��!Sد ا�!ائ:� �8 ا���Sا� C:� ه� aض�ع را��� Yن���ج إ� .  

   ، ��3Sس �N�Sوا� ، K3#ا�_� �����B# �V �8 ا���س �:!#�ن أه_ 8�Bا�� K�& :���ا�أن  
4� ، �Sس������

 W� ل�B� :K3��� أن���� #� ا����ة ، ه>ا ���ن a#، ��K3� i هف ، �:�{ ��@K ا1س��!ار ، _K  ن�8 ن

 I��N�9 Gف واض~ ، وآاث آ�S!ة جًا ��Q$� K ���اج�3�3 ، أ�� إذا آ�ن آG وا� ��� �I ه�u� uج���

  . ��$!ة �3>ا ا�3ف �@�ن ا��hء رائa جًا 

أ�ًا أن آG وا� �!��� ا2و1د ، 1 ����ا : ن:� ا���ض�&�ت ا��� ��S[� أن نK�3 ��3 #� ه>] ا�روس   

 ، I�!� I�N�& ، �_�yا� Y�& i@:�� ة] أر�:� أش��ء أس�س�� #� ����I ، وأي خ�G #� وا��& ���
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 K_ ، Iه�u� I�N�& K_ ، [!3F�� I�N�و&�I��T� I�N ، ا���T ا�:���� ��ث �:����ت &���� ، و&

8 #� ا����ق ، وإ1 آ�� #� ا��Q!ف &�g# ، I��:� I�Nذا ��@�� أن ن��!ك &�Y ه>] ا�$�Qط ج��:ً� #��

  . وا�$��رة 

_�Sت ��I�# i ن�4ح جkئ� ، ه>] �:C ا�$�ا9! ا��� أد��c ��3 #� �:!ض ا���� : آ�� أ�Nل دائ�ً�   

 lإن ش�ء ا GSB8 ��ض�&�ت ن:���34 #� ا����& .  

� �!ة أ�c�B ���ض!ة #� 9!ا��i &8 أس�Sب ا��Bhء ا�kوج� #>آ!ت ��ا�� خ���8   ًy� lوا ، �ًSSس

 I� ، وج�kء ا��Bhب ا��Sأس Y#�ه� ����g� �9@�نI أن ��:� �� �9��S� ��� ا�>ي 1 إ�I إ1 ه� آG وا�

 ���!� Yوج�� �� أض���ه� إ�kت ا��N�و ���� ، ا�:]� �N� #� ����I ، وا�:���@�! ج�� ، و  1�4

  ه�. ا2و1د ��@8 أن �@�ن أس: زوج �uش��ء ����Q جًا 

#� درس _�ن ذآ!ت أس�Sب ا��:�دة ا�kوج�� ، وه� سh& �:S! س 1 ، �ًSS�W��@ إ1 ا�1�T ه�����   

 i�� ، �3إ�� a���� �&�3 _�� س�:� i�4� إ1 أن W��@� 1 ؟ Wِ��� b�3 آ��u�� أن ، W��& 8� �ًأ���ن

م �W زادًا ، 2ن ا��
 �a�T ص��&B� 8 أن@�� G�SBش��ء �8 ه>ا ا�u# ، �3���B� �:�� و1 أ���� أن ، �

نI أ���3 ، وأ���I ، خ���ا و��:��V���� 8 �8 ا���س ���ه��ن أن &�a� I�N زوج�I ���� جًا ، 2

K3�:� Yإ� Gزوج�3 ، ا��� !�R 
�!N يu� K�3� ي ا�!أة أخ!ى ، وه�u� K�3�# ، ه� #� ن��ر W�<�# ،

�ة Tا� I��& �Sو ا�� ، Iزوج� !�R Yإ� Gزوج�3 ، وا��� !�R ل�N م�
 : وا��� ��Nا�>ي رز l ا���

 �hئ�&.  

   �Sض ، K�� ، ا������ ، �ًVش� b�@� 1 ج�� ؟ I��� G:4� وجً� أنk�� ���:� إذا آ�ن a��� ا�>ي ��

  . أ&�Tب ، ه� �I#!9 8 ، وه� �8 9!�3# 

ن� #� ��ض�&�� ���د   �& : ��ST& �4�!� ، ��<]� ، !��� أو1د ، ر��ض��ت زوج�� ، �N�& ، ���]�

 ، أن� أد��c �!أ�� #� ا���ض�ع ؟ �k� 8� Kآ�& Gه  

pU/إدارة ا�  

   K�:ض� �� lوا cNا�� ���N �� ن���:� �� lوا ، cNن� ه� ا��إدارة ا��cN ، ن�8 أرخt ش�ء &�

  ._�ن�� 

�ت ، ض�S ، �>ف ،   �أن� أ���نً� أضQ! أن أن�F! ش$Tً� ، أ�ث إج!اءات &�Y ا��3�b ا�$��ي و�:

إض�#� ، ه@>ا ، أ���نً� vخ> �:� ش�Vً� أN!أ] �uي �@�ن ، ��� �:!ف ���N ا��cN انF! إ�Y ا���&� ، آ��� 

  . ��!ك &B!ب ا��yان� �!آ� اc�!�N �8 ا�����3 ، ص�رت س�� ��ض�&�ت ، �@��3S أ��8 ا��! 
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��8�'�  تrویq ا��6oب وإ

�:�� ا &��ف ، ج�:�� �aN�� �3 �� ن�!نc واl إخ�ة آ!ام �K3�k4 اl ا�$�! أس��ا ج�:�� أس��ه� ج  

 G@� I� أة آ�ن!��� Gو�� رجk�� Yh� 8� Iورد #� ا2_! أن Nت ، و���hب وا��Shو�� ا�k� �# K3��

آ��� �3��N #� و�@G خ�Qة خ�Qه� &�Sدة س�� #� �Nم ����3 وص�م ن�3ره� ، ا����ة �3���9 ا2ول ��kوج 

:� أن ا�ا#a ا2ول #� ��� ا�hS! ا����2 ، ا����ة ��i ��3 ��9ح #� واl �:�3 �` #� درس�� #� ا���4

ل ، �kآ� ، �@8 � ، K3�� واجkا� `B�� إن��ن G@# ، �3���� و��� ، I�� 
إ1 أن �@�ن ��3 زوج ��4

 lن ا��S8 ! ه��ك أش$�ص س� b�ا��3ا ��u� 1إ K�� 8 زواج� �� �ًS�!B� ، أي زواج G�Q:� K3#ه

bh@�� 8�#!Qو1  ا� ش�i�� �ًV ص���ً� �8 أج��N!& G ه>ا ا�kواج ، ا��I�# a��4 أ�!اض 1 �:

  . ��YT ، آ��3 ا#�!اءات ، #g&��ف ا��Shب �@�ن &8 9!�` ا�kواج 

��� إخ�ان آ!ام ���#!ون إ�Y أور�� #!أوا #��3 �8 ا���` وا���4ر �� I��:� 1 إ1 اl ، وآG إن��ن   

 ���bT ا���GSN 8� G &�ه!ات ��kل ���ق �:ّ!ض أن �Q!ق ���:� I .  

إخ�ان�� ا�@!ام ، &��� �!#C ، و��:�I���� !:h� b أنY�& �h�� I خYQ س�ن� ��سb ، ه>ا آ�ن   

س��Bً� ، اnن �!#C 1 خ�#ً� �8 اG� l �8 ا �ز ، أ��S اI��& l ، اnن ا�>ي �!#C خ�#ً� �8 

إن� أخ�ف اk& l وج���N ، G ا �ز ! �:�ذ ا�B : lل ا��!ض �� &�د ����N I إ9�Nً� ، أ�� ����� �

  . اnن �h@�� آ�S!ة جًا ، و�4
 أن ����3Sا 

   �# Gخ �@�ن ��ن��ن I� ، �S�!N أخ �I� ��S &8 زوج� ، ��k� I�Tوج� ، ش�ء رائa جًا ، #N

 I� ود، أج #��ة ����S4�� ���B �!ن��W4 ا����� أن �kوج #��ة ����z ، واl أ���نً� أ�K�u أ��ً� 1 �

�9ئ:� �F#�� l آ��ب اl ، �� أ� �Q!ق ����3 ، وا�������ت وا���س�Bت وا���ج!ات ��ه��ن ا����S4ت 

 cنu# ، a�:��� cNا�� ��� a� ���z!ى ا���؟  W�<آ iوج� ، أ��k�� 8�# ��y� ن��@� K� �� Iأن

4
 أن� �B�B8 ش�ب ، وا���z� وجk� W��S�!B� Y:�� ����� Yإ� b8 إ�[�ء  ن��� � 1 Iه>ا أن

  .ا���Fه!

   K�روا أن ا��3! خ�!Nوج�3ؤه� ، و aاج�� ��N!hى ا�[��9 ا�!N �# ��!N Iة أن�أن� ذآ!ت #� �!ات &

ذه
 وس�&� #�B ، و��i ش�ء vخ! ، وه>] R!#� ، و�:�ل ، وخ> زوج�W ، و�� �K ��َ� ه>] ا���Fه! 

  .#��Q!�` ش�ئW جًا #� وجI ا�kواج 

إن �K �@8 زواج إن �K �@8 ن@�ح آ�ن ا����ح ، وأ&اد ���ت ا�&�رة رKN 1 : وأن� أ�Nل آ��� د�B�N جًا   

�NنI إ9�Nً� ، وآ�ن #� �:C ا���2ء اnن ��� إ�Y ج��a ا���2ء ، آ��� وض:��SB& Kت أ��م T�

l8 ا� I��& م وه���ة وا��Tا� I��& �Sة ، 2ن ا���  :  &k وج�N Gل ا��Shب ��uh ���ت ج
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 �E ت�/ن (( UI=4 ا�Rه El=ت f ت'=�/ا fت'=�/ا إ fوج/4 إr8 0��B0 وLن دی/Zإذا ج�ءآ� م� ت�

  ))����Xام 
  ]ا��!�>ي[

إن ا���:� 8& K�kو�� ا�����ت #3>] ا�:� 1 �N� �3�@� ، bB�uخ> ���رًا ���!#ً� ، و�� �8 ش�3ة أود&�3   

�N �3� G:ا ن��ن إ1 ج �# lل ا�B� ����� ، ًا�ة ن���F ��!ي خ���3 ، �@8 �� س�م ��I�# i �!��ن أ�

 ��nه>] ا �# `Nود ، Gوج k& lا :  

�َ�� ا6ِ�َْ+�ِء ِإْن َ �ْ�  َوَ�� ُتْ�ِ�ُه/ا 8ََ�َ��ِتُ
  ]33: س�رة ا���ر [ 

� �:�Y ه>] � ؟ �����K@�!��# ، G ه G���Fن أن #� ا�:��K ا س��� آ�I أب ���# !S4�Y�& I ا�kن  

��nل ا�B� ��n؟ ا :  

�َ�� ا6ِ�َْ+�ِء ِإْن َ �ْ�  َوَ�� ُتْ�ِ�ُه/ا 8ََ�َ��ِتُ
  ]33: س�رة ا���ر [ 

   ��nا Y�:� : Wنuوآ ، c#!ول &8 ان�!ا#�3 ، إذا ان�z�� Iنuوج�3 آk� 1 Iا��� G�:� أن ا2ب ا�>ي

  . أآ!ه��3 

  
ا���I ج�ًا �I�#!�� I�# ��& 8& ��S ، ا2ب  واl ه��ك ا�1�Tت ه����� آ�y!ة ، ���3 آ�ن خ�9

 ، ��@h� [�K3 ، و����H ، و�uخ>ون �:�ش�3 ، ا�kواج &�$� c�Sوه>] ا� ، ISج�ن Yإ� Iح ، زوج���!�

#�$�!ع سSSً� ��#3ً� ص[�!ًا جًا �!#C ه>ا ا��hب ، وه� ���!ق ، وه� �!�Y�& �T إرض�ء وا�ه� 

س ، #uن� أ�Nل B� ء: ا2ب��v ل  ه��ك�B�# �3أ��م ر� ����Bم ا��� Iا��� bB� أن :S��� 1 lرب ، : وا ��

 ذ�W ، 2نI آ��� :S1 أس� lوا ، ��SN أ�� Gأدخ Y�� ا���ر Gي ، و1 أدخ
 �:�c وا�S�� c#!أن� ان�

 I�#ر 
  . ج�ء خ�9

  k� وج�3 أ��ه� ، وإذاk� K�# �ًS9خ� !h& �:Sج�ءه� س Iأن b��3ا� Y�& cأخ ���_وج�Q� c` أ��3 ، �

  .ه>ا ا2ب آ����{ 

   Gب ، وآ�Shب #� ر�:�ن ا��hدام ا��� Iض�ع ، 2ن�� !Qواج ه>ا أخkأ��3 ا خ�ة ، ��ض�ع ا� W�<�#

  .ا�:�SBت ��ضa أ���I إذا أراد ا�:��ف و�k�� Kوج �$I�� Yh ا1ن�!اف 

ق ،  T� 1 ا ش�ء�Nم  آ�c �!ة #� �� خ���4 ، د&�c إ�z� Y��! ا2س!ة ، صB� �N��zس��ت &�

�@G ش�ب �kوج R!#� ن�م ، و�!ادا و����R ، وN!ض� آ�S!ا ، ن�8 &�ن� ص�وق ا���دة وا�!��� ، 

 زواج ، وه>] ن:�� ، �@8 1 � أن ن��& �:��� �:�ً� ، ودائ�ً� B& م خ���8 أ��ً� 2ي ش�ب أ�!زBن

 Y�� cم ، أن�h��� c�� [�& �� ، I�ذا Y�& [!3ص i�B� م ؟ آ�ن &�!ك ا2ب�hا� �# ��ًN1 راk�� c�@س
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 Iا��� 
Qص3!] ا�>ي خ i�B� أن خ��� وخ���8 &��ً� ، ه>ا اnن &�!] ا_��ن و&h!ون &��� ، �!�

 !�Sآ uQه>ا خ ، I��S��!� Y�& و ، I��� Y�& ا] ه� ، و���� Y�& نnا.  


 ا��� رجG ، ا�!جG ذآ� ج  Qخ �ًT$أن ش ، �ً:# c:N�3رة وh� �TN ه��ك I� ل�N ، ًا : GSNأن� 1 أ

 I� ل�N ؟ ��� �� c�� ك�& ي ، ه�ت ور�N ا����Q ، #�4ء ��ر�N ا����W : إ1 ��2د�� ، هG ��ج�&

 I� !أ�� ، Wي ، ه�ت ا���@�ن�ك س��رة ؟ &��& ، I��2 c�Sا� i�� ، Iس��� `Nا�$�!اء ، ود

] �:�G ، أ�& K:؟ ن G�& ك�� �!خ�t ا��:�3H ، G! ه>ا  ��!ا���@�ن�W ��س�I أ��ً� ، &�

�� G@� IS��9 ش�ء وا#` ا2ب ، و دخh� �# G!وع خ�SQ ، و�!ة آ�ن ا2ب �a ز��ئI ص��~:� ،


�Qخ K3� ل�N ، 
ا���� ، آ�ن ه��ك ش$t ���ن  ا���4ر #� ا��!��B ، ودخG ه>ا ا�9�$
 ا2د�

I3وج I� ل�N2ب �@�نً� ، و�� Yان�� K_ ، :ل�N ، K��� !�R ه>ا  I� : I� ل�N ؟ �ً���� c�� cأن : Gه

  .س����u &8 د��� ؟ &8 د��� � K�����u أ�ًا 

#�>�W أ��3 ا خ�ة ، ��ض�ع ا�kواج �K3 جًا ، ه>] ��ض�&�ت ����� ، ا�kواج ، و �!��� ا2و1د ، و   

 ��ض�ع إدارة ا��cN ، ��ض�ع ا���T ، ��ض�ع ا�[>اء ، ��ض�ع ا�S!��4 ا�:��ST ا��[��� ، ه>]

  . ا���ض�&�ت أ���Y أن ن:���34 #� ا�روس ا��Bد�� 

 L�Xوا���وة ا�   �ْ�ُ� ا�	=�م�

�ة وا��Tم وا��� وا�kآ�ة   Tا� ، �� bأ� �V8 خ����
 أن ا��!B��� �B# ، B�&أن�� ، وأ l�� K�Nأن� أ

أ ��!اشW ، و ����3 ���:��Nت ا�S� ، �3�� 8�و��� ، W��:9 ، خ��� ���د �8 خ����V أ�b ، ه>ا ا�

 W��N�& ، W��& ، Wش!ا�.  l�� K�B� ، Iئ��!� �ًS�9 مN س��z�� G�:� إخ�ان�� ا�@!ام � ، أ�ًy�

�!] #� ا��zس�� إ�Y ج��a ، ��ذا �Nل : ا�:�N ، K�Fل �� � Gخ: أن� ��@8 أ��ت ، و1 أصق أن �

م S�9ً� س�� أ��م إجN ، 8�] &8 ا�:Sُ� ، قT� 1ت ، و��� I� ل�N ، 
�R !�1 ��ج : �زة ، #���

 I� ل�N ، نnا cNن� و�& : I� ل�N اس��3@��3 ؟ bدرسً� : أن� اس��3@��3 ، آ� a3! ، وأس�Fأص�� ا�

 I� ل�N ، �ً1ً �!ا��� Gآv 1 Y�� خ> إج�زةv أن : ص[�!ًا ، ج�:c ا2و�Nت آ��3 #@�نc س�� أ��م ، أر�

 a��4��� I� ل�N ؟ ��T� 8أ� cس�� أنzا�� !�، أl�� K�N ا�:K�F أنI #�ج� #� ��م ا��4:� ا��Bدم أن �

 8�  .#� ا���4 ، ه>ا ا�

�9
 س�� أ��م ��[�Q ص��ات ش3!�8 ، آG ��م ر�a س�&� ، ج�:�3 ، وأخ>ه� �8 إج�زا�I ا��� ��`   

و دائ�ً� �I #� ا����N c��� ���B��# ، b�T آ�م ، ���N س��ك ، ���N ان��Sط ، ���N ا��kام ، 

م وz� 1خ! ، و1 ��4
 أ�ًا إ�Y ا��8 ، و�B� 1 دي�& K��� �ج ���K اس�I���B وور&I ، ��ج
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I��&و Y���أ tTB8 ه>] ا�@� ، ����Q� tTNًا وث �W ص�� إ���ن�� ، وه��ك tTN آ�y!ة ج�� ،

 K�ّ:� ��.  

  �� ، G4�� ا��:�ص!ة ��:Nا��ا tTB8 ا���س �����ن أن ه>] ا�� !�yآ W:� }�:� ذا ؟ 2ن ه>ا ا�>ي�

�ت ن��I�@� ، �3 ان�I��!h� Y�& !T #�س��` @hاءات ن���3 ، وا��!R ا��[�ط ن���3 ، وا G����

 Gوج k& lرض�ان ا.  

�ة وا���م �h! �4!ي &��I آG خ�Tئt ا�hS! ��� آ�ن س� : أن� أ�Nل دائ�ً�   Tا� I��& �S1 أن ا����

 Gy� Y8 ���ج� إ���# ، !hSن:���34 &8 9!�` ا���ار ا� lه>] ا���ض�&�ت ، وإن ش�ء ا.  


 إخ�ان�� أن   ��Qأ ، و نS� أS� <خuدئ ، ن�S� ن�أ ���ض�ع ا�S!��4 ا�:��ST �@�ن &�Sن ���&

  . �:�Qن� ا��n وا���� ��Y 1 نh:! ن�8 أن�� ���B!ون إ�Y ش�ء ج�ءن� �8 ا�[!ب 

  �4�!Sس��ع ���ض!ة #� ا� Yإ� c�&ة د!�  Yإ� c�&ا����ض!ة د c3أن ان� :S# ، ���]ا�� ��ST:ا�

 lن ا��Sء آ��� ، س�B�3 ����ت أو أ��د�� ، د���� د�8 ! إ��Q�4 ر��!Sا� و#��B اl إ�Y أن�� أآ�N !yا&

4
 أن ���!�g# ، Iذا � I�Nو Gآ W�Q:� bHه>ا ا��� G:4� أن Gس�� ، �8 أجz� !�� cأن ، Gآ��

S�� <خu� I��& W� آ�ن bH>آ! إ�����4ت ه>ا ا����أن    . [� أن �>آ! ا��uخ> �:

�ة وا���م #� ا�!آ:� ا2و�u# ، Yس!ع وأ�ث   Tا� I��& �Sوآ�ن ا�� ، ص���� ج��G دخG ا���4

 K�!@ا� �Sا�� I� ل�N I��  .زادك اl �!صً� و1 �: : ج��S ، وش�ش &�Y ا�����T ، #��� ان�Y3 �8 ص

� أن� #� ا�a��4 ه  ًy� 3& ��� t$أ���نً� �8 ش Gرس�ئ ����u� l8 وا@� ، 
 ��G�SB ا��R1 أر ��

 ، t$ش Gآ Y�& t�!� 2ن�� أن� ، � IS4:� 1 8�G�SB ا�� ، أن� واl أ�K�u أش ا 8� K�2�G�SB ا�����

م و 1�zخ! B� 1 [<ه .  

   c�N و !Sا��� Y�& c��@� �3 : �!ةBن� 1 أس��u# G8 #� إن آ�ن ��3 أص��# G8 ��3 أص@� K� وإن ،

 ، I4&1 أز Y�� ، K�u�أ ��S��]� أن 8 &��� �u�� أخ �!�@� ، �B# ��#�T� ن�Y�R &��3 ، ن�8 &�

 I� ل�Nط أ�S� ر ا�:h� I�:1 أج Yأن ��!ك : و�� و اl أن� أ&�K أن ه>] ��دة ���[� ��W ، �@8 أ�!�

�� 8� a�G�SB ا�� ، أ��Y�& �ًT�!� c ا���س آ�K3 ؟ ه>ا 1 ا���4 أ�هK ؟ واl ه��ك أن�س �!آ�ا ا�4

م و  1�zخ! ، أن� �8 أدخG #� ���ص�G ا�2@�م ا�h!&�� ، �@8 أن� &�ي �@K واض~ ، إن آ�ن ��3 B�

 ���:� ~#�Tه� ، ن� ن!�# G8 ��3 أص@� K� �3 ، وإذاBأس�� �# Gأص.  

  h� I� ث8 &��� �[���S ش$t 1 أر� أن أ�@� I� ل�Nأ ، ��@ : ، Wأن� أ&!ف أن ه>ا �8 أد� lو ا

 أن �ع أ� ا���4 �8 أج��3 ؟ �Nل �� �!� Gه c8 أن@� ، Wك ، و�8 آ!ا�� أص�!�B� 81 و : و�

 I� c�N ، lا : ��#�T� �3&ه� ، د  .1 ن!�

ر] ، �Nل �I زادك اl �!صً� و1  ّB� 1 Wنu� [!ُ:ِhْ�ُ cأن GSّB� أ��ً� إن��ن  :� .  
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ة ، وآ�cُ أ��B در  �، سً� ، أرس�c �� ور�N ، ه� دآ��رة�!ة س����u أخc #� س�!ٍة �� �8 س�!ات &

م ا��K@� ��# ، ��#�T ا���T#�� ؟ �@��3 واض~ آ��i�h ، ا���T#�� �!ام :� !�Sأن� أش:! ��!ج آ

 �3� c�N ، ��&!ه� ا���@� إ��: ، �@8 أردت أن �@�ن ا��4اب د&��� 1 ج�ا�� ش�� �# �3�#�T� 1 cا��k

 �3�#�T� 1 �@�� �3 #� ��3:��4 ، وا��!أة ا��������B� ��:� ، ن��Q�!Sن�ن ا��Bا� K@�� رج�ل �:Sإ1 س

إ1 سS:� رج�ل ، �:�� �K@�� �3:��4� �# �3��B ا��Bن�ن ا�v!Bن� ، ه� ن�i ا��4اب ، �!ام ، �@8 

 1�SB� ء�hه>ا ا� !�T� 8 أن@�� ، b�Q� ا2س��ب .  

أن� �� �@�ن� آ�S!ة ، أن� ���T� 1 ، ��<�S� c#��� أي ش$t ، ن�8 &�ن� : ��Bل ا��!أة ا������   

 Gy� ، �3Bن�:� G� ، �3�#�T� ض��ف �8 أور�� أو �8 روس�� ، 1 �@�� أن ����u� ، ًا�h@�� آ�S!ة ج

رس� ش!&�� ج�ء وز�! أد��ن �و�� #� ش��ل روس�� أراد أن �:�ن�3B ، ه>ا �� ، c:1 ، رج�B:� i�

 ��Tة ا�  . وآ�دت أن �aB �8 ش

   W� ل�B� ، 
��N I� ش!&� �@�ن K@� ن�8 أي : I� ل�Nأن� أ ، ��ث ص�� ��� �& K�B� ، ام!� :

 Y��:� ل�N ، K�!@ن ا�v!B��� 
  : ص�Y اI��& l وس�K خ�9

pُ�6Hَ(ُ َم� EُِسNِمْ� َأْ)�6َِء ا�� Pَ�ْ�َ�َ Ns�ُ(َ �ً�ّاَدَك َوُآhَ8ُ 0ِ�ِ  
  ]120: س�رة ه�د[ 

ًا : أ�Nل   �
 ا��` �kداد _�S�ً� ����ع �TN ن�S دونI #�ن ن� `�u�B�uً� ش�Sا�$�` ، و� 
 س��N إذا آ�ن

 Y��:� ل�N ، Yء �8 ��ب أو���Sا2ن   : إذا س�:�� �TN س�

  َأْم َ�ْ� َیْ=8ُ�ِ/ا َرُس/َ�ُ�ْ�
  ]69: س�رة ا�����zن [ 

  � Gوج k& lا Y��:� ل�N ، أن ن:!ف رس���� Y�& ��y� :  

�Lِمْ� ِج �ْ�ُ6ِ�ِ�jَ�ِ ُ�وا َم����ْ� ِ�َ/اِ�َ�ٍة َأْن َتُ�/ُم/ا ِ���0ِ َم�LَHْ َو8َُ�اَدى ُث�� َتَ�َ'ُ[ُ�EْUُ ِإ)�َ	� َأٍِ  
 ] uS46: س�رة س[  

  c�� رج�ة وا���م ، �@8 ه>ا ��Tا� I��& �Sم ا���B� �# !@ن� أن ن���&�  b�!:�و ، lا Yة إ��&ا�

ا���س �!س�ل اl جkء �8 ا�&�ة ، وا���� &8 رس�ل اl ، و&8 أخ�IN ، و&8 ش��ئ�I ، و&8 

خ�TئIT ، و&8 س��] ، و&8 خ�IB ، ه>ا جkء �8 ا�&�ة إ�Y اl ، إذا أدرجc ا���� &8 رس�ل 

�c ا�Q:�م ����Nو ، س ، آ�ن أ#�G ا س�م إ9:�م ا�Q:�م ، اl #� ا����ل ، أو #� ��c ، أو #� ��4

ار ا�:�م ، ه>ا د&�ة إ�Y اl ، أ�� إذا س��c ا����1ل �:� ا���� &�Sدة �3# � Y�& ه>ا ا����1ل c�:وج

 bN�� ه>ا ، ��@h� �# lا Yة إ��&&� ، إذا وص��I أن�S& Iدة �3# �&� ، أ�� إذا أدرج�a� I ا��

 ، ه>ا  وس�Q ، 1 إن@�ر �B:� !�Rل ،��� Gخ�` �8 أج Iل ، ا�@�ن آ��SBا� و 1�K�F: ���ق �
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وN ه� ، ة ��� ا�@�م �R! ص��~ ، ا�$�` آ�K3 خ��Bا ، و1 س��� ا�hS! ��@�ن�ا &�Y ش�آ�� ���

  . ، ا��Q!ف �@G أن�ا& I�Q!ف u� 1�� �$�! وأس�ة

  ��!�� 
�Qء ا��Bه>ا ا�� K��:� cض���ن nوج�� ، � ا2أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، اkت ا��N�و1د ، ا�:

��Tد�� أن ا��Bروس ا�، ا�[>اء ، ا�S!��4 ا�:��ST ا��[��� ، إدارة ا��cN ، إن ش�ء اl ن��ول #� ا�

 ، ��:��� Gوج k& lا G:ات ه>ا ا���ض�ع ، و�!B# ا�@!ام ��ل ���8 إخ�� �kأ ���ض�ع ، وأن ن��Sن

Y�& �3 أن ن��:� دورن� ا���Bدي #� ا�:��K ، ن�8 #� ���� #��8 #� ص��ة إن ش�ء اl ، أرج� أن ���

 Y���� !خnف ا!Qن@�ن أو 1 ن@�ن ، وأن ا� �����N 8ة ، ون�8 #� �!ب 1 ه�ادة #��3 ، ون�!�Sآ

إ��د��� واl ، و���:�� اnن أن ن�:�ون ، وأن ن�@��b ، وأن ن���ص! ، وأن نSQ` ا س�م #� ����� أو1ً ، 

  .ن�ً� ، ه>ا ا�>ي آ���� اI� l ، وb�@� 1 اl ن��ً� إ1 وس:�3و#� &���� _�


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ���� 2- ا�!��ض�) 28- 03(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

  12-03- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ا�����  ��� ا
 ا���	�

��ت م���� س����/Z/	� آ��Rت  

   8& ��_�_� أس���a درسً� #� ا���ار ، #� ا�رس ا2ول وا��yن� ��_ GSN أن�أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �


 ���&G ا ن��ن �:Iا���ض�&�ت ا���B!�� ا��� �G]h ��ل إخ���� ، وا���ض�ع إذا 1�Bش[�ف ا� i� ،

إ�IB�� Y��� �� Y ا2و����ت ، ه��ك ����N س�خ�� ، ه��ك ����N  ون�8 #� أ�iّ ا���ج� #� ه>] ا��2م

����� ، ه��ك �T� ����N!�� ، ه>] ��S[� أن ن�3y�S أو1ً ، 2ن ا س�م ه� ا����ة ، و#� ا�رس 

 ، Kأن� K��!�N�# �3ا���ج� إ�� iّأن ن:��� ��ض�&�ت ن�8 #� أ� Y�& ارن��� !Bا���ض� #��� أذآ! اس�

!�Nا Y�& cًا وأض�� &8 ��ض�ع ا�:��Nت ا�kوج�� ، 2ن ا�c�S ا����K إذا آ�ن ���ً� س:�ً�# K@�ا��

 8� ��آ�ن ا�:�Qء آ�S!ًا �8 ا�kوج و ا�kوج� ، وه��ك أس�Sب آ�y!ة جًا ��� ا�:��N ��8 ا�kوج�8 ، #

وة ��� ��� ��N م��ة وا��Tا� I��& �Sآ�ن ا�� bت ا2س!�� ، وآ��N�اk& l وجG  ��� ��ض�ع ا�:

 �hئ�& 
� INرز �����.  

   K_ ، واجkه>ا ا� K&� lوا ، 
إذا أ�
 ا ن��ن زوج�I #�3 و#` ���3 اl ، وا�S� lرك ه>ا ا��

أض��K أن�K ��ض�ع �!��� ا2و1د #� ا س�م 2ن ا2و1د اnن هK ا��ر�N ا�!ا��� ا����ة #� أ���� ، و 

 اl �8 �!��� ا2و1د ، خ�! آ�
 ا�!جG و�] ، أول  ا2و1د �:�� ا����GSB و �� �8�& KF&أ G�&

�ة و ا���م ـ #gذا ا�!أة ���ز&�� �!� أن �خG ا���4 Tا� I��& ل�N ا���4 أن� ـ ه@>ا `��� W��� 8�

 c�N ، ��SN : ل�N ؟ G�!Sواج �8 : �8 ه>] �� جkا� c�u# !ك ��3 أو1دًا�ه� ا�!أة ��ت زوج�3 ، و

  .أج�83 

إذًا ، اس�B! ��ارن� &�Y �:���4 ��ض�ع ا�:��Nت ا2س!�� ، و&�Y �:���4 ��ض�ع �!��� ا2و1د ،   

 W�� a�� Y�Bم ان�� W�� Y�Bأ��م ، آ��� ان �:�� cأن ، cNو cأن ، cNوأض��� ��ض�ع إدارة ا��.  

 FمIم'�/م إس pU/إدارة ا�:  

 �ِjْ=َ�َْوا # * �ٍ�ْBُ F'ِ�َ َن��َ(ْSِ�ْا �َوَتَ/اَصْ/ا * ِإن �vXَ�ْ��ِ ِت َوَتَ/اَصْ/ا�Xَ�ِ��jا ا�/�ُ	ِ�ِإ��� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا َوَ

$�ِ6ْ�j���ِ  
 ] !T:س�رة ا�[  
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  وإدارة ا�/pU م'�/م ��xري

   I�Nارة وR 8ة #� ا����ة إ1 وأ��!�Sم إن�4زات آN و ���ري ، و �� �8 إن��ن ���  .ه� إس

  Fأ��ً� ��ض�ع ن K@��& c�!�Nوا Yج�3دن� إ� K��� b؟ آ� i#ن�:�ون و1 ن��� bآ� ، G�:م #!�` ا��

 8� K�@�؟ أن� 1 أ G�:ا� �# I2خ� �:��� 1 أن ��y:S! ؟ آ�b@� b ا ن��ن &8 أن �G:4 ه�I أن �@�

 G8 ، آ��H8 ا����� ���# #!اغ ، #�@�د �@�ن ��:� و��:�ن �����V �8 آz� Gس����� �Nئ�� &�Y ا�@�

 أن�!� bH��  IVQ$� ا�:�م !�#:I إ�Y ا�$S$� ، uQ! ا��� ، I9ر�� ، Iض أخ��Bأن Y�& [4� ��S�

  .آ� ��I�Q ، و�YBS و��ًا 

   ��ST:�4 ا��!Sا�>آ�ء ا�:���9 ، أو ا� Y��� �� Yو���ج� إ� ، G�:�3م #!�` ا��� Yن�8 ���ج� إ�

Yإ� W�إن�4زا b&��� 8 أن@�� W�راNو W�ن��@�g� cوأن bة أض:�ف ؟  ا��[��� ، آ�!h&  

واK@��& c�!�N أ��ً� ا�S!��4 ا�:��ST ا��[��� ، وإدارة ا��cN ، و#!�` ا�:�G ، و�!��� ا2و1د #�   

ا س�م ، اK@��& c�!�N أ��ً� ��ض�ع ا�!��ض� ، و��ض�ع ا��[>�� ، 2ن ا س�م ه� ا����ة ، و�@8 

أ ���!��ض� ، و�@8 أر� أن أآ!آK #� آG درس �����Sدم ، ا���م ن�Bرس ا�ض�ع ا�>ي س�:��I4 #� ا�

#gذا آ�ن إخ�ان�� �8 ا��Shب �K3 ا9�&�ت ، �K3 �:����ت د��T� �B�Nه� ، �K3 �!ج:��ت &���� ، 

درس�ا #� ا���4:� ��ض�ع ��i ��ض�ع ا����ض!ة ، #gذا ��!وا ش�Vً� �@���ً� أو ار����4ً� �@�ن 

 ��B�B� ا���ار .  

@8 ا���@�K #� وا� ا�����3 ، أن� أر� ��ارا �a� ��B�B إخ�ان ��$8�TT أ���نً� �@�ن ا�G@h ��ارا ، �  

  . �gدارة ا2&��ل 

م ���   N ، ص ���!��ض��Tاخ� [#!ضً� ، أخ�ان &�هK اخ��Tص ا�S!��4 ا�:��ST ا��[��� ، إن��ن &�


 ه� أن �B!أه� N!اءة ، ��
 أن ���3�B ار�1ً�4 ، ا�� ، I�& أه�!Nء �:����ت �@���� أ�Bة أن ه>ا ا��!S:�

م Bم أ���� ، أن ن��Bء ��ار ، ��Bء ���ه�� &��� ، ن!� أن ن��8 ������ ، أن ن��8 إن��ج�� ، أن ن$

ش�Vً� �3>] ا��2 ا���3Bرة ، �3>] ا��2 ا��� أصc�S ��[� #� ا2#�ا] ، ن!� أن ن�:G ش�Vً� ، ن!� أن 

ة نوات إ&���� ن:�{ #� سG�S اl ، وc�N س��Bً� ، وc�N ه>ا #& � : lا G�Sه>ا ا�>ي ��ت #� س

 ، Y3وان� I���� مN ، W��� �� 8�_م أN ، Y3ان� I�@و� ، Iرج� أن�� ن���ءل أ���إن��ن آ�S! جًا ، �

��ن إن�4زات آ�S!ة B� ، G�Sن #� س�h�:� ب�Sش Yوا��2 ���ج� إ� .  

E�=وا� ��;��  سIمZا��ی�  

 �:�!ض وا� ��@�B� Kل ا�:GB ا����K #� ا�K�4 ا��: ����Bن دائ�ً� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ،   N ، K��:  
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�_� وسS:�ن س�� ، و��:� أش3! ، و_�_� : ا�!��ض� �G�Q ا�:�! ؟ ا��4اب _ �ًy� lا �& W� ، 1

Wإ1 أن ، Kة ا�����B& [<ن�� ، ه�_ �k� 1 ، ان�_ !h&ئ` ، و�Nد aSو_��ن� س�&�ت ، وس ���� !h&  8��

أن �:�{ ه>ا ا�:�! وا�Nً� ���!آً� ن�Q:� �ً4��� �ًQ�hًء ، و��8 أن �:�{ نbT ه>ا ا�:�! &�Y #!اش ، 

 W� ل�B� W��� 8� Gوآ : W�& b�$� أْن lل اuن� .  


 ، �Nل ��   �S9 ر���Sا� ��_� l، : وا ��د��& Yإ� K3ب ����ئ�Sش ��u� N Iأن ����z� �� واl أش

ًا ، وه��ك أدو�� ن�#:� و�4�� ون�ج:� ، �������ن ، و�����ن أن �@�ن ه>ا ا��!ض و����I ص:�S ج

 K3� ل�N �� �4ن&kو�� ، cNو Yوإ� ، �Nض�ً� &���� Y�k�� ، I&�4ن �� وصK3� b دواء ����ج إ�Y ج3

 
�SQل : ا��Nض�� ، أن� أ�B@�ن ا��ون أن �!� !�Sآ Gون أن �@�ن أ��!� 1 Kه Iئ��h� !�Sآ Gوه>]  :أ�

 ��Sب ، إذا : آ��� ج�ن�Shا أ��3 ا��BNأب ���!م ، �@8 د Gآ ���#�By� ، 8ا������ �#�B_ �# أب ���!ٌم Gآ

 �#�Byا� K@�� ع ا��!ام أو1دكk��� 1 أن ، W���Q� 
أص��v K��Sًء ، و�� أ��3 ا��nء ، �� آG أب ��

 ، W���Q� ، 1 أن ��WS أو1���Bا�:�دات وا�� K@�� ، ���:ا� Y���� أن W���Q� ، K3إ�� Wإ���ن K@�� دك

أو1دك ��Bءك ، أن �����uا أش اK�2 2ي �@!و] أص��W ، ه>] ����Q ا2ب ، وه>] _�!ة �8 _�!ات 

  . ا2ب ا�!��K ، ا2ب ا�>ي �:�{ 2و1د] 

 ا�6L/یL�ب وا���� م� ا�Zا��ی�   أد�

   �:QN ~�!ي واض~ ص�Sن tا�!��ض� ، َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أول ن ���N ا�z� ��1آ

  : �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ : Kََل 

 )) yِ�=ِ�xِمِ� ا�hْ	ُ�ْ0ِ ِمْ� ا�ِإَ�� ا�� Nk�ََوَأ �ٌ�ْBَ Nِمُ� اْ�َ�ِ/يhْ	ُ�ْا((  
]K���[  

ا��8 ، و_�B#� &��� ، وا��By#� ا�[!��� ����TB� cدة  #� ه>ا ا��@�ن ا��Qه! ـ ا���4 ـ ����B� YBئ`  

3�� 
�!R �3م�� ��u� ���#�B_ b:�� 8@ءات ، و��Bه>] ا�� �#، I� 
  �م �8 ��د ا�[!ب �!اق ن:4

  .ون��Y أن #� د���� �� ه� أ&I�� KF ��1ف ا��!ات 

�ض�ً&� وN!أت آ�y!ًا GSN ش3!�8 د&�c إ�Y إ��Bء ���ض!ة #� ���YB �����ظ &�Y ا��V�S ، أ&دت �  

&�� آ�
 &8 ا��V�S #� ا��By#�ت ا�[!��� ، واl ا�>ي 1 إ�I إ1 ه� ا�>ي وجُت #� ن�Tص ا س�م ، 

ق ، �@8 ن�8 �:�� T� 1 �� �V�Sا� Y�& ن�ن #� ا����ظن�Tص ا�v!Bن ا�@!�K ، ن�Tص ا���S ا�:

ة ن���� ، آG ش�ء �u���� �8 ا�[!ب �ّ!ا�Nً ، آ��Bق ا B& ق ا ن��ن�B� م� ��Y ا سB� lن��ن ، وا

1 � ��:K3�� GB ا��t ، اnن ����� ��Bل  Iأن Y�& tّأن ��@! ا�[!ب #� ه>ا ا���ض�ع ، ود���� ن GSN

 ��1  :اk& l وجQN !�u� G:� ا�
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  # َوَأِ��Nوا َ�ُ�ْ� َم� اْسlَ�َْ=ُ�ْ� ِمْ� Uُ/�ٍة $
  ]60: س�رة ا2ن��ل [ 

�4 �Nة ؟ ا��T� ��2 أ���ئ�3 أ����N cة ا�  .  

وب ش!آ� #� ه���ا �Nل   �� ��_� : ، 
�!R `��:8 #� ا���� أخ�! &��� ، ه>ا ا����أن� �� أرش~ �!

 I��uل : س�N ؟ bى : آ�!� W�<� ، G�:ا �3>ا ا�!ً�أن� ����� أرش~ #�8 أ&��� ����T ، أن� ��c ج


 ج�3�3 و&م ان�S�� ��2ا 
�T� �39 #� ا�2!اض ا����Sم ان��39�S #� ا�Q:�م وا�h!اب ، و&

ا�!��ض� �@�b ا��2 ن��Bت ��ه�F جًا ، #8�S أن �@�ن ه>ا ا ن��ن ج�هkًا ��:�G وا ن��ج وأن �@�ن 

 ���S�� 
�S9 Yأدو�� ����ردة ، ����ج إ� Yج إ����� ، Y�hس!�! #� ا���� Yا��2 ����ج إ� Y�& �VًS&

  :a جا ، #�>�W ��ه�F جًا ا��!ق ����3 ش�س

  # َوَأِ��Nوا َ�ُ�ْ� َم� اْسlَ�َْ=ُ�ْ� ِمْ� Uُ/�ٍة $
  ]60: س�رة ا2ن��ل [ 

   G�Q� أن ا�!��ض� B�:� cَإذا آ� ، Gش�� G@h� أن أوض~ ا��2ر 
ه>] �[�N �Qة ا��4 ، �@8 أن� أ�

 أن ا�!��ض� و�ه� آ�#B�:� cَز�� ، إذا آ� W��B& �# ن�@� ، G����� ، !�:ش�ء ا� Gآ `�B��� ��

 !�Sآ uQ3>ا خ#.  

   a� ، £ص�� Iو����� Gٍأآ Gآ ، KF��� Iرش�` ، أْآ� Kه_�� ص�` ص�K3� �B س3!ة آG أس�Sع ، أ�

�Iy &8 خkS ا��$��� ، و&8 ا����Q�َ ، و&8 ا�k4ر ، و&�S� 8 ا�S!آ� ، وه>] � Gا����� ، وآ �hا��

 ��إ1 #� ه>ا ، آI� !�& G اه�����ت ، �: س8 ا�$���� ا2ش��ء ، �: سi�� 8���$� 8 ��ن��ن �

وا� 8���$�uآG خkS ا��$��� ، و1 ��� إ�S� 8& 1 ا�S!آ� ، وا�k4ر ، وخkS ا��$��� ، وا�����Qت ، 

أن� ��Qل &��T� �ً:S9 : �h! ا��ا� �S�!N �8 ا��[�درة ، #��
 أن �G�Q وcN ا��[�درة ، #3>ا ��Bل 

أن� ��Qل &��h : ، وه� &�] د&��� ، وه� أس��ذ #���� ـ �!��I اl ـ �Nل ��Y أ��ت ، ه@>ا ��Bل 

انF!وا ، �Nا�� �:�ل ، وزن� �:�ل ، رش�` ، أ��h آG ��م س�&� ، : ��Y أ��ت ، ���ذا ؟ �Nل 

  .أآ�� ص�� ، ه>ا ا�@�م I��N ��م ا��cS ، #� ا��cS ا���ا�� آ�ن ��c ا2رض �#�ًن� 

  !ً�& lا �& W� إن Y�& YBS� آً� ، أو أن!��� �ً�Nه>ا ا�:�! وا �# YBS� N 8@� ، tB�� 1و �k� 1 ا

 W��� 8� Y�& �ًVS& !�!س.  

  و�8 ا���Tص ا��� �zآ ���N ا�!��ض� ،   

 )) �Eُآ eِ�ْ*َ8َ ، �{��َ Pَ�ْ�َ�َ Pَ�َِوِ�َ*ْه ، �{��َ Pَ�ْ�َ�َ Pَ�ِ'ْLَ�َِو ، �{��َ Pَ�ْ�َ�َ Pَ���َ�ِ �0ُِإن���َ |v�َ ِذي((  
  ]ا�S$�ري &8 أ�� ج����[ 

   `� W��& I� Wج�� .  
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�Xjوا� �6lا���ام ا��/ا)�� ا�  

ة ، أن ا ن��ن ا��8�z ���!م �Nان�8 اl ، و��N W��4ان�8 ، و�8   �B:ا� �# `�Nه��ك ��ض�ع د

��a ، و��
 ا2آI G ض[� �!&���ت ا��!ام ه>] ا��Bان�8 ا��� �3��N اl أن �uخ> ��3 ، إن��ن �:

4
 أن : ، ��Bل ا����~� ، G3ة ج!S&ه>] ز ، �#�hه� ا� l8 ش�ء ، ا� b$� 1و ، l�� �Kا���~ وس Gُْآ

���!م �Nان�8 اk& l وجG ، ا���~ �!#a ا��[� ، وا��[� ه� ا��B�G ا�c��T ، أن� أ���Y أن �@�ن #� 

] ا��h@�� ، اس�I ا��B�G ا�c��T ، إذا �K آc�� G ج�3ز ض[� ، ا��[� ا��!��I� i�� a أ&!اض ، ه>

 c�� Gأن �@�ن #� آ a��� ا�>ي ��# ، !TSا� B�� G�B� K� وإذا ، G�hا� K_ غ��
 خy!ة #� ا�S�� G�B�

ة �!ات �i�B ض[WQ ، ه>ا ج��W ، أنc آ�i�� 8�z ج��W@�� W ، ه>ا & Y�&ج�3ز ض[� ، و

�9
 W�� �3# ج��:W�� W�� ، W زوج�W�� ، W أو1دك ، و��W آ��G أس!�W ، و G�& W� إذا آ�ن

  .ا��8���z ، أن�N�9 c ����4 ، #�����ظ &�Y ا���T ���ظ &�Y ا������8 أ��ً� 

   Iاس� a� !�� 1 ، �Kوس Gا���آ�3 ، آ G�]� 1 ، K�4ان�8 ا��N a� دبu�� أن l W�&�9 ت���& 8�

��ة وا��Tا� I��& �Sا�� ، G3ج I�# 8��� K3# ل ش�ء ، ه>ا�N م :  

 )) 	�Lات�/ا ا�((  
  ]ورد #� ا2_![

   ��:� ،  أ&�ن &�G�N Y ن��u� 8� 8ْ@� ، IآG ا��!اب ؟ 1 أ�B# ا��!اب Gر ، #�8 أآ�S]وا����� ه� ا�

 Iن�� G�N Y�& أ&�ن B# ، ا��!اب Gأآ Iنu@# G�]� K� �3آ�# Gآu� 8� .  

�/ إ�����( Fا�� Zا��ی�  

  ��& �Sوص��� ا�� K�:S�� �� Y�& G�& KF&ا��� ه� أ lا Yة إ��&�ة وا���م ، آ�b أن ا�Tا� I

��>�>ب ��8 أن �@�ن أ& G�& KF�YN! إ�Y : ا 9�ق ، وا��� ه� ص�:� ا2ن��Sء ، أ�Nل دائ�ً� &��3 

 ، Yإ1 ا������ س�خ!ة ، #��!��ض� �8 ��ب أو� Gهu��� 1 G�& I��@�ن أ�ء ، و��8 أن ��Sص�:� ا2ن

�8 ا س��� ، و��@8 أن �a4h ا�!��ض� آ���س� إ��3ء ��h:�ب ��@8 أن �@��� ��ن ا�!��ض� د��ً� �

ا��:��� ، و��@8 أن �@�ن ا�!��ض� ���4ً� ����� و��8 اk& l وجG ، أن� أ��ث &8 ا�!��ض� آ�Bة 

 آ��hط ، آ�4هK�4�� ��k ، 1 أ��ث &��3 آ���c ، ��@8 أن �@�ن ا�!��ض� أ� أآS! ا����د #�

  .ا2رض ، �3!ج�ن�ت ، و#���ت ، وش�Sب ، و_��ب #�ض�� ، و��Bءات �R! ش!&�� 


 &�!ة ، إذ �����ئ` ���:G ان�:�1   B& ي�� Yإ� ��ة #� &�دواl �!ة آ�c راآ�Sً �!آ�S ��8 �@� وج

 lن ا��Sس ، [3ٍف سIB�!# Y�& `�!# I�4ّ ، واl آ�د �$!ج �8 ج�� !�ا ه>ا ص�ر &�ن� د�ً�� جً.  
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   I� �N�& ��� i�� ، د #3>ا ��ض�ع _�ن����� �S�9ً و���س�إذا آ�نc ا�!��ض� آbh &�رات و���ً�� واخ�

����N أن ا ن��ن �:��� ��B� ، I��4م ����ر�8 ر��ض�� ، #�ق ا2ر�:�8 & ، �ًN�#� ه>ا ا�رس إ9

ر ا �@�ن ، ��I�N��� Y�& �#��� Y ا����T ، و&�N �&م س��� Gآ �h�� G�:�� I��kج�ه Y.  

 �@�ن ش�ذ�ا ، �@8   N ، ز �@�ن �:I �!ض ا �N آ!ة 
4 ا��ا� ��� ���[!ق #� أخ�Sر 1&� �ًy�

��YTB أخ�Sر] ��B:� !�R G@hل ، أي س�&� �����B ، أي س�&� ���م ، 1 �:!ف &8 ا�����T وا�ًا 

�8 ا���س �I ، هG �8 ا��:�Bل أن ��b�2 ��� �:!ف &�S&1 8 ا�@!ة ، أصc�S ه>] ا��:�S د��ً� �

 ، �ًy� ز��@�و�� c��� �32ن Iزوج� ، `��Q� أْن ، `�!# 9�ق ��T! ��8 أن�س ��ا��ن #!�` ض !�T�

  هG ه>ا �:�Bل ؟ 

� �8 ا��a�4h ا����3!ي   ��N س��ن I�# G�َB�ُ نأن� أ&�� �� أ�Nل ، أصc�S ا�!��ض� د��ً� ، ��Sراة #� ��

أ��ث &8 ا�!��ض� آ����B�� G�S ا�K�4 ، ه� ���c ه#ً� ، �@��3 وس��� ، #gن ج:�c  وا1س��kاز ، أن�

 �ً# أصc�S د��ً� ، ه� وس��� ، و���c هB# �ً#  .ه

ه��ك ر��ض�ت ��!�� ، ا���آ�� ا��!ة ��!�� #� ا�h!�:� ا س���� ، 2ن �3��Bم &�Y اس����S إ�>اء   


 أو إ�>اء ا�Q!ف اnخ! ��Sً�� #�  آG �8 ا���[��8�S �¤خ! إ�>اًء ���[ً�&�#� ج��g# ، Iذا آ�ن إ�>اء ا�

ه>] ا��:�S #�3 ��!�� ، ا���Tر&� ا��!ة أ��ً� ��!�� ، ا���!�{ ��8 ا����ان�ت آ����4ل وا�@�Sش 

 ���S� �3# 8 أن����& a#ا  .وا��@� ��!�� ، أ�� ا�@�ر��� إذا �:����ه� آ� ن

   Kه�4ُت إذ ن�4 ، ه>ا #� �:!آ� ، �3# �9
 س�ن� ��� ���>ات ، �Nل ا���S أ�8 ��� ، 1 ن: �Nل أ�

�ة وا���م Tا� I��& : ه�ر�ً� ، وه� Y��# ~�!��� ةkوآ [kآ�# ، I���� I���B� أن Y�& !ّد&�] �� ، وأص

و �Nل :� : ����N م��ة وا��Tا� I��& آ�ن ، ����B� ��& `T� �� lوا.  

�_� &�Y را��� ، وأن� و&�� وأ�� : نc ا�!وا��B� ����N Gرن� �a ا�:د �Nل ��� آ�ن�ا #� �ر ، وآ�  _ Gآ

 Iا�$�` ، س�وى ن�� �Y�& ���S را��� ، ه� �Nئ ا��4{ ، ز&�K ا��2 ، ن�S ا��2 ، رس�ل ا��2 ، س�

  : �a أص����N Iل 

 ))o	ا� F8 4ج�ء دور �	�8 ، U�Lا� kـ رآ ��� را�� F ت/سI ص��4�6 أن ی��6 وأ)� و��F وأ�/ ��6�

 را{= ، �Uل �/U ل�U ، �ً6راآ : �	�Lم �LK*� �(أ fـ و �{�Zـ آ�ن ری� ���ا� ��� FLى م/U*� �	�(م� أ

�� ا�ج� ((  
  ]أ�� &8 ا�8 ��:�د[

   Kه&�� س�$�3 ، و�Nل : &�� ذ���3 ، و�Nل ا��yن� : و#� �:C أس��ر] أرادوا أن �:���4ا ش�ًة ، �Nل أ�

 ���yم : ا���ة وا��Tا� I��& ل�B# ، �3$S9 ��& : ا���B# ، 
Qا�� aل : و&�� ج��N ، Wذ� ، W��@ن :

 Iان!Nأ Y�& ًاk���� [S& أن �!ى [!@� lن�� ، و�@8 ا��@� K@أن K�&أ.  
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 �Nل   �N 
�S9 ��_� : 8� Yا2دَن Yا2ْدن Yا2دن إذا خم ن��I ا ن��ن #� ا��B� ، c�Sم ����

ش!ب ، ورجa ووضI���_ a #� �@�ن�3 ، ��ول أن �$م ن��I ، أآG #� ص�8 #[��I ، ه>] ا�!��ض� ، 

 Wم ن��  .�!آ�ت ، ه>] ا�� ا2َدنY ا2ْدنY ا2َدنY �8 ا�!��ض� #� ا�c�S ، أن �$

   ، c�Sا� Yا ، #�ش�!ا] ، وأ��!] إ�!ً�yآ ITاس�!خ I�@� ، ا�>آ�ء !�yا �8 ا���ق آًS& Kهاش�!ى أ�

 I� ل�N:  ل�N ، س ��ءuأ��! �� آ : ، aإ��] ، وأرج W�Q&أ��! ا���ء ، وأ&�د ، وأ 
أن� س�ف أذه

وأضa ا�@uس #� �@�نK_ ، I أ&�د إ�Y �@�ن� ، ه>] أر�a �!آ�ت ، اذه
 أنc اش!ب وُ& ، K3�# ���ذا 

 8�yا� tه� رخ�.  

  8& a#ا ���3 أن �@�ن ����N ، وأن �TBإذا آ�ن ا� ���ا���س ،  إن ر��ض� ا�@�را Y�S�� 1 أن ، Wن��

  .و�:�ي &��K3 #��@8 ���رس��3 

�ة وا���م �����B ا�4!ي ��8 أ��9ل ���   Tا� I��& �Sأج!ى ا�� B# ، امN2ا Y�& و وا�4!يوآ>ا ا�َ:

ر] ، #�K3�SB ، و���K3�k ، وآ�ن �a4h ا���ئ8�k ���4!ي T� kا���ئ GSB��� س ، وآ�ن�S:ا� I�&.  

 آ�ن ا�����T رض� ا�B����� K3�& lن &�Y  وآ�ن &�� رض�  Nا�4!ي ، و aَ�!اًء س& I�& lا

 K_ ، `�Q��# 
�ة وا���م ��u! ا�!آTا� I��& وآ�ن ، I��& Kه!ّB� م��ة وا��Tا� I��& �Sام ، وا��N2ا

 �3�& lرض� ا �hة &�ئ  .����` ا���

  : �َنaَ�َ cْ ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ ِ#� َسَ�ٍ! cْ�َ�Nَ َ&8ْ َ&�ِئhََ� َرِضَ� ا���Iُ َ&�3َ�ْ َأن��3َ َآ  

�َ�� ِرْجF�َ� �َ8َ ،	�� َ�َ	pُ�ْ ا���Xَْ� َس�َ�َ8َ 0ُ�ُ�ْ�FLِ�َ6َ ، 8ََ��َل (( َ 0ُ�ُ�ْ6َ�َ�0ُ�ُ�ْ 8ََ��8ََ :   ))َهPَ�ْ�ِ�ِ 4ِRِ ا���6َْ�ِ
  ]أ�� داود[

  & lا Yص� Iا �� زاد وزن���N Nو ، Iوزن Y�& �#�� G� ، I�� : ، ئ�� أ���ء�BS� ��@� Iآ�uن �� !h& إن

  .و��:� أ&�hر �� نuآ��BS� ��@� Iء ا�S92ء أ���ء 

   Iل 2ص����B� م��ة وا��Tا� I��& �3م وا��!اب ، آ�ن���� 
ار��ا وأن� �:@K@��& ، K ���!�� : ا��:

 [�ة وا���م �Nل #gنI خ�! �@�N 8@� ، Kل ���yً أن� أ&Tا� I��& �Sة ا���Sن G8 د1ئ� :  

 )) Fإن ا��/ة ا��م fأ((  
]!��& 8� �SB& 8& K���[  

   Gخ� ����Q8 ��رج� #� إ�� bائ<Bا� `�Q�� ��� ، ا ص��� �Nد �# �ًy��:�� �Nة أّي س�ح ، ���3 آ�ن �

 8� cB�Qان bائ<N وه��ك ، �]��� �Nا�:!اق ، ه>] د Kف ن�م ��آ!R Yإ� bائ<Nا��2! ، و !�Sا�

  انcB�Q �8 إ�����Q ، وج�ءت #� ا�[!#� ا���TBدة ���>ات ، 

 )) Fإن ا��/ة ا��م fأ((  
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   G���Nر ، وkأش:� ا��� 
�N ا ص��� ، وه��ك G���N ذآ�� ��aS ا�3ف ، وG���N �!آ� I��N ح�اnن ا��

Qر ا���T# ، �Nر�� �Nخ�ر G���Nد�� ، و�B�& G���Nر�� ، و�Qhه>ا ان G8 آ@� ، �Sً�4& ح��ر #� ا��

  ا���ح أس�سI د�N ا ص��� ، 

 )) Fإن ا��/ة ا��م fأ((  

   !�وه��ك �9ئ!ات �!ى &8 �: �8��V آ��� ��! س�� &h! هف ، و�$!ج ���3 س�� &h! ص�روًخ� �

 �B�� K_ ، ًا  ���V� 8 آ��� ��! ، وه��ك �9ئ!ات �اه� سS:� آ��� ��!ات 1 �!ى أ�

 ))fأ  Fإن ا��/ة ا��م((  

��� آ�نc ��8 س�&�K_ ، 8 أصc�S ��8 س���8���v 8�� K_ ، 8 ، وه� اnن �����N : 8ا   Bا��!ب ا�

 c�!ة #� ا�:!اق ض�S� ت ص�ًرا ا�hS! وا����2 ، آ�� ش�ه�S� ن ��@8 أنnا G���N 8 ، ه��ك��B&

�ح ا�����ري ، ا��S�2 آ�� ه� ، �@8 1 ��ج ض�8 ا2���� ، ��F& G@إ1 ه� ��S�  

 )) Fإن ا��/ة ا��م fأ((  

�ة وا���م   Tا� I��& ل�Bو� :  

 )) ��� ، ��Z�+ا� ��� Eا��ج Foل ، م�jB d�أر f�8/ ��/ أو س�/ إ 
آFV Eء ��G م� ذآ� ا

 �0�6 أه�0 ، وت=��	0 ا����6Iا�����8 ، وت*دی06 �8س0 ، وم((  

 ��I ، و�K �>آ! [�!N ���� ا��!�>ي���Sا�� I�#[  

   Iص���� W�3��� I� �S����� �h���# ، I���� 1 Gص�����# ، Gا���3ب ���ص �ًy� ا2خ   . أ���نً� �@�ن &�

 k��� ا�	��L	0 وت�آ�06: ج��ز ا���	أه  

   ، Iص���� bTن W�3��� �3# c#ز Y�& ط ، أو�Sا� Y�& �h�� ا ن��ن �>اء ���B� ����� �Sس������

ة #� ا ن��ن اس��3 ا�����س ���S� K4 ا�:س اnن �@�ن ا��!ض اR 2ن ، G2ول ا���3ب ا����ص

 
Qا� 

 ، ه>] ا�[ة إ�h& Y! س��ات آ�ن �8F أنI 1 و���H ��3 إ9�Nً� ، و#� �:KF آ��Bا� 
ج�ن

ة #� ج�K ا ن��ن ، ه� �رس� �!��� �خG إ���3 R !Q8 أن ه>] أخ�S� K_ ، �ًN�أنI 1 و���H ��3 إ9

@!��ت ا����Sء ، آS!وه� أر�:� 1vف �!ة ، أو أر�:�8 أ�b �!ة ، إذا ه� آ�رج رو��ن� ، وآG ا�

 �# K�:�� ، 8ة س���آ!�� آuنK�& �S��9 �3 ج���� &�Y ا��رج ، �YBS ا�@!��ت ا����Sء #� ه>] ا�[

b�z� 
�` و�8 ه� ا�:و ، 2ن ج�3ز ا����&� ا��@��T8 ه� ا�� K�:�� ، 88 ا�������8 آ!��ت  ه��

 �N!#ت ، و���ع ، و#! �N�a��T ا���ح ، و#!�N ا���B���8 ، و#!�N ا�$Qا1س� �N!#ء ، و����

وس ا��[�و�! ، #�34ز ا����&� ا��@��
 ه� #� ا���B�B ج�{ �@G �:�ن� ه>] ا�@��� ، ا��!�N �ا�@��

�ع ، إذا دخG إ�Y ا�K�4 ج!_�م �>ه
 إ��I ، و�uخ>Qا1س� �N!# ه� Y:�د ،  ا2و��ا�@���وي و ISآ�!�
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 ا�B:ح ، ا�� ا������و�� ، �:�� G�a��T ا��B:ة #� ا�!��hه>] ا� �B��� GT� a��T� �3��3� و�����

 ، وأR!ب �� #� ه>ا ���ح أنa���� I �>اآ!ة �>ه�� ، B:ب �� #� ه>] ا�!Rد �3>ا ا�4!_�م ، �@8 أ���

�9� ج!_�ً�� ��:b آ��Bح ، وص�:c ه ���Q&أ ��# ���� GTا�� 
� ���ًدا #�!آ�T� G��:ا�� [<

#� ذاآ!ة ه>] ا��:��G ، #�� ج�ء ج!_�م �: سS:�8 &�ً�� آ�ن ا���b ج�هkًا ، و��1 ه>] ا�>اآ!ة ��� آ�ن 

  .���B~ أس�سً� 

�ع �:������� ، ا��!�N ا��yن�� �a��T ا���ح ا��!�N ا��B� �y��y���ن   Qواس� ���را�S$اس� Yا2و� �N!ا��

�h� ح�ة ا��S!�� �����ن ا���ح ، و���B�Qن إ�Y ا�4!_�م �����B] ، #�!اآ�c ا��y4 وا���ء ، #!�N ا��

 Wذ� Yو�� إ� ، �y4ود#8 ا� b�Fس� وا���  .ا��3

   cNا�$��� ا��!�9ن�� #� و bh�@� �N!ا��[�و�! ، ه>] ا�� �N!# خ���� ، ه� �N!# !�Sآ K��& bhاآ�

ا ن��ن �8 ا��!�9ن ���G ه>ا ا���ح ، س�ح ا��[�و�! ، �@cS_ 8 أن �S@! جًا ، و����3�3 ، و���4 

، �3���&�# a��� a��N �3��& خ��� Gا��!�9ن�� ، �@8 آ ������8 ا�$� [�� ا�>ي ��W  آG إن��ن &�

a��Bا� Y��:� ل�N ، l�� ك!hا� ، `�Bا� ، Bة ا������ ، ا�$�ف ، ا��h؟ ا�:  

�kَ ِ�َ	� َأVَْ�ُآ/ا $# َسUُ F8ِ F�ِ�ْLُُ�/ِب ا��ْNیَ� َآَ'ُ�وا ا��Rِ  
  ]151: س�رة vل &�!ان [ 

�س��W ، آuس ش�ي ��س��W ، ا��hي ��ر جًا ، ا��!ارة أخ>ت   Sت ا��B�hو� ، Wس���Sا� a��Bا� W��

�س��a� ، W ا���S9 C` س��N C��� ، �Qس ، Sا� a��Bا� W�� ، ��@س���Sا�>رات ا� C:� �3:�


�<� C����#  bFن����ن ، ����@�8 ن��ول أن ن� i�@� 8Sأو ن��! ا�� ، Wس���Sذرات ا� C:�

 89!�� I�@� ، 89 أ��3 ا خ�ة ا�@!ام!�� Wس���Sا� ، Wس���Sذرات ا� C:� <خu� ���@ا�� ، i�@ا�

�a ا���دة ا������� ، وا���دة ا���رة ، و&8 9!�` ا�W�� ، �hB ا�a��B أ��� ا��S!ول ، و��B�hت 

!�Sا� ���BS� 8@�� Iنg# �B:�� 8 دون� Gوأآ ، I�� bFا����رات ، و�� ن �# G�:� ذا آ�ن ا ن��نg# ، ول

 �yً�Sًض� خ!� I� 
S�� أن [!#�Hأ c�� ول!�Sا�.  


 س�Bط �[اد #� نوة �8 ا��وات ج�ء سzال �8   B& Yا ش:�ع ا���وي ، أن� 1 أن� a��Bا� W�� و


 ، ا���4
 ش�= �8 ش��خ ا�:!اق ا�@�Sر ، �Nل ��3 ض!��� �����ران��م ا�: �!��Qن�� �$� : c���

 c��N ، ا��4اب c�!]ه� اس� ، ��@h� : �3� ل�N ، ��@h� i�� bس�� : آ� �V1ف وخ���v �:أر� K3آ�

م ، آK س�� ؟ أر�:� 1vف وخ����V س�� �YBS ا���ران��م ا��$�
 �ah إش:�&�ت �N��� ، ه>] :�� K_

ة ا������ ه>] !!! ا��!�� وا���B!ا��9 hا� a� ول!�Sا� a� Wس���Sت ا��B�h� a� ا ش:�ع ا���وي W�<�

 a��Bا� W��.  
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خG إ�Y ا�����س ، ه>] ا�$��� ��:�K ، ه>] #!���N �N �:�3 أس���   � ����Bا�� �N!ن�� ا���yا� �N!ن ا��nا

رس� ا��!��� س���8 �8 ه� ا�:و #��آ� ، �@��3 ج�ه�� ، ����ن�3 ا�$��� ا���ئ�� ا� ، ��4�3��K�: �3>] ا��

 K� ن ، إذاnا ا�BNو�ا ، ده� ا����ن ، آG خ��� �:YQ سzا1 و�:T�& YQً!ا &�& ، `�Tو�8 ه� ا�

  .�I��B �!س
 ، وُ�G�َB ، وإذا I���N ��4~ و��$!ج 

ن� ا����ن _�ن ، �:YQ آG آ!�� ����ء &�Tً!ا ص�g# ، �Bًذا I���N �!س
 وُ�G�َB ، وإ  �& I��B� K� ذا

��4~ و��$!ج ، ��$!ج ا�@!��ت ا����Sء �8 ا��رس� ا��!��� ، وا��رس� ����3 ��3��3 �����8 ، 

و�[�` أ��ا��3 ، و���! و���شY آ��ً� ، �� ا�>ي أوهK ا�:���ء ا����8�B أنI 1 و���H ��3 ؟ ض��ره� ، 

ة ��Y ا���ت اnن آG ج�K�:� G ج�� ، ا�G�4 ا���$!ج أول وجK�:� �S ا2ج��ل &�Tا�.  

ه�� �:��` �b�Q ، أنI #� ا����8 أو ا��b:�� 8�:S ا��:��uh��# ، K ���� اس��3 خ!ف ���&� ، ه>ا   

ا��:�Gّ� K �8 ا��:��K ، ا�رس �$�T! �8 دون أج��� ، �8 دون ��B�SQت ، �8 دون ش!ح ، #�Tر 

ن� #� ج�3ز ���&� #!�B� �N���8 �:�3 س�ح #��ك ، �@��3 ج�ه�& uh��# ، و�` �8 ا�:T:!ف ا��1  ��

#� ا�K�4 �!ب أه��� ، أ� ن��ئ� ا��!ب ا2ه��� ا���3ب ا����صG ، اس�I ا���3ب ا����صG ا�!_�ي ، �� 

�د ا�[!��� أ�>��K3 س��@� جًا ، Sا� !yس�� ، أآ�N أرض Y�& G:اء ن<�� �h�� ؟ GTا��� 
ا�>ي ��:

�د إ�9ر ا����Sا� C:� �# Y�� ، و�!ن� t�Sا� t��� ه>ا ا��>اء ، Iر ����= ، ا��>اء ن����& I� رة

وا�4�2ر ا�T[�!ة ، وآ��� �Y�& c�h ش�ء ��8 �:��� ����ص�W ، وا����ص 1 G�kال �8 ا�2!اض 

 G���� 1 �3�# 1مnوا ، �S:Tا�.  

  �y� ن س3ً�� #� ه>ا ا��>اءu@# ن� �>اء�ن�� ه>ا ا���� ج!] ��ض�ع ا����صg# ، Gذا اY��N أ�


 ، واl ش�ء G���� 1 ، و�BQ�� !�R ، آG ش�ء ض�` ، �� G@h� وج�ء ، Iس����!ات #�ق رج�

�ً_� : ��Bل أ� ا���3Bء _ 
��B� 1 ا��Bض� ����B� 8 وه� �S�Rن ، ا�:���ء ����ا &�Y ا�[�

، أو ش�i�� �Vً و_�_�8 ���� ، إذا �iS إن��ن �>اء ض��Bً جًا �4
 أن ��B� 1 ، أو �Tً��N ض�` جًا 

�ً_� و_�_�k� ���� 8&�4 ، ا ن��ن ا�!ا�N �$��ر أ���S وأ�>�� _ 
�!��ً�� �W�<� ، I ����ا &�Y ا�[�

�!��� ، �@8 ه��ك أن�س ����Bن ص!&�ت ا���ض� �4
 أن �@�ن ا��Q�Sل آ��ً�� ، وأن� أخ�ف #� س�� 

  !!! �8 ا����ات أن �@�ن #!دة ��!دة 


 �8/ ��/ أو س�/ ، إf أر��jB dل ، مFo ا��جE ��� ا�+���Z ، آFV Eء ��G م� ذآ� ا(( 

 �0�6 أه�0 ، وت=��	0 ا����6Iوت*دی06 �8س0 ، م((  

ن� &�!   ��� Iج��� ��u� ، �ًN�&���ا << : ��Tروا ��ًا �� #��3 ��ء إ9�Nً� ، ا���4ز �� #��3 ��ء إ9

 ���Sا�� K؟ أ�8 �!ك ا���ء>> أو1دآ ���Sأ�8 ا�� ،  ���Sا�� ���B# ، �3إ� Iج���أن ه>ا  Wذ� Y�:� ،

 Gا����ص ، ���Sداد أ_! ا��k�# K�4ا� G��� GTا��� ~ST� Gص��� I:� ذآِ!ي ��3 أن ا�>ي 
ُSس
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&���ا أو1دآK ا�����S << �!���� ، ا���ء ����W ، و#� �:C ا���1ت ا�����S أ#�G ر��ض� ، 

 �ًS_و G�$ا� Y�& ا�Sy� وا�!���� ، وأن <<.  

   S@وا� 
�B8 أ�!اض ا�� �B� G�$ن�� ���ده� أن رآ�ب ا���k��� وة_�� أخ آ�ن #� أ�!�@� ش�ه ن�

 Gوج k& lا Iش�ء ص�� Gوا�@����8 ، آ S@وا� 
�Bأ�!اض ا� 
وا�@����8 ، وأن رآ�ب ا����رة ��4

 ~��Tه� ا�.  

�ة وا���م #� ����ن أخ�ا�I ��� ا���4ر   Tا� I��& �Sا�� ~Sس Nن ، ن�8 دائ�ً� #� و��STا� a� 
، و�:

ا�!��ض� ا�@�م � ISh����� �S�9 ا��>اق ش��3 ، نuآ��3 ، و1 �!ج &���� إ1 إذا آ�نc #��3 ن�4س� ، �@8 

  وc:N ����� #� ���] س�داء أ�uآ��3 ؟ 

إذا آ�نc ا�!��ض� �a آbh &�رات ، �a _��ب �TN!ة جًا ، �a� ، `�# a #�4ر ، �a اخ��ط ،   

:S9 �3�& :�Sآ������� #� ���] س�داء ، ن �ً.  

   �ًy� 8@� : 8�:� ًا ، ه>ا ش�ء ���ري ، ه>ا ش�ء�ب ، ه>ا ش�ء رائa جQ�� خ�ص a4��� a��4��

 Yة إ��& ا��z� ��� ه>ا ش�ء ، �Sً:و�� ، �Sً�9 ��ً�:9و ، �4 ��Sً�� ج��� G�9 ، ا2و1د ���!� Y�&

4
 أن � Iأن ��&��N وأن� ، lا I�!�� أي ش�ء !F�� ن��نgا&�� أو آائG دائ�ً� ، أنc آSن ه��ك ا��@�

م ���I ، ��!م B� �Vًش� c�!� ق ، آ����Q� 1 <ئ�G ، أ�� آG ش�ء �!ام #�����ة &�Sم ا�B� أن 
4�

 ����_ ����
 ��I�# ��ًS _��ب إس��Q�� رات ، ه���& bhآ I�# ~S�� أو ، ���$� ~S�� Yإ� 
  .أن �>ه


 آ!ة �: أن ن�ل �4] ا�@�S! ا&�kل ا��:
 ، واصa� ~�Q اk& l وجG ، ج!ت ��Sراة �!  &1 !Sة أآ


 ، ه@>ا N!أت ا�$S! ، أنI ا�I� GT وز�! ا��Shب ، &1 G�#ًا ، وه� أ#� �T! دو��� وآ�S!ة ج

�!ت ه>] ورج�] أن ���K إ�Y ا��!�` ، #3>ا اش�!ط أن �� ��ً��_ iS��c ا�!آ�S ، وا#` ا��ز�! ، #

�&�S ا�@!ة ، ان�Y3 آbh ا�:�رات � ��Bآ�.  

ا ، �� س�~ ����I أن ��Bد �9ئ!ة   ً��ً�� ش� 8�ّس�:�TN c _�ن�� أن ��9ًرا �h!آ� ��Q�� !T!ان �


 ؟ �Nل Sا�� �� ، }Nن� ���# ، I���Bم اس�B# ، !زع &���3 أن� 1: ��زع #��3 خ���ئ!ة �Q� !�9أ 

و �8 ا���Qرا�$��رS� ، ن��8 ا�@�Sر أنK3 ا��!��ا رI�SR ، وأ&�Q] اس���yء ، أن آG �9ئ!ة ��Bده� #

���a #��3 ��ز�a ا�$��ر ، _K اس����ا �8 أن��K3 #��:�ا ا�$��ر #� آG ا�!��ت ، انY�& !F إن��ن 

�K ا�$��ر ��!آ�ب B� م& a� ر��Qوا� ، ����Qب ا���y��� 
�8�z و�] ��@8 أن �:�G ش��Vً ، أول 1&

  .#� ا��Qئ!ة 

 إ�Y أ�� Y�& �SH ش!آ� خ����4 &دت ا�!آ�ب   B�&أ ، `hر��� &�� �!ة س�#!ت �8 د� Y�$� ذا���

ا�>�h� K� 8!��ا ا��h!وب #@�ن�ا ا_�� &h! راآ�Sً #� آG ا���Qرة �$�Y ه� ��� �4�Y�$ و��c ر��� 
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م #� �@B�3 �@!ة ا��Sش iئ!ة وا����Qب ا�$�! ، آ!ة ا���� وا�!h� l8 خ��ه� �8 ا� � 1 ، �3�

 �3����g� K@�� Y�� ا����ذ�! وا��$����ت.  


 وا��� وا��!د آ��3 �8 ا���!��ت ش!&ً�   �Tأ�:�ب ا��رق وا���ن.  

َة َ&8ْ ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل   َ�ْ!َ�ُ 8& :  

�َ*)�َ	� َKَ	Gَ َی4ُ�َ(( َ8َ �ِ�Vِْ�َد�L���ِ kَ=ِ�َ �ْیٍ� َوَدِم0ِ  َمrِLْBِ �ِXْ�َ F8ِ((  
  ]أ�� داود[

ا�!��ض�ت ا�!ا1ً�N �TN وا�ًا ه� �!ام �� شI�SB� 1 ، W ا س�م ، وإن س��ه� ا���س #�ً� ، ا�!��ض�   

 �3�B#8 إ�����3 ، إ1 إذا را& ������Q ، وذآ!ت أد�� آ�y!ة #� ه>ا ا��8 ا�:K�F ��ل ض!ور��3 ، #�ً

  .��!�� 1 �>ا��3 �:�ص وv_�م ، �3# 

ن� ش�ء ��!م �>ا�I ، أآK�� G ا�$��k! ، و&�ن� ش�ء ��!م �[�!] ،   �& ، IB���� ~�QT� ن�ن�8 &�

دخ�c إ�K:Q� Y ، أآ�K�� c ا��uن ، �@8 �� د#:c ا�8�y ، ه>ا أ��ً� �!ام ��K ا��uن هG ه� �!ام ؟ 

 8�yا� a#  .i�� ، 1 �!اً�� ، �@�I �!ام أن �uآG دون أن �

   Kه�2 G�N : ل�N ، �4ز�1  I�# ة�Tوا� ، 
T�]� c�� �# 8@�� cأن : i�� a��4أن� أص�� #� ا�

 c�Sا� �#.  


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ���� - 3- ا�!��ض�) 28- 04(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ض!ر �!ا�� ا ��9ل &�Y ا��92ل

آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=������ ا� :03-19- 2006  

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  م��م وتRآ�� 

   Y�& ا�@!ام ، وا���ار آ�ن ���إخ� a� أس��ب ا���ار Wة دروس ن��أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �أن� �8 &

�ة وا���م ، #�:��� إذا ��ص��� إ�Y ا���B�B �:ً� ، و���hرآٍ� ِ�Tا� I��& �Sا�� 8 ا خ�ة ا�@!ام �@�ن &3

  .ه>] ا�روس أ&�` أ_!ًا وأ�9ل أ�ًا 

   8�z8 ا��� Y��:� lا Y�& 
_c #� ا�رس ا���ض� &8 ا�!��ض� ، وا��8�z ا��Bي خ�! وأ���

 cُ�Nو ، b�:ا�� : I2ن ، ����Tا2&��ل ا� Yا2و� I��3� ن��إن ا س�م ه� ا����ة ، وأن ا ن��ن #� ا�

  ���ت 1 ��م إY�& 1 ش�ء وا� ، ����� �u��W�� I ا

  َ�َ=��F َأْ�َ	Eُ َص�X�ًِ� �8َِ	� َتَ�ْآpُ $* # َ���� ِإَذا َج�َء َأَ�َ�ُهُ� اْ�َ	ْ/ُت �Uََل َرب� اْرِجُ=/ِن 
  ]100 - 99: س�رة ا�����zن [ 

#!صI #� ا�:�G إذًا &�� وج�دن� �: ا ���ن ��l ا�:�G ا���T~ ا�>ي ه� _�8 ا���4 ، وا ن��ن ا��Bي   

 c�N وإذا ، b�:8 ا ن��ن ا��� !�y@� !yأآ ~��Tة : ا��Nة ا���ل ، و�Nة ا�:���� ، و�Bي أ&�� ا��Bا�

 Y��:� ل�N ، `�Q� G@h� K�!@ن ا�v!Bة وردت #� ا��N إن آ��� G� ، 
Tة ا����Nو ، K�4ا�:  

  اْ�ُ�/�َة ِ���0ِ َجِ	�=ً� $# َوَ�ْ/ َیَ�ى ا��Rِیَ� َ~َ�ُ	/ا ِإْذ َیَ�ْوَن اْ�َ=Rَاَب َأن� 
  ]165: س�رة ا�BS!ة [ 

   IS�N ���1 Gوج k& l�� GT�ا Iا���4ل ، و�� أن I��#ا��!أة ، و I���#ن�� ، وه� �aS ش�3�I #� ا�

  .س:�دة أ�8 ���3 و��ل ا��3hات 

وا�:�K ، و�8 ا��K3 أخ!ج�� ����H 8ت ا�G34 وا��هK إ�Y أن�ار ا��:!#� : ه��ك د&�ء �أت �I ا�رس   

 ��ّ���� &��@K أ��3 ا خ�ة ا�@!ام أن �@�ن ه>ا ا�رس ��ارًا Nت ، و��!Bج��ت ا� Y�3ات إ�hو��ل ا�

 a��� �3�:إ���3 ، و� aس��uن� سu# :��` أو إض�#� أو ���ن�ال أو zذا آ�ن _�� سg# ، ل ��ض�ع ا�!��ض���

ء �����ار ه��ك �:����ت ان�3� GSN 8@ر�� ا���س ج��:ً� ، و��Sإ�� ا� c .  
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  أث� م�oه� ا�=F8 yL ��امq ا�c'�ل 

 ��8 ه>ا ا2خ   Nم ، و�8 �� خ���4 ، وه� �:�zh� Yون ا &� �S3>ا ا�� bض� a� آ�� #� ج��� B�

 Gر #� آ�]T�� tT$� ا�� ا���!Sش� ، ا��h��� K3B�:� 8� &�Tا� G�4ا� !F��� ر ا����Qا2خ K�!@ا�

  �ت ����3 ؟ ا���Bات إ�Y أ�� ��ض�&

��N دراس� ج�دة و&���B و��ض�&�� �zآ أن ��hه ا�:�b وا�G�B وا�>�~ وآG أن�اع ا�T!اع   

 Y�& �k� �� ا�� ا��92ل!� �# b�:ا� �Sش�ت ن��hا� Gآ �# b�:ا� وا����4! وا���ء ، آ�h� Gه

ا�:�b خ��� خ��� وخ���G@# ، �V���� 8 ا��hش�ت خ��� وأر�:�ن ، و�!ا�� ا��92ل ا��� �3�# 

  .وخ���ن 

   K؟ آ `hذ�~ أخ�] #� د� G�9 8� Kوآ ، I���� 8� ءk4آ b�:ا� YB��� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام G�Qه>ا ا�

 ، b�& I�1�SBاس� Gل �@��رًا ؟ 2ن آk�# رج�G�9 8 د#a ص�IB أو �Sً��9 #� ا��رس� �8 رأس ا�

�]Tا�� ا�!� b�:� t�$� ش��hا� b�& 8� �V���� ر وخ��� وخ���ن.  

اnن ه��ك _��ن�� و_�_�ن �����h� 8� �Vه ا�i�4 #� ا��hش� �S!ا�� ا��92ل ، و�� ��B #�3 أن�اع   

 ، W� ادك ا�>ي �:�` &��1ً��v I #� ا����GSB ا�>ي ه� ا��Sة آ<�# Wذة ، وه>ا ا���:h8 ا���! وا��

��! وا�h:�ذة ، و��N&� ا�>ي ��: ��:�د�I ، و��Bh� YBhئI ، ��[>ى آG ��م ���:�b وا�i�4 وا�

 W�<� ، وج!� �# Kذة وا���! ا�����:hوا� i�4وا� b�:ا� K8 #� ا����@� K� �� Iم أن�ص�ن:� ه>] ا#2

 b1 ��ص ��� K3����ر و�]Tى ض��ع ا�!�.  

ان ا����3 ،   B# !Qخ Y�& 8ا����ع ، ن� !Qخ Y�& 8ن� ، K�F& !Qخ Y�& 8أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ن�

 ه� ص��ت ا��Bدة ، ��� ��Bل ا��hء ا�>ي ذآ�ه��ك : !] ا���b ا�@!�K وه� ��$tT #� ��� ج

اخ��#�ت آ�y!ة #� أآy! ��ض�&�ت ا���Bدة ، إ1 أن ج��a ا�:���ء ا�>�8 درس�ا ه>ا ا���ض�ع ا���Bا 

#�  &�Y أن ا��Bئ �:�� ا�����ق ، وا8�N������� ��2 ، وا������Nن هK ا�>��B� 8دون ا��2 ، ا������Nن

 ، �B# �:ا���� ا���� Y�� ن�:�T� ن�N1ء ا�����zدون ���ر ا��2 ، هآG ا1خ��Tص�ت هK ا�>�8 ��

وآG ا�K�B ا��� �!� أن �kر&�3 #� ا��W ، وآG ا�:�دات ا�����T ا��� ����Y�& Y ا��W أن �@�ن �3�# ، 

، إْذ أخQ! &�! #�  وآG ا���Tت ا��� ��
 أن �@�ن #� ا��W ه>] 1 �[!س إ1 #� سS� 8@!ة جًا

 ، I���� ا�[>ائ�� ، أن��ط I�دا�& ، I��N ، Iدئ�S� ، س��ات aSس Yإ� Yا��!��� ه� ا�:�! �8 ا���� ا2و�

���I ، نI�#�F ، آG ش�ء �����] �8 ا8�1 1 �[!س إ1 �� IS��!� ، I��Sأداء] ��اج ، IH�Bاس�� ، Iن��

I���، وآ��� ��4وزن� ا����:� �أت ص:��� آ�S!ة #� ��GSN  �Vh ا����:� ، و�: ا����:� #��:�ض #� س

  .ا8�1 
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   K38 ، وأن�����v أش اK�2 أن �@�ن أ��9ل ا������ 8��c ر��� ا92!اف ا2خ!ى ا��:�د�� �3>ا ا�

 K@� ل�Nأ���ئ�� ، وأن� أ Y�& ل : �!اه��ن�Nوأ&�� �� أ ، `S� K� : 1إ ����YBS� 8 �8 ور�N را��� #� أ�

� ، وأو1دن� �K3:�T ا��hش� �:���3 ، وأن�ن��K3 �8 ا��hش� ، وإدراآK3 ا����4 ا��S@! جًا �8 أو1دن

 آ�ن ا���Bء Nء وا��!��8 #� ه>ا ، و��nا ا��hش� ، إ���نK3 ���$!ا#�ت �8 ا��hش� ، #�>�W أن� أن�ش

 ، �����K أش��ء إسB� ر ؛�]T�� GائSا� K�B� Gر�� �8 أج�Sشا� ��� K�B���# G�& G@ش Y�& b�! ،

 ����� �TN K��h� k3&!ن� آ�ن و�zآ ����N ، ن!� ش�Vً� ن��ً:� �8 إسB� ، ��# G�& G@ش Y�& ��v K�B�

 `�Nإن�� ن�Y�& 8 خQ! آ�S! إذا �!آ�� : آ�ن ��S� 8دئ�� آ�ن �����N 8 آ�ن �@8 أ�Nل �@K ه>ا ا�@�م ا�

آ!��ن ، رس���ت ، �� #� ش�ء ، ه>] :����B� ، ISل �W أو1دن� �3>] ا��hش� ، وا�@�S! أ���نً� 1 

 b�:ا� ����N8 9!�` ا�!س���ت ، و& ��u� i�4ا� ����B# ، ش�ء Gآ ��:� !�]Tا� ا�!س���ت &�

  .�u�� &8 9!�` ا�!س���ت 

واl _�� ج!��� �uخ�ذة �8 أ#�م ����hش� ار�@�h� 1 cSء إ1 : �_�� �Nض ص�` &�N k�kل ��   

، ��B���  iB# ه>ا Y�&و ، !�]Tا� Iأخ� Y�& b�:ج!ب ه>ا ا� b�:ا� ة �� رأى ��h� 8هh� G�9.  

   I�# م�ح ���� ، و#�W�<� I أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ه��ك آ�م ن��:I ، ه��ك آ�م �b�Q جًا ، آ�:  

Y�$�� 1 lن� ، وا!T�� lم ، ون�8 أ�� ا�����8 ، وا�&�� ، ه>ا آ�م  ن�8 أ�� ��� ، ون�8 أ�� ا س

  . إن�hئ� ، أ�� ا����رس� ا������ #� �:�� أن�� س�ف ن��K� �� !T ن@Y�& 8 ص��ة آ�S!ة �8 أ�!ن�� 

   34 ج�3� cy�� Wنu1 أ���� آ lش�ت وا�h!آ�� أو1دن� �3>] ا��أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �!ة _�ن�� ، و�� 

34 ج�3 &8 إن��ن إ���� ،� cyو�� ، ورج����3 أن �!��� أو1دك ، �8 ��� ا2#@�ر  &8 إن��ن ���

 I� أو1دك ��� �[>ى K��� �����# ، و�8 ��� أن��ط ا����ك إ���� ، وا �����ج��ت وا���Sدئ ه� ���

 8� ����u� `S� K� ، �3اSأو1دك ��34 إ���د�� ، و��34 إ����� ، #�ن� K��� Wنu@# ش��hا� Y�& ر�]Tا�

و � 8�T!#�ت ا�T[�ر #� ا��ارس و#�  ور�N را��� إ1 أو1دن� ،S� وا�>ي ، GSBا���� Kوأو1دن� ه

�Nه� ، �@��3 ان�c3 إ�Y &��� ان�!ا#�ت ��8 ا��Shب ��� 1 T� 1 N ت ���>ات ان�!ا#�ت��Sارس ا��


 أن ا2ب ����:�S! ا�ارج S�� ق ، ه>اT� ) }درو� ( Iورا�� ، Iأآ� Iوه� ، ��@h� [، و�� &�

 ��T$hأن ��!ك ا� I�3� ا�>ي ، Wذ� i@& Y�& Kص����ن ، وه K3أن Iن أ�����y�� وأو1د] أذآ��ء ،

 ���� و�ًا ص���ً� ���a ا���س �8 �:] ����ج إ�Y ج3 آ�S! ، وإذا آ�ن GSN خ���8 &��ً� ����ج إ�Y ج3


 أن ه��ك ص�ارف آ�y!ة جًا ،Sا�� ، b:ض �V� و&�SBت  آ� �!�� ا��u# Wنc اnن ���ج� إ�Y ج3

  .آ�y!ة جًا ، وا��4 ا�:�م #�س جًا 

   K@� ل�N8 أن� أ@� : I�� إن�hء ���ء ����ج إ�Y أر�a س��ات أو خ�i س��ات ، أ�� هًy� ش�ء !Qأخ

3م ا����2 #� _�ان ، ا2س�س�ت وا�$�ر�9ت ون�
 ا2س��c وا��3س� وه�س� ا����] � G���B� نn�#
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�ء ، ا������ ، وه�س� ا�@3!��ء ، وQط وا��Sوا� �!Sوا�� ، b��@وا�� �V#ه�س� ا��!ا#` ا�:��� وا��

 �# I:� Iا�� aووض ، I��1 ج��3ت��ا2ب �8  Y�� ��3� W�<�# ، a�!م س3م ا���Sء #� د�Nئ` ، ا�3�

 K�F& !Qخ Y�& 8��# ئ�����u� ����:�� �ً:ج�� C3ن� K� ��# ، ى�Nم أس!ع وأ4 ا�3� N 8@� ، رس  .ا�

 &�م ا  :� aNئ�� &!��� ، و�����# �Q�� 88 وخ��� و_��ن���V� نnأن ه��ك ا bل ا����N آ�� aN����

 G��Bإ1 �:��3 ا� �S� �3وآ� ، �Q�� 1فv ة س��ات خ���& أن �@�ن خ����V وخ����Q�� 8 ، و�:

، ��N�و����� �3�K3  ا����م �@G ا2&��ر ، #3>ا ا��34ز ج�3ز �$�b ، ه>ا ���3 ���ة ا������8 ا2خ

 ����  .ا�

اخ�� #� ��ض�ع ا�!��ض� ؟   � [  ن:�د إ�Y درس�� ا�>ي و&ن�آK أن �@�ن ��ارًا ، �8 &�

   �ً#ه>] ا��i�� ، �B�B ا�:�K #� ا س�م هف �>ا�I ، �@8 ا�:�K #� ا س�م وس��� �3ف ، #gذا ج:���] ه

# I� G�:� K� نg# ، I� G�& �� K�:ن� ، 2ن ا�uQأخ B# Yأو� G34��.  

   8� �V���� �:�� وي���ة !hN �3� ���Bأن ه>] ا� ، ~�B��� `�:�� درس� #� ا���4:� ��ل ��ض�ع c�Bأ�

وزن�3 ، و��hR �3ء رv `�Nزو�� ���وي _�_� �����V �8 وزن�3 ، ورش�K ���وي أر�:� �����V �8 وزن�3 

م ا���T&� #�����4ع س�� &h! ، وا2ر�:� و_��ن�ن �8 وزن�3 ن�hء خ��t ، نBا�� K@�� 8�

 c؟ س !hBا� �# وا����ري وا�!#�] نk&�� ا�hB!ة &8 ا����B ، واآ����� �����hء ، �� ا�>ي ��ج

 �_� أن  B1 B2 B3#�������ت ، أذآ! _B�&وأ ،B12 ة��ج�د ، س�!hBا� �# ؟ � #�������ت ��ذا ��ج

وص�د��م و�[����kم ، �I�# �ًS�!B ا_�� &h!  آ�����م ���Sء ا�:�Fم ، وس��@�ن ��h:! ، و#���ر ����غ ،

ًن� ، وس�� #�������ت #� ا�hB!ة ، ون�8 ن�k&�3 ، ون��3S�� �3�BئK ، ون@��� �����hء ، أ�� �� ورد #� :�

�ة وا���م �u� Kآ��� �# G�I ���9ً� ��$�1ً أ�ًا ، و#� �:C اn_�ر Tا� I��& �Sن ا��g# ���!hا���� ا�

�ة وا���م ن$Gُ ا��N` ، ه>] ����Q� ���B ، أن أول �&� ا��Tا� I��& �Sو#�ة ا�� &�3 ا������ن �:

 �ًN�  .وأ#@�ره� د�B�N وواض�� ، �@K� �� 8 ��!جK ه>ا ا�@�م إ�Y س��ك ���� #� ���N �3>ا ا�:�K إ9

   Yأو� G34آ�ن ا� I� G�:� K� نg# ، I� G�& �� K�:ة _�ن�� ا�!�.  

� إن �K ��!جK إ�Y س��ك #��8 ن��B! ا�:�K ، ون��ج! �I ، ون!آ
 ��ج�I ، و���� إّن أّي ���N ن�:��3  

اخ�� ؟ � [  &���ء ، �8 &�
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  م�اIBت �/اری

  

 ا�و�� �Bا�	ا� :  

��@8 أن �@�ن ا�!��ض� �8 أآy! ا����د #� ا2رض ، �@bh &�رات ، و����S� ، cراة #��3 س��ن   

  .  أ�G��N b ، ا���Tر&� ا��!ة ��!��

v��=ا��  

 إ��د د��Bh ـ جkاك اl خ�!ًا ـ أنGB��� K� �� I ا������ن   ��� ، K�!@أخ�ن� ا� G��� آ�� �B�Bا��

� ائc ���ء ص�ف &>ب ًy� ، زج���ًا ، ��دام ه��ك �uن��ط ����K3 و#` ���3 ر�K3���B# K3 ص:�S ج

�!ر #�B ه� ا���ء ا��T#� ، ز1ل ، واخ�IQ ���ء ا���4ري �8 ���!ر هG ��ء ا���4ري ؟ ا�>ي ��

 ، �:QNن� #� زج�ج� ��ء ص�#�� ، و#�آ�3 ، وuض K�� �:QN ؟ Wذ� bط آ���>�W ا�:��K اnن �ISh خ

 �����K خ��k! ، وخ�! ، و��! ���] ����� ، وض:��ه� #� خ�ط ودار ا�$�ط ، ��&��Sر ا���اصG ا &

 و_�رة �:����ت ، و�� ��ث #� أّي �@�ن #� ا��hر ه��ك ا��T# ، K��:أ�@�� ا� Gآ Yإ� GB��� K��:

  . ���زج _�B#�ت 

FمI�gد ا��=�/م�ت وا�'	ث/رة ا�  

�:��Y�& �ًB آ�م أخ��� ا�@!�K ، أ� ا خ�ة ا�@!ام ا������Nن #� ا ن�!نc ص��N�Q� aت إذا اس�:���3   

��ً� آ�ن ا����د #� : ً� ا2خ ��4
 &�I آG ا���اaN ا����V ، ه>ا إن�4ز آ�S! ، آ�c أ�Nل �@K دائ�N 8ن�

�� ، ا����ش #� ا��N2ص ، وا�kوار �B�9ء ، اnن ��B� ان��� �B�� ISh� 8د ا��������دن� ، و#� ��

ن�8 وض:�� �a ا����د #� ���B ���ان إ#!���B ، ا����ش �B�9ء ، وا�kوار إ�� أن �خ��ا إ�Y س��رة 

8�T ا�اخ�� ، آ�ن �8 ا���@8 أن ��8T ا�����T� I:�� 8�ِ ، W أو z�ُآ��ن ، ا����T~ أ&�� �I ا���

�8 ا�>ه�ب إ�Y ا������ ، اnن ا����د #� آG �@�ن ، �@�
 آ��� إس�م �$!ج ��aN إ���� ، �@�
 أس��ء 

إس���� �$!ج ��aN إ���� ، ���~ ا����ئ��ت #��3 ش�ء a�Q��� 1 ا ن��ن أن �!ا] ���!دًا ، #@�b أ��م 

��ادث �8 ا1ن�!اف ا�$��B ـ إ�Y أن وص��� إ�Y زن� ا����رم ـ 1 �:���3 إ1 اl ، آ��3  أو1د] ؟ وه��ك


 ه>] ا���Tن ، وآ��� ا��:Y�& c ا���Qح ض�cN ص��ن ا���ئة ، وآ��� رخK�� t ا����ء S��

� ��K ا��uن ، وآ��� GّN ��ء ا����ء GّN ��ء ا����ء R.  



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 42
 

   I�!�� !��z� �# Kه سGV أ� ا2د��ء ا�����: �Nل أ�ُNو ، tN!��� أ!Nا آ��� ا��Sذا : �ن اس���

 
نuخ> �� #� رؤوسK3 ، ونع �� #� ن��سK3 ، إ���س�� : نuخ> و��ذا نع &8 ا�[!���8 ؟ #�Bل ه>ا ا2د�

_�B#� أ�� أ�� ��W ا�hS!�� ج�:�ء ، 2نG�& ���y�� �3 اس�$�t �8 : ��@�� ، وإ���سK3@�� K3 ، و�Nل 

وهGB:� G إذا ����R ج��&� �8 ا���G أن : b ا�h:�ب &�Y �! ا2ج��ل ، �@��B� Iل أ��ً� زه!ات �$��

نa9�B &���3 ؟ �>�W أن� 1 أوا#` &�Y ا��9�B:� ��&��ل ا�:���� ، نa9�B ا�����3@�ت ، وذآ!ت #� نوة 

 س��� _��ن�ن أر����3 #� ا���م ا��ا� �8 ا�:��K ا) #���
 ��ر�i ( ا�خ�ن أن ش!آ� وا�ة اس��3 

 
4� �:9�Bا�� W�<# ، ة
 إس!ائ�G ���3 ا_�� &h! ����نً� ، ه>] ش!آ� دخ�ن وا��Tن دو1ر ، ون����

 أ&��S4 آ��I #� ا�ان��رك ، �Nل Nو K3�:� ل�N ، ا�����3@�ت G@� @�ن�ن �!�� : أن �@��� K@إن

Q��� 1 K9:� ، #@�� أن رؤس�ءآ�Bا�� ��!� Wون�8 ن�� ، !�S:ا�� �ًVا ش����B� أن Y�& Kرآ�Sن إج�:�

�:��ً� ، أن�K أ�!ار ، �@8 ن�8 أ��ً� رؤس�ؤن� 1 ���@�ن أن �S4!ون� &�Y أن نuآG ���&� دان�!آ�� ، 

  . آG إن��ن ���W ش��Vً ، و#!ق آ�S! ��8 �!�� ا��:�S! و�!�� ا ه�ن� ، ه>ا ا�>ي �GT ش�ء vخ! 

 �(�Hا� �Bا�	ا� :  

د س��ك ا ن��ن   ��� 
��� I�3 ، آ��ج�&�S8 إش� وا#:I  ش�Sع ��ج�ت اج���&�� ون���� 1 �� �ًB#و

 !�Bوا�� .  

v��=ا��  

�! ا�>ات وا�#�ع &��3 ، و�8 خ�ل ا ��9�Sت   B� Gدائ�ً� �8 أج Iس ا��!د ن��!@� Wذ� G8 أج�

 I�ص�رة ذا k�3� I�ع ��ج��Sإش Y�& رةBم ا�#� �!vة ن��I وا�T!اع ا�>ي ��:!ض �I ا ن��ن �:

ا�$�ص� ، و��h] ���3��3 ، وه�� �ق ن��Nس ا�$Q! ، و��>ر ��@��8 ش$��T إن��ن�� ��Q!�� ن���ً� ، 

���!#� اج���&�ً� ، و��4ء �:C ا2ش$�ص �uس���
 ���!#� ��u4 إ���3 ا��!د �$�C ���!ا�I �8 خ�ل 

راس�ت &8 أه��� ا��K��& ، ���N وه�� ����] �8 خ�ل ه>] ا2س���
 ، و�zآ ن��ئ� ا���Sث وا�

رج� ا2و�Y ا��� ���a�� W�3 ا��h@�� أصً� �8 ا��وث ��� ���Nأن ... وخ�ص� ا�� ����& ���B� وه��ك

3��� إ�Y خ�! س ، G�S��W ا�" ا�:GB ا����K #� ا�K�4 ا����K : " ن��IS إ���3 ، ه� � ���B� ....  

Nة ، و!��yوا�� ، b�!hا� i#ان ا�!��ض� ا����  .�ة ا����Y�& G ��اج�3 ا ��Sط ��

   aNز وا�$��رة ، و��اج�3 ا�>ات دون ا�3!وب �8 ا��ا����� �&��Bان ا�k�� ان ا�!��ض���.  
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   !Fا�� Iآ� Wذ� aو� Wذ� GSNو ، ����Tا� ��T$hء ا���S� ���Tد�8 ا����ة خ��� ان ا�!��ض� أش��

�ة وا���م ���رس� ا�!��ض� �Tا� I��& �Sس�!ة ا�� Yإ� W�<� ، �3������� �#آ� Y�&أن�ا&�3 ، و �#�@

ن!ى ض!ورة أن ����B أو ����c ج��z� aس��ت ا��a��4 إ�Y ا1ه���م ��2ن�Qh ا��!���� ، وخ�ص� 

 �� وض:�� أس�ً� و�Nا& ج�N ن@�ن W�<ب ، و��Shا�!��ض�� ���3 ، ور&��� ا���@���� ���{ء وا�

 Gوج k& lا Yة إ��&�� �3� `�Qص���� ن� ������ �# Yوه� ا2س� ، .  

 H��Hا� �Bا�	ا� :  

م ش��Vً آ�����8 ، ���ذا 1 �@�ن &�ن� ش�ء خ�ص ،   Bون ، I� ش�ء ن�:�ون Y�& ��:�4� W�!��

نzسi ن�ادي ر��ض�� خ�ص� ��������K��:�� 8 ا�!��ض� �G@h س������B& K وج���� ، ن�8 آ�����8 1 

��!��� 8�T�$� 2ن�س �Q:8 ��@8 أن ن��u�� ��ض� و�$�8�T �����1ت ا�!��ض�� ا������ وا��4

 ه>] ا���ادي #� أور�� ��!��ض�ت ا��$���� ، �Bن�ادي خ�ص� ، ن Kه�& K��:ا� Gن�ادي خ�ص� ، #� آ

���ذا ن�8 آ�����8 1 �@�ن &�ن� أ��ً� ن�اٍد خ�ص� ���i ا��B�!Q ا��� ��:�ون�ا #��3 آuجk3ة ، وأن 

�ة �@�ن ه��ك ر��ض� ن�Tا� I��& �Sآ�� &ّ���� ا�� ، ��وا���م أن �@�ن ه��ك ج!ي ��� وج�

���Sوا��@! �:ً� وس   . ، ه��ك ر��ض� �����B ا��4

 v��=ا��:  

ه>ا ا�@�م �:�� �����QT~ ا���� َأْسَ��َ� ا�!��ض� ، أن �@�ن ر��ض��� إس���� ، #uن� ج�:c أ�@��ً�   

  : س!�:� جًا 

Zی�����   أ���م �Bص

 ن���ن ا��اج�Sت ا����� وا��اج�Sت : أو1ً   � Yب ���!��ض� إ��Shأن ���3 ا� Gوج k& lا Y1 �!ض

  .ا2خ!ى ، أن� &S!ت &��3 #� ا�رس ا���ض� أ1 �@�ن ا�!��ض� د��ً� ���t آG اه������ 

  .أ1 ن��رس ر��ض� �zذي ا�[�! ، ه>ا ��Q` أي أن�اع ا2ذى : _�ن�ً�   

   �ًy��_ : Yت ا�>ي #!1 �!ض�Bب ا���k����� إذا ��رس�� ا�!��ض� l8 ا خ�ةا�� ، ق ��8 ا�S�2 ، و��&

وج:G #� ا��2 أ�kا�ً� وش�:ً� ، ��Y�& i أس�س س��س� ، �Y�& G أس�س ر��ض� #�B�� ، �B���ن �8 

 !T� �# 8�3ر�h� 88 ر��ض���B�!# Gأج.  

  .� �8 #!�` إ�Y #!�` 1 �!ضY اk& l وجG أن ن�جI ا�@���ت ا�����: را�:ً�   
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  .1 �!ضY اT���� l!#�ت ا��hذة ا���  1���g� `ن��ن �I آ!ا��I : خ���ً�   

اnن 1 �!ضY اk& l وجG ، و1 أ�@�م ا��8 &8 ا�2:�ب ا���4&�� ا��� ��h!ك #��3 : س�دًس�   

  .ا����4ن �:ً� ، ه>] ����&� أ��ً� 

��� ا�:K�F &8 أ�:�ب ��y! ا��3hة ا�����4 و��ث ا����� ، و1 �!ضY اk& l وجG ، و1 إس�: س��:�   

  .��ج ر��ض�ت �Y�& ���S ا�!tN و�����ء ���>ات 

و1 �!ضY اk& l وجi�4� G أن �kاول ا�!��ض� أ��م ج�v iخ! ، ��ث #��� ، و1 أن : _��ً��   

  .�@bh ا�:�رات 

���K ، و��� �@�ن ا ن��ن نQ�hً� #� ج��I ه>] ا���ا�� إذا ��BS9ه� �@�ن ا�:GB ا����K #� ا�K�4 ا�  

  . �:�Q& �Qء آ�Sً!ا 

0l��x� ءFV Eآ E� ، مIسgا F8 م�ن�� f  

ا س�م ��I�# i �!��ن ، أهK ن�QB #� ا��8 ا س�م انI3 1 �!��ن #� I�# 8@� ، I���B# K�F ، : إذًا   

�@�ن أداة #:��� �����B ا2ج��م ، أن� 2ن ا ن��ن �$�! ، آG ش�ء ���دي ، ا�!��ض� ���د�� ، ��@8 أن 

 [��Q:و� ، �Nا��� Y�& �ًSراآ YBS� ن أن�Sص�� ��ة وا���م ����� ��سTا� I��& �Sل ا���N Y1 أن�

�ة وا���م Tا� I��& ل�B# ، دوره�� #� ا�!آ�ب : Y�Ru� ا���! ، و1 أن� Y�& ��� ى�Nu� أن��� ��

  .��@�� &8 ا2ج! 

   I�# م��!�� �!آ� �a ا���ا�� ، �8 دون ض�ا�� ـ وه>ا &�ي �:�N !�Sٍس جًا ، ه� دا�� �>�W ا س

������ ، �@a� 8 ا���ا�� #��3ك ر��ض� إس���� ، وأدب إس��� ، وأآy! ا���9�hت ا��:�ص!ة �3�# 

ج�ن
 إس��� ، وا ن��ن 2نI �$�! آ�ن آG ش�ء ���د��� ، إ�� أن �@�ن س��ً� ن!I� YN أو درآ�ت 

ي ��3 ، وأ&�` ش�3ة #� ا ن��ن ش�3ة ا�i�4 ، ��@8 أن ���رس ه>] ا��3hة �Y�&u درج�ت ا�!�N ن�3

، و1د وأص�3ر ، وأس!ة و���ة س:�ة#��� ش!ع اI� ��� l #� ا�kواج ، ه>] ��Nة ن���F �9ه!ة ��T!ه� أ

  .و���k�� GSBوج� �a زوج�3 ، وآG �� �4!ي خ�رج ن�Qق ا�kوج�� #�3 ان�!اف 

  QB8 ا���� ا��B�N أن ا���س ���S�3ن ا���T�� 8رهK أو ��ه�K3 أن #�I �!��ًن� ، إنI 1 �!��ن #�I ، ا�

ء �!�� � �& W��!� �3���و ، ���& ���T�� ش�ء Gوآ ، b�Fش�ء ن Gش�ء ، �@8 آ Gآ I�#

 G��� اخ�� أخ!ى ؟  .اnخ!�8 ، #� �

 أن �$tT ا������ن 2  �و اnن ه��ك ��ّجI جS� ���# ر�� �8 ه>ا�Sا� ��S4&ة ، �@8 أ!�yش��ء آ

ا��h& a��4!ة �����V ����@�ن ����8 ����ً� اnن و&h!ة ������ن ����ً� ، أ�� : ا &��� ا�>ي �Nل 
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 ، هK ا��:���ن ���Bة س�����3 ، 2ن�� � ، و1 ان�!اف ش�ا���yن�ن ����K3# �V وس� ،  K3�# 1���W ش

�8 ، و�� &�] ان�!اف خ�Q! ، ه>ا ن!� أن ن�B>] �8 ���� أر� ه>ا ا ن��ن ا�>ي ����� �@ً���� i

، 8� ��I��y ����ً� ا���1�Sة ، �8 ���� ا����� إ�Y ���� أن ���K إ�Y اk��1ام ����، و&�ي ��QT~ ج

ن!� أن  ه��ك د�@����ر�� أس�س�3 ا��Bة وا�QS{ وا�G�B ، اnن ه��ك د�@����ر�� إ&���� ،: أ���B� 1ن 

� ش$b�z� t آ���ً� ، ًy� ، ح ا2ول�نuخ> ��W آG ش�ء ، ن���Q:�# W:�B آG ش�ء ، وا &�م ه� ا��

 W� ل�B� ، I�� �$ن� bأ� aSQن: و��_ bن�� أ��_ �:S9 ��:S9 c:�� را�:�إذا �:S9 K_ ، �y��_ �:S9 ، �� ،

 W� ل�B� :�_�8 ����ًن� أو ��! &�ي &h!ة 1vف #� ا�a��4 ، أ���نً� ��h� GTه_ Yات إ���Bو ه>] ا�

أر�:�8 ����ًن� ، �:�Y ذ�W أن ا�:��K اnن ص�ر أس�! ه>ا ا�>ي ��hَه ، #gذًا ن�8 أ��م خQ! آ�S! ، ه>ا 

 ا�$Q! ����ج إ�Y ص��ة ، وا��W أ_�8 ش�ء ���@I ، واl أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، 1 ��@8 2ب أن ��:

��ج�دة #� آc�� G ، و�>�W ان��3Sا أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، وا�!ص�ا &�Y إذا ش�B ا��I ، ووس�ئG ا��Bhء 

 Kس�� 
�B� lا YBأن ن� .  

  ا��ا�=�Bا�	ا�:  

  . �@K ا��:
 ����!د   

 v��=ا��:  

  .ه� ��!م ، وآ���ت ��9�B:� ، و�!جW ه>ا ا2س�Sع أ���   

ر ا��8 ا����� ـ ر��I اl ، آ�ن ش�= س�ر: أو1ً   � =�hل �ّ! ا��B# ، Y3B� ن : �� ـ �ّ! أ��م��Sس ��

 lا   ! I@��� وأ_�8 ش�ء ، cNأن ا ن��ن و �B�Bوا�� ، K3�� [���!1ء 1ش�zى �8 ه!�h� cNأن ا�� ��

ه� ا��cN ، ورأس���I ه� ا��cN ، وإدارة ا��cN أهK ش�ء #� ���ة ا ن��ن ، ه>] ا�2:�ب ، ا#!ض أن 

  .�cN��� a أ�:�ً�� �� �3�# �!�� ، �3��# ���

   I� c�N ، 
��Q� �ًy� ة!� c�!وا���دة : ض ، �ً��Sص ����yر�� ا���&� ا����@� t�# ك�& cأن


 ، أو ا��3س� ، Qا� �# t�$� W�:�3دة ، و�h��� W��4ن Y�& ًاٌ̀ 1��v آ�S!ة ج �:� cر��ض��ت ، وأن

�9
 ، c�N : وه� #!ع �!��ق #� ا��hم ، �Nل  :�# Gآu� أن W��� �# !Qع خ�TBا� �BQ�� �#و ، G#

 ، �y��_ ة!� 
�#G درج� أو�Y ، و�� &�ك س��رة ، س�!آ
 أول س��رة ، وا��yن�� ، و�!جa �!آ# aئ��

 cSأذه ، c:ورج ، G#�و�!ة را�:� ، و��Y وc�N #� ا�ور ����ج إ�Y نbT س�&� ، وأآ�c ا��

�ث س�&�ت ، G3# أآG ا���#G �!ام ؟ �Nل _ : I� c�N ، 1 :�#  Wه>] ا����� ص�ر �!اً�� ، 2ن
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 ، W:!ف رس����ا����ة ، و �# W���N :!ف�ا���ج� إ���3 ، ��  iّأ� �# cث س�&�ت أن�_ c@�3اس�

 Y�:� �3� i�� ة!�yن�� #� أش��ء آ�_ a��� �# W#  .و�:!ف ه

�S �� ��3 ه��ك أ�:�ب آ����S�! �� &�ش ا ن��ن ���V س�� #:�] آG ��م ���V �:: وا�N lل �� أخ   

  . ن�!ن�R �# c! ��ض�&�ت ا �����ن���3 �� �9ئG ، وآ�y! �8 ا���س ������ن� #� ��ض�ع �Y3B ا

ه>] ا��2 ا��Shب #��3 هK &��ده� ، أن� ذآ!ت ��> درس�8 أو _�_� أن : اس�3�ك ا��cN : ��ض�ع _�ن   

8 ���ج� اnن 1 إ�Y ش�ب ���ت #� ه>ا ا�>ي ���ت #� سG�S اl واl نTُ[! أ���I ، �@8 ������س�S ن�

 lا G�Sش�ب �:�{ #� س Yر �� ن���ج إ�B� lا G�Sس.  

   c، آ� ���ت #� �����N��� وه��ك ، G�:و&�ء ا� cN، ا�� ���ش�ء #� ��� !Qأخ cNض�ع ا���� W�<�#

 �B�Nل دائ�ً� آ��� د�Nأ :`� �:B� وا�ة ، �4
 أن  أن� 1 أ�N` إذا آy! ا�G9�S أو ��سa ، أ�N` أ1 ��ج

 1�Y�& `�B ه>ا ا��8 ، إنI د�8 اl ، و�@8 : �@�ن ه��ك �B:� �` و�B:� ض�ء ������Y ، وأن� أ�Nل 

 Y��:� ل�N ، I� �ً�  :ا�N` �� إذا س�~ اW� l أو �K ���~ أن �@�ن ج�

$ �ْ��ْ� َأْ)ُ'َ�ُُ�ْ�َ�  # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا َ
  ]105: س�رة ا���ئة [ 

   �B# �ًy��_ I��:ن�ً� ، و��_ I��Sأو1ً ، و� IT$h� K�3�   .إذا آ��K �:�هون�� ، وأ&�ه آG وا�

   iت إ������S�� ءل ، و1 : ه��ك���اخ> ، و1 z� 1و ، I�:�� G�& ن���� ، G�& bأ� ، G�& �V� أن

ول �W��B #��3 ، #��8 ���س
 ، �k� ، W��& Y�y� Gهك ا��Q�hن #�I ، وه��ك أ&��ل  1����Q:�3 ا�

ن� ����ن &��g� G@�ن�� أن ن�:��g� ، I@�نW أن ���g� ، W��& 8B@�نW أن �!�� أو1دك ، ��g@�نW أن �&

م آG ش�ء ض�8 ا��ود ا��:���B ، #��8 �� �:�هن� أن ن�T~ أن�B� ~�Tأس!ن� ، ن ~�Tن ، ���

، وأن �!�� أو1دك ، وأن �K3� K�3 ، ه>ا  ، وأن �@�ن ص�دW��& �# �ًN ، وأن �@�ن أ�ً� ����yً�أ&�����

ر ��� أن Bا�$�! ، و� Gوج k& lر ��� اB� N :!ف�و1  ، Y����� أS� ��ا�>ي ن!�] ، وه>ا ا��hء &�

و Sوراءه� ���� ، و� ���� Gو ، وآS� 8@� ، ًان@�ن ��ضv aخ! إن ش�ء اl ، وا��ضa اnن ص:
 ج

  .شة إ�Y اk& l وجG أن�3 شة ، وآG شة وراءه� 

   ����Bم ا��� Yإ� ، Iن�� G�N Y�& أ&�ن B# ا��!اب G8 أآ�.  

هGB:� G أن �@�ن ���3 اk& l وجI�# G نtB ؟ �����G ، : أو1ً آ�@!ة إج����� : أر� أن أ�Nل آ���   

�ج�د �G@h هI�# G ز��دة ؟ �����G ، ه>ا إ���ن�� ، ن�8 آG ش�ء ن���جI ��ج�د #� ا�v!Bن وا���� ، �

  .نb�F ، وواض~ ، وه�دف 

واl �!ة اضQ!رت أن أ��B آ��� �z� �# ���Q���V�S�� ! ، #!اج:c واl ا�>ي وج�I #� ا س�م ،   

#� ا�v!Bن وا���� �8 ��ج��3ت ���V�S ، وا����ظ &�Y ا��V�S ، واl �� وج�I #� أي ج�3 أخ!ى ، 
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ا��3اء ، ��ض�ع ا����] ، ��ض�ع ا��kرو&�ت ، ه>ا  ان�c3S ، 2ن ه>ا ���3 اk& l وجG ، ��ض�ع

 ���B:� !�R رج�� Y�� Gوارد ����ص� Iآ�.  

  : �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ : َ&8ْ َأَن�Nَ Wٍ�ِ��َ 8ِ�ْ iَِل   

 َوِ�َ�ِ� َأَ�ِ�ُآْ� 8َِ��َ�ٌ Sِ8َْن اْس�lَ�ََع َأ(( ُ�  ))ْن َ�� َیُ�/َم َ���� َیْ+ِ�َسَ�� Eْ=َ'ْ�َ�ْ8َ ِإْن �Uََمpْ ا����َ
]  ]أ��

4
 أن ���V�Qا ، ن�8 ���� ���ج�   � W�<�# ، س ش4!ة!Rش�ء ، ا Gآ Y3ا���&� ، وان� c��N ه>ا ؟ ��

ة B& ن�  . ��ج�ن
 إ9�Nً� ، ن�8 #� د���� آG ش�ء ، �@8 &�

 8�c :  

] ، أ��!   � Y�& ا!Q& Kه، ووضI� a ا�����ن ، و�: س���8 ن�� ش�ء #� ) ا����S!و ( ص�a أ�

 I� ل�B� إن��ن !Q:� �� G@# ، ًا، �8 أ�8 أ��!��3 ؟ ) ����نk ( �� ه>ا ؟ ��Bل �I : ����ى ر#�a ج

 K3� ل�N �� : ل�N ��� ، aْSَ�ُ K� ، ن���� ) : kآ��� ) ����ن ��u� ، ةB& ن��!�c:�� ) �4 ، #��8 دائ�ً� &�

 ���]� ��ST& (،  آ��� ��u� ، ن�  :، #�!ى #� ا���� وا�v!Bن ) ر��ض� ( واl آ�S� Gدئ�3 &�

 F8ِ اْ�ِ=ْ�ِ� َواْ�ِ;ْ�ِ� $ًlَ�ْ�َ 4َُوَزاَد #  
  ]247: س�رة ا�BS!ة [ 

  # َی� َأَ�pِ اْسَ�ْ*ِج4ُ�ْ ِإن� Bَْ�َ� َمِ� اْسَ�ْ*َجْ�َت اْ�َ�ِ/يN اْ�َ*ِم�ُ� $
 ] tTB26: س�رة ا�[  

ة ، #@G ش�ء �u�� �8 ا�[!ب ن���I� G ، ون:�I� Y ن�8 د���� آ  B& ن��& 8@� ، G��.  


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����-ا�!��ض� ) : 28- 05(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

4 

  26-03- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ����� ��� ا
 ا���	� ا

  أه	� ا�X/ار وwث�ر4 اgی;���

 ، إن�3 دروس ا���ار ، وا���B�B أن ا���ار ��!ك   �أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، 1ز��� #� دروس �8 ن�ع ج

أ_!ًا ���[ً� #� ن��س ا�����ور�8 ، 2ن اa� l ا���4&� ، و� اa� l ا���4&� ، و�8 ش> شّ> #� ا���ر ، 

 K��4&� ، وإ��آ��� K@��&و 
وا��!g# ، �Nن ا��Q�hن �a ا��ا� ، وه� �8 ا1_��8 أ�: ، وإن�� �uآG ا�>ئ

  .�8 ا�[�K ا��Bص�� 

ة 1 ���@�3 ا�����ورون ان�!ادا   �  .�:C ا���س�� �!ى أن ا���ار ��� أ#@�رًا ج

&Y ا���م ��  � ��� �ًN�Qا���ج� إ���3 ، ان iّض�&�ت ن�8 #� أ��� K��:� cّْض���درس�8  GSN IB

  . ا2و����ت 

  0�8 ا�و�/ی�ت

آ�@K�:� K أن ا������8 إذا أراد &وهK أن ��B!هK #�س�$!اج ا�y!وات ، و���Q! ا���T&�ت ، وإن�hء   

�ح ا2راض� ، ور#a ����ى ا�خG ه� ا�:�Sدة ا2و�Y ، ه>] أو����ت Tود ، واس�  .ا��

  �&�S� KدئI و�:I��N k�k وا�!د &�Y خI��T وإذا أراد ا�Q!ف اnخ! إض��K3 #�!س�= �:��K ا��8 و�

 Yدة ا2و��S:ا�.  

   
&���� ����وإذا أراد ا�Q!ف اnخ! إ#��د ا������8�T��# 8 ا��Shب وا����hت و��V�3 ���ش� إس

 Yدة ا2و��S:ه� ا� K3��N�9و K3�Nو.  

  .:�Sدة ا2و�Y وإذا أراد ا�Q!ف اnخ! إذ1ل ا������S# 8>ل ا�[��� وا�!خ�t وا���i وا����i ه� ا�  

إذًا ن�8 أ��م #IB اس�IB# I ا2و����ت ، �W أن ����I أ��ً� #IB ا�:T! ، اnن ن�8 ن�ئ��ن س��ات   

����9 جًا ، ون�8 ن�ئ��ن #� ض�ء ا�i�h ، و&ون� أو أ&ائ�� و�� أآy!هK �:���ن ��ً� ن�3رًا #� 

 �# Kا���ئ `S�� م�Fا� �# G�:� ا�>ي �م ، �@u���� 8آ�Fائ�� ن�ص�� ا�ا�i�h ، �[��� �8 ا�W�� 8�k أ&

 aS�� أن 
4�# !T:ا2و����ت �3>ا ا� IB# K3ذا أردن� أن ن�g# ، ����:ا� K3���B�ا����آ� ، و K3س���u� ا2رض
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ه>] ا2و����ت �8 ��ج� ا������8 إ�Y ا��Bة ، ودائ�ً� وأ�ًا 1 �4 �h@�� #� ا�:��K إ1 ��
 خ!وج 

lل  ا ن��ن &8 ���3 ا�B� Gوج k& lُوا ،:  

  # َوَأِ��Nوا َ�ُ�ْ� َم� اْسlَ�َْ=ُ�ْ� ِمْ� Uُ/�ٍة $
  ] 60: س�رة ا2ن��ل [ 

 OF�/Z/م مIسgا q�Lم  

ا�>ي وaN أنK3 أ&وا ��� و�K ن: �K3 ، ن�8 أ&دن� �K3 ��اآً� �R! ص��~ أ&دن� �K3 س��Sً� وش��ً� ،   

  .#��� ����� ، أ&دن� � K3��TB!ًا ، �>�W ه>] ا�ن�� ��N �3ان�8 أ&دن� ��N!# K3 ، أ&دن� �u� K3سً� 

اnخ!ة ���:�G ا���T~ وا ���ن ، أ�� ا�ن�� �N �3�#ان�u� 8� ، 8خ> ��3 ����@�3 ����ً� : آ��� د�B�N جًا   

  .آ�ن أو آ�#ً!ا 

� K��z� 8@ً�� ا��hء ا��ه{ أن ا س�م ���3 ��ض�&� ، �� �:�Y ��ض�&� ؟ أنW إذا I�BS9 و��   

�د ا�h!ق آG إ�����4ت ه>] � Yد ا�[!ب أو إ��� Yإذا س�#!ت إ� Wأن ���zا�� �B�Bر] ، وا����_ c�QN I�

�د إس���� ، �S& 8& 1دة �I إ9�Nً� ، و�@8 ذآ�ئK3 و��N K3��!4د�K3 إ�Y ا��!ام ا ن��ن ، وا ن��ن Sا�

  .����� �:I�Q رb�R خkS] وآ!ا��W�Q:� I آG ش�ء 

أ&ِ� ا ن��ن رb�R خkS] وآ!ا��I ، وخ> ��I آG ش�ء ، ه>] ا��c�N : �B�B �!ة #� نوة �����kن��   

  . أدرآ�ه� 

  م� 0�8 ا�و�/ی�ت ا��روس ا�X/اری

 ��aS أ#@�ر   Nًء ، و�Bرس ��ارًا 1 إ��>�W أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �IB# 8 ا2و����ت أن �@�ن ا�

، �8 ه>ا ا����ذج �8 ا�رس ، وا���B�B أن ا�روس ا�����B  و��Tرات  1�Q$! #� ����� ج��:ً�

  . ا2ر�:� آ�ن ا����ج ���Sً�9 �3 جًا ، و�:C ا�����Fت ذآ!��3 

  ت�/ی ا�;��: م� 0�8 ا�و�/ی�ت 

   Y��:� ل�N Nو ، K�4ا� ���B� أن� ���ض�ع�:  

 F8ِ اْ�ِ=ْ�ِ� َواْ�ِ;ْ�ِ� $ًlَ�ْ�َ 4َُوَزاَد #  
  ]247:  س�رة ا�BS!ة[ 
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�ة وا���م ��Bل   Tا� I��& �Sوا�� :  

 )) y�=xم� ا�h	ت=��� م� ا� 
  ))ا�	hم� ا��/ي ��B وأ�k إ�� ا
]K���[  

� ص���ً� �@�ن _��ً� ��:�دة أ��� ، وا�:�G ا���T~ ����ج   ً�& l مB� ن�� أنو2ن �W��3 ا2و�Y #� ا�

�ل ا�b�:��� ~ْ�َ�ُ K��� ����T ، ا��Bي ��@�نI ، وا��Bي إ��N Yة ، آ�م د�N` ، ا��Bي ���ح �I �8 ا2&�

 b�:��� ~�� K� �� ����T8 ا2&��ل ا�� I� ح��� ، I��:� ي�Bوا� I����.  

   `B� ي
 ا��3:hا� Gy� �Sً:8 ش@� ، ��Qوات ن�!_ W��� د�ه��ك ��د ���W _!وات �9ئ�� ، وه��ك �

�_� و_��ن�8 �_ Yإ� GT� ��4ت�!S8 أر��ً�� �8 ا�� �ًN�] ن�� ، و1 &�] ش�ء إ9�& iًرا ، و�����

 �B# K�& ��4ت�!� [  .ا���اد ا2و��� ، &�


 آ�ن #� ا�[���ت GSN خ���   :hن� ا����! ا���ري ه��ك أن ه>ا ا�!Sأخ I�زر ��k���� Gy� اإن ��ً

& �k� K��:ا� Y�& I�8 ����ًن� ، ���4ع ص�درا�!h&و �_�_ �Y ص�درات و&h!�8 &�ً�� ، وه� &ّ

 &�Y س��8 ����ر دو1ر �k� يBن Cئ�# Kه  .ا�:��K ا�:!�� �I�# ��� �ً:��4 ا���� ، و&�

إّن #IB ا2و����ت �:�� أن ن@�ن أ���Nء ، 2ن ا��Bي ���ح �I �8 ا�:��ل ا�����T ا��� ه� &�� وج�د]   

 b�:��� ~�� K���.  

4�#
 أن �@�ن ��Nً� ، آ��� ذآ!ت #� ا�رس ا����` أنI إذا آ�ن 9!�` ا��Bة س��ً@   lو#` ���3 ا �

4
 أن �@�ن ��Nً� ، 2ن ا��Bي ���ح �I �8 ا2&��ل � lة س��ً@� و#` ���3 ا�Bإذا آ�ن 9!�` ا� ، `�Nد

 G�kو#ً� ، و�!:� !B� ، �ً9�� GQSو� ، �ًB� `�� a�N��و K�N ي �4!ة�Bا� ، [!�]� ~�� K� �� ����Tا�

 #�ج!ًا ���#�B��# ، �ًBة �4
 أن �@�ن #� ا��8�z إذا آ�نc و#` ��@!ًا ، �B!ب �$�Tً� ن�:Sص�ً� ، و�

 1 8�zوس�م ش!ف ��ن��ن ، ا�� b:وا�� ، b:���� �ًS�!�# lا ��T:�� 18 إ@� K� نg# ، l�3 ا��

 Khا�[��س�� ����ً� ، #��� ه W�� [أن &�! ج�ء bة آ�����وم &�Y د��I إ9�Nً� ، وذآ!ت �!ات &

bن� &�!  أن  �~ �� اد&Y ه>ا ا��kاري ا�4!�~ ؟أص�: رجk# 8� Gارة ، واش�@I� Y ا�!ج�B# ، Gل س�

 ��Sل ج�N : ي�� �B� cأدرآ ، Yا��� cأن� أد� ، �Vش� K�@� 8 ��@! أو�� c��.  

��ئI ، أو �8�h3 اnن أن�W ، و���ل �� #:���N :Iل س�ن� &�!   � �ًB��& ك!�H زال �� ، I8 إرض�ئ� �1 

 ��Sل ج�B# ، Wأن �$!� : آ� Yض!� bج ، آ��� 
آ�b ذاك �� أ��! ا��8���z ، ه� س��N ، وأن� ص��

ا أآ!ه��� ، #�Bل ا��K4 أرضً� ؟ آ�ن وه�ً� �� ج!ى #� خ�ي أن�� &�ك أ�Nى وأ&kّ ، أن� �!�ٌ إذ

 ���T:��ك: &�!S:��� ا���س k&اوى ، وأ� bا��� �Sh� I�# ع  .���وى  &�K�َ نI��S ، آG ص
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4�#
 أن    lة س��@ً� و#` ���3 ا�Bأ ، #��8 إذا آ�ن 9!�` ا�S�� �~�� Kو� ، W�ِ�� Yن� &�! ض�س�

�@�ن ��Nً� ، 2ن ا2&��ل ا�����T ا������ ���Bي ���b�:��� ����� c ، وا2&��ل ا�����T ا������ 

��� K��:�� ا������ ����Tوا2&��ل ا� ، !�B��� ����� c��� ��]�� G�4ه�� ����� c.  

أ� ا خ�ة ا�@!ام ���ق ���Nً� آ�S!ًا جًا #� أ��9ل ا2ن���
 ، G�9 ا2ن���
 #� �a�4 ا���Sث   

 #� جة س�~ ����� �8 سc ��1ت ، أن �zخ> ��ء ا�!جG ، و��ضa #� أن�Sب ، B& ا�>ي ����ا س

1�� iش!&ً� ، وه��ك خ� I� ه>ا ش�ء ����ح ، Iزوج� Kر� �# aض�� K_ ت �!#�ض� ، #3>ا ا2خ

  .����IN #� ا�:��h� �G� KآG أس! آ�y!ة جًا 

���3 أو1د ، وا��h@�� �!�@� و��!ج� ، #��@8   � i�� 8@� ، 8وج�kأ���ن� �@�ن ا��#�ق &��ً�� ��8 ا�

 K�:م إن�4ب ا��92ل ، ا�إن��ن ����IN ا�:��� أن �!��V� Kت ا2س! ا��� آ�نY�& c وشW ا1ن��3ر �:

أ  �NةS� ه>ا ، W� وس�م ش!ف b:وإ1 آ�ن ا�� ، lو#` ���3 ا �ً��N @�ن�أن  
  .، وا���ل �Nة ، �4

أ ��Bة أج����� ، ذآ!ت خSً!ا أن ���4ع ا��!ائ
 ا���   Sء ، و�����Nا2و����ت أن ن@�ن أ IB# 8� إّن

�د ا�[!��� �8 ��4رة �a��T ا�خ�ن أ�y@� GّN! �8 ا��2ال ا��Qئ�S�3 ا��T��`��� ا��� �  G8 أج�

  .�:���4 أ�!اض ا��خ��8 

وب ش!آ� ه���ي ، #>آ! �� #@!ة ���c نF!ي ، �Nل �� ��� ���B8 #� : �!ة ا����ن�8 إذا ن!ش~ �!

Q& Iأن Wذ� Y�:� ، I��T� ���:� 1 Iان Wذ� Y�:� ، ����& !�$أ��م #� أر�:� ا�:�م ن aأر� G�:ا� G

kء �8 ا��8 ، 2ن ص���N Wا�W ، و�Nام &��W ، و�Nام �!آ�W ، ج: ، ا�:���� �����T أن� أ�Nل أ��م

 K�:�� WS�9 ام�Nءك ، و�Q& ام�Nو.  

ه��ك وهK ذآ!ن�] س��Bً� ، أن ا ن��ن أ���نً� �8F أن ا�!��ض� �G�Q ا�:�! ، أ�ًا ، ا�:�! ��ود ، �@8   

�_�8 ه��ك #!ق آ�S! ��8 أن ���� ه>ا ا�:�! وا�Nً� ���!آً� ن�Q:� �ًQ�hًء #yا� ����1ً ، و��8 أن �:

 Iض����أن أ�@�8 �8  Y���ًا ، أن� أ  :س�� ا�����BS 9!�~ ا��!اش ، ا��:�Y د�N` ج

   c�N ، ��& !�R cنu# �3� uS:� 1 و����� ، ��& cنu# Wان�8 ر��N !م���ان�8 ، و�8 ه>] : ����� �Bا�

ر 1 � ���N 8� ، Iل �W ا��Bان��N 8ان�8 ا�K�4 ، وا���س ��>اج� ���ه��ن أن ا��ّB� إن ا��!ض : !ض

 ��Tا� I���� lا I� ةu#�@� 8Fا� 
�Ru# ب ا��!ض�Sا ن��ن أس Y#�  .��I� i أس�Sب ؟ إذا �

أن� �����z أش ا ��م أن �4 ���ً�� uS:� 1 ���ج��3ت ا�S92ء ، و1 ���ج��3ت ا1خ��Tص���B� ، 8ل   

 W� :اس a� !�� 1 ، �Kَوَس Gْ!ا] #� س8 ُآ�ا] 1 ���!ك ، !� ، �ًN��I ش�ء ، وuS:� 1 ����!آ� إ9

 � 1 Iأن ���� �# !Qن� خu# ، !�TB�3ر ا2س! �3>ا ا����1م ، وvت ، و�Qء وج��hز��ت وا��u� ة!@S�

 !�TBاء ا��kر و جBء وا���Bأن أ#!ق ��8 ا�.  
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رس   � K� I4~ 2ن�� K� 
��Q� ل�B� أن a�Q��� Gء : ه��N ل ه>ا�B� أن a�Q��� Gر] ؟ هNو lا

رس � K� I4~ 2ن�� K� 
��Q� : �� ، ��S��ة و!S&؟ ه>] اس��3 ز �!� lك ؟ ه@>ا اه@>ا �!��
 س�

رس ، أ�� ��� �رس ا ن��ن إ�Y أYTN درج� ، و#� ��م ا����1ن ��Tب ���دث � K� W2ن c�4ن

ر ، وه��ك #!ق �Nء و��N ه! ، أو �!ض ���ج� #3>ا�N !�TBاء ا��kر وجNء و��B8 ا��.  

��� �@�ن �uخ> ا�@3!��ء #� ا����م �@�hً#� ، وا����م ����ر �8��V و&h!�8 ، ه>ا ���ر �N�g# ، Gذا   

 1 ، I���� B�� خ> ، وآ�ن #� ا2رض ��ءuا�� Y�& [ر ـ �N 1و lـ 1 س�~ ا !�]Tا� W��9 aوض

 GB� : lن ا��Sس ! GN ، Iج�u� ا2خ> ��3 أن� : ��ت :� ��u� ب ا�>ي�Sخ> ��2سu� ����� cت ، أن!TN

ر Nء و��N.  

ر ، �@8 ��� ن�Bل   Nء و��N درج� ، : ��@8 ��!��ض� أن ��!ض ، ه>ا YTNأ Yإ� Iص�� Gن أه��#

 I�� !�TB� اء] ، #3>ا<R ن�ع Gأه� ، Iآ�!� Gاء] ، أه�<R Gأه�.  

  lأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، إن ش�ء ا �Sأن�اع ا�[>اء  ������س G�#ث &8 ا��[>�� ، وأ#� دروس �Nد�� ن��

 �3Tه� أرخ.  

ا����B أن �@�ن &���� أو ��ض�ع ��ارن� #� ه>ا ا���م &8 ا�!��ض� ، وأن� &�ي ����Fت آ�S!ة جًا   

  :وض:��3 ��8 أ��@K #� ا�رس ا���ض� 

، ����R c ، أ�� ����� �[و �����Rأن� أر#C أش ا�!#C أن �@�ن ا�!��ض� د��ً� ، ا�!��ض� وس��� ، و  

و�[و د��ً� ، و�[و ��� نkاع ، و��� �!اش` �K3 ، و��� �:��T ، و��� آbh &�رات ، و��� 

اخ��ط وإ_K ، و��� إ�!از ����8 ا��!أة ، و��� ا1خ��ط ��8 ا����ء وا�!ج�ل ، ه>] �!#�ض� ، أ�� 

 8��ة وا���م ����� أن �@�ن ج����N Wً� ذا ����N &���� ، #3>ا �8 ا�Tا� I��& �Sل ا���N Yو1 أن� ،

 I�S��T� ل�N :  

�� ا�ج� ((  ��Lم �LK*� �(أ f ، و ���ا� ��� FLى م/U*� �	�(م� أ((  
]  ]أ��

   ~�Q� ا #��� ��[�� ، أن آ��� ����9ت ا���!ً�Sأ_ً!ا آ c!آ�رس ا���ض� وا�@��� ا��� �3��N #� ا�


 أن �@�ن ��ا&�] د�B�N ، �:��� إ���3 #� ا�� W��IS أن �@�ن أ��� ، �Bًأن� �Sً�!� ��ً�Fن �Nًص�د ��ً�

 ، Yا2و� aSإ1 #� ا����ات ا�� I�# =1 �!س Iإ�� ~�Q� ه>ا ا�>ي Gآ ، [�uس��نI #!ضً� ، �:��� ���ا&�

� ، و�: ه>ا ا��8 ا�2! ص:
 جًا ، ه>ا آ�م �¤��ء ، أو ��8 س�@�ن�ن �: ����v 8ء ، ا��2ة رس��

 W�<8 آ@� K� ا���س ، وإن ا��2ة أ��ن� ، ا��2ة رس��� 2نW إذا آ�نN W��& c!�!ة ����u# Wنc أس:

 Y��:� ل�B# د&�ء G@ش Y�& Kو1دهu� ا�>�8 �:���ن Y�& Y�_أ Gوج k& lُوا ، G���� 1 1مv ��3ك#:  

  ر�ی��ِت�Uُ �Lَ�َة َأْ�ُ�ٍ� َواْجَ=�Lَ�ْ ِ�ْ�ُ	��ِ��َ� ِإَم�مً� $# َوا��Rِیَ� َیُ�/ُ�/َن َر���Lَ َه�Lَ�َ kْ ِمْ� َأْزَواِج�Lَ َوُذ
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  ]74: س�رة ا��!�Nن[ 

اخ�� �TN!ة  � K@� رس ا2خ�! ؟ إذا  . و�:ة س��Bً� ش��3ً� أو آ����ً� �اخ�ت ��:��B ���!��ض� #� ه>ا ا�

Fo	ا� �� أو�� �Bم�ا  

  

 v��=ا��:  

 ، �@8 ا���h ا�>ي ���G �� �:��` ، ه��ك ��h اس��h� I ا��  ���ق ، ه>ا 1 ��� إ9�Nً� ، ��ء ش

 4� �h��� �S���� ���إن آ�ن ن�V� W�S و&h!�8 #3>ا : �I أخ�آK ا�@!�K ، ه� ��h ج�د ، وا�:

 K�@� ف ا�>ي أنB�� I` ا�3B�&ا����ق 1 أ �h� ، ��� !�R �h� ن�8 #3>ا��yا� Y�& أ�� ، ��h ج�

 ، K�!@ا2خ ا� I�& ة  . �I�# �h ش�ء �8 ا�34 ، ه>] وا�

eo(وأ d'(أ �� ا�;	�Zا��ی�  

��� ���T ج��&� �!ى #� ن��W ن�9ً�h ، وإذا آ�ن _�� ا���ق : �@8 س��Sن ا���N ، l ا���4&�   

   .a��4�# ا���س �a��4 #3>ا ��&� &�Y ا���4ء إ�Y ا���4


 ��ن��ن أن : أن� س�ف أنK@�T ن���T أس�س��   :Tوا ن��ن �8 ا� ، Gّ�� ، ا�!��ض� [���رس و�

�&�>ار ، أ�� إذا ا��Y�& �&��4� cB أن ���hا خ��� � Gا1س�!خ�ء ، أ�� Yإ� Gا�!ا�� ، أ�� Yإ� Gأ��

�ة ����ً� ، ا���4&� #� آG ش�ء Tا� Gy� ، رس�� #3>] ا���4&� ر��� &��� �B# ة 1 خ���!h&

�ة ���Bر�� ، أو أ&����B�� K3ر�� ، وا���Bا إذا ��hا ر��� ، #uن� أ#�G إذا آ�نc ���ت �:C ا خ

 8@�� �h�� ك
 ا�!��ض� إ��S& Yدة ، �� أنW آ�cَ و��B�� N ، ًا �@�ن ا���� ���ً:� جN ، ������

 a��� ًاأن �B!أ ا�v!Bن ا�@!�K ، إذا آ�c و�ك ��@8 أن ���a ا�v!Bن ، وآ�y! �8 ا2جk3ة ص[�!ة ج

  .س�&�  أرYN ا�B!اء آG ��م


 �Nل ��   �S9 a� c�Bن : ا��v!N �:و� ، �h� �&ه>] ا���&� ) د���4ل ( أن� �� س� �# aأس� ،

 �3�# G�u�أ �_ً�  .س�ر��8 أو _

��@8 أن ���رس نk� �9ً�hدوًج� ، ��h وس��ع ا�v!Bن ، ��h وذآ! ، ��h و��@! ، ��h وN!اءة   

رة &�Y ا�B!اءة ، ��@8 أن ���h و�B!أ N [، ��h و��� &8 اk& l وج�h� ، G وذآ! ، ��>ي &�

 W� ل�B� �ً، أ���ن ���أ_�8 ش�ء #� ��� cNون ه>ا ذآ��� : دائ�ً� ا���ن ض!ب &��Tر�4�� 8! ، �:#
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جًا ، أ��ً� إذا اس��Qع ا ن��ن ض�8 ا�!��ض� أن ���رس &�Sدة ا���@! وا�>آ! وا�&�ء وا�3��1ل 

 ��  .&8 اk& l وجG #3>ا أ#�G وا����ج�ة وN!اءة ا�v!Bن وا��

�4
 جًا ، ��G4 د��� ، �!ى ا��c�!9 ، `�u أ#@�ر   & �G4� �3�# ����STأ���نً� ج���ت ا�!��ض� ا� lوا

  .رائ:� جًا ، � a��Sدل خS!ات ، و��Sدل أ��ال 

�ء ا���h ، أ���نً� ��u_! ا ن��ن جًا ���� أو ���� I�!9  خ�انI ، إخ�ان I�u_!وا �I ، ه>ا #� أ_�  

ا�!��ض� ����ج إ��h� Y ج�د أو1ً ، وإ1ّ #��3ك ر��ض� اس��3 ���ق ، ه>] أ_!ه� ض:�b ، وه��ك 

  .آ��ب �C:S ا��nء #�I �:���! د�B�N ��!��ض� 

   ���& !�S:� �3� : G��� ، tNه>ا ج��س ن� ، �h�� وإ�� أن ، �h�� إ�� أن ، �h�� �� �h�� �� .  

  ث�)��Bم�ا:  

  k8 ا�!��ض� ش@!ًا ج� Yأدن 
 أن ا ن��ن إذا خم ن��I��� �# I #3>ا ��N 
�S9 ��_� ، أن� �ً� .  

 v��=ا��:  

�@8 أ� إخ�ان�� �: أن �@�K أخ�ن� ا�@!�I� K ا&�!اض ، أ���ن� ا���h #� ا��hارع ا��kد��� �a وج�د   

� �hا�� I�� G�#2ن ا�@� N ا�@!��ن �@�ن ن��h #� ش�ارع �Rز &�ادم ا����رات و_�ن� أوآ��

  .خ�رج�� ��� ا����ث G��N �3�# ، وه>ا ����F ج���� جًا 

نaQ�B وNً�� ��!��ض� ، أن� �:I ، �@8 أ���نً� �@�ن ض[� ا�:�G وأ&�Sء آ�S!ة &�Y : أخ�ن� ا�@!��N Kل   

9!�`  ا ن��ن a�Q��� 1 أن �aQ�B وNً�� ��!��ض� ، ��@8 أن ��Bم ��!آ� �I��� 8 إ�I��& Y إذا آ�ن

، @8 أن �@�ن ذه��I إ�c��� ، ���B:���ًh� I��& Y ج�ة ، ��: ���I إ�I��& Y #� ش�ارع �:���B ، أ�Nل 

آ�� ���G أخ�ن� ، �8 _�ث إ�Y أر�a س�&�ت أس�S&�ً� ، وا ن��ن ���h �����&� خ��� آ��� ��!ات ، 

ض!ب ا_��8 أو _�_� أ��م ، #gذا س�ر آG ��م ا_��8 آ��� ��ً!ا ���h سc س�&�ت &ا ا��4:� ، س�� 

 G��� 8 ا��!آ�� � 1 Gآ Y�& ، ��ً�� ح��و �! ، �h�� .  
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 Hث�� �Bم�ا:  

   c�Sر��ض� داخ��� ؟ ض�8 ا� Y�:� �� .  

 v��=ا��:  

   lن ا��Sم س!&� �:��� ، و��� ���م ! ر��ض� ن���� ، س
 ��CS ، ا��CS _��ن�ن #� ا��B�N ، و���Bا�


 أ���نً� إ�Y ا����8 أو خ��� وخ���8 ، و��� ��:b ا�� CS�GّB  ا ن��ن ���!خ��Bا� CSن �S3�#

 Y�& م��� �B��:ا���اد ا� 
 ، و�a �!آ� ا�م ا��V�QS ��!س�ا����Sت ����h�� ، �B�N ا�م ��Sء ش

جر ا2و&�� ، �>�W ا�>ي آ�
 ه>] ا�����B #� ه>ا ا���ض�ع ��aQB� ~T ا���م �: أر�a س�&�ت ، 

 c�N ، د و���م�:� K_ ، �&س� a�!� 8ا����ر� C:� وإج!اء : lن ا��Sة ا��4! ، و&��ان ! س�ه� ص

 " ا��1�Bت �
 ��:b نI�S ، وا�م �zQS �!آ�I ، و " ا���م ا���Bًا ، 2ن ا�، ا���م ا�����! �zٍذ ج

م #� ا�4ران ، #�2و�Y �� ن��ن أن �aQB ن��� �B��:ا���اد ا� 
 ��!سN I��.  

   ���Bم : ا���Bأو ن إ�� أن ن4!ي ��!���ت ر��ض�� ، أو أن ���h ر�a س�&� ، ن��h إ�Y ا���4

م اس��!ار ا���م & `B�� ة ، ه>ا�Tآ�ت ا�!�� .  

  را�=�Bم�ا : �Zة ا��ی�rل ا�ج��	اس�=:  

  

 v��=ا��:  

  ًا ، 2ن�3 ���� ، و2ن�R �h� I! ه>ا ��� جًا ، �@�Gّ�� I ، أن� &�ي �:C ا2جk3ة 1 أس�$��3 أ�

�S9:� ، ه� �Y�& �h ش!�� أو دراج� ، ���h ����3اء ا�C:� �# W�<� ، `�Q ا�!��ض�ت #� أور�� 

34 ه�دف�:��� ���I�B ر��ض� ، وا���B�B أن أرYN أن�اع ا�!��ض�ت ا�!��ض� G�:� م�B� ، �#ا��3د � ،

  . #uصc�S ا�!��ض� وس��� 
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  �Bم��Bما: م�اIسgا F8 kl�  

  

 v��=ا��:  

  

  : م/Z/ع ا�F8 kl اgسIم 

   
Qه��ك أر�:� أن�اع �8 ا�.  

�ة وا���م �a أص���I #� س�! ، وأرادوا أن   Tا� I��& �Sآ�ن ا�� ��� ، �:�SQا� 
Qه>ا أول ن�ع ، ا�

 Kه�B# ، �3$ل &�� S9: &�� س�$�3 ، و�Nل ا����y : &�� ذ���3 ، و�Nل ا��yن� : �:���4ا ش�ة �Nل أ�

�ة وا���م Tا� I��& : ل�N ، 
Qا�� aل : &�� ج��N ، Wذ� W��@ن : [!@� lن�� ، �@8 ا��@� K@أن K�&أ

] ����kًا &�Y خ�IB ، �8 ن���� إ���ن�� ، �8 ن���� أخ���N ، �8 ن���� ذو��N ، و�8 ن���� S& أن �!ى

  .ر��ض�� 

   ��Bم ، و#� ه>ا ا���Sء خ�دم ، �� #�cT ج�K ه>ا ا�$�دم أ���نً� �4 ���ء #�I �8 آS!اء ا: �>ل ا�34

 W�# ، 8�!خnا #�3 أص~ 8�ِ آG 8�َ #� ا���Sء ج3ًا ، 2ن ا�:�Qء ا �c��_ �3 ، أن c���YB ج3

آ�����!ول ، وا���3ب ���صG ، وأس� أور�W ، وش��م _�_�� ، ���YB ج�3د اnخ!�8 ، و��� �$م 

ي أآ���T# ، Iر ا�u@# ، ����N K�4ن اk& l وجG أ&YQ آG إن��ن ��V اnخ!�8 ��!ق آG ا�[>اء ا�>


 نI�S ج� ، وأو&�� ������ آ��3 �Nة ، وk3ة أج�Nط ، و�hن ، ������ ، ا�$�دم &�] ��:�ن &&.  

   1 G�&ِ Kه���t إن��ًن� �S>ل ج3ًا آ�Sً!ا ش�ء �B:� !�Rل ، وا�@S!اء ا�>��B��� 8ن ج�3د اnخ!�8 &�

�:� �:�SQا� 
Qآ�ن ���رس ا� �S���# ، c��_ ن ا����4عu@# ، l�3 إ1 ا�.  

   �3�Nأ �B�Nد �QBن !yج� ، �@8 أآ�
 ا�:Qئ� ، وا��Nا�� 
Qوا� ، 
 ا����� ، وه� ا�����Qا� و��ج

 8�S�4& 8�V8 ذآ!وا ش�@� ، K�N !��z� وه� ، 
�Bن�� #� أ�!اض ا��Q�!� �# B& ا!ً��z� أن K@�

 8�S�!R Y؟ #��ص��ا إ� ��، �� س! ص�� ا���b ا���T~ ، و�� س! ا��!ض ا����h!ي #� ا�:��K ا��

 8��QBن :  

   ، 
ا���b ا���� ~��T�I خ��h ، آ�نc #��3 أ&�Sء ، وج3 &��� آ�S! جًا ، ورا�� ن���� ، و�9

W 1 س�~ اl ���ء وإ���ن ، و���S ، و��اضa ، وآ�نc ا����ة ��� ��� ، �Q�����R ��v ���B جًا ، وا��

إ���3 ، أو �:�3SQ ، وأنc د#:cَ _���3 ، وه� �������B ، ��@8 أن ���Y�& !4 ا��W ، و��!�I ض!ً�� 


 ه>] ا��n ، وأن� أ�Nل �@K ه>] ا�@��� ، وا���B�B أخQ! آ��� Sه� دائ�� ، ا���& I:� !�T�# ��ً!S� :
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أي �@�ن #� ا�:��K خ��� �����V ، وا�$�  ه>ا �a��4 ا1س�3�ك ، �a��4 ا1س�3�ك ا���R2ء #�

ا�:!�C ��:�ن �����V وس� ، �:G إن��IN ���وي دخ�I ، و��� ��h@� إن��ن �� أن دخ�I 1 ��ج ش�ء 

 ���&�ة وا���م ، : زائ ، و�@8 ا��� l ����ر ، أ�Nل �I �8 ��ب ا�Tا� I��& �Sد&�ة ا�� Wأص���

�ة وا���م : � &�� ا���S ؟ أ�Nل �I ه� ��K�u �8 ه>] ا�@��� ، ��ذا د&Tا� I��& ل�B� :  

  ))ا���� م� أ�FL6 �8ج=E رز0U آ'�8ً� (( 

ر دخ�I ، �@8 ����� �:!ف ا ن��ن ��B�B ا����ة   B� I#و!T� ، bٍ�@� ه� ، !�B# Iآ��ً#� 1 �:�� أن

ره� ه�ً�: ا�ن�� �:�!ف �@G ش�ء ، �>����N Wا B� <وخ ، cVن�� �� ش، #����b ا���� ~��T�K3  خ> �8 ا�

خ��h ، ن�8 نuhن� ��2ر�:���ت وا�$�����ت �� آ�ن ا�[��G إ1 �و��� ، وا�$kS وا�Y�& =SQ آ�ن�ن 

 Iوأدراج ، �� آ�ن _�� أزرار ، آ� ، ��!& c�Sًا ، وا�
 ، و��b�F ا���Qج! ش�ء ص:
 جQو�

وي ، اnن آ�I ��2زرار ، �@8 ه��ك #!اغ ���c ، أصc�S ا�� �� ، �Rوج ، #�رkا� Y�& �VًS& وج�k

 Gآ�hه� ا��� 8� aS��# ، ه� ش�ء�&.  

   I� ل�N ، Gص���� aئ�� Yوآ��� : ج�ء إن��ن إ� ، tس ، و آ����8 �8 ا���أر� آ����8 �8 ا�:

 I� ل�N ، GR!� : ل�N ، ���& Y�& : ل�N ، �ً:� �3�3 آ�Qل : اخ��N ، زوج�� : ���ذا G]أن أش أر�

��B�����  �3�]h� Y��.  

   
Sوس ، !h��� W�]ش !�$��� I�]h� K� ًا ، وا ن��ن إنآG ش�ء ج�هk اnن ، #�Tر ا��ضa ص:�Sً ج

ش��ع ا�2!اض اnن &@i شة ن���� �$��� ، �N` ، خ�ف ، ض[�ط ، ��Tر ، أس��� ، ار���ع 

��@�ر�� ، ���&� أس:�ر ، ار���ع ا�و1ر ، ار���ع ا���B�hت ا�����Q ، دخ�ل ����N ، ش!آ�ت ا

اس��ردت ���#i ���&� و ، ���9��bN ا�a�S ، ه>ا ش�ء واض~ جًا ، ه��ك ض[�ط ن���� &���� جًا ، 

 
ة ا������ وراء ج��a ا�2!اض ، وا��:hا� وآ�G &��� ، آG ش�ء ج�هk ، ا�@�G ا�:��� زائ


 ،  ا�:��� زائ ا�!ا�� ا������ وراء ا���T آ�W�<� ، �3 �!ة أ� إخ�ان���N 
�S9 a� ا�@!ام آ�ن

�9
 QN:� ده8 ، وا��yن�� : وأ��Sا أن �uآ��ا  Yا��!ض Y�& 8ه
 ا�>ي آ�ن ��!م ا��Bا� 
�S9 ، Kا���

 I� ل�N ، 
4:� IB�T# ، Kا��� a� �y��yل : وا��N ل ؟�B:� : ، ة�ث aQN ده8 و1 هkة �ن وا�_

�Nو ، ����N ة ا������hن ، 2ن ا�  :ل �:��Y أه�ن �8 هkة �

$ �ْ�  # EْUُ ُم/ُت/ا ِ�َ+ْ�ِ]ُ
  ]119: س�رة vل &�!ان [ 
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 ��'Lة ا���oدواء ا�  

   b:�� ا���� !S$س�� ، 2ن ا� !S8 خ� ��Sض ، &��ل �!ض خ!� K3S�T� ا �8 ا���س!ً�yإن آ

��a ج�3ز ا����&� ، أنc أخQ! ج�3ز #� ����W ه� ج�3ز ا����&� ا��@��
 ، ه>ا ا�>ي ����Y ���ر�� ج

 ��:��ن ه>ا ا��34ز ، و������  �3�#��kق ، #��3 شة Bا�2!اض ا�4!_���� وا ن��ن�� ، وا�$�ف وا��

  أ#�G �8 ا������S:ا� c��:� �� نnا W�<� ، ����& ن����.  

   [!�R Yش�ء ، �� أس���� إ� Gآ [�� K�F& Iإ� ��� ، ة ا������ ا�����hأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، دواء ا�.  

�ْ� َوا���0ُ َیْ=َ�ُ� َو #ُ�َ O�Vَ /ََوُه �ً��ْVَ ا/N6Xَِأْن ُت ��َ��ْ� َوَُ�َ �ٌ�ْBَ /ََوُه �ً��ْVَ َ�ُه/ا�َأْ)ُ�ْ� َ�� َوَ�َ�� َأْن َتْ

  َتْ=َ�ُ	/َن $
  ]216: س�رة ا�BS!ة [ 

$ 0ِ�ْ�َ�َ Eْ�4ُ�ْ6ُ َوَتَ/آ�ْ�8َ 0ُNاْ�َ*ْمُ� ُآ� dَُوِإ0ِ�ْ�َ ُیْ�َج #  
  ]123: ه�د س�رة [ 

  # َم� َیْ'َ�ِ� ا���L��ِ 0ُ��ِس ِمْ� َرْ�َ	ٍ 8ََ�� ُمْ	ِ�Pَ َ�َ�� َوَم� ُیْ	ِ�Pْ 8ََ�� ُمْ�ِسEَ 0ُ�َ ِمْ� َ�ْ=4ِ�ِ $
  ]2: س�رة 9�#![ 

   
ر �>هBء وا���B��� ن ، 2ن ا ���نkا�� Gوآ ، K3ا� Gوآ ، `�Bا� Gوآ ، Bا�� Gآ t��� ا�����

�ة ا������ ا����� ، و&�ج ا�@�G ا�:��� ا�!��ض� ا�K3 وا��kن ، #:hج ا�.  

   ، 8�# �B` هN �3 �@�ن� Y��&وا ، �B�ن�8 دخ��� #� ه>ا ا���ض�ع �8 ��ب إذا آ�ن &� إن��ن �

، أ��ً� ، و�@�ن �B` هً#� ن�:���إذا آ�ن &�] أش��ء �4
 أن �!��3S ، و�>ل ج3ًا آ�Sً!ا #��3 #3>] ر��ض� 

#ً  .� ص���� ، أ�� ا�!��ض� �8 دون هف #�!آ� ���� و�B` ه


 جا  ن��ن و�] أن ���رس ا�!��ض� ، و�1 �8 ج��&� ر��ض�� &�Y أ1 �@�ن د��ً� ،   :Tإن �8 ا�

 ��T:� �3اخ�  .و&�Y أ1 �

  س�دس�Bم�ا:  

اخ��� ، ��رك اl إذا آ�ن ا�t��B ا�اخ�� ا��� ���:!ق �@��I��]� Y �����ء #�B ، و��h! �8 جI�3 ا�  

 K@�#.  
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 v��=ا��:  

ه��ك 9َُ!ف �:�آ�� ، دائ�ً� ا ن��ن &�] #@! ، و&�] #@! و�Nّد ، و&�] �:���Bت س�خ!ة ، ه��ك   

  :9!#� �:�آ�� 

   Kه] : أن� ه�ا��� ا������ أن أ��h #� ج��ئk ا�!��ض��8 ، و�Nل vخ! : �Nل أ�� aد���ص�ر وض

 I� c��N ، د���ص�رة Y�& : ل�N ، ك�   .�8 ���ن�W انB!ض�� : أ�:

   Iإ�� �&  .ه>] 9!ف �:�آ�� ��>ي ن

�:������ أن� #� ه>ا ا���ض�ع أن #� �@�ن _�Bب ا2وزون ار��:c ا����S إ�Y ا���V���� 8�:S ، �@�ن   

 �# 8@� ، a��� !F�� �3� �y�
 ن�
 س!�9ن ج� سW�<� ، �V���� 8�:S ا����رة ا��S�� ب ا2زون�B_

  .���B�B #��3 أش��ء ��:�S ا

   
�Bن��ن أ�!اض ا��� 
أ� أص�Nئ� آ�ن #� أ�!�@� س�a نوة &���� ، ��$�3T أن ا����رة ��4

 G��� ، 8����@وا� S@ن ���� &8 ا ن��ن أ�!اض ا��Tوا�@����8 ، ورآ�ب ا�� S@وا� .  

  س��=�Bم�ا:  

   lن ا��Sرو��ن�� ��:��� �8 �! س Yإ� ���!� cSل ��3 ذه�N ، 
 ه��ك ����SQ��# ، �B�Bhض ا�! :

 I� c��N ؟ ����� cأن Gل ��3 : ه�N ، K:ن : I� c��N ، 
: صGّ �>ه
 &�W ا�cS�]# ، �B�Bh أش ا�[�

8 ��د �:�ة ، و�@��c ن��Bت آ�S!ة آ� ��Bل �� � W�Vج���3 : جu# Gّم : صإن ا���4د �8 ��از�I أن ا�

2و&�� ، و�kداد ا��!و�� ، و�:C أس�Sب ا��B�Bh نtB �!و�� #� أو&�� ���جI إ�Y ا�!أس ، #���سa ا

 G��N GSN c�N دة ، �@8 آ���S& �32ن ، ��Tن�8 ن W�<�# غ��ض!�c : إن إن��ن� ��Bل �W : ا�

&��Tر�8 ��4! ، اk& l وج �# G�I:�!h ����ن هف ��u! وا� ، وأ��ً� ��� أج!وا ��!���ت 

�!�� aر��ض�� أرادوا وض [<ت ، ج�ءت ه�Nا2&��ر وا2و G@� ر وا�>آ�ر وا ن�ث�S@ر وا��]T�� ت��

�ة ����ً� Tا���!���ت آ��.  

 اnن أن ا�>ي ���رس ا�!��ض� ���!م ، &� ا�@S! ج�S ��!اء ، �!ة ش�ه ���S� Wراة آ!ة   B�&أن� أ


 آ!ة &1 G@� !�u# ، ا�@!ة Y�& ن��#���� K38 أنH ، مN .  
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  ی �	/Z/ع ا��+Rیم��م ت	���

  . إن ش�ء اl ن��GB إ�Y ��ض�ع _�ٍن ا2س�Sع ا��Bدم ، ونخG #� ا��[>��   

اnن ه��ك �:����ت د�B�N أنI �� 8�ِ إن��ن �:I ا��:����ت آ��3 ، آG وا� �:I جkء ��g# ، �3ذا ص�ر   

 Y��:� ل�N ، �ًات �@�ن ا��:�ون أ��!Sدل خ�S�:  

  �� َوا���ْ�َ/ى َوَ�� َتَ=�َوُ)/ا َ�َ�� اSِ�ْْثِ� َواْ�ُ=ْ�َواِن $# َوَتَ=�َوُ)/ا َ�َ�� ا6ِ�ْ
  ]2: س�رة ا���ئة [ 

 �@�ن ا2خ�ان �$�8�T ��خ��Tص �:�K3:� 8 �:����ت د�B�N جًا ، ا2خ �Nل ���   Nض�ع : و��

ش�ك ا�����Fت أن� �:� �:����ت أن آ�ش�ك ا����رات �a ا��@�آa�T� c#k��� I ��دة ��!��9 ، وآ�

 Y��:� ل�N آ�� ���89 ، ن�8 ���!�� !�R خ���ن ض:�� ه>ا I��_:  

  َوِإَذا َمpُZْ�ِ 8َُ�َ/ َیoِْ'�ِ� $* َوا��Rِي ُهَ/ ُیُ=ِlْ	FLِ َوَیْ�ِ��ِ� * # ا��Rِي FLِ�َ�َBَ 8َُ�َ/ َیْ�ِ�یِ� 
  ]س�رة ا�h:!اء [ 

   `�Nد Y�:� ��&��N ا أد�ً� ، أن����N 8�!ا���� C:� :ا��!ض أس�� Iنس��، 8 ا ن��ن ��$���� ا��ا� ا�

Gآ 
، أآ��S�:� Iت و��اد ��#�F ��!��9 إ�� �$���� إراد�� #!د�� ، أو خT:��� uQ! آ�I ، إذا آ�ن ش:

 �B# !�T��� Iأن IS��� ��� cأن ، �ًy� رج�و�:��G ����هG ���@���ت ، وإذا ش:
 آG أآ�I ز��ت �3

  . �ع ��:�3 #� �� ا���uh #3>] ا�@��� خ�Q!ة ، ه>] ا�:�Sة ���

و أنK3 ان��:�ا �I ، #>ه
 إ�Y أ���ن��   S� ، ة!�Sت آ���@� Iأه� I�
 أن دواء ���$�S9 أخ ��_�

 �� ذ�W اضQ!ب ، ��� ش�ه] ص�:� ، �y��yن�� ، ا��yا� ، ���وأوص�] أن ��h!ي ه>ا ا�واء ، أول ص�

��� ، و#�~ ا��T��� `�&ن أ�@� Yإ� Iب أدخ�!Qه>ا ، ه>ا اض I� ل�Nواء ، و@����S�! ، وخ!ج اسK ا�

�! ��h!ق ا2وس� T��� �B#.   ش!آ� أدو�� �# G�:� إخ�ان�� ا�@!ام �!ة آ�c #� أ�!�@� ، وأ�

 K�:� 1ت ، و�:�Sا�� !�����B� ، 8ل ����� �$SQوا� ، uQت خ�# �$S9 ًا ، ه��ك��3h� �Nرة ج�&

N ، دن��� 8� I:��� أن ه>ا ا�>ي K3� ق ا2وس� : �ل!h�� �3:�Sن ، ��@h� 8� �� .  

   �Nور ، �Nا��ر 
و�_�@K �8 ����8 أن أوراق ا��u� �Sور�� وأ�!�@� �uخ>ون ���3 ا��hائ
 ، ذن

�:���B ، ه>] ا��hائ
 آ��3 ��4:�ن�3 ، و��T:�ن�3 دخ�ن ��h!ق ا2وس� ، ن�
 ا���@���h& I�# 8!ة 

��:� K3إن ، Iل ، وا��:! ن���yه>] ص���� رأس أ� W�<� ، س>اج��� Y�& ونون &�Y ج���3 ، و�:��

 اG�2 ، وا��Shب �K3��T ، أ�� إذا #�@c ا�2!اض B:� ب�Sh�3 ، وا���S�3 وش��Sh� ��2وا ، �����

��h���# ��2@�� آ�S!ة جًا ، ا��N�Q ا�:���� ��u# ، c�Nن� أرى �8 ا�:�Sدة أن ن:��� �����T ، و1 �@�ن 

  . د��� آ�� c�N ، أن �@�ن وس��� ��@�ن ا ن��ن ��Nً� #� ج��I ا�!��ض� 


 رب ا�=��	�� �	Xوا�  
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 ����-ا�!��ض� ) : 28- 06(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

5 

  02-04- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  Rآ��یم��م ت

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ج!��� &�Y أس��ب ا���ار #� ه>ا ا���Bء #� درس ا�2 ، و#� �ا��ت ه>]   

ا�روس ���ورن� #� ا���ض�&�ت ا������ ا��� ��@8 أن ����a ��3 ا����K ، ذ�W 2ن ا��2 آ�� ه� 

�K3 ، �@��� أ��ً� ���ج� ��س� إ�Y أن�س �����ن �8 أج��3 ، ون�8 إذا س�:�� أخ�SرهK ن���ءل أ��

���ج� ��س� إ�Y أن�س �:��hن #� سG�S أ���h�:� ، K3ن #� سG�S ا��` ، آ�� أنS�� I[� أن �@�ن ه��ك 

 lد�8 ا Gا ��3 ، و�8 أج���v ا��� �B�Bا�� G8 أج� iوا���� iوا��� ، tأن�س ����ن ���[��� وا�!خ�

#� سG�S اl ، وإ�Y أن�س �:��hن #� سG�S ا�>ي ا&���B] وأ��S] ، ن�8 ���ج� ��س� إ�Y أن�س �:��hن 

 lا.  

���3 �!��� ا2و1د #� ا س�م ، و��ض�ع ا�:��Nت ا�kوج�� ،   B� �# ة آ�ن!�yض�&�ت آ�� c�!9و

و��ض�ع ا��[>�� ، و��ض�ع ا�!��ض� ، ��ض�ع إدارة ا��cN ، ��ض�ع #!�` ا�:�G ، و��ض�ع 

�N Gي ��3 أ&اؤن� و#!ض�ا &�Y ا�:��K ه����K3 و_K3�#�B ، ا�S!��4 ا��[��� ا�:��ST ، وه>] آ��3 وس�ئ

� سG�S إ��B� Yو�� ه>] ا�:���� ا��&�� ����Bة إ1 أن ن�اجI ا�Q!ف اnخ! # ، Kو#�4ره K3B�#و G�

 �8 ���ء أن���� � �  .��Bة ���_�� ، #

�ن د��ً� ، وS�� 1[� وأ����� ��Bء�8 #� ��ض�ع ا�!��ض� ، ووص��� إ�Y أن ا�!��ض� S�� 1[� أن �@  

 ، Gة #� ا2صkا�2:�ب ا��� ه� ج�ئ cر��8 ، و����S8 ا����� K_وإ ��T:� �3B#أن ���~ أن �!ا

وا�2:�ب ا��� #��3 آbh &�رات ، و#��3 أذًى ��Q!ف اnخ! ، وآ�b أن�3 ��!�� ، وآ�نc ا���� أن 

G��9 #� ��ض�ع ا�!��ض� ،  ن��3 ��ض�ع ا�!��ض� #� ا�رس ا����` ، و�@8 ��� أخ آ!�I� K ��ع

�_�8 &��ً� #��� أ&�K �� �!ك ا�!��ض� ���ً� وا�ًا ، و_��ر _ 8� Iص��� &���� ، 2ن �N���� aو����

اخ��I #� ��ض�ع � C:S� ������ رس ا���ض� أنا�!��ض� &�] واض�� جًا ، #:I��& c�k #� ا�

  .ا�!��ض� 
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 ا�و�� �Bا�	ا�:  

  �yض� ، آ��!�� �S����� ن أن ���رس�ا ا�!��ض� ، �@8 1 �:!#�ن أ�8 ، و 1 �:!#�ن�S�� 8 ا���س� !

إن ش�ء اl �8 ا��cS أ�أ ، �u�� ا��cS : ش�Vً� ، وا�>ي �!� أن ���رس ا�!��ض� ��ّ�� ���I ، و��Bل 

  .و1 �$!ج 

  .ه�W ا����#�ن   

 أن ���رس ر��ض� �4
 أن أول #@!ة ، �u�� أول ا�3h! ، أ��ً� 1 �$!ج إ�Y ا�!��ض� ، ا�>ي �  �!

�ة ا�ST~ ، ص�ة ا��4! ه� #!ض T� �3Q�!� ، ء�h� �3Q�!� ة ����رس�Tج �8 ا�!$� ،

�ة ا���Y ، ه>ا ا��cN ا�I�# �4 ا�!��ض�T� ش!ة�S� !4ة ا���، أ#�G وcN ��!��ض� ه� �: ص

 G�& 1و1 ش!اء ، و I�# a�� 1 c�� cNوه�دئ وو b�Fن.  

 Zم� 8/ا{� ا��ی�  

  .ه� ض ا�@��� : أو1ً   

ض ا ���ك ، ا�K�4 أهK �!ض �I ه� ا ���ك ، وا�aS�� 8QS ا�2!اض ، وا�>ي ���رس : _�ن�ً�   

  .ا�!��ض� 1 �:!ف ا ���ك ، و1 �:!ف ا���hم وا��!ه�ت 

   �y��_ : cNا�� KF�� �38 إ�����4ت ا�!��ض� أن�.  

س:�ًا ، و�: ا�!��ض� �h:! ��:�دة �� �:ه� س:�دة ، ا�>ي �u�� �8 ا�!��ض� �u�� نQ�hً� و: را�:�   

 K�4ح ا�!Q� ا�!��ض� ، و#� أ_��ء ا��:!ق 2ن ه!��ًن� #� ا�K�4 اس�I ه!��ن ا��:�دة ، ه>ا ��!ز �:

  .آG ه>] ا����م ، وآG ه>] ا���@!و��ت ا��� ��a�4 آ��3 #� ا�K�4 #��!زه� �: ا��:!ق 

 أشS:�3 ا�S92ء آ  N ت إن ا�!��ض���_�� ، ا�@����!ول ، وا��!هyم ا���h�� �S����� �ً�� … 8��#

ن�@�K &8 إ�����4��3 ا������ ، إذا آ�ن ��h� t$h@�� #� ا�c�S ، أو #� &��I ، ����3 دون &��ء ، ه>] 

ا�!وح ا�!��ض�� ، ا�!��ض� 1 �[�
 ��R Gy!] ، إذا ُوِضa ا_��ن ، أ�هK ر��ض� ، : ����Bن ��3 

دي ، #��bN ا�!��ض� �y��� 1ر ، #�رًا �4 رو�I ر��ض�� ، ه>ا أ#�G ش�ء أ&!#I وا��yن� &�

�م @�� Gأه !�R 8� وأن� ، K�@�أن س�~ �� أن أ 
  .������S ��!��ض� ، وأش@! س�ي ا�آ��ر را�

  :ا��:��` ا2ول   

8 ا�:h!�8 إ�Y اnن �@c��� 8 نF!ي ص��Sً� آ��� �!آc #� ن��� أ_!ًا آ�S!ًا ، أl�� �� K�N أنI �8 س  

 I��ّه c�ّN �� ، I9�hن GّN و�� ، ��Tا� I:وض !�]� ��.  
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��> خ���8 س�� آ�c أن�h �8  أن�: �!ة �Nل �� أس��ذ ، �@8 آ&��� ، ��#� ـ ر��I اl ـ �Nل ��   

، #��� وازن��3 �@��� أ�� وائG ، أن� ��> س8 ا�:h!�8 إ�Y اnن �� اخ��b وض:� ون�9�h ، اnن

  .�� ور��SR #� ا�:�G و���ؤ�� و#�&��

   �3�# a��B� نnأن� ا �B�B� [<أن ��!ز س��ً�� ، ه K�48 ا�@�� Iأن �B�Bا�� .  

�Zوا��ی� ��'Lا�  ��� ا�	=��;�C�  م�ض ا�

   I� ��V4# ، ًاه��ك إن��ن �:I آ��� ، ا�@��� ���:��T ، وج:��aSB� I #� ا�c�S ، دائ�ً� �I س��ك �Nٍس ج

، 8�z� 
�SQ�  ، أ3# ���:� ��B� �Q&خ!ى أu� أو �B�!Q� ، I� GSB� ن��� ، #�� 8�ِ ��4ل 
�S9

  .�:�Y ذ�W أن أ���ًض� وس��ً�� #� د�I ، ه>] را#cB ا�@��� 

   Gل أ�� وائ�B� إذا أخ> دواء  زا�� ه>] ا����م ، K@:� �ًB�Nأآ�ن د Y�� : ا ن��ن ���!��ض� ��!ز

Iه>] ا����م #� د� t��� اد�� Iوه��ك ش�ء �!ا#` ا���1ت ا������ ، و��اد  ج�� ، �#�ST~ ����ئً

ا�@��� أس�س�3 ا���hؤم ، وه>ا ��ض�ع _�ٍن ، �@8 : آ���و�� �!ا#` ا���1ت ا������ ، وأن� أ�Nل دائ�ً� 

 �4��:� I� ه>ا ، Iد� 
  .�!ض ا�@��� #�I اخ��ل #� �!آ�

  �
 ، ا�8 ، ص�!N [` ، �:I آ��� ����@�� ، ه>] ا�@��� ��3 &�ج دخ��� #� ��ض�ع _�ن ، ا�>ي &�

 I� ؤم و�!ٍض�h8 ا���� �� GTّ# 8 أ�!�@� #� ا�2!اض ا������� t�$� 
�S9 إخ�ان�� دوائ� ، وأ�ُ

 أ�K3 اk& l وجG ا ن��ن ��@�� ���[ٍ� B# ، ا ن��ن Kج� �# �S!آ��آ����ئ�  
Sس I� ، ي��& 
Sس

I��& �Sواء ، وا���ة وا���م ��Bل  ���[� 9!�` ا�Tا� :  

��E َداٍء َدَواٌء (( ُ�ِ((  
  ]���K &8 ج��![

  ه>ا ا�@�م ���:C�!� I #����ءل ،   

  ))إن� ا���0َ َتَ=�َ�� َ�ْ� ُیrِLْْل َداًء ِإf� َأْ)rََل 0ُ�َ َدَواًء َ�ِ�َ	0ُ َمْ� َ�ِ�َ	0ُ ، َوَج0ُ�َ�ِ َمْ� َج0ُ�َ�ِ (( 
]�  ص��~ا�a��4 ا�T[�! &8 أ�� س:���[  

  . ه>ا ا���� �:�Q ا��!�C ���ؤ1ً آ�S! جًا   

  ا�	=L/ی�ت ا�=��� وأث�ه� F8 ا�o'�ء

أن� أذآ! أًخ� ��#� ـ ر��I اl ـ آ�ن �:I أز�� ��S�N ، #��#! إ��Q�!� Yن�� ��4!ي &���� ج!ا��� ، ذآ!   

9�Nً� ، �@8 ن�cB ا�kه�ر ، وأن� #� ا����Y�h دخ�c ��!ض� #� K����c إ�� إ: �� ا��TB ا������ #�Bل 

 ����u3!ه� ، وسH ���Q&أ G� : �3� c�N ؟ WS�S9 8�َ : c��N ، ن��S1 ، ه>ا : ا����! ج��B:� i��
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] وcN أ�ًا ، آ�GSِN b ؟ �Nل �& i�� : I� c��N ، Iق ���� و������آ�ن ه��ك ا : ، GSB� أن G����� ، ًاأ�

�
 ؟ I� c��N : �ل ، �Nل I��& ، �ًN ض[� ���ق � ا�K@ّ�� 1�$ إن��ًن� �8 خ�رج �!��Qن�� إ9Sا�� ��:  

 I:� uQأخ 
 ، و1 وا��N ����& 1فv ة!h& وأج!ى ، K��:ا� �# 
�S9 ى�Nه>ا أ.  


 �8 #���ت : �Nل ��   �S9 Yإ� c��ه>ا أن� أ Y�:� ، ًاان�:ch جًا ، وش:!ت ��:����ت &���� ج

��� ذهcُS ��2س
 ا����Y�h ، #�ض:�ا &�� أ��� ج��I ر#ً:� �: أن ان�c3 ا�:�: ا���kن ، �Nل �� 

  . ���:����ت 

  . ه>] ا���B�B أس�س�3 أن ا ن��ن إذا آ�ن����:� c�I &���� جًا #3>] ا��:����ت ا�:���� �:�Y�& 8 ا���hء   

k��� ا�	��L	ج��ز ا�  

   !Qه>ا ا��34ز أخ ، 
ج�3ز �� ن��ن ، وه>ا دخ��� #� ��ض�ع vخ! ، #� &�ك ج�3ز ���&� �@��

ق ، اnن خ���ن ����ن ��Tب �� �ز T� 1 N زا��34ز ش[G ا�:��K ا���م ، 2ن أر�Nم �!ض ا �

 G]ش 
�_� وا� �:I ا �ز ، ه>ا ا��!ض ج:G ج�3ز ا����&� ا��@�_ Gآ ، ��B�!# د ا�Sا� C:� �#


، ��Bى ������ؤل ، ��Bى ���B� ، 8�2ى  ا�:��K ا2ول ، ه>ا ا��34ز ا�>ي ه� أخQ! ج�3ز ��Bى ����

 ، �>�W ا�h!ك Bوا�� `�Bف وا��$��� b:8   ����د ، و��� ، Bا�� Iا�$�ف ، �8 ��از� I8 ��از��

 Y��:� ل�N ، ط�S� ا I3! ، �8 ��از�Bا� Iم ، �8 ��از�  :��از�I ا��

�َVَْأ �	َ�ِ kَ�ْNیَ� َآَ'ُ�وا ا��Rِ�ِب ا�/�ُUُ F8ِ F�ِ�ْLُُآ/ا $# َس  
  ]151: س�رة vل &�!ان [ 

] وأ�!ي إ�i�� ، [!�R Y ه>ا �:�N ، 1ً�Bل   S&ن� أن أ!�u� أن GB:� 1 ، l S& أن� ��:� ا�����

 Y��:�:  

$ 4ُ�ْ6ُ�ْ�8َ 0ُNاْ�َ*ْمُ� ُآ� dَُوِإ0ِ�ْ�َ ُیْ�َج #  
  ]123: س�رة ه�د [ 

   Gوج k& lا   .u�9ن�� أن أ�!ي ��

  � !�S8 ج� واc��& �� l أن ����� ��ك �� : س�N ، W��Nuل �I : �� أراد ا���4ج �N I��Nل �I إن س:�

 أن أ�!ك �� اl ، و�8 ���~ اl ��34 #� ا2رض B�:� 4!د أن�� lا ت �R!ك ، و�@8 ����� ��S&

 ، ���3 آ�ن���N c أن ����I�& Y أ�!ك &�a� W�N اl ، #@!ة ا����� و�ه� ص�� #@!ة ا�����

  .و�ه� ��Bي ج�3ز ا����&� 


 �K�B #� أ�!�@� �Nل ��   �S9 أخ ��_
 &�ٍل جًا ، �u�� أ&!اض : ��S9 �&8 ج�3ز ا�������zا�� Gآ

 �Byوا��د وا� 

 ا8�2 وا��S�� ي�Bض�� وأ�!اض إن��ن�� وج!_���� وس!�9ن�� ، ج�3ز ا����&� ا�!�
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���� ا ن��ن ا��h!ك خ�ئ�3B� bر ، ���S ��!دد ��l وا ���ن ��Y�& Y]Q� l آG ا�2!اض ، �

 �S�4& و���B� Kه�& l�� ا���v 8�<ا���ج��ن #� ا����ة وا� W�<� ، Iآ��ن k3� ض!� GّNأ ، Kئ�h��

  . ���!اض 

Xj��� ���UI�  ا�Ijة و

   K4ه �ة و�Nف ورآ�ع وس�4د ، ��� س4Tوا� ، ��T� خ! ، ا ن��ن ا�>يv دخ��� #� ��ض�ع ��

م إ�Y رأسI ، #��س:c ا2و&�� وار��ت ، و��� ر#a رأسI رجa ا�م إ�Y �� آ�ن &��I ، #�نc�SB ا�

 ، a3! أر�Fرآ:�ت ، و#� ا� aأر� ~STا� cN�9ال ا���3ر ، #� و CSB��و aس���ا2و&�� ، #�2و&�� 

2و&�� وا�:T! أر�:� ، �a ا���ا#G ، وا��[!ب خ��� ، وا�:�hء ��:� #��uh ���� اس��3 �!ون� ا

 Yإ� ��Tض[� ا�� a��ن إذا ارnا��!ون� ، ا uh�� س��!ار�S# ، ض�SBوا1ن aغ ، ا��!ون� �8 ا���س�����

 Yإ� IQ]ض a��!� ، ن�!� !�R I��&أو ��T� 1 ء ، وا ن��ن ا�>ي�h� ب�T� �# 8�!h&ن�� و��_

  .ا_��8 و &�T�# 8�!hب �$y!ة #� ا���غ #���4! ا���غ 

   W� ل�Nأن� 1 أ:  �ة  ���N�zدي ا��Tا� ���N ق أن�ة ص�� ، أ�ًا ، �@8 صّT2ن #� ا� �Gص

 c�N8 ا�!��ض� ����ً� ، و� Yا2دن : a� 
ن�� ، ور��Sا ���ر�8 ����سSء ا��!��� ا����& aاج�� Iأن

 �3��h� 8ا����ر� [<ه cا�2@�� #@�ن Gت ، و#� آ�Nا2و Gر وا����ء وا�!ج�ل ، و#� آ�S@ر وا��]Tا�

�ة ، إذًا Tً� ��!آ�ت ا�!��ض� ا�����ل : �Nدة ، �@8 : أن� أ�S& c��� [<ه ، ��Tا� G8 أج� lوا اS&ا

 YNرس أر��� Wنg# !4ة ا���T� �B���� ، و����� ���م ، و����� �T� و����� ، ��T� ����� Wأن �uآ

 !:h� أن�اع ا�!��ض� �8 دون أن.  

   Yات ا��!ات &8 إن��ن &�ش إ�!h& c��@� ل�B� رس� ، وآ�ن� !�ا���yن�� وا���:�8 ، وآ�ن �

�� ��� ، أنc آ�c ����>ي ، وآ�ن أ��ك ����>ي ، وآ�ن جك ����>ي ، �8 ا���yن�� &h!ة إ��h�� : Yب 

 ، !TSد ا��� ، ���Bا� 
T��� وا���:�8 آ�ن ����yو#� ا� ، K�:وا���:�8 _��ن�ن س�� #� ا� ����yا�

�# �# Iأس��ن ، aا��� bل دائ�ً� �!ه�B� وآ�ن ، ���N I�!ذاآ ، I : �3F��# !]Tه� #� ا���F�� ، ��� ��

 �ً��N ش�& �ً�B� 8 &�ش� ، !S@ا� �# ����& lا.  

وأن� ا��C:� �# c�B ا2&��د �a وا� ص��B ـ ��#� ر��I اl ـ وه� آ�S! #� ا��8 ، &�!] س��   

س�� ، أج!��� ا��Sر�� ����� آ��� #@�نK& ��  c ، أن� &�!ي سc و��:�8: و��:�ن &�ً�� ، �Nل �� 

واl �� أآ�N c!شً� �!ا�ً� #� ����� ، و1 أ&!ف ا��!ام ، : ا�����4 1 ش�ء ، وآ��N ، �:�S9 Iل 

  .�u_!ت �u_!ًا ���[ً� ، �� أآ�N c!شً� �!ا�ً� #� ����� ، و1 أ&!ف ا��!ام 
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�ة ص�� ،   Tم ص�� ، وا���Tص�� ، وا� ���Bا1س� W�<�# lش�ء أ�!ن� ا Gة ا��4! ص�� ، وآ�وص

 8� lوأن ا ، lا 8 ��� ، �!ى أن أ�!ك ���z� cش�ء أن !S8 أآ@� ، K�4ا� �# �S�4& ر�_v I� I�

] ، �3>] ا��:��Qت &�ك ج�3ز ���&� S:� أ�!ك أن K_ ، [����W إ�Y أ� ، وأنu�9 IنW أن أ�!ك ��

  �Nي جًا ، ��Bى &�KF:� Y ا�2!اض ز

�>�W أK�N �3!ج�ن #� ج��:� د�K�!@�� `h ا�B!اء ، خQ! #� ��ل وا� أن آG ا���ض!�8 #�ق   

 Gا����ء آ Yح و���ST8 ا�� K3���� �# ن ا���س��SB��� ، 8�:ا���دس� وا��� �# Kها���yن�8 س�� ، وأ�

 �ً��N ش�& �ً�B� م ، �8 &�ش��.  

   ���QSا�:�! ، ا� GS�B� �# 1 أ��3 ا خ�ة ���QSا� #� خ!�b ا�:�! ، أ���ن� �$!ف ا ن��ن ، #�:�

Q� 1:��ن�� #���~ أه�I ، ��:�نI �[!#� : ا��V� �TB �!ة ، #�����` أه�u� ، I�� I�� ا����B� bل 

 lوا ، K3ر وا���Nدرج� �8 ا�� Y�&!ى إن��نً� #� ا���دس� وا���:�8 #� أ�و ، K3ح #��!ج!T� ، [و�

 Gأن� أزور] آ �B� أزور] _K ��#� ، ه>ا وا� ص�& Gآ cة _�ن�� ، آ�!� �TBا�  ، اش�c�3 أن �:��&

 �ً��N ش�& �ً�B� 8 &�ش� W�<� ، �ً���� ��ً&وآ�ن وا.  

 ا ���ن ، �a أن &�ن� أو����ت ، &�ن�   :� ��T8 ا�� Y�R1 ش�ء أ Iأ��3 ا خ�ة ا�@!ام أن B�&أ

��ضa ، إن ش�ء اl �!��ح ، آ�b ا: �� ش$t إ���ن ، و&�ن� ص�� ، و&�ن� آ���� ، وآ��� �Nل 

ر ا��T!وف ، أ�Nل ��B� : IلN Y�& Gخ�ة وا���م ، : واl ا�Tا� I��& �Sد&�ة ا�� Wإذًا أص���

 د&� &���N ، Wل B� ، K:؟ ن �Sد&� &�ّ� ا�� Gه IS���# : ذا آ�نg# ، �ً#آ�� INرز G:ج�# ��S8 أ�� K3ا��

@c�� �# 8 ، وص��I ج�ة ، و&�] �uوى دا#� ، و&�] أو1د #�� #��I ��ن��ن ا��I��:9 8�z ، و��

ر] ه�ً� ، و�8 أخ> �8 ا�ن�� #�ق �� �@��I أخ> B� <وخ ، cVن�� �� ش�8 ا�ن�� ش�ء ، �>�W خ> �8 ا�

 !:h� 1 وه� I��� 8�.  

ر �� #��3 ه��م و���&
 ج���� جًا ، �:�Y ج���� جًا ج���� ��  B� وه>] ا����ة ، Gوج k& lا �#!:

خG : " ج���� ���:�G ا���T~ ، ج���� ���B!ب �8 ا�N ، lل أ� ا�:���ء � K� �3خ�� K� 8� ن�� ج��#� ا�

  :، وه>] ا�z� ��4آة #� ا�v!Bن ا�@!�K ، ج�� ا�ن�� ، ��Bل �:��Y " ج�� اnخ!ة 

$ �ْ�ُ�َ ��َ8َ���َ َ�L;َ�ْا �ُ�ُ�ُBِ�َْوُی #  
 ]  ]س�رة ���

   Y���� 1 #� ا�ن�� ، �8 ��� 1 ��
 أن �@�ن س:�ًا ؟ هG #��� ش$t ، أو هG #� ��� ا�hS! وا�

 Y��:� ل�N ، Gوج k& lوا��:�دة _���3 �9&� ا ���  :ا����� وا��:�دة ؟ ا��

$ �ً	�[ِ�  # َوَمْ� ُیdِlِ ا���0َ َوَرُس/0ُ�َ 8ََ�ْ� �8ََز 8َْ/زًا َ
  ]س�رة اk�2اب[ 
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��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �����G وأ�b أ�G����� b أن �I:�Q و�$�! ، أو أن �:I�T و�!�~ ، �>�W أ  

س��SنW إنI 1 �>ل �8 وا��c ، وk:� 1 �8 &�د�c ، أ��ً� �����G أن ��ا�� خ��` ا2آ�ان و�@�ن 

  ذ��ً� ، أو أن 1 ��ا�� اk& l وجG و�@�ن &k�kًا ، 

  # ِإن� َ�lَْ� َر��oَ�َ Pَِ�یٌ�$

واk& lُ وجG ذآ! #� ا�v!Bن ا�@!�K ا�:>اب اK��2 ، وا�:>اب ا��8�3 وا�:>اب ا�:K�F ، ا�:>اب ا��8�3   

 !�:Sش!ود ا� lه>ا ��8 ش!د &8 ا K�F:8 ، وا�:>اب ا��Sة وا��>ن�T:�� K��28 ، وا�:>اب ا�!S@���� .  

 sa�	: ا�����ا� ��ا�; F8 ����ا� E�=ا�  

  # Kا���� GB:أن ا� t$1 ا��� Y�� ، ا2&��ر G�Q� 1 وا�!��ض� ، Wرأس��� Wوص�� ، Kا���� K�4ا� �

ا�� ��Y ا�����3 S8 ا�� cنu# ، �ً��� �ً&3>ا ا�:�! اس����� a����� W�@� ، !�:ا� G�Q� ه��ا أن ا�!��ض����

 W4&k� ك ، و1 ش�ء!��� Kئ�N.  

4
 أن ن@�G ا�رس ���!��ض�   �.  

   Y�� اخ�� أخ!ىأ ���[>اء #� درس �Nدم إن ش�ء ا ، l���G هG أ� ه��ك �Sن .  

 �(�Hا� �Bا�	ا�:  

   ~ST� Y�� K3��، ا����N ���S ، و�ST~ #�ق ا�:�S�����8�!h ��!��ض� ، ا�T[�ر �!�ون أن ���� &�

 �S����� ، ا��زن a� ل�Qا� ، C:S�3 ا��:� a� �Bن ����س�@� ���Sه>] ا� ، �Nا�!ش� Y�& �#��� أن 
4�

ا���h آG ��م س�&� آ�ٍف ، إذا آ�ن ه��ك هّ�� ��4!ي #3>ا أ#�G ، وا����ر�8 ا������ أ#��S@��  Gر

 Yد إ��:� ��ر وا��� �3# ، 8��Q: ن9�hً� �9ال ا���3ر ، و�h:! ����:�دة و1 س��� &�T�� ش�ء

�!��ض� �4
 ا�h�# c�S:! ��:�دة �S�!R ، وه>] 1 �:!#�3 إ1 ا�>ي �4!��3 ، وا�>ي �!� أن ���رس ا

أن ���رس ، وGT� 1 إ�Y ن���4 ، ���رس ا�!��ض� &h!ة أ��م #��F! إ�Y ن��I أنI خb وزنI آ��� ، 

4
 أن ���رس ��س��!ار ��bQB� Y ا�����4 ، و��1س��!ار�� �ST~ &�دة ، و1 � ، �ً��9 �ًVى ش�!�#

  . ��!آ�3 

 وا�=�6دةZا��ی� ��� d	;ا�  

   �F��
 ��ن��ن أن ���رس آ�b أن ص�ة ا: ه��ك �:T8 ا�� Iا�� أن!�N��4&� �!��� ، أن� ا�

ا�!��ض� و�] 2نGّ�� I ، و��@�سG ، �� ا��` _�_� أو أر�:� �����B�� K3ر�� ����hا س�&� #� ا���م ، 
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 ، G3ن ، وا����ع أسv!Bا� a��� ن #��3 ، أوv!Bأ ا�!B� دة ، #��@8 أن�S& @�ن�و��@8 �3>] ا���&� أن 

ك أجk3ة ����Q ��:�3 #� ج�W:���# WS س�رة ، ��@8 �3>] ا���&� أن 1 �@�ن س�&� واnن ه��

 l8 ا& ��ر��ض� ، �G س�&� ذآ! ، س�&� س��ع v!Nن ، أو س�&� �>اآ!ة �رس ا��4:� ، أو س�&� �

y� ��& G�& إذا Iأو ����ن I�B�� ~�T� اف �!�~ ، وإذا آ�ن ا ن��نk& G وجG ، دائ�ً� ازدواج ا2ه

ا�!��ض� ��ذا #:G ؟ �B` ه#�8 ، �ّ!ن ج��I ، وأنI��& k4 ، إذًا ���a�Q أن ��Bم �:���8 �:ً� ، 

  .ا�!��ض� أ�ه�� ، ه>ا &�K�F& G ، ن�8 ن!� س�&� ذآ! #�B ���!��ض� ، أو س�&� ��وة 


 &����4 ���ض�ع �Nل ��   �S9 ه��ك : �:� ، Yا���� lاسً�� �8 أس��ء ا aم أس��� G��4 ، أن� آ��

آG ��م أ��h س�&� ، وأس�a ه>ا ا�رس ه>ا ن�Fم &�] ، ا���Fم رائa جًا ، &�] س�&� ر��ض� ، 

 Yا���� l�3 اسً�� �8 أس��ء ا�# a���.  

   �QBن K@� ل�Nأن أ ان��3Sا ، #� ا�[!ب ���N ا�����4 آ�S!ة ، 2ن ه��ك آ��Sً آ�S!ة جًا ، و_���� : أر�

أ� �B!أه� ، 1 وC:S# ، W�<� cN دور ا��h! ا�@S!ى أ��ا �@�Sر ا��>�:�8 ،  جًا ، و����R جًا 1

� �8 ا�@��ب T# a��� أن a�Q��� �h�� cش!�� ، وأن �# 
  .وN!ءوا ه>] ا�@�
 ، وس��4ا ه>] ا�@�


 ها��K3 ا�Q!ق ا�K3��� 8�� ����Q و&��I:� ، K3 س�&� أو   Sإخ�ان�� #� أ�!�@� ��@8 أن ���[!��ا ، س

�&��ن ��Nدة س��رة ، أخ> ا�h!�� #�ض:I #� ا����رة ، س�a ����!ًا ، ش�Vً� ج��ً� جًا ، �:�د إ�Y س

 ، ~��Tا� `�!Qا� Y�& �h�� Iن�� ا�����! ، �: #�!ة �!اآ�c ا��:����ت ، و�:�cB ا���B&�ت ، #�ج

�� ، ��!ت درس &�K ، 2ن ا���B&�ت ��3 أوزان ، وا��3hات ��3 أوزان ، أ���نً� ش�3ة وزن�3 خ��� آ�

أ&�Qك &R !h!ا��ت ، �YBS #� ا���kان ا��3hة راج�� ، �@8 #� درس _�ن� ص�روا &R 8�!h!اً�� ، 

&h! دروس ، &h!ون درس ، �: ه>ا ص�ر &�ك آ��� ، ��� ��&��N GT�W إ�Y خ��� آ��� ��!دد 

خG #� ا�T!اع ؟ إذا آ�ن�&��N c�W �@�#� ش�3ا�W ، إذا� Y�� ، �3اتhة  ا�!h& ت�&��Bا� cآ�ن

 K!اآ��رس  دخ�c #� ا2&��ق ، و�����G أن �:�T اk& l وجu# ، Gنc ��� ���! ا�B# أض:�ف

 8�3��� 1 cنu# ، ����_ YQ$� lا Yإ� �h�� Wن�� 4� !:h� دون أن �&��N a� �&��N ، ت�&��Bك ا��&

�� cن إذا آ�v!N اءة!N دة ، إ���S& �&ه>] ا���&� س� G:4� 8 ، أن@�� ، b�T� W:� وإذا آ�ن ، �ًF#

�@8 #� ه>ا ص:��� ، أو ���G ����4 ص[�!ة #���a ا�v!Bن ���3 ، أو �>آ! اk& l وجG ، أو ���ج� 

 �# 8�# اl س�&� ����ً� اج:�a� �3 ر��ض� ، #�@�ن �cBB ه�& W� ، دة�S& �&س� G�&ا ، Gوج k& lا

cN ا��Sآ! ، آ�� ���G أخ�ن� أ�� وائG ، #� وcN ج��G ، هف وا� ، ون���Y أن �@�ن ج��&� #� ا��

و#� �N!9ت ج���� ������� ، و#� �N!9ت ص��Sً� ، 1 ��ج #��3 ازد��م ، وأن� أنT~ ا ن��ن #�ق 


 v#� ، أو ش�ء �B#��� ، ��@8 أن �@�ن #� ا����ا�$���� وا�$���8 و#�ق ا����8 أن 1 ���رس ر��ض� 

�hت ، أ�� ا����&��� I�  I��& إش@�ل �# Gأخ�ن� أ�� وائ G��� آ�� .  
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Xjو ا���  ا���E واfس���Bء 


 #� �!��Qن�� ، آ�نc ا���ص�� رائ:� جًا ، وواض�� جًا ،   �B�2!اض ا� !��z� B& �� cNو �#

ة ا������ #� &T!ن� وراءه� آG ا�2!اض ، وإن ا�34 ا�:��� : " ���Nا hا�:��� وا� G�@إن ا�

  . آ�ن ���رسI أجادن� ، وا�!ا�� ا������ ا�����4 &8 إ���نK3 آ�نc وراء ص��K3 ا����B  ا����S ا�>ي

ة ا������ ، و1 ش�ء ��Bي ص��   hا�:��� وا1س�!خ�ء ، وا� G�@ا ن��ن آ�� !�إنI 1 ش�ء �

  .ا ن��ن آ��!ا�� ا������ ، وا�34 ا�:��� 

  �Tوة &���� ��ل رآ�ب ا��ن ، #��$t ا��وة أن ا����رة ��4
 ��ن��ن ش�ه أخ �8 إخ�ان�� ن

 وا�@����8 ، وأن رآ�ب ا���Tن ���� &8 ا ن��ن أ�!S@وا� 
�Bوا�@����8أ�!اض ا� S@وا� 
�Bاض ا� ،

ة ��3 ش�ء �K�z جًا ، �hًا ، ه>] ا�!ا�� ا�2ن اl ص�K ا�!آ�ب ��Tن ، أ�� ا����رة #�!��� ج

# �ً��N cءات آ�ن�h��1ا !yوأآ �Q8 ، ج��_�y8 ، وا�$���� وا��_�yن�� وا���yن #� ا�nس8 ا����8 ، ا �

 ، !�Sآ ���& #� ا�����y وا�:h!�8 ، �8 آy!ة ا���3م وا�!ا�� ، وأجادن� آ�ن�ا #� را�� ن���� وج3

  . وا ن��ن ا�>ي �:�I�Q:� G اk& l وج�N Gة 

y��aوا�;�� م p�/ع ث�	;	ا�  

   �B�Nد �QBخ���ن &�� ، وا�>ي ���> أن ا�: ه��ك ن [���4ع _��c ، ا�>ي �:�Q أ�ً!ا و1 ���!ك &�

 G8 آ� �hًا ، #�!ى ا ن��ن أ���ن� #� ���ء أنو�� &�] ا��Bة ا1ج���&�� ��:�Q أ�ً!ا ص��I ج�ة ج

ود �� Iدخ� bH�� ، ض~ ����� أخ!ى��� ، c��_ ا����4ع ، �ًS:�ًا وس@�ن ا���Sء ، 2نI أآy!هK ج3

  .T� I:��� ، ه>ا &�] را�� ن���� �@��

��N ، آ�� صر   & I� i�� ، 8 س���!h& 84َ�� ت ، وا�>ي ���ل�صر �Nن�ن ��:�ا � I����G ا�:�

 i�� ، 84ا�� �# b�ّ@ا� a1ت ، وإ1 ��ض�T8 إ�� I� 4 ج�a أ��ال �1�� Gا��2ال ، آ aن�ن ج��N

 ، �N�& I�.  

   Iود ، �@8 را���� Iدخ� G��:ا� [�& 8@� ، !�y@� !Sأآ Iدخ� G�:ا� 
ا������ آ�S!ة جًا ، وص��

 ������ ، وا��:
 ا����� && !�S@ا� Gخه��م 1 ������3 ا��S4ل ، وا����4ع _��c ، إذا أ&���Q ا�

 N آ�ن ا1_��ن ���& Gخ#�1_��ن أخ>وا ��V ، وإن أ&���Q ���سh� �Sً!آ� ��!ا�� ا������ &��� ، و��

ق أنI أ#�G أآG #� أخ>وا T� 8� ، 8hخ Iأ���نً� أآ� !�Bا�� ، !�Sآ lا ، c��_ إذًا ا����4ع ، �V�

 Gآuن� ن!B# 8� ، ق ا2وس�!hا� Gأآ K��:ا� �# Gأآ G�#ق ، أT� ا�:��K ا2آG ا�!خ�t ، 1 أ�

�uآG ا���K  ا���t وا���ل ، وأ#�G �!و��8 #� ا�:��K ا�S!و��8 ا���S�� ، وا�ول ا�[��� جًا ا���
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 �S�:� !�R ا�$��ر Gآuن ، ون���kا� cز� Gآuل ، ن�8 ن�yن�� أ���_ 
�Bأ�!اض ا� 
�@���ت آ�S!ة ن�

 c��_ ��4ع���� W�<� ، K��:اء #� ا�<R G�#وه>ا أ ، ���S8 ا����و!Sا� Gآu�9زج� ، ون.  

، �@��3 ذآ�� جًا ، أ&�Q أ���ن� �!ى ا�!أة ��ر&� #� ش@���SR �3�@� �3 جًا ، وا�!أة أخ!ى أGّN ج��ل   

 ~�!� c��yا����4ع ، ا����4ع ا� i��3 ، ن��:� Gy� ن ا1_��ن�@� ، ���& G@hو�� ، �����>آ�ء &

  .جًا 

ر] ه�ً� ، و�8 أخ> �8 ا�ن�� #�ق �  B� <وخ ، cVن�� �� ش، � �@��I أخ> �I��� 8 وه� h� 1:!خ> �8 ا�

�!ض�I ، ورزق �@���# ��# I�I �8 ا�ن�� ش�ء ، و#� ا����  �>�W إذا آ�ن ��ن��ن ��u� cو�I ، وزوج�

 b�!ش :  

 )) ، Eوج r� 
 wم� َأْمَ� اgی	�ن ، �)0 مhم� ��	��� y�Zس��0 ـ أ)� أ F8 �ًLمw إذا أص�6 أ��آ�

 ـ م=�F8 �8 ج�	0 ، �U 4�L/ت L;ا� F8 ءFV 
و�V 4�L=/ر أن ا
 f یL��4 وی06X ، و�0 ��L ا

*�  )))	� ��rت �0 ا��)�� �RXا��8ه� ی/م8 0
  ]ا��!�>ي[

����Xم� ا�h	س=�دة ا�  

ا��8�z س:� ، واi�� lِ س:�ًا أ��م _�_�8 إن��ًن� ، �Gy� I�y ا���س ، �� � : I��Bل : �!ة �Nل �� أخ   

 c�N ، ة ، أ�!ج��k�� 1درسً�: و K3�Q:�� ًا آ�b ه>ا ؟ �!ة أ��! إن��ن أو1د] �8 أ��آ8 �:�ة ج

 I� ل�N ، ان ���!�N ، وأ��! ���k آ�S!ة أ&YQ &�ًدا ��ا��& !��u# ، أن ���ت GSN : ، [!اآ�

#@�!] ، ه>] واض�� ، أ&YQ ا����k ��ا� ، #@�!ه� ؟ �aQ��� K أن ��Bل آ��� و1 �!ف ، ه� 

 ، 1 ���اآK أ� Y�� اج��:�ا ��� �� ��kآ�! ا2و1د ، ه>] ا�� 
 &�Y أ�:T� Iأن I##@�! �I ه

�� إن إن��ًن� #�Bً!ا جًا : ا��i�� 8�z س:�ًا ، �Gy� I�y ا���س ، I� c�N : ا����k ان��B# ، c3ل �� 

�:�شI أر�:� 1vف ، و&�] _��ن�� أو1د ، ���I ��2ج!ة ، &��I د&�ى إخ�ء ، �:I خ��� أو س�� 

و��ت #� ��دث ، �� ا�>ي د ، أ�!اض ، ه>ا ا ن��ن �W��� K& I خ����V ����ن ، و��I� i أو1

GT� ل�Nن ، أن� أ���� �Vة خ���u4# I� GB2ج!ة ن�� I��� ا�>ي !�Bن�ن ا���!اث ه>ا ا ن��ن ا���N �# ؟

 I� : CSB� ر أنN �� ًا جB:8 ا����ت وا�!و�ا��4اب ��&��Sر ا������ وا��!ائ
 وا��!آ�ت وا��:��

�م ه� أس: ا���س ؟ �� أآ��B� G ز��دة ، و�� N ، I��� !�ّR!ًش� �8 ه>] ا رث GSN س�� ، ���ذا #� ه>ا ا�:

و�� اش�!ى _��ً�� إ9�Nً� ؟ 2نI أ�8B أنI ص�ر #� ��ز�I خ����V ����ن ، إن ش�ه س��رة #$�� جًا 

  سuش�!�I ، ��ذا �Nل اl ؟ : س�ف أش�!ي ه>] ، وإن وج ���� #$ً�� جًا ��Bل : ��Bل 

�  �ًا َ�َ�0ِ�Uِ��َ /َ�ُ8َ �ًL َآَ	ْ� َم��ْ=4ُ�Lَ َمَ��َع اXَ�َْ��ِة ا��Nْ)َ�� $# َأ8ََ	ْ� َوَ�ْ�َ)�4ُ َوْ



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 71
 

 ] tTB61: س�رة ا�[  

 �@�ن   Nة أ�!اض ، و& I:� ن�@� Nاض:ً� ، و��� I��� ن�@� N 8 ا�>ي�zدة ا���:�� 
Sس KF&أ

uه� Gوج k& lأن ا �:QN ش:�ر [ �@�ن ، �@8 &�Nن و�@� Nو ، �Sً:ص I��&  Y��:� ل�N ، ��4ا� I�:  

$�َ�Lِِمhْ	ُ�ْا �ِ�o�ََو #  
 ] i87: س�رة ��ن[  

 َأ��� َت8ُ�aَ/ا َوَ�� َتُ� # ِإن� ا��Rِیَ� �Uَُ�/ا َر��LَN ا���0ُ ُث�� اْسَ�َ��ُم/ا َتrLَ�َ�ُل َ�َ�ْ�ِ�ُ� اْ�َ	َ��ِ{َِ�L;َ�ْ��ِ ُ�واoِ�ْا َوَأ/(ُrَXْ

  $ ا��F�ِ ُآLُْ�ْ� ُت/َ�ُ�وَن
 ]c�T# س�رة[  

�ت ،   @h� [ا��8�z س:� ، 1 2ن �:I ��1 آ�yً!ا ؟ أ�ًا ، 1 2ن �� &�] �!ض ، &�] �!ض ، و&�

8 &�] ش:�ر أن ��T!] ����4 ، واh� l!] ��3 ، و�a�Q أن �@�ن #� ر��� اl ، إذًا س:�د�I ن���4 @�

 I� l8 ا��Q� 8و� ، Gوج k& l�� I��T�8 ا�.  

Xوا� ��	رب ا�=�� 
 �	  
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 ����
 ) : 28- 07(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا سQا�


 ا�����Qوا� �:�SQا� 

  16-04- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

   :مــ��مــ

ن��ن أن ��:��Y��� �� a� G ��2و����ت ، #�� رأي �:C ا�����T أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ���8 ��   

ا�@!ام أن أول ش�ء &�Y ا 9�ق ��S[� أن نI� K�3 إ���ن�� ��l ، و_�ن� ش�ء ص���� ، و_��� ش�ء 

�ة وا���م Tا� I��& ل�N W�<� ، آ������ :  

  ))إذا أص�6 أ��آ� wمF8 �ًL س��0(( 

  � 8�zل ـ وه� أ�8 ا ���ن ، ا���Nا8�2 ا��� ���!د ��3 ، ���!د ، �@8 أ ��:�� a��� : ، أ�8 ا ���ن

 I��� 1 ض &��ل!�� uج��� N ، ل����� G�� ش�ء Gأن آ ، b�k� 8�u� !:h� ��]ه��ك أ�8 ا���ل ، ا�

] آG ش�ء ، آG ج�3 �� اk& l وجW�<�# ، G ا8�2 �� lوا ، l8 �!��� اV�Q�# 8�zا���ل ، أ�� ا��

  :�Nل �:���B�B : Y 1 �@�ن إ8�z��� 1 ، ا���G ا��

ا��Rِیَ� wََمLُ/ا َوَ�ْ� َی6ِ�ُْ�/ا ِإیَ	�َ)ُ�ْ� ِ�ُ]ْ�ٍ� ُأوPَ�ِ�َ َ�ُ�ُ� اْ�َ*ْمُ� * # 8ََ*يN اْ�َ'ِ�یَ�ْ�ِ� َأNv�َ ِ��ْ�َ*ْمِ� ِإْن ُآLُْ�ْ� َتْ=َ�ُ	/َن

  َوُهْ� ُمْ�َ�ُ�وَن $
  ]س�رة ا2ن:�م [ 

  ، أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أ�8 ا ���ن   

إذا أص�6 أ��آ� wمF8 �ًL س��0 م=�F8 �8 ج�	0 ، �U 4�L/ت ی/م0 8�*)	� ��rت �0 ا��)�� (( 

  ))�RXا��8ه� 
  ]ا��!�>ي[

 F8 اgسIم Xjوا� klا�:  

   �# 
Qأ ���ض�ع ا�S��# ، ��Tن� ، وه� ا��yا� �Sا� Yن إ�nا GBروس ��ل ا ���ن ، ن��آG ا�

  :ن�Q` #� ه>ا ا�رس إن ش�ء ا I��N 8� l�Y��: ا س�م ، أ

  َوِإَذا َمpُZْ�ِ 8َُ�َ/ َیoِْ'�ِ� $* َوا��Rِي ُهَ/ ُیُ=ِlْ	FLِ َوَیْ�ِ��ِ� * # ا��Rِي FLِ�َ�َBَ 8َُ�َ/ َیْ�ِ�یِ�
  ]س�رة ا�h:!اء [ 
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   �y��yا�@��� ا� ��u� أن Kآ ���aN أ�Nو ، ���:Q� ��B8 ، ج�ءت وإذا أ�!ض�� #3: ا����ق خ���h� �

  :ا�@��� ا��y��y ������ إ�Y ا ن��ن 

$ pُZْ�َِوِإَذا َم #  

   :�=� اس��c�6Lت ه4R ا�ی

  

 
 مq�L اُ'��aض م�	ا� Eُأص:  

ة ، �8 ه>] ا1س���9�Sت أن أصG ا��!ض �$���� ����3 اl ، �:�� إ��Bن   �S9:ً� ه��ك اس���9�Sت &

  : ��Y ص�:� اl ود�N ص�:� ا�N ، lل �:

  # َ�َ�ْ� �Lَ�ْ�َBَ اSِ�ْْ)َ��َن F8ِ َأْ�َ�ِ� َتْ�ِ/یٍ� $
  ]4: س�رة ا���8 [ 

�:�Y ذ�W أنK�T� W ���� 1 ��!ض ، #gذا cBS9 ���3 اk& l وجG #� آG ���ص��I ا��!ج~ أ1   

 ����� Yش�ء أو أ� ��� ��!ض إ1 �!ض ا���ت ، �!ض ا���ت أن� أس��I ��ا�� ا�$!وج ، #@G وا�

� Iإن G� ، I� ه>ا �!ض ا���ت 1 ش��ء ، YT�� 1و ن� أج�I� I ��ا�� �$!ج ���3 ، ا��Sا��ت 1 �:

  .����G@� ، KN داء دواء إ1 �!ض ا���ت ، إ1 ا���م ، أي �!ض ا���ت 

د&�ن� �8 �!ض ا���ت ، و����S آ�b ن�B أج����� �8 ا�2!اض ا��� �a4�� CB ا ن��ن ،   

 I���� G:4�و ، IB�B�ق و�Q� 1 �ًج��� .  

 kl1: ( أ)/اع ا�  ( F=�6lا� klا�:  


 أن�اع أر�:�   Qأن ا� �B�Bا�� :  

  :�Rل ا�;�� : ا��lo ا�ول 

   �:�SQا� 
Qأول ن�ع ه� ا�.  

   Yج إ����� Gوج k& lان�8 ا�N 
��� K�4ه>ا ا� ، �B# 
 ا��SQ:� �>ل ا�34Qأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا�

أجادن� ا�@!ام آ�ن�ا ����:�ن ���T ���ق � ا�$��ل ، 1 2ن �:�����K3 أن : �!آ� ، اnن ا��zال 

 K3���� Y�:و� ، ��hخ cآ�ن K3���� 2ن G� ، !�y@� aن أوسnا K3�����:� i@:��� ، aأوس cآ�ن ��SQا�

 8�SS8 س& ����uرا�� ن���� ، وإذا س !�S@ا� خ��h ، أي آ�ن�ا �S>��ن ج3ًا آ�S!ًا ، و�a ه>ا ا�34



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 74
 

ة : �س��a���� 8 ا ن��ن �I��T #��3 أس& K3���� ، ��hخ K3���� �>ل ا�34 ورا�� ن���� ، �>ل ا�34

 ، �S:ص K3���� ، :!#�ن�آ��  ، `SQا� �# K3���R ، 
Qا�� Y�& K3$S9 ، ولk�9ا�` ، وص:�د ون

Qا� 
Qب ا��S8 أس�س�8 �8 أس�SSس   .�S:� ��اص��K3 ص:�S ، أآy!هK ���!آ�ن ، #S>ل ا�34 أ�

اnن �� ان����B إ�Y �>ل ا�34 و&�a��4���� I�N ، آG إن��ن ���W�3 ج3 اnخ!��B�� 8ت وآG إن��ن   

م ج3] �¤خ!�8 ����د ، �:�ًا &8 ا���T و&8 أن �>ل ا�34B� ��T��� W:���� 88 أس�س��SSس ، أ�


 ا���س إ��W #@�ن &��I ا�S�� �ة وا���م ��Bل �>ل ا�34 �W�:4 ���اض:ً� و�>ل ا�34T :  

  ))��ئ م� ا���6 م� �	E ��ج�0 ���4 (( 
 ) b�:ض   )ا�a��4 ا�T[�! &8 أ�� أ���� ���

   Kه&�ّ� ذ���N ، �3ل : �>ل ج3ًا ، و����� آ�ن �a أص���I #� س�! وأرادوا أن �:���4ا ش�ة �Nل أ�

�ة: &�ّ� س��N ، �3$ل ا����y : ا��yن� Tا� I��& ل�B# ، �3$S9 �ّ�&  م�
 ، �� : وا��Qا�� aج� �ّ�&

] ����kًا &�Y أN!انI : رس�ل اl ، ن@��W ذ��N ، Wل S& أن �!ى [!@� lن�� ، و�@8 ا��@� K@أن K�&أ.  

�ة وا���م �a أن��N I ا��a��4 ، و�a أنI ز&�K ا��2 ، و�a أنI ن�S ه>] ا��2 ،   Tا� I��& ن�@#

��Sخ! ا2نv ه� G� ، ��2دم أج�:�8 ، آورس�ل ه>] اv �ن �S>ل ج3ًا آuص���I ء وا��!س��8 ، وس� و�

 �ً���� .  

  : #� �:!آ� �ر �Nل 

��� را�� ، �Uل ((   ، �8	� ج�ء دورF8 4 : آE ثIثU�Lا� kرآ ، ��� را�� أ)� و��F وأ�/ ��6�

��� ا����: ا�	Fo ت/سI ص��4�6 أن ی��6 راآ�U ، �ً6ل  FLى م/U*� �	�(م� أ ، f  ��Lم �LK*� �(أ fو ،

�� ا�ج� ((  
 )   )أ��

     .�>ل ا�34


 �Nل ��   �N 
�S9 ��_ا ن��ن ا�>ي �$م ن��I #� ا�z� c�Sدي ا�� ا2دنY �8 ا�!��ض� ، ص��ن� : �

 c�
 ، #gذا أآ�c ، وأ&ت ا�Q:�م إ�Y ا��SQ= ، وc��R ا�8���T ، وأ��c ���ج�W���� W ، وخ�B��

نY ا2دنY �8 ا�!��ض� ، أن ����� c�S>ل ج3ًا ��Tن ج��W�<� ، W ا�>��B��� 8ن ن��W ه>ا ا�� ا2د

��ن ج3هK �¤خ!�8 هK ����:�ن B� 8�<وا� ، YT�� 1و :� 1 K3أج��� �# G�:خ!�8 ا�nج�3د ا

  .�����N ص��� ���ق � ا�$��ل 

ت ، ��@8 أن �����a �@8 أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، #� ��ض�ع ا���T أروي ه>] ا��V� �TBت ا��!ا  

��W9�h و�����W وص��W �9ال &�!ك ، وا�GS�B� �# c��� ���QS ا�:�! ، �G #� خ!�b ا�:�! ، 

ك ، ه>] �8 �� Wج��� ��B�، و ����ك ��!�� !��� cوأن ، ��hن c8 وأن�:S@�ن #� ا���أن  ���QSا�
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 ا����B ، ��د ا�TS! ، ن:K اl ا�@S!ى ، وا�>ي أ�Nل &�I دائ�ً� آ�ن #� ا���دس� وا���:�8 �T��

 GVإذا س ، I�# �# Iأس��ن ، aا��� bل : �!ه�B� �3 ؟� lا W�!ا��� أآ ��Tي ، �� ه>] ا��� : �� س�

 !S@ا� �# ����& l�3 اF��# ، !]Tه� #� ا���F�� ���.  

] ، و��:
 إن��ن #� ا�رج� ا�ن�� �8 ا���4  �� G�:� ا2#` أن ا�>ي �Bض� C:� Kن ���هnأ�� ا ، a�

 W�<� ، 8�y� رB� 1 ��T� a���� ًاا�>ي �:�Q ا2وا�! #�3 #� ا�رج� ا�:��� ، ���:@i ا�>ي �S>ل ج3

  : �Nل �:C ا�����T ا�@!ام 

   >> �ًVل ا���س ش�uأن 1 أس �S�S� أ�!ن� << .  

   رس�ل اl ص�Y اI��& l وس�K ، ��د��N cدرًا &�Y أن �$TB���� ��u� وأن ، Wم ن��W���� W�ج� ،

�ة وا���م #� ���3 أه�I ـ Tا� I��& آ�ن Nـ و W@�ن #� ���3 أه��ك ، وأن �� W�ج��� G��� وأن

 ��Tا� !Qش cBB� cنu# .  

 F(�Hا� �loا� : ��'Lا�   :ا��ا�

  :ص�Nا أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �a���� 8 ض:�b ا ���ن ، و1 ض:�b ا����� ���!ا�� ا������   

Rِ�ِ ��َاْ�ُ�ُ�/ُب $# َأ N��ِ	َlْ0ِ َت�ْآِ� ا��  
 ]   ]28: س�رة ا�!&

   Y��:� ل�N ، lآ! ا<� I�س:�د WS�N:  

  # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا اْذُآُ�وا ا���0َ ِذْآ�ًا َآ��Hًِا $
  ]41: س�رة اk�2اب [ 

 ��'Lا�   :ا��/��� ه/ ا��ا�

   ��Tن� أن �@8 أ�!ز ش�ء ��:�` ���>آ! #� ��ض�ع ا�uSوأن ، [S&أ�!ن� أن أ Iه��ك إ� ، ا�����

 ، و1 B� 1 ، ��Tا� !Qه� شوي ، ه>] ا��@!ة إذا ��cBB ���3 آ�نc و�& �� iو�� ، [أ�!ي ��

 إن��ن ، وه� &و �Wنم ، و3N 1! ، و1 ض[� ، و1 ش:�ر �� ذ1ل ، و1 ش:�ر �� ��Sط أ�!ك �� ،

  .�W ، و#� إ#�Bرك ، و#� إض��W ، و#� إ#��دك وأ�Nى ��W ، و����8 #� إذ1


 ا���س   �T� نu� �ً�#آ� [واl أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا�>ي ���:�نI �8 أخ�Sر واl ��1 ا����� �@�ن و�

 ، G8 ، ش�ء ج���Q��# �# 4!ى ان�$���ت�أن  !�u� 
 ا2و�QBا� ، �B# ر�Sا2خ ، ��S�N ز��تu�

�ت نc�4 ���س ، 2ن�3 نc�4 ه� نaQB &��3 آG ا����&ات آ� ���ت ، د��B!ا��9 ، أج!�c ان�$��

 c��:� و�� ، ���� Yج إ�����ر �Sا2خ W�<� ، 8����@�� Gآ� ، G���� 1 CN��� ، ل�B:� !�R ش�ء
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 أ#�G �8 ا����� ، أن �y` أن ا�2! �� اl ، وأن ه>] ا�ن�� زائ�� ، وا�:S!ة ��nخ!ة ، وأن ه>ا �S:ا�

�I ، وص�c اس�I���B ه� ا���W ا���B�B ، وه� ا�>ي ���ز ��nخ!ة ، 2ن ه>] ا�ن��  ا�>ي�B& cص�

ج��� 9���3 آ���3 ، ه� دار �8 1 دار �I ، و�I� GB& 1 8� Y:�� �3 ، خ> �8 ا�ن�� �� شcV ، وخ> 

 !:h� 1 وه� I��� 8� <أخ I��@� �� ن�� #�قره� ه�ً� ، و�8 أخ> �8 ا�B� .  

  ��� 
�� �8�z أنW �$��ق ����4 ، وأن أ��اب ا���4 ����� #� ا�ن�� �!ضY أن �@�ن #�B!ًا ، أن� أ��9

 !B���# Wب د����� Y�& أ�� إذا آ�ن ، lو#` ���3 ا Y�]ا� Yإ� `�!Q8 إذا آ�ن ا�@� ، �ً��R @�ن�أن 

اg# ، lذا آ�ن 9!�`  وس�م ش!ف �W ، أن� أ��9
 أن �@�ن ��Nً� إذا آ�ن 9!�` ا��Bة س��@ً� و#` ���3

 W� وس�م ش!ف b:���# W���Bب اس���� Y�&و Wب د����� Y�& ة�Bا�.  

   ��_ lوا ، 
 ا��N �:�SQئY�& K �>ل ا�34 وا�!ا�� ا������ ا��� أس�س�3 ا����� ، ��a� i اl أ�Qا�

4 #� �:C ا��ن ا���ر�� ��3�4 آ�S! جًا #� صر ا���4�� Yإ� cن�� دخ�v!N ��v  :  

  # َیُ� ا���0ِ 8َْ/َق َأْیِ�ِهْ� $

ا2&اء ا�Q[�ة ا�>�8 ���@�ن أس��� #��آ� ���@�ن ا &�م ، ���@�ن �I��h ص�رة ا س�م ، ���@�ن   

 Y��:� ل�N ، K3�  :ا�3B! ، ���@�ن ا����! ، ���@�ن أس��� ���ر #��3 ا�:GB ، ه1zء � اl #�ق أ�

  َوُهَ/ َ�َ�� ُآFْVَ �Eٍء َوِآ�Eٌ $ # ا���vُ�ِ�Bَ 0ُ ُآFْVَ �Eٍء
 ] !�k62: س�رة ا�[  

  # 0ُ�َ اvُ�ْaَ�ْ َواْ�َ*ْمُ�$
  ]54: س�رة ا2&!اف [ 

�ِ	0ِ َأَ��ًا $ْ�ُ F8ِ ِ�ُكoَْوَ�� ُی |F�َِم� َ�ُ�ْ� ِمْ� ُدوِ)0ِ ِمْ� َو #  
 ] b3@26: س�رة ا�[  

��َ8َ   ُمْ	ِ�Pَ َ�َ�� $ # َم� َیْ'َ�ِ� ا���L��ِ 0ُ��ِس ِمْ� َرْ�َ	ٍ
  ]2: س�رة 9�#! [ 

�!ة آ�b��� I�@� ، b���� c ���ق � ا�$��ل ، �N&� ا1س��SBل ������3 أ��� ��! �!�a دن��ن ان�yن ،   

 8� kا2دراج ا���اج Gن ، ش�ء �8 ا�$��ل ، آnا b��� ه� !TBا� ، 
����k �$��� أ��9ن �8 ا�>ه

 Y�& c��N ا���س:� وخ�i د�Nئ` ، ا�@!����ل ، ا�!خ�م �8 ا�!خ�م ا���hف ا�N �&ت س�[��� جًا ، وج

ه>] ا���&� ضY�& cQS ا���س:� وخ�i د�Nئ` وcN ��ت : _���� ، سc�u &8 ه>] ا���&� ؟ �Nل 

ص��
 ه>ا ا�TB! ، ه>ا ص��
 ا�TB! أراد إن�3ء ا س�م آ��ً� ، 1 أذان ، و1 زي إس��� ، و1 

� أرادوا : م آ��ً� ، #c�B ه>] ا�@��� �!وف &!��� ، أراد إن�3ء ا سNن ، و��Q�� ��R�9 bأ� lوا

 ����Bم ا��� Yم ��ق إ��  .إ�[�ء ا س�م ، وا س



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 77
 

   !h& Gي أن آ!Fن c�� ، وس��8 آ��� ��!ا �V�_�_ �#��� �� Yإ�  س�#!ت �8 ���Sس�!ي �3>ا ا� �#

 وص�س��رات _��ن� ن��ء #� ا����رات ���S4ت �����ت ، إذًا ا��Sم�
 ه>ا ا�TB! أراد إ�[�ء ا س� ،

 lا   ا�2! ��

  # َیُ� ا���0ِ 8َْ/َق َأْیِ�ِهْ� $


 ه>]   S�� ت ا��2ف�V�� 8�وه>ا ا�>ي ��GT اnن #� ا�ان��رك واl س�ف �خG ا���س #� ه>ا ا�

  . ا��Tر 

pی/c ��x8 �o( 
  أت�ح ��� ���ن ��ــــــ/د         وإذا أراد ا

f/ـ� ج�ورت�	ر �8�Lل ا��=�Vف ا�=/د    ا�� k�c م� آ�ن ی=�ف  

***  

   K3� وا�:�ام ، K�4ص��ن� �3>ا ا�  را�� ن���� ، �>ل ا�34���� ، ا���T أس�س�3 �>ل ج3 و����

آ���ت رائ:� ، ا��!آ� �!آ� ، و1 �8 ��ب ا���K ، �� رأ�c إن��نً� �:�!ًا إ1 و�!آ�I &���� جًا ، �8 


 أن �:Tا� ، K�!@ن ا�v!Bًا ، وأ��ً� ه>ا ا�!�yن�8 أو ا���:�8 إ1 ���!ك آ��yى إن��نً� #� ا�$���� وا�!

 ، `hرج ج��:� د�� �# K�!@� Y�&أ �# `h2ول �!ة #� د� K�!@ن ا�v!Bاء ا�!N آ!م ����� �ً:S9

��:�8 ، ا��hء ا�>ي ���c ا��F! أن ه1zء ج��:ً� #�ق ا�$���� وا���yن�K3�:� ، 8 �����دس� وا�

  .و����:�ن ���T &���� جًا 

  .إذًا ا���Bى زائ ا��!آ�   

   
Qه>ا ا� ،  أ#�G �8 ا������S:ا� c��:� �� W�<� ، 
 ا��SQ:� أس�سI ا����� �a �>ل ا�34Qا�

ة ا������ hأ�� ا� ، �:�SQا� ) i�!ا��� ( G��  :�Nل �:���S:���� : Y! ا� �SQ���c ، ا�

�ْ� $# EْUُ ُم/ُت/ا ِ�َ+ْ�ُ[ِ  
  ]119: س�رة vل &�!ان [ 

 ، أو و&� ، أو ض!��S �:��� ، أو خS! ، أو ��Tدرة ���&� ،   �3� 
S�� ةu4# 8 إن��ن ���ت� Kآ

 �:�SQا� 
Q8 ، ه>ا ا�V�Q�# G�:� ه�  .���ت #�رًا ، W�<� ، G���� 1 ا��8�z �!ى أن � اl و�

 F�'Lا� klا��/��� : ا�:  


 ا  Qن� ا��yا� 
Qا� �]��� �N� K@� ل�Nأ ، 
 ا����� أس�سI ا�����Qدرس : ����� ، ا� �ًT$أ&!ف ش

ا��:اء #� ����K3 ج�3ز ���&�K3 : #� أ�!�@� ، وذآ! �� �:����:� C�I ا��� N!أه� ه��ك ، �Nل �� 

 ا�>ي &!ف اl ، ا�>ي &!ف اl ج�3ز]TNه� ا�>ي ن4~ #� ا����ة ، أن� أ TB� اء �Nي جًا ، ا��:

���&�I &��� جًا ، 2ن ه>ا ا��34ز ا����&� ا��@��
 ا�>ي ه� ش[G ا�:��K ا���م ، �kداد �Nة ���h:�ر 
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 !Fداد �����دة ، انk� ، 8�zا�� ��8�2 و1 أ�8 إk� ، 8�z��� 1داد �Nة ����
 ، و1 �
 ��B�B إ1 &�

، ه>ا ا�I�# c�S س:�دة ، و#�  ��I�# c ��دة #�I�# ، �S�� I زوج ر��K ، زوج� �$��T ، أو1د أ�!ار

 8� ، !3Bة ن���� ، �8 ا�
 ا�2!اض ����N جًا #� ه>ا ا�c�S ، ا�2!اض �u�� �8 ش�R2ا K&2ا

 ، وأن ا ���ن : ا��[� ، واl أآ�د أ�Nل Bوخ�ف و� ، `�N3! وN 8 أ�!اض ا���س� �V���� 8�:�� إن

 ����Bا� !&�hه>] ا�� Gئ �8 آ!S�.  

   �ًy� :ورم إن�� W:� I� ل�N ، �ًN�
 درس #� أ�!�@� ، ��I:� i �����4 إ9�S9 ، ��Sورم خ I:� ن

ن� ��م ��ت ، �� ���G أر�:� خ��S ، �:�{ أر�:� أش3! ، د�! شzونW #� ه>] ا2ر�:� أش3! ، _�

  .، وآK �8 إن��ن �:I �!ض خ��S واl ش��] ش��ء ���� �� ���ن ��l أش3!

  I:� GT� `� ، وأرس�c  واl �� ص�Sه>ا ا� �# K�N [�4��& 8�<ء ا��S92وا ، Iئ��!� ��Sورم خ

 �:QBن�� ، وا��4اب ا��Q�!� Yت إ��&kخ : Yإ� 
أنI 1 أ���h��� Gء إ9�Nً� ، إ1 ����� ن�درة أن �>ه

 ، و��_�ن ، وا�:���� ���وي _�I��� 8 ا�4_ �V���� ����:رع رئ� ، ون�4ح ا�kًا ، و��د �:�ة ج� [�&

 8� I_ا�>ي ور c�Sه>ا ا� ، Y3ش�ء ان� Gآ lوا ، c�@S# I�ة #� ز��ر!� cآ� lأو1د ص[�ر ، أن� وا

أN!��ئI س�ف ��Sع ، وأو1د] ص[�ر ، إ1 أن�� أش3 أن8�z� I ، و1 أ�Y�& Y�ّu اl ، أ��IS ص���ً� ، 

TBئ�ً� ، وا��B�� ه>ا ا��!ض aاج!� bًا ، آ�� &�!ه� &h!ون س�� ، واnن ����a و1 أزآ� &�Y اl أ�

 ���� ��T� .  


 ا����� ا����� ، أ�� ن�8 اnن #@G ش�ء   Qا� ، Gوج k& lا ا ���ن ��Bي ا��:����ت ، أن� أ�!ي ��

 G���� 1 ، ا�@3!��ء Y�& i�� 1 ا�@3!��ء ؟ Y�& i�� ، �ًو��!�~ ، a#!� ، G���� 1 ���ر ا����رة �

، �� �h@�� ، آG ش�ء �!�] أو�� ه>ا ا ن��ن ا��:T� ��_ 8@� K� ه>] ا�[���� إذا �� ، ��@����

و�ً�� !h�� 1 �ًأ�� b��4� ��v ن ه��كnا ، Iٍ��� ش�ء Gآ �B���� ، و���م ، G��]ا� a�� أن ؟ �!�

 W������ش�ء أو Gق �8 ا��@�ن ، آ�Q� 1 c�Sأص ������ ، �ًN�  .إ9

ة ا������ ، آG ��م خS! س�� ، ض[�ط ، �9�B:� ا�T�Nد�� ، إن ه>ا ا�@�G ا�:��� ، ا�!ا��   hوا�

ار���ع ا�و1ر ، ���&�� ا���4رك ، ���&�� ا2س:�ر ، ار���ع ا�8�k�S ، دائ�ً� ض[�ط ، ض[�ط 

 G�:� ا�@3!��ء ، أن Y�& اش� أس��ن!# �# Y�� ، ���& Gة ن���� ، وآ�ورا�� ، ه>ا ا��!ض ، ش

ور �����3 ،� �S:�� ه@>ا  cدخ� ، Gن �>ه���B� آ�� cء ا�>ي �!ا] ا ن��ن #� ا����! ��رآ�hا� lوا

 c��N !�S@ه>ا ا���ق ا� Y!ه` : ا�!أة إ��ا���ج�ت ا��� 1 ����ج�3 ا ن��ن ، �@��3  !yإ��3 ، �� أآ ��

  . ���ة ا ن��ن 

   �B�N�_�ن إن رئ�i ا��3�4ر�� ا��!ن�� ج��@�ر د����ن أر: أ�Nل �@K ه>] ا�@��� ا�_ IS�4� اد أْن


 ا�:�b #� ا�:��K ، #�ج��:�ا #� ���a4 ج��G ، ودرس�ا ، Sر &���ء ا1ج���ع &8 س�S8 آ� �ً���&



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 79
 

�a��4 ا�:�b سa��4� ISS ا1س�3�ك ، �W:��Q آG ��م 1vف : و���وروا ، _K ��ص��ا إ�Y ه>] ا�����4 

�Tي �@�ن #� ا�uو� ، ��N!Qن�ت ا��& �� �y�#�ل  b2006 وا��4�ت ، س��رة ا2دوات ا��

 ، �Sن ا��!آ�� a� 
أو������W ، ��ن�3 أزرق ، وا2رض ����س
 �a ��ن�3 ، ��:�ن د&��� ���ن ����س

1��Rت ، �@���ت ، ن�ئK �!��ح ، �u�� ا��3اء ا��Sرد &��I ، و��b�@� 8�_ I:� i ، وا &�ن�ت 

 ن��ن أ���نً� ، &�ك _�ث ��1ت ، إ�� ا�����!ة �$�` ��ج� �3>] ا���ج�ت ا��� 1 ����ج�3 ا

] إ�Y ا��!ام #���B �8 &�8 اl ، أو � ا ���س ��!��ن دائ ، K�ST~ ���� ن���� �!ض�� ، أو أن ��

� ن�3رًا ، ه>] �h@�� ا�:��K اnن أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ً�� G�:� ، ا��!اغ cNو �]�� .  

 سk6 آE ا�م�اض ��'Lة ا��oا�:  


 ا2و  Qص�� ن���� ، ا� 
 ا����� ا����� ، ا�����Qن� ه� ا��yا� 
Qوا� ، �:�SQا� 
Qل ه� ا�

 I� GN ، 
�S9 ا أي��uا�: واس 
S�� @�ن�ةاذآ! �� ا�2!اض ا��� ة ا������ ؟ أ�!اض N!�� ا��:h ،

ة جًا ، ا��رم ا�$��S ه>] آ�
 ، س@�I د����R ، خy!ة �����غ ، 1vم &���� ش�Bء ا��hا�� Y�u�� �3�

ة ا������ ��:b ج�3ز ا����&� ا��@��
 ، �Nام ����Y�& W ج�3ز ا����&� hة ا������ 2ن ا�h8 ا��

 ��� ذآ!ت �@GSN 8� K أن #� آG إن��ن ����رات ا�$Nه>ا ا��34ز و b:�� ة ا������hا� ، 
ا��@��

�Bا� W�� �3 ، �� ا�>ي��:�� a��� �ً:��N خ��� G@� 8 اا��!�9ن�� إ1 أن& a� ةhا��!�9ن�� ؟ ا� ���$�

�س��@�� ، وا ش:�&�ت ا���و�� ، أر�:� &�ا� G��W ا�a��B &8 ا������Sو��� ، وا���اد ا�!�Sوا���اد ا� ،

ا�$��� ا��!�9ن�� ، وج�3ز ا����&� ا��@��
 ��zول &8 �@�#�� ا�2!اض ا ن��ن�� وا�4!_���� ، ه>ا 

I��B ا��د ، وه>ا ا��34ز ��:�I ا�$�ف وا��B` ، أ���نً� ��! &�م ا��34ز �I��B ا��
 ، �I��B ا8�2 ، �

 Nو ، K3@�!� `�B8 ، ا���H���� �B�N 
S�� b�:ًا ، ا���zس�� ، أو �h!آ� خ�ص� ، أو &��� &��b ج

�K3S�T ���2!اض ، ��Y ا�kوج إذا أ&YQ زوج�I را�� ن���� ، وu�9ن�3 إذا آ�ن ا�kوج أ�
 أن 

Q��� ح إ��k�� حk�� `�N �# �3�:4� ، وج�kا� W�!� 8@� ، �ًN��ق ، أو �kوج� _�ن�� ، وه� �R! ج�د إ9

ت أ���3 ، ه>ا ��k� iا�ً� ، ه>ا �kاح �zٍذB# ، �3ن���u�9 تB# ، !����.  

   8& bhآ K�:م ا�B� آ��� Iأن 
Qا����اض:� #� ا� ��ا�2!اض ، �:���� KF:� ة ا������ وراءhإذًا ا�

ة ورا�ة ا������ س�3SS ا�h!ك ، �Nل �:��Y أ�!اض جhة ا������ ، و ا�hءه� ا�:  

�kَ ِ�َ	� َأVَْ�ُآ/ا $ْNیَ� َآَ'ُ�وا ا��Rِ�ِب ا�/�ُUُ F8ِ F�ِ�ْLَُس #  
  ]151: س�رة vل &�!ان [ 
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 أ�Nى   �Tو� ، K�2ا2#!اد وا���4&�ت وا 
�T� ك خ�ف ، وا�$�ف!hا� a� ، 8أ� �a ا�����

 رأون� ، ا�ول ، ��دام #�B� lوي ا8�2 ، �� رس�ل ا��� �3 ش!ك ، وا�h!ك ���وي ا�$�ف ، وا�����

  �� أ�� �@! ، �� W�H ��_��8 ا��3y��_ l ؟: �Nل 


 ، �� GSN��N Iل   �]# ، 
�ة وا���م أ&�Q] دواًء �>ات ا��4Tا� I��& �Sه>ا ا8�2 ، ا�� : Wذ�

 I� ��S�T�� lض ، �� آ�ن ا!� .  

   8�z8 ا��@� ، ���Q� ش��ءu� ���:� 8�zا�� ، K�@� Gوج k& lة ، ا!��h:! أن8T�� I �8 أش��ء �

 Gوج k& lل ا�B� ، �3�� �4�� 8�zة ا��!�  :ه��ك أش��ء �

$ �Lَ�َ 0ُ�ا�� kَ�ََم� َآ ��ِإ� �Lَ6َ�jُِی �ْ�َ EْUُ #  
  ]51: س�رة ا����� [ 

  :ُ);F ا�ُ	hِْم�U �َ�Lِ)/ن َوَآP�ِRَ : س��)� ی/)�l� F8 G ا�X/ت 

   ��i أ��م ا��8�z إ1 ا�$�! ، و��i أ���I إ1 ا���#�` ، أص:
 �Y�& �S�T ا 9�ق ��Tر أن �4

 Wا����اض:� أر�:� أ��9ن ، ووزُن I�Sوج ، I�# �# bB� أن Wن�@�g� ، 8 ��ت أزرقQ� �# ةu4# Wن��

�_��V آ��� ���!ض:� ،  أنc خ���ن آ���ا ، ه>] ���B وا�ة ، وزن�V� I وخ���ن 9ّ�� ،_ [�!ضa و��

�ث رض:�ت 89 ���
 ، س�ن� ��نi ن�S آ!�K وج ن��u4# Iة #� ا���ت ، #��دى #� ا����Fت ، _

 Y��:� ل�N ، ��Q]� ��_و:  

  َ;�Lَ6ْ 0ُ�َ َوَ);�4ُ�Lَ�ْ ِمَ� اْ�َ+�� $�8َْسَ�* # �Lَ8ََدى F8ِ ا�]Nُ�َ	�ِت َأْن َ�� ِإ0َ�َ ِإ��� َأْ)pَ ُسPَ(َ�Xَ6ْ ِإ)�F ُآpُLْ ِمَ� ا�]��ِ�ِ	�َ�
  ]س�رة ا2ن��Sء [ 

   Y��:� ل�N ن�ن�N Y�3 إ�S�B�� 
�B:ج�ء ا�� ، �TBا� c3وان�:  

$�َ�Lِِمhْ	ُ�ْا F;ِLْ(ُ Pَ�ِRََوَآ #  
  ]88: س�رة ا2ن��Sء [ 

   8�z�4 ا���� lف ا!H �# ، !T� �# ، !T& أي �# .  

  & 
م ، ونY4 اl راآ�S وا�ًا ، ا��Qئ!ة �9ئ!ة وc:N #�ق ج�Sل ا�2N bوأر�:�8 أ� �_��Y ار���ع _

 cTن ا���TR2خ��� أ���ر ، وا ��yع ا����ار ، 
] #�kل #� ���Rت ج�Sل ا�2:B� انQh!ت &�

 �ً�Nل واk�# ، ��Tا� .  

$�َ�Lِِمhْ	ُ�ْا F;ِLْ(ُ Pَ�ِRََوَآ #  
  ]88: س�رة ا2ن��Sء [ 

W ا ���ن �:�Q ا ن��ن ا8�2 ، وا�B� 8�2ي ج�3ز ا����&� ، وإذا �Nي ج�3ز tTN آ�y!ة جًا ، �>�  

  . ا����&� �[�
 &�KF:� Y ا�2!اض 
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ه>ا آ�م د�N` و&��� ، ا����� �:�� ا�Y�:���� ، ��T ا�:��� ا���دي ا����� ص�� ، ا���� ج�3ز   

  .� �Nدر &�Y ��اجKF:� �3 ا�2!اض ا����&� ا��@��
 �Nي جًا ، و�� دام ه>ا ا��34ز ��Nً� جًا 3#

� &8 ذ�W ذآ!ت #� درس س��` #��� أذآ! أن ا ن��ن ��� ���T ه>] ا2و&�� ���IR �����4د   ً�#

 Kرآ:� ، وآ Kط ، �����م آ�Sع وه���ط ، ار�Sع وه���ل ا��[� ، ارk�� م��B��� ، �3��& م�kداد ض[� ا�

وس�4ده� �Y��� �� G@h �!ون� ا2و&�� �����غ ،  ه1zء ا�!آ:�ت �!آ�&�3  رآ�ع ، وآK س�4د ؟ 

ش�ء ���سa ، و�!ج�T# aر �!ن� ، ا2و&�� ا��!ن� ��Bوم أي ض[� �!��a ، ض[� ا�م �!����y�� aن�� 

 !h& ن����_ IQ]ض a��!� ، ن�!� c��� غ����� I��&أو ��T� 1 !خv إن��ن ، Kس�� a8 ا��ض�!h&و

�ة ص�� ، ا����� ص�� ، آG أوا�! اk& l  ���4! و&�ء �����غ ، خy!ة �����غTا� ، Gآ�� Gش�

� &8 أن�S& �3دات ه� #� ا���B�B ص�� آ���� ��ن��ن ً�# Gوج.  


 ا����� ، و#� درس vخ! ن��ث &8   Qوا� �:�SQا� 
Q8 ا�& ��_�� 
�Qء ا��Bن�8 ا���م #� ه>ا ا��


 ا�:�ج� Qئ� وا��Nا�� 
Qا�.  

ن� أر�:� أن�اع �8   �& ��� I:� !ّ� 
9 
��9 
�S9 ت ، إذا آ�ن أخ�
 ، و�:ه� �u�� ا��اخQا�

 ��� IVج� ، وه��
 ا�:Qئ� وا��Nا�� 
Qا����� و ا� 
Qوا� �:�SQا� 
Qا� ، �:�SQا� 
Q��� `�:��

 ، أن� أ�أ �ن@�ن �I �8 ا��hآ!�8 ، 2ن أس�س ا�رس ه� ا���ار ، �@8 1 � 2ي ��ض�ع ج

ه� �u�� ا��اخ�ت ���ض�ع أس�س� و�: .  


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ا���ا�� ) : 28- 08(ا�رس  - دروس ��ار��  - ��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ا��� �4
 أن �!ا&Y #� ا�!��ض�

  23-04- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

خ�ة ا�@!ام ، ن�$t آG ا�روس ا�����B ا���:��B #� ا�!��ض� �3>] ا���Bئ` ا����S ا��� ��S[� أن أ��3 ا2  

  .�@�ن واض�� �ى آG ا2خ�ة ا�@!ام 

 Zا��ی�   :���{v م�	 F8 م	�رس

  

 fًم : أوIسgا F8 Zا��ی� ��� .  

إ1 ���QN G:� و_��c ، �����  ا��@K ا�:�م ه� ا��4از 2ن ا2صG #� ا2ش��ء ا ���� ، و1 ��!م ش�ء  

ا�:�Sدات ا2صG #��3 ا��F! ، و 1�h!ع &�Sدة إ1 �����G ا�QB:� وا�c��y ، 2ن ا�!��ض� �8 ا2ش��ء ، 

  .إذًا ا2صG #��3 ا ���� 

أ�� إذا آ�نc �8 أج G����B ا�2ان ، و��Bر&� ا�:وان #gن �3�!��a �8 ����ى ا ���� إ�Y ����ى   

�G وا��ب ، �h!ط أن �@�ن ا����رس� �!��V �8 آ��T:� G ، وه�د#� إ�I�# �� Y ا��ر�
  ا1س���Sب ،

  .&� Y����B ا�2ان ، و����B ا2رواح ، وه>أ أرج~ أ�Nال أهG ا�:�K #� ا�!��ض� 

 : ث�)ً�� Zا��ی�   :Z/ا�e م	�رس

8 ا��Q!ة ، إس���� �a ش�ء vخ! ، ض�ا�� ���رس� ا�!��ض� ، إس���� إس�م ا����ة ، إس���� د�  

 8� ��# ، �B# ق ا���ا��!# cم وا�����ا����ة �@G ���ص���3 ، و�@a� 8 ا���ا�� ، ا��!ق ��8 ا س

ش�3ة أود&�3 اl #� ا ن��ن إ1 وج:��N �3� Gة ن���F ��!ي خ���3 ، إذًا ا���ا�� #� ���رس� 

  .ا�!��ض� ه>ا ا�@�م �a��4 ا��Shب و�����hت 

�ض� #� &T!ن� ، ودَخ��3 آ�y! �8 ا��$����ت ا�h!&�� ، إ�� #� ن�Fم ا�!��ض� ذا��3 ، أو ���&c ا�!�  

  .#� آ���� أدائ�3 ، ��� اس�&Y �:!#� ا���ا�� ا�h!&�� #� ه>] ا����رس� 
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�F : ا�e��x ا�ول �V kواج �� Zا��ی� Fت�� fأ:  

  :، �Nل �:��Y  أ1 ���3 ا�!��ض� &8 واج
 ش!&�: أول ض��� ش!&� #� ا�!��ض�   

�ْ� ِذْآِ� ا���0ِ $َ dٌ�ْ�َ ��َِرَج�ٌل َ�� ُتْ�ِ��ِ�ْ� ِتَ;�َرٌة َو #  
  ]37: س�رة ا���ر [ 

  .أول ض��� ش!&� #� ا�!��ض� أ1 ���3 ا�!��ض� &8 واج
 ش!&�   

�ة   Tت ا��Nرب أو�B� �� ة ، أو�Tت ا��N�3 #� أو���Ngش!&� آ 
S9:ً� أ1 ���3 ا�!��ض� &8 واج

�ة �:��T آ�S!ة 2ن Tإن@�ره� 2ن ا���3 &8 ا� 
  .ه>ا 1 ��4ز ���ل وه� �8 ا���@!ات ا��اج

 F(�Hا� e��xا� : Zا��ی� ��L مrاو� ��Xا� �j�	ة ا���  :م�ا

ا�!��ض� إ�� أن �@�ن وس���  &اد ا ن��ن ��@�ن ��Nً� ���اجI أ&اء] ، وه� أر#a ص�ر ا�!��ض� ،   

أو �@�ن وس��� �����B ا�2ان و���3Q�h ، و1س���4م ا���Sح ، رو��ا  �خG #� وس�ئG نh! ا��` ،

 c��& cب إذا آ���Bن ا�g# ، �&س�   . K@���N س�&� �:

 ا���8 &� �kاو��   TBا&�ة ا��!� �]S��# ا����ة �# I� �9ت ا�����Sم ����اج��Bا� Y�& K8 ا�����:��

 �B!ر &� ا�N Iنg# ، ج! ا��!ءz� Y�� ، ه� ، ا�!��ض���3Bء ـ ر��K3 اk& l وجG ـ أن ا��2ر ���Bص

 aا���ن a��4! ا��ا����ا ���ة وا���م #� ا��Tا� I��& �Sل ا���B� 1ً1  : اس�

  ))إ)	� ا��	�ل �����Lت (( 
  ]ا�S$�ري &8 &�! [ 

 أهاف ا����K ، إ�� �8 أها#I ا�@S!ى أن ���h! ا�  �u� �S�!� أن 
4� ، ���F& ة&�N [<أو ه ، `�

ن �Nي �:��Y�& I �9&� اl ، أو أن ���K4 اس�Y�& I��:� �ًV�!� �ً���4 ����:� ا���hط S� أن �:�{ ���ة

ا���� ، إ�� أن ���Bى ��3 ا�2ان &�Y ��اج�3 ا2&اء ار�cQS ����34د ، أو أن ���Bى ا�2ان آ� 

  .�:�Y�& 8 ����:� ا���hط ���!غ �:�Sدة اl وا���Bم ��اج�Sت ا�$�` ، أو اس���4م ��Sح 

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، س�ئ! �� ���I� Y3 ا����QSن �8 أن�اع ا���3 وس�ئG ض!وب ا��:
 ��� 1 ���:�ن   

  .�Y�& I هف نcN��� �:��� G�S ، 2ن ا��cN أ_�8 ش�ء #� ���ة ا ن��ن 

  .أ1 ���3 &8 ذآ! اl : أول ض���   

 أصc�S ا�!��ض� �8 ا��س�ئG ا��� ��B` ��3  أن �!��B�� �Sص �8�z ��3: وا��yن�   B# ، ا ن��ن

  .ا2هاف 

  



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 84
 

 ���Hا� e��xا� : r}إث�رة ا�+�ا �cم/ا ��  :وج/ب س�� ا�=/رات وا�6=� 

ه��ك 1&
 آ!ة ��T! �8 آ�Sر �S&1 ا�@!ة ا&�kل ا��:
 ، وI��� �# aSN ، آ�ن ه��ك ��Sراة دو��� ،   

&�Y ا���4ح #� ه>] ا���Sراة �!صً� 1 �ود �I ، #>ه
 و# ا���zو��ن #� وزارة ا��Shب ��!ص�ن 

 Gخ
 ، و�9
 ��I أن �:�د &N 8!ار] ��&�kال ا��:
 ، وأن �&��GSَNِ 8 وز�! ا��Shب إ�c�� Y ه>ا ا�

� ، و2نK3 #� أ�iّ ا���ج� إ��I وا#�Bا �I ، #��� وا#�Bا ً1ً ��9�Q�� ي#� ه>] ا���Sراة ، اش�!ط أن �!�

ّ�] رN I�ر�& !��� G��9 ل�Q�S� مBآ!ة ا� �S:� 
&�  .��ض�ن آy! ، واnن ��@8 أن ���رس ا�

 &8 ��ا89 إ_�رة ا�[!ائC:� �ً:S9 ، k أ�:�ب ا�@!ة �@y! #��3 آbh : إذًا   :Sوج�ب س�! ا�:�رات وا�

I�# 8�h ا�:�رات &�Y وج�y� I! ������ ، وه>ا 1 ��4ز ، و�8 ا�!��ض�ت �� ���رسI ا����ء #�B ، و�@

 Wذ� Gة رج�ل أو ن��ء ، آ!��� bh@ا� W�3 ، س�اء آ�ن ذ��hع &8 آ!hا� Y3ا���ا89 ا��� ن

���Fر ش!&ً� ، و�:C ا�!��ض�ت ��y� �� Y�& G��h! ا�[!ائk ، آ�1خ��ط ا���!م ، ا�>ي ��@8 أن 

���ء ، ��ث #� أ_��ء ���رس� ا�!��ض� ، وا���Tص ا� ��&!h�zآ &�Y خ�Qرة اخ��ط ا�!ج�ل ���

� ��4ز ���رس� ه>] ا�!��ض�ت ا��Y�& ����h ه>] ا���!��ت : إذًا #.  

 d�ا��ا e��xا�]� : ا� k��K أو v�Xم �lB ��� Zل ا��ی��	�Vم ا��:  

  :2ن اk& l وج�N Gل   

$ ِ�  # َوَ�� ُتْ�ُ�/ا ِ�َ*ْیِ�یُ�ْ� ِإَ�� ا���ْ�ُ�َ
  ]195: س�رة ا�BS!ة [ 

  :و�Nل أ��ً�   

  ُ�ُ�/ا َأْ)ُ'َ�ُ�ْ� ِإن� ا���0َ َآ�َن ِ�ُ�ْ� َرِ��	ً� $# َوَ�� َتْ�
  ]29: س�رة ا����ء[ 

�ة وا���م   Tا� I��& ل�Nو :  

  ))�Z fر ، و�Z fار (( 


 ن��I #3>] ر��ض� ��!�� ، 2ن : إذًا   &�أ�� ر��ض� �zدي إ�Y إ�>اء ا�Q!ف اnخ! ، أو إ�Y إ�>اء ا�

اl خ�IB ���4 &!ض�3 ا����وات وا2رض ، و�����G أن �kه` رو�I  ���ة ا ن��ن _���� جًا ، و2ن

 I#�� 
S��.  
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#gن آ�نc ا�!��ض� خQ!ة ، أو �[�
 &�Y ا�8F أن�3 خQ!ة ، س�اء أآ�ن ه>ا ا2ذى وا��!ر ���` 


 ، أو ���IB ه� �[�!] ، #gن�3 ����&� ، 2ن ���3م ا�!��ض� ��Bم &�Y أس�س ا���!�8 دون إ�>اء &����

  .ض!ر أو 

 Gم�aا� e��xا� : Zا��ی� F8   :ا�6=� �� ا�	��سk ا�	�Xم

إّن أآy! أن�اع س�N�Sت ا�$��ل ��N �3�#ر ، و#��3 �!اه�� ، وا���Bر ��!م ، �>�W إذا آ�نc ا�!��ض�   

  .وس��� ����Bر �G@h أو ��خ! #gن�3 ��!�� 

 م/اfة : ا�e��x ا���دس �Zت ا��ی������	ا� ��� إ�Uم kی��ت fأو م=�داة أ:  


 ��W ا������B ، ا��8�z ��ا�� &�دة   S�� ت ا�!��ض�� ��ا1ة أو �:�داة�Bا����� ���Nإ Y�& 
أ1 ��!�

ا��8���z ، و1 ��ا�� أهG ا�h!ك وا�@�! ، أ�� ����� ���GB و1ء] �8 و1ء ���8 إ�Y و1ء ��!�` �:�8 ، 


 آ!ة #@uن ه>] ا�!��ض� أصc�S  و����� ���GB �!اء] �8 �!اء �8 آ�#! أو �h!ك إ�Y �!اء&8 1�

ًا �  .د��ً� ج

ذآ!ت �@K �!ة أن� آ��B�!9 �# c �8 �@� ا��@!�� إ�Y جة ����رة &��� ، ورأ�c ا���ئ` �@�د   

�$!ج �8 ج�] ، و�� !_u�u_!ًا 1 �ود �I ، و�:�� ص��I ، 2ن ا��!�` ا�>ي ��ا��I خ�! ا���Sراة ، �ل 

ل أن �� ، l 

 #�B إذا �aQ��� K ا��!�` ا�>ي ��ا��I أن �[��]� ، lت ا��!� c@3إذا ان� 
�]

 K@� c�N ، راة�S@�ن ا�!��ض� د��ً� ، ا�!��ض� وس��� : أن �!�~ ا���1 ��4ز ���ل �8 ا��2ال أن 

  .�����B ا2ج��د 

 جًا أن ن��ءن� ا��Qه!ات ا����S4ت 1 �:�  �hا� bا2س a� نn83 ، و1 �ا��T� 8�� 8رس��

4�# ا��!أة #� سS� 8@!ة ��!هG ، و��:�3S�N b ، و��:b ���ص��3 ، ه��ك أ�!اض ا�!��ض� ،

آ�y!ة ��u�Y ���!أة ، �a أن�3 �9ه!ة و����z و���S4 ، �@8 ض:b و&��3 ا���T ، وض:b ���رس��3 

 W�3 ذ�� 
�S�� ض���!��.  

 ؟Zأة ���ی��	ا�   م� ��� م	�رس

  :��ض� ؟ ا2صG &��م ا�2@�م ا�h!&�� ��!ج�ل وا����ء ، إذا �Nل �:��K@� �� Y ���رس� ا��!أة ��!  

  # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا ُآ/ُ)/ا Uَ/�اِم�َ� ِ��ْ�ِ�ْ�Vُ eَِ�َ�اَء ِ���0ِ $
  ]135: س�رة ا����ء[ 
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�W ه� ���uرة �:�� �� أ���3 ا�����z آ�ن� �Nا�� l ، آ�� أن ا�!ج��u� Gر أن �@�ن ���Tً� ا��!أة آ>  

: ا2صG #� ا��8 أن ا�2@�م ا� ��&!h�G�h ا�!ج�ل وا����ء ، و���N G��N GSN : أن �@�ن ����T ، إذًا 

  .ا2صG #� ا�!��ض� ا��4از 

 Zأة ���ی��	ا� ��� ج/از م	�رس   :ا�د�

�3 آ�نa� c ا���ة &�ئ�h رض� اl &�: أ�� �� ا���Y�& G أن ا��!أة ��4ز ��3 أن ���رس ا�!��ض�   

 ��BS�# I�Bازداد وزن�3 س�� Kا��� c��� ���# I�BS�# I�B���# c��N !م #� س���ة وا��Tا� I��& �Sا��

  #�Bل 

)) P��� 4Rه o}��  )) ی� 
 ] �hأ�� داود &8 &�ئ[  

  . �:�دل   

، وا���� ص��~ ، �@S9 K3�:� 8:ً� ا��h� �S!ع ، س�~ ��3 أن ����IB ، وا���Sق �8 ا�!��ض�   

Bل�� : a� I�!8 �:�ش�� Y�&و ، lآ!م رس�ل ا Y�& �ًل أ��إنI �ّ@��3 أن �� IBS��3S�B� �ًS�Q ، وه>ا �


 K3���N ، وآ�ن زوجً� ن�ج�ً� �Q�و ، Gا2ه.  

ن #���!أة أ��ً� ���ج� ��س� إ�Y ا�!��ض� #� ����h ج��g# ، �3ن ��!�  Sط ا��hض� أ_!ًا #� ن�

Iإ1 أن ا��!أة 2ن�3 ��و����� ، �ة وا���م �8 �:] #��� أشTا� I��& �S!ك ا���و��  ، Gا�!ج Yإ� �SS

1 � �C:� 8 ا����3�Sت  W�<� ، 8 ا����ء�:  

 Zأة ���ی��	ا�   :ت���6Lت م�	 F8 م	�رس

  

  :إ�'�ف ا��6oب : ��6دة ا�	�أة ا����6ة  -  1

��3 أ1 ه� ���ر ا�a�4 آ�b أن ا�!ج�S& I� Gدة ��$! ��3 أ1 وه� ا��34د ، و��S& Iدة ��$!   

�Shب ، ��4ب ا��!أة إ&��ف وا���4&�ت ، وا��!أة ��S& �3دة ��S[� أن ���I ��3 ، وه� إ&��ف ا�

، وس�! ����8 ا��!أة &8 ا��Shب إ&��ف �I ، وه>] &�Sدة ����9 ����!أة ، �>�W آG س����! ��Sh�� 8ب

�I ا��!أة ��:�` ����3 ، آG س����! ، _��ب ا��!أة ��:�` ����3 ، وآG ن�ع ��Nش �8 ا���Bش ا�>ي �!�

 G8 ض�ا�� ا�!ج�   .وآG ن�ع ، #�>�W ض�ا�� ا��!أة #� ا�!��ض� أش
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2  -  Zا��ی�   :وج/ُب ا��=�د ا�	�أة �� ا��ج�ل F8 م	�رس

 &8 ��ا89 ا����� ، #gن ا�����   :S8 ا��  &8 ا�!ج�ل #� ���رس� ا�!��ض� ، و1 �:S8 ا�� � 1

�ة وا���م ������ء &Tا� I��& �Sآ�� ص~ &8 ا�� ، ���F :  

��� ا��ج�ل م� ا�L��ء ((  �Zأ L�8 ي�=� pم� ت�آ((  
  ]ا��!�>ي وا�8 ��جI &8 أس��� [ 

 و1 ش!ط أن ���رس ا��!أة ا�!��ض� #� ����3 ، و_�� ���ت آ�y!ة a�� �3�# ا�kوج   �N ��@8 ��4ز �

���!�� I� ًدا #� ا���! ، ه>ا ا�:��د��& �Qً�!ش a�� وا ن��ن ����ر ا���ل ، YT�� 1و ت 1 �:

 c�Sرس ا��!أة ��3 ا�!��ض� #� ا����ا�!اص�رات ��@8 أن  C:ة ، و�k3ا2ج C:� ًآ� ، وه��ك!���.  

3  -  ��� vت�� Fا�� Zأة ا��ی��	ا�   : م	�رس

ر��ض� ر#a ا�B_2ل ،  �@8 1 � أن ���رس ا��!أُة ا�!��ض� ا��� ���` ��3 ، #�� #!ض�� أن�3 ���رس  

 Gج:��3 #� ا2ص Gوج k& lت ، ا� �� 8�ST~ رجً� ، 2ن �S9:� ه>] ا��ر��Sت �3F! ا�:�:�

ة ، #gذا ��رسc ا��!أة � Y�& :� ���& Gآ ، I��ان������ ا�$�Qط ، أ�� ا�!��ض� ا�>ي �kه� �:�

  .ر��ض�  1���u� `ن�_� �3�c3Sh ���!ج�ل 

4 – fأة وا�	ك ����ج�ل س�� ا�����fا ��  :��=�د 

 &�Y س�! ا��!أة   �hا��!ص ا� a� 8@رس ا��!أة ا�!��ض� خ�رج ����3 #3>ا ��@8 ، و����أ�� أن 

 B# 8 ، و�������@�� ، �B# إ1 ن��ء I�# �� ��ً8 ا��1@�ك ���!ج�ل ، �� #!ض�� أن ن�د& :�S� أ���نً� وأن


 ��3 ا�h!ع ا��BSء #� ����3 ، وإن خ!جS� ���k�� ��S� !�Rو ، ��h��� $!ج وه��أن  �]S��# c

م ا��!ب ��2رجK�:�� G �� �$�� �8 ز����3 ، وه@>ا ر���ن� ا�v!Bن & a� ، �S�Q�� !�Rه!ة ، و�Fا�

 Y��:� ل�N ، �]ائk�3 ا2&�8 ا�S3��� ص��ن��3 &8 أن G8 أج� Wذ� Gآ ، K�!@ا�:  

  َ� َتN�6ََج اْ�َ;�ِهِ���ِ اْ�ُ*وَ�� $# َوUَْ�َن F8ِ ُ�ُ�/ِتُ��� َوَ�� َت�6َ�ْج
  ]33: س�رة اk�2اب[ 

�ة وا���م ، وه>ا ��� ���ازن   Tا� I��& ل�N Nو :  

 )) ��� ��B ج� ، و��/ت����	ءآ� ا���ا )/=L	ت f((  
  ]أ�� داود &8 ا�8 &�! [ 
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آ�ن ا�رس #� ا�a��4 ،  إذا آ�ن ا�kوج &��ً�� ، و���S�@� I ، وأش!�9 ، وآG ش�ء #� ا�c�S ، وإذا  

� ��نa #� ذه���3 ، ا2صG أ1 ���8 ��3 أ� ، وأ1 ���8 # �S4و�� ، ���h�� وا��!أة ، Wس�� `�!Qوا�

أ�ًا ، وأ 1����� bh@��G�� 8� !�]� �3 ��3 أن �!ى �����g# ، �3ن أص!ت أن ���رس ا��!أة ا�!��ض� 

 أن �@�ن ا��@�ن ا�>ي ���رس #� �# c�Sا��!أة ا�!��ض� خ���ً� �8 ا�!ج�ل ، و����رًا &8 خ�رج ا� I�

  .ا2&�8 ، وأن ��uآ أن ه>ا ا��@�ن ��1v I�# iت ���T! خ��� 

5  -  �'aا� ���  ) !!!fwت ا��j/ی� ( ا�Rروا ا�

ق ، #� �:R C!ف   T� 1 N `ئ�B� ت آ���!ات أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ه��ك�ا���Bس #� ا���

!��T�:!ت ا��ذا g# ، IS�3 ص�رة ، و ه� ش� �B��� B# أن�3 ����رة Kه���أة #� ه>] ا�[!#� ا��� !�

 ��TN د�� Yر إ��Tه>] ا� Gس!� Nرة ، و�T3>] ا�� k�S� N ر�� ، و�&.  

 و 1��YT َأَ�ّ!#a &8 ذآ!ه� #� ه>ا ا��@�ن ا��Qه! ، #uْن ��a ا��!أة _����3 #�   :� 1 tTN ه��ك

��@h� زوج�3 ه��ك c�� !�R �& أ��3 ، أو �& �3���_ a�� �3، ��@8 أن�أ��3 Y�:� �� 8@� ، �3��3أ�   ؟ 

ه��ك ��c�� ISh� c أ��3 ، ه� ��c أخ��3 ، ص���S ا�Y�& �T�!� c�S ص��ن��3 و&��#�3 �!صً� 1   

ود �c�� ، I &���3 ، ه��ك ���ت أ��3��3 ��@8 أن ��a ا��!أة _���c�� �# �3 زوج�3 ، أو #� ���ت �

��3 ، أّ�� أن �$�a ا��!أة _����3 ، وه� ���u�� cآة �8 خ�� ا��@�ن �8 &�8 خ��� ، و���v 8 أ��3

  .���T! خ��� h� [<3#@�� آ�S!ة 

أK�N &!س #� #�ق ��V# 8 ا�$�i ن�4م ، ا��uآ�ات أن ه>ا ا��@�ن ����ر ، و�8 : �_�� أخ �Nل   

�G �8 ا����ء ، ه>ا آ�م �9
 ، _K #�ج� �خ�I أ� �8 ا�!ج�ل ، وآ�B� 8� Gم &�Y خ�� ه>ا ا��

 !3F� ة!�Sن�ً� ، وأن ش�ش� آ��k��� 
Nا!� Iآ� Gخ! ا���v ن�@� �# Iأن Gء أص��ب ا�����!Nأ C:�

&���3 آG ه1zء ا����ء ا���S!ج�ت شIS ا�:!ا�� ، وأن ش��Sً� خ��� ���:�ن أ&��F��� K3! ه1zء ا����ء 

 lن ا��Sت ، س��h@م!! ا���B� م  آ�����ة وا��Tا� I��& �Sل ا���N رة�Qف خ!:� cNا��:  

  ))إن م� أ�V ا��Lس �Rا�ً� ی/م ا����م ا�	j/رون (( 

 ا�	�أة  -  6Zی��� jja	ا�م�آ� ا� 6Uا�	ت ��U//ث	ء ا���Lم ا���U:  

و&م آG�� 1 �� bh آI�h �8 ا�:�رات ، وأ 1�3F! ا��!أة ��اضa ا����� ���3 ، وأ1 �@�ن ه��ك   

خ��ة #� ه>ا ا��@�ن ، وأ1 ���رس ر��ض� �����S9 a� CN:� ج���3 آuنYy ، وأن ��Bم &�Y ه>] 

  .ا��2آ8 ا�!��ض�� ن��ء ����zت _�Bت ��ز��ت د�B�Nت ذآ��ت ���3S��� Yا إ�Y أي �$���� 
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  :ا�	/از) ��� ا��X���Lت وا��xوری�ت وا��Xج�ت 

�ت وض!ورات ، دائ�ً� ن��� ��GN2 �8 أجG ا2آy! ، ������س�S ، ن�8 &�ن� #� ا��IB ������ت و��ج  

 ��T� �ً����� ا�!��ض� cذا آ�نg# ، ا��!ورات I�� Y�&ا���ج�ت ، أ I�� Y�&ت ، أ������ش�ء  GّNأ

 �S���� ا���ج� Gا��!أة #��!ه� ��ج� ، ن��� �������8 �8 أج.  

   �ًy� : ، Gه� ��آ �����أن�3  a� ، #� ن�4س� �����!ى �8 ����� � W:�� ا������ I�# 8 ا��@�ن ا�>ي@�

  .أن �uآ�u# ، �3ن� أ���نً� أض�� �������8 �8 أجG ا���ج� ، وأض�� �����ج� �8 أجG ا��!ض 

 ������ ، #gذا �:�رضc ا�!��ض�   TB� 8& $!ج�ض!وري ، وا�!��ض� 1  TB� ا2&!اض ���

�� I:� 8�zا��!ورة ، وا�� Gا��!ورة ن��� ���!��ض� �8 أج a� ًا  .�3 د�N` ج

ة دروس ، وان�Y3 �3>] ا���ا��   & I�# ���B� أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام ، �3>ا أن���3 ��ض�ع ا�!��ض� ا�>ي

 I��& �Sل ا���N8 أ� �B�hًا ، و�ا��� ��S[� أن �!ا&� #� ���رس� ا�!��ض� ، وا���ا�� واض�� ج

 �:�!hا� �ة وا���م ، و�8 ا��nت و��B� 8صTا�.  

 
 �	Xوا� ��	رب ا�=��  
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 ���� 1ا�����4 ) : 28- 09(ا�رس  -ر�� دروس ��ا -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

  30-04- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 0��� Fم� ه ��� ا
 v�B F8 أج�rة اg)��ن 	��:  

 ، &�Y رأس�3 ا���غ ، أ��3 ا خ�ة ، #�   �B:ًا ، ���[� ا��ا ن��ن أجk3ة خ�Q!ة جًا ، أس�س�� ون���S ج

 Gغ س�ئ��أ�8 وض:I اk& l وجG ؟ #� ص�وق &��F #� ���صG _���� ، و��8 ا�4ار وا�

��ت Tص ا��T��1.  

  .أ�8 وضa اl ا��$�ع ا��hآ� ؟ #� ا�:��د ا��B!ي   


 ؟ #� ا�  �Bا� lا aري أ�8 وضTا� t�B.  

  . أ�8 وضa اl ا�!�K ؟ #� &�Fم ا���ض   

   Y��:� ل�N:  

$ �ٍ�� Uَ F8َِ�اٍر َمًِ'َlْ(ُ 4ُ�Lَ�ْ=ََج �ُث� #  
  ]س�رة ا�����zن [ 

  :م=	E ا���ی�ت ا�X	�اء 

   c:وض G��:م ا���!اء ، ه>] ا�� 1 �:!#�نI ، إنG��:� I آ!��ت ا�N ا ن��ن �# G�:� !Q8 أخ@�

� 8Tأ� �# ، K�� `S9 ا ن��ن Gم ، إذا أآ�F:ا� Gم ، داخ�F:ا� �Bن �# c:وض ، K�4ن #� ا��@

وا��92ل ���Sن أن �uخ>وا ا�:��F ا�@�S!ة ، و��!��نk�� ، �3ل ���3 ��س�رة ر��د�� ، ا���س�رة 

 ا�!��د�� ه� �:��G آ!��ت ا�م ا���!اء ، ه>] ا��:�� G�a�T #� ا��yن�� ا��ا�ة ا_��8 ونbT ����ن

آ!�� ، اnن ه��ك درس ��I خ���ن د�B�N ، ا��B�N س��ن _�ن�� ، خ���ن #� س��8 _�_� 1vف ، 

 Iرس ، و2نض!ب ا_��8 ونbT ����ن س�V�:S وخ���ن ����ن آ!�� �a�T #��� ج��:ً� #� �ة ه>ا ا�

  . ���ت #� آG _�ن�� ا_��ن ونbT ����ن آ!�� ��!اء 

 ��Bل أ�آK سzال ه>] ا�@!��ت ا���!ا: اnن   N ه� ؟!�T� �� ت���زات : ء ا��� !�� a� ح!Q�

1 ، ه>] ���ق إ�SB� Y!ة #� ا�K�4 ، ه>] ا��SB!ة اس��3 ا���Qل ، #� ه>] ا��SB!ة : ا�K�4 ، ا��4اب 

 وه��ج����8 ��:�� G�uخ> ه>] ا�@!��ت ا���!اء ، و�����3 إ�Y �@�ن���3 ا��SQ:�� ، ا��@�ن�ت �
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h� �، :I ، و ا���3ج����ST� 8~ ا��!ارة�8 إ�G��:� Y ن�B ا�:�Fم �!ة _�ن�� ��:�د ���Tص�!اء ، ا��

  . �ST~ ا���دة ا��3ض�� ��ه�ن 

   i��# Wذ� aول ، و�k�# أْ�ُ!] آ8 #�@�ن ، زل Gوج k& lا ، I� ا a؟ ه>ا ص� W8 ذ�� �Sذا ن�����

 اl هر إ9�Nً� ، ه>] ا�@!��ت ا���!اء س�V�:S وخ���ن �& Yإ� 
����ن آ!�� #� خ���8 د�B�N �>ه

، ا���3ج����8 ا��T!اء �K�3 ا�ه�نا��SB!ة ، #� ا��SB!ة ���G ه>] ا�@!��ت إ�Y &�ا���3 ا2س�س�� #� 

 �zخ> إ�Y ن�B ا�:�Fم ��:�د �I:��T آ!��ت دم ��!اء ، إذًا ا�T�N1د آ��ل �h!ي ، ا�T�N1د �وا��

س�3�ك و&م �!ش� اس�3�ك ا����] ، و&م �!ش� اس�3�ك ��8 ، ا�T�N1د ���رة ، ا�3ر وا1

ا�@3!��ء ، وإ��ف ا���اد ، و&م ا�:���� ��1nت ه>ا س��ك ��$�b ، 2ن خ��` ا2آ�ان ا�>ي أْ�!] آ8 

 ���!� YTNأ Yم ا2ش��ء إ�  .#�@�ن &���� آ�b ن��$

�kال ه>ا ا��:�I�# G أس!ار � K�bh@  ه>ا ا��:�a�T� G #� ا��yن�� ا��ا�ة ا_��8 ونbT ����ن ، 1  

 ، وأ���نً� ���bN آ��ً� & 8�a��T ا�@!��ت ا���!اء ، وإذا ��bN #����ت ��B` ، وا��!ض :� I�&

�bN��� b &8 ا�:�G ؟ 1 أ� اس�B# I! دم a�T� 1 ، اس�I ا���� ا����ض ا�م ، ه>ا ا��:�G آ

K�:�T��  .�a �!ض �N�W�<� ، G �!ض ا����ض ا�م أو #B! ا�م ا�

   Gوج k& lل ا�N نnا:  

  # َسLُِ�یِ�ْ� wََی�ِتF8ِ �Lَ ا�8َCَ�ِْق َوF8ِ َأْ)ُ'ِ�ِ�ْ� $
 ] c�T# 53: س�رة[  

   c�ّN آ��� G�:�4 ، ه>ا ا���!S� KFم ا����اآ�bh ا�:���ء ا�[!���ن أن ه>ا ا��:�G ص��ن�I #� نtB ا�

N وآ�ن ه>ا ا ، I9�hزاد ن K�4م #� ا��ل �����n �ًQ�h ا�:�G ، آ�b أن ش!ب ا���ء ��Tن آ��� ا�

  . ا�@����8 

   !�R أو �ًhQ& آ�ن ، IS4:� K� أم IS4&ب #� ا���م ا_��8 ��! ��ء ، أ!h� أن 
و������س�S ا ن��ن ، �4

  .&Q{ ، وإQ$# 1! أن ��Tب ا ن��ن ��Gh آ��ي وارٌد 

�د ا���رة أ&�Y ن�Gh# �S آ��  Sا� C:� �# �Sو������س ~Tو��ت ا�[�ز�� ، أن� أن!hي #��3 ����ول ا�� :

اش!��ا ا��h!و��ت ا��SQ:�� ، اش!��ا ا��8S ، اش!��ا ا�����ن ا��:�Tر ، ا�!S��Bل ا��:�Tر ، ه>] 

�Nا آ��3 ��اد آ���و�� �� #��3 ش�ء �S9:� ، إذًا ه>ا ا��34ز T� 1 ا أو�Nا��h!و��ت ا��4هkة ص

  . ص��ن�I #� نtB ا�م 
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�;Xس ا��Lا� dUووا ���oا� ���Xا� ���   : م

GSN س���8 س!ت ��_� ا�����4 ، و���� ��3 إ�Y درج� ���B:� !�R ، ا�S92ء آ�ن�ا �:���ن ��ً� ون�3رًا   

 Yت إ�!Qو�� اضل ، و�R! ���ازن ، �رج� أّن ا��:� !�Rو ، �BQ�� !�R ن 9!حnا�����4 ، ا �#

B& ���4ا�� Y�& ��43ه>] ا� bN�� ص��~ ، أن !�R �ً��ت نوات ، وأ�c �:���ء ، �@8 إن��ن �Nل آ

ائ�� #� �:��C:� �4 ا�2!اض ذآ!ه� ا���S ، ه�� ا�[�� ، ا��h� �S!ع ، آG ش�ء : �Nل � �B�!9 ه�

I��N 1 ��@8 أن �@�ن �I�#�B_ 8 ، و1 �8 اج��3د] ، و1 �8 رأ�I ، و��Q:� 8� 1ت ��I�V ، و1 �8 

  . ��S ص�Y اI��& l وس�K ذآ! اl آ��u� IنQ�� 1 I` &8 ا��3ى اخ�!ا&I ، 2ن ا�

ا�����4 إذًا ��3 #�ائ آ�S!ة جًا ، و�Nئ�� د�BNا ، ه>] ا��@!ة #� ا�:��K ا�[!�� أن ه>] ا��:��G ص��ن��3   

1 �_� ��tB ا�م ا����KF #� وا���S أ�!ن� أن ن��K4 �8 ��8 إ�v Yخ! آG &�م ، آG &�م �!��ن أو _

 Gئ�N ل�B� N ، a؟ : ��ن   �Kَ 1 نuخ> ا�م �8 ا��ر�

   G��ا��4اب وا��4اب د�N` جًا أ��3 ا خ�ة ، #� أ��آ8 ا��1@�ك وا��!آ� ا�ورة ا����� ن�Qh ، وا�

 ، !:h[>�� ا��م و��� �GّB ش:! ا ن��ن ��T~ ��!ش�ة د����i آ� ��!ض ج�ة ا�!أس &�Y ج!��ن ا�


 ه� �:� &8 �!ض #:� ا����صG ا�و�R2ا K&2ا �# uو ���ض ، ��T� إن��ن Gآ W�<� ، �Qhرة ن

ا�[!R!�8 ، �� ا�[!R!�8 ؟ ه>ا �!ت خ�Q! ، ه>ا �!ض ا���ات ، ا�م ��:b #� أن �GT إ�Y ن���3 

�N ، مBا� Yا���اد إ� GB���# ، ���S� 1 ، أس�د ا���ن ~Sأص I��3ا ن��ن أن إ� uل ا92!اف ا������ #����ج

 
�SQا� I� : ا��$> ، ه>ا Y�&8 أ� Gا�!ج aQN 8� م ، ��!دد ، ا���ق ��!دد ، 1 �Bا� aQN 8� � 1

  .ا��!ض #� ا���B�B نtB �!و�� ن���3ت ا2و&�� 

��� أ�!ن� ا���S ا�@!�K إذا ��ض��V أن ن$�G ��8 ا2ص��Y�:� a ذ�W أن c���h ا�ورة ا����� #� ن���3   

م Bا�.  


 ان:ام ا��!آ� #� ا�3F! ، أ��3 ا خ�  S�� ةة ، ا�3F! أآS! ����� #� ا�K�4 ، ودورة ا�م #�I راآ

  . #��ج�I ا���S أن �zخ> ا�م �8 ا�3F! ، 2ن�BQ�� �3 رآ�د 

  :���ن ا�F6L ا�	=j/م �la/رة ت�N�6 ا��م ��� ا�ج�rة F8 ا�;�� 

   ��  : اnن �a ��ض�ع _�ن ، ا��

))�X���8 ��o أو إ��ى و��oی� ، وf ی���6 �*��آ� ا��م  م� أراد ا�X;�م ��o أو ت�= س6=

0����8((  
 ص��~[ ��� i8 أن& Iا�8 ��ج[  
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 �N�6ا�� ���� :  

ة ،   �
 ��CS ا�h!��ن �!ن ، �� �:�Y �!ن ؟ ����ً� آ����9�Q ، ض�9�Q� a ج�B؟ ا� ��Sه� ا�� ��

�3��9 b&���� N ، �3S�3��9 ���������!ات ، اس� iNا��!ون� أن  و ، I��& cآ�ن �� Y:�د إ��د&�3  ،


 ���سa ا�h!��ن ، ص�ر �Sً�N _�نً�� ، �Bا� CS�� ��� ، ن �!ن��!h��# ، Yا2و� I���� Yء إ��hد ا��:�

2نI �!ن �4
 أن �:�د ��� آ�ن &��I ، ��سa و&�د إ�Y �� آ�ن &��I ، ص�ر �Sً�N _�نً�� و_��� ورا�:� ، 

 K�4ا2و&�� #� ا� aج�� G��ك #� ش!��ن �: ��Nب ، وا�� aضCSا�� a��� ض:�3 ه�� ، CSا�� a�� ،

ض:�3 ه�� ���a ا��CS ، ض:�3 &� رج�W #� �@�ن �:� 8���a ا��Y�:� ، CS ذ�W أن ا2و&�� 

 
�B�3 �:�8 ا��Sن .  


 ، ����� ����� ا2و&�� ���م ����� و���` ���م ذر&ً� ، #� ���a�Q أن �@�ن �!ن� ، #��:
 ا�  �B

  . واnن دخ��� #� ��ض�ع #!&� 

  :وس�{E ا�/�Uی م� ا��6ّ�� 

�ة وا���م   Tا� I��& �Sل ا���B� :  

 )) ���/�U /ا�0 ��8���  ))أذی6/ا c=�م�� �Rآ� ا
 ، وf ت�Lم/ا 
 #��B� Iل [ ��� �h8 &�ئ& !�]Tا� a��4ا�[  

ي دراس�   � c�� :ص I��:9 bTن Gآu� ش�ء ��ن��ن أن G�#ن� أن أ��_ [��Sً� ، 2ن ه>ا ا�Q:�م �:

 Yإ� 
س�&�ت &�G ، وآ�y! �8 ا���س �&� أنI أآ��! ، #� �uآG ص�h& Yh:�� 8@� ، �ً��Sء ، و�>ه

 �ً��Sم ص�:Qا� Gآu� دراس� أن G�#أ W�<� ، ة ، وا���م را��!�yاد دس�� ، وآ�� Gآu� ، ا���م #�رًا

G ، ا� !3F�uآG خ��� و_�_��V���� 8 ، ���ًء �uآG نbT آ��� ا�Q:�م ، 2ن &ISB _��ن� س�&�ت &�

 �V���� !h& خ��� :  

 )) 
  ))أذی6/ا c=�م�� �Rآ� ا

4
 أن �a��4 ا2س!ة �uآ��Y�& �3 وج�S 9:�م   � Iأن ، I���� �# م�Fن [
 ��#� ـ ر��I اl ـ &��!N ��

� I�#ال وج�اب ، و9!#� ، وzان�� ، وسzو� ��� I�# ء�B� ة ، ه>ارس�I ، وا��� 
��Qا� aوض B�

#��@8 أن ��� ا�Q:�م س�&� ، و1 دا&� أن نuآGy� G ا���4ل ، ون�Bم GSN ا�!ج�ل ، ه>] ��v 1 و1 

ث ، �uدب ، �� ، W��� 8� iنv ، ًا3وء ���B� ��B ، ا��� ج�� Gُْآ ، `�� I�# م��� ، ه>ا آ�

  . K�3 اج:G ا��4 �!�ً� ، 2ن ا��:�دة ا������ �:�Y�& 8 ا�

 )) ���/�U /ا�0 ��8���  ))أذی6/ا c=�م�� �Rآ� ا
 ، وf ت�Lم/ا 



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 94
 

   Gآ ، �V�Q� Iم �!آ�
 ��CS خ��� وخ���8 ن��S ، وا��Bأآ�� دس�� ، و���م ، وا� Gآu� ا ن��ن

 c�Sأص cN�3 ا����& Yه>] ا����1ت ، و�� cS!س�ا2و&�� ، وآ���  �# 
���1�I ده��� ، ��!س

ئ�& ، ���ّ@�� ، I��& �VًS& ص�ر G� ، 
�B8 ا��:� ْ:ُ� K� ، !خv 
�N و�� &�د ، Iن �!ون���!hا� B�� <

 
�Bا� K$���# .  

 )) ���/�U /ا�0 ��8���  ))أذی6/ا c=�م�� �Rآ� ا
 ، وf ت�Lم/ا 

  .�� ه� ا�����4 ؟ ه� نtB ا�م ا����KF ا�>ي �$�b ا��[� &�Y ا2و&��   

  �� أخ> ��2س�Sب ������س�S أ��3 ا2خ�ة ا�� Gأ�� ا���آ ، Gآ��أ K_ ب�Sخ> ��2سv أن� &�� أن ���T8 ا��

 a��!م ا��ن� أ�!اض خ�Q!ة جًا ���ذا ه� خ�Q!ة ؟ ��i ��3 أ&!اض أ�ًا ض[� ا��& �# ، !�Qه>ا خ

�8 أخQ! ا�2!اض 2ن �� �I أ&!اض �@�ن ض[IQ _��ن�� و&h!�8 دون أن �h:! ، ض[� ا�م 

ا�S92ء ا��B�G ا�c��T ، �8 أ&!اضI أو �8 ن��ئ�S:���� I4! ا��:�ص� جًا �8 �ا&���I ا��!��a س��] 

 !TSا� B# I���&ا� 8� ، Kذاآ!ة أو ص� B# أو Y�& أو Gغ �:�� ش���  .خy!ة ���

   ، c��Tا� G��B1 أ&!اض ���[� ، وه� ا� Iج�3ز ض[� ، 2ن �# c�� Gأن �@�ن #� آ a1 ��ن W�<�

، ه>ا ا��[� ا��ي ،  K_ ،10/16 ،  9/ 13، ج� ، ���$�����ت  ����12/8ت ض[u# WQنc ��2ر�:


 �@!ا��  16/10أ�� #�ق Qم ا�B� ا ن��ن أن Y�& lا G�# 8� ، 
�S9 8� #�3 �!ض ، و1 �

ا ن��ن &� اl ، اnن ا��[� �I أدو�� ��@8 �@�ن �Gy ا�[>اء ، #�!جa ا��[� �S9:��� ، 2ن ا��[� 

@� �ST& !��� 8& �4ً أ���ن��ن ن��.  

�:C أن�اع ض[� ا�م س�3SS ض[� ا�K3 ، وه��ك ض[� &�ST ، وض[� ن��� ، : أن� أ�Nل دائ�ً�   

 a��ت �!ون��3 ، #�رB#ا��8 ، و!hر ا�شة ن���� ، وض[� و&�ئ� ، 2ن ا���اد ا�ه��� ��!سY�& �S ج

  : ا��[� ، وا���S ا�@!��B� Kل 

))��o أو إ��ى و��oی� ، وf ی���6 �*��آ� ا��م  م� أراد ا�X;�م ��o أو ت�= �X���8 س6=

0����8((  
 ص��~[ ��� i8 أن& Iا�8 ��ج[  

   ا��G]h إذا آ�ن ����G�:� 1 �ًV ا�@����S�C   !ا2س�س� ) ا��3رد ( ا�>ي &�] آ����S�! : س���@�h� Kه

1 � �8 #!اغ �����V خ��� &h! ، �� أنI�T�# c #� ا�$ K�N�3 أزرق ، و�F:� ج دائ!ة!$� tئ�T

 ، 
�Bا� a� ��&�4وب ا2و�� Y�� 8 #!اغ� � 1 W�<م آأ��! ، ��1 ه>ا ا��!اغ G�:� 1 ا��3رد ، وا�

 W�<� :  

��o أو إ��ى و��oی� ، وf ی���6 �*��آ� ا��م (( ��o أو ت�= م� أراد ا�X;�م �X���8 س6=

0����8((  
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8 &� ا���S ، وI�#�B_ 8� 1 ، و1 �8 خ!S�I ، و��Q:� 8� 1ت &T!] ، : ه>ا ا�@�م �!ة _�ن��   � i��

 Y��:� ل�N ، Y��� إن�� ه� و�� ، I��:N�� 8� 1و:  

�ِ� اْ�َ�َ/ى $َ vُlِLَْوَم� َی #  
 ] K4س�رة ا��[  

   Y��:� ل�N:  

  َوِإَذا َمpُZْ�ِ 8َُ�َ/ َیoِْ'�ِ� $*  َوا��Rِي ُهَ/ ُیُ=ِlْ	FLِ َوَیْ�ِ��ِ�* # ا��Rِي FLِ�َ�َBَ 8َُ�َ/ َیْ�ِ�یِ� 
  ]س�رة ا�h:!اء [ 

 Eن وا��/آ�	یgا 	ّU س�6ب��� RBا�:  

وإذا �!ضc ، #�2خ> ��2س�Sب ��N ا ���ن ، ا ���ن ��I�B�B أن �uخ> : وإذا أ�!ض�� ، �Nل : �� �Nل   

  .��2س�Sب ، وآuن�3 آG ش�ء ، _K ���آY�& G اl ، وآuن�h� c��� �3ء 

إن ا��!أة ا��� �K_ ، ��T 1 : أن ا��!أة هG &���3 ����4 ؟ #@�ن ج�ا�� : �@8 ج�ءن� سzال �!ة   

 ���4� �3��& i�� �3� �Kر أ�<:� ��T�.  

   �Q�4ا� 
Sّ�� �3�@� ، �Q�4��� ب�T� ���ّN ا��!أة �Sس������.  

�ة وا���م ، �@8 �: أن ���T ا��!أة دائ�ً� �4
 أن ���K4 ، إذًا ا�����4 �8 س�� ا  Tا� I��& �S��

  .أ���نً� �!ض ا�k� �B�Bhول �������4 

   ، c:س��ا2و&��  c:م ، #��س������س�S ، أنK��� c ، رآ:c نkل ا�م إ�Y ا�!أس ، ر#:c �!اجa ا�

_K رج:c إ�Y �� آ�نI��& c ، س4ت ��س:K_ ، c رج:c ، س4ة _�ن�� ، أول رآ:� _�ث �!ات ، 

ا��y��y ، وا�!ا�:� ، ا�ST~ أر�:� ، وا�h& !3F! ، وا�:T! أر�a وا��[!ب خ�i ، وا��yن�� _�_� ، و

وا�:�hء ��a ، آG رآ:� _�ث ، آK �!ة ص:ت ونcَ�k ؟ �� ا�>ي ��ث ؟ �@��
 ا��&�ء #� ا���غ 

 G���� ، ن�!� I��&أو ��T� ب �:��� ، #��>ي�Sة 2سu4# �]ا�� a��!� ر ـN 1و lون� ـ 1 س�~ ا!�


 خy!ة �����غ اS��# ، ن� #���4! ا��&�ء!� !�R I��&أو ��T� 1 وا�>ي ، �]��.  

  .ا��K3 &�#�� ج��:ً� �8 أ�!اض و����   

واl �� أ��3 ا خ�ة ، ه��ك أ�!اض �G:4 ���ة ا ن��ن ج���ً� �Q� 1ق ، وا��:k4ة أ�T� 1ب ا ن��ن   

  ����!ض ز

   Iأن أوض� Y���ًا أأّن �Bً�!9 &!ض�V� I ��! ا#�!اضً� ، و&�Y ا����8 واٍد ،  ��: ه��ك �:�Y د�N` ج

1 ��ث ش�ء ،  ، �B�Nد bTن G�R ، ا��س� �# �hو�� ، I�Sآ!� 
و&�Y ا����ر واٍد ، وا ن��ن راآ

 Y�&ا����8 واد ، و Y�&ض ا����رة ، و!:� Iض!& `�!Qًا ، �@8 �� أن ا�2ن ا�C�!& `�!Q ج
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��ادي ، ا����� ا2و�Y #��3 ��س:� ، وا����� ا��yن�� #��3 د�N ، 2ن ا����ر واد ، وG�R ، س�aB #� ا

 aا���س Y�& c��� ا����ة �:�SQ# !�$� Iو2ن ، b�@� ا ن��ن.  

   �ًy� : ، آ��نu� 1 N ، وض:�� #� �@�ن ، �ًy� ل�B�!Sآ��� �8 ا� �V�� c��ك خ��� أو1د ، أ�&

@�� 1 �B�!Qًا ، �3>] ا�8 أن ����8 ا��92ل ��ى ان�K39�S ا1ج���&� ، �@8 #!ضً� ا�@��� آ�S!ة ج

�_� �!ك أخ�] &�!� Y����B وا�ة ، وا�>ي أآG أر�:� �!م _ G1ت ، ا�>ي أآ�B�!� !h& أ��!ت ��

  .أخ�] ا�!S��Bل 

�S9:� ا����ة أن �[��� إن��ن ، و��B! إن��ن ، �[��� أ�� ���:وان و��B! ش:�ب ، �K��T ا2رض أن   

�{ ض��B ، ���ذا آ�نc ا��3ا�{ ض��B ؟ 2ن ا ن��ن �$�! ، و�@�u# ، bي خ!� uQ�3F� IS@! ا��3ا

  .#� اnخ!�8 

ث نtB أوآ�8�4 #�   � ، ���& Y�h��� �# �3����:� ���9 �>رة ز���ن ، وأس�ء c:�� أ��م <��

 Iا��� Y&!�# ، G�:� 1 Iوج ، 2نkأ��3 ا� cB�Q# ، ه� دائ���:� cSص�u# ، غ��ه>ا ا�>ي : ، c�N ا�

 ، �B�Q� Iه� ، وزوج�
 ش�Bء أس!ة ، ا2ب &�G9 1 ��@8 أن ��!ك ا�c�S و�S�3�4 س��:� �# !TN

 Y��:� ل�N ، ه��&!�   :و1 أ�

  # ِإ)�� َ)F�ِXْ(ُ �ُXْ اْ�َ	ْ/َت� َوَ)ْ�kُ�ُ َم� �Uَ�ُم/ا َوwََث�َرُهْ� َوُآE� FْVٍَء أF8ِ 4ُ�Lَ�ْjَ�ْ ِإَم�ٍم ُم�6ٍِ� $
 ] i� 12: س�رة [  

   W��& ��4�� ره��_v K@���&أ Gآ .  

   :م� ا��=��Iت ا�=�	� ��X;�م

8 &�] ��ج� آ�S!ة جًا إ�Y أن �@�ن ���QSً� ���ا�� ا�h!ع ، #������4 �8 : إذًا   �zا ن��ن ا��

���3 ا�:���� ��:� : �# lا I&م ا���!اء ا�>ي أود، T�8�T� 8أن ه>ا ا��:�G ا��$G�:� K آ!��ت ا�

 I��& �Sا�� I��N وا�>ي ، KFم ا���� ���bN آ��ً� &8 ا�:�G ه>ا ا��:�G ص��ن�I و�tB�� I���B ا�N وا�>ي

�yً� ش!��ً� ���ث &8 � !h& �:Sة ، ه��ك س!�yوا�����4 ��3 أ��د�� آ ، Y��� م و����ة وا��Tا�

   .ا�����4 ، و&C:� 8 �� #��3 �8 #�ائ

  �# K�B� آ�ن `�
 ر#�a #�  �� صT�� Iًا ، و�رة &���� جB� a���� [�K_ ، !T أ�Nم ����hم ، وا�

�I:� ، !T ش�B�B دائ�� ، #kار �!ة ا��I #� ا��hم وا��K4 ، �:�ن�ة ا��B�Bh خ�ً�� و&h!�8 س�� ، 

  .#��h ���3 ، ا�[!�
 أنI �!آ
 ا��Qئ!ة آG &�م إ�Y د�K4��� `h و�:�د 

8 &� ا�$��` ، ه>] �8 &� ا��TنW�<� ، a ا���� أ���نً� ن�Tئ~ ا��Y�QT ص�Y ا  � Kوس� I��& l :  
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��o أو إ��ى و��oی� ، وf ی���6 �*��آ� ا��م (( ��o أو ت�= م� أراد ا�X;�م �X���8 س6=

0����8((  
 ص��~[ ��� i8 أن& Iا�8 ��ج[  

8�z ا��Tدق K4���# دون S9:ً� ن�8 ����� نK@� 8& ��S ا�����4 ، ه>] �8 وس�ئG ا�&�ة ، أ�� ا��  

  .أن ��K3 �@�� ا�����4 ، 2ن �3�# ��yً� ص���ً� 

أن &���ً� �8 &���ء د�h` س�#! إ�Y أ�!�@� ، وا��g� YBن��ن &�Y ج�ن
 �8 : ه��ك �TN أذآ!ه� دائ�ً�   

 ا�:�K آI�@� ، !�S أس�K ، #�4ء ��ض�ع ��K ا�$��k! ، و���ورا ، و��ث ا�:��K ا���Bh س�&� وز��دة

 Kه>ا ا���� I� ل�N G��Qا� Iy�� 8� Y3ان� ���# ، !�k�$ا� K�� ل �� : &8 ���ر�B� أن W��@� إن : آ�ن

  .اI�!� l �8 دون ز��دة 


 ���G ش�3دة &���� جًا �8 أ&�Y ج��:� ، �:W�Q ��ج��3ت ، 1 ��@! أن ���ور] �3�# ،   �S9 a� cأن

 ، 
�SQ�� م�ك اس���& ، 
�SQل �� ا��N ل ه@>ا�B� ا��k]ا ��م ا� W�<� " : �ًS�S9 أن �� ، iن� ��


 أصق &�ك �8 اl ؟ إذًا #�� أآ�!ك ، �SQ8 ، أ�@�ن ا��:���� Wأن W�3 1 ش��S�� 8 أآ��� W:��

 ، K�3م ، �>رن� �8 ج�_nرن� �8 ا��:�ص� وا<� Gوج k& l؟ ا lك �8 ا
 أصق &��SQأ�@�ن ا�

�# 
�S9 ��u� ، !�Tا�� iVل ��3 و��N ، ع #�رًا�T��# C�!�� ج��3ت�� �Q: : �ًS�S9 أن �� ، iن� ��


 أصق &�ك �8 اl ؟ إذًا #�� أآ�!ِك ، �SQ8 ، أ�@�ن ا��:���� Wأن W�3 1 ش��S�� 8 أآ��� W:��

 Wِ�3؟ إذًا #�� أج lا ك �8 و&��& 
 أش�SQا�   .أ�@�ن و&�

  ��� K3�� ه� Gوج k& lا �T:� إن��ن G@# G34وا� !�@.  


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ���� 2- ا�����4) : 28- 10(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ا��[>�� - 

  07-05- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

6X��	ا�   أو�Uت ا�X;�م

م ه>] ا��اخ�� أ��3 ا خ�ة ا�@  N ا�>ي K�!@ث ا2خ ا�!ام ، وردت �اخ�� #� ��ض�ع ا�����4 ، ��

 آ�ن ا���ض�ع #� ا�رس ا���ض� &8 ا�����4 ��8 ا����h& a! �8 ه>ا Nا�����4 ، و &�� 8&

ا�3h! و��Y ا����:� وا�:h!�8 �8 ا�3h! ا��B!ي ا���ا#` ��ش3! ا����د�� vذار ون���ن وأ��ر ، وأ1 

 ا�S!د �@��  . ن ا��4 ش

  ا�����cت �Zوری E6U ا�X;�م

   Yyأن G8 ، وآ�!h:ن�� وا��yأ ا�����4 �8 ا��8 ا�S� أن Yا���ح ، وا2و� KF& c�� ���4@�ن ا���وأن 

���T ، و 1���T �:>ر ��i &���3 ����4 ، أ�� إذا ص�c ��س��!ار #���ج
 &���3 ا�����4 ، وأن 

���� ، �Rة #�ر:� Y�& @�ن�وأن �@�ن ا ن��ن  ، ��B:� وسz@� @�ن�ا�!�` ، وأن  Y�& ���:ا� !�S:

م ������4 1 �:�ن� �8 دوار أو ��yRن أو ذا ض[� ��$�C ، أن �@�ن ا�>ي ��K4 �!���ً� ، و1 Bا���

4
 أن �@�ن �!���ً� #� ا����� ا��� � ، �ًy� م ���34د زوج���Bآ�� ، �Bل أي ��34د #� ا����� ا����<S�

S�� Yدي إ�z� ��� ، ����` ا�����4 ، و&م ا1س����م GSN ا�����4 ، 2نz� Iدي إ� Y����h ا�ورة ا�

 G��@ا� �BQ�� 8� 
  .��!�W ا�م ا�!اآ ��� #�I �8 ش�ائ

���G ا��1:�د &8 ا����
 و��B�h��h& �# Iء ا���م ا����` : _�B� Kل ا2خ ا�@!�K جkا] اl خ�!ًا   

ة س�&�ت ������4 ، و&م ���و:� �3�SNع ا��[� #� ��م ا�����4 و���8 ��ر���T��� �]ل أدو�� ا�� .  

  ا�����cت �Zوری �=� ا�X;�م

#uن �uآG ا����4م ا�Q:�م سG3 ا�K�3 ، آ��$��ر وا���اآI ، و�uآG &�دة : أ�� ش!وط �� �: ا�����4   

ة ،hB8 وا�S8 وا��S4آ�� ، I��B�hو� 
وا2آ�ت ا���SQخ� �9ال ن�3ر] ،  ا����ش ، و��F! ���ول ا����

  .آ� t��� 1 ا�م ا�@�����م ��� �zدي إ�Y ار���ع ا��[� u4#ة 
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   �# G�N م ، ه@>ا��ة وا��Tا� I��& �Sائ�ً� ذآ!] ا��ا���QB ا��B�N أن ا��c��� ���4 أس���ً� &�ج�ً� �

�ة Tا� I��& �Sائ�ً� ذآ!] ا���ة �!ن��� ��ل ا��i�� ، ���4 أس���ً� �Tا� I��& �Sم ، 2ن ا���وا��

 Y��� 8 ا��3ى ، إن ه� إ1 و��& `Q�� 1ع ، و!h� م�  . وا��

  د�8ع �� ا�X;�م

   �ًy� : Gئ�N ل�B� Nا��!أة ، و 
��� !�R 
���� G�Qذآ! إرض�ع ا� �� K�!@ن ا�v!Bا� : aإ�� أن �!ض


 خ�ص ���T[�ر ، ا���B�B أنI ا�G�Q ا�T[�! �8 أ�I أو �R! أ�I ، أ�� اnن #��3ك رض�&�ت و���

 I�# 
ر vخ! ه>ا ا����T� أو �8 أي !B� 8� ي!hSا� !�R 
4
 أن ن:�K أن ا�v!Bن ����� أG�R ا�����

 �# !3F� وو&�ئ�� ��S�N ة!�yت آ�#v ه��ك W�<� ، G�Qا� G���� �� ض أ����� خ��� أض:�ف���

 K�!@ن ا�v!Bآ! ا�<� K� ، G�Qة ا���� GSB���:  

  َتَ=�َسْ�ُتْ� َ8َ�dُZِ�ْ�ُ 0ُ�َ ُأBَْ�ى $ # َوِإْن
�ق [ Q6: س�رة ا�[  

   

 �uخ>] ا�G�Q &8 9!�` زج�ج� و���
 �:KB ، أو ������ Yس�~ أو �� أش�ر إ� �� K�!@ن ا�v!Bا�

 

 وا2و&�� س�3SS أن ا����
 #�I خ��� ض:�ف �8 ا����ض ... �B! أو ����Bت ا��#v !yأن أآ cS_

�3 ا�G�Q ، وا�����4 آ>�c��� W أس���ً� �ائ�ً� ���:��G� �4 ه� �8 س�� ا��I��& �S ا�����2 �� �����

�ة وا���م Tا�.  

   8���& GSN GT� 8 ا�>ي@� ، K�@ع ا��!hه>ا ا� ��F& 
م ا�:�K آbh &8 ج�ن
 �8 ج�انB� وآ���

���c ��ض�&�� و1  #��� أذآ! أن ا���س أ��SNا &�Y ا�����4 إ1ً�SN و��ئ�ً� ،، ��ه��ا �8 إ&�ن�ت

ص���� ، أن �3���h �8 آG �!ض ، أس��ب و�Nئ� أ���نً� ، وأس��ب &�ج� ���B�Bh ، أو ار���ع 

ا����! ا�h!��ن� ، ا��[� ، و���N و&�ج ، أ�� أن �G@� ~�T �!ض #3>ا #�W�<� ، �]��S� I �!ة ش@� 

 I� c�N ، I�@�� �ً��� 4� 1 Iإن��ن إ�� أن : Y�& ، K4���# 
ا ا���Bس آG ش@�ى &�ج�3 ه>اذه

  . اذه
 وا��K4 : ، أي ���N �:�ن� ���3 ن�Bل �I ا�����4
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�	�� v}���  

  

1  -   ازدی�د ��د ا�;�ا{� F8 ا�ی�م ا��F ت��kX ���8 ا�X;�م

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أج!�c دراس� اج���&�� #� أ�!�@� ، ه>] ا�راس� أس�س�3 أن ا����S زار &ًدا   


 ه>] ا���Sط �8 ا���ر�= ا����دي آ�Sً!ا ��Nو ، c:Nا��� و Kط ا�4!ائ�S�9 ، وأخ> ض!hا� k8 �!اآ

�_� �!��a ن��S ا�4!ائK س���V���� 8 ، ه� أخ> ض�Sط yه>] ا��2م ا� �# I8 أن�S�# ، ا���ر�= ا�43!ي Y�&

اث ا�:�b وا�G�B ا�4!ائK #� �!اآk ا�u� �9!hآy! �8 و��1 ، و�3S�N إ�Y ا���ر�= ا�43!ي ، #gذا أ�

 I��& �Sا�� W�<� ، �V���� 8س�� Yإ� �_�yه>] ا��2م ا� �# I�Sن� a��!� ب�T�R1وان واوا��!�N وا�:

 Y��� 8 ا��3ى ، إن ه� إ1 و��& `Q�� 1 م��ة وا��Tا� .  

  ویv�a م� f ت=�	/ن – 2

، ه>] أ�b راآ
 ، وإذا رآ
  380اnن ، و#�  777ذآ!ت ا���م إن��ًن� راآ�Sً أ�ث �9ئ!ة ، ه��ك   

� ��Q�� �V ، إن�!ن�c ، #��ئ��ت ، ًy� Iا�$��ل ، أ��� ا ن��ن �Gy ه>] ا��Qئ!ات #���3 ر#�] ���ق �

 Y�& ~�# أ!B�� ئ!ة�Qه>] ا� Y�& وه� K�!@ن ا�v!Bذا #�~ ا�g# ، س!�!ًا ~ST� [:B� ، !�T& ، ر�Sأخ

 Y��:� I��B� ذاg# ، Gص�رة ا���:  

�ْaَ�ِْ�َ�ْ�َآ6ُ/َه� $# َوا �َ�	ِXَ�َْوا6ِ�َْ+�َل َوا Eَ  
 ] G8: س�رة ا���[  

   
 و_�! ، ا�b�@� �4 ، آh& G! د�Nئ` ض��#� ، ا�b�T ، ا��4�ت ،  777وه� راآ:B� Y�&

ا ن�!نc ، ا����ئ��ت ، ��@8 أن �!ى �� ��� ���� I���T! أو أ���I ، و ا��!ارة ، س!&� ا�!��ح ، 

  :1ر���ع ، ا1ن$��ض ، ا��ن ، ش�ء آ��$��ل ����ً� ا�!��ح ا��:�آ�� ، ا

  # َواEَ�ْaَ�ْ َوا6ِ�َْ+�َل َواXَ�ِْ	�َ� ِ�َ�ْ�َآ6ُ/َه� $
 ] G8: س�رة ا���[  

أي إذا آ�ن ا���S ا�@!�K ج�ء �3>ا ا�v!Bن �8 &�] ����3 ا��n ه�� ، #� ���ة ا���S خ�G و �[�ل و���!   

  :�B# Gل و ز��� ، أ�� 2نI آ�م اk& l وج

  # َوَیvُ�ُaْ َم� َ�� َتْ=َ�ُ	/َن $
 ] G8: س�رة ا���[  

 ج�ء ذآ!ه� #� ا�v!Bن   B# ��$# �9ئ!ة cSذا رآg# ، lم ا�  :إذًا ه� آ
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  # َوَیvُ�ُaْ َم� َ�� َتْ=َ�ُ	/َن $
 ] G8: س�رة ا���[  

�I أن �u� 8�zن �>�W ا�:GB ���ح �I أن �8�z &8 9!�` ا�@�ن �I�g ��ج�د ، وا� آ��G ، و���ح   

  . ا�v!Bن آ��I �8 خ�ل ا &�4ز ا�:��� 

3 – Lا�ج ���  

   c��� و ، ��Qه� ا�� Yyد آ�ن ا�8��4 ذآ!ًا أو أندراس�ت #� &�K ا2ج�� ����9 ، اآ�bh أن ا�>ي ��

 K�!@ن ا�v!Bا� ~��� ، ����Sا�:  

 �Hَ(ْ*ُ�َْآَ� َوا�Rْوَجْ�ِ� ا��rا� vَ�َBَ 0ُ�(ِمْ� * # َوَأ$ �Lَ	ِْإَذا ُت ٍ'َlْ(ُ  
 ] K4س�رة ا��[  

   ��Q8 ن� Yyا�>آ! وا2ن .  

��� ا�Rرة  – 4  

   Gآ ، 
�Tه>ا ا��4! ا� Y�� ، و���Qه>] ا� Y�� ش�ء #� ا�@�ن ���!ك Gا�>رة أن آ K�& �# رس�

GSN نv!Bا� ~��� ، ��Sارات ، ش���ت إ�����4 ، ش���ت س� ش�ء ���!ك ، ذرات ، ن�ا] ، آ�3رب ، �

  :أ�b و أر�:��V &�م 

  # َوُآPٍ�َ8َ F8ِ OE َیْ�Xُ6َ/َن $
 ] i� 40: س�رة[  

ق &�Y آG ش�ء   T� �3ه>] ا�@��� �8 أ���ظ ا ��3م #� ا��[� ، أي أن Gآ:  

  # َوُآPٍ�َ8َ F8ِ OE َیْ�Xُ6َ/َن $
 ] i� 40: س�رة[  

5 –  Fرج�aء ا��x'ا� F8 مI[ا�  

و �GT إ�Y أ&��ق ا����ء #��� ��8 ا2رض و ا��B! ، و���4وز �$�!ع ا ن��ن ا��!آ�S ا����ئ�� ،   

ا�[�ف ا��4ي ، وس�W ه>ا ا�[�ف ا��4ي خ��� وس��ن أ�b آ��� ��! ، _u4# Kة ���GB رائ ا����ء 

 IN��&8 أ� ~�T�# ، ���Fا� W��� ج� Yر &���ء ا�>رة : �8 ج� ���ء إ��Sآ  أص���S &��ً� ، أ�B�

&�N �# آ�ن Gي ا2ص!T� ا����ء ة إ9�ق ا��!آ�Sت ا����ئ�� ����ر�ا ، و س�u� aذنI ص��ح رائ :

 أص���S &��ً� ، ن��~ آ��ب اl ا�>ي نkل GSN أ�b وأر�:��V &�م ونB!أ B�:  
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�َ�ْ�ِ�ْ� َ���ً� ِمَ� ا���َ	�ِء N�[َ8َ/ا 0ِ�8ِ َیْ=ُ�ُج/َن َ �LَXْ�َ8َ /ْ�ََ�ْت َأْ�* # َو���jَُرَ)� َ�Uَ �ُXْ(َ Eْْ/ٌم َ�َ��ُ�/ا ِإ)�َ	� ُس

  َمْ�Xُ/ُروَن $
  ]س�رة ا��4! [ 

   lم ا�  . ���:GB و�] ��@8 أن �8�z أن ه>ا ا�v!Bن آ

  وردة آ���ه�ن – 6

�:!ض وردة #� ��aN #��ئ� ، ه>ا ا���Gy�� aN أآ�Q�� !S #��ء #� ا2رض ، ن�س� ، ه>] ��3   

1 ��@8 أن ��F�� Wh وا�ة إ1 أن�3 وردة  ��aN #� ا ن�!نc ، &!ض�ا ص�رة h& GSN! س��ات

ج�ر�� ، أوراق ��!اء داآ�� ، ور��Bت خ�!اء زاه�� ، آuس أزرق #� ا��س� ، و����3 ا��:��` 

 &8 ا2رض _�_� 1vف س�� ض�ئ�� : " ا����� :S� �B8 ا��& Iاس� K4إن�3 ص�رة ان��4ر ن " ~��� ،

& �V�:وأر� bأ� GSN لkا�>ي ن K�!@ن ا�v!Bأ ا�!B�م و�:  

  6ِ8ََ*ي� wََ��ِء َر��ُ�َ	� ُتَ��Rَ��ِن $* # Sِ8ََذا اْ)�oَ�pِ ا���َ	�ُء 8ََ��َ)pْ َوْرَدًة َآ����َه�ِن 
  ]س�رة ا�!��8 [ 

�>�W ا�v!Bن ا�@!�I:� K أد�� أنI آ�م اl ، وأن GB:��� c���B� 8�zً� أن ا�v!Bن ا�@!�K آ�م اl ، و2ن   

�3>ا ا�v!Bن ه� رس�ل اl ، إذًا ��@8 أن �l�� 8�z وا�ًا ، و��ج�دًا ، وآ��ً� ،  ا ن��ن ا�>ي ج�ء

 8& �Bأ ا���S�� GB:ا� bN��� أن 
4� c��v ذاg# ، Iرس�� lا S& 8� و�uن ا�v!Bن آ��I ، و�uن ���

  .ا���� و�� ا����ء 


�;�ز ا�=�	F8 F ا���/ة إ�� اgا   أه	�

، أن� 1 أرى أنI #� ه>ا ا���kن ا�>ي اش�ت ا���43ت &�Y ا��8 ، و&�Y ا�v!Bن ، أ��3 ا خ�ة ا�@!ام   

 cا ���ذا آ�ن�BNن دnن وا���� ، اv!B8 ا &�4ز ا�:��� #� ا�� lا Yة إ��&�� �8 ��دة أ�Nى #� ا�

�ة وا���م ا�v!Bن ، و �:k4ة س�ن� ��سk4:� Yة ا�:�T ؟Tا� I��& �Sة ا��k4:�  

�uن���
 ���9�Q ، و��ن�ه� &�Y ش@�S:_ Gن ، وض:�ا #��3 زئ�BًS ، وض:�ه� &�Y سQ~  ا���!ة أ��ا  

 ، �ًT& W��u# Yن� ��سد ، ��!ك ، #$�G إ��I �8 س�!هK أن �3��Y: ، أ�� س��� `Sئkس�خ8 ، ا�

 #�B�uه� #gذا ه� _:�Sن �8�S ، 2ن ا�:T! ���ق #� ا���! ج�ءت �:k4ة رس�ل ا �T& ، l��S:_ ~STنً�

�ً� &���ً� جًا #� &T! س�ن� &��Y #�4ءت B� مB� 
Qق ، و2ن ا�����3 س��! ���3 :�Q��� 1 ، �ً��S�

 �R�� !T& �Sا�� !T& و2ن ، lذن اg� Y�وا�2!ص ، و���� ا��� Iئ ا2آ�!S� Iأن I�k4:�

��R #� ا�v!Bن ، و2ن ا�v!Bن �����3 ا�وران ، واSو���ن ج�ء ا &�4ز ا� ���T#أن و K�& Gوج k& l



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 103
 

 G@h� ث &8 ا�@�نا�:�K س�uخ> أآS! دور #� ������ ج�ءت أ�b و_�_���v �V ، أي سس ا�v!Bن ���

 k4:�.  

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �� �8 آ��ب ��V� 8� b�z &�م �: ��Qر ا�:�K إ3H 1!ت أخ�Qء آ�S!ة #�I ، أن�   

  .>ا ا�>ي �GT 1 أذآ! اسK ا�:��K ا�G��4 ا�@�S! ا�:K�F ، �@8 ه

 �$�ر ا�Q:�م إ�Y ا���غ ، 2ن : آ��ب �:��K آ�S! جًا ��Bل   :T� 9:��ً� ��رًا Gإن ا ن��ن إذا أآ

 �B�B� 3!تH �� نnا Y�� 8@� ، غ�� إ�Y ا�:T� ر�$S��# ، �#�h@� ر] آ���&�ء�T� �# ةا��:

��� ، �@��� أ�>رآK �8 أن ���yا &� ����& Y���v!N ��v CNن�� أ�ًا ، #��ا#` ا�v!Bن �a ا�:�K ��ا#` �

 4
 أن نY�& ��y ا�:�K إذا وا#` ا�v!Bن ا�@!�K ، ا�v!Bن و�� �8 &�� ، Kإ��آ ، K�:ن إذا وا#` ا�v!Bا�

م ��B!ب �8 ا�v!Bن ا�@!���y��# ، Kء Y�& 1 ا�v!Bن إذا وا#` ا�:�G� ، K ا���yء B� آ��� K�:��# ، `�Qا��

v!Bإذا وا#` ا� K�:ا� Y�& ن .  

 �6 م�	c �}�j( :��'Lة ا��oروا ا�Rا�;�� ، وا� dم ، I��U ، ءFV Eآ�/ا آ  

  

  ُآEْ آFV Eء

ة �Nل أر�a آ���ت ،   �Sه>] ا� �# a�1 
�S9 I��N �3م ش��أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أ�أ درس ا��[>�� �@


 آ��N ، Iل Qا� a�4� aا أن ه>] ا�@���ت ا2ر��N� ا_��8 ، آ��ا آG ش�ء وا�، : وصً��N وآ��ا

ة ا������ أر�:� hوا &8 ا�  . وا�>��ا ج3ًا _�_� ، وا��:

  !�h� أن� أرج~ أن I��& W��& c:Nا ه>] ا�@���ت ، أي ش�ء و�Fا�� I� ر�I ، وأن �uآ�I ، ش�ن

���Hأي ش�ء و ، I�!�h� أن Yا2و� I��& W��& c:Nأي ش�ء و ، ���H�3 و� Gا���� ، ���Hو I� cا��� ،

  .8 ا�Q:�م u�� �ً:S9آ�I ، #�� درسc خ�Tئt اR2>�� 2خ>ك ا�:4
 ا�:�4ب ، إن�3 أدو�� �

ن�!ب أ���y ��34ز ا��hR ، K�3ء �$��9 ، ه>ا ا�[�hء ا��K3� �9�$ جًا ، ز�` إ�Y درج� �>ه�� ،   

] ������خ��� ، أ�Q�� ~��� 1 �3�SS:�م أن �:h:{ #� _���� ا�2:�ء ، ه>ا ا�[�hء ا��$��9 ص��ن�I و�4

 YB�وآ��� ار ، ��B:ا� C]Sوا� ��B:ا� 
أم � K��S�� ، �3S[� أن �uآ����B�� ، �3 إ�Y ش�ء اس�I ا��

 Iس����u� 
�� ��B:ا] ا����� �Sوآ��� ه ، I�B:� [!@و� ، I�B:� 
  .ا ن��ن ��

�c ���ى ن���� جًا   N Kه!yأآ ، 
�N ء�S9أ a� 8�&�Sأس Gأن ج��� آ GSN 8� K@� أس�س�3 ذآ!ت ،

واl أ��3S أآK@�� !y ج��:ً� ، �@��� : ا�u� K� ، �QhBآG ، #��� ض[� &��I ص��
 ا�c�S أن �uآ�N Gل 

  .أرى آG ��م ا2و&�� ا���ودة ���u# �QhBآ!ه�3 



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 104
 


 �:I�B و�@!] �:I�B ، أآy! �8 س�V���� 8�:S �8 ا���س h� 1!��ن إ1 إذا &�hQا ،   �� YB�ار ���@#

!�Sآ uQة ���3 ش!ب  وه>ا خ، ��S[� أن �h!ب ، &chQ أم � K�Q:{ ، 2ن ا�@����ن ا���Tن� ا����

 !y�3 أآ���Hوأدت و ، Kا�@��� أس� cآ�ن !yأآ c�!ا���ء ، وآ��� ش .  

FXjا� F�  أه	� ا�/

إذًا ا��&� ا�K3� ��T جًا أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، وا�ول ا���$��� �a أن�3 ��$��� ، و�a أن�B# �3!ة ،   

bT دخ��3 �>ه
 ��:���4 أ�!اض ن�c4 �8 ض:b ا��&� ، واl أ���Y أن �@�ن آG وا� ��@K ن

  .����ً:� ��&� ص�� آ�S! جًا 

   GSN 8� K@� c�N : ، رجأآy! ا����ن ا��3رج� �zذ�� جًا ، آ��� �3رج ��دة ده��� رخ��T جًا �3

 1 �:Sh�K�3 ، ��4ل #� ا�م إ�Y أن #�[و آ����8 ����ً� ، وآ��� هرج� �Sh� �3�:4:� ، وا��


 ، أ�� ا�ه�ن �R! ا��Sh:� ، ه>] �Bا� 
��!س
 #� جران ا2و&�� ، ���` ، �$b �!ون��3 ، ��:

�K�3 ، و&�Y رأس�3 ز�c ا����kن ، ز�c ا����kن �� �B!ؤون &�I�# �� I �8 #�ائ ��ج�K إ�Y أن 

  .�@�ن دواء أN!ب أن �@�ن R>اًء 

   Gآ Gّ8 إذًا ُآ� K�4�� ةش�ء ، �!اص�� اش�!ه� ، أآ�� �!اص�� ، �� �8 ��دة اl خ��3B إ1 #��3 #�ئ

زاو�� ، أن� �� آ�c أصق أن ا��4ز �: ��دة أس�س�� جًا ��[>�� خ��� ا���غ ، ا��4ز �R! ا��@وس 

 �Qم ا�����ن #� ا���، ا�����ن ��دة آG &�م ، #@G ��دة �!اه� &��W ��3 #�ئة �:��� ، أ���نً� ���$

 �:h& ، ��B! ن�B ����ن #� ��! ��ء �:I�B ن�3ئ�ً� ، ��دة �:��B ، إذا ه��ك أخ�Qء ������Q ، ��ج

  أش��ء �R! ن�V���� �V� ���F ، ا�����ن ��G ه>] ا��h@�� ، إذا آGْ آG ش�ء 

� و ا�>ل ج3ًا و ا��: &8 آG شة ن����   ً��N Gْو آ .  

  �Rل ا�;��

� ، ونS>ل ج3ًا ، وإذا خم ا ن��ن ن��I #� ا�c�S ه>ا : �ة ��B أ��3 ا خ  ً��N Gآuش�ء ، ون Gآ Gآuن

  .ه� ا�� ا2دنY �8 ا�!��ض� 

أن� أ&4
 ، ا ن��ن أ���نً� ��i أن ا�!��ض� �!آ�ت ، �@�R 8! ه�د#� ، ��ج أش$�ص ر��ض�K3 أن   

 �W ، و�a أن ��Tن�ا �kر&�K3 أ���نً� ، ���! ، �!�
 ، ا��!آ� ا��3د#� ، ��� G�:� م�B� ، �:�� �3�#

� ���c��_ G@h� c�S �@�ن ً�& G�:� إ�@�ن�� أن t$ش  ��B� Wى ج��W ، إذا آ�ن &���� G�:ه>ا ا�

� ، و آ�
 ��I��� 8� �S ، واس���د ج��I ، أ�� ا��!آ�ت �R! ا��3د#� أ���نً� �@�ن ���� ، ً�& k4أن
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 �B����W ، أن ��C:� GB أجkائ�3 �8 �@�ن إ�Y �@�ن ، أن �S>ل ج3ًا ه>] ا�����F ، أي أن �:��� ��

 جًا ��� I�:� ه>ا.  

   GSN 8� K@� c�N ة ن���� ، : وإن أ� أآS! أس�Sب ان��hر ا��!ض اnن �� ه� ؟ آ�G &��� ، و ش

وأ� أآS! أس�Sب ص�� ا2جاد ج3 &��� &�ل ، و را�� ن���� ، أ� أس�Sب ص�� ا���b ا����` 

  .ن �����S:�� I ، و ا��:
 ه� ا���T أ

 وا�@����8 ، أ��   S@وا� 
�Bن��ن أ�!اض ا��� 
_�� أخ آ�ن ��u!�@� ش�ه نوة ، أن ا����رة ��4�

 وا�@����8 ، ��ج �!آ� ، ��ج اه�kاز ، #�>����N W �>ل S@وا� 
�B8 أ�!اض ا�� �B�# ن�Tا��

�Q أوا�! ، ���YB ج�3د اnخ!�8 ، #�3 �8 ا��ج�3ء ، أ�� ا�34 �8F ا ن��ن أنI �8 وج�3ء ا��Bم ، �:

م �W ا�$��ت #I��T أ&�y@� W�� KF! ، 2نS� I>ل ج3ًا ، �@8 ا���S �:���� أنS� I>ل ج3ًا B� ه>ا ا�>ي

�a أص���I ، �� أن��� ��Nuى ��� &�Y ا���! ، و 1 أن� �Y�Ru ��@�� &8 ا2ج! ، وإن اl �@!] أن �!ى 

���� [S& Iان!Nأ Y�& ًاk .  

��'Lة ا��oج ا�I�  ا��/��� 

   I� ل�N ًا ـ��� جN �TN ـ IB� ص�& S:� ل�N t$وإ���ن ، ش ���� Yج إ�����ة ا������ hا� :

 Iج��u# ، W:�S� ك ���ي أن: أن� أ#@! أن أش�!��N ، Wل �I : �:!ف &���N ، Iل �I : س�:c أن س�

 I� ل�N ، W��& :!ف�ه>:  W� ل�Nأ I� ل�N ، 3!ب�ا �@�  : �B# I:�Q� أن W��& cأ&!ف &��� ، أن :  

�L6;ـ� Pج�� d8�( �(أم� dcأ        �L6م� أ� �Z���� �LXLــ� م(S8  

  �XL	�ــP م	� 0�8 أ�Vار �L��B         و �X� R	�)� و ا��� �;L��Lــ�

 EKـ�V PL�+oی f �(ذآ� ��  و أ�L� s�B ت�vَ ا�	��ة و ا���L  و 

  8	� ا��ـ�ب و اg�=�د إf �*م�)�   ��L ا�م� F8 آE م� ی��و س�� إ�

ة ا������ ��3 &�ج ، ه� ا����� وا1س����B ، 2ن ا�>��V��� 8ن �!هK3B ذ�� ،   hإخ�ان�� ا�@!ام ، ا�

 I�� إ��ك و �� ُ�:�>ر.  

   I�� ء ه� �!يء�h� �3زوج Y�& !ي���ه� أ�!ه� أن ، اnن أخc اخ��b زوجa� �3 وا�ه� ، #�ا�

 !�د&�ه� ���b ا����8 ، إن ���c سcQB �8 &�8 اl ، وإن � K����3���u# b ا��84 ، �4
 أن ��

 ��@h� G��   .اGSN !�2 وI&�N ، أن ���! &�I�SN ، ا�����

إخ�ان�� ا�@!ام ، ��1س� ���B�YBS را#a ا�!أس ، �S�!Bً� ��:� و��:�ن �����V �8 #��ئ~ ا�hS! آ�Sًرا   

S! ا���ر�= ا�hS!ي #���� ج���� أو ����� ، #gذا آ��T�� cً� �8 ا���ل ا��!ام ، وا��!أة وص[�ًرا &
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 ، [!�F8 ن@� I�& 8ِ]8 أس�!] ، واس�@� Gا��� ا�!ج W�<� ، ا�!أس a#را c8 ، وأنT� �# cنu# ا��!ام

  . أ��8 إ��I �@8 أ��!] 

�ن أو  # `�#�� Y1 ����ج إ� ���B��� ا ن��ن إذا آ�ن ا ن��ن  ��R ي أو�N أ��م a�:��� 1ن ، و�&

أ�ًا ، ورد #� �:C اn_�ر أن ا�T�N1د #� ا��:��h خ�! �C:� 8 ا���4رة ، ��4رة ���uال ا���س ، 

خ�B:� Gل ، � bد ����84 ، 1 ، اآ�و���ج�Vت ، وإ#�س�ت ، وآG وا� �:I س� ، و�:I و_��B ، و�3

 ��   :وا��: &8 ا�K3 ، د�BNا #� ه>ا ا��

 )) �=oی f /م� ��'0 وه RB0 أ�'�  ))م� أRB م� ا��)�� 8/ق م� ی
  ]ورد #� ا2_! [ 

ة ا������ ،   hا� G���� 1 IS�N  

 )) �=oی f /م� ��'0 وه RB0 أ�'�  ))م� أRB م� ا��)�� 8/ق م� ی

   ، B�� 1 ة ا������ &�ج�3 ا1س����B وا����� ، أنc ��1س� ���B���K ، و�������hا� k& lا ا�2! ��

 Gوج.  

   ة ا������ ��1س����B وا�����h8 ا�& � ، وا�>ل ج3ًا ، وا��:ً��N Gش�ء ، وآ Gآ Gُْآ.  

ة   h8 ا�& � ، وا�>ل ج3ًا ، وا��:ً��N Gش�ء ، وآ Gآ Gُْآ ، a3>] ا�@���ت ا2ر�� Iآ� ��Tا� K�& lوا

   . ا������ &8 9!�` ا1س����B وا�����

م ا����  N ، أ�!�@� #� ��س أن��4س �# cرس ، أن� آ� ا�2! �� اk& l وجG ، اnن ن��3 ه>ا ا��

�� أخ آ!�K آ��ً�� ، آG ��دة نuآ��3 �� #��3 �8 �!�!ات و�!و��8 وش��م وس@! و#���ر �[����kم 

 ص�د��م ����س��م ، آ��ب ض$K جًا ، أن� أخ>ت ا��!�!ات #�B ، وآG إن��ن �م آ�����م �B��

 �ً�&�T� �ًS��!� ه>] ا���اد cS�ر ، Iداد وزنk� دون أن aSh� وأن ، Gآu� أن Y8 ����ج إ����� .  

  ت�ت�k ا�	/اد ا��f F �� م� أآ��� �X�k ا��Xی�ات

   G$0ا�  :   Gا��8 ، وخ!hران ا�
 ا�@����!ول ا���!س
 &�Y ج�<� G$وا� ، �S�<� دة�� !Sأآ G$ا�

 �Sل ا����ح ���>ات ، وا���N �م �I 9:��ً� خًN 8 أن ا�>يH�9ال &�!ي أ K�!@ا� :  

 )) Eaدام ا�gا �=(((  
  ]ا��!�>ي [ 

 ��8 أن ا�$G ��دة ���ة جًا ، وأ���Y أن ���$م ����ً�   :� 8�S� 8@� ، [!9�$� ًا!Sه>ا ج c��H أن�

 G$ا� ، �Q�����0 .  
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   i$ت  11: ا�����B:���ا ا��ة ، ه �1200!�!ة ، آ� !�!� Iوزن b��T���� ~ا��� a�S� ك إن��ن��

  . �11!�!ة ، ا�$�V�1200  i و_��ن�ن آ��ً�ا ، ا���ا�~ 

  ،  12: ا�$��ر   

   C�S15: ���ض ا�  ،  

   ��  . 16: ا��3

  . 17: ا�$��ر   

ورة   �S19: ا� .  

�ً� ، وه>ا ا�@��ب آ��ب ض$K جًا ، أر�:��V ص��� ، أخ>  &�T� �ًS��!� �S�!� ت ه>] ا��!�!ات

ي &�Tا�� G������� ا��!�!ات.  

   i#!19: آ .  

19: �
 ا��Sذن�4ن    .  

  . 21: ا�@�س�   

  . 21: ورق ا�����ف   

  . 23: #�ص���� خ�!اء   

   !Q23: ا�� .  

   ��Sن!N :24 .  

  . 25: ��ذن�4ن   

  . 25: ه���ن   

  . 26: س�Sن=   

   Y�:�ُ ظ���� !Q# :26 .  

   �����# :26 .  

27: �
 ا��hنر    .  

  . 27: ��ف أ��! ��  

   c29: ا��� .  

  . 29: ����ن   

  . �Q� :30= أ��!   

ا��R �V!ام �8 آG ه>] ا���اد ��@8 أن �uآG أآً� ���&ً� جًا ، وش�3ً� جًا ، وأن �aSh جًا ، دون أن   

 I� ن�T�$� م�hا� Gوأه ، �����N Gأآ �# ، Wداد وزنk�.  
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  . 32: ا�k4ر   

  . 32: ا���Sن=   


 �8 دون   ��� K34: دس .  

  . 35: أرض� ش�آ�   

   GT� :41 .  

  . 44: ا���ل   

   8S46: ا�� .  

8 ��� جًا ، و#� �� �!وس�� �:�! أه��3 #�ق ا���V &�م ، �:u� K3�Fآ��ن ا��8S ، ه>ا ا�[>اء ا�>ي   Sا��

�ة وا���م إTا� I��& �Sاب دائ�ً� ، �� ش!ب ا��!h8 آSم ا��z� 1خ! ش�$�خ� ، أن� أ#�G أن ���$

 اI��& l ، إ1 ا���N 8Sل �� :  

 )) 0Lا���� زد)� م((  
  ]ورد #� ا2_! [ 

  .�@8 ا��ض�ء ����8S ش�ء _�ن ، ه>ا ��ض�ع _�ن   

   GTSت ا2ن�اع  47: ا��V� I�# ن�ع Gآ ،.  

  . 51: ا�راق   

  . 54: ا�!S��Bل   

   iونBS54: ا� .  

  . 55: ���ح   

  . 56: ا2ج�ص   

  . 57: أن�ن�س �9زج   

  . 57: ��ت   

  . 59: أرض� ش�آ�   

  . 62: ا�$�خ   

  . 62: ا���ن[�   

   W67: ج�رن .  

   
  . 73: ا�:�

  . 77: ا���S4 ا����Sء   

  . R78!ا��  50: ���� آ����   
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   W96: ا��� .  

  . K�� :99 ا�ج�ج   

  . K�� :380 ا��uن   

  .ا�ج�ج ��� جًا   

 �@8 دس�I &�ل جًا  892: ز�c ا����kن   ��� ،.  

  :C ا���Bط ��S9 ، �3:ً� ا�I� G�Qإن ش�ء اl ه>] ا��Bئ�� أن� أ&!ضK@��& �3 ����� إ&�ن�ت ��@��Sا �  

 �&ً��� Gت ، ��اد دس�� ، ��@8 أن �@�ن ا2آ���hن Yج إ����� G�Qاء خ�ص ، ا�<R.  

   K3�:� ل�N " :�� ر�h&:� أ��ئ�� أ���ء ، و�BS� ��@� Iآ�uن �� !h& إن �BS� ��@� Iآ�uء ن�S92ء ا

  ."أ���ء


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 110
 

 ������!�K ) : 28- 11(ا�رس  -دروس ��ار��  - ��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ا��خ�8 �8 خ�ل ا�v!Bن وا����

  21-05- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :F8 ��LB ا�=��� م� ا�	��	�� )�6 ا�	�

   K��:ا� �# K��:خ��8 #� ا�� �Sن� !Sء أذه��� ، ه� أن أآ�Tإ� Y�& c:�9ن ، ا���zأ��3 ا خ�ة ا��

 8�!�yا�:!�� �8 ا������8 ، و����� أش:! أن أن�سً� آ K��:خ��8 #� ا�� �Sن� !Sا�:!�� ، وأن أآ

 �8 ��ض�~ ا���Bئ` �!��دون ���ت اl ، وهY�& 8������ K ا������8 � �  . ، و�خ��ن #

 F	�=وا��رس ا� F��oا��رس ا� ��� ��Bا���:  

  . أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام ، ه��ك درس�ن ، درس ش!&� ودرس &���   

�F : ا��رس ا�ول �oا��رس ا� : ��Bا��� ���ُ:  

ر �� �&I خ�#ً� �8   B� Iص�� Y�& �ً#خ�8 خ�  .اk& l وجG أن� 1 أ���Y �8 أخ آ!�K أن �ع ا��

  �� �@K ا��خ�8 ا�h!&� ؟   

��G ا�QB:� أن ا�خ�ن ��!م ش!&ً� #��S[� أن �T� ، I�& a�B!ف ا��F! &8 آ�نI ن�#:ً�   ��� I� cS_ إذا

 ، l ًا��& cه>ا آ� c�:# إن Wإن ، I&أو ض�رًا ، �!��ً� أو ��:Sً� ، ا��hء ا�>ي �!�I اS�� l[� أن َنَ

�hع ا� أ�� ����� �َ:� G� ، دة�S& ء ا���ر ���Y�& �ًH ص��W #3>ا ش�ء ج� ، �@8 ه>ا ا��!ك 1 �:

�ن�ً� B& �ًس��آ.  

#� ه>ا ا�رس سK@� 8��u ا��@K ا�h!&� �8 خ�ل ��vت آ�y!ة ، و�8 خ�ل أ��د�� آ�y!ة ، و#�   


 �8 أض!ار و���� �8 ا�Qا� �# خ�8 ، وS& 1!ة ا�رس ا��Bدم إن ش�ء ا l�Y��: أ��K@� 8 �� اس�4�

 K3إ�� cوص� �� I2ن ، Kأ&>ره ���@� ، K3�& a#خ�8 ، أن� 1 أدا�uن �:C ا�:���ء ا����8�B أN! ا��

ا���Bئ` ا�$�Q!ة &8 ا��خ�8 آ���� وص�c إ���� ، 2نI آ�� �:���ن ا2صG #� ا2ش��ء ا ���� ، و1 

�Sدات ا��F! ، و 1�h!ع &�Sدة إ1 �����G ، ��!م ش�ء إ1 �����G ، ����� #� ا�:�Sدات ا2صG #� ا�:
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 G��ا�:�Sدات ش�ء وا2ش��ء ش�ء ، ا2ش��ء ا2صG #��3 ا ���� ، و1 ��!م ش�ء إ1 �����G ، ا�

 G����G ا��اض~ ، أ�� ا�:�Sدات #�2صG #��3 ا��F! ، و 1�h!ع &�Sدة إ1 ������ �:QBا�.  

 ��Bی� ا����Xت   :أد�

  

 ا�د� ا�� -  1�(w�:  

   ��nًا ه>] ا!�yآ!ون أن�� أذآ! آ<� :  

  :ا�ی ا�و�� 

$ �َ}ِ�6َaَ�ْا �ُ�ِ�ْ�َ�  # َوُیNEXِ َ�ُ�ُ� ا�l����6َِت َوُی��Xَُم َ
  ]157: س�رة ا2&!اف [ 

  .#@�b إذا وج�K #� آ��ب اl ا_��� &h!ة ��v ��@8 أن �@�ن ه>] ا��nت د��ً� &� Y��K�! ا�خ�ن   

أر� أن �@�ن ا��خY�& �ً����� 8 ا������8 ، ه� ���K 1 شW ، 1 أن�� &�I ا ���ن ، و1 أن� 1   

 c�� cا������8 ، وأن Y�& �ً����� 8@� 1 ، Gوج k& l ص�& Iنu� bخ8 ��صا س�م ، �@8 ا��

  . ������ً� �!ب ا�:����8 

 �(�Hا�   :ا�ی

   Y��:� ل�N:  

�ْ� $ # َوَ�� ُتْ�ُ�/ا ِ�َ*ْیِ�یُِ�  ِإَ�� ا���ْ�ُ�َ
  ]195: س�رة ا�BS!ة [ 


 ، أl�� �� K�N أنI #� _��ن� س��ات #� د�h` �4!ي &����ت   �Bج!ا�� ا� 
�S9 ج!اح 
�S9 ��_�


 ����ح إ1 ��خ8 ، وأن ا����ل إص��� �N ����& أج!ى �� Iأن �ًF�]� �ً��N �� K�Nح ، أ���� 
�N


 �8 ج��Q إ1 �Bاض ا�!�u� خ��8 _��ن�� أض:�ف ، وا����ل إص��� ا ن��ن�>��� صر�� ��8 ا��


 ��8 ا��خ��8 _��ن�� أض:�ف ، #����� �W� cSy ، وه>ا س���~ #� درس �Nدم �Bاض ا�!�u� ا ن��ن


 ا��Q�4 ، وأن ا���@���8 S�� وه>ا ، ����إن ش�ء اl أن ا���@���Y�& 8�:� 8 ا���Tق ا�����Tت ا�


 ، و�Bض!��ت ا� a#!ًا إض�#�ً� ، ه��ك أ���ث &���� د�
 ج3�Bا� b�@��3� ��� K�&ء أ�S92ًا ا، �B�N ج


 وا2و&�� ، �Bوران ، ج�3ز ا�
 وا��Bج�3ز ا� Y�& `B�� [خ�ن ض!ر�@�I ش�ء _��QN c:ً� أن ا�
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و&�Y ج�3ز ا����i ، و&�Y ا��34ز ا����3 ، و&�Y ���4&� �8 ا2ن��4 وا2&��ء ، س�ف ���~ 

  . درس �Nدم �ا] #� 

 H��Hا�   :ا�ی

Sِ�ْْ/َراِة َوا�ا�� F8ِ �َْ�ُهLْ�ِ �ً�/�ُ�ْ)ِ;�Eِ َیْ*ُمُ�ُهْ� # ا��Rِیَ� َی��6ُِ=/َن ا���ُس/َل ا�L�F6ِ� اْ�ُ*م�F� ا��Rِي َیِ;ُ�وَ)0ُ َمْ

Xَ�6َِت َوُی���lا� �ُ�ُ�َ NEXَِوُی �ِ�َLْ	ُ�ْا �ِ�  ��ُم َ�َ�ْ�ِ�ُ� ا�6َaَ�ِْ{َ� $ِ��ْ�َ	ْ=ُ�وِف َوَیLَْ��ُهْ� َ
  ]157: س�رة ا2&!اف [ 

��G ا��Q!ي ه G���GSN a�Q أن �خW�!� : 8 هG ا�خ�ن �9
 أم خ��S ؟ آ�� c�N #� درس س��`   ���

 أن �خ8 أن ��Bل : أن ��Bل :� a�Q��� G؟ وه K��!ا�!��8 ا� lا K�� : �� ، ����& W��# رب َأِدم ��

خ8 ؟ رب زدن� ��I ، و1� cن وأنv!Bأ ا�!B� أن a�Q��� Gه ، a�Q��� 1 ؟ 
 ����TB ؟ آ���8S وا����

خ8 ؟ ه G���a�Q أن �@�ن #� �� cوأن l>آ! ا�أن  a�Q��� Gة ه� ه!Q���� خ8 ؟� cوأن 4�

��Sخ.  

$ �َ}ِ�6َaَ�ْا �ُ�ِ�ْ�َ�  # ُیNEXِ َ�ُ�ُ� ا�l����6َِت َوُی��Xَُم َ

   �� c�N ه� &�: وإذا W� ل�Nس!ة ، أv دة : K� ًا ، إن�!� 8@� K� إن W��T$ش ���N �� ؟ W�أ�8 إراد

  �@8 �!ًا #� ا�$�ذ ا�B!ار ، أ�8 ش$W��T ؟ أ�8 رج���W ؟ 

أ� ا����:�8 اس�I اi�N 8� b��2 ، ه@>ا �>آ! ا�@�
 ، آ�ن �TN! ا����B ، أس�! ا���ن ، ن���   

� ، Gا�!ج bئ! ا�:���8 ، أ���R ، 8ا��ج��� G@ش ، 
�T�� I�� <خv إ1 وه� !Fا��� ~SN 8� ش�ء i�

 
�R آ�ن إذا ، I��N �4
 جًا ، آG ص��ت ا����� #� ه>ا ا����:� ا�G��4 ، وآ�ن �a ذ�W س�&


 ، وآ�ن إذا &�R ���# Iن��u�� 1 ، bس� bأ� �V� I�S�]� 
�ِRI�!ش �� I�وء!�   . �K أن ا���ء ���

 ج�a ج��I آG ص��ت ا����� ، ا�!جg� I���N Gراد�I ، وI���N ه>ا ه� ا�!جG ، س� I��N ، و  N

 IN�  .�B!ار] ، وI��:� I���N ، وu� I���Nخ

$ �َ}ِ�6َaَ�ْا �ُ�ِ�ْ�َ�  # ُیNEXِ َ�ُ�ُ� ا�l����6َِت َوُی��Xَُم َ

  . وه>] ا��n ا��yن��   

   :ا�ی ا��ا�=

� $# َوَ�� ُتْ�ُ�/ا ِ�َ*ْیِ�یُ�ْ� ِإَ�� ا���ْ�ُ�َِ  
  ]195: س�رة ا�BS!ة [ 

  .ا���BB�� �@�3 #� ا�خ�ن   
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   I� ل�N ، 
�Bا� 
�S9 أنc س�ف ��Tب ��h� 1 ، �Q�4ء : أ&!ف أخً� ��#�] اk& l وجG ، آ�ن &�

إ1 أنI آ�ن �خ8 ، واl ا�>ي 1 إ�I إ1 ه� K�& 8�ِ 1 ا�[�
 ، �K�& 8� G ا��Bان�8 ، �: س�� أش3! 

�@K إ�Y ا���3@� أص�
 ��Q�4 ، و�:�u� ا�B�� � س���8 آ�نc ا��Bض�� ، # .  

 y�l� �	م�:  

ه��ك ���~ �b�Q جًا ، أن ا�>ي &�] ا�!أة س��V ، و�GSB� 1 �3B�Q� K د&�ء] ، ه� س�~ �I ا�h!ع أن   

 س ا�Y�& `�!Q ن��I ، �� رب ، ن��4 N ن ه��@� Iإ�>ائ �# c]��� ذاg# ، �3B�Q� K�3 ، و��� t�$��

� W� 
4
 ، إذًا 1 أس��4��� K� cص ���3 ، أن�$�� �ًB�!9 W� c�3 ، أن� رس��.  

�� أن رج� سuل ر�I ا���T ، وه� �خ8 ، 1 ����4ب �G@h� ، I أوض~ ، هG �8 ا��:�Bل أن �@�ن   

 lا WNز!� bك ، آ��� bأ� �Vا�� cN!أ� ، ��Nرب ارز �� ، bأ� �Vق ه>] ا��!�� K_ ، bأ� �V� W:�

 k& ؟ Gوج  

] ا�!أة س�GSB� 1 �3B�Q� K�# �V د&�ء] ، ه��ك أ�b ا�!أة ����Y ا�kواج ،   �& c8 آ�ن� ، �B�Nا��@!ة د

:�Q� ، [و#� أو1د ، I��� �# [�&!� ، ���Q� ، ن��z� �&ا�Q� ب &��3وه��R إذا IF��� ، إن أ�!ه� I ،

�:�h! ، وا��� ���:k� Kواج ، _K 1 ��!] إن نF! إ���3 ، و����Y ا�kواج ، وه>] ا�kوج� ا��� �@�! ا

�h@! ه>] ا��:�� ه>] ��S[� أن �W�<�# ، `�Q ا�>ي &�] ا�!أة س�GSB� 1 ، �3B�Q� 1 �V د&�ء] ، وا�>ي 

 8�1 ����4
 اl د&�ء] ، و�� أن ا�>ي � INأن �!ز Gوج k& lل اuس Iخ�ن �� أن���Y�& I��� b ا�

4��� 1 ��Tا� Iل ر�uخ�ن س�3 ��ك ، _ K��Bل �
 اl د&�ء] ، ا��@!ة ��Y�& ، ��3 ا����� bأ� �V�:  

م :� Wص�� ����خ�8 ، و����� م ا��:� W��� ���� ����� أ�� ، CN��� ه>ا ، ��Nرب ، ارز ��

  .ا��خ�8 &�ئ> ����4
 اW� l د&�ءك 

   K@� ل�Nة ، 1 أ!�Q$ئ` ا��Bة ،  ج!��ا ، �:�ذ: أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �8 ا��خ��� وا�� cVج �� ، lا

  .ونB:��3 #� آuس ��ء ��Y ا��STح ، وش!�c ا���ء ���ت #�رًا ، آ��3 ��اد س��� 

 0��� ا�����B و)/��Lص F8 ���	ا م� ی;��0 ا�Rه:  

و������س�S ، ا��hء ا�>ي ��ى �I ا�8�S4 أن ا2ج�ن
 ـ �N��K3 اl ـ ��:�ن وا�ًا �����V �8 ا���@���8   

ر إ�Y ا�h!ق ا2وس� #�h& I!ة �����V �8 ا���@���8 ، أس�أ أن�اع ا���S #� ا�Tخ�ن ا��خ�ن ، وا�

 Y�� Y؟ إ� Y�� Yإ� :T� ن��ر إ���� ، ن�
 ا��خ��8 #� ��د ا�[!ب ��S3 ، ون�
 ا��خ��8 &�T�
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�� ؟ إ�Y�� Y 1 ه>] ا�[��� ؟ إ�Y�� Y ن��a أ��ا��� ؟ إ�Y�� Y ن��a أ��ا��� ؟ إ�Y�� Y نzذي أج���

 ر��� ؟ S:ن  

   :ا�ی ا��aم�

$ �ْ�  # َوَ�� َتْ�ُ�ُ�/ا َأْ)ُ'َ�ُ
  ]29: س�رة ا����ء [ 

 �����Eٌ�U ��B ص�ی� Xjف ا�Iإت:  

   W� ل�N 8� :س ، وأن��� ��u� أن W��& م!�� Iأن ��nإن ه>] ا  `�Q� وأن ، Wرأس Y�& I:��

>ا ���b ص��W ه� #� �@K ا�G�B ، إن W�G�B ن��W �3 ، ه>] �:�Y ض�` جًا ، �@8ْ أّي ش�ءا���ر

 �y��yا� ��nخ�ن ، ه>] ا  .ا�

  :آ��K ���:�ن ��� ��v وا�ة أص �# Gٌ��K�! ا�خ�ن 

$ �َ}ِ�6َaَ�ْا �ُ�ِ�ْ�َ�  # َوُیNEXِ َ�ُ�ُ� ا�l����6َِت َوُی��Xَُم َ
  ]157: س�رة ا2&!اف [ 

  .v!Bن ا�@!�K ، آ��3 ��@8 أن ���� �3�� �S��K�! ا�خ�ن أن� اnن v��h& ���_�� K@!ة ��v #� ا�  

$ �ْ�  # َوَ�� َتْ�ُ�ُ�/ا َأْ)ُ'َ�ُ
  ]29: س�رة ا����ء [ 

   أن� أ&���S4 جًا �:C ا�����ت ا1ج���&�� ، أن ا���B�h ��ت س!�a ، ا�خ�ن ��ت ��Qء ، و��ج

، c�� ا����4رة Gy� Kن�ئ t$ًا ، ص�8 س��4رة ، وش: واl أش��ء �z_!ة ، �>����N Wا ص�رة رائ:� ج

 !Sأآ Iن�� �# I�S�T�# �F&�� Iن�� �# �S�Tث ا���� K� 8�.  

   �S�Tا�� cأن ، �S�Tا�� cنu# !�<3>ا ا���� !_u�� K� إن.  

  : َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة َرِضَ� ا���Iُ�ْ&َ Iُ َ&8ْ ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل   

 َتXَ��� َتَ�د�ى ِمْ� َجَ'ْ(َ Eَ�َ�َ8َ Eٍ6َ�F8ِ /َ�ُ8َ 0ُ َ)�ِر َجL�َ�َ� َیَ�َ�د�ى �Bَ 0ِ�8ِِ�ً�ا ُم�aَ�ً�ا �8َِ�� َأَ�ً�ا ، َوَمْ�َمْ� (( 

ْ� َ'ْ(َ Eَ�َUَ�Xَ�ِ 0ُِ�یَ�ٍة ُس	}� َ'ْ(َ Eَ�َ�َ8َ�ُ8َ 0ُ�	F8ِ 0ُN َی4ِ�ِ َیXَ�َ���F8ِ 4ُ َ)�ِر َجL�َ��Bَ �َِ�ً�ا ُم�aَ�ً�ا �8َِ�� َأَ�ً�ا ، َوَم

  ))Xَ8َِ�یَ�ُتF8ِ 0ُ َی4ِ�ِ َیَ;ُ* ِ�َ�� F8ِ 0ِLِlْ�َ F8ِ َ)�ِر َجL�َ��Bَ �َِ�ً�ا ُم�aَ�ً�ا �8َِ�� َأَ�ً�ا 
  ]ا�S$�ري ، ���K ، ا��!�>ي ، ا����ئ� ، أ�� داود ، ا�8 ��جI ، أ�� ، ا�ار�� [ 

  :أآy! ش�ء #� ا�خ�ن �zٍذ ؟ ا�QB!ان ، �Nل  وا�خ�ن ؟ ا�خ�ن ه�� �u� Kِت ،: إذًا   

  # َسَ�اِ��ُ�ُ�ْ� ِمْ� lِUََ�اٍن َوَتْ+�oَ ُوُج/َهُ�ُ� ا�L��ُر $
 ] K50: س�رة إ�!اه�[  
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  # �3B8 ، وأ��k�S��� �3��ّش ، و���N �:QB� c؟ ائ W��N �� ، iج�� K�38 ��!ول ، ه� #� ج� I���_ �

  :ا���ر

�َlِUَ �ُْر $# َسَ�اِ��ُ�ُ�ْ� ِم��Lُوُج/َهُ�ُ� ا� �oَ+ْاٍن َوَت  
 ] K50: س�رة إ�!اه�[  

   Yا2و� ��nا:  

  # َسَ�اِ��ُ�ُ�ْ� ِمْ� lِUََ�اٍن َوَتْ+�oَ ُوُج/َهُ�ُ� ا�L��ُر $
 ] K50: س�رة إ�!اه�[  

  :و ا��n ا��yن��   

$ �َ}ِ�6َaَ�ْا �ُ�ِ�ْ�َ�  # َوُیNEXِ َ�ُ�ُ� ا�l����6َِت َوُی��Xَُم َ
  ]157: ا2&!اف  س�رة[ 

   �y��yا� ��nو ا:  

$ �ْ�  # َوَ�� َتْ�ُ�ُ�/ا َأْ)ُ'َ�ُ
  ]29: س�رة ا����ء [ 

   Iن�� G�N B# خ�ن  .و�8 ��ت ���

   Y��:� ل�N:  

  # َسَ�اِ��ُ�ُ�ْ� ِمْ� lِUََ�اٍن َوَتْ+�oَ ُوُج/َهُ�ُ� ا�L��ُر $
 ] K50: س�رة إ�!اه�[  

   :ا�ی ا���دس

  ِإن� اْ�ُ	�R6َِریَ� َآ�ُ)/ا ِإBَْ/اَن ا�o�Rِ6ْ *$ �ِ�cِ��َی�ًا # َوَ�� ُت�R6َْر َت
  ]س�رة ا س!اء [ 

ا��S>ر ه� ا�>ي ���` �����T:� �# I أ�ًا ، ��h!ي �����ًً ، ��h!ي  ، �ً��:9��h!ي ���ً� ، ��h!ي   

�I #� ا���ل ، _���ً� ، ��h!ي �:Sً� 2و1دك ا�T[�ر ، ��h!ي ا���اآ ، K3� I��h!ي �����ت ، ه>ا آ

 ، 8�9��hر إخ�ان ا�<Sوا�� ، !�<S� ه� ��T:� �# `��� ل ا�>ي����# ، ��T:� خ�ن ، وه���h!ي ا�

  :وهG ا����z� 8�9��hن ؟ 1 ، إنK3 آ��ر 

  # ِإن� اْ�ُ	�R6َِریَ� َآ�ُ)/ا ِإBَْ/اَن ا�o��cِ��َِ� َوَآ�َن ا�o��lَ�ُْن ِ�َ���0ِ َآُ'/رًا $
  ]27: س�رة ا س!اء [ 

   I��@� 
خ�S�& 8 وا�ة #� ا���م ���4ع ه>] ا�:�� Iأن �� ، ��S4&أ �ً��Q� �ً���� إن إن��ًن� أج!ى

�ة Tا� I��& �Sور ا��k�و ، Wج� ر����و ، ���&�!ة آG &�م ، �>ه
 إ�Y �@� ا��@!�� ، وإ�Y ا��
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��>ه�ب إ�Y ا�:�!ة ، #3>ا  وا���م ، و���� WS�N ، و �Y�& GSB ا�S�& 8�_ ، l وا�ة ����ً� �@��

  .ا ن��ق إن��ق �S>�!ي ، وا����` �S>�!ًا أخ ���Q�hن 

�8 أن�` ���I آ�I #� ا��` ��S� i>رًا ، و�8 أن�` �:I��� C #� : " إخ�ان�� ا�@!ام ، �Nل ا�:���ء   

  " .ا�G9�S آ�ن �S>رًا 

�ة وا���م   Tا� I��& �Sا�� I� ل�N ، I��� Gم آّN `�Tن� ا�   :س�

  ))ا
 و رس/�0 : ی� أ�� ��� ، م�ذا أ���'L� p�P ؟ �Uل (( 

�` �S>رًا ؟ أ�ًا   Tا� :� Gه.  

خ�ن #uنS� c>ر ، S9:ً� ا�:���ء ���Nا   �� ��ً�_ �ً]�S� W8 دخ�� c:Q�Nا���!ف ه� ا�>ي ���` : " أ�� �� ا

  " . � ���I #� ا�����Sت إس!ا#ً� ، أ�� ا��S>ر #�3 ا�>ي ���` ���I #� ا��:�ص

   :ا�ی ا����=

�ُ� اْ�َ=َ�اَوَة َوا�xَ+ْ6َ�َْء F8ِ اaَ�ْْ	ِ� َواْ�َ	ْ�ِ�ِ� َوَی�jُ�ُآْ�ُLَ�ْ�َ dَUِ/ُن َأْن ُی�lَ�ْ�oُیِ�یُ� ا� �	َ�ِإ) #  �ِ��ْ� ِذْآِ� ا���0ِ َوََ

  ا�j�َ��ِة $
  ]91: س�رة ا���ئة [ 

خ8 ؟ إذًا #�   � cن وأنv!Bأ ا�!B� أن a�Q��� Gن ، ����ع أن هv!Bأ ا�!B� ع أن���� cخ�ن أنوcN ا�

 8& KآT� خ�ن ؟خ8 ؟ �����G ، إذًا ��ذا ��:G ا�� cوأن lا Yإ� �&�>آ! اl ، ه G���a�Q أن �

�ة Tو&8 ا� lذآ! ا .  

 Lم�Hا�   :ا�ی

$ �َlَ�َ َوَم� ��َLَْوَ�� َتْ�َ�ُ�/ا اْ�َ'َ/اِ�َ� َم� َ~َ�َ� ِم #  
  ]151: :�م س�رة ا2ن[ 

خ8   � !�]Tا� Wا�� cرأ� �� Wا���س ، إن Ih����� ا�>ي G:ا�� �hن��ا����، ��ذا ��:I� G ؟ ��Bم &��I ا�

خ8 ؟ � !�S@ن�� وا�  �� ه>] ا���!�N ؟ ���ذا �I��& K�B ا�

   �ًy� :؟ CNه>ا ا���� �� ، I�Tو�� !�خg# ، 8ذا ض a� �S�����S�& < دخ�ن �uخ>] إ�Y ا��� K�:� 

  .ا���!م ��!م &�Y ا�@�Sر وا�T[�ر ، وا���Sح ��Sح &�Y ا�@�Sر وا�T[�ر 

   W�<�# I� وةN cن�� ، أن  :أب �خg# ، 8ذا ضa� �S ا���S�& I دخ�ن �I��& K�B ا�

$ �َlَ�َ َوَم� ��َLَْوَ�� َتْ�َ�ُ�/ا اْ�َ'َ/اِ�َ� َم� َ~َ�َ� ِم #  
  ]151: س�رة ا2ن:�م [ 
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  .���ا�{ �� �8Q ���3 ، وا�>ي �خ8 ج3!ًا �B!ب ا���ا�{ �� 3H! ���3 وا�>ي �خ8 س!ًا �B!ب ا  

   !�R 
�T� 8خ��8 ا��hء ا�c��y أن ا�>ي 1 �خ8 إذا ج��i ا��خ8 _��ن�� &h!ة �����V �8 أ_! ا��

ا��خ���QB� 8ر ، ��Qئ!ة ، ����رة ، #� ��c ا2ب ا��خ8 وا2م ا��خ�� دون أن �h:!ا ���SSن 

8� K2و1ده  �S���� i�$خ�8 �� ���وي ا�  .���ر ا��

_�� �S�!R �TN جًا ، ه>] ا��TB #� إ�����Q ، �!وى ه>] ا�G@h� �TB د�N` ، ا��� �:��G زرا&�   

���� ، وأم  1��h�:� ، G�:ن �B��� ��!B!ب �8 رو�� ، �أت �uس���3 ����� آ�نc ج���ً� #� �8Q أ��3 ، 

��Qا� c�kخ�� ، #��� ن� �8Q� 8 أ��3 آ�ن�@����� �:Sh� c��u# ، 8صS~ ا��$ر ������S إ�Y آ�نc ا2م �


 ا���4ئ! ، و�uخ> ا����4رة ، و���[�3 ����3 ، و���ول أن ���S:�3 ، 2ن �:� 
:�� c1زم #@�ن ���Qا�

 Kار� W�<� ، �3 ، دم ا�8��4 �8 دم ا2م�Q� �# ذي ا�8��4 ا�>يz� ـ c��_ خ�� ـ ه>ا ش�ءا2م ا��


 ا2و1د ، ه>ا ا�>ي �خ8 أو1دك �T� ا��!ر iء خ���hا���4س #� ا� �#!R �# 8خ، ه>ا ا�>ي �


 �R! ا��خ��8 ، ه>ا ا�>ي �خ8 #� ا��Qئ!ة خ�i ا��!ر �T� ا��!ر iس��رة &��� خ� �#


 �R! ا��خ��8 ، ن�8 ـ وا��� l ـ وه>ا �8 ا���ث ��:�� اl ����ع ا &�ن #� ��ن� &8 �T�

#a خ���8 أ�b ��!ة ، ه>]  "&�ن� دخ�ن : " 8 ، وا�k4اء خ���ن أ�b ��!ة ، �����B آ�
 ا��خ�#

، ����ع ا��خ�8 #� ا��Qئ!ات �h!آ��� ، و#� ا����رات ، و#� وس�ئ� ا��GB ، �@8 ا��:�� ا�@S!ى ن:��

خ�ً� 1 #� س��رة ، و1 #� ا�c�S ، ه1zء �   :أ 1�4

  hِْم�Lَِ� َواْ�ُ	hِْم�Lَِت ِ�َ+ْ�ِ� َم� اْآَ�َ�6ُ/ا $# َوا��Rِیَ� ُیhُْذوَن اْ�ُ	
  ]58: س�رة اk�2اب [ 

  خ�نW ، ه>ا ا2ب ا�>ي �� Iذ�z� Y�� �ًSذن G:�� K� ، يء!� G�Qض�ع ا��� !�R [خ8 أ��م أو1د

وةBا� �#!R �# 8خ� ����� cًا ، أني �I ، �@8 ا�G�Q ا�!ض�a ���س ج�B� 8� aج�ء] ا�8 رض� �� ،

  :ا�ة �zذي زوج��R W! ا��خ�� ، و�zذي ا���R W! ا��خ8 ، #3>ا �Q���� 8�z!ة و

  �Lً� $# َوا��Rِیَ� ُیhُْذوَن اْ�ُ	hِْم�Lَِ� َواْ�ُ	hِْم�Lَِت ِ�َ+ْ�ِ� َم� اْآَ�َ�6ُ/ا 8ََ�ِ� اْ�َ�َ	ُ�/ا ُ�ْ�َ��)ً� َوِإْث	ً� ُم6ِ
  ]58: س�رة اk�2اب [ 

   :ا�ی ا���س=

  ��yا� G��  :�Nل �:��Y : 8 ا�

$ �ُ�  # َوَ�� ُتhُْت/ا ا��Nَ'َ��َء َأْمَ/اَ�ُ
  ]5: س�رة ا����ء [ 
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   �Bً�Nا1 دzأخ س ���uا���م س l؟ ا�>ي 1 ���8 إن��ق ا���ل ، و ا I:�ن� �8 : �8 ه� ا�����أن أس!ة 

 I� c�N 1ً ؟�� I�Q:ن G3# ، 8خآ�ن ���@N K!ا�� ، وأنc 1 ، أ&IQ 9:��ً� ، إذا : ا��B! ا��aN ، وا2ب �

 ، Iدخ�نً� ، #3>ا س�� I� ي!�h� 1ً�� I��Q&ن أg# ، [أو1د Iآ�u� م�:Q9:��ً� ، ا� IQ&u# I��:� أن WSواج

 Iخ�ن س��  :ا�>ي ���` ���Y�& I ا�

$ �ُ�  # َوَ�� ُتhُْت/ا ا��Nَ'َ��َء َأْمَ/اَ�ُ
  ]5: س�رة ا����ء [ 

   ����yا� ��nه>] ا :  

  Eَ ا���0ُ َ�ُ�ْ� Uَِ��مً� $# ا��F�ِ َجَ=
  ]5: س�رة ا����ء [ 

ه>ا ا�>ي �a�S ا�خ�ن ��ذا ��:G ؟ ����� أآG ��ل ه>ا ا��hري ��ذا أ&�Q] ؟ أ&�Q] خkSًا أ&�Q] #�آ�3 ؟   

 G9�S��� أ��ال ا���س Gأآ Iنuس�ً� ، وآ [�Q&؟ أ �ًT��N [�Q&؟ أ �ً��� [�Q&أ .  

  :��d ا���Bِن م�X�ٌم 

  :��a ا�خ�ن ��!م � I��B�Y��: : � ا خ�ة أ�Nل �@K أ�3  

  # َوَ�� َتَ=�َوُ)/ا َ�َ�� اSِ�ْْثِ� َواْ�ُ=ْ�َواِن $
  ]2: س�رة ا���ئة [ 

  :ا�ی ا�=��Vة 

 dٍِ�یZَ �ِْم ��ٌم ِإ��=َcَ �ْ�ُ�َ Gَ�ْ�َ # *$ ِمْ� ُج/ٍع FLِ+ُْ� َوَ�� ُی	ِ�ُیْ ��َ  
  ]س�رة ا�[�ش�� [ 

  � G؟ ه W:Sh� Gخ�ن ه:W�Q #�������ت ؟ �:W�Q �!و��8 ؟ �:W�Q ��دة س@!�� ���N�Q ؟ �:W�Q ا�

  .��اد #�������� ؟ أ�ًا س��م 

   8� 
ه��ك �TN أ�_@K &��3 #� ا�رس ا��Bدم إن ش�ء ا�3T$�� ، l ا�@�ن[!س ا��2!آ� �9

م �Nئ�� �����اد ا��� �a�T �:�3 ا�خ�ن ، خ����V و��:� و��:�ن B� أن �S�3 ��اد ش!آ�ت ا��y�_ ، دة��

 G9�S��� W��� Gخ�ن أآ  :س��� ، �� ��S��G�T ، #3>ا ا�>ي ��&W ا�

$ Eِcِ�6َ�ْ��ِ �ْ�ُLَ�ْ�َ �ْ�  # َوَ�� َتْ*ُآُ�/ا َأْمَ/اَ�ُ
  ]188: س�رة ا�BS!ة [ 

  . وه>ا ا�>ي ��&W ا�خ�ن ، ا�خ�ن آ���!�a ، 1 ���8 و1 �[�� �8 ج�ع   
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��oة    :ا�ی ا��Xدی

ن�  �&  b��$ا�� Y�:أد�� �$���� ، أي ا��.  

   W� lل ا�N �����:  

$ �ً6��cَ fً��َ�َ اْ�َ*ْرِض F8ِ ��	ُس ُآُ�/ا ِم��Lا� ��َNَی� َأی #  
  ]168: س�رة ا�BS!ة [ 

   I� ل�N ، Gوج k& lا c�T& cأن ، �ًy�Sخ cأآ� �ًS�9 1ً�� Gآu� K� cأن : Gًْا ، ُآkSخ Gُْآ ، �ً��� Gُْآ

I ، ُآGْ خ�!اوات ، اش!ب ا�:�T& ، !�T! ا���آ�3 ، اش!ب ا��hي ، أنc ��ذا #:�c ؟ ش!�c #�اآ

 Wذ�z� �ًVش�:  

�ُ� ا�l����6َُت$ُ�َ �E�ِاْ�َ�ْ/َم ُأ #  
  ]5: س�رة ا���ئة [ 

  # َی� َأیNَ�� ا��NُسEُ ُآُ�/ا ِمَ� ا�l����6َِت $
  ]51: س�رة ا�����zن [ 

  wََمLُ/ا ُآُ�/ا ِمْ� �6َ��cَِت َم� َرَز�LَUُْآْ� $ # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ�
  ]172: س�رة ا�BS!ة [ 

   i@:ا� c�:# cأن .  

  !!!    ا�Rروا اgدم�ن 

   �3Sل #��3 ص���B� ، 8���� 8� رس��� ���ج�ء lت ر���ن ، : وا!Q#u# ، خ�ن1 أس�a�Q �!ك ا�

ر���ن ، وا د��ن &�Y ا��خ�8 أش �8 واN �� l!أ��3 ، 1 أس�a�Q �!ك ا�خ�ن ، #Q#u!ت #� 

 8�ا د��ن &�Y ا�$�! ، ه>] ا�h!آ�ت �4!�� ، �!#:�ن ن�
 ا���@���8 �8 أجG ا د��ن ، ����� �

 Yر إ�T� ت ا�[>ائ�� ا����&��Tا� C:� أن K@خ�ن ، و1 أآ��� �� a�S���W و�� #�WN �8 أجG ا�

 ه>ا ا��hء ، أن� أنK@�T �8 أ&��ق �S�N ا�h!ق ا2وس� #��3 ��اد �:�Y�& 8 ا د��ن ، ا�!� W��:  

 �ً��N lت ا�����9 ، 1ز��� ن�8 �$�! ، 1 ز��� ن$�ف ا�&��T��� اآ���ا.  

   G�9 8� K�3 ، وآ&اnن ه��ك �����ت ����ردة ، ����R جًا ، �uآ��3 �!ة وا�ة  1���a�Q أن �

  .س!ق �8 ج�
 أ��u�� IآG ه>] ا2آ�� 

  
�!N ��_�� زوج�I #!ن��� ، ج�ءت �!ة ������ت ، �@8 راجc رواجً� �S9 !�R:� ، ����ردة ،  �

 1���a�Q إ1 أن �uآG ��س��!ار ���3 ، ه>] آ���ت �h!آ�ت ، أن �B� 1 �3�:9وم ، إذًا ��ج ��3 ��اد 
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�3 #� ���� ، �� �:��B� 1 Yوم ؟ #��� ذه
 إ�Y #!ن�� #� ا�b�T أخ> �:C:� I ه>] ا��@�آ! ، و���

  .�$S! ���!م ، أl�� �� K�N �������4 ��اد �:�Y�& 8 ا د��ن 

� �:�` ����h!و��ت ا�[�ز�� �:��S9 !�R �ًB:� ، ��@8 أن ��B�G �8 أجG ه>ا ا��h!وب   ً�9 أ���نً� �4

  .ا�[�زي ، �� ا��TB ؟ #�I ��اد �:�Y�& 8 ا د��ن ، ا�[!ب ��آ! 

  !�u� ائ��<R ت�Vه��ك ه� �Sص��� ������س cإ1 إذا آ�ن 
:h�� �&��Sا� a�S� ~��� 1 ��@8 أن �@�

�! ش�ء ، وا1س�3�ك ش�ء vخ! Tن ، ا������ �V����.  

أ� ا خ�ان زار أ���ن�� ، و��3 دواء ��3hر جًا #� ا2ردن و#� س�ر�� و#� ���Sن ��Sع ، أ���ن�   

ج ، ا��y��y 1 ��ج ، ا�!ا�:� 1 ��ج ، ا�a�T ، ووص�] ج�!انI ، أول ص���� 1 ��ج ، ا��yن�� 1 ��

 ن�م ؟ ه� ج�����u� iن�� ، #��3ك �S� i؟ ج�� iل ، أ�8 ه� ج���B:� Yإ� Iأدخ� ، I� رّق ��ص�

Gاخ�! #�B ، : ، و #�~ ا�@����S��N ، !ل �I ا�T��� ا���اد ا�[>ائ�� !yق ا2وس� ، أآ!h��� ه>] خ�ص�

ات ا�kرا&�� ����ع ���Sا�� !yن�8 أآ ، K3� ن�8 س�ق ، K3� �4رب� GB� 8ن� ، uhا��� �� �# �3:

 W���� ISان� cنu# ، !hS8 ��� ا�� ���� Kه�&.  

� ه@>ا س�:c ، أن� �� س�:c واl �8 س���8 أو _�ث أK�N #� س�ر�� أس�Sع ��@�#�� ا��خ�8 ، أن  

G �� ص��B �8 أ��!آ� ، ا�T: ، أ�YB وز�! ا���T آ��� #� ا������kن &8 ا��خ��N ، 8ل �uذن�

وأن�Sن� �uن ا�خ�ن ا�>ي ��Sع �@h& I�# K!ة أ��yل �8 ا���@���8 ، آ�� G��N GSN c�N ، أس�أ دخ�ن 

����:�S! ا�:��� ز���� ا�خ�ن ، ا���R2 را��N جًا ، وا�:�����R �S جًا ، أي أس�أ دخ�ن ��Sع ��� ، إذًا 

 G���� 1 ؟ ه>ا ش�ء ���B& 8ن�8 أ�.  

� ا خ�ة ا�@!ام ، أن� 1 أآ��@K أن�� أ&�K أن �8 إخ���� �8 �خ8 ، �@��� واl �� رأ��K3 إ9�Nً� ، أو أ�3  

 lِرس واخ��ن ، �@��� أ&�K�& K ا��8�B أن ه��ك �8 إخ���� �8 �خ8 ، وه>ا ا�� Kش�ن أن أراه����

 K3ص�� Y�& و�8 �!ص� ، K3� ��S�� 8� lوا ، K3�.  


 آ�ن �  �!N �� I� ل�N ، Y�hا���� �# �� 
�!N [ض &��ل ، زار!�� 
ه>] ا��� : خ8 ، أص�

 ا����4رة ، واl �� خ!ج �8 ا����Y�h إ1 ���ً� TB� ، �3�� KBأ�!ض��� ، س�ف أن�.  

   
�S9 `��� #�cT ش$I:� �ًT س!�9ن ��4!ة ، : &�] د&��� ، �Nل �� ) أذن أنb ��4!ة ( �� ص

3F� ، ISج� Y�& ي� aأض Kام ا���س ، أن��& 
! &��S �8 ا�خ�ن ، ه>] �8 ه>] ، و اl أن� 1 أخ�9

ن$�S �� إخ�ان ، أن����z� Kن ، أن�K رواد ���ج ، واl ا�:��� ��K3� �� i شuن ، ه1zء 1 ���:�ن ، 

ً� &8 أن� 1 أذآ! ه>ا ا�رس �8 #!اغ ، أ&�K�& K ا��8�B أن ه��ك �8 إخ���� �8 �خ8 ، وأن� أ�c�B درس

 !_u�خ�ن ، أن� أ أ�N:�ا &8 ا�Nخ�8 ، و� ���� K8 ، وه�!�yرس أش$�ص آا�خ�ن ، واl س�a ه>ا ا�
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�8 ا�[!�
 ����a إ�Y ه>ا ا�h!�� ، و ��u_! ، و �a�B ، وإن��ن ���! �:�� ، وأ�@�K أن� &8 ا�خ�ن 

 !_u�� 1ن�3رًا ، و �ً�� .  

��oة  �(�Hا�   :ا�ی

   ��v !خv:  

Uُ #=َ�َ اْ�َ*�6َ�ِْب F�ِ0َ َی� ُأو�ُ�/ا ا����6ِِ� �8َتaَ�َْ�ُة اHَْآ Pَ6َ;َ��ْ� ُتْ'Xُ�ِ/َن $Eْ َ�� َیْ�َ�ِ/ي ا�6ِaَ�ُْ� َوا�l���kُ َوَ�ْ/ َأُْ��  
  ]100: س�رة ا���ئة [ 

   ��v ة!h& ���_ه>] ا ، ��S$ا� c!آ�و  ، 
�Q~ إ1 إذا أخ>ت ا����1  .  

2 – 6Lا���دی� ا�   :/ی

�ة و ا���م &8 آG ��@! و����!   Tا� I��& Y3ن .  

  :ا��Xی� ا�ول 

   cْ�َ�Nَ �َ�َ�َ8ْ ُأم� َس&َ :  

  ))َ)َ�� َرُس/ُل ا���0ِ َص��� ا���0ُ َ�0ِ�ْ�َ َوَس��َ� َ�ْ� ُآ�E ُمْ�ِ�ٍ� َوُمَ'��ٍ� (( 
  ]أ�� وأ�� داود[ 

  .ا�خ�ن ��ّ�!   

ي _��ب ر&�ة ا  �!� t$ل ه��ك ش�B� ، ت�N!Qة #� ا�!�]Tة وا�!�S@ن�ت ا��: " �BS! ، ه>ا �@G ا &

خ8 ، ه>ا ��ت ��!�9ن ا�!ئ� ، و GSN أن ���ت �Nل !!! " �:�ل إ�Y ��� ا��@�3 � !B� �&را ، : : cآ�

 ����N خ�ن�ة و ا���م نY3 &8 آG ��@! و��ّ�! ، ��Bل �W " أآ>ب &��@K ، ا�Tا� I��& �S���# ، :

�& �B# !@�� G8 آ& Y3ن ���� أدخ8 ��$ر أ&���T ، أهأ ، أنc ض�جc ن��W ��2س�س ، أول �

  . و ���! 

 F(�Hی� ا��Xا�:  

   Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� Iَِأن� َرُس�َل ا��� cِ�ِ��Tَدَة 8ِ�ْ ا��Sَ&ُ 8ْ&َ :  

  ))�xَUَ َأْن َ�� Zََ�َر َوَ�� Zَِ�اَر (( 
 ]   ]ا�8 ��جI ، أ��

  . 1 ض!ر ، ه>] 1 ن�#�� ��i�4 : ا�خ�ن ض�ر ، وا���N �Sل   
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 ���Hی� ا��Xا�:  

  &َ Iُا��� Yَص�� ��Sِ8ْ�ِ ا��� Iُ�َ:ْ�ِْ�ٍء َسhَ�ِ ���َِإ 

 َ�ْ�َآَ�َ
 ُ�َ:�ِوَ�ُ� ِإY�َ اْ�ُ�ِ[�َ!ِة 8ِ�ْ ُشْ:Sََ� َأْن اْآُ�َْ�َ@َ#َ Kََوَس�� Iِ

Iِ�ْ�َِإ :��Sِا��� cُ:ْ�ُِل  َس�Bُ�َ Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� :  

 اْ�َ	�ِل َوَآHَْ�َة ا��hَNاِل (( َ�َ�Zََل َوِإ�Uََو Eَ�Uِ َثَ��ًث� �ْ�  ))ِإن� ا���0َ َآ4َ�ِ َ�ُ
 ] I��& `���[  

  أ��i #� ا�خ�ن إض�&� ����ل واض�� ؟   

 d�ی� ا��ا�Xا�:  

  : �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ : َ&8ْ َأِ�� َ�ْ!َزَة اuَ�ْْسَ�ِ��� �Nََل   

�ْ�ِ	Eَ=َ8َ �َ�8ِ 0ِ ؟(( ِ �ْ��ُ	4ِ�ِ �8َِ� َأ4ُ�Lَ8ْ ؟ َوَُ �ْ�َوَ�ْ� َم�0ِ�ِ ِمْ�  َ�� َتrُوُل Uََ�َم� َ�6ٍْ� َیْ/َم اْ�ِ�َ��َمِ َ���� ُیْ�َ*َل َ

�  ))ْ� ِجْ�ِ	0ِ �8َِ� َأْ�4ُ��َ ؟ َأْیَ� اْآَ�َ�0ُ6َ ؟ َو�8َِ� َأْ)َ'0ُ�َ ؟ َوَ
  ]ا��!�>ي ، ا�ار�� [ 

ء ا�خ�ن ، وأ��Y ج��Y��u# �# I جkءًا �8 &�!] #� ا�خ�ن ، وأن�` �:�ً� �I��� 8 #� ش!ا  

  ، هG ��ج أوض~ �8 ذ�W ؟ا�خ�ن

   ��ً�Sن �y�� !h& ��_ن�ً� ، واv!N �  . ا_��� &h!ة د��ً

 Gم�aی� ا��Xا�:  

َسِ�ْ:cُ ا�����Sِ َص��Y ا���I��& ` : Iِ�ْ�َ&َ Iُ َ&8ْ َخْ�َ�َ� اuَ�ْْن�Tَِر��ِ� َرِضَ� ا���cْ�َ�Nَ �3َ�ْ&َ Iُ #� ا���� ا����  

  : َوَس���Bُ�َ Kَُل 

 ))   ))ِإن� ِرَج�ً�� َی/aَ�َ�Zُ/َن F8ِ َم�ِل ا���v�َ �ِ�ْ+َ�ِ 0ِ| 8ََ�ُ�ْ� ا�L��ُر َیْ/َم اْ�ِ�َ��َمِ

  8� cأن W�!�  8�3 ؟ خ���ن ��!ة ، إن أ��!ت آ������_ Kآ �S�:ود ، ه>] ا�أص��ب ا�خG ا���

ً� ؟ إذا أ��!ت ا�!S��Bل ، آ!ز 2و1دك أ��i أ#�G ؟ إذا أ��!ت ا�����ن ، وص�:I�� c ش!ا�


  . ، أ��i ا���آ�3 أ#�G ؟ ��@8 أن ��8�y� Gّ ا�خ�ن أش��ء آ�y!ة جًا ا�:�

  :ا��Xی� ا���دس 

  : >ي روي &8 رس�ل اl ص�Y اI��& l وس�K ا���� ا�  

 )) F(ذاw ��8 �ً	��ذى مw م�((  
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  . وا�>ي �a�S ا�خ�ن �zذي ا������8   

 d���ی� ا��Xا�:  

Y Iِ�ْ�َ&َ Iُ ا���َ&8ْ َأِ�� Nَِ��َ�َ� َأن� َ_�cَ�ِ 8َ�ْ ا������ِك ، َوَآ�َن 8ْ�ِ َأْصَ��ِب ا�4َ�hَ!ِة َ��َ_Iُ َأن� َرُس�َل ا���Iِ َص��  

  : َوَس���Nَ Kََل 

 ... )) ��Rَب ِ�0ِ َیْ/َم اْ�ِ�َ��َمُِ ��َ(ْNا�� F8ِ ٍءFْoَ�ِ 0ُ�َ'ْ(َ Eَ�َUَ �َْم(( ...  
 ] I��& `���[  

  # َسَ�اِ��ُ�ُ�ْ� ِمْ� lِUََ�اٍن $
 ] K50: س�رة إ�!اه�[  

  :ا��Xی� ا��Hم� 

   8ْ&َ Iُ�ْ&َ Iَُرِضَ� ا��� Yَل َ&8ْ َأِ�� ُ��َس�Nَ Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� ��Sِا��� :  

 )) �ِ��  ...))َمEُHَ اْ�َ;Gِ��ِ ا�j��ِ�ِ� َوا���ْ/ِء َآ�XَِمEِ اْ�ِ	ْ�Pِ َوَ)�8ِِ� اْ�ِ
 ]   ]ا�S$�ري ، ���K ، أ��

خ8 خ��� س����!ات �i�3 #� أذنW ؟ 1   � W�� ب!�B� أن G���� Iرائ�� ، I����� أن a�Q���

  .، أس��نI ص�! ، &�] رج��ن ، ض:�b ، 1 �!ى ، �!ى �������G �آ!�3

و#� ا�رس ا��Bدم إن ش�ء اv l��K@ ������ص�G ، ه>ا ا�خ�ن ، إذًا آ���G ا���W ، ون�#= ا�@�! ، إذًا   

� #��:����k ، إذًا وا��خ8 ؟ ًT� أو �ً��_ G8 أآ� Wذ� aل ، و��ا�GTS وا��yم ��ل أم �!ام ؟ �

  . ��I رائ�� ا�خ�ن  ا�N!ب

  ث������� : �	aا� F8 ع/�Lن م�Bا��:  

 ا��STر   S& Iاس� !T�� K��& ن ، وه��ك���� �V���� c��_ ، دم�Bرس ا�1زال ه��ك ��ض�ع #� ا�

 !�$��� aB�� �Sأن أوراق ا�� bورأى آ� ، I���� �@�!أ� Yإ� 
ش�ه�8 ، �8 &���ء ا�kه! ا�@�Sر ، ذه

( ش3! ، آ�b ه>] ا�خ��� �G:h ، و ��h� YBS:�� ؟ ه>ا ���Bع ���$�! ، وا�$�! �8 _�_� إ�Y س�� أ

، ���Bع س�� أش3! أ1 ���:�ن ، �:�ل إ�Y ��� ) س��S!و ( ، ه>ا ���Bع ���$�! ، وا�$�! ) س��S!و 

 l�� ا��@�3 ، ه>] ا��@�3 ن@�3 ا�$�! و ا�:��ذ .  
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 dی� ا���س�Xا�:  

  Kَ&َل  َ&8ْ ا8ِ�ْ ِش�3ٍَب َز�Nَ Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� ��Sَِأن� ا��� Kَ&ََز Iِا��� ِSْ&َ 8َ�ْ !َ�ٌِء َأن� َج��Qَ&َ :  

  ...))rِ�َ=ْ�َ�ْ8َْل َمْ�ِ;َ�َ)� ، َوْ�َ�ْ�ُ=ْ� F8ِ َ�0ِ�ِ�ْ : َمْ� َأَآEَ ُث/ًم� َأْو َ��Lَ�ْrِ�َ=ْ�َ�ْ8َ ��ًjَ ، َأْو �Uََل (( 
 ]، K��� ، ري�$Sا�    ]ا��!�>ي ، ا����ئ� ، أ�� داود ، أ��

  . أن� و اl 1 أ#�� ��kو�� �8 �خ8   

 �V�=ی� ا��Xا�:  

  : َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة َ&8ْ ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل   

  ...))َمْ� َآ�َن ُیhِْمُ� ِ�����0ِ َواْ�َ�ْ/ِم اBِC�ِْ� 8ََ�� ُیhِْذي َج�َر4ُ (( 
  ]ا�S$�ري ، ���K ، ا��!�>ي ، أ�� ، ا�ار�� [ 

  . ج�رك ������رة ، و ج�رك �����! ، ج�رك ���c�S ، ا��W ج�نWS ، زوج�W ، أن c�zذي ه1zء   

 �o�  :ا��Xی� ا��Xدي 

 ا���Iِ َأن� َرُس�َل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل   ِSْ&َ 8ِ�ْ !ِ�ِ8ْ َج�&َ :  

  ))� َأْسَ�َ� َآ4ُ�ُ�Hِ 0ُ�ُ��ِ�َ8َ َ�َ�اٌم َم(( 
 ]   ]ا��!�>ي ، أ�� داود ، ا�8 ��جI ، أ��

   ، 
ا�خ�ن ��I�@� ، !@�� i ��ّ�! ، آ�c أ��� ا�$�� ا �kا��� #� آ��� ا���Sط ا����1ط #� ��

�4
 ، #@�ن _�� ش$t ـ ��#�] اl ـ #� أ_��ء ا1س�!ا�� ��8 ا��ر�
 ���W ا_���8 ��_���8 & !F�� ،

 
  . �G:h أر�:� �:ً� ، و���

 �o� F(�Hی� ا��Xا�:  

َم 8ْ�ِ َج�hَ�َْن َوَج�hَ�ُْن 8ْ�ِ ا8ِ�َ�َ�ْ  ِNَ ��ً8ْ َج�ِ�ٍ! َأن� َرُج&َ :  

�ُل 0ُ�َ اْ�ِ	rُْر 8ََ��َل ا�L�NF6ِ 8ََ�َ*َل ا�L�F6ِ� َص��� ا���0ُ َ�0ِ�ْ�َ َوَس��َ� َ�ْ� Vََ�اٍب َیoَْ�ُ�/َ)0ُ ِ�َ*ْرZِِ�ْ� ِمْ� ا�NRَرِة ُیَ�(( 

NEَ� ُآ�0ِ�ْ�َ َوَس�� ُمْ�ِ�ٍ� َ�َ�اٌم ِإن� َص��� ا���0ُ َ�0ِ�ْ�َ َوَس��َ� َأَو ُمْ�ِ�ٌ� ُهَ/ �Uََل َ)َ=ْ� �Uََل َرُس/ُل ا���0ِ َص��� ا���0ُ َ

�ْ�ً�ا ِ�َ	ْ� َیoَْ�ُب اْ�ُ	ْ�ِ�َ� َأْنَ �Eَوَج �r��َ�� ا���0ِ ََ  ُLَ�cِ 0ِ َوَم��ا َی� َرُس/َل ا��/�ُ�Uَ �6َِلaَ�ْا ِLَ�cِ �ْ0ُ�َ�ِ ِم�َیْ

  ))ا�6َaَ�ِْل �Uََل َ�َ�ُق َأْهEِ ا�L��ِر َأْو ُ��jََرُة َأْهEِ ا�L��ِر 
 ]   ]���K ، ا����ئ� ، أ��
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��S���� �ًy ���3 ج��:ً� أن ا�خ�ن ��!م ، وأن� أ�  � !h& ��_و ا ��v ة!h& ���_خ8 أن ا��Y�& Y ا��

 lا S:� �3 �3>ا# ، �B# م!�� I2ن I�& a�B�.  


 ، �Nل �� : �_�� أخ �Nل ��   �& aأدخ8 أر� �ً���� lو ا : ، ��h، ون ��أن� ش�ب #� أول ���

و اl �!آ�I 1 خ�#ً� &�Y ص��� ، و�@l �&�9 8 ، أآ!S�I آ�y!ًا ، #uرج� اl : وأرآ�N ، Cل �� 

  .:��Y أن ن�:� �3>] ا���Bئ` س��SنI و �


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ازد��د ) : 28- 12(ا�رس  -دروس ��ار��  - ��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

I��Sر] وأس�_vز و ����T ا �

  28-05- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�f ُمّ�ة p(و�/ آ�   :� م� ا��jا�

�Nً� �8 أن ا��:���   Qخ�8 ، وانأ��3 ا خ�ة ، #� ا�رس ا���ض� آ�ن �:KF ا���� &8 أخ�Qر ا��

 !Q$1 �:���3 �8 ا� G�!رأس�3 #� ا� i�Rق ��3 ، و�[�i رأس�3 #� ا�!��ل ���4ه�� ا�$Q! ا���

!ض ا���B�B ا��!ة ا�����z أN!ب إ�Y ن����4 ، ا�>ي س�اه�W�<� ، �3 أرى أن ا���Tر�� وا��@�ش�� و&

 8� ��� �8 أن نY�& ��y أن���� آ�B�!& ��u أص��� ، أ�� #��c ا�:��K ، ن!� ا��اaN اnن ، 1 �B� Yوإ�

 YB��:�8 و�ة !ّ�ُ �B�B� .  

 ��B م� ا�/ه� ا�ُ	�ی� ���Xا�:  

!ض ا �ز ن�8 #� ���4ة ��I ، ا�رس ا���ض� آ�ن &8 ا��خ�KF:� ، 8 ا������8 ���ه��ن أن �  

ن� K�N و&�ن� ��Sدئ ، و&�ن� أس!ة ، و&�ن� خ�ف �8 اl ، ه>] ا���B�B أن� آ�c ���ه�ً� ��3 ، �@8 �&

8 9�ب ا�:�K ا���B�B اnن �$��� ، وه>ا ا�رس ��>�!ي ، أن� 1 أصق أن وا�ًا� ، �8 رواد ا����ج

 ���ذ �W إن��ن �N Iق أن �@8 أن� أصN [uQأن خ Yإ� IS��� Kة ، و�!� uQإن��ن أخ W� ذ��� Nو ، !TB

  .�k� !4وج�I و2و1د] ا���Tئ
 ا�@�S!ة 

�� اgی�ز  '�aوم   :أر�Uم مRه�

   K@��& أ!Nي ، أن� أم إ�� ��T� GSNِ 8در &���� ��_��N ، أن� �K أ�@�K آ��� �8 &�N ي آ��ب� 8��

  . �:C �� #� ه>ا ا�@��ب 

ر &د  B�  8�:ا�� أر���� 
ا��8���T #� ا�:��K ��!ض ا �ز أو ���!وس نtB ا����&� ا��@��

د ا��2ات إ�Y  ����2004ًن�، #� vخ! س�� & Gخ! &�م أ���8 وأر�:� ، ووصv �# <أخ KN!ه>ا ا� ،

Q$أن ا� �S�� ي3د ا�:��K ، ��1 أن ا���B�B ا��� ��8 �� !Qخ !S8 ����ًن� ، وه>ا أآ�!h&ا_��8 و �# !

�د ا�h!ق ا��س� ��i أGّN أ�ًا �8 أي خQ! #� أي ��د أخ!ى إن �K �@8 أآy! ، ا_��ن و&h!ون �
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 8���Tا2ش$�ص ا�� �y�_ 8� !yه>ا ا��!ض ، �:�{ أآ 
S�� 8�k8 �8 ا��B& �# ا��ًن� ������

  .���!وس نtB ا����&� #� إ#!���B ج��ب ا��T!اء 

  ���Tا�� KF:� ، أن _��ن�8 أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ���8 #� س8 ا��Shب ، #� �!��� ا�:�Qء ، ��� ن

 8�_�yوا�$��� وا� !h& ����$8 ا ص���ت ��8 أ&��ر ا�� �V���� .  

آ�@8F� K أن ه>ا ا���Tب ج�ء] ا�:�Bب ا ��3 ، ه>ا ا�@�م ص��~ ، �@8 �� ذن
 : ه��ك �:��`   

�� N ا���ض�ع أن ا ن��ن �# �� !Qوأو1د] ؟ وأخ Iس��ات دون أن زوج� !h& ه>ا ا���!وس G�

�ن ه>ا ا��!ض : �I��& !3F أ&!اضI ، وه� ن�GN ج� �@G �8 ���ذ �I ، أن� أ�Nل B�� وج�kوج وا�kا�

 Yا��!ض إ� GB��� وى �8 زوج�3 �3>ا ا���!وسإ�Y أو1ده�� ، #@G ����د ��] زوج� أص����3 &


 &: أو1ده� ، #uن� 1 أ�Nل &8 ه>ا ا��!ض Tان N uQ8 ���ذ ��8 أخ� Y�& 
Tان ، uQ8 أخ� Y� .  

  !!!���� �L	L*ى �� اgی�ز 

ا��هK ا�>ي آ�ن واض�ً� &� �:KF ا������8 أن �����BQ ا�:!��� #��3 اس���yء ، 2ن #��3 ا س�م ،   

وه��ك وهv Kخ! ، ه� أن ا س�م ه� ا�h!�� ا2خ�! ا�>ي ��B ه>ا ا��!ض ، ه>ا وهK ، ا������ن 

�� ���Fن ، ا������ن ان�h!ت ���K3 ا���ا�{ ، �>� 1 W����BQ�� G@h ا�:!��� اس���yًء ، #�خ! ����ا آ

 ا��:��Qت ا ��Tئ�� ا����#!ة ��h! إ�Y أن ازد��دًا #� ن�
 ا��8���T #� ه>ا ا����ء ، �kداد &��ً� �:

ث ، و�C:� !�h &�م #� ���BQ ا�h!ق ا2وس� ، وخ�ص� #��� ���V# 8 ا��Shب ، ونK3�T �8 ا ن�

�د ا�:!��� ��Bرب �8 خ����V وأر�:�8 أ��ً� ، وا���B�B ا�$�Q!ة S8 #� ا����Tد ا��ا���Bر�! إ�Y أن &

أن آG أر�Nم ا ��Tئ��ت ه� ا2ر�Nم ا��� أخ>ت �8 أن�س أص��Sا �3>ا ا��!ض ، واضQ!وا أن 

��T���  ، Iا د�K3 ، أ�� ه>ا ا�>ي �t��� K د�I ، أو �K ���#! ، و�u� Kٍت� t��� 
��Qو� ، [�� Yإ�

  .ه>ا ���Y�y �8 ه>] ا ��Tئ��ت 

 �GT إ�h& Y!�8 ض:b ا���B�B ، ه>ا ا��:�I�& 8 ، : ه��ك ����B د�B�N جًا   N 8���Tد ا��أن &

 Iد� t��� م ه>ا ا ن��نkأ� Iأن 
S�� Kه!Tو��8 و�zا��� aس� Yإ� Gوا�>ي وص.  

���GB &8 9!�` ا��N ، i�4ل �zآ أن &h!ة ����8 إص���  إّن إ��Tئ�� ����F ا���T ا�:�����  

Y��:�:  

$ �(َ�rَوَ�� َتْ�َ�ُ�/ا ا� #  
  ]32: س�رة ا س!اء [ 
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 �(�L���Lه� ویrی�  sU�Lإ)0 ی�!!!  

ة #�   h�  أن &د ا��8���T #� أور�� ����tN �8 ا��&� ا����k�� ����� ، K3��� !hا��hا� bا2س a�

هK وه���z� 1 Kن 1 ��8 و1 ��خ!ة ، �!صY�& K3 ص��K3 ج:��F:�� K3ن ، ا����BQ ا�:!��� �& ،

��ً� GSN ه>ا ا��!ض ����� �:b ا ن��ن &8 ا��!ام �@�ن N ، K@��@8 ���ر�N أ���Y أن �@�ن واض�� �

 8���& Y�&أ �# lا �& :  

  )) إ)F أ�Bُف ا
: ورجEٌ َدَ�0ُ�ْ ام�أٌة ذاُت مkٍjL وج	�ٍل ��8ل (( 
  ]ا�S$�ري &8 أ�� ه!�!ة [ 

   Yا�!أة ش�ً�� إ� c&ن إذا دnا ، I�H 1إ GH 1 م�� I�H �# lا K3�F� ا�>ي �:Sب �8 ا���hه>ا ا�

إن� أخ�ف ا �ز ، ه>ا إ��Sط ا�:�G ، ��8 أن �@�ن خ�ئ�ً� �8 اl ، و�!YN �3>ا ا�$�ف : ا�����B� �hل 

ا��!ض ، و1 أج! �I #� ه>] ا�:�� ، ه>] &�� ا�$�ف 1 &��  إ�Y أ&�Y &���8 ، ا��hب ا���م �$Yh ه>ا

 !�Sوا��!ق آ ، ��h$ا�.  

   bTأور�� ، �:�� ن �# i�4ا ���� وا� K��& �# ب �8 ا ص���!�B� ا�:!�� آ�دت K��:ا ص��� #� ا�

B#ا2ب ، و B#�3 ، و��:� B�� دة ����ن إص��� �:��� ���
 ا ��Tئ��ت ، نbT ����ن أس!ة �3

 ا�:��G ، نbT ����ن ض!ب خ��� ، �� أخ>ن� ا2س!ة ا��س��Q خ��� أش$�ص �� ��8 B#ا����� ، و

ن� خ����V أ�b ض!ب خ��� ، ه1zء �& �ًS�!B� ، أ���نً� أخ�ات وإخ�ة وأم وأب ، Gأو1د وزوج� وأه


 إج�Sر ه>ا ا ن��ن &�t�# Y د�I ، أS�� c��& م ا��:��� ا�����4 ا����Nا2ر 
��� K� ا�>ي ��

 �I �� ا�>ي �GT ؟ ��@8 أن �YBS ه>ا ا���!وس &h! س��ات #� د�I ، وه� ن�GN ج�N cوز� ، !S4�

 !�R ق!Q��� و������� أو1د] ، أو ، Iو&� &8 9!�` زوج�!hق ا��!Q��� 3>ا ا���!وس ، إ���

ري ه� أو 1 ا��h!و&� &8 9!�` ا�����h ، �@8 ا�$Q! �8 ه>ا ا�>ي ���G ه>ا ا���!وس ، و1 �

 �ً�!4� :� I��� 8� `�� �3# ، 8�:� أن �!�.  

   !!!RBوا �Rرآ� ��8 ی�jب م� f ی�/dU اgص��

�� K@��N #� ا�!أة ���S4 ص���� ����z اضQ!ت إ�Y ا��1دة #� ا����Y�h ، وأص���3 نb�k ��د ،   

ا�م أن ا����ئ� س���S #� #�ضQ!ت إ�Y أن �uخ> ا�م ، وا�م ����ص ، وآ�
 &�Y و_��B ه>ا ا���! �8 

ا �ز ، و���c إ�g# ، ����4ذا � �3��Tب �3>ا ا��!ض ، �: ا����B` وا�����G وا�����:� �8�S أن ه>ا 

3! �ة F� أن GSN ةا���!وس 1 ��@8 أن �@�B� GSN bhئI #� ا�K�4 س�� أشY��# ، !3 ا�:���ء ه>] ا��

 I�، وأن ���t ه>ا ا�م ، وأن �@�ن ا�����4 س���S ، ا�c�T ا��$S!ي ، إْذ ��@8 أن ��S!ع ش�ب �
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] ه>ا ا���!وس ، _K �@�ن أن ه>ا ا���!وس 1 �:�8 &8 �& i�� أي ��Sس� Y�:� ، ����4إ� cو���

 �uخ> ا ن��ن B# ، ا���ض�ع �# ��@h� !Qدم ا ن��ن س�� أش3! ، ه�� أخ �# Iئ�B� ��� GSN [وج�د

 �N�Q� Y�& 
 #�t ، وآ�Nد�ً� ، وSم أن ا�����4 س��� ، وه>ا ا�م #�I #�!وس ه>ا ا�@�i �8 ا�

  .ا �ز

�! ��W ا�م ، أن ا�:����ت ا�4!ا��� ن�&�ن   �� �ً��!T� ة N!أت �uم &��� GSN س��ات &B� : ت����&

��ردة ، و&����ت ��رة ، ا��Sردة آ�a�k� 8 اس��TVل �!ار�T�� ، I~ أن �uخ> �8 د�I ، و��ضa أ��ن� 

ن �� ، إ�Y أن �4!ي ا�:���� ، #gن ا���ج إ�Y ا�م أخ> �8 د�I ، أ�� ا�:���� ا���رة #gن��ن #� �@�

 8�!h� �# ح!T� مأص�
 ���دث س�! ، و�:I #� نb�k ، ه� ���ج� ��س� إ�Y دم ، ��! ��W ا�

8 أ� ا�4!�ة ا������ #� �Gy ه>] ا���1ت #� ��1ت ا�:����ت ا���رة ��T~ أن �uخ> ا��!�C د�ً� �

ن� �h@���ن : أ�Nر�I ا����8���B ، د�BNا ، إذًا �& : ، ��Sأن إن��ًن� أخ> دً�� ����ًص� ، وا�����4 س� ��@h�

 GSN [ي ، #3>ا ا���!وس 1 �:�8 &8 وج�د!S$ا�� c�Tة ا�وا�م #�I #�!وس ا �ز ، 2نI أخ> #� �

ه>ا ا��!ض ��Y اnن 1 ش��ء �a� ، I أن ! ��� س�� أش3! �8 دخ��I إ�Y ا�K�4 ، س��SنW �� رب 

 �وأسG3 ش�ء أن ��W��:� I�B واس�W���B ، 9!�` ا�$�ص �8 ه>ا ا��!ض #� ����ول آG إن��ن �

ج3 ، �@�� أن �@�ن �����Bً� ، �@�� أن �@�ن �9ه!ًا ، �@�� أن �K�B أ�! اk& l وجk� 1 ، Gن� ، و1 

 �hرب ا�����B�.  

  .م �8 أجG أN!��ء ا���Tب ، �8 أجG أن �@�ن ش�4&ً� �@8 ا���� &8 ا �ز ا���  


 ��T! #� ����صb &�م ج�ء] a� C�!� G�9 أ��I ، وصI� b دواء ، و���$uQ �@���ت   �S9 ة!�


 س�:�I ش�ء _��8 جًا ، �SQر ���ت #�رًا ، وا��S@�� tT$واء ا����@�Sر ، #�� ���ول ه>ا ا�G�Q ا�

ا��T!ي ، و�Nل #� رس��� ��ج�3 إ�Y أب وا��I آ�ن� #� ز��رة ا�>ي �GT أنI ��جI إ�Y ا������kن 

 lن ا��S8 ، وس��� ~�T� 1 bواء ا�>ي وص�غ وصG إ�Y ه>ا ا2ب ، ! ا�����صb ا���ن� ، وا�Sا�


 و�I���Q و�!صY�& I س��� ه>ا �SQ8 ، ج!أة ه>ا ا���� IQ:� K� 8@� ، واء اش�!ى ه>ا ا�N وآ�ن

:��� Yوض� ، G�Qوص�ر #� ا� ، I�3أس c:��وار ، I�4ن `�u� 
�SQأن ه>ا ا� GT� ا�>ي ، I�

  .ا�:���ء 

   G�Qخ> ه>ا ا�u� K� ذاg# ، [�& 8� uQ$و��8 أن ا� ، I�:��� Yا�4!أة ، ه� ض� �# ���QSأ���نً� ا�

  .ا�واء أنB> ���ة إن��ن 

�ف ه>ا ا�!KN ���!ر ه��ك أآy! �8 نbT ����ن إص��� #� ا�:��K ا�:!�� ، أآy! �8 خ��� أض:  

�د ا��� آ�ن c�8F أن ه>] ا2ر�Nم ����S ��3 ، و� 8��Tب �3>ا ا����ء Sأن ا� ��@h3>] ا ص���ت ، ا���

 !�S@ه>ا ا����ء ا� c�� !زح�ل ه>] ا��:����ت ج:��3 �SN �# �3ه���� !�S@ا� .  
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  :ا���/ت ��� ا�/اdU ا�	� ج�/ٌس ��� 8/ه ��آ�ن 

 �8 صق  :�Nل �b�z ه>ا ا�@��ب   � �ا��@�ت &�Y ا��اaN ا��! �:�� ا���4س &�Y #�ه� �!آ�ن ، #

 GB��� 1 Y�� ، وج� وا2و1دkخ!�8 ، و�$�ص� ا�nا a� ب�Tق ا��ا��a��4 ��4] �!ض�] ، وص

� ض!ر و1 ض!ار ، وا��!�z�� Cول &8 ����� زوج�I وأو1د] # ، K3ا��!ض إ��.  

سc س��ات �u4ت �h!�8 ا�4!�ة ا������ إ�Y &!ض z� �TN_!ة أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، GSN خ�i أو   

 Gٍس�ة رجu�� ، !Sا��� Y�& �TBأن أروي ه>] ا� cض���� ه>ا ا��!ض ، وأن� أ�� جًا آG أس�Sع &8 أ�

 a� م�� GSN uQوآ�ن أخ ، Iه� �8 د��Q&u# ، مذه
 إ�Y أ���ن�� ��:��� أ�I ، واضQ!وا إ�Y إ&�Qئ�3 ا�

  .�ن�GB ه>ا ا��!ض إ�Y أ�I ، وأ�I ا�!أة �S�9 جًا ، و���#�F و����رة #��ة أ���ن�� ، #

   Iزوج� Y8 ا��!ض إ��� :� GBان� [�� Yه��ك ، #��� &�د إ� uQأ�!�@� ، وأخ Y��3 إ��� وإن��ن أو#

 �V�Q$ه>] ا�   .وإ�Y و��8 و�ا �:

  @S� ات!�S:� Iب ا���س إ��!Nأ Yات ا ن��ن ����� ���ء إ�!�S:� إن Kآن�8 ه�� : � و��� ، ��Bل أ�

ون ، ص��~ ، أن� 1 أصق أن إن��نً� �!��د ���ت اk& l وجG إ1 وه� �9ه! ، �@8 أر� أن �:� �:�

 ���� &h! س��ات دون أن �h:! ، وه� ���G �3>ا N ه>ا إن��ن ، I���� �# uQش�ب أخ ، K@��� 8�

nا ، �ً��� GBت ان��N�  . ن ا���!زات �@�� ا���!زات ا��!ض ، �� أخuQ #� ا�:

   :ا�F8 G�� EّX ا�	j/ل وا�	=��;

   ��@hر خ�ص ، وا���Sج!اء اخ�g� 1ز إا�@�م ا��N` ا�:��� أنI 1 ��@8 �:!#� ا ص��� ���!وس ا �

1خ��Sر ص��~ �2 س�1ت #� اخ��Sر ص��~ � b�@� �V���� �V�h& �ًS�!B!ة 1vف ��!ة ، وه>ا ا

ت ، �1v Gف ا���1ت ، 9!�` شIS �[�` ، وا��Tاب ا�:�� ، أن� أآy! �� أ�:4
 ��V� I� ، 8ا �ز

  .ا�ول ����� �!� �G ه>] ا��h@�� &8 9!�` ا���Tل 

   Gyه>ا ا�� K@� ~أ�!اضً� : أن� أوض cSSب #��3 ���_� ، وه>] ا����] ا����_� س!hا� [��� ، �����Tر �

ة ، ا���zو��ن #� �S3>] ا�� ��T:��� ب �8 ه>ا ا1ن�!اف أرس��ا�Shل أن ����ا ا�ة ��Sه>] ا�

��ا ا1nت وا��k�34ات وا�������hت ، ه>ا ا�G��9 `�!Q ، أو��Nا Bا�[!�� ، واس� K��:ا� Yء إ��S92ا

  .ا����ث ���bN ا��!ض 

�YBS ا�:��K اnن 1 ��@! أ�ًا ���S ا����ك ، ��@! ���GT� 8& ��S ���د �3>ا ا��!ض ، �!� أن   

ا��ضa آ�� ه� ، إ����� و���c ج��� ، �!� أن �YBS ا�2! ه@>ا ، و����ج إ�GT� Y ���د �3>ا 

  .ا���!وس ، ه>ا W��� `�!9 ، 9!�` ا�:�� ه� أ���N��� `�!9 !TN �8 ه>ا ا��!ض 
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و &��I أ�� أ&!اض �!ض�� ، #� ��@8 �:!#� إص���I إ1 &8   S� دون أن �ً��T� t$hن ا��@� N

1خ��Sر ، و�: ا�t$h ا���Tب خkانً� �8 ا���!وس�ت ���a�Q أن ���3�B �8 خ�ل ا����رس� 9!�` ا

ا��QR �# ����4ء �Nن�ن� ، آ��kواج ، أو #� �QRء �N !�Rن�ن� آ������h &8 9!�` د�I وإ#!ازات 

 Iج�� .  

  :����8ن ت��Xج�ن إ�� ت=��� �Vی� ! ی� أی�� ا��Lس ا)��6/ا 


 �@8 أ���Y أن �@�ن واض�  �S9 ، �ى إخ���� ا�@!ام أن أ���نً� �!#��ن ����ج�ن إ� Y�K�B: ش� �ً

 Yإ� GBب ان��Tز ، وش�ء �8 دم ا��ا2س��ن وا��ّ�ق ، 2ن ا���س �� ج!ح إن��ًن� ��Tب �� �

 Y���� إن��ن ، ا�>ي Yه>ا ا��!ض �8 إن��ن إ� GB��� 8 أن@�� I� `��# !خv ا��@�8 ، وج�ء] إن��ن

�� !:hا� tN 1وأ ، I� إن��ن ش�!ة خ�ص� G@� ، ش�!ة #� ا���س aوض �# �]��� �Nد Yج� ��س� إ��

�8 ، و���GB ا��!ض &8 9!�` ا��8B #� ا�����صg# ، bذا �م ا��@�8 ا��ا� 2ش$�ص &$���

م ، #gذا آ�ن ا���!ض _I�#�B ض:��� ��� c_���و ، [���B إن��ًن� �واء �:�8 ه>] ا����B دخ�c إ�Y ج�

ة ، #�س�$م ا����GB�� I�:� �B ه>ا ا��!ض �8 ج� ، و1 ا �!ة ج�hا��!ص ا� [�& iًا ، و��


 ا2س��ن �S9 W�<إن��ن ، وآ Yإن��ن إ�.  

   ، bص����� ��B� <خu� ق ، أو�� 
 ، أو �tB ش:!] &��S9 ا ن��ن آ��ا89 إن��ن �:��� &�

�G� ، �h������ �3� �N إن��ن �!يء �9ه! �4
 أن ���IS إ�Y أن �@�ن ا2دوات �:��B ، وه>& 1 ���� [

 ، Iا�8��4 �8 أ� Yإ� GB��� ب �3>ا ا��!ض ؟ ه@>ا ودائ�ً� ا��!ض�T� أن ISش:!] ، �� ذن tB� أراد أن

 I� 
و 1���Tر أ�K ا2م وا2ب ����� ��Tب G�9 �!يء ����د ��yً� #� ه>ا ا��!ض ا�:��ل ، و1 ذن

 Y��:� ل�N ، I�:  

  � َ)F�ِXْ(ُ �ُXْ اْ�َ	ْ/َت� َوَ)ْ�kُ�ُ َم� �Uَ�ُم/ا َوwََث�َرُهْ� $# ِإ)�
 ] i� 12: س�رة[  

   Yإ� GT� N ةا���B�B ا��� ذآ!��3 #� ه>ا ا���Bء آ�y!ًا وأ&�ه� #�!وس ا �ز �GF آ���ً� �Hه!�ً� �

G `�!9 ه>ا ا���!وس ، و&8 أآh& 8� !y! س��ات GSN أن �Y�& !3F ا��!�C ا2&!اض ���

  . ، أو ا�����h ، أو &8 9!�` ا����ث ��1ت ��دة �8 دم إ�Y دم ���GB ه>ا ا��!ض إ�Y اnخ!�8 ا�kواج
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 p�6ا� E	أآ ���  !!!FV fء ی=�/ 

   bF�� Kا����م ، و� Yإ� Gودخ ، K:Q� �# G�:� ء �>آ! ، أن ا ن��ن إذا آ�ن�h��� ء�hا� �Sس������

 و��ئ� ، ه>ا �!ض �N�G ، إ�Y اnن ��I ج�ًا آ�� ذآ! ا��I��& �S اSا���3ب آ I:م ، و���ة وا��T�

 K:Qإن��ن �8 رواد ا�� �V�_�_ Yه>ا ا��!ض إ� GB�� دواء ، ��@8 أن I� i��.  

   �V� ، ر�]T�3 ا�� a�B� ة�>�W 1 ش�ء �:�� &�Y أآG ا�c�S ، وا2م ا�@���� ه� ا��� �: وج�Sت ج�

  .��2آ8 ا2خ!ى ���Q:�ا إ�Y أن �uآ��ا �8 ا

  :م� أ��اض م�ض اgی�ز 

   �# G3! �!ض ا��F� س��ات !h& :� G:�� ����� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �8 أ&!اض ه>ا ا��!ض

 ���زن ، وا�����3ت #� ا��4 ، وأ�!اض أخ!ى آ�y!ة ، �ان شB#وا��!�9ن�ت ، و ، 
�R2ا K&2ا

  . ب �:�� ، و#�I أر�Nم د�B�N و#��B� Iئ` خ�Q!ة S9:ً� ه>ا ا�@��ب ���F�� 8 ا���T ا�:����� ، آ��

  !م� هF سE6 ا�/�Uی م� اgی�ز ؟

   ���Sم : أ�� #� ا���� ا����ة وا��Tا� I��& ل�B�# :  

))�ُxُ=ْ�َ 8ََ*َص�َب ، ٍLَ�'َِس ��َ�ْ� َأْ�َ��َه� ، َمEُHَ اْ�َ��ِ{ِ� َ�َ�� ُ�ُ�وِد ا���0ِ َواْ�َ/اdِUِ �8َِ�� َآَ	Uَ EِHَْ/ٍم اْسَ�َ�ُ	/ا َ

�َ8َ �ْ�ُUَ/ْ8َ �َْم ��َ�َ�ْ/ َأ)�� : �ُ�/ا َوَ�ْ=xُُ�ْ� َأْسَ'َ�َ�� ، 8ََ��َن ا��Rِیَ� F8ِ َأْسَ'ِ�َ�� ِإَذا اْسَ�َ�ْ/ا ِمْ� اْ�َ	�ِء َم�Nوا َ

َأَراُدوا َهَ�ُ�/ا َجِ	�ً=� ، َوِإْن َأRُBَوا َ�َ�� �Uً�ْBَ �Lَ6ِ�jِ(َ F8ِ �LَUْ�َBَ ، َوَ�ْ� ُ)hِْذ َمْ� Sِ8َ ، �LَUَ/ْ8َْن َیْ�ُ�ُآ/ُهْ� َوَم� 

  ))َأْیِ�یِ�ْ� َ)َ;ْ/ا َوَ)َ;ْ/ا َجِ	�ً=� 
  ]ا�S$�ري [ 

1 � �8 أن ���t : أ�Nل �@G@h� K ��ض�&�    ، �:� �� 8� ��u� 8�� ًان� إج!اءات �Nس�� ج�&

�I� K أ� ، ه>ا �N�� ��S�N�� ، د�GSN I أن �:YQ ا ���N ، �@8 ن�8 ن$�ف �8 ه>ا ا���Tب ، و1 �:

 I�� Iث د����و�8  ، I� وأو1د] ، و�8 ���ذ Iاء زوج�<�g� أS� ه>ا.  

دو�� إ#!���B ن��S ا������ �3�# 8�GT إ�Y أر�:��V���� 8 ، آ�نc ن��S ا ص��� h& 8� �ً:�� �3�#!ة   

 ونbT �8 ا�GSN ��:� ، 8�k خ��� &h! &��� ن��S ا صB& GSN ، �V���� ة!h& 8� �ً:�� �3� ���

 Yو�� ، aل ، وس�روا ���!ة ا��:��� ، ان�4! ا��ض��!��� K3د#��ا رأس ، �V���� �_�_ ��:� ، �V����

 8���T� ا��S8 ا��@�ن ، أص� �V���� 8�_�_ Yإ� �Sا��� c:��س��ات ار a�� ل�ا����ء ���h! ، وخ

 �3>ا ا���!وس ، و�N c��Nئ�� و1ة ا��2ر ���S &8 �$!ج ِ4� K�# GSا�� Y�h� 3>] ا2ز�� ، و��و��ا�
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 ��&�� ���N ���� أ] إ�Y ا�a��4 ، و�� إ9�Y�� ، �ًN خ!ج أ� أئ�� ا����ج ا��:!و#�ن ه��ك ، و�

 
�4� Yص وإ��د&��� #� ا����ج ودور ا�:�Sدة ، #&� و�I:� 8 إ�Y ا�:�� وا��3Qرة ، وا خ

 �# Kه���ا����آ��ت ا���!�� ، وا���  [!h8 ن� G��Bا�� Gاس�:��ل وس�ئ Yه>ا ا��!ض ، ود&� إ� !hن

 8�!h&ا_��8 و Yإ� �Sا��� c��$أن ان خ�ص� &� ا��8���T ، #@�نc ا�����4 �: س��ات �8 ا�34

 �V����.  

   
8 ��8 أس�سً� ا�[!ب ��� ، و�a ذ� W�I�# GB ن��z� 1ًا أن ا�[!ب إ���� ، و�أن� أ�K�u أ��ً� ش

، 8���Tخ��8  ا��  .و�I�# GB ن�
 ا��

وا�h!ق ا��l�� 8�z ، ا�>ي �:I رس��� ا����ء �kداد #�I ن�
 ا��خ��8 ، ون�
 ا��8���T �3>ا   

  .ا��!ض 

خ��8 #� ا�:��K ، #� ا�:��K ا س��� ودخ�ن ه1zء #�h& I!ة أض:�ف �8   � �Sن� Y�&أ �Sس������

ر إ���� ، وا���@���8 ا���@���8 إن ص~ ا��:�S! ، إن آ�ن #� ����N أورT� ����Bا� ، ����Bا� �S���# اق

  . h& �3�#!ة أض:�ف ، ه>] ��Bئ` �!ة ، ه>] أ�!اض و���� 

 P�/� س'�� م� p(أ:  

   
�Q� أن� وا_` أن ا���ض!�8 &�#�ن� ج��:ً� ، إن��ن ، W��� 8� !ن س��nا cأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أن

، ه@>ا �8F ، �@8 أن� أر� أن �@�ن أنc دا&�� ��W��� 8  ا�:�K ا�h!&� ، �!��د ا���4 إن��ن �9ه!

  .���>�! ا���س �8 ه>ا ا��!ض ، و�8 ا�خ�ن 

   ��B�!#8 دو�� #� ج��ب إ� Gا�:!ب �!ج ن�8�u� �# 8 �8 ا �ز ، #���S ا ص��� &�ن� : �Nل أ�

 K��S� وه� ، Gا�!ج I� ل�B# ، �V���� !h& س�� Kآh& GS! س��ات آ�ن�B# :N c وا� �����V ، و&�

 �]S�� 1 ًان� أGN �8 ه>ا #�@��� ، ون��� �u# ، 8��V�Qص���S اnن ه@>ا ، ه>ا ش�ء خ�Q! ج�& �Sا���

  .أن �@�ن 


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ا�����T ) : 28- 13(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ا�G��4 سG�3 �8 &�!و

  04-06- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  مhّث�ة و��6ة ���+jU:  


 أن�� �u_!ت �3>]   Sس��ق ا���ض�&�ت ، ا�� Y�& رس ا���م �9رئأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ��ض�ع ا�

�Sًا #� د&�ة ا��ًا ، ورأ�c ���3 ����ً� واض�ً� ج��ة وا���م ، و�� أن  ا� �TB�u_!ًا شTا� I��&

ا������8 ����� �&�ن إ�Y اl ا�S:�ا ��ج��3ت ا���S وأس���I #� ا�&�ة �@�� #� ��ل �R! ه>ا ا���ل ، 

  .و�@�ن ��bN ا�Q!ف اnخ! ��� ��v �ً�Nخ! 

�ة وا���م   Tا� I��& �Sوض� ا����� �# }�!N وب
 ا����S سG�3 �8 &�!و ا�>ي آ�ن ���Q$ه>ا ا�

# ��N���1ا tأن �@�ن #� ن C#ه>ا ا ن��ن ا�>ي ر ، ��S� : " � ص�~ ا����� I��& `��ه>ا �� ا

 lل " رس�ل ا�N ، : 
 رس�ل اl ، و�� W� ���v رس�1ً ��� " ا�ُ~ رس�ل اl ، و1 أGSN أن �@����

: ، واآ�
 " رس�ل اl " ا�ُ~ : �N����ك ، #�Bل �:�� ��� I��& `��ا�����4 أن ه>ا  ه>ا �� ا ، lا S& 8�

 aNر وا���bN ا��Bس� ا��k&� �8 سG�3 �8 &�!و �!ك #� ن�i ا������8 ج!�ً� ���[ً� ، #� �:!آ� �

ى س� ا�$�` ، �� B� ، ن ا ن��نuم ، ه>ا ش�Bن أوان ا1ن�v ، 8ي ا�������u� 8 &�!و أس�!ًا� G�3س

lن� &�! �8 رس�ل ا
 ا��` ، #��N!ب س��Sل  و��Nو ، Kوس� I��& lا Yد&�� : ص� ، lرس�ل ا ��

 ، �ًB�u�� ّ�هً� ، وآ�ن�� �ًS�Qا���م ، آ�ن خ :� �ًS�Qخ W��& م�B� 1 Y�� ، 8 &�!و� G�3ع _���� سkأن

" وN �# �ً:�1!�{ ، و&�8 رئ�i و# N!�{ #� ص�~ ا�����S ، ور#C أن �@�ن #� ا1�����N آ��� 

 lرس�ل ا " �Sل ، وا���Nو ، I� ا�ُ~ : اس��4ب ، ��& �� " lرس�ل ا " 
ه>ا �� ا��` &��I : " ، واآ�

 lا S& 8� ��� . "  

   Gوج k& lل ا�N أس�!ًا آ�� aNأ�� ����� و :  

$ �َ�Lِِمhٍْم ُم/ْUَ ُصُ�وَر yِoَْوَی #  
  ]س�رة ا����� [ 

 ا���م ، �� رس�ل اl ، د&�� أنkع _���� سG�3 �8 &�!و �: و�Nل &�!   :� �ًS�Qخ W��& م�B� 1 Y�

�ة وا���م Tا� I��& �Sا�� Iج��u# : �ً�Sن cو�� آ� ، �� lا Gy��# �u� Gy1 أ� ، !�& �� �  . آ
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  :ا�='/ ��L ا�	��رة 

أرأ�c إ�Y ه>ا ا2دب �a اl ؟ أرأ�c إ�Y ه>ا ا���اضa ؟ أرأ�c إ�Y ه>ا ا�:�� ؟ وأن�N cي وه>ا ��8   

@�gو� ، W�: �نW أن �:>�I ، وأن ��I� Gy ، وأن ��kع _�����B� 1 Y�� Iم �: ذ�W خ�N ، W��& �ًS�Qل �

 #��Gy اl �� و�� آ�c نK_ ، �ً�S أدن�N ، I�� !�& Yل �u� Gy1 أ� ، !�& �� ��:�ل �� &�! ، و�Nل : آ

�ة وا���م Tا� I��& : ك!�� �ً�N�� bB� ًاR �  . �� &�! ، �:G س�3ً

�6Lاس� jت م� ا���c:  

  .اس��9�Sً� �8 ه>ا ا��t ، �� 8�ِ إن��ن إ1 و#�I ج�ن
 خ�!   

 ����	Lوت  F8 آyo ا�L/ا�F اgی;����/l6ا�:  

�W���Q ـ أ��3 ا��8�z ـ 1 #� أن �@bh ا���ا�� ا�����S #� ا ن��ن ، �G ا�:@i أن �@bh ا���ا��   

] س���Sت و#� إ�����4ت ، انF! إ�Y ا �����4 وأن �����3 ، ه>ا ا�@�م ���:�K ��ب ا�& �# W��

 KF:� G� ، 8���:ا�� KF:� G� ، ء��nا KF:� 8@� ، ت��Sا��� ���& K_ ، �3� I��& 8ِ_ا �����4ت ، وأ

 ، I��& ن���I ، وإذا ار�@
 خc��N �V�Q ا�N cذا ز�g# ، �3��& إ�����4ت ا ن��ن �:���ن Gا���ج8�3 آ

 ، أرأ�c إ�Y ه>:B� Kو� �# �Sث ج��ة وا���م ��uخ!ًا ، وأ�Tا� I��& �Sا�� bخ� ��T�� ا ا�>ي ج�ء

  : ا���4 ، وش�ش &�Y ا�����T ص��K3 ، ��� ان�Y3 ا���S �8 ص���N Iل �3>ا ا ن��ن 

  ))زادك ا
 ��صً� وf ت=� (( 
  ]ا�S$�ري &8 أ�� �@!ة [ 

  Y�_رآ:� ، أ lرس�ل ا a� رك  .&�Y اه����I ونI3S  أ_�Y�& Y اه����u� Iن �

ة #� ������   &�Bه>] ا� ��BS9 �� : ، رب أس!ة ، G�:� !��! �zس�� ، ص��
 ��G ��4ري ، ��

�:�K �!ب� ، �رس ، ��جI ، دا&�� ، دائ�ً� ا��� &8 ا �����4ت #� ا ن��ن ، و��ول أن �����3 ، 

 G��9 iدة ، و���z�� ت��Sأ ��:���4 ا���  .وا�

�ة وا���م و�Nل &��I ا�  T : KF&ل أ���ك ، ودارت ا��2م و!�� �ً�N�� bB� ًاR ��� &�! ، �:G س�3ً


 ��ه! �8 خ�SQء ا س�م �Qخ Y8 &�!و إ�� G�3س }�!N ء�SQخ .  
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 kوه �� ��	� dم:  

��1 د��ن �����k : ه>ا �>آ!ن� أن &��! �8 وه
 ا�>ي ا����T� YBان �8 أ��� ، و�Nل &��! ���Tان   

ًا ، وأر��@K �� أ�9��� c��Nو ، cSي �>ه:� 8� c�:ا� K3��& Yhاده� ، و��1 أو1د ص[�ر أخ` س

 I� ل�B# ، Nو�� ، ��R ص��ان ، I�� : �3# Wا�:�! ، وأ�� د��ن K3� أ�� أو1دك K3# أو1دي �� ا��

ا ، سYB س��I س�ً� ً��� G�Nوا ، 
، وان�Q` إ�Y &�� أداءه� ��[Cِ��# ، c]�� �� c ��� أردت ، اذه

 وضa س���B# ، [!3H Y�& Iل Nو ، !�& [vا����رة ، ور ���ه>ا &و اl &��! ج�ء �!� ش!ًا ، : ا��

] ������ س��I ، و�Nد] إ�Y ا��S9 ، �S:�ًُ ه� وصG إ�Y ا����� ���QR cء ����ي ا��I �8 ا2س! ، �Nو

، ه>ا &و اl &��! ج�ء �!� ش!ًا ، انF! �� رس�ل اl : ه>ا ����ح ، #خY�& G ا���S ، و�Nل &�! 

 &��N ، Iل : �� &�! أ�N ، IB�9u# ، IB�9ل : إ�Y ا���Sة ، �Nل :���# ، I�& �� &��! ، ادُن : �� &�! ا��:

ه>ا : GN ا���م &��@�N ، Kل �c�& : �F�]� I ص�N ، �ً��Sل �I : س��N ، ��& Kل : ��� ، #ن� ���N ، Iل 

وه>] ا���b : جcV أ#W ا��� �8 ا2س! ، �Nل �I : �� &��! ، �� ا�>ي أ�W� Y إ���� ؟ �Nل : س���� ، �Nل 

��1 أ��9ل : أ� K���T� GBان : �N���3 اl �8 س��ف ، وهG ن�:��� ��م �ر ؟ �Nل ��& Y�& : I�WB ؟ �Nل 

Nو ، cSاده� �>هي ، و��1 د��ن �����k �� أ�9` س:� 8� c�:ا� K3��& Yhًا ، ص[�ر أخ��� c��

أش3 أنW رس�ل اl ، 2ن ا�>ي ��T� I��Nان I��:� 1 : وأر��@I�� K ، ج�ء] ا���� ، #�bN ، و�Nل 

 Kوأس� ، Iرس�� cوأن ، lإ1 ا   .أ�

ا��hه ��i ه�� ، ا��hه أن س�ن� &�! �Nل دخY�& !��& G رس�ل اl وا�$��k! أ�
 إ�� ��I وخ!ج   

ه>ا ا ���ن &اوات دائ�� �� #� �@!] &��g# Iن &�د إ�C: . Y أو1دي �8 &�] وه� أ�
 إ�� �8 �

 ����& �� I��&و ��� �� Iو� I�� 8�3 ��� ون�# lا .  

   
�Qخ Y8 &�!و إ�� G�3س }�!N ء�SQخ KF&ل أ���ك ، و!�� �ً�N�� bB� ًاR ��� &�! ، �:G س�3ً

8�z� Yود إ�أواب ،  1�b@ &���] �8 ا�S@�ء �8 خ��h  ��ه! �8 خ�SQء ا س�م ، و���ل ا��h!ك ا��

  .اl ، و���ل وا� �8 آ�Sر ز&��ء N!�{ و�Nدة ج��ش�3 إ��B� Y�G ص�
 #� سG�S ا س�م 

م   B� �� lأن �[�! ا Y�& ، Wذ� Y�& ا���ت Iرآ� Y�� ر��ط وج�3د �# GF� أن Iن�� ��B�G &�ه

� �ً��z� ~Sا�>ي أص �Bً� ش�3ًا ، ه� سG�3 �8 &�!و ،  1��iV �8 ا���س ، �8 ذنIS ، ه>ا ا��h!ك ا�:��

 GB# �ًص��& cإن رأ� ، WBS�� Nب ، و��� N ، GSBا���� �# �ً�@� K3��& رT� 1 : ، ن &�ٍصnه>ا ا

 Y��:� ل�N W�<� ، WBS�� أن ���ب ، وأن I� 8 ���ح@�:  

َ�� َتlُLَ�ْ/ا ِمْ� َرْ�َ	ِ ا���0ِ ِإن� ا���0َ َیْ+ِ'ُ� ا�NRُ)/َب َجِ	�=ً� ِإ)�0ُ ُهَ/ # EْUُ َی� ِ��6َِدَي ا��Rِیَ� َأْس8ُ�َ/ا َ�َ�� َأْ)ُ'ِ�ِ�ْ� 

  َوَأِ)�6ُ/ا ِإَ�� َر��ُ�ْ� َوَأْسِ�ُ	/ا 0ُ�َ $* اْ�َ+ُ'/ُر ا���ِ��ُ� 
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 ] !�kس�رة ا�[  

  :م�	� م��e6َL م� س/رة ا��6وج 

#�8 ا��8���z وا�����zت ، ، ه>ا ا���W ا�>ي  ه��ك ���~ أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، #� س�رة ا�S!وج  

K3N!أ� Y��:� ل�N ، 8���zا�� Gة ، وأ�!ق آB�� ن�رًا I�# G:ود ، وج  :، ��! ا2خ

  # ِإن� ا��Rِیَ� Lُ�َ8َ/ا اْ�ُ	hِْم�Lَِ� َواْ�ُ	hِْم�Lَِت ُث�� َ�ْ� َیُ�/ُ�/ا $
  ] 10: س�رة ا�S!وج [ 

 أن �!�NهK ، ��ب ا����� ����ح ��ذا ��K3 ؟ آ�ن �8 ا���@8 أن ���  :� ، 8���zأن #���ا ا�� ��ا �:

ه1zء ا�Q[�ة ا�>�8 س�@�ا ا���ء ، : &�T� Y!ا&�I ���3 �@8 ا�>ن
 آ�S!ًا ، ه��ك ��B� 8ل أ���نً� 

ق ، �� أنK3 ����ا ���ب T� 1 وا�>ي ���ورك ، ���� K3� ؟ أن� إ���ن� أن ���� K3وان�3@�ا ا��!��ت أ�

& lا �ً�@� ��K3 ، ��ب ر��� اl ����ح &�T� Y!ا&�I �8 أجG أ 1��uس ، �8 أجG أ 1��Y�& K@ أ�

 [  . �����SBً� ، ه>ا �uل &�Y ا ، l�K��B ا�:�Sد �8 شuن اl و�

  :مd )=�� �� م�=/د 

  ن�ن ، وخ�K ج��H �# Ihه! �>آ!ون أ��3 ا خ�ة ا�@!ام أن ز&���QR Kن ج�ء ����رب ا���S ا�:

����� ن:�K ، ه>ا اس�I ��ار : ، وه� ����` &�3H Y!] #� خ���I ، اس�I ن:�K �8 ��:�د ، �Nل ا��

�� ن:�K ، �� ا�>ي ج�ء �W إ�Y ه>ا ا��@�ن ���B�G ؟ �8 ه>ا ا�>ي جcV آ� ��B��I ؟ : ذا�� داخ�� ، �Nل 

 b��B��I ؟ أ�W�B& 8 �� هG س�W د�ً� �!ا�ً� ؟ هG ان�W3 &!ضً� ؟ هG س�
 ��1ً ؟ إنI رجG ص��~ ، آ�

  ن:�K ؟ 

   Yن�� إ�واl أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام ، ���F ��ار ذا�� ص�دق ��W�B �8 ا����Fت إ�Y ا���ر ، �8 ش�Bء ا�

 ، 1ً�� 
��� K� ؟ G:# ه>ا ا ن��ن ��ذا !@# ، K�!@ا� �Sآ�8 ج�ء ����رب ا��!hا�� K�&ز �F�� ، �3��:ن

 �� ، G�B� Kضً� ، و�!& W3��� Kو� `�Qم ، وان�Nارًا �� ���ن ، و!N <$��# ؟ K�:ن �� W�B& 8؟ أ� G:# ا�>ي

�ة وا���م ، ودخG إ�Y �:�@! رس�ل اl ، وTا� I��& �Sا�� Yإ� �Sا�� I� ل�N ، Iخ��� I��& Gدخ:  

 I� ل�N ، K�:ل ن�N ؟ K�:إ���� ؟ : ن W� ل   �� ا�>ي ج�ء�N :3وأش ، lرس�ل ا Wأن  جcV ����ً� ، وأش3

  . خ>ل &�� : ��ذا أ#:�N ، Gل : أنc وا� ، �Nل : �!ن� ��ذا أ#:G ؟ �Nل : أن 1 إ�I إ1 ا�B# ، lل 

   Y��:� ل�N م��Nن أن �:!آ� ا�$�ق آ�دت ���3 ا سT� Gه:  

�ْ� َوِإْذ َزاpِKَ اْ�َ*ْ��jَُر َوَ�َ�َ+pِ اْ�ُLِْم Eَ'ََوِمْ� َأْس �ْ�ُUِ/ْ8َ �ْ0ِ # ِإْذ َج�ُءوُآْ� ِم�َن ِ����/NL[ُِجَ� َوَت�LَXَ�ُْب ا/�ُ�ُ

 �(َ/LُN[ِ�ی�ًا $* ا�Vَ fًاrَ�ْا ِز/�ُrِ�َْن َوُز/Lُِمhْ	ُ�ْا Fَ�ِ�ُ�ْا Pَ�ِ�Lَُه  
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  ]س�رة اk�2اب [ 

ات ، و�9�B:� ، آ���� #:���   �اnن ���N�# 8 ، و� 8��c أرج��� ، ا�h!ق وا�[!ب ، و �zا�!ات و�3

8��# &�هK �4!��ن .  

   G�N : I� ل�N ، ط و��ء�  .أ�8 ا�[�Sر ؟ �:�ل آ�ِ�� : أن c��N ، ��& !S]ل : اج��a ذئ
 و��G ����م �

   b8 ص� GB��� س���� أن !�@�� �F��� ك!hن ا����QR K�&8 ��:�د ز� K�:ع ن�Qل ، اس��B:� !�R

انY�& ��B Y�& cS�B ا������8 ا��h!آ�8 إ�Y صb ا��G� ، 8���z إن ه>] ا��:!آ� ا��� آ�دت �

!Tن.  

�Nن أن �:C ا�����T ��8 ض:b إ���ن�N Iل   T� Gه : GB� Kو� ، K@Sن� ص��رس�ل اl ، : أ�:

أ�:ن� ص��K@S أن ���~ &���� ��د T�N! وآ�!ى ، وأ�ن� 8�u� 1 أن ���B ��ج�I ، وآuنI خ!ج �8 

 Y��:� ل�N ، م�  :ا س

�ْ� َوِمْ� َأُUِ/ْ8َ �ْ0ِ # ِإْذ َج�ُءوُآْ� ِم�َن ِ����/NL[ُِجَ� َوَت�LَXَ�ْاْ�ُ�ُ�/ُب ا pِ+َ�َ�َُر َو�jَ�ْ*َ�ْا pِKََوِإْذ َزا �ْ�ُLِْم Eَ'َْس

 �(َ/LُN[ِ�ی�ًا $* ا�Vَ fًاrَ�ْا ِز/�ُrِ�َْن َوُز/Lُِمhْ	ُ�ْا Fَ�ِ�ُ�ْا Pَ�ِ�Lَُه  
  ]س�رة اk�2اب [ 

اس��Qع أن �h` ص��ف ا2&اء ، #�Bل  ن:�K �8 ��:�د �>آ�ء ��aQB ا���F! ، و����س� �@��� جًا  

 cS�B# ����:ح ا���!��� lخ �����3 ، وج�ء ا!hا� GTو� ، ��ً�����3د آ�ً�� ��Bً:� ، و�Nل �B!�{ آ

ورهK ، واc:��N خ���K3 ، وأu�9ت ن�!انK3 ، ور��N c!�{ &8 ا����� ، وآ�Y اl ا��8���z ا���Bل ، N

!T8 ه>ا ا��� �V���� 8�:Sس G:و�  G��B�� آً� ، وا�>ي ج�ء!h� 8 ��:�د ا�>ي آ�ن� K�:ص���� ن �#

� ، ه� &�ٍص اnن ، ًSB��� ا���س Y�& @��ا��ا ، 1 ��V�� 1 ، ا��V�� 1 ، م��ة وا��Tا� I��& �Sا��

ق T� 1 8 ش�ء�Sا���ئ tTN إّن lب ، وا��� Nو.  

�ة وا���م ����� #���N �@� cل   Tا� I��& �Sا�� :  

 ی�*�/)FL ���8 ص� ا���� إf أ�����l إی�ه�  ((lB ی� ا��/م إ���U F(/�  ))f ت�
 ] ���Sا���!ة ا��[  

   G:# 8 آ��ر ، ه@>ا�z� آ�!] ، ه� ، [!Bا�� ، a��48 ا��� 
�!ى إن��نً� س�W 9!�` ا ���ن ، #�ن��

�� ، K3S�<:� �# c���� ، Iص���u� c�@8 &��ً� ، ن�!h& Iر���� }�!N ؟ �Sا�� ���# ، K3�1إذ �# c��

  : #��c �@� ، ه� أس�سً� ����Qئ�N bل 

  ))ا���� اهِ� U/مF إ)�� f ی=�	/ن(( 

ًا �8 ه>ا ا�>ي ����= �8 أ���B� ، Iل   �ه�W ا���س #�3 : هK آ��ر إ�Y ج�N 8� ، K�3ل : أن� ��K�u أ��ً� ش

 W�<ا آ���� Kه ، K3@ا�>ي أه�.  
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قا�ان��رك 3H! �8 ا������8 #� أواl �3>] ا��Tر ا��� نh!ت #�   T� 1 lوا bNا�� K��:ن��ء ا�.  

�ت جة وضY�& a : أن� آ�c #� ا�:�!ة ، و�_�� إن��ن �Nل ��   �� !Sًا �8 أآ��G آ�S! ج

 �Sه>ا ا�� Y�& ة!�R تا�!ص��V�� �&��� b و_�_�8 ����ن ر��ل ، 2ن�3 �8 &� ا�ان��رك ، وج

 �&ً�#  . ا�@!�K ، وان

  ))أم�F آ��	f �l ی�رى أو��� ��B أم �Bwه� (( 
] iا��!�>ي &8 أن[  

   ����Bم ا��� Yا�$�! #� و #� أ��� إ�.  

&�ن� N!�{ ا���م إ�Y خ��u�� �Qن�� #��3 ص�� ا�!�K إ1 أ&K3��Q إ��ه�   � 1.  

  . > >�� أوص�W ، و�� أ�@�W ، و�� أر��W�<� : >> W ��� دخG ا���# �S���B� �ًل أ�� س���ن   

�	�و  �� Eدة إ�� س��/�:  

 جcV آ�!ى #� ��@I ، << : اnن ��Bل سG�3 �8 &�!و   N إن� ، I���� �:N !h!�{ ، د�BNا #� آ

 �N �ً@�� cرأ� �� lوإن� وا ، I@�� �# وا���4ش� ، I@�� �# !T�Nًا ، وو �1�Q� Iت آ�S!ة جS�

ًا ���   . �:I��N I�F آ�� �:KF أص��ب ���

���ن أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أر� أن أ��K@� 8 ���ًن� د�Bً�N أن ا�Q!ف اnخ! أ� أآS! خ IQQ��K�Q ه>ا ا   

ا�!��ز �� ��!ك ���� إن��ًن� ��_` �I ، أ�� �� ر��ز ، �� �Nدة ن�3ئ�ً� ، أ���نً� ���Qت #��ئ�� �8F أن 

K�Q�� �3��3� ، �3إ�� IS��� 1 N ��3� �3� 8@� ، !ا���س ،  #��3 ا�!أي ا�� �# !_z� إن��ن ��@8 أن Gآ

���3 أ�ًا N Y�& م�B� 1 دة�N �  .��aN #��ئ�� ، أ�� �

   ، I@�� �# وا���4ش� ، I@�� �# !T�Nًا ، وو �1�Q� Iت آ�S!ة جS� I@�� �# آ�!ى cVج N إن�

��� cرأ� B� ، ًا��� ��N Iً� �8 وإن� واl �� رأ�I��N I�F:� �N �ً@�� c آ�� �:KF أص��ب ���

  .�����] ���ء أ�ًا ، ا��W��h ، ه>] ا�:��Nت ا������ 

   �B�Nآ��� د �� : I��& �Sًا ���:ً� 1 ��@8 أن �$!ق ، وا��ا�����zن إذا �:�ون�ا ج:��ا �K3:��4 س

�ة وا���م �Nل Tا� :  

 )) ��}�'=x� ون�jLت �	إ)((  
  ]ا��!�>ي &8 أ�� ا�رداء [ 

���� �Q:��نK3 ، و�@��نK3 ، و����TنK3 ، و�zونK3 #� ���ت ، و�:���4نK3 ، أي أن ه1zء ا��:��ء �  

  .و�:���نST� K3~ ا��a��4 ����س@ً� 
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واl إن ا��2 إذا نT!ت ض:���3 ، وأ�B# c�:9!ه� ، : أن� أ�Nل �@K آ��� د �B�N��aS �8 إ���ن�   

N!خ a�Q��� 8�# �ً��N و �3 أ�ًا ، أ�� إذا آ�ن #��3 ش!خوا&��u� c#!اده� ، و���س@c ���3 آ�ن ا�:

  .داخ�� آ�ن ا�3����N س3� جًا 

 رأ���N I��� cً� �8 �����] ���ء أ�ًا B�.  

   �3�� I�� ش�رةgس��ف ���ه�4 ، و� K3:و� ، G��B� 1فv ة!h& Iا��@!�� و��� �@� �Sا�� ~�# ���

  : وج�دهK ج��:ً� ، #�Bل 

�� ؟ ��U/ا (( � E��8 F(ن أ/L[ل أخ : م� ت�U ، ء : آ�ی� ، وا�� أخ آ�ی����l�8ذه6/ا 8*)�� ا�((  
 ] ���Sا���!ة ا��[  

  . وس��ا ا�>�K3�& ��& 8 ا���S �8 و�3�N ا��B�Qء   

  :أIBق ا���/ة وأIBق ا����ل 

ن� أخ�ق ا�&�ة   �& �# ، b��:ا� bNًا ا���أن� أ���Y�& Y ا�&�ة ، و&�Y ش�Sب ا�&�ة أ1 �@�!وا أ�

  :خ�ق ا���Bل ، أخ�ق ا���Bل �Nل �:��Y و#� &�ن� أ

$ �ْ�ِ�ْ�َ�َ Jْ�ُKْ8ِِ��َ� َوا�Lَ	ُ�َْر َوا��'�  # َی� َأیNَ�� ا�L�NF6ِ َج�ِهِ� اْ�ُ
  ]73: س�رة ا����� [ 

   Y��:� ل�B# ة�&  : ه>] أخ�ق ا���Bل ، أ�� أخ�ق ا�

�َ�اَوٌة َآَ*)�0ُ َوَ 0ُLَ�ْ�ََو PَLَ�ْ�َ يRِ�َذا ا�Sِ8َ #$ �ٌ�	ِ�َ OF�ِ  
 ]c�T# س�رة[  

   `y� نu� 1إ ، a8 أ���نً� ، إ1 �����اضFب ا���س إ1 �� ���ن ، إ1 ���8 ا���B� GTأن ن a�Q1 ن��

 Yا��_�` ، وس��ا إ� K3ص�أن اl إذا �I��& Y�4 أصS~ إن��نً� ��IS ، ه1zء ا��B�Qء ج�وزوا أ���نً� �gخ

، وا�3Q! ، وض:�K3 #� ا���Tف ا2و�Y ��8 أص��ب ا��v I��& �S#�ق �:�ة �8 ا�:�Sدة وا������ 

�ة وا���م Tا�.  

   !�yا���~ ا��4اد ، وآ�ن آ Iرس ، اس�أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، آ�ن سG�3 �8 &�!و ��ض�ع ه>ا ا�

�N ، وN!اءة ا�v!Bن وا�S@�ء �8 خ��h اl ، وآ�ن ��Bل Tم وا��Tة وا��Tا� : �# I��Nو bN�� أي

  .�� ���هC ه>] ا�&�ة ، سv �ً�N�� bNuخ! #� نT!ة ه>] ا�&�ة ا��4ه�

�ة وا���م ار�c4 �@� ، وا�>ي #:�I سISh� G�3 ا�>ي   Tا� I��& �Sم و#�ة ا���� �@� �# I��N �#و

  : #:�I أ�� �@! ����ً� ، آ�b أن أ�� �@! �Nل 

   >>g# lا S:� ت ، و�8 آ�ن�� N ًاًا #gن ������ S:� 1 ���ت �8 آ�ن �� lن ا <<  
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   Y��:� I��N ، K3��& �� K_:  

�ِ��َ��َ�� # َوَم� ُمXَ	�ٌ� ِإ��� َرُس/ٌل pْ�َBَ �ْUَ ِمْ� 0ِ�ِ6ْUَ ا��NُسEُ َأSِ8َْن َم�َت َأْو Eَ�ِUُ اْ)6ْ�َ�َُ�ْ� َ�َ�� َأَْ kْ�ِ�َLَْوَمْ� َی �ْ�ُ

$ �ً��ْVَ 0َ�ا�� ��xُ0ِ�ْ6َ�ِ 8ََ�ْ� َی�َ  
  ]v :144ل &�!ان س�رة [ 

  :م/yU ص�ق �=� ��اوة 

سG�3 �8 &�!و وbN ا���bN ن��I #� �@� ، ج�a ا������8 آ�K3 ه��ك ، وأ�3!ه���@� K�I ا���ج:� ،   

 
وأخS!هK أن ���ًا آ�ن رس�ل اB� lً� ، وأنY�� c�� K� I أدى ا��2ن� ، و��� ا�!س��� ، وأنI واج

  . I43�� Y ا��8���z أن ��!ص�ا �8 �:] ا���! &�

   �# IT$� ًا3& Iن�� Y�& <وة ا ���ن ، وأخ�اnن S9:ً� سG�3 �8 &�!و أس�K ��م #�~ �@� ، وذاق �

  : ه>] ا�@���ت 

  .>> �:G اI�� W�!� l �� ��!ك �� &�! <<   

  : أرأ�c إ�K3# Y ا���S ا�:��` ��SQ:� ا���i ا ن��ن�� ؟ �Nل س�ن� سG�3 �8 &�!و   

���Nً� �8 ا��h!آ�8 إ1 وa� c�N ا������I�y� 8 ، و1 ن��B أن�a� �3�B ا��h!آ�8 إ1  واl 1 أدع<<   

 �ً�:� I�:� ���� أ�!ي أن G:� ، �3�y� 8ا������ a� cBأن� <<.  

   8 ��8 �ي اl ا��ا����zا�� a� �وbN سa� G�3 ا��h!آ�8 ��9ً� أ��م أص���bB��# K3 اnن ��9ً

 ��Tو� ��T� ن ، راح��، و��Tم ، و��Tم ، و1 �ع &�Sدة ���4 رو�I ، و�I�!B �8 ر�I اY�&2 ا�

  .إ1 أخ> ��F� �3ً� وا#!ًا 

سG�3 �8 &�!و ص�ر ��4هًا آ�S!ًا ، وخ!ج إ�Y ا��hم �a ج��د ا�������h� 8رآً� #� �!و��3 ، و��م   

 8� G�3وا��$�9! س b�:ا��!اوة وا� �# cه��� �:N�� 8و �@�د ا��!��ك ��� خ�ض ا������!�&

 `��� �� 
�T:ه>ا ا���م ا� �# Iل �8 ذات ن��<S� �@� س����Q! �8 ا��!ح إذا وج ه>] ا��!ص� ا�

س�:c رس�ل << : �I خ���Q ج�ه���I وش!آv W�<� ، I_! أن �YBS ��4هًا ��Y ا�!�` ا2خ�! ، و�Nل 

  : اl ص�Y اI��& l وس��B� Kل 

 ))Ex8أ �  ))م� صIتF8 0 ���0 س6=�� ��م� م��م أ��آ� F8 سE�6 ا
 س�
  ]ا��!�>ي &8 أ�� ه!�!ة [ 

   !@�� Yإ� aأ��ت ، و�8 أرج Y�� lا G�Sوإن� ��!ا�� #� س.  

   Yإ� �&!�� Iرت رو��T# ، Iر��� 3] ، و��� ��B� GH�I �!ا�Y�� �ًQ ج�ء ��&& G�3س Y#و

  . ر��� �8 اl ورض�ان 
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�	�و  �� Eس�� jU م� �c�6Lاس�:  

 ا1س���Sط ، �����S �8 ه>] ا��TB أن آG إن��ن #�I ج�ن
 خ�! ، وأنc آا&�� ش�ب ��S[� أن أن� أر  �

��F! إ�Y إ�����4ت ا ن��ن ، وأن �����3 ، وأ 1��S�� G� ، �ً��SB��� �ً�:QN �ً�@� I��& K@[� أن �8F أن 

 �S�Qا� I���&u� I��� 8� Yوإذا ص�� أرض ، ��T� N إن��ن Gآ.  

ع ، وا�b:���� K3��3 ه>ا ا�>ي �@�! ا���bN ا�:  S��� K3��3�وا ، K3@�!h�@��! ا���س ، و�و ، b��

ا���س ه� أآ�!هK ، أو ه� أآ�!هK ، إ�� أنI أشهK آ�!ًا ، أو أن آ��G9�� I ه� آ�!هK ، وهK ����ا 

�y!ًا ، آ>�u# ، Wن� ��a� c إ&�Qء ا�2@�م ا�QB:�� ، وش!خ ��GT #� ا��a��4 ، ه>ا ا�>ي أ�:��S آ

  .وج:��� أ�� ن��رب �8 آ�B� Gع ا2رض 

   Yد&� إ� bم آ���ة وا��Tا� I��& �S8 ا��� K�:أن ن� �B# رسأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أردت �8 ه>ا ا�

 Y��:� ل�N ، lا:  

$   # 6ِ8ََ	� َرْ�َ	ٍ
  ]159: س�رة vل &�!ان [ 

6 وا�=�اوة X	ن ا�/(�U:  

� l8 ا� `�h� l�� I��T��� أن ا ن��ن Wذ� Y�:� ، K3:� �ً��� cآ� ��� �� WS�B� ت!Bر��� اس� 
S�


 ا�!��i@:�� K ���ً� #� ا��:���� �Bر���ً� ، وا� IS�N !�T� ���!ا�:  

$ �ْ�ُ�َ pَLْ�ِ 0ِ�ِمَ� ا��   # 6ِ8ََ	� َرْ�َ	ٍ
  ]159: س�رة vل &�!ان [ 

  T�� 8ان��N نv!Bان�8 ا��N Y��:� ل�N ، �ً��� ا�!��� ، #�@�ن I�� `�h� ، l�� G:  

$ Pَ�ِ/ْ�َ �ْا ِم/Nx'َ(ْ��َ kِ�ْ�َ�ْا Jَ��ِKَ �ً[ّ8َ pَLَْوَ�ْ/ ُآ #  
  ]159: س�رة vل &�!ان [ 

   8�� K��!وا� ���R س��Bا� ، �F�R c�@:ة ان��Bة ، وا���N 
�B���1 ا� l8 ا& �ً:QB�� cو�� آ�

 &8 ا�N ، lل �:��Y وا�!��� ��B�h �8 ا:S8 ا�� ��u� �F�]وا� l:  

  # 8ََ/ْیEٌ ِ�ْ�َ��ِسَ�ِ Uُُ�/ُ�ُ�ْ� ِمْ� ِذْآِ� ا���0ِ $
 ] !�k22: س�رة ا�[  

$ Pَ�ِ/ْ�َ �ْا ِم/Nx'َ(ْ��َ kِ�ْ�َ�ْا Jَ��ِKَ �ً[ّ8َ pَLَْوَ�ْ/ ُآ #  
  ]159: س�رة vل &�!ان [ 
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ا����ف ، ان�QBع ، ��Nة ، �F�R ، ان���ض ، أر�a آ���ت  �:�د�� ر��ض�� ، ا��Tل ، ر��� ، ��8 ،  

 Y��:� ل�N ، ان���ض ، �F�R ، ة��N ، ع�QBل ، ر��� ، ��8 ، ا����ف ، ان�T�آ���ت ، ا aر�u�:  

$ Pَ�ِ/ْ�َ �ْا ِم/Nx'َ(ْ��َ kِ�ْ�َ�ْا Jَ��ِKَ �ً[ّ8َ pَLَْوَ�ْ/ ُآ �ْ�ُ�َ pَLْ�ِ 0ِ�ِمَ� ا��   # 6ِ8ََ	� َرْ�َ	ٍ
  ]159: س�رة vل &�!ان  [

   I:� ، و�� I:� ، l؟ ه� رس�ل ا I��� 8� ا���س C1ن� 
�Bا� ���R �ًF# 8 ه>ا ا�>ي �� آ�ن�

 I� ل�B� lن اuآ��ل ، آ I:� ، 
�� I:� ، 
 �a آk4:� : Gات ، �:I ���ن ، �:I ن���� �� cأن

 tئ�T$ه>] ا�:  

�ْ�ُ�َ pَLْ�ِ 0ِ�ِمَ� ا�� �Lُْ�ْ� َواْسَ�ْ+ِ'ْ� َ�ُ�ْ�  # 6ِ8ََ	� َرْ�َ	ٍَ yُ�ْ�8َ Pَ�ِ/ْ�َ �ْا ِم/Nx'َ(ْ��َ kِ�ْ�َ�ْا Jَ��ِKَ �ً[ّ8َ pَLَْوَ�ْ/ ُآ

  َو�Vَِوْرُهْ� F8ِ اْ�َ*ْمِ� $
  ]159: س�رة vل &�!ان [ 

   8�� �ًBوس� �ً:�S�@��!ًا و�ب ، و�Shة ا��&أن� ذآ!ت ه>ا ا�رس 2ن�� أرى ��Nة وC:� 8� �F�R ا�

K3���  <خu� ه>ا ا�>ي ، lا �& W�� YNأر I�:� Iدر�k� ه>ا ا�>ي W� ل�N 8� ، Kه، هY�& K �` و�

 lا Yإ� W�� ب!Nأ I�:� <ا���خ C:� I��& .  

 Pم�Uأ �	�8 
  :یF+6L أن ت=�6 ا

   lة ، ه>ا ش�ء وا�Tا� �# �@S�س�&�ت ، و Gم ا�����N ��T� ت ا��!ات ، أن ا�!أة�V� �ًy� أن� ذآ!ت

ائa جًا ، �@8 &�ه� خ��� أو1د ����ج�ن إ�R Y!#� دا#�V #� ا���hء ، إ�Y 9:�م ، إ�Y ����:� ر

 cS:� ����Qة ا��Tه>] ا� cأن ص� و�Hئ�K3 ، إ�K3���_ �:���� Y وه�ا�K3 ، ����:� وK3�N ، ه� �:

� K3� K�B�، و ����أو1ده� ر&���  Y&!� ����� ، �ًائ��h& !�2ا c!آ�ًا ، و!�yه� آ �ً���� Iج�ن���� �

 Yت ا��!ات �8 ا2و��V� lا Yب إ�!Nأ.  

�ة وا���م &���� ا��@�� ، و&���� ا�!#` : أن� أ�Nل   Tا� I��& �Sا�� ، W��Nأ ���# lا S:� أن �]S��

  . وا���8 ، &��! �8 وه
 أس��N!� K ا���S ، أIB�9 �� &�! ، ا��: &�I ، ادُن ��� �� &��! ، ه@>ا ا���Sة 

 =��� F�أ �� kc�� dم:  

ق ، ار�@
 خ��ن� &Y�F ، آ�
 آ���ً� إ�Y ز&��ء   T� 1 8 ���:� �� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ش�ء� 
9��

 ، }�!N>> Kوا �>رآ<$# ، Kوآk]ًا س�، ه>ا ا�:�G@� G أن��F اK�2 وا�h:�ب �8 أول >> إن ���


�ة وا���م ج�ء]  �� �أت ا�ول إ�Y ن���3 ا�وران خ��ن� &Y�F ، و����جTا� I��& �Sام ، ا��ا &

�� : ا���� ، وأرسu� 8� Gخ> ا�$�Qب �8 ه>] ا��!أة ، وN!أ] أ��م ص����I ، و��9
 ��ج�د ، �Nل 
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9
 #�Bل �� bN؟ و 
واl �� رس�ل اl أن� �8�z ، �� آ�!ت ، و1 ار�دت ، وأن� ��8N : ه>ا �� ��9

�!B� `�T� ���@ك ، و�!Tس�� lء أ��� ��3 أن ا���� � Kه{ ، أردت �3>ا ا�:�G أن �@�ن �� &�

�ة وا���م �Nل Tا� I��& �Sر�� وأو1دي ، ا���Nإ1 : أ��ا�� وأ I�# ا���B� 1و ، [�NT# I�Nإن� ص

 I� ل�N !�& ن�رًا : د&�� أض!ب &�` ه>ا ا����#` ، �Nل : خ�!ًا ، س��   .1 �� &�! ، إنI ش3

3ر �I آI��& G ا����` ، �@ ، IS���Y آG واl ن�8 �� أ�3  � uQخ W:� Gرج uQا خ�ة ا�@!ام �� أخ �

 &���N ، Iل B��و ، Iل : #��ئ��B# ر� Gأه Y�& a�9ا lا G:� ، رًا� ا&���ا �� : 1 �� &�! ، إنI ش3

 K@� ر��]� Iنg# ، K�Vش .  

 
 إ�� ا����ة إ�� اX�j(:  

3ر �3>ا ا نه>] ا� �TB�uخ> ��� �uخ>ًا آ  � K� Gوج k& lًا ، ا!�S [<ا����` ، ه I��& ن��

، #uن� أ���Y أن ن����S �8 س��ك ا���S ، و�8 ��اbN ا���S أس���
 د&��I إ�Y اl ، ا�&�ة ا���ض�&��

 I� ل�N ، ��@8 ه>] ا��& ، Kًا &8 ه>] ا�!وح ا�:���� ، &8 ه>ا ا�����~ ، &8 ه>ا ا���اnن �:�ون ج

وهG ورد #� ا���� ��N ا�>وق ، اnن : �S!ك &��W ج�G ، ه>] �K �!د #� ا���� ، �Nل ��N : Iل  :��Sرك 

 K��� Iنg# `#!��� [<د ، خ!� K� lا GSB�.  


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 �����:C ) : 28- 14(ا�رس  - دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

ة �!#a ا2داء ا��T$hا��Bا& ا���� 

  11-06- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :م��م

ة   ��� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، س���ول ���C:� �hN ا��Bا& ا��� �!#a �8 ا2داء ا��T$h وه� �Nا&

 �3�# �B�Bا2داء ، وا�� �# I�راN a#!� أن Y���� إن��ن G@� ًا ، و�@8 ن�8 دائ�ً� ن���جأش��ء ���ة ج

 c#!& إن ، G9�Sا� �#!:�� a��� 1 سً� ، 2ن &�!ك��B� `ا��` آ�ن ا�� c#!& إن ، �B�Bه>] ا�� Yإ�

د ، ا��` وا� ، �>�W ��@8 أن �@�ن ا��`:�� 1 `���# I��B�س�ا] ا��` وأ �� G@� �ًس��B� I�#!& ا�>ي ،

 Y��:� ل�N:  

�ْ� َس0ِ�ِ�6ِ $ # َوَأن� َهRَاَ �ْ�  ِصَ�اFcِ ُمْ�َ�ِ��	ً� �8َت�6ُِ=/4ُ َوَ�� َت��6ُِ=/ا ا��Eَ6ُN 8ََ�َ'��َق ِ�ُ
  ]153: س�رة ا2ن:�م [ 

1 –  ��/Z/	وا� E	=ا� qم�(��:  

أنc ����� �@�ن #� ج�WS د#�! ص[�! ، وأي ش�ء خW��� �# !Q آ�I�S أنc أ��م �Nئ�� أ&��ل ، آ���   

# cNو W� ~��ل أ�T�ا Yا2&��ل ����ج إ� C:� G:� ، ا2&��ل C:� k4��و ، !�#�رغ ���~ ه>ا ا�

 C:� G:� ، G�4�� Yا2&��ل ����ج إ� C:� G:� ، �:���� Yا2&��ل ����ج إ� C:� G:� ، ���ه�

ا2&��ل ����ج إ�Y أن �>آ!] ، �� ا�>ي ���a أن �@�ن �W �!ن��� &�G ؟ �� ا�>ي ���:W أن �@�ن 

  ��uن�ً� ؟ ��ض�&�ً� 

2 –  dUا�/ا ��� ��Xا� F8 ع��م ا����:  

_�� أخ آ�ن #� ا�:�!ة أ�
 أن �h!ب ��ء ز�kم ، وضa آuسً� ، و��] ، #��� ش!�I انk&� جًا ،   �

 Iس #� �@�نu@ا� aوض ���# ، �&kرد ؟ ان�Sا���ء س�خ8 ، أ�8 ا�:���� ���:��ر وا���4ج ؟ أ�8 ا���ء ا�

��8 #� ا��8 ، إذًا  ��c نF!] أنI آ�
 &�Y ه>اB���� رد�� !�R ا�:���� ، : ا��&�ء ��ء Y3��� [<ه

 aNف ا��ا�  .��Tرت ش�Vً� ، وأز&c4 ، وأنc ا��$�Q ، ا�$�ر�9 خ
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_�� أخ I� 8���� GSN ه��ISh� b ه��b أ� ا خ�ة ، ا��!ق رKN وا� ، ا�h� ، I�# GT[�ل ،   �

 GT�� Y�� Yإ� ، IF�R a��ل ، ار�]h� ، ل�]h� c�؟ #gذا ه� ���$م رI�N ن��I ، إذا أنc اس�$

 �TN Wذ� Y�& ن��ن أ���نً� ���!ع ، ��!��ن �# ، cش�� ��B[�1 دائ�ً� ، #3>] ا��h� ن�@� ��ًNر

أن ا�!أة أرادت أن ���#! ، وص�c إ�Y ا���Qر ، اش�!ت ص���� ����� ، و�3N cS�9ة ، : ��3hرة 

�Qا� Y�& cت ، وج���@�� �S�& واش�!تYد إ��:Tر ا��Fو�� ��ن�  ����Tا� c��# ئ!ة ، ه��Qا�

 إ�Y ا�c��@�S ، و�uخ> وا�ة ، اcH��R ، �� ه>] ه@>ا��� [، �B!أه� 1 �!ى �8 ا�>ي أ���g# ، �3ذا �

، Gه>ا ا�!ج وأخ>ت QN:� _�ن�� ، ازداد  ا�����N ؟ �� إذن ، �� اس�V>ان ؟ س@�K_ ، c ا��ت �

�3F�R<ه ا ا�!جu# Gخ>ت �y��_ �:QN ، و���a أآ�I �8 ه>] ا�:��S إ�Y أن ان�u# ، c3خ> ، _K ا��ت �

ئ> ��� �3S�R أ&�Y درج� ، وآ�دت �& ، �ً�Tن Gوأآ ، �ً�Tه� ن�Q&8 ، وأ��T�3 ن��Nو ، �:QN !خv

أ S� أن GSN 8@� ، I3وج �# `TS� وآ�دت ، I��h� 4! ، وآ�دت����3 �& c�3 ، زا�#!:� I�:�

����T1 ا� ، G:�� K�# ، ئ!ة�Qا� Yاء إ��:!#�3 ، ��� أزا�c ا�����T ا����g# ، cذا � �3����a إ�Y ن

 �# c��@�Sا� �S�:� ذاg# ، �3�F��� �# ����Tا� a�� �3 آ��F��� c��#و ، ����T�9ت ا� �ًVش�

 aNف ا��ا�  .����3�F ، ه>] ا�:�I� �S ، ا�$�ر�9 خ

  ، K�u�� ، ت ا���ادث�V� �ً���� ������ �#  ، ن�Q�R cوأن ، �k� ، �k� ، !4�k� ، K�h� ، 
�]�

 Y��:� ل�N ، خ! �!يءnف ا!Qوا�:  

  # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا ِإْن َج�َءُآْ� �8َِس�6َ�َ8َ *ٍ6َLَ�ِ vٌ�Lُ/ا $
  ]6: س�رة ا��4!ات [ 

 ��Uد��8 و:  

���ق ���ق � ا�$��ل ، أ��[�� ا����! ص�Nا أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، زرت ��ًا #� vس�� ������k ه� #�   

 ، [<���� a���� K_ ، IS�@� [!Fن c�� ي ش�ءu# ، د#�ً!ا ISج� �# G��� �Sه>ا ا� iا���ري ه��ك أن رئ�

 ،I�4�# �]ً�S� a#د#�ً!ا ص[�! ؟ د ���B� أن K@�� رئ�i ج��3ر�� ���G ه>ا ا�#�! ، �� ا�>ي ���a ا��ا�

� �# !Qخ ، I�4�# إن��ًن� ��I إص�ح I�4�# I��� �# ��v ، ���ًء وج �:h& I!ة ���د ، ��ول أن و&

 u� 1�� إ�Y ذاآ!�W أن �kور ه>ا N ، ن�
 ز��رة #�@# ، C�!� ًن�����3��� �3�:� G�I]�� ، b أن #

 a��!� ا ��@8 أن�Nك ز��رة �!�C ، ص�& ، !�#ك ، #��c ا��& cSًن� آ��ا��!�C ، ��� أ��� #

را�!� W��a إن�4زك &h!ة أض:�ف ا ن�4ز &Bو� ، W�ا!S$و� ، W�#�By� ، cأن cة أض:�ف ، وأن!h

  .&8 9!�` ا�@���� &�Y د#�! 
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   �:C ا خ�ة ا�@!ام �8F أنI إذا آ�
 &� Y�K��B آ�S! ه>ا أ� 8����I ؟ ه>ا �@�نI #� ا�c�S ؟ أن� أر�

! ، ����a ��ض�ع ، #�ن أ&�Qك د#�ً!ا �I�4� ، WS�4 خ��b ، د#:c ، و&ت ، خW��� �# !Q خ�9

 �3:�� C�!� ز��رة ، G��رKN ه���I سI��4 ، ���~ ���ء &�ك _�_�ن ��ًا ، رKN ا��3� b��I: #� ا�

 
�@� ، [!@h� �3 أن�S8 ا�� ، ���ن ه# W� مN ، ن�ًا #� جول ا2&��ل ، ش@! ��R : ، ن�ش@! #

  . ���~ ا��� ، G�uخ> رI�N ، ا�I� GT واش@!]

�� اآ����� �3>ا ا���Bء �3>ا ا�#�! ا�T[�! ، إذا اY��N آG إن��ن د#�!ًا ص[�!ًا ��ضa #� ا��4
 دائ�ً� ،   

 I:� ، WSه� #� ج� G�:ن ا��@� Yإ� 
�:GSN W أن ���م إ�Y ج�ن
 ا��!�! ، �����B ه� #� ج�WS ، �>ه

�B:� ه>ا Gه ، K�N I:� i�� !yخ�ة آg� �Bأ���نً� أ�� lوا ، K�N K�B؟ ا� K�N �ل ؟ �� _�8 ا�K�B ؟ إن��ن �

ن�8 ���ج� إ�Y : د#�! وW� c��N ، K�N زوج�W : أس�س� ، د#�! ، و��BS9 �� ، K�N #� ه>ا ا�رس 

�_�8 ���ً� أن _ :� !Q��# ، ه����� W�3�� W��:� c�3 ، وأن�Sن�� ، و1 أ���� �� �� آ��ا���ج� ا��

: وا�ة ، وأنc��# ، WS�@� �# c ، و &�ك ��bH ، وI� c�N  ���!ه� ، وآ�ن �@��W أن �@�
 آ���

  .اش�! �� ه>] ا���ج� ، وان�Y3 ا�2! ، �@8 آ�Y�& I ا�>اآ!ة 

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، واl أ_` ����3�S ، وور& ، K3�b�@ إن��ن �:�G أس��ذ ، &�Y &��� ورأس� ،   

1 ��>آ! ، ��Y ��>آ! ؟ ����� �!ان� 1 ��ج �@!م _�ن� ��م ، واl ن��c ، _��� ��م أ��ً� ن�� ، 

 Y��� ش�ء Gآ I�# 
  .إن�4ز أ�ًا ، #gذا �W:� 8@� K د#�! �@�


 أن ��Bل �I : أ���ن� ��Bل �W إن��ن   �� cن ، وأن�أ�� #�ن ، و1 �:!ف اسK ا��I ، �� : أن� اس�� #

 I�زر Wض�� أن!# �� ، ~T� 1 ن ؟�، ون�دى I��1 ، وه>ا أآS! أ���ئ� ، اسK ا��Y�� W أ�Nل �W أ�� #

 
�ن أ�� #�ن ، أ���ن� &�Y ا��3� b��Bل : �@�# : i@:��� ، نv!Bإ1 #� ا� ، !Sن ، #��3 ��دة أآ�أ�� #

 Y��:� ل�N ، 
  :اl �� ن�دى �@���I إ1 أ�� �3

$ �kَوَت kٍ�َ�َ F�َِیَ�ا َأ pْ�6َت #  
 ]   ]س�رة ا���

   �� ، Y��� �� �N�S8 ����4:�� آ��� وا�@� ، Y��& ) دد أآ) أ�����3 �#�Gآ Y�& ، !yأآ �S�� �3�#و ، !y ،

 ، W��� �# !�S@ا� ، ���& !�R !�S@د#�! ص[�! ، ا� I:� ن�8 �� اآ����� �3>ا ا���Bء �3>ا ا�#�! آG وا�

ي ج���� #����3 #� ا�c�S ، �أو #� &��W ، أو #� �!آW�S ، أن� أر� د#�ً!ا �:W دائ�ً� �!�ي ���4�! ،

ي _���W ا�!س��� #� ا��4
 د#�! ، وK�N ��@8 أن �@�
 آG ش�ء ، س�:c �@�� رائ:� جًا �!� cوأن

 ، ISًا أآ�آ�W� ، �3�S د#�! #� ا�K@��� c�S وا2ش:�ر ا��$��رة ، ��� ش!�b ج��c�� G نF!ي ج


 ��c ش:! ، د#:c د#:� آ�W� ، �3�S ���ب ص�و�@� ، �yً�� 
وق ، 1 �@��Tق ، ه��ك #!ق #� ا�
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 ،I�S�@# I��ه� KNر t$ك ش�Q&أ ، I�S�@# أ��ن� �]ً�S� t$ك ش�Q&وف ، أ!Tا�� C:� cSآ! ، آ�<��

  . إن أس�أ K�N أ#�G �8 أ�Nى ذاآ!ة : �>����B� Wن 

  K3��& ة جًا ، 1 ��>آ! ، أن� �a� ���!4 إخ�ان�� واس:� جًا ، ا�>�8 أ&��B:� نnا&���دًا  إن ا����ة ا

] ، ن�>] �& I�4��# I��Nة ، أًا �:K3 د#�! ، 1 أضQ! أن أ�Nل �I ا�:�G �!ة _�ن�� ، أI��N �!ة وا��ش

 K� أم [<ر ، أن����� cوأن ، W]�S� 1و ، [<��� أ���ن� I2ن ، I�<أن� ن� ��]�S� أن Gوا2آ� ، cNب و!Nأ �#

�b خ��ي #�I ��3م و��ا&� ، و�:KF ا���س ���$��ن ���>] ؟ ���> و���S ، أ���ن� �@�ن ا��ا� �:I ه�

 a� ك���Tل #I� 8@� ، �B و�Hئb ، ا��3�h& b!ة أض:�ف اس�$ا�I آ�3�b ، آG ��ا&�� b��3ا�

 G@� ا�$��ي b��3م ا�ا��>آ�! GSN س�&� ، أو ��م ، أو ����8 ، و���I�S ، أو �ون ��I�S ، ��@8 أن ���$

ك ، �>آ!ك �@G ش�ء ، ه>] ا�����B ا���Kَ� �y 1 ن����N�9 �3� a�I ، #3>ا ا��3�b ا�$��& bH�� Gy� ي�

 cا���ج��8 ، أن #��Bى ؟ أن� أر� أن �!��a أداؤك #!� ، �B��a أداؤك �����G�4 ، وا���G�4 أس�س� &�

�! �zس�� ، &�ك ����Hن ، �@��H�� bً� أن �@�
 آ���ً� ، وأن �!س� ، K�:� ، رس�� !�� �ًy� ، I�

 W� ل�B� : 1ا�@��ب ، و 
�@� 1 ، I:���� أن Y��� c@!م ، أن�ك �& cSآ� Iش3! ، �ّ�� آ��� �#:  

�ن ، �IS�Q ، هG آ�cS ا�@��ب ؟  1�zاخ>ن� # b��@� ت�ن ، _�ن� ��م #��c ا�#�! ، وج# b��@�

�!�W ، وأدرآ�ا أن أنc أس��ذ ، أآ�IS �!ة _�ن�� ، إذا آ�ن &�ك ����Hن و&��ل ، &�ك �8 ه K��c إ

� أ� �$���I ، 2نW &ّ�د�K3 أنW إذا أ�!ت أ�!ًا 1 # ������G أن ���Y ش��Vً ص�ر آ��W أ�ً!ا �����

 I:���� G� ، ًا  .����] أ�

   K@� ل�Nج : أآ�د أ!$� ، B:� ات!��z� ، <م ا�����:� ، ن�@� 1 ن��أآS! خuQ #� ا�ول ا���$��� &

���> ���3 ش�ء ، وا�����> ����ج إ�Y ����:� ، �8 ا�>ي ����a ؟ 1 أ� ����a ، آG  ��ص��ت رائ:� ، 1

 ، I:� ش�ء Gو����3 آ ، i�4و����3 ا�� ، K34و&8 �!ا� ، K3�����9 8& ا���س ��@���ن ، و��@���ن

� إن�4ز ، ن!� إن�4زًا �.  

وب ش!آ� أج�  �� ����u� ا�[!�� أ���ن� K��:ا� a� c���:� إذا c8 أن� �� ، !�#��S ، أول �� �i�4 ���~ ا�

��c�� Y�& �F نF! ، أ���ن� �@�ن � Y�& آ��� Y�& ا���4رة Gآ Y�S� �3 ، وأ���ن�S�@� 1@��3 إ��آ��� 

 درس إدارة أ&��ل ، &�] ا�#�! أس�س� ، �@�
 آG ش�ء ، �N ن���ء ���� ه>] ا2ش��ء #� أ�

، �$��C ، ر#a ، �8 ه>ا ا�#�! ، ن�8 �� اآ����� �3>ا ا���Bء ، ، ا�N!ا��ت ، N!ارات ، ��ج��3ت أ��آ��3

�T$hأداءن� ا� Yأض��� إض�#� ن�&�� إ� B# ، !�#  .�3>ا ا�

   ا�$> د#�!ًا �:W دائ�ً� ، �!�ي _��ً�� ص���� ، �4
 أن �@�ن ا�#�! ��B:� I�4ل جًا ، : ا���م أول ��

� 8@� ، aن�� �# !�#�I�4 ��ضa #� ا��4
 �K�N a ، ��@8 أن ����&b �� آG أس�Sع �R!ت ا�

إن��جW أر�:� أض:�ف أو خ��� أض:�ف �3>ا ا�#�! ، 2نI �>آ!ك ، ��Y ����3ا�b ا�$���� #��3 جول 
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 W� ل�B� ، �3م� : I� ل�B� ، �y��_ ، ن���_ ، Yًا ، : �� ����اه� ؟ درج� أو�أو�u� ، Y�� أول وا� �K3 ج

�ً� ، آ��c إن��نً� ��Bم ��B# ، Iم �I إن��ن ، وخS!ك #����] �8 د#�!ك ، ���~ أنc أنk4�I إن�4زًا جkئ

1 � أن �@�ن �W د#�!  ، aن�� �� �# b��3� !�#ا��3�b ، أنW:� c آG ا2&��ل ، إذا أ� cSS�C��: ا�

�Q ، أ&��ل ، د#�! ��ن�4ز ، خcS_ ، �Q أن _�_� �����QQ$� �Vن ، وا��N�Sن �$K3� �Q ، إ�� أن �$

وك ، اس�� �8 ا��cN ، ه>ا ا�#�! �!#W� a ا ن��ج &h!ة أض:�ف ، ��@8 أن & W� �Q$�ُ وإ�� أن

�Y�& IBSQ ا�c�S ، آ��c ا��W أن ���` ش:! رأسI ، ���ء ���سIS ، ���ذا �� ��cB ؟ ان�IS ، ا2ب 

[k4أن ��# G�:ه>ا ا� k4�� أن Iآ��� ، ���:�� ، b�& ًا �8 دون�ًن� #��  إدارة را��N ج# ��S� أن Iآ��� ،

 Y�& Iآ� !h:�� Wإن��ج �S3� Iق ، و1 أ���� أن��[I ، ��� آ���I ، وسc�4 اس��4ب ، و��� �� سc�4 ص

  .ا�>اآ!ة 

أر� : ه��ك أخ �8 إخ�ان�� �K أ& أرا] ، أ�! �8 أ���I آG ��م _�_� أش3! ، آ��� أ�! أ��م ���I أ�Nل   

 ، I�S2ن� �� آ� ، [!Sأن أخ ، I��� أ��م [!S>آ! أن أخ�أ Y�� ، �3�S2ن� �� آ� ، I�!S8 ���ً� �� أخ�:��

 
  . ه>] وا�ة �8 ا�Q!ف ، إذا �� آ�cS 1 أ�>آ! اآ�

  :أه	� ت/��Z ا�م/ر 

�ت   @h�4 أ���نً� ، و�&k� ر�Sض[� ، وأخ �V� ل ، و�T�ا �Vو� ، ���N �V� ، ًاة جB:� ������ نnا

>] ا��[�ط ا�����&� ، وآy!ة ا1�1�Tت �G:4 ا ن��ن #� ض��ع ، اnن أآy! #� ا�c�S أ���نً� ، ه

م ا�@���� ، ������34 ، آG ج�:� &�ي �h@���ن أو _�ث �a إخ�ان�� & 8� K3��� ���# ت ا���س�@h�

�$����8 ، ���ذا هK �$����ن ؟ 2نK3 �� آ��Sا &�Y ا�>اآ!ة ، وآG وا� ���Tر ا1���ق �I���T ، ه>ا 

��Tر] أج�ً!ا �uج! ، وه� ��Tر ���I ش!�ً@� ، #!ق آ�S! ��8 ش!�W وأج�! ، ن�:�ون 1 ��!ق ، 1 

ن$��b ، ن�8 إخ�ان ، خ> ه>ا ا����S ، ه>ا ا����S ؟ �� ه� أج!�� ، أم �8 ا�!�~ ؟ �� ه� ه>ا ا����S ؟ 

  .� ، ��i ه��ك وض�ح ا����34 ���� إ�Y ا����ز&� ، ��:�ن ��������N 8� �V ا����آK أس�س�3 ا���34

   I� ل�N ، �#!R bQف ن�م ، اس��!R a�S� 1ف ، _�ن� : أخ �8 إخ�ان��v ة!h& I� �:� ، ا�:� �� إ��ه�

�:�N� : �V� W� cy ؟ �Nل أ�8 ا��N ، ��@� :Sل : ج�:� &1v !hف ، �: ذ��V� I� �:� W أ��N ، bل 

bأ� I� ل�N ، :�<اخ����ا ، ��� أخ ، bأ� �V�_�_ �3��_ !�S:���� [<س:!ه� ؟ ه Y�& I��u�3 ؟ ���ذا �� س

  .ا�:��� �[�[� ، آ�I ض��� ، ���S�I �� #��3 وض�ح 
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   I� ل�B� ، ��ًH�� 8�:� ، G�� 
أنc إن ش�ء اl أر� أن أش�رآu� : K��� }�:� ، W�� #!ضً� ص��

 I� ل�B# ، uج��� K_ ، �B�B� �3أن bH8 ا���H 8@و� ، G�:� ، ا�$��ل أن� أ�kح �:W ، ه>] : ���ق �

  .������ آ��3 1 ش�ء واض~ 

  .�� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، وض~ آG ش�ء   

   !��� ، �B�!ن ، #�� ا���@� Y8 �@�ن إ�� �&��� GBن Yج إ����� ، �B�!ا�� �# G�:� أخ ��_�

 I� ل�B� �Tً$ش :، �V�_�_ I�Q:� ، �&��Sا� GB�� ، ���N �TBة #!ضً� ، ا�!�� �V�_�_ 8�yا�  ~���

ر &���N ، �3ل �� B� 1 ، ة!�yآ �&��S@�� ، ا��1  ، �V�_�آ��� أنGB ���&� : ا�:��ر ا�:��� ، ��ذا _

 �&��Sر ا�N ؟ 1 أ&!ف �V�_�_ 
ي �h@�� ، أ��c أنc ا�>ي �9�&.  

، �أ��!ت ش�= ا�:���: &� ، �Nل �� �!ة أ�cSS أن أS9` ا���� ا���Sي أن ا����34 ���� إ�Y ا����ز  

 I� ل�Nل : و�Nه� ، وه� أ��! �R!ك ، #::� K� وإذا ، �&��Sا� & : ، Iب وا&!ف وزن�yا� Gا��

 ، Iا� ����ع اس�$:Tوا�� ، a��9` را� Yإ� �B�!���� 
وإذا �� �����R !��u# I!ك ، �8 �@�

 إ�Y #�ق ، و���h ، و��:Y�& �3 ا�!#�ف ���[!#� ا�اخ��� ، �Nل �� :T� :&وأ ، K3��� ، �Vس�� [�Q

 I� ل�Nع : و���� :T� ، �h� I�# G��9 `�!Qا� ، K3��� G�B_ ، Kده& !�y؟ آ I� ل�B� ش@!ا ، ��ذا

  . �� &iQ و1 آ��� : اس�$ا�I ، وض:��ه� #� ا�اخG ، �:!ف ا��@�ن ، �Nل �� 

   ��@h� ك�& ة ، ��� �8�S آG ش�ء 1 ��ج&�N [<ه.  

  �ً�� [ درس آ��ءة ، و1 &�] #� ا�ِ$�SQ ��ه��3 أن &�N س��رة ، ودرس #� ج��:� ، �@�ن [� ، و&�

و�����4رة ��c ، و1 &�] س��رة ، و�:I �!ض ، ��uh ا�$�#�ت ���$�SQ ه@>ا ، و���kواج ه@>ا ، 

  .، و���a�S وا�h!اء ، ������ آ��3 ج���3 ، آ�h� Gآ��� �u�� �8 ا����34 ، و�8 &م ا���ض�~ ه@>ا

 ذ�h� W@�� آ�S!ة آG ش�ء ��2  :� ، G3ول س.  

   ، Wأدائ a#ر ��:� ، !�y@ء ا��h:�� ا��ض�~ ، ود#�! ، آ��� د#�! ��رس �� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا�

 ، b�ه� KNر Yج إ�����ًا �:�� إن�4زًا آ�S!ًا ، �:�� أن �� W���a ش��Vً ، أ���نً� �@�ن #� �@�ن ص:
 ج

ك ��& I�S8 �� آ�@� ، t$hا� W]ون و���Q! أن �$S! خ�i �@����ت ، وه>ا �� وج] ، وه�� �

 W� ل�N ، 
�]�# ، ��Q]� : Gآ a�N ذاg# ، ��@hا�� c3وان� ، K�Nد#�! و W:� �� ، آ>ا ���ه� KNأن� ر

م �G@h #:�ل إ1 $��� 1 !�#وا� �����ض�ع #��ول أن ����B د#�!ًا ، و��ول أن ���$�I دائ�ً� ، ا�

ا��>آ!ة ا�@�S!ة #��i ��3 #�ئة ، 2ن ��3 �@�ًن� آ�S!ا ، آG ش�ء خ�رج ج��i�� W  إذا آ�ن �:W ، أ��

 ، K�N I:� �� ات ا خ�ة ا�@!ام!h& lوا ، K�N W:و� ، !�]Tا� WS�4� ، Wأن �@�ن ض�8 ج�� ���N I�

 [�& [����# ، K�Bا� I�Q&u# ، �yً�� 

 ��� أن �@��Q�.  
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� ، اآ�IS ، ا���N Gً�� ، ا��G د#�ً!ا ، اآ�  ًy� c8 �� ن�!ن�:� aN�� ة ، &��ان!@# ، �yً�� ، ��@� 


أ �8 د#�!S� ه>ا ا ن�4ز ، ا ن�4ز.  


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����4
 ): 28- 15(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س� bآ�

����Tا� ��Q:أن ُ���� أو1دن� ا� 

  18-06- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ا�/pU أFV ��Kء F8 ا���Xة 

أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام ، �8 أ�!ز ا���ض�&�ت ا��� ���س
 ه>ا ا��cN آ�b ���� أ���ؤن� ا ج�زة   

  ا�����T ؟ 

  cNه� ا�� b�$ش�ء #� ���ة ا ن��ن ا��� tء أرخ، وأY�R ش�ء #� ���ة ا ن��ن  ��دئ ذي �

ا���#` ه� ا��cN ، وا��!ق ا�@�S! ��8 ا���#` وا�����ق ا���ج~ وا����~ و��8 ا��TB! وا���$�b ه� 

رؤ�� ���N ا��W�<� ، cN �8 أدق أدق �:!���ت ا��cN ، أو �8 أدق أدق �:!���ت ا���S����� cN ��ن��ن 

 Y�Bأ��م ، آ��� ان �:�� Iأن cN4!] إ1 أن ا ن��ن و# `h�� و�� �8 ��م ، I�� a�� Y�Bم ان��

 ، و&�W��& Y ش�3 ، #�kود ��� #gن� 1 أ&�د إ�Y ��م ا�����B : و���دي �إن ه1zء   أن� خ�` ج

  .ه�N�9 K : ا��92ل ، أو1ً 

�د ا�:��K ا: _�ن�ً�   � KF:� �# ����� ، �_�ن� ص�I�# b أش3! _�& K��:ا�� ��Fأن ��# ، �� cNو b�T�

�س���دة � G3! ه��ك دورات ، وه��ك �!ا�� ، وه��ك وس�ئhو#� ه>ا ا� ، !���� G�:وا� ، ش3! وا�

8 1 � �8 أن ��@! ، أو أن �$�Q 2و1دك آ�b ����ن ا ج�زة ا�����T ؟ @� ، cN8 ه>ا ا���  

�$�! ش[��W إن � K�h[��3 ��2ن ا��cN آ����b إن � K�G� ، W:QN I:QB إّن ن��W ون�i أو1دك   

!h���.  

�� آFV Eء  �ً��Vء ، وFV ��  .ت=��ْ� آFV Eء 

   C:� 8� ة أخ>ت&�N ًا ، ه��كاnن ا����Q` #� ا��:�K ، و#� ا�$S!ات ، و#� ا��Q�� �#�By` د�N` ج

�د ا�[!��� ، �:��Kْ آG ش�ء &8 ش�ء ، وش�Vً� &8 آG ش�ء Sا�.  

#�a جًا ، �@8 2ن I�K�: آG ش�ء &8 ش�ء ، و�K�:�� K أ���نً� �@�ن ا ن��ن &�Y ����ى �8 ا�:�K ر  

� a��� ، س>اج� �# aB� ، ًاIB ، أ���نً� 2نI �:�` ش�Vً� &8 آG ش�ء �aB #� ���ه�ت آ�S!ة ج

، واخ�t ���ض�ع �:�8 ، و���:I و���ق �I ، أ�� #� ا�:��Nت ا1ج���&�� ، #� ا��2ر ا��� ���راس�
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#a _�8 جI�3 &8 آG ش�ء ، 8��# &�ن� ����ج إ��FB� Y ، #� أ��ر �� W�<� ، !ه� ص� l�� I�#!:

إج�زة ص���� ، ��@8 أن نkود أ���ءن� ، أو أن نkود أن���� إن آ�� ش��Sً� ��!وع �8 ا�:�i�� ، K ه��ك 

 I� <راس� ��خ  . وcN #� أ_��ء ا�:�م ا�

 ؟�'�jا� �l=ا� Fx	( yآ�  

  

1 – f �	�8 ت�Uا�و d��xإی�آ� وت  d'Lی:  

   �QBا���رغ ، و1 #� إض�&� : إذًا أول ن ��4
 أن ���� ا�b�T 1 #� ا����ع ، و1 #� ا���

 ، ����م وz� 1خ! ، ���T:� �# 1 G ، إ�� آ���� ، أو �R! آB� 1 م�أو�Nت اnخ!�8 ، و1 #� آ

 `�N8 ، وه��ك ���ب د��_ cN3>ا و# .  

2 –  �����l6روا ا�Rا�:  

] هK£ ، و�� &�] هف ، و��
 أن ا�>ر �8 ا  �& �� ��� �8���QS ، ه��ك أش$�ص #� ���ة آG وا�

�W:� Iy &8 ا����رات ، � ، ����Qا���&�ت ا� W:� i�4� ، دة�� G@� Kورهk� ، ا���س cNو a���

  .���W� a وW�N : وأس:�ر ا�و1ر ، وا2خ�Sر ا����س�� ، ا�����4 

أ&�ذ ��l �8 ص��S ا�8���QS ، ص��S:�� K3�S : � ا�8 ا��4زي ��Bل أنK��& 8� �QB� K@� GB ج��G ه  

جًا ، 2ن آ��K3 #�رغ ، أهاc��� K3# س���� ، ا�>ي G��� 1 هK ا������8 ه� �h@�� ، ه� إن��ن 

 رأ�c َخ�Bً� آ�y!ًا �4!ون �:� #��� ا&��د] : �R! ���ازن ، �Nل B� ، 8���QSا� �S8 ص�� l�� أ&�ذ

آy!ة ا���kرة ، و����ن ه>ا ا��!دد خ�� ، و��S�Qن ا���4س ، و�4!ون #�I أ��د�� ا���س ،  ا���س �8

 Y��:� ل�N ، �S�R I��$�� و�� 1 �:�� ، و��:  

  َوا��Rِیَ� ُهْ� َ�ِ� ا���ْ+ِ/ ُمْ=Zُ�ِ/َن $* ا��Rِیَ� ُهْ� F8ِ َصَ��ِتِ�ْ� Vِ�Bَُ=/َن * # Uَْ� َأ8َْ�َ� اْ�ُ	hِْمLُ/َن
  ]ا�����zن  س�رة[ 

واl أ��3 ا خ�ة ، أش �� أ&4
 ��I إن��ن �� هف ، وإن��ن �� خ�Q ، و�� وس��� ، ج��i أي   

� !�R أو �N�_�� ر�Sص��~ ، أخ !�R ص��~ أو ، I� K�@�� I��u� !9خ�Gد�� �، �_��N ، ا��3م ���G أو �

#�!اء ، و1 ��$!�� ، و1 ��س�:�ء ، ه>ا ا�:S!ة أن ��@�K ، و�S�]� 1 ، uS:� 1 ، و1 ن���� ، و1 ��

�!ة ، أو1ً � I�Sئ : ا ن��ن ص�!���� ����� cًا ، وأن���W� a وW�N ، و�@�WS &�دات س��V ج

أ&�ذ ��l �8 ص��S ا�8���QS ، إن : " ص� I�S���Y خW�<� ، [!Q ا�8 ا��4زي �8 آ�Sر ا�:���ء ��Bل 
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هK ���س�� أ��ً� ، ��S[�  أن@!ت &��K3 وc:N و� �h�aQB ا����uف ،�& ، K3��& !@�� 1 ������ن أن

أن �B!هg# ، K3��& Y�& Kن أن@!ت &��K3 وc:N و�W��� �h و���K3 ، وإن �K3��SB ض�ع ا���T# ، cNر 

N Kوج�ده I��& 
�R ذاg# ، [T! #� ا�@�م �:G4:��� K3 ا�8 ا��4زي �#a ا���Bء �:G@� K3 ج3

K3N#!ا��أ&��1ً  :� K_ ، �_ا����د a�.  

   8& W�uو�� ، i�4� ، وش!اء a�� ا�!زق ، �@�ن 
 �u�� إن��ن إ�W��� Y ا���4ري ، وه� �@�ن آ�N

 W���# !�y� ، ص���� !�R ، �B�Nد !�R ت����:� W� ل�B� ، ن�ا���ق ، آ�c وآ�c ، و#�ن و&

 �# Iه>ا ا�8 ا��4زي �8 وس�ئ� :S# ، G�& أش��ء ، وه>ا �@�ن Yص �إ��8 ا�8���QS ا�����8 ا�$

ك إن��ن ��Qل : �Nل�& ، Gزاو�� #� ا��� 
��:G4 أ&��1ً �:ّه� أ���K3 ، و��W�3 #��3 ، أ���ن� �!�

 I2ن ، Iأ��� 
&�Qل ، �� هف ، �� خ�Q ، ر�
 �@�W�S أ���I ، راجa أوراWN أ���I ، ��ول أن �@�

  .�h@�� آ�S!ة 

  Nو Wأن� أرى أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أن I���� �# ~وا ن��ن ا���ج ، cNه� ا�� I@��� وأن أ_�8 ش�ء ، c

R ت�B��:� �Q:� ، �ًRر�# �ً��] وcN أ�ًا ، ��@�K آ�& ، �! ���a���� ، �QS إ�tTN Y #�ر1�R ��ج

م وz� 1خ!B� 1 م�  .إ�Y آ


 ا2س��ن  �S9 a� ، ��@8 أن  أن� أ���Y�& Y آG أخ أن ���[G وI�N إ�Y أ&�Y درج� ، &�ك ��&

ك س�! إ�Y �@�ن �& ، [���F! ر�a س�&� ، خ> �:W آ���Sً ص[�ً!ا ، ه��ك آ���Sت ص[�!ة راج:�3 &�

 ، ��@8 أن �B!أ خ�i س�&�ت ��ض�ً&� �K3 جًا �:�.  

�د �:�ة �� وجت راآ�Sً #� ا�:��K ا�[!�� إ�TN I:� 1 ، أو �:I آ��ب ، أو   � Yأ_��ء س�!ي إ� �# lوا

ص[�! ، أ���� ج�i ) ه�رد ( ��S�! #� ا���Qرات ، ا��cN _��8 جًا ، أ���نً� �@�ن ا��ا� �:I:� I آ��

 ��S� 8 أن@�� cرات إن�!ن�Qن #� ا��n8 ��ض�ع ، ا& ��S� ، [أ��ر aاج!� ، !���S��@م ا�$���

 8@�� ، G���� 1 G�& 8 دون� ، �ً���_ cNث س�&�ت �@�ن ه>ا ا���أن ��k4 &8 ��ض�ع #� ان��Fر _

 &�I ، ن�8 #� ا�b�T ��@8 أن :�S� ل�QSإن ه>ا ا� ��� W�Nو KF�� 8 أن@�� ، cNه>ا ا�� �# �ً�&

�b�z آ���ً� #� ا�b�T ، ��@8 أن ���! دورة ���3 جًا ��@ 8��� 8@�� K��:� �B����a ��ض�ع &�ك 

 &��K ر �SR��K�: أ�@�م ا�a�S وأنc ��ج! ، ��@8 أن �:@Y�& b آ��ب #�I أ�@�م ا� Y�& [أ!B� ، a�S�

 �QًQأش��ء وخ G�:� 8 أن@�� ، �ًy�.  

   �Q�3 #� خ� Y�:� 1 م�Nأر Kه ، K3� �Q$�ُ ن�N�Sن ، وا��QQ$� �V���� �_�أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، _

 �# WTB�� ا�:��م ا��� C:� G�@��� ، �Qخ ��ً�z� Wآ�ن ، b�Tه>ا ا� ���� bآ� �Qخ ، K3ائأ&

 ��# ، 8�أ_��ء ا���hء ه��ك &�G و�ر�i ، �@8 #� ا�W:� b�T وcN #!اغ ، إن س�#!ت إ�Y أ��ر ا�

�@�ن ���Bء إج�زة خ> �:W آ���ً� ، خ> �:h� W!وع &� G��Bم �u# ، Iن� �� وجت إن��نً� ن�ج�ً� #� 
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 cا���� ��� ، b�Tرف ا��h� Y�& م 2ن�������I إ1 آ�ن ا��cN أY�R ش�ء &�] ، وأن� أ�Nل ه>ا ا�@

�y! ، وا��[!��ت آ�y!ة ، وا��N!Qت ����V ���@�س��ت ا�:�ر��ت ، #��� �@�ن ا ن��ن �� هف ، و�� آ

  . خ�Q ، وه>ا ا�@�م S9:ً� ��ج�h� Iب ، أو 2ب &�] أو1د 

  :f �� م� ���ء أهE ا�=�� وا�j�Bfص  – 3

� �a��4 أن ����B  ش�ء _�ن ، أ���نً� ��
 ا ن��ن أن ���a� �B أهG ا�:�K ، ��@8 ��خ�ة  ًy� 8�Nا�����

�:K3 ، ه>ا ����ق ، �:I ش�3دة &��� ��خ��Tص �:� ، 8�I� ��3 أس��V #� اخ��Tص ، I����B� I:� �Bء 

 و1:� 1 b�T�9ت #� ا��hن ���� �# !Qخ ، b�Tوآ��3 ض�8 ا �9ر  دورً�� #� ا� ، YT��

���  .؛ ض�8 ا �9ر ا�>ي #�I ���ق ا�

  !T� Yإ� cSًا ، وأن�  �!ة ذه، #uص!رت أن أزور أ� آ�Sر ا�&�ة ، ج��I:� c ج��� ����9 ج

ه�uت �I أس�T��& ��V جًا ، وا����4 آ�ن���R c جًا ، وآ�نc ����4 ، ه>ا ا���Bء ص�ر آ��ً�� ، 

أج!��B� cُء _�نً�� �:I ص�ر آ��ً�� ، وه��ك آ��ب أI���ّ &8 ه>ا ا�:��K ، وأن� #� ز��ر�� ��T! �� وجت 

��Bء ���ً:� أآy! �8 أن ���a� �B أهG ا�:�K ، ا�:�a��� K جًا ، وأ���F�� aت ا����ة �>اآ!ة ا�:���ء #��� 

 K3# �# ، �����K3 ، إن��ن ذو خS!ات &���� جًا #� �B�B� K3# ا��K3# �# ، 8 آ��ب اl ، وآ��ب ا��

bBy� K�:�� إن��ن a� c�Bة ، إذا ا���&
  ا���� ، #� K3# أص�ل ا���T� أن ���QSا� W�<� ، I� �B�!�


 #� أ�! اnخ!ة �8 ه� ��T� أن �]Sو�� ، W��& lدري ن:�� اk� �V� ، W�� Yن�� �8 ه� أدن#� ا�

أ&W�� KF ، أو �8 ه� أآW�� !S #��� أنc ����ج إ��I ، و����I� a ، #@��� ا��cB ص�a� W�S أن�س 

4
 أن �@�ن � �3����Nا #� �:!#� اl ، و#� &�QئK3��2 K3 ا� b�Tا� ���N W�<� ، K3�� c�S�N

  . �!ن��� 

 �6j=ا�   :تRآ�� �*ه	� ا��6م; ا��+/ی

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، آ�� ��_K@:� c #� ا�رس ا���ض� #� ا�S!��4 ا��[��� ا�:��ST ، واخ�!ن� #�   

 I�# 
�@� ، W���&ول أ���F�W ،ا�رس ا���ض� د#�ً!ا ص[�ً!ا �@�
 #�I ج�  ��@� I�# 
�@�


 #�I �!ج�� �:��� ، �W�<� ، K��:� �QB اnن #� ا�S�� b�T[� س�:��3�@� ، WS4&أ ��ً�!:� I�# 
�@� ،

 b�Tه>ا ا� ���� b@! آ���أن .  

   8����� �SRف ، و1 ره��ك آ�م �I��B ا�:�ام س$�b ، و���W ، 1 ه�K ، و1 رس��� ، و1 ه

�ة وا��Tا� I��& �Sل ا��:�ش ، ا���N م� :  
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  ))ا�	�/ا ��Bت�� ، وأص�X/ا د)��آ� (( 
  ]ورد #� ا2_! [ 


 ا��@��S #!ضً� ، �!��
 أ��رك ، آ���� رس�ئG ، وا�رس   ��!� Yإ� c�Sج #� ا����� W8 أن@��

�3 &�ك ، �Sآ� ، I�k:� أن �]S�� ، Iئ��!Nأ ا���ض� �@���� أن ا�رس ��kا�I أن �W ص�` ��#� أ�

����N�& !y�3  أآ�Sوآ� ، I�k:� أن �]S�� آ�ن ���# ، !�yو#��3 ن���ن ، و#��3 ا&�>ار آ ، �QS��� !�R

 !�Sال آzك س�3 &�ك ، إن��ن &��Sآ� ، !@h� أن �]S�� �:اض��� ��م �W هN �3�َ ، إن��ن�� K� ك�&

 I��ه� KNك ر�& 
 إن��ن ، �@��& �B�N  .��I�& I�u ، إج���I ا�

ا���ج��ن #� ا����ة أ&�Y ش�ء واض~ #� : خ�ة ا�@!ام ، َ_ّ�� آ��� أK@� �3��N و������س�S أ��3 ا   

�ن # ، �ًT$ش !S$� ن��نg� GT�� آ��� ا���ج أن ، b�د#�! ه� [نK3��4 ا�1�T�K3 ، أّ�� إن��ن �� &�

 b�د#�! ه� W���� ه�� ، G�3� cء] ، وأن�Bو� Iy�� I��& c:QNو ، I�Nو I� c:؟ ض� I�Nه� ر ��

�� 8B�� b�، د#�! ه�ا ���ل ه��T��� ��3� !S�3 أآ��1ت ، أ���ن� �T�1�� ا��!آ� Gن آnً� ، ا����8 B

 ، I� 8�:��� ، I�u�� ، ك�& I��4س I��ه� KNر ، [�S!�� ، آ��� أخ>ت &��ان إن��ن ، &��ان �!�

  .أ���نً� ���:�W�<� ، W� 8 ا1�1�Tت ���N ���3 جًا 

��ً� #!ضً�  N ����9 آ�ن  tًا اخ�أّن &h!ة إخ�ة آ!ام أرادوا أن ���� _K3�#�B ا����� ، �� أن وا�

�:�K ا���� ، وا��yن� �������! ، وه>ا ����IB ، وذاك �����!ة ، �:��Bا #��3 ، وآ�ن�ا ���4&� �@����ا ، 

 �3��& a�9ا���!ة ، ا 

 ه>ا ا��!ع ���� ، 8�I�# `�: ، أخ> آG آ��u# ، درس ا���!ة ، N!أه� ، وا�

 ذ�W سuل ا�:���ء :� ، �3�F:� أ!N ض�ع : أو�� Y�& kرآ cة ، أن!����� t؟ ه>ا اخ� G�#أ���3 أ

أن� : وا� �W�#�By ا����� ، وإ��ك وا��By#� ا��y:S!ة ، ا��� ��W� i هف واض~ ، أن� أ���Y أن ��Bل 

IB ، أ�
 ا���� ، أ�
 ا���ر�= ، أ�
 ا�����! ، أن �:��� �@�
 ا�����! ، أن� أ�
 ا���!ة ، أ�
 ا��

   . أنW�#�B_ c ا��4ن��S ا��By#� ا��!ا#�B 1خ��TصW ��ول أن �����3 ، ��ول أن �����3 ���ض�ع وا�

 �/Lم� Xل ص���	�  :أ

اnن ه��ك أ&��ل ص���� آ�y!ة ، واc�� l نF!ي ش���ت �Sّ!&8 أن �kور إ�اه8 ���ً� ، و��ث   

�ت ا�T[�!ات ، 2ن�Qا� ��u� ، أب �، أخ���z� c ش��� #� ر�:�ن ا��Shب ا����Q ض�ئ:� ��3Bرة ، �

  .��3 ا��4] إس��� آz�# !�Sن��3 

�� ا���2م ، #@! �:�G ص��~ ، ��Bل   $� 8&!S� 83:ج�� ، �S4�� 8 ش����_�_ ، K��� Yإ� c�&ة د!�

����B #��3ك س��� ، أ�� آ�ن ص��� �����B�� c ، 1 أش:! ��hء #��3 ، إذا آ�ن ه��ك اس: �� ا2خ 

 Gوج k& l�� ل�T�ص��~ #��3ك ا G�& ه��ك.  
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    ��[�� &8 ا�!أة #� ��Nو ، YT�� 1و :� 1 8�z� GSNِ 8� @�ن�إّن ا2&��ل ا��� ��@8 أن  lوا

� &!�� آ�ن��k������ �:�<� cن ، وآ�ن�B�u�� c جًا ، _K اه�ت إ�Y اk& l وجG ، و��cS4 ���4ً� آ��ً

���N �3�# �3زات ، إ�Y ه>ا ا�����ى ، �@8 ا����جuة أن�3 أنuhت ����ً� ، وأنuhت دار &k4ة ، � Y��

 �ً:S9 �3وجk� ، 8��kأص�ل ا�� K�:� ، �ًy� �Nت ، إآ��ب ا��!أة رش��S4ا��� Gه�u�� ت �@�ًن�uhوأن.  

  ��� إ�Y ا�:�G ا�$�!ي ، ا�>ي أن� شهc ���!أة ان��V� c�B و_��ن�8 درج� � 8���c ، أو � 8��u` إ&

 ، �ً:S9 ن��ء K3آ� ، Gه�uا�� kة ، و��!آk4:ار ا�ق ص�ر &�ه� _�_�K������ bH�� �V ، و�T� 1

 زوج�3 �8 ��� ا�G@h ، ه�cV أ��آ8 ��!��ض� ، أ��آ8 �& ���SB� @�ن�أن  
4� ���zا��!أة ا��

1 �@�ن ��$��� &8 ا�!أة  ����z ا���b�������S4 ، أ��آ8 �@��ج ، أ��آY�� ، !:h�� 8 ا��!أة ا�

������ W���N ، W��:� W���N cق ، ه@>ا ا��!أة ، أنT� 1 ا ���رً�� ، ش�ء!ً@# Wت #� ذ�، وج

 GB� 1ن�4زك ، وg� : ، !3ر ، و���Sا2خ aو���� ، �TًTN aو���م ، و��� ، Gآu� ، ن�8 ن:�{ آ���� آ�ن

�R ت�خ� Iت ���@� ، و��B��:� `�:و� Y�& i�4� #�3 ، وأ���ًن���ف ، و� ه� I�و��� ، ���SB� !

 G���� 1 ه>ا ا���� ، �ًVش� G:�� 1 ، Iإ�� !F�� ن��yوا� ، Iإ�� !F�� t$ب #��! ش�Sا�.  

أن� أ���Y واl ��1 أن�� �Y�& a�Q أس! آ�y!ة �� هف ، وا��cN رخ�t جًا &�هK ، وآG ا�@�م   

ذا �K �@8 #� ا�@�م �8 ا��:�ص� ، وا�[��S وا������ وا���{ أ���نً� ، أو س$�b ، آ�م �SB� !�Rل ، إ

 b�$س I#�� ه��ك ش�ء ، �QN2ش��ء س� �:���� ��_ i�� و�� #!ض�� أن ، �QN2ش��ء س� �:����  

  ))إن ا
 یkX م=��F ا�م/ر ، وی��4 س'����8 (( 
 ص��~[ ���   ]ا�a��4 ا�T[�! &8 سG3 �8 س:

�u�� إ�Y ا�u� ، K�:��� a��4�� ��SQ� Y` ا�>ي س�:u� ، I�� ��Y ���� ن��I إ�Y درج� إّن ا ن��ن   

 ����& .  

 8��Hا� dی/Lت   :أه	�

� هف ، و  � W�اء!N @�ن�ضً� أن �& ، ���#�B_ ص ر��ض��ت��@8 أن ن��ع�Tاخ� W� cأن ، �Qخ �� ،

د���� ،���a ��ض�ع ا���!ة # ، �B�����k�# aء ، آ����ء ، 9
 ، ه�س� 1 ��نa ، اnن �!� اخ��Tص� 

 I�@� ، ن��� �N�9 [��ض�ع ا���� ، ��ض�ع ا�v!Bن ، �: ��8 �@�ن ش�Vً� �>آ�رًا ،ه��ك إن��ن &�

 �ًy� ه�� ��ض�&�ت ، #� ج��� ، WBQن �ّN ، W�اء!N �ّN ، ���!& �]� ا��[� ، أْجِ! دورة �# b�:ض

م ش�Vً� ����س � W���B� !:h�c��@ ه�� ��ض�ً&� �I��B ، ر�
 أ#@�ر] B� ��� ، ة  .�a أد��I ��[� ج�

   K@� ل�Nا�� أ!T� : �F#���� أ���نً� �� #!ض�� إخ�ان�� ا�@!ام ، ~��Tا� W��& K4�� lا �& W�4�

��i #��3 &���ء آ�Sر ، �� أنK3 زاروا �!آk ا����� ، وا���Bا �$K3� ، K��:� �BS�� �Q أس��V ه��Vه� ، 
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اخ�ت ��!وه� ، وا���Bا �:I ، وا���Bء ��G4 و#!�Rا ه>ا ا�h!�� أخ>وا  � K3��B��:ت� K3� ، ه��Sآ�

  .#�ئة 

   K��& �B� �� Iأن B�&وأ ، أن� أذآ! أن �� أًخ� أآS! ��� ، ��#� ـ ر��I اl ـ #@�نc ا��:��k #� ا���4

 أ��م #!��R ه>] �� ج�ء ، وآK��& G أ�YB آ��� ، أن� #�B أ&c�Q إش�رة أن س��4ا آG ا�@�:� ، �B# ت��

ا�@���ت آ��3 #� آ��ب ��V� 8 و&h! ص���ت ، ��Tر &h!�8 &��ً�� ج�ءوا ، وأ��Bا آ���ت #� 

ر ���3 آ��ب T� أ��م �_�_ �# ��k:� ر�T�ة ، أkآ��3 ���ض�ع ا���ت ، آ��3 آ���ت �!آ ، ��k:ا��

� ، ��G4 ، ��!غ ، �T# c:S9ر آ���V� 8� �Sً و&h! ص���ت ، &���ء آ�Sر أ��Bا آ�ً�� �!آkًا �zصً

 �ًS�!B� أ��م �_�y� �#.  


 ��ض�ع ا���ت ، ��ض�ع   �� �ًy� أي أخ ، G��N cN�� ًاه��ك وس�ئ G�GT إ�Y أهاف آ�S!ة ج

�$�b ، أخQ! ��ض�ع ������� ، أخQ! ��ض�ع ������F��� GSB!ن� ج��:ً� �8 دون اس���yء ، ��Tر 

ن��Bل ص:
 جًا ، إذا ه�u ا��ا� ��� ن��I �3>] ا����F ، ه>ا ا�@��ب �W��� �ًS�!B ، و��Tر ا�SB! ، ا1

8 &� ا���ت ، �zس:�دة ا�� ، �ًy� خ!ةn؟ أه�ال ا I� ��@8 أن �!ى رأي ا�:���ء �����ت ، آ�b ن��:

 G�& �Sس��� G8 أن �@�ن �8 آ@��# .  

 F}�L60 : ا�;��د ا�=U/م k�X� OEآ:  

  c�Bأن� أ� �B�Bن� ج�3د ���ئ� ،  ا��خ�SQ #� ا�a��4 ا��2ي ، ��_c #��3 &8 ا��34د ا���Sئ� ، ن�8 &�

 �S:ش!و�9ً ص cBB� ���Bا� K�2ر] ، ه>] ا�_v �_�8 س�� ن4_  س�&� ، ��@8 �::� [ه>ا أ_!] 1 ن4

�����K3 ، جًا #� ا���4ح خ�ل ���V س�� ، #uص��Sا أ���Nء جًا ، #�!ض�ا _K3�#�B ، وإراد�K3 ، وإ

و&����Y�& K3 ا�:��K آ��B��� Iة ، ن�8 �:�� ا��` ، ن�8 أ#��y@� K3�� G! ، �:�� و�� ا����ء ، �� آ�� 

  .أ���Nء �@�� #� ��ل �R! ه>ا ا���ل ، �Nة ا�N 8� ��2ة أ#!اده� 

   K3� !���S��@ك ش���ت ، أ���نً� ا�ك ش�Sب ، &��& ، cN8 ا��� جًا ، أن� اnن أرآY�& k أن �����

� ، ه>ا ًy� ا��ورد Y�& ����@ا� Y�& Wا��� cأ��ً� ، �� در� اnن �: ��8 ا�>ي 1 ���$م ه>ا ا��34ز �:

 K�:� ، �ًVش� G�&ا b�T�3 ، �3>ا ا��B�� Y�� K!اآ��ات !Sًا ، و��ض�ع ا�@���� ����ج خش�ء �K3 ج

ورة ، ا�>ل ش�Vً� ، ���ق ، آ8 ش�Vً� آ�S!ًا 2� aاخ� ، �ًVش� a� b�Tا� �# �Bإذًا ��@8 أن ن�� ، W��

 ، W�����:� �ّN b�Tًا ، #� ا�ن�س ����u� 8�Nش��ء �:��� ، أ���ن� �@�ن ا����س
 �:�����I ض:��� ج

 b�Tج� اس�@���3 #� ا���� tBك ن�& ، �Sورة ���س� aاخ�.  
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  h� Kه!وع ، أر�:� أو خ��� أو أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام ، �:C ا خ�ة ا�S92ء ـ جkاهK اl خ�!ًا ـ &�

 c�Bوأن� ا�� ، K3��� �# !Qن ، خ���z� K3�@� ، رد�� K3:� ، �@�!ة �����ن ش�3دات &���� �8 أ�!h&

 ���� �4��:�� �_��:K3 أن ا��ا� ���#! إ�Y ���ة أو ��t إ�Y د�! ا�kور آG ش3! ����8 أو _

 tT$�� [8 ����ا� 
�S9 ام، �>ه
 إ�Y ه��ك ، و�:��� ه>] ���:��T #� ه>] ا����#�Fت ، 1ن:

 lا Iاء ��ج!B��� �S:Tا���1ت ا�.  


 �Nل ��   �S9 أخ ��_ه1zء : أن� أ&�Y�h���� G &�م ، و����uء #�B!ة جًا ، �Nل �� : واl �!ة �

��� أ&�ِ�� �K3 آ�� أ&��� : ا��!ضK3� Y��:� Y ، ه�h� 1 K@�ن ، �� &�هh�� �B�!9 K@�ى ، �Nل �� 

� C�!�� ��4أش:! أن� #� ا� Y�h��� YNرu.  


 �Nل   �SQه>ا ا� ، b�Tا� �# �ً�& G�:� ل ش�ب أن�� �# !Qن خnأ��م ، : ا �_�أن� أ&�G آG ش3! _

3! &�آK ، �:��� ا���1ت hأن� أول ا� ��T:��� إن آ�ن ه��ك ��1ت Iص� ن���Tئ� ��خ��أ��� ز�

م &��W �¤خ!ة ���$م &�$��� ��� ، lا Iج�� ، Iص�Tخ��� k�:� إن��ن Gخ!�8 ، آnا K�& ���B�� W�

و���#� أن �� أ� �:!ف اخ��TصI ، ا���SR!� i@:��� 8�zن #� أن ���B ���ض!ة ، ه>ا ا2خ ا��yن� 

ث �� #� ا�:�K #� ه>ا ا1خ��Tص ، �u� ء�S92ا Iئ��>ه
 إ��F#��� Y ن�ئ�� ����B ���ض!ة &�Y ز�

���:� I:أ�!�@� و� Yإ� 
�ت ���y ، اnخ!ون ��F�� Kا �3>] ا���kة ، #uنc ��� �$!ج �8 ذا�W ه� ذه

 Kه�� ا�$�` #uنc أس: ا���س ، إذا أردت أن �@�ن أس: ا���س #uس:هK �@8 أس:$�.  

�د �:�ة ؟ أن : GB��Tر �Sً�S9 ��@! و��Bل   � Yا���! إ� K3� ~��ء ا�>�8 �� أ�S92ئ� ا�آ�b أخم ز�

] ����Q ، أو أن� أذه
 إ�Y �@�ن �� #�I أ�S9ء �����Nن ، وأ��ول أن أ&��� ��1ت �K3 �:������ ، ه>

   ���:��T ؟


 أن �:��� ��1ت   R!� ، G�& [آ�ن ��� إخ�ان #� أ�!�@� ، ��� �u�� ش3ً!ا إ�Y ه�� ه� �� &�

 ، ~��Tا� W��& K4�� lا �& W�4� ، `�u�� G�:��� cأن ، G��B� دون lا Iج�� ��T:��� 
�SQ��#

  .��@8 أن �:�G أش��ء إض�#�� 

   �ًy� : ، دوام bTن G�:ا�� �# [� دخG ، إذا &���ا &�� 
ا���ج! ، �� أ�N:��] أن 9�ب &�K أج�ن

 ا�3F! ، ه� ���K3�SB �8 ا�:� ��&� ا���س:� ��Y ا���&� و��bT را�
 �:��hن ، دوام ا��:3

هK �������8 ، �:���ن ، و�uخ>ون دخ� ، و�� �وا ا��ا�ة�.  

   �ًy� : Iوش!ائ I:�� �# �3S@�!� ة!�yء آ�Qأخ   .آ��ب &8 أ�@�م ا���Sع ، �� أن ا���ج! N!أ] �4

   �ًy� !إذا آ�ن ا���ج ، K�:ب ا��9 Y&!�� �4ل� [] ��4ل �$م ا���س ، وا���ج! &��& 
�SQا�

] أش��ء ���!#� ، #�4ء] آ��ب ش@! �8 ��4�& �� ، �ً���� �QS��� ه��ك ، a4h�� ب�Sh8 ا�� �&�

 
�ت ����QS ، و ���ت �QS��� !�R ، ه��ك ش!آ� س�! ��3 ا��4] د��� �Nي ، أي ا�!أة �!آ��
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#� ه>] ا��!آ�S إذا �K �@8 ��4ن�3S ا�!أة �YBS ا���G ا��yن� #�رRًُ� 2ن ا���! خ�i س�&�ت إذا آ�ن 

�� cش ��3 ، أن!��� �ًy� ق�� أخ� G�3 رجSج�ن 
#@!ت �u&��ل ص���� ، إن آ�ن &�ك ش!آ�  راآ


 ، �:�G ���ً� �:��ً� ، أو س�&�ت �:��� �SQك &��دة آنGB ، إن آ�ن &�ك ��G ��4ري ، إن آ�ن &�

  .���B!اء ��4نً� 

�ب ����:�ن ، أن� أض!ب   Q1ء ا�zه ، �ًy� ، b�Tن #� ا�v!B�� 8 أن �:���ا دورات@�� أئ�� ا����ج

# Wأن !@# ، ��yأ� ��3Sء ، أ�� أن ن:�{ ه@>ا س�h� أو1دك b�@� أو أن ، �ًVم ش�B� 8 أن@�� b�Tا� �

 8�� هف �:�{ آ����س #� ���ة رو����� ���� #3>ا ��i �8 ا�� ، ��Q$� ��.  

   !�R 8� i�4� ، ودةر �8 ا���س  1����G �8 ا���G ، وا��uم ، آG ا��2ر ��T� ه��ك ��1ت lوا

  .!اع ����! ، إ��Sط ����! ، ��@8 أن �:�G أش��ء آ�y!ة ��Sل ، ���� ص

   b�T�� � ، �!ة #� ��4ًy� ، b�Tوع #� ا�!h� كه>ا ا�رس درس &�م ، هف ا���ج! &�


 ��م : ج��c��N G ا2و�Nف Q$ج�:� ، و� c�Sه>ا ا� �# i�4� 
�Qخ Gآ ، c�� I:� 
�Qخ Gآ

 �I إ�@�ن�� أن ��4ا��4:� ، أّ��� �@G خ�SQء د�h` ���� ، آG وا� I�# �B�� Gج�:� ��@�ن ج�� i

�SQخ Yم ، أو إ��Fن Yوإ� ، `�SQ� 8� ، lإ1 ا I��:� 1 Y�R 8 ن�ع �� ا���ض�&�ت ، #� ا2#@�ر� ،

  .إن�4ز ، ن@�ن #� ��ل �R! ه>ا ا���ل 

ه>ا ا��cN _��8  أن� أ���K@��& Y آ���ء أو آ�Shب أو آuو1د &� ��vئ@K ، ��@! أن &�ك _�_� أش3! ،  

 I�# ق���وأ ، kا���ض�ع ��!آ� a���أن أ 
  .جًا ، �4

   ، ���Q$ا� 
أ���ن� ش�ب &�] ��G ��$� ، نI� K�B دورات ��$� ، ش�ب &�] ��B� ، ���Q$�� G!أ آ�

 �# cأن ، !���S��@دورة ا� �# Gخ� ، !���S��@ا� Y�& ����@ا� �# b:ض [� ، ش�ب &�ًy� �ًSQ��3 خ�

 b�Tا2س�س�� ا� W�ا!Sخ Yض�#� إ� �� ��Sات ج�ن!Sخ ����أن  
4�.  


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ا���@! ) : 28- 16(ا�رس  - دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 �����ت

  25-06- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ء م� ا���Lی ا��6

، �>�W ه��ك #!ق ��8 " ا�أ �8 ا�����3: "أ� أهK ا��Bا& ا����3 ا��� ���k ا���س #� درج� ذآ�ئK3 ه�  

ا2ذآ��ء وا��SR2ء ، ا2ذآ��ء �:��hن ا����GSB ، واGN2 ذآ�ًء �:��hن ا���ض! ، وا��SR2ء �:��hن 

� W�<�# ، ًا� ه� ا��ث ا����� ا��اN:� ا�>ي I�� �4�� 1 ا���ض� ، ��[��ن ���ض�K3 وواK3:N س�� ج

 Y��:� ل�N W�<� ، ا���ت Iآ�ئ�ً� �8 آ�ن ؟ إن ����Bم ا��� Yدم إ�v 8� ا2رض Iوج Y�& إن��ن:  

�ْ�ُNِء 6ْ�َ�ُِ�َ/ُآْ� َأی�	اْ�َ ��َ�َ 0ُVُ�ْ�  َأْ�َ�ُ� َ�َ	Iً $ َوُهَ/ ا��Rِي vَ�َBَ ا���َ	�َواِت َواْ�َ*ْرَض F8ِ ِس��ِ َأی��ٍم َوَآ�َن َ
  ]7: س�رة ه�د [ 

�K أه���   B� Iًا ، إن�K #� ا�v!Bن ا�@!�Y�:� I� K د�N` جBوا�� .  

   :ا�	/ت وا�X����ت ا��/م�

 ا ن��ن أ���I خ��رات 1 �: و 1��YT ، أ�� ����� ���ت #I���u خ��ران 1 _��� ���3 ،   ��� �����

 ا�ن:� �� [�� ��� i8 دار إ1 ا���4 أو ا���ر #� ا�>ي ن�� ��.  

   !yوأآ ، ��:Nوا !yث أآث ا���ت #� ������I ا������ ؟ هG ه��ك �8 �� Gِخاnن آK �8 إن��ن ُ�

 ، !�� �V�:ر�u� c�� 1 ش�ء ؟ Yه! إ��Fا� 
����� ، وأآy! خ�Qرة �8 أن ���GB �8 آG ش�ء ���

���ن� ، ��c #� ا��Y�& c�� ، b�T ا�I��_ ، !�S _��ن�ن ����ن� ، و�!آ�S _���3 أر�:� و&h!ون �

 ذ�W إ�Y ا�SB! ، هG ن�4 أ� �8 ه>ا ، هG ن��4 ن�8 �8 :� K_ ، �@�# Gًا ، دخ
 ��4ري #$K ج�@�

  : �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ : ه>ا ؟ أ�ًا ، �>�W َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة �Nََل 

  ))ْآَ� َه�ِذِم ا���R�اِت ، َیْ=FLِ اْ�َ	ْ/َت َ َأْآHُِ�وا ِذ))
 ]   ]ا��!�>ي ، أ��

   I� يk4� Wنg# cVش �� G�&وا ، INر��� Wنg# cVش �� 
Sوأ� ، c�� Wنg# cVش �� }&.  

  �� ا�>ي ��:�I ذآ! ا���ت #� ������ ؟   
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  م�ذا ی=FL ا��'�� F8 ا�	/ت ؟


 أن ���ل ش�3دة إ��آK أ��3 ا خ�ة ا�@!ام أن ���ه��ا أن ���N ا  ��Q� cؤم ، 1 ، أن�h� ���N ت���

 �ًN��!� �ًV@�ن ش��ق ، وأن ����أس!ة ، وأن  iسz� وج ، وأنk�� ات &���� ، وأن!Sل خ���وأن  ، ���&

  .#� ا����ة ، و#� ا��cN ن��I ��@! �����ت آG ��م 

ن �:�T اl ، ا���@! #� أ�Nل �@�S���� K ��ذا �:�� ا���@! #� ا���ت ؟ ا���@! #� ا���ت ���:W أ  

ا���@! #� ا���ت �I وجI إ����4 ، ا���S : ا���ت ��!ع ا�$�Q إ�Y اl ، و���:W أن �:�T اl ، إذًا 

�ة وا���م ��Bل Tا� I��& :  

  ))َ َأْآHُِ�وا ِذْآَ� َه�ِذِم ا���R�اِت ، َیْ=FLِ اْ�َ	ْ/َت ))

  Vا���4&�ت ، &{ �� ش c�h� ، ب�S�2ق ا!�� Iإن ، INر��� Wنg# ، cVش �� 
Sوأ� ، c�� Wنg# ، c

 I� يk4� Wنg# cVش �� G�&وا .  

  م� ه/ ا�Rآ�ء ؟

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �8 أدق أدق �:!���ت ا�>آ�ء أنI ا��@� ، b��Tر ����z 1 �[�در �ُث ا���ِت   

lي ا &k وجG ، إنI ه�جi ذهI�َ أ�ًا ، وس�&� �[�درة ا�ن�� أدخ��3 #� آ����� G�I ، وا���Nف ��8 �

1 �[�
 &�I أ�ًا .  

�!ة ��bH #� ا�����I� 8 �@�ن� آ�S!ة ، اس�����T 2ن�� #��� �!ى أن�� رجG د�8 ، أردت أن   

 I� c�N ، ��� �3:N��� 8@� K� ���T�� IVا���س ا��84 آ�� : أ#�ج Gء ، وأدخ�h� ط آ���Sا�� 
اآ�

ه>ا ا�@�م I��N ، �@8 2نW إذا آ�c : ا�����T ؟ I� c�N  �� ه>]: ��hء ، و�W أن ��: �� G��hء ، �Nل 

 ����Bم ا��� Gوج k& l G� ، W��3 ج�ا�ً� 1 �!ؤس�ئ# �ًQ�.  

   W�uس�� lآ! أن ا<� �ًVش� G:�� ؟ : آ��� c�Q&؟ ���ذا أ c؟ ���ذا رض� cS�R آ>ا ؟ ���ذا c�:# ذا���

�cB ؟ ���ذا ص!#c ه>ا ا ن��ن �W��& 8 ؟ آG ���ذا ��:c ؟ ���ذا وص�c ؟ ���ذا c:QN ؟ ���ذا 9

 I�& لu�� س�ف I�:�� ش�ء .  

 pU/ا� 	�U:  

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ���� &8 ذ����N W ا��cN ، آ�@K�& K�:� K ا��u� 8�Bن ه>ا �!آ�ز #� أ&��ق   

z� إن��ن Gق آ��&u� ، نnا K@� �ًو ه>ا واض�S� 1 N ، أ_�8 �8 ا���ل cNا ن��ن أن ا�� !�R 8 أو�
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 G���� أن �!ضً� &��1ً ـ 1 س�~ اl ـ أص�ب إن��نً� ، وا�:���� ا��� : �8�z ا��cN أ_�8 �8 ا���ل ، ا�

 K@� �!جY أن ��4~ ، أو ا����ل ن�3��4 خ���ن ���� �V�I��� 8�_ I��@ ، ه>] ا2ش��ء �aB آ�y!ًا ، أؤآ

ة #� ��a ا�c�S ، وإج!اء ا�:���� ا�4!ا��� ، أن ه>ا ا��!�C �3>ا ا��!ض ا�:��ل 1 ��!دد _�ن�� وا�

 W� ل�B� ، [!�R ���� W��� 1 : أن ه>] ا����ات IN��&أ �# kآ!� I2ن ، GSBج!ًا #� ا����u��� أآ�ن

] �8 آG ه>ا �& G�#8 أن �:�{ أ@�� �� Y�& �3 �� أج!ى ا�:���� ز��دةh�:� أن Kا��� ��@8 أن ���ه

 c�Sا�.  

  kآ�!� kإن��ن �!آ Gآ I��� Gا�!ج a�S� G��ًا &��Bً� #� أ&��ق أ&��IN أن ا��cN أ_�8 �8 ا���ل ، وا�

  .ا�>ي �R W��� 1!] ��4!ي &���� ���هK �8 خ���3 أن�3 �� �:�!] ��a س��8 

   Y�& K@�� 8 إن��ن� Kر��دًا ، آ c�Sأص Y�� �3N!وأش:��3 ، وأ� ، K@أ��� bأ� �V�� Wإن إن��ًن� أ��

�ت آ�y!ة ، أنI ���4ن ؟ آG ا@h� I� G�� ���N ه>ا ا���ل ، وا���ل b��أ I؟ 2ن G:# س ، ��ذا���

و����:�S! ا�:��� ا�راهK �!اهK ، إذا آ�ن ا�>ي ��!ق ��V أ�b ��!ة �: س��3ً� ، و2ن ا��cN أ_�8 �8 

 أش س��ه� ، آG إن��ن ���a وG�B��� I�N وا��Bل ، وآy!ة ا��zال :� I�Nو a��� ا���ل #��>ي ،

 �Rم ا���رغ ، وا�2:�ب ا���ر�ئ�ً� ، أ�� ���[��S وا������ ، وا�@S� وإض�&� ا���ل ، ه>ا �8 دون �:�ص

  أ�ٌ! vخ! ز

   ، I�اه����� ، I��N Iدئ�S� ، I�B& ا�@!ة ؟ �# I�B& ~Sأص Iآ��u� K��:آ���3 ، وا�u� ��2 ل�B:8 ا��� Gه

إذا نc�4 إ��Q� ����Q` ا�!ص�ص ه�� #� د�h` #!�ً� ش:�را�I ، ا2&�م ������رات ، &�K ا�S!از�G ، و

�I ؟ S9:ً� ه1zء ا�����3ن �3>] N �# ا ن��ن GB& ~ST� ؟ ��@8 أن ����Q8�َ ه� إ� ، ����Qر إ��Tن���

ا�2:�ب اه����� ���ق ا�� ا��SQ:� ، ���ق ا�� ا��:�Bل ، ه1zء ج:��ا �8 ا�!��ض� د��ً� ، ه1zء 

 G�Sض��ا س�اء ا��.  

�>�W أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، س��uا S��9ً� ن�ل ا�رج� ا2و�Y #� ا��3hدة ا��yن��� ، سS& [��u! ��ار #�   


 ا�>ي ج:�W �8 ا�����8�N ؟ �Nل : ص���� Sا�1: �� ا�� �F�� در �$���� �9ال ا�:�م2ن�]� K� ن���.  

 آ>ا س�� �8 �4 وا�ًا ه1zء ج��:ً� #� ه>ا ا���4 ، : وأن� أ�Nل �@K أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام   :� K@:� وأن�

اح ، وش�ء #� �SB!ة ا���3ج!�8 ، وش�ء #� �SB!ة ��ب ���� &�Y سQ~ ا2رض ، ش�ء #� �SB!ة ا�


 ا���ن� ، ا������ ا���ن� ، ا�:�� ا���ن� ه>ا �SQا� I�!أس ص[�! ، ا��!��م #�ن ، ا��!��م &��

 Kئ�N ث ا���ت�# aNا��ا.  

�3 ا خ�ة ا�@!ام ، a�Q��� 1 إن��ن آ�ئ�ً� �8 آ�ن أن ��@! �ث ا���ت ، �@8 ا���س ������س�S أ�  

 a� b�@�� أن b�@ا�� W�<� ، I� اد����و��ن 1 #� إن@�ر ه>ا ا��ث ، أو &م إن@�ر] ����و��ن ��1س�:

 aB� 8 أن� � 1 ��SB��� ث�.  
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#� ا���yن�8 أنuh آ�ز��� ، هG �:�{ ا���ت ؟ أ�ًا ،  واl أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أ&!ف إن��نً� #� �� vخ!  

 I�uإذا س I�!� ل�B� ؟ ��ذا Gوج k& lا YB�� b8 : آ�� Kن� آ�S� ، �]��S� ����ذا #:�c ه>ا ؟ �

د ؟ وا1v lف ا�B!وض �uص[! �� K� ض!N 8� Kآ�ت ، آ!h� ب�T�R8 ا� Kت ، آ��S� ب�T�Rا

�3 ا�>ي ���� �����I #� سG�S اl ه>] ا����: دائ!ة 1 ��د ، ��Bل hأن ا� a� ، دآN ، K!ض 1 ��

س B� 8��  . I� !�]� 1 ا���8 ، ا�

 kیR�  :ا���Rیk ا�=	��B��� Fة أ�lB أ)/اع ا��

خG اnخ!ة #� ������I أ�ًا ، وأن� أ�Nل �@K دائ�ً� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام : إذًا   � أخQ! أن�اع : �� أ�

، ��W� i ه��ك vخ!ة: ��� أن ��Bل 
 ا�:��� 1 ا����B ، 1 ��@8  ن��ن #� ا�:��K ا سا��@>�
 ا��@>�

أ�ًا ، #� ه>ا ا�:��K ا س��� ا���!ا�� Q� 1!ح أ�ًا إن@�ر ��م اnخ!ة ، �Q!ح #� ا2وس�ط ا����ة ، 

�ث اnخ!ة &�هK #� ا���راة وا نG�4 ، و&yن�ت ا���ن� #� ا�v!Bن ا�@!�Y�� �ً���& 8@� ، K أ��Sع ا��

 K� K3���&أ �# cBN8 �� د@� ، K3����u� �3ن�ت 1 ��@!ون��ا�$�Qرة أن ه1zء ا���س أ��Sع ه>] ا�


 ���� ، ا�>ي �:�ي &�Y أ&!اض T�]� ش!آ� ، ا�>ي 
T�]� ا�>ي ، �ًN�خ��ه� #� ������K3 إ9�

�� bدي ����ن و&�د] ، آ�z� 1ا���س ، و   YB اk& l وجG ؟ ا���س ، ا�>ي �:

   Gا������ ؟ إن أدخ I������ �# ن� ا���تا����B خ�Q!ة أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام ، ا�:S!ة أن هG أدخG أ�

 W�uس�� lن ، 2ن اnا I��& 9ً� ��� ه��Sان�   :�c�:# Kَ : ا���ت #� ������I ا������ آ�ن أش

  ُ)/ا َیْ=َ	ُ�/َن $َ�	�� َآ�* 8ََ/َر��ْLَ�َ Pَ�L�َ*َ�ُ�ْ� َأْجَ	ِ=�َ� 
  ]س�رة ا��4! [ 

   �ًy� أض!ب cًا ا: آ�#�!اضً� �N �3�#ن�ن إ��4رات ا���B�B ا��Gy �!آ�Sّ:� I�@� ، �S! ، �� أن ��


�4& I� ل�B� ، 
Sس �اخ!ج ، : ، أن ���W ا�c�S �$!ج ا����uج! #� أ�� _�ن�� ، و �� إن>ار ، و�

��Gy ه>ا ا�>ي #� ه>ا ا�u��� c�Sج! a�Q��� 1 إ1 أن �$!ج ��S[� أن �$!ج ، ا��hء ا��yن� #� ه>ا ا

 I���� c�Sش�ء اش�!ا] #� ه>ا ا� Gف ض��ف ، آ!R ، ة آ3!��ئ��k3ت ، س�4د ، أج��!_ ، �B# I���y�

 #� ا�c�S 1 ��@8 أن �uخ> �ا�$�ص a�Q��� 1 أن �uخ>] �:I أ�ًا ، و1 أ��ا�I ، ��ج ص�وق �

 I���y� ج!$� ، �ًV8 ش�@� ، c�� [#�B ، ه>ا ا�u��� c�Sج! ، ه@>ا ن�Fم ا ��4ر ، وا����uج! &�

�������� ، &�Y ا�G@�3 ، و�I دخG آ�S! ، اnن د�BNا ، ا2و�Y أن ���` ���I ا��ا#! &� Y�u_�� ه>ا 

� K_ ، ةk3ت ، وا���4د ، وا2_�ث ، وا2ج��!yوش!اء ا� ، I���k�و ، c�Sا�Vًش� I:� <خu� 1در ، و�] �

، أ�� ا2و�Y أن �k34 ا�c�S ا�>ي ���@�B�B� �ً@�� Iً� ، وا�>ي ��T!] إ��I ه>ا ا��Y�:� ، Gy ذ�W أنI أ�ًا

ي ، &��ت Bت ، أراض ، ش!آ�ت ، ��ل ن��� ، ���B�� !�Rو ، ���B�� ك �8 أ��ال�& ا�>ي ��ج
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�# I!آ��س�ف  Iه>ا آ� ، b�Tت #� ا����� ، 
_�ن�� وا�ة ، و��ضa  ص:�S ، ش�@�ت ، د��ن ، �@��

 Kآ ، cNا��� c�S8 ا��k� أن Y2و��# ، !SBا� Iإن ، G@�3ا� Y�& وه� ، I@��� ا�>ي c�Sا ن��ن #� ه>ا ا�

  .�8 ن:ٍ� #� ا���م 

#� ا���م ��V� �ًS�!B وخ�i : �!ة سc�u أ� ا خ�ة ا�@!ام �I ص�� ��@�
 د#8 ا�����N ، Yل ��   

  :س�a�h إ��y� Yا] ا2خ�! ، إذًا و: �8 ن:ً�� ، آG ه>] آ�
 &���3 و&h!�8 و#�ة ، ��8 _�_�8 وأر�:

 cNz� ى�y� I�@�� ا�>ي c�Sا����� أن ه>ا ا� Y�:ا��.  

��� جًا ، �@8 آG خ���8 س�� ه��ك KB9 : أ���نً� آ�c أbN أ��م س�ق ا������ أ�Nل   N ت�ه>] ا���

�S# ا2ب Y#�� ، ن�# c�S� آ�ن Gه>ا ا��� 4� ، � ج:� 
�R2ا K&2ت #� ا��Sه>] ا� ، Gا��� a

ا��#�ة �8 أجG ا���Nم ا رث ��Sع ، #� أ#�G ا���1ت �YBS إ�Y ن���3 ���ة ا�kوج� ، ا2ب ��#� ، 

�!ا&�ة ��م ، و�uhن �3�c�� �# YBS زوج�3 إ�Y أن ���ت ، �: ذ��S� Wع ا�c�S وK�B�ُ ، إذًا ن�8 

�:�ن� ا��B�N ، ه>ا ا���T! ا�����م ، ه>] ا��[�درة ا�@�S!ة �4
 خ�ئb�$� ، b �:��� �:�ً� ، ه>] ا�

  .�W���Q أن �خG ا���ت #� ������W : أن �خG #� �������� ا������ ، أن� دائ�ً� أ�Nل 

واl �!ة أ� إخ�ان�� ا�@!ام ��#�c وا��I ، �8 واج�S أن أش�a ا���4زة ، وSN Y�& c�N!ه� ، #���   

��9 ، وأه�G ا��!اب &�Y #��� ا�SB! ، واl ا�>ي 1 إ�I إ1 ه� �� وض:c #� ا�SB! ، ووSا� c:ض

 �3>] ا���&� :� 8�� GB&ا2رض أ Iوج Y�& ت  .وج

   G@h� �#�Fوا�� ، �Nا2ن� �# �SRر [�& ، 
�4& I���� �# ن�� I� ـ lا Iإخ�ان�� ا�@!ام ـ ر�� أ�

 !�R و��1ت ، ��:�S9 ل ، وه��ك ��1ت�B:� !�Rه، � �!ض�� أ���نً� ، ��#� ه>ا ا2خ�S9:�� ، أن� أ&ّ

 ��Q]�� �9�� G@ش Y�& cSص ، cإس�� �:QN 8& رة�S& �9�#�� أ_��ء ا��a��h ، ه@>ا ا��!��
 ه��ك �

��9 ، وج�ؤوا ��4�uر Sه>] ا� c:8 ا����� ، وض� GNة س����!ات ، أ!h& س�3 ��ا����N ، !SBا�

h& ه>] ا����� �# c:وض �N!��� IN�# لkن Iر أن�T�ا��!اب أ G8 س�����!ا ���4�2ر ، #��� أه��!

�� رب ، إذا �K �@8 ا�[�Qء #� ا���م ن��I : خ��� آ��� �8 ا��!اب ، ��ج�د #���ت آ�y!ة ، أ�Nل 

ه� ن�F#� ، وس�س� �� �:ه� وس�س� ، أر�:� أو :� �� �#�Fن ، �Nه� أن�:� �� �N1ً 1 ���م ، أن���]�

  . u�� IN�# ، ه>ا ه� ا���ت ، ه>ا ا���ت أ���@W�<� ، K آ�Y �����ت وا&Fً� �� &�! خ��� آ��� �

  :��یٌ� ی��j ا�]�� 

   !3Fا� KTB� ��َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة َأن� َرُس�َل ا���Iِ َص��Y ا���Iُ : اس�:�ا ه>ا ا���� ، أن� أ�Nل ه>ا ا��

  : َ&Iِ�ْ�َ َوَس���Nَ Kََل 
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�َ	�ِل َس6ًْ=� َ��ِدُروا ِ��ْ�(( ْ*َ ((  

  .أي س�ر&�ا   

وي ا�>ي آ�ن س�آ�ً� �4ة ، &��� ��س:c جة ، واc�!�N �8 أرضI وا2رض أصS~ س:!ه�   Sه>ا ا�

 ، I��yر�:� أ�u� �3��_ 8� GّNأ ��S�� ًا س�رق�!��:ً� جًا نkل ، و��ع ا2رض ��@�
 &�Bري خ��S ج


 اش�!ى ا2رض ، و&ّ�!ه� ����� �8 ا_�@���# �Bس W�!ش!آ�ء ، أول ش �_�_ Kوه ، �ًB��9 !h& ��

�8 أ&�k�# `��9 Yل ���ً� ، وا��yن� ده��I س��رة ، ان�IS ا����y ، ��� &8 ص��
 ا2رض س�� أش3! 

وي Sا� I� ل�N ، I�@�!h� �4 ��� ج!ى��� I�T� ل�yأ� �_�_ [Bون ، I��& !y& Y�� : cB�� cى أن!�

 W���.  

  : َأن� َرُس�َل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل  َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة  

  .....))َهEْ َتLَْ�ِ]ُ�وَن ِإ��� 8َْ�ً�ا ُمLِْ�ً�� ؟ َأْو �LًKِ ُمlِْ+ً�� : َ��ِدُروا ِ��ْ�َ*ْ�َ	�ِل َس6ًْ=� (( 
  ]أ�� ، ا��!�>ي [ 

 أن أصS~ ����ن�!ا �3>] ا�kوج� ا�رو��h ، ه  :� GSB� 1 ج�ء] ا���ل أي ���# ، !�B# وه� ، I��SN �

 �ٍQ� Y�R �3 ، ه>اB�9 !�#ا��.  

 &!�� �Nل ��3   �S� أن زوج�3 ه� b��3��� ���!Sآ!��� أخ cأخ lِ8 : وا��S�� cت إ�ّ� ، وأنu� K� إذا

h� G]اش� ، WB�9وأ W:ه! أرج�H W�Q� bTو ن ، k��41 �8 ا��Q���3� ل�N ، ًا: !آ� ، ودخ�I آ�S! ج

إذا �K : � أر� أن أ&�{ و��N ، أر� ه@>ا زوج� ، وه� ���S4 ، و��:bQ و��4ب ش!&� ، �Nل ��3 أن

 ��uت إ�ّ� وأن c��1�Q�� 8��S �8 ا�k��4 ، و ن�H W�Q� bTه! ، وش:!ك إ�Y ن3H bT!ك ، و�

 I� uS:� 1م ، و�h��� وه� ج���� ، c:رج �� �ً:S9 ، 8�:!ج�ي ، �& W� G�� �  .أآ��م #

1 �4
 أن �kن� ، �4
 أن ���#!ا  �� I:� ش:! أن ، �]Qا�� Y�]� ����4أن �4ّ!ب ا������ ا� 
4� ،.  

ه��ك أر�:��V أ�b &�ه!ة �����ن��ل ، �:K3 رخt ، و��N�Qت ، وش�3دات ص��� ، وأج! دخ�ل   

���8 ��رو ، وآG ص�ر ا2ر�:��V أ�b ��ز&� � �:Sس bل آ���ا���Sء ا�>ي أن�h �3>ا ا���ن

@�����آ�ت &�Y ا����دق ������� ، ه K��N:�ا �8 ا�kوار ����ن زائ! ، &�هK ��ج�ت ج���� �4
 أن �

نK3� ��3 #���ت ��kن� ، &�ن� أر�:��V أ�b إن��ن� داخG ا���Bد ، �:K3 ه���ت ، و �:�N�Q� K3ت ، و 

ه� #� ا س�م أم أو  �:K3 ش�3دات ، وه>] ه� ا����رة ا����y ، ه>] ا��!أة ا ن��ن� ا�:���F ا���

 8@� ، 1ً�� 
زوج� ، أو أخc أو ��c ، أصc�S ���83 ا�&�رة ، ��دام ��B� �3�# ج��ل ��@8 أن �@�

 أن ���~ �I أN>ر &���� #� ا���3�ت ، أ�� أ��3��� #��@�ت ، :� �Nا��ر G� �� 8��YB آ�� ��YB ا���:�

اج���&�� ، �!جG@� a أ#!اد ا2س!ة ، وا�@��S� G &8 ا2م �ِ�@� ، ��3 أص�3ر ، ��3 ���ت ، ��3 �@�ن� 
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رض�ه� ، ه>ا ن�Fم ا2س!ة ، ن�Fم ا2س!ة #�GSB��� I ، ا�GSB��� 1 8@� ، GSB��� �3� c�S #� ن�Fم 

  .ا�kن� 

   ~�� ����Tر &��S ���رم ، �� #!ض�� ش$K� �T ���@8 أن ���B ��ج� ، و1 ��ج ��ء ، #uخ> ��

 [�Bئ� ، وأ��]ا� I� 1 ا�>ي �Nا��ر G����3 آ3>ا ا���y� Gآu� ا����ة ا��� ، l�4 وا&k� �y� وإن آ�ن ،

  . I� ���N إ9� ، �ًN���I� ~ أN>ر &���� ، و��YB #� ا���3�ت ، ه@>ا 

 ا�	/ت �  :آE ا�=�E وا�Rآ�ء وا��'/ق F8 ا��'�� F8 س�

�1 ���3 ه>ا ه� ا�:GB ، ا�:GB آG ا�:GB ،  #�� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �4
 أن ن�@! #� ه>] ا���&� ا���  

 Gا���4ح ، و ا���#�` آ Gح ، و ا���4ح آ�و ا�>آ�ء آG ا�>آ�ء ، و ا����ق آG ا����ق ، و ا���ح آG ا��

��3 ، أن� 1 أد&�ك أن ��!ك ا�راس� ���:@i ���ق & �3��   .ا���#�` #� أن �: �3>] ا���&� ا��� �1

@K�:� K ، ه>] ����3 ، �� وض:c ه>] ا��ر �N��c أش:� ا�i�h ���!ق ، ائc إخ�ان�� ا�@!ام ، آ�  

س� ، و ج:G ا���!ق &�Y ا��ر�N ���!ق ا��ر�N ، �� ا�>ي �GT ؟ خ�Qط ا�h:�ع #� ا�:س� :�

 �Sم ، وض�B8 ، واس��v 8 إذا�zا�� W�<� ، �Nق ا��ر!�� �QBة ، ه>] ا��ا����� �a��4 #� ن�QB وا�

N�9 Gآ Iونzق ش����   .��I #� هف وا�

�ب وا��S��Qت ا�����8�N وا������Nت �����ت إ&�ن�� ، �>آ!وا   Q@!م ا��ة ش!آ� أرادت أن !� Y1 أن�

�8 خ�i سc س��ات ا����جuة أن آG ا�����ت ا������Nت ا2وائ�S4�� Gت ، ا����ة ا����N�9 �S4��3 آ��3 

، 1 ��ج ��زع ، 1 ��ج �y:S! ، 1 ��ج �c�h ،  ���4&� #� ا�راس� ، �N�9��3 ���4&� #� ا����ق

�>�W ا���@! #� ا���ت �:�� ا����ق ، �:�� أن �@�ن ص��&�ً� آ�S!ًا ، �@h��� �S��� 8!ع ، أن �@�ن 

رسً� آ�S!ًا ، أس��ذًا #� ا���4:� ، أن� أد&�آK   ��ج!ًا آ�S!ًا ، أن �@�ن إ&���ً� آ�S!ًا ، � �ًy� @�ن�أن 

، إنW إن ��@!ت #� ا���ت ����ق ، �@�ن آ�N�9 G�W ��ج�3 �3ف I� c��v ، أ�� ا�>ي  إ�Y ا����ق

  . �y:S! ، و�c�h ه>ا 1 ����ق 

  .أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا�أ �8 ا�����3 و�@�b �:�3 : إذًا   

� ، أ���نً� &��� آ�ن ه��ك س�! ����Sن واسa جًا ، #� ا���م �S�!Bً� أر�:�ن أ�  ًy� درون أن� أض!ب�]� ��

 Yود #� 9!�` ا�:�دة إ��8 د�h` إ���S� Yن ، #�� #!ض�� ش$�T س�#! إ�Y ��!وت ، #���جY�& u ا��

 Y�� ، 8�:� ن�@� �# I:�� أن 
4� W:� ش�ء Gات ، آk�!آ ��u� �ًل ، أ���ن�B:� !�R }����� م�hا�

، kSخ �Q3>ا ا�����ى ، 1 ��! ش�ء ، و 1 ر�� �h���� تو 1 ش�ء إ9�Nً� ، وأنc  ا���4ب ، �� وج

 ����R تس�#!ت ����4] ��!وت وجت دراج� ج���� ه G�W��1 �3�!�h ؟ ��ذا ��Bل ؟ 1 ��! ، وج
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 W� ل�B� �3 ؟�!�h� Gه ، ��@h� G�� ًا ، و��3�4 ص[�! ، و1 ��! ، أ���Y : ص[�!ة ������م ����Q ج

_� ن��ذج�� ، ا��8�z آG ش�ء #���T:� I واl ، هG رأ�c ون��N 8د��ن آ�b ا�����{ ؟ ه>] ا���د

 1 ، I��&أ �] ه�جi دائ�ً� أن ه>ا ا�:�z�� I��& Gو��� #�& ، I��:� �] �8�B أن &��I سzا1 ، #�&

 t$ش W� ل�B� �ًأ���ن :S� : Kآ�& أن� 1 أر� أن أخa� �Q ا�و�� ، إذا ج�ء] #�آi أنI هG ��ج

] ا�!ش�ش ا�>ي ��kرا&�TN ت�hروش�  I� ل�B� ، : ، ت�hروش� cن�8 ه>] اس��3 رش�ش�ت ، و���

N` #� ا�@��� ؟ � �Sو���س ، �SNا!� Wن�� i�� ��  �$�ف أن ��K3 ه>ا v �ً�3#خ! ، ���ذا &�

  :��F8 G اgسIم ��م�ن 

،  S9:ً� أن� أر� �8 ه>ا ا���Bء ، آ�� �u�� #� ا�v!Bن وا���� ا�أ �8 ا�����3 ، أر� أن أ�Rدر ، �:�{  

 l2ن ا ، lو#` ���3 ا Iأو1دًا ، �@8 آ� 
� ، و ��kوج ، و ��4ً�& iسz� رس ، وو����ق ، و �

&k وجW�!�� K� G ش��V ، و�@W�!� 8 ا��hء ا�B>ر ، �!�W ا�:وان ، �!�W ا _W�!� ، K ا����hء 

B� أن W�!� �� ، lت �� خ�` ا�S�9 8� Gآu� 8 أن� W�!�� K� 8@ن ���!أة ص���� و ا���@! ، و�!�

 1 W�<�# ، 8 ه>ا� W�!�� K� ، �3�!إن أ� W:�Q� �3 ، و�& cSR إن WF��� ت إ���3 ، و!Fك إن ن!��

 K�F�� I�# 8@� ، م�  .�!��ن #� ا س

أسuل اl �� و�@K ا��اد وا�!ش�د ، وأآy!وا ذآ! ه>] ا��>ات ، ��!ق ا�S�2ب ، �c�h ا���4&�ت ،   


 �� شg# cنW ���رق ، و ا&�G �� شg# cVنk4� Wي �I ، وإن أآ��@K  &{ �� شg# cVنc�� W ، وSأ�

أآy! آK ����ت ذآ!ًا ، و أ�K@�k أشآK اس�:ادًا �I ، أ1 و إن �8 &���ت ا�:GB ا���4#� &8 دار 

  .ا�[!ور ، و ا ن��� إ�Y دار ا�$��د ، و ا��kود ��@�Y ا��SBر ، و ا��uه
 ���م ا���hر 


 رب ا� �	Xوا� ��	��=  
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 ����ا�v!Bن ) : 28- 17(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

iا��� K�& �BSوا���� س 

  02-07- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :رس�� إ����و)�

م ���ً� &�Y آ��� �3��N ، أو : !��B� Kل #��3 أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، وص���� رس��� �8 أخ آ  �� K� ��� 8�

م أش ا��م ، و��S�� �ً��� !@�� K� ��� 8 ان�:�1�I و��h&!] ، و�8 ��� �� Nو ، I� م�N ف!T� Y�&

  Y���� 1 أن ���@K �:�اI�9 ��4] اnخ!�8 ؟

��N��� �kوج���� ، #�   & �# ، ������ �# ����@h� KF:� �Sو������س ����N���N��� �uو1دن� ، #� &&

 �3��� N ت ا����@hا�� KF:� ، ئ����!Nأ a� ����N���!اآk أ&����� ، #� &��N��� �a ش!آ�ئ�� ، #� &

 ���g� �3ن�3ء ا�h!آ� س�3SS أN ق ، أو�Q��� �3��� N أو ، �:�QB��� �S�� K� ا92!اف ن أ�

I�1�:ان�.  

   8�� ���� اس��&K� ����� ، cS أآ�N 8س�ً� ، ����� �K أر#a ص��� &�Y ����� س@�B� :� ، cل �:

�S��� !�R bN��� �3��� ًا  .ش!�@� ، ش!آ� ن�ج�� ج

   W��:و&8 ان� ، Wو&8 ج�� ، W8 ن��& �B�Nئ` د�B� cآ��� أدرآ Iأن �B�Bأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا��

!:� cإن آ� ، !���S��@��� :�S� 1 cة &���3 ، أن!Qا��� W�@أ�Q��� cئ` ه>ا ا��34ز أن�Nف دI��& ! ،

� �@8 أ���نً� 1 �:!ف آ�h� ، G�:� b@�� ص[�!ة جًا ����ج إ�Y _�ن�� ًQ:� ا��34ز YBS� ةوا�

aأس��� I��& !Q��� أن a�Q��� 1 cإذًا أن ، G�:� b:!ف آ��1  W2ن ،.  

رات &���� جًا  N Kه، و ��kات &���� جًا ، و�@�K3 1  و ا���B�B ا�����z أ��ً� أن آ�y!ًا �8 ا���س &�

 �3� K3��& م& 
S�� �3ن���:���.  

��W إ�Y خ����V���� 8 ����� �:!ف أنh� �# W@�� ، ��4!د   @h� G� �# مB�� وآ�ن �8 ا���@8 أن

 `�!Qا� bT�3 ن�� �# c:QN ��@h:!ف أ�:�د ا���وأن  ، ��@hد ا��  . أن ��

  

  

  



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 170
 

 E� ��� G�� Fا�� ��o	ا� F؟م� ه!  

   c:�ن� أن�8 ا����ة ه@>ا ، 1 ، F� ��@h� 8� ن��:� Iأن K�:� 1 أن ا ن��ن G� �3� i�� ا��� ��@hا��

 `�!Qا� bTن c:QN N ن�@� ��@h:!ف أ�:�د ا���و  ، ��@hا�� K4� ف!:� ����� cأن ، ��@h� 8�

 �3�� �#.  

� أن ����W ز��م إدارة ج�3زك ا����R ا���QB ا��� ��S[� أن ن:���3 ج�ًا ، إ�� أن ��! أنc ن��W ، إ�  

  .وا�:�ST وا1ن�:��� ، أو �ار د���R GSNِ 8� WR!ك 

   Iأ� I� c��N ش�ب ��u� ، �QBن�ة أ&�ن��3 �8 ه>] ا���:� !yأآ �QBه>] ا�� lل أ��] : وا�N ، `�Q�# `�9 :

���W أن��N cدة ج��W ،  ا#:G آ>ا ��:G آ>ا ، ه� I� �Q$�ُ [!�R ، �Q$� 1 ، ا�@��� ا��B�N إ�� أن

د��WR ، ان�:�1��h� ، W&!ك ، إ�� أن �$�Q ، أو أن ����Y اnخ!ون ، �8 اnخ!ون ؟ أ���نً� ا��ا�ة ، 

 ، �ً:� Iا���3 و زوج� �# K@��� أن �K جًا ، �!�N �3Qن�8 س�� ن���_ GSN }�:�و ، ���:�� !�R ةوا��ا�

اء ، أه�ن ا����ل أن �W� K@��� W��� 8 ، أ���نً� أن� أش:! أو ا2ب أو ا2ص�Nء أو ا�N2رب أو ا2&

أنI #��ة أ&KF إن��ن #� �����3 زوج ، �3���YB ا��:����ت ا���Y�� ����T #� #!اش ا�kوج�� �8 أ��3 ، 

ا#:�� �:I آ>ا ،  1�I�:9�N ، I���@ ، اه4!ي #!اشI ، ه>] ا����ة �k� YBhوج�3 ، 2ن ا��:����ت ����Bه� 

 !�R 8� I��N�& �# ، I�ص���Tخ �# I� 8 ��ل ا ن��ن ���@��ن� 4� ، W�<وج أ���نً� آk�3 ، وا��ذا

ا������ ، #� ��د�k� Iوج�I ، #� �!��� أو1د] ، ه>] أآh� !S@�� أن� أ&�ن� ���3 ، ����� �:!ض &�ّ� 

I ، أو N!اره� �� ����N ا���س ، ��I� i اخ���ر ، ��I� i ش$N I� i�� ، ��T!ار أ�ًا ، N!ار] �� أ�

�# Gخ�ق ، 2ن ا2م ��Qا� 
S�� د أ���ؤه�!h� 8 أس!ة� Kأ��3 ، وآ  �# Gخا�c�S ، أو ا2ب ��

، #uنc آ@��ن إ�� أن ��! ن��W ، أو �u�� إن��ن ه� ا�>ي ��!ك ، وه>ا ا�>ي ��!ك �:� &8 ا8�1

، W���9 8& �:� ، W:N8 وا&  &�h� 8&!ك ، �:��:� ، Wأ��س��  !:h� 1 cوأن ، W�# K@��� .  

  :ا�=�E ا��c�6 ودورF8 4 ا���Xة 

   W�9ا�:� K@��� �ً�9�� �ًB& ون أن ه��ك
 أن ا�:���ء �zآ�Qء ا��Bه>ا ا�� �# Yة ا2و�!Bن ا��nا

 Gز�� W� ، 89�� GB& ن�وان�:�1�W و��h&!ك ، �G و��#!T�W آ�b ؟ &�ن� &GB واع ، و&�

ة ، اnن  ����رس� ، �: آ>ا س���� `�u�B�uً� ج�ًا #� ا��W�B:� ، a��4 ا� 89�S�� ، K�u��R �# aB!ة ش

&W�B ا�W� ���� 89�S أن ا��� &8 أخ�QئI ، ا��� &8 _[!ا� ، I�uخ> ه>] ا2خ�Qء ، و �@S!ه� ، 

�3� !3h� ، 
��y!ى إ1 ا���ت ، 1 ��S!ى إ1 ا����1  !:h� ودون أن  Wوأن� أ_` أن ، Wذ� Y�:� ،
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خG #� ا�2! ، وأ�! &W�B ا��ا&� �!يء� 89�Sا� W�B& 8@� ، Iذ�z� ا��ا&� أن W�B:� !@�� 1 Wوأن ،

 Iئ�Q8 أخ& ��S� أن.  

ا��@!ة ا2و�Y أن ا�:GB ا�GB:��� GT�� 89�S ا��ا&� ���Bات ض��B جًا ، ه>] أول #@!ة ، وس�ف   

ًا ، �ST~ ا�:GB ا�8B�� 89�S ، و ���� أر�@K أن ا�:GB ا��ا&� ��GB:��� GT ا���B� 89�Sات ض��B ج

 �3# 89�Sا� I�B& ًا ، أ����:GB ا��ا&� أن ��:G آ>ا و آ>ا ، أن� أ�@�K &8 إن��ن �8�z �!يء �!يء ج

 Yإ� !_uه>ا ا�� GB89 ، و����Sا� GB:�� 
ا�>ي �:�G ، و�a �@!ار ه>ا ا ���ء #gن ا�:GB ا��ا&� ����4

  ا ا���اصG ��8 ا�:GB ا�89�S وا�:GB ا��ا&� ؟ س��ك ، �@8 #� أّي #�!ة ���h ه>

��GT ا�:GB ا�GB:��� 89�S ا��ا&� &��N !Sات ض��B #� #�!ة �� GSN ا���م ، و #�!ة �� �: ا1س���Bظ ،   

�B���� أن   .GSN أن ���م و �:

� ، ���ذا ه��ك أس��ذ ج��:� أ�b آ���ً� &�N 8ة ا�:GB ا�a�� ، 89�S �8 ه>ا ا�@��ب أآy! �8 ����ن ن�$  

�ة وا���م أن ��Bل GSN أن ���م ؟ Tا� I��& �Sأ�! ا��  

  �Nََل ا����Sِ© َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ : َ&8ْ اSَ�َْ!اِء 8ِ�ْ َ&�ِزٍب �Nََل   

�َ�� Pَ��Vِ اْ�َ*ْیَ	(( َ dْ;ِlَZْا �َ��ِة ، ُث��j��ِ َءَك/Zُُو *ْ�Z/َ�َ8َ Pَ=َ;َxَْم pَ�ِْإَذا َأَت EْUُ �ُث� ، �ِ : pُ	ْ�ََأْس �ُ���ا��

 َوَرْه6ًَ ِإPَ�ْ�َ ، َ�� َمْ�َ;َ*ً6َKَْر ، Pَ�ْ�ََوَأْ�َ;ْ*ُت َ~ْ�ِ�ي ِإ ، Pَ�ْ�ََأْمِ�ي ِإ pُZْ�/8ََو ، Pَ�ْ�َِإ F�َِوْج  PَLِْم �;َLَْوَ�� َم

 pَ�ْrَ(ْي َأRِ�ا� Pَ�ِ��َ�ِ�ِ pُLَْمw ���ُ�ا�� ، Pَ�ْ�َِإ ��َ�ِة ِإ�lْ'ِ�ْا ��َ�َ pَ(ْ*َ8َ Pَ�ِ�َ�ْ�َ �ِْم �pْن ُمSِ8َ ، pَ�ْي َأْرَسRِ�ا� Pَ��6ِLَ�َِو ،

 �ُ���  )) .، َواْجَ=ْ�ُ��� Bِwَ� َم� َتَ�َ
 ] I��& `���[  

�ة   Tا� I��& �Sا���م ، وا�� GSN ن�@� �Bات ض���N !S& �&ا��ا GB:��� 89�Sا� GB:ل ا��T�ة ا!�#

اl أ�!ن� GSN أن ن��م أن ن&� �3>ا ا�&�ء ، وأ�!ن� ����� ن����B ، و�: أن ن��~  وا���م ���� �8

  : &��ن�� أن ن�Bل 

  )) .اXَ�ْْ	ُ� ِ���0ِ ا��Rِي َ��F8ِ F(ِ�8َ َجَ�ِ�ي َوَرد� َ�F�َ� ُروF�ِ َوَأِذَن Rِ�ِ F�ِْآ4ِ�ِ (( 
  ]ا��!�>ي &8 أ�� ه!�!ة [ 

، سuآ�ن أ���ً� ، سuآ�ن ����ً�: �Vً� G أن� أرا] ���@ً� ، أنGSN c أن ���م Nا���B�B أن &� &���ء ا���i ش  

 �Sوأ���ً� ، أ�� ا�� �ًNا��@!ار ��@�ن ����ً� ، وص�د a� م���أن  GSN م�ه�دئً� ، سuآ�ن ص�دGN ، �ًN ه>ا ا�@

g#  GSN ، �3� Y�:� 1نI �:���� أن ���� �8 اl ا��@�� ، �8 خ��` ا2آ�ان ، ��8 أن ����� أنc �@���ت

 ، K��!ا�!��8 ا� Yإ� Iج���م ، أن �  أن ���م ا���S ا�@!�K أ�!ك أن ��Bل ه>ا ا�@
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 )) EْUُ �ِ� ، ُث�	اْ�َ*ْیَ Pَ��Vِ ��َ�َ dْ;ِlَZْا �َ��ِة ، ُث��j��ِ َءَك/Zُُو *ْ�Z/َ�َ8َ Pَ=َ;َxَْم pَ�ِْإَذا َأَت : pُ	ْ�ََأْس �ُ���ا��

Pَ�ْ�َِإ F�ِِم َوْج �;َLَْمْ�َ;َ* َوَ�� َم ��َ ، Pَ�ْ�َِإ  َوَرْه6ًًَ6َKَْر ، Pَ�ْ�ََوَأْ�َ;ْ*ُت َ~ْ�ِ�ي ِإ ، Pَ�ْ�ََأْمِ�ي ِإ pُZْ�/8ََو ، PَLْ

 pَ�ْي َأْرَسRِ�ا� Pَ��6ِLَ�َِو ، pَ�ْrَ(ْي َأRِ�ا� Pَ�ِ��َ�ِ�ِ pُLَْمw ���ُ�ا�� ، Pَ�ْ�َِإ ��ِإ�. ((  

، و�: أن �����B ه>ا وcN د�N` جًا ��ول أن �&� ��2د&�� ا��� &���� ا���S إ��ه�  إذًا GSN أن ���م  

 Gه��ك أج� Gوه ، Gوج k& l89 �:�ن� ا�Sا� W�B& 8� �&ا��ا W�B& GSN أن ن��م �8 أجG أن ����

 lه� ا WS�S9 8 أن �@�ن�.  

I� t ص�` أص�
 ��!ض #� واl أس��a إ�Y آ���ت �8 أن�س ج�ؤوا �8 ��د �:�ة ، �!ة ش$  

� ا��!ض ، ��� ا��!ض ُ�I�� bَh ، ه>ا آ�م ���W ، �� : د���N ، IRل �� I� c�Nو ، Iإ�� cSأن� ذه

 GN 8@� ي ؟  :�:�Y ا���

َوا��Rِي ُیِ	�FLِ�ُ ُث�� * َوِإَذا َمpُZْ�ِ 8َُ�َ/ َیoِْ'�ِ� * َوا��Rِي ُهَ/ ُیُ=ِlْ	FLِ َوَیْ�ِ��ِ�* # ا��Rِي FLِ�َ�َBَ 8َُ�َ/ َیْ�ِ�یِ� 

 �ِ��ِXَْیْ/َم ا���یِ� $* ُی F�ِ�َ�lِBَ F�ِ �َ'ِ+َْأْن َی dُ	َcْي َأRِ�َوا�  
  ]س�رة ا�h:!اء [ 

   GN ل�B� �Sة : وا��!�# Gأج� ، c:Qك �� اس�3ك وو&& Y�& ك ، وأن�S& وأن� ، ���Bخ� cرب أن ��

�� l�� GT�ا �B���� أن &�ء ، وا�@��ب ا�>ي 8َ�َ�َ ا�:GB ا�I�� c:�� 89�S ����ن GSN أن ���م ، و �:�

�ة وا���م ��u!ن� أن ن��جI إ�Y اGSN l ا���م ، و�: ا1س���Bظ Tا� I��& �Sن�$� ، وا��  

 ��'Lء م� ا�م�اض ا��'oم� أس�6ب ا�:  

  : إخ�ان�� ا�@!ام ، �8 أ�!ز أس�Sب ا���hء �8 ا�2!اض ا������   

  :��E�a أو ا�	�ض أْن ت=��ف � – 1

   Y�& `�!Qا� bT�2:�ده� ن Wوإدراآ ، ��@h3>] ا��� W#ن���� #�&�!ا ��@h� ك�& Iف أن!�:� cَد���

 Gا��.  

2 –  v�aَا� dم� م��ا��:  

4
 أن �����~ �a ا�$�` ، ص�Nا أ��3 ا خ�ة ، ه>ا ا�@�م ا�>ي آ�
 ه>ا ا�@�م 1 &�I� �N �� س�م   �

�N��v!B��� Iن إ9�Nً� ، وأن� �[�
 &���H Y أنN �� I!أ ا�v!Bن إ9�Nً� ، �@8 ه�  إ9�Nً� ، و1 &

��خ��Sرا�I ، و ��Bا& &���� ، و ���4رب وإ��Tءات ، و��:����ت اس���S أن ا1&�!اف ���$�G ، و 



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 173
 

إدراك أ�:�د ا��h@�� نbT 9!�` ا��G ، وا&�!ف أ��ً� أن أآS! ش�ء ��!ع ا���hء أن ����~ ا���س ، 

  .أ3H!ت ا�راس�ت أن أ�9ل ا���س أ&��رًا هK أآy!هK �����ً� : 1&�!اف _K ا������� ، �>����N Wا ا

أ���نً� �خG إن��ن �&�ى �a خI� KT ا_��8 و&h!�8 &��� #� ا���Bء ، وآG أس�Sع ��uل ا������   

م و_�k� �Bورة ، �� ا��ّN ، G1 ���م ا��� ، I�� ف�$�ُ W�Tخ lث ؟ واG ؟ ن!� خS!اء خ� ، ��ذا �

 cأر� cأن ، t$ش Yن أذآ�@� cأن ، Iس���� �� ، W��T&أ ��Q�� ���& 8�!h&ا_��8 و W&َُ�

 �Q�4��� �ً�3 أ���ن���8 &��� �8 ا��[� ا����� ، و�!h& 8 ا_��8 و� Wن��.  

: ��Bل �� أ� ا���Bة ا�@!ام   �& cنu# ، 8�#!Qا� 
 آG ش3! ���ت أ�Qh� د&�ى b8 أ�� !yأآ ��

� ، و�@�ن ذآ�ً� ًN�& ن�@� ~���� .  

  :اg)'�ق ��� ا�'��اء  – 3

ق ، 2ن ا�>ي �@�IS 1 �:!ف ا�v!Bن إ9��N ، �ًNل   T� 1 م������ ���` ���W : ش�ء _�ٍن ، إن ه>ا ا�@

 Y` و ا2و����~ و أن ����ح ، أن ���ر�� !:h�ن���� ، و ��T� !:h�ازن ، و��� !:h� اء!Bا�� Y�&

  :اس�:�ا ا�v!Bن ا�@!�K   .!اف ا1&�

�Zُ�َْ�� ا���َ	َ/اُت َواْ�َ*ْرُض ُأِ���ْت ِ�ْ�ُ	��ِ��َ� َ ٍ�Lَوَج �ْ�ا��Rِیَ� ُیLِْ'ُ�/َن F8ِ * # َوَس�ِرُ�/ا ِإَ�� َمْ+ِ'َ�ٍة ِمْ� َر��ُ

  ���0ُ ُیNkXِ اْ�ُ	ِXْ��Lَِ� $ا�����اِء َوا�x���اِء َواْ�َ��ِ~ِ	�َ� اْ�َ+Jَ�ْ َواْ�َ=��8َِ� َ�ِ� ا�L��ِس َوا
  ]س�رة vل &�!ان [ 

  :��B ا1&�!اف   

 َأْو َ~َ�ُ	/ا َأْ)ُ'َ�ُ�ْ� َذَآُ�وا ا���0َ �8َْسَ�ْ+َ'ُ�وا Rُ�ُِ)/ِ�ِ�ْ� َوَمْ� َیْ+ِ'ًoَ�ِ�8َ یَ� ِإَذا 8ََ=ُ�/اRِ�0ُ $# َوا��ا�� ��َب ِإ�/(ُNRا� �ُ  
  ]135: س�رة vل &�!ان [ 

   W� ل�N : 8 و ا&�!فBإن��ن ���[�! �8 1ش�ء ، أ� اس�[�! ، أ�8B ، وا&�!ف أن�Q$� W ، و1 ��ج

 W�Tوس��~ خ ، �Q$� Wنu�.  

أن ���` &�Y ا��B!اء ، ا&�!ف ��K4 ا��h@�� ، واس�[�! ، وأن�` &�Y ا��B!اء ، وا&bُ : أول ش�ء   

  .&8 ا���س ، �3>] ا� �B�!Q����W ص�� ن���� آ�S!ة جًا 

: K آ�ن�ا ������ن �:��B� ، K3ل ��W ا2خ أن ��Vت ا2ش$�ص &�ش�ا ���ة س:�ة جًا ، 2ن3صق أ�3  

1 ��ج �h@�� ، أن� ص��� ا������ أY�R ، أن� أ&�{ ���ة ن���� �!��ً�� أY�R �8 ه>ا ا����S ا�>ي #� 

 v 1خ>] N ���3ا��:  

 َأْو َ~َ�ُ	/ا َأْ)ًoَ�ِ�8َ یَ� ِإَذا 8ََ=ُ�/اRِ�0ُ # َوا��ا�� ��َب ِإ�/(ُNRَوَمْ� َیْ+ِ'ُ� ا� �ْ�ِ�ِ/(ُRُ�ِ 0َ �8َْسَ�ْ+َ'ُ�وا�َذَآُ�وا ا�� �ْ�ُ�َ'ُ

  َوَ�ْ� ُیN�jِوا َ�َ�� َم� 8ََ=ُ�/ا َوُهْ� َیْ=َ�ُ	/َن $
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  ]135: س�رة vل &�!ان [ 

�8 �=�م ت��ار اf)'=�ل  – 4��  :اgرادة ا�

   ����yا�� `�!Qا�:���ء أن ا� �ج ا�@�y! �8 ا1ضQ!ا��ت ا������ وا1ن�:�1ت ه� أن �@�ن و �zآ:�

�I إرادة آ�#�� �:م �@!ار ا1ن�:�ل �:  

  # َوَ�ْ� ُیN�jِوا َ�َ�� َم� 8ََ=ُ�/ا $
  ]135: س�رة vل &�!ان [ 

�@!�K ، إذًا ن�8 �@���� آ�م اl ، �@���� أن ن:�د �3>ا ا����3 ا ��3 ا�:K�F ا�>ي أنI�k اY�& l نI�S ا  

ة B& ن�  .�@8 ن�8 &�

ه��ك ش$�BQ�� �# 8@�� t ا��4! ا2س�د ، وه� �� ���اضa جًا #� د�h` ، : �!ة c�N  خ�ان��   

 GV�# : I� ل�N 8 ؟@�� cم : أ�8 أن����3 ش�ء # ��Sآ��� أج� cي ، ��دا��ك س��ن س��.  

  ��Sأ��! ا�����ن وس ، [� Y�& آ���ن�� aص� Iأخ أن ��_!و ، و&�K3B س����h# ، 8ء رائa �!ة �

�� : جًا ، ش�ء �b�@� K ش�Tّ� ، �ًV! خ��� ���!ات ، � K�I��@ خ���8 ��!ة ، #@��� &Q! ش$�N �ًTل 

ش�ء اl ، �8 أ�8 ه>] ، ه>] ����نk ، ن�8 آG ش�ء �u���� �8 ا�$�رج ش�ء آ�S! جًا ، انF! �� #� ه>ا 

�kه>ا ا��� �# �� !Fان ، K�!@ا�@��ب ا� GB& ن�ن� &G�:� 89�� GB ، و&��& Iأن ��B��8 ا��# ، K�F:ا� G

 �Sوا�� ، �B���� أن واع ، و أن ��8 ا�:8��B ا���B� 1ً�Tات ض�K�� �B ه>ا ا1��Tل GSN أن ���م ، و�:

ل أن ��Bل � Gوج k& lا �&ن أن� سuآ�ن ج�ًا ، أن� سuآ�: ا�@!�K &���� أن�� إذا أو��� &�Y #!اش�� أن ن

  .�����Bً� ، أن� سuآ�ن ه�دئً� ، أن� سuآ�ن ����ً� 

ر �� ��Bل ، أ�� ه�� #����ج�I ا���Sي : إذا �a� 8@� K ش$t ��ل ��Bل   B� ًا!�B# YBS� ، �ً��R آ�نuأن� س

 ، ��Fش�ء ، �� رب ا�� Gآ [#� س�&� ا��Tل ا�:GB ا�a� 89�S ا�:GB ا��Fه! ���جI إ�Y اl ا�>ي ��

  .#�ر���3 ، وإن أرس�� ��� �3F���# �3���� ���S& Iدك ا�8����T إن أ��@c ن��� 

�3 ، &�] أد&�� رائ:� جًا   � �h�� ����9 �#��� I� t$أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ج�ء ش lإن� : و ا K3ا��

ٌل #ّ� ��Nؤك ، أ&�ذ ���ر & ، W�ُ@�ُ �ّ# ك ، ��ضك ، وا�8 أ��W ، ن�ص��� ��S& 8ك ، وا�S&

أش!I� cN ا����وات و ا2رض ، و ص�~ &��I أ�! ا�ن�� واnخ!ة ، �8 أن ��kل �� وجW3 ا�>ي 

 �� aأوس W��#�& 8@� ، Yض!� Y�� YS�:ا� W� ، WS�R �ّ�& G�� أو أن ، WQ$س.  
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  : �ْسِ�ْ[َ��ِر َأْن َ��Bَُل َ&8ْ َش�اد 8�ْ َأْوٍس َرِضَ� ا���Iُ�ْ&َ Iُ َ&8ْ ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ َس��ُ اِ�  

�ْ�ِ�َك َوَوْ�ِ�َك َم� اْس(( َ ��َ�pُ=ْlَ�َ ، َأُ�/ُذ ا���ُ��� َأْ)pَ َر��F ، َ�� ِإ0َ�َ ِإ��� َأْ)FLِ�َ�ْ�َBَ ، pَ َوَأَ)� َ�6ُْ�َك ، َوَأَ)� َ

�F�َ� ، َوَأُ�/ُء َ�َ Pَ�ِ	َ=ْLِ�ِ Pَ�َ َأُ�/ُء ، pُ=ْLََم� َص ��Vَ �ِْم Pَ�ِ ��َب ِإ�/(ُNR0ُ َ�� َیْ+ِ'ُ� ا��(Sِ8َ ، F�ِ �ْ'ِKْ�8َ F6ِ(ْRَ�ِ Pَ

 pَ(َْأ. ((  
 ]   ]ا�S$�ري ، ا��!�>ي ، ا����ئ� ، أ��

   �# i�4� ، �ًy� ر��ض� G�:� ، `�!Q� �h�� ، س��رة 
�:�K ا2د&�� ، ا�k& l�� GT وجG ، �!آ

1zه ، Gوج k& lإن��نً� ، ن�ِج ا !F��� ، ن ج������B� �ًN�ا&�G ���ج�ة : ء ا�>�8 1 �:!#�ن اl إ9

 GN ، داخ��� : أن� سuآ�ن �����Bً� ، سuآ�ن ����ً� ، سuآ�ن ���QSً� ، #3>] أ��� ، أ��� أن ��GT ����ا�

 I�u�� ن ، وأن��  !!! ا�

5 –  ���jا� E	=ا�:  

  :h� �ًص��� �ً�& G:�� خ! إخ�ان�� ا�@!ام ، ��4!د أنnء ا�h8 �8 ذاق و ا�@� ، bص��دة 1 �:�� !

&!ف ، ج!ب �$م إن��نً� ��جI اl ، أن �K:Q ه!ة ، أن �uخ> ���انً� �@��رًا إ�Y ا�Q�S!ة ، وا�N lل 

ان� ا���&� ا��yن�� &h!ة �����G وجت ش��ً� و#��ة ����ن �9ً� : �� أخ �!ة �kدم �8 9!�` ا��N وأن�

#� أ_��ء أ�اث ���Sن ا8�1 �!ار�I إ�ى وأر�:�8 ، وهR K!��ء  ص[�!ًا ، �@8 وض:K�z� I جًا ، ه>]

أخ>�K3 إ�Y ا����Y�h ، وأس:�c ا�G�Q ، وأخ>ن� �I ا2دو�� ، واش�!���ه� ���S� 8� : 8ن ، �Nل �� 

��� ا����و�� ، وزرن� ���u�� Y�hخ> ا �! ، �Nل �� �Tل �� : ا��N ، �:ا���&� ا�!ا� c�3ان� : c�B�

� ، وانF! ��ذا ��ث �:W ، ج!ب أن �$م إن��نً� ��جI اl ، �:�ون  أس�S&�8 أن�ً�& G�&َجّ�� ، ا �#

إن��نً� ، ا�@��ر ا2ج�ن
 ا�>�K3�# i�� 8 د�S�� 8!&�ن �u&��ل ص���� #�h:!ون �!ا�� ، و�u�� إن��ن 

 W� ل�B� :�� [ورk� 8��� [�4:�� ���!زو� �ًS�9 مB� ، 8������� ���&أن أ ���م س�&� ، ��I� bF أن� أر�

 G�:ك أ��اب ا�z� ، I�#!Rان�I ، و ��h� ، �h:! �!ا�� ، �@�ن �G�& W ص��~ ، اخم ا���س ، &�

 و  1��YT ، ا�Q!ائ` إ�Y ا�$��` �:د أن��س ا�$�ئ` :� 1 ~��Tا�.  

  .�>�W أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ن!� v!Nنً� آ!��ً� ، وس�� ن���S ، و#���3 آG ش�ء   

رس� ، إخ�ا  � !�ن�� ا�@!ام ، �� أس��ذ ����1ائ� ��#� ـ ر��I اl ـ ��#� #� ا��yن�� وا���:�8 ، آ�ن �

 �3��ة ، #���Y خ:B� ا�!أة a��4�� �:��� �#!R a��4��� و آ�ن إ�Y ج�ن
 ا��رس� ج��a ، و ��ج

وج�ن
 ا�a��4 ، و�!ك  _�_�8 س�� ، ��bF ا�[!#� ، و ���! ��3 أآ��3 ، آ�ن ���I ��4ن
 ا��رس� ،

 ، وان�k��� GBة ، و&�!] أصS���� ~S:���ت ��kل �8 ا��kة ��Sص ا��kة ����� &�B�و ، iر�ا��

 8�:S���� cأن Iا ، أن������ K� I3>] ا��!أة ، أه�� I��ا�h�� K_ ، 8����2 إ�Y ا���3ج!�a���� Y�� 8 خ
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 K3� ل�N ، 8 &��ً� ، �@�� ه>ا�_�_ �3��ًا ، 1 ��@8 أن أ�!ك خ���3 ���ً� ، ا�����4 �: أ�: �@�� خ

 I� ا���N ، K3� 8آ�ن أ�� K3�k�� Yأ��!وه� إ� K3وا �� أنأ��!ه� ، ه��Vا : #�!ة ���KN ا�2! ، #�ج

 �_� أ��م ��#�c ، ���ذا ����a ا�:�G ؟ 2نI س:�_   .�R �3!#� ص[�!ة ، ووض:�ه� #��3 ، و�:

8 &�] &�G ���ت ، 2نI �:ّ�د &�Y أ���نً� : أ�Nل �@K آ���   @� K� ًا ، و�@8 إذا4 ا�ا&�� �!ه�Bً ج�

 �ً�& G�:� ���& a��� ص��~ 1 �@�� أن G�& Y�& Wّ�د ن��& cنu# ، !�$ا� Y�& ّ�د:� ، ��ا�$

 !�Sآ �N!� i�� �ًص���.  

  G8 آ�:Q� ، ات!�B# 8ه lًا ، #� ر���ن وا��م خ�ً�� و&h!�8  واl ه��ك أخ�ات أن� أ��!�83 ج

أس!ة #�B!ة ، �SQ$�ن ، ��ذا ���W ا��!أة ؟ إذا آ�نc ا�!أة ��
 اl ورس��I ، �:!ف �SQ= ، ه@>ا 

�:�i�$� �$S9 ، G و&h!�8 أس!ة ، و�:�G �8 ا��STح إ�Y ا����ء ؟ �h:! ��:�دة ، أنc 1 �:!ف 

م ا���س آ�b اWS�N Y�& Y�4�� l ����@��� ، 1 �@8 أن$� ���& G�3 آ���� W�ن�ً� ، اخ!ج �8 ذا�

 Kه ، Wآ��h� aج�� G��ش@�ًرا ، و W� lد] �@�ن ا�S& م$� ���& ، Wآ��h� G�3 آ���و ، Wأ�!اض

 W� ل�B� ~ص�� G�& t$h�� 8@� K� ذاg# ، K34ائ�� �# lو ا ، Kهأن� �����` ، ص��� : #� ���ج

1 Iء ، 2ن�h� !:ن و1 أشv!Bأ ا�!Nأ ، �QS��� !�R G�& I��   : ��ج

$ �ًX�َِص� Iً	َ�َ Eْ	َ=ْ�َ�ْ8َ 0ِ��ْ� َآ�َن َیْ�ُج/ا ِ�َ��َء َر	8ََ #  
 ] b3@110: س�رة ا�[  

  !:h� ~ص�� G�& ن���� � ص���ً� ، و ��جً�& G�:� أن Wب ا���س &ّ�د ن����B� ديz� ، I���N I� أن:  

$   # ِإن� ِإْ�َ�اِه�َ� َآ�َن ُأم�ً
 ] G120: س�رة ا���[  

�	F8 Eٌ ا��)�� ت;��6U F8 4ك  P� ��ُ�َ�ِ!!!  

، ش��ف ، ا�8�TS4 ، ا�N2اس ، ) أو ن@i ( واlِ دخ�c إ�Y ���ت ���:��k ، أنF! إ�Y ا�!خ�م   

ا���N!hت ، ا2_�ث ، ا���b ا����� ، أ�8 ص��
 ا���kل ؟ ج���S� iب ص[�! �a ا�4!ذان ، ص~ ��� 

K ا�>ي آ�b ���ء] _��ن�8 ����ًن� أ�i�4� 8 ص��IS اnن ؟ �4
 خuQ ؟ آ��� س�!�G ، ه>ا ا�c�S ا��$

 ، I�1أن ��@! #� ه>] ا���&� ، انF! ��ذا ��ث ، ���ت ا ن��ن #�YBS أR!اضI #� ا���kل ، �

 i�� �4ا���� ، I���R أR!اضI ، خkان�I� ، I درج آG ش�ء #�����B� ، I�I ا�$�ص� ، 1 ُ���~ ؟ ُ���~ �:

، a #� ا�SB! ، ا�@G �!ج�k:�� aوا�ر���T� I#� أ��م ا��Sب ، �u�� أN!��ء] إ�Y ا�SB! ، ��ض#� ا�c�S ، س�

 �B# I��& ؟ I:� لkا�2! ، �8 ن Y3وان�.  
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   K�:ا� 
��9 ، I� G�& 1 8@� ، �ً��B��� �ًأخ َ̀ اI� l ، أن� أ�K�u ��8 أج �>�W ه�� &�ً� ص���ً� ��

t$h� [!أج c�� ك�& ، �ًy� [م ش�Vً� �8  س�&B� ، �ً��N I�& b�$� ، ا2ج!ة bT�� K�& 
��9

 �ًVش� `��� ، K�& 
��Q� [  .أ_�ث ���W ا�>ي 1 �!�

   K@� ل�Nا�� أ!T� : ، 4!ًا��4! ���ا����ة  �# Gآ�hن ، ا������!�أ&��1ً ص���� 1  K@� 8@� K� إذا

ا��yن� ، 2ن ا2ول �G�:� K ه>ا ،  واl ه��ك أن�س اnن �!���ا &�Y ش�رون �a أنc�� K� I ، ه>ا

#���yن� ا����S ا������ ض!��3 آ��3 ، 1 آ3!��ء ، و1 ش�ء أ�ًا ، G��:� 1 ، و1 أجk3ة ، و1 

آ����S�!ات ، و 1�b��@ ، و1 ش�ء أ�ًا ، ض!ب ��V وخ���8 ����ن دو1ر #� _�ن�� ، �@��S زر 

� 8& �3:QN ، �3ا ج��:ً� ، ض!ب ا���4ر آ��S�3 ذه�:.  

   K��:ا� �# Gآ�h� ن�#�>�W أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا����ة ص:�S جًا ، و#��3 �$�9! ، و1 �!�~ ، و&�

 ����!� 8�# ، �3� ���N 1 �N�9 ا����رة �8 دون Gن� ، وآ�& �N�Qأن ا� ����@h� 8ون� ، Iآ� ���yا�

، >ب ، ه� ��ض�ع ��!ول #�BآG ه>ا آه1zء ا���4&� ، 1 ��ض�ع أس��� د��ر ش��G ، و1 ش�ء ، 

 k& lا c�B� ص���ً� إذا �ً�& G�&8 �!���ن� ، ا� W�<� ، K3ا���� ، و ا���� ه� رو� a���� ن�ن�8 &�

!SBا� �# W:� Gخ  .وجW� G ش�ء �


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ا��@�#G ) : 28- 18(ا�رس  - دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ا1ج���&� #� ا س�م

  09-07- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ا�x	�ن اfج�	��F م�	 أو�F ا�م� ، وا����E8 م�	 أ�8اد ا�	��	�� 

 �8 ا���ض�&�ت ا1ج���&�� ا��� ��S[� أن ���ل ا  ���!��S ا2و�Y أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �a ��ض�ع ج

�v ~�QTخ! اس�I ا����ن #� ا��:���4 ، ه>ا ا���ض�ع اس�I ا��@�#G ا1ج���&� ، وه��ك 

 �I �8 ض��ن ا1ج���&���، ا����ن ا1ج���&� �8 ���3ت أو�� اg# ، !�2ذا �!ض ا ن��ن #

ا��@�#G  ص�� ، إذا ا#�B! �8 ض��ن �:�ون ، ه>] ���3 أو�� ا��v ��3� 8@� ، !�2د ا������8 #�

 a��4ك #� ا��ا1ج���&� ، وا��@�#G ا1ج���&� ه� ا�>ي �G:4 ���ة ا ن��ن آ!��ً� ، أنc�� c و�

 Y��:� I��N 8�ِ `�Qا��� ، G@��   :ا س��� ، ا�@G ��ا� ، وا��ا�

$ �َ��ِ�َUْ*َ�ْا Pََ�َت�oِ�  # َوَأْ)Rِْر َ
  ]س�رة ا�h:!اء [ 

��ة ا��Uب �U��8ب �U:  

ن أN!ب ا���س إ��W ن�Sً� ، أو أN!ب ا���س إ��W دارًا ، أو أN!ب ا���س إ��W إ���نً� ه1zء أو�Y ���ذا ؟ 2  

 Kه!�R 8� W#و!:��.  

 وص��� إ�Y ��ض�ع ا�&�ة ، ا�أ �� 8�y` ، وا�أ ��W� `y� 8 ، 2ن ه>ا   Nًا ، وه��ك ن�QB د�B�N ج

 kج�� Iو��� W��� i�� W� `yو� I� `y� ا�>ي.  

أنc #� ا�Q!�` إ�Y ا���4 ، ه G���a�Q أن ���g� Wن��ن Y�& 1 ا��:��8 ، و��Bل : ���Q آ�4!�� �  

 I� : 8ا� ، Wأخ� Wا�� ، Wأ�� أخ�ك ، ا�� ، W�� ؟ �$�ف �ًy� اذه
 �:� إ�Y ا���4 ، ه��ك درس ج�

��8�z ��دئ أخ�W ، ا�8 أخ�W ، ا�W�& 8 ، ا�8 خ���W ه��ك _�B ، و��i ه��ك �N` ، و1 خ�ف ، �>�W ا

�ة وا���م Tا� I��& ��Sا�� Gوج k& lُأ�! ا W�<� ، �Byا��� أس�س�3 ا� �N�ذي �ء ��S[� أن ���[G ا�:

  :#�Bل 

$ �َ��ِ�َUْ*َ�ْا Pََ�َت�oِ�  # َوَأْ)Rِْر َ
  ]س�رة ا�h:!اء [ 



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 179
 

  u� !3أر�:� أش :� ، Iخ�u� ��u� !3أش :� ، Gوج k& lا Yون إ��3� !yإخ�ٌة آ ��_ خ�I ا��yن� ، �:

#�!ة �K_ ، [!3T ���8 أخ�I ، ه>ا إن��ن ��Sرك ، 2نI أN!ب ا���س �I ، آ�� أن &� ا���3Bء  1�GSB زآ�ة 

���K و#� أN!��ئI ���و�� ، N2�#!��ن أو�Y ����:!وف ، �@8 آ��� اN2!��ن �:�K3 أ&�Qه� أ�:�دًا 

!N2وا ، !Bا�� Yب إ�!N2وا ، �ًSب ن�!N2ا ، �_�_ ، W��� زآ�ة aز���وع !h� ا ���ن ، #� أي Yب إ�

 K3�!Nu� إ���نً� ، أو Wإ�� K3�!Nu� أو ، �ًSن� Wب ا���س إ��!Nu� أ�N ا�أ �Nu!ب ا���س إ��W ، ا�Tأو ا�

 W�<� ، 8�z8 أي إن��ن ، وه� ا��� Wب إ��!Nأو ��8 ه� أ ، �Sا��� Wخ�u� نً� ، إ�� ��4رك ، أو�@� Wإ��

  .�!� a��4�I:� �B ا��@�#G ا1ج���&� آ��� ار�YB ا�

 F�  :أس�س ا����E8 اfج�	�

  

  :أس�س ا�;/ار  -  1

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ن�8 �@�#��� ا1ج���&� أس�سI ا���
 ، وأس�سI ا��@�ن ، ا��2د�� ا��� أورده�   

�ة وا���م #� ��Bق ا��4ر �: ��$!ة ا س�م ، ��زال جG�!S ��ص��� ��Tا� I��& �Sا�� Y�� �4ر�

 I_س��ر Iأن c��H.  

أ�رون �� �` ا��4ر ؟ إن اس�:�ن �W أ&��I ، وإذ اس��T!ك ن!T�I ، وإن اس�B!ضW أN!ض�I ، وإن   

 I��& GQ��� 1و ، I��k& �S�T� Iوإذا أص��� ، I�uخ�! ه� Iوإذا أص�� ، I�:وإن ��ت ش� ، I��!ض &

�# c�!وإذا اش� ، Iذنg� 1ا�!�~ إ I�& 
آu# �3هِ �g# ، �3�� Iن � K��u# G:دخ��3 س!ًا ، و��S��� 1ء 4��#

 �3�� I� [!ف�م ـ إ1 أن �:Qرك ـ �!ائ�� ا�N ر��B� [ذz� 1و ، [  .�$!ج ��3 و�ك ��[�� و�

�ة وا���م   Tا� I��& �S�3 ا��� Yأس�س ا��@�ن ، ا��2د�� ا��� أوص Y�& G#�@�8 و����ه��ك 

�ة وا���م ����4!ان آ�y!ة جًا ���4!ان آ�y!ة جًا ، وا��2د�� اTا� I��& �S�3 ا��� Yأوص ���.  

  :أس�س ا�;/ار  -  2

�ة   Tا� I��& �Sا�� W�<� ، !yء أآ��!N2�� م��ة وا��Tا� I��& �S�3 ا��� Yوا��2د�� ا��� أوص

أج!ان ، وا���م �8�S أن ا ن��ن إذا أ&I��� 8� YQ ، أو �8 زآ�ة ���N2 I!��ئI�# I #� ه>ا ا�:�Qء 

 Y�&أس�س ج[!ا#� ، و Y�& م�4
 أن ن��Q` �8 أن ا��@�#G #� ا س� ، ��Tوأج! ا� ، �NTأج! ا�

  .أس�س ن��S ، و�� 8�ِ إن��ن ��I� i أN!��ء ، و1 ج�!ان 
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 F�  :أ)/اع ا����E8 اfج�	�

  

1 –  F��	ا� E8��  :ا��

�� ا��@�#G  ا��@�#G أ��3 ا خ�ة ا�@!ام أن�اع ، &�ن� �@�#G ���� ��دي ،  B� �# aBي ، و���:� G#�@�و

 lا Yة إ��&  .ا��:��ي ا�����T ، ا رش�د ، ا��:��K ، ا�

س�:c &8 أس!ة �8 أس! د�h` ا�:!��B أن�3 أس�c ج�:�� ، ه>] ا��4:�� ��3 أهاف آ�y!ة ، أول ه>]   

 ش@�c ش!آ� ��4ر�� ، رأس��ل ه>] ا�h!آ� �8 أ#!اد ه>] ا2س!ةN �3اف أن، و�Nم &�Y ه>]  ا2ه

ا�h!آ� �راء ، و اخ��Tص��ن ، وه� ر���� ، ر�~ ه>] ا�h!آ� &�ئ �3>] ا2س!ة ا���!ا��� #� 

د�h` ، ��3��3 أن �kوج شK3��S ، وأن ��Sh�� 8�zب �:���ً� ج��:�ً� ، ��3��3 أن ���&هK #� ا�kواج ، 

ة أ#!اد ه>] ا2س!ة ، S9:ً� ه��ك ُأ&���� �B# آ�!hه>] ا� aر� Y�:���� ة ، أس!ة!�Sاده� آَسٌ! أ&

ا��اسa ، آG �8 ����� �3>] ا2س!ة �I �` #� ه>] ا�h!آ� ، ا���R2ء �#:�ن آ!أس��ل ، وا��B!اء 

  .����:�ن 

 اl إ1 ����:�ون ، 3#>]   �& YN!أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا��:�ون د�8 ، وا��:�ون ���رة ، ون�8 1 ن

3� �B�:وات و���ض!ات ا��4:�� ا�$�!�� ا���>] ا2س!ة ��3 أهاف �n 8�� 8�ِ# ، ����Byخ! �K�B ن

ة & �3�# c�Bه>] ا��4:�� ، وأ� Yة إ�!� cُ�&د Nا�:���ء ، و C:� GSB��� ، 2#!اد ه>] ا2س!ة

 أ��ال ه>] ا2س! ، ا�B��� ��&ه� ��4ن اج���، �ضa ا1ج���&� ، ا��ضa ا�T�N1دي���ض!ات ، و&�

ة ، وض:�3 ا��:��h ا��ضa ا��:���� Y�& أس!ة G@# ، ���ة �8 : � ، ا��ضa ا�&��� Yج إ����� Gه

هG ه��ك أو1د �����ا �8 ا��!ا�G ا��:����� �K3:�B ���:�دة ؟ هG ه��ك : ا�h!آ� ؟ ا��ضa ا��:���� 

#K3� a ش�Sب ���B!ون إ���N Y ج��:� �Rٍل جًا ���SB� 8ا #� ا��:��K ا�!س�� ؟ ه��ك ج�:��ت خ�ص� �

  .ا��N2ط 

   ، ���N�9 آ���� #�ق �� Gوج k& lوا ، ���أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �� ا�>ي ���a أن ن�:G ه>ا ؟ وه� ��8 أ�

  :ه>ا ض�8 إ�@�ن�ت أي إن��ن ، واk& l وجv!N t�� Gن� QN:� ا��B� ��1ل 

 ��َ�  اSِ�ْْثِ� َواْ�ُ=ْ�َواِن $# َوَتَ=�َوُ)/ا َ�َ�� ا��6ِ�ْ َوا���ْ�َ/ى َوَ�� َتَ=�َوُ)/ا َ
  ]2: س�رة ا���ئة [ 

�� #@! آG وا� �uي �B�!9 #� أن �:�ون �I��� 8 �8 أN!��ئI ، أو �8 ج�!انI ، أو �8 ز��ئI ، أو   

 G�#ا����ة أ c:�وًن� &����� �@�ن�وًن� ��د��� ، �:� Iب ا���س إ��!Nأو �8 أ ، Iئ�N  .�8 أص
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   �ًy� :ش�3د Y�&أ G��� 
�S9 a�4� ا2ول أن I�ّن�درة ، إذا آ�ن إن��ًن� &�د��� ه I�ش�3د ، �:� ة �8 ��

 Y�� ء�S92ش!��� �8 ا !Sأآ Y�& I�َ�& K��:� ا2ول أن Iًا ه�أآS! _!وة ، وإذا آ�ن إ���نI &��ً�� ج

�ء �kا� G@� K�:ه>ا ا� K��:�.  

  ���� �:� ة أ�S9ء ج�ءوا �8 ��& ، aNه��ك ش�ء وا lوا Yا إ��S�3دات ، ��@!ون أن �>هhا� Y�&ن أ�

�ئK3 ، ا���1ت ا����:��T #� ا����#�Fت �u��ن ��3 �k� K3ص�Tء ا����ض!ات ��خ��B�  ت�F#ا����

 اl آ�S! ، و����� �& cنu# `�$ا� ��إ�Y ا��hم ��:���4ه� ��4نً� ، أن ����� c���Q` �8 ذا�W إ�Y خ

 �$!ج �8 ذا�W���T� 8� ، W ، �8 ه�& cنu# ا���س �����W ا�$�ص� ، �W���T� 8 ا�$�ص� �$

 Y��:� ل�N W�<� ، !�Sآ lا:  

  # َوَتَ=�َوُ)/ا َ�َ�� ا��6ِ�ْ َوا���ْ�َ/ى َوَ�� َتَ=�َوُ)/ا َ�َ�� اSِ�ْْثِ� َواْ�ُ=ْ�َواِن $
  ]2: س�رة ا���ئة [ 

2 –  E	=ا� �� Ec�=�6ب ا�oا� E�+oت:  

  � !Rش� 
T�� كهG ه��ك إن��ن �� &�G ؟ هG�: : G أو �����H ، اسuل �8 ��8 ا��8���z أ���نً� &�

 Iاج�� ��@h� !Sأن� ��2&��ل 2ن أآه��ك إن��ن &�G9 &8 ا�:�G ؟ �� أنI #@!ن� #� ا2&��ل ، �

���B�B� ���Q ، و�B� ���Qّ�:� ، ا�>ي دخ�I خ��� : ا����4:�ت ا������ ه� ا����QS ، وا����QS ن�&�ن 

ا ��G�& I� i ، &���ً� دخ�I��@� 1 I ، ه>] �B� I���Qّ�:� ، ا�خG 1 �@�� ، إذًا �1v 8& ��Sف ه>

 
ء &�Y ا��S� ، a��4>ا آG وا�& �أس���
 h� !�R!و&� �@�
 ا���ل ، وا�>ي ��G�& I� i أصً

  .ض�8 أس!�I ، ض�I��� 8� 8 �@�ن ��I �:�ون ، و�8��u ��&��ل 

أن� &�ي �8 ا���ل �� �@���� : ف ا��ا� ، وأن� 1 أK�ّN آ��I اnن ، �Nل وا�N lل �� �!ة أخ ����!  

] �:�I�# G _��ن�ن &��ً� ، آ�ن ه��ك �& ، G�&أن أ Yج� إ���� c�� وأو1دي أو1د أو1دي ، أن�

 ، I��:� ق�Rن� #� إ!�h��� ة ، #�4ء!�y8 ا���اد ا2و��� ، و#� أش��ء آ��u� �# G���� 1 ص:���ت

1 أر�~ ش�Vً� ، ا2ر��ح ���وي ا���Tر�b ، أن� ��c ���ج� أن أ�>ل ج3ًا : �� ����!ف ا��ا�  �Nل

 I� c�N ، G��B� �وه1zء ا�:��ل ا���yن�ن &��ً� أن c���K3� ~ _��ن�u� ، �ً��� 8خ>ون �� �[�Q : آ�S!ًا �

 I� c�N ، cأن 
Sوا�� ، K3ر���T� KF:� 
�R2ا K&2ا �# : Wق أنT� Gه ، G�:� G�:ا�� c�Bأ� ��

 I� �&��Tن دون أن أش:! ا�nا W�<� ، �ً��� 8ن���_ cَ��# cرا�~ ، أن !Sأآ cنu# ًاو� K�N ~�!!شً� وا�

 ، c�� ��Vأ�ً�� و� ~�# ، G��& و��ئ�� bأ� ، G��& �Vن���_ ، G��& bأ� [�& �&��Tي ، ا��@�ن� &�

� W�$!ج �8 ذا�خ!�8 وn�� !@�� ����� cأن W�<� ًا اB� l!ب ج�& cنu# `�$ا� ��$.  
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  :ا��=�ون �8ٌض F8 اgسIم 

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا��@!ة ا��B�N أن ا��:�ون #!ض #� ا س�م ، #!ض 2ّن آ�G أ�ٍ! #� ا�v!Bن   

 K�!@ن ا�v!Bا� W� ل�N Nا��ج�ب ، و ���B� K�!@ا� :  

  َوَتَ=�َوُ)/ا

ا ن��ن �:aS9 I ، و�: I�b��@ ، ا�aSQ خ�Tئt ن��I ، وا��@��b : ������س�S ، آ�c أ�Nل �@K دائ�ً�   

  .���2! وا���3 ، دائ�ً� ا�a� CN���� aSQ ا��@��b ، 2ن ���CN ا�a� aSQ ا��@��b ه� _�8 ا���4 

   YBS� أن ���B� aSQ` ا���ل ، ا����أن  b��@خ> ا���ل ، وا��u� أن ���B� aSQًا ، ا�!�yأذآ!ه� آ ��y�uآ

وا��@��b أن �����B ، ا����B� aSQ أن �$�ض #� #��ئ~ ا���س ، وا��@��b أن �c�T ، ن�ئ�ً� ، 

 ، aSQ8 ا��� CN��� ه>ا ، !TSا� C]� أن b��@8 ���س8 ا����ء ، وا��� W���& ��� أن ���B� aSQا�

{ وا��@��b _�8 ا���4 ، اnن ا�aSQ #!دي ، وا��@��b ج��&� ، أنc إذا &ت إ�S�� W:S9 Y[� أن �:�

و�ك ، وأن �����a ������ة و�ك ، وأن �@�ن �W دخG و�ك ، أ�� ����� ��:�ون �a اnخ!�8 �@�ن 

 Y��:� ل�N ، 8�!خnا a� ا��:�ون ���B� l2ن أ�! ا ، Gوج k& lأ�! ا Yإ� W:S9 8� cخ!ج N:  

  ِ� َواْ�ُ=ْ�َواِن $# َوَتَ=�َوُ)/ا َ�َ�� ا��6ِ�ْ َوا���ْ�َ/ى َوَ�� َتَ=�َوُ)/ا َ�َ�� اSِ�ْْث
  ]2: س�رة ا���ئة [ 

   ����R @�ن�8 أن @�� cأن ، Kآه��ك ش�ء vخ! أ��3 ا خ�ة ا�@!ام أ���Y أن �@�ن واض�ً� جًا &�

 W� ل�N 8� �Sوز��دة ، ������س W��� زآ�ة a# : و���ً�� �B# �B# I��� زآ�ة a#إن ا��b�@� 8�z أن �

  :�Nل �:��Y أخ�N 8� ، uQل �W ه>ا ا�@�م ؟ 

 # Gَ�ْ�َ ا�6ِ�ْ� َأْن ُتَ/�N/ا ُوُج/َهُ�ْ� Eَ6َUِ اْ�َ	oِْ�ِق َواْ�َ	ْ+ِ�ِب َوَ�ِ��� ا�6ِ�ْ� َمْ� wََمَ� ِ�����0ِ َواْ�َ�ِ�ْ/ِم اBِCَ�ِْ� َواْ�َ	َ��ِ{َ

�َم� َواْ�َ	َ��ِآ�َ� َواْ�َ� ا���Eِ�6ِ َوا����ِ{ِ��َ� َوF8ِ َواْ�ِ�َ��ِب َوا�L����6َِ� َوwََت� اْ�َ	�َل َ�َ�� 0ِ�6�ُ َذِوي اْ�ُ�ْ�َ�� َواْ�َ�َ�

  ا����Uَِب َوَأ�Uََم ا�j�َ��َة َوwََت� ا�r�َآ�َة$
  ]س�رةا�BS!ة[ 

v�k� Yآ�ة ش�ء ، وv�Y ا���ل &�IS� Y ش�ء vخ! ، v�Y ا�kآ�ة آ�!ض ، �@v 8�Y ا���ل &�IS� Y ه>]   

��� ��l W�S أن ���` �8 �:# ، �NT8 ا�� aًن�� ���B�B� ��ً3# K�F:8 ا����W ، ن�8 ����� ن�K3 ه>ا ا�

  .ا�@��ب وا���� 1 ن!ا] &�Sدات ش:�ئ!�� ، �G ن!ا] ���4ً3 ��@��ً� �����ة 
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 ص� ا���� ����:  

   K�!ث &8 ص�� ا�أ ����:�ون ا���دي دائ�ً� وأ�ًا ، وا��2د�� ا��� ���S� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا��:�ون

8 ��yً� ، و8�ِ أجGّ ا�:�Sدات ا��:����� #� ا س�م &�Sدة ص�� ا�!�K ، أ��i آ>�W ؟ ه>] �_���B!ب �8 _

 أ��ال B�� رة��kا� أ ����Tل ه���� ، _a���� K ه>] ا�:�Sدة ���kرة ، و�:S� Nل ، و�T�1�� أS� دة�S:ا�


 ا��:�ش�� ا��!���� ا�:���� ا����� ا1ج���&�� ، _�!Bدةا��S:ه>] ا� a���� K  ء ا���دي إذا آ�ن�ا�Q:���

، أو �����ج�I ا1ج���&� إذا آ�ن K3�# خ�G أو خ�Tم ، أو ����:��K إذا آ�ن�ا #� جG3 ، أو ا��B# b�By!اء

 ، lا Yإ� IS�!N �� 
�!Bخ> ه>ا ا�u� Wذ� إذا آ�ن K3�# ض:aُ�ِ���# ، b ه>] ا2س!ة �@G �� ����ج ، و�:

K�!رج�ء  ه>] ص�� ا� Wوآ� ، ، �@8 ا���س أ#!�Rه� �8 ����ن�3 ، وج:��ه� ز��رة ��Bم ��3 #� ا�:�

أ1 �4] #� ا�c�S ، #�@��� أن ��a ا��N�QS ، وان�Y3 اc$�� ، !�2 ه>] ا�:�Sدة ا1ج���&�� ا�!ائ:� 

  :إ�Y وض�N�Q� a #� ا�c�S �8 ا�:�م إ�Y ا�:�م ، �@8 ا l��N Y��:ل 

�َ�Lََج �ْ'ِBَْوا #$ �َ�Lِِمhْ	ُ�ْ�ِ Pَ  
  ]س�رة ا��4![ 

��ض�ع ا��@�#G ا1ج���&� ، وا����ن ا1ج���&� �8 ���3 أو�� ا�2! ، أ�� ا��@�#G ا1ج���&� 8�#   

���3 أ#!اد ا��8���z ، ه>ا ا��@�#G ا1ج���&� �Y�& ��S أس�س ا��4ار ، و&�Y أس�س ا���
 ، ا��4ار 

ر #� ���س�Sت خ�ص� ص�` ، و&��Nت ا ���ن أ��ً� ��3 #� ا�:�G ز��G ، #� ا��@8 ج�ر ، ا��4ا

 �N�  .ا��@�ن ا2ول #� ه>] ا�:

   ، c�� ة ، ش!اء�>�W أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام ، ن�8 ن!جa ا�����8 ا1ج���&� إ�Y ن�اٍح ��د�� ، ���&

�1 أن ، ��B:� i>> إذا أ&��Ru# K��Qا << : ���v 8��u ، �!#� ، ��ذا ����3ن ��N 8ل س�ن� &�! 

 I� ��3� 1 أن ، �ً��R ن�@� Y�� I�Q:� أن 
4� G� ، ن���� �V� ا ن��ن �Q:� أن Y�& م���K3 ه>ا ا�@

 ��& I� ��3� أن ، �#!�.  

م ���ً� #uس�c ج�:�� ا��uه�G ��!#� ������ت   N �ًأن إن��ن ، lإن ش�ء ا I�# �N�واl ه��ك &��N Gم �� &

�:� c�Sات ، #� ه>ا ا�!�Bة ا���K ا�����ت ا�Y�&u� �9��$ ����ى ، _K إذا نc�4 ا����ة #� دورات &

م ��3 ا���Bش � ، �ً���_ a�T�zخ> ه>] ا���yب #��Sع ���T~ ه>] ا����ة ، #��ة B� K_ ، �9خ�� ��v �3� مB�

 c�Sصu# ������ cا������8 ������ ، ج:���ه� ����4 ، آ�ن Yه� إ�� �� 
�R2ا K&2ة #� ا!�B#

��4 ، آ�ن����N c زآ�ة #uصc�S دا#:� ��kآ�ة ، ا���Tر ا��K�B أن ا�kآ�ة نu�� �uن�س #B!اء �����ن ��

�8 ا��4ع #�:���S� K3�Q ض���V جًا ، 1 ، ه>] �:��K3 ا�@�G ، ه>] ���K3�# c ا�@!ا�� ، �@�ن #� 

��Qب ، ا����Qه>ا ه� ا�� i�� ، ةم ����S� K3 ���!ة زه�B�# G��Qر ا����Qا� W�<� ، G�:� Iه�z� ب أن
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 ، G�& G��B� 1إ !�B�� م ��لB� 1 ا�BNد ، G�& G��B� 1إ !�B# م ��ٌل  ن��نB� �� ا����4:�ت C:� �#

ه>ا ا��u� 1 !�Bخ> ص�N ، و1 زآ�ة ، �uخ> أج!ة ، �uخ> ا����S وه� را#a ا�!أس ، �uخ> ه>] ا2ج!ة 

!:h� 1و ��Sخ> ه>ا ا��u� ، iا��� k�k& وه�  cنu# G�& G��B� 1ً�� I�Q:� ����� cًا ، أن�����3ن� أ�

 ��# ، I��:�أ C��:� Iخ>] 2نu� ، G4خ> ه>ا ا���ل �8 دون خu� ، ةk:ا� I�# ��!� ، ا�@!ا�� I�# ��!�

�N!م وا�Bا�� GTو� ، c�َأ&��ل ن G��B� س���� a#ش�ء إذا د Gآ�ن #� ا2&��ل آ.  

ع ا��@�#G ا1ج���&� ��ض�ع خ�Q! جًا ، وآG وا� ��g@�نI أن #�>�W أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام ، ��ض�  

  .��:G ه>ا 

 F���E8 اfج�	���� ��	�  :د�/ة إ�� lB/ات 

 �!ى &h!ة   B# ، �ًN�أن� أد&�آK اnن إ�Y خ�Qات &���� ، اآ����� ���@�م ، ا�@�م و�] I� ���N 1 إ9

h��� ��ًأ� 3! ، ا�:h!ة أش$�ص �:�Qن آG ش3! ��ا� أش$�ص �خ��ن #� ج�:�� ، �#a آG وا�

��ي ، اnن اش�!اه� ���B!ض &h!ة 1vف #��h� G@�� ، آ�ن �!� أن ��h!ي ��ج� �������B ا�!

3! ���ن ، #�ش�!ى ه>] ا��n ا���8hه>ا ا� ��Sن� ه>ا ا���Q&ا�!��ي ، أ ���B���� �3�!�h� ل أن� ،

Nي �8 دون ز��دة ر���� ، إذًا أBم ، ����:! ا���hا��4:��ت ، ه>] ش�ئ:� #� ا� ���N ى ����:�ون���� Gّ

  .وا��� l ، ه>ا �:�ون ، وا��:�ون ا��By#� ��2س!ة 

   ���&�Sدرًس� أس K3�Q:�# ا����1ن GSN ب ا�@��ءة�9 a�4� ، ه��ك إن��ن ����ق ���!��ض��ت

#� ش�G�& !R ن��S ��8 ���!��ض��ت ، ه>ا �:�ون ، إ&�Qء درس خ�ص ه>ا �:�ون ، أ���نً� إذا 

8 �� ه>] ا�y[!ة �&   .ا�N2رب ، أو ��8 أ#!اد ا2س!ة ا��ا�ة ، أو ��8 رواد ا���4

   ، 
Qآ��� ا� Gخأ���ن� ج��:� ����ج إ�Y إ��م ��4 ، و��9
 ���G ش�3دة _�ن��� ، و���ج� أن �

��Bوا� ، 
Qآ��� ا� Gودخ ، ��Bخ!�8  #:�8 إ���ً� �3>] ا���4:� ، أ&�� �8 ا�n�� !@�� ��� ، ًا�Rٍل ج

 Iه��� }�:� ، I�إن��ن �:�{ �>ا G@# �:���� �� �:�ون ، �� ، ��Q$� �ك ، أ�� ا��2ر ��& 
�@�

 ، �ً�!B� lا �& i�� ه>ا ا ن��ن ، �u� uS:� 1 �ًأ���ن ، I#!� }�:� ، ا�$�ص� IS&��� }�:� ، ا�$�ص�

� tء رخ�Q&ا�$�!ي إ G�:ا� l �3�ت آ�S!ة جًا زا����� I�# �4:��ت�  

   Nأ��م ، و GSN �V�:وأر� bأ� Yإ� !QB8 وأر�:�8 ج�:�� #� ا���V� 8& 88 س���� !y8 أآ� c:أن� س�

 ~�� i�$� ع!S� ، �:ج�� iرئ� Kهد&��� إ�Y ج�:�� خ�!�� د&�ا أش$�ًص� �8 &��� ا��Bم ، آ�ن أ�

S� Y�hو��� ، ��!Bم ���2ء ه>] ا��& Gدراس�� آ G�& ، ��!B3>] ا�� Yد �:�8 �8 ا��!ض!ع ��:���4 &

��ا ، N 8وا������ ، c�N �:��4م ، وا�ّN Y�hأن ا���� I��& a�  �:�ون� رائa ، واl ا ن��ن أ���نً� �
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��ا ، ه>ا ه� ا��:�ون ، ون���� 8��� �Y�& ���S ا��:�ون ، وا��n ا�@!��� ص�رخ� N وا�:���ء :  

�  َ�� ا��6ِ�ْ َوا���ْ�َ/ى َوَ�� َتَ=�َوُ)/ا َ�َ�� اSِ�ْْثِ� َواْ�ُ=ْ�َواِن $# َوَتَ=�َوُ)/ا َ
  ]2: س�رة ا���ئة [ 

ر l I�&�9 ، وآG إن��ن   B� Iأخ� a� ون�:�� Iأخ� a� إن��ن ��:�ون G8 ، وآ�ه>] ا��n أصG #� ا�

ر �:�N ، l I��Tل س�ن� أ�� �@! ���ن� &�! B� Iأخ� a� i#���� :>>  ، !�& �� W:���2 كا�د �

، آ�c أ��!ًا &��N Yم K3�# أ�� �@!أّي أرض �Bّ��� ، وأّي س��ء �Fّ��� إن !!! �:�ذ اl : س�ن� &�! �Nل 

ئ> �Nل : �� &�! ، أنc أ�Nى ��� ، �Nل : �Nل �& ، ��� G�#أ cأن : W��# Yإ� ���N !�& << ،

  .#��:�ون 

  :ا��=�ون ��xرة 

ام ، ا��:�ون ���رة ، ا��:�ون وا�����8 وا��@�#G ���رة ، وأن �:�{ �����4ع أنc أ��3 ا خ�ة ا�@!  

إن��ن راٍق جًا ، وأن ���G ه��م ا���س أنc أرYN ، وأن ��S!ع ����W ، أو ��W�N ، أو �:��W ، أو 

 �hا� bا2س a� ، i#ا��:�ون �@�ن ا���� G�� أن 
4� ، YNوأر YNأر cنu# W��� 8�� W�!S$�

ؤن� #� ا�[!ب ��:�ون�ن إ�Y درج� �>ه�� ، �G إن أ���ءهK �!��ن &�Y ا��:�ون ، ��Y ا�2:�ب ا��� أ&ا

 Gخ� Y�� ، :�ون�آ��3 أس�س�3  
��:�3S ص[�رهK أس�س�3 ا��:�ون ، 1 ��ج �:�S #!د�� أ�ًا ، ا��:

ا�:��K رّ��ا أ���ءهK �8 ا��:�ون إ�Y د�K3 ، أن� أرى أن ه1zء ا�>� 8����Nا #� ا2رض ، و��@�ا ن�ص�� 

��Vت ا����Y�& 8 ا��:�ون ، آuن #� د�K3 آ!�� ����ء ، وآ!�� ��!اء ، وآ!�� �:�ون ، ن�8 آuن #� 

 KQ�� ، �ً�:� ���:� i#��� د ا��������Sا� �# ، i#��� ��!د��� آ!�� ����ء ، وآ!�� ��!اء ، وآ

Y�& ، س��z� ى���� Y�& ، ى ش!آ����� Y�& ، �ً�:� ���:�  t�!�� t$ش Gى دائ!ة ، آ����

ن� ���Bد ، ���3م ا��:�ون ���Bد ، وه>ا �8 ا س�م ، �8 أخ�ق �& G�:وائ! ، ���3م #!�` ا�����yن� ا�

ه>ا K3�� 1 ش�Vً� ، ار�@
 : ا س�م ، أنW� W��:� c ز��G أخ ، t�N uQ�u�� إ�Y ا���! ا�:�م ، #��Bل 

z� cَإذا آ� cًا ، أن�ً�� ��I4 إ��I ، ان�IS ، ه>ا خuQ ، ه@>ا ص�ا�I ، اW�k4� l ا�$�! ، �Q�R آ�S!ة ج

�_� أر��ع _ ، I�Qس�� ، !�أنc اnن أآ8�z� !S ، 1 ، 1 ن�@�I:� K ، 1 ن�I�T ، ن�@�a� K ا��

 b�$� ���أ&����� ه@>ا �وائ!ن� ، ��:����� ، ��zس����� ، �h!آ���� ، آG ش$KQ�� t اnخ! ، ه>] &

ه>ا خuQ ، وه@>ا ا��Tاب ، ���I و���W ان�IS ، : ، أ�� �a��4 ا��I4��# 8���z إ��I ، و��Bل �I #�ض~ 

  .ه>ا ا�>ي ��S[� أن �@�ن 

أن� �@y!ة �� أرى �8 نkا&�ت #� ا2&��ل ، #� ا�h!آ�ت ، #� ا��zس��ت ، #� ا�وائ! ، #� ا2س! ،   

  آh� G!وع #� I���i# ، آG ش$��N tص &�Y اnخ! ، ������& I� !3h� نnا ، I�S_ uQ$ى ا�!�
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 K@� lل اuا���#�` ، وا���4ح ، وأس K@و� �� lل اuأس W�<�# ، ه>ا ا ن��ن KQ��� Y�� ، 8و��zا���

  .ا��:�ون و�� أ��ً� ، �:�ون�ا ، #���S:�ون �!ضY اl &�� ج��:ً� ، و�:G اl �!���� ����:�ون 


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ا����� سG�S ) : 28- 19(ا�رس  - دروس ��ار��  - ��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

!Tا�� 

  16-07- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 
  :ت/ه	�ت وا��د ����� م� آ��ب ا

  

 0���  :ا��/ه� ا�ول و ا��د 

 إذا ��هK أن اK�:� 1 l �� �4!ي #� ا2رض ، أGB:� 1 أ��3 ا خ�ة S& إ���ن K�B��� 1 Iذآ!ت أن ،

] آG ش�ء ، و�:�K آG ش�ء ، أK�:� 1 �� �4!ي &�Y سQ~ ا2رض ��� �!ون و���:�ن ؟ إذًا �� I� 

�S& 8�� �ًس��� �ًVش� G:�� ر أنB� 1 lأن ا Kه��� S& إ���ن K�B��� 1و ، K�:� lا Kه��ر ، وB� lد] ، ا

 Y��:� I��N [د!� K�:� 1 Iأن:  

 ِإ��� َیْ=َ�ُ	َ�� $ٍUَِمْ� َوَر eُ�ُ�َْوَم� َت #  
  ]59: س�رة [ 

  #@��T� bروخ ��! ؟ 

 0���  :ا��/ه� ا�F(�H و ا��د 

 G@� lرة اN ُ̀ ر �:�B� 1 Iنu� Kو�!د ا���ه


 �Nة ���وي Sّدم ����8 س�T� ، ش�ء

��S�N ن��� ،  ����ن���ال kذر�� #� ز�

��ح اس�!ا��� : ���8 ����ن  ��S�N��Tدم �

  .و��ح vس�� 

وأ�� #� ه>ا ا�k�kال _�_��V أ�b وش!د 

 Kآ���3 د�!ت ، و�u� د�خ��� ����8 و�

 lس��ات ، إذًا ا !h& GSN �3��N Y�& bB�

�Nدر ، #� أي �@�ن ه��ك 9[��ن ، 
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  .�د ه>ا ا�@��ن ، ش�ء ���3 ، آ8 #�@�ن و&وان، إذًا ا�N lدر أن ���3 وج

 0���  :ا��/ه� ا����H و ا��د 

 K�:� ا2رض ، ه� ~Qس Y�& 4!ي� �� I��:� 1 lأن ا Kه��إذا  S& إ���ن K�B��� 1 Iذآ!ت أ��ً� أن

  .و�:��I �� �4!ي &�Y سQ~ ا2رض  و�Nدر ،

�T$4!ي ��8 ش� �� K�:� ـ إن��ن Y�&2ا Gyا�� lاع ، �@8 1 أ���نً� ـ وkه>ا ا�� bN�� أن Iن�@�g8 ، و�

إذا ���v أن اK�:� l ، و�Nدر ، و�:�����S� : �� I ��� �4!ي �����3 ، ه>ا أ��ً� I� K�B��� 1 إ���ن ، إذًا 

  ���ء إ�b�@# ، I ن��! �� �4!ي ؟ �4!ي ، #�3 ا ���ن ا��` ، 2نI #� ا�

z� أن 
، خ�Q اl ، 2نI �� ش�ء اl آ�ن�8 أن ا�>ي �4!ي و#` ه>ا ا�����! ����ج إ��N Yة إ���ن ، �4

 Y��:� ل�N ، 8@� K� uh� K� و��:  

�ِ	0ِ َأَ��ًا $ْ�ُ F8ِ ِ�ُكoَْوَ�� ُی |F�َِم� َ�ُ�ْ� ِمْ� ُدوِ)0ِ ِمْ� َو #  
 ] b3@26: س�رة ا�[  

 Y��:� ل�N ، آ�ئ�ً� �� آ�ن �ًN��$� lا K�F� أن G����� bأ� bأ� bوأ� Gو�����:  

$ �ْ�ُLَْمwَْ�ُتْ� َو�َVَ ِإْن �ْ�  # َم� َیْ'َ=Eُ ا���Rَ=َ�ِ 0ُاِ�ُ
  ]147: س�رة ا����ء [ 

أ�8 اl ؟ ا���ء ص:
 جًا ، ا�@�#! : أ���نً� ا ���ن ��k�kل ، أ���نً� ���ن ا��Bل أو ���ن ا���ل ��uل 

 ، و1 أ� �!اج:I ، و�!� �� G:�� Iدرج� أن Yى إ��Bى و��B� �:�!ض &�Y سQ~ ا2رض 1 أ�

I��& ل�B� G� ، : ا�2!��ء وا��92ل G�Nش�ء ، و Gآ !���IB� 8 أن �ا#a &8 ن��I ، وه� ����8 ��

Nو ، K�:� lن��ازن ؟ ا bت وا���4ر ، آ��h4!ي #� ا2رض وا����ء ، وا���� �� I��:در ، و��.  

 lا �Q؛ أن ا�>ي �4!ي و#` خ   .��i ه��ك إ1 ����! وا�

  ه/ ا��/ي ؟م� 

 ، `�Nم د��9
 ؛ �8 ه� ا��Bي ؟ ه>ا آ

 ، �ً��N أن �@�ن lا I� ~ي ه� ا�>ي س��Bا�

2ن أ�Nى ا���N2ء �@��� زل �kول ، 

وا�@��ن ا�>ي آ�ن ���W �8 ا�G���B ا���و�� 

�! ��3 خ��N iرات خ�i �!ات �8 � ��
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  ول ، أ��i آ>�W ؟�ر #� �zخ!ة ا�دون �!ب ، �8 دون ��Nل �ا&Y �8 ا�اخG ، وص

إذًا �a اi�� l ه��ك �Nي ، أول ����! اK�:� l ، _�ن� ����I ا�N lدر ، _��� ����I اI��:� l �� �4!ي ، 

 أن ا�>ي �4!ي �4!ي و#` خ�Q اl ، ���ذا ؟ 2ن �Nة ا���N2ء 1 �!د ������ف : وه��ك ����! وا�

�ف ، ه>ا ه� ا��!ق ��8 أن �!د K�H ا�b����� K��F ، و���W و�ه� ، �G �!د �� ن��� ، وا����� ، و�����

 ، I:� ~�Tوا� ، lا Yدة إ��:��� K��Fا� K�H !د�ا�$��ل ، و��8 أن  و���I #!ق #� ا2س��� ���ق �

اد ا��Bة ، ه>ا ه� ا��!ق &g� K_ ، Iوا ن��� إ�� .  

 �jLوط ا��V م� : 
  :ا��/� إ�� ا

 Gئ�N ل�N إذا : G�:ل �� ا��Nو���3 : ؟ أ ، cو���3 درس ، cSش!�9ن 1 _��� ���3 ، و���3 ذه !T���

�c��u ، و�T���# c��� ��3! ش!�9ن ، آG وا� ����3 ش!ط 1زم �R! آ�ف ، وه>ان ا�h!�9ن 

��BSQن &�Y س� ا2ن��Sء وا��!س��8 ، وص����I ا�[! ا������8 ، و&�v �# 8� Yخ! ا���kن ، إن�N Iن�ن 

 �Sا�� ، �ة وا���م وأص���T��� K� I!وا #� أ� ، �a أن ا���S س� ا�$�` ، وأص���I وا�Tا� I��&

 Kو� ، l�9&� رس�ل ا cQB�� وا!Tس�ل ، #�� ان�!�� ��T:� وا ، 2ن ه��ك!T��� K� ، `�$ا� �S$ن


 ا&�S�� 8��� �# وا!T��� Kس��آ� ، و� 
S�� : �ا�Bدي ، T�����N!وا #� ���T��� K� ، 8!وا #� أ�

 ��N 8� 
  .�8 ن[�

 bوأ� ، ��T:و� ��T:� bوأ� ، 

 ، وأ�b ذن
 وذنSوس 
Sس bن أ���kخ! ا�v �# ذا آ�ن #� أ��g#

ي وس��آ� ،B& ؟ ان�!اف !T8 ا���u# �h��#و �h��# bوأ�  

إن أ�� �:� ����:�ص� وا�@>ب وا�جG ، وا�!�� وا���Bة وا�S�� K�F[� أ 1���F! �8 اl أن �!د س��ف 

���Nء إg� 1ن���W إ�Y اl أو1ً ، و�W�&�Q ا2

 I� ًا  ._�ن�ً� ، ه>] ����F ���3 ج

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �>�W #� ه>] ا��2ال 

ا��$��� ، #� ه>]  ا��S:T ، #� ه>] ا�F!وف

ة�hا���8 ا� �# ، Kوان ا�[�ش، #� ه>ا ا�:

 ا�����! ، 1 ���:�� أو1ً إ1 ا����� �ه>ا ا��3

ن�ً� أن ��Bي ن��W ، أن ��Bي &��W ، أن ، و_�

م B� أن ، W��2 t�$� أن ، W�!Sي خ�B�

 8� G��� ا���س ، أن K�!� أن ، �ً���_ �ًVش�
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 K3ه���.  

 �ًy� : 8�y� ه��د أخ!ى إ1 �[�! ا�hS! ، واس��ر�� �# ~�T� 1 ائ��<R رد ��دة����أن  c�@�� ��

�3 ، وأن �uخ> ��ا#Y�& �B إدخ��G��B� ، �3 ش�ء ، هi$� G ، واس��B�!Q� c:Q أو �uخ!ى أن �خ�

 �B�!Q� �h�� ه� �y�Sأ�!اضً� خ K3� 
S�� ًا�:�K أن �Gy ه>ا ا ن��ن ا�>ي �K:Q ا���س R>اًء #�س

 Gأو آ ، 
�S9 Gزارع ، أو آ Gرد ، أو آ���� Gج! ، أو آ�� Gر ا��2 ، �� أن آ�Tآ�� 1ن��:�

SQ� م �!ص أن��� Gس ، أو آ` ���3 ا��� �# l�I �@�� أ���Nء جًا ، و�@�نc ه>] ا��Bة ��3� 8

  .ق ا���:� ���� 1 �$�!

#� ه>] ا��2م �k�B ا���ض�ع ا2ول �: ا ���ن ، إنI ��ض�ع ا����� ، �>�W 1 أن� و1 أن�K ن��a�Q أن 

  .u# I�& c3نg# ، �3�RK�@� cذا ان�ن�k~ ا����� وا��:�ص� &8 آG ا���س ، �@8 ا�أ ����W #�ن�33 &8 

  : َ&8ْ َأِ�� ُ��َسY َ&8ْ ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل 

َب ُمِ�Fُء ا���Eِ�ْ ، ِإن� ا���0َ َ�r� َوَجE� َیُ6ْ�eُ َی����ِ 4ُ�َ�Eِ�ْ ِ�َ�ُ�/َب ُمِ�Fُء ا�L�َ��ِر ، َوَیُ6ْ�eُ َیL���ِ 4ُ�َ�َ��ِر ِ�َ�ُ�/(( 

lَْت ��ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� َ�� Gُ	ْ�oا� dَ�ُ((  
 ] K���[  

�ة وا���م ��Bل Tا� I��& �Sأن ا�� ����T8 ا��2د�� ا�� :  

هE م� ت�{k 8*ت/ب ���0 ؟ هE م� : إذا آ�ن ث�� ا���E ا�r( ��Bل ر��� إ�� ا��	�ء ا��)�� ��8/ل (( 

���xU*8 �0�l ؟ هE م� k��c ��ج*8 E}م� س� E0 ؟ ه� �'K*8 �'+��ا�';�  م �;'L0 ؟ ��� ی�((  
 ]   ]أ��

أنc�� c �@��ً� إc�� ، W���� 1 �@��ً� إ1 أن �K�B ا س�م #� ن��W ، و#� ���W ، و#� &��g# ، Wن 


 ا���ا��8 ، و�� �� Gوج k& lن اg# ، W� ا�>ي l8 ا� W� �Bو� ، W��& ا�>ي cأد� B# ه>ا �# c��#أ

� ، و�� أ�!ن� أن ن��[�!] إ1 ��[�! ��� ، و�� أ�!ن� أن ن&�] إ1 أ�!ن� أن ن��ب إ��I إ1 ����ب &���

 ��� 
�4���� :  

َب ُمِ�Fُء ا���Eِ�ْ ، ِإن� ا���0َ َ�r� َوَجE� َیُ6ْ�eُ َی����ِ 4ُ�َ�Eِ�ْ ِ�َ�ُ�/َب ُمِ�Fُء ا�L�َ��ِر ، َوَیُ6ْ�eُ َیL���ِ 4ُ�َ�َ��ِر ِ�َ�ُ�/(( 

 Gُ	ْ�oا� dَ�ُlَْت ��ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� َ��((  

   :�c�B م� ا�a/ا�c اgی	�)6

 �ًB�N!ًا د����و] ����� �!ى أن : ه>] ا�:�Sرة وردت آ�y!ًا #� �:C ا��2د�� خ�9! إ���ن� ���1 �3 �:

] ا���Sدئ ، &��K ا��!�� وا���B!ا��9 ، �!ون�3 رأي �&، K�Bا� [�&، �B�Bا�� K��:ا�[!�� ه� ا� K��:ا�


 ���� أ��م أ��3 وأ��a� �3 ر#�IN ،  ا�:�8 ، ا���T�]� ي
 ��� ، د��B!ا��9 أن �خG ج��!N ش�ء l
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 Gا�:!اق ؟ �8 أج Yذا ج�ءوا إ���� ، c�Sق ا�!�� K_ ، �3�إخ� G�B� K_ ، أ��3 وأ��ه� G�B� K_ ، �3��B� K_

ه� ا�:��K ا��I�� ، �B�B ا��!�� وا���B!ا��9 و��Bق ا ن��ن ، #�>�W ��� �!ى ا ن��ن أن ا�:��K ا�[!�� 

ا�I�� ، K�B ا���Sدئ ، ا1خ��ط ���رة ، و�:!ي ا����ء ���رة ، وا���ل ا�!��ي وا���Sك ���رة ، 

، ة ، �4
 أن ��:�K ا�G�Q ا���س��BوآG ا2ش��ء ا��� ن��ه� ا س�م ه� #� ا���B�B جkء �8 ه>] ا����ر

  .�b وإi�� 1 ����!ًا �G ه� ��$ وا�:kف &�Y ا���Sن� ،

 �N�S8 ا�[!ب ، وأن ا�>وق �8 ا�[!ب ، وأن ا��� K�Bا��:!#� �8 ا�[!ب ، وأن ا� iى أن ش�!� �����

 8��8 ا�[!ب #uنc 1 ��@8 أن ���ب ، 1 ��@8 أن ���ب ، �G �!ى أن ا�� 8�b�$ ، وا��G�N 8 ، وا�


 ، وا��8 ض����S ، وا��8 س�داو�� ، T:� 8�وا��8 ج��د ، وا��8 إره�ب ، وا��B# 8! ، وا�

 W�<� ، �4��واس�!ا !�Sآ uQب ، وه��ك خ���8 أن @�� �# W�<8 آ�  : �c�k ، إذا c��H ا�

َب ُمِ�Fُء ا���Eِ�ْ ِإن� ا���0َ َ�r� َوَجE� َیُ6ْ�eُ َی����ِ 4ُ�َ�Eِ�ْ ِ�َ�ُ�/َب ُمِ�Fُء ا�L�َ��ِر ، َوَیُ6ْ�eُ َیL���ِ 4ُ�َ�َ��ِر ِ�َ�ُ�/(( 

  ))� َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� َ���

 أن �a�Q ا�i�h �8 �[!��3 1 ���ب اk& l وجY�& G أ� ، �!ى:�  Iه� ، i�4ا� Iه� t$hا�

  .ا��:!ي 

 �S4�� وه� ، b��3ا� Y�& Gزوج� رج �� c��N lم : واB� أ�!ه� أن ،  ن�G@h� �Q ج��� �# Y��Rا

  .�:�د�8 �8 ا���Qر ، وه� ���S4  1 أG� ، Wِ�SNإ��g# ، Iن �K �@�ن� �G@h #�ض~ 

إذا آ�نc ا����رة ��:!ي ا��!أة ، و���@�
 ا�!��ي ، و��1خ��ط ، و������ق ، و������ن ا�g# ����4ن 

ا���ت �� دخG #� ا������ت إ9�Nً� ، إذا c��H أن ش�i ا��:!#� ، وش�i ا�K�B ، وش�i ا����رة 

 أ�R` ��ب ا���B# ه� �8 ا�[!ب �ًVش� I��& I:��� 1و ، K3:� !h� و�8 ه�ي ا�@�!ة ، ��.  

 
  :ا��'� ���K�l/ت ث� اgی	�ن ��

1 ��@8 أن �GSN 8�z أن �@�! ، 1 ��@8 أن �GSN l�� 8�z أن �@�! : أن� أ�Nل �@K أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام 

و��د] ج���� ، و#� ����R�Qت ، ��دام ا��R�Qت آ�Sً!ا #� نF!ك ، و&�] ����B ، و&�] ���رة ، 

 k���� �:���I د�N` جًا ، و&�] ��Bق إن��ن ، و&�] ا�����Nت ا�����k ض ا��!أة ، وا�����Nت ض

 i�hم ، ا��ا�G�Q ، و&�] �z��!ات ا��@�ن ، ��دا�c ا�i�h �!اه� �8 ا�[!ب #�N!أ &�Y ا��2 ا��

8 ��د ا������8 ، وا�>ي C:� I��N ا�:���ء� �B�Bه� #� ا��  : ���أن� 1 أصق أن ���a�Q ا�:��K ا س

ا����ق ���[!ب &�Y اGN2 #� ا��ى ا����Fر ، 1���ع ا��3ة �����3 ، و�@��� �8�z أش ا ���ن أن 

ام ا������8 ، 1 2نK3 أ���Nء ، و�@8 2ن خ�ص ا�:��K �� س�م Nأ��م أ aس�!آ Iآ� K��:ا�.  
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ا��8 �` ، وأن ه>ا ا��8 و�� ا����ء ، وأن ه>ا ا���S �` ،  ا��B��& ���B جًا ، إن رأ�c أن ه>ا

ت B�&ب ، إن ا���ن �` ، وأن ا���4 �` ، وأن ا���ر �` ، ��@8 أن v!Bوأن ا� ، `� I43�� وأن

خ����� �# G�W إ9�Nً� #�اl ا�>ي 1 إ�I إ1 ه� �:KF ا������ن #� � K� خ!ة إنnأ�� ا ، 
��nخ!ة ��


 أ��ا�K3 ، #� إن��ق أ��ا�K3 ، #� ا����1�K3 ، #� زواج �# ، K3� �# ، K3B��Q�K3���: ، #� آ�

 G8 ه�zآ� cأن ، �ًN�1 �خ��ن اnخ!ة #� ������K3 إ9 lوا ، K3���!� �# ، K3�� �# ، Kس�!ه


3�� b؟ آ� W�3 ��>ائB��� ًا ، وأنTN ن��� Y�& وس� ؟ ��3
 ش!آ� ؟ ��3
  ���a�Q أن ��:�

��ً�� !�� b؟ آ� bآ� ، W� وة ا2ب!_ Gآ a�4�وآ��� &��� ، و K3�� <خu�# إخ�ة ص[�ر W� ؟ �@�ن

����ص�� ؟ آK �8 د&�ى آ��� #� TN! ا�:ل ؟ س1v �:Sف د&�ة آ��� ، وا�>����B� 8ن�3 �8 رواد 

   .ا����ج

و �� �ّ! و�>�W أ��3 ا خ�ة ، ه>ا ا��cN ا����س
 ������ ، إن أرد�K أن ��kاح &�� ه>ا ا�& Iإن lو ، وا:

ًا ، و1 أآhQ� !yً� ، �!ون ����ن ض:b ����ر B� و أI�� Y�N ، و1 أش& 8� ��!hSر�= ا��� �#

�3��h�� G�3 ، آ��@���� Gم آ، ، آG �����3 ا������ ، �� ر��� ض:b &�� ����` أس! ج���8 ، أ�� �3

 K�ذا أردg# ، ن��ن�دن� ، و���� و�:KF ا�Y��B أ��9ل ون��ء و�� lوأن ���� ا ، !Q$اح ه>ا ا�k�� أن

 ، lا Y!��� أو1دن� ، #����ا إ��و���� &���� ������ ا������ ، و���� &����  ، ����h�� ���� وأن ، ������

  .ه>ا ا��cN ا����س
 جًا ������ و

، @>��ن ، و�kورونرى أن Y��� K3�a�Q ا�i�h �8 �[!��3 ، أش3 اl �8 شة �� أ: إذًا ا��:��` ا2ول 

و��hQSن أآ�د أن�3ر ، هK أول ا�@��ن�ت #� ا�:��K إره��ً� ، وأول ا�@��ن�ت #� ا�:��K آ>�ً� ، ����Y إن��ن 

 I�#أن ��@8 آ�خً� ، و ، �ًQ��� �ً:ر ، أن ��@8 ���ً� ���اض�]T�� أن ��@8 #� خ��� ، و#��3 ر���

��! خ��� آ��� صق ، آG ا�@�م اnن آ>ب ، آG ا�>� ي ��Bل �8 أخ�Sر �8 &� ا�[!���8 آ>ب ، �:

ر �T!�~ آK ش:!ت �!ا�� ، �Nل T� ، م ، و1 9!�` س��ً@� ، و1 آ3!��ء: أ��م ، وآG ش�ء ه

��S� c!رة #�B ، وان�Y3 أ&��ل إس!ائ�G �: أ&��ل إس!ائ�S� c��� G!رة ، وز�! خ�رج�� ا���� �Nل 

  .آG ش�ء 

ا�:��K آ��B�� `#��� Iي ، 1 ، ن�8 #� أي &T! ن:�{ ؟ ا�:��K آ��B�� `#��� Iي ، أ��3 ا خ�ة ا�@!ام 

K�N ي�N و1 إن��ن�� ، و1 د�8 ، و1 ���ء ، و1 ش�ء ، ه��ك ، ����N 1دئ ، و1 و���9 ، و�S� 1و ،

  .ا���B! ، وا�@>ب #� أ&�Y ����ى ����g� 8ذ1ل ا��:�b ، و��R ����8 ��س�[�ل 

  .���K ل روا] ا���� ا2و

  : وا���� ا��yن� 

 )) 0��� 
  ))م� ت�ب E6U أن تd�l ا�o	G م� م+���� ت�ب ا
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  ]ورد #� ا2_! [ 

  !!!هRا ه/ ا�+�ب 


 ن��� &�دي جًا ، �� أن �!��ً� ش��ً� زار] ، �S9 ، Iآ� K��:ة #� ا�#� وcN ا��By#� ا�[!��� ه� ا���ئ


 &��K ن��B�# : iل  1 ،: أ�W ص���S ؟ ��Bل �I : أول سzال �S9 �# W��N �� ، ة��# 
��T� أن W��&


 #��ًة GSN ا�kواج ،��T� أن ، I�#�B_ ه@>ا ، ��T:�� ك!�u� Iأن I� ���T�4رب  أول ن� W� وأن �@�ن

  .GSN ا�kواج 

 R!�� #� إن��ن �8 ه���ا أ�Nم #� �T! س��ات ����9 أ&IS4 ا���� �� Yأخ س�#! إ� ��_� lوا

���آG ، أl�� K�N ��� &8 #��ة &>راء أر�a س��ات �GT� K إ���3 ، أر�a س��ات ���S #�  ا س

  .ه���ا &8 #��ة وا�ة &>راء 

�د] آ��3 #��ة &>راء وا�ة ، � �# i�� Iن��� أن���ال kز� GSN !$��� ان����وز�! ا������ #� 

� ا�kن� ، إذًا ���ا ���ء ض$�ً� آ�b سS:� و��ن��ل آuس ا�:��K ����ن زائ! ���2ن�� ، ه1zء �K3 ��ج�ت #

���8 أورو ، و&�هK أر�:��V #��ة �:K3 �!خ�t ، و��N�Q رس�� ، وش�3دة ص��� ، و��3 أس:�ر ، �

  ؟!!ه>] أ�� 

أ�8 أن�K �� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أ�8 ا س�م 

 W�<� ؟ ���B؟ أ�8 ا�:�� ؟ أ�8 ا1س� K�F:ا�

، �3�!]� 8� i�hا� a�Q� �����  ى!� �����

ا����K أن ا�[!ب ه� آG ش�ء ، وأن 

I�ه�  ���ر I��N ه� ا����رة ، وأن

K�Bا� G�����# ، ه� ا���� I���� وأن ن�� ،

ق خ�i ن�4م �8 ��� �Tرخ YQ:� أن

دون خ�! ، ا�$�! ���رة ، �����G أن 

 ISط ، وا��!أة ش���Bم ا����ل �8 دون اخ�

  �:�K #� ا�:��K آ�W�<�# ، I أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، &�ر�� ، ه>ا ن�� R!�� ، ا���� ا�[!�� 

 )) 0��� 
  ))م� ت�ب E6U أن تd�l ا�o	G م� م+���� ت�ب ا

4 ، و�:��B�B� K ه>ا ا��8 ، و��B�B ا�@��ب ا�@!�K ، و��B�B س� ا��!س��8 ، �� Yإذا أوى ا ن��ن إ�

 ا���ن ، و&!ف س! وج�د] ، و���R وان[!س #� �S� IS�Nدئ ا س�م ، وK�N ا س�م ، و&!ف ا��ا�

 i��4ج��:ً� �3>] ا�� ����!� lا G:� ، [وج�د  
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 )) 4�L� �	�8 
 وذآ�ه� اL������� ا�� p�r(و م� ج�U G/م ذآ�وا ا
 0�8 إ����oK f ا���	

 �}I	و�'��� ا�((  
  ]ا��!�>ي [ 

  َ�ْ/ َ�ْ� ُتRِْ)6ُ/ا

  : ُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل َر: َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة �Nََل 

  ))��0َ 8ََ�ْ+ِ'ُ� َ�ُ�ْ� َوا��Rِي َ)ْ'ِ�F ِ�4ِ�ِ�َ َ�ْ/ َ�ْ� ُتRِْ)6ُ/ا Rَ�ََهkَ ا���0ُ ِ�ُ�ْ� ، َوَ�َ;�َء ِ�َ�ْ/ٍم ُیRِْ)6ُ/َن 8ََ�ْ�َ�ْ+ِ'ُ�وَن ا�((
 ] K���[  

ا����Bل ���  رد ا����Bل �$�ف ا��:�Bل وج
 أن نzولا���� �H Y�& �ً:S9ه!] �B:� !�Rل ، وإذا و

  :b��$� 1 ا��:�Bل 

 Y�:� : K@ا �>ن������ K� �� ا أي�Sن<�.  

 I� c�N ، ًاانF! إ�W���_ Y ، �� #��3 ش�ء أ�ًا ، �� c��� ، ��R �3�# : إن��ن N>ر جًا ، و_���N I>رة ج

  �ن �>ن
 ، وه� �!�@
 ا�>ن�ب �:�h� 1 ���Y:! ا ن�#N I���_ �B>رة ، h� 1:! أنN �3>رة إ9�Nً� ، و��

 c�� Iأن Wذ�.  


 أ���نً� #� ���� ا���ت أو1ً �SQا� : 
�Q� ، CS���� ًا���W ا��CS ، و1 �!آ� ، �:G ه��ك ض:ً�� ج

 ��u� 4� K� وإذا ، i��� ��B� ة #��3كv!ا�� Y�& 3! �$�ر ��ءH إذا ، C�!ا�� bة و��:�3 أ��م أنv!�

�ST�� �# 1و CSا�:�8 #� ���ة ، 1 #� ن �N� c!آ��ذا g# ، ح�STا�� G:hو� ، I���& ~ح ، و���

 KF& I� ل�Bًا نن�i و1 #� اس����4 ����ء ��Bل �KF& K3 اl أج!آg# ، Kذا ا ن��ن �� ش:! �>ن
 أ�

و��ل ر��ي  اl أج!آ�B� ، Kل �W ��ذا #:�c ؟ ج��� آ��S�R �3 ون���� و#�` و#�4ر وأآG ��ل �!ام

 G:ذا ن��� ، G؟ ودخ lًا ، وإن آ�ن ز�! ن��ء ، إن ا1 نzذي أ�ًا ، ه@>ا آ�م ا���س ، 1 نzذي أ�

 ، lا �& Y3ه>ا ا ن��ن ان� Gy� ، ا���4ل 
�� Gج��  

  ))َ�ْ/ َ�ْ� ُتRِْ)6ُ/ا (( 

��� ص��W ا���& ، K�u�� إن��ن Y�& ��B� ، 1 ���م ��R آ��� K�@�� 8�zا�� 
��� أ��W �8 ذنWS ، وذن

ك ، �& 
ا��8�z آ��GS4 ج�_ً�� &�Y صر] ، وذن
 ا����#` آ��>���� ، #uن c�i�B إ���نKF:� W ا�>ن

 lا ك ص[! &��& 
 اl ، وآ��� آS! ا�>ن�& !Sك آ�& 
  . آ��� ص[! ا�>ن

  ))َ�ْ/ َ�ْ� ُتRِْ)6ُ/ا (( 

 W� ل�B� :�& ��� iوه� ج�� ، �Vي �� #:��� ش�<��# ، �B# �:�� أآ���ه� ؟ G8 ���س8 ا�!أة ، ه� I��

�ة وا���م Tا� I��& �Sه>ا ا�>ي ذآ!] ا�� �ًN�
 ا�>ن�ب وh� 1:! ��3 إ9@�!� :  



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 195
 

  ))َ�ْ/ َ�ْ� ُتRِْ)6ُ/ا Rَ�ََهkَ ا���0ُ ِ�ُ�ْ� ، َوَ�َ;�َء ِ�َ�ْ/ٍم ُیRِْ)6ُ/َن 8ََ�ْ�َ�ْ+ِ'ُ�وَن ا���0َ 8ََ�ْ+ِ'ُ� َ�ُ�ْ� (( 

1ز��� #� ا����� ، ا��G اnن ا�>ي ��S[� أن ن�:�I ج��:ً� أن ن��ب إ�Y اl ، 2ن ا����� �8T ، و2ن 

 Y��:� ل�N ، ا����د] إذا �S& ���� lا:  

�ْ� ِمْ�َرارًا * # pُ�ْ�ُ8َ اْسَ�ْ+ِ'ُ�وا َر��ُ�ْ� ِإ)�0ُ َآ�َن Kَ'��رًا ُ�ْ�َ�ِ�َ*ْمَ/اٍل َوَ��Lَِ� َوَیْ;َ=Eْ  َوُیْ	ِ�ْدُآْ�* ُیْ�ِسEِ ا���َ	�َء َ

�ْ� َأْ)َ��رًاُ�َ Eْ=َ;ٍْت َوَی��Lَج �ْ��ْ� َأcَْ/ارًا $* َم� َ�ُ�ْ� َ�� َتْ�ُج/َن ِ���0ِ َو�Uَرًا * َ�ُُ�َ�َBَ �ْUََو  
  ]س�رة ن�ح [ 

 ا�=�6 �/�� 
  :�8ح ا

  : ��K �� ��اnن �4
 أن �:�K أن اk& l وج �� G�cS إ��I �� ا�>ي ��GT ؟ #� روا

  : �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ : &8 َأَن�Nَ Wٍ�ِ��َ 8�ْ iَل 

�4ِ�ِ6ْ ِ��َ� َیُ�/ُب ِإ0ِ�ْ�َ ِمْ� َأَ�ِ�ُآْ� َآ�َن َ�َ�� َرا0ِ�ِ�َ�ِ ِ�َ*ْرِض 8ََ��ٍة ،(( َ ِ�َ/ْ�َ�ِ ��ً�َ8َ N�Vَ0ُ َأ�0ُ ،  َ��Lِْم pْ�َ�َ'َ(ْ�8َ

��Lَ�ْ6َ8َ ُهَ/  َ�ْ�َ�� cََ=�ُم0ُ َوVََ�اُ�0ُ ، 8ََ*ِیGَ ِمLَْ�� ، 8ََ*َت� Vََ;َ�ًة Uَ ، ��َ��~ِ F8ِ dَ;َlَZْ�8َْ� َأِیGَ ِمْ� َرا0ِ�ِ�َ�ِ ،َوَ

��lَaِ�ِ RَBَ*َ8َ ، 4ُ�َLِْمَ�� ، ُث�� �Uََل ِمْ� �Vِ�ِة اْ�َ'َ�ِح ِ ً	َ}ِ�Uَ ��َ�ِ /َِإَذا ُه Pَ�ِRَُ�: َآ�ا�� ، PَN�6ِْ�ي ، َوَأَ)� َر�َ pَ(َْأ ��

  ))َأlَBَْ* ِمْ� �Vِ�ِة اْ�َ'َ�ِح 
 ] K���[  

ه>ا ا�h:! آ�I 1 ��@8 أن ��>وIN إ1 إذا : �_�� �!ة أس��ذ �����4:� ، أس��ذ ا2دب ا�:!�� ا��4ه�� �Nل 

وا����ء #� زرت ا��T!اء ، ون�c #��3 �����8 ، آG أوص�ف ا��T!اء ، وا���Tء #� ا��T!اء ، 

 Gاء ، آ!�T�4&� #� ا�hا� ���Nاء ، و!�Tا�@!م #� ا� ���Nاء ، و!�Tاء ، وا�$�ف #� ا�!�Tا�

ا�h:! ا�>ي ���ث &8 ا��T!اء ، وا�h:! ا��4ه�� آ�I ش:! ص�!اوي ، 1 ��@8 أن �>وق ه>ا 

ك ، ���& k@�!� �3� ص�ر !&�h�3 ا���B� آ��� Gاء ، آ!�Tا� Yإ� cSإ1 إذا ذه !:hًا ���  ا�أن وا�

آ�ن #� ا��T!اء ، وض�I�& c ا�����# �N��V���� I ����ن ��ت ��i�� �ً:S9 ، `B ه��ك خ��ي ، و1 

  ه��b ، و1 اس�!ا�� ، و1 �!اآk �:���4 ، و1 ش!�9 �!ور ، ص�!اء ، 

 .... ))=َcَ ��َ�ْ�َ��ُم0ُ َوVََ�اُ�0ُ ، 8ََ*ِیGَ ِمLَْ�� ، 8ََ*َت� Vََ;َ�ًة َآ�َن َ�َ�� َرا0ِ�ِ�َ�ِ ِ�َ*ْرِض 8ََ��ٍة pْ�َ�َ'َ(ْ�8َ ِم0ُLْ ، َوَ

Bَ*َ8َ ، 4ُ�َLْ�ِ ً	َ}ِ�Uَ ��َ�ِ /َِإَذا ُه Pَ�ِRَُهَ/ َآ �Lَ�ْ6َ8َ ، 0ِ�ِ�َ�ِِمْ� َرا Gََأِی �ْUَ ، ��َ��~ِ F8ِ dَ;َlَZْ�8َ �ِمَ�� ، ُث��lَaِ�ِ Rَ

�6ِْ�ي ، َوَأَ)� َر�PَN َأlَBَْ* ِمْ� �Vِ�ِة اْ�َ'َ�ِح ا���ُ��� َأْ)�Uَ : pََل ِمْ� �Vِ�ِة اْ�َ'َ�ِح َ((  

 ، I�N��� ويSا� W8 ذ�� [S& ����� أ#!ح l ، ة ا��!ح�@�K ���@�! ، 2نI اخ�G ��ازنI ، أخuQ �8 ش

وي ���Sا� W8 ذ�� [ِِSْ&َ �ِ�َ�ْ�َ�ِ ��ً!َ#َ ©  . I�N آ�ن ���Nً� �����ت ، #�هI� cS ا����ة ، Iُ���َ َأَش
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   :ا��/� ، ا��/� ، ا��/�

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ��i ��� #� ه>] ا�F!وف إ1 ا����� ، وإ1 أن �@�ن ا�c�S ���ً� ����ً� ، وأن �@�ن 

 lا G:�# ، I��& �#و ، I��� �#ة ا ن��ن ، و��� �# �ًBSQ� م�� إس���ً� ، وأن �@�ن ا سً�& G�:ا�

�����دن� ، و���� �� ���� ، b�$� وحkن K��:ن #� ا�nوا ، 
� ، و���� ����@���� ، ا��h!د ص:

  .إن��ن �$!ج ��B# I���y ، ���م #� ا�Q!�` ، ش�ء �$�b ، ا����� ، ا����� ، ا����� 


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ا�����G ) : 28- 20(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ا ���ن� ���اث #� ���Sن

  23-07- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 LB��ت ا���/Z/	��� م�	ه�fا:  

أ��3 ا خ�ة ، ا���ض�&�ت ا��� ��@8 أن �:��� #� ه>ا ا�رس آ�y!ة جًا ، إ1 أن ا�2اث ا�$�Q!ة   

ا������8 �4
 أن نK�3 ��3 ؛ 2ن ��T! ا س�م ���Y�& bN ان��Tر ا���Bو�� ،  ا��� �4!ي #� ��د

  . آ�� �!ون #� ���Sن ، و#� #��8�Q و#� ا�:!اق 

  :)�ی� ا��E��X ا���F(w ����اث 

  � ~Qس i�$رات ا��Bا� c�Sا�>ي أص !T:ًا #� ه>ا ا�
 ، آG �� �4!ي �!ا] رأي ا�:�8دائ�ً� وأ��@ ،

�c #� ا��uآ �8 و�Nع ا�>ي وaN ، وaN وُ�!ى &�Y ا��hش� رأي ا�:�8 ، �@8 ا�h���# ���QS@�� اnن ��

�ت وا��:���Bت �uراء وا��nت وا�اnن #� ����! �� وaN ، وا�����!ات 1 �: و 1��YT ، وا�����

1vف  ش�ء 1 ����3 ، آ��3 �8 ص�a ا�hS! ، �@8 ن�8 ن!� ا�����G ا�v!Bن وا���Sي وا ���ن� ، &h!ة

�_�ن &�� �i�4 �!���ن ، أو ش:
 ���$�Sن _ ، ���Qا���� a��4ا�� K�N ، أس�! ، _��ن�� وزراء

 Y�& bNو Y�� ن��S� ، Gآ�� !��� Iآ��u� ن��S1ف �43! ، و�v ة!h&ا��9 ، و!Bان�$���ت �!ة د��

��I ا�N!ض أر�:�8 ����ر ، نbT ا�خG ا����B خ�� ا�B!ض وا���ائ ، ا���Qر ، وN ، ت�N!Qا�

 a� G��:ا�� Gآ a� c3أ��م ، ان� �_�، آG ا2جk3ة ا�@3!��ء ، &h!ة 1vفا����S ا������ ان�c3 آ��3 #� _

�_� ، وا� �[kة وا_��ن _ G��B� Iآ��u� ��!& !QNو ، 
و _��ن�� وزراء ، و _�_�ن &�� �i�4 ش:

  . #� ���Sن 

 F8 هRا ا�rم�ن 	�U ���	�� G��:  

��K رخ��T ؟ هG س�:�K #� ا�:��K آ�I إن��ن� ا&�!ض &�Y أس!ان� ؟ &�Y ا&��Bل آK ه� ���N ا��  

ا �� a��� �� ، !1ف أس�v ة!h& ، ل�B:� ، وزرائ�� ؟ ا2خ�Sر ا�� 1 ���z����G ، أ��ً� ه>ا ���3
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4
 ، _��ن�� وزراء ا&���Bا 1 أ� ��@�K ، 1 أ� ����@! ، أ�� _�_� ج��د #��Bمh� اا�ن��  R!��� وا�

ِ̀ ش���S� ، �ًVن رجa خ���8 س�� إ�Y ا��راء  S� K� ب!� Yور ر�� ، :B� 1و .  

 
��� ا �L�8 �L��� 
  :ه�ن أم� ا

  Yإ� cأرأ� ، lا Y�& ��3# ����& l8 دون ��ار�� ، �8 دون �����4 ، ه�ن أ�! ا� t$ه>ا  ا���

K@S9 أخ�9
 ا��Shب ، ا�@!ة &�ن� وا�2! ��ن� ، �@8 ؟ ه�ن أ�! اY�& ��3# ����& l اl ، أن� أخ�ا��3ان

 Y��:� ل�N ، lا a� ~ص� Yإ� ، ���� Yإن��� ، إ� Yن���ج إ�:  

  # ِإن� ا���0َ َ�� ُیَ+��ُ� َم� ِ�َ�ْ/ٍم َ���� ُیَ+��ُ�وا َم� ِ�َ*ْ)ُ'ِ�ِ�ْ� $
 ]   ]11: س�رة ا�!&

  # َوِإْن َتُ=/ُدوا َ)ُ=ْ� $
  ]19 :س�رة ا2ن��ل [ 

$ �َ�Lِِمhْ	ُ�ْا �ُjْ(َ �Lَ�ْ�َ�  # َوَآ�َن َ�ّ�ً� َ
  ]47: س�رة ا�!وم [ 

$ Iً�6َِس �َ�Lِِمhْ	ُ�ْا ��َ�  # َوَ�ْ� َیْ;َ=Eَ ا���0ُ ِ�ْ�َ��8ِِ�یَ� َ
  ]141: س�رة ا����ء [ 

�L'َ�ِaْ�َ�ْ�َ�َ ِت�Xَ�ِ��jا ا�/�ُ	ِ��ْ� َوَُLْا ِم/Lَُمwَ �َیRِ�0ُ ا��ا�� �َ�ُ�ْ� F8ِ اْ�َ*ْرِض َآَ	� اْسyَ�َaْ�َ ا��Rِیَ� ِمْ� 6ْUَِ�ِ�ْ� # َوَ

 FLِ(ََیْ=6ُُ�و �ًL8ِِ�ْ� َأْم/ْBَ �ِ=ْ�َ �ِْم �ْ�ُ�L�َ��6َ�ُ�ََو �ْ�ُ�َ �xَي اْرَتRِ�ا� �ُ�ُLَِدی �ْ�ُ�َ ��Lَ��  $َوَ�ُ�َ	
  ]55: س�رة ا���ر [ 

Hَِآ ً�َ8ِ pْ6َ�َKَ ٍ�َ��ِUِ   �َ�ًة َآْ� ِمْ� 8َِ�ٍ

   aاض��� G@h� ، K3�# I�رN lن�] أران� اS& ��4ا ه>ا : إذا�� Kوا ا����ح ، أ�أن�س ض:�ف ، �@8 أ&

ا�:و ؟ أ���R!� Kا أن�I #� ا��!اب ؟ �� ��@8 أن ��B` ش�Vً� ، وا��!ق �� &ادات وا��:ات وا2س��� 

 Y��:� I��N �# ا�BNد Wذ� aا�$��ل ، و�   :ش�ء ���ق �

 َآ�Hَِ�ًة ِ�Sِْذِن ا���0ِ $ # َآْ�ً�َ8ِ pْ6َ�َKَ ٍ�َ��ِUَ   ِمْ� 8َِ�ٍ
  ]249: س�رة ا�BS!ة [ 

  :س�ه	/ا ���=	E ود�/ا ا��Iم 

�I إن   B� G���� م ص��~ ، أي��I ه��ك �8 �:�!ض &��I ، ه>ا ا�@B� G���� أي ، !�$� K��� lا

��ا ���� c�ST~ أ��I ، وإن �� ����c �@�ن �8 ا����Qر اN ، G]واش� ، c@واس aاس� ، i��$�
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 Kس�ه ، W�!S$� Kا��2 س�ه ���B� �# W��:� Kه>] ا��2 ، س�ه ���B� �# 3>] ا��2 ، س�ه��ا� �ًVش�

 Y�& ا��2 ، 2ن ا ن��ق c��N B# W��T� c���&إن ا ، W��T� Kس�ه ، W��� �# Kس�ه ، W�#!��

Iم #�@�� ، آ��Nا��:���4ت أر Y�&ا�2!اض ، و  G348 ا�� .  

 أمٌ� م�l/ب Xj���   :ا�=�Lی

   K3أن آ� cه���ا�:��دة �¤ن� ،  
 �8 إخ�ان�� أج�S9 Y�& Gآ��� أدخ ، chأ�!�@� ده �# cأن� آ�

ا�� سG3 جًا : �!ض�N ، Yل �� Sدورً�� ، 2ن ا�2!اض #� ا� �Tً�# أص��ء ، �4!ون K31 آ�


 ، ا�:���� ��� ��T����B �:���3�4 ، ن�8 إ�Y أن ����KN ا��!ض إ�Y د�SQا� Yإ� 
رج� ��G� I� i ن>ه

���� ، إذا ر��c أو1دك c��N ا��2 ، إذا أ�W��& c�B ، واس�[���� &�Y ا1س��!اد c��N ا��2 ، إذا 

أ�G�:� 8B ا�واء ص�aَ ا�واء اس�[���� �I &8 ش!اء ا�واء ا2ج��S ، #�@�ن ا�واء ا����� #!ضً� 

�_��V ��!ة آK و#!ت &�Y ا��2 �8 _�8 أدو�� ����ردة �� أ�h& i�$�  ��B!ة ��!ة ،_ I��_ �Sوا2ج�

  ص��&��� ؟ 

: ن�8 واl �� أ��3 ا خ�ة ، ه��ك 9!ائ` �����B ا��2 1 �: و 1��YT ، وه>] ��ادر ا��T! ، س�Nuل   

س���I ش�ء ���ق ��ادر ا��T! ، 2ن ا�:و ���W أآS! �!س�ن� أس��� #� ا�h!ق ا2وس� ، خ�Tئt أ

 ا�$��ل ، �9ئ!ة �!ى &�Y ا��hش� _��ن�� &h! ه#ً� ، �@��S زر ���B آG ه>] ا2هاف ، �@��S زر �

 �8��V و&h!�8 آ��� ��!ًا �!ى ا�3ف ، و �9ئ!ة :� Y�&ص�روخً� ، و !h& ة �$!ج _��ن��وا�

 W�<�# ، W�� [<ه G��B� 8� ، ا��!ب ��8�B� 8 1 �@�ن ، أخ!ى �!ى سS:� آ��� ��!ات ، وهف وا�

وا��!ب ��8 �` و�� 1 G9��Qل ، 2ن اa� l ا��` ، �@8 ا��:!آ� ��8 ��8��9 1 ����3 ، ��8 ��8��9 

��@�K &8 ا2س��� ، �9ئ!ات وا��ى ا��4ي ، وإ�@�م ا ص��� ، وا &�م ، ا�������ت ، ا��N2ر 

#!Q؟ إذا آ�ن ا� Y�� I� K�@�� Iه>ا آ� ، ��&��Tا� Gوج k& lن ���3 ا�BSQ� 1 ن� .  

   :أ��اث ��L6ن رس�� م'�/م

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا�>ي �ث #� ���Sن رس��� ��:��K ا�:!�� ، �� �:�Y رس��� ؟ أنc آG ش�ء   

 ، !� Kه��I��T �$���8 س�� ���T� 8ة ، و�8 س ، آ�I ����3 �����8 ، أو �$�a ، ه�� أ�!ان أ�

 ���Sا� B�� إ���س إ�� أن [ا������ آ��3 ، أو أن �!آa ، ه>ا آ�م �K�z جًا ، �@�I واaN ، واl ا�>ي &�

 N!ان ، وا���ض�ع &8 ا�kواج ، B& !أن أ�� G1 أ��� lوا ، W��� 1 أن 
د��� ص��~ �4

 �T� إ�� أن ، ��� �S����� ��!�T� ن ، ��ض�&�تnا !Qه��ك ��ض�&�ت أخ ، ����Tوج� ا�kوا�
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ون و����Bن ا�:و درسً� 1 ����]إخ���� �T� ، ن��S� �#8 ، و�Q��# �# Iآ� K��:و أ��م ا�، ، و��K4ّ ا�:

 �� I� و] ، أ&& K4� ف!:� K��� ، ش�ء G@� �Qخ K��� ، ةو�:�� اسK ا��` ، ���K أ& ا�:

  .ا����B س�Q��3` ا��Tار�= ، ���a�Q��� c ، ش�ء رائa جًا إ�Y اnن ، �K �@�ن�ا �:���ن �8 أ�8 ��

�� أ��3 ا خ�ة ، أ�:�د ا2خ�Sر آ�y!ًا ��!�� ، وإذا اس��!ت آ�y!ًا �3# ��:ة ، أن� 1 أ���� ، �@8 أ�Nل   

 K@� : Yًءا �8 أ#[�ن���ن ، إ�ا�:!اق ، إ�8�Q��# Y ، إ�Y ا�>ي &�] إ���ن ، وه1zء ا������ن ، �

وخ���T�& 8! أ�8 ، و&!وهK3���_ 8� K ، ، أر�a دول ، و������ن ، �8 أ��م ��ص!وا ���S� �Vن

وس��NهK إ�Y ا��84 ، ه��ا ا����2 آ��3 ، ه��ا ا��زارات آ��3 ، اس�$��ف �� ن��ن ا����K ا�:!�� 

 lا YBأن ن� Y8 ا��:�ص� ، ن!�� أو1دن� إ�� ���3! ���Qأن ن 
4� ، ��Tأن ن 
4� ، G���� 1 ء�h�

س ، و�:�ه ، و�zس��ت ، آ��3 ������ ، وأ��!وا #!شً� &�Y �9&� ، أن ن:�8 إخ�ان�� ، �ار

 ، K3:� 8ن أن�� ن���S� �# 8���zإخ�ان�� ا�� !:hش�ء أن ُن GّNأ ، Yت درج� أو��Sزع وج��و9:��ً� ، و 

 ، K3:� 8وا أن�� ن�!:h� أن 
4� ، b��@� ن�ن� آ3!��ء #� �uس ، اصS!وا ، �� �� &��& �� ��  

Lُِمhْ	ُا� �	َ�ٌة$# ِإ)/َBَْن ِإ/  

   i�@� س ش�يuأن أش!ب آ c�@�� �� ، ًا�� ، �@����z� �3 جB� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أن� ذآ!ت ��#

 ��& 8�_�ش�ي ، آK ه>] ا�:��� رخ��T ؟ أن� h:� �3����N!ة 1vف ش�Sب وش���ت وأ��9ل ون��ء و_

�:�G��N �V ، آuن ا ن��ن ا����i�4� K ش:
 ، و_��ن�� وزراء ، و���Sن آ��3 _��ن��V أ�b �43! ، و أر

  :ه�ن أ�! اY�& ��3# ����& l ا�N ، lل �:��I� i�� : Y _�8 ، آ��� �Nس�� 

$ Iً�6َِس �َ�Lِِمhْ	ُ�ْا ��َ�  # َوَ�ْ� َیْ;َ=Eَ ا���0ُ ِ�ْ�َ��8ِِ�یَ� َ
  ]141: س�رة ا����ء [ 

   :آ�ة ا���م : م� م�Vhات ��Zع ا�م

م أ� ا��zش!ات أن ا��2 ض�ئ:� ، أ�kاب ، وس�
 س@�آ�8 ، وإ9�ق أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ،   Bآ!ة ا�

رص�ص ، 2ن ه��ك ��Nً� و1ء] ��!ن�� ، و����Q�  K�N ، و��hج!وا ، ه>] أ�� ؟ اnن اذه
 إ�Y أي 

�@�ن ، ا���Bه� �¤ن� ، ا��K&�Q ، ر��R ، tNء ، ���ول خ��ر ، ه>] أ�� ؟ ا����ء آ�س��ت &�ر��ت ، 

��G ا�!��ي ، ا�[{ #� ا�a�S وا�h!اء ، ه@>ا ، �Gy ه>] ا��2 1 ��@8 أن ���T! إ1 إذا &ن� إ�Y ا��:

 8�z� Gج� K��:�� أ� B# ، ����28 ا�  . اl آ�� #:G ص�ح ا�
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�� مEِH هRا ا��جE�8 �X6( E );�4 ؟!!  

� #� �T! ، ���ًء وه� &�ئ �!ه  ً�:� I� uه� [�B ض!�c س��ر�I س��رة �!ة ذآ!ت �TN 2خ وا�

 I� ل�N ، ا�����>ي I��:� !�� !Sّا��8 ، ��ت ، خ ���:�� �h� 1@�� ، : _�ن�� ، أl�� K�N أن #��3 رج

 ، aNا��ا i@& �Sش�ء ���3ًٍ�� ، ا�� Gآ �:�ل �: س�&� إ�Y ا��!آk ا���ن� ـ ا�S9 �9!h:ً� ـ ج�ء #�ج

I� G�N ، ��ًث ، ا���!وب ص�ر ض�ر� �� i@&  : ل�N ، ����& ���!� Y��!� ا2خ ، a�N؟ : و a�Nذا ُأَو��

ث ؟ �Nل : �Nل �� K� ه>ا : I� ل�N ، ا����� 
�R ، ثأنc ���4ن ، أن� : 1 أوaN إY�& 1 ا�>ي �

 I� ل�N ، W�Tو&�8 : خ� ، Iد�� a#ك ، ود�& 8� iو�� ، lا �& 8� tأن أخ�  1���T�$ ، أر�

�k� 1 ، Iّور ، 1 �@�
 أو1د] ��8��H #� اN c�� ا���ل a�� 8 آ3>ا�z� ك��:�g# ، Gذا آ�ن &�

 !T���� !h�u# آ�ذ�� ��ً�!T�.  

   ، 84�� �B�B� b�� وإذا ، aNوا !�R ش�ء Y�& b��� b�� 8 ، وإذا��� b�� I��& أخ ���uا���م س

 I� c�N :ف ا��ا�$� 8��� b��� ن��ن  c��#ن س�� �� أ�_�aN ، و�� 8�ِ ش$t �� أن� �� خ�i و_

 س�&� خS!ن� ا2خ #�Bل :� ، I���� lا ، ��@h� I� lوس�ق ا lخ�#ً� �8 ا b�� : cو�� ، c��� ��

 b��� 1 8@� ، ا��84 1 ش�ء ، Gّخ� [�& ، !�Sآ lا ، ��@hا��.  

   Y��:� ل�N ، ��!�T� ���N نnا ���Bأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا�:  

�/َن َوَ�� َت6ُْ�/َن * Xَ�ِْ�یِ� َتْ=َ;6ُ/َن # َأ8َِ	ْ� َهRَا اُXَxَْوَأْ)ُ�ْ� َس�ِمُ�وَن $* َوَت  
 ] K4س�رة ا��[  

 س�B ا�[!ب ، وا�[!ب ه>] رس��� ��ول ا����K3� �Q ، أ�� ا ن�4ز ا ����4 #� أروع �  B� ، I�

م ، ��c ، ج�! ،  ، أ��i آ>�W ؟ �� #�I ر��� إ9�Nً� ، أآy! ا�Y��B أ��9ل ون��ء ، آG ش�ءو�{ّ3�

 Y��:� ل�N ، [ش�ء د�!و G8 ، آ�k�� �Q�� ، !�]ص G�:�:  

  Pَ�ِRَ8َ ا��Rِي َیُ�عN اْ�َ�ِ��َ� $* # َأَرَأْیpَ ا��Rِي ُیَ��Rُب ِ�����یِ�
  ]س�رة ا���&�ن [ 

   Y��:� ل�N ، ��!ه>ا ا�:  

�َ�ْ� َأ)�َ	� َی��6ُِ=ْ�8َ Pَ�َ َ�ِ;�6ُ/ا�ْن َ�ْ� َیْSِ8َ #$ �َْن َأْهَ/اَءُه/  
 ] tTB50: س�رة ا�[  

  :ا���اث ��/�J واfس����ظ 

  أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ه>] ا�2اث آ�#�� أن ن�:� ، آ�#�� أن ن�:�ون ، آ�#�� أن ن����8 ، آ�#�� أن   

  �h:! أنc�� W و�ك #� ا����ة ، �W إخ�ان آy! �:���ك ، ه>] ا�2اث آ�#�� أن ن�[� آG ا�$�#�ت 
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�� ��� .  

  :ا�Iaف آ'ٌ� 

  :إّن اk& l وجG وصb ا�$�ف ��8 ا2وس وا�$kرج #� ا�v!Bن ا�@!��B# Kل   

�ْ� wََی�ُت ا���0ِ َو�8ُِ�ْ� َرُس/0ُ�ُ $ُ�ْ�َ�  # َوَآyَ�ْ َتْ�ُ'ُ�وَن َوَأْ)ُ�ْ� ُتْ�َ�� َ
  ]101: س�رة vل &�!ان [ 

   aت ، ش��#�، وأ�kاب ، و�9ائb ، آG وا� �!ى ن��I س�Y ا�$�ف ��8 ا��8���z آ�!ًا ، اnن خ

  . ���ر ا�:��K ، وا��N�Sن ��ئ�3ن ش�ردون آ>ا��ن ، 1 

 �Z�=ت=�ون وت pUو pU/ا�:  

   G�:إ1 ا��:�ون ، إ1 ا� ��� ~�T� 1 نnا.  


  واl #� ���� ����ن &� G��I�: و1 أ� ���ئ�W ، و��Bى ا��2  ��Q�� ل�Bن ، G�& ن���� ، I�:  

ًا ، وآ8 أو��ً� ، أر� ش$Tً� خ�S!ًا ���G دآ��را] �� &�م ، دآ��را] ���@����S�! ، ادرس ج�

رسً� ن�ج�ً� ، S�S9ً� ن�ج�ً� �   .���!��ض��ت ، �����W ، أر� ش$K�:�ُ �ًT ه>ا ا�G�4 ، أر�

   �� t$خ> شu� �� ص�ر) ��رد ( أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، &�B# ، [�� Yإ� ��uت أ�!�@� �8 أ�!�@� ، و�

 ، W��� 8� اخ!ْج ، W�اخ!ْج �8 ذا �B# ، ة آ��3 إ����!S$أ��!وا ا� �ً�S9 ًام جBا��� �Sن� ، ه>ا ا��&

، >] أآh� !S@�� ، أنW ان��$K3�� cأن� �� &�ي �h@�� ، #3: وزوج�W ، وأو1دك ، �ّ�� ��Bل �� إن��ن 

 K3إ�� �ً����� cة وا��  .و���Tا� I��& �Sل ��� ُض!ب ا���N ل ؟�N ذا�� bئ�Q��� م� :  

 )) Fم/U �ِا���� اه((  
 ] ���Sا���!ة ا��[  

   ، ��@h� [I��N آ��ر ، ض!��] ، وآ�!وا �!س���I ، وس$!وا �� �� ، I�u� ، K3�& Y�$�� إن��ن �� &�

 W� ل�B� ، I���Hو و ، Iودخ� ، I��� : Wم ان���ئي �Y�:� ، ��@h ه>ا أنW أنh� c@�� ، و&�& ��

�� ��@h� ن��uh� ��� Wم اه����  . �� �h@�� ، و&

 E	=ا� ���  :ا)��� ��� ا��Iم ، و��أ 

   K@��& Y���ن� أu# : 8� دًا� ، واl ��[�� أن ه��ك &ً�& ا�@�م ان�Y3 ، ��ض�ع ا�@�م ان�Y3 ، ن!�

��ن �8 ��ج�ت وخ�� وB�# 8ن����Sأ�@�� إخ�ان�� ا�� Yن إ��Sب �:�ون�ن ، �>ه�Shش�ء ا� lوا ، b�F��
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ج��G ، ا��:�b9 وا��:�ون �zآ إ���نW ، �� ا���نa إذا زار ش$t ه>] ا��!اآk ، آG ا��ارس ��ّ$!ة 

 ، �� �ًVون ش�ة ، خ�� ، أ���نً� �!�&��� K3� مN ، ش�ب cأن ، K؟ زره Kهkا أ�8 �!اآ��uاس ، K3�

G�&ًا ، �@8 ام �K3 ، ش�ء رائa جB� ة!�Sت آ��ش�Vً� ، إن��ن ��G�& I� i ، 1 ش�ء ،  ه��ك خ

 اW��& K4�� l ا���T~ ، وأهK ن�QB وه� ����z جًا �& W�4و� : lا Y�& ��3# ����& lه�ن أ�! ا.  

   ، !43� bأ� �Vن �@����3 _��ن���Sو_��ن�� وزراء ، و� ، 
&h!ة 1vف ، و_�_�ن &�� �i�4 ش:

N 8�:��و �V�_��� G�S�!Bً� ، وج!�Y ، ه>ا ���وي _�_� ج��د ���ر��8 �8 و_�_��V وخ���8 ، أو _

� �K3��& `SQ ا��Bن�ن V� ان��ن��� ؟�R �# 8��Nن وا�:!ا�]#�� �ً��N ن�� ، ���ذا وض:�ا!# Gأص

اY�� ، �@�!�2 �� �@�ن �Nن�ن ����K3 ، و�� &ّوهK أس!ى ، �� ا���4 ؟ 2ن�N Iً�� آ�Sً!ا ��K3 ����ا 

8� G� ، وض�8  �8 ا�:!اق ، G��Bة ، و�k]� ن��!# Iأص� [��Qي ا�>ي خ�د أخ!ى ، ه>ا ا��4�

 ، �>�W ه>ا ا:B� Kو� ، c��N ن���:��K ا�>ي 8�z� 1 ����` �:!آ� ، وو#` ا�h!�:� ا�و��� ، وا�

[!Bو��ش ا�� K32ن ، ���N K3� �� ، ا����ر�� I�اk4�� G@� ، W�B� Iارآ� ،.  

��Tم &8 ا����رة ا�[!��� آ3>] ا��2م ، ا�K�B ه� آG ش�ء #� ا����ة ، أن� #� ����� �� ش:!ت ��ن  

ق آG ش�ء ، آ�I آ>ب Tش�ء ، ا� Gا�!��� آ .  

 ��Bا��� ��  :ام�L=/ا 

 ا�:kم &�Y ���� ن�Tح ، ا�>ي �خ8 1 �خ8 ، و1 �#a ا���ل   B:أن ن �>�W أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ن!�


 ا��!�9ن ���Sو�� ، Iن�� !�
 ��ر�I� ) i ، و�[�� ا�h!آ�ت ، ش!آ� وا�ة اس��3 #����# (

 ، Gن دو1ر  س!ائ����� !h& ��_وا �V� �B# ���أر����3 #� ا���م ��S� 8:�ت ا�خ�ن ��:��K ا س

خ8 أنc �!�~ ا�h!آ�ت ا�[!��� ، ا�!ك ا�خ�ن ، ه>] أآS! خ�� ��W�9 ، وخ�� أو1دك ، � ���&

_u�� �Sخ8 ا����_��V���� 8 ، خ�c زوج�W ، وأو1دك وو#2ن ا��_ ! GB� 1و ، ��Sذا : !ت ا����

G:خ�ن ، رِب أن�، و1دك ، اضW��� �S ، &�ون إخ�انW؟ �� ��ن� ش�ء ؟ 1 ، ��ك آG ش�ء ، ا�!ك ا�

&�ه اl أن �$م آG ��م إن��نً� ، ��N ن��W #� ا�!��ض��ت ، ا��� &8 أخ #�B! ض:�b ���!��ض��ت 


 �:W ��رد &K�ّ إخ�انW ا�S92ء ا�>���:�S9 cدروس� ، أن I�Qرد�� K3:� �� 8@� ، Wص�T8 �8 اخ� ،

 G�& �م أي ش�ء ، �@ 1 8�8@ �B� ن ش�ء ، وأن���� G�:� 8 أن@��.  


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 �������ت ��T) : 28- 21(ا�رس  - دروس ��ار��  - ��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 !hSا� - ��!T�:ا� 

  30-07- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  . أ��3 ا خ�ة ، ه>ا ا�رس �����Y �8 ا���ض�ع ا���خ8 جًا ا�>ي �4!ي #� ���Sن   

  :ا�/اF8 dU ت�Lj'�ت ا��o6 م;�َ	=�ت وأ�8اًدا 

  !hSا� K�N Gوج k& lء ، اإ�Y ن��ذج #� ا�v!Bن ا�@!�K ، وا� K3� !hS�����Tت 1 �: و1  ��دئ ذي �

��YT ، أ9!ح &� C:� K@:���� Y�����Tت ا�hS! ، ه��ك أ���Nء وض:��ء ، و��C و��ّ�ن ، دول 

�� و ��د ن���� أو ن�ئ�� ، ه��ك �����Bت 1 B�� د�ا���hل ودول ا���4ب ، ����4ن و����3@�ن ، �

���� Y�& YT�� 1و ى ا����4:�ت ، و�����Bت &�Y ����ى ا2#!اد ، ه��ك ذآ� و��ود ، و �:

 !�B#و ��Rو ، b�:ًس� وض��� �SًT�� G��� ي�Nو ، Kوذ�� Kوس� .  

  :ت���� ا�F8 �o6 م�rان ا���wن 

ه>] �����Bت �� ا&��ه� ا�v!Bن إ9�Nً� ، �� ا&�� ا�v!Bن إ 1�8����B ا_��Y�& ، 8 ����ى ا����ذج   

  : ، �Nل �:��Y  ا ن��ن��

  :ا������ ا�ول 

  َ8َ�Lَُ���4ُ�ُ ِ�ْ�ُ�ْ�َ�ى $* َوَص��َق ِ��ْXُ�ْ��Lَ *# 8ََ*م�� َمْ� َأْ��lَ َوات�َ�� 
 ] Gس�رة ا���[  

n�� 8�vخ!ة ا��� ه� ��� ر���I ، و���I���v Y3 ، 2نn�� 8�v Iخ!ة ا�YB أن �:�T اl ، و�: أن   

���� Y�� lا �T:� أن YB���4 ،ا��1س�!ا�� Y��� �� 8�zا�� آ��� G�Y�& I  I ا�:�Qء ، �!ى &�

  .&�Qء ، ��: ���:�Qء 

 Y��:� ل�N ، !خv وه��ك ن��ذج:  

$ �Lَ�ْXُ�ْ��ِ َب�Rَوَآ #  
 ] Gس�رة ا���[  
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 F(�Hا� ���ا���:  

8 ���ن�� ، �>�W اس�[�Y &8 �9&� اl ، و����� Y�Y�& I ا2خ> ، #>آ  �vء] #� ا2خ> ، آ>ب �����4 ، و�

K��B� ء ، ه>ا�Q:8 ذآ�ؤ] #� ا��zوا��.   

 �o6ا� ���ت� F8 ج�ی� ��ljي : م�jL�  :إ)��)F و

   ، ��@8 �8 خ�ل �� �4!ي #� ا�:��K ه��ك �K��B ، ه� �8 روح ه>ا ا��K��B ا2ول ، �@�QT�� 8~ ج

 إن��ن &�T!ي ، وإن��ن إن��ن� ، وآ��ن &�T!ي ، وآ��ن إن���ن� ، و�T�& a��4!ي ا��K��B ا�4

و�a��4 إن��ن� ، �� �:�T�& Y!ي ؟ �8 خ�ل �� �4!ي ����� ، ج�3 ، دو�� ، �a��4 ، آ��ن ، �!ى 

  !hS�� `�� 1 �� I� `�� إذًا ، !hSق ا��# Iن�� .  

 Hی�Xا�   :ص/ٌر ِم� ص/ر ا�=�jLی

   Bأ �` ا��S� 8�2ا i�4� �# ن�� اخ�!&�ا�yا��!ب ا�:����� ا� 
B& )ي ، ) ����� ا!T�& أS� ه>ا ،

���ذا دول خ��� أّي N!ار �����3���T� a� CN ، و�� آ�ن &�د1ً ه� �!#�ض ، إن ج�3 ، أو آ��ن� أو 

 1 �� [دو�� ، أو ���4&� ، أو &!�N �!ى ����i�� �� I �¤خ!�8 ، ه� #�ق اnخ!�I� `�� ، 8 و�

T�& خ!�8 ه�nا Y�& 
4� ��� Y�:� خ!�8 ، وه�¤� `�� �ً��!ي ، ���ذا �� �IB� 8 أن ����W س

�B� اض س����!R2 ن�وي G&��� `�!9 �# Yh� خ! إذاv  ؟ ��N 8لن�و�ً� ، و��:B� 1و I��& ن��: م ا�

 Y�:� ، ��!T�& [<ح ن�وي ؟ ه���` �1z3ء ا���ك س�ح ن�وي ، و1 ��` �������8 ا���ك س

4
 &�Y اnخ!�T�& 8!ي ، �:�� ��` �I �� 1 ��` �¤خ!�8 ، � ��� Y�:� وه�.  

   <���� Kآ>ا وآ>ا ، و� G:�� ��3ن� أنTم ا�@��ن ا�k�� ارات!Bار ، ه>] ا�!N ��V� 8�2ا i�4� رأص

��N �3!ار ، و 1�S�:! ، و 1�uS: ، ����� أي N!ار ��i ا������8 �4
 #�I ا�����> ��>ا#�!] ، �a ض[� 

  .���� إ�Y أن ���> 

ن� ش�ء #� ا����&Iى ن��!� #�ق ا�Yh� 8� ، !hS �3>ا  �ة ا��:�ص!ة اس�T�& I!�� ، ا��ا�

`�!Qا� ، `�!Q3>ا ا�� ch� ة!�yة وش:�ب آ!�yآ Kأ� ، �ًBا�!و��ن س�� `�!Q3>ا ا�� Yh؟ ا���ز��ن ، و�

اnن ���K�B ا����8�Q��# 8� G &�م _��ن�� وأر�:�8 ��` ���:��8 أن �SB:�ا #� ��ج� #$�� جًا ، 

آG وس�ئG ا������ ، ا�@����S�!ات ، وا#2�م ، وا��#�V ، وا��K&�Q ، ه>] ��ج� ، و1 ��` �3�# 
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�ج� �� دورات ���] ، رائ�� ن���  1����G ، ه>ا � K3� ، ج���:!ب _��ن�� وأر�:�8 دخ�ل ه>] ا��

  .أآK�z� �� !y ا1��4] ا�:�T!ي 

�:�T!ي إن��ن �!ى ن��I #�ق ����8 ، إذًا اه>ا ا�@�م ���3 ���ض�ع أخQ! ا���� �C:� I ا��  

!hSض ا��Bأن Y�& [4� Y�� ف��uا�� !�S:و#� ا�� ، !hSم ��� ا�k�� ��� Y�:� ، !hSا� ��BS� i�� �� I� ،

 i�4� ��& ن�_�_ GB�:1ف ، و�v ة!h& !سuن�� وزراء ، و���_ GB�:� 8 أن@�� Gوه ، !hSا�

�S�� ا������ ���Sا� G@� و���� ، �:�!h� �Vوش!د _��ن� ، ���N وخ���ن �V�:Sن سnا Y�� G�Bن ، و��

أ�b ، ود�! آG ش�ء �G��B ج���8 ، �8 ه� ا�:�T!ي ؟ ا�:و ا2ول ا���3Tن� ، و�8 �&�I ، و�8 

 ، و1 اس��@�ر ، و1 ش4
 ، و1 �أ��ً� ؟ وج��a دول ا�:��K ا�����T وا���آ�� ، و 1�T!�~ ، و1 ��

4
 أن  1�I� uS: أ�ًا ، ه>ا ا����S� a��4  ا&�!اض ، إذًا ن�8� a��4ي ، ه>ا ا��!T�& a��4� �#

 Y�& [k&و ، K3#خ� Y�& Iوأ�� ، K3��� Y�& I�و��� ، Kه!B# Y�& [��Rخ!�8 ، وnض ا�Bأن Y�& [4�

 K3ذ� .  

  !!!    ا�Rروا S8ن م� ا�	��	�� م� ه/ ��jLي 

  

 م� ��jLی ا�	��	�� F8 م;�	=�=Uوا   :�ت�� ص/ر ��

هG �!ون �:� أن �8 ��8 ا������8 �8 ه� &�T!ي ؟ و&�ي 1vف ا��hاه �8 ��8 : اnن ا��zال   

  .ا������8 

أض!ب �@C:� K ا��hاه ، ��ج! &�] ش�ب ��K��� bH ا ، K�:�� !�R ، 8���2��cN ن�i ه>ا ا��hب   

أ دوا�GSN �3 ان��3ء دوا�bT�� I س�&�S� رس� ا������
 �8 ص��
 ا�:�G أن ���~  ���:�K ، ا���Q� ،

رس� ����� ، �uخ> #��3 ا�@��ءة ، �Nل �� �� `���� Y�� ، Iن���3 دوا� GSN س�&� ��[�در bTن I� : ��

 I� c�N ، I� cB#ل : وا�N ذا ؟��� : K�:� �� ، Gج�ه Iًا ، 2نإذا �:�iB�� K ، وه� �u� I�]hج! ��#I ج

��ج! وضI� a ����ن ��!ة �روس خ�ص� ، �!�] S�S9ً� ، ا�W��� 8 و&�� #�!#C ا�:�G ، وا�8 ه>ا ا�

رس� ، و�روس خ�ص� ، ه>ا �� � G�#و#� أ ، �Sً�S9 [�!�# Iخ> ا�@��ءة ، أ�� ا��u� ا���س ����ع أن

 K؟ ا ن��ن ا���� Iي ، ! اس�!T�& �B# وا�>ي �!��د ا����ج ، إنT�& I!ي ، 1 ���ه��ا أن ا�:

�� �:��G خ�د�� �:���� �Nس�� ، ����� ا���W �:����3 أرu# ، ����:� YNنc ه��ك ���T�& K!ي ، �

  .&�T!ي 
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��ن� ��3 أن �uآG ، و��3 أن أl�� K@� K�N ، إن � K�G��: خ�د�� آ�� �:��G ا���c��# W ����ً� ، إن  

  .�� ج���� ، و��3 أن ��u� GTه��3 ، و��3 أن ���!�~ ، و��3 أن ���م �S@!ًا ، و��3 أن �!�ي _���h!ب

واl أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، &�ن� #� ���4:���� ا������ &�T!�� ���ق � ا�$��ل ، �>�W ا�:�T!ي   

 G��:� Gي ، ه�Bي ا�!T�:ا� 
�]�# b�:ون� ، أ�� ا ن��ن� ا��1 �[�
 ا�:�T!ي ا��Bي & b�:ا��

؟ ا�!أ��ن آ�ن�� #� س�! زوج� ا��W ، وه� #� ���W آ�� �!� أن �:��G ا���c�� �# W أهG زوج�3 

انI ، ا2خ�B� cل ��3 TB� ا�>ي c�Sا� Yوص��� إ� ، �_�اذه�S ، وار���� ا���! : G��9 �����8 أو _


 ، أ�� زوج� ا�B�# 8�1ل ��3 :�� : ��!T�& [<ه ، b�F����� ئ�  .ا�

  G���� 1 ن��ذج Y�& a�Q� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ��1 أن�� �� lوا ��!T�:رس �8 ا�، ��� ذآ!ت ه>ا ا�

 Iآ� b�F�3 ، ا�����& I�3 ، إن�4ز ا2&��ل آ���& Iزوج�3 ا��[� آ� Gأه c�� a� c�Sوج� #� ا�kا�

 ��!T�& [<ن ا2وا�! ، ه�Q:� ن�N�S�3 ، وا���&.  

   �3�!y@� �3��3ًا ��� أن  .وص�Nا أ��3 ا خ�ة ، �� أردت أن أس���C #� ا��y�2 آ�y!ة ج

   G�� �# cه>ا #� �!ة آ� Iوا�� ، Gا��� �# Iا�� Gا��� 
ف أن ص��Tا� 
��4ري ، R 8�#!ائ

 ، �y��yن�� ، وا��yوا� ، �S�& أول bHا��� G��# ، �ً���� I8 س8 ا��� bH�� Gو#� ا��� ، ���yا� bTا�

 I� ل�N ، a�Q��� �� ، �:وا�!ا� : I� ل�B# ة�� ا��� ا�>ر 3H!ك ، : أنc ش�ب ، _G�� K ا���S�& I وا�

  .#�Gy ه>ا &�T!ي 

 اl ، ��� ن:��G �:��� �:���� إن��ن�� ن@�ن سًا   �& YN!� 1و ، lا إن �K �@8 إن��ن�ً� 1 ���!م &�

و ، :��� c�@ا��� ن �S�Qا� ��yع أن �$�!ق ه>] ا��Qاس� �� Iآ�� أن ، ��N!�$� و أن���:ً� a�Q��� 1 ا�:

3 أو1د] �خG وأرc�R أن�I #� ا��!اب ، 2نI #��3 ���س@hاس� Iأن �� ، Kه�& ���N I� 2ن ا ن��ن ، �

أ&�Y ا��ارس ، وا��:���4 ������ن ا�u# ، ��Tنc ����� 1 �@�ن &�ST� �ً�!T~ ا��a��4 سًا ���:ً� 

  . ص�ً� وا�ًا 

  :أ�eِ اg)��ن ر4r6B y�K وآ�ام�0 وRB م0L آFV Eء 

أ���Nء ����س@�� ، وا����سW ����ج إ�Y �:�ون ، وإ�Y ن�8 اnن ���� أ���Nء ، و�@8 ��@8 أن ن@�ن   

 W� �ًوأآ�ن ��رس ، W:� :�ون�أ �B� ���Q:� ����� cق ، أن�B� ء�Q&إ.  

   ���� Gy� : K3��&ز K3� ل�N ، ���S4&آ��� أ c:س� Nو ، aون ، �����اض�:���� ����N ��_ : GSNأن� أ

�@Y�& K ا�kن�د ، وأGSN أرج�@K 2ن@K�S_ K #� رأس@K ، 2ن@K ر#:�K رؤوس�� ، وأGSN أ��@K 2ن أ�

���� ، �K�3 �@!ا��� ، �K�3 ��:�د�� أ&I�Q آG ش�ء �� K�3� ���� 8� Gأش:! أن آ ��� ، K@:Nا��.  
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  .أ&ِ� ا ن��ن رb�R خkS] وآ!ا��I وخ> ��I آG ش�ء : أن� �!ة c�N #� نوة �����kن��   

   Y���أ ، ����& �B�SQ� [ ه>ا ا���bH إن��نً� �I ه>ا ا�رس أر�ّ:� G�� 
&�Y أخ إذا آ�c ص��

 W� ل�B� ، ج�ت�� I� ، آ!ا�� I� ، !&�h� : �� 8@� ، G�& �u� GSِNَر�:� 1vف ��!ة ، �S9 GSB:ً� ، ه� �

�!ى أر�:� 1vف �:�{ ��3 إن��ن ، ا����Bس ��i أن �GSB ، ا����Bس أن �:I�Q دخً� ���` �@!ا�� 

 GّN ا ن��ن ، و�� Wر��.  

   GT� G� ، ا���م �# bBن �[�! ���ب ، �� �8 س�B��� ـ lأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أرى أن� أن�سً� ـ وا lوا

ن��B�K3 إ�Y خ���8 أ��� ، أ�� إذا ��س�Sا K3:� 8�َ ��س�SهY�& K ا�B!ش ، و&�Y رKN 1 ���8 و1 �[�� 


 �Nٍس آ��u# ، !$Tن��N Iإن ، W�� K��� uQآ���  �8 ج�ع ، وأي خ K@� ل�N1 : أ b�:ي ا��!T�:ا�

��@8 أن ���Y�& !T ا�:�T!ي ا��:�b ، أ�� ا ن��ن� ا��:�b ��@8 أن ���Y�& !T ا�:�T!ي 

  .ا��Bي 

   c���& إن��ن� ، إذا cنu# ر��� WS�N �# ي وإن��ن� ، إذا آ�ن!T�& ، 8����B� Y�& !hSن�� أ��م ا�uآ

وه��ك نYN!� 1 t إ�Y ����ى ا���� ، �@8 �8 روح ا���س آ�� ��
 أن �:����ك #uنc إن��ن� ، 

  " . &��G ا���س آ�� ��
 أن �:����ك " ا س�م ، 

   �ًy� : أن Iدم أن �@�ن #� س�! ، وأراد أص���v 
 ا��` ، وس� و��Sا�$�` ، و� �:�Bل �8 س�

 Kه&�� : ، و�Nل ا����y &�� س�$�3 : &�� ذ���3 ، و�Nل ا��yن� : �uآ��ا ، #:���4ا ش�ًة ، #�Bل أ�

�ة وا���م Tا� I��& ل�B# ، �3$S9 : ، �Sأ�� ، ه� ن K�&ه� ز ، a��4ا�� ��N ه� ، 
Qا�� aو&�� ج�


 ، ���Nا Qا�� aي ، و&�� ج�!@�& أ&�K أن@K �@��ن�� ، : ن@��W ذ��N ، Wل : ه� رس�ل ، ه� �Nئ

 Iان!Nأ Y�& ًاk���� [S& أن �!ى [!@� lو�@8 ا.  

  B:� Gه !h& �:و�� �V�_�_ I:� ، ر
 ا��` ، GSN �:!آ� ��S� ، `�$ا� �ل ��N 8ئ ج�{ ، س�

  : رج� ، وا�!وا��B� ، ����N Gل 

 )) ، 0��/( F6Lا� kرآ �	�8 ، f/�=م G�� ـ ��� را�� ��� را�� ، وأ)� و��F وأ�/ ��6� آE ثIث

��� ا���� ، وf أ)� :  وج�ء دورF8 4 ا�	Fo ت/سI ص��4�6 أن ی��6 راآ�U ، �ً6ل FLى م/U*� �	�(م� أ

��� ا�ج�  �	�Lم �LK*�((  
 ]   ]أ��

 ؟ ���I آ!س� خ�ص ، ���I �@�ن خ�ص ، ���I _��ب خ�ص� ، : دخI��& G أ&!ا�� #�Bل   ��� K@أ�

 �ًN�  .ذه
 أ���س ، و��ج ، و&�T ، 1 ش�ء إ9

 ، و1 �  �:�Y�� K ����3 ه>] ا��!ب إ1 اl ، وآ��� ازداد أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، واl ون�8 #� خQ! ش

و & 1 �����4 �8 lن ، وا��S� I� ض!:� �� Gy�� دن� �:!ض��� Gة ، وآ��Nه� ازدادت ش!اس� وأ�
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 ��!T�:ا� Y�:� أن �@�ن 
4� �RشK إ1 أن ن@�ن �8�S�� ، 8����� ���:S ، ��:�ون�G@# ، 8 وا�

� YTN2 IS�4و�� ، Iواض�� #� ذه� 

 ���ء ا�>ه�@� ��&��G ا���س آ�� : " � ��@8 ، وه>ا ا��


 أن �:����ك �� . "  

  :إن أردَت ا��jL 8=�مE ا��Lس آ	� تkX أن ی=�م�/ك 

   
أنbH�� c ، و�� أ� ���سWS ، وه��ك ُ�!اجa ج�ء �8 ��
 ، وا�:���� ����B د8��B�N ، س�

 I� ل�B� K_ ، W:�N��رج ، وًا: ور�N �8 ا�R ل�:�  c����9 ، وأن uQخ ، أنT�& c!ي ، ��@8 أن �4

 I� ل�B� ، �:�S9 t$hر ، وا�!Sو� ، !�Qخ !�R uQ$ش3! : وا_` أن ا� Yج إ�����ا��:���� ،  َأِ&

  ._�ٍن ، #� �� ا���uh ����ج إ�Y ش3!�8 ، ا���S&� آG ��م خ���ن أ��� ، W�3� 1 إ��ف ��ل ا��2 

  yأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ه��ك أ� ��!T�:!رن� �8 ا���8 ا������8 ، آ��� �� ��!T�:ا� Y�& ًا�� آ�y!ة ج

 اl ، واس���S�4 نT!] إن ش�ء ا���QS# ، l ا2خ ا��8�z �8 �!��د ه>] ا�روس 1 أن �& ���B�ار

�T[� إ�Y ا���@�G� ، K أن �G:4 �8 ه>] ا���Bئ` س��آً� ����ً� ، وآ��� أ�[��� ا�:�T!�� #� ������ آ�ن 

 !T8 ن��� uh�� ا!�S3! ، أ�� إذا آ�ن ا����وت آB� 8$!ق ، و��ه>] ا����4:�ت 1  ، Wا����س.  

   1 8��H2ن ا��� G:��� �4ر���س�� z�� ة!�Sخ��رة آ uh�� ، Bة ا��
 �!�` ���:G�:�� G �8 شّh�

 ، !�Sل آ�� b�� 
S�� @�ن وش����ن أ���نً� ، أو ��B���# ، 8 �:����ن �:���� إن��ن��� Gن��ن� آ �#

���I �!اس �I ، ا ن��ن� آI��� 8� G أ��Sب �I ، ا ن��ن� آI��� 8� G #� خ��I ، أ�� ا�:�T!ي 

#@I��� 8� G أ&اء �I ، �����ن د��ر] ، �����ن إخ��IN ، ��8 أن �:�{ ��8 أ&اء وأن �:�{ ��8 

 �ً�!T�& 8@� 1 ، !�Sب #!ق آ�Sأ�.  

�د �8 أج�I ، 2نI ا�:�T!�� واض�� جًا #� ا�@�  � !��ن ا���3Tن� ، �� أن إن��نً� أس! ��@8 أن �

 8@� ، K�!�ُ 1 K�!� 1 8� ، lا K3��!� ا�!ا���ن ، �Bر���� #�ر���ا خ� K�ي ، أ�� إن أرد!T�&

ه1zء ���
 ا�v!Bن ا�@!�K أج��K3�SN�:� c ���م ا�����B ، ����� ا��8�z ا���B:��� I� G4:� !TBب #� 


 #� اnخ!ة #� جK�3 ، ا�ن�N�:� ة �8 أن!� bأ� I� G�#ن�� أ� ، وا��8�z ا��TB! إذا &�ISN اl #� ا�

س�� Bر ا��_nا C:� �# ورد W�<� :  

 )) ���	���6ي ا�	hم� وأ)� أ�k أن أر�	0 إf ا�����0 ��E س��ٍ آ�ن  �6Uأ f ، F�Iوج Fتr�و

 F8 م��0 ، أو و��4 ، ��� أ��� م0L مEH ا�Rر ، S8ذا ُسْ�	ً� F8 ج��4 ، أو إ��Uرًا F8 رز0U ، أو ً6�jم

���FV 0ٌء �Vدت ���0 س��ات ا�	/ت ��� ی���)F آ�/م و��ت0 أم0  F��((  
  ]ورد #� ا2_! [ 
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� ا��!�Y�h��� �# C را�N جًا ، وا2ج! #�@� ، �:��G �:���� ، وا��!�Y�h��� �# C ��4نً�   ًy�

!T�& [<أس�أ �:���� ، ه G��:� ��]ي وا��Bأ�� ا� ، I� Y��:� 1 b�:ا�� ، I� Y��:� 1 !�Bا�� ، ��

 ��!T�& [<ه ، I� Y��:�#.  

ه��ك أش��ء آ�y!ة جًا ����� �����Rء #B��� ����� c��� ، �B!اء ، ه>ا خ�G اج���&� ، آG إن��ن �8   

�د �8 �` أص��ب ا�خ� �# Y�� ، ي _���ً� ج����G ا���ود أن �IB أن �uآG ، و�h!ب ، و�!�

 ، W�H�� �Q:� 1 �ًأ���ن ، K3ه�ت �!و��ن ��3 &8 أن��kن ���N  :����ت�ن �Q:� ، ه�تk�� ا���B�

��م إج�زة �9ل ا���� ، أ�� أنS�# c:� أ��م #� ا��ذ��N ، و_��ن�� أ��م ��@�ن vخ! ، G3# �8 ا��:�Bل أن 

 �V�_�_ I� ن��ق ، وه>ا ا ن��نgج�زات ������ و�g� a���� lإج�زة ؟ وا I�Q:� 1اوم ، ووس��ن ��ً�� �

 bhن�� أآuآ ، � aB��c س�:� و�T!ي ��ادث ��ى ��3 ا�8�S4 ، وآG أص����3 �8 رواد ا����ج

 ، ��S���� 1ون� ، و�:� �� ، lا Y�& ��3# ����& lه�ن أ�! ا I2ن ، ��& lا Y�$� ذا��� �ًV�h# �ًVش�  

 ))�َ�َ F�ِ�6Xََم pْ���َ ، ِمْ� ُ)/ٍر �َ�ِ�Lََم ��َ�َ ، �F8ِ �َ��ِ�6َ�َِذ	اْ�ُ ��َ�َ F�ِ�6Xََم pْ���ََو ، �F8ِ �َاِوِریrَ�َ	ُ�ْا �

��ِ)ِ�ْ� ا�L�N�6ِ/َن َوا����jیُ�/َن َ	َ�ِ �ْ�ُlُ6ِ+َْی((  
 ]   ]أ��

B!اء ، وإذا ذه
 vخ! �Gy ، زوج ����8 #� إه�ن� أهG زوج�I ، 2ن�N Iي ، وزوج�I ض:��� ، وأه��3 #  

 ، ���ذا أنc ����8 #� ذم :B� Kن�� &���3 ، و�إ��K3 ����#��ن #� إآ!ا�I ، إن �@��c آ��� &8 أ�I أ�Nم ا�

  .أ��3 ، وإذا ذ�c أ�W �@��� أc�N &���3 ا��@�! ؟ أنT�& c!ي 

  � ، �ًN�!ى ن��W آ��� &�T!ي أراه� أآS! وص�� &�ر #� �` ا ن��ن ، &�T!ي �S:� uS:� 1دات إ9

 Y�& ك4� ��S� Nك ، و!�R Y�& 
4� ��� Y�:� c1 ��` �[�!ك ، وأن �� W� `�� ، 8�!خnق ا�#

 W���� ��S� ، K3ذ� Y�& كk& ��S� ، K3#خ� Y�& Wأ�� ��S� ، Kه!B# Y�& ك��R ��S� ، ض ا���س�Bأن

  .&��� Y�K3 ، آ�� ��:G ا2&اء 


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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�ا���ا#` ��8 ) : 28- 22(ا�رس  - دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –��� ا��!��� ا س

ن� أ�� �@!��� �:�hر &���ء ا��Sآ  أ��9ف ا������8 ورأي أ�

  06-08- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :مX/را ا��رس 

  

  :ت��یk ا��ی� أداة ج	d و: ا�	X/ر ا�ول 


 ا��� �:�Ih ا��2 #� ه>] ا��2م ، ه� #B!��ن   :Tف ا�!F8 ا�� Y����� أ��3 ا خ�ة ، درس�� ا���م

 ��3� ���_ 1:  

   Yة ا2و�!Bا�� : &�S� ب 1 أداة!N أداة ، �N!�� 1 أداة a8 أداة ج��  . أن ه>ا ا�

 F(�Hر ا�/X	ا� : F'�U/ا ا��ی� تRه Eأص:  

  ���N�� 8�
 �8 أس�Sب  أصG ه>ا ا�Sس I�# 1 ��@8 أن �@�ن W�<� ، `��$ا� �& 8� lا �& 8�

 ، 
ا���!�N ، و�@8 ن�8 ����� أض��� إ�Y ه>ا ا��I�� i�� �� 8 أص���S ش�:ً� وأ�kا�ً� ، و�9ائb و�>اه

 Y��:� ل�N ، ًا  : و�� إ�Y ذ�W ، وا��n ا��B�N ج

  /ا ْ�َ �ً=�َVِ�pَ ِمFْVَ F8ِ �ْ�ُLٍْء $# ِإن� ا��Rِیَ� �8َ�Uُ/ا ِدیLَُ�ْ� َوَآ�ُ)
  ]159: س�رة ا2ن:�م [ 

  : ��K3�� c ، و����ا ��W ، 1 ����� إ��K3 ، و1 �����ن إ��G� ، W آ���   

$ �ْ�ُLِْم pَ�ْ�َ #  

   bوص K�!@ن ا�v!Bا� �# Y��:�و Iن��Sس lإن ا G� ، 1ءz8 ه� ��� �� c�� ، أن�اع ا ن@�ر #��3 أش

���T$ا�  Y��:� ل�N ، !ن�3 آ�u� 8���z8 ا���� :  

�ْ� wََی�ُت ا���0ِ َو�8ُِ�ْ� َرُس/0ُ�ُ $ُ�ْ�َ�  # َوَآyَ�ْ َتْ�ُ'ُ�وَن َوَأْ)ُ�ْ� ُتْ�َ�� َ
  ]101: س�رة vل &�!ان [ 


 آ�y!ة �8 ه>] ا�!س��� ا�:���F أن �� أض�b إ�Y ه>ا ا��8 ش!ذم ا������8 ،   B� :� GT� إذًا ا�>ي

ج:�K3 �9ائb وش�:ً� ، وآ�ن �uسK3��� K3 ، واnن ا�:و 1 ��!ق ����� إ9�Nً� ، ن�8 ج��:ً� و#!K3N ، و

] �����ن ، ون�8 ج��:ً� ���3#�ن ، وا�:و ��] ور�N را��� ، ه� إ_�رة ا���8 ا��Qئ��� ، ون�8 �&
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8 �ن� ، ��&��� وإخ�ص�� ، وا2� �Nه>] ا��ر �Bأن ن� a�Qص�� ن���و�Y #� ه>] ��&��� ، و�gخ

ا�F!وف ا��S:T أن ن�[� ، أو أن ن���سY ، أو أن ن:�� &�Y آG ا�$�#�ت #��� ��8 ا������8 ، 2ن�� 

أؤآ �@K أن ه1zء ا2&اء �!�ون إ#��ءن� ، وإ�ا��� ، وإ#�Bرن� ، وإض���� ، وإذ���1 ، وإ#��دن� ، وه>ا 

QB�� رس� خ�ف وا�ة �:!#�3 ج��a أهG ا2رض ��8 ش�ء واض~ جًا ، �>�W أن� سuآ��� #� ه>ا ا�

 t3>ا ا��� K@د أ���Sس� �QBه>] ا�� ، �:�hا���� و��8 ا�:  

 L�وا� =�oف ��� ا�IB l�( ت�6ی�:  

   8� �Vا�� �ن� #� آ���I إ&�4ز ا�v!Bن ا����T ا��y��y وا2ر�:�8 �:N�Sا� 
�Q8 ا�� ذآ! أ�� �@! ���

 
��� CSN أ�� �@! رض� اI�& l ار�c4 << : رض� ا�N I�& lل آ�م ا ��م &�� �8 أ�� ��9

�ة وا���م ، وج�ء &�� ��Tا� I��& �Sا�� CSN ء آ��م�@S��� ���  :آ�ً� ���!ج:ً� ، �:�Y ���!ج:ً� ا��

  .إن� l وإن� إ��I راج:�ن : ��Bل 

�ن ��GN�� Y�:� �� ، GN ؟ أي �Nل   # ، �Sة إ: ������س�N 1ل1 �1 ��ل و�N ��:� ، k:ن د��# ، l� :

  .1 إ�I إ1 اl : أدام اk& lك ، #�ن ه��N ��:� ، Gل 

   lر��� ا Yإ� CSN N `�Tن� ا���Bل ا ��م &�� �8 أ�� ��9
 رض� اI]�� ����� I�& l أن س�

ر��W اl أ�� : ا���م انc:QB خ�#� ا���Sة ، ووY�& bN ��ب ا�c�S ا�>ي #�I أ�� �@! و�Nل << : #�Bل 

 �� cأي آ� ، W� iنu� وآ�ن ، W��u� آ�ن ��:� ، Iوأن� Kوس� I��& lا Yص� lرس�ل ا bإ� cآ� ، !@�

أ�� �@! ر��W اl أN!ب ا���س إ�Y رس�ل اl ، و_I�B و��ضa س!] ، �:�� آ�c أ��8 س!] ، آ�c أول 

  .إ1 أخ� أ�� �@! �� �!دد  ا��Bم إس��ً� ، �� د&�ت أ�ًا إ�Y ا س�م إ1 آ�نI� c آ�Sة

   ، lًء #� د�8 ا��R K3�F&وأ ، l K3#وأخ� ، �ً��B� Kهآ�c أول ا��Bم إس��ً� ، وأخ�K3T إ���نً� ، وأش

 Y�& �ًص!� Kهس��� رس�ل اl #� أ_��ء وآ�c �� أ�� �@! أ��Y�& K39 رس�ل اl ، �:�� أش


 #���h خ��I ، ���هK أن ا�$Q! &8 ، آ�ن �>آ! أنI س��اجI خQ!ًا ���h أ���ا�43!ة�Qو�>آ! ا� ، I

����I���� 8& �h�� I ، &8 ���ر] ���h &8 ���ر] ، ه>ا آ�م س�ن� &�� ، وأ_Y�& K3�S ا س�م ، 

 ISN��� ، 
N��� Kه!yوأآ ، �Sص� K3وأ��� ، Iأص��� Y�& �ًص!� Kهوأ���Y�& K3 أص���I ، �:�� أش

 و 1��YT ، وأK3��# س�ا�:� 1 ، I��� Gآ lأ�� �@! رس�ل ا YQ&م ، أ�` ، و�I س�ا�` #� ا س

  . اl ورس��I : �� أ�� �@! ، ��ذا أ�W���� c�B ؟ �Nل : #�Bل 

�ة وا���م   Tا� I��& �Sا�� :  

 )) ��� F�م� أ Ex8أ F6( �=� Eرج ��� G	V p=�c ی�/ل م�((  
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   lس�ل ا!� K33Sوس��� ، وأش K3�!Nدرج� ، وأ K3:#وأر ، I���� �ًB�SQ� ، �ًس�� Kوس� I��& lا Yص�

 �  . وه�ً� ، ور��� و#�ً

  :)�X أم وا��ة 

   �3� i�� ����1ز��� �a آ�م س�ن� &�� �8 أ�� ��9
 ، إذًا ا��8 وا� ، آG ا�$�#�ت ��8 ا��!ق ا س

�K ، ون���ج اnن �@�ن #� أصG ه>ا ا��8 ، ن�8 أ�� وا�ة ، ن�8 أ�� رس�ل اl ص�Y اI��& l وس

إ�Y ه>] ا��:�ن� ، ن���ج إ�B� �� Y!��� ، ن���ج إ�Y �� ��[� آG خ�ف ����� ، ن���ج إ�Y ا��:�ون ، 

 ، ن���ج إ�Y ا����ص! ، ن���ج إ�Y ا��@��b ، ن���ج إ�Y ا���زر ، ن���ج إ�Y نbB ج��:ً� #� خ�ق وا�

 Y��:� ل�N ، ة  : 2ن &ون� وض:�� ج��:ً� #� س�� وا�

$�ْ�ُXُِری kََهRْا َوَت/�ُoَ'ْ�َ8َ ا/�  # َوَ�� َت�Lََزُ
  ] 46: س�رة ا2ن��ل [

   lا Yص� lس�ل ا!� K33Sـ أش 
، &��I وس�K س��ً� ، �I���� �ًB�SQآ�c ـ آ�� �Nل س�ن� &�� �8 أ�� ��9

 [�& K3B_وأو ، I��& K3�!وأآ ، ��k�� K3#!وأش ، �  .وه�ً� ، ور��� ، و#�ً

 أن أذآ! �@��v K خ��` ا�@�ن ��t ا�v!Bن ا�@!��B� Kل أن� أر�   :  

  F8ِ َأْدَ)� اْ�َ*ْرِض َوُهْ� ِمْ� َ�ْ=ِ� 6ِ�َKَِ�ْ� َسَ�ْ+6ُ�ِ/َن$) pِ6َ�ِKُ #)2 ا��Nوُم 
  ]س�رة ا�!وم [

، K3 #� ا�:�Bئ ؟ ه��ك ���CN آ�S!�8 هK ا�!وم ا��:���ن ؟ أهG ا�@��ب ، أ��i ه��ك ���CN ����� و���  

 Gوج k& lل ا�B� :  

  dِxْ�ِ F8ِ ِس�Lَِ� ِ���0ِ اْ�َ*ْمُ� ِمْ� Eُ6ْUَ َوِمْ� َ�ْ=ُ�$) 3(# َوُهْ� ِمْ� َ�ْ=ِ� 6ِ�َKَِ�ْ� َسَ�ْ+6ُ�ِ/َن 
  ]س�رة ا�!وم [

�;�ز ا�6Bgري F8 ا���wن ا���ی� gم� ا:  

ي ������س�S إخ�Sر &8 ه>ا �8 إ&�4ز ا�v!Bن ا خ�Sري ، ا خ�Sر &8 ا����GSB ، ا &�4ز ا خ�Sر  

 Y��:� ل�N ، ا���ض� :  

  # َوَم� ُآpَLْ َ�َ�ْیِ�ْ� ِإْذ ُیْ�ُ�/َن َأUَْ��َمُ�ْ� َأیNُ�ْ� َیْ�ُ'Eُ َمْ�َیَ�$
  ] 44: س�رة vل &�!ان [

   8� 
9�� Iأص��� �ة وا���م ، ج�ء] ا���� ، وأخS!] أن أ�Tا� I��& �Sن� إ&�4ز ا���ض! ا��و&�

إ�S$� }�!N Y!هI�# K أن ���ًا س�[kوهK ، و�� ، أرسG &��ً� إ�Y ا�Q!�` ��8 �@�  ���:� أرسG آ���ً�
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 �Sر #� ا���ض! ، ������س�Sش:!ه� ، ه>ا إ&�4ز إخ �# I�:وأخ> ا�@��ب �8 ا�!أة وض ، ���وا��

] �@�ن� :S# !ري #� ا���ض�Sز��� ، أ�� ا &�4ز ا خ [:�ُ GSBري ����ض� وا�����Sا &�4ز ا خ.  

   :Sص��~ #3>ا ا� !S$� cVذا جg# ، 
أن� اnن #� د�h` 1 أ&�K �� �4!ي #� ا�a��4 ا��2ي #� ��

  .�@�ن� 

   Y��:� ل�N ، GSBر &8 ا�����Sري ، �@8 ا خ�Sه>] إ&�4ز إخ ��nأ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا :  

  F8ِ َأْدَ)� اْ�َ*ْرِض$) pِ6َ�ِKُ #)2 ا��Nوُم 
  ]س�رة ا�!وم [

إخ�Sري &8 ا���ض� ، أ�8 ا�!وم cS�R ؟ #� أدنY ا2رض ، �:�� #� أخ�C �@�ن #�  ه>ا إ&�4ز  

ا2رض ، وK�:� 1 أ� أي �@�ن أخQ! #� ا2رض ، �@8 �: أن اآ�c�h أش:� ا���kر ، ه>] ا2ش:� 

م ����B! ، #�:�د س!&� QT� ����� �:أش G!س�ات ، !�������� !�Bا����#� ��8 ا2رض و��8 ا� i�B�

:� �:!و#� ، ا�8�k ا�>ي اس�[!ق #� ا�>ه�ب وا�:�دة �@bh ��� ا����#� ، وه��ك أجk3ة ص[�!ة ا2ش

 W� ل�B� ، a!ج�ر ، وkأش:� ا��� `�Q��أ��م ا���ئ� #��[� و bB� ، 8س�_��ن�� &h! ��!ًا : �a ا���3

 �� ~Sر أصkأش:� ا��� c�hأن اآ� �@�ن ��Nس وخ��� و&h!�8 س����!ًا ، و_�_� ������!ات ، �:

ا����#�ت ���~ ا�TS! ، #�آ�bh أن أخ�C ن�QB #� ا2رض �Rر #��8�Q ، وا�راس�ت ا���ر�$�� 

 Y��:� ل�N ، 8�Q��# ر�R �# أن ه>] ا��:!آ� ج!ت   : �zآ

�َ� ِ���0ِ اْ�َ*ْمُ� ِمْ� dِxْ�ِ F8ِ ِس3 (Lِ(F8ِ َأْدَ)� اْ�َ*ْرِض َوُهْ� ِمْ� َ�ْ=ِ� 6ِ�َKَِ�ْ� َسَ�ْ+6ُ�ِ/َن ) pِ6َ�ِKُ #)2 ا��Nوُم 

  Eُ6ْUَ َوِمْ� َ�ْ=ُ� َوَیْ/َمRٍ�ِ َیْ'َ�ُح اْ�ُ	hِْمLُ/َن$
  ]س�رة ا�!وم [

   ، ��SBري ا�����Sا &�4ز ا خ  

$ �َ�Lِِس dِxْ�ِ F8ِ 6ِ�َِ�ْ� َسَ�ْ+6ُ�ِ/َنKَ �ِ=ْ�َ �َْوُهْ� ِم #  

  

  : �Y و�: سaS س��ات #��� أذآ! ان�T! ا�!وم &�Y ا��!س ، �Nل �:�  

  ِ�jْLَِ� ا���0ِ$) 4(# َوَیْ/َمRٍ�ِ َیْ'َ�ُح اْ�ُ	hِْمLُ/َن 
  ]س�رة ا�!وم [

�ة   Tا� I��& �Sم ���ذا ��!��ن ؟ 2ن �� ��8 أص��ب ا����ة وا��Tا� I��& �Sن أص��ب ا�����zا��

�Y ا�8 اl ، وا���م و��8 أهG ا�@��ب �Nاس�h� K!آ� ، وأش��ء خ�#�� آ�S!ة جًا ، اد&�ا أن س�ن� &�

 !Tوس�� ه>ا ا�� ، !T3>ا ا��� K3�!# l2ص��ب رس�ل ا lا cS_ت أ�#�  . و�a ه>] ا�$

  ِ�jْLَِ� ا���0ِ$) 4(# َوَیْ/َمRٍ�ِ َیْ'َ�ُح اْ�ُ	hِْمLُ/َن 

   lا !Tس�� ه>ا ن .  
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 F(/�  :��� ا��jL اfس�FU��X وا��jL ا��'F�x وا��jL ا�

1 � �8 ��ض�~ ،   �Sا  ������س���N ا�:���ء : !Tوه��ك ن ����� !Tوه��ك ن ، �N�Bاس�� !Tه��ك ن

  . آ�ن� 

1 –  FU��Xس�fا �jLا�:  

ة س��K ا����ك ان�T! ، ان�G��� !T اl ور���I و&�I ، ان�T! ان��Tرًا   �B:إن��ن ص��~ ا�

 �ً�N�Bاس�� .  

2 –  F�x'ا�� �jLا�:  

ة أو #� ا����  �B:إ�� #� ا� Gخ� [  .ان�G��� !T اl ور���I و�@��I : ك ، وان�T! ن�Bل إن��ن &�

   !Tون �N�Bاس�� !Tن� ن�& �# ، ����� !Tن Iاس� !Tه>ا ا�� ، I��@�� ن��yوا� ، I�ا2ول �:

ون �8 ش!ك آ�ن نT!ًا �����ً� B�:� �� Y�& ر ا�!وم�Tوان� ، �����.  

3 –  F(/�  :ا��jL ا�

���T! ؟ ا�N2ى ، وا2ذآY ، و ا�>ي &�] أس��� ذات �ى وه��ك نT! آ�ن� ، ا��!��Bن آ�#!ان �8   

 !Tار�= ، ه>ا ن�Tت ، وا��أ�: ، وذات د�N إص��� أش ، وا�>ي &�] ا��N2ر وا��Qئ!ات وا����

�ة وا���م #!�K3 ��ن��Tر ا�!وم أهG ا�@��ب #�ن Tا� I��& �S2ص��ب ا�� lا cS_ذا أg# ، آ�ن�

�����N ��ن��Tر إخ�ة ��� �8 ��ب أو�Y ، وا��BاسK ا���h!آ� ����� و���K3  ن�!ح ن�8 �8 أ&��ق أ&��ق

  .أآ�y@� !S! �8 ا��� ��8 ا������8 س��Bً� وأهG ا�@��ب 

   I�& lن� &�� رض� اk4#اك اl &8 ا س�م و&8 رس��I << : اnن ��Bل ه>ا ا�����T ا�G��4 س�

cN] �����k ا���a وا�TS! ، ص�& cخ�!ًا ، آ�  I��k�� �# lا���س ، س��ك ا I�<8 آ�� lرس�ل ا

  : ص��N ��� �ًBل 

  # َوا��Rِي َج�َء ِ����jْ�ِق َوَص��َق ِ�$0ِ
] !�k33: س�رة ا� [  

   K�!@ن ا�v!Bا� �# `�Tن� ا�  .وردت ص�� س�
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  : و#� ��v _�ن��   

  # َث�ِ)Fَ اْثLَْ�ِ� ِإْذ ُهَ	� F8ِ اْ�َ+�ِر$
  ]40: س�رة ا����� [

   ISن� ا_��8 ، وص���_ ، �S�Tأآ!م ا� ائhا� �# I�Sوا ، ص�:N 8�� I:� c8 �$��ا ، آ��� Iواس��

 �# IB�#ور 
#� ا�[�ر ، وا���kل &��I ا��@��� وا���Nر ، ه>ا آ�م �8 ؟ آ�م س�ن� &�� �8 أ�� ��9

ص����N ��� ، Wل ا�43!ة ، وخ����I #� د�8 اl ، و#� أ��I ��8 ار� ا���س ، c�3�# ��8 وه8 أ

 ��ت ض!��I �3>ا ا����N ، bل �I : وا�N 8� lل : " س�ن� &�! N ًا، " &�Y رس�W �� &�! : إن ���

 ��n�� [!وذآ :  

�ِ��َ��ْ� # َوَم� ُمXَ	�ٌ� ِإ��� َرُس/ٌل pْ�َBَ �ْUَ ِمْ� 0ِ�ِ6ْUَ ا��NُسEُ َأSِ8َْن َم�َت َأْو Eَ�ِUُ اْ)6ْ�َ�َُ�ْ� َ�َ�� َأُْ ��َ�َ kْ�ِ�َLَْوَمْ� َی

�0ِ�ْ6َ�ِ 8ََ�ْ� َی�xُ� ا���Vَ 0َْ��ً� َوَسَ�ْ;rِي ا���0ُ ا�o��ِآِ�یَ�$َ  
  ]س�رة vل &�!ان [

واl �� ��:�ن� : c�3�# ��8 وه8 ا���س ، و����� ار� �:KF ا�:!ب وbN و�N ، �3� G�y� 1 ��Nل   

 I8 أج�� K3����B� !�:� ل�B&.  

��W ، �!زت ��8 اس�@�ن�ا ، c��N ��8 ض:��ا ، ��h# 8�� !�2�� c�Nا ، c�3�# ��8 وه8 أص�  

c أص��BQ�� K3ً� ، وأK3��9 نcBQ ��8 ��:�:�ا ، ���c ���ر إذا و��Nا ، وا�S:�ك #[��ا ، آ�

�8 ص��ً��� cآ� ، �ً�& K3#!��2ر ، وأش�� K3#!&ن��ً� ، وأ K3:4رأ�ً� ، وأش Kه!y1ً ، وأآ�N K3]وأ�� ،

��8 ن�I�& Y ا���س ، أي �: ا�!دة ، وvخ!ًا �����N 8ا ، وآ�8���z��� c أ�ً� : آ��:�G ، أو1ً  &���ً�

 �� cFأه���ا ، و�� �� c�&ور ، I�& ل �� ض:��ا�B_أ c���# ، 1ً��& W��& ر���ً� ، إذ ص�روا

راج:�ا  أض�&�ا ، ش�!ت إذ خ�:�ا ، &��c إذ ه�:�ا ، صS!ت إذ جk&�ا ، أدرآc أو��ر �� �S�9ا ،

 I��& م أ�8ّ ا���س��ة وا��Tا� I��& ل�N آ�� cا ، آ��S���� K� �� W� وا ، ون���ا!�F# Wأ�!� Kهرش

ض:��ً� #� �ن��N ، Wً� #� أ�! اl ، ���اض:ً� #� ن��W ، : #� ص�I�S ، وذات �ك ، وآ�c آ�� �Nل 

K� ، K3ًا #� أن��!�Sأ&�8 ا���س ، آ �# � اl ج��ً�& �ً��F&  ، a�Q� 8 �2 #�k�]� W ، و�2 1@�

ك �& k�k:ي ا��Bوا� ، IB�� I� <خu� Y�� k�k& ي�N ك�& G��<ا� b�:ك ه�ادة ، ا��و1 ��$��ق &�

 W��N ، l K3&�9أ Wب ا���س إ��!Nك س�اء ، أ�& �:Sوا� 
�!Bا��` ، ا� I�� <خu� Y�� Gذ�� b�:ض

k&و K�& Wم ، ورأ�kو� K�� وأ�!ك ، K@ت ا���!ان ، ا��u�9وأ ، `�!Qا� 
 ص:Nو ، c]��u# ، م

ك :� 8� cS:�و�� آ!] ا�@�#!ون ، وأ ، l3! أ�! اHي ا ���ن ، و�N8 ، و�ن�!ان ا���8 ، وا&� �W ا�

 cSا�!ز�� #� ا����ء ، وه c�F&ء ، و�@S8 ا�& c��4# ، �ً��F& ت ���$�! #�زًاk#ًا ، و�إ�:��ً� ش

l وإن� إ��I راج:�ن ، رض��� &��N 8ء ا��N lئI ، وس���� �I أ�!] ، #� اW�S�T� 8� l ا��2م ، #gن� 



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 217
 

 ، I�S�� lا WB��u# ، ًاو1 �!��� أج!ك ، و1 أض��� ��Tب ا������ن �: رس�ل اW�y�� l أ�

ك:�<<.  

�` >ا آ�م س�ن� &�� ���ن�وس@c ا���س ��Y انY�B آ��K_ ، I �@�ا ��c�& Y أص�ا�K3 ، ه  Tا� .  

   :ا�Iaص

ا س�م وا� ، آG ا�$�#�ت ��8 ا��!ق ا س���� ���c ��ج�دة #� أصG ا��8 ، وه>] ا��:�ن� ن�8   

#� أ�i ا���ج� إ���3 اnن ، ن�8 �4
 أن نbB ج��:ً� ص�ً� وا�ًا ، وأن ن�:�ون ، وأن ن��زر ، وأ1 

����� ه>ا ، آ�م �!#�ض اnن �!#�ض  ن��~ �i�3 و��k وه�k أن ه1zء ا�>�8 ان�T!وا ����ا �8

�ة Tا� I��& �Sآ�� #!ح أص��ب ا�� 
آ��ً� ، ن�8 ���ج� إ�Y �:�ون ، و�4
 أن ن�!ح ، وأن ن:4

وا���م ��ن��Tر أهG ا�@��ب �a أن �� ����� و��8 أهG ا�@��ب �Nاس�h� K!آ� ، و�����Nت آ�S!ة جًا ، 

S� �# 8�  .��ن و#� #��8�Q �8 ��ب أو�Y #�ن ن�!ح ��ن��Tر إخ���� ا���4ه


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����أ� أرآ�ن ) 28- 23(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 !Tا����� –ا�� 

  13-08- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  �6 إf ذ)f06 ی8�aّ� ا�=

 إ1 ذنIS ، و1 �!ج�ّن إ1   S:إ1 ������� ، 1 �$�#8ّ ا� a#!� 1و ، 
أ��3 ا خ�ة ، �� نkل ��ء إ1 �>ن

 Iر�.  

   8����@� I8 آ�� اl ، : إن أردت أن ��[� ا��� K3ء ، إن���N28 ا� b$� 1 ، ISإ1 ذن S:1 �$�#8ّ ا�

وان& 8� b$� 1 ، ة�]Q8 ا�� b$� 1  Wذ� Gآ �&  .أج��S ، خb �8 ذنWS ا�>ي ���

   ، lا ��Bء ن���N2ا K�H أن �@�ن ا���ض�ع ه� ا����� ، إن lرس إن ش�ء ا�>�W أردت �8 ه>ا ا�

ون��B اl 1 �!د ������ف #�B ، �!د ������� وا ن��� ، وإذا آ�ن ه��ك ���� &��� آ�ن ه��ك #!ج &�م ، 

  :�ن ه��ك #!ج خ�ص ، �Nل �:��Y وإذا آ�ن ه��ك ���� خ�ص� آ

$ �َ�Lِِمhْ	ُ�ْا F;ِLْ(ُ Pَ�ِRََوَآ#  
  ]88: س�رة ا2ن��Sء [ 

   Y��:� ل�Nو:  

  #َوَهEْ ُ)َ;�ِزي ِإ��� اْ�َ�ُ'/َر $
 ] uS17: س�رة س[  

   �� G�Bا� ، ���� G�Bائ� ، ا��h& G�Bق ، ا�T� 1 ن ش�ء��S� �#ه>ا ا�>ي �4!ي ����� #� ا�:!اق و

 ، 
S8 #� س�zا�� 
�N م �>وب�� ، G�N K�# ل��Bو1 ا�� ، G�N Kَ� G�Bري ا�� 1 K�]ص ا��:Bت آ��

ج�#I ��� �!ى ، وa�Q��� 1 إن �[�! ، إن �@����N K] ، وإن س@c اس����S] ، ��م �z��8 ا�$�ئ8 ، 

�ق ا�@�ذب ، و�@>�ب ا��Tدق T� ، 8��2و�$��ن ا .  

 ا��/ة +� fی'�� إ f ا��/ي:  


 ا2و� ��k:�� GTي ���Y��B ا����Sن��8 ، وه� ا�>ي د�!   QBا� iًا ، رئ�ا���N2ء 1 ��@! #� آ��K3 أ�


 آ�aQ��� K�# I ، أرس G���k:ا�4!��� ، وه� ا�>ي ان�F! ا�@��ن ا���3Tن� _�_�8 ���ً� ����` ا:h� ،
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ق ، ا��Bي K3�� 1 إ1 �[� ا��Bة ، ون�S�� 8[� أن ن��ب T� 1 خ! ش�ءv ي أن���� ، وأي س��ك�Bون ،

 Y��:� ل�N ، ق ا ن��ن�B�� K@��� و��� ، أن  :س��ك �SR ، أن ���ورهK ، أن ���@h�� K!&�� ا�

  #َمEُHَ ا��Rِیَ� ُ�	�ُ�/ا ا���ْ/َراَة ُث�� َ�ْ� َیXِْ	ُ�/َه� َآَ	EِHَ اXِ�َْ	�ِر َیِXْ	Eُ َأْسَ'�رًا $
  ]5: س�رة ا��4:� [ 

4] &�Y أن�Bض اnخ!�8 ، �4
 أن ��N ��S�I ا��Bي 1 ��  � ��S� أن 
K3 ش�K3�� ، �ًV أن�N Iي ، إذًا �4

�جI ا���� أن ���YB ا��!��ت إ_! ا��!��ت & W�<� ، Kه!B# Y�& [��R ��S� أن 
4� ، K3#�:إض Y�&

Gي آ�B� أن K_ ، Iوأن ن��ب إ�� ، lا a� ~�QT؛ أن ن ��� ن��W�<� ، �B#  I ن�8 أ����� ش�ء وا�

راس�I���T�� ، I�#!�� ، I ، ا����� ���$S!ة ا�:�@!�� ، ا���3س ���$S!ة ا��ن�� ، � ، Iص�Tخ���

  .إ�Y أن ��Bى ه>] ا��2 ، 2ن ا��Bي �4!م ، 1 ���!م إ1 ا��Bي ، ����Bة �!ض= 

  : َ&8ْ َأِ�� ُ��َسY َ&8ْ ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل   

َب ُمِ�Fُء ا���Eِ�ْ ، ِإن� ا���0َ َ�r� َوَجE� َیُ6ْ�eُ َی����ِ 4ُ�َ�Eِ�ْ ِ�َ�ُ�/َب ُمِ�Fُء ا�L�َ��ِر ، َوَیُ6ْ�eُ َیL���ِ 4ُ�َ�َ��ِر ِ�َ�ُ�/(( 

  ))َ���� َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� 
 ]   ]���K ، أ��

  :م�َ	� اج���دي 

  : ، إن أصcS #�8 ��#�` اl ، وإن �K أص
  8�#��TB!ي ، �:�Y  ه��ك ���~ ، ه>ا اج��3د ���  

  ))َ���� َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� (( 

   8@�� 1 ، K�Bر ا�T� ق إن��ن ، إذا رأ��� ا�[!ب�B� ، مB� ، K�& ، ًا ، ���رة!�Sإذا رأ��� ا�[!ب آ

h!ق ، ا������ن �8 ا�h!ق صروا ��:��K أن ن��ب إ�Y اl ، ا�i�h ر�k ا��:!#� ، آ�نc �8 ا��

 
��Qوا��:��� �8 ا�[!ب ، ا� �N�Sه��� أن ا����رة �8 ا�[!ب ، وأن ا����وا����رة ، أ�� إذا  K�:ا�

ر ا����رة T� أن ا�[!ب Kأن ن��ه Yً� ، إ�����ه�� !� iأ��س� W��� ���!R رس�ا�>ي �رس #� �

Qن@�! ���[!ب ا� K� ب ا����� ، و���� aQN 8 أ&��ق أ&��ق� Kس��@ً� ، وأن� أش@!ه i�� lا Yإ� `�!

�S�N ، 2نK3 أ&�ن�ن� &�Y أن ن@�! �K3hQ� 1�� ، K3 ، و��1 و�K3��h ، و��K3�TN 1 ا�:�hائ� ، و��1 

��>ذهG�B� K ا��92ل وا����ء ، و��1 هم آG ش�ء ، و��1 ���! ا����S ا������  1 ��2����R W!ه� ، 

�B#8 ��1 إ�# K3� !�@ن K� و�� ، K3� !�@أن ن Y�& أ&�ن�ن� K3�@� ، K3� آ�!ن� ��� K3��� ب ا����:h�� Kره

 Y��:� ل�N ، l�� 8�zن:  

  #8ََ	ْ� َیْ�ُ'ْ� ِ���l��Kُ/ِت َوُیhِْمْ� ِ�����0ِ 8ََ�ِ� اْسَ�ْ	َ�Pَ ِ��ْ�ُ=ْ�َوِة اْ�ُ/ْثَ�� $
  ]256: س�رة ا�BS!ة [ 
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  � K�:ه��� أن ا���إذا  8 &�هK ، وأن أص�ل ا����ة �8 &�هK ، هG �4!ؤ ��� K�Bوأن ا� ، Kه�& 8

ق خ�i ن�4م �# ، ��k�� نv!Bت #� ا���v ن�4م �8 دون خ�! ؟ ه��ك i�$� �Nإس��� أن ����~ #�

ق خ�i ن�4م �8 دون خ�!�4
 أن �@�ن #�I خ�! ، هG �4!ؤ �� إس��� أن ���~ ������ t؟ �!خ�

3��Fن ، Gم������Fرص� ن�Sة ، ا�!Q��� K3���� أن��ط ، !Q��� K ����!ك ا���Sا� Kه، ا�T�Nدي ، &�

ون إس�م ��C ون��س ، ا���Rل ج���� ، ��C ، ن��س ، ادرس�ا ه>ا ا��8 ، أ�� د��B� 8و�� ، �!�

، 8�Q��# �#  :1 و#� ���Sن ���Nا 1 ، �8 ا�>ي �Nل 1 #� ا�:��K آ�I ؟: د�W� 8 ش$��T ، د�8 أن ��Bل 

  .1 ��[!ب ، أ�� ا�>ي انQS~ �!ض�ن &�I : �����ا #� ���!ه���N ، Kا 

هK ا������ن أن ا����رة �W�<�# 8 أ��3 ا خ�ة ، إ�Y أن �a�Q ا�i�h �8 �[!��3 ، إ�Y أن ���  

  .، وأن ا�:�K �8 ا�[!ب ، وأن ا�راس� ا�:���B �8 ا�[!ب #��i ه��ك ���� ا�[!ب

   
�SQا� 
�>وب أ���I ، ان�Y3 آG ش�ء ، �:I ��رد ، �� �K �@8 ا ن��ن دارس� ) د ��ر( ��� �@�

 �#!T� ~���� ، ��!]ا���� ا� Y�& ����[!ب ، �� �Y�& GT�� K ش�3دة �8 ا�[!ب ، اnن إذا أ�Nم ��

 ا#���ح ا��T!ف ، أ�� #� د�8 ���B� 8� ، !8 آ�! زج�ج�� خ�� I����#م ا�� � 1 ��� إس�� �#

#��3ك ���3 ا���ل وا��!ام ، ا���� ا�[!�� ه� ا����g# ، !Qذا c:�9 ا�i�h �8 �[!��3 ،  ا س�م ،

 1 `� Y�& Kب ؟ ه���ذا ��� ، <V��� ���� 1ان����3 ، و 
ن�هK #� آG ش�ء ، إذا دخ��ا ج�! ص�N إذا

 Kن ، ه�Nا����� Kا������ن ، ه Kن�8 ،ه i�� ا���ج�ن K8 رون�8 ، ه� W&ون ، د!Qا����، اد ا����ج

����N ��Nن ، �� #��3 خ��� ونbT ����ن ���4ع ا��8��T #� آG ا����ج خ����V أ�b ، آG ه1zء 

 8@� K� �� اؤن� أ&B�:� W�<� ، K3�� b�2�� ا�>�8 �!��دون ا����ج &h! ، وا�>�8 �!��دون ا��4! وا�

د ا��8��T #� ص�ة ا��4! آ:دهK #� ص�ة ا��4:� #� جوى �8&  K3��& !Tأن ن��.  

   �B�N  : ا��TB ا�

  ))َ���� َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� (( 

ا�:�K �8 ا�h!ق ، ا2خ�ق �8 ا�h!ق ، ا س�م �8 ا�h!ق ، ا����رة �8 ا�h!ق ، ا2دب �8    

 c:�9 ق ، أ�� إذا!hق ا��!أة �8 ا��B� ، ق!hق ا ن��ن �8 ا��B� ، ق!hق ، ا����ء �8 ا�!hا�

  . ا�i�h �8 �[!��3 أ�R` ��ب ا����� 

 �o� ص/رة F8 و�/ش ��(S8 ـ 
  :ا)]� إ���� ـ ر��ك ا

   
أR!ب ���آ�� ا�T�Rب #� ا���ر�= #� �� أور�� ، أس!ة أc��N د&�ى &�Y أس!ة _�ن�� أن آ�


 آ�K3�S ، وج�ء ا����BBن ، و����Tا ا�c�S ، ا�����3ن اد&�ا أن آ�K3S شT�Rن�� ا�yا2س!ة ا� ، b�!
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T�R�3 اSآ��ن أس!ة آ���� K8 ، ه���
 أ�ا ، ��Tر �Nض�� و���B�B وش:��� ����Bن ����T�]� 1و

آ�Sً� ، و����ن أن ا���س �����ن ش3!ا آ��� ، هF��� K!ون ، �� ان�K��3 ، ن�8 ن��F!آK ، ن�8 

�ً��z� c��# !�@��� !�@� K� �� W�<� ، 
:hا� G�N 8� �3ا��� Kأ� ، Kرآ�Fن���  c�� !�@ا� a�� أن 
4� ،

�W ، ��@�ن ا�Q!�` إ�Y اl س��@ً� ، N c�� Kره��Nوأ K3�و#��ئ�� ، K3�و���ر K3�وإن�4زا Kه ، W�N

ق T� 1 ا������ن [�B�� رؤوس�� ، ا ذ1ل ا�>ي a#!ن� آ� ن4�  دورن� ا���Bدي ، ����:��:����.  

  �� أ��3 ا خ�ة ،   

E� َیُ6ْ�eُ َی����ِ 4ُ�َ�Eِ�ْ ِ�َ�ُ�/َب ُمِ�Fُء ا�L�َ��ِر ، َوَیُ6ْ�eُ َیL���ِ 4ُ�َ�َ��ِر ِ�َ�ُ�/َب ُمِ�Fُء ا���Eِ�ْ ِإن� ا���0َ َ�r� َوَج(( 

  ))َ���� َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� 
 ]   ]���K ، أ��

 ، أو ���هK أن ا�[  B�:� أن Yإ� ، I&ر�T� Y�& ا��ب ا����� ����ح Kه����رة ، و&�هK !ب &�

K�:ن ���ة ا��h�:� Kه ، G�Qق ا��B� Kه، و&�ه�B� Kق ا ن��ن ، و&�ه�B� Kق ا��!أة ، و&�

  . ���ر�� را��N جًا 

   :هRا ه/ ����� وا�Ugار س�� ا�د�

   I� ل�N ، �3زواج �# [1 �� ��� ، إ��ك ، إن�3 أخ�W ، وأ�W 1 : ش�ب أ�
 #��ة &�هK ، اس�uذن وا�

1 �� ��� ، إن�3 أ��ً� أخ�W ، وأ�W : ، أ��] ز�! ن��ء ، _K أ�
 #��ة _�ن�� ، واس�uذن وا�] ، �Nل  �ري

 I� ل�N ، [ري ، ض4! ه>ا ا��hب ، : 1 �ري ، أ�
 #��ة _���y ، اس�uذن وا�� 1 Wوأ� ، Wإن�3 أخ�

 I� c��N ، Iث أ�>ا �a��4 واl ا�kن� &�هK خ> أ�ً� شcV ، أنc�� c ا��I ، وه� 1 �ري ، ه: و�ّ

ة �!��� ن���ً� ، ����ج B:� �3# 1ة &>راء ، وإ��# Y�& !y:� أن Gأه�ن �8 ش!�� ه>ا ا���ء ، و�����

 I� ل�B� �ًن��� C�!� ��@h� أي Kه
 ن��� ���K درس &��S9 ن��� ، وأس�سً� إذا ج�ءن� 
�S9 Yإ� :


 #��ة ، ه>] ا���T ا������ �] ه��ك ، أنأ�W ص���S ؟ ص��
 #��ة ����:� ص��W ، ه@>ا &����T� .  

  :��G اgسIم دی� 8/���/ر و�c/س 

أ��3 ا خ�ة ، ن�8 د���� د�8 #�@��ر ، د�8 أ9! ، د��S& 8دات ، د�8 ��4 ، د�8 ص�ة ، د�8 ص�م ،   

!ا��� ���c د�8 �� ، �@8 &��N��� ���c إس���� ، ��4ر��� ���c إس���� ، أ#!ا��� ���c إس���� ، أ�

�_�8 أ�b ا�!أة ��S[�ء �8 أجG إرض�ء ا����ح ، _ GSB��� ����� إس���� ، س�!ن� ��i إس���ً� ، أي ��
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�د � �# I���v C:� ���!� Gوج k& lا ، Gوج k& lب ا�B& 8� K��� 8� �8 أجG ا�kن� ، ه>ا ��

 Y��:� ل�N ، �4ورة�:  

  ى ِ�ُ]ْ�ٍ� َوَأْهُ�َ�� ُمXُ�ِjْ/َن $#َوَم� َآ�َن َر�Pَ�ِ�ْ�ُ�ِ PَN اْ�ُ�َ�
  ]117: س�رة ه�د [ 

F8ِ Pَ�ِ اْ�ِ�َ��ِب #َوِإْن ِمْ� Uَْ�َیٍ ِإ��� َ)Xُْ� ُمْ�ِ�ُ�/َه� Eَ6ْUَ َیْ/ِم اْ�ِ�َ��َمِ َأْو ُمَ=�Rُ�/َه� َ�Rَا�ً� Vَِ�ی�ًا َآ�َن َذ

  $َمْ�lُ/رًا
  ]58: س�رة ا س!اء [ 

� P�R� ��	��	ا ه/ ��ل ا�Rوا ه�j�Lی �:  

4
 أن �kرع #� ذه8 أو1دك أّن ا س�م ه� ا����رة ، وا س�م #�I ا���Bق ، #��B� Iق ا��!أة ،   �

 G، #� آ ���8 #� ����و��Bق ا�G�Q ، و��Bق ا ن��ن ، �� � K�k�: �3>ا ا��SQ� K� �� ، 8` ه>ا ا�

 !�Qم خ�  .����� ������ #��Q!�` إ�Y اi�� l س��@ً� ، ا�@

ذا c:�9 ا�i�h �8 �[!��3 أ�R` ��ب ا����� ، إذا رأ��K ش�ً� ��Q&ً� ، وه�ًى ��S:ً� ، وإ&�4ب آG إ  

ذي رأي �!أ�I ، ه�ى ��aS ا��B� �� ، i�4 ش�ء �8 ا��!أة إ1 وه� �Hه! #� ا�Q!�` ، و��vء ه1zء 

، ���Sرك �:��K ، ا�����ت �����ن ، ���Tن ا��4:� #� ا����ج ، و���Sرآ�ن ���:���ء ، آ>ب #� آ>ب 

وا���W شIS &�ر�� #� ا�Q!�` ، ه@>ا ؟ أن� أر� أن أ�Nل ا�@��� ا�����T ، ا�@��� ا��Bس�� ا�@��� 

  .ن�8 ���� �����8 : ا�����z ، ا���B�B ا��!ة 


 ����a ا2خ�Sر ����[� ا2ج��N ، ��Sل ��   �S9 `��8 : ����� آ�نc �!ب ا��Sس�� وا�3!سW �� ص

ف أنTا� 
�� اس��:c إ�Y ��ار ��8 ���� ا��Sس�� ، أن� ا��C:� �# I� c�B ا��z��!ات ، ه� R!ائ

�! �:I ا���� ��Bل ه>ا ا����� � a�<ص��~ ، ا�� Gا : رج�S�:� 1ق أ!h#� ا�� ���8 إخ�� 
أن� أ�9

#� &�Y اl #��� أص���� ، ن�K� 8 ن@8 �����8 ، آ�� نh!ب ا�$�! ، ونuآG ا�$��k! ، ون��� أ��ا��� 

   .ا�!�� ، �@��� ن��T #� ا����ج

واlِ ه��ك &��K آ�S! ��#�] اGSN l س�� ، واI�# 8� l إ�Y أذن� ، ��R 8! وس�� ����� ، آ�� #� نkه� ،   


 #� أآS! أذه
 آG &: أن� �8 �� أور�� ، أور�� ش!�N ، �Nل �� : �Nل �� Qه��ك ، أخ Yم إ��

4��S�!B� ون أ���!h& I�# �8 شة �u_!ه���Q$� K آ�K3 �@�ا ، وأخ!ج�ا زج�ج�ت : ً� ، �Nل ، ا���4

ا�$�! �8 ج���K3 ، وش!��] ي ا�a��4 ، �� �����ا ه>] ا��:�ن� ا����ة ، �� ه>] ا2#@�ر ؟ �@�ا ، 

�:� ص�رت ، أن� آ�c : و�u_!وا ، و���a ا�$�SQ ، ه>ا ا�:��K ا�I�# 8� G��4 إ�Y أذن� ، �Nل �� 

 
�Q$ا�.  
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�K ن@8 إخ���� #� ا��h!ق ��S[� أ�S�:� 1ا &�Y اl #��� أص���� ، ن�8 : ا��Sس�� ��Bل  #������  

، آ�� نh!ب ا�$�! ، ونuآG ا�$��k! ، ونu�� ا���ا�{ ، ونuآG ا�!�� ، اnن �: ه>] ا��!ب �����8

  .uن��@K أص���S �����8 ، ا��!ض ا�$�Q! ����ج إ�Y دواء �! ، �>� 1 W��S�:ا &�Y اl ، ان�4ا �

   c�!�Nة ، اأن� واl أروي �V� �TNت ا��!ات �@�S:� �3!ة ، أن �و�� ��@8 #� ش��ل جة ، ��س:c ج

 ، i$� 8�y� ًا ، اش�!اه��3 #� �@�
 ��4ري خ��S ج:�S�� ة�8 أرضI ، ار��a س:!ه� ، نkل إ�Y ج

�_� ش!آ�_ Kه ، �ًB��9 !h& ��_ء ض$�ً� �8 ا��� uh�3 ، وأن���N ��y� Y�&8 أ� aNو W�!ء ، أول ش

ا���Sء #�kل ���ً� ، و_�ن� ش!�W ده��I س��رة ، ا����y ان�IS ، &!ف ا�>ن
 ا�>ي اI#!�N ، أنI أخ> ه>] 

�_� أ��yل _ [�Q&أ ، I��& !y& Y�� !3وي س�� أشSا2رض ا� 
ا2رض �i$� 8�y ، ��� &8 ص��

 I� ل�B# ، I�T� : ويSه>ا ا� : W��� cB�� cى أن!�.  

آG وا� ��� ���` ن��a� ~�QT� ، I ر�K�B� ، I ا س�م #� ���I ، ��[� ا��:��T ، ا�خG ا��!ام   

  .��$�I�& Y ، ا�:��N ا��hئ�� ��[��3 

   1 tTN 1 أ&!ف ، ه��ك bآ� ، �Sص�� Iو� ، ق �8 رواد ا���4T� 1 أش��ء ���& Yإ� GT�

�3N ا�:GB ، #3>ا ش:
 ����R !TB� Kرق #� ا��:T� وا�>ي �4!ي ، !T��� أن I� Yم ، أن�_nص� وا�

����� رس��� ��� �8 اl ، د&W �8 أن أ&اءن� �3دون آG دول ا����BQ ، ه>ا ��� _�ٍن ، ا�>ي �4!ي 

 ��u� ا�F:�� K� نg# ، 8�N�S�� �ً&رد K3�:� 
N�:� G� ، ن�SN�:� 8�Sا��>ن Gآ �� Iرس��� ��� ، 2ن �����

lس�ط ا K��Fآ��� دورن� ، ا� Y�& `��:ا�� Gآ W�<�# ، I�� KB��� K_ ، I� KB���  :  

َب ُمِ�Fُء ا���Eِ�ْ ِإن� ا���0َ َ�r� َوَجE� َیُ6ْ�eُ َی����ِ 4ُ�َ�Eِ�ْ ِ�َ�ُ�/َب ُمِ�Fُء ا�L�َ��ِر ، َوَیُ6ْ�eُ َیL���ِ 4ُ�َ�َ��ِر ِ�َ�ُ�/(( 

  ))َ���� َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� 

 ��� �8ج�6L/ه�  إ)������ f أوه�م:  

   Gآuأن ن 
إن ��ه��� أن ا�:�K #� ا�[!ب ، وا����رة #� ا�[!ب ، وأص�ل ا����ك �8 ا�[!ب ، �4

 !�R Iه>ا أن Y�:� ، آ� ������8 وا��@�8 ������ر�hا� W�� ي ، إذا������ر ، أ�� �������3# 8 ��

� �$����V أ�K3�� K�:�� Y�� b ا�:�K ، خ����V أ�b ���ري ، ه@>ا �:���ن أو1دن� ، أ���نً� ن�a ا���

، ا������س�� ، هK �>���ن ) ا ��@�c ( #� ا��GT ، نbT ����ن ���:�K ا���� ا�:��Nت ا�[!��� 

 G�B� !ه� ا�>ي أ� ، Iن�� G��Bه� ا� ، I��N ه� ا�>ي ، Y������ ونk:ون ، و�!S�:ب ����@�8 ، و��:hا�


 ، و�:kي :hه>ا ا�.  
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  : �3 ا خ�ة ، #� ����� ش�ء آ�y! �8 ه>] ا�@��� أ�  

  ))َ���� َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� ((

    ���4
 أن �a�Q �8 ا�h!ق ، �8 �@� ا��@!�� ، �8 ا��� i�hل ا�k�� 8� ، �Sم ا���B� 8� ،

  .، ��S�9 8 ، �8 ه>ا ا��@�ن ، ا�i�h �8 ا�v!Bن �8 ا���� ا����

  : ْ�َ!َة �Nََل ، �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ َ&8ْ َأِ�� ُهَ!  

 )) 0ِ�ْ�َ�  ))َمْ� َت�َب Eَ6ْUَ َأْن َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� َت�َب ا���0ُ َ
 ]   ]���K ، أ��

   ��i �8 �[!��3 ، 1 ���� إذا c:�9 ا��h: ا���� ا2ول #� ���K ، وا��yن� #� ���K ، و�:�Y ا��

هK ، وا����رة &�هK ، ون�8 ��$���ن ، دول ن���� ��$��� �& �N!وا� ، Kه�& K�:ه��� أن ا���ذا g#

 ���� �# .  

 Pذ� F8 ه��L=c*8 ��'�aأرادو)� م� ���:  

   �# !S&أ ، G��N 8@� ، ه>ا #8 أد�� ، ��TTN ���B� ت ، وأردت أن أص�غ�!ة آ�c #� أ�!�@� ، و&

&�h� 8ها�� ، ه��ك ��Tرت أن أ�ً� &�] أو1د آy! ، أ&�QهK جkءًا آ�S!ًا �8 _!و�I #�  ه>ا ا���Bل

�!وا أ�!هK �3>ا ا���ل ، وأ&YQ ا���ل ������وي ��8 آG أو1د] ، &�] و� ذآ� جًا ، ��� ، I����

8 أ��I ، أراد أن خ��S جًا ، ���#` جًا ، ����9���� �# I�I ا�ن�� 1 �@���3 ه>ا ا���ل ا�>ي أخ>] �

�Nن أن خ�i �9ئ!ات T� Gه ، �ًN�ي &�Y إخ��I ، أa�N أ� إخ��I أن �I:�S ��ج� 1 ����ج�3 إ9�:�

 8�_ ، `�N إس��� _���3 ���وي ��kان�� �� آ�S! �$��� و&h!�8 س�� ، أن� أ&�Q ا�8�y ا��S� c:��

ه� &�ٍل جًا ، خ�i �9ئ!ات _���3 خ�i �9ئ!ات 1 ��@8 أن ��Q! ، 1 ��@8 أن ���$م ، ����ا

���وي ��kان�� �� &!�� �$��� و&h!�8 س�� ، ه>ا ا8�1 ا�$��S أa�N أخ�] أن ��h!ي ��ج� 1 

����ج�3 ، أخ> ���I ، اnن اش�!ى �8 أخ vخ! ��ج�ت _���� �i$� 8�y ، ج�ء وcN _�8 ا�G��!S س�� 

�W:�S ش�c�� �ًV ���ج� إ��I ��:! #�@� ، أو أن ونbT دو1ر ، آ��� اس�$!اجI _��ن�� ون��T ، إ�� أن 

 Gرص� آ�Sرص� ، ا�[!ب اس�!د &8 9!�` ا��S8 ا�& b�z� ي��h!ي ��W ش�i$� 8�y� �ًV ، و&�

ا���kدات �uس:�ر ا���� ، اس�!د ��Vت ا�����رات &8 9!�` ا��Sرص� ، ون�8 1 نh:! ، آG ا���kدات 

 G����� [أن ���
 ، أ�b ����ر ، وا�!KN ���اض�N ، aل �� أ�هK ، اس�!ده� ، وا��2ال ا���د&� &�

�_� 1vف ����ر ��د&� &�هK �������8 ، و�����G أن ���
 ، �W أن ���
 : وه� ا�$�N ، !�Sل �� _

�:C ا���ائ #�B ، إذًا ه>ا ا��� ا�$��S ا�>آ� ا����#` أa�N أخً� �I أن �I:�S ش�i�� �ًV ���ج� إ��I ، أخ> 

Iأ��ا� Gأ��ً� ،  آ Iأخ> أ��ا� ، i$� 8�y� ًا، أa�N أخً� vخ! أن ��h!ي ��I ��ج� أس�س�� جًا رائ�4 ج
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وأخً� اش�!ى ��I أرض ، ه>] أ1س@� اش�!وه� �$���8 أ�b دو1ر ، وا����1 آ��3 #��3 ��!ول ، آ��3 

، ������ل ، �@>ب ، _!وات ، �$���8 أ�b دو1ر #�B اش�!وا وu� ��1آ���3 ، ا�����B�!Q� �4 أو �uخ!ى 

 uhوأن ، �ً��� Yو�� ، I�أ��ال إخ� !yه>ا ا2خ أآ aء ، ج����� ، ����3�g� ، }]� ، iم ، ��Bة ��3��

ائ` ، و�!ا#` &��� ، �@G و� ج��ح ، و�@G و� س��رة و�!ا#` ، وس�ئ` ، و�N&�ت اس��SBل ، �

 ا�$��ل ، و�N&�ت 9:�م ، و��c #� ا��b�T ، و��Y�& c ا����G ، &�ش #� Yق إ���� ���S�� �

إخ��I أص��Sا #B!اء ، س�
 أ��ا�K3 ، وهK ج����ن #� ���V� c ��! ، إذا زارهb#u�� K ، ��$���ن ، 

 Kه
 �K3��$ ، أنc ا�>ي نcS3 أ��ا�K3 ، أنc ) إ��@�c اج���&� ( �� &�هK ذوق ، �� &�Sس cأن ،

 ا�:��K اB��� نn3>ا ا���` ، ا� K3�:Nا�>ي أو ���ص�! cأن�3 ��$��� ، أن ��N!hول ا� ا�B��� ، ��!]�

وًا اس���> آ���N�9 G خ�ل خ���8 س�� ، أآk�� !yان����� �8 & ��� c&زر ، �Vش� ��� cَ!آ�8 ، �� ���$��

  .أجG ا�#�ع ، ه� زرع ه>ا ا�@��ن 

  �yأ��ان ا� cإذا آ�ن G���� 1 ، ورةk� ���:ن�&�� ن ~ST� 1 ��� �[��� ا ن��ن ، �Sس���� !�R ب�

 �# K3�@اء أس!B# K3�:وج ، I�ه�دئ� ، ه� راق ، وا�>ي س!ق أ��ال إخ� YBج��� �8 دون ��س� G����

��c ص[�! ، و#�ق �:�K3 ، و�9ل ن�3ر ��hآG وض!ب ، K3:� �� �ً:S9 ��@���ا دراس��T# ، K3روا 

  .ج��3 


 �h: �!ة وز�! �!��Qن� �Nل آ��� �` ، �Nل   Sن�8 س lوا�@��@h� ت ا2رض آ��3 ، #� ا���دان ،

�دش �h@�� ، #� ا�:!اق �h@�� ، #��ن �$�` ���9` ���! ، وه>] ]�� �# ، ��@h� I�# ق ا2وس�!hا�

���9` ا����! ����ج إ�Y أس��� ، ه�S� K:�ن ا���ح ، وآ�B& Gد ا���ح &�Bد إذ&�ن ، ����B& cد 

 �V���$� ، b:ض �V�� !:ن ا���@� N ، !اٍض�ح �  .ض:b ، وأنQ�� c! أن �uخ> ا��

#�>�W ه1zء ا�[!���ن ا������hن ا�>�8 ��:���ن &8 ج!ائ 1 K����G ، و��S�Qن أس�!�8 ، اnن #�   

 c��i�4 ا8�2 �!�ون أس�!�8 ، واb�2 ا�>����N 8ا ، وا�����ن ا�>�8 ش!دوا ، وا����S ا������ ا��� ه

Bون أس�!�8 ، ا���!� ، C��:� 8 دون� Y�� ، �@س�� i�� lا Yإ� `�!Q��# ا�[!ب !B��� K� �� �B�

�a�Q ا�i�h �8 �[!��3 ، إذا c:�9 ا�i�h �8 �[!��3 أG�N ��ب ا����� ، 1 أ� ���ب اnن ، 2ن ه>] 

 K3���� 8� ءًاkج c�Sا��:�ص� أ�3��ِ ا���س أص.  

   �ًy� : ل�N 
��� 8�د ا����ت ا: �_�� �!ة أ� رج�ل ا�& YTأ� G���� Kس�� c�4ر�� ا��� س����

 ����$� ��S� أن 
R!� �4ل ، ا�>ي� a�� آ�ن ه��ك Iًا ، #� أ_��ء &!ض�_��B�� �V #�ض~ ج_ I�

�_��B�� �V ، وآ�ن #� _ G����� `�:� Kا���� 
:hا� ، Gأ_��ء &!ض ا����� �# ��S� ء��Sان�8 ا��B�

د ا����ت ا���4ر�� �& YT�4ل ، أ�� a�� Iأ_��ء &!ض Gه>ا ا����� Kس�� Gا��� cا��� س� 
��

خ����] ، أ�� � 
س��G�� �V أر�:� و&h!�8 أ�b ����د س��ا ��سK ه>ا ا�����G ، �� دخ��ا ج�! ض
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 cNح ض��Qا�� Y�& c:��ن ا��� آ��� ا��Tم ا ����� ، وه>] ا��ه��3 ا�R2ن� وا������ت وا#2

��ا ش�T��� �Vً! ، أ�� �����  ��: ص��ن ا���ئة ، ه>] أ�� S�� 1[� أن ��Bل N �� K3ن� ، 2ن!Tرب ، ان

ن:�د إ�Y اl ، ون��ب إ��I ، ون:�د ، ون:�����u� k و����� ، و �v!Bن�� و�gس���� ، ونK�B ا س�م #� 

 !T���� lا �&  . ������ و#� أ&����� &�ئ> ��@8 أن ن

  :ا��/� �c E6U/ع ا�o	G م� ا�	+�ب 

�م ا��N` ه>ا ه� ا�@�م أ��3 ا خ�ة ، ا  @� :  

َب ُمِ�Fُء ا���Eِ�ْ ِإن� ا���0َ َ�r� َوَجE� َیُ6ْ�eُ َی����ِ 4ُ�َ�Eِ�ْ ِ�َ�ُ�/َب ُمِ�Fُء ا�L�َ��ِر ، َوَیُ6ْ�eُ َیL���ِ 4ُ�َ�َ��ِر ِ�َ�ُ�/(( 

  ))َ���� َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� 

  : َ!ْ�َ!َة �Nََل ، �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ َ&8ْ َأِ�� ُه: وا���� ا��yن�   

 )) 0ِ�ْ�َ�  ))َمْ� َت�َب Eَ6ْUَ َأْن َتdَ�ُlْ ا�o�ْ	Gُ ِمْ� َمْ+ِ�ِ�َ�� َت�َب ا���0ُ َ

  :أ�� إذا c:�9 ا�i�h �8 �[!��3 أ�R` ��ب ا����� ، اk& l وج�N Gل   

 yِ�ْ��ْ� ِمْ� َرْ�َ	0ِ�ِ َوُیَ���ْ� َ�ُ�ْ� ِمْ� َأْمِ�ُآْ� ِم��8ًَ� $#8َْ*ُووا ِإَ�� اْ�َُN�َر �ْ�ُ�َ �ْoُLَْی  
 ] b3@16: س�رة ا�[  

    K@� ل�N8 أن� أ@� ، �Vش� I��& I:��� 1و ، K3:� !h� ب : و�8 ه�ي ا�@�!ة�Sى ��2س�Bأن ن� �]S��

  .ا��� ��Bوا ��3 

    cا1ن�!ن� Y�& أخ ���uا�>ه�: س K@� �� I� c�N د ا�[!ب ؟�� Yف �8 ا�>ه�ب أن : ب إ�إذا آ�ن ا�3

iل ش�3دة &���� ا������ن #� أ���� " !S@� أن GSN تا���ج� إ���3 ، وآ�k� �ً�T�� cوج� ، و&

 Iص� ن�درا ����ج�Tاخ� GT�� ش!�9 ؟ إذا أردت أن Kآ ، aن�� �أو1دك ، و��u_!وا ���[!ب #

�!ب �8 د�N وإ&اد ��8B ، و��T�� !��Qار�= ، أ��i آ>�W ؟ ه@>ا ا������ن ، ه>ا ا�>ي رأ��K #� ا�

 K�:�� د ا�[!ب�� Yإ� cSاد ، إذا ذها������ن ، ا�:��K آ�I #�ج� ، ا�:��K ص:` ، ه>ا ه� ا &

 cوآ� ، Wأ�� �� ، ووض:c ه>ا ا�:�K #� خ�� Yت إ��!���4ت ، �:��c �:����ت د�B�N جًا ، و&

دك ص[�ر ، &ت GSN أن ��u_!وا ���[!ب #� ��نa ، ���� أن ��Bي أ��u# ، Wن� ��k� �ً�Tوج� ، وأو1

 ��@� 1 ، Kرب د�!ه ��� G��B� 1 ���Bإ1 ����رة ، ه>] ا2س��� ا� G��B� 1 أن ه>] ا����رة Y���أ

  :ا�&�ء �8 دون &����N I� �� ، G ، اk& l وج�N Gل 

  #َوَأِ��Nوا َ�ُ�ْ� $
  ]60 :س�رة ا2ن��ل [ 
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وا�>ي أ& ��BB� K3ا ن��ئ� ، ن��ئ� �>ه�� ��BBه� ، واK3��:� l ، اl ه� ا��:�8 ، وأن� اnن أر� أن   

 K@أ��� �Q$ا� aأض.  

   
ائ�� �uس���&2 إخ�ان�� ا�@!ام ، ا�$�Q أن ن��ب إ�Y اl ، وأن نI:� ~�QT ، و&�ئ> ��@8 أن ن:

  .#�` �N�I ����ً� ، وأسuل اl �� و�@K ا���


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ا�روس و ) : 28- 24(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ا�:S! �8 ا س!اء و ا��:!اج

  20-08- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 ��روس�� و��6ه� ا�=�6ة F8 ا�	�Lس�6ت ا���Lی:  

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا����س�Sت ا����� آ��43!ة وا س!اء وا��:!اج ، و�� إ�Y ذ�W ه� ���س�Sت �8   

��� ا���Nئa �:!و#� &� ج��a ا������8 ، و�@��� #� أ�iّ ا���ج� إ�Y ا�روس وا�:S! ا��� ��@8 أن 

  .>] ا��2م إ�Y درس ا س!اء وا��:!اج �����S �8 ه>] ا����س�Sت ، و�� أ��ج ا������8 #� ه

  �	�ذا ا�	��	/ن ��� هRا ا�/dZ ا�	rري ؟

   !�Sؤل آ���؟ : أ��3 ا خ�ة ، ه��ك  K3أراض� 
ى &��K3 ؟ ����:� Kذا ا������ن ه@>ا ؟ ���ذا ه���

إ��د�K3 ؟ �G�B أ���ءهK ؟ ����8 أ&اؤهK #� إ#�BرهK ، و#� إض��K3 ، و#� إ#��دهK ، و#� إذK3�1 ، و#� 

 ، ���@� `Q�� ���ذا ا����I� ���N 1 K إ9�Nً� #� ا2رض ؟ �G�B ا1nف ، و1 أ� �:�!ض ، و1 أ�

 iأ�� ، :B� 1ن�� و4
 ، ����� إن��ن وا� �8 ج�v iخ! إذا أس! ��Bم ا�h� و1 أ� ����@! ، و1 أ�

  ه>ا سzال آ�S! جًا ؟ 

dZ/ا ا�Rه �� k�;=�اج ی	س�اء وا�gا  I�j'وت f�	إج:  

   !T�$� G@h� ، ���T�� G@h� أو !T�$� G@h� ا��4اب ، ا��4اب ���Q:� ا س!اء وا��:!اج : Gآ

 ، I��& دh� ن�� ، وا�>ي���� وراءه� ���� ، وآG ِشة وراءه� َشة إ�Y اl ، ا�>ي �:��I4 اl #� ا�

Iأن ، �S�9 ����4إ� ���& I����� وا�>ي ، I��& `��� وا�>ي  
���Qي &�Y خ�! ، �@�TB� I! ، إذا أ�

 ���B:��� I� G4& [S& lا 
] ا���] ، إذا أ�S& lا .  

���0 ا�Ijة وا��Iم إ�� ا�y}�l وم���� أه��� �0 ���ذى  F6Lوج ا��B:  

�ة وا���م ا�>ي ه� س� ا�$�  Tا� I��& �S3>ا ا��# ، G�Tأ�� ا��� Y�& ي�Q�� ، `ا�� 
�Sو� ، `

�ة وا���م �a أنI رس�ل ، ، آ��لTا� I��& �Sرك ����ا] ، �@8 ه>ا ا��
 أن ن:Tآ��ل �8 ا� Y�&
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 �@� 8& :S� bئ�Qوا� ، I��N Y�& �ً�h� bئ�Qا� Yإ� 

 ا��` ، ذه�Sا�$�` ، و� ون�S ، وس�

� K3�:� ، ن���z� K3�:� bئ�Qا� Gأه Y�& 1ً��v `�:� وه� ، �ً�h� ه��h� ، ون ، _��ن�8 آ��� ��!ًا�3

�:�T�� K3!ونI ، #@�ن ا��4اب aN��� !�R ، آ>��] ، وس$!وا ��I ، و�����ا ��g>ائG� ، I أR!وا 

 I�!�� K3ن��Sص.  

   [�Q&أ ، G�!Sر] ، ج�ء] ج�Tأن ن� 
:T� آ��ل Y�& ي�Q�� ، ر ا ن��ن ا2ول #� ا2رض�T�

 I� ل�N ، م�B: خ��ر ا1ن��أ�!ن� ر�� أن أآ�ن �9ع إراد ، ��� ��8��S4ا� K3��& cBS92 cVش �� ، W ،

8 ���] : �Nل � K3��  : �Nل . 1 �� أخ� ا��K3 اهِ g# ���NنK3 1 �:���ن ، �:G اl �$!ج �8 أص

 )) Fم/U �ِا���� اه((  
 ] ���Sا���!ة ا��[  

   �� �$�K3�& Y ، ود&� �K3 ، وا&�>ر &�K3 ، ورج� اl أن �G:4 ذر��K3 ص���� ، �� ه>ا ا�@��ل ؟  


 ، ��@8  ن��ن �@�ن &�] زوج� �Gء س�  �!B��� ، راتأ��3 ا خ�ة�S:و�����3 �8 ا� ، [!Tو� I: ،

�! �� 1 ��صb ، �@��3 إذا أBء وا����yوا� 
، ص�cS ��!ض &��ل ، ����G ، و�����S& 8�Gرات ا��

 I:��� N ، �ً����:��ل ا����` ���N 1 اW�& b�$� l ، ون!��ح ، #@G آ��I ا: _�B� K_ ، b#u�� Kل آ

 ا����1ن سW�<� ، �B ا����QS أن �@�ن #� أ&�Y درج�ت ا�B!ب ، وأ&�Y درج�ت ا�!ض� ، �& ، I�

  : وأنc #� ���� ، ه� رس�ل ، ون�S ، وس� و� vدم ، �Nل 

  ))ا���� اهِ� U/مf ��(S8 ، F ی=�	/ن (( 

   [��� 8� K3��  . �:G اl �$!ج �8 أص

0��� F6Lء ا�/;�  y}�lا� LXم إ�� ر�0 �=� مI�ة وا�Ijا�:  

  ��ذا �Nل #� ا��Qئb ؟ ص�Nا أنI �� �8 د&�ء ��Y�& `SQ ا������8 ا���م آ3>ا ا�&�ء ،   

 )) ، ��'=x��	س ، ی� رب ا��Lا� ��� F(وه/ا ، F���� �Uو ، Fت/U y=Z Pإ�� /�Vأ F(ا���� إ((  

��3 إ��3��N Y ، 1 وزن واl ا��2 ا س���� �uآ���3 ، ا�����ر وخ  &�N 8� ًًءا� ، K��� ن���� �V���

 !�R �3نuه� ، آ���3 #� ا2رض ، �uي ش�ء uS:� 1 ��3 ، و1 �����4ج�3 ، و�3S�]� 1 ، و1 ���

 ، YT�� 1و ��ج�دة ، �a أن ا�y!وات &�ه� ، وا���aN ا1س�!ا���4 &�ه� ، و��ه� خ��رات 1 �:

  . �ه� ، وج:��ه� �h!ذ�� ، ه>ا ا�>ي �GT و�@8 #���ه� ، وجkئ

 ����F ، ی� رب ا�	��(( �Uو ، Fت/U y=Z Pإ�� /�Vأ F(إ�� م� ا���� إ ، F�ر p(وأ ، ��'=x

FL����I8 F أ���F ، ت kxK P� ��؟ إ�� ص�یv ی�;�	FL ، أم إ�� ��و م���0 أم�ي ؟ ا���� إن �� ی

 F� dأوس P��8�� ��� ، �Zا�=��6 ��� ت� Pو�((  
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 ] ���Sا���!ة ا��[  

ة �:�� أنc�� W راض�� &�� #uن�   hه>] ا� cء ، �� رب ، إذا آ�ن�&ه��ك رب #� آ�م د�N` جًا #� ا�

 W��#�& 8@� ، Yض!� Y�� YS�:ا� Wس ، و�u� �أ&�>ر ، وأ��ب ، وأس�[�! ، أ�� إن آ�c راض�ً� &�� #

  .�@W��#�& 8 أوسa �� : أوسG� ، �� a إن ا2دب أن ��Bل 

   W� ل�B� ض��ف ، : ا ن��ن أ���ن� �!&�ن� �#!R ك�!ون�� ، أنc ه G�K�: �� ه� ا����! ؟ &��

وR!#� ج��س ، وR!#� ن�م ، و�SQ= ، و���م ، و&�ك �!آ�S ص[�!ة ، و&�ك دخ�B:� Gل ، أن 

�_�8 ش$Tً� #� ا�[!#� ، أنc �:!ف ���N أن _ a� اش!# Y�& م���رس� ، �� �ًV1ج Wن�� �@�ن �4

  . اB��� !�2!ا ، ه>] ن:�� آ�S!ة جًا ، ا l���G ��3 &���� ، #�ش@!وا ه>] ا��:�� 

 y}�lا� F8 F6Lء ا��� م� دl6L���8{�ة م:  


 ا��W��#�& 8@� ، �S�T أوسa �� �� رب ، : ا���B�B أن ا���S ا�@!�K &���� �3>ا ا�&�ء   �Q� إ��ك أن

، ه>ا آ�م #�I ر&�ن� ، �@W��#�& 8 أوسa �� ، ه>ا ا�>ي �GT ���:��ا ، ن�8 نST! : أ�� ا�>ي ��Bل 

 ، Gوج k& lاس�[�! ا Iنu� ةhه>] ا� YBّ�� ، ة ���!ض�hه>] ا� YBّ�� ، !ST��� ةhه>] ا� YB��  

 )) ، ��'=x��	س ، ی� رب ا��Lا� ��� F(وه/ا ، F���� �Uو ، Fت/U y=Z Pإ�� /�Vأ F(ا���� إ

L��F ؟ إ�� ص�یv ی�;�	FL ، أم إ�� ��و م���0 أم�ي ؟ ا���� إن �� ی�� �P وأ)p ر�F ، إ�� م� ت

 F� dأوس P��8�� ��� ، �Zا�=��6 ��� ت� Pو� ، F���أ I8 F�� kxK((  

�ة وا���م ، د&��I وص�c #� ا��Qئb إ�Y ا�����3   Tا� I��& �Sة ا���&إذا آ�ن ه��ك خ� ���ن� �

��u4 إ�Y ا��Qئb ، #@�ن ه>ا ردهI� i�� ، K أ� ، اnن ا�T[!ى ، أهG �@� آ>��] ، وأخ!ج�] ، ا

  أخ!ج�W ؟ ���W : س�ف �!جa إ��B� ، �@� Yل �I س�ن� ز�Nو �@� Yإ� aج!� bآ� ، lرس�ل ا ��

  ��@� أ� ؟

إن اl ن�ص! نI�S ، اnن ا�&�ة ا س���� : _�B ا���S ا�@!�I�!� K ���ق � ا�$��ل ، �Nل �I : أن� أ�Nل   

إن اl ن�ص! نc� : �� ���� ، I�S إ�Y ا�����3 ا�T[!ى ، إ�Y أGN ����ى ��@8 ، و�a ذ��N Wل �I وص

ه� ���� ، شة �� �:ه� شة ، �� ا�>ي آ�ن �: ذ�W ؟ آ�ن ا س!اء وا��:!اج :�.  

  :م�	� �y�l م� wی اgس�اء 

  nا���س ، ا KF:� Iإ�� IS��� 1 N ~��� ا س!اء وا��:!اج ��v �# ل�B� ��:  
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/ْ�َ �Lَي َ��َرْآRِ�ا� �jَUْ*َ�ِْ;ِ� ا�ْ	َ�اِم ِإَ�� اْ�َXَ�ِْ;ِ� ا�ْ	ِمَ� اْ�َ Iً�ْ�َ 4ِ�ِ6ْ=َ�ِ ي َأْسَ�ىRِ�َن ا��Xَ6ِْ�َی0ُ ِمْ� #ُسLُ�ِ 0ُ�َ

$ �ُ�jِ6َ�ْا dُ�	ِ��0 ُهَ/ ا��ِإ) �Lََی�ِتwَ  
  ]1: س�رة ا س!اء [ 

 س  ��� �� ��:� ، !�TSا� a1ء ا�>�8 ا����zه ، !hS�� W�S�� ك ، ورأ���!Sد&�ءك ، ورأ��� ص ��:�

 c�B# ، K3@�3� ا�$��ر #� أن W��Q&وض!��ك ، وأ ، W�� آ>��ك ، وس$!وا Wا �� س�ءة إ�������1 �� : 

  .رب ، ا��K3 اهِ g# ، ���NنK3 1 �:���ن ، �>�W ج�ءت ا����� 

 ، و&�Y ����ى ج��&� ، آ���4ع ، ن�8 ن:�ن� أنc آ���K ، آ�Y�& ، 8�z ����ى #!دي ، آ�ا�  

 ا&��Bدًا ج�ز�ً� أن ه>] ا���8 ه� B�:أن ن 
4� 8�N8 ص�د���z� 8 إذا آ��@� ، YT�� 1و :� 1 �ً���

 !�TSا� aه� ا���� Iءات ، إن�Q& Yإ� l�3 إن ش�ء ا���.  

   G�!Sج W� ل�N ��� : I� c�N 8�Shا2خ K3��& cBS92 cV1 1 �� أ: �� ش K3نg# ���N خ� ، ا��K3 اهِ

8 ���] ، ا�!د ا ��3 أنW س� ا2ن��Sء وا��!س��8 ، ا�!د � K3���:���ن ، �:G اl �$!ج �8 أص

Y3رة ا����، و�GT� K إ���3 �$��ق #�  ا ��3 أنW س� و� vدم ، ا�!د ا ��3 أنW وص�c إ�Y س

  :، �Nل �:��Y ا�@�ن

 ُأBَْ�ى * َیَ�ى #َأ8َُ�َ	�ُروَ)0ُ َ�َ�� َم� ً�َrْ(َ 4ُwََوَ�َ�ْ� َر * ��َ�َLْ	ُ�ِْسْ�َرِة ا �َLْ� اْ�َ	ْ*َوى * ُِ�Lَ�َه� َجLْ�ِ * �oَ+ِْإْذ َی

$ �oَ+ْْ�َرَة َم� َی��ا�  
 ] K4س�رة ا��[  

   Kن� إ�!اه�  :_�� �@!�K اk& l وج8�z��� G إذا س�ق �I شة وصS! ، اk& l وج�N Gل &8 س�

�ِ�َ	�ٍت 8ََ*َت	�ُ��� �Uََل ِإ)�F َج�ِ�L��ِ Pَ�ُ��ِس ِإَم�مً� �Uََل َوِمْ� ُذر�ی��Uَ F�َِل#َوِإِذ اْ�َ�ِ 0ُN�ْ�ِ�ي َ�َ�� ِإْ�َ�اِه�َ� َر� َ�� َی�Lَُل َ

  ا�]��ِ�ِ	�َ� $
  ]124: س�رة ا�BS!ة [ 

ا���Bق ، أو ��4وز ، أو �@8 1 � �8 ���� ، 2ن ا��8 ا�����T إذا ه��ك �:��T ، أو �u� !�TBداء   

��N �3>ا ا�رس ، ه>ا &�Bب ، ه>ا ��i ���� وراءه� & I� i�� ب ، ه>ا ا���ض�ع�B:وج�ء ا� ، K�H

 I� lا !����� ، ه>ا ��i شة وراءه� شة إ�Y اl ، ه>ا ��ض�ع _�ن ، ه>ا &�Bب إن��ن ���I �!ام #

� أ��ث &8 إن��ن �K�B��� 8�z ، &8 إن��ن �I��� YS ، إن��ن ���:Q]�� !S@��� Gٍ!س #uذ�I اl ، أن

ائ وا���8 hا� I� lوس�ق ا ، Gوج k& l�9&� ا.  

ا�:��K ا س��� �Y��S : أ&اء ا��8 ا�������ن �8 ���3 ا���B� lن : nن ه��ك سzال آ�S! جًا   

] ز�kال ��& Iانkأ� Gو#�ق آ ، Iه��� Gو#�ق آ ، ISئ�T� Gق آ�# ، 
��ن��� ، �:�T���� KFئ

رة ا ���3 ، آ�b ���ق شائ �������8 ؟ أ�� B�� 8 ������ن #� ا���م��د إس���� ، 2ن أ&اء ا�Sا�

] �h@�� ، أ���K@��& Y أ1 �& uh�� ، aن #� ا����Nر�R ، K�:ن #� ا���Nر�R ، Kهه1zء #����ن #� ��



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 232
 

�� 1 I��:#2ن أ ، I��:#ل أ�  .@8 أن ��K3 �@���3 إ1 إذا آ�ن �K�& W آ:�K اl ��:!#�ا إ�Y اl �8 خ

   Gy� �S���� 8ن�8 #��� خ�! ، ن� ، دة ، أآ�hة ن�8 ، #� ا�:���� ا��ن�8 #� ���� ، ن�8 #� ش

ا �B:� !�Rل ، أ&�Q] ��ن�8 �8 �h� م�:Qن�اع ا�u� I��& د
 ش�SQ��# ، ة ��دإن��ن �:I ا���3ب �:

#�B ، وأي ش�ء vخ! هد] �gج!اء &���� ��:�I ، أ�� ا�>ي �:I ورم خ��S ا�Q:�م ، ا����
 وا����ح 

 
�SQل ا�uس �� Iأن��ء ج�� G@� !h��� : I� ل�B� ؟ Gآv ذا�� : Y��:� I��N Y�:� ه>ا ، cVش �� Gآ:  

�َ�ْ�ِ�ْ� َأْ�َ/اَب ُآFْVَ �Eٍء $َ �LَXْ�َ8َ 0ِ�ِ /ا َم� ُذآ�ُ�وا�َ)ُ ��	8ََ�#  
  ]44: س�رة ا2ن:�م [ 

�َ�ْ�ِ�ْ� َأْ�َ/اَب ُآFْVَ �Eٍء َ �LَXْ�َ8َ 0ِ�ِ /ا َم� ُذآ�ُ�وا�َ)ُ �	8ََ�ّ:  

، أ��اب ش�ء: �Nل أ��اب ، �� �Nل  ��ب ،: د�BNا #� ه>] ا��v ، ��n #��3 إ&�4ز ، #���� &���N �� ، K3ل   

�د ج���� ، &�QR Y�& ، Y�R Y!س� ،� Y�& ، ة�N ، ش�ء Gان[��س أ��اب آ Y�&  Gآ �#

  .ا1ن�!ا#�ت

�(َRْBَُأوُت/ا َأ �	ِإَذا 8َِ�ُ�/ا ِ�َ ��ٍء َ��FْVَ �Eَأْ�َ/اَب ُآ �ْ�ِ�ْ�َ�َ �LَXْ�َ8َ 0ِ�ِ /ا َم� ُذآ�ُ�وا�َ)ُ ��	8ََ�#$   ُهْ� َ�ْ+َ�ً
  ]44: س�رة ا2ن:�م [ 

   Y��:� ل�N ، ة  :ا����!ف وا�@�#! نI���3 ض!�� س��9ر وا�

 َواِ�َ�ًة Sِ8ََذا ُهْ� �Bَِمُ�وَن $ #ِإْن َآ�َ)pْ ِإ���ًXَ�َْص  
 ] i� 29: س�رة[  

   �2 1 ، K�B8 ا�����z��� م�ائ ، ه>ا ا�@hا� I� ق���دب ، z8 #�:��� ، و��zة ، أ�� ا��ض!�� وا�

�ت ، ���ل �!ام ، �:وان &�Y أ&!اض ا���س ، اISN�:� l أش ا�:�Bب ، ��Bل @h�� �:Nه>] : �@�ن وا

رس�� إ9�Nً� ، أن� ���� �N�& I� i�� ه>ا ��ض�ع _�ن ، ه>ا ا���ض�ع ، lوراءه� ���� إن ش�ء ا �

�ت آ�y!ة جًا ، أ�h!] أن ه>] ا���8 ا��� أنc #��3 وراءه� ��~ @h� 8� ن��:� ���B��� ���z� 
أخ�9

 � 1 �]��Sا� I��@و� ، �]��� ��@� I� Gوج k& l2ن ا ، I� Gوج k& l8 ا� �8 أن ُ�@bh ، و�@8 �:

 !ST8 �� ا�>ي �@�ن ؟ �@�ن ا���.  

   I� ل�N �Sن Iا�� Kن� إ�!اه�ة : ��Tر اl أ&�Qك ���� ص:�S أن �aB ، أن ا�8 ن�S س�h� ، Iاذ��

  :�:!#�l�� I و��N I� I�Byل 

ى �Uََل َی� َأَ�pِ اEْ=َ8ْ َم� ُتhَْمُ� َسَ�ِ;ُ�ِ)F ِإْن �Vََء ا���0ُ #َی� ُ�FLَ� ِإ)�F َأَرى F8ِ اْ�َ	�Lَِم َأ)�F َأْذَ�PَXُ �8َْ)ُ]ْ� َم�َذا َتَ�

Uَْ� َص��pَUْ ا��Nْؤَی� ِإ)�� َآrِ;ْ(َ Pَ�ِRَي * َوَ)�َدْی4ُ�Lَ َأْن َی� ِإْ�َ�اِه�ُ�* 8ََ�	�� َأْسَ�َ	� َوَت��0ُ ِ�ْ�َ;�6ِِ� * ِمَ� ا�j��ِ�ِ�یَ� 

 �َ�Lِ�ِXْ	ُ�ْا َ�ُ�* اRََه ��6ُِ� ِإن	ا6َ�َْ��ُء اْ�ُ /َ *$ �ٍ�[ِ�َ �ٍ�ْRِ�ِ 4ُ�Lََو8ََ�ْی  
  ]س�رة ا��T#�ت [ 
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 �� 8��K3 ، واl ا�>ي 1 إ�I إ1 ه� �ّ! ا������ن #� ه>�8   :� �3 ، �@8��� �# K3�� 1 N ه��ك أش��ء

c�:وج ، K3��& K43�� Iآ� K��:ا� c�:ًا ، ه>] ا���8 ج�8 ا2خ�!�8 ���8 آ�S!ة جB:ا�  Iآ� K��:ا�

 ��8 ، �@��3 ���ض~ أ���نً� :� �3�h@ه��ك �@�� ن G:�# ، I��& Kدري �� هk� .  

  :اgس�اء وا�	=�اج �َ	� آ�ن مhم�L م����	� 

   I� ل�Bو�:�ن� �� �:�ن� ، ن ، �ً��B��� �ًNص�د �ً��z� إذًا أ��3 ا خ�ة ، ا س!اء وا��:!اج ��8 آ�ن : bآ�

��ة وا��Tا� I��& �Sوا��$!�� أن ا�� 
ائ �� G���� 1 ، وس�ق �I �8 ا��@>�h8 ا�� I� lم س�ق ا

 Gوج k& lل ا�Nو ، G���� 1 �� ب!���� Y�� وا �>اء:  

/ْ�َ �Lَي َ��َرْآRِ�ا� �jَUْ*َ�ِْ;ِ� ا�ْ	َ�اِم ِإَ�� اْ�َXَ�ِْ;ِ� ا�ْ	ِمَ� اْ�َ Iً�ْ�َ 4ِ�ِ6ْ=َ�ِ ي َأْسَ�ىRِ�َن ا��Xَ6ُْس#Lُ�ِ 0ُ�َ �ِْ�َی0ُ ِم

$ �ُ�jِ6َ�ْا dُ�	ِ��0 ُهَ/ ا��ِإ) �Lََی�ِتwَ  
  ]1: س�رة ا س!اء [ 

�:�� س�a د&�ءك #� ا��Qئb ، ورأى �!صY�& W س��� W��N ، و&�Y ها��K3 ، و&�Y صS!ك   

 c]�� Wدم ، وأنv ، سرة ا����Y�&Y3 أذاهK ، #@�نc ا����� أنW س� ا2ن��Sء وا��!س��8 ، وأنW س� و�

  :ه>ا ا���Bم 

  #8ََ*ْوَ�� ِإَ�� َ�4ِ�ِ6ْ َم� َأْوَ�� $
 ] K410: س�رة ا��[  

 �o6�� م��م ���  :ا�=6/دی أ

   l ًاS& ء أن �@�ن��y�3 ا ن��ن �8 دون اس����� �S�!� Y�&أ��3 ا خ�ة ، أ:  

  #8ََ*ْوَ�� ِإَ�� َ�4ِ�ِ6ْ َم� َأْوَ�� $
 ] K410: س�رة ا��[  

ًا u# lن  S& cإذا آ� !�S:���� 8�z�� �]S�� 1و ، l8 أن �@�ن �[�! ا�z�� �]S�� 1و ، ��Bا� �# c

 lأن ��4! �[�! ا �#!Tا��.  

   b�ن�� ، وج�ءت ا��3ا�Q�!� �# أج!ى &���� ج!ا��� ، lا [�#�� Gج�� K��& �3��N آ��� Yأن� 1 أن�

�� ه>] ا��@�ن� ا��� ��Sك : سh:� [��u!ات ا��2ف ، #uج!وا �:I ��ارا �� ذا&� ه��ك #� �!��Qن�� ، 

  .2ن�� ����ب &�Y اl : اl ��3 ؟ #�Bل 

   !B��� cج�3 أرض�� ، إذًا أن Y�& �ً����� @�ن�أن  �]S�� 1و ، lا Y�& �ً����� @�ن�أن  �]S��

 cBخ� ، l c:ً� ��34 أرض�� ، أن���@�ن �8 أن � !Sأآ cج�3 أرض�� ، أن Y�& 
ن��W ��4!د أن ���
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� ، ���W ا����وات وا2رض ، و�K أ&� �$�83B ، أ#�:���� رb�R أس�W� IN آG ��8 ؟ و&k�� وج

، � �!آC #��3 رآC ا���{ #� ا�S!��و&k�� وج��� إن �K �!ض ��� W� I���N #�س�W��& 8Q ا�ن�

ي �>���ً� �& cو1 أ���� ، وآ� ، W� I���N �� 1�3 إ�� W���� 1 K_.  


 رب ا�=� �	Xوا� ��	�  
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 ����ا���ت ) : 28- 25(ا�رس  -دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

!SBو&>اب ا� 

  25-08- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��Nو �0 ُ���ت0 : ا�	/ت *8 k�� ���  !!!إ)0 ا)���ل ��lB رأس� 

8 �ث " ا���ت " أ��3 ا خ�ة ، #� ه>ا ا�رس أر� أن �@�ن واض�ً� &�آK ��ض�ع   � �� Iأن Wذ� ،

 8�zأ�� ا�� ، ��@Shا� Y�& 1 ش�ء Yش�ء إ� Gو أن �8 آS� ���# ، ن�������SB أخQ! �8 �[�درة ا�

  .:�دة 8�# ���&
 إ�Y ا�!ا�� ا�2�� ، �8 ا��B` إ�Y ا�u�Qن��� ، �8 ا��Bhء إ�Y ا��

   Gوآ ، Gا��س�ئ Gوآ ، &�Y آGB��� Gٍ ا ن��ن �8 ض��ء ا���3د إ����H Y ا����د ، ����� �u�� ا��3

 Gا2ه �S&�ا��!#�I �3>ا ا�����د ، #���GB ا ن��ن #� ا���ت �8 ض��ء ا���3د إ����H Y ا����د ، و�8 �

ان ، و�8 ا���:©Q��� K:�م �وا�h!اب إ�Y ا���!غ #� ا�y!ى وا��!اب ، وا���ان إ��B� Yس�ة ا��3ام وا�

 Gع ا����!Tا�� Yا��_�! إ� a4ة ، و�8 ا���  .و�8 أنi ا�:h!ة إ�Y و��h ا���

  !!أی� ه� ا�ن ؟

   W�� �# K3��� أخ>هK ا���ت &�R Y!ة ، وس@��ا ا��SBر �: ���ة ا��!ف وا��>ة ، و���ووا ج��:ً� �:

 W�<� ، ا���!ة :  

  أی� ا�ــــ	=]� وا�	���X         ��أت�p ا��6/ر 8�ـــ�ء��

  .ه��ك &��Fء #� ا2رض ، وأن�س #� ا�رج� ا�ن�� ا1ج���&��   

 0(�l��� لR	ر       و أیــــ� ا��U م� ���  وأی� ا�ــ�/ي 

�6aمـ �	=ً� 8�	�6       تـــ'�)/ا جa=ً� وم�ت ا��	ومـ�ت/ا ج  

�� أ)�س مx/ا F�}م=       8ـ�� س� �xم� م F8 P� �6أمـ��  

  �8	X/ م�Xس� ت�P ا�ـj/ر       تـ�وح وتـ+�و ��Lت ا��Hى 

***  
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   8� c�3أن ان� أ��3 ا خ�ة ، �!ة N!أت آ���� اس�tTN I ا�:!ب ، �8 أر�:� أجkاء ���a جًا ، �:

N!اء�c:�� I أ���� #@!ة ، أن ا���N2ء ����ا ، وأن ا��:��ء ����ا ، ا���R2ء ����ا ، وا��B!اء ����ا ، 

  .�ء ����ا ، وا��!ضY ����ا ، ا2ذآ��ء ����ا ، وا��SR2ء ����ا وا ن��ن �: ��Y��� 8 أ_!] ا2ص�

  # َهEْ َأَت� َ�َ�� اSِ�ْْ)َ��ِن ِ��ٌ� ِمَ� ا���ْهِ� َ�ْ� َیُ�ْ� Vَْ��ً� َمRُْآ/رًا$
  )س�رة ا ن��ن ( 

   Gوج k& lا Kش�ء �>آ�را إ1 �8 ر� i�� !ه  .وس�u�� I��& ��8 �8 ا�

  :ا���6 أول م�Lزل ا���{�ی� إ�� ا��Bة 

آ�ن &��yن رض� اI�& l إذا وُ Y�� Y@� !SN Y�& bN�G�B# ، I���� GS : &8 ه�ن� ����y& 1ن �Nل   

 I� : ن��y& ن�إن رس�ل اl ص�Y اI��& l : �>آ! ا���4 وا���ر #� �S@� ، و�S@� �8 ه>ا ؟ #�Bل س�

  :وس��N Kل 

  ))��Bة ا���6 أول م�Lزل ا(( 
  ]أخ!جI ا��!�>ي وا�8 ��ج� وا���آ��y& 8& ، Kن �8 &��ن [

����� �!ى ج��زة #3>ا أول �!��� �8 �!ا�G اnخ!ة ، ���h #� ا���4زة #���~ ا�SB! ، و���~ ا��:{ ،   

 Y3ا��!اب ، وان� I��& ا�!خ��� ، و�3�ُل aض�� ، I38 وج& bh@� ، !SBا� �# aض��و ، �y4ا� G���و

  .ا ا���c دخG أول ���زل اnخ!ة ا�2! ، ه>

 )) 0Lم �V=�4 أ� �	0 8Lم qL0 ، وإن �� یLم ��=�4 أی� �	0 8Lن );� مS8((  
  ]أخ!جI ا��!�>ي وا�8 ��ج� وا���آ��y& 8& ، Kن �8 &��ن [

   W�<�:  

 )) f0 ، إ	أن أر� kم� وأ)� أ�h	�6ي ا�� �6Uأ f ـ Fا�ث� ا���س F8 ورد �	ـ آ F�Iوج Fتr�و

6 F8 م��0 أو و��4 ، ��� ا�����j0 ، أو مUرز F8 رًا��U4 ، أو إ��ج F8 �ً	س� ���	��E س�� آ�ن � 0�

���FV 0ء �Vدت ���0 س��ات ا�	/ت ��� ی���)F آ�/م و��ت0 أم0  F�� ذاS8 ، رRا� EH0 مLأ��� م((  
  ]ورد #� ا2_! [

   K_ ، ن�����I� �3 ا���Qف إ�Y أن �GT إ�Y ا�SB! إذا أ�@8 أن �>وق ا��8�z أ��انً� �8 ���&
 ا����ة ا�

  .�9ه!ًا �3Q!ًا #�3 #� أ&�Y درج�ت ا���4ح 
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  :م� رأیp مL]�ا إf وا���6 أd[8 م0L ، 8*آ�Hوا ذآ� ه�دم ا��Rات 

�ة وا���م   Tا� I��& ل�B�:  

 )) 0Lم d[8وا���6 أ fا إ�[Lم pم� رأی((  
  ]ة أخ!جI ا��!�>ي وا�8 ��ج� وا���آK &8 أ�� ه!�![ 

�ة وا���م ����� �Nل ا ن��ن #�Bل   Tا� I��& �Sا�� Iأ��3 ا خ�ة ، آ�� وج lوا:  

  ))أآ�Hوا ذآ� ه�دم ا��Rات (( 
 ] i8 أن& ����  ]روا] ا�

   ~��� ����� ��1 ، I� G�#ن أ�@� Y#ا���� Gج��زة ، و�� �@8 �8 أه �# �h�� ُ���ح ا ن��ن أن ��

aو��ض ، �y4ا� G���ُا��:{ ، و  c�� �#و ، I����� !�� �V� 8� c�� �# أ�8 آ�ن ؟ آ�ن ، !SBا� �#

 I��_80  ، 8 ، اخ��ر ا2_�ث�TS4اخ��ر ا� ، ����Qش��� ج��� �8 إ� I� Y�ن� ، ه� اخ��ر ا�!خ�م ، أ����

 K�!@ا� �Sل ا���B� !SN �# ؟ c�Sه>ا ا� 
  :اخ��ر ا�����ت ا�����k ، أ�Y ��2جk3ة آ��3 ، أ�8 ص��

  ))أیp مL]�ا إf وا���6 أd[8 م0L م� ر(( 

   Y��:� I��N و���� ، iخ�� Gآ I�# a4�� ص�8 دار] ، وآ�ن �# !SN !�� 8����Tا� C:� آ�ن W�<�:  

  َ�َ=��F َأْ�َ	Eُ َص�X�ًِ�$) 99(# َرب� اْرِجُ=/ِن 
  ) س�رة ا�����zن ( 

9�$
 ن��I و��Bل ��3   � : G�&وا G��� ، أرج:��ك B� ���N.  

  � اl &8 ا���S ص�Y اI��& l وس�K أن�N Iل و#� �S& 8� !ج�� � :  

  ))f ت	L/ا ا�	/ت ، S8ن ه/ل ا�	�V d�lی� (( 
 ]   ]أ��

إن أ�!ًا ه>ا vخ!] ���B` أن �kه : " ا ��م ا���8 ا�TS!ي ش�a ج��زة Y�& i�4# ش��! ا��B# ، !SBل   

 Iأو� �#. "  

 6�j/ت م	ا�:  

ا���B! ا��8�z خIQ ا���Sن�  @�ن خ�© ���ن ا���B! ص�&ا ص:�دا ��V�Q ،إخ�ان�� ا�@!ام ، أ���ن� �  

، �@�I ص:�د ��Qء ، وا���ت نY�& �QB ه>ا ا�$� ، وا�T:�د ����! ، �:C أهG ا�ن�� خK3Q ص�&

 Y�ّس Gوج k& lا W�<� ©خ� a�!� !SBا� Yط �8 ه>ا ا��@�ن إ��Bص:�دًا ��دًا ، �@8 ا�� ا���Sن� ص�&

T� ل ا���ت�B# �ًS�:  

 اْ�َ	ْ/ِت$ُ6َ�jُِم #  
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 ) ��nة ا  ) 106: س�رة ا���ئ

   c�� 8�400  أ��ان Gآ I�# c�� 8� ، !SN Yإ� u#� c�� 8� ، !SN Yإ� b�@� c�� 8� ، !SN Yم إ�

 !SN Yا2_�ث إ�.  

  ��nآ�ن ش:�ر] ه>] ا ، !�S:إن ص~ ا�� [!TN K@ا�� c�� Gآ�ن إذا دخ k�k:ا� S& 8� !�& ن�  : س�

 �َ�Lُِهْ� ِس�Lَ=ْ�ِإْن َم� pَُ�وَن ) 205(#َأ8ََ�َأْی��Lُْ�ْ� َم� َآ�ُ)/ا ) 206(ُث�� َج�َءُهْ� َم� َآ�ُ)/ا ُی/ََ �LَKَْم� َأ

  ُیَ	��ُ=/َن$
  )س�رة ا�h:!اء ( 

   W� ل�B� : 8 ا���ت� هK ���ت وس��رات ، �@1 8 ��&.  

 ا�:�B� k�kل   S& 8� !�& ن��K3 #��دهK ـ ه1zء ا����Y ـ إن آ�c ���د�ً� ، واد&�هK إذا �!رت : " س�

 K3�u؟ واس [��R 8� �B� �� K3��R Gَْس ، K3رب ���ز��B� Yإ� !Fوان ، Kدا&�ً� ، و�! �:�@!ه cإن آ�

&�Y ا8��2 ا��� آ�ن�ا ��@���ن ��3 ، و&8 ا2&�8 ا��� آ�نc ��>ات �F�� �3!ون ، واسK3�u &8 ا���4د 

ان ��c ا2آ��ن ؟  ا�!�B�N ، وا��ج�]�  " .ا����� ، وا2ج��م ا���&�� ، �� ص�a ��3 ا�

  :ا)]ْ� آ�y ت�6U F8 ��jك 

   ، `hء د����Rأ !Sًا ، إن��ن �8 أآ��� جN �TBوا� ، ����� �B�و أن �I صS� أخ ��_واl �!ة �

، ��2ن��ط  18س8  س�� ��3B�Q ، و�uخ> وا�ة �8 22&�] دائ�ً� أر�a زوج�ت ، وآG وا�ة #�ق ا�ـ

 ��u� ، و_��ر ، Iن ، و����ن ، و#�اآnس ا��� ، و��c ، وTN! ، وس��رة ، وخ�Gy� ، G ا��!س�Bا�

�� ��ت ج�ءت وش��� أن زوج�I س���I ، #���ا :� ، W��� Y�� ف!َ©Qن ا��B�� 8�� ��u� ، 8��]��

���� I�Q� ، ا���ت :� [!F�� رأى Nو ، l�� �� K�Nأ ، !SBأس�د خا� Y�& أزرق Iا��!ف ، ��ن Gy� ،

 lا Yإ� IB�
 ���� صSآ�ن س !Fوه>ا ا��� ، b�$� !F��.  

   cNkا2&��ء ، و� cر ، و��ن�Bا����س8 ، وُآ�!ت ا�� cت ا��ج�] ، و���!�Rا8��2 ، و cُأآ�

هK ، وأ�8 ج�:K3 ؟ وأ�8 �S& 8؟ وأ� K3�آ��زهK ؟ ا2ش�ء ، #K3��4� 8�u ؟ وأ�K3��SN 8 ؟ وأ�8 خ

 K3��� G�� N ، ء���H ��3�أ����ا #� ���زل ا�$��ات ؟ أ��i ا���G وا���3ر &��K3 س�اء ؟ أ����ا #� �

 Gوا���ل وا2ه �S�2ا ا�Nو#�ر ، G�:و��8 ا�.  

إن ه>] ا���&� 1 � ��K@�!� ، �3 هG ه��ك �8 �ث أآy! واN:�� �8 ا���ت ؟ وهG ��@8  ن��ن   

ًا ، �ءًا �8 ا2ن��Sء ، وان��3ء �uص[! ا���س ، ا���N2ء ، وا���R2ء وا2ن��Sء ، آ�K3 ���4 �8 ا���ت ؟ أ�

  .����ا 
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واl آ�ن &�ي ش!�� ��I��& i آ���� ، س�:c أو�3H ، I! أنI ش!�� ��ض�ع ���� إج��� ه����� ،   

 Kذا هg# ، I�# 8دت ا�����& ، Iآ� Iإ�� c:12اس�� !� G�&آ��� أ lوا ، �اج:� ���G ه��b أ��� رجً

  .خ��� إ�Y س�� أس��ء ��ت أص����3 ، ان��3ا 

�!ة آ�� #� ��G ، ج�i إ�Y ج�ن�S أ� &���ء د�h` &8 ���ري ، و&K��& ����� 8 _�ن �I شuن ،   

 I� ل�N ، bTا�� �# iأن� ج�� ، ���د&���آK إ�Y ا����ل #�� أ�Y أ� ، �Nل : #:��
 ا2ول ا��yن� �8 خ

 I� :<ا� Gآ I� ���N ، K�Bا� bن ، �� ه>ا ا2رش����� K3��&ه� : �8 د G3# ���� ي إذا �� ج�ء ، وآ�نس�

 Kآ  .�:>ور &�

   8#��1 د��G ه��n 8�� 8� ، bخ! ���� أس��ء ��I ، آG ��م ن!ى &ة ن:�ات ، أن� سc�u إن��ن� �

 �8 أن �B!أ ا���س ن:���� و#�ة ����ً� #� ا��hم ، �@8 #� ��م 1  150ه��ك : ا�����N ، Yل �� �.  

  م� ا�Rي �Kك م� ا��)��     ��8 س�آ� ا���K �6ًا

  أیـــ� ث	�رك ا���)=     أی� دارك ا�ـ'��Xء 

 P�ق ث���Uرك     أیــ� ر/aو�ـــ P6�c أن  

 P'�j� P/ت�ي     أی� آ�=V pــ�� P}��oو�  

  �*ي �BیP ��أ ا���6ِ 

***  

  :��ل ا���oاء وا���X��j �=� ا�	/ت 

   K3ًا ، أنواl س�:c &8 إ��م ج��a ا��h= ��� ا��8 ، وآ�ن �8 ُ���ظ آ��ب اl ، وآ�ن ص���ً� ج

 أر�:�8 س�� ، أl�� K�N وه� &�ي ص�دق أنk� 1 Iال ����Sً� ، وخ] آ�� ه� ، ه��ك :� [!SN ا���#

 8�zا�� !�R8 و�z8 ا���� !�Sق آ!#.  

�� اس�!ج:�� �:C ه��ك د����ت ��!ب ا�1�4ن �c�B #�!ة   :� ، �ً:S9 ًا ، و��!و������9 ج

 K� ، آ�� ه� :B� Y�& &�N Kها2راض� وجوا د���� #��3 أر�:� أش$�ص ، أر�a ه��آ���F& G ، وأ�

�3 �k�� Iة ، 2ن�N I�G ��@�ن آ��� اl ه� ا�:��� hأي �9رئ ، ا� I� ث��.  

��ا �8 وا� أص�I س�ري ، أl�� K�N أن إن ه�� ����8 ، ه@>ا N: #� �!ب ا�$��� ���Nا   B� ، ا���

 Y�& ذا ��ت إن��نg# ، نnا c�� Iنuج�دة ��@�ن &�م �8 خ��� أ��م ، آ�� �y4ا��!ارة خ���8 ، وا�

  .ن�� ا��3hدة #�I �:���� خ�ص� 
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 ��[�  :ه�Rا ی;k أن ت�/ن مd ا�	/ت �ن ا�م� 

   c�� ، خ!وج� �� ��4ور ا��3@�ت ، ص!ت #� ���� ا���ت ش:!ي �� ا�>ي ���Bن� �W�� I ا���ت &�

  .�8 ا�ن�� ، و�� �u���� �I �8 رس��� ر�� 

 ا�:�B# k�kل : &8 وه
 �8 ا��رد �Nل   S& 8� !�& Y�& G3ً� دخ�B# �#�Bل ! س��Sن اl : ��[�� أن رجً

 !�& I� : I� ل�B# ؟ �ً:# Wذ� c��S�و : !�& I� ل�B# ، W8 ذ�� KF&رأ���� �� #: ا�2! أ �� b�@# ، ن�

 خ!جc ا����Nن #����� &�Y ا�$�8 ، و�cT�B ا����hن &8 Nي ، و!SN cأدخ� Nث ؟ و�_ :�

 �8 ا��! ، آ�b �� �!ان� ؟ �Tر وخ!ج ا�Tا� Y�:# 8QSا� uون� ، Kا2س��ن ، وان���ح ا��.  

  Bا���ت ا��   .�ئ` ا��� ج�ء ��3 ا2ن��Sء إخ�ان�� ا�@!ام ، �� 8�ِ إن��ن &�Y ا2رض إ1 �رك &�

   I���� ل�B� ش��N!ا� �k� وآ�ن : W�& م�T� ا���ت ؟ �8 ذا :� W�& ��T� 8 ذا� ، �k� �� Wو��

 ا���ت ، _�B� Kل أ��3 ا���س :� W�& Yا���ت ، �8 ذا ��!ض :� : K@أن�� Y�& ن�����ن و�@S� 1أ

و#!اشI ، وا�ود وأن��I ، وه� �a ه>ا ������ �N�� !F�K@ �8 ا���ت و��&] ، وSN!] و���I وا�y!ا 

 l8 ر��� ا� Y@� K_ ، I��� ن�@� bآ� ، !Sع ا2آkا��.  

و���W �� ن�i ـ واl �� رأ�c آ��ً� أ��� �8 ه>ا ـ و��W �� ن�i �� أن �N " : �ًS�S9ل ا ��م ا�[kا��   


 أصق &�SQ8 ، أ�@�ن ا��:���� Wأن W�3 ، 1 ش��S�� 8 أآ��� W:�� ؟ lك �8 ا�. "  

   
�S9 W� ل�N : Y�&أ �# G@�ن #� د&�ة ، وا2آ��3 ن�3ئ�ً� ، �N�� ، �3�Nأو ، WS�N !�� ت�ه>] ا2آ

  .درج� #� �uآG ، ون��W ���ق 


 أصق &�ك �8 اl ؟ إذًا �� "   �SQ8 ، أ�@�ن ا��:���� Wأن W�3 1 ش��S�� 8 أآ��� W:�� �S�S9 أن ��

ك �8 و&� اl إذًا �� أجW�3  أآ�!ك ، أ�@�ن و&��& 
 أش�SQا�. "  

��S[� ��8 دخG ا����B! أن ��$�G أنc�� I ، ه��ك خ�ا9! 1 ����ا ��B� : Y�& �3ل �:C ا�:���ء   

أن��@K ، �� �!ى أن� إذا �c أ�8 �[���ن�� ؟ #� ا����م ؟ #� ا��SQ= ؟ #� ا����Tن ؟ �� �!ى أ��ت 

� أم ن�3رًا أم ���#!ا ً��.  

�!ة آ�c ���#!ا إ�Y ا��[!ب ، #� ��نS9 i:ً� #� ا1ن��Fر نbT س�&� #� ا��Qئ!ة ، #�~ �@�ن   

ا���Sئ3F# a! ن:{ ، ه>ا ذه
 ���#!ا ��N�Q� a �9ئ!ة ورجa� a ا���S&� ، و�$��t #� ا��4!ك 

 ���#! ا ن��ن #�� �!N ، ش�ء Gآ a� ، وزن a� ، ش�3دة a� ، �ً���� �&��Sآ G��:� ، �ًأ�� aى أ�!ج

   .راآ�S أم �!جa #� ا��:{ ؟ 1 �:!ف أ�

   �� Yج إ����� Iوأن ، Kه!@�:� Gودخ ، K3� `�� N Iوأن ، c�� Iأن G�$�� أن !��Bا�� G8 دخ�� �]S��


 #��� #��SR!� Iن Rج�ن ، ورا���� K3ه� إ��.  
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   !SBه>ا ا� 
  :ا���S ا�@!�SB� !� K! آ�ن ���I أص����N ، Iل ص��

 ))'B ن رآ=��ن/�'Lون وت��Xت �	ن م��'�((  
  ]روا] ا�8 ا���Sرك &8 أ�� ه!�!ة [ 

�ة وا���م   Tا� I��& ل�Bو�:  

�� ��B �0 م� آE د)��آ� (( �'Lون م� ت��Xت �	ا ا���6 إ�� رآ=��� مRه kص��((  
  ]ورد #� ا2_! [ 

 Gٍ(ُأ �=� oو�:  

   I��_ ���� 8@�� �3  80آ�ن��_ �Sآ!� [و�c$� I #� ا��S! ، و�9ئ!ة  � ،����ن ����24ن� ، و&�

�ة وا���م خ�ص�Tا� I��& ل�N ، ًا  :، و�kارع #$�� ج

�� ��B �0 م� آE د)��آ� (( �'Lون م� ت��Xت �	ا ا���6 إ�� رآ=��� مRه kص��((  


 أن ���I� b ، و���@! #� �[�! : �Nل ا�:���ء   �� ��� K3و����� ، Iإ�� Y�z� أن 
�� �� K3ِت إ��u��#

K3أ��ان  K3y�  .، و�aQB أ�انK3 ، و����@! #� أ��ا�K3 ، وآ�b ص�روا �: ا2نK3� i ، وا����� ��

�نI #� صر ا��i�4 ، و�T[�ن �4 ا����S�� t$h أ���� ج��S�!� iن �I و���!��نI ، و��:  

Iإ�� I�#!R Yخ��ا إ�  .، #gذا ��ت خ�#�ا أن �

K ��43رة ش3!�8 أو _�_� ، �$�#�ن ، ه�� آ�ن ��YBً أ���ن� أهG ا� c�S�GF ا�[!#� ا��� ��ت #��3 أ��ه  

 1 K3إن Y�� ، ���$� ا���ت ص�ر ر أنi ، و���S ، و&�T� ا2ب آ�ن Gوآ�ن إذا دخ ، Y�4��

 �3� Iا ��ج� ��>آ!ون�BS� 1 ، �3آ!و] ، و��ز&�ن<�� Y�� I���� 8� �Vًن ش��BS�.  

Y ا����ر �8 رؤ��K3 ، وا����h� 8� �hه�K3 ، آ�b ص�روا �: ا2نK3� i ، وا����� ���K3y إ�  

و����@! أ��ً� #� ان�Bhق ا2رض و�:y!ة ا��SBر ، وخ!وج ا����Y وK3���N �!ة وا�ة ، ���ًة &!اًة 

 1!R .   lن� رس�ل ا  :��Bل س�

 )) fً�K ، اًة��  ))ی�oX ا��Lس ی/م ا����م �'�ًة ، 
 ] I�ْ�َ&َ ٌ̀ �َ���ُ[  

   8�!3Q� !�R ��:�.  

   c��N ، اة ، رج�1 ون��ء!& K31ء ا���س آ�zرت أن ه�T� �hة &�ئ�� رس�ل اl ، أ��F! : ا���

  .�� أم ا��8���z ، ا�2! أ#K3��:� ��� aF ذ�W : �:��� إ�C:� Y ؟ �Nل 

   K@� �3أوض� Y�� : �3���_ ه� #� ا����رة ��3 ن�#>ة ص[�!ة ، رأى ا�!أة ، `�h�� [�Nا س��� أن وا�

  .F�� G3#! ��3 ؟ ان�Y3 #�ض�� 
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 �aB &�8 ا2م &�Y ا�� ، �3��Bل ا2م �3��1   N ، Wذ� K3��:� 8 أن� aF#ا�2! أ : W� c�:ج ، ��� ��

�� : صري س�Bء ، و���Q و&�ء ، و���� و�9ء ، G3# �8 ���� �:�د &�ّ� خ�!ه� ؟ ��Bل ��3 ا���3 

8�@h� I�� cإن�� أش@� ��� أن Wذ� a�Qأ�� ، ����� أس�  Y��:� ل�N W�<� ،:  

  # Sِ8ََذا ُ)ِ'َ� F8ِ ا�Nj/ِر 8ََ�� َأْ)َ��َب َ�Lَ�ُْ�ْ� َیْ/َمRٍ�ِ َوَ�� َیَ�َ��َءُ�/َن$
  )س�رة ا�����zن ( 

   cا���3 ، وخ!ج c��� ع وا�$�فkة ا��ث ز�kال ا��Bه!ة ، زوج�I �8 ش� ��� !T�� 
�!N ��

  .g# ، aذا #� ���3 �>اء زوج�3 &�ض ا��Q�� �3!�` ، #� ا�Q!�` نF!ت إ�Y ا���3 ، ا���3 رض�

$�ٌ�[ِ� FْVٌَء َِ� ا����ََ�َrَ�َْز �ِإن �ْ�  # َی� َأیNَ�� ا�L��ُس ات�ُ�/ا َر��ُ
  )س�رة ا��� ( 

  .ن�8 س�:�� أخ�Sر ���Sن ، �@8 �� &�ن��� ا�bTB ، وا���ر ، و��c ا2ن�Bض ، وا�#8 أ���ء   

� ا����ََ�َrَ�َْز �ِإن #$ �ٌ�[ِ� FْVٌَء َِ  

���	�� َأْرpْ=َZَ َوَتdُxَ ُآNE َذاِت َ�ْ	Eٍ َ�ْ	َ�َ�� َوَتَ�ى ا�L��َس ُسََ ٍ=َZِ�ُْم NEُآ EَُهRَْرى َوَم� ُهْ� # َیْ/َم َتَ�ْوَ)َ�� َت

�Rَاَب ا���Vَ 0ِِ�یٌ�$َ �����َرى َوَ�َِ�ُ�ِ  
  )س�رة ا��� ( 

جG إذا وضSN �# a!] #:>ب أص��I �� �@!] ن�دا] ج�!انI �8 ��[�� أن ا�!: &8 ��� �8 ُص�N ~�Sل   

 Y�ا��� :S�:� ���# W�<� أ�� آ�ن ، Iإخ�ان ��� إ��W #@!ة�� أ��3 ا���$�b #� ا�ن�� �:B� �# ؟ ! ، أ�� آ�ن

3#� اس�رآ�# �� c�W إخ�انW ؟ ، G3ا�� �# cع أ&����� ، وأن�QBان cأ�� رأ�.  

   �� 8�ِ وا� ��ت إ1 &�] �Nئ�� أ&��ل �� ان�c3 ، آG وا� �I جول أ&��ل ، ُ�! &�SB� Y!ة ، و�uآ

 cBB�� �� ه��م [  .و�� 8�ِ إن��ن ���ت إ1 &�

  :f ت�� مEH هRا 

   ���B� G@h� c:Nي ��3 2ن�3 و!_u� ةh� �TBإ1 ه� أروي ه>] ا� Iا�>ي 1 إ� lوا:  

رس� ��رس� _�ن��� ، نuh س�&� #!اغ #�4ئ�  � cآ� � 1 c�Sا� Yإ� 
� ، و���� �:� G���� 1 أن أذه

 ��� ، �B��! ا��رس� ، وه� ص� �8 أن أ��� ه>] ا���&� #� ا��رس� ، اخ�!ت أن أ����3 &�

�9
 إ&�رة ��k4ائ! ،  Nأن ���#! ، و  ، و�!��S8 ه>ا ا�� `����� Iوأن ، Iش@� ه��� I��& cدخ�

� ، �Nل �� أذه
 إ�Y ه: ووا#�Bا ��N ، Iل �� ً��N ح��ك ، وأر�� : YBأن أ� ا��:�ش ���&b ، أر�

خ�i س��ات ، 1 أر� ا�!ج�ع #� ا�b�T ، أر� أن أ��� ص��ً� #� ��ر�i ، وص�b #� إس�Sن�� ، 

�د ، وأرى ������3 ، وأرى : وص��� #� إ�����Q ، وص��� #� �!��Qن�� ، �Nل �� Sأن أرى ا� أر�
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  ، وأن� أ����S�� �:� c �3>ا ر���3، ���ر��3 ، و�:&�Bخ> ا��vو ����Bم اس�Nu# aس��ات أرج iخ�

ى أد��� ، ه� درس ا������ : ا���! ، ا#�~ �� G���N ، bل �� ��� I�# K�N8 ، وأ������� I� �N�ه>ا 1 &

سK وأص�Nئ� ����4ن ، �@S! أو1دي ، وأن� أس�I� a ، ه� ���ث �S` ، وآ��b�Q� I ، ر: ، �Nل �� 

أن� v�� : �� واl #��� أذآ! &�h& G!�8 س�� �Nد�� ، آS! أو1د] ، وزوجK3 �8 ه>ا ا���G ، و�Nل �� 

 kآ!�� G�& ي ا�3F! ، واl ان�Y3 ا���Bء ، وض���� آuس ش�ي ، وذهc�S�� cS ، و�[�c ، و&�:�

 c�N ، ء��� ��� إ�I إ1 ه� N!أت ن:�I #� أذه
 ���h إ�Y ا�c�S �8 أجG ا�!��ض� ، واl ا�>ي 1: ا��

 W�<� ، [�& cا���م آ� Wو#� ذ� ، Iا���م ن��:  

 �+� F/ت ی*ت	ا�      E	=وق ا��Lوا���6 ص  

***  

  :سhاfت ا���6 وم��م�ت0 

  : &8 أ�� ه!�!ة رض� ا�N ، I�& lل   

rِ8َ �َ�ْKَ ، 4ِ�ِ6ْUٍَع ، َوfَ َمoُْ=/ٍف ـ أي Gُ�َ;ْ�ُ8َ  ��K ا���ُجEُ ا�j��F8ِ �ُ�ِ. ِإن� اْ�َ	��pَ َی�jُِ� ِإَ�� ا6ْ�َ�ِْ� (( 

ُمXَ	�ٌ� : َم� هRَا ا���ُجEُ ؟ 8ََ�ُ�/ُل : ُآF8ِ pُLْ اgِْسIَِم ، 8َُ�َ��ُل 0ُ�َ : �8َِ� ُآpَLْ ؟ 8ََ�ُ�/ُل : y}�B ـ ُث�� ُیَ��ُل 0ُ�َ 

���0 وس�� ، َج�َءَ)� ِ���Lَ��6َ�ِْت ِمْ� 
َهEْ َرَأْیpَ اَ
 ؟ : ِ�Lِْ� اِ
 �jَ8َ�4ُ�LَUْ 8َُ�َ��ُل 0ُ�َ  َرُس/ُل اِ
 ص�� ا

xً� ، 8َُ�َ��ُل َم� َیF+ِ6َLْ َ�َ�ٍ� َأْن َیَ�ى اَ
 ؛ 8َُ�ْ'َ�ُج 0ُ�َ 8ُْ�َجٌ Eَ6َUِ ا�L��ِر Lْ�َ8َ]ُ� ِإَ�ْ�َ�� َیxُ=ْ�َ �ُlِXَْ�� َ�ْ=: 8ََ�ُ�/ُل 

 0ُ�َ :
 ، Lْ�َ8َُ]ُ� ِإَ�� َزْهَ�ِتَ�� َوَم� �8َِ�� ، 8َُ�َ��ُل 0ُ�َ اْ)]ْ� ِإَ�� َم� َو�Uََك اُِ�L;َ�ْا Eَ6َUِ 0ُ�َ ُیْ'َ�ُج �ا :  ، ُث�Rَه

�َ�� اْ�َ�ِ��ِ� ُآpَLْ : َمْ�َ=ُ�َك ، َوُیَ��ُل 0ُ�َ َ . 
  ))َوَ�0ِ�ْ�َ ُمp� َوَ�0ِ�ْ�َ ُت6َْ=ُ� ، ِإْن �Vََء اُ

  .�� رأ�c ش!ًا �B�# �� : �Nل �8 شة ا��!ح �>�W ا��8�z �!ى �I��B #� ا�4  

  :ا)�Eْ اه�	�مP إ�� ا��Bة 

أن� أذآ! أن�� آ�c #� �!آ�� ، #�Q&uن� N �TN!أ�K��:� �3 آ�S! #� �!آ�� &�ص! آ��ل أ���رك ،   

 ا2ج�ن
 #� �iS ا�S!ن��Q ، وا�@��ب أخ> ��B� ��!� 8& ��ًآ�� b�ًّا ، أوا�:��K آ�ن ور&� وص���� ج

 Y�& �B�I���u ، و��ا#I:S9 Y�& �B ، و&�] ��ا#Y�& �y��_ �B ا��اول ، u� b�z� �� GSNخ> ��ا#�B ، ��ا#

أخ> ��ا#Y�& �B ا��b��u ، و&�Y ا�aSQ ، و&�Y ا��اول ، أصر آ��ل أ����رك N!ارا ���a ا���Sس 

 `�!Qأ�� #� ا� ، a��4وا���� #� ا� �S48 ، ا��#����ع ، وجوا آ���� ا س��� آ��ً� ، ��Y رج�ل ا�

 ا2ج�ن
 ، أخ>وا ص��IS ووض:�] #� ا��84 ، ه� �!يء ، 2ن ه>ا ا�B!ار �1` ، و#� ��B� م!��
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آ�
 : ا�س���! آ��3 #� ا�:��K ا��Bان� 1 8�SQ` ���:�ل رج:� ، #@�
 �>آ!ة ، ��Bل ج�ر] #� ا��84 

ا ، _��ن�8 ص��� ، أن� vخ> ��ا#�Bت ، أن� �� &�ي &�K ، ا�B!ا�ر �1` ، وا���B�B أن��F� Iم ���H ش

ق ، �@�د �!tN �8 #� ��م �8 ا��2م اس���B #� ���� �8 ا��: ��Bل ج�ر] #� ا��84 T� 1 ح!

ان�Y3 ، : ، و��W ه>] ا��>آ!ة ، و��3Nk ، ���ذا #:�c ، ه>ا اش�[�h& I�# c!�8 ���� ؟ �Nل �I ا��!ح

ًا ، _�ن� ��م ش�Y�& ، [�B ا�Sh@�� ُشِ�` ، �@8 ه� أ�8 ؟ أنc ض���� R: رأ�c رس�ل ا�N ، lل �� 

 lرس�ل ا 
 �� رأى ه� &���.  

 ا���ت �$�b جًا   :� K� خ!ة¤� W�اه����� GB�� ���.  

   c�� K� 8@� ، Y�ذا ه� ��8 ا���g# ، I�& لu�� 8� �:� ، آ�!:� �# �Sا�� [B�� a��!8 ا�� س�ن� س:

 I� ل�N ، :� : ، �ة وا���م 2رى هG أنa� c ا����Y أم �a �� س:Tا� I��& �Sا�� Wإ�� ��y:� B�

 I� ل�N 8 : ا���2ء ؟& �Sى نkخ�! �� ج lا] اkم أن ج��a ا����Y ، و�@8 أ��� رس�ل اl ��� ا��

  .أ��I ، و��� أص���I أنI 1 &>ر �@K إذا ُخ�t إ�Y نK@�S ، و#�@ 8�& K�Q!ف 

 ا�	hم� 'X/ت ت	ا�:  

ـ س�!ة ������T ا�@!ام ، ودّرس��3 ، #�جت �N �3�#س�� ��h!آ�  80ـ  70خ�ان�� ا�@!ام ، N!أت �B!�ً� إ  

 ا���ت ، آG ه>ا ا��:
 �3>] ا���&� ، �& I�درج�ت س:�د Y�&8 ص���� إ1 آ�ن #� أ� �� Iا ، أنوا�

 8�z��� م��ة وا��Tا� I��& ل�N ا���ت آ�� ، �S�T� i�� ا���ت:  

 )) 'X/ت ت	م� ا�h	ا�((  
  ]أخ!جI ا�SQ!ان� ، وأ�� ن:�K ، وا���آK ، وا��B3�S ، &8 ا�8 &�! [ 

ا���ت &!س ا��8�z ، أ���ن� ن�iُ ا ن��ن ��: ، IS���TB���� ، ����$���� �Sh! ، 1 أر� ���ر   

B���� !�yآ Wن ن��!�� ��� ، �ًy� ، ��������ت ،  W��& Wدرس ، آ��ن� دروس� ، ����� ، اج�i ��!ى أ#

  .#�3 أآS! رادع 

أت �&�] إ� Y��TB! ، أو إ��N ����$� Yل � Iن ن��u� آ��� ش:! ا ن��ن W�<�#:  

 )) 4�Hآ fإ E��U f0 ، و��U fإ ��Hآ F8 0(آ�وRت f ��(S8 ، اتRوا ذآ� ه�دم ا���Hأآ((  
  ]روا] ا�SQ!ان� &8 ا�8 &�! [ 

  : إذا آ�ن وضa ن���B� !SB��� Iل   

  اْرِجُ=/ِ)F��=َ�َ F َأْ�َ	Eُ َص��Xً�ِ �8َِ	� َتَ�ْآpُ $# َرب� 
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   Iن�� 
�4�# : c�� 8� دة وا1ج��3د ، و���S:ا� I�# أ���ً� ، أن �!ى Wذ� I�# ى!�# ، aر�� �� c:رج N

�� أه�� �� و�ي ،  1��K@� 8S: ا�ن�� آ�� �:cS �� ، ج�:c : إ1 و�!#!ف رو�I #�ق ا��:{ ، ��Bل 

  .G و�!م ، #uن��I�� �# I و#� I�� !�R ، #����3ء �@K وا��S:� &�� ا���ل ��� �


 ا�B!ض أ&�Q] ره�� �kر&� #$�� ،  �9ُ300
 �8 رجN Gٍ!ض� ،   ُ��Q# ، ���N �TBة ، ا�!�� bأ�

  c�� �3�#300 ، و��S~ ، و���B ، وأش�4ر ��y!ة ، #I� �3��ّQ ، وأخ> :� ، I�� bـ س��ات  7ـ  6أ�

، ��Sض  أ8�ّ ا��!ِBا� I� ل�N : ، I� ودآG وا� أخ> �IB ، ا��kر&� _���3 ����ن�ن ، #�K�u أ��� 1 �


 ، #�4ء ����I ا�@�S! ، وآ�
 رس��� �3>ا �N ء�hا�� I:� ثوان�Y3 أ��I �����ت ، GSN أن ���ت �

I�3 ، و���S��T� �3:أن �!ج C#ر I� cNر&� ، ه� أخ>ه� ره�� ، #��� راkا�� I�� 
T�Rا�>ي ا  �#

 I��1 ل�N ، ���� ب�� 

 ا��kر&� ���I ج�نT�Rا���4زة �8 : ا���3ج!�8 ، وه>ا ا�>ي ا �h��

 bN�� ، �&رkا�� 
T�Rا�>ي ا G�� ! أ��م��8 #� ا���3ج!�8 ، #ا���3ج!�8 إ�Y ��ب ���� ، و ا�

 I� ل�N رس��� ، #��ذا #� ا�!س��� ؟ I� 
أن� ذاه
 إ�Y " : ا���4زة ، و�خI�Q:�# G ه>] ا�!س��� ، آ�

 ����Bه��ك ��م ا� Wض��Nuوس ، ��B��� 1 �ًQ� cن آ�g# ، `ر&� ، " دار ا��kا�� aأرج Iوى أن!� ،

  .ا�ن�� #��3 ���ل ، &� ا���ت ان�Y3 آG ش�ء 

 
 أو ا��Lر : اس	dْ ی� �6َ� اL;�6ك م�=�ك م� ا�U F8 ت�ى P(إ:  

  : ص�Y اI��& l وس��N Kل ن�S اl : و&8 أنi رض� ا�N ، I�& lل   

إن ا�=�6 إذا و4�6U F8 dZ وت/�� �0L أص�X�0 ، ��� إ)0 ی�	�U dع )=���� ، أت�4 م���ن ��8=�ا)0 (( 

أ��V أ)0 ��6 ا
 ورس/�0 : م� آpL ت�/ل F8 هRا ا��جE ؟ �	X	� ، 8*م� ا�	hم� ��8/ل : f/��8ن �0 

 ، ��8ل ���0 ا�Ijة وا��Iم ا)]� إ�� م�=�ك م� ا��Lر ، �U أ���P ا
: ���8ل . L;0 م�=�ا م� ا��  :

  ))��8اه	� ج	�=� 

  .�!ى �@�نI #� ا���ر �� ���z� 8@� Kً� ، و�!ى �@�نI #� ا���4   

f أدري ، آpL أU/ل م� : م� آpL ت�/ل F8 هRا ا��جE ؟ ��8/ل : وأم� ا����8 أو ا�	v8�L ���8ل �0 (( 

 ��� أذ)���j�8 ، 0 . ت��f  p دریp وf: ���8ل �0 . ی�/ل ا��Lس ��Z اق م� ��ی��l	� ب�xث� ی

 0�IZأ y��a4�6 ��� تU 0��� v�xوی ، ����Hا� ��K 0=�� م� ی��	�ی Xص�((  
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  :ا�	/ت ی�LدیP آE ی/م ��� ت;�06 ی/م� 

   ISQى خ�� &�Sد اl ، ا���َت ا���ت ـ << : س�ن� &�� ا�8 أ�� ��9
 رض� ا�B� I�& lل #� إ�

:� I� K��Nت ، إن أ�# I�� i�� ، ا���>�! ، ا���َت ا���ت Y�& ب�T�� I� ا�>روا ا���ت ، ��:�ل ��

 ، �ً���� �ًS��9 K�4ة ا���4ة ، إن وراءآ���# ، K@د ���اص��B:� ا���ت ، K@أدرآ I�� K�وإن #!ر ، Kأخ>آ

أ1 وأنK�@�� I #� آG  وه� ا�SB! ، أ1 وإن ا�SB! روض� �8 ر��ض ا���4 ، أو ��!ة �8 ��! ا���!ان ،

ان ، أ1 وإن وراء ذ�W ا���م : ��م _�ث �!ات ، #��Bل �أن� ��c ا����F ، أن� ��c ا����h ، أن� ��c ا�

 !�S@ا� I�# !@و�� ، !�]Tا� I�# 
�h� ا���م ، ��م W8 ذ��   .>> ���ً� أش

�Rَاَبَ ���  ا���Vَ 0ِِ�یٌ�$ # َوَتَ�ى ا�L��َس ُسَ��َرى َوَم� ُهْ� ِ�ُ�َ��َرى َوَ�ِ
  )س�رة ا��� ( 

 ا�:!ض &�Y ا�B� W�<� : >> lل س�ن� &��   :� !Bوا�� Y�]ا� <<.  

�� ا�v 8دم ��3H Y�& �h!ي و��T!ك #� ���Q ، �� : إن ا2رض ���دي ا ن��ن آG ��م ��Bل : ��Bل   

ان #� ���Q ، �� ا�v 8دم �، ���3H Y�& W!ي ، ا�v 8دم ، �uآG ا��2ان &�3H Y!ي ، و�uآ�W ا�

 
#��ف ���Q� �# �@S ، �� ا�v 8دم ، ��!ح &�3H Y!ي ، #��ف ��kن #� ���Q ، �� ا�v 8دم ، �>ن

 ��Q� �# :>ب�3!ي ، #��ف H Y�&.  

  :زوروا ا��6/ر 

  :ا��K3 ار���� ن�8 #�ق ا��!اب ، و��c ا��!اب ، س�ن� ا���S ا�@!��B� Kل : �>�C:� �# W ا2د&��   

  ))6/ر S8)�� تRآ� ا�	/ت زوروا ا��(( 
  ]روا] ���K &8 أ�� ه!�!ة [ 

  :و#� ��� vخ! ��Bل   

 و��6ة (( [��� زی�رة ا��6/ر ، أr8 fوروه� ، S8ن F8 زی�رت�� م/ �����( pLی�/ل آ((  

  :وآ�ن إذا دخY�& G ا��SB!ة ��Bل   

�ْ� أْهEَ ا�ّ�ی�ِر ِمَ� ا�	hِْم�Lَِ� ، وإ)�� إْن (( ُ�ْ�َ��Vَء ا���0ُ ِ�ُ�ْ� I�َِ�ُ�/َن ، أس*ُل ا����Lَ�َ 0ُ وَ�ُ�ُ� ا�=�8َ�َ ا���Iُم َ

 . 0�/U �=� ن : وزاد/��I� : dٌ6ََت �ْ�ُ�َ �ُXْ(َ8ََ�ٌط َو �Lَ�َ �ْ�ُ(ْأ((  

  

  

  



 آ��ب دروس ��ار�� ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 247
 

  :م� 8/ا{� زی�رة ا��6/ر 

  : #� ز��رة ا��SBر #�ائ آ�y!ة ، ���3 : إخ�ان�� ا�@!ام ، �:C ا�:���ء �Nل   

  :! ا���ت واnخ!ة �>آ© – 1

�د ��u!�@� 1 ��@8 أن �!ى ����ت أ_!ًا ، ن�8 ن!ى ا��:� ،   Sا� C:� �# ، خ!ةnآ! ا���ت وا<�

ون��a أ���نً� إ&��� ����V>ن� ، أ�� ه��ك #� ش�ء �>آ!ك �����ت إ9�W�<� ، �ًN ز��رة ا��SBر �>آ! 

  .ا���ت واnخ!ة 

   �ً:S9 ، اس��3 در��ن ���هk�:� Kون �ن��هK ، و�� &�ه�h�� 8� Kت ، و���رة ، �!ة �!رت ��

 c�Nو c�4ه��ن� u# ، ة!SB�� رت!� : Yإ� [!�T� مBه>ا ا�� G@# ����� ن ؟ �� دام ا���ت سّ�ى����� Kأن�

 !SBا�.  

  .�>آ! ا���ت واnخ!ة   

2 –  G�2ا !TّB�:  

   G�2ا !TB�.  

  :�kّه #� ا�ن��  – 3

  .�kه #� ا�ن��   

4 – Nّ!� ب��Bا� `:  

�a ا�:�8  – 5�:  

#a ا�[���  – 6�:  

7–  ��h$رث ا���:  

  : �*ي� سk6 ُی=R�ب اg)��ن F8 ا���6 


 وا��4ارح  – 1�Bص� ا��:�:  

   lا Iر�� K�Bذآ! ا�8 ا� " K3��@��2!] ، وار K3�&وإض� ، l�� K3�3ج Y�& ر �:>��ن�SBا� Gأن أه

nو&>اب ا ، !SBن &>اب ا�g# ، Iن ��:�ص��@� !SBاب ا�<:# ، [S& Y�& IQ$وس lا 
�R 8� !_خ!ة أ

ن Sوا� ، Gوا�!ج ، 
 ، وا�:�8 ، وا2ذن ، وا��K ، وا����ن وا�8QS ، وا��!ج ، وا���Bص� ا��:� Y�&


 ، و��ت &�Y ذ�W آ�ن �I �8 &>اب ا�S!زخ �� K� K_ ار
 اl ، وأس$IQ #� ه>] ا��R8 أ�# ، Iآ�

Q$وس lا 
�R رB� ق و�@>بTو� ، !y@و��� GB���# ، I��& I. "  
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  :ا�[��S وا������  – 2

  : ورد #� &>اب ا�Y�& !SB ا������ وا�[��S ، #َ:8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة َ&8ْ ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل   

 ِمْ� ِرZَْ/اِن ا���0ِ(( ِ	َ�ِ�َ�ْ��ِ �ُ���َ�� ُیF�ِ�ْ َ�َ�� َ��ً�� َی8َ�ُْ=0ُ ا���0ُ ِ�َ�� َدَرَج�ٍت ، َوِإن� اْ�َ=6َْ� َ�َ�َ�َ���ُ�  ِإن� اْ�َ=6َْ� َ�َ�َ�َ

 �َ�L�ََج F8ِ ��َ�ِ َیْ�ِ/ي ��ً��َ ��َ�َ F�ِ�ْ0ِ َ�� ُی�ا�� eِaَِمْ� َس ِ	َ�ِ�َ�ْ��ِ((  
  ]ا�S$�ري[ 

م ا1س�S!اء �8 ا��Sل  – 3&:  

�ة �[�! �39ر  – 4Tا�:  

  :>ب ا�@ – 5

�ة  – 6Tا� a����:  

�ة  – 7T8 ا�& GN�yا��:  

  :�!ك ا�kآ�ة  – 8

  :ا�kن�  – 9

10–  K�]ا�[��ل �8 ا��:  

  :ا�$��ن�  –11

  :ا��:� #� ا����� ��8 ا������8  –12

  :أآG ا�!��  –13

  :�!ُك نT!ة ا����Fم  –14

  :ش!ب ا�$�!  –15

  :إس�Sل ا���yب �@S!ا  –16

17–  G�Bا�:  

18– ����Tا� 
  : س

  :ا���ت &��R Y! ا��©��  –19

�8���6وا ی� أو�F ا���jر  +��� [� و	��:  

ى : ه��ك آ��� رائ:� ، ��Bل �:C ا خ�ة ا�:���ء   :� K��H 8� Kو1 ا��4رآ Gا2ه Y&وج�ر ، #�� را.  

، �� �!آ�ا واl 1 أج إن��نً� أYSR �8 ا�Q[�ة ، ����Bن ، و���TBن ، �� �!آ�ا ج�!ا ، �� �!آ�ا ����   

 K3������ �# lأدخ��ا ���ب ا �� K32ن ، !hSا� ��� YSRأ lوا Kزه� ، ه �# Kه ، ��:�.  
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   G�# ا���ت I� G� ا ص!ار B& �# و1 ا��4ر ، ��8 ه� Gا2ه Y&ى وج�ر ، #�� را:� K��H 8� Kآ

  .�I��� 8 ا2زرار 

�6ِ�َُ�وا َی� ُأوF�ِ اْ�َ*ْ��jَِر$ْ�8َ #  
 )hس�رة ا�� !(  

   c�� Nو Iوا�:�8 ، �� رأ�� Y�Sا� c�� Yس�ى ا�@�8 إ� ISا�����8 ص� Iا���8 ، وش�8 ذاك ا��ج I� ،

� ��uل آ�b ص�ر #.  

�6ِ�َُ�وا َی� ُأوF�ِ اْ�َ*ْ��jَِر$ْ�8َ #  

أ�I���4� 8 ا�:���� ؟ أ�I�h�& 8 ا��T#�� ؟ أ�8 �>ا�I ا�$���� ؟ آ K���SN Y�& Y!] س�#�� ، ذهcS ا�:�8   

  .خ��c اn_�ر وأ

�6ِ�َُ�وا َی� ُأوF�ِ اْ�َ*ْ��jَِر$ْ�8َ #  

   I� ~�# ل وا��!اب ، ور����I� c:QB ج��a ا2س�Sب ، وه4!] ا�B!ن�ء وا2�!اب ، وص�ر #!اشI ا��4

  .#� ا��� ��ب إ�Y ا���ر 

�6ِ�َُ�وا َی� ُأوF�ِ اْ�َ*ْ��jَِر$ْ�8َ #  

��د أن ص�#� ا��>ات �� ص�� ، و&�K أنI آ�ن �Y�& ��S  ن�دم �� شW ، و1 خ�� ، ��ٍك &�Y زال وه�� ،  

  .ش�� ج!ف ه�ر 

�6ِ�َُ�وا َی� ُأوF�ِ اْ�َ*ْ��jَِر$ْ�8َ #  

  :م� أس�6ب ا�L;�ة م� �Rاب ا���6 

  : >اب ا�SB! ه� أن ��:G �� ��� ذآ! ا�8 ا�K�B ر��I اl ذآ! أن �8 أس�Sب ا���4ة �8 &  

  :���س�S ا���i آG ��م  – 1

  
�� : ا��!ء ن��I آG ��م &�Y �� خ�!] ور��I��� �# I ، �� �8 ��م ��h` #4!] إ1 و���دي  أن ���س

 
 ، و&�W��& Y ش�3 ، و�kود ��� #gن� 1 أ&�د إ�Y ��م ا�����B ، أن ���س�ا�v 8دم أن� خ�` ج

� Gآ Iا��!ء ن�� I��� �# Iخ�!] ور�� �� Y�& م�.  

 ا����� ا���Tح  – 2�4�:  

4د ا�  � K_ ���� Y�& ت�� I���� �# ن ��تg# ، ا����� W�� Y�& م���# ، lو��8 ا I��� ح�Tا�� ����.  

   Gا #� ا�����ا �8 ا2ش$�ص أ��ً� #� ه>] ا���� اش3! ��!�yإن آ lوا.  

   K3� ل�N ، b�ّz�� IS�@� Yإ� Gأس��ذ �����4:� ، دخ `�أن� داخG أش�[G ، اس���FBا ص��Sً� ، : �� ص

  .ن�ِد وا�ك ، دخG #�ج] ���� : :�ا ا2آI��1 c��N ، G وص��ا ، وض
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�ة وا���م إذا اس���B� �Bل   Tا� I��& آ�ن W�<� :  

  ))اXَ�ْْ	ُ� ِ���0ِ ا��Rِي َ��F8ِ F(ِ�8َ َجَ�ِ�ي َوَرد� َ�F�َ� ُروF�ِ َوَأِذَن Rِ�ِ F�ِْآ4ِ�ِ (( 
  ]ا��!�>ي &8 أ�� ه!�!ة [ 

 ، وه>] ن:�� ، ���a�Q أن �I�# ~�T أش��ء إذا #�~ ا�!جY�:� I��& G ذ  ��W أن اl س�~ �I ���م ج

 Y�� ، Iخ�! أج�u�� ورًا!�� ، G�:�� �ًSB��� �Bَاس�� �Bة ، وإن اس��!�yرك �� آ���GSB ر�I ، و���

 I��#.  

  :ا���م &�Y �39رة ����� ��ذآ�ر  – 3

  �ً�:��� ، Gوج k& l �39رة ذاآ!ًا Y�& 1و1 ���م إ  ، l8 رس�ل ا& cا2ذآ�ر وا���8 ا��� رو�

 Wذ� Yإ� IB#خ�!ًا و I� lا���م ، #�8 أراد ا IS�]� Y��.  

  9 !SB�4 �8 &>اب ا��� ��� �ً:S :  

4 –  lا G�Sا�!��ط #� س:  

5 –  lا G�S�3دة #� سhا�:  

  :N!اءة ا�v!Bن  – 6

�	�ك ��}ا ت�Lز���  ���:  

ا إخ�ان�� ا�@!ام ، ه>ا ��� خ  & [!�& :� GQSوا ن��ن ا� ، �� �Q! ، 2ن ا���ت ��T! آG وا�

�� ، ��uل &�T� ا�:�!ك ا������ ��8 : آ�B� K �� ؟ #gذا ��Y أر�:�ن &��� وا���N �Sل : ���ز��� 1 &

Y�� �� 8� GNأ �B� ا�>ي 
�R2ا K&28 ، #� ا�:Sا����8 وا�� !TSآ��~ ا� Y�� ا�>ي Y�� ذاg# ، ،

 W� ل�B�:  Iن وزنnا ، lائ� ، �� ش�ء ا  :، ��Bل �W  55آ���ا ، و&�!]  80ا��Sر�� آ�� ����1

 G�:وق ا�  .ا��Sر�� آ�� ����1ائ� ، ا���ت �u�� u4#ة وا�SB! ص�


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ���� ا���Tم) : 28- 26(ا�رس  -دروس ��ار��  - ��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 وا��k�34 �!���ن

  28-08- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 �8 دروس ا��!��� ا س���� ، وس�@�ن ���ر ه>ا ا�رس �� ن�8   �أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �a درس ج

 _�ن� أآS! ا�:�Sدات #� ا س�م :� ���!# 8� aة أس���& :� I��& د��ن�N.   

  :أص/ل اgسIم 

�:��� ����T~ ا�$�` ، إن : ا�:�Sدات #� ه>ا ا��8 ا�:K�F آ�� �Nل ا ��م ا��h#:� : �@8 ��دئ ذي �ء   

 K�F:8 ا��  :ص~ أن ه��ك �y�yً� �3>ا ا�

  .ا�:�Bئ : ا��aQB ا2ول   

  .ا�:�Sدات : ا��aQB ا��yن�   

   ���yا� aQBت : ا���  .ا��:��

   aا�!ا� aQBد: ا��nاب ا.  

ة ، و&�Sدة ، وأ�@�م �:����� ، وvداب   �B& 8���#.  

  :ا�=���ة  – 1

   G�:ا� ة #��B:ت ا�ة ص~ ا�:�G ، وإن #��B:ا� cم ، وإن ص���N2رأس ه>] ا Y�& aB� ة�B:وا�.  

  :ا�=�6دات  – 2

�ة �:��� ����T~ ا�: ه� ا�:�Sدات ، ا�:�Sدات آ�� �Nل ا ��م ا��h#:� : ا��aQB ا��yن�   T��# ، `�$

 K�!@ن ا�v!Bا� t�� :  

$�ِ�َLْ	ُ�ِْء َوا�oَXْ'َ�ْا �ِ�َ ��َLَْت #  
 ) ��nت ا�S@�:45: س�رة ا� (  
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  :أ ـ ا�Ijة 

اk& l وجW�� G ا����ك ، خ��` ا����وات وا2رض ، ��@8 أن ��u!ن� أن ن��T و�@8 ر��� ���   

Q&أ Gأآ� !�nة ، آ��� آ�ن ا�T�� ًً�  : Y ا����uر ا��:���N Gل أ&�Qن� �:��

�ِ� َوRِ�َْآُ� ا���0ِ َأْآ$�ُ6ََLْ	ُ�ِْء َوا�oَXْ'َ�ْا �ِ�َ ��َLَْ��َة َت�jا� �َ��َة ِإن�jا� �ِUَِوَأ #  
 ) ��nت ا�S@�:45: س�رة ا� (  


 ه�آI #�: إذًا   Sء وا���@! س�hء وا���@! ، وا����h�3] &8 ا�����ا ن��ن ،  ~��T�� ���:� ة�Tا� 

  .ا�ن�� واnخ!ة 

   �V� ، ة�Tرًا �8 ا���_ bQN ��# !@ء وا����h8 ا���& I��اnن ه>ا ا��:��I��3� G أن K� 8� I��I3 ص

� ��Bم �u#:�ل ��!�R �8 ����ن�N ، �3ل V� ، �3�� ة� ��Bم �u#:�ل 1 #�ئV� ، �3� Y�:� 1 ل�:#u� م�B� :  

�ِ� َوRِ�َْآُ� ا���0ِ َأْآ6َُ� $# َوَأUِْ� ا�j�َ��َة ِإن� ا�j�َ��َة َتَLْ	ُ�ِْء َوا�oَXْ'َ�ْا �ْ�َ ��َLْ  

�ة وا���م �Nل   Tا� I��& �Sا�� :  

  ))ا�Ijة �c/ر (( 
  ]ورد #� ا2_![ 

 �!ض ، �����G أن �@�ن ا�����H ��Tً� ، ا�K�F �!ض ،   Bدًا ، ا���B� ��Tأن �@�ن ا�� G�����

  .ا�@S! �!ض ، وا�  �����G أن �@�ن ا��S@��� ��T!ًا ،

�ة ��Sر ، س:�دة ، : ا��hء ا��yن�   Tا�  

  ))أر��L ��� ی� �Iل (( 
  ]أ�� داود[ 

�ة ، #!ق آ�S! ��8 أر��� ��3 ، و��8 أر��� : #��>ي ���ن ����B� Iل   Tر ا���_ bQB� K� �3�� أر���

 �3��.  

�ة �!ى ا�$�! خ�!ًا وا�h! ش!ًا ، �!  Tل ا���ة ن�ر ، �8 خTوا� !h!ى ا��و ، I:S��# ى ا�$�! خ�!ًا

 G��  :ش!ًا IS��4�# ، وا�

�َ Eْ=َ;ْ0ِ�ِ َوَی	ِآْ'َ�ْ�ِ� ِمْ� َرْ�َ �ْ��ْ� ُ)/رًا َتْ	oُ/َن ِ�0ِ$# َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا ات�ُ�/ا ا���0َ َوwَِمLُ/ا ِ�َ�ُس/0ِ�ِ ُیhِْتُُ  
 ) ��nا �  ) 28: س�رة ا��

�ة ن�ر ، وا�  T��# ����4 إن� ��ة ��kان ، ه G���a�Q ، و�Tر ، وا��S� ة�Tة �39ر ، وا��T

ار�@cS إ_�ً� ، أو ا&��Y�& c إن��ن &�I��� Y أو &�Y &!ضI أن ��g� ، ��T@�نW أن �bB ، و�B!أ 

 l8 ا& WS4� WS2ن ذن ، l�� GT�� أن Wن�@�g� i�� 8@� ، ا������ وس�رة ، ��g@�نW أن �!آa و��4

 k& ان ص�رتk�� ة�T��# ، Gوج .  
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  ))ا�Ijة م���ل 8	� و�8 اس�/�8 (( 
  ]روا] ا�8 ا���Sرك &8 أ�� ه!�!ة [ 

  # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا َ�� َتْ�َ�ُ�/ا ا�j�َ��َة َوَأْ)ُ�ْ� ُسَ��َرى َ���� َتْ=َ�ُ	/ا َم� َتُ�/ُ�/َن$
 ) ��n43: س�رة ا����ء ا (  

�ة ا��� أراده� اl  #��>ي K�:� 1 ��ذا  Tا� GِT� K� ة إذًا ه��Tل #� ا��B� .  

 )) 0Lم E��  ))���� G	hم� م� صIت0 إf م� 
  ]أخ!جI أ�� &8 &��ر �8 ��س! [ 

   K�!@ن ا�v!Bب ، و#� ا�!N ة�Tا� :  

  # َواْسُ;ْ� َواUَْ�ِ�ْب$
  )س�رة ا�:�` ( 

�ة د&�ء   Tا�:  

�َ�ْ�ِ�ْ� Kَْ�ِ� اْ�َ	ْ+xُ/ِب َ�َ�ْ�ِ�ْ� َوَ�� ا�x�����َ�$)6( #اْهِ�َ)� ا��jَ�اَط اْ�ُ	ْ�َ�ِ��َ�َ pَ	ْ=َ(ْیَ� َأRِ�ِصَ�اَط ا�  
  )س�رة ا������ ( 

�ة ذآ!   Tا� :  

  # َوَأUِِ� ا�j�َ��َة Rِ�ِْآِ�ي$
 ) I9 س�رة(  

�ة أصG ا��Q&�ت ، وR!ة ا�:�Sدات ، و�:!اج ا��8�z إ�Y رب ا2  T8 ، ا��zة �:!اج ا���Tرض ا�

  .وا����وات 

�ة   Tا�$�` ، ه>] ا� ~��T�� ���:� م�  . إذًا ا�:�Sدات #� ا س

  :ب ـ ا���jم 

   ��y�� `�Q�� م��Tا� .  

�� �� یrدد م� ا
 إf �=�ا (( L	ء وا��oX'ا� ��  ))م� �� ت0�L صIت0 
  ]روا] ا�SQ!ان� #� ا�@�S! &8 ا��S& 8س [ 

  ));/ع وا�=�l آ� م� ص�{� ��G �0 م� ص��م0 إf ا�(( 
8 ��� أ�� ه!�!ة [ � Iا����ئ� وا�8 ��ج Iأخ!ج[  

  :�:�Y ذ�W أنI #� ا���Tم ���
 ا��ا� ا���ن   

�ْ� َت��ُ��=َ�َ �ْ�ُ�ِ6ْUَ �ْیَ� ِمRِ�ا� ��َ�َ kَ�ُِآ �	َ��ُم َآَ�jا� �ُ�ُ�ْ�َ�َ kَ�ِا ُآ/Lَُمwَ �َیRِ�ا� ��َNَن$# َی� َأی/�ُ  
  )س�رة ا�BS!ة ( 
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�W إذا ص�c ، و�!آc آG ا��:�ص� واn_�م ، وأY�& c�SN ا��ا� ا���ن ، واش�I�� cBB ا���ر �:  

 �ً9�� G9�Sوا� �ًB� `ا�� cرأ� :  

�ْ� َت��ُ�ُ��=َ�َ �ْ�ُ�ِ6ْUَ �ْیَ� ِمRِ�ا� ��َ�َ kَ�ُِآ �	َ��ُم َآَ�jا� �ْ�ُ�ْ�َ�َ kَ�ِا ُآ/Lَُمw �َیRِ�ا� ��َNَن $# َی� َأی/  

  . ا�:�Sدات �:��� ����T~ ا�$�` إذًا   

  :ت ـ ا�rآ�ة 

 ُت��lَُ�ُهْ�$ًUَ�َِمْ� َأْمَ/اِ�ِ�ْ� َص RْBُ #  
 ) ��n103: س�رة ا����� ا (  

   Y��:� ل�N ، ~h3! �8 �!ض ا�Q� ��]ا� :  

  # َوَمْ� ُی/َق �Vُ� َ)ْ'ِ�0ِ 8َُ*وPَ�ِ�َ ُهُ� اْ�ُ	ْ'Xُ�ِ/َن$
 ) !hس�رة ا��(  

 ، و�8 أدى زآ�ة ���  B�� !�B2ن ا�� ، Bآ�ة �8 �!ض ا��k��� !3Q� !�Bوا�� ، ~hا� I�& lا 
I أذه

 I� !�]:�` �` ا��3! �8 Q� ًا ، وا���لN�� و  . #gن أ&I� c�Q ا�kآ�ة 1 �[

 ُت��lَُ�ُهْ� َوُتrَآ��ِ�ْ�$ًUَ�َِمْ� َأْمَ/اِ�ِ�ْ� َص RْBُ #  
 ) ��n103: س�رة ا����� ا (  

ن�i ا���B! ���� ، 2نI ش:! أن ا��I��� K� a��4 ، ون�i ا�[�� ���� ����� �h:! أنI  ا��kآ�� أي أن  

 G��:1ف ، وا���ل ���� ، ا��nب ا��N Y�& ��!ا�� Gأدخ :  

$�ْ�ُ�َ �ٌ��َ�ْ�ِ�ْ� ِإن� َصَ��َتPَ َسََ �Eآ��ِ�ْ� ِ�َ�� َوَصrَُ�ُهْ� َوُت��lَُت ًUَ�َِمْ� َأْمَ/اِ�ِ�ْ� َص RْBُ #  
)  ��n103: س�رة ا����� ا (  

 qXث ـ ا�:  

�P�6 ا���� �P�6 ی�Lدى أن P�6� f وf : م� �q �	�ل ��ام ، ووdZ رج�F8 0 ا��آ�ب ، و�Uل (( 

 P���  ))س=�یP ، و�;P م�دود 
  ]ورد #� ا2_! [ 

   Y��:� ل�N W�<� :  

  # َذPَ�ِ ِ�َ�ْ=َ�ُ	/ا َأن� ا���0َ َیْ=َ�ُ�$
 ) ��nة ا  ) 97 :س�رة ا���ئ

 �cBB ا��y!ة �8 ا���   B# K�:� lأن ا K�:� 4!د أن�� cأن.  
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   I��& ل�B� ، lًا رس�ل ا3 أنI إ�I إ1 اl ، وأن ���h� �3دة �8 أرآ�ن ا ���ن ، أنh��� `Qوا�� G�

�ة وا���م Tا� :  

 )) �� 06;Xل أن ت�U وم� ���� ؟ E�U ، L;ا� EBد ���X� 
  ))م�Xرم ا
 م� �Uل f إ�0 إf ا

ا�:�Sدات #� ا س�م �:��� ����T~ ا�$�` ، �� أردن� أن نu�� ��N�� bBن�� : c�N آ��� #� �ا�� ا�رس   

 ا���Tم �&.  

  :م� ت=�ی'�ت ا���jم 

  :�8 �:!���ت ا���Tم   

 ��B!ب �8   N ، G��9 b�Tوا���م #� ا� ، b�Tر���ن #� ا� ��u� N ؟ bص ، آ��أن�S& Iدة ا خ

 ، وا�:Q{ �@�د ���c ا ن��ن ، �خG إ�W��� Y ، و��i #� ا�c�S أ� ، س 17��&� ، وا��! ش

�ج� #��3 ��ء &>ب #!ات ��رد ، و 1���a�Q أن ��QN a!ة ��ء #� ج�#W ، ���ذا ؟ �8 ���س
 ؟ yا�

 W�<� ، WSا2رض ���س �#   : 1 أ�

�	E ا�� wدم �0 ، إf ا���jم F� 0(S8 وأ)� أجrي ((  E0 آ�((  
 ] I��& `���[  

  . أول ش�ء ا��Tم &�Sدة ا خ�ص   

 ا���jم 	��ِ :  دورة ت=�6ّی

  

1 –    :دورة ت=�6ی

  Q# 9:�م ا cو����إذا  
؟ �ر�@I��@� �� 8 ؟ أنc #� أش3! ا�:�م �uآG ا�Q:�م وا�h!اب ، ه G�h:! �>ن

ا �Nر�c زوج�W ، وه� ��ل ه G�h:! �>ن
 إذا ش!�c آuس ��ء ؟ #� أ��م ا #�Qر ه G�h:! �>ن
 إذ

 �� W��& و1 ش�ء ، W� cل ا��� أ�����W ؟ أ�ًا إ9�Nً� ، و1 وا� �������ن ، ا2ش��ء ا�����S ا��

��رس��3 ��!�� #� ن�3ر ر���ن ، إذا آ�ن ���ول ا�Q:�م وا�h!اب وه� ��Sح #� �R! ر���ن ، 

آuن اk& l وج�N Gى #�W أو�Y ،  ��!�ً� #� ر���ن ، #�ن أن �ع ا��:�ص� واn_�م �8 ��ب

، أنa���� c &8 ا�Q:�م وا�h!اب GB:� G3# أن �@>ب ؟ هGB:� G أن �[��ب ؟ هGB:� G أن ��Bل ا رادة

ا�G9�S ؟ هGB:� G أن �[{ ا������8 ؟ أنc ��رك ا�Q:�م وا�h!اب ا���ل ��رآI ، #�ن �ع ا��!ام �8 

  .ا ا��N !3hى �W ا رادة &�Y أن ��Tم ر���ن ��ب أو�u@# ، Yن اl س��SنI و�:��Y #� ه>
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   8�_� G���� 1 أن �رس �$���8 س�� �Nد�� ، أ�� دورة #� _N ، ودةا ن��ن أ���نً� �����y دورة ��

 aQ��� �B# ���� .  

  :��V ا�	+'�ة  – 2

   �Sس������ :  

  ))م� ص�م رم�xن إی	�)� وا������ K'� �0 م� ت��م م� ذ)06 (( 
 ]�& `��� I�[  

  ))م� �Uم رم�xن إی	�)� وا������ K'� �0 م� ت��م م� ذ)06 (( 
 ] I��& `���[  

   
�!B��� : I��& ���8 د��� ، أ��ا�I آ��3 ���4زة ، &��I ���آ�� ، و&��I  8ا����ه�K ا��:�ص!ة وا��

 I� G�N ، 84س : cه� أن8 �� Y�:�8 �8 آG ش�ء ، ا#:G ه>] ا2#:�ل _�_��B# �ً��� 8 ، و�:��

c�]أ� a� ~��� ر���ن �# cن�� ؟ أن�_ ��� ، وا���@�� أ�[�c ، وا���4زات أ�[�c ، هG ��!دد ا��ا�

ة �  . اl ص��� ج

  ))م� ص�م رم�xن ـ هRا F8 ا��Xjح ـ إی	�)� وا������ K'� �0 م� ت��م م� ذ)06 (( 

  ))م� �Uم رم�xن إی	�)� وا������ K'� �0 م� ت��م م� ذ)06 (( 

ة إذًا أ  �  . نc أ��م #!ص� ذه��S ، آ�b ؟ ���~ �a اl ص��� ج

�Iت إ�� م� �=� رم�xن o	ا� �Eل و��+Vدع ا�:  

   1 cأن ، 4
 أن �@�ن س!&�W #� ر���ن ��V ، أنc ه�� ص�! ، أو وا�� ، �B�N8 ه��ك #@!ة د@�

ر أن ��Y�& �h ا��ا� ، �ـB�29 ، a�Q��� 1 ، �V��� رًا�# k�B�ن ، و�S:ش  ، W��3 ن���ا���!وض أن 

 ر���ن ، ���و�� آ��ة ��c ا#:��3 :� �� Yأّج��3 إ� �T��& ��@h� ، ر���ن GSN �3��� ��@h� ه��ك

 b@�:� م آ�ن��ة وا��Tا� I��& �Sا�� �B�B!غ ، وا����دة ، ش3! �S& !3ر���ن ، 2ن ر���ن ش GSN

ة ،  #� ر���ن ، وه� ان�QBع &8 ا�:��K ا�$�رج� آ��ً� ، أن�B:� :�@��ا ، ا����ة�أن  Y�& K@y1 أ� N

ة جًا ، و�@Y�:� 8 ا1&�@�ف أن ��aQB &8 ا�:��K ا�$�رج� ، &K��& 8 ا�G�B وا��Bل ، B:� ا����ة

 ، وا���3م واk�2ان ، ه>ا ش3! دورة �ر�a� ��S اl ، 2ن ا�:�Sدة �3�# Bال وا��4اب ، وا��zوا��

  . ش��� 
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3 – gا LXoا� ��V   :ی	�)�

ا��3�b ا�����ل ����ج إ�Y ش�g# ، 8ن � K� I��h����Q ش�ش�I و��@c ، : أوض~ �Y�& Gy ذك   

�س�����N 1 W ��3 إ9�Nً� ، وأنc آ�8�z ����ج إ�Y ش�8 ، ا�8�h آK ن�&� ؟ &�ن� � �:QN ~Sأص

 W�<� ، 8 ش��� رو����h�ُ أن Gة �8 أج�Tا� �# c�Nش�8 ���� ، آ��� و :  

 ا���Eِ�ْ ِهFَ َأN�Vَ َو�cًْ� َوَأUَْ/ُم Iً�Uِ  # ِإن�َ�َVِ�(َ)6($Iًی/ِcَ �ًX6َْ��ِر َس�Lَا� F8ِ Pَ�َ �ِإن  
 ) G�kس�رة ا��(  

   W������� ُ�8�h #� ص�ة ا�� !4�h:! �9ال ا���م أنW �!ى ا���B�B ، وأنWٌ��� W ��4ار�W ، وأن آ

�V�Q� Wوأن ن�� ، !����� WS�N وأن ، �� ، وأن ر��� ا l��W� bّ ، وأن ��#�` اk& l وجG س

ك �z�.  

�ة _�� س�&� ، ش��� �8 ا��STح إ�Y ا�3F! ، ا�3F! ش��� _�ن��   Tا� �:�S9 8@� ، ة ش����Tإذًا ا�

  .إ�Y ا�:T! ، ا�:T! ش��� _���y ، إ�Y ا��[!ب ، ا��[!ب ش��� إ�Y ا�:�hء 

���SN وأنc ن�ئGSN �����# ، K ا��!ض �ر�
 ، ا��!ض ص�ة ا��4! ، آ�c #� ا��!اش ، #�����   

!Nا���� أ ، ��ب إ�Y ا���م ، ا��4! ا���� ص��ت ، ��&��Sر �:WS �9ال ا���3ر ا���� #� ا�:�hء �:

���SN Gا��� �# c3! آ�F@���ن ، ا��ء رآ:��ن �h:ص�#�� ، و#� ا� Wا��4! ن�� �# ، ��، ا�:�hء س�� �:

��I ، أن�h� cش ، ا���4ري ، وا� أخ> &��� WS��9 aاش�!ى ، وا�!ا� �� ، W4&ن� أز�yوا� ، �]�S� W

 W��# �� ، K��!� ��:Sوا� ، �V�3� ���SBدائ�ً� ا�!آ:�ت ا� ، ���T أر�a رآ:�ت ، ا_���GSN 8 ، وا_���8 �:

�� ، �>�W ص��ات ا���3ر ����9 ، أ�� ا���TN !4!ة ، ص��ت ص�:Sا���� ا� �# I��!� 8 ا��!ض� �#

�ة وا���م Tا� I��& ل�N W�<� ، ا�>ه8 ، ش��� :  

 )) �	�L�� �	� ة آ'�رةIjة إ�� ا�Ijا�((  
8 ��� أ�� ه!�!ة [� Kا���آ Iأخ!ج[  

   ، ر���ن _�_�ن ���� �8 ا���Tم ، و�N 8!اءة v!Nن ، و�8 ا�>آ! ، و�8 ص�ة ا��4! #� ا���4

:� �!او�~ ، و_�_�ن ���� �8 ا ن��ق ، وCR و�8 ص�ة ا�:�hء #� ا���4 ، وآG ��م &h!ون رآ

�T! ، وض�S ���ن ، ر���ن ش��� �8 ا�:�م إ�Y ا�:�م ، ا��� ش��� إ���B� Y ا�:�! ، ش3! �8 ا���! 

 Y��� ف�Nف �:!#�ت ، وو�Nاف ، وا��:� ، وو�Qوا� ، �S:@ل ا��SBوا2و1د ، واس� G!ك ا2ه�و

  .إ�= ... و�kد��� 

  . ت ، وآ��� آ�ن ا�2 أ�9ل آ�نc ا����h أش ، ه>ا �:�Y �8 �:�ن� ا���Tم ا�:�Sدات ش���: إذًا   
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��� اgرادة  – 4 G'Lا�   :ا���jم ت�/ی

&�دك &�Y أن �a�Q اl ، 2نW �!آc ا�����Sت ، #�ن �ح ا�����3ت �8 ��ب : ا���Tم ��دئ ذي �ء   

 Yأو�.  

ال ���B# I��� !Q ، و�YBS ج�ار�I ص�ئ�� إذًا ا�����T� Kم ���I وج�ار�I #� ر���ن ، و#� ش�  

   .إ�Y ن���3 ا�:�م ، وT� CR!] ، وض�S ���نI ، و��!ي ا���ل ، ه>ا �9ال ا�:�م ، ه>ا وا�

ا���Tم ����B ا رادة &�Y �9&� اl ، �@8 ن�8 ن���Y �8 أ&��ق أ&����N أ1ّ �@�ن ص����� ص��م : إذًا   

�� ، ��سK ر���ن #� ا����4:�ت ا��:� Kا��3!ات ، ��س Kا��8 ، ��س Kم ، ��س��ص!ة ��سK ا#2

ا��1ئK ، ��سK ا��$�� ، ��سK ا��3! إ�Y س�&� ��uخ!ة �8 ا���G ، ا��G:4� 8�z �8 ه>ا ا�3h! ش3! 

&�Sدة ، 1 ش�B� !3ءات وو1ئK ، و�� ش�آG ذ�W ، وا��BSQ ا��$���� ـ وا�:��ذ ��l ـ ص��م ر���ن 

ه� #�@��ر ، �u�� إ�& tN!��� �3���ر ، و�Q# أ ا�$��� ����ول 9:�م اS� ا�$��م ا�!���ن�� Y�

 Gوآ ، �B# ��# Kرد�8 ��س�hا� : ا2&��ل ا����S�@� �QNن &��3 وا���س�YB وا�[��ء ، ر���ن &�

وم ش3! ر���ن ا���Sرك "B� �ًة " إآ!ا�k�N k�B� دة ، ��@8 أن�S& !33! شh8 ه>ا ا����zن�8 آ� ،

  . ا ا�3h! ن�&�� #� ه>

5  
  :ـ ا�o=/ر �����8fر إ�� ا

  : اk& l وج�N Gل : ش�ء vخ!   

$�ً'�=ِZَ ُن��َ(ْSِ�ْا vَ�ِBَُو #  
  )س�رة ا����ء ( 

   ، I� إن��ن �$�:�ن b1ت ، أ��T�ا I:� ، ��T$hي ا��N ، a�#ر 
T�� I� ، I�:1 �!ى ض N I�@�

آuس ��ء ��رد ، آuس &!ق س�س ، آuس نbh ���نI ، خ�ا9!] آ��3  �12@8 �!���ن ا���&� 

 �# Gوج k& lل ا�N ��� ، Iرن� إ���B�#�� ن�!:h� أراد #� ر���ن أراد أن lن اuش�ء ��رد ، آ ، !�T&

  :ا2ن��Sء 

  # َ�َ�ْ*ُآُ�/َن ا�l�َ=�َم َوَیْ	oُ/َن F8ِ اْ�َ*ْسَ/اِق$
 ) ��nن ا�N!20: س�رة ا�� (  

Q:�م أي ه� ���B! #� اس��!ار وج�د] إ�Y أن ���ول ا�Q:�م ، إذًا ه� �� �:�Y ذ�W ؟ ه>ا ا�>ي �uآG ا�  

  : ��i إ�3ً� ، اk& l وج�N Gل 

  َوَ�ْ� َیُ�ْ� 0ُ�َ ُآُ'/ًا َأَ�ٌ�$)3(َ�ْ� َیِ�ْ� َوَ�ْ� ُی/َ�ْ� )2(ا���0ُ ا�j�َ	ُ� )EْUُ #)1 ُهَ/ ا���0ُ َأَ�ٌ� 
  )س�رة ا خ�ص ( 
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  � i�� [أن وج�د ��:� ، �T�3اء ، ا��� !B��� cأن ، `��$� Wأن� cB�Rن أg# cأ�� أن ، [!�R Yًا إ�!B��

�ث د�Nئ` ���ت ، وأنB��� c! ����ء ، و���Q�� !B:�م ، و���B! ����م ، و���k� !Bوج� ، _ 8� !yوأآ

 ��# ، Gوج k& lا Yر] إ��B�#�� 8�zا�� !:h� ر���ن �# W�<� ، ةk3ا2دوات وا2ج C:� Yإ� !B���

  . �Sد�� ؟ أن ���B! إ�Y اl ه� ا�:

$  # َوَ�َ�ْ� َ)jََ�ُآُ� ا���0ُ ِ�6َْ�ٍر َوَأْ)ُ�ْ� َأِذ��ٌ
 ) ��nل &�!ان اv 123: س�رة (  

  : �:�� ���B!ون ، أ�� #� ���K�# 8 �@�ن�ا ������B# ، 8�!Bا   

 )) �U ا��/م م� k�+ت ��((  
 ] i8 أن& �B3�Sا� Iأخ!ج[  

   !yن�8 آ .  

�ُ� اْ�َ*ْرُض ِ�َ	� َرpْ6َ�ُ ُث�� َو# َوَیْ/َم ُ�ُ�ْ�َ�َ pْUَ�Zََو �ً��ْVَ �ْ�ُLْ��ْ� َآHَْ�ُتُ�ْ� 8ََ�ْ� ُتْ+ِ� َُ�ْ6َ;َ���ْ�ُ�ْ� Lَْ�ٍ� ِإْذ َأْ

  ُمْ�ِ�ِ�یَ�$
  )س�رة ا����� ( 

ا أ��3 ا خ�ة ، إ���سW ����4ع وا�:Q{ ن�ع �8 ا�B�#1ر إ�Y اl ، أنc ـ &��ًا ـ 1 �:!ف ���N ه>  

N 8 ، ه�����h�� ي، ��I� t أآ��م ، �I أزرار ، #���ضا�t��B ا�>ي �!��I إ1 #� ا��� ، ��� �!�

�ة Tا� I��& �Sج��3ت ا����8 � W�<� ، ب إ1 #� ا�����yا� ���N :!ف�8 ، 1 ���h�� يه��ك �!�

  : وا���م 

  ))ا���� أر)� )=	P �/�8ت�� f �'��ه� (( 
  ]ورد #� ا2_! [ 

ن�8 آ�� ن�:Y��� ��� K ���ازن ا��Bى #� ا�:��K ، ��ج�د �:�@!�8 آ�h��� : 8�!�Sء �>آ!  ا��hء  

ى �I ا��:�@! اnخ! ، #@G ا�ول T� i�� �� <خu�� !@�:� !ك����3 �!ب ��ردة ، وآ��� ���

�� ا��:��� ��:K �!خ�ء �8�u واس�B!ار ، ��ج�د �:�@!�8 ، �@8 ��م آ�� ن:�{ ه>] ا��!ب ا��Sردة �� آ

 ، !3Bا� I�� ا2ه�ال ، رأ��� I�� رأ��� ن:!ف أن #� ا2رض �:�@!�8 ، أ�� ����� ان�!د QN! وا�

 Iوإ����� I�#�B_ ����& ض!# Iأن I�� وا ذ1ل ، رأ��� ، 
  .وا��3
 ، وا���

  � ، �3���R �& K:ء �:!#�ن ا����SR2ا aوا��3 ، ج��k� 1 ، �3�!#�� ��:!ى ا���أن  ���QS8 إذًا ا�@

  .ا2ذآ��ء ا���#�Bن �:!#�ن ا��:K ���ر��3 

   I� ل�N ، سً� �8 ا���ءuآ 
�9 Nل وز�! ��@� ، وuة س!� W�<� : ي ه>ا!�h� K@� ، 8���zأ��! ا�� ��

��bT ��@� : إخ!اجI ؟ �Nل  #gذا ���N ، �@�� bT�� :aل : ا�@uس �8 ا���ء �� ��W�� a ؟ �Nل 

  .�ء ، C�!& G��9 W��ُ ���وي آuس �اnخ!
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  . �>�W ن�8 #� ر���ن ���B!ون إ�Y اu@� ، lس ��ء ، ���B 9:�م   

6  d}�;=�)�ة ا�'�� وا�	ر �/=oـ ا�:  

�� أن �W ص��B نuh خ�ف ���I و��8 زوج�I ، وزوج�I �!آ�I إ�c�� Y : #@!ة ، و�:�ن�ة : ش�ء vخ!   

ك #@!ة أن زوج� ص�WB ذهcS إ�c�� Y أه��3 ، ه>] #@�& cخ! ، و1 أه��3 ، أنz� 1م وB� 1 ة!

4 زوج� ، وS9$� ، و1 9:��� ، ا2و1د � ��` #�u�� 3H!ًا #Tأ�� ا� ، W�وس:�د W����Y�& !_z س

 !�Sوج� ، ا��!ق آkك #@!ة ه4! ا��& cا��:�ن�ة ، وأن [�& `�Tا� ، ����& Yج�ن إ�����.  

   �ًy� : `ا��Qش�ء ، ا� Gو#��3 آ ، !TB� �9خ�ر Wأر�� �� [<ت ، ه�#!h�3 ، ا��ف �����!]وا� ،

  .#@!ة ، أ�� أن ���W ه>ا ا��h# !TBء _�ٍن 

   W� c�N �� : �V� ، ًا��V ����ن دو1ر ، ه>] واض�� ، ��8 أن ���@�3 وأن ��Q` ��3 #!ق آ�S! ج

  .����ن دو1ر ، ا��Q` ��3 سG3 جًا 

ا��yرة ا��!ن��� �� وج�دوا خkSا ، ��Bل  �>�W #� ر���ن �:!ف �:�ن�ة ا���B! أ�ًا ، ا��B!اء #� أول  

 cان��Qآ��ن : ��ري أنu� ) ���@ا� ( Gآu� اkSن� خ� �:�ن�ة )ا�@��� ( ، إذا �� وج أ�# ، 
، وه� أ�9

 �ًN�  .إ9

  : �>����N Wا   

 4���� إf م� ی=�)���      f ی=�ف ا�o/ق إf م� ی��6jا� fو  

***  

  @h� :�ن��ر���ن ��@8 أن  �# cأ�� أن ، I��:� 1 G2آ�� I��� ا���B! ، أنc ج�ئa ، ا�>ي �� �:

��@8 أن �h:! ��4ع ا���B! #� ر���ن ، وأن : ا��4ئF��# a! ا2آG ، ورائ�� ا�Q:�م �:��I ، إذًا 

  : ا��4ع ش�ء G���� 1 ، اk& l وجG ذآ! ن:���8����F& 8 �8 ن:��B# ، Iل 

�ُLََمwَِمْ� ُج/ٍع َو �ْ�ُ	َ=َcٍْف$# َأ/ْBَ �ِْم �ْ  
 ) }�!N س�رة(  

� �$�ف ، ا  # 8�u� �4ع ، وأن� �# Gآu� ق أن�nن أآ�N�� 8���B& !Sام أآS! ن:���Y�& 8 ا 9

  : ا���سة

 َیْ*ِت�َ�� ِرْزUَُ�� َر�Kًَا ِمْ� ُآ�E َمَ��ٍن 8ََ�َ'َ�ْتً�L�ِ	َlُْم ًLَِمwَ pْ(ََآ� َ*ْ)ُ=ِ� ا���0ِ 8ََ*َذاUََ�� ِ� # َوZََ�َب ا���0ُ َمUَ IًHَْ�َیً

  ا���0ُ �6َ�َِس اْ�ُ;/ِع َواaَ�ْْ/ِف ِ�َ	� َآ�ُ)/ا َیLَjُْ=/َن$
 ) Gس�رة ا���(  

  أآS! ن:���8 ا�aSh وا8�2 ، وأآS! ن8���B ا��4ع وا�$�ف ،   
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  # َأcَْ=َ	ُ�ْ� ِمْ� ُج/ٍع َوwَمLَُ�ْ� ِمْ� Bَْ/ٍف $

 َیْ*ِت�َ�� ِرْزUَُ�� َرKًَ�ا ِمْ� ُآ�E َمَ��ٍن 8ََ�َ'َ�ْت ِ�َ*ْ)ُ=ِ� ا���0ِ 8ََ*َذاUََ�� # َوZََ�َب ا���0ُ َمUَ ��ًHَْ�َیً َآً�L�ِ	َlُْم ًLَِمw pْ(َ�

  ا���0ُ �6َ�َِس اْ�ُ;/ِع َواaَ�ْْ/ِف ِ�َ	� َآ�ُ)/ا َیLَjُْ=/َن $

W �!آc ا���ل ، �!آc إذًا أنc #� ر���ن #�ً� &8 أن W�����T��� 8�:م &�Y �9&� اl ا����� 2ن  

 Yع ا��!ام �8 ��ب أو�  .ا���Sح #�ن �

   k& l Wد���S:� !:h� أن Y�& م��T��� lا Wأ&�ن ، !�B�4ع ا��� !:h� أن Y�& م��T��� lا Wوأ&�ن

 Gوج .  

 ��  :ا���jم ��6دة ج	�


 ش�ء vخ! ، ا���Tم &�Sدة ج��&�� ، ��Tر ��ن� خ��� ����8 #� د�u� `hآ��ن #� _  B& ة�ن�� وا�

 Y��:�و Iن��Sس lن اu@# ، 
S�� م�Fدة ج��&�� ، ا���S& ، �Rت #�ر�N!Qر ، ا��Q# ا a#إ9�ق �

4 #� ر���ن ا���Fم ، ا ���ك &8 ا�Q:�م ��a� K أذان ا ���ك ، ا���Tات #� � ، KFأرادن� أن ُن�

cNر #� و�Q# ا ، وا� ، �>�W ا���Tم &�Sدة  ا���4 ، ا��4! #� ا���4 ، ا�:�hء #� ا���4

  .، �:K�ّ ا��:�ون ، �:K�ّ ا���Fم ج��&��

_�� �!ة أخ وا�] ض��� ، ن�8 �8 _�_�8 س�� ن���ول 9:�م ا�[اء �a د�Nت س�&� ��W �8 ، ا���&�   �

  .ا��yن�� ، #� ا�c�S ن�Fم ص�رم ، وج�Sت ا�Q:�م ��3 أو�Nت 

�ئ~ أج��S �!ى ا��N!Qت &� ا��[!ب #�ر�R ، �� ه>ا ؟ ا���Fم ���رة أ��3 ا خ�ة ، أ���نً� �u�� س  

 8��F�� أرادن� أن ن@�ن Gوج k& lدة ج��&�� ، ا�S& أن ه��ك !:h� .  

  # ِإن� ا���0َ ُیNkXِ ا��Rِیَ� ُیَ��ِتُ�/َن F8ِ َس0ِ�ِ�6ِ َصّ'ً� َآَ*)�ُ�ْ� ُ�Lَْ��ٌن َمْ�ُص/ٌص$
 ) bTس�رة ا�(  

�ة أ��ً� #��3 ن�Fم ،   Tت ا��N�3 أ�#.  

   Kهأن� أص�� GSN دخ�ل ا�:T! ، وه>ا أآy! را�� �� ، ه��ك ن�Fم ص�رم جًا #� : �!ة �Nل �� أ�

  .ا���Tات ا�$�i ، و#� ا���Tم 


 ر#�T�� a! ، #� أ_��ء ا�:�دة ����Qئ!ة �Nل   T�� I� ، ا��!ام lا c�� Gٌه��ك &���� : �� رج lوا

 Y�& ا ا������Nش3!�8 دورة 1 �@�ن ه��ك ازد��م ، أ�8 ه� �8 ���[� ، �@8 �� أ Gدورات ، آ iخ�

  .ه� &�Sدة اج���ع ! K3# ه>] ا�:�Sدة ؟

ًا �N1!اح وز�! أو�Nف ����N Kل   ��� أن آG : أن� آ�c #� ا��Bه!ة ��z��! إس��� ، c�!9 9!�ً� ش

 �ًy� ، [ن�!ز !���S�@ا� Y�&و ، I�#!� 
�@� I�رس� ا��4: ��ج ��س���ر� Y��� ا!��z� ونB:� ت�:�
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�ت ، وا���3م ا���h!آ� ، &�آK ص��&�����B� 8ن �z��!ا ، و���kار&�z� 8��! ، و����4ر @hا�� Gّ��

  .�z��! ، و2ص��ب ا���Hئb ا��:��� �z��! ، ا��� آuن اl أرادك أن ���G@� �B ا������8 

  .وا���B�B #� ا��� �!ى ا ن��ن �8 آG ا�����4ت   

راد اl �8 ا���Tم أن �@�ن &�Sدة ج��&�� ، وا�:kائK ا��� ��Bم ��3 ا��8�z ، و���B! إ��C:� �3 أ: إذًا   

  .ا�� 8���z�zدى #� ر���ن ���! وس���3 

أ��3 ا خ�ة ، ه>] �:C ا����~ ا��� ���ح #� ا2#` �3>ا ا�3h! ا�@!�K ا�>ي ه� #!ص� ذه��S 1 : إذًا   

~�QT� خ! ، آ�v م�&   . �a اl  �:�ض إ1 �:

   :ا�Iaص

   a� ~�Qاص B# �ًن� إ�Y اl ن�دى ���ٍد #� ا����وات وا2رض ، أن ه��Vا #S:ا� aإذا رج ، �Sس������

 ���� S:ب ا���إذا  ، Iوذن�� [���Qع ا2رض آ��3 خ�Bئ@� و�� إ�Y اl أن�Y اl ا��S:ا� aإذا رج ، lا

، و��Bع ا2رض آ��3 خ���Q] وذن��I ، ور���ن #!ص� ���~ ن��Tً� أن�Y اI�F#�� l ، وا���ئ@� 

 lا Y�& ل�SN�� ة�ة �a اl ، #!ص� ج�  .ص��� ج


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ا خ�ص ، ) : 28- 27(ا�رس  - دروس ��ار��  -��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ���N ا�:�K وا�:�G �� خ�ص

  18-11- 2006: �� ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=����

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ا��laب ا����L�� F(wس 

  

  :�lBب ا�=�م �*ص/ل ا��ی�  – 1

   ����� lأن ا K�!@ن ا�v!Bا� 
أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، أ���نً� ��I4 ا�روس إ�Y &��� ا���س ، و�8 أس���

9�$
 ا���س &��� �u� K3S9�$ص�ل � Y��:� ل�N ، 8�  : ا�

$ �ُ�  # َی� َأیNَ�� ا�L��ُس اْ�6ُُ�وا َر��ُ
  ]21: س�رة ا�BS!ة [ 

  :�lBب ا��aص م� ا�	hم��L �'�وع ا��ی�  – 2

   Y��:� ل�N ، 8�  : أ�� إذا خ�9
 ا�$�ص� ��K3 ، أ�� إذا خ�9
 ا��K3S9�$� 8���z ��!وع ا�

�َ kَ�ِا ُآ/Lَُمwَ �َیRِ�ا� ��َNَی� َأی #$ �ْ�ُ�ِ6ْUَ �ْیَ� ِمRِ�ا� ��َ�َ kَ�ُِآ �	َ��ُم َآَ�jا� �ُ�ُ�ْ�َ  
  ]183: س�رة ا�BS!ة [ 

  # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا َأْو8ُ/ا ِ��ْ�ُ=ُ�/ِد$
  ]1: س�رة ا���ئة [ 

  # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا ات�ُ�/ا ا���v�َ 0َ� ُتَ��ِت$0ِ
  ]102: س�رة vل &�!ان [ 

  :�Zورة تs�ja ا��روس �Ilب ا�=�� 

  

  :ـ lB/رة اIBgص  1

   ، K�:ب ا��9 Yرس إ�إ�Y رواد ا����ج ، إ�Y �@8 أج أ���نً� ض!ورة �TNى إ�Y ��ج�I ا�

8���zب ا��!��� Nًا ، و!�yآ �ً�& G�:� N ص�
 أنI #� ��ب ا خSا�� ، lا Yا����@�8 إ� Yإ� ،
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 �@�ن آ�B# ، Wر�:�8 ص����ً� ا�!��ء إ��u� YBا����:�8 ا�� c #� خ�ق ا����ق وأن 1 c�W�<� ، !:h أ�

  " . �� ��K3 وا�ًا إ1 و�8F ن��B#��� Iً� �8 شة خ�#I �8 ا�B# " : lل 

  :ـ أه	� ���ن ا�L'�ق  2

 �# 
�B�� 8�zأر�:�8 &��ً� ، ����� ا�� ا���م وأ�Nل �@K أ��3 ا خ�ة ، إن ا����#` �:�{ #� ��ل وا�

 Iو�!ص I#ة خ�  .ا��ا� #� أر�:�8 ��1ً �8 ش

   G�:ا� ���N ص ، 2ن�اخ�!ت �@K #� ه>ا ا���Bء ، و#� ه>ا ا�رس ا���Sرك إن ش�ء اl ��ض�ع ا خ

 TNك 1 أ!hث &8 ا��� خ�ص #�B ، واk& l وجG أY�R ا���R2ء &8 ا�h!ك ، أن� ����� أ��

��k& l G وج�R G! ��ج�د إ9�Nً� #� ا�:��K ا س��� ، ن�8 �� ا�h!ك ا���4 ، ا�h!ك ا���4 وا�

 �# c��� رة�Q$ًا ، �@8 ا� إ�3ً� وا�S:ن ، lه� �8 دون اS:ذا ن�Sن� أص��م آن� �3�v ، و�� &��&

 �3�B�� 1أ��م ا خ�ة ا�@!ام ، و I��ا�h!ك ا�G� ، ��4 ه� #� ا�h!ك ا�$�� ، ا ن��ن أ���نً� ��8B ص

 �# K� ح�� K� نg# ، �ًص��� �ً�& G�:� ح���I ، دخ��� #� ��ب �8 أ��اب ا�!��ء وا����ق ، أ���نً� إذا �

 W�<�# ، lا a� Iك ، وأش!ك ن��!hا� �# <V��� aNو B# ، I��& ء ا���س��y� I��& ��!�# ، �ًVش� G�:�

���� ��Bل  أ��3 ا خ�ة �� �8 آ��ب #� ا��IB أو #� ا���� و�:KF ا�@�
 ا�Nص ، و�أ ��ب ا خS�

 K@��   : ه>ا ا���ض�ع 9!ح آ�y!ًا ، وا��4اب : وا�

$ �َ�Lِِمhْ	ُا� dُ'َLْْآَ�ى َت�Rّن ا�Sِ8َ �َْوَذآ� #  

 أصF8 E ا���Lت 	�[�  :أ��دی� 

  

  ِإ)�َ	� اْ�َ*ْ�َ	�ُل ِ�����L��ِت: ا��Xی� ا�ول 

  & lا Yص� �Sل ا���B� ، َل أ��3 ا2خ�ة ا�@!ام�Nَ Iُِب َرِضَ� ا�����Q$َ�ْروا] ُ&َ�ُ! 8ُ�ْ ا ���# Kوس� I�� :

  : َسِ�ْ:cُ َرُس�َل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Bُ�َ Kَُل 

ُی6ُ�jَِ�� َأْو ِإَ�� اْمَ�َأٍة ِإ)�َ	� اْ�َ*ْ�َ	�ُل ِ�����L��ِت ، َوِإ)�َ	� ِ�ُ��E اْمِ�ٍئ َم� َ)َ/ى ، 8ََ	ْ� َآ�َ)pْ ِهْ;َ�ُت0ُ ِإَ�� ُدْ)َ�� (( 

�Xَُ�� 8َِ�ْ;َ�ُت0ُ ِإَ�� َم� َه�َجَ� ِإ0ِ�ْ�َ ِLَْی((  
 ] I��& `���[  

  : و#� روا��   

 )) ِ�ّ�L���ِ((  
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إخ���� ا�@!ام ، أ�ُ ا� �� 8����T�b�$ &8 ص�ة ا��4! أر�:�8 &��ً� ، وأدرك #� ه>] ا2&�ام   

 ا�i�h ، و�Nل ا2ر�:�a� 8 ا ��م �@�S!ة ا �!ام :� �Bِس�� �8 ا���م ، #�س�� I�<ل : ، �!ة أخ�B� ذا��

 I���� 1 ، �زم �����ج� Gرج Iع إ&�4ب ا���س ، أنk��� أن Gا���س &�� ا���م ؟ أر�:�ن س�� �8 أج

  .�@�S!ة ا �!ام #� ا�bT ا2ول �a ا ��م 

�8 ا����ج ه��ك دن�� ، ه��ك إن��ن أن� �� اخ�!ت ه>ا ا�رس &ySً� ، 2نI ض�8 ا����Bت ا����� ض  

 I�� وS� �ًT�$� و����� 1 �@�ن ا ن��ن ، 
 ا���Q!ة ، خIB��� I�T ، وه� �8 رواد ا����ج��

 �S�4&و �S�!R ص��ت.  

   bئ�H���� �N�& I� �� �ًرس� آ��ه>ا ا�رس ��i ��ج3ً� إ�Y &��� ا���س ، ا ن��ن خ�رج ا��

�ب ا��ارس ، وا��>اآ!ات ، وا����ه� وا���Q� `�:�� ونzا�$�ص ، ه>] ش ��Sق وا92!و�� وا��

9�ب ا�:�K ، أن� أخ��T$� K3S9ص��ت ا��8 ، ا خ�َص  �>�W أن� ����� أخ�9
 رواد ا����ج

  . ا ْخ�َص 

  :م�Vhات ��م اIBgص 

  :أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، GSN أن ن��� #� ا���� &8 ا خ�ص أ&C:� K@�Q ا��zش!ات   

   8�� G�:ا� bن اخ��g# ، Wص��� �# i�� �Sش! س�z� 3>ا# W�8 خ��& W�ج�� �# G�:ا� bـ إذا اخ��

 Wذ� Y�:� ، Wص��� �# i�� !شz� ا���س ، ه>ا a� W�ك ج��خ���W و��8 ج���W ، �:�� خ���W و�

�~ ا���س �W أو �a ذ�W� ، W� K3 أ&�� .أن ه��ك خ�ً� #� ا خ�ص � a� G�:ا� bـ إذا اخ�� �S�9 ل

أن� أ��[� وجI اl �3>ا ا�:�G ، صر �8 ه>] ا2خ�R bN�� c! ���س
 ، : �a أخ�W ـ و��Bل دائ�ً� 

 �3��ه� �!� أن ���4ي �&��� ����� Wأن Wذ� Y�:� ، ا���م #�K�B �����2ن ا��[��F �8 أس�&ه� �:

c��� I:N��� 8@� K� bN��� W�3واج ���# ، �S�Qو_��ءه� ، وا���:� ا�  ا���2ن ا��[��F أ1 �� إ���3 �

  .ا����&ة 

  : ا خ�ص �:�� أ1 ��[�! ا�:�a� G ا���~ أو �a ا�>م ، �Nل �:��Y : إذًا   

�/رًا$ُVُ ��َاًء َوrََج �ْ�ُLْ0ِ َ�� ُ)ِ�یُ� ِم�ْج0ِ ا��/َ�ِ �ْ�ُ	ُ=ِlْ(ُ �	َ�(ِإ #  
  ]9: س�رة ا ن��ن [ 

  .ه>] &��� _�ن��   

  . �� �a#!� G�& 8 إ�Y اl خ��Tً� ��جI3 إ1 &�د &��I�� W س@��� : �y��y ـ ا�:��� ا�  
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  وج�	���'( Xص ���jا� E	=ا�:  

   ~S8 ش� ، !Qرائ:� ، أن ا ن��ن ��� �$�ف �8 خ �B�B�� ن�uSخ�!ًا ـ أن lا] اkـ ج 
�S9 a� ���Bا��

t�!�� و& I� ن�@� ��� ، ���Q� ~Sض ، �8 ش!� ~S8 ش� ، �S�T�  !Q$ا� ، Iل آ����ء د�S�� I�

رك �����غ ، وا���غ ��W ا��34ز ا�:�ST ، وا���غ ����i �8 ��@� ا��34ز ا�3!��ن� ا�[ة �

ة #�ق ا�@��� R ، !F@وزرائ�3 ا� Kه� وزراء ، أها��$���� أن ��اجI ا�$Q! ، وا�[ة ا��$���� ��@� &�


�@I:� !F أس��� �:�Q أ�!ًا ��ز�! داخ����3 أن ��اجI ا�$Q! ، ا�Bا� CSن a#!� Iح �!س��، ، أول س

 Gح _��� �!س�#��$�ئk� bداد نIS�N CS ، ا���ح ا��yن� �!سG أ�!ا إ�Y ا�!ئ��k� 8داد ا��ج�
 ، س

 �g#!از آ��� س@! إض�#�� ، ا�2! ا�!ا�a إ�Y ا2و&�� ا������Q ، #���` ��:��3 ����ا#! S@ا� Yأ�!ا إ�

 Yت 1 إ��9�ق ه!��ن ا����4 س��@ً� ، ا�م ��:�  S@ا� Yأ�!ا إ� Gس!� i��$وا�2! ا� ، ا��4

����:�S! اnخ! �kجً� ، �>�W ه>ا ا�3!��ن �B!ب �8 ا��Q�4 ، ا�م �kج ، وا��[� �!��a ، ض!��ت 

� ص���ً� ، �� أنW خ�c ا ن��نً�& c��& Wأن �� ، ����& 
�Bا� �ًNص�د cآ� �� ، W��� 8� c�، ، خ

 �� 8� c�<� ، W�N8 و� c�<� ، W��� 8� c�<� �� ، �ًر��� cآ� �� ، �ً#�Q& cش�3ً� ، �� آ� cآ�

خ!S�W ، �� ا�>ي ��GT ؟ ه��ك ه!��ن vخ! �:�آi ��سa ا2و&�� ، و�$�C ا��[� ، و��kل 


 ، و�$�C وج�
 ا�!ئ��Q� 1 ، 8!ح س@!ًا زائًا ، ا ن��ن �h:! �!ا�� ، و�u�Qن��� ، �Bض!��ت ا�

  .��:�دة ، �>�W إذا أردت أن ��: ، أو أن �u# ~Tس: ا���س و

ق أن ا�:�G ا���T~ ص�� ،   T� 8� 8@� ، خ!ةnا �# !�Sوزن آ I� ~��Tا� G�:ه{ أن ا�ا��hء ا��


 ��$�C ، ا�:�G ا���T~ أو&�� واس:� ، �N CSن ~��Tا� G�:ا� ، C�$�� �]ض ~��Tا� G�:ا�

Qدم س��ل �� #� ج� ~��Tا� G�:ه!��ن ا����4 ه!��ن ا� 
�ت ، #�>�W ه>] ا�3!��ن�ت ش�ء &�4

ا�����a ، ه!��ن ��س�a ا2و&�� ه!��ن ����3B ، ه!��ن ر#a ا��[� ، ه!��ن �$��C ا��[� ، 

  .ه!��ن ر#a وج�
 ا�!ئ��8 ، ه!��ن �$��C وج�
 ا�!ئ��8 

   � ص���ً� خ��u# l �ًTنc أس:ً�& G�:� أ��3 ا خ�ة ، ��4!د أن W�<� ا���س ، إذا أردت أن �@�ن أس:

 Kه  .ا���س #uس:

أ �8 ا����� ، �8   S� 1مn1م ، 9!�` اnن� 9!�` ا
 vخ! أن &��S9 ��_أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، �

ا���اس ا�$�i ، و��a�4 #� ا�:��د ا��B!ي #� ا��$�ع ا��hآ� ، و���GB إ�Y ا���غ ، ا1nم ا��� 1 


 أن �a�B  ن��ن أ� أس��نI و 1����G ��ج�دة #� ا���غ ، �SQا� !Q�� ��� ، غ��#� hN!ة ا�

ق ، �@�د �$!ج T� 1 Kأ� C�!ا�� 
�T� 8ر ، #�� أ_��ء ن�{ ا�����a�Q ا��!�C أن ����G ا��$
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 ا�>ي aQN أر#a �8 ا�h:!ة ، آG ه>] T:ا� 
 �!��Y�& I ا��4� 8�SQا� a�9ذا أg# ، [�8 ج�

 
T:1م �8 ه>ا ا�nا.   

  !هE ت=�� أن F8 ج�	P �ّ/ا��ٍت ���� ؟

&�Y 9!�` ا1nم ��ا��ت ، إن أcB�R ان$�C اK�2 إ�Y ا�:h! ، وإن #�� c���b& اK�2 إ�h& Y!ة   

���zً�  أ��yل ، إن�3 ��ا��ت اK�2 ، �8 ا�>ي ���@K #� ه>] ا��Sا��ت ؟ ا����� ا������ ���!�C ، إذا آ�ن

  .آ�نI�1v c خ���� جًا 

��_�  8� 
�S9 ، �3&أن �:�د س�� �Sن ه� ���سn8 ا@� ، K@� �3رو�� ��:� ، �TBه>] ا� 
�S9 أخ

 ، !Fا�� c��� ب ����!�9ن #� ا�2:�ء ، ش�ء�T� C�!� Kج�ءه ، ���@� Y�h���� إخ�ان�� ا�@!ام

 I� ل�B� [8�َ �:�د Gآ��� دخ ، K��S� : W� ، رب �� ، lأن�� راض &8 ا ا��� ، أهً� وس3ً� ، اش3

وجI3 ���! ، ن���S�9 I ، �!ح ، ����ئG ، وا��!ض خ��S ، وا��!ض ���c ، آ��� دخG إن��ن �kور] 

 ، l#�] ا��ودة و3] أنI راض &8 اl ، و��aS ه>ا ا�@�م �@��� ا��� l رب ا�:�����B� ، 8 أ���� �:h�

 i#���� ISا��� Y�& �]8 #� ه>] ا�[!#� س! وس�! وج>ب ، إن ض@� Yخ�ل إ�ا���!ض�ن &�Y ا�

I�#!R ، وا�S92ء ��!&�ن إ��I ، و�!����ن &�] ، ن��I راض�� &8 اl ، ن��l ������� I ، آ��� 

  .اش3 أن�� راض &8 اl ، �� رب ، �W ا��� : دخI��& G إن��ن �Nل 

   l�� K�B� ، 8س��� �B3>ا ا��!ض ، و�� 
زوج�I إنI خ�ل واl أ��3 ا خ�ة ، �� ص�` ���K أص�

ا�����8 �� س�:I�� c إ1 ا��� l ، �� رب ، �W ا��� ، �� رب أن� راض ، ا ���ن درج� &���� جًا ، 

 �� ، K3وا���!ض�ن ن�� ، K3ء ن���S92ا�[!#� ن���3 ، وا Yخ! إ�v C�!� وج�ء ، �#�� ، lن ا��Sس

�[��ر ، ص�ت G���� 1 ، رائ�� آ!��3 ، 8�ِ ن�S �� سISّ ه>ا ا��!�C ا��yن� ، سّ
 ا��8 آuنI اس

� �IS�4 أ� ، ا�@G ��3!ب  ��hؤم ، س�Sب ، أصc�S ه>] ا�[!#� QN:� �8 ا�B� ، K��4!ع ا�4!س#

I�� �� ل�Nو 
�SQه>ا ا� l�� K�Nل �� : ، أ�N ، �31م ن��nا ، Iا��!ض ن�� Y�h����� ن : دّرسuآ

K�2ه>] ��ا��ت ا ، K�u�� 1 ا2ول C�!ا�� .  

   ����& ���N �3إن ، �ًN��8 إ9��� �N�& I� i�� 8 ���4 ، �@8 ا���ض�ع� I�<ه>ا ا���ض�ع أن� أخ

 K�28 ا� Gا��ت ، #�ص�Sه>] ا� cB�Rأ C�!ت ا������:� c:��ار ���@# ، Kه��ك ��ا��ت أ� ، ����

T� Y�& ا��ت�Sا� c��# Gوج k& l8 ا& C�!ا�� �ر&�3 ، وان�3! ا�:h! ، وه� ����G ، وآ��� ا��:

 G���� 1 G@h� K�2ا.  
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8 &�] ه!��ن vخ! �R! ه!��ن ا�@F! ، ه!��ن ��سa ا2و&�� ، ه!��ن   �zأ��3 ا خ�ة ، ا�� W�<�


 ، ه!��ن �S:� ا��!ور وا��!ح ، #�>�W إذا أردت أن �Bض!��ت ا� C�$� ا��[� ، ه!��ن C�$�

 #uس: اnخ!�8 ، ا���Tص :��.  

ي ، آ8 �� آ�� �  S& 8� ، W��T� ��� ����:� 1و ، ي ، آ8 �� آ�� أر�S& ،  أآW� 8 آ�� �!��!

  . ش[�I ذآ!ي &���u�� 8 أ&I��Q #�ق �� أ&�Q ا���ئ��8 

 F(�Hی� ا��Xا� : �ْ�  ... ِإن� ا���0َ َ�� َیLُْ]ُ� ِإَ�� ُصَ/ِرُآْ� َوَأْمَ/اِ�ُ

�Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ : ِ�� ُهَ!ْ�َ!َة �Nََل أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ��� vخ! ��:�` �� خ�ص َ&8ْ َأ  

 Kََوَس�� :  

 )) �ْ�ُ�ِ�	َ��ْ� َوَأُْ�ِ/�ُUُ ��َِإ �ُ[ُLَْی �ْ�  ))ِإن� ا���0َ َ�� َیLُْ]ُ� ِإَ�� ُصَ/ِرُآْ� َوَأْمَ/اِ�ُ�ْ� ، َوَ�ِ
 ] K���[  

����@� ، &�م _�_� و��:�8 ، ون���k #� أض$K �!ة آ�z� �# c��! إس��� آ�S! #� ا��[!ب ، ا2  

 cن� ، � ��م ا�2ً�� !h& ن���yوص��� ا���&� ا� ، ��Bات ا�!��z�� ًا!B� قق ه��ك ، آ�ن ه>ا ا����#

 Gِ��:� ذاg# 8 ا���#>ة� c��9ًا ، أ#� ص���S ا���م ا2ول اس��:c إ�v!N Yن آ!�a� K أذان ا��4! رائa ج

�:G : #� و�T� I�Nت رائa ، و�$�hع ، و�B!اءة �z_�!ة ، واl أ�@�ن� ، وc�N  ا�����T� �B ا��4!

 اl 8�ِ آG رؤس�ء ا��#�د #� ه>ا ا��z��! ، َ&8ْ َأَن�Nَ Wٍ�ِ��َ 8ِ�ْ iَِل �& G�#أ G��:َل َرُس�ُل : ه>ا ا��Nَ

 Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� Iِا��� :  

 ))6َKَْأ �َ=َVْ4ُ َآْ� ِمْ� َأ�0ِ َ�َ*َ���ا�� ��َ�َ �َ�َUْ0ُ 0ُ�َ ، َ�ْ/ َأ�َhَْ�ْیِ� َ�� ُی	ْcِ ِذي �َ((  
  ]ا��!�>ي [ 

   lا  �@�ن ��جI�@� ، �ًS ��ص�ل ��l ، وه� &�N ، ن�� �@�ن ا ن��ن #� ا�رج� ا1ج���&�� ا�N

 W�<� ، !�Sآ :  

 ُ=َUِاْ�َ/ا pِ=َUَِإَذا َو # *��َ�ِ=َUْ/َ�ِ Gَ�ْ�َ  َرا8َِ=ٌ $* َآ�ِذَ�ٌٌxَ8ِ�Bَ  
 ] �:Nس�رة ا��ا[  

   �# Kم ه�� ��u� N Cوا�>�8 آ�ن�ا #� ا���� ، Cا���� �# Kم ُه�� ��u� N K�Bا�>�8 آ�ن�ا #� ا�

 ا�K�B ، خ�#�� را#:� ، #�����QS أن ����ق i���B�� 1 ا�i���B�� G� ، !hS رب ا�hS! ، أن �@�ن &�

  : ��Y ا�N ، �ً��S�� lل �:

  F8ِ َمْ�َ=ِ� ِصْ�ٍق ِ�Lَْ� َمPٍ��ِ ُمْ�َ�ِ�ٍر$* # ِإن� اْ�ُ	��ِ��َ� F8ِ َجL��ٍت َوَ)َ�ٍ� 
 ]!�Bس�رة ا�[  
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  : إذًا   

 )) �ْ�ُ�ِ�	َ��ْ� َوَأُْ�ِ/�ُUُ ��َِإ �ُ[ُLَْی �ْ�  ))ِإن� ا���0َ َ�� َیLُْ]ُ� ِإَ�� ُصَ/ِرُآْ� َوَأْمَ/اِ�ُ�ْ� ، َوَ�ِ
 ] K���[  

  �N اء!:hا� C:� ل :  

��� �6U ا�	;/س     ج	�ل ا�;�� م�6U d ا�L'/س  Eی�Lآ�  

***  

  .أ���ن� �@�ن &� ا�!جG َج��ل ، �@8 آ��I �>يء   

و ��Rً� وأ�����R I��S جًا ، و�@�K آ��ً� �>�Vً� جًا ، أ� ا��ج�3ء �Nل �I آ���   S� ًا�!ة ش$t أن�` ج

 I� ل�N ، �:رائ : Gy� iS�� إ�� أن W�ِSْ� Gy� K�@�� أو ، W��  . آ

 ٌ��'(   :ا��*دب F8 ا��Iم ���ٌ

ا��b��& 8�z ، واl 1 أدري ��ذا أ�Nل ، أن� 1 أصق أن ��Q` ا���h��# ���@� 8�z ، ه��ك آ���ت   

آ�y!ة ، ه>ا ا�>ي �4!ي &�Y ���نI ه>] ا�@���ت واl �� أس�a�Q أن أ���3F #� ����� آ��3 ، ه>ا إن��ن 

����{ ، ��i ا��8�z ������{ و1 ا�����{ ، آ���ت ا�:�رات ، آ���ت #��ت ا ن��ن ،  #��{

�@�ن #� ا���4 ؟ �8  آ���ت ا���Sب ا�!خ�t ، آ���ت س�Sب أهG ا2ز�N ا����!#�8 ، هG ه>ا

8�z���@� أو أن ، �h��# ���@� 8�zا�� `Q�� أن G����� bأ� bوأ� G����� إ1 ه� Iا�>ي 1 إ� l؟ وا 

 ، 8�B#آ��3 ص��ت ا���� [<اح ج��� ، هk� ش ، أو�h]� م ��[�م ، أو�@� `Q�� 8 ا�:�رات ، أو أن&

  : �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ : ص��ت ا����� ، ص��ت ا����!#�8 ، َ&8ْ َأَن�Nَ Wٍ�ِ��َ 8ِ�ْ iَِل 

 )) ����َ �ٍ6ْ� َ�� َیْ�َ�ِ��ُ� ِإیَ	�ُن ََ�L;َ�ْا Eٌَرُج EُBُ�ُْ)0ُ ، َوَ�� َی��َ�ِ��َ� ِ�َ�َیْ ��0ُ6ُ�ْ َ��Uَ �ُ��ِ�َ�ْ0ُ6ُ�ْ ، َوَ�� َیUَ �َ��ِ�َ�َْی

  ))َ�� َیْ*َمُ� َج�ُر4ُ َ�َ/اِ{0ُ�َ 
 ]   ]أ��

، ! ا��8���z ، إن زوج� صّ�ام �Nام�� أ��: �:���ا ا2دب �8 ا�c��N ، ����T ا�!أة �:�! �8 ا�$�Qب   

إن �3�h@� زوجi�� ، �3 ه>ا : ��رك اk� W� lوج�N ، Wل س�ن� &�� : ان�IS س�ن� &�! ، �Nل �� 

��N : ��ض�ع ��~ ه�� ، ��ذا اخ��رت ه>] ا��!أة & 1 ، Kئ�N Gا��� �# ، Kام ، #� ا���3ر ص�ئ�N ص�ام

 K�!@ن ا�v!Bأ ا�!Nا ، I�� وأن� ��!و�� ، �ًN�  : �I �:� إ9

8ََ	ِ� * ِإ��� َ�َ�� َأْزَواِجِ�ْ� أْو َم� َمَ�َ�pْ َأْیَ	�ُ)ُ�ْ� (Sِ8َ�Kَ �ْ�ُْ�ُ� َمُ�/ِم�َ� * ْ� ِ�ُ'ُ�وِجِ�ْ� 8ِ��َُ]/َن # َوا��Rِیَ� ُه

$Pَ�ِاْ�َ�َ+� َوَراَء َذ  
  ]س�رة ا�����zن[ 
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   ، K�3ئSوج�ت ، وا2#:�ل ا����!#� ، وزن� ا�kدل ا��S�ا����ق وا���اط ، و Gودخ ، i�4ا� Gوزن� دخ

  :ا����رم ، آG ه>] ا1ن�!ا#�ت ������3 آ��� 

  # 8ََ	ِ� اْ�َ�َ+� َوَراَء َذPَ�ِ 8َُ*وPَ�ِ�َ ُهُ� اْ�َ=�ُدوَن$
  ]7: س�رة ا�����zن [ 

  : اN!أ ا�v!Bن   

$�ً'�'ِBَ Iً	ْ�َ pْ�َ	َ�َ َه���o+ََت ��	8ََ� #  
  ]189: س�رة ا2&!اف [ 

   �ًN�  .آ��� �[�hه� 1 �4!ح ا����ء إ9

   Y��:� ل�N :  

$ �ً6��cَ /ا َصِ=��ًا	ُ�	َء 8ََ�ْ� َتِ;ُ�وا َم�ًء 8ََ�َ���َ�Lُ�ُ� ا��َأْو َ��َمْ #  
  ]43: س�رة ا����ء [ 

  Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� �S:���ا �8 ا���ن�� آ��3 أدب ، v!N ن  ه��ك آ���تv!B:���ا �8 ا��ا2دب ، 

  . l ا2دب ، �:���ا �8 أص��ب رس�ل اا2دب

  :ثIث )�eٍ م�sa اIBgص 

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ��ض�ع ا خ�ص ��ب آ�S! ، �@8 أ���Y أن �@�ن ا��!آ�Y�& k ا���Bط ا������   

�ث yا�:  

ج���G�& ، I وا� ، &�Sدة  ـ ا��$�a� I��& b��$� 1 t ا���س أو و�] ، 1 #� خ���I و1 #�  

  .، ان��Sط وا� وا�ة

  t�$و1 ���>م  ـ ا�� ~����� 1 !_u�� 1.  

   GB� K� دة ، وإن�:���� [!:h� IS�N �# YB�� 2ن ا��@��� ش�ء ، ���@���� !:h� t�$ـ ا�� : أن� أس:

 Gا���س #� ���ن #� خ� .  

 ���Hی� ا��Xا� : ٍLَ�َXَ�ِ �َمْ� َه�...  

  : ��Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا�: َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة �Nََل   

�oًْ�ا ِإ(( َ 0ُ�َ pْ6َ�َِ�َ�� ُآ	8ََ=ِ ٍLَ�َXَ�ِ �َوَمْ� َه� ، ًLَ�َ�َ 0ُ�َ pْ6َ�ِْ�َ�� ُآ	8ََ�ْ� َیْ=َ ٍLَ�َXَ�ِ �َمْ� َه� َ�� َسdِ6ْ ِم�َ{ِ

	ِ�  ))َ�َ�� ُآyٍ=ْZِ pْ6َ�ِ ، َوَمْ� َه�� ِ�َ���َ�ٍ 8ََ�ْ� َیْ=َ	ْ�َ�� َ�ْ� ُتْ�kْ�َ ، َوِإْن َ
 ] K���[  
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�8 هaQ��� K�# ����� Kّ أن �:��I� �� ، �3 أج! إ9�Nً� ، �� اس��Qع أن ��!ق ، وج : �@8 ه�� سzال   

  .#� ا�c�S أش$�ص� ، #�aQ��� K أن ��!ق ، �8 هK ����� ���3 ذا�� ، ��م �� &�3��ِ 

  v W��� t$h� �3رًاh� �ًy� أض!ب �ً:S9 ، ا���� �# ���Bأن ا� Iأذن �# i�3� 8� ن��ت ، ج�ء1ف ا�

�� أن �Sا� !Q�� ه>] ا2رض آ��h� �3ع ، وأس:�ره� رخ��T جًا ، أن ����� c��S!ع ���Sء ��4

 ، ��T� 1 Gس:!ه� ، ه� #� ا2ص a��ض! ار��� Yذا #!زت إ�g# ، !ض��� Yه>] ا2رض إ� KF��

�� اضQ!ت أن ���S��# ، خ��� دن��ت م ���Sء ��4B# ، !ض��� Y!زه� إ���ه>] ا2رض أن  KF

 !�Sا���س ���8 آ   . وار��a ا��:! ، ه� &�

  !!!إّی�ك وا�/U/َف �LB F8ق ُم=�ٍد ���ی� 

   ، �S4�� ة��# Gآ Y�& ةN�� �3و أنS� ة!��!ة أ� إخ���� ا�@!ام �I زوج� �رس� #� _�ن��� ، وا��

�# ، �3�T# �# ، �3�����B!ه� ، وآ�y! �8 ا��رس�ت �!آ�ا ا��yن��� خ�#ً�  #����8 #� إذ�3�1 ، #� إ�

 ، 1 ، c��� �3�:� ؟ GT� رأس�3 ا���4ب ، �� ا�>ي Y�& س��ات a�� ��3hQ� 8 ، ش�هت �:

 I� c��N ، �3رأس Y�& خ��را a�� أن 
�SQ�3 ا��T�# ، �3ة رأسهG : أص�cS ��!ض &��ل #� ج�


 �Wِ ���س�� ، �4
 أن ��:� : ، �Nل  )ا�h:! ا1ص��Q&� ( ��@8 أن أضa ا��Sروآ� �S�� ، 1

  .خ��را #3B!ه� اl �����4ب 

   lل ا�N ��� ، �Bً�Nد ��ً��� ��nا �# Iإن��ن ، 2ن YB8 ، ه>ا أش�أشYB ا���س �8 آ�ن #� خ�ق �:�ٍد ��

 Gوج k&:  

�َ	� َوِإْن َتَ]�َهَ�ُ�ُ/�ُUُ pْ+َ0ِ 8ََ�ْ� َص�ِإْن َتُ�/َ�� ِإَ�� ا�� # �َ�Lِِمhْ	ُ�َْوَص�ِ�ُ� ا Eُ0َ ُهَ/ َمْ/4ُ��َ َوِج6ِْ�ی�ا�� �نSِ8َ 0ِ�ْ�َ�ا َ

$�ٌ��ِ~َ Pَ�َِذ �َ=ْ�َ ُ�  َواْ�َ	َ��ِ{َ
 ] K�!4: س�رة ا���[  

  : هG �8 ا��:�Bل �:�ئ�h ، وأخ��3 اس����ر   

 َ�ْ=َ� َذSِ8َ #$ �ٌ��ِ~َ Pَ�ِن� اَ
 ُهَ/ َمْ/4ُfَ َوِج6ِْ�یEُ َوَص�ِ�ُ� ا�ُ	hْم�Lَِِِ� َوا�َ	ُ�ُ}ِIَ  

ت #��ة ا���Fم ��ث اس����ر ا��Bى ا����4 وا��S!�� ، و�Nى ا8�2 وا &�م ، إن�3 ا�!أة   Bإذا ان�

ت �@����8 Bان�.  

إذا آ�c �:�د�ً� ���` #�&�K �8 ه� ا�Q!ف : #� ا��n ش�ء ��i واض�ً� ، �@C:� 8 ا����!��N 8ل   

 ����!ب ��B# 8�T$h #� ا�v!Bن وا���� ªاnخ! ، �>�W اk& l و&�� Gج  

 Y��:� ل�N ، ب ا��!ا��!�� &�� :  

  # Sِ8َْن َ�ْ� َتْ'َ=ُ�/ا 8َْ*َذُ)/ا ِ�Xَْ�ٍب ِمَ� ا���0ِ َوَرُس/$0ِ�ِ
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  ]279: س�رة ا�BS!ة [ 

  : ِإن� ا����Nَ Iََل :  �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ: َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة �Nََل   

  ))َمْ� َ��َدى F�ِ َوِ��}� w �ْ�َ8ََذْ)Xَ�ْ��ِ 0ُ�ُْ�ِب (( 
  ]ا�S$�ري [ 

   lن ا��Sيء ، !!! س!� I�@� ، ��ً�:ض ��ً�z� ن�@� N ، b�:3! ا��B� ا2ش$�ص أ���نً� ���>ذ C:�

 I�1��3 ه� �!يء ���3 ، #����8 #� إذ� I� `T��#.  

   �و أن �!آc�� I�S واl أ&!ف رجًS� I&أ_��ء رج� �# ، �Sآ!� [ه� �8 &���ء ا��hم ا2ج�ء ، &�

 ، ��� ��3� G�$ح ا���!آ�S أخ!ى ، �8 أد�I وور&I آ�
 رس��� أن ه>ا ����ن� ، وأن� ���:  ص

ا�$�G ض!�� خ���� جًا ، ��@8 أن ��T~ #� د�Nئ` ، �a ذ�W آ��3S ، #� أ_��ء آ���� ا��ر�N ج�ء 


ا����رة ، و�I &���� وجK� ، �S ��!ك آ��� �>��V �� ن:�I ��3 ، اW����� l ، ���3 �ِ!د أ&WQ ،  ص��

] �kر&� ، �& ، `hن� ��م ���� خ�رج د��_ [�& Iا����رة ا���� 
خ> &h!ة أض:�ف ، ه>ا ص��

 I� ل�B# ، �&رkف ا��!& �� Iئ�N أص�u# : aQB# ام&��د] أن� س��� وvخ>ك ، #�aN #� ��دث ص

  . ا��B!ي ، &�!] سc و&h!ون س�� ، وه� ���B &�!] آ���h� Iل 

  ))َمْ� َ��َدى F�ِ َوِ��}� w �ْ�َ8ََذْ)Xَ�ْ��ِ 0ُ�ُْ�ِب (( 
  ]ا�S$�ري [ 

   ��3�� I�3�� ا1 ��!ًج� ، أوzأو س �$ً# I� 
T��# i�4� ، Gوج k& l ب �8 إن��ن و��!�B� إ��ك أن

ر ، ه>ّB� 1 Iرب ا_��8 ، ���رب ا��!ا�� ، و ����9 ، أو أن��� l�# ، Gوج k& l ا و�� :  

  ))َمْ� َ��َدى F�ِ َوِ��}� w �ْ�َ8ََذْ)Xَ�ْ��ِ 0ُ�ُْ�ِب (( 

  : اIBgَص اIBgَِص 

أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ا���ض�ع ��:�` �� خ�ص ، و�a ا خ�ص ���G��N a ا�:�G وآ�y!] ، و�8 دون   


 ، وI� K�:� 1 أ� ، W�َ� 1 ، و1 ن�S ، إخ�ص G��N a��� 1 ا�:�Bدة ا��S& ص��G و1 آ�y!] ، وا خ

  .#�>�W ا خ�َص ا ْخ�َص ، وه��ك إخ�ص ����ج إ�Y إخ�ص 


 WS�N ، ه G��S[� وجI اl ، أن� أY�R ا���R2ء &8 ا�h!ك ، ا�h!ك أخ�Y �8 د��
 ا�����   Nورا

  .����� ا����Fء ا���!اء ، &�Y ا�T$!ة ا���Tء ، #� ا

   ، G����� �3 ؟�h� ص�ت a��� Gص$!ة ص��ء ؟ ه Y�& Gن��� #� ا��� �h� a��� 8 أن@�� Gه

 8& Y��:��# ك!S� ، ي�N ��R ، IS�� !ج�ر ، إن��ن ج�ئ Y�& 
#��h!ك أخ�Y �8 ذ�W ، وأدن�] أن ��
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��نً� نu� W�Tدب #� �GSB ، خ 1 ، [uQ��I�T أ�ًا ، ��Sع ���:kاء ، أن� �� �I:� ���T اnن ، أو أن إن

 K_ �� ةk:ا� I�<؟ أخ ���T�� Y�� c8�َ أن .  

�� ����/اdZ وإّی�آ� وا�=�ّ/ ���:  

   Yأ�� ��ب ا1ن@��ر إ� ، �#�� أ��3 ا خ�ة ا�@!ام ، ��اض:�ا l ، ��ب ا�:�� #� ا2رض &��I ازد��م ش

  .اI��& i��# l ازد��م أ�ًا 

ا�@!ام ، ه��ك سc ج�3ت ، ش!ق ، R!ب ، ش��ل ، ج��ب ، #�ق ، ��c ،  ������س�S ، أ��3 ا خ�ة  

 Y��:� ل�N ، iج�3ت ا����3 إ��� a؟ أر� W�<آ iأ�� :  

$�ْ�ِ�ِ}ِ�	َVَ �ْ�  # ُث�� Cَ�َِتL�َ�ُ�ْ� ِمْ� َ�ْ�ِ� َأْیِ�یِ�ْ� َوِمْ� Bَْ�ِ'ِ�ْ� َوَ�ْ� َأْیَ	�ِ)ِ�ْ� َوَ
  ]17: س�رة ا2&!اف [ 

   K�@� �� 8@� �ًن ، و9!�` ا1ن@��ر أ���Q�hوس �8 ا�!�� lا Yإ� `�!Qا� ، c��8 #�ق و&

 Y��:� ل�N ، ن�Q�h��# �4ه�ت�ا aه��ك �!اس� ، و#�ق ه��ك �!اس� ، أ�� ا2ر� c��# ، وس!�� :  

ْ� Bَْ�ِ'ِ�ْ� َوَ�ْ� َأْیَ	�ِ)ِ�ْ� َوَ�ْ� Vََ	�ِ{ِ�ِ�ْ� ُث�� Cَ�َِتL�َ�ُ�ْ� ِمْ� َ�ْ�ِ� َأْیِ�یِ�ْ� َوِم* # َ�َ*Uُْ=َ�ن� َ�ُ�ْ� ِصَ�اPَcَ اْ�ُ	ْ�َ�ِ��َ� 

  َوَ�� َتِ;ُ� َأْآHََ�ُهْ� �Vَِآِ�یَ� $
  ]س�رة ا2&!اف [ 


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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 ����ا�S!ن��� ) : 28- 28(ا�رس  - دروس ��ار��  - ��ض�&�ت �$���� #� ا��!���  –ا��!��� ا س

 ا�:��� ��� �: ر���ن

  25-11- 2006: ���� ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ر�=��

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��6دات  k�ِ� Fت*ت ��	��	د ا����  :أ

   
B& ��u� :���ن�وأ&��د ا������8 آ��  ، !�$� Kم وأن��& Gش�ء آ Gآ GSN ، أ��3 ا خ�ة ا�@!ام


 #!��� ا���Tم ، و&B& ��u� 
 &�Sدات آS!ى ، #:� ا��Q! ا��:�B& ��u� رك�Sا�� Yا2ض� �

 Y��:� I��N د] #!ح د��� ، و����&u� Kح ا����!# W�<� ، ا��� :  

�ُ�وَن $ُoَْت �ْ�  # َوِ�ُ�َ��6ُ�وا ا���0َ َ�َ�� َم� َهَ�اُآْ� َوَ�َ=��ُ
  )س�رة ا�BS!ة ( 

 ا�:� ، ون��GB إن ش  :� �ء اl #� ا�روس �� ه>] ا��@�S!ات إ 1��S@!ات ا�W�<� ، !@h ه>ا درس و��

  .ا��Bد�� إ�IB# Y ا���!ة ا�����S ، ون���! 


 ��vت ا���Tم   B& K�!@ن ا�v!Bات ا��� وردت #� ا�!�S@و�� ا�� :  

�ُ�وَن $ُoَْت �ْ�  # َوِ�ُ�َ��6ُ�وا ا���0َ َ�َ�� َم� َهَ�اُآْ� َوَ�َ=��ُ

  .ن إ1 �8 أجG أن ن���a ا��@���Sت ا��� آ���Sه� #� ر���ن �: ر���  

�>�W �� اصY�Q اl �8 أش3! ا�:�م ش3! ر���ن إ1ّ ��@�ن #�I ا���Tء وا�B!ب وا�:�Sدة ، وا���وة ،   

�ة #� ا���4 #4!ًا و&�hًء إ1 �����
 ه>ا ا��@��
 &�Y أش3! ا�:�م ، أ�� ����� ن�Bل Tإن�� : وا�

 �ًN�  . ن:�د إ�Y �� آ�� &��I #�� اس��ن� �8 ش3! ا���Tم إ9

  rْKَ pْxَ�َ(َ F�َِ�َ�� ِمْ� َ�ْ=ِ� Uُ/�ٍة َأْ)َ��ثً� $# َآ���
 ) ��nا G92: س�رة ا��� (  

 )) p��cأ �	� fو ، p�6� �	� f ت�ري I8 أه��� ���6� U�Lا� EH	م آ��jا� F8 v8�L	ا� EHم((  

   Gم ا�����N ا��!او�~ ، وه� cوص�� ، ، وص��c �� ا�>ي #:��I #� ا���Tم ؟ ص��c ا�:�hء #� ا���4

   . ا��4! #� ا���4
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  :�L/د ا��6)�مq ا�=	�F ِ�	� �=� رم�xن 

  

 : ا��L6 ا�ول �  :صIة ا��6j وا�=�oء F8 ا�	�;� ج	�

 ا2ول #� ه>ا ا�رس   �S8ْ : ا�:َ#َ ، أن ��:Y ج3ك أن ���T #!ض� ا��4! وا�:�hء #� ا���4

 ا����Bُ�َ Iُِل ِSْ&َ 8ِ�ْ ِب  : �ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل َرُس: ُجْ�َ

 ))�6��ْ� ا���0ُ ِمْ� ِذم�Fْoَ�ِ 0ِ�ٍِء 8َُ�ْ�ِرَآ8َ 0َُ�ُُ�L6َ�ُlْ0ِ ، 8ََ�� َی�ا��   ))F8ِ 0ُ َ)�ِر َجL�َ�َ� َمْ� َص��� ا�F8ِ /َ�ُ8َ �َ6ْNj ِذم�ِ
  ]ا�S$�ري [ 

  : ��Iُ�ْ&َ Iُ َأن� ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل َ&yْ&ُ 8َْ��َن 8ِ�ْ َ&���َن َرِضَ� ا�  

 8َُ�َ/ َآَ	(( ٍ� 8َُ�َ/ َآَ	ْ� �Uََم ِ)yَjْ ا���Eِ�ْ ، َوَمْ� َص��� ا�F8ِ �َ6ْNj َجَ	�ٍَ�ْ� �Uََم َمْ� َص��� اْ�ِ=�oََء F8ِ َجَ	�َ

  ))ا���Eَ�ْ ُآ��0ُ 
 ] K���[  

�� رآ=��� E6U ا�o	G ، وE6U ا�+�وب أآ'P م� ���L	� f : ا�� wدم ((  r;=ت((  
  ]ورد #� ا2_! [ 

   b�!hي ا��Sء ا���&  : ا ن��ن #�IN أخ�Qر 1 �: و 1��YT ، وا�

 ا����Nَ Iَِل   ِSْ&َ 8ْ&َ : Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� Iَِل َرُس�ُل ا����Nَ : £Kَه ©�Nَ ا  : َوَ�� kَ�ٌَن َ#�Bََل َ�� َأَص�َب َأَ�ً

 )) �F8ِ ْ�ٌل�َ ، Pَ	ُ�ْ�ُ �F8ِ َ�ِ�َك ، َم�ٍض�ِ F�ِ�َِص�(َ ، Pَ�ِ6ِْ�َك ، َواْ�ُ� َأَم��6ُْ�َك ، َواْ�ُ� ََ F�(ِإ �ُ���ُؤَك ، ا���xَUَ

��E اْسٍ� ُهَ/ Pَ�َ ، َس	�َ'ْ(َ 0ِ�ِ pَ�ْ�Pَ ، َأْو َ���ْ	0ُ�َ َأَ�ً�ا ِمْ�ُ�ِ Pَ�ُ*ََأْو  َأْس ، Pَ�ِ��َِآ F8ِ 0ُ�َ�ْrَ(َْأْو َأ ، Pَ�ِ�ْBَ

rْ�ُ َوُ)/َر َصْ�ِري ، َوِجَ��َء ، F6ِ�ْUَ dَ��َِن َرw�ْ�ُ�ْا Eَ=َ;َْ�َك ، َأْن َتLْ�ِ kِ�ْ+َ�ْا �ِ�ْ�ِ F8ِ 0ِ�ِ اْسَ�ْ*َثْ�َت ، F(ِ

َی� َرُس/َل ا���0ِ ، َأَ�� : Eَ��ِ8َ : 0ُ َمَ��َ)0ُ 8ََ�ًج� ، �Uََل َوَذَه�َب َه	�F ، ِإ��� َأْذَهkَ ا���0ُ َه	�0ُ َوrْ�َُ)0ُ ، َوَأْ�َ�َ�

  ))َ�َ�� ، َیF+ِ6َLْ ِ�َ	ْ� َسِ	َ=َ�� َأْن َیَ�َ=��َ	َ�� : َ)َ�َ=��ُ	َ�� ؟ 8ََ��َل 
8 ��� ا�8 ��:�د[� Kن وا���آ�S� 8وا�   ]أخ!جI أ��

رض ، وأpU�V �0 ا�]�	�ت ، وص�� ���0 أ�/ذ �L/ر وج�P ا���ی� ا�Rي أ�Zءت �0 ا��	�وات وا�(( 

 Plaس F����P6xK F ، أو تrLل  EXة ، أن ت�Bأم� ا��)�� وا�((  
 اl �8 ج:�! [ S& 8& !�S@ان� #� ا�!SQروا] ا�[  

  

 ا����Nَ !َ�َ&ُ 8ِ�ْ Iَِل   ِSْ&َ 8ْ&َ : Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� Iَِآ�َن 8ْ�ِ ُدَ&�ِء َرُس�ِل ا��� :  

 ))Pَlِaََس dِ�	َِوَج ، Pَ�ِ	َ�ْ(ِ َو8َُ;�َءِة ، Pَ�ِ�َ8ِ��  )) ا���ُ��� ِإ)�F َأُ�/ُذ ِ�Pَ ِمْ� َزَواِل ِ)ْ=َ	Pَ�ِ ، َوَتN/Xَِل َ
 ] K��� [روا[  
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   ، I�!ذاآ B�� !خv و#� �@�ن ، [!T� B��# غ��ا ن��ن ن�QB دم 1 �!ى ���:�8 ، ���4 #� �@�ن ���

 �!آ�I ، ن� 8��c أ��Qف اk& l وجG و#� �@�ن _��� B�� .  

 )) �	�L�� م� P'ا�+�وب أآ E6Uو ، G	oع ا�/�c E6U ���=رآ �� r;=ت f((  

  ))َمْ� َص��� ا�F8ِ /َ�ُ8َ �َ6ْNj ِذم�ِ ا���0ِ (( 
  ]ا�S$�ري [ 

   lا !Tن �# ، lا ��u� �# ، lا `�#�� �# ، lا ��� �# ، lر&��� ا �# .  

 8َُ�َ/ َآَ	( (ٍ� 8َُ�َ/ َآَ	ْ� �Uََم ِ)yَjْ ا���Eِ�ْ ، َوَمْ� َص��� ا�F8ِ �َ6ْNj َجَ	�ٍَ�ْ� �Uََم َمْ� َص��� اْ�ِ=�oََء F8ِ َجَ	�َ

  ))ا���Eَ�ْ ُآ��0ُ 

  .ه>] وا�ة   

  . أنc #� ر���ن ص��c ا��4! #� ج��&� ، وا�:�hء #� ج��&�   

 F(�Hا� �L6ا� :�U ���   :�م ا���E ا�	/ا~6

   �� W��& 8 رآ:� ، أو _��ن� رآ:�ت ، ��ذا�!h& cص�� ، Gم ا�����N cر���ن ص�� �# cن أنnا

ر ورد #� ا���� ا���T~ َ&8ْ َأِ�� َسِ:�ٍ ، اس��GSN cFB ا��a�!� !4 س�&� Nرآ:��8 ، و cوص��

 ��َ�Nَ َوَأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة :�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� Iَِل َرُس�ُل ا����Nَ Kََوَس�� Iِ :  

َهEْ ِمْ� ُمْ�َ�ْ+ِ'ٍ� ؟ َهEْ : ِإن� ا���0َ ُیْ	Eُ�ِ َ���� ِإَذا َذَهkَ ُثُ�ُ� ا���Eِ�ْ اْ�َ*و�ُل َ)rََل ِإَ�� ا���َ	�ِء ا��Nْ)َ�� 8ََ�ُ�/ُل (( 

  ))ِمْ� َت�ِ{kٍ ؟ َهEْ ِمْ� َس�ِ{Eٍ ؟ َهEْ ِمْ� َداٍع ؟ َ���� َیLَْ'ِ;َ� اْ�َ'ْ;ُ� 
 ]�� K�[  

 ر���ن رآ:���B# 8 ، أو أر�a رآ:�ت ، و1   :� Gِم ، ص�� G8 رآ:� آ�!h& ر���ن �# cص��

��نa �8 أن �B!أ �8 ا��b�T ، آ$��� ، آG رآ:� ص��� ، ضa أ����T� Wً�� ، وا�أ خ��ً� ���Bم 

 Gوج k& lم ا�  .ا���G ، آG رآ:� ص��� ، و��! آ

   cن���4ً &��ً�� ، أن!� K@�Q&أن� أ cء #� ج��&� ، وص���h:ا��4! #� ج��&� ، وا� cر���ن ص�� �#

 W��� �# !4ا�� GSN 8��:رآ ��T� وأن ، ا���Bم ��ول أن ���T ا�:�hء #� ا���4 ، وا��4! #� ا���4

  . ��Nم ��G واN!أ ���3 ص����8 

 ���Hا� �L6ن : ا�wوة ا���Iت ���   :ا�	/ا~6

   ، K�!@ن ا�v!Bت ا����ر���ن  �# cص���ت أو خ�ً�� ، أن cم س�� Gأ آ!B� أن �]S�� ؟ W�<آ iأ��

أو أر�ً:� ، ا�أ �$��� ��وة ، ا�$��� ا2و�Y ، خ��� N!اءة ���Bم ا���G اN!أ أر�a ص���ت ، أو خ�ً�� ، أو 
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 cنu# ، Cا��!ائ Y�& �3����# وإذا َ#َ�!ْت ، G#ا���ا Y�& �3����# iا��� c�SNإذا أ ، W�N�9 رB� ، ا!ًh&

، � �W ، وس�&� �!�Wس�&: 8 ���� إ�SNل و#��ر ، إ��ك ، _K إ��ك ، _K إ��ك أن ��Bل آ�� ��Bل ا�34�ء ��

  .ه>] ����B ش��Qن�� ، أنl c دائ�ً� 

  # EْUُ ِإن� َصَ��ِتF َوُ)ُ�ِ�F َوَمXَْ��َي َوَمَ	�ِتF ِ���0ِ َرب� اْ�َ=�َ�ِ	�َ�$
  )س�رة ا2ن:�م ( 

�َ�َVْ0َ ا�ا�� �0ِ 8ََ�ْ�ُ�ُ�/َن # ِإن�ا�� Eِ�6َِس F8ِ ُیَ��ِتُ�/َن َ�L;َ�َْ�ُ�ُ� ا �ُ�ْ� َوَأْمَ/اَ�ُ�ْ� ِ�َ*ن�َأْ)ُ'َ �َ�Lِِمhْ	ُ�ْى ِمَ� ا

  َوُیْ�َ�ُ�/َن َوْ��ًا َ�F8ِ �ً�ّ�َ 0ِ�ْ�َ ا���ْ/َراِة َواEِ�;ِ(ْSِ�ْ َواwَ�ْ�ُ�ِْن َوَمْ� َأْو�8َ ِ�َ=4ِ�ِ�ْ ِمَ� ا���0ِ $
  ) 111: ا����� ا��n س�رة ( 

   aر� ، cأو س ، iن ، أو خ�v!N ص���ت aوأر� ، ص�ر �:�� ا��4! #� ا���4 ، وا�:�hء #� ا���4

 G�� م��N ئ` ، ورآ:��ن�Nد !h& GNس�&� أو أ .  

 d�ا��ا �L6ا� : �j6ا� ��K ���   :ا�	/ا~6

  l8 ���رم ا& !TSا� C]� ر���ن �# cر���ن أ��ً� ؟ آ� �# c�:# ذا�� .  

  # ُ�ْ�ِ EْUُ	hِْم�Lَِ� َیُ+Nx/ا ِمْ� َأْ��jَِرِهْ� َوَیXَْ'ُ]/ا 8ُُ�وَجُ�ْ� َذPَ�ِ َأْزَآ� َ�ُ�ْ�$
 ) ��n30: س�رة ا���ر ا (  

  . #gذا و#WB اl #� ر���ن #� CR ا�S��# !TS[� أن ����a ه>] ا�:�Sدة �: ر���ن   

 ))06�U F8 وةI� 0أورث 
�� م�Xرم ا 4�j� �K إ�� ی/م ی���4  م�((  
  ]ورد #� ا2_! [ 

  . ��S[� أن ����a ه>] ا�:�Sدة �: ر���ن   

�� م�Xرم ا
 أورثI� 0وة 06�U F8 إ�� ی/م ی���4 ((  4�j� �K م�((  

 )) �Lج� �	م� ج 
  ))وم� م� ��0�L م� ا��Xام م�ه	� ا

 ))�8/B ت�آ�� �	8 ، 
�r وجE إی	�)�  وا�L]�ة س�� م�	/م م� س��م إ���0L=� G ا 
م� ا
 wت�4 ا

 06�U F8 0وتI� �;ی((  
 ] ���<� ��  ]أخ!جI ا���آK وص�~ إس��د] �8 �

 ر���ن : إذًا   :� ���yا� �Sا� :Sا� CRو ، !TSا� CR a���� ا��#�ق أن I�ا!�_ Y8 أو�� !T

 : " ، وآ�ن ا ��م ا�h:!ان� ر��I ا l��B� Y��:ل ا�kوج��& ���B� ق أن� أ&!ف�ر�� �8 أخ

 I��& ل�N Nو ، Iزوج� �S�� INز!� Gوج k& l�# ، !TS�� �ًض�R ، l �ً:وج �9ئkزوج�� ، ��دام ا�

�ة وا���م Tا� :  

 )) o}�� k� FLUي رزRا� 
 �	Xا�((  
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  ]ورد #� ا2_! [ 

��W ، أم أو1دك ا��� أآ!�W اl ��3 و�8 ش  � ، Wزوج� 
�Bء ا ن��ن أن 8�ِ ِن:K اl ا�@S!ى أن ��

 I� G�� 1 ا�!أة 
  . �C]S زوج�I ، وأن ��

 )) o}�� k� FLUي رزRا� 
 �	Xا�((  

 ر�: إذًا   :� a�����# آ�� آ�� #� ر���ن !TSا� CR ن��.  

 !�3hء ا��&ا��K3 أ&�� &�Y ا���Tم وا���Bم وCR ا�TS! : وأن�K ج��:ً� #� ر���ن ����:�ن إ�Y ا�

  . و��� ا����ن 

 �L6ا� Gم�aن : ا��xن �=� رم��ا�� eُ6Z:  

   i��4� ر���ن :� i��4@�ن ا���وا������ ، أ�� أن  �S�]ت &8 ا�
 ا�8F أنW ا��:�Rر���ن أ �#

�S�R ون���� ، وخ�ض #� أ&!اض ا���س ، وا#�!اءات ، وk�R ، و��k و�� ش�آG ذ�W #3>ا ��ّ!م ، 

�ة وا���م Tا� I��& ل�N W�<� :  

َیُ�/ُم/َن ِمْ� َمْ;�f Gٍ َیRُْآُ�وَن ا���0َ َت=��� 0ِ�8ِ ِإf� �Uُم/ا َ�ْ� مEِHْ ِج�َ'ِ ِ�	�ٍر وآ�َن َ�ُ�ْ�  َم� ِمْ� Uَْ/ٍم(( 

  ))َ�ْ�َ�ًة 
 ] I�& I�ّ8 أ�� ه!�!ة رض� ا�& [!�Rروا] أ�� داود و[  

  )) َم� ِمْ� Uَْ/ٍم َیُ�/ُم/َن ِمْ� َمْ;�f Gٍ َیRُْآُ�وَن ا���0َ َت=��� 0ِ�8ِ(( 

  �G ه�S�R �# K ، ون���� وk�R ، و��k ، وس$!�� ، و���آ�ة    

  ))ِإf� �Uُم/ا َ�ْ� مEِHْ ِج�َ'ِ ِ�	�ٍر (( 

 ))pْ�َrَ(َ ��ِإ� �ْ�ُLَ�ْ�َ 0ُ(َ/0ِ َوَیَ�َ�اَرُس�0ِ َیْ�ُ�/َن ِآَ��َب ا���ِمْ� ُ�ُ�/ِت ا�� pٍ�ْ�َ F8ِ ٌم/ْUَ dَ	َ�ََوَم� اْج���َ�ْ�ِ�ْ� ا���َِ  ُLَ

 4ُ�َLْ� ، َوَذَآَ�ُهْ� ا����8ِ 0َُ	ْ� ُِ�  ))، َوoِKََ�ْ�ُ�ْ� ا���ْ�َ	ُ ، َوَ�'�ْ�ُ�ْ� اْ�َ	َ��ِ{َ
  ]أخ!جK��� I &8 أ�� ه!�!ة [ 

  # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/ا اْذُآُ�وا ا���0َ ِذْآ�ًا َآ��Hًِا$
  )س�رة اk�2اب ( 

�َ�ًة َوَأِص�Iً$* اْذُآُ�وا ا���0َ ِذْآ�ًا َآ��Hًِا  # َی� َأیNَ�� ا��Rِیَ� wََمLُ/اْ�ُ 4ُ/Xُ�6َوَس  
  )س�رة اk�2اب ( 

  ))م� أآ�H ذآ� ا
 ��8 ��ئ م� ا�L'�ق (( 
  ]أخ!جI ا�SQ!ان� #� ا�T[�! &8 أ�� ه!�!ة [ 

، ��ن ��S[� أن ���T ا��4! #� ج��&أ��3 ا خ�ة ، #� ر���ن ص��c ا��4! #� ج��&� ، و�: ر��  

#� ر���ن ص��c ا�:�hء #� ج��&� ، و�: ر���ن ��S[� أن ���T ا�:�hء #� ج��&� ، #� 
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ر���ن ص����N cم ا���G ، و�: ر���ن ��S[� أن ���N ��Tم ا���G و�� رآ:��ن ، #� ر���ن ���ت 

 ، lك &8 ���رم ا!T� c��R م ، #� ر���ن�� Gن آv!Bا� ����أن  �]S�� ر���ن ا�v!Bن ، و�:

 ر���ن ��S[� أن ����a ه>] ا�:�Sدة و��v �3�# آ!��� و�: :  

  # ُ�ْ�ِ EْUُ	hِْم�Lَِ� َیُ+Nx/ا ِمْ� َأْ��jَِرِهْ� َوَیXَْ'ُ]/ا 8ُُ�وَجُ�ْ� $

اnن #� ر���ن ضcQS ���نW &8 ا�[��S وا������ وا���3Sن وا�B>ف وا�[�k وا���k وا��$!�� ،   

 ا ��م & Nوا����آ�ة ، و ، ��Bوا�� ��T:� 8�_�_ 8� !yص� ا����ن أآ�:�   .ا�[kا�� &

  : َ&8ْ َأِ�� ُهَ!ْ�َ!َة َ&8ْ ا�����Sِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس���Nَ Kََل   

 ِمْ� ِرZَْ/اِن ا���0ِ َ�� ُیF�ِ�ْ َ�َ�� َ��ً�� َی8َ�ُْ=0ُ ا���0ُ ِ�َ�� َدَرَج�(( ِ	َ�ِ�َ�ْ��ِ �ُ���ٍت ، َوِإن� اْ�َ=6َْ� َ�َ�َ�َ���ُ� ِإن� اْ�َ=6َْ� َ�َ�َ�َ

 �َ�L�ََج F8ِ ��َ�ِ َیْ�ِ/ي ��ً��َ ��َ�َ F�ِ�ْ0ِ َ�� ُی�ا�� eِaَِمْ� َس ِ	َ�ِ�َ�ْ��ِ((  
 ]  ]َرَواُ] ا�Sَُ$�ِري© وأ��

�ة وا���م   Tا� I��& ل�B# ، ة!�TN �3نu� ��3��& lة ص��� رض�ان ا  : ا���ة &�ئ�h وص�c ا���

 ))�� َ�َ�ْ� pِ�ْUُ َآِ�َ	ً َ�ْ/ ُمrَِجpْ ِ�َ	�ِء ا�َ�َ �ِXْ6َ	rََج0�ْ ی� oَ}ِ((  
 ] �3�& I�ّرض� ا� �hروا] أ�� داود وا��!�>ي ، &8 &�ئ[  

  .ه>] �i��4 ا����ء   

  .#�>�W أ��3 ا خ�ة ، ض�S ا����ن ا�>ي آ�ن #� ر���ن ��S[� أن ����! �: ر���ن   

  : �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ :  َ&8ْ َأَن�Nَ Wٍ�ِ��َ 8ِ�ْ iَِل  

  َ�� َیْ�َ�ِ��ُ� ِإیَ	�ُن َ�6ٍْ� َ���� َیْ�َ�ِ��َ� 0ُ6ُ�ْUَ ، َوَ�� َیْ�َ�ِ��ُ� 0ُ6ُ�ْUَ َ���� َیْ�َ�ِ��َ� ِ�َ��ُ)0ُ ، َوَ��(( َ�L;َ�ْا Eٌَرُج EُBُ�َْی

  ))َ�� َیْ*َمُ� َج�ُر4ُ َ�َ/اِ{0ُ�َ 
 ]   ]أ��

  f ی��LK�P إ)ـ0 ُثـــ=�6ُن               ا�Rر ���َ)P أیNــ�� اgِ)��ُن

 0(ِ��� Eِ��U ِ� م����	ا� F8 ُن      آ��=;oت��َب ���َء4 ا� p(آ�  

***  

   GٍSَِذ 8ِ�ْ َج�:َ�ُ Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� ©�Sَِل ا����Nَ :  

 ))Pَ�َِ��ِك َذ	6ُِ�َك ِ�َBَْأَ�� ُأ  pُ�ْUُ َل : ُآ��0ِ ؟�Uَ 0ِ(ِ��َ�ِ�ِ RَBَ*َ8َ ، 0ِ�ا�� �F6ِ(َ َی� ��َ�َ : pُ�ْ�ُ8َ ، اRََه Pَ�ْ�َ�َ �yَی� : ُآ

L��ِر َ�َ�� َثِ�Pَ�ْ�َ ُأمPَN َی� ُمَ=�ُذ ، َوَهEْ َیُ�Nk ا�L��َس F8ِ ا�: َ)F6ِ� ا���0ِ ، َوِإ)�� َ�ُ	hَاRُBَوَن ِ�َ	� َ)َ�َ���ُ� ِ�0ِ ؟ 8ََ��َل 

 ْ��ِ�ِLَ�ِ�َْأ �ُ}ِ�jَ�َ ��ِ�ِهْ� ِإ�Bِ�Lََم ��َ�  ))ُوُج/ِهِ�ْ� ، َأْو َ
 ] Kوا���آ Iوا�8 ��ج Iا��!�>ي وص�� Iأخ!ج[  
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  : �!ة _�ن��   

 ِمْ� ِرZَْ/اِن ا���0ِ َ�� ُیF�ِ�ْ َ�َ�� َ��ً�� َی8َ�ُْ=0ُ ا���(( ِ	َ�ِ�َ�ْ��ِ �ُ���0ُ ِ�َ�� َدَرَج�ٍت ، َوِإن� اْ�َ=6َْ� َ�َ�َ�َ���ُ� ِإن� اْ�َ=6َْ� َ�َ�َ�َ

 �َ�L�ََج F8ِ ��َ�ِ َیْ�ِ/ي ��ً��َ ��َ�َ F�ِ�ْ0ِ َ�� ُی�ا�� eِaَِمْ� َس ِ	َ�ِ�َ�ْ��ِ((  
 ]  ]َرَواُ] ا�Sَُ$�ِري© وأ��

�ة و  Tا� I��& ل�B# ، 8 أخ��3 ص���& �hة &�ئ  : ا���م د�BNا _�ن�� #� آ��� �TN!ة ، �3���N ا���

 َ�َ�ْ� pِ�ْUُ َآِ�َ	ً َ�ْ/ ُمrَِجpْ ِ�َ	�ِء ا�َ�َ �ِXْ6َ	rََج0�ْ (( oَ}ِ��  ))ی� 

  . ا��4! ، وا�:�hء ، وا���Bم ، وا���وة ، وCR ا�TS! ، و��� ا����ن   

 : ا��L6 ا���دس U�jا� ���   :ا�	/ا~6

�ة وا���م ج�ادًا ، وآ�  Tا� I��& وآ�ن ، cNT� ر���ن �# cن أج�د �� �@�ن #� ر���ن ، أن

�ة وا���م ��Bل Tا� I��& �Sق ، 2ن ا��T�� أن �]S�� ر���ن   : و�:

 )) �EUَ 0ِ َتَ=�َ�� َأْدَوُمَ�� َوِإْن�ِل ِإَ�� ا���	َ�  ))َأNk�َ اْ�َ*ْ
 ] �h8 &�ئ& I��& `���[  

!اآK إY�& W��SN اl ، و��!اآK ا2&��ل ا�����!ة ��ث #� ا���i ا��!اآK ، #��!اآW���� W�B_ K ، و��  

 W�<� ، l8 ا� W�!N :  

 )) �EUَ 0ِ َتَ=�َ�� َأْدَوُمَ�� َوِإْن�ِل ِإَ�� ا���	َ�  ))َأNk�َ اْ�َ*ْ

   �3َ�ْ&َ Iَُرِضَ� ا��� �َhَِئ�:َ�ِ cُ�ْNُ �َ�َBَ�ْ&َ 8ْ&َ :�َ$ْ�َ Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� Iَِآ�َن َرُس�ُل ا��� Gِْم َه���uَ�ْ8ْ�ِ ا ©t

 cْ�َ�Nَ ؟ �Vً�َْش :  

 ))   ... ))َ�� َآ�َن َ�َ	0ُ�ُ ِدیَ	ً
 ] `���[  

   I:���� أن �]S�� �ًص��� �ً�& c�:# إذا Wأن W���Q� W�<� ، ًا!����.  

   �ًy� : ، �:��Qا�� أ&WS4 درس ا��cS #� ه>ا ا���4 ، ا����QS أن ����:I ، #!ضً� �� أ�
 ا��ا�

1�Bت ا���SQ ، اش�!ى �B# �S�S9 ��4!أه� آ��3 ، ه�Sً�S9 ~ST� G ؟ هa�Q��� G أن ���~ و��
 ا��

 �#�B_ [�& ، �#�B_ [<اس��3 ه>] ؟ ه �� ، I�SNن ر�TّB� ن ؟�&��دة ؟ هa�Q��� G أن �@�
 ا�آ��ر #


 ، أ�� أن ���~ &��دة ، أ�8 ا�آ��را] ؟ Q��� �# 8آ���� K�@�# ، ���Bأ ا��!N ، ��S9ر�����@Sأ�8 ا� 

��� ؟ أ�8 أول س�� &��م &��� ؟ أ�8 _�ن� س�� �h!�~ ؟ أ�8 _�ن� س�� #���kج�� ؟  230؟ أ�8 ا�:���&

ا����:� ا���ج ، أ�8 هK ه>] أ�8 را�a س�� &�K ا�2!اض ؟ أ�8 خ��i س�� &�K ا2دو�� ؟ أ�8 ا���دس� و

  .؟آ��3
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  k4� lش�ء ��� ، ا lوا K�& إن��ن ��! درس G@# م�B# ، ان!N B& [�I ا�$�! ، �: ذ�W آ�ن &�

م و 1�zخ! ، آ�� �� N!أت �:C ا��1�Bت ا���SQ ، 1 ��@8 أن B� 1 ، �#�B_ [<آ����8 ، ه YBوأ� Gٌرج

  .�@�ن �S���� ، �ًS�S9 ، ه>ا واض~ 

ة ، #� ا���!ة ، #  �B:ش!ائ� ، #� ا� aاس� ، K��& � Y�& �ًأ آ���!Nا ، K�& i�4� مkا� �# ، IBا�� �

W4!د أن�� ، K3أس�� ، Kوره�� K3إ�� aاس�� ، K�:ب ا��9 a� iاج� ، ��
 ا�:�K  ا�����! ، #� ا���Q�

 Wإن��ن��   .إن W�zآ

#� ا ن��ن ��ج�ت س��Y ، ن�8 وا��3SئK س�اء ، ن�8 ن��م وا����ان ���م ، ن�8 ن�kوج وا����ان 

i آ>�W ؟ ن�Y�& 8 أرYN ، ه��ك R!#� ن�م ، ه��ك ��kوج ، نuآG و�uآ��ن ، نh!ب و�h!��ن ، أ��

 Gوجk& lُوا ، W8 ����ى إن��ن��& cQSه B# ا���ازع أرض�� cدا��� ، YNأر Y�& �9و�� س�!ة

  .أودع اW�# l ��ج� &���� ، �Nة إدراآ�� ، #gذا �c�S ه>] ا���ج� #uنc إن��ن 

!ة #:��K�:��� W ، وإذا أرد�W�<� ، K�:��� W��:# �ً:� ��3 إذا أردت ا�ن�� #:��K�:��� W ، وإذا أردت اnخ  

 �ًVش� WQِ:� K� W�:� I��Q&ذا أg# ، Wآ� I��Q&إ1 إذا أ I�:� W�Q:� 1 K�:وا� .  

 )) p��	ََوا� �FXَا� EُHَُآ4ُ�ُ ، َمRَْی f يR�0ُ َوا��ُآُ� َر�Rْي َیR�ا� EُHََم((  
  ]ا�I�& I�ّ روا] ا�S$�ري، &8 أ�� ��سY ا2ش:!ي رض� [ 

  : �Nََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ : َ&8ِ ا��S&َ 8ِ�ٍْس �Nََل   

  ))ِإن� ا���ُجEَ ا��Rِي F8ِ Gَ�ْ�َ َجْ/FْVَ 0ِ8ٌِء ِمْ� اw�ْ�ُ�ِْن َآ�pِ�ْ6َ�ْ اaَ�ِْ�ِب (( 
 ]   ]ا��!�>ي ، أ��

ُذِآَ! ِ�َ!ُس�ِل ا���Iِ َص��Y ا���Iِ�ْ�َ&َ Iُ َوَس��Kَ َرُجَ��ِن َأَ�ُُهَ�� َ&�ِ�ٌ َواْ��َخُ! َ&�Kٌ�ِ ، : َ&8ْ َأِ�� ُأَ��َ�َ� ا�Sَ�ِْهِ��� �Nََل   

 Kََوَس�� Iِ�ْ�َ&َ Iُا��� Yَص�� Iَِل َرُس�ُل ا����Bَ#َ :  

�َ�� َأْدَ)�ُآْ� (( َ F�ِxْ'َاْ�َ=�ِ�ِ� َآ ��َ�  ))Eُxْ8َ اْ�َ=�ِ�ِ� َ
  ]&8 أ�� أ����  روا] ا��!�>ي[ 

 )) kِاِآ/َ�  ))َوEُxْ8َ اْ�َ=�ِ�ِ� َ�َ�� اْ�َ=�ِ�ِ� َآَ'Eِxْ اْ�َ�َ	ِ� َ�َ�� َس�ِ{ِ� اْ�َ
  ]ا��!�>ي &8 أ�� ا�رداء [ 

   1 bي ؟ آ�
 ا�:�K آ� �:!ف �8 أنc ، ���ذا أنc #� ا�ن�� ؟ �� ه� ا�:�G ا��4�Q� أن �]S�� إذًا

 I��:# ا�>ي إذا G�:م ، �� ا�م أ�ًا ����1 .  

أ��3 ا خ�ة ، آG ا�>ي أ����] &��@K أن�� �: ر���ن ��S[� أن ن��#� &�Y �@�س��S ا��� ���BBه� #�   

 ، !TSا� CR K_ ، Gم ا�����N K_ ، نv!Bوة ا��� K_ ، ء�h&4!ًا و# ر���ن ، �ءًا �8 ص�ة #� ا���4

 I��u� ه>ا ا�>ي ، ����Tا2&��ل ا� K_ ، ا����ن ��� K_ G�:ا� Y�& م ؟��W ا���ت &�Y أي ش�ء ��

 ~��Tا�.  
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  َ�َ=��F َأْ�َ	Eُ َص�X�ًِ� �8َِ	� َتَ�ْآpُ$* # َرب� اْرِجُ=/ِن
  )س�رة ا�����zن ( 

   I�# a4Q�� ًا ، وص�ر!SN [8 ��! #� ص�8 دار����Tا� أ��3 ا خ�ة ، ه��ك ش�ء د�N` جًا ، أ�

 Y��:� I��N و���� ، iم خ���� Gآ :  

  َ�َ=��F َأْ�َ	Eُ َص�X�ًِ� �8َِ	� َتَ�ْآpُ$* اْرِجُ=/ِن # َرب�

�ة وا���م ��Bل : 9�$�#
 ن��I و��Bل   Tا� I��& �S، ا�� �����أرج:��ك ،  B� ���N :  

  ))َأْآHُِ�وا ِذْآَ� َه�ِدِم ا�Rّ�ّاِت ـ م'�ق ا���6ب ، مp�o ا�;	���ت ـ (( 

 ))(S8 p�V م� k6وأ� ، pم� P(S8 p�V م� ��  ))P م'�ر0U ، وا�	E م� P(S8 p�V م;rي �0 
 ] ��& 8& ، �B3�Sوا� ، Kازي ، و ا���آ!�hا� Iأخ!ج[  

 )) �o8 ا�V وإن ، ��a8 ا��B إن((  
  ]أخ!جI ا�SQ!ان� وأ�� ن:�K #� ا����� &8 وا_�� [ 

 d���ا� �L6ا� : 
��� ا���ِب م� ا   :ا�	/ا~6

�B�N أن ��9
 ا�:�K ، وأن ا��Tدق �a اG:4� l �8 #� ر���ن آ�c أN!ب إ�Y اl ، وا���B�B ا  �

ة و:Bرب ذي ا���4 ، ورب ش�3ر ا�:�م آ��3 ر���ن ، رب ر���ن ، ورب ش�ال ، ورب ذي ا�

  .إ�= ...��!م 

  :اl ��ج�د 

F=ل م�� Eآ F8 pLإذا آ     �LK F8 �(زادي أ F�	� �=8  

  أ)� V p����8=�ي أ)ــ� م�       8*)�� ه/ ا�K f vXـ��آ�

***  

   W� ��ً��� �4ن��!� 
�: �� ا�>ي ���a أن �@�� ، �ة #� ا���4Tا� G�� م��N ، ص���ت aوة أر�

�W ، إذا TN!ت #� ��م #�د#a ، اآ�
 �!ن���4ً ، و��س
 ن��I�# W ، واآ�ْ
 �$����ت ���رآ:��8

�N  .، ه>ا ه� ا���! إ�Y اl ، ه>ا �4] #� ا�SB! ص

 dُ'َLَْن # َیْ/َم َ�� َی/Lُ�َ ��ََسِ��ٍ� $* َم�ٌل َو kٍ�ْ�َ�ِ 0َ�َمْ� َأَت� ا�� ��ِإ�  
  )س�رة ا�h:!اء ( 


 : " �Nل ا�:���ء   �Bه� ا� Kا���� 
�Bوا� ، l!ض� ا��3 ش�3ة 1 �h� 1 ا�>ي 
�Bه� ا� Kا���� 
�Bا�

 S:� 1 ا�>ي 
�Bه� ا� Kا���� 
�Bوا� ، lو�� ا a� CN���� ًا!Sق خT� 1 ا�>ي 
�Bوا� ، lا !�R

 lع ا!h� 1إ K@��� 1 ا�>ي 
�Bه� ا� Kا���� . "  

  ِإ��� َمْ� َأَت� ا���kٍ�ْ�َ�ِ 0َ َسِ��ٍ� $* # َیْ/َم َ�� َیdُ'َLْ َم�ٌل َوَ�� َ�Lُ/َن 
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��� ا�ِ�	�  dٌ8ور ، �	َ��� RٌXV درٌس :  

   Kا���� 
�Bه>ا ه� ا�.  

   ، K�3�� <ٌرس ش�و�uج�� ����h&! ، و���ظ &�Y ا��@���Sت ، �G:4 أش3! ا�:�م أ��3 ا خ�ة ، ه>ا ا�

 uQ$ا� K��!�� ، l�� ��Tر���ن ،  دا�� ا�.  

  : �:C ا�h:!اء و1 أ�
 أن أذآ! اس��B� Iل   

FUُن َوّ�� ه�تِِ�� ی� س��xِق          َرَم��o=� ِإ�� ُم�َت ًUَ��oُم  

***  

��9
 &�K ، ��م   GSَNِ 8� 
��&ُ Iأن c:ح  �!ة س�
 وه� ا�>ي ��&ُ ���# ، ���N �TBآ�ن ��ً� ، ا�

��8 ش�3!��8 آ��B� bل �TN �# lرس�ل ا:  

  َرَ���ُن َوY�ّ ه���3ِِ �� س�َ �ًNَ��h�ُ �N��Y: ِإ���h�ُ Yِق   

  :آ�ن ه>ا ا��h&! ذآ�ً� جًا ، #ا#a &8 ن��I ���� آ!��� �Nل   

  َوَأ)�ُ�ْ� َیُ�/ُ�/َن َم� َ�� َیْ'َ=ُ�/َن $* َأَ�ْ� َتَ� َأ)�ُ�ْ� F8ِ ُآ�E َواٍد َیِ��ُ	/َن * # َوا�Noَ=َ�اُء َی��6ُِ=ُ�ُ� اْ�َ+�ُووَن 
  )س�رة ا�h:!اء ( 

  .أْي �� #:��3 ، ه@>ا �Nل   

   Iنuر���ن ، وآ GSN آ�ن �� Yر���ن إ� &�Y آGٍ ، ه>] س�QB �8 س�QBت ا��8�z ، أن �:�د �:

:��B9 Iً� ، و��S& I�:4� Kدة ، �� ا��BQس ؟ ا2د��ن ا��ض:�� أ�[Y ه>ا ا�3h! ا�@!�K ، وآuنI ج

، ت ، وآ���ت ، وأ#:�ل Y�:� 1 ��3ا2رض�� ه� �B9س ، �:�� �!آ�ت ، وس@��ت وإ���ءات ، و�����

  . �� �Y�:� �3 إ9�Nً� ، ����� ا�:�Sدات �:��� ����T~ ا�$�` ، ا�:�Sدة �:��� 

�َ�jا� �َ��َة ِإن�jا� �ِUَِوَأ #$�ِ�َLْ	ُ�ِْء َوا�oَXْ'َ�ْا �ِ�َ ��َLَْة َت�  
 ) ��nت ا�S@�:45: س�رة ا� (  

  : ا�:�Sدة ، ا���Tم   

�ْ� َت��ُ��=َ�َ �ْ�ُ�ِ6ْUَ �ْیَ� ِمRِ�ا� ��َ�َ kَ�ُِآ �	َ��ُم َآَ�jا� �ُ�ُ�ْ�َ�َ kَ�ِا ُآ/Lَُمwَ �َیRِ�ا� ��َNَن$# َی� َأی/�ُ  
  )س�رة ا�BS!ة ( 

  :ا���   

  ْ=َ�ُ	/ا َأن� ا���0َ َیْ=َ�ُ�$# ِ�َ�
 ) ��nة ا  ) 97: س�رة ا���ئ

  :ا�kآ�ة   

$ �ْ�ُ�َ �ٌ��َ�ْ�ِ�ْ� ِإن� َصَ��َتPَ َسََ �Eآ��ِ�ْ� ِ�َ�� َوَصrَُ�ُهْ� َوُت��lَُت ًUَ�َِمْ� َأْمَ/اِ�ِ�ْ� َص RْBُ #  
 ) ��n103: س�رة ا����� ا (  
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  .#��:�Sدات �:��� ����T~ ا�$�`   

  .�3 ا خ�ة ا�@!ام ، إ��B� Yء vخ! إن ش�ء ا l�Y��: أ�  


 رب ا�=��	��  �	Xوا�  
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