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  :أی@?� ا!خ�ة ا�>�ام   

��ع ا���Bج، ا���Bج�� Eوص��� إ� : Hر ���س5 ا���أة ا��� أ�� ا�?Iإ ،Jإخ��ؤ 
إI?�ر �� ی(

E��3� L��M ج�B5 ا���  : �Sخ��R?�، اQی� ا�O�Pن�� ا��� ���ث 

0َْ� ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- ْ�َن ِ+* ُ�ُ�(ِ�ُ)�� َوَ�� َ�َ&��ْ'َ� َ�َ&�%َج اْ�َ#�ِهِ���ِ! اْ�ُ وَ�� َوَأِ�ْ	َ� ا���َ��َة َوَ�ِ��َ� ا���َآ�َة َوَأِ��َوَ�

  C )33(ِإ<�َ	� ُیِ�یُ= ا���ُ- ِ�ُ�ْ>ِهَ; َ:9ُْ)ُ� ا��4ْ'8َ َأْه7َ اْ�َ&6ِ�ْ َوُی423ََ�ُآْ� ��2ِ3ْ�ًَا 
  )33اQی� : س�رة اUحTاب(

�bT وج�X bc]ً� �� آ���L ا�>�یE�3�� ،2 ذ�_ أن : �� ه\J اQی� أس]�� آ��Zة، أول �Xء   Hح���� ی\آ� ا

 bcوج bT� Hإذا ا Lا���س أن ه\ا ا��gء أس�س� �� س��� ا���ء وس�3د�L �� ا�ن�� واQخ�ة، f ی5e أح

�bT وج�M bcلذآ� Oی� �� ا�O�Pن ا�>�ی2 ��?� ��ج Hن�ی�ت �� دام ا�Zی� �5 ا�Qا J\أن ه ��: �L اج���

 L� و�Mن �� ����>E�3� ،5 ذ�_ أن ��Pء ا���أة �� ���?� ن�eم اج����� أ� cZ���L� 2e ا����ة وی�3

 hi5 ���?� وخ��� hخ�ة، ا���أة إذا خ�جQن�� واا��ج�ل و��3 �L ا����ء وی�3 �L ا���س �� ا�

BBةا��ج�ل س�i� J\ا��ج�ل، ه Eإ� �BB�� ن ا���أةU ،ًا��Bدًا آ��� h:  

!ِ�DEِ�ْ3َ9َْ�ِة ِمَ� ا�>�َهِ; َواGَ	ُ�ْ�9َِ��ِ� اGَ�ِْء َواْ�َ&�9َِ� َوا��2ََ(اِت ِمَ� ا�49َ�J7ِ�ْ �ُزی4َ� ��9��ِِس ُ�;% ا�Mَ�َْوا 

Nَ�ُْع ا�Pََم Qَ�ِْ�ِث َذNَ�ْ(�َمِ! َواْ�َ ْ<�0َِم َوا�َ	ِب اْ�ُVَ	َ�ْا �ُ�ْ�ُ Wُ=َ9ْ:ِ -ُ14(َ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوا���( C  
  )14اQی� : س�رة Oل ���ان(

  L4R�4ر، �5 خ����� c3�gرود ی�Bأن ا� jذا .. آ�S� ،ر����� kا���ی L��3�Xا���دة ا J\ه lR�45 خ�

��2ٍ آ��B، ر��� �bT وج�M bcل E�� �ٍ�B� رود �?\ا�B5 ا����>5، ��ّ�� خ�ج�� و�Mن �� ��: ��h3 ا���ر 

2�oا� �P�� م�ة وا���ا�4 cأ�� ���Bن E�����L و 
�3X ن�  : ا���� س�

 C��&َِر ا��4َ:�ُء َوَأُ�(َ<� َشْ�ٌ] َآ=ِ�� ُیْ�P�َ *Gِ�ْ>َ ��َ �Pَ�َ��َ �  
)l4Pی� : س�رة ا�Q5�23 ا  (  

   EPB� أن �oB��� ،ه��M 
Bس ��p 5� ه�، أ���M 
ٍB�� fی��3 �2 ی��ج5 إ E�3� qا���أة �� ���?�، و��

 �?��� �� EPB� أن 
ذ�_ أن �EPB ج�ه��، �r3 ا�(?�� ی�Pن�P� 5�� bء ا���أة �� ���?� و��5 ا�(?c، ی(

 ،Hع س�� رس�ل ا�B�وا Hی5 و�?2 آ��ب ا  وه� �� ��M ا��?2 وا��tد@ب �tخ�ق ا!س�م وا���LP �� ا�
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�bT وجbc ی�Pل  �����:  

  * ُ�ُ�(ِ�ُ)�� �Cَوَ�ْ�َن ِ+

  . ��q ه���_ ح�ج� ��Tیٍ �5 ا���U c�4نb آّ�>2 ����3ن ذ�_  

��3?2 .. �� إن ا��أًة ���Bجً� �c�3 �� �>�ٍن ی�اه� ا��ج�ل آcّ ی�م وآc س���، ا��ج�ل ��E أن�اع  

 �3�Bu ء�X أي أّن ه\ا ،J�� q�� �� �?�g�3?2 ی� qا��� r�3?2 ��ی� 
�3Z�3?2 آ��� 
R\آ��

�Pّ�ب ا��ج�ل إ��?�، �Sذا ��Pب ا��ج�ل إ��?� �3Xت ����P?� و���iرة ج���?� �� ا����ة، �\�_ أن ی

���M اUزواج �k زوج��?2،  ��k� �?�M زوج?�، و��� ���� ،h�Bزوج?� �� ا� E��ه� ������3 )��

�5�ّ �>�ن?� ��Tوج �� c�3ا� �� cن رج�<� c���و.. و cنً� ��ج�<� h�iّ� M �?� زواجً� إذًا h�i�

و�Mن �� : ����� �bT وجbc ح���� �Mل.. UنEZ، ورزM?� ����ن ��E أ��?� أو زوج?�، ه\ا ن�eم ا!س�م

cZ�Uم ا�e>5 أي ا���دی�?� : ��� ��t� �ً����أن ���ّ�غ ا���أة ����ی� زوج?� وأوfده�، وأن �>�ن 

  ..و���Pق زوج?�

C��(ُ�ِ)�ُ�ُ *+ِ َوَ�ْ�َن�  

  y�M�T وجc ��5 أ��Jِ ا��gیj ا�2�e3: ا��zال ا� Hَ�ن اM ذا���  

C ��(ُ�ِ)�ُ�ُ *+ِ َوَ�ْ�َن�  

  :أو ن?�L اQخ�.. وf: و��5 أ��J اQخ� وآ���  

C�  �َوَ�� َ�َ&��ْ'َ� َ�َ&�%َج اْ�َ#�ِهِ���ِ! اْ�ُ وَ�

     

  . اUصc أن �EPB ا���أة �� ا�h�B.. إذًا ���ذا �Mن?k� 2 ��3?2؟

  �� خ�� �� ��L�3 ا���أة ؟ : ���u ه>\ا �Mل ���L ا�4�ة وا���می� ����� ی� �

  h��M :ى��َ Qى وأ��ُ Qه�، . اأQ ��ى، وأQ ��ى، ص�ة ا���أة �� داره� خ�� �5 ص��?� �� ��(

 k� ،ا���ح� ا����وی� k� ف�oا� c�)� اروص�ة ا���أة �� ���?� خ�� �5 ص��?� �� داره�، ا�

إذًا �� ���p ،5����p _وص��?� �� �3M ���?� خ�� �5 ص��?� �� ���?�  -ا�h : ���oأ�� ا��B.. ا����ء

��E ا����ء، ���ء ا�ار، و���p داخ���  ��i� _�?��g� ،�??� ����، ح�آ��ن ا���أة آّ�?� ����، ص�U.  

C ��(ُ�ِ)�ُ�ُ *+ِ َوَ�ْ�َن�  

��وري: �� ���M ا��?� ا��Zن�   ��U 5ّذا خ�ج�S� ..B� f5َج� .. f�tآc آ�� یtآS� : cذا U ���Mح

f ؟ cآU5 ا� J�?ن�5 ن� c?� ،2?ج2 .. ا����Uج2، ا��Uم ا�Pا �� آ�� ی���P� f ،2?ا�� cآtآ�� ی cآt� f

 ،E�e3ا� L�P�P�� c� L�ا\� q�� 2�e32 �?\ا ا��?�ّB�� م ا�����4 ا�>�ام�M آ?2، أ�� إذا���� ���e3� ن���Pی

  . ?�ً� �P�iً�إذًا ا��?� ��q ن



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 3�� آ��ب ��
 

 �5 أن ��Bّ�ج �Tوج?�، �Sذا ��آh ا���Bج �Tوج?� أث�U ،hن?� إذا �Bّ�جh : و f��Bج5  � f ا���أة

 ��o� ج�B�� ا������ ��p 5 ا���أة<� ،L���� 54وأح J�4B� brpوج?� أT� �?ج@�B� وج?� آ�نT�

� ،�?� �M�� L� q�� 5�� �?����� �?e� ت�M�iا� �� ،
�Bز �����?� ��f 5 ی(�ز �L أن زوج?�، ��ج�ن

 ���M ا��Bgب ��ّ�?2، أو ��� ���M اUزواج �Tوج��?2، أو ��� ی�ى �����?�، ��Bز �����?� ����

r3B� L�3� k��)ا�� �M�� .  

C�َ'ْ��&َ�َ ��ََو�  

��E أن ی��3 ه\J ا�����، ه\ا ا�(��ل ا�\ي ���L اH ����أة، ح���� ���L �5 أجc أن ی>�ن ��نً� �?    �

 k�ی�B?� زوج?� �5 أجc ا����ق ا�Tوج�، ی��3 ا���أة ���BB، �� أن?� ��Pم ������ اUوfد، و��Pم ����

 Lن��Bس Hوج��، �>5 اT2 ا����ة ا�P��� 2� ل�BP� c<X �?� q6 و��Biو��� ��و�����c و������ع و����


 و�MلBا��� c<gه\ا ا� �?� c3ج E��3�و :  

ُ�;% ا�2َ�Jَ(اِت ِمَ� ا�49َ��ِء َواْ�َ&�9َِ� َوا�9َGَ�ِْ��ِ� اْ�ُ	3َ9ْGََ�ِة ِمَ� ا�>�َهِ; َوا�DEِ�ِْ! َوا7ِ�ْMَ�ْ �ُزی4َ� ��9��ِِس 

  C )14(اْ�ُ	َ�(�َمِ! َواْ�َ ْ<�0َِم َواNَ�ْْ�ِث َذQَ�ِ َم�Pَُع اNَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوا���ُ- ِ:Wُ=َ9ْ ُ�ْ�ُ� اْ�َ	Vَِب 
  " ) O "14ی� : س�رة Oل ���ان(

  ��?��� ���U>�ن أ�أن  c5 أج� ..E��3� ل�M Mو:  

َ̂ َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْ<Eُِ�ُ)ْ� َأْزَوا'ً� Pَ�ِْ�ُ)9ُ(ا ِإ�2َ�ْ�َ َوَ'7َ0َ َ�9َ�ُْ)ْ� َمَ(د�ًة َوَرْ� َ	ً! ِإن� ِ+* َذVَ�َ Qَ�َِی�ٍت �َوِمْ� َ�َی�ِ�ِ- َأْن َخَ�

  Gَ�ِ)21( Cْ(ٍم َیEَPَ)�ُ�وَن 
  " ) O" :21ی�: ا��وم س�رة( 

   �� h�ه\J ��دة �t�� �5 أن?� ���BB ���جc، ه\ا ا��gء ا�\ي ���?� اH إّی�J ���3 وا��� إذا اس��

ت وأ��ت�� P� L� hPخ� �� ��p.  

C�  � ُ�ُ�(ِ�ُ)�� َوَ�� َ�َ&��ْ'َ� َ�َ&�%َج اْ�َ#�ِهِ���ِ! اْ�ُ وَ�

   .. f ،ّ�جB�� ا����ء hا�(�ه��� آ�ن �� J\?5ّ، �\�_ ه��ر ����?Iإ 4P� c� ،5ّ?ء أزواج��4 إرP�

 �?���اQی� أصc �� ���غ ا���أة �Tوج?�، و�� ص�ن?� ����?�، وأث�5 �� ���_ ا���أة ��X?� و

 أث�رت ح��?� ا�\�Rب،P� 2?�ّر ا���س آ�eنU 5��Zء ا��gه\ا ا� h���ا�(�ه�ة .. و����?�، �Sذا 

������ �B�� �� k�  . و�� ص�وق، أ�� ا��gء ا����L ا�\ي L� ���M f ��ا��P�� J �� ا��iیy ا��>��ن� ��

C �  �َوَ�ْ�َن ِ+* ُ�ُ�(ِ�ُ)�� َوَ�� َ�َ&��ْ'َ� َ�َ&�%َج اْ�َ#�ِهِ���ِ! اْ�ُ وَ�

  .وأدهE س�ف �t�� �� Oخ� ا���Tن و�5 آ��� اUو�E ی�?2 أّن ه��ك ج�ه��� أ�ّ�   

ون��ء ا��5���z ین�5 ���?5 �5 ج���B?5 ذ�_ أدنE أن ی5��3 ��  ی� أی?� ا��U cM �Bزواج_ و����_

  . یzذی5 وآ�ن ا��p Hرا رح���
  " ) O"59ی� : س�رة اUحTاب(
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أّن ا�(��Bب ی(
 أن ی��� ج� ا���أة آ�L �5 رأس?� إ�E أخ�4?�، : أآ�Z ا�����ی5 �ّ��وا ه\J اQی�  

��g<� ة��5 واح EPB� ب، وس�� أن�B�)ه\ا ه� ا��?Pی�u ى��آ�  � .  

َذQَ�ِ َأْدَ<� َأْن ُی0َْ�ْ+َ� � َی� َأی%�2َ ا��9ِ&*% 7ْ�ُ ِ�َ ْزَواِ'Qَ َوَ�Qَ�ِ�9َ َوِ<َ��ِء اْ�ُ	bِْم�9َِ� ُیْ=ِ<�َ� َ:��2ِ�ْ�َ ِمْ� َ'َ��ِ��ِ&��2ِ 

  C )59(َ+َ�� ُیbَْذْیَ� َوَآ�َن ا���ُ- Eُcَ(رًا َرِ��	ً� 
  " ) O"59ی� : س�رة اUحTاب( 

   �� y��� f أن ی��3?� آ��� LP�� ��� ��?� واQن أن�e إ�E ا��أة f ی�ى ا���س وج??� f ی��k�i أح

ا��iیy، وf أن ی��ّ�ش �?� وf أن یX j4>�?�، وf أن ی�>2�ّ آ��ً� یzذی?�، Uّنf L ی�اه�، �Sذا َ�َى 

�y�ّ ا���س �P��3ً� خ�صً�، �Sن �2 ی�P�ّ3ا ا��جL وه� ��5u ا����� �� ا���أة آ�نh ا���P��3ت، إن آ�ن �� �ً��

 J\ه �P3� >ّ���ا �>���ت�د����  Lوا وإن آ�ن �� ا��ج�eوإن ن ،J�BP�ُ ��� f �� 2?وا �� ن��س���أ

  : ا���أة، �\�_ ر��� �bT وج�M bcل

ُیْ=ِ<�َ� َ:��2ِ�ْ�َ ِمْ� َ'َ��ِ��ِ&��2ِ َذQَ�ِ َأْدَ<� َأْن ُی0َْ�ْ+َ�  � َی� َأی%�2َ ا��9ِ&*% 7ْ�ُ ِ�َ ْزَواِ'Qَ َوَ�Qَ�ِ�9َ َوِ<َ��ِء اْ�ُ	bِْم�9َِ�

  C )59(َ+َ�� ُیbَْذْیَ� َوَآ�َن ا���ُ- Eُcَ(رًا َرِ��	ً� 
  " ) O"59ی� : س�رة اUحTاب( 

 �zذى �r3B ا�>���ت   Mات، و�?gث�رة ا�S� ذيz� ،ذىz� Mذي وz� M �?����� �?e� ا���أة ا��� E�3�

ه� �3Xر�� ا��� �P� �3ره� إنX ح�)� .  

cٍآ E��  :اQی� ا��Zن��.. 

2َfَ ��2ُ ِإ��� َم�Pَ9َُ�وَ'��2ُ َوَ�� ُیْ&ِ=یَ� ِزی+ُ �َgْEَNِْرِه�� َوَی��َ� ِم�2َ9ْ �َوُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِت َیDْDُhَْ� ِمْ� َأْ�َ

یَ� ِزی��2ُPَ9َ ِإ��� ِ�ُ&��2ِPِ�َ)0ُ َأْو َ�َ����2ِiِ َأْو َ�َ��ِء ُ���2ِPِ�َ)0ُ َأْو َوMُ�ِ �َ�ْ�ِDْ�َ�ُْ	ِ�ِه�� َ:َ�� ُ'ُ�(ِ���2ِ َوَ�� ُیْ&ِ=

���2ِiِ َأْو َم� َمَ�َ)6ْ َأْ���2ِiِ�9َ َأْو َأْ��9َِء ُ���2ِPِ�َ)0ُ َأْو ِإْخَ(اِ<��2ِ َأْو َ�9ِ* ِإْخَ(اِ<��2ِ َأْو َ�9ِ* َأَخَ(ا��2ِ�ِ َأْو ِ<َ�

َ��ِء َوَ�� �� َأِو ا�cَ �َ�0ِ�ِ��Pْ�ِ� ُأوِ�* اkِ�ْْرَ�ِ! ِمَ� ا��4َ'�ِل َأِو ا�7ِEْ43 ا��ِ>یَ� َ�ْ� َی2َgُْ�وا َ:َ�� َ:ْ(َراِت ا�49َأْیَ	�ُ<2ُ

bِْم9ُ(َن ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن َیDِْ�ْ�َ� ِ�َ ْرُ'��2ِ�ِ 0ْ�ُ�َِ�َ� َم� ُی�EِMَْ� ِمْ� ِزی��2ِPِ9َ َوُ�(ُ�(ا ِإَ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	

)31 ( C  
  " )  O "31ی� : س�رة ا���ر(

ه c���k�i أن ���� ��u?� ؟، آ�ن?� ����]� .. ا�\ي یe?� �5 زی�� ا���أة، ��u?�: ا�����ون ���Mا  

ی5: ا�(�2 أم ن����، ه\ا �Xء  f���k�i أن ����L، �\�_ اQی� ا�>�ی�� ��PلBی fو  

  � َم� �C �َ2َfَِزی��2ُPَ9َ ِإ��

   Lی�.. أ�� ا��جQا ��t�� ی�Qا J\5 ه� E�Z��� Lن: �� أّن ا��ج�?Iأ �� fأو أن .. إ J�?e� ه� أنأي ��

E��3� L��M ��ّأ ،J�?e� f :qو�� �?I �� fن ��?�: إ�?Iأ �� fإ .. fن، وا��243 إ�?Iأ �� fإ Lا��ج
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��Uا J\ه cن، آ�?Iأ �� fإ �BMن، وا���?Iو�5 دون �� أ 4M 5 دون� �?I �� fإ Jء ی�>5 س���

  .ث���?�: و���Mا.. ��u?�: إرادة و�5 دون إ�>�ن إ���M �?�� �?I �� fا

C��2ِ�ِ)�ُ'ُ �  �َوMُ�ِ �َ�ْ�ِDْ�َ�ُْ	ِ�ِه�� َ:َ�

وا����ر ا��داء ا�\ي ����� �L ا���أة، وا���� ���� �cP .. ا�(�
 ���� ا�4ر، ی���5 ����ه5ّ   

  ..وا����ر ی��� ا���أة، و����ب خ��ره� �5 رأس?� ��E ج�B?� ��ورا ��ج??�.. ا!ن��ن

C��2ِPِ�َ)0ُ&ُ�ِ ��2ُ ِإ���Pَ9َ��2ِ َوَ�� ُیْ&ِ=یَ� ِزی�ِ)�ُ'ُ �  �َوMُ�ِ �َ�ْ�ِDْ�َ�ُْ	ِ�ِه�� َ:َ�

  .وإ�O Eخ� اQی�

���L وس�2 ی�Pل   Hا Eص� �Bا�: وا�� ho�� ا���أة إذا b2 ی��4 �?� أن ی�ى ��?�ی� أس��ء إن� r��� . أي

 5� 
�M �� ة�?gا� h�أّن إذا ��ho ا���أة س5ّ ا���Bغ f ی��oB أن ی�اه� اUج�U ،�ّBن?� إذا رOه� زر

  .ی�اه�

إّن ا���أة إذا أh�BM، أh�BM و��i�X �?3ن، وإذا أد��ت أد��ت و�3?� : وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  . �i�Xن

P� �?رأی� �� _bة، وإأي أن�?gا� hآbی��?� ح�T� ��Bة�?gا� hآbة ح���  . ذا رأی�?� �

3ي: �\�_ �Mل ���L ا�4�ة وا���م� hآ��ا��ج�ل �5 ا����ء ��  E�� ��  .���� أ

ص���ن �5 أهc ا���ر �2 أره2، رج�ل �tیی?2 س��ط آtذن�ب ا��PB، ون��ء : وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  . آ�س��ت ��ری�ت

��Zب �5 ��ن ا�(� �?\ا ���Z� qب، إن?� �?\J ا���Zب آ�س�� ��ری�،أي أّن ا���Pش ا��y�M أي أن jّX ا  

�LP�ّ .. ه\ا یخc �� ه\ا ا��ی*، آ�س�� ��ری�.. ا�\ي یe?� ���� ا�(� hإذا آ�ن ،����Zب ا���Zوا�

ی(ن آ�س��ت ��ری�ت ��R�ت ����ت، f یخ�5 ا�(�� وf .. ��ص�h ح(2 ا���3، آ�س�� ��ری�

  ری�?� ��2g �5 ����� آ\ا وآ\ا،  ری�?�، وإن

f ؟ �Bج��� �?����� �?e� ���z� ا��أة bأ�?2 أن j�<� ..ة�ع ا�4� f ،��Bآ �?B�P� أي أّن ..ا!ی��ن

�� �����ق .. ه\ا آ�م ����ض!! ���iة : �ipء رأس?� ����L �3?� �� ح�B�P?�، �>5 أن ��Pل�u f

��� .. h��M�L ���ذا أن��B)��� 5ّت ؟ �tج��h آc ���ة �>��� ح�
 ����اه� �� ���43 ا����y، أب سtل

�bT وجbc: وh��M أخ�ى. ج�: �Mل. Uن اH أ�� �\�_: إحاه5 Hا ��أن� : وh��M ث��U .�Zن�� �?\ا أر

Hد ا�B�  .���(�B �]� أؤذي 

��eه� ���Zًا ��?g�L، ���ذا ی�L���� c3 ؟ إذا آ�ن cB�P� �� �ً��X ح���L، أي ���?
 إذا رأى ����ً� وآ�ن �

 y@�3� L� q�� ���4ی5 ا���2 یrّp L��3 ا�L� q�� ،�4B �3ّ��ً� یL��3 ا� q�)� L� q�� cوه� ج�ه

bcوج bT� Hل ا�M وراء ذ�_ آ�� �o�Bوی���ف وی ،y5 أن ی���   . ��Qخ�ة، �� �ّ
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  �ّ<� fی* �3?� و زر�h : �>5!. 2 أس�سً� و���g ون�eه� ��Uرضو�� c�M أن?� �Xی�� �2 ی��ki ا��M

 �eا�� Eا���س إ� ��ا����� ����S� ،Lذا �h�B ا���أة ��Bس حی* و�y أحث ا�����ت �E�3 ذ�_ أّن?� �

�� ا���س إ�E ا��?��?� ���3ن?2، و��Pل�� أن?� �Xی�� ��(hB ! أی��X 5?� ؟!! إن?� �Xی�� : إ��?�، �

�5 ا�\�Rب.. ا�\�Rب ���\ات: �����?� �5 ا�\�Rب، أ�Mل �?����� hB)�� .  

 أ��ا�?� ��Tو��، �?� و�k خ�ص ه� Uّن?� ����، أّ�� : ��Zل ���_  )� �ً���إذا رآ
 أحآ2 س��رًة 

��e��� �?�M�� ا����رة ا���ص� . �B4� 2و� ����� h�B?� أص��ا���أة ��� �?e� ����آ\�_ 

� kی���� ،k��)خ�4ص�، أي ���?�>� �5 ا�bcوج bT� Hا ��  .?� ا�(��k، وtX fن �?� 

 إٍذ ی�زM?� اH �?�ًء إ�E أ�ٍ �uیc، س��Bن اH ا���أة   ��أ�� ه\J ا���أة ا��� خ�P?� اH ��>�ن �Tوج?� 

ه� وه� �� .. �(ه� ���������ت ��M�g، وا��� ی�اه� اUج�Bّ� ص�Bحً� و���ًء.. ا��� ��4ن ن��?�)��


��ٍ� �B>ٍ� ی\ه ،h<�?ن?� اس�U �?ج��� 
  .اس�?�>h وأه�>h.. رونP?� وی\ه

���M Lل   Hا ��اQن أیb�� _ �� 5ت ���t ه�ی�ة ا��أة وری�?� �j43، : و�5 ��سE �5 ی��ر ر

��E ا��i3رات ���R�u ���B، ا����ء ��  k�3 ث�ث أ���ر �2g ری�� ا���أة، �����س �� E�� ،h�g�

B��� q�� ّ�ن� أ�� ه�ی�ة ���3Bu _ b أهc ا�ن�� .. ���L ..�e ی�3g ��ا��R ن����Rا��iیy إذا ا��اح��

. نh��M :23!. و���P� : 5�B�iل. إ�E ا���(: h��M. أی5 ��یی5 ی� أ�� ؟: ����أة وری�?� ��P� ،j43ل �?�

�ل �Sّن� س�h3 رس: �Mل_ أي أّنL إذا خ�جh ا���أة ����i3ة خ�جh زان�� _. �tرج�M :����p�� �3ل

���L وس2�ّ ی�Pل Hا E�ّص Hا : Eح� j43� �?وری� f یcBP اH ص�ة �5 ا��أة خ�جh إ�E ا���(

c��o�� kج�� .  


 اfخ��ط،   B�� 2� ق�u 5� 2آ Lوی�3ف أن Jی�3ف أ��3د ��� cوآ y�Mع ح��س ود��أي أّن ا���


 ا���B@ج، آ2 �5 ان��اف وkM �5 زوج أB�� h�� �� kMء و�PX 5� 2ط، آ�خ�fا 
B�� و �5 زوج�

  .. ��3ض ��� �� ه\ا ا���( ��gآc آ��Zة، أ��Xء f �\آ�

 دخ�h إ�h�� E ا�(�ر �� �3Bu ،L�B�p �� إه��ل ���gع، ه\ا ا��gع إذا   Mو ،L5 زوج�� 
�ّo�� cرج

�>L�PBu  5 آ�ن و�Mی� �_ �5 ا��g>�ت و�5 ا����ج]�ت و�5 ا��Uر ا���  f�����S� ،�?ذا L�PBّu و�2

ج�ء رجc إ�ّ� واH �� ه\ا ا���( �4M حثh ��\ ث��ن� س��ات، .. ����ً� ����ر اfخ��ط ن(�ت،

ي ��?� خ��� أوfد: �3 �� ان�?�ء خ�Bi ا�(��M �3ل ����  . واH زوج�� وج�?� ���ن�� �k رجc، و

L� h�M :؟ 
Bل ��.... ��� ا���M :5 أو�?�.. ه\ا ج�رن�� �� �?��M �4Pه\ا ا�(�ر .. ا� cدخ M Hل �� وا�M

�?� h�P� ،ورن�T�� h�B�� :أخ�آ� cZ� ة �(�رن��?P���3 أح��ي ��� ا��ن �ی� أم �.  
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   L�ّآ J��� ��Pأن ی 

 اfخ��ط، ��!ن��ن ا�\ي ی�
 ن��L، ی�Mا���?\ا ج�هc ��� ی>�ن �5� 5 

L إ�E ا��?��_ �f ،�?R ی��3ض ن���k زوج�L �� هوء ود�� وا�u]��ن إ�E أخ�M?� وإ�E اس����P?� وو�

ی5��� L�?ج 
B��.  


 ����3، �(�ء�?� Rا��� �M��O lٌ�Xخ� د�E زوج�L إ�E ا�c�3 خ�رج ا���Tل �����I ح��س� �?� 

 c�M آ�� L�3 اّنg� ،�?زوج E�� h�3اس� ،h�B5 ا�� h��p ،خ�O h�� ت��Xال، ا��U?� ا�ای�، وج�ءا�?

 cZ���� _Mا�� hن��?� ج� E��3 إٍذ_ � � Lآ���خ�?� ! ��5 ه� أ���?�؟.. ث2ّ ه� �3(
 �?� و����P?� و�

�Mا�� hن��?� ج� E��أحه2 ن����M 6 و�yb�3 �?� ����?�، و�� ���j4 ا��iیy ��غ ه�اR?� .. و�>5 

( ، !!، أنh ن���?� وأنh ر��i?�، ر�_ �2 ی�د ذ�_ .)یاك أوآ��، و��ك ن��P� ) :6ل ��o� ..2?�3� Lق

  ).و��ك ن�6 ( ی��3 ر���i ) وآ�� أ یاك

  .ه\ا �5 ص�3_

  Lأی�م إن kم : اس��ه\ا ا�> c، �� ه\ا ؟ ه��ء أخ�اfzء ه�X آّ�?2 �5 دون ��أخ�ا E��fزم �e?�ي 

أی�م اUهc ی�u��gا ��E ا�Tوج إن ا���? 2����� �k إخ�ة .. ج?c! �5 أی5 ج]h �?\ا ؟!! Oی� أم حی* ؟

J�u�X M ط�X ،�?و.. زوجL� ن���Pی :cء ج���X ،�ً3� ������ M 5ن� ��R�3��� LM��� ��� c�3� f .. ���

  !!.ه\J ا��3دات 

��� .. ص�O jخ� �5 ا���س   �?B)�� ی(�ز أن f ،زوج� h�Bأص M ،�?������ h�M M ن��S� ن��أی5 �

���ت وان��ا��ت وT�p و��!! ��� ه\ا ا�>�م .. �tن� ا�\ي ر���?���� T، وی��ج]�ا آ�م ج?c و�(

�t� 2?�3و��ع ��p س���� وی�g>�ا �5 ��3?2 وی��ن�ا ��3?2 و��ث ا�3اوة ���?2، ه\J آ�?� 

�<gا�� J\س���� �5 ه E��� ذا أردت أنS� ،ن�i�gا� \����Hآ��ب ا yBّi� ت.  

اQن إذا �Mم �g� l�Xاء ��O، ا��Xى س��رة ���ج �3?� ن�gة، ا����رات ا��ی�Z �3?� ن�gة 

3������ .. ،hیTا� k�� أن 
�Mأ�?� �>���?� ��ho ح�ا�� ا����5 أو ا��5�3B ص���، و��?� ��E ی(

�Sن ����L �5 دون ��ء ���(ّ�ح �Z�f ،زم ���4?� �5 أس��?� آc ���ة �>� .. آ�j ���� ا�Tج�ج

 وجت أ��Xء ��وری� جا، �5 ا�(?� ا��� ��E درایً� P� ،c<�?ا� cی��آ fوإ h�T��� �?�T3� �����

��J\?� �M .. ا��c�3.. و��i3_ ا���R�4 ا�����4 ���4ن� ا����رة؟ L� q�� 5� h�tس hأ�� إذا آ�ن

ی�ه� ���ة ����B4ح� f ،ص���� ��p �R�4ن _�i3ی �M�uا�����4 إ ..�?��ّ�� .. cR�P� hMو �� ی�ج

  .ذ�_ f ی�?2

�3�� ی��EP ا!ن��ن ن��t� �R�4ر ح���L �5 ج?�ت ��p خ��Bة�.. EP�� 5، أ�� إذا آ�ن�Zا� k����ف ی

��Bا�����4 �5 ا�� :  

 �ُ�&ِMَ�ْا lُ�3َِوُهَ( ا��� َ̂   C )14(�َأَ�� َی0َْ�ُ� َمْ� َخَ�
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  " ) O "14ی� : س�رة ا���_( 

  LPوه\ا ا�>��ب.. ن�5 �5 خ� ،J��Pن ا�>�ی2: ن�5 خ�O�Pف .. ه� دس��رن� �� ا����ة.. ا���� LPBّi� 2� نS�

�Zا� k5�5 د�.  

  ��Rل دا�Mأ hآ� :�tة ��ح��hM یJ، ا�3��M ��5 ���?� واح��اق ا��� qَ�� إذا ا!ن��ن .. �M�� J\ه

�)���� 
Bس ..lا��� �� Lح�)�� L��U ى دّراج���Xب اUأ�� إذا آ�ن ا ،��ّ��� �M���?\J .. أي �?� 

���M ح>�ّ�� ..L� ل�M بUي �_ دّراج�، ه\: أي أّن ا��Xt�� h�)ورةإن ن����� h��� �M�� J ..

 و�3?� اUبM �M��راج�.. ��� L� 5 ن(� ج�ء�fن(� ا ���3�.  

  ��ّ��� �M�� �?)R���� ��43ا�� �M�� .. cّخأي أّن آc ���43 ی�ج ��?� �\ور ن����p 5� ،�?)R أن ی�

إن ��>L أح ؟  �?f c ی�ج خ�i_ خ�i ا���ت _ ���ر ث�ث� fOف ���h .. اH، ن�q ا����43 ��?�،

��B وی����L �����ت  LB�<ول یzا��� ��tی !!f .. و��، إذا�����ت �5 ن��L�� L، �5 دون �ّخc ا�

�?��� hا���ح� اّ��� رس� J\ه jوخ�� ���� h��� ر ذو��� _�� �SّنL .. ج�(�� و�����5.. واح

وی(��P��� �ً��� L�3ء، �� س���2�ّ ��E ا���ر �� ��ج ح�ج� أن ی>�LB ������ وی��ل ��E ا���Pء 

��E ا���ر �ً��� LBص�ح c3)ی Lح�ج� �\�_ ���_ ا����ر ن��.  

   cّ5 آ�� �M�3د ا���� 
Bج ی�@�Bت، ا����Bخ�اب ا� 
Bط ی��خ�fا ،c<gی5 �?\ا ا�ی(
 أن ��?2 ا�


 �� ���د ا����ة، �5 دون أن ی�ّخc اf H ی3B��� bcوج bT� H ��43� cزواج، آUا �?�،
 أحM�

 �Mم �c�3 ن�eم دS� y�Mن خ���kP��� h، اQن إذا واح حّ�ك ا���Pد ��E ا����t)� 5ة M E��3�و Lن��Bس

س�kP �5 ن��L ����ادي ه\ا .. f!.وی���L وی�ج وادي هc ��ج ح�ج� Uح Uن ی�L3 �� ا��ادي ؟

\ا ا��gع، �\�_ أوا�� ا��gع ���h ه>.. ا����ی_ ����Pد ��ّ ذا�L ��ج ��T� Lور ا���Mع �� ا��ادي

  .ًا ��ن��ن و�>�?� ���ن �������MLد

�o��Bل �>2 �5 ��ب ا���Mأ f : k� �Rأن ی��3 ح��ة ه�د 
��E أ�� اH، ی� 2�Pی�� Lا!ن��ن ن�� b
إذا أح

Lل �_.. زوج��Pذ�_ اّن_ : ی E�3� ،Lأآ�ه �ً[�X �?�� h3?� خ��� وأر�5�3 س�� �� رأی� hg� Hوا M

،Hا fی��3?� إ f ن��_، أ�� ا����ج]�ت h�4ّح��4ّ?� وح .. J\أن أخ�ض �� ه �tن� f أری


 اfخ��طB�� نB�3 ��?� ا�gPی H44ً� واM h3ن�� س�U ًا��Zت آ����  .ا���

J سh أوfد �5 آc أخ واح: �Mل أحهU 2س��ذ �� ا��رس�����L ��� واح و�5 أخ�J ا��Zن� .. أخ� 

ا�\ي حL��ّ اH �?� ح�ام، .) ا���� ا���ت! ( اخ��ط، ی�Pل ه\ا �cZ أخ�، f .. و��L واح واح

c?)ا� ��M �� ت�R�� )� Hن ا��Bس ..��M L� �� c?)أي إذا آ�ن أراد .. ا� ،c?)ا� rح�� �� c�

.. ه\ا O�Mن آ�ی2 ؟!�5 أی5 ج�ء �?\ا ا�ی5 : ا��gب أن یyBّi ا��gع ی���Pا ���L ا��>��، ���ذا ؟ ی���Pن

bcوج bT� Hم ا�2 آ<B)3ی f c?� ،Hی* رس�ل ا  :وح
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َأ0ْ�َِ� ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- �َوَ�ْ�َن ِ+* ُ�ُ�(ِ�ُ)�� َوَ�� َ�َ&��ْ'َ� َ�َ&�%َج اْ�َ#�ِهِ���ِ! اْ�ُ وَ�� َوَأِ�ْ	َ� ا���َ��َة َوَ�ِ��َ� ا���َآ�َة َو

  C )33(ِهَ; َ:9ُْ)ُ� ا��4ْ'8َ َأْه7َ اْ�َ&6ِ�ْ َوُی423ََ�ُآْ� ��2ِ3ْ�ًَا ِإ<�َ	� ُیِ�یُ= ا���ُ- ِ�ُ�ْ>
  " )  O "33ی� : س�رة اUحTاب( 

  :و�Mل �E��3 آ\�_  

2َfَ ��2ُ ِإ��� َم�Pَ9َُ�وَ'��2ُ َوَ�� ُیْ&ِ=یَ� ِزی+ُ �َgْEَNِْرِه�� َوَی���2َ َ� ِم�9ْ َوُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِت َیDْDُhَْ� ِمْ� َأْ�َ

َ��ِء ُ���2ِPِ�َ)0ُ َأْو َوMُ�ِ �َ�ْ�ِDْ�َ�ُْ	ِ�ِه�� َ:َ�� ُ'ُ�(ِ���2ِ َوَ�� ُیْ&ِ=یَ� ِزی��2ُPَ9َ ِإ��� ِ�ُ&��2ِPِ�َ)0ُ َأْو َ�َ����2ِiِ َأْو َ�

* َأَخَ(ا��2ِ�ِ َأْو ِ<َ����2ِiِ َأْو َم� َمَ�َ)6ْ َأْ���2ِiِ�9َ َأْو َأْ��9َِء ُ���2ِPِ�َ)0ُ َأْو ِإْخَ(اِ<��2ِ َأْو َ�9ِ* ِإْخَ(اِ<��2ِ َأْو َ�9ِ

:َ �ْ(َراِت ا�49َ��ِء َوَ�� َأْیَ	�ُ<��2ُ َأِو ا�cَ �َ�0ِ�ِ��Pْ�ِ� ُأوِ�* اkِ�ْْرَ�ِ! ِمَ� ا��4َ'�ِل َأِو ا�7ِEْ43 ا��ِ>یَ� َ�ْ� َی2َgُْ�وا َ:َ�

ْ� ِزی��2ِPِ9َ َوُ�(ُ�(ا ِإَ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن َیDِْ�ْ�َ� ِ�َ ْرُ'��2ِ�ِ 0ْ�ُ�َِ�َ� َم� ُی�EِMَْ� ِم

)31( C  
  " ) O "31ی� : س�رة ا���ر(

  �?��ی� أخ� : ��5 أ�5 ��?� ؟ ��Qی� �2 ی�د ذآ�J، ی���Pا.. �3ودی5 سf �3B ی�ج ��pه5ّ أّ�� ه\ا أ�5 

�_ �2 ی�د ��Qی� أ�5 خ���?� وأخ�ا ا�Tوج�، وخ�ل زوج?�، �B\�_ ی�����ن ه>\ا ������، وآ\..ه>\ا ن�5

  .��kP ا���gآc.. ا��gع

  LP����و Hا c��� �?ح�X E��ی�>5 أن .. واQن إ�r3� E اUح�دی* ا��gی�� ا��� درج�� cBM ر���ن 

yا���س، و�>5 ه\ا ه� ا�� r3� E��ا���
 ا������e إن ن����M 5 أن .. ی>�ن ا��y �� أو ا���M yس� 

ك ن�Bً� أ�� ،E��Pل��ر، �Sذا آ�ن Pم �?\ا ا����_ أن .. أن� f أ�g� �3Xء،f: ��>����ول ��� 
ی(

 ��S� ،�ّج ح���وا�3 ����2�3 أّن_ ���4ً� ����� �����، �Sذا ا��اح ان��ف �5 ا��gع ه\J ح��� ��

bcوج bT� Hا L)��3أن ی cBM L��3(�ح���� ا��.. أن ی���3 ن�� .. cّأن ی���3 آ ���P� bcوج bT� Hرح�� ا

��ج .. �2 ی�ث �Xء ���3، ن��� ن���j �2 ی�ث ��� �Xء، ه\ا ا�>�م ��L ج?c آ\�_:ا��B3د، ی�Pل �_

 qس��ات، وأ��اض خ� �g�أ��اض دورة ح��ن�?� ث�ث�5 س��، و�r3 ا��Uاض ح��ن�?� 

  .س��ات

  kB5 س� fً�2 ی�ث �Xء، �����B �2 ی�ث .. أآ��س خ�q أآ��س �f ،�P إذا و�k أح ��س�س�ت �

���c� f .. L ان�LB �?\ا ا�y��i ا����q أص�B �� خ�X ..�iء Hا E�ّص �ّBق ا��ه\ا ا��ی*، ص

. �� �_ ی� ح� ��e�B>�؟: ��� س�ن� ح���e آ�ن یB>� �� ا��iیy ورJO سّ�ن� ا�4یy و�Mل �L.. وس2�ّ

ن>�ن �k رس�ل اH ون�5 وا�(ّ�� آ?���S� ،5ذا ������ : �Mل. ��� ی� أخ� ؟: �ل �P�L. ن��y ح��M :L�eل

Eن�� cهUا.L� ل�M ، :Hرس�ل ا Eإ� ��� y�iل .أن� آ\�_ ی� أخ�، ان�P� ،f�M �� L� f�M 2ا�>�ی �Bا�� �� ،

���L ا�4�ة وا���م :  
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   ،�����M م��� fو �������E ا���ل أ�� ن��X�3� 5 اUن��Bء ����م أ 2��P� �� ،��وأ�� أن�2 ی� أخ� ����ً� وس�

ي �����4�� �?���  .>2 ا���R>� و�Tار�>2 �� ����>2ا�\ي أن�2 

اQن إذا �3X أح ��Tول . ا!ن��ن آcّ �� ار�EP إی��ن L�jّg ن��L، ی�B4 ی�ى �� f ی�اJ ا���س

�iا�� ..�i� �� ا ا���م���M �i� ،ن��ا��ف ��� آ2 ����� ن�ز�� ا���م یt�� �� .. ی(�ز واح �5 أهc ا�

�ًZ� ��io� 5 دون� Lرآ��ء �X J��اره�، وآ�ن ی(
 أن  f��U �iّن Pو� h�Tن �iا�� Lن�� .. J��

2?�io5 دون �� ی� hل.. أآ��س �5 ا!س��T�� �i5 ی�ى ا���z؛ أّ�� ا�� J��<�� ی�اه� رح�� �5 .. ه\ا

�?�T�� Hا �bT وجbc ی�ى ی Hا،Jد�B3� Hی�ى اس�(��� ا ، .. J\ه cآ ،�?�� �<Bی M �3ن�� L��� �� �iی�

  .ا���3ن�  f���i �� ��ل ا�>��� أ�ا

�� یtآc ا��5�z ا���آ?� ی�ى اّ�\ي خ�P?� �?\ا ا��Pام �?\ا ا�J\?� c<g ا��ا��R �?\ا ا�23i �?\ا ا���3   ��

أX(�ر �5 اUج�ص وا�ّ���ح وا���خ وا����g، ��اب �� ����ن یTرع ��J\?� .. L ا�>��� �?\J ا�Toارة

أث��ر ����و�� �� اXU>�ل وا��Uان وا��3iم، ه\J ح���� وه\J آ��Zة ا���وة، ه\J ه���� ه\�M Jس��، 

 �?�<X J\آ�وي ه �?�<X J\ه ،c<g�3�ّ ا��� J\ّى ه�Zآ� �?�<X J\ة، ه�gM �?� q�� J\ة ه�gM �?� J\ه

�bT وجbc، �\�_ ا��5�z ی�ى �� f ی�اJ ا���س، �� آ�B ..دا�Rي، ه\J آ��Bة ه\J ص��oة، Hی�ى رح�� ا

bcوج bT� Hا ��B�� ت�Mا����� J\أن ه qی� �Zأآ Lإی��ن.  

 اH، ی�(�
 أن   ��� �B�� LPخ� Hا c5 ج��Rآ� ،Lن� b�3gMا M Lأّن )� Hإذا إن��ن رأى زه�ة، وا

P�وإذا ار ،yی�iزه�ة �� ا� E�� q�  .���3g آtن?� ���LBu وی��E ..�?Bu ا��5�z أآ�Zی

س� �?�3��Pل ر��  f�Tرن� ��دا : واح ص��� ��3i��� �Pم ح�Bّ �5 اUرز �� ا�t� 5�4آ�?� �Mل  

5����4��� ��Pآ.وأ�����ه>\ا �5 أج�_ أی?� ا!ن��ن ���  �?Pخ� H؟، ا �5 أج�_.. ?� ه>\ا ه�� hPخ�..  

أ��ف ح(�ا : أّ�� اUن��Bء.. ى وی��f �� k ی�اJ ا���س و�� f ی���3ن�>h�X �� cّ ن�q ا!ن��ن ی�

�ّ��  .��>� آ�ن ی���2 

��E ����ن ا��?2ّ صّ�� ���L ��أى ج�ً� ���� رJO ح5ّ   cدخ ..c�)ا� �<� .. Lی��I و��� L�� مbP��

أی?� : ءوا ��M ،Lلأد��J إ�ّ� ���� ج�: ��Pل. ��E �5 اUن�4ر: ����Pا. �5 ص�ح
 ه\ا ا�(�c ؟: و�Mل

Eا��� ..LBR\�و L3�)� _إ�ّ� أّن E<X LنS� ،إّی�ه� Hا��� ��>_ ا ���?Bا� J\ه �� Hا �P�� fأ .  

  LBR\�و L3�)� _إ�� أن E<X LنS� ..2?أح�ا� H�� 5ا��3ر�� E�� �<�� f ،ر�B<ا����3ء ا� E�� �<�� f ..

ی� س�ری� ا�(cB ا�(cB ؟ هc أنh �� ����ى : ا��Pل�?\ا . اH أ��2: وآ���g������X ..cM 2? ن��س?2

. ی� س�ری� ا�(cB ا�(�M ، :cBل.أس�k ص�ت أ��� ا��5���z ی�ّ\رن� ا�(cB: و�Mل س�ری�.. سّ�ن� ��� ؟

2��������: ی�Pل.. دآ��ر �� ا�(��S� ..�3ذا س�k أح ه\J ا���دث� �5  �P�Pح J\ری5، ..هآ2 ن�5 ��ّ

ن� دآ��ر ون�5 ����� cل ���دخ�P� �3��) :ا����� �uا���دث� اس�?� ا���� J\ه .  
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ا��أة �Sی����i ا��?� �� ��ریq، .. ا��� f q�Tال آ�5R �(?�ل �?� �3Xع، ��ج ح�ادث سّ(�?� ا����3ء  

L�س��رة، ���3?� رأ Lداس� M �?6 أن ا��Biرأت وه� �� ا�� ..�ePم ا���اس�?� أح J\أر��3 أی�م .. ه 3�

_ ا�����u ا����� _ ه\J ح�دث� ���ّ�� ث���� اس�?� ..ن k� �3��Pی� ���q��� L ا��P�Mج�ء ا��?� �� 

�� ی��P?� دآ��ر ���(���3 ��3 إٍذ �4�� ،�3Mه� �>�?� وا����� 
ی� س�ری� ا�(�B .. cB ح�دث�ص3

cB)ص����.. ص����) ا� ��p �?� آ��رت �tنf hزم إذا وج.. ، ه\ا ه� ا�(?c.وإذا �2 ی��P?� ا�

 �� cصUی5، ا�Xء ���2�3 ی�ا�y ا�ی 5�L�BP و��q إذ آ�ن ا�ی5 ی�ا�y ا� 2�3�cBP ا�ی5، اUصc ه� ا�

Hآ��ب ا L� ج�ء.  

�5 .. ا��yR�P ن���ن: �r3 ا����3ء ���Mا �?�g<ن yR�Pء، وح��Bا��ح� ��ن yی�u 5�ر إ���� ��� yR�Pح

  : ، ر��� �T وج�M cل..�uیy ا��(���، �4ره� واح

��pُ ُآِ�* ِمْ� ُآ47 ) 68(�َوَأْوَ�� َر�%Qَ ِإَ�� ا�7ِNْ�9 َأِن ا��Mِِ>ي ِمَ� اْ�ِ#َ&�ِل ُ�ُ�(�ً� َوِمَ� ا��Jَ#ِ� َوِم	�� َی0ِْ�ُش(َن 

�Eََأْ�َ(اُ<ُ- ِ+�ِ- ِش lٌ�ِPَMُْ�ُج ِمْ� ُ�3ُ(ِ<�2َ َشَ�اٌب ُمMَْی qً�ُُذ Qِ4�َ�اِت َ+�ْسُ�ِ)* ُسُ&7َ َر	َ�rا� Qَ�ٌِء ��9��ِِس ِإن� ِ+* َذ

  Vَ�َ)69( Cَیً! Gَ�ِْ(ٍم َیEَPَ)�ُ�وَن 
 )cی� : س�رة ا���O "68 ،69 ( "  

 آ��gا .. ه\ا آ�م اH، ح�P�P ث���� 3iMّ��،.. ا���X L�� c�3ء ����س  M نQی(�ز أن ی>�ن ا����3ء ا


ة، وأ���bا ��L ا�>�R�� ن���� c�3�� .. 5�ه\ا . ����X Lء ����س: �uیy ا��(���، وآ���ه\ا ا�2�3 ج�ءن� 

��u 5یy ا��ح�، .. tiوا�� _gا� Lأح��نً� ی��3ی lM2 ن���ا�2�3 ا�\ي ج�ءن� ��u 5یy ا��(��� 

c�ّ<� c��<� ،ا��ح� yی�u 5�  . وا�����ن، وأ�� ا�2�3 ا�\ي ج�ءن� 

�L�� h صّ��م، ���jM ا��4ت  Tی�ع ون\� h<�� أي إّن_ إذا ..h�M :ی>�ن ه\ا �5 أ M ،ا��4ت cج

ه\ا ا���4م �5 : �5 أج�X cء Oخ�، أ�� إذا آ�ن �Mل �_ ����ع ا�(?�ز.. ���u Eیy ا��4ت ا���4م

ةR�� 5ث��ث cص��م .. أج h�Tإذا ن h5 ����ع ا�(?�ز، أّ�� أن� c2 آ����ه� آ\ا وآ\ا وآ\ا، ه\ا 

L�Tث�ر نO hب ا��4ت.. ورأی�p .h�M :،tiا��4ت، �?\ا خ cه\ا �5 أج lM2 ن��� ی>�ن .. ه\ا M

  .��L ����4 ا��4ت f إحاث ا��4تأ�� ه� �?.. ه\ا ���u Eیy ا��4ت

cء آ����BنU2 ا����L���M L� 2 �>5 یcّe ن�lM، أ��  �Bل ر���.. ا�2�3 ا��(�ی�M ���� :  

ْ	َ� ا���َ��َة َوَ�ِ��َ� ا���َآ�َة َوَأ0ْ�َِ� ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- �َوَ�ْ�َن ِ+* ُ�ُ�(ِ�ُ)�� َوَ�� َ�َ&��ْ'َ� َ�َ&�%َج اْ�َ#�ِهِ���ِ! اْ�ُ وَ�� َوَأِ�

  C )33(ِإ<�َ	� ُیِ�یُ= ا���ُ- ِ�ُ�ْ>ِهَ; َ:9ُْ)ُ� ا��4ْ'8َ َأْه7َ اْ�َ&6ِ�ْ َوُی423ََ�ُآْ� ��2ِ3ْ�ًَا 
  " ) 33" س�رة اUحTاب Oی� (
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��3ت ��\آ�ر، �� أ��ی>� ن��?�، س�3B اQن ا����3ء اUج�ن
 ی��Pح�ن إن�gء ج���3ت ������ت وج�  

نj4 س>�ن?�، اQن .. و��gی5 أ���P� j �� ا��اyR وجوه�P�� 2ن، ��L ��د نj4 س>�ن?� ��iPء

���� ��h ی��Pح�ن أن �>�ن kا�� 
 اUج�ن��  .ج���3ت ������ت وج���3ت ��\آ�ر 

J����L وأر Hا ��  واQن إ��4M E ����4ٍ� ج��c ر

   c�3� م�M Pًا�ه\J ا��4P ���ده� أن ا��5�z ی(
 أن ی>�ن ذآ�ً�، واH ا��5���z آ�?2 .. آ��B ج

5 ��ود�z� L�� 5<ا�\آ�ء.. �>���5، و� P�ّا�\آ�ء، ه\ا ا�� P�ّ� 5�z� Lو�� ..� J�H ی(�ي ��E ی

  .خ��ًا آ��Zًا

أي أّنL ��م .. �5 ه�نی��ت ه�ن یk�i _ ن2�3 �5 ���3د ��E ی�P ا��zاد ا��3ّ� ا�\آ�ء خّ�اج : �Mل

 f�LM�3 ����3 و f�g� JT)3>��، ی�cZّ ا�5 ا���4اء �5 آc �� حJ�B اH �5 صّ�� _ �����o ا�����3 

ة ا�ه�ء، �>�L آ�ن ص�ح
 ص�BةّXی?� وBا� ��  ..ا��ث وس�

 ی?�د ی�Zب _ أي �L ���ل_  ��ه�� gی� �� �Zه�� أآgی5 ���3، آ�ن ی�ی��2 ه\ا cBM �3Bu أن _ وخ

 _ �iX L?وی2�ّ وج ،)�� L��M زل��� Eإ� Lرح�� X ���� L3س� E�p أو ���P� Lن�� hM�� �� cن آ�<�

ا��ی�� ح�* یB\ل ا���ل ��?�ده� ����ء ��B\��ا �L ا����3 ����ء أآ�Z، و�5 ه�� آ�ن ن2�3 �5 ���3د 

eی�M ��� ا���4 ��5 ��?� �5 ا��?�د و���ص� yب، وث��Zی E��و��� أآ�م اH ا!ن��ن�� . �آ��Z ا���دد 

���L وس2�ّ آ�ن ن2�3 �5 ���3د ��خ� ����L ا���3ن،  Hا E�ّص Hس�ل ا�� _ �X�� Lآ�� E�� L�� _

،L�و�ّ\ا L3�َ� 5و�� L��� 5ی ا!��اض خ��ً� �5 أن ی��ل ه\ا ا�ّXأ ��ض �5 ه\ا ا�ی5 ا�(یt�_ أی�م

يR�P�.. �q�� L أی��ج� �k ا�ی5، خ�ف ���رب ����4خ�.. �( L� q�� l�X خ�ف �k ا�ی5 

ي ی� أخ� : �?� �r3� L �5 ا�g?�ات �����k �?� وخ�jR �5 أّنL إذا �ی5 ی���م ��?�، ی�Pل �_� �� U

Lن�� وج .. أن� �>�� ی� ح�ی��� أن� �>�� ��� ه\ا س�ن� ن2�3 آ�ن �5 ه\ا ا�c�BP، ثqB� �� 2 أن وج

آ�ن ��E ا����د ��ن�2 إ�E .. إ�E خ�4م ا!س�م، أن�2ّ إ�E ا���4م ن��M��� Lً� إ�E اfن���م

�ً� د�3ً� إ�E إX?�ر ا���j �� وجL ا������5.. ا���4م���.  

��ة ا!س���� وخ� ��   �>5ّ ن2�3 �5 ���3د ��� ����L ی�م Tpوة اUحTاب ص��� جیة �� ��ری6 ا�

Pا���وب، ا�� ��Z� �4Mة جًا، �4M �� یTال .. ��P �\ه��ه\J ا��4M ���4 �5 رواl4M kR �>�ی


 ی�وی?� ا���ری��Z<� 6 �5 اfنB?�ر ����4?� ا���>��، وا!�(�ب�Bا�� 
�Tp c�BPوة   .��iB?� اUری

اUحTاب �c��P ه��R�u hBّ �5 ی?�د ��� ا����� �� ی�Zب، وy�u ز���ؤه2 ی���Tّن اUحTاب ���ب 

��Pوس2�ّ وا� L��� Hا E�ّص Hرس�ل ا E����ا ���M Eی� �5 ��� ا�����وح���ه2 P�،Lدی� E��ء 

 f ًا� وص��?2 إ�E ا��ی��، و����ا �\�_ ������Mل ا������5، و��هوه2 ��E اfن���م إ��?2 

 ا!س�م ونL�ّB، ود��ه2 إ�E اس�]�4ل �ی����نL، ث2 ��آ�ه2 وان�P�iا إ���ip Eن �� ن( �tث�روه2 
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 ،J5 ج\ور� أي أن و�ًا �5 ��� ا����� ذه�Bا _ وأسّ�وا إ��?2 ��� �2ّ ���?2 و���M 5ی�،ا�ی5 ا�(ی

�c ح�ب إ��دة، إن?�ء ا!س�م آ�L .. إ��M Eی� وح���ه2 ����M Eل ا��������M q�� 5<� ،5ل اس�]�4ل

 _ ���هوه2 ���L وOذن�ه2 ����� �� E��وان�P�iا �3ه� إ���ip Eن وحّ���ه2 آ\�_، و��هوه2 

���Lا��ّ�� y.  

ه�  ��Mه� و�ّP� �<� 5� ی��M hن.. خ�ج���Pس���ن �5 ..آ�� ی �?���، وخ��?� ورج�?�، ���Pدة ز

یه� ���Pدة ����� �5 ح5�4 ��?� وّ3� ح�ب ��(?ً� �iX ا��ی�� آ�� خ�ج��ip hن �5 ن(

�رب خ�ج �k اUحTاب ���  ا���ioن�، وآ�ن �� �3��u رج�ل ��ipن ����4M ci ن2�3 �5 ���3د،

���L نtB خ�وج?2، ج�k أص���L ا�>�ام  Hا��س�ل ص��ات ا ��� ���� ،��ّPآ�ن �� ا� ،Hرس�ل ا

 ��p jحTه\ا ا� �?��و�Xوره2 �� ا�M �ّP� ،��Uاره2 ��E أن ی���وا خ�Mً� ح�ل ا��ی�� ��4ّوا 

س P�3 _ ا��Bu _Z<ا�(�� ا� Lق �� وجه\ا .. �j ا��oزي،ا�>��B ا�\ي L� �?� �M�u f، و��jP ا���

  .آ�L ��3وف �ی>2

و�� آ�د ا�(��gن ا�Tاح��ن �5 �>� ون( ی����Pن ��g� 5رف ا��ی�� ح�E�� E ز���ء ی?�د ���   

_ .اQن �zا��ة ث���Z_ إ�E ز���ء ی?�د ��� �Mی�e ا�5��u�P �� ا��ی�� _ ان�B?�ا دP�Mً� _ ا����� 

 �eی�M ��� ء���وه2 ی�>��ن �� ا��ی�� ن��?�، وج��3ا ی����ن?2 ز���ء ��� ا����� ذه�Bا إ�E ز

��E ا�خ�ل �� ح�ب ا��Bّ�، وی���ن?2 ��z� Eازرة ا�(�5�g ا��Pد��5 �5 �>� ون( ��Pل �?2 ز���ء 

�eی�M ��� : �ًM�Z�� ًا د�����ن� إ�E �� ن�ّ
 ون�oB،و�>ّ�>2 ����3ن أن�� ����� و��5 ���P�_ ?�أي �� 

 ����� _ Lأن ن���� E�� ��M�Z�� ادون�اد��P� Lء أن ن��3 �� ا��ی�� �i� 5���O]5��ّ، وأن�2 �رون أن �

 3� jّ)2 ی� L3� _ ي�u �B���� أي _ ��� �iBا���ب أن ی J\ه �� ون�5 ن�Eg إذا ان��4 ���

 L� رن�p اءTج f�4[ی�� اس����ّ�� خ�iة جًا _ �giً� ج�Bرًة، وأن ی��tص��� �5 ا�� �?�_ 5<�

���L وس2�ّ ز���ء � Hا E�ّص ر ����oّی��ن �?2 ا�Tوی �� ا����� ��زا��ا ی�oون?rP�� 2 ا�3?

 ����� f ا��ّ�ة J\ه �� L���ون ��T?2 _ أي ی f ��3��i�oا _ویzّآون �?t� 2ن ا�ا�Rة س�ور gوی

هk� 2 رس�ل?�وم ا�(�5�g ا�>��BیB� ��� ،5* ی?�د ��� �Mی�e أن fن�ا �?2 ون��Pا P�  ص��ات Hا

���L، و��MTّا ا�����4 ا��� ���?2 و���L، وأ����ا ان����?2 إ�E اUحTاب �� ح��?2  L��وس H5ّ _ ا<�

��E ا������5  �Bا�� kM�� ی�>��ن J�?I �� �eی�M زي أ���oا�(�� ا� J�)� قا���B ا�>�ی2 ح�� ا���

�5 أه�?�  h3iMی�� وأصh�B _ ا����ة وا��Pت، و�Mع ا��4��P، ح�ص�ت ج��ش اUحTاب ا��

ّوی5 ؛ �Mی� و��ipن و��� �Mی�e و��� _ ���ص�ة � �<ّ� 5�� kMو Lأن L��� Hص��ات ا �B�3 ا��Xو

ا�����، ��Pی� و��ipن ��3>�ون ���BM ا������5 �5 خ�رج ا��ی�� و���ا �Mی�e ����4�ّن ��tّه�Bن 

� ���M?2 ��ض أخ\وا ی>��gن �Bّ�� 5]�ت خ�j ا������ن �� داخc ا��ی��، ث2 إن ا�����5�P ا�\ی5 �
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آ�ن ��� ی3ن� �tن ن��_ آ��ز آ��ى و�4�M، وه� ن�5 ا���م f ی5�t ا��اح ��� : ن��س?2 وی���Pن

��E ن��L أن ی\ه
 إ�h�� E ا���ء ���Pء ح�ج�L،آ�� ن�ی أن ن�4�P� c4 وآ��ى اQن ن�ی أن 

 k�iن�� f 5<� ح�ج��� ��Pا ی��ّ��ن_ ن�P�u 2ث  E���5 ا��Bّ� ج���� إث� ج���� ��(� ا���ف 

 Hرس�ل ا k� yB2 ی� Eل ح���Pا� 
gإذا ن �eی�M ��� 2?��� �?�g?2 �5 ه(�� ی�ده2 و���f2 وأو?Rن��

 ،5�M5 ا��4د���zت �5 ا���[� k�� وس�2 س�ى L��� Hا Eص� _ �?� �� �iPن �iأخ �iPا�� J\ه P��أ

��gی5 ی��ً�، �(t ا��Bّ� ص��ات اH و�� ذات ���� �5 ����_ ا������ن  5� �ًBی�M ا���4ر ا�\ي دام �

 �iء ا�������J د���L إ�E رL�ّ، وجc3 ی L��لوس�Pوی:  

ك�ك وو?�ك gك، ا��?2ّ إن� أن�ك وو?�ك gا��?2ّ إّن� أن.. �� kM2��3 ��� إذا ا!ن��ن و�ذ�_  ��

bT� H �)ل ی����Qا L� h3iّP�و ��Bزق ح�ج وآt�  
وجbc، �?\ا اّ�\ي حث ���
 ا��eه� و���

  .ا���>�� ا��3دي ان�?E ا!س�م


 رب ا���0	��  =	Nوا�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 15�� آ��ب ��
 

��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ذآ�ى ا!س�اء وا���3اج) :002( ا�رس  -��

  06-04- 1986: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ��� ا
 ا���	� ا��

 ذآ�ى ا!س�اء وا���3اج، ه\J ا�\آ�ى ��� ��E ... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  �� jP5 أن ن� �f

ه2، ی���4ا �� ه\ا ا���م، وی�gهوا اfح���fت، Rا��ا������5 ��ورًا یLBg أن �>�ن ��دة �5 


، وان�?E ا��U، �\�_ ��ى أن ا������5 ��E آ�Z�?2، وه2 ی3ّونiا�� Eوی����3ا إ�  f ن���� jأ�

���L ا�4�ة وا���م ��b�M E�3?2 آ�ن�ا هاًة ���z���� ،2ال  �Bرض، أ�� أص��ب ا��Uوزن �?2 �� ا

���L ا�4�ة وا���م ��g ون��g� 5 ؟ �Bأن�5 رج�ل وه2 رج�ل ؟ ا��!  

�>� ؟ ا!ن��ن ح���� ی�ى ه\J ا���e3، وه\ا ا���y ا�2�e3، وه\J ا����3 وه\ا ا�\آ� ا���3، آ�j ی  

 ی�� M ،��p 
ي، �� ��4رن� إن��ن ���P و��M Lی)� ��p ��<�� �3، وه��كM>�� وا��ه��ك  �ً�Rدا

 5� Lی* آ��� ا���س إ�E وL�Rf، آ�j ی����،   ا��ه\ا ا��Pی
 ا���o ؛ آ�j یtآc، أی5 ی\ه
، آ�j ی

ی* ��E ه\ا ا��Pی
 ا���o ��ذا ی(ي ه\ا ا������ ،L��� ،Lس�B� ،yه� آ2 ی�� ��oه� ه�، وا� ��P؟ ا�� ��P

�3Mوا ��p ��<م ه� ه� ون�5 ن�5، و�>�_ إذا . ه�، ه\ا ا����ة وا���ا�4 L��� �B5 ا��� hث�� ��?�

وة ���، آ�ن ه\ا ا���B ا�>�ی2 ه�ً� �5 أهاف ا!ن��ن �� ا�ن��، إذا M 2 آ�ن�e3ا� �Bأن ه\ا ا�� h���

Z� ت ا!س�اء وا���3اج�Bآ�ى ا!س�اء وا���3اج�>�ت �� ���س\� �ًPح hه\ا ا���>��، اح��� c.  

   E��T وجc، ������ آ�ن ص��oًا آ�ن ی H���3 ا� L��oXن�� و���L ا�4�ة وا���م ج�ء إ�E ا� �Bا��

�ً�u م ح���� آ�ن�ة وا���ا�4 L����2 أخ�y �?\ا، آtن ه�ً� : إ�E ا��3
، �L آ��� �tث�رة آ�ن ی�Pل 

 ،L�ogًا ی��Bر ح�اء، آ�p �� bB3� ،ا\?� y2 أخ�� ،Lًا ی�����Bن ه�ً� آtآ ،Lًا ی�� س�ح���Bحً� آ��u نtآ

س�، وأردت أن �c4 إ��p Eر ح�اء، Pآ5 ا����Uا Eإ� hBر ح�اء �� أن_ ذه�p ،5 ا���س� kiPان

�5 س����5 أو ث�ث� س� 3 رآ�ب ا����رة ����ً� �uی�� �5 �>�، إ��X �ٍg� Eق یTی� h)ح�f ،ت��

 اUی�م ذوات ا�3د، ی�م وی��ن bB3م ی��ة وا���ا�4 L���آ� یc4 إ�E جcB اس�L جcB ا���ر، آ�ن 

cوج T� Hف ا�����L ا�4�ة وا���م، ه>\ا  �Bث�، �?\ا ا���وث.  

  kiPی� c؟ ه L�و�� L� c؟ ه J�@<�� L� c؟ ه Jذآ� L� cم ؟ ه����� �� �?c أحن� �k� L اH ج��� ر�k س�

�T وجc، اfح���ل �\آ�ى ا!س�اء وا���3اج �5 ه\ا ا�c�BP، ه>\ا آ�ن  Hا E�� cBP5 ا���س وی�

 fا!ن��ن أ ،�g� 5ون� �g� م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� ،L��ا���B، ��ب ا����iB ����ح ��E ��4ا

 اH، أی>��� أن ی>�ن ���� ا�tgن �� ا�ن��، ��أی>��� أن ی>�ن ه�L ی��i أن ی>�ن إن��ن ���� ا�tgن 

  !! �L�i، أن ی>�ن ه�L ا�ره2 وا�ی��ر، أی>��� �?\ا 
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َرِض�Nَ�ْ��ِ �ْPَُ��ِة ا�=%ْ<َ�� � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َم� َ�ُ)ْ� ِإَذا 7َ��ِ َ�ُ)ُ� اْ<Eُِ�وا ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- اPُ�ْ�َ��pْ� ِإَ�� اْ�َ ْرِض َأ

Pََم �	ِخَ�ِة َ+َVَ�ِْخَ�ِة ِإ��� 7ٌ��ِ�َ ِمَ� اVَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� ِ+* اNَ�ْ38(�ُع ا(C  
  )س�رة ا����� ( 

 ا������ ذوات ا�3د �� �pر ح�اء، �� اUر�5�3 ج�ءJ ا��ح�،   bB3م آ�ن ی��ة وا���ا�4 L��� �Bا��

�M ،cی�Bج Jج�ء ،yای� ا���?� ،yا�� �g�� �ًهz� س���، ص�ر��� �هًz� ي، ص�ر�eأ، : لی��3 ن�Mا

���L ا�4�ة وا���م �� ه\ا ا��hM وhM نTول : �Mل �Bف ا�������P� hرئ، وا��4P ا���3و��، 

ا��ح�، أن�3B� Lث ا���3ی� ا!�?��، ه\J ا�?��م ا�����3، ا��� آ�ن ی���?� LB�M ا�>��B، ه\J اUهاف 

� �ًMا��Bدة اH ا�>��Bة أن ی23 اUرض ا�?ى ا��� آ�ن ی��i إ��?�، ج�ء ا��ح� �4 Eإ� L��M ��?�، د

�\��ا أص���L، أخ�ج�ه2، ه��  ،L���دوا ���L، آ\J��b، ا���Rوا X ،J�Pی�� ،L��M Lح�ر� ،cوج T�

���L ا�4�ة : اH س��BنL و�E��3 أ���M qدرًا أن ی��f �[�� �� LP آ��� ��?� ؟ سzال: ا��zال �Bأن ا�� ��

و ؟ وا���م وج �� ��]� آ�?���z� 2ن، آ�?2� L� qو�� ،Jو  ���Oا �L، وأحJ�B، و�J��e، و�(��J، وأی

   ،c��Bج Jت، ج�ء�Pا����ی J\?� fإ �?eی f 2ٍ�e���E آ��ٍل  LB�M ى�iم ان�ة وا���ا�4 L��� �Bا��

L� ل�M :5��B)2 ا�?��� hPBuU h[X �� ،_�ع إراد�u أ��ن� ر�� أن أآ�ن   : �Mل. ی� ���

 )) �2>k+ *ا���2 اه= �(م 
  ))w ی�0	(ن، �70 ا
 ی�Mج م� أصq��2 م� ی(�= ا

���L��M L، ا���Rوا ��L��M E، ح�و��ا أن ی���Pا ��E أص���J�3u�M ،L، ه\ا آ�L زادJ ص���   y��:  

 )) -Pم� م� ��آxأن أ��ك ه>ا ا �وا
 ی� :� �( وض0(ا ا�J	8 +* ی	�9*، وا�G	� +* ش	��*، :�

� یW�2g ا
 أو أه�Q دوP� ->((  


، و����   ��u أ�� L��ت ���L ا���5، وح���� ���� �Xا!س�اء وا���3اج، ح���� ا Eإ� cن، أن� أصQا

 E4MUا Rٍ\ أس�ى اL� H �5 ا���( ا���ام إ�E ا���( اE4MU، و�5 ا���(�� ،Lب ا���س إ���Mأ

��ج �L إ�E ا����ء، �� ا����ء رأى �O 5ی�ت ر�L ا�>�Bىُ..  

� �َم� َزاَغ hَ�َ َوَم� �ُ�  C)17(اْ�َ&َ
  )س�رة ا��(2 ( 

   f ب�Bوه\ا ا� ،Hب ا�� Lدم، وأنO و أنL �� ا!س�اء وا���3اج ��ف أنL س� اUن��Bء، وأنL س� و�B��

 T� Hا Lم أآ���ة وا���ا�4 L��� �Bم، ا���ة وا���ا�4 L��� �Bوه� ا�� LP5 خ�� ی��oB إf ��اح

 T�  :وج�M cلوجc، ���5 ر��� 

ِ̂ ا���7ِ�ْ َوُ�ْ�َ�َن اEَ�ْْ#ِ� ِإن� ُ�ْ�َ�َن اEَ�ْْ#ِ� َآ�َن َم2ُJْ(دًا  �َcَ �َوِمَ� ا���7ِ�ْ ) 78(�َأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ُ=ُ�(ِك ا��Jْ	8ِ ِإَ�

� َأْن َیْ&Qَrَ0َ َر�%Qَ َم�Gَمً� َمNُْ	(دًا �َ:َ Qَ�َ !ً�َ+ِ�>َ -ِ�ِ =ْ�#2َPَ+َ)79(C  
  )اء س�رة ا!س�( 
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�����M ن�5 آ�5���z ��!س�اء    �� ،أن� ا�\ي أریJ �5 ه\ا ا��ی* �5 ا!س�اء وا���3اج �Xٌء واح

���L ا�4�ة وا���م �B��� ی�O J\?� وا���3اج ؟:  

� ا��ِ>ي �  َ��َرْآ�9َ َ�ْ(َ�ُ- 9ُ�ِِ�َیُ-�Cُسْ&�Nََن ا��ِ>ي َأْسَ�ى ِ�qً�ْ�َ Wِ=ِ&ْ0َ ِمَ� اْ�َ	ْ�ِ#ِ= اNَ�َْ�اِم ِإَ�� اْ�َ	ْ�ِ#ِ= اْ�َ ْ�َ
  " ) O 5� "1ی� : س�رة ا!س�اء( 

   Hا �����ه� Oی� آ�Bى �L، أ�� ن�5 �� �����M ��!س�اء وا���3اج ؟ ن�5 آf �gB ن�EM إf إذا 

 ،E��3�و Lن��Bء " س�X cت آن�، �Sذا وج��� وج)� ��B�uدم اO 5?2، "ا��ا�?X �� ن�Mر�p ا���س ،

�(�را�?�p ،2ر�Mن �� أ����?�M�p ،2ن �� أه�ا�p ،2?Rر�Mن �� ��\ا�?2، �� آ�p 2?� jgر�Mن �� 

ا��ioء Uراه2 خ��ر�?2، ��جوا أن?2 �� خ��رة f ��3ض، �\�_ ون�5 أح��ء وcBM أن ی��ت اUوان، 

4� E�� Hا jgآ L�������_، ا!س�اء وا���3اج ی\آ��ن� �tن أث��X 5ء �� ا�ن�� أن ��3ف اS� ،Hذا 

  ..زادك هًى

  C)13(�ِإ<�Pْ+ِ �ْ2َُ�ٌ! َ�َم9ُ(ا ِ�َ��2ِ4ْ� َوِزْدَ<�ُهْ� ُهً=ى 
 ) j?<س�رة ا�(  

   f أن ?Xم، أ�ة وا���ا�4 L��� �Bآ��� Jوذآ� L��P� Hا kذآ�ك، �� �5 إن��ن ر� _� kر� L����إذا 

Hرس�ل ا  أن ���?Xوأ Hا fإ Lإ�..  

Qَ�َ َ�ْحJْ>َ �ْ�َ1(َصْ=َرَك  �َأ ( ِوْزَرَك Qَ9ْ:َ �9َ0َْوَوَض)2 ( 2َْ�َكfَ ~َGَ>ْا��ِ>ي َأ)3 ( ِذْآَ�َك Qَ�َ �9َ0ْ+ََوَر)4(C  
  )س�رة ا��gح ( 

�tنh أی?� اUخ ا�>�ی2، أن� ه\ا ا�\ي ُأِ��@ ���L ا���م، أنh أنh إذا �h��3 إ�E اH س3ت �� ا�ن��،   

 ،_���4� E����أیh �� �2 یَ� ا���س، س�h3 �� �2 ی���3ا، �3Xت ��� �2 وس3ت �� اQخ�ة، و��� 

���ً� �� ا�ن�� cBM اQخ�ة،  �ً��P� Hرآ�ا، ور�3_ ای�3gوا، أح��h ��� �2 ی���ا، أدرآh �� �2 ی

 �g� أه\ا Lل �� ن���Pی f�4 ؟ أP� وه� L5 ن���
، آ�j ی��E ا!ن��ن )3�� ������gء ا�\ي ی

 �B؟ أه\ا ا�� �g� ؟ وأن� �g� وأن� �g� أه\ا ،Lوآ�� L��Mو Jذآ� kوا�\ي ر� ،Hا J��i2 ا�\ي اص�e3ا�

وًة �_، M L�3اج ،Jأث� ���Mا ،L� ي�Mا ،Jأث� E�� ُخ2�ِ، أ�Mل �_ آ5 M ة�Bب ا���� ،L�Z� 5ل �_ آ�Mأ f

� �Bم ص�ة وا���ا�4 L��� �B���� ،_ا��E اUذى، اجL�3 أس�ة �_، اجL�3 أ���_، اجL�3 ه�ً� �5 أه

���L آ��ر �Mی�، وه� ص���  ���Rت، وا��و���cb ا����ی�Pت، و���c ا��>\ی
، و���c ا���3ر

cوج T� Hا Lآ��t� ،ل
 �� ��p و�� �����.  

� ،�?B���E آ<g� c�� ،�?��q أن   ��� cآ E��� ،ه��م ا����ة cآ E���� ،_B�M E�� Hا E�)ح��نً� ی�t�

 اtX Hنً� آ��Bًا، �� _� q�� ،E��3�و Lن��Bس Hی� ا��� k� ا ،�ً��P� H��q أن_ ������q أن �_ 

وة M م�ة وا���ا�4 L��� �B\ ا�����أن  �oBی� Lى ا!س�اء وا���3اج أنTo�� ،دةgا�� Lی����أن_ �� 

f LX�3س�3ر، و�Uع ا���ار fه2 إ L� �� 3 �k واحP� نQا ،��� �_، أن �>�ن ه���_ س��وی� f أر
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��E دخ�c��M L، وا���ج�ت  fإ Jی���p Jه� �>c ح���f ،L ی�ج حی* ی�� ی>��، ه\J ا��f ��o ی�ج

 ��� Lأن Eی�� ،h�� J���E�o، و�� �� إ�>�ن ی��3، وآ�j یTوج أوfدJ، ی��E أن ��� L�Tوج �2 ی>5 

�L، ���5 ��� ��� ذآ�ی�ت آ�ن �� س5 ا��Bgب f ی��_ �X]ً� �5 ح�iم ا�ن��، واH س��BنL و�E��3 أآ�

 jP� أن 

 آf 2��� c ی��oB أن ��� ه>\ا، f ی��oB أن ��� آ�3دة �5 ��دا���، ی(�M E���TیTة 

ه���.  

  c��M cBM h�M ن�5 آ�� Jإذا إن��ن ��M L� ��Pی
 ��p، ج�q وحث_ �5 ه\ا ا��Pی
 : �� ا�\ي ن����

5� ،L�f5 اح���� ،L��5 رح��L�B� 5،  س���ت �uی��، حث_  ،L��� 
���� 5� ،L��� 5� ،L�Rfو

وأنh، وه\ا ا����P ه� ه�، � �� 5<� ،��P� ��P�cb�t ه\ا ا����P آ�j ص�ر �Mی��p LBً� ؟ �� ا��iیy ا�\ي 

ا�L3B ؟ �� اUس��ب ا�\ي س�>L ؟ و�أ ی���P أث�J إ�E أن ص�ر ���X Eء �5 ا�E�o، ه\ا ��>�� ص�ر 

ي، إن وص��M ��� hیB_ ا���o، وأن��P� h أنh أنh وه� ه�، و�>5 إذا �(ي، اQن ه\ا ا���>�� �(

 \ٍR��ا��\ت ��u 5ی �� L�P��c�4 ا���ل درسً� �_، إن ا��\ت �5 أس���L �� ج�k ا��Zوة ��?(ً� �_، 

���L ا�4�ة وا���م  �B5 ا�������، إذا حث��� ���� cZیً�، ه\ا ا��ی>�ن ا���>�� �� ه\ا ا�����ع �(

 ،�P� ،آ\ا وآ\ا LPi�� ا���ن، آ�ن أزه�، آ�ن rه>\ا آ�ن أ�� ،�ً�ه>\ا آ�نh ص�ر�L، ه>\ا آ�ن ����

 �Bإذا �>�ت �� ا�� _�<� ،��� ٍ)� ��p L�<ور، و��tX 2eنL، و��E أنL ی��Z ا�4 E��ه\ا ا��ی* 

��E آ�X cء ؟ آ�j س�� آc إ Jث�O j؟ آ� LBأح j؟ آ� Hف ا�� jم آ��ة وا���ا�4 L��� L�ن��<�

 h3B�؟ إذا ا �b��� اH ذا �>�ن� �����3یj ا���س �L ؟ آ�j ص�B ؟ آ�j ذآ�؟ آ�X j>� ؟ آ�j آ�ن 

 اح���h �\آ�ى ا!س�اء وا���3اج، �Mل ���L ا�4�ة وا���مP� ،Jأث� h���Mوا ،Lس��:  

  ))ا��qة م�0اج ا�	bم� (( 
) ��o4ا� k��)ح ا��X 5�(  

���L ا�4�ة وا���م   �Bا��  LB�M E�� Hا Eb�)� ا����ء، و�� ا����ء Eرض إ�Uج �5 ا�� L��P� ��3�

  ..�tراJ حyR�P ا��ج�د

  18(C(�Gَ�َْ= َرَأى ِمْ� َ�َی�ِت َر�4ِ- اْ�ُ)ْ&َ�ى 
  )س�رة ا��(2 ( 

 �hَ�َ َوَم� �ُ�  C)17(�َم� َزاَغ اْ�َ&َ
  )س�رة ا��(2 ( 

2َ� ) 13(ْ= َرWُ�َ َ<ْ�َ�ً! ُأْخَ�ى َوGَ�َ) 12(�َأَ+Pَُ	�ُروَ<ُ- َ:َ�� َم� َیَ�ى Pَ9ْ	ُ�ْ9َْ=َه� َ'�9ُ! ) 14(ِ:9َْ= ِسْ=َرِة ا:ِ

  C)15(اْ�َ	ْ َوى 
  )س�رة ا��(2 ( 
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ا��صj ص3
، �Sذا واح ��>2 �?\ا ا��M ��3أ ا�O�Pن، ����h د���L، وا��� LB�M رح��، ی�3ف ��   

f ی�3ف �� ن�Pل إf �5 اE��M أث� : " ري، �Mلأ�Mل، أح ا��3ر��H�� 5 اس�L ا�5 ��iء اH ا!س>�

أي إذا آ�ن ��>�h �5 أن �\وق 23u رح�� L��o4 ا�ن�� �� ����_، ه�، و���?�، " ا��س�ل 

 ،Lن�� �� ك، 5�َ ��ف اH زه��و���ج�ه�، ون��ؤه�، و����?�، و�Tار�?�، ووج�ه�?�، tX fن �?� 

>5 أ، یc����� ��4 رآ5��3، وی�(L �?�� إ�E اH �5 آLB�M c، ��!ن��ن ی���ج إ�E أن ی(�?، �Sذا آ�ن ��

إذا ��>5 أن ی�Pأ �� ا���م ص����5 �5 آ��ب اH وی����c �3?�، أن ی�ى أ�� اL�e3�� H، أن ی�ى ن?� 

 �� 
���L، أن ی�Pأ �Mن�نً� س�L اL� _����� ،LP��� H، ویLB�M �� *B ا�t�iن���، �>2 اQن ��� 3�B�� Hا

  :����ة، �5 ���وف ؟ �5 �?�>�ت، إذا آ�ن ا!ن��ن �Mأ  L��M�E��3ا

C�9َ9ِ�ُ:ْ َ�ِ Qَ�>kِ+َ Qَ4�َر �ِ(ْNُ�ِ �ْ&َِواْص�  
  " ) O 5� "48ی� : س�رة ا��iر( 

  E��3� L��M أ�M إذا:  

Cِإن� ا���َ- ُیَ=اِ+ُ� َ:ِ� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا�  
  " ) O 5� "38ی� : س�رة ا���( 

  ��M أ�M إذاE��3� L:  

4̂ اْ�ُ	ِ&�ِ�  Nَ�ْا ��َ:َ Qَ�>ا���ِ- ِإ �  Pَ+َ�)79(Cَ(آ�7ْ َ:َ�
 ) cس�رة ا���(  

  E��3� L��M أ�M إذا:  

C!ً&َ4��َ �9�َ�ُِ- َ�َ��ًةNْ9ُ�َ+َ �ٌِمbَْوُهَ( ُم �rَ>ِْمْ� َذَآٍ� َأْو ُأ �ًN�ِ7َ َص�	َمْ� َ:ِ�  
 )cی� : س�رة ا���O 5� "97 ( "  

   L��M أ�M إذاE��3�:  

  C)96(�ِإن� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َسَ�ْ#7ُ0َ 2ُ�َُ� ا���ْ�َ	ُ� ُوّدًا 
  )س�رة ��ی2( 

  E��3� L��M أ�M إذا:  

Nْ�ََ�ُ<(ا َوَأْ�Jُِ�وا ِ��ْ�َ#�9ِ! ا��Pِ*  �ِإن� ا��ِ>یَ� َ��ُ�(ا َر�%�9َ ا���ُ- ��pُ اْس�GَPَُم(ا ��9َPَ�َُل َ:2ِ�ْ�َُ� اْ�َ	iِ��ََ)ُ! َأ��� �Mَ�َُ+(ا َوَ��

  30C(ُآPُ9ْْ� ُ�(َ:ُ=وَن 
 ) h�4� س�رة(  

 خ��y ا����وات   ��ه\ا آ�م إ�L، ه\ا ا�>�م ا����4، ه\ا ا�>�م ا����3، ه\ا ا�>�م ا�\ي �5 

���ف، واUرض، ا��ك ه\ا ا�>�م، f ��ى f ��ى إ�X f]ً� ی3B* �� ا���q ا���y، وا�y�P، وا

 �� L����L آ�ن أس3 ا���س، ��� أن_ اL�� h���M، �� أن_ زر�L، �� أن_ �Xه cن، ا��?2 صTوا��
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 ��� ،cوج T� Hا k� آ�ن LنU ،jص�� f سً� �� س�3دٍة��o� kس���Uا ��� kس���Uا h�PB� ،ا��ؤی�

�����M ن�5 ��!س�اء وا���3اج، �Mل ���L ا�4�ة وا���م:  

  ))ج ا�	bم� ا��qة م�0ا(( 
 ) ��o4ا� k��)ح ا��X 5�(  

  

  )) w خ�� +* دی� w صqة +�- ((

C�>َُ�َك َم� َی0ُْ&ُ= َ�َ��ُؤPْ>َ ُمُ�َك َأْن ْ�َ Qَ�ُ��َا َی� ُش0َْ�ُ; َأَص)�ُ��َ�  
  " ) O 5� "87ی� : س�رة ه�د( 

  E���  ..إذًا آ�ن ی��4، س�ن� 

  C)31(6 َ�ّ�ً� �َوَأْوْص�ِ<* ِ���ّ�qِة وا���َآ�ِة َم� ُدْم
  )س�رة ��ی2( 

J آ�
، ی�Pأ آ��ب،   �� 5�zا�� ��p ،ة�5 ه� ا�4�zا�� ��p 5�����gء ا�\ي ی��T ا��5�z ا��4دق 

ی����M، ی��Le، ی�>�L�� 2، ی�ث_ حی* ���k، ی����j أح��نً�، ی�>�2 آ�م ����3��i� ،yb�L واس�3 جًا، 

ن� رو��ح د����، ��q ه\ا ا�یc� 5 ه\J ث���P إس����، ا�ی5 أن وثL���P ج�ة، وذاآ���M Lی�، و�� 

���L ا�4�ة وا���م حyP أ��E ص�� ی���?� ����ق �� ا�>�ن ��  �B���� ،cوج T� H�� fًن ��ص��<�

  :ا!س�اء وا���3اج، وأنh أی?� ا��5�z ی(
 أن ��yP ن��ً� �5 ا�t� ،��4نh ���4، و� ،��4��Pل

  C) 2(ا�0َ�َْ�ِ	�َ�  �اNَ�ْْ	ُ= ِ���ِ- َرب4

  �?�X _B�M cآ� H ؟  

) 4(َم�Qِ�ِ َیْ(ِم ا�=4یِ� ) 3(ا���ْ�َ	ِ� ا���ِ��ِ� ) 2(اNَ�ْْ	ُ= ِ���ِ- َرب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� ) 1(� ِ�ْ�ِ� ا���ِ- ا���ْ�َ	ِ� ا���ِ��ِ� 

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ ) 5(ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك�ْ	4َ�اَط اْ�ُ�ِصَ�اَط ا��ِ>یَ� َأْ<ْ0َ	cَ �ْ2ِ�ْ�َ:َ 6َْ�ِ� اْ�َ	)Dُhِْب �GِPَ)6 (َ� اْهِ=َ<� ا�

 �َ�4���D7(َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ا�(C  
  )س�رة ا������ ( 

   E�3� ،ا��ح�� E�3� ،ء���?c أنk� h ه\J ا���3ن� ؟ �E�3� k ا��B3دة، �E�3 اfس��3ن�، �E�3 ا�

 f ،5�zة ��3اج ا���؟ ا�4 hه>\ا أن ،خ�� �� دیf 5 ص�ة ��L، ا�4�ة ��Tان ��5 و�E ا���

: " اس���E، أي �5 و�E اfس����P حP?� اس���E �5 ا�4�ة ث��ا�?�، س�ن� س3 رجc وأنh رجc ؟ �Mل

 Eه� ح���o� ن��� h�og� ة�ص h5 ا���س، �� ص��� ث�ث� أن� ��?5 رجc، و���� س�ى ذ�_ �tن� واح

 �?��Mأ�_ ص�� ". أ ،���iBا� J\إ��_، ه �eی� H�3 أن اg� ة�4��� hا ا�����ى ؟ إذا آ�ن دخ�\?� H��

 �� hه>\ا أن ،J��� ،Lج���� ،LBu��� ،J��o��� ،Jج��� ،Lع إ������ ،LBu��� ،Lج���� ،Lیأنh ��5 ی

5�zة ��3اج ا���ة؟ ا�4�ا�4.  
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��ج إ�E ا����ء، ورأى �O 5ی�ت ر   L��P� ��3� م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� �L ا�>�Bى، و��ف أنL س�

 LM�� إن��ن f Lف أن��
 ا��y، و��ف أنL ص�ح
 ا���Pم ا�����د، وا���ض ا���رود، �Bوح yا���

 5���zأ�� ا�� Hإن ا cوج T� Hت؟ أن� 5�َ أن�، ا���Pا�� J\5 ه� h؟ أی5 أن hی5 أنt� ،ا��ج�د، ه>\ا ��

ك ����4 ��� أ�� �L ا���س��5، ا��Bب ����ح، ی�>5 أن ی>�ن ��ح(�_ اfج����� ���ا�k جًا، 

 f ،ا���س ���� 5� yی�i��� �g� ص��oة، و���I ص��oة، �3_ �>���ری�، f أح ی��3_، إذا واح

 ،�ًB�� hًا، وآ���Bنً� آtXو ،�ً��e� �ً��P� Hا ��أح ی��L� LB، هfzء اU���Pء اUخ���ء، و�>5 �� أن �_ 

23u _Mوأذا ،�ًM4ً�، ص�د��� L� ل�M ،L��M : �� kM�� ـ ه>\ا ا����ج�ة ـ ��BM�3� 2�� _��4� P� ی� رب


 ه\ا ا����ج��M :��ر، أ�2 أح��_ �\ة ���ج����BM_ و�2 � M يB�إذا واح �Mم ص�E ص�ة . أن ی� 

  .X>���، وإن��ن ث�ن� ص�E ص�ة زاد LB�M حH�� �ًB، ه\ا �cZ ه\ا ؟ ه\ا ���وم، وا��Zن� ��ص�ل

   �?�ه� أن �(�q �� �(��� ـ : أح
 ���ة اس�?� وص�ل، خBi?� �5 أ��?�، أ��ه� ����P� ،2ل �Lواح

و أنL ج�q �� ا��(�q، وص�ر �L أح�ال : ����4P ر�Tی�، ��Pل ��B�� ی� ـT�4 ر�M ؟ �?Bأح jآ�

L� h��P� L� hPون�� وص�ل، ا�� ،�B�u :ل�M ؟ �
 اf��4ل، �� �>�ن: أی5 ا���Bس hی� وص�ل آ� �


 اfن��4لBس.  

   f �T وجc، ����اح Hا k� ��4ه\ا ا� ،c4�ا ،Lآ��g� cآ h?ان� H�� c4�ح��نً� ا!ن��ن إذا اt�

ی��k وی��g، ا���3 ث��5 جًا، f ی��k وی�c� �g ی��س
 ن��L� ،L ص�� �k اH ؟ إذا أح
 ی��4 

4�ة؟ ذر�h د���L، ا�3gM ج���M ،Jم ا���c ��ذا ی�3g ؟ �Mم ص�E، ��� ی�q أنL �>� ذات ��ة ���

: �3X أنL �5 أس3 ا���س، �� أخ ذه
 ���� ���� ج�ءJ زر��M Lل �� آ��� ��آh ����� أث� �Mل ��

��� EP�أن ی>�ن أ fإ ��� أنh آ\�_ ؟ ه c��Pل أن� أس3 ا���س ؟ X f_ �� . واH �2 أج �5 ه� أس3

 E�� E�)� �� Hن اU ،ه\ا h�P� Hا k� hا����ةآ� 
���� cآ Lا!ن��ن ی��� 
�M.  

   Mا����4، و E�����، آ�ن ی��م  L��� cن��، دخ���L ا�4�ة وا���م �� آ�ن �5 ا�\ی5 أو��ا ا� �Bا��

L� ل�M ���  : أث� �� خJ ا��gیE<� ،j س�ن� 

��� �� یB>�_ ؟ـ ی�   

 L� ل�M ـ  

���، وآ��ى م�Q ا��Eس ی�9م :�(( Nا� �� ا��Nی� رس(ل ا
 ی�9م :� ((  

  ـ �Mل 

  )) ی� :	� أم� ��ض� أن �)(ن ا�=<�� ��2 وا�خ�ة ��9 ؟ ی� :	� إ<	� ه* <&(ة و���6 م�)ً� (( 

  .�ة ث��ه����4�ة ��Tان، ��5 و�Eb اس���E، 5�َ و�E اfس����P حP?� اس���E �5 ا�4  
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  :حی* Oخ�

  ))ا��qة <(ر (( 
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " qأن( "  

  �P� �� ،B_ ن�ر، ن�ر آ�bgف، ی�ی_ ا��y حPً� وا�cu�� cu�B، ��ى ا��f ��4 ی��رط ؛ آ��L سی

���y، داjM�� �� �ً�R آ��c ���ذا ؟ Uن ا�4�ة  J��<�� ، y�Mد Lص����، إدراآ Lرؤی� ،
Mث� J�eن

  :ن�ر، ا�4�ة آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

  )) �2(ر (( 

  �B<�� ��4� ، f ی�جM��4 ح��  
�M �� Hا L�\M ا�\ي E��3�و Lن��Bس Hة ن�ر ا�ا�4 ،f ی�ج

 L�� ��� ،ا��5�z �� أث��ء ا�4�ة ��� ��L ا�>L�� ��� ،�B اUن�ن��، ��� ��L اfس�3�ء، ��� ��L ا���

�T وج�M cل Hاض، �\�_ ا��Uا J\ه cآ L�� ��� ،ا�\ات 
، ��� ��L ا��L�� ��� ،���o حPا��:  

ٍ̂ َ:�gٍِ� �َوِإ<� �0َ�َ� ُخُ� Qَ)4(C  
 ) 2�Pس�رة ا� (  

��م    Eه�ًا �5 ا�\ن�ب ی� ه�دیً� إ��u ی� Lu ،ه�ًا�u L�3ج cوج T� Hا E�� �Bل ا���BMن إU ذا ؟���

Eاس��� Eان، ��5 و�T�� ة�ة ن�ر، ا�4�ر، ا�4�?u ة�ة، ا�4�ا�4 J\ب، ه��oا�.  

 )) 7�Phأن <�2ًا �&�ب أ�=آ� ی )� �Pم� در<- ش��ً� ؟ ���(اأرأی �G&8 م�ات ه7 ی	م9- +* ا��(م خ : w


  )) ی� رس(ل ا

  . آ\�_ ا���4ات ا���q ی��� اH �?5 ا�\ن�ب وا���iی�: ـ �Mل  
  " )ا�5 ���3د " �5 : �5 ا�ر ا����Zر( 

���>2 أن ا!ن��ن یc�3 ��اج�3 ����   E���ا!س�اء وا���3اج أ �Bرآ� ���س�Bا�� �Bا����س J\?� ،�?آ� L���

�� ������ �L��B ؟ �� ������ �L��3؟ �� ���L ح�Pق ����س ؟ �� ���4Pات ؟ �� ���4P ���4�ة ؟ 

ص��X L>��� أم ح��P�P ؟ J�4� rp ح�زم أم X>�� ؟ إذا آ�ن ��O k� �Xخ �ro ��4ك و����_ 

���� h�Bخ�ص �5 ا���س، �� ا� k�هc، و� k��k�i ؟ أه\ا إی��ن ؟ أ�_ و�k خ�ص �� ا�h�B، وو

 ،L���� ح��ب c�3؟ ��!ن��ن ی cوج T� H �ً>�ن و���ى أن ���� �� hد ؟ أه\ا إی��ن ؟ أأنg�� ا���س


 ی��B��� rBب ����ح، آ�L ی�3ل، ا����4 �����، آ�L ی�3ل، ��!ن��ن f ی��k وی��g، إذا �Pدام ا� ��

ود، وا�?ف س���، س�k و��g �2 ی���، ی>�ن اس�?�_ وL�M اس�?�ك رخ�l، �� دام ا�� c�3�

 ،5�zة ��3اج ا���وان، ا�4Uات ا�� cBM �i5 أخ\ ا���� ��� ��4M yی�iی5 " وا�ا�4�ة ���د ا�

 هم ا�ی5 P� �?� أ�Mم ا�ی5 و�5 هP� �?��Mة، ��5 " ، "�5 أ�ك ا�4��5 وا�>�� �zا�� c5 ا��ج��

 آ�� P� �?آ��م ر�"�ة وا���ا�4 L��� �B���� ،ل�M ��:  

 �ِ̂ اْ�َ ْ:َ�   C)7(�َوُهَ( ِ��ْ�ُ ُ+
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  )س�رة ا��(2 ( 

   ،L���J �2 یtت f ح�ل اH، أول �� ��� � ا�B�ط، �2 یtِت ا�B�ط �2 یt��، و�5�َ أص�B وأآ�B " و

 �Bو�5 أص ،L� رM �� fن�� إ���L��X L و�2 یt�L �5 ا� h�Xو ،L���� 5�� J�P� Hا c3ن�� جه�L ا�

���L��X L، وأ��L ا�ن�� وه� را��pوأآ�B ه kوج� LB�M �� J��p Hا c3خ�ة جQا L� " ل�M آ�� E���t�

���L ا�4�ة وا���م :�Xء خ��i جًا، cM ،��X ی� رب، ا��c ����_ ��ن��� . ��Xوا �Sن ا��U ج

Pi��� س�آ�� hص���، �_ أخ c�� 5�� ح�زم، �Mاءة O�Mن، ذآ�، ��>�، ��c ص���، س(c، ا��* 

 c3� ،ی�م �L هM ،J�ة س���3ه�، اد��ه� إ�E اH، �?� أوfد أآ��?2، �_ ج�ر ی���ج ���� k�uا ،cا��

��P�� ة���4 ص� f _زوج� ،��E ا�(��k، اهي �_ واح L� ��t�� ،_إ�� LB�M cی��..  

C�2َ�ْ�َ:َ �ْ&ِ3ََ��ِة َواْص�����ِ Qَ�ََوْأُمْ� َأْه�  
 )Lu ی� : س�رةO 5� "132 ( "  

   k�B��� �M�����Bg� �Mه�،  �� ،�?�� lاخ� ����� ����� �� ،Lأص�� ،cدك، ���3_ �� خ�fأو

cM ،�?�� E��� ص���� ��p اء�g5: وا��Zا� j�4_ �?�� آ��ه\ا ا��S� ،5�zذا آ�ن �� . ی� رب f أ


، واH ه\J ا�\آ�ى ا����P�P، أ�P� E��� ی�� ا!س�اء ی�م ذآ�ى آ�!س�اء وا���3اج �LB�P رأسً� 

3ه� ر���ن، ون�?� Uن�4ف ا������، ون���� � ��tن، وی�B3X �g�وا���3اج، وی�� �3J خ��� 

 �?g� �ًإآ�ا� J\رك ن�اه�، ه�Bر���ن ا�� �?g� �ًا��، إآ�ا��Bا� r3� ون�ى ،�B4ة ا��ص cBM ون��م

�Z��Zن�� وا��Zأول س�� وا� ���س��ان �����، و c�3ون ،  ..ر���ن، ون��3

Cَ(ًة�َرِة َأْو َأَش=% َ�ْ�#َNِ�ْ2َِ* َآ�+َ Qَ�ِ6ْ ُ�ُ�(ُ�ُ)ْ� ِمْ� َ�0ِْ= َذ�َ�َ ��pُ �  
  " ) O 5� "74ی� : س�رة ا��PBة( 

 ی� رب ی� رب،   B3ل ا��Pذن����، ی E����J �� ی��(�
 ���، ���ذا ؟ �5 إص�ارن� �T وجc ن Hا )�

ه\ا ا�\ي أردت أن أ�Mل ��Xوا �Sن . �tنE ی��(�ب �L و�tآ�L ح�ام، و�L��g ح�ام، وp\ي �����ام،

ا��U ج، و�tه�Bا، �5 ی�3ف ��E ا����� ؟ ��� ��� واح إkiM f ��ح�� �5 ا���3، إن آ�ن ��gی5، 

وإن آ�ن خ��� ��g، وإن آ�ن ث�ث�5، وإن خ��� وث�ث�5، إن آ�ن أر�5�3، إن آ�ن خ��� وأر�5�3، 

ث��5 وس��5، ��ذا ی�c�t یEPB س��5 س�� �5 ���J أخ� ؟ ��E س��5 إن آ�ن واح وخ���5، إن آ�ن ا

��gی5 أخ�ی�ت، ���ا س���P� 5ا ��gی5، ���ا أر�5�3 ص�� أر�5�3، ���ا  Lأ��� EPBء ی�X إن

ث�ث�5 ص�� ث�ث�J\?� ،�B3� �?3� �� ��og��� ،5 ا����� ا��B�43، س��� ا����ة، س��� ��Pء اH، إذا 

�3J  ا!ن��ن اco�X اQن� cاع، دخTآ�ن �� ح��� ا�� l�X ،ج�ء ��_ ا���ت �� ،��)��� L�3 ن��gی

��_: أوfدJ، وجو�gB��� Jًا ��ح>ً�، ��Pل �?2 E����_، 2M ��رًا cBM ی2M ���� . ،J س�2  ،�� �� أح

� *3� cوج T� Hا ،L ی��� ن�5 آ�� �k ����3، ��3ون�� �k ����3، أآ����، �� �� �2 وf ی�ج أح

Lا���س إ�� 
  .ا���t� �<Rح
 ا���س إ��L، ه>\ا ا��5�z، إذا آ�ن ج�ء�L ا����� یt��L ��_ ا���ت �tح
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   L3ر� ،E?رة ا�������L ا�4�ة وا���م إ�E اUوج، ر�L3 إ�E س �Bا�� kإذًا ا!س�اء وا���3اج ه\ا ر�

 fدم وO وة �_، ه\ا ا�يإ��P� Eم �� �3�P� Jم، ر�L3 إ�E س��دة ا���y، أن� س� و�M L�3اج hأن ،���  

  C)31(�َوَأْوْص�ِ<* ِ���ّ�qِة وا���َآ�ِة َم� ُدْم6 َ�ّ�ً� 
  )س�رة ��ی2( 

Cِت�Nَ�ِ���  �ِإن� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�
 ) ���Bس�رة ا�(  

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
  )س�رة ا��43 ( 

   J\ه ،Jإذا ��� ا����س�Bت ا�ی��� ه>\ا، ن�?2 ج�ه�ه�، ه>\ا، ن�?2 إن آ�ن ��ج ��وحL أو ج�

2���م و f�zخ�، ه� Oی� �L، اH أP� f ت����ا��..  

  �9ُ�ِ�Cِ�َیُ- ِمْ� َ�َی�9َ�ِ
  " ) O 5� "1ی� : س�رة ا!س�اء( 

  .أن ن��\ �5 ا�4�ة ��3اجً� ��� ن�5 ی����3  

���L وس�2 Hا Eص� L�R��X r3� Eن إ�Qوا:  

   c3و� ،cط آ���Bان� �Bوان� Lن�� lوأخ� ،L�?وأص�� وج ،L���Pس��� cإذا ا!ن��ن أص�� ا���

���ل ا��B�i آc ی�م، fزم ی�PلUز: اf ،ا���س   .أن� حhPP ا�?ف اUس�E �5 خ��P :م ی�Pلأن� أس3

M E��ر ج?آ2 ون 2<u�g���iPا ا���Zره\ا ا��gء ��آ2 .  

L��<وس�2 �� س L��� Hا Eص� L�س�� .L�� Hا �����M " : Lل ا����5 ر Hا ��سh�t أ�� ���ً� ر

���L وس�2 ؟  Hا Eص� L��<آ�ن س jآ�"  

��E أر�k ـ أي إذا : " ��Pل   L��<آ�ن س kأح��نً� ا��>�ت ی�� jآ� ،�?�� h<ت ی�fح� kك أر���?� h<س

���L ا�4�ة  �B���� ،ق ا�����ى�� hأن ،hه>\ا س�آ cI ،jم س���آ Lآ� ���)� qا!ن��ن، ج�� ���M

 _�����E أر�k ـ ا���2 ـ واح ��iول، �(�وز حJ، ��>5 ��د ���L �>��� ی�د  L��<م آ�ن س�وا��

�M آ��� Lآ����ة، �g3� ،Lس�� س�� ی�>�2 أq�� ،E�M �5 ا��>�� أن ��د ���L ا��>�ت، ا���2، إذا واح

 M5 ح�2ٍ، و� L��<�� L���إذا نyi ا����� L� �LB)، ���� �5 إج���L ا��>�ت، إذا س>h ا��?2 ص�� 

���L ا�4�ة وا���م �5 ح\ر، �����B ا�>�ی�M 2ل �Bا�� h<5: ی�eاح��س �5 ا���س ���ء ا�..  

  w ی�=Q9c إ<- 0p&�ن             ـ�<Q أی�2 ا�<�ــــ�ن ا��E ��ـ

 ->��� 7�P� م� ���G	�0ن     آ� +* ا�#Jا� Wء�G� آ�<6 ��2ب  

 * * *  
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  :ا��>�ت �5 ح\ر، �Mل ���L ا�4�ة وا���م  

 ))�g(ء ا��س(ا م� ا��9س ��Pا�"((  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  

���4، ا��Tم س�ء ا�5e، و 5eم س�ء ا��آ�ن ی�>�، أه\ا ا�> P� ،�?�� h<آ�ن ی� �Zی�، ح��ٌ� ث��Pا��

 �eس ��ء، نtب آ�X ،�<وا��� ،hر وه� س�آ��Uر اPآ�ن ی ،)� ��p أم  ؟ �(ٍ��� ��p أم ���

E��3� L��M س(�دة �5 ا��4ف، ی�\آ� �?�� ،���oا� ���  :إ�E ا��L، ن�e إ�E أر

+ِ �ْ(ُ�َ �2َGَ�ََواْ�َ ْ<�0ََم َخ �C�2َ ِدْفٌء�  
 )cی� : س�رة ا���O 5� "5 ( "  

   T� Hة ا��4ف ذآ� اT�<ا� J\ه ،cوج T� Hآ� ا\� �ًZ� رداء ص�ف q�f ،���uا�� kا��(�د ی��

�T وج�M ���Z� �<����� ،cل ا���B ا�>�ی2 H5 ا� c�� ةT�<ا� J\ه ،cوج:  

�= +* ا��GE أم�<* ر�* �P�� ؛ خ�J! ا
 +* ا��� وا�q0<�!، آ�	! ا�(( Gوا��ض�، ا� ;Dh0=ل +* ا�

 *G3>ًا، و�(+ *P	ن ص)(9*، أ:3* م� ��م9*، أن ی	�f �	: )E:أن أص7 َم� �903*، أ ،�9hوا�

  ))ذآ�ًا، و<�gي :&�ة 

  cء ج���X :h<�� أن 
ی�، وا���>�، �� أر�k ح�fت ی(Pا���2، وا��\ر، وا��.  

  ،�B4وس�2 ا���2 وا� L��� Hا Eص� L� kَ�ِق،  وُج�خUا �>�ن f ی�X LB�oء وf ی���JT، ا���2 س�

 Eص� L� kج� ،Lن�X fء إ�X 5� عTی� fو ،Lزان fء إ�X �� yی>�ن ا��� f ،�ً�Bآ�د ا����2 أن ی>�ن ن

،�B4وس�2 ا���2 وا� L��� Hا JTی��� fٌء و�X LB�oی f ن�<�.  

�5 ح�ج� �: ص���� س�ق ����M ،Lل J\ًا، ی� ب إن آ�ن ا�\ي أخ�i� J\أخ M وإن آ�ن ،L�� L� رك�B

Lخ� ذن��O L�3ج��.  

���L أح ا���س، ��iول ����P� ،Lل   2b)?� cص���� ج�� : ،�� Hا ��p ل�P� ���� �ًMی� أخ� إن آ��2 ص�د

_� Hا ��p _ذ� ��p hوإن آ� . f ،ه�دئ ،��Bا� cZ� J)� H�� ص�� L� ا!ن��ن ی>�ن ��� ،��Uا E?ان�

 JTی���L���� ���u E�� fء، إ�X E��  .�Xء، f ی�X LB�oء، f ی�Tن 

  kوس�2 �� أر� L��� Hا Eا��\ر ص� L� kا����ق : وج� ،Eا�>��� ا���� yان� ،L� ي�P�� 5����� J\أخ

 Lآ��و ،L� ي�P�� ،5ء ح��X c<� خ\ �����5، أيtآ�ن ی ،Eا�?�]� ا���� ،Eة ا�����eا���5، ا��

 ،L�� Eه����� ��BPا� c�� L� خ�ة، أيQن�� وا�� kم ���� ج���Pوا� ،Lا��أي ���� ی��4 أ�� Jواج�?�د

��cM إذا ��� ه\J اUوص�ف ا�>����، واUخ�ق ا������، وا���4ل ا����ة،  cوإن آ ،LMرز 
ی>�

 cأآ� E�� L�� �?آ� h3وس�2، واج�� L��� Hا Eص� ة ا��� �tصh�b �� س�ن� ���ٍ�Xای� ا��Tوا��

�5 ر��M Lل. ه?�وج� Lم ���� ی�وی�ة وا���ا�4 L��� �Bا��:  
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 ))*��  ...")) ��8 آ7 م�7ٍ ی
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " 
  " )ح�رث� �5 وه

��q، ی�م ا�(��3 �( f ی�ج �>�ن ������ج، �� أن هfzء ی��4ن ص�ة ص���� �>�� �� خ��، �>�� 

، �>�� �� ُی��، �>�� �5 س3اء ا�ن��، و�>5 ا�B�� �� Hح�، �>�� �� راح� ن����، �>�� �� t�uن���

س�Pی* ا�  : س��BنL و�E��3 ی�Pل �� ا��

��8 آ7 م�7ٍ ی��*، إ<	� أ�G&7 ا��qة م	� �(اض� �g0	P* ـ أي :�+9* �^ ا�	�0+!، +)� +* (( 

� �iw*، +)� +* ا�)(ن، +)� +* '�=W، +)� +* ��0م-، +* ش�ا�-، إ<	� أ�G&7 ا��qة م	� �(اض

�g0	P* ـ وآl ش2(ا�- :� م�Nرم* ـ و��ٌف :9= آ�Pب ا
، إن ا
 :� و'7 أم� :&�د���M� Wًا، 

� ا�7��G آ��rًا، إ<	� أ�G&7 ا��qة م	� �: �و<�2ه� �N>ی�ًا، وآ�l ی���ًا، و�� ی)�l :���ًا، وأ:3

0+ ،��c ـ ی90* إذا *P��� م0�: ��� ا�E(ر �(اض� �g0	P*، وآl ش2(ا�- :� م�Nرم* ـ و�� ی�

 ��: ��یP(ب، أم� ��c ی�P	�، �� ی0= مbم�، w ص��hة م� ا�ص�ار، وw آ&��ة م� اwس�EhPر و�� ی

  ... )) م0��P* ـ و أ��0 ا�#��i، وآ�� ا��0ی�ن ور�� ا�	��ب و�وى ا��hی;


، ی�iق آc أ��اب ا����، إ�3uم ا��3iم، ا��U �����3وف، ا��?� �5 ا���>�، إ�pث�   �u c�� L�

  �?��ن، إ�Mاض ا�����ج، ��3ان� ا��j�3 ا�

� م0��P* وأ��0 (( �: ��إ<	� أ�G&7 ا��qة م	� �(اض� �g0	P* وآl ش2(ا�- :� م�Nرم* و�� ی

*� �ً�  )) ا�#��i وآ�� ا��0ی�ن ور�� ا�	��ب و�وى ا��hی;، آ7 ذ�Q �* خ��

   ،�ًM�uإ L� 2�<� �� ص��� c�� Lص، �� أن�23 ا!خu ذا ا!ن��ن ذاقS� �X�� ،Hا fإ L��3ی f

 f ،L��� qی� ��?� �pً� ح�ز�ً�، f أح ی�ى ذ�_، f أح J�4� rp ،Lت ا��أة أ����� yی�i���

 
ي ا��5�z أحB� ،LBحt� ��3ا� J\ه\ا ا��رع وه L�� رأى E��3�و Lن��Bس Hأن ا fإ ،L��� ��Zی أح

ي ��ك �?X�5�z�� : 5� L ی�Pلإ�� �� r3� 5�R>��، إن ا�B�� Hه� ا����g��� �<Rب اB�ان�eوا 

  أج��، آc ذ�_ �� 

 )) 8	Jء :9=ي م� <(ر ا�)D� -2'إن <(ر و *�q'و:��* و (("  

�>�Q س�	�ه� +* و'(ه�2، �( أن ا�('- ا�N�� ر'7ٌ �)�ن ر'7 ص��Nً�، و�( أن ا�('- ا�G&�� ر'7ٌ (( 

<� �qل آ�ن '	�7 ا��(رة، +* <(ر �)�ن ر'7 س��ً�، ا�G&� وا�#	�ل ����� 8	qم�، ���9(ر، س�=

�('2-، أ���<ً� �#= وا�= +* <(ر �('2- �خ�ذ، أم� �	�Gی�8 ا�#	�ل دون ا�(س�، +��	�Gی�8 ا�9(را<�! 

8 :�� أن أ'70 ـ �W<2 ا��qة 	Jض(أ :9=ي م� <(ر ا�x -2'إن <(ر و *�q'ـ و:��* و ;�Gا� *+

(<* + �&�-، وی� �9* + :�3-، ویG�� W�� + *�:، ا��N�N! ـ ا�#��2! �- ��	ً� وا��g	! <(رًا، ی=:

 -��� ��hPی wه� و�	p 8	ی w دوس�E7 ا�r	9=ي آ: -�rم ،*P(iqم -gENPوأس *��G� Wأآ� ((  
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�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " 
  " )ح�رث� �5 وه

���L ا�4�ة وا���م، ���tل آً� ��>2 ن��L ه\   �Bا�� cR��X �� ة��Zأن أ����� دروسً� آ : ا ا��zال�3

 L�ى �?� �� ح���M�� ����3ا� �Bق ا���ء �5 أخ�X kآ2 س���ذا 2�PBu �5 ه\J ا�cR��g ؟ �?c أح

 P� yBiو�2 ی kى، أ�� إذا آ�ن اس���Bة آR�� اس���د Hق وا�خUا J\ء �5 ه�X yPح ا������ ؟ إذا واح

��E ا����ن ح(ٌ� ��E ا�O 5دم، خ�� خ��رة آ�Bى، Uن ا�2�3 ����ن ��Biع و����ع، ا�2�3 ا�\ي 

kذ�_ ه� ا�2�3 ا���� 
�Pوا�2�3 ا�\ي �� ا� .  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��ا���ازن� ��5  -��ب ا���ف وا��ج�ء ) : 003( ا�رس  - ��

 .ا���ف وا��ج�ء

  25-06- 1989: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

f ز��� �k ا��ی* ا���Bي ا��gیj، وf ز��� �� آ��ب ری�ض ا�5����4، و�� ... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  

bة، �5 ه\J ا��Uاب ��ب ا���ف، و�5 ه\J ا��Uاب ��ب ا��ج�ء، و�5 ه\J ا��Uاب �ه\ا ا�>��ب أ��اب 

 �5 أ�f 5 خ�ٌف ورج�ء��ب ا���ف وا��ج�ء �3ً�، أي�zا�� 
�M �� k��)ن ی ..  

C�ً0	َ�ََیْ=ُ:(َن َر��2ُْ� َخْ(+ً� َو�  
  " ) O 5� "16ی� : س�رة ا��(ة( 

C�ً&َوَرَه �ً&cََوَیْ=ُ:(َ<�9َ َر�  
  " ) O 5� "90ی� : س�رة اUن��Bء ( 

س�، ح���� سL�t س�ن� ��سE �� ا����ج�ة  Pی* ا�  : واH س��BنL و�E��3 آ�� �Mل �� ا��

� أ�&- �N&)ـ +�Gل((P� Qـ ی� رب أي :&�دك أ�; إ�� : w ،ا��=ی� *G> ;�Gا� *G� *أ�; :&�دي إ�

*Gخ� �ی� رب إ<Q ���0 أ<* أ�&Q : ـ ��ل.ی	J* إ�� أ�ٍ= ��(ء، أ�&9* وأ�; َم� أ�&9* و�&&9* إ�

  ))ذآ�ه� �iwV* و�09	�i* و�iq* : وأ�; م� یl�(+ ،Q&N أ�&&Q إ�� خ�QG ؟ـ ��ل
  )5 آ�T ا���3ل �( 


 ا��5�z خ�ٌف ورج�ء، ذآ�ه�Rf�� 2 �5 أجc أن ی��e3ن�، ذآ�ه2   �M �� k��)أن ی c5 أج�

 �?3� ��gی M ،5 دون خ�ف� �B�� ،أن ی����ن� c5 أج� �R�B� 2ن�، ذآ�ه�Bأن ی� c5 أج� �R��3��

 یkP �� ا��tس وا���Pط، ا���ف وحJ و���p k صM ،�B�� ا��ج�ء ا!ن��ن، خ�ٌف �5 دون ،���

 k�)��3، یuخ��ً� و ،�ًBوره �ًBpر Hا B3ا���ف وا��ج�ء أن ی kص���، أ�� إذا اج�� ��p k�وحJ و

ی� ر�� : " ��L�B�� 5 و��5 ا���ف ��U ،Lن ا��tس �M�c، وا����B �5 دون خ�ف، ا��3ر���M H�� 5ل

وك B�����ك ��  �� Hوا"JوB�J �5 رح�� ��� ��و�PX Jا، و�3Mا �� ، �� ����ا �� B3ذا ��� یS� ،

  .ا��Pgء

L�� Hا ����L، ح���� �Mل �L أ�� ذر ر Hا ��  :س�ن� ��� ر

�_ـ واH ی� أ��� X 5 إن ا���س ی����ن���zا�� .  

  : �E<B س�ن� ���، و�Mل

J\ه ��ء�B�  .ـ واH ی� أ�� ذر �� ی2�3 ا���س �� �� �B�M �5 ا��ح�� Uخ\وا 
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و�>f 5 ی��س
 أن �>�ن ه\J ا��ح�� ��دی� وحه�، �\�_ ا�����، ا��2��3، اUب، �LB�M ��  5 رح��،  

��ب ��Bح وان�?E ا��U، أو  ،c?ٌء س�X ة��Pس�ً�، ا��M أن ی>�ن c?أن ی>�ن ���ً�، و�5 ا�� c?ا��

5�� ،cو��5 ا����ه �Bة وا���5، ��5 ا��g5 ا��� k�)� أن ���iBر��، و�>5 ا��p E�� حcٌB أرخ� 

�Bا��ح�� و��5 ا����س.  

   J\?� k�iی Lدرج� أن Eإ� ،L����)� �� 5و� ،L5 أح��نً� ی�ى �5 رح���zا�� ،E��3�و Lن��Bس �����

ة، یt�� ا������B���� y، ی���B إ�E أن ی�tس، یt�� ا��(�� �����ح، ����� gا� ��t� ،��4P�� ا��ح��

ة وا��خ�ء، �Sذا g5 ��5 ا��zه\ا ا�� 
��Pی cوج T� E�� E�)� إذا ،�b�� 
أ�Ei أده�، وإذا ح�س

 T��h��I L أنL �5 یخc ا�(�� أح، ور��� X 5� _Mوإذا أذا ،h��I _B�M أنL �5 یEPB �� ا���ر أح

 5�3B5 أص�� 
�P5 ح����5، وا��� 
�Pح>�2 ؛ ی cءوج�gی jآ� LB�Pا��ح�5 ی k5 أص���.  

ا��ج�ء، و��ب ا���ف وا��ج�ء �3ً�، ا����� إذًا ��h ن�eي �� ه\ا ا�>��ب، ��ب ا���ف، و��ب 

ا����4، ا����� ا������ ا���ی� أن ی(��B�M �� k_ خ�ف ورج�ء، ذآ�ه�Rf�� 2 أي ��ی��� �5 أجc أن 

�T وجc ی�Pل Hن اU ،ن���e3ی:  

Cُء�	ا0ُ�َْ�َ Wِا���َ- ِمْ� ِ:َ&�ِد �JَMَْی �	ِإ<�َ �  
 )�u�� ی� : س�رةO 5� "28 ( "  

B��R �5 أجc أن ی����ن�، وذآ�ه�R��3�� 2 �5 أجc أن ی��Bن�، �Sذا د��ت إ�E اH أی?� وذآ�ه2 �  

اUخ ا�>�ی2، ��س�_ ه\ا ا���?�، ذآ� ا���س ��ی�ت اH، ا��� ���?O 2ی�ت اO ،Hی�ت اH ن���ن ؛ Oی�ت 

Hی�ت اO 2?���، ذآ�ه2 ��ی���، ��fء آ�ن�ٌ� وOی�ت O�Mن��، ه\ا ا�>�ن خ�LP، وه\ا ا�O�Pن آ��L، ا���ا 

 5� fا�>����5 إ ���M ی�3ف f ،H ًا�<X H اب\� Lآ���� ���M ف��اH، وذآ�هLR��3�� 2، ��� ا!ن��ن 

 f ی�(� Mو ،L5 أ��ا�� k�ا��i إ�E أن ی��o?�� �� اUس�Bع ����5، وآ2 ی���e، وآ2 ی�2b�t، وآ2 ی

��E آ��ل ا�c��o، آL� ��� cٌ آ����ن ��3�ن ��ن��eم Hت ا�<X c؟ ه ��?��� cوج T� Hا �<X cه ،

���L ا�4�ة وا���م آ�ن إذا ن�e إ�E ا���Oة �Mل �B؟ ا�� _Pخ�:  

 )) *Gخ� ��N+ *G69 خ��� �	ا���2 آ ((  
  " )ا�5 ��Bس " �5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�( 

�ت اH، ذآ�هB� 2�ء اH، ه��ك 5�َ أدرك ا!س�م وا��� �� ��4��X Lء، ذآ�ه2 ����3ء اH، ذآ�ه2 ��ی  

�T وجq�� ،c آc ا���س ی����ن ا���ر، �\�_ ی�����bن �5  Hا���س ی����ن ا cآ q�� ،ًان�iP �?�� ج

 اUرض، ر��� س��BنL و�E��3 یr3B� ���P3��� c�)3 ا��B3د، ��ى أ��اض ��� fأ c5 أج� ،Hا �?��

، أدوی� ه\ا ا���ض ی���2M �?� ذاك ا���ض، أدوی� ه\ا و����، ��ى �kP�� �P، ��ى ����5 ��ن واح
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ا���ض ی���2M �?� ه\ا ا���ض، ��ى ح��ة زوج�� ����3 أح��نً�، ��ى �PXق زوج�، ��ى أ��اض 

cوج T� Hا �iB� آ��ن�\� J\ه ،�P� ى�� ،�?M ى��و����، ..  

  C)12(�ِإن� َ�3َْ� َر�Jَ�َ Qَ4ِ=یٌ= 
  )س�رة ا��Bوج ( 

��ب ا���ف، و��ب ا��ج�ء، و��ب ا���ف وا��ج�ء �� أح�دی* آ��Zة، اخ��ت �>2 �5 ��ب ��\�_، �5   

ا���ف ه\ا ا��ی*، وه\ا ا��ی* س�J���3 ��� آ��Zًا، و�>��� ��5 أن�� أن أذآ� ا��ی* آ�gهٍ، و��5 

L�� c�4أن أ�.  

���M Lل   Hا �� اUس��� ر�B��5 أ�� ��زة ن��� �5  : Eص� Hل رس�ل ا�M2وس� L��� Hا:  

  ... )) w ��ول �=م� :&ٍ=(( 

أح��نً� �� ���ن�� �Xء یLBg ه\ا ا���jM ؛ وأن h�����ُ f ،��M�i� Eiَ3ْ ا��آ�ب ا��34د إ�E ا��R�iة   

3 أن ی�3ض اس�_ ��S� ،��b�3� ��R�M Eن آ�hَ3ْ�ِ�ُ �?�� h �5 ا����، � fإ ،_BR�Pح ����أن  3� fإ

?g� ��t� 5 أن� �f ،����P� ��t� 5 أن� �f ،k��i� ��t� 5 أن� �f ،ن��B� ��t� 5 أن� �f ،��P�� دة�

� 5�Ei3 ه\J ا��M�iB ا��M�iB اUخ��ة ��34د ا��R�iة ح�E ���س
، وح� E��tل، وح�E .. و��pه�

Eح� ����Bا� J\خ\ هt� f Mو ،ٍB� ��M ولT� f ،Eوح� Eوح� ،k�M�� Eم، وح��P� Eوح� ،k�م  �P�

 cP��� f ،J\وه J\اءة ا�\��، وه�� J\رة، وه��ا��� J\ن، وه��Bوه\ا ا� ،c��ه\J ا�g?�دة ا����4، وه\ا ا�

، ه��ك 5�َ ی��t_، ه��ك 5�َ ی��سB_، أی5 �P� _�3 أنg�و fإ ،����� cP��� f ،����Bم ا��اس� Eإ�

�� ؟ ا��R �?� و� ،E��3�t�� �?�، ا��Bا� J\?� ���4دة ا��?gاءة ا�\��، ا��B� ��Rن��، ا�ا�� �Pث����� ��R

  .ا��R �>\ا �>\ا �>\ا

  )) w ��ول �=م� :&= (( 

���L ا�4�ة وا���م ��� �Mل   �Bل، ا��tأن ی�   : أي �5 ی��4ف إ�E ا�(�� وf إ�E ا���ر، �3

E?�� J و�>�L درج�  ��أو�E ـ  ی��g ا���pUء أر�k ��ق ی�م ا�����P، ��یy ج�k ا���ل �5 ح�ام ـ 

 ا����اء، ه\ J���B3ی5 ـ Rا������ ا����اء، أو ا���ا E�� LPوأن� E?5 ه\ا ا���� kح�ام ـ ج� �� LPوأن�

 �� LPح�ام ـ أن� �� LPو�>5 ـ أن� ،�����Pل خ\وJ إ�E ا���ر ـ و��یy ج�k ا���ل �5 ح�ل ـ �(�رة ��gو

 ا����اء ـ ���PلRا���ا E�����ر، و��یy ج�k ا���ل �5 ح�ام ـ �5 خ\وJ إ�E ا: ا������ ا����اء و

خ\وJ إ�E ا���ر ـ : �(�رة �g� ��pو�� ـ وأن�LP �� ح�ل ـ �Tوج وا��Xى ��h، وا��Xى ��آ�B ـ ���Pل

��>�� ��Pة �5 ا���P��5 أن �>�ن ح�ا�ً� إ�� ا�(�k أو ا!ن��ق، أ�� ا���یy ا��ا�k ه� ـ ا�\ي ج�k ا���ل 

��k : ة ��gو��، وا!ن��ق ��gوع، ه\ا ی�tل، ه\ا 5�J��t�� J��M ح�ل وأن�LP �� ح�ل ـ ا��(�ر cه

Lل ج��ان�M cه ،Lإخ�ان y�4 �� حM cة، ه�ض ص�� : ،��Pح �� �b4P� ،ن��?I5 أ�� L���pأ M ی� رب
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 cه ،L� ن�� 5�َ ی��ذ cه ،L� �ًن�� أخ� cه ،�P��� ًا�3� L� �ًBی�M ن�� cر��� وا���>�5، هUن�� ا M

�� L�3 أنX 5� ��B3ی �<�� ،�p�Bا� Xأ ،�ًo��� م آ�ن�ة وا���ا�4 L��� �B���� ،cه ،cق ا���س، ه

ة ا����س�B، وjM ان��u �eیً�، أس]�� آ��Zة جًا، �MلX 5�" ��� زال ی�tل وی�tل : آ�Zة اUس]��، و

��gی5 أي ��ق خ�LP، ان��e ان��e ان��e أس]�� آ��Zة، أح��نً� خ�����R سzال س��tن�، ��ت 

�gBا� yخ�� k� j�<� ،إن��ن ه>\ا k� اس���رة، ه\ا.  

 ح�E ی�tل، ور��� �T وجc ی�Pل  B� ��M ولT� f ،إذًا:  

  C) 93(َ:	�� َآ�ُ<(ا َی0َْ	ُ�(َن ) 92(�َ+َ(َر�Qَ4 9َ�َْ�َ 2ُ�9�َْ� َأْ'َ	�0َِ� 
  )س�رة ا��(�( 

   ،Jأخ� c�BP� 25 و��fه\ا ا h�bBM درج� ���ذا Eن ؟ أي إ��2 ����B� 2ن و���� hذا ا������� ���Pأی?� ا�

 ����� ���ذا h�M �?\ا ا��24 أ�� ��ن، وh�M �?\ا ��س�L ا��4ی�، وا��4P ��3و��، س�ن� �Pأی?� ا�

L�� Hا �����P� ،Lل ��� ر�Pء ی?�دي ی�)� ،����� آ�ن �k س�ن� �� : Eإ� jP� 52 ی� أ�� ح�M

�o�� ،ل3�� ح>ج�
 ا��جc، ه>\ا ا�3� ���  : �M ،L� 2ل� ��ن س�ن� 

  ـ ی� أ�� ح�5 أوجت ��� ؟ 

  .ن23: ـ �Mل

  و�2َ ؟ : ـ �Mل

�����L ن�دی��� ی� أ�� ا���5، و�2 : ـ �Mل ���T�� P� ؟ ���  .�cP �� ی� 

�� ی�ح
 ��اح یqB3 �� ا��Zن�، س�ف ��tل، ��� أس]�� آ��Zة�M:  

  C)93(َ:	�� َآ�ُ<(ا َی0َْ	ُ�(َن ) 92(�َ� �َ+َ(َر�Qَ4 9َ�َْ�َ 2ُ�9�َْ� َأْ'َ	0ِ
  )س�رة ا��(�( 

  
�Biا� ،J\���� 5��5 : ا��z�� 2�3ول  L�t�� 2ْ� 2َ� ؟ �2َ �2ْ ����3 �?\ا ا���یr، أخ\ت ��L آ�� ��ی


 ی�tل، ا����م ی�tل�Biواء، ا��� أخ\ ا��� ���h �\آ�ًة : ح��س�� ه\ا ا�واء ؟ ص�ر �L3 صM 2َ�

��� ���3� و�k ثL�P ��_ ؟ ا�kR�B ی�tلMة، و��� 2ْ� 2َ�L� cP ه\ا ا���Pش ی�>�� ؟ ���M cM : �ت ا�

  .��?� سzال

   �Pإن�� 5�َ ی� ،�ًi� �ًM�u kiP5 ی� q�� ciBا� ،�M�����\�_ ا!ن��ن، ه\J آ��� أ��M?� �>2 واH �5 أ

�T وج H �ًج�ا� L�Pی jM�� c<� ،��?ه� ا�\ي ی ciBا� ،ciBا� Hن ذآ�ً� ��?�� ا�<� M ،�gB�� f ،c

�T وجc ی2�3  Hا ،cوج T� H ?�� ا�(�اب�أن  ���iBو�>5 ا� ،_B5�َ ی��س c<� h<و�� k�P� ج�اب

��E �� �� ا���Pبا�� k�iی ،Eوأخ� �.  

���M Lل Hا �� اUس��� ر�B����L وس�2: �53 أ�� ��زة ن��� �5  Hا Eص� Hل رس�ل ا�M:  
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� ی� ل :� :	�W +�	� أ+W�9، و:� :�	- +�	� +70 +�-، و:� م��- م� أی� w ��ول �=(( P� =&: م�

Wq�أ �	- +�	�و:� ' ،-GE>أ �	و+� -&�Pاآ ((  

��ش س��5 س��، �� ���L س��5    l�X ،��tخ\ ��Pات ه\ا ا��ی* واحة واحة، �?\ا ا���3 ا��ی

cء، آ2 ��ة أآ��X 5وس�� ،jوس��5 ص� ،jوس��5 خ�ی ،k6 ؟ آ2 ��ة  ر���iBا� c؟ آ2 ��ة أآ 
ا��3

أآc ا���اآL ؟ آ2 ��ة أآc ا��B��Pل ؟ آ2 ��ة ذه
 إ�r3� E ا���B��5 �� ا����k رأى ه\ا ا�(��ل 

 cوج T�
 ؟ ����� �o� q�gق وا��g� q�g؟ آ2 ��ة رأى ا� L��� E��� Hی�ت اO ذ ؟ آ2 ��ة رأى�bخUا

  :�Mل

C�ْ4ْ�ُآ	َأَوَ�ْ� ُ<0َ�  
  " ) O 5� "37ی� : �uس�رة ��(

  L2���3 إ���� Hا E���3ا إ���دون أن ��، �� أن>2 �یً�u �ً�Mا�>��ی�، أ����2 و L�� �� 2�g����bت، ..  

C�ُآ�ُ� ِ+�ِ- َمْ� َ�َ>آ�َ� َوَ'�َءُآُ� ا��9ِ>ی<َPَ4ْ�ُآْ� َم� َی	َأَوَ�ْ� ُ<0َ �  
 )�u�� ی� : س�رةO 5� "37 ( "  

، ا��أس اB�X c3�Xً�، ا���3 أر�5�3، ا���3 س��5، اUن��Bء ج�ءوا، ا�O�Pن نTل، ا�MUرب ����ا أ���>2  

���J، أن�  5� ح�E ی�tل B� ��M ولT� f ،_�\� ،آ�?� ن\ی� J\ة، ه��Zآ 
R�4ا����3ء ی�>���ن، ا��

 ،kBgآً� رخ�4ً�، ی��م ح�� ی�اس�? L<�?ی�� ،lرخ� J�� 5�Tوا� ،lرخ� J���أ�3X أن �� إن��ن 

�q س?�ة ������ اث��5 ��ً� آ�م ��رغ، حی* �� ا�ن��، آ�م ��E�3� L� q إu�Mً� ؛ ��ن، و��ن، ی(

، و��ن �Tوج، و��ن y�u، و��ن أآc، و��ن �Xب، و��ن س���، و��ن س�ق �� ه\ا �B�وزی و

أرس���Z3� J، و��ن  ا���� ث�ث�5 أ�j، و��ن �2 ی����، و��ن س���ا �L، وأ��م �2 ی����ا �L، و��ن

���L ا�4�ة  �Bرغ، ا���� Lم آ��ه\ا ا�> ،�ًPع س���B� h�Bا� k�u ،h�� ى��Xن ا�� ،�Z3� J�Z3B2 ی�

  :وا���م، �Mل

  )) م� ��� إسqم ا�	�ء ��آ- م� w ی�90- (( 
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�( 

� �	� ش�h- :�&- :� :�(ب ا��9س (( �)� ((  
 )5� ��o4ا� k��)5 : ا�� " qأن( "  

أح��نً�، س�ن� ا��3��g آ2 ��ش ؟ ���3 وأر�5�3 ���ً�، �j�z ه\ا ا�>��ب ا!��م ا���وي �j�z ری�ض   

ا�5����4، ا�\ي ��ك أآj�z� 5��R�� 5� �Z، ه\ا ��ش أcM �5 خ��� وأر�5�3 س��، ا!��م ا���وي 

Uث���5 واfش ���� أذآ� ��5 ا�� E��3� Hا Lت، رح����zا�� J\ك ه��ر�5�3، وUر�5�3، وا������ وا

����i� h��� ���Pل ا���3، ��!ن(�ز، إذا واح ��� ا���c ا��(�ري اث�� ��g س��� ��ع �j�t ���ة، 

واح ���L س��� ��ع ����R أ�c?� ،j ا�hM���� ���P ؟ ��o��� c� ،f، ا�hM���� f ��o��� ���P، أح��نً� 
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tا!ن��ن ی���ك ح�آ� ی �R�� ة، ی������ j�t� k�Bال ا��?�ر، وی�u L�ص� k2، أح��نً� ی���� ��B� \خ

  .���ة ��?2

   E�� ��B<ا� J\ا����3، ه ��O qB<ی l�X ،�ًآً� ث����اس�? Lه2 ث��5 ی��?�>�ن����?��ك أن�س 

��E ا�����]�ت، �� ��ق آ��B آ��Z، أح��نً� ن�_ ن�Pد، ه��ك 5�َ ی�_ ���ة س ��Bري، ا����ات، �� آ�

 ،��Zة آ��Bل ص���� آ���و�� ���ة ذه
، ه\J ث��?� خ��� fOف، آc آfO ����� ��Bف، ��� أ

��!ن��ن أآ�X ،cب، ن�م، ����ن، ��JT، ج�q، ا��k� EP أص�MؤJ، ���دث�ا، ��>�ا، �Tح�ا، ��ث�ا 

���U5 ا��5 ا��gب، �5 اUس�3ر، �5 ا��ح�ت، �5 ا��Tه�ت، �5 ا�MUرب،  ،cآU5 ا� 5� ،

 f م ��رغ�ه\ا آ cآ ،�R5 ا������5 ا��(�ت، �5 اUر��ح،  ،j�45 ا��اUحاث، �5 اUخ�Bر، 

م وf یzخ�، P5 أن�5 �5 ج��� ح��ر " ی�  ".�� ج��M qٌم �(��ً� �2 ی\آ�وا اL�� H إ���M fا 

4ً�، ا�5�T ی��g، ا���ة �?\ا ا���3، إ�� أن ���?�>L اس�?�آً� ث���ً�، وإ�� أن ���?�>L اس�?�آً� رخ�  

��Uی�م ����، ��ذا " ا!ن��ن ���3 أی�م، آ��� انL�� E�P ی�م، انL�� kٌ�� E�P : " را��3 ا�3وی� ��Pل

  : �h�3 �� ه\ا ا���م، ان�e إ�E ا���B ا��?2 ص�� ����M ،Lل

 )) �ً	�: 
  )) w ��رك ا
 �* +* ��(ع ش	8 ی(م �� أزدد +�- م� ا

  :ىو�� روای� أخ�  

 )) �ً��� 
  )) �� أزدد +�- م� ا

�T وجc ��زداد ���_، وح���� یTداد ���_ یTداد    H5 ا� �ً[�X h��3� _أ��م ح����5 ؛ إ�� أن hنt�

��ً� ص�� h�3� _أو أن ،_��� �P�أو ی� ،_���cوج T� Hا Eإ� L� h�b�P� �ً�.  

�M c��  :� L�E��3واH ی� إخ�ان، و�� س�ى ذ�_ خ��رة �� خ��رة، وا�

 �ِ�  C))2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ
  )س�رة ا��43 ( 

J أ���X 2آ� �� ا��X �� ،2��3آ�ت ی���ن?� ذات ج����ت ��3دة، ی�Pل �_  �� l�X ذاS� : J\ه

، ا��gآ� �?� ��ع ���ن��، و��ع ����tن��، و��ع �Sن>���ا، و��ع ���ی�ان، و��ع ���5�4، و��ع ���tی>�

�Xآ� ��Tان��?� ���وي ��Tان�� خ��� دول أح��نً�، �� أن_ ���_ �cZ ه\J ا��gآ�، أو ���_ ��gات �5 

  : ه\J ا��gآ�ت، و�_ دخc ی��� ی��ق �5 أ�j ����ن، ر��� �Mل

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َو) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ اَصْ(ا)َ�َ

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
  )س�رة ا��43 ( 
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ان�?E ا��U، �����م إن �2 ی>5 ه��ك �H�� �ٌ��3 جیة، أو �2 ی>5 ه��ك ��cٌ جی، أو �2 ی>5 ه��ك   

��E ��ذا ؟ أن� آ�h أ �B5 ا���>�، إن �2 ی>5 ه��ك ص�5I د��ٌة إ�E اH، أو أ�ٌ� �����3وف، أو ن?ٌ� 

��ة ��E ا� �B4ا����4، وا� c�3ا� E�� �Bا!ی��ن، وص E�� �Bص ،Hا Eة إ������ P� �B4ه\ا ا�

  .إ�E ا�B4��� ،H یc�g آc ا���احc، ����ة ا!ن��ن خ��رٌة �� خ��رة

  2<� L��Mأن أ E���ن، : ���\ي أO�Pأ ا��P� M hMه\ا ا�� �� ،hMه� ا�� L<��� ء�X 5أث� ،hMك ا���اس�?

M  ����4 رس�ل� �ً�M�� أ�P� M ،�ً�?P� �ً�<أ ُح�P� M ،jی�X *ٍی ��Pأ �Xح حM ،�ًی��X �ًZی��Pأ ح

���_، ��\�_ ���b�3ا، ا�2�3 ا�2�3،  E�� q<3ی� �ً��� L� دادT� ٍء�X ی�، أي�Bأ ا����ة ا���P� M ،Hا

Zط، ا��� ا��iص��� �� �3(2 ��?� أن�اع ا�� E����Z، وا���رس�، وا�>���، أ��3�u إن��ن ا���م 

  :وا�ی�ان�، وا��3Mَ�ُ، وه\ا اUخ ه� خ�iط، اخ��ر Oی�

C(َن	(َن َوا��ِ>یَ� َ�� َی0َْ�ُ	ي ا��ِ>یَ� َی0َْ�ُ)ِPَ�َْه7ْ َی�  
 )��Tی� : س�رة ا�O 5� "9 ( "  

  L� h�P� : ،�?��������س هc �2�3 أن اH س��BنL و�E��3 �2 ی�ض أن ی��3 أی� ���M ��ا�k ا���س 

��ا��3ا ��E أن ���M ا���ل ���M آ��Bة، ��4ح
 ا���ل �T3ز �>�م ����م، وا��Pة ��Mٌ� أی�ً�، 

ص�ح
 ا�tgن، وا���ل، وا��iل ه\ا ����م و�c)B و�T3ز و�>�م أی�ً�، وص�ح
 ا��س��� وا�(��ل 

��q�� E �� ی��h ا���e وه� �T3ز و�c)B، وا�\آ� أی�ً� ی��h ا���e، هc �2�3 أن اH س��BنL و�3

 Hو�>5 ا ،J�)ا� 
آ���L آ�L إ�Xرٌة f إ�E ا�\آ�، وf إ�E ا��Pي، وf إ�E ص�ح
 ا���ل، وf إ�E ص�ح

 ه\J ا����P ا��ح�ة وج�3?� أداة ��ج�ٍ� ��5 خ�LP أf وه� ا��P� ،2�3ل����T وجc ا:  

C(َن	(َن َوا��ِ>یَ� َ�� َی0َْ�ُ	ي ا��ِ>یَ� َی0َْ�ُ)ِPَ�َْه7ْ َی�  
) ��Tی� : س�رة ا�O 5� "9 ( "  

 اH �5 أن �>�ن ����ً�، ر��B ا�2�3 أ��E ا���
، ��Xن ��5 ا�2��3   �� 2e�ا�2�3 ا��� 5� �� ،2�3��B أ

وا�(�ه��X ،cن ��5 5�َ ی2�3 وf 5�َ ی2�3، ��5 5�َ ی�3ف وf 5�َ ی�3ف، ���\ي أریJ اس�?�ك ا���3، 


 �Mت ی��_، �23i أوfدك، آ�j ���?�_ ه\ا ا���3 ؟ وc�3�� hM، ا�<� L�� ،ًا��X c�3ء �?2 ج

���_، هc �2�3 أن رزM_ ه\ا  L� Hا b5�َ ه\ا ا��زق ا�\ي 
B�� h�Bأه�_ �� ا� k� ��3� ،�ًي ث������

 c�3ا������5، وأن ی>�ن ه\ا ا� k��� ر�_، وأن Eب إ��P�� >�� ن��_ وأن�أن  L� ي���أن  
ی(

��Bدٍة أو ��gو�ً�، وأن ��k� c��3 ا 5���2ٍ أو  q�)� 5� _�ogی fع، وأ�gا� ����س ��L و��M yا


، �������I���� ،�)����� ،c�3، ه\ا �<���� _�M�� ،دة�B� _��� �Bه\ا أص h�3� ٍة، إذا�5 ��ض ص�

�� ا��ریq، ه\ا جTء �5 ��Bد�_�P� ،ا������ة 
  .�����3دة، ��>�
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   hأه�_ ون�ی k� hأه�_، إذا ج�� k� ،نQدة، ا�B� J\?� 2?���M _��� أن hدة، ن�ی�B� J\?� 2?ن�z� أن

��Bدة، وأنh �� ا�h�B ی(
 أن �>�ن  J\?� 2هX�� ���3?2، أن�أن  hدة، ن�ی�B� J\?� 2?B�ن�یh أن �ا

�� اH دا�Rً�، وأنh �� نTه�، وأنh �� ا�c�3، وأنh ح�E إذا ن�h، ا���م ��Bدة، ��p ن�م �u ��

J\دة، ه�B� 5����eدة ا��B��� اH �����م �u E��  .����?�، �tنh إذا ن�h �5 أجc أن ���Pى 

   ،y�Mد �ٍ�i��� ،�PR�� �ٍ��3ی� L<�?��� أن 
�tن� ا�\ي ��h ن�eي �� ه\ا ا��ی* اس�?�ك ا��hM، ی(

ی، أ�� ه>\ا أن ���� اUی�م وا����5 X 2ٍ�e��� !! ه�، ث��ن��Tة أی�م �� ن�g� ،���p �� �3 أی�مBس

�g�ع �(��q ا�2�3  � L��� 
B�� ،�ًM�uص��� إ c�� _� q�� cی��ً� �� �>�ن ج�� !! q�� ه\ا Hوا

5�zق ا���5 أخ�.  

��ش أر�5�3 س��، �� سzال ��   ر �� ��E، سzال؟ واH سzال : �\�_ واحP� ��35 ا�� �P� cه

Eإ� �eأن ،E�� ��� cMأ �P� �� ،�P� ��� �Zأآ E�� L5 أنeا� 
�pج، أ���  Eا���س إذا راح إ�

نTه�، أول ی�م �� إ�BMل إ�BMل إ�BMل، �?� س��>* خ��� أی�م، أول ی�م، ث�ن� ی�م، ث��* ی�م، �����م 

J ���ج?� ��جO Lخ� ؛ ج�k ا�pUاض، kiM �\اآ� ا��3دة أو �h�BZ ا��(Z� Tً�، اfن��Pل )� kا��ا�

���O 2خ�، �\�_ �� cم دخ��� cBM ق، ا��ص�ل�iنfا Tل ا����3ء ���آ�M " : P� 5�3ر�U5�َ ��� س5 ا

�T وجc، "دخc �� أس�اق اQخ�ة  Hء ا�P� آ���� Eر�5�3 ��� ��ق إ�Uزم ی��4ف ا!ن��ن �� اf ،

�T وجc، حg� c>�ت �k ا���س، ����4 ح����ت، ��R�B ِذ2�َ، إ��oء خ���4ت،  Hا k� ت�<g� cح

Pا�����4ت، زی�دة ا� c����ت، ه>\ا �3 س5 اUر�5�3، �\�_ آ�� إ��oء �g�ُح��ت، �i�� درة�Bت، ا�����

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

)) W�9+أ �	�+ W�	: �: ل �ی �P� !م��Gول �=م� :&= ی(م ا��� w ((  

آ�j أ���h ه\J ا������ ؟ ������ اث�� ��g آc ی�م آc ی�م، ������ ا��احة، l�X ی�3
 �uو��،   

ة، أو Z� LB�p�ث� د�Mق وراء �3g��� ؟ أو J\ه ���i� J\م ؟ ه�ه\ا ا�> �� ،Lآ��X L� 2، آ��?�

�� اث��5 ���ء أح��نً�، أو ��3�tب �� E�3� �?� q��PیBً�، ه\ا ��� ث��5���� qج��B���.  

��E?P� E، رأى أن�س    �� ،E��3� Hا Lی5 ا�����، رح�6 �ر ا��gا� L5 أنIا����3ء وأ �� أح

واH ا��5�z ی���E ی>�ن ". س��Bن اH �� أن ا��hM ی��gى ��Xfی�L �5 هfzء : " ی��B3ن ا���د ��Pل

J أ�oXل، وآ�?� H، ی���E ی��3 أ�j س��، ��q حf ،�ًB واH و�_ �� �� �� M ،��ا��?�ر خ���5 س�

�� یt�� ا���ت ی��2 ا�c�3، ان�? ،E���c ؛ إ�� إ�E ج�� یوم ن��3?�،�� ،L���أو إ�E  حt� �ًBن یTداد 

 ��Qن و�� ج�اه� و�<� Eإ� cدخ �\ا�?�، ������P ح���� ی��2 ا�c�3 ه>\ا إ�E ه��، واح ن�ر f ی��

 ،_���iر اس�M E�� �B�وkiM ذه
 وسR�B_، و�Mل �L خ\  �� �M���k�i ؛ آ��X qال 2�M أح��، 
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 �� hًا، وأنا�ن�� أنh اQن �� �tخ\ �3iM واحة ��P، أf ی>�ن �(��ن ؟ ��ص� f ��3ض ث���� ج

����_ ا�����4 س�ف ��د ���4 س�3د�_t� ،�3ض� f ص���.  

��E أن���� أن ن��م، �( ا���م خ��رة، أح��نً�    ����� ،hMا�� ���M ������� اH ا�\ي f إ�L إf ه� �� 

 �4Pا� J\أ ه�P� ه� خ��رة، أن�B��حی* خ��رة، ج��� �k ��ن خ��رة، أن �Tور ��ن خ��رة، ا

 ��� ،�4 �����ع واحM jوج�ا، ��3و��، أ�T� خ��U�4 و��M J\ك، هخ��رة، ا�Mأ ����ع ی��

�Mاءة خ��رة، �� ��Pء خ��رة، �� س?�ة خ��رة، �� نTه� خ��رة، �� ��c خ��رة، �\�_ أن� ا�\ي 

��h ن�eي �� ه\ا ا��ی* أن ا��5�z ی�3ف آ�j ی��?�_ ���J، ی�3ف آ�j ی��?�_ وL�M، إن أث�5 

�XدمO ��B� ل�Pن ا���م یtوآ f5 ی�ٍم إ� �� hMا�� _�\� ،hMا�� L<��� ٍء : yدم أن� خ�O 5دم ی� ا�O 5ی� ا�

L�� ودT�� ،����Pی�م ا� Eإ� ،�?X _��� E��  .جی و

إذا ا!ن��ن اس���P ص�Bحً� ورأى أن اH س��BنL و�E��3 س�� �L أن ی��3 ی��ً� جیًا، �( واح ی�Pل   


 �Xی_، ن�م �� ��ق، واح ن�م زوج�L�b�� L وجت . �yن�م �2 ی: �_B�� ��ا���� Hا Eإ� hا��� 
�� �Mی

 ،��رة، �Sذا ه� ��S� ،hذا ا!ن��ن ی��� ���L ص�Bحً�، س�� �L أن ی��3 ی��ً� جی\� h��P� ،ردة�� Jی

cی� ؟ ه�Mاءة ه\J ا��4P  ��س�?�ك ا���3، اس�?�ك ا���3، آ�j ���?�_ ا��hM ؟ هc ه\J ا�راس� �(

ی� ؟ هc أن �(�q وراء ه\ا ا�(?�ز ������ واحة �Xء �(ي ؟ ��ذا اس��ت؟ ه�P� cءك �k ه\ا )�

 E���2، أ<��� J����ًا، ه\ا ا�\ي أا!ن��ن �(ي ؟ هc ا��ی* �� ا��B�o وا������ �(ي ؟ �Xء �?2 ج

  ث��5،أن أن�3X �� cPت �(�J ه\ا ا��ی*، أن ���?�_ ا���3 اس�?�ك 

 ))W�9+أ �	�+ W�	: �: ل �ی �P� =&: ول �=م��� w ((  

3
 أي   <� ��� cRد ا����M��� دع���� Lی
 ی�6 �����م ث��ن�� أ���ر �>�B3، ا�\ي ��Pا� ،c�3وی c�3ی

 
�Pا� ،���� jأ� k5 ���، ه\ا ی���R�� c���Bا� ،cه\ا ی��3 خ��� ��ا�� ���� ���� ��� ،cخ��� ��ا��

��ش س��5 أو خ��� وس��5 ی�6 �� ی�3دل ح(2 ی�� �����م ث� �ن�� fOف ���، ی�6 �����3، واح

؟ ��ح�?� أ�E�3� �� ،��� j أ�j ���أآ�B ن���u س��ب �� ا�2��3، ث�ث���R أ�S� ،��� jذا آ�ن أرض �


 ی�6 ���3 ���س� دم ی�� �P5، ا��P��u ،��� �Rث���ع ث���وار ،�ًBی�P� 5ث��ث�5 ����� وث�أي ث J\ه

 ،
3<� ��� jأ� �Rث���س� ����دع ��(2 ث��� ���
 د�ً� �� �Pء، أي ی�� ا���Bا� J\أو ه ،��uا���

�L ؟ �� ��� س��j، و�� ��� ث��5R�� ه\ا ا��6 ��ذا.  

   c���T وجc، ���ك ��c�3 ا����4، ا Hا Eف إ�b�3� ،�?����(�q ا�2�3 ح��� ���L، ا�4�ة ح��� 

،L�� ���4� _� q�� c��  ��خ��l ��جL اfz?� �ً[��?� ،Hء ا�\ی5 ی��P�iن إ�E أ���ل ص����، إ�E خ

 �� ،�?�� hا��� أن ��
، و�_ ا����p c�zت، وا���� E�� �� وا!ن��ن ��5 خ��� أی�م ؛ ی�م ،yا���

ي، ی�م ���Pد، وی�م �g?�د، وی�م ����د، وی�م ��رود، وی�م )� ��p L����E�� E، ���>�م 
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�iود، أخ���M �����م ا��g?�د، �� ��L�3 �� ه\ا ا���م  �� L� ود�Xء ا���م ا���ود، ا���م ا���

ا��g?�د یzث�� �� ذ�_ ا���م ا���ود، أ�� ا����Pد ���Pد، وا���رود ��رود، وا�����د ����د، ا���ت 

یL�� 5، وی�م ا�����P س�ف ن�دJ، ا����Pد ���Pد، وا���رود ��رود، وا�����د ����د،���  �P�

 �Bد، وا���?gه\ا ا�� ،�?�� hا��� أن ��ا���ود وا��g?�د، ا��g?�د ی��_ ه\ا، ���e_ ه\J، ه\J ا���

���L ا�4�ة وا���م �Mل :  

  )) ه�Q ا�	�(+(ن (( 

، ه�_ ا������ن: آ��� د���L إ�E ا����� �Mل  p ًا أو �3p.  

� ی� ل :� :	�W +�	� أ+W�9 و:� :�(( P� =&: ول �=م��� w -�+ 70+ �	�+ -	 ((  

أخ� واH أخ\ن� أول درس، وث�ن� درس، وث�ث دروس ا��� H، وا�رس ��L : أح��نً� ی�Pل �_  

أح�دی* آ��Zة، وOی�ت آ��Zة، و��3iM اQن ث�* ا�O�Pن ���ن�J، و���ن� آ\ا، وأن� �Mأت ا����ة ا���ن��، 

  :ل ���ك، Oی� واحة ؛ ��� �Mل �fL ����ج �>c ه\ا ا�>�م، حی* واح ی>��_ �u... و�Mأت

 Wُ�ََل َذر�ٍة َخْ��ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	ْ� َی0َْ	7(�َ+َ(C  
 ) ��T�Tس�رة ا�(  

  L� ل�M :م�ة وا���ا�4 L��� آ���P� ،hل M :  

  )) +G- ا��'7 (( 

J �����3ت   ��وان�?E أ��J، ���� ���ج� �>��Z �����3ت، ���ج� إ�E أ���ل آ��Zة، آc واح ی>�ن 

ك ��اد أو��� �>��_ ����� س��ات، ����>�� أ�j س��، coX أ�j س��، ����ن س��، أح��نً� ی>�ن 

 �ً��?� إن��ج ����ق، �?\ا ا�cZ� 2�3 ��اد أو���، و�>��p 5 ��3�4، �5 �>�ن ���P� ،�?3�4� ة�B3ا�

اآ2، ���اآ2 ���اآ2 إf إذا ص� 5� ،�?�3��Bع إf إذ ص� ��� ،�?�3�k��4���� ��4P، ا���اد اUو��� ���

 c<g� kPی L�����c �����ى  LPو�2 ی�ا� L���وا��k��4 واjM، ��!ن��ن إذا آ�ن ار��k ����ى 

 ،c�3ا� �� ����آ�ری>���ري، ی���2 ���L وی���ءل ���q�� ،L ه��ك ���س
، ���2 �� ا�2�3 و

���L ا�4�ة �B���� ،c�35 ا�2�3 وا��� y����ازي و��لوا ������وض ی>�ن �� �Pم ی��� ) L��� 5�

 L�� c3� ����  (  

  :��ذا ��3ف �5 �� ا��ا�ی5 ؟ �Mل �E��3: سzال

C�ً>��َ�َْوِ��ْ�َ(اِ�َ=ْیِ� ِإ Wَُأ��� 0ْ�َُ&ُ=وا ِإ��� ِإی�� Qَ%�َر �Dَ�ََو�  
  " ) O 5� "23ی� : س�رة ا!س�اء( 

��?�� ���_ ا�(��، �  M مTی*، ا�  ?��ك أح�دی* ����B ا�>�ی2 ؛ح��� اQی�، ح��� ا��ی*، وا��

  )) +�2	� +#�ه=، ار'� إ��2	�،(( 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 38�� آ��ب ��
 

�>5 ��ذا �h�3 �� ه\J اUح�دی* واQی�ت ؟ ��ذا ���h �?�� ؟ ��ذا ��3ف �5 ا!ح��ن ����y ؟ ��ذا   

��3ف �5 ا!ح��ن �����ان ؟ ��ذا ��3ف �5 ص�ة ا���c ؟ ��ذا ��3ف �5 خ�� ا��5���z ؟ ��ذا 

E5 ا!ح��ن إ��ا�(�ر، �� �� ���f 2 ی�3ف أ��Xء آ��Zة، �>5 ا��q�� ��<g ا�\ي یc� L��3  ��3ف 

 أ��� � 5�2b�3 آ�j یTآ�?�، �Mل: ا�\ي ی�L�3، ر��� �� �MلM:  

  C)9(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َزآ��َه� 
 ) q�gس�رة ا�(  

  .�?�أآ�Z ا���س ی����3ن آ�j یTآ�ن أن��?2، ا����iB آ� j�Tآ�?� f آ�j �2�3 آ� j�Tآ  

  ..))و:� :�	- +�	� +70 +�-(( 

���ب إ�?�     �� qا!ن��ن ی� �ً�Rه>\ا، : دا h؟ أن _���ي أنh آ�� �2�3، ��3_ �� ����ى B�أنL ی� 

 hا ا����ء ؟ أن\?� hا������3 ؟ أن �� �Mإذا h�M ����س �X]ً�، أنh آ\ا ؟ أنh �?\ا ا��رع؟ أنJ\?� h ا�

ي ؟ �?\ا ا!آ�ام ؟ سzال، آtن اH یB�  �3�B_، أنh آ\�_ ی� 

  ذاك �0	�ي +* ا�	�Gل �=ی�       �0�* ا��- وأ<g� 6ـ�2 �ـ&-

 -P0ـ�x �ًصـ�د� Qی��3          �( آ�ن �&ـ ;Nی �	� ;N	إن ا�  

* * *  

   c�32 ی� �� LBص�ح E����2 و��ٌل  c2، وآ�����\�_ ����3ا �� X]�2 �� ا 5� H�zج�وا ح�E ����3ا ��� 

� 2�����bBد ا��ث5، وا�2�3 �� ��S� L� cن �2 یc�3 آ�ن ا�(?c أ��L� c، و cBM 5� 2 ی5��3 �3\ب� L��3

 E��3� L��P� h�3� ذا�� ،L�� c3� ذا�� L��� 5�  ��L، و

  )) ا�i�P&(ن ا��Nم=ون، ا���Ni(ن ا��اآ0(ن ا���'=ون((

 E��3� L��M �� h�3� ه\ا ا�����ى ؟ ��ذا �� hأن cه  

 ))�ًN7 ص��	ص���ه7 . م� : Q�	:((.  

  

)) -GE>أ �	و+� -&�Pو:� م��- م� أی� اآ ((  

أول �� ا���3، ث�ن� �� ا�2�3، ث��* �� ا���ل، ه\ا ا���ل ا�\ي ��5 یی_ �5 أی5 ج]L� h ؟ هc ج�ءك ..   

 �R�� ل�ح L5 أنM�� hأن c؟ ه �?BX LBآ� �� cوع ؟ ه�g� ��p yی�u 5� وع، أو�g� yی�u 5�

 c��hPP ؟ ا�>�
 س?c، و�>5 ا����iB أن ���س
 ن��_ آ�j اآ��hB ا���ل، ������R ؟ هc سh�t؟ ه

أی�y �� أن Oخ\ ��E ه\ا ا��X c�3]ً� ؟ : آ2 س�خ\ ��E ه\ا ا�c�3 ؟ أ�� ا���j ا����4: ا��gء ا�ارج

��<gا�� hً�؟ �>�ن[�X c�3ه\ا ا� E����� إذا أخ\ت  Hا E�هc ی(�ز أن Oخ\ أو f ی(�ز، أ�� : هc ی�

  هc ی(�ز أن Oخ\ ��E ه\ا ا�c�3 أج�ًا أم f ی(�ز ؟: آO 2خ\، أ�� ا����iB: اQن
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 ))-GE>أ �	و+� -&�Pو:� م��- م� أی� اآ ((...  

 ی��?�_ ��gء ���L، أو �Xء زاcR، أو M ،خ�ةQدرج�ت ا E���tح��نً� ا���ل ی>�ن وس��� ���B� ���3غ أ

وص�ف ���R �� ا��� ،�R�zدي ا���X  jR�Iء ن���ل ��L، ��>5 واح ی��gي س(�دة ���ً� ج�ة

ر ��_ ی�ی?� �����ف، �� �� ��?�، Pی ،cو�>�?� أج� ،cZ� �Rل و���Zة أ��g�آ���ً�، و�� س(�دة ث��?� 

 J\?� ى��ام، ی� M�� jن�5 أ���Z� �?�\ور أخT��� ن��ا�� c?� �5 ا����أخ\ J\س�ری�، ه �� �P� ��3نiM

 ا��5�3B أ�j ��ق ��5 س(�د��5، ��M ،5���� E�� ی�EM �_ إ�E أM ��B؟ ه\ا ا�� j5�3 أ�B���� c3�� ذا

 �Tوج �Xب �?\ا ا����B، �����ل ث��5 جًا، M ،�ًBی�P� ���� 23 أس�ةi� M ،��Bإن��ن �?\ا ا�� ����

L� ل�M 5�z���� :س�س��Uأح�ً� ی>�ن ا���رق ��5 ا���اد ا ،kی�� f ع، ا��رع�B� f kB�ا ،k���� f k��ا ،

 L3� ،����� L3� �� ء�X آ����، و�� ���Iم �_ ا��Pء ی�X �� ،ًاو��5 ا���اد ا������ ��رق آ��B ج

����5 �� ج��bت  E���� اL� ��B� H أ�u �� LPء �� أن ا!ن��ن أن��gة، ه\ا ا�Rزا ��ج��ل، �L3 رو

  ا��2�3، 

 ))-GE>أ �	و+� -&�Pو:� م��- م� أی� اآ. Wq�أ �	- +�	�و:� '( (  

3
، وا�� 5��R�hB3، وا��3�ت �hB3، وا����ص c����Bا، وا��6 ... � 
�Pوه\ا ا� ،hB3� وي�ا�> J\ه

ن��M jgً�، �2 ی�\آ�، واH �2 أ�\آ�، ه\ا ا���3 آ�j أ����L ؟ ه\ا ا�(�2 آ�j أ����L؟ آ�j اس�?�>�L ؟ 

��gة، �3 ذ�_ ��gة، �3 ذ�_ ث��ن��، و�3 E�� �g� ذ�_ ن�eرة ی���ج آc أول �Xء ی�ى اث�� 

ی�?�، �3 ذ�_ ی���ج ��ء �Mي، ون�eرة �Mی�، آ�ن ی��k أدق ا�?�q، اQن ی���ج أن ی�Pب B� س��

 أذنL ه>\ا، ی���ج ��Pي ����k، آ�ن یT�P ��ق ا�رج درج��5 درج��5، اQن درج� درج�، ��ى واح

م ����5 ی34 درج� درج�، آ�j اس�?�_ ج��L ه\ا ا!ن��ن، ه�P�� Eإ� ��?� �eن ا����3ن ��ذا ن��

 �BB�� ء��Xأ Eإ� �eرض ؟ نUت ا����وات وا�<�� �� c�t� c؟ ه Hا yخ� Eرات ا������5 أم إ���

 T� Hا ���� f l4M Eإ� h3اس�� ،h3ذن ��ذا اس��Uا J\ء ����� ؟ ه��Xأ Eح�، أ�� إ��B� ء��Xأ

، أم اس��k إ�E ا��y ؟ ج�q�)�� q ا�2�3 وجc، إ�E حی* ��cu، إ�E حی* ���Z ح�ل �r3 ا�g?�ات

 cآ ،cوا�ِ�ج ،qوا��� ،���?�، وا�2g، وا�� 
���?�، وا�5�3 ���س 
واس��y��� k ؟ ه\J اUذن ���س

L��� 
  .�Xء ���س

 .)) Wq�أ �	- +�	�و:� ' ((  


 وا��5��R، وا��3ة وا�3�Uء، آ�j اس�?�_ ه\ا ا���k وا�Pا�>����5، وا� J\اس�?�_ ه j�4، آ�B�

 L��� �Bل ا���M ا��?2 آ�� ،Hا ���u �� �??�_ آ����ًا، أح��نً� وا��3�ت وا����صc آ�?� أج?Tة د�P�M ج

  :ا�4�ة وا���م

  )) ا���2 م�90P � س	�:�9 وأ���ر<� و�(��9 م� أ����9P وا'�0- ا�(ارث م�9 (( 
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�5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�(  " ���  " )ا�5 

حی* ح�5 ص���، أي حی* �?2 جًا، �5 أ�� ��زة ن��� �5 : ي و�Mله\ا ا��ی* رواJ ا����\

���M Lل Hا �� اUس��� ر�B����L وس�2:  Hا Eص� Hل رس�ل ا�M:  

� ی� ل :� :	�W +�	� أ+W�9، و:� :�	- +�	� +70 +�-، و:� م��- م� أی� (( P� =ٍ&: ول �=م��� w

 -GE>أ �	و+� -&�Pاآ ((  

�eح�ا�� J\?� �eا: ان���M ا��5، ا����3ءzال، أ�� ا���ل �� سzال، وا�(�2 سzال، وا�2�3 سzا���3 س :

���3 أ��gر ا���3ص� �5 آ�
 ا���ل، �� ��آTی5 خ��iی5 �� ح��ة ا!ن��ن ا���ل وا����ء، ا���ل 

 L�M��
، وا���أة ��S� ،�BBذا آ�ن ان��B ان��Bط دy�M �� آ�
 ا���ل وإن��ق ا���ل، و�� B��

��، ا��M�B س?c، أ�� أخ�X �iء آ�
 ا���ل وإن��LM، و���M ������ء�iر ا��g� حyP ���3 أP� ،

 J\خ���، ه ،��� ،hأخ h�� ،أخ h�� ،�ً�ا!ن��ن �����أة، ه\J ح�ل، ه\J أم، أخh، زوج� ��

ا����رم، ��pهrp �� 2 ��4، و��y��u q �� ا��ی*، ن�eات ��ی]�، ه\ا آ�م ��رغ، ن�eات 

�����، آ�L آ�م �Tی�j ��ن��اف��ی]�، روح  ���  .ری�

���M Lل Hا �� اUس��� ر�B����L وس�2: �5 أ�� ��زة ن��� �5  Hا Eص� Hل رس�ل ا�M:  

� ی� ل :� :	�W +* أ+W�9، و:� :�	- +�	� +70 +�-، و:� م��- م� أی� (( P� =&: ول �=م��� w

 Wq�أ �	- +�	�و:� ' ،-GE>أ �	و+� -&�Pاآ ((  
  ).واJ ا����\ي ر(

����� �Xء �5 ا����ة ا��i?�ة �P�.  

���L ا�4�ة وا���م �B5 ا�����ق جًا، و�>�iP� 5 واحة  hMا�� �P�Pة . ا���ا�4 L��� �B����


 �� EMf، و�Mل�  : وا���م EMf �5 ا����

  )) م� أوذي أ�= م� أوذی6(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )ج��� " 

�� �Bإی\اء ا�� c?� cه ،L� ء ا�\ي ا�����Bا� cه�، ه�Mf ا��� 
��L ا�4�ة وا���م، هc ا����

 E5 �>� إ�� L� 2?إخ�اج ،L��M E��ا��zا��ات ا��� واج??�، هc إخ�اج �Mیٍ� �L، هc آ�ه2 ا���Rره2 


، وا���5، وا��BP3ت، وا��zا��ات، �� ح>�� ذ�_ ؟ ���ذا �ا��ی��، ح��?L� 2 ث�ث ��ات، ه\J ا����

� �Bح��ة ا�� cوج T� Hا c3)خ� ؟ ���ذا �2 یO hMخ�، وO 5ز� �� �Bاء ا����T وجc أ Hا y2 ی��

���ذا �Xءت ح>�� ا����E جc و�� أن �>�ن ح��ة ا���B آ�?� ! آ�?� ���ات و��Bه� وی�� وس?���؟


 ؟����  

fًا�(�� �5 دون ث�5 ه\ا ��: أو J\ا!ن��ن ه cخ  ���U cن ا�(�� �Xء ث��5، وأن ی

  C)142(�َأْم َ�ِ�ْ&Pُْ� َأْن َ�ْ=ُخُ�(ا اْ�َ#�9َ! َوَ�	�� َی0َْ�ِ� ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ'�َهُ=وا ِم9ُْ)ْ� َوَی0َْ�َ� ا����ِ�ِ�یَ� 
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  )س�رة Oل ���ان ( 

 ،Rاgا� J\وه ،
����L ا�4�ة وا���م وحJ ن(� �5 ه\J ا���� �Bأن ا�� �� ،����p Hإن س��3 ا fأ

�B�ی�، وه\ا ا�����y، وه\J ا��zا��ات، وه\J ا���3ر��ت، وه\J ا���وب، �� ن(� وحJ ��� آ�ن وه\J ا

f \ٍR ی���c ا��5�z أی� ��B�4، ی�Pل �_�����L ا�4�ة وا���م ��� أس�ة ح���،  �Bا�� : �� J\ه

�B�4�� 
و. وحي، ا���B �2 ی4M �Bا�� c3)أن ی L��<ءت ح�X E��3�و Lن��Bس Hة ح��� وأس�ة �>5 ا

 Lّ�ی5، وواج�Uا Lوواج ،
�، وEMf ا����Rاgا� c���و ،
R�4���� ا���� Lأن yی�u 5�ص���� 

 Lه\ا آ� ،j3ا�� Lوواج ،�?Pا� Lا����ی�، وواج Lوواج ،
ا���4م، وواجL ا���3ر��، وواجL ا��>\ی

cوج T� Hل ا�M c��  :واج?L، وا�

  ِم ِمَ� ا��%ُس�C7َِ+�ْصِ&ْ� َآَ	� َصَ&َ� ُأوُ�( ا0َ�ْْ�
  " ) O 5� "35ی� : س�رة اUح�Pف( 

 �� L� م�ا ا�>\?� ،�Bأن أص j�<� �ًذ�_ أن� أی� ،�B4م أن ی�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Hح���� أ�� ا

وراءf 5�z���� ،J ی5e ا����ة آ�?� وروود وری�ح�5 و�uق ��ی��، ونTه�ت وس�ور، و�3uم 


 ا�(��، وا�(�� �?� ث�5 ��ه�، أح أث��ن?�  و�Xاب ون�م �cء ا�5�3، وأ���ل�i� hنt� ،f ،ة����

  ..ا��f�ء، أح أث��ن?� ا�����

  C)2(�َأَ�ِ�َ; ا���9ُس َأْن ُیPَْ�ُآ(ا َأْن َیGُ(ُ�(ا َ�َم��9 َوُهْ� َ�� ُی9ُPَEْ(َن 
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

���L ا�4�ة أح أث��ن?� ا���y، ا���y ا���دي أح��نً�، ا���ض أح��نً�، �\ �Bوا�� ،E��B� 5�zا�� _�

  :وا���م ی�Pل

 )) W�9Pن ش)� ا�k+ ،W�&P'ن ص&� اk+ ،WqP�ا W=&: 
  )) إذا أ�; ا
�5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء(  " �B��  " )ا�� 

Hء ا��P� ��، ی���3 إ�E ا��B4، ی���3 إ�E ا��Rاgا� c��� E��3 إ�� ه\ا ا�>�م �L �� وراءJ، �?� ی

��رض وآ\ب وأوذي ��  M �Bأس�ة ��� ص����، 5�َ أن� ؟ إذا آ�ن ا�� �Bأن ی>�ن ا�� E��3 إ��رJ، یMو

 ����h زوج�L و���� ا��L، و��ث ا���س �5 ا���ة ���gR أن?� زان��، M �Bوإذا آ�ن ا�� ،Hا c�Bس

f ،J جPو� ،Jأن ی�ا cBM Jأ�� Pو� ��oوه� ص Lأ� P� Mو ،�Bوص c���و �� c��EMf �� EM، و

 ��3�، ه\ا ا��E�3 یRاgا� J\ًا أ��م ه�]�ً� ج Lوة ���، ��!ن��ن أح��نً� ی�ى ن��M �B2، ا���oا� ��ر

�Bخ cMU T?ی� f ����gا��اس6، آ������� ا� cB)5 آ���zء، ا���X cآ c@��� Eإ�.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ����� -ا������ ا!س���� �� .ا��* ��E ا���Pب ��L  - ��1ب ا�Tه) :004( ا�رس  -� ��

  06-08- 1989: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

ا��ی* ا��gیj �� ه\ا ا���م �5 ��ب ��c ا�Tه �� ا�ن��، وا��* ��E ... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  

r3� اءة�P� أBأن ن cBMو ،�?�� c�Pا�� ��P� 5� b�f ب�Bح�دی* �5 ه\ا ا�Uا.  

�� ه�  Pا�� : Lإ�� cن أرسt� L��� c��� E��3�و Lن��Bس Hن��، و�>5 اأن ا!ن��ن وج �� ه\J ا�

اUن��Bء ا���س��5، وأنTل ���?2 ا�ُ>ُ�
، ���ذا ؟ آtن ا!ن��ن وج �� أرٍض ��?� ���ریq، ��?� أآ��ت، 

یًا س��� ��E ه\J اUرض ؛ ��أیh ��?� ودی�ن، ��?� أ��Xء �����X ًء��، ��?� أ��Xء ن��t<� ،�3ن 

 
ا����ة، ورأیh ا���gة، ورأیh ا��ح�، ورأیh ا���Zة، ورأیh آ�X cٍء وا��ً�، �?\J ا�>�

 �P�Pح E�� �ً3uًء س��� EPث ؛ أ��ء ث��Xأ E����ًء  EPن ا�>�ی2 أ�O�Pه\ا ا� lخU�� ا����وی�، أو

��ًء EPا!ن��ن ا�>�ن، وأ� �P�Pح E�� �ً3uًء س��� EPا����ة، وأ� �P�Pح E�� �ً3uس�.  

یًا إ�E ����ٍ� ص��ٍ� ��>�ن وا����ة   X رًا�Pا�� �ٌP��� رضUا �?I E�� hأی?� ا!ن��ن، وأن hأي أن

 �BP3ء ��ج�دة، ا�>�ن ��ج�د، و�>5 ا���XUآً� ص���ً�، ا���ك b���� ء ه\ا ا��������و��ن��ن، �� 

���_ ا������ ا����4 �?\ا ا�>�ن، وا����ة ��R�M، و�>5 ا��gء ا����i أن ���_ ا������ ا����4  �� أن

�����ة، وأنh ��ج�د، و�>5 ا��gء ا�\ي ه� أه2 �5 وج�دك أن ��3ف ���ذا أنh ��ج�د ؟ و�� ا��?�� 

4ده� ؟� hا��� أن  

�bT وجc، وا�O�Pن ا�>�   Hا �?�Tا����وی� آ�� أن 
�bT وجc ��\�_ ا�>� Hخ�ص ن�ٌر �5 ا cٍ<g� 2ی

 jٍg2 آ��أ��ء ��ن��ن ح�P�P ا�>�ن، وح�P�P ا����ة، وح�P�P وج�دJ، ���2�3 ا�\ي �� ا�O�Pن ا�>�ی2 ه� 

  ..��yR�P ا��XUء

��Bدئ ذي �ء أنh إن��ن ��ج�د، و��pك ��ج�د، وا�>��� ��ج�د، وا�\ي أن>� وج�د اH ��ج�د،   

�J��p 5 ؟ ه� أنL وا�����ف ��ج�د، وا��� L35 �� ا�\ي ر��zج�د، وا�>��� ��ج�د، و�>5 ا���� yس

ه\J ا��Q : َصbق ه\ا ا������ ا�\ي أنL�T خ��y ا�>�ن، ��� إن��ن ص���O k وأ��iك ن�gة ی�Pل �_

�?��?� آ\ا وآ\ا وآ\ا، �uی�P ص��ن�?� آ\ا وآ\ا وآ\ا، �uی�P اس����3?� آ\ا وآ\ا وآ\ا، ���� ا!ن��ن 

Pـ5 ا����ك ص�ر ص���ی�Qا!ن��ن ا �P�Pه\ا ا������ ��>�ن، وا����ة، و�� cوج bT� H5 ا� cbB.  

  �ً�Rل دا�Mأن_ : وآ�� أ h���إذا ���h أن_ �� ه\J ا��ی�� �5 أجc ا��(�رة إذًا ��جLb ن�� ا��c��3، إذا 

� ا��Uآ5 اUث�ی�، إذًا �5 أجc ا�2�3 ��جL ن�� ا�(���3ت، إذا ���h أن_ �5 أجc ا����ح� ��جL ن�

 L��� �B5 ا����uی�P ا����ك أس�س?� أن ���_ ا������ ا����4، ���ذا أنh ه�� ؟ �?��ك أح�دی* آ��Zة 
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ا�4�ة وا���م �� ح�P�P ا�ن��، وه\J اUح�دی* خ��iة جًا، ا���س یtخ\ون?� ه>\ا ��cٍ��� E ح�5 

Lؤون�Pی* ی���L ا�4�ة وا���م ی5�B ��� �5 دون أن ی�PMا، ی�P��3ا، وآtن ا�� �Bك، و�>5 ا��@�B��� ..  

ُ̂ َ:ِ� ا2َ�َْ(ى    C)4(ِإْن ُهَ( ِإ��� َوْ�ٌ* ُی(َ�� ) 3(�َوَم� َی3ِ9ْ
  )س�رة ا��(2 ( 

�5 خ��y ا�>�ن، �tنh ��5 أ��ی5    ،cوج bT� H5 ا��م ��� �����ًا ��ن�� Pم ی�ة وا���ا�4 L��� �Bا��

ا������، و�� ��ء ه\ا ا������ ا����4 ����ك ح�آً� ص����، وإ�� أن ����S� ،Lذا إ�� أن �cBP ه\ا 

ر���L آ�ن ا����ك �U ،�ًu��oن ا��g>�� أن ا�>�ن وا����ة وا!ن��ن، ا��ی* ا���م �5 ا����ة ا�ن��، 

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل. ه\J ا����ة ا�ن�� h�oX ا���س آ�?2 �Bا��:  

  )) 7 خ��3! �; ا�=<�� رأس آ(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )ا����5 ��سً� " 

��ء ا��gیj ی�Pل  ����� : " وا� ��B� fه��� و �Bن�� أآ �r3 ا���س ".. ا��? f 2�c3) ا���ن�� ���

���?2، ی��?� ���?2، ���?� خ�B�?2، ی��?� ذآ�ؤه2، ی��?� نu�g?2، ی��?� س�3?2  ��Bه�?2 و� �Bأآ

 ا�ن��، �Sذ�� ،jص�� f ���<� �3X ��3ا� jا!ن��ن �� خ�ی cذا دخS� ،Lأی�� h��M ا ج�ء ا���ت، أو

L������u Lال ح���L ی�X_ أن یTول  cBMن ه\ا ا�\ي أU.  

  ��<g� 5 ��ج�دك : ���5 أ��م�z� h2، ص�رخ، أنR�M ،رض، وج�دك ص���Uا Lوج E�� hأن Lأن

� ��ج�د ؟ ا�\ي ی5e أنL ��ج�د ��(�k ا�ره�3iM cٍ<g� 2، و�>5 ا����iB أن ��3ف ���ذا أنh ه�

  ..وا�ی��ر

 �ُpُ�(َ�Pَأ�2َ�ُْآُ� ا��)1 ( �َ�ِ�Gَ	َ�ُْزْرُ�ُ� ا ��P�َ)2 ( َن)	ُ�َ(َن ) 3(َآ��� َسْ(َف 0ْ�َ	َآ��� َسْ(َف 0ْ�ََ�ُ ��pُ)4(C  
  )س�رة ا���>�ث� ( 

�4، ه\ا �?��o� 2ط، �Sذا ج�ء خ�یj ا���ج�د ��E وجL اUرض �5 أجc أن ی�q�o �� ا�k�َ�ُ ا��خ�  

�5 . ا��B����� �3X ��3 وا����ان *�B� ،5 أس�س وج�دك� *�B� hا�2�3 أن 
�i� ح���� hنt�

 
B5 س� *�B� ،5 ح>�� وج�دك� *�B� ،وج�دك �b�� 5� *�B� ،ا������ ا����4 ��ج�دك

�ً��
 آ�ن اfنi�ق إ�E ا�?ف واBا�� h���  .ووج�دك، �Sذا 

  �� �B���� j4ن�� ین�� وح�P�P ا���� �P�3ی�� ا����gا� LZٍة �5 أح�دی��Zآ �ٍ�R�u �� م�ة وا���ا�4 L�

ن�� و�y ه\ا �� J�4ر�ل، و�5 ج�ء ��ن�� خ�ف ه\ا ا���4ر �?� �� �� J�4ر�ن��، �5�َ آ�ن �>2 ا�

iان ،L��4را�ا������؛  Lی��� ا!ن��ن ؟ إذا ج�ءت ح�آ� E��� ،ى�LM �� ا����ة ا���4ر �?� �� ه

L� Hا Lا�\ي رس� ��B<ف ا�  . و�y ا�?


 ا�\ي یtخ\ ����ت ����� جًا �� ا����fن، �� ه� ا��� ؟ ا��� ه� أن ه\ا   ��iذا ا���� ،
��iن ا�Qا

�5 ا����fن، ا����fن ا�\ي س�>�ن �� خ��� حTی�ان  c�p �� راس�
 �5 أول ی�م �� ا��3م ا���iا�
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ل، ���3 أX?� وص�رة ا����fن، وا����ق �� ا����fن، وأداء ا����fن، وا��(�ح �Zً�، وه� �� أی��

�� ه\ا ا����fن f ی�Bح �����L أ�ًا، �5 ه�� ی�2�e وL�M، وی�ز�ع وL�M، ی��?�_ ج?�دJ، ی��?�_ 

����L، ی��?�_ أ�>�رJ، ی��?�_ �M�u�cٍ<g� L یzدي إ�E ا����ق �� ا����fن.  

   Hا �� �Mل���ن� س3�� ،�5 س�ن� س3 E�ث�ثٌ� أن� ��?5 رجc و���� س�ى ذ�_ أن� واحٌ �5 : " ی�

 E��3� H5 ا� yٌح Lأن h��� fوس�2 إ L��� Hا Eص� H5 رس�ل ا� �ًZی". ا���س ـ أحه� ـ �� س�h3 ح

�4نk �����3ت ا��4نk، أو �����ات ا��4نk، أو إی��ح�ت ا�: �?\ا ا��ی* ا��gی�o�� j ��3ص�ة

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� yی�u 5�  .ج�ء��� 

�� ���M أن ا!ن��ن وج �� أرض ��?�   ����!س�م �� �X]�5، �� إ��ءة و�� رس�i�� 2یy ا����4، 

 J��� �?و��?� ورود، و�� ث��ر، و�� ،bB3� yی�u �?ح��، و��?� أآ��ت، و�� �?�� ،������ qری���

 ی�oق ا!ن��ن ��?�، وه� f ی�ى  ���gب، و��?� ���O Jس��، و��?�M �P�������ات ����Bح�، و����ات 

��ًء س�ku ؛ ��أى �L��3 ا�(cB، رأى ا����ة، رأى ا���ء ا�3\ب  L� ء��I �� �ً[�X�ٍم دا�t)� ،qًة أ

��L، ورأى ا����Bة ا��� ی�>5 أن ی��B �?�، ورأى  3�Bأن ی 
ا�\ي یL��g، ورأى ا���ء اQس5 ا�\ي ی(

���Bن ا�>�ی2ا�O�Pه� ا� kuق، �?\ا ا���ء ا����oأن ی �?�� Egا��� ی� �P��3ة ا�..  

Cَواِت َواْ�َ ْرِض�	َ��ا���ُ- ُ<(ُر ا��  
  " ) O 5� "35ی� : س�رة ا���ر( 

�bT وجc أ��ء �_ ا����ة، �Mل �_   Hوه\ا : ا ��� _��Pك، ه\ا یه\ا ص�، ه\ا ی�3ك وه\ا f ی�3

3ك ���، ه\ا ی(�3_ �Bِ��ی��bT وجc �3* ا�O�Pن. ��Pً� وه\ا ی(�3_ �� أ�ٍ� َ �����.  

، �� ح��L إ�Xرات،   bB3� yی�iه\ا ا� ،yی�u �� qا����ری �� ��اQن، �� ه\J اUرض ا�����

��B!س�م �� �X]�5 ؛ �� �����، و�� رس2 . وأس?2، و��\ی�ات، وإی��ح�ت ه\ا ه� �uیy ا!ی��ن

 fًأو hنt� ،ا���3دة yی�i� ��iء خ�X نO�Pن ه\ا ا�O�Pأ ا��P� �� �5 أن �cBP ا������ ا!�?�، ��3�f

جًا، ه\ا ا�O�Pن ����ٌ� ���P�P ا�>�ن وا����ة وا!ن��ن، ه\ا ���i4 ����� ا�>�ن وا����ة وا!ن��ن، 

ی��Uا���3دة ا Eن أی�ً� رس2ٌ ���?ٍ� ی�ص�_ إ�O�Pو�� ا�.  

���L ا�4�ة وا���م �   �Bن، ا��Qة ا�?iی� ا���Bی��، ������ ا���gا� LZل أح�دی�ن �5 خO�Pه\ا ا� ��

��ٌ�، و�5ٌ��B، و��O�P�� cٌ�4ن ا�>�یQ�� ،2ن أنh إذا �Mأت حی�X �ًZی�ً� ی(
 أن �2�3 �� �?�P�Pح ��

����ت ا����y وه� أص� ا�������ت، �� �� ن�eی� �� ،kت ا��4ن������ذا ��Pأ، إن_ ��Pأ ��

�� �?� f��3 إ� و�� �Zً� أح ا���س�� ج��P� q �5 أو�?� إ�O Eخ�، ������ت، ا����ة )، )��وی

 Lص�اع أس�س cاع، آTن cق، آ��� cآ ،k@�)� cآ ،��<g� cي، آ�g� ك��� cه�ٍة إن��ن��، آ�I cآ

c�� ٌل�� إن��ن ��  .ا�(�q ه\ا 
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 إن��ن Oخ� ��دة، ی��� ا���ری6 آ�L، وا�3��Mت ا!ن��ن  ���� آ�?�، وا�2�P آ�?� �� ��ء ا���دة، وا����ة 

وإن��ن Oخ� ی��� ا����ة آ�?� �� ��ء ا��\ة، . �� ��ء ا������P� k، وه\ا أی�ً� ��ٌل �� ��ل

  .ا���Mص ا��\ة �5 أي �uیy، و�tي c<X، ودون أي رادع، ه\ا ا��\ه
 ا��ج�دي

�3��  �>5 ا!س�م ه� ����� ا�>�ن �5 وج?� ن�e خ��y ا�>�ن، إذًا ه� أص�  � ،��������، أص� ��

ی�i3_ ا���B ا�>�ی2 اQن ��ج�?�ت اQن �5 ا�ن�� �tنh ��5 أ��ی5 إ�� أن �tخ\ �?� ���3، وإ�� أن 

�?� �����M h��� ���P��� ،EPg اh3��M أو �� اh3��M، ه\J ا����P �����3ت ا��4نk، ه\J �����3ت �

����ت ا����y و�����3ت ا����S� yذ�� J\ه ،yا���� yی�iا� E�� hَ3ْ�ا �PBu?�، وأخ\ت �?�، وِ

  .ا����4 ا�\ي ��3 �L �� ا�ن�� واQخ�ة

أن� f أcBM، أو f أصق أن إن��نً� ��E وجL اUرض f ی���E أن ی��3 ح��ًة �� س�م �5 آc ��ض،   

��، وf ی���E أن ی���� وج�دJ، وأن T� ء�X cأز��، �5 آ c5 آ� ،��<g� cه2، �5 آ c5 آ�

�bT وجc ی��3 Hا �?�� E��E وج�دJ، وأن ی>�c وج�دJ، ه\J ا���iة، �Sذا ���h أن_ إذا س�ت 

��hPP س��� وج�دك، و��yP آ��ل وج�دك، و��yP اس���ار وج�دك، اfس���ار �3 ا���ت، 

� Hا h���، ه\ا ا�?ف ا��f �P�P ی��yP إf إذا ���h اS� ،Hذا �Uا Eإ� EPBأن ی Eا!ن��ن ی��� bT

 E�� �iPص�3د �����، وا���ت ن ،Hء ا�X �� Eإ� �وجc وس�ت ��L)?�� E آ�نh ح���_ خ� ص�

  .ه\ا ا���، �3 ا���ت ح��ة أس3

���L ا�4�ة وا���م �Xٌء    �?� yiن�� آ�� ن�� أرد�?� �5 أجc أن ��3ف أن ح�P�P ا�Pا�� J\ه ،_�\�

�L، إن   .أخ\ت �L س3ت �� ا�ن�� واQخ�ةدyٌ�M جًا، إ�� أن �tخ\ �L وإ�� أن �

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) إن ا�=<�� ��(ٌة خ�Dة(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "   " )أ�� س�3

   r3� E�� �B5، وأس��و��� ،yRا�bT وجc، ج�3u �?�� c3م، و�Xاب، وح H5 ح>�� ا� J\وه

�� ری�ض �b�pء، �� �����5 ج����، ��  ا������Mت ا�(��ل، �� �����Mت ج����، �� أ��آ5 ج����،

E4�� fو 3� f ء��Xات، �� أb\س �� ا�����oان �� ،���  ..وج�ه�، �� س��3، �� 

Cqً	َ:َ �ُ�َ�َْ��َة ِ�َ�ْ&ُ�َ(ُآْ� َأی%ُ)ْ� َأNَ�ْْ(َت َوا	اْ�َ َ̂   �ا��ِ>ي َخَ�
  " ) O 5� "2ی� : س�رة ا���_(

�f أن ��iة ا!ن��ن ���ق إ�E ه\ا ا��gء ا�(��c، ��� ص�b ه� ��f أن �� ا�ن�� �Xء ج��c، و�  

  :ا����fن، و��� ص�b ا��f�ء، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

 )) �2�+ �(E�MP�م ���0� 
  )) إن ا�=<�� ��(ٌة خ�Dة وإن ا
)��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "   " )أ�� س�3
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  cوج bT� Hل ا�M ������:  

  َ ْرِض َخ�C!ًEَ��ِِإ<4* َ'�ِ:7ٌ ِ+* اْ�
  " ) O 5� "30ی� : س�رة ا��PBة( 

اس����_ ��E أوfدك، ه c�tخ\ ��ه2 إ�E اH أم �����P� 2?� k ؟ اس����_ ��E زوج�_، هc ی��3_ �5   

زوج�_ أن �>�ن زوجً� ���B آc ح�ج��_، أم أن_ �?ف �5 ه\J ا�Tوج� إ�E أن �tخ\ �?� إ�E اH وا�ار 

��م �� ی>��� اQخ�ة ؟ اس����_ P� 5 دون أن� �P� خ\ ا���لt� ی��3_ أن c��3ً�، ه� hإذا آ� _�b�u E

 ،Lأه� E�� j����� ،j����� ؟ ا!ن��ن c�Bس�اء ا�� Eی?2 إ�ه\ا ا���ل، أم أن ه�_ اUول أن �?

 L��i���E ز��L�R، ه\ا ز��ن_ أ��iك ه\ا ا����B وه� ��B3ن ��L، أ j����� ،Jدfأو E�� j�����

�P� ؟ ��!ن��ن �p L�� ی�ً� أوT� �ً[�X L��i��c ه\ا ا���X ��Bء ص��� ج� ؟ �Xء ی���L� k أم أ

 k� ،j����� _إخ�ان k� ،j����� _��� �� ،j����� _��� �� ،���<ا� J\�3ن� ه� kوسt� j�����

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �B���� ،j����� _ج��ان:  

 ))�MP�م 
  )) �f�9+ �2�+ �(E آ�l �0	�(ن إن ا�=<�� ��(ٌة خ�Dة وإن ا
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "   " )أ�� س�3

�bT وجc ؟ ه c�zث� ا�ره2    Hء ا��أن h��h ا���ا�BM، ��ذا �c�3،ه c�zث� ا�g?�ة أم �zث� إر

�bT وجc ؟ ه c�zث� راح�_، أم �zث� ��3دك ؟ ه c�zث� ا�g?�ة، أم  Hا ��وا�ی��ر، أم �zث� �� ی�

cP3 ؟ ه c�zث� ا���ج�، أم �zث� ا����P ؟ �ا�Rً� ا!ن��ن �� ��_، �\�_ ر��� �bT وجc جc3 أح �zث� ا�

  ..أس�Bب خ�P_ �� ه\J ا�ن�� ه� ا��f�ء

 �َ��ِPَ&ْ	ُ�َ ��930(�ُآ(C  
  )س�رة ا�����zن ( 

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

  )) +��G(ا ا�=<�� وا�G(ا ا�9��ء (( 
 )��o4ا� k��)5  :�5 ا�� "   " )أ�� س�3

�bT وجc، وس�ت    Hر ا��� �?��� h�BMذا أS� ،ت�P�T�� �?�� ،ة�iم خ�ة وا���ا�4 L���ن�� آ�� �Mل ���

 �� h3Mو �?�� _eث�ت حO ذاS� ،�?�� �)�� _5 أنeا� 
�pم، أ�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Lج���� �?��

 �?�R�Bح  

  )) +��G(ا ا�=<�� وا�G(ا ا�9��ء (( 

  :ا��Pا ا����ء، ا����ء آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م أي  

  )) �&�7i ا��3�Jن (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "   " )زی �5 خ��
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   Jأ�� Hن اU ،5 ��54 �5 ا���أة�z���� ،م ا���أةا��i�gن إذا أح
 أن ی���z� kMً� �� �6ٍ ی���

�j3 ؛ ا���ل وا����ء، نro� ��iP ا��4B، وأ��J �����3، و�� �5 رجc �� اUرض إf و� �iPن L�

 fإ fً�� 
���4�X �� jٍ3 ا!ن��ن ا��3دي، ا��5b4�� 5�z �5 ه���5 ا��5��iP ا��f ،5����3 ی>�

�bT وجc، إذًا ه� �� ح54، إذًا Hا �?��X ا��� �M�3ا� fإ �ٍM��  : ح�fً، وf یcBP أی� 

)) �(E�MP�م 
  )) وإن ا

  Hف أن ا�س��f�� ،ی�ى ا��أًة ج���� M yی�iن�� خ��ًة ح��ة، ا!ن��ن �� ا� س��BنL و�E��3 جc3 ا�

 brp وإذا ،�Pس �eذا نS� ،�eوإ�� أن ی� H5 ���رم ا� J�4� ro؛ إ�� أن ی j����� نQه� ا

 ی>�ن �� یJ ��ل، وص�ح
 ه\ا ا���ل ����، وا��رث� f ی���3ن ه\ا ا���ل، اQن ه� �� M ،�)ن J�4�

 �P� Lن(� وإن أآ� �P� رث���� J�i�ا����ن ؛ إ�� أن یtآc ه\ا ا���ل وإ�� أن یL�i3 ���رث�؟ إن أ


  ..رس

  )) إن ا
 م��g9�+ �2�+ �(E�MP آ�l �0	�(ن (( 

��E ج�ارح_،    kٌ�i� ،ه�ك�I E�� kٌ�i� ؛ _��� kٌ�i� E��3�و Lن��Bس H�3 أن اg� أن �BMح�ل ا���ا

 kٌ�i� ،_B�M E�� kٌ�i� H�3 أن اg� _، أن�ح���u E�� kٌ�i� ،_�����E ص�ا kٌ�i� ،ن�ای�ك E��

���_ ه\J ح��ٌ� را��M، وه\J ا����� س��bه� �r3 ا�����4ن ح��� ا���اS� ،�BMذا ��o?� ا!ن��ن �?�  kٌ�i�

_��� kٌ�i� E��3�و Lن��Bس H�3 أن اg� أن ،�BM>�ن �� ح�ل ا���ا�ن_ .. " ����، أن tآ Hا B���اJ ا

J آtنL ی�اك، ا��gء اQخ� �r3 اUد��� ا���Bی�".. �Sن �2 �>5 ��اS� JنL ی�اك B�  :ا

� آ <9* أراك وأس��G�� *>=0ك (( P� ك�Jا���2 ا'9�0* أخ ((  

���L وس�2 أن�M Lل   Hا Eص� H5 رس�ل ا�  :و

  ... )) یP&� ا�	�pqp 6! ـ أه�-، وم��-، و:	�- ـ(( 
�5 : ��ء�5 ���ی� أح�دی* ا!ح(  " qأن( "  

   L3� �gوی� ،L3� �gی� L��� ا\?� ،h���� hا����رات آ�ن J\ه أح��نً� ی>�ن �� س��رات ���(��زة، أح

 Eوا���ل ی�ج�3ا إ� cهUوا ،�BPا� �� EPB5 ه� ی�أوfدJ، وأخ�ا�L، وأ���MؤJ، وه� �3?2 آ\�_، ح���� ی

L��� EPBوی ،h�Bا� .�e�� cآ �� �ً�Rدا Lأن ��<g����  ،ة، وا�>���، وا���آ��eت ا!ن��ن؛ ا���e�� 5�


 وا����، وا��
 وا�roB، وا��i3ء وا���k، ه\ا ا���gط ا!ن��ن� �oا���ل، وا� 
وإن��ق ا���ل وآ�

��L�M �� ا��BP ؛ ه\ا ا���jM یخc ��3 �� ا��BP أم یjP ه�� ؟ أنh س?�ت  �� �ً�R2 داb�Pأن ی 
ی(

�bT وجc، ه\J ا��?�ة ی��?� أث�ه� ��ن�?�R?�، أم س?�ة ����3 ������ ا��Zن�� و� H ذآ� �?�� >f 5 ی�ج

ی���� أث�ه� �3 ا���ت؟ إذا ذآ�ت اH �� ه\J ا��?�ة اس��� أث�ه� �3 ا���ت، �Sذا ذآ�ت ا�ن�� 

  .ان�?h �� وS� ،�?�Mذا آ�ن ��?� ا��B�o وا������ ح���h ��?� أوزارًا
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  �Mؤk� ،J أ���Mؤk� ،J ج��انL ی� ��ى ه\ا ا���jM، ذآ� اسl�X 2، هc ��!ن��ن وه� ج��k� q أص

�bT وجc �� خ��رة، �\�_ H5 ا���ئ �5 ا����ق .. " اL���p ؟ �� وزر، ��P س�آh �� س�م، �� �>�2 

 H5 ذآ� ا� �Zل".. �5 أآ�M cوج bT��bT وجc، ور���  Hأن ی\آ� ا cp�gا� L�oX 5�zا��:  

  C)41(ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا �َی� َأی%�2َ ا��
  )س�رة اUحTاب ( 

� وا�= (( G&�9ن ـ أه�- وم��- ـ ویp- ـ +��'� ا�	ـ أه�-، وم��-، و: !pqp 6�	ا� �&Pی ((  
�5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( " qأن( "  

���L وس�2   Hا Eص� Hل رس�ل ا�M L��  :و

� � <�0 أه7(( �bم!  ی��Gا�=<�� م� أه7 ا��9ر ی(م ا� ((  

   �R�� ،أری� Hوا ��� �R�� L��� 5�3 ���، إذاBس Lح���� h�� �� ��3ن��، ا!ن��ن یأن23 أهc ا�

 �Pیوخ���5��R�� ،5، إذا واح ���L أر��R��3 ���، أو خ�����R ���، أو ث�ث� �uا��� y� ���k� ��P ح

یJ\?� 23��� ،�P ا����ح�ت ا��اس�3، ���23 �?\ا ا���Bی، �?\ا ا��>���b�p J\?� ،jء، �?\ا ���2�3، ���23 ����

��iة آ�?�،  L�وح�� ،��Bأج� Lث��� cًا، آا���]�، ���23 �?\ا ا��3iم وا��gاب، �?\J ا���Zب اUن��P ج

Iو��� ،qن�� L��3uر��ه�� آ����و Lbج����، و��� J�.  

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

 أهc ا�ن�� ن��3ً� ـ ی�م ا��B4�� ،����P �� یz�t� Eن  Xن�� أي أ23 أهc ا�ن�� �5 أهc ا���ر ـ أن23 أهc ا�

L� ل�Pة ـ ث2 یی� ا�O 5دم ـ اس��3ا ه\ا ا�(�اب ـ هc : ا���ر صoBً� ـ �E�3 ی�B4 أي ی���p ،q�o واح

ق ���� �\ و�uب، �pرق رأیh خ��ًا �M ؟ ـ ��ش ث��ن�5 س�� �pرق �� ا���p ،2�3رق �� ا�����p ،Jر

  �� ا��ج�ه�، �pرق �� ا����p ،kرق �� ا���Bه�، �pرق �� آ�X cء 

ی� ا�� �دم ه7 رأی6 خ��ًا �� ؟ ـ ص&h! وا�=ة، c	�! وا�=ة ـ ه7 م�� �Q <�0ٌ� �� ؟ : ی�Gل �-((

  )) w وا
 ی� رب : +�G(ل

  �\�_ حی* س�ن� ��� ی�Pل L��f ا���5  

 ))W=0� ی� �9* م� خ��  �J� !9#ا� W=0� �ٌوم� ش ،��M� ا��9ر ((  

یz�t� Eن23 أهc ا�ن�� �5 أهc ا���ر ـ �5 ا��43ة 3Buً�، �5 ا���س5�P، �5 ا�5����e، �5 ا�������5، �5   

ی� ا�5 : ی�م ا��B4�� ����P �� ا���ر صoBً� ـ أي یq�o �� ا���ر ��pً� واحة ـ ث2 ی�Pل �L"... ا�>��ر ـ 

M خ��ًا hرأی cدم هOل�P�� ؟ �M 2ٌ�3ن _� �� c�3م : � ؟ هiی� رب ـ أی5 ا��2�3 ؟ أی5 ا� Hوا f

  .وا��gاب ؟ أیb\� �� 5 و�uب ؟ أی5 ا��ج�ه�؟ أی5 ا����P اfج������ ؟ أی5 ا�h�B ا���2 ؟ f واH ی� رب
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� � ش= ا��9س �bسً� +* ا�=<�� م� أه7 ا�9#!، +��&� ص&hً! +* ا�#9! ـ ی=خ7 إ���2 (( �bل �-وی�G�+ ـ :

w وا
 ی� رب م� م� �* �bٌس �� وw : ی� ا�� �دم ه7 رأیb� 6سً� �� ؟ ه7 م�ت �Q ش=ًة �� ؟ +�G(ل

  )) رأی6 ش=ًة �� 
 ) 2��� Jروا(  

��E ا�(��    cuن�� آ�?�، وإذا أ��� ��M>2 ؟ إذا ا!ن��ن ان���p q�o واحة �� ا���ر ی��E ن2�3 ا�

�����، ه\ا إu��� واحة ی��z� Eس ا�ن� ��B� fه��� و �Bأن ن(�3?� أآ y���� f ن��� آ�?�، إذًا ه\J ا�

��� ا��4نk، ه\ا ����� ا�����P�P�� y ا�ن��، إذًا ه� �Xء ����، �Xء �uرئ، �Xء ���X ،hbMء ��

 kMو �P� ًا�P��� �?�3دار ا���ور، ��5 ج ،c�3ور، دار ا��p ع، دار�iPٍء وان�س�ف ی���، دار ا��

 ����Bآ tٍiخ.  

 �Mل ���L ا�4�ة وا���م �� حیٍ* Oخ� �5 ا�ن��  Mو:  

  )) م� ا�=<�� +* ا�خ�ة إw م7r م� ی#70 أ�=آ� أص&0- +* ا��� +���g9 �	� ی�'� (( 

   L3Bإص q�p ،J���L ا�4�ة وا���م ��ن��، واح ی�آ
 �Mرب �� ا�q�p ��B ی �Bا�� L�Bg� ه\ا

ه\J ا��iPة ان�B?� إ�J��� E ا���B آ�L، ه\ا �� أخ\ت ا�ن�� �5 اQخ�ة، ه\ا  ��P، ی� ��ى �� �iMة ��ء ؟

���L ا�4�ة وا���م، ��3�� ی��P ا!ن��ن أر��3 و��gون س��� ث��ن� س���ت ن�م، واث��  �Bم ا���آ

��c وه2 �� ا�ن��، ور��� �bT وجL� �� c ن�4
 أ�ًا، ی>�ن خ��ان، �?\ا ����gة س�..  

� ُزْرُ�ُ� اْ�َ	�Gَِ�َ� ) 1(ُ� ا��Pَ)�pُُ� �َأ�2َ�ُْآ�P�َ)2 (َن )	(َن ) 3(َآ��� َسْ(َف 0ْ�ََ�ُ	َآ��� َسْ(َف 0ْ�ََ�ُ ��pُ)4 ( )ْ�َ َآ���

 �ِ�Gِ�َ�ْ(َن ِ:ْ�َ� ا	5(0ْ�ََ�ُ ( �َ�Nِ#َ�َْ�ُون� اPَ�َ)6 ( �ِ�Gِ�َ�َْ�ُو<��2َ َ:ْ�َ� اPَ�َ ��pُ)7 ( ���ُ َ�ْPُ�َ ��pُ �ِ�0ِ�9َمِ�ٍ> َ:ِ� ا�)َْی

)8(C  
  )س�رة ا��>�ث� ( 

���L وس�2 إذ ی�Pل   Hا Eص� L��  :و

�! إن أ:3* رض* وإن �� ی0َ� �� ی�ض (( �	Mوا� !E�3G80 :&= ا�=ی�9ر وا�=ره�، وا�� ((  
  )رواJ ا���Bري ( 

  H ًاB�ًا �?�، �5�B أن �>�ن B� �Bأص Lه� �Bن�� أآ، أخ ا���م ذآ� �� أنL ��!ن��ن ح���� ی(c3 ا�

�bT وجc ا�?2  Hك ا��إذا ا!ن��ن  ،�Pه��م س�ح �� qی� Lج��ان r3� k� ،LR�Mی��r3� k� �P أص

 J��h ثcP آ ،��B��h آ���س �5 ا�?2)� ،LB�M cآtث� ـ أي . " ی�Z� �?�� ا���ط fن�� إ ا�B� 
�� أح

�Bی f cٍوأ� ،J��� cٍoX ث� ـ�ء ث��Xأ �?�� Lأص�� J��p ��Bی f �ٍPو� ،J�?��� � ." ل�Pی ،�Pا�� �<gی �ً�Rدا

اUس�اق : اUس�اق ����، وه� ر���ن نj4 ����ن، وأآ�Z �5 ��4و��g3� L أ��3ف وی�Pل �_: �_

cM ،ك، : ����، س�ق ����م��Rر ،_B�M ،_�T?آ����ك س�����ن، أج ،�B�u _ص�� H ا��� H، ا���
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H �bT وجX �?�� ،c>�، دا�Rً� یg>�، ا�\ي یg>� دا�Rً� وf أوfدك، أه�_، آ��� ا��� Hا k� أدب �?�� 

cوج bT� H5 ا�   .ی�3ف �� ه� ��L �5 ن�3ٍ�، ه� إن��ن ��3

�� أص����M �B�4� Lل  �� �����ل ذه
 ی\ه
، . ا��� H ث�ثً�، ا��� H إذ �2 �>5 �� دی��: " س�ن� 

�Bا� J\ع ���3، ه�B� 2� �3�� ه\ا ،j3ن س�3ه� ص�ر ا��Qه�، ا��gث��?� ��2 ن ��p ع، أو�B� 2� ���

�h ��ل ح�ام ؟ ��h �����43 آ�?� ��ل، �>5 دی�_ س��2، وh3M ����43، خ�hM اfس����P، أآ

���?� .؟��ً� �B4ا� h�?إذ أ� H   ".ا��� H إذ �2 �>5 �� دی��، وا��� H إذ �2 �>5 أآ�B ��?�، وا���

���L وس�2و��L ص� Hا E:  

  )) ا�=<�� س#� ا�	bم� و'9! ا�)�+� (( 

   23i� Eإ� cخ ا���_، �?c أن h���k�i أن �tآc ��ل ح�ام ؟  f��� ،k�i���k�i أن ��M ن ا!ی��نU

 H _���u ح��ب E�� q���� ء ح��i���L�� c إ c�3� _�� خ�� ؟ Lری�ت، و������L ن��ء آ�س��ت 

ر، ��P� f ؟ cوج bT� ����gع، �� �_ ح y�q�) �� أي �>�ن، وt� fي ��ق، �P� hس(5 أي أن E�3

وt� fي س?�ة ����ه�، وt� fي نTه�، �� نBX �?�� JT?�ت ��?� ن��ء آ�س��ت ��ری�ت، �� أ��آ5 

ك ��ك �Xع، �� hنt� ،ط�ة، �� أ��آ5 ��?� اخ�����ءة، �� �M�uت ����ءة، �� ���Mت ��س

 ا��5�z حود، ه\J �(�ز، و�M M نO�Pع، إن ا��g��� �P� 5�zن، ا������ q�� 5�zز، ا���)� f J\ه

�5 آ�Zٍ� �5 ه�ى ن��L وح�Le �5 أن یkP �� ا���ام، �ـ ..  

  )) ا�=<�� س#� ا�	bم� (( 

   k�i�و ،J\ه k� حT� ،J\ه E����E ه\J، و L���ی(���ا �k ��3?2 ��?�ة زوج� ه\ا، وزوج� ه\ا، 

2، ���ن�� س(5 ا��U 5�zنJ\?� f L، وه\J ن�eة ?��� j��<� ��X�go، وه\J ن�eة ��4Pدة، أي f ی�ج

ة ����gع، L�BM ����ل �P� L��43، ���آ�� L�� ن�<� �� q�)ی fو ،�i���� س?�ة q�)أن ی k�iی��

ر، �?c یtآc أي �3uم �� س��� ؟ أي �Xء یtآ�L ؟Pی f ؟ ��B� خ\ أيtأن ی k�iی�� cه ،�P� ع�g��� 

 �� Lا��Xو L��3i� ،ا���دة آ��ل J\ر، ی��ف أن ی>�ن �� هPی �ی� �T2 خ��� L�� ی��ف أن ی>�ن

ر أن یco�g أي ��oX، إذا آ�ن ��oX راR(� آ��Z و�>�?� Pی ،�M �?�� L���Mن إ�<� ،�M �?�� Lح�آ� ،�M

خ� واH سc�� ���t ح�ام ، أح��نً� ی>�ن �� ����� ����� و�>5 راR(� آ��Z، ��?� أر��ح ��R�u، أ

ر Uن?� �����P� f ،�u�XUا J\ه kوأ�� . bT� H B� hن، أن���� qو�� �P� hس(5 ؟ أي أن E�3� ���

 J\؟ ه L���ة R�� J\وه _� ��B� 5یر، ه c���k�i أن �P� f ل ح�ام ؟�� cآt� أن k�i��� cه ،cوج

 �� آ�
 ا���ل، �� �P� _س(5 أن E�3�� ،ة ح�امRا��� �� ،���إن��ق ا���ل، �� ���M�_ اfج���

 ����gع، ��E�3 ا��(5 �P� أي ح�آ� �� ،_���رح��_، �� نTه��_، �� ِح�b_، �� ��ح��_، �� 

�Pا� E�3��..  
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  )) و'9! ا�)�+� (( 

  .�M  ی���4، . ه\ا ����ن وf ی�ج�M �� �� ،Lخ\ ح�ی�O ���<ه\ا ا� ،�eا�� j�3�و ��ن��ن B��

��E ا�h�B، ا�Tوج ��p ��ج�د یخc وی(�k� q ا�Tوج�، ��L روح ری���� وی�Tح،  ��tوی�?�، وی

ه� وأداروا حی* ���k ح�E یt�� زوج?�، �� 3M ،وج�Tا� k� q�)ی cخJ، ا�Tوج ��p ��ج�د ی��

��t: ی�ه�Tن �� ،L�ح�آ� �� Lخ\ ح�ی�O ���<و أن ا�B�� ،ن��P� Lآ� ،Hوا _�� hأه��5 وس?��5 ��ح ،L

 ،����� l4Mت و�ءوا �(�P�3?2، ی� k� ح�اTی���ر��ا، ی� ،��Z��� ن��ء ورج�ل �ًZ� ا�B3ی�

وا ��ن��ن ا��Pص� ا�\ه5 أن ا�>��� �� ج��، B�� ،�?� ا��tم خ�ص� ی�ت ����3، �� أ��وا ����ی�gه

و ����3 ا���سBم ���� ی�ة وا���ا�4 L���  :�\�_ �Mل 

  )) 9! ا�)�+� ا�=<�� س#� ا�	bم� و'(( 

   H�3رك أن اX ،2?��<� ٍ�� cأه E�� h��>5 ا��LB�P� �� 5�z س�3دة واH ا�\ي f إ�L إf ه� �� وز

 ،������M�_ آ�?� وا ،j�eوأن_ ن ،Hوأن_ �� ح�� ا ،H5 ا��ی�B_، وأن اH راٍض ��_، وأن_ �� 

ك �Xء r��p أ�ًا، ه\ا�����M��g��� ���P� _ع، �� ��  cآ  fإ L<ی�� f 5 ـ�U�3ر اX �3ر ـgا�

5�zا��..  

̂% ِ��ْ�َ ْمِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ�ُ	(َن  ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ�ْ� َیْ�ِ&ُ�(ا ِإیَ	�َ<gُ�ِ �ْ2ُْ�ٍ� ُأوQَ�ِ�َ 2ُ�َُ� ) 81(�َ+َ ي% اEَ�ِْ�یGَْ�ِ� َأَ�

  C)82(اْ�َ ْمُ� َوُهْ� ُمPَ2ُْ=وَن 
  )س�رة اUن�3م ( 

���X cق جًا �� اUس��P، و����� �5 ا�zBس، وا���P، وا���ج�، ی���Pن    c�3ذ�� ی cأن رج

����ء ا������5 ��5 إخ�انL �� ��آ
، وL�<X ج��c و��BسL أن�y، وا!خ�ان  2 �5��� وا���X ،j3ه

و أن ه\ا ا�\�� �Mأ ه\ا ا��ی* ��iر B�� ،Lb��� ،مb�<� ،cb)B� ،زT3و� ،
�L�P، ی���ا ��L �5 آc ج�ن

L� ل�M ،L�Mل: واس���M 2<�Bن نU ،*ی  :ی� س�ي أي س(5ٍ أنL�� h وأی� ج�ٍ� أن� ��?� ؟ �� ه\ا ا��

  )) ا�=<�� س#� ا�	bم� و'9! ا�)�+� ((

�� أنL�� h ��� : أن� ���وق ن��� أي ج�� ه\J ؟ �tج��ًR�M L�t� !!ي س(5ٍ أنL�� h، وأي ج�ٍ� أن� ��?� ؟  

�E�3 ذ�_ ا!ن��ن �?�� ���L �� ا�ن�� �� . � أن� ��� ی���eن� �tن� �� س(5ی���eك �tنh �� ج��، و�

3 ا���ت ������X f Lء، �\�_ ر��� �bT وج�M cل� ��� L�ح�� h�M:  

  )) أ:=دت �0&�دي ا������N م� w :�ٌ� رأت (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "   " )س?c �5 س3

��ف �>� أنh أی5 ��: أن�g� _� hهات، �� س���tك  t� ،ا��� Eإ� 
��� ؟ واH أن� أ��ف ح�
، وذاه

 ه��، وذاه
 ��ة ���4 ���ً�، إذًا ا��Pه�ة، �� ،jR�iا� Eإ� 
وا��ی�� وجة ��P، و�>5 ����ع أذه
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 Eإ� hBذه ،Hوا f رج���5 ؟Uا hرأی c?� ،5ٌ رأت�� J\ه ،ygود� ،
وجة، و�>�، وا��ی��، وح�

ذه
، زرت أ��ی>� ؟ f واH، آ�ا ؟ f واf H أ���?�، أ�2 �\ه
 إ�E ا��>�ن ا�����ن ؟ f واH �2 أ

�Tّ وج�M cل  H�� ،ت��Rات، ا�����y دا�Rة ����ة ا!ن��ن ه� ا���gهt� ،L���ا���ن�؟ f واf H أ

س�Pی* ا�  :�� ا��

  )) أ:=دت �0&�دي ا������N م� w :�ٌ� رأت (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "   " )س?c �5 س3

�� واح رأى ا��Pرات ا���r3� ،q ا��(�ر ا�>�Bر ی�م �� ا�����ن، ی�م ���tی>�، ی�م ����Bازیc، ی�م   

���ن��، ی�م �Sن>���ا، ه\ا ����R�L واس�3 آ��Z و�>�?� آ�?� ��2 �� اUرض، و�>5 رواد ا����ء وص��ا 

  :إ�E ا���P، إذًا ی��ف ��رض ا���P ه\J ا�����Rت، �>5

  )) وw أذٌن س	60 ((

ص�ر ز�Tال �������ن، ص�ر ����ن �و�� �5 : أوس ،��Z<� k���c<� k دول ا�U�� 2��3خ�Bر، ی�Pل �_  

�5 ا���دان، وا�?�، وا��Bآ���ن، و��  k��� hص�ر �� ج�اد �����دان، أن ،�ًZ� دول Oس��، ���?�

��ب ����ن، ،_���R�� 5� ��Z<� kأوس _�����ب خ�q ��ی� ،5���k  ��(�دی�، �����

����(�ات، �����P��� k، س��X c<� h3ء، إذًا دا�Rة ا�������ت أوس��Z<� k �5 دا�Rة ا�����Rت، أ�� 

دا�Rة ا���ا�u ه\q�� J �?� حود، ��>5 ی��i �� ���_ إن��ن L��u �5 ه�� إ�E ا���P، ��>5 و�>5 

�u، ��>5 ���4ر �Zً� أ���u E3?� �5 ه\ا خ��u ، ��>5 ���4ر �Zً� ��ء �cZ ا�T� �iPج، ه\ا خ�

�bT وجc ؟  Hل ا�M ه\ا، ��ذا �uه\ا خ� ، 
  ه�� إ�E ح�

 )) ;�� �أ:=دت �0&�دي ا������N م� w :�ٌ� رأت ـ ه>W أض�^ دا�iة ـ وw أذٌن س	60، وw خ�3 :�

 �J� ((  
)��o4ا� k��)5 : ن ا�� "   " )س?c �5 س3

5�z، �� �2�3 ��ذا ی���eك ؛ واH ��جت أن آc ث�ن�ٍ� ���k ��_ �?\ا ا�\ي ی���eك أی?� اUخ ا��  

 L� 5<�� ع إن���bT وجc، ی�Pأ �� Hا!ن��ن س��رة وس��� ی\آ� ا 
خ��رة �� �3ه� خ��رة، �Sذا رآ

  :أن ی�Pأ، ی�Pأ O�Mن إذا آ�ن ح��Le، ج�k� q إن��ن ی\آ�Q�� Jخ�ة، ا���B ا�>�ی�M 2ل

 ))+ *P	ي :&�ًة أم�ت أن ی)(ن ص�g>ذآ�ًا، و *G3>ًا، و�( ((  

   hMن ا��U hMل ا���oه\ا �5 اس� ،cوج bT� H5 ا�إذا ن�e ی�B�3، وإذا ص�h ی�>�، وإذا �>�2 ی�>�2 

  : أث��X 5ء، اQی� ا�>�ی��

 �ِ�  C))2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ
  )س�رة ا��43 ( 
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ا أنh ذهhB إ�E نTه� �Zً�، وح(Tت �� ا���ق خ��� أی�م، آ��� ا��43 ه�� �y�i ا�5�T، ی��3 إذ  

  ..���E س��� ا������ �4Mت، أ�ًا، ���q�� 5�T �� ص��� ا!ن��ن إf �� ح��� واحة

 �ِ&ْ��4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِ��� Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���  C) 3(�ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

�bT وجc اUی�م ���h�� ،E أول س�� �������3Bت، ص�ر �����Zن���ت، خ��� ا!ن��ن ��    H ب��

 ،��tة س���� وث��ن�5، س�� وث��ن��، س�3B وث��ن�5، ث��ن�� وث��ن�5، ���3 وث��ن� ،5��3� 5�3

��������3ت وصc �����5، ا��X�� 5�T، هc �� ص���L ؟ q�� ،f �� ص���� UنL آ��� ��h س�� 

  ..5 ا���ت، �5 ا����ب، �5 ن?�ی� ا��\اR\ آ�?�، �5 �ء ا�3\اب، إf ا��5�zا��Mب �

 �ِ&ْ��4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِ��� Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���  C) 3(�ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

ن��ن، �c إنL ه\ا ���E�Z �5 ه\J ا����رة، �?\J اQی� د�P�M جًا، ����ك ا�q�� 5�T �� ص��� ا!  

L�� kٌ�� E�Pی�ٌم ان E�P�3 أی�م �>��� ان�� L�P�Pن ا!ن��ن �� حU ،J5 وج�د� lPِی�.  

  )) ا�=<�� س#� ا�	bم� و'9! ا�)�+� (( 
 ) 2��� Jروا(  

  :Oخ� حی*، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

  )) آ� +* ا�=<�� آ <�c Qیٌ; أو :��� س&�7 (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "�  " )�� ا�5 

: ��� ا!ن��ن ی\ه
 إ�E �>�ن ���Mً�، �� اس�tج� ��f �?X j�4� �� h ی?�2 ���(�یc إu�Mً�، ی�Pل �_  

���X ا���ل، ا����u hال ا���c یTMTق، ���X : ا���Mz� ��og، ی�>5 ی( ا��(�دة �?�ی� ی�Pل �_

ذا h�BM ه\J ا�و��، وh�BM ه\J ن��>?� ������آ�، ����: ا���ل، ی�>5 یtخ\ �L3 دو�� �5 دون ی ی�Pل �_

ا��(�دة، وه\ا ا���h ؟ Uن ا�X ���M ���P?� واح، ��� ا!ن��ن �y�3 �� ا�ن�� ی(ه� ���Mz آ�?�، 

 h5 إس��� ،Lی?�ی h�Bا� ،L�5 ن��� �R�� ی?�ي h�Bدرج�، ه\ا ا� E4Mt� J2 أ��ر�e��� 2�?ی ���3�

�ء �>�ن �cZ ا��3�P، �?\ا ا�h�B ی?�ي ���R رجc، أخ� و���3 سkB أآ��س X ،�����X: ����، ی�Pل �_

  .ی?�ي أ�j أس�ة

  :�����B ا�>�ی�M 2ل  

  )) آ� +* ا�=<�� آ <�c Qیٌ; أو :��� س&�7 (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 

   ،_��P�P� j�� ،_B���� j�� ،_ه��� j�� ،_�ح�ج� j�� ،_��B�u j�� ����� _ن�� hآ��� رأی

أ ا���gآc، �\�_ ا���B آ��� آ�Zت ا�B� ،ن����ج�ت ورأیh أن ا�ن�� �uی�� آ��Z، و��?� آ�X cء ا�

  :ا�>�ی2 ی�Pل

 )) �2�+ �2&cه� +��2 أر�G�2 :�29، وأش&cإن أس0= ا��9س +��2 أر ((  
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  _�\� ،�?� 3�� �Zآ�?� أآ��وآ���  ،�?� EPg� �Zأآ �?�� hP�3� آ���:  

  )) � س&�7 آ� +* ا�=<�� آ <�c Qیٌ; أو :��(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 

����ت ا����y، وا�>�ن وا�ن�� وا!ن��ن أ��Xء   �� J\ن��، ه��� �P�3ی�� ا����gح�دی* ا�Uا r3� J\ه

 cا����4 ه� أس�س آ c�3وأن ا� ،��Mz� �?ن��، وأنأس�س�� �� ح���_، �Sذا ���h ���ذا أنh �� ا�

  .�Xء

  ��?� �iPج��3 إذا و: �� ن �P� ل ���_ ا���ت ؟�Pر، ��ذا ی���اح ج�ءJ ��_ ا���ت وآ�ن ��ج� 

�� آ�ن . ه\f J ی�>�?�، ه��M c?� أح ؟ ا�?��� ج��3 �>� ن4
 ه\ا ا��U .jPص
 ا��jP اUخ��

��، �2 أ�3?� �3، q�� f ه\ا ی�Pل، �>5 ��ذا ی�Pل ؟ ی�Pل: ��ج���Bا� k��U أخ�:  

  4�0َ* َأْ:َ	C7َُ�) 99(�َرب4 اْرِ'0ُ(ِن 
  )س�رة ا�����zن ( 

إذًا �� ه� أه�X 2ٍء �� ا�ن�� ؟ ا�c�3 ا����4، ه\ا ا�\ي ��E وX_ ا���ت، ��E ��اش ا���ت، ��   

  ..ا��Tع اUخ��، ��ذا ی�Pل ؟

  4�0َ�َ* َأْ:َ	C7ُ) 99(�َرب4 اْرِ'0ُ(ِن 

م ���M �� Eل �Xء Oخ� إu�Mً�، ه\J ا��E�3� ،�P�P ه\ا أن ا�\ي ��م   �� f ،���4ا� c�3ه� ا� L���

  :�Xء إf ا�c�3 ا����4، إذًا ه� ح�P�P ا�ن��، �\�_

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
  )س�رة ا��43 ( 

  ا����ة ا���Bی� ا��gی��   

   L��� �Bن� ا�����5 ا����ة ـ ا��ی* ا��gیj اس��oق ا��hM آ�L ـ ن�5 ��  ��4M ع���� �P�

���L ا�4�ة وا���م أول ���رٍب  �Bء ا���?Pا�� ا�4�ة وا���م ح���� ا�(� ���ل ا���ة خی(�، ��3

��ر�� أي ا���ل �5 إن��ن وا�(? �5 �� ا!س�م، �E�3 ���رب ـ ه\ا �P� ��i4?� ـ �Xآ� ا��

���L ا�4�ة وا���م  �B���� ،آ� ���ر���X J\?� ،L���� وإن��ن Jإن��ن Oخ�، �Sذا ا��Xك إن��ن �(?

  .ا�(� ���ل ا���ة خی(�

��?�، وآ�ن    Hا �����L ا�4�ة وا���م ذه
 إ�E ا��gم ���ل ا���ة خی(� ر �Bء ا��?2، أن ا���gا�

����ة رأى �5 صLM، و�5 أ��ن�L، و�5 اس�L���P، و�5 ��L�b ا��gء ا�\ي p . f�م خی(��L3 ����ة 

���L وس�2 Hا Eص� H5 رس�ل ا� JOی(� ��� ر��د إ�E �>� ، أخ�B ا���ة خ ���� ،jی�ص.  
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��E ه\ا ا��ث �� ا����ة   y��3ا�� :L�<و�>5 �� ���آ ،Lوص��� L��ص �� L���M وB� f 5�zأن ا�� 

 k� ن�<� ���� ،��B� Lی�� ���� ،_� �?�ogد ی�Pن L�i3� ���� ،L���3� ����ره2 وا�ی��ر، ���

���L ا�4�ة وا���م ��I E?� ؟ �� E�yb�t ؟ ح���� ا�(� ���ل ا���ة خی(�،  �B���� ،�?e� �?<ی�X

���L، أوfً ر�E ا�2�o ـ �� درس س��y ـ ���ذا  cِوة ا��?2 صM �Bا ا��\?� ���M bأآ LنU 2 ؟�oا� E�ر

 ����L� ���M f L� c، وس�ن� ��� ر f أن ا�\ي bوأآ ،Eا���� ا�c�3، وأآ أن ا�� ا����3 خ�ٌ� �5 ا��

��L ��� ی�Pل Hا " : ���� 5� �P��� c�� L� q�� cإن� أرى ا��ج ." ���P� �� ا� L�� 2�o�tآ�ٌ��

 سL�tا�c�3، وه\ا ا�\ي رJO ا���B ی��4 �� ا�)�� :  

  )) م� ی03	Q ؟ (( 

  .أخ�: ـ �Mل  

  ـ �Mل 

 )) Q9أخ(ك أ:&= م ((  

  :وا���B ح���� أ��_ ی أح أص���L وآ�نh خ��t� ��g>?� و�Mل  

  )) إن ه>W ا��= یN&�2 ا
 ورس(�- (( 

   
�Bوح yا��� ��E أنL س� ،LنtX 2e� E�� �B���� ،ء�b��?\J ا���� ا��i?�ة ن�Bاس ���، �c3g و

��c دخ�c��M L جًا، ���M Eاری� ر�� ا�2�o، و��c �� ا c�� ،c�3دم آ�ن یO ��E أنL س� و� ،y��

��ل ا���ة خی(�، �>�ن �Zً� أ��E �� ا��Uن�، �\�_ f ص�ة وf ص�م وf ح� وf زآ�ة ُ�ْ\َآ� أ��م 

5�zآ� h�?ا����ن�، ان�.  

  � ،_���E آ�
 ا���ل و��t� Eن���i� h_ ��س���t� ،_���Pن�_، �4M_، ��ر یgص_ ا���ص ا���

 Lی(� أ��ن� ا���ة خ�� �Bن� ا���<� kة، أن ا�\ي ر��?iی� ا���B5 ا����ة ا��� �iP� J\?� ،إن��ق ا���ل

واس� _�\� ،L���P���L�b أن ی>�ن زوجً� �?�، وسU h3ن ی>�ن زوجً� �?� ��u 5یy صی�P?� ا���ة 

  .ن����

  5� ،�eا�� hل �>5 ا�\ي ی���Pی5 : یو ا�Bی f ،ا���دي c��3���� _ت، دی��Mأو qأخ� أن� أص�� خ�

ا����4 إc��3���� f ا���دي ا����4، وإf ا�4�ة وا���4م وا��� وا�Tآ�ة ����g� hٍء إu�Mً� أ��م 

  .اfن��اف �� آ�
 ا���ل، أو �� إن��ق ا���ل


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت �� -ا������ ا!س���� ��ة ص�  - ��2ب ا�Tه) :005( ا�رس  - ���� ���P3ا� hإن ص�

c�3ا�. 

  13-08- 1989: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

fز��� �� ��ب ه�م �5 أ��اب ری�ض ا�5����4، أf وه� ��c ا�Tه �� ... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  

ن�� آ�� ذآ�ت �>2 �� ا�رس ا�����، ث�* ����� ا!س�م، Uن ا�ن�� وا��* ��E ا��c�P ��?�، وا�

ر �� ���_ PB� ،ا!ن��ن �P�Pن��، و��ی2 ����� د�P�P�� y�M ا�>�ن، و���P�P ا�P� ه� cصUا������ �� ا

ا��4ّ�ر ا����4، وا!دراك ا��P�P�� y��3 ا�>�ن، و���P�P ا����ة، و���P�P ا!ن��ن، ���k�i أن ����ك 

�ك ا����4، �����4ر ا����4 ی�Pدك إ�E ا����ك ا����4، وا����ك ا����4 ی�Pدك إ�E ا�(�� ا���

3 �?\ا ا�c�3 ا����4، وإذا . وإ�E س�3دة ا�ن�� واQخ�ة�� ،L���ة ا���ء ص� �P� hbإذًا إذا ص�

q�gآ�� �������Pg� ،L �?\ا ا�c�3 ا���س، ������P وا ت، ����.  

���L ا�4�ة و   �Bة ا���ا�4 L���ا���م �� أح�دی* آ��Zة ص����، یj4 ا�ن��، وا�ن�� آ�� �Mل 

 L� cP� f 5�َ E3و�?� ی� ،L� دار f 5� ن�� دار  وا���م رأس آc خ�i]�، وا�

   ��  ذآ�ت �>2 �� ا�رس ا����� آ�j أن ا�2�3 ی��ء ��� ح�P�P ا��gء، �� أن ا!ن��ن وجPو�

��?� أ�E3 و��?� ��u، ��?� ث��ة و��?� َحX �?�� ،��eَ�ْ(�ة و��?� �Xك، ��?� أرٍض �� ح��ٌة و��?� أآ��، 

وحٌ� ����س، و��?� ح�cٌ ودیJ��� �?�� ،k ص����، و��?� ���O Jس��، ��?� أ��Xء �5 آ�X cء ن���ن، 

ري ��ذا� f م�eوس� ه\ا ا� hوأن ،qا� ن�ع ن��k ون�ع ��ر، �Sذا آ�نh ه\J اUرض ی��?� ا�e�م ا�

 ی>�ن ه\ا ا��gء M ،hو���� ��Zح� ،ci� �� kP� h�bP� ��Zح� ،tiخ �� kP� hآ��� ��Zح� ،c3��

 cB)ا� hرأی ،L�� ت��� c?ا�� hرأی ،�?�Bا����ة ��ج�� hرض، رأیUا J\ه _� h[����رًا، �(tة أ

أیh ا���>� ��gی�?�، ��(�L�Bb، رأیh ا���آ?� �tآ��?�، رأیh ا��gء ا�ُ�� ���آ�L، رأیh ا��P3ب ����P?�، ر

 fی>�ن إ f jg<3ً� ه\ا ا�Bu ،jgإذًا ا�2�3 آ ،L���g� ا���ء ا�3\ب hرأی ،L�B�)�� 5سQا���ء ا hرأی

c�� اH، وا��� 5� :  

  C)78(�ا��ِ>ي َخ9ِGَ�َ* َ+2َُ( َی2ِْ=یِ� 
  )س�رة ا��3gاء ( 

  kا��4ن ،JوحJ، ه� وحJ ا�\ي ی�>5 أن  �5 درس ا�(��3، ا�\ي خ���P �?� ی?ي، أي ا����y وح

�3iM cٍ<g� ٌل�� �?� Hا ��p 5� _��tًى یو أن ا���3م ا��ی�Z . ی?ی_ س�اء ا��c�B، �\�_ أي هBی

�5 س������ ���k، أو  �>r3� jg ا��yR�P، �>5 �� ج]�� ���B4ح ص��o، وأ�tن� �����  f�Tی
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�Bآ cPح Eإ� �B����� ،5 دی����� ��ب� � ��L آ�X cء، ه\J ا!��ءة ��ذا ��c3 ؟ أنh ���ح�  f�Tی

ة ٌ ،����X�c�ِ)ْ �_ ا�>�ن آ�L، وا����ة آ�?�، وا!ن��ن آ�L، أ�� إذا �P� Eإ� ،����X �<� Eج� إ����

 ی��3_ �� دن��ك، و�>5 أنh ���ج� إ���X Eل �� M 2�35�3، ه\ا ا�� cP�� l4��� 2�3� hاآ���

��2 یc�g آ�X cء Eة، إ��P3ا�.  

���L ا�4�ة وا���م �� أح�دی* آ��Zة حbث�� �5 ح�P�P ا�ن�� ون�5 �� ا�ن��، ن�5 �� ��   �Bا�� _�\

 
��iف، آ�>q ا�? E��ا�ن�� ن���bك، �Sذا ج�ء ا����@ك و�y ا�?ف �?� ا���3دة، وإذا ج�ء ا����ك 

��م دراس�، ح�آ�L ا������ إذا آ�ن�� h�J�) دراس�L و�L�3��i، و�\آ� در �� ،L�R�Iوآ���� و Lوس

 �3gی ،L�?� �P��i� ا������ Lح�آ� ��t�� ،ه>\ا L���وی���ح ��رس، ویtآ�bg���� c، إذا آ�ن 

���t�iن���، ی�3g ����� اس�?� ا!ن(�ز، �Sذا أ��E وc<g� L�M س��j، إذا اس�?�_ وL�M اس�?�آً� 

y��� y�P� �3gرخ�4ً� ی.  

Jb  ��!ن��ن إذا ���ك ���(�J ا�?ف ا�\ي  �خ�LP اL� H یt�i� �3gن���، �Sذا ���ك ح�آ� ����Mً� ��� أ

أي f ����ح ه\J ا���q إf إذا س�رت . ا!س�م دی5 ا���iة: اL� H یy�P� �3g، وه\ا ��M E�3ل ��3?2

 Hا Lف ا�\ي رس��� اf�J�) ا����4 ا�\ي رس�L اH �?�، و f�EPg ه\J ا���q إf إذا ا��3ت �5 ا�?

?� ���M ،ي�، ������M ���P ���4ی�، ���M س�3دٍة أو �PXء، ���M ح��ة أو ��ت، ���M ���4 أ�

 fا���3دة، و �o�Bراح�، ���\ي ی ���M ،_س��� ���M ،ازن�� ���M ،�Uا Eأو ن�ٍر إ� ،�Uا Eج�� إ�

PBا� 
��E ح �i� وا���3دة، ��!ن��ن ���ا�� �o�Bی f رضUا Lوج E���ء، و��E أ5I أن أحًا 

 f Lء، وه\ا آ��PBء، أو خ��د ا��PBس���ار �� ا�fا E��ی��yP إf إذا س��� ا��PBء، و��E آ��ل ا��PBء، و

cوج T� Hا h���.  

 r3B� ًا أوجT�L ��>�ن أی�ً� ��?�Mو ،c4�� c<g� ��ث�� ��L �� ا�رس ا����� ه\ا ا���?�

���L ا�4�ة وا� �B5 ا����5 أ�� ه�ی�ة : ��م، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���ماUح�دی* ا��� ج�ءت 

���L وس�2 أن�M Lل Hا Eص� �B5 ا��� ،L�� Hا ��  :ر

  )) أص=ق آ�	! ����2 ش�:� آ�	! �&�= (( 

�� ا�\ي یرك ا�(�ه��� وا!س�م   �g��� ،م��3اء ا�\ی5 آ�ن�ا �� ا�(�ه���، وأدرآ�ا ا!سgا�  أح�B�

�ٌ� ُ�َ�ْ�َ�م، �Mل �X Lماس��ة وا���ا�4 L��� أص: " �B� آ��� ���X �?��M ق آ��� "  

�� ؟ �Mل�gل ه\ا ا��M ذا�� :cu�� Hا �ٍء �� خ�X cآ fأ ..L�b��� h�Bا�:  

7��� 
  وآw ��0> 7 م��N! زا7i       أw آ7 ش*ء م� خq ا

* * *  
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   M ،ن��Zا� �ig5 ذآ� ا��  :�لUن ن2�3 أهc ا�(�� f یTول، ا���B أ��ض 

  )) أw آ7 ش*ٍء م� خq ا
 ���7 : أص=ق آ�	! ����2 ش�:� آ�	! �&�=(( 

  �?�� ��PMو�>5 إذا د ،�ً���B�" أf آ�X cٍء �� خ� اcu�� E�3� ��:  "cu�� H ؟ آ��� ن�?�?� ج��3ً� �?�ً� 

یًا، و�5 أج�?� �h�4 ر�_، �?\J اX �ًP�3� �ٍوجT� hPb�3� ��� ،cRاTء ا��gا� cu�B5 أن ا�� �f وج�T�

 �5 أن ���ك، یt�� ا���ت ����i?�، أو یt�� ا���ت ��tخ\ زوج?�، إذًا �f أو ،hأم أ�� h[X �?آ���

 hP�3� �� ،ن��� fل و�� kی�� f �ٌ� �5 أن یkP، ه\ا �Xء �� �� ،cu�hP�3 �����ل ؛ �t�� س��f ا���اق

 �� ،
��3i��� hP�3م وا��gاب ؛ �t�� س��� J�)��� f ؛ �t�� س��� یTاح ا!ن��ن �5 ه\ا ا���4

 �� ،cوج T� H�� hP�3� �� ،cu�� Hا �ء �� خ�X cآ ،hP�3� �� hP�3� �� ،�ً[�X cآt� أن k�i���

���L، �� أخ�L� h4، ه\ا آ�L ی����، ه\ا آ�L زادك �� ا�ار اQخ�ة، إذًا h�BMأ �� ،Lإ�� hا���:  

7��� 
  w ��0> 7 م��N! زا7i وآ        أw آ7 ش*ء م� خq ا

* * *  

   c5 أن ن2�3 أه�P2 ا�������L ا�4�ة وا���م UنL ی2�3  �Bن��، و�>5 ا��4 ن2�3 أهc ا�Pی �B� ���gا�

  ..ا�(�� f یTول

Cَخ�ِ�ِ=یَ� ِ+��2َ َأَ�=ًا�  
  " " )�O 5ی� : س�رة اUحTاب( 

 �َ�'ِ�َMْ	ُ�ِ �2َ9ْ48(�َوَم� ُهْ� ِم(C  
  )س�رة ا��(� ( 

  C)13(َ�� َیَ�ْوَن ِ+��2َ َشْ	�ً� َوَ�� َزْم2َِ�ی�ًا �
  )س�رة ا!ن��ن (

   L��� �B2، �\�_ ا���Pا ا��2�3 ا��\?� ،E��� fو �?�� t�e� f�3ى، و� fع ��?� و�)� fإن_ �_ أ

وآc نf 2�3 ����� زاcR، أf آ�X cء �� خ� اcu�� H �?�� �� ن�iP �?�� : ا�4�ة وا���م �� �Mل

�T وجt� ،cي �Xٍء ی��P_ إ��L، أو یTیك ��3ی�ً� �L، أو : ًاج Hا�>�ن ه� ا �� Eو�Uا �P�Pأن ا��

 L���3� 5�3ك Bأو ی ،L��43� E��3ك ��L، أو ی���_ Bء ی�X وأي ،yح �?� ،L���u E��ی���_ 

  :�?� ��cu، ��\�_ ا�O�Pن ا�>�ی2 ��� ر��� �T وج�M cل

  ِمْ� َشْ*ٍءC �َم� َ+���9َ�ْ ِ+* اْ�ِ)�Pَِب
  " ) O 5� "38ی� : س�رة اUن�3م( 

ی� ��ى أن�اع ا��ی ا�O�Pن ذآ�ه� ؟ f �2 ی\آ�ه�، ذآ� �r3 ا����ان�ت، و�>5 �2 ی\آ� ح��ان�ت   

cوج T� Hل ا�M jأخ�ى، ��!ن��ن ی���ر، آ� Lو�>5 �2 ی\آ� ��اآ Lا���اآ r3� أخ�ى، ذآ�:  

  َشْ*ٍءC �َم� َ+���9َ�ْ ِ+* اْ�ِ)�Pَِب ِمْ�
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  " ) O 5� "38ی� : س�رة اUن�3م( 

ن� ����ن ن�ع �5 ا���_ �Mل  �� ��:  

C�ًَ�ِ�ّی �ً	Nْ�َ -ُ9ُْآُ�(ا ِم ْPَ�ِ�  
 )cی� : س�رة ا���O 5� "14 ( "  

�5 أن�اع ا���iر، �2 ی�>�2 �5 أن�اع ا���3دن، �2 ی�>�2 �5 ا�\رة    2b�<5 أن�اع ا���_، �2 ی�� 2b�<� ��

،���4�� c<g� ل�M Hا j�<� ،�Zی  :�2 ی�>�2 �5 ا�����ون، وا��Bو��ن، �2 ی�>�2 �5 ا�c���P ا��

Cِب ِمْ� َشْ*ٍء�Pَ(ِ�َْم� َ+���9َ�ْ ِ+* ا�  
  " ) O 5� "38ی� : س�رة اUن�3م( 

   c� ،�3�Bu fی�، و�g� آ��ب fت، و���ا���P�P أن ا�O�Pن ��q آ��ب ��Tی�ء، وf آ����ء، وf ری�

�tي �Xٍء یzث�� �� �� H�� _�M�tث��ًا إی(���ً� أو س��Bً� ذآ�J ا�O�Pن، �����P�P اUو�E  آ��ب های�،

 ،�ً�Bث��ًا إی(���ً� أو س�t� H�� _���3� �� ث�zٍء ی�X يt� ،cوج T� Hة ه� اواUخ��ة، ا���P�P ا��ح�

u E��3ك ��L، أو أي �Xٍء ی���_ Bٍء ی�X أو أي ،H5 ا� _��Pٍء ی�X أي E����L، أو ی���_ �

E��3� Hا Jذآ� ،L��43�..  

Cِب ِمْ� َشْ*ٍء�Pَ(ِ�َْم� َ+���9َ�ْ ِ+* ا�  
  " ) O 5� "38ی� : س�رة اUن�3م( 

   ،cوج T� H�� �4ل�f�� �ٌM�� �?� J\?� ،ا����ء Eة إ��eع ا������� ،cوج T� H5 ا� _��Pی

،cوج T� H�� �4ل�f�� �M�� L� ا���ل 
��ع آ���  H�� �4ل�f�� �M�� L� ع إن��ق ا���ل����

��T� _�Mوج�_، �tوfدك،  ،cوج T� H�� �4ل�f�� �ٌM�� L� س�ی�Uا �M�3ع ا����� ،cوج T�

 5���Mٍ� ا�O�Pن ��bث  �bیt� ،_��� _�M�� ،_���� _�M�� ،_��4� _�M����R��T_، ���ءوس�_، 

 ،�?��Bب س��B5 أس��T وجcأس�Bب إی(����?� و Hل ا�M E�3� ه\ا _�\��:  

Cِب ِمْ� َشْ*ٍء�Pَ(ِ�َْم� َ+���9َ�ْ ِ+* ا�  
  " ) O 5� "38ی� : س�رة اUن�3م( 

   E���tه2 �� �� ا��رس� أن �zدي ا����fن ��(�ح، أه�X 2ٍء �� ا��رس�، ��\�_ أي �Xٍء ی���_ 

gذآ�، و�>5 ن�ع ا�� �?��3ك Bء ی�X راس� ا�����4 ُذِآ�، أي3 �2 ی\آ�و�e���� ،Jم ا�Pا�� �� 


3، أ�� P� E�� q�)� أن _��� hء خ�ص ����(�ر، أن�X س��ذ، ه\اUا L��ا�اخ��، و�2 ی��ث 

E�3� ه\ا ،
��i�� �B����� خ�zی fم وPی f ء�X ه\ا kص� jوآ� 
gع ن�ع ا������:  

Cِب ِمْ� َشْ*ٍء�Pَ(ِ�َْم� َ+���9َ�ْ ِ+* ا�  
  " ) O 5� � "38ی: س�رة اUن�3م( 
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ه\J اH �2 ی\آ�ه�، وه\J �2 ُ�ْ\َآ�، �5 أجc أن ��3ف آ� j�LB�)، ه\ا آ��ب : ح�E إذا واح �Mل �_  

های�، ه\ا آ��ب ی�د ���M ا!ن��ن ���t� ،Lي �Xء �� ح���L ا������ ��J\?� y��3 ا�3��M، یTیه� أو 

cوج T� Hا Jی��3?�، ذآ�..  

Pَ(ِ�َْم� َ+���9َ�ْ ِ+* ا�Cِب ِمْ� َشْ*ٍء�  
  " ) O 5� "38ی� : س�رة اUن�3م( 

  cوج T� Hل ا�M ه\ا   :یzآ

C�ً9ْسَ��َم ِدیkِ�َْوَرِض�6ُ َ�ُ)ُ� ا *Pِ	َ0ْ>ِ �ْ(ُ�ْ�َ:َ 6ُ	ْ	َ�ْ6ُ�ْ َ�ُ)ْ� ِدی9َُ)ْ� َوَأ	اْ�َ�ْ(َم َأْآَ�  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "3 ( "  

   E�3� ) 2<2 دی�<� hا�>��ل ��3): أآ�� �g����، وا����م ��yٌ�3 ���>���، �� أن_ أ�h�i إن��ن ����� yٌ��

L� ل�P� ،��Bة، أ�� ���>��ل : ���ات ذه�g�������م وا�>��ل، �� �E�3 ������م وا�>��ل، أي ��gة آ����، 

  :���ات جیة، ح�و�?� ح�دة، ه\ا ا�>��ل، أ�� ا����م ��gة، ���� ر��� �T وج�M cل

  6ُ َ�ُ)ْ� ِدی�C�ْ(ُ9َاْ�َ�ْ(َم َأْآَ	ْ�

��ت ا���   ��أي أن أي ����ع LM�u ا�O�Pن ا�>�ی2 ���(L ���3(ً� واس���X �ً3ً� آ����، أ�� ا���

 �?�����ت ا��� ����ت ��� �b��io آc ح�ج�ت ا!ن��ن، �������M�u?� ا�O�Pن ا�>�ی2 �?� ��

3د، وآ���� ����عا�O�Pن ا�>�ی2 �5 ح�* ا�3د، و�5 ح�* ا���ع ���ٌ� وآ����، ���� ��..  

C�ْ(ُ�ْ�َ:َ 6ُ	ْ	َ�ْ6ُ�ْ َ�ُ)ْ� ِدی9َُ)ْ� َوَأ	اْ�َ�ْ(َم َأْآَ�  

����ء اUص�ل   r3� ل�M _�\� : �ً3ی�g� �?� 5 أن ی>�ن� �f ،L�ی�اج??� ا!ن��ن �� ح�� ���M إن أی�

 �5 أن�f ا���س Lاج�� ���M ی��3 أی� ،��I 3ٍ� أوiM c<g� H5 آ��ب ا� �ًiB����  cی>�ن �?� أص

  .�� ا�O�Pن ا�>�ی2، وإذا �2 ن?� �?\ا اUصc �?\ا ���4P �5 ا����3ء ا��(�?ی5

���L وس�2 أن�M Lل   Hا Eص� �B5 ا��� L�� Hا ��  :إذًا، �5 أ�� ه�ی�ة ر

  )) أw آ7 ش*ء م� خq ا
 ���7 : أص=ق آ�	! ����2 ش�:� آ�	! �&�=(( 

�، وإذا ذآ�ت س�اt� Jنh ا���س�، إذا أحhBB اt� Hنh ا��ا��، إذا أحhBB �\�_ إذا ذآ�ت اt� Hنh ا��ا�  

��p اt� Hنh ا���س�، Uن اH ��ٍق، وأن �� س�اcu�� J أي زاcR، ا��y ه� ا��gء ا�h��Z وا�?�دف، 

وا�cu�B ه� ا��gء ا��iرئ وا�TاcR، ا��iرئ وا�TاcR، وا�h��Z وا�?�دف، ا�TاcR وا���3*، �5 ��3ن� 

Bا�cوج T� Hل ا�P� ،hء ث���X Lأن ،y5 ��3ن� ا��� L�M�u س��ات cBM ع���� �� �ًPس�� ،cu�:  

C4̂ Nَ�ْ��ِ ِإ��� �	َواِت َواْ�َ ْرَض َوَم� َ�2ُ9َ�َْ�	َ���9َ ا�Gْ�ََم� َخ�  
  " ) O 5� "3ی� : س�رة اUح�Pف( 

  :�>O �� 5ی� ث�ن�� �Mل  

  C)16(َوَم� َ�2ُ9َ�َْ	� َ��ِ:ِ&�َ� �َوَم� َخ�9َGْ�َ ا���َ	�َء َواْ�َ ْرَض 
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  )س�رة اUن��Bء (

  �Zی� ث��O و�� ،
�>q ا��3 yص�ر ا��:  

C�ًr&َ:َ �ْ�9َُآGْ�ََخ �	َأ<�َ �ْPُ&ْ�ِNَ+ََأ�  
  " ) O 5� "115ی� : س�رة ا�����zن( 

   cRاTء ا��gا� cu�Bوا�?�دف، وا� h��Zء ا��gا� yء ا�(�د، ��4ر ا���gا� q<�وا�B3* أی�ً� 

���3*، ا�B3* ه� ��f c جوى ��L، وه� ��hM، زاQ�� ،cRن ص�ر �E�3 أي � �?� y���� yٍ�3�y�3 وا

��، أي �Xء ث��h ودا2R، وأي �cu�B��� y�3 ؛ إن آ�ن ن�eی�، وإن آ�ن ciB� l�X، وإن آ�ن �

 5� yل، ه\ا ا�\ي ی���ق ا�����Uى ا���� E����E ����ى ا�U>�ر، ��E ����ى ا����ك  cu��

  ا�cu�B، إذًا 

  )) �&�= أw آ7 ش*ء م� خq ا
 ���7 : أص=ق آ�	! ����2 ش�:� آ�	!(("

   k�B� ،ي��g�و k�B� نQا hأث��ء ا��?�ر، أن _�����ء ه\ا ا��ی* ا��gیj ��>5 أن ����5  ��

�o�B� cط ؟ ه�gا� L� ت�bو� cدة، �>5 ه�B� c�3إذًا ه\ا ا� ،cء ج���X وه\ا ،_Mرز 
 و���gي ��>�

�_، آ�� �Mل أ�� ذر��
 ه\ا ا��زق أن ���Pب إ�E اH �?\ا ا���ل، وأن ��4ن �<� :  

  )) �&>ا ا�	�ل أص(ن �- :�ض* وأ��Gب �- إ�� ر�* (( 

  .ه\ا أول �Xط

ه c��c3 ه\ا ا�c�3 و�y ا��gع ا��gیc?� ،j ه��ك ���Mت ر��ی�، �� ������ت �� ا��gاء أو ��   

B� c؟ ه *��Zء ا��g؟ ا� k�B5 ا��� ،�ٍ��u 5� c�3ه� ی��4_ ه\ا ا� kء ا��ا��gا������5 ؟ ا� kن� �o�

 �B4ی Eوط ���ا��ة، ح��gا� J\>�ن ه�أن  
�q�)� 5 ذآ�، �5 أداء ص�ة ؟ ��( ،2�� q�)�

�?�����Bدة �zج�  _���.  

� اQن، ج��k� h أهc ���_، هc �� ه\ا ا�(��س ���43 ؟ إذا آ�ن ه��ك حی* �5 اH، أو اس���ع ��  

��Pل ��u��� �ًB��iه�، أو ��ج����uU L_ ؟ ا�(��س �� ا�h�B أی�ً� ��Bدة و�>5 ی���ج ��ج�L ص���، 


 ا�Tوج�، ه\ا آ\�_ ��c ص����M E������M Eب اUوfد، و ،cهUا 
�M E�� qنUوإدخ�ل ا.  

  fً�BP� �?e�� �?e� أن �?� �o�B� ذا ؟�� �?� �o�B� ،ي �?� ث��ب ج������g� hن، أنQا  hا���س، أن ��

��� 2��cZ ه\ا ا�ی5 ا����4، إذًا �Xاء ا����q ���� أن ی>�ن �_ ��BP� �?eل ه\ا ��Bدة أی�ً�، �tي 

��Bدة، ��Uصc أن ��3ف اH، وأن ��3ف ���ذا أنh ه��  �?� Hا Lوج �?� h�oح�آ� وأي س>�� إذا ا��

Hا Lدة خ���4 ��ج�B� Lآ� _��� �B4ی \ٍR���T وج��c ا�ن��،  .  

* * * * *  
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ن����� y�3�� خ�O *ی  :ح

���M Lل   Hا �����L وس�2: �5 آ3
 �5 ���_ ر Hا Eص� Hل رس�ل ا�M:  

  )) م� ذi&�ن '��0iن أرس�9c *+ q � +�= ��2 م� ��ص ا�	�ء :�� ا�	�ل وا��Jف �=ی9- (( 

�5 ه\ا ا��u �� 2�oب �?�� اUآ�M ،c� أي �� أن ذ5�BR ج�5�3R أدخ� ��2�p k�iM E، ه\ان ا�\�BRن أآ�   

���L ا�4�ة  �Bا�� ،L� وده\J ا����o، وأآ� جTًء �5 ه\J ا����o، أي أ��ا ه\ا ا�k�iP إ���دًا f ح

وا���م LbBX آ�j أن ا���ص ��E ا���ل وا���ص ��E ا��gف، أي ا�(�J، ا���ص ��E ا���ل 


 إذا أرسk�iM �� c ا�2�oوا���ص ��E ا�(�J، آ�j أن ه\ی5 ا��g]�5 ی��R\ا� . ان ا�ی5 آ�� ی��

 Lا���ل ح�� E�� Lآ�ة، ح�صT5 أداء ��ی�� ا����E ا���ل ی��ان�  L5 ح�ص� kا��tح��نً� ا!ن��ن �

�5 ��ك ا�Tآ�ة، و��ك ا�Tآ�ة ی��ق إ�E إ��ف ا���ل، �\�_ ه\J ا���4درات، وه\J ا�����ن�ت، �Mل 

���L ا�4�ة وا���م:  

  )) l م�ل +* �� أو ��N إN� w&8 ا��آ�ة م� ��(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���( "  

و�5 ی�ق �X ن��t� Lو�]_ ه2 : " ��4ر ا���ص ��E ا���ل ��ض واH س��BنL و�E��3 ی�Pل  

  "ا������ن 

 ی��ح �_ أ���ل ص����   M ،5یی�ق �g��� ،�X ��ض، �����ص ��E ا���ل ��یr خ��i، ی�� ا�

��c ص���، إذًا f ی�ج آ��Zة، خ�� ���ل ا�f ،����4 ی�جUا J\5 ه�_ �5 أن ���y ا���ل ی�(�_ 

��اju، ی�Pل �_ ،���g� ،ت���Pی5 �����3ت، ث��ن أ�EP خ�Bi : إ�BMل، إذًا �� �� س�3دة، ی�B4 ا�

����� جیة، ��Bرة �ju�3 �>�ي �k ا����� �P�Pا ح��g�3، واآ�Rرا ���P� أت�M H5، �5 ن�ج��، وا�

3ك Bا���ل ی E��دون أن ی>�ن ه��ك س�3دة ح�P�P، إذا �� �� �\ل، �� �� إ�BMل، �� �� س�3دة، ا���ص 

3ك �5 ا�c�3 ا����4، �\�_ ا���ص ��E ا���ل Bآ�ة، یT5 أداء ��ض ا��3ك Bا����4، ی c�35 ا��


 إذا أرسk�iM �� c ا�2�o، آ�� �Mل ���L ا�4�ةR\ا�   :وا���م ی�� ا�ی5 آ�� ی��

  )) م� ذi&�ن '��0iن أرس�9c *+ q � +�= ��2 م� ��ص ا�	�ء :�� ا�	�ل وا��Jف �=ی9- (( 

   Lدی���ا�2�3، أح��نً�  q��)� 5 ح��ر� L3ی�� ،L� cbء ی���X E�� Lوح�ص ،����tح��نً� �>�ن�L اfج���

�5 خL[i، ی�L3 إ�E أن ی�آ
 رأسL و� 5��tخ\J ا�T3ة �� ا!ث2، �� ا�cu�B و�]� ی�Pل ��اجk، وأ

 �?eآ\ا وآ\ا، إن ه� �2 ی L3� c3أن ی� Lد ا����E �>�ن�U ،Lن�M Lل آ\ا f ی��اجU ،kنL ه Lح�ص

���2 یL3�P أن ه\ا f ی(�ز، ی�Pل L��tی ،kی��اج f ،L�إخ� E�� L�ة ��!ث2، : ا��أT3ا� J\خt� ه\ا ا�\ي ،f

 T�?� ���  .إذا رجk إ�E ا��y، ه\ا ی�� دی�L وه� f ی�3gه\ا ا�\ي ی��ه2b أن �>�ن�L اfج���
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   ���
، �\آ�b�L ا��أة ��ی� ���P� ،�?���� �P�3ل iآ�ن ی� ،Hآ��ب ا �� �ً��bMآ�ن و ����\�_، س�ن� 

��E رؤوس اXU?�د L�� Hا ����� : " ر tiا��أة وأخ hًا، و��ة " أص��و�� ��h3�3 �>�ن�L أ�

L� ل�M 2هbق ��?2 واحًا واحًا وآ�د یtآواH �� رأ: أح�� ،Hرس�ل ا �?�e�� 2ا�L، ی�� خ��ًا ��_ �3

  : إ�E أن �Mل أحه2

Hوا f رأی�� 5�َ ه� خ��ًا ��_ ه� ـ P�.  

  و5�َ ه� ؟: ـ �Mل

  .أ�� �>�: ـ ���Mا

L�� Hا �� س>��?2 آ\�ً�. وصق آ\��2 ج��3ً�: ـ ��Pل ر�  .و


 �: ـ و�Mل�u5 ���3يآ�ن أ�� �>� أ� c�  .5 ری� ا���_، وآ�h أن� أ


، �Mل  iذات ��ة وه� ی� ،Lن��<� L�3�� �� " : ء���U اری��M E�� 2�oا� E��� hب آ��iی� ا�5 ا��

���M ه\ا ا�>�م �����Bi ؟ خ�Bi را�3R، ه� أ��� ا��L�t�� ،5���z أح أص����P� Lل �L". خ���_  ��� :  

  >�م ؟ ��ذا �L� ��3 ؟ـ ی� أ��� ا��h�M 2َ� 5���z ه\ا ا�

  L� ل�P� ـ : hـ أن 
 ا���س أنL أنh أ��� ا��5���z، و��q ���_ و��5 اH أحiث��� ن��� وأن� أخح

ره� أ��م ا���سM �?���  .أ��E واح ـ وأنh وأنt� ،hردت أن أ

 اS� ،Hذا �� آ�ن خti ��اجk، ا���اجk ��: وا��اح f ی�Pل  �� L�3ج�ه_ اج ،Jآ�ن أن� �� ج� ،���

 Hل ا�M ا��ح�، �?\ا ��tأن ی Eإ� h<��� لtم، آ�ن ی��ة وا���ا�4 L��� �Bا�� ،Hآ��ب ا �� �ً��bMو

L��:  

ُ̂ َ:ِ� ا2َ�َْ(ى    C)4(ِإْن ُهَ( ِإ��� َوْ�ٌ* ُی(َ�� ) 3(�َوَم� َی3ِ9ْ
  )س�رة ا��(2 ( 

  cM h�[أی�ً� �� س hنt� :4ف، ن�X ف وس�م��j ا�f 2�3 أدري، �( �f 2?�3 أ��ف، آ��� f أ

 fً� c���M �Pم ی��>�2 آ�ی�3ف، آ���  f ��� ی?�ف Jا�� _�\�� ،��t�� 5 أي� 
fزم ی�>�، fزم ی(�

cP� ،lBی� LنU ،آ���ت �Pف: �5 أن ی���ه\ا أس�2 �_، و��>�ن�_، و�ی�_، و���]����_ أ��م اf . H أ

P� ًا، وإ�� أنf أ��2، ونj4 ا�f 2�3 أدري، �\�_ �5 ص��ت ا�2��3 : �ل�T وجc، إ�� أن �>�ن ��tآ

�3��gن� ا�  :ور��� �T وج�M cل" آ��� ازددت ���ً� ازددت ���ً� �(?�� : " ا����ا�k، ی�Pل س�

 qً��ِ�َ ِمَ� ا0ِ�ْْ�ِ� ِإ��� �ْPُ��ِ85(�َوَم� ُأو(C  
  )س�رة ا!س�اء ( 

  : �L أ��م ����\�P� Jل �Lی�(� ه\ا ا�2��3 ا��gب ا�\ي ج�ءJ رجc ی�ی أن  

  . ی� ه\ا ه\ا ا�>�م �� س�L� ��3ـ 
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  أو حh�b4 ا�2�3 آ�L ؟ : �Mل �L ـ

L� ل�M ـ :f.  

L� ل�M ؟ : ـ L�� h�b4ذا ح��  

L� ل�M ـ :J�iX.  

L� ل�P� ـ :L��3� f ا�\ي �ig5 ا�� L��M م ا�\ي�ه\ا ا�> . L��3� f ،ن� ه\ا�Zا� j4إن��ن  ا�� f ی�ج

� ���2�3 آ�L، ��\�_ ا���ا�k �5 ص��ت ا�2��3، �?\ا ا�(�J خ��i جًا، �L �>�ن�، �>�2 آ��� خf ti �2 ی�

��?�، ه\ا أ�� دی�_، ���bت Oی� خf ti ی��اجk، ه\ا ا��gء ی��j دی�_، �\�_ kی��اج:  

  )) م� ذi&�ن '��0iن أرس�9c *+ q � +�= ��2 م� ��ص ا�	�ء :�� ا�	�ل وا��Jف �=ی9- (( 

   E�� E�3�� ف�gف، ه�� ا��gا� E��أي �� �X]�ن ی��ان دی5 ا!ن��ن آtن ی��ص ��E ا���ل و

 ا��X 5ب ��J اخ��ط ���h�B، ی>�ن ����E س�t� ،L�3ح��نً� ی>�ن اUب �5 ��د�L أن ی>�ن  ،Lج�ه

O ،ی�O L� أح�� ،L�?Bی ،L��3�� ،ز�)� f ���)ا� J\ا�2�3، ���� ه q�)�� L��<ی Hی� ص�ی��، ذآ� ا

L� ل�Mآ��ب، و L� ج�ب ،��?X 2������c، �� ی��اجU ،kنf L : ج�ب �L حی* �Xیj، ج�ب ��M Lل 

ه\ا �3Xر ����، ه\ا ا�(�J، ی��اجk أ��م ا��L، ! ی��o، ا��3gر أن اUب f ی��o وه\ا ا��L یL��3 ؟

���_ واH نbB?���، اH ی( E�Tی_ ا���� ی� ���، واf Hزم ی��3ف ti���� L��f، ی� ا��� اH ی�

 ،cهUی�رة اT� j�4و�� �5 دول ا�����، �(�ء �� ا�� 2�P� �?ص L� 
�Bu l�X ث��أ��اجk، ح

ة ر��ی� �� ا�����، ��Pل ��P� :Lل ��R��� ك��Bا� �� L��� kی� Lأن J�Bس?�ة �5 ا��?�ات، أخ �� : J\ه

�� �� f ،������ �?�� ،ع�g�� ������ �?�� ����3ی�، ا�Qا �����ی*، ?� ������، �� ا���c ؟ اQی�، ا��

و أن ه\ا ا�l�g ا��2�P �� دول ا����� Bی ،�ً�� �g�ا�>��ب، cI ا���Pش ح���ً� إ�E ا����� ا��Zن�� 

L� ل�P� ،ی�Qا �����ی*، fزم أن� أخ�B وأس�
 : ح�ص� ����(�، وج�ء �����c ا��3iP، اQی�، ا��

أنL خ�B أول ی�م ص�Bحً� ��2 ی�2 اf��4ل، ���ءًا أخ�B، �2 ی��>5، : ، ی���Pنأ��ا�� �5 ه\J ا��gآ�

��ذا حc4، : ث�ن� ی�م ص�Bحً�، ث�ن� ی�م ���ًء، ث��* ی�م ص�Bحً�، ث��* ی�م ���ًء، سh ���وfت، �Mل

L� ل�M L<ی�X ر�i���� L�BPا����(�، اس� �B�� م وس����g��� �?X م�Mأ��ا��، أ 
�gآ� ا�: �3 X?� أس�

L� ل�P�� ،L��� �ً��o� kMوو L��4�2M �� ن� ��pك، �Mل �L : أ���L� ،h ��?� ����ن دی��ر، ��ن?�رت أ

L� ل�M ؟jل ��: آ��P� �?X cBM ،رأی�_ ��ة : رأی�_ �� ا����م ،hMb�k أس?�� ��أس ���?�، �� ص

>�ن ه\ا ا����م حy، �\هhB ث�ن��، �� صhM، رأی�_ ��ة ث���Z �� ن�q ا�����، ��E ا��Z��Z خh�g أن ی

و�h3 �_ ه\J اUس?2 ��أس ���?�، ��2 ی�� ��pك �5 ه\J، اH رب ا���ای�، ه\ا ا�l�g ن�ى وه� �� 

�T وج c���E أن ُی�X 2�ِ3ْی>L أن یk�B ه\J اUس?2 ��أس  H�� ،آ��gا� J\5 ه� Lأ��ا� 
ا��gم أن ی��

�cBM ،h إ��ن ا!��س �tس�Bع أو ����5، �2 ی>5 ری�� إ��س �h3�B رأسً� ��أس ���?�، ���� �Bسt�
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L� ل�M ��� ،kاج�� l�gا!ن��ن، �?\ا ا� kی��اج ��� ،E)ون �?��� : ��P�3 وا��iPی* ا�اQی� وا��

 H�� ،L��� ح�� E��� cوج T� H�� kاج�� ���3� ،kر��، ���اج ����� L�� c�3ی�، أن ه\ا ا�Qا �����و

  .رب ا���ای�

ن��ن �>�ن�L اfج������ ���L3 �5 ا��y، أح��نً� ی>�ن ا�\ي ی2�3 ا���س أL�� cM ����5، ه\J أح��نً� ا!  

���M، خ\ ا��>�� وf ی?�_ �5 أي �>�ن خ�جh، و�� ی>�ن أص�o ��_ ����5، خ��L ی>�ن  �?� h���

 2�3� ،L��� ��� cوج T� Hوا ،jI�� ك��ی� ��م �Xآ�، و� hأن ،�����L، إذا أcM ��_ ر��B اج���

 _3��� ،y3_ �5 ا�����ة، �iخ ������_، �2�3 �5 ا���س آ�?t� ،2ح��نً� ا��>�ن� اfج��� ���p Hآ�ن ا

���L ا�4�ة  �Bا�� ،����� ���أن ���3ف ����y، ���3_ �5 أن ���4ع ���y، ه\J �>�نٌ� اج���

  :وا���م ی�Pل 

  )) م� ��ص ا�	�ء :�� ا�	�ل وا��Jف �=ی9-م� ذi&�ن '��0iن أرس9c *+ qٍ� � +�= ��2 ـ ���9h ـ ((

أي أن أ��X 2eء ی�� ا�ی5 أن ���ص ��E ا���ل، ه\ا ا���ل ��ری� ����دة، جL�3 اH ��5 یی_ آ�   

���L، وخtB�L ��ی�م ا���داء،  hوح�ص ،L�Tْوآ� ،L�3bذا ج�S� ،_ر� Eب إ�b�P�� وآ� ،_�����4ن 

Mو ��t� ،�?أوان cBM ی�مUا J\ه ��t� c�Bس �� L�Pی�م ا���داء، و�>5 إذا أن�Uا J\?� ال��Uا J\ه ��<� f 

 cوج T� Hن اU ،س�داء hد�� آ�?� ����ء و����Pی�م ا�U5 أن اeا� 
�pأ ،cوج T� Hا h��اH، وأر

  :�Xآ� ���2، یg>� �_ ص��3_، ور��� �T وج�M cل

  َ�آ2ِ�4ْ� ِ��2َ َوَص47 َ:2ِ�ْ�َْ� ِإن� َصQَ�َ��َ َسَ)ٌ� �C�ْ2ُ�َُخْ> ِمْ� َأْمَ(ا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! 423َ�ُُ�ُهْ� َوُ�
  " ) O 5� "103ی� : س�رة ا����� ( 

   E�tأن ی ،kی��اج fل آ��� و�M ،kی��اج �� ،���إذًا �E�3 ا��gف ه�� ا���ص ��E ا��>�ن� اfج���

Lر، أو دونPا� �� Lا��5، أو دون �� Lء  ا!ن��ن أن ی�2�3 ��5 ه� دون�X ه\ا ،����� ا�����B اfج���

 ��p ،ص���� ��p ���P�دات و�� jب �2 ی�2�3، أ�Uء، ه� ا��Qا 
خ��i، وه\J ا���3 أح��نً� ��4

 J\�4 ح�ام، هBق ا��uل، إ�P� ی� ه>\اQه>\ا ج�ا�?�، ا J\2�3، ی� ���� ه��� Lأآ�� Hا�5 ا L� ،����إس

�2 ا��� ح�ام، زی�دة ا�5�Z ح�ام، آ���ن ا��3
 ���k�B ح�ام، ا��iی�P �� ا�k�B ح�ام، س�3ی5 ح�ام، ح

L��أ�� ا��5�z ی�2�3، ی�Pل !! ��>h ا5�f، ه\ا ا��gف، أب ی�2�3 �5 ا��L ! أنh س�����3 ؟: ���د اUب 

L� : k��)ه\ا ا� Eی>��_ آ�� أآ����� �?\ا ا�2�3، خ\ن� �3_ إ� Hخ��، ا cآ ��� Hاك اTی� ��� ج

����� ا��?2 ص�� وس�2 ���L ا���ا��M ،kل U�2�3، ی� �Bف، وا���X ء�gى ه\ا ا���:  

  ")) �(اض0(ا �	� ��0	(ن م9- و�(اض0(ا �	� ��0	(<- (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )أ�� ه�ی�ة " 
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  :أي إذا آ�ن ج�ءك l�X أآ�B ��_ ����5 اح���L اح��ام ����، �Mل ���L ا�4�ة وا���م  

  )) م�9ز��2 أ<��(ا ا��9س (( 

   �B)� L�� ��4ة، ی��iت خ�P�T�� �ً5، ا�2�3 �� أح��ن�zز �>�م، ه\ا ا��T3� L�3 أنgی L�3اج ،J�Mو

f ��3ف ا�(�اب إ�E اQن، f ی�3ف ا�(�اب، �� : أح��نً�، إذا واح سtل سzال، ����4 �� س��ی�، أو

ه� �3Xر �� ا���3�م إ��_، أن� �� �� آ��� أM ا���سآ�ن ی�3ف ��� آ�ن k� c� : >�ن�ا��3ر أن  q��

اسtل �� �ا �_، وإذا أنh آ�h �2�3 ن�ج�، إی�ك أن ���� �5 . ج�هً�، و�>5 ا��3ر أن �EPB ج�هً�

 ،L�<وأر� cRا��� h�biح jال س��zی?�ً�، إن_ إن س��ت �5 سسzال، و�� آ�ن س���ً�، و�� آ�ن �

��E أن ی�>�u hال ح���L، و�>5 �� Lوح��� ،L��)ال  وأ�zی?�، أو سآ�ن ا��zال وا��، أو سzال �

  .س��c<gB� ،j ج�د و�c<g أدی
 L� cM ا�(�اب

�5 أن ی�2�3، أی�ً� ا���t� 2��3ر f ی���م س��iنL ا����3 ��    Lج�ه L3ر �� ی����t� أن ا!ن��ن ��<�

 LBدب ج2، أجt� _�tدٍب ج2، آ�� سt� 
�tدب ج ،2���o4 ا���س و�� ��(��?f ،2، ه� سtل وأنh أج

jی�gی* ا�  :�\�_ ا��

  )) �(اض0(ا �	� ��0	(ن م9- و�(اض0(ا �	� ��0	(<- (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )أ�� ه�ی�ة " 

   5� yوث ،ك أح�� ���_، آ�j ؟ �� f �� أح
 ی��f ،_� k ی�ج c�� L� _�� 2�3ا ا�\ي ی�\?�

���L، ه>\ا ان�e، ه\ا  ���_، و�uق ���_، وأح
 أن ی�E�3�� ،_�t ذ�_ أنL ی�3ف c�� L�� ،ركM

��E ه\J ا��PZ، س�t_ �_ ���\ات، ���3ه�  �<g�� ،_�tس �� _��� 5� yواث Lأن f�� ،لtا�\ي ج�ءك ی�


 أن �>�
 اUج�، إذا ه\ا Bج�، ه� آ�ن سUا hأن hBآ� �� _�tس Lأن f��� ،_����_ وور 5� yواث

�oا!ن��ن ی�2�3، ا���>�2 أص kی�� f J�)ا�  ،��� cMدة أ�?X L3� 2�<ا��� ،��� cMا���>�2 �5 أس�ة أ ،���

أن� أح�c دآ��راJ، ه� �L3 ����نq أو ��ج����، أن� ���l �?\ا ا���ع ا���ن�، ه� l��� ��p، أن� 

 cثً�، وا�(�هأL�� E�p، أن� أ�Mى ��L، أن� ر���B أ��L�� E، ه\ا آ�L آ�م ��رغ، ا�6ٌ�X 2��3 و�� آ�ن ح

�T وج�M cلحٌث و�� آ Hا �P�Pوا�� ،
  :�ن ��Xً�، ور��B ا�2�3 أ��E ا���

Cى)َGْ�Pاْ�ِ&�4 َوا� �  �َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "2 ( "  

�2 ی cP����ibا ��E ا���س، ��3ون�ا، ان�e ا���3ون ا��B وا���Pى، ا��B ص�ح ا�ن��، وا���Pى ص�ح   

�T وجc وج??�� Hخ�ة، اQا  L��� c5 ا���س، دخ� ن��3ون، و��q ن��أbس ��E ����3، أنh واح

ة �Mل�  : �tص���L ر

  )) م� أ<� إw ا�� ام�أة م� ��ی� آ�<6 � آ7 ا�G=ی= (( 
  " )ج�ی� " �5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( 
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���?�� رج�M cل �5 أن�   ��� ،5�<�� k� �ًوذات ��ة آ�ن ج��� ،�Bل ا���M له\ا ح(��، ه>\ا�M ؟ ��:  

  )) م�)�� ی#�8 ��� م��آ�� (( 
 ) ��o4ا� k��)ح ا��X 5�(  

���L ا�4�ة وا���م، آ�ن ��Tه� ��Pل   �Bا�� k�
، واح ��?�M 2ل: ه>\ا ��اiا�� kج� ���و��� : و

  : ذ��?�، وا��Zن� ��� س��?�، �Mل

 )) ;3Nا� �	و:�* ' ((  

  : آ�ن ���3آ� آc ث�ث� ��E راح��، �Mل  

w، م� أ<P	� � �(ى : ا�^ راآ&ً�، ��ل: :�* و+qن :�� را��!، '�ء دورW +* ا�	J*، ��7 �-وأ<� و(( 

 �'x:� ا �	م9) �9c � �>أ w، و���ا� �  )) م9* :�

��Z� k?2، إذا آ�h ح��_ آ2 أخ ��ج??2،   � ،2?�Z� أن ی>�ن �_ دور 
k� h3�u إخ�ان_ ���gار، ی(

���، �Mل ���c ح��_ واح ��?2، ه>\ا �Mل س�ن� " : أری أ���ًا إن آ�ن أ���ًا ���M Eم �ا وآtن?2 واح

���?2 ـ  Lأ���ه2 ـ ���ص Lنtا وآ� ،2?���2، �ا " ��?2 ـ ���ا�L3 ـ وإن �2 ی>5 أ��� ?��� ���t� ه� ��

2?��   .وآtنL أ��� �ا�k ا���ص وا��ح�� وا����B، اQن ه� أ��� و�ا وآtنL واحً

  Hا Eة إ���س،  f����c ن��س، �� ��?� سh ن��س، �� ��?� أن� أ��E �5 ��ن، �� ه\J ا�P� ء�X 

��?� �3Xر ��fس�3�ء أ�ًا، ��3X cر ������، �3Xر �����ا�k، �>��� آ�ن ���_ أ��y ی�q<3 ه\ا 

 ،2?���� ،ji���� ،k�ر �(\ب ا���س ���>�م ا����P� �Pi، �>5 �����اP� f hوأن ،_M�أخ E��

i3��� ��� 
�o� نt� ،ی���ن ��� q�� نt� ،2?�� ًا���?t� ،2ن �t� ،2?��<g� ��3ن �>�ن واح j

ی�B�oن، �tن ُ�َ�� ��� ی��ه2، ی(
 أن ����ح ��اح�?2، أن ��3 ���3د�?2، وأن ����U 2�t?2، إذا �� �� 

  :��gرآ� وجان�� ص3
 ��3ون?2، �\�_

Cى)َGْ�Pاْ�ِ&�4 َوا� �  �َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "2 ( "  

��ة �?� أخ�ق،   �T وجc ا� H ح��u J����3ون�ا، �Sذا �T أخ�ك �?5 أنh، ��3ون �L3، �?\ا ا�\ي 

�T وجc ذآ� �r3B اQی�ت �r3 ا���4ت، �Mل Hا:  

Cَصَ&ُ�وا َوَآ�ُ<(ا ��	َی2ُْ=وَن ِ�َ ْمِ�َ<� َ� !ً�	iَِوَ'�9َ�ْ0َ ِم2ُ9ْْ� َأ�  
  " ) O 5� "24ی� : ا��(ةس�رة ( 

ا!ن��ن ی���5 أح��نً�، ی����P���� 5، ی���5 �����ض، ی���g�� 5>�� اج������، ی���g�� 5>�� ن����،   


�T وجc، ی�س Hا Eإ� ��  ..�Sذا آ�ن ا���5 و������fن رس
، �?\ا ��q أهً� أن ی

َ�� ِإْ�َ�اِه�َ� َر�%ُ- ِ�َ)ِ�َ	�ٍت َ+َ َ�	�Pَ�َْوِإِذ ا�C�ً��9��ِِس ِإَم�م Qَ�ُ:ِ�'َ *4>��2ُ َ��َل ِإ  
  " ) O 5� "124ی� : س�رة ا��PBة( 
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  :���M Eل   

  )) إ<* '�:�Q ���9س إم�مً� ((

���� ث�ن��    J\5، ه?��t� ت���<� Lر� J�ح���� ا��  

  :ا�3��� ا��M �Z��Zل  

  َ�� َیْ�َ ُ�ُ)ْ� َأْ'�ًاC ا��ِ&0ُ(ا َمْ�) 20(�َ��َل َی� َ�ْ(ِم ا��ِ&0ُ(ا اْ�ُ	ْ�َسِ��َ� 
 ) qس�رة ی(  

   ���� ،�ً[�X f ی�ی �X]ً� ؛ f أ��r، وf أص��، وf ورق، و�X fء ���3ي، و�X fء أد��، f ی�ی

5� ����ة أن ی���k ا�ا���� ث���Z إخ�ص ا� J\دي، ه�� 
�i� cآ.  

�T وج�M cل Hذ�_ ا 3�:  

  ا���ِ- َوَیJَMْْ(َ<ُ- َوَ�� َیJَMْْ(َن َأَ�=ًا ِإ��� ا���َ-C �ا��ِ>یَ� ُیَ&�hُ4(َن ِرَس�َ��ِت
  " ) O 5� "39ی� : س�رة اUحTاب( 

  E�3ی�ت �?\ا ا��O ����)� �� ،cوج T� H ص�ه\ا ا!خ..  

C�ِ�ْGِ�ْ��ِ �ً	iِ��َ �ِ�ْ0ِ�َْوُأوُ�( ا !ُ(َiِ��َ	َ�َْوا )ََش2َِ= ا���ُ- َأ<�ُ- َ�� ِإَ�َ- ِإ��� ُه�  
  " ) O 5� "18ی� : س�رة Oل ���ان( 

  ��P��� م�P� أن.  

  cوج T� Hل ا�Pخ� یO Lج��� ��:  

C*9ِ0َ&ََ�ٍة َأَ<� َوَمِ� ا����ِ�َ �  �7ْ�ُ َهِ>Wِ َسِ&�ِ�* َأْدُ:( ِإَ�� ا���ِ- َ:َ�
)jی� : س�رة ی�سO 5� "108 ( "  

��ة ��E ���4ة، وی(
 أن �>�ن ه��ك ج�أة �� أ   f�tخ\ك �� ا2Rf ���� H، ی(
 أن �>�ن ا�

 E�� �B4� ن، وأن����f5 ���(� �� ا����أن  
��ة، وی(
 �5 ه\J ا��<� c5 آ� k���� أن 
وی(

 q�� ة �� ا!ث2 ه\اT3ا� J\خt� ا��ه�، ���� ا!ن��ن�� 
�T وجr3� J\?� ،c ا���4ت ا��� ی( Hح>2 ا

���2��3 و�5 ا��2��3َ، ��ا�k ��5 �2��3، و��ا�k ��5 أهً� أن ی��X 2�3]ً�، ا�2�3 ی���ج إ�E ��ا�k، �5 ا

  :��L�� 2b�3، إذًا

  )) م� ذi&�ن '��0iن أرس�9c *+ q � +�= ��2 م� ��ص ا�	�ء :�� ا�	�ل وا��Jف �=ی9- (( 
  )رواJ ا����\ي ) 


 ا�2�3، و��BP آzود ��   �u �� ودzآ �BP� J�)ا� E�������ص ��E ا���ل ��BP آzود، وا���ص 

uولUی* ا  :�یy ا!ی��ن، و��O آ��Bة �� ا�ی5، ه\ان ا��ی�Zن ن>��� �?�� �� ه\ا ا�رس ا��

  )) أw آ7 ش*ٍء م� خq ا
 ���7 : أص=ق آ�	! ����2 ش�:� آ�	! �&�=(( 
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  :وا��ی* ا��Zن�  

  )) م� ذi&�ن '��0iن أرس�9c *+ q � +�= ��2 م� ��ص ا�	�ء :�� ا�	�ل وا��Jف �=ی9- (( 

 ** * * *  

ن� ��Pة ��4Mة �5 ا����ة، آc ��ة أ���E أن �>�ن ��Pة ا����ة �uی��، �>5 اfس��س�ل   ��اQن �� 

  .�� �Xح ا��ی* یtآ�X c]ً� �5 وhM ا����ة

���L ا�4�ة وا���م ی�حE إ��L، وا��ح� أصc ا�ی5، �?\ا ا�ی5 ا����j، ه\ا    �Bآ�>2 ی2�3 أن ا��

�T وجc، �� ا��gع ا��gیj، ه\ا ا�O�Pن  Hا ��ا�>�ی2، ه\ا ا��ی* ا��gیj، ه\ا آ�L وحٌ� �5 

cوج T� Hل ا�P� jی�gی* ا�ن� ��p ���� ه� ا����ن� وح� ���� ه� ا�O�Pن ا�>�ی2، و�� ��:  

ُ̂ َ:ِ� ا2َ�َْ(ى    C)4(ِإْن ُهَ( ِإ��� َوْ�ٌ* ُی(َ�� ) 3(�َوَم� َی3ِ9ْ
  )س�رة ا��(2 ( 

   L� أن ا��ح� ��<g5 ا��� اء ا�ی5، ا�����M�gن ���وا ا��ح� ����� ��3���3یj دy�M، اUج�ن
 أ

���L ا�4�ة وا���م، ه\J : ح���M ،L�P�Pا �Bم �?� ا���M ی���u ت، خ��ات��t� ،ی* ن���ا��ح� ح

L�� ا�����3 ��� ه� Lذ أ���Pن! �ًPی�u أن ی�ى Eإ� Lا����ات أوص�� J\ت، وه��tا�� . r3B� ����� ه\ا

  .ا����3ء ا��oب

أن ا��ح� ����� إ�Xاق ن���، أي س��� �5 س���ت ا��y�t ا�����، س��� �5 : ه��ك ����� Oخ�  

���L ا�4� �Bاع ا��  .3Buً� ه\ا آ�م ��cu. ة وا���مس���ت ا!�Xاق ا��وح�، �>�ن ه\ا ا�ی5 �5 إ�

�ًM�uإ Jأن ن\آ� ��� yی�� f ����� L� 2������L ا�4�ة  أنL ه\J ح�fت: وه��ك  �Bا�� 
�5 ا��4ع ��4

  .وا���م

���L ا�4�ة وا���م، f ی��_ ج\�?� : و�>5 ا���3یj ا�y�M ���ح�   �B5 آ��ن ا���أنL حP�Pٌ� خ�رج� 

وf ردbه�، ح�P�P خ�رج� �5 آ��ن ا�����M �� ،�B أن ا��ح� �c�t ن���، ��5 آ��ن���M �� ،L أن ا��ح� 

<� ،L5 آ��ن�����L ا�4�ة وا���م f ی��_ إ�Xاق روح�،  �B5 آ��ن ا���5 ا��ح� ح�P�P خ�رج� 

 ،H5 ا�ی5 آ�L إخ�Bر ��� ،cی�Bج �iاس�� cوج T� H5 ا�ج\�?� إ��L وf د�3?� �� ،L��h�bZ �� إخ�Bٍر 

�T وجc، إخ�Bرًا  Hا ��و�����M q أر���، و��q �5 ا�q�� ،�gB ا�ی5 ��اثً�، ا����P س��وی� �5 

 5�Hا.  

   ،L����L ا�4�ة وا���م ث�ث ���bت أج? �Bا�� cی�B2 ج���ء ه\ا ا���3یj ن�?2 ���ذا  �� _�\�

L� ل�M ل: ح�����M ،أ�Mل: ا�M ،رئ�P� h�� :أ�Mل. ا�M :ل�M ،رئ�P� h�� :أ�Mث . ا�Zت ا��bا��� J\ه

�T وجc ی3 Hن اtا���م، آ �� qو�� �Pوه� ی Jأن ه\ا ا��ح� ج�ء �2 �� س�>�ن، س�t�� أن�س ��zآ
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 L��� �B��� cی�Bن� جی��4ن ا��ح� �tنL ح��� رؤی� �� ا����م، ه\J ا����bت ا�Z�ث ا��� ��b?� س�

و�zآ أی�ً� أن ا�\ي . ا�4�ة وا���م �zآ� أنL آ�ن �� ا���eP، آ�ن �� أ�2 ح�fت ا���eP، ه\J واحة

q�� ،ی* داخ����q�� ،L ح �ًP��� آ�ن LBuخ�  Eص� L�� �ًP��� آ�ن LBuاق روح�، ا�\ي خ��Xإ

���L ا�4�ة وا���م یzآ أی�ً� أن  �Bا�\ي أص�ب ا�� 
���iاب وا��fوس�2، وه\ا ا L��� Hا

���L ا�4�ة وا���م، وان�iPع ا��ح� ث�ث س��ات، یzآ أن  �B5 آ��ن ا���ا��ح� ح�P�P خ�رج� 

  ..�iPع ا��ح�ا��ح� حP�Pٌ� خ�رجٌ� �5 آ��ن ا���B ؛ ان

 �Nَ%D1(�َوا� ( �  C)3(َم� َود�َ:Qَ َر�%Qَ َوَم� َ�َ�� ) 2(َوا���7ِ�ْ ِإَذا َسَ#
 ) Eس�رة ا���(  

��E آcٍ ه��ك ان�iPع،    ،�?Xل س�� أ�M 2?�3ث س��ات، و��ل ث�M 2?�3� ا��ح� ؟ kiPذا ان���

?�� جًا، آ�ن �� أ�2 ح�fت ا���eP، ان�iPع ا��ح� یzآ أن ا��f �B ی��_ ج\�L وf د�L3، ه\J �>�ة �

���L وس�2 یzآ أن ه\ا ا��ح� �Xء  Hا Eص� Lا��i���L، ور�LB وا cP��� آ�ن LBuوا�\ي ی��

 �� c4ه\ا ا�\ي ح ،L3د� fو L�\ج �Bی��_ ا�� f أن ا��ح� خ�رج ��L، وان�iPع ا��ح� أی�ً� یzآ

zآ� ��3یj ا��ح� أنL ح�P�P و��q وه2، خ��ل، �ای� ا��ح� �L دffت خ��iة جًا، ه\ا ا�\ي حc4 ی

 fی��_ ج\�?� و f م�ة وا���ا�4 L��� �B5 آ��ن ا���رؤی�، ���م، إ�Xاق، �c� ،f ،c�t ح�P�P خ�رج� 

���L ا���م cی�Bن� ج��u 5یy س� H5 ا�  .د� ،�?3��h�Z �� إخ�Bر 

��iاب  أن ان�iPع ا��ح� یzآ أن ا��ح� �Xء: أدق �� �� ا�����ع  fا ،�B5 آ��ن ا���خ�رج 

��iاب fوء، و�>5 ه\ا ا
 ا���B ا��>��� وا�?�M E�� �Pدر أن ی��M cوج T� Hا �Bا�\ي أص�ب ا��

 fو ،c�t� fح�2، و fو ،c��� fوه2، و ���M qو�� ،�B5 آ��ن ا���یzآ� أن ه\ا ا��ح� �Xء خ�رج 

T�4ر، ه\ا ا�\ي ی� fو ،qی* ا�����L اUج�ن
، f، ����ح� ح�P�P ص�رخ� خ�رج� إ�Xاق، وf ح

���L ا�4�ة وا���م f ی��_ ج\�?�، �� ا���c ؟ ان�iPع ا��ح�، انkiP ث�ث� س��ات أو  �B5 آ��ن ا���

cی�Bن� ج��u 5یy س� cوج T� H5 ا�  .س�� أf ،�?X ی��_ ج\�?� وf د� ،�?3��h�bZ �� إخ�Bٍر 

�?��ك ���یT وا�� ��5 ا�O�Pن وا��ی*، ا��ی* ا��gیL� j  اQن، ا��ح� �Xء وا��ی* �Xء،  

 ،�P� Eً�3� ،���� ��p وا���� وح� ،�ًeو�� Eً�3� ���� �ٌن وحO�Pأس��ب، �\�_ ا� L� نO�Pأس��ب، وا�

���L ا�4�ة وا���م، �����T ا�O�Pن �5 ا��ح� �Xء یzآ أن ا��ح� خ�رج  �Bا�� ������� ا���� �5 

�� �B5 آ��ن ا������L ا�4�ة وا���م أح��نً� ی�tل �� ی(�
، ��E ی(�
 ؟  �Bم، ا���ة وا���ا�4 L�

��X 5ء، �� ی(�
، إ�E أن یt�� ا��ح� ���(�اب Lن��tا��ح�، ی� ��tأن ی 3�..  

C4�Nَ�ْاْ�َ ِه��ِ! 7ْ�ُ ِهَ* َمَ(ا6ُ��ِ ��9��ِِس َوا �ِ:َ Qَ>َ)�ُ َ�َْی �  
  " ) O 5� "189ی� : س�رة ا��PBة( 
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���L ا�4�ة وا���م آ�ن . �5 ��ذا ی���Pن ؟ cM ا���3   �Bخ� ا��Qء ا�gا� ،E�3ة �?\ا ا����Zی�ت آO ��

L��  ..ی��4ف ���(�J، ویt�� ا��ح� ���ج�?L �� ا�(�O Jٍخ�، ه\ا یzآ أن ا��ح� خ�رٌج 

C�ْ2ُ�َ 6َ>َْأِذ �َ�ِ Qَ9ْ:َ -ُا��� �Eَ:َ�  
  )"  O 5� "43ی� : س�رة ا����� ( 

��4ف آ��c و�>�� 5�J�)، وا��ح� ج�ء ���(�O Jخ�، �Sذًا ا��ح� �Xء خ�رج ��L، �� آ�ن ا��ح� �5   

J ��� آ�ن �� ه\J اQی�ت، Oی�ت ا���ج�L ا���oی���.  

�5 آ�X : cء Oخ�   L3�� E��3�و Lن��Bس Hأن ا E��3�و Lن��Bس Hأ��، أن ا Lأن E�3آ�ن أ��، و� �Bا��

�J�4، ��>�ن آ� ���Pث �?B��J�4 واس�� ���Pث E�� k�buا Lأن �� ،cوج T� Hا ���L آ�L وح� �5 

L� c�Pص�ر �����، و� ��U>�2، ا�5 دراس�_، �5 : ث2 � ،_���Pك، �5 ث�� 5� J\ه Hی� رس�ل ا

f ؟ Hا ���_، أم �5 �uا..  

�َ�ِ -ُ%3Mُ�َ ��ٍَب َو�Pَِمْ� َ�ْ&ِ�ِ- ِمْ� ِآ )�ُPْ�َ 6َ9ْْ&3ُِ�(َن �َوَم� ُآ	ِإذًا َ��ْرَ��َب اْ�ُ Qَ9ِ�	ِ)48(C  
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

  Hا �� 5� L� 2�<� ه\ا ا�\ي c<� ،أ�� Lم أن�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� ��e� 5�.  

أنL آ�ن ی��E ����4دق ا5��U، ��� آ�ن �?\ا ا���B ا�2�e3 أن یع ا�>\ب �5 ا���y وی>\ب : �Xء Oخ�  

�T وجc، إذًا Hا E���5 رس�ل اS� ،Hخ�Bر ا����ء   cP��� ء�X أن ا��ح� آc ه\J اUد�� �zآ

 ،�B5 آ��ن ا��� kB5 ا����ء و�2 ی�� Lج�ء إ�� ،�Bا�� ����رض، �Xء خ�رج�، و���X q]ً� ج�ء �5 

 Eء ا����ء إ��Pا��ح�، أي إ� E�� ��B� Lا��ح�، وا���� أس�س?� ا��ح�، دی��� آ� Lن أس�سO�Pن ا�U

ی* �5 س�ن� : إخ�Bر ا����ء ��رض، �� �Xء Oخ�اUرض، ���� L� ���� f L��uوا �Bا�� ���Pث

��سE، و�5 س�ن� ی�سj، و�5 س�ن� Oدم، و�5 س�ن� إ��اه�2، ه\J ا�l4P ا��� ج�ءت �� ا�O�Pن 

�Bا�� �?��� �� J\ن هO�Pا� �?� �Bوا��� أخ..  

  C)48(َوَ�� ِ�َ�ِ -ُ%3Mُ�َ	�Qَ9ِ ِإذًا َ��ْرَ��َب اْ�ُ	ْ&3ُِ�(َن  �َوَم� ُآPْ�َ 6َ9ُْ�( ِمْ� َ�ْ&ِ�ِ- ِمْ� ِآ�Pٍَب
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

C�َ7ُ َمْ�َیEُ(َْن َأْ�َ��َم2ُْ� َأی%2ُْ� َی)Gُ�َْوَم� ُآ6َ9ْ َ�َ=ْی2ِْ� ِإْذ ُی�  
  " ) O 5� "44ی� : س�رة Oل ���ان( 

ی?2، �� آ... أن 2� h�O ��� ،2?3� 5<ی�ت آ��Zة  � hآ� �� J\?� ،Eس�� Eر إذ أوح��� إ��iا� 
�h �(�ن

 ،c�� ل���L، �� أن إن��ن �P��T وجc، ������2 ی(
 أن ی>�ن ���>5� 5  Hا ��آ�?� أخ�Bر �5 

L� ل�P�� ،LBَgُا� Lن�� �� �P�4ر أن : أراد أن ی�� �B���� ،2ی* ن��� ���اآأخ� ه\ا ا��ح� ����� ح

�L ا�����3، ا��ح� إ�Xاق، ح��� �5 ح�fت ا!�Xاق، ا��ح� ه\ا ا���?� أو أن ه\ا ا�ی5 ی��4 أ�

��4ر، f ،f، ����ح� �Xء خ�رج �5 آ��ن رس�ل اH ج�ءJ �5 ا����ء، �\�_ آ�م ا��M�B3ة، 
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 cج H5 ا� J��Pء ن��BنUم ا�خ�، آO ء�X ء��BنUم ا�ء، وآ�X 5س��، وا���>�ی�وا��5���4، وا��

 أن��?2، ی�B�4ن أو ی�i]�ن، �\�_ ا��ح� و�� ����?E ا��Uن�، أ�� آ���م ا��5���4 آ�م �5 

���L ا�4�ة وا���م ��43م �>��L آ�L حy، �?\ا  �Bا�� ،r�� yح ،��f�3iM ا��BZت، �3iM ا�

Lی5 آ�  .أی�ً� یB* �� ن�q ا��5�z ا�t�iن���، ����ح� �Xء �?2 جًا، و�Xء ��� ���L ا�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .1ا���ا�k) :006( ا�رس  -��

  27-08- 1989: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

fز��� �� ا��ی* ا���Bي ا��gیj، ��� ص��� ���2 �5 حی* ���ٍض ر�� ... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  

���M Lل Hوس�2: ا L��� Hا Eص� Hل رس�ل ا�M :  

� w یMَEَ� أ�ٌ= :�� أ�=، وw ی&h* أ�ٌ= :�� أ�=(( P� إ�* أن �(اض0(ا �  )) إن ا
 أو�

���L ا�4�ة وا���م ی�\�ر ا���>��Bی5، ی�\�ره2 �������ن �5 دخ�ل ا�(��، �� �Xح ه\ا ا��ی*    �Bا��

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) ا�#9! م� آ�ن +* ��&- م�Grل ذرٍة م� آ&�w ی=خ7 (( 
  " )ا�5 ���3د " �5 : ص��� ���2( 

�bT وجc، ه��ك  H ًاB�Uن ا�>�B ی���k� rM ا��B3دی�، �5�َ آ�ن �� �PZ� LB�Mل ذرٍة �5 آf �B ی>�ن 

�B<و��5 ا� cوج bT� H دی��B35 ا��� rٌM���.  

  ����L وس����2 ص��� ���2ٍ أی�ً�، �5 ا�5 ���3ٍد ر Hا Eص� Hل رس�ل ا�M ،L�� Hا �:  

  )) w ی=خ7 ا�#9! م� آ�ن +* ��&- م�Grل ذرٍة م� آ&� (( 

س�  Pی* ا��bT وجc �� ا�� Hل ا�Pوی:  

 ))-P�<: *9:ی�9ز �	+ *iا��0 إزاري وا�)&�ی�ء ردا ((  
  )رواJ ���2 : �5 ری�ض ا�5����4( 

  T3ا� ،cوج bT� H ی�ء�B<أن أي أن ا� yا ی���\?� ،Lدی��B� k� rM���� ص��ٍت B3خ\ ا�tأن ی ،H ة

  .یb\3ب

  :إن ه\J اUح�دی* ی�gح ��3?� ��3ً�، وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

� ی)P; +* ا�#&�ری� +���&- م� أص���2 م� ا�0>اب (( P� -�E9� ;ی�ال ا��'7 ی>هw ((  
  " )س��� �5 اUآ�ع " �5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( 

  :إذًا   

� w ی�ME أ�ٌ= :�� أ�= وw ی&h* أ�ٌ= :�� أ�= (( P� إ�* أن �(اض0(ا ���0� أو�� 
  )) إن ا
���ض " �5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�(( "  

  ..و  

  )) w ی=خ7 ا�#9! م� آ�ن +* ��&- م�Grل ذرٍة م� آ&�(( 

  .Uن ا�>�B ی���k� rM ا��B3دی�  
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  ..و  

  )) i* +	� ی�9ز:P�<: *9- ا��0 إزاري وا�)&�ی�ء ردا(( 
  )رواJ ���2 : �5 ری�ض ا�5����4( 

  ..و  

� ی)P; +* ا�#&�ری� +���&- م� أص���2 م� ا�0>اب (( P� -�E9� ;ی�ال ا��'7 ی>هw ((  
  " )س��� �5 اUآ�ع " �5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( 

���L ا�4�ة وا���م، هc آ�ن �k آ��L ؟ هc آ�نh أ   �Bم ا���؟ آ�ن ه\ا آ L��ى آ���� �� LM�خ

��oص c�u ،2?���ا���م ���_، آ�ن ���L ا�4�ة : ���L ا�4�ة وا���م ی�� ��E ا���B4ن �����2 

2?������L وس�2 . وا���م ی�� ��E ا���B4ن ����2  Hا Eص� Jوآ�نh ا��U ـ ا����i ا���o4ة ـ �tخ\ ��

J وس�رت ی�3B?� ح�* ���L� y�i ح�* �Xءت، أي إذا ��hٌ ص��oة ؛ ا��� h<أ�� Lأو ا��� ا��� ،L��

  .�Xءت

���L وس�2 إذا أآy3� c أص��L3 ا�Z�ث   Hا Eأي أن . وآ�ن ص� ،k��y3 اUص��k �5 ا����، و��L ��ا

��PB �� ا��X 5�4]ً� �5 ا��3iم ه\ا ��L آ�B، أ�� إذا ا��اح اآ��E ی�L3 �� �>�ن ��tآ�L ث�ن�ً�، أ�� إذا 

 ،23i�� cدخ y3م ی��ة وا���ا�4 L���و��ك �Xء ���EP �� ا�����P، ه\ا ���X Lء �5 ا�>�B، �>�ن 

  .أص��L3 ا�Z�ث

أن� �Mأت �>2 أح�دیLZ ا��gی�� �� ا���ا�k، واQن أ�Mأ �>L�R��X 2 �� ا���ا�k، أي آ�ن ���L ا�4�ة   

t� @س� ،L��3وأ� Lا��Mه��ك ����ٌ� ��5 أ q�� ،L��م �� ����ى آ�ا���س أن ا������ ��5 وا�� �� Jث��

 Hا Eس، وآ�ن ص����� L��Pی ��� ybوی��� ،L� yٌ��َ�� ل ����س �� ه��Pو��، ی��3 ی3� L��3وأ� Lا��Mأ

 E�����L وس�L��� �� 2 �� خ�� أهL��� c، أي إذا دخL��� c ه� واحٌ �5 أهc ا�h�B، ی�>5 أن ی2?��3 

ی��
 �X�L، أن ی>�q أر�L، أن ی�ص� ا!ن�ء ��?�ة، ه� ��Mء ح�اR(?2، ی�>5 أن ی�j4 نL�3، أن 

 L��� ،�M L���� 2Pو�2 ی>5 ی�� ،Lأه� ����E �� ه� ����P� 5� Lٍم �2�e ه� �� خ ،Lأه� ���� خ

 
�p إذا ،L���� 2Pی�� f Lوس�2 أن L��� Hا Eص� L3�ا�4�ة وا���م �� ان��M L���� 2P، ی��3 �5 ��ا

H 
�p.  

�4�ة وا���م ی�j4 نL�3، وی�kMَ ث��L، وی��
 �X�L، ویj�3 ا���3B، ویtآk� c ا���دم، وآ�ن ���L ا  

أ L�P� 5�َ �����م، وی(�
 د��ة 5�َ . وی(��q ا����آ�5، وی�k� �g اUر��� وا����2 �� ح�ج�?��Bوی

�bT �� د��ك إن��ن إ�E آtس �5 ا��gي، �5 واجB_ أن �(�LB ��ا�H �ً3. د��J و�� إ�E أی�� �Xء 

اء إf ص��ً� واحًا، ه\ا ��L آ�B: وجc، أ�� ه\ا ا�\ي ی�Pلoا� E��م Pو�2 ی Lإ�� h[ري، جM 2 ی�3ف� .

���L وس�2 ه��5 ا��zن�، . آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ی(
 �5 د��J و�� إ�E أی�� �Xء Hا Eوآ�ن ص�
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X 2آ���ء ؟ �Sن� ص�L� q�� ،2R أ��Bء أي L��oX خ����، ا���3u L�� �� 23iم یtآc س�وی�، �� 

 cآUا cBM ت�BPا�� L� مP� 2� ك، وإذاPی�� L3� �4تM ذاS� ،ك�� cدخ j�� آ��Bة، اQن �� واح

ك، وإن �2 ی>5 ه��ك آtس � ��4��PلPی�� : jء، أ�� ا���
�f ی�3ف ������B، ه\ا ��j��� q ه\ا 

ك، ه>��\ا ا��5���z، أ��ن� أf نc�B �����ج�د، وأf خ��j ا�cZ� ce ا���43ر،  f��g� c�Bء ��� 

 �oن?2 ی���3ا، صU 5�4ا� �B<� f 5<3?2 �� ص�5 و��ك ث�ث� ���f�Pت ��ن�>�j ا����Pد، ��� 

  .ا�5�4 یe?�وا، أ��ن� أf نc�B �����ج�د، وأf ن�>�j ا����Pد، آ�ن ه�5 ا��zن�

���L ا�4�ة وا���م �Mل   �Bوا��:  

  )) آ! أ����2 مb<ً! أ:�g ا�9��ء ��(( 
 ) ��o4ا� k��)ح ا��X 5�(  

   Hوا f ؟ �B�u�?� خ����، fز�_ �Xء ؟ f واX H>�ًا اH ی�i3_ ا�����3، أ��یی�X 5ء ��E ا��3

 5�X�3�� LX�3� ��<ی f ،�?��� b6ن J)� ��R�M L�i3� خ�ىUا�����4، أ�� ا ���zا���أة ا�� J\ي، ه��

  ..أخ�ی�ن

  )) �9��ء ��آ! أ����2 مb<ً! أ:�g ا(( 
 ) ��o4ا� k��)ح ا��X 5�(  

  ..و

  )) إن أ:�g ا�9��ء ��آ! أ���2 م�2ًا ((  
�5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء(  " �gR��  " )ا���ة 

�\رك ی����_،    h�b�� ،_�� cBPی L� رت\��آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ه�5 ا��zن� ���5 ا���y، أي ا

 ی����، و��g ا���ل، أ�� إذا �i�p L3� hi�p یce ی�3ی�ك ��?� : �Pل �_�tخ�ت ��E ا��� h�b�u

ويBل ه\ا ا��M ،_3� ��p ،H�� ذ��ي �Mل: س���ن أو ث�ث�، ح�Pد، أB� hی� رب أن� ر�_ وأن:  

 )) -P��9� ا�&=وي Qم� ذ� W=&: !�)P� أ+�ح 
 ((  

ة ��حL ه>\ا   X 5� 5<� ،��<أن ی 4M �� ،ء�X دآ��ر �� ص�ر L� ل�M �� ،_�\ل، ر��� ی����3 آ�M

 Eی5 وی���ج�ن إ�P3� ءfzدآ��ر، ه L� ل�Pن�� ی ،����Pا� h��M H�� ذ��UنL ن�� ��M cل �L أس��ذ، أ

  .��b�4ت ن����

  �ً��b�� Lا��ج y�u ،ة�X�3ا�� cج�� ،kBiآ�ی2 ا� ،yن� ���5 ا���zآ�ن ه��5 ا�� . c��أح��نً� واح رب 

 E����Bسً� �i�Mی�ا، cM �?2ی�5  J)� ،�������� L����ا���م ���>2، اH ی�i3>2 ا�����3، إن �Xء : 

��B�M E?2 ا���ور، أح��نً�  hء، �>�?� أدخ��X _��bآ���ت �� آ� J\ء ؟ ه�X 2<�Tی� cح�5 ؟ ه���� Hا

?� ������fا J\ه ،y�u Lٍأخ�ك ��ج EP�� ا������، و�� أن ،���i� ���<� ا!ن��ن 
� ث�5، إذا إن��ن ـ ح�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 76�� آ��ب ��
 

����X hء، ���ذا �(?2b ��ج?� ؟ ا���2  �� Hوا ،cم ا������ی(�3_  f ،*B�ا��eه� ـ ���4ك ��J، و

  ..ی� أخ� ا���2

 �  C)1(�َ:َ&8َ َوَ�َ(��
 ) qB�  )س�رة 

��ا�k  آ�ن y�u ا��جL ����ً�، ���ا���p 5� �ً3 ذ�ٍ�، آ\�_ ه��ك. �� ��bBس و�� ���bم، آ�b�� 5م  

واح �L را�
 . �����ى ا��\�f ،c، ی��ا���p 5� k ذ�ٍ�، ی��p 5� H�� T�3 آBٍ�، ج�ادًا ���p 5 س�ٍف

����Z� 2?�3ut� ،23i� Eن���R ���ة، �� ه\ا ا�>�م ؟ Jأدخ�� ،J��bح� ،LMر�� k� �gی� �Rوخ���� jأ� !

��p E\اء،  �Rث��ن�� h3ك ود���bد وأ�?2، إذا ح�fأو qك خ��و�X�3_ أ�j وخ�����P3� ��p �Rل 

  . ه\ا ا�>�م، ه\ا ��q ج�د، ��h3b أه�_، ��h3 أوfدك، وآ\�_ و�2 ی�3Bgا


 ا��Pس�  �Pا� cوج bT� H5 ا�
 رح��ً�، أ�3 ا���Pب �Pا� y�Mس�ٍف، ر ��p 5� ج�ادًا . ،
�Pا� y�Mر

 ،2?��   :�Mل ���ن� ���خ��r ا�(��ح ���5���z، أي أنL ی��ا�U kص���L آtنL واحٌ

 )) Qi�:�9 م� د�9� w *ی� أخ ((  

  L� ��
 �5 س�ن� ��� أن ی�iی ،yا�� 
�Bوح yا���   ..س�ن� رس�ل اH، س�

 )) Qi�:�9 م� د�9� w *ی� أخ ((  

   L� b�?� ،آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ی�
 إخ�انL وأص���L آ�� ی��BنL، ��ًة �uق ���L أس��� �5 زی

ة ��حL� L، آ�� ��LB ی��B�� �B�� �� ،_Bد��، ا���f �B و�� وخ�ج إ��X 5� ،Lأن ی�>2 ث��� cBM L

  :�>�ن إ�B�� �� �� ،5���u 5� f �5 ج�ن
 واح، ه\J �������، ر��� �bT وج�M cل

C-ُ>َ)%&Nِ2ُْ� َوُی%&Nُِی�  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "54 ( "  

  :ا أ��ن�، �Mلخ��r ا�(��ح ���5���z، ر��� �bT وجc ه>\  

َواْخEِْ~ ) 214(َوَأْ<ِ>ْر َ:Qَ�َ�َ�Jِ اْ�َ ْ�َ�ِ��َ� ) 213(�َ+َ�� َ�ْ=ُع َمَ� ا���ِ- ِإ2�ًَ� َ�َخَ� َ+Pَُ)(َن ِمَ� اْ�ُ	0َ>�ِ��َ� 

  Qَ�َ�9َ'َ)215(C ِ�َ	ِ� ا��َ&Qَ0َ ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  )س�رة ا��3gاء ( 

���L ا�4�ة وا���م �Mلی��3 ��ا�k �?2، ��ا�5���z��� k، وا��   �B:  

  )) �(اض0(ا �	� ��0	(ن (( 
) ��o4ا� k��)ح ا��X 5�(  

   hی�_ �>�ن�bT وجf�� ،c أن ه H cم، ا����ن، �� ه\ا ا�>Qا �ً��z� hآ� �� _��� ���� f�� hأن

�� �_ أی5 آ�h ا��Mإ f�� ،L��� L��� Lأن ی�ی Qن ؟ f، ح���_ اQن ����یc، �� ه\ا ا�>�م ؟ ی�ی

ة��M خ\وه� J\ه ،L��� ی\آ� fا���س و c�� Eی�� f ،ًا�5 أ����L ا��B�i أ� 2b�<ی� f 5�zا�� " : f



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 77�� آ��ب ��
 

، أي �Xٍء �k� L��3 ا���س آtن �2 ی>5، وأي �Xٍء �J��3 �3_ ی(
 "��c�� q ا���س وf �\آ� ���_ 

  .\آ�J دا�Rً�، ه>\ا أخ�ق ا��5�zأن �

2?� 

 ا��y، ج�k ا�>��fت ا��gBی� آ�?�، أي أن ا�. ��5 ا�(�ن�Bوح yا��� �?2 ص�� ���k� L أنL س�


 �?2 و�Mلiأن��?2 وج�3?2 وخ �� L���  :و�k ذ�_ �� ن�� ��c أص�����B� ،L?(�ة ��� وجوا 

 )) �9Pوی�9ك، أ��V+ �9 ��ی=ًاP�9ك، أ���=��=��P و��=��P �-، أ���9P م)>�ً� +�+ �P�G� �Pأم� إ<)� �( ش�

wًو<Mك م�>��9+  ((  

  :���ذا �أ ���L ا�4�ة وا���م ؟ �أ ����?2 ���L، ث�M 2ل  

��ر أ�� �)(<(ا ضwًq +2=اآ� ا
 �* ؟ أ�� �)(<(ا :��ً! + �9cآ� ا
 �* ؟ أ�� �)(<(ا (( >xا �J0ی� م

�(�)�� ��� l� + أ:=اءا ((  
��ص2 " �5 : �5 ص��� ا���Bري(  5�  اH �5 زیB�( "  

���_  f��L��� qَ، ذّآ�f ،L����� J أن�E �_ ه\ا ا���c ح�E ا���ت إذا    c�� L�   واح

  L� ل�M 2، ���ن� خ��?� 
  :��5 ا�(�ن

 ))
  )) خ��ٌ= �� ا�(��= س�lٌ م� س�(ف ا
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� اH �5 ج��3 " B�( "  

  :س�ن� ��3ذ  

  )) وا
 إ<* أ�&Q ی� م�0ذ (( 
  )دی* ا!ح��ء �5 ���ی� أح�(

ة  �B�  :س�ن� أ�� 

  )) أم�� ه>W اxم!(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  

  ���Tن� ا�5 ا�  :س�

  )) �(اري ه>W اxم! (( 

  ���  :س�ن� 

  )) �( آ�ن <&ٌ* �0=ي �)�ن :	� (( 
  )�5 آ�T ا���3ل ( 

  

  :س�ن� س���ن  

  )) س�	�ن م�9 أه7 ا�&�6 (( 
)��o4ا� k��)5 : �5 ا�����و �5 ا��3ف  "( "  
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  :س�ن� ��ل  

 )) wًqم� ذي ا��0ش إ� �َM� wو wًq� ^E>أ ((  
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( 

   ،L��� �ib��� �?اء آ���Uأح��نً� ا!ن��ن ا ،�?Pوی��� L� y��� ��4� Lb4خ �� cص���� ج�� �� ���

�Bخ�ی5، أ�� ا��Qا E�� L2  وا��2��3 آ�?��� �bس� Lأص��� c��� ارًا�Mم أی�ً� إ�ة وا���ا�4 L���

��اءUا.  


، ی��3 ��5b أس�ء إ��L، و�Mل ���L ا�4�ة   Rا��� ���� cBPر ا���3\ر، ی\� cBP2، أي ی?� 
��5 ا�(�ن

  :وا���م

  )) س72 أw أخ&�آ� �	� ی�Nم :�� ا��9ر ؟ أو ��Nم :��- ا��9ر ؟ ��Nم :�� آ7 ��یٍ; ه�ٍ� ��ٍ� (( 

���_، �uل    �<�Xtن سQس�ن�� ا fًا و�L����3 س?��، ی�ی ج�رك ��_ ��gة س������ �����R، أ�

�k اث��� ��g أ�j وث�ث���R وس�� ��� ،���� fة س�ن�� �5 ���_، و�g3� �i�� 2��� H�� ه\ا أخ ،_���

�M fش، آ�ن ���L ا�4�ة وس�3Bن ���ة، ا��h ور�Mت cBM ا�Z�ث� fOف ا����B آ��u ،Lل ���_، و

  :وا���م ی�Pل

  )) ��Nم :��- ا��9ر ؟ ��Nم :�� آ7 ��یٍ; ه�ٍ� ��ٍ� س72(( 

  

 )) �DPإذا ا� �ًN	وس ،�D� إذا �ًN	ى، وس�Pإذا اش �ًN	إذا ��ع، وس �ًN	ًا س=&: 
  )) ر�� ا
)��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )أ�� ه�ی�ة " 

  c?س L�BMو L3ود� ،LRا�Xو L3�� �� أي .  

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م وfز��� �� �Xح حی* ا���ا�k، ا��ی* ا���Pر  

� w یMَEَ� أ�ٌ= :�� أ�= وw ی&h* أ�ٌ= :�� أ�= (( P� إ�* أن �(اض0(ا �  )) إن ا
 أو�
)��o4ا� k��)ح ا��X 5� : 5����ض " ( "  

���L ا�4�ة وا���م،   L��3وأ� Lا��M2 ��5 أ<� kی��3 أردت أن أج�  ،Lا��Mى أ���� �� L��3أن أ� jآ�

h�� ،JO أ�L��3 آ�Mtا�L، وأح��نً� : �tنh أح��نً� ���k� �P إن��ن �L حی* راL����3� 5<� kR س�]�، ��Pل

���L ا�4� �B5 ا��<� ،L��3�tآ L��� h�� ل�P� ،cج�ه L�<� �B�u L����ة وا���م ج� k���k� �P إن��ن أ

  .��5 ا��Pل وا���ل

  :�ة وا���مو�Mل ���L ا�4

 )) 6�&G� 6، و�( أه=ي إ�ّ* ذراٌع أو آ�اٌع&'x ذراع أو آ�اع �  )) �( د:�6 إ�
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  
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 ا������4، وی�X _�i3ء و�>�ن س>�ة، اH ی(TیL ا����، أح
 ی>��_   gح��نً� إن��ن ی���4_ وی

��، س>�ة أح
 أن ی>��_ �?�،Tی� l�X �� ،ا��>�ة J\?�  �?� c������bB واحة، وه>\ا آ\�_ 

�(��، أس��ذ ���cb، أهً� وس?ً�، اH ی(Tی_ ا����، اH ی>��_ آ�� أآ�����.  

 )) 6�&G� 6، و�( أه=ي إ�ّ* ذراٌع أو آ�اٌع&'x ذراع أو آ�اع �  )) �( د:�6 إ�
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  

��، ی� أخ� ��  l�X�t��L هی� أول �Xء ی���P?� آ2 Tم ی��Pا�� M ؟ إذا �� آ�ن س�3ه� J\وي ه���

  :����i ه\h��� ،J ��� و�>h3�u ،��� ���i� 5 رخ��4، ا���M �Bل

  )) �( أه=ي إ�ّ* ذراٌع أو آ�اٌع (( 

   ،L���� م ��P واحP� ا خ\وا، �� ه\ا ؟�����ب �Bع ا��M ،E��Uا �� E��م ِPْ�ُ L� h�M إذا واح

�� ؟ إذT�� fم أP� آ��� ؟ �P� ،��T�� ث��>5 آ����ن أو ث��3 �2 iPا ا� !!  

 )) 6�&G� و�( أه=ي إ�ّ* ذراٌع أو آ�اٌع ((  

   jآ� ،Lا ی����ا �5 أج����iاس� �� jآ� ،Lأص��� LBأح j؟ آ� k����L، أرأیh إ�E ا���ا cِا��?2 ص

L��4نS� ،Lح���� ،L3�  .آ�� �Mل ا�>��ر س��ه2 ؟ ���ا

c�3� J، وآ�ن ���L ا�4�  �� ، إذا واحB3ة ا��� ا�(��زة، وی(�
 د?gوی ،rم ی�3د ا���ی�ة وا��

 E����X Jء ی���P���� yم، أآ�� واحة ا����E ا�o\اء، و��  _�T3ب ��_ ویb�Pأن ی� 
���c أح J��و

�B���� ،ة�� ��?�، ود��ك، ��(
 أن �(�LB، وی(
 أن �>�ن ر�ّ� ا���q، وأن �>�ن ���ور �?\J ا�

B3ة ا��� ا�(��زة، وی(�
 د?gوی ،rم آ�ن ی�3د ا���ی�ة وا���ا�4 L��� . 
وه�� �� آ\�_ وی�آ

ا����ر، �� ح�4ن و�� ح��ر، واQن �� س��رة ���� و�� ه�نا �Zً�، ص�h ه\J ارآ
 ��?�، وراء 

�bT وج Hن اtة، آ��Bه��� آ Lن�� Ei���E ا��اjM، إذا ا!ن��ن أ jMا��ا E����L وراء،  kiPی c

ل ن��L، إذا آ�ن ��5u ن�e، �� أ���ل . ا!�اد?Bی5 أن ی�>5 إن��ن ��L� q حy إذا آ�ن ی�cZ ا�

 �iPن J\ه �eان ،cوج bT� Hی���3ن ا f أ��م أن�س k�ونL �?�، إذا آ�ن �?\ا ا���اPی�>5 ا���س ی��

ه\ا  ازدروا �>�ن�_ ا�ی��� وا�����3د�P�M ـ إذا ��ا�h3 أ��م أن�ٍس f ی���3ن �� ا���ا�k ��زدروك و

  .ص�ر �� ��ر أآ�B �5 ا���Tة

���L رأى أح أص���L ی����B�� �gًا أ��م ا�>��ر ��Pل cِ2 ص?����:  

  .)) إن ا
 ی)�W ه>W ا�	�J! إw +* ه>ا ا�	(��(( 

  ..و

� ا�	P)&� ص=�! (( �: �&(Pا� ((  
  )����م ا�3(��ن� : �5 آjg ا����ء( 
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  .أ��اف ��5 ا��(��k، أن ی>�ن ا���Bس ��BPل و��L�� q خti آ��B ی��3 ص�ر ��  

�5 ا���ا��P� kل   c[ض س��� 5� c5 أي إن��ن: ا����� L�BP� وأن ،L� د�P�� وأن y��� k��� أن . أن

����_، وأن �L�BP �5 أي إن��ن، �� l�X إذا آ�ن t� L� د�P�� خ��ع ن���، وأن y��� k���

ه� إه�ن� �L، ه\ا ��p، ا�6ٌ�X 2��3 و�� آ�ن حثً�، وا�(�هc حثً� و�� آ�ن ا����ث أصL�� �o س�ً� ی�ا

  .�>�� وf ی?�_ �5 أّي �>�ن خ�ج��p ،�ً��Xh، خ\ ا�

 ن��L، دا�Rً� یL���� �i3 ح(2 آ��B، . أf ��ى ����_ ���M: وا���ا�k آ�� �Mل ��3?2B3ی l�X ��

ی�، Pاس2 ا���� L� مM �� ��ف آ��B جًا، �Sذا واح �� ،����M �3ف� ،��Tح��ام ی�fوا ،c�)Bوا��

��ف �>�ن�� ا�����3، �� ��ف ح(�� ا�����، �� ��ف وزن� ـ وزن_ ���R آ���  �� ،�Bح(�� �� ا�

 ����_ . �� ه� وزن_ ؟ ـ دا�Rً� ه\J ا�>���ت �ور ��E أ���� ا���>�Bی5)� fأ L�3ری��5 � k�ا���ا

Hد ا�B� 5� hی��3 أن ،���M .�
  .�5 رأى ����L� q��� ���M L �� ا���ا�k ن�4

   qBوی� ،Lل ح��?Bأ��م ا���س، وی Lأن�، ا!ن��ن آ\�_ ی\ل ن�� L�خ� �� أردO 2?� ا��?�� fأ E���و�>5 أ

 L��M ��tس� c����Bس ذري، ی�\�c أ��م واح آ��� ه\ا خ�ف ا���ا�k، ا���ا�k� k ا��5���z، وا�

E��3�:  

  ُ	bِْم�9َِ� َأِ:��ٍة َ:َ�� اْ�َ)�ِ+ِ�ی�C�ََأِذ��ٍ! َ:َ�� اْ�
ة( (Rی� : س�رة ا���O 5� "54 ( "  

�� ����� ی(
 أن ی>�ن ��Bس_ ��BPل، أن� f أ�Mل ��2 و�>�BP� 5ل، ح\اء �� ج�ارب و��Pل  أخ� : �

���L ا�4�ة وا���م آ�ن �یL ث��ب جیة ی��B?� أی�م ا�( �Bی�4، ا�� f ه\ا ،
�P��� ��ogد ا����Uوا k�

ك ��Bس ��BPل، أن� أ�Mل ��BPل ��وح�5 اس��BPل ا����د، وآ�ن أص���L ی���3ن ذ�_، ی(
 أن ی>�ن 

 ی>�ن أرخl ن�ع M ،���p qو�� j�eخ\، نt� _��� �� �� ����� h�� �Mان، دP3� h�������B، ُد

���L ا�4�ة �5 ا�g�MU و�>�L نj�e، نL�� j�e ���س
 ��P3ل، �� ��t� Lخ\ خ��i، ه\J ا� �B���� ،���

  :وا���م آ�ن ی�Pل

� �)(<(ا ش�مً! ��� ا��9س (( P� (ا �&�س)�N9(ا ر���)�، وأص��� ((  

   L�� دم�Pرس ا�ا���ا�f k ی>�ن ���?�ج��، وc�\���� f، وf ������ع ����س، ا���ا�k س�t�� �� ا�

k�  .اQن ن�5 �����4ص. ���4�ت د�P�M جًا �5 ا���ا

و�Mل ا�(  �� :
���c، . ا���ا�k ه� َخrُ�ْ ا�(��ح و��5 ا�(�ن E��خ�r ا�(��ح ی��3 أنh ن��_ ه��� 

 kی>�ن أر� M5 و�z� ه\ا ،
م، ��O Eذن، ��E ح�ج���� E�� ،�Bص E�� ،��oص E����E أج��، 

_�� Hا ��..  

 ))W���x 
  )) رب� أش�0 أc&� ذي �	�ی� w یb�- �- �( أ��� :�� ا
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  " )ا�5 ���3د " �k : 5 ا�5���o4 ا�(��(

�bT وجc ��ى ن��_ خ�j ا���س   H�3ف ا� hن�. إذا آ��i�Bا� ا���ا�k أf ��ى : و�Mل أ�� یTی

fًح� fو �ً��P� _���� . �� ل وه��P� ،�4ي ح�B5 ا����5�3 وه� ا���5 ا�� L�Iا�5����4 وأ �� أح

����ت :���� ��p Hأن ا h��e� ت����س ج��3ً�، و�>5 أن� ج��q �3?2 ی�>f 5 یf�� �� ��o أن�� �� 

�bT وجf�� ،c أن�� �� ����ت �h��e أن ا��p H ����س ج��3ً� Hا .k�  .ه\ا �5 ا���ا

  ی�ً� ی�k ��� ی���ن?� أ�Bpن�، ��Pل �L واحM م�gر �� ا��B<ا����3ء ا� س�ي أی�b�� 5_ ا����Bء ؟ : أح

L� ل�M : ��� 2��3 ی�� q�� 2أن���� q�� أن� ،r�Bء ذو ا����ت ا�����وه� �5 آ�Bر ا����3ء، �� . هfzء 

  ..��eن L�2�e3 آ��B جًا ���ا�L3أ��Xص ی�i3 ح(2 أcM �5 ح(�L، وا���س ی3

��5ِوان�e إ�E اUآ��ل وه� ح(�رUه� �� ا@�P� �4ر� hنf ٌة  

  . ��� ا��(� ا�>�f cن و�k �� ا�5�3

  Pري ییc�u ��3 ی��3_ أح��نً�، �� أن_ . ا���ا�k ه� �BMل ا��y ��5 آ�ن: �لوا�5 ��iء اH ا��>�

L� cP� ،c�u كbورد ،�i�p hi�pن وO�Pأت ا��M : ،آ���� hi�p �ًأح��ن c�u ،ی_ ا����T)ی Hا

k��)ن ��ق ا�O�P؟ ا� h5�َ أن �5 ح�� ح(� ��hi�p . 2� 5� E ��>2، إذا واح ردbك ��>2 ����(�ی

 ������ا�3_ أنL إذا واح ردbك ����(�ی، ��>2 ����(�ی، ���آ� ���O�Pن، ��ی* ��h ی���، �5 

��ف : �L��4، أو �2 �LPM و�Mل �_ �� ،����� و���c3، �(�أ T�� fأ 
ه\ا ا��ی* ه>\ا، �� ی(

L� cM c� ،أدري: �>�ن�� f 2�3ا� j4ون ،c2 �?� ج�ه���  .اH ی(Tی_ ا����، ی�M 5� ��3ل إن� 

��L ـ وه� إ��م دار ا�?(�ة ـ یf ��3 ی��E و���ٌ_ �� ا��ی��، آ�ن أ�2e إ��م، ا!�   Hا ���م ���_ ر

��g أ��Xص ی����ن خ��� وث�ث�5 سzال �5 أهc ا���oب ����م  5� ج�ءJ و� �5 ا���oب، و�

 ،L��J، ا��zال ه\ا أج��?2 ��وه\ا أج��?�3iM �ً3Bu ،_��� 2ا ا������ت ا��iی��، وأX?� ح�E وص��ا 

�gَ� سzاfً وا��M �M�Bل �3B5 س����Mا �5�َ : أنh ا!��م ���_ ؟ �Mل: f أ��ف، ����Pا: ��L، أج��?2 

  ..�?\J ا��u��B. أرس�>2 ا!��م ���_ f ی�3ف

 qً��ِ�َ ِمَ� ا0ِ�ْْ�ِ� ِإ��� �ْPُ��ِ85(�َوَم� ُأو(C  
  س�رة ا!س�اء (

�Sذا �Xء �� �_ ��tآ ��t�� q�� ،Lآ �5 ����� اQی�، ��  أن� أ��ف آ�X cء �?� آ�ذب،: ���M 5ل  

cMع �>�ن�_ ا�����3 وT���، ز��� LP�� f �?P5 ا��>2 ا��� : �_ ��tآ �5 ص�� ا��ی*، �� �_ ��tآ

  .f أ��ف أ��c �_ أ�j ��ة �5 أن ���P آ��ً� ��p ص���، �5 أن ���P آ��ً� ث 2���i أن ��3\ر

ري ی�Pل���5 ��iء اH ا��>  � : �� LB�u 5�� ،k�ا���ا�k ه� �BMل ا��5b�� y آ�ن وا�T3 �� ا���ا


 ا���ء �� ا���ر�u 5�َآ �?� �B<ا� .�B<وا�\ل �� ا� k�  .ا�T3 �� ا���ا
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�� ا��gف �� ا���ا�k، وا�T3: و�Mل إ��اه�2  ��Pى، وا���ی� �� ا��Pا�� ��.  

Hا ��������M LP ��ء، �h�P  س�ن� ��وة �5 ا����T رأى ��� �5 ا���iب ر E�� L��  

������M _P ��ء أنh أ��� !! �P3� ��pل . ـ ی� أ��� ا��f 5���z ی��oB �_ ه\ا E��  !!ا��5���z و

  .�h ن��� ن��ٌة، �tردت أن أآ��ه���� أ��ن� ا����د س��5�3�i� 5�3 دخ: ـ ��Pل

L�3 أنg� J���uوأ ،J��b)و� ،J��be�إن��ن �� درج� ���� �tراد أن ی>��  ج�ءJ و��د �5 أن��ء ا�B�د و

Lن��.  

  : ة أث��ء خkiM L��i ا���iب و�Mلو��

��� hب آ��iومـ ی� ا�5 ا��T�� ��B� اری��M E�� �ً��p E .  

  �� ه\ا ا�>�م ؟ أي �� �E�3 ه\ا ا�>�م ؟ �� ���Bi���� L�M ؟: ـ ��Pل �L ا�5 ��ف

ره� أنh أ��� ا��5���z،: حbث��� ن��� �h��P: ـ �Mل  M �?����أي . ��q ���_ و��5 اH أح، �tردت أن أ

  .آ�h أر�f��� �ً��p Eٍت �� �T�� ��� 5وم ���M Eاری�، ه\ا ه� ��� �5 ا���iب

ن� �5 ��Bس ��tخ\ ��آ���P� ،Lلرآ
 زی �5 ث��h ��ًة، �  :  

  ـ �L ی� ا�5 �2 رس�ل اH ؟ 

  .��B<� c3ا��Rه>\ا أ��ن� أن ن: ـ ��Pل

  .�tخ�ج?� إ���BP� L?�. ا�5 ��Bس رن� یك، س�ن�أ: ـ ��Pل

  .ه>\ا أ��ن� أن ن�t� c3هc ا�h�B، أهh�� c رس�ل اH هfzء ������ن �L: ـ ��Pل

   cB�3ذ �5 ج� E3* إ�B� ،L5 أص����� �?�ی�وون �b4M أن س�ن� ��� ��� ج�ء�L ا���c ـ ا�g�MU ـ وز

�?� وا��Xى ���Z?� س�� أ�B� ،��b�Z� �ًbن� ��3ذ ح���E س� Eی��� ��� وا����B� ،2?P ذ�_ ���، آ�ن ٍB�

 ،cMث��?� أ �bح� L� *3� ن���Zا���ة ا� �� ،Hا L2 ��ج?P��ًا وأB�أن ی��B?�، ه� ���?� وا��Xى ���Z?� أ

���و أن ��3ذ آ�ن ��B4 ا��Tاج ـ س�ن� ��3ذ ـ ��3�LB ��3ذ، ��Pل Bی : _� hZ3� Eو�Uا h3� _نU

J\?� .لس�Mو L��Rث�رت ث� Lو أنBن� ��3ذ ی� : E�� �?��P�U H�� hح�� Mو ،�B�4ن �� kاد� _���و�� 

���3Buً� . ه\ا رأس� ��5 یی_ و�>5 ار�y �� ـ  f��Pي ا����� ـ و�>5 ار�y ��: وج?_، ��Pل 

ی(
 أن  ا�����4 أج�ء، أي ح�j ی��5، وه\ا ا��ی* وارد �����ع اUی��ن، أي إذا واح ح�j ی��5

L� ل�M L����� *أن ی�� ���ر�y �?\ا ا�f ،6�g ه\ا رأس� ��5 یی_ و�>5 ا: ی��\�g�� ،Jً� �5 س�ن� 

  .��Pي ا�����

��E ص��Bٍن �3?2 ِآَ�� خTٍB ـ خTB ی��q ـ ��س�����T�� ،Jل �tآc �3?2 س�ن� ا���5،  b�� 5ن� ا���س�

���b_، ا. ث2 ح��?2 إ�L�T�� E، ان�e اUدب �����L وآ��] f ،L�����3ut� ،�??2 وآ��ه2 واح cBM

ه2، ون�5 ن( أآ�Z ��� . ا�� �?2: و�Mل��ه2، ه\ا ا�\ي �� �� c��3ن� آuن?2 أU ��� c�� 2?� أي
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  . أ����iه2

  L� ل�M م�ا�> kس� ���� �Bو أن ا��Bم، وی��� �b�fً ���ادJ ث2 ن 
�p ��  :أح ا�����4 �� س�

  )) Q '�ه���! إ<Q ام�ٌئ +�(( 

  cج�ه hأن . L3ی�� f jرض، وح�Uا E�� Lرأس k���E اUرض، أي و L���� EPا ا�����4 أ�\?�

��L، �>���ًا �>��� P� ٌل�� Jtiی Eی� ا�5 ا���داء ( ح� (��P� ٌل�� Jtiی Eح� Lرأس kی�� f k2 ی���� ،L

  . ح�c3� E ��ٌل ذ�_

L� �gR���� h��M ا���ة ��  :��Pل. ، ��E ص���ه\��4M Jة: 

 )) -�=�+x �N&ا� W��	� 6'ٍ! �( م�	6ِ آ��� =G� !Ji�: ی� ((  

  ��Bا� J���   .أی5 ن��� ؟ آ��� ��4Mة ���

 ا�T3ی�M Tل  B� 5� ���h�b�M ث��ب ��� ـ أي ث���b?� ـ ��ث� ��g دره�ً�، آc : أح أص��ب س�ن� 

��g دره�ً�، وآ�ن�BM hًء ـ ث�ب ـ و����ً�، و4��Mً�،  ث���L ؛ ا��B3ءة، �k ا�(����، �k ا��4��Pة ��ث��

ه\J ا�>�ا�� ��حه� ث��?� اث�� : وس�اویc، ورداء، وخ��5، و�4��Mة، ا�>c ��ث�� ��g دره2، ی�Pل �_

 �ًZ� ،ذ�X ط رد�Bا�� J\س�ن ��ران، ه ��\Bا� J\أدري، ه f Hوا f داري �?\ا ؟ hأن cدره2، ه �g�

 ،J��  :ه>\ا �Mل ���L ا�4�ة وا���میEPB ی�ی_ �� 

 ))�:�Pء م�	ا� !	�� ((  

 ا�T3یh���M T ث���L ��ث�� ��g دره�ً�  B� 5� ���  .س�ن� 

ا���ا�k أf ��ى Uحٍ إ�E ن��_ ح�ج�، أي f أح ���ج� �_، إذا رأیh ا���س : أح ا�����M 5�3ل  

��Tاز، �� أح ���ج� �_، وا��3ام �?2 آ��� q�� _رة���جٍ� إ���?g� �� : J3� 5� Hت وا�� �Bا�� Lأن

 Hا J���� yا���   .وا��Uر �5 �3J س�رت آ�� ی��oBد��b ا��Uر، �5�َ أنh ؟ س�

آ�h �� ا��iاف، ��أیh رجً� ��5 ییL أن�ٌس ی���3ن ا���س Uج�L، أي : اح آ�ن �� ا��iاف، �Mل  و

� L� 2، أو�e�و إن��ن ��p أو Bی ،�Pح� Lن ح���gون ازدح�م، �(�ء ی�>�ن�، �tح
 ی�iف ��اح� �

 اء ج��3ا ح��L دا�Rة، و�uف ���?2 �� راح�، �� �� ازدح�م، �� �� ی واحXی�ء أ�M�3 رج�ل أBس

اد ی�tل o� ج�� E��3 ذ�_ ��ٍة � Lوء، ث2 رأی�إ��ی�P ی�3?� ���_ ���3g وآtن آ��_ ان?، �� ه

 L�� hB)3�� ـ \�gل ��!! ا���س ـ ی�P� : ن��اف ـ �����i��� ا���س ـ L�� k�إن� �>�Bت �� ���kٍ ی��ا

أي أنL أ�E أن ی�iف �k اfزدح�م، أ�E أن ی�iف �k ا���س، . اH ���\ل �� ���kٍ ی���L�� k ا���س

 Hا Lذ�t� �bB<� k�أ�E أن ی>�ن واحًا ��?2، أراد أن ی�iف �uاف خ�ص ��L راح�، �� ����ع ا���ا

T��fا k�  .از�� ��
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  ��� Lإ�� 
 ا�T3یLo�� T أن ا��L ا��Xى خ���ً� �j�t دره2 ـ ا��L ـ �>�B� 5� �������o أن_ : س�ن� 

5i� jأ� L� kBX2 وأ�ا��� kB� ك آ���� ه\ا��ذا أS� ،2دره j�t� 2 ـ�ـ أي خ� �ًb4�ِ hی��Xا.  

��gی5 ����ن، آ��X 2ً� ی�Tوج �5�Z ه\ا ا��3   jbس آ��� �� Lأن h3س� Hی5 وا�g� jbس آ���س ؟ 

�k ا����2، وأL� kBX أ�5i� j، وا��\ خ��2 �ره��5 ـ ی>�� دره��ن ـ واج�M : Lb4�ِ c3ل �L. ����ن

L��� 
J، واH أ��2: حیًا ص���ً�، واآ��� jM�� JرM ف��  .رح2 اH ا��ئ 

���L ا�4�ة وا���م ی�P. ا��>X �@Bٌ� �5 ا��gك: أح ا����3ء ی�Pل   �Bلا��:  

 )) �(� 
  )) �( �� �><&(ا �>ه; ا

  )) �( �� �><&(ا �6EM :��)� م� ه( أآ&� م� ذ�Q ـ م� ا�>ي ه( أآ&� م� ا�><; ـ ا�0#; ا�#0; (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  

  
��Bدة ا. ا�>�B أآ�B �5 ا��gك: ���2��3 ی�Pل. ا�3(
 أآ�B �5 ا�\ن 5� �bB<ی� ��B<ن ا���U ذا؟��� ،H

B<أ�� ا��� ،J��p B3وی Hا B3ك ی�gأ�� ا��Hدة ا�B� 5� cصUا �� �B<ی� �.  

  ..اس��3ا آO 2ی� ���O�Pن ����>�Bی5

  C)72(�اْدُخُ�(ا َأْ�َ(اَب َ'�92ََ� َخ�ِ�ِ=یَ� ِ+��2َ َ+ِ&8َ�ْ َمrَْ(ى اْ�ُ	Pََ)&4ِ�یَ� 
 ) ��Tس�رة ا�(  

  60(C(Pََ)&4ِ�یَ� �َأ8َ�ْ�َ ِ+* َ'�92ََ� َمrًْ(ى ِ�ْ�ُ	
) ��Tس�رة ا�(  

  C)35(�َآَ>Qَ�ِ َی3َْ&ُ� ا���ُ- َ:َ�� ُآ47 َ�ْ�ِ; ُمPََ)&4ٍ� َ'&��ٍر 
 ) ���p س�رة(  

���L ا�4�ة وا���م، و�r3 أ�Mا�L �� ا���ا�k، وه\ا    �Bا�� cR��X r3ال ا����3ء، و��Mأ r3� J\?�

Eأن ی��ج2 إ� ،kMوا Eأن ی��ج2 إ� �oBرس ی�أخ�ق، أن ی��ج2 إ�f cZُ�ُ E أن یEPB �� ا�>��ب، و��  ا�

���4�� cٍ<g� k���E آcٍ . درٍس �Mدٍم إن �Xء اH ن��bث �5 ��3یj ا���ا�k، و�5 درج�ت ا���ا

���L ا�4�ة وا���م ا�\ي رواJ ا!��م ���2 �Bل ا���P� 2أذآ�آ:  

  )) w ی=خ7 ا�#9! م� آ�ن +* ��&- م�Grل ذرٍة م� آ&� (( 
  " )ا�5 ���3د " �5 : �5 ص��� ���2( 

  .واQن إ�r3� E �� �� ا���� ا���Bی�  

   2� ،L��M k� ش�����L ا�4�ة وا���م  �Bه� أن ا�� ،ن�4ص �5 ا����ة ا���Bی� ج��3?� �?ٍف واح

 L��� �Bا�� tg�� ،2?�?ج ��p �?5 ج� L2، �2 ی���6 ��?2، �2 یَ� أن?�� 3�B2 ی� ،L��M 5� 
ی���

�ة وا���م ��L��M 5 �� �>�، ی��3 ��?� آ�� ی�g�3ن، یtآc �� یtآ��ن، ی�gب آ�� ی���gن، ی�qB ا�4

 ،���M!اء، وا���� وا�gوا� k�Bء، وا��i3خ\ وا�Uه� �� ا���P�و �[�Bح>�م ا�U kن، ی����Bآ�� ی�
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 2?��� L���� �� c2، و�� آ?p2 و��ا?�oX اح?2، و����م �� أ��اح?2 وأ�Pرك ا��gوف ا����ةوی�I.  

   j�3ن �� ی�3ن�ن آ��ی?2 ؟ إذا �2 ?� jح��س?2 آ�S� bq�� 2� ی?2 ؟ إذا?� jا���س آ� k� 5<� 2� ذاS�

 ،2?�fO ��3� 3?2، أنM��3 وا�أن  
�bT وجc ی( Hا Eا���س إ� ی��3_ أ��ه2 ؟ �Sذا أردت أن �tخ\ ��

، أن ���3 ��س�?S� ،2ذا ا��3ت ��?2 أن �g� ��3>��?2، أن ���3 ص�ا���?2، أن ���M ��3ی�ه2

��E اUخ\ ��ه2،  fی�ه2، و��M 2?�� E��و�hg �� ��ٍج ��ج�، ه\ا ا�3��fد �5 ا��(��f k ی��3_ 

وًة ���M م آ�ن�ة وا���ا�4 L��� �B���� . L�<� 2ی�ه��M 2b?��ی��3?2، و �� J�����ش �L��M k، و Lأن k��

��E نLR�P، و��E ص��LR، و��u E?�ر�L ا��� آ�نh سBBً� �� �>�ی2 �� انy�T �� وح��?2 أ�ًا، ح�� �

L� ا���س.  

���L ا�4�ة وا���م ص�ر ���ً� ��5 ا���س، f ی��َدى وf : ا��gء ا��?2   �Bب ا�\ي ه� ا���gی��3 ه\ا ا�

oی f �ًی>\ب، و�� f �ًMن ص�د�<� ،Lق اس��� L��� �ً��� 5��U5، ص�ر اس2 ا��U�� fر، ن�ص�ً� ی\آ� إ

 L�� ا���� ،k�
، َجb2 ا���ا�Pا���2، رح�2 ا� kواس ،qه� ا����u ا���س L���f ی�o، أ���ً� f ی��ن، 

��ش �k ا���س و�2  Lن��، أي أن��� ا�?��، زاهًا �� ا� ،cP3ة، ح�5 ا�(�ار، رج�ح� ا��g3آ�م ا�

�iا���س �� أخ k� ��3� ًا إ�� أنR?2، وس�iP�?2، وان��ا���?2، ی?�B إ�E وح��?�X ،2ء دy�M ج

��?��B<�� 2ًا، jM����� ،f ا�34
 أن �>�ن ��5 ه\ا وذاك، أ،  3�B� ?2، ووح��?2، وإ�� أن�@ه���و

 2?��<g�� q�� (�ف �3?2، أن��ی�ه2 �5 دون أن ��M 2?�� 3?2، أن� �P�� ��3 �3?2 �5 دون أن�

2?��<g�   .�5 دون أن �>�ن أنh أح

  �e3� ی��M hن�<� Lیٍ� ) ��ا��(2 ص��ً� اس��M cأه yوی�� ،_Rا���� L� _���و ،L�e3�و J����

 ،L��M k� Jی��� 
��u ا���م وذ�_ ی��ً� �� ا����، وآ�ن أ�� Eی��ً� إ� J��J، وی3>��ن ��رؤوس?2 

���L ا�4�ة  �Bا�� E�t�� ،L��M k� ���L وس�2 أن ی��� ذ�_ ا��3 Hا Eص� Hوآ�ن ی>��2 رس�ل ا


 وج5�3 ی5�P و�oا� bXی��]ٍ\ أ L��� 5B�p L��b�� hورأی ،L��� 
�p 
��u أ�� hرأی Eم، ح��ا��

L� :5�Pوج5�3 ی ،���?�O 5 اج���ب� k�4� ��� _���ًا، : إن� ����ف �� _��P� ���� أن �� ��ی ی� ���

�ً�، �L� 5�Pو f���Z< �?2 ج�3ً� ؟ ��2 یTا��ا �L ح�E ذه
 ��oب ��?�X �� 2ء، ث2 رجk إT� �ً����� ���� :

آ��� دن�ت �5 ص� 2��cbZ �� رجc : ��ذا حc4 ؟ �Mل. إن� أخEg أن ی>�ن �� ��2: �� ده�ك ؟ �Mل

 �5 أ���ده�M 2 �� ح���L، ا��. وراءك ی� ���  f���Lb: أ��r ی��4 ��ٍ�� Eد إ��� ��� cِ2 ص?

���L، أي أنq�� �� L ص�2.  

Hا ����L آ�ن ص�2ٌ �5 ن��س ی�Pل �L  و�5 زی �5 ح�رث� ر)��Rآ�ن، ) ُأس�ف، ون��gا�� L� �bی���

إذا ���uا ���>�i� ،�B3ف ���L ا�4�ة وا���م ی��ً� وL3� h�u، ���� ��رت ����P� ،L� h��� 2�4ل 
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���L ا�4�ة وا���م " : Lb��� f ."ن��� �� h�P� ���u 2ل: ث�P� L����� ،ذا ی>�ن�� �eأن Eح� L�b��U 

���L ا�4�ة وا���م   

  )) أ�� �29� ؟(( 

  .�� ا�\ي أآ��L وأنTل ���L ا�>��ب �� اس��2 ص��ً� �Mَ@ ح�E أآ��L ا�B���� Hة: �Mل زی

   fص�2، و Eإ� Lbج�� fاس��2 ص��ً�، و fص��ً�، و B� �� L�<و� L��M k� ش��أي أن ا���B ا�>�ی2 

L��M k� �Pس fب خ��، و�X . 5� 2?3� ش�� 5� 3�B� أن y�Mدون أن ی��P �3?2، ه\ا ا���jM ا�

 2?�� 3�B� أن ���iBس?��، �>5 ا� ���P2 ا�?��iP>�ن �3?2 �� س�ل ـ وأن T3�� س?�� ـ ���Pا���س ا�

2?3� �P�� 5 دون أن�.  

���L ا�4�ة وا���م وه� �� س5 ا��g3ی5    �Bا�� ?X ،ن����4M ن���P� ) ا����ل jوه� )ح� ،

h�ا� jٌن،  ح��� اH �5 جB� L� ل�Pا�?2 ی�X5 أ� cٍم، �� دار رج��eن�4ة ا�� Eی� إ��M L��

���3هوا ��E أf ی(وا ��>� ����eً� إf ن�4وJ، وآ�ن�ا �L3 ح�E ی�دb إ��L حLP، �>�ن ه\ا ا�j��ِ أآ�م 

 �Mل ���L ا�4�ة وا���مMا��3ب، و L� kس� L��Xوأ jٍح�:  


 �� '=:�ن ��Eً� م� أ�; أن �* �- �	� ا��09، و�( د:�6 �- +* ا�سqم �G= ش2=ت +* دار :&= ا(( 

 6&'x((  

  .��cَBِMَ �B و�Xرك �� ه\ا ا���jأي �(��k ا�(�ه��� �ا��ا إ�E ح�j ���4ة ا����eم ��

 jا��(�رة، ���� اخ�� cPرك �� ن�Xو ،�?R��� �� م�ة وا���ا�4 L��� �Bرك ا���X ،h���� ا�>�B3 ه


 ���?2 ح�ٌب  أ�Xافg�� ن، وآ�دت����Pوآ�دوا ی ،J�� L<س�د 5�َ ی��Uا��(� ا E���Mی� 

���L ا�4�ة وا���م، وآ�ن ��Xً� راج�  cخ� ،2?��� cٍأن ی�>���ا أول داخ E����وس، ث2 ا���Pا 

ا��Rن� ��Zب، �(�ءو�Z� Jب، وأ��_ ����(� ��J ا��gی�� وو�L3 �� ا��Zب، وأ�� آc : ا��P� cP3ل

ر��BM q�Rٍ� أن ی��_ ��iف ا��Zب، ����Pا ه\ا ا��(� �5 �>�ٍن إ�E �>�ن، و�?\ا ���دى ا���B �?\ا 

  .2 ح��ً� �uح�ً� آ�دت ��دي ��Pی�ا���4@ف ا��>�

 ،L�� رك�X ا����ل j��� ،���)آ�ن إی ،k��)5 ا���4 ا�>�B3 س�هR��� �� 2?�، �� انT3ل P���

bq ص��ً�، أری أن أ�Mل �>2 �5 خ�ل ه\J ا���اjM، آ\�_ ����iاف ح�ل ا�>�u ،�B3ف �?� و�2 ی�

 �?� co�gآ�� ی �?� �Bا�� co�X�� ،�b<� �� �ً3R�X �ً�?� ا��(�رة hرة، وآ�ن�)���� jM�� L� رة آ�ن�)����


R5 أ�� ا���� 
Rا��� Eی_ ی���X �?�� L� وآ�ن ،J��p . ��Zوی Lوس�2 ی���ی� إ�� L��� Hا Eوآ�ن ص�

LM�أخ E��  :، وی��ب �L ا��U cZص���L، آ�ن ی�Pل

  ))<�0 ا��JیQ ا���w ;i ی�Jرى وw ی	�رى (( 
) RواTا� k�)� 5�(  
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 ی�م ��� �>�، �����B أآ��L، واس�L�BP، و��ف �L �>�ن�L، و��J�bP �ِ�حً� وه� ی�Pل  Rا��� Jج�ء:  

  ))م��&ً� � خ* وش�ی)* آ�ن w ی=اري وw ی	�ري (( 

���L، وأآ��Lاco�X ����(�رة، و   Eوأث� ،L� �ًی_، وآ�ن و���X L� . jM�� jMوو ،�B3<وس�ه2 �� ���ء ا�

ح>�2 ���دى �?\ا ا���jM ح�ب ��وس، و�Xرك �� ح�j ا����ل، وآ�ن �L��M k �� أ��اح?2 

  .وأ��اح?2، �� ح��?2 وس��ه2، �� س��?2 وح��?2، آ�ن �k ا���س

  ،2?��<gی�ه2 و���M h�?��ا���س و k� hأ�� إذا  إذا آ� ،cوج bT� Hا Eه2 إ�Rٍ\ ی�>5 أن �tخ\ ����

 k�i��� 5� ة و�?\ا��Bو���?2 هّ�ًة آ _��� �Bأص \ٍR�� ،2?��� h��32، واس�?�� h2، وان���?��ا��3ت 

  .أن ��b �?2 ی ا��3ن


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��ح�P�P ا���ا�k وا�>�B  - 2ا���ا�k) :007( ا�رس  -��

 ��?�M�� ...إن اH أوحE إ�� - و

  03-09- 1989: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

fز��� �� ا��ی* ا���Bي ا��gیj ا�\ي ورد �� ص��� ���2، �5 حی* ... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  

��L، أن ر Hا �����L وس��M 2ل���ض ر Hا Eص� Hس�ل ا :  

� w ی�ME أ�ٌ= :�� أ�=، وw ی&h* أ�ٌ= :�� أ�= ((P� إ�ّ* أن �(اض0(ا �  )) إن ا
 أو�

ا�yُ�ُ�ُ �5 ا�ی5 آ���أس �5 ا�(�، أي إذا أردت أن ����l ا�ی5 آ�L �?� خ�yٌ ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

، وا�Tآ�ة، وا���3�ُ�ت، وا��B3دات آ�?� �5 أجc أن �>�ن �2�e، خ�yٌ آ�ی2، ا�4�ة، وا���4م، وا���

���L ا�4�ة وا���م، ���ذا �حL ؟ �Mل �Bح ا��� cوج bT�  :إن��نً� را�Mً�، �\�_ ��� ر��� 

 �ٍ�gِ:َ ٍ̂ �0َ�َ� ُخُ� Qَ�>4(�َوِإ(C  
 ) 2�Pس�رة ا�(  

اUخ�ق �� دیL� 5، ا�\ي ی��kM��  T ا�y�ُ�ُ �5 ا�یkٌM�� 5 خS� ،��iذا ���E ا!ن��ن �5 �>�رم  

���p 5 ا��5�z ا�L��4 ��>�رم اUخ�ق، �5 ه�� ج�ء ا��ی* �5 ا���ا�k ؛ Uن ا!ن��ن إذا  5�zا��

 bT� ����� ،cوج bT� Hف ا�� �� Lنt<� 2ا�>�ی yب �5 ا�����iو�2 ی>5ْ �� ا�����ى ا�� ،Hف ا��

  :وجc ی�Pل

  َیْ	Jُ(َن َ:َ�� اْ�َ ْرِض َهْ(<C�ً �َوِ:َ&�ُد ا���ْ�َ	ِ� ا��ِ>یَ�
  " ) O 5� "63ی� : س�رة ا����Mن( 

أرأیh ح�آ� واحة ��5 ا�َ?�ن و��5 ا�ُ?�ن، ا�َ?�ن ا���y . ا�َ?ْ�ن ���yٍ و��5، أ�� ا�ُ?�ن �5 ا�?�ان  

  ..وا���5، وا�ُ?�ن ا�\ل وا����ع

  َهْ(<�C�ًَوِ:َ&�ُد ا���ْ�َ	ِ� ا��ِ>یَ� َیْ	Jُ(َن َ:َ�� اْ�َ ْرِض 

أي ���yٍ و��5، ���ا�k، ���اح2، أي ی��gن ��>��ٍ�، وو�Mٍر، ���ا���p 5�3 أ�Xی5، وf ��ح�5،   

  .و��B<�� fی5

����ء ح>��ء: ا!��م ا���5 وصj ه\J اQی�، أو ���b ه\J اQی� ��Pل  ..  

C�ً>)ْاْ�َ ْرِض َه �  �َوِ:َ&�ُد ا���ْ�َ	ِ� ا��ِ>یَ� َیْ	Jُ(َن َ:َ�

����  .ء ح>��ءأي 

���?2 أ��pره2: و�Mل ا�5 ا������   Lی��?�ن، وإن س� f ،�ٍ��  .أي أص��ب و�Mر و
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إذًا ا�َ?�ن ا���bM، وا���5، وا���ا�k، وا��ح��، وا�2�3ِ، وا��>��، آc ه\J ا���3ن� �����دٌة �5 آ���   

  .أ�� ا�ُ?�ن �?� ا�?�ان، و�b�Xن ��5 ا�َ?ْ�ن و��5 ا�َ?�ان) ا�َ?�ن(

  :ن�� �����3 ��E �?2 ا��ی* ا��gی�M ،jل �OE��3یٌ� ث�  

%&Nِ2ُْ� َوُی%&Nٍِم ُی)ْGَ�ِ -ُْ(َف َیْ ِ�* ا����ِم�9َِ� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َمْ� َیْ�َ�=� ِم9ُْ)ْ� َ:ْ� ِدی9ِِ- َ+َbْ	ُ�ْا �(َ<ُ- َأِذ��ٍ! َ:َ�

C�َاْ�َ)�ِ+ِ�ی �  َأِ:��ٍة َ:َ�
ة( Rی�  �5: س�رة ا���O "54 ( "  

   yا�\��ل، وا����� c�)5 آ���z5 ذ��ل، ا���zخ�، ا��O ٌء�X cء وذ���X ذ��ل، وذ��ل kج� �bذ�Uـ ا�

 j�tا�\��ل ی ،
وا���سy ذ��c، و�b�Xن ��5 ا�\��ل و��5 ا�\��c، ا�\��ل س?c اfن��Pد، ا�\��ل ���5 ا�(�ن

�M �� ،LRا�Xو ،L3�� �� ا�\��ل ه� ا�َ�ْ�� ؛ ،j�zة وی�ا�4 L��� �Bا�� _�\�� ،Lأح�ا� cآ �� ،LR�

  :وا���م �Mل

  ))ا�	bم� آ��#	7 ا�>�(ل(( 
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 آjg ا����ء( 

     

 �� ���� kٌ�uو ،qارات، وان���ض ا���\Pن�ءات، وا�وا�����y وا���سy ذ��U cن ا���3ص�، وا�

 LB�� 5�z، ����� ا���ذ��ً L�3)ی Lخ�ی5 ه\ا آ�Qا�\��ل، ا c�)آ�� �B4ی y����� Lورح�� ،cوج bT� H


  .���5 ا�(�ن

���L ا�4�ة وا���م    �Bا�� �� _��� hة ـ آ�ن��o4ا� ���iرح� أن ا�(�ری� ـ أي ا��Bأ�2 ی�� ���3 ا�

  :ر��� �bT وج�M cل. و��L� �g ح�* ��gء ؟ ����5�z ذ��ل أي �� ،5�L���3 س?c، ی����

  ُ	bِْم�9َِ� َأِ:��ٍة َ:َ�� اْ�َ)�ِ+ِ�یَ� �C َأِذ��ٍ! َ:َ�� اْ�

  �B�َoَة وا��3�َ�َ وا��Pة ا�T���ن �TیTٌ �� ن��L، أو �TیJ\?� �� : Tٌ اQی� ��iP را�3R جًا، آ���. أي 

  :���ن، أ�� ه�� ج�ء �� اQی�

C�  � َأِ:��ٍة َ:َ�

��E، ه\J ا���4 ح���E�3� h ا��ح��، أي ��Xٌق   TٌیT� �o���� �� ��  ،2?� 2ٌ2، رح�?��� jٌR2، خ�?���

��E (�(�ءت آ���  (�P�Xو jٍi�  ..�k أ�Tة ���� أن ه\J ا�\�� ذ�� ��ح�ٍ�، وذ�� 

C �َ�9ِِمbْ	ُ�ْا �  � َأِذ��ٍ! َ:َ�

���?2، ی��ف    ji3ی ،Lإخ�ان E�� y�g5 ی�z��3 أن ه\ا ا���أذ��  k� E�����?2، أي ذل، �ji، أي 

  .و�P�X، وخ�ف
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  :�� h�M �� ا�رس ا�����آ: �Xٌء Oخ�

C-ِ�ِ َ�َكJَْأْن ُی �ُEِhِْإن� ا���َ- َ�� َی�  
  " ) O 5� "48ی� : س�رة ا����ء( 

   5� j<���� أن �Bْ<ِخ�، و�>5 ا�O �ً?إ� L3� B3� وأن Hا B3� ك أن�gك ؟ ا��gأم ا� �Bْ<ا� �Bأی?�� أآ

�g2 �5 ا�e���Bدة اH، ������3ء ا���Pا ��E أن ا�>�Bْ أcوج bT� Hذا آ�ن اS� ،ك..  

C -ِ�ِ َ�َكJَْأْن ُی �ُEِhَْی ��َ �  

   5� j<ی��� ��B<ا��� ����� ،J��p B3وی Hا B3ك ی�gن ا��U ك�g2 �5 ا�e��?c ی��o ا�>�Bْ ؟ ا�>�B أ

cوج bT� Hدة ا�B�.  

   
��� f ة��M J\ة ی� إخ�ان، ه��Pا� _�\�  

  )) وض0-  م� �(اض� 
 ر+0-، وم� �)&�(( 

L3ر� H k��\اٌب خ�ص ه� �\اب ا�?�ن، �\اب ا�\ل، �\اب ا!ه�ن�، �5 ��ا L� �B<أي أن ا��� .  

  LRخ���  سtل أح�Xی�وون أن ه�رون ا�� :L�� أس���د �ً���� �_ ـ �?\ا ا���ا�y ذه
 إ�E ا!��م ��. أری

L� ل�M إ��م دار ا�?(�ة ـ :  

_B�iـ إن ا������ ی.  

L� ل�P� ـ:  cM��tی fو E�zرون ا�2�3 ی�?�.  

c�M ���� ل�M م�ه\ا ا�> �Xرون ا���?� :  

L��tق ن�5 ن  .ـ ص

  .�� f أس�� ��i��� L ر�Mب ا���سوL� cM أن: ـ �Mل �L أی�ً�

L� ل�M ق: ـ  . ص

���L، ���� وصc ا������ إ�E ا���( و qآ�س�ً� ���ً� ج� L� �3ا�  

  . �5 ��ا�H k ر�L3: !��م ���_ـ ��Pل ا

  .س� وج�k� q ا���سن��ا ��� ه\ا ا�>�: ـ ��Pل

ة��M J\ه :  

  )) م� �(اض� ���9س ر+0- ((

��ر م�Gه� +* اx:�ِ�        وا<�g إ�� اxآ�Nل وه* �#�رٌة + 6>w  

 * * *  

   ،J�oوص ،L3�
 ����B ا���س �_، إذًا �5 ��ا�k ر�L3، و� 5��bB< أذ�L اH، ووBه� س k�وا���ا

3 �� ح�P�P ا���ا�kوحJ�bP، ه\ا � cخ  .�2 ن
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���L ا�4�ة    �Bح ا���X ذا��� ،�B<�� rٌ�Pن k�ح�P�P ا���ا�k ���� �5 ح�P�P ا�>U ،�Bن ا���ا

k����L ا�4�ة وا���م ��>�B ن�3ف �E�3 ا���ا �Bح ا���X ���?� ؟ إذا �B<م ا��وا�� . L����Mل 

  :ا�4�ة وا���م

  )) ا�)&� ��3 ا�c ^N	� ا��9س (( 
  " )ا�5 ���3د " �5 : �5 ا���tu ����م ���_( 

   f ،E�3د@ ه\ا ا����ن��، O�M �ٍیO c<X E�� yا�� _��tأي ا��د، ی �iBا� ،yا�� �i� �B<�� j�3ی�أدق 

 tB3� fو yد ا����أن  ،yد ه\ا ا����م، �ة وا���ا�4 L��� �B��� �ٍس� c<X E�� yا�� _��tی ،L� د�P��

  .ذ�_ ه\ا أح أن�اع ا�>L��B، أن ��ى ن��_ ��ق 

  )) ا�)&� ��3 ا�c ^N	� ا��9س (( 
  " )ا�5 ���3د " �5 : �5 ا���tu ����م ���_( 

   cه�)�� ،L��� cه�)�� ،J��o4� أن l�p ا���س ی��3 إن��ن �L �>�ن�L، ���(�هc ه\J ا��>�ن�، ��ی

��_ ��cu�B��� LM، ������ ��د أخ�LM، ��(�هL���M c، ��(�هc أ����L وإن(�زJ، ��(�هc ح(�L، و��ى ن

�B<ا���س �5 ج?ٍ� أخ�ى �?\ا ه� ا� E��  .ا��y �5 ج?�، وح���� �����3 

   �Bا�� E�� اH�� ،H س��BنL و�E��3 أنTل �B� 5� B� hأي أن ،y��� k��� إذًا ؟ أن k��� ه� ا���ا

H _3����L ا�4�ة وا���م O�Mنً� ه� ��?(_ �� ا����ة، ��5 ��ازم ��ا �� �� cآ cBP� أن cوج bT� 

�bT وجc �5 خ�ل ا�>�ن، . ه\ا ا�O�Pن Hا h���ی_ أن اH خ��y ا����وات واUرض، وأن_ � hBإذا ث

�bT وجc �5 یع خ�LP �5 دون ��?�، �5 دون �����3ت، �5 دون ��ج�L، �5 دون دس��ر،  Hوأن ا

���3، وا�B��p، وا���Bن�، وإ�(�زJ �� ا�2e�َ، وأن ه\ا ا�O�Pن �Mأ�L و���h إ�(�زJ ا���gی�3، وا�

ح���� �h�bP�َ أن ه\ا ا�O�Pن آ��L، وأن اH س��BنL و�E��3 خ�y ا�>�ن، اQن ی���P ا���ا�k أن 

L�ی�O c<� نO�Pا ا�\?� k���.  

   rوی�� Lه\ا ا���ج� cBPی ،E�3ه\ا ا�� cBPی fو E�3ه\ا ا�� cBPع أخ�ى، یه\ا ه\ا ا�\ي یtخ\ Oیً� وی

 r3B� ن���zه2 ی ،c�Rإس�ا ��� cZآ� L�Z� ی��4ع �\�_ ا��>2، ه\ا fی��4ع �?\ا ا�ُ�>2 و ،Lا���ج�

J، ج��ً� ��Mو L��P� ،ًءTوج �آً L�BP� أن ،yا�� cBP� أن k�ا�>��ب وی>��ون �E�3� _�\� ،r3B ا���ا

ا����اث، ��?�bب �5 ��ری* و���4ً�، أي �cBP أح>�م ا�Tواج، واH أخ� ا�Tواج س��، و���r أح>�م 

  ا���Bت، �>�
 أ��ا�_ آ�?� �� ح���_ Uوfدك ا�\آ�ر و�ع ا���Bت �� �Xء، �� �E�3 ه\ا ؟ 

�bT وجc، آtن_ ���gع �5 جی، آtن ح>2 اf H یB)3_، ه\ا ا�\ي    Hح>2 ا hذ�_ أن_ ر�� E�3�

�i ا��?� ��fأ�L ا���Pb�i، ی��یP?� ح�E ی�X cBP]ً� ویع O �ً[�Xخ�، یcBP س�� ا�Tواج وی��r أن ی3
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�� ی�?�ب �� �Pb�u?� �?\ا ا��?� �5 حP?�، ��!ن��ن M hد� �� ،�?P5 ا��?�، ه\ا ا��?� �5 ح� L� لT��

_�\� ،��B<�� �?� H\ ح>2 ا����5 �:  

��pُ �ْ2ُ9َ�ْ�َ �َ#ََش �	(َك ِ+�َ	4ُ(Nَُی ��P�َ ِم9ُ(َنbُْی ��َ Qَ4�6َ�ْ  �َ+َ�� َوَرDَ�َ ��	2ِْ� َ�َ�'ً� ِم�ِEُ>َْیِ#ُ=وا ِ+* َأ ��َ

  C)65(َوُیَ��4ُ	(ا َ�ْ�ِ��	ً� 
  )س�رة ا����ء ( 

   hنt� ،L?�4ع ���ج���ح����  ،L���� �4ع��م، ح���� �ة وا���ا�4 L��� �Bا�� ��U �4ع��ح���� 

_�\� ،�B3<5ٌ ورب ا��z�:  

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� اMِ�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِه�C�ْ َوَم� َآ�َن ِ�ُ	bِْمٍ� َوَ�� ُمbِْم9َDَ�َ ِإَذا !ٍ  
  " ) O 5� "36ی� : س�رة اUحTاب( 

�L��e، و���h إ�(�ز آ��� f ،L���k�i أن    h����bT وجc، و Hا h���أنh آ�5�z ؛ �3 أن 

�B3ًا، �\�_ أح>�م ا��bT وجc أ� H �ً�<ح r��� ،واجTع، أح>�م ا���Bت، أح>�م ا��دات، أح>�م ا����3

 ،k��ً� ی� رب، �� آ5iB� �B، أنh ���ا�uس�3ً� و ،Hه>\ا ح>2 ا ،�?� k��� �?آ� J\ق ه�iأح>�م ا�

و���eك ���ا�k جًا، �>5 ح���� ���r ه\ا ا��>2، ح���� �c�i3 ه\ا ا��>2، ح���� ��?�bب �5 ����\ 

�اع ا�>�B، إن_ ر��h ه\ا ا��>2، إ�� أن ����L ص�احً� ����ن_، وإ�� أن ه\ا ا��>2 �?\ا أح أن

�B<�� ه\ا �ً�i3� ?��ً�، أو ردًا، أو�إ��  Hح>2 ا c�i3ا ا�\ي ی\?� ،J\���� 5� _�@�?�� �ًP�Pح L����.  

  k����L ا�4�ة وا���... اQن ناخc ���3ن� د�P�M ����ا �Bل ا���M 5� ��م �� ��ث�� ا�رس ا���

L��آ yا���ة �iا�� L5 أن س���  :اQن �� �Xء Oخ�. ا���ا�k، و

�bT وجcٍZ��� ،c �� ا�O�Pن وا����، ��(�د أن ����ر �5 ه\ا    Hا �� 5� kٍی�g� أ��م B3آ hأن

 !! ا���gیk �� یB)3_، وأن �ع �� f یB)3_، �?\ا آ�B، �5 أنh ح�E ����ر ؟�� 5� L@آ� kی�gه\ا ا��

bT� Hی�(�ه�?�، أو  ا LB)3� f أو ،Lح�ی� ��P� أ�� ا��� ،�?��� ��Zخ\ �?�، ویtی LB)3� ء ا�����XUا ،cوج

  .ی�ده�، أو ی���یl����� c ��?�، ه\ا أح أن�اع ا�>�B �� ا!ن��ن

ه\ا ا�\ي ی���ر �5 ا�ی5 �� یLB)3، هfzء �]� ����M اس�?� أص��ب ا��أي، �?2 رأي خ�ص، ه2   

�ً� جیًا، یtخ\وا �5 ا�O�Pن �� ی�ا�y ه\ا ا��أي، وی�(�ه��ا اQی�ت ا��� ����j ه\ا ا��أي، اخ����ا دی

یtخ\وا �5 ا��B3دات �� ی���ا �?2 وی�(�ه��ا �5 ا��B3دات �� f ی�وق �?c<g� �ً3Bu ،2 أو ��خ� ؛ ه\ا 

 �� c<� \خt� أن cوج bT� H _3�ج�ء �L ا�O�Pن ا�>�ی2 �5 ا!ن��ن ی���ع دی�ً� جیًا، �5 ����ت ��ا

  .أ�ٍ� ون?ٍ�

�� ی?�c ا!ن��ن أ��، ی�(�هc ح>2، ی��cb4، ی�?�bب، ی��ول أf یtخ\ �>c ... إذًا ان�B?�ا أی?� ا!خ�ة  ��

 l�pو ،yد ا����أي أن  ،yا�� �i� �B<ن ا�U y��� k��� أن k�J آ�B، �����ا��اUح>�م، ه\ا 
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،Lن�� fإ 
f ی�ى �k ن��L أحًا، آc هfzء ا���س f ی�اه2 إu�Mً�، ی�اه2  ا���س، �����>f �B ی�


 إ� E�2�e3 ذا�_ �P�� ح���� ،L�ذا B3ه\ا إن��ن ی ،L�� 2�����?�5، ی�اهtX f 2ن �?f ،2 ی�ى أحًا أ

��iدة ��\ات، وه\ا ��ض خ�B3أن�اع ا�   .�?\ا أح

��E ث�ث درج�ت ؛ ا: �\�_، �r3 ا����3ء ���Mا   k�ی5، وه� أf ا���ا�� k�رج� اUو�E ا���ا�

 cBM رح�، أو�Bا� yرس ا�����5 اH، وا�cP3 ـ آ�� h�M �� ا� cٌPن ،cPی5 ن��3رض ���P3ٍل ��fً�P، ا�

��E ا���Tان ��Tانً� ؟  Hا L�3ا�\ي ج �� ،cی� M ،cی�� M انTان، �>5 ه\ا ا���T�� cP3رح� ـ ا��Bا�

��Tان ��E ا���Tان، �tي@ ��>�ٍ� ���Pi خ��j ا��gع �?\ا ��>�ٌ� ��L  ا��gع ، ا�T�� cP3ان، وا��gع

 Hن اU ،�R����� �R�� ��pو ،tiع �?\ا ا���>�� خ�gا� ������ Eإ� _� E?ن� ان��P�خ�c، أي ��>�ٍ� 

�L ا��y، وا��y ه� ا��gء ا�h��Z وا�?�دف�Xو ،yا�� L��وآ ،yه� ا�� E��3�و Lن��Bس.  

  �p E�� ��� �R2 آ��� �Rدام ه\ا ا����� ،cu�� LنU ،kP5 أن ی� b�f �Rا ا���\?� ،�ًR�� ��� ،ل�M�X �

 ،cu�Bار، ه\ا ه� ا�b �5 أن ی���2M إ�E أن ی?�ي ا�(�f cا ا���\?� ،c�� ل، ��دام ه��ك�M�X E�� 5َBی

gا� ،�M�Bء ا��gه� ا� y���� ،EPB�� ��� Lص����، إن qٍأس E��  ..�ء ا�h��Zأ�� ا��y جاٌر ��� 

  C)81(� ِإن� اْ�َ&�7َ�ِ َآ�َن َزُه(�ً� 
  )س�رة ا!س�اء ( 

�5 ص��ت ا�cu�B أنL زه�ق، وه\J ا���4 ص�ٌ� ���ا�k� �ٌi ا�cu�B ��ا�iً� وج�دیً�، ی��3 أي ��cu ؛   

 Eی��?� إ� cu�� c�� �5 أن ی�>�J ا���س، وأي �f cu�B5 أن ی�?�ر، وا����ك ا�� �f cu�Bا��>� ا�

أf ��3رض �����P3ل �� ،fً�P��Pأ ا�� ،l�L�� 5�4، �� یL����� ،_B)3، : �ار، إذًا أول �Xء ���ی�5

 اH، �5 ح���_ أنh ح�f E ! ه\ا آ�B، �5 أنh ؟�� اH، وه\ا ا��ی* �5 �� 5� lه\ا ا��

� �?� l2 ه\ا ا���e3� Eاك إ���P_ ؟ ��P_ إذا ه ���M ؟ و�� _�P�" cُP راج� ؟ یB)3_ ؟ و�5 ه� 

 �ًM�� E��� _ر� kuدم أO 5ا� �ًBح H 2آXأ �ًP��� اH "أرج�>2 �u Eی_ إ� �5 أن ی?�f _�P� ،

Jإی� Hك ا�i��bT وجU ،cن �T�� _�Pان أ.  

   ��t5 ا�ُ�>2 ا����4، ی� cP34ِ�ف ا�� J\وات هTا�� ،TRا�oات، أح��نً� ا��?gأح��نً� ا�����4، أح��نً� ا�

ن� ا��gع ه� ا���Tان، �\�_ آc 5�َ أ�EP �5 یT�� Jان ا��gی�3 ا��gع ��� 5��� ،cP3ا� ti��4 خ�

  ..��eً� ه�_

  خ��E(ا +* م>ه; ا�N; ش�:�9          أ�&���9 اخ�Pروا ا�	N&! مـ>ه&ً� وم�

 * * *  

 ا��gع ه\ا ��5�z�� q، إذًا �?��� أن ا���P3ل وا����Pل، ا�ی5 ��  ���cP، ا�ی5 أي إن��ن ی��ج ��M 5ا

 _�P� ،H5 ا�نcٌP ج�ءك �5 ا�3iM ،H ا��BZت، ا�O�Pن وا���� ا����ا��ة ه\��3iM J ا��BZت ج�ء�_ 
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����ٌح �L أن ی�?2 ا����Pل ��P، أ�� أن ی�د ا����Pل �?\ا ��tX 5� qن �tX 5� q�� ،_�Pن ��P_ أن 

B� ،B� hأن LنU ،ل�Pا��� L� 2?�� أن 
ود، واH س��BنL و�E��3 ��دL� b ا����Pل �c ی(�� _��� 

 5�أنTل ه\ا ا�>��ب ��E نL�B، وأ��J أن یL��B ����س، ��l ا�>��ب، و�5��B ا��L� �B، ه\ا نcٌP ص��� 

 �� Eو�Uرج� ا�bT وجt� ،cنh دورك �L��?� _�P أن ی�?2 ه\ا ا��f cP أن ی�د ا��cP، ��\�_ ا� Hا

�L�P ه� ا����Pس، �L�P ا��Pص�ا���ا�k أf ی�3رض ا����Pل �����P3ل c3إن��ن ج c<� ،.  

   f cP3ر، آ\�_ ا������ fى إ�� f 5�3أن ا� j5 آ�<� ،�Mا�cP3 ی� إخ�ان ����ً� آ��5�3 ؛ ج?�ز ���� ا�

 ،r3� ٌت ��3?� ��ق���I ،م�I �� ص�ر cوج bT� H5 ا� kiP5�َ ان� ،cوج bT� Hر ا��� fِرك إُیْ

�M cوج bT� Hنا���z5 ا���  ..ل 

cُ(ُت ُیMِْ�ُ'(َ<2ُْ� �ا���ُ- َوِ�*% ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ُیMِْ�ُ'2ُْ� ِمَ� ا�g%ُ�َ	�ِت ِإَ�� ا�9%(ِر َوا��ِ>یَ� َآEَُ�وا َأْوِ�َ��ُؤُهُ� ا���3

Cِت�	َ�ُ%gا� �  ِمَ� ا�9%(ِر ِإَ�
  " ) O 5� "257ی� : س�رة ا��PBة( 

�bT وج���I �� �?� cٍت ��3?� ��!ن��ن �� آ�ن ذآ� جًا،    H5 ا�و�L�P ���ّ�ق جًا، ��دام ��iPع 

r3� ق��.  

   _�إذًا ؛ إذا ��ر��P3���� hل ا����Pل �?\ا أح أن�اع ا�>�B، ا���ا�k أن ���H k �5 خ�ل خ��

  :�>���L، و���� نL�ّB، ا���B ا�>�ی2 أ��iك ه\ا ا���ج��P� Lل �_

� �N(زW إ(( P� �ًش�� �&� w Qر�� �� ((  

ه\ا ��ج�L ن�Bي �� ا�k�B وا��gاء، �Sذا أن�X h3� hء cBM أن ���ز ،J�kP �� إX>����ت آ��Bة جًا،   

���M Lل Hا ��واH ث�ثٌ� أن� ��?5 رجc، و���� س�ى ذ�_ �tن� : " �5 ه�� س�ن� س3 �5 أ�� و�Mص ر

��� Hا Eص� H5 رس�ل ا� �ًZی���h أواحٌ �5 ا���س، �� س�h3 ح fوس�2 إ LE��3� H5 ا� yٌح Lن .."

L��� cِا��?2 ص Hرس�ل ا Lج���ه\ا ..  

ُ̂ َ:ِ� ا2َ�َْ(ى    C)3(�َوَم� َی3ِ9ْ
  )س�رة ا��(2 ( 

  cوج bT� Hل ا�P� ،���� ��p �ًص�ل وح�Uء ا���� J�bوس�2 س� L��� Hا Eص� Hیٌ* رس�ل ا  :ح

ُ̂ َ:ِ� ا2َ�َْ(ى    C)4(ْن ُهَ( ِإ��� َوْ�ٌ* ُی(َ�� ِإ) 3(�َوَم� َی3ِ9ْ

 اL�<� ،H وحٌ� ��p ����، إذًا أf ��3رض �����P3ل ا����Pل، �\�_ ����ء ا�>�م   ��آ��L وحٌ� �5 

 r5�َ ی�� c<� ،cP3ا ا���b<س�� ر���ا ا���4ص وح�ا�� r3� ،cP3ا ا���b<ر���ا ا���4ص وح

  .�B ـ �?\ا أح أن�اع ا�>�Bا��l وی�>�2 ا�cP3 �>�نL ـ ا���p cP3 ا����
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�bT وجc أن_    H _3�ة، �5 ��ا�P3��� �M�� L� k�درس�� �5 ا���ا�k، �>��� ان�L�� ���P إ�E أن ا���ا

�bT وج�M cل Hأي أن ا ،B� hوأن ،yه� ا���� LنU ،ء�X cآ H5 ا� cBP�:  

 qً��ِ�َ ِمَ� ا0ِ�ْْ�ِ� ِإ��� �ْPُ��ِ85(�َوَم� ُأو(C  
  )رة ا!س�اء س�( 

  :�Sذا ��هh�b أن_ ��3ف آ�X cء �tنS� ،��B<�� hذا ر��� �bT وج�M cل  

 qً��ِ�َ ِمَ� ا0ِ�ْْ�ِ� ِإ��� �ْPُ��ِ85(�َوَم� ُأو(C  

ی(
 أن �EPB أ��Xء f ���3?�، �� أ��Xء ���P��3 �2��3 اUزل، �� ! أنh ��ی أن ��3ف آ�X cء ؟  

 �� ،�U2��3 ا� �P�3�� ء��Xأن أ _�����ت ���eٌر ���� J\ه ،cوج bT� Hات ا\� �P�3�� ء��Xأ

���L ا�4�ة وا���م �Mل �Bا�� ،�?M�ُi�:  

  )) �E)�وا +* خ�^ ا
 وE� w)�وا +* ا
 +�2P)(ا((
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )أ�� ذر " 

  g�� cه�، ووص���� cوص ،L�� y�3�ع ا�2�3 ا!�?� و����� cذا ا!ن��ن دخS� ،ًا>�� آ��Bة ج

��2 ج�B، اH ی2�3 آ�X cء، ی2�3 �� آ�ن، وی2�3 ��  qو�� jg2 آ�� H2 ا��اfخ���ر، وا�2�3 ا!�?�، 

  ..ی>�ن، وی2�3 �� س�>�ن، وی2�3 �� �2 ی>5 �� آ�ن آ�j آ�ن ی>�ن

  C)16(�َوا���ُ- ِ�ُ)47 َشْ*ٍء َ:ِ��ٌ� 
  )س�رة ا��(�ات ( 

�bT وج�M cل �_ �� ا�   Hن ا�>�ی2اO�P:  

  C)16(�َوا���ُ- ِ�ُ)47 َشْ*ٍء َ:ِ��ٌ� 

ور��� �bT وجc ��ی�ت آ��Zة ی5��B أن_ ... وان�?E ا��U... واH س��BنL و�E��3 خ��y ا��>�ن وا���Tن  

�b���..  

  C)3(� ِإ<�� َهَ=ْیWُ�9َ ا���ِ&�7َ ِإم�� َش�ِآ�ًا َوِإم�� َآEُ(رًا 
  )س�رة ا!ن��ن ( 

  ِوْ'2ٌَ! ُهَ( ُمَ(�C�2َ�4 �َوِ�ُ)�7
  " ) O 5� "148ی� : س�رة ا��PBة( 

��ت ���P��3 �\ات اH، �5 اUو�E أن �jP �3?� أدیBً�، أن ��Pل  ���� J\?� :2��وی(
 أ f�f . ،2�3 أ

�5 ا!دراك إدراك، �?\ا ا�\ي ی5e أنL : وی��oB أf �2�3، وإذا آ� h� 2�3��Pل T)3ن ا�U ،2��f أ

  .آ�X cء، وی�ی أن ُی�� رأیL �� أي ����ع �?�� آ�ن R�X>ً�ی�3ف 

س�ن� ���_ �5 أنq ـ آ�� h�M �>2 ـ ج�ءJ و� �5 ا���oب ی��L� c ث�ث�5 سzاfً أو أآ�Z �5 ذ�_،   

�M�B5 ا����g و�Mل  �3B5 س�، ا!��م ���_ f یf! ،2�3 أ��2، ��س����oا، ا!��م ���_ f ی2�3 ؟: أج�ب 
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��B� 2 إذًا، أ�� إذا ه>\ا��� hنt� ،�?����bT وجc، ه\J أ���?� وه\f J أ H دی��B3د ن��_ ا���� ،�u

cM 5<� ،�ً[�X �3ف� f hنt� ء�X c�3ف آ�أن_  h��bاد : Lن��Bس Hا ،�?���ه\J أ���?� وه\f J أ

  .5 حM�P?2و�E��3 و���P �� ه\ا ا�����ع، ه\ا ا�����ع ��ن أ�Mى ��� ��L�?� E، ا��ف � خ�ی

  L� ل�P�� rی�� L��tن�، ی�ع ا��������� l��� L5 ی�3ف أن�zا�� k�
 ا����ا�Biن ا�Qج_ : ا��

 L��� ��ن، ��ن ی��c اخ��4ص �� ه\ا ا�����ع، �����3�L أحث، �� ،5�zن، ه\ا ا���� ��

� 5�� ،cء ه\ا إن��ن ج�ه�X cی�3ف آ Lأن �����ت ا���ا�k أTpر، ه\ا ا��5�z، أ�� ه\ا ا�\ي ی

�bT وج�M cل �_: أن ��Pل H2، ا��إن_ ����، صhM ی� رب : إن�� أ��2، صhM ی� رب، و�Mل �_: f أ

 f ،f . H یc� f ،2�3 ی2�3: وان�?E ا��U، آ�j ����، وآ�j ی2�3 ؟ أ�� أن ��PلB� h؟ أن h5 أن��

�bT وجc ����سLB ؟ ��q ه\ا H �bT وجc، أ�5e أن_ نٌ  L��M �� cBP� ن_ أنtX 5� ،ًا أ�B3ن ا�tX 5�

Jرد �� f L�?� �� ،Jرد �� f cوج bT� Hل ا�M 2?� �� L����� _�P� ،cوج bT� H5 . ا� ���Pان� jآ�

 ،Hا fإ Hا Lإ� �� ،yرد ا�� Eإ� y�ُ�ُآ k�ة، ان����P �5 ا���ا�P35 ا����ع ��� k���ع ا���ا��

  :�Mل

  �C�ْPَُوَم� ُأوِ��

  �gBأی?� ا�..  

 qً��ِ�َ ِمَ� ا0ِ�ْْ�ِ� ِإ��� �ْPُ��ِ85(�َوَم� ُأو (C  

  :�Mل  

Cَش�َء �	ِ- ِإ��� ِ�َ	ٍء ِمْ� ِ:ْ�ِ*ْJَ�ِ 3ُ(َن�Nَِوَ�� ُی�  
  " ) O 5� "255ی� : س�رة ا��PBة( 

  �� h2�3، أن� f hنt� Jد��ت ح���� �BZ�3 ا�iM lد ا���4ص ا�����4، ا����ح����  �eن�� >�B، أح

، وه\ا ا��cP ج�ءك �5 ا��ب، B� hوأن ،cPی5 نأن�اع ا�>�B أن ��د ا��l ا�U ���4ن ا�ی5 نl، ا�

 ��?� و�MلB3ا� k�i�� ،آ\ا وآ\ا وآ\ا c3ـ ا� B3�� ، �L� *3 رس��� ـ ا���B� Lو� ه\J : ��4ر س��

��c ن�4?tس J\ه ،�� J\5 أ��3?�، ه� J\ه ،���P3� ��p J\ه�، ه�ه\ا � ،B� q�� �Bه\ا أص ،�P� �

 \�� cوج bT� H _ی�X hی_، إذا آ��X LنU \خtی f أو L<ی�X خ ��أيtی_ ی�>5 ی�g��� ،_ی�X ص�ر

 y5 ا���ًا �L ی(
 أن �tخ\ آ�X cء B� hأ�� إذا آ� ،H _ی�X hإذا آ� ،_B)3ی f �� ودع _B)3ی ��

cوج bT�.  

J، ه\ا ه\ا ����ع دy�M جًا Uن ا!ن��ن أح  b�3ري، ه\ا ا��>2 ج�X f c<g� ،Lح�� E�� qی� f �ًن��

L�B)� �� J\ی� �� أخ\ ��?�، هQا..  

CWُ�َ�ْcَ �ً'9ْ�َِ)َ� َزْو ��P�َ�  
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  " ) O 5� "230ی� : س�رة ا��PBة( 

 �Mان ����� واحة، ویP�i?� ث�ن� ی�م، أنh �?\ا ��3  P� c�3ی ،���<X ��oX �?��3ه\ا ح>2 إ�?� ه\ا، ی 


cوج bT� H�� j���� ،cوج bT� Hی5 ا�..  

CWُ�َ�ْcَ �ً'9ْ�َِ)َ� َزْو ��P�َ�  

 \ٍR��c ه\J ا���أة �?\ا   �� ،�3�Bu ق�i� �?ی�� ،��tا�� E��أي ��>� زوجً� J��p، أي زواج ث�ن� 

�bT وجc، اس�?Tاء. ا�Tوج H�� اس����ف ����gا� cه�، أس�سً� ا������ی� J\إن��ن ه c<�  cا��� ،L��g�

����gا�.  

ًا ؟ أ���3�B إی�ه�   Pی5 ن�g�ر أن أ��3_ ه\J ا���ج� ����R ���ة دی�ً�، أ���3�B إی�ه� ����R وMی��3 أن� أ

 k�� c<X E�� ������ _���M؟ أ h�3� ن� ��ذاt� ،�Rا��� _��� h�)ن�5 وس��Zا� _��i�ًا ؟ أPن�5 ن��Z�

cٌ�u Hن اtوآ ،����X �ٌح�� J\اء، ه�Xًا، و���L ه\J ا�����، �Xء ���_ ج ��i�� ��oص.  

  cوج bT� Hا E��fزم ن�>k� 5 زوج� أخ�ن� �� ��h واح، س?�� : آ�5 ی�Pل.. �?\ا ا�\ي ی���ل 


 أنh�� h ا�(��ان i�� ،�?3�ا���og س?��، ه\J ا�h�B ا���o4ة ��h أخ�_، �t�� ا��أة �5 ا��� ��

���ك  hوأن �?Bi�� j4ه� س�� ون��� �� ،j4ه� س�� ون��� h�� 
i�� ،خ��� وخ���5 س��

 E�� ��b��� _، وا����ة�ح�� h�B�3?� أص��� أر�� ،�?3�ه\ا ا�Tواج، �t�� زوج� أخ�ك و��

 3 س��� �J\?� �?P�i ا�h�B ا����k، و��B4 زوج� أخ�ك ح���_، وج���� �� ��h واح� ،��tا��

 bT� Hدی5 ا �� 
�bT وجcوان�?h ا��g>��، ه\ا �3ٌ Hا E�� ��i�� f ����gا� c�َ�ِا� J\ه ،cوج.  

   f �� ع��\�_ ح���� �tخ\ آ�م اcٍ<g� H جي ؛ �tخ\J آ�L �5 دون ����T، و��q أن �tخ\ �� یB)3_ و�

 J\وه B� hنt� ،cوج bT� H k�یq�� _B)3 ه\ا ا�ی5، و�>5 أن �tخ\J آ�L، ه\ا �5 ص��ت ا���ا

��، ا��ا��3 س�3ً� �����3ت �5 س�ك، أ�uس�3ً� و �Z��Zا� ،���uن�� س�3ً� و�Zا� ،���uة س�3ً� وول واح

_�M��� B� q�� hإذا آ� ،���uة س�3ً� و�g� ،���uو : ،�?�oن� �?��� J\ه ،�u�Be� h��� �Z��Zا� J\ه

 ،B� ه\ا ص�ر ا��ا����P3� ��p �3، ا������ ��q و�M?�، ه\q�� J و�M?�، وه\���P3� ��p J ه\ا �2 ی3

��   .�Xی_ ن

  

  :�>�j ان����P �5 ا���ا�k آy�ُ�ُ إ�E رد ا��y، رد ا��y ه� ��i ا��y آ�� �Mل ا���B ا�>�ی2  

  )) ا�)&� ��3 ا�c ^N	� ا��9س (( 
  " )ا�5 ���3د " �5 : �5 ا���tu ����م ���_( 

  ،Lأه��� ،L�إ�>�ن�� h��u ،_ه>\ا �?�ى �� ن�� ،L��boص hح(2، وأن L� إن��ن  ،ceا� �� L��3ج  

��L آ��ً� f ی��y و��p ص���، �?\ا ا�\ي ی�>2 ��E ا���س �5 دون ��2، �5 دون ��وي، �5  h��<�  
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�B<�� ي. دون ���4ة ه\ا إن��ن�Bا�� jا���3ی ،jی�gي ا��Bا�� jا ه\ا ا���3ی���� f:  

 ))^Nع، م(�... ا�)&� ��3 ا�)DMا� ��c �9م� ه>ا ا� l�)م Q� ،^Nا��د ــ أي رد ا� l ...

  .)) ـ أن ��ى <E�Q +(ق ا��9س '	�0ً�" وc	� ا��9س 

��L ی�Pل   Hا ��أج�k ا������ن ��E أن 5�َ اس��BنL� h س�� رس�ل اH ص�E اH : ا!��م ا��3��g ر

�?� ��Pل أح���L وس�2، �2 ی�L� c أن ی . �Bی_ أن س�� ا��� hBه�، أي إذا ث�iأخ �� �iPا�� J\ه �eان

�4�ة وا���م أن ��c3 آ\ا وآ\ا، f ی(�ز أن ���4ع !ن��ٍن ��E وجL اUرض آ��Rً� 5�َ آ�ن، ���L ا

إذا اس��Bن �_ �����c ا��3iP أن ه\ا ا��ی* ص��ٌ� �5 رس�ل اH، و�� ��ج�L �5�3، ح���� ���M kBل 

�ً���� h�� hنt� *ی  ..أي إن��ٍن �����ً� ه\ا ا��

  �3��gل ا!��م ا��M :  

� ا�	��	(ن :�� أ<- َم� اسP&�<6 �- س9! رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس�� �� ی7N �- أن ی=:�2 أ'	(( 

  ))�G(ل أ�= 

أن ا��(�ة �5 ا��Pgء وا���ل إن�� ه� �� ا���4Bة، ا���4Bة ن�ٌر : ا��gء cBM اUخ�� �� ه\ا ا�رس  


�Pا� �� Hا L�\Pی..  

� اْ�َ ْ�َ��ُر َوَ�ِ)	َ�2َ َ�� 0ْ�َ�>kِ+َ � وِر=ُ%�� اGُ�ُْ�(ُب ا��Pِ* ِ+* ا�	َ46(ْ� 0ْ�َ(C  
  )س�رة ا��� ( 

   _B�M �� ف\Pی f خ�ة، ه\ا ا���رQء �� ا�Pgا� cن�� وأه�f 5�َ ���4ة �L �?� �5 أهc ا���ل �� ا�

_B�M �� Hف ا\M ذاS� ،ا���ر _B�M �� Hف ا\Pی \ٍR�� ،L��� h�BMوأ ،Hأ�� ا E�� h�Pإذا اس� fا���ر  إ

 Lج���ى �� �� ،�ًPح yی��3 ه\ا ا���ر ی�ی_ ا�� ،L�Bج���� �ًu�� cu�Bا� hورأی ،L�3B��� �ًPح yا�� hرأی

��5 ا� Lم أن�ة وا���ا�4 L��� �B5 ا�>��ل وا��>��ا���� L�4اب، وأن.  

b�����L ا�4�ة وا���م  �Bا�� ،�B<ا� q<� k�ف ا�>lٌ��� �B س�یkٌ ��� ورد �� ه\ا ا�رس أن ا���ا

  : ��Pل

 " .))^N�3 ا��((.  

  yأي رد ا��..  

  ))وc	� ا��9س((.. 

   Lدآ�ن ،�ًBb��� �ً��eن L��� أن ی>�ن 
إن��ن ی�
 اUن��M ه\ا ��q آ�B، ی�
 أن ی��ي ث��ً� ج��ً�، ی�

�B<ا� ،�B<ه\ا ه� ا� q�� ،ه\ا �5 ا!ی��ن c@�)وا�� ���eوا�� �Mن�Uا 
أن ��د  ��?� ج��ل، �?\ا ا�\ي ی�

ك ��E أن�Pض اQخ�ی5 �?\ا آ�B، ��(�د أن )� ��B� 2، أي ��(�د أن?Pا���س ح l�o� وأن ،yا��
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����?�g� f 2ء إf �5 أجc أن �(�3?2  5� *�B� ه2، أن��P�� ه2، أن��o4� ا���س ج��3ً�، أن c�?�

��2 ؟ اH س��BنL و���3 Eإ� y�ُع �5 ُخ��  :E ی�Pلدون_ �?\ا آj�<� ،�B ان�cP ا���

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� اMِ�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِهDَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن�C�ْ  
  " ) O 5� "36ی� : س�رة اUحTاب( 

  LنU ،�Bآ J��ی�ى رأیL� q��  L خ��ر، إذًا cَBِMَ ا��y آ�L، ���\ي ی��م ا���Bت �5 ا����اث ه\ا �� 

أ�Mى �5 ا�O�Pن ا�>�ی2، ی�ى أن ه\J ا�T� h�Bوج� �?� زوج، ی(
 أن یEPB ه\ا ا���ل �� ��h ��ن 

 �X�� وج�تT�� ت��Bا�\آ�ر وا� LRس2 أ����� L�)س Lآ� h�Bوا� c�3؛ ا�� L�ت �� ح���B���� c�3� ،Lآ�

�Zح� yا�� k� 5آ hنt� ،cوج bT� Hح>2 ا rه\ا ر� ،�B<�� دارح��?2، ه\ا �.  

3، �� �L ���4�ت د�P�M جًا ون�5 �� أ�q ا���ج� إ��?�  � Lع �2 ی����أنL ح���� . إن �Xء اH ا���

 �gا���� خ��ًا وا� L�� ى��ن�رًا،  _B�M �� Hا �Pی� \ٍR�� ،L��P� 3�� ،L��� cBP� H�4ع ��>2 ا��

J، أو اح�bأو ج� ،L�i��ل ���L أنh أصh�B �5 أهc ا��أي، �Xًا، أ�� إذا ا!ن��ن ر�r ح>2، أو 

 ���� rه� أو ر��I ���M rی��� �_، إ�� ر� f �� r���خ\ �� ی��� �_، وt� ًا����ع دی�ً� جی

�bT وجc أنh ��ذا ��5u، ح���� �ci3 ح>�ً�، أو ���r ح>�ً�، أو ��ى رأیً� Oخ� ��ازیً� � H2 ا<�

h�3خ�O �ًرأی h�M ،Lورس�� Hي ا�h ��5 یM ؟L�� E�  .� اH س��BنL و�f E��3 ی�

�� . ی� أخ� ا�Tواج س��: �����س �� أ��Xء �B)3?2 �� ا�ی5، ی�Pل �_  ��ن23 �>5 آ\�_ ا�i�ق س��، 

 ���� ،L� واج س�� وأخ\تTت ا��B���5 ا��?�، ���ذا أنh ا L� لT�� أن Eا��?�، ی(�3?� �3\�� إ� k��

 Eح� �?�Pی����آh �_ ا��?� ؟ أنh ر��h �\�_ ح>2 اH �� ا��?� و�� أردت أن ���ك ه\J ا���أة 

  ..��!ن��ن. أح>�م ا�i�ق

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� اMِ�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِهDَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن� C�ْ  
  " ) O 5� "36ی� : س�رة اUحTاب( 

أ ح�ی� اQخ�ی���i4���� �� " 5ت اfج������  :�\�_ �Mل ��3?2  B� ح�ی�_ ح���� �?��� Lأن" J\ه ،

�bT وج �?� �� " : c�O ��B3خ�. آ��� �ن�� H�3ف ا�?� ح�ی�_ ح���� ���ح�ی�، ص�ت " _� q�� ،

 ،_� LBو�� ،Lو��ح�� ،L��<و�� ،L��3� �ٌPو�_ ث ،L�e3�و ،LB��ك، و �� �3_ �����3ت �5 س�B� hأن

� E3* إ�� tخ\ ه\J ا������3ت واحًة واحة، f ����ر ��?� ��E آ��_، اج��3ا ه\ا ا��cZ �� ���>2، س�

 �����3ت ��k�i ��?� و�MلB� : h�� hأن ،�?�Mو q�� J\5 أن�\ه�، ه� J\ه ،���P3� ��p J\ه ،���P3� J\ه

 یtخ\ه�، ویPBi?� واحًا واحB3أ�� ا� ،L� _ی�X hإذًا أن ،h�Bأص B3ل��Pًا وی : E���� و�uس�3ً� و

               .ا�5�3 وا��أس


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��م رد  - س��ت ا���ا�k  -  3ا���ا�k) :008( ا�رس  -���

cP3��� cPا��. 

  10-09- 1989: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

f ز��� �� �Xح ا��ی* ا���Bي ا��gیj ا�\ي ورد �� ص��� ���2، �5 ... ?� ا!خ�ة ا�����zنأی  

���L وس��M 2ل Hا Eص� �Bأن ا�� L�� Hا �����ض ر :  

� w ی�ME أ�ٌ= :�� أ�= وw ی&h* أ�= :�� أ�=(( P� إ�* أن �(اض0(ا �  )) إن ا
 أو�

  :ا�>�ی2 ی�Pل ا���P�P أن اH س��BنL و�E��3 �� ا�O�Pن  

  C)56(�َوَم� َخ6ُGْ�َ اْ�ِ#�� َواkِ�ْْ<8َ ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وِن 
  )س�رة ا�\اری�ت ( 

ًا H، ا��B3دی� H ه� أE4M ا��Qل   B����3ه� أ���� E��B یo�B?� ا!ن��ن �� ا����ة ا�ن�� أن ی>�ن 

���i��� yP���و ،  ..��� ،5�[�g� yP���yP �����ح�

  C)25(� َأَ<� َ+�ْ:ُ&ُ=وِن �َ�� ِإَ�َ- ِإ��
  )س�رة اUن��Bء ( 

ِ��ً� َ�ُ- ا�=4یَ� Mْ11(� َأْن َأْ:ُ&َ= ا���َ- ُم(C  
 ) ��Tس�رة ا�(  

�\�_ f یخc ا�(�� 5�َ آ�ن �� �PZ� LB�Mل ذرة �5 آ�B ؛ Uن ا�>�B ی���k� rM ا��B3دی�، �5 ه�� آ�ن   

��Bدّی�L، أو ح���� ی�>� ��>��ًا ی���rM  ا��ی* �5 ا���ا�k، ��!ن��ن ح���� ی��_ س��آً� k� rMی���

���M إذا ،L� y��� ا��� �B�5 ا���� َ3ُ�َ P� ،Lدی��B� k� rMی��� �ً�M�� jPأو ح���� ی ،Lدی��B� k� :

 H ًاB�، أن �>�ن B3�� �2�e، ��?� �� ا!س�م �E�3 أن آc خ�� ا��ّ� Eً�3� م�دی� ��?� �� ا!س�B3ا�

ًا !ن��ن �E�3 ذ�_ أن آc خ��ك �L، ��5 أن ی>�ن  ی��3 ذ�_B�أن آc خ�� ��fك �_، أ�� أن �>�ن 

ًا H و��5 أن �>�ن B�ّ���g� ،Jن ��5 أن �>�ن �� B3خ�� ا� cو��5 أن ی>�ن آ ،B3�� Eخ�� ا���� cآ

2�[� ٍB3� ًاB�ًا H، �5 ه\ا. B�ی  �\�_ أ���� E��B ی�>5 أن ���Pب ��?� أن �>�ن gآ�ن ا�� y�iا���

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bدی�، ا���B3ا� E�3�� وٌز�)� L�� �ٌ�<�� دی�، ه��ك�B3�3ن� ا�� E��:  

� w ی�ME أ�ٌ= :�� أ�= وw ی&h* أ�= :�� أ�= (( P� إ�* أن �(اض0(ا �  )) إن ا
 أو�

  �gی* ا��T وجc، آ�ن �Xحً� �?\ا ا�� H cوا��� ،��یj، وf ز��� �� �Xح ه\ا �� ا�رس ا���

 fی�� إ�gا� LZأح�دی cآ �� �Bا�� c3� ن ا�>�ی2، و��O�Pخ�ٌذ �5 ا�t� Lی5 آ�ا��ی*، �Xء Oخ� أن ا�

cRل س�tی� P� ،2ن ا�>�یO�P5 �� �� ه\ا ا��� Lا�: أن L��� �Bك ا���� cًا �>��ب ه�����م �ة وا���4
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Hة آ�?� : ؟ ا�(�ابا�b?iان ؛ ن23، إن ا���� ا����Bن آ�ك أص��?� ،Hب ا��<� �������ٌ� و�5��B و��

آ��ب اH، وس�� رس��L، �� إن ���b>�2 �?�� ��5 ����ا أ�ًا، إذًا ا�ی5 آ�t� Lخ�ذ �5 آ��ب اH، و�� 

 �� kج� Lن آ�O�Pن، وا�O�Pا� �� k�ِی5 ُج��� ،Hآ��ب ا �� ��� �ٌ��ا���� إf ����ٌ�، و�5ٌ��B، و��

  :، وا������ آ�?� ج�O �� h3یٍ� واحةا������

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ 5(�ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك(C  
  )س�رة ا������( 

، هc ��3ف ��   B� hًا، أن��iَخ �ًZی�5 ه�� آ�ن ا��ی* �5 ا��B3دی� حیP�ّX �ًZً�، حیZً� ���4یً�، ح

 ؟ ��ذا ی���P أن �>�ن ؟ آ�j ی(
 أن ��>� ؟ آ�j یB�
 أن �jP ؟ آ�j ی(
 أن �E�3 أن_ )

�T وجc ؟ H _دی��B�  ����ك �� ��ء 

��E درج�ت    k��� ا�رس ا����� آ�ن ا��ی* �5 أن ا���ا�k �5 ��ازم ا��B3دی�، وأن ا���ا

Eو�Uرج� ایE�3�� 5 أf ُ�َ�>�2 ا�cP3 �� ا��h4b�� ،cP ا�رس ا����� ���Zٍل : ث�ث، ا��� k�ا���ا

 یB3ه� أن ا� ،  ..�cZ ا��j3واح

 �ًE�0ُِن َض��َ>ْkِ�ْا َ̂   C)28(�َوُخِ�
  )س�رة ا����ء ( 

  �Pا�� cZی� B3ه� أن ا�..  

C-ِا��� �  � َی� َأی%�2َ ا���9ُس َأْ<Pُُ� اGَEُ�َْ�اُء ِإَ�
 )�u�� ی� : س�رةO 5�( " "  

  BصU _ج�� �� �b4M �� ه���ن Eإ� �P��� ،ا���ء Eإ� �P��� ،ا�?�اء Eإ� �P��� hا����ة أن h�

�5 ا�� ا���Pر Uص�B ا�م  L�Bه���ن ا��(�@�، ه\ا �� زادت ن� Lه���ن اس� Eإ� �P��� hج���ً�، أن

 Jوحً� �� اUوردة وا��gای�5، وأن�P��� h إ�E ه���ن ا����@E�3�� ،k أنL �� زاد ه\ا ا�?���ن �5 ح

� 5� ،cی�� Lم آ��y�P ا���ازن ا�y�M ��5 ه���ن ا����@k ا���د �L ���ل ا�م آ��b<X 5� L د��س، ا�

ا��� H ا�\ي : وه���ن ا��(�@� ��3g أن_ �� ص�� ����، �tنh �5 أجc أن �����P ص�Bحً� و��Pل

د oات ا��g�أص���B وأص�B ا���_ H ؛ �E�3 ذ�_ أن ه��ك ��gات اUج?Tة، و�]�ت اUن�(�، و

c�3� Hا fده� إ� H، أن�P��� h إ�E اH ا��b�4ء وأج?Tة f ی2�3 B� hًا، إذًا أن  .�� آ��ءٍة ����� ج

   ،��oوه� ا� ��Pا�� hي، أن�Pوه� ا� j�3ا�� hي، أن�Pه� ا� E��3�و Lن��Bس Hوا ،j�3�وأنh أی�ً� 

 ،L���<� ن?�ی� f E��3�و Lن��Bس Hوا ،j3درج� �5 درج�ت ا�� Eأدن �� hوه� ا�2��3، أن cا�(�ه hأن

e3ا� L�!ة ا�gه� ن J\س��ر، ه�2 أنTل ��E س�ن� ���ٍ آ���ً� آ�ی�ً� ؛ ه\ا ه� ا���?�، ه\ا ه� ا�

 أن ���3iM �� yM ث�Bت ه\ا ) ا�>����ك ( ا������3ت، ه\ا ه� B3آ _P5 ح� hأن ،��B3إن ص� ا��
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5�z� أن _P5 ح� hت، وأن�BZ�3 ا�iM نO�Pأن ه\ا ا� L�� 
، أو أن ا�>��ب، ی(
 أن �5�z إی��نً� f ری

��fت آ���ت ه\ا ا�O�Pن� E�3ف إ���.  

ج�ء�_ ن�gة �5 س�ك، ی(
 أن ��tآ �5 ص�� ن��B?� إ��L، وی(
 أن ��tآ �5 ا��E�3 ا�y�M ا���   

 hأخ��ره�، إذًا أن f J\أخ��ره� وه J\أ��3?�، ه f J\أ��3?� وه J\ل ه�P� ا�>���ت، ���(�د أن J\ه L��3�

ًا، أنh إذًا �XیB� h�� 5 ��ازم� ،�� و��5 ا��gی_، ه\ا آ�ن �� ا�رس ا���B3ن ��5 ا���Xو ،_

 yة �� ی�ا��?iخ\ �5 ا���� ا��t� fأ ،_B)3ی f �� عا��B3دی� أ f�tخ\ �5 آ��ب اH �� یB)3_ وأن �

 وا��ب رب، ی(
 أن �tخ\ B� B3دی�، ا��B35 ص��ت ا�� q�� رأی_، ه\ا yی�ا� f �� عرأی_ وأن �

�T وجU cنL �� اUص�3iM c ا��BZت، وOی��L ��� ص Hخ\ �>��ب اt� أن 
� �5 ا���� ا���Bی�، وی(

�� ���3iM �?�e3 ا���f، و�� ���I �?�3 ا���f، و�� اQی�ت ذات ا���f ا����e ی(
 أن �tخ\ 

  .f �� E ی�یU��LBح�ط، وأن ه\J اQی�ت �5 ن�ع ا�����g?�ت، ���َ�ِرع یtخ\ ��Uح�ط ویع �� ی�یLB إ�

   �� cP3>2 ا���؟ ��(�د أن  _�P����(�د أن ��>2 ا�cP3 �� ا��t� cPن��B<�� h، 5�َ أنh ؟ �� ح(2 

ا��t� cPن��B<�� h، أ�� ا�L� cP3 ث�ث وjR�I ؛ �L أن ی��yP �5 ص�� ا��cP، و�L أن ی�?2 ����ن 

�T و Hرض آ� ی�3ف اUا����وات وا yأن ی�>� �� خ� Lو� ،cPا��cج.  

   f ،ی�>5 أن ی��3رض f �P�Pوا�� ،cPا�� cP3ی�3رض ا� fأ k�إذًا ا�رج� اUو�E �5 درج�ت ا���ا


Bی�>5، وا�� : L� cP3ا� �P�P؟ ا�� Lان���M J�i�Uن ه\ا ا�cP3 �5 خ�LP ؟ خ�LP اH س��BنL و�E��3، �5 أ

cP3ان�5 ه\ا ا��M ،5ان��M :ن��Mو ،��R�oن�ن ا��Mو ،��BBن�ن ا���MMم ا�����r، أو�� �>2 ه\ا �k ن 

c�4ا��� r3�:  

 ،�?M�pإ h�<اب، وأح��Uا h)�ار h�Bدر ا��o� أن cBMو ،���Bأس hM�oه� اس�Tن �� hإذا آ� hأن

 �� yٌ�t�� ٌء��ت �5 ا��S� ،j�4ذا �وh3iM ا�>?���ء �5 ا�h�B خ��g ح�یy أو �� �Xآc ذ�_، و

: ه\ا ا���ء �5 أ�LPb ؟ ��Pل �_ ا��أ�_: y3َ ا!ن��ن ��Pلا�X f ،h�B_ أن ا��Tع یB�4_، ور��� ُی4ْ

L[�uأ . �� �ً[�X وه� أن ،��BBأ ا��B� E����E ث�ث ��Bدئ،  ��� L�P�أه\J ه� ا��g>�� أL[�u ؟؟ Uن 

 أt�u ا�>?���ء cBM أن ی�oدر ا���Tل ��� �5 دخ�ل إن��ن �?\ا M دام ��� ،
B�� fرض �2 ی>�ن إUا


 ا�h�B، ه>\اBء س�X c<� ،�<ی� cP3ا�.  

 f : وا�cP3 ی�>� ��>�� Oخ�  M ا���آ� J\ح�آ�، ه ��O �� �>�X cء �pی�، أنh �� ح���_ ا������ �(

 h3������3?�، و�>f 5 ����ح ن��_ إf إذا ���h ���ذا ص�h3، ���ذا و�k ه\ا اfر�(�ج ؟ ���ذا و

ا!ن��ن ی( �Xح�� �� �?� �ipء ����j ����ذا ؟  ه\J ا�ُ�ْ�َ�� ؟ ���ذا و�k ه\ا ا��(�یj ؟ أح��نً�

���M �_ �?\ا  f hء، أن�ip �?� J\ء وه�ip �� cRد ا����Mا�� c��� ح��ت ا����gا� r3� ذا���
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ا�����ع إu�Mً�، و�>5 �f _�P ی�?2 ذ�_، إf إذا �?2 ا��oی� �5 ه\ا ا��ioء ا!����، إذًا ا�f cP3 ی�?2 

أ B� yو� fء إ��XUا��R�oأ ا�B� yو� fی�?�?� إ fو ،��BBا��.  

أ ا�?�ی�  B� yو� fی�?�?� إ fق أن ی>�ن : و�م ا����rM، أنf h ی�>5 أن �4�أ B� أ ا�?�ی� أيB�

أخ�ك �� ���L و�� ح�
 �� وhM واح، �\�_ ی>�� أن یhBZ ا���?2 �(�ی�ٍ� أنL آ�ن وhM و�Mع 

�Uا E?ة، ��ن��Bا� J\أن ی>�ن �� ه\ا ا��>�ن و�� ا�(�ی�� �� ه cBPی f cP3ن ا�U ،L�اء�B� 2<��� ،�

  .��p ه\ا ا��>�ن �� وhM واح

   rMأن ی��� cP3ی cه ،E��3�و Lن��Bس Hن ؟ اO�Pل ه\ا ا�T5 أن� ،E��3�و Lن��Bس H؟ ا cP3ا� y5�َ خ��

Hج?�ز ا cP3ا� ،LPوه\ا خ� L��ن ه\ا آU ،c����� ؟ cP3ا� k� نO�Pن ه\ا ا�O�Pوا� ،LPخ� cوج T� 

 �5 أن �f ،�3رض� �� �P�P؟ وا�� ��آ��L، إذًا f ی�>5 أن ی��3رض ا���P3ل �k ا����Pل، وإذا ��3ر

 َجَ�� ��u 5یy ا����4، أي �iX، إ�� �� ا�cP3 أو �� M cP3ص��ٍ�، أو أن ا� ��p ل�Pی>�ن ا���

�f _�P یf ،�?�BP یcP3 ذ�_، ا��cP، ن��p cP ص��� ی��3رض �k ا�cP3، �\�_ آc اUح�د ����ی* ا���

ا�cP3 ا����f 2 ی��3رض �k ا��cP ا����4، أ�� ن�eی� �� ا�2�3 ��?� �(ّ��، و�U h3س�Bب ����3، 

 �(?� ���b�3، ه\J ا���eی� ���h ح�P�P، إن�� ه� ن�eی�، أص���?� �uح�ه� ��>�وا �<�� h3�و

�eی� �� اUصh��� c ص����، ���h ح�P�P، إن�� أراد ��ج�ل ا�ی5 �� ا��43ر ا��سJ\?� ،Ei ا��

�r3 ا����3ء �� ��4ر ا��?�� أن ی>�وا ��ی5 آ�ًا آ��Bًا، ��خ����ا ن�eی�ٍت ���j اUسq ا��� 

��4M k خ�y ا!ن��ن، ه\ا ا���3رض �3�Bu جًا، ) داروی5 ( ��� ���?� ا�یS� ،5ذا ��3ر�h ن�eی� 

ون �U Lن ه\J ا���eی� �2 ی��>
 أص�P�3ی f �ً[�X ا���M 2?إن ،�ً�M�أخ tًiا خ�B<�ار c� �ً���� tًiخ �?��

 ،cP3أو �(��ح ا� cPم ���4 ا��3� ��S� cPا�� k� cP3�3رض ا��ی5، إذا �5 أجc أن ی����ا أصc ا�

  .ا�cP3 ا���ج� ی��3رض �k ا��cP ا����4، وا����p cP ا����4 ی��3رض �k ا�cP3 ا�(�ن�

  5� �f إذًا ���� cZ� �ًأح��ن ،cPا�� cصUا ��ی>�ن إن��ن : أن ی��ا�y ا�cP3 وا��cP، �>5 إذا ��3ر

���ا�c�� ��� k ����4 س��رات، یt�� ز��ن إ��L ی�ی أن یL3�P أن ه\J ا�T� �?� q�� �3iPوم، ی>�ن 

�?� �� ا��آ��� أو ا��c�3 ص��?�، یt�� ص�ح
 ا����رة ی�Pل ���P3� qل ه\ا ا�>�م، �Xآ� �?� ��ری

 J?�ف آ�P3� ،��Bل ه\ا ا!ن��ن ا�(�هc ا�\ي ?� ������ fم، و�� �� ح�آ� إ�� �R�� ��ا���4

ه\J ا�T� �?� �� �3iPوم ������رة ؟ وآ��Zًا �5 یc�3 �� ا�����4 : �������4 س���5 أو ث�ث� ی�Pل �_

ة، ی�آ
 ا����ك، �Sذا سL��t �� ه\J؟ ی: ی�PلRزا J\وم، هT� �?� q�� J\ل �_ه�P : �� jوم، آ�T� �?� ��

ك ��Bدئ، �Sذا آ�ن ��3رض ا��k� cP ا� cP3�tآ آT� �?� !! 5وم ��f ی4ق أن_ أ�?�X 5� 2آ�، �� 

�5 خ��y ا�>�ن،  cPن ا��U cPا�� k� 5آ hء أن�k ا��cP، إذا ��3رض �_ ا��k� cP ا�cP3 ��دئ ذي �

  .وا��4M L�� cP3ر أح��نً� اQن
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  �2 ��ی5 د��ً�، �tح��نً� یt�� ا���t�� ،c�� ��5 ص��ت ا���ا?�� fل، وأ�P3���� ل�P�3رض ا���� fأ k

L��Mأن� ا�\ي أ ،c�������، �Mأت ��* ���� �zدbاJ : إن��ن f یk�P �?\ا ا� ���P� أت�M ،�4M أت�M إذا

cM ن���t�u c<� ،�u��� c<� ،Hآ��ب ا �� ��� jٌ���� :
�>c . ه\J ا�����P صق اH ا�2�e3 وآ\ب آ��

��، و�>�ن ح� �� ��>��ك ������u، وأنh �� أ��E درج� �5 ا�رج�ت ا�����3، أي أن_ �>�ن ��

 f اض�pأ�� ه��ك أ ،��������، اUس��ب  �?e3ً� ا��Bu ،���������، أو ��*  ���P� _�إذا ج�ء

،cP3?2 ا��وا cPا�� k� 5آ cPا�� k� cP3�3رض ا��ذا S� ،Hا fج��ح، و��  ی��3?� إ L�� cP3ن ا�U

 �<� jب أح��نً�، أح��نً� ا!ن��ن ی�����P3ی qی� �� ن��p Lیٌ� أح��نً�، و���B� Lور، و���p �4ر، و��M

����ً� أن ا��(��k ا�\ي ��L : یX �io?�ة �X 5?�ا�L، ی����j �>� ی���f�� kخ��ط، ی�Pل �_ hBث

� ���Pا�� J\ه ،�Mرا k��)� ،بb\?� k��)� ط�اخ� Eح�ج�ت ا��ج�ل إ� Ebio� أن c5 أج� ����� �?�

 �Bخ h3��u ،ة����� h3أت ��*، س��M ،�4M أت�M ،���P� أت�M ذاS� ،وع�g� ��p c<g� ا����ء

 �� hنt� ة�?iا���� ا�� �� �� kن ا�>�ی2 و�O�Pا� �� �� k� �ً��� �ً��� ا�����4، ورأی�L ی��3رض ��3ر

�P� �����: صق اH ا�2�e3 وآ\ب آ��
 ه\J ا��c�M ��� ،���P: لأ��E درج� �5 ا�رج�ت ا���

  :ر��� �T وج�M cل. اخ����� دواء یc�i ا���3

  kِ+َ �)34(Cَذا َ'�َء َأَ'2ُ�ُْ� َ�� َیْ�Pَْ ِخُ�وَن َس�َ:ً! َوَ�� َیْ�GْPَِ=ُم(َن 
��اف( Uس�رة ا(  

���L ا�4�ة وا   �Bل�\�_ ا���M cرج Jم ج�ء��� :  

Hإن ـ ی� رس�ل ا L�i� �� �ًM�iاس� �<gأخ� ی.  

 L� ل�P� ـ  

  ))اسG- ا�0�7 (( : 

  .زاد إس?��L�i� .L إf اس�i�Mً�ی� رس�ل ا�X Hب ا�c�3 ��2 یTد : ـ ��gب ا��P� c�3ل  

 L� ل�M ـ  

  .)) اسG- ا�0�7(( 

  L� ل�M ـ :�ًM�iاس� Jزاد.  

L� ل�M ـ  

 ))Qوآ>ب ��3 أخ� ��g0ا� 
  .)) ص=ق ا
�5 : \ي�5 س�5 ا����( "   " )ا�� س�3

أن أح ح�fت ا!س?�fت ا!ن��ن�� ��ج?� ���3Bu ،c�3ً� أول ��ة : و�� ا���P�P أحث ��M ���Pأ�?�  

�ً� ���ً�، ��ن�e إ�E ه\ا ا���jM ا���Bي �iPان kiPذ�_ ی�   یTداد، و�3
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 ))،Qوآ>ب ��3 أخ� ��g0ا� 
  )) ص=ق ا

��ی� ��(��k ا�یL� 5 خ�4م آ��Zو   hأن ���M �� �Bخ k��� ����4 أو ����(��، أو��� k��i�� ،ن

 ا�ی5، أو ��?� �(�وز، أو ��?� اس����ف، ی�Pل �_�، : ��?� خ�ق ��Pا��� L�� c��M أن ا���� hBث

�5 ا�?�ى �Mل yiی� f ا�\ي �Bا�� :  

  )) م� أس)� آ���G+ W��r- ا��Nام ((
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )ا�5 ���و " 

  )) ا�)l م9- ا��Nام  +	��(( 
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " �gR��  " )ا���ة 

ج�k ا��g آ�h�� �� L، ث2 ار�� ���L �>�ن ����حL ا�ُ�ْ>�، إذا آ�ن ا���P3ل ��3رض �k ا����Pل، أن�   

و�>5 واH ا�\ي jM . f إ�E ج�ن
 ا����Pل، Uن ا����Pل �5 خ��y ا�>�ن، وا���P3ل ���iX L: أن�4_

�5 ���4�_، وأراك  إ�L إf ه� Hا jg<� ،ل�Pا��� 
��Bدی�_ ���Mً� ح�ز�ً� إ�E ج�ن 5� kٍا�� h�Mو ��

fً�P3� �B4ی Eل، ح��Pح>�� ه\ا ا���.  

   y5 خ��� LنU ل�Pا��� k� 5آ hل، أن�Pا��� jل ی����P3ة أو��� أن ه\ا ا���e�� _� وBأح��نً� ی

Hى أن ا��وس�ف  ،_�P�ي ا����وات واUرض، وا�?2 B3ا�� jMه\ا ا��� E�� س��BنL و�E��3 ی>��]_ 

 P� Hن ا��Bس ،�ً�Rدا L�� kPء ی�gل، وه\ا ا��P_ ���ى ح>�� ا����5 ���4� _� jg<ن یt� 
اUدی

  .ح>�� ه\ا ا��U، ح>�� ه\ا ا��?�أدرآh ح>�� ه\J اQی�، 

�ل، وإ�� أن �����p 5� kك إ�� أن ��ى أنh أن ه\ا ا���P3ل ی���j ا����Pل، �>k� 5 ا����X :Pء Oخ�

و ����س أن�P3� Lل، ی��3Bا ا�\ي ی\?� fً�� yِ�� fل، و�Pا��� k� 5<� ،ل�Pا��� jی��� �ً[�X : h��ر

ور��h، أی5 ا!ثT��� 2ن�، ه� را���، ه>\ا ا��(���3ت ا�����o، �� دام را���، إذا �� ا�4�pب �� 

��، ه\ا ا���P3ل، أ�� ا����Pلزن�، �� �� ا�4�pب، �� �� إآ�اJ ه� را��� وه� را:  

C-َِرْأَ+ٌ! ِ+* ِدیِ� ا��� �	ِمَ�َ! َ'ْ�َ=ٍة َوَ�� َ�ْ ُخْ>ُآْ� ِ�2َِ �	وا ُآ�7 َواِ�ٍ= ِم2ُ9َْ=ُ�ِ'ْ�+َ �  
  " ) O 5� "2ی� : س�رة ا���ر( 

ن� �(��k إن��ن�، �5 أجc س��� ه  ��ن� ن�eم ��م، �� ��\ا ه\J ج�ه��، را��� و�>�?� ج�ه��، �� 

 E�� 
�� ی��3 ا!ن��ن �و�� ��3ة �5 ا�ی5 ی( أ��Xء آ��Bة جًا ؛ ��اح� ���>�� _�\� ،k��)ا��

 �س�، ه\h��� J ح�ی�، ه\ J���h@ �5 ا��PاP� ل، ح�ی�، ا���ی��P3أ ا��B� yو� yی�iا� ���Mر

k��)س�س�� �� ا��Uا.  

���L وس�2 �2 ی�c �5 اس��B: " ا!��م ا�L� �3��g آ��� را�3R جًا ی�Pل   Hا Eص� Hس�� رس�ل ا L� hن

 �?� ��Pل أح  ".أن ی
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ن� �5 ��ازم ا���ا�k ص�� أخ�ى  �� �� : ،_���� f��3_، و� fو ،_��<� fو ،_�P3� f �oBی� f Lأن


، ���PلBي سU L����� ی* ص��� أن��� آ\ا، : أن ����j ا��l ا����4 ؛ Oی� آ�ی�� أو ح��M أن�

hو  5�َ أنBه>\ا أرى، ه>\ا ی ،�����M ،cوج T� H5 ا���_ ��c نl ج�ءك ��M c�� Eح� h؟ 5�َ أن

  :رغ ه\ا آ�L، �� ی�c �_ أن ��Pل��، رأی� ا��4�g، أرى �k ا�>��
 ا���ن� آ\ا وآ\ا، آ�م ��

���، وا�(�ه�، وُ����� ا������ ه>\ا ؛ ��
 ا��(���3ت ا��اZ� ��Mً�، و�� ه\ا ا���Mرأی�، و �� �M�

L���3ن�..  

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� اMِ�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِهDَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن�C�ْ  
  " ) O 5� "36ی� : س�رة اUحTاب( 

   
ه\ا ا��gء، ���M ا�O�Pن �h �?�، أ��iه� ح>�ً� �3iMً�، رأي �4�X، ا�(�J ��دي، �Tاج، �� أح

 H B3ه�اك، ا� B� hأن ،_��?X B� hأن ،H ًاB� h�� \ٍR�� hأن ،Lم ��رغ آ��ء، آ�gه\ا ا� 
أح

 B3؟ ا� h5�َ أن ،Hم ا�آ k� �3رض�إذا  L�M h�� L����Mو ،Lورأی ،L�Bpور ،L��?X kی� cوج T�

��L، ورأیL، و�TاجL، ورL�Bp، و���L، وه�ای��Mو ،L��<� kی� yا�� k� h��L إذا ��3رM h�� L�

 �_ ی� ربB��T وجc، إن�� أن�  H دی��B3م ا��P� ه\ا ه� ،Hآ��ب ا.  

واH �� س�3دة ����B3دی�، واH ا�\ي f إ�L إf ه� f ی��3?� إf �5 ذا ،�?M�t�i� �3gن���، �t� �3gدب،   

�T وجc، ز H �ً3�ادك اH ر�3ً�، آ��� ازددت ��3g أن ه\ا ا��>�ن ا��3�Bi، وآ��� ازددت ��ا

ًا B� y��� 5آ ،�ً��X Hزادك ا J��U �ً��T وجc زادك اH ���4ًة، آ��� ازددت ان��4 H �ً�خ��

 ا��y ح�B3�.  

 ی�Pل �_ أح ا��XUص  M ،ًان� �Xء �?2 ج�� �� :Hأ�� ا E�� 2�P��� ؟ . أن� Hأ�� ا h��� cه

 ی5e أحه2 أنM ،y�Mال دz2  ه�� س�P��� 2، أخ� أن��P��� ن�t� �?�3� ،ث��اث��5 ث  واح�� ���Pس�fا

 ،LRا�Xو L3�� �� ة��B��43 آ� ،LZی ی>�ن ه��ك ������ آ��Bة �� حM ل �_ ذ�_ ؟�M 5�َ ،���� ���Pاس�

: " أح��نً� ص��k� L إح��سL أنL ��ق ا��gB، ه\J ص�ة ����ج إ�E اس���oر، �Mل �r3 ا��3ر��5

 H، إذا " ن� ی���ج إ�E اس���oر، إخ�ص�� ی���ج إ�E إخ�ص اس���oرB� hأن cوج T� Hا k� ���P���

 
�3ًا ��س����P_، ه\J اfس����P ج��3_ ��ى ن��_ ��ق ا��gB، أنh ار�>hB أآ�B ذن
 وه� ا�3(� hآ�

 " 
���>2 �� ه� أآ�B أf وه� ا�3( h��� ا�B\ن�2 � �� " 
ح(�ب، ا�3(
 ا�3(
 خ��i جًا، ا�3(

 �� L���� 
�T وجc، ا�3(
 خ�ق ���B3دی� وا��Mاب �5 ا��Uه��، ه\ا ا�\ي ی3( H دی��B3�� خ�ق

��L ا��ی� ��y����� �3X �ًe، ه\ا  h�Mذا أوS� ،ة�g���� �3رًاX دادTی Lح�� ���<� ،Lن�� B3ا��?�ی� ی

Lر� B3ی fو Lن�� B3خ�ی5 ه\ا یQی� ا  .ا�\ي ی��(ي �
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��c ا��M 5�َ ،���4ل �_ أن ه\ا ا�k�B یJ�P ا��gع ؟  �\�_،  ��� Hأ�� ا h��� f�cP أن� ���2�P إf إذا 

 h��� cاء آ�?� ؟ ه�gوا� k�Bأح>�م ا� h��� c؟ ه cوج T� Hا J���M 5�َل �_ أن ه\ا ا����ك ی�

fق ا�Pح h��� cق ا�(�ر ؟ ه�Pح h��� cوج� ؟ هTق ا��Pح h��� cواج ؟ هTأح>�م ا� c5 ؟ ه�

���h ح>2 اH �� آtX cن �zX 5ون ا����ة ؟  f�cP أن� ���2�P إf إذا ���h أ�� اH ون�\�L، أ�� �2 

 �Rع، خ�������� 5��R�� ،ع���� �R�� LPث�، ا���ن أو ث����ی�Pأ �����X LPء �3، �Mأ ��

U\ ه\ا ا����و H���3 أ�� ا�� �PZا� 3� fن إ�<� f ���Pس�f�� ،ع����، وه\ا أی�ً� �5 ��ازم ��

cوج T� H دی��B3ا�.  

ن� �Xء Oخ� �5 ��ازم ا��B3دی�، وه\ا �Xء واH خ��i جًا  �� �� : c3ه� ج�T وجc ��>�� ی�ی Hا

أن� ص��h ث�ث���R أ�j : ا���س ��ا�
، �� إن��ن ی��3 ��E أ�j ���ة �� ا�g?�، �� إن��ن ی�Pل �_

ت، �� آ�
 ا���ل و�� إن��ق ا���ل، وجc3 أ��Xص ���3ء، وجc3 �� ه\ا ا�g?�، جc3 ا���س درج�

جc3 إن��ن �j�3، . ی�_ ا����gق �5 ا���P�g: أ��Xص أ�Mی�ء، ی�Pل �_ یE��u J، و�����o ا�ارج�

وإن��ن �Mي، إن��ن ��p وإن��ن ���P، إن��ن ���2 وإن��ن ج�هc، إن��ن ذآ� جًا وإن��ن �Bp جًا، 

  .ن��ن ذ��2 ا����Pإن��ن وس�2 ا��4رة، إ

اQن، �� ��4رت، �� أح ��>2 أو أح Oخ� ��4ر أن ��ن ا��5�z ا�\ي یc�3 ح�ج�X f �ًBء إذا   

c��ًا H، وا�B� h�� hنt� ،_إ�� q�M : ذاS� ،
ًا �L ه\ا ا��5�z، ه\ا ا���جB� L�BM M Hدام ا ��

ًا H، 5�َ أنh ؟ خ�B� h�� hنt� �ًأن ی>�ن �_ أخ hأخً� ر�� J���� f hأن ،L� ًاB� L���y ا�>�ن ر

ه\J �>�ة �?�� جًا ی� إخ�ان، أح��نً� �5�z ی>�ن ����X L3� ،�B?�دة ُ�����، �L دخc آL� ،��B !! �_ ؟

�M Jة، یq�P ن��k� L إن��ن �j�3 وی�ى ن��L أ��L�� E، إذا �� ،���c<X ج��L� ،c �>�ن� اج���

L� ل�Pی J��ي coX، أح
 یTورJ ی�Pل �Lأن� ��q �: ا!ن��ن د�� ،���� ه� ا�����ع cM �� ه��، : �

�5 أن ی>�ن �_ أخً� ؟ أنh إذًا  j<���� ًاB� Hا L��f ی�یJ أن یTور�3X ،J ح��LM�� L، ه\ا ا�\ي ر

ًا H، إن�B?�ا ی� إخ�انB� h��..  

))W��x 
  )) رب أش�0 أc&� ذي �	�ی� w یb�- �- �( أ��� :�� ا
  " )��3ذ " �5 : ��ی� أح�دی* ا!ح��ء�5 �( 

  C)3(َخ�ِ+Dٌَ! َراِ+0ٌَ! ) 8َ�ْ�َ)2 ِ�َ(�2َPِ0َ�ْ َآ�ِذَ�ٌ! ) 1(� ِإَذا َو6ِ0َ�َ اْ�َ(ا0َ�ُِ! 
 ) �3Mس�رة ا��ا(  

 ی>�ن   Mو ،rذا ه� �� ا����S� ����Pی�م ا� ��tی ،����E درج� �� ا��@�2 اfج���t� ی>�ن ا!ن��ن M

���Lإن��ن f أح ی3 cدخ Lأص��� ���L ا�4�ة وا���م �Mل Uح �Bوج، ا��Uذا ه� �� اS� ،L�� :  

  )) أهqً �	� خ&�<* '&�یG� 7=وم- (( 
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����M Lل�?\ 2e� c��)ا ا�����4 ا� :  

  ـ أو ���Z ؟ 

  ـ �Mل 

  )) <�0 ی� أخ* خ�م7 +* اxرض :�� +* ا��	�ء (( 

  ��  ی>�ن دخ�L أcM �5 ه\ا ا�>�م ��� آ��� ی� إخ�ان، ی��3 واحM ،ًا ی>�ن �����I ���ا��3 جM �

  ی>�ن f أح یL��3، وf أحM ،ة ی>�ن ������p L واحM ،ل�BP5 ا��� cMأ J�?e� ی>�ن M ،c��Pا�

 ی>�ن ه\ا ا!ن��ن M ،Jود�� �ًeح�� ،Jأ�� E�� �ً��P��� ،L� �ً4��� ،H �ًB�� ل، إذا آ�ن�� L� �Pی�

� Hا E���5 ر�Lأآ�م  Jم ���� روا�ة وا���ا�4 L���  :T وجc �5 أآ�B اس5b�� 2ٍ ی�>���ن ����M ،2�3ل 

  )) أ<� م� ا�	9)��ة ��(��2 (( 

   Eإ� �e�� ن ���ح��، أي إی�ك أن���3� EانTی5، ا��Tح 
�M cآ 
ا��TانE �� آ�j اH، إن اH ی�

��� E�� 
���_ ��ح
 �Lأخ�_ ا��5�z أنL دون_، أنh أ��E و���I، ه� ح�ج cذا دخS� ،_ : �ًأه

 L� ه\ا إن��ن ،cوج T� H دی��B3�3 ا��Bu ه>\ا ،�� وس?ً�، ��ح��ام � ،L� jP��� ،L�BP�L���3 آtخ ن

 fو ،L����T وجc ر�f _3 �5 أجc أن �?��5  Hذا اS� ،L��Bpر L� ،Lآ�ا�� L� ،Lأح�س�� L� ،J���g�

c5 أج� fو ،L���Rٍ\ یq<3 اH اQی�، �\�_  f�t� h�gخ�_  �5 أجU cن �����3 �� ،J�P��� أن

�T وجL���3��c اH وی���B_، ه\ا أی H k�  .�� �5 ��ازم ا���ا

k�أن أخ�ك إذا أس�ء إ��_، ث2 ج�ءك ��3\رًا، ی(
 أن ��X �� : �ًP�� L�� cBPء Oخ� �5 ��ازم ا���ا

�_ أنL نم ��E�3� ،L��3� E ذ�_ أنL اس���� آ�ن أم �iBً�، ��(�د أنL ج�ء ی�3\ر ��_ یE�3� ��3 ذ

L� cM ،_�� ر\���\ر ا���3\ر، أخ�ك ا cBPم آ�ن ی�ة وا���ا�4 L��� �B���� ،L��3� : ،H أ�ًا ا���

س��2 ا�4ر �(�ه_، أ�� إن��ن ی�3\ر إ��L �� یcBP، ه\ا ��q �5 ��� ا��gB، ه\ا أی�ً� �5 س��ت 

cوج T� H k�  .ا���ا

ن�  ����E ر�L : ن�iP �?�� جًا ��  
 أcM وأ�(T �5 أن ی�جB3ى أن ا��� ����ا!س 
�r3 ا��\اه

Lن�� E�� Hا 
����X Lء، �c إن?2 ی�>�ون �� أوج 
 هfzء أن اf H ی(�� Eح� ،�ً[�X . ��Sذا اH و

Hى أن ا��خ�ى Uا 
��E ن��L ی�>�ونL، و�r3 ا��\اه LBه\ا ا�\ي أوج E5 ح����zا��  Lن��Bس

 ��p ا��>�ة J\أی�ً� ه ،Hا �� yٌح L� ص�ر ،B3ذا ��3?� ه\ا ا�S� ،JB3� أ��رًا Lن�� E�� 
و�E��3 أوج

 jی�� E��3�و Lن��Bس Hی��3 أن ا f ء، �>5 ه\ا�X Hا E�� 
ص���، و�>5 ا��أي ا���3ل أنf L ی(

��T وجc و Hوا ،L�J، أي ا�(�� ���c اH، وا���ر �3�J ی��yP أو f و��3iM yٌP�� Jً�، وو

3iM yP�� Jً�، ���\ي ی�Pل�J حy، أن� ���2�P، ���ذا ه>\ا ص�ر ��3؟: ی��yP، أ�� و��أنh !! أن� �� 

�T وجc ا����_، ا���5 �_ ا��B3دی� ��سhB، أن� ���f ،2�Pزم  Hا ،cوج T� H B��\�_ ا�>�م ���_ 
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J  �� ی�X �3� ��4ء، �M 5�َل �_ ذ�_ ؟���E ا�X Hء، �>5 و 
�T وجf ،c ی( H B� hأن

��E ن��yP�� L،، أ�� أن h��Pل LB3ً�، ا�\ي أوجiM yPی�� J���E اH أن ی�P\ن�: ی��yP، و 
. أن� ی(

����X L]ً�، ه\ا أی�ً� �5 ��ازم ا��B3دی� 
�� ر�_ �5 دون أن ��ج  .f، ��_ أن �

  M���� cوج T� H دی��B3ا� E�3� ���3ن ص�ر�آ��  �B<وا� ،�B<ا� k� r " ا���س l�pو yا�� �i� "

����iء وآ�ه�� ص���، ا�>�B أن �E�t ح>�ً� " ��p " ����4د، و�� آ�
 " l�p " �� آ�
 ج�ءت 


، ه\ا آ�i� �B ا��y أي رد �� f �� ع��ً�، أو Oیً� أو حیZً� أو أن �tخ\ �5 ا�ی5 �� ��
 و��X

���L ا�4�ة وا���م س]cا��y، وl�p أو ��p ا���س أ �Bره2 ا���Pي ازدراؤه2 واح�:  

 )) -�)p -&#0أن ی ;Nأ�=<� ی 
  )) أن ی� رس(ل ا

ا!ن��ن أح��نً� ی��gي ث��ب أن��P، أ��ان?� زاه�� ��?� ان�(�م، ا�����u ج�ة، ی>�ن ه� �Xب �� أول   

ي ه\J ا���Zب، وی�Tی5 ی�ج�J�3X c، ی��X ،�i3یj ح����� ،L�ح��L�  ه\ا c?� ��BP� J�?eل وج�

�Bآ�Bل ا���M ؟ :،�Bه\ا آ q��  

  )) ا�)&� ��3 ا�N^ وc	� ا��9س (( 

  �B<ا���س �?\ا ه� ا� �P��� وأن yد ا����أن .  

��E ن���P��� ... ،Lة اUخ��ة   Hا LBی���� �� أوج f ،cوج T� Hا E�� �ًPح L���� B3م رؤی� ا��أن 

 �Mل P� ،JB3� �ًPح L�3وجL�� Hا �����L ا�4�ة وا���م ���3ذ �5 جcB ر �Bا��:  

� ا�0&�د (( �: 
  )) ی� م�0ذ أ�=ري م� �^ ا
 ا

  اH ورس��L أ��2 ؟ : ـ �Mل  

  ـ �Mل

 )) Qإذا +�0(ا ذ� 
  )) �G- :���2 أن ی0&=وw W ی�Jآ(ا �- ش��ً�، ی� م�0ذ أ�=ري م� �^ ا�0&�د :�� ا

h�M 2: ـ��  .اH ورس��L أ

  ـ �Mل

  )) ��2G :��- أw ی0>��2 ����9ر ((

   5� �oأص c�� ر �(P� ف��یL سf ،�3 أ� kی�� f 5<و� ،yح L��� ��H س��BنL و�U �� E��3حٍ

 f ا�\ي Hوا ،LB�)� L3�ذ�_ آ�5 ی( خ�� ��E س(�دة �� ا���(، L��u نj4 س������، ���L3 وو

Hا �� kی�� f c�3ه� ه\ا ا� fإ Lل إ��P� ،Hا �� kی�� f c�3ه\ا ا� ،���oا�� E��، وOخ� أنP\ ن��� 

cوج T� Hا:  

 Wُ�ََل َذر�ٍة َخْ��ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	ْ� َی0َْ	7(� َ+َ ( Wُ�ََل َذر�ٍة َشّ�ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	َوَمْ� َی0َْ)8(C  
 )��T�Tس�رة ا�(  
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3 أن ���� رJO أح ���\�L، ی���Pن أن ا!��م ا�Toا�� ا��M ��� !!H_ ���� ��ق ذ�_ ؟  � ،L�� E� ی�

L� ل�P� ،L5 أح�ا�� L�t��" : �?�)ة ح��oة ص�gح ��Bوی ی���ون?� �����ًا Oخ� ـ أن ا�Mـ و Hرح��� ا

��E ص��� آ���L أث��ء ا�>����، ��h���M �5 ا���g�� �Bب، ��t?�?� ح� E��gب،  hآ�أس د��س، آ�ن

 L� Hا Leح� c�3ا ا�\?�."  

���L ا�4�ة وا���م أح أص���L نTع �5 رداLR ریk��� �R�u �g ا���B ییL و�Mلا��   �B : Hاك اTج

�q��� L س��ات �3 ذ�_ ی��q، نTع ری�g ا��?2 ص�� . ��� آc خ���� ce�م إن��ن وأح��نً� ��

��� آc خ��: ����P� Lل Hاك اTج .�\Pء ؛ أي ن��� أن�X ،ء�X J�� kی�� f ا�>�ن yخ�� �Xا�� ،�?

 س�L، �?>\ا �����3 رب �� L��<5�َ ی L� Hا �bس� fإ L��� �ً��X ب�X ��3?�، �� أآ�مuه�ة أ ،�?�\Pأن

 hأن ،L��� 5�z� E�� k5 أن ی��� Hا E��ا�5����3، أن� أ�Mل واH زوال ا����وات واUرض أه�ن 

 ج]h �5 �>�ن ��3 ث�ث� س���ت �� ا��iیy، س��� ونj4 ذه��ً� و��M ك��pإی��ً�، و j4ون ��س�

ن� �� �� f ؟؟ cوج T� Hا �� kی�� c�3ه\ا ا� c?� ،_ح وی��Tی� Lأه� k� ،ح���� L��� ��

 ،jXن� jXء ن��X ،ء�X �� �� ،_3آ �� f ،��آ� �� f ،ت ��ی���Bآ� �� f ،ي�X �� f ،�����

�T وجf c ی���X kء، �\�_  Hا �� ،�P� 2�� q�)� "إن ا�� �ً�
 ا�2�3 ر��i� �?أج��� k��� �<R�

 k�4ی ���" ،�B3ت ص�إن��ن ا���اص ،�Bی�Pت ا���B5 أص��ب ا�� �Bأج� أآ L� �3� L��� إذا ا!ن��ن ،

 اH آ�L ����ب��  ..�5 ��ص إ�E ��ص، وازدح�م، و�� �� ��اص�ت، 

C4ُر ا���7َ�ْ َوا��2َ�9َر=Gََوا���ُ- ُی�  
 )c�Tی: س�رة ا��O 5� � "20 ( "  

�3 وج]h ����ر�_ ��E آc آ��� �����5، آ����� ه\J ا�(��   � cإذا آ�ن ا��� ،���oی5 ا�T�Bا� yر حPوی

�ًZ� خ���5 ���ة..  

C4ُر ا���7َ�ْ َوا��2َ�9َر=Gََوا���ُ- ُی�  
 )c�Tی� : س�رة ا��O 5� "20 ( "  

ر ا������،  Pر ا������، یPی ،hMر ا��Pس�3ر، ویUر اPظ، �\�_ ی���� Hا ��  :آc ذ�_ 

 Wُ�ََل َذر�ٍة َخْ��ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	ْ� َی0َْ	7(� َ+َ ( Wُ�ََل َذر�ٍة َشّ�ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	َوَمْ� َی0َْ)8(C  
 )��T�Tس�رة ا�(  

  :و

Cِم9ُ(َنbْ	ُ�َْ�ُ)ْ� َوَرُس(ُ�ُ- َوا	َ�َ�ى ا���ُ- َ:َ�ُ�(ا َ+َ	َو7ِ�ُ اْ:َ�  
  " ) O 5� "105ی� : س�رة ا�����( 

  :و�� Oی� أخ�ى  

 C�Pُ�ُْ�(ا َم� ِش	اْ:َ�  
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 )h�4� ی� : س�رةO 5� "40( "  

  L� ل�M ،ح��ب L� c�� cآ :ci� fو ��e� Hل . ی� رس�ل ا�M ،y�� LPأن خ� �?eی ،��� f��iل 

�L :  

ci� fو ��e�  . ـ 

  ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م 

 :)) �GPاس �p 
  )) �7 �م69 ��

  .ی أخj �5 ذ�_أر: ـ ��Pل

  ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) إذًا +�سq&�� =0Pء ((: 

EPأي ا�.  

   LB5 ح� y�iا�\ي ی� ،Lن�� 
���_ اس�3 ��B�ء ؛ �>c س�]� ��Pب، ���\ي ی� ���Pث ���Pس�fا hإذا رأی

cوج T� Hا �?�� E�����L أن ی�3ف ��?(L ا����4 وأن ی���  �P� L�ا\�.  


 رب ا� =	Nوا� ��	��0  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .أه���L و��ا�LB -  1ا!خ�ص) :009( ا�رس  -��

  17-09- 1989: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��ٌت �?r3� 2ّ ا�... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  ����ت �(��q ا�2�3 ������� ؛ ه��ك ������ی5، ����

 ی�Pل أحآ2M ،c�4����� J��Z�� ق�iع ا���أن� أح
 زوج�� و����B وf أن�ي �P��i?�، : �� أن ��

��� tXن� �?\ا ا�����ع ؟ ��>5، أح��نً� ی��iح ����ع ا���Bع، و����ع ا���Bع ی?2 ا��(�ر ���رج� 

zح�ٌل و� kٌل، و���BMاء، وإی(�ٌب و�Xو kٌ�� 2 ا�����?u�gن نU ،Eو�Uٌم ا�5، واس��Z�� ٌPون ،cbج

?� Hا Eإ� �����ع ا���Bع �Zً� ی?2 ا!خ�ة ا��(�ر �� ا�رج� اUو�E، و�>5 ا�ا��� ،����B�� cآ L@�

��ت UنL ُیtَ�ْل��  .ا���

 �Bن ا��U ،ص�ع ا!خ���� Lه���م، إنfا Xأ L�?وی fوأن� �3>2، إ 5 ����ع ا���م �� ��>2 واحٌ<�

  : ا���م ی�Pل���L ا�4�ة و

  ))ی� م�0ذ أخ�� دیQ9 ی)QE ا�7��G م� ا�0	7 (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )��3ذ " 

�� ��>2 واحٌ وأن� �3>2 إf ون�5 �� أ��q ا���ج� �?\ا ا�����ع، �� ��M_ �� أن_ ���_ أ��ف   

  ! ا���ی�5 �5 ا����3 ا��ر��M، واآ�t)� h�gًة أن?� آ�?� �Tی�� ؟

  C)23(ِإَ�� َم� َ:ِ	ُ�(ا ِمْ� َ:َ	Wُ�9َ�ْ0َ#َ+َ 7ٍ َهَ&�ًء َمrُ9ْ(رًا  �َوَ�ِ=ْم�9َ
  )س�رة ا����Mن ( 

ی�، ��اد �3ن��، وه��ك أج?Tٌة دP�Mٌ� جًا،   Pت ا���ا��3 �?�� k�4� ا��رق، ا��� ���)� �� �ً3Bu

t� وإذا ،��P�Pح �ٌ�����ٌء ����(� �?�  y�t� ذاS� ،�?���ی� Pا�� �Mا��ر k��� �ٌ�����ٌء Oخ� �?�  y�

�Tی��، ��� أن إن��نً� ی��_ أ��ف ا���ی�5 �5 ا��3�ت ا��B34، واآ�t)� jgًة أن ه\J ا����3 آ�?� 

bر ـ M fو Hس�� ا f ـ �خ��ق ؟ �\�_ �]!�� L؟ آ2 ه� إح��س Lأ�� �B؟ آ2 ه� خ� J�3رX ه� �� ،��bیT�

�����  L��M�E��3 �]� نjP ی�م ا�����P و��� أ���ٌل آ��(�Bل، yBiوی�:  

  C)23(�َوَ�ِ=ْم�9َ ِإَ�� َم� َ:ِ	ُ�(ا ِمْ� َ:َ	Wُ�9َ�ْ0َ#َ+َ 7ٍ َهَ&�ًء َمrُ9ْ(رًا 
  )س�رة ا����Mن ( 

�]� ی>�ن ذ�_ آ�ن ه\ا ا�رس، �Xء خ��i جًا، ه��ك 5�َ ی��4، وه��ك 5�َ ی�4م، وه��ك 5�َ   

2 ا�2�3، وه��ك 5�َ ی�k، وه��ك 5�َ ی��y، وه��ك 5�َ یtخ\، ی��، وه��ك 5�َ ی�2b�3 ا�2�3ِ، وه��ك 5�َ ی�3

 jMه\ا ا��� jPن �ن، �]O�Pن، وه��ك 5�َ ی2��3 ا�O�Pأ ا��Pوه��ك 5�َ ی ،Hا c�Bس �� c��Pوه��ك �5 ی

  )..ا!خ�ص(ا�34
 ح�* f ی��k ا��م، �]� نf �ً�M�� jP حL� c آ�ن ه\ا ا�رس 
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 )) QE(ی Q97 ی� م�0ذ أخ�� دی	7 م� ا�0��Gا�((  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )��3ذ " 

��ٌع دy�M، و����ٌع خ��i، و����ٌع ���4ي، و�� ��� واحٌ وأن� �3>2 إf �� أ��q ا���ج�   ��

Lإ�� .  

  :ر��� س��BنL و�E��3 ی�Pل

C�َ��ِ�ِMَْوَم� ُأِمُ�وا ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وا ا���َ- ُم�  
 )���Bی� : س�رة ا�O 5� "5 " (  

 اH ؛ ی��4، وی�4م، وی��، ویTآ�،   B3ء ا���رج� أن ی�gء داخ��، ا��Xء خ�رج� و�X ��

Hا B3أن ی ،qا��� Lbح�اس �Bوی� ،Lن��� �Bوی� ،Lوی��ر دخ� ،J�4� roاخ�� . ویا��gء ا�

5�4���..  

C�َ��ِ�ِMَْوَم� ُأِمُ�وا ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وا ا���َ- ُم�  

ا�اخc إخ�ص، ا��أٌة ���ي ث���ً� س�داء، �5 ا���رج س�اد، �5 ا�اخc  �5 ا���رج ��Bدة، و�5  

حTن، إذا �2 ی�y��i ا��Tن �� k� �?B�M ا���ن اUس�د �� ث���?� �?\ا ن��ق، أو ه\ا َدَجc، أو ه\ا ی��3 

bوT� jMر��..  

  :�\�_ ر��� س��BنL و�E��3 ی�Pل

Mَْوَم� ُأِمُ�وا ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وا ا���َ- ُم�C�َ��ِ�ِ  

�bT وجc ا��B3دة �pی� ا����ع، وا!خ�ص   Hا Eإ� Lی� ا���ج�p.  

  :Oیٌ� ث�ن��

ِ��ً� َ�ُ- ا�=4یَ� Mْ4̂ َ+�ْ:ُ&ِ= ا���َ- ُم Nَ�ْ��ِ َب�Pَ(ِ�ْا Qَ�ْ�َِإ<�� َأْ<�9َ�ْ�َ ِإ�)2(C  
 ) ��Tس�رة ا�(  

  ..أ�� ث�ن�  

ِ��ً� َ�ُ- ا�=4یَ� Mْ2(� َ+�ْ:ُ&ِ= ا���َ- ُم( C�ُ�ِ�Mَ�َْأَ�� ِ���ِ- ا�=4یُ� ا  

���L ا�4�ة وا���م   �Bأ�� ا�� E��3�و Lن��Bس Hوا  

ِ��ً� َ�ُ- ِدی9ِ* Mْ14(�7ِ�ُ ا���َ- َأْ:ُ&ُ= ُم (C-ِ>ِِمْ� ُدو �ْPُ�ْوا َم� ِش=ُ&ُ:ْ�+َ  
 ) ��Tس�رة ا�(  

  :و�� Oی� أخ�ى  

َ�� َشِ�یQَ َ�ُ- َوِ�َ>Qَ�ِ ُأِمْ�ُت َوَأَ<� َأو�ُل ) 162(�ِ�* ِ���ِ- َرب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� � 7ْ�ُ ِإن� َصَ��ِ�* َوُ<ُ�ِ)* َوَمNَْ��َي َوَمَ	

  C)163(اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� 
  )س�رة اUن�3م ( 
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�bT وجcه\J اQی�ت آ�?� �zآ� أن f L�cBP ا��B3دة إ f ،�ً4��� f�cBP ا   H �ً4خ�� fدة إ�B3�.  

ا� �?���  :ر ا��B* ه�  L��M�E��3اQی� ا��P�M ا��� 

Cqً	َ:َ �ُ�َ�َْ��َة ِ�َ�ْ&ُ�َ(ُآْ� َأی%ُ)ْ� َأNَ�ْْ(َت َوا	اْ�َ َ̂   �ا��ِ>ي َخَ�
  " ) O 5� "2ی� : س�رة ا���_( 

  E��3� L��M E�3� 5� c[ض ُس��� 5� cا���� Lا����3ء واس�   :أح

C qً	َ:َ �ُ�َ�َْأی%ُ)ْ� َأ �  

  E�3� �� :؟ ���  ..أی>2 أح�5 

َ̂ اْ�َ	ْ(َت َواNَ�َْ��َة ِ�َ�ْ&ُ�َ(ُآْ� َأی%ُ)ْ� َأْ�َ�ُ� َ:َ	�C qًا��   ِ>ي َخَ�

ی�u�X ��3ن إذا ��ا��ا آ�ن ا�c�3 ". ه� أخ�L4 وأص��E�3� �� " : L أی>2 أح�5 ��� ؟ ��Pل  

  ..ص���ً�، f ی��E ا�c�3 ص���ً� إf إذا ��ا�� ���u�X Lن

  َ:َ	�Cqً ِ�َ�ْ&ُ�َ(ُآْ� َأی%ُ)ْ� َأْ�َ�ُ� 

���ض ُآ���L أ�� ��� ـ ���Mای� أ�� ��� ـ ا�������M : cا 5�:  

  .E أنl��� L و�� �E�3 أنL ص�اب ؟ـ ی� أ�� ��� �� أخ�L4 و�� أص��L ؟ أي �� ��3

  .خ��4ً� و�2 ی>5 ص�ا�ً� �2 یcBP إن ا�c�3 إذا آ�ن: ـ ��Pل

cوج bT� H �ً4خ�� c�3رس، إذا آ�ن ا�، و�2 ی>5 ص�ا�ً� f یcBP، وإذا آ�ن ه\J أخ�i �>�ة �� ا�

cBPی f �ً4إذا آ�ن خ��4ً� وص�ا�ً�. ص�ا�ً� و�2 ی>5 خ�� fإ cBPی f .  

   fًة، وt��<� fس�3ً�، و fث��ًء، و fحً�، و� �o�B� f ؛ cوج bT� Hا Lخ��4ً� ؟ أن ی>�ن ��ج E�3� ��

ی�ًا، وf إ�uاًء،  f��o�B إf وجL اH، وf ی�3P� ،ن����f�� أم �<g��� c�3ه\ا ا� E���_ أردb ا���س 

  ..ن�ه�ا أم س>��ا، أح���ا أم أس�ءوا

  C)9(� ِإ<�َ	� ُ<0ِ3ُْ	ُ)ْ� ِ�َ(ْ'ِ- ا���ِ- َ�� ُ<ِ�یُ= ِم9ُْ)ْ� َ'َ�اًء َوَ�� ُشُ)(رًا 
  )س�رة ا!ن��ن ( 

�4اب، وا!خ�ص أن �L� �o�B وأ�� ا��4اب أن ی>�ن ��E ا��@��، أن ی>�ن ا�c�3 و�y ا����، ه\ا ا�

cوج bT� Hا Lل. وج�M 5�َ� :�B�u Lل. ی� أخ� ن���Mوأ L�iن��ن وأحS� ��ی>��، أن� س� f أن� أن�ي : ه\ا

 Lوج L� ف\Mص��ًة و _��t� ،J�L ا����، �>��� حL��bi، ه\ا ا�\ي أراد أن یc�P ذ���ً� ��E وجL س�

L��P� ،�B�u �ٍ��� ����\ا� c�P�� J  .س�

Rٍ\ ����� ��ب ا!س�ءة ��E : أي إذا س���� Uن���� أن ن�Pل  ��ّ�
 ا��ّ��، u LBإذا آ�ن ص�ح c�3ا� cBPی

��4ا��f ،L یcBP ا�c�3 إf إذا آ�ن خ��4ً� وآ�ن ص�ا�ً�، خ�� �ً4�L� �o�B وجL اH، وص�ا�ً� أي 

E��3� L��M c��  :��ا�Pً� �����، وا�
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  C)110(َر�َ0ْ�َ�ْ+َ -ِ4	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا  � َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء
 ) j?<س�رة ا�(  

  .أي و�y ا����، �2 ی�gك ���4ً� ص���ً�  

  :Oیٌ� ث�ن��

C�ٌ�ِNْْ� َأْسَ�َ� َوْ'2َُ- ِ���ِ- َوُهَ( ُم�	ُ� ِدی9ً� ِم�َوَمْ� َأْ�َ�  
  " ) O 5� "125ی� : س�رة ا����ء( 

C -ِ���ِ -ُ2َ'َْ�ْسَ�َ� َو  

l���..  

C �ٌ�ِNَْوُهَ( ُم �  

���_ إf إذا آ�ن خ��4ً� وص�ا�ً�، خ��4ً� : أخ�i �� �� ا�رس ه\J ا��>�ة. ���L و�y ا����   cBPی f

أن� واH ن��� �B�u، أن� أن�ي ا���� �>��� : �L� �o�B وجL اH، وص�ا�ً� ��ا�Pً� ����� ا��i?�ة، أن ��Pل

�bT وجf c ی��3_ �5 ا����س�B إذا آ�نh ن��B�u _�b، ر��� �cP@ ��]�أ Hت، اtiخ EX��� أ�� أن _���

c����� ا\?�.  

Lم ا��ج�سS�..  

C �ٌ�ِNْْ� َأْسَ�َ� َوْ'2َُ- ِ���ِ- َوُهَ( ُم�	ُ� ِدی9ً� ِم�َوَمْ� َأْ�َ�  

  Hة ا���� 4Mو ،H ص�ا!خ H Lم ا��ج�سS�..  

  َ( ُمِNْ��C �ٌ َوُه

   yی�iا� E�� ����� L� Hأآ���� ا M�43م و� �Bن ا��U ،م�ة وا���ا�4 L��� �Bس�� ا�� L��� k��� أي

 l�� م ـ�ة وا���ا�4 L��� �Bآ�?� س��، وا�� ��Pا��� L�وص�� ،Jار�Mوإ ،L��3وأ� ،Lا��Mt� ،���4ا�

��bT ا�O�Pن ا�>�ی2 ـ جL�3 اH ��� أس�ًة ح���، و�Zً� أ Hم ا�ة وا���ا�4 L��� �Bوًة ح���، وا��Mو ،�

 ،L�bوآ� ،J�b?uو ،L4وأخ� ،J�bPن cوج�gBا� ��B� ولUا����ذج ا L�3وج.  

  :اQی� ا�>�ی�� ا��� �أت �?� ا�رس

  C)23(�َوَ�ِ=ْم�9َ ِإَ�� َم� َ:ِ	ُ�(ا ِمْ� َ:َ	Wُ�9َ�ْ0َ#َ+َ 7ٍ َهَ&�ًء َمrُ9ْ(رًا 
  ) س�رة ا����Mن( 

أي ا�c�3 ی(L�3 اH ه�Bًء ���Zرا إذا أری ���p L اH، أو إذا أری �L وجL اL�<� H �2 ی>5 ص�ا�ً�، أي   

5�u�gا�   ..إذا اخ�c أح

  C)23(�َوَ�ِ=ْم�9َ ِإَ�� َم� َ:ِ	ُ�(ا ِمْ� َ:َ	Wُ�9َ�ْ0َ#َ+َ 7ٍ َهَ&�ًء َمrُ9ْ(رًا 

  5� yPی�� ،LBن��ن ی>�ن ص�ح�، ا!ن��ن ی��!��  q�� c?)ا� ،Lن�� ���5 س� yPی�� ،L���ص�اب 

�\رًا �� ا!س�م، ح�E �� ا��Pان�5 ا�(�ه��p c �3\ور، �3\ور إن��ن واح أس�2 �� س�ح� ا���3آ�، 
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 �� tgا�����، �>5 ا�\ي ن J\م ـ �3\وٌر �� ه�دار ا���2 ـ دار ا!س Eإ� cPوه� �� دار ا���ب و�2 ی��

Pأن ی LRT)ی f م�د ا!س�2 أن�: �ل���  .�f 2َ �2�3 ؟ �f .2b�3 أ

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

�0 :�� <�Eق، (( 	P#ی w خ��<!، أو ��: �0	P#ی w ث أش��ءqp ـ أي ���7 :���2 ��; مhی w ٌثqp

 ،
م�دام ا�<��ن �= +�2�0 +2( :9= رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس�� م��M ـ إخqص ا�0	7 

xة اwو !Nوم�9ص ��	��	:! ا��	م�، و��وم ' ((  

   ،L[i5 خ� bh<4ً�، إذا س��� h�� fوإ L�4�� أن 
��E خti، ی( L��� l�X أ��E ��_ وج

 ،LM�� 2ی��4 5�َ ه yا�� 

 ا��y، ا�\ي ی��� fن��_ و 
�� h_، أن���5 س� hZ�� _�\� hنt�

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �B����:  

  )) 	��	����، إخqص ا�0	7 
، وم�9صN! وwة اxم�، و��وم '	�:! ا�qpٌث w ی7h :���2 ��; م�(( 

ع، ا�� f k����k، ا��رع f ی���k، آk� 5 ج���� ا������5، آk� 5 ج�?�ر   �B� f kBb�ی��3 ا

����E ا�(�� Hا �5 ج���� ا������U 5ن ی اk� H ا�(����، وی b\g� f ،ا����3ء " .. �ٌ�R�u الT� fو

5�  yا�� E��3م �� وM".. أ��� �Iه�ی5 �� f ��  .hٍ �5 اUو�Mتأي أن ا�(��

 c�Bح��ً�، أي ذ�_ �� س c��Pوی ،�ً��)X c��Pری�ًء، وی c��Pی c5 ا��ج� c[ِم ُس�ة وا���ا�4 L��� �Bا��

  :اH ؟ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

 )) 
  ) ")م� ���P� 7)(ن آ�	! ا
 ه* ا����0 +2( +* س&�7 ا

ًا ���ذا �2   p ���ذا أن h�t�� إ�E ا�رس ؟ واH سzال خ��i، �]� ی�Pل ��ك ا�روس ؟ �]� ی����t أح

 �ْBَ����� ؟ �t�� �5 أجc أن ��r3� c ا��g>�ت �k إخ�ان_ �� ا���( ؟ �_ ��k� �ٌM زی أو ُ

fzأن ی>�ن ه c5 أج� ��t� ؟ L� �P��� أن cرس �5 أجیq�)� �� 5 ا�2�3 ز��5R ء ا�\��t�� إ�E ا�

  !..؟�_

C�َ��ِ�ِMَْوَم� ُأِمُ�وا ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وا ا���َ- ُم�  
)���Bی� : س�رة ا�O 5� "5 ( "  

   c5 ا��ج����L ا�4�ة وا���م  c[؟ ُس cوج bT� Hء ا��أم �t�� إ�q�)� E ا�f 2�3 ی�3_ إf إر

�ً�، وی�P�c ح��ً� أي ذ�_�)X c��Pری�ًء، وی c��Pم ی�ة وا���ا�4 L���  :�� سc�B اH ؟ ��Pل 

 )) 
  ")) م� ���P� 7)(ن آ�	! ا
 ه* ا����0 +2( +* س&�7 ا

  �b3�� �� 2 ا���ر أول?� �b3�َ�ُ �ٍث�5 ث����L وس�2  Hا Eص� �Bا�� �Bن: وأخO�Pرئ ا��M . أي إذا آ�ن

�ً���E ا����رح �� ��o� Lوا��� �ًZ� نO�M رئ�M .Pرئ ا��MنO�Pا� yBiی fن وO� .. 5� نO�P��� 5�O ��
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Lر���� bcن.. اس��O�P��� c�3ی f نO�Pرئ ا��M ..�ًوح�� �ً�?� L�اء�M \ن ی��O�Pرئ ا��M .. نO�Pرئ ا��M

�ً��p �B4�� نO�Pأ ا��Pن �� واٍد.. یO�Pن ه� �� واٍد وا�O�Pرئ ا��M ..م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� cPأ�2 ی:  

 ))G�� ن ی�90- رب� ��ٍل��Gن وا��� ((  

�5 أول ث�ث� ���3 �?2 ا���ر �Bم أخ�ة وا���ا�4 L��3�:  

�=4ق �	��-، ا�>ی� +�0(ا ذ��G�� Qل +qن ��رئ، و+qن ش#�ع، و+qن (( P	#�ه=، وا�	ن، وا���Gرئ ا���

 
�=4ق، و�� �)� أ:	���2 خ���ً! �('- اPم ((  

أ��ف ا���ی�5 �5 ا��3�ت ا��B34، وه� ی��L �?�، وی5e أنL  إن��ن �L3: �\آ�وا، �\آ�وا ا��cZ اUول  

ی�c3 �?� أي �Xء وآ�X cء، اآ�t)� jgًة أن?� �Tورة، آ2 ه� خ��B أ��L، آ2 ه� أ��L، آ2 ه� 

  ..إحLu�B؟؟ ه\ا ا!خ�ص، أي

  )) ی� م�0ذ أخ�� دیQ9 ی)QE ا�7��G م� ا�0	7 (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )��3ذ " 

ًا، f دی�ً�، واH ا  Pًة ن�X�B� Lص�ث�5 إخ EPی�� LنU jص�� f �3 ���3دةgی lه� ا���� fإ Lإ� f ي\�

 Lأن Lص�ا���س، ث�5 إخ ��LB�M E، ث�5 إخ�صL أنL أس3 Eb�)ی� E��3�و Lن��Bس Hأن ا Lص�ث�5 إخ

ن� آ�?� ی�3ن�?� ا��i� ،l���ُ]5، ی5�U�� �3g، ی�3g أن اH ی�LB، ی�3g أن اH راٍض ��L، ه\J ا���3

 cه\ا �5 أج c3� LنU ،E4�� fو 3� f 
�ی�3g �?� ا����l، أ�� ��p ا����l �?� ی�3ن� �5 ���

��ن و��ن �2 یِر �L، أخ\ �L هی� ��2 ی�gهه�، f ح�ل و�M fة إc3� ،H�� f ه\ا ا�c�3 �5 أجc أن 

Bا�� _�\� tB35 �2 ی<� Lن وص��ن، ��� Eإ� c4ی Lه� ،�Z3Bوی� ،h�gا!ن��ن، وی� 
b3gی� ���� ،�

 ،، ��ن أو ��ن، و��ن ر�� و��ن �� ر��، ��ن ص3
 إر��LR، ��ن ج��B�إر��ء زی أو ُ

�?��� f �ٌه��� J\ن�، هtX ف������، ��ن ��  ���M ف��. ��ن آ��، ��ن �b4M �� ا��د، ��ن �� 

_�\�:  

  C)213(ِإ2�ًَ� َ�َخَ� َ+Pَُ)(َن ِمَ� اْ�ُ	0َ>�ِ��َ�  �َ+َ�� َ�ْ=ُع َمَ� ا���ِ-
  )س�رة ا��3gاء ( 

 E�� c<�� أن ،Hا ��p 5� ف���أن  ،Hا ��p ج���أن  ،Hا ��p �o�B� أن�اع ا�3\اب أن Xأي أن أ

  :��p اH، أن ی>�ن ه�_ ��p ا�M _�\� ،Hل ���L ا�4�ة وا���م

  ))آW�E ا
 ا�2	(م آ��2 َم� '70 ا�2	(م ه	ً� وا�=ًا (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 زی�دة ا��  " )ا�5 ���3د " 

س�  Pی* ا��bT وجc �� ا�� Hل ا�Pی ،��iیٌ* ث��* خ  :ح

9� ا��9cxء :� ا��Jك، م� :	: 7	qً أش�ك +�- ��cي(( c2( ��>ي أش�ك �- وأ<� م9-  أ<� أ+

  )) ��يء
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�5 أن ��gك �S� ،Lذا  �ٌ�p cوج bT� Hاc�3يٌء �5 ه\ا ا��� H�� ًا�B�  .� �ً[�X h�3�L� �o�B زیًا أو 

9� ا��9cxء :� ا��Jك، م� :	: 7	qً أش�ك +�- ��cي +2( ��>ي أش�ك �- وأ<� م9- (( cأ<� أ

  )) ��يء

  ����Pی�م ا� L� cوج bT� Hل ا�Pخ�، یO *ٍی  :�� ح

 ))�>=9: Q� �'أ w -� 7	0� 69آ ��	أ'�ك م <M+ ;اذه((   
  " )ا�5 أ�� ا�ن�� " �5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( 

���L وس�2 أن�M Lل   Hا Eص� �B5 ا���  :و�� ا��ی* ا����4 

  )) إن ا
 w ی�g9 إ�� أ'��م)� وw إ�� ص(رآ�، و�)� ی�g9 إ�� ��(�)� وأ:	��)� (( 

  c��  :وا�

  ْ� َی�9َُ�ُ- ا�Gْ�Pَ(ى ِم9ُْ)�C�ْ َ�ْ� َی�9ََل ا���َ- Nُ�ُ(ُم�2َ َوَ�� ِدَم�ُؤَه� َوَ�ِ)
  " ) O 5� "37ی� : س�رة ا���( 


 �5 أحL�BB �5 أح���B: " و�� �r3 اQث�ر أن�M L�  .ا!خ�ص سٌ� �5 س�ي، أس��د

  jا���3ری J\ه r3� ،ص�ا!خ j�3ری� Eا���ج� إ� qص، ن�5 �� أ��ا!خ j�3ری�خ� �5 O ٌء�X :

�� 4P��� E��3�و Lن��Bس yإ��اد ا�� ���iا� .c�M5: و�Mا����� �eح�5 �� c3���4 ا���ن ��ذا . ��

 ����� Hء ا�X ؟ إن cآU5 ا��5 ا��?�ة ؟ ��ن �3�� أآc ��ذا �Mل  L��Biان hآ�ن jن آ��ل ؟ ��M

�� ی�ح� ا�����5�M ؛ ���3X ،2?�Mره2، �ح?2، ث��ءه2، ان��Pده2، ح���� ی��3 �� ��وجL ؟ ا!ن��ن 

،y5  دوا�� ا���� ��M�َ5، أو ا���Mا����� �eح�5 �� c3�ِ���4 ا�� ،�ً[�g� �ً[�X ص�5 ا!خ� 3�Bا ی\?�

�5 ن��_ Eح� yا��� �eح��.  

 �� إخ�صL ا!خ�ص �Sخ�صL ی���ج إ�E إخ�ص، ��P� c�tل: �Mل �r3 ا����3ء  ?X 5� : أن�

 Eی���ج إ� Lص�خS� ص�ا!خ Lص�إخ �� ?X 5� ،H 
 أن ���l . إخ�ص���l وا���)��

��_ أن_ ���l �5 أجc أن �>�ن ���4ً� 
�oوأن ی . Lص�خS� ص�ا!خ Lص�إخ �� ?X 5�

  .ی���ج إ�E إخ�ص

 �� ا��eه� وا�5u�B ـ ه\ا ���Pس دy�M ـ ص��_ �� : �r3 ��3ریj ا!خ�ص  B3ل ا����أن ����ي أ

آ��3_ ا����4 أ��م �f 5 ی��3_، ا!خ�ص ا���( ص��_ �� ا�h�B س��bن، ���_ ا����4 أ��م ا���س 

���_ �� ا�5u�B، ا!خ�ص أن �>�ن �� ج���_ آ�� �>�ن ��  k� ه��eا� �� _���أن ی���ي 

خ���_، ا!خ�ص أن ی>�ن سّ�ك آ(?�ك، و�Iه�ك آ�u�B_، وخ���_ آ(���_، ه\ا �5 ��3ن� 

  .ا!خ�ص
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أن ی���ي ا��eه� �k ا�5u�B، ا��ی�ء أن ی>�ن  أ�� ا��ی�ء أن ی>�ن ا��eه� خ��ًا �5 ا�5u�B، ا!خ�ص

5u�Bه� خ��ًا �5 ا��eا� .  

أ�� ا�4ق �� ا!خ�ص أن ی>�ن ا�5u�B أ��� �5 ا��eه�، إذا آ�ن ا�5u�B أرEM �5 ا��eه� ه\ا   

أ��E درج� �� ا!خ�ص، إذا آ�ن ا�5u�B آ���eه� ه\ا إخ�ص، إذا آ�ن ا�5u�B أcM �5 ا��eه� ه\ا 

  .ری�ء

وام ا���e إ�E ا��y: ریj ا!خ�ص أی�5��ً ��3� yص ن���ن رؤی� ا����ا!خ . yا�� Eإ� �eدوام ا��

  . أن��J رؤی� ا���y، ه\ا �5 ��3ریj ا!خ�ص

  ��?�� Hص أن ی���3_ ا�ك، وا!خ�X ا���س c5 أج� c�3ا���س ری�ء، وا� c5 أج� c�3ك ا���5 . �

أنf �?� ،5��� L ی�
 أن ی>�ن أ��م ا���س ����ً�، ��ك  ��ك ��ً� ص���ً� �5 أجc ا���س �]� ی�Pل

 ،�ً3� ��?�� Hص أن ی���3_ ا�ك، وا!خ�X ا���س c5 أج� L�3ا���س ری�ء، و� cا����4 �5 أج c�3ا�

خ�ص أن أن ���ك ا�c�3 ا����4 �5 أجc ا���س ه\ا ری�ء، أن �L��3 �5 أجc ا���س ه\ا �Xك، ا!

�ً3� ��?�� Hی���3_ ا.  

، f یLB�<�� _ٌ�� L��3، و�i�X fٌن ����J، وf : !��م ا�ُ(�� ی�PلاB3و��5 ا� Hص سٌ� ��5 ا�ا!خ

L����� ه�ًى .Hه\ا ���_ و��5 ا.  

   Hن� ی� اOن�، �� آ�ن رOن ر�ى ���ی�  ،c�� h��� ،Hا ��p ًا���_ �Xه E�� 
�i� fص أ�ا!خ


 �� أح�ه�، �� آ�ن رOن�، ی� ��ى ��pري ����3، إذا آ�ن ی�ن رOن�، ��ن دري ����3 ؟ ���L ی

��Uا E?ی�اك، ان� Hا ،Hا fًا إ���_ �Xه E�� 
�i� fصً�، أ�إخ q�� ا\?� h�3� إن��ن ی�3ف ��ذا.  

�� س�ن� ��� �Mل ��س�ل ا��Pدس��، ��3آ� ا��Pدس�� ج�ت وج�ء رس�ل �5 ه\J ا���3آ� ـ �5 س�ن� ��

� Eـ إ�   : 5 ا���iب و��M ،�4���� J�gل ���L �س3

  .ی� أ��� ا��5���z ��ت خ�yٌ آ��Zـ و�>5 

  .5�َ ه2 ؟: ـ �Mل

L� ل�M ��3?2: ـ� f _ل. إن�Mو ��� E<B�:  

 أ���?2 إذا آ�ن اH و5�َ أن� ؟ و�� ی��ه2 أن� f. ـ و�� ی��ه2 أن� f أ���?2 إذا آ�ن اH ی��3?2 ؟

  .ی��3?2 ؟

 L��� E�� 
�u 5��Lص�ح �� إخPا ی\?� Hا ��p ًا  .�Xه

��E ���نL: و�Mل ��3?2   LB�M 5� ��<ا�� kت ی�����?I fأر�5�3 ی��ً� إ �M ٌB� lأي أن . �� أخ�

  .ص أر�5�3 ی�م ی>�� ��>�ن ح>��ً�ا!خ�

��L آ�Zة ا��س�وس وا��ی�ء: و�Mل أح ا��3ر��5 h3iPب ان��� B3ا� lإذا أخ�.  
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   ��iء خ�X !?آ� J\رسهأن ا�f c�3 یcBP إf إذا آ�ن : � ��3ریj ا!خ�ص، �>5 أخ�i �� �� ه\ا ا�

ص�ا�ً� وآ�ن خ����t� ،�ً4 خ��4ً� أن �L� �o�B وجL اH وحJ، وأ�� ص�ا�ً� أن ی>�ن ��ا�Pً� �����، إذًا أن 

�: ��Pل Hا �� اH ن���، ���س�� ن���، ه\ا �BP� ��pل �� �� k�gی ،�B�u أن� ن���cوج bT . أن 
ی(

  .�ن ��E ص�اب، إذًا ���b ا��4اب�>�ن ���4ً� وی(
 أن �>

 c�3ا� �����ا���  
Rا�gا� r3� ى���  

   ،
�iم ا��ا���س ���> L��
 ا��Tّی��M �� 5ب ا���y، ی?�L س�L�3، ی?�L أن ی��ث �iأح��نً� ا!ن��ن ی


 ُح�5 ا���iا ا�\ي ی\?� ،��� ا���س، ه\ا ا�\ي ی?�L أن ی>�ن �L �>�ن� اج�����
 أن ی�Tی5 �i�3، ی�

��ء
، ه\ا �� إخ�ص�BR�X L، �\�_ ا��iی� ا����� L��
 أن ی��ث ا���س �iی:  

  ))ا���2 إ<* أ:(ذ �Q أن أ��ی� ���9س �J*ٍء ی99�J* :9=ك (( 

  )) ا���2 إ<* أ:(ذ �Q أن ی)(ن أ�ٌ= أس� =0	� �:	P* م9* (( 

واH ه\J أآ�B !! �?\ا ا�2�3، ویخL� c ا�(�� وأن� أدخL� c ا���ر ؟أن أ��2 إن��ن، وا!ن��ن یtخ\   

 Lورث� cدخ �ٌ�p م ا���س
، أنم ا���س ���2ٌ دخc ا���س �L��3 ا�(�� ودخc ه� �L��3 ا���ر، أنR�4ا��

  :�\�_. ����L ا�(��، ودخc ه� ����L ا���ر

  )) س� =0	� �:	P* م9* ا���2 إ<* أ:(ذ �Q ـ اد:(ا ه>ا ا�=:�ء ـ أن ی)(ن أ�ٌ= أ(( 

یًا، وراح   X ث��ًاt� jث� ه\ا ا���t�� ،ك ��L� h�<�� ،j ����� درس اUح��ج��q �� ا�h�B، و

����Pة، ی�م ا���Zآ cاح��� _PBوس ،l��� ص�ر Eح� L���� co�Xا : ،k5 س��� E�أf ی� ُرب�B� bٍ� أو

  �Xء �2�z جًا 

))-P	�: �	� =0ن أ�ٌ= أس)(ان ی Q� ذ):م9*  أ((  

  )) أ:(ذ �Q أن أ��ی� ���9س �J*ٍء ی99�J* :9=ك (( 

)) QGم� خ� =ٍ�x أن أآ(ن :&�ًة Q� أ:(ذ ((  

  .أآ�ن أن� �4M ����س، ی��e3ا ��

  )) ا���2 إ<* أ:(ذ �Q أن أ�(ل آqمً� +�- رض�ك، أ�P	8 �- أ�=ًا س(اك ((

 ا���س، أي  ��
 ا��Tّی5 �u ص؟�ب ا!خ�gا�\ي ی �� ،j��� ء�X  ،Jح�ی�ی س�L�3، ا���س ی�

ی��ث�ا ��L أنL �5 أهc ا���c، وا!ح��ن، وا�2�3، وا���Bن، وا���yi، وا��>��، رجL��Z� bcM c، ه\ا 

�BR�X Lص�ی�، ه\ا إن��ن �� إخ  . ا�\ي ی�E3 �?\ا ا��

ح?2، وإ�� ا�?  � 
�u ًا، إ��ح?2، وإ�� ا�?�ب �5 ذ��?2، ی��ف ��E س�L�3 ج� 
�u ب �5 وإ���


 �L� 2?��e3، إذا آ�ن �L ر�Bp ���� �� أن یJ��e3 �?\ا أی�ً� ��� �u ه2، وإ����ذ�?2 ، أو ا��Tی5 

 
�u أو ،L� 2?�bB�� 
�u أو ،L� 2?��
 خ�u خ�ى، أوt� أو �ٍPی�i� 2?أ��ا� 
�u أو ،Lص�ب إخ�gی
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_)Rح�ا E�P� إذا أردت أن ،c�3ذ�_ �5 ا� ��p أو ،yی�u 5� L)Rء ح�ا��M ،ح، إذا أردت أن ��

إذا أردت أن �2be3، إذا أردت أن ��م، إذا أردت أن �?�ب �5 ذم ا���س، إذا أردت ا��Tی��M �� 5ب 

 j3و��� ی� ،cوج bT� Hا Eم إ�Pا�� y�3ح��ب دی�_ �?\ا ��� ی E��ا���y، إذا أردت آc ه\ا 

Lر� J�)� B3ص ا��إخ.  

ن� سzال  ���5 ا���c�3 درج�ت ا!خ�: اQن ��  c�3إخ�اج رؤی� ا� Eو�Uرج� اإن��ن . ص ؟ ا�

 ،L� Lb4اخ� cوج bT� H5 ا� cٌ�� Lأن E�� c�3إذا آ�ن ا!ن��ن ی�ى ه\ا ا� ،
�u c�� L� jی�X

 ��Bآ c�� L� �3 أنX أ�� إذا ،cوج bT� H5 ا� �ً��M J���J\?� ،L رؤی� �B�u، ه\J ا��ؤی� �Tی L� b5وا��

��E ا L� @لك، و��S>�ن��_، ی?)� L��3� _أن _������س، رؤی� ا�c�3 ی���k� rM ا!خ�ص، أن ��ى 

�bT وجc، أن� �h�3 آ\ا وآ\ا، أن� اh�o�X، أن� هیh، أن� ���h، أن� أن�hP، أن� أ�h�i، أن�،  H _�Bو���

  .رؤی� ا�c�3 ��� ی(c3 ا!خ�ص ��BR�X Lٌ� آ��Bة... أن�

  c�3��� 
�iص �5 ا��ج�ة، أی5 ؟ . وا��Uا ��E اH دا��، ی�ی L� �3 أنX �ًص��� �ً�� c�� �� 3�

ك وأنh �(�ه�h اUج�ة ی�Pل �_�� co�Xا أح��نً� یc�3 �_ إ�Xرة ص�ر . س�ي �� ح�س���B: إذا واح

 Eإ� Hزوج�� ا �� ،J�4� rp ،م�Pاس� ،Lر� k� B3ا� �M��ا�rBP، أf ی�ج S� ،rBMذا آ�ن ه\ا 

���م 5 ا�Tواج ؟ أ�2 یcP ا�6�g أن ا��اح إذا J�4� rp، اس��Pم �� ا�k�B وا��gاء، �� ر���� ااQن، أی

  .�cZ ا��Bرح�، �2 ن��� �Xء

ح �� P� c�3رؤی� ا� ،Lص�ح �� إخPا ��� ی\?� cاء ا��3جT)ا� L��� E�� 
�iا!ن��ن ی ����

ح �� ا!خ�صPا�3َِ�ض ی 
�uص، و�ا!خ.  

�L آ��Z وخ�?� خ��، أ����� ��� ��Uج�ة��4ر واح ی�
 وا  � . ���� ه\ا ا�>�م أي أج�ة ؟ �

 ،Ei��� أن_ ���t� �?�B�� �� Eی� أج�ٍة ��ی ؟ �?\ا ا�\ي ی�ى ���t� LنL�3� 5� L، وأ� ،�?B�� _أن

�bرJ، ه\ا ا�\ي یM �3ف�ء ث��5 وا���س �2 �X مMم، وb�<�م وbا���س، وآ� E�� cb2، و��b��� ذ�_ و

 E��ح �� إخ�صL، وه\ا ا�\ي ی���e �5 اH ا��3ض ا���ري، أی�ً� ان��eر ا��3ض Pه\ا ��5 ی

ح �� إخ�صQ�� ،Lی� ا�>�ی��Pا����4 أی�ً� ه\ا ی c�3ا�:  

� َ<Nَْ&ُ- َوِم2ُ9ْْ�Dَ�َ �ْ2ُ9ْْ� َم	ِم�9َِ� ِرَ'�ٌل َصَ=ُ�(ا َم� َ:�َهُ=وا ا���َ- َ:َ�ْ�ِ- َ+ِbْ	ُ�َْوَم� َ�=�ُ�(ا  � ِمَ� ا �ُgِPَ9َْمْ� َی

 qً23(َ�ْ&ِ=ی(C  
  )س�رة اUحTاب ( 

أي �� ا���اء وا���اء، �� ا���y وا���3، �� إ�BMل ا�ن�� و إد��ره�، �� ا���4 وا���ض، ��   

یً�� L�� �o�B� f Hا k� hأن j3وج�، �� ا����3 و�� ا��Tء ا��Pgوج�� وا�Tا���3دة ا�.  

  O ث�ن� ث��ح �� ا!خ�ص�� P� ،c�3ا� j3�� رؤی� ا: ��تLا��3ض، وا��>�ن إ�� 
�uو ،c�3�.  
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��c�� 5� c اH ه\ا ����ت، ه\ا  c��� Hوا ،c�Z� L� �� �� H ��L ؛ أن� ���� ا��� E�أن ��

����P : " إذا آ�ن س�ن� ��� ی�Pل. ا��آ�ن إ�E ا�ن�� hآ�ن �?��� ��� �� 2� ��� �5�َ أنh�� ."h أم 

��� : " ح���_ ؟ إذا آ�ن ا�����4 ا�>�ام ���Mا fو �� f ن��، أن h��Pل أن "أ���E أن أخ�ج �5 ا�


 آ��Z وأنh ����ح و��i]5، إ�� أن_ ا����4 وس�ن� ��� ا��i�oن، f أدري 5�َ ا��4 �u c�� _�

���ق ا!س�م ������ : " ��>2 ؟ س�ن�  fو �� f ن�� " ". أ���E أن أخ�ج �5 ا���2 � �����h أم 

 ���P� hآ�ن �?��� ���ح �� ". Pا��3ض ی 
�u ،ص�ح �� ا!خP� c�3ص، رؤی� ا��ه\ا ا!خ

ح �� ا!خ�صا!خ�صPی c�3��� E�  .، ا��

  ..ر��� ��ذا �Mل ؟

Cَم� َزَآ� ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َأَ�ٍ= َأَ�=ًا -ُPُ	َ�َْوَر �ْ(ُ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ ��َ)ْ�ََو�  
  " ) O 5� "21ی� : ا���ر س�رة( 

  .هc ه��ك Oیٌ� أو�� �5 ه\J اQی� ؟  

Cَم� َزَآ� ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َأَ�ٍ= َأَ�=ًا -ُPُ	َ�َْوَر �ْ(ُ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ ��َ)ْ�ََو�  

   ،���Pي اس���ي ��� وا��� H، أن� ������� ا��� H، أن� ���E ����ی� �����، أن�  �M�أخ� أن� أخ

 
ي إن�4ف، ه\ا �5 أی5 ه\ا آ�L ؟أن� ����ي رح��، أن� �� ��  .اH ورس��L، أن� �� 

Cَم� َزَآ� ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َأَ�ٍ= َأَ�=ًا -ُPُ	َ�َْوَر �ْ(ُ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ ��َ)ْ�ََو�  

ح �� إخ�ص_  Pا ��� ی\?� ،_��� L� b5� ا�\ي y5 ا����� h��pو ،
�iا� _��� hذا رأیS�.  

 =ُ	ْNَ�ْا�C-َُي َ�ْ(َ�� َأْن َهَ=اَ<� ا���=ِPَ2ْ9َ�ِ ��9ا��ِ>ي َهَ=اَ<� 2َ�َِ>ا َوَم� ُآ -ِ���ِ  
  " ) O 5� "43ی� : س�رة ا!خ�ص( 

  ..ه\ا ن��L3 آc أس�Bع  

 C-َُي َ�ْ(َ�� َأْن َهَ=اَ<� ا���=ِPَ2ْ9َ�ِ ��9ا��ِ>ي َهَ=اَ<� 2َ�َِ>ا َوَم� ُآ -ِ���ِ =ُ	ْNَ�ْا�  
  " ) O 5� "43ی� : خ�صس�رة ا!( 

 qً��ِ�َ �ً��ِْآْ=َت َ�ْ�َآُ� ِإ2ِ�ْ�َْ� َش =ْGَ�َ �9ََكPْ�&pَ 74(�َوَ�ْ(َ�� َأْن(C  
  )س�رة ا!س�اء ( 

  ..ا���B ا�>�ی2  

 qً��ِ�َ �ً��ِْآْ=َت َ�ْ�َآُ� ِإ2ِ�ْ�َْ� َش =ْGَ�َ �9ََكPْ�&pَ 74(�َوَ�ْ(َ�� َأْن(C  

  َ�ْ�ُ)ُ� اkِ�ْیَ	�َن َوَزی��C�ْ(ُ�ِ)�ُ�ُ *+ِ -ُ9ََوَ�ِ)�� ا���َ- َ�&�َ; ِإ
  " ) O 5� "7ی� : س�رة ا��(�ات( 

   Eإ� 
Bح cوج bT��� أن ا�q<3 آ�ن �� آ�� �U ،5���zح��BB ا���y، وا��(�ر، وا���43ن، أ�� ر��� 

  .�����M ا!ی��ن، وزی������M �� L، وآ�Jb إ���� ا�>�� وا����ق وا���43ن



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 123�� آ��ب ��
 

�5 رؤی� ا���c ا!�?�، ه\J أدق ح�fت إذًا رؤی� ا�   �ٌ��p c�3رؤی� ا� ،�jٌ3 �� رؤی� ا���ح� c�3

 H5 ا� �ه\ا ��ً ��E یی_، ی(
 أن �( �ٌ�Zآ yٌى خ�
، د��ت إ�E اH، اه��u c�� _� ،qا���

��b ا���س �bT وجc، و�� أن ا���س ��ج?�ا إ��_، واس���3ا إ��_، وأن��4ا إ��_، 5�َ أنh ؟ �� أن اH ن

���_ أح، ���E أن  kاج�� ��� Hا Eة إ����bT وجc �2 ی?ك ا��c�B ا����4 �� ا� Hأن ا �� ،_��

ح �� ا!خ�صPا ��� ی\?� c�3ى ا���.  

   5�َ ،Lر� E�p ف�� J�P� ف�� 5�َ ،Lة ر��M ف�� L�3���ف  5�َ ،Lف ر��� Lف ن���� 5�َ

� Lف ن���� 5�َ ،L2 ر�����ف  L�?ف ج�� E����ف ن��L و�� ��O 5� Lی�ٍت دا�ٍ�  5�َ ،Lف ر��

��ف ر�L وأنf h ��3ف ن��_ ح�E اQن، �?� ث�ث ��3ن� Lف ن���� 5�َ ،Lف ر��� Hا ��e� :

Lف ر��� Lف ن����  .�E�3 ا����، و�E�3 اUو��ی�، و�E�3 ا��ر@ج، 5�َ 

ح �� إخ�ص: أ�� ا���3 ا��Zن��  Pا�\ي ی �� ،c�3ا� E��ا�c�3 ؟ رؤی�L، إذا رأیc�� h اH  ا��3ض 

 ،�ًZ� 5ا� �ً���� H ًاB� hإذا آ� ،L���
 ا��3ض �u أی�ً� ؟ L�� حPا�\ي ی �� ،c�3رؤی� ا� _�� h��p

�ً�، خcZ� ���� �� �i ا���م�� أن ��P� l�X، ج�ء إن��ن و�J�b�B، ور�J�b و���L ا��ا�R : أو واح

ادي وث�ن�ي، وأدخ�L ج���3، و�
 أس��ن، و��E وإ�Bu أس��ن، وص�ر 
u ،����B�<��� 
u L� k�u

 ،L�3uوأ ،J�bور� ،J�b�B� ��P� وه� آ�ن J�b�B� ا�\ي cا ا��ج\?� ،k�f 
�Bu �Bصt� س��ات �g� L���


، وأح�� �L اخ��4ص، u L� k�uادي، وث�ن�ي، وج���3، و�وسJ�P، وأآ��L، و���L ا��ا�R، وإ

���دة، وا��Xى � L� و��� ،J�3� 
h�� L، وزوجL، �?\ا ا�l�g ا�>�ی2 ی���ج !ص�ح Uس��نL ذه

ي ه\J ح�gة وا��Zن����ه2 �P� ؟ أن� ���gة ح�gأس��ن ؟ آ2 ح ���gو�>5 آ2 ��ة ح.  

ادي، !! أي ح�gة ه\J ؟  ����L ؛ ا��ا�R، إ ،Jآ�� ،J�Pس ،L�3uأ ،Jر�� yی�i5 ا�� J\أخ ،��P� آ�ن

���دة، زوجL، وا��Xى �h�� L، وأخ\ �L ث�ن�ي، أدخ�L ج���3، ���ج L� اخ��4ص، و��� L� c�3� ،

J، ه\ا آ�
 آ2 ح�gة ؟ ه\J إ��ة ��ر، آ�
 إ��ة �� 
س��رة، وه\ا ا����5 س�س ��سL �\ه

  .ا���ر وا���gات ����سLB ��?2، ه\ا ��q إن��ن

�bT وجc، ج��3_ �5 ��>��ك،    Hا c�� 5� _آ� hض، أن�� �(��_، ���اس_، �?\ا ا�\ي ی�ی

 �bT وجc، ی�ی H5 ا� c�� ،cوج bT� Hوج�_ آ�_ �5 اT� ،_��B� ،_�?�� ،_��3� ،�4كB� ،_3���

��ض  Hص!! �5 ا�ح �� ا!خPا��3ض ی 
�i�.  

  �P� cوج bT� H Lدی��B� E��P�� Hد ا�B����L ا�4�ة وا���م س� ا���y . ا!ن��ن ی�م  �Bا�� _�\�


 ا���Bل ��ًةوح�M ،L�� E��  :y، �� �� أ

 )) 7Gا���2 ه>ا '2= م((  
)RواTا� k�)� 5� : 5� " �Pg�  " )أ�� ��� ا�
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 qو�� cP� ی� رب ه\ا �Xء f یr�B ا��جL، إن�X Lٌء c��M س����� ی� رب، ه>\ا ا��5�z، ه\ا ج?

��ض وأج� H5 ا� ل ی�ی�   .ج?

ح �� ا!خ�ص  Pا�\ي ی *��Zء ا��gا� :���c أن �� �� �� �P�Pا�� ،L>5 إ����وأن  ،_��� 5� E

 ،�BR�X cخ�ٍل �5 آ Lأن �� ،cوج bT� Hا c�� ���<ی f 
�u c�� h����bT وجc، أي �?��  H�� yی��

��f ،L ��آ5 إ��f ،L ��>5 إ��L، ه\ا إذا  E��� f ،_��� cP��� _��� Hا c�� h������ أن_ 

_��� Hا c�� h���.  

���_ أخ�iء آ��Zة، �� ���ب آ��Zة، ��g]�ن ی���3ن_ �5 أن : �Zن�ا��gء ا�   �� hأی�� hPMأن_ �� د

L>5 إ����أو  ،Lآ5 إ����وأن  ،Hا E�� L� ل���_، وأن � 5� E�أن �yM �� : ا��gء اUول. ��

 �� c3� ،�BR�X �� c3� ،cخ� �� c3� ،lPن �� c3� ،�3س� �� c3� ،ری�ء �� c3� ،_������ب 

��4P� أن �oBی� f cخ� L�� ا�\ي c�3ا ا�\?� ،cخ� c�3ا� �� hأی�� hPMد �� ،�B�u ��p �bن� �� c3� ،

���_، fس�h�b�P : ��آ5 إ��L، وf أن ��>5 إ��L، وf أن ���L� E، وا��gء ا��Zن� Hا c�� h��� ��

c�� ى�� fو _���ح �� ا!خ�ص أن ��ى Pذًا ا�\ي یS� ،cه\ا ا��� 
���_ أي ��cٍ ج� Hا..  

Cَم� َزَآ� ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َأَ�ٍ= َأَ�=ًا -ُPُ	َ�َْوَر �ْ(ُ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ ��َ)ْ�ََو�  
  " ) O 5� "21ی� : س�رة ا���ر( 

�2e ا���hB�u �� c ا��3ض، اQن �O cZخ�: ا��gء ا��Zن�   h���
 ا��3ض، Uن_ �� �i� f أن :


، وأ�L ���ج� ��L�)��3، زا�Bu ص�ر ر�L �� ا���3دة، إذا �>�g� �bء اس�L ��ل �5 أ�L، ی>�ن واح

�bT وجc أ�c�� 5� 2e اUم، �tول �Xء  Hا c�� ؟ h�3� م ��ذاUوا ،�P� �<� ��<�� ،�?P�� م�)�

 f cٍ�� 2e����ب ا�c�3، أ hورأی hPMإذا د ،Lآ5 إ���� fا��3ض، وأ L� 
�i� fوأ ،c�3ى ا��� fأ

،Lآ5 إ����أن  Eإ� EMی�  ��� L��� Hا c�� 2e� h�����L، و��  E�أو أن ��>5 إ��L، أو أن ��

 
 �L ا��3ض، و�2 ��آ5 إ��L، �?\ا ��� یzآ��i� 2ص���ً�، و� �ً��رآ�h إ�E ه\ا ا�S� ،c�3ذا �2 �َ� �_ 

cوج bT� H _ص�إخ.cوج bT� Hرس أن ا  :وأخ�i �� �� ا�

��َNَ�ْْ(َت َوا	اْ�َ َ̂   َة ِ�َ�ْ&ُ�َ(ُآْ� َأی%ُ)ْ� َأْ�َ�ُ� َ:َ	�Cqًا��ِ>ي َخَ�
  " ) O 5� "2ی� : س�رة ا���_( 

ا�c�3 ا�5�َ�َ �� آ�ن خ��4ً� وص�ا�ً�، وا�c�3 ا����l �� ا��L� �o وجL اH وحJ، وا�c�3 ا��4اب ��   

�� ،J��4P� E�� 
 �5 أن ی��سB3ء ا�T)� fو ،��<� f ه�!ن��ن آ�ن و�y ا����، وا���� ا��B�i وح

أن� ���f ،l ی(�ز ه\ا، �c ی(
 أن ی>�ن ���_ و�y ا����، : أن� ���l، ی(�?� وی�Pل �_: ی�Pل �_

_�� Hا E�  وأن �>�ن ���4ً� ح�E ی�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا���ق ���L و��5 ا�4ق -  2ا!خ�ص) :010( ا�رس  -��

09-24- 1989: �� را�
 ا������� ���ری������6 ا�آ��ر �  

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : اH س��BنL و�E��3 �� ا��ی* �5 س�ن� إ��اه�2، وردت ه\J اQی�... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  

  C)89(ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� ) 88(�َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
 )3gاء س�رة ا��(  


 ا����k� 2 ا�(�2 ا����k� ،2 ا�cP3 ا����2،   �Pن�� ا�
 ا����2 ه� آ�X cء �� اQخ�ة، �� ا��P��3ه� ا��

و أن �� Bل، �>5 یTا��� k� ،ا����� k� ،��?ا�� k� ،دfوUا k� ،وج�Tا� k� ،ل�P3ا�� cخ�k ا�

  :اQخ�ة f ی��k �5 خ�ل ه\J اQی�

  C )89(ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� ) 88(َ�� َ�9ُ(َن �َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َو
  )س�رة ا��3gاء ( 

��L آ�ن ی�Pل   Hا ��
 LB�M، ی� ��ى ��cp L، " ��3هوا ���M>2 : " س�ن� ��� رM5 ی�ا�zی��3 ا��


 ه\ا ا��gء ���o اH، ه\J آ�?� أ��اض، أ�iی cء، ه�ات، �� اس�3\�� 
، �� حPاض �� ح��


، �tحن� �Biا� Eدرت إ��B� �eأن ذ���� رأی�?� �� أث��ء ا�� �� ،�?� H�4ر ا�5�3 ا��� أآ��_ ا�ن����، 

 cی��س ،h�� ��?� ،�ًM�uإ 
�Biی�>� �� أج�ر ا� f ة�X�B� ،L� ود����L ح�صً� f ح E�� lح�ی


 �� أ�Mب وhM، ی���E أن ی�(�وز ا��Biا� Eإ� cخ
 أن ی�Biا� k� 5�� ور��5، : آ�L، ی�Pل �_

����p 5�3ا�.  

 c5 آ� J��?i� Eدرت إ��B� ،درن c5 آ� J��?i� Eدرت إ��B� 
�Pا� ���M 2أی?� ا!خ�ة ا�>�ی h��� ��

�T وجc ی�Pل Hن اU ،L� ود��E س���L ح�صً� f ح hص��� ،�BR�X:  

  Gَ�ِ -َ���)89(Cْ�ٍ; َسِ��ٍ� ِإ��� َمْ� َأَ�� ا) 88(�َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  )س�رة ا��3gاء ( 

�5 ا!خ�ص، �5 ه\ا ا���y�i آ�ن ا��ی* ��    ���5 ه\ا ا���y�i آ�ن ا��ی* �� ا�رس ا���

 c<�� أن ،�<�?� ��B�M ��O ص�م ا!خ� ،�<�?� ��B�M ��O �B<ن ا�U ،k��5 ا���ا ���ا�روس cBM ا���

ن_ ��h3B �� ی(�ي �� اUرض، f أ���� إذا h�M إن ��دb ذ�_ ه� �� ��E ن��_ ��B�M ��O �?�>�، �� أ

c��
، ا��Pی(�ي �� ا�:  

�2�e، س� اUن��Bء وا���س��5،    �ٌB�3آ� ح��5، ن� �� L3� م آ�ن�ا�ة وا���ا�4 L��� �Bأص��ب ا��

Lا �5 أج���Mو ،Jون�4و ،L3� ن��?2 وأ��ا�?2، وه�ج�واt� L3� واا����o  أص��ب أu?�ر، ج�ه
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 ،ر، وأح� L3� ا��وا��خ�l، وا���q وا����q، وخ���ا �L3 ا�Toوات وا���وب آ�?� ؛ خ�

  ..وا���ق، و����ا �>�

C�ْ(ُ�ُ�َrَْآ �ْ(ُPْ&َ#َ:َْم 9َ�ُْ�ٍ� ِإْذ َأ)َْوَی�  
  " )O 5� "25ی� : س�رة ا�����( 


 ا���م ����M :��M 5ا  �o�3ر ��. �5 نX ،�B�M ا�>���، ه\ا ��ض J\ه ،cوج T� H5 ا���Pة، اfس���oء 

  :اf�>�ل ��E ا���q، �5 أجc ه\ا

��pُ 6ْ َو��Pُ�ْْ� ُمْ=ِ�ِ�یَ� �َوَیْ(َم 9َ�ُْ�ٍ� ِإْذ َأْ:َ#َ&Pُْ)ْ� َآhْ�ُ �ْ�َ+َ �ْ(ُ�ُ�َrِْ� َ:9ُْ)ْ� َشْ��ً� َوَض�6ْ�َ َ:َ�ْ�ُ)ُ� اْ�َ ْرُض ِ�َ	� َرُ�َ&

)25(C  
  )" O 5� "25ی� : س�رة ا�����( 

   ������ tXن?2، و k� م�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا�>�ی2، 5�َ ن�5 إذًا ؟ إذا آ�ن أص��ب ا��O�Pا� l��

��?���M ،2ا�u2، و?�ره2، و���ن�?2، وإخ�ص?2، وورM :��M 5� 
�oن?�ی� . �5 ن E5 ح��z� إذًا أي

t� �3X ،L�ذا E�� ���ن�M Lي، t� �3XنL ا�وران �� أن LB�M أص��L ��ض ؛ ��ض ا��gك ا����، ا

����p E اH، ه\J آ�?� ��Oت  c<�ا ،Hا ��p L��3� Eoا�� ،L��3� راءى ،Hد ا�B� E�� E�3اس� ،��p

5�
، وآ�ن ا��ی* �5 ا!خ�ص، وآ�ن ا��ی* �P5 ا����ة، �5 ه�� آ�ن ا��ی* � �ٌ�B�M  ،k�ا���ا

�<�?� 
�Pت ا���O نU.  

ث�� �5 ا!خ�ص�� yصن�5 �� درس س���إن ا!خ ���Mو ، : T�ی��3 ا��جL اQخ� ���B3دة، ر��� 

  :وج�M cل

ِ��ً� َ�ُ- ا�=4یَ� Mْ2(�َ+�ْ:ُ&ِ= ا���َ- ُم(C  
 ) ��Tس�رة ا�(  

   cاخJ أي y�Bu أ��J، وا��B3دة آ�� ����3ن �pی� ا����ع، �>5 �5 ا���رج ��Bدة و�5 ا�B�ا

  : إخ�ص، وآ�j أن اH س��BنL و�E��3 ی�Pل

  C)23(َ�ِ=ْم�9َ ِإَ�� َم� َ:ِ	ُ�(ا ِمْ� َ:َ	Wُ�9َ�ْ0َ#َ+َ 7ٍ َهَ&�ًء َمrُ9ْ(رًا �َو
  )س�رة ا����Mن( 

   jg�<�و ،�B34ت ا��ف �5 ا��3��Uًا ؛ ی>�ن �3_ �]�ت أ��ف ا�Xء ��q س?�X ،cء ���j ج

��E ذه�?2 ه\ا ا ��tل، ��(�د أن ی������t)� ،�uًة أن?� �Tورة آ�?�، �� أ��Xص یB�4?2 ��ض 

���L اQی� ا�>�ی�� hPBiل، وان�B)آ�� c�3� ل ه\ا ا!ن��ن �� ج�ء�M ��� إذًا:  

  C )23(�َوَ�ِ=ْم�9َ ِإَ�� َم� َ:ِ	ُ�(ا ِمْ� َ:َ	Wُ�9َ�ْ0َ#َ+َ 7ٍ َهَ&�ًء َمrُ9ْ(رًا 
  )س�رة ا����Mن( 
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�ا�ً�، خ��4ً� ا��L� �o إن اf H یcBP ا�c�3 إf إذا آ�ن خ��4ً� وص: �Xٌء خ��i، �\�_ ا����3ء ���Mا  

  f�cP ��. وجL اH، وص�ا�ً� وا�y ا�����ا���� �B�u أس��ذ ا��� f ،H �>��، ا���� : �5 اQن ��4

ا�f �B�i �>��، ن�� �B�u، ا�?ف ����، ن��� ا!ص�ح، ی(
 أن ��E4P ا���� ا���Bی� ا��i?�ة، Uن 

�5 ��3ریj ا!خ�ص، و��h�b أ��ز ا���3ریj، ا�f c�3 یcBP إf إذا آ�ن خ��4ً� وآ�ن ص�ا�ً� hث، و��

 L������p Lب  Eإ� �e5�َ ن ،_��� Eإ� �e�� fأ Eو�Uرج� اوذآ�ت آ�j أن ا!خ�ص درج�ت، ا�

cوج T� Hل ا�M c��  :��c ر�L، وا�

  =ًا�Cَوَ�ْ(َ�� َ+7ُDْ ا���ِ- َ:َ�ْ�ُ)ْ� َوَرْ�َ	Pُُ- َم� َزَآ� ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َأَ�ٍ= َأَ�
  " ) O 5� "21ی� : س�رة ا���ر( 


 ا�3َِ�ض، وسcZ� hP وإن آ�ن �pی
 و�>��Bّ3� L، إن��ن : وا��gء ا��Zن� �� ه\J ا�رج�  ��i� fأ

 L�3وج ،L� E���ذه
 ����P ا�����P �� ا���وی�، ��أى c�u ����د حیZً� �� ا���وی�، أخ\J إ�E ا�h�B وا

���ی�، إ�E أن آ�B، أدخ�L ا �Bأآ �� L� c��
 أس��ن، u ،�3ج�� Lن�ي، أدخ��Zادي، وا��ا�R، وا!��f

���دة، س��رة، �3 ذ�_ ا��i ه\ا ا!ن��ن ا����5 أن ی��>2  ،h�� L� ى��Xا ،Lاخ��4ص، زوج

 f ا��3ض �?\ا L�� \خtا�\ي آ�ن �� ا���وی�، ��(�د أن ی�>� أن ی 
�Biد أن ی�>� ه\ا ا��)��� ،J��

  .ی�3ف ا���c أ�ًا

أخ� ه\J اس�h�P �� ص�ر ��X �3ء، ه\h��p J ��4ي �5 ���رم اH وإ�E اQن �2 : ��5 ی�Pل  

 Hا��3ض �5 ا 
�i� ص_ أن�ح �� إخPی ��� ،Lض �>�ن��أ�Tوج، آtنL ی�ی آ�X cء یL��3 یtخ\ 

_��� Eإ� �e�� ص_ أن�ح �� إخPا����4، ��� ی _�����E اس����P_ و cوج T�.  

  � *��Zء ا��g5 : � ذ�_وا��Bِت ا��\ن�bأن 
ح �� إخ�ص_ أن ُ�ِّل ���3_، �\�_ ر��� �T وجc ی�Pی ���

أآ�Z ��� ی�
 Oه�ت ا����5، ه\ا ا�\ي یل@ �L��3، وی�5 ��E اL��3� H ه\ا ��q �5 ا�j�4 ا�\ي 

� Hوص�?2 اyرس ا����  .�!خ�ص، ه\ا ���l ا�

* * * * *  

���ل : �5 ا!خ�ص اQن ن��cP إ�E ا�رج� ا��Zن��  Uا c�3ه\ا ا�\ي ی ،c�35 ا�� c)ن�� ا���Zرج� ا�ا�

 L��3� ه\ا ا�\ي ی���� ،L�ا�?X �B�ا�����4، وی����، وی�اه� أ���ل ص����، آ����، ��Eb، �\ل، 

�5 ا!خ�ص، أ�� ا��5�z ی�(L��3� c ا����4، آ�j ی�(L��3� c ا����4 ؟ إذا إن��ن  ا��3� ���4ٌ

�ى أن ه\ا ا�2�P ی>��� إن�PذJ _ آ�?�، أح��ت � 2�M _3����B ث��L خ���5 ���ة، �?c �أنP\ �_ ح���

آ��p hیt� �ًPنP\ك، أنP\ ح���_ ا���دی�، �Sذا ا!ن��ن �3X أن ر��� �T وجc خ�LP �5 ن��i و�2 ! ؟�_

��c؛ �� J�4� rp، �� أن�L��� y، �� أ�Ei ا���>�5، �� دل ا���ل، �� أ��غ ��?� ،�ً[�X 5<ی  Jد��
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�� د�� ا������P، �� �� أ��J وأ�L، ی�ى أن آc ه\ا ا��X f c�3ء أ��م ��c اH، إذًا �5 ص��ت 

c������?2، وا�t� ا����5�4 أن?2 ی�(��ن ..E��3� ل�M:  

C!ٌ�َ'َِن َم� َ�َ�ْ(ا َوُ�ُ�(ُ�2ُْ� َو)�ُbَْوا��ِ>یَ� ُی�  
  " ) O 5� "60ی� : س�رة ا�����zن( 

  jRخ�..  

  C)60(ِإَ�� َر�2ِ4ْ� َراِ'0ُ(َن  �َأ<�2ُْ�
  " ) O 5� "60ی� : س�رة ا�����zن( 

C!ٌ�َ'َِن َم� َ�َ�ْ(ا َوُ�ُ�(ُ�2ُْ� َو)�ُbَْوا��ِ>یَ� ُی�  
  " ) O 5� "60ی� : س�رة ا�����zن( 

�T وجc، ��� أخ� ا�>�ی2 �?�� آ�ن   Hا c�� 
�]��ً� �� ج� 2?���� خ���Rن أُ f�cBَPْ أ����?2، ی�ون أ

cوج T� Hا c�� 
���L ا�4�ة وا���م ���b ه\J اQی� ��Pل. ���_ آf ��B �\آ�J �� ج�ن �Bا�� :  

�=ق وی�Mف أw یG&7 م9- (( Pوی *��  ))ه( ا��'7 ی�(م وی
�5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء(  " �gR��  " )ا���ة 

   ��<g� ح �� ی��3 هc أن�i� h]5 أن ���_ ��BPل ���R����� �R وf ��جP� ن���t�iا� J\ًا ؟؟ هأ�

 T� Hل ا���t� h��M ن?� إذاU ،2?����t� ا!ی��ن أن?2 ی���3ن وی�(��ن cص_، �5 ص��ت أه�إخ

 ،�?�i� L� h�M ،�?B�M L� h�M ،�?�Mو L� h�M ؛ �ً��e�وجc، آtم آc ح���?� أن ��ى ا��?� إن��نً� 

�?��� L� h�M ،�?��� L� h�M ،�?��� L� h�M �ًZ� L3� 5�fول أح�� ه\ا اUم اUا ، �Sذا آ�ن ��3

����M جhB �_، آc ث�ث� أی�م ����M، ا��i3ات ن���?2، ه\ا ���M : qرورة �f ،�iزم آc ی��� 5��Pل �?�

 ����� c��P� J\ه c?� ث��?� خ���5 ���ة ؟ ����M ���M ��� ،c)ر ی��B5 ا��f5 ا<� ،L��� Lأ� c�� رف��

��ب ا�Z�Uل آ� ی��� ا��U! 5 س��؟اUم خ�ل ��gی��..  

  C)60(�َوا��ِ>یَ� ُیbُْ�(َن َم� َ�َ�ْ(ا َوُ�ُ�(ُ�2ُْ� َوِ'َ�ٌ! َأ<�2ُْ� ِإَ�� َر�2ِ4ْ� َراِ'0ُ(َن 
  " ) O 5� "60ی� : س�رة ا�����zن( 

���L ا�4�ة وا���م �� ����� ه\J اQی�   �Bل ا���M :  

))Mق وی=�Pوی *��  ))�ف أw یG&7 م9- ه( ا��'7 ی�(م وی
�5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء(  " �gR��  " )ا���ة 

  kِ�ْ�ِیَ	�ِنC � َیُ	9%(َن َ:Qَ�ْ�َ َأْن َأْسَ�ُ	(ا 7ْ�ُ َ�� َ�ُ	9%(ا َ:َ�*� ِإْسَ��َمُ)ْ� َ�7ِ ا���ُ- َیُ	�% َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْن َهَ=اُآْ�
  " ) O 5� "17ی� : س�رة ا��(�ات(


 وه� خ�jR : �?�� جًا �>�ة... ی� إخ�ان  �u L��� ،L���� 5I إح��نً� �� ����ٍ� وس�ء k5 ج��zا��

���L س��، �Iه� ���� س�� وه�  ،L���و س�� ا�L���� 5e، وا���oور َح5�َ ا�k� L���� 5e س�ء 

 L���  ح�5 ا�L���� 5e، ا���oور ی(�k إ�E س�ء ���L ُح5َ�ْ ا�L���� 5e، وا��5�z ی(�k إ�E ح�5 
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5eس�ء ا� �ً�R?�?� دا�ن��_ ا J\?� ،ة��M J\ه ،L����..  

  ��Pآ- ش; :��      وا�8E9 آ��7E3 إن

  �3E	- ی�3E9        �; ا��ض�ع وإن

  آ�rة شــــq+      �2�)2 ��م ���	�0ص*

  شـــــ2(ة ا��29     إن ا��03م یG(ي

* * *  

  EMآ� ی� ،�ً�Rس�َءة دا!�� Lی�?2 ن�� ،Lأ��م ن�� Lح ن���?�، �>�ة �?�� جًا، ا��5�z  ا!ن��ن f ی�

 L��� �B���� ،L���� 5eح�5 ا� L���ی(�k إ�E ُح�5 ���L س�ء ا�L���� 5e، وا���oور ی(�k إ�E س�ء 

  :ا�4�ة وا���م، آ�ن ی�Pل

  )) ا���2 أر<* �E> ��0�* ص��hًا و���0 ا��9س آ&��ًا (( 

����iB أن ی�اك ا���س آ��Bًا وأن ��ى وه��ك �5 ی�اJ ا���س ص��oًا، وی�ى ن��L �5�3 ن��L آ��Bًا، ا

  .ن��_ ص��oًا، �>5 ا���oور ی�اJ ا���س ص��oًا وی�ى ن��L آ��Bًا


 ن��L ؛ أن� ذاه
 إ�E ه\ا : ا�� ا��Zن� �� ا!خ�ص  Mی�ا ،L��� ���4� E5 دو�ً� إ��zا�� E3أن ی�

�q، أن� سc3�t آ\ا، س��Xtي ا��>�ن، �� ن��� ؟ أن� ذاه
 إ�E ه\J ا������، أن� ذاه
 ����ر ه\ا ا��(

ه\J ا���ج�، سk��t ه\J ا���ج�، سk� �P��t ��ن، سku�Mt ��ن، سtصc ��ن، �� ن��� ؟ �� ه�� ؟ �� 

����ت ا!خ�ص 5� ،c�3���4 ا��ي ؟ 4M.  

���L، أح��نً� ا!ن��ن ی�ى رؤی�    Hا c�� 5� L� Hا Lا����4 ا�\ي أآ�� L����Sذا ا!ن��ن ار�EP ی�ى 

 ،2�e� L������L، ی�ى  jی�X د أخ�، ���?2 �5 خ��ي، ه>\اfأو h����u��o ؛ أن� �h�3، أن� ر

 5�zا�� ،yی�� L�3ا!ن��ق، وج L�?ل، وأ������ Lأآ�� cوج T� Hی�ى أن ا ،L��� Hا c�� 5 ی�ى�zا��

J�3رX : cا��� yخ� _��� L��� ر�?Iإ��_إذا أراد ر�_ إ LBون�.  

  ..ا�c�3 أن �(c3 ا�c�3 و�y ا��gع ����ً�، �tنq�� h �3_ رأي �k ا��gع �5 ���� ا!خ�ص ��

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� اMِ�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِهDَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن�C�ْ  
  " ) O 5� "36ی� : س�رة اUحTاب ( 


، �� ه\ا ا���jM ی(
 أن ��2b�B، آ�ن إذا دخc أنq�� h �_ خ��ر، �� ه\ا ا  �o� أن 
���jM ی(

 ،
�oم ی�ة وا���ا�4 L��� �Bآ�ن ا�� ،
�oی Hح��� �5 ح���ت ا h<?آً�، إذا ان���� �ً��b�� L���

�� 5� c��cZ� ،_i�i �� �>���� ا��Bرح� ؛ ���?� ح�ی�_ �3 أن  _� q�� نt� ،cوج T� H 
�oوی

ا ی��oB أن أjM �5 زوج�� وه\J أخ�M?� ؟ ��ذا ی��oB أن� أ�X 5� jMی>� ؟ ��ذا ی��oB ��3ف اH، ��ذ

 5�
 أم أL�BM ؟ اسtل �iه\ا ا� r؟ أأر� L� رده�U وج�ء ����Bا� J\ى ه��X5 ه\ا ا�\ي ا� jMأن أ
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 T� Hاخ���ر ا k� اخ���ر _� q�� ،cوج T� H B� hأن _i�i�� 5� c�� _� q��� ،ع�gرأي ا�

���� إخ�ص_ أن ���_ ی��� و�y اوج 5�� ،cc4� c4� ع أن�gع، إن أ��ك ا��g�.  

���L ا�4�ة وا���م آtن ا�3? ا�\ي ���L و��5  �Bر، ا����c�BM �� ،L ��3آ� � ��س�ن� س3 اH ر


 ��q �5 ���د اf���ق، �iن ه\ا ا�tر، آ� Eن �� خ�وج إ�Qی��، أ�� ااUن�4ر أن ی��4وJ �� ا��

  : ���iً�، وآ�ن ذآ�ً� ��P� �ً�iل>�ن ���L ا�4�ة وا���م �

  .�� رأی>2. ی?� ا���س أ��Xوا ���ـ أ

  ی� رس�ل اH آtن_ �����3 ؟: �Pلـ ��Pم س�ن� س3 وه� س� اUن�4ر، �

  .ن23: ـ �Mل

ن� أن�� ج]L� h ه� ا��y، وأ����iك ��E ذ�_ �?�دن� و�: �Mل �L  ـ?Xك، و��M ���O �_ وصP� ،��Pاث��

 c4� ،ء�Pا�� ����E ��آ� اf ،_3� 5��� ،H ی���jb ��� رجc، إن� ��B4 �� ا���ب صٌق  ��� ��ِ�

 ،h[X �� وخ\ �5 أ��ا��� ،h[X 5�َ دي��ح�Bل h[X 5�َ، واkiM ج�Bل h[X 5�َ، وس��h[X 5�َ 2، و

�\ي ���آL ���، �� ا�\ي �Z3_ ودع �� h[X، �� ا�\ي �y���� _Z3 ��\ي �tخ\J �5 أ��ا��� أح
 إ���� �5 ا

_3� J����� ��B��3 ه\ا ا�� hbُخ� �� ،y����.  

�T وجc، ی� ر�� أن� آ�� �_، �tنq�� h �_ رأي ؛ رأي    Hا k� 5�zف، ه>\ا ا���g� jM�� ه\ا Hوا

 �ً4��� hإذا آ� ،cوج T� Hا ����ت خ�ص�، خ�ف ا��gع، ����i خ�ص �f c�3 ی���M ،�4�X

 cوج T� Hء�X cً� �� آ����ع �g�� �ًP��i� _��� 5� c3)�.  

  y�Mء د�X ن����� ا���ق ��5 ا!خ�ص وا�4ق ؟ ا���P�P آ��� ا�4ق ن����3?� آ��Zًا، �>5 : �� 

��y �5 ج�ان
 ��3ن�?�، ������ یt�� ا��y��i� �B ���اkM �?\ا صق، و�>5  
ن����3?� �� ج�ن

i� kMا��ا ��tخ�، ح���� یO E�3� ق4�� �ًP��i� �Bق، إذا ج�ء ا�����B��� �ًP ه\ا ن�ع Oخ� �5 ا�4

ن� ��ن� صق ا��Pل، و�� �� ،c�3ق ا����اkM، �?� ا�4ق، أ�� إذا ج�ء ا��ا�B��� �ًP��i� kM �?\ا ص

�� أنL ی�
 اH، إذا �c3 �3ً� یzآ ح
 اL� H، یzآ حH LB، �?\ا ص�دق �� bصق ا�c�3، ���\ي ی

�� ،
�iاا����M ���3ء� : 
��uا��ج�ه�، و 
��u ،ن��
 ا���u ،Hا 
��u ،ب��iم ا����Pم ان�ا!خ�ص 


، ا!خ�ص �iم ا���Pم ان�
 ا���\ات، ���iٌب ��3د، ه\ا l��� ��p، �>5 ا�4ق ��uا���ل، و


، �?\J ا�g?�دة �5 أجc أن أن��?�، ی(
 أ�iم ا���Pم ان�م ان��Pم ا����iب، أ�� ا�4ق �ن أدرس 

آc ی�م ��g س���ت، درسh س����5، أن� ��p ص�دق، إذا �� أدرس ��g س���ت ی���ً� �5 أس�k�i أن 

 hب، إ�?� أن��iم ا����Pم ان�أن�ل ه\J ا�g?�دة، ��!خ�ص �Xء وا�4ق �Xء Oخ�، ا!خ�ص 

 ،
�iم ا���Pم ان�م ان��Pم ا����iب، و�>5 ا�4ق ���!ن��ن �����i ور��ك �����i، ا!خ�ص 

�T وجc؟ وی���5 صLM ؛ ه Hا ��p 4P� L� c؛ ه Lص�ی���5 إخHا�>��� �����3 ا ؟ c یB\ل ا�(?
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 cوج T�هc ی��2�P اfس����P ا�>���� ؟ هc ی��� ا������ ا�>���� ؟ هc ی�c3 ا��c3 ا�>��� ؟ ر��� 

  :�Mل

Gَ�ُ �̂   C)102(�ِ�ِ- َوَ�� َ�ُ	(ُ��� ِإ��� َوَأْ<Pُْ� ُمْ�ِ�ُ	(َن �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َ�
  )س�رة Oل ���ان ( 


، �����P إ�X �ٍ4M E?��ٍة وه� �4M س�ن� س���ن   �iم ا���Pم ان� E�3�� قا���P�P آ��� ا�4

رس�5، وح��L خ. ا���رس�� Lح�� ،L��� �� ؛ Lی�Biء، �����P�P أح��نً� ��3(
، إن��ن ا�B� 2�3\ول ��5 ی

 و����ء، وا�>�
 ����رة، وا��B]� ص����، وا����z� �[�B، وح���Z ا���h ه��ك 5�َ ی\آ��J، و�k ذ�_ ��3

3ًا آ��B، وإن��ن Oخ� ی��3 �� ��]� ��3ة �5 اH، آ�?� آ�� و���ق و���4ن، � cوج T� H5 ا�

T� Hا Eإ� Lی  .وجc و�k ذ�_ صLM ی?

���L ا�4�ة  س�ن� س���ن ا���رس� �5 أص��ب �Bر، وآ�ن ا���?uUم ا�ة وا���ا�4 L��� Hرس�ل ا

  : وا���م ی�Pل

  ))س�	�ن م�9 أه7 ا�&�6((
)��o4ا� k��)5 : �5 ا�����و �5 ا��3ف " ( "  

   J\ا���ر، وآ�ن �5 آ?�� ه B3س�، أي ی�)� Jد ��رس، وآ�ن أ���س���ن ا���رس� آ�ن ی��3 �� �

 ا���ر، هc یcP3 أن ی�B4 ه\ا أح  ا��B3دة، هc ُیcPَ3ْ إن��نB3د ا���س، وه� �(�س� ی�ی��3 �� �

���L ا�4�ة وا���م ؟ �Bأص��ب ا��  

  ��3M�4 واM h3س� Hوا : ���p ?� ن���ن���، ���� ح���� �o� رس�ا��أة �c�3 �� ��د ا���oب، �

ه� �� اUصc �5 أب  ���R �� ا����R ؛ س�Bح�، ودور �?�، ورlM، و�Xب ا����ر، وزوج?� آ\�_،


 ا���Bح� رأت آ��� ����ة �� صره�، P�وأم �����5، ���3 أآ�Z �� ���3 �� ��ن��، ذات ��ة 


، و�5 �Bu Eإ� 
�Bu 5� ،ره�
 �Sذا ه\ا ا���ض ورٌم خ�B* �� ص�Bu Eدرت إ��B� ،س���M وه�

��، و� 5����c إ� E����c، إ�E أن اس��gى ا���ض، وأص�B �� أ�Tخ Eإ� ��Tدة �5 خ�آ3�� 5


 �� ��ن�� �� ��ری�M ،qل �Tوج?� �����ف ا��اح�Bu خ�O ،�?ج�� : �Z��3 أآ�5 أن?� �5 eا� 
�pأ

 f ���� �?أو ��خ�، ورأت أن c<g� �?���
 ا�5e، وه\ا ا�\ي حc4، ح���� أ�pأ ،kث� أس����5 ث�

�ً� أن ���ب وه� �� ا�B�د �����، ���h أن ���ب إ�E اcBM H أن یt�� اUجc ا����2b، و���h أی

5��M E�� �g�� ���� 3ً� إن��ن�Bu ،�<� �� س�، �� ا��(�زPا��.  

   f أ ه\ا ا�>��ب�Pع، 5�َ ی�Biو� jb�z� �4?� �>��ٍبM وي�� ،�<� Eا��(�ز، إ� Eأخ\ه� زوج?� إ�

3Mو Eح� �<B�ف و�i� hاف، و�� زا��iأت ا�� ،hB)��و h��� أن ��o� hً� ی��_ إf أن یB>�، و�3

 c3� ة إذًا، إذًا����� c�Bس fأن?� ����، و ��M�� �?نU ،ف�i�م وTب �5 ��ء ز��g� hن�tث2 اس� ،�?���
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اH ی cBP���� h�P� ،�?��iف ح�ل ا�>�B3 ��ً� ن?�رًا و�B>� و�5�3 ����?� ون�?�، ث��ن�� ��g ی��ً�، ث2 

u ق، زارت�4� 2� ،hX�� ورامUا J\ة أن هt)� h�gل �?�اآ��M �<� �� 
�B :ء�X �?��   .f ی�ج


 ا�\ي �Mل �Tوج?� ��P �_ �5 ا���3 ث�ث� أس���k ���� رOه� ده�، �Mل  �Biا� Eًا إ����3دت � : J\ه

ا����� � 2��� �cBM 5� �3، �>5 ن�4?� أن �tخ\ دواًء ��P� c3ی� ه\ا ا���ض ��ج�د، ه\ا ا�واء ج�3?� 

 �3Xه� آ�L، ������ س�3X �Pه�P�� L��� �Bأت ا���� hن�� ،L� ود �h�b�t أ��ً� f حP� ،EZوه� أن ،

�4Pوي ه� �� ا����3ه�، وX أص�ب �� L� h<Xو ،Lأ��� h<م و��ة وا���ا�4 : L��� �Bأن ا��

 Eإ� ،�B�)� ����� hB�3 ی�gأ ا�ا�4�ة وا���م و�k یJ ا��gی�� ��E رأس?�، ���� اس���P، أی�م �

��E ����ن إن��ن ��س�3?2، أن اس��3دت �3Xه�،  h�واس��3دت ص��b?�، و���h إ�E اH ���ً� �� وز

 j�z� ی��، وا�>��ب�u �4P��� ،ة �5 ا�>��ب�g� 5�  واحP��وأ���ت ا�>��ب، ه\ا ا�\ي ذآ��L أ

  . و��Biع

   �� fو ،Hا ��
، وإذا ���h �?� یf ،5��g �� ��ض ���ل �)� kس�� ،
�T وج�M cی H��

���L ا�4�ة رزق  �Bء، �\�_ ا���i3ذي ا� �أهً h>�ن أن�أن  ��<gء، �>5 ا���X cآ J�� �?� ،c��M

�� وی�Pل  :وا���م آ�ن ی

 )) QP	م('&�ت ر� Q� �> �>ا���2 إ ((  
  )�5 اUذآ�ر ا���وی� ( 

ن� س���ن ا���رس� �5 ��د، ��رس �(�س�، وح�E ی�B4 �5 أح أص���L ا�>�ام، وأن ی�Pل   ���

���L ا�4�ة وا���م �� حLPا� �B�:  

  )) س�	�ن م�9 أه7 ا�&�6(( 

��Pل !!  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�����و �5 ا��3ف " ( "  

�� �5 رL��R إ�E ��د ا��oب، وج�ء   Tوأخ\ت خ ،L��Rل �� ر���أن� أ��ف إن��ن أص��L ��ض 

أن یJ�)��3�� L��� k�B  ��ٌض خ�B* �5 ا�رج� ا������، �5 أص3
 ا��Uاض، وآ�ن ا����ر: ا�(�اب

 E�� ��Uا ا�PBروا أن ی�P� ،ر�oص Jدfوأو ،�Rث�5 �� ا����أ��ی>�، و�>5 اح���ل ن(�ح ا�����3 ث ��

�T وج��X cًء ���ً�، ه\l4M J ��>�ر، �\�_ ا�BuUء ی���Pن �5 ه\J ا���fت Hا J��X Mو ،Lح�� ) :

�T وجc، ��� إ) ا���gء ا�\ا��  Hا k� ق�T وجc أنh أص Hوا اة ��هgت ا���خ�ان آ��Zی5 �� س�

 Lوی�ی ،L��<g� cوی� ،L�BPی cوج T� H�� ،B35 ا�� h3Mا����� ا���4ح إذا و J\ا����� ا���4ح، ه E��

ة�P3ء ا����� Lوه\ا �� ی��� ،L�ی�O :ا�>�ا�� .��R��Zی>��_ �����3ٍ� اس� cوج T� Hأي أن ا.  
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، )ج� ( آ�h رجً� ��رس�ً�، �5 أهc أصB?�ن، �5 أه�M cی� ی�Pل �?� : حث�� س���ن ا���رس� �Mل  

 �� ���Bح Eإی�ي ح� LBل حT2 ی�� ،Lإ�� Hا yخ� 
وآ�ن أ�� ده�Pن �Mی�L، أي رجc دی5، وآ�h أح

���L آ�� ��qB ا�(�ری�، واج�?ت �� ا��(�س�� ح�E آ�5َiM h ا���ر، أي رq�R ا���ر وح�آ�?� ا�\ي 

ه� وf ی��آMی� �� cog� ،���e� �ً3�� ��U hن� س���ن ا���رس� ـ وآ�ن?� س��� ���B ـ ه\ا آ�م س�

����3، ��ذه
 إ��?� ��3�bu?� ـ أي : ����ن �L ی��ً� ��Pل �� 5� h�oX �� ����ن ه\ا ا���م M ی� ��� إن�

��� : راBM?� ـ وأ��ن� ��?� �r3B �� ی�ی، ث�M 2ل �� h�Bن_ إن اح�S� ،��� qB��� f bأه2 إ�� hآ�

����3، و���oX أ��ك �5 آ�X cء 5�.  

���جh أری ا����3 ا��� ���Z3 إ��?�، ���رت �>���ٍ� �5 آ��qR ا���4رى، ���h3 أص�ا�?�M : 2ل  

 h?2، دخ��أص�ا h3س� ���� ،L��� �� أ�� إی�ي qB�� أدري �� أ�� ا���س f hوه2 ی��4ن، وآ� �?��

�?2، أ�(���B ص��?2، ورhBp �� أ��ه2، وh�M ه\ا واH خ�ٌ� �5 ���?2 أن�e ��ذا ی�3�4ن، ���� رأی

�?�O 2�� �3 أ���� hآ��و ،q�gا� h��p Eح�?2 ح��� �� Hا �� ،L���  .ا�ی5 ا�\ي ن�5 

  2?� h�M 2ا: ث���M ی5 ؟�5 : أی5 أهc ه\ا ا� L��oXو ،�B�u �� *3� Mأ��، و Eإ� h3م، ��ج�g���

�L ؟ أي ���: أ��ي، ���� ج]�M hل?� إ��_ �� ?�ی� أ�h ��رت �tن�س ی��4ن : h�M!! أی5 آ�h؟ أ�2 أ

ه2 ح�h��p E ا�q�g ـ ه\J روای� �� hز� �� H5 دی�?2، �� ا� hرأی �� ��B)�t� ،2?� آ���� ��

أي ��� ��q �� ذ�_ ا�ی5 خ��، دی�_ ودیR��O 5_ خ�� ��L، : س�ن� س���ن ا���رس� ��4?� ا�y�M ـ �Mل

h�M :�آL��� �� ���Bًا، ث2 ح�M رج�� �� c3)� ،������ ،5 دی���� �ٌ��� Lإن Hوا ،.  

  2?� h�P� ا���4رى Eإ� hZ35 : و�� 
م ���?2 رآP� ،2?� ون��Bخt� م�g5 ا�� 
م ���>2 رآٌM إذا

h�P� ،2?� ون��Bخt� م، �(�ءن� ا���4رى�gده2 ��ذن�ن� : ا��� E2 وأرادوا ا��ج�3 إ�?)Rا ح�ا��M إذا

 2?3� h5 رج��، ث2 خ�ج� ـ أي أ����ن� ـ ���� أرادوا ا��ج�3 إ�E ��ده2 أخ�Bون� �?h�P�t� ،2 ا��ی

�h ا��gمM Eح�.  

  h�M �?��M ��<�� :ا���M ؟ �ً���إن� : اUسjP ا���ن� �� ا�>����، �(]�L� h�P� L: 5�َ أ��c ه\ا ا�ی5 

� _�: � آ����_، وأ�t� _�� 2�3ص�� ��P� ،_3لرhBp �� ه\ا ا�ی5، وأحhBB أن أآ�ن �3_، وأخ

 ،L���� JTآ� ،�ً[�X L� ذا ج��3اS� ،�?� 2?Bpوی� �Mخ�L3� h، �>�ن رجc س�ء، ی��tه4��� 2� ،cادخ

یًا ��� : و�2 یLi3 ا����آ�5، ح�E ج�k سM kB�ل �5 ذهٍ
 وورق ـ أي ا���� ـ �MلX �ً�o� L��oوأ�

إن ه\ا آ�ن رجc س�ء، ی��tآ2 : �4رى �����h�P� ،J �?2رأی�L یk�4، ث2 ��ت، واج��L� h3 ا��

�ً[�X �?�� 5و�2 ی�3 ا����آ� L���� ه�Tآ� �?� J���[ذا جS� ،�?�� 2<Bpbوی� ،�M4���.  

���، �tری�?2 ���L3، ��س���ج�ا سkB : و�� ���_ �\�_ ؟ h�M �?2 أن� أد�>2 ��E آ����M ،JTا: ����Pا  �

� ،�ًMوور �ًBل ����ءة ذه�Mا���M رة: ��� رأوه��)���� Jورج�� J�B�4� ،ًا  .f ن��L أ�
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   �� وج�ءوا ��جO cخ�، �Mل س���ن ��� رأیh رجً� f ی��4 ا���q أرى أنL أ��L�� c، وf أزه

 L3� h�Mt� ،L�Z� L�BM �ً[�X 

 �� اQخ�ة، وf أدأب ��ً� ون?�رًا ��t� ،LحL�BB حBً� �2 أحpأر fن��، وا�

 ح��ك �� : 2 ح���L ا����ة، �L� h�Pز��نً�، ثMو ،_�BM ًا آ�h �3_، وأح�BB_ حBً� �2 أحLB أحM إن�

أي ��� واH �� أ��2 ا���م أحًا ��E : ��ى �5 أ�� ا H�E�S� ،E��3 5�َ ��ص� �� و��� ���tن� ؟ ��Pل

 ه�_ ا���س، و���ا و��آ�ا أآ�Z �� آ�ن�ا ���L، إf رجً� �P� ،L��� hن، وه� �� آ��ه� � cص����

L� y���� ،L��� hآ� �� E��  .صق، �5 �>�ن ��>�ن. 


، ��hP ��4ح
 ا���ص�M :h�P� ،cل  ��pُت و�� ���� : yأن أ�� L��� cBM نً� أوص�ن��ن إن ��ی� �

��E أ�� ص�حLB، : �_، وأخ�Bن� أن_ ��E أ���P� ،Jل �� ،cخ�� رج L�J، ��ج�� h�Mt� ،ي�� 2Mأ

ن ��ت، ���� ح���L نL�P إ�O l�X Eخ�، واQخ� إ�O Eخ�، وسtخ��4 �>2 ه\J ا���Pة �5 ��2 ی�B* أ

���ری�، �tخ�B�L خ�Bي، ��Pل 

 ��hP ��4ح��pُت و�� ���� ي، : ا��4P إ�E أن Oخ� واح�� 2Mأ

��E هي أص���L وأ��ه2، واآ��hB ح�E ص�رت �� ��Pاٌت و����p ـ أي  cخ�� رج E�� h�Mt�

ی� ��ن إن� آ�k� h ��ٍن، : ـ ث2 نTل �L أ�� اH، ���� ح�� ـ أي ح���L ا����ة ـ ���p L� h�M ص��oة

 Eن إ��� �� Eن، ث2 أوص�� Eن إ��� �� Eن، ث2 أوص�� Eن إ��� �� Eوصt� ،ن�� Eوص� �� إ�t�

  ��ن، ث2 أوصE �� ��ن إ��_، �E�S 5�َ ��ص� �� ؟ و� 5�َ���tن� ؟

 أcI واH �� أ���: �Mل  M 5<و� ،L��t� ك أن��O ،5 ا���س� L�����cZ� E �� آ��  L ا���م أص�B أحٌ

 L� ،c5، ���?�� ن���bأرض ��5 ح� J�َرض ا��3ب، �?�َجt� ی5 إ��اه�2، ی��جز��ن ن�3B� �ٌBث �

c3��� د�Bا� _��� y��� أن h3iن اس�S� ،�M ث2 ��ت،. ����ٌت  f���E ؛ یtآc ا�?ی�، وf یtآc ا�4


، و�>hZ ���3ری� �� �Xء اH أن أ�>*��pُو.  

  2?� h�P� ر�b)�ُ 
اح���ن� إ�E أرض ا��3ب، وأ��P� 2<�iا�� ه\J و�����p : ث2 �� �� ن�ٌ� �5 ��� آ�ٍ

�tخ\وه� ��� وح���ن� �3?2، . ن23: ـ س�P� hات وc��P� ����p أن ی����J إ�E أرض ا��3ب ـ ���Mا

�I ،ى�Pا وادي ا��o�� إذا Eح� hورأی ،J�� h�<� ،ًاB� ،y�Mر J����ن�، و����ن� ��جc ی?�دي، ��

 yـ و�2 ی� L�� 
 ا�\ي وصj �� ص�ح�B ـ رأى ن�c، س�k �5 ا��اه�Bج�ت أن ی>�ن ا��� ،cا���

م ا�5 �L� 2 ی?�دي، ��M ��� 5ی�e �5 ا��ی�� �������� ��L، ��ح����� M إذ J���� ن���، �5�B أن� 

  .اH �� ه� إf أن رأی�?� ����3?� ���4 ص�حh�M�� ،�?� �B �?�إ�E ا��ی��، �� 

���L وس��Mt� ،2م ��>� �� أ�Mم وf أس�L� k �\آ� ��� أن� ��coX 5� L ا��ق ـ    Hا Eص� Hو�3* رس�ل ا

 r3� L�� c�� ـ ث2 ه�ج� إ�E ا��ی��، �� اH إن� ��� رأس �Tق ـ رأس X(�ة ـ ���ي أ?)� c��

����P� Lلا�c�3، وس� jMو Eح� L� 2ٍ�ي ج��qٌ ����، إذ أcBM ا�5  : Hوا ،���M ��� Hا c��M ،ن�ی� �

�Bن L2 أن�Tم �5 �>� ا���م یM cٍرج E��  .إن?2 ��(���3ن اQن �� �BMء 
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��E س�ي، ��h�T �5 ا����� : �Mل س���ن   �Pت أسة، ح�E آ����� س�h3 ه\ا ا�>�م أخ\��� ا��

 h�3)� ،�ً3س�یL�� 5�f ل�Mل ��: أ�Mة، ویX �ً�<� ���<�� ي
 س��o� ل ؟�P� و�?\ا، : ��ذا _���

_��� E�� cBMأ ._��P� :ل�M ��� L�BZء إن�� أردت أن أس��X f . ���� ،L�3ج� M ء�X ي�� آ�ن Mو

L� h�P� L��� hخ� ����o أن_ رجc ص: أ���h أخ\�L ث2 ذهhB إ�E رس�ل اH وه� ��BPء، �M Lإن ،���

ي ��4�M، ��أی�>2 أح��p 5� L� yآ2 ـ ��و�3_ أص��ٌب �_ ���pء ذوو ح�ج�، وه\ا �Xٌء آ�ن 

 L��� Hا Eل ص��P� ،Lإ�� L���P� ،2آ��p 5� L� yـ ��أی�>2 أح �M����L یtآc ا�?ی� وf یtآc ا�4

Lص���U 2وس� :���� ـ ث2 انh��4 آ��ا وأ��_ ��J ��2 یtآh�M ،c �� ن��� ه\J واحة ـ ه\J أول 

L� h�P� L�[ی�� ث2 ج���L وس�2 إ�E ا�� Hا Eص� Hل رس�ل اb���و ،�ً[�X h3�)� : f _رأی� M إن�

 h�P� ،L3� آ��اt� Lم ��?� وأ�� أص����ة وا���ا�4 L��� cآt� ،�?� _یٌ� أآ����tآc ا�4�M، وه\J ه

qن� �� :Hا Eص� Hرس�ل ا Lأن h������L أL�BّM وأ�>�ه���ن اث���ن، و hBBآt� ،2وس� L��� .  

  Hل �� رس�ل ا�P� :ل���ث�_ ی� . ���L حی�Z آ�L ـ ه\ا ا��iیc ـ آ�� ح h44P� ،Lی�����h ��5 ی

 L��� Eس���ن ����ق، ح� coX 2��4 آ�?�، ثM �� kم، وس��ة وا���ا�4 L��� �Bا�� 
)�t� ،س�B�ا�5 

ر وأح� Hرس�ل ا k�.  

���L ا�4�ة وا���م :�Mل س���ن   �Bل �� ا���M 2ی� س���ن: ث 
��E ث�ث���R ن��� . آ�� �Bص�ح hB��<�

 ،��P���� L� �?أح��LM���  .وأر�5�3 أو��M، أي �c��P إ

 Lص���U م�ة وا���ا�4 L���  ��Pل 

  )) أ:�9(ا أخ�آ� (( 

 �k س�J ا��?�دي ؛ أنL ی�م �L ث�ث���R ن���، وأ���ل �3  P� c�� P� ل�P� ،LP�����، وإذا �c3 ه\ا أ

���L ا�4�ة وا���م :  

  )) أ:�9(ا أخ�آ�((

   5���z� إذا آ�ن L��3أن ن 
ة ی(���� Eن� ���ج� إ�  وإذا آ�� ن�5���z� 5 وأح

  )) أ:�9(ا أخ�آ� (( 

   cودی�، ورج �g� q��� cی5 ودی�، وا��ج�g3� cث�5 ودی�، وا��ج�Z� cا��ج cن�ن� �� ا������t�

J، ح�E اج��h3 �� ث�ث���R ودی�، ��Pل �� رس�ل اH ص�E ا�g3� Hة��ر �� M �� E�� cی5�3 ا��ج ،

L���  

  )) اذه; ی� س�	�ن +G=مk+ ،-� �2ذا +�6c أآ� أ<� أض�20 ��=ي(( 

���L ا�4�ة وا���م ��3، �(���3 ن��Pب    �Bج ا����� ،L��Bخt� L�[ج hp�� إذا Eح� ،Lن�� أص�����t�

ا��?�دي ا��دي، وی�L3 ا���B �� یJ، ح�E إذا ����p، �� ا�\ي ن�q س���ن ���� �� ،J�h ��?� إ�E ه\ا 
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 r3� 5� 
ودی� واحة، �tدیh ا���c و��P ا���ل، �t�E رس�ل اcZ�� H ���ٍ� �5 ا�ج�ج� �5 ذه

  ا���3دن ��Pل

  )) م� +70 ا��Eرس* ا�	)��; (( 

���P� ،L� hل� :  

  )) Q ی� س�	�ن خ> ه>W + ده� م	� :��((

  h�M : ل�M ؟ Hی� رس�ل ا b��� ��� J\ه kP� 5وأی  

 )) �2� Q9: ديbس� 
  )) خ>ه� +kن ا

   Hرس�ل ا k� ت?g� ،س���ن yَ�ِ��tخ\�?�، ��زنh �?2 ��?�، وا�\ي ن�q س���ن ��J أو���?2 حP?2، وُ

?g� �?�� ق ح�ًا، �2 ی�������L وس�2 ا��� Hا Eص�.  

 ا���ر، ان�cP �5 �>�ن إ�E �>�ن  ه\ا ا�4ق  B3ن، �5 أب ی�?Bی� أص�M 5� ،د ��رس�ب �� ��X 5� ؛

 ،cPا ا��\?� J�J ث�5 ان�L��P إ�E ا��ی��، وL��I 5�َ و�� �� cم آbM Eن، س�� أ�>��، وح��<� Eإ�

 �B���� kأن س� Eإ� ،c�3ا� �� LB3�ی��، وأ، وا��XاJ ی?�دي �5 ��B3س�ق ا� �� L����L ا�4�ة و��

���L ا�4�ة وا���م، و���L أنL ن�B، وآ�j أن ا���B رق  �Bء ا���)� ،L����� 5� kم، وس��وا��

 �Bا�� L���L، وأ�� إخ�انL وأص���L أن یJ���3، وآ�j أ��y، وآ�j ص�ر س���ن ا���رس� ا�\ي �Mل 

  .س���ن ��� Oل ا�h�B: ة وا���م���L ا�4�


ه\ا ن�ع �5 ا�4ق، إذًا ا!�iم ا���Pم ان�م ان��Pم ا����iب، أ�� ا�4ق �  .خ�ص 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��ا���ق ��5 ا�4ق وا!خ�ص  - 3ا!خ�ص) :011( ا�رس  -��

 ....اس����Pا و�5 ���4ا - 

  01-10- 1989: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6


   ا���	� ا����� ��� ا


 ��� أٌخ آ�ی2 أن ... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  �u ،رسcBM ذآ� ا��ی* ا��gیj ا�\ي ه� ���ر ه\ا ا�

  . أو��� ا��>�ة اUخ��ة �5 ا�رس ا�����، ح�* �2 ا����یy ��5 ا!خ�ص و��5 ا�4ق

   ،
�iم ا���Pم ان�م ان��Pم ا����iب، وh�M �� ا�4ق �أي أن ا����l یh�M �o�B �� ا!خ�ص 

 Jؤ��ی�ً�، " إ�?� أن�4P� hدي ور��ك �����i " وجL اH وحJ، د� fس�3ً�، و fی�ج� ج�هً�، و f

 2� L���i� ،L���i� bوح ،cوج bT� Hة ا���� fی�ج� إ fث�اء، و fی��، و��وfً�� f، وf دن�� 

2�Pی�.  

��3 �� ا���Bح، وی�ی ا����3، وی�ی ا��ج�ه�، وی�ی أن ه\ا ا�\ي ی�ی اH، وی�ی ا�ن��، وی�ی ا��

3دة ه\ا ��q ���4ً�، ان��Pم ا����iب ی���k� rM ا!خ�ص، �� 
��i� L� ه\ا ا�\ي ،Liس� ��iی

L���i� 2�Pی� f l���ُ���.  

   cZ�� ل�Pا����3، ن 
�iی>�� �?\ا ا� f �ًم ث���Pو�>5 ی ،Jه\ا أ�� ا��4دق ه� ی�o�B وجL اH وح

�bT : ا!ن��ن Hه� ا LB�i� 5 �5 أن ی>�ن ���4ً�، أي أن�z��� �f ،ص�دق ��p _�<و� l��� hأن

 ���5�z أن ی>�ن ص�دMً�، أي أن یBِ\ل ا�(?، وا��hM، وا��M�i، و�� ی��_ �cٍ<g آ�ٍف�fو ،cوج .  

  ، ��Tل إ�E ا���ق ��ی س(�دة، ��ی ���p ن�م، ��ی ث�ج�، ��ی و��یP�  لTی� M ،د3�� _���i�

: إن��ن إ�E ا���ق ی�ی ����p �P ن�م، f یO �ً[�X �o�Bخ�، ���Pلbح�� L���i� . ن، �� أن إن��نQا

ه\ا ���E�3�� l : نTل إ�E ا���ق ����gي ه\J ا����o، اخ��ر أج����p c �>5 ا��f ��B ی>��، ن�Pل

 3د، �>��p 5 ص�دق، ا�(?�   .ا��B\ول ��p آ���أن LB�u واح، f ی�ج

  c4أن ن c5 أج�� . ،�Z3Bی� �� آ�ن �� ج? آ��B �>5 ه��ك أهاف ��3دة، ���Z3B ا��Uر، ا�(?

 ا����iب ؛ آ�j أن bح��ن ـ و�>5 إذا ���Pر ـ آ�� یT� رTX 
ا� �M�i��h�g، ا�������، ا��hM �\ه

�3X!ا hM���3ع، وgس� ان>�� ا�� h?�3 ا����ازی� إذا واجXUة ه� ���ق ا��ت �� �zرة واح

 lس�، ��!ن��ن ا������u 5یy ه\J ا�3 �ًX��M ق���ی�>5 أن  ���iا�� q�g�3 ا�Xأ \ٍR��ا�3س�، 

آ�M�u c�L، وآc وL�M، وإ�>�ن��L آ�?�، وL�M، ذآ�ؤ�3��i� ،J�L��� ،L، أه�L، أوfدJ آ�L ی4
@ �� خ�نٍ� 

Lب إ���Pوا�� cوج bT� Hة ه� ����3 ا  .ه\ا ا!خ�ص .واح
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   qو�� 
�iا� J�� 2�P5 أح��نً� ی�<� ،أ�� ا�4ق ؛ ی(
 و�� أن ه�L واح، و�� أن �LB�i واح

���� 2�M وه� �\ل ،
 ی���ج إ�E ه\ا ا�(?�iب، أي أن ه\ا ا���iا�� .c4أن ن cأي . ��\�_ �5 أج

���Pا� ،EP2 ُی��� وأخ�i �5 أن ا!ن��ن ی���k إ�E درس P�أخ�i �5 أن ی���k إ�E  أن ا����P أ

 �� hPْ�ُِخ h5 ذ�_، أن� �iأخ ���Pا� ،L��z� E�� ��Z�� أ آ��ب�P� 5 أن� y��خ �Bi��EP، ا����P أ

ت bإذا وح ،
�iت ا�bب ووح��iت ا��bإذا وح fف إه\J ا�ن�� �5 أجc هٍف آ 5� ،��B�c4 إ�E ا�?


 �tنh ص�دق�iت ا�bوإذا وح ،l��� hنt� ب��iا�� . hق وص�ك ا!خ�ص وا�4���Sذا ��ا�� 

cوج bT� Hذن اS� ف  .إ�E ا�?

  ��إن آ��� ص�دق �?� ����3ن، إذا �y��i ا��k� �B ا�َ�َث �?\ا صق : h�M �>2 �� ا�رس ا���

kMء و�X 5�و�>5 ا��E�3 اUخ�i . ا!خ�Bر، ه\ا ا��E�3 ا�kR�g �>��� ص�دق، ��ن ص�دق ؛ ی�>�2 

ث ه\ا ا��E�3 ا�kR�g ��5 ا���س، و�>�P��i� 5 ا��ث ��4ق ��P��i ا���� �Bا�� �P��i� ،�B��� ث�

  .. ����B ه\ا ه� ا�4ق ا�\ي ی��bث ��L ا�O�Pن

C�ْ2ِ�ِ=ْ�  � ِ�َ�ْ#ِ�َي ا���ُ- ا����ِدِ��َ� ِ�ِ
  " ) O 5� "24ی� : س�رة اUحTاب( 

� َ<Nَْ&ُ- َوِم2ُ9ْْ� َمْ� َی�C�ُgِPَ9ِْمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِرَ'�ٌل َصَ=ُ�(ا َم� َ:�َهُ=وا Dَ�َ �ْ2ُ9ْْ� َم	ا���َ- َ:َ�ْ�ِ- َ+ِ  
  " ) O 5� "23ی� : س�رة اUحTاب( 

  ...)) إن ا��=ق ی2=ي((

  ��b �5 أن ی�3_ إ�E ه�_ ا��ا�f قه\ا ا�����ع ذآ��L �� ن?�ی� . أي إذا آ�ن L�� _B�u ص

و أن �XحL آ�ن ����4ًاBی ،��
 ���ا�رس ا����u خ ا�>�ی2 ا�\يUه\ا ا _�\� ،  Hا JاTج J��أن أ

��� آc خ��.  

Qاjی�X ٍي�Bیٍ* ن  :ن، ن��cP إ�E ح

���L وس��M 2ل Hا Eص� �B5 ا��� ،L�� Hا ���5 ث���ن ر:  

� ا�(ض(ء إw مbم� (( �: �+�Nی wة، وq��(ا، وا:�	(ا أن خ�� أ:	��)� ا�N� ا و��)	�GPاس ((  

  �� �P�Pل ا���M 2?�3� ،5(�ه�5 اث���رح�ن ا�gا� L)�ی* ا�5 ���4ا ا����ات ا���t��� �X :ح ه\ا ا��

���Pس�f5 ا� . _� Hرك ا�Bی jآ� �eوان ،��E أ�� اH، وان�e آ� j�t�� ا��Uر آ�� ��ی 2Pی��3 اس�

��E أ�� اH وان�e آ�j أن ا�ن��  2Pاس� ،_���آ�?� �� ���_، و�� ص��_، و�� زواج_، و�� 

_B��..  

-&N> �  +��	� َم� +* ا�))ن أم� مN&�94        ی�9َدى �- +* ا�((ن أ<�

 * * *  
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   LPخ� cآ _Bأح cوج bT� Hا _Bوإذا أح ،LBن� Ebا�>�ن أن �� L� ی��دى  

  )) ، َم� ی)�م ا
 +	��- م� م��2 ((

_�\�� ،L��?أن ی �bT وجf c ی��k�i أحٌ Hا L��<ا�\ي ی:  

))	�GPااس)�N� ا و��) ((.  

أي إذا اس�h�P �� ا�k�B وا��gاء � 5�kP �� أخ�iٍر و����، آ���� یkP ��?� أهc ا�ن��، Uن?2 خ����ا   

ا��gع، إذا اس�h�P �� زواج_، � 5��bBi� �� kPت یkP ��?� اUزواج ��دًة، إذا اس� �� h�P�Tوی� 

 ا�P� 3� fإ L�B�i�� �Pأن ی�� 
�i��� hإذا ا���_، �� س�� ،�P��Pِان، � 5�kP �� ���ج�ٍت ص�

اس�h�P �� أ�� ا�Tواج، �� أ�� ا���Bع، �� أ�� ا�3��Mت ��Qخ�ی5، إذا hPbBu اUخ�ق ا���Bی� ا��� 

E�3� ه\ا ،E4ی� f �ٍخ� �� hنt� ،ی���gا���� ا� �?��� h4ن.  

ن�ٍس �3?2 ��ٌض اس�L ه\ا ا��ی* یt�� دواًء Uُ. و�5 ���4ا اfس�r3� 5<� :���P ا����3ء ���Mا  

ا��س�اس، أنh نh�be ا�ار، ��c3 ه��ك ن��� وراء ه\ا ا��� l�4P�h، أن� �M�c إذًا، ه\ا ��ض ه\ا، 

 qأو آ� ،��Pا� qآ� cأث��ء ح� ،TBخ kR�� hق، أن�u!درج� �5 ا Eإ� c4� أن k�i��� 5� _إن

3� ،hزی h3� ،_�M�u ء ��ق�X ه\ا ،y�M�� و�h3 �� ا����ك ��P �� ا�T�� 5��iل �Xء �5 ا�

ی��وي اث��5 س�ن�� أو ث�ث� �>3
، ه\ا �5 حLP �2 یtخ\ه2، �� ن��Tا، �� ح�fت �����، ح�fت �5 

 ) �iه\ا ). ا��س�وس ـ آ�� ی���?� ا����3ء ـ ا����� ��tا��س�اس، ی Lٍض اس���� E��Bا ا�\ي ی\?�

  .J اQخ� ��Xء �E�3���� ،L اQخ�ا��ی* ����3

cٍآ E���5 ا�?�ى، ر��� س��BنL و�E��3 ی�Pل yiی� f م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� ،:  

Cُم(ا�GَPَاْس ��pُ -ُِإن� ا��ِ>یَ� َ��ُ�(ا َر�%�9َ ا����  
 )h�4� ی� : س�رةO 5� "30 ( "  

   J\?� ) 2ا���اخ�) ث E�� 
 ا��������..  

C -ُا َر�%�9َ ا���)�ُ��َ �  

  ..واس����Pا: ل��س����Pا، �� �M �� :�Mل  

C ُم(ا�GَPَاْس ��pُ -َُر�%�9َ ا��� �  

  ..ی��3 آ���  

C-َُر�%�9َ ا��� �  

 f��Pل ��ة واحة � c��Pل �]�ت ا��ّ�ات، ��Pل fOف ا���ات، أي �>�وا �� خ�y ا����وات واUرض،   

أوا ه\ا ا���Pم �>�وا �� خ�y أن��?2، �>�وا �� ��3u?2، �>�وا �� �Xا�?2، رأوا ��Pم ا�������، ر

  :ا�2�e3 أن اH س��BنL و�E��3 ی�@ آc ا������Mت �>c ا���ج�ت ����Pا
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C-َُر�%�9َ ا��� �  

UنL ا�����، إنL ی�ك �>�X cء، إنL ) رب ( أ�Mب آ��� �5 أس��ء اH ا����E إ�E ا!ن��ن آ���   

  ..ی��� ج�ك، إنL ی��� ن��_

  ���ُ- ��pُ اْس�GَPَُم(ا�Cِإن� ا��ِ>یَ� َ��ُ�(ا َر�%�9َ ا

أي أن ه\J ا�����3 إن � 2���Z اس�J\?� ،�ً��P ا�����M f ���3 �?�، أي �5 ����ت ص�� ا!ی��ن   

��E أ�� اH، اfس����P ���3ر دy�M جًا، �5 ���� ص�� ا!ی��ن ���Pم ا�������  ���Pس�fا ���������

 2P��� 2� إن _�\� ،Hأ�� ا E�� ���Pس�f�����3، إن ا� �� _ٌX 2 �?��كP��� 2� إن ،����P� �� _ٌX ك��?�

  :� 2���2P �?��ك Xٌ_ �� إی��ن��، ر��� �bT وجc �� أآO ��R�� 5� �Zی�

Cِت�Nَ�ِ���  �ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�
 )���Bی� : س�رة ا�O 5� "7 ( "  

GَPَاْس ��pُ -ُِإن� ا��ِ>یَ� َ��ُ�(ا َر�%�9َ ا����Cُم(ا�  
 )h�4� ی� : س�رةO 5� "30 ( "  

��E ا���اخ�، ��E�3 أن ی�Pل) ث2 (    
 ا����������3ً�، : u ول���ة ؛ آ��� ی�ر�� اH آc ی�م ��ات 

  :آ��� رأى ���eًا، آ��� ��یO 5یً�، آ��� س�4M kً�، ا��5�z آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

 )) W�&: W�g>ذآ�، و -G3>و ،�(+ -P	ص ((  

  ..هfzء: �Mل  

C ا)>ُ�َNْ�َ ��َا َو)+ُ�Mَ�َ َأ��� !ُ(َiِ��َ	َ�ْ��9َُل َ:2ِ�ْ�َُ� اPَ�َ �  

   Hن ا��Bًا! س��Z3>2 آ���� E�� Lأروی jی�X *ٌی��:  

  )) w ی�Nن ��رئ ا���Gن (( 

 �Mرئ ا�O�Pن حTن، وf یtس، و��M fط، و�3X fر ����j3، و�3X fر ���َ?ْ�ن،   �� k��)ی f

 E��3� 5�zا�� ���gا�� J\ه cط ؛ آ��Pس، وا�tوا�� ،j3وا�����ن، وا�� ،�?Pا�?�ان، وا� ���g�

h�<� ی�Qا J\ه fإ Hو�� �2 ی>5 �� آ��ب ا ،�?��..  

Cُم(ا�GَPَاْس ��pُ -ُِإن� ا��ِ>یَ� َ��ُ�(ا َر�%�9َ ا����  

\ي ی�ّ�X c<� Jء، ��ف آ�j أن ��ف ��Pم ا�������، �>�b �� خ��y ا����وات واUرض، ��ف ا�  

��L ؛ آ�j أنL ی�� c�oی f E��3�و Lن��Bس HاLوی��� ن�� ،J  .� ج�

��E آ���، ��E ��4@ف، : إخ�ٌة أآ�رم آ�Z ی�ث�ن�� ،jM�� E��آ�j أن اH س��BنL و�E��3 ی2?)��3 

�uا cوج bT� H5 أن ا�Pم ا�����5ُ P�3رًا ص�رخً�، ی��X �ُ3gوز، ی�)� E����LB�M E و����L آ��  k

yی���..  
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C ا)>ُ�َNْ�َ ��َا َو)+ُ�Mَ�َ َأ��� !ُ(َiِ��َ	َ�ْ��9َُل َ:2ِ�ْ�َُ� اPَ�َ �  

����M Lدم،  f��j و f��Tن   hن ��� أنTح fو ،L�� hخ�ف ��� أن f..  

  C)30(�َوَأْ�Jُِ�وا ِ��ْ�َ#�9ِ! ا��Pِ* ُآPُ9ْْ� ُ�(َ:ُ=وَن 

  :Oیٌ� ث�ن��  

  C)13(ِ>یَ� َ��ُ�(ا َر�%�9َ ا���ُ- ��pُ اْس�GَPَُم(ا َ+َ�� َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن �ِإن� ا��
  )س�رة اUح�Pف ( 

�bT وجc ذآ� �� ا�O�Pن    H�� ،c���� f ا���ف ���g� آ�رمUی� أی?� ا!خ�ة ا H2، وا?���f خ�ٌف 

  ..�Mن�ن

  َآEَُ�وا ا��%ْ:َ; ِ�َ	� َأْشَ�ُآ(اC �َسGِ�ْ9ُ* ِ+* ُ�ُ�(ِب ا��ِ>یَ�
  " ) O 5� "151ی� : س�رة Oل ���ان( 


 ؛ و�� آ��M hیً�، و�� آ���p hً�، و�� آ�h ��َ�>��ً�، أي   ���(�bد أن ��gك یP\ف اB�M �� H_ ا��


 إن��ن ��E وجL اUرض ��(�bد أن�  . ی�gك یP\ف اLB�M �� H ا��

5�zأ�� ا��..  

̂% ِ��ْ�َ ْمِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ�ُ	(َن � َ+َ ي% اْ� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ�ْ� َیْ�ِ&ُ�(ا ِإیَ	�َ<gُ�ِ �ْ2ُْ�ٍ� ُأو2ُ�َ Qَ�ِ�َُ� ) Eَ)81ِ�یGَْ�ِ� َأَ�

  C)82(اْ�َ ْمُ� َوُهْ� ُمPَ2ُْ=وَن 
  )س�رة اUن�3م ( 

�5 َخ�LP، و�>�L ی�i3 ا��>��� ن��3 ا5�U، إن اH ی�i3 ا���4 وا���ل وا�\آ�ء وا�(��ل ��>��Zی5   

5���zا�� LRص���U ٍرP� .  

  cR�M ل�Pی M :�B3ص ���Pس�fا J\ن . ی� أخ� هU م ����ض�ی� أخ�، ه\ا آ �B2، ه\ا ن�P��� آ�ن �Bا��

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bا��:  

  )) إن ا
 أم� ا�	bم��9 �	� أم� �- ا�	�س��� (( 
  " )أ�� ه�ی�ة  "�5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�( 

  E��3� L��M 5� ی* ؟  :�5 أی5 أخ\ ا���B ه\ا ا��

CQَ0َُأِمْ�َت َوَمْ� َ��َب َم �	َآَ �ْGِPَْس�+َ �  
  " ) O 5� "112ی� : س�رة ه�د( 

��E حٍ س�اء، �\�_ �Mل    J�L ا�\ی5 ��ص�وJ، أو ا�\ی5 س�t��ن �3� 5�B�أ Eوإ� �Bا�� Eإ� Lٌbج�� ��Uا

  :م���L ا�4�ة وا���

  )) ش��&9P* ه(د وأخ(ا��2 (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )ا�� ج���� " 
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ه\J ه� اQی�، ���5 . و���ذا L�B�ّX س�رة ه�د ؟ Uن ��?� ه\J اQی�. 5�َ ه� ه�د ؟ س�رة ه�د  

Eو�Uرج� ا��� 5���z� ،Hأ�� ا E�� 2�Pرون ج��3ً� أن ن����t�..  

  َ��َب َمCQَ0َ � َ+�ْسGِPَْ� َآَ	� ُأِمْ�َت َوَمْ�

  cوج bT� Hل ا�Pی ،�iَPْ�َ E��� ،�3ی� ا��ا�Q�� �� 5<�:  

C ُأِمْ�َت �	َآَ �ْGِPَْس�+َ �  

C-ِ�ْ�َا ِإ)	ُ�GِPَِإ2ُ�َُ)ْ� ِإَ�ٌ- َواِ�ٌ= َ+�ْس �	ِإَ�*� َأ<�َ �  �7ْ�ُ ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� ِمrُْ�ُ)ْ� ُی(َ�
 )h�4� ی� : س�رةO 5� "6 ( "  

  2ْ� 2َ�ِ cوج bT� Hا cPل: ی�M خ�ى؟Uی�ت اQا آ�� ج�ء �� ا���Pأو ��س� ،Jأ�� E��  :��س����Pا 

�|C-ِ�ْ�َا ِإ)	ُ�GِPَْس�+َ  

أن� ُأ��B�َ ناء ا�����، أن� أ�Mم : أي اج��3ا �pی� اس����P>2 ا���oء �����L، ه��ك إن��ن ی��2�P ی�Pل �_  

����Iو b��� L�، أن� أخ�ف ��E س���3، أن� أ���o أن ی>�ن اس�� ��P��tً� ����اج
 ا�َ�ْ�َ�>� ا�\ي ���

 LBدي واجz�� 2�Pی�� ،J������ ا����ء، �?\ا ی��2�P، ی��2�P ��>�ن اس�P��t�� Lً�، ی��2�P �����ح 

f ،ب ا���س�)�  ..ا�َ�ْ�َ�ِ>ّ�، ی��T���� 2�Pع إ

�|C-ِ�ْ�َا ِإ)	ُ�GِPَْس�+َ  

   Hا ���bT وجc، ی(
 أن ���?� اس����P_ إ��L، ی(
 أن �>�ن ا��oی� ی(
 أن ���2�P �5 أجc أن ��

  .�4Pى �5 اس����P_ ا���oء �����Lا�

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� L����L، ی�Pل  Hا ��  :س�ن� ا�4یy ر

  )) م� ��60 ش	8ٌ :�� ر'7ٍ �0= <&ٍ* أ+7D م� أ�* �)� (( 
  " )أ�� ا�رداء " �5 : �5 آ�T ا���3ل( 

  )) ی	�ن ا��M^ م� إی	�ن أ�* �)ٍ� ��'� �( وزن إ((


 �5 اH ا�>�ا��، آc إن��ن وه\ا   �iإن��ن ی cن آU ،���Pس�f5 ا� c[س ����س�ن� ا�4یy ی�Pل 

 �Mل أحه2P� ،hث�� 
�i� :���Pس�fا _�� 
�iا�>�ا�� وه� ی H5 ا� 
�i� hأن . c[س yین� ا�4���

L�� Hا ���5 اfس��P� ���Pل ر" :  �ً[�X H�� ك�g� fأ ." ���Pس�fا �M��آ�م ���y جًا، �� 

  �����ح� ؟ 

 ؟   �B��5 إر��ء زی أو ُ *�B� E�� ،ًا�Bَ�أنE�� h ����ف ؟ ����ف �5 أجc أن ���� زیًا أو ُ

J آ�X cء، أ�2 یcP ا�����3 ا�(��U cح وfة ا������ یTی �5 ��3وی�، ح��� H5 أن ا� c�o� ح���� ���

�bT وجc، ��س��gر ه\ا ا��ا�� ذاك ا�����3 ا�(���P� cل Hا ����ذا أ�c3 ؟ : ج�ءJ ��ج�Lٌ �5 یTی f ی�

  : أج�ب إج��ً� �>�
 ���ء ا�\ه
، �Mل
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)) 
  ))إن ا
 ی	Q09 م� ی�ی= و�)� ی�ی= w ی	Q09 م� ا

 ان�e س�ن� ا�4ی�X yح اfس�t� ���Pن?� ا���ح�، أنE�� h ��43؟ ح�  Mأه���، و L� ن�ى ��� ���

 ��ج� ��E���� ،�ً��o� L أ�� اH و�k�i ه\ا ا!ن��ن، ��(�bد أن �k�i إن��نً� M ر، أو�� L�� _B�4ی

 E�3���� �ً3Bu ،ك�g� fی�>5 أن ی���ف إ f _�\� ،ك�gأن�اع ا� �bT وجc، �?\ا أح H�43 ا�و

Xك ج�� و�X ن��� �� ،��B<ا� E�3ا�� f jلا�����M yیأ f��gك ��H : " �ك خ��، �\�_ س�ن� ا�4

 �ً[�X ." ،دكر �� أنh ��ح� أن2�P��� h، �� إن��ن هP� ،أي أن اfس� ���P��k� y��i ا���ح�

ك، و�Mل �_b�أن� أ�c3 آ\ا وآ\ا، وسtری_ �� س�>�ن، إذا خ�L�� h، ��� ��ح�ك �j3، �\�_ : و��

�bT وجc �� اQی� ا� Hل ا�Mی���<:  

  C)213(�َ+َ�� َ�ْ=ُع َمَ� ا���ِ- ِإ2�ًَ� َ�َخَ� َ+Pَُ)(َن ِمَ� اْ�ُ	0َ>�ِ��َ� 
  )س�رة ا��3gاء ( 

 ��� ،_���Pك آ��� ازدادت اس�إذًا ��3ف س�ن� ا�4یy ��س����P ه� ا���ح�، آ��� ازداد ����ى ��ح�

 ،Jه�ا L?إ� c3؟ ه� ج cوج bT� Hا E4��bT وجc، إذًا آ5 إن��ن �?X�L�B�p L و Hا k� Jك ه�ا�Xأ

��E أ�� ر�_ 2P��� ًا  .��ح

��3
 : " س�ن� ��� �L ��3یO jٌخ� ��س��M ،���Pل  Zن ا��pوغ رو�� fوا��?� و ��Uا E�� 2�P��� أن

���، ی�ی ���ى، ا��y وا��، ا���ل ���5 وا���ام ���5، ا!ث2 ". �X ح��� آc إن��ن ی�ی ���ج، ی�ی

���L ا���س، ���ن� ��� ی�Pل�� ح� k�biأن ی hرك وآ�ه��3
 : ك �� صZن ا��pه\ا ا�\ي ی�وغ رو

 L� c�� f ا����ء ا��� k� �Pأو ��خ�، ی�� cٍ<g� ا���� cآtاء، ی�gوا� k�Bی���ل �� ا� ،�ً��P��� q��

�Pس�f2 ا?� �����3
 ����P��� qً�، س�ن� Zن ا��pخ�ى، ���\ي ی�وغ روt� أو �ٍPی�i� �ً���� �ً�?� ��

  : ��Pل

 )) ;��0rن ا��cوغ رو�� wم� وا�29* وxا �: ��GP�� أن ((  

�� ج�ء ���_ �P��iً� ". اس����Pا أي أخ��4ا ا�H c�3 : " س�ن� ���Zن �L ��3یjٌ ث��ٌ* ��س��M ���Pل  

 س�ن� ���Zن ا!�� ���Pس�fا ،�ً��P��� h�� hنt� ،Hا Lوج L� ��B� 2ی�3، و��g�� ن� س���خ�ص، و

iا� ��� س�ن� ا�4یy ا���ح�����، و�.  

  

  اfس����P هاء ا���اU rRن اH س��BنL و�E��3 ی�Pل : " أ�� س�ن� ��� ��Pل

 ")) -��: �2Pض�P+ب إ�*� :&�دي م� ا��G� أ�; م� ((  

  : س�ن� ا���5 ی�Pل  

 ))��  )).P- اس�GPم(ا :�� أم� ا
 أي :	�(ا �P:�3- وا'9P&(ا م0
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UنL . اس����Pا ��E أ�� اH أي اس����Pا ��X E?�دة أf إ�L إf اH: " س�ن� �(�ه �5 ا�����M 5�3ل  

  :��ج أح�دی* ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

 ))*9�� 
  )) w إ�- إw ا


، ��ا  Mا�� hأن �e�� يt� ،ی�ن��T��� �BMا�� L���ك إن��ن یjI�� c�3، و�� hن، إذا أنQ�� �BM

 f ،kرا� f ،Hا fإ Lإ� f L5 أن�z� أن Hا fإ Lإ� f دة أن�?g� ،�Bإن��ن ی�� 
Mة، إذا إن��ن را�����

 fدة أ�?g� h�Pذا أیS� ،Hا f5 إ�?� f ،ِ�م<ْ�ُ f ،kن�� f ،�i3� f ،رازق f ،ل\� f ،T3� f ،rخ��

���E أ�� اH، �?\ا �Mل  h�Pاس� P� Hا fإ Lمإ��ة وا���ا�4 L��:  

�9* م� دخ��2 أم� م� :>ا�* (( � 
  )) w إ�- إw ا

��، ". اس����Pا ��L�B�� E و��Bدی�L : " أح ا����3ء ی�Pل  �iی� ا��p k� 
آ�j أن ا��B3دی� �pی� ا��

��� ���bا�� ���iج ا�T��� أن 
J، ی(B� �� L3iو�2 ی LBو5�َ أح ،JB� �� LBو�2 ی� Hع ا�u5�َ أ �B��

 �r3 ا����3ء�� ���Pس�f�� ،H ٌB� hأن \ٍR���� �k ا����B : " ا����� �iا� k��)� أ�� ه\ا ا�\ي "أن ،

  ..ی� أخ� ا�ی5 ثc�P: ی���\ ا��U وه� ح�نy، وه� ��2�t، وی�Pل

 qً�Gِpَ wً)ْ�َ Qَ�ْ�َ:َ *Gِ�ْ9ُ5(�ِإ<�� َس(C  
 ) c�Tس�رة ا��(  

ًا  B� h�� ،ء�B�  .H إf إذا ن�b\ت أ��J وأنh ���ور �>���j، أ

���M Lل   Hا �� اH رB�h�M ی� رس�ل اcM ،H �� �� ا!س�م fً�M : �� ص��� ���2 �5 س���ن �5 

  :ی��3 ا!س�م ��L4 �� �>���ت، ��Pل ���L ا�4�ة وا���م. f أسtل ��L أحًا ��pك

 )) �GPاس �p 
  )) �7 �م69 ��

  M ؛ Lم آ��ا!سc��ة و�P�  . ، إی��ن واس��3X ،���Pر و��اH�� h��O cjM ث2 اس�2P، ا!س�م 

�5 أن ی��X c3]ً�، �?\ا ج�ء ���L ا�4�ة وا���م و�Mل  Tج��  �� ح�fت ا!ن��ن ی>�ن 

  )) س=دوا و��ر�(ا وا:�	(ا أ<- �� ی9#( أ�ٌ= م9)� �0	�- (( 

��E وا��_ أ   �iس� _� q�� ن ی>�نtت آfن أي �� ح��<� �� qك، ج����E وا� �iح��نً�، �� �_ س�

�bT وجc، أي ��q آ�X cء ی(�ي آ�� ��ی، �\�_ �Mل ا����3ء H�3ن ا�iی f 5ی��: �(��ع ا���

ه��ك أه�ن ا�b�gی5، ا��* �� ا��Uی5، وا��* �� ا�gّ�ی5، واخ�� أه�ن?��، أي أن ه��ك ح�fت أه�ن 

� ا���Tن �� ا���k ا�34
 ح����  f���k�i، أح��نً� ��q �� ا��gی5 أن ��c3 آ\ا وآ\ا، ه\ا �� Oخ

�bT وجc أن یcBP ه\ا  H5 ا� Eی�ج \ٍR�� hنt� خ���رfا Eإذا ان�� ،c3�� f أو أن c3�� اخ���رك أن

 LB5 ص�ح�  ا�c�3 أو أن ی��3 
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 أ<� إw أن یhP	=<* وw: وw أ<6؟ ��ل: س=دوا و��ر�(ا وا:�	(ا أ<- �� ی9#( أ�ٌ= م9)� �0	�-، ���(ا(( 

 7D+م9- و !ٍ	��� 
  )) ا
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " �gR��  " )ا���ة 

cوج bT� Hا c�� 5� ء�i3ل، أ�� ا�ٍل، ا�3\اب ���3� r�� وا���ر cٍ�� r�� ��)ی��3 ا�.  

اس�2�3i، أي اfس����P ی(
 أن �>�ن �� اfج�?�د وا�4�Mfد، اfج�?�د أي ����Pا ا�X : �� Hٌء Oخ�  

�3 5�� fً�5���i، ا��y وسٌ� ��5���u 5، یf ��3 ..... ی(
 أن ����� آc ا�(?� �ً�M�� jP� أن

 5� �f c� ،خ�Qف ا�i5 و��3داة ا����iا� إ��اط وf ���ی�، f إس�اف و f�f ،���P ان��ع إ�E أح

�iوس Lس�س�� أنUا L�م �5 س���ل، �\�_ ا!س  ..��jM وس� ��3

  C)29(�َوَ�� َ�ْ#7ْ0َ َیَ=َك َمhُْ�(َ�ً! ِإَ�� ُ:QَGِ9ُ َوَ�� َ�ْ&ُ��2َ3ْ ُآ�7 اْ�َ&ْ�ِ� َ+0ُGْPََ= َمُ�(مً� َمNُْ�(رًا 
  )س�رة ا!س�اء ( 

 )) -���: ��: �P� �p -��: 
  ")) ��8 م�9 م� وس� ا

���Pس�fء، ه\ا �5 ��ازم ا�X cا��س� �� آ k�����.  

ات ����P �� : جًا�>5 ه��ك �>�ة �?��   P�3ا�� ،L�اP�3� أي L�����M ،أح�ال Lت و�����M L� ا!ن��ن


، ح�ل اfن�gاح، ح�ل �Pا� �� �P��� ح�الUأ�� ا ،qا��� 
�M ،
�Pا� Eإ� cP��� Mغ، �� ا��>�، و��ا�

E�b�ُ M ح�الUا J\م، ه�س��fح�ل ا ،E�  .ا���آc، ح�ل ا��B4، ح�ل ا��

ن ����ً�، ی��3 5�َ �2 أخ�i �>�ٍة �� ه  Bا���ل آ���وح �� ا� Eإ� �B����� ���Pس�fع أن ا��\ا ا���

��ء، أح�ا�L آ�?� �5 ن�ع ا����خ�، 5�َ �2 bآ�?� اد Lآ�?� آ�ذ��، أح�ا� Lح�ا�t� Hأ�� ا E�� �ً��P��� 5<ی

bإذا اد H5 أ�� ا���E أ�� ا f _�\� ،H�cBP �5 إن��ٍن خ�رٍج  �ُ��P��� 5<ه\ا ی ،Hا k� ح�ل L� أن E�

  .آ�م ��رغ

  ����Zا� �P�Pا�� : ،���Pح�ل �5 دون اس� f ،أن اfس��B����� ���P إ�E ا���ل آ���وح ������B إ�E ا�(�

 k� ح�ٌل L� q�� ،ا���� j2، أو ی��?�5 �?2، أو ی���?���ه\ا ا�\ي یtآc أ��ال ا���س ���cu�B، أو ی�3ي 

E�bو�� اد cوج bT� Hى و�� ا����ا.. ذ�_ ا����\�_ آ�Zة ا��ی* �5 ا���ل .. خ���ا ���ر ا�?�ى د

  .ه\J ح��� �����، �E�3 ذ�_ أن ح��q�� L آ�� ی�ام

اfس����P ی(
 أن �>�ن �?� ص��ٌت أس�س��، �5 س���?� اUس�س�� اfج�?�د ، �� l�X : ا��gء اQخ�  

 f J\ه ،yM� f ،_� ل�Pه>\ا ی 
yM، وا��آ?� H، واH �5 ی��سB_، وأنh ��ز�h ����هc ؛ أخ� آ���

�bT وجc، ح>2 اH �� ه\J ا�(���،  H���3 ح>2 ا� �� �Xب، ه\ا آ�L آ�م ����ض، ی(
 أن �(�?

�� ه\J ا��?�ة ا������i، �� ه\ا ا���Pء، ح>2 اH �� ه\ا ا�k�B، �� ه\ا ا��gاء، �� ه\J ا�����، �� 

، �� ه\J ا��gاآP3ه\ا ا� �� �، �� �Xآ� ���X �� ،��uآ� ��?� ر��، أخ� أن� أ��R�� L��i أ�j وأری
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 f ،�Rا��� �� �R�� ه\ا ر�� hخ\ ر�� ث��t� h؟ أن yM� f J\ف، ه\ا ر�� ی� أخ�، �� هfO ث��ث �?gا�

��E ا������ت، ر�� وخ��رة �ً�P�Pإذا آ�ن ر��ً� ح fإ �ً�  .ی>�ن ر��_ ��gو

 اH إf إذا ���h أ��J، �5 ه�� ج�ء ��\�_، �5 ص��ت ا����  B3� أن k�i��� 5� _�\� ،ج�?�دf2 ا�P )

 2��� cآ E��، �tنq�� LP���� h �_ خ��ر، إ�� أن ���LbP �� ح>2 اH، وإ�� أن �kP )�2�3 ا��LP أ�ٌ� ح��� 

�k ث�5 ا�h�B أن� أخ� د�L� h3 ر".. �5 دخc ا���ق �LٍP� ��p 5 أآc ا���� �Xء أم أ�E .. " �� ا���ام

 cء ج���X ،لfل ز�أج�ة ح ،kه\ا ا��� E��5 �� ����� ا�h�B ص�ر ���L ! وس����i3 أج�ة <�

 h�Bا� �� ،h�Bور�� ث�5 ا� jأ� ��R�� L� kم ؟ دا��دي، �� ه\ا ا�>�Pن اس���ك، f أن� �ی�L، أن� أری

���?� أج�ة ، ه\ا ر��، إذا أخ\ت أج�ًة ���?�ك اس���_ أو ص�ر � L��2�e ی�ی ن�Pد��R�� J أ�j، وی�ی

rأو ی��� k��س���ن ی� bل �3Bا����>�5، إذا أخ\ت أج�ًة �����3 ی� ��E ا����>�5 وأنh أح.  

��!ن��ن ی��2�P �5 دون ��2 ص3
 �5 ی��2�P، یkP �� ا���� �Xء أم أ�E ؛ �� ���X �� ،L3اLR، و��   

���X . Eآ�L إی(�رJ، و�� اس�](�رJ، و�� �L���3، و�� ��Pد 
�\�_ ����3 اUح>�م ا��P?�� ح�2ٌ واجٌ

 cوج bT� Hع، �����3 ح>2 ا�g��� JB3� 5 أن� آc ���2، �5 أجc أن ی��2�P، إذا ����L ���>�ن ���

 و�y اUص�ل ؛ P� kMأ�� ی� ،h�Mت ا!ن��ن ی��ي ��?� ا���fواج �� ح�T��� �ًل، أح��ن�)� cآ ��

�� �>�L ن�ى ا���h�M، وا���h�M ی(
 أن إی(�ٌب و�BMل، و�?ٌ� و�X Jه��I �� P3ل، ه\ا ا���Xها 

، إذًا ا�����ع دy�M جًا، ��5 ص��ت اfس����P اfج�?�د �� ����3 ح>2 ��tا�� E��ی>�ن ا�Tواج 

  .ا��gع

  c4ی� �Bi���� �ًع، �� ��: أح��ن�gف ا��ن�، ه\ا خ�� 
uأن� خ� Hواج، أخ� ���ذا �� واT2 ا�� 

�?��BM أ��ن� أن �Bء، ا���X �?�� k2 أس�� Hوا f ء ؟�X �?�� h3؟ س� _B)3� 2� ،��<g� ؟ ص�رت

ن��� ا���Bi ون5�3 ا��>�ح، أ�� ا���Bi ی(
 أن ����� وأن �>�ن �� �u ا�>���ن، ی(
 أن ��3ف 

؛ �� ا�4�ة ح>2 اH �� ا���Bi، و�� ا��>�ح، و�� ا�Tواج، و�� ا�k�B، و�� ا��gاء، و�� ا��B3دات 

  . وا��4م وا��� وا�Tآ�ة

 أآ�Z اUس]�� ه\J ا�Tآ�ة ی(
 أن �EPB �� ه\J اUس�ة آ���� آ�ن، واH ا���� ی��T?� ��اد، أو   )�

�k ا�Tآ�ة L���f، ه\J �5 ا���وع، �����وع، واUص�ل، �� ،��Bس آ��M ونه� ��اد �>5 ص��o ی�ی��

f ،آ�ةTا� �?�i3� ی�4 أن f ،وج�Tوا� �ً?�P� >�ن�أن  
)�� ،��Uه\ا ا �� cوج bT� Hی�3ف ح>2 ا 

��fس����P ����ج إ�E اج�?�د �� . �� ا�Tآ�ة، و�� ا���4م، و�� ا���، و�� ا�4�ة و�� آ�X cء

cوج bT� H���3 ح>2 ا�.  

5 ا���k� �� ،q اfج�?�د ا�4�Mد، أي أن دی5 ا!س�م دی5 ا���iة، ��L ��ازن ��5 ا�(� و��: �Xء Oخ�

  .. ��5 ا�ن�� و��5 اQخ�ة
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)) ��خ��-، وw م� ��ك �خ��- �=<��W إw أن ی خ> م29	� مk+ �ً0ن اxو� W��>آ� م� ��ك د��M� 8��

 !�>�r�� !ٌ�3م ((  

  .�� ��ازن، ی��3 إن ����_ ���_ حy، إن Uه�_ ���_ حy، إن �(�ك ���_ حy، ه\ا ا���ازن. 

��دیً� رس2 ا�2�ْ3ِ، ی�3   f �� �� ،اعك ا���� �� �� ،cوج bT� Hع ا�g� k��� hأن _���Pس��� �

��iXت، �� �� �(�وز، �� �� رأي �4�X، ا��أي ا��4�g ����ض ��fس���u ،���Pح_ 

،��  �� ح>2 ا��gع �� ه\ا ا�����ع ؟  ����ض، وا��Tوة ا���ص� ����

 حود ا�2�3ِ، وأf ی�(�وز ��ح ا!خ�ص، أي واح أراد أن ی��م �5 أي اج�?�ٌد وا�4�Mٌد وو�Mٌف 

 ا���Bي، ��Pل �L أح أص�MؤJا���( :  

� �Bا�� L�� 5ـ اح�م �5 ا��>�ن ا�\ي ح�م���ُ fم وإ�ة وا���ا�4 L�� .  

  وآ�j أ��5 ؟ : �Mل �Lـ 

L� ل�M 2 �5: ـe�  !! أن ��ى ن��_ سhPB رس�ل اH  وهc �5 ���ٌ� أ

��c ����(�رة، ��ع وا��Xى �� �>�، ر�E ا��X c�3��� ،2�oف، ا�� �B�Tوج، ا���B أآc ا���2،  �Bا��

 q�� م، ه\ا إن��ن�ة وا���ا�4 L��� �B5 ��?ٍ� خ�ص �����ً� �?\ا ا���?� س�� ا��� *�Bا ا�\ي ی\?�

�ً��P���.  

  yرس ا����b �5 أن ی>�ن ص�ا�ً�: آ�� h�M �� ا��f5 أن ی>�ن خ��4ً�، و� b�f c�3ا� cBPی Eح� ،

ا!خ�ص أن �L� �o�B وجL اH، وا��4اب أن یt�� ��ا�Pً� �����، ��� أخ� اسtل، ��q ا��3ر أن �>�ن 

 ،�ً�ج�هً�، و�>5 ا��3ر آc ا��3ر أن �EPB ج�هً�، ����ح ا�2�3 ا��zال، وآ��� أآ�Zت �5 ا��zال آ�h ور

t� ن�5 �� L�\ا�\ي أخ ��B؟ �� ه\ا ا�� c�3ع �� ه\ا ا��gه\ا �� رأي ا� cن ؟ ه��Tا ا�\?� L� h[ن�� ج

��E دی�L، �\�_ آ�� �Mل  Egی� Lذ�_ أن E�3� cR����� ،���X 2<ح L� ل ؟�BP� ��p ل أم�BP� ��Bا��

��E �5 اج��أت : " س�ن� ��ل �eو�>5 ان 
��ع ".  f���e إ�E ص�o ا�\ن�� cذا ا!ن��ن �� آS�

gا� Jأ��ر �� Eا�������، ح� L��M�� �� Eل، ح�tس����X ��4، ه��ك أح>�م�.  

   L��� Hا Eص� Hم ������ ن?� رس�ل ا�إذًا اfج�?�د، وا�4�Mfد، و�����3 ا�2�3ِ، وا!خ�ص، و

ه\J آ�?� �Xوٌط ی(
 أن ���ا�� �� اfس����P، واfس����P آ�� ����3ن ��5 ا�>�ا��، وا�ی5 �5 . وس�2

 f م�م، وه\ا ا�>�م �>�م �>�آ ���Pخ�دون اس�zی fم و�Pف ����ا . یfO ة�g��������4 ا�>�ام آ�ن�ا 

 LBg� ـ �ًBی�P� ـ ���Pس�f�� ،ن���� jن أ�Q5، وا������5 ا�Pم ا������5 �� ا������ا�ن��، ور���h أ


 �� ه\ا P5 �� آ�ن �� ث<� ،c���Bه\ا ا� Leل �� ه\ا ا�����دع ی��Tء ی��X c<� ،2<�� دع����

PZا ا�\?� ،c���B�3ا�M �� c���� 5 ه��ك<� ،�Bآ��� آ 
PZأی�م، ا� ����� Lpی�� 
..  

 �ً��ُ+ُ Wُ�ُ28(�َوَآ�َن َأْم(C  
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 ) j?<س�رة ا�(  

 ���g� 2ه���� �� ان��Bط، إذًا �� �� ص�ة، �� �� ص�oB، �?\ا ا�\ي وصc ��������5 أن?2 

��ت إس����، و�>5 اس���p ���P ��ج�دة��M 2ه��  : �B ا�>�ی�M 2ل�\�_ ا��. إس����، 

�(ا(( N� ا و��)	�GP؟..اس (( .  

   " fًح� Hا k� L� أن ��أي �5 ���4ا ا����ات �5 اس����P>2، �>5 أه2 �� �� ا��U أن ه\ا ا�\ي ی

وه� 2�P��� ��p، ه\ا ا���ل آ�ذب fً�M واحًا، ود��ى، وL� ���M f، إf أن ی>�ن ه\ا ا���ل ���ی(ً� 

Bن�fو ،
��iا� L��3� �3 ���ج�gی �����Lu، و���L�B، وإL��BM، وا���ل f ی���ج إ�E ذآ�، ��!ن��ن 

  .\ا إن��ن ��یr ی���ج إ�E ���3(�أن ی�ح ن��L ه

* * * * *  

 c��M cBM h�M ن �>�ن� خ�ص�، وآ��O�Pی�ٌت �?� �� ا�O �?��ث�� �� M ی�ت ا��� آ��Qا  

  )) w ی�Nن ��رئ ا���Gن (( 

   .O�P��� �� ی���دمQا J\ن ه:  

Nْ�َ ��َا َو)+ُ�Mَ�َ َأ��� !ُ(َiِ��َ	َ�ْ��9َُل َ:2ِ�ْ�َُ� اPَ�َ ا)ُم�GَPَاْس ��pُ -ُِإن� ا��ِ>یَ� َ��ُ�(ا َر�%�9َ ا����Cا)>ُ�َ  
 ) h�4� س�رة(  

��ن ���L، و f��Tن�ا ��E �� ��آ�2 �5 ا�ن��  P� 2ا ��� أن������ f..  

  َ<Nُْ� َأْوِ�َ��ُؤُآْ� ِ+* اNَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوِ+* اVَ�ِْخَ�ِة C) 30(ا��Pِ* ُآPُ9ْْ� ُ�(َ:ُ=وَن  �َوَأْ�Jُِ�وا ِ���9#َ�ِْ!

  L� ل�M ،م�ة وا���ا�4 L��� �Bل ا��tة، ه\ا ا�\ي سr3� �� 5<� : �� cM اUح�دی* �?� روای�ت جی

  :���م�� ا!س�م f fً�M أسtل ��L أحًا �3ك، ��Pل ���L ا�4�ة وا

 )) �GPاس �p 
  )) �7 �م69 ��

  :��Pل ���L ا�4�ة وا���م. أری أخj �5 ذ�_: �� روای� ���j إ�E ه\J ا��وای� ��Pل  

  ")) إذًا +�سq&�� �=0Pء (( 

b �5 أن ی�k ا�5�Z، وآc ������ �?� ث�5�f ���Pس�f�� E�  . أي أن ا�\ي f ی�

  )) �G�ً� إن �)� 7�p !ٍ9(ا�ً� و�)7 س��ٍ! :((


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��ر ) :012( ا�رس  -��Pا� ����-  3 ا��3  - ا��3� ��. 

  22-04- 1990: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��ت   ��ة ی(
 أن ����3، ا�����ع اUول أی?� ا!خ�ة ا�����zن، �� ذه�� أن �� ه\ا ا�رس ���

��ع �� �3 ر���ن، �� *��Zع ا���ر، وا�����ع ا��Zن� ����ع ا��3، و ا���Pع ���� ا�����

 E��3�و Lن��Bس ����� ،�P�P5 ا��� ی��cُ ا���س �5 ه\J ا����� ��4رات ��3ة P� ولUع ا��أ�� ا���

  : ی�Pل

Gَ�ْا !ِ�َ�ْ�َ *+ِ Wُ�9َ�ْ�َ>ْ1(ْ=ِر �ِإ<�� َأ( C  
ر(Pس�رة ا�(  

  cوج T� Hل ا�M *ی� أخ�ى، ح�O �� وح��g� رPوآ��� ا�:  

 CWِِر=ْ�َ �̂   �َوَم� َ�َ=ُروا ا���َ- َ�
  )س�رة اUن�3م(

�T وجt� ،cي ج? و أي ن�gط و أّي �M�u وأي وhM و    Hأن ی�3ف ا ،L���4�� 
��i� إًذا ا!ن��ن

�T وج H���3 ا� �� 
��kR و ��cX�� c، ووhM خ�س�، ه>\ا، �Mل أي ��f c ی4 c �?� ج?

E��3� :  

CWِِر=ْ�َ �̂   �َوَم� َ�َ=ُروا ا���َ- َ�
  )س�رة اUن�3م(

  C)1(�ِإ<�� َأْ<Wُ�9َ�ْ�َ ِ+* َ�ْ�َ�ِ! اGَ�ْْ=ِر 
ر(Pس�رة ا�(  

ر، h�M ا��Bرح� �� إح��ء ه\J ا����� ��3ا �5 ا���3ن� ا��P�M و ا��� ج�ءت �� ا����س��   Pرة ا����

�3ا، آ��ا�u إذا �Mأت ه\J ا���رة ���ذا ��3g ؟ �� أن ه��ك ���� ����3، ��E ه\ا ا���4ر ���ؤfت، �

�5 ا�g?� ا����دي، إًذا ��B ه\J ا����ات ا��iی��، و��B �]�ت  jا����3 ا�?(�ي ی��� �?gن ا�U

ج�ء �� ا���یX 5� �� ،j?� إf ا����5 ج�ء ر���ن �� ا�j�4 و ج�ء �� ا���gء، وج�ء �� ا����k و 

 f ،س�� ن���3 �5 ���� ���\اتP��� ،�?أی�م ا���� آ� �� hP�Tا����� ر��� ان J\ر���ن، إًذا ه L�� وج�ء

 ��  س3P� ا!ن��ن �?P�4رات أن ه��ك ���� ����3 ���\ات إذا وا��ا���س �5  r3� Lی��� �� ،�M�uإ

� ،L� ���� م�خ�ة، ه\ا آQن�� و ا�5 ا���P�P، �� دام ر���ن X?� ه(�ي، و أی�م ا���� ا� c ه� ��3

ا����دی�، وه��ك انfTق �����، �3Bu آc واح ��� ذاق ر���ن �� ا�O �?X �� ،j�4ب، ��gی5 

��?� ر���ن، ح�ب ��gی5، ��g ر���ن، ��gی5 إ�E أی��ل إ�O Eب إ�E حTی�ان إ�E ��ی�، �?��ك 
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ر، إًذا ���M ه\J ا����� �5 ��یه� ؟ انfTق �����، إًذا �� �5 ی�م Pا� ���� L�� و ��ت f5 أی�م ا���� إ�

 H5 ا� yاس�� cوج T� H�� ���3و أن ا!ن��ن إذا ��� ����ى �5 ا��Bخ�، یO ء�X 5� ،�M�uإ f

���L ا�4�ة و ا���م إ  �Bث����، آ���� ح�دة ص�رخ� ا�� �[�X  

!ِ�َ�ْ�َ *+ِ Wُ�9َ�ْ�َ>ِْر  ِ�<�� َأ=ْGَ�ْ1(ا(C  
ر(Pس�رة ا�(  

   k�� 5� ر��p �� Lر ح�اء، و ح���� آ�ن ی��P ا������ ذوات ا�3د، ح���� �Tف B3� أي ح����

Lن �� س����o�� ل�M ا����وات و : ا����ة، وح���� yا���>� �� خ� Eا، ح���� اص�ف إ�\?� y2 أخ��

��M ت�M5 ح��� ،�gBا� c5 وح� Lن�� h3��� رض، ح����U?2، ح���� ا�ا�?X 5��5 ان��ا�?2،  ،L

 c<X E�� ،j�ّ�� c<X E��رJ اس��y أن ی�Tل ���L ا�O�Pن M yح Lر ر�ّM خ�، ح����O yش �� أ���

 ا���ل و ��ای� خ�LP، إذا رOك ?� E3�� ،L� �B�� cوج T� Hك اOإذا ر ،��B� c<X E��د، ��

�T وجc، إذا ا���ام، إذا رOك �B\ل آ�M�u c�_ �� سc�B خ�� ا� H L�3� M Lآ� _�Mإذا رأى و ،y��

رOك ���B ����س، إذا رOك ح�ی�4 ��E های�?2، إذا رأیh خ�LP آ�?2 ���ل اH و أح��h إ��?2، إذا آ�ن 

  \R����y أن ی�X _�i3]� ث����، �� ه� ه\ا ��ه�_ ا�ار اQخ�ة، إذا اس��heP واQخ�ة أآ�B ه�_، 

  ا��gء ؟ 

  Wُ�9َ�ْ)1( C ِ+* َ�ْ�َ�ِ! اGَ�ْْ=ِر �ِإ<�� َأْ<َ�
ر(Pس�رة ا�(  

��B�M E_، �� ه\ا ا��(�� ؟ واHِ �� أدري �� ه�،    Hا E�)ی� JرM yر ��?� ر�_ حP� و �� ا����� ا���

�T وجc، أ�� ن��L)R �?� وا���، ��3g ��اح�  H5 أس�ار ا� ،���?)� L�3�Bu ،L)Rف ن����و �>5 أ

زن، ��3g أن_ اس3 ا���س و �� آ�ن�I hو�_ ا���دی� �5 أصB3?�، و�� آ�نf h ��ص ،j��3g ���ا

 ���3�� h��g� _نU �3 ���3دةg� ،5 دخ�ل ا���س� cMح��ة ا���س، و�� أن دخ�_ أ 
ح���_ �5 أص3

 �3g� ،ا�<X f ،�3Rج� L�e� �3م، وiا� Eإن��ن� إ� ���T وج ،c��3g ����� اس�?� ا�E�o، أح��ن� � Hا

� Lل �_أن�P5 أن ی� L��� E�pأ L�3 و �>5 ن��Rی>�ن ج� Mو �����، و E�p � : ،kRإن� ج�  

9َ� َ:ْ� َآrَْ�ِة ا0َ�َْ�ِض َوَ�ِ)��((hِ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل 8َ�ْ�َ ا �9َ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��cِ �9َhِ�ْا 

 8ِEْ�9ا� ((  
  )رواJ ا���Bري(

  3gو �>5 �� ا� ،�i��� ��I�� ی>�ن M ،ی>�ن أج��ا M ،ا��P� ی>�ن M ،jی�ص f ء�X ه\ا E�o��� ر�

 �� E�� ا�>�Bاء وا���pUء �5 ا���P �� �� وز�ع �� �>��ه2، و �� cأه E��ن���3X Lر ���E�o �� ُوّزع 

و ی��j ی���� آ�ذ�� ��PXU 5ه2، �(J ح�ی�4 ��E ا����ة و �L3 اfQف ا���ی�5، ی�P�c �5 أج�?�، 

أج�?�، ه\ا ���P، ه\ا إن��ن �� ����ى ����r جا، �����R ا��(�� ا!�?� �5 ه\J ا�����R رؤی� 
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ص����، أي �� ا��hM ا�\ي ی�?��h ا���س ��E ا���ل ا���ام ی���k ا��5�z، ی�ى �� �� ه\ا ا���ل �5 

 ���g ا��أة �� �M ،cوج T� H5 ا� ���ى ر��k �5 ا�(��ل، �� راhBM خ�اب و د��ر، و�3� 5

 h�� L��?X ،L��?g� اB� q�� ،E�p �� L�3 أنg�� 5�zأ�� ا�� ،�?��� و P3�� 2?ن����2e3 ا���س 

 fن إtی��ج f 5 ا�(��ل� kى ر������� Hه5 ا�Bح ��ا����ء ا���ا r3� _�\� ،L��� E�pأ Hا ،L�M

  �� ه\ا ا�E�o ؟! ���jM ا��5�z، �� ه\J ا���3 ؟M ،cوج T� H(�� ا�ث�ر O 5� ؟ ه\ا kه\ا ا���� ��

 kار س�ی�PB� ،�?BX ة، و �>5 �� ه\ا ا���ل�>�ن أ�� ���B آ��B �5 ا���ل ی�c آg� ��B>��_ د��3 واح

�L ه\ا M h�� ،دة�g� 5 دون� ،h�� ال و ج�اب، �5 دون ی�z5 دون ص�اع ن���، �5 دون س�

 ،LB�M E�� Hا E�)� ن�ا���ل، � ،E�o��� �3رX J���5 ا����رم،  ��� J���5 ا��k��i، و ��� J��

 ،�P��، و f ن�eة Pح f و 
43� J�� q�� ،yR�ا�� cآ J�)�رح�� ا J�� ،LBی� H�3ر أن اX J��

�T وجt� ،cنh إن��ن وه� إن��ن، واH أدري �� أ�Mل  H B���ن �5 ج������، ���p 5 ج������، ه\ا 

�5 ه\ 2<� Eأدن �� Jإن��ن ���ا k� �P��� ح��ن�t� ،L)Rف ن����ا ا��(��، f أ��ف آ�?L، و �>5 أ

l�X �� ل�M ،2�<� ة، �>5 إذا��Bن� آ�<� L� ی>�ن M و ،����� ��� �>�ن ��� L��B اج���M ،ى���� :


 ��Pی�q ا��(��k، و ا��(���P� L� kی���P� L� ،qس ا���ل، و���Pس ا�2�3��� cرج k� h�Pن��ي  ا��ا�

�3Bu، ی��c دآ��راJ، ن��L3� ،c ��رد، �L3 أ��E ا�g?�دات، أو ی���k ���آ�M Tي، إ�� ا��Pة، و إ�� 

�L� h ا��5 و زوج��B3�� L �� ه� ا���نk : آ�ن ی��ث و �Mل: ا�2�3 و إ�� ا���ل، �Mل ��P� إذا ا!ن��ن

�Z� �P�g�، أی5 ه\ا ا!ن��ن ��B� 5دئ ا��gع، L� ن�<� Lأن ��  �?� �Pوان�، ��>�2 آ��� س�ه\ا ص�ر 

أ، ��ل ا�ن�� آ�L �� آ�� و B� إن��ن ذو ،�B��� ،cوج T� Hإن��ن ی�3ف ا ،��)���� ،rا���� Eإ�

 ،kMع �5 ا��اT��� cZ� وه\ا ،�Z� ،ح��وه� �� ،L� E�ّ� JأB� k� ا���ل rM��� ذاS� ،آ�� �� JأB�

Pو ا�� hB<�ج�ی�� ار ���X 
�Bu أو ���M إ�� أن ،���Pو ا��>2 �?\ا ا� ،��Uا E?و ان� ،c�M ل��

 L��� ���P��3، و ا��Bu و��ة �P� 
ی�Pل و��ة ��3�Bu أو ���2، ��ض ���L خ�q ��ی�5، ی>�

 kج�� L� cی� ��Bو�� ح�ج� ��س�، و ا�� ،�Bآ�� J�� qخ��� أی�م، و�� L��<ی f Lج�ة، و دخ�U��

\ا ا��5�z، إن��ن �5 أج�R�� c ���ة یk�B دی��R�� ،L و��q خ��g� qآ�L، أ��ذ ��H، ه\J ج�ی��، ه

  : ��ی�5، یk�B دی�L آ�L، ���� ر��� �T وجc ی�Pل �_

  C )1(�ِإ<�� َأْ<Wُ�9َ�ْ�َ ِ+* َ�ْ�َ�ِ! اGَ�ْْ=ِر 
ر(Pس�رة ا�(  

�T وجc ص�رت ن��_ �zه�� ����EP �� ی��E ����(�� ا!�?   H�3ف ا� ��� hذ�_ أن_ أن E�3� ه\ا ،�

  ا��(�� ��ذا س��J اO �� Hی�ت أخ�ى، �5 ی�3ف ؟ رح��، ن�ر، روح، ج��c، آ�L ص���، س>���، 

C�َ�9ِِمbْ	ُ�ْا �َ�� َرُس(ِ�ِ- َوَ:َ�:َ -ُPَ9َ�(َِأْ<َ�َل ا���ُ- َس ��pُ �  
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  ] س�رة ا�����[

 �5 أن ���4 رآ5��3، ا�  P� �5 أن ��4م ه\J ا�t�iن��� و ه\J ا��اح� ا������، ������P أP����P أ

J اQن، دآ��ر ��، و ا���3 �� �>�نL، ح>�h ا��Bرح� �Z� و f ��نk �5 أن أ���اUی�م ا�Z�ث�5، ه\ا 

�J�4، ��ی �L� ،��� ،L��3 س��3 ��E ����ى ا��gق اUوس�  ���ّ��5 أ��E ����ى �� ا�(���3، 

��E ه\ا ا��Bب، آ� qم ج���� �ّ� ه\ا ا�آ��ر ی�Pم �L، أه� دآ��ر، وآ��� ����، و�� ه\J ا�>��� ����

خ�ج ی�Pم �L و ی�ح
 �L، ه\ا ا�����م س��، س���ن، ث�ث�، خ���، ��gة، ث�ث�ن س��، �L���3 �?\ا 

��L أنL أس��ذ �� ه\J ا�>���، و ا�i�ب ی��Bن�P� L، أ�� هfzء ا�\ی5  L��3آ��� ی ،ا�آ��ر  f�Tی

��ة آ�B ج���ا �L3 �� ا������ات، آ��� EPن��س?2، آ��� أ� �� k��ة ار����� 2?��� EPأ� ���


 یTداد ���L، ��� أن�� ��iا� ،
��iم، آ5 آ?\ا ا�هt� ،2نf h ی��oB أن �>�ن آ?\ا ا������� L�)ح - 

 E��Uا cZا�� Hو -  Eن إ����، آ��� أن� أ��ف س?��، �� أن إن��ن� رآ
 �R�uة �5 ����� إن��ن 

X�B� ،ل �_���وت�Pم ؟ ی�g�3ف ا��أ c[و س ،����� ygرت ��ق د��u ة�R�iا� J\ة، وه� : ،�?���أ

آ�م ص���، رOه� �5 ا�(�، �� أنL ه�B �� ا���iر س��� ث 2���k رح��L أ��3ف ا��gم ؟ أ���?�، رأى 

 ���M �� ����gخ��� ا�T5 ا�� ��ا���iر و رأى ا��Bج، ورأى ص�را �5 د�B� yg?� ا���iء، رأى ن�

fلا�Mر، و�eن� : Eإ� cPخ� ان�O إن��ن �� ،�� ��رت �?�، و�i� �� h�Mره� س�M م، و�gا� �?���أن� أ

 �Z� ا���ج� Eی��، إ���E ، ��آT ا�� ���uإ cu5، أ���Bش �?� أس��س�ق ا����ی�، ی��3?�، إن��ن 


 و إن��ن �u ،م�gس��ن، أی�� ی�3ف ا��M cBج E��أ�Mم X?�ا، و اUح��ء ا���B3g و�4M ا�2e3، و

إن��ن درس �� ا�(���3 �� د�yg، و�>* أر�k س��ات، و أخ\ ���� �� ح� ���P، رأى ا��3دات و 

 و ا���l ی�م ا�(��3 ص�Bح�، و ا����Z� �M�، و ا��3 و ا�Tی�� و ا����3ل، و�?2 ه\J ا��XUء ���Pا��

 : �Pل �_آ�?�، و���Mت اfج������، وا�(� ا������، وا�cog ا������ ����، ی���Pا�� cآ h���أن� 

آ�ن �ح�X�� h أ�E إ�E : ا���B3g، وإذا آ�ن ا!ن��ن ����دا �� ا��gم و ���J ث��ن�ن س�� ی�Pل �_

6 �ر ا�ی5 و �Mل : ا��gم و ج�q �� ا���( ا��Uي، �Mل�gا� �� qا���>�5 �� ز��ن�، و ج� kأن� خ��

L� :�t� ن�i���� ��M�� *3� ،نQخ�3_ اtی��، وه\ا أن� سPم ا��gا� l4M ی�3ف ،��3 س�� L3و خ� E

�Z� خ�ن أس3 ���X ی�3ف أص�L، وه\ا ��Tل آ�J��� j، وآ�j أن ���� ���ادي �Z�، آc هfzء 

: ی���3ن د�yg، و Xّ��ن ��5 ����3 و أخ�ى، ه�� ا�����B، أ��3ف اH ن23، ��ذا ��3ف ��L ی�Pل �_

��g اH جc ج��L خ��y ا�>�ن، وjM، آ L����c، هc ه��ك أو�� �5 ه\ا ؟ ه��ك إن��ن ی�>� 

J ر��3، �ــ��  : س���ت، ��gی5 س��� و f یjP، �>��� ازددت �L ����3 ازددت 

  C )1(�ِإ<�� َأْ<Wُ�9َ�ْ�َ ِ+* َ�ْ�َ�ِ! اGَ�ْْ=ِر 
ر(Pس�رة ا�(  
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�T وجc، و ا��L���3� �P�P �?� خ   Hا E�3ف إ���ا�����، ������  J\ه �� ،�iن ؛ و f أ�Mل خ� واح

ه��ك �uی�Pن ی�ص�ن إ��L ؛ ا��iیy اUول �uیy ا�>�ن، Uن ا�>�ن �5 خ�S� LPذا �h��t �� ا��3�4 

 �� h��t� ا��>��ن، إذا h������h ا��4نk، إذا �h��t �� ا���eم ���h ا���2�e، إذا �h��t �� ا�>�ن 

kiPی ��Bآ ��Bا������، ��>5 ن(2 آ h����� ا��3م أ��ف أ��ف ا���ی�5 �5 ا�>������ات و  ا������ 

یc4 إ�E زاوی� ��g3� �� ���3ر ا��Zن��، و ����B س��� ��� ��ن ���L، ��>5، س��رة �Z� �� آ�ن 

ر أن ��Pل P� ،ل�<Xإ L�� f و ،ku�P� f ن و�uیy ح�
 ��L�� q وL�� q�� ،��<g� f دخ�ل إ�E ا��

P�� ؟ ����E س��� : �ل �_����yR آ2 ی��T_ �5 س� �gی� yRر ه\ا ا���Pت، ی��ی����T خ�q س�

��gر ا��Zن�� إ�E ح�
، ه\ا ��ق �M�u ا��gB، س�h3 أن ه��ك �iMر �� ا�����ن إذا آ�ن t� c4ث���� و ی

ا��tخ� �Z�ث دyR�M ��� ��ق ُیEi3 ���آ�ب ��3ی�u 5� ،rآ�� إ�E أوزاآ�، س����R آ������، إذا آ�ن 

R�Mث د�خ� ثtا�� Eإ� c4ل س�� وی�ی�5، دورة خ�ور أ��ف أ��ف ا��y ه��ك ��3یr، �?\ا ن(2 ی

زاوی� رص �cMt �5 واح �5 ا����R �� ا��Zن��، �\�_ س��� ��� ��ن ��tخ� �� ا���� �Z�ث ث�ان و 

e�3ف ا������ �5 ا������، و ا���� hنt� ،cوج T� H5 ؟ ا� �����ه\ا  ،L��� �B��ُ ،خ�tی� f 2)2 ا��

�5 ا���2�e، وا��>�ن �5 ا��>�ی5، و ا���ل �5 ا���y، و ا��3�4 �5 ا��4نk، ه\ا �uیf ،y ی>�� ه\ا 

 ،Jأ�� �� L��e� E�)�� LPخ� �� L��e� E�)�� E��3� و Lن��Bس Hآ�� أن ا ،Hأ�� ا yی�u ،yی�iا�

� L� ،دوج�T� ةR�� L� cوج T� Hإن ����3 أ�� ا c� ،ن ���ازی�ن�iخ �B���� �3ف�ن، �5 ج?� ��R�

�T وجc، و�5 ج?� ث�ن�� ��3ف ا��U ا�\ي ی��oB أن ��L�3، أن h��h�P ه���� ث����  Hا ��e� L��5 خ�

 �P�Mة خ�رج�� آ2 د����� h2 ا���، إذا آ�نMر �X�gا� E�� _�i3_، ی������س��ن ذاآ�ة أو L�� اج

5� L��ّأن ا��2�4 ا�\ي ص h��� hأن j��?وه\ا ا� ،�B����  �� _ء ث�ن أن�X ى، وه��ك���� E��أ

��5 ؛ �p ديz� J\ه H���3 أ�� ا� ،L�� ت�h�eّ ص�نL3 و اس�� ،L�� تخ��_ ���L��3 و اس��

��3ف اH �5 خ�ل ه\ا ا��U، وه� أ�� أنh �� أ�q ا���ج� إ��L، إًذا ه\ا خ� وذاك خ�، خ� ����3 

��Uل ا�5 خ� L���3� ل ا�>�ن، و خ��5 خ� Hح�ل  ا �uا���ا r3� J\و ا��?�، إًذا ه  

  C )2(َوَم� َأْدَراَك َم� َ�ْ�َ�ُ! اGَ�ْْ=ِر ) 1(�ِإ<�� َأْ<Wُ�9َ�ْ�َ ِ+* َ�ْ�َ�ِ! اGَ�ْْ=ِر 
ر(Pس�رة ا�(  

   �B���� ،�3�)ا� 
iم وه� ی��ة و ا���ا�4 L��� �Bا�� E�� cا���� دخ 
 ��Z� س�ن� زی)�أن� أ

c<X L� و آ�ن ،J�eن h��  و y��َ5 ج��ل ا��� kوءة، ج��� 
ج��c جا، و آ�ن X?��، آ�ن ص�ح

 ،�?�� Jأول ��ة ی�ا ،h�Bا� Eإ� J�����L ا�4�ة و ا���م، ���� ان�?h ا���Bi د �Bا�� E�� cخ� ،y��ُا�

�Bا�� L� ل�M :م�ة و ا���ا�4 L��� �� ُوصj �� رجc إf رأی�L دون �� ُوصj إf أنh ی� زی، : ی� زی

م �L أّM و h�Bا� Eإ� J��نh أآ�Z، ُوص�h �� و �>�_ �رج� أ��E ��� وص�h ��، ا����(� ���h ه��، د
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���L ا��س�ل ؟ �� ه\J : وس�دة، �Mل زی ا���� E�� ،_، �2 ی�ض�>� �� ح���أ f Hی� رس�ل ا Hِوا

��ف رس�ل اH ؟ �� س���، �Mل E�� ،س���M 2M؟ ه\ا ر ���� ح���_، و��  واf H أ�>�: ا���

 س���ت، ���c، و �( واحا ث��ن�ن س�� P���uیy ا��3دة إ� L��M E����J اH، �5 أرEM ا�����4، أ

���ف ن��ء ذه
 و ��B��� y4ب، ث��ن�ن س�� وه� ی��4  Jذ�_ إذا ج�ء و ه� ی��4 و ی�4م و �3

�5 ن�ی ا��ّ
، ن�ی ج�ه� و ی�4م، ی��j ی���� �5 أج�R�� c ���ة آ\��، وه� ی��4 و ی�4م، إًذا ن

 ا�ی5، ن�ی ه\ا ا�ی5 ا�\ي آ�ن ���L أص��ب ا���B، ه\ا ا�\ي ن�ی، ه\ا ا�ی5 ن�یL3B�� 5� J، ن�ی

ي، ن�ی هfzء ا�����4 ا�\ی5 آ�ن�ا أ��� أو یTیون أو ��gة fOف آ�j ����ا ا�2�َ�3، �� Eو�Uا kا������

����، إ h��� ن و آ��������� jًذاون�5 أ� :  

  C )3(َ�ْ�َ�ُ! اGَ�ْْ=ِر َخْ�ٌ� ِمْ� َأlِ�ْ َش2ٍْ� ) 2(َوَم� َأْدَراَك َم� َ�ْ�َ�ُ! اGَ�ْْ=ِر ) 1(ِ�<�� َأْ<Wُ�9َ�ْ�َ ِ+* َ�ْ�َ�ِ! اGَ�ْْ=ِر 
ر(Pس�رة ا�(  

   f J\ه ،cوج T� Hة و ح� و زآ�ة، �5 دون ����3 ا�أي ث��ن�5 س��، ص�م و ص ،�?X j5 أ��

���h آ�X cء�Xء، �>�_  cوج T� Hا h���  :إذا 

 C�2َ�+ِ َوا��%وُح !ُ(َiِ��َ	َ�ْ��9َ�َُل ا �  
ر(Pس�رة ا�(  

   ��Rدا ،y��� ��Rدة، دا���_، دا��R ��?2، دا��R ح�آ�_ �� �� �P��� كا���R>� ��?�_ ا��4اب، �(

���_ ح>�2، ا��� ��Rدا ،�B�u ك�uخ�ا ��Rدا ،داR ".. ��R>� و ا��وح ��?�یك خ��ة، دا��R آ��_ سی

 ،  ���ور س�3

  kِ�ِ�)4( Cْذِن َر�2ِ4ْ� ِمْ� ُآ47 َأْمٍ� 
ر(Pس�رة ا�(  

��� ج�ءك ا!�?�م ا�c3 ه>\ا،    h3ه>\ا، آ��� أز� Hا B�  آ��� أردت أ��ا ج�ءك ا!�?�م، ا�c3 ی� 

  C )4(�ِمْ� ُآ47 َأْمٍ� 
ر(Pس�رة ا�(  

  : �Mل  

 ��P�َ *ََسَ��ٌم ِه� �ِ#ْEَ�ْ5(َم3َْ�ِ� ا( C  
ر(Pس�رة ا�(  

C �ُ&ْ%�  � ِإن� َمْ(ِ:َ=ُهُ� ا�
  )س�رة ه�د(

   _�� ��tأن ی Eإ� أي ا��(� ��uع q�X ا���P�P، ه\ا ���B3 ر�Tي، أي أنh �� ا�ن�� ��د س�3

����?� �� ا ،
ه� ا��yR�P، أنJ\?� h ا����� ���h ا���P�P �� ا��hM ا����س�� jg<�� ا���ت و hM��

����?� و �>5 ا�>��ر ی���3ن?� �3 ��ات اUوان، ��3ا �5 ا������ ا�y�M و�5 خ�ف  ،
ا����س
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خ�ا�u إی��ن��، ح�f E ی��َس
، : ا�����ی5، ه\J خ�ا�u، أ�(r3� 5� ��B ا����3ء �ّ�� ا�O�Pن و �Mل

  : خ�ا�u إی��ن��، أي

  C )1(� ِإ<�� َأْ<Wُ�9َ�ْ�َ ِ+* َ�ْ�َ�ِ! اGَ�ْْ=ِر 
ر(Pس�رة ا�(  

ر، ا��Bب ����ح �� واح �Xال و اث���X 5ال و خ��X qال،   Pك ���� ا�����E ه\ا ا��E�3 آc ی�م 

�T وجL���3� �� ���� ،c، ج�� ن��_  Hا Eإ� yی�iن �� ا�Qا hذار، أنOط و�BXی5 و آ�ن�ن و�g� و

�� خ�LP، و��� و�P� _�Mاءة آ���L و ��?2 آ���L، أy�u ���ن_��  ،LPخ� ���� _��M�uآ� ��ة إ��L، ج����

 5� E��� ح��� س��ه� ��3?2 ح��� ا����ء، أي �� kP� أن Eإ� �[�g� �[�X L��e� 5� _� Hا jgی \R��

 ی�?�?� M ا���3ن� ا��� r3� ،�P��3ن�� وا�tا��� ��p ا���3ن� r3� J\ه ،_Pل خ���د ج�?X �� _�ذا

رPا!ن��ن �5 س�رة ا�.  

�3 �tخ�ذ �5 ا��3دة، ا��� f q�tنq إf ��ه�، و f ا��gء ا�  �� j�3ی� c؛ أي أج� �Zن� ����ع ا��3

 3� ��tی Lأن L4R�4م �5 خ�ا!س �� 3 إ�BM!�� fل ���L، وأنh و ا��3�� fو ،L�� ب�P��� f5 إ[�i�

3 ا���، ه\ا ا��3 د��c أن� E��Uا ��3 ا���4م، و� �iا�� ��ت ��Bدة ث����، � �?gه\ا ا� �� _

 cإن��ن� دخ ����T وجc ��جh �����ح�، سzال دy�M ؛ �� �� Hا Eا��3دة إ� J\ه ،cوج T� Hا Eإ�

س ����، ی� ��ى ��ح�L ��ن�?�ء �?� ،�Z� 
iا� �� Jج، دآ��را��� jا����ن� ���4ی�، ص

أم ����(�ح �� ا����fن، ا����fن، ا����fن X?� �� ا�(���3، ��ح�L ا����P�P ��ن�?�ء ا����fن 

����(�ح، اfن�?�ء ح�E ا��اس
 ی��?� ا����نL، خ���4 ا���l، ا���م Oخ� ی�م أس��ذ، خ���4، وه� 

 �� Lن(�ح �� Lح��� f ،ن����fان�?�ء ا �� h��� 
��iن، ���ح� ا�����fا lخ�س�، و إذا آ�ن خ�

�T ا����fن، ��5 ن(� �� ه\ا ا����fن �� ه\J اUی�م ا�Z�ث Hا ،��P�Pح �5، ن(� �3� ��ح�L �� ا��3

 ا��(� �� ج���� ث�ث�5 ی���، و �Mأ ا�O�Pن ?X ث�5 ی��� و�م ث�M ث�5 ی���، و�و ص�م ث Lأآ�� cوج

��ة، و �� ��E إ�E ا���ام، و�� أآc دره�� و f �>�2 آ��� س�ء، �B�p f و f ن���� وf س��ی�، 

 5� 
�T وجc، و�>E �� ا���اوی�، و �3X أنL ان�cP ن�� ن����، آ�ن و�3X �� ا�4�ة �tن�M Lی Hا

�Pس�� �Biل �� خ�Mأ h�<� ،�� �� Hِه\ا وا ،��X�� �P� و ��q ا��3 : ی��g �� ه\ا ا�����ى ص3

 ن� ��\ ا���م  -Uآc ا��Zی��-  ،و qB�� f ا�(ی، وt� fآc ا����ى، و �>5 إذا ن�ل �5 ا���Pى �� ی�ی

 ا��5�z ��ح� ح��P�P، و�� ����� ا��h�P  ه\ا�� _�\�� ،�� �� hنt� فا��3، إذا وص�E�p h ا�?

 �� 2?�Pی�u ،2?حT� ?2 و �?�ه2 و�ءا�P� ط و�وا، اخ���oر���ن ه2 ه2 �2 ی� �� ،���tن�س �� 

أ��، �Xء ��L�� c أ��، ص��� ��L : ا����ة، آ�B?2 ����ل، و إن��M?2 ����ل ه� ه�، �(J �� ا��3 ی�Pل

��م  cا���س، آ cBPو اس� ��\� c4� ،و ا����ی�ت �u�<g��� E�أ ،UنL، ص�ر �L ث��ن�ن س�L و ه� ی�3
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و أن�2 ����، و آc واح زارJ رد �L ا�Tی�رة، �5 �2 ی( ی��ك �L آ�رت، و�k ا�>�رت، و ی� ر��� 

T� Hا Eدة إ��� ����� L�P�Pح �� �3��� ،c�� ء�X Hِوا ،J ا���i  ن(��وجc، أو ن(�ح �� ا����ن، 

E��Uا ��  .و 

   �3����� ��م ���gط �3 ا��3 c�3 آXه� أ fإ Lإ� f ا�\ي Hِوا ،3 ا��3� �� �Zیأ�� ا�yg@ ا���Z* �� ح

 5� ���M kر���ن، ر� �� L5 ج���� �[�X _� jgآ cوج T� Hا hن_ أنU ،cوج T� Hا Eإ� yی�iا�

X hو ا����ر، رأی ��g� ی��?�ی_ أن fر���ن أ �� ���u L�� hه\ا ا�(��ل ا�\ي رأی ،L5 ج���� �[�

 Lب ی�3ف �� أنUوا ،���5 ه\ا، أح��ن� ا�c�i ا�f ��o4 ی�
 ا���ز �� ��B���f ،y�i أ��ف آ�j أ

��L� y، إ�E أن ی��B درج�  Lی��آ f ،L� ا، ی��4 آ���وحیX �P�3� L� y�3�� ة��� واح L�� cأآ

3 ا��3 إu��M، أ�� هfzء ���� ا���س �� � �� �[�X ���oی �آ�� ���z� �Mص�د ����� P��ا�\وق، �tن� f أ

��م و ا��gاب، ��?�، ص��م ا�2R�?B، ��ك ا� k���ا����3ء آ��� أن� أ اHِ ا�\ي f إ�L إf ه� �Mل ��?2 أح

ا��X 2R�?Bء و ص��م ا���X 5���zء �Xء ن�eات خ�Z�B، أح�ال X?��?2 ه� ه�، �� ��X c3]�، ���4م 

Oخ�، و ص��م خ�اص ا���اص �Xء ث��*، هfzء �5 ا��3iم و ا��gاب، وهfzء �5 ا���3ص�، 

وهfzء ��� س�ى اt� ،Hن� أ�3X و �� یJ�3g آL� 5�z� c ��ن��� دy�M، �� ص�ة ا��(� آ�j آ�ن �� 

ص3، ����X�� ce إ�E ��ق، و f��Tل  ر���ن، آc ی�م، اس���ار، �c<g أو ��خ� خ� ��ش، ر���ن

 ،�?���إ�E ا��>�ن ا�\ي آ�L�� h، �� اس��ت �X]�، أنh اQن ص3ت ص�3دا ن����، ا����iB �� ا����ظ 

 E��آ��Z �5 ا���س ی����ن ��دا وی���4ون �>�
 أرا��، ��fح��ل L� ���M f، أ�� ا����iB ا����ظ 

5 أن ����?� و ���ج ��?�، أ�� ا����iB ا����ظ، ا�����M f �4 ه\J اUرض ا������، أو ا�����ح�، ی�>

�L، أ�� ا����P أن ����� ���?�، �tنh �� ��3آ� ا!ن��ن �k ا��i�gن، إذا ان��4ت ��E ا��i�gن 

 k� ح���Bج��� ص L� >�ن�أن  Lد ن����ا����iB ا����ظ ��E ه\ا ا���4، ه\J ا����iB، ��\�_ ا�\ي 

��E أن ی>�ن J�4� @rp ح�ز�� جا �� ر���ن  ر�L �� ر���ن ������� Lد ن������?�، وا�\ي 

�5 آ��� �B�p واحة، �5 آ���  ،yف ا���5 أي آ��� خ�������� ��L، وا�\ي ��د ن�� L��TیL ا����ن 

����L، و ی���� ��  �B�س��ی� واحة، �5 آ��� س�ء واحة ������� �� ��B ���نL، و ی���� �� 

3J ا���oء، ه\ا ا�\ي �Mل��B أذن�L، �� ر�� kی�� f ء��oا� kن إذا �2 ی���� :  

  ر���ن وE�ّ ه��?� ی� س� �M��g� �M��E3 إ���g� Eق

ه\ا �2 ی24 إu�c<� ،�M إن��ن ی�3د إ�E �� آ�ن ���cBM L ا���4م ه\ا آtنL �� ص�م، أي آtنL ��� ح����   

�uإ L� �3M f ،c���Bی���� ا� f ،�3M L� q�� c���� E���M، إذا �2 ی>f 2<َ�� �3M L� 5 ی���� ه\ا 

  .ا�c���B، ه>\ا
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ر �5 ج?�، وا��3 �5 ج?� ث�ن��، ا���ح ا��f �P�P ��ن�?�ء ا���c� ،l ����(�ح ��   Pإًذا ���� ا�

3 ا��3 ی(
 أن ی>�ن اس���ارا ��� cBM ا��3، ه>\ا ا��5�z، ذآ�J، إذا �� � �� �Z��Zة ا��Pوا�� ،lا���

3 ر���ن، ���q<3 ا��gء ا�\ي ذاق آL�3 �� ر���ن و  ر���ن �Mأ� L�اء�M kأن ی��� L���ا�O�Pن 

3 ر���ن� L������L أن ی����  23iا ا�\?� 
)�  .ُأ

ه\r3� J ا���ح�eت ا��� آ�h أ���E أن �>�ن ��5 أیی>2 �� ه\ا ا�رس اUخ�� �5 ر���ن، ون�5   

(��3 و ا��hB و اUح، و ن��tنj ا�روس إن �Xء اH �����س���M �B أن ه��ك �c�i3 ی�م ا����q و ا�

ی2 ا�����، و درس P� k� ،ب�oا�� 3 ر���ن، ا�(��3 �3 ا���oب دا��R، واUح ص�ر �3� E��3�

B� ء�g3أذان ا� ��ة ی>�ن �3  .��Xة، ه\ان ا�رس�ن ����ة ����iا����q و ا��hB، درس ا���Biء و ا�

�Mا ����اح� واHِ أ�(��B �����، ن�5 �� ا��3 ن��gق ����3B ا�r3B، و ا�Tی�رة ه��ك إخ�ان ا��Mح�ا 

ة، �Xء ��5 د�yg، و �Xء خ�رج د���M�� ،ygح�ا ��B�� 5آ��Uی�رة، �>5 اTواردة، �5 ا���� ا�

 L�� إخ�ان�� �>�ن E�� ��Uا h���� أن نc�3 نj4 ی�م �� ا��3، �?\ا ا���( ����P ا�Tی�رات، ��3

��Bآ 
، نc�3 ث�ن� ی�م ا��3 �5 ا����� ا��X�3ة وح�E أذان ا�c<� ،�?e أخ أراد أن یTور أخ� ��ح�

�� آ��Bة، و���oن� أن ه��ك �����، M?�ة و �Pو ا� �B�<ق �� ا���� ���M ن��� ،ی��L3� �P �� ا���(

�i�� ا���ة J\ث ���3، ه ی>�ن ه��ك ح��ی�ت، f ن�3ف �� ا�\ي ی����X 5��� ،yآ�f، وی�>5 ث�ن� 

 5� 
نc�3 ��3یة �� ه\ا ا���(، ا���م ا��Zن� ا����� ا��X�3ة وح�O Eذان ا�t� ،�?eوf ی��4 أنL ی�آ

 J\ه cواردة، أ�� ن�5 �(���3 آ ��ص إf ��ص �� ی(، ی�B��� �3g أ�c، وا�Tی�رات �� ا��3

د، �tنh إذا ج]h إ�E ه\ا ا�� hM�� �3ت ج���3ه�u�Pا�� J\ه cی�رات،وآTإخ�ان_ ا� c<� �P��� ،)���

ی�، )� ��p ،��B>�ن ه��ك زی�رات خ��5 دون �� � Lأّدی� 

، وه\ا ا��اج��5 �� �P��� و ،�� ا��3

 ا���Mَ Lِbَل ِBْ�ة، َ�5ْ َجِ�یِ� 5ِ�ْ َ��M ن���  ه>\ا ا��Mfاح ووج�L ���س�B، ون�5 

َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:2ِ�ْ�َْ� ا��%(ُف َ+َ�َأى ُس(َء 2ِ�ِ��َْ� َ�ْ= َ'�َء َ<�ٌس ِمْ� اْ�َ ْ:َ�اِب ِإَ�� َرُس(ِل ا���ِ- ((

� ُرiَِ* َذQَ�ِ ِ+* َوْ'2ِِ- َ��َل ��pُ ِإ�P�َ -ُ9ْ:َ 3َُ�(ا�ْ َ+َ !ِ�َ=َ��ن� َرُ'ً�� ِمْ� َأَص�َ���Nَ+َ !ٌ'َ��َ �ْ2ُPْ ا���9َس َ:َ�� ا�

� ُ:ِ�َف ا��%ُ�وُر ِ+* َوْ'�Gَ+َ -ِ2َِل َرُس(ُل ا���ِ- اْ�َ ْ<َ��ِر َ'�َء ِ�ُ���ٍة ِم�P�َ 0ُ(ا�َ�Pَ�َ ��pُ �َُء �َخ�'َ ��pُ َوِرٍق �ْ

َ�� ِ� َمْ� َ:ِ	7َ ِ��2َ َوَص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َس�� ِ+* اkِ�ْْسَ��ِم ُسَ�َ !ً�9�ِ0ُ+َ !ً9َ	Wُ=َ0ْ�َ �2َ�ِ 7َ ُآPَِ; َ�ُ- ِم7ُrْ َأْ'

rِْم -ِ�ْ�َ:َ ;َPُِآ Wُ=َ0ْ�َ �2َ�ِ 7َ	ِ0ُ+َ !ً�َ4ْسَ��ِم ُس�9ً! َس�kِ�ِْمْ� ُأُ'(ِرِهْ� َشْ*ٌء َوَمْ� َس�� ِ+* ا �ُGُ9ْ7َ َی	7ُ ِوْزِر َمْ� َ:ِ

  ))ِ��2َ َوَ�� َیGُ9ُْ� ِمْ� َأْوَزاِرِهْ� َشْ*ٌء
)2��� Jروا(  

�ح، �� ��P �5 أی�م ا��3 �_ أ���Mء، و�_ رح2، ا���MUء ه\J �5 ا���� ا�����، ��Pء �� ا��3، ��Pء �  

 hنt� ،ی�����، و��u �� h�� Lف ا�� L� خ��� و L� ،2?� ا�\یf 5 ی��ح �_ أن ��اه2 إf �� ا��3، ا��3
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�5 واجB_ أن �c4 ا��ح2، ���س�B، أ�� ث�ث� أی�م !خ�ان_ و أن�u 2?3� hل ا����، وأه��h رح�_ 

tiخ �� h3Mو P� ،������_، ی(
 أن �Tوره� �� ا��3، أ�_  ����p h��4، �_ أخP� ث ه��ك، وح

و �_ خ���، و�_ �Mی
، و �_ ج �Z�، �_ ا�5 ا�5، آc واح �L أ���Mء، ����3 ���س�B �?�� جا ���4 

ا��ح2، وح�f E نc�3 ص�� رح2 ��E ح��ب إخ�ان�� ����� ی�م ث�ث س���ت أر�k س���ت �� ا���م 

  .�، ح�E �� آ�ن ی�م ا�(� ،�3�t�� رأس� �3 ذ�_ ��E ا���Bi، و �k�i خ���4، زی�رة و خ�Biا��Zن

ن� ��Pة ����، هc ه��ك سzال، إًذا ث�ن� ی�م ا��3 إن �Xء اH �5 ا����� ا��X�3ة وح�E أذان   �� �P�

�� �>��B واس�M ن����3 آ��Zا، و��?� ا�e?�، وأن� ��ج�د �� ه\ا ا��hM ������م، �� ا��>��B ��ق، 

  .آ�اس�، و س����3ن ��� M?�ة

   h��4دة �5 ا��B�ی�3Bu 2، س�ن� Pا� Hب اTح �� 
�Pن ،h��4دة �5 ا��B�ا���م ا�����ع �5 س�ن� 

���L ا�4�ة و ا���م ن�BPء  �B\ه2 ا����ن�4ر ا�\ی5 اUء ا���3 آ�نL �5 اUن�4ر ه� واح �5 ز�

 c�uأ f ،2ه�R�g����>2، و �>h�� 5 ن�eي �� ه\J ا����ة ��jM واح �tث�ت � L�tث�ا ��E أه�?2 و 

اHَ ورس��L، اخ��ره�� ��E �5 س�اه��، وه� ی�Pم ��E أ��c  - ه\ا ا�����4@ -و��\ اخ��ر : ����M ،�oل

اLR إن�� �t� و LRو����� LR���Mt� L��M�� cآ ،H L����u cآ ،H LRfو cخ���ر، آf�3ت ه\ا اB�� Lوج

���Mت، و �L ��دات، و�L ی Lو� ،jMا�� L� و ،
���� L� إن��ن ،�P�Mg>�?� إی��ُنL، ه�� ا���iP ا�

 �?�<g� M ���اوات، �L �\ل و ��P� L� ،k�� Lءات، ��3�iM L، ه\J ا������e �5 ا�3��Mت اfج����

 ا!س�م � ،�Z� آ��X L� ،L�ر�)� �?�<g� M و ،L��B4� �?�<g� Mو ،L�ُ��4�_� ل�Pی ،LBی� : Hوا

 ،L���4� أس�س E�� L�ح�� c�<g� ه\ا ،L�� ر�� L�� 5 أخ� ه\ا<� ،L�?ی f ،خ��ا Lی��� ،L�� ر����

 5<� ،J�� Eأو إ� ،Lح� Eأو إ� ،L��R�� Eأو إ� L�أس� Eإ� L��B4���E أس�س  L�ح�� c�<g� ه��ك إن��ن

���M�L و�y إی��نL، ه\J ا���iP ا��� أ cآ c<g5 ی�zإذا ا�� fإ �Pح ���z� ن�<� f hث�ت �� ن���، أن

 ،H h3�� و H h3ود� ،H h�B�H hB�p، ور��H h وأ�H h�i و��H h3، وا����H h و

 J\ن� هt� ،�B3<5 ورب ا��z� hنt� Hا cجU ه\ا c3�� h5، إذا آ��zه\ا ا�� ،H h3iM و H hووص�

�5 ه\ا ا�����4،  �?� hلا�>��� اآ����M : LR����� ،H LR���Mt� L��M�� cآ ،H L����u cآ ،H LRfو cآ

 ،L�ح�� cB�P� �� ���z� ی>�ن �Z� اH LR، آc ه\J ا�3��Mت إن�� یg>�?� إی��نL، أح��ن� واح�t� ،H

 5� ،��M5 أس�ة را� ،�B)�� ���4� ��Rدی5، ص� �Bه� ص�حوی�ی أن ی�Tوج، و �L ث�ث�ن �u�X، ی�ی

�ة دی��، ه\ا ا�(?�ز ����ع، وه\ا اfخ��ط ����ع، س?�ات f ��ج، ی�i3?� ث�ث��u�X 5، یc<g أس

���L، ی\ه
 إ�E ا��Tه�، و �>5  hو�� Lخ��� h�� k� ه�Tا�� Eإ� 
زواجL و�y إی��نL، ی�ی أن ی\ه

،�Z� س��f ��نk،  یc<g ا��Tه� و�y إی��ن��p 5� L اخ��ط، آc ی(�q وحJ، أراد أن یc�3 ح��� 

 ،f�Z�� ا��u مPی f ،�?��3ی f J\و ی�4ر ا����ء، ه یc<g ا����� و�y إی��نf ،L ی�ج ه��ك �5 ی34
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 ��� ،Lإی��ن yد ی���?2 و�fوUا Jج�ء ،Lإی��ن yو ا��3وس و� P3ا�>��ب و ا� c<gم ����4، یPی c�

�� �����، أخ� ��2 ا���Tی� ��� k�� L�� ی� - ��� �(�ری�، f ی�ج���-  ،
�i�ُ وی�f ی3�B?�، س�

 ��L3 و �Xاءf ،J ی3�B?� �� ا���ق و ی�Pل)�� ،����� J\وی�، هه\J راR(� نco�g �� :����ن س�

 yو� c<gه\ا ی c_، آ�ه�_ و س?�T���4_ و �?��_ و زواج_ واح����_ و ن� c<g� ،�Z� ی�ا���

yه�_ و�T5، ن�z� hز، أن�gن ��oX J�� q�� ،_ا  إی��نا!ی��ن، ��q ��?� اخ��ط، ����P �>�ن� ��3

 f E?P� ا�>�س��ت ا��3ری�ت، أخ� k� 2دحT� ن�<� �� 3P� ط�إذا �2 ی>5 اخ� J��3� q�� ،5 ا���س�

 _��M��ی�ج، ����P نTه�_ و�y إی��ن_، ح���_، ����P زوج�_، ���� أوfدك و ����ر �?��_، اQن 

J اس�?Tاء ���ی5 ��3دیL، إذا f ��3دیL ا��آL، ه\ا  �k ا���س، ا�\ي ��L إی��ن ص�دق����4دLM، وا�\ي 

 yو� L��M�� c<gأن ا!ن��ن ی h�� ح����، ی� �M�� L3� 2�P� f ،�3 ث�ن���Bu 5� 5 ج���، ه\ا� q��

T� Jاح خ�ف ا��gع، �TاحL إس���، �� q�� ،LاحT� Eح� ،Lإی��ن yآ�?� و� L��M�� ��Bا!ی��ن، ی

  .���B ی�Tح وf ی�Tح إf ح��Pن اآ

 �Bی��، و ��� ه�ج� ا��یk� 2 ی?�د ��� �P��Mع ����M j��� �iB��� دة�B� ��R�� h؛ آ�ن ���� cZ�� ��tن

���L ا�4�ة و ا���م إ�E ا��ی�� وی?�ده� ی��eه�ون �������L، و �>5 ه\J ا�cR�BP إحى cR�BM ا��?�د 

��E ا������5، ان�e اQن، و f ی>�د ��Bدة ��� �P��Mع ا��h�3 أس���B ������ و � 
og�-  �����Bدة  ��R��

وf ی>�د ��Bدة ی�ى : ص�ت ح��� جا ��P��M ��� kع، ه��ك ���Mت ��4�X، و ه��ك ��M ،���4ل

ه2 و ی��6 ح��?2 و ی�Pل?�إن�� أ���E اH و رس��L وا��T��� ،5���zل : ���M?2 ه\ا ح�E ی�B\ إ��?2 

�T وجcا�O�Pن ا�>�ی Hل ا�Pی ،Jءfوو L�M�� �¤��� 2 :  

  C )56(�َوَمْ� َیPََ(ل� ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- َوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ+kِن� ِ�ْ�َب ا���ِ- ُهُ� ا�hَ�ِْ�ُ&(َن 
ة(Rس�رة ا���(  

��M ،Lل  M h�� L�أس� k� L��� tgن �� ،L�M h�� 2یPا� Jءfو ،L�M h�� : Lآ��� J\- ه ���إن�� أ ،E

E��3� L��M لT��:  

  C )56(�َوَمْ� َیPََ(ل� ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- َوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ+kِن� ِ�ْ�َب ا���ِ- ُهُ� ا�hَ�ِْ�ُ&(َن 
ة(Rس�رة ا���(  

���L ا�4�ة و ا���م    �Bا�� kث�ن��  -س� �iPه�� ن-  ���� ،H5 رس�ل ا�ن�5 ن��k أح�دی* آ��Zة 

ث�ث أن� ��?5 رجk� : ،c ا��ی* و�>f 5 یL�o آ��Zا، �?\ا س�ن� س3 �Mلا�ارج� ه��ك أ��Xص ی�

���L و س�2 Hا Eص� H5 رس�ل ا� �Zی���h أنL  و���� س�ى ذ�_ أن� واح �5 ا���س، �� س�h3 ح fإ

 E��3� H5 ا� yح  

  �?\ا س�ن� ��Bدة س�k �5 رس�ل اH ��ة �Mل �z�� 5و��� ا��Uاء و ا��fة، 
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َ�� َم��pُ *&ِ(ِ9ْ َ��َل َی�َ:((:َ Wِ=ِ�َ�ِ َ�َبDَ+َ 9ِ�ُ* َ��َل	0ِْPَ�ْ�َ ��ََأِ�* َذر� َ��َل 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا���ِ- َأ �ْ  Qَ�>َأَ�� َذر� ِإ

2َ4GNَ�ِ َ��َمِ! ِخْ�ٌي َوَ<َ=اَمٌ! ِإ��� َمْ� َأَخَ>َه�Gِ�َْوِإ<��2َ َأَم�َ<ُ! َوِإ<��2َ َیْ(َم ا lٌ�0َِوَأد�ى ا��ِ>ي َ:َ�ْ�ِ- ِ+��2َ َض � ((  
)2��� Jروا(  

�T�Tُل �?\ا ا��ی* ز�Tاf، وأH�� 2�M أfّ ی>�ن أ���ا ��E اث��5 أ�ا، ا���B �5�ّ أن ه\ا ا�P� : ���Uل  

 ،یX ح��ب L���  أو ا��ا�� 

))�َ *9ِ�ُ	ِ0ْPَ�ْ�َ ��ََأِ�* َذر� َ��َل 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا���ِ- َأ �ْ:َ Qَ�>َ��َل َی� َأَ�� َذر� ِإ ��pُ *&ِ(ِ9َْم ��َ:َ Wِ=ِ�َ�ِ َ�َبDَ+َ َل�

  ))ِ>ي َ:َ�ْ�ِ- ِ+��2َ َضlٌ�0ِ َوِإ<��2َ َأَم�َ<ُ! َوِإ<��2َ َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! ِخْ�ٌي َوَ<َ=اَمٌ! ِإ��� َمْ� َأَخَ>َه� ِ��2َ4GNَ َوَأد�ى ا��
)2��� Jروا(  

���L، ���ف أن ی>�ن ��zوH�� j��� f أfّ ی���E إ��رة ��E اث��5 أ�ا، f  ه>\ا �Mل ا���B ا��?2   cص

 Eأن ی��� L���M! cل ا������\� ����hg� L ا��س�cR �� اس��iع، س�ن� ��Mخ���� �� ح�ول إ ی�ج

ه\ا ���B4، �� ر��، إ�B4�� f واحا، �� ه\ا ا���4
 ؟ ا�2�3،إf �2��3 ا���س و ���P??2 �� ا�ی5، 

L�BِM، وه\ا ��4
 ���X Lف آ��B، و ��L�� qB دن��، و��2�I L�� q، ه\ا أ�Xف ���M ��5 إن��ن�5 

 �� 2??�P�� 2��3 ا���س و� cBِM _�\� ،2��3ا�� �M�����M �2��3، أ�Xف ���M ��5 إن��ن و إن��ن ه� 

  .ا�ی5

  ��Pل ��ة آ�نL� h ��اjM ج�ی]� �5 ا��fة �� ا��gم، وه� ��اjM ج�ی]� جا، 

 ِ+* اْ�َ	Jَ9ِْ� َ:ْ� ُ:َ&�َدَة ْ�ِ� ا����ِم6ِ َ��َل َ��َی�9َ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:َ�� ا���ْ	ِ� َوا���3َ:ِ!((

	َrُ�ْ�َ 4̂ Nَ�ْ��ِ َل)Gُ>َ َم َأْو)Gُ>َ َوَأْن َ�� ُ<�9َِزَع اْ�َ ْمَ� َأْهَ�ُ- َوَأْن Wِ�َ(ْ	َ�ٍْ�َواiِ��َ !ََم)ْ�َ -ُِف ِ+* ا����Mَ>َ ��َ ��9ُآ � ((  
  )رواJ ا���Bري(

   ���ی �E<g إ�E س�ن� ���، وس�ن� gا� Jد�P5 ان�� ����ق �L ذر ���وا�� ا��gم �cBMِ 5 س�ن� 

L� ل�P� ����� ���Pی� : �?2 ا� _��� ارجk إ�E �>�ن_ ��bBP اH أر�� ���Z� �?�� q_، وf إ��ة Uح

B�ا �>c �5 �(�وز حودJ �� ا��fی�" �دة Mو���ن� ن� ،�ePی ����  .أ�J�i اس���Zء و س�� �L أن ی>�ن 

Jا\X و J��B�  .���� ه\ا ا�����4 ا�(��c ������� �� أرض ���5�i ��رآ� �� ا����ة 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .��q ���س�B ا�) :013( ا�رس  -��

  04-11- 1990: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�T وجc، و ا���م ا�����ع    Hا k� دبUع ا��أی?� ا!خ�ة اUآ�رم، �� ا�رس ا����� آ�ن ا���

Bأص��ب ا�� ،yR�Pا�� r3� 2<یأ �� ا�����ع أری أن أ�k ��5 أیBأن ن cBM و ،qا��� �Bس��� �

 Hة �5 آ��ب ا��اب س�O kی� واحUا r3� إن c� ،ه��PBّu و �Bال ا���Mس��3ا أ Hان ا�����?2 ر

���L و س��M ،2ل Hا Eص� Hم: �5 رس�ل ا�ة و ا���ا�4 L��� آ���P� ،hل M : 5إًذا ن� ،cا��ج LP�

� 5� ]�ت ا��Uف اUح�دی* أ��م آ��ب آ�ی2 ی3 س�� ���R ص���، ون�5 أ��م ��اث ن�Bي �2�e یTی

ا��gی��، �� أن ا!ن��ن �Mأ Oی� و ���ه� و jP� �?PBu ث��ره� �>�ن خ��ا �fO 5� Lف ا������3ت 

وا��yR�P ا��� س�3?� و �EPB �� ح�T ا���>��، ����B3ة �� ا����، ا��B3ة �� ا���yP، و ا��B3ة أن �>�ن 

�� ا�O�Pن ��E�3 أن ی��س
 ا!ن��ن ن��L ؟  �� ����ى اQی� أو ا��ی*، ����� �T وجc هc ذآ� Oی�

 ا��ح�5، B�  سzال، هc �� ا�O�Pن Oی� ���g أو ���t ����س�B ا���q، اUس��ذ 

��َ�ٌة ِ�َ -ِ�ِEْ>َ �  C )14(� َ�7ِ اkِ�ْْ<َ��ُن َ:َ�
)����Pس�رة ا�(  

  M�uإ Lن�� c?)أن ی k�iی�� f ا!ن��ن ،_X 5 دون� Lن�� �P�Pه� ���4، ه� ی2�3 ح T� Hن اU ،�

  : وجc ی�Pل

��َ�ٌة ِ�َ -ِ�ِEْ>َ �  C )14(� َ�7ِ اkِ�ْْ<َ��ُن َ:َ�
)����Pس�رة ا�(  

   �� J\ه ،Lن�� 
�T وجc �?\ا ا!ن��ن أن ی��س Hا cBMِ 5� Lج���ه��ك  cأ�� ه ،kMء وا�X ه\ا

  :اQخ�ة

 �ً&��ِ�َ Qَ�ْ�َ:َ اْ�َ�ْ(َم Qَ�ِEْ9َ�ِ �Eََآ Qَ�َ�Pَ14(�اْ�َ�ْأ ِآ( C  
  )س�رة ا!س�اء(

��� ،L���c، أی�� : ن23   
��c �?�� دّق س�ف ���س cأن آ _[Bن�ن ی��M ة و��M J\ه ،c�35 ی��

 ،c��� ،J\ث���� ه �P�Pی� ح�P�  

 Cُأِمْ�َت �	َآَ �ْGِPَْس�+َ�  
  )س�رة ه�د(

   ،���Pس�f�� ه\ا أ��  

  C 36(َواْ�َ&َ�َ� َواbَEُ�ْاَد ُآ7% ُأوQَ�ِ�َ َآ�َن َ:9ُْ- َمْ�ُ�(wً �َوَ�� lُGْ�َ َم� Qَ�َ 8َ�ْ�َ ِ�ِ- ِ:ْ�ٌ� ِإن� ا���ْ	َ� 
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  ]س�رة ا!س�اء[

ه\ا أ�� أfّ ��وي L�� �PP��� h�� �[�X، ا��� ه�gم، ه\ا أ�� ���جL إ� E�Tآ�� ا���q، أ�� ا!ن��ن   

z� Jس�� ��tgة، ی� �� ،c�3� J�� ،�)�� J����ى �� ���L دی�ن، أح��ن� cBM ن?�ی� ا���س2 إذا آ�ن 

��، و�� �_ ��B(�د ا��ك، �R�3ف أر��ح_ �5 خ��� jآ� ،�Rر��ح و ا����Uا����ی� ج�د ا �Bا����س

 J\3_ ا����، ه� k�iازن� ی�� c�3� ،ا��تT5 ا��� _����5 دی�ن، و ���M ا���ج�دات ث���� و �(�د �� 

��ن� إ�E أن ن��س
 أن����، ����� ���س�B، ا��� س���، ��رك اH �_، ه\J ه� اQی� ا��� �  

 C-َا ا���)Gَُی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا���  
)  )س�رة ا��ی

�� اH ����3ه� ا� ،���B�L3�i إذا ���h أ��J، �5 ��ازم ا���Pى أن   �u ى ه��Pا�� ،H�3ا ا�uأي أ

�tی Hن اU ،5���T وجc، إًذا ����3 أ�� اH ��ض  Hأ�� ا E�3ف إ��� �P�� ك أن��tی ،L�P�� ك أن�

 �P�� أن ،��انL، أن ���P ا�>�� ��!ی��ن، أن ���P ا��gك �����ح��� Liس� �P�� أن ،L���i� Lا�\�

  إ��ف ا���ل �>�LB �5 وج�J ح�ل، �����Pى، 

  Gُ��)18  C(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َو8ٌEْ>َ �ْgُ9ْPَ�ْ َم� َ�=�َمhَ�ِ 6ٍْ= َوا
)�gس�رة ا��(  

�T وجc ؟ آc إن��ن ی��س
 ن��L، ـtآ��� و    Hا E����c ی��4 ���3ض  �� c؟ ه ����ی� ��ى �� 

ن�، ا�c<g ا�\ي ��EP اL� H �� ه� �ن�، و ��آ�� ور����، و��ج�ن�، وس���ن� و �؟ ����X، و ذه��B و

 T� Hا h�Mf _�4رت أن�و  _���� h��pه� ؟ إذا أ �� ،c�3وق ا�ا�c�3 ا�\ي �3�BP�� J، ا��BP ص�

 ،�Bا����س J\؟ هcوج T� Hا E�� L�  وجc �� ا�c�3 ا�\ي ��3

  C  18(َ- ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َو8ٌEْ>َ �ْgُ9ْPَ�ْ َم� َ�=�َمhَ�ِ 6ٍْ= َوا��Gُ(ا ا���

  
)�gس�رة ا��(  

   �� Eإ� �����ل ��� ا���ت، وه��ك أ��ه��ك أ��Xء ی��?� أث�ه� �� ا�ن��، ه��ك أ��Xء ی��?� أث�ه� 

3 ا���ت، ��!ن��ن، �  

 C=ٍhَ�ِ 6ْ8ٌ َم� َ�=�َمEْ>َ �ْgُ9ْPَ�َْو�  
)�gس�رة ا��(  

��E ا�����، و : ���Mاا���P�P ا����3ء    c���� ا����� cBM ��t� ،ه�3� ��t� ا����� و cBM ��t� �Bإن ا����س

ن� ���س�B �>�ن �cBP ا�����، و ���س�B �>�ن �3 ا�����، ����� ��3 ا����� ������ ��E ا�����، � ��t�

���?�، و ا� c��� أن c5 أح� �?�BM�?���3ه� �5 أجc أن ����� � ��.  

������� خ�Biء ا����ج،  س�ن�  L��Pی ��?X ل�M L�  
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��س&(ا أ<E�)� �&7 أن �N�ُس&(ا، ز<(ا أ:	��)� �&7 أن �(زن :��)�، وا:�	(ا أن م�Q ا�	(ت �= (( 

3� ��c<� إ��MP9�+ ،�9> �>ر<�، ا�)�8 م� دان <E�- و :	7 �	� �0= MPو س� ،�>��c ���3M<� إ�

� ا
 اxم�<* ا�	(ت، و ا��0'� م� أ�&� <E�- ه(اه� و �	9�: � ((  

�T وجc، و    H�� ��oار، ا!ن��ن أح��ن� ی��pfع ا���� Eإ� ji�� ���Pی� �Bع ا����س��اQن ��

أح��ن� یL���� ��o، و ا�\ي یH�� J�o، و یL���� J�o ه� ا��oور، وا��oور و ه� ا��i�gن، وأخ�X �iء 

� ��oی ،L���� ��oأو أن ی ،H�� ��oه\ا �� ا!ن��ن أن ی E�� 
L��3، ��� ه� ا��pfار ��H ؟ �5 ی(�

ا��zال ؟ ا��pfار ��H، آ�j ی>�ن ؟ واH آ��o� hورا �_، آ�h أ�I_ أح�h3�u ،5 أس�أ، ه\ا 

 ،H5 �>� ا�t2، أن ی�Pی�� f H�� ذ���T وجc، أ Hح��ة ا k� 2�Pی�� E�3ا��  

  5  C(̂� َ+َ�� ��hُ�َ<�ُ)ُ� اNَ�َْ��ُة ا�=%ْ<َ�� َوَ�� َی��hُ<�ُ)ْ� ِ�����ِ- اhَ�ُْ�وُر � َی� َأی%�2َ ا���9ُس ِإن� َوْ:َ= ا���ِ- َ�
)�u�� س�رة(  

   H�� ار��pf�� ،cوج T� H�� ��o� 5 أن�ن��، و ��� ��o� 5 أن���X 5]�5 ؛  �?�� hأن ،H�� 2<ن�oی

��سLB، و ا���P�P أن س���سLB، أن ی5e أن اE�3� L� H دy�M جا، �� ه� ؟ ���c، أن ی5e أن اf H ی

 cوج T� Hأن ا �P�Pو ا�� ،L���T وجc �5 یzاخ\J، وا���P�P أن اH س�zاخ\J، أن ی5e أن اH س���3 

�T وجc، أو��� ه\ا ��cZ ؛ �� أن  H�� ا!ن��ن ��oب، �\�_ �5 ا��?�>�ت أن ی�Bسt� fإ L��f ی��3 

P� ء��P�� ب��i� لإن��ن��M ن وt�uه� ا ،��Bب آ�P�م �L هی� و س��>2 : ��� �?� Mtس ���Pه\ا ا�

�� �5 یcBP هی� و �5 ی�>2 إf : ��، و ا��i��� ���P جا، ن�Pل�Pا� ،���P��� ��o� ه\ا ا!ن��ن

 L��� �B��u ار �?�_، أو أن��pfوا ،���P��� ار��pی� �?\ا ا�� یcBP ه\J ا�?�P5 أن ا�e� نt� ،y����

���L ن(�حL، ی�Pلا�� jM��4ي، ی��� �?�X ن��: ،�PB�� الzا�� ���i3ی� و یم �L هMس��ذ أUه\ا ا

 ،LPل ��5 خ��T وجc أن �L�e �5 ی3 H�� ار��pf�� ،LیTرس ا��أح���J وأن(�، ه\ا ا��pار �?\ا ا��

 ،  أن �L�e س�����_ Uن_ ���U ،2ن_ �5 أ�� ���

َ�	�� ُأْ<6ْ�َ�ِ َهِ>Wِ اV�َْیُ! َوَأْ<ِ>ْر َ:Qَ�َ�َ�Jِ اْ�َ ْ�َ�ِ��َ� َدَ:� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-  َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

ُم��َة �ِ� َی� َ�9ِ*  َوَس��َ� ُ�َ�ْیPَ'ْ�+َ �Jًَ	0ُ(ا َ+��0َ َوَخ�� َ+�Gََل َی� َ�9ِ* َآbَ�ُ �ِ�ْ ;ِ0ْي� َأْ<Gُِ>وا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر

�9ٍَف َأْ<Gُِ>وا َآ0ٍْ; َأْ<Gُِ>وا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َ�9ِ* َ:ْ&ِ= َشْ	8ٍ َأْ<Gُِ>وا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َ�9ِ* َ:ْ&ِ= َم

ْ�ُ	�3ِ�ِ; َأْ<Gُِ>وا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َ�9ِ* َه�ِشٍ� َأْ<Gُِ>وا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َ�9ِ* َ:ْ&ِ= ا

  ))ُ��%�2َ ِ�َ&�2َ�ِ��َ َ+�ِ�َ	ُ! َأْ<Gِِ>ي َ<َEْ�Qِ ِمْ� ا���9ِر َ+kِ<4* َ�� َأْمQُ�ِ َ�ُ)ْ� ِمْ� ا���ِ- َشْ�ً�� cَْ�َ� َأن� َ�ُ)ْ� َرِ�ً	� َسَ 
)2��� Jروا(  

(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َ<8َ�E َ:ْ� ُمbِْمٍ� ُآْ�َ�ً! ِمْ� ُآَ�ِب ا�=%ْ<َ�� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس((

ْ� =%ْ<َ�� َواV�ِْخَ�ِة َوَمَ<8َ�E ا���ُ- َ:9ُْ- ُآْ�َ�ً! ِمْ� ُآَ�ِب َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ! َوَمْ� َی��َ� َ:َ�� ُم0ِْ�ٍ� َی��َ� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- ِ+* ا�
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ِخ�ِ- َوَمْ� َسQَ�َ َسPََ� ُمْ�ِ�ً	� َسWُ�َPَ ا���ُ- ِ+* ا�=%ْ<َ�� َواV�ِْخَ�ِة َوا���ُ- ِ+* َ:ْ(ِن ا0َ�ْْ&ِ= َم� َآ�َن ا0َ�ْْ&ُ= ِ+* َ:ْ(ِن َأ

ِ+* َ�6ٍ�ْ ِمْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- َیPُْ�(َن  َ�ِ�ی�Gً َیPَ�ِْ	8ُ ِ+�ِ- ِ:ْ�ً	� َس7َ�2 ا���ُ- َ�ُ- ِ�ِ- َ�ِ�ی�Gً ِإَ�� اْ�َ#�9ِ! َوَم� اْ'Pََ	َ� َ�ْ(ٌم

�ْ2ُPْ�E�َُ! َو	2ُْ� ا���ْ�َPْ�َJِcَِ)�9َُ! َو��اَرُس(َ<ُ- َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ��� َ<6ْ�َ�َ َ:2ِ�ْ�َْ� ا�=َPََب ا���ِ- َوَی�Pََوَذَآَ�ُهْ� ا���ُ- ِآ !ُ(َiِ��َ	َ�ْا 

  )) ُیْ�ِ�ْع ِ�ِ- َ<َ�ُ&ُ- ِ+�َ	ْ� ِ:Wُ=َ9ْ َوَمْ� َ��3َ  ِ�ِ- َ:َ	ُ�ُ- َ�ْ�

 JT�� ص�� ه� E�� L�e� أن cوج T� H�� ار��pf�� ،2<ن���t� ن���t� 2 و?����t� ا���س ����tی f

�T وج�M cل H5، �\�_ اe� L�e� أن ،�?�� :  

 C ْ(ِء��َ�ُة ا�iِْ(ِء َ:2ِ�ْ�َْ� َدا��ا� ��fَ -ِ�����ِ �َ�4>��gا��  
  )س�رة ا����(

  eح�5 ا� T� H�� ��o� ؟ أن �Bا����س y�3ار �� ا�\ي ی��pf5 ��3ن� ا� E�3� ولt� ،��)ث�5 ا� H�� 5

 ��Rل ا��3ام دا�Mوأ ،H�� ار��pfن��_ ا 
�T وجc " وجc، �� ا�\ي ی��4_ �5 أن ���س Hأخ� ا

  :ر��� �T وج�M cل" ��pر رح�2 

  C )50(َوَأن� َ:َ>اِ�* ُهَ( ا0َ�َْ>اُب اْ�َ ِ��ُ� ) 49(�ُ� � َ<&4ْ� ِ:َ&�ِدي َأ<4* َأَ<� اEُhَ�ْ(ُر ا���ِ�
  )س�رة ا��(�(

  :ا��pfار أن ��Pل  

ُ<(َب َ'ِ	�0ً� ِإ<�ُ- ُهَ( � 7ْ�ُ َی� ِ:َ&�ِدَي ا��ِ>یَ� َأْسَ�ُ+(ا َ:َ�� َأْ<ِEُ�3ُ9َGْ�َ ��َ �ْ2ِ(ا ِمْ� َرْ�َ	ِ! ا���ِ- ِإن� ا���َ- َیEِhُْ� ا�>%

  C )53(ا���ِ��ُ�  اEُhَ�ْ(ُر
)��Tس�رة ا�(  

  : أآ�c اQی�  

�ُ�وَن َ9ْ�ُ ��َ ��pُ (ا َ�ُ- ِمْ� َ�ْ&7ِ َأْن َیْ ِ�َ�ُ)ُ� ا0َ�َْ>اُب	َر�4ُ)ْ� َوَأْسِ�ُ �َوا��ِ&0ُ(ا َأْ�َ�َ� َم� ُأْ<ِ�َل ) 54(�َوَأِ<�ُ&(ا ِإَ�

  C )55(َ>اُب َ�Pَhًْ! َوَأْ<0ُJْ�َ ��َ �ْPُُ�وَن ِإَ�ْ�ُ)ْ� ِمْ� َر�4ُ)ْ� ِمْ� َ�ْ&7ِ َأْن َیْ ِ�َ�ُ)ُ� ا0َ�ْ
)��Tس�رة ا�(  

  .إًذا ا�\ي ی��4_ �5 أن ���س
 ن��_ ا��pfار ��H، وا��pfار ���ن��  

��ة ���Z� h� L��M س���P، رجc ���� رح�L اH حّث�� ��X 5ء آ�ن ی�L�3 ح���� آ�ن ���X، آ�ن   

�3J ه�ای� أن ی(�����M k ا���c، و ی�3?� �� ��c�� �� �B �� س�ق ا����ی� یco�g ص�ن�3� ،


 ا���رة، ���� إن��ن و Mو ی�ا ،jا��ص� E������، و ی��?� ��رق های� و ی��X �?� kی�i، وی�3?� 

 ��� �R�� 3� ،cه\ا ا��ج LP���� ،�gی���?� و ی� ،kی� ی���X �?������B أن��P، �� ورق های� و ی(

2Pu E�ی�، ی� ر�gث�ن�� ی�_  ی�_ ا� �R�� 3� ،�B�3�3ف �� �� ا�� f ،���pا��ت، 2Pu ج�ا��ت، س�

 L�<� ،و إن آ�ن ص�رخ� cZة، ه\ا ا���� cأ� �B��� ی�4ب ،����Pز����، و ا� ا��رق، �3 ذ�_ ی��� ��(

��E ا�ن�� �����، ��cB�P ا����ة ی5e أن ا���ل آ�X cء، وأن ا��\ة وا����3 وا���Bه� آ yBiی� Hِوا c
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�E�e، وه� أن اH س��BنL و �E��3 ه�  �P�Pت ح�?I ن�� و�Xء، آ��� ا��Mب �5 ا��BP ذوت ه\J ا�

آ�X cء، ��q �� ا�>�ن إf ح�P�P واحة ه� اH، آ��M �� c_ إ��L ه� ا��y، و آc �� أ�3ك ��L ه� 

5��T وجc �?� ا���gط ا����4، وإذا ص��_  Hا E���T وجc  ا�cu�B، آc نu�g_ إذا ج�3_  Hا

�?� ا�cu�B، ه\J ح�P�P، �>5 ا����iB أن ��3ف ه\J ا��yR�P ا����iة �� �cB�P ا���3، وأنh ص��� 

��ن ا�\ي �Mل�� �P�P_، �5 ه�� آ�ن ا��2��3، ا���و�� أوج ح�� ،_��BX �� ،���X : و ،E��Uأن� ر�>2 ا

�ت ��ف ا���P�P، �����3 ا���P�P �� أرى �>2 �5 إ���p Lي، و ا�\ي �c3، ح���� ج�ءJ ا��: ا�\ي �Mل

 ��?�، أ�� ا��E�� ��<g ��3ف ا���P�P، إذا ����?� �� خ�یj ا�c��M hM���� ��3، و ا�(�2 � f ���M


 ���ء ا�\ه
، ا2��p خ���، �<�ُ Hه��ك آ���ت ��س�ل ا Hِوا ،_��BX �� �?����أص�B ��ی��، أ�� إذا 

�� 5��� �?�� ا2��p، إًذا ا�\ي ی�4ف ا!ن��َن ��gأو أن ی�?2 ا� ،cوج T� H�� Jاُر��pا Lن�� �Bس�

���L ا�4�ة و ا���م یk�g ���، ه\J خti �� ا�>��Bی� �5  �Bح���، ا���� س�ذج�، ی� أخ� ن�5 أ�� ���

 L��� �Bح�دی* ا�����4، و �>5 ا��Uو ه\ا ث���� �� ا ،yح ����g؟ ا� ����gا� J\ن، �� ه��رأس ا���

�م f یk�g إ�g� ��p 5� fك، ه\ا �� ص��� ���S� ،2ذا ��ت ا!ن��ن �g� ��pك ا�4�ة و ا��

��iء إ����، إآ�ام إ�?� ��u 5یy ا���B، أ�� واح �pرق ��  �Bا�� ����X ،ء�X cآ Eإ� cوص

،c����� ء�X ا�����4ت، ه\ا c�35 ی�z� k� ����Pات ی���ي ی�م ا��?gا���3ص� و ا�  

Pََ�ُ�(ا ا����4َ��ِت َأْن َ<ْ#2ُ�َ0َْ� َآ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َسَ(اًء َمNَْ��ُهْ� َوَمَ	�2ُ�ُْ� �َأْم َ�ِ�َ; ا��ِ>یَ� اْ'

  C )21(َس�َء َم� َیNُْ)ُ	(َن 
  ]س�رة ا�(�ث��[

  E��3� ل�Mو :  

 Cُ! ا0َ�َْ>اِب	َآِ�َ -ِ�ْ�َ:َ �̂   �َأَ+َ	ْ� َ�
)��Tس�رة ا�(  

    ی� ���

Gِ9ْ�ُ � 19(ُ> َمْ� ِ+* ا���9ِر( C  
)��Tس�رة ا�(  

   R�P3ا� r3� ،��RاTا� R�P3ا� r3� ،�oRاTا� R�P3ا� r3� qا��� �B5 ���س���\�_ ��� ی��4_ 

 Lرأى أ�� Mو �Bل ا���M M و ،��� k�gس� �Bا�� ،cوج T� Hة، أن ا  ا���س

)) �ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإ<4* َ+َ�ُ�ُ)ْ� َ:َ�� اNَ�ْْ(ِض َمْ� َم�� َ:َ�*� َشِ�َب َ:ْ� َس7ِ2ْ ْ�ِ� َس0ٍْ= َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��

ْ� َ��َل َأُ�( َ��ِزٍم َوَمْ� َشِ�َب َ�ْ� َیgَْ	ْ  َأَ�ً=ا َ�َ�ِ�َدن� َ:َ�*� َأْ�َ(اٌم َأْ:ِ�ُ+2ُْ� َوَی��pُ *>ِ)+ُ�ِ0ْ ُی�Nَُل َ�9ِ�ْ* َوَ�2ُ9َ�ْ

�ُن ْ�ُ� َأِ�* َ:���ٍش َ+�Gََل َهَ)َ>ا َسِ	6َ0ْ ِمْ� َس�Gَ+َ �ْ0َ>َ 6ُ�ْGُ+َ 7ٍ2َْل َأْش2َُ= َ:َ�� َأِ�* َس�0ٍِ= َ+َ�ِ	9ِ0َ* ا�0ْ%9َ	
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�GًNْ ُس�GًNْ َك َ+َ ُ�(ُل ُساMُ�ْْ=ِريَ�َ 4�ِ	Pُ0ُْ- َوُهَ( َیِ�یُ= ِ+��2َ َ+َ ُ�(ُل ِإ<�2ُْ� ِم�Gَ�ُ+َ *49ُل ِإ<�Qَ َ�� َ�ْ=ِري َم� َأْ�َ=pُ(ا َ�0َْ=

  ))ِ�َ	ْ� ��cََ� َ�0ِْ=ي 
  )رواJ ا���Bري(

  ه\ا آ�L �� اUح�دی* ا�����4،  

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ�	�� ُأْ<6ْ�َ�ِ َهِ>Wِ اV�َْیُ! َوَأْ<ِ>ْر َ:Qَ�َ�َ�Jِ اْ�َ ْ�َ�ِ��َ� َدَ:� َرُس(ُل ا���ِ- َص��((

+َ �Jًِمْ� ا���9ِر َی� َ�9ِ* ُم��َة �ِ�َوَس��َ� ُ�َ�ْی �ْ(ُ�َEُ>ْوا َأ<ُGِ>ْي� َأbَ�ُ �ِ�ْ ;ِ0َْل َی� َ�9ِ* َآ�Gَ+َ ا َ+��0َ َوَخ��)0ُ	َPَ'ْ� 

َأْ<Gُِ>وا  �9ٍَفَآ0ٍْ; َأْ<Gُِ>وا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َ�9ِ* َ:ْ&ِ= َشْ	8ٍ َأْ<Gُِ>وا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َ�9ِ* َ:ْ&ِ= َم

ْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َ�9ِ* َه�ِشٍ� َأْ<Gُِ>وا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� ِمْ� ا���9ِر َی� َ�9ِ* َ:ْ&ِ= اْ�ُ	�3ِ�ِ; َأْ<Gُِ>وا َأ

  *))ً�� cَْ�َ� َأن� َ�ُ)ْ� َرِ�ً	� َسَ ُ��%�2َ ِ�َ&�2َ�ِ��َ َ+�ِ�َ	ُ! َأْ<Gِِ>ي َ<َEْ�Qِ ِمْ� ا���9ِر َ+kِ<4* َ�� َأْمQُ�ِ َ�ُ)ْ� ِمْ� ا���ِ- َشْ�
)2��� Jروا(  

  
  ه\ا ا��ی* ی>�
 ���ء ا�\ه

  )) ُ��%�2َ ِ�َ&�2َ�ِ��َ َ+�ِ�َ	ُ! َأْ<Gِِ>ي َ<َEْ�Qِ ِمْ� ا���9ِر َ+kِ<4* َ�� َأْمQُ�ِ َ�ُ)ْ� ِمْ� ا���ِ- َشْ�ً�� cَْ�َ� َأن� َ�ُ)ْ� َرِ�ً	� َسَ (( 

���L ا�4�ة و ا���م �Mل   q<3��� :��Bن hو �� آ� �� Hا cZ��� 2?� cZأ� f "... T� Hا ،yه\ا ا��

E��3� ل�M ،ا  : وجf c ی���� أح

 Wُ�ََل َذر�ٍة َخْ��ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	ْ� َی0َْ	7(� َ+َ ( Wُ�ََل َذر�ٍة َشّ�ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	َوَمْ� َی0َْ)8( C  
)��T�Tس�رة ا�(  

  �MوE��3� ل :  

َ+َ	� ِم�9َ0ْ3َGَ�َ ��pُ)46 ( �ْ(ُ9ْ ِم9ُْ- اْ�َ(ِ��َ� ) 45(َ�َ َخْ>َ<� ِم9ُْ- ِ��ْ�َ�ِ	�ِ� ) 44(�َوَ�ْ( Gَ�َ(�َل َ:�9َ�ْ�َ َ�0َْ~ اْ�َ َ��ِوی7ِ 

  C  47(ِمْ� َأَ�ٍ= َ:9ُْ- َ��ِ'ِ�یَ� 
)�Mس�رة ا���(  

�T و   H�� ��o� ن��_، أن 
جc، و أن ���o ������ة ا�ن��، ���اه� آ�X cء، إًذا ی��4_ �5 أن ���س

���ل ا���]�، ��PلUرآ�م �5 ا k� ل ص��������T وجc ه\J : و أن ���p _��3� ��o ا����4، �_ أ Hا

ه\���P� �� J?� ه��ك ��g ح���ت، ا���]� ا��احة ���u Eل ��Tان : ���_، أي یc�3 ح��� ���Pل

اQن إذا أردن� أن ن��س
 أن���� �� ا����Pس، ن�ی أن نq�P ه\ا راج�، ه\J آ�?� ح����ت ��p ص����، 

ا���Pش ه��ك ���، ن�ی أن نq�P ا���ارة ه��ك ��Tان ا���ارة، ن�ی أن نTن ا�\ه
 ه��ك ��Tان 

ا�2�3، ی(
 أن �2�3 أن : ث�ث ��Pی�q، أوf: ذه
، ��Qن �� ا����Pس �� ���س�B أن����، ا����3ء ���Mا

Hا Eإ� yی�iخ� ا�O yی�u ،2�3ا� Lري، إن�Bا���� ��?� إج yی�u و ، �uیy وح�ة، ذات ا�(�J واح

��p ا�c����� 2�3، ���ذا ؟ ���(?c ��43، و���(? c���o، و ���(? c� c?)��� ،���B�kP �� ا�����Pت، 

 fإ _���ري، ��(
 أن �2�3 أن ص�ح ا�c�3 �4�ح ا�f ،2�3 ی��4 � f hك ا�����4ت و أن���إذا 
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 یL���P خ�c �� ا����ك، اQی� �P3ا� �� cا����ك، أي خ� �� cخ� L���Pا�2�3 ی �� cي@ خ�t� ،_���ص�� 

  : ا�>�ی�� ا��� ��M?� ی�م ا�(��3

 wً�	َ:ِْ�یَ� َأ�103(� 7ْ�ُ َه7ْ ُ<9َ&4ُ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ ْخَ ( C ��َ>ْ%=َ��ِة ا�Nَ�ْا��ِ>یَ� َض�7 َس2ُ�ُ0ْْ� ِ+* ا  
  )>?jس�رة ا�(

�c ا���Pده2، ص� ا���Pدك ص� ���_، س�ء ا���Pدك، س�ء ���_، إًذا : �Mل   LنU س�3?2 ؟ c����ذا 

��دام ا�2�3 ه� ��آT ا�cPZ ����2�3 ه� ا���ج
 �?\ا ا�c�3 ا����4، ا�L� 2�3 ��ا�
 آ��Zة، �5 ��ا�LB أن 


وه\ا ��>�، وه\ا ����
 وه\ا  ��3ف أن ه\ا أ�� اH و ه\ا ن?�L، وه\ا ح� و ه\ا ح�ام، و ه\ا واج

���L ح>2  yBiأن ی� � f ن��وب، وه\ا ��ض وه\ا س��، ه\ا ا�2�3، آ�X cء ��L�3 �� ا���

 �� ��?�، و �>5 ا��g>��، أن أن�س� آ��Zی5 ی��Pن � f ح���� J\?� ����gح>�م ا�Uا h�����gع،�Sذا 

_�\� ،y�Biا�� Eی�(�وزون?� إ� fو ،����gح>�م ا�Uل ا�Pی H�� 5ا��3ر�� r3� : ث� ؛�ث Hا Eة إ���ا�

 �?o�ّ� إذا ،cوج T� Hی�3 ی�3ف أح>�م ا�g2 ا���� ،�P�P���� 2�������g��� 2ی�3، و ����i��� 2ی�P، و 

 Hا ������س ان�?L��?� h، أ�� ���2 ا��iی�P ه� ���2 ی�3ف آ� j�kP ه\J اUح>�م ��E ا���� ا�\ي ی�

���2 ا� ،cوج T��t و اس�cBP ا���BP، وjM وا�Mأ ا������ وس�رة، أو ث�ث : �gی�3 ی�Pل �_ّ�� ،�c2 صM

ص2، و دع ا��3iم : Oی�ت و ارآ�i� k]�� و اس(، إ�O Eخ�J، ه\ا ���2 ا��gی�3، ���2 ا��gی�3 ی�Pل �_

�Pی�3 ی�g2 ا���� ،���� q�gب ا���p Eع ا��(� ا��4دق إ���u 5� ات�iا��� �Rاب و س��gل �_و ا� :

ا��� أ���ل ���4ص� �� أ��آ5 ���4ص� �� أز��ن ���4ص�، �>5 ���2 ا��iی�P ی(
 أن 

إن � 2��� 2� 2P��c4، إن �_ ���ر دخ�_ � 2��c4، إن : ی���3_ آ�j ���4، آ� j��H�� c4، ی�Pل �_

��Bی �Pی�i2 ا���� ،�c4� 2� _ن��� �B�� 2� إن ،�c4� 2� H5 ���رم ا�5 �_ آ� 2� j�ro ��4ك 

���k�i أن ���4، أن ��H�� c4، وآ�j ی�4 ص���_ و آ�j ی�4 ح(_، وآ�ُ j�cBP زآ��_، ��\�_ 

 hأن ،qا��� �Bس��� Eإ� yی�i2�3 ه� ا���� ،cوج T� H�� 2��ا�2�3 ��2 ����>2 و ��2 ����>��، و 

،�B�p J\ا�>��� ن����، وه J\ل، ه�ح J\ح�ام، وه k�Bا� �� �Pی�iا� J\�3ف ه�  
ه\J ا���eة ���س

 
���?�، ه\J ا�g?�دة ��t�� hآًا ��?�، ه\X J?�دة زور، ه\ا ا���ع �5 إن��ن ��cu�B��� LB، ���س

 _�����?�، �>��� ازداد  �?�� 5�z� ��p إن��ن k� ا������ �M�3ا� J\ه ،�?�� �?�� �3�iPا� J\ه ،L���

  أوf، و ا�2�3 ث�ن��، و ا�2�3 ث���Z، أي �Xء واح، �\�_ازدادت أح>��_، إًذا ا�2�3، إًذا ث�ث أ��Xء ؛ ا�2�3 

َ�� ُآ47((:َ !ٌDَا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�َ�ُ; ا0ِ�ْْ�ِ� َ+ِ�ی �ُمْ�ِ�ٍ�  َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

  )) یِ� اْ�َ#ْ(َهَ� َوا��%bَ�ُbْ َوا�>�َهَ; َوَواِضُ� اcَ =َ9ْ:ِ �ِ�ْ0ِ�ْْ�ِ� َأْهِ�ِ- َآُ	4�Gَِ= ا�9َMَ�ِْز
  )رواJ ا�5 ��ج�(

  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 168�� آ��ب ��
 

  _�\� :  

 C ُء�	ا0ُ�َْ�َ Wِا���َ- ِمْ� ِ:َ&�ِد �JَMَْی �	ِإ<�َ �  
)�u�� س�رة(  

��2، و �?2    q�)� ح��ر _�\� ،cوج T� Hن ا�gس�اه2 ه2 ا�\ی5 ی� أي ا����3ء وحه2 و ��q أح

��E آc ���2، ا�h��� ���P إ���ء وhM، و ��� h�Tآ�� وhM، آ��ب اH و �?2 ا���� ح�2 و 
اج

 hو��� "k��� رسي �Xء، أذه
 Uح�� درًس� " و ���h " واHِ ا��� q�� أن� ا���م ����غ " f

 ��Uا ،��Z<� �iأخ ��Uا  

 ))Q9دی Q9دی �	ا�� : ،Qو دم Q	N� ->إ ،Q9دی Q9دی ((.......  

�5 ا�2�3 ���و�L ا�Z�ث�، �5 ا���U�� 2�3، و�5 ا��i��� 2�3ی�P، و �5 ��ج�Bت ا����س�M :�� �Bل   �

 E��5 ا��P�P���� 2�3، س�ء ا�c<� ،q����� 5e إن��ن راٍض �5 ن��L، ه\ا f ی��س
 ن��L، وأن ��

 ،��i5 ن��_ ��ض خ�" E�� Hا �Bّو س �eا، ا����ذا ن�c3 ؟ أنh ه\J س?�ة �����i، �� أآ��� أح

��ؤك �5 ن��_  ا�(��ل، ��ذا�� ،�?�B5 ���س� j<ی L5 ن��� E�����3، ��>�ن �k ا!ن��ن ح���� ی�

c�3 ج�����ل �M _�\� ،qأ��اض ا���   : أح

  )) ا�6�GP � ر���0 ص�N���، م� م�29 وا�= إw و ی�g أ<- م�9+^ ((

  � �� 2� ����5 ن��L، أص��ب ا���B �� آ�ن�ا ی���ن �5 أن��?h�� ،2 أم  E���، ���?� �� آ�ن ی�

�ّ�� f و �� f L���م Mأن أ Hأرج� ا ،���P� h5 ����_ آ��� " آ�نeت ا�tأس ���<� ،���آ�م س�ن� 

_�B��� hiB5 �?� حeا� hو آ��� أح�� ،cوج T� Hا �� h�P�ار.  

   L��e��T وجc، و ���h ج��L و  Hا h���ا�� E�� �P�P��o4 ن��_ ؟ إذا ���h ر�_، آ��� 

أ���L، واس��o4َت ���_، و اس��o4ت اس����P_ وأ����_ ا�����4، و آ��� hَ��p  ص�oت ن��_

���� cوج T� H5 ا�  .h ن��_، و رأیh �_ أ���f ج����

���?�، و �>5 أح�L���� L�I 5 �?� �5 أج?c ا���س ����L، : ا����3ء ���Mا 5� fإ L���� 5eی��ء ا� f

ة، �� ا��k� h�P أ��Xص��M J\ه �P�Pأ، أن� آ\ا،  وا��B� 
یة ی�ث_ �5 ن��L، أن� ص�حX ���p ��

�T وجc آ�م ا!ن��ن وجL�3 ا�����ق اUول  Hوه� ی(?�?�، �� أن ا L5 ن��� E�وأن� آ\ا، ح���� ی�

و س�� �L �� �� ا����وات و اUرض �5 أجc أن ی��X c3]� ی�EP اL� Hَ، �\�_ ا��gء ا���Z* ی(
 أن 

  ��، ه\J ن�iP �?�� جا، إن��ن �� ���Bح�، اH ی��M 5� ،��Bل �_ ذ�_ ؟���T ا����3 �5 ا���

� َ:2ِ�ْ�َْ� َوWُ�9َ�ْ�َ�َ ِمَ� اْ�ُ)9ُ(ِز َم� ِإن� َم9ُPَ�َ -ُNَ�ِ�Eَ(ُء ِ��hَ&َ+َ ��َ&ِ! ُأوِ�* �ِإن� َ��ُروَن َآ�َن ِمْ� َ�ْ(ِم ُم(َسْ0ُ�ْ

 C ِة�)Gُ�ْا  
)l4Pس�رة ا�(  
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ن �5 أE�p ا�����4، إًذا ��دام ا�E�o ی>�ن ��g ا��B3د و ���� ا��B3د إًذا ��q وس�ن� ا�5 ��ف آ�  

 5�� �o��� �Mرت أن ���ق �M ق ��5 ا����� و ا����3، إذا���رت أن M إذا ��<g� ن أ��مQس�، ���5 ا��P�

،�P�Pا�� J\ه ��
 ا���c ه��ك Oی� O�Mن�� ���u ،��3ا����� و ��5 ا��  

kِ�ُْل َر�4* َأْآَ�َمِ� � َ+َ م�� ا)Gُ�َ+َ -ُ	َ�0>ََر�%ُ- َ+َ ْآَ�َمُ- َو Wُ��َPَ�ُْن ِإَذا َم� ا��َر َ:َ�ْ�ِ- ) 15(ْ<َ=َGَ+َ Wُ��َPَ�َْوَأم�� ِإَذا َم� ا

  C )16(ِرْزَ�ُ- َ+Gُ�َ(ُل َر�4* َأَه�َ<ِ� 
  )س�رة ا��(�(

  : ا�M Hل آ���  

Cَآ����  
  ) س�رة ا��(�(

��R�i إآ�ا��، و��q ���3 ح���ن�، �c آ� أداة ن�� ورد   q�� ،2<���P� J\ه\ا ص����، ه q�� ،ع

 ،��
 �� ا����Pس ؟ آ�j أ��ق ��5 ا����3 ا����� ؟ نtخ\ ا���ل ���u ،ء، و ح���ن� دواء�ا�� �R�i�

 �>�ن M ال، و��Uن �5 أص��ب ا�<� M ،ة�Pا���4، �� ا�(��ل، �� ا�\آ�ء، �� ا� �� ،
��Zا�� ��

 �5 أM ن وس���، و�<� M ن، و�5 أص��ب ا����ن، و��Bن �5 أص��ب ا��<� M ن، و�iص��ب ا���

ن� ���Pس ؟ ه��ك ���Pس، ه\J ا���eظ �� cن23 أم ��5 ؟ ه J\ي، ه�M Tی>�ن �_ ��آ M ی�، و�M ن�<�

T� H5 ا� _��� اH و E�p _���M اH �?� ن23 آ��Bة، أ�� إذا أ�3�u �� �?��وجc �?� ن2P  إذا اس��

�� اH، ن��3، ا���ل �5 ن23 اH ا�>�Bى، أ�� �u �� LPن�t� ا���ل J��O cوج T� Hا و ���h ِن3ً��، واح

 H5 ن23 ا� �?� j�3ا�� cة إذا �\��?� �5 أج�Pى، ا��B<ا� H2 اP5 ِن� �?� H5 ا� 3Bُا� �� LPإذا أن�

��Pو ا�� �Xا���ا cذا �\��?� �5 أجS� ،ى�B<ى، وه>\ا ا�\آ�ء ا���ل و ا�(��ل ا��B<ا� H2 اP5 �?� �5 ن�

وا����3 و ا��Pة و ا���4، ه\J ح ��صc ��5 ا����3 و ��5 ا����P، ��5 ا����3 و ��5 ا�����، أح��ن� ه�� 

�� اH، و إfّ ح(� �u �� �?�Iإذا و H>�ن ��\رة �5 ا�ة أح��ن� �Pخ� ��5 ا���� و ا��(�، أي ا�O yی���

L���، ا���ل ��� و إf ح(� ���_، وه>\ا، إًذا أول �Xء ی(
 أن ن�2�3 ح�E ن���_ ا����Pس �� 

 *��Zء ا��gأن����، و ا� 
ا����س�B، ا��gء ا��Zن� ی(
 أن ن��ء ا�t� 5eن���� ح�E ن��k�i أن ن��س

ا���ُل إ�E اH، و  ی(
 أن ن��ق دا��R ��5 ا��ّ�� و��5 ا��(�، و��5 ا����3 و ��5 ا�����، أ�� إذا د�L3 ه\ا

  .آr3� L� jg ا�>���gت �?\ا أصh�B ن��3

 �5 أن � f ،ج���ت Lن�� k� q�)أن ی L� ّ� f ا!ن��ن �P�Pا�� ،qا��� �Bث�ن�� �� ���س �iPن� ن��

�(�ت ا����ة، ��  5 ��5�uُ �� ،�4آ� رخ��اسُ�?�_ اس�? �� ،Lن�� �Bه\ا ا��>� �� ���س y�iی�

��cٌ �� اس�?�>�L ا����ة  �?e� ��3ا� jخ�ی ��tی ��� �P�Pى، و ا��اس�?�آ� رخ��4 أ��E ح���L س

X E�� �B4و ی 
�مج��L و ����� ��  .��� ا��BP، ی�م و f س�
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ن� ��ح�e و �?� ���M ����س�B ا���q، أن اH س��BنL و �E��3 ی�Pل�� :  

ِ:9َْ= اْ�َ	0َJِْ� اNَ�َْ�اِم َواْذُآُ�وWُ َآَ	� َهَ=اُآْ� َوِإْن ُآPُ9ْْ� ِمْ� َ�ْ&ِ�ِ- َ�ِ	َ�  � َ+kَِذا َأَ+PُDْْ� ِمْ� َ:َ�َ+�ٍت َ+�ْذُآُ�وا ا���َ-

 �َ�4���D(ٌر َرِ��ٌ� ) 198(ا�Eُcَ -َُ�وا ا���َ- ِإن� ا���EِhْPَا ِمْ� َ�ْ�ُ� َأَ+�َض ا���9ُس َواْس)Dُ�+َِأ ��pُ)199 ( C  
  )س�رة ا��PBة(

  �������L أ�Xف �>�ن ه�  
ت، وأ�Xف ز��ن ی�م ����، وآ�ن ه\ا ا!ن��ن �� ح� �2�e، ���ذا ی(

 3� Lو س�2 أن L��� Hا Eص� �B5 ا���
 �� ا�4�ة، ُأِث� �u ،����� J\؟ ه cوج T� Hا ��oأن ی��

fس���oر أس���o اH، ث�ث�، أس���o اH ا�\ي f إ�L إf ه� ا��� ا���Pم وأ��ب إ��L، ���ذا ا: ا�4�ة ی�Pل

��ت ؟ ه>\ا س5ّ ا���B، و ه>\ا �iا� 
P�3 ا�4�ة؟، و ���ذا اfس���oر �3 ا��� ؟ و ���ذا اfس���oر �

�T وجc، و ه>\ا س5 ا���B، ه��ك Oی� ��Pل Hل ا�M :  

  C ) 17(�َواْ�ُ	ْ�EِhْPَِ�یَ� ِ��ْ�َ ْس�Nَِر 
  )س�رة Oل ���ان(

: ��، و �3ه� ج�q ی����o، ��ذا �c3 ح�E ی����o ؟ �Mلص���M Eم ا���c ح�E ج�ء ا����، وص�E ا��  

 �?�� ��� Hت ا��oو اس� Hا 
�� �� ج��iا� h��Pذا اس�S� ،Hا ���tX cM ���eن_  ���iا� hآ��� رأی

 �Bس��� Eك إ���ر ��_ ��?� �5 خ�t� ،cنh �� ا�����ى ا����iب، ��\�_ ��� ی� ��� ،c5 خ��

 h�3� إذا Eح� Lأن q5 أن2 ا���� � f ا����ات h�\� إذا Eدات، وح��B3ا� h�Mإذا أ Eت، وح����iا�

 ��p ج���_، ��3_ �ح ا���س س�������o اH ��3_ ���ي �?� ا���Bه�ة ��5 ا���س، ��3_ ���ي �?� أن ی��

���ء ؛ أر��3 أد��� أد��ه� و أ�3X أن�� ج���3 ���ج� إ��?�، وج?� �� اH، آ�h أ�Mل �>2 دا��R ه\ا ا�

�� آ��ب، اUولP� : ا س�اك��>5 �>�2 " ا��?2 إن� أ��ذ �_ أن أ�Mل L�� f�M ر��ك، أ���L� q أح

ح_ ا���س، آ� ��4ف ���� ،Hا ��p L� �o�B� _ذ� k� و ،
آ��� أح�E �5 ا�c�3، ُی>�
 ���ء ا�\ه

��ء ا��Zن�ك  ا��?2 إن� أ��ذ �_ أن أ�Tّی5 ����س: " وج�J ا���س إ��_، و ا��� ����gء ی�g� " و

*��Zء ا���أح��ن� ا!ن��ن یTور Oث�را ی�ى، " ا��?2 إن� أ��ذ �_ أن أآ�ن ��Bة Uح �5 خ�P_ : " ا�

�T وج�M cل H2 و ص��� و دو�� ��4روا أح�دی*، .." �(���3ه2 أح�دی*: اe�آ�ن �?tX 2ن و 

�T وج�M cل Hا ����X ث�رO ،ث�ر ا��و��نO ،�Z� ه�ا��تUا:   

 C�َ�9َ�ْ0َُهْ� َأَ��ِدی#َ+َ�  
)tBس�رة س(  

�T وجc واH أّد�L ان�?h ح���L و ص�ر �4M، ه� ن��L ص�ر �4M ُ��وى    Hا E4��Sذا ا!ن��ن 

 
 أن �>�ن �4M س�]� ���B3ة، ����?2 إن� أ��ذ �_ أن أآ�ن ��Bة UحR�45 ا��� J\ه Hِوا ،�e�����

 _Pء" �5 خ����ّ����� ���  ا��?2 إن�: " و Oخ� د ��� واHِ أآ�B�4� �B، " أ��ذ �_ أن ی>�ن أح أس3َ
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��O 2�3ی� و ��gح?� ����س و ی�tث� ا���س �?� وی�P�Biن?�، ی�3ون و أن�PBi� hَ�� h �?�، ا��g>�� آ��Bة 

��جا، �Sذا أردت أن �>�ن أس3 ا���س اح�ص ��E أن ��yB ا���iس �� ا��.  

���gح>�م ا�Uرس ا� وحه�  2� �� �?� ���M f�c� ،ybBi إن �5 ��3ریj ا�� �P�P�y�Bi ح>2 ���ر ا�

ا��gی�3، ا��gی�3 إذا �h�P �� ح�T ا��>�، و �Mأن�ه� �� ا�>�
، درس��ه�، ودرbس��ه�، �Xی�3، أ�� إذا 

�PBّu�P�Pح h�Bث��ره� أص ���iM ه� و�.  

  ورد �� ا����4 َ�5ْ َثْ�َ��َن �Mََل

 ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإَذا اْ<َ�َ�َف ِمْ� َصَ��ِ�ِ- اْس�pً��َpَ �َEَhْPَ َوَ��َل ا�����2ُ َأْ<6َ ا���َ��ُمَآ�َن َرُس(ُل ا���(( 

  ))َوِمQَ9ْ ا���َ��ُم َ�َ&�َرْآ6َ َذا اْ�َ#َ��ِل َواkِ�ْْآَ�اِم 
)2��� Jروا(  

ر �� س?�، ��fس���oر ی���2 و ُی�3ِg وأنh ���4، ��3_ أ��ك خ�c3� ،�ٌu ص�ر �� ���p، أو ص�  

 Eج إ����� ����ه��ك  ،���� Eج إ����� L�د�B3� �?� و ی���ل �?� و ی���� L�د�B3� ل������4P، أ�� ا�\ي ی

 Eص ی���ج إ��ا ا!خ\?� H _ص�5 إخ�����، وه��ك إخ�ص ی���ج إ�E إخ�ص، ��� ��bBت 

  .�?��ك ���� ����ج إ�E أن ���ب �إخ�ص، وه�

��2 أن ا��p H راض ��_ : �r3 ا��3ر���M 5ل�� _���ة - ��E ر��h ن��_ و��M -  ف��و�5 

 L�� Hا ���� آ��O c و نlP ر�� L���
 و �X، و �� cوى آt� Lه��ك" ن�� J��3�  ،kم س�یP�

  .وه��ك ���س�B س�ی�3

��Pی �P�Pه� ا�� ،�Bع ا����س��ح�س�Bا " ?� ا���Biء اQن ن��2 ه\ا ا��B* ��خ� ����ع �� ��

�?���  : أن��>cBM 2 أن ُ���س�Bا، وا���c ا�O�Pن� 

 C=ٍhَ�ِ 6ْ8ٌ َم� َ�=�َمEْ>َ �ْgُ9ْPَ�ْا ا���َ- َو)Gَُی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا���  
)�gس�رة ا��(  

  �BPات، ا��
 و ا���ج�دات، ح����، دی�ن، س���iرأس ���_، وا�� Eإ� �eان ،�Bا����س J\ته�� ،

�Bا����س J\ا�(�د، ه ،����Bا�.  

���L ا�4�ة و ا���م ی�Pل : �Mل �B��4ی5، ا��P���3 ا���5 � _���� t��� أن �B5 ��ازم ا����س�  

  ...........)) ا�><; شbم :�� ��c ص��&-((" 

   P� س �5 دون ح�ج����� 
ك ث�ث ���P�Tت خ��iة ؛ إن ذآ�ت ه\ا ا�\ن�� hنt� ،
�_ أخ �c3 ذن

L�B�p، وإن �ّ���L �\نLB ا�L� h���ُ، وإن ر���X L� hرآ�L �� ا!ث2، �>� ���c ا�\ن
 ؟ ���>2 إذا آ�ن ا

 P� L� �� اL���p،وإن رP� 5 دون ح�ج�� 
ا�\ي �2 ی�?b�3� 2ض �Z�ث �Tا�y ؛ إن ذآ� ه\ا ا�\ن
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oX 5�� E��u ،�B5 ��ازم ا����س� _�\� ،L� ا���� J��ّ����ب �XرآL �� ا!ث2، وإن  5� LB�� L�

  ا���س، 

  ))� َ�� َی�9ِ0ِْ- ْن َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِمْ� ُ�ْ�ِ� ِإْسَ��ِم اْ�َ	ْ�ِء َ�ْ�ُآُ- َم(َ(
  )رواJ ا����\ي(

�5 ����3 ا����4Pیc3�� ،5 ����3 ك Uخ�_ �5 ذنLB أ�2e إث   _���� t��� أن c3� ا ؛�PMد ،LB5 ذن� ��

 ،��iه\ا ��ض خ 
��ة و ا�>�B و ا�3(����3 ك Uخ�_ �5 ذنLB أ�2e إث�� �5 ذنLB، �\�_ ��ض ا�

� �Bأي �� ه� أآ ،�B2 �� ه� أآ<��� h��� ا�B\ن�2 � �� 
  " 5 ا�\ن
، أf وه� ا�3(
 ا�3(

ا��ل ا�\ي " ِلhP� 5� b اH ��� أ�Mب ا��3ص� �5 رح�� اH، و�� أ�Mب ا��: " �Mل �r3 ا��3ر��5

�T وجc �5 ه\ا ا��ل  Hا Eب إ��Mا��3ص� أ c3� ،Hا yخ� E�� �?� Lو ی�� �?� ��L، و ی�3ّ�i� Eه�Bی�

�� ُربb ���43 أورثh ذf و ان>��را خ�� �5 : �>���L، �\�_ ا!��م ا�5 ��iء اH ا��>�ري ی�Pل�u

�Tا و اس�>�Bرا  hأورث "  

ل �?� ذن
 �\: �Mل� ���u 5� Lإ�� 
یL أح� L� 5 " ل� cي، أ��ص����M hم ا��� ،c�����g ی� س�

ل �?�، � ���u " �B)3� �B4� و ��R�M h�B� ن�د�� خ�� �5 أن �B4� و ��Rن ن�U " �?�� ،_ن�� 
ح�س

 c�� L� اد �����q، إن ا��3(
 ����f L ی34��إ�E اH  أن�5 ا��\ن5�B أح
" " ��L، ��?� آ�B، ��?� ا

 5���رh4M ا������ ��?� : ه\J آ�?� �5 ر��ن�ت ا���q، آ�� h�M �>2 ��ة" �5 زجc ا���5��B ا��

���L ا�4�ة  �Bا�� _�\� ،k���?�، و أن ���ا h<�� ?�، ا������ �5 ��از�?� أن�ر�� h�g<ن�� �?����

  و ا���م ح���� ذه
 س�ن� ��� إ�E ا���3ة �Mل 

َل َی� ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- اْسPَْ َذَ<ُ- ِ+* ا0ُ�ْْ	َ�ِة َ+َ ِذَن َ�ُ- َ+�Gَ َ:ْ� ُ:َ	َ� َرِضَ*(( 

ُأِ�;% َأن� ِ�* ِ��2َ َأِخ* َ�� 9ْ�ََ��9َ ِمْ� ُدَ:�Qَiِ َوَ��َل َ�0ُْ= ِ+* اْ�َ	ِ=ی9َِ! َی� َأِخ* َأْشِ�ْآ�9َ ِ+* ُدَ:��Gَ+َ Qَiَِل ُ:َ	ُ� َم� 

  ))َم� 6ْ0َ�َ�َ َ:َ�ْ�ِ- ا�ْ�J	Gَ�ِ 8ُْ(ِ�ِ- َی� َأِخ* 
)  )رواJ أح�

ی?� ه��L، و �5 ����L أح�M ،LBل   � JO5 ر� L�5 ص��� �Bا�� ،cرج L��� cدخ  

�ُ- َ+�Gََل َ�ُ- َه(4ْن ، َ:ْ� َأِ�* َمْ�0ُ(ٍد َ��َل َأَ�� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َرُ'7ٌ َ+َ)((ُiِ7َ0َ ُ�ْ�َ:ُ= َ+َ�ا#َ+َ -ُ	َ��

  ))َ:ْ�َ *4>kِ+َ Qَ�ْ�َ�َ�ِ 6ُ	Qٍ�ِ ِإ<�َ	� َأَ<� اْ�ُ� اْمَ�َأٍة َ�ْ ُآ7ُ اGَ�ِْ=یَ=
  )رواJ ا�5 ��ج�(

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإَذا َزَ<6ْ اْ�َ َمُ! ورد َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َأ<�ُ- َسِ	0َُ- َیGُ(ُل َ��َل ا��9ِ&*% َص(( ��

�rِإْن َزَ<6ْ ا� ��pُ 4ْب�rَِإْن َزَ<6ْ َ+ْ�َ�ْ#ِ�ْ=َه� َوَ�� ُی ��pُ 4ْب�rَِزَ<�َه� َ+ْ�َ�ْ#ِ�ْ=َه� َوَ�� ُی �َ��&َPَ+َ �ْ7ٍ ِم&ْNَ�ِ )ْ�َ�2َ0ْ َو&ِ�َ�ْ+َ !َrَ�ِ�

  ))َش0ٍَ�
  )رواJ ا���Bري(
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���L ا�� و ���>h، ه��ك أدب، إن��ن وg� �� kM>��، أنf h ی��3   2Pِ�ُ�� ،��43� ه�، ص�رت ه��ك�

��LBM ح�
 ا��Pان� f ،5�S� ،J��3ذا �ّ���L و ��Mت ��� _�3� L�L� E��B، ه>\ا ا���B وّج?�� �Mل:  

�9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإَذا َزَ<6ْ اْ�َ َمُ! َ+Pََ&��َ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َأ<�ُ- َسِ	0َُ- َیGُ(ُل َ��َل ا�((

�ْ+َ !َrَ�ِ��rِإْن َزَ<6ْ ا� ��pُ 4ْب�rَِإْن َزَ<6ْ َ+ْ�َ�ْ#ِ�ْ=َه� َوَ�� ُی ��pُ 4ْب�rَ7ٍ ِمْ� َ�ِ&0ِْزَ<�َه� َ+ْ�َ�ْ#ِ�ْ=َه� َوَ�� ُی&ْNَ�ِ )ْ�َ�2َ َو

  ))َش0ٍَ�
  )يرواJ ا���Bر(

  cوج T� Hل ا�M 5� خ�ذt� ی���3، ه\ا f أي :  

 Cِ�یَ; َ:َ�ْ�ُ)ُ� اْ�َ�ْ(َمrْ�َ ��َ َ��َل �  
)jس�رة ی�س(  

  : و آ�>2 ی2�3 أدب س�ن� ی�سk� j إخ���M ��� Lل  

 C �ِ#ْ4�َ� ِ�* ِإْذ َأْخَ�َ'9ِ* ِمَ� ا��َوَ�ْ= َأْ�َ�  
)jس�رة ی�س(  

  cPو �2 ی :M �� ،�[Bه>\ا : �لإذ أخ�ج�� �5 ا� cوج T�إذ أخ�ج�� �5 ا�B]� �\ّآ�ه2 �(�ی��?2، ور��� 

�2�ّ ا���B ا�>�ی�M 2ل :  

 qً��ِ�َ �ً��ِْآْ=َت َ�ْ�َآُ� ِإ2ِ�ْ�َْ� َش =ْGَ�َ �9ََكPْ�&pَ 74(�َوَ�ْ(َ�� َأْن( C  
  )س�رة ا!س�اء(

   ،cوج T� Hف ا�iأ� h��  

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ 5(�ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك(C   
  )س�رة ا������(

  jن� ی�س  : اQی� ا��Zن�� ���

C��2ِ�ْ�َِ�ْف َ:49* َآْ�َ=ُه�� َأْصُ; ِإ�   � َ��َل َرب4 ا��4ْ#ُ� َأَ�;% ِإَ�*� ِم	�� َیْ=ُ:(َ<9ِ* ِإَ�ْ�ِ- َوِإ��� َ�ْ
)jس�رة ی�س(  

   Lأی��ن �Zا�>�ی2 أآ �Bو ا�� ،k�
 ا���Pب " ان�e إ�E ا���ا�P� و f "�M خ� وO *ی  ل �� ح

ِمْ� َ�ْ�ٍ; ِإ��� َ:ِ� ا��9(�اِس ْ�ِ� َسْ	�0ََن اْ�ِ)َ��ِ�*4 َیGُ(ُل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َم� ((

ُ- َوِإْن َش�َء َأْن ُیِ�یhَُ- َأَزاcَُ- َوَآ�َن َوُهَ( َ�ْ�َ� ُأْصُ&0َْ�ِ� ِمْ� َأَص�ِ�ِ� َرب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� ِإْن َش�َء َأْن ُی�Gَِ	ُ- َأَ��َم

6ْ4 ُ�ُ�(َ��9َ َ:َ�� ِدیQَ9ِ َواْ�ِ	�َ�اُن ِ�َ�ِ= ا���ْ�َ	ِ� َ:�� َوَ'�7 َیDُEِMُْ- َو&pَ ِب)�ُGُ�ْ4َ; ا�Gَُل َی� ُم)Gَُیْ�َ+0ُُ- َی((  
)  )رواJ أح�

��ع  ���� ������ 5<� :  

  ُ�ُ�(َ�C�ْ2ُ  �َ+َ�	�� َزاcُ(ا َأَزاَغ ا���ُ-
)j4س�رة ا�(  
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   ،�RاTزی� ج LBP3ن� زی� اخ���ري ی��  أي 

C�ْ2ُ�َ)�ُ�ُ -ُا َأَزاَغ ا���)cَُزا ��	�َ+َ�  
)j4س�رة ا�(  

��E ه\ا   cن� : و ُی���Zء ا�����ل اخ���ري، وا� Lأس�س �RاTل ج�ه\ا ا�� ،H2 ا?��  أ

6ْ4 َ�ْ�ِ&* َ:َ�� َ:ْ� َأَ<8ٍ َ��َل َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��(( &pَ ِب)�ُGُ�ْ4َ; ا�Gََل َی� ُم)Gَُأْن َی �ُrِ(ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُی �

َ�ْ�َ� ُأْصُ&0َْ�ِ� ِمْ� ِدی6ُ�ْGُ+َ Qَ9ِ َی� َرُس(َل ا���ِ- �َمQَ�ِ ��9 َوِ�َ	� ِ'�Mَ�َ 7ْ2َ+َ -ِ�ِ 6َ�ُْف َ:�9َ�ْ�َ َ��َل َ<0َْ� ِإن� اGُ�ُْ�(َب 

  )) ِ� ا���ِ- ُی4�Gَُ&�2َ َآlَ�ْ َی�Jَُءَأَص�ِ�
  )رواJ ا����\ي(


 ا�����، ��yB ا����� �����_   P3� ا����� و yB�� �Bو ا����س ،_���إًذا ا����س�B أن ��3ف �� �_ و�� 


 ا����� ������ ���?�، و Oی� ا���مP3� ا�����، و E�� :  

  َو8ٌEْ>َ �ْgُ9ْPَ�ْ َم� َ�=�َمC=ٍhَ�ِ 6ْ �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ-
)�gس�رة ا�� (  

دت �5 ا�c�3 آ� أ�EP اL� H " أن� أ���E أن ی>�ن أول سzال و أخ�i سzال و أآ�B سzال   �" ��ذا أ

 cصUا �� hآ�ن ،Hا Lوج L� h�oإذا ا�� _����>5 �?��_، ح���_، ص��3_، و���I_، �(�ر�_، ص��

i� �?و ��رس� ،���5 أ�� ��gو f 2، و�� q�)� 5� f و ���u 5� _�og� 2� و ،���ی�g� �Pو

 �?� hر�_، و ن�ی Eب إ��P�� >�� ن��_ و أه�_، و أن�أن  h5 ��>�، ون�ی��5 ن?�  f�3وف و����

 c�� ����Z� >�ن أ���أن  ،L� Hا EP�� c���T وجc، ��@ ا��ا�ی5  Hء ا�P� أن ���k ا������5 �?\ا ��� ُی3ّ

�� EPی� ����� c��5�P اL� H، إًذا ��>5 ��ن��ن أن ی���ر  ����Z� أ�� hخU>�ن� أی�?� ا�أن  ،L� Hا EP

���ل ا�f ����4 ُ���� ص���� ��(��?� cBM أن ُ�y�o ص���� ا���3ص�، أ�� Uو ا ،�Bا����س J\ه ،L� Hا

 ،�[�X �ioء ی�X ،f ،�[�X ل�  ه\ا ا������، �Xء ی3

  .........)) � ورع خ�� م� أ�l رآ0! م� م��Mرآ�P0ن م((

�5 ���43 اH إذا خ� �2 یtB3 ا�g� Hء �5 ���L، أy�p س(c ا���3ص�    J@و �5 �2 ی>L� 5 ورع ی4

 ،L� Hا EP�� ص��� c�� 5� _� � f ،2�P��� أن ��ت، ا�5ِ ��� ن���e، أنh ��ی�iا� c)آ� ُی��� س

�م �z�� Lو���، وإذا أردت أن ��3 �tس3 اQخ�ی5، وإذا أردت أن ه\ا أآ�B هف �� ح���_، و ا�>

�� إ�E اH ��س�_ سc�B ا���5�P و ا��Tم ��� �T وجc ��رح2 �5 دون_، وإذا أردت أن � Hی�ح�_ ا

L����T وجc أن ی��ص أن ی>�ن �� ����ى د Hا Eإ� ��  .��Pل، أآ�B وص�� ��5 ی


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -� ا!س���� ا������� .��c ا��B4 ) :014( ا�رس  -��

  11-11- 1990: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�����zن

 ی�tل س�cR ���ذا ذآ� اH ا��B4 �� ا�O�Pن ا�>�ی2 ��gات   Mو �B4ع ا���ا��ی* ا���م �� ��

[� c� ا���ات E�ذا أS� ،2?�zا���س أج�5�3 س ��zی� أن یM ء�X cآ E�� Hی�>5 وا fت ا���ات أ�

 T� Hی�، ��دام اM ٍء�X cآ E�� Hدام ا�� y�Mال دzس ،�B4�� \R��ا���س أج�5�3 س�z?2 �� ح�ج� 

س�Pی* ا�  : وجc ی�Pل �� ا��

َی� :... ِ- َوَس��َ� ِ+�َ	� َرَوى َ:ِ� ا���ِ- َ�َ&�َرَك َو�0َ�ََ�� َأ<�ُ- َ��َلَ:ْ� َأِ�* َذر� َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�(( 

� َ�ْ�ِ; َرُ'7ٍ َواِ�ٍ= ِم9ُْ)ْ� َم�Gَ�َْأ �َزاَد َذQَ�ِ ِ+* ُمْ�ِ)*  ِ:َ&�ِدي َ�ْ( َأن� َأو�َ�ُ)ْ� َو�ِخَ�ُآْ� َوِإْ<َ�ُ)ْ� َوِ'�9ُ)ْ� َآ�ُ<(ا َ:َ�

 ْ( َأن� َأو�َ�ُ)ْ� َو�ِخَ�ُآْ� َوِإْ<َ�ُ)ْ� َوِ'�9ُ)ْ� َآ�ُ<(ا َ:َ�� َأْ+َ#ِ� َ�ْ�ِ; َرُ'7ٍ َواِ�ٍ= َم� َ<Gََ� َذQَ�ِ ِمْ�َشْ�ً�� َی� ِ:َ&�ِدي َ�

َ+َ ْ:6ُ�ْ3َ ُآ�7  (ِ<*ُمْ�ِ)* َشْ�ً�� َی� ِ:َ&�ِدي َ�ْ( َأن� َأو�َ�ُ)ْ� َو�ِخَ�ُآْ� َوِإْ<َ�ُ)ْ� َوِ'�9ُ)ْ� َ��ُم(ا ِ+* َص�0ٍِ= َواِ�ٍ= َ+َ�َ ُ�

 �َNْ&َ�ِْإَذا ُأْدِخ7َ ا �ُ�َMْ	ِ�ْا �ُGُ9َْی �	َآَ wِ:9ِْ=ي ِإ ��	ِم Qَ�َِذ �َGَ>َ َم� -ُPَ�َ َ�ٍْن َم��ِإْ<َ ((  
  ]ا����Tي ـ ا�5 ��ج� ـ أح� ـ ا�ار�� [ 

   5� lP؟ و��ذا ن kوار�3?� ه\ا ا����� ��� ی�ج ��Bء ا��� �� �?��pی��3 ���� إ��ة ا ،��Bء ا���

cوج T� Hل ا�M : م�م وأخ\ي آ�آ �R�i�  ذ�_ Uن 

 ...)) wَیُ�(َم�� ِإ q+َ Qَ�َِذ �َ�ْcَ =َ'َا���َ- َوَمْ� َو =ِ	َNْ�َ�ْ+َ َوَ'َ= َخْ�ً�ا �ْ	َ+َ ((  

ی� وه� ا���o، �� أن ا���س ج��O �ً3��ه2 س�z?2 �� نlP ذ�_ �� ��>L، ���ذا  M ء�X cآ E�� Hدام ا�� 

ة، �P3��� y�3�� ��[آ�?� أس J\ذا ا���س�، ���ذا ا�����ن ؟ ه��� ،
R�4؟ ���ذا ا�� Jن�� ������ ����>�را�

ة ا!ن��ن ص�B وإن�P� hذا ص�S� وآ�� �� L��P� �4� 2� .  

  :أی?� اUخ�ة اUآ�رم

���ه� ��E أن?� ��P ن�5 �� ا�ن�� وه\J ا�ن�� �رس� و����P� hًا دا�Rً� إن?� ��� و���S� �P� hذا �?  

 ���BM ����P� hن�� وص����PX �?� وh�PX ��� وأس3ن� وس3ن�، وس���t و���ء���، أ�� إذا ����� ح�P�P ا�

 fخ�ة وQا �� EM�� ن�� آ����>2 أنL خ�hP �� ا� J����ء ا�\ي أ�gا� ،
R�4� 5� ��� Hا LMی�� ��

ن�i�� hر ���i� Eة وا��>��j ی���j �� أن h��EM �� اQخ�ة إf إذا ��آ�h ه�ى ن��_، ی��3 أ

 ���i إ�E أن �B\ل ج?ًا ����ج M hنt� ا��اح� Eإ� cی�� ����Bi� Lع، ��Biع ��E ا��اح� ه\ا ا�(�

�5 ا!ی��ن  c[م وس�5 ا!س� c[م س�ة وا���ا�4 L��� �Bأن ا�� �eا�� hء ا�\ي ی���gا� �Bص Eإ�
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��، �tج�ب �>��� واحة �Mل ا��B4 وا�����iا� E�� �B4ا� ،j���<ا�� �P�� ،Rاgا� �P�� �B4ح، ا�

����M Eء اH وا����ح� ا�B\ل، أنh ��5 ح����5 ��5 ح��� �\ل وح���  �B45 ا����43، ا�� �B4ا�

ص�B، ه\ا ه� ا�ی5 آ�L وه\ا ه� ا!ی��ن آ�L، أ�� ا!ن��ن ��Qخ�ة ه��ك ا��اح�، ه��ك اfس��خ�ء، 

 أخti ه��ك ا����k، ه��ك ا�P� �?� �\اR\، ه��ك ا���3دة ������ ی5e ا!ن��ن أنL خ�y �� ا�ن�� آ� ی�3

�T وجc ی�Pل Hء، ا���fا E�� hBن�� رآ  :خiً� آ��Bًا Uن ه\J ا����ة ا�

 �َ��ِPَ&ْ	ُ�َ ��930(�َوِإْن ُآ( C  
  )س�رة ا�����zن(

  �P� ،ء���fا����>5 أم ا Hل اtأن� c[�3 س��gل : لا!��م ا��M ،ء���f5 ا� �f ،ا���B� أن cBM >��ا��5 �

E��3� :  

  C )24(�َوَ'�9َ�ْ0َ ِم2ُ9ْْ� َأiِ	�ً! َی2ُْ=وَن ِ�َ ْمِ�َ<� َ�	�� َصَ&ُ�وا َوَآ�ُ<(ا ِ�Vََی��9َ�ِ ُی(9ُ�ِ(َن 
  ]س�رة ا��(ة [ 

آf ،2 ی�>5 أن ی�  �� �ٌ�����>2 �5 آ�B�M c أن �>�ن وا E���ا��>�ة أ J\?� yی�u �� 5�zا�� �

��2 ا��5�P أن ��Xz ا!ی��ن  2���� �Xz� و��ی��ن �Xz� �B4�� ذا آ�نS� ا!ی��ن �5 دون ا����ن

���X Eء ص���  �Bأص f أن� cRل س�tی� M ،ك�Bزاد إی��ن_ زاد ص ���<� ،�B4ا� �Xz� k� ی���ك

�ي زوج� وأوfد و���� أ��>L و�� ���c أی5 ا��B4 ؟ أی?� اUخ ج�ة و�M�� ج�ة ودخ�� ی>���� و

 ح�جً� إXU ���4ا� ��oإن ا� c� ًا�E ا��B4 �5 ا����P ا���یr ا�>�ی2 ا�E�3� L� �B4 واسk ج

یة، آ��� ��hM ا����رات ��ق �(�ل ���ذا�؟ ه\ا ا�����ع إن�gء اH س�ف نL)��3 �� دروس 

�>�ن �Mدرًا ��E أن ��c3 آ\ا وآ\ا ا��B4 وآ��� ا��h3 ا����رات ا��k �(�ل ا��B4، ی��3 أنh ح���� 

 _�\�� ،�Bن ه\ا ص�B�iن ا����zا�� L����T وجc و�h�T �� ه2  Hأ�� ا h�Tوآ\ا وآ�?� ��3ص� و�

��ت ���ً�، Oی�ت ا��B4 آ��Zة جًا أ�� ������ �g�ر��� �T وجc ذآ� ا��B4 �� أآ�Z �5 خ��� 

�ً�ا��B4 �� ا���� �g��5 خ���    .�O�Pن �Tی

Uا ��Uاcوج T� Hل ا�M ول :  

  C )153(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْس9ُ�0ِPَ(ا ِ�����ْ&ِ� َوا���َ��ِة ِإن� ا���َ- َمَ� ا����ِ�ِ�یَ� 
  ]س�رة ا��PBة [ 

  E��3� L��Mی� ث�ن��، وO ة�وا�4 �B4��� واس����3ا:  

ٍ̂ ِم	�� َیْ	ُ)ُ�وَن  �َواْصِ&ْ� َوَم� َصْ&ُ�َك ِإ��� ِ�����ِ- َوَ�� Nْ�ََ�ْن   C 127(َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� Qُ�َ ِ+* َضْ�
 ] cس�رة ا���[  

   hوأن cوج T� H�� h��O M hد��� ،�B4� ر أن��t� إذًا hا��ج�ب أن ���Pن یO�Pا� �� ��Uوا

�5�z �?\ا ا�O�Pن ی��Bu_ ی�Pل �_ واص�B و�� ص�Bك إH�� f، خ��y ا�>�ن ا�2�e3 ا���o ی�Pل �_ 
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Bاص f ٍد وس>��ٍ� وس�وٍر�B� �3gی cوج T� Hا ��U ا!ن��ن 
� أ�� ��B4، ی��3 أح��نً� ح���� ی��(

E��3� L��Mو ،Hا fإ L��3ی:  

  C )48(�َواْصِ&ْ� Nُ�ِْ)ِ� َر�Qَ�>kِ+َ Qَ4 ِ�َ ْ:�9َ9ِ�ُ َوَس&Nَ�ِ �ْ4ْ	ِ= َر�Gُ�َ �َ��ِ Qَ4(ُم 
  ]س�رة ا��iر [ 

�T و   Hأن ح>2 ا �� 
�Biآ�س� ا� E��جc وا�ٌ� و��حً� ج��ً� ��� أ��ك أن ��B4 ���ذا أنh و

 ���� �ً���M kن�M _نU >�2 أ��_ ؟�اف ا�>�س� و�ut� _��� ر ���ذااUس��ن ���ذا إذا أ��iك ح��P آ��

Uا ،�Bل �_ ی� أخ� اص�Pأن ی �� ��L، إذًا ��B4 وf دا�f 2�Uراح� وأن ه\ا ا L3B2 س���Uأن ه\ا ا ��

�T وجc ی��tك أن  Hو�>5 ا �B4�� Eً�3� ً� ��� آ�ن ه��ك���حً� ��وا�� جًا �� أن ا��U وا�ٌ� و

���و �_ ح>�� اH واB� f M ،�ً��و �_ ح>2 اH واBی f M ،�B4�.  

���L أه��� آ�Bى، إذا آ�نh أوا�� اH آ�?� وا��� وح>2    y����ع دy�M جًا وأ�� Eإ� cPن أن�Qوا

Uوا�� آ�?� وا��� وا��Uر وح>2 اUوا�� آ�?� وا��� وا��Uر �(��ة ��� ���M إی��ن_، �� رأى ا

L���4� �� وه\ا L���4� �� أن ه\ا H�� ���<ا� ... h5 أن<� ،JB3آ�?� �5 دون أن ی Hأوا�� ا kB�f

ی��tك أن ��B4 إذًا  �y������ h��O ،H�� 5�O 5�z ا�2�e3، ��ب ح>��M �?��� h��O ،2ی2 ه\ا ا���?�

�T وجh�?� c ح>��?� أو �2 ��?�?�، ���h ا���اد أو �2 ��3ف، أدرآh ا��Toى  Hأ�� ا yBi� ح����

 ���u E�� cى د���Mا�>�ن، ی��3 أ yخ�� Hأ��ك �?\ا، وا Hأن ا �ً���M _��<5 ی�z� hرك أنأو �2 �

ك �g>�� أو �� ح�آ� ی(
 أن ����ك �5 خ��?� ��P هc ه\ا ا!ن��ن H أن ه\ا أ�� اH، أنh ی�ج

 ��� *�B� ،H5 ح>2 ا� *�B� H5 أ�� ا� *�B� _إن ،L3�uإذًا أ ��Uا E?؟ ن23 ان� Hأ�� ا ��Uا

 ،��� cوج T� Hا ی��� اH، �_ أن ��tل ه\ا ا��ی* ص���، ه\J اQی� ه>\ا �����ه�، ه>\ا ی�ی

�T وجc وأن ه\ا ح>�L وأن ه\ا ن?�L وأن ه\ا ��ج�?L ه\ا آc �� �� ا��U �>5 إذا ثhB أن  Hه\ا أ�� ا

 E_ إ��در�B� ����T وجc ه�  H�� _إی��ن cوج T� H�� h��O M hد��� �e��� ذا�� L��وأن ه\ا ی�

 T� Hا fًإذًا أو ،Hأ�� ا \���� E_ إ��در�B� E���T وجc ه� ا���3 ا��ح�ة  H�� _إی��ن ،Hأ�� ا \����

 أن ی�tل وf أن ی���?2 وf أن یy�3 وf أن B3ن ا�tX 5� qو�� �B�وجc أ��ن� أن ن�B4 ون�5 

  .ی�Pر

   ،�g� Lا���3ص� اس� cآ �� Lن�� E��آ�ن رجc آ�� ��وي �r3 ا��p l4Pرق �� ��\ا�L، ���ف 

�iرق، ا��iى �5 ا���� Lخ�د� 
رق رجc آ�ن ی�M�3 ا����ة ��5 ا���Pن و�k ا���u 5��oق ا��Bب �\ه

L� ل�M : Eد إ���، ه\ا ا�o�م �B3ا� k�4� ًا ��� ه>\اB�ك إن آ�ن ح�ًا ����c3 �� ی�gء وإن آ�ن ��� cM

س�J و�Mل ��u Lق ا��Bب رجc و�Mل �� آ�h وآ�h، ی�Pل ه\ا ��g ن?�X 5� rا�L وا�(L ن�� ا��Bب 
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���L و��ب ��E یی �Z���5 إ�E أن Pح��� ا� L��L وص�ر �5 آ�Bر اUو���ء واس�L ��2 ی( أحًا ��* 

  .��g ا�����

   B3ن ا�tX 5� q�� ،k�iی f أو k�iأن ی B3ن ا�tX 5� qو�� H B� hح�ًا، أن hو�� B� hال أنzا��

ًا إذًا، إذًا أنh ن f ی�tل �5 ا��>�� إf ا����وي، B� h�� hأ�?2 ا��>��، أن Eی� رب ح� k�uأ f أن�

 إذا آ�h �� ����ى ا����B3ن ا�tX 5� q�� 3_ وه\ا�u5 �� �5 أ�B� 2� ?\ا إن� ���ذا أ����� L�tاس y

�T وجc وtXن_ أن �t� ،L3�iنh أول �Xء ���tر ����B4 وا��B4 أن�اع آ��Zة جًا،  Hن اtX 5<و�

 cوج T� Hا k�i� ر أن��t� hأن ،��� ��p ،ي�M ،E��3� ص��� hت وأن���iا� E�� �B4ا�

���4م، وا���، وا�Tآ�ة، وrp ا��4B، وآ2e ا���o، وا��U �����3وف وا��?� ا���4ات ا���q، وا

 cي وآ�R�3X �?�3����3 و��ه� �Zًا أآك أوا�� آ��Zة ج�� hوا������، أن �B�oك ا���5 ا���>�، و�

�T وج c� E�3� j���<�j���< أي ����P ج?ًا ����P ص�ا�ً� ��?X k� ،_����P أخ\ًا و  Hأوا�� ا

k� ردًا  �����ك أن ��t� _ن�� �ً[�X ل\B� أن ���P� ،L���� ك��t� _ن�� �ً[�X c3�� أن ���P� ،_ن��

 �B4وا� ،Hا ���u E�� �B4ا� ،�B4ه\ا ا� ،Lإ�� c��� _ء ن���g5 ه\ا ا��� ،L����P أن ���4ف 

�T وجc ��>�ٍ� أراده� ی�ج أ��Xء آ��Zة �� ا����ة ��oی� جًا، ی� Hوا ،H5 ���43 ا�ج ��ل 

�T وجc جc3 ا�ن�� خ��ة ن��ة  Hا �Iو��� ،\Rت، و�\ا�ت، رح��� ،
ی�oي، ون��ء ��oي، ���ص

یة ���P?� �����\ات ��������� �?�، ه c�zث� ه\J ا�ن�� ا��3ج�� ��E اQخ�ة اQج��، ه c�zث� س��ات 

��ت�iا� E�� �B4� ر أن��t� hا�(��ن، إذًا أن �� �?��P� ی��5 ا���3ص�  ��E ح��ة أ� �B4� وأن

ًة X _� ی��ق M >�ی���أ��  L� cوج T� H5 ا<� ،c3�� fو c3ا��>���� أ�� ون?� ا� Hه\ا ه� أ�� ا

 Jأ�� E�� �B4� ر أن��t� hأن یX y�M �� �ً��3 أی��� M ،ی���_ �5 رزق M ،�ًح�ج �ً�M�� ،�ًPR��

L�?ن E�� �L وB�رU ،Jن_ Mو LR��M E��  .و

�M ،Jل �E��3ا��gء � 5� ا��B4، ن?�ن� � 5��T وجc ن?�ن�  Hأن ا �B4ع ا���  : ا��Zن� �� ��

َ�ْ� َیْ�َ&rُ(ا ِإ���  � َ+�ْصِ&ْ� َآَ	� َصَ&َ� ُأوُ�( ا0َ�ْْ�ِم ِمَ� ا��%ُس7ِ َوَ�� َ�ْ�0ْPَِ#7ْ 2ُ�َْ� َآَ <�2ُْ� َیْ(َم َیَ�ْوَن َم� ُی(َ:ُ=وَن

  C )35(�ٌغ َ+7ْ2َ ُیQُ�َ2ْ ِإ��� اGَ�ْْ(ُم ا�Eَ�ِْسGُ(َن َس�َ:ً! ِمْ� َ<�2ٍَر َ�َ�
  ]س�رة اUح�Pف [ 

اfس�3(�ل د��c ��ذا ؟ د��c ن��ذ ا��M ،�B4ل �E��3 وf ����ه2 اUد��ر، ا������ ی�م ا�Tحj د��c ن��ذ   

��هت hم �����3 ا�����، أن���هت ا� f ،�B4���iBا أ����>2 ا��>�ص  hأن ،cوج T� H؟ إن��نً� ا

 �� yی�iه\ا ا� �� ����أن  ���iB��� ا!ی��ن yی�u �� �g�� أن E����هت خ��y اUآ�ان  hأن

 _pا�� �� ،c�3ا� ا���اء وا���اء �� إ�BMل ا�ن�� وإد��ره�، cBM ا�Tواج و�3 ا�Tواج، cBM ا�c�3 و�3

�3��ً�، ��pً� و���Pًا ه>\ا ��هت خ��y و�� �oX_، ص��ً� و��Xًء، ر��3ً� وخ�ی�ً�، ص�Bحً� و���ًء، �Mیً� و
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ا�>�ن ��� ا!ن��ن ��ح� أنL ی�ج أخ�ان آ��Zون �?2 �ای� ج���� جًا ی��P�tن �y�t و�3 ���ة ه\ا 

 Hم ا�آ hأ�� c؟ ه cوج T� H5 ا� h�[س c؟ ه cوج T� H5 ا� h��� cه ،h��� ��3ی �Bی� y�tا��

T� Hم ا��3ن� آ� h?ان� c؟ ه cوج T�وجc ؟ �\�_ ����ع ا��tم وا��(� �� �uیy ا!ی��ن  

�T وجc زاد �\�_  H�� _P�3� آ��� زاد ،_��BMزاد إ _M��درة ���h ��ی�� و���h ر��� آ��� زاد ص

 y�و��iؤك �\�_ أن� أؤآ �>2 وأن� واث���M 5� y ا��X 5�zـ�ب ح�E ا���ت، �� ا��Bgب ؟ ا����ی� وا��

 واfن��عRاTط ا��gوا��  �?�PPا�_ ��دیً� وحی وا���(�، ی�Pل �_ ��ن ی��(� ح��یٍ�، إذا آ�نh أهgا�

 _�\� 2Rب دا�BX �� hإذًا أن ��R�?ن f _ا���4ب ����tم وا��(�، أ�� إذا آ�نh أها�_ آ��Bة جًا، أه

،Lوح��ی� LP�� cآ�� �� J��U 
)3� 5�3Bن�5، �� ا����Z5 �� ا���5�3، �� ا��z�� h�Pا�� ��  Lu�gون

ح��ی� ن��L أ��� ا�(� ��M Lان�5 ث����، �>q�� 5 ه��ك سtم أو �(� أو ��c أو ���ع أو �h�g أو 

��ش �Mیً� �ً�P� ش�� 5� ،�B<��� ����� Hا �?e��� �o4ه� �� ا���eح� _�\� ،�ًM�uه�ان إ.  

L آ�ن ی��c ا����iB أن �c�3 ���یj ا���3، ا���م �� ا��iیy وجت l�X یcB�P� �� ��3 ح���  

 L��BX �� آ�ن Hن ا��Bس h�M ،ع������� �� ا�(���3 و���g� ،k، �?�ون، خ��ل،  
4�� E��أ

 f k����� ر��k جًا رأی�L �� خ�یj ا���3 �� و 
4�� cوی�� ������P�tً� جًا ی��X c?�دات 

gی f6 و�gی f 5�zی��ت، ا�� Eح� L�P3� Hا L3�� نO�P2�3 ا��ذا ؟ �5 ��� ��
 ��E�3 أن f ی��


، ی��3 ��2R ا����gخ� f ی�tث� �?� آJ��o �5 ا���س�gه� ی ،Lن�� j3��J� 5�  .، إذًا ا��?� 

E��3� ل�M 5ا����4ی E�� Eأث� E��3�و Lن��Bس Hأن ا *��Zء ا��gا� :  

  C )17(ْ�َ ْس�Nَِر �ا����ِ�ِ�یَ� َوا����ِدِ��َ� َوا�Pِ>ِ�Gَ�َْ� َواْ�ُ	�GِEِ9َْ� َواْ�ُ	ْ�EِhْPَِ�یَ� ِ��
  ]س�رة Oل ���ان [ 

�ُء َوا����Dاُء َوُزْ�ِ�ُ�(ا �َأْم َ�ِ�ْ&Pُْ� َأْن َ�ْ=ُخُ�(ا اْ�َ#�9َ! َوَ�	�� َیْ ِ�ُ)ْ� َم7ُrَ ا��ِ>یَ� َخَ�ْ(ا ِمْ� َ�ْ&ِ�ُ)ْ� َم��2ُPُْ� اْ�َ&ْ َس

>َ �Pََل ا���ُس(ُل َوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َم0َُ- َم)Gَُی ��P�َ ;ٌا���ِ- َ�ِ�ی �َ��ُ� ا���ِ- َأَ�� ِإن� َ<ْْ)214(C  
  ]س�رة ا��PBة [ 


 أن �>�ن �� ���k ث��ء   �� fأ ،cوج T� Hا k� >�ن�أن  
�� f2 ی��3 أ?��� H5 ث��ء ا� Lه\ا آ�

��Zث�5 ه\ا ا� _��� Hا Eث��ء ا���س ج��3ً� ؟ أ�� إذا أث� ���M �� Eء ی���X cآ cوج T� Hء أن �5 ا

�T وجc و���L�<�� E�>�ن ص���ًا و�E�3 أن �>�ن ص���ًا ی��3 أن H�3ف ا� _.  

cرج L� ل�M ���هc أنh راٍض : h�M �>2 ��ًة إن��ن ی�iف ح�ل ا�>�B3 ی�Pل ی� رب هc أنh راٍض 

��_، �Mل Hا E�أن� ��� �5 إدریq ـ ا!��م ا��3��g ـ : �5 أنh ی�ح�_ ا�M ،Hل: �5 اH ح�E ی�

��L وأن� أ���E ر��J ؟ �Mل: �Mل E�ی� ه\ا ـ د�PMا ـ إذا آ�ن س�ورك ������P آ��ورك : آ�j أر

H5 ا� h�� رP� ��3����.  
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   ،_��u ،_�<X �� ،_ك �� ج���i���L ���� أ h��هc أنh راض �5 اH ؟ سzال دy�M، هc ر

J\5 زوج�_ ه�اخ��ره� اH �_،  و�3_ ا���4، أج?T�_ أ���ءك راض ��L ��?�، هc أنh راض 

 L� ا���M ًاJ زوج� س�]� ج���5 اH ا�\ي اخ��ره� �_، أح ا�5����4  E���?� و�>5 �� E��� f M

�P�u : 5?� ی� أخ�، �Mل E�واf H أ�o��� �?P�u ��?� ا������5 �?� خ���5 ��Bً� أ���?2، ی(
 أن ��

 Hى ح>�� ا��5 زوج�_، ی��3 أن ��T وجc، أن ��ى أن اH ی�i3 ��>�ٍ� أ���R_ و�5 أج?T�_ و

���H5 ا� E�  .�o، س� ا���3دة أن ��

  : اQن هc �2�3 أن اH ی�
 ا����4یl�� 5 ا�O�Pن ا�>�ی2

Eُ0َُأَص�َ�2ُْ� ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- َوَم� َض �	َوَه9ُ(ا ِ�َ �	َ+َ �ٌ�rِا (ا َوَم�َوَآَ ی4ْ� ِمْ� َ<ِ&*� 7َ�َ��َ َم0َُ- ِر��4%(َن َآ)>ُ�(َPَاْس �

  C )146(َوا���ُ- ُیNِ;% ا����ِ�ِ�یَ� 
  ]س�رة Oل ���ان [ 

   H��3 ا� 
�5 ا����4ی5، وأحB?2 أ�� ا��gء ا����q ی�ج Eوأث� ،J� 5�أ��ك ����B4، ون?�ك 

 L��M 5� �iB���� ���3و���3 خ�ص�، ا����3 ا� ���� ��3� ،5����E ن� Hآ�>2 ی2�3 أن ���3 ا ،_�

E��3�:  

 �ٌ��  C )4(�َوُهَ( َم0َُ)ْ� َأْیَ� َم� ُآPُ9ْْ� َوا���ُ- ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن َ�ِ
)  )س�رة ا��ی

�k ا��5�z، و�k ا�>���، و�k ا����، و�k ا�����ف، و�k ا��3ص�، و�k ا����ان، و�k ا�����ق،   

�T وج�M cل Hء، وه� �3>2 أی��� آ��2، �>5 ا�X cآ kو� ،�)gا� kو� :  

  C )46((ا ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- َوَ�� �9َ�ََزُ:(ا َ+JَEْPَُ�(ا َوَ�ْ>َهَ; ِریNُُ)ْ� َواْصِ&ُ�وا ِإن� ا���َ- َمَ� ا����ِ�ِ�یَ� �َوَأ0ُ��ِ
  ]س�رة اUن��ل [ 

����3ء ا������ �?2 دy�M جًا، ه\J ا����p ��3 ه\J ا����3، ه\J ���3 خ�ص� و��_ ���3 ����، ا����3   

3_ ������ی�، �y������� _3، �3_  ا�c<� ���3 ����ق� cوج T� Hأ�� ا����3 ا���ص� أي أن ا

��_ یh�� ��3 ا��3g ی�Pل kا�  :��!ر�Xد، �3_ ������، �3_ ی

 �2>)E' QPg�w !وف آ��2 أم�ن    وإذا ا��90ی�M	��+ �>  

  Hإذا آ�ن ا �ً�Rل دا�Mأ ،�?Bن�� أحU �?� رون�\����_، �5 ی�ج آ���ت أن� أردده� آ��Zًا ا 3_ ��5� 

���_ ��5 �3_، ی��EP ا!ن��ن أح��نً� �5  Hرض وإذا آ�ن اUى ا�M ى�Mب ��_، �5 أ��Pأن ی k�iی��

م ����f 5 ی��y ن��t�� Lآc ن�3ة �5 زوج�L و��Pل �L اQن ن��e_، وه� �5 Pی� ،L� 5���MUب ا�Mأ

p اءك وإذا���_ س�� �_ أ Hا �����_ أه�ن_ أ�Mب �����س إ��_�أ�Mب ا���س �L، إذا ر 
.  
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  : أی?� اUخ�ة اUآ�رم

آ�� h�M �>2 آ�� �ی5 �ان، ا�f �B یE�B وا�\ن
 f ی��E وا�ی�ن f ی��ت ا��h[X �� c آ�� �ی5   

 
�<� Eإ� hBل �� ذه�M ،
ة إ���X Eل س�ری� إ�E ح��� Eأن ی���� إ� k�)آ�ن ی 
ان، �� �Mی�

ی��، وM �4Pل ��س��رات وا��M ،یX ازدح�م ��E آ��� و�Mل �� أ��
 أن : ی�ج Jأحه2 و�k ی

L� h�P� ،
س ی�ی أن : ��3ل ��M ،�3ل ��: ن�P� ،23ل: ����� إ�E ح��?� �?Bًا وص�حا����رة ���� ج

�� ا��iیy حث�� L�4M، : ی���� إ�E ح�
 �(�ء ون�e �� ا������ی5 واخ��ر ��?2 ه\ا ا��ج�M ،cل ��

�)� L�4M ة آ�ن�B إن��ن أخ\ X?�دة ه�س� و����4 ون��X اco�X �� ا��3?ات ���e �� ا�(�ی

م اUوراق وإذا ی�ج ور�M ن����P� �4Mا �c��M L ا��ی� Pأن ی 
 �\ه
 إ�E ا��>�ن ا�\ي ی(?3� ی�ج

: �Mل ا��3م �خL���P� c، وا��ی� ا��3م �Mم �LB�<� 5 و��نLP وص�ر یB>� وه� f یL��3 �� ا��4P ؟

ا��4P ه\ا ا��ی� ا��3م آ�ن ی�آ
 س��رة ��L3� kM ح�دث وآ�ن ج�ی� وه\ا ا��?�س آ�ن �� ه\ا 

 L?وج c<X Eإ� LBن(� ه� �2 ی�� Eح� L�3وأس L�س��ر �� L3�ا��iیy ن��L رJO �� ه\J ا����� ��

J\Pس ا�\ي أن�� �����L،  أسj3 ��4ب وو�L3 �� ا����E�g، أ�� ه\ا ا��ی� ا��3م �h�P ص�رة ا��?�

��L وأص�B �� و��BP� kل وج�، ه\J ا��4P �\آ�ن� ��Pل M E�� jMأن و Eة إ����� J�ی��3 س�

���L ا�4�ة وا���م �Bا��:  

  ))ا�&� w ی&�� وا�><; w ی9�� وا�=ی�ن w ی	(ت، ا:	7 م� ش�6 آ	� �=ی� �=ان((

�_ �5 ا�ن�� و�� ��?�، أن ی>�ن اH  ���3 اH خ�� �_ �5 آ�X cء، خ�� �_ �5 ا�\ه
 وا����، خ��  

 ،Lص���U خ�� �B4ن� أن ا��Bأخ cوج T��y������� _3 وا���� وا����ی� وا��tی� وا��h�BZ، اQن ر��� 

 L� �Pث _� kR�� ،J\ل �_ ه�Pان���4، ی L� ل�P� دي�� kR�� أ��م hل �_ ه\ا خ��، أن�Pی ��Bا�� ���

 L��tس ،_goا�� و�� ی�M ��ذا أ��Xي أي �3iM أ��Xي، ��ذا أ�c3، أنh ����ق إ�E و�5�z وی�ج

��E ذ�_، اQن ر��� �T وجc ی��4_ J�<g�ن���4 ه\ا ا���ص� و:  

  C )126(�َوِإْن َ:�َ�ْ&Pُْ� َ+�0َِ�ُ&(ا ِ�ِ	7ِrْ َم� ُ:(ِ�ْ&Pُْ� ِ�ِ- َوَ�ِ�ْ� َصَ&ْ�ُ�ْ� 2ُ�ََ( َخْ�ٌ� ِ�����ِ�ِ�یَ� 
 ] cس�رة ا���[  

  _� Hل ن���4 ا�M cوج T�  : أن �f �B4 أن ���، ا����4 ر��� 

  C )96(َ	ُ�(َن �َم� ِ:9َْ=ُآْ� َیEَ9ُْ= َوَم� ِ:9َْ= ا���ِ- َ��ٍق َو9َ�َْ#ِ�َی�� ا��ِ>یَ� َصَ&ُ�وا َأْ'َ�ُهْ� ِ�َ ْ�َ�ِ� َم� َآ�ُ<(ا َی0ْ
 ] cس�رة ا���[  

�T وجc ا!ن��ن �L أ���ل آ��Zة أح�5 أ����L ی(TیL اH �?�، ا��3   Hك ا�gا� cا����ذج�، ����� أه c

 ���� q�� وس� أو J����� ی�مUا ی(Tی?t� 2س�أ أ����?2 أح��نً� آ��P� cZب ی>�ن ا!ن��ن �2�3 أح

 cوأ�� Lأح�ا� cج�t� أح��نً� ا!ن��ن ،L����  �� ه\ا ا���م ا��43
 یt��L ا����� آtن اH ج�زاt� Jس�أ أ
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 ،LBا�\ي س���س L��tی L����T وجc ی��س
 ا��t� 5�zح�5 أ����L، ور��� �T وج�M cلأو ����� :  

���ِ�ِ�یَ� �َوJَ�ِ �ْ(ُ�>)َ�ُ&ْ9َ�َْ*ٍء ِمَ� اMَ�ْْ(ِف َواْ�ُ#(ِع َوَ<Gٍْ� ِمَ� اْ�َ ْمَ(اِل َواْ�َ ْ<8ِEُ َوا��rَ	َ�اِت َوَ�4Jِ� ا�

)155( C  
  ]س�رة ا��PBة [ 

  Bu نU �B4��� أ��ن� cوج T� Hإذًا ا ���P� ن����3 ا����ة ا�ن�� ����P ا��f�ء وUن س�3 ا����ة ا�

 Eإ� c��� L�3�Bu ،ا!ن��ن kR�Bu k� rM���� �?آ� Hا j���<�و ،����Bu ف�خ E��أن ن�c3 أ��Xء 

ا��اح� وإ�E أخ\ ا���ل، وإ�E إu�ق ا��4B وإu�ق ا����ن واUوا�� ا!�?�� ���tك أن �ro ��4ك 

  .وأن ��i3 وأن ��c3 �� أ��ك اL� Hوأن ���_ ���ن_ 

 �5�z إf و�k� L اH ��ری6، ی��3 ��   P��ن� �Xء ی5�3 ��E ا��B4 أن �\آ� أی�م اf ،H أ��اQن 

 �� jMا وآ\ا، و\<� Hا Lآ��t� cوج T� Hان ا��ا���م ا���ن� �c3 آ\ا �L���3 اH آ\ا وآ\ا، Oث� ر

��L، وk� �ً�M�� jM ا��y وf ی�R������ ���B حود اH ��هLB اH آ\ا وآ\ا Hا kا�� �ً��g� �ً�M�� jMو ،

 _� qة، أ���Bخ Hا k� _� qأ�� ،Hأی�م ا cوج T� Hس��ه� ا J\ه ،L�� kا��tرسc اL� H �5 ی>��L وی

Hا k� L� ���  ��ریc3� 6 آ\ا �k اH �(���، أ��k� _� q اH ��3ن�ة، أ��k� _� q اH ��ری6 ؟ آc واح

���X Lآ�ًا �tآ��L اH، ه\J أی�م اH دا�Rً� �\آ� M E�� jMو ،Hا LBM�3� L�M hآ\ا، ی��3 ز� Hا c3��

 ��E، �\�_ ر��� �T وج�M cل ���ن� ��سE: ��?� �� ی��M �� E�� qP� c��)دك ا��� Hا :  

َ�ْ(َمQَ ِمَ� ا�g%ُ�َ	�ِت ِإَ�� ا�9%(ِر َوَذآ4ْ�ُهْ� ِ�َ ی��ِم ا���ِ- ِإن� ِ+* َذVَ�َ Qَ�َِی�ٍت  �َوGَ�َْ= َأْرَس�9َ�ْ ُم(َس� ِ�Vََی��9َ�ِ َأْن َأْخِ�ْج

  C )5(ِ�ُ)47 َص&��ٍر َشُ)(ٍر 
  ]س�رة إ��اه�2 [ 

��E ا����P، �� ا���ق ��5    �B4� وأن Hء ا��M E�� �B4� ح����ن أن �B4ن� �� ا��� اQن ی�ج

 ��Pء وا����Pأن ا� ��Pي، أ�� ا���g� cخ؟ ا���Pء أن یt��_ ا��gء �5 ا�X�B� Hًة �5 دون �

ة ا����P وإذا �P3ء ا����� Jإن��ن س�� ��E ی Hء ا��M إن��ن، إذا ج�ءك یt��_ ه\ا ا��gء ��E ی

Bن، یTا�?2 وا�� 
ر ی\هP��� ر، ا!ی��نPء وا���Pة ا��P3ء ا����� Jًة س���X�B� Hو أن ج�ءك �5 ا

 ؟ إذا س�ق ا��M L� Hًء ��E ی إن��ن �����ح ی�ى Pا�� tgی� E�� 5<س?��، و� ���Pا� Hا k� ا!ن��ن

 
��E ییL ه\J ا��c� �B�4 ی��س Hا ا�\ي س�ق ا\?� L�tی f �?� cوج T� Hا �� Eً4� �B�4ا�� J\ه

 أن ی���U ،LنL ����3ن ج��3�B��T وجc ی�Pلن��L ���ذا س�� اT� Hی أو  Hأن ا �ً :  

  C )55(�ِمْ� ُدوِ<ِ- َ+ِ)�ُ=وِ<* َ'ِ	�gِ9ْ�ُ ��َ ��pُ �ً0ُ�وِن 
  ]س�رة ه�د [ 
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   Eذا أرخS� Hا �T وجc أخ\ ���ص��?�، أو آtن �?� أز�� �� Hت ا�M���� 5� رضUا E�� 5� c<�

Hا k� _�M�� ،_�� ا���3ن أ�3ه� X إ��_ وإذا h�3?� وص�B� ل ا���3ن�M ،ت�Mا����� J\ه k� qو�� 

E��3�:  

 ِ̂ �َEَ�ْ1(�7ْ�ُ َأُ:(ُذ ِ�َ�ب4 ا ( َ̂ ٍ̂ ِإَذا َوَ�َ; ) 2(ِمْ� َش�4 َم� َخَ� َوِمْ� َش�4 ا��pَ��E�9ِت ِ+* ) 3(َوِمْ� َش��cَ 4ِس

 =ِGَ0ُ�َْ= ) 4(ا�5(َوِمْ� َش�4 َ��ِسٍ= ِإَذا َ�َ( C  
 ] yس�رة ا���[  

�T وجc ی�Pل   �����:   

  C )43(�َوَ�َ	ْ� َصَ&َ� َوEَcََ� ِإن� َذQَ�ِ َ�ِ	ْ� َ:ْ�ِم اْ�ُ ُم(ِر 
  ]س�رة ا��gرى [ 

   5��3ًا � �ً�R5 دا�zا�� ،Hء ا��P� �ًن وس���<�� Hا��� س��ه� ا ����M Eء اH وJ\?� ��p ا�� �Bص

، Uن Pی� f  ؟ UنL ��ح وا���حPی� f 5�zذا ؟ ���ذا ا����� Pو��دام ا�� cوج T� Hأ�� ا ��Uا

 �ٌP�3�� L�إراد Jأراد Hو�� دام ا ،Jإذًا أراد L� س�� M Hو��دام ا �u��B� L� س�� Hن اS� kMو M ��Uا

 J\ه� ه fإ Lإ� f ا�\ي Hوا ،y�iا�� ������ �P�3�� L��<ح ،��<���� hP�3� L�إراد hو�� دا� ��<����


 ا��M �� *B� ه�ة وح��Pإ�?� ا� ،LM5 ذا� fإ L��3ی f �ًآ��ً� و�����و �ًPن��ً� وثt�u5 إی��نً� و�z�

����i� ك��  .أن�4P� hدي ور

َ:2ِ�ْ�َْ� ِمْ� ُآ47 َ��ٍب  �َ'��9ُت َ:ْ=ٍن َیْ=ُخُ�(َ<�2َ َوَمْ� َصَ�َ� ِمْ� َ�َ��2ِiِْ� َوَأْزَواِ'2ِْ� َوُذر4ی��2ِ�ِْ� َواْ�َ	iِ��ََ)ُ! َیْ=ُخُ�(َن

� ا�=�اِر  )23(&َGْ:ُ �َ0ْ9ِ+َ �ْ�ُ�ْ&ََص �	24(َسَ��ٌم َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ�َ( C  
 ] �  ]س�رة ا��

   �� hأن_ وأن 
 ص�Bآ2، ث��L ص�Bآ2، ه\ا ا�>�م ی��B�� 2�Pی��3 ه\ا ا��2�3 ا�� ،��ه\J ا��Bء ����3و

� J\ة، ه��Bح� آ�B�� �� أو یX J>�ن ��ق ا���س أو �� ر���أن  �?�g� f ن�� ا���� أن ا�ن�� �3ل 

وك أنL �� ���43 اH، س�ن� � E��اH ج��ح ��3�� �� سEP ا�>��� ��?� ���X ��ء، آ��ك ن�4ًا 

ا��� H ث�ثً�، ا��� H إذ �2 �>5 �� دی��، �Xء �2�e جًا أن ی�(� : ��� آ�ن إذا أص����M �B�4� Lل

���?�دی�_ �5 ا���c وا���j، ا��� H ا�\ي �2 �>5 أآ �B4ا� h�?إذ أ� H   .�B ��?�، ا���

 ا���� �� دار ا�T)3ة ـ دار ا�>�ا�� ـ   ����ًا إ�E اح���ل �� � hإ��>2 ا���م آ� ��O أن cBM ی��3 أن�

�5 آ�ن أ���� ؟ آ�اس� آ�?� أآ�Zه5����g� 2 أو ��3iP أیی?2 أو أرج�?2، إن��ن ��E ه\ا ا�>�س� 

��3 ا���آ� أن ��Pم و���g و���ج �5 ���_، ی��3 ا�\ي ی�LB ا�u 5� Hال ح���L �� ه\ا ا���Bء، ن

 E��� f _R���t� �ً3���� hًا، إذا آ�J أن ی>�ن �Xآ�ًا، إذا آ��P� �ً3���� h�_ ه\J ن��3 آ��Bة جB�

�T وجc أوآc إ���� ����ع ا����q أو  Hأن ا �� h�M ،روسأن h�M �ًB�Bu ��ًة �� درس �5 ا�


�Pت ا�����  Eإ� ������ ا�\ي ی�ث ؟ ی�ث أن ا!ن��ن f ی��k�i أن ی��م أ�ًا، إذا ن�م ��ت ��!
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ذ�_ f ی��k�i أن یc�3 ی(
 أن ���?�_ آc ا��hM �� إح>�م ����ت B�M_ أو وج�
 ر��R_، ه>\ا 

 
�Biا ا�\?� h�M 
�Bu 5ا� Lآ�رم و�Uخ�ة اUا خ�i �� ���� خ��u خ�جh �5 ا���( زرت أح

ه\ا آ�م حy أس��ذ ذاك ��ض ن�در ه\ا ا���ض ی�4
 ��آT ا����q اh�M : �� ��Q ا���م �Mله>\ا 

 5��Rت ا����� yی�u 5� fإ qأن ی��� fإ k�iی�� f ا!ن��ن 
i3� Tه\ا ا���آ 
ا!ن��ن �Sذا أص�

��u 5یy ا��ج�
 ا��Q أ�� أح�� qح ی�����وز��� إرادي، ا!ن��ن وه� �� y�?X ��3ر ینً� وا�4

أخ�X �iء �� ا�?�Bط أن ��Tل : یy�?X c�3 ویc�3 ز��� ه\ا ���q إرادي، حث�� ��uر �Mل ��

ا�3(�ت �Sذا � 2��Tل ا�>�رث� ���PP إذًا ه��ك ج?�ز هرو��>� ی��ك ه\J ا�3(�ت �Sذا �ci3 ه��ك 


 �� أرض ا��R�iة ی��ك ا�3(�ت ���� ـ ��ن�یc ـ h�M س��Bن��� ci3� ذاS� خ�O ن  ج?�زU Hا

ا����P خ��iة جًا أوfً ی�ج ج?�ز أول إذا �ci3 ج?�ز ث�ن� إذا �ci3 ا�(?�زان ا���آ� یوی�، 

��u 5یy ا�y�?g وا����T ه\ا �� ا��?�ر  qأن ی��� k�iی�� ،ci3� ا����� qا���� Tا!ن��ن �� أن ��آ


 اUخ ا�>�ی�M 2ل ���Biی��ت، ه\ا ا� cا: وأ�� �� ا��� �� 
�Bu ��gم وذآ� �� اس�L أص�
 �?\ا ی�ج

 cواء �5 أجا���ض �Mل �� �3 ا��B* وا�راس� وج أن ه��ك دواء حی* جًا ج�ء ��R�i��� Lة ه\ا ا�

أن یEPB ا����f q إرادي ن��� ی(
 أن �tخ\ آc س��� ح�B وإذا ن�� أن یtخ\ ا���B ی��ت، ا��Xى 

� kر�Uة ا�X�3ا� ���B?�ت ا����� ا���دي ��g ی����P ویtخ\ ح�B أر�B�� k?�ت أح
 أن ی��م ا���

آc س��� .... ا����� ا��Zن�� ��g یtخ\ ح�B وی��م، ا����� ا��Zن�� ��g یtخ\ ح�B وی��م، ا����� ا��Zن��،


�Biل �� ه\ا ا��P� ،ا����� qا���� Tآ�� ci3� ����� kث دواء ص�
 �L ا�5 : وه\ا أح�Biأن ه\ا ا�

وح�� وhM ح��رJ �5 ��ح?3Bu L� 2ً� س?�وا �L3، ا����� ا��احة �� �� دو�� أج���B آ�ن ����� 

  .J ���ً� أر�B�� k?�ت و�� اس���Pاس���P اUب ��س���ePا ��جو

ن�5 ن���q ونtخ\ راح��� ی�Pل �_ ـ رحh ی� داوي ـ ه\J ی� داوي ����M ه\J �5 ن23 اH ا�>�Bى أن ���م 


 یc�3 وا�3�Uء�Pم وا���� ،c�3ی qوا����  ،�e<وا���4اء، وا� ،B<ی�س، وا��<�Bا�?�2، وا� ،c�3�

وا��5��R، واUوردة، وا��gای�5، ی�ج �Xء دy�M جًا ن�5 أث��ء ا��?�ر آc د�P�M د5��P�M یk�B ا!ن��ن 

 c�3س�� ی �u�g� J�?BX ر��Tة، ه\ا ���ن ا��T?جU2 �� أدق ا�� ������k�� ،L��3 ه\ا ا���3ب ی��3 

���L ��ً� ن?�رًا  c�3� 5 أی�م ی>�ن<� �B4Pق ا��� k��5 دون آ�c أو ��c ث��ن�5 س��، ����ع و�L و

f��pت ی�Pل �_ ه\J ��نE�3� �� �3 ��ن�3 ؟ ی(
 أن ی>�ن ���ر �� �3M ا�����o ح�E یور ا���اش، 

X Eا����ذ إذًا ن���ج إ� یX وا���ء ����oی��ج ا����ر، و��?� ��ء ا� ����o�3 ا�M أن ن��� 
�ء ی(

 ��tا���3ب ی k�B� ���� hًا اس�?� ��ن�3، أنة جP3� ���M J\ا���ء وی��ك ا����ر، ه kی�� �u�i�

 �R�� c3�� �iP5 ن� cMء أو أ�� �iPن cدخ �� c�����ن ا����Tر یy�o ا��S� �Rح>�م ���R����� �R وا�

?�ا��R اQن ��ی أن س��3 أنh اQن ��gب أو ���B ریP_ ���ن ا����Tن ���آ� ���O س>� ا��B4P ا�
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����q ���م ا����Tر أy�p ا���ي، یc�3 ��ً� ن?�رًا، �� ا��?�ر أنh وا�� أ�� ا��gء ا�\ي f ی4ق 

 f Eح� �Mا�X _� kی�� وی��u أن ی��� ا��2 ����ة 
�Biا� �iس��ن ی�Uا 
�Bu ��وأنh ن�2R، أح��نً� 

ري آ��� f h2 وأنRن� hوأن c����� _�\�� ،_Pری k�B� وا�Zآ Lغ أن��� �(�k ا��یy یt�� أ�� �5 ا�

 هfzء ا��ی�Pت ��ذا ن�c3 ؟ ی�i3 أ�� ����ن ا����Tر أن ی��� ا���ي ویy�o ا��B4P وأنh ن�2R، ی�ج

 ��e3ا�(?�ز ا� h�� >�ن�ت ��� Lو� ��e�ن� Oی� �J\?� �?��g اQی�، ا!ن��ن ��� ی��م �L ج?�ز ��

���?2 و���ت ��ق ا�(?�ز ا 2Rك ��2 ن��� ��E ا�(?�ز ا���e3، ی��3 ی�ج 2?�P�3ا ث����e3 و

���ت ��� ا�\ي و�2e و��2 أ��q آ\�_، ���ت و�� ا����j4 ا��e3م و��ق  ا��e3م ی�ج

c4ی� c<�?ا� h�� ت ا����ا��3 E�� �o�� ��e3ا� L�<ت ا!ن��ن ا��� ��ق ه����؟ أن 

i� 
���u ��ن� ����o و��� ����o ا���وی� ��j3 ـ ا���e3 وا��gای�5 واUوردة ��Bرة �5 أن���

 h�3���، �� �E�3 ن���ا؟ أي M ل �_ ن���ا�Pی�� ی�u ة���� L�Bرآ E�� q5 ـ إذا ج����Pا� c���

 ��B4��T وجc أودع �� ا!ن��ن �(���� آ��Bة جًا �5 ن?�ی�ت  H2 اRن� hوی� وأن�� lPا���وی�، ن

 LB�� J\ه �o���� �44 �� ا!ح��س��� ،�B�M 
�P� 2Rن� hت وأن�أ�� ���3 �i3غ ی��ا���غ، ا�

E��3� L��P� أ�� ی���� وأ�� ی��ري ��س���ار 
�)� ��Uو�>5 ا:  

  ِ��ْ�َ(ِص�ِ= َ�ِ(�َوNْ�ََ�ُ&2ُْ� َأْیf�Gًَ� َوُهْ� ُرُ�(ٌد َوُ<4�Gَُ&2ُْ� َذاَت اْ�َ�ِ	�ِ� َوَذاَت ا�4Jَ	�ِل َوَآْ�ُ&2ُْ� َ��ِسٌ� ِذَراَ:ْ�ِ-

  C )18(ا��6َ0ْ�َ َ:2ِ�ْ�َْ� َ�َ(��6َ�ْ ِم2ُ9ْْ� ِ+َ�ارًا َوَ�ُ	6َ�ْ�ِ ِم2ُ9ْْ� ُرْ:&ً� 
 ] j?<س�رة ا�[  

�L��e وأنh ن�2R ه\ا ا��زن    E��ري وه\O 5� Jی�ت اH ا�ا�� � f hا���ی� وأن E�� 5� kP� f Eح�

hioان� �����ioا ��E ا��3�ت ا����� واUو 2e3ا� k� ت�وا���وی�  ا��3 hM��وا����3 

�h�3 ا��3�ت ن��h أج?Tة ن?�ی�ت ا���B43 ا����P�3 ��!ح��س �����o أخ�Bت ا���غ، ا���غ 


 �� ا����� ا��احة ث��ن� وث�ث�5 �P2 ی�R�4ر إن��ن ن�� ،l�P���� ت�ا��3 J\?� 2Rن� hأ�� وأن Ei�أ

  ور��� �Mل Uر�5�3 ��ة، وه\J اQی� أس�سً� �5 إ�(�ز ا�O�Pن ا�>�ی2

  )) <�G&�2 ذات ا��	�� وذات ا�J	�ل(( 

   ،
��Pت ا���BZ��� �4ب� rأول أ�� ���ی 
�Bu �� ل�M ،س��ات 3� 2?���� h����� 2?B��P� f��

 ���Iف وfO خ��� B<ز، وا����ی�س ی��ز، وا���4اء �<�Bل وا�Tی� LPوری 
�P2 ی�Rوه� ن� ��� ��اح

Pوا� ،�e<وا�?�2 ی�2، وا� ،c�3ل ی���Uف اfO 5� _أراح cوج T� H5، ا��Rم، وا���eن��� c�3ی 
�

 LPیو�Mل �_ أنh ���غ ��B3د��، إن��ن یtآc وی\ه
 وی��م، �� آ�ن ه� ا�\ي ی?�2 ا��3iم ی�Pل �4

ي وhM ��رغ، وا��B>�ی�س ��J��p أم �2 � ي ث�ث س���ت ه�2 ا��3iم وأن� f ی�ج��أ�\رن� 

�� ك ��2 ��ذا ی�ث آc ا��3iم وا��g، ا���4اء �c�3، آ��ر ا���ر اco�X، ن��Lp، أنf h ی�ج
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ري، خ��� وث�ث�5 ����ن ��4رة ه���� �� ا��3ة ��3ة � f hاس2 �5�3 أ��ز أن L� c��� ی�ج

��4رة ه����، وا��3ة ���ز �� ی�3دل ��� ونj4 �5 ح�r آ��ر ا���ء  �R�� ث��ن k��� س����� cآ

3 ا��3iم ی��3 �P� ����Mة  .�5 �>���?� ���ج �5 جار ا��3

 5� �pا�>�ة ��ر J\ه hخ�ج �� ��ة أح��وا ��2 وو�J�3 �>�ة وث�BPا ا�>�ة، أ��3uه� ����ان �3

 hب وأذا��PZ5 ا�� hا��43رات دخ� ،�Rه�2 آ���� ا���E�3� ،2 ه\ا أن ا�?�q�� 2 �>��ن�>�ً� ی�ج

�T وجc زود ا!ن��ن �?�2 ��>� Hا��?2، ا qات ـ أ����O ـ cآt� أی�م h�4ر أن� ،��O 2�?ن�>� و�

آ\�_ ه\J أس�سً� ��2 و�3�_ ��2، أآ�B سzال آ�f j �?�2 ا��3ة ن��?� ؟ ه\ا ا��zال ح�E اQن 

 �ًZ� hن أنQ�3م وه� �5 ��2، ��>5 اiًا �?�2 ا�����، آ�j اH زوده� ���اcR ذات �����3 آ��Bة ج

،5�� 5�i3_ أن ی>�ن ج?�ز ا�� c�3ی f 2ام ا����M 5� Lا��M ی>�ن ا�(?�ز �Bآ ���i� ك��  .إذا 

 cوج T� Hبا�B�U�� \خt� ء��Xt� 2�)ا� T?ج.  

�ً� آ��Bًا جًا ��4ر �5 ا���>5 أن ن�4ر ا�(��5 �� P� مP� 5��)2 ا������M �>2 ی�م ا�(��Bi���� �3 أن 

kع ا��ا��BسU�� 5��)��� hiPص�ر ا�� ، ا����t� ،qول ا���دس ا��4رة آ�� ی�� رح2 اUم ی�ج

 Lو�� Lأن� k� J������نj ا���_، وTًا آ�L، وأ�uا�L ن��ءات ص��oة ج\)� y4��� Lق رأس����

3 ا��أس �5 ا�(\ع و��u�� �?eاف �B5 ا��2 وی� jنU5 ا���4، �3 س�3B أی�م ���c4 ا����3ن ��

BسUع ا���دس، ا�BسUخ� اO �� J\ه kص��Uورد ن��ءات ا j�3، آ�B�3 أی�م س�� �� سBع آ2 ی�م س�

�� ا��ی* ا��gیj ا����4 ا�\ي رواJ ا!��م ���2، وا!��م أح�، وخ�ج2e3� L ا���ث�5 آ�j ورد 

Lأن:  

 ))w)Gُ0ُ(ٍد َی�ا���ِ- ْ�َ� َمْ =َ&ْ:َ �: :Wِ�ِ�ْhَ�ِ �َ:ِ�0ُِ= َمْ� ُو��3ِْ� ُأم4ِ- َوا��َ *+ِ *َGَِمْ� َش %*Gِ�Jا�  qً'َُر ��َ َ+َ

pَ�=Nَ+َ %ِري�Eَhِ�َْأِس�ٍ= ا �ُ�ْ !ُEَُل َ�ُ- ُ�َ>ْی�Gَا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُی �ُ- ِ�َ>Qَ�ِ ِمْ� َ�ْ(ِل ِمْ� َأْص�Nَِب َرُس(ِل ا���ِ- َص��

� َرُ'َ:َ �ِ�ْhَ�ِ 7ٌ	�Gَ+َ 7ٍَل َ�ُ- ا���ُ'7ُ َأGَJَْی lَ�َْل َوَآ�Gَ+َ 0ُ(ٍد�6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- اْ�ِ� َمْ	4* َسِ>kِ+َ Qَ�ِ0ْ�ََ#ُ; ِمْ� َذ

َ̂  َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل ِإَذا َم�� ِ����Pَ9ْpِ !ِEَ3ْ%9ِن َوَأْرَ�0ُ(َن َ�ْ�َ�ً! َ�0ََ� ا���ُ- ِإ�2َ�ْ�َ َمَ�ً)� َ+َ�(�َرَه� َوَخَ�

�2َ	َNْ�ََ�َه� َوِ'ْ�َ=َه� َو�� َ+DِGْ�َ* َر�%Qَ َم� َش�َء َوَیْ)Pُُ;  َسْ	�2َ0َ َوَ�َrَ>َْ��َل َی� َرب4 َأَذَآٌ� َأْم ُأ ��pُ �2ََم�gَ:َِو

َ+DِGْ�َ* َر�%Qَ َم� َش�َء اْ�َ	��pُ Qُ�َ َیGُ(ُل َی� َرب4 َأَ'ُ�ُ- َ+Gُ�َ(ُل َر�%Qَ َم� َش�َء َوَیْ)Pُُ; اْ�َ	��pُ Qُ�َ َیGُ(ُل َی� َرب4 ِرْزُ�ُ- 

��Eَ�Nِِ! ِ+* َیِ=q+ W َیِ�یُ= َ:َ�� َم� ُأِمَ� َوw َیGُ9ُْ� َوَیْ)���ِ Qُ�َ	َ�ُْ�ُج اMَْی ��pُ Qُ�َ	َ�ْا ;ُPُ ((  
 ]   ]���ري ـ ا����Tي ـ أ�� داود ـ ا�5 ��ج� ـ ��� أح�
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  ��I دة�� ،�PBu �4ی���4ی� ���ح2 أآ�ن �ت fO 2ا�>�ی �Bا�� ?���، h�M س��Bن اH أآ�ن ���ح �� 

�����ت وی�gه ا�(��5 ُ� ���p ،�e�  

  

���L وس�2 Hا Eص� L��Bن cRfذ�_ ه\ا �5 د �Bف ا���� j�<�.  

َ:2ِ�ْ�َْ� ِمْ� ُآ47 َ��ٍب  �َ'��9ُت َ:ْ=ٍن َیْ=ُخُ�(َ<�2َ َوَمْ� َصَ�َ� ِمْ� َ�َ��2ِiِْ� َوَأْزَواِ'2ِْ� َوُذر4ی��2ِ�ِْ� َواْ�َ	iِ��ََ)ُ! َیْ=ُخُ�(َن

� ا�=�اِر ) 23(&َGْ:ُ �َ0ْ9ِ+َ �ْ�ُ�ْ&ََص �	24(َسَ��ٌم َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ�َ( C  
 ] �  ]س�رة ا��

  E��3� L��M c��  : اQن �5 �>�ن إ���ً� إf إذا ص�Bت ��E أ�� اH وا�

  C )24(�َوَ'�9َ�ْ0َ ِم2ُ9ْْ� َأiِ	�ً! َی2ُْ=وَن ِ�َ ْمِ�َ<� َ�	�� َصَ&ُ�وا َوَآ�ُ<(ا ِ�Vََی��9َ�ِ ُی(9ُ�ِ(َن 
  )س�رة ا��(ة(

�� إ��L و��h ص���ًا، � 5�c4 إ��� E��B ا!���� ���ی5 إf إذا   �T وجc ی��� �_ أن � Hی��3 ا

�T وجc و��3ف ح>��L �5 أ�L��3، ا��B4 �5 ا!ی��ن آ���أس �5 ا� H�3ف ا�ص���ًا، و hآ� �)

  .�Sذا ذه
 ا��B4 ذه
 ا!ی��ن

��B4��� J، ��� ا!ن��ن ی>�ن ���B�4، �� ��3 حی* ��3وف خ�� ��� أدرآ�: س�ن� ��� ی�Pل

آ2��:  

َی� : ِإن� ا���َ- َ:�� َوَ'�7 َیGُ(ُل َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ!: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

َأَم� َ:ِ�ْ	6َ َأن� َ:ْ&ِ=ي ُ+qً<� : َی� َرب4 َآlَ�ْ َأُ:(ُدَك َوَأْ<6َ َرب% ا�0َ�َْ�ِ	�َ�، َ��َل: اْ�َ� �َدَم َمِ�ْض6ُ َ+َ�ْ� 0ُ�َْ=ِ<* َ��َل

3ْ�ُ �ْ�َ+َ QَPُ	ْ0َ3ْPََی� اْ�َ� �َدَم اْس Wُ=َ9ْ:ِ *9ِ�َ=ْ'َ)َ�َ -ُ�َ=ْ:ُ )ْ�َ Qَ�>6َ َأ	َأَم� َ:ِ�ْ Wُ=ْ0ُ�َ �ْ�َ+َ 9ِ*، َ��َلَمِ�َض	َی� َرب4 : 0ِْ

َأَم� َ:ِ�ْ	6َ َأ<�ُ- اْسَ0َ3ْPَ	Qَ َ:ْ&ِ=ي ُ+qٌن َ+َ�ْ� 0ِ3ْ�ُْ	ُ- َأَم� َ:ِ�ْ	6َ َأ<�lَ�ْ : Qَ ُأُ0ِ�ْ	Qَ َوَأْ<6َ َرب% ا�0َ�َْ�ِ	�َ�، َ��َلَوَآ

َآlَ�ْ َأْسQَ�Gِ َوَأْ<6َ َرب%  َی� َرب4: َ�ْ( َأْ0َ�ْ	Pَُ- َ�َ(َ'ْ=َت َذQَ�ِ ِ:9ِْ=ي َی� اْ�َ� �َدَم اْسْPَ�ْ�َ �ْ�َ+َ QَPُ�ْGَ�9ِGِ*، َ��َل

  ))ا�0َ�َْ�ِ	�َ�، َ��َل اْسْPَ��Gََك َ:ْ&ِ=ي ُ+qٌن َ+َ�ْ� َ�ْ�Gِِ- َأَم� ِإ<�Qَ َ�ْ( َسPَ�ْGَُ- َوَ'ْ=َت َذQَ�ِ ِ:9ِْ=ي
 ]  أح����[  

  �� 
Jُ ی��3 ه\ا ا�\ي ا�����L �?\ا ا���ض أن� �Mیَ�ْ�ِ ��ِ�َL أن� �L3، �\�_ ا���iP ا��P�M وه� َ�َ�َجْ

�T وجc� ،c إن ا���ض ن��\ة إ�E ا����ء، Oخ� حی* H5 ا� 
  :ا����4 دا�M �ً�Rی

َ:َ#ً&� xْمِ� اْ�ُ	bِْمِ� ِإن� َأْمWُ�َ ُآ��ُ- َخْ�ٌ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� ُص2َْ�ٍ; َ��َل(( 

 wِإ =ٍ�َx َض��اُء َصَ&َ� َ+َ)�َن َخْ�ً�ا َو8َ�ْ�َ َذاَك -ُPْ�ََس��اُء َشَ)َ� َ+َ)�َن َخْ�ً�ا َ�ُ- َوِإْن َأَص� -ُPْ�َِمِ� ِإْن َأَص�bْ	ُ�ْ�ِ

 -ُ�َ((  
 أح� ـ ا�ار�� [ ���[  
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  E��3� ل�M خ��ةUی� اQا :  

 �7ْ�ُ َه7ْ َ�َ���ُ�(َن ِ��9َ ) 51(ا���ِ- َ+Pَ�َ�َْ(آ�7ِ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن �7ْ�ُ َ�ْ� ُیِ��َ&�9َ ِإ��� َم� َآPََ; ا���ُ- �9َ�َ ُهَ( َمْ(َ��َ<� َوَ:َ�

�(ا ِإ<�� َم0َُ)ْ�  ِإ��� ِإْ�َ=ى اNُ�ْْ�9ََ�ْ�ِ� َوَ<Pَ>َ �ُNَْ���ُ� ِ�ُ)ْ� َأْن ُیِ��َ&ُ)ُ� ا���ُ- ِ�0ََ>اٍب ِمْ� ِ:Wِ=ِ9ْ َأْو ِ�َ ْیِ=ی�9َُ���َPَ+َ

�(َن ُ4��َPَ7ْ�ُ َأ) 52(ُم �َ�Gِ(مً� َ+�ِسْ�َ �ْPُ9ْ7َ ِم9ُْ)ْ� ِإ<�ُ)ْ� ُآ�&GَPَ(ا َ�ْ(:ً� َأْو َآْ�هً� َ�ْ� ُیGُEِ>ْ)53( C  
  ]س�رة ا����� [ 

  .إن ان��4ن� �?\J ح��� وإن ص�Bن� �?\J ح���  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .5 ا�����4 ا�ی) :015( ا�رس  -��

  25-11- 1990: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�����zن

  : ا��ی* ا��gیj ا���م

ا�=4یَ� ا��9ِ��Nَُ!  ِإن� ا�=4یَ� ا��9ِ��Nَُ! ِإن�: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ�ِ	�ٍ� ا�=�اِري4 َ��َل(( 

ِ���ِ- َوِآ�Pَِ�ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َوَأiِ	�ِ! اْ�ُ	bِْم�9َِ� َوَ:�م�2ِPِْ� َأْو : ِ�َ	ْ� َی� َرُس(َل ا���ِ-، َ��َل: ِإن� ا�=4یَ� ا��9ِ��Nَُ!، َ��ُ�(ا

 �ْ2ِPَِ� َوَ:�م��	ِ�ِ�ْ	اْ�ُ !ِ�	iَِأ ((  

  : أی?� اUخ�ة اUآ�رم  

�5 اUح�دی* ا�>�Bى ا��� یور ���?� ا��LP ؛ Uن �� ه\ا ا��ی* ��3ی�ً� ج��3ً� ��ن3ً� ه\ا ا��ی*   

 5� �3���� Jی5 �(�ه���E ا���س ��eه� ا� ����� M ه��e� 5یی5، آ�>2 ی2�3 أن ��ی5 ج�ه� و����

* و�y إ�E ����3 ج�ه� ا�ی5 و��p ا���3 � 5��e�� y�3ه�J ون�� ج�ه�J، ��\�_ ه\ا ا��ی

ا��gیj �5 أ��ز اUح�دی* ا��gی�� ا��� یور ���?� ا��LP وه\ا ا��ی* أی�ً� �tX Lن �c� 2�e إن 

���ل ������ت ه\ا ه� ا���k اUول وه\ا ا��ی* ا��gیj ی3 : �r3 ا����3ء �MلUی5، إن�� اإنL ر�k ا�

  .ر�k ا�ی5 أي أح أرآ�ن ا�ی5

���L ا�4�ة وا���م �Mل   �B5 �2 ی: ا��� k��)5 ا��� hB2 ی��3 إذا ان��?�� q��� 5ا������ ��t� 2�?

 cوج T� H�� ص�� �� ��e��� ی����3 أ��ه2 أن� �����4 ���ا��ة وأ��ري f 5ء ا������fzه h�Mو

���L ا�4�ة وا���م ی�\ر  �Bن �� �?2، ا��tX f ا���س ����و�� إ�BMل ���L، أن� ���2�P، أن� ن�ج� أ�� 

�5 �2 ی?���t� 2 ا������q��� 5 ��?2 یq�� ��3 ���2، و�5 �2 ی�qِ وی�B4 ن�ص�ً� : �Pله\ا ا!ن��ن ��

2?�� q��� 5و!���� ا������5 و����3 ا������ L���<و� Lو��س�� H.  

إن �2 �>5 ن�ص�ً� H و��س��L و�>���L و��RU ا������5 و����?h��� 2 ����ً�، إذًا ه� أح أرآ�ن   

س�� ح�* أخ�جL ا!��م أح�ا!س�م أح أرآ�ن اPح�دی* ا�Uا r3� �� خ� وردO ء�X ،5ی� :  

َ��َل ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 َأَ�;% َم� 0َ�َ&�َ=ِ<* ِ�ِ- َ:ْ&ِ=ي : َ:ْ� َأِ�* ُأَم�َمَ! َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

*�ِ �ُ�  ))ِإَ�*� ا�%9ْ

��E ا��f�� �4ة ا��Uر و��3?� ی�r وfة ا��Uر أن  أح�دی* ا���4 آ��Zٌة   rًا ��3?� ی�ج

 أن �>�ن ه��ك BX>ٌ� �5 ا�����4 �f د���B�� �R�4>�ن ه��ك ن�5 أن � �f ��32، ی?���ی���4ا ر



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 190�� آ��ب ��
 

��5 أو�� ا��U و��5 ا���س و��5 ���� ا������5 و��5 أو�� ا��U، �� أح اUح�دی* ا������4 ی�Pل 

Hا B�  :�5 ج�ی� 

ِة َوا�%9ْ�ِ� :� َ'ِ�یُ� ْ�ُ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- َ��َی6ُ0ْ ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:َ�� ِإَ��ِم ا��qة َوِإی�Pَِء ا���َآ�((

  ))ِ�ُ)47 ُمْ�ِ��
  ]أخ�جL ا���Bري و���2 وا����\ي وا�����R وأح� وا�را��[

آ�  � ،L���I�� ،L��3�� إن��ن cآ h��� �4�� 2� رس إن� ،jI�� ����� ،س�?� ،
�Bu ،Lن

����ً�، ی��3 إن �2 ���4 �k ص��_ وص���_ و��Bدا�_ آ�?� و�����3�_ �3?� �� س�� ا��?��ت 

إن � 2��U �4ن ا�ی5 ه� أن ���4، ه\ا ��3یj ج��k ��نk ه\ا ه� ج�ه� ا�ی5 ح���� ��ف أص��ب 

���?2 ر��ان اH ج�ه� ا�ی5  �Bا�� H5 وج�3?2 ا�P?2 �� ا�����رای� hرض ور���Uاف ا�uا أ����

: س�دة ا�ن�� آ�ن�ا ر��ة ا�t� 2�oص��Bا ر��ة ا2�U، ح���� ن��4ا H و��س��L، أ�� إذا �Mل ا!ن��ن

 f jM�� ا��، ه\اT?ان jM�� ـ ه\ا L�3� ��<ارج� ـ ���ر ید��� وا���س، ���� وا���س �����o ا�

أنh ���2 وهfzء �����ن أ���Mؤك، أ���ء ج��_، أ���ء �ی��_، أ���ء ��ك، هfzء  ی�L� j4 ا����2،

 2?Bوأح Hل ا�����4Pون، �>� �� إص�ح?2، �>� �� های�?2، �>� �� حg� c>��?2، ا���y آ�?2 

Hا Eإ�  " : أن�L���3� 2?3، و�� ��� أح�

̂% اْ�ُ	bِْمِ� َ:َ�� اْ�ُ	bِْمِ� ِس6% ِخَ��ٍل َأْن : ���2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا�(( �َ

َذا َم�َت َأْن َیWُ=َ2َJْ ُیَ��4َ� َ:َ�ْ�ِ- ِإَذا Gِ�ََ�ُ- َوُیJَ	Pَ4ُ- ِإَذا َ:8َ3َ َوِإْن َدَ:�Wُ َأْن ُیِ#�َ&ُ- َوِإَذا َمِ�َض َأْن َی0ُ(َدWُ َوِإ

  ))َی9َْ�َ� َ�ُ-  َوِإَذا �cََب َأْن
]  ]أخ�جL ا����\ي وا�5 ��ج� وأح�

���L و�����L ی���ك ��?� وی(�3?�    ��c را �R��Pل �L ه\��P� ���4� Jة ه\J ی��ف أن ��� 
�u إن

 L3�B� �ًأح��ن ،L�آ�?� ��BPت أ���_، ی(�3?� آ�?� ه��م، أنh �� نL��4 أح��نً� ���g� L�4ء �zذي �3

أ�L��B إی�ه� وی��4 أول صj �5 أجc ا��Zاب، إذا �h�3 ا��B3دات آ�?�  ����� س�]� ��سة و��Pل

 E����م ��ة و�h�3 آ�X cء �5 ��Bدات اH ا��R�3gی� و� 2��k یك  cآ h))ح hوص� hوص��

ج�ه� ا�ی��z� h��� 5ً�، ا������ن آ�Z أ�j ����ن وf أآ��>2 أن آ���?h��� 2 ه� ا����3 �� اUرض 

وي ا�\ي �Mل �L س�ن� ���  ���ذا؟ Uن?2 ��آ�اBا�� ه\ا ا���Uه\ا ا �ً�Rل �>2 دا�Mأ hی5، آ�ج�ه� ا�

�M \ٍRل ه\ا : cM ��4ح�� �?B��M ،hل: ����M ،�� hل: ���3 ه\J ا��gة �Mل �L خ\ ث��?�، �Mل�� �� h���

��
 �4: ا��اR\أو أآ�?� ا� h��� �?B�4ح� h�M ث��?� و�� Eا���ج� إ� Xإن� ��� أ Hوا J��S� ��Mن� 

 5�ص�دق أ��5 و�>5 أی5 اH، ه\ا ه� ا�ی5، ا�ی5 أن ��Pل �� آ�e�� c أی5 اH ��ذا سtج�
 ر�� 

ي ؟ B��T وجc ��ذا أ�c3 ؟ ���ذا �h�3 ه\ا ی�  Hي اه\ا ا���jM آ�e�� c ���4ر أن_ واjM ��5 ی
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J\�3?2 �� هM�4 �?2 ؟ ���ذا أو��ا���س ؟ ���ذا �2  hggp ذا���  h3M؟ ���ذا ن(�ت ��?� وأو ��<gا��

 ��ا���س ��?� ���ذا �pرت �?2 ؟ ���ذا ��>�h ���3?2 ؟ ���� ���_ ��E ح���?2 ���ذا ؟ ��� أخ�ان أ

������>�M 2ل س�ن�  :���Pس�fو�>�?� ا Eء ص��X 5ء ص�م و��X 5�.  

��B وا�c�3 ا�c�3 ا   ���Pس�fا ،c�� ���Pس�f5 ا�>�ا��، ا�� ���Pس�fأ��م ح����5 ا h���4 �\ل وأن�

ی�، h�M �>2 س��Pً� آ�� B3ا�� �R�3g��� y�3�� 2 أ����� h_، إذًا أن�_ و�\ل خ��ا�ا�?X �B���B و�\ل، 

������L وج�هf c ی���>j أن ی��M : 2�3ل س�ن�  c�3��� 2���أرآ�ن ا�ی5 وا�ن�� أر��3 رج�ل، 

ن��� L�خ�O k�Bی f ��Pو� L���� c�Bی f ��pأن ی�2�3و cا�(�ه j<اس�� L���  .، �Sذا ��k ا�2��3 

و أ���?2   B2 وی?���f ی�ج إن��ن یTه ا!ن��ن ���ی5 إf إن��ن �e� L?� دی�� وی�o ا���س وی>\ب 

 kiPأن ی E���� L3��)� �� c3دی�� �� ی2�3 ��ذا ی� �?e� L� و أ���?2 أن�ن�ً� ه\ا ا�\يBی ،�Pi�� ��p

 c3ی� fإر�ً� إر�� و L� ن�[B3ی f س����� c3� �� c3واح��ل و� c3� دي�� J�?e� أن إن��ن �� ،c3ی� ��

 أه�_ وأس��_ ���e ص�ح �Sذا ��وی���Pن �c3� �� c3 ��ن أس�ء أ�� �_ ه�ی� دی���، ا�(�J دی��، 

اء ا�ی5 ی����ن �cZ ه\ا ا!ن��ن ���X h�3� ��g]ً� خ�ف ا���� ا��\ ا���س ���M_ ح(ً� ��E ا�ی5 وأ

 J\���4 ؛ ه� J\خ�ا��ت ؛ ه J\ت ؛ ه��B�p J\ی5 ه�p?2 ؛ ا�ی5 یk�4 أن�س ه>\ا ؛ ان�eوا إ�E ا�

اء ا�یf 5 ی����ن ��E ا��(��k إf أن ی(وا أن�سً� �?e� 2?� دی�� وه2 ��(�رة ؛ ه\J وح�ل ؛ أ

yا�� �  .خ�رج�ن ��M 5ا

 ))�̂% اْ�ُ	bِْمِ� َ:َ�� اْ�ُ	bِْمِ� ِس6% ِخَ �ٍل َأْن ُیَ��4َ� َ:َ�ْ�ِ- ِإَذا Gِ�ََ�ُ- َوُیJَ	Pَ4ُ- ِإَذا َ:8َ3َ َوِإْن َدَ:�Wُ َأْن ُیِ#�َ&ُ- َ�

 -ُ�َ �َ�  )) َوِإَذا َمِ�َض َأْن َی0ُ(َدWُ َوِإَذا َم�َت َأْن َیWُ=َ2َJْ َوِإَذا �cََب َأْن َی9َْ

5 �� �����?f 2 ���ت ج��ً�، f دا�Rً� ا!ن��ن ی�>� إذا اس��Pم f ی��ت ج��ً�، إذا نh�4 ا��  ����

�5e أن ا��goش ه� ا�\ي ی��� وه� ا�\ي ی�B�� �� ��3ح� إذًا ا�یcu�� 5 إذًا، �� أن ا�����ف ه� 

ا�\ي ی��3 وا����2�P ه� ا�\ي f ی��3 ا�ی5 إذًا ��cu ا����2�P ی��3 وی��� وی��3 ح��ة آ�ی�� Uن 

،Lی�����T وج�X cع ��?(ً� ص���ً�،  اH ���� أ�L��i ی���E ر��ی�L و H�� 5�z� أن ���M ���Pإذًا ا�

J أوfد وه>\ا ا���س ��ی ا��o، أخ� ا���س ���?2 ح�ام ��اQن آ�م ا���س إن �2 نf �o ن��3 

ی�یون �5 یgo?2 ا��o ی���س
 �k ���?2 ا���ام، أنh�� h وص� ���?2 و��q وآ�c إذا آ�ن ���?2 

  :ا���zو���، و�� حی* Oخ� ح�ا�ً� ه\ا f ی��3_ �5

َدُ:(ا : َ�=�9ِpَ* َأِ�* َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل: :� َ�ِ)�ُ� ْ�ُ� َأِ�* َیِ�یٍ= َ:ْ� َأِ��ِ- َ��َل(( 

Nْ�َ9ْ�َ�ْ+َ Wَُأَ�ُ=ُآْ� َأَخ� �َ�َ9ْPََذا اْسkِ+َ ~ٍ0ْ�َ �ْ2ُْ� ِمDُ0ْ�َ ;ُ��  )) ُ- ا���9َس ُیِ

 ����� وا������ خ�P��� ��Bن�ن وه\���M J خ�س�ة س��ً�، أ�� ی��k�i أن   �� Eإن��ن إ� ��tأی�م ی

 ���� �e�� خ�O �� را��� ���Pأن ا� cا���آ ��Bأن ی k�iة ث��ن س��ات، وی����ی��� �k ه\J ا�
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� cرج J آ�م ج�هT أنL ی� أخ� ���M �_ اد�k �� د�h3 ی�ج����ة L�i آ��B وخ�4_ د� k���P ا�

 Hوا f ه\ا ���2 ؟ c�U�� Lg�� ا��L��� T ث��ن س��ات وM ق، وی>�ن�k و���M �_ و� 2�4� 2� hوأن

 �P5 ی��Rز�� 
 f ی�ج�Bu ،�ًM�uإ Hا �� �?� ���M f L)وح L��وص Lوص�م وح� ص��� Eو�� ص�

یc<g� L ج� وا��M�B خ��B و���ص�� ���� ����c وی��L3� y أرسc �_ اث�� � �g����c أول واح ���و

رس ه\ا � ،_��Bاخ��4ص_، �� خ �� ،_���و���_، هc ه\ا ���2 ؟ f واH إن �2 ���4 ا���س �� 

3 أ��J و��Pل �L أن� أن(� �_ ا��_ و����ق وأ��5 �_ �]��ن ���� �� ا�g?�دة � �ًM�uی�(� إ f 
��iا�

و�� ا�(��3 درس�5 إ�E س�� ز��ن، ث2 �� ن(�، ���Pل واH ا��Zن�ی�، آc درس ث�ث ���R وخ���5 

��E ه\ا ا��رس،  qM ،�42، ه\ا �� ن�zا�� �Bا�� ��J ج�اب �� نL��4 آ��Zًا و�2 یرس، ی�ج

 fل وإ�Pوی �M�4� kرًا ی��� ا���ری6 وی��� L��3�� E?واء ان�
، وا������، وا��4�� ا��Biوا�

� أ��c �5 أن ی���ب ��h ا���Tن ی�k ث�5 ا�واء وf ی����، ی��ب ����، ی��ب ���_ ی� أخ

��ع ا�واء، و����ع ا!س��h �� ا���Bء إس��L��3�� �?��� h ی�4
 وی�LM�� y��u ��3 ��ى ���

  .أن ا���Bء �yPg وه\ا ��>�5 ح�E ا��Xى ه\ا ا�h�B ��ت ����Rن ���� ��go� h�� L�3ش

   ،kR�Bوا� ،�oاد ی
، آ�p �?�� ���4� c ا��(�ر ی�o، وا���Biس، وا�وا���jI، وا���ج�، وا��?�

وآc ����4 ��>5 أن �>�ن ��?� ���2�P وأ�Mل �>2 �5 آ�B�M c إن �?�� ا!ن��ن وحه� ی�>5 أن 

 hوأن Hا Lوج �?� h�oوا�� cصUا �� �ً�خ�L ا�(�� أو أن �خ�L ا���ر ا��?�� ��P، إذا آ�ن�g� hو�

�T وجc وه� ��gو�� �� أص�?� �>�� ن��_ وأه�_ وأن �� H5 ا� _��M ���4� 5 ه\ا ا���ل� y�

 ����2ٍ وا��h�o �?� خ q�)� 5�3ك �5 ص�ٍة أو ص��ٍم أو حٍ� أو P� 2و� ��و��رس�?� ��iی�g� �Pو

���4� J\ا������5 ه�?� Hا EP�� ص��� c��  ._ ن��?� 

ی5، ه� ج�ه� ا�ی5وآc ه\J اUح�دی* ح�ل ه\ا ا��ی* ا��gیj ا�\ي ه� ر�k ا� :  

ِإن� ا���َ- َیْ�َض� َ�ُ)ْ� pqpًَ� َوَیْ�Mَُ� َ�ُ)ْ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

�ُ	(ا ِ�ِPَ0ْ�َ ِ�ُآ(ا ِ�ِ- َشْ�ً�� َوَأْنJْ�ُ wَو Wَُأْن 0ْ�َُ&ُ=و �ْ(ُ�َ �Nَْ&7ِ ا���ِ- َ'ِ	��0ً َو��Eَ�َ wُ�(ا َوَأْن �pًqpَ َیْ�َض

  )) �9َ�ُِصNُ(ا َمْ� َوWُw ا���ُ- َأْمَ�ُآْ� َوَیْ�Mَُ� َ�ُ)ْ� 7َ��ِ َوَ��َل َوِإَض�َ:َ! اْ�َ	�ِل َوَآrَْ�َة ا��%bَاِل 

   �oی5، �_ ج�ر یا���س ی��3 ا���س اQن أ��c إ�E ا��(����، أ�Li ج��L وآ�� ی�ی، ��q ه\ا ه� ا�

انL�4، �_ ج�ر ی�k� c��3 ا����ء ��BP� ��p c��3ل ���iX L انL�4، �_ صیy، أخ، زوج� ا�5، 

���_ أن ���4 و��E اH أن ی(�M c3ًة ��  hأن ،�M�Bا� Hا E���tث��ه� ه\ا �c3� 5 اH أنh ان�4 و

cوج T�.  

س�h3 آ��� ��آh �� ن��� أث�ًا ��دام ا�ی5 ه� ا�����4، أن� ��ة : اQن ی�ج �E�3 خ��i جًا، �Mل

f یcP3، ه\J ا�>��� س�h3 ��ًة أن أ���X Lء ��L�3 �� ا�ن�� أن ���4 ا���س، جc3 ��3?2 ا�����4 
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�� c�� أن ا�����4 أ�Xف P����E ا!u�ق، وأن� أ5I وأ cٍ�� L��5 أ�� yأو� j3ً� آ�Bu ،L�3

5���Pا����� �� h�� hأن hإذا آ� c?س ��?��� yا���س ن��ت ا���س �5 ؟ ا����� h�4ى ا�����4 ون

_���� 
u 
�Bu ا�����4 ی�.  

 Wــــ��c ��0	��0ــ�         ی� أی�2 ا��'7 ا�Pآ�ن ذا ا� Q�E9� qه  

  +kذا ا<62P :ـ9- + <6 �ـ)��      ا�=أ �E9�Q +�<�22 :ـ� cـ��ه� 

29� :� خ�^ و� �* م�rـ- � w      ــ��g: 6�0+ إذا Q��: ٌر�:  

h ا���س و�2 �>5 �� ����ى ه\J ا���R�4 �������4 أ���X Lء ��L�3 �� ا�ن��، �\�_ اS� ��RUذا ن�4  

��?2 ���وا ا�����M H �4ا Hا ����E أآ�c وجL، إذا : ا�>�Bر ر L��Bداء واجt� م�P� أن H �4ا��

��E أآ�c وجL ه\ا ه� ��Pم ا!ح��ن، آ�> cوج T� Hا J�)�ا _��Bواج ���MS� hأن h�M �� 2 ی2�3 أن

ا�ی�P� 5م ا!ح��ن و��Pم ا!ی��ن و��Pم ا!س�م ���یL�� 5 إس�م، إی��ن، إح��ن، و�� دام ا�ی5 

 اH آtن_ ��اJ ـ خ��Rً� ـ �Sن �2 B3� ا!ح��ن ؟ أن �� ،�ً���� �ً��z� �ً���� >�ن�أن  �oBا�����4 إذًا ی�

 اH آtن_ ��اS� �ًB�� Jن �2 �B3� أن ،Jا��>5 �3ً�، �uخ��ً� و JB3� ی��3 أن ،�ً�Rی�اك خ� LنS� Jا��5 <

J �� آ� ا�����5B3� أن ،�ً�gرج�ًء وخ.  

 c�<ی �� Lوج cأآ� E�� L��Bم ��اج�Pأن ی L���ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م أن ه\ا ا�\ي ی��4 ا���س 

ون ذ�_ وf ی�t�E ذ�_ �ون آ��ل ا����B ا��اج�B وی���Tم ذ�_ ا� H �4ا�� Lب إ���Pج�?�د �� ا��f

 �� hأن ��ت و��ك ا������ت یcBM ��3 أن ��cBM L�X h�B� qB أن ��Pل أي آ��� اج�?�iا� cا����

��ت، اج�? أنh �� ا����B، اج�? �� ا�B\ل، اج�? �� ا�B\ل و�3 ذ�_ یt�� �>��_ أث� آtث� �iا�

  : ا����

�ن �x=آ� :&=ان +)�ن أ�=ه	� ی0�3- إذا أم�W ویbدي أرأی�P �( آ: ا�9&* :��- ا��qة وا��qم یG(ل(( 

إ��- إذا اPi	9- وی9�� �- إذا �cب :9- وآ�ن ا�خ� ی0��- إذا أم�W ویM(<- إذا اPi	9- ویJh- إذا 

  )) +)>ا أ<�P :9= ا
 :� و'w : 7، ��ل :��- ا��qة وا��qم: �cب :9-، آ�<� س(اًء ؟ ���(ا

 اUول یL3�i إذا   B3ی��3 ا� �oخ� ی��ن ویQا B3وا� L��tإذا اس� L� ل\Bوی L���Rإذا ا L�4وی� Jأ��

cوج T� Hل ا�M ا\?� c����� ؟ cوج T� Hا ��  :وf ی��4 ه\ان ا��B3دان س�اء 

َ(اًء َمNَْ��ُهْ� َوَمَ	�2ُ�ُْ� �َأْم َ�ِ�َ; ا��ِ>یَ� اْ'Pََ�ُ�(ا ا����4َ��ِت َأْن َ<ْ#2ُ�َ0َْ� َآ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َس

  C)21(َس�َء َم� َیNُْ)ُ	(َن 
  ]س�رة ا�(�ث�� [ 

أ ��y اcBM H حy ا���س، ا�أ ��y : أی�ً� �Xء �����c، س]c أح ا����3ء �� ا���M ،H �4ل  B� أن

أ ��y ا�g<� Hف أن h��kM وصc وf ���_ ا��ص�، إذا �B� 2ا���س و� y�� أتأت ��y اS� ،Hن �
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 y�� أB� إذًا ا���4 أن ،cوج T� Hا ��ا���س cBM حy اH ن��4?2 أدیh �?2 حP?2 و�2 ���4 ن��_ 

y�� أت  .اH أوfً ث2 حy ا���س ث�ن�ً� اcBM H حy ا���س، � 5���k�i أن ���4 إf إذا �

ن� �Xء Oخ�، �Mل�� وًة، أن �>�ن أنh ا���4 أس�سL أول أس�س ����4 أن �>�ن أنM h: اQن ی�ج

����Mً�، أن �>�ن أنh ����ً� أن �>�ن أنh �� ����ى ا�����4 ی��3 إن �2 �>5 �� ����ى ا�����4 

 f ص������ �B�� �?ن� ا�����4 �� أص��Z�4 وا��4�3 ا�����س>h ����>�ت أ�Xف �_، ه\ا أول 


 ا���س إذا أح 2?�BB���M ،2?�4ل �r3 ا��� cی��4، ه f Mوا��� Pی� 
�Pی� ا�������3ء ا�����4 

 �B��� ��o�3ر ا�gه\ا ا� ،L���� Eg�� أن ،Jد��� Eg�� أن ،J���� E3�� أن ،LB�� أن L� �4ح�����

 �ًM�B>�ن س�أن  ،E��وًة أن �>�ن �Zً� أM h>�ن أن�أن  c���اQخ�ی5 ���O cخ� �� ا�����4، أول 

Hا ���T وجc، ا�c��3 ا��Zن� f أن ���\ ا�����4  إ�E �� ���4 إ��L أن �>�ن �� ا�����ى ا�\ي ی�

ًأ، أن ���\ ا�� ���4���B3ًا �5 حB_ ����س ه\ا ا���jM ا��Zن�B� ���4\ ا�����ح��ً� أن .  

ة ا���3ی� �5 ا���ص� ����Bع ���B اH �� أداء �� ا���ض ���L : �?\ا �Mل �r3 ا����3ءX ا�����4 ه�

  .�cBM �ٌB آ�X cءو�(�ن�B �� ح�م ���L، إذًا ا�����4 �

   Hا Eص� Hأ�� ا�����4 ��س�ل ا Jد�B� 
ه��ك ��3یO jخ� ������4، ا��H ���4 آ�� ���M أن ��

 kB�� أن �5 ��B� ،5�B�و kB�� ا�����4 أن �� �ً�Rدا ،L5 ����س س���B� وأن fًأو Lس�� kB�� وس�2 أن L���

�T وجc ه\h��� J ن���4 ه\J ح���، ����4 أ�� ��kB و�5�B ه\ Hه� ا�����4، ا�����4 �>��ب ا J

ة ا���3ی� �� ���J وا���Mف Xو L�?� �� �Bpة ا��Xو yم ا�����وه� آ J2 أ���e3�ب و��<�� LBة حX

 ���ج]�ن �f L ��>�2 اس>h، ا�Mأ M 

 ا���3ن�، أن ���4 �>��ب اH ا��gء ا�3(��i� L�و�� ��

L�Z��و ،J��، وLPBu، و���t� yخ�O ،LMخ� ��ح�� �5�B ه\ا ا�>��ب ����س �3 أن آ��ب اH وا�?�L، و�

��ه� ا��ف أ��3ده� ا�?2 ح>�?� � Lأ س���Mا �Bر ا��M ف����L��Z، ا���4 ��س�ل اcBM H أن ��>�2 ا

 h��<� ذاS� ث��ره� h�iMا���� و hPBu ن_ إذاU ذا ؟��� �Bع س�� ا���B��� ان�4 ا���س \ٍRPBu?� و�3

 �?��  .�>��_ روح

یة و��د، �� c�M �?\ا ا!ن��ن صj ��� ه\ا   � ج��c جًا أ��L�� E أی�م �� Eإن��ن س��� إ� ����� ��

 c� L��3��i� 5� 2�<ی� f LنU ذا ؟��� �Bور ه\ا ا�T� أن _� �ًBB�� ًا��Z� �ً3Rوص�ً� را _� L�4ی ،�Bا�

أن �zث� �����س �>�2 �5 خ�Bا�_ ا���4�g، �>�2  ی�>�2 �5 أح�س��L، �5 �(�ر�L، �5 خ�Bا�L، إذا أردت

 fًإذًا ا���4 أو ،L5 ی�3ن��� Lخ\ ��3ن�t�و LI5 ح��� LIخ\ أ���z� 2ن ا�>�یO�Pا� c�M _ �?\ا�5 ��3ن��

��� أن h��Pأ و���4 �� ��ن�h و�� hPBu و�� �����h و�� h�iM ا���Zر �� �3Xت ���e3 ا�ی5، �� 

  .�t�iن���، و�� �3Xت �����3دة�3Xت ����اح� ا������ وf ا
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ك خ�Bة   ��وًة و�Zً� ص�ر �� M hإذا آ� _�<� ،L�i3� jء آ��gا� M�� hی��ا وص��ا أنی� أخ�ان �

ك آ�� ی���Pن ذو��ن �� ���B اH، اQن أن h��B3 ����س �5 أح�س��_، ��و�(��� وس�3دة، ص�ر �� 

ا��gق إf �5 ی>��J وf ا����B4 إf �5 ی�3ن�?�،  �5 �(�ر�_، �5 خ�Bا�_، �5 ��3ن��_ �\�_ f ی�3ف

Eج إ�����إذًا ا�����4  �B�� Eج إ�����وا�����4  y�Bi�.  

��L ون�4�L و��3ون�L و�\ل ا���ل إذا �u �� ل ا��(?�د\B� م�ة وا���ا�4 L��� �B��� ���4أ�� ا��

Lس�� 
�i� ا���3ی� L���� 3� ،L�ح�� �� L�B�� Eإ� ��  : ، ��� ر��� �T وج�M cلأراد وا����ر

  C) 33(�َوَم� َآ�َن ا���ُ- 0َ�ُ�ِ>4َ�2ُْ� َوَأْ<6َ ِ+�2ِْ� َوَم� َآ�َن ا���ُ- ُم0َ>4َ�2ُْ� َوُهْ� َیْ�EِhْPَُ�وَن 
  )س�رة اUن��ل(

     

 H2 �� آ�ن ا?���M �� _�B�� ?2 أو�ح�� �� �ٌPBi� _وس�� L���� �� ح���L وأنI �� h?�ان�?2 و�3

�\3�� 2?��� ��Uاج���ع ا 
�?2 وح�ه2 وXح?2 ور�ص 
?2، أ�� ا����RU ���4 ا������5 ��

���L ا�4�ة  �Bا�� ،_���� 
�� �� 2?� 
��?2، وأ�� ا��t� 5������� ���4ن �� ��Uوآ�اه� ا���اق ا

  :وا���م ی�Pل

� ُیxَ �;Nِِخ�ِ- َم� ُیEْ9َ�ِ %;Nِِ�ِ-  :َ:ْ� َأَ<8ٍ َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( �P�َ �ِْمُ� َأَ�ُ=ُآbُْی w ((  

وح�E ی>�J �?� �� ی>�L���� J، و���c ا���س آ�� ��
 أن ی����3ك، ه\ا �E�3 ا���4 ����3 ا������5،   


 أن یtخ\ �Xء ��E أول ���p ی��?�، �� ،�oش ی��M ن��Tي ا���gأن ی 
�� ���4� L� إن��ن c<�


�� ��?� ��اد ص����� ���ة، ا�����4  ����� L�i3� أن 
�� ،Lأس�س �� Lgo� h�� 5<أن ی�

���?2 وأن ��ح2  y�g� وأن ،_���� J�<� �� 2?� J�<� وأن _���� 
�� �� 2?� 
�������5 أن ��

ك ����� ��4ر �� �ًZ� ح ���ح?2، أی�م���ن?2 وأن T�� نT�� ه2 وأن��Bآ �M�� ه2 وأن��oص

�� p\اء وار��k� : k س�3ه� ��g أ��Zل ی�Pل �_�g>�� ��ر���� J\و�>5 ه �Pص� J\ا�(�� ه �� ����

���� ا��5�z �� أن_ ��ج� : س�3ه� ��gة أ��Zل ح�م ��?� ا��t� ��Pنh أحhBB ن��_ ��M �Pل ا����3ء

واUس�3ر رخh4 جًا وخ��ت وأآc ا���س ج��3ً� ه\ا ا��3iم ���ح، ه\ا ا����ن ص3
 جًا Uن 

��
 أو Qخ� ه�B س�3ه� ��gع �Xاءه� ��5 B�� ���ك ����� و���O y�3ل أن ���� ��?� أر��ح ���

 �ً3Bu ����� k�B� ات��� �g3� ��gا ا������ا���س ج��3ً�، آ�Z س�h3 �5 س���5 ث�ث� أن أن�س 

��آ?� �3 أن خ��وا، وإذا �Xهت أن آc ا���س أ��3uا أوfده2 إذا �ً3� 5�z� ��Pل ه��]ً� �?2، أآ��ا ا�

  .ح���ا ��?�
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   lآ�خ Jذ�_ �� دن�� ��ا��5���z��� ���4 د�P�M جًا أن ���ح ���ح?2 وأن ��Tن ��Tن?2 وإن 

أس�3ره2 إن آ�ن �� ذ�_ ��ات ر�� �� یk�B �?2، و�� ا���3 ه�B و�� ر��h، أح��نً� ی��4 إج�اء 

 hإن آ� L� ح���أن  
  .����ً� ص�دMً�ی��ك �4�Xً� �>5 ی��k ا������5 ج��3ً� ی(

ا�����4 ����3 ا������5 أی�ً� إر�Xده2 �����4?2 ����3?2 أ��ر دی�?2 ودن��ه2، ان�e �2��3 ا�ی5 �5   

 L��3�� ك�� Lا�� k�ك وأنh ص�ح
 ����4 ��� اUب و�� Lا�� k�ن���4 ا������5، أ��ر ا�ن�� و

�� f hنً� وأن�)� kك ص�ن��
 ��_ أج�ة ص�ر �u ا���>�ن�_ و�� h��� cBPا���� �� c�� أن ی��� ی

���M �����>�ن�_ إu�Mً�، اذه
 و��3ل واح�� ��  �?� q�� ل���t� L�oX ًا و��?� ذآ�ء�uی�P را�3R ج

 �_ ا����ك ��Pل �L اخ�ج إ�E خ�رج ا���c أنh و�� ��اء �5 ا�h�B و� 2��X L��3ء إu�Mً� وoا�

ك �>� ��� Lا�� k�����c� L اس����L أی5 دی�_ ؟ �2 ص�h وص��h وح(�h، اUب و �� hأن L��3

یyَB دی5 إu�Mً� ��\�_ ا��q�� ،�4 ا�ی5 أن ن��4 و��P، ا�ی5 أ��y �5 ه\ا �>S� ��Zذا �2 یخc ا�ی5 

إ�E آc خ��� �5 خ�ی�ك وإذا �� ج�ى ا�ی5 �� ��وM_ إذا �� ج�ى �� أ���4_، ه\ا ا�5 ���2 

ك أ��ن� وس���_ ��Uج�ة �� L3��5 أجc أن �L��3 ���4ً� وی��� ��c �� ا����cBP وی�B4 و

L�ggp hأن fوإ ،�R���?ن�>�، آ�<��.  

�T وجc رب ا���ای� وآc إن��ن ��L���4 إن آ�نL���4� h �>�ی�، یوی�، �?�� ����3،    Hإذًا ا

���، إذا س�h3 أن ا���j ا����4 آ�ن�ا إذا ��� ���L ا��(�ري ی�Pل ن�یh خ�� ا������5، ه\ا ��c ص

 h�Pو� �B�u ����3� L�����2 ����� ج�ة ����P وس�3ه� ��P3ل وf ی�ج ��?� ر�� ��ح� و����� h�M

��Bدك ا��5���z، ی�Pل �L حBً� وآ�ا�� أهً� �_  ���T وجc ی� رب ه>\ا �h�3 أنh س����� �� Hا

��E ا��5���z ی�م ا�����P �(���ت ��3د E�)ی� cوج T�  .ةس�م ���_، ر��� 

إر�Xده2 إ�E ����4?2 و����3?2 أ��ر دی�?2 وأ�� دن��ه2 وس�� ��را�?2، �5 ا���4 ��������5 إذا ��   

����� اس>h، ا��ی* ��?� ���k ��?� �\ة ا���4M ،��Z� �B را �3R��i3 ���?�ة �?(� ��ذا حث، 

� ،�B�p J\إ��_ وه �o4� >�2 وا���س��و q�)� ر4�� hوأن ،
�)�5 ن�4_ �3ً� ص�ر ه>\ا 

�������5 س�� ��را�?2 وس�� ����?2، ا��3رة ��p ا��3
، ا��3
 ��4P ��ن �f 6 ی�ج �Bp، ی��3 

 E��أنh ذآ� f ح���� اس�q��� L�Bo ذآ�ً� وآ�h أL�� EBp س�� ��را�?2 وس�� ن4R�P?2 ون�4ه2 

 �� 2?� 
اR?2 وا�\ب ��?2 أي ا���ع ��?2، و�(�ن�B ا��o وا��� �?2 وأن ی��ی�
 ����L وأن ی>�J أ

 J\ه k�Bأن ن ��?2، ی��3 ن�ی Jذى وا��>�وUا kذ�_، و�5 ن�4?2 د� L��X و�� L���� J�<2 �� ی?�

ه�ن ونtخ\ �����5 �� c�3��� ��Rدة آ������ kن� _�\� E��ا���دة ا�o\ا��R إذا آ�نh ن�ص�3 س�3ه� أ

p\ا��R ح�E ی��k ا���3 ��أ ا!س�م ��L زی�دة أنh ���2 ؟ f واH ا�\ي ی�k ��اد �zذی� �� ص����ت 

  .إu�U �ًMنL ��ك ج�ه� ا�ی5، ص�E وص�م و�>5 ��ك ج�ه� ا�ی5
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�T وجc وأن ���� �Mض �����Pریr، وآ�ن    Hا ا���uأ yء ا���fzن وددت أن ه���Pی jا��� r3�

 ا�T3یT ی�PلB� 5� ��� :��� ���<� L� 2����h ��>2 ���ٍ� وkM ��� ی� ����� ���h ��>2 �>��ب اH و

��2 ا�(Tی�،  ��B�� L� cة وا��ا�� أرسfا�� ��� ح�O Eخ� �Xء ��?� خ�وج ن���، ��ة أرسU cح

L� ل�P� : ن���إن ���ًا �LZ3 اH ه�دیً� و�2 یLZ3B ج���ً� وددت أن ا���س أس���ا وأن أ��c أن� وإی�ك را

TیT3ا� B� 5� ���  .��2�o، ه\ا ��jM س�ن� 

���?2 أن ی�دوا : �ج ن���4 خ�ص� ������3ء ه� �MلاQن ی   cوج T� H ا����3ء إذا أرادوا أن ی���4ا

ة، ان��اف ������ك، �P3ت ج����، ان��اف �� ا��Bpه�اء ا����� ���>��ب وا����، إذا �� أه�اء، رUا

 حه2��وأن ی�دوه2 إ�LBX  E اس���?� ا������ن، أ���ل اس��Bأه� ا������ن ���?2 أن ی���Mا هfzء 

ا�>��ب وا���� أی�ً� رد ا�MUال ا�����3 �5 زfت ا����3ء ی��3 أح��نً� ا�L� 2��3 ز�� ���وج �Xء ی��� 

 �T وجc أن ��� H �4وه� ���� ح��� ��5 ا�� cوج T� Hس ا���س �5 اtأح��نً� أو ی� L�fآ�� H5 ا�

�T وج�M cله\J ا�MUال ا�����3 وأن �5�B ا��4اب، آ�>2 ی2�3  Hل اtء س��BنUا ی� رب إن_ : ��� أح


 ن�P : �2�3 أن�� أح�M ،_Bل ی� رب أي ��Bدك أح
 إ��_ ح�E أح�M ،_B�� LBل�Pا� �P� دي إ���B� 
أح

ی� رب إن_ �2�3 إن� أحB_ : ا��یf 5 ی�U �gح ���ء أح��B وأح
 �5 أح��B وح��BB إ�E خ��M ،�Pل

  .ذآ�ه�Rf�� 2 ون�R��3 و��E� :�R خ��M ،_Pلوأح
 �5 ی�j�<� _B أحBB_ إ

�T وجc أن ��� اQراء ا���سة وأن ��� ا����ك ا���س وأن ��3 ا���س إ�E آ��ب    H �4إذًا �5 ا��

 ��� 6�gا� �?��M J\ه ، أ��P� ر�?2 وس�� ن�B?2، أی�ً� �5 ا�MUال ا�����3 أحه�M 2ل �Zً� �5 وح

\ا ا�6�g ا�2�e3 ه\ا ا�>�م ��q ����3 ا������S� 5ذا إن��ن روج ه\J ا�>���ت ��5 ا�ی5، أن� ���� و�� �?

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �B3?2 �� ح��ة �>�ی�، ا��Mأو ،qB� �� 2?3M3?2 �� ح��ة أوMا������5 أو :

  .ب اH خ��Buا ا���س ��� ی�?��نأ��یون أن ی>\

�>�ر ����ة أ��oز �Zً� ی�وج أح�دی* ����ج إ��X Eح أن� أی�ً� �f ���?� 5 أس�� !ن��ن ی�وج أ

  :�uیc جًا

ِإَذا َوَ�َ� ا�>%َ��ُب ِ+* : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

-ُ�ْ�َ3ْ�َ�ِ ��pُ -ُُآ�� -ُ�ْ	ِhْ�َ�ْ+َ �َْخِ� َداًء  ِإَ<�ِء َأَ�ِ=ُآ�  )) َ+kِن� ِ+* َأَ�ِ= َ'�9ََ�ْ�ِ- ِش�Eًَء َوِ+* ا

   hنt� ،L�� ا���س ی���ون c3� ح آ����X Lح��X �� ن و�>5 إذاQا L�Bی* أثه\ا ا��ی* ا�2�3 ا��

 

 ا���س �?\J ا����، أ�� إذا �� حی* ی���ج إ��X Eح �uیc ی(B�� ح�دی* ا���Uا �P��� أن j�<�

�X Lح�g� لأن�M 
iه2 خ  �Mل ���L ا�4�ة وا���م: حً� �uیً�، أح
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ِ��َ� Dَ�ََ�ْ�ُ- اْ�َ(َ+�ُة ُآ6ُ9ْ َآPَْ	6ُ َ:9ُْ)ْ� َشْ�ً�� َسِ	Pُ0ُْ- ِمْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� : َ:ْ� َأِ�* َأی%(َب َأ<�ُ- َ��َل(( 

َ̂ ا���ُ- َخ�Gً�ْ : َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُلا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2  �َMَ�َ َن)&ُ>ِ<ْ�ُ �ْ(ُ�>َأ w)ْ�َ

 �ْ2ُ�َ �ُEِhُْیْ>ِ<ُ&(َن َی ((  

   E�� L�P�� أن cBM ��Bح آ�X Eو�>5 ی���ج إ� jی�X ه� c� ،jی�X *یأنh أ���B�M h�P ه\ا ��q ح

 ������س أ��3د ه\ا ا��ی* وإf وh3M �� ا���س، إذا �� أح�دی* ی���ج إ� E� 5�B�tویc ی(
 أن ��

��ل ��3، إذًا ه\J �5 �?�� ا����3ء.  

  ��RUا ��L، أنf h ��ی أن ���ج : �Mل أح T)3ی ��� J��t� Eخ�_ ح�U _���4ن yح ��B� 5� _إن

��r3� E ا���3ص� وأنh س�آh، �� نL��4 أنh ��دام ی�ج ��3ص� ��iPع ا���  2�P�� 5خ�یQا

�T و Hا k� ���Pاس� 
ء، إذا f ی�ج�جc وإذا ��iPع f ی�ج ث��ر ��ی5 ی�ج وح�g ی��4 ا�ی5 

 5� T)3ت إن��ن ی�T وجf ،c ی�ج ا�(�f J ی�ج س�3دة، إذا أن�X hه Hا Eإ� J�)�ا ���� f ی�ج

 Lأي د� ،hأن L��4ن �� fوإ cوج T� Hء ا�P�� ��E ذ�_ ح�E ی�3 Lواح�� L�4ان Lح�اس �B� E��

�uیy ����ك س��ر�L وإf ی�c ��?� أصh�B و���M و���h س��رة إذا ���آh ورأى ����I ج���� 

وcP����� �3X �5 �>�ن إ�E �>�ن ���P� �3X?� وjiM ث��ره�، ��E آcٍ ه\ا ا��ی* أح أرآ�ن ا�ی5 

2 �� �ای� ا�رس ا�ی�e� L� 5ه� و�L ج�ه�، ه\ا ا��ی* إن �2 ���4 ا���س �� <� h�M �� ء�X cآ

أ�Mا�_، و�� أ���3_، �?��_، ح���_، �� آc ن�u�g�h��� _ ����ً� و����z� hً� و��h ����ً� إذًا 

ا!ن��ن ح�f E ی��k وL�M، إن اH آ�c�M 2<� J و�Mل، ��ذا �Mل ��ن أی?�� أرج� اس�?�>h ح���_ �� 

Mا!ن��ن �� ی��?�_ و Eا���ل، ح� �������J سى ���c�M L و�Mل و�� آ�Zة ا��zال وإ kو�� ی�� L�

 fًأو cوج T� Hا J�)�ا _��Bدي واجz� أي أن H �4�� ی5 أن��E ج�ه� ا�ی5 وج�ه� ا� Jأن ی�k ی

��k� ،L ا�>��ب أن ��?�L وأن �u Eا���س إ� ���� إ��L ث�ن�ً�، �k ا���B أن ��?2 س��L وأن �وأن �

 ����� 3Rٍ\ دل ا���س ���L، ی��3 ی�ج� LPBi� L�3ی� c�� �iی>�ن ا���4 أخ Eأو��� �� ا���4 وح�

 L��� �Bوإن آ�ن آ�� أراد ا�� L�3�� c�� L��>5 آ\�_ ی>�ن ا���4 أ�ن �2 S� م ا!ن��ن�ة وا���ا�4

c�� �i�4 أخ����.  

 L��� �Bة �?� ���س ������ء، ا���P� c3أن أج 
�>2 �� آc درس س��y أح�ی�ج ��Pة ���P�3 ������ء و

  :وا���م ی�Pل حی* رواJ أ�� ه�ی�ة وه\ا ا��ی* رواJ ا!��م ا���Bريا�4�ة 

ُ̂ : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((  �Eِ�ْ�P4���َِ'�ِل َوا� �ُ�&ِ�ْ�Pا�

  )) 49��َِ��ِء 

��ة وأ�EP ا�  ��� �� �ًZ� ��4 وراء آ�ن�ا�ة �ص �� hأن ا��أة آ�ن �� �P�P�3، ا��Rرا �Biخ 
�i�

 3M �� Hن ا��Bس L� ل�P� cرج ���P؟ �� أن ا�� c3�� ذا�� �?e�� م ����آ�3 ا�������M �?زوج?� وزوج
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���L ا�4�ة  �Bا��أة ا�� hأ�� إذا آ�ن Hن ا��Bل س�P؟ ی c3�3د ��ذا ی�Pخ� ا�O Eإ� k���ول وU�3د اPا�

و س?c واBی* ی���I Eه� آ�?� ا����ى، وا�� E5 آ�?� ا����u�� k�� أن y�4� م س5 �?� أن���

 k�� م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� cء، �>5 ا���������� y��4ج�ل وا����� ��Bل ا����M ري��Bًا، ا!��م ا�ج

 k��� f �?5 أنeا� E�� 
�oة أي �� ح��� ی�?� وه� �� ا�4�ص� k��� ل ا���أة أن�M �?��4�

E��3�:  

ِ+* َ�ْ�ِ&ِ- َمَ�ٌض َوُ�ْ�َ�  �َی� ِ<َ��َء ا�ْ�َ 4*&ِ�9���Pُ َآَ َ�ٍ= ِمَ� ا�49َ��ِء ِإِن ا��Gَ�ْ��ِ �َ0ْDَMْ�َ ��َ+َ ��Pُ�ْGَْ(ِل َ+3ْ�ََ	َ� ا��ِ>ي

  wً)ْ�َ)32(C َم0ُْ�و+ً� 
  ]س�رة اUحTاب [ 

 ح�fت ا���gع وه  Xة وه� �� أ�وه� �� ا�4 L� 2ن��� f?� و��4� k��� f �?5 أنeح��� ی �� �

 ��وf ��ج� ��L أن ی����L� c ا��ج�ل و�k ذ�_ أ��ه� أن � f y�4���B �\�_ إ�E اQن ��د ا���oب 

ا��]�ت ا������e إذا hM�u ا��Bب f ی�Pل �_ �5 ؟ f ی�ج آ�م أ�ًا ی�Pع �_ ��E ا��Bب �5 ا�اخc أي 

�Bا� hM�u _س���3 أن Hن ا��Bل س�P� أن �oBی� f ة�ا���أة وه� �� ا�4 ،ب ��ذا ��ی حی* f ی�ج

وه� خ�j�<� �3X إذا h�p وآ�j إذا س���p kءه� وآ�j إذا أ�j ا���س أن ی����3ا إ���p Eء ا����ء 

��Bل س�P� ا���أة أن k�� 2ا�>�ی �Bا�� ،y�M3ً� ا����ی2 دBu �3ی�g5 أح>�م ا��ی جًا X 3� ن اH ی�ج

 Eء و�� إ��i�وه� �� ا�4�ة �]� ی>�ن ص��?� ���ً� ���ج�ل �>�j إذا ص�ر �� اخ��ط وص�ر أخ\ و

ة �Mل��M أول k��)ا����� �� ا�� kP� f �<� �ی��م خ��ة : ذ�_، �\�_ ا!س�م �Xع �(���� �Mا

ا���� خ��ة، إذا إن��ن ا��جc ����أة ���h �\ات ���م �L وf ����ا أی?� اUخ�ة أن ا����3ء ی���Pن 

  :س��� �k ا��أة  f��L� c �?\ا ا���� خ��ة �?\ا �Mل ���L ا�4�ة وا���م

w َیMُْ�َ(ن� َرُ'7ٌ ِ��ْمَ�َأٍة ِإw َمَ� ِذي َمNَْ�ٍم َ+�Gََم : َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

ْرِ'ْ� َ+��Nُ َمَ� َرُس(َل ا���ِ- اْمَ�َأِ�* َخَ�َ'6ْ َ��'�ً! َواْآcَ *+ِ 6ُ&ْPِPُْ�َوِة َآَ>ا َوَآَ>ا َ��َل ا َی�: َرُ'�Gَ+َ 7ٌَل

Qَ�ِاْمَ�َأ ((  

  :رواJ ا���Bري و���2، و�Mل ���L ا�4�ة وا���م

وxن ی��� إی�ك وا��M(ة ���9��ء وا�>ي <E�W=�� * م� خq ر'7 ��م�أة إw دخ7 ا��3�Jن ��29	� (( 

 -� 7N� w ة خ�� �- م� أن ی��� م9)&- م9); ام�أة 	��3 أو �� �ًM3�Pر'7 خ�9ی�ًا م (("  

   jآ��_ آ� h��fو hزاح� hازدح�م وأن L�� خ��ة، ی��3 إذا �� �>�ن 34 ا��34� �� Eی��3 ح�

ج�اء ا���Z* وی��م ا��أة  f��c �_ أو I?�ًا �>�j أو �e� �ً�i?� وه>\ا، ه\ا ا!ج�اء ا��Zن�، �Mل ا!

���?� ا���وج �5 ���?� إf ���ورة ��س� وإذا خ�جh ���ورة ���3?� أن f ���ج إS� fذن زوج?� أو 
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 f ن وأنBا� j4ی f ��س س��� س��B�� �?ی�� ����� ج��Tه� ا��e� 5� 3�B� وأن ،L�� ذي ���م

E��3� ل�M ،���B�� fو �i3��:  

kِ�ْْرَ�ِ! ِمَ� ا��4َ'�ِل َأِو ا�7ِEْ43 ا��ِ>یَ� َ�ْ� َی2َgُْ�وا َ:َ�� َ:ْ(َراِت ا�49َ��ِء َوَ�� َیDِْ�ْ�َ� �ا�cَ �َ�0ِ�ِ��Pْ�ِ� ُأوِ�* ا

  Nُ�ِEْ�ُ �ْ)31(C(َن ِ�َ ْرُ'��2ِ�ِ 0ْ�ُ�َِ�َ� َم� ُی�EِMَْ� ِمْ� ِزی��2ِPِ9َ َوُ�(ُ�(ا ِإَ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن ��0َ�َُ)
  ]س�رة ا���ر [ 

  ا!ج�اء   

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأی%َ	� اْمَ�َأٍة اْس3َ0ْPََ�ْت َ+َ	��ْت َ:َ�� َ�ْ(ٍم : َ:ِ� اxْش0َِ�ي4 َ��َل(( 

  )) ِ�َ�ِ#ُ=وا ِمْ� ِری�2َNِ َ+2َِ* َزاِ<َ�ٌ! 

  )) 3َ0ْPََ�ْت ��pُ َخَ�َ'6ْ ِ�ُ�(َ'َ= ِری�2َNُ َ+2َِ* َزاِ<َ�ٌ! َوُآ7% َ:ْ�ٍ� َزاٍن َ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َأی%َ	� اْمَ�َأٍة اْس(( 

   f ،ب و اس����ن �?� زان���)���5 ن�eت إ��?� ن�eة إ c5 زان�� أو آ�� cی* آج�ء �� �Xح ا��

  .� ��?� ���� أس��ذ ه\ا ه� ا��gعأح ی�Pل �

  : ة وا���موی��م ���?� ا���� ����دًة �Mل ���L ا�4�

9ِ9َ* :� َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري� َرِض* ا����2 َ:�29ْ ُیNَ=4ُث ِ�َ ْرَ�ٍ� َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ ْ:َ#ْ&((

  ))ٍ َو�َ<9ِ9َGْ* َ��َل w ُ�َ��ِ+ِ� اْ�َ	ْ�َأُة َیْ(َمْ�ِ� ِإw َم�2َ0َ َزْوُ'�2َ َأْو ُذو َمNَْ�م

  cث�� رجآ�ن �� �� �� ��د ا��(�ز ��ج2�P� c �� ه\J ا�B�د �5 ��4 ذه
 إ�E ��4 ��  ح

 c5 أه� 
�uو L���إج�زة و�Tوج و�>5 إ�E أن �?�ء ا�Tوج� و�(?T أ���B?� وح�ج��?� ��3د إ�E �>�ن 


 ��?2 أن ی�س��ا رس��� أو ����M ����3د انi�ق ا��R�iة�uه� و زوج�L أن ی�س��ه� إ���R�i��� Lة وح

 Eخ�t� �g� Lن�� Lث����L وج�ءت ا�jI���� ��M�B ح �P� خ�رج c�� J��وا��hM ا����س
، وآ�ن 

 ،�g��� �[� h��M 2ث Jؤ�Mا���M�B وج�ء إ�E ا���iر واس��BP?� ن���ً� �5 زوج?� و�c3� �� �?� c3 ه� وأص

 �uرت إ��_ ��E ا��R�iة ا���ن�� وأرسP� أن ج�ء ج�اب Eإ� Lزوج� �eی��3 ح���� وه� ی�� ��M�� ���

cوج T� H5 ������ ��?� ا� tg�� ت�<gا�� r3�   :ی��م ���?� ا��LBg ����ج�ل  �(

َرَأْی6ُ َ:ْ&َ= ا���ِ- ْ�َ� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� ا�0َ�ِْص َوَم9ِْ�ُ�ُ- ِ+* ا47Nِ�ْ َوَمْ�ِ#ُ=Wُ : َ:ْ� َ:�3ٍَء َ:ْ� َرُ'7ٍ ِمْ� ُهَ>ْی7ٍ َ��َل((

: َلَ&�9َ�ْ َأَ<� ِ:Wُ=َ9ْ َرَأى ُأم� َس�0ٍِ= اْ�9ََ! َأِ�* َ'7ٍ2ْ ُم4�GَPََ=ًة َ�ْ(ًس� َوِهَ* َ�ْ	Jِ* ِمJَْ�َ! ا���ُ'�Gَ+َ 7ِِ+* اNَ�َْ�ِم َ��َل َ+

ا���ِ- َص���  َهِ>Wِ ُأم% َس�0ٍِ= ِ�6ُ9ْ َأِ�* َ'�Gَ+َ ،7ٍ2َْل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل: ا6ُ�ْGُ+َ ،%*�ِ<َ2ُ�ْ: َ:ْ&ُ= ا���ِ- َمْ� َهِ>Wِ ؟ َ��َل

  ))8َ�ْ�َ ِم��9 َمْ� Jَ�َ&�َ- ِ����4َ'�ِل ِمَ� ا�49َ��ِء َوw َمْ� Jَ�َ&�َ- ِ���49َ��ِء ِمَ� ا��4َ'�ِل: ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل

ی��3 ه\r3� J ا!ج�اءات ا��� ���k ا����د �� ا��(��k و���k و�Mع ا����� وه\J آ�?� أح�دی*   

  :\J ��ج�?�ت ا���B، وأذآ�آ�P� 2ل س�ن� س3ص���� وه

)) ���0� 
  ")) م� س	60 �=یrً� م� رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس�� إw :�	6 أ<- �^ م� ا
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ی��3 �������4 ا���� ه\J �����3ت ا��4نk إذا h[X أن ���� س�3ًا وأن ���ت س�3ًا وأن ���3 ��   

�4 ��دة و�>5 �(���� l4M ا�(�� س�3ًا �y�Bi�� _��3 ا����، Oخ� �M ه��ك h��� رس�Pة ���


 ری� �uأ E�� L��t5 ی�zا�� ��tر أن ��_ ا���ت ح���� ی�BخUا r3� �� ورد ،ح�ل ����ع واح

 L� �ًإآ�ا� cوج T� Hی_، ا�X ،yیوأح�5 ص�رة، �5 ی�
 ه\ا ا��L� 5�z ا�5 �2، ا�5 خ�ل، ص

Lا���س إ�� 

 ری� وأح
 ص�رة، وأح
 ا���س إ��_  یt��L ��_ ا���ت ��E ص�رة أح�uأ E�� L��tوی

 L��tی LBا ا�\ي ی�\?� Lق ا��ج�g� ��43
، وس�� ��یة، س��� ی�Pل �_ ��3
، وس���?2 أX>�ل 

 _��� 5�zل ه\ا ا���Pوی ،_� �ًB5 ��ح�z��� _ل ه\ا ا����Pص�رة وی 
�uأ E��
 ری� و�uأ E��

BP� _ا��� L� ل�P�� ؟ h[ي أ�� جU ل ه\ا ا���ت�P�� _روح rBMأن أ 
r روح_ و��E أي ح�ل ��

ا��5�z إذا آ�h �� ا��(�د ���c3 �� أ��ت ��t��L ح��J�e وی�Pل أحه�� ��4حLB آ�ن ��� ص�حBً� وأخً� 

 ح�ن ا���اق ��f�Pن �L ـ ا�\ی5 ���Xا ��u L3ال ح���L ی�(��ن ـ f ی�ج �� �>�ن �� ا����5 �5 Mو

���ل ا�����4 آ�Uة ا�Zأی�� آ hآ� P� hخ آ�U23 ا�� _� ��pخ��ًا و Hاك اTج L� نf�Pا���، ی L

Lا���� وأه� 
�� hخ��ًا آ� ��� Hاك اTج J�)� Lل روح�P�و ،_���� h�M �� 235 ون�z�  roB�و

Hا _�  .ا��g وأه�L ن���د

5 ��ن��، ���tن ا�َ���� رح�L ا�M Hل ��� ��zدرة ا���o�  ��g� 5ه?g� ه\ا c��P� 5� Hا B���� أ�� 

 �ً��
 را�Bا�� Eإ� 
�Bا�� cا�\ي أوص H J����p وآ���J ود���j�?� J ��� ه��j �5 ا����ء ا���

 J\س وهPة ا���eح �� ���Bوآ�ن ی� L��� 3 أن ��ت رr3� JO أص���L �� ا����م �3� ،�����

��� �L� h�P �� ه\ا ا�����B ی� أ��X ��pو �PRf ��p ��gلا���P�� ،L�� ن?��� M أ���� Hا B�ه\ا : � 

 ���Bأن ی� yح L3� H5 �� ا�(�� وا���zا�� �g� م، ه\ا�ا���_ ا�3 ����g ا��ام �� دار ا���م 


 ج�ء ون�ج� واUو�� ی��c ��ازن��u ءن(�، إذا�ا�( ygی 
  .L �5 ��حL وإذا راس

��H �PX اس�?� ا���>��� �Mل ���ر �5 و�Mل ���ر �5 إ��اه�2 رح�L ا H�E��3، �� ا��أة ص ����

رأیh ا���>��� ا��iوی� �3 ���?� �� ا����م، ا��أة ��>��� �cZ را��3 ا�3وی�، رأی�?� �� : إ��اه�2

�T وجc، ی\آ� ��L ا���B، ی\آ� ��L أح>�م  Hاس2 ا L�� ی\آ� q�)� ،ا�\آ� q��)� 
�� hا����م وآ�ن


 �(��q ا�\آ��� hع، وآ�ن�gا� h��P� ،���<�� ی� �ًBح�� �?� h�P� :Bر ذه���h ا���>��� ه�?�ت ی� 

hن�� آ�ن  .وه\J �� ا�

�3 �?� �ن�، أح ا��3ر���M H�� 5لgMأت آ��� أ�M ة�� Hدروه� : وا�pا ��?� و�X�����آ�5 أهc ا�ن�� 


 �� ��?� ؟ ذآ� اH، أآ��ا، و���Xا، و��Tه�ا�uأ �� �?�� �� 
�uا أ�Mا و�2 ی\و��eوس>��ا، ون ،

 ،Jfو�5 وا Hذآ� ا J�Mن�� �� ذا
 �Xء �� ا��uاس، وأ��ح���?2، و����ا ��Pءات، واح���fت، وأ
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ه��]ً� �ِ_، : ه�?�ت ی� ���ر ذهhB ا���>��� وج�ء ا�h�P� ،E�o: ��حBً� ی� ��>���، ��P� :L� h��Pل �?�

h��P� :و أBا�(�� ��\ا���ه� ی �?� h5 أ�����  :ن ا�(�� �Xء �2�e، ��� ر��� �T وج�M cلو� 2��tل 

  8ٌEْ>َ �ُ�َ0ْ�َ ��َ+َ �)17 (C َم� ُأْخEَِ* 2ُ�َْ� ِمْ� ُ���ِة َأْ:ُ�ٍ� َ'َ�اًء ِ�َ	� َآ�ُ<(ا َی0َْ	ُ�(َن 
  ]س�رة ا��(ة [ 

  h�M :h��M ،ا�(�� ��\ا���ه� _� hذا أ������ :P�� �ً�R>�ن دا�أن  ة ��(��q ا�\آ�، اQن ��iری� ��ی

 �� c5 أ����5 ���gوإذا آ�ن ا� ���B5 أس�X ����ج إ�5�X E ��س���ار، وأن�i� hری� ��ی

��� �5 زادان Lخ� اس�O cرج   .اUس�Bع �>�ن ا!��ءة ���P�t أآ�Z، ی�ج


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��م ه(� اUخ  - ا��ح��  - ��Pی�q ا!ی��ن ) :016( ا�رس  - ���

Lخ�U. 

  02-12- 1990: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :م�Gی�8 صN! ا�ی	�ن 

 E�� ،L�B��� E�� ،L��إس E�� ،Lإی��ن E�� 5[�iن ، ا!ن��ن أح��نً� ی�د أن ی���zخ�ة ا��Uأی?� ا

ى ن(�حL �� ا�� E�� ،Hا �� Lأن �>�ن� ،����� kه\ا دا� ،����Pی�م ا� Hا ��ى ا���eة � E��ن��، 

 kه\ا دا� ،Hا �� اH، أن ��3ف آ�ا��_ ����3ف حود إی��ن_، ����B إی��ن_، أن ��3ف �� �_ 

 q�Pی P� ،خ�Q5 ��3?� ا�آ��5 �� آ5�z� c، و�>5 ا��5�z أح��نً� ی��\ �r3 ا���Pی�q، وی�3ض 

 ح� ا�h�B ����5، وأن�L��� 5� y إی��نt� LنL ی��4 Mا���4ات ا�����، وی�4م ا���4م ا����وض، و

�M 5�zأخ�ى، �� أن ا�� qی��P� آ�ف �>5 أح��نً� ه��ك ��p زمf ط�X ،س��P� ًا، ه\ا��Zآ �?� Lس ن��

�ً����� �Xzء ا���)�.  

  إی��نL؟��Pی�q ����ق ا��5�z ��  ..ی� ��ى هc ه��ك �� ا�O�Pن ��Pی�q ���4 ا!ی��ن؟

 Hن اU ؛f �3ً� ����ح�� أو�� _B�M إذا آ�ن �� qی��Pا�� J\ًا، �5 هأ�Mل �>2 �� ه\ا ا�رس ���Pسً� واح

�T وجc ی�Pل ���ثً� �5 ا�>��ر :  

0ِِ- َوَ<ُ�(ا gّ�ًَ� ِم	�� ُذآ4ُ�وا � َ+ِ&َ	� َ<2ِDِGْْ� ِم�2ُ�َ�rَْ� ��90َ�َُهْ� َوَ'�9َ�ْ0َ ُ�ُ�(َ�2ُْ� َ��ِسَ�ً! ُی4�Nَُ+(َن اْ�َ)ِ�َ� َ:ْ� َمَ(اِض

%;Nِِإن� ا���َ- ُی �ْEَ2ُ9ْْ� َواْص:َ lُ:ْ�+َ �ْ2ُ9ِْم qً��ِ�َ 9ٍَ! ِم2ُ9ْْ� ِإ���iَِخ� �   اْ�ُ	ِNْ�C �َ�9ِِ�ِ- َوَ�� َ�َ�اُل �3�َِ�ُ� َ:َ�
ة [R13: س�رة ا���[  

�T وجc و����M 5ة  H5 ا�5 �3 ا!ن��ن �� �M��ه\ا .. f ،LB�M أ�Mل ه\ا ه� ا����Pس ا��ح� fه��ك 

أح ا���Pی�q، و�>5 إذا و���3 ��5 أیی>2 ه\ا ا����Pس، ه\ا ���Pس دy�M جًا، أي ا!ن��ن آ��� ا��Mب 

 cوآ ،cوج T� H5 ا� 

 �Mی�M 23 ����ح�� ه��� 
�M c<� ،ا��ح�� L�� y�Xآ��� ا cوج T� H5 ا�

�3، وه\� 
�M ٍس ه��M 
�Mل�Pی E��3�و Lن��Bس��، ر��� س�M 2?���M ���3وری�، ���3ه2 وج�� �M�� J :  

� اْ�ِ� َمْ�َیَ� َوWُ�9َ�ْ�َ�َ اkِ�ْْ<ِ#�7َ َوَ'�9َ�ْ0َ �َ�9َ�ْ ِ��0ِ�E�َِرِهْ� ِ�ُ�ُس�9َ�ِ َو�pَ�َ ��َ:َ �9َ�ْ�E�َ ��pُ � Wُ)0ُ&َِب ا��ِ>یَ� ا��)�ُ�ُ *+ِ

̂� ِرَ:�َی�2َPِ َرْأَ+ً! َوَرْ�َ	ً! َوَرْهَ& �ِ<��ً! اْ�Pََ=ُ:(َه� َم� َآPَْ&�9ََه� َ:2ِ�ْ�َْ� ِإ��� اْ��hَPَِء ِرْضَ(اِن ا���ِ- َ+َ	� َرَ:ْ(َه� َ�

C َن)Gُِم2ُ9ْْ� َ+�ِس �ٌ�rِ�9َ�ْ�َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِم2ُ9ْْ� َأْ'َ�ُهْ� َوَآVَ+َ  
 ]   ]27: س�رة ا��ی
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 ا�\ي ��5 ج�ان�_�Pم ا���  إذًا ه\ا ا��ة وا���ا�4 L��� �Bا�� h3B�وا cوج T� Hا E�� h�BMإذا أ


 ��Mًة�Pا��� ا� cوج T� H5 ا�  . B�M_ رح��، �Sذا ا��3ت 

  :ا���	! ا�P* أود:�2 ا
 +* ��; ا���ء و اxم�2ت 

cRل س�tی� M :2<� ل�Mده5؟ أf5 أوBBت ی��?�Uا kل ج���� �� : �?�
 ه\J ا��ح�� ا��� أود�M �� Hا

��2 ا���>�ن�_  �� E���ُ Lرح�� J\ب، هUا 
�M �� Hا �?�اUم، ه\J ا��ح�� اcMU ��?� ا��� أود


 ا�U?�ت ا�����zت، وا���س�Pت، �M �� ا��ح�� J\ه k��T وجc و Hأي ا ،��Rا��fا ��ا���

�� Hت، أی� ا��أة أودع ا�iMات، وا����?��ات، وا���B�M?� رح�ً� إآ�ا�ً� ��f?�  وا���ج�ات، وا����

E��3� L��M 5 ��3ن�� _�\� ،L���� أن c5 أج� :  

 َ�ُ- َوَأQَ�ْ�َ:َ 6ُ�ْGَ�ْ �َأِن اْ�ِ>ِ+�ِ- ِ+* ا���Pُ�(ِت َ+�ْ�ِ>ِ+�ِ- ِ+* اGِ�ْ�ُ�ْ+َ 4��َ�ِْ- اْ�َ��% ِ������7ِ�ِ َیْ ُخْ>Wُ َ:ُ=و� ِ�* َوَ:ُ=و�

 �َ9َ�ْPُ�ِِم49* َو !ً�&NََمC *9ِ�ْ:َ ��َ:َ  
 ] Lu 39: س�رة[  

 5� EP�� Mأم وأب، و Lو� fإ 
 أ�_ وأ��_ رح�� ی�ح��ن_ �?�، و�� ��� واح�M �� h�أي أود

رح��ت أ�L وأ��L ا��gء ا�>��Z، ه\J ا��ح�� ا���ص� رح�� اUم ���ه�، رح�� اUب ���J رح�ٌ� 

 LB�M �� Hإن�� ج�3?� ا LB5 آ�� h��� �?�<ج�دة و��� ،h���� �Bی�M L� �ًPی����اح2 ا���س، أ��ف ص

 �ً���P� ح>�ً� أو �B���� 5 أن�� ��Bا��ؤی�، ��ق آ J\?� qنtن�� L�<\ �5 ا��ؤی� ح>�ً� و���أ f 3ً� أن�Bu

�5 رؤی� و��5 أن ���tنJ\?� q ا��ؤی�، ه\J ا��Pی�B �?� ا�5 �5 زوج?� و�?� ا�5 زوج ���p 5ه�، وآ�ن� 

أن �23i ا��?� ��L�P ح��Bً� خ��4ً�، أ�� ا�5 زوج?� �>�ن h��� �L نj4 ا�>�ب ص��oیS� ،5ذا أرادت 

��� �uیc رOه� �MیB?� �� ا����م �3\ب، �Mل �� �MیB?� رأی�?�  ح��Bً� ونL�4 ��ًء، ����h ه\J ا���أة �3

�B�u ���� �� ث��ن س��ات آ��� رأی�?� �� ا��ؤی� أراه� �3\�� إ�E أن رأی�?� �3 ث��ن س��ات �� ح��� 

�5 سّ� ح���?� ا��M �B�iل �?��tة، : س�3� ،�Bی�M ،�Pم ��سUإذًا ا ،
 ��p اH �� ذن
 ا����P� يی� و�

�3��، ���?��ة، �� B�M?� رح��، ه\J ا��ح�� ���h �5 آ�B?�، و��c�� �?� q �?�، وإن�� � ،��BP�

ن�E3 �5 أج�?�، أی� رح�� ه\J ا��� ن�EM  أود�?� اB�M �� H?� ���ح2 أوfده�، إذًا أی� رح�� ه\J ا���

�T وجc، أی� رح�� ه\J ا��� �3 ��Xzًا ��E صق  Hا Eب �?� إ��Pا��� ن� J\5 أج�?�، أی� رح�� ه�

���L ا�4�ة وا���م �Mل �Bا�� ،cوج T� H5 ا� ����Mإی��ن�� و :  

  ))و�)�29 ر�	! ا��0م! (( 
  ]ا��Biان� �5 ا�5 ���3د[ 
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M �� آ�ة أن ی>�نTة وا���4م وا��� وا��س�ً�، ج���دًا ص��ًا، ا�4�M 
�Pس، ��دام ا���P� رح�� ه\ا _B�

 ،cوج T� H�� ��4ا� cة و�5 أج����3ن ا�4�آ��  ،��P�Pا���4 ا�� J\ث ه�� 2� ���<X دات�B�

�T وجc، وا�Tآ�ة �5 أجc ا� H�� ��4ا� cوا��� �5 أج ،cوج T� H�� ��4ا� c��4 وا���4م �5 أج

 ،cوج T� Hل ا��<� �Biاص c4�ذا اS� ،y������ _B�M c4أن ی� cدات �5 أج�B3ا� cوآ ،cوج T� H��

��I E?� ا��4نk أآاس  h3�ك ص�نS� kذا و��ك ا��_ �� ا���c ا��(�ري و����Pی�q، اQن 

ی ��Pلgا� cا ا���\?� J�?I وآ��� ن�ء kR��Bس� �5 ا��ء ا��_ ����c أن�X hب اح�c، أ�� إذا ج: �>

L� ل�P� c5 ا�\ي س�ف : ا���<� �?� ���M f _���� _5 أن رح���P2 ا���� 2��f f أخ�ف ��I E?�ك، ا

 q�P� �ًس��P� _��� أن 
�� fأ ،
���L رح��_ �?\ا ا�c�i ا���o4 ا�\ي f ی���� إ��_ ن��ء ن� 
���س

 
�� f؟ أcوج T� Hا �� _��P� ى��أن  
�� fإی��ن_؟ أ L� ؟ إنcوج T� Hا ��أن ��ى �>�ن�_ 

 5� hو��� ��Bآ� h��� رح�� J\دك هfأه�_ وأو J�)� _B�M �� cوج T� Hا �?�ا��ح�� ا��� أود

  . آ�B_ إن�� ه� رح�� أود�?� اB�M �� H_ ���ح2 أوfدك آ� ����� ا����ة

  :��(ة ا�q: ;�Gم! ا�&0= :� ا
 :� و'7 

�T وجc آ��_ أن ��B أ��ك وأ�_، �Sذا رح�h أ�_ وأ��ك ه\J  أنc��P� h ذ�_ آ�� ����3ن �5 Hا cBM

رح�� ا!ی��ن، ه\J رح�� آ���B، �>5 أ��ك وأ�_ �� آ��� �cBM 5 ا����E جc و�� أن ی�ح��ك، Uن 

�T وجc أ��ك أن ��ح2 أ�_ وأ��ك و�2 ی��tك  Hا _�\� ،��Rاا��ح�� �� �i� ��?B�Mة kBu، س��� ا��

fح2 أو��أن  c�iس وه\ا ا���P�� _ا�� h�M دك، إذًا إذاfأو L� 2ی>�� ���ح �� _B�M �� أودع LنU ،دك

 T� H�3ف ا� f _ف أن���5 اH جًا، ا ا���o4 �� ا���c ا��(�ري ����Pس Oخ� ����2 أن_ ��3


 إن��نً� وجc، إذا أردت أن ��
 إن��نً� ��Pل ����3 ا���س آ���ت ��3و�� �\ی]�، أ�� إذا أردت أن ��

L� cM م�ه\ا ا�> L� cP� �ً�Mرا �ً��Bدوج�، إذا أردت أن : سT� qی��P� _� hس�5، أن��P� م���� hأن


 ن��_ إذا آ�ن �� ا�h�B ا���_ Mس، را��P� _� 5خ�یQا c��3� س، وإذا أردت أن��P� _� _ا�� c��3�

ك ا!ی��ن ا�>��� ���ح2 زوج� ا��_ آ�� ��ح2 ا��� cرة أ�� وزوج� ا��_ ه��o� _ء ا����i؟ أخ_��

أخ�iء زوج� ا���_ �� ����o، إذًا أن�P� _� hی�T� qدوج� �q�P �?� ا��Uر ��q ه\ا ه� ا�ی5، أردت 

  : �5 ه\J ا�>��� أن أ�k ��5 أیی>��P� 2سً� ورد �� ا�>��ب وا����، ر��� س��BنL و�E��3 ی�Pل

2َُ( َ:َ�� ُ<(ٍر ِمْ� َر�4ِ- َ+َ(ْی�Gَ�ْ�ِ 7ٌِسَ�ِ! ُ�ُ�(ُ�2ُْ� ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- ُأوQَ�ِ�َ ِ+*  �َأَ+َ	ْ� َشَ�َح ا���ُ- َصْ=َرkِ�ْ�ِ Wُْسَ��ِم+َ

C �ٍ�&َِضَ��ٍل ُم  
]��T22:س�رة ا�[  
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�� اH، ی� ��ى Uن?��M 2ة ه2 ��3ون أم Uن?2 �u 5��� أ�3ه2 �5 ذآ� اH، وا�4�ة ذآ�، �� أ�3ه2 

3  ��Mة ا��3وا أم ا��3وا�B� ،3�B�� ��P� ��iا��� �M�� �Puه�� ص���، س��ه� ا�����ة؟ آ��M 2?نU


 و��Mة �Pا� �Mإذًا ر ،_B�M رق L�� h���Mوآ��� ا ،_B�M ��M cوج T� H5 ا�����P، آ��� ا��3ت 

Lأص��� L� ل�M *ح�دیUا r3� �� م ���� أذآ��ة وا���ا�4 L��� �Bا�� ،

 ورح�� ا��oی�Pآ���: ا� 

  .ی�ح2 ص�oرن�، �Mل ���L ا�4�ة وا���م و�>�?� رح�� ا����3

 Hا ��أن� أری ا��ح�� ا����3، أری أن ��ح2 ا!ن��ن أي إن��ن، ا�c�i أي c�u، ه\ا ه� ا�\ي ی��3_ 

�T وجc، أ�c��3 ه\ا اUج�� آ�� �c��3 ا��_؟ أ�c��3 ه\J ا�h�B ا��oی�B �� ���_ وه� زوج� ا��_ آ�� 

�\رًا؟ أم � ��P�c��3 ا�� �?� q����ح�?�؟ أ����4ه�؟ أP� �� �?3� ������؟ أ�?u�p5 أ��_؟ أ���3 

 ����� cوج T� H�� c4�ا 
�M ���M ،c��3� ���M ���P؟ ��\�_ ا��?������?� و���p صر ا��_ 

ن�ء رح�ً� ه\J ا��ح�� ���h، آ�ن ���L ا�4�ة وا���م یB>� ��ر��� وا���>�5، آ�ن ی�صc ��?�ة ا!

 �ًM��Xإ �<Bی c2؟ ه?��� ji3ی cی�ح�?2؟ ه cه Lن�� 
Mس، ��!ن��ن ی�ا��P� إذًا ه\ا Lه\ا �5 رح��

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �B2؟ ا��?�� q�� L2 أم أن?BR�4� E�� :  

 )) �i�' -&>�' �  ))وا
 م� �م� وا
 م� �م� م� ��ت ش&�0ن و'�رW إ�
 ] q5 أن�  ]أخ�جL ا��Biان� 

fا J\أن� دخ�� ه ،��<g� ي�� �5 ا���س، أن� ���� وان�?E ا��U، أن� �� ���Bح� وf ی�ج ����Pس�

 5�� �?3��T وجc، ه\J ح�P�P أ H5 ا�3ك � ���� _B�M ة��Mس، و�M _B�P� _�\آ hی>����، إذا آ�

oی f ،cم ا�����P� �oی f ،c��4م ا���� �oی f ،L��4� �oی f ا!ن��ن Eی>2 ح��k ا�4�Mت، أی� �


 ����tآ� و����l ا�O�Pن��Pی�ح2 �?\ا ا� f ٍس�M 
�M L� دام�� :  

ُ�(ا gّ�ًَ� ِم	�� ُذآ4ُ�وا � َ+ِ&َ	� َ<2ِDِGْْ� ِم�2ُ�َ�rَْ� ��90َ�َُهْ� َوَ'�9َ�ْ0َ ُ�ُ�(َ�2ُْ� َ��ِسَ�ً! ُی4�Nَُ+(َن اْ�َ)ِ�َ� َ:ْ� َمَ(اِض0ِِ- َوَ<

َ�� َخ�9َiٍِ! ِم2ُ9ْْ� ِإ��� qً��ِ�َ ِمlُ:ْ�+َ �ْ2ُ9ْ َ:2ُ9ْْ� َواْصEَْ� ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	ِNْ�C�َ�9ِِ�ِ- َوَ�� َ�َ�اُل �3�َ:َ �ُ�ِ  
ة[R13: س�رة ا��� [  

ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- ُأوQَ�ِ�َ ِ+* �َأَ+َ	ْ� َشَ�َح ا���ُ- َصْ=َرkِ�ْ�ِ Wُْسَ��ِم َ+2َُ( َ:َ�� ُ<(ٍر ِمْ� َر�4ِ- َ+َ(ْی�Gَ�ْ�ِ 7ٌِسَ�ِ! ُ�ُ�(ُ�2ُْ� 

C�ٍ�&َِضَ��ٍل ُم  
 ]��T22:س�رة ا�[  

E��3� ل�M ،LB�M ق�� cوج T� Hو�� ذآ� ا ،y�M�5 ذآ� اH، ه\ا �E�3 اQی� ا� J3� 5� LB�M ��M :  

� اْ�ِ� َمْ�َیَ� َوَ�َ�ْ��َ�9َ�ْ ِ��0ِ�E�َِرِهْ� ِ�ُ�ُس�9َ�ِ َو�pَ�َ ��َ:َ �9َ�ْ�E�َ ��pُ � Wُ)0ُ&َ7َ َوَ'�9َ�ْ0َ ِ+* ُ�ُ�(ِب ا��ِ>یَ� ا���#ِ>ْkِ�ْا Wُ�9َ

̂� ِرَ:�َی�2َPِ َرْأَ+ً! َوَرْ�َ	ً! َوَرْهَ&�ِ<��ً! اْ�Pََ=ُ:(َه� َم� َآPَْ&�9ََه� َ:2ِ�ْ�َْ� ِإ��� اْ��hَPَِء ِرْضَ(اِن ا���ِ- َ+َ	� َرَ: ْ(َه� َ�

  َأْ'َ�ُهْ� َوَآ�rٌِ� ِم2ُ9ْْ� َ+�ِسGُ(َن �9َ�ْ�َVَ+َC ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِم2ُ9ْْ� 
]  ]27:س�رة ا��ی
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  : حی* ا���م

  ))َیْ&َ=ُأ ِ����qِم w َی7Nِ% ِ�ُ	ْ�ِ�ٍ� َأْن َی2ُْ#َ� َأَخ�Wُ َ+ْ(َق qpٍَث َیGِPَ�َْ��ِن َ+َ�ُ�=% َهَ>ا َوَیُ�=% َهَ>ا َوَخْ�ُ�ُهَ	� ا��ِ>ي((
  ]رواJ ا���Bري و���2 �5 أ�� أی�ب[ 

 �	P#	ا� Qس�	� �  :��ص ا�سqم :�

 ،������L ا�4�ة وا���م، و�>5 ه��ك ��ج�?�ت اج��� �Bا�� cBM 5� 5���z��� ج�?�ت��ه��ك  �P�Pا��

 E��أي أنh إن��ن اج����� �k��)� �� ��3، �>�� أن ا!س�م ح�ص ح�صً� ��E س��� ا���د و

�T وجc، أی�ً� ح�ص ا!س�م H5 ا� L��M E�����L ا�4�ة  ص��LR و �Bا�� ،k��)س_ ا����� E��

  : وا���م ی�Pل

� �Nَ�َ�%(ا، َأw َأُد�%ُ)ْ� َ:((�P�َ ِم9ُ(اbْ�ُ wِم9ُ(ا، َوbْ�ُ ��P�َ !َ�9#َ�ُْخُ�(ا ا=ْ�َ w Wِ=ِ�َ�ِ *�ِEْ>َ َوا��ِ>ي �ْPُ>َْأْمٍ� ِإَذا َأ ��َ

  ))ُPُ�ْ0َ+َ�ْ(ُ9َ	Pُ&ْ�َ�Nَ�َ Wُ)ْ� َأْ+Jُ(ا ا���qَم َ�ْ�
�5 أ�� ه�ی�ة[    ]رواJ ���2، أ�� داود، ا�5 ��ج�، أح�

 
���L ا�4�ة وا���م ر�� ا!ی��ن ����
، إن �2 �� �B5، ا�����z� ����� �ً�3� ���3� 
�� �2 ن�

 E�� �ً��P��� hإن آ� ،�ً��z� q�� _�oوإن أ� ،�ً��z� h��� L��oإن أ� ،�ً��z� h��� 5�zأخ�ك ا��

R�M ،Hأ�� ا L��� �B3ً� ���� ا��B�� ،م�ق ا!س�خt� �ًP���� ،ع�gود ا� ح�� �ً�Mی���، وا�ً� ��اج�B�_ ا�

���L ا�4�ة  �Bإذًا ا�� ،cه��ك خ� ،��<g� ؟ ه��ك_�oBذا ی��� ،_�oBذ�_ ی kم و��ة وا���ا�4

  : وا���م ی�Pل

� �bم9(ا ((P� !9#خ�(ا ا�=� ��((...  

� �oء ا���������L و�5 آ�� ی�Pل  �B�3>2 ��3ً�، ��دام ا��� 
 ا����، و�5 �خ��ا ا�(�� ح�E ی���t�

  : ا�4�ة وا���م ی�Pل

� ��N�(ا(( P� م9(اb� و��((  

 
��ن� إ�E أن ن�
 ����3 ��3ً�، آ�j ی�
 ����3 ��3ً�؟ ی(���L ا�4�ة وا���م ی �Bن ا��tإذًا آ

�� L�����!ح��ن أحB_، وإذا أحB_ أح�5 إ��_، وإذا أح�5 أن ��
 أخ�ك، آ� j��LB؟ ه�� ا��zال؛ إذا 

ی2 خ��ت �L، ا�أ P�� أإ��_ أحL�BB، ا�أ أنS� hآ�ا�L، ا�أ أنh ���ا���L، ا�أ �����ص ���L، ا�

م ��X L]ً�، إذا �h�3 ه\ا M ،�Bس��� J��J، ا�أ �Tی�ر�L، ا�أ �SهاLR هیً� إذا آ�ن P��� أ��ی�L، ا���

_Bوإذا أح _Bو  أحBج��3ً�، ی Hا ��Bخ� أحQن� اأحL�BB، آ5 أنh ا���Bدر إ�E ا���Pب إ��L، آ��� أح
 أح

cوج T� Hل ا�P���3 ��3ً�، ی� 
  : أن اH س��BنL و�E��3 ی���B أن ن�
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َ&6ْ َمُ�ْ�ِ *Pِ�&Nَ	�NَPَ��4َ� ِ+*�، َ��َل ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 َوَ': َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل(( 

  ))َواْ�ُ	Pََ#�ِ�ِ��َ� ِ+*�، َواْ�ُ	Pََ�اِوِریَ� ِ+*�، َواْ�ُ	Pََ&�ِذِ��َ� ِ+*� 
 ] cB5 ��3ذ �5 ج�  ]أخ�جL ا��Biان� 

  :ا��Eس^ و ا�	&P=ع 

J ����س؟ ��gء �5�� �� cم آP؟ ��\اج� ی�u��B� 
ا��u��B أم �L  �>5 ه��ك سzاfً، ا!ن��ن ه>\ا ی�

���L، أح��نً� ا!ن��ن إذا  E�� J�P� _نt؟ آL� وا��د L�B�� �� ���B�ا��_ �����ً� أ h؟ أي إذا رأیjMا��

 �� L�3)؟ یc3ظ ه\ا ��ذا ی����U3\ب ا� L�B�� 5����� �� ��� ا��جL وإu�ق ا���ا�R وا!��ن 

إذا آ�ن ا��جc ��سPً� أو : ا��P?�ء ���Mا���f k ی��k�i أن یzث� ��Qخ�ی5 إذًا �� ا��c؟ ا����3ء و

 ،��43� 
�L ص���� �>�L ان��ف، ار�>�P�ع؟ ا���سy إن��ن �Bوا�� yا���ق ��5 ا���س �� ،�ً��B�

 5� cآ yی>\ب، ا���س Lأن L��������، �(�وز ا��ود، أJ�4� y�u �� ا���ام، أآfً�� c ح�ا�ً�، أؤث� 

ع �Bوا�� ،cوج T� H5 ��?� ا�ًة ��p ص����، آc �5 خ��j خ�ج �P�ًة ��سة، �P� y���آc �5 ا

���L ا����3ء،  kأج� �ً[�X �<ة، أن�P35 أن>� أس�س��ت ا�� cأن ی5�3 �����ورة، آ �oBی� �� Jد�P���� ا

 H5 رس�ل ا� ��Uا L��� h3أج� ��ی* ���اأن>� L�� �ً[�X نl ث��O ،hی� O�Mن��، حی* ص���، ح

��ا�_  وح�E اQن، ��3كS� Lأن _�I E�� 
�pو y5 ا���� h���ع، إن_ إن أ�B� ك����سy و

J، ر��� ��ب، ه�� أج�ز ا��P?�ء أن �?(�J ��ق ث�ث، رجL� c ا�f 5 ی��4، Xر Eد إ�����L ر��� 

ی���د أ��آL� ،���BP� ��p 5 أص�Mء 5���BP� ��p، �?\ا ا5�f إذا أ��ض ��L ���� أن یL��4، أن 

��E ا� L2، ی����P��� 5�z�� L�M����، ه\ا ا!��اض f یخc �� ص�
 ه\ا ا��ی*، ا��ی* �i

 Hا ���u E��ع �Sذا أردت أن ��3ض ��?�� آ� ����?�� �Bوا�� yة ص����، أ�� ا���س�P� L� ،مT���

 Hا ���u Eر��� د��3?�� إ� c�3أن_ �?\ا ا� _�I E�� 
�pو L� انP�3���4 �� ی� E���T وجc و

Eل وإ��M ،د�P��f�� ی*: ا��4اب��L� �M �?\ا ا�� f ه\ا ا�?(�ان .  

  ))َیْ&َ=ُأ ِ����qِم w َی7Nِ% ِ�ُ	ْ�ِ�ٍ� َأْن َی2ُْ#َ� َأَخ�Wُ َ+ْ(َق qpٍَث َیGِPَ�َْ��ِن َ+َ�ُ�=% َهَ>ا َوَیُ�=% َهَ>ا َوَخْ�ُ�ُهَ	� ا��ِ>ي((
  ]رواJ ا���Bري و���2 �5 أ�� أی�ب[ 

� Lأن cصUح ا�ا�4 E�3� ،ح وا������ف ���4��5 أآ�م أخ�t<� Jن�� أآ�م ر�L، اUصc أخ�ك إذا 

�T وجc، وح��ًء  H5 ا���س ح��ًء �5 ا� Jس�� 4M ��p 5� �ً[�X c3� ذاS� ،ح�ا�4 L��� 
�oأي ی

���c ا���س ��2 ی��e?2 وحث?2 ��2 ی>\�?2، 5� ، L���o� ی(�ز أن f 2خ ا�>�یU5 ا���س، ه\ا ا� 

ا��L، ووجhB أخ��L، وح��cBM ، L�B�p h أن �ه2 ��2 ی���?2، �?� ��5 آ��h ��وء�L وI?�ت �وو
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��� : L��Pل �Bا�� Eإ� �e2�ّ ا���س، انP� أن cBM ،اض ا���س����ن آ\ا وآ\ا، cBM أن �y�i ���ن_ �� أ

  : ا�4�ة وا���م

  ))ا��h&! أش= م� ا��<�(( 
�5 ا�5 أ�� ا�ن[  ��o4ا� k��)ا� ��[  

 �5 ا�Tن�؟ �Mل Xأ �B�oب وا���oی j�<� ن�Tأن ی cP3ی f 5�z5؟ إذا آ�ن ا���zن� ا��Tأن ی cP3أی

E��3� :  

hْ(ا َوَ�� َی�ُ��َوَ�� َ�َ# �ٌpْ4 ِإ��g4 ِإن� َ�0َْ~ ا���gًا ِمَ� ا���rِ9ُِ&(ا َآPَ'َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا � �ًD0ْ�َ �ْ(ُDُ0ْ�َ ;ْPَ

  Nِ;% َأَ�ُ=ُآْ� َأْن َیْ ُآNْ�َ 7ََ� َأِخ�ِ- َمP�ًْ� َ+َ)ِ�ْهُPُ	Wُ) َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َ�(�اٌب َرِ��ٌ� Cَأُی
  ]12:س�رة ا��(�ات[

  : �?\ا ا�\ي نL�oB أن

 )):َ �ْ(ُDُ0ْ�َ �ْ&َِی wاَ�ُ�وا َو=َ�َ wا َو)Dُcَ�&َ�َ wا َو)Jُ'َ�9َ�َ wَسُ=وا َو�Nَ�َ w -ِ0ٍْ~ َوُآ(ُ<(ا ِ:َ&�َد ا����َ �ِ�ْ�َ ��َ

ْ=ِرqpَ Wَِث َم��اٍت ِإْخَ(اً<� اْ�ُ	ْ�ِ�ُ� َأُخ( اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� w َیgِْ�ُ	ُ- َوw َیMُْ>ُ�ُ- َوw َیWُ�ُGِNْ ا�Gْ�Pَ(ى َه�ُه�9َ َوُی�Jُِ� ِإَ�� َص

  ))ُآ7% اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ:َ�� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ�َ�اٌم َدُمُ- َوَم�ُ�ُ- َوِ:ْ�ُضُ-  ِ�Nَْ�ِ; اْمِ�ٍئ ِمَ� ا�4��J َأْن َیGِNَْ� َأَخ�Wُ اْ�ُ	ْ�ِ�َ�
�5 أ�� ه�ی�ة[  L��� y���[  

ع: إذًا �Mل ا��P?�ء�B� أن ی2�3 �����ورة ه\ا �oBی� ��� �ً[�X �<ع، أي إن��ن أن�B?(� ا���ی(�ز أن .  

��� q�� ا��� �ًZ� ،5ء ا���������� cآ L� �ّMأ �ً[�X �<�4م؟ أن� f ه\ا ا��� وا��4م أخ� ���ذا ،�ً

ع أن>� ����� ا��4م، �>c إن��ن �B� ه\ا ،��\?� �M�ق، وأن� أخ�خU?\ب ا��أن  cا���4م �5 أج

 ،Lوإآ�ا� ،L�Bو�� ،L�د�� �� ho��� ع، ه\ا إذا�B� ن وا���� ه\اO�Pا� j���� ة���_ ��t>�ٍر جی k�u

 جL��3 ی���دى �� L�p، وا�?� �L، وا����fم �L، وا!ح��ن Mو ،L� ا���س hggp P� ،L��e3�و ،Lإ��

 T� Hا ���u E��ع إذا h��I أن ه\J ا��3�iP ر��� ح���?�� �Bوا�� yا���س ku�P� ء أج�زوا أن�?Pا��

انP�3���4 �� ی� E��  . وجc و

  :�(ة ا�	bم��9 +* �	�س)�2 و��0و<�2 و��0ض=ه� 

���، ی�وي ا���ری6 أنku�M L و��u �ً3u�P� Jی��،  س�ن� ��� ا��L ����3ن�X :Lء Oخ� 5� Hا B�ج�ًا 

ی� : إذا ا!ن��ن �L و� وأس�ء و���ou �� JنL اUب Oث2، �\�_ ورد �� ا���� أن ا��� ی�م ا�����P ی�Pل

ی(�ز أن �?(� ا�Tوج� ��ق ث�ث إذا آ�ن : رب f أدخc ا���ر ح�E أدخc أ�� ��BM، وا����3ء ���Mا

ه�، �>5 ا��Xط ا����3ء أنf L ی(�ز ه(�Xر E�3د إ��أن �� ه\ا ا�?(�ان  _�I E�� 
�pان?� ن��3ً�، و

 �ً�M�� \خtن��ن ی!�� ،��p �?�� ًا3 و�e?� و�\آ��ه�، ی�ج ��اjM آ��Zة ج� fوج� إTا� J\?(� ه�أن 
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���_ أن ��3، أن ����، وأن � ،���� ����(�، وأن �Mس�ً� �5 زوج�L دون أن ی5�B، دون أن ی�

 3Bز وا��gا�� c4ذ�_ إن ح �\آ� �>��ب اH و������، ���_ أن ��c3 آ�X cء ی��� ا���P�P، و�3

 fی(�ز إ f ث�ث، ��ق ث�?(�ه� ��ق ث�ن ا�>�ی2، O�P��� س��ب ا�\ي ج�ءUم ه\ا ا���� \ٍR��

��E أ�� زوج?� وأ�h أن ���4ع h43وجٍ� اس�T� ٍع، أو�B� أو ،yٍس���  ����إ�E زوج?� وا��>�� 

Lص���U ل�M ،ه� أخ\ه��5 آ�h أخ\ت �fً�� L �?\ا ����، و�5 آ�h ج�ت �L : " ا��5�z ح���Z وج

�� ���L��g، وf ی�Eg ا����gء ���ً� �?\ا �� L� h��X hو�5 آ� ،L�� �P��� ي�?I ًا �?\ا�?I

  "وS�  ��3�Bu fن?� ���tX 5� hن�

�2 ه\J اUح  : �دی* ی�Pل ���L ا�4�ة وا���ما��ی* ا�\ي ی

  ))َ�� َی7Nِ% ِ�ُ	ْ�ِ�ٍ� َأْن َی2ُْ#َ� َأَخ�Wُ َ+ْ(َق qpٍَث َ+َ	ْ� َهَ#َ� َ+ْ(َق qpٍَث َ+َ	�َت َدَخ7َ ا���9َر (( 
�5 أ�� ه�ی�ة[   ]���2 وأح�

ه2، و�>���?2، ���_ أ�ن ����q أن5�z� h وه\ا �5�z و�Mة ا��5���z �� ���س>?2، و��3ون?2، و��3

، أخ� �Uخ�_ �\رًا و�� س5�3B ��ة، ا���U qخ�_ �\رًا و�� س5�3B ��ة، إن��ن �� ج�ء ��E ا���

 cدخ Lا�� c3� ،ت�� L� �ًBی�M c3� ،ًا، ��L� q حL�3� ،y وg� �� kM>�� آ��Bة ج��ه\ا ��L� q ��ا

�\ار و�Uخ�_ اU q���� أن �� ا��c��3 اfج����  . � س5�3B ��ةا����t� ،E�gن�M 5� hا

  :ا�9&* م0�(م �	�EدW ��9	� أمP- م0�(م! �	#	(:�2 

���L ا�4�ة وا���م آ�>2 ی2�3 أنL ��43م UنL ن�B وUن�g� Lع، �� �2  �Bه� أن ا�� �P�Mد �iPه��ك ن

�T وجc أن ن���L3، وأن  Hم �2 ی>5 ���43ً� وأ��ن� ا�ة وا���ا�4 L��� �Bی>5 ���43ً�، �� أن ا��

���Pأ��ن� ������43،  ن E��3�و Lن��Bس Hن اt<� ،�ً��43� 5<و�2 ی ،Lوس�� L)?�� E��Oث�J، وأن ن��� 

� ��4����B �� أ�Mا�L و�� أ�L��3 و�� إ�MارJ و�� س��آL، �>5 أ��L ����43 أی�ً�،  Hا L�4� �Bا��

43� L���43، �>5 ا���ق ��5 ا�>����5 أن� Lم؟ ه� ��43م وأ���ه\ا ا�> cBP5 ی� ����� Jم ����د�

��L ن�ح��، إن��ن  h��pق �� ن�ح�� و���ا��(��ع ��43م، أن ا!ن��ن  ،�?���)�� ���43� Lأ��

�5 اUول و�4M �� ن�ح�� ����ت �� اUول، إذًا آ�ه��  h��p ا���ح�� ا��� J\ق �� ه���خ� O

ا����P، وأ�\ر ����3 ��3ً� ��(���?�� ����43ن، آ�ه�� ��>���ن، إذا �?��� ه\J ا���P�P ��3ون� ���� 

���?�، اUس�س��ت �� ی��oB أن ی2�3 �5 ه\ا ا�ی5  y5 أس�س��ت ن��� �f ���M اخ�����، إذا ����

ر Pخ� وا�Qوا���م ا Lورس� LBوآ� L�<R�و� H�� م وأرآ�ن ا!ی��ن، ا!ی��ن�ورة، أرآ�ن ا!س�����

 Lإ� f أن ?gوأن ن ،E��3� H5 ا� J�Xو Jون�� خ�� ،qوأن ن�4م ر���ن، ون��4 ا��� ،Hا fإ

ا�3Bu ،h�Bً� وا������ت �� ا���Bع و�y ا��gی�3 ا!س����، �� ا�Tواج، �� ا�i�ق، �� آc ح�آ���� 
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���L، و��3\ر ����3 ��3ً�  ��P��إذًا ����3ون ���� ا �?��� 5�P��� س�س�� ��د���Uء ا��XUا J\، ه���وس>��

��ع � 5�3����j وج?� ا���e !ن��ن Oخ� ه\ا f ���� اخ����� ��L، إ�� �� �eوج?� ن L� ذا إن��ن

���L وس�2 ��43م  Hا Eص� �Bا ا�����ى، ا��\?� EMی� f ء�X �3، ه\ا�iPء وا����gاء وا�ی���P ا�3

 ��� cآ ،�?�� ��4��Mt� ���Bا�L وأ�L��3 وأح�ا�L وإ�MارJ وص���L، وأ��L ����43 أی�ً� و�>5 ��(��


، �� �j��t ا���Pب، �� ��Pی
 ی�Bا��� �� ،yا����� �� ،
>�c اQخ� ه\J ا��>�ة را�3R جًا �� ا���Pی

 2?��M ،2?M��� �� 2?�3�وج?�ت ا���e، �� ا���3ون، �� ا��>��U ،jن ا�������M 5�?2 �� اج����?2 و

  . ?��2 ��3ون?2 و� �� 2?�3������M ،2?��B�� �� 2??2 و��3?2 �� ا�roB ا�\ي ���

 ��G+�9	ت ا��Eص:  

�ً�Rدا ���M خ� ن�5 آ��O ء�X : cRأی�ً�، وا��س� إذا آ�ن ا�?ف واحًا وا��iیy إ�E ه\ا ا�?ف واحٌ

���L ا�4�ة وا���م �� ا��ی* ا��Zن� ی3 �5 ی?(�  �Bن ا��U واحة، �����Pء ح���، إذًا ن�5 ن�ی

5 وآ�ن �� خ�ٍق Oخ�، UنL خ�ج �5 صj أخ�J ��ق ث�ث �����ر، UنL خ�ج �5 خ�ق ا������

 ،5�Pص��ت ا����� J\2 وه?�� q�� إذًا ه� ،�ً��o�ًا، ح�ًا، وP2، وح?� �ً�o� �ً[���� LB�M ا������5 ��دام

E��3� ل�M :  

  َوَیPََ(��ْ(ا َوُهْ� َ+ِ�ُ�(َن C �ِإْن ُ�ِ�ْ&َ�َ Qَ�ُ�َ !ٌ9َ�bُْهْ� َوِإْن ُ�ِ�ْ&Qَ ُمِ��َ&ٌ! َیGُ(ُ�(ا َ�ْ= َأَخْ>َ<� َأْمَ�َ<� ِمْ� َ�ْ&7ُ
  ]50: س�رة ا�����[ 

 T� Hخ��، أو أخ�ك ا Lرس ا��ح��، إذا أخ�ك أص��أي أن��P� _3� hس ث�ن، أول ���Pس �أن� �L ا�

 _B�M ذا ا���S� �ًث��� �ً��� L�����ة إ�E اH، أو أخ�ك ر�L3 اH، أو وجc أآ��L، أو أخ�ك انy�i �� ا�

L���ًا Pح _�\� ،_���� LB�� وأن ،L� _ذ� 
�jٍ3 خ��iة جًا ی��oB أن �� ���� J\?� ،ًا، وح�

 �iBo��4 إ��_، أ�� ا��5 أخ�_ وأن �ا����3ء ���Mا ��5 ا��� وا��iBo، ا��� أن ����E زوال ا����3 

�T وجc أن ی?���Z� _B وهLB ه\J ا��iBo، أي ��ج� Hج� ا��ا����3 وأن  J\?� L� ح���ن t� �Bت ا���?

���L ا�4�ة وا���م �� ��PBuه� Uص�B ا��(��k ����س>ً�، Uص�B ا��(���M kیً� .  

  :م�29 ا���Gن م�29 آ�م7 

cوج T� Hل ا�Pی cBM 5� 2<� h�M 2، ن�5 آ��<� �?)���  : ن�iP أخ��ة أح
 أن أ

ُأِهhَ�ِ �7ْ�ِ� ا���ِ- ِ�ِ- َواْ�ُ	Gَ9ِMَ9ُْ! َواْ�َ	ْ(ُ�(َذُة َواْ�ُ	Pََ�د4َیُ! �4��َُم6ْ َ:َ�ْ�ُ)ُ� اْ�َ	Pَ�ُْ! َوا�=�ُم َوNْ�َُ� ا9ْMِ�ِْ�یِ� َوَم� 

ٌ̂ اْ�َ�ْ(َم َوا�Nَ�3ِ�9ُ! َوَم� َأَآ7َ ا���ُ&ُ� ِإ��� َم� َذآ�Pُ�ْْ� َوَم� ُذِ�َ� َ:َ�� ا�%9ُ�ِ; َوَأْن َ�ْ�GْPَِ�ُ	(ا ِ��ْ�َ ْزَ��ِم  َذِ�ُ)ْ� ِ+ْ�
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Eَُ�وا ِمْ� ِدیJَMْ�َ ��َ+َ �ْ(ُ9ِْ(ُهْ� َواْخJَْ(ِن اْ�َ�ْ(َم َأْآَ	6ُ�ْ َ�ُ)ْ� ِدی9َُ)ْ� َوَأْ�َ	ْ	6ُ َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ<َ0ْ	Pِ* َی8َ�ِ ا��ِ>یَ� َآ

�ٍ! cَْ�َ� ُمkِ+َ �ٍpْkِ�ِ lٍ>ِ�#َPَن� ا���َ- Eُcَ(ٌر َرِ��َ	َMِْ� اْض��3ُ ِ+* َم	ْسَ��َم ِدی9ً� َ+َkِ�َْوَرِض�6ُ َ�ُ)ُ� اC �ٌ  
ة[R3:س�رة ا���[  

 T� Hل ا�P� ���M fو c�pم �� أ�، ا!س����ی� ��M م�ا!س �?)���د ا���Pی� ا��� ��E�3 أ���h أي 

cوج :  

C*Pِ	َ0ْ>ِ �ْ(ُ�ْ�َ:َ 6ُ	ْ	َ�ْ6ُ�ْ َ�ُ)ْ� ِدی9َُ)ْ� َوَأ	اْ�َ�ْ(َم َأْآَ �  

 ،�P��� ،����X��i3 ا����P آc و�E�3 أآ��h أي �uی�P ���3(� آ�u ���M cی�P آ����، ���3(� 

  .أ��3ده�

���L أه��ً� آ�Bى، ا���?� ا�\ي ج�ء �L ا�O�Pن  y��ا���?� ا�\ي ج�ء �L ا�O�Pن، ه\ا ا�>�م دy�M جًا، وأ

آ��c، إذا آ�ن ه\ا ا���?� آ��ً� ه\ا ا���?� ص���ً� : هc ه� ��?� آ��c أو ن�lM؟ 3Buً� س�ف ����Pن

����5، ص��� E��إ�E أن ی�y �_ ا�?ف ا�\ي �5 أج�L خ�hP، أی��k�i إن��ن  UنL ی�EM �_ إ�E أ

 ا�?�lP���� L أ��q آ\�_؟ �\�_ P� �ً[�X L��� jً�؟ ��(�د أن ی��[�X L��� j5 �5 آ�ن أن ی��Rآ�

ن� س�� ا���B ا�3ن�ن، f ن�ی أن نخc �� ا!س�م ����i4ت ��ن� إی��ن، و��ن� إس�م، و��ن�5 

� q�� م�ة، ا!س�L ازدواج��، ه>\ا وه>\ا، �Iه� و��L�3� �� ،f ،5u ا���B ���� ص���� خ���4 ه� جی

q�� J �� ص��� ا������5، �P3� ،L�� �����Mا J��i�� وآ��� ،L��ن� ا!س�م ا��3ن� ّP�ا!س�م، إذًا آ��� 

�ًZ� ة�إذًا ا�4 ،J5 ج�ه�� L� 3� ،J5 خ� س��� L� 3� ،L�P�P5 ح� L� 3� J�P3�ل ��  و�Pذا ی��

أ ����>��B و���?� �������2، �?� : ا�4�ة ����ء ا��gی�3؟ ی���PنB� ،اءات�Mإن?� ح�آ�ت وس>��ت و

�Xوط و�?� أرآ�ن، و�?� واج�Bت، س�5 و�����Bت، �?� Oداب، إذا ا!ن��ن �X yBuوu?� وأرآ�ن?� 

Pس ا���P�� Eى ص���ی�  ،Jٍfو Jٍس� LB�Mو cوج T� Hي ا ا��P?�ء ص�E ص�ًة ووjM ��5 ی���Oن؟ 

E��3� ل�M نO�Pس ا���P�� أ�� ���� :  

Cَ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي��  �ِإ<�9ِ* َأَ<� ا���ُ- َ�� ِإَ�َ- ِإ��� َأَ<� َ+�ْ:ُ&ْ=ِ<* َوَأِ�ِ� ا�
]Lu 14:س�رة[  

Cِ�ْبPَ�َْواْسُ#ْ= َوا�  
 ] y�319:س�رة ا�[  

� 0ْ�ََ�ُ	(ا َم� Gُ�َ(ُ�(َن َوَ�� ُ'9ُ&ً� ِإ��� َ:�ِ�ِ�ي َسِ&�7ٍ  �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� Gْ�ََ�ُ�(ا�P�َ ُسَ)�َرى �ْPُ>َْ��َة َوَأ��ا�

� Pَhْ�َِ�ُ�(ا َوِإْن ُآPُ9ْْ� َمْ�َض� َأْو َ:َ�� َسEٍَ� َأْو َ'�َء َأَ�ٌ= ِم9ُْ)ْ� ِمَ� اiِ�hَ�ِْ� َأْو َ��َمْ�Pُُ� ا�49�P�َ َء َ+َ�ْ� َ�ِ#ُ=وا��َ

  َ+Pََ�	�ُ	(ا َص�0ِ=ًا 4��َ&ً� َ+�ْمَ�Nُ(ا ِ�ُ(ُ'(ِهُ)ْ� َوَأْیِ=یُ)ْ� ِإن� ا���َ- َآ�َن َ:Eُّ(ًا Eُcَ(رًا C َم�ًء
  ]43:س�رة ا����ء [ 
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�T وجc؟  Hة �\آ� ا�ا�4 h�Mأ c؟ هL�� h���Mا cة؟ ه�ا�4 �� Hذآ�ت ا c؟ هh�M �� h��� cه

ا�4�ة إ�BMل ��E : وس>��ت و�Mاءات و����ء ا���4ف ی���Pنا�4�ة ح�آ�ت : ����ء ا��gی�3 ی���Pن

 E�3� ،ًا3� fإ Hدد �5 اTء وا���>� �2 ی�g5 ا���� L��ص L?�� 2� 5� ؟�Bل ا���M ذا�� ،cوج T� Hا

 L��� Hا Eص� �Bل ا���M ،cوج T� Hا E�� cBP� وأن ه\ا ����Pس ا���B أن �jP وأن ��آk وأن ��(

c2: وس�2 ��جM  ،ة�S� �c4ن_ � 2��c4؟ إذًا إذا ����P �� س�� ا���B �5 دون أن ن�����i4� jت جی

 ،�T وجc أن ن�4م آ�� ی�ی Hآ�ة، أراد اTة، ا��4م ، ا���، ا��م، ا�4�ا!ی��ن، ا!س ������i4�

��E أ� ���P��� ج�ارح �J، ی�ی ���نً� ی�ی ص���ً� L�� ��43� f، ی�ی L�B��� �ً�3�� �ًB�M وذآ�J، ی�ی

��ة، إذًا اUص�
 ��3i_ �>5 ���(�ب ا�uأ fً�ح �دخً f یO ��4خ� ه\J : " رBuً� �\آ� اH، ی�ی

  "�?�ا��U إf ��� ص�� �L أو

 ،ص�� أو�?� �tن ا!س�م �Xء واح، ازدواج�� f ی�ج، �Iه� و��5u وح�P�P و�Xی�3، ا!س�م واح

���L ا�4�ة وا���م س �B5 أن ه��ك وا��eن �[� L��Mأن أ ��L، وأ�L��3 �5 روح واحة، ه\ا ا�\ي أری

 T� Hآ�� أراد ا J��PBu م، أ�� إذا�ا!س fه��ك إ q�� ه��I ��p ء�Xه� و�I ء�X ازدواج��، ه��ك

LBج�ان c5 آ� J��iأح M ن>�ن cوج .  

  :ص�Eت ا�9(ا�i ی(م ا���Gم! 

   :واQن إ��P� Eة ��4Mة ���P�3 �����أة

 ))�iا�9(ا W<إن ه((  
  ]ا��Biان� �5 أ�� ه�ی�ة[

 �3Xه�، و��Tق ث��?�، و��4خ ��ی�?�، و��2i وج??�، و���tج� g���4، و�و ،�<B� أي ا���أة ا���

��ر�?� jg<��?�، و�ة، وی��3 ص��3� ����� Eا�(��زة إ� jج خ����ت �3?�، و��Rن� .... h��� J\ه

���L ا�4�ة وا��� �Bل ا���P� م����� :  

:� أ�* ه�ی�ة رض* ا
 :9- :� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� إن ه>W ا�9(ا�i ی#��0 ص��E ی(م (( 

� أه7 ا��9ر آ	� �9&� ا�)qب �: �N&9�+ ل�	Jا� �: lوص ��	ا�� �: lم! +* '�92، ص��Gا�((  
  ]ا��Biان� �5 أ�� ه�ی�ة[

 ا��3g، و�2i ا��X ن، أ��T��2 و�t��و �<B� ���zا���أة ا�� ،cب، وا��4اخ ����ی�Zا� yیT��و ،

 Lا������ت ه>\ا وج ��p ص�� J\?� ،hه�ة ا��3رة وراء ا����I ��Xج آ����راح، و h�Bوج�� ا�

���L ا�4�ة و ا���م �Bا�� :  

 )) !َ0َ	ِPَ�ْ	ُ�َْوا !َNَiِ��9ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا� �  ))0َ�ََ� َرُس(ُل ا���ِ- َص��
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  ]� س�3 ا��ريأ�� داود �5 أ�[ 

  . وا������3 أی�ً� Oث��

  :أخqق ا�	�أة ا�	��	! 

وه��ك ن��ء ا�cZ� ����4 أ��E، أح أص��ب رس�ل اL� H و� ��یr �(�ء إ�E ا�h�B وآ�ن �����ًا 

h��M ،و�����ًا ور��� ج�ء �5 ا�(?�د �ًB3�� ج�ء M ح�ل ا���؟ وآ�ن jآ� Lل زوج�t�� : أه� �� أه

واس��اح و�� �r3 ا��وای�ت وأص�ب ��?�، ا�����4 آ�ن �?2 آ�م راkR جًا، آ�م ح�ل، �tآc و�Xب 

E��3� L��Mأدب، أص�ب ��?� و Lآ� :  

Cَء��ا�49َ �ُPُ�َْ��َم �  
  ]43:س�رة ا����ء [ 

C Qَ�َِوَراَء َذ �hَPَ�ْا �ِ	َ+َ �  
  ]7:س�رة ا�����zن[ 

 "_��e� f���Z ا�g?�ة، أی� آ��� ��M?� ا����p �B  ، آ��� ��eم"ی� ����� إن ه\J ا���Zب �j4 ح(2 

  : ه\J ا�>��� ���Z ا�g?�ة

� َأُآ(َن : َ:ْ� َأَ<8ٍ َ��َل(( �P�َ -ِ9ِ�ْ��ِ !َNَ�ْ�َ ��َا َأ)pُ4=Nَ�ُ w �2َ�ِْهxَ 6ْ�َ�Gَ+َ �ٍ�ْ�َِمْ� ُأم4 ُس !َNَ�ْ�َ *�ِx �ٌ�َْم�َت ا

 6ْ�َ��Gَ+َ َ��َل َ+َ#�َء -ُpُ4=�ََلَأَ<� ُأ�Gَ+َ ،ًء َ+َ َآ7َ َوَشِ�َب�Jَ:َ -ِ�ْ�َِإ : Qَ�ِ�9ُ� َ�ْ&7َ َذ��6ْ0َ�9 َ�ُ- َأْ�َ�َ� َم� َآ�َن َ�ََ�َ ��pُ

2ُْ� َأْه7َ َی� َأَ�� Nَ�ْ�ََ! َأَرَأْی6َ َ�ْ( َأن� َ�ْ(ًم� َأَ:�ُروا َ:�ِرَیPَ: َ+َ(َ�َ� ِ��2َ َ+َ�	�� َرَأْت َأ<�ُ- َ�ْ= َشِ&َ� َوَأَص�َب ِم�2َ9ْ 6ْ�َ��َ

� : َ+�Pَ�ِْ�ِ; اْ�Qَ9َ، َ��َل: w 6ْ�َ��َ: َ�6ٍ�ْ َ+3ََ�ُ&(ا َ:�ِرَی2ُPَْ� َأ2ُ�َْ� َأْن َیْ	0ُ9َ(ُهْ� َ��َل�P�َ *9ِPَِوَ��َل َ�َ�ْآ ;َDِhَ+َ

� َأَ�� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ��P�َ َ̂ ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ ْخَ&Wُ�َ ِ�َ	� َآ�َن َ+�Gََل ��pُ 6ُMْ�3�َ�َ َأْخَ&9ِ�ِ�ْ* ِ��ْ�9ِ* َ+�ْ<3ََ�

�	َ(ُPِ�َ�ْ�َ �ِ�ِ�cَ *+ِ �	َ(ُ�َ -ُا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َرَك ا��� �  ))َرُس(ُل ا���ِ- َص��
]qٍ5ْ َأَن�َ 2���[  

ة إ�(��T� Lوg� c��)و أن ه\ا ا�����4 ا�Bع؟ ی�)gا� jMا��>�2؟ �� ه\ا ا��� jMه\ا ا��� �� Lج�

���L ا�4�ة وا���م وحثJ\?� L ا��P� ،�4Pل ���L ا�4�ة وا���م �Bا�� Eإ� 
  : ذه

 )) �	َ(ُPِ�َ�ْ�َ �ِ�ِ�cَ *+ِ �	َ(ُ�َ -َُرَك ا�����َ((  

��gة أوfد ح��eا آ�?2 ا�O�Pن  
وی�وي ا���ری6 أنL أن(
 و�ًا ذآ�ًا ح�� ا�O�Pن آ�L، وه\ا ا��� أن(

ی� ��ن ا�yِ اH ���� ن�B4 : ، آ�نh ا� �����4��Pل �Tوج?� cBM أن ی�oدر ا�h�Bا�>�ی2، ه>\ا ا������4

L� ل�P� نQا���ام، ا E�� �B4ن fا�(�ع و E�����ذا  f���o ه\ا اUث�ث؟ ه\ا ��ن ��p وه\ا ��ن : 

E��3� ل�M _�\� ،ا���ل ا���ام cأآ E�� L���� أي ،��p :  
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ِإن� ِمْ� َأْزَواِ'ُ)ْ� َوَأْوَ��ِدُآْ� َ:ُ=ّوًا َ�ُ)ْ� َ+�ْ�َ>ُروُهْ� َوِإْن Eُ0ْ�َ(ا َوَ�ْ�NُEَ(ا َوEِhْ�َُ�وا َ+kِن� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا 

C�ٌ��ٌِر َر)Eُcَ -َا���  
 ]5��o14:س�رة ا��[  

 T� H�43 ا�أن  E�� �?��وة ا���ل، أي إذا ح���_ زوج�_ �5 أجc أن ��� f وة ا���ل� J\ه

،cن?�  وجU _� وٌة�و��E أن �>�
 ��fً ح�ا�ً�، ه\J ا�Tوج� و�� أن_ ��B?� و��B_ �>�?� �� ا��?�ی� 

��E ا���ام:"��3_ إ�E ا���ر، �\�_ ا���أة ا�����z ا� ����4��Pل �B4ن fا�(�ع و E�� �B4ن" X ،

�����ت، ا��3g و�2i ا��، وا��4اخ ����یc، وآjg ا��3رة، ور�k ا��4ت، ه\J أخ�ق ��p ا�

 cPذا ان�S� رة��وا��gء اQخ� ح�E �� ���س�Bت ا��Uاح ���k ا����ة أص�ا�?5 ��حً�، ا��4ت 

ا��4ت إ�E آc ا�(��ان أو ص�ر ��pء وه�جً� و��جً� �� ه\ا ا��3س ه\ا أی�ً� ��q �5 أخ�ق 

  : ا������ت

 ))Nَiِ��9ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا� �  ))َ! َواْ�ُ	ْ�Pَِ	0ََ! 0َ�ََ� َرُس(ُل ا���ِ- َص��
  ]أ�� داود �5 أ�� س�3 ا��ري[ 

  : �\�_ ورد �� �r3 اUح�دی*

6ْ َ:َ�� ُ:َ	َ� َ+�Gََل َمqً2ْ َی� ُ���9َُ! َأَ�ْ� 0ْ�ََ�ِ	* َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص(( (َ�َ !َ�َEْ�َ ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َأن� ���

  ))اْ�َ	�6َ4 ُی0َ>�ُب ِ�ُ&َ)�ِء َأْهِ�ِ- َ:َ�ْ�ِ-  ِإن�: َوَس��َ� َ��َل
] Lِbا�� ِBْ�َ 5ْ�َ 2���[  

ه2؟ �� ح���L أن�� إذا X2؟ �2 ی�?o�B5 �?2؟ �2 ی�B�4 �3?2؟ ���ذا �2 یM ه� Lأي ه� ���ذا �2 ی2�3 أه�

  . �f h ی��3 ص��>f ،5 ��5�3 آ\ا، ه\ا �r3 ��ج�?�ت ا��ی*

 *+ 
  :أ+�ا��9 وأ��ا<�9 �('��2ت رس(ل ا

���L أه�L : ه��ك ��ج�O Lخ� E<� ذاS� ��)ا� �� Lورأى �>�ن ،Lر� �� L��P� 5 ورأى�zإذا ��ت ا��

ر، ���ذا ا�B>�ء وا��3یc؟ �P� _��� ��3 صق P� �� 2 ه� أن��tی�  

ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* اْ�َ	0ُْ�وِف َآ�َن ِ+�َ	� َأَخَ> َ:�9َ�ْ�َ َرُس(: َ:ِ� اْمَ�َأٍة ِمَ� اْ�ُ	َ&�ِی�0َِت 6ْ�َ��َ(( 

�ْ'َ �̂ Jُ>َ wَو qًَوْی )َ:ُ=ْ>َ wَوْ'�2ً َو �َ	ُMْ>َ w َأْن -ِ�+ِ -ُ�َ�ِ0ْ>َ w ا��ِ>ي َأَخَ> َ:�9َ�ْ�َ َأْن �َJُ9ْ>َ w َوَأْن �&ً

  ))َش0ًَ�ا
]��i�  ]ا���Bري �5 أم 

  : و�� حی* Oخ�

̂� اْ�ُ#ُ�(َب َوَدَ:� ِ�َ=ْ:َ(ى اْ�َ#�ِهِ���ِ!8َ�ْ�َ ِم((    ))��9 َمْ� 3َ�ََ� اMُ�ُْ=وَد َوَش
 ]Hا B� 5�   ]أح�
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 �� ����M E�gل ���Bu ث�� أخ�� ���p ج�ء ��یr ��4ب ���ض خ�B* �� أ�LR�3، : ��ة ح

L� ل�Pی ،

، زا�M ،�Rی�Bu ،إن��ن، ���ض L��� cن�ر، �>��� دخ L�� L?ووج :?X5 ا� أن�� راض 

�5 ���نE�� ،L ا���م وا�����ن واUی�م ا�Z�ث ث2 : اH، ی� ر�� �_ ا���، �Mل h��p �� ���<ا� J\ه

�T وج�M ،cل Hا J���� :ل�M ��P���� ،��3ا�� ،L��واH آ��� : أذآ� أنL إذا �Mع ا�(�س �?����� ��E خ

��L��e ��ت : �M ،Lل ��دخ�L���p h أ2X را�B�u �ً�R وOنL� q وأ���E أن أخ E���O 5ی�ت اH ا�ا�� 

واH �� : ه\ا ا���یr �� أح�5 ح�ل، ودخc ��یO rخ� ی�3ن� ا���ض ن��L و�� أ��M ،LR�3ل ��

k� J أن��سS� ،Lذا �Mع ا�(�س f أح ی�L�B ی�
 وی�
، �Mل�� L�!ب ا�Bوآ�ن س ،LBوس fإ �ً�Bك ن�� :

�� f ��Rرا �?��� L���p Eإ� cخ��c، ��ازن� �(��B، ا����o واحة وا�BuUء ه2 ه2، وا������ن ن

إن��ن �� ا����E�g أن�ً� وروحً� وری��نً� وإfً�BM وه� : ه2 ه2، ا���ض ه� ه�، اfQم ه� ه�، �Mل ��

L� ل�Pإن��ن ی L��� cو�� ص�ح، آ��� دخ rل ��: ��ی�P� ن��Zأ�� ا� ،H5 ا� أن�� راض ?Xا : Hوا

�� ��ت ��E��3� ل�M ،���)آ�� Lنtآ :  

C�ًGْ� َآ�َن َ+�ِس	ِم9ً� َآَbْْ� َآ�َن ُم	َأَ+َ�  
  ]س�رة ا��(ة[

ن� ح�c ��ح �� ا�f : ،h�B �� ا���ض، وf �� ا���4، ����س�Bت ا���ح، حث�� أخ �Mل ����ص�ر 

�5 رس�ل اH و�O 5داب ا���أة �B�u آ��� h�Pوأ� ،Hی� رس�ل اا�����z،  وأن� س�h3 ذ�_، أي �

 ،Hی� ��س�ل ا� L�� ،دی�� Lج��� L�� ان�M P�و�5 أخ�ق ا������، و�5 و��X ،5ء راkR جًا، 

 Eإ� lMء، وا����oوا��4اخ، وا� ،hخ� ا��?�_، وا����O �ًى ح���ي، �Bس، أدب ن�Bا�� �� ��gح ی�ج

ا��Tی�� ه�� ی�ج ص�B، ا���X ��  �Bء ا��X ،Hن ��5 اح���ل ا��5�z واح���ل ��pه2 ح�E �� ا����س�Bت

ی� ��� إن ا�5�3 ���k وإن : أ�B>�؟ ��Pل:" ا�>�ی2 ���� ا��L إ��اه�L� �e�� E<B� 2 س�ن� ��� و�Mل


 ���Tن و�� ن�Pل �� ی��� ا��ب،�Pون�ن ا�T��� 2ی� إ��اه� _���  "وإن� 

�3ف أن �c3 اH آ�L ه\ا ا���jM ا!س���، ا��5�z ی�Tن �Xء �3�Bu جًا، �>5 ���ن�B��� L، ی

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bرح��، ا�� Lآ� JرMو cوج T� Hء ا��M نU ،��<ح :  

  ))ا�ی	�ن ���G=ر ی>ه; ا��2 وا��Nن((
  ]ا���آ2 �5 أ�� ه�ی�ة[ 

 
�Pوا� k�ر رج�M L� cی
 ����، ا���ت حy، ا�5�3 �M fو Hس�� ا fأ��اح��، و �� �Bج�?�ت ا����

رك، ��ذا ����� ا���B؟ ����� أن ن�Pل ی�Tن �>5Mؤك و��M ه\ا ،�<gوا� إن� H وإن� : ی� رب �_ ا���

H�� fة إ�M fح�ل و f ،راج�3ن Lإ�� :  
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 ))Pْ�َِمِ� ِإْن َأَص�bْ	ُ�ْ�ِ wِإ =ٍ�َx Qَ�ِِمِ� ُآ��ُ- َ�ُ- َخْ�ٌ� 8َ�ْ�َ َذbْ	ُ�ِْمِ� ِإن� َأْمَ� اbْ	ُ�ْْمِ� اx 6ُ&ْ#ِ:َ �َ(ََس��اُء َش -ُ

  ))َوَآ�َن َخْ�ً�ا َوِإْن َأَص�َ�Pُْ- َض��اُء َصَ&َ� َوَآ�َن َخْ�ً�ا 
 ]
  ]���2 و ا�ار�� �5 ص?�

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� :  

َ�ْ#ِ� اْمَ�َأٍة ِمْ� َ�=�9ِpَ* َأُ�( ُ�ْ�َدَة ْ�ُ� َأِ�* ُم(َس� َ��َل َوِ'َ� َأُ�( ُم(َس� َوَ'Jِhُ+َ �0ًَ* َ:َ�ْ�ِ- َوَرْأُسُ- ِ+* ((

يٌء ِم	�� َ�ِ�َئ ِم9ُْ- َأْهِ�ِ- َ+َ��6ِ�َ اْمَ�َأٌة ِمْ� َأْهِ�ِ- َ+َ�ْ� َیْ�3ِPَْ� َأْن َیُ�د� َ:�2َ�ْ�َ َشْ�ً�� َ+َ�	�� َأَ+�َق َ��َل َأَ<� َ�ِ�

�2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�ِ�َئ ِمَ� ا����Gَ�ِِ! َواGَ�ِ�Nَ�ِْ! َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+kِن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���

 !ِ����Jَوا�((  
 ]E5 أ�� ��دة �5 أ�� ��س�  ]ا�����R و أح� و أ�� داود و ا�5 ��ج� 

 ��ا��P��4 ه� ا���أة ا��� ���k ص��?� ����ب وا����ح�، ��أ ��?�، وا�����P ا��� ���y رأس?� 

  .�yg ث��?� ���B�4، وا��M�g ا���ا

���L وس�2 �� أ��اح�� و�� أحTان��، ه\ا ا����2 ه>\ا Hا Eص� Hج�?�ت رس�ل ا�� J\ه.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا!ن��ن آ�5R إج����� یzث� وی�tث�) :017( ا�رس  -��

  13-01- 1991: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�����zن

  Lُ��َ Lُbا�� �َ�: �Mل  حی* ا���م أخ�جL ا!��م ���2 وا!��م ���_ وأ�� داود وا����\ي �5 أ�� ه�ی�ة َرِ

L3B� 5� أج�ر cZ� ج�U5 ا� L� ى، آ�ن�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb �5 د�� إ�E هَ Lbا�� Ebَص� Hل رس�ل ا�M  lPی� f

����، آ�ن ���L �5 ا!ثO cZ� 2ث�م � 5�f L3B ی�O 5� lPث��?2  Eإ� ��ذ�_ �5 أج�ره�X 2]ً�، و�5 د

�[�X.  

  : أی?� اUخ�ة اUآ�رم

   ،���ه\ا ا��ی* ا��gیj أی�ً� �5 أص�ل ا!س�م، h�M �>2 �� درس س��y إن ا����� ح�gة اج���

�5 أخ�ا�?� ���ت و� �?��T�� و��ت �?� آ�X cء، ا�o\اء وا��tوى، وا���>5 وا��?�ی� ��E�3 أن_ إذا 

 ،���5 أخ�ا�?� ���ت، وا!ن��ن آ�5R اج�����، و�E�3 آ�5R اج��� h�T�وا�����u وا�?�اء، إذا 

 L� ،��?� L� ،ًا��E وج�دk� J أخ�L ا!ن��ن، آ�>2 ی2�3 أن ا!ن��ن ی��X 5P]ً� واح ��M��� L�ی��3 ح��

Eج� إ���� L�<� ،س�ن  ح���fOف fOف ا��?5 وا���ف، ه\ا ا�Tر ا�\ي �� c��3� _4��M و�?�

 Eو���ج� إ� �ً[�X 5Pن��ن ی�!�� �?�واخ��4ص�ت، ه\ا ا�l��P ا�\ي ���یL، ه\J ا���ج�ت ا��� ����

  .fOف fOف ا���ف وا��?5

���M�k� L أخ�L إذًا ا!ن��ن �� أص�L آ�5R اج�����، ��ذا ی����3 �5 أنL آ�5R اج�����، ی����3 أ   �� Lن

���Mت �����، �� ���Mت �>�ی�، �� ���Mت أس�ی�، �� ���Mت �Mا�� ��  �� ،L��M��ا!ن��ن �� 

���Mت أخ\ و��iء، �� ���Mت إ��Mع، �� ���Mت د��ة، �� ���Mت آ��Zة جًا �k أخ�L ا!ن��ن، 

 5� �f ،ر�<�Uا �g��� 5 أن� �f ت�M�3ا� J\ل ه�ت �5 خ�M�3ا� J\ل ه�ر، �5 خ�<�Uا qB�P� أن

 �g��� 5 أن� �f ت�M�3ا� J\ل ه�دئ، �5 خ�Bا�� qB�P� 5 أن� � fدئ، و�Bا�� �g��� 5 أن� �f

 �5 أن �qB�P ی��3 ه��ك ����c دا2R ��5 ا!ن��ن وأخ�L ا!ن��ن، �Xء �fا��3دات، وأن��ط ا����ك، و

Pی c�iأو �2 ی�ض، ا� �� أو أ�E، ر�Pا��(�ري ی cا��� �� kا��4ن ،L��3� �Pرس� ی وا�یL، �� ا���

ی�J ا��3م �tنc<g� h أو ��خ� ��i3 و�tخ\، ��i3 أ�>�ر، � �Pی jIًا، ا�����Bآ Jی�ا ،cا��� 
ص�ح

 J\ر وه�<�Uا J\خ\ أی�ً� �5 أخ�_ هt�ت، و�M�� �i3� ،2�M �i3� ،دئ�B� �i3� ،اتP�3� �i3�

  .ن ن�Pل ه��ك ����c ����� ��5 ا!ن��ن و��5 أخ�L ا!ن��نا���Bدئ، اUص� أ
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   hأن ،L��P� ت���L، وس3 h�BMأن_ إذا أ ،Jأ�� h����T وجc، أن_ إذا  Hا h���ا��g>�� أن_ إذا 

ك ����� �����ة، ����� ��>�ن، ����� ��ج�دك �� ه\J ا�ن��، ����� �2َ ��ة �P�ك ��ك أ�>�ر، ��اQن 

ة ا����2 ���ذا ه� �� اUرض، أی5 ه� cBM ا����ة، �P���t� Lص�ل ا�ی5،  �B3ا����ة، ه\ا ی 3� �� 2َ�

ذاه
، �� ا����4، �� ح�P�P ا����ة، �� ح�P�P ا���ت، �� ح�P�P ا����، �� ح�P�P ا��g، �� ا�c�3 ا�\ي 

H، و���h أ��J، یcBP �� ا�\ي ا�c�3 ا�\ي f یE�� ،cBP ی��E اE�� ،H ی��� اH، أنh إذا ���h ا

ك زوج� وأوfد، �� EدنUا ���L، وذhM �5 �\ة L��M، وأنh آ�k��)� �� 5R، أنh أب، ا�� h�BMوأ

ك ��ك �����5 و��
 �� ���E�g و�Bu hأن ،
��u 5ك خ�����2�3 �� �رس� � hأن

Bأو آ ��oص ،k��)� �� ج�د�� hأم أ�� h[X h5 أن��I�� ك�� �)�� 
ون، أنh ص�ح���� ،��

ك، ه��ك �5 �Pع ه��ك �5 ی��اQن إذا �>��h ه��ك �5 یqB�P ��_ إذا h�M رأي آ\ا �� ه\ا ا���

ي �_، ه��ك �5 ی�اك آ��Bًا ی4M_ ه��ك �5�Pی.  

ی�M ء�X cآ E�� cن ا��ج�Bی�� ��o4ا�   .آ�� ی���Pن ا���أة وا���

�k ا���Pدة، و�� �tوسk ��3ن�?�   �� �� cوج T� H3_ ا�اQن ی(
 أن �tخ\ آ�م رس�ل اt� Hنh و

 h�3� ري ��ذا� cزحً� ه�� hدك و�� آ�fدی��� أ��م أو �P�P�� أتT?إذا اس� hیً�، ی��3 أن�tخ\ًا ج

 �� hس�p ح�pسh ��?2 إ�>�ن�� أن ی>�ن �� ا�ی�X 5ء ��cu، أنh إذا �حh إن��نً� f ی���y ا��

�أ ا����ق، إذا آ\�h ا���أة B� دكfده� ن��س أوfأو �� hس�p ده�fأى �5 أو�� E���E زوج?� 

وة Uوfدك، �i����I��� ،_�R��T� ،__ ��5 ه2 دون_، ��5 ه2 M _ه� أن ��iء ا���g��� ا�>\ب E�3�

 Lوإن ،Hا ��ح��_، ��5 ی�اBM_، إذا أ��h أن ه\ا ا�>�م آ�م رس�ل اH، وأن آ�م رس�ل اH ه� �5 

�5 ا�?�ى إن ه�  yiی� f ة�ا�4 L��� �Bا�� L��M �� Eإ� kا ��س��\?� hإذا أ�� ،Eوح� ی�ح fإ

  : وا���م

   ��Uأو ��5 ه2 دون_ أن ا ،_��i� أو _��I��� أو !خ�ان_، أو ،_��f h�M ��3ى، ی�5 د�� إ�E ه

 �ً����، د��ت إ�E ا���ح�، د��ت إ�E ا�?ى، أنh إذا رOك �5 ح��_ �B� زی أو �� f Hا �� 5�

�5 ا��k��i، إن �� س��آ_، وإن �� آ��_، د��ت إ�E هى، إذا h��p ��4ك  �ً����ا����رم، 

�5 ���رم اH، د��ت إ�E هى، إن_ إن ص��h ا�4�ة ��  �4Bا� ro� وأ��ت ،H5 ���رم ا�

و�M?� وأدیh خ4R�4?� ووج�B�?� �5 خ�gع و��Mم و�3Mد ورآ�ع وس(�د وأ��ت أه�_ ���4�ة 

Eت إ���هى، إن_ إن ر��h ا���_ ��E �>�رم اUخ�ق، و��E ح
 اH ورس��L، و��E ��وة ا�O�Pن  د

 ��?��� 
g5 دی5، ث2 ن�z� ب�X 5� �?ى، وإن_ إن زوج�و��E ����3 ح�Pق ا�Tوج د��ت إ�E ه

���tه� خ�ف وP�� �ً�M�� h�Mً�، و��g� �ً�M�� h�Mً�، و�hP ���?�� و�2 ���ق، � 2�tخ\ك ا�T3ة ��!ث2، �2 

أن �t�� إ�E ا�h�B، وأن �ع زوج?� آ� �>�� رأسh�3� �� ،L ه\ا، و�hP ���?��، ح��h ا�Tوج �� 
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���L ��� ه� أه�h��� L �?� أخ�ق اUزواج ا��gی�ی5، د��ت إ�E هى، ی��3 ی( hوج�، أث��Tا� �eن

���� h[X أو أ� Eة إ����h، إf �� ح��� أن �2�3 أن آc ح�آ� و س>�� ��?� د��ة إ�E هى أو د

 ci3�� 5 ا���س ی�>5 أن� h�T��واحة، أن_ إذا ذهhB إ���M E جcB و�����p hً� وس>�h وحك، إذا ا

��ل أ�� إذا آ�h �� أس�ة، �k صیk� ،_� y أٍخ، �� ��c �(�ري،  Eى، أو إ���ة إ�E ه�5 ا�

،jI�� س�?� ،����� ،
�Bu ،2��3ا�� �� ،���tي �>�ن إذا �T� �� ،�)�� �� ،c�3� ��  _3ر

 fى، و�� إ�E ه �5 أن ��f ض��أم �2  h��إن��ن Oخ� �tنh[X h أم أ��h، أحhBB أم آ�هh، ر

��ل، �Xء خ��i ا�\ي f ی4ق، ه� ی4ق Uن ا��L��M �B �>5 أ�Mل f ی4ق  Eإ� �� �5 أن ��

�� إ�c3� E ه\2e3� J ا�����R، أن_ إذا �h�3 ���43، ��3_ �����43 د��ة إ��?�، واUن>E �5 ذ�_ أن �

 f ،kM�P�� ن�<� f _�ب أول ح���X hأن ،yiء �5 ا����g� f3ً� �� �5 إن��ن ی�>�2 إBu ،��43ا��


، ی��3 ا��ی* Z5 آ� �?����>�ن انT3ا��، f �>�ن ج�هc ������ة، �2�3 آ�X cء ��رس ا��Uر، ا

L إf ه� أ�Mا �>2 أآ�R�� 5� �Z حی* آ� أ�h�� �Z ن�eي أنL �5 أص�ل ا�ی5 وأن� واH ا�\ي f إ�

��E حی* �Xیj ی3 �5 أص�ل ا�ی5، �� أح�دی* آ��Zة، وآ�?� �Xی�� �� أح�دی* ����B��� ��P3ع 

 �M����ع ��د جًا، ه\ا یL� E�3 ا��P?�ء و�>5 أن� أ���E أن اصc إ�E أح�دی* ا��� �?� ��� ،�P�

ك ح����ن إ�� �� hنt� ،5ی��c وه\ا �Xء �tص�ل ا� fو cأه fو أن ���3 وحك �� زوج� وf و�

 E�� Hأن ی���_ ا L�� �Pح� �Bوأآ _��� L�� �Pح� �oأص ،k��)� �� ��3� ًا، وإ�� أن�����c، ون�در ج

ك ��ك  �M55م، ی2�3� ��3 ��ی� �رس� � ،
��u700  ك�� c�3� ی�� ،E�g� ی�� ،
��u

�T وجc، إذًا أنh أ��م ث��ن�5 ���c، آ��� ا��h3 د Hا ��ا�Rة � 5��gف ���?2 زادت ��]����_ 

 Eإ� fى، و�� إ�E ه�i�� h�� \ٍRًا f أن ���خ��ر ص3
، إ�� أن ���3 وحك �� ه\J ا����ة، و

 Eى أو إ��� إ�E ها ص��oًا �Sن_ �P?�ر ��E أن �� ��?� k��)� �� ًا��� hأ�� إذا آ� ����

����، �5 ح�* ��f أو �Eی�� f أو E�  . ��ی، �5 ح�* ��

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام

��ة إ�E ا�?ى أو إ�E ا����� ا����ك، �� آ�ن �3_ ا��_، و��ت ا��أة س���ة ��?>��،   �5 ��3ن� ا�

 f hوأن ���� Eت إ���ري أن_ د� cه ��o4أى �5 ا��_ ا��� E������_ �5 ج���?�  h[و��

وزنh �� ���_ ا��(�ري !ن��ن و� 2�tِت ا�5�3 ��E ا�5�3 ��E ��أى �5  �ري، وأن f h��3g، إذا

ري، ی��3 س��Pل �� �h�P س�آ�ً�، � f hوأن ���� Eت إ���ي �_ د�Pا��_، أو ص�ن3_، أو إن��ن ی

 hأم أ�� h[X ل�ى أو ا���� ن\رت ���ح�5 ص��ً� ��2 �>�2 إن��ً�، �� �h�3 ه\ا إن_ دا��� إ�E ا�?

آ�هU ،hن ��3_ وحJ د��ة إ�E هى، إن_ إن ص��h ا��g3ء �� ج����، أو ص��h ا��B4  أحhBB أم

�� ج����، أو س�>h ا����ك ا!س��� ا����4، إن د��ت اH ح���� �خc ���_، إن د��ت اH ح���� 
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 c�iى، ی��3 ا� د��ت إ�E هP� _5 ا��� k��� E����c خ��i، إن د��ت د��ء ا����  E��م P�

ري،  ی�ى� f hل وأن�� Eت إ�����L�� E د Jأ��J، ح�آ�� ،L��Zؤ�L، إذا ��Zءب اUب و�2 ی�k ی

��E ��4ا��L و� 2��k یك ��E ��_ ی��3 ی(
 أن  _�� h��� ،_إ�� �eذا ����3 ی� أخ� ا��_ ی���

��E ��أى �5 أي إن��ن، إن ا��_، أو أخ�ك،  jM�4ف و���ح�آ� و س>�� وآ��� و c���3ا أن آ�أو 

���� Eإ� ���� إ�E هى أو �  .صیP_، أو ����_، أو ص�ن3_، أو ��t� ،_�Iنh �?\ا �

   fو ���ا� q�� �3، إن��ن�Biا� jM3>2 أ��م ا�����5 ��� ی4ق أن_ إذا د��ت إ�E هى 3Buً� أن� أ

��E ه\ا ا�����ى ا��ی*  Eح� ،c�� J��J أس�ة و������ ا���س،  5� �P� ،2��� fء، و�X yBiی�

���L، أم أن �jP �����س خB�iً�، أن �jP �����س �رسً�، دا��� ه\ا �� ح��ب ���� جًا، أن ه��ك 

وة ��آTة جًا، �_ �e?� دی�� �_، �_ ه�ی� دی���، �_ خ���� دی���، �_ ��4�X دی���، �_ ان���ء Pا�

��E ا��>�� 
  . دی��، �_ د���_، �_ آ\ا، ���س

َ�� ِإْ�َ�اPَ�َْوِإِذ ا�C�ً��9��ِِس ِإَم�م Qَ�ُ:ِ�'َ *4>��2ُ َ��َل ِإ�	ٍت َ+َ َ��	ِه�َ� َر�%ُ- ِ�َ)ِ�َ  
  ). 124: س�رة ا��PBة(

��Bة   T��� ،�ًإ��� L�3ج E��    ؟  

 )) �2	� +((  

Cَصَ&ُ�وا ��	َی2ُْ=وَن ِ�َ ْمِ�َ<� َ� !ً�	iَِوَ'�9َ�ْ0َ ِم2ُ9ْْ� َأ�  
  ) 24: س�رة ا��(ة( 

  C)21(ا��ِ&0ُ(ا َمْ� َ�� َیْ�َ ُ�ُ)ْ� َأْ'�ًا َوُهْ� ُمPَ2ُْ=وَن ) 20(ْ(ِم ا��ِ&0ُ(ا اْ�ُ	ْ�َسِ��َ� � َ��َل َی� َ�
  )21ـ 20: س�رة ی�س�5( 

2، �?�� �ا tXنL ص��oًا، �?�� �ا خ��ً�، �?�� �ا   ��� cآ E�� yBiی* ی��� هى، إذًا ه\ا ا��

L� qه��� ا����ة أ�� E����3ً�، �?�� �ا �J ص�نk ؟  �� qأ�� �)�� 
أوfد ؟ أ��L� q ج��ان، ص�ح

��2 ا��5�P أن_ إذا د��ت إ�E هى إ�� ����آ_، وإ�� ����ن_،  2��u J�ب، ��\�_ ا�� �� �Rا�2�3 ا��

 hج�� ،�ًB�i2 خ?�� h�M2 آ���، و?�� h�Pا���س ح��_، وأ� kة، اج��Tة ��آ��أو د��ت إ�E ا�?ى د

إذا د��ت إ�E هى واح �5 ����\ك إذا cBM د���_ واس���B?� و�?�?�،  ��?2 �رسً�، ا��2 أن_

 ،L� ل�P� ،ی��� h�Bخ\ ه\ا ا� و���Z?�، وPBu?�، وس3 �?�، �Zً� أنh �2��3 ا��(�رة ��>5 أن ��Pل ��اح

��gی5 س�� ص�ر �ـ  30ی��gي ا�h�B، أخ\J �ـ  cBM j15أ�  �ِ�Xا L� h�M _نU 5<�� ،5<�� ،ن����

Bه�� _��tی h�15  إن��ن h�4ج� ون�� h2 ا��(�ر ه�، إذا أن��� �� c����� ،Lر�� ��p ،ن ر������

��، ور��h أ��3ف ������، ی��3 واردة ��Bا� J\اء ه�X أو ،h�� اء�X �3 أرض أوiM اء�g�

 _� *3Bی ،�?X 3 ی���5، أو �3� L����15(�رة أن _�i3وی Lی>��� ر�� ��B� ،Lن ا���� ا�\ي ر������ 

 ،�Bا�� ��Mإی�J ه\ا �Xء �����c، واH ا�\ي f إ�L إf ه� �� ا�یq�� 5 �����ً�، وا���c، إf إذا �� ص
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�5 ا�?�ى، ��  yiی� f ،2��� ا!��م Lأخ�ج ،Hم رس�ل ا�م، آ�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� ��Mأ�� إذا ص

���h أنL حy �5 ا H�E��3، اس fإ Hی* �5 رس�ل ا�5 د�� إ�E هى آ�ن �k� : 5� Lس�h3 ح

اUج� �cZ أج�ر �5 ا�L3B أ�ًا، آc اUج� ا�\ي آ�
 �?\ا ا��gب �� أول ح���L، و�� وس� ح���L و�� 

���k �� إ��Bرة ا�ا�� cصUا yBu ا�����4 ن��� L����  .خ�یj ح���L، آc أ

ه
، ه\ا �Zً� ا��Xي �� ����� ا���س س��tا آ�j ه� �����4ري ا��� ���3، أنL� h�M h ا��Xي ذ  

 h_، �_ أن�ج�?��� 
���ت، ه\ا ا��Xي أرا��، ه\ا ا��Xي �����، وذه�Bا آ�?2 وا��Xوا ح�

ح��ب ج�ءك آ\ا ����ن �5 ��ن أر��حL ن��?� ��3ك، أر��ح ه\ا ��3ك، أر��ح ه\ا ��3ك، ه\ا آ�م 

ن_، ان�LB !خ�ان_، ان�f _��� LB ی4ق، أ�� �� ا�ی5 ی4ق، �tنh ان�U LBوfدك، ان�LB �(��ا


، وf آ�ن دا���، ��ذا آ�ن ؟ �iا�>�ی2 �� آ�ن خ �B5 ی��ذ �_، ا���� _R��T� ،_ص���U  

C!ٌ9َ�َ�َ َآ�َن َ�ُ)ْ� ِ+* َرُس(ِل ا���ِ- ُأْسَ(ٌة =ْGَ�َ �  
  ) 21: س�رة اUحTاب( 

وة آ�ن، �tنh �� أرد  M ،أس�ة ح��� Lأن Jإی� Hا LBP� 
P� 2e�ت أن ��>h وآ�h و�y أ�� اH ی��3 أ

وك، هfzء ا�\ی5 ا��3Bك، هfzء ا�\ی5 أح�Bا س��ك ������ة، �M 5ء ا�\یfzى، وهون?�L د��ت إ�E ه

 cZ� _ء �?2 أج� و�fzه ،J��B�� _RB� ا�Bء ا�\ی5 أحfzه�، ه�P����_، ا�P�هfzء ا�\ی5 أح�Bا 

ه�، وا����B ن��L ی��ل إ�E ا�\ي د�?2 ��E أج�ه��p 5� ،2 أن ی�lP �5 أج�ره�X 2ء أج�ره2 ه� 

  .ه\ا ا����

�T وجc أن یcZ� _�i3 �� أ��iه2،    H5 آ�م ا� ،cوج T� Hه\ا �5 آ�م ا ،cوج T� Hه\ا آ�م ا

 h����ك ��h ص��oة، ا�� ����� �� �ًZ� ،2?أآ�� �� cZ� _��<2، وأن ی?� 
وأن ی?cZ� _B �� وه

�4� hاه��� ،�PR�� ی����
 خ��P، ی�Pل �_ ��Pی2 �?� ���?�، اQن ی����ن ��E أس��ن?� أن ی>�ن �� 

 h3ل �_ د��Pم ص���، ی�ا�5�3 وا��أس، آ E�� ،hوجT� ًاp إذا E60أس��ن، ح�  �X�� ،ة��� jأ�

 �?��P� E�� ،jR?� ���_ خ���ص E����E دی�?�،  jRی��� ��?�، �� �_ خ� f 
�iا�� Eا���ل ح�

�5 ث���P ا�ی5، أن �o\ى �o\ی� ��p إس����، ��tg ���_ خ�jR، أ���� � �Bی�p ���Pث �?��t� ا����ة أن J\?

 �� ،_��� lء رخ��gه\ا ا� ،�ًZ� �4ی��
 أن �>�ن ����� �uه�ة، ��
 أن �>�ن ���ة �� f ةtgن

،L���� ب��Z� ،L���� ك���� ،L���� ة�4� L���� ة�P3� �PR�� ی���� L���B� E���ث��ب  ����� إن��ن ا

ا!س���� ا������� آ�� ذآ�ن� cBM درس�5، وزوج ه\J ا����ة ��X 5ب �5�z، وه\J اUس�ة ا�����4 

 ،�?����4ق أن ه\J اUس�ة أ����?� آ�?� خ��ا�?� آ�?�، u?�ر�?�، � cد ص����5، هfأو hB)أن

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� L��M آ�?� �� ص����_، ه\ا ا�\ي �?���Pاس�:  
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� ی�EP9 �-، أو و�= ص��� ی=:( ص=�! '�ری!، أو :�: �ت ا�<��ن ا<�3G :	�- إw م� qpثإذا م(( 

-�((  
  )أ�� داود، ا����\ي، ا�����R[أخ�جL ا���Bري �� اUدب و���2 وا�Z�ث� (

  L� ن?�ی� f �� ���4ا� c�3ا� E�� k�)g5 ا��� L�� *ی  .واH وجت ه\ا ا��

 اH إf �� أ�Mل ه\ا آ��Zًا و��X :�3ء ث�ن�  �� _� q�� ،Hا �� _� �� h3\رون� �� ذ�_، ی��3 أن�2 <

 EP�� ا�\ي c�3ا� �� ،h�M ذا�� hك، أن�� H �� �eن�� Hا ��ك، إذا أردت أن ��3ف �� �_ �� H

�E أن ��2�3 ا�2�3 وأن �>��� �\�_، أنh اه�یh و��E ا�ن�� ا���م، وا���س ه2�� hی��3 أن ،L� Hا 

���ل ا�����4 أن ��?2 �?ای� Uح(�م ا �Bو�5 أآ ،_��� 2)�� Hا ��وtXن?2، ی��3 أنh ح(�_ 

J خ(f L�<� ،c ی��4، ��J ح��ء ��إن��ن ه\ا ا���E3 ا��iیc، ی�M _� ��3ی
 ��س�L� h ا�4�ح، 

�5 ا�4�ة، ی��3 ا�\ hی* أني ی�ی أن �L�� h��P، وزر�L، وأL�3�M، و���L� h �� �_ س��3ن �� ح

ی>�ن دا��� ی(
 أن ی>�
 وی�(c وی���، أنh ���� درس ��2 و��رك زوج�_ وأوfدك و���_، ��ذا 

ك، ��ك ا��ی* و�\آ� �����J، ی(
 أن �>�ن زاد �� 
�>�2 �� ا�رس، �>�2 ا��ی* ا���ن�، اآ�

ی*، Oی� آ�ن�� �tث�ت �Xهت إن��ن ��L خ��، ���X L� 5�� ،L� 5ء �5 آ��ب ا ،H����� Oی�، ����� ح

ك س�� ��ك Oی�ت O�Mن��، �� ��ك Oی�ت آ�ن�� �� ���?�، ��jM �5 ��اjM ا�����4 ا���gف، �� 

ك ��اjM آ��Zة جًا، إذا ی?�_ أ�� أخ��_ �� �� ،�4M ك��ك ا����ة ا���Bی� �� ��ن�Bی�، �� 

�T ی?�_ أن ی>�
 �_ أج� �cZ أج�ر ا�\ی5 اه�وا �?ی_، ا�c3 ه\ا، � Hا E2 إ�?���>��� آ�Z ا�\ی5 د

cوج T� Hا ��  .وجc واس���دوا ��_ آ��� آ�B ح(�_ 

Cُ�(ا	َ:ِ ��	َوِ�ُ)�7 َدَرَ'�ٌت ِم�  
  ) 19: س�رة اUح�Pف( 

Cَیْ�َ+ِ� ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِم9ُْ)ْ� َوا��ِ>یَ� ُأوُ�(ا ا0ِ�ْْ�َ� َدَرَ'�ٍت �  
  )  11: س�رة ا��(�د��( 

  _�  ،��Uا E?وان� yا�� kه� س� Lی>�ن ه� �� ر ���_، ����احPو� _���ر P� Hا ��أنh درج� 

 5� �iأخ ���M �� ،ج�د، ور���� و�� ر���� �����وه�L�oX L، وآ�
 ا���ل، وا���� ر���� آ\ا، و

�P�Pذ�_ ا���� ا��:  

bْ�ُِم9ُ(َن ِ�����ِ- َوَرُس(ِ�ِ- ) 10(ٍة 9ْ�ُِ#�ُ)ْ� ِمْ� َ:َ>اٍب َأِ��ٍ� � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َه7ْ َأُد�%ُ)ْ� َ:َ�� ِ�َ#�َر

C�ْ(ُ�ِEُ>َْوُ�َ#�ِهُ=وَن ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- ِ�َ ْمَ(اِ�ُ)ْ� َوَأ  
 )j411ـ  10: س�رة ا� (  

���L ا�4�ة وا���م   �Bل ا���M 2 آ��<��� J����ی��3 ا�\ي أ:  

  .))�=ث ا
 �- در'! +* ا�#9!م� أ�=ث ر'7 أخ� +* ا
 إw أ((
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 ] L�� Hا ��  ] أخ�جL ا�5 أ�� ا�ن�� �� آ��ب ا!خ�ان �5 أن�� 

�?2 �� ��4را�?2، �� ��Bد�?2، ��   �P���ه2 إ�E ا�?ى، �� � ،y���� ا���س k�P� �� رP� hأن

�T وجc، آ��� حhBB اH إ��?2، آ��� H2 �5 ا?���M 2، آ���?M�?2، �� أخ����3�  ،L���u Eد��3?2 إ�

  .آ��� د��3?2 إ�c3� E ا����ات، و��ك ا���>�ات، آ��� ���3ا خ��ًا �� ص����_

�T وجc، وأن های� ا���y ه� ص�h3 اUن��Bء، وص�h3 : إذًا   Hا Eة إ���ی(
 أن ��3ف أن ا�

ج��3ً� اUن��Bء أ��E ص��3 �� اUرض �� �5 ص��3 أ�Xف ��?�، Uن ه\ا ا�\ي خ�y ا�>�ن هfzء 

���PX Lء  hأزح _gك، وا��gآ���س ا� L�� hأزح Lه2 إ����BدJ وه� ی�B?2 ج��S� �ً3ذا h��M أح

 T� H5 ا� 3Bآ���س ا� L�� hل، أزح�ا�� L�� hك، أزح�gء ا��PX L�� hة، أزحة ا���س�P3ا�

�T وحc، ی��3 واf H أ�� H5 ا� L���M ،cوج T� Hا k� ا�(��ة L�� hأزح ،cوج f Hء ا�X إن ،��

 Eإ� 3ل أن �?ي واح� f Hن وا���� jر�� أ� hPPح أ����، �� إن��ن حc4 �(�رة ی��3 ����3م ا��اح

 Eك إ��T وجU ،cن اj�U ����ن � 5�tخ\ه� �3_ إ�E ا��BP، �>5 ه\ا ا�\ي هی�L إ�E اH ه\ا ی�3 Hا

، ه\ا زادك إ�E اH، أن� أ�Mل ه\J ا�>��� �UاL� 2�?� خt� ���3أخ ی heحf إذا ،�ً�Rدا . �ًZ� ��3ی

 q�� 2��3ا�� cاح�� cآ �� ،J\واردة ه ،�gوی� kدرس�5 وإن��ن ی��� �Pأن ��>5 ا!ن��ن ی� �P�Pا��


 وا��2�3، �>5 �� أخ �5 أخ�ان� ح��ان ا�رس وfح� أن �� أخ �� ح�� ��i5 ا��� �M��ه��ك 

ار ا���م، وآ�j خ�J�u وسtل ��L، إ�P� �3ف� f الzی�رة، ی��3 ه\ا ا��T� �4ل، إ���ة إ�� �������� �

��E أخ�ان�، ���3ه� أن� ��ی� �tس�ة �� �� ��ی� ��>�ن ��م، أن�  ���p رج��tث��J، ی��3 أن� �?\J ا�

ه2، أنh ��3ف �� �� ���M �� أخ�ان� ���3ه� أن� r3� y�Mم ح��ري أ� E�3� ،أس�ة ���3ه� ��

��L ه\ا  hس�� f ت إخ�ان_، أن�P�� ،ىJ إ�E ا���(، ه\J واحة ��?2، �5 د�� إ�E هg� 2ال آzا��

 L���o� Jأ��ر P�� ،Hن أخ� �� ا�خ�� اث��5 اث��5، ه\ا ��� ، ا!خ�ان آ�?2، واحP��� أآ��_ أن

��5�M ورد، أو � _3� L� وأخ\ت L�وزر rی�� Lأن h��� hض، إذا أن�� Hس�� ا f ،J5 و����ر

دون �Xء Uن_ زر�L أ��م أه�L أ��م زوج�L، واH ج�ء ��ن زارك، و��ن آ��ن زارك، ��ن زارك، 

 أه�L، ���3ه� واH ه\ا زوج� �?2، ��ن� ����ن�J\?� 5 ا�رج� أنL �?2، إذا آ�ن �� Lوج ��>�ن�T�3 ا�gی

� �g�
 أ�ًا، �oی ��gة إذا آ�ن �pب درس �Mم ��gة زاروJ، �2 ی3 Jزارو J\ه ،��<g� ة�?M 5ج���

 ����5 ا�رس ��c ص���، أوfً ی��� ا�3��Mت اUس�ی�، ی(�3_  
�o� أخ�ك إذا آ�ن P�� ،ةواح

Jآ�?2 زارو Lإخ�ان rأخ ��ی ،���gو� Jم ح��ن�����ع درس �� �� hأس�ة أن ��.  

2� ا�('- اxول م� ا��Jی� (( P>ا ((  

م، ا����ی�ت وا���اآL، ا��Tاح ا��iاjR، ه\ا   P��� 55 �� أی�م زی�رات �>���، �_ أخ س�آ<� ،��Zح�� آ

�5 ا��gء ا��zج�  ،kء ا�����g5 ا�� *�B� f hأن ،J�3� cصU ��واH �5 ��ص ��Bص �ي �X س�
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 ،2?B��إخ�ان_ و Hث�ء، وا�ث c5 دور آ����� Hوا ،�ًM�uأج� إ L��� _� �� kط ا�����g5 ا��� ��Zآ ��

� �uا�� ه\J ���_ ��?� أج�، أ�� أن �Tور ��ی�u �� rف ا��ی��، و�>�j وس?�ة و�� �Tح و�

 hأ�� ،�ًZ� �?أو آ��� ��آ ،fآ��X �B��خ��uك ث�ث س���ت �� ،L� c4�tخ\ �3_ ��5�M ورد، أو 

��E إخ�انL ر�h3 ���3ی��L، و�L� h�Z ا����س، وا�X Hء  ���M L� Lف ح���X ،J�uت خ��Bوج ،LB�M

� ��h وحي أ���، أن� أ��� ��5 أس�ة، ه\J واحة ��?2، �5 د�� إ�E هى ��ض ح�� ا�ی5، أن

 _�M5 و� ،�?�� ��Bخ hح�ج� وأن Lز�f ،2e��L، أن� f أ�Xف ��c أ�ة س����� L�T� ،L�P��و

 L��3ل ون�� J�3ض س�p L� أخ\ت Eح� c��� c�� 5� Jوإی� hأن� أخ\ه� �_، درت أن 
ا�5��Z اذه

ك خ�Bة ج�، ی�Pل �_ ا�� hن�م وأن ���p H ی(Tی_ ا���� أن� f أ��ف �?\ا ا��gء و اH، ی�ی

 Jأول �� ج�ء ،l�X Jا��Xت ���ع، ا�B2 آ�Pu رة، ��ع�gآ�?� ن ���p Lن�i32 ی�gp ف ا���م، ه��o�

 ،���L ا��eه�، إذا آ�ن 2�gp یtآ�?� ا��اح 2�3M L� ل�M ،qه\ا خ� L� ل�M J�3� rرآ ،qف خ����

ا آ�ن �_ صیy ی�3ف ��oف ا����ف ی�3ف ��oف ا���م ��ون_، ���h ا����ة آ�?� ص�ة وص�م إذ

ة �Mل ���L ا�4�ة وا���م���� Lی5 آ�  :وح� وزآ�ة، ا�

  .)) xن أمJ* م� أخ* ا�	��� +* ��'! أ�; إ�* م� أن أ:l(P +* ه>ا ا�	�#= ش�2ا (( 
 ]5� 
u �Rء ا���ا��M �� ن��  ]. ا�5 ���  أخ�جL ا�5 أ�� ا�

h�� J �3?� ا��?�ب س��ی� وی��T?� دواء،   ���� أ���ل �e�� ��pرة، ��3ون أخ �� �5��t دواء أح��نً�، 

����، درت �5 �>�ن ��>�ن ��>�ن وج�L� hB ا�واء،  E�� L� h�M ك س��رة�� hوأن ،وf ی�ج أح

��Bدات �R�3Xی�، ه\q�� J آc ا�ی5 ص�م وص�ة، ���q<3 ا��4م وا�4�ة وا�Tآ�ة وا��� ه J\

 ���<X ة�ا�4 fوإ ،
�u _���ر أن ���4 إذا �� آ�ن P� f دة ا���3ون���B3�� _�� 5�ا��B3دات ��Bرة 

��B4، واH ح�آ�ت وس>��ت  f��Pu ،�ً[�X ��3س، ی��3 ح�آ�ت إی�� ��R��B4 ا�4�ة، إذا �� �� 

�� ا���U ،yن أ�k� �g أخ� ا����2 �� ��c ص���، ���q آc ا����ة ص�م وص�ة، ج�ه� ا�ی5 خ

  .�5 أن أ��>j �� ه\ا ا���( X?�اح�ج� أح
 إ�� 

رس�5 ث�ث� وج?�L ج�Bت � Lون���J ا�5 ��أنh ����ی����ت ����ق، و�_ أخ ح���L ا���دی� ر�P�M، و

ر ��>� �5 اH آ���P�� �� ،E��� f 5<� ،ى��_ ه\J د��ت إ�E ه E�ك اH ی�� �� ،J�uإذا  خ�

 c�o� h5 أن���o� 2?���I ا���س أذآ��ء إذا آ�ن cآ ،c�o� ���_ س��، �>�gف Uن_ وا���س �� �� أح

 _���ر ��>� �5 اH آ��� إذا �2 ی>5 P�� f ،c�oن �?� ا�����o� 5 أن ا���سI 5� ،ة��M خ\ه� J\ه

fی��� إ f ا!ن��ن 
�M ،_ا!ن��ن ����ن 
�M ���� fة، و
 ه\J واح�u  _��3� L��3_ ا����4، ا����

ا����4 ح�E ی���� �L�P �>��_، أن� أج ا��5�z ه�L اUول، L�oX ا�cp�g، اه����L ا�>��B أن ی�?2 �� 

ورد �Sح��ء ���م ا�ی�M 5ل ����م ا�Toا��، . های� ا���y و�>5 أ�Mل �>2 ه\J ا�>��� وه� خ��iة جًا
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 أ�� ه� �Mل �pی
، ی�Pل ا!��م أ�� ح�� اM ،hأن 
�Bu ن�<� M ا��3ام ؛ E�3� ،ا��، ی��3 ا��3امTo�

 ��Pا�� B3ی5، وأن� ه\ا ا����� �� ا� hنt� ،ًا��E درج� ����� �>5 �����3�_ ا�ی��� ����3 جt� ن�<�

 ��iا��� Eإ� �eی� 
�Pا� 
�Bu ،ه\ا L3� 
 أن� ���� ��?�، ی� ��ى ��ذا ی�ج�M ��i�� �Mور ��i�أ

ك ی�Pل �_ �� ������iاب ����2e أو �� fا r3� ك���X Lء، أو �( J���o ��نL ی�Pل �_ 

 f ��iا��� �Mور E�� L3�uوأ ،
�P��� 
�Bu L� �� إن��ن 

، أ�� ج��Biة ا��e(�ف أذی�� �5 ن�ار

 M ،
�Bu ی>�ن M ،cی��3 ج�ه ����ی�?�X 2ء �?�، ن�Pل ه\ا ���� �� ه\ا ا�����ع، ��q ���3ه� 

�� إ�E اH ی>�ن �?�س����� آ��Bة، �>����3� 5�L ا�ی�� �S� ،���3ذا أراد أن ی �B��� L� ی>�ن M ،

��fت وه� f یري ��ذا �Mل ا!��م أ�� ح�� ا�Toا��  �Pی� M �4�gا� J����� E�� ،Lآ�� E��

c ا����4، إذا ا��3ام �]5 ی��>�Bا ا�>�R�B أه�ن �5 أن ی�>���ا ��E اf �� H ی���3ن، أی5 �(�ل ا��3

واح �����3�L ا�ی�� وس�، أنh أح�L� 5 ح�E ی�B_، واد��k��)�� L، �� واح ���c���� l ی>�� 

 �� ،�ًZ� 5 ا��������_، ا�\ي �L��3 ص��� �>�L�� 2، ا���tآ �� L�O ،L�� 2�<ی� آ�ن��، ح>E ��� اUس��ذ 

� jی�X *ی�>2 ارویL� L أ�� أن ��oص �����X �?�� cRء وا���، Oی� O�Mن�� ��>�� اروی?� �L، ح

 L�i3� ،5<�� ك�� �� hوأن ،Eا���� LRس��tو� Hر، و���4ت اPء وا���Pة، وا��P3��� �P�3��

 5� �����3ت ��p، وی�?�?� ��_ ��p، وی>��وك ا���س، ����t خ��iة جًا، إذا أنt�� _� �� hآ

 tiخ c4ی� LنU ،ا���س E�� �?�P�� ج� ا������3ت، إی�ك أنU5 ا� L� ى آ�نآ��B، �?\ا �5 د�� إ�E ه

�cZ أج�ر �5 ا�f ،L3B ی�lP ذ�_ �5 أج�رهf �� ،�[�X 2زم ا!ن��ن أن ی>�ن ���?�_، ی�Pل �_ 

 jاس�?�_، آ� Lأی�م ی>�ن ا����?�_ ��َ�?�_، ه� ن�� ،��oX cآ E�����?�>�5 ی�Pل �_ س�3 ا����?�_ 

نh ا����ة اس�?�>�L، ا����ة رو����� �� �?� �E�3، ن�م �3uم ��c ی>�ن ه\ا ا����?�_ ���?�_ ی��3 إذا آ�

راح�، �� �� �Xء �����L جی، �� �L رس��� ������ة، �� �L هف آ��B، ا���ت خ�رج ح�����L آ�?�، 


 ه\ا إن��ن ���?�_ ان�?E، اس�?�>�L ا����ة ه�L�i� L ه�L رزLM، ه�L دخ�L، ه�L �(�ر�L، ر��� �u

�T وج�M cل:  

  C)22(َم� َأْ<6َ ِ�ُ	ْ�ِ	ٍ� َمْ� ِ+* اGُ�ُْ&(ِر �َو
 )�u�� 22: س�رة (  

   c�� ،Joآ L��tآ Lی�� ���>2 أf ���?�>�ا �cBM 5 ا����ة، ا��اح E���أن� أ ،�BM �� ن ه\ا ا!ن��نtآ

 ��P�o آ�?�، ی���M �� ��3 ه\ا ��J وhM إu�Mً� ��ا�������، أ���ل آ��Bة، ی��3 رجc أ���ل، �� 

 أج�t�� �Bخ\ ا�آ��راJ، و���O y�3ل آ�Bى �� Eإ� hBذه hأن �� ،�Z� _ذ� E�� h��� hء، آ��gا�

جًا ��E ن�c ه\J ا�g?�دة، و�� حh�<� �?��4 �� ����ى ر��k جًا، أنh ���ج� إ�E أ�j ��ن_ ��ن�� 

ك ث��ن س���ت دراس� ����زة ه��\J ا���og، ���3 ��?2 وجت ��oX س����j�t� 5 ��ن_ ���g?�، و
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ج�ءك ��c ث�ن� �Mل �_ أ���5 ��ن_ �>5 أر�k س���ت ���وام، �Xء ��oي، أخ\�?2، ��c ث��* ث�ث 

 kأر� ��oX _�راس�، ج�ءfOف ��ن_ �>5 س�� س���ت ���وام، آc �� آ�Z دوام ا�c�3 نlP وhM ا�

i��ك ��دام ه\ا ا�c�3 و��gی5 س��� ا�وام إ�R�� 5<� ،c�3���� ���M أ�j ��ن_، �� أ��iك �?�� أ

 �� _�Mو cآ lإذا ا�� c��اس��oق و�M_ آ�L أنh ا���س� اUآU ،�Bن ��h3 ا�?ف اUآ�B، اQن أي 

 q��)� hن ا�>�ی2، وأه��O�Pاءة ا��M h_، وأه���د�B� h_، وأه���ص��ا hوأه�� ،_��� h���� ك�خ

c��)ا� ������ _���  .ا�2�3، ه\ا ا�c�3 خ��رة آ��Bة �?�� ��د 

  :�2�P ا��Zن� �5 ا��ی*ا

���� Eإ� ��  .و�5 د

   Eت إ���ی��3 أh3�M ا���س أن دارون ���e�� yی�L، ا!ن��ن أص��M Lد واH اQن أص�M �Bد، د

���� د��ت إ�E أن ��ن ه� آ�X cء، ا���ل آ�X cء، أخ� ا�راه2 ��اه2  Eت إ���ة ��ة، د�P�

 ر��� ������� ��M 5ل �_ ��اه2، ��  J\ء، �� ه�X ی�3�4ن f 2ن ��ض �� �3_ ����ن ��ه���

���� ه�،  J\ب، ه�R\أآ��_ ا� �ًBR>5 ذ�ی��3 إن �2  �ًZ� ل�P� J\ه ����أ��اض f ���?� ا�راه2، 

 Hن ���� اU ن�أخ� � ،J\ه ������ل وا�X H ه\J ا���Bدئ ه� ، إن �2 �>5 ذBRً� أآ��_ ا�\�Rب، 

،J\ه ��������، ا���PدیL، أو روى �4M ��?�  ا���J، آ��ن  Eإ� ���� ��5 د�iا� E�� k)g� ك�

 ی>�ن 2��I ��(�ل Oخ� أی�م ی>�ن M م��eل �_ ه\ا ا���M �� ،ص��� Lج���و�� وج??�  ،یX 2�I

 ی>�ن M ،2، �� ���3ف��I L��� �� ی>�ن M م آ��ن��eه\ا ا�� q� ،م��e� خ�O _ی�X2 و��I _ی�X

H�� ،ح�ام L���  �?� l4M �� ،LB�4 ان�M hروی hذا أنS� ،L�� 2<�� 2��eی_ ا��gه\ا ا� L� cأرس

م هف دی�� ���4 Pء إذا ا��X cوي آ�� f ،5ی�zدى خz� �?� ،��iدى ی����B� k� rMدئ ا�

 ���� Eإ� ��اروی?� وإf cM f أ��ف واH، ��3?� �>5 �?� خ���� ث�ن��، �� �f c4 أ���L ��?�، و�5 د

  .5 ا�f ،L3B ی�O 5� lPث��?�X 2ء���L �5 ا!ثO cZ� 2ث�ر �آ�ن 

�� س�]� ی>L� 5 آ�c ��?�: إذًا��X k�gو�5 ی ،�?�� 
�� ح��� ی>L� 5 ن�4��X k�g5 ی�.  

   J\ه ،���� �Pی�iا� J\?� ��43� E�� ی��3 واحة ن�4
 وواحة آ����، �Sذا h3�X، د��h واح

J\ه q��� �?�� J\ه ،�p �?�� �Pی�iة، أو  ا�ة ��سة، أو ���u Eی�P ��س�P� E�� hآ\ب، إذا د�� �?��

 J\ه c3�� ة أن����E س��ك ��س، أو ��E ���43، أو ��E ������، أو L�3)X، أو �L��3، أح أن�اع ا�

���?�، أو أ�Mر�?�، آ�ن ���L �5 ا!ثO cZ� 2ث�ر  h3)X س �?�، أوt� f �?أن hا����43، ���3?�، أو أوح�

B�5 ا��M  .f L3 ی�O 5� lPث��?�X 2]�، خ\وا ا��ی* ��ة ث�ن�� �
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م� د:� إ�� ه=ى آ�ن �- : ��ل رس(ل ا
 َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: ��ل  :� أ�* ه�ی�ة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُ-((

م� اx'� م7r أ'(ر م� ا�&w ،-0 ی�G9 ذ�Q م� أ'(ره� ش���، وم� د:� إ�� ض�q!، آ�ن :��- م� 

  )) �p م�p� 7rر م� ا�&w ،-0 ی�G9 م� ��pم�2 ش��� ا�
  ].أخ�جL ���2 و���_ وأ�� داوود وا����\ي[

  .وه\ا ا��ی* آ�� h�M �>2 أصc �5 أص�ل ا�ی5

   LZوأح�دی ،�uا���� L3ا��\ی�، آ��ب أح�دی* ج� ��gBوه� �5 أح�دی* ا� ��o4ا� k��)آ��ب ا� ��

 r3� أت�M ح�وف ا��3(2، ��ة yو� �B��� خUا yا����2، ح E��اUح�دی* ا��� أو�?� حy ا����2 

 E�� ��E أخ�L حy ا�(�ر ��E ج�رJ، حy ا�Tوج� ��E زوج?�، حy ا�Tوج ��E زوج�L حy ا��ا�

 E����E وا�J، ی��3 أح�دی* آ��Zة، �>5 حیZً� واحًا �Mأ��gP� L ج�ي، حy ا����2  و�J، حy ا���

  .�k ا���o4، أ�� ا��وای� ا��Zن��اH، اQن f ی���ن� حی* ا�(�

��ن?2، �5 هfzء ا�Z�ث� ا���آ� ا�\ي ی�ی ا���3ف، ی�X ��3ب    Hا E�� yن?2، ح�� Hا E�� yث� ح�ث

 �B3وف ص�e� ،Jار�Mه\ا إ ،Lن�� J\5 ا���ام، ه� Lن�� j3أن ی �T وجc ی�ی Hی�43 ا fأ 
ی�

cZ� ،J ه\ا جًا وا��Uاب آ�?� ��P�o، وا��iق آ�?� ��و��ة جًا �>5 ��ل �� �� P3� ر��Uدة، وا

�T وجc، �?\ا  Hی�43 ا fأ یX إص�ار J���5 ا���ام، و Lن�� j3�� وجTب إذا أراد أن ی��gا�

 2<� h�M ،Hا E�� yإذا أراد ا���3ف، ح L��3أن ی ،Hا E�� yب ح�gا����2،  12ا� E��حی* ا����2 

��E أ��J، واUب ��E ا��L، وا�(�ر ��E ج�رJ، واUخ  5�fوا ،LPی��E ص yی��E أخ�L، وا�4

وا�Tوج� ��E زوج?� وا�Tوج ��E زوج�L، إf حی* واح حy ا����2 ��E اH، ی��3 إذا أراد ا��>�ح 

3 و f��E4، اH ی�� �T�� Lل ی��3 � f وى �� ه\ا ا��(�ل��ا���  l4Pوا� ،L��3أن ی j�3���

ی��، �� رأس ا�(cB �� �>�ن Oخ�، ی�� �L زوج� ص����، ی�� �r3� L ا���ل، �tوى �� �uف ا��

��ون�J، ����ا Lلإخ�ان�Pا�>�ی2 ی �Bی�(2، ا�� f   : ح

��� q��� ����3وی� ����� ا�Tك ا����5 �.  

   ،E?ن L�� �����E أن �t��� �J��t، وأن ���?�  lح�ی hوأن ،E?أ�� ون cوج T� Hل، ا�P3� ��3ی

_ ؟ ��ی أن ��Tوج وا�Tن� ح�ام، وإu�ق ا��4B ح�ام، وا��hM وhM ����، واH �� ی��3_ وأf ی��3

���L أن ی��i ا���iة  ،E3أن ی� L������L إدراك ا��(�ح،  qو�� ،E3ا!ن��ن أن ی� E�� q�� _�\�

Eو�Uا.  

c�����L ا�4�ة وا���مأو ��M :X 5ل ���L ا�4�ة وا���م: ا� �Bا�� cR��:  

�� Lأن y��   .ذات یJ إ�M fل �L اذه
 ��Tوج E<X إ��L أح

<X �� ،Lح�� �X�� �� L���� اء، ه����L ا�4�ة وا���می��3 وداوی?� ����� آ�نh ه� ا� �Bا�� Eإ� E  
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��y ذات یJ إ�M fل �L اذه
 ��Tوج   .واح

ك،  �� ��E إ�3uم ج����، ���(?� ا��� ��آ��L آ2 واح cآ�ن وآ� ي ث�ث�، یL�i3  ی��3 إذا واح��

ی?�، �Sذا آ�ن رب ا�5����3 ه� ا��زاق، وأن h�Tوجh، أص���B اث��5 � �gث�، خ��� خ��� ه\ا ا��ث

ی� رب، آ�� واح أص���B اث��5، ث�ث أص���B، و��3و�� ه\J إذا واح ج�ء�h�� L واس��BP� �?�BPل 

��?� و�X?� و�Mل ری��ن� أ�X?� و����، ورOه� هی� �5 اH وا���B ا�>�ی2 ��� ج�ء�L ا���ة  ،��u��

 J\وج� ؟ هTدخ�?� ا� �� ،L5 زوج�� ��Tان L�M��� ،وی>5 آ�� ،L��Bج 
iPن�س ی �� �?Mرز Hا E��و

 �?3� �?Mرز ��tوی ��t� M ،إی�ه� Hا Jاج�ه���، ��jM ج�ه��، ا����p 5�z ه�_، ه\J ا�h�B هی�، أه

���_ �5 أوfد E�pص?� �_ أ ��tی Mو k�)g� *یري، f �2�3 أی5 ا����، ه\ا ا��� f hك، وأن

�M�Bا� Hا E��  .���Bgب، ی��3 أنh اخ�iا أول خ�iة، و

))!pqrء ا�wb�2، م� ه>): 
� ا�: ^� !pqp : ف�E0ا��9آ� ا�>ي ی�ی= ا� ((  
  ]رواJ ا����\ي وا���� ��M Lل حی* ح�5 ص��� [

  :وا��ی* اQخ�

 اP� B3وج ا�T� إذا�M�Bا� j4ا�� �� Hا y���� 5ی  .س�>�c نj4 ا�

ی��3 ��ب آ��B �5 أ��اب ا���3ص� أLP�p وار��ح ��L، ی��3 إu�ق ا��4B ���43، وا�Tواج آ�� �Mل   

 J�4� ro5 ی�z�4، ه� ا��Bا� rp E��ر Mوج ص�ر أT� 5�z� ذا إن��نS� ،�4B�� rpأ �Bا��

j�4 ی���� rp 5� �4� rp �� 5<� ،تfا��� c<� ���<ه\ا ا�� ،Eاآ�� �� ، واح �>��� واح

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���M E�3� ء ث�ن�، ه\ا�g� hا��� ،L��� 5� �?��M �?�� ح��ار ���M ��3إذا : ی

 اس�>�c نj4 ا�P� B3وج ا�T��M�Bا� j4ا�� �� Hا y���� 5ی.  

*��Zی* ا�  : وا��

�iX E�� Lن�� أP� ا��أة ص���� Hا LM5 رز� �M�Bا� �igا� �� Hا y���� Lدی�.  

  c��M cBM L��M ی* ا�\ي�5 ��ك ا��Tوی�، �� �Mل ا�Tواج �� �Mل �5 ��ك ا�Tواج ���4ف : وا��

��ت وا�����ن، ا��ی* إ�E ا��Bgب، أ�� ���M 5ل �5 ��ك ا��Tوی� ان�4ف ا��ی* إ�E أو���ء ا���

  :وا��Bgب وا����gت

  .�q ����5 ��ك ا��Tوی� ����� ا����3 ��

   J�<ی �� jgا������ آ j�3ی�رس، ه\ا ا��>2 ه� ا������، �� ح>P� 2?� ص��o أردت أن أن?� �L ا�

آL�g، ا���3یj ا�y�M آjg �� ی>�J آL�g، س�اء آ�هL ا����Pل إ��L، أو ا����Pل ��L، أو آ�هL ث��* 

وc�� L� l�X ،h3M أن إن��ن، أخ آ�ی2 حث�� ��4M 5 ........... أن h�h��< آ���، ی��3 أن�

 J\?� 
uواج، ج�ء خ�Tت �� س5 ا����� J���(�ري �� أح أس�اق د�yg و�L ج�ر، ه\ا ا�(�ر 
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 ذه
 إ�E ج�ر وا� ��L���i وس��M �� L�t_ �� ه\J اUس�ة ��Pل �L واH ا���س uا�����ت، �?\ا ا���

 Lاس���� ،L���ا ه\ا آ�?2 خ�� و��آ�، د��� �5 ه\ا ی� أخ� اسtل ��pي أص� �t� ،L��� ��H، أآ

ك �Xب ��ا�(�ر أن واf H ����ح آ��Z، وه\ا واج
، ���Tواج واج
، �Mل �L أس����_ ��H، �� أن 

���X Eء f ی��y أن إن��ن ی>�ن زوج  k�i� Lو أنBی ،Hوا f L� ل�M ،ا����ة J\ب �5 ه�gوج ه\ا ا�T�أ

���ة و��Lo ذ�_، أن واH س���t ج�رك �Mل ه�_، ��� ��د ��� �5 ه\J اUس�ة، ه\ا ا���cR ذه
 إ�E وا� ا�

����4، ا���م ���>2، ا ��U���2M و���2M وصc إ�E ����ی�ت خ��iة �� ا��(��k، ی�u �4M ��3ی�� 

 5� ،L�� ولUا L��M �� ن��Zف ا��i�� cP�� ،�ًPه\ا ح� qون�4_ أ�� L��tس hة، أن��iأ��3ده� خ ،��Zآ

 �� �i�4 خPا� J\ه Lس�اء آ�ه L�gآ J�<ی �� jgل آ�M ،ا������، س�اء E�3� 2<�i����� أن أ

 L)�Tی ،L���(L أن ��cP ا�>�م Tث��*، ی��3 ن�4_ ه�، �>5 ی Lأو آ�ه ،L��ا����Pل إ��L أو ا����Pل 

 ،L)�Tی L� ل�Pن، ا����>�2 ���2، أن� ه\ا رأي �<� ،L)�Tی f م، ه\ا�ا�> h�Pه\ا ا�\ي ن 
�u ،ًاج

�(L و�� أح��ن f ه\ا وf ذاك،، l�X أح�Tی L� ل�Pأح��ن أخ�ى ا��� �� ،L)�Tی L���نً� ا����Pل 

���h أنh ���د آ��B، ��\�_ س�اٌء  ،���4� L� د�� �Xاآ� �k ��ن �Mم �� P3� ���4� L� ث��*، آ�ن

اٌء آ�هL آ�ن�P��� hل، أو ا!�Xرة، أو ا�>����، ��3یj ا������ �����B، آjg �� ی>�J آL�g، س�

 ،LBح�اج kرة، �2 ی�>�2، ر��X!�� ل، أو�P��� hث��* وس�اًء آ�ن Lأو آ�ه ،L��ا����Pل إ��L، أو ا����Pل 

�Mل �� واH ر�k �� ح�اجLB ��4اح�، ن�q ا��gء، ه� �2 ی�>�2، ر�k �� ح�اجLB ن�r ث��L، أی�ً� 

���ل، وس�اًء ه\J ن����، �Mل س�ًء ����Pل أو ��!�Xرة أو ���>���� وس�اًء آ�Uال، أو ا�MUل �5 ا�Pن ا���

آ�ن ��Bً� أو ن4Pً� ح�P�P ا������، إ��gء ا���، وه�_ ا��� ��� ی>�J آ�M ،L�gل �5 أدب ا����2 أن 

اول � L�� وص�ر q�)� P3ة ����2، انR�� Lح>�ی� �� �� f5 أح�ال ا���س، إ� Jی�ا �� c5 آ� h<ی�

����?�، ه�� �� ��E س�_ دم، أو ��E ن?
 ��ل أو  �B�� أن 
E ه�_ ��ض، ه\J ا��(��q ا�Z�ث� ی(

 J\ل، ه�� 
ر أن أ�>��X ،2 �� ��>�2، روح�?2 س�_ دم، أو ه�_ ��ض، أو ن?Mأ f أخ� ن���� ��

 h3Mأو h<ن_ إن سU ،�?�� ن���� fو ،�?�� �B�p f J\ت ه����ا��(��q ا��� ی�اول ��?� �� ه\J ا���

ة إ��ارًا ��������5، R�� Lح>�ی� �� �� f5 أح�ال ا���س إ� Jی�ا �� c5 آ� h<أن ی� �oBوی� _�\�

واح ی�gرك ��ن و�L��3 ��ن ن�4ب . ����2، أو د�k ����43، أو د�k ���ر �����ر أخj ا���ری5

آ��B أخ� أن� f أری أن أ��pب أح، Oسj، ی(
 أن �L� �� 5<� ،L���o حy أن ی��M 5� _�tل �_ ه\ا 

��ع ج�ار، ��3ف ه\ا  ا�>�م�� ،c��3� ع����ع زواج، ����ع �Xاآ� ����ع �(�رة، ���� ،

 �B�� ی�4 أن f ،5�z� ري�gري وا��j�3، وآ�ن �� أ�� �Sخ�LR، وا��gري f ی Lأس�س h�Bا�

 ��p ا����رة J\�3ف ه�و ،��iخ 
����L، نL?B، ه\ا ا�g� L�� h�B>�� ��3ف �?\ا ا��gء �� 

p �?Mًا، ص����، أورا�� ن����e، وا��e?� �� آL�g ا��gري، �� ا��Xاه� آ�ن وkM �� ��ء آ��B ج
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 k��43، أو د��� kة ����2، أو د�R�� Lح>�ی� �� �� fا����2، إذًا إ E��ك �L� 5�B، ه>\ا حy ا����2 �

  .���ر �����ر أخj ا���ری5 وأه�ن ا��gی5

��E و�Mل ا!��م ا���وي رح�L ا H��X �� E��3ح ���2    r3� Eم ا���س ��3?2 إ��آ cPا������ ه� ن

 رخ�l آ��Z، وذآ� B�  ��جB��� ذه
 ����gي �M 5�ج?� ا!���د، ی�وا g� �4M?�رة 

�� �Mل �?� ه\ا �Pة زوج� ا�وB� ،�u�X�ش ه\ا، �Mل �L�<� L ن��م، �Mل f ی?2، ه��L ج�ء ��3 ا���

���u cی�P زوج_ ی�
 واحة ��pك، أن� أنB?_ و��Lo أن?�  ،c\��_ �� ا����ي أن ���س��  L� �����

��2 أن?� س�\���M ،Lم  J��ة ه� س�tخ\ �3Xة �5 ذL�M �� ا���c و�lP� �?3، وه� P3ی�� و��u �4Pا�

 �� ���pذ��?� ودخc ا��B3ا� k�u lرخ� EP� ،5).  

Hل ا�M ج?� ا!���د وه� ح�ام E�� r3� Eم ا���س ��3?2 إ��آ cPه� ن ��������E��3�  :  

  C)11(َه	��ٍز َم��Jٍء ِ�9َِ	�ٍ� ) 10(�َوَ�� 3ِ�ُْ� ُآ�7 َ����ٍف َم�2ٍِ� 
 )2�P11ـ  10: س�رة ا�(  

  Lُ��َ Lُbا�� �َ�  أن�M Lل  و�5 ح\ی�� َرِ

  ))w ی=خ7 ا��P� !9#ت:س	60 رس(ل ا
 َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� یG(ل(( 

أن ا������ �5 ا�>f ،�R�B یخc ا�(�� ��Mت، أي ن��م، �Sن آ�ن �� ی�L� 2 وا���Pت ه� ا����م، �E�3 ذ�_ 

Pأو ن 
�� L�� �Bخ cPوا������، إذا آ�ن ن �B�o5 ا��� kج� M آ�ن L�� �<����� �ًB��l أص�B ن4Pً� و

 k� �B�p ن����Pه\ا ا��.  

ة��M J\ه ،_���  .و�Mل ا���5 �5 ن2 إ��_ ن2 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��حی* f ح�  - ا���ق ��5 ا��� وا��iBo ) :018( ا�رس  - ��

 .إf �� اث���5

  20-01- 1991: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�����zن

  Lُ��َ Lُbا�� �َ��Lِ�ْ�َ َوَس�2َb أن�M Lل  حی* ا���م �5 أ�� ه�ی�ة َرَِ Lbا�� Ebَص� Hأن رس�ل ا :  

: w ��= إw +* ا��P9p ر'7 :�	- ا
 ا���Gن +2( یW)�P �<�ء ا���7 و�<�ء ا��29ر +�	0- '�ر �- +�Gل((

��9P* أو��6 م7r م� أو�* +qن +0	�6 م7r م� ی0	7، ور'7 أ��W ا
 م�wً +2( ی�2)- ����G+ ^Nل ر'7 

  )) �6 م7r م� أو�* +qن +0	�6 م7r م� ی0	9P�� 7* أو�
]�Rا!��م ���ري وا���� Jروا [  

  5���g�� و�� روای�:  

   ��Pا��>�� �?� ی Hا J��أ cورج yا�� �� L�<ه� E�� Li��� fً�� Hا J��أ cاث���5 رج �� fإ f ح�

  .وی��3?� �?�

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام

  :آ��� ا��� وردت �� ا�O�Pن ا�>�ی2

 ِ̂ �َEَ�ْ1(� 7ْ�ُ َأُ:(ُذ ِ�َ�ب4 ا ( َ̂ ٍ̂ ِإَذا َوَ�َ; ) 2(ِمْ� َش�4 َم� َخَ� َوِمْ� َش�4 ا��pَ��E�9ِت ِ+* ) 3(َوِمْ� َش��cَ 4ِس

 =ِGَ0ُ�َْ= ) 4(ا�5(َوِمْ� َش�4 َ��ِسٍ= ِإَذا َ�َ(C  
 )y5ـ  1: س�رة ا��� (  

���L ا�4������ ث��h �� ا�O�Pن ا�>�ی2، و   �Bلا���Pم ی�ة وا��:  

 �BPا� �� cر، وا��جPا� �� c�)ا� k��� 5�3إن ا�.  

����ء ا���Pب ی���Pن   r3� ،5 ا����د��إن ا��� ح���� ���ي ه\J ا�5�3 ا���سة ی��ي : أي 

��5 ا����د، أ�� إذا آ�ن  Lأص��� �T وجc��o��� ،c إذا ح� H5 ا� c��p إن��ن ����د Eإ� �?��3X

�ن ����3\ًا �L، ���(]ً� إ����M ،L_ أ��ذ ��H ی��?� آ�X cء ی����3 �5 ه\ا ا�>�م أن �H�� �ً�4�3 وآ

���L ا�4�ة وا���م �Mل �B5 أخ�_، : ا���f ح�، ا��� �� ا���3یj ا�y�M أن ����E زوال ا����3 

�� _X f L، ه\ا آ� ���4ف إ��_ أو إ���p Eك، ��E آcٍ أن ����E زوال ا����3 �5 أخ�_ ه\ا ح�

 5���u 5یy ا���Xی�، أو ��u 5یy ا��>�، أو  E3�� وه� أن cPZ� 5 ن�ع� ح�، وه��ك ح�

�uیy ا!ی�Pع �� أن �Tیc ه\J ا����3 �5 أخ�_، إذًا ا��� �� أص�L ���� زوال ا����3، و�� �L�3 أن 

  .إ��_ أو إ���p Eك ه\ا ه� ا��� ��E3 ج�هًا آ� �Tیc ه\J ا����3 �5 أخ�_ ����4ف
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  .f ح�، ه\J إf ن���q�)�� L آ� أن ��Pل f إ�L إf اH: وح���� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

   cه L� ل�Pی Jج�ر L��� ق�iی��3 أی�م إن��ن ی ،q�)�� ا������ f م أن�اع ا���� أن ����Xی��3 �5 أ

�uإ TBك خ�� qج�رك و�� �B�� أن _�Bpة رX 5� ارج� ،�ًM��Pل ج�q �5 رj�p خ�o���� ،TٍB ا�

ا��f TB أ��>E�3� �� ،L ج�q ا��f �B أ��>L یf ��3 ا��TB وf ا�>3_ وf خTB ی��q وf أي �Xء �5 

c�BPه\ا ا�.  

   f Hا fإ Lإ� f ل�P� أن�اع ا���� أن E��د، ن�� ���o، وأg� ه\ا ن�� q�)�� ا������ f م������ ن���


 �� ا��B3� c� j4د ��y إf اH، ا�� ا������ ���u f ل�P� ،ا����د ���� f و�� q�)ا� ���� q�)�

ن� �o���� f اس�?� ��
 �� ا��B��u c� j4ت �� ��u f h�M ا�\آ�ر، أ�� إذا qج� hن�� ،�ٌB��u

q�)ا� ���� q�)�� ا������ f ����� ،ا����د ����ح(�زی� .  

���L ا�4�ة وا���م ح���� �Mل f ح�، ی��3 ج�   �B���� ،5�zا�� ��q ا��� f ی�>5 أن ی>�ن 

J آ�X cء، وأن اH ه� ا���o، وأن اH ه� ا��زاق، �� H5 أن ا�z� LنU ،5�z� LنU ذا ؟��� ،c�����

��دل ���� ی�i3، �\�_ ر��� �T وجc �� ا�O�Pن �Mل Hوأن ا :  

0ْ�َ ��َ:َ �ْ(ُDَ0ْ�َ -ِ�ِ -ُ7َ ا����D+َ ا َم�)ْ�9	َPَ�َ ��ََو�C~ٍ  
  )  32: س�رة ا����ء( 

   M ،���3� �>�ن M ،ی��M L�T?ن أج�<� M ة خ�ص�T?أج L� ،خ�ص c<X L� ،خ�ص� ���� L� إن��ن cآ

 ی>�ن M ،5�3� ل�u L� ی>�ن M ،���3� ة�g� L� ی>�ن M ،2د�� c<X L� ی>�ن Mوس�2، و c<X L� ی>�ن

� ،5�3� c�� L� ،���3� 5 ن�ع �5�3، ����ح�� h�� L� خ�ی5 ی5�3 �?2 أن��Qا خc �5�3 ������ ی��

3ا��L، ج?L��<�� c، ج?t� cن � c?ج ،cوج T� H c?ج Lأس�س �T وجU ،cن ا��� Hف ا��f أ

 J\زع ه��ء وس�ف �ا�� kزی��ن�� ا�ن�� ��ن�� ���M f �?�، اH س��BنL و�E��3 وزع ا���eظ �� ا�

h ا����M �� ،��Mz� ���P ا���ل إذا آ�ن �����M �� ،�ً�M ا���eظ �� اQخ�ة ��زیk جTاء، ���دا�

ا����iن، وا��Pة إذا آ�ن���M �� ،��Mz� h ا��ج�ه� إذا آ�ن���M �� ،��Mz� h ا��س��� وا���4، �� دام 

 �� ،cوج T� Hی�3ف ا f آ�X cء إ�E زوال، إذًا أن� ����5 �� ه\J ا�ن��، ��!ن��ن ح���� ی��

�� fو ،Hف ا�� 5���ف �?��U ،�?�� LنL إذا ��ف �?��L ��?� أ��ض  fن��، وف �3�Bu ا����ة ا�

L��?� أداء E�� L��3ن�� �� ی  .ا�ن�� وا���h إ�E اQخ�ة، وأخ\ �5 ا�ن�� �� ی>��L، أخ\ �5 ا�

���L ا�4�ة وا���م �Mل   �Bل ی� ر: �\�_ ا���Pوآ�ن ی ،�B3<ف ح�ل ا��iا�\ي آ�ن ی _�\�� ،ب f ح�

ی� ه\ا هc أنh راٍض �5 اH ح�E : هc أنh راٍض ���، �Mل �L ا!��م ا��3��g وآ�ن وراء�M ،Jل

 H5 ا� E���_، �Mل وآ�j أر E� ر��h ! ی�P� ��3���� آ��ورك ��P���� ل إن آ�ن س�ورك�M

_� ،h�� _� ،ج�2، �_ �>�ن _� ،k�زوج�،  �5 اH، ه\ا ا����ن دy�M أی?� اUخ�ة ���Pس دy�M، �_ و
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�5 اH أنh ���� أ��iك ؟ هc ��ى أن ا�?ى أث�5 ��iء ه ��c ��ى ����3 اf H �_ أوfد، را

  .ی3�?� �Xء

�L�e ا H�5�E��3 أو�� ا�O�Pن �5e أن أحًا أو�� خ��ًا  �� �Pح P� L��.  

cوج T� Hف ا��  .�5 نم ���X Eء ���L �5 ا�ن�� �� 

آ�ن ���� ��Xz ه\ا ا���Xz ی���س
 �k ا�(?c، ا����د f ی�3ف  ����� د��c ا�(?�Xz� ،c، إذا  

اf ،H ی�3ف �3�Bu ا����ة ا�ن�� f ی�3ف �3�Bu اQخ�ة، f ی�3ف �?�� ا!ن��ن �� ا�ن��، f ی�3ف 

���L ا�4�ة  �B���� ،ا����4، ه\ا ا����د c�3ا� ���M �� ی�3ف f ،ن���Uی�3ف �� ا f ،j��<س� ا��

  .ً� ا�MUال آ��Zة جًا �� ا���3Bu وا���م،

  ح�سًا أ�ري ��E �5 أسtت اUدب cM �� �5 ��ت ��

  أسtت ��E اH �� �ــL�3 إذا �2 ��ض ��� وهBـــــــــ_

����ت ا��>�� وا�cP3 وا�\آ�ء    5� qو�� ،fً�BP� fو ،�ً������ fرًا، و�<g� q�� c��P���� 5<�

�T وجc أن �Tه� Hا k� دبUك وا��ك، ��q �5 ا�cP3 وا��>�� أن ��3ض �� ��ا ��E ا���س ��� 

ك، ه\ا ا���k ی��(�
 ا���، �?\ا ���Mا��آ�Zت ا�e?�ر �2�P ا�e?�ر، ��ذا : ����س، أن ����� ��� 

  :��M c3رون، �Mل

C-ِPِ9َِمِ- ِ+* ِزی)ْ�َ �  � َ+Mََ�َج َ:َ�
 )l4P79: س�رة ا�  (  

  Bpر J��J، �5 ��ل، �5 أث�ث �h�� 5، ه�L یe?�، ی����3 ��� ا!ن��ن أح��نً� �� �� �� �?eی �

L��M �� وه\ا ،J��  :ا!��م ��� آ�م اH وج?�M ،Lل 

L�  .�� Oخ� ا���Tن ���M ا���ء ���

   ،L�B5 ��آ� ،L��� 5 أث�ث� ،L��� ی��تT� 5� ،L��� kM�� 5� ،L��� 5 ���ح�� ،L��� 5� Lن��<� ی���

 ،L5 دخ�� ،J�)�� 5� ء��XUا J\5 ه� Lن��<� ��P� L�<X 5، �5 أن�L�M، �5 ث���L، �� دام ا!ن��ن ی���

JورT� ا��>�ن� J\?� ،��RاTا� ،��  .ا���رج�� ا����Mz، ا��3ر

L� ل�P� ،L��و أن ا������ إزور Bة، ی��E أح ا�����ء أ��ا�� ی��ي ��Bءة ���h ج� c2 : دخ��أ

� f ءة�B3ءة>��_، و�>5 ی>��_ �5 �ا��B3ا� �.  

Jا��>�ن� ا����3، ���� ج�ء J\ه Eإ� k��ار jآ� jن� ی�س  .وآ��L ا!ن��ن ���Bء ��5 ث���L س�

 Lج��� ،L�4ح�� Lج��� cا��ج ،L��� h�� Lن��� �u h�� ،Lن��� �u h�� f Lن��� �u h�� ا���ء

 Lج��� ،LM�أخ Lج��� ،cوج T� H5 ����3 ا� c4ح �� Lج��� ،L��<ح Lج��� ،L������L، ج���L إ��Pن 

���L، ج���L إن(�زا�L، ��ذا �h�3 أنh �� ا�ن��، �h�3 آ\ا وآ\ا ی� ر��، إذًا ح���� یe?� ا!ن��ن �� 
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 Lو� E���L�P و�j3 �� ح>��L، و�j3 �� اس��M ،L���Pرون خ�ج  �� j3�J �����ًا �?\ا ��

Lزی�� ��.  

Cاْ�َ ْرَض Wِ�9َ ِ�ِ- َوِ�َ=اِرEْ�َMَ+َ �  
  )  l4P :81س�رة ا�( 

ح أ�uی
 ا��3iم، وا��ی*   � ،Lح� fو ،�M �ً��3u ���3ن، �� ذم�م آ�� �ة وا���ا�4 L��� �Bا��

 JT5 ا����ء ا����ا�� ا!ن��ن ا��ی* ��5 ا��3iم، و�5 ا���k، و�5 ا����ء، آ�>2 ی2�3 أنL ��� ی(�ح 

ا�� ا!ن��ن، ا!س��م ��q ������3ت ���gة �� ��P_، �� ا��M�iت، ص��B اUراذل، ه\ا آ�L ی(�ح 

  :و�>�L ����4ت ح>���، ��اjM ن���B أخ�ق ر���، ن��u qه�ة، ����� آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

  )) ا�ی	�ن :l�E :� ا�	�Nرم، :l�E :� ا�	�3م� ((
  Lأخ�ج �5 ا���� ا���رث� ��س� ��� 5�  أ�� ن2�3 �� ا����� 

))
، ا�N�= د��7 ا�G�GN� 72#! ا���Nة ا�=<�� ا�N�= د��7 ا�#72 �	2	! إذًا ا�N�= د��7 ا�72# ��

ا�<��ن +* ا�=<��، w ��0ف ر�Q، وw �&�0! ا���Nة ا�=<��، دار ا�qPء وا<�3Gع و:	7، وا�خ�ة دار 

!	(N� <وی خ ،!	(N� *30ی 
  .'�اء وخ�(د و�)�ی�، w ��0ف أن ا

9� و�( أ++x -��G�W= ذ�Q، وإن م� :&�دي �	� وإن م� :&�دي ا�	bم� ��9	� w ی��� إی	� hا� wإ ->

Qذ� W=�+x -� 63�� )و� �GEا� w<- إ�	إی ���  .))w ی
 ] ��iMار  ] أخ�جL ا�5 أ�� ا�ن�� �� آ��ب اUو���ء وأ�� ن2�3 �� ا����� وا�5 ���آ� وا���Bري وا�����R وا�

  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م  

  .f ح�

��2 ی��3 أصc ا���    �� �o���� L5، ه\ا ی���ن�z�� q���  ��p ��ج�د �� ح��ة ا��S� ،5�zذا وج

  :اUص�ل ا���?�م ا�����j، ر��� �T وجًZ� c� �Mل

Cِت�Nَ�ِ���  � َوَ:َ= ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�
  )  55: س�رة ا���ر( 

  

  :خ��y ا�>�ن ا!�L ا�2�e3 ا�\ي ��J آ�X cء، ی�Pل  

یَ� ِمْ� َ�ْ&2ِ�ِْ� َ:َ= ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِم9ُْ)ْ� َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َ�َ�ْ�2ُ�9Eَ�ِMْPَْ� ِ+* اْ�َ ْرِض َآَ	� اْسlَ�َMْPَ ا��ِ>� َو

C�92ُ�َْ� َوَ�ُ�َ&=2ُ�9�َ4ْ� ِمْ� َ�0ِْ= َخْ(ِ+2ِْ� َأْم �Dَ�َ)��9َ4 2ُ�َْ� ِدی2ُ9َُ� ا��ِ>ي اْر	َوَ�ُ�َ  

  
  ) 55: س�رة ا���ر( 

  ��  .ا��E�3 وا
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C*9ِ>ََی0ُْ&ُ=و�  
  )  55: س�رة ا���ر(

   J��� أن5�z� L و�2 ی�c �� و��ذا یtخ\ �5 ا��E�3 ا�����E�3� ،j ا������� أن_ إذا رأیh إن��نً� ی

�j3، أو ��Bد�h��� L ص����، ه\ا ا��E�3 ا�����S� ،jذا إن Lأن �� إی��ن E�� ��fد J\?� L� Hن ا��

 f ،y�M�L�?� 5 ا� �L ا��3� ����4�P� 5� �3� ،5���zق ا���5 أخ� �3� Lذ�_ أن E�3� ح�

  .ح�

ی�>5 أن ��Bo أخ�ك، ا��X �iBoء وا��� �Xٌء Oخ�، ا��iBo أن ��ى ن��3 : �>5 ����ء ا�ی���M 5ا  

� Hو��رك ا ،Hا Lوأآ�� ،Hا L[ه� ،�?�Z� _� أن ی>�ن E���� _أخ� E��ي ��J\?� L ا����3، وی� ����� 

 ���� ،�iBoا� J\ه ،J�� �� cZل��M م�ة وا���ا�4 L��� �Bا��:  

)��P9pا *+ wإ =�� w (  
���L �5 حی* ا�5 ���3د (  y��� (  

  �ًZ� ؟ kiPه� ا��� �� ،kiPء ا�����Zس�fا E��  .ح�c ه\ا ا��ی* 

  ِإ��� ِإْ�C8َ��ِ) 30( �َ+َ�َ#َ= اْ�َ	iِ��ََ)ُ! ُآ�%2ُْ� َأْ'َ	0ُ(َن
  ). 31ـ  30: س�رة ا��(�( 

   c��  إ���q ��_ ؟ f، ا�

  " )) +�#= ا�	iq)! آ��2 أ'	0(ن((" 

   q�� 2�3ا��2�3، ا�� fب ج��3ً� إ�iا� cدخ ،kiP�� ء��Zاس� Lء اس���Zس�fه\ا ا ،_�� q�� qإذًا إ���

���L ا�4�ة وا���م ی��� �5 ا �Bا�� ،��5�z أن ی>�ن ح��دًا، �� أنL ح��د ��� آ�ن f ،�ًB��u ح�

���zً�، �� أنL ح��د �E�3 ه\ا أنf L ی�3ف اf ،H ی�3ف أس��LR ا�����، وص���L ا�����، f ی�3ف 

 3� J�eی�� �� fن��، و��o��� ��<�� LR�i، وf ی�3ف ح�P�P ا� fو ،Jی�P� fو ،L��<ح fو ،Lا���


 آ�j ی�Pل ا���B ی��f ،��Z ح� إf �� اث���5 ا�ن�� �5 ��Pب أو �5 ث�اب،�u ،، �Mل  ه\ا إذا ح�

 ��Pا�� J\ه ،�iBp ��?�<� ًاه\ا اس���Zء ��kiP، اfث���5 ����� ح�ًا و�>�?�� �iBp، اfث���ن ����� ح�

 ��?�، �E�3 ا��� و�E�3 ا��iBo ا��� أن ����E �5 أ���M_ أن �Tول ه\J ا����3 �5 أخ�_،� f 

وأن ���4ف إ��_، اUخ�i �5 ه\ا أن ��E3 آ� �Tی�?� ��L، إ�� ���Xی�، أو ��g>�� أو �Sی�Pع، أو 

 ���Z� h��ل ی� ����� أو�P� ،ء�g� Hا Lأآ�� �ً��z� _� ى �_ أخ��أن  �iBoأ�� ا� ،c�BPء �5 ه\ا ا���Xt�

Pآ� �ً?P� h��ی� ����� أو ،L��� cZ� �ً��� h��ن، ی� ����� أو�� h��أو L��<ح>�� آ� h��ی� ����� أو ،L?

��E ییL ه\J ا��iBo، هc �� ا�O�Pن ��  JرM ا�\ي c�3ص���ً� آ?\ا ا� c��ر ��E یي M Hا h�� ی�

  یzآه� ؟ 

  C)26(�َوِ+* َذ�9َPَ�َ�ْ+َ Qَ�َِ+8ِ اْ�ُ	�9َPَِ+ُ�(َن 
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 )5���i26: س�رة ا��  (  

C-ُ��َدَ:� َزَآِ�ی�� َر Qَ�ِ�9َُه �  
  )  O :38ل ���انس�رة ( 

  : ��� رأى ا���ة ��ی�M 2ل  

ُهQَ�ِ�9َ َدَ:� ) 37(�َ��َل َی� َمْ�َیُ� َأ<�� Qِ�َ َهَ>ا 6ْ�َ��َ ُهَ( ِمْ� ِ:9ِْ= ا���ِ- ِإن� ا���َ- َیْ�ُزُق َمْ� َی�Jَُء ِ�hَْ�ِ� ِ�َ��ٍب 

C-ُ��َزَآِ�ی�� َر  

  ِ�ِ�)61(C	7ِrْ َهَ>ا َ+0ْ�َ�َْ	7ِ ا�0َ�ِْمُ�(َن 
  )  61: س�رة ا����4ت( 

Cا)�ُ�َEْ�َ�ْ+َ Qَ�ِ<َ&ِ+َ �  
 )q58: س�رة ی�ن  (  

   E3�� L��� E3�� أن 
��X �� E�3ء ی(
 أن ���ح ��X �� ،Lء ی(
 أن ������X �� L�� qء ی(

_�\� ،�ًBPو� ،�ً������ Lإ��:  

��0� ی&�ه* م�J��� -P(iqب ا�G�+ =��0(ل أی�2 ا��Jب ا��Pرك ش2(�((� 
- x'�* ا�	&>ل ش&��- �* إن ا

*P(iqأ<6 :9=ي آ&0~ م ((.  
ي �5 حی* ا�5 ���3د(���Lُ  أخ�جL ا�5 َ Lُbا�� �َ�  )   َرِ

   E��3� L��M ا���ا���س وا Eإ� �eدح2 وانT� ن�<� �� jM ،����Zا� ��  ان�e ص�Bحً� ا���

 �Jَhْ1(� َوا���7ِ�ْ ِإَذا َی ( �� َو) 2(َوا��2َ�9ِر ِإَذا َ�َ#��rَ>ْ ُ�ْا�>�َآَ� َوا َ̂ � ) 3(َم� َخَ��PJَ�َ �ْ)ُ�َ0ْ4(ِإن� َس(C  
 )c4ـ  1: س�رة ا���  (  

   E��آc واح �L هف �� رأسL، ه\ا �L��3، ه\ا ��g� c�3>��، ه\ا �و ی2�P د��ى، ه\ا �����ي 

 �� ����X Lء، إن��ن، ه\ا ��zذي إن��ن، ه\ا ��tخ\ ��ل إن��ن، ه\ا ��X ��P?�ة �X 5?�ا�L، آc واح

 c�3� E3ی� L2 إذا رأی��� q�)� ر���� E3ی� Lإذا رأی� ،Hة ا����� E3ی� L5 إذا رأی��zأ�� ا��

 Lإذا رأی� ،yا��� ����� E3ی� Lا�2�3، إذا رأی� 
�i�� E3ی� Lإذا رأی� ،)���� E3ی� Lص���، إذا رأی�

�o��� qء إذا ا!ن��ن �� أح�X 2<� ل�Mی5 أ�ة �� 5�z� 5� LB�M ح��� L��B3ن� آ��Z، إذا ی��B�� E3 ا��ا�

�Xف �5�z ����ق ���L��3� ،L أو ��>��L و�L��3 ا����4 و�SدراآL ا�y�M، و�� �O�M 5� L��3ن، �� 

�3Xت ���Bp �>�ن ��3X �� ،L�Zت �����oة ه�، ه\��p Jة ����دة ی� أخ�ان، أن ��oر �5 أخ�_ 

��E �� ه� ��L، وأن ��� LiBo� 5، وأن�zه\ا ا�� ،L�B��� �� >�ن�أن  fإ E3�� وأن ،L�Z� >�ن�أن  E�

 H�� 5ا��3ر�� �5 أح h3س� ،E3�� ،�iBo��� �3g� زمf ،ر�o� زمf ب�p�� ء�X ء ����د، ه\ا�X

 �X hإن��ن، أن hل ه� إن��ن وأن�M ،Lن�� �M، ن����ا��� L� أ�M ،cج�� H�� م ��3رف�P� أ��م ��

�H، ا��Bب ����ح، �� سjP ی� أخ�ن سjP �� ��، آ��� ��Bد اH، أ��اب ن�4M_ ی��3 �� �>�ن ��رف �


 ا�2�3 ����ح� دا�Rً�، و��� ا!ن��ن �u أ��اب ،�ً�Rا�����4 ����ح� دا c�3أ��اب ا� ،�ً�Rا���� ����ح� دا
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ر ��E ییL �� �2 یL�i3 �?2، ا�Pای� ا���س، یر ��E ییL هPی ،L�<ی� Hم ا���س، ا
 ی�pی� ���P

�T وجl�� c آc ا�3�L��� �M و��5 خ��M ،5����<� LPل Hن اtی��3 آ 
�i��� :  

Cwً=ْ:َِصْ=�ً� َو Qَ4�ُ! َر	6ْ َآِ�َ�	َوَ��  
  )  115: س�رة اUن�3م( 

  �Pن c��� ل  . ی��3 ی� ��Bدي آ����ن ���� و���>2، ��>2 ا�4ق و��� ا�3

  C)20(ْ� َ:�3َِء َر�Qَ4 َوَم� َآ�َن َ:�3َُء َر�Qَ4 َمgُNْ(رًا �ُآّ�ً� ُ<ِ	=% َهbَُ��ِء َوَهbَُ��ِء ِم
  )  20: س�رة ا!س�اء( 

   ،��Zرة آ�?g� �4M 2<� ن، روی��O�M ن أح��O�M �Mص��، أ c��� ،y���� ول\B� cوج T� Hا c��

hM�� ��3�4 ی� jا������ وا�����5، �5 ری �� cرة، رج�?g� �4 ث����M ،5 ��ة� �Zروی�?� أآ 

 r3� لt�� ،ه�ة�Pا� Eإ� �?� Lج��و Lدا�� 
ن��L أن ی>�ن ����ً�، وه� أ�� f ی�Pأ وf ی>�
، رآ

 cج�� EPأن ا�� Eإ� ،��4J ج��k اUزه�، أی5 اUز�� ؟ ����وا ���X ،L أزM ؟ ���� أی5 اUز�Bا�

���_ ���ح ا��3ر��5، اس�L اUزه� ی� أخ�، �� أز�� اس� Hا ��� L� ل�M ص��� 
�u hآ� LPی�u ،L

���L، ا��u �4Pی�� جًا، وص�ح
 ه\J ا��4P اس�L ا�6�g زآ�ی� اUن�4ري ���� ��  Lد� hوآ�

 Lن آ�O�Pاءة وا�>����، وح�� ا��P2�3 ا��زه�، U6 ا�X وه� fإ cوج T� Hا J���� ا���دس� وا���5�3 و��


 ا�2�3 ح�E وصc إ�E ه\J ا�����B وآ�ن ��u5 ا���5����4 ا������ وا�����5، و.  

   jPس �� �� ،L�� ر�o� �� ��� ا!ی��ن �� L�� 2��إذا واح �� أ��م l�X، أو ا��l�g� EP ی��3 أ

�T وجf c ��5 سyB و�>5 ��5 صق، �����oة ����دة، أن ��oر �5  Hآ�ا�� ا ،Hا Eب ����ح إ��Bا�

إذا � 2��o ��� ا!ی��ن ث��L، إن �2 أخ�_ ا��5�z إذا أآ��L اH �2ٍ�3، أو ��X ،cٍ�3ء ���iب، وأس�سً� 

���L ا�4�ة  �Bل ا���M ���� ،خ�O 
�i� _� 
�iه\ا ا�� _� q��� �o� 2� إن ،j3���o ��� ا!ی��ن 

��L، ن23 : وا���م Hا E?ا�\ي ن   f ح� ن�E ا���

  )) وم� ش� ��س= إذا ��=(("

   "� E�Zی��3 ا���� ،kiP�� ء��Zاث���5، ص�ر �� اس� �� fإcوج T� Hل ا�P�3 أخ�ى آ�Bu 5� L�:  

  ِإ��� ِإْ�C8َ��ِ) 30(� َ+َ�َ#َ= اْ�َ	iِ��ََ)ُ! ُآ�%2ُْ� َأْ'َ	0ُ(َن 
  )  74ـ  73: س�رة َص( 

إ���q�� q ��>ً�، آtن ن�Pل دخc ا�i�ب ج��3ً� إ�E ا�j4 إf ا��f ،2�3 ح� إf �� اث���5، ه���ن   

iBp ًا، إن�� ه�����L ا�4�ة وا���م ی�ی>2 أن ا��gء ا�2�e3 �� اfث���5 ����� ح� �Bإذا آ�ن ا�� �

ا����ة، أن ا��gء ا�\ي ی�>5 أن ��Bo أخ�ك ���L، أن ا��gء ا�\ي ی�>5 أن ��E3 إ��L ه� ه\ا ا��gء، 

 q�P� qی��P� ك�� hًا، أنأو ه\ان ا��g]�ن، أیcP3 أن ی>�ن �_ ��Pی�q أنh أخ�ى، ه\J ن�iP �?�� ج
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إذا آ�h ���ه2 أن : �� ا���ل ؟ أن �>�ن ��Pی��_ ����ر خ�ف ��Pی�q رس�ل اZ� ،Hً� �?� ا��Uر،

  :ا���ز �tن ی>�ن �_ ��ل و���، ور��� �T وجc ی�Pل

 �ً	�gِ:َ َز َ+ْ(زًا�+َ =ْGَ+َ -ُ�َ)71(�َوَمْ� ُی3ِِ� ا���َ- َوَرُس(C  
  ).) 71: س�رة اUحTاب( 

  �p >�ن�ك أن �e�� ا���ز hذا أنS� ل ا!ن��ن، إذا�� �� E�3� ،�ً3�i� >�ن�ن أن O�Pوا���ز �� ا� ،�ً�

  :آ�ن �� ن�eك ا���ح أن ی>�ن �_ ��h آ��B جًا، ��L آ�X cء، و�� ا�O�Pن ا�>�ی2

  C)1(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� اْ�ُ	bِْم9ُ(َن 
  ) 1: س�رة ا�����zن( 

))qEا� �(� ،ن�	ح +* ا�یqEن �� �� أن ا�k+ ،ن�	ح ���یqEز ����3:! ا�)Eع، إن �� �� أن ا��P	��� ح

Q�<� ،!ی�8 خ�ص�Gم Q� ن)(� ل أنqDا� )ل، ه>ا ه�	ز ���)Eو�)� ا�:  

-� 6�' �	� �0&Pم Wی)(ن ه(ا �P� م� أ�=آ�bی w((.  
�5 ا�5 ���و [  
�iوا�� 
  ] أخ�جL ا��>�2 وأ�� ن�4 ا��(Tي �� ا!��ن� و�Mل ح��p 5ی

���L اH  ث���5، �� ه���5 اfث���5 ی(
 أن ��Bo أخ�ك ���?�� f ح� إf �� ا: �y��i، إذًا   cل رج�M

 5� fو Lیا�O�Pن، ا���P�P أنL أي آ��ب Oخ� �� ص�اب و�� خti، أ�� ا�O�Pن f یt��L ا�cu�B �5 ��5 ی

دن� آc آ��ب آ�
 �� اUرض �5 آ�م ا���c�� ،y آ�م ���E آ�م خ�LP، إذا  Hم ا�آ cو�� ،Lخ��

Hإذا ی��3 ا hنt� ،م ����ق�آ�ان، ه\ا آUا yم خ���ه\ا آ ،LPخ� E�� Hا cآ�� LPم خ��آ E�� 

 fو �ًM�uة إ���o� _�ح�� �� q�� �ًP�Bi�و�?�ً� و �ًeوًة وح��� L��� h�BMن وأO�Pا� E�� hBB<ان

H، وآ�م اH ح�u��� �ًPة، ���o� fة و�u��� fة، Uن_ واثy ث�P�i� �P أن ه\ا ا�\ي ��PأJ آ�م ا

 ��O �� hن أنQة، اP3ا�� ��Qا J\ه k����3ت ص�ن�ا�>�ن،  yم خ���ن���، آt�u �� ،ص�ف yٌ5، ح�Pی

 �R�� Lث�� h3س� lا ج?�ز ا�����ة آ���B�� �Zً� ح�س�ب إ�>��ون�، س�h3 �� أج?Tة، اس��P3�

L�� ا������3ت ��س���دة 
  .����ن، ه\ا ا�(?�ز ���ج� �>��


 ن��_ �� ،�?� �4��E3 و  �� hنt� J��J وو�آ\�_ ��?2 ا�O�Pن ح��L وح�ا�L وحودJ وو

���L اH ا�O�Pن. �����?�، �� ،�?M���� E3��E3 ���3د�?� cأی�م أز��، . رج LB�4ی��3 ا!ن��ن ی _�\�

���� ا���س ا 
�\ي ی�Pأ �� اUز��ت ا���ص� وا����3 ا�\ي ی�Pأ ا�O�Pن �E��3 �5 أ��اض آ��Zة ��4

 Hا ���� ا���س، �Mرئ ا�O�Pن ی�3g أن ی 
ا�O�Pن، وا�\ي ی��cZ ��3ن�E��3� L �5 أ��اض آ��Zة ��4

  .��ق أیي ا���س، ه\ا �3Xر ��ی� جًا

C�ْ2َِیُ= ا���ِ- َ+ْ(َق َأْیِ=ی �  
  )  10: س�رة ا����( 
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)) Wوأن آ7 ش*ٍء أراد ،
ا
 و��، وأن إراد�- مG�0P! ��رئ ا���Gن ی�ى أن آ7 ش*ٍء و�� أرادW ا

 �Gق، وم� م� �=ث ی)�Mم� آ7 م 
���N)	!، و�)	P- م��M��� !G�0P ا�	�3^ ��رئ ا���Gن ی�ى أن ا

  :إw وا
 س&�N<- و���0� :��� �- و�- +�- �)	! ���Q�<�+ ،!h آ	� ��ل :��- ا��qة وا��qم

  .))w ی�Mف ��رئ ا���Gن
)5� Lری���آ� �� �����Lُ أخ�جL ا�5 َ Lُbا�� �َ���L أی�ً� أ�� ن2�3 وا�ی���   أنq �5 ���_ َرِ Jوروا(   

  k����3ت ا��4ن� L3� LنU نTی� f .  

C!ً&َ4��َ �9�َ�ُِ- َ�َ��ًةNْ9ُ�َ+َ �ٌِمbَْوُهَ( ُم �rَ>ِْمْ� َذَآٍ� َأْو ُأ �ًN�ِ7َ َص�	َمْ� َ:ِ�  
 )c97: س�رة ا���  (  

  ��� 5�z� إن��ن hذا آ�ن رأیS� �� 2<� h�M و��ة ،cوج T� Hل ا�M ص��� ه>\ا �B�u 2، ی�� ح��ة�P

 �_ أی?� ا��5�z أن ه\ا ا�O�Pن آ���M ،Lل �_ �� ا�O�Pن ?gی jآ� cوج T� Hا ��� Lإن ،yدرس س��  

 �B�u ح��ة L������� 5�z� وه� EZص���� �5 ذآ� أو أن c�� 5�  

 ))Pوا� Q� 
* �=ره� ا
 �W=:)� �ًG�GN� ،Q ه* ش�2دة ا
 �Q � ن ا���Nة ا��3&! ا�P* ه* م� �=ر ا

Q�<م-، آqن آ��Gأن ا� �  . ه>ا ا���Gن آqم-، وه�ه( �= ��3�^ آqم- م� +�0-، إذًا ه>ا د��03� 7* :�

C�ً(9َْض !ًJَ�0ِن� َ�ُ- َمkِ+َ َوَمْ� َأْ:َ�َض َ:ْ� ِذْآِ�ي�  
 )Lu 124: س�رة  (  

�� �����c، ص� �� ا��k� h�P إن��ن �Mل �_ أن  �X ،�?P��� ���X ،ع��� ����� ،yا���س، ����ی EPXأ �

cوج T� Hل ا�M ه>\ا ،L��آ :  

  )) وم� أ:�ض :� ذآ�ي +kن �- مJ�0! ض9)� (( 

�T وجc آtن_ إذا ���ت ا�O�Pن    Hل ا�M ه>\ا q<3��� ،f ب�o��� ،L��� L� ��وإذا �h�P ��ا�� اH ی

 hرأی �ًP��� �ً�?� L��?و���ك، ��ك �����، �� ����� اخ��اع �5 �� L� ا����ة �� kPء ی�X cآ ���

  .�5 خ��y ا�>�ن ن�gة إی��ح��

���L اH ا�O�Pن �?� ی���J أن: إذًا cاث���5 رج �� fإ  ی���J و��M. �ء ا���fc ح��� jPس� .  

��� E�3� :Lم ن����iا�� cBM Lأ� kBا�\ي ی� k��  .��ْ�ٌ� ا���ْ�ُ� ؛ ا��2�i أو ا��

ا���ْ�ُ�، �5 ��3ن� ه\J ا�>��� أو َ�َ� ا��c3 ا���Bع، �\�_ �pب �5 ا���س أن ��وة ا�O�Pن f آ�� ی�?��   

 kBا�\ي ی� k������ ا���س �Mاء�f L، ی� ��h، ��وة ا�O�Pن أن ��kB �� ج�ء ��U ،Lن َ�َ� �kB، وا���ْ�ُ� ا��

� Eن ��در إ�O�Pا� ��� ،hBأی��� ذه Lأ� Hا L��� cاث���5 رج �� fإ �M �� y�Biأf ،_�\� ،L�� J ح�

 �ً�p f ،ب��Pا� kن ر��O�Pن، ا�O�P��� E�o5 �2 ی�� ��� q�� ��3وأن�ء ا��?�ر، ی cأن�ء ا��� Jن �?� ی���O�Pا�

L�ح�� �� Lی3J، و�P� fًا دونL، ا�O�Pن ا�>�ی2 ی��3 یzنq ا!ن��ن �� وحL�g، ی���L���p �� L ی?� ،
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 ا�O�Pن حcB اH ا����5، ا�O�Pن ا�>�یE�3� 2 ی���J أن�ء ا���c وأن�ء ا��?�ر ی��3 ی�kB �� ج�ءL� J، ا���3

�T وج�M cل Hا ،�ًZ� yBi�� أ�Pه� ا�\ي ی:  

C0ُْ�وِف	َوَ:�ِشُ�وُه�� ِ��ْ�َ�  
  )  19: س�رة ا����ء( 

  � Hأه�_ �����3وف، ا �X�3� ی� أنQا J\وة ه�� E�3� ل���M cوج T:  

C�ً9�ْ�ُ َوُ�(ُ�(ا ��9��ِِس�  
  ). 83: س�رة ا��PBة( 

  E��3� L��M وة�� E�3� �� ،�ًل ����س ح���P� ی� ؟ أنQا J\وة ه�� E�3� ��:  

C�ِْرِه��  �ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ
  )  30: س�رة ا���ر( 

  E��3� L��M E�3� �� ،H5 ���رم ا�  :أن �ro ��4ك 

C7ِ�ِ�&َ�ْ��ِ �ْ(ُ9َ�ْ�َ �ْ(ُ�َا)َا َأْم)�َُوَ�� َ�ْ ُآ �  
  )  188: س�رة ا��PBة( 

   P� نO�Pأت ا��M أن_ إذا E5 إ�eا� ��� 
�5 أآc ا���ل ���cu�B ه� �E�3 ا���وة، أf ی\ه k���� أن

_�\� ،L�اء�M ��p خ�O ٌء�X L�و��ی� أخ�،  Hوا f ،L���� :اث���5، رج �� fإ ���L اf H ح� c

����� أو�����Z� h أو�� ��ن أ�� أهc ا�ن�� : ا�O�Pن �?� ی���J أن�ء ا���c وأن�ء ا��?�ر، ���L3 ج�ر ��P� Lل

وا �5 أ���M?2 و���Mا?��� ،L���)� �Pن�Uا L���Z� ،L��e3� ،LBرون ���آ�M ا���X ��� ا���M ذا��:  

C7َ َم� ُأوِ�َ* َ��ُروُنrَْی� 6َ�ْ�َ �9َ�َ ِم�  
 )l4P79: س�رة ا�  (  

ه���، �5 ح�LP أس�سً�، أی�م إذا ا!ن��ن �Xف �Xء   � h�?�Xس��رة ا h�X Hوا ی�Pل �_ أی�م واح

 cP3ا� cحT� ء�X _�P� ،2، ی\وب ذو��ن�� h�� ،ن������ أهc ا� J\ذو��ن، ه Lن�� hذا� �M��� cج��

، ���� رأوا �Mرون و��آ���M LBاP3� ء�X " : ��� h�� رون ی��M ��أو �� cZ� ." ف�X 5 إذا�zأ�� ا��

 ،c�3ا� �� L����5�z أ�L�� EP ���ق ���L �� ح�� ا�O�Pن و�� ��و�L، ���ق ���L �� ا�2�3، ���ق 

���� ا!ی��ن، �� ا�\ي �L�?�g ؟ �Mل hM�u ن��� ����رة س�ن�  J\ه ،L�Z� أن ی>�ن �ً����� Lوب ن��\�

�?�o�� ���� ،TیT3ا� B� 5� ��� ،�?�o�� ���� ،jی�X ن�M�iو أن ه\ا ا�Bی ،����� Eن��� إ� hM�u ،

 ،
i��� إن آ�ن ����2��3، إن آ�ن ،L��?� إن��ن cآ�س��� ��(��، آ �?�hM�u ن��� إ�E ا�(�� واس��

 ��س�، ����(�رة، �����4��، �tي ح���، ��>5 أن ی���م ح���L آ�iیy إ�E ا�(��، �� خ�?���

ا���j ا����4، إذا ����ا ����?2 ی���Pن ا��?2 ن�یh خ�� ا������5، إن��ن ���  ا������5، �>�ن�ا

 ،2?3� j�i� 5ل، وآ2 ����� ج�ة ���3� �3?i����L ا��(�ري، هfzء ا���س �����ن، إخ�ان_، أ
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 خ�h ا������5 �?\ا M hنt� ل�3� �3�� 5P�� ء�X مM ء�X c<� ،��P�� ��م �?2 ص��M ����4���

c�3ا�.  

���L اH ا�O�Pن �?� ی���J أن�ء ا���c وأن�ء ا��?�ر، ���L3 رج�P� L� cل : إذًا cاث���5 رج �� fإ f ح�

ای� ��� 2� �M�L� 5< ن?�ی� ��M�g، آ��Z س?c أن . ����� أو�����Z� h أو�� ��ن� L� 5<5 �2 ی� _�\�

����c، أ�� ا����iB ���یj ا���3،  �>�ن ���g_ ���23، ا��Bgب �cZ ا����رة �tول �� ����gی?� �>��،

 
�u �� ب�Bgه\ا ا� hأ��� jق، آ��g� ��� j؟ �_ خ�ی Hا ���u �� ،ب�Bgه\ا ا� hأ��� jآ�

ای�L یB\ل ج? آ��B وا���دود c��M آ��� B� �� ا!ن��ن �P�Pق، ی��3 ا���g� ��� jا�2�3 ؟ �_ خ�ی

�4�� Eی���ًا ج� �T وجc، �� �\ل ج? Hا Eإ� EP�ار E5 ا�\ي أ���zك ا����� �� jًا آ���Bل آ

�� اH، وخ�� ا���y، و����3 ا�� H��M ح�آ��L آ�?� �tس�3ر ��ه�e جًا ا�>�م �u �� �?آ� L�ح��

�T وجc أآ��L خ��J آ��B، خ��J جTیc، اQن  Hی��3 إذا آ�ن ا ،j�t� 2�3� ����ا��جc ا�ارج 

  : ا��Zن� ا�\ي ��P ���3 ه�

Hا J��أ c2�3 رج�� �ً���� ��fً، ا���ل �Mة، آtن �� ا����ة �M��ن، �Mة ا�2�3 و�Mة ا���ل، ���S أن �>�ن 

��E آcٍ ه\ا ا���ل اج��i� L�3 �_ إ�E ا�(��، �Mل ،2?��� y���� �ً��p >�ن�ا���س، وإ�� أن  :  

   �B)� ،cرا�Uی� ا����ی� اUی��م، ���� ،yا�� �� L<�?ی �?� fً�� Hا J��أ cورج j��t�� ،�uا���ا


 ا��L ا���ور ه\ا �M E�� c2، ی��3 إذا أدخ?���M E��ا���Pب، �Sآ�ام ا���س، �S� 2?��3uSدخ�ل ا���ور 

E�� ،Lج��ان 
�M E�� ،L��� cأه 
�M E�� ،L�� cدخ L� 5 ی��ذ� 
�M E�� Lإخ�ان 
�M.  

 ���Z� h��أو ����� cل رج�P� ،yا�� �� L<�?ی �?� fً�� Hا J��أ cورجc�3ی ���Z� h��3� ن�� ��أو .  

�T وجc أ��J ��ل ا���ل �Xء ث��5 جًا، ی�>5 أن یL� ��B : ��� أی?� اUخ�ة اUآ�رم   Hی��3 ا!ن��ن إذا ا

 5�� LR�i�أ��E درج�ت ا�(��، �>j�<� ��p 5 أن ی�L�P جTا��، آ���� ا��y، ی(
 أن ی(�? �� إ

��E ی���y، و���5�z ���\ات، �> 5<�� 5��P\ أس� L���ة، ��> 5��X 5�3ب �� �ای�L آ�ن ی�qR، ���� أ

 ،���p L3��)� E�� �3Xو ،c�Uا LB�M �� زتT� ؟ h�3� ا ��ذا\?� hنt� ،L� c�� 5��t� E��زواجL، و

  :�\�_ ��� ر��� �T وج�M cل

C�2َ�ِ �ْ2ِ�4ُخْ> ِمْ� َأْمَ(ا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! 423َ�ُُ�ُهْ� َوُ�َ�آ�  
  )  103: س�رة ا�����(

   5� �?u ��oوا� ،P5 ا��� �?u ��Pوا�� ،L� ��oا� yح y�3� 5� �?u ه2 ؛ ی��3 ا���ل�?i� E�3�

 yح y�3� 5� �?u وا���ل ،P5 ا��� �?u ��Pوا�� ،�g5 ا�� �?u ��oات، ا���?i� ث�ث ،�gا�

 L� 5خ�ی�Uا  

  )) و��آ��2 (("
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�Xا��R ا��Xى ��_، �tنh ا���3�Bت ا���ل ی��� ��Pن�ن �3�Bu أن_ إذا أ�h�i ا���M _�� ��Pة "  

�T وجc ی�?�_ ��L�� c ر��، �?\ا ا���ل  Hا���ص�، ا H�3، و�� ن��ء ���3ی� ا�Bu ازدادت، ه\ا ن��ء

���ی� إ�?�� خ�ص�،  
�T وجc أو ی��� ��� Hان�5 ا��� س�?� ا�Pا� 
یTآ�، أي ی���، إ�� ی��� ���

���L، ه� وا����P ن��L ����، آ�j ���� ؟ ی�3g ا�� lح�ی L3��)� ،L3��)� �� ن��<� L� Lأن ��P

 L�3 أنgی ��oه���، �� ن��ء، وا�U�� �3رX ه\ا ،L���4� E���(��L3 وf س��� ا���pUء ح�ی�4ن 

��ونh إن��ن، أآ����  �ًZ� أآ���� kج�� h��� آ\ا، أآ���� h�3� أآ���� Hا _�P� ،�ً��e� �ً��م M

  .زوجh خ��BX qب

  fzف أی�م ا���ج� إذًا ه�X ،��)درج�ت ا� E��ء ا�\ی5 أ��ه2 اH ا���ل �zه��ن آ� ی��4ا �L إ�E أ

 �?�gو�� ،L5 أخ\ت دآ�ن�X�M �3� ص�ر �� cآ _�P� ،رًا��Zاس� LPآً�، ی���اس�? L��� yی�� f ا�\آ�

�� رخ��4 وه� ��Bا� J\ه h�X ،h�� 5 أخ\ت�X�M �3� ص�ر ،L3B� ف ا�\آ�ء�X ،رة��i� h���

�ف �E�o، أخ\�?2، دا�Rً� ا���ج� ��>��J اس���Zري، �� اس�?�آ�، إذا آ�ن ��ج� حk� �P�P ا ،H�c3) س

���_ إن��LM اس���Zري ��(��، f اس�?�آ� �� ا�ن��، آ �� c���LP �5 ��ل �5 أجc ا���k وا����J، وأن 

��y أ�  �� �4M L3� �� ،y����B ���� اس�����_ ���Bه� ا�ن��، ه\ا اس�L إن��ق اس�?�آ�، ه\ا �� L3�

 إ�E اQخ�ة، ه\ا ��� Jأث� EPBی Eح� cوج T� Hا ���u �� LP��� ري أن��Zس�fأ�� ا!ن��ق ا ،cP3ا�

��E أس���>2 ��ة ث�ن�� J��  :ا��ی* أ

+* ا��P9p، ر'w  7 ��= إw: أن رس(ل ا
 َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ��ل  :� أ�* ه�ی�ة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُ-((

��9P* أو��6 م�r	� أو�* : :�	- ا
 ا���Gن +2( یW)�P أ<�ء ا���7 وأ<�ء ا��29ر، +�	0- '�ر �- +�Gل

+qن، +0	�6 م�r	� ی0	7 ور'7 أ��W ا
 م�wً +2( ی�2)- +* ا��G+ ،^Nل ر'9P�� 7* أو��6 م�r	� أو�* 

  .)) +qن +0	�6 م�r	� ی0	7
 ] �Rري وا������Bا� Jروا[   

yدرس س�� E�� y��3�:  

   �Bا�� fًأو ����� آc خ�� أح أخ�ان� اUآ�رم أن� h�M �� ا�رس ا��� Hا JاTج ��ا�رس ا���

���L ا�4�ة وا���م ��43م، و�� س�ى ا����p �B ��43م، h�M �� ا�رس ا����� ی��3 ه\ا  Jوح

���L ا�4�ة وا���م و�>5 ��ق آ��B ا�\ي ی�Pل إن �2 �>5 ذBRً� أآ��_ ا�\�Rب، ه\ا آ�م ه� آ�م ا �B��

 ،������ت ��Mم ا��� 5� L�?�� خ�ی5، و��5 أنQا k� c��3���� أس��ب Lأن E�� �Bم ا���?2 آ��5 أن ��

 2?��� cوآ �ًBRب، ی��3 آ5 ذ�R\ا� hأآ� �ًBR>5 ذ�ل إن �2 �Pه\ا ا�\ي ی ،L� 4Mم أ�ه\ا آ h�M أن� ح����

���L وس�2 آ�� ی��oB أن ی�?2، ه\ا ا��ی* ی��3 أن �]� یtآ��ك ه\ا �� �?2  Hا Eص� Hی* رس�ل اح

�ًZ� cPأ�2 ی ،������ت ��Mم ا��� Eر إ��Xم أ�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� :  
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�ً� وه�ًا ��3Bً�، وإ�(��ً� آc ذي رأٍي   �i� �ً�X hا���3، إذا رأی �eن��� Lأه� ��p Eإ� ��Uا إذا أوس

 E�3� cه ،L5 ا�\ي ��أی�Tأن ا� Eرات إ��Xإ J\ه ،f ،_أی�� 
ذ�_ أن ی>�ن �_ ه�ًا ��iع وأن �3(

 c3أن ن� E������ت Oخ� ا���Tن، �� ی��oB أن ن�?2 ا��ی*  5� J\آ� ی��� ه �ًBRی>�ن ا!ن��ن ذ L��

�� 5� �Bل ا���M ا��ح��، ه>\ا kiP�� ��3ن ی��Tخ� ا�O ت���� Eر إ��Xأ �Bا�� ،�Bا�� L��M �� ت��

 ����� hإ��_ ه�، أن �eا�� �� ،�ًM�uا����ء، �� �� ح��ء إ Jا����ء �5 وج� 
��Mم ا����� أن ی\ه

و�ro ��4ك وه� ���e إ��_، �� ا���e إ��_، ی\ه
 ا����ء �5 وج�J ا����ء، و����k ا����ة �5 

����ن ی LنU ،زی�� �?�t� L3� ���� ،�?���)� ی���� Lوج�T� ه>\ا، رؤوس ا��ج�ل، ی���� ،�P� L�� ��

ه���  .ن��ة، وf �� ح��ء 

 ��و�5 ����ت Oخ� ا���Tن أن ���Tع ا��ح�� ���M 5ب ا��Uاء، �� �� رح��، f �� رح�� 

 ا��ج�ل�� ا����ء، وf �� ن��ة ��  .ا��Uاء، وf �� ح��ء 

أ��آ�X 2رى ���>2، إذا آ�ن أ���pءآ2 س���ءآ2 وأ��اءآ2 رح��ءآ2، و: �Mل ���L ا�4�ة وا���م �Mل  

 Eءآ2، وأ��آ2 إ��ءآ2 �����pارآ2، وأ�X 2وإذا آ�ن أ��اءآ ،�?�i� 5� 2<� رض خ��Uا �?e�

  .I?�ه� ن��ءآ5iB� ،2 اUرض خ�� �>2 �5

 J\ه ،f ل ؟�M �Bی� ه�_ ا���X ��oأن ی>�ن ا� 
����ت ��Mم ا�����، هc یcP3 أن ن�Pل ی( 5� J\ه

��E أنL آ�م رس�ل اf ،H، ر��h أن ����ت ��Mم ا�����، أن� ح�� f Lم ور����ذآ�ت ه\ا ا�> ��

��E آcٍ ا�\ي ذآ�ن� �? ،L�ه\ا ا�\ي ذآ� ،c��3��� س��P� م�ن ه\ا ا�>Qی��\ ا ��� Hا JاTم ج�ا ا�>\

  .آc خ��

Lی* ��ج���L وس�2 ی�y�3 ������ء، 3Buً� ا�� Hا Eص� H5 رس�ل ا� �ٌ�4M *ٌی����� ح �P�  5� Eإ�

���L وس�2 Hا cص �B5 ا��� L�� Hا ��م ��E ا�Tواج، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م �5 أنq رPی:  

م� ��وج ام�أة ��0ه� �� ی�دW ا
 إw ذwً، وم� ��و'�2 �	���2 �� ی�دW ا
 إ�G+ wًا، وم� ��و'�2 ((

wد<�ءًة، وم� ��وج ام�أة �� ی�د ��2 إ wإ 
�� +�'- أو ی�N� 7�&�2 �� ی�دW اNوی W��� ~hأن ی 

  .)) ر�	- ��رك ا
 �- +��2 و��رك ��2 +�-
  ] رواJ ا��Biان� �� اUوس� [ 

  h�oرك، أ�� إذا ا���B� ��p واجTواج ����4 دن��ی� �?\ا ا�Tف �5 ا��?\J ا�Tوج�  ی��3 إذا آ�ن ا�?

cوج T� Hة ا����.  

M م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Jخ� ذآ�O *ی  :�لوح

  ))�9)� ا�	�أة xر�� �	���2، و�N�&�2، و�#	���2، و�=ی�Ef�+ ،�29 �>ات ا�=ی� ���6 ی=اك((
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ی90* إن �� �70E ه)>ا م� ��ل ا�9&* م� <�6 إw ا��Pاب، م� <�6 ش��ً�، �9)� ا�	�أة xر�� �	���2، ((

  .)) و�N�&�2، و�#	���2، و�=ی�Ef�+ ،�29 �>ات ا�=ی� ���6 ی=اك
  ] ي و���2 رواJ ا���Bر[ 

���L وس��M 2ل: Oخ� حی*   Hا Eص� Hل أن رس�ل ا�M q5 أن�  : و

)) *9P�� 6��G+ ،ن�P9pل أو ا�G+ ن�P9pم6 ام�أة ���6 أو ا�G+ ،!9#م� ص�&- دخ7 ا� !pqp ;�Pم� ا�

  ))��6 وا�=ة
  ] رواJ ا�����R وا�5 ح�Bن �� ص���L ����4ًا [ 

�T وجc، �5 اح��
 ث�ث� �5 ص�LB، ی��3 ث�ث �   H 5?Bی��3، اح�� L���� LB5 ص�� L�ت ج�ء��

2، �ی�?4� ،2��O�P� ،2?ن?P�� ،5?��3� ،2??2، ا���E ��3دا�?2 ?M�خt� E���ی��3 ر��ه2 ����� ص���� ا

ه� ا����ن ��P، أو �� h��� ا��أة h��P� ،��)ا� cدخ LBث� �5 ص��ث 
�����3 حy ا�Tوج �5 اح��

h�� J واحة دخh�M ����� h��P� jM����� c  اث���ن ��Pل أو اث���ن،���h�M ����� h��P واحة، �� 

  .واحة

 h�M ����� h��P� ،ل أو اث���ن�P� أو اث���ن h��� ا��أة h��P� ،��)ا� cدخ LBث� �5 ص��ث 
�5 اح��

  .واحة

  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �����L وس�k� 2 ا��� اUزدي) :019 (ا�رس  -�� Hا E�4 ص�M. 

  27-01- 1991: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :Uآ�رمأی?� اUخ�ة ا

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb، ���� دخ��� ����M : ،Lل س�ی اUزديَ Lbا�� Ebَص� Hرس�ل ا E�� ���M 5� �3Bت س���3 سو�

  .�Jوآ���

�� حی���M ،LZ  ا!ن��ن ���Bٌء ���u h ���ن f L������u hن���M ،L ا���ء �� ������M ،L ا���ء

L��<ا���ء �� ح.  

 Eأ��ٍ�، �5 س(�5 إ� E5 س(�5 إ�� TٍیT� E5 س(�5 إ�� cPان� jم آ��ة وا���ا�4 L��� jن� ی�سس�

  . ح�آ2ٍ، آ�j ؟

  C)54(َم َ�َ=ْی�9َ َمِ)�ٌ� َأِم�ٌ� � َ+َ�	�� َآ��َ	ُ- َ��َل ِإ<�Qَ اْ�َ�ْ(
)j54: س�رة ی�س (  


، زی�د�L أو   ٍ)3� _� hى �5 ص����5 Rوآ� ،�P>�2 ی��وإذا  ،k��>�2 ی��وا!ن��ن إذا  ،Lإذًا آ��

 5� L��Mو Lا� ی��l�g� �P، یTی�L �5 ث���L، �5 ه�]�S� ،Lذا �>�2 ن�� ه�M ا��>�2، ا!ن��ن �� L4Pن

��  .ن�� آ��L وL�� L����3� 5� L��Mآ��S� ،Lذا 



 ا�2�3 ��ی�� ور��B ا�2�3 أ��E ا����u ،ًا  .إذًا ا!ن��ن ��� ی�2�3 ا����M L� 2��3 آ��Bة ج

C(َن	(َن َوا��ِ>یَ� َ�� َی0َْ�ُ	ي ا��ِ>یَ� َی0َْ�ُ)ِPَ�ْ7ْ�ُ َه7ْ َی �  
 )��T9: س�رة ا� (  

ء، ا��Pة ا���4، ا��Pة ا�����3، ا��Pة ا�Tه���، ا��Pة اQن ���Pس ا��gB �� ه� ؟ ا���ل، ا�(��ل، ا�\آ�  

J ا�O�Pن وج���M L�3 ��ج�� ��5 ��BدJ إن?� ا��M ،2�3ل���  : ا������، أ�� ا����Pس ا�\ي أ

  )) �7 ه7 ی�P(ي ا�>ی� ی�0	(ن وا�>ی� w ی�0	(ن (( 

  �Bرآ E�� q�)� 2� إذا ،�M�g� ن?�ی� L� 5<� 2� �M��� ای�� L� 5<� 2� 5ات و����� Hت ا��� �� _�

�5 إ�BMل  ،
�P5 أح�ال ا�� �ً[�X �3ف�ی5 �uی��، ��2�3 آ��ب اH، ��2�3 س�� رس�ل اH، ��2�3 أح>�م ا�

�5 س�3دة ا�ی5، ه\ا ا�\ي ��q آ\�_ ��رغ، �\�_ ر��� �T وج�M cل ،qا��� �?u 5� ،
�Pا�:  

  �Gِ>ُ ��َ+َ�)105(Cُ� 2ُ�َْ� َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َوْز<ً� 
 )j?<105: س�رة ا� (  

   fو ،L��� cBMأ fو ،Jأ�� E�� اH، �� ا�ن�� �� ��ف اH وf اس��Pم ���� �� وزن، ���L، �?2 ص�oر 

  : ن� ��h ن�eي �� ه\ا ا��ی* �MلLB�M �?u، وc3� f ا���3وف أ
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���L ا�4�ة وا���م ـ دخ��� ���L وآ����J ـ ا �Bا�� E�����L ـ �� أ��Xص ���� دخ��� ���L ـ  c2 ص?��

ى ا�\ی5 ح���M���� Lن ی?��?2، ی�3?2 � ��?� ،Lق ح����� cآ c�oی �i��� L�����اء آ�?� Uم، ا�e�

 ،LM�5 آ�م أخ� ،L��e� 
���L ا�4�ة وا���م، �5 ج�ان
 �L���i، �5 ج�ان �Bا��2��3، أ�� ا�� ��

hأو س� yخ� E����2، أو  E�� Lإذا رأى �5 ح�� L2 ، أوأن?��� ��Zآ�ن ی ،���i� E��.  

L� ل�M ،اك أ�� وأ��، �� �ى ا���B : س�ن� س3� اك أ�� وأ��، ��u J��uان أرِم س3� أرِم س3

���L ا�4�ة وا��  .�م �5 أص���L إf س3

�M ،ة�B�ة أ��5 ه\J ا��U: ل �Lس�ن� أ�� �B�  .أ�� 

Hا jس� ،  .س�ن� خ��

�Tن� ا�  .ح�اري رس�ل اHأن�M �� : hل �Lس�

3ي �>�ن ���س�ن� �Bآ�ن ن �� ��� �.  

  .س�ن� ���Zن أf اس��� �5 ���Zن

�?��� ���  .س�ن� ��� أن� �ی�� ا�2�3 و

   L�e� ،LنtX kر� ،L�P�Pح jgآ ،L�gاء آ��Uا L���إذًا �� ��ك ا���B ص���� �5 أص���L إf وس�� 

 Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� L���i� 
  .َوَس��B���� ،2َb ��� رأىه\ا �5 ج�ان

���� دخ��� ���L وآ����J أ�(LB �� رأى �5 س���� وزی�� ی��3 ث��ب ����BP، نf ،���e أ�Mل �>�M : 2ل  

 cZ�� hأن ،fً�BP� �ًي ث��ار�وا ث��ب ����p ا�5�Z، ه\ا آ�م f أ�Mل أ�ًا، و�>5 ا!ن��ن ��S>�نL أن ی��

 hی5، أن��E ث�oة �5 ث�o ا!س�م، �� یz���BM 5� 5_، ی(
 أن �>�ن دآ�ن_ ا�ی5، أنh س��� ه\ا ا�


، أن h��cZ ا�ی5، ���� �� ،���eن L�� _��� ،���eن _�Bل ��آ�BP� ك�?e� ��32، یe�� _��� ،��e��

 L� ان���ء دی��، أو L� ه�ی� دی���، أو L� زي دی��، أو L� ی5، وی�ى إن��نآ� j��Pل !ن��ن ی>�J ا�


 �Xف ا���B ��ذا �Mلخ���� دی���� ��p2، و�?� ��pي، و��  : ��، و��

���� دخ��� ���L وآ����J أ�(J�B �� رأى �5 س���� وزی�� ی�BP� �?e� ��3ل، وس���� ح��M : �� ،5ل  

���ن ا���س، �Tاح  5� _iP�� �[ة �\یال، آ��L �?\ب، ����B، آ��� واح��إن��ن ی��_ ��

����t� �Mر ا�(�q، رخlB ی(�3_ �� ا��حc، آ��� ن�� �?� ���u �ًس��، ذآ� ا��3رة أح��ن�M آ��� ،��

��L، ���ن�u Lه� �\�_ ر��� �T وج�M cل �3� 5�zه\ا ا��:  

C�ً9�ْ�ُ َوُ�(ُ�(ا ��9��ِِس�  
  ) 83: س�رة ا��PBة( 

  �� �3� 5�zا�� Lآ��� �\ی]�، ه\ا آ� ،�gس��، آ��� ��ح�M آ��� ،�iن� ه���� Jا���� ����ن ی��3 U ،L

س�، �MلPی* ا��T وجc �� ا�� Hل ا�M ی5، ��ذا  : ا��5�z س��� ه\ا ا�
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)) �	P03Pم� اس �	2� W)آ�م + ^�Mا� ��ء و��M�ا� wإ -N��  )) إن ه>ا دی� ار�E9� -P�D�* و�� ی
 ]Lُ��َ Lُbا�� �َ�  ]  أخ�جL ا�ار��iM �� ا����(�د �5 ج��� َرِ

P� ،رأى �5 س���� وزی�� �� LB)�  .�ل �5 أن�2أ

   ،L����Xء ث�ن� ���م اس���Bط Oخ�، ی��3 إذا أنh ا��S� h�Pن��ن س�2 ���_ ���ارة، L��X أدی
، ��3ف 

 ،�ً��c3 ه\ا ا���Pء ا����3 ی��3د رأیL�� h س�� ا�4�ح، رأیL�� h ذآ�ء، رأیB�u L�� hً�، رأیL�� h ور

�5 اس�L وا J��t5، اس���zص��ت ا�� J\3ً�، ه��T وجc رأیL�� h ��ا Hا c3� ،L��� 5�س2 أ��L، و

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb إذا ا��t� EPٍخ َ Lbا�� Ebَص� L5 س��� �Bوی��3_، ا�� L3��� _�3� ،Hخ أخ�ك �� اUه\ا ا c3)ی

���L، ی��3 ه\ا  5��5 اس�L و L5 أخ أس��� h�Pو��5 ه�، ه>\ا، ا�� L5 اس2 أ����5 اس�L و L�tی�

  .�5���zا��gء یTی ا���دة ��5 ا�

  .، ���Mا آ�م ��م، ����z� ���Pن��Pل �5 أن�2 ؟ ����z� ���Pن

 ،�ًpً� ��ر��>�2 آ��إی�ك أن  ،�i3� أن _��?� �ً�Rدا hم أن ی��3?2، أن�ة وا���ا�4 L��� �Bأراد ا��

c3�� إی�ك أن ،cR�u �� �ً�Mو ����إی�ك أن  L� E�3� f ،L�� وى  .f �ً[�X ج

���L ا�4�ة وا���م �Mل �5 أن�2 ؟ ���Mا �Bا�� cن، ه�� دخ���z�.  

�T وجc، آc أخ ��4M L، أح��نً� أخ    Hا h��� jي آ���Pال ا��zا�� Lأس�� 
أح��نً� یTورن� أخ، ��

��u 5یy آ��� L� �?��M �B�u أخ �5 ه\ا ا���(، آ��� �B�u سzال ��X ،j�iح Oی�  Hا Eى إ�اه�

�Pح kذا ا!ن��ن س�S� ،*ی�P و����c �3?�، وح�e?�، ه� ذخ� �S� ،Lذا ا��t� EPخ و��س�X L�� 2ح ح

  .���eس��ء ا�4�ح ی\آ�y���� J، ی\آ�J ��ی� آ�ی��، ��ی* �Xیj، ��ی� آ�ن��، ���h ا

  إن �>�M cل ح�P�P، ��� ح��M �P�P>2 ؟ : ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

  �� ،���� k��ار �o�
 L� cM إذا آ�ن �Bu ل �_ أن��M 
، أن� �?�س، واح�Bu �� J��3� ،�3ف� �� _

 2�� �� �ً[�X LPی� f ،س ه\اأخ� ن��� �ن� ن��وي ���یr �5 دون حی ��P_ ���4، ���3ه� �� �?�

 ���Pا����ن، ا� �� q� ،ًا��Bح(�ً� آ L5 ن��� �i3أن ی L� ،ء�gی �� ��ا�?�س�، آc إن��ن �L أن ی

�P� ة�����.  

Nِ�ُ �ْPُ9ْ7ْ�ُ ِإْن ُآ�C*>ِ)0ُ&ِ���+َ -ََن ا���)%&  
  ) 31: س�رة Oل ���ان(

   ،y�Mم د�ا آ\?� ،�Bا�� ���uو cوج T� Hا ���u c����J ا����B��u �Bا �����c، وا�� �Zآ ���

إن �>�M cل ح�P�P، ��� ح��M �P�P>2 ؟ ��ذا : ح���� اد�E هfzء أن?���z� 2ن �Mل ���L ا�4�ة وا���م

���  :وا���م ؟ �� حی* Oخ�L ا�4�ة �Mل 
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 L[iوإن�� �� أخ ،L[i��� 5<2 ی� Lی2�3، أن �� أص�� Eا!ی��ن ح� �P�Pح B�إن �>�X cٍء حP�Pً�، و�� ��� 

LB�4�� 5<2 ی�.  

   f L�3� وأن ��3?2 ه� ،�gBي ا����p 5 ا��5�z، أن ا��5�z ی�ى أن ی اH ��ق أی 5�zن ��ق ا��Qا

3ه� ح>��، و�Toى �� �3To� Jى، و�z� Lدى �� �3 �zدى، �5�B ��3?2، وأن �?\J ا�3�Uل ح>� �� �ً�

ا��5�z و��p ا��5�z أن ا��5�z ی�ى اH وf ی�ى �L3 أح، و��p ا��5�z ی�ى آc إن��ن وf ی�ى 

  .اH �5 خ�ل هfzء، ����P، ه\ا ا��� و� اUزد

  �Pخ��4 ه� ح �g�خ��P : 5�O q إی��ن��، �Mل هfzء����P خ��� ��g خ��4 ـ ن�5 �� ��� خ��� 

����� �?� وخ� q�����P �?� �� ا�(�ه���، ون�5 ���?� � ن، �Sن آ�ه�?� ��آ��ه� ح�ار  qوخ� ،�?�

آ2 ؟ : �j�i ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م��  ��ذآ�وا �� 

   �M�� إن��ن k� *یی� ح� cوج T� H5 ا� y���� إن��ن ه\ا k� �ًZی�>� ،J�L�i3 ا���P�P أن �ی� ح

 �� L��?�� ،L����[��� ،L�ا\� L��3� ،
�� ا ،H��L3 أ��م خ��ر ص3�u Eإ� kد� L3�ك، ��� c��ا�

 ا����P ��ة آ�k� h إن��ن �5 B3ال، وج�اب أن� ا�zل ح�ار، وس�ه� ا����ة، �5 خ�)� L��3� ،ا����ة

J �����3ت ا��4نk، ی��3 أردت �� أج��B و�� ���ج2، ��ح��e أrp ��4ي �Mل �� �� ه\ا ؟ h�M ه\

ة جًا ه\J ا��Q و�?� P3� ًاة جP3� ��O 5ج�?�، ن��� ،k����3ت ا��4ن� J\ه h�M ،L�o�� LBuأن أخ�

 �� 
 وا�ci3، إذا أردت أن ��3i3_، �5 ا����ن��_، إذا أردت س 
�����3ت، �Sذا أردت أن ��

ن��ن ���J ه\J ا���o، إن��ن Oخ� ی��J أن ��Pل ��M Lل ا�ن�� واQخ�ة yBu �����3ت ا��4ن3Bu ،kً� ه\ا ا!

E��3� Hا:  

C�ِْرِه��  � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ
  ) 30: س�رة ا���ر( 

   L� cM ا!ی��ن fی�3ف �� ا�>��ب و f ی� وا�\يQا L� ل�P� 5 ���>��ب�zل، ���\ي ی�)� �� �� ،Lم إ��آ

  \ا ا�>����ج ���3B، وrp ��4ك ه\J �����3ت ا��4نk، ه

���L ا�4�ة وا���م �Mل �B���� :2آ��  .�\آ�وا �� 

������س�B إذا آ�ن ج��k� h أخ  f���tث� أنh ���>�م، أنh اس�tث�ت ���>�م ه� �L أس]��، ��B�u Lت،   

��� ی�3ن� ��<g� J��J سzال آL���� �� ،��B ح�ج�، �� �� ،J�uل �� خ��)� ���M J��?� أ��� �� 

 L�3و� LB�Mو L3��� *یJ، �5 أخ�ق ا��5�z و��اJ ی�4 �������L ا��(�ل، أن ی�>�2، خ�� ی��� �� 

L� أدرى.  

   _�tإذا آ�ن س ،�?eح�� hوأن ،l�X _��� 2��O �<ی� �>��?�  hء أن أن�X ��)�Tی��3 أح��نً� ی

���_، ه��ك أدب ��س���ع آ�� آ�c ه\J ��* ث�ن�، ا��خc وا�خ�ل ��E ا�>�م، و��3u�P ا����ث، 
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 ا��y، و��اJ ی�4 ����Bوح yا��� ���L ا�4�ة وا���م، س� �B���� ،*یی* أن ه��ك أدب ����

L� أدرى L�3و� LB�Mو L3���.  

آ�M :2ل��  .�\آ�وا �� 

���اض،   fاض، ورد ا���fوا ،c��دا�Rً� ا���ار �� ���3، ا��zال وا�(�اب، و�y��3، وا��Bه�ن وا�

 2��3� �� �Pی�u ����3 أن أس�ء� qریی��3 ی�eP �>�ی�، ���5 ح���� �����3 �� آ��� ا������ أص�ل ا��

 ی>�ن ه� �Xرد، أ�� �uی�P ا��zال M ،L�� ���� hء وأن��ا�i�ب �uی�P ا!��Pء، ه� ا!ن��ن و


 ا���c وإ���M ا���c ورد ا���c، ه\ا�uو y�M  .وا�(�اب وا���ار وا��y��3 وا��

آ�P� ،2ل هfzء: �����M �Bل  ��أ�� خ�q ا!ی��ن �?� أن نH�� 5�z، خ��Pً� و����ً� و����ًا، : اذآ�وا �� 

 5� 2?� �� ،��Uوا yا��� L� ،2?یأس��LR ا�����، ص���L ���� إ��L ی�جk ا��U آ�L، ی اH ��ق أی

 5�zا!ی��ن أن ن qأ�� خ� ،L وآ�LB ورس�H�� L و��R>�دونL �5 و��، وf ی�gك �� ح>�L أح

3* �3 ا���تBوا�.  

����� �?� وخ� q����X ،�?� ��Pف ص�ر ��  q5 �?�، وخ��O qأرآ�ن ا!ی��ن خ� J\ا، ه���M ه>\ا

yدة، و�� �����3 و�� خ��B�ة، و�� �P�.  

  �����Mا : آ2وخ� q�����P �?� �� ا�(�ه��� ون�5 ���?� إ�E اQن �Sن آ�ه�?� ��آ��ه�، ��Pل اذآ�وا �� 

 �?� c�3ا� qا���ت، وأ�� خ� 3� *3Bوا� Lورس� LBوآ� L�<R�و� H�� 5�zا!ی��ن ه� أن ن qأ�� خ�

J ورس��L، وأن ن2�P ا�4�ة ونz�� ا�Tآ�ة ون�4م ر���ن B� أنf L إ�L إf اH وأن ���ًا ?gأن ن

  .�� ا�h�B إن اس���3i إ��L س�B�ون

����ا �?�آ�ن ا!س�م خ����O qا �?� �� �� X_، أرآ�ن ا!ی��ن، وأر qوخ�.  

 ا��خ�ء: ���Mا وأ�� خ�q ا�(�ه��� �?��� �<gا�.  

   ،�o���� ،5ای��g��� ،وي�<��� 
�P��� �� �� 
i�ی� ��ى إذا أنh اس��heP ص��� ا�(�2، 

ك �Mت ����4ب ����3�ت، ����3ة، ج?� ا�(�2 س����، �_ �tوى، زوج�_ وأوfدك ����، U��

�T وجc، ی� H ًا�<X وب\� cه ،Jأ�� E�� 2�Pو��� ،L��� Eاك إ��T وجc ه Hوا ،��gص��� ون _�

أ�� ��Pل ی� أخ� �� �� k�� �� �� ،coX و�Xاء، س�ق ����م، �� �2 ن�����، �>c إن��ن ی��Bم ی>�ن 


 �uرئ أو ��رض أخ� ���X Lء ی��Bم ه\ا �B�� ��Bإآ�ام آ Lأآ�� cوج T� Hا �أهً q� أن ی>�ن

  .�� ه\ا ا���Pم

 ا��خ�ء: �Mل�� �<gا�.  
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   f ،J���� ا��خ�ء X>�رًا، ا!ن��ن دا�Rً� وه\J نc<� ���4 أخ، إذا آ�ن ح
 یc�3 ح����ت ی3د �� 

 �ً�R�4، داMن� �X �ً�Rط دا��Pوا� qRن�ن� وا���دي وا���U2 وا��]�2 وا�>��ر وا�(��د واR�gا��� ،JPی� ��

 أ��Xء آ��ZةPن��3ی�� cى ��ق آJ، ن��3 ا�?��J، ��ذا �� �X 5�zأ�� ا�� ،.  

ا��� H ث�ثً�، ا��� H إذ �2 �>5 �� دی�� ـ دی�_ س��2، : س�ن� ��� آ�ن إذا أص����M ،�B�4� Lل  

 h�3� �� ،ا���3ص� �� h3Mو �� ،���Pس�fا hMی5 س��2، �� خ���_، حی، آ�L ی��3ض، �>5 ا�

��   .�Xب ا���� ا��� H، �� زنE، �� س�ق ا���>�ات، واح

C�ْ(ُ�ِ��َ4َس� �ْ(ُ4ْ� َ:9ْE(َ>ُ -ُ9ْ:َ َن)َْم� 2َ9ْ�ُ �َiِ�&َا َآ)&ُ9ِPَ#ْ�َ ِإْن�  
  ) 31: س�رة ا����ء( 

 ا��خ�ء، ه��ك   �� �<gأن ن ��������L ا�4�ة وا���م ی��3  �Bا�� ،Lآ��ن، وح�ر دخ� J�4� rpو

3�?� ن� fى و��3 وه��ك ن��3 ا!ی(�د ون��3 ا!�اد ون��3 ا!ر�Xد، ه��ك ا�?ى ا��3م اH ن��3 ا�?

 �?Xأ 
�Biا� L� ل�M ،�3ا��� LB4���م أص���L ج�ث��� ��  �B��� إن��ن �Bح�اس، س _� c3ج

�_ ن�در جًا �� L� ل�M 
�Bu100 _5 أنeا� 
�pی�4ب �?\ا ا���ض، وأ أ�j إن��ن، إن��ن واح

 س�3_ ن?P�� رض وص�ر س�فUا E�� Lن�� Eور� L���E وا� cدخ ،��Uا cB�P� �� ب�X ،�ً�R�

��ء ا�g?��، و����3 ی�M ،h�Bل �?� ص�ت أ�uش، ا���k ن��3 آ��Bة آ��Z ا��>�2 ا��yi، ا�5���3، ا�

 L���ء ا�g?��، أذآ� أن وا�ا��?t� 2س����� وأ��4رن� و�M��� �� أح�����، واجL�3 ا��ارث ���، ه\ا ا�

�ML� h� :L� h��M ،ی��M �4Pا� ،jخ���5 أ� kد�U ����gی Hإذا ا Hل �?� وا�M ،یg2 ا��U2 ا�t� ��� : f

 Hا LR���Mص ی��3?2 ����ج�5 �5 أ��Xأ E�� L�اQن أد�k، ی��3 ه� ح��� ����رة ا���دی�، رأسً� وز

�T وجc اH داووا ����آ2 ���4�Mت، �X ا�4�M اس��: �T وجc ن(�J، وا���M �Bل H ء��

 ��� L� q���� l�X ض�� ،��<g� �BX _ه� ��<g� h3Mة، إذا و��M خ\وه� J\ی���ض، وه

 �� ،L��3إن��ن ی L� �� ،j�3� ��� ی��یLP آ��Z، و�� �L أح L�� E�����l�X ،L أ yوی�� ،LPی��ی

�T وجc، إذا أردت أن �>�ن أ�Mى ا� Hء ا�X ى�Mأ Hا ،cوج T� Hا fإ L� ،Hا E�� cس ���آ��

��ء ��ء س�ح ا����3ء، �i�pن، أ�Mى س�ح وأ��E س�ح، Uن_ ���اء ا�ی�P� 5_ ا��هfzء أ

 ی�ه�?2 أ��Xء M ،_�� ی2?��4 M ،
� ی�B�M �� �P?2 ا��M ،J���y���� 5�3 ا�>�ن، آc خ��4_ ��

Hا E�� cى ا���س ���آ�M>�ن أ�ذا أردت أن S� ،�?�� h�� hأن.  

4̂ اْ�ُ	ِ&�ِ�  � Nَ�ْا ��َ:َ Qَ�>ا���ِ- ِإ �  Pَ+َ)79(Cَ(آ�7ْ َ:َ�
 )c79: س�رة ا���  (  

  C)139(�َوَ�� 9ُ2ِ�َ(ا َوَ�� Nْ�ََ�ُ<(ا َوَأْ<Pُُ� اْ�َ ْ:َ�ْ(َن ِإْن ُآPُ9ْْ� ُمbِْم�9َِ� 
  ) 139: س�رة Oل ���ان( 

Cِإن� ا���َ- ُیَ=اِ+ُ� َ:ِ� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا �  
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  ) 38: رة ا���س�( 

ي ا��5�z أح
 إ�� �� r3� 5�R>��، �� ی���3ا ا���3��ن ان��eري �?2، و�M�X إ�E ��ك   B�

��3ص�?h3iP�� ،2 أوص��?2 �5 ح�B و�����ا M�Xً� إ��، ه\J إراد�� �����3��j�<� ،5 إراد�� 

5��BP����.  

  :اQی� ا�>�ی��

 �hَ�َ -ُ�>َن ِإ)ْ:َ�ْ+ِ �� َ+Gُ) 43(�اْذَهَ&� ِإَ�JَMْآ�ُ� َأْو َی<َPَ94��ًَ� ��0َ�َُ- َی wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ))44( C  
 )Lu 44ـ  43: س�رة (  

��j�<� E رح��_ ���M 5ل: إذا آ�نh ه\J رح��_ ���M 5ل: �Mل ی� رب  Uن ر�� : أن� ر�>2 ا��Bس

E��Uل. ا�M E��Uل أن� ر�>2 ا�M ا�\ي :  

 ))w)� -� w)G+ ،�h� ->ن إ):�+ �  ))  ���9 اذه&� إ�

��E، وإذا : إذا آ�نh ه\J رح��_ ���M 5ل"   Uن ر�� ا��Bل س�M 5�� _رح�� j�<� ،E��Uأن� ر�>2 ا

 أن f إ�L إf اH: آ�نh ه\J رح��_ ���M 5ل?Xل أ�M 5�� _رح�� j�<� ي��p �ً?أرى �>2 �5 إ� ��.  

 ا�B�ء: �Mل�� �B4ا��خ�ء، وا� �� �<gا�.  

 �5 أن ����5، ی� رب هc أنh راض ���، ��Pل ا!��م ا��3��g ا�ن�� دار ا���ء،   � f ،دار ا����ن

L� ل�M ف �����م�iإن��ن ی ،Jل: ��5 وراء�M ،_�� E���L ح�E ی� h����L : وهc ر E�وآ�j أر

L� ل�M ،J���5 اH، آ��� ص�ی�� : وأن� أ���E ر h�� رP� ��3���� آ��ورك ��P���� إذا آ�ن س�ورك

��E ا��خ�ء ی� رب �_ ا���، ا����P س?�� جًا، ا�fل س?g� �� �� c>��، ����4ة، آ ��� c واح

�>5 أن یt��_ ا���Pء ا���، أن یt����M _ء �>�وJ، أن یt�� �Xٌء ��E خ�ف ��ادك، ��E خ�ف 

 c�u qس��ن، إذا ج�Uا 
�Biً� آ����2، ��� h��3ه� أن� H ��E خ�ف س(��_، و��Pل ا��� ،_�Bpر

� ،hس�آ ��Bآ �E ا�>�س� یB>�، وی��_ یJ، ی�4خ وی�4خ، أی�م ی�>�2 آ���ت آ��Bة، ی(�q واح

 �T وجc ��ى أن یJ ی H�� ���3� ازددت ���<� L���4�� رأى أن ه\ا ،��ا2�U واح، ا�>��B وا

 اH، ن23�� Lآ� ��Uا �����  .رح���، ح>��� 

 ا�B�ء، وا���E ��� ا��M :�Pل�� �B4وا� ����gك ا���ء، و�Pا���ب وا�� ���ء، وا�4ق وا��BZت 

اء���.  

   L� h�X ی���3 ه\ا ا�\ي cوج T� Hا c3� ،cج�ه �?� h�X ن ا!ن��ن إذاU ،h�gی f 5�zا��

����p E ص�حLB، إن  2[X 
وی���B_، ه\ا �Xء وkM آ��Zًا،  f�t� h�gخ�_ �����L اH وی���B_، وا�\ن

 اL���p، وP� 2�<� ه� ����X f 2?ا�� ،h�gی f ا���� ��!ن��ن J��� �XرآL ��!ث2، وأن P� L� ��إن ر

ة��M.  
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 Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� �B2 س�ور ا��e����L ا�4�ة وا���م س� �?\ا ا�>�م س�ورًا ��M ،�ً��eل و�5  �Bا��

  :َوَس�2َb �?2 و�Sی��ن?2 ا���P و��i�?2 ا������ �Mل �?2

����ء، �P?�ء، آ�2 أن �>�ن�ا أن��Bء، وأن� أزیآ2 خ��ً� ���2 �>2 ��gون ـ داخ��5 إ�E أن�2 ح>��ء،   

����� �?�، وخ� q����M ،�?� ��Pل وأن qأ��� �?�، وخ� qی5 خ��g3� ا�Bأذه ،�g�ي ����� �� �

��gون: أزیآ2 خ��ً� 2 �>2���.  

  .إن آ��2 آ 2����Pن �� �(��3ا ��  f�tآ��ن

�T وجc ی(�k أ��اf ،��R�u fً ی��k�i أن ی��f �?P ی��3 ا!ن��ن    Hا ��ود �� ��� L� أح��نً� ی>�ن

 وkM �� ا!ث2، �?\ا P� 5 ح�ام� hى، وإن آ�ن���J س k�� P� ل�5 ح� hن آ�نS� ،Jدfأو fه� و

�Bل ا���M : 5� \ره� ه�ً�خP� \وخ ،h[X �� ن��  .ا�

  .�ا ��  f�tآ��ن�� �(��P� :3ل إن آ��2 آ 2����Pن

   hوإذا ج� ،hأوح� hن�� إذا ح��� ا���Pده� ا��� ����u qوا��� ،���u �?�3أج ��ی��3 ا�ن�� س�

���u �?�3اج ��  .أوج�h، ن23 �� �(���� آ���ت �?\ا ا��E�3، ی��3 ا��BP ص�وق ا�c�3 وا�ن�� س�

  و f���Bا �� f ��>��ن، : �Mل

  .ا��جL ا��Zن� ���gی�

  u ��<gا�� �� ��Z5، آ���iا� ��E ا����� آ�?�، ����M د��ة �uی�� �3ی�X 5ف ���ت أح h3�

 ،5����Pا��� د��وي ���?� ���ت أح ا�5���i ا�(��� �3 ج��3 ��ت ا��Bرح�، ان�?h، ����ة أح

���L ا�4�ة  �Bة وا����B<ل ا���Q�4م، وا���� cی�iا� qه��، ا���t��� h��� ��3��4ة، یM ة������

ه\ا ��� : ��م رسc�i��� 2 ورس2 خ� ��E ا���c، ��رJ �5 داخc ا����c�i وأخ�ج�P� L�� Lلوا�

Hة واR�� �?�� q� ،خ�ان�U ��Zآ �?��M �?���3ن��4 Pی�(�وز أی�م ا���3، ا� c�Uا Lا!ن��ن وه\ا أ��.  

�3J �� ا!  � hدخ� Lو��� ���� �Mادارة، آ�ن �� ��ة آ�h �� ا��2��3 و�� �ی� و�� ��دة و�� ص

ي س��� ��اغ، ��� ی�ث�� �Mل�� : h�M �RاT)�� رة��
 إ�u مM5 ا��2��3، ن�وي أن أ� �Pق خ���أن� 

أول س�� �ي : �ي �2 خ�q س��ات خ�� إن �Xء ا�M Hل ��: ����M ،hل ��: خ�� إن �Xء ا�M ،Hل

P� 5� ،�?5 ���ح�� ���ي أ� ���ص�?�، �5 ���ن?�، �5 آ\ا، �Mل زور ��ن��، أن� �� �ي زوره� ���

 L��ه\ا آ Hوا ،kل �� ��ج�Mد، و�� qد �� خ�� ،����iإی �Z��Zأزور ان(���ا، ا� Lث�ن� ص�� ��

 ���� ��c های�، آ�ی���ل أ��Xء، �(�
 أوfدي ���iن �����c�3� ،c ا���cZ� c نوة ��P�� ،�ًح���

��gة س�� أو أآ�Z، ی��3 ���c  إ�� ی��3 ص��h أن ه\ا ا���gوع �ا�u Jیc ی��3 Eة أو أث��g�

 E�� L��3ن hرأی k��u م أن��g��� ��oX �� h�Tوان hی\o� h�Bا� E�� h3�u ،ة س���g� ����� 
����

  .���م واH، ان�e أی5 أ���X�� Lا�(ران، واq��� H ا
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eی ،L3B� ج���g��� ��<ی� أخ� ه� L� ل�M ث�ا ��ة ��>�ن �ا�Rة اث��ن ����M ،���4� اث��ن أص��ب �?

و ا����gج ��h ا�B�ط، س��� خ�رج�، ا���س آ��ن  J�<<X��h ا�B�ط � ���Mل �L ه�>��، ح��ن� س�

 �?Xس�� أ L� ص�ر Hوا L� ل�M ل?B� ط�Bط، وخ�رج� ا��Bا� L�� �� �� ،ط�Bآ�� ا� ،ci3ف ی����

3ي �3 ج? ج?� نJ��4 ی��وی L��h ا�B�ط، � ،L�� ��<ه� ��<� f ،ci3ی� q� ی5 س���g� و�3

 ا�B�ط ��J خ�رج� س���?�، h3�u ه�_ ��g3ی5 س�� �Mد��، آ��Z �� ح�fت �3 س����5 ��ت، �3

ج��3 ��ت، وی�� ���E أخ� و��ك �L خ�q أوfد وج�ء یB>� ��آ�ه2 أن� ��M ،��Pل �� خ��X 2?� jء 

 q� ال��Uا yل، أن���ی��?�ا س���?� أ�>�، �>�� ��E ا�B>�ء ���Mا أن�M Lل خ��X j ی>��?2 س��، �Mل 

 �?X�3 أBس   .��ت �3

ًا   p L��إن آ��2 آ 2����Pن �� �(��3ن و f�tآ��ن و f���Bا �� f ��>��ن وf �������ا �� �Xٍء أن�2 

ون��� Lن، و����P� L����3��ن وار�Bpا ���� أن�2 � L���  .زا��Rن وا��Pا اH ا�\ي إ��L ��ج�3ن و

J آ�ن �� ا�(��زة وحه� �>��، h�Mf ج��زة ����X، ��ذا �خ�?� �اخ�?� إن��ن، إن��ن ����Z، وP��أن� أ

J ر�Bpت ����u Jح�ت، و��J ه��م و��Oل، و��د��� أ���ل، �Mا2R وه� BiX?� وه� BiX f?�، و

��د ��  �� ،L� ی����ه� L�ی��ت خ�4ص�� q� در، ا!ن��ن�pآ?� و��ن Qوی5 ا ���iB��� ،�B�� ء�X

 Hا �Pإن�� �5 ی� ،�ًi� ق�iا� kiP5 ی� q�� ،ciBوا�\آ�ء، ا� ���iBا� ،L��وا�\آ�ء أن �3 �?\ا ا���م 

��E أس���>2 ه\ا ا��ی* �Mاءة ��  .ا�ciB أ

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb ���� دخ���  َ Lbا�� Ebَص� Hرس�ل ا E�� ���M 5� �3Bس kت س������M  ،Lل س�ی اUزدي و�

إن �>�M cل ح���z� ���P� : ��� ،�P�Pن، ��Pل: وآ����J أ�(LB �� رأى �5 س���� وزی��، ��Pل �5 أن�2

 qوخ� ،�?� ����� q5 �?� وخ��O qة خ��4، خ��g�ح��M �P�P>2، وصق إی��ن>���P� ،2 خ��� 

��ذآ�وا �� : ة وا���م�����P �?� �� ا�(�ه���، ون�5 ���?� � ن �Sن آ�ه�?� ��آ��ه�، ��Pل ���L ا�4�

آ���P� 2ا��3* �3 ا���ت، وأ�� : أ�� ا���q ا!ی��ن �?�: Bوا� Lورس� LBوآ� L�<R�و� H�� 5�zأن ن

�?� c�3ا� qآ�ة : خ�Tا� ��zة ون�2 ا�4�Pوأن ن ،Lورس�� JB�  أن f إ�L إf اH وأن ���?gأن ن

،��Bس L��3 إ��iإن اس� h�Bا��خ�ء،  ون�4م ر���ن ون�� ا� �� �<gا�(�ه��� �?� ا� qوأ�� خ�

 ����gك ا���ء، و�Pا���ب وا�� �� ا�B�ء، وا���E ��� ا���Pء، وا�4ق وا��BZت �� �B4وا�

اء�U��.  

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb �?2 و�tی��ن?2 ا���P و��i�?2 ا������، �Mل �?2  َ Lbا�� Ebَص� �B2 س�ور ا��e�أن�2 : و�5 

�?P� ء����ء، آ�2 أن �>�ن�ا أن��Bء، وأن� أزیآ2 خ��ً� ���2 �>2 ��gون، إن آ��2 آ�� ����Pن، ح>��ء 

 Hا ا�P�ن، وا��Rا زاp L���� �(��3ا ��  f�tآ��ن، و f���Bا �� f ��>��ن، وf ������ا �� �Xٍء أن�2 

�3��ن وار�Bpا ����� L���ون ا�\ي إ��L ��ج�3ن، و��� Lن، و����P� L���  .أن�2 
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��Bgل ا!��م ا��M : أ�M400U2 ا�� 5� L��oًا یو��5 واQخ�ی5، حیZً� ��س�ل اH ��ج ��?� حیZً� واح

  :ه\ا ا��ی* ی�Pل

���ر ص�Bك P� ا���ر �P�وا �?�� _��P� رP� _�خ�U c��ر �R�P_ ��?�، وأP� ن��ك� c��?�، وا��P أ

Lر ح�ج�_ إ��P� Hا.  

���� hأن ،H�� _آ��ن cآ 
ج�، �� آc أ���R_ وأج?T�_، و�� ���M�_ ا�اخ��� وا���رج��، و�� آ�

  .ا��زق

?�� _��P� رP� خ�ة � c��ر �R�P_ ��?�، واP� ن���� c��ر ح�ج�_ إ��L، و ا� H c���، وا��P ا���ر ا

�?���ر ص�Bك P�.  

  :اQن �P�3�� ���M �����أة ی��3 سzال �uح، ه\ا ا��zال نL4 آ�� ی��

��Lُ ج�ء  َ Lُbا�� �َ�
 َرِ��u 5 أ��� ��� 5���z5 أ��� ا��� �p�Bا� �?��  L��M : f آ�?� ـ �X ا���أة

 jM�� cZه\ا ی� cل، وه�Pآ2 �?\ا ا������ ��� ،�?�� � f Lأن �?�� �� �Xل ���>2 ـ و�u ا���o���

  .أة أرج� ا!ی��ح وا���Bن وX>�ًاا!س�م �5 ا���

  :أ�(���B ا!ج��� ورأیh أن �� ه\J ا!ج��� خ��ًا آ��Zًا أول ج�ابسzال ورد Uح ا����3ء، 

5 ����ع ا���أة، �5 ����ع ا�Tواج،   � ،���M أي ،���M م �5 أي�ا!س jM�� cZا�\ي ی� ��

��ع ا�i�ق، ����ع آ�
 ا���ل، ����ع إن��ق ا���ل، أي �Xء ی�jM�� cZ ا!س�م �5 أی� ��

�5 ه\ا ا��zال ؟ ��B)5 ی� ���M  cZع ؟ �� ا�\ي ی���ا�c�3 ا����4، �� رأي ا!س�م �� ه\ا ا���

ا!س�م �� ه\ا ا�����ع ؟ ح�E نtخ\ رأیL ؟ �Xع اH، ����4، ا�O�Pن وا����، ن���P دی��� �5 

 �ًPس�� ���M 5ل ا�>��ب وا����، ن��5 خ� fإ �� ���M 5� �ً[�X 2?أن ن� k�iن�� f ًاا�>��ب وا����، أ�

>�یE�3� �� �� ،2 ح�آ� واحة، أو ن�gط واح وه� أن ن�?�U ،Lن�3iM L ا��BZت، أن ن�?�L ا�O�Pن ا�

 ،Hآ�� أراد رس�ل ا L�?وأن ن� ،L��4ن أن ن�[�X أ����� ،jی�gی* ا��T وجc، أ�� ا�� Hآ�� أراد ا

�j�3، اQن ا���iP ا��P�M جًا، أ�� �Xء Oخ� ��p ا�>��ب L�3� ،ع���� L�3� ���4ا��  
وا���� ی(

 
أن نL��4 أوfً، وأن ن�?�L، وأن نL��P ���>��ب وا����، �>c إن��ن یzخ\ ��L وی�د ���L إf ص�ح

  .ه\J ا��BP ا����اء

��Zً� ه\ا ا��Pل، ن�cBM 5 أن ن�Pل �� �L حy ی�>� ه�_ س�ن� ���، cBM ��oX �� f ��?� �� ه� ؟   

ا�(��c، ا�5 �2 رس�ل اH، ا�\ي �Mل ��L ا���B أن� �ی��  cBM أن ن�?2 ه\ا ا!��م ا�2�e3، ه\ا ا�����4

ا�2�3 و��� ���?�، cBM أن ن�?2 ه\ا ا�����4 ��ذا ن�c3 ؟ نc3� *�B ه\ا ا��Pل ��L� q، �\�_ أول ج�اب 

ا�\ي ی�jM�� cZ ا!س�م ����M 5 �� ه� ا�>��ب وا���� ا��P� ����4، وأ�� �Mل ا!��م ���، أول 

 *�Bأن ن 

، �Xء ی(�u ،L����� ص�� ن�
 ه\ا ا��Pل إ��L، �� ن?� ا�B��p أ��Xء آ��Zة ����� 
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 ،L��م آ�إذا ص� أن ه\ا ا�> ،�ً��g� q�� ؟ c3ذا ن��� ���اQن �� أنL ص� أن ه\ا ا�>�م L��M س�ن� 

�ً�، أ�� اUآ�c �5 ذ�_ �g� q�� \ٍR��أن ی>�ن إذا ص� �ی�� ����� ا���c4 أن ه\ا ا�>�م آ��L ن�Pل 

fً���� م�ه\ا ا�>L��� .  

�T وجc، �� ا�O�Pن وا����، ا�O�Pن وا���� ���Pس�ن د�P�Mن،  Hل ا�M ان ص���، ��ذاT�� J��اQن ی�� 

  ٍ:�Mل

C8ٍ َواِ�َ=ةEْ>َ �ِْم �ْ(ُGَ�َ(ا َر��ُ)ُ� ا��ِ>ي َخGَُی� َأی%�2َ ا���9ُس ا���  
  )  1: س�رة ا����ء( 

     

� cا���أة آ���ج EM��و ،cوج T� Hا B3�و ،�P��5، و�z�و juا����، و�?� �g� �?� ،ة5 ن�q واح

 اH، و�خc ا�(���� .  

َ̂ ِم�2َ9ْ َزْوَ'�2َ َوَ��� ِم2ُ9ْ َ	� ِرَ'�wً َآ��rًِا � َی� َأی%�2َ ا���9ُس ا��Gُ(ا َر��ُ)ُ� ا��ِ>ي َخGَ�َُ)ْ� ِمْ� َ<8ٍEْ َواِ�َ=ٍة َوَخَ�

Cًء��َوِ<َ  
  ) 1: س�رة ا����ء( 

ا���أة آ���جc، ����ً�، �� ا��>��j، و�� ا���gیj، و�� ا����ب، و�� ا��>�ی2، و�� دخ�ل ا�(��،   

�T وجc ه\ا آ�م ر��� �T وجO ،cی� ث�ن�� Hا �� �Mو�� ا��:  

�َ�Pِ>ِ�Gَ�ِْم�9َِت َواbْ	ُ�ِْم�9َِ� َواbْ	ُ�ِْت َوا�	ِ�َ�ْ	َ� َواْ�ُ�	ِ�ِ�ْ	ِدَ��ِت  �ِإن� اْ�ُ���َوا�Pَ>ِ�Gَ�ِْت َوا����ِدِ��َ� َوا�

���=4َ��ِت َوا����iِِ	�َ� َوا�َPَ	ُ�ْ4ِ��َ� َوا=�َPَ	ُ�ِْش�0َِت َوا�Mَ�ِْش�0َِ� َوا�Mَ�َْ�اِت َوا�ِ����iَِ	�ِت َوا����ِ�ِ�یَ� َوا�

rِِت َوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ�gَ+ِ�Nَ�ُْ�وَ'2ُْ� َوا+ُ �َ�gِ+ِ�Nَ�َْ�ًة َوَأْ'�ًا َواEِhًْا َوا�>�اِآَ�اِت َأَ:=� ا���ُ- 2ُ�َْ� َم��

�ً	�gِ:َ)35(C  
  ) 35: س�رة اUحTاب( 

   5���zل إن ا������5 وا���M cوج T� Hی� ؟ �� أن اQا J\?� 5ث���fا J\5 ه� cوج T� Hذا أراد ا��

ا�\اآ�ی5 اH آ��Zًا، �>�ن ا��E�3 وا��Pن��5 وا���5�3X وا���45�M وا�5��R�4 وا����5�e ��وج?2 و

  .وا�\اآ�ات، إذا خ�hBu ا�\آ�ر ��!ن�ث �����gن �� ا�\آ�ر


 ن�Pل دخc ا�i�ب، ه�_   ��u 2?3� cودخ �B��u ث�ن��3 وث�� j4ا� Eإ� cا�����3، إذا دخ �o����


، إذًا ��� ر��� ��o���� ن����g� ا�\آ�ر ��!ن�ث Hا 
uذا خ�S� ،����3ا� �o���� 5�zذآ� ا�� cوج T�

وا�����z، وا��Pنh وا��Pن��، وا��4دق وا��4د�M، وا����4 وا����4ة وا���kX وا����3X، وا���4ق 

وا���4�M، وا�2R�4 وا���R�4، وا����� ���جL وا�����e، وا�\اآ�ی5 اH آ��Zًا وا�\اآ�ات، �E�3 ذ�_ 

�B�� �� E��� Mو ،H�3ف ا� M ،�ً���� ة را��3ا����ء آ���ج�ل  .L، را��3 ا�3وی� ا���
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  و��QP ��ض� واx<�م �Dcب       +���N� QP( وا���Nة مــ�ی�ة 

  و��� ا���0	�� خــــ�اب   و���      و��6 ا�>ي ��� و��Q9 :�م�

  :د��c ث��*  

rَ>ْ7َ َ:�ِم7ٍ ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َذَآٍ� َأْو ُأ	َب 2ُ�َْ� َر�%2ُْ� َأ<4* َ�� ُأِض�ُ� َ:َ�#َPَْس�+َ�C�  
  ) 195: س�رة Oل ���ان( 

     

qخ�� cد�� ،  :واح

C��2ُ�َ ٌس�&َ�ِ �ْPُ>ُْه�� ِ�َ&�ٌس َ�ُ)ْ� َوَأ�  
  ) 187: س�رة ا��PBة( 

  :�� �>��c، د��c س�دس  

َ̂ َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْ<Eُِ�ُ)ْ� َأْزَوا'ً� Pَ�ِْ�ُ)9ُ(ا ِإ�2َ�ْ�َ َوَ'7َ0َ َ�9َ�ُْ)ْ� َمَ(د�ًة   َوَرْ�َ	ً!C �َوِمْ� َ�َی�ِ�ِ- َأْن َخَ�
  ) 21: س�رة ا��وم( 

  kس�� cد��:  

  .إن�� ا����ء yR�PX ا��ج�ل: �Mل ���L ا�4�ة وا���م

   k��)��� ت��م خPی ��� �M�� 5<�� cوج T� Hا yg35 ی<�� ،juا�� ،cP� L� 5Rأة، آ���

5�4��� 5�Mص�د H5، ی���3ن ا�B�u ر�?uأ k��)��� 2?3�، إن�� ا����ء �\ه��، ��>5 ی��� أوfد، ی

  :�ل، د��c ث��yR�X5 ا��ج

  .��ع وخ�� ����?� ا���أة ا�����4ا�ن�� �

kس�� cد��:  

  .وا���>5 ا����4، وا���آ
 ا�5����4 س�3دة ا�O 5دم ا���أة ا�����4، 

  

�X�� cود��:  

���iX E دی� Lن�� أP� ا��أة ص���� Hا LMخ��5 رزQا �igا� �� Hا �P���� ،L .  

�  :�gد��c ح�دي 

Lًا �� ن��?� و����Bح L�oB� f خ�ة ��?� زوج� ص����Qن�� وا أو�� خ�� ا�P� 5?��5 أو� kأر�.  

   �Xآ�?�، و �X ل ا���أة�Pی ،�?��� ������P3ل ی>�ن آ�م س�ن� ��� ا!��م ا�2�e3، أن� �ی�� ا�2�3 و

 �� _��M �� ،���
 س�ف ن�L�t سzال ���ن� �u ،�?�� � f Lه� �� ��?� أن cه ،��u�� ةزوج�_ ا���

 ،���oأ� P� �?�oو�5 أ� ��Bأح P� �?B�3 ���، �5 أح�� ��u�� ،5����3ة ن��ء ا��X آ�?�، س�

��?� و�X?� و�Mل ��u�� L�ح���� ج�ء : �?Mرز Hا E��  ،ری��ن� أ�X?� و
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����  ی� أخ�ان ا���P� L3� �� ،L�P� 5�zی�q د�P�M یq�P �?�� ا�MUال ا��� ���h ث����،   L��Pل ی�Pه\ا ا�

 J\?� 2 آ�وح_، �5 ج�ء?B�� ،دfك أو�� �� ،�?�� � f Lأن �?�� �� �Xآ�?� و �X ا���أة _�P� ،ا���س

  .اUوfد ؟ زوج�_

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل   �Bا�� �iPا�� ،��?� �iPا��ج�ل : أ�� �� ن E�� ��3ي ���� أ� hآ�� ��

إن إ���u q�ع رص�د، و�� ه� �5 ���خE�3� �X ،L ���خ ج�k : �5 ا����ء، ا��ی* راkR جًا �Mل

�4J �� ا��ج�ل �5 ا����ء، � yوثt� Lو�� ه� �5 ���خ ،qإ��� J آ��Z ��4ی��6، ��4ة ی��3، �

��j ص��، ��j خ�ن� �����4ریcP� ،j ا����  _�P� ،6 ا������ت� ،qخ���5 س��5 �6 إ��� J��


 ا���ل �6، وإن��ق ا���ل �6، �� أ��Xء آ��Zة، أ�� ا��6 ا����5 ه� ���X Eی_، ا������ت �6 ه\ا، وآ�

 �Bا��ج�ل �5 ا����ء، �?\ا ا�� �� J�4� yوثt� Lع رص�د و�� ه� �5 ���خ�u qا���أة، إن إ���

�j3 ��!ن��ن �Sذا ���هc واخ���، : ی�Pل �iPا��ج�ل �5 ا����ء، ن E�� ��3ي ���� أ� hآ�� ��

یZ?5، وخ��� qی��?�وأن M ع�gود ا�  .ق ح

C!ٌ9َPْ+ِ �َْأْمَ(اُ�ُ)ْ� َوَأْوَ��ُدُآ �	ِإ<�َ�  
 )5��o15: س�رة ا�� (  

   �Pوس hiPس _��pذا أS� ،�?� توا���أة ����، �Sذا ا�h�P اH �?� وج��3?� زوج� �uه�ة ����� س3

���L ا�4�ة وا���م ح\ر ا�� �Bل ا���Pا� E�� y��3� �� ج�ل �5 ���� ا����ء، �?\ا �3?�، �\�_ إذا آ�ن

م ا����ة وا������4 �م ا����ة �م اfخ��ط، و�ج�ء rp ا��4B، وج�ء ��ك ا������4، و

 EنTو��5 ا� _��� c3)� ا���واfخ��ط وrp ا��4B، ه\J آ�?� �ا��� اح��ازی� �5 ا�TنE، آc ه\J ا��

  .ه��gً� ه��� ��Oن

ك ���Pس ���\ي أحL�BB �5 ه\J ا����ى، إذا ا!ن��  �� �� ،L�BPی f ب وا������<�� j���� ء�X kن س�

 yخ� Hا ،Hن ا��Bأخ س ،�?�<��� ���M ح>�ا ا���س �� cس أص���، أم آ��P� ،y�Mس د��P� _3� ،hأن

  :ا���س ��3\اب، �>5 ر��� �2 ی�Pل ه>\ا �Mل

C�ْ2ُGَ�ََخ Qَ�ِ<َ�َِو Qَ%�ِإ��� َمْ� َرِ�َ� َر�  
  ) 119: س�رة ه�د( 

��gة    ،Hآ��ب ا ��ا�3\اب ���4P� qدًا �\ا�L، �\�_ ا����P �� ه\ا ا�����ع أن ا��5�z و�Mف 

 ��?�، ی�4 ا��Pل ه\ا� f Lأن ا���أة خ�� آ�?�، وخ�� �� ��?� أن   .أد�� �5 ا�>��ب وا����، �zآ

<� ،cBة ا��P3ل آ�M �� _Bح jم آ��ة وا���ا�4 L��� �Bا�� h�tس ،�gR���ن h��Pل �L �5 ا���ة 

 �ً���� L��� cآ�ن إذا دخ ،L��� cح��?�، آ�ن زوج ن�ج� ا��?2 ص E��ة ؟ ی�Pل P3ا� jخ�، آ�Q 5ح�
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���آً� آ�ن �� ���Mت �B�u جًا �k زوج��L، ��!ن��ن إذا س3 �� ���L س3 خ�رج ا�h�B، �����أة 

�?�� � f Lخ�� آ�?� وخ�� �� ��?� أن.  

��� �5 أجc أن �tآc أ�Mل ه\ا �zآًا أن_   �X ح��� hواح�� cMًا ���3 أPن Lی���Xدی�ً� ث2 ا �ً[�X h3� إذا

 �?Pح J\ه L� ل�P� ؟ �?Pآ2 ح J\ه _�P� l�X _��tی h>� زی��1500ا����، ی��3   _�P� ،�ًة دی����

��E أ�� ��ن  ،���ه� �M ،�?���� ه��ح��?�، خ �� ،�?��i�3ی�M 5ل  1500أ� ،h>� زی��ة ���

ی�، اM ،23ل ن�P� ،��� �?ی��X1200  L�i3� ،���i����ة، ا���>� �� �� ��pه�، ی3B?�  ���1200ة، أ

وی��gی?� ����?�ر �]� ��ة، ه\ا ا�k�B س��J ا����3ء ��k ا�k�� ،���3 ح�ام ه\ا ر�� ��E ص�رة ��k، ه\ا 

ًا وا���ق  �1200 ���ة دی�ً�، وه� ه�، �� �>�ن?� ی��gی? ��1500ا�� ا!ن��ن، یkB ا���>� �ـ Pة ن���

رج� ج�هc أنh خ��y ه\ا ا�>�ن ا�\ي �� ،L���ة، ر��� �T وجf c ی�3ف أن_ ����ل Rه� ا���� وا���

���، �Mل �� �r3 أخ��� أن �gا����� ا� J\ه L��� E5 ی��u�Bه� وا��eی�3ف ا� ،Eی�3ف ا��� وأخ�

E��c<X ی�Pض ا���س ������ وا��k�� �?e  ه��ك أن�س ی���3ن ه\ا �(�ر، یk�B وی��gي ه\J ا���>� 

  .و�Xاء، وه\ا ح�ا�ً� �Sج��ع ا����3ء و�5 دون اس���Zء و���h ه\���M J خ����


 رب ا���0	��  =	Nوا�  

  

  

  

  

  

  

  

 




 را�� ا� 260���ت ����� �� ا������ ������ ا�
آ��ر �������!� آ��ب   

 

 . 1ا�	��ء) :020( ا��رس  -������ت ������  -ا��
	�� ا������ 

  03-03- 1991: ��,��� ا��آ��ر �*(� رات' ا�&�	�%$ 	��ری"

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : 1آ�رمأی�2 ا1خ�ة ا

�*�ر ا1ح�دیH >$ هFا ا���م ح�ل ا��Aء، وآ��56 ی<�5 أن اA� B*�ن@ وت<��= >$ ن: ا�9
8ن ا�6
ی5 

  :و>$ 8ی� �*JK ،�)6<�� ا����� ی�9ل

  ' ا�&ِ%ي َ#َ�َ" اْ�َ	ْ�َت َواْ�َ�َ��َة ِ�َ�ْ�ُ�َ�ُآْ� َأی�ُ�ْ� َأْ�َ�ُ� َ�َ	ً�
 )L�)�2: ��رة ا (  

%�ن ��= ی�U�5 ؟ أو ��= ی9T= ؟ إذا �5 ی<
ف ح�9�9 ا��ن��، و�5 ی<
ف ح�9�9 ن�%@، >Oن MN أن ا�ن  

 $< Vش<�ٍر أ� M� و�� ،Yأ� �A��	 ار، دار ن<�5 دار [^اء، ی��[\، ی]�ب
K ار، دار
ا��ن�� دار ا��9

$< B$ �&�2 ا�ا� M&%�ا L�)8ن وا�%&� ی
ا�9
8ن، >�$ ��ء  ا�&�` �M خ��A اY�1، ا�(_�M >$ ��ء ا�9

 �� 
ا�%&M ی�52 ا�*�ادث، ا�*�دث وaK ا��JA�� � >$ أن@ وaK أو �5 یa9 � وaK، و�M6 ا��JA�� >$ ت�%�

وU< ،aKح��نً� ی&]' ا����6
 آ�@، وی&]' ا�ه�(�م آ�@ ��= هdF ا��ن�� >Oذا >ac >��2 ا�(_�M 	(��@، أو 


ب ا�(_� 52< M� M	Uه�@، أو 	(�6ن�@، ی�U�5 أ�(ً� ش�ی�ًا، >�6(� ا�K8ن، آ�(� ا

ب ا�(_�M� M روح ا�9�K

ح6(� ا��[�د وح�9�9 ا�*��ة ا��ن��، وح�9�9 ا�ن%�ن أ�6&@ أن ی�ا[@ ا1ح�اث ا�(_�(� 	��%�
 ص*�g، ه� 


ب إ�= ا�
�� وا���%�مKأ .  

ت%(�@ ����2ً�، أو أوً� YAK أن ن9
أ 	<V ا1ح�دیH ا�(�<��9 	��	��ء، >$ 	����م ���2م إن شij أن   


 [�ًا أ� وه� ا�<�Aدی�، �� ا�<�Aدی� ؟ �Jآ^ خ
>$ 	����م ��9م إن أن ت%(�@ ���9ً� أو >$ 	����م �

�9
، [�هm�>� ،Y، وأن اA� B*�ن@ وت<��= ه� ا�l&$، وه� ا��9ي، وه� < ،Y]و ^� B �ٌA� Lأي أن

 �<

، وآ�(� أ�M6 أن ت�9$ ��= ا1ح�اث ا�<��5، >�6(� ت* i99	�A>دی�B L �^ و[Y آ�(� �oأآ Bا

���9� dFء آ�ش�ً�، ه�� .  

ا�ن%�ن إذا آ�ن ش
ی6ً� ی&�qK ش
ی6@، إذا آ�ن ن�ًا ی&�qK ن�d أ�� إذا آ�ن ��Aًا �<��ً� و�K ائ�(
 : أوً�  

� ،@��Kف و��أن ت L� a9أن ی YAK ء$T�ا، اFر ه��اخ M�)��>�2= �(� �&@ ن2$ ورب ا�وان 
L أن 	(� أ�

ت*
ص ��= أ� یL� ،a9 أن ت%52 >$ د><@، �L أن تL� ،m9 أن ت<(L� Y أن ت%<=، و�M6 ا�T$ء 

 

د أن@ �K وaK >�$ ��5 ا���ح�� أرادd اB �^ و[Y، أن �<m�>� �A، أن �<�A [�هY، أن �<�K �Aصc)�

K $< Y]و ^� Bا1ش��ء، ا sح�9ئ mT6أن ی 
9��� �A>� ح�دث، أن �A>� 8ی� ا�دراك أن 

8ن آ
ی5 ذآ

  :واح�ة، �Kل
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�� ح�ادث ح���� وkM ا���دث آ�ن ���zً� جًا،   ��)� L����� fی5 إ�� �� أخ �5 اUخ�ان ا���P��f أ

���L ردح �5 ح���� و E�� أن ��ة ���Tن وا2�U، و�3 أن ان(�E ا��ث، و�3kM ا���دث آ�ن �

آ2 ه� �� �ً��ا� 5�T�jg< ا���� ا�>��5 �� ه\ا ا��g، ا��gء ا�\ي أ����J �5 آ�B�M c أن ی>�ن وا

ح �� أن�X f L �� ا�>�ن ��E�3 ا��g ا��y�i ا���اد �\ا�L، ��دام ه��ك إ�L ��ج�د واج
 ا��ج�د، وا

 �X Lآ�ن �� q�� إذًا ،E��� أس��ء ح��� وص��ت L� L�!دام ه\ا ا�� ،L�و�� ص�� L��3و�� أ� ،L�ذا

�y�i إu�Mً�، أ�ًا، ه\J ح�P�P س���?� س?c، وأ��Pه� س?c �>5 ا���yP ��?� ی���ج إ�E ج? آ��B، ی���ج 

 ��ى ا��gور ��3?�M ،5�<� إی��ن Eإ� ،y�Mد *�� Eإ� ،*�Zس�3 ح Eى  إ��� M ،r3� ق��

 ��ى أن ه\ا ا��U، أن ه\ا ا�fTزل أ�uح �����5 أ�j إن��ن، M ،r3� ت ��3?� ��ق���eا�

 J\أن ه ،cا����ص� j��ل ون��ء، أن ه\ا ا�����ن أ��uض أ�PنUا h�� ،ض�PنUا h�� ا��Bأص

�� �P�Mا�>�ن، �5 خ�ل  ا�(���R أذهhB ن��سً� ��ی]�، ی(
 أن �5�z �5 خ�ل ��t��_ ا��P��3 وا�

رؤی�_ ��س��ء اH ا�����، أن ا��g ا��f y�i وج�د �L �� ا�>�ن إu�Mً�، ا��g ������س ��ج�د، ن�� 

 
��E صر آ��� ��أیL�� h �5 ا��g وح hPPX �� ،L��� 5� �X ���<ون�� ا� ،L���ا��5�z خ�� �5 

��E ح��i?2، وأن  اUذى وح
 أن ی��3 وحJ، وأن ی��3 ��E أن�Pض ا���س آ�?2، وأن J)� ��Bی

J آc أ���B� ج�دًا�� Hو�>5 �� دام ا ��Z<ء ا��gا� hه2، ��أی�P� E�� J��p ��Bی.  

   ،5�?� Jه��I �� ��4آ� �>� ه\ا ا��g� k� �ًص�� kMو ��Bی���L ا�4�ة وا���م �� ص�� ا�� �Bا��

��، س�ن� ا�4ی�M yل أ� 2�5�z أنL ه\ا ا���4 �� ر�� �L س�ن� ��� �Mل ��َم ن�i3 ا�ن�� �� دی��

  .ل ا�M ،Hل ��، �Mل ا�Tم ح�زJرس�

�� �2�z، و�>5 �� T� ه�ه��I �� ء��Xًا �� أی��3 �� �� ا���ری6 ا!س���، k� �ً3Bu ��رق آ��B ج

3ة، إذًا �� �?�P�Pح  

� وأ<w �P و:�� أن �)�ه(ا ش��� وه( خ�� �)� و:�� أن �N&(ا ش��� وه( ش� �)� وا
 ی�0((" 

  )) ��0	(ن 

   " �i3� أن ،L� ض���أو  ،LR��P� E��T وجc أن ����L� 2، أن �����L�[�g�� 2، أن �� H دی��B3ا�

ا���L�<�� E ه\J ه� ا���g]�، أس�س ه\ا ا�����2 وذاك ا���E أن ��3ف أن ه\J ا����ة ا�ن�� ح��ة 

�T وج Hا E�� c?ی�، ��5 ا��ت ����ة أ��c أن ی��� �?� �5 أجc ح��ة أ�ی�، ���4M 5ة جًا أ


 �5 أجc أن �Tآ� R�4وا�� ،
��T وجc أن ه\J ی(c3 ا����ة ا�ن�� ���gن� ������ Hا E�� c?ا��

qا���.  
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 c��)ل ه\ا ا�����4 ا��P� �ًوآ�ن ��ی� Lأص��� r3� E�����L ا�4�ة وا���م  �Bا�� cدخ ��� _�\�

P� أن ی�ح��� Hادع ا Hلی� رس�ل ا� :�Bا�� L���T وجc ���� روى  Hل ا�P� ،Lي : ی� ر�� ارح�B�ی� 

 Lا����� fإ Lأن أرح� 
ي ا��5�z وأن� أحB� rBMأ f ���وج ��T�آ�j أرح�L ��� أن� �L أرح�L، و

 cZ� L�� أ��� Eح� ،J�>c س�]� آ�ن ���?� س�Pً� �� ج�J، أو إ��Mرًا �� رزLM، أو �L��� �� �B�4 أو و�

دت ���L س>�ات ا���ت ح�E ی��Pن� آ��م و��L أ�L و��E ه\ا �t� ،qPنh ا�\ر X ء�X L��� �P� ذاS�

j3�  .إن �2 ����2 ��� ا��B3دی� 

   Lإن��ن �� ا�>�ن، إن Lo�Bم ی�Pن� و��<� E�����L ا�4�ة وا���م �� ا!س�اء وا���3اج ��� أ �Bا��

�X cآ Hء، وأن ا�X f _ى أن��دی� أن �B3م ا��P� وأن ،L��4وإن L��ء، أن ��ى ح>��L ورح��L و

 ، �5 ج? ج?�� f إذًا LRأس�� rMی�� �ً[�X L��3أ� �� hذا رأیS� ،L��3أ� �� LRى أس����أن  L�رM ى��

kه\ا ا�����ى ا���� ��Bن Eح� y�Mو�5 ��* د.  

���L ا�4�ة وا�   �Bل ا���Pء ی�B��� ��P3ی�� ا����gح�دی* ا�Uا r3� Eن إ�Qا!��م ا Jم ���� روا��

J��� �� J ��� أ�J�i، ان�e إ�E دhM ا�B�ء، أنh ��ذا أ��iك اH، : أح�B� ���Bی cوج T� Hإن ا

أ�Ei ��ن أ��ً� ���_ ��ح�B�� �� ،yح�، ن��3 ا5�U ه\J آ�j ���?�>?� ؟ �� �3
 ا���د ؟ �� 

ن��3 ا5�U �� ����3 اH و�� ا�c�3  اfس��خ�ء ؟ �� ا����i ؟ �� ا��ی* �5 ا���س، أم ���?�_

ا����4، أ��iك ا���ل ه\ا ا���ل �Xء ن��q جًا، ه� �Mام ا����ة، آ� j���LP ؟ ���LP �� ا���ف وا�B\خ 

 ،J�i�J ��� أB� ���Bی cوج T� H?2، �� ��� ج�اح?2 إن ا�خ�ی5، �� ��اس�Qإس�3د ا �� LP��� أم

�ً[�X _Bس� fً�� ك�i�أ��iك دخً� ��ودًا ��Mً�، أ��iك زوج� دون ا�����ى  أ��iك ص�ً�، أ

 5�� ،J�i�J ���� أB� ���Bی cوج T� Hإن ا ،��oص h�� �� _�<أس ،�B3�� ك ح����i�ا����iب أ

�E ؟ �� E�� hأن ،��ر�� ��� 2�M اL� H ��رك اL�� H ووسL3، و�5 �2 ی�ض �2 ی�Bرك �L، �5 ر

�T وجc، �_ إذا رأیh أن ی اH ه� ا����4 H5 ا� LB�4�� E���، ا�\ي ی����P� Eء اH، ا�\ي ی�

 _� ،cأه _� ،h�� _� ،���3� ةT?ء ����3، �_ أج����M _� ،5�3� c<Xام �5�3، �_ ص�� ����3، �_ أ

 L5 أن� ��أوfد، �_ ��c، �_ دخc، ه\J س��h ح�eظ، حI�e_ �5 ا�ن�� هc أنh راٍض ��?� را

ة، �� �ی��، �� �Mی�، �5 أ��ی5���p 5، �5 أ��ی5 أنh ا�5 ��ن، ج]h �� ه�Bا� J\ا ا��43، �� ه\

ر ��ل �5 ا�\آ�ء �\آ�ء P� h[ط، ج�gم، �� ن�� j3����Pیr3� 2�)��� �� ،5 ا�c�3 ا��fدی�، �� 

���س�، هc أنh راٍض ��� L��M اH �_، �5 ا�\ي ی��E ؟ ا�\ي ی�3ف أس��ء اH ا����E، ی�3ف أن 

 kMو �� cی�آPه\ا ا�� �� cدخ �ً�iورح�ً� و� Eً�pرًة وMو �ً���  .أرادJ اH، وأن ح>�ً� و

J ��� أ�J�i، ��5 ر�� ��� 2�M اL� H ��رك اL�� H : إذًا أول حی*  B� ���Bی cوج T� Hإن ا

ووسL3، ی��3 زوج� ح���� خ�Bi?� رأی�?� دون ا�����ى ا����iب �>h�M 5 ا��� H ه\ا ن�B�4 أن� 
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راٍض �L ی� ر�� ه\J هی�_ إ��، ه\J ا�Tوج� ا��� ��4ره� ا�Tوج أن?� دون ا�����ى ا����iب س�ف 

 J\دًا أ��ارًا، هfأو L� 
)�� ،�?�3J، س�ف ��3t� Jخ�M?� وو��R?� وإخ�ص?� ودی�?� و����?� وور��

� cی>�ن �_ دخ Mا���� آ�ن آ���ً� ��?�، و cآ cBM 5� �?� ض��وج� ا��� �2 Tا� T� Hود و�>5 ا�

ی ���4_، ��دام �� �� أ��اض و���� وأ�?�_ ا��>�� �� � ��� Eدك إ�fوأه�_ وأو h3_ أن�� cوج

  : إن��ق ه\ا ا�خO �� ،cی� آ�ی�� �Mأت ��?� آ���ً� أ�j آ��ب �� ����� Oی� واحة، ه\J اQی�

+َ !َ	َ(ْNِ�َْت اbُْء َوَمْ� ُی�Jََمْ� َی !َ	َ(ْNِ�ْا *�ِbُْی �Cًا��rُِأوِ�َ* َخْ��ًا َآ =ْGَ  
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أن ��<���� h�c3) �5 ا�Tوج� ا���]� زوجً� ص����، و����� y�c3) أرEM زوج� أس�ء زوج�،   

 f jMس��، ��ا�M jMا�� jP� Eح� �ً[�g� �ً[�X _�� 3�B� ،ن�ن��Uوا����ی� وا��?>2 وا �I�eة وا����P���

���?�، إذًا ����B �_ وf ��>�ن�_، و _M�P�� f"��<ت ا��zم ا�\ی5 " و�5 ی�e3ء ا���BنUأن ا yMد LBان�

yا��� c5 آ� cوج T� Hه2 ا��iاص.  

� َ�َدَم َوُ<(�ً� َوَ�َل ِإْ�َ�اِه�َ� َوَ�َل ِ:ْ	َ�اَن َ:َ�� ا�0َ�َْ�ِ	�َ� Eَ3َ33(�ِإن� ا���َ- اْص(C  
  )33: ورة Oل ���ان( 

   ،cوج T� Hه2 ا�i�ا�2�3 وا��>��، �Sذا آ�ن نB�4_ �5 ا�2�3 وا��>�� وا��ًا �tنh ا���o، ��ذا أ

 ،�ٍ� ��p c<g� _�Mو ����ك، ����>�� �)�� �� 3�� _��� �� 3�� ،_��� �� 3�� ��<����

���ل ا�����4، إذًاUا c�3� ��<���� ،ن��J : ����>�� ��3ف س� وج�دك �� ا�B� ���Bی cوج T� Hإن ا

�� ،J�i�  .5 ر�� ��� 2�M اL� H ��رك اL�� H ووس���L3 أ

   ،�ًZ� ��uر�� Hح�ل ا f ؟ ��U2 ا� jآ� y�� ه\J ا�Tوج� ا��� آ�ن ��دد ���BP?�، ا�\ي آ�ن �� )�

أصh�B ه\J ا�Tوج� �4ر س�3د�L وه��LR، ه\ا ا�h�B، ه\ا ا�خc، ه\J ا�����I، اخ��ر ا���ع �� 

��ة إ�E اHا�(��S� �3ذا �?\ا ا���ع ی��3 ج�� �ًZ� �3�u أداة L� c3.  

إذًا ه\ا ا��ی* اUول، �>c واح ��u �� ،c<X Lیc و�� ��4M �� أ��r و�� أس��، �� �Mي و��   

 q�� L2�3 أن�أن  
�j�3، �� وس�2 و�� د��L� ،2 دخL� ،c ح���، �L أهc، ه\ا حe_ �5 اH، ی(

��، ��q �� ا!�>�ن أ�ع ��� آ�ن، أ�Mل آ��� دا�Rً� أنL ��!�>�ن أ�ع ��� آ�ن، ه\ا آ�م ا!��م ا�Toا

 �� q�� ظ، ی� ر���eا�� J\?� Hا L4أن خ E��إذا آjg ا��ioء cBM اUوان �\اب ا!ن��ن X>�ًا 

ا!�>�ن أ�ع ��� أ�q�� �� ،����i �� إ�>�ن_ ؟ f، ح�q�� ،H �X �� إ�>�ن� أن� أ�ع ��� أ��iن� ، 

�������� واحة، �>�X cء ح�P�P، و�� ���  ا��اح ی� أخ�  ،��� hراح �Z3� Eإ� k�utس hة آ�واح

 ح�P�P ا!ی��ن ح�E ی2�3، أن �� أص��L �2 ی>L[i��� 5، و�� أخLR�i �2 ی>LB�4�� 5، ارَض إن ٌB�

 ،L��3� hأ�� ،L��<�� hأ�� ،Lو������� Lه����t� hوأ�� Lان��ر��h ی��3 أ��h ��ج�دJ، وأ��h ��ح
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hك �� أ���X _نt<� E�ر�L، أ��J��o� h أ��L���<� h، إذا ر��h وإن �2 ��P�  _نtآ JرMو LR��M

L��<ك �� ح�X.  

  :ا��ی* ا��Zن� ا�\ي رواJ ا!��م ا���Bري

  ))م� ی�د ا
 �- خ��ًا ی�; م9-((

ك و� ��� �����o ا�ارج� ذآ�، �� ������M �� c� ،�3ة �c �� ���سc� ،�B �� ح��ب  �� ی��3 

 cBPء ه\ا ا������ �� ،�ً���� �ًBP��� L� _ذه� �� L� hذآ�ً� رس� �ً?�Bن Lن_ ح���� رأی�U ،����

 �B�oا� �� Lت، ���ن�Pا���� cآ 
���سLB أنh ح���ً� ����ًا، �� إن��ن ی�c3 آc ا���3ص�، ی��>

دJ وا������، أ���ءJ �� ا����43، أX(�نL �� ا���y وا��(�ر �M�L ی����3 �?� ��E ا��Bی L��� ،س�

���یh ن��یf ،h ی��ض  �Bا�� Jن، ه\ا س��tgا� kیً�، ر���M Jا�� _� kا��خ��4، و� L�ا\�� E��

  . أ��رJ آ�?� ج�ة، �cZ اUج�ن
، ی���Tن وا5��M دا�Rً�، ی� رب �� ا��4P ؟ ا��4P س?�� جًا

  ُآ47 َشْ*ٍء�Cَ+َ�	�� َ<ُ�(ا َم� ُذآ4ُ�وا ِ�ِ- َ+�9َNْPَ َ:2ِ�ْ�َْ� َأْ�َ(اَب 
  ) 44: س�رة اUن�3م( 

   ����Pی�م ا� ��t� ?2 آ�?� ��س�، ح�����أن�س ����5��3، ح�� k� _�3أن ج E�� Eا���� �<g� E��

���?2، ��ى أن?2 �� و��ى ���4 هfzء اUذآ��ء، ا�MUی�ء ا�\ی5 ی��3Mن ا���س �� �BXآ?2، وی����Mن 

  .أس�c س����5

ی4
 ��L، وأن� �� �g� cZ?�ر ث�ث أوfد، و� ذآ� و����ق، وو� ذآ� �5 ی�د اL� H خ��ًا : إذًا

 ،���3� L���)و�>5 اس� Tٍ)� 5� f L��?�و L��Uع او��4P، وو� أ��t� ،Lن�3X f c<g� hري �

ة إذا ��4ن� �5 ��M ��3� �� ص�ر ،LنtX�4، وه\ا ا�\آ� ا�����ق ه� وP���3 �?\ا ا�\آ� ا���و

 5� L��� hی����3ی����3 ص� f.  

ْ�NْPَِ�* ِ<َ��َءُهْ� � ِإن� ِ+ْ�َ:ْ(َن َ:َ�� ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ'7َ0َ َأْه�2َ�َ ِش0�ًَ� َیْ�Eَiِ��َ lُ0ِDْPًَ! ِم2ُ9ْْ� ُیَ>�4ُ� َأْ��9ََءُهْ� َوَی

َ ْرِض َوَ<ْ#2ُ�َ0َْ� َأiِ	�ً! َوَ<ْ#2ُ�َ0َُ� َوُ<ِ�یُ= َأْن َ<ُ	�� َ:َ�� ا��ِ>یَ� اْسEُ0ِDْPُ(ا ِ+* اْ�) 4(ِإ<�ُ- َآ�َن ِمَ� اْ�ُ	Eِْ�ِ=یَ� 

 �َ�pِ5(اْ�َ(اِر ( ُروَن<َNْا َی)>ُِم2ُ9ْْ� َم� َآ� �	)4َ� 2ُ�َْ� ِ+* اْ�َ ْرِض َوُ<ِ�َي ِ+ْ�َ:ْ(َن َوَه�َم�َن َوُ'9ُ(َدُهَ	6(َوُ<َ(C  
 )l4P6ـ  5ـ  4: س�رة ا� (  

اH أ�ًا و�]� � �?�<� L��3�L�43، س�� اH �� خ�LP  ه\ا �Mن�ن إ�?�، ��Uرض ه��ك �]��ن، �]� f ��3ف  

ه� �Sن ��دت Xر Eإ� L��3� ا��� J\�3د ه�أن  c5 أج� ،L��3� 5� E�� �?i�4ی L��3� f ا��� J\أن ه

  .�>�?� �5 ا���  f�L��3، وه>\ا

�T وجc أن: إذًا   Hا E�� E���ًا أ�>�ن وا���  �5 ی�ی اL� H خ��ًا ی4
 ��L، �� ن�iP د�P�M ج

 f أ��3ل L� ،آ2، ی��3 إذا واح ��>2�P��� L��� 2 أ��رJ ����ة و�� ���Bح� آ�X cء یt�� آ�� ی�ی��
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 E�� Lن�� 
���Mت، �BX L?�ت، �L ��3ص� و�� إن��ن ی��س L� ،Hا ���� f ال�Mأ L� ،Hا ����

J أن ه\ا ا�\ي ی��س
 ح���ً� ن�eة، و��E آ���، و��E خ��u، وآ ��p �� c�t���B�4� L، ا�\ي أرا

 �<X نS� ،J�Bاج� �Bن صS� ،J�ًا ا��B� Hا 
�T وجc، وا���c إذا أح Hا ��ی���ًا ه� ا����Bب 

ی2 آ�� u�ب Pآ�ن ا�>��ب �� ا� ،����� 
��Pج�ء ا� �i�p ،���P3��� L� c)�ًا B� Hا 
اJ���M، إذا أح

ی�� ا��4P، �� ��ح� زیM ����3� ?3� �� q6 ج���X 2یPح� ��س�م ی�4ر ا��2��3 ا��� ��� �B?� ا��3?

 ،
��u خ�O ل�i� �B4Pا� J\ه ،�B4M L3ا�2�3 و� L�����E اUرض، وأ���L ا�i�ب ا��o4ر ی�Pؤون 

 ��t� �ًي و�� اس�_، ود���ك، رأس�� E�3ل إ��رأسً�، �� ��  Lق رأس�� ��t� ��oی 
��iا� ����

�� L�M�� ا�����، �� إن��ن  �ًP�P�3ف ح� hإذا آ� ،��<g� �ًرأس �i�p ��p 2�P��� c<g� �X ج�

 ،L��B>�ن �5 أح�ن U _ه�zی Hن اU ،��Mرا �B���� ك�T وجU ،cن اH ی3 Hا E��ا��ح Uن_ �pٍل 

یة، اQن إذا آ�ن أب ���
 أوfدJ نg]�ا �� ��2، نg]�ا أوfد أز�M، نg]�ا ����� gا� �Bا����س J\ه

ن�، �?2 ��c اج���� ����� ذری�، f �?��، وf ص��3، وX f?�دة، وf ح���، و��آTه2 اfج����

3��12
 ی���ج   hخ�ج hأن ،�P�M��E ا� 2?Bًا، ح�سس���، وأب ث�ن� ر�E اUوfد ����� ����� ج

E����gة دyR�M، ���� �� �� ��3ل �?�ن،  �P� yی�iا� ،*�Zن ا��ا��3 وا�Qا��ا��3 ا ��ا����م أی5  ا���

��E ا��g3ة  LBث ی��س�5 ث���و���I_، أی5 دراس�_، ���ذا � 2�tخ\ ��gة، آc ی�م ی(�L3� q س�

ك ���E ص�ر ه\ا ا5�f ���آT اج����� ����ق، ��وا����3، و��� �tخ�ت، وأح��h، وآ2 ��gة 

ة وا�J و�>�ن� آ��Bة، ودخc آ��B، ه\ا ا5�f ��� ن�e إ�E ز��ءJ ا���4Pی5 ���4ه5، وه� X c���

 cو ی���� cوج T� Hا 
����L�3، و��Mة وا�J، ��� ه\J ا���� �B��L�M ذاب حBً� ��ا�J إذا واح ی�

 f رس�، أن�رس� وواح �5 أ���ء اUز�M، أح��نً� ی���� ا�5 ا��gرع ��E ا�5 ا���� �Xي، �B��uن واح

 ��12 أی5 و���I_ أن� �>�j، أن� أس���P ا�����  أح ی�>�2 ��3، أن� f أح ی�����، أن� f أح ی�Pل

 ��
 وO�� ا����pخ�رج  12إذا أردت، أن أ hأن ،cu�� و��_، ه\ا ا����ر 
ی� ج�� �� f ،c�����

 
�Pاض ا���U �?ن�س ی�?��ن �)�T� دةg� ی����دة، آ��� gخ�رج ا���3ی� ا�� hرس� آ�?�، أنا��

�T وجc و�P� hB�u، أ�� ن�5 واH ج��3ً� �� ���ی H�� hأ�� ��� hنt� ،ي�oا�� E�3���� دةg� �

���L، و�MU jMل �_، خ���5 ��� �� ����_، ه\J أول ���، ی�L3 ر��� �� �Iف �5�3 ه����ض ��

ي ه\ا ا����ع، ��ي ه\J ا���B43 ا���ی�3، �� ن��L، أن� أن�ن� �?\J ا�رج�، أن� B3ا� jg<ی ،�?eی

P3ا� ��tی ،�B��� �� �� 5ی3� f ث�ج�5��3 ث Lی�ی� ،lأول ��ض خ� ،
�ig� �M�� ،�?�!ب ا�

 5�z� hم أنzء �5 ا���X J�� �?eث�ن��، ی ��<g� L��t� ! 5��3ج� Lی�ی� L�� ب ی��ب�P� L� *3Bی

��� h��B4 أو�Mت ا��اح� ���X �Pي، ا���B ا�>�ی2  �� cآ �Zح أآ��ی� h�Tن �B�ث، �>��� ا����ث

���L ا�4�ة وا�� ،��Z� �م، س� ا���y و�k ذ�_ �Mل أوذی3Bu ،H�� hً� �5 ن�ع ث�ن� و�� أوذي أح
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��� ث�ث�ن ی��ً� �2 یخc ج��� إf �� ی�ارى إ�� ��ل، ه\ا  Eو�� ،��Z� وخ�h و�� خ�ف أح

L�� 
  .ا��ی* ��ی� جًا �5 ی�ی اL� H خ��ًا ی4

��د�L إf اg� H>�� آ   
B�4، آ�ن �� �� أی�م ا!ن��ن سP� آ�ن ،H5 ا� ��Bة، آ�ن �Xرد آ�ن ��3

 Hب ا�����E أ ،Hأ��اب ا E�� L��3ج ��<gا�� J\ًا، هیtآc ح�Pق ا���س، اg� L� *3� H>�� آ��Bة ج

 ��E، ه\J أی�م اH، �\�_ ر��� M �� E�� qP� c��)دك ا��� Hا ،���iا� E�� Lا�����، ح��� Eإ� L�3د�

�T وج�M cل:  

  ْن َ:�َ�ْ&Pُْ� َ+�0َِ�ُ&(ا ِ�ِ	7ِrْ َم� ُ:(ِ�ْ&�C-ِ�ِ �ْPَُوِإ
 )c126: س�رة ا��� (  

   _BM����BM_ ان���Pً�، و�� �� _BM��gً�، إن��  �� cوج T� Hا _BM��اQی� �� �?� ��3ً� دy�M، أنh ح���� 

ی_، إن�� ��BM_ ��(�3_ ���ب، �tن?�� _BM��3ك إن�� ��� _BM��h إن ��hBM اQخ�ی5 ���دك إ��L، إن�� 

ف ?� 2?BM�� ،2?���
 رح�2، ���?2 �5 ح�ص �M 5� 2?BM�� ،f ،2?��� P5 ح� _��P� �� yBi�� f

c�Bن  

" ))�P&�): 7 م�r	� ��0&(ا+ �P&��: وإن (("  

���L ا�4�ة وا���م   �Bل ا���Pا!��م ا����\ي ی Jی* ا�\ي روا  : ا��

  .))إن :�g ا�#�ء م� :�g ا�&qء((

   �� �� Eس�M اء، ���\يT)ء، ی�م ا��i3ی�م ا� ����Pن ی�م ا�U ،Hا c�Bس �� rری�P���� ض�M Lأن ج��

�2e ا�(Tاء  _�\�� ،Hا �� Lه\ا آ� ،Hا c�Bا�����ت �� س EP�� م ا�\يM ا�\ي ،�Bا�\ي ص ،Hا c�Bس

�Bص L�� �Bه2، ��5 ص�ا�� �ً��M 
�T وجc إذا أح Hء، وإن ا�B2 ا�e� k� ،ا���� L�� و�5 س�� J

 f Hا fإ Lإ� f ل�P5 ی�zا�� ،�B�4ا�� ��t� ،5 ��ق ز����zا�� ��p 5�ی��3 ��ق ا��5�z ا���ج� 

 q�� ی��3 ه\ا ،y�Mح�ل و�M fة إf ،H�� f إ�L إf ا�2��3 ا��>�f ،2 إ�L إf اH ا��ح�5 ا��ح�2 ا�>�م ا�

�B� fو ��ن، وf زی fن، و�� c3��f أ��3ل J\ه fو  ........ Hوا ،cوج T� Hه� ا �P�Pا�� c�ا���

ی� ه\ا �5 Pا� ��oا� fإ Lإ� f ،2�<ا�2��3 ا�� fإ Lإ� f ،2ا��ح�5 ا��ح� Hا fإ Lإ� f ،Eح�� LRأس��

�T وجc إذا أح
 ��Mً� ا���ه Hء وإن ا�B2 ا�e� k� اءT)2 ا�e�2 د��ء ا���B إذا ن�B�4� h�T، إن 

�T وجc آ�� �Mل ا����3ء  H؟ ا �ً��M Hا 
��5 صL�� �B صJ�B، و�5 س�� ��L ا���� �� �E�3 إذا أح

ة ��E رح��L، اUب ی�ح2 آc أوfدJ، ا�5�3R�i وا��43ة، إf أن ا5�f ا�����ق Rص�� زا L�B��

���Pواس� L�L وح�صL اUخ��M ا��Bر ی�ح��3i� Lم و�Xاب وآ��ة و��4وف وی�5�z���� LB ��ر

 Lرح�� E��ة Rص�� زا L� Hا 
�T وجc ی�ح�L وی�LB، وح Hا cوج T� L��� L���uا���س و ��وخ

L�.  
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   E�3� �� ،س���p M _ذ�_ أن E�3� ���� وإ�� أن ،h�)ن M _ه\ا أن E�3� ،�B4� إ�� أن �P� نQا

c3 ه>\ا، ���3ه� أنh ا���� ؟ ی��3 ی� رب R��M_ �2 ی��B)3 ی� رب ه\h��� J ح>��، ���ذا �2 ��

ًا �L، ���ذا � 2��c3 ه>\ا، ���ذا � 2�zی هfzء ��E هfzء، ���ذا ه\ا ؟ ���ذا ه\ا ؟ B�ت � �� ،L� _ی�X

 ی(
 أن ����م B� hري، أن� f hه�� وأن��Uم ا�P� Eدی� إ��B3م ا��P� 5� hخ�ج hذا ه\ا ؟ أن���

Hأن ا jآ� �e��� أن 
�T وجc، وی( Hا �[�g�  ث�5 ح>��L، �5 أدراك أن ا�\ي ح _� jg<ی

�R�� ی>�ن M �3Bى ا����� �R�� ��p ر�eى ا������� ،��Bخ�� آ Jوراء.  

  ))م� م� م��� ی�Jك �J(آ! +	� +(��2 إw آP; ا
 �- ��2 ��9! و�� ��2 :9- خ��3!((
  ]رواJ ا���Bري [ 

ر �� دام ، و�� ���P �5 ور�M إf ه�  P� ء�X cآ ��Zة وf اخ��ج ��ق : ی��3?� إذًا ا��اح 5� f

��Zة واح وkM ����ر k��u �5 ��ب خش یك  ،�Zأآ Hا j3ی>2 و�� ی�h أیM ��� fد إ��وf خش 

�h أیی>2 و�� یj3 اH أآS� ،�Zذا M ��� fد إ����Zة وf اخ��ج ��ق، ا��ب، وf خش  5� f

��� ��M?� خ�� ���L آ�q�� ،L، ج�ء ا���Pی� ��ض  آ�نX h>� د��س، �� �5 ���2 ی�gك ��gآ�

 L�����ل، ی�Pل �_ ان?�ت، f �� �5 ���2 ی�gك ��gآ� ��� ��M?� إf آ�
 اL� H �?� ح��� وح� �?� 

�[�iخ.  

و أن5�z� L إی��ن ����، دخc إ�E ا����E�g و��   Bی rی�� hرأی �� 
)�
 �Mل �� أ�Bu yی�� ص

 �� آ�ن ��یr وأ��M L��4ی� أ�LR�3 ورم خ�B*، وfOم هM ��3ی ،c���� f �3ء�Uا ا��رم �� ا\

 أن�� راٍض ?Xا cاخیًا آ��� دخ��� ���L ی�Pل ��X �ًأ�� �ً��t�� Jن�ا rل ه\ا ا���ی�M ،��4ی�4خ وی

�ً3Bu آ��� دخ��� Hل وا�M ،وه� ص�دق 
�Bi2 �� ه\ا ا��Mأ ،L�� أن� �� E���5 اH، ا��� H ی� ر��  

ا���ض ���3�Uء وص�ر �� ��� ����3ء، وأص�B ا���وج �5 ج�ن
 ا�5iB ی��3 أص�B ا��R�o ی��ج 


 ه\ا �u إذا ،�B�u �Rروا �?�� ،�<R�� �?و�� fإ ���oا� J\?� qأح f �� ل�M ،5iBف ا��u 5�

ه2 دا�M �ً�Rل ��ث�ث أی�م ا���یr ���ض أو ����� �Mل �� ی�?����ا ��E خ��L، ی���ن�Pا، ا�BuUء 

����، أ�� ���� �tح�E ح�ل، h�M س��Bن اH واح ��ض خ�B*، وه� �Xب �� ری�3ن ا��Bgب، �>5 


 ا�4ف، �� Rا�p 5� ،ركMو _R��P� وراٍض ،_�� أن�� راٍض ?Xل ی� ر�� ا�M ،ي�M Lإی��ن

3 ���ة، �>5 �5 أهc ا�ن� Lض ن������� rی�� cن��?� دخ ���oن��?�، و�� ا� E�gا���� ��

وا!��اض، �Mل �� �� �� ن�B �� سLB، س
 ا�ی5، ص�اخ ا��ا��R ا�>�ی?�، �Mل �� ی� �ji آtن 

 �� �B4ا�>�ی2 ا� �Bل ا���M ،�<R�� 5�zا�� Eإ� �eان ،E�gا���� cهU ی�O 5ا ه�ذی5 ا���ی����Bأص

Bج��3، أ�� ا� 5 �3 ج��3 �� ن�c3 ؟ ی���ي ا��5�z وا���ج� �3<� ،Eو�Uا �� ا�4�� ا�4�� ���i
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Eو�Uا.  

  .�� �5 ���2 ی�gك ��gآ� ��� ��M?� إf آ�
 اL� H �?� ح��� وح� �?� ��L خ�i]�: إذًا

���L، وص��_ ����p، �>5 ��� یtخ\ ��_ �r3 ا���4    ����p _ی��3 آ�ا�� ،Hا E�� ���p hی��3 أن

�� دار ا���اء f دار اس��اء، ح���� �����3_، أن� �� �� آ��� �zث� �� ن��� آ?\ا ا��ی*، إن ه\J ا�ن

��E ا��g>�ت Uن?� دار ا���ء، ���ه2 أن  hBا����ة رآ J\واه2، ه hنt� ��4 �_ ا����ة�أن  Eإ� y�i��

3 �cZ ا�>�ن_ ��ی� ��E ث�ث ح�آ�ت، وی �B4��Z� hً�، وأ���_ P� �?�� �� ا�j4 س�(�M �ًZ�

ق �>�ن ���ق ه\ا، أن�اع ا���gو��ت ا���وی� وا��(�ت، وا���� ���M J\؟ ه jص ���M J\ی�ع، ه\


، وا���ارة gخ 3P� j4م 18، 12ا���� hی� آ��� 3P� آ�ن �� ،J����� ��، و�� �� أي �Xء ی

 EMأر Eن�، ح��gو�� خ ،�ePط و�� ی�gی>�ن �� ن qریوا�i�ب آ�?2 ی����ا، إذًا أس�س ا��

��ة ��?�، إن ه\J ا�ن�� دار ا���اء ا�(���3ت ��?� خ�gن�، أ�� ا��اح� ا����� ��ة ����م، ��� ا�(���3 �

 
 دخ�L ج��u ،ء�X L3� �� ل ا��3ام�Pد آ�� یfأو �� J��J أوfد �� �� ��Bآ Lدخ� �M�� ،�?أس�س

 L��3� ،J����5 ث�ث �(� �� J أوfد ا�Tوج� س�]� جًا، ا�Tوج� ج�ة ا�خc��M c، ا�خc ج���و

��ج، إن هT� \J ا�ن�� دار ا���اء، f دار اس��اء و��Tل ��ح �� L�M�Tوج ��ح ����L، ج�ءJ و�

ح�ار�L أر�5�3 رآr خ��� أی�م �� ن�م ا���c ا��?�ب س��ی� � ،L3���M اUب ����i�� kب جًا، 

 ،�P� ء �� ������ة، و���X cن�، آه>\ا ا����ة �� أ��اض، و�� سzال، و�� ج�اب، و�� ��3ل ��3

���L دار : أح��نً� ��اjM ص�B3 و��Tل ��ح T�� fل ��ح، ��5 ���?�و��  5� ،���iBن ا�Qه�� ا

 �?��� 5�� ،hM�� LنU 2 ی��ح ��خ�ء�� �?���ود، ��5 �� hMو ،c��ا���ء، ��� دار ا����ن، دار 

 ج�3?� اH دار ���ى، ج3M ،2Rء دا�Pgا� f2 وRا��خ�ء دا f ،hM�� ء آ��ن�Pg� نTأس�س?� �2 ی� �� �?�

��iء اQخ�ة �5 ���ى  c3وج �BBخ�ة سQء ا�i3� ن��دار ا���ء وجc3 اQخ�ة دار �c3)� ،�BP دار ا�

���، ��tخ\ ���i3، ویT)�� ���Bيا�ن�� �.  

 ،��� h��p hآ�ن L�� �iP�� h?Bان� Hن ا��Bف ا���ات، �� ��ة سfO س���� L��Mأ hس� آ�M *یح

 h�ي ��ن ���M 2ل �L ی� داوود ��B�3ن� �Mل آ�j أ��دك وأنh رب ا��M ،5����3ل ��ض �2 ��

 _��� E�)� ء �5 ا���4 ه��X _�� 
J، ���� ر��� س��� ����L ��ج���3دJ أ�� ���h أن_ �� 

 H5 ه\ا ا���ض، ا� 
��ح�� ،L���M ا���یr ا���M 5�zی
 �5 اH آ��Z، إن زر�L ����ح، UنL ری

�>5 أ�T� J�iی �5 ا��(��، وا�t�iن���، وا��اح�، أ�� ��
 أن ی>�ن اH �3_،  س��X LBء �5 ا���4

H2 رس�ل ا�<� �� cZ� ،ء�X _�� \وأخ.  

   E�� �?�M ��Zآ �P���أ�� ����ن أن ی\ه
 ا���س ����gة وا���3B و��ج�3ا أن�2 ��س�ل اH، ه\J آ��� 

Uوا���س ا ،_�� �ً����ال وا����رات وا���Bت وا��Tارع وا�T3 ن��_، أ�� ���E أن ی>�ن اH را
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 E�� 2Rن� �Bأ�2 ی�ى ا�� �����_ و����س ا�ن�� آ�?� س�ن�  �ً��وا����iن، أ�� ���E أن ی>�ن اH را

 أث� ا����4 ��E خJ ا��gیj، و�> 2� ،E�B>� ی� ��� ؟ �Mل Mح��4 و E��،Hا����4، رس�ل ا

، �� ����?�، وآ��ى ��_ ا���س ه\ا ا��(�س� ی��م ��E ا���ی�، �Mل ی�                                                    رس�ل اH ی��م ��E ا����4 

��� أ�� ���E أن �>�ن ا�ن�� �?2 واQخ�ة ���، ه\ا �� روای�، ا��وای� ا��Zن�� ی� ��� إن�� ه� ن�Bة 

� �Bا�� ،k�
، �tنh و���h ��>ً� أن� ��h ��_، ه\J ن�Bة، �����B ���ا�� �Bا�� ،l��� �Bا�� ،jgP�

��_ أن �>�ن ��E ا��y، أن �>�ن ������ًا، أم �>�ن 3R�uً�، أن �>�ن  �ً��أ�� ���E أن ی>�ن اH را

 J\ه ،Hا ���u E�� lورع ح�ی h، أن���5، ���_ إس���P��� _ل، أه��دخ�_ ح ،Hان ا���� ر

��، أن خ��y ا�>�ن ی�B_، و��E ا�ن�� ا��gا�� EPس �� �� اH ج��ح ��3����م، �� أن ا�ن�� �3ل 

  .ا�>��� ��?� ���X ��ء

ة ا��Pب ح(�ب، ی�Pل �� ��2 ا���o ا�>��� ا��� آ�Z اس����3?�   X ا���Pًا، ی��Zأح�دی* ن�وی?� آ ��

ت ����?�، �Zً� ی�Pل L���M آ��� c�M ی��3 ذ��L، �5 آ�Z �� اس����3?� ی�Pل ����M أس��ذ، �P� E�3� �

ت P� ���<ا� J\ة اس���3ل هX 5� ه>\ا h��� روح�، ه� yی��3 أزه ،����M E�4ا�� �o���� ����أ

ه� وt�� ��Mن��، �� أن ا�ن�� �3ل �����?� ا���P�P، أح�دی* ی���3ن?� ا������ن آ��Zًا �>�?2 �2 ی��Pا �

�3�� و��M?� ی��e إ� J��E ی  اH ج��ح ��3�� ی��3 إذا واح�� 
�E ن��L أنL �(�م �M�c ی���س

 ���M �?� �� ،���3� c�Pوا��رع ی y�tدرج�ت ا�� E��t� ًاأح ی��س
، ی��e ن���i�p c3� L آ��Bة ؟ أ�

 �� _��M ��� ،ء�X ��3ی f c�� �?��Mإن��ن، و E�� fو ،k��)� E�� fو ،��E أح f ���3Bًا ا�أ�

 اH ج��ح ����3�� �� سEP ا�>��� ��?� ���X ��ء ������Pس �� ���Pس ��ل ج��ح?�، �� أن ا�ن�� �3ل 

���iBا� J\ه L���u �� >�ن�وأن  ،H�3ف ا�س أن ��Pا�� ،f ،yuوص�� و��� E�pو.  

س �6 رس(ل ا
 َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�، أي ا��9س أش= :  ��ل س0= �� أ�* و��س َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُ-((

� اq� :��&>xء، +�Gل�: *�P�ن آ�ن ر��^ ا�=ی� اk+ ،-9دی ;�� �� ا��'7 :��P&�+ 7rمx�+ 7rمxا �p ء

 ��: *J	ی �P� 7'���� ی�q&ال ا��� �	ذاك، + ;�� ��: *�P�ذاك، وإن آ�ن ص�; ا�=ی� ا ;��

  ))اxرض وم� :��- خ��3! 
  ]رواJ ا!��م ا���Bري [ 

��?i� �����  .���3ه� ا�B�ی� 

� � َی0َْ�ُ� ا����4 َوEَ7(َأْخ(C  
 )Lu 7: س�رة(  

��_ أنh، ����� ی��I �� _3ف ص3
 ه\ا ا���ض یe?�، یt�� ا��P3ب    E��� أ��اض ن���� ��

 L�� L��ن، ص�ر آ�ن�� � _�P� ،��<g� �3ج� cآ 
�u ،hت أن�?u ل ���3ه��BM!ا Jو�3J ا����� �3
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M ،ك�X �� ،���3� �� ،�B)� L�� ،ki�� L�� L��د آ����ف ن��L، آc آ���  أدب ��  c�M cأآ ��

ی�>�?� زی�دة ی�Pل �_ أن�، �5 أنh ؟ �t�� ا����� �cZ ا��M ،�B4Pل أن� أ�h ا�����، �tن� ون�5 و�� 

 ��ء، Xأي ا���س أ cوج T� Hا �� EP�ار ��<g� L�� hأزی� L�3 أنX ���<� ،J\ي �?�>�ت ه��و

��E ح�
 دی�S� ،Lن آ�ن رy�M ا�ی5 ا���� ��E ح�
 اUن��Bء ث2 اE��B�� cZ�U�� cZ�U ا��ج: ��Pل c

��E اUرض و��  �gی� Eح� cی� ����ج�Bال ا�T� ��� ،ذاك 
ذاك، وإن آ�ن ص�
 ا�ی5 ا���� ��E ح�

�[�iخ L���.  

  c��ة أ����?�، : ا�� _� ،�g� E�3 أث�Bس��ا س���5 خ��� س kث س��ات أر��ث k��)��� h��M hأن


 ن��_ أول ی�مMق  را�� �� �M��� ،ءك�Mأ��h واQن �5 ��3ف ح��_، اج�k� q أن�س آ�ن�ا أص

 �Z�Bات خ�eن L� �� �M��� رة�?iق، �� ا��رع، �� ا��خUا �� ،yiی*، �� ا���آ��B جًا، �� ا��

 �� 3� 5<� ،L�Z� hوآ� ،_Pاح������، آ�ن ر�� 
J أس������� ی�>�2، �� ��T� Jاح ج��� �������ء، 

�3� hء، آ���o�� ب�i� hدرج�، آ� Eك �5 درج� إ��Mر Hا Jأ�� E�� h�Pواس� cوج T� Hا Eإ� h�


 �� ه\ا ا����o أو ذاك، اQن ��iب �>��ب اH أص�B ���ن_ �?\ب، ن�u �Pه�، �tنh ��3ف Rذا


 وا��g>�ت �ن��_ �5 أص�Mءك ا�\ی5 آ�ن�ا �cBM 5� _3، و ��Pا ��E ا�(�ه?J\?� ،2 ا����


 وا�B�ی� ه\u �?��4�� J?�رة ن���� ����4?� اس����P ����4?� ورع، ����4?� خ�ف، �Sن وا�R�4�

آ�ن رy�M ا�ی5 ا���� ��E ح�
 ذاك وإن آ�ن ص�
 ا�ی5 ا���� ��E ح�
 ذاك ��� �Tال ا�B�ی� 

��E اUرض و�� ���L خ�i]�����جc ح�E ی �g�.  

 ��>�ن : و���� رواJ ا!��م ا��Biان�B3إن ا� Hا L���B�� L����L ا�رج� �� ا�(�� ��� ی�g� �?o�Bء �5 

  .�� ا�B�ء ����B ��_ ا�رج�

���_ f ی>��،    ،Hا �� �B��� _� ق ص��ی��3 أح��نً� ی>�ن ���_ أ�� 5� cM��B_، �_ إ�>�ن��ت، 

��، ه\��p Jي ی��3?��� �� �� J\ی�3\ر ��?�، ه J\ا����4 ه c�3��� �4Pن أی�م ا!ن��ن ی�� J\ه ،

 EM�� إ�� أن ،�?��� �B4ی ��<g� L��t� ،jM ،��c ص��� ��L�� c4، ه� ج� Jج�ء �� cی��3?�، آ

 B3إن ا� ،�B4��� EM�� Mا����4، و c�3��� EM�� M ،5��Mا��� ���c�3، وإ�� ���t� ،�B4نh اخ�� أح

��� Hا L���B�� L���B�ء ����B ��_ ا�رج� �\�_ ا�B�ء �L ��>�ن �L ا�رج� �� ا�(�� ��� ی�g� �?o�Bء �5 

 �B4��� L��P�� ء�Bا� ����� h�������� �� ا�ی5، جTء أس�س� �5 إی��ن_ أن ��3ف ����� ا�B�ء إذا 

 �R�� �3�� ،5�z� jأ��� إذا أخ\ن� أ� f أن� ،cوج T� Hا Eإ� �ًPی�u ء�Bآ�ن ا� c� ،L��� Hت ا�<X c�

Hا ا���� 2?�� 5�z� 5ن  وخ�����tة أو خ��� ا�\ی5 ی�g� �R����� �4M L� أخ cء، آ�Bا� yی�u 5�
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 E�� ��<g� أث� E�� cوج T� Hب ا�� Eن إ���tی� ی�ZآU��4، أ�� ا�X درة�B�� ،����T وج�u cا Hا

 ��Z<� أآ�م jM�� ًا ه\ا��E أث� ن�ز��، ��E آc ح�ل ج� ج ،�B�4� أث� E����E أث� ��ء،  ،kأث� د�

ه�، �t�� ا���B�4 ی�Pل أن� �5 ا�\ي �� �?Bا��(5، ی�� �?I ه�
 �� ا��u ل أخ��Pوی 
R�4ا�� L��t�

 L��t� �� c<� ،_����� �� ح� ���ن��، ح ،c��M �e�t���B�4� L ی�Pل �_ ا�ه� ی���ن ی�م �_ وی�م 

H5 ا�3ًا � fإ 
R�4ا�� J، �?2 س f ،2�P�Tی�B�� qر، حPه� و���T وجc، أ��  ��B�4 یT3ی?� ��

��� ��3� ،�ً[�X ��� �T وجc ی�ی Hا c3� �?�� �<� �B�4� L�5 آ��� ج�ء�z�4، ا��P� ��3� ف�

L��3، ی���3 ن���.  

���L ا�4� �Bلا���M Lأص��� r3� jم وص�ء: ة وا���i3��� 2آ ��حً� ���B�ء �5 أحXه2 أ  .Uح

�T وجc ی��X E�3� ،��Bء ��c?���� q، ا���� ��>�وJ ا���Pء أر�k درج�ت ا   H5 ���3ه� ا�P��

 ��حً� ���B�ء �5 أحآ�i3��� 2ء، �>5 إی�آ2 أی?� اUخ�ة Xه2 أج�ءت ا��س��� إ��، ج�ء ا��Bب إ�� Uح

���L ا�4�ة وا���م ��  �Bا�� ،Hا k� ه\ا س�ء أدب ،f ،ء�Bا ا��B�i� إی�آ2 ث2 إی�آ2 ث2 إی�آ2 أن

��ة، ���  ا��M jR�iل �L ی� ر�� إن �2��� �� أ����، ی��3 إذا آ�ن �� خ� ���ن� �� 
�p _� 5<ی

 
��u أ�� L��ا��� ا���Bن� ��س�ل اH �� ا�jR�i ا��?�ی� ا��o4ى، ����h زوج�L خی(�، ���� 

��ض ���?2 ا�ی5 ردوJ وس��وا ��L، و����oا  ،L��M E�� jR�iا� Eی�، خ�ج إ��M آ��ر L��� ���Rا

��� �� أ���� و�_ ا��B�3 ح�E �� إی\اLR، ه\J ا 
�p _� 5<ل ر�� إن �2 ی�M أن fى، إ�o4ی� ا��?��

�����_ أوسk ��، ا����3 أوسk، ا��B�Bح� أوسk، ا���4 أوسk، ی>�ن �_ زوج� أوسk، إذا  5<� E���


 أح ا�B�ء �?��u cوج T� Hی�3ف ا f.  

 ��حً� ���B�ء �5 أحآ�i3��� 2ء: إذًاXه2 أ  .Uح


 رب ا���0	�� وا� =	N  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��ا���ق ��5 ا�B�ء وا��f�ء ـ �?2 .  2ا��f�ء) :021( ا�رس  - ��

 .����� ا���B�4 �5 ا!ی��ن

  10-03- 1991: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��ع ا�رس ا���م ه� ا���4م، Uن X?� ر���ن ��E ا��Uاب، Xf_ أن ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  ��

��ت، و�> 5�tآ�ًا ��رس ا����� وا�\ي cBM ا�����، ه��ك Oیٌ� �� �iوه� ��س2 ا� ،����� cBMأ Mو

: س�رة ا�2�P، أو ��O kٌی�ت ����i3 حP�Pً� دP�Mً� جًا، و���Pً� جًا، ون�5 �� أ�q ا���ج� إ��?�، ی���Pن

  .� ��P��i ا�>�م ��E��P ا���لا�B��p ه

   Lإن رأی� ،�B4ا� Eإ� J�����PR ��د �� Lوإن رأی� ،�<gا� Eإ� J��إن رأیh إن��ن �� ���Bح� �

���T��  J��ال، أ�� إن رأی��p LرMً� �� ا�ن�� إ���M E رأسL ��د��fا Eإ� J��إ�E درجٍ� ���P3� ��p ��د

م ��E��P ا���ل، إن أ��hb �����س ن�ز��، إن ��ق ا��U إ�E ا�Tه، ��5 ص��ت ا�B��P��i� �p ا�>�


، Uن ا��
 أس�س R�45 ����� ا�����r3� E ا��5���z، ی�4، وی��س
، وی��oB أن ی>�ن ا��ی* 

  .. ه\ا ا�ی5

  :و+* �0~ ا��xدی� )) أw w إی	�ن �	� w أم�<! �- ((

)) -� !&Nم w �	� ن�	إی w wأ((  

���L ا�4�   �Bلوا���Pم ی�ة وا�� :  


 p	� ا�9#!   ((.�� �gا� ���((  
  )�5 آ�T ا���3ل (

�bT وجc، وه\ا ا��
 ��q إرح�5 ا���eدیً�، ه��ك أ��Xء    Hا 
��آ5ٌ أس�سٌ� �5 أرآ�ن ا!ی��ن أن ��

Hل ا�M ،ة��Zذ�_ آ E�� �5 أن ��
 اH، واUد�� �f ،�ًإرادی q�� 
 آ��Zة ��S� �?�3راد�_ و�>5 ا��

cوج bT� :  

C-ُ>َ)%&Nِ2ُْ� َوُی%&Nُِی�  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "54 ( "  

ِ�َ#�َرٌة JَMْ�َْ(َن �7ْ�ُ ِإْن َآ�َن َ�َ��ُؤُآْ� َوَأْ��9َُؤُآْ� َوِإْخَ(اُ<ُ)ْ� َوَأْزَواُ'ُ)ْ� َوَ:�Jَِ�ُ�ُ)ْ� َوَأْمَ(اٌل اPُ+ْ�َPَ�ُْ	(َه� َو

�(اC َآَ��َدَه� َوَمَ��ِآُ� َ�ْ�َضْ(َ<�2َُ���َPَ+َ -ِ�ِ�&َِأَ�;� ِإَ�ْ�ُ)ْ� ِمَ� ا���ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َوِ'�2ٍَد ِ+* َس  
  " ) O 5� "24ی� : س�رة ا�����( 

   E�����e اH، ث��h، ا�O�Pن یل  E�� وا��ب ؟ ا�>�ن یل B35 ا��� ���� 
�� ا�\ي ی3>�� ص�� ا��

��ن� ���e اH، ث��h، ه��ك ث�ا�h آ��Zة �� ح�����، وه� ،L��إج Eن� إ���� ،H���3 ا� Eن� إ���� J\
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 وا��ب �B�4ٌ� �2 ی��5 B35 ا��� ���� 
 ی3>�� ص�� ا��M 5<و� ،L���u Eن� إ���� ،Jی�P� Eإ�

 2� �ٌB�4� وا��ب B35 ا��� ���� 
�� �?\ا ا�رس ا�\ي ی3>� ص�� ا��Pا�� J\ه�، ه��، ����ر ه�����

 �����ه�، إB3ی��5 ا� 
R�4� hس��� إذا آ�نfو ،
R�4ا�� �����5 ���ٌء �5 ا!ی��ن أن Tذًا ج


 ���4ی�R�4� hس��� إذا آ�نfة، و��Bآ.  

آ�h أص�� ا���oب ه\ا ا���م �� أح ���ج د�yg، و�Mأ . ����� س��BنL و�E��3 ی���م أح��نً� آ��Zة  

���� ،yدرس�� ا���� Eب إ��M4ً� أM h�4، �� رأیPا� J\ا!��م ه J\5 ه� L��Mو LPR�Pس�6 ح��و ،Lُج

ا��b4P، و f��qَ أن أس��ب ا��4P �5 أن(� اUس���
 �� ا������، Uن_ ����4�g� yٌ�3ت ����ك، 

3g� f �ً3iM�3، وg� f hن�ٍ� �5�3، أن E��، ح�ار، ث2 ���?� ه\J اUحاث P3�� اث�، �����B أح

ري� f hى وأنToا��..  

�5 أص��ب ا�(��، وا�(�� ه�� ا���B��5 ا��b�oء، ی�Pل �_����� س��BنL و�E��3 ی 2�Pل �� س�رة ا��P :

  :��gوع ث�ث���R دون2 ���ح وآ�ز، �ًZ��g� ،وع ح����ت، ��gوع آ\ا، ����� �bT وج�M cل

C�ِْإ<�� َ�َ�ْ(َ<�ُه �  
)2�Pی� : س�رة ا�O 5� "17 ( "  

ن� ��ء، هc ه��ك ��ٌق   ��ن� ا���ء، و�� ��  ..���?�� ؟ ا�B�ء ا���B�4، أ�� ا��f�ء ا����fن�� 

C�ِْإ<�� َ�َ�ْ(َ<�ُه �  

  ..أي ا�����ه2  

C!ِ�9#َ�َْب ا�Nََ�َ�ْ(َ<� َأْص �	َآَ�  

b �5 أن ... ی� أی?� اUخ ا�>�ی2  �f Lء، وأن���fرض ه� اUا J\5 أن س� وج�دك �� هM�� hأن cه

3��g؟ وأن ا!��م ا� hأم أ�� h[X E��B�c[ل: � ح���� ُس�M2 وb�B�� ء أم �����>�5 ؟���f�� Hا ���5 : أن

 �5 أن ��4ب �f Lه\ا أن E�3� q�� ؟ E��B� 5 أن� �f Lأن _����cBM E��B أن ��>5b، هc ورد 

 ،�?3� _���4� cأن_ أ��م زوجٍ� آ  �5 أن �E��B، أح��نً� �(�f 5<� ،ه\ا E�3ا�� q�� ،f ،�B�4��

ی��T_ ا��ازع اUخ��M وا�ی�� أن ����ه�، وأن ه��ك ��4د�ً� ��5 ه\J اUم ا��� ر��b_، وه\J  وأ��م أٍم

 ا���ج� إ��?�، ه\ا ا���ءXأ �� hوج� ا��� أنTح�ج، . ا� jM�� L�<� ،f ،�4ب� Lه\ا أن E�3� q��

  .��ذا �c�3 ؟

  ��ًة، �r3 ا!خ�ة اUآ�رم ی��ه��bن ��ه�ً� أن ا!ن��ن إذا اس��Pم �pح��ًة ر L�ح�� h�Bأص Hأ�� ا E

 rMه\ا ی��� ،����� ����b�pء، آ�?� ���bات، آ�?� ����y، ا�خc آ��B، وا��B�u ��4، وا��>�ن� اfج���

 E�� f ،_�Pی�u E�� f 5<ا���س، و� ��E اt� Hنh أس3 h�Pل �_ ذ�_ ؟ إذا اس��M 5�َ ،ء���fا k�

��E آ�� ��ی ؛ و� f ،_���4�cوج bT� Hا ��E �� ی�ی 5<.  
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ًا،   B3� �ًPی�u L�ح�� h�B2 أص�Pد أن ی���)�� Lه2 ا!ن��ن أن��ًا، إذا اQن أن� أ�>�2 آ��� د�P�M ج

س�، ��R>��، أوfدJ أ��ار، ��L�T واسk، دخ�L آ��B، �>�ن� P� إن��ن� �B4� Lی�ح�5، زوج����� �ً�����

 cٌء ج���X Hوا ،���   ی�(L ا���س ج��3ً� إ�E ا�ن�5 ؟ �f 2َ ی�?����ن ��E ا�ی5 ؟ �f 2َ! اج���

  �P�Pل �>2 ا���M2 ��ًة : أ<�  �5 أن �E��B، وُأَأآ�f Jأ�� E�� h�Pواس� ،cوج bT� H�� h��O إن_ إذا

� ث�ن��، ��ٌق آ��B ��5 ا��f�ء و��5 ا�B�ء، ا�B�ء ��ض ���ل، ا�B�ء ���� ا���ل، ه\ا ا�B�ء، أ�

 f _ت ا��� أ����Bا���آ J\ه cة أح��4?� س��ن ح�4ن، وآ�M �Bك ��آ��ا��f�ء ا����fن، �Sذا 

ك ��آ�M �Bة ����gی5، �5 خ�qٍ و��gی5، إذا آ�ن  5� ،�g� �3B5 س��Tی �Mة ���آ?� 

، هc یe?� �� ه\ا ا��iی�M yة ���آ?� ؟ bB3ه��� و� yی�u ،2�P��� Lآ� yی�iآ?� س��ن، وا����

  ه c��M �?eة ه\ا ا����ك ؟ 

���h ا����iB أf ��اجL ا��34ب، ���h ا����iB أf ��اجh��� ،��<g� L ا����iB أf : أن� أ�Mل �>2  

���PR، و��  �� ،�PR�� Lاج�� fأ ��<gا�� h��� ،��َ�ِ3ْ�ُ Lاج�� fأ ��<gا�� h��� ،�B�4� Lاج��

��4، و�� اUوfد، و�>���i� 5 ا��5�z آ�?� ����3، و�� �g>�� ؛ �� ا�h�B، و�� ا�c�3، و�� ا�

��<gا�� J\5 ه� c��<ي ا��Bا�� jMا��� jP� آ���ٌ� �� أن..  

   c���� c؟ ه ��<gا�� J\ه hأن c���� cی* ا!�_ ؟ ه���L ا�4�ة وا���م �g>�� ح �Bا�� Lی�اج fأ

�5 أه�_ ؟ �5 ان��ا�?2 ؟ ه\J أن ی�Pل ا���س �5 أه�_ �� ی���Pن ؟ ه c����c أن ���bث ا��ی�� آ�?� 

��ة �g>��، واجL ا��g� �B>�� �� أه�g� ،L>�� �� أوfدJ ح���� ��ت ا��L إ��اه�2، واجg� L>�� �� ا�

 ،Jی� ح���� ح�ر���M k� ��<g� Lواج ،J�3u�M ی� ح�����M k� ��<g� Lواج ،jR�iا� Eإ� 
ح���� ذه

���L واجg� L>�� ح���� ا���Rوا ���L، واجg� L>�� و��ة  �B5، ح��ة ا���fوج�، و��ة ا�23، و��ة اTا�

 J\ه Lواج jآ� Lوس�2 أن L��� Hا Eص� L���i� 5<ت وص�3ب، و��<g� �?م آ��ة وا���ا�4

  ا����34ت �tآ�jM�� c ؟

   �?�� h�Mوو ��<g_ ا���ا��ح إذا ج�ء ،f ،L� Eً�3� f 2�P��� _ خ��ح�� hح إذا آ�ن��� f hنt�

�� ؛�gا� jM2  ا���<��� J����ه\ا ا�\ي أ ،�ً���� h3ً�، أو آ��i� hًا، أو آ�آ�h ص���ًا، أو آ�h ��ح

  .أن أ�L3 ��5 أیی>2

   
�bT وجL� c أس���
 آ��Zة �� ا���3یj �\ا�L، �5 ه\J اUس���
، و�5 أج�c ه\J اUس��� �����

�� hر�?2، واخ����g� h2، واخ���?����Pث h�b��� ��?� ن ا���سU ،�4P�4، ا�P��� ن�P��3�� 2?�ی���

��هU ،2ن?� �g� 5� ��B3� �?نU ،2?���M ر��ك أو����ن?� U ،2?آ� أن�����ن?� U ؛ �?���3ن إ�E س����

��T وج�M cل ����� ،2?�fؤ���5 � ،2?����5 ص�ا �B3�:  

C !ِ�9#َ�َْب ا�Nََ�َ�ْ(َ<� َأْص �	ِإ<�� َ�َ�ْ(َ<�ُهْ� َآَ �  
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  ،2�� �����L أص���L أ��ف ا��Uف، �c ا���ی�5، واQن ا����Pت ��ه�e جًا،  ��gوع زرا yأن�

ا���� ا���ن� ث��L ث�ث� fOف ���ة، ا�واء ا���ن� ث��L آ\ا، ا!ص�ح ا���ن� ث��L آ\ا، : ی�Pل �_

  :ا�����P ث��L آ\ا، ن��Pت ��ه�M ،�eل

  C) 17(�9ِ! ِإْذ َأْ�َ�ُ	(ا َ�َ�ْ�ِ�ُم�2َ�9 ُمْ�ِ&�Nَِ� � ِإ<�� َ�َ�ْ(َ<�ُهْ� َآَ	� َ�َ�ْ(َ<� َأْص�Nََب اْ�َ#

ر��� �bT وجc اQن َسُ��ی�� �B�4ً� ن��ذج��، �� ه� ن��R(?� �� ا�ن��، و�� ه� ن��R(?� �� اQخ�ة ؟ ث2   

�bT وجc آ��� واحة، ه\J ا�>��� أو ا�>����ن، ه���ن ا�>����ن ه�� �Toى ا��4P آ�?�، و�?���5 Hل ا�Pی 

  :ا�>����5 ���ل آ��B جًا إذا اس�����B ث����ت ا��M ،�4Pل

 �َ�Nِ&ِ�  C) 18(َوَ�� َیْ�9ُrْPَ(َن ) 17(� ِإ<�� َ�َ�ْ(َ<�ُهْ� َآَ	� َ�َ�ْ(َ<� َأْص�Nََب اْ�َ#�9ِ! ِإْذ َأْ�َ�ُ	(ا َ�َ�ْ�ِ�ُم�2َ�9 ُمْ

  23iًا، �5 نأحًا، �5 ن�i3 أحًا، �� ��� و����س ؟  ان�e إ�E اUََثَ�ة، �5 ن����Z �5 ه\ا ا����4ل أح

ي ���3u و�Xا�� ��ا���س �?2 رٌب ی�زM?2، ه>\ا ی�Pل �r3 ا���س، �5 �3ي ا����iن، �� دام 

�E�3 ا�ن�� ا���م، ه\J ا���q ا���ی�� ا��U�� ���4ن�ن�� أو ��Uث�ة، ه\J ا���q ا���ی�4 ��E ص���?� 

،k��)ا������� �5 ا�� qا��� J\ه ،�P�  5�3، أ��R�)اء، أ�� ا��Pی��3?� أ�� ا�� f ،ی��3?� أ�� ا���س f

�bT وج��P�� ،cس ا�>��ل، ����Pس ا��gف،  Hا ��ا���5�B3، أ�� ا����و��5 ه\J ن�q ��ی�� 

  ..����Pس ا�ی��P�� ،5س ا!ی��ن ه\J ن�qٌ ��ی��

  C) 18(�َوَ�� َیْ�9ُrْPَ(َن 

�5، وآ�ن�ا ��gة fOف ��P�c، و�� اج��k ه\ا ا�3د أ�ًا �� ا�����4 ا�>�ام ح���� آ�ن�ا �� ح�  

ه2، وه2 أص��ٌب أج�ٌء، )� ��M ا�oره�، و���iMی�ة �5 أT)2 ا�?� hدان Mی�ة، و����ا �>�، وT)ا�

�(�هون، ور��ن، �3R�uن، أ���Pء، و�k ذ�_ ح���� ���bب إ�E أن��?�3X 2ٌر ���>�3X ،�Bٌر ����Pة، 

، �3Xٌر �tن?2 �5 ی�B�oا اQن ��b�M 5، ��ذا �c3 اH �?2، وا���B �3?2، ��5 أI?�ه2 ؟ �3Xٌر ��fس���oء

 E���bT وجc ؟ أو أن ی��3(?2 ؟ �Sذا آ�ن أص��ب ا���B وه2  H2 أن ی����?2 ا?��� �Bوج�د ا�� k�� cه

���L ا� �Bن �����3(� و�3?2 ا����b�3� cی�u ن، و�5 ج?�ٍدtX �35 ر�� L���4�ة وا���م ��5 �� ه2 

��م، وا��g>�ت، وا�������ت، وح
 ا�ن��، وا���T@ق،  �Rوخ���� jٍأ� أI?�ه��M ��� ،2_ ��� ون�3� 5

وا��اُ��، وا��rp�B، وا����س، وا����ص2، وآcٌ ی�
 ذا�L، ی�
 أن یkBg وی(�ع اQخ�ون، ی�
 أن 

�(��k ا�k��)� ،����4 ر��bه2 ا���B ی>��� وی�3ى اQخ�ون، ی�
 أن ی���k وی?�B اQخ�ون، �Sذا 

�ٌ�، آ�L ورع، آ�L �\ل، و�k ذ�_ هfzء �u Lآ� ،Hا c�Bج?�ٌد �� س Lآ� k��)� ،م�ة وا���ا�4 L���

  .ح���� ���ب ��ٌض ن��ٌ� إ����M E?2 اس���Pا أن ی��3(�ا

  S� _��M ��� ،ج�اح�� واس�]�4ل ����� Eًا ی���ج إ�ن��ن ��4ب إذا L3� �� l�X ورم ���� ج

 E���bT وجc أن یع ا���س  H5 ا� ��g3ات ا��Uاض ؟ ��g3ات �c ��]�ت ا��Uاض، أ��ی
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اده2 ؟ و���Xِ Eآ?2 ؟ و��X E>�?2 ؟ و��E ان��ا�?2 ؟ ��أ��ا�?2 ؟ و��E ان��ا���?2 ؟ و��E ا

وان?2 ؟ f، إذا آ�ن أص��ب ا���B وه2 �� � E�����?2 �5 ج��� و��E ��3ص�?2 ؟ و���oْ�َ E?2 ؟ و

 bT� Hل ا�)� yی�� �ً�?� �B�4?2 ا����أن  
�bT وجc �� ا��hM ا����س
، إذًا ی( H2 ا?)��� M ،رPا�

cوج.  


 �tن�M L�c ؟ ���Pل  �Bi2 ه\ا ا�?��� ،r5 ��یi� ی��� 
�Bu ن��ن ی�ىS� _��M �� : مt� Lرأی� Hِوا

L�5 خ�ص�� rی\�� ه\ا ا���ی ���������ت، �� ��ی�، أ��q ه\ا �.  ���p �� rنً� ؟ ه\ا ��ی��)

��2، وآ�L خ�Bة، وآ�L ��ا�� �� اس��4Pء ا���ض Lآ� 
�Biس��ً�، وه\ا ا� jخ���5 أ� kدا�.  

إذًا �Xٌء أس�سٌ� جًا، �?2ٌ جًا أن ����j ا���B�4، ا���B�4 ه� ه�، �?� ح(2، �?� 3�ُ، �?� �>�ن، �?�   

�f ���iB �� إدراك ه\J اQث�ر، وإدراك ه\J ا�3�Uد، وإدراك ه\J ز��ن، �?� Oث�ر، �?� أس�Bب، ��

اUس�Bب، ا����iB �� إدراك ا�Toْ�َى ا�\ي �5 خ��L ج�ءت ا���B�4، آ��� ار�EP ا!ن��ن �� �?2 


 ��ؤیٍ� ص���� و���X jٍMیjا���B�4، آ��� ار�EP إی��نL، وآ��� واج��P� L ا�R�4�.  

  ..�?fzء �5 أی5 ج�ء ا���ض ؟

 �َ�Nِ&ِ�  C)18(َوَ�� َیْ�9ُrْPَ(َن ) 17(� ِإْذ َأْ�َ�ُ	(ا َ�َ�ْ�ِ�ُم�2َ�9 ُمْ

   �?X ،ا!ن��ق �?X ن ر���نU ���3ن ���ذا ؟� cر���ن، ه c�ْBَMُ �4Pا� J\ل ه�Mأن� أردت أن أ

ی� ؛ ����ع ا!ن��ق، ����ع ا�O�Pن، ����ع �ر، ��P� ت����ا�O�Pن، دا�Rً� �����ن ��

��م، إ�O Eخ� ����ع ��� cح?� �� آ�u 5� �f ی���P� ت �� ر���ن������ kر، أر�Pا� �

ا�وران، إذًا ه\ا ا�����ع وإن آ�ن O�M �4Mن�� �>E�3� L� 5 آ��B، �5 أی5 ج�ء ا���ض ؟ ج�ء 

  ..ا���ض

  C)18(�َوَ�� َیْ�9ُrْPَ(َن 

  _���� _��� h؟ أن L�� hأن cخ2 ی2�3 أح��نً� �>�ن �Tر�� ث�5 آ�>. ی� أخ� �L رب، �L رب ����ذا ��

 5� �Zدون ا���4 أآ �� Eدرج� ا���ارة إ� �B?� ودة�� ���c �5 ث��ر ����ن ���ة، خ�ل ث�اٍن �3

 L� ،ة إن\ارT?أج L� k�P4آ�>2 ی2�3 أن ا� ،k�P4ا� c3�� ق����د و���ذا �?� آ�?� S� ،ودز�5 ��

  :ه>\ا ر��� �Mل، �Mل �g>�ت، �Tر�� ����t� 5bر��R��3 أ�j �\ه
 ��Zان�،

  C) 19(� َ+�3ََف َ:lٌiِ��َ �2َ�ْ�َ ِمْ� َر�Qَ4 َوُهْ� َ<�iُِ	(َن 

�P3� ��pل : ه2 ن���Rن ��E أح�م �\ی\ة، واH �� أ��5، �� د��3ا �� ث��ن��f �R أ��5، ی�Pل �_  

5���ء، ی�ی أ��E ی��g�� qة أن ه\ا ا����4ل آ��B، ی�ی ا����bن أf ی��� �P3� ��p .�Xل f أ

  ..س�3

  C) 19(�َوُهْ� َ<�iُِ	(َن 
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   �i���E أح�م �\ی\ة جًا، أح�م ا���� ا���ح�، أح�م اUث�ة، أح�م أن ه\J ا��Uال آ�?� ��، �5 أ

  :أحًا، �5 أ23u ا����P، �� �� و����س، ا���س �?2 رٌب ی�زM?2 ی� أخ�، أن� أْو��M ،Eل �L ا��ب

يB�  ص�L�� h3 ؟ أ�fً�� _��i ���ذا  ـ 

L� ل�M ـ : �ً[�X L�� yيی� رب �2 أن���E أوfدي �3� 5 �Pا�� �����.  

 أنL��T �?2: ـ �MلM ك��E أوfدك �3� 5 L��gة ا����5 ؟ إن ا�\ي خ�Pن� أن� ا��زاق ذو ا�t� 2�3� 2أ�.  

20(���ِ�یِ� َ+َ ْصَ&6ْNَ َآ�) 19(� َ+�3ََف َ:lٌiِ��َ �2َ�ْ�َ ِمْ� َر�Qَ4 َوُهْ� َ<�iُِ	(َن (C  

   P� jَiِMُ ث��ه�، ص�Bحً� 3Buً� ؛ ی�م ا���4د، ی�م ا�����o، ی�م M ����، آtن?� �Tر�iP� �?نtأي آ

��R�iا� ���Bا�� rBM ی5، ی�م��gا�� k� �P�4ا�..  

 �َ�Nِ&ِ�  C) 22(َأِن اcُْ=وا َ:َ�� pِ�ْ�َُ)ْ� ِإْن ُآPُ9ْْ� َص�ِرِم�َ� ) �9َPَ+َ �)21َدْوا ُمْ

  ..� �BXبه�� ی

  Gُ�َ3َ>ْ�+َ)23(C(ا َوُهْ� َیPُ+َ�MَPَ(َن ) 22(�َأِن اcُْ=وا َ:َ�� pِ�ْ�َُ)ْ� ِإْن ُآPُ9ْْ� َص�ِرِم�َ� 

��P� J، ی�Pل �_  �� cخ
 أن یpی� f Lإن : ��Pه\ا ا�� E?�Xإذا ا Eاد س���، ح���� �X�X�� ر��Zا�

Pی f ،2ار ی��ف �5 ا����E ا�( 5� ���ان أ����ا یjiP ���ح� ���Bا� r3� �� h3ر، أن� س�

���4ل ا��B��Pل �>���ت آ��(�Bل، ��4روا ا�Tن�ج یt��ن �5 أ�uاف أ��آ5 ا!��ف ویtآ��ا ����Pل 

�� ث�5، �� ا��3م ا��Pدم س���ا ه\ا ا����4ل، �Mأت خcBM �B س�� أ�b�)�� �?X أو �(�یة �4ر �� 

ام ��gی5 ����ن رأس 2�p : ا�������� أس��ا���، ��gی5 ����ن رأس �� أس��ا���، وس� أنL �2 إ

 �3Bا� )� �eت، ان����B��i ا�(���3ت ا����ی� �Sرس�ل ه\J ا��pUم إ�E ا�ول ا����Pة ا��� ��?� �(�

�bT وجc أن�ن�، ی�
 ن��L، ی>�J ا���س، و ا!ن��ن ����ن اH و H5 ا�Hم ����ن ا  .���3ٌن �5 ه

  :ا����(�

=ُcَْص�ِرِم�َ� � َأِن ا �ْPُ9ِْإْن ُآ �ْ(ُpِ�ْ�َ �َأْن َ�� َیْ=ُخ�2َ�9�َ اْ�َ�ْ)َم Gُ�َ3َ>ْ�+َ)23 ((ا َوُهْ� َیPُ+َ�MَPَ(َن ) 22(وا َ:َ�

  C)25(َوcََ=ْوا َ:َ�� َ�ْ�ٍد َ��ِدِریَ� ) 24(َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِمْ�ِ)�ٌ� 

  ..��ه��ا أن?�M 2درون ��rBM E ن���R أ����?2 ا���ج��  

  َأْوَه��C َ+َ�	�� َر

  �4Pآ� �� ا����� �eان..  

Cَرَأْوَه� ��	�َ+َ �  

  ..ُص�P3ِا ؛ ه\T� Jر���� ؟ ه\ا ����ن�� ؟ ه\ا ه� ا���gوع ؟ أ��ذ ��q�� H ه\ا، �i�pن�5  

  C) 26(� َ+َ�	�� َرَأْوَه� َ��ُ�(ا ِإ<�� ��Dَ�َ%(َن 
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  Bه� ه�، وا� yی�iه� ه�، وا� cخ�h ��ج�د، وآ�X cء آ�� ��آ�J ث2 ��� رأوا ا��Bب ه� ه�، وا��

اH �� آ�ن أ��Pه� : ا��Bرح�، و�>q�� 5 ه��ك �5 ث��ٍر إu�Mً�، اQن یt�� l�X ����� یt�� ���Pل �_

ی جًا آ�د ی>�ن آtس ا���ء : ��ذا آ�ن حc4 ؟ �Mل �� واحX ر�iأ� �X �� آ�ن �?�Mن، وQا q�� Hا

دًا، X?� أی��ل �� �� � ،�i��gی5 أول ?� ،�3uس� q�gی5 ث�ن� �� ��، آ�ن�ن أول ا��g� ،�� ��

�j�3 ا!ی��ن ���P� ،Hل  اUرض �Mح��، ا�i�Uر �����B، ا������k ج���، ا���Bت آ�L �4َ��، ��� واح

�� :L� h�M ذا آ�ن ص�ر ؟�� �iل ��� ا��Tی>�ن أح�5 ��� وی� H3>2: ا� hو�� ��ن ��Zآ �?���.  

ة ا�k�P4 ؟ ه\J ا�������R : ه�� یt�� �P�� l�Xل �_  R�� ؟ �� ه� cوج bT� Hا k�P43* ا�Bذا ی���

����ن�ت، وزfزل، و��اآ�5، : أ�j أو ا������R أ�j ���ذا أ���?2 اH ؟ ی��iح ����ع ی�Pل �_

ه\J اUخ�Bر ا��� ی��3?� ا!ن��ن ؛ ���� c��X، ه�� . ����ج إ�E آ\ا: وح�وب، و����، وی�Pل �_

�Xء ی���ق، وه�� آ\ا، وه�� آ\ا، وه�� آ\ا، وه�� �� آ����ا، وه�� �� ج�اد س�t��، وه��  ���ث، وه��

�� ز�Tال، وه�� ز�Tال راح، أنh ���ازن Uن_ �5�z، �� آc ی�م خ�B، إذا ��h3B اUخ�Bر �� آc ی�م 

ی��، ه�� ز�Tال أ�uح �����5 أ�j، ه�� ح�ب أه��� أ� �b�4ر د����دت آ\ا، خU�� 2�z� �Bرض، ه�� إ

ي�Uال اzه\ا ا�� ،��<g� �� ن، �� ���ن إ�?�، �� : ه�� ص�رO�M �� ،5�z� hه\ا ؟ أن c3� ذا��� Hا

���، �� إر�Xد��..  

  C) 26(� َ+َ�	�� َرَأْوَه� َ��ُ�(ا ِإ<�� ��Dَ�َ%(َن 

  ��ون �� ا����ا��X�3ة �k  ه\ا ��q ����ن��، �����c، ن�5 ����ن�� س������Z� Lن���R أ�j، و���ا

P3ي، و�Pن ��p \خtن fن�، و�bا. ا������P� ا���ة �P�Pا ا������  :ث2 

  Nْ>َ 7ْ�َ �)67 (Cُ� َمNُْ�وُم(َن 

   ���� ص�درت، ������ ،hMاح�� ���bT وجc ه\ا ا����4ل آ�L، اQن ؛ آ2 ��� Hح���� ا P�

�� ���h، �� إ��ف، إ��ف ���kR، إ��ف ����>�ت، إ��� ،hM�p_� ل�P5، ی<�� ،cف ���ص��� :

ه\J ا�\���� أ���L���M �� h ث�ث�5 ����ن �Zً�، ه\J دودة ا�5iP أ���h آ\ا، و�� ذ���� أ���h ���4ل 

: ی� رب 5�َ خ�y ه\ا ا�\��ب ؟ ���ذا ه\ا ا�\��ب یt�� ��� ؟ ی�Pل �_ �3ه�: ا�Tی��ن، ��( ا�r3B ی�Pل

f ت�B���� اض��U�� ،������� ارض�M ��  لt��5 و�z� h؟ أن J\ه hPی� رب ���ذا خ� ،E4�� fو 3�

  ..أح��نً�، انJ\?� �e ا��4P �� أج��?�

  َ��َل َأْوَسNْ>َ 7ْ�َ �)27 (C �ْ2ُ3ُُ� َمNُْ�وُم(َن 

  cوج bT� Hا E2 إ�?��M2، أي أ?iه��، ه\ا أوس..  

  C) 28(� َ��َل َأْوَس2ُ3ُْ� َأَ�ْ� َأ7ْ�ُ َ�ُ)ْ� َ�ْ(َ�� ُ�َ�&Nُ4(َن 
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����2 ا��زbاق ��� ����2، �� ����2 أن اH ه� ا��زاق ذو    �� ،2���� ��� cوج bT� H2 ا��bBأن>2 س ��

cوج bT� H2 أن ا����  :ا��Pة ا����2���� ��� 5، �� 

C-ُEُ�ِMِْمْ� َشْ*ٍء َ+2َُ( ُی �ْPُGْEَ>َْوَم� َأ�  
 )tBی� : س�رة سO 5� "39 ( "  

   2�����\اب أ��2���� �� �� ،2���� �� 2، ��  5� J�� �� 2���� �� ،2���� �� 2�e� اH �5 ث�اٍب �� ��

����2 5�َ �����3ن �� أح(��2..  

  C) 28(� َأَ�ْ� َأ7ْ�ُ َ�ُ)ْ� َ�ْ(َ�� ُ�َ�&Nُ4(َن 

�5 ر�?2،    2?�ص��ا، وأدرآ�ا خtiه2، وأن�ن��b?2، وأث��?2، و���?2، و�X?2، وحB?2 �\ا�?2، وإ��ا

oواس�L��� 5� 2?R��..  

 �َ�	ِ�ِ�fَ ��9َن َر��9َ4 ِإ<�� ُآ�Nَ&ْ29(� َ��ُ�(ا ُس (C  

�3ً� ن�����I 5 أن����، �Sذا ا��اح، �� Oی� O�Mن�� ی� إخ�ان د�P�M جًا، �� Oی�ت ی�Pأه� ا!ن��ن ���?�?�   

  ..�?�I 2ه�ي

  ِإَ�� ا��C!ِ(َ�ُ2ْ�Pَوَأْ<GُEِ(ا ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- َوَ�� Gُ�ْ�ُ(ا ِ�َ ْیِ=یُ)ْ� 
  " ) O 5� "195ی� : س�رة ا��PBة( 


 ه\ان ا��X�Pن �B?2 ـ �����o ا�ارج� ـ ی�?2 اQی�   � f���y آ��Z، ه>\ا ی�Pل �L، أي �uل ���_، 

  ..ه>\ا، واQی� ���3 ه\ا ا��Xf E�3_، و�>5 ه��ك �O Eً�3خ�

 C-ِا ِ+* َسِ&�7ِ ا���)GُEِ>َْوَأ�  

 أ�t� 2��Pن��>2 إ�E ا��?�>�، f �?�>� ا�ن�� �c �?�>� اQخ�ة، l�X ذه
 إ�S� Eن � 2����Pا �>  M ن�ن�

 L3� q��� ،س��رة 
 أ�2 ی2�e ن��L ؟ أراد أن ی�آ�Bاو�� �� ه\ا ا��� ���� �ًM�uإ L3� qو�� �Bأج� ��

���ار اQخ�ة، ی���ج !ن��ق �5 �� cPذا ا!ن��ن ان�S� ،L3� �� ة��iX cآtی ،���� c�3وه� ا� fإ ،�?�

  .ا����4

إن : إن Uه�_ ���_ حPً�، إن Uوfدك ���_ حPً�، إن �(�ك ���_ حPً�، ه\ا ا��E�3 اUول، ا��E�3 ا��Zن�

 أ�t� 2��Pن��>2 إ�E ا��?�>� إن � 2����Pا، �tنh ه��_ إن أس��h �� ا!ن��ق، وه��_ إن P� ا�P��� 2�

E�3ن��ق، ه\ا ا��U5 ا� h�)أح:  

�ُ��َ� �َ�cِ��َ ��931((ا َی� َوْی�9َ�َ ِإ<�� ُآ(C  

 �َ�	ِ�ِ�fَ ��9َن َر��9َ4 ِإ<�� ُآ�Nَ&َْ��َوُم(َن ) 29(� َ��ُ�(ا ُسPَ0ٍْ~ َی�َ ��َ:َ �ْ2ُDُ0ْ�َ 7َ&َ�ْ َ+َ)30 ( �9َ4�َن َر�Nَ&ْا ُس)�ُ��َ

 �َ�	ِ�ِ�fَ ��929(ِإ<�� ُآ (Pَ0ٍْ~ َی�َ ��َ:َ �ْ2ُDُ0ْ�َ 7َ&َ�ْ َ+َ 30(َ��َوُم(َن (C  
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��E ����، و��رف أنL �� زآ�ة    Lإی��ن cخ�، رجO l�X 5� h�َPِ�4 ُنM �� E<ص ح��XUا أح

��ل، و��رف ا�Tآ�ة أ�� واج
، وج�k أ��ا�L وk�u زآ��?� إحى ��g أ�j، وه� �� �uیLP إ�E أن 

 أن ن2Pu ��o ا�>��Bت، �� ی�L� �?3 زوج� ����X، أL�3�M، ���ذا ��k ه\ا ا����B ن�5 أو�L�� E، ن�ی

ن� �g>�ت، ن�ی أن نc�3 ��نة أ������م، �uل ���_، أL�3�M ��س�(�ب �?�، ��ن� ث�ی�ت، �� ��

ا��4P �5 أ�pب ا�l4P، �?� ی��_ س��رة ان���h، ص��?� جq�َ، و�3(5، وا��Xى kiM، أ�� أن 

ار ا�Tآ�ة، �Xء �pی
 جًا، �3 �� د�P� �B���� رة��ا��� k�i� 2Mوإذ ا�� ،kiَPِه�5 وا�k ا��(��q وا��

cوج T� Hا yا�>��ر، درس ����، �?\ا ح k� Lن��:  

 �َ�	ِ�ِ�fَ ��9َن َر��9َ4 ِإ<�� ُآ�Nَ&َْ��َوُم(َن ) 29(� َ��ُ�(ا ُسPَ0ٍْ~ َی�َ ��َ:َ �ْ2ُDُ0ْ�َ 7َ&َ�ْ َ+َ)30 ( ��>ا َی� َوْی�9َ�َ ِإ)�ُ��َ

 �َ�cِ��َ ��931(ُآ(C  

  ��ouE�3� ��� ،��Pا�� yح L�� yb�3� ،��Pا�� yح L�� yb�3� ه\ا ا���ل ،�:  

C�ُْخْ> ِمْ� َأْمَ(ا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! 423َ�ُُ�ُه�  
  " ) O 5� "103ی� : س�رة ا�����(

��_ �Xك، ه\ا ا���ل    
 ذهP� _��� زآ�ة hPإذا أن� ،L�رة ا���ل ؟ إن��ق زآ��?u �� ،ه\ا ا���ل �?i�

  ..��y��3����P �� حy ا

� َر�%�9َ َأْن ُیْ&ِ=�9َ�َ َخْ��ًا ِم�2َ9ْ ِإ<�� ِإَ�� َر��9َ4 َراcُِ&(َن �َ:َ�)32(C  

  ��� ��M ���Zل س�ن� P� ء�gا� ،�M2 را?�M�� آ��ن ،���iBل: " ه�� ا��M �B�4� Lآ�ن إذا أص��� :

B>5 أآ�إذ �2  H � ��?�، وا��� H إذ أ�?�h ا��� H ث�ث، ا��� H إن �2 �>5 �� دی��، وا���

 �?��� �B4ا� " Lول، إذا أص���Uا��ا�� ا �?� E��ا!ن��ن إذا أص����B�4� L، ونL��P إ��� E�Bٍ� أ

��B�4، واس���B ��?� درسً� ���oً� �?� ا��ا�� اUول، إذا أص����B�4� L، وا��3 ��?� �?� ا��ا�� اUول، 

  :اس��3ا ه\J ا�>��� وس(��ه� �� أذه�ن>2

��&E> *+ -P�- أآ&�(( 	+ ،!ًg:)م -�E> *+ !&��  )) م� �� �N=ث ا�	

   
أي إذا ج�ءت ا���B�4 و�2 ��ث درسً� ���h��� �B�4���� ،�ًo ه\J ا���B�4، ا���B�4 ص�ح

ه>\ا ا�ه� ی�م �_ وی�م : أن�B�4� h، إذا ا!ن��ن أص����B�4� L و�Mل �_: ا�� ،�B�4��Pل ���ن

ن��، ح����M �I�e، إذا واجL ه\J ا��J\?� �B�4 ا������ات ا������، إن  ���_، ه>\ا، ��q �� ح����

ر ��J��3 ا�J��3�� f ،kR�g ا!س���، أو �Tاه� إ���M E حLe، �?\ا Pا� Eاه� إ�T��Tاه� إ�E ا�ه�، أو 


، ��\�_ ���MاR�45 أن�اع �?2 ا��� ��iن�ع خ :  

  C)32(�2َ9ْ ِإ<�� ِإَ�� َر��9َ4 َراcُِ&(َن �َ:َ�� َر�%�9َ َأْن ُیْ&ِ=�9َ�َ َخْ��ًا ِم
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   hأن h[)� ،����p �B3�� cBP5 ه\ا ا����� E?��ًا، و�Sذا أنh �_ ا�5، و��cBP��� L� �i آ��B ج

 �B�ا��� J\ه cو�5 أج ،��Bاد آ��?�، ه� ی�ى أن ه\�B�4� J آ��Bة، و�>�_ �3J إوآ���?� آ� ی

�� ،Lی  :����(� آc ه\J ا��4P �5 أجc آ����5، ا�>����ن ه��ا� ����3���� ��X c<ء ��5 ی

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

أي أن أي �\اب �� ا�ن�� ه\���4M J، أي �B�4ٍ�، أي ن�ز��، أي ���M، أي �g>��، أي ���PR، أي   

�?�4M J\أي ����، ه ،����:  

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

�T و   Hأن ا h�?� c؟ ه cوج T� Hا E�� h�?� c?� fح���ن��، و �o�Bی fج��، و��جf c ی�o�B إز

 �B�4ا�� h�?� أن ی�ح��� ؟ إن 
�T وجc ی� Hو�>5 ا ،����� ��Pأن ی �o�Bی fو ،���Pی��� �o�Bی

 T� H�� 5�z� رك، إن��ن
 ه>\ا إن��ن ����cR، إن��ن �R�45، �\�_ ه\ا ا�\ي ی�?2 ا���z� hنt� ه>\ا

cوج:  

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

�\اب أس�LM �>2 ی� ��Bدي �� ا�ن�� ه\ا ه�   cه>\ا ا�3\اب، آ.  

إ<* وا�<��ن وا�#� +* <&  :��g أخ�^ وی��c =&0ي، وأرزق ویJ)� س(اي ـ ا�N=ی� �(ی7 ـ ((

خ��ي إ�� ا�0&�د <�زل وش�ه� إ�* ص�:=، أ�N&; إ���2 �09	* وأ<� ا�9h* :�29، ویDh&P(ن إ�* 

أ�&7 :���2 مP�G�� �29- م� ��0=، وم� أ:�ض :9* م�29 <�دیP-  ���	�0ص* وه� أ+�G ش*ء إ�*، َم�

م� ��ی;، أه7 ذآ�ي أه7 م(د�*، أه7 ش)�ي أه7 زی�د�* أه7 م0��w ،*P أ��239 م� ر�	P*، إن 

��P	�(ه���� ا� Q9ا + <� �&�&�2 ـ ض� +* ذه)�)Pا + <� �&�&�2، وإن �� ی)��� : ;�&� Wq: *+ 7' 
ا

��i; أو �&�;، �&�; أو �&	��� �2��P�ا + <� �&�&�2، أ)�)Pـ إن ���(ا + <� �&�&�2، وإن �� ی ;�

�2�xه� م� ا�><(ب وا�	�0ی;، ا�N�9! :9=ي ��J0ة أم�2��r وأزی=، وا����! �	�2�r وأ:E(، وأ<� 

  ".)) أرأف �0&=ي م� اxم �(�=ه� 

  J\ا���ل، ذآ�ت ه E��ا�c�BَM �4P ر���ن  ��ض ن��� ؛ أث�ة، ���B�� �� ،�X ،cح� و�>5 ح�ص 

 ،5�B3َا��� P�� ،_أه� bP�� ،م آ�ن ج�ادًا، وآ�ن أج�د �� ی>�ن �� ر���ن�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا��U

ا��hM ا�\ي ����e أن ی��t_ إن��ن �5 ح�ج�L، ان�?E ه\ا ا��hM، اQن ی(
 : أ�Mل �>2 آ��� ی� إخ�ان

�5 ح�ج� ا���س، أن� أ��� �� أ�Mل، ا hل أنt�� ل وآ�ن�ا أنtا�����ج ی���ك وی� L�� ا�\ي آ�ن hM��

���، �_ ا��� ���، �_ أخ س�آ5  _� ،
 أح�ال إخ�ان_ ؛ �_ أخ�M _� ،hیP��� 2� ن إنQا ،E?ان� ،�b�M

J ث�5 أ�U ��Bوfد�P� ،Jل�� ،��: ��utاف ا��ی��، ی� ��ى و�L3 ا����� ج�، ا�ن�� ر���ن، ا�ن�� 

M 2?دخ�_، �� دخ�_، ه>\ا�� دخ���، �� دخ� �� EPاء، إ��Pء ا��fzدخ���، ��ذا �� !! ���ا، �?2 رب ه ��
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ا���pUء أوص���R، وا���Pاء �����، ��k�� 5 ���� "دخ�_ �>5 دخc 5�َ ؟ أنh خ���� اH �� اUرض، 

�\ا�� وf أ����  L�Mأذ �����."  

  :، ی��3 �����k� h آ���س��Bن اH ا��Pرئ ا���م �����oب �Mأ ه\J اQی�ت �� ا�4�ة  

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

ود  �� ��p c<g�..  

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

و : أي  Bی ��� ،�P� 5� ،�?M 5� ،ت�<g� 5� ،
R�4� 5� ،5��ِ 5� 2<���ی� ��Bدي، آc �� ��اJ أ

�\اب، ه\�4M J آ�B�4� c، ا��2��3 ح�ف  c�4 آM J\خ���5 آ���، ه 
�>2 ؛ ��ض، �5، �5، اآ�

 h3M�4 وM c�gی �?M�i�� ،�B�4� cآ c�gق و�?� ��?�م، ��?��?� ی�i�� �?� �4Pا� ،jوا��>�ار أ�

  ..�� ز�5 �5�3، ه\ا ���4?�

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

   �� ،�e�وإذا ا!ن��ن ه\ا ا�3\اب �� ا�ن�� �2 ی��� ��L، �� وL�bI �����4 إی��نL، �� اس�L�� EP ا���

�ن ه\ا ا�3\اب دا�L� �ً3 إ�E ��ب اH، �� ح��L ه\ا ا�3\اب ��E ا�����، إن �2 اس�L�� EP ا��B3ة، �� آ

 ی��� �5 ه\ا ا�3\اب ��� ه� �L�B�4 ؟ ن��L، إذًا ه� ا���B�4، آ�ن �� ��B�4 أص���L إذا �2 ی���

ث ��5�َ �2  ،�B�4� Jوج�د ،�B�4� ن�ص�ر � ،�B�4� ه\ا ا!ن��ن ه� ،�B�4ذ�_ ه� ا�� E�3� �?��

�L�B�4�� �e �� ن��L أآL�B�4� ،�B �� ن��L أآ�B، �\�_ ا!ن��ن �� Lن�� �� �B�4ة " ا���Z� 5� ��

 �Zأآ Hی>2 و�� ی��3 ا�h أیM ��� fد إ��ی��س
 ن��L ح��ب ����، ". وf اخ��ج ��ق وf خش 

cP� f ،رة �����ء��U qو�� أ��ئ ن���، إن ا��� ،Lئ ن���Bی fو :� �BR�4� J\ه c� ،f ،��M�� 
R�4

�T وجc ح���� س�ق �_ ه\J ا��g>�� ی�ی ��_ إص�ح_ Hن اt� �ً�R?2 ن��_ دا�ك، ا��o� م�ك ا�>��ا.  

  q�)�� ?� ا���م�ث�ن�� ذآ� �iPل: �� ن�M cوج T�  :أن ر��� 

C-ِ�ِ �ْPُ&ْ�ِ):ُ 7ِ َم�rْ	ِ�ِ �0َِ�ُ&(ا+َ �ْPُ&ْ�َ�:َ َوِإْن �  
 )cی� : س�رة ا���O 5� "126 ( "  

ر ا�\ي   P��� 
M�3� أن 
ی�?2 �5 اQی� �?�I 2ه�ي، و�?2 ص��� أی�ً�، ا�O�Pن ح��bل أوجL، أنL ی(

��ب ���ب، ����5 �����5، خ��� �����، �� ����� Oخ� �?\J اQی� ،L� hBM��أي ح���� : 

 _BM����BM_ ���ح�_،  ،Lآ� ی�دك إ�� _BM���T وجc ؟  Hا _BM����BM_ اH ���ذا  _BM��ی_، ?��

��BM_ ��>�ن �5 س3اء ا�ن�� واQخ�ة، إذًا ��  ،_�4�� _BM�� ،_���P�� _BM�� ،_3���� _BM�� ،_��<��

 ،�ً��P2 ان�?BM�3� f ،�ً��g� 2?BM�3� f ا���س hBM��أهاف ن���B جًا �� ا��P3ب، f ی�ج ���g، أنh إذا 
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ًا، ��BM?2 رح��، أد��?2، ���3P2 ح?BM�3� f ه2، أد�?2 آ� ح�� 2?�M��� 2?أد� ،cوج T� Hا Eا إ����

  :��ده2 إ�E ج�دة ا��4اب، آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

9����f W	ً� ؟ ��ل ��xخ> (( > l(م� +)��gم W��9> 
ا<�� أخ�ك ��f	ً� أو م�g(م�، ���(ا ی� رس(ل ا

� ی=ی- �: ((  
  )����م ا��Bu�P : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن(

   f ،_�?��� ی>�ن f وا!ن��ن ،Lن�� kأن ی�اج q�)أخ آ�ی2 ی��� ه\ا ا�� cآ E�� J����ي أ\���

 �5 أن أyBu أ��J، ه\J ا��g>�� ��3?� إ�Xرة، ��3?� �f ،ن�3��� ��Pخ� cوج T� Hأن� ا ،�gی>�ن ه��

ح���� : أ�Mل !خ�ان� ا�>�ام ��h�� �?�3� ،L�B ن�e، ��3?� ��\ی�، ��3?� إن\ار، ��3?� ���ج�t� ،5�3� Lن�

 h3iM نj4 ا��iیy إ��L، ح���� ��?2 ��E اH س� ����4�L، وس� P� L����4� س� Hا E����?��ا 

 ا��� ی��M?�، أح��نً� ا!ن��ن ی�Pل �_Rاgا�5�َ�ِ وا� J\ه : T� Hا��راء، ا Eس�� إ� �R�� kرج �� ��

 cوج T� Hا c3� ،Hا fإ Lإ� f ه� cوج c3اج �ً�Rن�5، دا L��3ن f خ�� yی�� Hا c3� ،ج�� yی��

  :�3Xرك

َأْ<Pُْ� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن �َوَ:َ�� َأْن َ�ْ)َ�ُه(ا َشْ��ً� َوُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� َوَ:َ�� َأْن Nِ�ُ&%(ا َشْ��ً� َوُهَ( َش�� َ�ُ)ْ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َو

)216(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

  f cBM 5� 2<� h�M آ��_� h�M أث� ن�ز�� :  أ���� إذا E�� 5���z� 5 ص�روا���z5 ا��� �R����� 5�3�� إن

���<� h�bن��ن� t� ،cوج T� Hا Eا���ز�� دا��3 �?2 إ� J\ه h2، آ�ن?� h�Tن:  

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

���?� أی   y�Bu ،�4M أی� �?��� y�Bu �4Pا� J\ه� ؟ ه����� cرض، هU�4 ا�3\اب �� اM J\ه ،�B�4� �

��<g� أی� E�� �?PBu ،���� أی� E�� �?PBu ،أی� ن�ز�� E�� �?P�Bu..  

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

  :وإذا ا!ن��ن �2 ی��� �5 ه\J ا���M ،�B�4ل  

  C) 33(�َو0َ�ََ>اُب اVَ�ِْخَ�ِة َأْآَ&ُ� َ�ْ( َآ�ُ<(ا َی0َْ�ُ	(َن 

  :ان�LB إ�E ه\J اQی�  

  C)21(0ََ>اِب اْ�َ ْدَ<� ُدوَن ا0َ�َْ>اِب اْ�َ ْآَ&ِ� 2ُ��0َ�َْ� َیْ�ِ'0ُ(َن �َو9ُ�َِ>ی2ُ�9Gَْ� ِمَ� اْ�
  )س�رة ا��(ة ( 
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�5 ه\J ا�(�ی��، أ�2    L�T)ح ح��B� ب�� L���� hام، وأن���c ی���L� y ا! E��م P� إذا واح

3م، أ��h رح��ً� �?�� c�P5 أن ی� L�T)ب ح�� L���� hرح��ً�، إذا أن L� 5<� ا ا���ب ؟ ه\ا\

E��3� L��M E�3�:  

  C)21(�َو9ُ�َِ>ی2ُ�9Gَْ� ِمَ� ا0َ�َْ>اِب اْ�َ ْدَ<� ُدوَن ا0َ�َْ>اِب اْ�َ ْآَ&ِ� 2ُ��0َ�َْ� َیْ�ِ'0ُ(َن 
  )س�رة ا��(ة ( 

��> 5�t�� ��B�4، ر��� �T وجc إذا أح
 یاوي ی�3ف یاوي، �c�� 5 ی�جk : أ�Mل �>O 2خ� آ���  

l�X ً�، إذا����ل  �M ،�ًM�uء إ�X L� ث�L3 �]�ت ا��Uف أ��ف ا��Uف ��ع �L أ�j ���ة، وf ی�

J س��رة ���h ح�دث، ث��?� آ\ا ����ن، �� ���زل ی�M ،�?��gل: �� واح�� l�X : �3ه� ��، ه\ا��

 ،cوج T� ����� ،Tه JT?م ی�<��� L���ا�f l�g ی�?S� T��ف ��ل، و�>5 ی(�ز إن��ن یt�� ����Pا 

 ا���ل، ی(�ز إن��ن إذP�� Lاویا أح
 یاوي إن��ن ی�3ف یاویL، �5 أی5 ی(L3 ���م ؟ ی(�ز ا����g ی

�X Jء �5 ا�tgن اfج����� یاویS� Lن��ن ی��ل ��L، یJ�o4، ی�Pل �_��f �?X h��I أن�E ه\ا : 

���ل، و�>5 أوه�L ���ض ���ل،  ��p ض، ه� ��ض��� Lن ی�ه�t� Lاویا���jM، ی(�ز ی

h�M ،�<��� آ��� h�<أن� ��ة ح ،J�3� rرآ� Lراآ�ً� أو : رآ� L��t� ی� ،lا���� l��� l���

�T وجc ی�یك،  Hن اU ،_أح�5 �� ی�آ� _���� rراآ�ً�، ارآ L��t� أن ی(�3_ أن L�رMو Lن�<�S�

����ء ا���Pب r3� ل�M ،ك3��� _Pخ� LنU : ،
��u hأن ��� �Zب أآ��i� أی?� ا!ن��ن hب أن��i�

 J\إذًا ه ،L�د�B� Eك إ�����L، د�u Eك إ����T وجc، خ�y �_ ا�>�ن، د��ك إ��L، د Eا���� cBَMِ 5�

2<��B� ی�، خ��ه�Qا:  

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

3ه�   � qن�� و��ه\�4M J ا�3\اب، وإذا ا!ن��ن أص�، واس�>�B، ورآ
 رأسL، وإن�� ه\J ا����ة ا�

  :� إf ا�ه�، وه>\ا ا����ة، ه>\ا tXن ا����ة، ن�Pل �L أآ�c اQی��Xء، ن��ت ون���، وf ی?�>�

  C) 33(� َآَ>Qَ�ِ ا0َ�َْ>اُب َو0َ�ََ>اُب اVَ�ِْخَ�ِة َأْآَ&ُ� َ�ْ( َآ�ُ<(ا َی0َْ�ُ	(َن 

�� س�h3 : �?2 آ��ب اH دy�M جًا، ه\J ا��4P ن�ر ��� آ���، �� �( ه\ا ا���y، و��Pل  �� hMT��

��د �� ه\J ا����ةه\ا ا��gء، � �� ،یgا� yه\ا ا��� �� ی� رب ���ذا ه>\ا �h�3 ؟ �2 ی3 �� : 2 ی3

�T وجc، ه\J آ�L ر��ن�ت ج�ه���، ر��ن�ت أن�س ��3ف ا!ی��ن، أ�� ر��� ذآ� �_ : ���ؤل Hأی5 ا

  :ا�3\اب �Mل �_

Cا0َ�َْ>اُب Qَ�ِ<ََآ�  

  M اب\��\اب حی*، ��  �� ،h[X �� ه\ا ا�3\اب jصh[X �� ه\ا ا�3\اب jی2، ص..  

  C) 33(� َآَ>Qَ�ِ ا0َ�َْ>اُب َو0َ�ََ>اُب اVَ�ِْخَ�ِة َأْآَ&ُ� َ�ْ( َآ�ُ<(ا َی0َْ�ُ	(َن 
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  E��3� ل�M _�\�:  

  C)21(�َو9ُ�َِ>ی2ُ�9Gَْ� ِمَ� ا0َ�َْ>اِب اْ�َ ْدَ<� ُدوَن ا0َ�َْ>اِب اْ�َ ْآَ&ِ� 2ُ��0َ�َْ� َیْ�ِ'0ُ(َن 
  )س�رة ا��(ة ( 

��o، آc ه\   cء، آ�ا�� cا����ن، آ cآ ،��<g� cآ L2 أن ن�اج<�����E ن��� و J����ا ا�\ي أ

 ،��)�Tأن ی ��p ،���\35 أن ی� �ٌ�p cوج T� Hا ،y��3ا ا��?2 ا�\?� ،���� cن�ز��، آ cآ ،�PR��

�ً�Rل �>2 دا�Mأ ،����� y5 أن ی���� ��p :أ�� إذ ،Tٍ)� 5��P� L���P�� 5 ا!ن��ن�M إذا L���P�� L�!5 ا�M ا


  ..� 5��P�tدی

C-ُ9ُiَِوِإْن ِمْ� َشْ*ٍء ِإ��� ِ:9َْ=َ<� َخَ�ا�  
  " ) O 5� "21ی� : س�رة ا��(�(

   Hا c3� h�M ،ًایX �ً���� �?3� h��ه\ا ا�\ي واH �� ص�ة ا���oب ا���م ه\J اQی�ت �Mأت ����


 إ�E درس ����� أرج�  ی����P إ�E أن أذآ� �r3 ا���3ن� �� ی�م اUح، وإن�Pرس انآ�ن ا�

��ت ا�����P ا��� ��bث�� �?� ��ن�، و�>5 ه\ا ا��ی* ص�ر ���2 ������ا��3\رة، �?� درس حی* 

�5 س� و�5 ����� ا���B�4 �� ا!س�م، ه>\ا، ��!ن��ن ی(
 أن ی��g، آc �� ج�ء�g� L>�� ی(
 أن 

3ه� ِ�ْ���، وآ: ���M ،L� EMل� ��َ�ْ�ِ cآ L��� �Bوا�� ،cR2، ی���R�gی� f ن��ن!�� ،Lة إ��bX ه�ة �3X c

ا�4�ة وا���م آ�ن ی�
 ا���cR ا���l�X �� ،5 س�داوي ا���M ،2R�g�� ،kBiط، ی]�س، ه\ا إن��ن 

c�t5 ی��z2، أ�� ا��R�g�� ن�� ،���J ح��� ���� اH، اH : ی���ج إ�E ���3(�، ه\ا �� Lآ� ��Uا

�T وجc �� �2 یtg �� آ�ن ا�\ي آ�ن، �� �Xء اH آ�ن، و�� �2 یtg �2 ی>S� ،5ذا أس��ؤJ آ� Hا ،Eح�� �?

 E?وان� kMإذا و ،kPی fا���� أ ،�gا� kPأن ی cBM ،kPی fو أB؟ ا���� ���� یkPأن ی cBMآ�ن، إذًا خ��، و

���L أن ی��r3� cBP ا���r3� 5 ا��U، إذًا ه� ا����، ه� ا���� ��p ا��eه� ا���� ا�5u�B، ا!ن��ن 

 E��3�و Lن��Bس Hوا ،Hب ا��<� y��3ا ا��?2 ا�\?� ����E ����ى ��دي و��E ����ى ج�� Rاgا�

��  .ی�
 ا��5�z ا��ا

   ،
�Biا� 
 أس��ن، �(J ی���ك ح�آ�ت ��p ص����، یB>�، ی>�� ی�Bu �� ��oص c�u �4ر�

 آ��B، ��>5 إذا آXن��ن را! �eأن ،L<Bی� L��� gا�>�س� وی �ن أ�J�i إ��ة ���p 5 ��� ی��_ ���

 ی�?2 أن ه\J ا!��ة ��L���4، ی�PلXا���� ،Xرا LنU ،J�<gج� وی�Uا L�i3ذ�_ ی kو� : ��وجk س�

وf آc س���، ه\J ا!��ة وه\ا ا����، �uل ���_، ��p ��>5 ح�E ی�je ���م، �3 ذ�_ ی�L� 6 ه\ا 


 ا���یU ،rنL ا�?�اء ی��ت �5 أ��L، ی>��Biا� 
ن رأس ا�43
 �2 ی���
، f ی�>��X 2ء f ی�

cا�(�ه ��o4ا� c�iه\ا ا� ،
، �5�َ ی��ص، ویB>� وی��3، وأح��نً� إذا آ�ن E��� ��p ی�Xرا.  
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�j3 �� إی��نL، أ�� آ���  J��ی، ی>�ن �� X اب�i���!ن��ن ��� ی��ج ��B�4� 5، وی��iب ا

Lإی��ن Jزاد:  

َمْ� �Jَ�َُء ��2ُ َم�Qَ�ِ اْ�ُ	bْ�ُ Qِ�ِْ�* اْ�ُ	Qَ�ْ َمْ� �Jَ�َُء َو9ْ�َِ�ُع اْ�ُ	Qَ�ْ ِم	�ْ� �Jَ�َُء َو�0ِ�ُ% َمْ� �Jَ�َُء َوُ�ِ>ل% � 7ِ�ُ ا���

َ�� ُآ47 َشْ*ٍء َ�ِ=یٌ� :َ Qَ�>ِإ �ُ�ْMَ�ْ26(ِ�َ�ِ=َك ا(C  
  ) س�رة Oل ���ان ( 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��ی��E �5 ��3ذ  - �r3 ا��>��U 2 زآ�ی� ) :022( ا�رس  -��

 .�5 ج��3 ا��ازي 

  27-10- 1991: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :اUخ�ة اUآ�رمأی?� 

��E أ�Mال رج c���k ا� 3>2�uرس أن أ���L ا�4�ة وا���مأردت �� ه\ا ا� �B�.  

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb و�5 س���L ا��i?�ة، و�>5 ا����3ء   َ Lbا�� Ebَص� �Bی* ا��ن�5 �� درس اUح ن��ث �5 ح

��E أ�Mا�L وأ�L��3، اQن ن�ی أن :���Mا Lای����L ا�4�ة وا���م I?�ت Oث�ر ه �Bا�� k��� 5� cإن آ

 k��� 5 إذا�zأن ا�� j5 �>2 آ��Bأن ا��>�� ن jآ� ،L� وًةM L�3وج L� ى�Mوا ،Jأث� E��ا���B، وس�ر 

  .ی�yi �?� ���نL، وآ�j أن ا�3�Uل ا��B�i ی�Pم �?� �� ح���L ا������

ون أ�Mال ی��E �5 ��3ذ �5 ج��3 ا��ازي، �L أ�Mال آ��Zة وآ��Zة،   )� Lؤون�P� ء، أي آ��بfz5 ه�

� Hوا h�M ه����?� �Sذا �?� � h3�uه\ا ا ،�Bث��ة �5 ث��ر �����3 ا�� E��� أن�� أh3�u إخ�ان� 

 Eإ� cPد ��رس، ان��ى ��M 5� ی��M ،ا��ي cیT5 ��3ذ �5 ج��3 ا��ازي ن� Eأ�� زآ�ی� ی�� E�<ی

  .������ر ��>�?� و�?� ��ت، أ�Mا�L خ�ص� �(�ر�L، خ�ص� خ�B�k� L ر�L، خ�ص� ح�P�P ا�نن�

Lا��Mم ا���5 ح�5�:5 أ�ا�>.  

  .وأح�5 �5 ا����M:J��3� 5ل

 LP�� أن L�� 5ح�U5 ا<� ،y���
، آ�م �u م�م ح�5، آ�ن_ آ��� E�� ی(�ي M J��3� LP�� أن

  : �J��3، ر��� �T وجc ی�Pل 

 �2َ�ُ�Eَ�ٍْب َأ)�ُ�ُ �  C)24(�َأَ+َ�� َیPََ=��ُ�وَن اGُ�ْْ�َ�َن َأْم َ:َ�
 )  )24:س�رة ���

  .��و� ،L����k� J ا����خ�� ����P� 5ا ��� ا�O�Pن   

  .�J��3، وأح�J��3� 5� 5 اس�L���3وأح�5 �5 ا����M: 5ل

 Eأخ\، إ� Eإ� ،jMا�� Eدات، إ��� Eق إ��أخ Eس��ك، إ� Eم ا���5 إ��ه\ا ا�> 
�Pأن ی� ،LPBi� أن

��iء.  

  .وأح�5 �5 اس�L���3 ث�ا��M:Lل

�T وج   Hا E�� �?� cBP� ال ا������MUا J\ه yBi� اب ؟ �5 ح�����Zب، �� ه� ا��P23 ا�u �?� وق\� c

 J��3� 2?�� أن L�� c��Uم ا���5 ح�5، �>5 ا�إذًا ا�> ،c�3إ��_ ث��ر ه\ا ا� h3ث�ب، ی��3 رج
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 H(�� ا�5 � _��tأو �� ی Hا E�� _��BM5 إ� _��tی �� LP�Bi� 5� 5وأث� ،LPBi� أن J��3� 5� cوأ��

  .د ا�\ي ����L ح���� �c�3 ص���ً�و��B�M E_ ه� ث�اب ا�c�3، ی��3 ا���د

��_:�Mل Hء ا��  .وأ�2e �5 ث�ا�L ر

وه� ��M ا���3دة، �?\ا �Mن�ن، آ�م ح�5، أح�L�� 5 أن ��?�L أح�L�?� 5� 5 أن �LPBi، أح�5 �5   

�T وجc، ه\J ا��>���، ه\ا ا���ور، ه\J ا���3دة، ه\ا ا��(�� وأح�5  H5 ا� _��tاب ا�\ي ی�Zا� LP�Bi�

��_، إن_ ��5 ا Hا E�  .?\ا ا����ان ��3 �� ج��ن ا�����(�� أن ی�

 _�B��� hP�أخ�ى ار E5 ��ح�� إ�� h�Pث�اب، ج��، آ��� ان� ،y�Bi� ،E�3� ،م�5 آ2 ��ح��، آ���

�L3M�� 5 �5 ه\ا ا�>�م، ه� ��E ����ى ا�>�م، أم ��E ����ى  *�Bإن��ن ی cآ ،cوج T� Hا ��

��T ا�cP3 وا��?2، أم  Hا cBM 5� _B�M Eر إ��E ����ى ا��y�Bi، أم ��E ����ى ا��>��� ا��� ���

 5�وجc ث�5 إخ�صL، أم ��E ����ى أن ی�3g أن اH راٍض ��_، ور��� �T وج�M cل ح���� ��ث 

  :ا�(��

C�ُ&ََوِرْضَ(اٌن ِمَ� ا���ِ- َأْآ�  
  ) 72:س�رة ا�����( 

  � Hا E��_، إح��س ا��5�z أن اH راٍض ��L أآ�B �5 ن2�3 ا�(��، �k ی��3 أآ�B �5 ا�(�� أن ی�


 ��g، وأ�2e �5 ه\ا �M E�� �iخ fو h3أذن س� f5 رأت و�� f�� �?�� ،jی�ص f �?��3أن ن

��_، واH آ�م دy�M، آ�م ح�5، �?2 ح� ،5�y�Bi ح�5، ث�اب ح�5، ر��ان  Hا E�ا��2�3 أن ی�

�T وجc، ���>5 ه���� H5 ا�  ،���������� ���f ،E3 إ�E أن ی�yi ا����ن �>�م ح�5، ه\ا ح(� 

 ا��م، �>�م Xأ LPBiی fو J��3� LPی� fم ا���5 و�م �5 ی�>�2 ���>��� Oدم إ�� ح(� �L أو وس�ف ی�

L���  .ح(� 

  .ا�\ي ح(
 ا���س �5 ا����� �uل اc�U:و��M Lل Oخ� ی�Pل

3ن� وی5 �����5 وأن� ���Z�ث�5 اQن، ��دام یc�t ���ذا ا���س f ی����ن �5 ��ره2، ی  � ��oل �_ أن� ص�P

c�Uل ا�u qت ا�����O �iخt� ،ًا  .أن ی��3 �ی

   ،
 ��?�ة �Mل �>c راح�، �Mل أن� f أ��ت، آ�م �pی��M �Pی�5 ح�ا�� س�� أX?� ی��3 صیy ص

��g ی�م ح�E آ�ن �5 أص��ب ا��BPر أ��  ���ذا ؟ �Mل أن� أوf fً أدخ5 وf أح��?�، واE�� �� H اث��

�5 أن ی>�ن �� ����ى  �3� 5<� L��4� ���33ً� یBu س?�ة، ه� �� kأ��م ج� �?��M �P�Mآ��� د �3ً�

خ�ن، �?� ���M ���?��م واUحTان، أن� f أدخ5، وf أه�2 ��� �M�� �?� ���Pأن ا� ا���zو��� ��ج

Qو����3 �����، ا ،�B�u ء وص����gر��BPی��ً� آ�ن �5 أص��ب ا� �g�  .ن f أ��ت، �3 اث�� 

  :q، �?\ا ورد �� ا��ی* ا��gی�u jل اc�U �5 أخ��O �iت ا���:إذًا
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  )) م� := c=ا م� أ'�- +G= أس�ء صN&! ا�	(ت ((
 ]�u���4 ا����� q5 أن�3
 ا!ی��ن X �� �P?�Bا� : j�3�[  

  E��ًا س�ف أ�c3 آ\ا وآ\ا وp ل�M ا���تأن  إذا ا!ن��ن �Bأس�ء ص� P� ًا ����نp.  


 ان?��ر ا�:�MلRا��� ������ع، وح
 ا����ة، إن ا�\ي ح(
 ا���س �5 ا����� �uل اc�U، و

qا��� �Bو���س.  

ة �>�ءJ، و���L �����ة �k ر�L، و���س�B ن��L ح���ً� ����ا، ���ذا h�M ه\J ا�>���، X 
Rا��� ����


 ا��4دق، ان?��ر ا���ع، وحLB �����ة �k  ���ذا ا����h، ���ذا ردت ه\اRا��� �����T ا��د  Hا

L���� L�Bة ���سXو cوج.  

c��)ال ه\ا ا�2��3 ا��M5 أ�: cد ا���
 �5 ا���Pى خ�اب، وذن�ب �3�Mآ����اب، و c�� ،c��3ا�2��3 ا�


 واU��ابوا���ا�  .ب، ث 2�k�i �� ا�>�ا

�?� ا����وات واUرض، ��ك ج��، ج�� � kی5، أ�� إذا آ�ن ص�رآ5��3 �� و��ء آ�j �� آ�ن ا�

��c اQخ�ة �5 ا�رج� ا�������Xء ی�ی�P�� Jً�، إذا ا��Xى ح�ج� ی�یه� ����P، أ� �.  

��ء، وf:ن�جE ر�L ��ًة ��Pل��� 
  .أراك ����k �\ن�B �5 ا��i3ء ی� رب آ�j أ���k �5 ا�\ن

Hا ��p L� 5� 
؟ أح أ��اض ا���q ا�>��Bة ا��tس، ا���Pت، �c إن ا��tس  ی��3 إذا ا!ن��ن وkM �\ن

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل  �Bا�>��، �\�_ ا�� k� �Pت ی����Pوا�:  

)) Qَ�ِْإ� �wِإ Qَ9ِْم �  )) w م�#  َوw َم#َ9ْ
  ]رواJ ا���Bري و���2 [ 

))Q3ِMا�����2ُ أُ:(ُذ ِ��َض�َك ِمْ� َس  ((  

    
)�gR�� 5� ،2��� Jروا �?�� L�ّا� ��  )  ر

   kأ��� jن�4ح�، آ� �ً��� P���ء، و�� آ�h �\نBً�، ��سc إ�E ا H�c�\ إ��L، اآ�j أ���k ���\ن
 �5 ا�

 �����ء، وf أرك ی� رب ����k �\ن�B �5 ا��i3ء، �\�_ ا�O 5دم �� ���_ ��ی�� و�_ ���\ن
 �5 ا�

  .�� �� ��ی��� �2 أخ���_ �� رزM_رزق، �Sذا خ����

����B ی�م ج���3 � ����� ��� وی>��_ �� ج�أ� 5� �g��� ى أ��  

ن� ��5 ا�\ن
 راج3ً� و��L� �� �e ج�ء و k�P� ن أنO أ��  

C-ِ2ُْ� ِ�ِ>ْآِ� ا����ُ)�ُ�ُ �َJَMْ�َ َأَ�ْ� َیْ ِن ِ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأْن�  
 )  ) 16:س�رة ا��ی

  f 5�3ا� �ً�Rص��ي، دا 
�Pا� �ً�Rدا �ً�Rدا ،k�ن�� ���� y�3� �� .  

ن� ��5 ا�\ن
 راج3ً� و��L� �e �� ج�ء و k�P� ن أنO أ��  
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 )) 
  )) أ�� ی ن ��>ی� �م9(ا أن ��JM ��(��2 �>آ� ا

�z�� hول إ�E�� E أنh ����\ات M �� c5 آ� hل وأن�og�  

c��)ل ه\ا ا�2��3 ا��Pوإن �2:وی ،J��� �� L3��� 2� ثً�، إن�5 ��_ ث�z5 ح� ا��<��  ،L�o� �� Lح���

L�\� �� Lح  .وإن �2 ��

ك اس�3اد أن   ����E اH، ه\ا و�� اH، و�5 ��د �� و��ً� Oذن�L ���ب، ی��3 إذا ��  ���p 5�zا��

 L�\� �� Lحك اس�3اد أن ����ك اس�3اد أن ���ح� L� ��TنL، وإذا �� ������ L3� ���J، وإذا �� 

  .أ f�L�\، وأ f�L�o وأ f���J آ�م ر�L، ا�� اUدنUEنL �5 أآ�م أخ�t<� Jن�� أ

�L��� 5 آ��M:Lل 
 ا���ت �� ����X L]�ن، انL یtخ\ ���L آ�L وی��س���4
 ا!ن��ن � �B�4� �Bأآ.  

اQن �5 ��ب ا��L�Bg أی�م ����� ��4در، �zخ\، و��k ث��ن� أ��Zل ث��?� �pا��، ه� �5 ا�Z�ث�   

EدنUم، ا�eن�� ا����Z��  ا�ً�، �� أخ\ت�p �?��Zث��ن�� أ� k�ث�ث�، اE4MU ث��ن أ� ،�?��Z�zخ\ آ�?�، و�

 L��� �� ����Pا!ن��ن ی�م ا� �B�4� ل�P� ،k���B�4 �� د�h3 ا��oا�� ��B�4، أ�� أن �zخ\ وأن �

  .zخ\ ��L آ�L، وی�tل ��L آ���B�4�Lن أنL ی

����J ���� أ���J، و 5� ح�E ی�tل B� ��M ولT� f5� L��� 5����L�� c3� 2�� L، و 5  

 )) Wq�- +�� أ	�و:� ' ،-GE>و+�� أ -&�Pأی� اآ ((  
  ]  َرَواJُ ا���ْ�ِ�ِ\ي@ َو�Mََل َحِْیٌ* َح5ٌ�َ[

LPو��2 أن� LBن، �5 أی5 اآ��fاzس L��� 5�  .أ�� 


 خ��� أ��Xء :�ذ ی�Pله\ا ا�2��3 ا�(��c ی�� �5 �3�Pدواء ا�:  

 ا���� و�(���� ا��M5����4اءة ا�O�Pن �����>��  .�، وخ�ء ا�5iB، و��Mم ا���c، وا����ع 

أنh إذا ج���h ا�5����4، ج���h أهc ا!ی��ن، أهc ا��Pب أهc ا�����3، أهc ا��
، ��X qB�Pء �5   

���X ،2?�Bء �5 ���?�X 2ء �5 أخ��X ،2?Mء ��X ،2?��M 5ء �5 أ�XاM?2، �5 ج��q ج�نq ه>\ا 

 

 �� خ��� أ��Xءی���Pن، وا��4ح�Pل دواء ا��P� hل �_ �5 أن�Mأ q��)� 5� �� cM ،
�Mاءة :س�ح

 �L �5 وج�B ص�Bح�� ی��� �?� آ�م اH، واH س��BنL و��M E��3ل � f 5�zن �����>�، ی��3 ا��O�Pا�:  

ِ̂ ا���7ِ�ْ َوُ�ْ�َ�َن اEَ�ْْ#ِ� ِإن� �َcَ �  C)78(ُ�ْ�َ�َن اEَ�ْْ#ِ� َآ�َن َم2ُJْ(دًا  �َأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ُ=ُ�(ِك ا��Jْ	8ِ ِإَ�
  )78:س�رة ا!س�اء( 

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل :�Mل �r3 ا����3ء   �Bة ا��(�، وا���ص �� Eن ا�\ي ی��O�Pا�:  

))
  .)) م� ص�� ا��&� +* '	�:! +2( +* ذم! ا
] ���5 ج�ب �5 س���ن ���� 2��� Jروا.[  

�ٍ�، ی��3 ح���� خ�ج ��g���� �3X L��� 5ط، ح���� دخc إ�E ا���( رأى 5ْ�َ َص�Eb ا�َ�ْ(ِ� �� َج  َ��

إخ�انL، رأى ا��Pرئ ی�Pأ ا�O�Pن �c<g ج� �Sح>�م، آc ی�م ی�Pأ ص��� أو ص����c����� 5، إن_ 
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 خ��� أ��Xء�Pواء ا�� ،c����� c<g� ،�ًBی�P� م���Mاءة ا�O�Pن :����k إ�E آ�م اH آ�L خ�ل 

وخ�ء ا�5iB، ا���� آ�L �(��ع �� خTا5R ا�(�ع، و��Mم ا���c ، و�� cBM ا��(�، cBM ا��(� �����>�، 

 ،L��4� J�4 ن?�رP� L��Mt� L��� ل�u ،5�zا�� kء ر����g��� ،j�4��� EدنUا ��j4 س��� ه\ا ا��

 ا����، و�(���� ا�5����4وا�����  .�ع 

��ء �6 ا��B3دة، وا���ء، وا�ك وا�5 ی��3 ا����ع ه� ا�B���ء �� أ��E درج�ت ا��Pب، ی� رب أن� 

 hأن fإ Lإ� f ر�� hءك، ن��\ �ّ� ح>�_، ا��?2 أن��M �ّ� ك، ��ٍضك، وا�5 أ��_، ن�ص��� �� یB�

 �Bأ��ء �_ �\ن ،h3ص� �� �X 5� _� ذ��ك �� اس�h3i، أ�ك وو?� E��ك، وأن� B�خ����P وأن� 

fا�\ن�ب إ ��oی f LنS� �� ��p��  ،h���� 5��� �����و ،h���� 5��� �����أنh ا��?2 اهن� ���5 هیh، و

����h، ن�3ذ �_ �5  5��� �����د��ء ��L ج�ا�k ا��>2، اهن� ���5 هیk� h ا��?�یk� f 5 ا�����5 و

 f Lإن ،h��M �� �X ������ل ا�اء، و����� ��� 5����h و��رك ا��?2 ��� ���� أ�h�i، و��M واص�ف 

��E ی\ل t� �3gی� ی�Bا�� �����دیh، ا���P�P إذا ا!ن��ن د�� ر�L ه\ا اUد 5� T3ی fو h5 وا���

��ء أو ��� Lن�� coX إذا ���� �Bآ�� 
درج�ت ا��Pب، �Sذا ا!ن��ن ���i��� �XیZ� yً�، وراآ

  .�c، ه\ا �Xء یq����� *3B ا����ة���\آ�، �������B أو ا��� أو اfس���oر أو ا��?�

�P5 ��3ذ أ�� زآ�ی�وی� Eی�� c��)ل ه\ا ا�2��3 ا�: E��5 ا j�<� ،H��L�t ا�� E��� f hإذا آ�

�T وج�M cل Hا ،_��:  

C-ُ9ْ:َ َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9ْْ� َوَرُض(ا�  
  )  22:س�رة ا��(�د��(

���h أس��   ،L������L إf إذا ����L، إذا  E��� fو ،L�� ����_ ��ر Hا E�ءJ إذا أردت أن ی�

 \ٍR��Pل آ�� �Mل ا!��م �� ،L�� E��� \ٍR�� ،Lرح�� ،L�رM ،Lا��� L��� ،L��<ح h��� ،Eا����

��q ��!�>�ن أ�ع ��� آ�ن، ��Pل آ�X cء وkM أرادJ اH، وآ�X cء أرادJ اH وkM، :أ�� ح�� ا�Toا��

�Pا�� J\وه ،y�iا�� ������ �P�3�� L��<وح ��<���� �P�3�� Hوإرادة ا�����M hح��رf ه����P� �� ��.  

�LB ه\ا اس���o اH وM:آ�P�� ��o��� 5� 2ت، وس�آh ��ح�م ���Mا آ�j ؟ �Mل:�Mل ی��E �5 ��3ذ

  .��ج�، وه\ا س�آh وLB�M ذاآ�

 Lن���� �Bت ی�fی��3 �� ح��e�� L���  .و

����?�، ا����B ا��4د�M، اUص��� ا����B ا�����4،  �� cوج T� H _�B�� 
�u cوج T� Hی��3 ا

  :�Mل

C-ُ>َ)%&Nِ2ُْ� َوُی%&Nُِی�  
ة( R54:س�رة ا��� (  
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  .ا����B ا�� f ��P�P�Tی ����B و f��lP ���(��ء:��� ����_ حH _B ا��4دق �Mل ه\ا ا�2��3

   _�� 
ی��3 إذا اH أ��iك ا�ن�� وا����B زادت ���3ه� أنh ه\J ا������g� �B �������4، وإذا ح(

�T وجc ا�ن Hا 
�� ��_ اUح�ال، ص�ر �� ج��ء، و� 2�3 
���_ أو ح( y���� أو c�M رزM_، أو 

 
���� ا�� J\ء، ه��)��� lP�� fو ،�B��� ه\J ا����B إذًا ���M f �?�، ا����B ا�� f ��P�P�Tی

  .ا����4


 ه\ا ا�>��ب ص�� ا���4ة، وجت ه\J ا�MUال رأی�?� را3Rً� جًا ی��M2أن� أ<���  .>5 أن ��3ض 

�5 ��3دJ ـ :�Mل   LX�3� L�oX cن�� ـ ورج�LX�3� 5 ـ اQخ�ة �5 ا� J�3د� L�oX cٌث� رج�ا��ج�ل ث

اUول ��TR، وا��Zن� ه��_ ـ وا���Z* ؟ اUول ���p: 5� ،TRرق �� ا�ن�� ـ ورجco�g� c �?�� ج���M ،�ً3ل

� q��)� ،H���3 ا� ،Jدن�� E����c ص���، اس����P، خ��، د��ة إ�E اH، اU co�Xخ��L وOث�ه�  ،2�

 ،J5 دن��� L�خ��� co�Xه\ا ا ،H �B�� ن�� LB�M cآ ،Lاه���� cج ،L�Mو cح���، �>5 ج L� �ً3Bu

وإن��ن �pرق ه\ا ��L���4 ��(�ر�T�� ،Lه��L، ��ح���f�T� ،Lواجt�� ،Lس�T�� ،L��� qی��p L��� 5رق 

س� :�_، وا��oرق �� اQخ�ة ن�ج�، أ�� ا�\ي ج�k ���?��، أن� أس�t>��2 ا�ن��، ا��oرق �� ا�ن�� ه�

T�3�:ف�M��.  

  C)24(�َوEُ�ِ(ُهْ� ِإ<�2ُْ� َمْ�ُ�(ُ�(َن 
  )24:س�رة ا����4ت( 

    .c ا�ن�� �(�J إ��?�ه\ا ����M ،����:3� �uل:س� أح�

��M:� �?� LX�3� 5ل J�3د� L�oX 5ه��_، و� �?� J5 ��3د� LX�3� L�oX 5�oX 5و� ،TR� J�3د� L�

�u��� �?� �ً3� LX�3و�.  

  .ی��3 ��E ح�ف، Uن ا�ن�� ��o و��� و���

))  *>k+ ،*i�G� ا)&Nآ* ی *iأو��� �إ<* أو��6 إ�� ا�=<�� أن �	�ري و�)=ري و�G�D* و�J=دي :�

*iا=:x !9'و *iو���x �9#�2 سPGخ�.((  
)�u���4 ا�����دة �5 ا����3ن، ��M 5� �P?�Bا� Jروا:j�3�  (  

ود، وه\J ا� 2� �P�4�L� �4 وه\ا ا�h�B �2 ی5�z، وه\J ا����ة �2   �� yی�iه\ا ا� �Sذا ا��5�z وج

�����، f ی��Bم، �c3 اH ی���L �5 ا�ن�� آ�� ی��� أحآ2 ��ی�L �5 ا��3iم، �c3 اH ی���L �5 ا�ن�� 

�� ا�L��p y��g �5 ��ا�k ا�?�كآ�� ی��� ا��ا.  

 �L ��?� ـ ����Sح، �Sص�ار، ��Bg* ـ وhB�u :��2 ا�(��cی�Pل ه\ا ا�3� f 5� 
�u ن��ی� �O 5دم hB�u ا�

�?� L� ح�ج� f 5� 
�u خ�ةQا.  
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   �X�� ء��P�Uص��م ا hا���ل، ص� �X�� �3تX �� ،ا���ل �X �� ة�ء ���4�X �3تX hی��3 ص��

X�� 5ا���ل، ص��م ا���س ا��3دی� �X�� 5���zا���ل، ص��م ا�� _����� ا���ل، �� �� اه���م، ی��3 أ

 f ن�����ل اQخ�ة، أ�� ا�t� ی��3 �� ��ود و�� ���ر ،�?�� *�B� ،�?� E���� ،_آ�� ا�����4 إذا أح

ی��م ا���c، إذا ی�ی ا�\ه�ب ��ح�� ی��� ا�����، f ی��م أ�ًا، ه� ی��M ا�����، �2 ی��م، أی5 ا���م �uر 


 �f 5 ح�ج� �L ی� �5 :�5 ���ن�M ��?� ،Lل�u خ�ةQا hB�uو �?�� L� � f 5� 
�u ن��Oدم hB�u ا�

 آ���?� وإن � 2�B�i?�، واQخ�Mن�� و�tX cPن_ إ��?�، وا��� �?���� _�� 
�i��� ة  

�T وج�M cل  Hی��3 ا:  

C��َ>ْ%=َ��ِة ا�Nَ�ْ2ُْ� ِ+* اPَJَ�0ِ�9َ َ�2ُ9َ�ْْ� َم	ْ�َ�َ �ُNْ>َ�  
  ) 32:س�رة ا�Tخ�ف( 

  :و�Mل   

 �  C)39(�َوَأْن kِ�ْ�ِ 8َ�ْ�َْ<َ��ِن ِإ��� َم� َس0َ
  )39:س�رة ا��(2( 

ه\J اQی� د�P�M جًا، �� h�M �_ �_ �� سh�3، هc ی��k أن ی>�ن �_ �� ��f ،E3 ی��k، �_ ه\ا   

>��ب ا�>��ب، هc ی��k أن �>�ن �_ ه\J ا���(�� f ی��k، �� أن ص�ح
 ه\J ا���(�� L� h�M �_ ه\ا ا�

 J��E ه\J ا��iو�� إf ه\ا ا�>��ب ���3ه� راحh �5 ی _� q�� L� h�M أی�ً�، أ�� إذا �� J\ل �_ وه�Pی  

 )) wن إ��8 � <�� ((  

  ه\ا اس�L ح�4، اH �2 یcP، وإن ��ن��ن �� س�M ،f ،E3ل   

 )) �  )) وإن ��8 � <��ن إw م� س0

ي سh�3 إ��L، ���� ا!ن��ن ی?�2 ���� اfه���م ��� ��L� 5، یq�� ��3 �_ �� اQخ�ة �Xء إu�Mً� إf ا�\

L� jآ� �� c�?وی.  

ح���� آ�� �� ا��(?�T اUو�J\?� ،E ا��Zن�ی� أ��2 ث�ن�ی� �� ا��iP وآ�نh آ��(�� ،�3���u cBP�ب   

ا �5 آc ا������eت، ��?� 2�M داخ�� �� 2�M �?�جk، و�3��i��� 2�M، و�� �6Bi، اQن ا�5 خ�ون، ه\


 ان�?E ا�وام �L أن ی(�L3)?� �� q س��� أو ��u أن ،cZ� ���� �� ة�� �i�� ،ن�ی� آ�ن�Z6 ا�Bi�

 L�� اء\o�3م ا�u ،اء\o�3م ا�u ��tه� یس����5 �����ی�، و�3ه� ی(��3��i��� q س��� أو س����5، و�3

��E ا��iو�� Lن�<� وأ�Buق ا��3iم،  �Buخ�5��I�� L�� 5، آ�X cء ج�هT، ح���� ی�Pع ا�(�س ی(

 ،_��oX h��� J\ت ����ا ؟ ه�4B6، ا�Biا�� E��وآc �� ی���جL، ه� ��ك دارس�L اUس�س�� وج�ء 

ونq ؟ أی5 PB2 ا��ح���iا��� ،�?� j�<� راس�، وه�، أی5 ا��gر��، ���ك �?��L اUس�س�� وه� ا�

��?�، وذه
 ی?��g� 2ء ����ن �S� ،Lذ 
��g ی�Tوس���س J��  � ییL ؟ ا ا!ن��ن 
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ن�� ����ن� وا���س �?���5، واQخ�ة �����i وا���س ��رآ�5 �?\ا آ�م، ی� ا�O 5دم hB�u ا�ن�� ���

 ،�?B�i� 2� آ���?� وإن Mن�� و
 �f 5 ح�ج� �L إ��?�، وا��u خ�ةQا hB�uو �?�� L� � f 5� 
�u

�tX cPن_ واQخ�ة�� �?���� _�� 
�i���.  

c��)ل ه\ا ا�2��3 ا��M:ب��P��� kiP� خ�ةQام، و���وز اMU�� kiP� ن��  .���وز ا�

  C)89(ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� ) 88(�َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  ).89ـ  88:س�رة ا��3gاء( 

  ،H �B�� �� ،Pح �� f ،�p �� f ،2ا���� LB�M ����Pص، ��  ی��3 رأس ��ل ا!ن��ن ی�م ا��إخ ��

 _B�M _��� خ�ی5، �� رح��، �� إن�4ف رأس � 
��آc، �� ر�E، �� اس���م، �� ��ا�k، �� ح

  واQی� را�3R جًا 

  )) ی(م w ی�E9 م�ل وw �9(ن، إw م� أ�� ا
 ��G; س��� (( 

  .ان�?E ا��جL اUول �5 ا��gی�

  ،����Tا� 
وی�� ی�
 ی�Pد ا���س، ی�
 أن ی��f  ��3 ی��� �L�� h��X 5 را��R ا��ی�س�، ی�� ی�

 c�����?2، ه\ا f ی2g را��R ا��Pب، ا� �iأن ی�� 
���?2، وی�:  

  Qَ�ْ�ِ� �َ�Gِ�P)83C ا�=�اُر اVَ�ِْخَ�ُة َ<ْ#�2َ�ُ0َ ِ���ِ>یَ� َ�� ُیِ�یُ=وَن ُ:ُ�ّ(ًا ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ�� َ+َ��دًا َوا�0َ�ِْ�َ&ُ! ِ�ْ�ُ	

  
 )l4P83:س�ر ا�.(  

  .ذا �h�T ن��_ �5 ا���3 �� اUرضه\J ا�ار اQخ�ة f ����?� إf إ  


 ��� :وی�PلR����L����� Hح ا�� ،��� Lی�3د� f.  

����ن �5 د�� ا���س ����ر ا���Bi أن� �2 hأن أن�f L� h�M LB واH �5  ی��3 ��ة �Mل �� واح

  :ل؟ �Mل �� اH د��هL� h�M ،2 آ��M jل �� ا�M �� Hد��ه2

  اْ�َ&�C�َ�ْ َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا ُ<(ِدَي ِ����َ��ِة ِمْ� َیْ(ِم اْ�ُ#ُ	0َِ! َ+�ْس0َْ(ا ِإَ�� ِذْآِ� ا���ِ- َوَذُروا 
  ). 9:س�رة ا�(��3( 

)) W<ه �GP� ا�=ا:* ی#; أن !	g: ر=G&+ ،
م�90ه� ا
 د:� ا��9س ��#�م�، و���qة، +��=ا:* ه( ا

!&3Mإذا ا� Q�)� )ش ،-P�)P� ح�Eی 
، ��; ه>ا ا�i�P; ه7 ی�0ف م� ش�+- ا���g0، ش�+- ا���g0 أن ا

  .أ<6 :	�6 :	7 ی�Eح ا
 :� و'7، أن �P(ب


 أ+�ح �W=&: !�)P م� ا���G0 ا�(ا�=، وم� ا��Dل ا�(ا'=، وم� ا�g	Vن ا�(ارد ((.  
)�u���4 ا�����5 أ�� ه�ی�ة، � Lآ� �� أ��������5 ا�5 :j�3� .(  
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�2�P وصt��� cس، وس�y�i زوج�L، وه� ی�B?� حBً� ج�� �Sذا �?� ح���� أو ح��c أ��    ��4ر واح

 ،ح����، E�3� �X ح���� ؛ ��I E?�ه�، ح��c ؛ �� ��i?�، ح���� ��I E?�ه� �� ا���o، آ��2�P3 ا��ا�

  .���ل ا��اج، و�5 ا���eن ا��اردو�5 ا

ن�L ��ث��_ا����u cی� ،c� ��M:����� J�4Pل� �� �Pوا��?�ر ن ،_.  

���J �����م ج�ء ی�م ا�����P ����ً�، �� �� واح ن�م واس���P ووج �L3 دآ��راJ، ن�م    Eی��3 �5 أ��

 Eى س�3، ح�� ،c�3� 
واس���P ووج ن��L أآ�B ��ج�، �� �� أح، ن�م واس���P وج ن��L ص�ح

���Pم ج�ء ی�م ا������ L�ح�� Eخ�ة �5 أ��Q���Pوا��?�ر ن ،_����� J�4P� �� cی�u c����� ،�ً���� �  ؛

ن�L ��ث��_� �� y�t�� ص���.  

��Bدكی� رِب f ی�c ا���c إf ����ج��_، :�� ��(�ة ���� fا��?�ر إ cی� fو.  

 cا��� �� �� cر س�3دة � خ�ی5، وأج�ی��3 أج�c �� �� ا��?�ر أن ���c�3� y ص���، أن �>�ن �4

Hج�ة ا����Bآ�ن�ا ره �Bوأص��ب ا�� ،cوج T�  .نً� �� ا���c ��س�نً� �� ا��?�ر 

��c ث�ثً�، ��ك ا�ن�� cBM أن ���آ�M:Lل 5� 
  . ا�cM�3 ا���4

 ا��cBM 5�z �� ی��ت �Z�ث�5 س�� ی�>� �����ت، ����� ا������P س��� ا����ب، س��� ا���Mف ��5   )�

،Hاج?� ح��ة ا�� ���T وجc، س� Hي اس��� ا����سcBP� ،�B أن ���آL ا�ن�� ��آ?�، �Mل �?�  ی

c��M وزادك ،��Pن_ حtX��4 وM ك  .�pي ��pي ی� دن��، Z��� _�P�u�ث، إ��_ ���، أ�

  .���آL، و��cBM J�BM E أن یخ�L ا�cM�3 ��ك ا�ن�� cBM أن:��Pل

��� Lآ��و 
�u وه� �BM ى��Xا ،�BP��� qه\ا ا����4 آ�ن ی��م ی�م ا���� q�)ل ویTی qخ�� cح، آ�

  :��L، ی��� Oی� واحة ی�Pل 

  4�0َ�َ* َأْ:َ	7ُ َص�N�ًِ� ِ+�َ	� َ�َ�ْآC6ُ) 99(� َ��َل َرب4 اْرِ'0ُ(ِن 
 )5���z100ـ  99:س�رة ا��.(  

 أرج��3ك، ���  P� ���M LB�P� kPأرج��3كی M ���M ،co�Xوا 
  .c اذه

J�Pأن ی� cBM Lر� E�  . وأر

يB� L� ل�M أن� وأن�  ��دام fإ _� yBا �3_ �� ن��3ك و�2 ی�P� آ�ك و�� ا���اب د���ك و����رج�3ا و

  .ا��� ا�\ي f ی��ت

   ،�Bأص �� ون إذن، أ�� �3� J�3� cخ� L���اQن إذا �_ خ�� آ��Bة �l�g وأص�B وزی�، �_ دا�� 

  .ی� ����ع ث�ن� ص�رأن h�L�� h��P، ی�Pل �_ إن� ��ogل، �� �_ خ�� آ��Bة �cBM L أن ی�B4 وز
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�T وجc �_ ����3_، �_ اس�L� _�B�� _� ،_���P أ���ل S� ،�B�uذا ج�ء ا���ت،    Hا EP�� أن cBM

ن�� یt��L ��_ :وا���B ا�>�ی2 ی�Pل��� L� l�X 
أن ��_ ا���ت یt�� ���t� 5�zح
 ا���س إ��L، �5 أح

ةاH �� ا� ا���ت ��4رة ه\ا ا�l�g، إآ�ا�ً� �L، �?\ا ا��فgخ�ء ی��3_ �� ا��.  

��ری� ��  �3Rج� qی� رب ن� fأ ����Pری� ی�م ا��� �3Rن��، ج���� ن���� �� ا��u qی� رب ن� fأ

����Pی�م ا� ������ ن��u ،ن��أf ی� رب �?�L���� 5 وه� �?� . أf ی� رب �>�م ����L وه� �?� �?�5. ا�

  . �>�م

   c2 ج����� EPان� TیT3ا� B� 5� ���و�Mل �L أنh ��ا�y أنh ��3 دا�Rً�، را��BM، ان�e ��ذا س�ن� 

 ���یًا، وcM �� ا�y اH ی� X ًاTن� هTوه �B���� 5� ��<ا�� h���أ�c3، ��ذا أ�Mل، �Sذا رأی��� 

�Sن_ س���ت، ه\J و���I_، آ5 ��3 دا�Rً�، ورا��BM ��ا�BM دS� ،�P�Mذا رأی��� ���h ا��>�� �5 

X ًاTن� هTوه ،�B����cMًا، و  .�� ا�y اH ی� ��� �Sن_ س���ت ی


 �5 ی��3ه�، واQخ�ة دار ���ان، وأ��� ��:ی�Pل�M �?�� ن�� خ�اب، وأخ�ب
 �5 یB�i?�ا��M �?.  

 �� L(�ر��ص� �خ J\ث��ر ا�����3، ه J\ه ،Lن��� E��إذا إن��ن أخ�H l آ�j أن ا��>�� �(�ي 

 ،cوج T� H�� L���3� ص��خ J\ن��، ه�T وجc ی�yi ��ا� Hا k� ق�نL وآc واح ��� إذا س�ر �4


���� LB�M وی��� ،��<����.  

  . أخ�ك �5 ���_ �����3ب، وصیP_ �5 ح\رك �5 ا�\ن�ب:�Mل

ا�\ي ی�ح_ إنL یS� ،_goذا ا!ن��ن ن�M _�4ل �_ ه\ا ا���p c�3، ه\ا ا��� ��p ص���، ه\ا   

،J�Bg� �M�3ا� J\ه ،Hی�ي ا f ا���4ف  _Bإذا إن��ن ی� ،�?�ه\J ا��?�ة �� �ك إی�ه�، ه\J ا��(�رة د

ه2 �(����، ��ی��4_، إذا f ی�B_ ی�Pل أ�L�i ج���X �� ،Lء اH، أح��X 5ء واH �� أ��Xص 

آ�ن ی�ح_ ��E ا�وام، �tي ��t� ،cي ��4ف �tي ��jM، �� �� أح�5 �5 ه�_، اH ی��P_، أ�� إذا 

  ا��gء �5�z ی�Pل ���p L ه\ا 

�(hB ��5 ی�Tن ��E ن�4Pن �:�MلJ���  .��L آ�f j ی�Tن ��E ن�4Pن 

  .وأج�c �� �� ه\ا ا�>�م

ر خ��_ ��M: 5لM E��yی?��_ ا��� Hا .  

 �Bأص ،_�� yازداد خ�ف ا��� Hآ��� ازداد خ��_ �5 ا ،���i�� �M�� �� Lنtًا، آ����� ج �M��

 cM Hخ��_ �5 ا cM وآ��� ،���?� _�،_�� yة خ�ف ا�����Bآ ���?� L�i3ی H5 ا�zا��.  

 ،J��ی���Pن �5 ه�ب اH ه��L آ�X cء، و�5 �2 ی?
 اH أه��L اH �5 آ�X cء، ی��ف �O 5ذن 

 T� H3ً� اBu ،ه�اء، ی��ف �����، ���آ�، ��4ت LB�M c3ج cوج T� Hا ،��oص c�u 5� ی��ف

 
�  .��gك خ�jR دا�Rً���� أ�Xآ�ا، ا�وجM c\ف �� ���M?2 ا��
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ر حH _B ی�B_ ا����P�:yلM E��ر خ��_ �5 اH ی?��_ ا���y، وM E��.  

   ،L� qنtن ،L� ن��ح ،LBن ن����Pن_ ا���س ی�Bی� ،yب ا�����M �� _Bح Hا yأ� H _Bآ��� ازداد ح

c3ج fإ cوج T� H B� lإذًا �� أخ� ،JورTأن ن 
��Mب ا��B3د  ن�
 أن ن(���L، ن�
 أن نL���3 ن�

 co�Xا ،�Zأآ H�� h�o�Xك آ��� ا��t� yا��� co�gی H�� _�oX رM E���?�� إ��L، واH راkR ا��Pل، و

_�\� ،_��  :ا���س ���tك ی��3 ا����ا واه���ا وأ��ن�ا وا����ا، إذا انh�og �� ا�ن�� ان�4ف ا���س 

  ِمْ� َ�ْ(�CQَ�َِوَ�ْ( ُآcَ �ًgّ+َ 6َ9ِْ��َ� اDEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْ%(ا 
  ). 159:س�رة Oل ���ان( 

   H L���u إذا آ�ن ،Lزوج� k� ر خ��_ �5 اH ی?��_ ا���y، ح�E ا��احM E��أروع �� �� ا��Pل، 

 E����gة، �� �L ه��B، و L� ده���آ���  Lزوج� k� 2�<ی� H ���u �� �� إذا ،h�B��� L�Bه� L� cوج T�

M��t� yا��� co�gی H�� _�oX كر.  

  . ا��5�P ��ك �� ی�ى ��� f ی�ى ��M 5ة:�Mل

أن�X hیj ا�ن�� �Xی��� j��X ،�?یj س��را�?�، �XیT� jار�?� �Xیj ���ج�ه�، �Xیj اUرصة، 

 Jا��5 ����>� <� ،Jا�� f �?�� E��Uآ?�، ا��� �?�� E��ا�ن�� ص�رخ�، ح��ة خ��ة، أ�� إذا آ�ن h�X أ

  .�c4 إ��L�c4 إ�E ا��gء cBM أن  ا�cP3 أن


 ا�ن�� ���B�uه� و f���Bه�، وا��oXا �?� أ�ان>2 و���Pا :�Mل�u E2 إ��ر�i�أی?� ا���یون، إذا ا

2<���M ه���o��P� ار� hن?� دار ��� و���S� ،.  

  .���� راح2، وإن �\�2��I ��o� h رِب إن ��pت:ن�جE ر��P� Lل

   .�_ خ�j�<� �ً�R س�وري �_ ��Oً�ی� رب ه\ا س�وري :�Mل

 J\?� ،LنU ��3ا���ف ن ،L�3 ���3دة، وه� �� خ��gی Hی��ف ا Lأن kو� Hن�� ی��ف اا!ن��ن ���

  .�3دة وه� خ�j�<� jR �?� وه� 5�Oا��

  س]c �� ا��B3دة ؟ :�� �Xء Oخ�

  .� ح�ن��?� ا����ة، ور��?� ا�(��ح��:�Mل

� L� � f ��� 5 س��� ی��ج� �?� ر�L، ی����o، ی��، ا�آ�ن ا����ة �k اH، ور��?� ا�(��، وا��اح

 �5 خ��ة، �?\J ا��B3دة ح���?� ح�� f ،نO�M أ�Pی�>�، ی ،Hا Hل ا�Pی ،�B<ی ،c�?ی ،�� ح�ن��?� ی�ح

  .ا����ة ور��?� ا�(��

ي � 5� 
�Bخ Lاس� cص���� ج�� k� نQا:  

  M �3د�� Jوأن� �2 أذآ� ،L�4M ���3ن� �P�Pا�� c��)ه\ا ا�����4 ا��ذآ� �� L�4M 5� ة�P�� 5<و� L�4 �?

  .�>cBM 5� 2، و�?� أه��� آ�Bى
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 ،2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� �Bا�� k� ًا ُأح?X ل�M ،_��� 5� ي� 5� 
�Bخ Lاس� c��)ه\ا ا�����4 ا�

�� 5� �Lِ�ْ�َ َوَس�k� 2َb ��� ����ن �tس�وJ ه� وزیَ Lbا�� Ebَص� Hرس�ل ا LZ3� 5��� ه�� �5 وآ�ن���B� ،��

  .� ��>� �����2�3 ه\�M2?�4M l��� Jی� ����Pه�� وص��Bه�

c�4ة أص��ب :ا����g� 2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� Hل �3* رس�ل ا�M ی* أ�� ه�ی�ةروى ا���Bري �5 ح

��ص2 �5 ث��h، ح�E إذ 2?��� ��t� ،یX ���� �� �Bر أص� �3M�� و �3Bی ،L� �ً���ا آ�ن�ا ��>�ن�ا 

 ���BM ��3ی ،cن و�>�، ذآ�وا ��� �5 ه\ی����ى، ��kM ��5 �>� وا��ی�� ی�Pل �L ا�?ى، ��5 ?���

هTیo�� c?� أن ه��ك ��gة �5 أص��ب رس�ل اH أرس�?2 ��>�ن�ا ���ً� �L، هfzء ا��� �5 ه\یc ه2 

جوا �tآ�?2 ا���� �� ��Tل ��� ����ن ����وا إ��?�P� 2ی
 ��R�� 5 رجc راٍم، ���4�Mا Oث�ره2 ح�E و

�t� ،kح�ط �� Eا إ��[)� Lص2 وأص����� 2?� qث�ره2 ���� أحO �3اB��� ،ب�Zی ���ا ه\ا ���P� ،J��Tن

�?2 ا��Pم، ����Pا �?2 ان��Tا وأ��iا أیی>2 ���، و�>2 ا�3? وا����Zق أf نc�P ��>2 أحًا، ی��3 ��gة 

 أح��uا �?2، و�3?2 اM رس�� �R��� آ2 ���، و�>2 ��ج]�ا����ف وا����ح وا���P ون�دوا �?2 أ��iا أی

��� ن�B_، ����ه2 :ا�3? أf نc�P ��>2 أح، ��Pل أ���ه2 ��ص2 �Bل �\�� آ���، ا��?2 أخTأن �أ�� أن� �

 �P� ،�3Bة ��ت ��?2 س�g��������P� cBا ��ص�ً� �� س�3B، ونTل إ��?2 ن�� ��E ا�3? وا����Zق، ه2 

هfzء ا�Z�ث� ص�Mه2، أ�2 ی���Pا أ����i أیی>2 و�>2 ا�3? وا����Zق أf نc�P ��>2 أحًا، ��?2 ث�ث�، 

ي ص�ح
 ه\J ا���ج��، وزی �5 ا���� ورجO cخ�، � 5� 
�Bه2 ه2 خ�Mص�Mا، هfzء ا�\ي ص

روا �kg�t أن�اp ه2 �?�، ��ذا ���3ا إذًا ؟�i��� 2?��M ر��ا أو�P�uر، إن��ن ���� اس��>��ا ��?2 أoع ا�

ره2p رأى Mو *��Zل ا��P� L� رتp _Mر، �� اf H أص�B>2 إن �� :أ���L ���� صoه\ا أول ا�

�?fzء ا�\ی5 س�PBن� إ�E اH أس�ة ح���، �(�ج�وJ و���(�t� Jَب ��P� J���P آ2 واح ؟ اث��ن، س�ن� 

� �3Mو ي، وزی �5 ا����، �Mل ����ه�� ��>� �3� 5� 
�Bه2 خ���B� ه�� أح�ارًا، ه2 أح�ار��ر ��

ر B� c�M 2ن أ��هU ،
�Bوا خ��Xا���رث ��>� ا ��� ،�ًB�Bخ c5 ن��� ����ًا �����ع ��� ا���رث �5 �B�

و�p 5� ���p �� Jف ا�h�B ث2 أج��3ا �M ه2 أس��ًا�� 
�Bوآ�ن خ ،J���P�� ذا ؟��� 
�Bوا خ��X��


 اس��3ر �5 �3�Bن� خ��ر�L ه\ا L��M، ه\ا س�t� �?� r ���ت ا���رث ��س، ��Xة ی��3، �����

 Eح� ،L�� ���p �� 2س��، وهUدرج ن�� ه\ا ا ��oرج ��� �?�، ا�5 صا���س ه�� ا��4P ا�(یة، �

 ،Lرج� E�� L3�م إ��L، أخ\J ووM ��o4ا� c�iه\ا ا� ��� 
�Bن� خ��E رج�L، س� L��)� L�أ��J، ��ج

�oص c�u ،��3ی Lح�� E��ًا س�c�P، وا��?2 pه\ا أس�� و LنU ،ةیX �ً�T� h�T� Lأ� L�رأ ���� ،�

 hآ� �� L��M5 أن أ�g��ل أ�M ،
�Bخ LBة، ان�یX �ً�T� h�T�� ،L��Pزم أن ی�س ا��� L32، و�?����

روا �L، و����J أس��ًا ��c�P، وه� ه� ذا ا��?2 ا���o4 �� ح(�J و��J ��س، ��Pل p 2ه\ا، ه c3�U

ًا أ��p L5 أن�P2 ا����
، ی2�3 �Bخ��ًا �5 خ �M أس��ًا hرأی �� Hوا h��M c3�U hآ� �� L��M5 أن أ�g
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 yث��� Lوإن ،J
 �� ی�� 5� �ً�iM cآtی��ً� ی L� وجP� Hرًا، واp L��� rBM Lوأن ،c�Pس�ف ی

ی، و�� ��>� �5 ث��ة، وآ�ن h��Pل����: ���� ،�ًB�Bخ Hا LMزٌق رز�� Lإن J���P�� 5 ا���م� L� خ�ج�ا


 د��ن� أص�� رآ5��3 ���آ�J ی�آk رآ�M ،5��3ل واf�� H أن ����Bا أن �� �� �Bل خ�M cا�� ��

جTع �Tدت ص�ًة، خ�ف أن ی��eا إذا أ�uل �� ا�4�ة أنL خ�یj �5 ا���ت، �E�4 ص�ة ��دی�، 

�� yB� fدًا و� 2?��Mدًا وا�  :و�Mل ����5 �5 ا��3g ?2 أحًا، و�Mل ا��?2 أح2?4 

2 �دًا و f�yB ��?2 أحًا، و�Mل?��Mوا:  

� أي '9; آ�ن 
 م��:*     +��6 أ���* ��� أ�7P م��	� �:  

  Jذات ا��- وإن ی *+ Qع       وذ��	أوص�ل ش�( م �  ی&�رك :�

��BP �5 ا���رث �L��P، وآ�ن ��S>�نL أن یc�P ا��?2 ا���o4، و   ،��یL���p ��g، ث�M 2م إ��L أ�� س�و

  .�>�L ا����ء، �>�L ا!خ�ص

   ،L��M أس�2 ����?�ی� ا�\ي ��
 سc<� 5 ���2 یc�P ص�Bًا ا�4�ة أن ی��ت، وأ�� س�و�Bن� خ�Mل س�

 Mو ،
�Bت ��4ع خ?X ���� 5� �Lِ�ْ�َ َوَس�2َb، و�Mل س�3َ Lbا�� Ebَص� H5 رس�ل ا�وروى ا��ی* 

 E�� Jث2 ح��� ،L��� ی��M h3�� ،_ن�<� �ٍ� ����Pا، ه�� ����3ن?� ا��4P، أ��
 أن ی>�ن ���Tج

��E خ�Bg، و�ؤوا ی�?�gا ����?�م وا����ف، ���Mا جTء �cBM L��� 5 أن  J�3�cBM أن ی��ت، و

ی��ت، ����Pا أ��
 أن ی>�ن ��� �>�ن_، وأنh ���3ً� �� أه�_، ��Pل واH �� أح
 أن أآ�ن �� أه�� 

 �����ي ��  .ون��3?� وی�4ب رس�ل ا�g� Hآ� ا�ن��وو�ي، و

Lُ��َ Lُbا�� �َ� رأیh أ�� س���ن   وی�وى أن ��3وی� �5 أ�� س���ن َرِMو ،
�Bخ c�M 5 ح����� hل آ��M


، ی��3 رجc ��� د�� ه\ا �Bة خ���ً� �5 دT� رضUا Eإ� ���Pدًا ی��
 ا��?2 أح2?�4 �Bخ ��ح���� د

LB�4ء خ�ف أ�� س���ن أن ی��د��ء�P�t� ،Jن� �� اUرض وخkg وآ�ن�ا ی���Pن إن ا��جc إذا د��  ا�

 ،LB�4� f �iBإن��ن إذا ان E�� ����ة، ه\ا آ�ن وه2 �� ا�(�ه���، إن��ن د��L ا� hزا� k)��� L���

  .ه>\ا �c3 أ�� س���ن

  ��4M ،�g أن� ��ة �Mأت �4M، ذآ���� �?\J ا��4P، آ�ن �� �4M ������ه� ا��j4��� �����3 ا���دي 

 L�� l�X، و��L آ��� ��ء ���
  76أد��� �q وا��3M، ��خ�ة hM�p ن(�M �?�� Eرب ن(�ة واح

 ه\ا ا���آ
 أن آc واح fزم أن ی�gب ���P3 ��ء آc ی�م ح�E ی>�� ه\ا ا���ء ا�ـ R�M ی�P�76 

� l�X76 ح�E ا��g، هfzء  Jأخ� c�Pی �� l�X وص��ا إ�E ا��g ث�ث أ��Xص ��P آc واح�

 ��3M�4 واPا� J\ه ،H5 ا� 3Bا� k��)� jآ� �eان ،�P3�� ل� 5��P3�� ب�g�� c�o76ی��م أو ی 

Lأخ� c�P� L3ء د��� �P3��� k�iی��4ن، �>5 ا� c<ء ا��� �P3��   .�X �� l�Xب آc واح

   ،2?�P��� �Mوج�ء س� ،Eة ج�ح�g����?2 ر��ان اH آ�ن�ا �� �r3 ا���3رك  �Bأ�� أص��ب ا��
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�tول ج�ی� �Mل �L أسy أخ� �L�3 أح�ج ���، ��ن��Z�� cPن� ��Pل �L اسy أخ�، �5 واح ��اح، إ�E أن 

 ��ت، وا��Zن� ��ت، آ�?2 ����ا، وه� ��E وX_ ا���ت P� ولU د����E آc ا��g3ة، ����  cوص

 ا�Xا���ء، وا�(�ی� �� أ Jءوج�ء����� Jث� أخ�O ا���ء Eج� إ���.  

�T وجc ه\J ����� رس�ل ا H Jوو��ء J�?u 5<� c3ی� �� c3أن ی� Lن�<�S� آ�ن 
�Bن� خH، وه\ا س�

رًا، وا��XاJ �5 ا��XاL��P�� J �� ا���م ا�����p L��� rBPا� �Pأ� Lأن k� رo5 أن ی� L3��.  

   ،jص�� f �3 ���3دةgی cوج T� Hا �?��� yBi� وآ�ن ،�M�ت إذا ا!ن��ن أخf�iBا� J\ه _�\��

ن�� �5 أص��ب رس�ل اH وه\J ����� رس�ل اU Hص���L، ه>\ا، ن��� �Zً� �?\ا ا���Tن ا��5�z  ه\ا

 f ،q�f ی>\ب، f ی��ن، f ی���f �eأة  f��f ،L� c یtآ�M cش ح�ام f ی>\ب، وf ی�o، وf ی


، ا�� اUدنE ه\ا، ی��3 إذا �2 ن��f�iB�� k�iت ا�����3، ا�f�iBت ا��������t ه� اfس����P ی��� 


 ن��L وf ی��� ���J ُسى، إذا �oی f Eح� �T وجc، ا��اح H ���i� fإ y�t�� f ،���4ا� c�3وا�

 �3g�3 ����>���، �5 یgب، �5 ی�P23 ا�u أ��اب ا����ء �5 ی\وق L� ���� 5� ���� ���Pم اس��Pاس� ��

��_ H وج�ب ���Z� kر ا�ی5، ث��ر ا�ی5 آ�?�، ا���3دة ا������، ه\�i� �?ن��� آ�t�iا� J\وه ،�Mا ا��

 E�3� ،ب�Pا� E�3� �3ف�ن�4حً�  �ً��� L� hB�و ،�ًPح cوج T� H h4ی(�ب، �>5 إذا أخ� f Hأن ا

ا��(�� ا!�?� ��E�3� _B�M E ا���3دة، �5 ��c ص���� �5 ذآ� أو أنEZ وه� �L������� 5�z ح��ة 

 �B�u.  


 رب ا���0	�� =	Nوا�   
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .Oداب ا��c��3 ��5 ا��جc وا���أة ) :023( ا�رس  -��

  03-11- 1991: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��?�، h��M: حی* ا���م... أی?� ا!خ�ة ا�����zن Hا ���5 أم ا��5���z ص��� ��h ُحَ�ّ� ر:   

   ،Lث����L وس�2b ��3>�ً� �� ر���ن �t���L أزورJ ��ً� ـ ا���>��� ا���ة ص��� ـ �� Hا Eص� �Bآ�ن ا��

 L��� �Bن�4ر، ���� رأی� ا��Uن �5 ا�رج b��� ،h�Bا� Eم ��3 ���دن� إ��P� ���� Eإ� 
�PنU h�M 2ث

  : ا�4�ة وا���م أس���، ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

� رس(( �: *P'69 ُ�َ�ّ* زو� !�Eص W<ا ـ ه�gP>ـ أي ا �	(� ((  

P� ـf� : Hی� رس�ل ا Hن ا��Bس!!  

  ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

  ))إن ا��3�Jن ی#�ي م� ا�� �دم م#�ى ا�=م، وإ<* خ6�J أن یG>ف +* ��(�)	� ش�ًا أو ش��ً� " ((. 
  )رواJ ا���Bري و���2 ( 

 �L، و�>5 �� و��M ������� أس��L�� �Bه\ا ا��ی* ����3نL ج��3ً�، وأن  Xًا �� أس����Zآ �  Hا c���

  .�E��3 أح>��ً� آ��Zة

���L ا�4�ة وا���م �Mل �Bء ا��  :cBM أن أ�Xع �� �Xح ا��ی*، ��دئ ذي �

  ))ا�39N! وا���0J وا�P	� وا����;: ا��آ�ة +* اxر�0!((
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 

  ی�ح� أنf L زآ�ة ���� س�ى ه\J ا����ص�c  نl ا��ی*  

  )) ا�39N! وا���0J وا�P	� وا����; : ا��آ�ة +* اxر�0!((

���L زآ�ة ؟ وا�\ي : اQن، �� سzال   q�� ،ن����� �?���ا!ن��ن ا�\ي ی��_ �Tر�� ح����bت، و

J أ��gش ��c �>���ت �(�ری� آ��Bة، ��T� Jر�� آ�ز، أو �Tر�� ���ح، وا�\ي �� L��� 
)� fأ

  ا�Tآ�ة ؟ آ�j ن��y ��5 نl ا��ی* و��5 اUح>�م ا��P?�� ؟ 5�َ ی�3ف ا�(�اب ؟

���?� أن?� ���4ٌل أس�س�، : ا�(�اب ا��P?� أن ا��P?�ء ���Mا   ،�?��� �� c� �?���
 ا�Tآ�ة �� )� f

���L ا�4�ة وا���م  �Bم ا���أن آ �Bة، إذًا �5 ه\ا ی�����Bآ �ٍ��M ه� ���4ٌل ذو ،��fواسk ا�

 c� ،kر�Uا cا����ص� J\ه �� f آ�ةTا� 
��ب �Zً� وذآ� �X]ً�، وی����B �5 ه\ا ا��gء أ��Xء ن ��(

���?�، و���?� أن?� ���4ل یر ��E ص�حLB دخً� آ��Bًا، �����3 واحة �� ���4ل ا������ت،  ��

��3gوا� ��Pا����ح، ���4ل ا� ،
  .���4ل ا��3
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  Eإ� ���Pم ه\ا ی��ة وا���ا�4 L���  :حیٍ* Oخ�، ح���� �Mل 

  ))وا
 م� �م� �*((.

   2?��� �Bل أص��ب ا���P�Hان ا��  خ�ب وخ�� ـ 5�َ ه� ؟: ر

  : �Mل

  ))م� ��ت ش&�0ن و'�رW إ�� '�<&- '��i وه( ی��0((.
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  

  cR�M ل�Pی M2: و�� zXون ا�������P� 5<� ،2?�� q��� 5 ا�(�kR ؟ هc 5�َ �2 ی��P: ن�Pل �L. أن� f أ

 ،qB�� E5، ح�ج� إ�<�� Eوى، ح�ج� إ�t� Eاب ؟ إذا آ�ن ه��ك ح�ج� إ��g�3م وا�iا� cZ� ا�(�ع

c�� Eل. ح�ج� إ��P�� ،ء ���(�ع�gه\ا ا� Eة ا���ج� إ�X 5� �B3ح��نً� نt� : 
�u Eإ� kRن ج���

���L ا�4�ة وا �B���� ،�ًZ� ،2�3لا��M م ح������� :  

  ))وا
 م� �م� �*(( 

  Hان ا�����?2 ر �Bل أص��ب ا���P� :ل  خ�ب وخ�� ـ 5�َ ه� ؟�M:  

  ))م� ��ت ش&�0ن و'�رW إ�� '�<&- '��i وه( ی��0((".
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  

     

c� L ا���4Pد ���L، إذًا �Sذا ���M ه\ا ا��ی* ا��Zن� ��E ا��ی* اUول، �tن ا���4Pد ��q ا��gء ذا�

 �� ،L�� Lء، وح����gك ه\ا ا���ح���� �( ج�رك ا����2 �� ح�جٍ� ��سٍ� إ�E أي �Xء، وأنh ی��ا�� 

h��O �� Hا �� ،h��O �� Hا �� ،h��O �� Hا.  

 Eإ� L�ه� آ����I 5� ،Lن���� Eی* إ�أردت �5 ه\ی5 ا��ی5�Z أن أن�P>�� ن�Pً� خ����، �5 نl ا��

��cوج T� Hل ا�M ������ ،ا���?�م Eق إ��iاه�، �5 ا����:  

C�	َُأف� َوَ�� 2َ9ْ�َْ�ُه �	7ْ 2ُ�ََGُ�َ ��َ+َ �  
  " ) O 5� "23ی� : س�رة ا!س�اء( 

�U_ و��U_، �>5 ا���?�م أن آc ��4ٍف ) أف(ا����iق ؛ ���iق ه\J اQی� ن?ٌ� �5 أن ��Pل آ���   

،L�� ن�eك إ��L آL��  _��P إی\اٌء ���ا�ی5 ��?ٌ� g� أف ( أن( ��، أن �y�o ا��Bب، أن �y�o س��

E��3� L��M 5� 2?ی� ��� Lإ��?��، ه\ا آ� �eا�� b  :ا�?��Z� jً�، أن ��

  7ْGُ�َ ��َ+َ �)23(C 2ُ�ََ	� ُأف� َوَ�� 2َ9ْ�َْ�ُهَ	� َوَ2ُ�َ 7ْ�ُ	� wً)ْ�َ َآِ�ی	ً� 

  :�5 ه\J اUح�دی* حی*  

 ))xوا����; : ر�0!ا��آ�ة +* ا �	P��0 وا�J39! وا�Nا� (("  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 
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���L ا�4�ة وا���م: وا����3ء ���Mا   �Bی* ا�����b?�، وح �� c� �?��� �� 
)� f:  

  ))وا
 م� �م�، وا
 م� �م�، وا
 م� �م� م� ��ت ش&�0ن و'�رW إ�� '�<&- '��i وه( ی��0 ((

\ا ا��ی* أوس�Z<� kٍ� جًا �5 ����L ا���ود، أوسLM�i�� 5� k، ��?�م ه\ا ا��ی* ؛ إذا ��?�م ه  

 h��� ،�ً��z� h��� ،L�� L�3ی_، و��آ�ن أخ�ك ا����2 ���جٍ� إ��X Eٍء، وأنh ی��ا�� ه\ا ا��gء �

�ً��z� h��� ،�ً��z�.  

  �Zج��3ً�، وأن� آ L���3ن�ی*، ا�\ي �ًا �� أرددJ، أردت أن ن��سk �� �?2 �\�_ ح���� اخ��ت ه\ا ا��

 h��M �?�� Hا ���5 أم ا��5���z ص��� ��h ُحَ�ّ� ر ،J��3�  

آ�ن ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� مE(P0ً� +* ا�	�#= +* رم�Dن + ��P- أزورqً�� W ـ و+* �0~ ((: 

  )) ا�&�6  أ��6 أ'�; �- ��0مً� ـ +� �p ،-Pp=N	�G+ ،;�G>x 6م م0* ���د<* إ��: ا��وای�ت

ح���� خ�جf : ���� h ی��oB أن ����ك ا���أة وحه�، ��(
 أن �>�ن �3?�، وا���c: اfس���Bط اUول  

���L ا�4�ة وا���م و�Mل Eن� ��س�3
 و��P?�� س�X ن�  :س�

Cَر ا��4َ:�ُء=ِ�� ُیْ�P�َ *Gِ�ْ>َ ��َ �Pَ�َ��َ �	َ(ُ&ُ3َْم� َخ�  
 )l4Pی� : س�رة ا�O 5� "23 ( "  

   f زدح�مfا �Bآ�� �� cخأي ن�f 5 نTاح2 ا��ج�ل، ه\ا اس���Bط أی�ً�، ا��أة �خc �� ازدح�م، �

 اH أ�j ��ة �5 أن �خc ��5 ا��ج�ل �� �� cأ�� 
��?� وUن ��3M E�� �g�� نU Hوا ،cی���

���� �ٍBآ��..  

� ُیْ�ِ=َر ا��4َ:�ُء َوَأُ�(َ<�P�َ *Gِ�ْ>َ ��َ �Pَ�َ��َ � �ٌ�&ِ23(� َشْ�ٌ] َآ(C  

ی��3 ��� وج�دن� ه�� أن أ��ن� 6�X آ��B، و��f أن أ��ن� 6ٌ�X آ��B ��� آ�ن �5 ا���P3ل أن �(ن� ��   

yی�iا�.  

   �Bوج، ی���T�� وج�Tا� ����>�ف �� ر���ن، ی����B و��ء ا�Tوج�، خfی* ا������B �5 ه\ا ا��

5� ،yی�iه� �� ا�أن ����ك �� س��ٍ� ��tخ�ٍة �5 ا���c، �5 أن  ص�ن ا�Tوج� �5 أن �>�ن وح

  .��y�i وه� ���X وحه� إ�h�� E أه�?�

   5���zوه� أم ا�� �?�� Hا ��  �h��P ا���ة ص��� ��h ح�� ر

��ر، +�	� رأی� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� أس�:�(( >xن م� اq'ر ��	م م0* ���د�<*، +�G+ ((.  

  Hأيوه\ا �5 أدب أص��ب رس�ل ا ، :  

  )) م� ��� إسqم ا�	�ء ��آ- م� w ی�90- (( 
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�( 
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م �?� �� ا��3ُس �5 ه\J ا��� �L3 ؟ دا�Rً� �� أس]�� ��?� ���ل، �� أس]�� ح�gی�، آ2  M ؟ ا��?� ؟ ��ذا

��E ه\J ا�����I ؟ ه\ا  E��P�� 2؟ آ h؟ آ2 دخ�_ أن
ا�h�B ا��Xی�L، أم ه� ��ذا أ��B?� �5 ا�\ه

_�\� �M�� _� q�� hٌة، آ2 ر���2 ه\ا ا��3م ؟ أن��Zج� ؟ أس]�ٌ� آt��� . 2أن ی�3ف آ ه� ح�، ی�ی

 cوه ،L�� hو���ذا أن ،L�ج�tاس� Eو�� ،L�ج�tوو�>2 اس� ،L3�����، وأی5 ��?�، وه\ا ا�h�B �� و

  ا��Xی�L ؟؟

  )) م� ��� إسqم ا�	�ء ��آ- م� w ی�90- (( 
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�( 

  ..و  

� �	� ش�h- :�&- :� :�(ب ا��9س (( �)� ((  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "qأن( "  

���L ا�4�ة وا���م أس���، ��Pل ���L ا�4�ة    �Bن�4ری�ن ح���� رأی� ا��Uان ا������4ن ا\?�

  :وا���م

وای�ت آ��rة ـ إ<�2 ص�E! �69 ُ�َ�ّ* زو'P*، وإ<�2 أم)� :�� رس�)	� ـ أي �	q�2 ـ إ<�2 ـ ه�9ك ر(( 

 !�Eص ((  

  ��Pل  

 )) 
  )) س&�Nن ا
 ی� رس(ل ا

  c)أي أن?�� ذا�� �5 ا�� . H�3ذ ا� ،H?�_ ی� رس�ل ا�م!! أي ا�ة وا���ا�4 L���  : ـ ��Pل 

  ))ش�ًا ـ أو ��ل ـ ش��ً� * ��(�)	�إن ا��3�Jن ی#�ي م� ا�� �دم م#�ى ا�=م وإ<* خ6�J أن ی�Mج +((
  )رواJ ا���Bري و���2 ( 

   Lٌم و��?�� L� م�ة وا���ا�4 L��� �Bم ا���أن آ ،�Pة ا������Pا� E��إذا أردن� أن نyBi ه\ا ا��ی* 

 �ً�?P� �ً��<ی* أحود ��l ا��ی* و�E�3� L واسj�<� ،k ن����B �5 ه\ا ا���� E�3� L� ،ق�i��

J ج�اب ؟��   أخ�ى ؟ �5 

ا��Xي �L �� ه\J ا���ج�ت، �3�� ا��Xی�?� �L وأنl�X : �� h أ��iك �ًZ� �o�Bً� �5 ا���ل �Mل �_  

f یg_ �� أ��ن�_، �>5 ی� ��ى آ��3�u . 2 خ�ص: آ2 ا�5�Z ؟ L� h�M: أ��E درج�ت ا��Uن�، �Mل �_

 �>�ن اUس�3ر ؟ آ2 ث�5 ه\J ا���ج� ؟ أنh أوh3M ا�LB�M �� _g، أنh ��يء، ه�� ا��M _أن �P�M�iP ا�

�� أ��E درج�ت ا��Tاه�، و�� أ��E درج�ت ا��Uن�، و�� أ��E درج�ت ا�iُ?�، و�� أ��E درج�ت 

ا!خ�ص، و�k ذ�_ ��q ه\ا ه� ا���4Pد، ا���4Pد ان�Biع ا���س ��_، ��� س�>h ا��أٌة ����ٌ� س��آً� 


  f��E4، إذًا ��q ی(� �?� ا��?��، وا�?�?� ا���س �����ح�g، �� إن?� ��ی]� ���� �?���� hB؛ ج�
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 L��� �Bا�� L��M �� 5 ن��?�، وه\ا� �B�oا�� b
ا���4Pد أن �>�ن ��ی]� أو ��p ��ی]�، ا���4Pد أن َ�ُ(

  :ا�4�ة وا���م

.))-�E> �: !&�h	ًا '; ا�=&: 
  ))ر�� ا

��3ً�، دyM، ه\ا ا����ك آ2 �\�_، ا����iB إذا أردت أن ����ك، أو أن ���4ف، أو أن ���_ س��آً� �  

 fاؤك، و������ �L ؟ إن آ�ن �L ����� واح ه\ا �5 أرEM أن�اع ا����ك، f ی��k�i خ��4_، وf أ

��� ا������ . ُح��bدك أن ی(��ح�ا ��_�� Eدر إ��B� أن 
أ�� ا����ك ا�\ي ی���L� c �����ان، ی(

  . ا��Zن�

  ��i إ�E أن ی���� �� ا���م ا��Zن� ��آ�ًا، وی���ج إ�E ی��3 إن��ن �c�� L �(�ري ���ق �y�o، وا

 f ا ا���رس ا�\ي\?� ��د��� �5 ه\ا ا���c، وج�ء إ�E ا���ق ��ً�، و�� ����ق ح�رس، ی��oB أن ی�

��L� �M �?\ا ا�����ع : Lدآ�ن cدخ �� LنU ،����� oن� �� ا�t� c5 ا���� ���أن�� ج]Q hخ\ ه\ا ا�

  .ا ا�خ�ل �� ا���c ی��Z ا�Bg?�ت��ً� و��X Lی_، �?\

   �?��BPا��أة، ��س� _��� hري، ودخ��)� c�� �� >�ن�ن tخ�، آO ًا����� �bی�>5 أن ی�� cٍ���tي 

L� cM ن��Zف ا��i��� ح�رًا، و�_ أخ fً�BPأخ��: اس� J\ه . ��p ل�BPذا �� اس�S� ،_� 5eی��ء ا� fوإ

�� c�Mاس��BPل ا!ن��ن� ا��3دی� ��� �5 ا���Mن: �، و�i�gد ا��iن ی��Bا�.  

   �� ��<g5 ا��<� ،L�Bون ،L�ر�?u 2�35، ی�P2 ا���� Lه� ی�3ف ن�� c� Lآً� �� ن���X q�� 5�zا�� �ً�Rا�

��ت، ��� س�>h س��آً� �R�Xً�، أو س��آً� ص���ً� �>5 ی���b �����ًا Oخ�، ی��3 �Bi5 ان� _��یtخ\ ا���س 

 _���o� _أخ� زوج� h�bآ� hأح�ال أخ�_ ـ زوج�_ ـ و�_ ج��ان، أن P���� h�Bا� Eإ� ��tأن ی ������

 Lی���3ن f �ًن?2 إذا رأوا رجU ،ه\ا �5 ا���وري ،Lأخ� Pأخ� زوج�� أن ی�� h2 أن�� آ��?�����Sذا أ

دخc إ�E ���_ �� س��ك، ��ذا ی���Pن؟ �� أن?2 أخ���Mن ���3Mا �� X_، �� أن?��p 2 أخ�5��M ��آ�_ 

Uس�ًا، ���5 ا Lث����، ��� آc ح�آٍ�، �� آc س>�ٍ�، �� آc ��4ف �5�ّ ا����ب، �5�ّ �5 ه\ا ا�\ي ��

 L�?�ا��?�� وا k��� Lن�� k��5 ه\J ا��� رحhB �?�، آ��� ��h�b أ�3ت �5 ن��_ ا�ُ�َ?2، و5�َ و

Lن�� fی���5 إ �ا���س، �.  

  �iا��(�ري، ووراء ا� c����� _Pی ص�� qج�� hأن �R�� ص�ف _�Tح، وی����� �b�oو��، ودرج ا�

L5 ا���ل، اس�]\ن� �ًo�B� رج ی�اك أحه 2�tخ\ �5 ا�M ،�?���Pخ\ �� یt� 2ة ث��� �Rا��� k�� 5<ة، ی���� :

أ���� �� أن أص�ف ���R ���ة، أنh ��يء ���R �� ا����R، أ��R����� j، �>5 ح���� ���� درج ا���ل 

 و�t� ،h3نh و�h3 ن��_ ���k ا��?��، و�tخ\ �5 ه\ا ا�رج، وی�M اك إن��ن أخ\ت و�2 ی�ك

L� cM j��?��� c4�� أن أ���� ��، �c3 ه� �����ة خ�رج��، ���4، أری أن أخ�B ��ن، أنh : ��ی
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�L ��ة ث�ن��، ��e?� �����ة �t� hBI �� 2Mا�� h5 س��، أن� fًد�3�u h�Mا ث��ن�� أو ���3 أر�Mم �

L� cM ،ن� :خ�رج���ن �� ا��� ا���� �Bخtس.  

  )) +=اi	ً� وأ�=ًا ��9	� �3&4^ س9! ا�9&* :��- ا��qة وا��qم ((

))!>q+ *P'زو W<ه �	رس�) ��:(( .  

��c�� E �(�ري و�3_ . وان�?E ا��U، آ5 وا��ً�، ه\ا ا���، ه\ا ا��gء ا��Xی�L أن� cخأح��نً� �

5 ����� ه\ا ا���c، ح���� ��ی� h��� �� أن �tخ\ه� و���ج، ی�Pل �_��� : h3خ\ه�، �� د�O 5أی Eإ�

LB)�� ،5 ه��� h��� J\ث��?� ؟ ه :cM hذا دخ�S� ،�?ی���Xأن� ا J\ك: ه�� 5� q�� J\ث. ه  .ه\ا ی�

   ،�Bوآ�ن �_ ه� ،hذا ح���?� وخ�جS� ،cا��� ����c�� E و�3_ ����� �5 ن�ع ��� cخأح��نً� �

J: ن ی�Pل �_واس���� ص�ح
 ا���c ا��(�ري أ�� 5� h��� J\ث��?�، وه k�� 2� .�<� �ً�Rدا : cه

O ����� L� ��Mأن� ��?2 �?\ا ا������ ؟�� cخ� ؟ ه  

��?� ��Pل �Bث ا��b  :�?\J ص��� ا��� ح

)) *P'69 ُ�َ�ّ* زو� !�Eص W<ه ((  

���L ا�4�ة وا���م ی2�3 ��2 ا��5�P  !! س��Bن اH ی� رس�ل ا���M : Hا   �Bا�� ،��Z5 ��ء ا�� EPأن Lأن

Lأص��� E��  .وی2�3 ��2 ا��5�P أنL أu?� �5 ا���R>�، وی2�3 ��2 ا��5�P أنL ��43م، و�k ذ�_ خ�ف 

وأنh أی�ً� أی?� اUخ، �_ ��3ش ��ود، ج�ءك ���B �5 ��ل ��u 5یy ا!رث، �b�pت ��4و�_،   

5��B� ،وع�g� ��p �ً5 ا���س أن �_ دخe� ،ت��pو :H5 ا���ل  أن� وا� ��B�� أآ���� cوج bT� Hا

�5 ��ن، �Sذا ��pت ��ش ا�h�B، أو أي �Xء س����tن Lود ؟ : ورث��� LX�3� ه\ا L� E�5 أی5 أ�

  . دا�Rً� ���5، ا���Bن ی�iد ا��i�gن، وfس��� و�k ا��gآ�ء، وfس��� �k ا���MUء

���L ا�4�ة وا���م : �Mل   �Bح��، آ�ن ا�� h�� ص��� J\ب ا����ن هUم ا�P� �?� م�P�3?�، وی�ی�ح2 

 hوآ�ن ،����2 أن?� � 2��u jiاف ا!�� Mح(� ا��داع، و �� L3� hوج ا�>�ی2، آ�نTر، وا��Bا� وا���

�?��� �ً�i�  .�� ا���r، �>�د یzخ�� ا������5 ج��3ً� �5 أج�u cا�?�، �>�ی�ً� �?�، و

  g� �?��� ��iول ���?� �r3 ن��LR، وِ�ْ?5َ Mإذا و Lم أن�ة وا���ا�4 L��� �?�b�3� ،5?B5 ون�?��

 L� ل�P� أن L�5 زوج��   ��iول ���?� أح

)) =	Nوزو'* م ،�  )) أ�* ه�رون، و:	* م(س

+9�N	� ��P- :���2 ُض��ا��2 آ�ن :��- ا��qة . ��ل ��2 ه)>ا �(�* ��2، وه* �69 ��* �� أخ3;((. 

  )) �(�* ��2 : وا��qم ی�0	�2 أن �G(ل ��2

 ))=	Nوزو'* م ،�  .))أ�* ه�رون، و:	* م(س
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   L� h��P� ،�B���� b2أ� ��� یX 2ٍ�3ن� �5 أ��ص���  hوس�2، آ�ن L��� Hا Eص� L�ًة �� ��ض و����

أي أ���E أن ی>�ن ه\ا ا��جk �� . �� أن ا�\ي �L�� �<g آ�ن �� ی� رس�ل ا�B� :Hاءٍة و��ٍ
 و�Sخ�ٍص

��bا�?� س�53  ،_� qم، و���ة وا���ا�4 L��3� ،�?���  T��o�� ،�?��Mن 

  ))أم�ه� أن یP	D	�D م� �(��2 +��2 ((

L�� 2<�� ا���pt� �ً��>���5 آ�أي .  

  �gR��  :إن?� ��4Mة، ��Pل: وا�>��� ا��� ��M?� ا��Bرح� ح���� h��M ا���ة 

 )) -�=�+x �N&ا� W��	� 6'ٍ! �( م�	6 آ��� =G� !Ji�: ی�((  

���L ا�4�ة وا���مإذًا ه\J زو   �Bج� ا��.  

  �Bخ� ا�\ي ی���Qء ا�gا� :q5 ا����� E?ون q�)5 ا��� E?م ن�ة وا���ا�4 L��� �Bأن ا��.  

  ))إی�آ� وس(ء ا�k+ �g<- أآ>ب ا�N=ی� وw �#��(ا وN� w��(ا (( 
 ) ��Zا�5 آ �����5 ����4 �(  

ا��B�i، وأنh ی(
 أن ���4ف � 5�� q�)����  kB��kB اUخ�Bر ا����]�، وا���� q��kB اUخ�Bر  

  اUخ�Bر آ�?� 

� �	� ش�h- :�&- :� :�(ب ا��9س (( �)� ((  

  .. و

  ".)) م� ��� إسqم ا�	�ء ��آ- م� w ی�90-((

اQن ن�ی أن نtخ\ أ���Z ��� ی��g إ��L ه\ا ا��ی* ا��gیj، أي أن ا���B ا�>�ی2 �� أراد �5 ه\ی5 

�5 أن ی�3P �� س�ء t� ،5Iو�M?��، وأخ�Bه�� �tن?� زوج�L، �>5 هc ه��ك ا�5�����4 ا�(����5 اUن�4ری

 �>�ن أنh ��ی]ً� جًا ی��ن� ��L ه\ا ا��ی* ؟ Mو ،��?��� ��  ��jM ی

  .)) ا��M(ة ��م�أٍة أ'9&�!(( 

   _� c�Mا����ف و ���p Eإ� hوج، ودخ�Tا� L�� qو�� h�� E�� hأي إذا دخ� : �� qه��، و�� J�eان�

�B5 ا�� �)�� f ن(�ت �5 ���� ا����ة �� ،��Z5 ا�� EP5 ��ء ا����ء وأن� �?uأ hوه�، وأن hأن fإ h

 �Bا�� L�� ل�M ا�\ي jی�gی* ا�  س�ء ا�5e �_، ��\�_ ��� ی����B �5 ه\ا ا��

���L ا�4�ة وا���م   

))*�� 69� !��Eص *P'زو W<ه �	رس�) ��: ((  

b�Bأٍة أج����� ����ی(�ز أن  f Lم ن?�ك أن�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا��U ،ی(�ز f LنU ی(�ز f �ً3Bu ،�

��Bأٍة أج����� ����5 أن �.  
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   5� h�أ M ا��?�ج�ی5 وه� �� hزوج�_، أن hب، ج�ءت أخ�Bق ا��u ،ك��� أنh �� ا�h�B وح

�� 5� EPأن h5 ��ء ا����ء، وأن� EPأن h، وأن�����ج�دة، �� ��p Hوا �����ان، ء ا���Z، إذا ا���

�?� h�M : q�)� أن fإ��?�، و �e�� أن fو ،_� c�� f زوج�_ ؛ hوه� أخ h�Bا� �� h�Pو� ،�����

h�M ذاS� ،�?� ���� 5 أن���وري �cP: �3?�، وf أن �>��?� ��ً�  ��Uذا آ�ن اS� ،hاس���� Hوا :

ا���B .. ن� سtخ�ج، ه\ا اس���Bط����� وأ: ����� واخ�ج أنh �5 ا�h�B، �� �� ��نk، رأسً� �Mل �?�

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل:  

  )) إی�آ� وا�=خ(ل :�� ا�9��ء ((. 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���� 5� �BP�( "  

  y�Mد cٍ<g� ی* ا����ة �?5، وأآ�رإذا ن(�ت �5 ���� ا����ة �?� f ��(� �5 : وا���4Pد �5 ه\ا ا��

  .. س�ء ا�5e �_، و

))=&: 
  )) ًا ';� ا�	E> �: !&�h�- ر�� ا

34���� �?���Pإن . ی ،وjM ا��34 و��L ا��أة وحه�، اUآ�U cن_ �5�z أن f ���� �?� �� ا��34

��E رس�>2  5� �B5، ه\ا ی���e5 س�ء ا�� �)�� f ن(�ت �5 ا�����  

 )) *P'زو W<ه ((..  

  .))وض�4((" 

  �eا�� hء ا�\ي ی���gا� �P�Pإذا خ�: وا�� Lا����ة أن J\زوج�_، ه hأي أخ ،_Rت ����أٍة �5 أح���

 L��� ا���س �� ��?� �Xء، ��Pل �� ا���س أن ه\J أخh زوج�L، وا��� ح��J، وا����tف �� ����t�

  ا�4�ة وا���م 

  )) ا�N	( ا�	(ت ((

  :وسtری>2 ا��ی*، �Mل ���L ا�4�ة وا���م  

ی� رس(ل ا
 أ+�أی6 ا�Nَْ	َ( ؟ ـ أي �69 �	�ي : <��ر+�Gل ر'7 م� اx. إی�آ� وا�=خ(ل :�� ا�9��ء(( 

  " ))ا�N	( ا�	(ت : ـ +�Gل
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���� 5� �BP�( "  

   
B�� ح��ءU5 ا�� �gا���ح h3Mا��?�ون �?\ا ا��>2، و 
B�� ة�Bا� J\ه �� h3Mا��� و �gوا���ح

  .ا��?�ون �?\ا ا��>2

  :ة وا���مو�� حیٍ* Oخ� ی�Pل ���L ا�4�  

إی�ك وا��M(ة ���9��ء، وا�>ي <E�W=�� * م� خq ر'qً ��م�أٍة إw ودخ7 ا��3�Jن ��29	�، وxن ی��� (( 

 -� 7N� w 9)&- ام�أًة	ٍة خ�ٍ� �- م� أن ی��� � 	�3ٍ� أو �� �ًM3�Pر'7ٌ خ�9ی�ًا م((  
  " )أ�� أ���� " �5 : �5 آ�T ا���3ل( 
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���>2 نbl ا��ی*   ��  :أ

ی�ك وا��M(ة ���9��ء، وا�>ي <E�W=�� * م� خq ر'qً ��م�أٍة إw ودخ7 ا��3�Jن ��29	�، وxن ی��� إ(( 

 -� 7N� w 9)&- ام�أًة	ٍة خ�ٍ� �- م� أن ی��� � 	�3ٍ� أو �� �ًM3�Pر'7ٌ خ�9ی�ًا م((  
  " )أ�� أ���� " �5 : �5 آ�T ا���3ل( 

  5� 5b4�� ذاS� ،ا���أة وا���ل cا��ج j3� Tآ��  c�� f أة���� �Pح�ا�ً�، و�5 أن ی�� fً�� cآtأن ی

 ��5b4 �5 آc ا�(�ان
، وأس�سً� خ�4م ا!ن��ن f ی���3�iن أن ی��4ا إ��L إf �5 ه\ی5 P� ،L�

ی5 ؛ ا���أة وا���ل�Bا�.  

  2?��M ا���أة Eإ� cا��ج �eء �5 ��ب ن�?Pا�� 

 إ�E �� ی���ج إ��L �5 ا���: �� آ��Biا� �eأة ی(�ز ن

 �ٌB�Bu ا��أٌة �bن ث��<� fط أ�gط أن ی>�ن �3?� زوٌج أو ذو ���م، و��g� ،�?ج�� hMو �b�Bج�Uا


 ��Uو�E ا��B�Bi، واUو�E أن �Biى ا������ �B�Bu دام ه��ك�� ،cا��ج Lج �� ی����5 �5 ا�3���


ی>�ن ا�Tوج �k زوج�L، أو �3?� ا��?�، أو أخ�ه�، أو أ��ه� ح���� ی��� �?� �Biا�.  

   J\ث�5 ا���اد، وه J\ه ،c5 ا����ب، ��5 ا����ص���� ،����� Eج إ�����ت ا������ �M�3و أن ا�Bی ����


 ��_ ر2M آ��B، ی� ��ى أن��B� h_ اUج�ة أ�e� j?� أن?� �Z�ث� fOف اUج�ة، ا���اد �u ،ج�ةUا

��?� ��أی�?� رخ��4 جًا، وه�� ����p آ��Zًا، ��5 ا���اد  h�tح��ب س cأ�� آ ،j���<ج�ة، ��5 ا��Uوا

 �Zو أن ا!ن��ن �� أآB�� ،_?2 �� أ��ن���ه\ا أن  
Bر��� ی� ،h��� و�� ،L� �ًbP�ِ�ُ hخ��ً� و�� آ� J\خt�

���?� ه\ا ا��ی* ؛ ا�3��Mت ا������، وا�3��Mت اfج������ ، �Sذا آ�bT�� hهً�،  yBiت ا��� ی�fا���

��<gا�� J\وه .  

��ض اQخ�ی5، وf  درس��   E���5 إن��ن ی�3ي  f5 إن��ن ی�43، و�ا���م ن�f L�� 5 ن��ث 

 ،2�P5 ا�����zرس ا����E إن��ن یtآc أ��ال ا���س أ�ًا، ��q ه\ا ����ع ا�رس، ����ع ا�

���L ا�4 �B���� ؟h5، 5�َ أنeس�ء ا� L���� b5 ج���Bه\ا إذا �2 ی ،�Pا�� ،�Pا�� ،lا���� ،j�eة ا���

 y5، وه� ذو ا������� E��وا���م ا�\ي ه� ��ق ا�Bg?�ت، و��ق ا�ُ�َ?2، و��ق ا�5e، وه� �� أ

  :ا�2�e3، وه� ا�j��3، وه� ا��gیj، وه� ذو ا���
، و�k ذ�_ �Mل �?��

)) *P'زو W<ه(("  

��� ��!ن��ن أح��نً� ی>�ن �L3 زوج�L وی�ث?�، �����_ س��ك ا���I �� ،�Bوف ا!ن��ن دخc ه\ا ا  

�Zً�، ه\J ا���� �Zً�، و��� �� ا�3��Mت ا������R و�� ا�3��Mت ا������، آ�X cء و��3Bu ،Lً� �� آ�ن 

��> 5�tآc ��ل ح�ام �?\g� J>��، �>��� أن� أ��ث �5 ا��5���z، أن� أ��ث �5 ا����5���P، أن� 

���L ا�4�ة وا���مأ��ث �5 اUن��Pء، �5 اU���Pء هfzء �>���bن أن ی���3ا �� �c3 ا �B��.  
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��E ا�����رة ����i، �>5 سtدخ�?�    L� j��tو���، سUي ا���اد ا��Xأ c�3ا� 
��Zً� أن� آ����b ص�ح

 ��P� _�?�ا cMا���3 أ �k ا���اد، f، اآ�
 ث�5 ا���اد واآ�
 أج�ة ج�
 ه\J ا���اد، �� سtل ووج

 ���cP، و f����k� �? ا���اد، آ5 ص�ی�، �� ا��Uن�، أنh أ��h اUج�ة، ����?� �k ا�����رة �B�

�ci ی�م ��5��t ح�ج��_، أن� ی��� ����R ���ة، أن� tأن� س ،cوج bT� Hا E���(f LB یL)3، ����زق 

ا��L3� y، آ��� آ�h ص�ی�ً� ووا��ً�، أي ا�� c��h . سtأ5�ّ �_ أ��c ا���ج�ت �tرخl اUس�3ر

�c� ،�ً���B آ5  ��ء ا��?�ر و f�c�3 �� ا�e�م ؛ f��3ً�، و� fه�ر�ً�، و fار�ً�، و�� fخ��ً�، و f

�ً��  .ص�ی�ً� وا

  ))إی�آ� وس(ء ا�k+ �g<- أآ>ب ا�N=ی� وw �#��(ا وN� w��(ا((
 ) ��Zا�5 آ �����5 ����4 �(  

ا!ن��ن  وا���� q��kB اUخ�Bر ا�tX f 5<� ،�B�iن �_ �?�، وا��(� q��kB اUخ�Bر ا���]�، و�5 آ��ل   

م ��L3B ��خ�Bر ا��B�i و��خ�Bر ا���]� �� وhٍM واح�.  

أح��نً� ی>�ن ا��iیT� yدح2 ������ء �� وhM ا��43، وی>�ن ا��iیy آ�L ی�3�Bن ح�ج�ت ا����ء، �Sذا   

س�ت �5 ه\ا ا��iیy، أی�ً� ج�hB ����_ س�ء 5ٍI �_، إذا آ��i�� hًا أن �c4 إ�E أح ���ت 

� J\خ yی�iه\ا ا� �ً� و f��fً�u L� �ِ، أی�ً� �R�Bً� ����3_، �?��ك أ��آ�Bg� 5ه�، ذات ��ة واح�

L� ل�M ،س���� cخ�5 أ�j ح\اء وf أدخc ه\ا : �Mل �kR�� �� l�g أح\ی� ����ز �� � ��oأس� Hوا

���u أ��م cخ  �Sذا دخc، ه� دخc ی��gي ح\اء �>5 ��ذا ی�Pل u��L �� رأوJ ؟. ا��

  �ًZ� ��3ا!ن��ن �� ه\ا  ی �eأن ی� E��3�و Lن��Bس Hا E�� E���ًا، وأدا�Rً� ه\J ا���iP �?�� ج

ا�����ع ج��ً�، Uن أآ�Z ا��?2، واUراج�c، وا�MUال ا���]�، �� �� إن��ن �� �L خ�4م، �� �� إن��ن 

��اء ا�>Uن ا�iی5 ی��اء ا��اء، ودا�Rً� أ���E ا��S� ،5�zذا �� �L ح��bد، �� �� إن��ن �� �L أ ��X�

�L، إذا وj��u �ٍ�p �� kM، ن�gوا ه\ا ا��ti، وآ�bBوJ، وروbج�J، وأرج��ا �L، ح�E ی�gه�ا M hbز�

�bT وج�M cل H5، �\�_ ا���zس��3 ا��:  

C �ٌ��ِا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا 2ُ�َْ� َ:َ>اٌب َأ *+ِ !ُJَ�ِ�Eَ�ْا �َ�Jِ�َ َن َأْن)%&Nِِإن� ا��ِ>یَ� ُی�  
  " ) O 5� "19ی� : س�رة ا���ر( 

   y�Bi�� _�� اءك �5 أن ی����ا�ی��3 ی�
 أن �k�g ا���حt� ،�gن 5<�� h���k خ��4_ وح��bدك وأ

�?�� �ٌ�p h2 ��?2ٍ أن?��� ،�ً��M cه����ا����، و��>5 .  

  )) إن ا��3�Jن ی#�ي م� ا�� �دم م#�ى ا�=م (( 

�� ���p یt�� ا��i�gن وی�س�س �L، ه\ا ا�\ي ی��4_ أن�e آc إن��ن ��M L3ی5 �5 ا��i�gن، ��� س�

 c3ذا ی��� !! �� y��� f Eت ح��?Bgًا، آ5 ��ق ا��tنh إذا نh�4 ا���س آ5 دy�M جًا، آ5 ورع ج
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 5� E��Uا cZاز ا��Tاه� ،E��Uا cZك ا���� cء ������ة أن ی���X 
ا�����k اخ��ل ��ازن، �tص3

 f ی?�T �>5 ی?�T ��  أص3
 5�َ�ِ ا!ن��ن، �>�نM ه� ،cZه\ا ا�� T�?ن5 �?\ا ا!ن��ن خ��، وی�I hأن

Hس�� رس�ل ا ybBu �� cZأن ه\ا ا��.  

 وأآ�ر  ��أآ�Z �� ن���ج إ�E ه\ا ا��ی* �� ا���اح� ا������، و�� ا���اح� ا������R، و��د�h : وأ

_P�� ����� f ،h��Zا� _Pخ\ حt� hو��د� ،cخ، س(�L وأ��Lo وأ�L�i، أ�� ا������ت �Mن3ً� �?\ا ا�

��p ا��ا���، ��p ا��P�M، ا���b�3ة، ا���bioة، س�ي ��3�u خ�ص، ���X ا���ل، خ�� إن �Xء اH ه\ا 

L� cM ث�5 ا���ج� _� kم، ه� دا���ه\J آ��h ه>\ا، ��?� ح�ج�ت آ\ا، وا��، آ5 وا��ً� : آ�L آ�م 

  ون2 ��E ری� ا���3م ـ آ�� ی���Pن ـ

��E ا!خ�ان ا�>�ام أن ی��P3ن?� �� ه\ا ا��ی*   E���أ �iPن �Zم : أآ�ة وا���ا�4 L��� �Bم ا���أن آ

��L إ�Xرات، و��L دcRf واس�3 جًا، �tنq�� h �5 ا�cP3، وf �5 ا��>�� أن ��?2 ا��ی* �?�ً� 

ودًا، أي إذا �Mل �_�� :  

  )) م� ��ت ش&�0ن و'�رW إ�� '�<&- '��i وه( ی��0  .واِ
 م� �م�، وا
 م� �م�، وا
 م� �م�(( 

�E�3 ذ�_ أنL أي إن��ن ���2 ���ج� إ�E ا��gء، وه\ا ا��gء ���ا�� �ی_، ی(
 أن �L� L�\B، ��>�ن 

 �P� �3مiا� E�� Jُ�َ4ُPْ�َ أ�� أن ،�ً��z� !! �ٍ��p E��J ���ت آ��Zة، وا��L ی���ر، ی���bى ��أ��ف أ�ً� 

Hی�>�?�، �� ا  L2 أن��� 5�O، �� ص�Eb ه\ا اUب، ���ت ��ر�p وا��L �5 ص�LB، �� أنL ص�E وص�م وز

2��� .  

  ) م� ��ت ش&�0ن و'�رW إ�� '�<&- '��i . واِ
 م� �م�، وا
 م� �م�، وا
 م� �م�(( 


 وا����  ��Tوا� ��P��3 وا�gا� �� 
، وا����3ء �?��� ه\ا ا��ی* �?�ً� ��س3ً�، آ�� �?��� أن ا�Tآ�ة �(

���L زآ�ة، وأي إن��ن ���ج� ��gء �� : ���Mا �� �����?�، �tي ���4ل زرا �� f �?��� �� 
)�

y�M���_ و���?� و���?�، وf ����ا ه\ا ا��Pل ا� 
ا���Bن ی�iد : ���L زآ�ة، وأي BX?� ی�>5 أن ����

  .ا��i�gن

��L آ�?� �ون �����، ����4�L آ�?� �ون �� إن��ن L3Bu س>���، وه\ا ا��>��� ُی�b?2 آ��Zًا، ح�آ  


 آ��Zة جًا �5 س>��5u�� �� ،L ا��>�ت س>�ت �i�Xن، و�� ���� L��t� ه\ا ا!ن��ن cZ�� ،�����

  .��5u ا��>� 2��i�X 2�<ن، ����>�2 5�َ ی��5 ا�>�م �� ��5u ا�>�م، وا��>�ت �� ��5u ا��>�ت

���M ��س�b �?\ا ا��ی*، �Sذا ن(�ت أي ����ع ا����ة �����أة ا: وا��gء ا��Zن�   L� ع���� ��Bج�U

  . �5 ���� ا����ة، f ��(� �5 ���� س�ء ا�5e، وا����

  )) ا�N	( ا�	(ت(( 
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   �3�Bu نU ،Lإخ�ة زوج� k� �Pوج أن ی��T�� fإخ�ة زوج?�، و k� �P��� وج� أنT�� ن��� f أي

،�eن��ن ا��>�@2، وا���� ����أو  ،
B�� ا���Pا� �Bل ا���M اح، وآ��Tوا��  

  . )) ا�N	( ا�	(ت((

واH أس���، �k ا����ء اUج���Bت إذا آ�ن ���M_ ه>\ا �Mس� أو ج�ف : وا!ن��ن �3 ذ�_ ی�Pل �_  

 ���g� �� ی*، ص�ر�5 ص��?�، و�5 أه�?�، ص�ر �� ح �?��tوإذا س ،�?� hذا ا����S� ا��أة ،cأآ�

�� ��M�B، ا��L3� �M�B ا��ج�ل، �>5 ا���أة اUج� f ��B����g� ،_� cآ� وأن f h���B�M __، ه�� �� 

Eن� ��س  .. سzال وج�اب، �� �� آ��� أروع �5 آ��� س�

Cَ��ٍءNْPِاْس ��َ:َ *Jِ	ْ�َ �	ََءْ�ُ- ِإْ�َ=اُه�#َ+َ�  
 )l4Pی� : س�رة ا�O 5� "25 ( "  

  ..cBM ذ�_، ��� رأى ا��أ�� 5�Tودان ��ذا ی�Pل �?�� ؟  

  ُ&ُ)َ	� �Cَم� َخ3ْ
 )l4Pی� : س�رة ا�O 5� "23 ( "  

   Xحً�، وأ�� وXیً�، وأ جXإی(�زًا، وأ Xت آ��ً� أ�� درسh ا���o ا�����3 آ�?�، أو أی� ��o، �� وج

  ..اخ��4رًا وإی(�زًا �5 ه\J ا�>���، �5 اQن���Z� 5ً� ؟ ص�ر ��

� ُیْ�ِ=َر ا��P�َ *Gِ�ْ>َ ��َ �Pَ�َ��َ �	َ(ُ&ُ3َْم� َخ�C4َ:�ُء�  

  h��M ه� ��� ج�ءت:  

C ِإن� َأِ�* َیْ=ُ:(َك�  

�M اQی�  � �eان..  

C �9َ�َ 6َ�ْGََأْ'َ� َم� َس Qَِإن� َأِ�* َیْ=ُ:(َك ِ�َ�ْ#ِ�َی�  

��ك، ���Pل ه�  خ�� إن �Xء اH، �� ا����س�B؟ �� أ��حL� h أن : ���ذا � 2�2��P ا�>�م ؟ واH إن أ�� ی

�?B�)وأن ی �?�tی�..  

C �9َ�َ 6َ�ْGََأْ'َ� َم� َس Qَِإن� َأِ�* َیْ=ُ:(َك ِ�َ�ْ#ِ�َی�  

5�Pأن ی 
را����، وج��ان_، وز���R_، و�M _B�Mس� : ه\ا ا�>�م �����ء إذا ا��Xی5 �5 ا�f 5�3R�B ی(

�����، ه\ا f ی(�ز..  

  wً)ْ�َ �َ)32(C َم0ُْ�و+ً� �َ+َ�� Gَ�ْ��ِ �َ0ْDَMْ�َْ(ِل َ+3ْ�ََ	َ� ا��ِ>ي ِ+* َ�ْ�ِ&ِ- َمَ�ٌض َوُ�ْ�
  )س�رة اUحTاب ( 

   ���� J\ه ��Bوا��أٍة أج� cف ��5 رج�i3س�fس��ح�م، واf>�� ا�>���ت، وا�و ،j�iم ا���ا ا�>\?�

 �ً[�X ��3ی f م ��3وف�ی�>�2 آ ،lج� q�� _�\وآ ،Rم ��5 زا�آ J�� �� �� 5�z���� ،ًاآ��Bة ج

L��5 آ�.  
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������، وا�3��Mت �k ا����ء، وا����ة �����أة اUج���B، وا����، ه\J آ�?� ح�fت �����ع ا�3��Mت ا  

 ����>�ف، وخfا L�� �Bی* ی������L ا�4�ة وا���م، وf ����ا أن ه\ا ا�� �Bل ا���M E�� 
����

،��م ا��zال ��� f یb��� ،��3 أن�4ری�ن، ���� رأی� ا���B أس��وا���B  ا�Tوج�، ور��ی� ا�Tوج�، و

 ��?�� �P��� 5�����4ه\ی5 ا� ��tن أن ی�i�g�� ی��� �5 �]<� ،�ٌP�43ٌم ون� L5، وه� ی2�3 أنbو�� �b�و

���L ا�4�ة وا���م، و �B5 ا��� �ً[�X " .. L5 ن��� �B�oا�� b
ًا جB� Hد ".. رح2 ا�iن ی��Bوا�

�. ا��i�gن L3س���أن  Jى، ���ا��� Lو� lن L� *ی  .�E آ�X cءوه\ا ا��


، أ�� ا������ ا��Zن� س��، : یlb��� ��3 ا�رس  �u ولUان، ا������ ا����� L� �ً_ س��آ���إی�ك أن 

����_، وأ���3_، U ���� f �ًi� hذا آ�S� ،ن��Zاؤك، وخ��4_، وح��دك ی���رون ا������ ا��t�

� �ً3Bu، و�3ً� kMا������ ا�\ي ه� وا ��p �b��� _ أن��4@���ث� . ?�>2 آ��ی�و�واث��5 وث cZ� h���

  .وخ���، �>5 أنh ��>5 أن �yBi ا��ی* ��fO Eف ا���fت

  �iPا�� J\2 ه<� h�M :L� cM _Pی ص��اص��?� ��، وf ���� : أنh ��ی أن ��4ف ���R ���ة �5 

�E، اج�q �� ا���c، وه\ا ا���c ی�>5 ی>�ن ��X Lی_ س�� ا�5e �� ��: ا�رج ��حك، �Mل �_

�E، ا�EP أنEP �5 ��ء ا����ء، و���M �>2 آ����� f 5<�� 5 ��_ ؟ إذاe5 ی��]�ا ا�<�� �ً�Rدا : h���

ا��B3ة أن �>�ن أنh نh��� ،�ً�P ه�� ا��g>��، ا��ی* �5 ا��5���z، ا��B3ة أ f�zخ\ ��_ �>�ة س�]�، 

ح وا�\م ��S� ،Lذا ه� Uن أنh رأس ���_ س��3_، ه\ا ه� ��ض ا!ن��ن، ��ض ا!ن��ن ���k ا��


 �����2، أن� واf H أ���� fOف ا�l4P س�f �?�3 أصc �?�، �>5 سBB?� أن Bس ،�iPا�� J\ه �� cه���

اؤJ �?��ا ا�(�ن
 اQخ�، ��وج�ا ��5 ا���س�. أخً� آ�ی�ً� ��4ف ���4ً� �5 دون دL��4�� ،�M وأ

���L ا�4�ة وا���م، دا�Rً� أن� اQن �� أردت أن O�� �l4P آ��Zة جًا، و�>5 اخ� �Bا�� L��M �� ت�

  آ5 �� ا�رج� اUو�E �5 ا��Tاه� وا���Pء


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��
 ا!�?�) :024( ا�رس  -��

  24-11- 1991: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

cBM أن أ�Xع �� �Xح �r3 اUح�دی* ا��gی�� ا��� اخ���?� �>2 �5 آ��ب ... ?� ا!خ�ة اUآ�رمأی  

��ًء  �P�� ��P� 5� �f ،��o4ا� k��)ا� ��Pح�دی*، ا��Uا J\ر ه��� E��  

 ،

 ه� ا���Pاء ا�\p ه� ا�2�3، وأن cP3اء ا�\p نU ،ن��� 
���P وج�ن 
ه� أن ا!ن��ن �L ج�ن

 وا�\ي f ُی�fو ،
 �5 أن ُ�ِ��f �gBا� ��� Eإ� ����� hإذا آ� ،�gB5 ��� ا�� q�� 
ِ�
 أو f ُیَ�

�5 أن ُ�َ�
، ا��zال اQن أن ��
 �Xء واkM، ه\J حf �P�P ی��k�i إن��ن ��E وجL اUرض أن 

cٌآ�?� 5�َ ا�\ي ه� أه ��<gا�� ،
��ُ 5ْ�َ ��<gا!ن��ن، و�>5 ا�� ��Bن ه\ا �5 جU ،؛  ی�>�ه� LB�� أن

 ،_��i� �?نU 
 �5 أن ���f ،ه��Bات، ا��b\ات، ا����?gی��ر، ا�زوج�_، أوfدك، ���_، ا�ره2 وا�

y�M  5�َ ه� أهcٌ أن ��LB ؟: Uن?� جU ،_�b�Bن?� �3�Bu_، و�>5 ا��zال ا�

  bر��ن_ إذا U ،ٍن�� LنU ���� 
B�� ،LB�� أن �أهً q�� ء ��ٍن�X cء آhu وأح�p L�BBب ��دئ ذي �

��_ �� أدق ا����eت،  " �� 
�� آ�h ���\ًا �5 ا��B3د خ��ً� �>�ن أ�� �>� خ����، و�>5 أخ وص�ح

 Hا " fً�� c� Mو ،L����� ���Mو ���p P� ،Hا ��p 
���� ا!ن��ن ی��رط، أ�Mل ی��رط �� ح

 اMودة، و�� yی�u Eإ� L)�ا Mو ،c�Bس�اء ا�� c� Mو ،�ً��B� ،ار�M 5� �?� �� �ٍه�وی �� y�iن


Bوم �_، ه\ا أول س
 ���� ؛ Uن ا�\ي أحL�BB �5 یB�� . وم�tح
 ا��M�B ودع ا���ن�، أح
 ا�\ي ی

���L ا�4�ة وا���م cPا���ت، أ�2 ی ��، ودع ا�\ي ی��?� �Uا Eإ� :  

  ))#�ٌي �- :� م� ش�Q>k+ 6 م�6، وأ�&; م� ش�Q>k+ 6 م�Eرق، وا:	7 م� ش�k+ 6<- م(( 
  )ا�ر ا����Zر �� ا������ ا��tث�ر ( 

���، ��3د    h�� �� �ًص�اخ k��� ،Lزوج� �<g�� ���ح�E أن ه\ا ا!ن��ن ا�\ي �uق ��ب س�ن� 

 ا��3، ���داJأدراجL، س�ن� ��� س��u kق ا��Bب، انy�i ����� ا�M cب، رأى رج�B :  

  ؟  ـ ی� أَخ ا��3ب ��3ل، ���ذا hM�u ا��Bب وا��3ت

  .�_، ��g>� أنh �5 ا��g>�� ن��?���ذا أX>� . ج]�_ أX>� ��� أن L�� h�g>�: ـ �Mل

  . ی� أَخ ا��3ب ه\J ا�Tوج� إ�� أن ���ر��M وإ�� أن ن��رM?�: ـ �Mل

وم ؛ ��gء �5 ا��اراة، �Xء   � f ل، ا����ة�P3� c�3 �?�، آ\�_ �?� ح�ي، داره� �����X hء أ�

���زل، ��_ �Xء، ��?� �Xء، ا���Pا �� ���j4 ا��iی���P��� ،y ان��h، �5 ا����ه�X ،cء �5 ا�

H؟ ا LB�� أن cهz� 5�َع���  . س��BنL و�E��3، ه\ا أول ��
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2 ���رس�M ن?� : أولU ن�� ؟���ذا ی(
 أن ��
 اH ؟ Uن�M�� L، و���ذا ی(
 أf ���رط �� ح
 ا�

g� نT2 ی��ح ��خ�ء و�2 ی�� �?��� 5�َ� ،��RزاEBP� ج�3?� اH دار، ���ى وجc3 اQخ�ة دار M ،ء�P.  


 Oخ�  Bن�3ً�: �� س _� 
��ًا وf أن ی(� _�� k��� . Uن ا�����ق �?�� �� tXنf L ی��k�i أن ی

 ،cإآ�� L� *3B5 ا��رد، ی��ت ی� �M�� _� *3Bل، ی���آ�h أ�Mب ا���س إ�E ��ن، وص�ر �� ��ض 

Hوا ،�<Bذ�_ ؟ ی ��p ه��ك cن هU ،رPی f ؟ _��g�� cخر ����ق ی�Pی c5 ه<� ،_� �tث�ن� ���

�T وجc ��ٍق ��E ا�وام، ه� ا�\ي ی��oB أن ��LB، ا��gء ا��Zن� Hأن : ا k�iی�� f Hن �� س�ى اU

��ًا _�� k�  ..ی(�
 �_ ن�3ً� وf أن ی

  � اْسPََ#�ُ�(ا َ�ُ)�C�ِْإْن َ�ْ=ُ:(ُهْ� َ�� َیْ�َ	0ُ(ا ُدَ:�َءُآْ� َوَ�ْ( َسِ	0ُ(ا َم
 )�u�� ی� : س�رةO 5� "14 ( "  

J، ا���iP ا��Zن�� �� ا�رس  �� Lن أ��ك آ�Uوام، وی� ��ى : إذًا ی(
 أن ��
 اU HنL ��ٍق ��E ا�

ا�b�3َ�ُل ���L أن ��LB أم أن ی�B_ ؟ أن ���X LBء �3�Bu و�ی?�، UنL ا���23، و�>5 ا��gء ا�\ي 

ك، وأ�L��i ���� آ��Bة �tحc�� L� �� ،_B �?\ا ا��
، و�>5 إذا ی�3ك أن ی�B_ ه���، إن��ن 

��ً� أخ��Mً� را3Rً� ����� إی�Zرًا اQن ��R�i3� L� _�B��� ،LB_ إی��B�� J ا��ا��R، أ�� إذا  L�� hرأی

  .و�M�� jMً� أخ��Mً�، و�M�� jMً� ���4ً� اQن ��B�� LBً� �?� ن�ٌع خ�ص

�T وجU cنL یToوك ����3، آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���می: درس�� ا���م   Hا hBBأح hى إذا أن�� �:  

  )) أ�&(ا ا
 �	� ی�hوآ� �- م� <0	! (( 

�T وجc ��� یToوك �L �5 نL�3، ��ذا : و�Mل   Hا hBBإذا أح ،�B�� ���� لO ا�Bوأح Hا 
أح�Bن� ��

 ،L�?ون Jم أ��T��� ؟ أن cوج T� H _Bح ���Pال ا���میz���� ،Hا _Bأح �ً���� Jأ�� L�PBu ن إذاQا :

���L ا�4�ة وا���م  �Bال ا���M5 أ� ��R�u jی�gی* ا���E أن اH ی�B_ ؟ �� ا�� cك د���� cه

��?� إ�Xرٌة إ�E اQن اH إذا أحB_ أراد �_ ا����، وإذا أراد �_ ا���� �c3 �3_ آ\ا وآ\ا وآ\ا، وه\ا 

  . ���ر درس��

  Pمی�ة وا���ا�4 L���  :�ل 

 )) -�E> *+ W�9c 70' 0&= خ��� 
  )) إذا أراد ا
  " )أ�� س�3 ا��ري " �5 : �5 ا�ر ا����Zر( 

���2 زاخ� �>�X cء   ،��� hPَ�ِی� ُخ�gBا� qا��� J\2، ه��� hأن..  

��hم ص�' Q>ـــ; أ�Nآ&�         أ�xا<3(ى ا����0 ا Q�+و  

* * *  
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  � �ً��p hذا آ�S� 5� E��� ن��_، إذا آ���z� hً� ���_، إذا آ�h ص�دk� �ًM ن��_، إذا آ�h أ���ً� 

ا���Rْ_، إذا آ�B�� hً� ��5 خ�P_، إذا آ�h ص���ًا، إذا آ�h ذاآ�ًا، إذا آ��X hآ�ًا، إذا آ�h ���آ�ً�، إذا 

�� ،j�t� l�X �� ،دو��، إن إ��اه�2 آ�ن أ�� hأن ،�ً����� hإذا آ� ،�ً������ hآ� j�t� ،ن���

L� ل�P� ،J��3� H2 ا�Mم أ�ة وا���ا�4 L��� �Bن، ا������ jأ� �R��� ،ن����:  

  C)72(� 0َ�َْ	ُ�َك ِإ<�Eِ�َ �ْ2ُ* َسْ)2ِ�ِ�َْ� َی0َْ	2ُ(َن 
  )س�رة ا��(� ( 


 ا���P� �Bل  uخ� cوج T� Hا:  

 �ٍ�gِ:َ ٍ̂ �0َ�َ� ُخُ� Qَ�>4(�َوِإ(C  
 ) 2�Pس�رة ا�(  

�T وج   Hلا�M c:  

  C)4(َوَرَ+Qَ�َ �9َ0ْ ِذْآَ�َك ) 3(ا��ِ>ي َأْ<2ْfَ ~َGََ�َك ) 2(َوَوَضQَ9ْ:َ �9َ0ْ ِوْزَرَك ) 1(�َأَ�ْ� َ<Jَْ�ْح Qَ�َ َصْ=َرَك 
  )س�رة ا��gح ( 

   hذا أنS� ،ی�Qا J\5 ه� 
�T وجc وإf وی\آ� �L3 ا���B، وأنh أی?� ا��5�z �_ ن�4ٌ Hی\آ� ا f

�T و H h4أخ� E��� ا���y �>� ی��� hP�iوان ،�ًMاجc إخ�ص ج�، وأحhBB اH حBً� ص���ً� ص

ر إخ�ص_، أي أن_ إذا P� ،_ر إی��نP� ذآ�ك _� kی�� cوج T� Hآ\�_، ا hإذا آ� ،yرب ا��� _��

حL�BB أحL�BB أ�EP ح��M �� _Bب ا���y، إذا أحL�BB ���� ���_ و���L أ�EP ح��M �� _Bب ا���S� ،�<Rذا أ

وانy�i ���ن_ �\آ� نLR��3، أ�EP ح��M �� _Bب �����y، إذا خ��L أ���M �� EPب ا���y ا���ف ��_، 

ص�ر �_ ه��B، إذا اL� h�o�X اco�X ا���س �_، ��E�3 حیZ?2 أنh، إذا اL� h�o�X اco�X ا���س �_، 

�� د�P�M جًا، و��3د�� إذا أحL�BB أحB_ ا���س، إذا هL�B ه��_ ا���س، إذا خ��L خ��_ ا���س، ��3د

 5<� E�p>�ن أ�إذا أردت أن  ،Hا yِ��� >�ن أآ�م ا���س�إذا أردت أن  ،yR�M��� f ان��Z��� ،���ری�

��E ا�P� ،Hل  cى ا���س ���آ�M>�ن أ�ی_، إذا أردت أن   ��� �� یي اH أوثy ��_ ��� �� ی

 ))-�E> *+ W�9c 70' 0&= خ��ًا� 
  .)) إذا أراد ا

   J\ق، �5 أی5 ه4� f c<g� �����J ���3ی�ت �� �� ،���َ�ْ�ُ ،���� L��� L3� hإن ج�� ،��p

 E�� Eأث� ،L?وا���_ ا���2 ��ج ،L���M ،_ا��� E�� cدخ ،_�� �� c�3ی l�X �4ر�ا����3ی�ت ؟ 

ن إن��ن ذآ��X L��� ،LRء، ی�X�� k�i ����3ض، ا������L إ�E ه��، ����g، ی�3g ��>�ن� ����، إذا آ�

 اQخ�ی5، اH جM�� L�3?2، خ4_ ��������، أو ���eة، أو ����دي أ�Mى �5 اQخ�یL� ،5 �>�ن� 

 y�3ت أن خ��X أ�� إذا ،jیT� ء�gه\ا ان� ،�g��� _أن )�� ،_��� Eی�، أو أث�������4 ح�رة، أو �?

Hإذا أراد ا J\��3ی�ت، ه� J\ه ،Lی��� خ��ًا جc3 اJ��p H ��  ا�>�ن ی�B_، وأن_ �L��3، وأن_ ��B3�

Lن��.  
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 ی(J��p c3 �� د��� �<�X��P�� ،Lل �_  M ،ن���� �ًBح LB�M وإذا آ�ن ه\ا ا!ن��ن ا��� : _�X �3� أن�

����ح، �>5 ه\ا f ی��L3، ح�5 یt�� اUجc، وه\ا f ی��L3، إذا أراد اH ا����3(�، إذًا أن�p hُ� ���ذا، 

� ��p أم ،_��<����� ��pL��<����� ��p 5�zا�� ��p ،L���� ��p 5�z؟ ا�� _���.  

   L���3� �� L���M 5�zو�>5 ا�� ،L�����ت ��Mم ا����� أن ���M ا���ء �� Oخ� ا���Tن ��� 5� ،_�\�

  : ���L، و�� �L)?��� LP�Bi، و�� ح�M ،L� LBل و

  ))إذا أراد ا
 �0&ٍ= خ��ًا +�G- +* ا�=ی� (( 
  )��� ا���ث�ر ا�ر ا����Zر �� ا���(

   ��p 55 ا!ن��ن و���� y�M���2، ا���ق ا� cآ 
���2 ی� Hإن ا ،
أي أن ر��B ا�2�3 أ��E ا���

، ه\J ا��3ة، B<ا� J\ه ،�e<وي ی� أس��ذ، ه\ا ا��ا�> J\ل ه�P�4ب یM �� jM ،2�3ا!ن��ن ه� ا�

Bر، د��غ �� خ�وف، ن��ع، س�دة، أي �� آ��م، أو�e�، ا����Bُ واحة، ی(�ز ی>�ن أ��3ء، ���ت، 

 ،J�4� ل�Zأدق، ا���� ث��ن� أ� J�4� ،2، أوزن، أس�ع��ح��ان أ�Mى �5 ا!ن��ن، ی(�ز ی>�ن أ

 L��Rرا Tی�� Eأدوات ا���?2 ح� r3� L�i3� 2 ا!ن��ن، ی>�� أنX j3�ا�>�
، �Mأت أن L�X ����ن 

�����k ا��iP وا�>�ب أدق س�3ً� ؛  �5 ��5 ا���ی�2g��� ،5 ا�>�ب أ�Mى، ����4B ا����ر أ�Mى،

�?�، و�r3 ا�واب آ\�_، �� خ�� ا���آ� ا��iP، �� س��� ا�(�ی�ن �Mو cBM زلfTا� Eی����3ن إ�

�T وجc، جL�3 ی���ق ��E ا!ن��ن، إf ا!ن��ن ���2�3  Hي ح��ان، ��>�� أراده� اt� ،الToه��ك ا�

 ،LM�و�� أخ L�P� �� jb��� ذاS� ،y�ُ�ُوا�cوج T� Hا L��M آ�ن دون ����ى ا����ان، وه\ا ا�\ي:  

  7C(�ِإن� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت ُأوQَ�ِ�َ ُهْ� َخْ�ُ� اْ�َ&ِ�ی�ِ! 
 ) ���Bس�رة ا�(  

  ..و

  C)6(ِ+��2َ ُأوQَ�ِ�َ ُهْ� َش�% اْ�َ&ِ�ی�ِ!  �ِإن� ا��ِ>یَ� َآEَُ�وا ِمْ� َأْه7ِ اْ�ِ)�Pَِب َواْ�ُ	Jِْ�ِآ�َ� ِ+* َ<�ِر َ'�92ََ� َخ�ِ�ِ=یَ�
 ) ���Bس�رة ا�(  

  Hأ ا�� �� �X ���<وا� ،H5 خ�� �� ��أ ا�zا!ن��ن ا��  

  )) إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا +2G- +* ا�=ی� (( 

������س�B أي �� �� ،k��� 2�h��3 ��ری6 ا��43ر ا�T�BنL�� ،��i ���3، أي �� 2��PأJ ؛ ��ری6،   

�oا���، ��Tی�ء، آ����ء، ری����ت، ��_، ��Pأ ��gی� �r3 ا����ان�ت، أي ��k��� 2، ه��ك ��k��� 2 ج

 l��� ،ًا
 أر�Mم ����p ج�i� ،L� ا���ج� qإذا آ�ن �3_ اخ��4ص، ا���س �� أ� ،kون��

��k��� 2 ن� �� ،k��� 2��
 ���g?� ث�ث�5 أ�Z� jً�، و�� �i� ،L� ون�5 ���ج� ،����B��<��� أ�� ،k�

3، f �� ا�ن�� ���
 �c �� ا�ن�� واQخ�ة�� kن�� k��� ی��  ا�2�3 ا�

 )) -�)�0� W��  )) +kذا أراد ا
 �0&= خ��ًا +2G- +* ا�=ی� وزه=W +* ا�=<��، و�
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�T وجc ؟ أی�ی �_ خ��ًا ؟ �P?_ �� ا�ی5، أي    Hا _B�3ف أی��أي إذا أردت أن  ،qی��P� �?آ� J\ه ،

 k� _3وًا �_ج�t�   ..أهc ا��y، جB�M c3_ ی?�� إ�E ا����ج، جc3 ا���(

 �ًG+ََوُی4�2َْ� َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْمِ�ُآْ� ِم� -ِPِ	َ�َْر�%ُ)ْ� ِمْ� َر �ْ(ُ�َ �ْJُ9َْی lِ2ْ(َ�ْا �  C)16(�َ+ْ ُووا ِإَ�
 ) j?<س�رة ا�(  

اH، ح�* Oی��L، ح�* س��  ا�>?O �� jخ� ا���Tن ه� ا���(، أنh أویh إ�h�� E اH، ح�* ����3  

 L� ؛ إذا أراد qا���3آ E�3ی5، و���� خ��ًا �L?P �� ا�ٍB3� Hإذا أراد ا _�\�� ،Lح�* س��ة أص��� ،L�Bن

��س ��>�ن ��2، ی�ی ح��� �����i، ی�ی ن�دي ����، ی�ی ح�*  �Xًا، ی�ی خ��� ن(�م، ی�ی

�س رج�ن �ٌ� ��P، و��ج� 5�z���� ،�PX یtوي إ�E ا����ر، وح�* ا�Tن�، وح�* ا���y وا��(�ر، ����

y�Mًا د  :���ت اH، و��p ا��5�z یtوي إ�E أ��آ5 ا��?� وا��iب، ا��ی* ج

 ))-�)�: W��  )) إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا +2G- +* ا�=ی� وزه=W +* ا�=<�� و�
  )ا�ر ا����Zر �� ا������ ا���ث�ر ( 

  : اQن

  )) �ًا '70 �- وا:gً� م� <E�- ی م�W ویW�29 إذا أراد ا
 �0&= خ�(( 
 ) ��o4ا� k��)ا�(  

   f �P�4ا� J\ه ،L5 ن��� ��دا�Rً� �� ��>��، �� ح��ب �k ن��L، ی� و� f �\ه
 ه\ا ا��\ه
، وا

 خ��ًا �� B3� Hإذا أراد ا �ً�Rدا ،Jن زر�� ،c�� ل����یه� ��?� BX?�، ��ن  f�TورJ ه\ا إن��ن 

 ��J و��داخ�� یJ��t وی�?�J، ه\ا ا��ا�� ه� ا�َ�َ�_، أنh ��5 إ�?�م َ�َ�ٍ_ ووس�س� �i�Xن، �tآ أن 

 اH �_ ��>ً� ی�?�_ b�M Hا k� hذا آ�S� ،ن�i�X 5� ح�آ�_ ا������ إ�� ��ح� �5 َ�َ�_ أو ��س�س�

 �_ �Mی�ً� ی�س�س �_ آc3� c س���M ـ Hس�� ا f ن ـ�i�gا� k� hك، وإذا آ�Xر..  

C �ْ2ُ�َ�	َ:ْ�3َ�ُْن َأ�Jَوَزی�َ� 2ُ�َُ� ا��  
 )cی� : س�رة ا���O 5� "24 ( "  

ا��i�gن ی�ی_ ا���P��t�� ��43، ی�ی_ أآc ��ل ا���س ���oً�، وذآ�ًء، ی�ی_ ا�3وان ����i، ی�ی_   

���L ا�4�ة وا���م ��Pل �Bا�� J��  : اfن��oس �� ا�g?�ات ذآ�ًء، ه>\ا، ه\ا ا�\ي د

  )) ���2 أر<� ا�G� ^Nً� وارز��9 ا�&�:-، وأر<� ا�&��qً��� 7 وارز��9 ا'�9P�- ا(( 
 ) ��Z�4 ا�5 آ���(  

  

  : إذًا  

 )) -�E> *+ W�9c 70' 0&= خ��ًا� 
  )) أراد ا
  )ا�ر ا����Zر �� ا������ ا��tث�ر ( 
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  .. و  

 ))��  ")) W :�(�- إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا +2G- +* ا�=ی�، وزه=W +* ا�=<��، و�
  )ا�ر ا����Zر �� ا������ ا��tث�ر ( 

  .. و  

 )) -�E> م� �ًg:0&= خ��ًا '70 �- وا� 
  )) إذا أراد ا
 ) ��o4ا� k��)ا�(  

T�� Jان داخ��، ه� �� ��Tان واH �� نLPBi، أن� أ�Mل !خ�ان�  ��J ��>�� داخ���، �� ��ه\ا : �� 

���L ا�4�ة �Bا�� L��M ان ا�\يTا����آ2  ا��� hP�pUة �5 ا�(�ع، و��Pت ا���� Hوا ،yBu �� م�وا��

  :آ�?�، �� ه� ا���Tان ؟ �Mل

  )) :�م7 ا��9س آ	� �N; أن ی�0م�(ك (( 

�� �c��3 أم   ��J ؟ ��ه\J آ��_ ا��� ���h�B، هc ����3?� �����3 آ�� ����E أن یc��3 زی ا���_ وه� 

���?� �?\J ا������3 ؟ أ���E �5 زوج�_ أن ���� �5 أ�_ ؟ زوج�_ �����3، أ����e �5 زوج�_ أن �3

ة �� ا�3��Mت اfج������، �� ا�3��Mت ا������، �� ��Pا� J\ه hPBu �� 5 أم زوج�_ ؟� ����ذا ���

أن ا!ن��ن إذا اس��م ���Pس�5 : ا�k�B، �� ا��gاء، �� آ�X cء، ���c ا���س، وأ�Mل �>2 وf أآ��>2

،H5 ا�� 5� �Pس Jأ�� L� ل�P� ،c5 ح��f�� ،ري�)� c��� hك: ��ة آ��?I ���� _�3 . أو� ،LB2 ی���

L� kل ا��4ن�P� ،Lح�� ،Lح�� ،Lح�� ،kص�ن J��أن�X hب، ��ز��P� : hل �L!! س�ي : د5��P�M أو ث�ث� 

�q�P  �2 ی��L���� LB، ا��L خ�ف ��J�?I E، أ�� ا��4نk ��ز��X hب، ���Pس�5، ح����. �� أول ح���_

��5 اH، ی(
 أن �q�P ا��Uر آ�?� ����Pٍس واح 5� hiPن��ن، سSآ h�?س�5 ان���P�� ر��Uا : c���

jأن ی����3ك ه\ا آ� 
  : LPBu ا���B ؟ ج�ءJ أ��ا�� �Mل ا���س آ�� ��

��ت ��ة وا. ـ ی� رس�ل اH إذن �� ���Tن�P� ون  : حة، ������M ����4ا إ���M ،Lلدج?� و�

 ،J�� اH ا��Mب ���ـ دB� اH أ���U LB_ ؟ ی� �: ������M ،yiل �L. ��3ل ی� B�  : j�i اح�� وج?Lی� 

 H�� ذ��  !!ـ أ

L� ل�M ؟ ی>��: ـ _���f LB��وج�_؟ أT� LB��خ�_ ؟ أU LB��2، أ?��?�U Lن�Bا���س ی� fو.  

J و: ـ ی�Pل�� 5� hن�، وخ�جTإ�� �5 ا� 
��E رس�ل و���X qء أح hإ�� دخ� roء أ��X q��

  .�5 ا�Tن�

   ،Lق �� أخ��E�3 ����ى �Xب، إذا آ�ن أJ�4� y�u ����ة، ه\ا ا��gب ن��L �� رأى O �ً��Xخ� ی�

 ،���M fن� و�� �� ،��<g� fن� و�� ی�>5 ی��o، ه\ا ا����Pس، ه\ا ا����Pس �� ���� J��PBu��� f ی�ج

 jMوا hء، أن�X c���3، ی��?� آ� fن� و��وراء ا��iو�� أ��م ��jI، أنjI�� h أ���_ �� 
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�E : ��اجk، �� آ�h �>�نL أ���E أن ی�Pل �_�� ،L���� ،�BP� ،��<g� L� y��� ،p ًا و�3p �3ل�

�E ه\ا �� f ،_��� qb��E، أنkR�� h، أ���E �� آ��X hریً� أن ��o ؟ أن ی�� f ،L��� ن�<�

���c ا���س آ�� ��B_ أن ی����3ك: ا����Pس.  

 خ��ًا ج3B3� Hإذا أراد ا ،_�\��J�?وی� J��tی L5 ن��� ��  .L� c وا

  ..و

: وم� :��- ؟ ��ل: إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا :��-، و��7 م� :��- ؟ ـ ��0� 8	: -�w ،7 ـ ��7(( 

  )) ی: -� �PE	qً ص��Nً� �&7 م(�- 
 ) ��o4ا� k��)ا�(  

��ة إ�E اH، إ  ��c ص��� ؛ إن �� ا� LMی�ز ،ن �� های� ا���س، إن �� خ��?2، إن �� ���ء ا����ج

  :إن �� إ�3uم ا�����E، إن �� ر��ی� اUرا�c، إن �� �5��t ا��Bgب �� ���ت، إن �� �Tوی� ا��Bgب

ی�PE �- :	7 ص��Nً� �&7 م(�- �p یD&G- : وم� :��- ؟ ��ل: إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا :��-، ��7(( 

 -��: ((  

  ..و

  ))اد ا
 �0&ٍ= خ��ًا ص��� �(ا�i ا��9س إ��- إذا أر(( 
  )ا�ر ا����Zر �� ا������ ا��tث�ر(

   T� Hی�(�، إذا ا f ن��ن!�� ،Lا���س إ�� �Rخ��ًا ص�� ح�ا B3� Hس أی�ً�، إذا أراد ا��P� وه\ا

،�?��� _� Hا c��� ����� �ٌB��� J\وه ،L2 ن���e�و�� �Xء  وجc س�� �_ أن ��م خ�LP ه\ا �Xف 

��_ إ���p Eك، واQی� ا�ُ����� ��4?2�:  

 �ْ(ُ�َ�rَا َأْم)>ُ)(َُی ��َ ��pُ �ْْ�َ�ُآcَ �ًم)ْ�َ ْل=ِ&ْPَ�ْا َی)ْ��)َPَ�َ 38(�َوِإْن(C  
 )   )س�رة ���

  ��Zآ c��� f :ح��أر f ی� أخ� . ��Bه��م آ cس�، ح��P� �?ه��م، وا�?��م آ� ،c�3�� ن��f ����ح، ا�

�T وجcجًا Hا E�� 5�� f ،س�P� آ�?� ه��م ،..  

kِ�ْ�ِیَ	�ِن ِإْن ُآPُ9ْْ�  � َیُ	9%(َن َ:Qَ�ْ�َ َأْن َأْسَ�ُ	(ا 7ْ�ُ َ�� َ�ُ	9%(ا َ:َ�*� ِإْسَ��َمُ)ْ� َ�7ِ ا���ُ- َیُ	�% َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْن َهَ=اُآْ�

  C)17(َص�ِدِ��َ� 
  )س�رة ا��(�ات ( 

��E : ��� و�2 یtآc، أ����، أ�� إذا أآ�P�� cلاQن، إذا l�X ج�ء ��E و�   ،Hء ا�gإن ��Rخ��ك، دا �Zآ

 y��3� ،�3مu �� ص��ن و�� L� �3ا�ه�ى إذا أآ�X cء، وإذا �2 یtآ�X cء Oخ�، إذا آ�ن و

 أ���� ی� س�ي: وص��ن، وان��e س���ت، و�3 ذ�_ خ�ج، �(J ی�PلP� . 5ی� f cأ�� �� أآ ،L���ی�5 

<3��� ،L���  ..X q>�وا
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kِ�ْ�ِیَ	�ِن ِإْن ُآPُ9ْْ�  � َیُ	9%(َن َ:Qَ�ْ�َ َأْن َأْسَ�ُ	(ا 7ْ�ُ َ�� َ�ُ	9%(ا َ:َ�*� ِإْسَ��َمُ)ْ� َ�7ِ ا���ُ- َیُ	�% َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْن َهَ=اُآْ�

  C)17(َص�ِدِ��َ� 
  )س�رة ا��(�ات ( 

  \ٍR��
 ا!ی��ن، ذ2�M ح�وة ا!ی��ن، �u �� 5�M2،  إذا آ��2 ص�د<���" f ����ن ��E اc� H اH ی�5 

3� Hإذا أراد ا Lا���س إ�� �Rخ��ًا ص�� ح�ا B"  

  :و�Mل

  ))إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا :��&- +* م�9م- (( 
 ) ��o4ا� k��)ا�(  

   ،Hا E�� ���p Lذ�_ أن E�3� ،ی�\�� L�� �ً���� ی�ى ،��p yی�u �� ا!ن��ن ا��4دق، إذا آ�ن

���L?P� ،L �� ا�ی5، زهJ �� ا�ن��،  �����3ب �� ،L��� cBM J�?u ،_ا���س إ�� �Rا����م، ص�� ح�ا

�J�b4 ���3ب ن��L، جL� c3 وا�eً� �5 ن��L یJ��t وی�?�J، جLB�M �� J��p c3، ه\J آ�?� �5 ����ت 

J ح
 اH �_، وه\ا ���Pس، �( ا�l�g ی c�3����c ی( �� ا���R�P ا����B ا���3�Bi، ی�ى �� �Bا���

واH زی�دة، اUح�دی* : ا�>�����ول ث�ث���R وخ���5، وا��R�� ��3�Bi وخ��� و��gی5، �(J ی�Pل

 hPBu �� ،cوج T� Hا �<X�� ا���4ت J\ه _��� hP�Buُ hذا أنS� ،5�z��3، ه>\ا ا���Bu آ�?� ��3ی��

  .�� �Xء Oخ�

  U2 ��ة أخ��ة ا<���  :ح�دی*cBM أن ن��cP إ�E ا����ة أ�Mأ 

)) -�E> *+ W�9c 70' 0&= خ��ًا� 
  ))إذا أراد ا
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  "   " )أ�� س�3

  ��p..  

  .. و  

 )) -�)�: W��  )) إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا +2G- +* ا�=ی�، وزه=W +* ا�=<��، و�

  .. و  

 )) W�29وی Wی م� -�E> م� �g:0&= خ��ًا '70 �- وا� 
  )) إذا أراد ا

  ..و  

ی: -� �PE	qً ص��Nً� �&7 م(�- �p یD&G- : وم� :��- ؟ ��ل: إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا :��-، ��7(( 

 -��: ((  

  ..و  

  )) إذا أراد ا
 �0&ٍ= خ��ًا �W�2 �&7 م(�- ((
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  .. و  

  )) إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا ص�� �(ا�i ا��9س إ��- (( 

  ..و

  )) م�9م- إذا أراد ا
 �0&= خ��ًا :��&- +*((" 

  

  :�� حی* أخ��  

  )) إذا أراد ا
 �W=&0 ا���M :#�7 �- ا�G0(�! +* ا�=<�� (( 

���L ن�iP، رأسً� ��je، أ�� ث�ب أص�L أزرق �5 ا�2�g وا�Tیh وا��حc ص�ر    �� rی��3 ث�ب أ��

gی f ،ان��ا��ت Lذن�ب، آ� Lآ� ���L ��� حf �B یg� �� �� ،5�B>��، إذا واح 
��E أس�د، أس> �3

  :�Xء، أ�� ا���P ا��iه� �� آ��� ��M?� ����ن�M ،Lل �?�

 )) -�=�+x �N&ا� W��	� 6'! �( م�	آ� *P�� =G� !Ji�: ی� (("  

�5 ا���ة  L� h��Mص��� :�?���M ���<ا� J\��4ة، هM.  

����، ی��ح �\�_ L��t� ،��p آ��� LBMی�ا cوج T� H�3 أن اX   .�Sذا واح

ًا ���ی� ��?� ث��ن�ن �5 أص��ب س�ن� ا�5 ح\ا��،   R�M آ�ن ،��ا�\ي حث�>2 ��L �� ا�رس ا���

 E2، أو إ�?��Rر Eإ� c2، ووص?�b\� و�3Mا �� أس� ه�cM، وآ�j أن ه�cM ��_ ا��وم Mو ،Hرس�ل ا

 jوآ� ،��o� hٌٍة �5 ا����س ��?� زی�P� �� L3أو أن ی� ،�b4أن ی�� L���ه2 ا�5 ح\ا��، و��ض R�M

�(�ء ��جc وو�L3 أ���L �� ه\J ا��PBة . واf H أ�c3: �5 ح\ا��، ه\ا ا�����4 ا�(���M ،cلأن ا

�L��� 5 ��رًا J  .��ن�c4 ج�

واf H : ث2 ��ض ���L أن یTوجL ا���L، وأن ی(�X L�3ی>L �� ا��>2 ���X Eط أن ی���P� E�t� ،�b4ل

c3أ�.  

إ�E . واf H أ�c�BMَ :c3 رأس� وان�M ،y�iل: اح�M ،Lلث2 ج�ءJ آ��ب �5 س�ن� ��� یJ��t أن یLP�i س�  

L� ل�M أص���_: أن cرأس� وخ\ آ cBM .L� ل�P� : �� ���أ�� ه\J ��23، وcbBM رأس ه�cM، و��� ��� 

L� �ًإآ�ا� Lرأس cbBMَج��3ً� و Lم أ��م أص����M ،c3�.  

��P ه�cM، و�� ا�����i�i�P رجc  ه\ا س�ن� ا�5 ح\ا��، آ�ن �� ا�����i�i�P، �� اس���Bل ح���ً�  

���� آ�ن ��_ �5 ���ك ا���oس��، و�� ا�����i�i�P رجk� 2�P� c ه�cM آ�ن ��>ً� �5 ���ك 

ا���oس�� اس�L ج��B �5 اUی?2 ا���oن�، �O 5ل ج���، Oخ� ���ك ا���oس�� �� ��دی� ا��gم، ��ش ز��ً� 

وح�� ��3آ� ا�����ك، وه� ��E أ�uاف  �� ا��43 ا�(�ه��، و�M�c ا������5 �� دو�� ا�(�ل،

 ،L��5 إس�� أMی�� و س�ن� ��� �5 ا���iب، َ�ِ�_ ج�ء ا��?�ا�(Tی�ة، ث2 أس�2، وج�ء ا��ی�� �� 
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 �4Pاف ـ وا��iآ�ن �� ا� ���� ،_�ِ�َ ���P� L���P�
 �L، وL�� L�b�M، �?\ا f یTال bرح ���س�ن� 

  ـ����3ن?� ج��3ً� اQن نtخ\ ����?� 

و أن �ویً� �T� ���BM 5ارة داس �uف رداLR، ا�\ي آ�ن ی(� وراءJ، ���� داس   Bاف ی�iآ�ن �� ا� ����

���ً� هh�bg أن�L، ه\ا  L���وي، وBه\ا ا� Eوه� ��_ إ� h����� ،L5 آ��� jg<ان LRف ردا�u

���، ��جL إ�E س�ن� ��� یg>� ج��B �5 اUی?2 ا���_ ا���oن� fإ L� q�� ويBلا��Pی ، : ��B2 جi��

Lأو أن� L��� .L�� �4ص�Mf�� ��� ��t�.  

���� : ـ ��Pل   cZ� L������� ؟!! ی� أ��� ا��5���z أو cZ� L���واf H ! ه� �5 س��M ا���س، أن� ��_، 

Hأن ی��\ ح>2 ا rر� LنU ،ًا��� �L س��iن، �?�ج� إ�E ��د ا��وم ��� ٍ�� �� 2�Mه\ا . أ jب أن��

وي Bا� ،�?�g?�rر� ،Lأن ی��ب أن� ���  .���� أ�� 

  : �Lأح ا��3gاء ص�غ ه\ا ا���ار �r3B ا���Uت ���Pل 

  ?2 �� اد�� ه\ا ا��Tاري ا�(�ی� ؟ـ ی� ا�5 أی

ي��h ��5 ی>��X 2]ً�، أن: ـ ��Pل ا�5 اUی?2�� �Pح hأدرآ ،Eا��� h�bأد �.  

L� ل�M ـ :� �5 إر��LR، ��زال ��Iك �f Eأرِض ا��� L��3� �� ل���ن أن�_، وQ5 ا�g?أو ی ،LR��� �ًP��

  .آ�_

3
، وأن� ��_!! آ�j ذاك ی� أ���، ه� س��M وأن� ��ش و��ج ؟: ـ �Mلgا� �����E ه\ا �5 �� jآ� ،

  !أن ی�� ا��(2 أر�� ؟

��� L� ل�P: ـ ی��ًا، و د���ه�، أM�� ���M?� ص�حً� جیM ��?)�3وات ا�(�ه��� وری�ح ا�Tس �وى ا���ن

ا�B�  .أح�ارًا �ی�� و

��Bج L� ل�M ك �5 ه\ا : ـ��ي أ�Mى وأ�T ـ ���
 ح��� أ�Mى ��آ�ن وه�ً� �� ج�ى �� خ�ي أن�� 

  .ا���Pم ـ أن� ���ٌ إذا أآ�ه���

��������B� 2، آc صع ��g� L\ى ا���j یاوى، وأ: ـ ��Pل  ،T�� j����� �T ا���س ��y ا����

 �����34ك ���وىB3���.  

  .ر� إ�E ��د ا��وم، واس�L�BP ه�cM، وL�b�M، وأ��4M J�iًا وأس>�L�� L، و���4وا

   kM
 ی��>
 ح���M ی�k ث��?� �uال ح���L، وأح��نً� ی�p ��سhP ه\J ا�U �4Pن ا!ن��ن أح��نً� ���


 ����p jٍM ص���، �?\ا �Mل ���L ا�4�ة وا���B�� ا���ر   :مث��?� �3 ����L، وأح��نً� ی�ُ�

 )) qً6 ��<ً� �(یpرب ش2(ة س�:! أور wأ((  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ��B)أ�� ا�( "  
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 c�M إن��ن، ��>* ث�ث�5 س��   �oت ا����� �5 س���� LنU ،ء��BpUا k� 5���)ی���4ن ا��


، ودا�Rً� ا!ن��ن ا����f 2�P یc4 إ�E ��ا�Bp ،�Bp ،5)���� :M جًا، �\�_ ا���M �Bل�o� f j

 5� kب، ان���Zف ا��u ويBداس ه\ا ا� ti���� ،����� ������ J\، وه�یً�u �ًى ث��ح�ج�، �?\ا ار�

 ،y2 ا���Pی ������، و Eإ� J�<X ويBا� ،Lأن� h�gه ���� L�����، ا���S� hذا �وي، Tان ،Lآ��

J س�اس�� آtس��ن ا���M �gل ا���B ا�>�ی2��  :�����س 

مN	= س��603G� 6 ی=ه�، إ<	� أه�Q ا��9س ا�>ی� م� �&�)� أ<�2 آ�<(ا إذا  وا
 �( أن +��	! �69(( 

 =Nأ��م(ا :��- ا� l�0Dوإذا س�ق +��2 ا� ،W)آ�� lی�Jس�ق +��2 ا� ((  
  )ری�ض ا�5����4 (

  
  .�?\ا ا�����T ��������3 ه\ا ی�ج
 ا�?�ك ����، أن ا��gیf j ی��س
 إذا س�ق وا��j�3 ی��س

��k� �M ج��B �5 ا�5 ح\ا�� ر�� ا   E��و أنL آ�ن cBM ا!س�م Bوی ،����i�i�Pآ�ن �� ا� L�� H

M �� ����i�i�Pا� �� Jن زارQ�� ،م�ة ا!س��eح Eإ� JJ�4 ا����j، اUی?2، أراد أن یTورL�3�� J ی�3

  : ی�Pل �L ا�5 ح\ا��

cج�U �4ك ه\اM إن ،��Bـ وی�_ ی� ج cMه� L�� 2�P�4 ا�\ي یP5 ا�� !!  

ی2 وه\ا �4M جیأج�M : ،cل ـP�4ه2 ا�M ذاك.  

J ح�5 ا���ب���ع ا����ة ا�ن�� و: ـ ی�Pل �L ا�5 ح\ا���� Hا.  

  :س�ن� ��� �5 ا�T3یT آ��� دخc إ�q�)� E ا����� ی�Pل

9َ� َ:2ُ9ْْ� َم� َآ�ُ<(ا َم� َأ) ��pُ)206 َ'�َءُهْ� َم� َآ�ُ<(ا ُی(َ:ُ=وَن ) 205(�َأَ+َ�َأْی6َ ِإْن َم�9َ0ْ�Pُهْ� ِس�9َِ� cْ

  C)207(ُیَ	0ُ�P(َن 
  )س�رة ا��3gاء ( 

��Bج L� ل�Pه�ت: ـ ی ك، ���q ����� أح�� ��.  

���_: ـ ی�Pل �L ا�5 ح\ا�� �b�o� M cMأن ه� ��o��.  

�P� ـ��B؟: ل ج ��زی�ر �� hBpأ��?\ا ر  

L� ل�P3: ـ ی�� ،��Bی� ج q[�B� f ،23أراد �_ خ��ًان M Hا c _ذ� ��.  

P� ـ��Bأي خ�� ی� أ�� ح\ا�� ؟: �ل ج!  

 إ�E . و�� ی��3_ �5 ا��ج�ع إ���M E_ وا!س�م: ـ ��Pل� ،_��M Eإ� � ،_�bأ� Eإ� � إ�E دی�_، �

  .ا��ی��

 : ـ �MلM ا�\ي 3 ا���k� jM س�ن� ���!! آ�ن أ�3�.  

 ار� اq�M 5� *3XU،: ـ �Mل �L ا�5 ح\ا��M س�� kمث2 رج�أخ�ى.  ��Zأ� ��.  
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��Bل ج�P� ـ :bوTو�2 ی� ،��Z� �4�P� y3* �2 ی��XU3*، اXUن �� ���� و��5 ا��X �4�M ،Lج ا���

��B)� Lا��� Lزوج.  

L� ل�M ـ ا�5 ح\ا�� :h�� _أن ��o�� ؟ �?P�i� f 2َ�� و��ق E�� �?3�  

  !أP�u?� وه� ا��� ا��4�P ؟: ��Pلـ 

 ه(��_ و: Lـ �Mل �Mو ،f 2و�_��  .نTgت 

L� ل�P� ذ�_ ؟ �: ـ 3� ���  .5 أی5 إذا �P�u?� ؟ ���c ا�?�انوآ�j أ

L� ل�M �3: ـ��4 ؟ �M _��� Lا��زق ا�\ي ی(�ی �  

L� ل�M ن23: ـ.  

L� ل�M ًء �5 دی�ان ا������5س���: ـ�i� _���  .ض 

آ2 ه\J ا��g�3 ؟ ه�� �� ر��J آ��B جًا،: ـ ��Pل��  Oث� ه\ا ا����J  هc أجP�Lآ�ا�� E��.  

���g ا����ك ی� ج��B، و��q �� ا!س�م ���ك، و�>�_ س�ف ���3 ����� ح�ًا : ـ ��Pل ا�5 ح\ا�� J\ه

ك أح وf ی�5 ���_ أحآ�ی�ً�، B3ی� f.  

��Bج L� ل�M ـ :i��� ارة ؟إذاT� ��� 5� jا�� ج���  !!��� أ

L� ل�M ـ : L�� \خzأن ی ،��E أح ����p fو ��Bی� ج yأذ�_ ا�� ��Bی� ج 
�� fأ ،y2 �� ا���P� ن

  أرض ���دJ آ��� ا��y ؟

��_ ��O ا����ك ی� ا�5 ح\ا��، f ی���3�iن إن ���Tا أن ی�g�3ا ���آً�، وf أن ی�g�3ا س�Mً�، : ـ �Mل

L� ل�M ،و: �����3ن ��5 ذاك وذاك ���  bfن� ا��gم �>��ن� ه\ا ا�?�ان �� أن 

�� . ً� �5 أ��ر ا������5 وأنh ��ى أن_ ��_ ���?2 وه2 س����M آ�ن ���3 أن ی���_ �X]: ـ ��Pل

���?2ن�(h�� ،h أهً� أن �>�ن ��> �ً.  

��Bج L� ل�M ـ :�BPی ���ت إ��L ؟أ���5 �� ی� ا�5 ح\ا�� أن �  �� إن 

L� ل�M ن23: ـ.  

3 آc ه\ا ا�\ي ص�L3� L�3 ؟: �Lـ �Mل �  

�M ـL� ی��_ أن ی�دك: ل f Lن23، إن.  

L� ل�P� ـ :L���� ى  .ویTوج�� إح

L� ل�M ـ :L���� ى  .ویTوج_ إح

L� ل�M 5 �� ذ�_ ؟ : ـ���و  

  .نL� :23ـ �Mل 

L� ل�M ؟ وأی5 أس>5، �: ـ L�� 2 ه��Pا�\ي ی lآ��� lٍخ �  
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L� ل�M ًا �5 ا��: ـ���?2وی�_ ی� ج��B س�>�ن واح �� _���  .����5 �_ �� �?2 و

  .� ا�5 ح\ا��س�k�i أن أ�c3 ه\ا یی� ����� أ: ـ �Mل

L� ل�M و�� ی��3_ ؟: ـ  

��ّ�: �Mل �L ـ 
  . ا����4 ا�\ي آ�

�ً�Rك دا�gا� cأه Eإ� hا�: أرأی 
ر ��� ذ�_، دا�Rً� ا��\نP� HاL� ل�M ،ارMUه\ا: ����ف ی�?2 ا  

��� 
  .���4ي ه>\ا اH آ��

L� ل�M ـ : �?��P� ة  .ی� ج��B، وی���o ه\ا ا����4 آ�Lآ��� واح


 ��L أن. رج�ٌء حB\ا �� h�BM ه�?�ت ی� ا�5 ح\ا��، إن� أ��ف ����� ��_، و�>L :�� 5ـ �Mل ��u  

  : �� ا���L، �\ه
 إ�E ا���L و�Mلی�Tوج ا�5 ح\ا

 رج��L أMی��، و  ن ی���_ �T�� ،L3وج_ ه��ك 5�َ ه�ـ ی� ����� إن ا�5 ح\ا�� ی�ی ا��ج�ع إ�E ا��

  ر�r أن ی�Tوج?� ـ ـ ���5 ح\ا��  جیٌ� �_ �5 ����ن ا��3ب

L� h��M _ ا��و��� ی: ـ�ت إ��_ ذ�_ ؟ ا��أT�  � أ�� ه� ا��� أو

��Bل ج�P� ع��  .�5 أن� ��h �3?� ا���م ��E و��قإن_ ���3: ـ 

h��M 5 ا�: ـ� ���4P� أن   ����i�i�P، ������� �� ا���4اء ؟�3�َم ��ی

  .� ���h ص��اء، إن?� �ی�� ����ةإن?: ـ ��Pل

ث�� ��q�U، أ� 2�cP �� :ـ h��M وردة�� hی� أ�� �� آ� hأن�� : ��Pح lٍ2 �� خ�P5 ی���zأن أ��� ا��

_��� hأن J���� f yم ا�����<��� L�ك ؟ ذآ��B�  .و

��Bل �?� ج�P� ن�� إن: ـ��� �5 ا���iب زاه �� ا� L  

h��M ن� آ: ـ�BP� أن ��_، ��ی ���4P� أن   .ص�رت �B>�و. �� �BMت أ�� �cBM 5آ�، �c ��ی

��Bل ج�M و�>: ـ ،_Mا�� E�� �BصU hي، و�� آ���  .��� أخ�ف ���_f واH، إن_ E�pU ا���س 

L� h��M ؟: ـ ���  

���ج ا��وم 5� ���  .ـ أن ی�Tوج 

L� h��P� ـ : ����� واحًا ��?��2 ���_، ��ی ����  .أن �Tوج 

خ�ف أن �q �� خ��ر ـ وB�u?� ���، وأی� وردة ـ اس�?� وردة ـ �4�M أآ�ه�� ��E ذ�_ ـ �: ـ �Mل

���ج ا��وم   .یTوج_ ه� أح

  :ا!ن��ن ��� �Mل ���L ا�4�ة وا���م: أن� ذآ�ت ا����4�ت Uن

  ))َم� أ��م م� ا�	�Jآ�� ��6i م9- ا�>م! (( 
) ��o4ا� k��)ا�(  
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  �i�X 
�p ����� ،L����u�o?2، ی����pن �L ا��حc، وی��ioن  h��رح��?2، و h�� ن� ص�ر

�3ة وا��� ��?� إه�ن� �>�ا��LجL��3 ی��3 ه\J ا��g�3 ا�B.  

  ...�� ن�iP د�P�M جًا

  L� ل�Pـ ی : ���_ ی� ا�5 ح\ا�� إن س��tك ��� �cP �?2 إن� س�3 H�B� ،��_ ا����� ا��� ��q �� �?� ی

ِ_ �?2 �� �� ��د ا��وم، أ��� �� ه\ا ا��4P ا����j، آ�� ی�4�M ��3 ا��وم �c أآ�م وأ�T، إح

 cدة، احِ_ �?2 آ�oر ا����iوا���ی�، وا� q���iوا� ،
ي �5 ا�(�اري وا�>�اس� �5 ا�\ه�� hرأی

��X 5]ً� �5 ذ�� وه�ان� و�\ا�� �� ه\J ا�ی�ر 2?� _�� fذ�_، و.  

   L��BMإ kو� ،Lر� ���u kو� ،L��إس kو� ،Lدی� k� �P� إذا L2 أن ی�3ف أن��� cآ E�� J����ي أ\���

: H، و� k�LP�Bi ��?� ر��u �4M �� ،Lی�� ��?� آ��Z �5 ا����4�ت، نh�P �>2 ه\J ا����4�ت��E ا

 5� �ٍ�3� Lوج أخ�Tأن ی Jوأ��و ،L��)وه ،L��� h�3واس� ،L��زوج�J ا��أة �J��t و��?�J، ونTgت 

���ج?2، وه� ی��ف ��E ا���L أن ی�Tوج?� واح ��?2، وه� �� ذل، آ�ا��L �� ا��حc، ه\ا  �� Lآ�

��o4ا� k��)ا�\ي ورد �� ا� Hی* رس�ل ا  :ج��J، �\�_ ه\J ا��4P ی�>5 أن �>�ن ��ج�ً� �����4ً� ��

  ))م� أ��م م� ا�	�Jآ�� +6i�� =G م9- ا�>م! (( 
 ) ��o4ا� k��)ا�(  

   ،h�g<ن�� ،Hرح�� ا h�� hآ� ،h�g<ن�� ،Hا cI �� hآ� ،h�g<� ،Eio� hآ� ،h�g<ان hنt�

�T وج��c!ن��ن  Hا �?�� k� EPBًا أن ی���L دا�Rً� وأ�.  

�3 �5 ا�f J��o� �3 �5 ا�L���� �3، �>��� ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  ���� ،��Z<ء ا��g����3 ا�� l4Pا�

ی��، ه\ا ج��B �5 اUی?2 ا���_ ا���oن�، آ�ن ��>ً� �� ��د ا���oس��، وح�رب M �4M J\�4، وهM أت�M

kMا������5 �� ��ا  ،�B3<ف ح�ل ا��uی��، ویة، �� دو�� ا�(�ل، ث2 اه�ى إ�E اH، وج�ء إ�E ا���

 j2 أنg?� ،�Mح��Uا J\ه 

، س��� ثtر، س��� ُح�y، س��� ثtَر �>�ا��L، ��ر�>�p ��و�� س�

��ا��، اح�>�� UاL� ل�M L�����، أ��J أن ی� Eإ� :  

Uا E?ان� L��� �5 إر��LR �� أر�f Eأو ـ أرض ا��� L���LR وإن �2 ��� �ًP�����، �� زال ��Iك 

cآ�_، ��2 ی��� L��3� �� ل���ن أن�_ وQ5 ا�g?ی.  

�E أن ی�� ا��(2 أر�ً� ؟آ�j ذاك ی� أ��� ه� س��M وأن� ��ش و��ج: ـ �Mل�� jآ� ،  

 د���ه�، أM�� ���M?� ص�حً� جیًا، و��M ،��?)�3وات ا�(�ه��� وری�ح ا�Tن J\ه L� ل�M ا���س  �وىـ

ا�B�  .أح�ارًا �ی�� و

L� ل�M إذا أآ�ه���: ـ ك أ�Mى وأ�T، أن� �����  .آ�ن وه�ً� �� ج�ى �� خ�ي أن�� 
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   cأن ی�س J��t� ش �� ه\ا ا�\ل وا�?�ان، ه���ار� وذه
 إ�E ��د ا��وم، و�Tوج ���4�M h، و

�T وجc أ��iن� أرج�>2 �P: ا���L إ�E ا���4اء، �J��t أن ی�c3 آ\ا، �ا�Rً� وأ�ًا Hا ،�ًBح H 2آ@Xأ �ً

�cP، و�?\ا ا�cP3 ن��k�i أن ن�>2، وا���B ا�>�ی2 ی�Pل:  

 )) -P&��: ��=� ذ أم��E>إذا أردت إ ((  

م ��E ه\ا   P� أن cBM ،واجTه\ا ا� E��م P� أن cBM ،ا��(�رة J\ه E��م P� أن cBM ،L���م P� أن cBM

م ��E ه\ا اP� أن cBM ،ا���� _��� 5<�� �ً�Rدا ،_�BM�� �b�م ��E ه\J ا��gاآ�، �P� أن cBM ،ق�i�

���_ و�y �� أراد اf ،H و�y �� ��ی، أ�Mل �>2 آ��ً� ص���ً� 5<�� �ً�Rا���?� ا!�?�، دا yو�:  

 �GَJْ7% َوَ�� َیDِِ� ا��َ&َ� ُهَ=اَي َ+َ�� َی	123(�َ+َ(C  
 ) Lu س�رة(  

  fإ Lإ� f ا�\ي Hو�� �5  وا ،H5 ��?� ا� Lخ�وج 
B�� fرض إUا Lوج E��ه� �� �5 إن��ن ��ٍل 

 E���5 ��?� اH، وه\J اQی� �O 5ی�ت اH ا�ا��  Lخ�وج 
B�� fرض إUا Lوج E�� ¥�PX إن��ن

L��e�:  

 �GَJْ7% َوَ�� َیDِِ� ا��َ&َ� ُهَ=اَي َ+َ�� َی	123(�َ+َ(C  
 ) Lu س�رة(  

  .. و  

  C)38(ِ&َ� ُهَ=اَي َ+َ�� َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن � َ+َ	ْ� َ�
  )س�رة ا��PBة ( 

C ِهَ* َأْ�َ(ُم *Pِ���ِ ْ�َ�َن َی2ِْ=يGُ�ِْإن� َهَ>ا ا�  
  " ) O 5� "9ی� : س�رة ا!س�اء( 

  � ،_B�p �� ،_���Mح���_، �� س��ك، �� إ �� ،_���� اجc3 ه\ا ا�O�Pن َحَ>�ً� �� زواج_، �� 

 B�ر��ك، �� �R�i_، �� ��3_، �� آc أح�ا�_، ��!ن��ن إ�� أن ی�kBb أ�� اH وإ�� أن ی��3، ه\ا 

اH �5 ج�� زوج 5�َ ؟ زوج ر��� ��h أ�� س���ن، آ�ن �3?� �� ا���gB، ���4، و���M ا����، 

�� ی�?X kB�ّ�L ان�?E، أ�� إذا ح>2 �L�P ن(�، وا���cP3 ه� آ�� �Mل ا���B و��ت ���ًا، ��\�_ ا!ن��ن 

���L ا�4�ة وا���م :  

  )) إ<	� ا�=ی� ه( ا�7G0، وَم� w -� 7G: w دی� �- (( 

2<� h�M ��<� : 2�o� �� ی����، وإذا f ،Lح��ب دی� E��إذا آ�ن أخ �� �2�o آ��B �5 س��، و�>5 

Qن اU ،ی���� f ���gا� Lu�Bح��ب ان� E����E ح��ب اس�L���P و ��Bخ�ة خ�� �_ �5 دن��ي آ

�T وج�M cل Hا ،Eو�Uا:  
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 �َ̂ َ+َ�(�ى ) 1(�َس&4ِ� اْسَ� َر�Qَ4 اْ�َ ْ:َ� ) 4(َوا��ِ>ي َأْخَ�َج اْ�َ	ْ�َ:� ) 3(َوا��ِ>ي َ�=�َر َ+2ََ=ى ) 2(ا��ِ>ي َخَ�

� ) �rَcُ -ُ�َ0َ#َ+َ)5ًء َأْ�َ(ى �َ9ْ�َ ��َ+َ Qَiُ�ِGْ9ُِإ��� َم� َش�َء ا���ُ-) 6(َس  �EَMْ7(ِإ<�ُ- َی0َْ�ُ� اْ�َ#2َْ� َوَم� َی(C  
 ) E��Uس�رة ا(  

 �� ) 14(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َ�َ�آ����  C)15(َوَذَآَ� اْسَ� َر�4ِ- َ+َ
 ) E��Uس�رة ا(  

  5uا�� kأ��� وردت �� أر� M:  

 �  C)14(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َ�َ�آ�
 ) q�gس�رة ا�(  

  ..و  

  C)14(َ�آ�� �َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َ�
 ) E��Uس�رة ا(  

  ..و  

  C)2(ا��ِ>یَ� ُهْ� ِ+* َص2ِ�ِ��َْ� َخ�ِش0ُ(َن ) 1(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� اْ�ُ	bِْم9ُ(َن 
  )س�رة ا�����zن ( 


 س��2  �P� Hا ��t� ح، أن�ه\ا ه� ا�� .  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��أح>�م ا��� �� أ��ر ا�ن�� واQخ�ة وح
 ) :025( ا�رس  -��

 .ا���3

  01-12- 1991: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

���L ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم   �Bا!ی(�ز، وإی(�ز ا�� �� �p�Bن ا��<� Mو ،Tیٌ* ��جا��ی* ا���م ح

oم �5 ن�ع ا!ی(�ز ا��ة وا���ا�4 �� �Mل ���L ا�4�ة وا���م، ���� رواJ أنq �5 ���_ رP� ،��

���L وس��M ،2ل ���L ا�4�ة وا���م Hا Eص� Hخ�دم رس�ل ا ،L�� Hا :  

 ))-�E9� ;Nخ�- م� یx ;Nی �P� م� أ�=آ�bی w((  
  )رواJ ا���Bري و���2 ( 

���L ا����gن ؛ ا   y��ی* �� ا  .!��م ا���Bري، وا!��م ���2وآ�>2 ی2�3 أن أ��E درج�ت ا��

J، ی�Pل  ��� ��   :�� روای� أخ�ى أورده� ا!��م اح�

))��Mم� ا� -�E9� ;N�9س م� ی�� ;Nی �P� ن�	ا�ی !G�G� =ٌ&: ��&ی w ((  

   ،5�z� �?� Hج�د ا�� b�Mي إن��ٍن أt� ،LBآ�ٍف ��(�ة ص�ح ��p ی>�ن M 5<و� ، ی�جM ا!ی��ن �P�Pا��

... " f ی5�z أحآ2: " �ى ه\ا ا!�Mار وحJ ی>�� ؟ f ی>��، �Sذا �Mل ���L ا�4�ة وا���مو�>5 ی� ُ�

 L�)5 ا!ی��ن ا�\ي ی��zی f ،ب�Pدرج�ت ا� �� EMی� L�3)5 ا!ی��ن ا�\ي ی�zی f 5<و� �ً��z� ی>�ن M

3� Hرت أن ا�Mذا أS� ،ًا�\اب اH، ا!ی��ن واسk جًا، دا�Rٌة واس3ٌ� ج 5� ،�?�� hدخ� P� ج�د�� E��

 �� ،5���zر ا���Bن، آ�Pی �5 ا����ك إ�E ��آTه�، �� ��آTه� اUن��Bء، ح�ل اUن��Bء ا�4�f 5<و�

ی5�z أحآE�3�� 2 أنf L ی��B ا�رج� ا�>���� �5 ا!ی��ن، أو ا�رج� ا���(�� �5 ا!ی��ن، أو ا�رج� 

  .آ\اا��� ��L� EM �� ا!ی��ن إf إذا �c3 آ\ا و

 )) -�E9� ;Nخ�- م� یx ;Nی �P� م� أ�=آ�bی w ((  

ا���4Pد �5 ج��� خ�4ل ا!ی��ن ا��اج�B أن ی�
 : ه\ا ا�>�م ��J�b ا�����ون، ��5 ج��� �� ���Mا  

�M ه\ا �P�P5، وا���zا�� Lخ�U ا���ء . �� Lخ�U 
وه��ك 5�َ ی���� ه\ا ا��ی* �����ًا أوسk، ح�E ی�


 ����L، ا��5�z ی��T�ّ داt� �ً�Rن ان���ءJ إ�E آc ا��gB، �>5 ��5 أن ����� إ�E ا!ن��ن�� �� ی�

 LنU fٍء إ�g� f ك��p roB�ج?ٍ� ���3ٍ� و Eإ� �����ا!ن��ن��، و��5 أن  L�3�� �� roB�ا!ن��ن��، و

����X �ٌ3واس L��e5 ن�z���� ،ك��p.  

ة أص���� �� ا!ی��ن، أ  ��M ��E ا���� ا�\ي ی��� اH، اQن، ه\ا ا��ی* ی3 �ً��z� >�ن�ي أن_ �5 

 bT� Hا L�BPا�����ى ا�\ي ی �� �ً��z� >�ن�5 � ،Hاب ا\��5 �>�ن ���zً� �� ا�رج� ا��� ��(� �?� �5 
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وجc إf إذا أح��o� hBBك، Uخ�_ إن �� ا!ن��ن��، وإن �� ا!س�م، وإن �� ا!ی��ن، وإن ��5�َ 

�bآ� cٍآ E�����L ا�4�ة وا���م �LZ3 اH رح�ً� �?اة، ح��_،  �Bن ا��U ،EMأر hنt� ة�Rا� وسh3b ا�

  . ونT�ُ �ً�3ج�ة

�� ا��� �?�� ���3g?� ����ًى ��g�3ً� ����3ً� جًا ورا�Mً� جًا، و�>5   Pول ا���ون أن�r3� 2 ا�)� Mو

�5 ه\ا ا��(��k ا�\ي ی E��� f h�3ب، أنgا� ��P� ح��ب E����E ����ى ر��k ه\ا  J��3 أ��اد

�kٍ��)� 5 إf إذا �Mم ��E ا�3ا��،  E��� f ،�P����E ح��ب أن�Pض �3Xب أخ�ى، ه\J ن�eٌة 

z��<�ا�ُ�َ�ص وا����واة، و.  

����  :ا��cBM �P�P أن ن���k ا��ی* �L إ

 )) -�E9� W�(خ�- م� یx W�(ی �Pو� ،-�E9� ;Nخ�- م� یx ;Nی �P� م� أ�=آ�bی w ((  

   Hا ��
 Uخ�_ �� ��
 ����_، و�>� �� L� J�t� ،_���� J�<نh �� ا�����ى ا�\ي ی��� hإذا آ�

cوج bT�.  

��L ی�Pل   Hا �����L ا�4�ة وا���م، ���� رواJ أ�� ه�ی�ة ر �Bا��:  

  )) أ�;� ���9س م� �E9� ;N�Q �)� مbم9ً� ((

�����f J_ ؟ : ��cR?\ا ا�\ي ُیt�ْل ��X 5ب �5 أجc ا�Tواج، س��L�t ا��  �� cه Hك اgأن ،_��� H��

L� ل�M �� ه� fإ Lإ� f ا�\ي Hوا : P� ،L���f J��ن23، أو ��E أر������f J، وه� �� ا��f �P�P ی�

���� ا������5 انi�Mً� �5 ه\ا ا��ی*، أ�Tوج���f L_ ؟ أ����f L�BP_ ؟  b�p Mو ،Lورس�� Hا b�p

 �� ،k�
 ی�ی ا���_ ه c�L� cBP، أم أن �_ ا���ا��ٍت آ��Zة ��E أخ�LM، ادرس ا��uج�ءك ه\ا ا���

 E����f ،_���� J ی��oB أن ��Pل ��\اج�، وأن ���P ا�>�م �� f h؟ إن آ� Lس��آ E��و��E دی�L، و

��Uا �� yM� fوأ ،Lاه�����ب �� �O E�3د�� ؟ ه\J ا�>��� E�3� f �?�، أي ��. ن23 إن��ن Oد��: 

y�Mی* د�����f J_ �3ً� ؟ ه\ا ا���� cد��، هO E�3� ه\ا ،�gرج��5 ی� E�� Lدم، أي أنO ��B�.  

   jوآ� ،k�4ی jآ� ?g� _؟ إن Lآ�t� أن ������ c؟ ن��_ ه hأن Lآ�t� cه L3�B� �3م ا�\يiه\ا ا�

Bآ��ء ا�\ي �g؟ ه\ا ا� hأن Lآ�t� c23 هi� �� L3�B�ی���3 �����اد، و j6، وآ�Biی cا���س، ه �� L

 �� ��3� cخد ه\J ا���یات �� ���_ ؟ �Xء دy�M جًا، ه\ا ���Pس ی�� c؟ ه _��� �� L�3��

 hأن Lی��g� ؟ _���� L�BP� L3�4� ء ا�\ي�gت، ه\ا ا���ا�����4، �� ا��?5، �� ا���ف، �� ا���4

 وkM �� �?\ا ا�����ى ؟ �\�_ ه\ا ا�\ي ی��هt� 2bن ا�ی5 ص�ٌة وص��م وحٌ� وزP� ،��Uا E?آ�ة، وان�

وه2ٍ آ��B، ا�ی5 أ�2e �5 ذ�_، ا�ی5 ی�Pم ��E ه\J ا��B3دات UنL ی�Pم ��E أسqٍ أخ���M، إذًا آ�� 

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) أ�;� ���9س م� �E9� ;N�Q �)� مbم9ً� (( 
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J ����ن ؛   �� ،��B<ا� Lي دخ��eن h�� ،خ��ط k� h�Pة ا��b�� ف ذات�oا� cف �� آ����� h��

L��t�� ،yس�ة وا���ا�Uل: وا�M 5 ؟���Bه\ی5 ا� hورث hأن cل : ه�M ،����f واH ه\ا �5 ج?ي و�5 

���c ه\J : واH ه\J ن��4ٌ� ث����، و�Mل: h�M. أن أخ�� ا��Zب آ�� أخ�6ٌ�X �� :����� Li ن���4

�� Liب آ�� أخ��Zأن أخ�� ا� ،������، ه\ا سzال،  f����h إ�E ا���� ا���یk، ا�����4 أcBM ا���س 

 f����h إ�E أن ���p �B4ً� �� و��4M hٍM، ا���h إ�E ن���4 ا������5، أص��ب ا��?5، أص��ب 

�E أن��B� h_ ه\ا ؟ �� ��PbBu ه\ا ا��ی*، �� cات، ه�Bت، أص��ب ا��(�رات، أص��ب ا����ا���4

�<g� cآ hb��� ،أ���� fو ���c ا���س آ�� ��
 أن : " ���، ا�رس ا����� h�M �>2واf H أزی

  :و�� ه\ا ا�رس".ی����3ك 

  )) أ�;� ���9س م� �E9� ;N�Q �)� مbم9ً� (( 

�bT وجc، �� أ��cٌ�u J ص��g�� ��oي ���ً� یL�i3 ا���2 ا�\ي یtآ�L ه�، ه\ا    Hا 
M5 ی�ا�zا�� _�\�

��Pأن ی fو ،LBMأن ی�ا Lن�<�S� q�� c�iا� fإ L�i3ی f 5�z�4ب ا��Pو�>5 ا� ،L?َأن ی�ج� fو ،L��� 2

��L، ح�E إن?���M 2ا Hا E���Mٍ� ��5 اث��5 اH ���?��، أخ�i : ا��gء ا�\ي ی� cی5 أن آإن ���e ا�

 ،Lزوج� �� Hا �Pوج ی�Tوج�5 ؛ ا�T5 ا��B� ،55 اث���� �M�� �bی5 أن أی�Xء، وأ�2e �� �� ا�

�P�� وج�Tأح��نً�  وا� ،L�� ي��g5 ی��� Hا �Pي ی���gوا�� ،L3�B5 ی��� Hا �Pی� kR�Bزوج?�، وا� �� Hا

 5� c�oی M kR�B3_ �� ا����ب، ا�� tiأخ ،tiخ jٍك ص��ً� �>�ن ص��i�ور، أo� kR�� ی>�ن

L���4�.  

��2 ه\ا ا�kR�B أن اUس�3   �� cخ ار��h3 إ�E أخ آ�ی2 �5 إخ�ان��، ا��Xى ح�ج� �kR�� 5، و�2 یM ر

L� ل�Mو Lد إ����3 أن ا��Xى ه\J ا���ج� B� ،ع ا��س�م���رf ًا�eل، ن�Zأن : أر��3 أ� _���tإن�� س

L� ل�M \ٍR�� ار��h3 أر��3 أ��Zل ��E ه\J ا���ج�، M 
Rا���ا : c��� 5ی��� أ���i ا���ق إذًا، �3

��د آ�X cٍء إ�E �� آ�ن ���L، ��!ن��ن  ،cوج bT� Hا ،L�� ي��g5 ی��� Hا �Pي ی���g���� ،5�ِ�ُا�

���L، آ�j ی��3 إذًا ؟ ا��4نk ی��P اH ���� یk�4، ا��Tارع  Jأن ی��� أخ� Eb5 ی����zي ا����gوا��

ی��P اH ���� یTرع، �?��ك أدوی� �zذی�، ه��ك �r3� ���3 ا��Tرو��ت �tدوی� �?� Oث�ر �� ا���4، 

H5 اث��5 ا�� �ٍM�����?��، ح� �� E�cٍ�u k� h���3 ص��o، ح� �� E�c��3 ا�k� ��o4 ا�>t�  ،��Bی� 

  :ا��k� j�3 ا��Pي، ا��Pي �k ا��j�3، ا��k� ��B ا���ذج، �Mل ���L ا�4�ة وا���م

  ".5Bp ا�����سc ر�� " 

  :ا�����سc ا�2�go ـ �����o ا�راج� ـ �5Bo ا�����سc ح�ام، إذًا  

 "))�E9� ;N� م9ً�أ�;� ���9س م�bم �(� Q ((  
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   2bوس� L��� Hا Eص� �Bل ا��tس Lأن ،L�� Hا ��J �5 حی* ��3ذ ر��� �� و���� رواJ ا!��م أح�

�5 أ��c ا!ی��ن �Mل ـ اس���3ا ـ �Mل ���L ا�4�ة وا���م:  

 ))

، وأن ِ0ْ�ُ	� 7��Q> +* ذآ� ا ~h&و� ،
 ;N� ن أن�	7 ا�یD+؟  وم�ذا ی� رس(ل: ��ل. أ 
ا

  )) أن �N; ���9س م� �E9� ;N�Q، وأن �)�W ��2 م� �)�E9� W�Q، وأن �G(ل خ��ًا أو ��	6 : ��ل

  �Zة ث����   :��5u ا��gه

 )) Q�E9� ;N� �9س م��� ;N� وأن ((  

   
���L ا�4�ة وا���م جc3 دخ�ل ا�(��، وه� ن?�ی� ا��Qل، ���ٌط �tن ��
 ����س �� �� �Bإن ا�� c�

P� ،_ي������gPا� �Mل �� رس�ل اH : �ل ���L ا�4�ة وا���م ���� رواJ ا!��م أح�، �Mل یTی �5 أس

���L وس�2 Hا Eص�:  

  )) أ�N; ا�#9! ی� ی�ی= ؟ (( 

  h�M ن23: ـ.  

  ـ �Mل 

 ))Q�E9� ;N� م� Qخ�x ;� + إذًا ((  

���L وس�2، ا��ی* رواJ س�ن� أ�� ذر،    Hا Eص� Hل �� رس�ل ا�Mو L��� Hا Eص� Hل �� رس�ل ا�M

  :وس�2

 )) �ا��9p، وw �(��� م�ل ی� أ�� ذر، إ<* أراك ضE�0ً�، وإ<* أ�; �Q م� أ�; �E9�w ،* � م�ن :�

��Pی ((  

  L� ل�Mآ��ب ا������ ـ و J�i���5b وا�� ـ أ L�� Hا ��ك، وان�4ف إ�U " : Eن س�ن� ��� ر?�خ\ 

س��_، وأن_ ���4 إ�E أر�k خ�ل ��خ�� ����_، إن وجن�ك أ���ً� ���_، وا��2 أن_ ��4وٌف رأس 

���ك ���3_، وس���b_ �5 ��3��� أ��ن�_، وإن وجن�ك خ��M �ً�Rیً� اس�?�� ��P�_ وأوج��3 B��3ً� اس��

I?�ك وأح��� أد�_، وإن ج�h3 ا�(���5 ج���3 ���_ ا����b��5 ـ ا�T3ل وا��tدی
 ـ وإن وجن�ك 

  "..زدن�ك �� ���_ ور���3 �_ ذآ�ك وأوtuن� �_ �BP_ أ���ً� �Mیً� 

Cْ�َت'َ ْPَِإن� َخْ�َ� َمِ� اْس Wُ�ْ'ِ ْPََی� َأَ�6ِ اْس �	6ْ�َ��َ ِإْ�َ=اُهَ�  
 ) l4Pس�رة ا�(  

���L وس�2   Hا Eص� Hل �� رس�ل ا�M:  

 ))9pا ���، وw �(��� م�ل ی� أ�� ذر، إ<* أراك ضE�0ً�، وإ<* أ�; �Q م� أ�; �E9�P� w ،* م�ن :�

 ��Pی ((  
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   ��?�� j�3وا�� ،Lخ�ن� Eإ� J�)ي ��?�� ی�P��3ً� ی����، ا����E اث��5 وآ�ن  �b�t� �� ا!ن��ن

ی����، إذًا یkP �� ا�2�e وه� f یري، �>5 ا�\ي ی���Eb أ�� اث��5 ی(
 أن ی>�ن ح�ز�ً�، �Mي 

 Hا �� J\خt� f ،Hود ا ح�� �ً��bM��4، و�gا� h<رج� ا��� ی����� f ،2Rf ی���� �5 ا���س إ�E ا�

y5 ا��� �?��..  

 )) ��Pم�ل ی ���)� w��9 وpا �  )) P� w م�ن :�

��L أن�M Lل   Hا ����ٍ� ر 5� روي Mوس�2: و L��� Hا Eص� �Bل �� ا���M:  

��Gن وأ<6 ُ'9ُ;، وw ی� :�*، إ<* أرض� �Q م� أرض�E9� W�*، وأآ�Q� W م� أآ�E9� W��G� w ،*أ ا�(( 

  )) وأ<6 راآ�، وw وأ<6 س�'= 

  ..��5u ا��gه أن  

 ))*�E9� -م� أآ�ه Q� Wوأآ� ،*�E9� W�9	م� أ� Q� �  )) ی� :�*، إ<* أ�	9

   5� _���أ�� ه\ا ا�\ي یL��P ا���س ��ذا ��ی �5 وجk ا��أس ؟ ی���i4ا، آ��� ی���i4ا، �� دخ�_، 

 خ�ن اH ورس��U ،Lن ا�ی5 ه� ن��_، ه\J إذا ��M?� ا!ن��ن وP� ،Lإ�� k5�َ ی��� kو� ،LB5 ی�� y�

  .ا�����4

  cرج L� ل�M ،L� ح��رًا k�Bآ�ن ی ،k5 واس� ��� L5 اس����zا�� �� : أ����J �� ؟ �Mل: ی�وى أن أح

  .ر���L�3� �� L، أي أنL ان��ج

   �Bآ�� J��
 خ��i، أن� أ��ف l�X ح> f �4M �� E�Tال �zث�ة �� ن���، ��ـ س��رة ـ ��?� 

" ����bBه� ��اح : " ��3?� وه� ��ٌح، وآtنL ان��4 ��E 5�َ ا��Xاه�، �Mل ��: �\ه
 و���?� و�Mل ��

�����B وأن� أح�e?� ����ً�، وآ�ن و�u�i� �� �?�Mس س��رات ��Bع ��X�Bًة، �\ه
 إ�E ه��ك وا��Xى 


، وا��Pة ا����س�B، وج�ء �?� إ�E ا��gم، �3 أن ا���آ�B ا��� ��وق �L، ی��3 اخ��ره� ا���ن ا����س

 رأی�L واج�ً�، �Mل ��M(��?�، زارن� و��ت �ًا، وه� : أج�ى ���3�h�َ�ِ س��ر�� ���ً� �Mس�ً� جُ

L� h�P� ،kح�دث وج� L�<� آ�ن �� ح� ا����2 ص�ر �� ح�دث ،�?Rا�X 5� ی�م q2، خ���t�� : �� آ�\�

�� 
��f �?B ��نk، ه��ك 5�َ ی��gی?� q�U�� �� h�M، ی(
 أن �� 5� h�����س �� ��
 ����_، إذا أ

��ه� ����_�� f hن��ن وأن! J\>�ن ه�أن  h����B?�، ح���� ���� ا��3
 إذًا أنh ر E���Mل وه� . 

���ب. �� ر���L�3� 2� L :أ����J �� ؟ �Mل: یk�B ح��رًا L�� أي.  

  

���L ا�4�ة وا���م ���� رواJ ا��3 �Bلا���M ��gBن �5 ا���:  

 )) �iس� -� �)� مD: -9ٌ( �=ا:P= إذا اش�7 ا�#r�2، مE��0�2، و�	م��9 +* �(اده�، و��ا�b	7 ا�rم

�	N�2 وا��= ����ا�# ((  
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  �ً3iM L�� �Bی* ی����ی ����L، أن ا��5�z ی��J �� ی�� أخ�J ا��5�z، وی�ی ���5�z �� ی: ه\ا ا��

J2 أخ��zی �� L��zوی.  

��ع أس�س� و��y�3 �?\ا ا��ی*، ا!ن��ن إذا ���E أن ی>�ن ����دًا �5 ا���س، أن اQن، دخ���� �� �

E��3� L��M ����� �� ا����3ء r3� ل�M ،  :یc4 إ��� E�f �B ی�EM إ��?� أح

  C)83(َواُ�ْ�ِ !ُ&َ�ِ�0َ�ْ	Qَ�ْ�ِ�  �َ�Gِ�P ا�=�اُر اVَ�ِْخَ�ُة َ<ْ#�2َ�ُ0َ ِ���ِ>یَ� َ�� ُیِ�یُ=وَن ُ:ُ�ّ(ًا ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ�� َ+َ��دًا
 ) l4Pس�رة ا�(  

   ��T�� ،25 ����اه� E��ا���3 �� اUرض أن ����E أن �>�ن دا�Rً� ��ق ا���س، أن ����E أن �>�ن أ

�� أن أحًا ا��Mب ��_، أو آ�د أن یc4 إ�E ����اك ؛ إن �� ا�2�3، وإن �� ا�c�3 ا����4، وإن �� 


 أن �>�ن ��ق ا���س، �Mلا�E�o، وإن �� ا�Tواج ��:  

  Qَ�ْ�ِ� �َ�Gِ�P)83(C ا�=�اُر اVَ�ِْخَ�ُة َ<ْ#�2َ�ُ0َ ِ���ِ>یَ� َ�� ُیِ�یُ=وَن ُ:ُ�ّ(ًا ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ�� َ+َ��دًا َوا�0َ�ِْ�َ&ُ! ِ�ْ�ُ	

���L ا�4�ة وا���م   �B��� c�M Mاك ن: و�X 5� أن ی>�ن أج�د L�3اك ن�X 5� LB)3�� cإن ا��ج c3

ص�حc?� ،LB یخc �� ه\J اQی� ؟ ی��3 ی���E أن ی��X qBء ����T، ه\J آ���ن�، خ�� إن �Xء اH ؟ 

یt� 6�gن�hi3� . L: ی�
 إن ار�ى �Xء f أح ی>�ن �����اJ، إذا رأى اث��ن ی���Bن �L�Z ی�Pل �_

���L ا�4�ة وا���م: وی�Pل �_ �Bا�� c[�� ،hi3� : اك�X 5� LB)3�� cأن ی>�ن أج�د إن ا��ج L�3ن

E��3� L��M �� cخ  :��X 5اك نc3 ص�حc?� ،LB ی

  Qَ�ْ�ِ� �َ�Gِ�P)83(C ا�=�اُر اVَ�ِْخَ�ُة َ<ْ#�2َ�ُ0َ ِ���ِ>یَ� َ�� ُیِ�یُ=وَن ُ:ُ�ّ(ًا ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ�� َ+َ��دًا َوا�0َ�ِْ�َ&ُ! ِ�ْ�ُ	

���L ا�4�ة وا���م إج��ً� د�M ،�ًP�Mل   �Bأج�ب ا��:  

  )) ا�)&� ��3 ا�N^ وc	� ا��9س  ((
  )ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 

   �� ،y��� �4ع��5 أن � �Bأآ hنt� ،_�ا�?Xو _Rأه�ا k� y�3رض ا���ى أن_ إذا ��ح����  hی��3 أن

��L آ�ن . ج�ء�_ نcٍ�u 5� �ٌ��4 ص��o آ�Bت ���_ ن��_ Hا ��ذات ��ة ا!��م أ�� ح���� ر

 �ً�u ورأى ،yی�iا� �� �gًای���oل ص�P� ح��ة �� kPأن ی _Xو E�� :  

�P�� م إی�ك أن�p ـ ی� .  

  c�iه\ا ا� L� ل�M ـ : hiPي، وإن_ إن س�c أنh ی� إ��م إی�ك أن ���P، إن� إن سhiP سhiP وح

  . س�P ا�2��3 �3_

E��وة UنcZ� ،L أM . H5 ا�� 5� hiPذا سS� ،k�4� �� 2?B)3ا���س ی cن �_، آ�P�3�� ا���س cآ

Pس ���� 5�� ،c�3?2 �� خ�M4ّ�ره2، وأو� h<ح?2، وأر���u hiBأن_ أح E�3�� _3� ا���س �

  .ا����ا�k أنL یcBP ا�����4 �5 أي إن��ن و�� آ�ن ص��o ا�tgن
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���L، إذًا ����L، أو ��ى    hأن �� k� ی��3رض yه\ا ا�� ،yا ا��\?� E��� fأ ،yرد ا�� yا�� �i�

�Bى أن_ أآ��أو  ،L�� �B2. �5 ه\ا ا���ص� أن_ أآ?��e� ا���س أي أن l�pا����3ء. و r3� ل�M :

 ی�ى M Lأي أن ،Lح�إص �� ا����2 ا��y، وا��5�z ا��y إذا رأى �� أخ�L ا����2 ن4Pً� �� دی�L اج�?

�� دخ��� f أری إز��جf ،L، أنl��� h و�>5 ��E ان��اد : أخ�J �� و�f k ی��� اH، ی�Pل �_

g?�� ص�ر �����، �� ن���4 و�� �����، ی(
 أن ����ر ا��f ���4 أن ����ر �ون �g?��، ا��

L� cM Lر ا!�>�ن ���_ و���PB� ،ا������ : f �M�3ا� J\ی(�ز، ه f c��3ز، ه\ا ا���)� f J\ی� أخ� ه

  .�(�ز، ه\J ا��Tه� f �(�ز، ه\ا ا���f jM ی(�ز، أنh �?\ا �h3�3 ث�P ا������5

أهc ا���H �B ن�eوا ���ر اH و���iا ��E أهc ا���3ص�، ���Pا : �� آ�ن ی�Pل�r3 ا���j ا��4  

�bT وجc ی(
 أن ی��k صرك �>c ا���س، أ�� ح���� ا����3ن . أ����?2 و�2 ی���Pه2 Hا h���Uن_ إذا 

M ،س��� إذا آ�ن �5 ا��أةf���3ن ح�ام و�ء آ�� ��oوا� ،��o� ج�ر L� ـ �ًP2 س��<� h�M ًا ـ آ���fً واح

h��M م : ��!ج��ع، �� أن ا���أة�ة وا���ا�4 L��� �Bرة، �\�_ ا���� �?��4� Hا fإ Lإ� f أن ?Xأ

س��Bن اH أ�� ا���أة : آ�ج�ل. س��Bن اH: أ��ه� إذا أخti ا!��م �� ا�4�ة أن �f y��4 أن ��Pل

ا hb�p، وآ��bت ص��?�، >�j إذ�U y�4ن ص��?� ��رة وه� �� ا�4�ة، وه� ��Pأ ا�O�Pن �

Lن�f3ً�وأBu ؟ .L� ح���� ا����3ن ��t� ل�Pی cال ا����u آ�ن ��o� ج�ر :  

��ا ��ـ�م آ�ی?ٍ� و�3uن خ�ـ�� ����ن� وأي ��Eٍ أ��  أ

   ،L4bا��(5 وخ� 
 ص�ح�� L� k�Xو 
���� �� أح اUی�م �2 ی��k ص��L، أی5P أن�M�� Lف، �\ه

M ا��3دة yی�u �� وه�L� ل� : cوج bT� Hا Eإ� ���ا��� ،J��E ی L���� h��3ك ؟ وآ�ن�ی� ��E هc أ

2?��� hPی� c� 2?�Pی� f 5<�43ة، و��� Eح� kی�� 
  .َن�u L�َ�َیc، وأ�LP واسk، وصرJ رح

��E س�ن� رس�ل اH و�Mل   
���� �5 وه cدخ ���� �����E ا���B : " وس�ن�  ���� cدخ Hوا

��� Hا Eدي ص�fأو r3� 5� إ�� 
J وه� أح��ه\ا ". L وس�2 وا���Tی� أح
 إ�ّ� ��L، وخ�ج �5 

_B�M �� cدخ Hا Eد إ���  .أخ�ك �� اH، آ�ن �����ً�، آ�ن ��ص�ً�، ���� 

اQن �� ����ع ث��*، اQن، إذا رأیh ����ً� دی��ً� �� إن��ن هc ه��ك �� ی��k أن ����E أن �>�ن   

c�M ؟ �?�� :c� ،f E��3� L��P� ،ر �� ه\ا ا��(�ل�o� أن 
  :���q<3 ی(
، ی(

  C)26(�َوِ+* َذ�9َPَ�َ�ْ+َ Qَ�َِ+8ِ اْ�ُ	�9َPَِ+ُ�(َن 
 ) 5���iس�رة ا��(  

E��3� L��Pو�:  

  ِ�ِ�)61(C	7ِrْ َهَ>ا َ+0ْ�َ�َْ	7ِ ا�0َ�ِْمُ�(َن 
  )س�رة ا����4ت ( 
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ن إن��ن سPB_ �� أ��ر ا�ی5 ی(
 أن ��oر �������q �� أ�� اQخ�ة ����د، اQن ����ع Oخ�، �� أ  

�Bل ا���M آ�� J  :��L، ی(
 أن �LiBo، أو ی(
 أن ���

 ))��P9pا *+ wإ =�� w :wًم� 
  )) ر'W��� 7ٌ ا
 :�	ً�، ور'W��� 7ٌ ا
  )ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 

���L وا��Zن� �L��� 5، وا��� ه�� آ�� �Mل b�Xُاح ا��ی*   5� yول ی��Uأي أن_  ا ،�iBoا� E�3��

�_ ����E أن �>�ن �� ����اJ �5 دون أن �Tول ا����3 �5 أخ�_، أ�� ا��� ����E زوا�?� �5 أخ

���L ا�4�ة وا���م �Mل.�����ل إ��_، ه\ا ص�ٌ� ذ���� �B����:  

))��P9pا *+ wإ =�� w :�� 7ٌ'ء ا���7 و�<�ء ا��29ر، ور�>� -GE92( ی+ wًم� 
�W ا
 ا���Gن ر'W��� 7ٍ ا

  )) +2( ی�GؤW �<�ء ا���7 و�<�ء ا��29ر 
  )ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م  

  )) �( أن �* م�6�0E� wً +�- آ	� +70 ه>ا ـ ��ل ـ +2	� +* اx'� س(اء (( 
 ) ��Zا�5 آ ������4 ���(  

  ��E ا��Bgب، و�� ����ع ا�Tواج، أح��نً� �( 5�z� ��p ی��y ؛ ��E ا�����E، واUرا�c، و

4J إن��ن �J�bB، یc�3 ��ً� ن?�رًا �� خ�� ا���y، أنh أح��نً� M ع ا����3(�ت ا�(�اح��، آ�����و��

�JO : 5 �� أن�� أ��_ آ�� ی��_ Uن�L�P آ�� ی���M ،yل: �����  ،L�Z� �ً��p����E أن �>�ن � ،L�Z��Pل: ��Pل

U ،ج� س�اءUذ�_ �?�� �� ا E��� ���<أح��نً� ا� ،L��� 5� �ٌX ���<ون�� ا� ،L���نL ن�� ا��5�z خ�ٌ� �5 

�Pل �_ی :E?�� h��3� خ �� ��3 ��لO.  

�Mرون خ�ج : أ�� إذا رأیh أحًا ��M_ �� ا�ن��، �� ی��oB أن ����E أن �>�ن � L��P� ،L�Z��M :E��3ل

��L��M E �� زی��E?�t� L ح��:  

  C)79(اNَ�َْ��َة ا�=%ْ<َ�� َی� 6َ�ْ�َ �9َ�َ ِم7َrْ َم� ُأوِ�َ* َ��ُروُن ِإ<�ُ- َ�ُ>و َ��� َ:�gٍِ� �َ��َل ا��ِ>یَ� ُیِ�یُ=وَن 
 ) l4Pس�رة ا�(  

cM �� ��ذا ����E، أcM ��_ 5�َ أن�B���� h، ��ذا ����E ؟ �tح��نً� ا��5�z : ������س�B أن� أ�Mل �>2 اQن  

،��P�� L��ص ،���� Lأن ی>�ن إی��ن Eأن  ی��� ،�ً����إL��BM ج�، ذآ�J ی�P، ی�?2 ا�O�Pن آ�L، أن ی>�ن 

ی>�ن دا��ً�، أن ی����J اH �� خ�� ا���cM ،y �� ��ذا ����E أcM �_ 5�َ أنh، وه��ك إن��ن إذا أراد 

���ح�L آ\ا، ��آ�B ��رآ� آ\ا، ��دیc آ\ا، �E�3 ه�ى ا����ل، خ���_ : أن ی��2، ی��h�B� 2، ی�Pل �_

  :ی��� ؟ ا��2 أن_ �cP� ،L3 �� ��ذا ����E أcM �_ 5�َ أنh، أ��  L��M�E��3 إ�E أی5

C~ٍ0ْ�َ ��َ:َ �ْ(ُDَ0ْ�َ -ِ�ِ -ُ7َ ا����D+َ ا َم�)ْ�9	َPَ�َ ��ََو�  
  " )O 5� "32ی� : س�رة ا����ء(
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    ..ُ���� ه\ا �����

�َ ��َ:َ �ْ(ُDَ0ْ�َ -ِ�ِ -ُ7َ ا����D+َ ا َم�)ْ�9	َPَ�َ ��ََو�C~ٍ0ْ  

أي ��q �� إ�>�ن� أ�ع ��� أ��iن�، . ��q �� ا!�>�ن أ�ع ��� آ�ن: ح�E إن ا!��م ا�Toا�� ی�Pل  

  .ن ������B إ��_، ه\ا ا�\ي ی���_ه\ا ا�\ي أنL�� h ه� أآ�c �� ی>�

yی إذًا ی(
 أن ��Tن أی?� ا��5�z ���ات ا����cR ا�ی���، وی��oB أ f��Tن ���ات ا�ن��، ���ن� ا�4

�M ن��  .�2 ی�م ���X Eٍء ���L �5 ا�

   k5 واس� ن� خ���� �?\ا ا�����ع �r3 ا���اjM ا��r3� 5� ���g ا����3ء، �Mل �����اQن، �� 

L��f :ل�M ؟ ـLن�� E�� ����E : أ�� أ��ك ی� ��� �� َآ�bZ اH �� ا������L�Z� 5 ـ ���ذا ی E�آ�ن f ی�

  . ن�ا �L�Z ؟ أي أنL ی���E أن ی>�ن ا���س أرL�� EM، ه\ا ا��5�zن��j�<� L ی�
 �������5 أن ی>�

وا �L، أو �������bا، أو �P�� س���� Jوذآ� ،L� ق���ٍء �g� Hا L4ح��� خ�ص� إذا ا!ن��ن خ �� Lأن fإ

���L ا�4�ة وا���م ح���� آ�ن ی�Pل �B���� ،ا���� 
��E ح� J\ه c�M ،روا�o��:  

 ))wأ<� س�= و�= �دم و �M+  ((  

  �P�P2 ا��<���  . أن� f أ���� �>��� أ

  L���� �ً3Bu أن ی�2�3 ا���س ��L . �� أ��2 أحًا أ��2 �>��ب اH ���: س�ن� ا�5 ���3د �Mل  

��E اQی� �� آ��ب اt� ،Hود أن ا���س آ�?2 ی���3ن ��?� �� أ��2: ا�5 ��Bس ی�Pل   ��U إن� .  

وددت أن ا���س . ��>� �\ا�L. ا���س ی����3ا ه\ا ا�2�3 و�2 ی��
 إ��وددت أن : ا!��م ا��3��g ی�Pل  

  .ی����3ا ه\ا ا�2�3 و�2 ی��
 إ��، ی��3 �5 دون أن ی��
 إ��

   5� _��� Jی* روا ا!ی��ن، ا���ه\ا ا��ی* ��ًة ث�ن�� ی3 �5 أص�ل �uیy ا!ی��ن، ی3 ��M 5ا

���L وس�2، أن ا� Hا Eص� Hخ�دم رس�ل ا qلأن�M 2وس� L��� Hا Eص� �B�:  

 )) -�E9� ;Nخ�- م� یx ;Nی �P� م� أ�=آ�bی w (("  

   5� y��ه\ا ا��ی* ا� f 2�e3���J�4، إذا آ�ن �� ���ح� آ��Bة أخ� خ\ ه>\ا ا���M �Bل، ا���og أ

آ�?�  ذ�_، ��E ���ح� س?�� ���_، خ\ أخ� ه>\ا �Mل ا���B ـ ح�E ی�
 ـ خ\ أن� أح�BB?� واH و�>5 خ\

أنh، ا��ی* أ��y �5 ذ�_، �����4_، أنh ن(�bر، أنh آ?��(�، أنh ص�نk ص�ح
 �?��، ا��gء 

ا�\ي ����J ����_ اص�L3 ����س، ا��gء ا�\ي ��g?� أن �tآ�L3� L �?2، ا��gء ا�\ي ��L3� L�B إی�bه2، 

U�� ذ�_، أ�� hoًا وأ��أن ��
 صc ی��oB إf إذا آ�ن �� ����� ����اه� ��ن� وس�3ه� رخ�l ج

_���� 
  .����س �� ��

* * *  
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   ����ء ا!س�م، ا���P�P أن� أح
 �� ه\ا ا�رس ـ درس اUح 2ٍ�َ �5�َ 5��� cBM أن ن��ث Pن، آ�Qا

 cأه  ن(M ،ب�Pُا� cا�5����4 ه� �5 أه Hأو���ء ا ـ أن أ��i>2 ن��ذج �5 ص��ة ا��gB، ا���م �k أح

 ن( أهc ا�Mا����� ا�2�3، و �g� ب�Pم ا����2ِ�َ �5 أَ k� نQوا ،�Bا����ء وا� cأه  ن(Mد، و�?)

L� �3ن���آ�>2 .  

   Lذ�_، ی�وى أن Eء، و�� إ���oن وا���Pب، وا��gرق �� ا���3ص� وا��p ،Lن�� E��رجc آ�ن ����ً� 

L� ل�M ،Lخ�د� L� ��� �ً3Bu ب�Bق ا��u ا�\ي ،L��� ق�u :��� ك إن آ�ن ح�ًا��� cM ء، وإن�gی �� c3�

 �B3ا� k�4� ًا ��� ه>\اB�ه\ا آ�ن �� ح��� س>ٍ�، و��B�pٍ�، و�Xاٍب، و�ho�� ،�ٍ�43 ه\J !! آ�ن 

 J\ا�����، ه �g� �َُس�� Eرق ح���ً�، ح��iا ا�\?� yو�� ،L��<��4 �5 س� ،�ًo��� �ًo�B� Lا�>��� �5 ن��

Lا��Mوأ L44M 5� rٍ3� k� نQ�4 س��3?�، واPا�.  

5 �و أ��ي �Mل: ا!ن��ن ُیْ>E�َ أ�� ن�M ،�4ل �� ��g �5 ا���رث ا����� ه\ا  ������ أن أ��g : أحث_ 

���?� اس2 اH ـ �h�T�� E��3 إ�E ا��?�  �Mـ ی��3 ور Hاس2 ا L�� رضUا Lوج E��رأی�u�M hسً� 

دوان�y ��>ً�، و�انL���o� yٍ، وآ�f h أ��_ �5 ا�ن�� إf دره�ً� ��L خ��� دوان��X�� ،yیt� hر��3 

��ء ورٍد، وجh�3 أ��kB اس2 ا H�E��3 �� ا��u�Pس وأLB��u، ث2 رجh3 إ�t� h�� ،��T�� E��ن� Oٍت �� 

  .�_، وآ�� �b?u�uU L?�نB�M b_ی� ��g آ�� hBb�u اس�� b5B�uU اس: ����� ��Pل

  .. ی��3

  Gْ)32(Cَ(ى اGُ�ُْ�(ِب �َوَمْ� ُی4g0َْ� َشiِ�0ََ� ا���ِ- َ+kِ<��2َ ِمْ� َ�
  )س�رة ا��� (

أو �� أس��?� ص�رة ) اH( أح��نً� ��Bع ��q �� ��دن� �r3� �� c ��د ا��oب أح\ی�، �� أس��?� آ���   

LنU LBأن ی�� 
  :ا�>�B3، ��!ن��ن ی(

  C)32(�َوَمْ� ُی4g0َْ� َشiِ�0ََ� ا���ِ- َ+kِ<��2َ ِمْ� Gْ�ََ(ى اGُ�ُْ�(ِب 

أن� �hg إ�E ز�5ٍ إن �2 أ��c : را�3R جًا ون�5 �� أ�q ا���ج� إ��?�، ی�Pل ه\ا ا��3رف ��L�H آ���   

أي �� ز�5 ا���5، واfخ��ط، إذا آ�ن �j�i آ��Z ؛ ه\J ص����?�، وه\L�� . J ���(��ء �2 ی��2 دی��

��p E\اء ����p Lء، و���u Lب، و� _Bوه\ا س� ،�?�� hاس��� J\وج??�، وه �� hن��ء، ا���� L�

 r3� fإ L3� kی�� f 5ٍدی�_، ���5 �� ز� 
 ذهP� ����� h�3 أس���، إن آ�Bu أخ� أن� أس���

 ��p ا��?�ة h3�u3?2 و� ��Bه\� h؟ اس��� Hء ا�X ����4?�، خ�� إن� hاس��� Hا�(��ء، أخ� وا

�u�B��_راح دی� hاس��� h�M إذا ،hل. ، آ��� اس����P� :3ء �2 ن�5 �� ز�5ٍ إن �2 ن��)��� L�� c�

4یy ی��ج_ را�3R جًا، �Tوجٍ� gR�uٍ� أْرَوع، ��gیٍ_ ی�ی أن یtآf ( c ( ی��3 آ��� . ی��2 دی����

 رو�ً�، آ��� Xح�ا�ً� أ fً��)f.(  
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 Xََ?�ن� ر�� �� ا�ن�� ����f L ی����� ی�م ا�r3� �� :����P ���ج��L آ�ن ی�Pل ��g ا�����  P� .

 X?�ن� : � أن �>�ن �g?�رًا، أن ی�gر إ��_ �����Bن، أن ی��3_ ا���س ج���M ،�ً3ل���h��� ���P س?�P�

����Pی����� ی�م ا� f L���� ،ن���� ن�iP . و�� أ��Z� �BM ی5ٌI �� 5e وأن� ��E خ��L. ر�� �� ا�

4ق �?�� جًا، إذا أنe� hّ�� ص�ح، ا���س ی��eن_ �Xء ����ز، ی��eن ��_ ا��رع، وا��Uن�، ا�

واfس����P، وا���Pى، وا�4�ح، وا!�BMل، واUح�ال، واfن��Bط �� ���_، و�� ���_، و�� س��ك 

�� أ�BM : و�� ح��ك، ��5 ا������ ا�ُ>�Bى أن �>�ن �� ����ى أ5I 5� cM ا���س ��_، �>�ن ی�Pل

L��خ E��آ�h أ�Mل �>2  �?\ا. إن�� ی��oB أن أآ�ن أآ�Z ��� ی�M :�� 5eل. ���Z ی5ٌI �� 5e وأن� 

����(�r3� ،�ًB ه\J اUد �ً���� �?3� c�  :دا�Rً� أر�k أد��� أ���

  )) ا���2 إ<* أ:(ذ �Q أن أ�(ل �(wً +�- رض�ك أ�P	8 �- أ�=ًا س(اك ((

  

  )) أ:(ذ �Q أن أ��ی� ���9س �J*ٍء ی99�J* :9=ك ((

  

  )) أ:(ذ �Q أن ی)(ن أ�ٌ= أس� =0	� �:	9P* م9- (( 

  )) آ(ن :&�ًة �xٍ= م� خ�QG أ:(ذ �Q أن أ(( 

  H�� ل ه\ا ا��3رف�Pآ�ن ی :L�� Lوإخ��ء �>�ن ،L��أي أن آ�Zة ا�e?�ر . ����p ا�����p 5�z ا���س 

ه�P� 5� fی��3?� إ f �ٌ�3ن J\?� ،_ا �>�ن����  .�2�P ا�e?�ر، �Sذا آ�h خ���ً� �5 ا���س، وا���س �� 

��ن اh� . H ا���� �� ��
، ����� س��ت �� �� E�J�<ا��?2 اس�� واج c3�L� : د��ٌء راkR ی�Pل

��ت�iا� E�� Hأن ی���ك ا ���iBا� ،J��ا���3ص� س� E�� 5<� ،J��ا���� . س� h�� c3ا��?2 اس�� واج

J�<� �� E��
، ����� س��ت ی� رب �� ��.  

���ر : وآ�ن ی�Pل  Uا 
آ��� ��M?� س�ن� ��� أ�َ�� . ی� أخ� ��در ��در، �Sن س���ت ا���c وا��?�ر �\ه

TیT3ا� B�ا���c وا��?�ر ی�3�ن ��_ ـ ان�e ��4ر�_ cBM خ��� و��gی5 س��، ث�ث�5 س��، : �5 


 ا���c وا��?�رM�3� ه\ا ��_ ؟ c3� 5� ،ًاا���c وا��?�ر ی�3�ن . واQن �(ه� اخ���h اخ��ف آ��B ج

��c ��?�� ا�����4ت ح�E ی>�ن ا����Z��� hMًا�� hأن ،_�� �ًP��� qو��.  

ة، �Mل  ��M h��� �?�<� ���i� رة�Xر إ�Xt� ،�g� hأخ h��� : Hا LBس� Hا ���u �� �b4M إذا B3إن ا�

��� زوج��P� Lر�ً� �J��3، أح��نً� ���ت  c3)أن ی B3�� L>�ی��5 � cوج bT�5�َ یzن�L، أح��نً� ر��� 

J، أوfد� J��4ی Lوج أه�T� إن ،L�ح�� j���� ،L�BM �� �� ،L�J، وإن �2 ی�Tوج �� �� 5�َ ی�� J

Lزوج� ��� k� �ًر��P�� J��� c3)أن ی B3�� H5 إآ�ام ا�� ،L5�َ ی�>5 إ�� �� �� ،L�gوح qنz5�َ ی.  
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���� و� Eb��p�oت ���� . ی� س�ي ی� أ�� ن�4: ی�Pل أن ��g �5 ا����� �L�P رجc3)� c یL�BP وی�Pل  

��ع و�Mل��� �g� :
 ن(� وا����Bب f یري �� ح��Lرجً� ��E خ�ٍ� ��ه�c3� ،Lb ا���
M b رجcٌ أح.  

M 
 ن(� وا����Bب f یري �� ح��Lه\ا ا!ن��ن L�� 5I ا�4�ح وأحLB ن�، �c3 ا���.  

L� c�P� �ً��� �?ا���آ J\ه Eإ� �eآ?�، ون�� kR�� E�� �g� jMل: ذات ��ة و�M ؟ �ً[�X �?�� ي��g�أ : f

��� ن�eت �� ه\ا ا�\ي ی23i ه\J ا���آ?� آ�j ی�43 اH ؟ �?\J ا������g ، یtآ�� c��Pل، واH، و�>

�� ا���س إ�E ا��3iم، و���ح و�� �Xآc ذ�_، ی��gي و�L3 ��ل، ی�k ا���آ?� ���u Eو��، ویtآc وی

  آ�j ی�43 اH ؟ آ� j���Pى ��L��43� E ��زLM؟ 

  L� ل�M �� �� f أآ�ن ����oً� وأن� رجc : ��ً� ؟ ��rBP ؟ �Mل�� �� أراك ی� ��o� �g: ��ة واح


 ا!ن��ن، �� و��M و��y�P دy�M، ی��س
 . ���iب��u cوج bT� Hا ،cی��م ا��� f ب��i� إذا واح

  �M ،LBل �L �� �� أراك ����oً� ؟��E آc ح�آٍ� وس>�ٍ�، و��E آc ن�eٍة، و��E آc دره2ٍ أن�LP وآ�

�bT وج��cً� وأن� رج�� �� f أآ�ن ��M :�oل Hا�� ا�  .��i� cب �� 

3� fلأ�Mو �B3<ف ح�ل ا��u ا ا�\ي��� :  

  .رب ا��p �� ذن�B وf أ _�I��c3 ـ ی�

L� ل�M Jوراء  یtس_ �5 رح�� اH ؟س��Bن ا: ـ واحXأ �� H!  

H�M 2: ـ�e� �Bذن.  

L� ل�M ؟ : ـ _Bذن ��  


 �5 زوج�L أ  �uو ،cا��ج c�Mو h�B� cا��?� دخ c�P� ،��Bدن�ن�� ذه L�i�ن �L�i3 آc �� ���_، أ


 �?�، �Sذا ���?� ����ن )�اUول، ���� رأ�L ج�دًا �� c�M ا��Zن� أ�L�i در�ً� �\ه ،�B����b?� و���t?� وأ

�3g5 ا��..  

  اxرض أس�ف +* ا��DGِء     إذا '�ر اxم�� و��'ـ&�W و��ض

  � ��ض ا��ـ	�ِء اxرض م   +(ی�p ،7ٌ وی�p ،7ٌ وی�G� 7ٌض* 

* * *  

���L �5 وL�M، و��جLb إ�E ا�>�B3، وی�Pل   �ً�go� kMو :c3�� _�Iأ fو �Bذن �� ��pرب ا .L� ل�M : ذا���

  . f أآ�ن ����oً� وأن� رج��i� cب

���t�� 5 ـ ��!ن��ن آ��� آ�ن ج�Bنً� �� ا����ى �?� : �Mل ��3?2   L�t�� cرج Jإذ ج�ء �g� �� hآ�

ا��?2 إن_ �2�3 أن� أخ�ف : �ى خ��iة جًا، ج�� إ�E ج?�2 ـ أ�uق ���ً�، ث2 ر�k رأس�P� ،Lل�����، ا���

أن أ�>�2، ا��?2 إن_ �2�3 أن� أخ�ف أن أس>h، ا��?2 إن_ �2�3 أن� أخ�ف أن �tخ\ن� ���� ��5 ا��>�ت 


 اH، وإن آ�ن ی2�3 وس>h، أری� �L، أی�ً� و. وا�>�م�p �� kMو P� c?)� 2�<� إن 
�p �� kM
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L� ل�M ،ًاا��?2 إن_ �2�3 أن� : اH، وإذا أح
 أن ی��� اQخ�یf ،5 ح>E وf س>���P��� ،h د�P�M ج

أخ�ف أن أ�>�2، وإن_ �2�3 أن� أخ�ف أن أس>h، وإن_ �2�3 أن� أخ�ف أن �tخ\ن� ���� ��5 ا��>�ت 

  .وا�>�م

�ان�، و��g ا��?�دي، و��g ا��(�س�، ��>�ت �� ��g ا��4: ��ة دخc إ�L��� E و�c�t ���ً�، و�Mل  

h�P� : أن E�� L����، وح� Hا c�� �� >�ت��ى، �� ا�\ي سyB ��_ ح�E خ4_ اH �?\ا ا�ُ?

LR�Bس أح�B� ���Bوأ� ،L�bن ا����، . ج���3 �5 خ�ص���gن�ن، ویTح>�ی��� ؛ ی cZ� �g� Hاء ا�t�

�bT وجc  وی�3ون، وی����oن �� ا���ه�، وی��bون، ����3 H2 ن��3، ��دام اe��bT وجc أ H ىا�?

kة �� �� ��ن�� jأه� أ��Mی�، اQأ ا�Mى، �\�_ ا?��� _b4وخ ،_R�Bث�ب أح _�Bأ� M:  

 �ً	�gِ:َ Qَ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ 113(�َوَآ�َن(C  
  )س�رة ا����ء ( 

 دخE�4� �ًBM c ��?� ـ �B>�ت ی. إذا �M :h[Xل. ی� ��g أح
 أن أخ�� ��M :_3ل �L أحه2  M Lأی��� ،�ً��

Jل �� س(�د�Pی L�3��� ،�?�Z� أح�5 أن أص�� f ،رآ�3ت kأر� �?�� Eـ ص� JOر �� �g� : _ا��?2 إن

�2�3 ��ق ��X_ أن ا�\ل أح
 إ�� �5 ا��gف ـ �5 ا��>�ن� ا����3 ـ وإن_ �2�3 أن ا���P أح
 إ�� �5 

�X _Bح E��ا��?2 : ���� س�L�3 أخ\ن� ا�y�?g وا�B>�ء، ���� س��M ��3ل. ]ً�ا�E�o، وإن_ �2�3 أن� f أؤث� 

�ً[�X h�b�<� �� 2 أن ه\ا ه������ أن�س ی��Bا ��ون?2 یB>�ا، ی��ج�ا ر�?2 �bT وجc، . إن_ �2�3 أن� �� أ

 bT� Hا �� Lأن ی��3ف ا���س ��>�ن� 
واH ص�ر �� أح�ال ا���م �(��M ،5أت O�Mن �>�h3Bg� h، ی�

�bT وج�M ،cل �Lوج Hا k� Lب إخ��ء أح�ا��Pا� ����� أ��2 أن ا��?2 إن_ �2�3 أن� �: c، و�>5 ه\ا �5 

h��<� ��� ��3ه\ا ی��.  

�5 ه\J ا�����t أس���o أن� ! أن� ؟: أح� �5 ح�cB آ�ن ��3ص� �L، ُسِ]��t�� c �� ا��رع ��Pل 
أج�

H؟ا !t�� �� 2�<�أن أ �� cی� f ،c�B5 ح� ادأح�o� �b�p 5� cآO و أن ��?� . �ٍ� �� ا��رع وأن�Bی

اد، و�3u 5� fم ا���اد، ه� ا�\ي o� ��p 5� cآtی f آ�ن LنS� ،�?�� _B�)ی��4 أن ی �gB� ،�?BX

  ..ه\ا آ�م أح� �5 ح�cB. ی��4 أن ی�>�2 �� ا��رع

  L�� Hا ��اH یq�� . l�X ،�ٍ�43�� L�oB �5 ا���دة أن ��
 �� یroB حL� :_B�B آ��� ��g ر

�bT وجq�� ،c ه\ا �5 ا���د Hا k� ه\ا ��دة q��� L�BBذا أحS� ،ة�ن��اٍف، ��?�ون �� صf Hا k� ة

_B�Bح roBی �� 
  .أن ��

�g� ل�Pإ��?2: ی �e���� �4ر�Uا E�3� ا�ً� أح��ء�Mب �\آ�ه2، وأن أ��Pا� ���� E��� �ًا��Mأن أ _B���.  

���د ن��  َ �Bا�>�ام، ������س Lم وأص����ة وا���ا�4 L��� �Bآ� ا�5����4، و�� رأس?2 ا��\� _

وا�����3ن، وا����3ء اUج�ء ا�����4ن، �� ذآ� ا� 5����4���Tل ا��ح��، ���، ی���o ح��_، ����E أن 
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 ���u Eإ� k��� ،2?� Eسt�� ،2>�ن �� ����اه�ق أن �g�� ،2?Pی�u �� �3ا�� Eإ� y�i�� ،2?�Z� ن�<�

Hم �5 �� ا�Pأو ی ،q�)ا�� P3وا��(�ر ی� yا��� cوان، أه، أ�� إذا ذآ�ت ا����zء، أهc ا��oB وا�3

ذآ�وا ا���( آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م �5 أن�5 �5 ج��� ح��ر، ���3د ن��_ أن ا�5����4 إذا 

��E ا���س ا��ح�� h�bT��.  

�g� ل�M :�ً�Rا�� ،L�ح�� �� �ً�Rُ��ا cا أی>�ن ا��ج���M آ\�_ ؟ L��� ی�
 : آ�j ه\ا ی� ��g ؟ ��Pل: �3

L�ج��ز E��3 ���� ؟ هc ی��g �� ج��ز�� . أن ی>�Z ا���س � c4ذا ی��� ،ی� ��ى إذا �h آ2 واح

  .ه\ا ی�
 ا��ی�ء �3 ����L آ\�_ خ�����R أ�j، نj4 ����ن ؟ آ2 واح ی��g �� ؟

�g� ل�Mل ه: و�P�� 2��3ا� 
�َiْأن ُی �BMأ �����Uب ا�� �� � .  

3 ص�ة ا��B4، و�2 ی( : c3���� ��g رح�L ا H�E��3، ه>\ا ��وي ا��وای�ت، �Mل  � L�ج��ز hخ�ج

�� ا��BP إf �� ا���c، وآ�ن ن?�رًا ص��Rً�، �5 أی�م ا�j�4 آ\�_، �2 ی���P �� ا��BP إf إ�E ا�3ََ�َ��، و��� 

��p : ی� إ��م �� �c3 اH �_ ؟ �Mل: ی�L �� ا���م، h�h�M �5 ����� ��أ: ��ت ا�5 ح��M ،cBل ا�5 خ\ی��

ی� أح� ه\ا ���P_ ا�O�Pن آ���، UنL دخc ا��(5 : ��، و��ج��، وأ����B ن5��3 �5 ذه
 و�Mل ��

ی2Pا� Hم ا�ن آO�Pأص� أن ا� LنU ل. ث��ن�� س��ات�P� : ث��ن ����ن آ�ن�ا ـfـ ا�g� c3� ��� ،ی� إ��م

ٌة �5 ا��3iم وا��gاب وی�Pل ��M :5�� 5�ِ�َ LلR�� Lیآ�g� cZ� 5�َ : c، ��آ�L ��5 یي ا�(��c و��5 ی

L�� ��  .ی� ��g ی�  2� 5�َ�tآc، وا�Xب ی�  2� 5�َ��gب، وان23 ی� 5�َ �2 ��23، رح�L اH ور

��، �?\ا ا!ن��ن أخ�H l، ه\ا �5  �u �?�3اج ��أهc ا��Pب،  ��� �� �Xء ا�ن��، آ�?� زا��R، ا�ن�� س�

م خ��ت آ�Bى ���(��k، ه\ا ا!ن��ن M ��3و�� إن��ن ی ،c2 ج����� Lأن L�� �� أ��ز l�X �ًأح��ن

ه�P� 5� fی��3?� إ f وًة�ذاق ح cوج bT� Hب �5 ا��Mب، �\�_ ا!ن��ن إذا ا�Pا� cن��ذٌج �5 أه.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت �� -ا������ ا!س���� �� .���M ا�\آ� -  1ذآ� اH) :026( ا�رس  -���� ��

  05-01- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�� درس�� ا���م ����ٌع ��yٌ�3 �\آ� ا H�E��3، وcBM أن أ�Xح اUح�دی* ا��� ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

م ��gحMأن أ 
��ًء ��E ا�����عوردت �� ه\ا ا�����ع، أح �P�� �ٍ�P�� �.  

�?��ك �� ی��E ����2��3، وه��ك �� ی��E ��������، و��ٌق آ��B ��5 ا��2��3 و��5 ا������، ����2��3 أن   

 J\ا ه�PBiأن ی E��3دة �� 
��r3� cP ا��yR�P إ�E ا�i�ب، �>5 ا������ أن �5�3 ا�i�ب �tس���

نcP ح�P�P، وا������ ��>�5 ا��� 5� 2��3�c@Z�َ ه\J ا���P�P واUخ\ �?� ا��2��3 : ا��yR�P، ی��3 ی�>5 أن ن�Pل

و�P�Bi?�، �\�_ �� ا���ری6 ا!س��� ���Mbا ��5 ا��5���ّ3 و��5 ا��������X 5�� ،5خ ا��2��3 و��Xخ 

2�3���� ���M : ا������، ���5 إذا�م آ\ا وآ\ا وآ\ا، وه\ا ه� ا��>2 ا���ة وا���ا�4 L���ن�، وأ��M ���Pل 

�5 ا��2��3، أ��  ��L3���� E أح>�م ا��gی�3، وأ�Mال ا����3ء، و���4�ت وج��RTت د�P�M، �?\ا f یTی

 L�وح�� Lًء �5 آ��نTج �B4�و ،�?g�3خ\ �?�، ویtوی ،yR�Pا�� J\ه �?� cbZی�� �ًPی�u 2��3ا��� �i3ح���� ن

����� J\?�.  

2 ��5 �?�� ا��2��3 و��5 �?�� ا������، 3Buً� �� آc �2ٍ�3 ���\ي ی��oB أن ی>�ن ه� أن ی(�k ا����3  

 
���ٍب، �>5 آc ��ٍب ه� fً�M واحًا �2�3، �� آc �2�3 ����� أ�� آc ���� ی(
 أن ی>�ن �2�3، ی(

�ًZ�� ،ی��� E2 ح�����bT وجc، وذآ�ت �L ح>rp 2 ا��4B، : أن ی>�ن  Hا Eت إن��ن إ����� أن_ د

وج]�Q�� Lی�، وج]�t� Lر��3 أح�دی* �Xی�� ����م ���L ا���e، أنh ��ذا �h�3 ؟ أنh أن ا���e ح�ام، 

��L��b ح>2 ا���e إ�E ا������ت .  

   hی2 ا����، أن���� �P�3ح�دی* ا���Uا L� ی� ا����، وذآ�تO L� م �� ا����، ذآ�ت�ح�2 ا!س L� h�b�� ��

، و�>5 ح���� ���t� k�iس��ٍب أو ��خ�، ��iیPٍ� أو ��ذا �h�3 ؟ ��L��b ح>2 ا!س�م �� tXن ا����

 J�4� roه\ا ا���2��3 ی c3)� أن k�i��� ا���>@�، ح���� Eٍة إ���� ،

، ���ه�ٍٍ�p��� ،�ٍ4P� ،خ�ىt�

 5<� ،�eح>2 ا�� cصU�3ف �� ا� hأن ،�ً����� h�Bصt� �ً��3� hآ� ،���� h�Bن أصQا h، أن�3ً�

��rp E ا��4B أنh أدیL� h و���I ا����� ��ً� �5 ح���� س�>k� h ه\ا ا��� L���� �ًPی�u 2��3

  .و���I ا��2�3

  ����� أن_ زر�h أ�j نZ� ��Bً�، زر��?� ��ًة واحة ث2 ��آ�?� إ�E أن ج�h : و�5 ��ب ا���c�Z وا���

ه� ?3�� ���� �R��� ���3� أ�� ح���� ،�ً[�X k�4� 2� _� ل�M؟ أن� أ h3ذا ص���� ،h�Bوی ،�P����

 3� �ً��p ��Bن �Rا��� J\5 ه� h�3ا ج\?� hاض، أن��U2، و��>���� ا��Pو�����ث، و���� ،و�������
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ح�5، إذًا ��>5 ه2 أحن� إذا د�� إ�E اf ،H ی>5 ه�L نcP ا���P� yR�P، نcP ا������3ت �q�� ،�P ا���2�3 

�q�� ،c ا���2��3 إن�ًء ی�� ���� qٌن� L�<ًء ی�� و�����، �L أ�>�ر، �L و�g� L� lٌ�X ه� c� �ً���

��ت��M.  

ة ا�(�ه�ت ؛ �� ا�(�J �>�ي، و�� ا�(��B�M J، و�� ا�(��S� ،_�\�� : J>�ن� أن أ�Mل �>2  ��� ا!س�م 

 اg� H>�ر، و����د، ��>5 �� hا���س وأن ������، ��5 ا���>5 أن ���� ا��hM آ�L �� خ

 اH ����د، و��> 5���P ا��hM آ�L �� ذآ� اH، و��� hء وأن��� اUوراد، و�� اUذآ�ر، و�� ا�

 E�� 
 اH ����د، و�>5 ح���� ی�ج� ج�نٌ�� hوأن 
أن ���� ا��hM آ�L �� �2�3 ا�2�3 و�j��t ا�>�

��4�gا� J\ه c��� 
��E ح��ب ج�ن 
  .ج�ن
، وح���� ی��� ج�نٌ

c ه� ا�\ي ی�yP ان�(��ً� ��5 آc ج�انLB، �� ا���P�P ا�l�g ا�>��c ه� ا����ازن، ا�l�g ا�>��  

 LB�Mو L�P���E ح��ب  L������E ح��ب �L�P، وf ���� أ LB�M ی��� fو ،LB�M ح��ب E�� L�P�ی��� 

�ً3�.  

��E ا���>�، وOی�ٌت آ��Zة    r�� ة��Zی�ٌت آOا�\آ�، و E�� @r�� ة��Zی�ٌت آO م�ا!س �� ��\�_، ن(

��E ا�c�3، وOی�ٌت آ r�� ،Hا Eة إ�����E ا� r�� ة��Zی�ٌت آOو ،���Pس�fا E�� r�� ة��Z

ا��f �P�P ی�(� �� ه\ا ا�ی5 إf 5�َ أح�Lu �5 آc ج�انLB، �>�ن دا��� �� ذآ� �?\g� J>��، �>�ن 

 2�����g� 2>��، �>�ن ���2 �� د��ة �g>��، �>�ن  �� ���ذاآ� �� د��ة �g>��، �>�ن ذاآ� ودا

��c ص��� �g>�� ودا��� وذاآ� ��.  

����3 إذا أردن� أن ن�B* �� ا!س�م ؛ �� أوا��J ا�O�Pن��، �� أوا��J ا���Bی�، �� ��ری6 ا�����4، إذا   

����Z و�Mأن�، ود��PM، و����4، وأردن� أن نj��4 ه\ا ا���اث ا�2�e3، ن( ه\ا ا���اث �� ا��?�ی� 


3َXُ ث�ث Eإ� 
3gی� :Uا �B3Xال، و�MUا �B3X ال، و���Mل، و�� أ������ل، �� أUا �B3Xح�ال، و

أح�ال، ���3@2 ا�2�3، و�2��3 ا�2�3، وا��y�M، وا��B*، وا���>@� ج�ن
، وا!�BMل ��E اH، وا�\آ�، 

 ،
��ء، واfس���oر ج�ن
، وخ�� ا���y، وإس�3ف ا���Pاء، وإ�pث� ا�����ج�5 ج�ن
، ه\ا ج�نوا�


  ا���ری6 ا!س��� ��ذا ن( ؟  ��. وه\ا ج�ن
، وه\ا ج�ن

   
ه2 ا�(�ن��
 آ�����T�3، ون(� ُأن�سً� ن�� �Pح��ب ا� E��ه� ا��>� ��ن( ��ق إس���� ن�� 

���ل Uه2 ا����E ح��ب ا��>� آ�������4، وج�نٌ
 Oخ� ن��  �B�Pن����3، ا�fان�، اا���u�3، ا��ج


 �S� ،�ً3ذا أرد�Pوا� cP3ح��ب ا� E��ن� أن ن>�ن آ�� أراد اH، إذا أردن� أن ن>�ن آ�� أراد ا����ی� 

��ء،  � 5��y�P ا���ازن ��5 ا�(�ن
 ا��جان� ؛ وا�\آ�، وا��f ،م�ة وا���ا�4 L��� �Bا��


 ا�2�3، و�?2 ا��Uر، �u k� نO�Pوة ا���و، و، و ،c��?وا�� ،��B<وا�� ،واfس���oر، وا�����B، وا�����

ة ا�P3ع ا��B�وص�� وا ،yا��� ��رة ��E ا���Bن، ج�ن
، وخPوا� ،�b)�ُا� ���Mإ E��رة P����4، وا��
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���\ي ی�yP �� ح���L ه\ا ا���ازن ��5 . إ�6.. ا��ح2، وإس�3ف ا���Pاء، ور��ی� اUی��م وا�����ج�5

���ازن �� ح���L �?� ا���3ی� �LB�P ��رًة، وا���3ی� �L�P3 ��رًة، ا���3ی� �L��3 ��رًة أخ�ى، ا�\ي ی�yP ه\ا ا

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� kB�5 اb��.  

   E��دا�Rً� وأ�ًا أذآ� �>2 أن آ c��iف ی�L3B رد ��i�� c3ف، آ c��iف �� ا�ی5 أي أن ی��� �Xء 

 
�Pأن ی��� ا� ،
�Pح��ب ا� E�� cP3أن ی�ج� ا� ،
��E ح��ب ج�ن 
ح��ب �Xء، أن ی��� ج�نٌ

��E ح��ب ا�cP3، أن ی���  �� h3Mو P� �ًBج�ن h��pوأ �ًBج�ن h�bح���?�� �3ً�، إذا رج E�� cP3ا�

 c3� رد L���Pف ی�i� cف، آ�i�� cٍ3� رد L���Pی ���ف �� ا���ری6 ا!س@�i� cف، وآ@�iا��

  .���iف، وا�>��ل ��y�P ا���ازن، وا�>��ل أن ی>�ن ��P_ ن���ً�، وB�M_ ��ص�fً، و���_ ص���ً�

  b�� ء�X cآ cBMو h�b<� ذاS� ،2�3� hنt� �P�Pا�� h�Pذا نS� ،5 ا��2�3 و��5 ا������� y�M�h �>2 ا���ق ا�

2?�3� Lه\ا �� ی��� ،���� hنt� �P�Pا�� J\ه y�Bi� 5� 2��3ا!ن��ن : ا��� ،cوج bT� Hا Eا�����_ إ�

  ��E ی�3 ؟ 

f، س�3د�_ ���L3M ؟ f، : �ابأنh ��ج� ی� ��ى س�3د�_ ����_ ا��(�ري ؟ ا�(: �cZ أو�� �5 ذ�_  

س�3د�_ ��Tی����L ؟ f، س�3د�_ ������� ا������e ؟ f، س�3د�_ �>�Zة ا���5��I ؟ f، س�3د�_ ��gء 

 ��?� ،2�U�� �3رX �� خ��رة، إذًا �� ،E�واح وه� ا���� Oخ� ا����، �� ر��، إذًا �� �3Xر ����

��اء ���P�t، وا������ت ن����e ود�P�M، وا���5��I آ�ن ا���c ��2، واQر��، وا����� آ��Bة، واU

ُآ�Zُ، وا���آ� آ��Bة، وداخc وخ�رج، و�5، وإ�E، آc ه\ا ا��(�� إذا ان�?E ����رة �B�P_ ی�4�3 

  .إذا آ�ن ��c ���ا�k جًا، وا��Uر ����i، و�� ر��، ����� ن�gًة، ه\ا ����(�رة. أ��ً�

  � Hا Eإ� hی5 ؛ إذا وص�3، إذا ��>�h �5 ا!�BMل ���L، إذا ��>�h �5 اf��4ل و�>5 ����� cوج bT

 b�3gM�� نO�Pأت ا��M إذا ،L� �ً�gخ _��� h3إذا د� ،L�<�� hإذا اس���� ،LR��P� h���L، إذا ر

 Eإ� hأي إذا وص� ،_BMی�ا L�3ت أنX إذا ،Lی���ج�ك، إذا �3Xت أن_ �� ح��J، إذا �3Xت أن_ �� ر

cآ Eإ� hوص� Hا  ،���Pی5 ث�Xء، ��3�� ن�5 نc�o اf��4ل ��H أ����p آ�X cء ���ی�P� ،5 ا�

 5������3ت، آ�
، دراس�ت، �zّ���ت، ا����ن�ت، ����ت، X?�دات، ���ص
، ه\ا دن��، ه\J دن�� 

�bT وجc، وا�L� h�4، و�3Xت ���3دة ا��Pب، و�3Xت أن  Hا Eإ� hی5، و�>�_ إذا وص��uیy ا�

،_3� H���4_، وأن  ا� cBPوأن ا���� ،L��3� _وأن ،Lی�����_، وأنL ی�B_، وأن_ �� E5 ی���� Lوأن

Lإ�� hوص� P� �3ت �?\اX رض، إذاUا����وات وا �?���  .ا�5�T �3_، وأن �3 ا���ت ج�� 

، ح����ت، �5��3   ���\�_ ن�5 آ�� أنL ����(�رة ��?� fOف ا���eه� ؛ 5�X، اس��BPل �����، ج�د، 

�� �� ،�����Mت ����، د��ی�، و��Qخ� �� �� ر��، إذًا آc ه\ا �Xء �� ،5��I�� 5، ص�ف��I

 ،Lا��ص�ل إ�� ،Hا Eه� ا��ص�ل إ� ����(�رة هف واح ه� ��y�P ا����، و�� ���ی5 هف واح
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 J\آ\ا، وه J\أن ه ،Hا E��رج� ی�k� c��3 اH، و�����o ا�����3 ی�?2 � c4ا!ن��ن ی Eآ\ا، وح�

�� یc4 ا!ن��ن إ�E ه\ا ا�����ى �� ،J
 ��L، ی��سcb إ��L، ی��J��o، یJ�<g، ی���iی ،L��ی���

  .ی>�ن kiM �5 ا��iیy �����ت آ��Bة جًا

م �?�X 2ء ث��5 إذا   M ی>�ن ،Hا Eإذا وص��ا إ� fإ L��u E�� 5[�iی f �?� ���� ��� إذا آ�ن �P�Pا��


 ��h أح ا�!! �2 ی�ص�?2  أوص�?2 إ�E اH، أ�� إذاiخ ��gخ، وا��4P ا��� ����3ن?� ج��3ً� أن واح

L� ل�P� j�46 آ�ن ح�g��� :  

�p ه��?� J\ـ ی� ا��� ه��Zآ �� .  

L� ل�M و�� ه� �?�ه� ؟ : ـ  

L� ل�M روس: ـي ا��� ����.  

L� ل�M ـ :L��  . ه\��oX J س?�� ن��� �L آ2 درس ون�

��P ا�ن��، ه>\ا ی�ی ا�6�g ح���ی5 س�ي، آ2 درس ی�ین� أن ن��� ؟ أح��نً� ی>�ن هف ا!ن��ن   

��P ن�ی أن ن�Tوج �� ن?�ی� ا��U، �?\ا ا��جc ح�� ا�روس، ��hPb�t ن��L، و�3X ���3دة f ی��3?� 

h��Mو L� hZ3� Lا أن���P6، ی�gن��، ���� ا��� ا���ف ���ذا ه� �� ا� ،Lف ه�ی��� ،Lن��   : س��Pً�، وج

  .��ن أی5 أنh ؟ وآ�ن اس�?� وص�لـ ی� 


 اf��4ل: ـ ��Pل �?�Bس hِی� وص�ل آ� .  

��\�_، ن�5 ا�����ع ". أردن� ا���o� 2�3 اE�t� ،H ا�2�3 إf أن ی>�ن H : " ه>\ا �Mل ا!��م ا�Toا��  

jخ�� ،)�� j2�3، و�5 أ�� j����3ت ���>��ب أری� �_ �5 أ�� ��ع �����3ت، ��ی��� q�� 


ء، �� ���_ وا�L3 ��ی ��Pأ ���P�� jأ، f ��ی ��f ،L3 ی>��_ � L� �� �� ،cآ�g� L� �� ،j�eون

 bT� Hا Eا��ص�ل إ� 
 ��?� آ�X cء، أ�� إذا آ�h ��ی�<��� �P� ����3ت� �Xء ا�>��ب، إذا ��ی

cوج bT� H5 ا� h���Mا �?����  .وجc، �?��ك وس�cR، و�� �uق، �� أ���ل إذا 

  �B4ة ا��ص 3� E��3� Hذآ� ا E���bT . ��\�_ ن�5 ا���م درس�� ا��*  H�� fًإن��نً� ��ص� )� ��

 ،y��t�� ،وجc، س�3ًا �?\ا اf��4ل، �pرMً� �� ن�gة ا��Pب إf و�k� L اH خ��ة، �>�ن �� ا��?�ر س�3

�4
 �� أ�Mا�_ وأ���3_، واثy �5 ن�� ،y�Mا����ن، ح>�2، د y��u ،_���_، ��q أن اH راٍض 

رة ��E ا��tث��، و��!�3Xع P��� ،��Zا����3ی�ت ا�����3 آ J\ه ،L�<�� راٍض ،JرP� ،Hء ا��P� 2�����

ا��وح�، و�� خ��ة �k اH ه\J �������، ��\�_ إذا ��ث�� �� دروس آ��Zة ����M 5 ا!���ل ا�����4، 


 ا��u ���M 5�  .ا���م درس�� ����M 5 ا�\آ� 2�3،وإذا ��ث�� �� دروس 

2?��� Hان ا���r3� 5 أص��ب رس�ل اH ر h�P�3 ن)g� �ٌ4M رس أذآ�أ ���Bأن ن cBM.  
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ج�ء : �Mل. ه\ا ا�����4 ا�(��c اس�L أ�� ا�رداء، وه\ا ا��ی* ورد �� آ��ب اUذآ�ر ����م ا���وي  

  : رجcٌ إ�E أ�� ا�رداء ��Pل

 اح��قM رداء  . ���_ ـ ی� أ�� ا�

�bT وجc3��� c ذ�_ ـ �� ه\J ا�q����� �PZ ؟ ـ �>���ٍت س��3?5 �5 : ـ ��Pل   Hاح��ق، و�2 ی>5 ا ��

���L وس���M 5�َ 2?� �� أول ن?�ر 2� J�B�4� LB4ٌ� ح�E ی���، وO �� �?��M 5�َخ�  Hا Eص� Hرس�ل ا

�B4ی Eح� �ٌB�4� LB4� 2� Jن?�ر .  

  �i�p 2اح��ق وأن� �� h�Bا� �?���b��ن�5 و�� آ�ن اc3��� H ذ�_، �>5 �� ه� ا���c ؟ أن� h�M آ���ت 

 Eٌء ح��X Lح�5 ی��� �� أص�� �?��M 5ی���، و� Eٌء ح��X Lأص�� �� �B4ح�5 ی �?��M 5� Hرس�ل ا

 ��ی�B4، ��� ه\J ا�>���ت ؟ أو �� ه\J اUذآ�ر، 3Buً� ا�����ع �5 آ��ب اUذآ�ر ����م ا���وي ر

 Hلا�M ،
��L وأر��J، وه\ا �5 أه2 ا�>� :  

w إ�- إw أ<Q��: 6 �(آ�6 وأ<6 رب ا��0ش ا���g0، م� ش�ء ا
 آ�ن، وم� �� یJ  �� ی)�، w �(ل (( 

� آ7 ش*ٍء �=ی�، وأن ا
 �= أ��ط �)7 ش*ٍء :�	ً�، �: 

 ا��0* ا���g0، أ:�� أن ا�� wة إ)� wو

،*�E> م� ش� Q� ص�اٍط وم� ش� آ7 دا�ٍ! أ<6 �خ> �9 ا���2 إ<* أ:(ذ ��ص��2P، إن ر�* :�

��GP�م ((  

ا���B ا�>�ی2 ����� ه\J ا�>���ت ����M 5?� ح�5 ی�B4 �� أص���B�4� Lٌ� ح�J\?� : E ا��PZ ا��M ،����3ل  

 �B4ی Eح� �B�4� Lح�5 ی��� �� أص��� �?��M 5ی���، و�  

وأ<6 رب ا��0ش ا���g0، م� ش�ء ا
 آ�ن، وم� �� ا���2 أ<6 ر�* w إ�- إw أ<Q��: 6 �(آ�6 ((. " 

� آ7 ش*ٍء �=ی�، وأن ا
 �= أ��ط �: 

 ا��0* ا���g0، أ:�� أن ا�� wة إ)� wل و)� w ،�(ی ��  Jی

 ��)7 ش*ٍء :�	ً�، ا���2 إ<* أ:(ذ �Q م� ش� <E�*، وم� ش� آ7 دا�ٍ! أ<6 �خ> ��9ص��2P، إن ر�* :�

 ��GP�ص�اٍط م ((  

�� اح��ق ا�h�B، و�� آ�ن ا�P3� ��p ،c3��� Hل ه\ا ا�>�م : ا ا��جc ��� وجJ\?� J ا��M �PZل �Lه\  

  : ��ق �� ح��L، ��3د إ���gB� Lًا���جL إ�E ا�h�B �3ً� رJO �2 ی���ق وإن�� اح

�ً3� h�M آ�� Lـ أن.  

L� ل�M ف ذ�_: ـ��  .أ

��ء ص�Bحً� وص�ر ��3 : �_ واحی� ��ى إذا �Mل : اQن �� سzال و�>�L دy�M و���ج  أن� د��h ه\ا ا�

�g>��، ���ذا س�(�و�L ؟ ه\ا سzال ���ج، إیL س�ي ����Z ح>����M h وص�ر �g� �3>��، ی��Bا 

  .ا��?>2

��ء �Mاءة X>���، وأراد ��L ا�� ���4�S� ،yP�3ذا أنh�M h: ا�(�ابf إ�L : أنq�� L آc إن��ن أراد ا�
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Hا fآ���، أ�. إ J\ن، ه�أن � P�3� hًا ؟ إذا أن� أنً3� h� �5�z أنf L إ�L إf اH ؟ هc ��ى �k اH أح

 ،_3� �ً[�X ی?2 أن ی���3ار، إذا أنh آ�h ��ى �O?� آ��Zة وآ�?t� 2یPن ی�و� ،�B�و��ن، وزی، وُ

h�Mا�>���: و J\ي هت إf إذا آ�f �� h إ�L إf أنh، أن��M �� h?� أ�ًا، ه\ا آ�م ��رغ، ��5 �(

h�M اه� ؛ أي إذا���� :h�M وإذا ،Hا fى إ�� f hوأن Hا fإ Lإ� f : ر��، ��� ا!ن��ن ـ hا��?2 أن

��Z�Uب ا��  :���B� c<g أن� ���i أن أ

   k� ،ا!آ�ام k� ،ji3ا� k� ،�?ص�����دق t� ���z� L�ح�ج� cی� ا�>����، وآ��إذا ا�5 وج �5 وا�J ا��

��E آ���ا�fل،  J أ��X jه���� ا����B، وا����fن، �� �g� �� آ���، و�>5 وراءه� J\آ��� أ�� ه :

 hذا أنS� ،Lg�3ه\ا ی cی� ا���3ی�، ا!آ�ام، آ����ی� ا��ح�� آ�?�،  ،Lآ� ji3ی� ا�����ن أ��، 

h�M :��Pوا� q�gى ا���ا��(�ات ه� ر�?�،  E2��3 ؟ ح��� L����� ى�� cر��، ه hا��?2 أن cوا��� ،

 ،Lاب، وا����اوات وا���اآ�g�3م وا�iر، وا���Bس��ك، وا�Uر وا��uUوا��?�ر، وا�?�اء وا���ء، وا

واUزه�ر، وا��i3ر ه\J آ�?� �_، وه� ی��� ج��_ ��رًة، ون��_ ��رًة، و��P_ ��رًة، وی��P_ �5 ح�ل 

��M?� وص�ر �g� �3>��، أنh ��>� أخ� أن� : ���ل، هc ��ى ه\J ا���3ی� ا����PR ؟ ��>� f ی�Pل �_ أح

��ء f ی(ي إf إذا ��L��bZ، ح� E��Pل��ء ووg�� h3M>��، ه\ا ا�: ��� آ�م ��p ص���، أن� د��h ا�

  اH ر��، هc �>�ت ����y ا�>�ن ؟ هc �>�ت ��ب ا�5����3 ؟ 

وه� ا��اح، وه�  ا��?2 أنh ر�� f إ�L إf أنh هc رأی�L ه� ا����y، وه� ا�����، وه� ا�����،  

ا�>��c ؟ أي رأی�L خ��Pً�، ورأی�L ����ً�، خ��y خ�y، ���� أ�، ��ّ�� ح�ك، ی���ك وی��� آc ����ق، 

 hذا أنS� ،J�� Lوا�\ل آ� T3وا� ،rوا��� kوا��� ،kوا��� ��Bوا���، وا� kوا��� ،�gا���� وا� J��

ب ا��3ش ا��X �� ،2�e3ء اH آ�ن، و�� �ho�� 2 درج� رأیh ا��?2 أنh ر��، f إ�L إf أنh، وأنh ر

ت ���L ���ذا Pح ��� hأن ،H�3ف ا� f hنt� ،L���ت Pء وح�X _�� k�� 2 ی>5، ی>�� إذا إن��ن� tgی

h�M �� ه� ا�\ي ��3_، أ�� Lن_ رأی�U ؟ L���ت Pء ا�\ي : ح�g��� ،5<2 ی� tgآ�ن، و�� �2 ی Hء ا�X ��

  .ی>�ن، وان�?E ا��U، وا��gء ا�\ي و�X ،kMء اL� H أن یkP، ه\J رؤی��� آ�ن �� �Xء اL� H أن 

  ���u ب : أذآ��� ،�Rخ���� k�J خ���l�X 5، وآc واح ی�� 
 ��ج�Bu �� cدخ أنL واح

L� ل�Mاج� و\�� J��أنh آ�j ��>�2 ا���س : خ����P3� �R������ 5ل دخ�L آc ی�م ه>\ا ؟ �(�ء 

 J\ه 
�<� jآ� ،�����L� ل�M ،
�Bi2 ا��B� ؟ ���Xی��3 : ا��ا ،Lآ� 
iآ���� ا��ص�� ����4 ا� J\ه


، وا�>* ��?� سkB س��ات، iآ��� ا� cوادخ ،����اذه
 وخ\ X?�دة ث�ن�ی�، وخ\ ����R وث�ث�5 

واذه
 ��Uی>� أر�k س��ات، وا��c ��رد، وارجk، اUر��3، وا���3B، و اUث�� ��g، و��c ن?�ر 


دراس�، ح�E إiه\ا ه� ا� ،�?�� 
 �L وص�� ی�����<� rی�� hذا رأی.  
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  h�M إذا hنt� : �� ت�<� cك �?2 أ��3ده�؟ ه�� cى ه��إن��ن، و�>5 ی�  cآ �?��Pر�� ه� آ��� ی Hا

 hی�، ا��?2 أنTp 2��ه\ا ا�>�ن ��>�� وه\ا آ�نh ا�>��� �� ��4���u ��<یc ؟ ه\J ا�>��� خ�ص� 

��ش �k أ�L أ ر�5�3 س��، رأى �5 ��i?� وح��ن?�، و�5 س?�ه� و�5 رح��?�، و�5 ر��، واح

ه\J أ��، أرأیh آ��� أم، ه\J �>�ن : إی�Zره�، و�5 إن>�ره� �\ا�?� ا��gء ا�\ي f ی�صj، إذا �Mل

��، آ��� و�>5 ���(� ���ی�5 اUح�س�S� ،qذا واح �Mل�gف ا��f�� ،ف ا���3ن�f�� �[���� : ،ر�� Hا

�5 آc ��>��ك ��>�ن، وآH _�B�� c، وآc ا�L� _��4، و�tذوا�P��� _Mب، وآc ��اج�ك ه\J ا�>��� 

���_ وأنh رب ا��3ش ا�2�e3، �� . ا��?2 أنh ر��: ه� آ�?� ���iی� �� آ��� hآ��� ،hأن fإ Lإ� f

�e3ا���3 ا� H�� fة إ�M fح�ل و f ،Hا fإ Lإ� f ،5<2 ی� tgآ�ن، و�� �2 ی Hء ا�X E�� H2 أن ا��2، أ

 أح�ط �>�X cٍء ����، ا��?2 إن� أ��ذ �_ ��X 5 ن���، و��X 5 آc دا�� M Hی�، وأن اM ٍء�X cآ

2�P��� ص�اٍط E��  .أنO hخٌ\ ���ص��?�، إن ر�� 

   ،L����� y���و ،L��P� �bT وجc، وس3 H cواس���د، وص ی��3 ح�E اUخ ا�>�ی2 إذا ج�ء ����(

� L�3 ح��Xو qی��P� J��J ��ازی5 د�P�M، وص�ر ��5 أس3 ا���س، و�hPb�t ن��L، ون�� �L�P، و

�bT وجc، ه\ا خ�ی�  Hا Eإ� cه\ا وص Hل وا�Pخ�ة س�ی�3، نQا Eإ� cRوس� J��را�3R، و�� 

، وی�وح ویt��، وآ���، ورآ�ب، ٍ)� ��p c�3ًى، و�ا��رس�، ���E ا!ن��ن f ی��� وL�M س

�bT وجc �� وص�g� cء، اجc3 �� ���_ ووhM، و� H cت، وس��ع دروس، إذا ا!ن��ن �� وص����

cZه\ا ا��:  

أن ا��(�رة آ�?�، آc ن�u�g�?� ؛ ا��gاء ن�gط، ا�k�B ن�gط، ا����س�B ن�gط، ا�3��Mت ا����3 ن�gط، 

��ی� ن�gط، آc ه\J ا���u�gت �zداه� أن ��yP ا����، �Sذا � 2���� ���h س�3ًا، آ\�_ �� ا�ی5 ا�

 ،LPی*، �?2 أح>�م ا����وة ا�O�Pن، إ��Pن ا�O�Pن، �?2 ا�O�Pن، �(�ی ا�O�Pن �?2 ا��ی*، إ��Pن ��2 ا��

و�Mاءة ا��َ��، آc ه\J ا���gط إذا �� أدى �_ إ�E أن �c4 إ�E ا�X h�3� �� H]ً�، و�����o ا�����3، ه>\ا 

  .أی5 وا��Mروح ا��* �5 ن��_، �Xف : ی�Pل �r3 ا���gخ

  إذا راآ
 أنh ��آ�B و��i��� h�i3یy، وا��iیy س�� وا�ن�� ث��، ��ذا ��c3 ؟ : �tن� ��ة h�M ��اح

����ء ��BPل و�>5 ا��� ه\ا ا��ioء وان�e : ه\ا واح ��آ L�B�h�i3 نTل ودی� رب �� �� ��pك، ا�

c3ء ا������ء ��BPل �>cBM 5 ا�ا�ci3 ه�u 5� cیy ا���Mد ؟ ��  ی� ��ى. ���ذا وا��M ا����رة، ا�

���، إذا اآ�h�g ا� ��3�Tی�?� ����g ا����رة، �Sذا ا!ن��ن  ��� 5� *�B� ،�ًZ� ق ا�>?���ء���Xء أ

 
J ح�� �� ،���J ن�ای� أر�� �� ،�oBآ�� ی� f Lص����، ن�� ��p L��ص ،J�� �Mد �� Lن�� وج


 ����L وی�Bu ی>�ن ،
B5 ا��� *�B�� ،ر�?eن ح>�2ا��<.  
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   k2 ی���� q�)� إذا إن��ن ح�� ���5 ن�ی إذا إن��ن د�� إ�E اH ی>�ن �2�3 وی>�ن ����، ون�ی

 �� Hا Eإ� c4ء، إذا �2 ی�X cآ Eإ� cوص Lإ�� cذا وصS� ،Hا Eإ� c4أن ی Eإ� �?�Zوی�� yR�Pا��

��ع سًى، �>5 أ�Mل �: وصc إ��X Eء، وf أ�Mل P� L��� E��ح�س
 ن��_ cBM أن : Lی� ح��ًة 


  .���س

�bT وج�u cیy و�>L� 5 �2��3، أو�E ه\J ا��2��3 اfس����P : ��\�_ أن� أ�Mل �>2   Hا Eإ� yی�iه\ا ا�

 L�� �B3� �� cح��_، آ 
�o� f J�3P� 
Pء ��دام �� ث����E أ�� اH، ی��3 إذا آ�ن أنh ����دع أو و

���43 �� ح(�ب، ��دام �� ������ �� ُحُ(
 آ���Z، ��دام  ی�Tل، �5 ی���� �� ح���L آ�?�، ��دام ��

�َ(�، �� �3Xر َ �� ،cم، �� آ�tََس �� ،c�� �� �4ل�ا �� �� ،H�� �4ل��3ص� �� �� ا� ��

 ،���Pس�fا Hا Eإ� yی�iم �� ا�b�� �iPول نt� ،�4ل �� س�3دة��4ل، �� ا�ا �� ���Pة، �� اس�������

��u cوج bT� Hن اU�ًB�u fإ cBPی fو 
.  

��دام �� ان��اف �5 اfس����P، ��دام �� ���4P، ��دام �� ������ت، : ��(
 أن ن�3ه� ���R س��  

 f �?� Hء أ�� ا��Xو�� أ ،�?B<�ن� �?�� Hا E?ء ن��Xدام �� ُجَ��، ��دام �� ��3ص�، ��دام �� أ��

 5��bT وجc، ��د��� �� ح(�ب �� ح��� ن���� ن��3?� ، ��دام ن�5 �� ه\ا ا���kM ن�5 �� ح(�ب  Hا

 ی�PلMو ،cم، وا��(�، وا���t��3 ا���ء، : �X �� �� �ً3Bu ،ء�X �� �� ،��Zآ J��3م س��ه\ا ا�> Hوا

 bT� Hب �5 ا�P��� �bT وجL3�� ،c أن ی�3 Hس أن�ار ا�B�M5 ا� L3�� ن ��(�ب، وه\ا ا��(�بU

  .ةوجJ\?� ،c اfس����P واح

ا�c�3 ا����4، ا�c�3 ا����4 ی��L3، ه�� ا!ن��ن، ه\ا ا��ی* �� ا��iیy إ�E اc?� ،H أنh : ا��Zن�  

 c�� J����c ص��� ��EP اL� H ؟ ��p �?��_، ه\ا ��jI، ه\ا ��ج�، ه\ا ص�نk، ه\ا �Tارع،  _�

Hا Lج�� lخ�� c�� f�L� �o�B س�3ً�،  ی�Pم ��L ویtخ\ 5�X�M ویL�� ��3، ه\J ����4_، أ�� أ�_ 

،Hس�ًا ���_ و��5 ا L�3�� ه>\ا ،qٍح� ن� fوج�هً�، و fًة، و�?X fا���ت و �� L� Hا EP�� ج� أن��؟ 

L� Hا EPی�ج� أن ی� �BPل ا!ن��ن ا�Tإذًا ن .L� ل�M : cإذًا ؟ ه Hا EP�� ��B� ج?�د fو �Mی� �f �g ص

�� 2�� h�b���5 خ�دم خ�� ��جL اH؟  h3؟ دا� Hا Lج�� �Pن� hP؟ أن� Hا Lإن��ن ��ج hون��جL اH؟ 

 5� Hا Lإن��ن ��ج h�4؟ ن Hا L2 ��ج���� h����إن��ن ��جL اH ؟ و�g� jM�� h�Mف ��جL اH ؟ ا

4 ؟M دون.  

 ا�>��B ا��Zن� ا�c�3 ا����4، ی(
 أن ی>�ن �_ ��c ص��  �Bا� ،���Pس�fا ��Bآ �، أf إذًا أول ��

�� ا!��م �� د��ء ا��(�  :���4 ا��(� ح���ًا آc ی�م ؟ أf ی
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ا���2 اه=<� +�	� ه=ی6، و:�+�9 +�	� :�+�6، و�(��9 +�	� �(��6، و��رك ا���2 ��9 +�	� أ:6�3، (( 

 �ًNص�� qً	: �9� ;ـ و�0=ه� ـ ا���2 ه Q��: �DGی wو *DG� Q>k+ ،6�D� و��9 واص�ف :�9 ش� م�

Q�9 إ����Gی  ((  

   Lن �� أج��O�P�� �eان  :  

 C�ًN�َِص� qً	َ:َ 7ْ	َ0ْ�َ�ْ+َ -ِ4�َء َر�Gَ�ِ َآ�َن َیْ�ُ'(ا �ْ	َ+َ�  
 )j?<ی� : س�رة ا�O 5� "110 ( "  

ی�ً�، ����� ا��bTان،   M ا�>�ز hزی cZ� J�?Bgا����3ء ی ،H5 ا� 
 ص�ح
 ا�c�3 ا��M ���4ی)�

ا���Bرة ن���e، ی���ج ��B<� �Pی��، �� آ��Z أ��Xء �>�ن وا�(�س �(�qb، وا������ ��4Pص�، و

���� ��ش، �� ��?� �Xء ا����رة، آ�ز ی���ج آ�Bی��، وه\J ����ج  �P� ًا، ی���جا�(�هTی� ����� ج

ح�، ��P آ��B زر، و�� أ��Xء ��ی أن �f L�3g ی�ج آ�ز، ه���ا آ�ز، اUن��� �Tرب وا���>� P�

�>�ز، ا������ ���و�M، ه�ت ����� �� �� �����، ��ن�?h ا��?�ة آ�?�، ���E  ��ر�p، �� �� آ�ز، أ����

ح �L3، أ�� إذا P� f ،ء�X L� ��4ی f ت������ hأو س qخ� J��ا!ن��ن یt�� إ�q�)� E ا�2�3 و

�P�Mی(
 أن ی>�ن �_ اس����P_، و��c ص���، ��c ص��� آc : ج�ء ج�هt� ،Tن� أ�Mل ه\J ا�>��� ا�

  ".f ��رك �� �� ��uع q�X ی�ٍم �2 أزدد ��L �5 ا��M Hً� .. " ی�م

   f إن��ن ؟ hص� �� ؟ واس� �� Hوا f ؟ rت ��ی���ذا �h�3 ؟ ��ذا خ�h ؟ 5�َ أh�3u ؟ 

��E إن��ن ؟ f واH، نh�4 إن��ن ؟ f وا�M ،Hأت O�Mن ؟  hM4� ،Hوا f ح��ان ؟ h�3uأ ،Hوا

 c3�� ذا�� ،Hوا fcوج bT� Hا Eب إ��Pأ��اب ا� J\أ��اب ا����، ه J\إذًا ؟ ه..  

 C!َ�َا ِإَ�ْ�ِ- اْ�َ(ِس�)hُPَ�ْا ا���َ- َوا)Gَُی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا���  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "35( "  

، �tول �� اfس����P، �� ا��س��� ؟ ی��3 وس�� ���_ و��5 اH، ا�2�3، ا���� ، اfس����P، ا�c�3 ا����4  

  ، ا���Z* ا���>�، ه\ا ا�O�Pن �5�َ ؟ أ��5���z��� q ؟ .ا��Zن� ا�c�3 ا����4

 Cَواِت َواْ�َ ْرِض�	َ��ُ�وا َم�َذا ِ+* ا�gُ>ْ7ِ�ُ ا�  
 )qی� : س�رة ی�نO 5� "101 ( "  

  C )21(�َوِ+* َأْ<Eُِ�ُ)ْ� َأَ+َ�� ُ�ْ&ِ�ُ�وَن 
  )س�رة ا�\اری�ت ( 

gُ9ْ�َ�ْ+َ � -ِ�0َ�َِم �  C )24(ِ� اkِ�ْْ<َ��ُن ِإَ�
 ) qB�  )س�رة 

 َ̂ ٍ̂ ) 5(�ِ م� ُخِ� َ̂ ِمْ� َم�ٍء َداِ+   C )6(ُخِ�
  )س�رة ا��iرق ( 
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ك : أ�� إ�?� خ��y ا�>�ن ی�Pل �_  �� ،q�gك ا��� ،y5 ��ٍء دا�� hP؟ خ� hPن��_ �2َ خ� Eإ� �eان

ك ا�?�اء��ك ا�(�ذ���، ��ك ا��(�ات، �� ،��Pی�5 ا��ك ���ك ا��uUر، ��ك ا���ء، �� ،

 bT� H�� _���3� 2)ح ��ت، ه\J آ�?� �Tی����E ��ی�5 ا��� ybع ی������� cت، وآ����ا���

��c ص���، و��>�، ون�ی ذآ�، اس�3   ؟�ا ��ذا �Mل ���L ا�4�ة وا���موجc، إذًا ن�ی اس����P، ون�ی

��� �Bل ا���M L�� Hا ��  :L ا�4�ة وا���م�5 أنqٍ ر

 ))!:�	' *+ �#Eا� �  ...)) م� ص��� ا�E#� +* '	�:! ـ ا���Nح ه�9 :�� ا�#	�:! ـ م� ص��

  :�� وc� L�M �� ج����، ه\ا حی* ح�5 رواJ ا����\ي: �� �Mل

� ���3 ا�J	�p ،8 ص�� رآ��P0 آ�<6 آ '� (( P� ���0� 
م� ص��� ا�' *+ �#E	��p ،!: �0= ی>آ� ا

  )):	�ٍة ��مٍ! ��مٍ! ��مٍ! �#ٍ! و
  ) حیٌ* ح�5 رواJ ا!��م ا����\ي ( 

   
�� ،��o��� 
�� ،�<�� 

 �\آ�، ���� ،��� 
ه\J ا����ة �k اH، أن� أ��i_ ح�ی� ح�آ� ؛ ��


 �>��B: ��ح��� ،
 : f إ�L إf اH وح�X f Jی_ �L� ،L ا�ُ��_ و�_ ا����� ،اH أآ�B وH ا���

�B��: ل�P� 
�� ،�Bأآ Hوا ،Hا fإ Lإ� fو ،H ن� ا��u *�Bیc : س��Bن اH، وا�����اH اH اH ـ 

 ا�\آ� ا����د��ك اfس���oر، ��ك ا������ وا���3ذ��5، ��: إن �Xء اH سtآ��L �� ا�رس ا��Pدم ـ 

ك ا�� ،��B<وا�� ،c��?وا�� ،ك ا�����B، وا������� ،Hا Hت ا�u�gآ�?� ن J\ك ا���>�، ه�����وة، 

h�M ا!ن��ن ه\ا ذآ�، وإن yت �� خ��b<� إن ،cوج bT� Hذآ� ا 
اH اH ه\ا ذآ�، وإن : ���iي ��

سh�B اH ه\ا ذآ�، وإن ���ت ا�O�Pن ه\ا ذآ�، ی��3 ن�ی س��� �k اH، نj4 س��� �k اH، ج��� 

��>�h ا���?� ���ًء، ��>�h ص�Bحً� و���ًء أ�� E��� ،c�jiP ا���Zر �k اH، خ��ة �k اH، ص�Bحً� �� 

  .واً3� H� �Xء ج��c، �3ً� وص��X ،L� hء ��3 جًا أن ا!ن��ن ی>�ن ��J\?� �X ا��iی�P: و��Pل

   ،c��)م، أي أن ه\ا ا!��م ا��ة وا���ا�4 L��� �Bذآ�ر ����م ا���وي ه� أذآ�ر ا��Uا آ��ب ا\?�

2�e3ك ا��� ،L� Hت ا�P���� 5� Hن ا��Bی��3 س 
، ا�\ي ��ش ح�ا�� أر�5�3 س�� ��P، ��ك آ�

ری�ض ا�5����4، وه� �5 أَجc آ�
 ا��ی*، ��ك آ��ب اUذآ�ر ����وي وه� �5 أجc آ�
 اUذآ�ر 

  .����وي

�M 2وس� L��� Hا Eص� �Bأن ا�� L�� Hا ��  : لو�� حیٍ* Oخ� رواJ ا����\ي، �5 أ�� ذر ر

 )) w W=و� 
م� ��ل د�� صqة ا��&� وه�p )ٍن ر'Wq �&7 أن ی���(P ـ �&7 أن یG(ل آ�	! ـ w إ�- إw ا

:�J م�اٍت آ�J: -� 6&P . ش�یQ �-، �- ا�	�Q و�- ا�N	=، ی�N* وی	�6 وه( :�� آ7 ش*ٍء �=ی�

ذ�Q +* ��ٍز م� آ7  ���9ت وم�N ا
 ��J: �2 س���ت، ور+� ا
 �- ��J: �2 در'�ت، وآ�ن ی(م-

 Wم)�و ((  
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  �P�Mل �>2 آ��� د�Mو�>5 أن� أ : fم إ�gا� �� kأن ه��ك ج�� P��اQن �� آc ا�(�ا�k �� ه\ا ا�\آ�، f أ

cM نQا ،�?�� yP��� �� ل ا�>���ت �5 دون�P� ��� hه\ا ا�\آ�، أن Lو�� : Hء ؟ وا�X c�Bی cه ،���

?� ��ء ی�3?� �� ج�LB �� ا���gء �ce سh س���ت �>� ���X �P3�� ،jgي ��?� ��ء �L�B، آtس �Xي ��

� f ��� وآ��� L�B� ء، أ�� آ�س� ��ء�� ��Bم، ا��آ LنU ،c�Bی f ة�� �R�� ��� ل�Pب ی��L�B، ی��3 أ

  .�cZ أو�� �5 ه\ا

� و�� أ�j ����ن، ��Xن ��5 5�َ ی��e?� و��5 و5�َ ی��>?�، ����� آ��Bة آ��Z ��5 واح یcM :?��P آ���

f إ�L إf اH، س?��، إذا واح L3� : k�u رj�p خTB و��5 واح ی��>?�، ����ع ا�\آ� ��> 5��Pل

  ..f إ�L إf اH، ص�رت ��� ا���y ه\J ا�>���، أ�� إذا واح ��M?� �3ً� وآ�ن �� ����اه�: خ�LP ی�Pل

 ))��(P7 أن ی&� Wq'ٍن ر�p )وه �&�w ا
 و�=w W ش�یQ �-، �- ا�	�w Q إ�- إ: م� ��ل د�� صqة ا�

:�J م�اٍت آ�J: -� 6&P ���9ت وم�N ا
 ��2 . و�- ا�N	=، ی�N* وی	�6 وه( :�� آ7 ش*ٍء �=ی�

:�J س���ت، ور+� ا
 �- ��J: �2 در'�ت، وآ�ن ی(م- ذ�Q +* ��ٍز م� آ7 م)�وW، وُ�ِ�َس م� 

 wا��(م إ Q�3ن، و�� ی9&ِ� �><ٍ; أن ی=رآ- +* ذ��Jا� ���0� 
  )) ا��Jك ��

  .ه\ا حیٌ* ح�5، و�� �r3 ا�6�َ�ُ ص���: �Mل ا����\ي

  h�M ا�\آ�، إذا �P�Pح E�� c� ا�\آ� ��� E�� f ي ا���مTآ��� cر��: أن� آ Hوإذا . ا ،Lر����� hرأی

h�M :2?ا�� .h�M وإذا ،Lأ��ه�� h2 ی>5: رأی� tgآ�ن و�� �2 ی Hء ا�X �� .�b3� f Lأن hإذا رأی ،Hا fل إ

 J\ه \ٍR�� ،�?g�3� hت أن���<� yیك ه\J ا��ؤی�، واQن ذآ�ت ه\J ا�>���ت، وا�>���ت �4��

  :ا�>���ت، ان�e اH ��ذا �Mل

C َن��َ>ْkِ�ِْإن� ا �  

  ..ی��3 أي إن��ن ؟ ج�q ا!ن��ن  

َ̂ َهُ�(:ً�    C )19(�ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن ُخِ�
  )س�رة ا���3رج ( 

اQن �Mل �� l�X س�t�� ��jI ���ی5 ��آ�iP� ،j : �Bع LB�M دا�M ،�ً�Rل �� واحأي أنL خ�ی  

�ً3Bu 2?��4 و��X ،ه>\ا jج��..  

َ̂ َهُ�(:ً�  ِإ��� ) 21(َوِإَذا َم��ُ- اMَ�ْْ�ُ� َم9ُ(:ً� ) 20(ِإَذا َم��ُ- ا���J% َ'ُ�و:ً� ) 19(� ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن ُخِ�

 �َ�4��  22C(اْ�ُ	َ

��، ه\ا ��ص�ل، راع �5 ا���ف، راع �5 ا�y�P، آ�ن ��iPع LB�M، و�>5 اH ثLB�M L� hB ه\ا �4  

��E أص��ب رس�ل اH ی�م أح �?�Tأن cوج bT� Hا��>��� ا J\ه ،h��Zل ا��P���..  

  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 355�� آ��ب ��
 

 C9ُ(ٍد َ�ْ� َ�َ�ْوَه�#ُ�ِ Wُ=ََوَأی� -ِ�ْ�َ:َ -ُPَ9َ�(َِ�َل ا���ُ- َس>ْ َ+َ�  
  " ) O 5 "40ی� �: س�رة ا�����( 

����� آ��Z، آtنf L ی��ف �5    L�ا�����3 ���3ی� �o���� ،cوج bT� H5 ا� yواث ،hث�� LB�M 5�zا�� )�

 5� Hا Lی��� Hخ�ف �5 ا �� أح، f إنL ی��ف �5 ا�P� H، و��� خ�ف �5 اt�u H�� ،HنL، إذا واح

ه�ب اH ه��L آ�X cء، و5�َ �2 ی�j اH أخ��L اH  أح�M���� �P�L، 5�َ خ�ف اH خ��L آ�X cء، 5�َ

: �5 آ�X cء، �( ��4�X، و�>�ن� و�cء ا���k وا��iP� �4Bع LB�M �5 أص�o إن��ن، ی�Pل �_

 L3� �� خ�ف، وا!ی��ن L3� �� ك�gا� �ً�Rك، دا�gك أس�سً�، ه\ا ا��gا� ،cا��� hن� �� Hوا ��<g�

  ..أ�5

�ِ %̂ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ�ْ� َیْ�ِ&ُ�(ا ِإیَ	�َ<gُ�ِ �ْ2ُْ�ٍ� ُأوQَ�ِ�َ 2ُ�َُ� اْ�َ ْمُ� ) 81(�ْ�َ ْمِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ�ُ	(َن �اEَ�ِْ�یGَْ�ِ� َأَ�

  C )82(َوُهْ� ُمPَ2ُْ=وَن 
  )س�رة اUن�3م ( 

��E إخ�ان�� ا�>�ام، ه\ا ����ع ���ص��، ����ع ا�ی5 ا��cZ� ،���4 ا��(   J����ن� ا�\ي أt� رة�

 Lآ� ،������ Lم آ��eن h���ح� E����S� ،ن_ f ��� ����(�رة إf إذا ر��h، ��� زی�h ���_، و

3 X?� أخ� ��س2 ا�����2، أی5 ه\ا ا��3
 ؟ ه�>L�� h، أی5 � ،yی����، ����وق، و�>�_ �2 �4���

E�� cBP� 5 ا���>5 أن� q��� ،L�� bc� LنU 2س2 ا������� L3�ا�ی5 إ�BMل ا��?2 إ  f�T���� _B3ی��ت ؟ و

����� واحة أن �c4 إ�E اH، أن ��L3� c��3، أن ���L� l، أن ��L� c4، أن �tوي إ�L�I E، أن 

_Pخ� ��ي �?اJ، أن �>�ن �� خ�?� .. ���� fا��?�ر إ 
�iی fو ،_��)��� fإ cا��� 
�iی f ی� رب

��Bدك ..�B3ا� ���� hآ� hد،إذا أن�B3ا�   .أنh أس3ه2 د �tنh أس3

�bT وجf c ی>�� ن��� درس، و�>5 ی(
 أن نc�3 ��ن��� ������، ه\ا ا��Bن���  H c45 آ� ن���

  ... ی���ج ��j4 س��� �����م �3 ص�ة ا��(�، وإذا ���>5 �(���� واH أ��c، أ��c �����ن ��ة

 "))!:�	' *+ �#Eا� �  ... )) م� ص�

  cأآ� ،�gأن ،k�، ��L إ��م، �Mرئ ی�Pأ ا�O�Pن آc ی�م Oی�ت جیة، ��4ت ح�3Bu ،5ً� ا�(����p k و

���_، أ�� ���h�B ����_ آ���� آ�ن  P�� �� ا���م ؟ ص�ر h�Tون� ���ذا �� نP�� إخ�ان _� ،kRرا �(�ی

  :���q3 �3_ ا���og، �ـ

 ))!:�	' *+ �#Eا� �  ... ".)) م� ص�

��E ا�O�Pن ا�Mأ O�Mن، ��
 �\آ� ��ذآ�، ��
 و�3 ا��(� ه\ا ا��رد، O�Mن، ��
 O�Mن، ن��_ ه�   h

��E ن�eم �5�3، اس���oر، ���R ��ة اس���oر،  �P��� ة��� إن� أس���o اH �� ا���م " ��>� �>�، �>3� 5

  ، "أآ�R�� 5� �Z ��ة 
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  : ��!��م ا���وي �Mل

Oی�ت ج��_، آc ی�م  أس��R�� ��o ��ة، �k اfس���oر ا������ وا���3ذ���X ،5ء �5 ا���>� ��ی� �5  

 )� _��� Eذ�_ إ� 3� y�iان ،cوج bT� Hا k� _�4ح h��M ،نO�M وة��ء �5 ا�\آ�، �X ،ی�O

ن��_ إن��ن Oخ�، 5�َ أن� ؟ أنh إن��ن Oخ� ص�ت، y��u ا����ن، �Mي ا��(�، ح>�2، وأنh �� ح�� 

�bT وجc أ��iك إ�E ا����ء  Hآ�ن ا ،Hا���م �� ذ�� ا hأن ،Hا ،�eح� �� hذ���، وأن �� hنt�

ا���Boن �5 ���وى ی���J "وأنh �� ر��ی��، ه\ا ن�یJ ن�5، إذا �Xء ��yP ن��cP �5 ح�ل إ�E ح�ل، 

  ".5�َ �2 ی>5 �� زی�دة �?� �� ن�4Pن " ، "

إن �Xء اH ا�رس ا��Pدم ن���k أی�ً� أذآ�ر رس�ل اH، ی��3 �� أ��Xء ج���� جًا ه�t�?� �>2 ه\ا   

رس، ه�tت �>2 ��gی5 حی*، و�>�P� 5 واح �Xح��J، �� أ��Xء ج���� جًا �5 رس�ل اH، وآ�?� ا�

���L ا�4�ة وا���مأح�دی* ص��� �B5 ا��� �.  

���L ا�4�ة وا���م ذات ی�م : ه\J واحة ث�ن�� ا���B ا�>�ی2 ���� رواJ أ�� س�3 ا��ري �Mل �Bا�� cدخ

U5 ا� cذا ه� ��جS� ،   :�Pل �L أ�� ُأ����، ��Pل �Lن�4ر یا���(

  )) ی� أ�� أم�م! م� �* أراك '���ً� +* ا�	�#= +* ��c و�6 ا��qة؟(( 

  ��<g� �� ه\ا E�3�.  

  .�����T، ودی�ن �� أy�u أداءه� ی� رس�ل اH ه��ٌم: ـ ��Pل

  :ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

 )) �Dو� ،Q	ه 
  )) :Q9 دیQ9؟ أ+q أ:�	Q آqمً� إذا ��P- أذه; ا

  h�M ـ :Hی� رس�ل ا E��.  

  ـ �Mل 

ا���2 إ<* أ:(ذ �Q م� ا��2 وا�Nََ�ن، وأ:(ذ �Q م� ا�0#� وا�)�7، : �7 إذا أص&6N وإذا أم��6(( 

  .)) وأ:(ذ �Q م� ا�#&� وا�&7M، وأ:(ذ �Q م� �c&! ا�=ی� و��2 ا��'�ل

��� دی�: ـ �Mل   E�Mو ،��pه�� و E��3� Hا 
  .���t� ،h�3ذه

��ء، هc �2�3 5�َ ���ج� ؟ ���ج� خ��y ا�>�ن، ���ج� �5 ��J آ�X cء،   أنh �3_ أ�Mى س�ح وه� ا�

��ء، أخ� اد��، اد�� ��� س�ي، اد�� ���، ی��?Tئ، هc �2�3 �� ه� �� أ��Xص ی���ون �5 ا�

��ء ���ج� خ��y ا�>�ن، ���ج� �5 ��J آ�X cء، �Sذا آ�ن �� إخ�ص��� hء ؟ أن��أذه
 اH  ا�

�ً3Bu ،_دی� _�� E�Mن_، وTه�_، وح _��.  

   
�u 5�� ��4 ا����2 ؛�X �� ازن�� yPن� Eذآ�ر ح�Uع ا���� kخ� ن���O ء�P� �� Hء ا�X إن

c�3ث�. ا�2�3، و��5 ا�\آ�، و��5 ا��Zء ا���XUا J\ل �>2 ه�Mأ : 
���P، �>�ن ص�ح 
 �5 ج�ن�f
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��E ا���س أن�ارًا، و�>�ن ح(�، �� ا��\ اH و��ً� ج�هً�  rی�� 
�M 
�� ا��\L�b�3� J، و�>�ن ص�ح

����Pص��� ی>�ن زادك ی�م ا� c�� 
  .ص�ح


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .Oداب ا��3iم وا��gاب) :027( ا�رس  -��

  26-01- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�O 5داب ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم   cBM 5� ث��b��5 س���� دروٍس ح�ل اQداب ا!س����، �� 5�

 cآ c� 2��� cآ L� م�Pط ی���، ی�g5 ن�ا����، و��ث�� �O 5داب ا������، وه� ن�5 أوfء ن��ث 

م ا��LP، و�� أ��اب اQداب ا!س���� ح�ل إن��ن وه� ا��3iم وا��gاب، ی� ��ى ��ذا ج�ء �� أح>�

ة �� ا���م ث�ث� ��ات، ��5 اUو�E واUجر أن Rا��� E�� q�)وی fإ ا��3iم وا��gاب، �� ��� واح

  .ن��3ف إ�O Eداب ا!س�م �� ����ع ا��3iم وا��gاب

��gی5 أد�ً�، ورأیh �5 ا����س
 �c3 ��3>2 ی�3   5� د ه\J اQداب یTی� �P�Pا�� J\ه r3� ف

اب اQداب، أ�� أن ن��3?� آ�?� ����ص��?� وأد��?� �?\ا، �� د��ن� إ�E أن ی>�ن ���ر ه\ا ا�رس اQد

  .ا!س���� �� ا��3iم وا��gاب

  : ��دئ ذي �ء ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

 )) W=0� آ! ا��03م ا�(ض(ء �&�- وا�(ض(ء�� ((  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )س����ن " 

  �� ی���4 ی وM L���ء ا��3iم c�p ا��ی5 وا��2، وا���P�P ا�?ف وا�� جًا ؛ ا!ن��ن �� أث��ء 

 P� �3مiا� cBM Lو�� Lی ی��_ ��gء ��L ج�اث�2، ������ یc�o یM ،���eن ��p داةt� _ی�� M ،ث����

3J وأن ن����r ه\ا ��5 ا�����e وا���Mی� �5 ا��Uاض ا���ری�، إذًا أن یc�o ا��یcBM 5 ا��3iم و�

  .ه� ا����ء ا�\ي س��J ا���B و��ًء

اQن، �� ن�iP �?�� جًا، آ�>2 ی2�3 �� ا��gع أوا��، ��اrR، و�� واج�Bت، و�� س�z� 5آة، و��   

س�z� ��p 5آة، و�� ��و��ت، و�� Oداب، و�� ��Bح�ت، و�� �>�وه�ت ؛ �>�وه�ت ��Tی?ً�، 

c �� ا��XUء ا!��ح�، اس���gق ا�?�اء ��Bح، ا���e إ�E جcٍB و�>�ه�ت ���ی�ً�، و�� �����ت، اUص

�B� 6ٍ��Xح، ا���e إ�E ح��ان ج��c آ���iووس ��Bح، أن ی2g ا!ن��ن وردًة ���ybB3 أری(?� ��Bح، 

ة��M E��أن اUصc �� : "اUصc �� ا��XUء ا!��ح�، و���ول ا��3iم وا��gاب ��Bٌح �� ا��gع 

  ".ا��XUء ا!��ح� 

J ه�  �����>2 أن ���Pا  E���دة: �>5 ا�\ي أ�B� Eح إ��Bا�� 
�Pحً� ���ٍ� ان�B� h�3� أن_ إذا . cح أه�Bا��

 ،L��3u ول���5 إذا �zًى �?2، أ�� ا���Z� ن�3م، وا���رUا cآt� آ��ن آ��tا�>�� ی����3ن وی cن��، أها�


 ه\ا ا�Pان ،Hا ���u E��
 ون�ى ����ول ه\ا ا��3iم ا����Pي �Pٍح، ان�B� c<X E�� Lو�����3م ا�\ي i�
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 �P�M�� اH، ا���iP ا��u E���� و��Bدة، إذًا أن ����4
 �k ���ول ا��3iم، ا���� ��E ا���Pي �u Eإ�

  اQن ه\J ا���� آ� j��t�E ؟

   ،2�e���iٍء  5� J�� ��� _���3� ،L��e�ا���P�P ا���� ����4 إی��ن_ ��)� _���3� ،H��L و

�\اٍب أ��2، �����4 إی��ن_ آ�L ه\J ا����، ا��5�z ا��4دق إذا ��ج� ی��ي  ����3_ 5� J�� ���

�� اH، وإذا �u E����(�ر�L خ�� ا������5، وإذا ���ول ا��3iم وا��gاب ی��ي �L��3i و�Xا�L ا��Pّ�ي 


 أه�t� ،Lي ��cٍ ی�L�3 �� دا�M E�� ن�ى L�BM أخ\ أه�L نTه� ی��ي �?\J ا��Tه� إدخ�ل ا���ور M Lم أن

���L ا�4�ة  �Bل ا���P� ه��
 ه\ا ا���Bح إ��3u Eم، إذًا c�p ا��یcBM 5 ا��3iم و�3�Pان �ً����ن�� 

  :وا���م

 )) W=0� آ! ا��03م ا�(ض(ء �&�- وا�(ض(ء��((  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )س����ن " 

  �3iى �?\ا ا��Pأن ی� E�3�� �3م ن��iول ا���� 
�� اH، وا��5�z آ������ f یtآc وأن ی���4�u E��م 

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���M ���3ن آ���وآ��  ،fً�أي ح ،�ًB�u f23 إiی fو ،�ًB�u fإ:  

 )) *G� wإ Qی آ7 ��0م wم9ً� وbم wإ ;N�� w ((  
 ) ��Zا�5 آ �����5 ����4 �(  

أن ���ي �?\ا ا��3iم : ��3iم و�3J ر2M واح، اث��5ا������، c�p ا�ی5 وا��cBM 2 ا: اQن ر2M ا�Z�ث�  

�� اH، ث�ث��u E��أن أی?� : أن ���� ��H، ا���P�P ا������ �?� ����3ن د�P�Mن ؛ ا��E�3 اUول: ا���Pي 

ا!ن��ن ه�b<� cت �� ه\ا ا��3iم، �5 ص�L3 ؟ �5 ه�Jtb، 5�َ أنTل ا���ء 5�َ ا����ء، 5�َ أنhB ا���Bت 

، 5�َ أن�� ه\J ا����ح�، 5�َ أ��iه� ه\ا ا���ن، 5�َ أ��iه� ه\ا ا�23i، 5�َ أ��iه� ه\ا �� اUرض

ا��Pام، 5�َ أ��iه� ه\J ا��>��ن�ت ا��� ����س
 ���سBً� راk� �ً3R ح�ج�ت ج��_ ؟ ا�c<g، وا��>�ن�ت، 

iام وا���ن وا��Pوا� c<gس�، ا��M ام�M �� c<gام، ا��P23، وا��(2، وا�i23 وا��>�ن�ت وا���ن، وا�

 ،Hب ��2 ا�g� إذا أردت أن ،H2 ا�� E�3� J\ح�ج�ت ج��_ ؟ ه k� �Pوا��(2، 5�َ ج�3?� آ�?� ���ا�

 ،�Bا�� J\ه hB5�َ أن ،TB؟ ا�� kB�� kی���� L�3وج Lأن آ�ن ���ً� أج�جً� ؟ 5�َ أس�� �\�ً� ��ا�ً� �3 L�35 ج�

  ..آ� أن ه\ا ا��3iم �5 ص�k اHا��� �?� �Mام ح�����، ه�� ا��M، ا�����B آ� �\

  C )35(�َوَم� َ:ِ	Pْ�َُ- َأْیِ=ی2ِْ� َأَ+َ�� َیJُْ)ُ�وَن 
 ) qس�رة ی(  

أن �\آ� : ا��gء ا��Zن� �� ا�����B أن �\آ� أ�� اH �� ���ول ا��3iم، ا�����B �?� ����3ن ا��E�3 اUول  

�T وجc، وا��E�3 ا��Zن� Hن��3 ا :��� �� H\ك أ�� ا�ا��ح�5 ا��ح�2 أن  H�3م، ی��3 ��2 اiول ا�

 2�� E�3� 23، ه\اiول ه\ا ا����ا���� ��  yBuأن أ 
ی��oB أن أ���ول ه\ا ا��3iم و�y �� أ�� اH، ی(
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�T وجc، وأن اH س��BنL و����b<�َ E��3 �5 : اH ا��Zن�، ا��E�3 اUول Hن23 ا J\أن أذآ� أن ه 
ی(

���L ا�4�ة وا���م آ�ن إذا دخc ا���ء �Mل�Xاء ه\ا ا��3iم، و�>���  �Bأن ا�� c��� ،Lو����5 � :  

 )) Wوأذه; :9* أذا ،-�)� �*+ �G�ا�>ي أذا�9* �>�-، وأ 
 =	Nا�((  
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " �gR��  " )ا���ة 

  L�\� ��M5 أذا<� ،L� ىb\oوی� J، وأ��M �ّ� EP�L، إذًا آ�ن �5 ا���>5 أن یtخ\ ا!ن��ن س�cR �� وری

��� أذاJ، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م 
  : وأذه

 ))7G��+ �ًإذا أآ7 أ�=آ� ��0م : Wأو�- و�خ� 
  ))��� ا
، +kن <�* +* اxول +��7G +* ا�خ� ��� ا
  ) رواJ أ�� داود ( 

  *��Zدب ا�Uاب �5 ُص: ا�g�3م وا�iوأن ه\ا ا� ،cوج T� H\آ� ِن2َ3َ ا�ا������، آ�  ،cوج T� Hا k�

�T وجc، وه\J ا�23َ�ِ ن23 اH س�M?� إ��_، َ�>�X 5� _�bاء ا��3iم، أ��iك أج?Tة  Hة اR�� ةRا��� J\وه

B� وأن ،L�\� \وق�س�� �_ أن  ،L��?�Jأذا _�� 
  .�M _�� EP�L، وأن ی\ه

  :ا��ی* ا��Zن� ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  ))ی>آ� اس� ا
 :�*  إن ا��3�Jن ی�7NP ا��03م إن ��(( 
 ) ��Z5 آBا� �����5 ����4 �(  

أن ا��i�gن ی�Pل !خ�انL إذا دخc ا��جc و�2 ی���2 ی�Pل أدرآ�2 : " وا��4P ا��� ����3ن?� ج��3ً�  

أدرآ�2 ا��g3ء، �Sن دخc و�2 ی��2، وإن ج�q : ا��h�B �� ه\ا ا�h�B، إذا ج�q �� ا��3iم و�2 ی��2 ی�Pل

�uال ا��hM ؛ ا��g>�ت، ". أدرآ�2 ا��h�B وا��g3ء ��i�g : �ً3ن !خ�انLو�2 ی�2، ی�Pل ا�


، وا���oBء، وا�3اوة، إذا دخ�h ���2، وإذا ج��h إ�E ا��3iم �oس�، وا��Pم ا��وا�����4ت، وا�>

  .اUدب إذًا ا���Z* ا������ �5���3 و��ی�X 5�Zی��5. ��2، ح�E ی\ه
 ا��i�gن

  kدب ا��ا�Uج���ع : اfأن ا ،Jدfوأو Lأه� k� ��3ی ،J��E ا��3iم، ���q ������ً� أن یtآc ا!ن��ن وح

��E ا��3iم و�� وج�B واحة �� ا���م، �� أنq، �� ��دة، �� حی* ��3i��� ،j�iم  cهUا k��)ی

 fآ��ن وtأن?2 ی Lا إ���<X ،L5 أص���� �ٌ�ی(��P�� ،kل ���L ا�4�ة وا���م ح���� E<X إ��L ج��

�3Bgة وای�ا�4 L���  : ���من، ��Pل 

  ـ � 2<�3�����Mن ؟ 

  .ن23: ـ ���Mا

���L، ی�Bرك �>L�� 2: ـ �Mل H��3>2، واذآ�وا اس2 اu E��  .��ج���3ا 
  ) رواJ أ�� داود ( 
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�5 ا���� أن نtآc �(��5�3، �5 ا���� أن نtآk� c اUهc، أن نtآk� c اUوfد، أن نtآk� c ا�MUرب،   

ة ��رك اH �� ا��3iم، ه\ا ا���ج�L یL���P حی* �Xیk� j اUص��ب، �>Rا��� E����� َآZَُ� ا�(����ن 

  : Oخ�

  )) وه)>ا ... ��0م ا��9pw ی)pqr� *E!، و��0م ا�pqr! ی)x *Eر�0!(( 
  " )ج��� " �5 : �5 آjg ا����ء( 

  *��Zدب ا�Uه\ا ه� ا : jخ�ی5، آ����Qا k� cآU�3م، واiا� E��واUهc واUوfد، �� ه\ا اfج���ع 

�5 ا�>�B وا�����3، ث2 �� ا 3Bآ�، وا��Bوح�4ل ا� ،�?� yٌ�M��ب، و��P�� jٌ��t� �3مiا� E��fج���ع 

kBg�� ة���.  

qدب ا����U�3م: اiا� ����ء   :و�k ا��3iم، آ�ن ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م. ا�

  )) ا���2 ��رك ��9 +�- وأ�0	�9 خ��ًا م9- ((
  " )ا�5 ��Bس " �U k��) : 5ح>�م ا�O�Pن�5 ا�( 

��رك ��� ��L أي أح��نً� ا!ن��ن یtآc أآc ن��q ی L3� ��4��Pء ��ً�، �2 ی��� ��L، ��رك ��� ��L أن   

ی��cbZ ه\ا ا��3iم، نu�gً� و�Mة وح��یً�، و��رك ��� ��L أن ی>���� ج��3ً�، أح��نً� ا��3iم f ی>��، �� دام 

�T وجc، �� د��ء، ��c4 ا��Bآ�، ��\�_ ی�Pل ���L ا�4�ة  �� �����، �� دام Hذآ� �23َ�ِ ا ��

  : وا���م

  )) ا���2 ��رك ��9 +�- وأ�0	�9 خ��ًا م9- (( 
  " )ا�5 ��Bس " �5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( 

  : إf أنL ی�Pل إذا �Xب ��Bً� ـ أي ح��Bً� ـ آ�ن ی�Pل  

  ))  ا���2 ��رك ��9 +�- وزد<� م9-(( 
  " )ا�5 ��Bس " �5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( 

  5B�3م ه� ا��iأن�اع ا� E��  .، ا��?2 ��رك ��� ��L وزدن� ��Lه\J إ�Xرة إ�E أن أ

���L وس�2: اUدب ا���دس Hا Eص� L��P� ،Eا����   :اUآc وا��gب ����

 ))�	J� 7�3ن ی آ�Jن ا�k+ ،�2� ���Jی wو -��	J� �(9ی آ7 أ�= م w�2� ب�Jوی -� ((  
  )�5 ا���tu ����م ���_ ( 

�>tن �� ����
 إ�?�، أو ����
 ن�Bي أن ه\J ا�� ���_ �?� آ��ب اH، ����4 �?� أهc ا!ی��ن، ��Pم   

���ل، ����ول Uا c��)� ���ل، ویUا r3B� �� ،�?� je��� ا����ى ���ل ا��gی��، وه\J ا��U�� �?�

 ا����Eا��3iم وا��gاب �5 ا���� أ���� cآt� ن.  

   Hا ���u E��إذًا، c�p ا��ی5 وا��cBM 2 ا��3iم و�3J ر2M واح، اس���4ب ا���� أي أن ���ي ا���Pي 

 �� Hو��\آ� أ�� ا ،_��� Hآ� ِن23َ ا\�� Jخ�O �� �3م أوi2 اث��5، ا������ �� أول ا�M�3م رiا ا�\?�
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ف و�2 یtآk� c اQآ��5، ه\ا اUدب ر2M ث�ث�، واfج���ع ���ول ا��3iم، وUن ا��i�gن إذا س��h ان�4

 ا��3iم إذا آ�ن ح��
 أو �T��� 5Bی�دة، ����ء ���L اUیي ه\ا ر2M أر��3، وا� �Z<� �3م، وأنiا� E��

��ء���L ا�4�ة : وإن ی>�3u 5م Oخ� ��� �Bل ا���P� Eا����� وأ���3u خ��ًا ��L، واUآc وا��gب ����

  :وا���م

  )) w ی آ7 أ�= مJ� �(9	��- وw یk+ ،�2� ���Jن ا��3�Jن ی آJ� 7	��- وی�Jب ��2(( 
  )�5 ا���tu ����م ���_ ( 

  Lآ� Jا����5�ُ �� أ�� 
���L وس�2 أنL آ�ن ی� Hا Eص� �Bا�� cR��X 5و�.  

��� �5 أ�E أن یtآc ا����2 ��� ی��L، ��� رواJ ا!��م ا���Bري و���: اUدب ا�\ي ی�� ه\J اQداب   5� 2

��?�� �Mل Hا �����L وس�2 ـ أي ج��q �� ح��L : س��� ر Hا Eص� Hح(� رس�ل ا �� �ً��p hآ�

 L��� Hا Eص� Hل �� رس�ل ا�P� 5 ه��، و�5 ه��، و�5 ه�� ـ� cآtا����4 ـ ی �� ��i� يـ وآ�نh ی

  : وس�2

 )) Qی�� �	وآ7 م ،Q9�	�� 7وآ ،
  )) ی� qcم س� ا

   cآtی yBi5 ه\ا ا�� cآtأن ی �� �tآc ��� ی��_، ��P ا��3iم �� �BP� c<Xل، ��� أراد أح��أي أن_ 

ون�� L�L�?�g، أ�� إذا ج��h ا�� �� آc أ�uاف ا��3iم، ا��� q�TPزت أن �tآc �5 ه\ا ا�yBi ه\ا �5 

  .ا����

�� اO 5� Hداب ا��3iم ا���ا�k �� ا�(��س ��آc، �?��ك ج��� ��?� اّ�: �Mل  �� f ء، �� ج���ت�<

 ،�Bآ L�� ء�<�fن اU ،ًا���L ا�4�ة وا���م �� ���ول ا��3iم ��>]ً� أ� �B���� �ً[<b�� hإذا ج�� ،cوج T�

 q�� ء�<�f�� ،�3مiا� cآt�� ج��� أدب q�)� أن Eو�U�� ،cوج T� H5 ِن23َ ا� cآt� cآt� ح���� hوأن

P��3?2، یu �� 5���zم�5 ص��ت ا���ة وا���ا�4 L���  :�ل 

 )) �ً�(Pآ7 م� w ((  

  :و�� روای�  

 )) �(Pآ7 وأ<� م� w ((  
  )رواJ ا���Bري ( 

   E?5، ون�[<�� cآtأن ن E?ن ،�ً�iB�� ب�gوأن ی cا��ج cآtوس�2 أن ی L��� Hا Eص� �Bا�� E?ن Mو

 �ًP�P5 ح�z5 ه\ا اح��ام ا����3، وا��� 4Pوا� ،�ً�iB�� cب ا��ج�gدٍب ج2، وإذا أن یt� cأآ cإذا أآ

 �ٌ?e� L� Lأح�ا� cآ �� Eدب ج2، ح�t� L�Bآ�� 
ج�q ج�q ج��� ��?� أدب، وإذا رآ
 ��آBً� ی�آ

cوج T� Lر� k� Lص�رٌخ �� أد� �ٌ�  .وا
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   �Bا�� E?5 ا��س�، ن� cآU�� ءBم ا��اQن، �5 ا���� أی�ً� أن نtآc �5 ج�ن
 ا!ن�ء، وأ�uا�L و

�م أن نtآc �5 وس� ا�yBi، أن نtآc �5 ج�نLB إن آ�� وحن�، أو �5 أ�uا�L إن آ�� ���L ا�4�ة وا��

 Hا Eص� L��P� L�����L س2�ّ  Hا Eص� �Bا�� E?ا ��� ن\?� ،yBiوس� ا� Eإ� �(��5�3، أ�� أن ��� ا��

���L وس�2:  

  "))ا�&�آ! ��9ل وس� ا��03م، +)�(ا م� ��+�P- وw � آ�(ا م� وس3- ((
  )J ا����\ي روا( 

����ً� أن    hBث LنU ،�3م ا���رiم ا���6 �� ا�����L وس�2 �� ���ول ا��3iم  Hا Eص� �Bداب ا��O 5و�

 �Bب، ا���gس ا�tذا ن�6 �� ا!ن�ء أو �� آS� ،ا!ن��ن �Rر �� ،q>�ن �� ا����5 ا�(�اث�2 � �ً�ه��ك ن�

�M ،���� 5�ح Pا� 3Bم أ��ن� أن ن�ة وا���ا�4 L���  : ل ���L ا�4�ة وا���م

)) Q�+ �: ح=Gأدن ا� ((  

   5��5 ا����q �� ا��3iم، و E?م ن�ة وا���ا�4 L��� �Bه\ا أن ا�� kBو��� ی� ،qأث��ء ا���� �� Jأ�3

����ً� أن ا��3iم ا���ر ی�j3 ح��س�� ا���ی� ا�\و��M �� ا����ن،  hBث M�3م ا���ر، وiا���6 �� ا�

  :وا���م �\�_ �Mل ���L ا�4�ة

  ")) ا��03م ا��Nر w ��آ! +�- (( 
 ) ��o4ا� k��)ح ا��X 5�(  

���L ا�4�ة وا���م �5 أآc ا��3iم ا���ر،    �Bا�� E?ا!ن��ن، �\�_ ن �� ��Mی� ا�\و�ا�� j3ی� LنU

Lن��� EPBی M ،2�t� cآtة، ی�X�B� yBiا� Eا���ر إ� E�� و�5 ا���t� ،L�� 6ح��نً� ی���ول ا��3iم �5 

 j3وی� ،L�� آ��� f �3م ا���رi��� ،ًا�ً� ��tث�ًا �5 ه\J ا����P اUو�E ا��� أآ�?� وا��3iم ح�ٌر ج�Bأس

  .خ�ی� ا�\وق

ة ی���q �� ا��gاب ث�ثً�، أي ی�gب آtس ا���ء ث�ث   ��Pا� J\?� �ً��B�م ا�ة وا���ا�4 L���وآ�ن 

ح �L�� 5، ویPا� 3Bة ی�� cات، و�� آ��fذ�_ أ kB�3م�iا� yBu �� 6ن�� .  

����� أن  �B���� ،c<gا ا�\?� kة ����� أص��TBو�>5 ی��_ ا�� ،c��M Lح� إن��ن أآ���ن، أح��نً� Qا

  : نtآZ� c�ث� أص���M kل

 )) �J' ��أص� !�	M�، و�	أص��� ورع، و� ر�0! أص��� � !pqr�آ7 � ص&��0 د��، وxا ((  

��E آcٍ ا���� أن نtآZ� c�ث أص��k ������� جU�� ،kgر�Z��� ،k�u �3�ث� ،kث��5 د�f�� ،ورع.  

وا���� أی�ً� أن ��y3 أص��3_ �3 ���ول ا��3iم، �� ا��>�� �5 ذ�_ ؟ أي أن ا���f q ������ أن   

��y3 اUصkB إf إذا آ�نh ن��eً� جًا، أي اc�p یی_ cBM ا��3iم آ� ������ ن��_ أن ��y3 أص��3_ 

PBح��نً� یt� ،J نh�P ه\ا ا�س3� 2P� _ث ����ن�Zأص��3_ ا� hP3� ذاS� ،�3مu 5� أث� �5 دس2، أث� E
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 h�b�p یی_ cBM ا��3iم Uن_ س�ف ���i ����\ًا �M _5 أن� ���� إ�E ج��_ أوfً وه>\ا ا����، ��tآ

  .أن ��y3 أص��3_ �3 ا��3iم

  : �5 اUدب �Mل

�ن ��2 م� أذى، و�� آ��2، وw ی=:�3�J�� �2ن، وw إذا و�G� 60	! أ�=آ� +�� خ>ه�، +��	� م� آ((

� ی�0^ أص��0- ـ أ���<ً� ی)(ن ����= +* آ	�! ��0م آ��rة، +�أسً� م�� �G	�ش! P� 79=ی	��� W=ی ��	ی

� ی�0^ أص��0- ـ +w ->k ی=ري +* أي ��0م- ا�&�آ!P� 79=ی	��� W=ی ��	ی wه>ا ا��03م، و (("  
 ) 2��� Jروا (  

���L وس��3i :2مو�O 5داب ا�   Hا Eص� L��P� ،cآUر �� ا�Zم ا!آ� :  

  )) ا�	��� ی آ7 +* ِم0ًَ� وا�= وا�)�+� أو ا�	�9+^ ی آ7 +* س&0! أم�0ء (( 
  ) رواJ ا���Bري و���2 ( 

���L ا�4�ة وا���م �� ��ب �M �ً��3u، إن أحLB أآ�L، وإن �2    �Bدب ا��U�3م، اiم ذم ا���5 ا���� 

Lآ�� LBی� j4ص ی��Xأ �� ،�M �ً��3u ح� fو �Bو�� ا����س ،�M �ً��3u ب�� �� ،LB�3ی f L�<و� ،

ادJ ح�E ی��q��� ،_��3� c �5 ا���� f أن ��ح ا��3iم وf أن ��_ ا��3iم و�uیJ�?u �P، و�uی�P إ

��� ،cوج T� H��3 ���3ف ا�ص� �5 ذ�_ أن_ Uوا ،cآt�� ��3� f ،��3�� cآt� _نU ،L�\� L��� �B�

  :ا�4�ة وا���م

  )) م� :�ب ��0مً� �� إن اشW�2P أآ�- وإن آ�ه- ��آ- (( 
  )رواJ ا���Bري و���2 ( 

ث س�ف : و�5 ا���� ا���Bی� �� ���ول ا��3iم  ��� cآt� ����ا���ث أث��ء ا��3iم ���>�م أي أن_ 

�?�q��� ،2 �5 ا���� أن ی�iل وhM ا��3iم، وإذا �uل وhM ا��3iم ار��k ����ى ا���� و����ى ا

 ج��h إ�E أه�_ وأوfدك ���>5 M hد� ��� ،f ،م�P�و �?��� Eح� cآt��3م وiا� yBu �� _��� k��

�T وجc، واUج�c �5 ذ�_ آ�� �Mل ���L ا�4�ة  Hی* ذآ� احیٌ* ��E ا��3iم، وf س��� إذا آ�ن ا��

  :وا���م

 )) 
  )) اذی&(ا ��0م)� �>آ� ا
�5 : ا����Zر�5 ا�ر (  " �gR��ة �gا�( "  

إذا ا!ن��ن آ�ن ���ور، حی* ���k، أ�>�ر ج����،  ،���i� �4M�j�i� y��3، �>�ة را�3R، إذا آ�ن   

 �ٍo�� �ً��P� أ�M �� �ًPیه\ا �k ���ول ا��3iم، أ��ن ه\ا ��E ه�2 ا��3iم، وا�\ي ��h ن�eي ��ة أن ص

����ً� ه� أ�Mب، وه\J ا�� ���P�zآ أن ��E ا!ن��ن أن أج���B، و�>5 ه\J ا�����P إ�E أن �>�ن �� �ًZ

3 ���ول �3uم ا��B4ح ه��ك ج?ٌ �uیc، ث��ِن � LنU ،�ًح�Bدی� ص����fا L�Bآ��� �5 وج �Bأآ cآtی

 ، ا����ء، Uن �3uم ا����ء یLBP3 ن�ٌم �ی�� �ٍBوج cMة، وأ��?eا� �� �?�� cMUا �Bت، وا��ج��س�
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3 ا��3iم ُسِ�َ� ��ن��ن أن یtآc أآ���P� ،�Zا�>��� آ�ن ا�(� �Bأآ ��PیBً� خ��� وأر��R����� 5�3 ـ : ?

 �g����� أذآ� ـ أو خ��� وخ����R����� 5 �5 �(��ع ا��ج�B ص�Bحً�، وخ��� وث�ث�I 5?�ًا، وخ��� 

BM ء�g3�3م ا�u ول����أن  �oBی� fًء، و��� Lآ�t� ی�>5 أن _��B5 �(��ع وج� �R����� ا���م، وا�\ي c

���L ا�4�ة وا���م �Mل �Bأن ا�� �eا�� hی�� :  

  )) أذی&(ا ��0م)� �>آ� ا
 وw ��9م(ا :��- (( 
�5 : �5 ا�ر ا����Zر( " �gR��ة �gا�( "  

وه\ا ا��ی* ه� ���l ا��ص�ی� ا����4 ا��� یtخ\ �?� ا�BuUء، �����ث أث��ء ا��3iم أی�ً� �5   

� cَPِلا����، ه\ا ُن�M 2وس� L��� Hا Eص� �B�3م، �5 : 5 ا��iول ا����أث��ء  �� yBiا�� h�4ن ا�U

  .������?2، ا��ی* �5 ا��3iم س��ص��ت ا��?�د ون���t� 5رون �

���L وس�2 Hا Eص� �Bل ا���P� ،�3مiا���اغ �5 ا� 3� J�<Xو Hا   :اQن، �5 ا���� أی�ً� ح�

  )) اxآ�! +�N	W= :���2، وی�Jب ا�N�+ !��J	W= :���2 إن ا
 ���ض� :� ا�0&= أن ی آ7 (( 
 ) 2��� Jروا (  

  .، ورز���M، وأ�����b، وأآ�����ی� رب �_ ا���، أ����3u، وس����P، وOوی���  

  : وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م


 ا�>ي أ�0	9* ه>ا، ورز��9- م� ��c �(ٍل م9* وw �(ة، �Ec �: م� أآ7 ��0مً� +�Gل((  =	Nم� ا� -

  )) �G=م م� ذ<&- 
�5 : �5 ری�ض ا�5����4(  " q�3ذ �5 أن� "  

 ���2 ی(
 أن ��Pل  �� �ً��3u hو����ن إذا Qن�ا��?: ا�P5 س� y���3 واسu23 �5 أu2 أ.  

J: أو ��Pل�� 5��� Hن، وذآ�آ2 ا��R�4آ2 ا��� �iار، وأ���U��3>2 اu cأآ .  

ن� Oداب ی�Pه� ا��3ف،   ��أن یtآc ا!ن��ن �5 ا��3iم آ��ی�f L أcM وf أآZ� : �� ،�Zً��>5 اQن �� 

�Z �5 أآc أcM �5 آ��ی�L، وا�\ي د��ك ی��ص ��E أن �tآc، �?\ا ��q �5 ا����، f أن �tآc أآ

  .آ��ی�_ وf أcM �5 آ��ی�_

�ء أدب، أO 5� fداب ا��3iم أ f���e إ�E ج��ان_، ���e إ��L آ2 أآc �5 آ��� ا��3iم، ه\ا ا��L�� �e س

  .���e إ�E ج��ان_

   J\5 ه<� ،cیة، �� ��Rا��� E�� Lأن� jeی� و�O 5داب ا��3iم �� أ���ل ���P\رة، أح��نً� ی�ی

L� ل�M ،z@g)أخ�ى، �� أص�ات ��>�ة، �� ا�� ���o� أن ی���ل 
��� : اUص�ات ��>�ة، ی( jآ

���ل ا���Uا r3B� ،L����P\رة، وا��(z@g وذآ� TP� �4Mزة أث��ء جtَgَك، Uح ا��XUص ا��?2 ص�� 

  .ا��3iم، ه\ا أی�ً� ��q �5 ا����
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م ا��ی* وا��2 ����ء �5 ا��3iم، ی�B4 �� ر�Xش �5 ا��3iم، ����ی* وا��2 ����ء ����ع،   �و

��، �4M أو ����ع ی��Z اT[�Xfاز ����ع، ا���e إ�E 5�َ ح��_ �� ���� qذ ��?� ا���\P�� ل���أ

�?\O 5� rٌ3� Jداب ا!س�م �� ���ول ا��3iم، وا��3iم ن�gط ی��� آc ی�م ث�ث . عا��3iم ����

  :����3ت ��>5 ن�3ه� �>5 س�ی3ً���ات، �Xء ج��c جًا ������2 أن ی�kB ه\J ا��

���L ا�4�ة وا���م1 �Bل ا���P� J  ـ c�p ا��یcBM 5 ا��3iم و�3

 ))W=0� آ! ا��03م ا�(ض(ء �&�- وا�(ض(ء�� ((  

�T وجcـ اس���4ب ا���� ا�����4 �� اUآc، وه� أن ی�Pّ�ى �2   Hا ���u E��  .?� ا���د 

3cأآ f�3م، وإiول ا���� �� Hو��\آ� أ�� ا ،_��� H�3م ��5���3 ��\ّآ� ن��3 اiای� ا� ـ ا������ �� �

  .ا��i�gن �k ا����2

  ن�M ،23ل : ـ اfج���ع ��E ا��3iم، � 2<�3�����Mن ؟ ���Mا4

  ))+�'P	0(ا :�� ��0م)�، واذآ�وا اس� ا
 :��-، ی&�رك �)� +�-((

 ا��3iم5  ����ء   ـ ا�

ا���2 ��رك ��9 +�- وزد<� : " و:9= ��9ول ا���N; أو ا��&�" ا���2 ��رك ��9 +�- وأ�0	�9 خ��ًا م9- ((

  ))م9- 

  6Eا����   .ـ اUآc وا��gب ����

7�Bل ا���P� Lا����2 ��� ی�� cآtم  ـ أن ی�ة وا���ا�4 L���  

 "))Qی�� �	وآ7 م ،Q9�	�� 7وآ ،
  )) ی� qcم س� ا

8  cآt5 أن ی� E?ون ،�M �ً[<�� cم �� أآ�ة وا���ا�4 L��� �B�3م، ا��iا� Eا�(��س إ� �� k�ـ ا���ا

�ً�iB�� cا��ج.  

  .U ،Liن ا��Bآ� ��Tل �� ا��س�ـ اUآc �5 ج�ن
 ا!ن�ء f �5 وس9

م ا���6 10�  .م ا���ر �� اUصf c ��آ� ����L ا��3iم ا���ر، وا��3iـ 

� ورع، و�tر�k�u �3، ـ اUآZ� c�ث� أص��f ،k اث���5 وf أر��3 وf خ���، ��ث���5 د�k، و�Z�ث11

kgو����� ج.  

  ...اQن

11� Hن?� ن��3 اU ،�?آ�t� أ�\ى وأن �?����E اUرض ی(
 أن �tخ\ه� وأن ����  ��P� h3Mـ إذا و T

cوج.  

12�Zا� kص��Uا y3� �3مـiان�?�ء ا�   .ث ������ن �3

13م ��� ا���یc أو P3� cBM �?��p?� ـ �����.  
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م ا!آ�Zر �5 ا��3iم14�  .ـ 

15Lحم ذم ا��3iم أو ��  .ـ 

  .ـ ا���ث أث��ء ا��3iم16

17 ،E��3� Hا   ـ ح�

 ))�2��: W=	N�+ !آ�xا�0&= أن ی آ7 ا �: �  ))، وی�Jب ا�N�+ !��J	W= :���2 إن ا
 ���ض
 ) 2��� Jروا (  

��ء ا��Zن�     وا�

 )) -� �Ec ة، م� +70 ه>ا)� wل م9* و)� ��c 9* ه>ا ورز��9- م�	ا�>ي أ�0 
 =	Nا�((  

J، إ�� أن ��Pل18����ء ��5 أآc ا����2   ".23 �5 أ���3u واس�P و�5 س�Pن� ا��?2 أu: " ـ ا�

آ2 ا��4 أآ��3u c>2: " أو أن ��Pل�� �iار، وأ���Uا J�� 5��� Hن وذآ�آ2 ا��R "  

19cZ� 5� ���م ذآ� ����ع أو حی* : ـ ��ا��ة اQداب اfج���� ،qا��� L�� زTP�� ء�X c3� م�

fا Eإ� ��م إصار أص�ات ����L اQذان،  �B��_أخ� yBu Eإ� �eا�� �  .T[�Xاز، و

�T وجc أن ی����3 �?� ج��3ً�، وأن ه\J ج��ٌ� �O 5داب ا!س�م �� ���ول  Hا E�� E����3م، وأiا�

  .PBi?� وأن ن��g أوfدن� ��E ذ�_ن

 �?�� ��g س��5 ���� أذآ�، �>5 أری cBM 2<3���� E�� �?��Pأ� M hآ� ،�o��� �ٌ�<�4 ��?� حM نQا

  : ���3 ا�(��c س�ن� أویq ا��Pن��X]ً� دP�Mً� جًا، ه� �4M ا��

��?�� وأویq ا��Pن�  Hا �����L وس�2 ذآ� ���ن� ��� و���ن� ��� ر Hا Eص� �B���3ن ا���آ�� 

  :��Pل

  ))إذا �P�G	� أوی8 ا��G<* +���&� إ��- أن ی�(� �EhP	� k+<- م#�ب ا�=:�ء(( 

���L ا�4�ة وا���م �2 ی� أویq ا��Pن� و�>5  �Bم، إن ا���ة وا���ا�4 L��� �Bة ا���Bن cRfه\ا �5 د

Bل أخ�P� ،L� �  

  ))ی� :	� و:�* إذا �P�G	� أوی8 ا��G<* +���&� إ��- أن ی�(� �EhP	� k+<- م#�ب ا�=:�ء(( 

���L ا�4�ة وا���م إ�E ص�ر��P� ،Lل �Bر ا���Xأ Mو :  

إ<- أش72 ذو ص2(�!، ��0= م� ��� ا�	9)&��، مP0=ل ا��Gم!، ی�Dب �>�9- إ�� ص=رW، واضٌ� ی	�9- ((

  ))���Gن، ذو �	�ی�، م#2(ل +* اxرض، م�0وف +* ا��	�ء :�� ش	��-، ی�P( ا

��g س��ات آ��� ج�ء ��س2 ا��� خ�ج�    ،L�� Hا ��س�ن� ���، وس�ن� ��� آ�م اH وج?L ور

إ�E و��د ا��(�ج، ����4 وج�J هfzء، ��3?�� ی(���3ن �tویq ا�Pَْ�ن�، إ�E أن وصc إ�E س�3?�� �� 
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Bو��ة ا��  ج�ءت ���Mٌ� جیٌة �5 ا���5، ��نy�i س�ن� ا���� ا��X�3ة �3M Lم، أن�ة وا���ا�4 L��� �

��� وس�ن� ��� إ�E ه\J ا�����P ������4 وج�J ا��Pم، ���3?�� ی�ی�ن أویq ا��Pن�.  

L� ل�M ����Pا� J\ه q�Rل رt�� ه�� ؟ : ـ q��   ه�P� c ��>2 أح

 أن���L، إن أجc ی� ا�5 �2 رس�ل ا�M ،Hل f أذآ� �: ـ ��Pل  P� ًا�Bص L� ل�M ،ن�5 ج��3ً� ه>\ا � أح

L�Z� g�� _�Iودات، و�� أراه3� 2� Jج�zون ،��� E�. �� رح���� ��Eً خ��c ا�\آ�، ��bTق ا��Zب، ی�

  � ه\ا ؟ �5 ه

 إ��?� ه\ا ا�o�م ا����P، ذو ��uی5، ���ع ���� hPا��>��� وأ� �<� Eج�ءت إ� ����P2 ا��Mاب، �� أ��U

J��U Hا E��.  

���  ؟ �ل ا����P، ی��ب �\L�M إ�E صرJإنL أc?X ذو ص?���، ��3 �� ��5 ا���>5�B، �3: ـ ��Pل س�ن� 

f وه� ،��� Eإ� �eون ����Pا� q�Rر 
)� �ًR�M L��3ی:  

 وص��P� ؟ـ Lرأی� c?� ،L� jی�ص �� cأآ� L!  

  . أجc: ـ ���ن� ��� �Mل

  ��4 �?� �
 و�?� وان�P�i س�ن� ��� وس�ن� Pت، ا���P� J\3ً� هBu ،��?� د�� إ�E ا��>�ن ا�\ي ح

����� �Toى، �� ص��اء �>� ����Pب �5 أ�� �X q�BMها س�ن� ��� وس�ن� ��� رجً� ی��E إ�ً�، 

L� f�M 2ث L���:  

  ـ 5�َ ا��جc ؟ 

cل ه\ا ا��ج�P� م: ـ�M وأج�� cإ� ��  �� ��ا�k . را

f�M 5 : ـ� _�tذ�_، �� اس�_ ؟ ���� ن�  

 اH: ـ �MلB�.  

f�M ـ : �B������ أن أهc ا����ء واUرض آ�?2  Mأ�_ ؟ L� _اس�_ ا�\ي س�� �� ،H  

  ن��� ؟ی� ه\ان �� ��یان ��� ؟ �5 أ: ـ �Mل

f�M وا�4?���، ث2 : ـ ���?gا� ����� Mْ�ِن�، وPَوس�2 أوی�ً� ا� L��� Hا Eص� Hرس�ل ا ��� jوص M

��ء واfس���oرإ�LB<�� E ��أی� ا���t� ،�3ح��� ا���م وا���� ن�eا  .�، وL�� �B�u ا�

f�M ـ :��oادع ��� واس�.  

  !! ��5 وا�����zت، ث2 �5 أن��� ؟�� أخf�� @lس���oر أحًا، و�>�z��� 5: ـ ��Pل أویq ا��Pن�

���  .�� أ���ا��5���z، وأ�� أن� ���3ه\ا �: ـ �Mل 


 : � �R�Mً� و�Mل��س��ى أویq ا��Pن��u 5 وی� ا�5 أ�����zی� أ��� ا�� _����5 ه\J ا���م  Hاآ�� اTج

  .ا��U خ��ًا
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�����g س��ات ـ ���e ی�: ـ �Mل  \�� J�eـ ی�� qی� أوی ��e�  .أویq، ه�� ه\5u�� J ا��4P آ�?� 

 �L��43: ـ �Mل أویq ا��Pن��� L��Pواح\ر ن ،_���u �� Hا��ِ� رح�� ا� fو ، L��kiP رج�ءك 

  . خ�ل ذ�_

 Hرح�� ا �oا�� ،L3�i� hوأن L�� ف���أن  yو�5 ا��� ،L�43� hوأن Lرح�� �o�B� أن yأي �5 ا���

 �L��43 و�� L��Pواح\ر ن L���u ��  . f�kiP رج�ء ��L خ�ل ذ�_

���@ آ�م اH وج?�M ،Lل jوس�2 وه� �2 ی�ك: ـ ه� L��� Hا Eص� �Bا�� _�� حث�� P� آ�ن L�<و� ،

  .إن_ أ��c ا����j�<� 5�3 ���4ر رس�ل اH ی� أویq؟ �� رJO: ی�B_ وی�4_ وی�Pل

 ح��h ه\ا ا��gف وا���c، �>��� : ـ �Mل  P� وأ�� أن� ،Lف ��ؤی��gوا� kا���� c�� 2<� آ�ن P� Hوا

���>2، أ��4رJ ن�رًاt� 2رأی�2 أن� �� ��p E�� ����4� �� L��� Hص��ات ا J�4ر�3ً� ی��  أuس�

� jی�gا� Lرأس J�4ر�رضا����ء، وی��ي �� ا��ج�د، أUا �P��� �� L�Mا��3ش، و �.  

 L��� �B��� �ًM�X ¦������ و E<م، و��ة وا���ا�4 L��� �B2 ا��e3ل ه>\ا آ�ن ی�P� ،م�ة وا���ا�4

������ و :  

  ـ آ�j ا���Tن ���_ ی� أویq ؟

داj?��� �ً�R ! 5 أنf L ی���، وإن أ��5I E أنf L ی�B4 ؟آ�j ه� ��E رجcٍ إن أصI �B: ـ �Mل

�eی�� cوج T� Hء ا�P�� ب�Pا� cح�ل أه J\ء ه�Pا�� ��  .س�

  آ�ho�� j ��_ ا��>�ن� ا����3 ؟  :ـ �Mل

�ف اH وآtنc�M L إن� أ��� �� ��Pم ا���ف، وه� ��Pم f ی�B4 إ��L ا!ن��ن ح�E ی�B4 �5 خ: ـ �Mل

  .ا���س ج��3ً�

��� آ��ًة ون��P، ی3 L����� ��Pم ا���ف ��Pٌم ی��Pب ا!ن��ن �5 ر�L آ��Zًا، و���ج�� �uیً�، ث2 ��ض 

  : ��Pل

   ���� E��ـ �� أص�k �?�� ؟ أ�� ��ى إزاري وردا�R �5 ص�ٍف، ��E ُ��ان� أخ�M?�� ؟ وأخ\ت 

���� �?Tول، إن ��5 یي ویك ��BP آzود f ی(�زه� إ! أر��3 دراهE�� 2 ��ان� أن�P?�� ؟ cآ f

��ض �5 ا�ن�� ی� ���، واخَ� tن���� fل و�� L�� kی�� f �ًی��.  

E��t� رض ث2 ن�دىUا L�رJ أ�L: ص��L ـ ���ب ���2 � ��� h�� fأ.  


B�� �?�P�4 سPا� J\2 : هe� ی>�ن ه\ا ا����P خ��c ا�\آ� أM ،��P� cآ �� ،��P� c��)أن ه\ا ا�����3 ا�

e3� 5� Hا �����L ا�4�ة وا���م �Bل ا���M اق4� �4Pا� J\2 ا���س، ه:  

 )) W��x 
  ))رب أش�0 أc&� ذي �	�ی� w یb�- �- �( أ��� :�� ا
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 370�� آ��ب ��
 

   
�u �� ���L، و�5 ا�Tه cو�5 ا���آ ،L����T وجc، و�5 ا!�BMل  Hب �5 ا�Pأي �� س�3دة �5 ا�

  .�دة f ی��3?� إf �5 ذاM?�ا�ن��، ه��ك س3

   ���gا�� T?� ٌة�P� �4Pا� J\ه c5 آ� cٍآ E�� ) �� L��Pواح\ر ن ،L���u �� Hا��� رح�� ا

�T وجc، ��5 ا��\اج� و�L��43� .( 5، وآ5 راج�ً� ���� ��5 ذ�_  H �ً5 ه\ا وذاك آ5 راج��� ����

��ن وی(tرون ا���j أن ��ج� اH وأن h�L�43، هfzء ا���س ا�\ی5 ی�T وجc وی H�43ن ا

��ء��ة " �?�� ر�h3 ص��_، . ی� رب: ���
 ��3i_ �>5 ���(�ب ا�uأ   ".ی� س3

   L?وج Hآ�م ا �ً������L ا�4�ة وا���م، وا�\ي أ�� ��� و �Bا�� Lن� ا�\ي وص��Pا� qن� أویإذًا س�

��ء، ��L، أ��ه�� أن ی����o �?�� وأن ی�Jft ا� Hا ���T ور H5 ا� �ًBی�M وآ�ن ،�ً�gP�� ًاآ�ن زاه

،cوج ��Bٍق آ�X E��  .وآ�ن ��L� �ًB، و

��... ��� أی?� ا!خ�ة اUآ�رم��Pده� ا���� ���b�u qوا��� ،���u �?�3اج ��  .ا!ن��ن ا�ن�� س�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����ة إ�E اMH) :028( ا�رس  -�� ا�� .�1ا

  02-02- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  ...أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

 ا�����ی� �O 5ی�ت ا�O�Pن ا�>�ی2،  ��ً� دP�Mً� جًا ی�yb�3 ��س���Bط ا��Pا���� ��أن� �� ا�رس ا����

L��� Hا Eص� Hی* رس�ل ات �?\ا ا�����ع �tن ��ن��ن �� ا�ن�� �?�ً� آ��Bة،  و�5 حb?وس�2، و�

 ،H���3 ا� 3� ،�Uا Eإ� J3��� ����Pی�م ا� Hا L�BPی �ً�� c�3أن ی 
�bT وجc ی( Hأن ی�3ف ا 3�

 ،c�� �5 أن ی>�ن �_ �f L)?�� ���3� ا ه\" ی� �f �g ص�M وf ج?�د � 2َB��EP اH إذًا ؟ " �3

J����E ن����p ،L ا��5�z أآ�B سzال  5�zا�� Lح�iال یzس �i؟ و�� : أخ ��P؟ و���ذا خ� ��P5�َ خ�

 c�3�� yَ�ُِخ Lف أن���bT وجc، و��ف ��?(L، و Hف ا��رس���� �� ا����ة ؟ �>5 ا��5�z إذا 

Lن�� E�� Lح�iال یzس �Bن أآQي �5 أ: ا����4 ا�h ��5 یM أن� ؟ ��ذا h�3� ذا�� ،����Pل ی�م ا����

��E رؤوس اXU?�د، و�Mل �� Hا ���Mإذا أو : �ً�Mو _��i�ي أ�fً�� _��i ���ذا ص�L�� h3 ؟ أB�ی� 

 E�3� ا�23َ�ِ؟ ه\ا J\?� h�3� ا�ً� ��ذا�M _��i��Pً�، أ _��i���اpً� ؟ أ���i_ ص��، أ���i_ أ��ً�، أ

cوج bT� Hل ا�M:  

  C)8(ٍ> َ:ِ� ا�Pُ�َ ��pُ� �ِ�0ِ�9ْ�َ ُ��� َیْ(َمِ�
  ) س�رة ا��>�ث� ( 

   ،ن��3 ا���اغ، ون��3 ا���4، ون��3 ا5�U، ون��3 ا�>��ی�، ون��3 ا���ل، ون��3 ا�Tوج�، ون��3 ا���

  آc ه\J ا�23َ�ِ هc اس�?�>�?� أم اس���Z�?� ؟ 

  5�z��� ��B<ال ا�z؟: ��\�_ ا�� ��خ�Q L��bM ا�\ي c�3؟ �� ا� h�3� أن� ��ذا cوج bT� Hا ���tإذا س :

��ذا ص�h3 ؟ ��ذا �h�3 ؟ هc : ��ذا ص�h3 ؟ ج]h إ�E ا�ن�� ث2 �hg ث�ثً� وس��5 ���ً� ث2 ج]���

 c؟ ه j�3ا�� h����h�b ا���س ����y ؟ هh�b�� c �?2 ا��4اط ا����2�P ؟ هc أ cًا ؟ ههیh أح

��E اUر��� وا���>�5 ؟ هc آ�h ج�رًا ���ً� ؟ ه h�i�  ً�، هc آ�h ا��ً� ��رًا �L��t ؟c آ�h أ�ً� آ��

 f �ُg� ؟ ی� h34ً� ؟ ��ذا ص���� �ً�I�� hآ� cً�؟ ه�P�� �ً3ص�ن hآ� c؟ ه �ًMوهc آ�h ��ج�ًا ص

 �M  .وf ج?�د � 2َB��EP اH إذًا ؟ص

  : �� ن�iP �?�� آ��Z أی?� ا!خ�ة، ر��� �bT وج�M cل

) 6(�ُدوا ِإْن َزَ:ْ	Pُْ� َأ<�ُ)ْ� َأْوِ�َ��ُء ِ���ِ- ِمْ� ُدوِن ا���9ِس َ+Pََ	�9ُ(ا اْ�َ	ْ(َت ِإْن ُآPُ9ْْ� َص�ِدِ��َ� �7ْ�ُ َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َه

 C�ْ2َِ�=�َم6ْ َأْیِ=ی �	�9ْ(َ<ُ- َأَ�=ًا ِ�َ	َPََوَ�� َی  
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  )س�رة ا�(��3 ( 

��B�M k_ �5 ا���ت ؟ إذا ��ض ���� ا��gء ا��3g�ُ ا�y�M ه� ا���ت، ه c�j�َ �5 ا���ت ؟ هc ی�  

�5 أ��اض اUج?Tة ا����iة ��!ن��ن، أح��نً� ی>�ن �� ��ض ج�ي f ی?Tك، �� ��ج أو أدوی�، 

 
�Pٍض �� ا���و�>5 أح��نً� ی>�ن �� ��ض ������� Uن ه\J ا����� إذا ��h�M ان�?h ا����ة، �tي@ 

Pی� c؟ ه Lازن�� cی�� cن��ن ؟ ه�� c4ن�  ��ذا ی�� �3g� ،cجU�3 ��ن�?�ء اg� LنU ؟ Lص�ا�

�3g� ن��، �?\ا  .ا���oدرة، ��3g ��?�ی� ا����ة ا�

   Eح� ،kMء وا�X ه\ا �یً�u ًا���إذًا آ�ن ���_ ص���، f أ�Mل �� �� إن��ن إf وی���E أن ی��3 

 اM L�3 أن أج�X L5 �� أن�z5 ا��<� ،L���ن�?f E ی��c ��ازنL، ا��5�z ی���E ا���3 ا��ی ��Tداد 

Hء ا�P�� �ًBج�ءه2 . ���ح ���� ،�����وا���P�P ��5 أI?�ن� أن�ٌس آ��Zون آ�ن�ا ��E درج� �5 ا!ی��ن 

 ���� ا���Pء Uن?� س���b� َ ��ا، وf ص�خ�ا ��ی�?2، وf ���3ا، وf ��آ�ا، و�>5T� �� ا���ت _��

  .ا��Pُب

  ��B<ال ا�zإذًا ا�� : c�� 5� h�M ل أن ��ذا���Uا J\2 هe�؟ وذآ�ت �>2 �� ا�رس ا����� أن أ

 ،cوج bT� Hا k� 2?ص�� �� �ًBBا�����، س E���>�ن سBBً� �� ��3یj ا���س ����?2، سBBً� �� ح��?2 

��E أ��J، سBBً� �� حL� 2?B، ه\ا ه� ا����4، وه\J ص��3 اUن��Bء، و�>5 إذا أردت  2?���Pاس� �� �ًBBس

���L ا�4�ة وا���م �����b ؛ �� آc �� ی2�3 أن ���ث، إذا  �Bا�� ،yای� ا���أردت أن �>�ن سBBً� �� ه

  .، وf إذا وج ا��ج�ل Oن اUوانی�Pل، و�� آc �� ی�Pل �L رج�ل

E��3� L��M 5� ��ث�� �� ا�رس ا�����:  

C!ِ9َ�َNَ�ْا !ِgَ:ِ)ْ	َ�َْوا !ِ	َ(ْNِ�ْ��ِ Qَ4�َسِ&�7ِ َر �  �اْدُع ِإَ�
) cی� : س�رة ا���O 5� "125 ( "  

   l�g�� ،�oBا�\ي ی� hMا�� �� ،�oBر ا�\ي ی�P��� ،�oBل �� ی��P� أن �5 ا��>�� أن �?�Mو h�bو��

�>5 أن� أردت �� ه\ا ا�رس أن أس��r3� �B ا��Pان�5 اUس�س��b �� . ا�\ي ی��oB، ه\J ه� ا��>��

cوج bT� Hا Eة إ���  .ا�

أ اUول  Bا�� :
���ان ن(�ح  ی( �� ،�)�� fو y��� ات ا�����أن ���3ف اcBM ��Q ا��U، أآ�Z ا�

 ،_�I ا�Bی��ر خ�2 ���ره2 وا�?�������ة إ�E اH ؟ �� رأیh أن�سً� آ��Zی5 �����5 ح�ل رجS� ،cذا ا�

وا أخ���ا، ���Bء ه\J ا����س ��q ص����ً�، آc ا��Piس إذا ��ث�ا آ\��ا، وإذا �����3ا اح����ا، وإذا و

ا�ی��� ا��� ی��رس�ن?� ���M f �?�، إذا آ�ن ����c��3 �� خ�c، إذا ����c��3 �� ان��اف، ����Piس ا�ی��� 

��Pu �B4سً�، وأن� أ�� ��E ه\J ا������ أي ح�آ�ت E�3� f �?�، ��!س�م �� ��Bدات و�� �� 

، � 2� 2� ،_��3� �ً�P�� 5<� 2� ،�ً4��� 5<��Pu 5<س، إذا � 2���P��� 5<ً�، �2 �>5 ص�دMً�، �2 �>5 أ���ً�
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و��ً�، �_ �>5 ن�4حً�، �2 �>5 ور�ً�، �2 �>5 خ� 2� ،�ً3X�k� _� 5< اH ص��، آ �� c��L�3 �5 ح�آ�ٍت، 

c��  :وس>��ٍت، و��Bداٍت إن�� ه� �Puس tXن?� tXن �Puس ا�ی�ن�ت ا��ث���، وا�

  )) ی�دد م� ا
 إw �0=ًا  م� �� �29- ص�q- :� ا��JNEء وا�	9)� ��(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )ا�5 ��Bس " 

  ..و  

  )) م� �� ی)� �- ورٌع ی�=W :� م0��! ا
 إذا خq �� ی0&  ا
 �Jْ* م� :	�- (( 

  E�3ة �� ه\ا ا����Zح�دی* آUوا.  

  ))م� �� ی=ع �(ل ا��ور وا�0	7 �- +��8 
 ��'! +* أن ی=ع ��0م- وش�ا�- ((
  )5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن �( 

  

  fًإذًا أو : c��3وه� ی� ،�?������، وه� ی����?�، وه� ی���ل �gح>�م ا�Uا r3� ك��ى إن��ن ��ح���� 

 ی�k زآ�ة ���L �� رj�p، وی��P��� �?�i3، ث2 ی���د@ ا��j�p �����ل، أخ� أن� P� ،c�u Lنtوآ Hا k�

iآ�ة أی�T��� زآ�ة ����، ���\ي أ��ك h3ا����� ؟د� J\ه L��� ��i��ه\ا ؟ أ L��� ��  

3ًا، �� خ5�i؛ خ� ا�2�3 ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  � fإ Hدد �5 اTًى �2 ی�5 ازداد ���ً� و�2 یTدد ه

ك خ� ����3 أ�� ��3ًا، و�� � fإ Hدد �5 اT5 خ� ا�2�3 �2 ی� c�3خ� ا� j��� إذا ،c�3وخ� ا�

cوج bT� Hوخ� ����3 ا ،Hخ� اQو�2 ی>5 ا��� ا Jإذا ازداد خ� ����3 أ�� ،L���3و� J���3 أ��� ،

 f ه� ا!ن��ن yزدواج��، وا����ق، ا�����fت، وا��Mوا���� ،c�َ�ِا� kP� ولUا�����ى ا �� L���3�

�bT وجf ،c ی�ى اH، ی�ى J��p ه� ا��Pي، ��\�_ أول �Xء Hی�3ف ا : cBM ��Q�� ��3ف�أن  
ی(

،��U2، و��  ا?��� Lأص��� j�3ی�ة س�� أ���ه� �� �g����L ا�4�ة وا���م �� �>� ث�ث  �Bا��

أ اUولBه\ا ا�� ،kی�gی�� ج�ء ا��  .ا��

  ��أ ا��Zن� اس��J��iB ا�رس ا���Bع ا���س أح�5 : ا����Mإ �� ا!ح��ن cBM ا���Bن، أي cBM أن �(?

ن �2 ���5 إ��?2 ج��3?2 ی���ون ��_، ا!ح��ن cBM ا���Bن، إ��?2، إن_ إن أح��h إ��?���M h��� 2?2، وإ

 ،Jأ�� دن�� E�� L����J هg� L� c>�� ؟ ح�?� �cBM L آ�X cء، أ�� إ�E اH، ه\ا ا�\ي �أردت أن �

 ��Qول اUأ اBا�� ،_� L�P��م �L خ�� ث���� ح�E ی�LB�M yb�3 �_، إذا أح��h إ��L ان��� LB�M �_ وان��� M

 cBMن��Bا� cBM ن� ا!ح��ن�Zأ ا�Bا�� ،J���3 أ��� E�� �ٌ�P� Hأي ����3 ا ،��Uا.  

  *��Zأ ا�Bا�� : LB�M Eإ� h?ج��وإذا  ،hPأخ� �P� L�P� Eإ� h?ج��ذا S� ،

 ی�ٌ�Mرك وا!ن��ن �cٌP ی

P3ً�، وا�� 
�Pوا� cP3ا� �Bu��� 3ً�، إذًا� LB�Mو L�P� Eإ� L5 ا���ج� �f ،hPأخ� �P� ،ن ه>\ا آ�نO�

�ً3� 
�Pوا� cP3ا� 
uا!ن��ن خ�..  
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  C )7(ا��ِ>ي َخQَGَ�َ َ+َ�(�اَك َ+Qَ�َ=َ0َ ) 6(�َی� َأی%�2َ اkِ�ْْ<َ��ُن َم� ��cََك ِ�َ��Qَ4 اْ�َ)ِ�یِ� 
  )س�رة اfن��iر ( 

َوَم�2ْ=ُت َ�ُ- َ�ْ	�2ِ=ًا ) 13(�9َِ� ُش2ُ(دًا َوَ�) 12(َوَ'6ُ�ْ0َ َ�ُ- َم�wً َمْ	ُ=ودًا ) 11(�َذْرِ<* َوَمْ� َخ6ُGْ�َ َوِ��=ًا 

ِإ<�ُ- َ+)�َ� َوَ�=�َر ) 17(َسُ ْرِهGُُ- َص0ُ(دًا ) 16(َآ��� ِإ<�ُ- َآ�َن Vَ�َِی��9َ�ِ َ:�9ِ=ًا ) 15(��pُ َی3َْ	ُ� َأْن َأِزیَ= ) 14(

)18( C  
  )س�رة ا��ث� ( 

  _�P� 
uی�� H�3 أن اg� 2ن ا�>�یO�Pأت ا��M �� �ً3� _B�Mو..  

 Wُ�َEَُن َم� َأْآ��َ>ْkِ�ْ7َ اPِ�ُ�)17 ( -ُGَ�َِمْ� َأي4 َشْ*ٍء َخ)18 ( Wَُر�=Gَ+َ -ُGَ�ََخ !ٍEَ3ْ>ُ �ِْم)19 ( Wُ�َ��ِ&�7َ َی��ا� ��pُ

)20 ( Wُ�َ&َ�ْ َ+َ -ُ�ََأَم� ��pُ)21 ( Wُ�َJَ>ِْإَذا َش�َء َأ ��pُ)22 (َم� َأَم ~ِGَْی ��	َآ��� َ� Wُ�َ)23 C  
 ) qB�  )س�رة 

  _��u�� ��Zی��..  

 Wُ�ََم� َأَم ~ِGَْی ��	23(� َآ��� َ� ( C  

  C)10(َوَهَ=ْیWُ�9َ ا��9ْ#َ=ْیِ� ) 9(َوِ�َ��<ً� َوَشPَEَْ�ِ� ) 8(�َأَ�ْ� َ<7ْ0َ#ْ َ�ُ- َ:9َ�ْْ�ِ� 

  _�P� 
uی��..  

َوَم� ) 11(َ+َ�� اNَPَ�َْ� اGَ0َ�َْ&َ! ) 10(َوَهَ=ْیWُ�9َ ا��9ْ#َ=ْیِ� ) 9(ِ� َوِ�َ��<ً� َوَشPَEَْ�) 8(�َأَ�ْ� َ<7ْ0َ#ْ َ�ُ- َ:9َ�ْْ�ِ� 

 !ُ&َGَ0َ�ْ12(َأْدَراَك َم� ا ( !ٍ&َ�ََر %Q+َ)13( C  
 ) �Bس�رة ا�(  

   _B�Mو _�P� 
uن ی��O�Pن ا�U ن؟O�Pأت ا��M إذا �<B� ذا��� hنt� ،ة�?g5 أث� ا�� _�BMر y�3� أن



 ا�(�نu3ً�، ی���  
uوی�� ،�oا�
 ا��>� �����P�P ا�uن����3، ی��fا 

 ا�(�نuا!دراآ� وی��

*��Zأ ا�B�3، إذًا ا��Rرة ا��ا�Zس�f�� 
�Pأ. ا�B� أول : ،J���3 أ��� cBM H���3 ا� ،��Uا cBM ��Qا

أ ا��Zن�Bا�� :*��Zأ ا�Bن، ا����Bا� cBM 3ً�: ا!ح��ن� cP3وا� 
�Pا� �Bu���.  

أ   Bا��kإذا آ�ن : ا��ا� fإ L� _ی��� �ً[�X L�i3� أن k�i��� f ،cP� Lو� �<� L� �ًإن��ن hBuإذا خ� hأن

kأ ا��ا�Bإذًا ا�� ،�ً�Pi�� إذا آ�ن fإ ،fً�P3� : رضUا Lوج E�� ا����د ا���c وا��U ،c��3نL �� �5 أحٍ

ي، أن�S� :cM h>�نL، أو ی��k�i، أو ���ٌل أن ی�Pل��و5�َ أنh ح�E أر�� : ��u��B� L خ\ ه\ا �5 

ن� آ�ٌن ��ن� خ��yٌ ��>�ن، و�����4ي ��راR_ ؟ 5�َ أنh ح�E أر�� �O ��4خ��� ��راR_ ؟ ن�5 

 ،�ً?���g� L�3وج ،L�4���E ا�5����3، وأوحE إ��L، و Hا J��iاص cٌن� رج�� �L��e3، و?g2 ی�e�

 �5 ا���c ؛ إن �5 آ��ب اH  آ�م ا����gع f ی�د، آ��L ه� ا���c، إذًا إذا�f Hا Eإ� ��أردت أن �

Hوإن �5 س�� رس�ل ا ،cوج bT����L وس�2b ا�����4 Hا Eص� .  
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ع، : " س�ن� ا�4یy، �� وزن إی��ن ا���k� y إی��ن أ�� �>ٍ� ��ج�، �Mل�B�� hو�� kB�� إن�� أن

،2<�� Hا h3u�3ن� �� أ�uأ  �� ���u �� L��4����>S� 2ن ."  

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bوا��:  

  )) إ<	� ا��3:! +* م�0وف (( 

   2?��t� أن fء، إ�Pَ���E ا���س �X]ً� ذا ��ل، و f���k�i أن �zث� ��?U 2ن?2 ُ �P�� أن k�i��� f إذًا

��ة �5 ی���?2، وأی� د��ة ����P إ�E ا���c، ه\J ا� �?�P�� أی� �>�ة E�� �3iPا� c����� �?� 
�<

ا��(�ح، ا���c وا��c��3، �>5 ا����o� c��3 ا��5�z، أ�� ا��5�z أآ�B د��c أو أآ �B�c��3 �?\ا ا��U ه� 

 5� q�� أ�� ،L��<5 ح� L� jg<� L��� Hا c��� ،ًاB3� L�3� ذاS� ،_ذ� L��<ی ،cوج bT� Hأ�� ا Lأن

q�� ،��<ی�3ف ا�� Eح� ��Uا y�Bi� y��35 أن ی�zن ا��tX  y��3ی f 5�z5، ا���zن ا��tX 5� ه\ا

��E ����3 ا��>��، إذا ثL� hB أنL أ�� اH یLPBi �5 دون ��دد Hأ�� ا y�Bi�.  

  qأ ا����Bا�� : Eح� ،Hان ا�����?2 ر �Bأص��ب ا�� Eح���� ر� J�� �� cج Hأن ا jر@ج، آ�ا��

ی2 ا���� ����ری� إf �2ٌ��3 ��� أن_ إذا د��ت �� ���ی2 ا���� �رbج �� ���ی�L، و�� ��Pء Oی�ت ���

 \ٍR���bT وجf c ��اجL ا!ن��ن �>c أخc<� ،LR�i ا�������ت، �>c ا���3ص� د�3ً� واحة،  Hا Eإ�

f ��اجL ا!ن��ن �>c ا���3ص� واUخ�iء . ه\ا ا��U ص3
 جًا ���: ی��� J�?I ه�ر�ً�، وی�Pل �_

���H�� L أوS� ،fًذا  c� Hرج �� ���ن أوا�� ا����M 5، أ��Lo إی�ه� ����ری� واحة واحة، ���� _�tس

cوج bT� Hا Eة إ���ٌأ خ���B� 5� qٌدئ ا�B� �ًأی� cوج bT�.  

أ ه�  B� ن���ا������3، ا������3 یL���P ا������، أنh إ�� أن ���P ا������3ت و�\ه
، و f�E�3 �?\ا : �� 

2�3 ؟ وآ�j �2�3 ؟ وهc اس���د أو �2 ی��� ؟ أو yBu أو �2 یyBi ؟ أ�h�P ا������3ت ا���2��3 ؛ ��ذا �

 �Pن 5�َ ی�tX ن ا�����، ه\اtX f 2�3ن ا��tX و���، ه\اz5 آ�ه�_ ا���� h�Pأ� Mو ،��Uا E?وان�

[�X 2?��J، وf 5�َ ح��، وهfzء ا�\ی5 أ���f L ی�3ف ����ًة �� ا�(��f ،�3 ی�3ف 5�َ ��� ،�ً

 h�P5 ه\ا ا�\ي أ�<� ،��Uا E?وان� ،�ٍoو��4حٍ�، و���ٍن، وح(ٍ� دا� ،�ٍM�i� ة��ی�3ف أنL أ�EP ا����


 L���p ؟ B5 س� L��tس c؟ ه h�Bا� �� L�زر cخ� ؟ هO E5 ح�5ٍ إ�� L�bP�� cه yR�Pا�� r3� L���

 hرأی cرس ؟ ه�L�P ؟ هc رأیh ه c���L3� hgM وح�ور�r3� �� L ا�U>�ر ا��� �uحh �� ا�

  .��>��J، اس��L��3، ذآ�ءJ ؟ ا���ار ی(�� ا�U>�ر، ا���ار k��ْ�ُ جًا

 �jP أ��م ��l�X �R ی�Pل �_  M hل: أن�P� ��3?2 ؟� cن: ه�ن، و��ن، و��2 �?���أن� أ�Mل . ن23 أ

���و ���� �� ،2?�������h أ �� ،2?��<Xأ h���ی5 �_ أن_ f ���3?2 و�� ���h أس��ءه2، �� 

 y�Mد l�X ُسْ>َ��ه2، �� ���h أر�Mم ه�ا��? f 2� ،2?��3�E�� 2?��3؟ إذا حbث�?2 وحث�ك، �(
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ی�J ج�، أن f h�L��3 إf إذا ح�ور� f ،L�L��3 إf إذا P� l�X ،ًاا��?l�X ،2 اس��L��3 ج�� ج

 ،L�����3� ت�Bإذا س fإ L��3� f ،Lإ�� h3إذا اس�� fإ L��3� f ،L��tسL�ا�Bت خ�Bإذا خ fإ.  

�bT وجc، أح��نً� ی>�ن �� س?�ة ی��ث حی* راkR ی�Pل �_   Hا Eإ� ��واH اH : ��\�_، ا!ن��ن إذا د

أy�u ���ن� u��3X �Mت ���ل، و�3Xت ��Pة ���ن، وح(� آ��Bة، وه\J س?�ة ی���� وح�ة أ��Pه� 

(��� ن��?�، أ�� أنh إذا آ�h ��ی �3ً� أن �>�ن و�3Bu ،�gً� ا��tث�� Oن�، أآ�Z ا���س ی�tث�وا �� ا�

 Lن��� jن_، وأث�ت ��_ آ���� y�iوان hث�bT وجc، ه\ا ا�5 خ���_ ا�\ي س?�ت �L3، و�� H �ً��دا

 �5 أن ��L�t ��ذا ! �3ه�، ن?��Rً� ن���L ؟�f ،ة ث�ن���� L�زی�ر  �5 أن ��3�f ،L�� �5 أن ��tل �f

أ �tث�ت �5 ه\J ا�(�B� ،�35 ا������ �f أي ،�?�� �eا�� h��� ط ا����Pا�� �� ،�?�� h�?� ذا�� ،��


 وا�cP3 �3ً�، ا���3�Pا� �Bu��� ،ن��Bا� cBM وا!ح��ن ،��Uا cBM ��Q2 س��، اMا������3 ر ،c���c وا�

  .وا��رج، وا������3

  :3Buً� ������س�B ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) أخً� +* ا
 إw أ�=ث ا
 �- در'ً! +* ا�#9! م� أ�=ث ام�ٌؤ (( 

  :�� حیٍ* Oخ�  

  )) م� أس�� :�� ی=ی- ر'7 و'&6 �- ا�9#! (( 

رج��u f cح �L �� أن ی?ي ا���س أ�ًا، إذا ج�ءJ دخcٌ و���، وص�ٌ� �B�u، و��hٌ ��ی�، وزوجٌ�   

 ه\J ا����i3ت �� L���O cآ h?ه\ا ان� ،��Uا E?وان� ،L� وق��5 � �Zأآ Hا E�� Eی��� f ،ن��ی�ا�

cوج bT� Hل ا�M 5 آ���P5 ا�����Pًا، �>5 ا����  :ذ�_، ه\ا �L درج� ��ن�� ج

  C )12(ِ+* َ'��9ِت ا��0ِ�9ِ� ) 11(ُأوQَ�ِ�َ اْ�ُ	��Gَُ�(َن ) 10(�َوا����ِ�Gُ(َن ا����ِ�Gُ(َن 
 ) �3Mس�رة ا��ا(  

؟ ���ذا ی�4
 ��uح_ ��E ا�ن�� �k� �P أن?� ��4Mة ؟ و�k أن?� �f 2َ �>�ن �� اQخ�ة ��uحً�   

 Jدر�o� 5 أن� �fو ،L��P�ا�\ي أ kRل ا��اTا ا���\?� c3�� ا���ت ؟ ��ذا ودة ؟ ��ذا ��c3 �����ل �3��

 Jدر�o� ة�� cآ ،L3رج �� �Pأ� k�iی أ��Pً�، آc ی�م ی�oدر ا!ن��ن ����R�M Lً� وی�جk، �� ��ة واح

�R�M �� ی�تT3ا�� r3� أن� ح���� أح�� ،�ً�Pا!ن��ن أ� Jدر�oی cجUا ��tح���� ی fإ ،�ً�R�M L�3د إ���و ،�ً

���ت ���� جًا، واH ه\ا اUث� f أن��J أ�ًا أن ص�ح
 ه\ا ا�h�B ه� ا�\ي ا��Xى ه\ا ا�h�B، ه� ا�\ي 

��ح� وو�3?� �� ه\ا ا��>�ن، ه� ا�\ي زیL�b، ه� ا�\ي اخ��ر ه\ا ا���ش اUن�y، ه� ا�\ي اخ��ر ه\J ا�

اخ��ر ه\J اUج?Tة، أی5 ه� اQن ؟ ��h أ�Buق ا��Zى، �� ���ی5 ����5 أو س5�3B س������، �� �� 

 J\ت ه��Bا� �� Jا���� cRاب، ��س��� c� j�X أر��3 وص���ن ه��، �� �� ��ط j�X، ه�� f ی�ج

 �5 أن ن��آ?�، ه�� ا��>�ة�f.  
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   �Bu��� ،نQا hن�ج� إذا رأی ���ا�t� ���3ص�ل ا�ی5 و����Bu ا��5���z ���وع ا�ی5، أنh آا

صیPً� �_ �� أصL3B خ��2ٌ ذه�B، وه� f ی��4، وf ی�4م �Zً�، صیq�� ،y �5 ا��>�� أن ��Pل 

L� :_� ل�Pه\ا ح�ام، س� : J���bT وجc، اد H�� L������ذا ح�ام �� ه\ا ا���j ؟ ه\J ��وع ا�ی5، 

���L إ �B���3 ا��� Eإ� J���E ا�4�ة أوfً، اد��J إ�E ا���>@� �� ا�>�ن، اد��J إ�E ��وة ا�O�Pن، اد

L� cM ات�i3_ خ� Eg� ذاS� ،م�ة وا���م : ا�4�ة وا���ا�4 L��� �Bح�ام، ا�� 
ی� أخ� ه\ا ا�\ه

�5 اس���3ل خ��2 ذه
، ا���c أنL ن?E، وه��ك �c��3 وه� ��BPل، �>5  E?وه� ن 
أ ������2 ا�\هB� أن

�bT وجc، ه\ا أس��ب ��q ص���ً� Hا Eف إ�b�3ی� f ی�4م، وه� f ی��4، وه� f.  

  L� cM ،L��bT وجc ���و Hا ا����
 ا��5���z ا�\ی5 uی5، وخ����� ا���س �tص�ل ا� 
uخ� _�\� :

�� cآ �� ���g2 ا�<���� J\آ���أن  
jM، �� أی�b ح��ٍ�، و�� أي ��jٍM، ی� أخ� ه\ا ح�ام، ا��5�z ی(

���g5 ����>2 ا��zذآ�� ا�� kٍ�أ�� إذا رأیh إن��ن . ه\ا ه� ا��gع: و�� أي ���سBٍ�، و�� أي و

X J>�ك ��ج�د اH، آtن ���5 اH، و kiPو�� ،أخ� أن fO h� : 5�z��Pل ��XLرد، و��LR، و��3

�bT وجc ؟ ��(
 أن  ؟ �� ه� ا�(5 ؟ أی5 ه� ا�(5 ؟ �� ���M أن���(5 H�� 5�zأن ی cBM 5)��� 5�zی

  .����ر �� س�2b اUو��ی�ت اUخU�� �iخ�i، اUه2 ����?2

������س�B أخ�X �iء أن ���ول أن �k�P ا���س �����c ا���P3 ��� أخ�B اL� H، �� أخ�B اL� H د���L أن   

��E أخ�Bر �bأن ی�� cP3�� 5<ی� f ،�P� L� �Bأخ Hا  cP3ا� qو�� cP3ا� E���bT وجc، ه� ح>2ٌ  Hا

�bT وج�M cل Hذا اS� ،�?���أن Oدم �أ اL� H ا���y �� ا�O�Pن ا�>�ی2، إی�bك أن ���ول أن �k�P : ح>�ً� 

 5<� ،Lف إ��b�3أن ی� k�iی�� f ���P���c ا���P3، ه\ا ه� ا����� ا����y، ه\ا ��� �P�Pا�� J\?� �ًإن��ن

���PاH أخ cه��ك د�� qو�� ��Pن c����L ا� �Bأخ Hأن ا c��  .�Bن� ��L، وا�

أثhB �� أنL ی�ج ج5 وخ\ ����ن، ���c أثL� hB أی5 ا�(5 ؟ أثhB : �� ���هٍ� f ن?�ی� �?�، ی�Pل �_   

 q�� ع��ن� أح�دی* ص���� أنL �� ��>�ن، ه\ا ا������� أنL �� َ�َ�_، أی5 ه2 ؟ f ی( �Xء، ن�5 

��ع ن��P، إخ�Bري، �tنh إی�bك إذا أردت ���� L�<و� fً�P3� q�� ع��c� �ً�P�P ه� �4ی�P، ه\ا ا���

�bT وجc ی�Pل Hن اU ،ری�ت�Bأ �3?2 ��!خB� ی5 أن  :أن �k�P ا���س ���e3 ه\ا ا�

 C�ْ2ِ�ِEُ>َْأ َ̂ َ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َوَ�� َخْ�   �َم� َأْش2َْ=2ُ�ُْ� َخْ�
  " ) O 5� "51ی� : �رة ا�>?jس( 

��E �� أ��ن� أن ن�>�    �bی�� cP3ا� ،L� Hن� ا�Bأخ �� E�� �bی�� f cP3��� ،2?�Pخ� j2 آ�?��Bأن� أخ

L��..  

 Cَواِت َواْ�َ ْرِض�	َ��ُ�وا َم�َذا ِ+* ا�gُ>ْ7ِ�ُ ا�  
 )qی� : س�رة ی�نO 5� "101 ( "  
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ة ا��  ��Pأ ا�Bع �5 ه\ا ا��bی�� �\�_ ی����gح�دی* ا�Uج�ءت �?� ا �  

  )) �E)�وا +* م�M(��ت ا
 وE� w)�وا +* ذا�- +�2P)(ا ((

   y�Pوا��� c�t���� f yی  ح���� ��ی أن ���3ف إ�E ذات اH ه�� ا����Pi خ��iة جًا، ه�� ����4

  )) �E)�وا +* م�M(��ت ا
 وE� w)�وا +* ذا�- +�2P)(ا (( 

  cZب ه\ا ا����ن ور�M س�(�رة ر�P�M جًا، ه\J إذا و���3ه� �� ا���ن ا����3 �4?� ا��ی، أ: آ�h أ

 �� L���و���3ه� وان��eن� خ�q س���ت، و���M ��ذا حc �?� ؟ �5 ا��ه� ���Bت، و�cP ا!ن��ن إذا أ

Hت ا�M���� �� ت�<�� ��?� ،Hت ا�M���� �� �<ن�5 ن�� ،��Bآ tiا!ن��ن �� خ kPی L� yَ�ُِخ �� ��p 

�ً�، و�Tداد ��Mً�، و�Tداد حBً�، �>�_ إذا أردت أن ��>� �� ذات اH ����ق�gداد خT�و ،�ً��e3� دادT�..  

ْ(َف َ�َ�اِ<* َ+َ�	�� � َ��َل َرب4 َأِرِ<* َأْ<gُْ� ِإQَ�ْ�َ َ��َل َ�ْ� َ�َ�اِ<* َوَ�ِ)ِ� اْ<gُْ� ِإَ�� اْ�َ#َ&kِ+َ 7ِِن اْس��GَPَ َمَ)�َ<ُ- َ+َ�

���#َ�َ C�ًG0َِص �  َر�%ُ- ِ�ْ�َ#َ&7ِ َ'0ََ�ُ- َدّآً� َوَخ�� ُم(َس
��اف(Uی� : س�رة اO 5� "143 ( "  

  cM cوج bT� Hات ا\� yٌ�3�� _��tاٍل یzي سt� : ،J�� jM�� Jًا ��ف حB� Hرح2 ا ،Hن اtX 5� ه\ا

�>5 �>��ب ���L خ���5 آ���،  ����ً� ����ً� ����ً� �T�� _�Pان، �5 أ�2e ا���ازی5، �5 أدق ا���ازی5

�� دام ا��زن دون ا�����5 ا�����R را�3R، ا�����R د�P�M ��>��، �>�_ إذا أردت أن �Tن �L خ�q أ��uن 

ی� أخ� �� ه\ا ا���Tان، إنf L ی���c، وا��4ن�M kل �_ : ��ن��y ا���Tان و��f ،2i ��?2 ص�نk ا���Tان

ى �X]ً� ��دیً�، وأن ی���f �ً[�X L�� �B ی�اL��3� J، أن� ��tآ خ���5 آ���، ���cP3 ا��gBي �?��L أن ی�

 ،c�����R �� ا����R أن �� ه\J اUس�ك ا��� �� ا���( آ?���ء، ا��� c�y@�t ه\J ا���P� ،����4 ه\ا ا�

 L�3ف آ��5، �>�_ إذا أردت أن �P2 ا������2 ا��5�P، ی�R�� �ٌ3iM 5ٌ�P �� ا����R، ه\ا  Lه\ا اس�

���_، أن�S� h>�ن_ أن ���ل، وأن �����B، وأن ������ أن �� اUس�ك ا��� ا�> 
?���ء ه\ا ی34

داخc ا�(ران M�uٌ� آ?�����R، ا���c ا� �3iP�y@�t ا������4، أ�� أن ��?2 ُآL�ْ ا�>?���ء، �\�_ ا�2�3 ��ذا 

�� ��e3?� �(?���، �>5 ی�Pل ی�B* �� ا��eاه� f �� ا���ه��، ��ه�� ا��XUء ح�E اQن �(?���، 

  .ن�5 ن�ى ا��eاه�

   E�� f ،

 وا���ه��pا��� E�� c� ،�P� 
��E ا���ه� f ��ة إ�E اH ی��oB أن ���3اQن �� ا�

��E ا�����3 وا������، ه\ا �����M 5� �Bل  ،�P� ���3ا�� E�� f ،��gBا!ن\ار وا�� E�� ،�P� ا!ن\ار

���L ا�4�ة وا���م �Bا��:  

  )) ��Jوا و�E9� wوا، ی��وا وw �0��وا، س=دوا و��ر�(ا (( 
�5 : �5 س�5 أ�� داود(  " Eأ�� ��س( "  
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   ًا ��g� 5ه ا���ر،  f��q أن ��3ض �� ا�(��� ن��?� ��?ًا ��g� 5ه?g� h���أي أن_ إذا 

 �� �� L� \آ��أن  q�� f ،cوج bT� Hب ا�P�اH �5 ا��i3ء أهc ا�(��، إذا خ�h�b ا!ن��ن �5 

E��3� L��M 5� �B5 ا���ازن، وا���ازن ی���� �f ،وا!آ�ام:  

C�ً&َوَرَه �ً&cََوَیْ=ُ:(َ<�9َ َر�  
  " )  O 5� "90ی� : س�رة اUن��Bء( 

   jی� Jداد رج�ءTی ���� Lح� ن���ن ��5 ح��� ا��ج�ء وا���ف، وا!ن��ن ی�Mن ا��4د���z����

 Lا�Tا�� jی� ����J ج��ة، إذا ا��Tا�L، و�����L وی���L، إذا ازداد خ��L یcP إL��BM، ی��4  ��Pی Hا

ازداد خ��L ر��� �bT وجc یL�[�i، یT�� ��3ان دy�M جًا ��5 ا���ف و��5 ا��ج�ء، f ی��oB أن ی���_ 

ك f أن ���� رج�ؤك ��E أن ����ه �� c�y�Bi أ�� اH، وf أن ی���_ خ��_ ��E أن َ�ْ(ُ� �� �>�ن_

cوج bT� Hا Eإ�.  

���L ا�4�ة وا���م �Mل �Bا��:  

 )) �2�)G: ر=� �  )) أم�ت أن أخ��; ا��9س :�

 r3� L� \آ��أن  Hا Eة إ���أح��نً� أن h�l�X k� q�) ����اJ ا��>�ي وس�، أ���u cیPٍ� �� ا�

 �ٌ3Rیٌ� را���� �ٌPی�u �4Pوا� ،�o��� ��و�zث�ٌة و��ib�B، ی��3 ا�l4P ا��� ی�>5 أن ن����B ��?� ��ا

س�ن� ی�نq وه� �� �5i ا���ت، وا���ت �� ���Iت ا���B، وا����I �� ��Bت ا������I �� ،cٍت 

  ..ث�ث

 �َ�	ِ�ِ��gِإ<4* ُآ6ُ9ْ ِمَ� ا� Qَ>َ�Nَ&ِْت َأْن َ�� ِإَ�َ- ِإ��� َأْ<6َ ُس�	َ�ُ%g87(� َ+�9ََدى ِ+* ا� (Wُ�9َ�ْ�#>َ�9َ َ�ُ- َو&ْ#َPَِمَ�  َ+�ْس

  C)88(ا4�hَ�ْ َوَآَ>Qَ�ِ ُ<9ِْ#* اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  )س�رة اUن��Bء ( 

   bT� Hت ا���tي آ�ب �?�� آ�ن ���eً�، �?�� ����ِ>�ً�، �?�� آ�ن خ��iًا، �?�� آ�ن و��ً� إذا د

، و����� وجc، اf H ی���ك، ��>5 �\آ� ��4M L إن��ن ��ا�� اL��� L� y�َ�َ H، أ��� �5 ����� ا����

 Eق ��� ی���iی�، �?��ك ��* �� ا���� ی�ZآUوح���ن ا ،����M يا�4�Mfد، و����� �(��k ا��Uال �tی

��Uیی���ج��ت أي ���U>�ر ا���eی�، وه��ك ��* ����� ی�iق �5 خ�ل �r3 ا�l4P ا��اS� ،��3Mذا 

 J��� ،JM E�� L�����3� ،���� ،y�3���� �Bpر J���bT وجt� cس��ب ا��4P، رأیh إن��ن ��  Hا Eإ�

 ،
ة l4M أن ی�3g ا!ن��ن أن اH ح���وا��M�g� �4P جًا، و�zث�ة جًا، ��5 ا���>5 �5 خ�ل 

 �4Pوا� ،kRٌي را�����4 أس��ٌب P��� ،خ\ ���\ن�ب، وی>��� �������تtوی ،
�Zوی>���، وی ،
M�3وی

E إن��ن �jPZ، أو ��E أ��E إن��ن إدراآL دy�M أي أن_ �� ����?� ��E أ��) �Mس��g� 2ك ( أس��ه� 

 cآ L� ث�tی� �ً[�X �P�� ذا أردت أنS� ،�?� ث�tًا ی�ود ج�� Lإن��ن إدراآ E��جًا ی�tث� �?�، و�� ����?� 
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 �� ��Bآ �ٌ�Bٌن آtX �?� _�ح�� �� kP� إ�� ا���ری��� أو ا��� l4Pا� J\وه ،l4P��� _��3� 5ی��ا���

bT� Hا Eة إ���  . وجc ا�

   f �ٌ4M J\وه ،�Bآ���ن �<� M ،kP� 2� �ٍ4M �tح��نً� 4Mٌ� إذا روی�?� �cٍ<g ص���، �>5 إی�ك أن ���3

 �5 أن �>�ن ا��4P وا�X ،��3Mء �f ،ا���س ���>\ب Eإ� L��45�3 !ی���2 �5 أن e��zث� Uن ا��y أ

���L ا�4�ة وا���م أی�ً� د�� أص���L وkM �3ً�، و f�U ،���Bن ا�� �o��B��i3 ن��(� �3>�سً�، �� �B��

���?� زادJ، وL��3u، و�Xا�L، : " �5 خ�ل ا��4P، ��ة �Mل �Mن� E��أن أ��ا�� آ�ن یkiP ا���4اء 

�(�q �����ی� �� cI ن��ٍ�، ���tق ��2 ی( ا����M، أی5P ���?�ك، ��4ر یB>� ح�E أدرآL ا���3س، ���م 

ة ��X 5�� ،�Mق ��أى ا�����tل��M Lي: حB� hم. ی� رب أن� ر�_ وأن�ة وا���ا�4 L���  :ی�Pل 

 )) -P��9� م� ه>ا ا�&=وي W=&: !�)P� أ+�ح 
 ((  

وي ا�\ي   Bا ا�\?� �ًBR�� �ًB��� Lوح���� ی�3د إ�� ،L3� B3ا� ��i4ح���� ی cوج bT� Hب �_ ��ح اb�Mَ

ة ��ح�M LلX 5�� ،L�Mيی� رب أن� ر�_ : ��ح ��3دة ن�B� hًا . وأن����u �4PیPٌ� ����ی� را�3R ج

y���� ا���س j�3ی� �� .  

���L ا�4�ة وا���م ��ب �ًZ� ��Pل   �Bوا�� ،cZَ�َا� Lء اس��X �� �4Pا� k�:  

إن �(مً� رآ&(ا س9�Eً! أص�ب ��2D0 أد<�ه� و��2D0 أ:qه�، +�Gل ا�>ی� +* أد<�ه� ��M9ق +* (( 

� < خ> ا�	�ء P� �9>�(م ((  

  � f �ً[�X ا������5 ���3ا r3� ذاS� ،ةcZ راkR جًا ؛ س���� أي ن�5 ا������ن آ�?2 �� س���� واح

�bT وج�M ،cل Hا ��  :ی�

  )) +kن أخ> :�� أی=ی�2 <#� و<#(ا، وإن ��آ(ه� ه�Q وه�)(ا (( 

�ن ج��سL، ه\ا ا��>��c اfج�����، ن�5 آ��� �� �Mرب واح، �Sذا واح أح
 أن ی��ق ا��Pرب �5 �>  

h�M إذا ،L3� ق�oن ح� س�U ه� ح�، ه�� �� �� ح� c�i4ی ،����t�ون�5 س>���، و : �� c3ح� أي أ�

���L ا�4�ة وا���م، ی��3 ��ٌب  �Bا��� ذآ�ه� ا�� ��Z�Uی���ن� ا f 3ً� ه��Bu ،ًاأ�Xء، �cZ راkR ج

��Z�Uأی�ً� ا _�\�� ،��Z�Uی�� ه� ا�gا� LZ5 أح�دی� ��Bآ �ٌ�Bآ �ق �u 5� yی�u >�ن�5 أن <�� cص��

yR�Pا�� ���B�ا������3ت، و.  

ن� �Xء Oخ� ه��� �� : �BPآ�ن ی��5 ا���5 وی Lا�����ی� أن L�م �5 ص���ة وا���ا�4 L��� �Bأن ا��

  ا���BP، 5�َ ی\آ� �� ا��ی* ا���B ح�L�� 5 ا���5 ؟ 

 )) -��� *+ =i�0آ�� -P&ا��ا'� +* ه ((  
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    f ی��L3�i ا!ن��ن، �����B ی��3 إن��ن �3Mع، و�Biا� L�� ���� ٌء�X tb�P� �� cآtأراد أن ی tb�P� أن

���L ا�4�ة وا���م LbBX ا�\ي ی?
 إن��نً� �X]ً� ث2 ی�جJ\?� k ا�?�B آ�5 ی�tb�P ث2 یtآJt�M c، ه\ا �5 ��ب 

��BPا� ��BP�.  

���L ا�4�ة وا���م �Mل �B5 ا���5 ا������:  

� ی	��N� Q^ ا�#9! أ<�، +kذا ام�أٌة ��9ز:9* ��ی= أن �=خ7 ا�#9! �&�*، ��6 َم� ه>W ی� أول م(( 

  )) ه* ام�أة م�ت زو'�2 و��ك ��2 أوwدًا + �6 ا��واج م� أ'��2: '&�ی7 ؟ ��ل

ی��3 إذا س�h3 ا��أٌة ��Xٌ� ���� زوج?�، و��ك �?� أوfدًا، وOث�ت ����� أوfده� ��E ح� ن��?� �5   

���L ا�4�ة وا���م �Mلا�Tواج �B���� ،cوج bT� Hا Eإ� ��i� *ی  :، وس�h3 ا���أة ه\ا ا��

  )) ا�<��ن یG� �03	ً! ی�اه� ی(م ا���Gم! آ#&7 أ�= (( 

���L ا�4�ة وا���م آ�ن ی��5 ا���5 وی��BP ا���BP، أ�� ُآ��bب    �B���� ،55 ا�������ه\ا �5 

Mح���� ی��4ن أح� ا���ا l4َPِا� �ً�Rن، دا�i�gا� c��j ا�� أخ�B� cٍ<g� ��M?�ٍج، �Tی5ٍ ه\ا 

ا��i�gن یTی�5 ����س أ����?2 ا���]�، �Sذا ص�رت ا��ذی�� ��E ن�ٍ� ُن3َْ(
 �?� �?\ا ��c إ���q، وإذا 

 ،�ٍ�43� cی��� �5 آ bT� Hا Eإ� ����cٍ ن��� ��?� �?\ا ��c ا���R>�، دا�Rً� ا�ا E��ص�رت ا��ذی�� 

�ٍ�، وی��4ن رج�ل ا�ی5، وا��5���z وی�u cوا��(�ر ی����ون �5 آ yا��� cأه ����� ،���u c<� 
B�

�tن?2 ���Pا اy�U، وج��ون، ی� أخ� ��f 5���T ی���ه� ����، وی��4ن أهc ا���y وا�>�� وا��(�ر 

أي ����ن، �����B ) �ر سB: ( َ�ِ�ن، ��>��J ����ح، �yB، أو �����o ا�ارج� ی�Pل �_: �����ون�، ی�Pل �_

ر إذا رأیL�� �ً�M�� h ان��اف P� f ������L ا�4�ة وا���م آ�ن ی��5 ا���5 وی�BP ا���BP، أنh آا

�� �Xء اH ح��L ��ن، س�P ا�ا��� وان�?E، أنh ان�?�h آا���، ا���5 ح�5 : و�� ��43� L��Pل

�bT وجc ی��5 ا��� H ���  .5 وی�BP ا���BPوا�c� ،��BM ��BP إن ا�ا

   J\?� h؟ أن cوج bT� Hا Eة إ���ٌة ه� رOه�، أو اس��iB?� �5 حیٍ* أو Oیٍ� �� ا���M �ًأی� J�� 5�َ

ة��P��� ،ی�)� �ٍPی�u���3، و� �ٍPی�i� ا���س 
u��� �Pی�i2�3 ا���س ����ن_، وإ�� أن : ا��إ�� أن  hأن

�c ی����3ن ���3ن?2، و��5 ا��y وا�cu�B أر�k أص�� ،k���3�t� 2?��3_، وا���س f ی����3ن ��ذان?2 

Lه\ا اس� _�\� ،hل رأی�P� أن yوا�� ،h3ل س��P� أن cu�Bوة ا�����، وإذا أردت : ا�Pأ ا�B� د����ا

��2b ا���س  Lم أن�ة وا���ا�4 L��� �B��� ��?� �i5 أن أخ�P2 ا���� 2���?\ا ا�����ع �Tیًا ��

LM�خt� .��� L��� cث� ا����4  دخt� ��4ح E�� k)� اMو L�� Hا ����E خJ ا��gیE<B� j ر

���  . س�ن� 

  ی� ��� �� یB>�_ ؟ : ـ �Mل

  �_ ا���س ی��م ��E ا���ی�؟ ی� رس�ل اH رس�ل اH ی��م ��E ا����4، وآ��ى �: ـ �Mل
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��� إن�� ه� ن�Bٌة و���h ��>ً� ی�: ـ �Mل.  

 �Bا�� E��ي �5 ح��2 � cدخ ����L������L ا�4�ة وا���م و L��� Eإ� J\وأخ ،L� 
  ا���B، ورح

���?�: ���gًة ���ً�، �Mل د�k إ�� وس�دة �5 أدٍم: �Mل qاج�.  

h�M ـ :hأن c�.  

  .�c أنh: ـ �Mل

���?� وج�q ه� ��E اUرض�(��: ـ �Mل h.  

آ2 ـ ن>��_، �Mل: ��� آ�ن �k أص���L و�Mل��
 ـ ا��4P ��3و�� iا�� kج� ���  :و

  )) أ:�� ذ�Q و�)� ا
 ی)�W أن ی�ى :&=W مP	��ًا :�� أ��ا<- (( 

  : ��� آ�ن �� ��3آ� �ر �Mل  

� را��! وأ<� و:�ٌ* وأ�( �&��! :�� را��! (( �: !pqp 7إ��- أن " آ qس)� *J	ا� *+ Wء دور�' �	�

� راآ&ً� ��لG&ی " :�9� م9)	� :�c � �>أ w، و���ا� �  )) اP> � w �'x	� � �(ى م9* :�

وًة ح��� �?2، وأن   M >�ن�ا�_، وأن �Mt� f _��3�t� 2��3 ا���س�أن  Hا Eة إ���إذًا أ��� �uیPٍ� �� ا�

 h�Mق و��ٍة �� ا�4��� jا��_ أ� E�� h�P>�ن أس�ًة ص����، �\�_ �� أ��2، وأن ?� E���>�ن �Zً� أ

��E ا��_ ذهhB أرأیh إ�E ه\J ا�>�. q�� L� cM ه��: ��uُ ��� Lق ا��Bب �?��Pات ا��� أ����� آc ا����

Lا�>\ب أ��� hن_ ��رسU أدراج ا��ی�ح.  

   ��o4ا� �?��i� ل�P� L��Bی�M 5� م ح���� رأى ا��أًة�ة وا���ا�4 L��� �Bوا���Bی� Lأي أن ��o4ا� :  

  .ـ ��3ل خ\

  ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م 

  )) م�ذا أردِت أن ��30- (( 

h��M ة: ـ��� .  

  ـ �Mل 

  )) أم� إ<Q��: 6&P(� *�0E� �� )� Qِ آ>�! (( 

��o4ه\ا ا� E��.  

4 ا��4Bة �5 ا��ی��، س�� ی�>X 5?�ی�P���� ،5 ��اٍو ��ی* رس�ل   M ا�\ي ��?gی* ا�و���2 ا��

 Eد إ���اH، رJO یk�4 ���سL رداءJ ه>\ا، ��ه�ً� إی�J أن ����3X Lًا، ���� ا��Mب ��L و�2 ی( ��3Xًا، 

Hی* رس�ل ا  .ا��ی�� و�2 ی>���L آ��ً�، Uن ا�\ي ی>\ب ��E ��سq�� L أهً� أن ی�cP ح

��E وجL اUرض    ��������P�P واH ی� إخ�ان، ه\J ا��>�ة ا��� ح>�ه� اUخ، ی�>5 أن �>�ن أآ�B دا

��ا�3_، وأنh س�آh، وf آ���، ��q ه\ا �pیh��� ،�ًB ه\J ���ر�M، �>5 ا���س إذا رأوا صM_، و
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 f hوأن ،hس�آ h�3ك وأنB�ا دی�_ وا�Bك وأح�Bأح ،_�وصM_ �� ��3_ و�XاR_، وإخ�ص_، وور

 hب، إذا آ���iا�����ى ا�� �� h>�ن أن�أن  cوج bT� Hا Eة إ���ري، �\�_ أ�Mب �uیy إ�E ا��

وة ا�����4، أو اUس�ة ا�����، أو Pا� _�\�� ،hوأ��� h�)ب ن��iأو �� ا�����ى ا�� ،E��Uا cZا��

��ة إ�E اf ،Hح� أن ا���س ی�ا�BMن_، آc إن��ن �eّ�� ص�ح، وة، ه� أآ�X �Bٍء �� ا�P��� 2��3ا��

 h�� L���<وس L�ح�آ� k��� ،
Mُ��ا Hا Eة إ������e هى، ���e �2��3، آc إن��ن �� ��kM ا�


 ن��_ cBM أن �Mا�� _���
، وح�س
 ن��_ cBM أن ���ِس
، ا��(?�، �Sذا أردت أن �>�ن ن�ج�ً� Mا�

إخ�ان آ��Zون �5 إخ�ان�� ج�
 أول أخ، وث�ن� : و���c ا���س آ�� ��
 أن ی����3ك، وأن� أ�Mل �>2

  أخ، وث��* أخ، وا�5 ��L، وج�رJ وه� س�آh، ��� ه\ا ا!ن��ن ؟

  ��t�� J�3X و��ن ،Lا��Mو ،L��u ،���p k�u J �5 س��tا واح ����� رأى l�X ه�]�L ه�]� واح

 ه\ا ا��جc ���ٌة ج����، ا��gء : أ���ن�� ا�����o، �>5 آ�j أس�2 ؟ �Mل��
 ���2 س>L��� �� 5، و��u

��?�، ��� ه\ا  J�4� roی Lت أ����iة، آ��� خ�� fإ��?� و �eن �� 
��iأن ه\ا ا� �eا�� hا�\ي ی��


 y��u ه\ا ا���jM ا��gیj ا�j��3 د�L3 ��(��س �L3، و����ار !! ا!ن��ن ؟��iوآ�ن ه\ا ا� ،L3�


 های� إن��نB�4 إن��ن س� rp أي أن ،Lی  .ا����ن و�L3�Mt� ،�ً��z وأس�2 ��E ی

   2e3� ،ا����رة _� 
���_، ح���� �4ق وا�4ق ی(� 5P�� ح���� ،�M�أخ jM�� jP� ح���� hنt�

��5 ا���س، ح���� ��� �� 2e3� ،_B3�� ���4�4 وا����5 ا���س، ح���� �� �� jص ی���وا!خ l

��5 ا���س، ��\�_ إذا أردت أن �zث�� ��Qخ�ی5 �>5 أنt�� hث�ًا ��� ��Pل،  �� 2e3� \ٍR���T��� 5ا�_، 

  .Uن_ إن � 2��tث� ��� ��Pل � 5�zث� �� أح

   5� Hا E2 إ�?���وأی�ً� آ�� آ�ن ا���j ا����4 �5 ا����3ء �?�X 2ف، و�?2 أ���ل ����4ا د

 ا���س، fخ��j ا��U، ��\�_ س�ن� أ�� ح���� ا����3ن و����ء أ����?2، أ�� �� ��� �ًP��3�� ����� آ�ن ا�ا

 ،�ً�P2 ص���ً� ن?���آ�Bر، و����ء ��gه�� آ�?2 آ�ن �?2 أ���ل ی���3ن �?�، وی���MTن ��?� ح� E�EPB د

 Hا ���bT وجc إذًا ه\J أی��3��ًًة �5 آ��e� c س�ء، و�5 آc ا�?�م، و�5 آo� cٍ� أو �Mٍل f ی�.  

ع   Bا� J\ة، وه��Zع آ��، ی��3 إذا آ�ن �� ا�h�B ��ج�د �Bا� J�?��� 2ا���� و� L�35 وس�� E��u

س� ؛ أج�اء ا�O�Pن، P� ح�ل، �5 أج�اء Eا!ن��ن �5 ح�ل إ� cP��ة، و��Z<ت ا��MوU?�_ ا���ة ��Z<ا�


 ا�2�3 إ�E أج�اء ا��5، و�u ة، أج�اء�أج�اء ا�4 ،cوج bT� H5 ا� 3B� �?ع آ�Bا� J\?� ،ه���p

�bT وجf ،c ی��ازن�ا، ه� f ی�iب ���O�Pن �c ی�iب �����oء،  Hا Eإ� ���Sن��ن ی�����o�� kء وه� ی

 �ًP��u ی>�ن jآ� cوج bT� Hا ���� f ء��Xو�����3 ��ا�� وأ ،l4M �3���� �� L�Mإن��ن ی��� و

bT� Hا Eة إ���وجc؟ آ�j ی��Tع إ�(�ب ا���س ؟ آ�j ی�اJ ا���س �� ���k آ��B ؟ ��\�_ ���  �� ا�

ع، وی�Pل �_Bا� J\ه �� q�oع، وی�Bا� L?�ی���وا��4ت : ا!ن��ن  ،�P�Pح qه\ا خ��ل ی� أخ� و��
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 ��Zا�� ���Zن��� ا����B5 ����ن?�، إذا ه\ا ا�� �?pb�� ���M cی5، إذا آصى، ��� ��د �� �Xء ���

ه\ا ا��Bن��� خ��ل، : ی�3ض خ��ن�ت زوج��، و�g>�ت، و��اjM ح����، و�( 5�َ ی�Pل ا�\ي

 5� jٌ��� ،k��i5 ا��� jٌ���وا�pUن� ا����iM ه\J آ�?� صى، ���ذا ��P �5 ا�ی5 ؟ ��\�_ ا!ی��ن 

  : م، أج�c آ��� ��M?� س�ن� ج��3ا����ر

 اUص��م، ونtآc ا��" B3ج�ه��� ؛ ن cأه �ً��M ي آ���Pا� cآtا���اح�، ون��ء ا�(�ار، وی ��tون ،���

 ،LBـ ون� L������� ا��j�3، ح�E �3* اH ���� رجً� ن�3ف أ��ن�L، وصLM، و����L ـ أ��ن�L وصLM و

 ��Oؤن� �5 ا��(�رة واUوث�ن، وأ��ن� �4ق ا��ی*، وأداء B3آ�ن ی �� kون�� ،JB3�� Hا Eن� إ����

�5 ا����رم وا���ء  ا��Uن�، وص�� ا��ح2، j<وا�."  


 ا�2�3 ح�E ی2��3، ی��EbP ح�E ی��P، ی�tث�b ح�E یzث�، یtخ\ ���i3، ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  �iا!ن��ن ی

 ،yی�iأن ی���وا �� ه\ا ا� E��ی�2b�3 ��2�3، ی��u �� �gیy ا��y، و�� ��ح�� أخ�ى ��5�3 اQخ�ی5 

���_، وه\J ا 2)�� Hا ��وح(�_ �اcBM ��Q ا��U، وا!ح��ن cBM ا���Bن، و����Bu ا��P� : cP3ا

 J\3ً� أی�ً� ه� cP3وا� cPة، وا���iآ\�_ ن����ه�، وا�� ،kMد ا��ا����
 �3ً�، وا���c وا��c��3، وا�Pوا�


 �k ا���ه�
، وا��k� ��gB ا!ن\ار، و����5 ا���5 �pوة ا�����، وا���Pد ا�����ة أس�س��، وا��M

�BP�ا���اح� ا�����ی� ا��� ج�ءو ���� r3� �?آ� J\ه ،cZ�4 وا��Pد ا��������L  � ا���BP، وا �Bا�� �?�

  .ا�4�ة وا���م


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����ة إ�E اH) :029( ا�رس  - �� ا�� �?�� ��  -  �M2ا��Mا

 Hا Eة إ��� .ا�

02-09- 1992: �آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری������6 ا  

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�L �� ا!ی��ن،   M 6س��أن  3� 5�zا، ذ�_ أن ا��أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ����ع ا���م ����ع دy�M ج


 �5 ح�ل إ�E ح�ل، و ���T�� 5 إ���T�� E، و �3 أن �Pأن ی� و �3 أن ی��_ �uیy ا!ی��ن، و�3

����L ا�4�ة و ا���م وصj ی��ص  �Bء، و ا����
 ا�2�3، و��E اfس�Tادة ��L، �� أنL و�u E�

ا����س �tن?� أو���، ه\ا ا����ء أf ی�L� �oB أن ی���� �3 آ\ا س��، س���5، أر�k س��ات، سh س��ات، 

��g س��ات ی���k إ�E خ�Bi و إ�E درس ����� و إ�E درس حی* وإ�E درس س��ة و إ�E درس � �

 ،r5 أن ی��� L� � f ذا ا���S� ،أن ی���� L� نO ء أ�����T وجc و أس��LR ا����E، ه\ا ا�� H���3 ا�

�T وجc ی�Pل Hن اU ،5 �� ا���س�zأث� ا�� �?eء أن ی��  : و �E�3 أن ی��r ا��

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
  ]س�رة ا��43[

  Hف ا��  

Cِت�Nَ�ِ���  �َوَ:ِ	ُ�(ا ا�
  ]س�رة ا��43[

   ،L)?�� yBu  

C4̂ Nَ�ْ��ِ َوَ�َ(اَصْ(ا�  
  ]س�رة ا��43[

   ،Lإ�� ��  د

 �ِ&ْ��  C)3(�َوَ�َ(اَصْ(ا ِ���
  ]س�رة ا��43[

 �5 أن �>�ن ه\J اUر��3 إًذا ��   � fر��3، أوUا J\ه �2 ی>5 �� ح���_ و �� و�M_ و �� ی��_ أح

 ،yP�� _�خ�س�، و خ��ر hنt� ،�3��)� �igأن  

 �ِ�4̂ َوَ�) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���َ(اَصْ(ا ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3 (C  
  ]س�رة ا��43[
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إًذا آ� 5�z�h��3 إ�E اH و �h��3 إ�E أهc ا��y و س�>�u hیy ا!ی��ن، و ا��t� h�Tوا�� ا�ی5،   

 �� E؟ إ� �i3� E��� \خt� Hء ا�X �� Eخ\ و ا��2�3، �>5 إ�Uا ،�Pح�5، ا��� Eل ��_ إ��BP� k�ه\ا ا��

ث،��� E��� k���� Hء ا�X  \خt� Hء ا�X �� Eب ؟ إ���Pا� hأن j�z� E��� _B�M j�zی Hء ا�X �� Eإ�

 k5 إذا اس���zرس أن ا��ا�2�3 �5 دون أن �L�i3 ؟ �3Bu ه\ا ا�رس �L ���ر خ�ص، ���ر ه\ا ا�

 Hم ا�ة ص����، �5 �?2 ص��� �>�P�ی أو س��ات �uی�� إذا اس��k إ��X Eء �5 � ����5 خ�ل 

� ،cوج T� L��� �Bا�� jMا�� E�����L و س�2، �5 و�Mف  Hا Eص� Hرس�ل ا ���� y���5 إدراك 

 k�)� أن 3� ،Hرس�ل ا k� 2?ا�����4 �� أح�ا� jMا�� E��ا�4�ة و ا���م �� س���L، �5 و�Mف 

P�� ن إذا أردت أنQا ،yR�Pا�� J\ه EP��� أن � ه\J ه\J ا��yR�P، و �3 أن ���Tن ه\J ا��yR�P، و �3

 L��� �Bه��ك �� أح�دی* ا�� cه ،yR�Pا�� J\ه �Pن� jآ� ����� cم ه�ة و ا���ا�4 L��� �Bا�� yR�Pا��

ا�4�ة و ا���م أح�دی* ����ی�، آ�>2 ی2�3 أن ا������ اخ��4ص، ا������ ا��س�cR ا�����3 ا��zث�ة 

�� وا���اjM، ا�gو ا�� yR�Pا������3ت و ا�� �?� cP�� ی� ا���Qن ����� ا��cP، أحآ2 �3 س��ات ا��(

درس راkR، وه\J اQی� ����e، وه\J اQی� ا�>�ن�� : �uی�� ی���k و ی���k و ی���k، وی�tّث�، و ی�Pل

 �5 أن ���ك � f ،EP�� 5 أن� � f ،E�� Eف، إ���g� jMی� أخ�، و ا��� y����\ه��، وا��ی* 

ى ا��Pا��، �� ����ى ا�c�3، �_ زوج�، و �_ أوfد، Oث�را ���5 ح��_، �� ����ى اUس�ة، �� ����

 ،L5 ���5 ح���zأث� ا�� �?eأن ی � f ،ء�Mو �_ ج��ان، و �_ ز��ء، �_ إخ�ة و �_ أخ�ات، �_ أص

 hء، ��\�_ أن�� �5 أن ی��r ه\ا ا��� f ء��ه� ا��5�z و��ء، وا��� ا����ء، و �3 أن ی���� ا��

 �[�X ر����ا  -ح���� �PMل -د�M5 ��ذا ؟ أ� *�B� و �3_ ��ل و��� �[�X ي��g� أن : أنh ح���� ��ی

�3_ ��ل و���، و ��ی أن ���gي ح�ج� أنh �� أ�q ا���ج� إ��?�، ���� ��ذا ؟ ����ر أ��c اUن�اع، 


 أنh ح���� �c�3 �� ا�ن�� �u ،و ��دودا �Mو د fت ���ن� و ج��fQا �Zا�����ی�ت، وأآ E��و أ

���لUا  ���M ه��Zه� ث�ا��، أآ�Zر أآ����أن  �oBی� fأ ،Hا �� �?�e�ا�����4 أf ی��oB أن ����ر أ

��Z�Uا r3� 2<إ�� ،L�3�� c�� 2e��T وجc، إذا ��ض إن�ؤك ��E �5 ح��_ �?\ا أ H5 ا�.  

�5 ا�h�B ی2�z إی��� f حود �L، و �5 آ�ن أ�� و   5�fب ا��pو ،h�B5 ا��آ�ن �L ا�5  أب �L ا��p 5ب 

 ،cآt�3ف أی5 ه�، أی5 ی��م، و ��ذا ی� f ،ةt)� ب�p c�i5، �� أن ه\ا ا��fا E��ی�3ف �ji اUب 

: أن� أh�3u ا��_، ��Pل �k� :L �5، اQن ا��XUص ا�\ی5 ح��_، �� أن أحه2 أL�3u و ج�ءك و �Mل

��ّ�، X>�ا �_، ی�Pل �_ Oخ� h���� :*ل �_ ث���Pوی ،L��Pوج�ءك أن� : أن� أس آ���L، أ�� ج�ءك واح

 c2 �5 آe����L أ qو ج�ءك ����_، ه\ا ا�\ي ج�ءك ����_ أ�� Lر أ��P� L��ّ����L و هّ\�L و  M و ،L�

 h��ّزوج�، أ L� h��ّس>�� و أ L� h��ّأ hو أن ،L��Pأس hرد، أن�X L�<و� ،L��3uأ B3ه\ا ا� hء، أنfzه
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Hِل ص���� و ا������ل أن �3ّ�ف  �L أ���f، ج��c، ه� أUا J\2 هe�ر �5�Z، �>5 هc �2�3 أن أّP� f

J\ه ،L3�iوی L3� ��i4و ی Hا Eوي إ�tی B3ه\ا ا� c3)� وأن ،Lإ�� Jّد��وأن  L��� B3ه\ا ا� :  

C�ً0�	ِ'َ َأْ�َ�� ا���9َس �	َوَمْ� َأْ�َ��َه� َ+َ)َ <�َ�  
ة[Rس�رة ا���[  

��E ا���س    �P�� أن  و ه\J ا�U>�ر، ه\ا ا��?2 أنh ح���� ��یR�P3ا� J\وه yR�Pا�� J\ا������3ت، ه J\ه

أ، أي أس��ب ����م، أس��ب B� ك، ���ذا���� jآ� ،c3�� ذا�� ،Hوه\ا ا��?2 ���� رس�ل ا ،Hب ا��<�

 ،�ا���، أس��ب ا���ار، أس��ب ا��4P، أس��ب ا��cZ، أس��ب ا���\ی�، أس��ب ا����gB، أس��ب ا��

، أس��ب ا���ض، أس��ب ا������، ه��ك أس���
 آ��Zة جا، ه\ا ا�رس ���رJ أنh إذا أس��ب ��ا��

��E ا���س �X]�، إذا أردت أن �?ي ا���س إ�E ا��4اط ا����2�P، إذا أردت أن �zث�  �P�� أردت أن

؛  ���5 ح��_، إذا أردت أن ���ك ���4ت وا��� ���5 ح��_، إذا أردت أن �?ي أ�Mب ا���س إ��_

زوج�_، أوfدك، إخ�ان_، أص�Mءك، ج��ان_، إخ��_، أخ�ا�_، أ���ء إخ��_، أ���ء أخ�ا�_، ���ت 

�رن� أو أن ی�>��� Pأن ی cوج T� Hأرج� ا �P�P؟ ا�� c3�� ء ح��_، ��ذاfz_، ه�_، ���ت أخ�ا�إخ�

Bن ا�>�ی2 و�5 س�� ا��O�P5 ا�� �iBا����� �P�M���L ا�4�ة و �5 أن أ�r3� 2<�i ا��yR�P ا� �

 jو آ� ،���� jآ� ،�������� y�3�� ح�دی* ا���Uی�ت و اQ5 ا� *�Bد أن نا���م، اQن ن�4� 5

 2?���� jآ� ،Hا ���u E���2�3، و آ� j��cP ا��yR�P، وآ� j�zث� ���5 ح��_، آ� j���c ا���س 

� �Bا�� ،cوج T� Hا E����E أن ی��BPا  2?���� jآ� ،���Pس�fا E����L ا�4�ة وا���م ��دئ ذي 

 �������� �P�3�� �Zیء ��ذا �Mل �5 ن��L ؟ �Mل �5 ن��L ح�  

Wِ�ِ َ+َ=َخ7َ َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َ��َل َخَ�َج َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َذاَت َیْ(ٍم ِمْ� َ�0ِْ~ ُ�َ#(( 

Nَ�ِ )ََذا ُهkِ+َ =َ#ِ�ْ	َ�َْل ا��9ِ&ا�Gَ+َ (َن	(َن َوُی4�0َُ	��0َُPَْ��َن َوَیْ=ُ:(َن ا���َ- َواْ�ُ ْخَ�ى َیGُ�َْ�ُءوَن اGَْی �	ِإْ�َ=اُهَ �ِ�ْPَGَ�ْ %*

ْ� َوِإْن َش�َء �ُهَص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُآ�7 َ:َ�� َخْ�ٍ� َهbَُ��ِء َیGَْ�ُءوَن اGُ�ْْ��َن َوَیْ=ُ:(َن ا���َ- َ+kِْن َش�َء َأْ:3َ

  )) َم2ُ0َ9َْ� َوَهbَُ��ِء َی��0َPَُ	(َن َوِإ<�َ	� ُ�6ُrْ0ِ ُم4�0ًَ	� َ+َ#8َ�َ َم2ُ0َْ� 
  )رواJ ا�5 ��ج�(

  )) إ<	� ��x 6r0	� م)�رم اxخqق : :� أ�* ه�ی�ة أن رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- و س�� ��ل((
 ]�uا���� :��o4ا� k��)ا�[  

  BM 2<�tن أسQا�����3 أن� ا cPة �� ن��M 2آ�� cرس، هc أن أج�
، cBM أن أخ�ض �� ��Pات ا�

 ،y2��3 ا���ة �� ��M ی* ؟����س اس�����iBه� �5 ا�O�Pن ا�>�ی2 و اQی�، أو �5 س�� رس�ل اH و ا��

 ،y���� ا���س 
�B�� �� ی�)� �Pی�u ،ا���س E��ة �� ن�g ا��y، أس��ب راkR �� إ��Pء ا�2�3 ��M

ة، ��>5 ه\ا ا�رس ح�ارا، ���cه��M 2<�� c :  

C!ِ9َ�َNَ�ْا !ِgَ:ِ)ْ	َ�َْوا !ِ	َ(ْNِ�ْ��ِ Qَ4�َسِ&�7ِ َر �  �اْدُع ِإَ�
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]cس�رة ا���[  

ة ����ج إ��X Eح، �� �E�3 ا��>�� ؟ و�k ا��gء ��   ��Pا� J\ن، �>5 هO�Pة أس�س?� ا���M J\ه

ر ا�\ي ی�l�g�� ،�oB ا�\ي ی��oB، �� ا��hM أن ��Pل ا�\ي ی�oB: �>�ن�M ،Lل �r3 ا����3ءP��� ،�

 �oB5 " ا�\ي ی�� �Mان، ���� أن ی�>�2 �5 ا���ت، واq�� Hِ �5 اUص�ل أن ��>�2 P�واح ح�� 

 T� Hا Eة إ���ا���ت �� ه\ا ا��hM، ج���� ��ح�5، �� ُی�>�2 �5 ا���ت، و ��h ح>��� �?\J ا�

ج��� ��ّث?� �5 ا���ت، �>�ي �����ت، �2 �� ا����ة �3 ح�E ��ى  وجc، واح ج�k� q خL�B�i أول

ا���ت، ه\ا أول ��Pء، أq�� ،_��� cu ه\ا �5 ا��>��، أح��ن� ی���P إن��ن ��p l�gرق �� 

رج، ی���ج إ�E أن �tخ\ � Eی���ج إ� ،k�)g� Eا���3ص�، ه� ی���ج إ� �� cRا�M L�i3ا���3ص�، ی

��ك أ��Xص� آ��Zی5 ی����ن أن ی��Pا ��E ا���س ا�2�3، و �>U 5ن?2 ی���Pون ��J، ��\�_ أن� أ�3X أن ه

���L ا�4�ة و ا���م،  �Bا�� �Pی�u kB�� أن 
إ�E ا��iی�P ا���Bی� �� ا��2��3 ی���Pن �� ���3ه2، ی(

P� إًذا أن ،���� �ل �� ا��L� �B و����Iن ؛ ه� �2�3 و ����، �2�3 ی2�3 ا�L�<� ،2�3 ����، ا��>�� س�

 H5 ا� Lثر ا�\ي ی�l�g�� �oB ا�\ي ی��oB �� ا��hM ا�\ي ی��oB، إن�� أ��ع ح�ج�، حP��� �oBی�

 T� Hل ا�M 3_، �\�_ آ��� q�� و ،L��<g� k� ا ه��T وجq�� ،c �3_، �� دام �g� L>�� د�P�M ج

cوج:  

�َNَ�ْا !ِgَ:ِ)ْ	َ�َْوا !ِ	َ(ْNِ�ْ��ِ Qَ4�َسِ&�7ِ َر �  �C!ِ9َاْدُع ِإَ�
ة[Rس�رة ا���[  

  _�ِ� l�g� ل�M ���_، �>�ن ا��ِ�_ ا�LP �5 ا��ا��، :ا�����e ا�����، واح ��ptن�4_ و سtأن� س

L� ل�M : Eإ� Eس�� cأرس ،��� �X 5 ه�� E5 ه� خ�� ��َ_ إ�� Hا cأرس P� ی� أخ� ؟ �e�oو 2�ِ ا�

L� ل�M _ذ� kن، و����� :  

94��َ wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ �C�ً  
]Lu س�رة[  

  ���� ة ����ی�، �5 أ�� ���3وف ���>5 أ��J ���3وف، �5 : س���M J\ا�����، ه �e�ا��>�� و ا���

 ،c��� ة أخ�ى ؛��M ،ة��M J\2، ه?��I P� �?و�5 ��3?� أه� ،�?��I P� �?أه� ��o� ��<2 ا���<�  

C�ُ�َ�ِْهَ* َأ *Pِ����ِ �ْ2ُ�َْوَ'�ِد�  
]cس�رة ا���[  

�� ا���o ��ذا ���3 ؟ أح�5 ��E وزن أ�c3، ه\J ا��o�4 ��ذا ؟ اس2 " أح�c� "5، آ��� �Xء ج�  

آ2 �� ا�O�Pن �� cق، ه�iا� J\ر أح�5 ه����أن  
����c، أي آ�ن ه��ك ���u �Rی�gM����� �P ی(

c��� ،ن(�دل j����3 آ��ا�>�ی2  :  

  24C(ِ&�ٍ� �َوِإ<�� َأْو ِإی��ُآْ� 0َ�ََ�� ُهً=ى َأْو ِ+* َضَ��ٍل ُم



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 389�� آ��ب ��
 

]tBس�رة س[  

��E ا��y و    hأن_ أن Lح� إ����أن  �oBی� f (�دل، و�5 � E��أنh ح���� �(�دل f ی��oB أن �����3 

ه� ��E ا�cu�B، ��3ل �����f ،�M، آ��Z �5 ا��XUص ی(�د��ن وی����ن أن��?2، ه� ا�2��3 و اQخ� 

إذا : Qخ� ��E ا�cu�B، اH �2 ی����3 ه>\ا، �Mلا�(�هc، ه� ا��?2 و اQخ� f ی�?2، ه� ��E ا��y و ا

2?� cP�   : ج�د�h ی� ���

  24C(�َوِإ<�� َأْو ِإی��ُآْ� 0َ�ََ�� ُهً=ى َأْو ِ+* َضَ��ٍل ُمِ&�ٍ� 
]tBس�رة س[  

  E�3� أ، ه��ك Oی� أخ�ى �zآB�� ،cu�� E��  : أي أحن� ��E ا��y و اQخ� 

  َ�C�ُ �َوَ'�ِدPِ����ِ �ْ2ُ�ْ* ِهَ* َأْ�
]cس�رة ا���[  

  E��3� ل�M :  

C�ً9�ْ�ُ َوُ�(ُ�(ا ��9��ِِس�  
  )س�رة ا��PBة(

  Oی� ث���Z، ا��� س���،   

C!ُ�َ4���9َُ! َوَ�� ا��َNَ�ْي ا)ِPَ�ْ�َ ��ََو�  
]h�4� س�رة[  

  E��3� ل�M و :  

C�ً94��َ wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ�  
]Lu س�رة[  

  E��3� ل�M :  

  C)25(َ:	�� َأْ'َ�ْم�9َ َوَ�� ُ<ْ�َ ُل َ:	�� 0ْ�ََ	ُ�(َن �7ْ�ُ َ�� ُ�ْ�َ ُ�(َن 
]tBس�رة س[  

�T وجc، إذا  f����tن ��� أج����، و  f����tن ��� آ��2 ����3ن،    Hا L��ّ�أ��ذ ��H، ا���B ه>\ا 

��Bرة، أرق jiم أ� ه��ك ��ا�k إ�E أE4M درج�، إذا أردت أن �(�دل، و أن ����M، ی��oB أن ����

 J\أن ه P�����B3، �5 دون س�Bب، و�5 دون �(�ی�، �5 دون 53u، �5 دون إی\اء، و�5 دون إی�م، أ

، و إ��_ ا���c، ه\J ا��iی�P، أ�� P�3� �� ف��� P������h ه\h�� " ،�gM��� J ��?2 " ا��>�ة، وأ

ة��M إًذا أول ،cء ج���X :  

C!ِ	َ(ْNِ�ْ��ِ Qَ4�َسِ&�7ِ َر �  �اْدُع ِإَ�
]cس�رة ا���[  
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   J\ه ،c��� ،أی�� ،�oBا�\ي ی� hMا�� �� ،�oBا�\ي ی� l�g�� ،�oBر ا�\ي ی�P��� ،�oBل �� ی��M

��، و�L ح�ج�ت، �tنh إذا أردت أن �g� Lو� ،qن� L� _أي ه\ا ا!ن��ن أ��� ،_� Hة ��رك اة جی��M

�_، ه� ��g� ��3ء�P� 5� 5o��� ،5 أ�>�رك� 5o��� ء، ه��g� L3�P� ذا أردتS� ،���P� م��?� ،

  أن ���� LB�M �_ ا���L ��!ح��ن 

 ))6��� �29: 
��0� أم�<* �	=اراة : :� :�Ji! رض* ا� 
��ل رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- و س�� إن ا

 ~iا�Eم! ا���k� *>أم� �	ا��9س، آ ((  
]�uا���� :��o4ا� k��)ا�[  

���_ و ی���k إ��_، و ی��� أذن� f L���k�i أن �(c3 ه\ا ا!ن��ن ی�o4 إ��_ و ی   cBPو ی f�� _� �P�

 Lث�� أخ أن� أح�������� إf إذا أح��h إ��t� ،Lي إح��ن ��5 ح��_ ���o أن �(L�3 ی���k إ��_، أن� ح

ی، و ا���4م ����B� E �5 ا���ل : آ��Zا، �Mل ��X زوج?�، خ�4م k� خ�4م �� �?�زرت أخ�� وج

?X cآ L�� J\خt� أن ود، ��ی�� cوج ذو دخTو أن ا�Bده�، ویf?� و ح�ج�ت أو�ح�ج� E�� LP���و ،�

���?�� أخ� ه\J ا�Tوج�، ����جL� c دخc، و  cدخ M ص�اع ���?�� و 
gن ،
�iه\ا ا� rر� Lوأن

ی� أخ�� ه\ا ا����B خ\یL ��� آ�B�� �� q�� L�<� : cح� آ��Bة، �tراد أن ی�24 ه\J ا��g>�� و �Mل

أول ا�g?� د�h3 ا����B، و ث�ن� X?� و ث��* : س>h زوج?�، حث�� �����B، و�Mلh�<�� ،�?X و 

 ����B2 درس� أس?� c3)أن ی Lأخ� L�� hB�u �?Xس�� أ X?� و را�X k?�، د�k ا����B س�� أX?�، و �3

�� ا�h�B، �?� و ���B�X ،�?X ،c3�� �??�ان، ث�ث�، س�� أ�M ،�?Xی�B �5 س��، ا���Bت ��(5B ج���3، 

5، �������ع �أ �Z�ث���R ���ة �� ا�g?� و ���z� ب�BX 5� ،خ�ىUا ���ة ی�� ا L� H�Tوی� واح

��� ؟ �3 س�� أX?�، و �3 ه\ا �B5 درس� أس?� c3)أن ی Lأخ� L�� hB�u E�� 5<� ،ای� أس�ة?� E?ان�


��?� �M: ا!ن��ق، �?\ا ا�\ي L��M أح إخ�ان�� ا�6�g ن(� Hا �����gR ر 5� h�  

��0� أم�<* �	=اراة ا��9س، آ	� أم�<* ���kم! (( � 
��ل رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- و س�� إن ا

 ~iا�Eا� ((  
]�uا���� :��o4ا� k��)ا�[  

   jاراة �� ا���3ی��E های�?2 ��ارا�?2، و ا�� 5�3��� hس��3ن�، أي أنfاب ��ء ا��ه\J ا��Bء �� ا!

، و ا��اه�� �\ل ا�ی5 �5 أجc ا�ن��، �tنh إذا أردت أن �?ي أخ� �_، ا�y�M �\ل ا�ن�� �5 أجc ا�ی5

م، ی(
 أن ّP� 
صی�P، ج�را، ا���، �Mی�B، ا�5 أخ، ا�5 أخh، ی(
 أن ���5 و ی(
 أن �B\ل، و ی(

 �4ّMوا M Jدfآ�ن إذا رأى أو �ف رج��ة ��?ای�، ا����ء، أ��M J\ه ،L�P����� cBM LB�M أن ���� 

�T �� ا Hا J���� ا، ��(�د أنیX ��� 2?������?2، و آ�ن ����  ��M ح� و�B� ���� 2?����4�ة 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 391�� آ��ب ��
 

���?2، �>�ه�ا ا�ی5  c�� LنU 2، و?��� ��M LنU ،L� اوجc ه\J اUس�ة ان�(�ت، أي ��4ا ر�?2 آ�

L5 أج��.  

�� إ�E اH، و أن  ه��ك �5 ی�Pم �ور ��3آq، إن  أی?� ا!خ�ة اUآ�رم ی(
 أن ����3ا أن ه��ك 5�َ ی

 c3)ه\ا ی ،J��<و ه\ا ی 
Bه\ا ی� ،�3Bب و ه\ا ی��Pو ه\ا ی����، ه\ا ی ��ص� ا����B3 ����� ن ه\ا ی

_�\�� ،_�� hا!ی��ن ی��� c3)وه\ا ی ،_B�M �� ن : ا!ی��ن ی���S� ،2?ح��ن� إ��S� دي�B�ی� داود ذآ� 

��E ح
 �5 أح�5 إ��?� h�Bا����س ج �3ا �5 ا�ی3�ُ 5� cث�� رج� و �ro �5 أس�ء إ��?�، ح

اء ا�یc� ،5 إنL ی>� �>5�z� c، وkM �� ��ض ���ل و �اUرض �5 ا����ء، �c إنL �5 أآ�B أ

 ����� L� hأج�ی Eح� Jو�ة، ه��ك أن�س ��5 ح��L ج��3ا �r3� L ا��Uال و س����� Eاح��ج إ�

 ا��S� ،roBذا ه� أح رواد خ�رج ا��iP و ن(�h ه\J ا�����3، �Mا���3دي ا��� �3Bذا ه\ا ا!ن��ن ا�S

  .د5�M، إن ه\ا ا!ح��ن �َ�_ LB�Mا���(، وإذا ه� �5 ا��5���z ا��4

 L���� أن 

 ی(�P5 أن ه\ا ا��P2 ا���� 2���� Hا Eإ� ����� أی?� ا!خ�ة اUآ�رم، إذا أردت أن �

���L ا�4�ة و ا���م  �Sح��ن_ ح�E ُی��� ا�cP3 �>��_، ه\ا �Bل ا���M E�3�  

 ))6r0�.....اراة ا��9س=	� ((  

   " ��3�� Hا E2 إ�?���P� أن ��o� �3مiا���س ا� h�3uا���س، اي إذا أ Eا!ی��ن ا���دد إ� 3� cP3رأس ا�

�r3� 2?� h ا�?ای�، �_ أخh ج�ءه� ����د، د�h3 �5 ���_ ا�\ي ج�L�3 �5 ح�ل، ّM و إذا ،c3�� و

 J\خ�_ هU h�M ـ �>5 إذا،��Bا���ج� �?\ا ا�� qأ� �� hن أن�<� Mو ،����� �PR�� �� hن أن�<� M

ري ��ذا ��c3 ه\J ا��i3ء �� ن�q ا!ن��ن� f ،_خ�_ أو �(��ان_ أو ��5 ح��U ی� أو  .ا�?

اراة ا����� hZ3� ،ن و ا����O�P5 ا�� �iB���� �3ة را���M 
�u ،�Zة ث����M J\س، ه  

C!ِ	َ(ْNِ�ْ��ِ Qَ4�َسِ&�7ِ َر �  �اْدُع ِإَ�
]cس�رة ا���[  

    : أی�� ا��� أح�

C)َEْ0َ�ُْخِ> ا�  
��اف[Uس�رة ا[  

   ،Pی� f Hب ا�B� ،Hب ا�B� �� �k ا�?ای�، أنh إذا أردت أن �Pا�� k��)ی f ،ي ا���س f ی?Mا���

f H ی�وي L���p �5 خL��4 أ�ا، �� �h�3 ه\ا ��iدك اH ��ب اf H ی��2P، ��ب اf H ی�E�g، ��ب ا

��_، ی��oB أن M h�� _ن�� k�� أن �oBی� Hا Eت إ����5 رح��L، أنh أب، اUخ ��p اUب، إذا د

 5�� hح�� hك أم ا�\ي أخ\ ��_ ؟ إن آ��i��_، �� ا�\ي ی��ح_ ؟ ا�\ي أM h�� _���k ح��

��حh ��5 أخ\ ��_ �tنh �5 أهc اQخ�ة، ه\ا ا����Pس، Uن أس�س  أ��iك �tنh �5 أهc ا�ن��، وإذا
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 hسّM 5� خ\، ی�t� 2� و h�i�t� ا����ة h[خ\، ی� �5 جUا E�� f ء�i3ا� E�� ���B� 5�zح��ة ا��

اء ا!ن��ن�� أخ\وا �5 ا���س آ�X cء و �2 ی�i3ه�X 2]�، أ�� �ا��ج�د آ�L ور�����M h ا!ن��ن، أ

آ�X cء و �2 یtخ\وا f ،�[�X ��آ�ا f دره�� و f دی��را، �5 آ�h ج�ت �I L?�ا �?\ا اUن��Bء أ��iا 

�� �?\ا �� L� h��X hو �5 آ� ،L�� \خt��� ��� ا\?� ���� L�� أخ\ت hو �5 آ� ،��� �P��� ي�?I

 ��L، وf أخEg ا����gء �Sن?� ���tX 5� hن� و ��3�Bu 5� f، ه\ا ا�ی5، إًذا ا��P��� ���� ��3

ی(
 أن ��3َ� ����I 5_، و��i3 �5 ح��_، وأن �3iM 5� c4_، و أن ��k ����� ه� أح��M ،5ل 

E��3� :  

  34C(�اْدَ+ْ� ِ����Pِ* ِهَ* َأْ�َ�ُ� َ+kَِذا ا��ِ>ي َ�Qَ9َ�ْ َوَ�9َ�ُْ- َ:َ=اَوٌة َآَ <�ُ- َوِ�*� َ�ِ	�ٌ� 
)h�4� س�رة(  

  E��3� ل�M :  

�َ�ْhَ�ْا �َ�	ِfِ�(َ�َْوا�C  
  )س�رة Oل ���ان(

  E��3� ل�M ،درج� :  

Cَوا�0َ�ِْ+�َ� َ:ِ� ا���9ِس�  
  )س�رة Oل ���ان(

   L� س�� Hأن ا �� Eو ی��� ،��oی L�<� ،cوج T� H5 ا� jRخ� L�<� و ،L5 داخ�� ��oی ��o2 ا�Iآ�

p L�� cط، �5 داخ�B�� ،ة���ن، و�L3iّP� 5 إر�� إر��، ه\ا خL�4، ه\ا آ2e ا���o، درج�، و ه� ج�

  :خ�رج ��L ان��Bط، أ��

Cَوا�0َ�ِْ+�َ� َ:ِ� ا���9ِس�  
  )س�رة Oل ���ان(

���_ ی� أخ   f ،��� L�� cاخ  :�5 ا�

  C)92(�َ��َل َ�� rْ�َِ�یَ; َ:َ�ْ�ُ)ُ� اْ�َ�ْ(َم َیEِhُْ� ا���ُ- َ�ُ)ْ� َوُهَ( َأْرَ�ُ� ا���اِ�ِ	�َ� 
]jس�رة ی�س[  

  ��p �� J�3��h ا�(
، و ���ذا و�h���p �� J�3 ا�(
 ؟ ����ت ج���، ����ت ��ذا ���3ا �L ؟ و

�Tی�M �4� Tل  Hا L�3أن ج 3� cوج T� Hا �>��� ���PP، �5 آ�م ه\ا ا���B ا�2�e3 أنL ح���� ح�

L�أ��م إخ� :  

C*�ِ �َ�َ�َْوَ�ْ= َأ �  
]jس�رة ی�س[  

�(?2، و �]� ی\آ�ه�M �� :�3� 2ل  Tی �[� ،
�?2، �]� ی�(�?2، و �]� ی��ج?2، إذ أخ�ج�� �5 ا�(

  : �Mل
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C�ِ#ْ4�َ� ِ�* ِإْذ َأْخَ�َ'9ِ* ِمَ� ا��َوَ�ْ= َأْ�َ�  
]jس�رة ی�س[  

و ا���P�P ا��(L�� q�� 5 خ�i ا���ت، أّ�� أی5 ی�ج خ�i ا���ت ؟ ا�(
، ه��ك ��ت ��yP، �?\ا   

  ا�>��ل، 

C�ِ#ْ4�َ� ِ�* ِإْذ َأْخَ�َ'9ِ* ِمَ� ا��َوَ�ْ= َأْ�َ�  
]jس�رة ی�س[  

  cPو �2 ی : �Pی�u ��3��� ،2?�BَMِ 5� L��M ه2، و����و���5 ا�(
 �]� ی\آ�ه2 ���3?2 و ج�ی��?2 و �>�

 وf أصّق P����ة إ�E اH، و f أ�T وجc، وا!ح��ن �uی�u 5� �Pق ا� Hا Eة إ�����u 5ق ا�

ا��iه�ة ا�����3 ا����P ا��T��� ��Pن�، �Xء f أن ه��ك إن��ن� ی�>5 أن ی��ء إ��_ أآ�Z ��� �� ا�?2 ا���_ 

 �� �Bن� و أن ُی�ّوج ه\ا ا��T��� 2?��ُ �3، أنR�u ن���M ��Rوج� ص�T�� h�� L� ،ة��� L� إن��ن ،cی���

 L�� kأن ی�� Lن�� Lث�ا��ی��، ه\ا ا�\ي حث �k س�ن� ا�4ی�i�� ،y آ�ن یL�i3 و ی��5 إ��L، ح

 ا!س�ءة، و ��� أE4M درج�ت ا!س�ءة، ���� �>� ا��i3ء، Uنf�P3� q�� L أXإن��ن أس�ء أ ،L�i3ن ی

���L ر��ان اH أن ی��k ا��i3ء ج�ء ا���3ُب ا!�?� yی  : ا�4

� َواْ�َ	َ��ِآ�َ� َواْ�ُ	�2َِ'ِ�یَ� ِ+* َس�َ�ْGُ�ْا ُأوِ�* ا)�ُbْ0َِ! َأْن ُی��7ِ ِم9ُْ)ْ� َوا�DْEَ�ْ7ِ ا���ِ- ِ&��َوَ�� َیْ 7ِ�َ ُأوُ�( ا

C�ْ(ُ�َ -ُا��� �َEِhَْن َأْن َی)%&Nِ�ُ ��َا َأ)NُEَ�  َوEُ0ْ�َ�ْ(ا َوْ�َ�ْ
  ]س�رة ا���ر[

 f ی�ج، دا��� ی��E<B� : 5� 2P و�>E و �>E، و�Mل  Mح� ���أح
 أن ی��o اH ��، ه\ا ا���jM، دا

 
أن ی��2 ����� وا!ح��ن ح�E خf L��4 ی�ج، دا��� �E�g �5 ا���س f ی�ج، ا�ا��� إ�E اH ی(

cء ج���X ،ن���Zا� J\ه ،Lب ا���س إ����M cی����.  

ر ��X ،2?��Pء ج��c، أن 2� h���g� 2�<ء ��ق ����ى   M E��
 ا���س uأی��، أ��ت أن أخ�

 
 أ��، ه\J �����، ه��ك آ�P� ا��P3ل، �Z� ن��i�� ���� 5ی�P�� 5أ آ���iX �?�� �Bت، �5 وّح

r3� �?��ّج  أ�ت ا����igا� J\ا، ه��iX و LMا�Xه2 و أا����3ء وا�5����4 و ��Bّوا ��?� �5 ��اج

��q �� ا�(�B إf اc�M H، �5 أ��L��P� E ؟ أح آ�Bر أ��R ا�ی5، ا�(��، ه\J آ��� خ��iة : ح���� �Mل

 ی>�ن �5 أهc اM ،Hا fإ �B)ا� �� qB� E�3� �� ،ا����� ��Z� ���<ا� J\ا، وه �>�ن ���M_ جM ،��)�

 E�� EP��ُ ی(�ز أن f ���<ا� J\5 ه<� ،J���?� أو ،J��M\و�ء ن�5 �� �X 5� �Bّ� M ا، و�k اH ����� ج

Lو رس�� Hن أن ی>\ب ا�B��2، أ?��P�ر M E��
 ا���س uأن أخ� ��t� ،ا ....." ا���س أ�P3� E�3�

ر، f ���M ی����?� Pء وا���Pا� �� ���M ،اا���س، ���M ��?� ص��، ی��c ��ازن ا!ن��ن ��?�، ج

���L ا�4�ة و  �Bري أن ا����Bس ورد �� ص��� ا����� h�M �� ؛ �Z� ،ا���س E�� �?�P�� إی�ك أن

  :ا���م �Mل 
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 ))�ِ *�ِEْ>َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوا��ِ>ي �َ�ِ=Wِ َ�ْ( َ�ْ� ُ�ْ>ِ<ُ&(ا َ�َ>َهَ; ا���ُ- َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

 �ْ2ُ�َ �ُEِhْ�َ+َ -َُ�وَن ا���EِhْPَ�ْ�َ+َ ٍم ُیْ>ِ<ُ&(َن)ْGَ�ِ َوَ�َ#�َء �ْ(ُ�ِ ((  
)2��� Jروا(  

   r3B� 2<ا أن���P��� أن �f ،*یأ�h�P ا��ی* و � 2��gح ه\ا ا��ی*، ��ذا �?2 ا���س �5 ه\ا ا��

��E ا���س إ�X k� fح �uیc، وإf إ��Pء ا�\ن�ب و إ f�tآ��ه EPُی� f *ی�، �E�3 خ��i جا، ه\ا ا��


 �U ،��<gنL ح�
 ا��eه� Bح ی��X �� *ی  ه\ا ا��

))<ْ�ُ �ْ�َ )ْ�َ Wِ=ِ�َ�ِ *�ِEْ>َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوا��ِ>ي �ا َ�َ>َهَ; ا���ُ- ِ<ُ&(َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

 �ْ2ُ�َ �ُEِhْ�َ+َ -َُ�وَن ا���EِhْPَ�ْ�َ+َ ٍم ُیْ>ِ<ُ&(َن)ْGَ�ِ َوَ�َ#�َء �ْ(ُ�ِ ((  
)2��� Jروا(  

 �5 أن ی\ن
، ه�� یt�� دور ا��gح و ا���c�4 و ا���Bن، و حی* ص��� و راkR جا، و   � f ،م��

 ح�>2، ا 2� 2�B�p��tث�وا، أآ��2 �>5 أن�2 أی?� ا���س إن � 2��3gوا �\ن��>2، إن �2 ��B�� ،2<ا �\ن����

�2 ا!ح��س P� ،�?� ا�����3وا �\ن��>2، �2 g� 2� ،(��ا���ت ��2 �Pا، �2��3 ا���������ا���ل ا���ام ��2 


 یJ و �Mل�Biا� k�f ی�ج نrB، أ��ذ ��f ،H ی�ج نrB، ��3ل ���ى، : ���\ن
، أي ان�?�h، إذا و

��E أن�L ��2 ی( ا���Bر، ه���ا ��5 و� 2�� L��3� �?3��y ا���M  ه���ا ا�(?�ز، �?3�ه���ا ��Oة، و

ی، ه\ا ان�?E، و �2eّ اH أج�آ2، خ�ص، ان�B?�ا ی� إخ�ان gا���ء ا� E��  

 ))�ِEْ>َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوا��ِ>ي �* ِ�َ�ِ=Wِ َ�ْ( َ�ْ� ُ�ْ>ِ<ُ&(ا َ�َ>َهَ; ا���ُ- َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

 �ْ2ُ�َ �ُEِhْ�َ+َ -َُ�وَن ا���EِhْPَ�ْ�َ+َ ٍم ُیْ>ِ<ُ&(َن)ْGَ�ِ َوَ�َ#�َء �ْ(ُ�ِ ((  
)2��� Jروا(  

���3ه� ه��ك ��ت �B�M، " �� ����3 " ��ذا ����3 ؟ ه\J : أي أن�2 ���?�ن، إذا ا��اح �2 ی�3g �\نLB و �Mل  

�� 
�Pح��ة،ا� L�� q  

 C�(ُ��ِNُْی �	ِل ِإَذا َدَ:�ُآْ� ِ�َ)ا ِ���ِ- َوِ����ُس)&ُ�#ِPََی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْس�  
  ]س�رة اUن��ل[

  ه�� ��L ��ت   

 ))Wِ=ِ�َ�ِ *�ِEْ>َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوا��ِ>ي �َ�ْ( َ�ْ� ُ�ْ>ِ<ُ&(ا َ�َ>َهَ; ا���ُ-  َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

 �ْ2ُ�َ �ُEِhْ�َ+َ -َُ�وَن ا���EِhْPَ�ْ�َ+َ ٍم ُیْ>ِ<ُ&(َن)ْGَ�ِ َوَ�َ#�َء �ْ(ُ�ِ ((  
)2��� Jروا(  

أي إن � 2��3gوا �\ن��>2، إن �2 ����ا �?�، إن � 2�B>�ا ���?�، إن �2 ����ا، إن � 2�����oوا، إن �2   

�?�، إن � 2��P�Pا، y�M f، وf خ�ف و f أ�2 و f ه��ك نم و f وجc، ��ذا ����3 ؟ ��Bدروا إ�E ا����� �

R\ �\ه
 اH �>2 و أ��P� Eم إذا أذن�Bا ی����oون، �� ،�?��� h�� ه\ا إن��ن ،yM� f ،2ر رح���p Hا
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��E ا���س �� �Xح، �� �� c��3� �5��B، و EPی� f *یإf �?2 ا���س ��L ی����tن وی����ن، ه\ا ا��

���L ا�4�ة و ا���م  �Bأراد ا�� �� q<�:  

َ+َ ْخَ&َ�ِ<*  َ:ْ� َأِ�* َذر� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأَ��ِ<* �ٍت ِمْ� َر�4*(( 

*Pَِأ<�ُ- َمْ� َم�َت ِمْ� ُأم� *>ِ�َ�J�َ َوِإْن َسَ�َق َ��َل َوِإْن  َأْو َ��َل �َ�� ُیJِْ�ُك ِ�����ِ- َشْ�ً�� َدَخ7َ اْ�َ#�9َ! 6ُ�ْ�ُ َوِإْن َزَ<

  ))َزَ<� َوِإْن َسَ�َق 
  )رواJ ا���Bري(

  E��3� ل�M ،H�� ذ��  : أ

C َوَ�� َیْ�ُ<(َن�  
  ]س�رة ا����Mن[

   J\وإن س�ق، ه Eوإن زن jآ� "�M �� ،ب��ث2  ��وإن : و إن یTن�، ��M cل: لوإن زنE أي �� ا���

���L ا�� و ��ب، اH ی� ،L�BP� ��q[ ا���س، و  2�Mب، أ��ث2  Eزن �� أن ���B?�، �� ا���� f ،Eزن

��E�3� q ذ�_ أن ا�TنE و ا����M ی�>5 أن ���3?� و أن5�z� h، ه\ا �Xء �����c، ا�\ي أریJ أن 

�Z� ی� ؛O cآ q�� :  

9َ�ْ�َVَ�َ �9َ�ْ�0َِ� �َوَ�ْ( ِش	ُل ِم49* َ�َ ْمَ�َ ن� َ'�92ََ� ِمَ� اْ�ِ#�9ِ! َوا���9ِس َأْ'َ)ْGَ�ْا �̂   C)13(� ُآ8ٍEْ>َ �7 ُهَ=اَه� َوَ�ِ)ْ� َ�
  )س�رة ا��(ة(

ر أن ی?ي ا���س ج��f L�<� ،�3 ی�
 أن ی�c3 ذ�_، ی�
 أن ی�� ج?�2 �����س، ه\ا   Pی cوج T� Hا

��E ا��E�3 �5 اQی� ؟ ه\ا ا� 2<�Bد أن� أج�B3ن أی?� ا����T وجc، أن�2 �ّ Hا cBMِ 5� ادا�� q�� E�3�

��E ا����43، و �>�>2 ����ون، ����>2  f ى��E ا�? 2<��BجU 2آ�Bا���3ص�، �� أردت أن أج

ح�ی� اfخ���ر، �ـtن�2 ����ون، �Sذا �2��3 ا���3ص� �?\J �5 آ�B>2، و �5 اخ���رآ2 و س�ف ���3ن 

�T وجc، أ�� ث��?� Hة ا���� yا�\ي ی�� E�3ه\ا ا�� ،�eه��:  

̂� اGَ�ْْ(ُل ِم49* َ�َ ْمَ�َ ن� َ'�92ََ� ِمَ� اْ�ِ#�9ِ! َوا   C)13(���9ِس َأْ'َ	�0َِ� �َوَ�ْ( ِش�9َ�ْ�َVَ�َ �9َ�ْ ُآ8ٍEْ>َ �7 ُهَ=اَه� َوَ�ِ)ْ� َ�
  ]س�رة ا��(ة[

���� ا���س f ی   L�?ا�\ي ی� E�35 إن��ن �5 ج?� ه\ا ا��� hأن cBP� cه ،cوج T� Hة ا���� y��

 ��3�رس��� ��h س(�� ����زا،و �>f 5 ی�ج أحا ی���j ا��Pان�f�P3� q�� ،5 أن ن��آL ��ر�p، و

ح�جTا �� ا��iیt� yخ\ن� ن�س وو���3ه2 �� ا��(5، ن��J، ه\ا ا��E�3 ����ض و f ی��S� yن��ن، 

��� و ���ن، وإ� E�tویc راkR،��ی�ت O�Mن�� ����g?� ����ج �� Eإ�:  

C�2َ�ِ 6ْ ِ�ِ- َوَه���	َه =ْGَ�ََو�  
)jس�رة ی�س(  
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ر، ه\ا ا��f E�3 ی��U�� yن��Bء  � Lذ�_ أن E�3� ،م  : إذا آ�ن ن��B آ�ی�� آ��ن� ی�سj ه2 �?� �3 ذ�_ ن

C�2َ�ِ 6ْ ِ�ِ- َوَه���	َه =ْGَ�ََو�  
)jس�رة ی�س(  

   ،jMو  

  �2َ َ�ْ(َ�� َأْن َرَأى ُ�ْ�َه�َن َر��C-ِ4َوَه�� ِ�
)jس�رة ی�س(  

 ه�f�� :L� h أن اH أودع ��L ن�را آ�kM�� ،��X، ه\ا ا��E�3، ه��ك �O E�3خ�  P� و ".. h�ّأي ه

 ،�?��P� 2 أن?� hغ و أن��pSاLR، وه2 ����p L�ّ?� ،�?3 ه�?�، إن رأیh أ����p �� E3 ه� �?2 أن ��

: cZ ه\J اQی�ت ا�����g?�ت ی��oB أن ���� و �zول وأن ����b و ��M ،5b�Bل داووده�?� ��p ه�_، ��

��Bدك إ��_ ح�E أحB�� LB_ ؟ �Mل 

 ن�P ا��یf ،5 یt�� إ�E : ی� ر�� �5 أح�Pا� �P� Eد إ��B3ا� 
أح

 ��B5 أح� 
����س  أنh آ�5�z ی(
 أن �5�B" أ�� ا��gه، وح��BB إ�E خ��P " أح ���ء، أح��B وأح

�T وجc ی�Pل Hن اU ،Hة ا���� yء ا�\ي ی���X cأج�:  

C�2َ�ِ Wُ):ُْد�+َ �9َ�ْNُ�ُْء ا�	َوِ���ِ- اْ�َ ْسَ�  
��اف[Uس�رة ا[  

4�L أن�P� hض ، ��Pل �_  M ء و��� أن�ت ��q : أخ� ا�B<�� H، نU ،�B<�� 23نL �3� آ��B، واح

��o��� yی�� f ه\ا ،��P� ء، أن��X �3�_� ل�P5، : ، ی��� ��B2، آ�e� cوج T� Hا ،_�i�أن� ��p أ

 �MلB3ص�� آ��ل، : �>5 إذا ا� yا���� �� �B<5 ا��<� ،lPد ص�� ن�B3ا� �� �B<ا�� ،�B<� B�أن� ��3، 

 5� �5 أن ��ث �5 أس��LR ا����E و�5 ص���L ا����E، و� f cوج T� H5 ا� hث�tنh إذا ح

ر ���P?2، أح��ن� آ��ل اUن��Bء، و�5 آ�M E�� �5 أن ��ث ا���س � f إًذا ،Hل أص��ب رس�ل ا�

ة، أح��ن� P3� ء��Xر، و���ه�ت أPء و ا���P3?2 �� ���ه�ت ا�� cخ�(�k� q ن�س ث���P?2 وس�، �

ة�( 5��4M أو ث�ث� ��?� �Toى راkR أ��� �5 ا�����M J\?� ،L�� h��<� ع ا�\ي��.  

ة أخ�ى ��M ه��ك  

�ًذا ِإَ�� اْ�َ�َ	ِ� َ+�Gََل َ:ْ� َس�0ِِ= ْ�ِ� َأِ�* ُ�ْ�َدَة َ:ْ� َأِ��ِ- َ:ْ� َ'=Wِ4 َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�rَ0َُ- َوُم0َ((

 �Eَ�ِPَMْ�َ ��َ4َ�ا َو�3َ�ََوَ:� َوE9َ�ُ ��َ4َ�ا َوJ�َ4َ�ا َو�4َ�ا َوَ�� 0َ�ُ�َی((  
)2��� Jروا(  

   ���T وجc �5 ح>��L ا��o��B أنL ی Hوا ،���M ��)5 ا��ه��ك l�X دا��R ی�>�2 �5 ج?� ،2�2�< ��� 

E��3� ل�M ،2�?اب ج\� 5� م ��� ��gهPی ،��Bة ی�ه�� ،�Bpو ر �Bره Lإ�� Jد�B� :  

��9 َ<0َْ	7ُ َأَوَ�ْ� ُ<0َ	4ْ�ُآْ� َم� َیPََ>آ�ُ� ِ+�ِ- َمْ� �َوُهْ� َیْ�3َِ�ُخ(َن ِ+��2َ َر���9َ َأْخِ�ْ'�9َ َ<0َْ	7ْ َص�cَ �ًN�ِْ�َ� ا��ِ>ي ُآ

 �ٍ��  C)37(َ�َ>آ�َ� َوَ'�َءُآُ� ا��9ِ>یُ� َ+ُ>وُ�(ا َ+َ	� ��g��ِِ�ِ	�َ� ِمْ� َ<ِ
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]�u�� س�رة[  

  : و ��ة ی�gBن�، و ی�g� ��� j4ه �5 ا�(��  

َ+2َُ( ) 20(ِإ<6ُ9ْ9َfَ *4 َأ<4* ُمَ��ٍق ِ�َ��ِ�َ�ْ- ) 19(َه�ُؤُم اْ�َ�ُءوا ِآ�Pَِ�َ�ْ- �َ َأم�� َمْ� ُأوِ�َ* ِآِ�َ�ِ -ُ�َ�Pَ	�Gُ�َ+َ -ِ9ِ(ُل 

ُآُ�(ا َواْشَ�ُ�(ا َه��9ًِ� ِ�َ	� َأْسPُEْ�َْ� ِ+* ) 23(3ُ�ُ(ُ+�2َ َداِ<َ�ٌ! ) Jَ�:ِ *+ِ)21 ( !ٍ�َ�ِ�:َ !ٍ�9'َ *+ِ)22ٍ! َراِضَ�ٍ! 

 !ِ�َ�ِ�Mَ�ْ24(اْ�َ ی��ِم ا (َوَأم� -ْ�َ�ِ�Pَ9ِ* َ�ْ� ُأوَت ِآPَ�ْ�َ ُل َی�)Gُ�َ+َ -ِ�ِ�	َJِ�ِ -ُ�َ�Pََوَ�ْ� َأْدِر َم� ) 25(� َمْ� ُأوِ�َ* ِآ

  C)27(َی� �2َPَ�ْ�َ َآ�َ<6ِ ا�Gَ�ِْضَ�َ! ) 26(ِ�َ��ِ�َ�ْ- 
]�Mس�رة ا���[  

  �ّM ا���ر و�� jMوو ،c��c، ب إ��?� �5 ��إًذا ا����gB و ا���\ی�، وصj ا�(�� و�� �Mب إ��?� �5 

��ة ا���ج��  .ه\ا �5 أس��ب ا�

  أی�� ؛ 

C�ِ2ُ�َْ� َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْم �ْEِhْPَ2ُ9ْْ� َواْس:َ lُ:ْ�+َ �  
  )س�رة Oل ���ان(

  h�Bا� �� Jدfل أوtی� L��� �� بUورة، إن��ن، أح��ن� ا�gا���م ؟ �� ��دة، : ا�� cآtون أن ن��ذا ��ی


 ا��د و ا����B ��5 ا��t� ،5���zنh إذا ا��5�z یtآg� c?�ة أه�B�� ورة�gال، ا���MUا r3� �� ،L

�Xورت و أخ\ت رأي �5 ح��_، إن_ إذ �Xورت ا���س اس��3ت ���P?2، آc خ�Bا�?2 اس��3�?� �?\ا 

ن� ����ع �Z� ؛ ����E أس�س ح�ار، �>5  L�� أتا��zال، �3Bu ا�����ع آ��Z دy�M، �>5 أن� �

��3� 2� �� hأن �Bا��3>�س، ا�� yی�i��� أB� أن ،Hأ�� ا E��ف ا���س ��cBM ��Q ا��U �5 ی�����Pا 

��u 5یy ا�>�ن، و��  ،H���3 ا� Eا���س إ� ������ ی �g����L ا�4�ة و ا���م ��P �� �>� ث�ث� 

ن��، ��ح�� ا��ی�� ج�ء ا���gیk و �أ ی5��B ����س ا��U و ا��?�، إًذا ه��ك ��ح�� �>�� و ��ح� ��

�L، ��ح�� �L���3، ��ح�� ��Bد�L، ��ح�� ا��ص�ل إ��L، و��ح�� ا���Pب �X ا!ی��ن، ��ح�� ���ن

أن� ���3یj ا���س �cBM J��t أن ن��3?2 � ،Hا Eة إ�����L، ه��ك ��ح���ن، �Sذا �>��� أخ���P �� ا�

أن� ���Bن أ��J و ن?�L و ن���� أن ن5�B �?2 أس��ءJ ا�� ،L� أن cBM J��t� ا���س ��������E ��\�_ إذا 

 س�ن� �uی�u �Pی�P �3>�س�، وه\ا ا��iیy ا��3>�س f ی(ي، ���� ی�3ف ا!ن��ن P� L�ن��3?2 �\ا

 ح�� f ���?�، ی�اد �������، یk�B ه\J ا���ج� ��g3ة، وی3�B?� دی�� ��g3ة، )� ،�?B��اUوا�� ی���ل 

ا ���Zن��Pن �P�Mد ، �����ق ه� ا����، أ�� ا��eه� �k�B و �Xاء، ���ذا اح��ل ��E ا����ی2، ی��gی?� �3

 ،cوج T� H�� c?)أس�س?� ا� ����X ح��� �bیt� ،��Qف ا����ف ا��U و ��  ،��Qف ا�� �� LنU

3ت �k أه�_، ����3ا نرس أح>�م ا����J، أول درس، ث�ن� M ،ا���س j�3ی�� Hا Eإ� ���Sذا أردت أن �

�T وجc، ح>2 ا����ء ���ء درس Hا ا����، ث��* درس، أول ج��3، ث�ن� ج��3، ث��* ج��3، ه2 �� 

�L�� t و �� L�� ب�g� ة، ا���ء ا�\يا���l، أح>�م f ���?�، أنh �?\ا ا�����ع ی�Pل �>��� واح
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 ا�ی�ن �( ان�?E ا��U، و ا�����U hر أخ�ى، �Sذا أردت أن ��c4 �� اUح>�م cBM أن ���3ف ����اح

��iء f حود �L إذا  2?�i32، وس�?BMا أن �?2 ر�¤� ی�ا����ا���س �2 ی�����Pا، f ی��2�P ا���س إf إذا 

��J، وس���سB?2 ح���� د�P�M، �5 خ�ل Oی�، �5 خ�ل حی*، �5 خ�ل �4M، �5 خ�ل Oی� �uأ

J �5 آ�ن��، �Sذا �h��ّ ا���س �tس��ء اH ا����E وص���L ا����E، و ����iء و ��  5� J�� ��


 أن�P3� hل أن ��ى إن��ن� �u ،ة��M J\ه ،cوج T� H ���u ص�ر ه��ك ��Uن إذا ج�ء اQب، ا�P�

�� یJ خ��2 ذه
، f ی��4 وf ی�4م f ی��3ف ��E اH أ�ا، ��ی أن �L3�P أن ا�\ه
 ح�ام، ه\ا 

أ  ��p �� ا��iیy، و ه\J �5 ��وع ا�ی5، ���t� Lص�لB� ح���� ،cوج T� Hج�د ا�� L���ا�ی5، 

 f ،c�Bس�اء ا�� h��� P� 5ی�k أهc ا����o و ا!��اض و ا�>�� ���وع ا�ی5 و ���E أص�ل ا�

E��3� ل�M ،5ی���� ا���س ���وع ا�ی5، خ�t� 2?Buص�ل ا� 
u��� :  

C�ُ(ُ��َی� َأی%�2َ ا���9ُس اْ:ُ&ُ=وا َر�  
]�PBس�رة ا�  

  :أ��  

 �C�ْ2ُ'َا ُ+ُ�و)gُEَNِْرِهْ� َوَی��  ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ
  )س�رة ا���ر(

���L ��ج�د اH، ��\�_ إذا    5�zا�� ��p hBuأ�� إذا خ� ،y�M�Li ا��U ا�t� ���z� 
u��� hأن

���� ا���س ُی���Buَن �tص�ل ا�ی5 ،c�Bس�اء ا�� h��� P� 5ی، و ا�����zن خ�hBu ا���س �tص�ل ا�

���h س�اء ا��c�B، ا��3ام �tص�ل ا�ی ،5��Pل  P� ا���س ���وع h��ّ�ی���Buَن ���وع ا�ی5، إذا 

L� :_� ل�P5 ���(5 ؟ ی�z� f h5 ���(5، : أن�zی Eح� fأو H�� 5�O �� ،ء ا�(5، آ��تfzأی5 ه Hِوا f

Pی�T وجc و h��O ا�(f 5 ی�اهL��3� 2، ا!ی��ن ���(5 إی��ن إخ�Bري �4 H�� h��O إذا hنt� ،�

�T وجc ذآ� �5 ا�(t� ،5نh إذا أردت أن ���ول أن �k�P إن��ن� ��ج�د ا�(5، وه� �2  Hا ،L���<�

ود، Uن ا!ی��ن ���(5 و ا!ی��ن ��Qخ�ة و ا!ی��ن �����ض و ا!ی��ن �� yی�u 3� H�� 5�zی

أ��Mم ی���ن?� ا�����3ت أو ا!خ�Bری�ت أو ا!ی��ن ����4ر و ا!ی��ن ���j�4 ن�gت، ه\J آ�?� 

�T و Hا���س ��ج�د ا k� أأ ا��4ی�P، أنh ا�أ ��!ی��ن ا����P�P، ا�B� ء ی�>5 أن��Xث أ�ث ،cج

�T وجc، وحان��L و آ����X ،Lء ج��c، اQن ��?(L و آ���L، اQن رس��L، ه\J إذا �?� H؛ وج�د ا

أت �?� ����، ا!ی��ن�  J\5، ه��Bا�� Lل و رس��Tَا��� L���<� و ا!ی��ن ،Lوآ��� Lان����H ��ج�دJ ووح

 5�O و Lان��ا��f�P3ت، ه\J �5 �?��ت ا�cP3، ه\S� ،cP3��� �u��� Jذا 5�O ��ج�د اH و 5�O ��ح

ط، ه��ك ج5، وه��ك ص�ا: �>���L و L���<� 5�O و 5�O ��س��L، اQن ا�>��ب ا�\ي L� h��O ی�Pل �_

 E�� y�� أن k�i��� f hنt� ،دمO ن�وه��ك ح�ض، وه��ك ج��، وه��ك ن�ر، و ا!ن��ن �أ �5 س�
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ة، أو ا�2�P ا��4ی�P أو ا�2�P ا����3 إf إذا cR�P� 5�O ه\ا ا�>�م�P3ري �� ا��B2 ا!خ�Pا���س ا�.  

  Jا��ج� J\أن ه 
Bو ا�� ،�o��� ی���� Eع ی���ج إ���ا����ة أراه� آc أس�Bع،  إن �Xء اH ه\ا ا���

 EMخ إذا أراد أن ی�Uإًذا ا ،�Pو اس� hBخ ثUار، ه\ا ا�Pص�ر ه��ك اس� ،H ��4ر ه��ك ث�Bت و ا���

�T وجc و  Hا E���� إ�E اH، ه��ك أص�ل، ��� ی��3ف ا!ن��ن �T وجc ی���ق، آ�j ی Hا Eإ�

��E ص��3 �� ا�>�ن أن ی��� اH �_ أن �?ي ی�3ف ا���س هc ی2�3 أن ص�L�3 ه� ص��3 اUن��Bء، أ

 2e�ا���س إ��L، أن ی��� اH �_ أن �B* ا�?ى �� ا���س، أن ی��� اH �_ أن �>�ن دا��� إ��L، ه\J أ

ص��3، �>5 ����ج إ�E أس���
، و ا���P�P أنL س?c آ��Zا أن ����3 خ�Bg، خ��g ه��ك ��رة، �uی�� 


 س?c، ا��ی ن�q ا��gء، یlP ا��یه���_ ���gر ���4M ،�?4Pة ه��ك gس?�، و خ coX ،وص�� :  

���L ا���Bد �iس   �>�X cء ��O �5 ج��L ح�E ا��ی

��B���� L4Pد، �>5 ن�q ا��gBی� ا����P ��?� أص3
 �>��Z، �>��� واحة ����ه�، ا������ س�خ�ة    

3ه�، �>�ة ��Pi�� ��p ی�Pل �_B� :�Pi�� ��p ���M ،�Bا��� J\ل �_�� ه�Pی��� ��_، ی � : Lی5 آ�ا�

��ة آ�ا��ت، آ�?� خ�ق ��دات، ه\ا أخ� خ��، أنh آ\�_ ������س�B آ��Z �5 ا����Pت ا�ی��� أس�س ا�

Eس، وث��* ی�م ص�P��� Eث�ن� ی�م ص� kو رج �B3<��� Eه\ا ص�.. �Pi�� ب�X وه� Lإ�� �e�� ،

�� �� ا�>�ا��ت أن� أؤ�jPZ� 2�3�� 5، �� ه\ا ا�>�م ؟ �L3�ّ، ا�>�ا��ت أن� أ��M ؤ�5 �?�، و�>5 أن�

 �R�� ث�ا �� آ?�?2 ث�ZB� أ�� j?<ا� cن، أهO�Pن?� ث���� �� ا�U أن>�ه� f ،�?أروی f أن>�ه� و f ،�?�

 l���� �?�� 5 �?� ��� ورد�zث����، ���>�ا��ت ن J\5 دون زوج، ه� 
س��5، ث����، ا���ة ��ی2 أ�2 ��(

��� واح ���M خ�ا��� أو ��Pi�� ��p أو  ا��3iP، أ�� أن� lM ا آ���3��� h�� ا و�i�� h���

L� ل�Mأن أ ��iX : �� \ ���را���أن  �oBی� f ا�����3، ���>�ا��ت J\?� 5ی ان�?E ا�P� ،ص��� Hِوا

ث ��?�، أ��� Eح� h5 أن� hأن J\ه ،_� Hا�>�ا��ت �����3 خ�ص� �5 ا ،cوج T� Hا Eة إ����� ا�

�B��� ل ا���س�M �4 إذا��� c<g� �Bى �?� ا���س، ا�� ����T)3ة �>�j أن ی��bیzح���� ی J: ا���B وح

 fz?� Hء ا���س أّن ه\ا ?g��  اH �?2 أنL ن�B¦ ؟ ��T)3ة، ا��iیy ا��ح�?gی j�<� ،��Bن h�� _إن

 د�� إ�E اH، أن� أخ� ا��Bرح� و���3 ا!ن��ن ه� رس��T)3���� Lة، ه\J ��ن��Bء ��P، أ�� آ��� واح

ص�5 أآt� cآL�� c ث�ث�ن رج�، �3BXا و���ی�Pا �>�Zة �� أآ��ا،  f���B، ص�5 أآc<� ،c ی�م 

 T� Hت، وی(�ز أن ا�Bس� r3� خ�ا��ت، و r3� 5ی����4M k، وه\J ا�l4P ����� و �(c3 ا�

��3دات إآ�ا�� ���5�z، وا��Bرح� ذآ�ن� �� وجc ی�iح ا��Bآ� و �>5 ه\ f J��E<َ، ی�>5 أن ی��ق ا

 - إذا رأی�2 إن��ن� ی��i �� ا�?�اء : �Mل - ی� �j�i �� أج�c ه\J ا�>���  -:ا���Bi أن ا!��م ا�Toا�� ی�Pل

 ����ا أن�i�X Lن -واHِ ص3�� ���P��� 5<ا���ء، و�2 ی Lوج E�� �gأو ی�.  
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  �P� ،���P��� qو�� L�5 آ�ا��� وصc إ�E ا�P� ،Hل ا����3ء : ��ا ��Lه��ك واح ی��ث P�

�T وجc، إذا ا!ن��ن �2 ی>�g��� �iB��� 5ع  f�f tB3 : اUص����ن Hا Eإ� f �Pس Eإ� cوص P�

��اJ و f �>�ا���L و������ f�L، ه\J آ�?� ���4 د��ى، ��>5 أن ا!ن��ن إذا رأى رؤی� � f و L��<�

L� ل�Pو ن ،L�� �?3ص���� ن�� :L� ل�Pة، ن�ك ا�4��� J��t� ی?�]_، أ�� إذا رأى رؤی� Hا : J\ه cارآ

�_ �Sن?� �5 ا��i�gن، �� أن أحا �MلP� و س�2، وج�ء �� : ا��ؤی� L��� Hا Eص� Hرس�ل ا hرأی P�

 E�� ��B� ا�2�3، دی��� E�� ¦��B� د ا��ؤی�، دی�����ع و ُ�gا� hBZع ی�gا� jن ا��ؤی� �� ی�������

��ة إ�E اH إی�ك، أن� أ��ب �Z� ؛ �� ����� أ�� ��ض ���� ا�cP3، ا�cP3 أصc دی��، �tنh �� ا�

 �P� L��� 5� cأن أ� X J?�دة رس���، �3��یا، و �L ا�5 ��ر أن�y ا��hM آ�L �� خ��L و X

�T وجc أ�?��i� Lی�P أو �tخ�ى ا�(?� ا�� H5 درس، إذا ا�fث�، ه\ا ا�5 أو ث���Bأس �?�� ��tی �

 J\ه 
�u ،Lی�E�ّ �� سc�B �� وا� JU ،L� Hآ�ا�� �5 ا J\ه ،y��� ا��zال ����، وه\ا ا���

��E ا�i�ب، Uن?� ���gش، ! ا�ُ �4P��i�� E<�ب ؟ EP�� ی(�ز أن �� h3Mرس�ن، �� أن?� وf ی

ا، Uن �� روای� ا�>�ا��ت ���_، ���5 ا�>�ا��ت ن5�z �?� وf ن�>�ه�، و�� ا��hM ن��f L ن�وی?� أ�

��iاب �� ا�U>�ر و ا��>\ی
، إذا ا!ن��ن �jPZ و ���Pi و س�h��� �4M k ص���� fا c3)ی ��

J دا��R، آ2 أح
 ه\ا ا�6�g ذاب ��و���P3� ��p، وا�M Hِأت ��ة �� آ��ب أن رج� �6�X L ی��� 

��ن، ��q ه\ا ���ن، �>���� �� آ��ب، ذاب وذاب ص�ر آc��P �5 ا���ء ��E اUرض، أی5 ��ن ؟ ه\ا 

دن� ح�E رآTن�ه�، إذا انE�B ا�ی5 ��E ه\lM : J ا���Bg ��جه� ��4Mة، ��Pلg� ،g� ،hن��

E��3� ل�M ،ب�BسU�� \أخ L�� و � ان�?E ا�ی5، ا�ی�M L�� 5اP� l4Pا�:  

ِإ<�� َم)���9 َ�ُ- ِ+* اْ�َ ْرِض َوWُ�9َ�ْ�َ�َ ِمْ� ُآ47 ) 83(ِم9ُْ- ِذْآ�ًا  �َوَیْ�َ ُ�(َ<Qَ َ:ْ� ِذي اGَ�ْْ�َ<ْ�ِ� 7ْ�ُ َسَ ْ�ُ�( َ:َ�ْ�ُ)ْ�

  C)85(َ+َ ْ�َ&َ� َسَ&&ً� ) 84(َشْ*ٍء َسَ&&ً� 
)j?<س�رة ا�(  

ة، و�>5 ا!خ�ة ا�>�ام   ��M 5ی�g� 5� �Zأآ J\�3، إًذا ه���� Eی���ج إ� Hء ا�X ع إن��ه\ا ا���

 ،� د�P�M جا، ا��رج �Z�، ا!ح��ن، ا������3 وا���ار، وا����د ذآ�وا �r3 ه\J ا��Pا�وه��ك �Mا

 ،�B?ا�>�ی2 أراد أن ی����ن� �5 ا��3دة �� ا� �Bا�����5، ا�� ،kMة وا��ا�iوا�� cP3وا� cPا��  

َوَس��َ� اiِ�0َ�ُْ= ِ+* ِهَ&Pِِ- َآ�ْ�َ)ْ�ِ; َیGِ*ُء  َ+0َْ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-((

  ))��pُ َی0ُ(ُد ِ+* َ�ْ�ِ�ِ- 
  )رواJ ا���Bري(
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  L� ل�M ،r��� Lء آ�ی�Pء آ2 ه\ا ا��Pاس�   آ��X ،Lء f ی����M ،cل: واح

َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اiِ�0َ�ُْ= ِ+* ِهَ&Pِِ- َآ�ْ�َ)ْ�ِ; َیGِ*ُء َ:ْ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- (( 

  ))��pُ َی0ُ(ُد ِ+* َ�ْ�ِ�ِ- 
  )رواJ ا���Bري(

   ��BPا� ��BP�5 ا���5 و���� Hا Eة إ���  �����B آ�ن ی��5 ا���5 وی�BP ا���BP، �5 أس���
 ا�

�T وجc �5 �����3 ه\ Hدم إذا �>��� ا�M درس �� Hء ا�X إن ،����M 2 س��ات<� �P� 2ع، أن���ا ا���

��ة إ�E اH، ح�E نzث� ���5 ح���� ی(
 أن �T وجc، ح�E ن���ك �� ا� H �B�� ت، وه��ك�Bه��ك ث

 hس��ب ا����4 أ���Uا h<ذا س�S� ،م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� L� ی� ص���� ج�ء����ن��_ أس���� 

_�� Hا ��  .ون(�h ور


 رب ا�0 =	Nوا� ��	��  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� . 1ذآ� اH) :030( ا�رس  -��

  08-03- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 أی?� ا!خ�ة اUآ�رم ، ر���ن آ�� ����3ن X?� ا��B3دة ، و�>5 ه\J ا�>��� �?� ���fت آ��Zة ، �Sذا  

c�3� h�M ن��k ، �?\ا ا�2�3 ا����k ن�ع �5 ا��B3دة ، وإذا أدیh واجB_ ا�(�J أه�_ وأوfدك ، �tداء ه\ا 

 J\ی� ، ا�\ي ی����3 �5 ه�R�3X دات�B�ا��اج
 ن�ع �5 ا��B3دة ، وا��B3دة أ��ان ، ��Bدات ������3 ، و

��� ه� �� رأس ا��B3دات ا��B3دات ون�5 �� ر���ن ا��B3دات ا��R�3gی� ، ���4�ة وا���4م وا

 �� kPی cوج T� Hوذآ� ا ، Hذآ� ا Eإ� ��ا��R�3gی� ، و�>5 ورد �� ا�O�Pن ا�>�یO 2ی�ت آ��Zة �

 E��3� ل�M ، ی��R�3gدات ا��B3ا� ��M �� 2ن ا�>�یO�Pا� :  

  ْآُ� ا���ِ- َأْآَ&ُ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َم� َ�ْ�0ُ9َ(َن �C َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة 2َ9ْ�َ� َ:ِ� ا�JَNْEَ�ِْء َواْ�ُ	9َْ)ِ� َوَ�ِ>
  ] 45: س�رة ا��B<�3ت اQی� [ 

�T وجr3� ، c ا����3ء ی�Pل    Hرس ا���م ذآ� ا��ع ا��� : cا�>�ن�� ��5 أج Hی�ت اO إذا ذآ�ت

����P�LP��� L ��5 أن �L��3 ، وإذا ذآ�ت fOءJ ، واfQء ه� ا�23�ِ ��5 أجc أن ��LBّ ، وإذا ذآ�ت 

�5 ا���ر ، إًذا  3�B� ا�(�� و أن Eإ� E3�� أن c5 أج�� J��J وو�أجc أن ����L ، و إذا ذآ�ت و

��E آc¥ �5 اUح�دی*  ، �� ، وذآ� ����ه��ك ذآ� � ی�ت ، وذآ� � fء ، وذآ� ���2P و ذآ� ���

 L��� �Bل ا���M 2��� ري و��Bا�����4 ا��� وردت �� آ��ب ا� E5ْ َأِ�� ُ��َس�ا�4�ة و ا���م َ

 2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� @�Bِbَل ا���Mَ َل�Mَ Lُ�ْ�َ Lُbا�� �َ�  َرِ

  *َم7ُrَ ا��ِ>ي َیْ>ُآُ� َر��ُ- َوا��ِ>ي َ�� َیْ>ُآُ� َر��ُ- َم7ُrَ اNَ�ْ*4 َواْ�َ	�6ِ4 
  )رواJ ا���Bري(

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb ه\ا ا��ی* ی>�� ، َ�5ْ َأِ�� ُ��  َ Lُbا�� Ebَص� @�Bِbَل ا���Mَ َل�Mَ Lُ�ْ�َ Lُbا�� �َ�  َسE َرِ

  *َم7ُrَ ا��ِ>ي َیْ>ُآُ� َر��ُ- َوا��ِ>ي َ�� َیْ>ُآُ� َر��ُ- َم7ُrَ اNَ�ْ*4 َواْ�َ	�6ِ4 
  ) رواJ ا���Bري(

  Bِb5ْ ا���َ E5ْ َأِ�� ُ��َس��Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَل و �� حی* Oخ� رواJ ا!��م ���2 ََ Lُbا�� Ebَص� ��  

  *ا��ِ>ي ُیْ>َآُ� ا���ُ- ِ+�ِ- َواْ�َ&6ِ�ْ ا��ِ>ي َ�� ُیْ>َآُ� ا���ُ- ِ+�ِ- َم7ُrَ اNَ�ْ*4 َواْ�َ	�6ِ4 - ا�ن م7r ا�&�6  -َم7ُrَ اْ�َ&6ِ�ْ 
)2��� Jروا(  

  : إًذا   

  C � َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب
 اQی� [�  ]28: س�رة ا��
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  : أf �\آ� اH ���� ا���Pب ، و اQی� ا�>�ی��   

C �ْ(ُ��ِNُْی �	ِل ِإَذا َدَ:�ُآْ� ِ�َ)ا ِ���ِ- َوِ����ُس)&ُ�#ِPََی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْس �  
  ] 24: س�رة اUن��ل اQی� [ 

  �Rدا �P�Pا�� �� ، 
�P�� ح��ة cوج T� Hآ� ا\� �B���� ، �?���P� �3X �?PBu ح�دی* إذا ا!ن��نUا J\ه �

 ���L ا�4�ة و ا���م س]c ��ة وL� c�M أي أهc ا���( خ�� ؟ رواد ه\ا ا���( ، و رواد أي ��(

�5 ه� ����4ن ��!س�م ، �5 ه� ���4ف ��!ی��ن ، أي أهc ا���( خ�� ؟ ��Pل ���L ا�4�ة و 

 T� H ه2 ذآ�ا�Zم أآ�ا�� cة " وج�ا�4 L��� c[ة ا�\آ� ، و س�Zآ �� إًذا ا����وت ��5 رواد ا����ج

أآ�Zه2 : أي ا�(��زة خ�� ؟ أي أي أهc ا�(��زة خ�� ؟ هfzء ا���3�gن أی?2 خ�� ؟ �Mل : و ا���م 

�T وجc ، ��ة آ�� �� �k�g ج��زة ووص��� إ�E ا���BPة و�Xع �� د�5 ا���h و ُأ�h�P آ���  H ذآ�ا

�e���Pد و�5 و 5�� �� ه\J ا����س�B و إ�E ج��اري رج�ن f ی���ن ی��ث�ن �5 ص��Pت و

 h�P� ، 5����� 5�س��Bن اH وه� �� ا���BPة ، وه� ی�ى �tم ���L ه\ا ا���h : خ���ت و�5 ��آ�c و


 ��L أن�iی cرج Jج�ء L?وج Hآ�م ا ��� ی��k �� ا��BP ی��ث �5 ح�iم ا�ن�� ، و ��ة ����م 

 ��h�� k ، ن�e ه\ا ا!��م �� ���� ه\ا ا��جc ��أى �����p Lر5��M �� ا�ن�� ، ��Pل P� L� 
ه\ا : ی>�

 L��u ا���ت و�� LM�X �� kPی h�� اء�X E��ان ا���ن��ن ا��\ن�Bن B3ا� L��� y��ا �� ".. L� ذآ�

ان��B ، وإذا ذآ� ن��3 ���4 ا!ن��ن �� ا���ت و ا��Bزخ و �� ا����ب ، ��!ن��ن إذا ذآ� ا���ت 

 E��3� ل�M ، ذآ� Lن ا�>�ی2 آ�O�Pإن ا� c� ، ا�\آ� إًذا ، L������L أح
 اH ، ذآ� Oی��L ا�>�ن��  Hا :  

C َآ��� ِإ<��2َ َ�ْ>ِآَ�ٌة �  
  ]54: س�رة ا��ث� اQی� [

َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأن� َرُ'ً�� َسَ َ�ُ- َ+�Gََل َأي% اْ�ِ#�2َِد َأْ:gَُ� َ:ْ� َس7ِ2ْ ْ�ِ� ُم�0ٍَذ َ:ْ� َأِ��ِ- َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:

ْ� ِ���ِ- َ�َ&�َرَك َو�0َ�ََ�� َأْ'ً�ا َ��َل َأْآrَُ�ُهْ� ِ���ِ- َ�َ&�َرَك َو�0َ�ََ�� ِذْآً�ا َ��َل َ+َ ي% ا����iِِ	�َ� َأْ:gَُ� َأْ'ً�ا َ��َل َأْآrَُ�ُه

rَُ�ُهْ� � ا���َ��َة َوا���َآ�َة َوا��Nَ�ْ َوا���َ=َ�َ! ُآ7% َذQَ�ِ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َأْآِذْآً�ا ��pُ َذَآَ� 9َ�َ

�َ:9ُْ- َی� َأَ�� Eْ�ٍَ�  ِ���ِ- َ�َ&�َرَك َو�0َ�ََ�� ِذْآً�ا َ+�Gََل َأُ�( َ�ْ)ٍ� َرِضَ* ا���ُ- �0َ�ََ�� َ:9ُْ- 0ُ�َِ	َ� َرِضَ* ا���ُ- �0َ�ََ�

  *َذَهَ; ا�>�اِآُ�وَن ِ�ُ)47 َخْ�ٍ� َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأَ'7ْ 
)  )رواJ أح�

أي أهc ا���( خ��، خ�� ا��B3د ، وخ�� ا��(�ج ، وخ�� ا��(�هی5 ، وخ�� ا��5�3�g، وخ�� رواد   

�T وجc، وآ��� آ�ن�ا أآ�Z ا����ج ، هfzء ج���3 آ���  Hا �5 ا����Mآ��� ا cوج T� Hذآ� ا �Zآ

���M Lل  Hا ���T وجc ، س�ن� ا�4یy ر Hا ��3 صق Pَخْ�ٍ� : �>�ن� و� �c<ُ�ِ اِآُ�وَنb\ا� 
َذَهَ

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َأَجcْ ا�\اآ�ون ، و ر��� �T وجَ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Pَ�َ E��3� ل�P� jوص c :  

C ًا َوا�>�اِآَ�اِت��rَِوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ �  
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  ]35: س�رة اUحTاب اQی� [

   ، cوج T� Hی\آ� ا jا��(�ري آ� L��� Eإ� cإن��ن� دخ ����� �� ، cوج T� Hه\ا ه� ذآ� ا

�� ا������� ��Pت ا�\آ� ، ا��?2 و�fح� ��M ه� c� ، ء ذآ�����ء ، ا���� f�ح ��M5 ، ا��?2 ارز�

 إن��ن �� cخ�س�ة أو ی��5 ��ج�ة ، دخ �Pذ �_ �5 ص����B�u ، ا��?2 ج���B ا��gور ، ا��?2 إن� أ

 L���P�� : cة ا����5 ، دخ�Pی� ذا ا� ، _��M ح��_ و Eت إ�t)وا�� ، ���M 5� أُت �5 ح��� و�B� ا��?2 إن�

 L��� Eإ� "f 5�� 2<� ، وان�O ا�\ي H ا��� H ا�\ي أذا\� ��M�L : "دخc إ�E ا���ء " �tوى �L  ا���

 ، Jأذا ��� 
ا��?2 آ�� ح��h خ��P ���5 خ��P ، ه\ا : ن�e �� ا���Oة " ، وأ��M �� EP�L ، و أذه

���L ا�4�ة و  �Bذآ�ر ، �� أذآ�ر ا��Uآ���� �� ا ���Pأن ی � f ء ذآ� ، و ا!ن��ن��ا�\آ� ، و ا�

ا��?2 أنh ا����y �� ا���� و ا������ �� اUهc و ا���ل و " L و �� ��ح��L، إذا س���ت ا���م ، �� ح�

 �T وجc ، ا����P إًذا " ا��� Hن��3 �5 ا J\?� ، س���� E��3� _��� Eإ� hB�Pو ان h�Bا� Eت إ��إذا 

� �� ، Lح����و  Lح� �� ،LRا�X �� و ، L3�� �� cوج T� Hا Eی�� fّأن ا!ن��ن أ k� ،L�وا�Pءا�L و ن

 L��� cأه k� EPإذا ا�� Eح� ، L��� ": ذری�� LBن ، وج��i�gا� ��Bا��?2 ج� " L��� �Bء ا����ه\ا ا�

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َأَجcْ " ا�4�ة و ا���م س�L ��� ، إًذا َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Pَ�َ �ٍ�َْخ �c<ُ�ِ اِآُ�وَنb\ا� 
  ، " َذَهَ

rَُ�ْت َ:َ�*� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ�ْ�ٍ� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� َرُ'ً�� َ��َل َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإن� َشَ�اiَِ� اkِ�ْْسَ��ِم َ�ْ= َآ َ:ْ�

 -ِ�ِ �ُ�&Jَ�ٍَء َأ*ْJَ�ِ *>ِ�ْ&ِْخ َ+َ-  Q�	Pَرْ�ً&� ِمْ� ِذْآِ� ا� -أي أ��0^ �- وأس Qَ>ُ��َ�ِ َ��َل َ�� َیَ�اُل -ِ��*  
  )رواJ ا����\ي(

   �?)R5 ن��� ، 
�Pء ا��ج �?)R5 ن��� ، 
�Pراح� ا� �?)Rا ، �5 ن��ه\J اUذآ�ر �?� ن���B�u �R ج


 ، و�� حی* Oخ� ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م ، �Pن��� ا�t�u  

َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأَ�� ُأَ<&Mَ�ِ �ْ(ُ�ُ4ْ�ِ� َأْ:َ	�ِ�ُ)ْ� َوَأْزَآ�َه�  َ:ْ� َأِ�* ا�=�ْرَداِء َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ-

َأْن Gَ�ْ�َْ(ا َ:ُ=و�ُآْ� ِ:9َْ= َمِ��ِ)ُ)ْ� َوَأْرَ+�2َ0ِ ِ+* َدَرَ'�ِ�ُ)ْ� َوَخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِمْ� ِإْ<�Eَِق ا�>�َهِ; َواْ�َ(ِرِق َوَخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِمْ� 

َوَیDِْ�ُ�(ا َأْ:�9ََ�ُ)ْ� َ��ُ�(ا َ�َ�� َ��َل ِذْآُ� ا���ِ- �0َ�ََ�� َ��َل ُم�0َُذ ْ�ُ� َ'َ&7ٍ َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َم� َ+DْPَِ�ُ�(ا َأْ:2ُ�َ�9َْ� 

  *َشْ*ٌء َأْ<َ#� ِمْ� َ:َ>اِب ا���ِ- ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- 
  )رواJ ا����\ي(

�� إ�E ذآ� اH ، ��ة ث�ن�� ؛ إن ن�eت إ  �O Eی� آ�ن�� �\آ� اH ه� ا���>� �� أح�دی* آ�?� ص���� �

ه\J اQی� ، و إن ن�eت إ�E ح�دث �2�z ، �\آ� اH أن ��L� �3 ، إذا د�� اH إن��ن� أو أ��f�� j أو 


 إذا �u ، 2�<ح E��3� و Lن��Bس Hن اU ، ل ه\ا ا���دث��3 �5 خ��أن  Hآ� ا\� ، f�4�� j��أ

L و ���J ، إذا رأیh ��>�ا �\آ� اH أن ���t �����3وف و أن ��?E ن�eت إ�E ا�O�Pن �\آ� اH ��و�

 ، L�fح� cا!ن��ن �� آ k� ور�5 ا���>� ، �\آ� اH إًذا س��ك واسk جا و ��ّ�ع جا ، ��>5 أن ی

���L ا�4�ة و ا���م ��c ا�\آ� ��E ا�4�M ،و  �Bه�� أن ا��f5 ، أو����M ا��<g5 ا����3ء اس�<�
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�\آ� ��E ا�(?�د، ا!��م ا���وي رح�L ا H�E��3 حbc ه\ا ا!X>�ل ، ��u 5یy ا���ج�L ا����� �c�ّ ا

ا!ن��ن إذا آ�ن ذا ��ل �c��t أ����L إن��ق �5 ه\ا ا���ل ، و ا!ن��ن إذا آ�ن ذا ���P� : c��t� 2ل 

 ا�3و �� سc�B اH ، �>5 إذا أ����L إن��ق ه\ا ا�2�3 ، و ا!ن��ن إذا آ�ن ذا �Mة �c��t أ����L أن ی(�ه

�T وجc، �5 دون أن  Hأن ی\آ� ا L����ا���P ا!ن��ن إ�E ا���ل أو إ�E ا�2�3 أو إ�E ا��Pة ��5 أ��c أ

 � f ، 5 ا�\آ�� E�3� 2��35 ا�\آ� ، و ا�� E�3� ي�P5 ا�\آ� ، و ا�� E�3� ��oی�?2 �5 ذ�_ أن ا�

�T وجc ، و Hء �5 أن ی\آ�وا اfzه c<�  مّP� LMء إن���gء ، �?\ا ا��X ا!ن��ن ���>5 آ��� ن�� 

 J��p E��.  

   J\ة ؛ ��5 هR�� �R�� ا�\آ� Rذآ� �5 ��ا cوج T� H���3 ا� �� cی�u ع�� L� 5�� ا����3ء أح

�T وجc ی��� ا��ح�5 ، وی�iد ا��i�gن و یTیc ا�?2 ، ا��3ام ی���Pن �_  Hأن ذآ� ا Rا���ا " cص

Bا�� E�� � " 2e3� ��J ص�� ���Pدة �� 5�zا�� ا�4�ة ��E ا�� �B�Tیc ا�?2 و �(�
 ا���ور ، �(

ا���س ، �2e3 ا���س إذا ج�ءه2 ا�?2@ س�P?2 ، وإذا ج�ء�?2 اUخ�Bر ا���]� ��BM?2 ، و دا��R یg>�ن ، و 

���L ا�4�ة وا���م و ا�O�Pن ا�>� �Bح��ة ، �>5 ا�� �� ��Rودا ، y�� �� ��Rدا Eو�Uرج� ای2 �� ا�

  : ��ی� واحة �Mل 

C ُب)�ُGُ�ِْ��% ا	َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ �  
 اQی� [�  ] 28: س�رة ا��

 أhM�X و   M Jا��ج� hء رأی�Pه\ا ا�� �� Hأي س?�ة و�� أی� ج��� إذا ذآ�ت ا �� _� cZ� ب�Mوأ

S� ، hح��ار M ن�� ا����س M ب��Pو ا� ، hM�� M ق ا���س ، �� أن �� ا���3ن���ن�� ذا ذآ�ت ا�

ا�(��� أن�س أ���pء و ��Pاء ، و ا���pUء ��ث�ا �5 دخ��?2 و �5 ار���ع اUس�3ر أو �5 أر��ح?2 ، و 

J ص��P آ�سة ، و ا��Zن� �� ��p ن ، ه��ك��ء �������pUض ، ا��Pون ، ص�ر ه��ك ان�eاء ی��Pا��

� ، L5 أر��ح� Lث �L ص��P را��� ، حM ا���س hن�� رأیJ آ��د انS� ، rBPذا آ�ن ا��ی* �5 ا��

 ���T وجc ی� Hآ� ا\� ، hنt�uا M ب��Pا� hرأی cوج T� H5 ا�ان��Pا ، و إذا آ�ن ا��ی* 

 kا �� أس���Zن ، آBو ا� 
�Pي ا��Pا���ور ، و ی 
ا��ح�5 و ی�iد ا��i�gن و یTیc ا�?2 و ی(�

f و ، ����� ��g� J>�� �� �(�ر�L ،  ح�fت أ��ا��
 أز��ت ا�4�Mدی� ، إن��ن B�� 
�Pس��� �� ا�

J خ�B س�� �� د�k ث�5 ����� و �2 یc4 ، ص�ر ���L اح���ل ، �� ، L����� �� ��<g� J��

 J�Bو ص ، Hا E�� Lآ���و  ، cوج T� H L��ه\ا ، اس�� ��p 5�zا�� 
�u ، LB�M �� ة أز���X�B�

���ی�H L ، و اس�����g�� L]� اH ، یLB�M �P اUز��ت ، ا���P�P ا!ی��ن ص��، و ��E ح>2 اH ، و 

م ا� 5�T�5�ّB أن �2e3 ا��Uاض ی��M �� kP أس��B?� ا�4��ت ا������ ، وأن ا��5�z آ��� ازداد ّP� آ���
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�L ا���ف ، �Mل أز���L ا������ ، و آ��� cّM إی��نL ازدادت أز���L ا������ ، �c إن ا��gك �5 ��از

 E��3� :  

C �ً>�3َ�َْأْشَ�ُآ(ا ِ�����ِ- َم� َ�ْ� ُی4�9َْل ِ�ِ- ُس �	ُ�وا ا��%ْ:َ; ِ�َEَِب ا��ِ>یَ� َآ)�ُ�ُ *+ِ *Gِ�ْ9َُس �  
  ] 151: س�رة Oل ���ان اQی� [ 

�T وجc یzآ أن ا��gك ی�زم ا���ف �� Oی� أخ�ى    Hإن ا c� :  

  ِ- ِإ2�ًَ� َ�َخَ� َ+Pَُ)(َن ِمَ� اْ�ُ	�C �َ��ِ�<0َ َ+َ�� َ�ْ=ُع َمَ� ا���
  ] 213: س�رة ا��3gاء اQی� [ 


 ، أ�Buء   �Pء ا��Buل أtا������ ، اس ������� y�3�� LنU 
�Pا!ن��ن ، ا� 
�M Eح� ، 
�Pي ا��Pآ� ی\���

��4ب ، أ�Buء اUورام ا���Z�B ، أحث ��* �5 اUورام ا���Z�B أUء ا�Buا�?�2 ، أ lPن 
B�� Lن

 ��
 نlP ا������ ، و نlP ا����B�� ة ا������gة ا������ ، ا�gا� 
B�� ��ا������ ، ونlP ا����


 ا����� ا�����U�� y�3اض ا�(���� �� أول أو �� iی>�د ی>�ن اخ��4ص ا� ، �Z�Bأورا�� خ 
B��

 Lو ا��ج 
�Pن ، و ی��ر ا�Bو ا� 
�Pي ا��Pخ��4ص�ت ، یfا ��M�z5 ا�\اآ� س��ه2 �� وج�ه?2، ا�� ،


 ، �� ���\ �Mارا خ�u]� ، وی��ر ا��جL ، ���ى ا��جL آ��>�آ
 ا�ري ، �Pی��ر ا� cوج T� Hذآ� ا

وی(�
 ا��زق و ی>�
 ا��?��� وا���وة ، و ی�رث ���B اH ا��� ه� روح ا!س�م ، و ی�رث 

� Hوذآ� ا ، 
�Pو ح��ة ا� E��Pل ا�����3 و ا!ن��� و ا��P� ، cوج T� H B3ن� ذآ� ا��� ، B3�� E��3

 cوج T� Hا :  

C �ْْذُآُ�وِ<* َأْذُآْ�ُآ�+َ �  
  ] 152: س�رة ا��PBة اQی� [

 ه� �Mت LB�M وروحL ی(�� صرJ و ی�� خ�iی�J ، و ی��k درج��L ، و ی�ث   B3�� E��3� Hو ذآ� ا

 �gا��ح cیTو ی qنUا.  

  ����2�َ ا��(�رة أو ��2�َ ا����ص
 E درج�ت ا��(�ح �� ��2�َ ا���ل أو ��2�َ ا��5 أوأح��ن� ا!ن��ن ی��B أ ،

 Lا���س ، ���� ان��� ی��ج]�ن ، �� �\ي ح��  ی���� ، ا���س ج���3 ی��eن أن ه\ا ا!ن��ن ه� أس3M و

��E ص���ت ا��( y�t� ،آ�?� ا����انt� f أ��ال J�� ، LB�M �� ا��� �gت ، ج�?�ر أن ی���� ، ا��ح�

آ��B جا ی�LB ، و�k ذ�_ ه� �� وحU ، �gن هfzء ج���3 ی��Bن ص��L و f ی��BنL ���\ات ، ی��Bن 

 f �gا��ح J\ه ، �gی�3ن� �5 وح cوج T� H5 ا�3 ا!ن��ن �Bات ، ���� ی\��� Lن�Bی� f و L�<X

 E��3� Hذآ� ا fه� إ  .ی�

   ، �Bأج� �� �� ���P� آ�ن cث�� رجJ ، دخ�L ��]�ت ا���ی�5 ، و : �Mل �� ح)� ��M �� ��o�

��R�� 5 ����ن ، و �k ذ�_ ان���، آ�
 رس��� ذآ� ��?�  ��E آc ا��(�ت ، و ج�?�رJ یTی L�ص�ر
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 5�
 ان���ر�3X ، Jر ����ح�3X ، �gر �����y ، ه\ا �Xء واc����� ، kM �� إن��ن ی>�ن ��3ا Bس

�T وجc أن ی>�ن س�3ا ،  Hا �P�M  : و اQی� ا�

C �  � َوَمْ� َأْ:َ�َض َ:ْ� ِذْآِ�ي َ+kِن� َ�ُ- َمJَ�0ًِ! َض9ْ)ً� َوَ<Wُ�ُJُNْ َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َأْ:َ	
  ] 124: س�رة Lu اQی� [ 

�T وجc ی�3g �����3دة ، �����c ، آ�م    H5 ا�f ی�>5 أن ��ى ي ا�2��3 آ�L إن��ن� وح�ا ��3ا 

M ، ا�>�ن yل  خ���P� : _� ل�Mأ ، ��p ه� :�� ��Pل ه� ��p ، و �>5 M ، LPس� 
�Pا� y : ه�

3 إf : ، أ�Mل �_ �Mي��5 � L5 أن�P2 ا����
 أن �2�3 )�� ، LPس� 
�Pا� y��ن23 ه� �Mي و �>5 

�T وج 5� ، c��i]5 ن��_ ، ی� رس�ل اH إن� إذا رأی�_ اt�uنh ن���  Hب �5 ا�Pُ��� ".. ء�X ه\ا

��2 ، و�_ إخ�ان ����zن �B�uن إذا را��P?2 و إذا ج����? 2�Tداد إی��ن� ، و ث�� q�)� _� hإذا أن ، h

 J���Tداد أن�� ، و �Tداد S� ، ���Mذا خ��hi أهc ا�ن�� �Tداد وح ، �g�Tداد ���P ، ��4ر آc أخ 

�5 ا�ن�� ، و ا������ وا�: ��Tان ، ی�Pل �_  Lآ� ، h��ار �� q�)ه\ا ا�� �� ��p م�و آ ، �B�o

 k� hg�����B ، و �Tح رخ��3X ، lت ����3X ، yت ������ه� ، �3Xت أن� حS� ، 2?3� ��Pذا 

س� Pی* ا�
 ، �\�_ �E�3 ا���Pن ا�t�uا _� H2 ، أو ذآ�وا ا?� cوج T� H5 و ذآ�ت ا���zإن : ا��

i� B3� E��i� ، ره����?� �� ���L ث2 زارن� ، و حy ����� �� اUرض ا����ج ، و إن زواره� ه2 

 �RاTور أن ی>�م ا�Tا�� E�� " ، ����� ن� ����� ، ���o ر���ن f ی�ج�� q�� �3Bu ورTإآ�ام ا��

f ی�ج إf ا���ء ا��Bرد �� ا���( ، أ�� ا������ ا����P�P ه� ه\ا ا��(�� ا�\ي ی�L�P اB�M �� H_ ، ه\ا 

 5�zا�� ���L أج���B ، و ���X L3� q>�ت ، و ا��gB ، وه\J ا�t�iن��� ، �( L3� q�� ، �3�دن��J ���ا

J اح���ط ، و �k ذ�_ �� q�� ، أح��ن� L�5 ح�ج�� cMأ Lرات ، دخ���� J�� f و ، ����L3� q أرا

f ی�ج ، وه\J ا���� خ��ن� ، : ن(J س�3ا ، و�(�k� q واح ی>��_ �tر�Mم آ�?� ��>�� ، و ی�Pل �_ 

�� y��� او hل أن�P_ ، ی�ال ح���u _��<�3ر : �_ یgه\ا ا� _�\� ، y��خ��ن� ه\J ا���� ، ه��ك 

  . یTیc ا��ح�g ، ی�(� �5 �\اب ا�3����Hدة أول ث��ات ا!ی��ن ، ه\J ح�وة ا!ی��ن ، ی�ث اUنq و

�T ا�\آ� ه� ا�2�3 ا������ ��(?E�3� �� ، c أن_ ذآ�ت اH ؟ أي ذآ�ت اH آ�� ی�: ��M 2?�3ل    Lا� ی

ا�\آ� ه� : وجc ، ذآ�ت اt� Hس��LR ا����E ، ذآ���u 2�3��� ، 2�3��� Lیy إ�E ا�\آ� ، ��M 2?�3ل 

ا��L ، �5 ��ازم ا�\آ� ا��5�P ا������ ��g_ ، و�5 �ا��5�P ا������ ��g_ ، �5 ذآ� اH وه� �Xك �� 

ا������ ���gك ، �5 ��ازم ا�\آ� ا�4ق ��ازم ا�\آ� ا�2�3 ا������ ��(?c ، و�5 ��ازم ا�\آ� ا!خ�ص 

 ، Lس�� رس�� h�BM و cوج T� Hأ�� ا h�BM hل ا������ ���د ، أن�BPا������ �����ق ، �5 ��ازم ا�\آ� ا�

���� ح��P�P ی����P ، ه\J إذا  h���J ، و��J وو��� h�Pو أی ، H h4و أخ� ، y�Biا�� �� hMو ص

  .f و ��3ِا ا�\آ� ص���� و ��BP��ا��ت ج�ء 
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��E �(�د ا�\آ� ،  fا�\آ� ، و y�i� E�� 
ا��gء ا�\ي ی(
 أن ن?�L� 2 ه� أن ا��U ���\آ� f ی�4

��E آ�Zة ا�\آ� ، واQی� ا�>�ی��  
  : �c ی�4

  َ( ا��ِ>ي ُیَ��C �ْ(ُ�ْ�َ:َ *4ُه* َوَس&Nُ4(Wُ ُ�ْ)َ�ًة َوَأِص�qً * � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا 
  ]43-41: س�رة اUحTاب اQی� [ 

  : إذا ذآ����J ، ان�e إ�E اQی� �� أج��?�   

C �ْ(ُ�ْ�َ:َ *4��  � ُهَ( ا��ِ>ي ُیَ
  ]س�رة اUحTاب[

   ، J���إذا ذآ�  

bْ	ُ�ْ��ِ ا�9%(ِر َوَآ�َن �  ِم�9َِ� َرِ��	ً� �C َوَمMْ�ُ�ِ -ُPُ(َiِ��َِ�َ'ُ)ْ� ِمَ� ا�g%ُ�َ	�ِت ِإَ�
  ]س�رة اUحTاب[

�� ، ����I 5 ا�ن�ءة إ�E ن�ر   �iن�ر ا� Eا����43 إ� ���I 5� ، ب�Pن�ر ا� Eإ� �gا��ح ���I 5�

  : ا�>��ل ، ر��� �T وج�M cل 

َوا����ِدِ��َ� َوا����ِدَ��ِت  � ِإن� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� َواْ�ُ	ْ�ِ�َ	�ِت َواْ�ُ	bِْم�9َِ� َواْ�ُ	bِْم�9َِت َوا�Pِ>ِ�Gَ�َْ� َوا�Pَ>ِ�Gَ�ِْت

���=4َ��ِت َوا����iِِ	�َ� َوا�َPَ	ُ�ْ4ِ��َ� َوا=�َPَ	ُ�ِْش�0َِت َوا�Mَ�ِْش�0َِ� َوا�Mَ�َْ�اِت َوا�ِ����iَِ	�ِت َوا����ِ�ِ�یَ� َوا�

  َ�اِت َأَ:=� ا���ُ- 2ُ�َْ� َمEِhَْ�ًة َوَأْ'�ًا َ:�gِ	C �ًَوا�gِ+ِ�Nَ�َْ� ُ+ُ�وَ'2ُْ� َوا�gَ+ِ�Nَ�ِْت َوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ��rًِا َوا�>�اِآ
  ]35: س�رة اUحTاب اQی� [

وا و���g و�� ا����جk ، وآ��� : �Mل ا�5 ��Bس   p إد��ر ا���4ات و �� Hا���اد ی\آ�ون ا

وا و ���g و �� إد��ر ا���4ات" اس���ePا �5 ن��?2 p ، LXا�� Eوى إ�O ، L5 ن��� �Pاس��  3� ،

 E�3� ا�����ت ، ه\ا �� ، �Pأن ی���   : آc ص�ة �Xء �5 ا�\آ� ، cBM أن ی��م ، �3

C ًا َوا�>�اِآَ�اِت��rَِوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ �  
  ]35: س�رة اUحTاب اQی� [ 

   ا أو راح �L�T�� 5 ذآ� ا H�E��3 ، و�Mل �(�هp ا: " و آ�����Zآ Hی>�ن �5 ا�\اآ�ی5 ا f  و

E��3� L��M E�3� �3 ، وه\ا)i�� ا و��M و ��R�M E��3� Hی\آ� ا Eا�\اآ�ات ح� :  

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َواْخPَِ��ِف ا���7ِ�ْ َوا��2َ�9ِر Vَ�ََی�ٍت ِ�ُ وِ�* اْ�َ ْ�َ&�ِب  ا��ِ>یَ� َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- * � ِإن� ِ+* َخْ�

C �ًِ�َ��م  
  ]191-190: � س�رة Oل ���ان اQی[ 

 أو ��k)i �� س�ی�J ، وإ�� �� ���p ا�(��س ج��q أو   ��M أو jM؟ وا L� ا!ن��ن آ2 ح��� 
�u

 ، hMذ�_ ؟ �� أي و E�3� �� ، ع�)i�f�3د و اPم و ا���P��� �P�3�� ذا آ�ن ا�\آ�S� ، L��� �� jMوا

 �\اآ�ات ح�E ی\آ� ا H�f ��R�M E��3 ی>�ن �5 ا�\اآ�ی5 اH آ��Zا و ا: و�� آc أح�ا�_ ، ی�Pل �(�ه
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 �3)i�� ا و��M ء " و�i��5 ص�E ا���4ات ا���M�P�� q?� �?� داخc : و�Mل �r3 ا����3ء وه� 

 E��3� L��M �� :  

C ًا َوا�>�اِآَ�اِت��rَِوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ �  
  ]35: س�رة اUحTاب اQی� [ 

�ة و ا���م ، �5 ا���c ����4 أو ص�E رآ5��3 ج���3 آ��B وإذا أی�P ا��جc أه�L ، آ�� �Mل ���L ا�4  

  .�5 ا�\اآ�ی5 اH آ��Zا و ا�\اآ�ات 

   Hا���ء �5 ا�\اآ�ی5 ا L� ��4ر ا�\ي یP5 ا�� E��3� Hا Lح رح��ا����3ء وه� ا�5 ص س]c أح

��E اUذآ�ر ا��tث�رة ا����BZ ص�Bح� و ���: آ��Zا وا�\اآ�ات ، ��Pل  
Iت إذا وا�MوUء ، و�� ا

�c إن �(��q ا��LP ؛ آ�j " واUح�ال ا������� ��� و ن?�را ، آ�ن �5 ا�\اآ�ی5 اH آ��Zا و ا�\اآ�ات 

���gي ، و آ� j�k�B ، إذا درسh أح>�م ا��LP ، وإذا درسh حی* رس�ل اH ، إذا درسh ا������ 

ه� ا����3ء �q��)� 5 ا�\آ� ، وّ��Mل ���L ا�4�ة و ا���م ���� رواJ أ��  أخ�Bر ا�����4 ه\J أی�� 

���L و س�2 أن�M Lل ،  Hا Eص� �B5 ا���  ه�ی�ة 

�ُم ا�0َ�ِْدُل َوا����iُِ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� pَ��َpٌَ! َ�� ُیَ�د% ُدَ:�ُؤُهْ� اkِ�َْم

� ُی3ِEَْ� َو�P�َ)Gُِء َوَی�	َ���2َ�َ َأْ�َ(اَب ا� �ُPَEَْ��َمِ! َوَیGِ�ِْم َیْ(َم ا�	َhَ�ِْم َیْ�َ+�2َ0ُ ا���ُ- َ+ْ(َق ا)�ُgْ	َ�ُْل ا���ب% َدْ:َ(ُة ا

  *َ:�� َوَ'�7 ِ���0ِِ�* َ�َ ْ<ُ�َ�<�Qِ َوَ�ْ( َ�0َْ= ِ��ٍ� 
)  )رواJ اح�

�5ْ َأِ�� َس3ِ  َ J��� �� �Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َأن�Mَ Lُbَل و أخ�ج ا!��م أح�َ Lُbا�� Ebَص� Lِb5ْ َرُس�ِل ا���َ ٍ�  

� َیGُ(ُ�(ا َمْ#9ُ(ٌن �P�َ -ُِ�وا ِذْآَ� ا���rَِأْآ*  
)  ) رواJ اح�

   ��Z<ا�\آ� ا� ���� J\?� ن��)��� cج�ه c��p l�X _�?�إذا ا 3Bُو ا� ���oا� cدرج� أن أه Eإ�.  

  Uع ا��ن� اQن ا�����خ�� �� ه\ا ا�رس ه� ا�\آ� ��ورة و ���B���� �[�X q أو ��و�� ، 

�� �� اUرض آ�?� إن��ن واح ُأ��� �5 ا�\آ� �>�ن  -�� أن أ��� �5 ا�\آ� : ��ورة ، و ا����M cل 

�5 ا��yi ، ح���� �o��� �g�م  qBم وُح�5 ا�>� Lن��� cP��س�ن� زآ�ی� ���L ا���م ، ���ذا ؟ ���5 ا

 
�u cوج T� Hل ا�P� �?� ی�3ف ���� E��3� H5 ا� :  

C َأی��ٍم ِإ��� َرْم�ًا !َpَ��َpَ َأ��� ُ�َ)�4َ� ا���9َس QَPَُ��َل َرب4 اْ'7ْ0َ ِ�* َ�َیً! َ��َل َ�َی �  
  ] 41: س�رة Oل ���ان اQی� [ 

  �� Lأن ���ن kا����ن ، و� qBم ح�oإن(�ب ه\ا ا� ���� c3ج cوج T� Hس ، ا�B  

C ِر�(َ�ْkِ�ْ4 َوا*Jِ0َ�ْ��ِ �ْ4&ًا َوَس��rَِآ Qَ��َواْذُآْ� َر �  
  ] 41: س�رة Oل ���ان اQی� [ 
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�� ��M>2 ، �� أن �� اUرض آ�?� ��B ا���ری6 آ�L رجc واح �E�3 �5 ا�\آ� ه� س�ن� زآ�ی� ح����   

�cP ���نL ، و �k ذ�_ ُ :  

�َل َ�َیQَPُ َأ��� ُ�َ)�4َ� ا���9َس pَ��َpََ! َأی��ٍم ِإ��� َرْم�ًا َواْذُآْ� َر��Qَ َآ��rًِا َوَس&Jِ0َ�ْ��ِ �ْ4*4 � َ��َل َرب4 اْ'7ْ0َ ِ�* َ�َیً! َ�

C ِر�(َ�ْkِ�َْوا  
  ] 41: س�رة Oل ���ان اQی� [ 

� س�ح� �� أن ج���� أ���h �5 ا�\آ� �>�ن أو�E ا���س �?\ا ا���P���ن �� سc�B اH ، و ه�M :� 2ل   

 Xأ J\ا ، وه���Pون أن ُی�eاءه2 ، وه2 ی���وه2 ، وه2 ی����ن ر�Mب أ�ا���3آ� ، وه2 ی��Pن 

 J\ه cZ� �� ، JXأ L�T� �?� ��Bت یfع ، و �>5 ه��ك ح�Tت ا!ن��ن ، و ا!ن��ن ی��ف و ی�fح�

 E��3� ل�M ا����� :  

+ِ �ْPُ�Gِ�َ َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا �C َن)Nُ�ِEْ�ُ �ْ(ُ��0َ�َ ًا��rِا َواْذُآُ�وا ا���َ- َآ)Pُ&ُpْ�+َ !ً�َ  
  ] 45: س�رة اUن��ل اQی� [ 

و ا�4�ة ذآ� ، و ا!ن��ن f ُیE�3 �5 ا�4�ة أ�ا إf �� ح�ل ا!��pء ا���م ، أ�� ��دام ���X Eء �5   

ا و �� ��أ��M �� 5 أن ی��4 و �� ��!ی��ء ، و� � f ��E ذ�_ ح��ة ا!ن��ن ا�L��4 سL ، ��3ا��

H�� ���M ذا��� �P�Pو ا�� ، : Eج إ�����ن ، و ص�ة أو ذآ� ، ا�4�ة �?� �Xوط ، ����ج إ�u E?�رة �

�>�ن ���4 ����u Lه�ا ، و ����ج إ���BM E ، �>5 ا�\آ� أوسk �5 ا�4�ة ، أنh �� آc أح�ا�_ 

M و q�gا� Eت إ��e\آ� ، إذا ن�ن_ أن �<�S� h� : و hو س �R�� ��� 3B� q�gا� J\ه Hن ا��Bس

 j4ن �?�� 
�3 ���فء ، و آ�� ����3ن یr3 أ���� ا��?gن hM�Xذ�_ إذا أ kخ���5 آ��� ���ا ، و�

��gی5 ����ن درج� ، و�� س�i?� س�� fOف  5�����ن آ������ ، أي �� أ��� �?M�Tی ا���ارة 

� kس�gا� 3Bه\ا ا� E��س��Bن اc4 : H أ�3X?� إ���� ، ��ءه� و د�zه� ، إذا h�M درج� ، و�k ذ�_ 

 ��u hی�ة إ���� ، إن رأیToر ا��i�U?�� �?\ا ذآ� ، �5 س�ق ا��ة Tی�oر ا��i�Uا hا ذآ� ، إن رأی\?�

 Lو� ، �g2 و ی���B2 ، ���ن ، أس��ن ، ی�>�2 ، ی��_ و ی� ، jن ، أن����ص��oا �یk ا��>�ی5 ، 

و ج?�ز ه�2 و ج?�ز دوران ، وج?�ز �uح ���ت ، ���ت ، وأ��4ب ،  أج?Tة ، وأ��4ب ،

 J\?� ت و�M�iا� J\?� ام و�Pا ا�\?� LPذاآ�ة ، و ی\آ� ، و ی�>�2 و ی���_ و ی�>� ، �5 خ� L� ، ام�M

  .ا���Tات ، اH س��BنL و �E��3 �?\ا ذآ� ، أي ا��c�t �� ا����وات واUرض ن�ع �5 أن�اع ا�\آ� 

�T اQن رأی   Hل ا�P� �P��i� kR�Mی� ، ج�ءت ا��O J\ح�ام ، ه L��� �3ف أن�و  ، L��� Hإن��ن� دّ�� ا h

 cوج :  

C ��َ4ا���ُ- ا�� ُ̂ Nَ	َْی �  
  ] 276: س�رة ا��PBة اQی� [ 
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إن رأیh إن��ن� وLP�ّ ا H�����P اس���R��Z و �L�4M �� h��t و روی�?� ����س �?\ا ذآ� ، خ�y اH و   

c�t �� خ�y اH ذآ� ، وا��c�t �� أ�L��3 ذآ� ، و �Mاءة آ���L و ���J ذآ� ، ا��U �����3وف ذآ� ، ا��

����M 5 أه� ح�ل أم ح�ام ه\ا ذآ� ،  hZ�� ل و ا���ام ، إذا�ا�� 
�u ، 5 ا���>� ذآ��و ا��?� 

�T وجc ه\ا ذآ� ، ص��h ه\ا ذآ�  Hت ا��، �� أث��ء نh�4 ����� ه\ا ذآ� ، ج�ءك خ�ف �

 �� ، h?)�ا ��Zور �3_ ح�ا���4م ص���_ و ��و�_ و إ��BM_ ه\ا ذآ� ، ی(
 أن �2�3 أن ا�\آ� ی

 J\�3م وهiا� J\ه cه� ا�\ي خ ، cوج T� Hة اR�� J\�3م ، هiول ا���� �� ، _I�Pاس�� �� ، _Xا��

_ ، وإذا h�M �5 ��اX_ و إذا ا���اآL وه\J ا����ر و ه\ا ا���ء أ�\ب ا�fTل ، و إذا ن�eت إ�E ا��

��E ا�وام ، وه\ا  H�� c4�� ، 5 إن��ن ذاآ��z���� ، _��� Eإ� h?)�ك ، وإذا ا)�� Eإ� h?)�ا

 cوج T� Hل ا�M E�3� :  

C َن)	ُiَِص2ِ�ِ��َْ� َدا �  � ا��ِ>یَ� ُهْ� َ:َ�
  ] 23: س�رة ا���3رج اQی� [ 

  cوج T� H�� ��4ا�\آ� ، و أن ا���4م  دوام ا�\آ� ه� دوام ا� cة �5 أج�2�3 أن ا�4�أن  
، و ی(

�5 أجc ا�\آ� ، ا�\آ� أوسk �5 ا�4�ة ، ا�4�ة ح��� ����3 ، ح��� و��ء و ��Mم و ��وة و رآ�ع و 

س(�د ، ���4�ة ه��ك خ�q ص��ات ، �>5 ا�\آ� ی�io آc أو�Mت ���_ و ن?�رك ، �� س��ك ، �� 


 �� آ��ب ا���gی� ، ��Pأ �5 ا��3�ت ���ii و����ء ، و ح��ك ، �� دراس�_ ، ی�Pأ ا���i

���� f إرادی� و إرادی� ، وح�r ا��5B �� ا����3 آ�j ی��اآ2 ، و آ�j ����ح ا����3 ، �5 ص�2 

�T وجc �?\ا ذآ� ، ��\�_ ن�3د ��ة ث�ن�� cBM أن  H h3gی� وخ�gا�� 
ه\ا ا��2��4 ، إذا �Mأت آ�

���L ا�4�ة و ا���م �� tXن ا�\آ� ��Pل ���L ن�?� ا�رس إ�E اUح�د �Bا��� ذآ�ه� ا�� �P�Mی* ا�

  : ا�4�ة و ا���م 

ُ- َوا��ِ>ي َ�� َیْ>ُآُ� َ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم7ُrَ ا��ِ>ي َیْ>ُآُ� َر��

7ُrَ6ِ4  َر��ُ- َم�	4 َواْ�َ*Nَ�ْا*  
  )رواJ ا���Bري(

  : أنh إذا ذآ�ت اt� Hنh ح� ، و إن �2 �\آ�t� Jنh�� h ، �\�_ ر��� �T وج�M cل   

C َأْ�َ��ٍء �ُ�ْcَ َأْمَ(اٌت �  
  ] 21: س�رة ا���c اQی� [ 


 س��2 و ا��rB س��2 ، و ا�����i س��2 ، ا������c آ�?�  �Pا� ، L�وه� �� أوج ح�� h��  �R����� �R��

 E��3� ل�M ، Hا �� h�� وه� :  

C �ْ(ُ��ِNُْی �	ِل ِإَذا َدَ:�ُآْ� ِ�َ)ا ِ���ِ- َوِ����ُس)&ُ�#ِPََی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْس �  
  ] 24: س�رة اUن��ل اQی� [ 
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َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم7ُrَ ا��ِ>ي َیْ>ُآُ� َر��ُ- َوا��ِ>ي َ�� َیْ>ُآُ�  َ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ-

  *َر��ُ- َم7ُrَ اNَ�ْ*4 َواْ�َ	�6ِ4 
  ) رواJ ا���Bري(

َ� َذَهَ; ا�>�اِآُ�وَن ِ�ُ)47 َخْ�ٍ� َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��: ا�N=ی� ا��r<* ، س�=<� ا��=ی^ یG(ل 

ْ= َآrَُ�ْت َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ�ْ�ٍ� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� َرُ'ً�� َ��َل َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإن� َشَ�اiَِ� اkِ�ْْسَ��ِم َ�" َأَ'7ْ 

 -ِ�ِ �ُ�&Jَ�ٍَء َأ*ْJَ�ِ *>ِ�ْ&ِْخ َ+َ �*�َ:َ-  Q�	Pَرْ�ً& - أي أ��0^ �- وأس Qَ>ُ��َ�ِ ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- َ��َل َ�� َیَ�اُل �*  
  )رواJ ا����\ي(

َ:ْ� َأِ�* ا�=�ْرَداِء َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� : ا�9&* :��- ا��qة و ا��qم ��ل 

َ+�2َ0ِ ِ+* َدَرَ'�ِ�ُ)ْ� َوَخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِمْ� ِإْ<�Eَِق ا�>�َهِ; َواْ�َ(ِرِق َأَ�� ُأَ<&4ُ�ُ)ْ� ِ�Mَْ�ِ� َأْ:َ	�ِ�ُ)ْ� َوَأْزَآ�َه� ِ:9َْ= َمِ��ِ)ُ)ْ� َوَأْر

ُ� ا���ِ- �0َ�ََ�� َ��َل َوَخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْن Gَ�ْ�َْ(ا َ:ُ=و�ُآْ� َ+DْPَِ�ُ�(ا َأْ:2ُ�َ�9َْ� َوَیDِْ�ُ�(ا َأْ:�9ََ�ُ)ْ� َ��ُ�(ا َ�َ�� َ��َل ِذْآ

  *ا���ُ- َ:9ُْ- َم� َشْ*ٌء َأْ<َ#� ِمْ� َ:َ>اِب ا���ِ- ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ-  ُم�0َُذ ْ�ُ� َ'َ&7ٍ َرِضَ*
  )رواJ ا����\ي(

ون�X �� 5?� ا�\آ� ، ن�X �� 5?� ا��Pب ، ن�X �� 5?� ا��B3دة ، ن�X �� 5?� ا���>� ، و ��   

 ��Bری  .X?� ا���وة ، �� X?� ا�B\ل ، و �� X?� ا��i3ء ، ��ص� ث�ن�ی� ، دورة �

  أرج� اH س��BنL و �E��3 أن ی����3 ��� ����� ، و أن ی����3 ا����   


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����ء ) :031( ا�رس  -�� .ا!س���oر - ا�

  19-04- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

س�h3 رس�ل اH : ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م ���� رواJ أنq �5 ���_ أن�M Lل... !خ�ة ا�����zنأی?� ا  

���L وس�2 ی�Pل Hا Eص� :  

 ))���0� 
� م� آ�ن مQ9 وw أ���*، ی� ا�� : ��ل ا�: Q� ت�Ec ،*9�)'م� د:(�9* ور Q>ی� ا�� �دم إ

�Ec *9��EhPاس �p ،ء�	��9ن ا�: Q�)>6 ذh�� )� رض �دمxاب ا�G� *9Pأ�� )� Q>ی� ا�� �دم إ ،Q� ت

  ))خ�3ی�، �J� w *9P�G� �pك �* ش��ً�، �G� QP��xا��2 م�Ehًة 
  ) رواJ ا����\ي و�Mل حی* ح�5 ص��� ( 

  

  :أ�Mأ ���>2 ا��ی* ��ة ث�ن��   

���L وس�2 ی�Pل: �5 أنq �5 ���_ أن�M Lل Hا Eص� Hرس�ل ا h3س� :  

 ))���0� 
� م� آ�ن مQ9 وw أ���*، ی� ا�� : ��ل ا�: Q� ت�Ec ،*9�)'م� د:(�9* ور Q>ی� ا�� �دم إ

�دم �( ��6h ذ<(�Q :�9ن ا��	�ء، �p اس�Ec *9��EhPت �Q، ی� ا�� �دم إ<Q �( أ���G� *9Pاب اxرض 

  )) خ�3ی�، �J� w *9P�G� �pك �* ش��ً�، �G� QP��xا��2 م�Ehًة 
  ) ��� رواJ ا����\ي و�Mل حی* ح�5 ص( 

س��ن، ی�Pل ا H�E��3... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  M ن�Zی���X Eآ�� ه\ا ا��ی* ه��ك ح:  

 )) *J	6 م9- ��:ً�، وم� أ��<* ی��G� �ً:ب م9* ذرا�G� 6 م9- ذرا:ً�، وم���G� ب م9* ش&�ًا�G� م�

hا��2 م�G� -P�G� �ًك �* ش���Jی w !ً��3رض خxاب ا�G� *9�G� ه�و�ً!، وم� -Pًة أ���E ((  
  )�5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر ( 

  :حی* ث��*، ��E ا��gآ�� ن��?�، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

� �	� خ�3ی�آ� م� ��� ا��	�ء واxرض �p اس���EhP ا
 :� و'7 (( P� �� 3أخ )� W=�� *�E> وا�>ي

 �(� �Eh�((  
�5 : �5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر(  "qأن ( "  

��ء ��fس���oر  ��ء، أو ا�  .�� ه\J اUح�دی* �X]�ن أس�س��ن اfس���oر وا�

��ء، Uن آc ا��g>�ت ��f : c أ���� إذا h�M �>2... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  إن أخ�i �� �� ا�ی5 ا�

��ء ��ء أسL��B، و����ء �XوLu، و����ء، ����ء، و�>cBM 5 أن ن��� �� ا��ی* �5 ا����

��ء؟ �� ا�\ي ��ء وأسL��B، ��ذا ���eن أن �X]ً� ی��k إج��� ا���انcBM ،L3 أن ن��ض �� �Xوط ا�
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 ،cوج T� Hا ���u م��T وجc ؟ ا��y�i� ،��43 ا����43، وآ\�_  Hا cBM 5� ء��ی��k إج��� ا�

 ��4Pًا �B3إذا آ�ن ا��زق ح�ا�ً�، وإذا آ�ن ا� ،fً�ی>�ن ا��زق ح fوأی�ً� أ �ً<?��� ،L��Bأداء واج �

��ء، وا��زق ا���ام آ\�_، إذا آ�ن ه��ك رزق ح�ام �T وجc، ه\J أ��Xء ���k اج��� ا� Hود ا��

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���P�:  

  )) ی� س0= أ�; م03	Q �)� م�P#�ب ا�=:(ة (( 
  " )ا�5 ��Bس " �5 : �5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر( 

   �B�4ب ؛ ������س�pfء ص�رخ، ا�X ،�?ی ی��ه2 ���ه2 أن ا���ل ا����وق رزق ح�ام، f، �?\ا �M

ا�4�pب ��h رزق ح�ام، ا�4�pب دآ�ن رزق ح�ام، ا�4�pب �BX �5 أرض رزق ح�ام، ه\ا 

 ������ ،2?�����L اث��ن، �>�_ إذا hggp ا������5 �� ��� jی��� f ،5���َ ،��ح�ام ص�رخ، وا

 5� L���� ى ا�\ي���� h�b2، إذا أوه��?2، إذا خ�?��� h�bا���ام، إذا د� �?BX L�� �3�Bا� J\ه

��، ی�Pل �_��Bا� : hة، خ����Bة آ�B3وا� ،�g�ا���دة ا���R����� ���3 ث�ث�5، ج�R����� �?��3 خ��� 

��ع ا���دة ا�����3 وا���� �3��t� ،kنh أخ\ت �S� ،_� q�� �� 2?��� 5ذا أردن� ا���سk �� ه\ا ا���

  .������P د�P�M جًا ه\ا ه� ا�ی5

��، ه� أ��iك ��E أن?� ا���دة ����ردة وه� ا���دة �����،   ��Bاص��ت ا��� �� h�\إذا آ ،�ًZ�

��E أن ا���دة ا�����3 �?\ا ا�����ى، ه� ا���دة ا�����3 أcM �5 ه\ا ا�����ى، أ��iك  5�Zك ه\ا ا��i�أ

��E ه\J ا��gوط، وأنh خ����? 5�Zا� 
Bوا!ی?�م ��� ی� ،�oوا�>\ب وا� q���، �Sذا أردت أن �3 ا��

 �����Bرات ����o، أد ،rی����ء ��ء، �ا��زق ا���ام، ه\ا ا�\ي ی�k ا���س إ�E ا��tس �5 ا�

_�\� ،cوج T� Hا 
  :����رة، أد��� �tث�رة، ��4ت ����k، ورن��B3� �bة، و�k ذ�_ f ی��(�

 ))(� Q	03ة ی� س0= أ�; م):=ب ا��#P�م � ((  
  " )ا�5 ��Bس " �5 : �5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر( 

م   �م ا��Mاف ا���>�ات، � 5<� ،�P�i� ���iت، ا��B5 ا���ام، وأداء ا��اج� 3Bوا� ،Hا ���u

م � h3�� hآ�?� إذا آ�ن J\ل، ه�ا�� 
م ا����4P �� ا��اج�Bت، وا�>��ا���Mع �� ا���?��ت، و

fا ���u م���ء، ا����4P �� أداء واج
، وار�>�ب ���43، وس�(���، س��bه� �r3 ا����3ء ��انk ا�

��ء، وآ\�_ ا��gك ��م، ی��ف إ�E ذ�_ ا��زق ا���ام، ه\J آ�?� �5 ��انk ا� cٍ<g� cوج T� Hا

�T وجc �?� د��ؤJ ص Hا ���T وجc أ�� ا��5�z إذا د Hا ��p ��  :�دق، وا����g���� ،H��cك ی

C4* َ�ِ�یٌ; ُأِ'�ُ; َدْ:َ(َة ا�=�اِع ِإَذا َدَ:�ِن>kِ+َ *49:َ ِدي�&َ:ِ Qَ�َ ََوِإَذا َس�  
  " ) O 5� "186ی� : س�رة ا��PBة( 

���L ا�4�ة وا���م   �Bل ا���Pح�دی*، یUا J\ه r3� �� ا�PMن، دQا :  

  )) إن ا�=:�ء ه( ا�0&�دة (( 
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 )�Pح>�م ا�U k��)ن�5 ا�O : 5� " �g� 5� ا����3ن( "  

  :ور��� �T وج�M cل  

  C)56(�َوَم� َخ6ُGْ�َ اْ�ِ#�� َواkِ�ْْ<8َ ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وِن 
  )س�رة ا�\اری�ت ( 

��ء ه� ا��B3دة ؟     هc ه��ك Oی� O�Mن�� �zآ أن ا�

َذا َدَ:�ِن َ+ْ�َ�ْ�Pَِ#�ُ&(ا ِ�* َوbْ�ُ�ِْم9ُ(ا ِ�* 2ُ��0َ�َْ� �َوِإَذا َسَ Qَ�َ ِ:َ&�ِدي َ:kِ+َ *49<4* َ�ِ�یٌ; ُأِ'�ُ; َدْ:َ(َة ا�=�اِع ِإ

  C)186(َیْ�ُشُ=وَن 
  " ) O 5� "186ی� : س�رة ا��PBة( 

  cوج T� Hل ا�Pث2 ی:  

C*�ُِ�وَن َ:ْ� ِ:َ&�َد&ِ(ْPَ�ِْإن� ا��ِ>یَ� َی�  
 )���p ی� : س�رةO 5� "60 ( "  

  ..ی���>��ن �5 د���R، ه\ا أس��ب O�Mن�  

C*�ُِ�وَن َ:ْ� ِ:َ&�َد&ِ(ْPَ�ِْإن� ا��ِ>یَ� َی �ْ(ُ�َ ;ْ#ِPََأْس *>ِ):َُوَ��َل َر�%ُ)ُ� اْد�  
 )���p ی� : س�رةO 5� "60 ( "  

��Bد��، �\�_ �Mل ���L ا�4�ة وا���م: إن ا�\ی5 ی��>��ن �5 د���M ،�Rل   5�:  

��ء ه� ا��B3دة "     :ث 2��E ه\J اQی�"... إن ا�

  �%ُ)ُ� اْدُ:(ِ<* َأْسPَِ#ْ; َ�ُ)�C�َْوَ��َل َر
 )���p ی� : س�رةO 5� "60 ( "  

  :�� حی* Oخ�، أر��3 أح�دی* �?�� جًا، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

  )) م� +�P �- +* ا�=:�ء م6NP+ �(9 �- أ�(اب ا�'��! (( 
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " ���  " )ا�5 

��ء   أ��ك ���M cوج T� Hدام ا �� y�oء، وی����ء ����(�
 �_، ی��� ���_ ��ب ا�، أ��ك ���

��ا ا��B�iت، ج�ء ا��د!! ���_ ��ب ا!ج��� M �� ��ا �B�uت، �3M : ذا إذًا���� ،�Pا��� fو f ��ج

م ا��B�iت ؟Pأن ن ���إذًا ! أ�� ،���I5��3، �� و� �� ،�P���� �� ،ت، إذًا �� اخ���ر�B�u 2یP� �� دام ��

�T وجc ی�Pل �_��  Hن اU ،2 ��ب ا!ج���?��� y�oء ث2 ُی����BدJ ��ب ا� E�� ����� Hآ�ن ا:  

C�ْ(ُ�َ ;ْ#ِPََأْس *>ِ):َُوَ��َل َر�%ُ)ُ� اْد�  
 )���p ی� : س�رةO 5� "60 ( "  


 �_، ������س�B أی?� ا!خ�ة  �)���� J���b�3ِ اUصc أن ی��(�
 �_، �Sن �2 ی��(
 �ِ�: إذًا أ��ك أن �

 fإ J��ة أنL ی��(�
 �_، �� أ��ك أن ���Pء، ا���Zن� اس���ة و�� ��M ن����uر�R، ن�5 �� 

b�3�� 
��ء، أو �� ح�������(�
 �_، �Sذا �2 ی��(  .ٍ� �Iه�ة �� ا�
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  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م: Oخ� حی*

��ء أ��i ا!ج��� Uن ا H�E��3 ی�Pل  : �5 أ��i ا�

  * َأْس�C�ْ(ُ�َ ;ْ#ِPَاْدُ:(ِ<
 )���p ی� : س�رةO 5� "60 ( "  

��ء ه� ا��B3دة  ���L ��ب ا!ج���، إن ا� y�oء ث2 ی�� ��ب ا�ٍB� E�� ����� Hآ�ن ا ��  
  " )ا�5 ���3د " �5 : �5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر(

��ء، �Mل ا����3ء  �� اH: اQن، ��X 5وط ا�
، ی�>5 أن ��Pح��ر ا� ،
R�p 
�Pا� ،Jٍfو Jٍس� hوأن 


�Pء، ح��ر ا�����ء f ی��(�ب، أول �Xٍط ��X 5وط ا���ٍع . ه\ا ا��� Eإ� ���Pع ی���ه\ا ا���

 ، یkP �� ا���Mا�(�ن، و r3� Lی�� Mو ،qآ�ا�� L��t� Mوس�وس، و LB�4� M خ�، ه� أن ا!ن��نO

L� h�M ذاS� ،ت�<g� L��t� Mو ،�T وجq�� ،c �_ إf أن ی� أ: أي ی�� Hا ��خ� ��q �_ إf أن �

 �5 ح��ر : واH اس�3\ت ��H و�� ��X ��oء، ��Pل � :L���H�� \�3 �5 ا��i�gن ا��ج�2، ی�Pل �_�f

 ،
�Pی��� ا� jآ� h2�3 أن�و ،
�P5 ح��ر ا�� �f ء��
 �� اfس��3ذة، �� اfس��3ذة وا��Pا�


�Pا� 
�oی jوآ�.  

 fOت ا���4ی�، و�k أن?� ����p جًا و�>f 5 ی�ج ��?� ���2، ��?�� دhPM �� ��4ر ن  P���_ ��O �5 أ

 ا���Pط ا����e، و�� ا�Tاوی�، و�� ا!��ءة، وا�����، وا�����، وا������، �?�� ���f 5<� ho ی�ج


 ��p ح��� f ی�ج �Xء، ه\J ن�b�?� �iP جًا، أول �Xط �5 �Pء ��?� ���2، إذا ا����Xوط ا�

�T وجc، إذا أردت  H t)�� ن ا��ج�2، إذا أردت أن�i�g5 ا�� H�� \�3��� إذا أردت أن ،
�Pح��ر ا�

�T وجc، آc ه\J ا���4ص ا���3iP ا��اردة �� ا�O�Pن وا����، u�X?� اUس�س� ح��ر  Hا ��أن �


�Pا�.  

ن� �Xط Oخ� وه�  ��
أح��نً� ا!ن��ن ی4. رج�ء ا!ج���: �� �Biا� L� ل�Pل، وی���ه\ا : �LB ��ض 

rل �?\ا ا���ی�Pس، یtح��� اس�?� ا�� �� L3Mأو 
�Biه\ا ا� ،L�� ء��X f ا���ض : ،cوج T� Hا ��اد

��ء یtس، أو إذا h��I أن اf H ی(�B_ �?\ا ��ء، إذا را�y ا��� اH وه� ی�qٌR �5 ا���، و�>5 ی��

Biل ا��M ه>\ا ،L��� ء�X ،
�iأن ا� E��
، ا���ض ���ل و���h، إن � 2��5M أن ا�M Hدر �

f \ٍR ی(�ب ��رة ا H���X c<� yb�3ء، �?�� �ا آ��Bًا، M نU ،ًا��iخ ��Uآ�ن ا ��?� _� 
ی��(�

��ء  .ا�

ر أن �>�ن �k اH : أول �Xط  P� f E�� h؟ أن L3ا�\ي ی�� �� 
�Pح��ر ا� �Bس������ ،
�Pح��ر ا�

�B�P� T_ ؟  Hا k� 
�Pا� ��ا����43، ا����43 ح(�ب، إذا �� �� ��3ص� ��S>�ن_ أن �>�ن ح�


، ا��gط ا��Zن��Pح��ر ا� Lu�X ء��ی�: وجc، ا�M ء�X cآ E�� cوج T� H5 ��!ج���، اM�� أن.  
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 واH أی?� ا!خ�ة ا�l4P ا��� ���هh إ�E س��3، �5 ح�fت ����� ��zوس ��?�، واH أ��ف رجً�  

 Ebن ـ ر��� و�Qا h�Bا� E�pـ و�� أ Lآ� L��� ذا ��عS� ،ل���ه� صیy ��، أص��L ��ٌض ���ل 

 h3د� Mث�، و�5 أو ث���� L�ث�5، وزر�ث �R����� �?ء �5 ث�5 ا�����3 ا�(�اح��، واح���ل ن(�حT)�

 �5 أن ی�Bع ه\ا ا�h�B و��f ،ًا(�ى ه\J ا�����3 ���� �g� fء Uن أL���u ص�oر، وا����ر ص3
 ج

 E�� Mً�، و���ًء ��X rا���ی ��Xً�، و��ذا kاج�� *�Bأن ه\ا ا���ض ا�� jن��، وآ��� أE4M ��د ا�

��E درج�ت ا���4، واH ا�\ي t� kbن ح�¦ ی�زق، ی���Qس��ات، وه� ا �g� 5� �Z�4 أآPا� J\ه E��

��ت إ�f E إ�L إf ه� أر�k أو خ�q أ�Buء أ���Xا ��E ا����3(�، وأخTا�� J\ه hBت، وذه��Tوا خ\

 �ً���gات ا�l4P، ا��� �zآ� أن �� k�� c� ،ات�g���د c������ ����p، أن� ���هE إ�E س��3 

 ��R��Zس�fت اfا��� J\ء ه�BuUا Ebس� \ٍR��  ).ا���gء ا�\ا�� ( ُ��� fً���X 2ؤJ �5 دون ���3(�، 

  Hأن ا �Pو���_ ث ،cوج T� Hا h�� S� 5Iذا د����ء f ی(�ب، UنL أن� ر ی�c3 �� ی�c3، ا�Pی 

ي ��، ����X �� �� 5eء، أول �XطB�
، ا��gط ا��Zن�: �P5 ��!ج���، رج�ء : ح��ر ا�M�� أن

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bا!ج���، ا�� :  

  ...)) اد:(ا ا
 وأ<�P م(9�ِ(ن ���'��!(( 
  " )� ه�ی�ة أ�" �5 : �5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن( 

ن�P3� 23ل، ا�h�B ث��L ��ی�5، وأن� دخ�� ��ود، ��E سt�(�ز، �Zً�، اH ! هc یcP3 أh�� �Mf ؟  

 5M�� أو ی�، ی��y �5 ا���M j3ًة، �5 ا���y ��جً�، �5 ا��Eً�p �P، ��� د� h��gهM ء�X cآ E��

�T وجc����� c أن ی�i3_ إ Hا ،L� Hا ����ء �����M L� q، أول أن ه\ا ا��gء ا�\ي �ی�J، ص�ر ا�


، وث�ن� �Xط رج�ء ا!ج����Pط ح��ر ا��X..  

��0� w یG&7 د:�ء م� ��; (( � 
اد:( ا
 وأ<�P م(�9(ن ��w'��! ـ د�G(ا +* �P	! ا�N=ی� ـ +kن ا

 Wٍw 7+�c ((  
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن( 

ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م ���� ورد �� : ��E ا!ی�Pن ��!ج��� �Mل :حی* Oخ� ��E ا��gط ا��Zن�  

���L وس�2 أن�M Lل Hا Eص� �B5 ا������و،  5� Hا B� 5�   : ا����

إن ه>W ا��G(ب أو:�!، +&�2D0 أو:� م� �k+ ،~0ذا س ��P ا
 :� و'+ 7� �W) وأ<�P م(�9(ن (( 

  )) م� ��; k+ ،!��'���  7+�cن ا
 w ی�P#�; �0&ٍ= د:�ًء

��ء f ی��(�ب أ�ًا  
، ه\ا ا��M 5 ��!ج���، �� �� ح��ر�Pی �� �� ،Jٍf ،Jٍس� ،cٍ��p 
�M.  

  LR�� �� دB3ل ا��P5 أن ی� E?م ن�ة وا���ا�4 L��� �Bل ا���M : إذا أردت ی� ،h[X إن �� ��pا��?2 ا

���L ا�4�ة وا���م ر�� ��ح��� ارح���، وإذا f ��ی ��ذا أ�c3 ؟ �Mل ه\ا � �Bا�� E?ن ،L��� ن?� 
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 LR�� أن ی�Pل �� دB3ا� " L� J�<� f Hن اS� ،��tم ا���T3�� 5<و� h[X إن �� ��pا��?2 ا ." f ��ج

 hوأن Hل اtس�� ،�� �Mة أخ�ى، ی� رب ا��p ��، وارح���، وو���P، وأ���، و����M، واهن�، واه

<�����ء �?\ا ��ب آ��B وخ�� ���2، خ��y ا�>�ن ی�Pل �_��5M ��!ج���، �Sذا ��� ي : 2 ��ب ا�B�ی� 

_� 
  ..اد��� أس�(

ه7 م� م��Ec + �EhP �-؟ ه7 م� : إذا آ�ن ��p ا���7 اxخ��، <�ل ر�)� إ�� ا��	�ء ا�=<�� +�G(ل(( 

  )) ���; ��'ٍ! + ��2�D �-، ه7 م� س�7i + :�3- ؟ ه7 م� ��i; + �(ب :��- ؟ 
  )ا����Zر �� ا������ ����tث�ر �5 ا�ر ( 

   �� �eث2 ی�� ،Lا!ن��ن ر� �����L ا�4�ة وا���م �5 أن ی �Bا�� E?ن ،y�Mء د�X _�\ن� آ�� ��

  : ه\ا إن��ن ����M ،c)3ل ���L ا�4�ة وا���م. �� �� أ�c، د���L ��2 ی��(
: ی��(�
 �L، ث2 ی�Pل

  )) إن ا
 یN; ا�	���N +* ا�=:�ء (( 

  tة، ��س�� h���L ��ة، واث��5، وث�ث�، وخ���، و��gة، وس�� وس���U ،5ن ه\ا سzال �2�e، أ�� د

 
�T وجc ی� Hا ،_� 
��ء ��(� أن_ د���L ��2 ی��(�5 ا� hء، آ���X ثان��eت X?� ��2 ی�

��ء  .ا�����5 �� ا�

ن� أول �Xط  ��
، ا��gط ا��Zن�: ص�ر �Pط: ح��ر ا��g5 ��!ج���، ا��Pا�� *��Zا� : ،��tم ا���T3� أن

kط ا��ا��gا: ا� �� ���ءأن ����ء، ه\J آ�?� ��X 5وط ا��.  

 إذا د�� ر�L وه� ی��M ،LBل: " �� اUث�B3أن ا� ": 
ي، �Sن� أحB�ی� ج�Bی f c���P� c)3ء ح�ج� 

 L�ص� kأن أس� "��� ی� رب �� �� ��pك، ص�ر �: ��� وg�� kM>�� ص�ر ی��M ��4م ا���c، وی

�T وجc، وه\ا رد �� اUث� �Mل Hا �B�3� L�?Bغ ج�� ،cس��ا��(�ء، ص�ر ��  " : c)3� f cی�Bی� ج

 L�ص� kأن أس� 
ي، �Sن� أحB���?�، " ���Pء ح�ج�  
R�pوج وT�� �?ا�� ،�ًZ� >�ن أم�أح��نً� 

 H أنL ص�ر �L ی��i ی��gى ��h، ص�ر ی��دد، آc ی�م ��ة، آc ی���5 ��ة، ��Uم ��حh، ا���

 ،�?���ي، �5 حL� �?B ���ح �?\J ا�����، أنL ص�ر �� ح�ج� و�أ ی��دد �� ��tي، ص�ر ی��ح�ج� 

  �?\ا ��Uث� ورد

  )) یN; أن ی�	� ص(ت :&=W ا���E2ن "أن ا
 :� و'7 (( 

  cوج T� Hل ا�Pوی :  

  ُ�ْ)56(C	Nِْ��9َِ� �َواْدُ:(Wُ َخْ(+ً� َوَ�َ	0ً� ِإن� َرْ�َ	َ! ا���ِ- َ�ِ�یٌ; ِمَ� ا
��اف( Uس�رة ا(  

ن� �Xء  ���T وجc، ه\J ث��?� ا!ح��ن، ��  H5 رح�� ا�ث�� ی�م ا�(��3 �� :  

 ))-� �PEأن ی Qم� أدم� ��ع ا�&�ب ی(ش ((  
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   Lج���� Eeأن ی� �B4ي ا�\� yأخ�  

  .و��ـ5 ا�Pـ�ع ���Uـ�اب أن ی�ـ�

  ،yا����� L�tای�، اس�T وجc ا�? Hل اtح(ً�  اس L�tاس ،Lدي إ��z� وىt� L�tزوج� ص����، اس L�tاس

5�َ أد��M 5ع ا��Bب ی�X_ أن ی��� : " ��Bورًا، اسL�t ص�ة ��ص��ً�، اسL�t ص���ً� ��bBPً�، وه>\ا ورد

 L� ."���4و�� ا� :  

  )) w �0#�وا :� ا�=:�ء +k<- �� یQ�2 أ�= م� ا�=:�ء (( 

   f ،ك�ه ��ء، �\�_ ورد �� �� دام �� د��ء f ی�ج �k ا�ٌB���ء �Sنf L ی?�_ �T)3وا �5 ا�

  :حی* Oخ�

  )) أن أ:#� ا��9س م� :#� :� ا�=:�ء (( 


، و�Mل �_  �)� kٌس�� cوج T� Hا :�M�Bا� Hا E��ي، �� ���_ إf أن ��L�t، وB�ح��ر . اس���t ی� 

��ء، وا!د��ن، ا!
، وا��5�P ��!ج���، وا�T3م �� ا��Pء ا����(�با���  .���ح، ه\J آ�?� ��X 5وط ا�

���L ص����، �>�ن ه��ك حی* cBM أن یخ�P� ،cل ���L ا�4�ة    cم دخ�ة وا���ا�4 L��� �Bة ا����

  :وا���م

  )) �(��2 <=<=ن (( 
  )�5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن ( 

  X ل ا����3ء، ح�ل�M ح�ل ��ذا ؟ ،�b���3ا� �o���� �Xرد�]�5 ؛ ا��(�ة �5 ا���ر ودخ�ل ا�نن� أي ا�

��5، ح�ل أن ن�(� �5 �\اب ا���س، وأن �����L ا�4�ة وا���م ح�ل ه\ی5 ا��� �Bء ا����ا�(��، �

  :ی��� ��� �خ�ل ا�(��، اQی� ا�>�ی��

َر���9َ ِإ<��9َ َسِ	�9َ0ْ ُم�9َِدیً� ُی�9َِدي ) 192(�َر���9َ ِإ<�Qَ َمْ� ُ�ْ=ِخ7ِ ا���9َر َ+Gَْ= َأْخَ�ْیPَُ- َوَم� ��g��ِِ�ِ	�َ� ِمْ� َأْ<َ��ٍر 

َر���9َ ) 193(�9َ َمَ� اْ�َ ْ�َ�اِر kِ�ْ�ِیَ	�ِن َأْن َ�ِم9ُ(ا ِ�َ��4ُ)ْ� َ+Vََم��9 َر��Eِcْ�+َ �9َْ� �9َ�َ ُذُ<(َ��9َ َوَآ4Eْ� َ:��9 َس��9َ�ِ��َ4 َوَ�َ(+�

  َ+�ْسPََ#�َب 2ُ�َْ� َر�Mْ�ُ ��َ)194 (C�ْ2ُ%ِ�َ<� َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! ِإ<�lُ�ِMْ�ُ ��َ Qَ اْ�ِ	��0ََد َو�9َ�ِ�َ َم� َوَ:ْ=�9َ�َ َ:َ�� ُرُسQَ�ِ َو
  )س�رة Oل ���ان ( 

��ء ا�O�Pن� ح�ل ��ذا ؟ ح�ل ا��(�ة �5 ا���ر وح�ل دخ�ل ا�(��، ه\ا أه2   إذًا ����ن ه\ا ا�

��ء��ت ا�����.  

ن� ن�iP د�P�M، �� ح�fت  ���T وجc و�2 ی��(
 �_؟ �� ا�(�اب ؟  ��  Hت ا��اس���R��Z، �� أن_ د

�� �Sث2ٍ أو : ا�(�اب��L �5 ا���ء �L�Z، �� �2 ی bjل، أو آtس �� Hا J��أ fٍء إ��� ���� �5 أحٍ ی

م ���ء f ی��(�ب أصً�، ه��ك ��ء ��L إث2 أو �3�iM رح2 ه\ا ا��3�iM رح2، و���kBi إذا آ�ن ا�

��ء �� اUصf c اس��ء آ�ن ��3�iP رح2، أو ا��Mاف إث2، ه\ا ا��(��� اس��I ��3� ��R��Zه�ة، أ�� إذا ا�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 420�� آ��ب ��
 

ی� رب �����P �� ه\J ا�راس�، �� ن(�h، ه��ك ��ٌ� وح>�� �� آh�g : ی��(�ب، أ�� إذا د��ء ��BPل

�T وجc، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م H5 ا� h���� _� :  

إم� أن : :( �=:(ٍة ��8 +��2 إ�p أو �0�3! ر�ٍ�، إw أ:W�3 ا
 ��2 إ�=ى qpثم� م� م���، ی=(( 

ی0#7 �- د:(�- ـ ا���N! اxو�� اwسP#��! ـ وإم� أن ی=خ�ه� �- +* ا�خ�ة، وإم� أن ی)lJ :9- م� 

  )) ا
 أآ�r: إذًا <)�r ؟ +�Gل :��- ا��qة وا��qم: ا��(ء م�2�r، و���(ا
  )أخ�جL ا��Biان� ( 

��ء ��3�iP رح2ٍ، أو �Sث2ٍ، اUصc أf ی��(�ب، Uن   ���، و�� ح>��، �>5 �� أن ا� �� 
إذا �2 ی��(

jی�gي ا��Bی* ا��  :ا��

 )) 
إن ا
 ��ٍ* آ�ی� ی��NP* م� :&=W، إذا ر+� ی=ی- إ��- أن ی�ده	� خ�G��+ ،��P&i(ا ا
 :&�د ا

  )) +�	� �=:(ن 
  " )س���ن ا���رس� " �t���� : 5ث�ر �5 ا�ر ا����Zر �� ا������( 

��ء �� آ�ن O�Mن�ً�    ..أي اد�� د��ء ��BPل، �\�_ أ��c ا�

C!ً9َ�َ�َ ِخَ�ِةVَ�ْ9ًَ! َوِ+* ا�َر���9َ �9َ�ِ�َ ِ+* ا�=%ْ<َ�� َ�َ �  
  " ) O 5� "201ی� : س�رة ا��PBة( 

  5�َ ی\آ� أد��� O�Mن�� ؟  

  ِإْذ َهَ=ْی�C�9َPََر���9َ َ�� ُ�ِ�ْغ ُ�ُ�(َ��9َ َ�0َْ= 
  " ) O 5� "8ی� : س�رة Oل ���ان( 

  C)126(�َر���9َ َأْ+ِ�ْغ َ:�9َ�ْ�َ َصْ&�ًا َوَ�َ(+��9َ ُمْ�ِ�ِ	�َ� 
��اف ( Uس�رة ا(  

C�>َ ْ3َ�9َ َأْو َأْخ��اِخْ>َ<� ِإْن َ<ِbَ�ُ ��َ �9َ��َر�  
  " ) O 5� "286ی� : س�رة ا��PBة( 

  �9َ َهْ; �9َ�َ ِمْ� َأْزَواِ'�9َ َوُذر4ی���9َ�ِ ُ���َة َأْ:�C�ٍ�ُ َوا��ِ>یَ� َیGُ(ُ�(َن َر��
  )س�رة ا����Mن ( 

CWَُ�ْ�َض� �ًN�ِ7َ َص�	َواِ�َ=ي� َوَأْن َأْ:َ �  �َرب4 َأْوِزْ:9ِ* َأْن َأْشُ)َ� ِ<َ0ْ	QَPَ ا��Pِ* َأْ<0َْ	6َ َ:َ�*� َوَ:َ�
 )cی� : س�رة ا���O 5� "19 ( "  

  C)10(�9َ ِمْ� َ�ُ=ْ<Qَ َرْ�َ	ً! َوَه�4ْ� �9َ�َ ِمْ� َأْمِ�َ<� َرَش=ًا �َر���9َ َ�ِ�
 ) j?<س�رة ا�(  

Cو�(�=ي *�ِ �ْEِcَْرب4 ا�  
  ) س�رة ن�ح ( 

َی2ُGَEْ(ا ) 27(َ��ِ<* َواGْ:ُ 7ْ�ُ�َْ=ًة ِمْ� ِ�) 26(َوَی�4ْ� ِ�* َأْمِ�ي ) 25(�َ��َل َرب4 اْشَ�ْح ِ�* َصْ=ِري 

*�ِ)ْ�َ)28C(  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 421�� آ��ب ��
 

)  Lu س�رة(  

وا�X Hء ج��c أن ن(�k اUد��� ا�O�Pن�� ون��S� ،�?eذا د��ن� ر��� �T وجc أ��c د��ء ه� د��ء   

���L ا�4�ة وا���م، �� آ��ب اUذآ�ر ����وي، ه\ا  �B5 ا�����ء ا��tث�ر ا�O�Pن، و�3J أي د��ء ؟ ا�

���L وس�2 � Hا Eص� �Bا�� ���� آc أح�ا�S� ،Lذا ا!ن��ن اE��M ه\ا آ��ٌب ج��kٌ ��نL�� kٌ آc أد

 5� Lی��� hMأح��نً� ا!ن��ن �� و ،Lء أن����ا�>��ب، و�Mأ اUد���، واخ��ر ��?� ��3?�، ص�ر ه\ا ا�

أ��g �����م س���، ا���g س��� اج�3?� خ��ة، آ�j ی>�ن ه\ا ا���g _أن� fزم : دون ��>��، ی�Pل �_

��ء��ء واfس���oر، ������L وس�S� ،2ذا أردت أن خ��ة ؟ ��� Hا Eص� �B5 ا��� hروی �ً��، اح�� أد


 �Zً� ان��eت، �Mل �_�Bu ����ء، أو ��وة : ����e إن��ن، ان��e �� س���، �c��t ا�\آ� ا�

�T وجcا�O�Pن ا�>�ی2، أو �\ H5 آ��ب ا� heآ� �� ح�.  

���L وس�2 Hا Eص� �Bا�� ���  : و�5 أد

�Q م� ا��2 وا��Nن، وا�0#� وا�)�7، وا�#&� وا�&7M، و�c&! ا�=ی� و��2 ا��'�ل ا���2 إ<� <0(ذ (( 

 " .." �9hف وا��E0وا� �GPا�2=ى وا� ((  

   ��� c?)أو ی c?أو أذل أو أذل، أو أج ،c�ا��?O 2��� �� ".. " ا��?2 إن� أ��ذ �_ �5 أن أ�c أو أ

�� و�� �Mب إ��?� ��M 5ل و��c، ون�3ذ �_ �5 ا��?2 إن� ن��t_ ا�(".. " ا�ن�� ح��� و�� اQخ�ة ح��� 

  ".و�� �Mب إ��?� ��M 5ل أو ��c  ا���ر

2<� L��Mم أ�أو ���3ة، ه\ا آ ��� Lأآ�� cوج T� Hا ی( أنL �� أ�q ا���ج� إ�E أد��� : �Sذا واح

�Pا���ل وه� ی cآ 

، أ�� أن ی��� ا�>��ب أث��ء ا��iاف، ذه�p �?I 5� �?e5 ی��<� ،�Bا�� 


 �����ء، واح ی�دJ �5 خ��L، ��2 ی3 ه\ا �uاف، أ���X cء أن ���� أد��� ��oص���ت ا�>��ب، أی

 hأن \ٍR��
، ��� ن�داك اH آ�� ی���Pن ��(ٍ�، �M �?I 5� �?e��� م، أن�ة وا���ا�4 L��� �Bا��

���  . ����� �?\J اUد

  :س��3 ا��ی* ��ة ث�ن��

إم� أن ی0#7 : �8 +��2 إ�p أو �0�3! ر�� إw أ:W�3 ا
 ��2 إ�=ى qpثم� م� م��� ی=:( �=:(ٍة �(( 

 ،!N&N&رز�! م Q�� � w �(	وم ،!N&N&رز�! م Q�� � �(	ـ ی� رب ارز�9* رز�ً� و+��ًا، م -�):د -�

ی)(ن ا
 :� و'7 ی��0 أن ا��زق ا�(+�� w ی�9س&k+ ،Qذا آ�ن �� ی�P#;، ه�9ك ا���N! ا��r<�! ـ وإم� 

=خ�ه� �- +* ا�خ�ة ـ �0= أن �9#( م� ا�=<��، وم� +�29P، وم� آq� 7ء، وص�6 إ�� ا�خ�ة، أن ی

Q� ل�Gخ�ة : ی�آ69 �= د:(�9* ی� :&=ي ��زق و+��، وه�ه( ا��زق ا�(+��، وإم� أن ی=خ�ه� �Q +* ا

  )) ا
 أآ�r : إذًا <)�r ؟ ��ل: ـ وإم� أن ی)lJ :9- م� ا��(ء م�2�r، ���(ا
 ) Lان� أخ�ج�Biا�(  
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   ����ی* إ��� ��  

 )) l�2 ذ<&ُ� �= س�� -� �Ehأو ی ((  

  .ی� ص�ف ��L س�ء، ی� L� ��p ذن
، إ�� أن یخ�ه� �L �� اQخ�ة، وإ�� أن یz��L ��?� �� ا�ن��

س�  Pی* ا�  : ا��

  )) +9g� q(ا ��
 إw خ��ًا : " و+* روای!" أ<� :�f =9 :&=ي �* +���g �* م� ی�Jء (( 
  )�5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن ( 

��ض س�یc3� ،k : أح��نً� ا!ن��ن ��ض ��ض خ��i ی�Pل �_   L�3� ،خ��ًا fإ H�� 5e� f ،h�?ان�

��_،  f���eا ��H إf خ��ًا L��4ی Hا c3� ،_ی�ح� Hا.  

ا���y ـ أي �� یt�� ا5�z���� H ی�م ا�L��P�� ،����P ح�E ی(L�3 �� ح(��L �5 ج��k : " ورد �� اUث�  

ن23، أ��3ف ه\ا : أ�2 ا�Mأ ؟ ��L��3 ذنBً� ذنBً�، أ��3ف ه\ا ا�\ن
 ؟ ی�Pل: ح(��� �5 ج��k ا���y ـ ���Pل

 ی��� وی��ة ���Pل ا H�E��3: ا�\ن
 ؟ ی�PلB3ا� hس��ي : ن23، ث2 ی��� �� hي، أنB�t� fس ���_ ی� 

E�� k�iی  ��p�?� �_ ���ٍف واحٍ  �5 ج��k خ�q�� ،�P ���� و���_ ا���م أحP� 
ذن��_ ��pي، اذه

آc ه\J " آ�f h ��ج� ا���3 �5 أحٍ ��pي : �Mل! و�� ه� ی� رب ؟: �5 ج��k �� أ����� ��M ،Lل

  .ا����oة Uن_ f ��ج� ا���3 �5 أح ��pي، وه\ا آ�� �Mل ا����3ء �5 أ�2e أس�Bب ا����oة

  fت �_ �� آ�ن ��_ و��p ���ورج� ����� أ����، د����� ورج����، fح�eا ا��Mان ا��ج�ء �k �� د

��ء، وا��ی*  :ا�

  )) �7 ا���2 مQ��Eh أوس� م� ذ<(�* (( 
�5 : �5 اfذآ�ر ا���وی�( " Hا B�  " )ج��� �5 

  

���L ا�4�ة وا���م ��جc، ��ذا �Mل ه\ا ا��ج�M cل   �Bا�� L��M *ی  : ه\ا ا��

 )) !&cا�� �g0��+ إذا د:� أ�=آ� �: 
+kن ا
 w یf�0P	- ش*ء، +><(ب ا�0&= وإن :g	k+ 6ن :E( ا

 -��Ehوم 
  )) و'7 وم�2��Eh أ:�g م�29 وأ:�g، +2* ص��hة +* 'E: ;9( ا

���L وس�2، وه� ی�Pل: و�� ا����4   Hا Eص� �Bج�ء ا�� �أن رجً : L� ل�P� ،ث�5 أو ث���� Jوا ذن���

���L وس�2 Hا Eص� �Bا��:  

:=، : ا���2 مQ��Eh أوس� م� ذ<(�* ـ د�^ ـ ور�	QP أر'� :9=ك م� :	�*، +�p �2��G ��ل �- �7(( 

  )) �� �= �Ec ا
 �Q : :=، +�0د، +�Gل �-: +�0د، �p ��ل �-
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   T� H2، رح�� ا�e� c��ك �5 ����، �?�� آ�ن �_ �� E5 ذن���، ورح��_ أرج� kأوس _���o�

�ك �5 �� E>�ن أرج�أن  

، وجc ی()���_، Uن ه\ا ا�c�3 �� خ���X Liك أو خ�� Li��L أو 

�T وجc ث����ح��h أج Hأ�� رح�� ا ،J�.  

��ء ه� ا��B3دة��ء ه� ا!ی��ن، �c إن ا���ء �Xء أس�س�¦ جًا �� ح��ة ا��c� ،5�z إن ا�  .إذًا ا�

�T وج�M cل   Hر، ا��oس�fخ� وه� اO ء�X �� نQا:  

  C)20(��َ- ِإن� ا���َ- Eُcَ(ٌر َرِ��ٌ� � َواْسEِhْPَُ�وا ا�
 ) c�Tس�رة ا��(  

  :أ�� إ�?� أن �����o اH، وL��M أی�ً�  

C-ِ�ْ�َا ِإ)�ُ)�ُ ��pُ �ْ(ُ��ُ�وا َرEِhْPََوَأِن اْس�  
  " )O 5� "3ی� : س�رة ه�د(

  :و��رًة �ح ا������oی�P� 5ل  

  C)17(�َواْ�ُ	ْ�EِhْPَِ�یَ� ِ��ْ�َ ْس�Nَِر 
  " ) O 5� "17ی� : Oل ���ان س�رة( 

  cوج T�  :و�Mل 

Eِhُْ�وا ِ�ُ>ُ<(ِ�2ِْ� َوَمْ� َیEَhْPَ2ُْ� َذَآُ�وا ا���َ- َ+�ْس�َEُ>ْا َأ)	ُ�َfَ َأْو !ًJَ�ِ�+َ ا�>%ُ<(َب ِإ��� ا���ُ- �َوا��ِ>یَ� ِإَذا َ+0َُ�(ا �ُ

Cَم� َ+0َُ�(ا �  َوَ�ْ� ُیِ��%وا َ:َ�
  " )O 5� "135ی� : س�رة Oل ���ان( 

  :وOیٌ� أخ�ى  

  C)110(�َوَمْ� َی0َْ	7ْ ُس(ءًا َأْو َیَEْ>َ �ْ�ِgْ���pُ -ُ َیْ�EِhْPَِ� ا���َ- َیِ#ِ= ا���َ- Eُcَ(رًا َرِ��	ً� 
  )س�رة ا����ء ( 

ن� �?\ا اfس���oر �Xط أس�س�، �� ه� ؟   �� ��  

Eُ>ْا َأ)	ُ�َfَ َأْو !ًJَ�ِ�+َ ا�>%ُ<(َب ِإ��� ا���ُ- � َوا��ِ>یَ� ِإَذا َ+0َُ�(ا �ُEِhُْ�وا ِ�ُ>ُ<(ِ�2ِْ� َوَمْ� َیEَhْPَ2ُْ� َذَآُ�وا ا���َ- َ+�ْس�َ

  C)135(َوَ�ْ� ُیِ��%وا َ:َ�� َم� َ+0َُ�(ا َوُهْ� َی0َْ�ُ	(َن 
  " )O 5� "135ی� : س�رة Oل ���ان( 

��E ذنS� ،_Bذا أص�رت ��E ذن: ا����3ء ���Mا   �4� fر أ��oس�fط ا�Xر��oس�fا ci� ،_B . ر��oاس�

�T وجc، أس�J��o، ه\ا آ�����?Tئ : �k إص�ار ��E ا�\ن
، آ�5 ی�Pل Hب ا��أ 
أن� آc �� أ�c3 ا�\ن

،cوج T� H�� اءT?س�fر ن�ع �5 أن�اع ا��oس�f�� دة�� ��� ،L�����o و�k�P، �� دام ه��ك إص�ار و

م ا!ص�ار�  .إذًا �k اfس���oر 

  : ���Pن ی�Pل

  )) ا���2 اk+ ،*� �Ecن 
 س�:�ٍت w ی�د +��2 س�qًi : ی� �9* :(4د ���<Q اwس�EhPر �7( (
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آ2، و�� M�u>2، و�� أس�اM>2، : " س�ن� ا���5 ی�Pل  Rا�� E��أآ�Zوا �5 اfس���oر �� ����>2، و

رون �� E��Tل ا����oة و�� �(���>2، وأی��� آ��S� ،2ن� f 2<."  

  : �Mل

� W�2f، إذ <�g إ�� ا��	�ء وإ�� ا�9#(م +�Gل��9	� ر'(( �: ٍ̂ �P�7 م : ،�ًGر�ً� خ�� Q� أن ��:x إن

 -� �Eh+ ،*� �Ecا���2 ا ((  

   �ً�Rدا b��T وجc ی�� H5 ا���ا��ن، ا�R�biء وخ�� ا���iدم خO ��� cء، وآ����fس���oر ی�ا�y ا�

�T وجc، �� ا���4ی5، ا���4 ��E ���43، ا����>�B، ا��3��، ا����3 Hدة ا�B� 5� �B<ا�\ي ی�� ،��

�  .م إص�ار، ه\J آ�?� ��?c ا����oةدام �� خ��ع، و�� نم، و�� اس���oر، �� 

 jی�gی* ا�  ورد �� اUث� أی�ً� أو �� ا��

��0�، :�� :&=ي أن �- ر�ً� ی�Eh ا�><; ((� 
أن :&=ًا أذ<; ذ<&ً� +�Gل ر�* اذ<&6 ذ<&ً� +��G+ ،*� �Ecل ا

� أذ<; ذ<&ً� �خ� +>آ� م7r اxول، م���� أخ�ی�� ویP� م)� م� ش�ء �p ،ت �0&=ي�Ec ،-� <و+* "  خ

  )) �= �Ecت �0&=ي : أ<- ��ل +* ا�r��r!: " روایٍ! �	���

و3Buً� ن�iP�� 2<�?B، ذن
 Oخ�، أ�� ن�q ا�\ن
 ���3ه� �� إص�ار، �>5 ه\J ا���iP �2 ی>5 ی��3?�،   

?�� Hا ��oس��� �?���م ا!ص�ار � k� ة��oوا�� ،��oت ��س�tiأخ ���<� ،��oس��� Lزل ���ن ،�


 ا����oة، �Mل ���L ا�4�ة وا���م�u أي ��oاس� E�3� ،ان��oاؤه� ا�Tج:  

 )) �EhPم� أص� م� اس ((  

���� ا���4 أنf L ی��S� ،��oذا اس���o �?� �5 ا���ع ا�\ي �2    ،�4� ��p ��3ه�� ��oا�\ي ی��

  .ی�4

���و �����ً�و�   5� Hا B�  : 5 حی* 

  )) وی7 ��>ی� ی��ون :�� م� +�0(ا وه� ی�0	(ن (( 

اس���oرن� ی���ج إ�E اس���oر، أح��نً� �� اس���oر ی���ج إ�E اس���oر، وأح��نً� �� : و�r3 ا����3ء ی�Pل  


�5 إخ�ص_، راح إخ�ص_، ا��ی* �5 ا!خ�ص آ��Zًا ی\ه h�<ح �� M ،ص ی���ج�إخ 

  .ا!خ�ص، �?��ك إخ�ص ی���ج إ�E إخ�ص، وه��ك اس���oر ی���ج إ�E اس���oر

��E أس���>2 ا��ی* اUول وا��Zن�    ���?\ا ا��ی* إن �Xء اH ���� �� دروس �Mد��، و�>5 أ

 Hا ��وا���Z*، ح�E ن��� ه\ا ا�����ع وه\ا ا��gح ����ی* ا��gیj ا�\ي رواJ أنq �5 ��_ ر

���M Lل:  

��0�: س	60 رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس�� یG(ل( (� 
ی� ا�� �دم إ<Q م� د:(�9* ور'(�9*، : ��ل ا

� م� آ�ن مQ9 وw أ���*، ی� ا�� �دم �( ��6h ذ<(�Q :�9ن ا��	�ء، �p اس�Ec *9��EhPت �: Q� ت�Ec
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، �G� QP��xا��2 �* ش��Q��ً، ی� ا�� �دم إ<Q �( أ���G� *9Pاب اxرض خ�3ی�، �J� w *9P�G� �pك 

  )) م�Ehًة
  )رواJ ا����\ي و�Mل حی* ح�5 ص��� (

  : وا��ی* ا��Zن�  

 )) *J	6 م9- ��:ً�، وم� أ��<* ی��G� �ً:ب م9* ذرا�G� 6 م9- ذرا:ً�، وم���G� ب م9* ش&�ًا�G� م�

  )) أ��P- ه�و�!
  )�5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر ( 

� �	� خ�3ی�آ� م� ��� ا��	�ء واxرض �p اس���EhP ا
 :� و'7 وا�>ي <E�W=�� * �( أخ3 �� �(( P

 �(� �Eh� ((  
�5 : �5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر(  " qأن( "  

رس  �� kس�ی l��� :ط�X أول ،Luو�X ء��
، ا��gط ا��Zن�: ا��P5 ��!ج���، : ح��ر ا��Pا��

*��Zط ا��gا� :cP� f ،مT3ا� :X ءا��?2 ارح��� إن��  .]h، ث2 ا!���ح، ه\�X Jط ا�

��ء��L، ث2 : ��انk ا� Hا E?>�ب �� ن�ار ،
ا�Tرق ا���ام، ه\J ا��Mاف � ،��43���4P �� واج

��ء  .��انk ا�

��ء ه� ا��B3دة، Uن ا��B3دة ���T وجc وا� Hا Eأس�س?� ا����ت إ�.  

م ا!ص�ار�   ..اfس���oر Lu�X ا��ح�

135(َ�� َم� َ+0َُ�(ا َوُهْ� َی0َْ�ُ	(َن �َوَ�ْ� ُیِ��%وا َ: (C  

   J��J ر�Bpت، �����ت، �� �� ،
��i� L� ،cوج T� Hا k� ح�ج�ت ��R�M J�� �� �>c واح

��ء ه� ا��B3دة، وأن� أ���c أن ����eا أد��� ا�O�Pن ا�>�ی2، إذا أخ ی(�3?� �P�P� Jت، ��������وف، 

���L ��� ون3Bi?� ����4 أد��� ا�O�Pن  �Bا�� ���ا�>�ی2، ���>�
 ا���ج�دة ��Uس�اق �� ��?�، وأد

  .ا�4�ة وا���م وأذآ�رJ ن(ه� �� آ��ب اUذآ�ر ����م ا���وي


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا���� و��3ی�L وأه��� �tدی� ا���ا�c) :032( ا�رس  -��

   26-04- 1992: را�
 ا������� ���ری������6 ا�آ��ر ���

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

حیٌ* �Xیj �5 اUح�دی* ا�����4، و�5 أح�دی* اUر�5�3 ا���وی�، وه\J ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

 5� �ٌ��g� ن��3ٌ� �5 أن ا��س��� L���M *یاUر��3ن �g?�رٌة �� أ�iMر ا�2��3 ا!س���، وه\ا ا��

�bT وجc، إذا آ�ن �Xف ا�?ف، �>���  Hء ا��ار�EP ا�?ف، ار�hP ا��س��� إ��S� ،Lذا آ�ن ا�?ف إر

�bT وجc، ����س��� إ� H�� �M�3ح�5 ا� �bT وجc، إذا آ�ن ا�?ف �Tی Hا Eب إ�@�Pف ا��E ه\ا ا�?

���Bأی�ً� ن c�Bف ا��  .ا�?

���L ا�4�ة وا���م �� حیٍ* ص��ٍ� رواJ ا!��م ا �B���� L������Bري �� ��ب ا���ا�k، ی�Pل 

���M Lل Hا �����L وس�2: ا�4�ة وا���م �5 أ�� ه�ی�ة ر Hا Eص� Hل رس�ل ا�M :  

��0� ��ل((� 
م� :�دى �* و��ً� +G= �ذ<�N��� -Pب، وم� ���Gب إ�* :&=ي �J*ٍء أ�; إ�* م	� : إن ا

P� 7+ب إ�* ���9(ا�GPوم� ی�ال :&=ي ی ،*�: -Pض�P+-، ا� �	�0- ا�>ي ی	آ69 س -P&&ذا أ�k+ -&أ� �

و���W ا�>ي ی&�� �-، وی=W ا�P* ی&�3 ��2، ور'�- ا�P* ی	J* ��2، وإن س �9* أ:P�3- و��� 

 -><�:x *>�0ذPاس((  
  )رواJ ا!��م ا���Bري ( 

  � ��  :��>�M 2اء�bc3�� L ��3>2 ی>�LBأ

���M Lل Hا ���5 أ�� ه�ی�ة ر :Eص� Hل رس�ل ا�M 2وس� L��� Hا:  

��0� ��ل ـ إذًا ه( �=یٌ� �=س* ـ م� :�دى �* و��ً� +G= �ذ<�N��� -Pب، وم� ���Gب إ�* (( � 
إن ا

 -P&&ذا أ�k+ -&أ� �P� 7+ب إ�*� ���9(ا�GPوم� ی�ال :&=ي ی ،-��: -Pض�P+ا �	ٍء أ�; إ�* م*J� ي=&:

*Pا� W=وی ،-� ��ی&�3 ��2، ور'�- ا�P* ی	J* ��2،  آ69 س	0- ا�>ي ی�	� �-، و���W ا�>ي ی&

 -><�:x *>�0ذPو��� اس -P�3:وإن س �9* أ((  
  )رواJ ا!��م ا���Bري ( 


 وا����ی�، وی�oر ���?2 أن یc4 إ��?2   ���� Jأو���ء Eی��� E��3�و Lن��Bس Hی* أن ا���ر ه\ا ا��

� ،H5�َ ه2 أو���ء ا ��� ���\�_ c�M أن أ�Xف حیٍ* ��س�ل اH أحٌ ��>�وJ، وه\ا ا��ی* ا����4 ی�

���L وس�2 �� ذآ� اUو���ء ه� ه\ا ا��ی* Hا Eص�.  

 آ��Zة 5�َ �?�?� حy �?�?�، : وا!��م ا��gآ�ن� ی�Pل  Rا�� E�� c��Xی* ـ ا��د �� و��ً� ـ ه\ا ا�� 5�

 أ���P� ه���� yه� ح�b�����3 اH . إ�E اH ه\ا ا��ی* أصcٌ �� ا����ك: و���O 2ٌخ� ی�Pل. و5�َ �

�Xء وا����ك إ���X Lٌء Oخ�، ���h أن اH ه� ا���bق ا�2��3، ه� ا��زاق ا�>�ی2، ه� ا��ح�5 
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 ،L5 ا����ك إ��� �f ؟ c3�� إذًا ؟ و��ذا �e��� ��4، و��ذاBا� kی�، ه� ا����Pا��ح�2، ه� ا�2��3 ا�

� �f ،L5 ا��ص�ل إ��� �f ،L��� �5 ا!�BMل �fc���bT وجc، وا� Hا E5 ح�آٍ� إ�:  

  C)110(�َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�َ0ْ�َ�ْ+َ -ِ4	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا 
 ) j?<س�رة ا�(  

L ؟ �� �� ���M أن �H�� 5�z دون أن ����ك إ��L ؟ �� ���M أن �H�� 5�z دون أن ��E3 إ�E ر��ان  

ه\ا ا��ی* أص���M : �� cٌ أن �H�� 5�z دون أن ���Tم أ��J ون?�L ؟ �\�_ ی�Pل أح ا��RU ا�>�Bر

 Lن��Bس Lر� k� B3داب ا�O ق�u 5� yٌی�uو ،L�Bو�� L���3� Eوا��ص�ل إ� ،E��3� Hا Eا����ك إ�

E��3�ا!ی��ن، وأ. و �B��� م، وأن ه��ك�ا!س �B��� ا!ح��ن، آ�>2 ی2�3 أن ه��ك �B��� ن ه��ك

4یyٌ وإ�BMل، وا!س�م ان��4ع، � 
�Pل ا�����bT وجc، ا!ی��ن �5 أ Hا Eم ان��4ٌع إ��ا!س

��?��� k�)� م . وا!ح��ن أن�ا!س �B���� ة ی\آ��ن���Zم �� أح�دی* آ�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� _�\�

  .وا!ی��ن وا!ح��ن

   E�3� )�ًدى �� و������د، 5�َ   ( ،c3���� ل أو�P��� 
�pأو أ ،roذى، أو أ�O دى أي�� E�3�

 jأ� cم، آ�� �[� cن أن آ��e� 2<�3� ،الz، 5�َ ه� ا���� ؟ ه�� ا���و�3ً fً�M ro� ،ب، إی\اء��pإ

�� ه�t� 2<�3� ،L���eن أن ه\ا ه� و�� اH، أدق �� f ،راوی���م یt�� و�ٌ� f یL��3 أح، �5 ا�

��L�b اL� H��3یjٍ ����� ه �� �..  

  C)63(ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَآ�ُ<(ا َیGُ�P(َن ) 62(�َأَ�� ِإن� َأْوِ�َ��َء ا���ِ- َ�� َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن 
 ) qس�رة ی�ن(  

3 ��3یj اH ��3یj ؟   � c5�َ ه� ا���� إذًا ؟ ه  

  C)63(ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَآ�ُ<(ا َیGُ�P(َن ) 62(َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن  �َأَ�� ِإن� َأْوِ�َ��َء ا���ِ- َ�� َخْ(ٌف

��E آcٍ ��� أن ی>�ن و��ً� ؟ إی�ك أن    
�bT وجc ه� ا����، �� ��M>2 أنL ی( Hا kُ�i5 ا�\ي ی�zا��

�Rاة آ5�z� c، آ 5�z� c�5e أن دا�Rة ا��fی� ��Pٌ� جًا �c إن?� واس3ٌ� جًا، ی(
 أن ��2 ه\J ا�

Jأ�� E����ف ر�L واس��Pم ..  

  C)63(ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَآ�ُ<(ا َیGُ�P(َن ) 62(�َأَ�� ِإن� َأْوِ�َ��َء ا���ِ- َ�� َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن 

E وزن c�3�َ ا���� ��: أ�� ا���3یj ا���oي، c�M. ه\ا ا��E�3 ا�O�Pن�، ه\ا ا���3یj ا�O�Pن� �����  

�� اcٍ�� �� H ون?�ٍر، وص�ٍ� �u k��� ة ا������3، أيfا���ا ،Hا ���u Eَ�َا�\ي وَا ،c��� E�3��

 L���u c���� 2و� ،k��� أي Eَ�َوَا ،cوج bT� Hا ���u k��� ،�ٍوس�ٍ� وح� ،�ٍPو� Eً�pو��ٍض، و

�c، أي ���� E�3�� c�3� وزن E�� ������ ،cوج bT� H �َ�3ص�Hا ���u k�.  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 428�� آ��ب ��
 

�� وا��
، و���3_ ه�   �i��� hأن L�3��� ،Jو�<� c5 آ� Leأي ح� Hا Jf�3ل أي وا�� E�3�� وا����

 Lو�� L���u ةfا��>�ی2، ��_ ��ا Lو�� ���Pس�fا����، ��_ ا Lو�� ���iا� _�� ،Jو�<� c5 آ� ������

  .��اfة ح�Le و�tیJ ونJ�4 و����LP، ه\ا �E�3 ا����

  f5ا���ا�Bو ه� ا��2�4 ا��@ ا�3اوة، ا���� ه� ا�4یy ا����2، وا�3�  ..ة 

  )) َم� :�دى �* و��ً� +G= �ذ<�N��� -Pب(( 

   E�3� ��)Lذن�O ( Lخ���E ��ب ا���L��?� �� ،jbI؟ أن یL��3 أن ��ن ح��، أن jPذن یQا ،L����؟ أ

 Oذن�L، واQذان س�� اQذان Oذانً� UنL إ��ٌنP� ؟ _��� دخc وhM ا�e?�، �ـ M Lٌم �?2 أن��  .. ����س وإ

  )) م� :�دى �* و��ً� +G= �ذ<�N��� -Pب (( 

���h ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم   ،LPل خ��5 خ� Hا h��� ،�P5 ا���zا���� ه� ا�� j�3ی�ء ��دئ ذي �

� Jأ�� hPbBuو ،Jأ�� h�b4P� 2ث ،L�3� ل�5 خ� Hا h��� ،Jل أ���5 خ� Hی�>5 ا cه ،Hو�� ا hنt

إن آ5ٍ�z� c ی(
 أن ی>�ن و��ً� ؟ 3Buً� آ5ٍ�z� c ی(
 أن ی>�ن و��ً�، ه\ا ا���?�م : أن أ�Mل �>2

 5� ،��E ا���س، f یL��3 أح �ٌ���ی2 أن ا���� إن��ن ن�در، رث@ ا�?�]�، �� ��c، ه� Pا���ذج ا�

��4ر ا����@j، آ5ٍ�z� c وه� ��E رأس  ا�راوی�، ��q ه\ا، ه\ا ��?�م ا��43ر ا��سEi، ��?�م

 bT� H �ًأن ی>�ن و�� 
���L، وه� �� أوج L��BX، وه� �� أوج ص��L و�M�L، وه� َ�2ٌ�َ ��5 ا���س ی(

  وجc، أf �>���� ه\J اQی� ؟

  C)63(9ُ(ا َوَآ�ُ<(ا َیGُ�P(َن ا��ِ>یَ� َ�َم) 62(�َأَ�� ِإن� َأْوِ�َ��َء ا���ِ- َ�� َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن 

   E��3�و Lن��Bس Hی>�� أن ا f5 �����ب ؟ أ�zذي ا��z5�َ ی b��� E��3�و Lن��Bس Hی>���� أن ا fأ

 آc �5 یzذی_ �tن ی��ر�L ؟ و�5 ح�ر�����LR و �� Hی>��_ أن ا f؟ أ _�� kا� أه�>L یP� Hا L�

��Uا E?وان�.  

 Lن��Bس H3ً� اBuل�Pی E��3�و:  

C-ِ�ِEْ9َ�ِ �ٌ�ِ�fَ �ْ2ُ9ْ	ِ+َ �>َ�9َ�ْ ِمْ� ِ:َ&�ِدEَ3ََب ا��ِ>یَ� اْص�Pَ(ِ�ْ�9َ اpَْأْوَر ��pُ �  
 )�u�� ی� : س�رةO 5� "32 ( "  

  ..5�َ ه� ا�L���� 2��e ؟ ه� ا�\ي ی��>
 ا���3ص� واQث�م، ه� ا�\ي ی��Pف ا�\ن�ب  

C =ٌ�ِPَGَْوِم2ُ9ْْ� ُم �  

4 ؟ ه� ا�\ي �c3 ا����tرات و��ك ا���?ّ��ت5�َ ه� ا�  �P�..  

C ْ�َ�اِتMَ�ْ��ِ ٌ̂   �َوِم2ُ9ْْ� َس�ِ�
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4 c3� 5�َ اUوا��   �Pث�م، ا��Qف ا�\ن�ب، �(��ح ا��P� ،ا���3ص� 
<��� 2��e؟ ا� y5�َ ه� ا����

���L أنL و� yBiی� L�<� ،ن�ج� L�<� ،5�� 5�� ل�3� Lأي أن 4�Pك ا���اه�، ه\ا ا����و H5 أو���ء ا� �ٌ

  ..و�>5 �� ا�����B ا�ن��

C ْ�َ�اِتMَ�ْ��ِ ٌ̂   �َوِم2ُ9ْْ� َس�ِ�

ا�\ي �c3 اUوا�� وا���ا�c، و��ك ا������ت وا��>�وه�ت آ�اهً� ���ی���، وآ�هً� ��Tی?ّ��، 5�َ ه2   

�bT وجc ؟ ه2 اUن��Bء وا���س��ن، �5 �3ه2 ؟ ا�����4 وا�����3ن، َ� Hأو���ء ا cه2 ؟ أ��3� 5

  .ا����3ء ا�����3ن إ�E ی�م ا�ی5

��E ا�2��3 إ�Xرة ��ب، UنL: دا�Rً� دyM �� ه\J ا�>���   k����2، اح\ف ���c، و c��� :  

  )) أ<=م ا��9س :��ٌ� دخ7 ا��9س ��0	- ا�#9! ودخ7 ه( ��0	- ا��9ر (( 

  ..ا�ی5، هfzء ه2 اUن��Bء وا���س��ن، وا�����4 وا�����3ن، وا����3ء ا�����3ن إ�E ی�م  

  C)62(�َأَ�� ِإن� َأْوِ�َ��َء ا���ِ- َ�� َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن 
 ) qس�رة ی�ن(  

آc �5 ی�3ي ���L، ح� f E���eا أن ا���� ه� ا!ن��ن : اQن، 5�َ ه\ا ا�\ي ی�3دي أو���ء اH ؟ �Mل  

��E أ�� اH، ا���k ا�f ،2��3، أي واح ��>2 و��، أن�2 ا 2�Pا���� ،Hف ا�����4Pدی5 ؛ ا��5�z ا�\ي 

5�َ ی�3ي ���4�pf�� L��� Eب، أو ������M، : ه\ا ا����، �5�َ ��دى و��ً� H، أي �5 ��دى ��M ،�ً��zل

، 5�َ "�� أخ\ ���j ا����ء �?� ح�ام .. " أو ��fح���ل، أو ����oُ، أو ������q، أو ���>\ب، أو ������ء

����� E�L، ی�3 ،L��� cأه E�� ی�Pل أحآ2 ی��3 M ؟ L��� E�3� �� ،L��� E��ي ��L��� E، أو 

yP�� 5 دون� L��  ..f، ا��3ض ه� ���k ا��ح وا�\م �� ا!ن��ن، أي ��ث 

ٌ̂ ِ�Pَ+َ  ٍ&َ9ََ&��9ُ(ا َأْن ُ�ِ��ُ&(ا َ�ْ(مً�  �ِ&Nُ(ا َ:َ�� َم� َ+Pُ�ْ0َْ� � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإْن َ'�َءُآْ� َ+�ِسْPُ+َ !ٍ�َ�2َ#َ�ِ

  C)6(َ<�ِدِم�َ� 
  )س�رة ا��(�ات (

  h�M إذا :Lأن �Bا�� _��� أM5 ذ�_، و� yP��� 5 دون أن� ،c��� Hوا:  

)) �Jيء م� ا��� =G+ -م� أدى زآ�ة م��((  
 )RواTا� k�)� 5� : 5�  " )ج��� " 

 أدى . ���c: أنh ح���� ��Pل �5 ��ن  Mو f hم وأن�ة وا���ا�4 L��� �B>\ب ا���إن_  ،L��� زآ�ة

h�M ،Lأي ذ��� ،L��3� 5�zأخ�_ ا�� E�� hی��ري، أنh ا� : c؟ ه واq�� H ور�ً�، هc أنt�� hآ

ك �� q�� ح�ا�ً� ؟ fً�� cأآ Lرأی� cا���ام ؟ ه �� J�4� y�uًة أ�� Lرأی� cی��4 ؟ ه f ًة�� Lرأی�

�3ي� ������ ،cد��  L� ،yP�� 2�3، �5 دون�5 دون أن � L�\� ،_ض أخ��� E����E ��ل أخ�_، أو 

 L� 
M�3ب ی�P� �Bأآ _�\� ،����Pی�م ا� _�� LPخ\ حtه� ا�\ي س� E��3�و Lن��Bس Hوا ،yك ح��
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 ،L�B�pس�]�ت ا��� ا L��� hح�u L�ح��� h��� ذاS� ،����Pی�م ا� L�خ\ ح���tی L���pب أن ا�\ي ا��oا��

ري، f ����ا �Mل �Sذا � f hا���ر وأن �� hح�u L�B�pس�]�ت �5 ا _��� hح�u_ و�ح��� hBذه

Lل أص���tم ح���� س�ة وا���ا�4 L��� �Bا��:  

�G+ : ،wل :��- ا��qة وا��qم. ا�	8�E +��9 م� w دره� �- وw دی�9ر: أ�=رون م� ا�	8�E ؟ ���(ا(( 

�qٍة، وص��ٍم، وص=�ٍ!� �و�= أآ7 م�ل ه>ا، وش�P ه>ا، و�7P ه>ا، +� خ> ه>ا م�  ا�	8�E م� أ�

����9-، وه>ا م� ����9-، وه>ا م� ��k+ ،-��9ذا +6�9 ����9- ���6 :���2 س����-، إ�� أن ی�3ح 

  ))+* ا��9ر 
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( 

  :إذًا

أو :�� <E��D��� -ب أو ا�7PG ـ +G=  م� :�دى �* و��ً� ـ ��P:w=اء :�� :�ض-، أو :�� م��-،((

  ...)) �ذ<�N� -Pب

  c�ِ?ُْی fو c?ِ�ُْی Hن اU ،L<أه� P� �ًإن��ن Hوإذا ح�رب ا . P� �ً��z� hن أن_ إذا ح�ر��M4� cه

��?� �� ا���� Hا ��  :ح�ر�h اH و��س��L، �5 أی5 ج]h �?\ا ا��E�3 ی� أس��ذ ؟ �� حی* ���gR ر

  )) ��ً� +G= اس�7NP م�Nر�P* م� �ذى و(( 

�Tّ وجc �5 حی* ���gR ا����4    Hل ا�Pی  

 )) *P�ر�N�7 مNPاس =G+ �ًم� �ذى و�� ((  

   h�Pواس� cوج bT� Hا h��� h5، ��د����zأن�2 آ� c� خ�O ء�X 4Mأ f ،2ل ا���� ی��3 أن��Mوأن� أ

 Jأ�� E��  

>��2، وو:=ه� +�)� ی�2E�M +2( م	� آ	�6 م�وء�-، م� :�م7 ا��9س +�� ی�g	�2، و�=�2p +�� ی)(( 

 -P&�c 6وو'&6 أخ(�-، و��م ،-P�2ت :=ا�fو ((  

�L، أو �� ���L، ذ���L �5 دون   ���bT وجc، إذا Oذی��z� hً� �� ن��L، أو ��  H �ًو�� hذیO إذًا إذا

 h�b��� ،L�3س� hهb�X ،L��)أخ ،L�<أر� ،�ًB4p L��� أخ\ت ،L���X ،y@P�� أن ی���� ��5 ا���س، إذا

�� cاس�� P� �ًو�� hذیOLورس�� Hرب ا���ن_ t<� ،ر����.  

 ا��Biان���  :و�� حی* أ�� أ���� 

  )) َم� أه�ن �* و��ً� +G= ��رز<* ���	�Nر�! (( 

 ��tل سzال ��oي  M �ًأح��ن : ،cراس ��p cا، رس� ��p دى����دى ��E وزن،  c3� ،دى�� 5�َ

�M ،دى�� ،cأن ه\ا راس cP3ی c?� cوج bT� H �ًدى و���� وم، ن�وش، ���c ی�� ا���gرآ�، إذا واح

اوًة �3اوة ؟ �Mل� Lد��B2، ا��رع أن ی�Pه�، ا�����iإذا رأى إن��نً� ی>\ب، : ا���� ا� Hن و�� اU ،23ن
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��� ؟ ��3داة ا���� وی���ي، وی��oب، ویtآc أ��ال ا���س ���cu�B، وی�3ي ��E ا��5���z، أی�LB ه\ا ا�

اء اcٌu�� ����� H، ه� �� ��3داة، آ�� أن ه\ا ا!ن��ن ا�����ف ا�\ي �اء اH حyٌ، �>5 ��3داة أ�U

�bT وجc ی�3دی?2، یtآc �5 أ��ا�?2، ی�3ي ��E أ��ا�?2 ؛ �\�?2، و�B�p?2، ه\ا آ��  Hذي أو���ء اzی

، ی�
 ا�i?�، ی�
 ا!ن�4ف، ی�
 ا���3ف، ی�
 أنL ی�3ي، وی�3دي، آ\�_ و�� اH ی�
 ا�>��ل

ا���J@T، ی�
 ا��رع، ی�
 ا��Tاه�، هc یcP3 أن �>�ن أنh �� أ�?E درج�ت ا�����e وأن ��ى إن��ن 


 ا�����y ؟ �� cا�>\اب ؟ ه 
�� cه ،L� 
)3� fو Lإ�� c��� f ،ًاM\ر، وأن ���c إ��L ؟  f��LB أ�


 ا���ح�� cيء ؟ ه\Bا� 
�� 

 ا��zذي؟  f��LB أ�ًا، إذًا آ��� ه��� cدى(� ؟ ه�� 5� ( ��

�?���.  

آ�� أن ه\ا ا!ن��ن ا�����ف، ا��gرد، ا���ل ا�\ي ی�3دي أو���ء اH ��(�ی�?2، و�B�p?2، وا���ث   

���?2، و�����ح ��!س�ءة إ��?2، آ\�_ أو���ء اH ح����  yح�اج?2، و�������Sأ��ا�?2، و� cآt2، و�?��

�bT وجc، ی�
 أن ی�k ا�43ّ� �� ی�و Hن�ر ا ��iأن ی 
ن إن��ن ی��رب اH ورس��L، ی�

اء �اء اH ��3داٌة ����y، ����� ��3داة أ�U H5 ��3داة أو���ء ا<� ،Lوی�3دون ،Lت، أی�ً� ی>�ه�ن�ا�3(

  .اU Hو���ء اH ��3داٌة ���cu�B، ه\ا ه� ا���ق

ع ؟ f، أیcP3 أن ی�
 ا���kBb ���� ا���B 5�َ ا��X kB]ً� س�� خ�ف ی��3 أیcP3 أن ی�
 ا��رع   �Bا��

cP3؟ أی cM�3ا� k�iا�� 
  . أن ی�
 ا����2�P ا�����ف ؟ f س�� ا���B ؟ �����c، أیcP3 أن ی�

���M Lل: ذا ه� ا�2�P اUول �5 ا��ی* Hا �����L وس�2: �5 أ�� ه�ی�ة ر Hا Eص� Hل رس�ل ا�M:  

��0� ��ل إن(( � 
َم� :�دى �* و��ً� +G= �ذ<�N��� -Pب ـ ا�ن ـ وم� ���Gب إ�* :&=ي �J*ٍء أ�; : ا

  ... )) إ�*

�� وزن?� ؟ ��E وزن أ�c3، أ�c3 �� ن��?� ؟ اس 2����c، أي أنL أح
 �Xٍء إ�E اH، ) أح
(آ���   

 
��L إ�E اH، أس�ع �Xٍء أح
 �Xٍء ��b�Pب �L إ�E اH، أح
 �Xٍء ���سL� cb إ�E اH، أحP� ٍء�X

Hا E3_ إ��  ..ی

 ))-��: -Pض�P+ا �	ـ م w ،w ٍء أ�; إ�* ـ <(ا+7 ؟*J� ب إ�* :&=ي��G� وم� ((  

   ،�bP3ق، وا�ا���4ات ا���q، وص��م ر���ن، وح� ا�h�B، وأدء ا�Tآ�ة، وrp ا��4B، وا�4

ع ا���س، إذا أدیh ا���اt� rRنh أح
 ا���س إ�E وا��رع، ه\J ا���اrR، إذا أدbیh ا���اt� rRنh أور

 Hا  

  )) وم� ���Gب (( 

  :حیٌ* راkٌR جًا

 )) -��: -Pض�P+ا �	ٍء أ�; إ�* م*J� ب إ�* :&=ي��G� وم� ((  
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 ن�brpُ ،q ��4ك   �u 5�ا���اrR، صc ا���4ات، ص2 ر���ن إی��نً� واح����ً�، أِد زآ�ة ���_ 

�5 ���رم اH، أ�� إذا أ Hوا ،hP�u ��4ك �� ���رم اH ود�h3 ا�����B ا���R�i �� إ���ر ا����ج

 k��� 2<إ�� ��O أن cBM إ��>2، أو �Pی�u �� وأن� ،Hن ا��Bس cZ� �� ،J\ه k��� J\5 ه<� ،�Xء ج�

h�M ،E�3ه\ا ا�� ���cٍZ� 5 ی� hZ�� ،��ك ����دع ����Mد ا���cR ـ ����Bول ـ أخ�i �� : س���إذا 

L��  2� أ�� إن ،��� jأ� ،��� ��R�� ،أن ی>�ن ��>�ً�، إذا آ�ن ��>�ً� ی�>5 أن ���R�� L�� k ��� ج�

ی>5 ��>�ً� آ�X cٍء ی��L�� k ی\ه
 أدراج ا��ی�ح ، إذًا أخ�i �� �� ه\ا ا�����دع أن ی>�ن ُ�ْ�>ً�، 

س�Pی* ا��bT وجc ی�Pل �� ه\ا ا�� Hا _�\� ،L�� ٍء�X �iأخ:  

 ))G� وم� -��: -Pض�P+ا �	ٍء أ�; إ�* م*J� ب إ�* :&=ي�� ((  

  Hان ا�����?2 ر �Bا����4 أص��ب ا�� jل ا����M ن اس��3ا، ��ذاQل. ا�M : 5� ��� 5�روي 

��L أن�M Lل Hا �����ل أداء �� ا���ض اH ـ ا���اrR ـ وا��رع ��� ح�م : " ا���iب رUا cأ��

 Hا �����ل �5 دون  "اH، وصق ا���� ���� Uا cأ�� ،
�Pص ا��ك ا���اه�، إخ�� ،rRأداء ا���ا

���
، ه\ا آ�م س�ن� �Pص ا��ك ا���اه�، إخ�� ،rRء أداء ا���ا��Zاس�.  

  L�Biل �� خ�M TیT3ا� B� 5� ���أ��c ا��B3دات أداء ا���اrR، واج���ب ا����رم، وذ�_ أن : س�ن� 

J\ه Jد�B� E��J، وی�ج
 �?2 ر��انL ورح��L، أ�2e  ا H�E��3 إن�� ا���ض �� 2?��ّP�� rRا���ا

  ..ه\J ا���اrR إ���M ا�4�ة

  C)14(�َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي 
 ) Lu س�رة(  

  L��3ن fی����3 و f Lنt<� ة�ذا ح��ت ا�4S� ،Lث  ..آ�ن ی�ث�� ون�

  C)19(�َواْسُ#ْ= َواPَ�ِْ�ْب 
 ) y�3س�رة ا�(  

��  C)103(َ��َة ِإن� ا���َ��َة َآ�َ<6ْ َ:َ�� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِآ�Pَ�ً� َمْ(ُ�(�ً� � َ+َ ِ��ُ	(ا ا�
  )س�رة ا����ء ( 

C �ُ&َ9َْ)ِ� َوَ�ِ>ْآُ� ا���ِ- َأْآ	ِء َواْ�ُ�JَNْEَ�ْا �ِ:َ �  �ِإن� ا���َ��َة 2َ9ْ�َ
  " ) O 5� "45ی� : س�رة ا��B<�3ت( 

14(���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي َوَأِ�ِ� ا) 19(�َواْسُ#ْ= َواPَ�ِْ�ْب (C  

  ))ا��qة <(ر ".. " ��8 ��	�ء م� ص�q- إw م� :7G م�29 (( 

  ))ا��qة �2(ر (( 

 )) �+)Pاس �  ))ا��qة م��ان +	� و+�

  ))ا��qة م�0اج ا�	bم� ((" 
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  :�\�_ �Mل ���L ا�4�ة وا���م. ه\J آ�?� أح�دی* �5 ا�4�ة  

  )) س�'= أ��ب م� ی)(ن ا�0&= م� ر�- وه( (( 
  )�5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 

���ً� : " ��b ��3 �� اUث� أن   5�3Bدة س�B�ل س��ٍ� ی3ل �أن : ورد أی�ً� �5 ا�MUال ا��>���".. 

ا�3ل ح�5 �>5 �� ا��Uاء أح�5، وأن ا��رع ح�5 �>5 �� ا����3ء أح�5، وأن ا����ء ح�5 �>5 �� 

��Bgب أح�5، وأن ا����ء ح�5 �>5 �� ا���pUء أح�5، وأن ا����ء أح�5، وأن ا����� ح�5 �>5 �� ا

  ".ا��B4 ح�5 �>5 �� ا���Pاء أح�5 

ل ا��ا�� �� ر���L �5 أ�2e ا����Pت، �>�M 2?�3� 5ل  � �P�Pراٍع : ا�� ،L��� �� راٍع ��� وآc واحٍ

ك��ك ��jI، و��
 و�Bu hأح��نً� أن ،L�د���5 ������  �� �L��3، راٍع �� دا�R�L، راٍع �� Rز��

 
ا��Zن�� ��g ��ً�، و��حh ��?2 آc واح خ�����R ���ة، ����i و�� ����i، ه\ا ا���L� q�� jI ذن

 L�i��� ا��Zن�� ��g، انL�4، أو أ���� ceـ ( أن ی kR�gا� ��B3���� ی2 ـ��إ�� أن ) أو�� ،Lأو اص��

��ً�، وf أن �>�ن را��ً�، إذا �L��4 وإ�� أن �L�i3 ��3ی�ً� ��E ه\ا ا��tخ@�، ���u�X qً� أ�M >�ن�ن 

ك خ�t� ،5��I�� qنh راٍع ���?2، ا���أة را��ٌ� �� ��h زوج?�، اUب راٍع �� ��آ��I�� hً� و

أس��L، ا�2��3َ�ُ راٍع �� ص�L، ا���jI راٍع �� ��اجL�3، أ�ًا، ��!ن�4ف �5 أ�2e ا����Pت، �\�_ 

  .دانy �5 ح�ام" �3 ح(� ا!س�م �ن�5 ح(ً� ��ك دانyٍ �5 ح�ام خ�ٌ� �5 ث�: " ���Mا

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) إن أ�; ا��9س إ�� ا
 ی(م ا���Gم! وأ����2 م9- م#��ً� إم�ٌم :�دل (( 
 )��Zا�5 آ �����5 : �5 ����4 �  " أ�� س�3 ا��ري " 

���L وس�2   Hا Eص� �B5 ا��� ��� 5� Hا B� 5�  :و�� ص��� ���2 

 )) 
  )) إن ا�	G���3 :9= ا

�bT ... واH أی?� ا!خ�ة   H ب�M cه\ا أ�� Hوا ،j4�� hا���_ وآ��_، وآ� h�Bك �� ا���إذا 

�ً��M h<�د��ه�، د��ه� ����ح، وه\J زوج� : وجc، ه\J ا�h�B ا��oی�B، أح��نً� ا�S� ،����p h�Bذا ��

ك وه\J �>\ب ؟ ��h ���4ً� أنh ا��_ إذا اد�h ا���ض إن?� آ�ذ��، ���ذا ؟ ���ذا�� �ٌM. ا���_ �4

 L��4� ��iی Lنtآ j4ی� f ح���� ،L���B� ،Jص?�رU ،JدfوU L����3� �� أح��نً� ا!ن��ن �ً�Rا�

L�وزآ� L)وح Lأن . وص��� E��3� Hا Eإ� ���M 2e����Mا ���ن إنL أ�ci ج?�دk� J رس�ل اH، ی��3 أ

  .�>�ن ���4ً�

یة Uن�� ��tث� ��?�، آ�h ��ة �� ��c �(�ري، وجت �� ا���c ص�نk، أن� أروي   ��4M ��ات 

L� ل�P� 
3� ،�g�Mأ kه\ا ا��4ن cbح� cا��� 
اح�c أنh : وا�5 ص�ح
 ا���c �� س�P�� 5ر��، ��4ح
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 L� أم، وه\ا Lأب آ\�_، و� L� ه\ا ،j4�� _� �� ،���� ك ی��?I _���ز��X hب، ا��L ر�k ح�ج�، أو

cأه  ���M 2e��bT وجj4�� _� �� ،c، إن �2 �>5 ���4ً� آtن_ أهرت ���_، أ Hا E��وه� �pٍل 

  .. ا�4�ة، أ����M 2e ا!ن�4ف، ا�3ل

  )) :=ل س�:! ی0=ل :&�دة س&��0 :�مً� (( 

  H �)ح cPأ�2 ی :L� ل�M ؟ j��3 �� أس آ����و �ً����_ خ���5 B��tدب ی� ح(� إذ �2 : ی� رب 

ة �5 أن �>�ن �� �(�q ی��3 �>�ن_ �� ا�>��j أ�Xف �_ أ��M q�)� .�� jٍض 2��I أج�3_ ��

2��I ٍض�M.  

  : �� �Xء Oخ�

� م�9�� م� <(ر :� ی	�� ا���	�، وآ��P ی=ی- ی	��، ا�>ی� ی0=�(ن ((�: ���0� 
إن ا�	G���3 :9= ا

  )) +* �)	�2 وأه���2 وم� و�(ا 

  �M hف وأن�I �� k�ي، وآ���_ ه� ا��4�M، و5�َ �3_ ��3ٌف f آj4�� 5، أح��نً� ��

��E أي أح ؛ ��زع ا�?���ت، ��زع أ��Pب، ��Pي  ی���3�iن أن یtخ\وا حt� ،2?Pنh ��>�2 آ���� ��ی


، إن � 2���z� h��� �ً�4�� 5<ً�، أن� أ��� �� أ�MلMن، و�>5 ه��ك رب ی�ا�� j3�� ،ن�إن �2 : �

�ٍ��M 2e�إ�E اH أن �>�ن ���4ً�، ��5 أوfدك ؛ أح��نً� ا�5 �3_ یً�� c�3�  ���z� h��� �ً�4�� 5<ً�، أ

ن?�رًا، و�L�i3 �� ا��?�ی� آ�� ��i3 أخ�J ا�\ي f یc�3 �3_، �� أنL��4 أنh، ذاك �L ی��X c?�دة 

 L� إن�4ف، ه\ا �� �� ،cل ا��?�ر وا����u _3� c�3ه\ا ا�\ي ی J\خ\ ��_ �� أخtدة، ی��� J������ و

�eوه� أج� ن L�2 إخ��eري، ی� ج?J، ثL� 2 ن�4
 LX�M ��_، أح��نً� ا!ن��ن ی2�e أوfدJ وه� f ی

  .f یري، إخ�انL ا��5���z وه� f یري، ز��L�R وه� f یري

  :ا����3ء اس���iBا أن �5 أداء ا���اrR ��ك ا���3ص�، �ـ  

 )) -��: -Pض�P+ا �	ٍء أ�; إ�* م*J� ب إ�* :&=ي��G� م� ((  

��ت، ه\ا �cZ ا�����دع، د  �iا� rRدخ�ل ��ا E��ٌم P� ل�M ك ا���3ص��� �� rRخ�ل ا���ا

ك ����ت �k �� ه\ا ا�����دع ا���Mد ا���cR، و��ك ا���3ص� اجL�3 ��>�ً�، أی?�� أه2 ؟ �� �iا�

�� L�3)� خ� ؟ أنQا E��ٌم P� ��?د، أی�Mا�� L�� k�� وأ�� أن ،�ً�<�� L�3)� أ��ان ؛ أ�� أن ،�ً�<

��ع ا���Mد �� اUرض ،�ً�<�� q�� د وه��Mا�� L�� h3�  .Uن_ �� و

�r3� �� : h�P اUز��ت ا���دة جًا ����Mد �Mل ��: ��ة حث�� إن��ن ً3� �4M� �X ا����B �� ی��_  

��ن أو ث�ث� أ��ج� ح� E��h�< أن O�� ����رة و�Mد، وأ�L3 �� ����د��، وا���ح� ��pت �Bأس

یة ��E ا���Mد، �Mل ���B�M، وآtن� X و�� أز�� ،یX ن��، ��ٌد3�� : f أصق، وآtن�� ��>h ا��

د�h3 ا����B ا����Mم، ج]S� ،���U hذا ا������ ����ح� ن��ه� اUوfد، آc ا���Mد ص�ر �����ح�ض، 
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��Uا E?ذا �� آ�ن ��>2 ان�S� .،د�Mا�� LR��S� ح>�م ا�����دع، وأ��S� ك أ��ان ؛ أ����ٌم  P� ��?أی

��E اQخ� ؟ ا!ح>�م.  

ن� حی* �Xیj دy�M جًا، ه\ا �>�نL ا����4  ��  :إذًا ه�� �� 

 )) W)��G� q+ ش*ٍء �: �(P�2> وإذا ،�P03Pا م9- م� اس)� + �ٍإذا أم��)� � م ((  
  )�5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن ( 

��ت �k ا��  �iن ا�U ،ت���iا� c3� E��ٌم P� ك ا���3ص���وى ��?�، إذًا �3ص� f ،�?� ���M f ج

 5� �f ؟ ك و��ء ��O Lث�ر ��L را��R آ�ی?�، �? c��L�� k ا�Tیh ا�(���������M k?�، إذا 

��E ا����: ا���j�e، ه\ا �� L��M ا����3ء �ٌ�P� غا�������Biصfا E��م P� ��?i���� ،��.  

�bT وج�c ح�P�P?� ���رإن ج��k ا���3ص� ه� �: �Mل �r3 ا����3ء H �ٌ�.  

2?�3� 5� cPِل: ُن�M ؟ �M�u 5� Hر�� ا��� �� _� cل: ه�M ،f :Lح�ر� P� Hا E4�أنS� . hن �5 

Lورس�� Hا hح�ر� P� �43� ح���� .Xا����ر�� أ hآ�ن �BMأ 
  .آ��� آ�ن ا�\ن

  y�Mء د�X �� : ذا�� yی�iع ا��biMُأآ�� ا���� و Eس� cوج bT� Hه2 ؟ا�bن� ؟ س���  ه\ا ا�>�م �5 

�� �Mل ا����3ء�� : Hا���� ا cآO ؟ Hآ��ب ا �� cٌأص Lم أ��ه\ا ا�> ،Lآ�5 ی��ر� Hإن �5 ی�43 ا

  ی��ر�L، و�>5 أن� أری ا��E�3 اQخ�، ا�\ي ی�43 اH ه� ی��رب اH ؟ 

  0َْ(َن ِ+* اْ�َ ْرِض َ+َ��دًا َأْن ُی�PGَُ�(ا �C ِإ<�َ	� َ'َ�اُء ا��ِ>یَ� ُی�Nَِرُ�(َن ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- َوَیْ�
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "33 ( "  

  .��bه2 اH ���ر��H 5 ورس��Lأي أن �biMُع ا��iق، ا����ون �� اUرض، أآ�� ا����، س  

���>2 نbl ا��ی* ���M Lل: ن�3 Hا �����L وس�2: �5 أ�� ه�ی�ة ر Hا Eص� Hل رس�ل ا�M:  

��0� ��ل(( � 
م� :�دى �* و��ً� +G= �ذ<�N��� -Pب، وم� ���Gب إ�* :&=ي �J*ٍء أ�; إ�* م	� : إن ا

-��: -Pض�P+ا ((  

  :���P ا��ی*  

� أ�&- (( P� 7+ب إ�*� ���9(ا�GPوم� ی�ال :&=ي ی ((  

   kا��5، ص��م ن����، د�bوUا ،Eا��� ،cم ا�����M ة ؛RاTا���4ات ا� ،cن ا���ا�Qآ�ة، اTق ا��� �Mا�4

  ..آ��� زاد �5 ا���ی�� ی��E ن����

� أ�&- (( P� 7+ب إ�*� ���9(ا�GPوم� ی�ال :&=ي ی ((  

   .. Eا��>�وه�ت، ح� yR�M5 د� qا��� jٍة وص��ٍم، وزآ�ٍة وح�، وآ�ت �5 ص���iج�?�د �� ا�fا

�?�� Lن�� j<ی?�� یTا��>�وه�ت ا���.  

   ���M  
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 ))� =G+ �ًم� :�د �* و�� -Pض�P+ا �	ٍء أ�; إ�* م*J� ب إ�* :&=ي��G� ن ـ وم��ذ<�N��� -Pب ـ ا

� أ�&- P� 7+ب إ�*� ���9(ا�GPـ وم� ی�ال :&=ي ی !�>�p !ـ م��� -��: ((  

   5<�  

 )) -P&&ذا أ�k+ ((  

c�M ؟ c45 : اذا ی���5 ا���ا�c آ�Zة ��وة ا�O�Pن وس���L ���>ٍ� و��ٍ� و��?2ٍ و��c، ��� ا����\ي 

  :�� أ���� �����ً�أ

  )) م� ��Gب ا�0&= إ�� ا
 �	7r م� خ�ج م9- ـ م� ���ن ـ ((" 

  cا���ا� J\ن هQا .  

c�Mو : Hا Eن�ج ����3�?� �\ة، �\�_ ���Mا � f 2 �?� �\ٌة?��B�� م�5 آ� E5 أح��Bا��� ���X fء 

�bT وجc س�ن� ��س�M ،Eل:  

�  C)17( �َوَم� ِ�َ�ِ Qَ�ْ�ِ	�Qَ9ِ َی� ُم(َس
 ) Lu س�رة(  

  ..إ�Lٌ ی�tل  

C *	ِ9َcَ �  �َ��َل ِهَ* َ:َ��َي َأَ�َ(آ�ُ  َ:�2َ�ْ�َ َوَأُه�% ِ��2َ َ:َ�

 أس�ء اUدب، �Mل  M أن ی>�ن Eه� اس��  :و�3

  C)18(�َوِ�َ* ِ+��2َ َمVَِرُب ُأْخَ�ى 

  L� ل�Pس� kأن ی��� 
�bT وج: إذا ر��� أح H؟ ا Eا���رب ی� ��س J\ا��� و�� ه J\أراد �5 ه\ا أن ه c

 ،LBu��� وأن ،Lج����ب أن �Bا��� ��ك ا��43 ان�LB إ��?�، اQن �3 c��M س��B4 ح�ً�، �tج��X cء ��

�� ر�L، �5 أراد أن ی�ثL ر��P��� Lأ ا�O�Pن، ��� ،J����� Lث ر�وأن ���k آ��L، و�5 أراد أن ی�

�bT وجc، وإ�� أن ی�Pأ ا�O�Pن، ه\J ا���ا�cا��5�z ا��4دق أج��X cء �� ح���L إ�� أن ی Hا ��.  

 ))-P&&ذا أ�k+ ،-&أ� �P� 7+ب إ�*� ���9(ا�GPوم� ی�ال :&=ي ی (( ...  

  . 5�َ أح
 ا�O�Pن أح
 اH ورس��L: ی�Pل ا�5 ���3د

J حی* دن��ي،   ��أی��� اQن، و�5 أ�2e ا���ا�c آ�Zة ذآ� ا H�E��3، واH ا��5�z ا��4دق �� �� 

 5� �4M ،*ی�bT وجc ، و���
 ا��>�� أح��نً� �4M، أح��نً� Oی�، ح H�� أن ی\آ� ا���س 
ج�q ی�

ص����، Oی� آ�ن��، ح>P� 2?�، أي f یخ� وس3ً� �� �\آ�� ا���س ���?2 ؛ �5 خ�ل Oی��L ا�>�ن��، �5 

���L خ�ل Oی� ا�O�Pن��، �5 خ�ل Oی��L ا��>�ی���، �5 خ�ل أوا��J ون�اه� �Bل ِسَ�� ا���5 خ� ،L

و�5 أ�2e ا���ا�c آ�Zة ذآ� ا H��M ،E��3ل : �Mل. ا�4�ة وا���م، �5 خ�ل س�� ا�����4 ا�>�ام

E��3�:  
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C�ْْذُآُ�وِ<* َأْذُآْ�ُآ�+َ �  
  " ) O 5� "152ی� : س�رة ا��PBة( 

  :وی�Pل ا H�E��3 ���� رواJ ا!��م ا���Bري و���2  

�* وأ<� م0- ��� ی>آ�<*، +kن ذآ�<* +* <E�- ذآ��- +* <E�*، وإن ذآ�<* +* أ<� :�f =9 :&=ي ((

  )) مٍ� ذآ��- +* م� خ�ٌ� م9- 

����L أنL ی\آ� اH ذآ�ًا آ��Zًا، و��� ر��� �bT وج�M cل   5�zا��:  

  C)41(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا 
  ) س�رة اUحTاب( 

   k� ،_أه� k� 5 ص�دق ؛�z� ،ة ا�\آ��Z<� c� آ�\��� f ،ة ا�\آ��Z<� c� آ�\��� f y�3ی� ��Uا

أوfدك، �k ج��ان_، ��X kآ�k� ،_R أصR�M_، �� ح���، �� نTه�، �� س?�ة، �tي آ�ٍم Oخ� 

jس��..  

  C)3(�َوا��ِ>یَ� ُهْ� َ:ِ� ا���hِْ( ُم0ِْ�ُض(َن 
  )س�رة ا�����zن ( 

��� س  cوج bT� Hى ا� .  

  :أ�� أدق �� �� ا��ی* اQن �Mل

+kذا أ�&&P- ـ م�ذا یN=ث ؟ ـ آ69 س	0- ا�>ي ی�	� �-، و���W ا�>ي ی&�� �-، وی=W ا�P* ی&�3 (( 

 �2� *J	ی *P�2، ور'�- ا�� ((  

  :و�� �r3 ا��وای�ت  

  )) و��&- ا�>ي ی7G0 �-، و���<- ا�>ي ی39^ �- ((

  

   Hی� ا  !!  

0- ا�>ي ی�	� �-، و���W ا�>ي ی&�� �-، وی=W ا�P* ی&�3 ��2، ور'�- ا�P* ی	J* ��2، آ69 س	((

  )) ��&- ا�>ي ی7G0 �-، ���<- ا�>ي ی39^ �- 

   �� kPی ،J��<�� أو أس�ء ،L�?� إذا ا!ن��ن أس�ء j��� ء�X�Mة ا����ل أن اH  ا�Tن�P� J\وا�>��، ه

� J���ا�L، وه� ا!��م حc ���ن، �� �� ا�(�B إf اH أ�S� Eأ�� ��Bإ��ٌم آ L�����ج، وا�\ي أ

 ا��Pدر . �� �� ج��B إf اH: 5�َ �� ج�B_ ؟ �Mل: ا�(��ن�، ح���� س]c ا���bجB��tصر ا!��م 

L��P� ن� ���ى�ا�(�.  
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  jی�gی* ا�  :ا���Pة اUخ��ة �� ا��

� أ�&-، +kذ((P� 7+ب إ�*� ���9(ا�GPا�>ي وم� ی�ال :&=ي ی W��ا أ�&&P- آ69 س	0- ا�>ي ی�	� �-، و�

ی&�� �-، وی=W ا�P* ی&�3 ��2، ور'�- ا�P* ی	J* ��2 ـ وی�Dف إ��- ـ و��&- ا�>ي ی7G0 �-، و���<- 

  )) ا�>ي ی39^ �- 

أن_ إذا ��آh ا���3ص� آ�?�، و�h�3 ا���اrR آ�?�، ث 2�h��P : �?\ا ا��ی* �����ان ؛ ا������ اUول  

�� Hا Eن�رًا، إ� _B�M ؟ ی���� c4ذا ی���� ،�M���ا�c، �����4ات، وا���4م، وا���، وا�Tآ�ة، وا�4

���e اf ،H ��ى �k اH أحًا، ه\ا ا�����ى ا����k �5 ا!ی��ن ی(�3_  _� E�)�� ،H �ًBح _B�M ی����

� f \ٍR���5 ه�ى ن��_، و�5 ح�eظ ن��_،  c�o� _�3)وی ،Lآ� H5�َ س�ى ا c�o� ،y���� fإ yi�

 ،Hة ا���� yو� fإ �ً[�X c3�� fو ،H ���u L�� ٍن�<� Eإ� fإ �g�� fو ،Hا ��و f���k إf �� ی�

f �� س�3_، وf �� ��4ك، وf �� ���ن_، وf �� یك، وf �� رج�_، ��آh ا���3ص� آ�?�، 

��ت آ�?�، �iا� h�3� ،�?آ� rRا���ا h�3� ،�?ا��>�وه�ت آ� hآ�� _B�M آ�?�، إذًا ا��� cا���ا� h�3�

 5� hًا، ذه���� س�ى اH، �� رأیk� h اH أح hصً�، ذه��ا��� ن�رًا، ا��� إخ ،�ًBًى، ا��� حه

 fإ k��� f ،Hت ا�<�� Eإ� fإ �e�� f ،Hا ���u �� 5 ا�?�ى، ��4ك� yi�� f \ٍR��ه�ى ن��_ 

�g�� f ،y���� fإ yi�� f ،yء  ا���P�أي أن ار ،E�3ه\ا ا�� ،Hا ����،  f��c3 إf �� ی��u Eإ� fإ

 yو� ،��Uا yع، و��gا� yو� ،cوج bT� Hا Lخ��4ً� ��ج _����ا�����ى إ�E درج� ����� جًا ی(c3 أ

Hا ��  .ا��?�، و��P �� ی�

���L ا�4�ة وا���م، وه�   �Bل ا���M 5� �Bن� ی����Zا� E�3ا�� : L���ا�4�ة وا���م �� د��LR ی�Pل 

  :ا����4

ا���2 ا'70 +* ��&* <(رًا، و+* ���ي <(رًا، و+* س	0* <(رًا، و:� ی	�9* <(رًا، و:� ش	��* (( 

  )) <(رًا، وم� أم�م* <(رًا، وم� خ�E* <(رًا، وم� +(�* <(رًا، وم� �PN* <(رًا 

  E�3�� :داه�zاه�، و�، و����?�، وأی� ن�eٍة أ��ف �� أنL ی� ر�� أآ�ن ������ �tی� آ��ٍ� أ��ف �

 c\ه�درج� أن_  Eإ� ����أن_  ��S� ،��ا�\ي ی���_ ��?�، وأي@ س��ٍع أ��ف �� ا�\ي ����J �5 س��

 �ًPح yن�رًا ���ی_ ا�� _B�M �� ف\Pی cوج bT� Hوإ�� أن ا ،Hس�ى ا ����5 ن��_ و cu�Bوا� ،L3B���

LB��)�� �ًu��.  

� Hأن ا E�3� إذًا ه\اcوج bT:  

  )) آ69 س	0-، و���W، وی=W، ور'�-، و��&- ا�>ي ی7G0 �-، و���<- ا�>ي ی39^ �- (( 

Hا Lآ�?� خ��4ً� ��ج L����  .أصh�B أ����L آ�?� ��Tهً� ��� س�ى اH، أ
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��ت، و��ك : اQن  �iا� c3و� ،J��iواص L� 5�O ،Hا E>�ی2 ه\ا ا���� ا�\ي وا��5 ا��>�ی2، �5 �

�bT وجc ح�E ص�h ن��L، وح�E أخ�l ا���>�ات، و� Hا Eب إ��P�و ،cا���ا� c3ك ا��>�وه�ت، و��

و�5 �>�ی2 اL���� H أنL إذا سL�t أ�J�i، وإذا اس��3ذ �LB�M : 5� L، وح�E اس���ر �zادJ، ا����(�، �Mل

�5 ر�L �� ح �Bا�� L��M ة، ه\ا ا�\ي��س� �Xٍء أ��ذJ، وإذا د��J أج��L، أي ص�ر ���(�ب ا�M *ٍی

  :رواJ ا�ی���

��8 آ7 م�7ٍ ی��* إ<	� أ�G&7 ا��qة م	� �(اض� �g0	P*، وآl ش2(ا�- :� م�Nرم*، و�� (( 

 ،*� Qی; آ7 ذ��hب، و�وى ا���� م0��P*، وأ��0 ا�#��i، وآ�� ا��0ی�ن، ور�� ا�	�: ��ی

8، :�� أن أ'70 ا���2#! 	Jض(ء :9=ي م� <(ر ا�x -2'إن <(ر و *�q'و:��* و ،�ً	�� -�

�� + �*�: ��G9* + :�3-، وی� �را، ی=:(<* + �&�-، وی)> !	�gُوا� -gENPوأس *��G� Wأآ� ،W

*P(iqم ((  

   f _�<� ،ؤك ���(�ب�� ���B درج� �5 ا��fی� أن ی�B4 دM ،رج�ٌل إذا أرادوا أراد H c�M ،نQا

Hا ���� إf ������، �>5 �� ا����4 �5 أ�� س�3 ا��ري ر���L وس�2 � Hا Eص� �B5 ا��� L�� 

  :أن�M Lل

إم� أن ی0#74 : م� م� م��� ی=:( �=:(ٍة ��8 +��2 إpٌ� وw �0�3! ر�ٍ� إw أ:W�3 ا
 ��2 إ�=ى qpث(( 

 �2�r(ء م�ف :9- م� ا���  )) �- د:(�-، وإم� أن ی=�خ�ه� �- +* ا�خ�ة، وإم� أن ی

  Hة، �� أن ا����ة ؛ إ�� �� ا�ن��، أو �� و�k ذ�_ أنh ���(�ب ا� �2 ی��(
 �_ أنh ���(�ب ا�

  .أنL ص�ف ��_ �5 ا���ء �cZ د���_اQخ�ة، أو 

  :Oخ� �Xٍء �� ه\ا ا��ی*

  )) وم� ��ددت :� ش*ٍء أ<� +�:�- (( 

  :اQن �� �Xء یL� �3gP ا�(�، رب ا�T3ة �� ����LR ی�Pل  

))�M&ا� ��Nا��ی�دة +* ص W<ري ـ وم� ��ددت :� ش*ٍء أ<� +�:�- ��ددي :� وم� ��ددت ـ �&0ً� ه

  )) �&~ <E�* :&=ي ا�	bم� 

�5 ن��L أنL ی��دد، ��� �E�3 ذ�_ ؟    Hل ا�M ذاS� ،الzی��دد ؟ ه�� ا�� Hٍء أن� " ا�X 5�و�� ��ددت 

 5�zي ا��B���L ��ددي �rBM 5 ن��� �� ." ،L��� 
��E اH، وا���ت ص3 ���p 5�zأي أن ه\ا ا��

��ت �uیLP ا��ح� إ�E ا�(��، ح�E ی�L�P �5 ه\J ا�ن��، �5 دار ا��oور، �5 دار ا��3
 وا�4َ�َ
، وا�

   �5 دار ا�?2 وا��Tن، �5 دار ا�c�3، �5 دار ا�>

  C)6(�ِإ<�Qَ َآ�ِدٌح ِإَ�� َر�Qَ4 َآْ=�ً� َ+ُ	َ��ِ��ِ- 
  )س�رة اfن�Pgق ( 
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�?� ا���  ���وات واUرض، ��� �5 أن ی��ت، وUنL ی>�J ا���ت ح�E ی��cP �5 ه\J ا�ار إ�E ج�ٍ� 

���M إذا ،�P� L��� y�gی Lأن E�3�� cوج bT� Hدد ا��ی��دد،  E��3�و Lن��Bس H�� : y�Xدد أي أ�� Hا

�M ،JلB� E��:  

 )) W(ت وأ<� أآ�	ا� W�(م� یb	ي ا�=&: *�E> ~&� �: وم� ��ددت :� ش*ٍء أ<� +�:�- ��ددي

  )) م��ء�- 

   cوج bT�ه� ی>�J ا���ت وأن� أآ�J أن أس�LR �����ت، و�>5 ا���ت �uیyٌ وح�ٌ إ�E ا�(��، �\�_ ر��� 

 
یL� *3B ��_ ا���ت �tح
 ا���س إ��t� ،Lج�c ح�f�L، �����_ �� أ�l�X j؛ أ�Mب ا���س �_، أح

دخJ : c ج����5، ی�Pلا���س �_، أآ�Zه2 إی��سً� �_، آ��Z ی���Pا ا�5����4 ح���� ح���?2 ا����ة أوfد

 �ًPی��>2 ؟ أی5 ه� ���� f ی�ج أح، رأى ��_ ا���ت أخً� �L، رJO ص E����>f 2َ� ،2 �����ا 

  ..ح���ً�

)) W(ت وأ<� أآ�	ا� W�(م� یb	ي ا�=&: *�E> ~&� �: وم� ��ددت :� ش*ٍء أ<� +�:�- ��ددي

  )) م��ء�-

  f 5�zا�� JB� hإذا أراد أن ی�� cوج bT� ی�ی أن ی�c3 ه\ا �?��ً� �c� ،L ی��L3 إ�E ج�ٍ� ����� 

�?� ا����وات واUرض، �\�_ ���Mا��إن ا��5�z ی��ج �5 ا�ن�� إ�E اQخ�ة، آ�� ی��ج ا�(��5� 5 : 

��y ا��ح2 إ�E س�3 ا�ن�� .  

   ��� ،k� اس�ل �5 ه\ا ا��ی* أول آ��� أن ا!��م ا���Bري و�k ه\ا ا��ی* �� ��ب ا���اMو

�� ح���� ی�c3 ا���ا�c ی>�ن �� ه\ا �� �pی� ا���ا��M : ،k ه\ا ا��ی* �����ا�k ؟ ���MاB3ن ا�U

k�  .. وح���� یyM �� آ��L و�� نJ�e ی>�ن ه\ا �� �pی� ا���ا

� w ی�ME أ�ٌ= :�� أ�= (( P� إ�* أن �(اض0(ا ���0� أو�� 
  )) إن ا

���>2 أن ���t�� J�eدی� ا���ا�c، اT��fام ����U وا��?� آ�   E���ی* أن� أL �5 ��ب ا���ا�k، �?\ا ا��

أ��* �5 حیٍ* �� درس اUح ی3 �5 : وأن ����3ا �L �?� �5 أص�ل ا�ی5، ��ًة أ�Mل ث���Z ورا��3

���>�M 2اء�L ��ًة أخ��ة ��  :أص�ل ا�ی5، �5 أرآ�ن ا�ی5، وه\ا ا��ی* ورد �� اUر�5�3 ا���وی�، أ

���M Lل�5 أ�� ه�ی�ة ر Hا �����L وس�2:  Hا Eص� Hل رس�ل ا�M:  

��0� ��ل(( � 
م� :�دى �* و��ً� +G= �ذ<�N��� -Pب، وم� ���Gب إ�* :&=ي �J*ٍء أ�; إ�* م	� : إن ا

� أ�&-، +kذا أ�&&P- آ69 س	0- ا�>ي ی�	� P� 7+ب إ�* ���9(ا�GPوم� ی�ال :&=ي ی ،-��: -Pض�P+ا

-� ��، وی=W ا�P* ی&�3 ��2، ور'�- ا�P* ی	J* ��2، وإن س �9* أ:P�3- و��� �-، و���W ا�>ي ی&

 -><�:x *>�0ذPاس ((  
  )رواJ ا���Bري ( 
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  :ا�Tی�دات  

 )) 8E> ~&� *+ <- ا�>ي ی39^ �-، وم� ��ددت :� ش*ٍء ��ددي��7 �-، و�G0وآ69 ��&- ا�>ي ی

  )):&=ي ا�	bم�، ی)�W ا�	(ت وأ<� أآ�W م��ء�- 


 رب ا =	Nوا� ��	��0�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��
 - أخ�ق ا����2 ) :033( ا�رس  -���oا�. 

  10-05- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��L، أن رجً� �Mل ����B ص�E اH... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم   Hا �����L وس�2�5 أ�� ه�ی�ة ر  :  

Dh� w : ،;Dh� w;، +�دد م�ارًا أوص9*، ��ل: ی� رس(ل ا
 أوص9* ؟ +�Gل :��- ا��qة وا��qم((

  )) Dh� w; : أوص9*، ��ل: ��ل

و أن ه\ا ا�����4 ح���� آ�ن ی�Pل  Bن��: یf : أوص��، ی���e أن �t�� وص�ٌ� �uی��، ���� �Mل ا�


، اس��P� ،�?�Pل�o� :ل�M ،ل: أوص���M ل أوص���M ،
�o� f :
�o� f.  
  ) رواJ ا���Bري ( 

ی� رس(ل ا
 أوص9* ؟ : :� أ�* ه�ی�ة رض* ا
 :9- أن ر'qً ��ل ��9&* ص�� ا
 :��- وس��((

  )) Dh� w :;Dh� w;، +�دد م�ارًا، ��ل: +�Gل :��- ا��qة وا��qم
  ) رواJ ا���Bري ( 

ًا، �c إن ه\ا ا��ی* ه� آ��� واحة، ��t� �M�Bداة ن?�، أي �c3 ه\ا ا��ی* ��E أنL حیٌ* �4Mٌ� ج  

إن ه\ا ا��ی* حیٌ* �2�e ه� : ���رع ���Bق �tداة ن?�، ه\ا آc ا��ی*، �>r3� 5 ا����3ء �Mل

 f ��ون ه\ا وا��ً�، آ���M ،خ�ةQن�� وا
، �(�k : �5 ج�ا�k ا�>�U ،2نL ج�k ��5 َخْ�َ�ي ا��o� f

ن�� واQخ� ؟ ��5 خ��ي ا�  


، وهc آc ��3ص�   �p ت��
، وهc آc ا�����Mت ���>
 إf �� س��p ���?c ا�i�ق إf �� س�


، أن �p ��
، وهc آc ا��ر�uت ا��� یkP �?� ا!ن��ن إf �� س��p ��ا����ن ���>
 إf �� س�

  .���o��� qً�ی(�k ه\ا ا��ی* ا��gیj ا�\ي رواJ ا!��م ا���Bري ��5 خ��ي ا�ن�� واQخ�ة �

���L ا�4�ة وا���م، أح�دی* أخ�ى ��وي أن ه\ا    �Bل ا��tس �ل أ�� ه�ی�ة إن رجً�M ح���� �P�Pا��

�5 أ�� ا�رداء، h�M... ا��جc ه� أ�� ا�رداء ،L�� أخ�ج ا��Biان� P� : c�� E��ی� رس�ل اH د��� 

��ً� ی�ص��� إ��?�، ��Pل ���L ا�4�ة یخ��� ا�(��، أن� ���gق إ�E ا�(��، أری ا��iیy إ��?�، أر ی

  : وا���م

  )) Dh� w; و�Q ا�9#! (( 

   fوه� أ ،�?� ا����وات واUرض �5 وص�� واحة، �5 س��ٍك واح��f ز��� �� ده�g، ج�� 


، أ�2 ����3ا أن ا���2 س� اUخ�ق، أ�2 ����3ا أنL آ�د ا����2 أن ی>�ن ن�Bً�، ا����2 آ�د أن ی>�ن �o�

  أخ�ج ا!��م أح�P� ،L�� Hا ��ا�� رMُ 5� ه� ج�ری� cRروای� أخ�ى، إن ه\ا ا��� �� c�Mو ،�ً�Bن

ا�� �MلM 5� 5 ج�ری�����b ـ :  c�Mوأ fً�M �� cM Hی� رس�ل ا h�M ،2وس� L��� Hا Eص� �Bا�� h�tس
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، � f " :t��iل ��� ـ ���3 أ��P� L�Pل ���L ا�4�ة وا���م�o� fل�Pارًا وه� ی�� L���ت � : f

 
�o� ."ن���Pی* ی����ء ا�� : 2��f ��نk �5 �>�ار ا���دث� ��ی* واح، ه\ا �Xء ��BPل �� 

  .ا��ی*

  �Bا�� L� ل�M ولUا��، اM 5� ج�ری� Lرداء، وإ�� أن
 و�_ ا�(��: إذًا ه\ا ا��جc إ�� أنL أ�� ا��o� f .

ت ���L ��ارًا وه� ی�Pل: ��� ���3 أ�fً�M �� cML�P وأc�M : وا��Zن� �Mل�t� ،
�o� f ل�M : f


، �E�3 أوص���o� :
�o� f ،��3ی�� c�� E��
 �Iه�ة ن����، �>�?� ���h : د��� �oا� �P�Pا��

�Bل ا���Pی j�<� ،دون أن أدري، إن��ن : إرادی� 
�p�3، أXدون أن أ 
�p؟ أن� أ 
�o� f

t� �?3آ��� أس� ،
�pt� ن�T؟ی��� 
�pأ f j�<� ،��B�o5 ی�?� jM�� ،
�p ! ی�?�ن� jآ�

���L ا�4�ة وا���م ��X 5ٍء ��q إرادیً�، ا!ن��ن ی���ق �L س�Mً� ؟ �Bا��  

 ،
��p hوأن J\��� ی�ك أنS� ارًا�M \��� و�>5 إذا أردت أن ،
�pأ ،
�oا� Lأس�س �ً�M�� \��� f

  :ه\ا �j�i� E�3 جًا، �Mل

  C)27(َصَ=6َ�ْ َأْم ُآ6َ9ْ ِمَ� اْ�َ)�ِذِ��َ� �َ��َل َسgُ9ْ9َُ� َأ
 ) cس�رة ا���(  

   �� qار �5 ی>�ن ح>��ً�، و�5 ی>�ن س���ً�، و���Pه\ا ا� 
، �tآ��p hارًا وأن�M \��� إی�ك أن

 �5 ا���ذ �Mار �cP �� ن��_: ص���_، ه\J ن���4 أی?� ا!خ�ة�fو ،hB�p ار : إذا�Pر ه\ا ا�سtص

 3 أس�Bع، و�3�
�p ��أcu ���_، . واH سP�ut?�: أس�Bع ��ى أن_ أصh�B إن��نً� Oخ�، �� س�

3 أس�Bع، وا���M �?� q�� H، ج� أن�� �2 �  أن_ إن��ن واح)� ،أجc ه\ا ا��Pار إ�E أس�Bع واح

��q�� c إرادیً�، ا!ن��ن أح��نً�  
�oا� ،
�o� f E�3� ،
��p hارًا وأن�M \��� إی�ك أن ،�?P�iن


 f إرادي، �3 c��M س�ف �oإرادي، ا� f c��ی��k آ���، ��Mت  LB�M����k إ�E ا����R وا���Zن�5، 


، أو إی�ك أن ���\ �Mارًا�oب ا��B5 أس� 
، أي ا��3�o� f 5 آ���� �Bأراد ا�� jآ� Eإ� c4ن 


��p hوأن.  


�oا� j�3ری�ن: �5 fوا �iBا� E�� �?Bص�ح c��� ا��� qث�رة ا��� Lمأن�P� .  

��دئ ذي �ء �5 أخ�ق ا����2 ؛ ا���2، وا����ء، وا���ا�k، وا���دد، : اQن، ����c ه\ا ا��ی*  


، �5 أخ�ق ا���� ،2��Pل�oا� k� rM���� ا���4ت J\ه cوآ ،�B4ذى، وا�Uا @jح���ل، وآfوا :


��اض �5 ح����، � 5�tث��ات آ���وی�، UنL ذه. ذهUا cوم آ�Pأي ی ،

، أ�� �� آ�ن �E�3 ذه

 ،2��� h�M ذاS� ،_�� k�iا���ء أو �� ����ل ح����، ی �� L3� ،
3ن رخ���i� l ���ن ا�\ه�

 ��� ،��أي ح��2، آ�j أن ص��ت ا�\ه
 ا�����Z أنf L ی4أ، وf ی�tث� ������ض، ص��3ا أ���س ص��

�Mن ��5 ا���Uس ا���4��، درج� �5 اf��Pن درج� ����� جًا، ح�E أن ا���Bاء وحه2 ه2 ا�\ی5 ی���
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���ل ا���f ،���Tنt�i ��یy ه\ا ا���Uس U2 �� ا�ه\ا ا��� h��3ذ�_ �� أن ا��أًة اس� k�3، و��Biوا�

 fو ،��3 ح�5، إذًا �� ��ق، إذا ���M أ���س f ی���i ��یLP، إذا ���M ذه
 f ی4أ، وf ی�tث� �������


  .ی�j3 ��یLP أ�ًا، ه\ا �E�3 ذه

3ن ث��5، وا�\ه
 f ی4أ، وا�\ه
 f أ��   � 
���E�3� ،2 ���2، ��ن �5�z، أي ح��2، إذا h�M ا�\ه

ی��b�o ��نL، وا�\ه
 f ی�tث� ������ض، وا���Uس f ی���i ��یLP، ه\J ص��ت ث���� �� ه\J ا���3دن، 

،k�ا����دد ����س، ا�\ي  آ\�_ ا����2، إذا h�M ���2 أو �fً�M 5�z واحا ه� ا����2، ا����، ا����ا

 J\ه cوآ ،Rاgا� �� �B4رة، وا�\ي یP5 ا���ی���c، وا�\ي ی>j@ اUذى �5 ا���س، وا�\ي ی��3 


، آc ه\J ا���4ت�oا� k� �ًأص rM���� ا���4ت.  


 ا��iیy إ��?�، ��Pل ���L ا�4�ة : �Xء Oخ�  �uا�(��، و Eق إ���Xن� ا�\ي ا�Zه\ا ا�����4 ا�


f �: وا���م�o . LP�ُن، آ�ن ُخO�Pق ا��5 أخ� 
�oم ا��
 �5 أخ�ق ا���Bة، �oم ا��أي أن 

  ..ا�O�Pن

 qً�	ِ'َ َن َواْهُ#ْ�ُهْ� َهْ#�ًا)�ُ)Gَُم� َی �  َوَذْرِ<* َواْ�ُ	َ)>4ِ��َ� ُأوِ�* ا�َ0ْ�9	C!ِ) 10(�َواْصِ&ْ� َ:َ�
 ) c�Tس�رة ا��(  

  َ=اَوٌة َآَ <�ُ- َوِ�*� َ�ِ	�kِ+َ�C�ٌَذا ا��ِ>ي َ�Qَ9َ�ْ َوَ�9َ�ُْ- َ:
 ) h�4� س�رة(  

C!َ�َ4���ُ� ا��ِهَ* َأْ�َ *Pِ����ِ �ْ+َاْد�  
  " ) O 5� "96ی� : س�رة ا�����zن( 

���L ا�4�ة وا���م ؛ أحه�M 2ل    �Bق ا���أخ ،
�oم ا��ه\O Jی�ت O�Mن�� آ�?�، أخ�ق ا�O�Pن ؛ 

L� :ل ی� �������L ا�4�. ا 2�Bل���M ،م�ة وا�� :  

  )) ویQN م� ی0=ل إن �� أ:=ل (( 

��E رL�BM ا��gی��، �����2 و�Mل   2b�� Eح� LR5 ردا� �Bج\ب ا�� ���L . د��J: واح �Bق ا���خt�


، ��!ن��ن إذا �oم ا��
، أخ�ق ا!ی��ن �oم ا��
، أخ�ق ا�O�Pن �oم ا��ا�4�ة وا���م 

<� f ��)3ً� وسBu �ًح��� �Bا!ی��ن، إن�� ا���2 أص yی�u ای�ت ار��k إ�E ����ى ا!ی��ن، �� �P� ،�ً��

ای�ت، Bا� �� J\ه ،L��4�������@2 ؛ ا!ن��ن ی���c، �5 ا�اخc ی���p ��oن، و�>�L �5 ا���رج ی��B أ

���y، آtنL جcB راس6، آtنL ��خ�ة  ��� Lنt�3 آg5 ی�zرة �� ا!ی��ن، ا���i�� ح���� 3� 5<�

���e�، ه\J ا��Uاج ا�� f ���i�zث� ��?� إu�Mً�، أ�� ا��Pرب ا���o4 س�ی3ً� �� ی�tرج� Uدن� ��ج�، 

����X ،��Bا� J��� �� راس�� ���e3أ�� ا������ ا�.  

  *��Zا� E�3ا�� : ،L�42 خ�iی� �?�gأح��نً� ا!ن��ن ی ،�?�g� �� _ن�� �i3� إی�ك أن ،
�o� f

�gة، ی�g��3 ه>\ا ی�g?�، آ���ی�g?� ی>�L� c ا��4ع Bا!ن��ن ا� ،L�: ?� �LMT، ی�g?� ی�?� ��3
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 c3ًا �_، اجR�M _ن�� c3)� f ،qوات ا���T�� 
)��� f ،
�oا� ��وا� 
)��� f ،
�o� f

  :ن��_ و�y ا��y، ر��� �T وج�M cل

ا��ِ>یَ� ُیGُEِ9ْ(َن ) 133(اْ�َ ْرُض ُأِ:=�ْت ِ�ْ�ُ	�Gِ�Pَ� �َوَس�ِرُ:(ا ِإَ�� َمEِhَْ�ٍة ِمْ� َر�4ُ)ْ� َوَ'�9ٍ! َ:ْ�ُض�2َ ا���َ	َ(اُت َو

 �َ�9ِ�ِNْ	ُ�ْا %;Nَِوا�0َ�ِْ+�َ� َ:ِ� ا���9ِس َوا���ُ- ُی �َ�ْhَ�ْا �َ�	ِfِ�(َ�ْاِء َوا���Dاِء َوا�����ا� *+ِ)134(C  
  )س�رة Oل ���ان ( 

��E وا�5���3 �5 ا�>�5��I ا���o ه\J درج�، �5 ا�اخ���p �� cن، �5 ا�  Uرج� ا��رج �� آ2e، ا�

Lی��5 ��5 أس�ء إ�� L5 ه\ا وذاك، أن� E��Uا ،������ �� cاخ  ..ا���س، �5 ا�

 �َ�9ِ�ِNْ	ُ�ْا %;Nَِوا�0َ�ِْ+�َ� َ:ِ� ا���9ِس َوا���ُ- ُی �َ�ْhَ�ْا �َ�	ِfِ�(َ�َْوا�)134(C  

��L، �>5 اH ی�
 أن ��اجL ا����ء ��!ح��ن، ا!��م أح   Hا �Xر ��� 5� H�� B� �5 حی* �

���L وس��M 2ل Hا Eص� �Bل ا��tل: س�M ؟ cوج T� Hا 
�p 5� ن���Bا�\ي ی �� Hی� رس�ل ا:  

 )) ;Dh� w ((  

   cح P� ،hgiو� h�Pوان� ،hآ��و h�3و� hB�p إذا ،cوج T� Hا 
�p 5� 3�B� 
�o� 2� إن

�T وجS� ،cذا أ Hا 
�p _���
�o� f cوج T� Hا 
�p 5� 3�B� ردت أن.  

  c��M cBM h�M آ�� :c��M cBM h�M ق، آ���خUا 
 آc : ا���2 س�<��� Lوه� ،�ً�Bآ�د ا����2 أن ی>�ن ن

 �� f2 إRا�(�ا 
<��� c؟ وه 
�p ��
 ؟ وهُ c�h�gَ اUس�ة إf �� س��p ��ا�����Mت إf �� س�

fآ�ت إ�g24 ا��� c؟ وه 
�p ��
 ؟ وهc ی��bق ��5 اUم وو�ه� إf �� س���  س��p ���� س�


، آtن ه\ا ا��ی* آ�� �Mل ���L ا�4�ة �o� f ؟ إذًا 
�p ��
 ؟ وه c�yb�i ا���أة إf �� س��p

�T وجc ؟ �Mل.. وا���م ج�k ��5 خ��ي ا�ن�� واQخ�ة Hا 
�p 5�ن� ��Bذا ی�� Hی� رس�ل ا : f


�o�.  

  4Bوا���5 ا�L�� Hا ���L�4 اH �5 : "�ي، ه\ا �5 آ�Bر ا����5�3، ی�Pل ر L�� 55 آ� kأر�


�oة، وا��?gوا� ،�Bوا��ه ،�Bpا�� �� Lن ـ �5 َ�َ�_ ن��Qا ا�PMا���ر ـ د E�� L�bن، وح��i�gا� ...

 ،y��� Lن�� kه��ك إن��ن ی�� ،Lن�� L<��� وه��ك إن��ن ،Lه��ك إن��ن ی��_ ن�� ،L5 ��_ ن���

c����� ء�X وه\ا ،L�واT�� yا�� kأن ی��  ... وه��ك إن��ن ی�ی�� ا���Bp و�� L5 َ�َ�_ ن���

���L ا���ر، و�L�4 �5 ا��i�gن  Hح�م ا P� 
�oا� �� ا�g?�ة و��  ".ا��ه�B و

 یS� ،�?�gذا �Mل  M رب ا�5����3: ا!ن��ن Hج��ل ی\آ�ون. إن� أخ�ف اUت ا�[�� ،�ًi� وص�ر ، س3

 ا�g?�ة، أ�\ب، �Xب، وس�2، �� �� Lن�� _�� LنU ذا ؟��� ،������ jن� ی�سه\ا ا���B ا�2�e3، س�

�4M ا�T3یT، د��L ا��أة ا�T3یT، و��q �5 ص���?� أن ی���� ا��U، وه� س�ٌة �L، ��ة ا�����ون 
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��gی5 �� ��� ی�Bر �L أن ی��>
 ا���ح�g، و�k ذ�_ �Mل 5� �Zذآ�وا أآ :Hر�� أح�5 ��3ذ ا Lإن 

 ا�g?�ة�. ��Zاي�� Lن�� _�� jن� ی�س��.  

 y4B� ،ا���وب r3� �� L��P�� �ًآ�g� kBا��وای�ت ـ آ�ن ی�� r3� \آ��ـ آ��  ���وذات ��ة س�ن� 


"�� اQن ر��� ���M_ ثtرًا ���: " �� وج?�M ،Lل�oا� �� Lن�� _�� ،Lآ�� ،.  

Lی��� Lأح��نً� ا!ن��ن خ�� ،�Bا��ه ����E ا��Mاف ا���3ص�، ��?�ر �MاJ، ی?د، ���43 اH، وه��ك  و


�oا� �� Lإن��ن ی��_ ن��.  

   f ةو�2���I 2<�3 أن حی* �Xیj رواJ ا���Bري ��L ج��ع خ��ي ا�ن�� واQخ�ة �j�z �5 آ��� واح

L� ل�M �Bل ا��tا��، ��� سM 5� ن� ج�ری��Zأن ا�����4 ا� c��
، وا��o� :Hی� رس�ل ا fً�M �� cM 

L� ل�M ،L�P���� ���3 أ c�Mل: وأ�M ارًا�� L���ت �t� ،
�o� f :ل�M ،
�o� f :ل�M أوص�� : f


، �Mل�o� :ل�M دة
، �E�3 ذ�_ أن : أوص��، أری وص�� �uی��، وص�� آ��Zة ا���3ن�، ��3�o� f


، و�I?� وص�� ��4Mة �>�?� �� ا���P�P وص�o� f آ��� cPا�����4 اس��P�����5 �2 . �� ث���� و

Lأدرك ا���� آ� Lآ� �gك ا���و5�َ  ،Lآ� �gك ا��� P� 
�oی.  

���L وس��M 2ل   Hا Eص� �Bل ا��tس �ل: ی�وى أن رجً�M ؟ cأ�� c�3أي ا� Hی� رس�ل ا :  

 )) ^�Mا� ��� ((  

  �� jٍ�3ی�� yح�5 ا��� c3م ج�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� ،h3iإن اس� 
�o� fه� أ f�4 ه� أ�

ی_، وأن �� k�
، وأن ��iB، وأن ���ب، وأن ی��3 ص��_، وأن ��o� أن yس�ء ا��� ،
�o�

 ��oوص ،j�3�
، �� ا���P�P، ا���oب �o� fأ yح�5 ا��� ،yوأن وأن، ه\ا �5 س�ء ا��� ���B�

���iْ��،  �� ن�e ا���س، وا�����M 2ي وآ��B، ه\J آ���ت د�P�M، ا���oب ص��o ؛ ی�?y����� 2، ی�?2

ی�?2 ������ه�، ی�?j��ُ��� 2، ی�?t� 2نL خ���M ،jرب ص��o أی�b ��ج� �LB�P، أي ا��iاب �� ا���ء 

�L، �>5 ا������ ا�>��Bة  f�J\?� ���B ا��Uاج ه� راس��T�Tی.  

��L أن�M Lل   Hا ���Mل ���L ا�4�ة : روى ا���Bري و���2 �� ص��َ�ْ�ِ?�� �5 أ�� ه�ی�ة ر

  :وا���م

��8 ا�J=ی= �����:! ـ أي ا�>ي ی��ع ا��'�ل، مqآ� م� ا�=ر'! اxو��، �73 +* �	7 ا�Gpxل، (( 

 ;Dh9= ا�: -�E> Q�	ی= ا�>ي ی=Jا� �	ة ـ إ<�Nر:! ا���  )) �73 +* ا�	

��>�� ا�2��3 و�2 ن��_ أن����، �?kBi��� 2 س��وا ا���Bر، وا����ء، : �\�_ �Mل أح ز���ء ��ی�iن�� �Mل  

Bص�ات و�>5 �2 وا�Uا ا��4ر، وا��Pص�ت، ون�oات وا��4اری6، وا��R�iت وا��Bا ا���آ���، واخ��

ا����رة ا�����o أس�س?� ا����iة ��E ا��3�Bi، وا����رة : ن��_ أن����، �?\ا �r3 ا���س�� �Mل

 ا���ت، ���>5 ا!س���� أس�س?� ا����iة ��E ا�\ات، ا����iة ��E ا��3�Bi ���?� آc ث��ره� 
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 ی���Pن �_P� ،���iBا� J\?� ،ا���ت أ آc ث��ره� �3B� ا�\ات E���]� ن�� �� ��� ا���gل، : ا����iة 

آ��p jص�ا إ�E أ���ق ا���B ؟ وآ�j ح��وا ا�B]� خ��� fOف ��� ��h س�i ا���B، ح�E آ��gا 

آ�j ص�Bا ا!س��h ا���� ؟ وآ�j اس���ج�ا ا���� �5 أ���ق ا���Bر ؟ وآ�j ن�B4ا ه\J اUن���
 ؟ و


، ا����iة ��E ا��3�Bi، ه\J ح��رة ا��oب، أ�� ح��رة ا!س�م �)�وس� ا���ء ؟ �?\ا �Xء 

  .ا����iة ��E ا�\ات

��ار أ��ار ج�ی�، f أآ��>2 وأن� ��tآ ��� أ�Mل،   Uا J\5 ه� ،��Zار آ��
 �L أ�oا� �P�Pا��

ن� ��o �>�د �>�ن �2e3 ا��Uاض أس��B?� ا����@� ا�����، ��
، أ��اض ا��gای�5 ؛ �� �Pأ��اض ا�

 
��o ا�م، ه\ا ا���4 k��ی� \ٍR�� ،�B�4�� 5ای��X �� ،�R��دم ��B4، وه��ك ��o دم و

ة ن���، ���� X أي ،�B4�م �� ا��5 و�� إ�E ذ�_، أ�� ه��ك ��o دم Pب ا�>�����ول وا���BسU

iی Lio� q�Pی 
�p إذا ا!ن��ن ،�oا�� kن��� ی�� �k ث�ث� درج�ت، وآ��� ار��k ا���o َجِ?َ


، ����Pا�Pا� : ،L�R�Iوو 
�Pث� �� ا�zی 
�o��� ،م��o ا� Eدي إ�zا�?2، ا�\ي ی �o���o ا�م ه� 

و�� ا��gای�5 و��ون�?�، أح أآ�B أس�Bب ا��Pح� �� ا��3ة ا����� ا�����، اQن �� fOم ����3�ت، 

fO ،j�<م �� ا�fO ،��P�Pم حfO ب�Bأي أس �?� q�� �?أن hBم ثfQا J\ه ،cم �� ا��جfO ،م �� ا���ص�ة

 ������� �M�� �?� �Bأ��اض ا����س ،�����
 fOم Bا����� ی� ��ن����، ����� �?��Bأس c� ،ی����

�� f ن?�ی� �?� أن �2e3 ا��Uاض ��M kن�M ���<اض، و���Uا cص���� �� cأن أدخ ا�����، وf أری

� �?��Bأن ی��?�_ أس cBM Lوان، ی��?�_ ج��Uا cBM Lذ�_ ی��?�_ ن�� E�3� 
�oن���، إذًا ا�\ي ی ���

ةgا� J\ا�����، ه ���3ً�، ه\ا ا����Bu �ًآ�اس�?.  

  fًوt� : �� ،5 ا���س�� �ً����� q�� ب��oا� ،��Pار خ���ه��ك أ��ار ��دی� ج����، وه��ك أ


 وا��5��R، �� أ��اض أ��ار ج����، �� �Mح�، �� fOم، �� أ��ا�P��� أ��اض �� ،��B4�ض 


 �L ن���R ���3ی� ؛ �oن، ا�Bا�(�2 وا� �� ��Bس� �Rن�� L� 
�oج����، ا� �?��Bآ�?� أس J\ح��س��، ه

 �ً3Bu و���آ�ة وس��ی� ��P�?>2 و�و Tو�� T�p L��� �� �ً�Rب دا��oا� ،�ً����� q�� ب��oا�

�� ،������� �ً����5 ُخL���o� y�ُ، وی��\ �� 3�Bب ی��o5 ا���س، وا��� Lاح��ا� Pب ی���oا� _�\

 ��P�ُار ُخ���T وجc، �?��ك أ��ار ج����، وأ Hة ا���� 5�ا����2، و�5 ُخy�ُ ا��5�z، و

  .اج������، وأ��ار روح�� دی���، آc ه\J أ��ار ��دی�

  �� _B�p ج�م hBBوص ،hB�p ح���� h؛ أن ��� ، أ�� ا���oب �L أ��ار اج����B�ُ E��E زی أو 

��E إن��ن ی�Pل �_ 
�o� ح���� ،j�3ا� fإ ���_، ا�j�3 داf �ً�R ی��� Pا ح\?� : fو ،L� أن��ه� f

���L ج�م B�p_، یEPB س��ات �uی��  hBBا�\ي ص L�B�pا!ن��ن ا�\ي أ EPBوی ،L� أن��ه� f ت�����
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، وی�
 ا��oم ��_، إذًا ه\ا ا�\ي ی�Pن�fی�>� �� ا Mو ،L2، وی(��ح?2 ����ن?�����س، وی�3ي 

���ی5، ه\J أ��ارJ اfج���Mح� اء، ی����3?2 ��J، ه\ا ا!ن��ن ی��� أ�  .ی

  y�Mع د��ن� �������L ا�4�ة وا���م ی�Pل: �>5 ��  �Bا�� :
�o� f . ی� رس�ل 
�pأ f jآ�

��c إرادیً�، ��f c إرادي ؟ ��Pل ا� q�� 
�oا� ،H���3ءا : �B<��� ،
�oب ا��Bك أس��� 
�o� f

 
�o� M ��Bا��� jMا���ا J\5 ا���س، ه� ��Bس� jMا�� Eدي إ�zا���س، ه\ا ی E��وا�����3 وا����خ� 

 �B<ا� 
�oب ا��Bأس 
، �tح�o�� ��Tی� L� 2 ی���3ا� ،L� ا���س k4إذا �2 ی� �B<ا��� ،�B<ا���

_Bذا أردت أن ی�S� ،، وأر��ح�،  وا�����3 وا����خ���(�ر�_، أن� وأن�، و����، و�5 ذا� _�ا���س د

 fذا أردت أS� ،5خ�یQا cBM 5� إن>�ر 
Bی� �ً�R5 ا�\ات دا�وس��ر��، و�����، وأص?�ري، ا��ی* 

 ،�B<5 ا��� _�ی ؛ دX 
�o� ازTس��fه\ا ا E��ی���bTك أح، وأf یB�o_ أح، وأf ��د 

 \ٍR��  .ی�B_ ا���س، �Sذا أحB_ ا���س آ�نh ا�3��Mت ���� ���_ و���?2 ���Mت �B�uوا����خ�، وا�����3، 


، أنh س��ت �5 إن��ن، �>�ل �_ ا��4ع   �o�� 
Bء وا����ی� � خ�ی5 أی�ً� ه� سT?ن، ا�Qا

 ،L� hاس���� hأن ،L��b�M hأن ،L� أتT?اس� hأن ،L�� س��ت hنt� ،
Bا�� hأن ،hB�o� ،5��ص�

�� أص�Mء، إذا �� �Tاح ا����ی� وا�?Tء ���)� cآ ،
�oا� tgه� ی���
 ردًا ���Pً�، وBخ�ی5 ی�Q�

ی، أخ� ������ ا�>��� �����، ������ ا�>��� X اء� Eإ� 
�Pاح ی�T5 أن ه\ا ا��eا� 
�pt� ،2?���

اء�  .ص�ر �� 

  T� L3� ح ه�T��� ،Lزوج� k� حTی� ،
�oب ا��B5 أس� ،
�oا� 
B�� احTا�� �Zن آQا ،Xاحً� أ

 Xح� أT�� _���
 وی3�P?� إ�� أه�?�، أنh ا�\ي �أت، أنh را�k ا�>���، ��Tح، وه� ردت �o��

 �B<ا� 
�oب ا��Bأس 
 ا��Tاح، أح�oب ا��Bأس 3Buً�، �2 ی���c، أنh ا�\ي �أت، وا��Bدئ أt� ،2�Iح

��Bا، أو ا�?Tء وا����ی�، وا�����3 وا����خ�، �����، ������ ه� أآ�Z ��_، أن�، f أن�، ی��س��ا�oی� ،

���>�B وا�����3 وا����خ�، وا�?Tء وا����ی� وا��Tاح �� ��p حy، ا���B آ�ن ی�Tح، و�>T� 5اح 

�uا���ا 
�iب ی��Pا� j�zوس�2 ی L��� Hا Eص� LاحT� ًا، آ�ن  .�j�i ج


 ا���، ه\ا ا�(ال ا��iیk� c ا���س، c�M و�Mل وآ\ا  �Pال، ه\ا ا�
  اQن، ا�(�oا� 
Bوآ\ا، ه\ا ی�


، ا���ص �oا� 
Bر ا���س ی��B���3 أخ� E��
، ا���ص �oا� 
Bی��3_ ی� f ���� cخأی�ً�، ا��


، �����ص ��E ا���ل وا�(�J، أن ����f ��� h ی��3_، ا�(ل، �oا� 
Bی� J�)ل ا���ل وا���� E��


، �Sذا �Mل ���L ا�4�ة وا���م ا��Tاح، ا����ی�، ا�?Tء، ا�>�B، ا�����3، ه\J آ�?� �5 أس�Bب ا�o�

c��)ا ا�����4 ا�\?� :
�o� f . _��� �B<ت، ه��ك �5 ی��bB<� إن ،
�oب ا��B5 أس� أي ا��3

��B�o_، إن اس�?Tأت، ه��ك �5 ی��?Tئ �_ ��B�o_، إن �خ�f ���� h ی��3_، ه��ك 5�َ ی�>�_، إن 

� �� Eإ� h3�i� ل، ه��ك 5�َ ی���_، إن
. �q �_، ه��ك 5�َ ی��P_أآ�Zت ا�(�oب ا��Bأس J\إذًا ه :
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 5� Lه\ا آ� ،J�)ل ا���ل وا���� E��آ�B، ����3، ���خ�، س��ی�، هTء، �Tاح، جل، �خ@c، ح�ص 

J�BP� ��� f �� Eدي إ�zی 
�oوا� ،
�oب ا��Bأس.  


، : أنt أ�Mل �>2 وأن� أ��� �� أ�Mل  �oت ا���س، أس�س?� ا��<g� 2e3� >�ن�>�د �وج�، Tف ا��خ

L� cM ،�Mن� hأن ،E�Mآ��� أ hBBس�� س�Pا�>��� ا� J\س��، ه�M ���<� 2b�<� ،آ�ء�gف ��5 ا��ه\ا : خ

أن f h��J\?� ،2? أصh�B �(�ی�، ا�����X �gMء : ا���p c�3 ص���، أن� ��L� k��P� q، أ�� أن ��Pل

وان�?�ك آ�ا�� اQخ�ی�X 5ء  وا��(�ی� �Xء Oخ�، ا���ار �Xء، وا���Bب �Xء Oخ�، ا!��Mع �Xء

 ،kی�Pاز وا��T?س�f2 وا�gب وا��Bا�� Eه�ن وا���ار ا�?�دئ ؛ إ��Bوا� c��Oخ�، ������ ���ك ا!��Mع وا�

 ،��Tر یPذي، ویzر یPی fه��ك إن��ن إ q�3آ�، و��� 
g�� \ٍR��وا�����P وا����ی� واfس�?Tاء، 

ك ������ �� ،���Iأ L� q�� ل أ��ان �� �� إن��ن�<Xأ _���م، إذا أردت أن ���یLP زی�دة، س��>�2 

  .�����رج، س��3_ س�]�، ����م، Uن ص�ر �� اس��Tاز

���L وس�2، ��(
 أن ن�?�?� �5 زاوی� واحة ؛ �5 زاوی�    Hا Eص� H5 رس�ل ا� h�4 رویPا� J\ه

 أ��iن� دروسً� �� ا��Mوس�2 آ�ن ح���ً�، و L��� Hا Eص� �Bك، أراد أن أن ا���g� cرج L��t2، ی�

 Hا Eص� �Bة �� ا���Bص�� ا�� �Bأراد أن ی�� ،L��إس cBM ��َ3ْ5 ِس� ی���5 ح��L، �?\ا ا��جc اس�L زی

 Eص� Hس�ل ا 
��u ا\?� ،��?��� ���� ���� c��3� و أن ه��كBح��2، وی �Bوس�2، ه� ی2�3 أن ا�� L���

���L وس�2 �یL� 5، �2 ی��B أج� Hرح��� ا c<� 2وس� L��� Hا Eص� �Bا�� L���P�� ،�e�pو �I�e�� ،3� L

 L��� �B���� ،ًایX �ًB�p 
�p ���صر، وا������ ثoٍ�، س�ن� ��� ج��q �2 ی���c، س�ن� 

���
، ���Pل �?\ا ا�����4 ا�(��c س�ن� �oی ���  :ا�4�ة وا���م ح���� رأى 

  )) :	� أ<� وه( آ�9 أ�(ج إ�� ��c ه>ا ی� (( 

  ���  : ن�5 ���� ����ج�5 إ�B�p E_، ن�5 ����ج�ن إ��X Eء Oخ�، ��� ه� ا��gء اQخ� ؟ �Mل ی� 

 )) -P&��3ن �)(ن مx -2'و ،;Dh� م� أن qً� ض* ـ�GPا� ��N� Wء و� م��DGا� ��N� *>م� �

  )) أد4 م� :��Q : أدی&!، و�7 �*

  �iی� l�X �� أ�� �� ه\ا درس ���� ���، أح��نً� ا!ن��ن ،LgiB�و L�� ى�Mن أ�<� hول، ��>5 أن


، Uن ا���B ا�>�ی2 آ��c، و��43م، �p y���� ��� ی>�ن y�� ��p، س�ن� Mدرس �����2، و L����

 L5 ا���س ی����3ن� Eأح��نً� ا!ن��ن ی��� ،�Bی�3ف �>�ن� ا�� f 5�zا�� ��p 5<ة، و���Bن� آ�<� Lو�

�z� _ی���3ن_ أن f ،5�z� Lأن E��ك، Pی�� yح L3� ،كPان� 5، أنJ\?� h ا���b4M �iPت، �Sذا واح

L� ل�M y�Mد jM�� \��م ا�ة وا���ا�4 L��� �B���� : ن���ج jM2، أن� وه� ���� ن���ج ه\ا ا����ی� 

  .�J��t ���5 ا���Mfء، وأن ���tن� ���5 اUداء



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 450�� آ��ب ��
 

���_ أن �jM�� �ً3Bu L���P �� �2��3 ؛ �� إن��ن آ�ن f ی�3ف �>�ن�_، f ی�3   ،Jرك، �(�وز حM ف


 إس�م ه\ا Bا�>�ی2، آ�ن س �Bا����2 �5 ا�� jM��3، و�5 أدراآ2 أن ه\ا ا������ L���P� 2، وأن�����

���L ا�4�ة وا���م، آ�ن !! ا!ن��ن  �Bا����2 �5 ا�� jMا ا���\?� cا����ة أن ه\ا ا��ج 
���وي آ�

L�� Hا ��
 إس��L رBس jMه\ا ا���.  

 ��3ن�ن ��?� �k ا���س  M J\2، وه<� �?��Mا��� أود أن أ �iPا�� : T� Hا E5، �_ س��ك إ��z� 5ا� hأن

�T وجc، أح��نً� ��ti ��_ أو ��?�  H _Bح _� ،_�وجc، �_ ج��3_، �_ دروس، �_ ث���P_، �_ ور

L� 5آ hأن ،�ًP�Mح���ً� د _Bس���� ،�ً[�X _��واسk ا�4ر، �5 حLP  یt�� f l�X یf ،_��3 ی�3ف 


 ��_ �X]ً� آtن ی�Pل �_�iی P� : ی>�ن l�X ن��_، ی>�ن hه\ا ه�ی��، أخ� أن �eه�ی�_، ان أری


، �5 حLP ؟ ��P3ل أآ\ب، أنf h �>\ب �>��p 5ك �o� ة اس�� ��� ���?�ی�، ���ذا��Bن� آ�<� L�

 ی>\ب، �� ��اjM، ��!ن��ن ی>�ن ��>�ن f أح یf ،L��3 ی�3ف �?\M ء�g� 
��iی P� ،ا��>�ن� J

 
 آ�ن رحP� م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� c3� >�ن آ���وأن  ،
�o� fأ cآ�U�� ،ء�gه\ا ا� JTی���

ر، ���ًا، �����ً�P2 ا��e�  .ا�4ر، واسk ا���2، 

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل   �Bا�� :  

 ))�Gی(م ا� 
� ی�4�Mی- +* م� آg�c �gً� وه( ی���3P أن یW<E9، د:�W اP� ،^iqMرؤوس ا� ��م! :�

  )) أي ا�N(ر ش�ء 
�5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( " qأن( "  

    :و�� حی* Oخ� رواJ ا!��م أح�


 إw م� '(+- إی	�<ً� (( =ٌ&: �g<ً� : و+* روای!". م� آ�	أم9ً� وإی ((  

  �� f ،L�� hgi� hك، وأنTاس�� ؟ ���_، ی� ��ى ��ذا ی�c3 ��3 �>�ة�م ��� �E�3 أ�5 وإی��ن، إذا واح

 ،yی�iا� E�� �� jPى ی��ی�  cه ،�ًZ� رة������ ��<g� _� c�3؟ ی(�ز ی ��ر���� ��<g� �� c�3ی

ی�4M �� c�3، یc�3 �� ح>�ی� ؟ f ���م ا���c، أنL�� hgi� h، �� آ�L3� h ح��2 ���م ����ح، ا��biBش 

  : �Xروا����2P ی��م �B���� ،y�ِMَ ا�>�ی2 أ


 إw م� '(+- أم9ً� وإی	�<ً� ((  =&: �gم� آ ((  

�5 اfن��Pم، ��� ��د    h3��� ،L� ذىUع ا�P5 إی� h3��� ،2ح�� hآ� ،Jذz� 2� hا!ی��ن، أن cBM 5�Uا


 أن ی�giBا �L، أو أن یzذوJ، أو Mوه� ی�� fخ�ی5 إQ�� �iB5 �� �5 إن��ن ی<� ،L�BM 5� م�Pان� ��

  .��ر ��Lأن ی��3Mا ا�

ن� �Xء Oخ�  �����L أن ی��H�� \�3 �5 ا��i�gن ا��ج�2، �>5 دا�Rً� وأ�ًا : ��  
�oا!ن��ن ی ���

4
، و�أ p ذاS� ،��
 ح��P� fإ cBP� f �?� ،_ن���� cBP� س��3ذة ی�>5 أنfا J\?��ا أن ه��إی�آ2 أن 
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cP��� ،jن ا��ج�2: ی�ج�i�g5 ا�� H�� ذ��
 ه\ J�Tیc آc أ��ان ��fس��3ذة �k . أ�Pح��ر ا�

 �X�� آ�ن �Bدی�5، وا���� 5�4�X ،2وس� L��� Hا Eص� �Bا�� �� �Bن اس��ی�وى أن رج ،
�oا�

 أح�� وج?�P� ،Lل ���L ا�4�ة وا���مM �ًB�o� LBص�ح 
  : ����iیy، و�����Bا، ی�

  )) م� ا��3�Jن ا��'��أ:(ذ ��
 : إ<* x:�� آ�	! �( ����2 �>ه; :9- م� ی#=، �( ��ل(( 
  )�5 ����4 ����� ا�5 آ��Z، ����م ا����4ن� ( 

�r3� 5 ا��XUص ـ وf أدري �� ص�� ذ�_ ـ إذا آ�ن �� خ���M �� ا��iیy یzذن، إذا    h3أن� س�

ی?�ب ا��i�gن، ا��i�gن داخU�� ،2?�� cذان أح��نً� ی?�ب ا��i�gن، إذا رأیh اث��5 . اH أآ�M :�Bل

��ی(�5 اس�cMن ا��ج�2، و�i�g5 ا�� H�� \3 :�Bأآ Hی��ج. ا ��?��� cن ا�\ي دخ�i�gه\ا ا� c3��.  

ة ح�fت ا���B ا�>�ی2 أوص�ن� �?� إذا ��B�p، أول �Xء  �ن� ��أن ���o ح���_، �53 ا���B : اQن، �� 

���L وس��M 2ل Hا Eص� :  

ا�(ا�l ی�NPك، ا�0= " إD�+ w#� إذا Dc; أ�=آ� وه( ��k+ ،8�#��+ �iن ذه; :9- ا�Dh; و(( 

ار��ح، م� ز�l'�� 6، ���3، ا'�8 واض3#�، ا�(ا�l ی�ی= أن ی�NPك، ی�ی= ی)��، ی3&�، �(ل 

إذا Dc; أ�=آ� وه( ��k+ 8�#��+ �iن ذه; :9- ا�Dh; ذه; وإQ��� " : w، ��ل ا�9&* ا�)�ی�

 �#D��+ (("  
  " )أ�� ذر " �5 : �5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن( 

k�u خ�y ا�Tوج� ��س>h أنU ،hن ��_ آ��� اQن وه� : ، ��ك ا�>�م، ه\J ن���4 ��جL اHاQن  

�( :_B����p ��oن، ��� �Mل �?� �� .LB)� : إذا �?���ي ه\ا ا�h�B، اس>h، إذا hB�p اس>h، و� ��

 روى ا!��م أح� وا����\: hB�p ه� آ\�_ �>��B���� ،h ا�>�ی2 ����� �MلP� ،م�ك ا�>��ي وأ�� 

  :داود

  )) إذا Dc; أ�=آ� +���)6 (( 

  h�M إذا ،hیTا���ر ا� E�� 
 أf إ�L إf اf ،H : وا!ن��ن �B�pن أي آ��� ���P?� آtن_ �4?Xأ

��P�� �Bل �?��p وج�T>�ن ا��أح��نً�  ،c5: ی���<����T وجc جb�M ���3ا��5  Hم . ا���� f ،دس�<��

��?�، �?� ����P3� h?� اQن، ����?� ��3M?� �>���ت آ��، آc اUح�دی* �����4_ وه� �B�pن� ، أ�3

h<���� 2آ
 أح�p ن�، إذا�Zا� Lه\ا ا���ج� ،L�� jMو 
�oو�د ا�Tء ��>5 ی�X.  

إذا آ�نh ا���og آ�Bان� اk�u �5 ا�h�B آ��p ،Lدر ا�h�B، ا����ء أی�ً�، ا����ء : و�� ن���4 ث�ن��  

 L��� �Bا�� ،
�o5 ا�� jلی���M م�ة وا���ا�4:  

  "))أw إن ا�Dh; '	�ة �P(�= +* ��; ا�� �دم +kذا Dc; أ�=آ� +��P(ض (( 
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   5� yن خ��i�gن وإن ا��i�g5 ا�� 
�oء، إن ا��� 
ح���ن ا�����ر ی���ج ���Bی، آ�B�p ��Zن ص

t�
 أحك ������p ذاS� ا���ر.  

�T وجc، ه\ا   H 
�p �� رس �� أخ ذآ�ن�، أن
 H،  �� أول ا��o� ًا أن����د، ه\ا ����د ج

 Lی>�ه �ً[�X ذا رأىS� ،ره� ح��ًء �5 ا�3\راء �� خXآ�ن أ Lوس�2 أن L��� Hا Eص� �B5 ا���ی�وى 

 h<?إذا ان� fإ ،H fإ 
�oی f 5�z5 ا��<� 
�oآ�ن ی ،rBق ی��� L� آ�ن ،L?وج �� J�����

،�ً��I إن��ن E��ي ��إf إذا رأى إن��نً� ���و�ً�، إن��نً� �?��م ا��y، �>�ن  ح���ت اH، إf إذا ا


 ا�����د�oم، ه\ا ا��ة وا���ا�4 L��� 
�oی.  Lوس�2 أن L��� Hا Eص� L�� ورد Mو : f آ�ن

�T وجf \[���� ،c ی�Pم ��X LB�oء Hح���ت ا h<?ذا ان�S� ،ٍء�g� 
�oی . ه\ا ا��4ح
، أح

���� ص�o ا�ن�� ��  �� ص�ح
 آ�ن �5  : اUد��ء �Mل �� L�e�أ�2e ا���س �� ���� وآ�ن رأس �� 

 L�i� ن�iس� ����L، آ�ن خ�رجً� �5 س��iن �L�i، �� یf �� �?�g ی(، وf ی>�Z إذا وج، إذا واح

 5�
 �5 أجL�i� c، �>�ن f یf �� �?�g ی(، وf ی>�Z إذا وج، وآ�ن خ�رجً� �oی L����Mي 

�>�f ��� 2 ی2�3، وf ی��ري ��� ��2، وآ�ن أآ�Z ده�J ص���ً�، �Sذا �>�2 �\ س��iن ا�(?���، �� ی

ی5، وآ�ن ی�ى �S� ،�ً�3���� �ً��3ذا ج ا�( �?� ا���* ��دیً�، ا��O �?e���� 5�zد��، دروی�، R�Pا�

H 
�oخ� ؛ یO ص�ر إن��ن ،cوج T� Hح���ت ا h<?أ�� إذا ان�.  

))P>ذا اk+ ،ء*J� ;Dhی w ش*ء آ�ن -&Dh� م)Gی w <ٍ�9�N+ 7'و �: 
  )) 2)6 ��م�ت ا
  ) رواJ ا���Bري و���2 ( 


 f : اQن سzل  �oان�5 ا��P��� ،f ؟ �������� �ً�o�� LB�p 
 وخ��j ا����، هc ی3�p إذا ا!ن��ن

ی��3_ �5 ا���zو���، آ\�_ �� ا�ی5 ا��B�oن ��zول � 5����4�L، إذا آ�c�� �� h �(�ري 

 hB�pن، و�B�p hن، �� �� آ��B�p hث��?�، أن� آ� kاد� c��� ،�?�ج� وآ����� h<وأ��

 ���M ذا �ً[�X LB�p ا!ن��ن ح�ل j��ذا أS� ،L����4� 5�ا��B�oن ی�k ث��B�o��� ،LB�p 5ن ��zول 

�Bً�، وإذا ����b ���>�� ُح�p و�� آ�ن c�Pی LنS� �ًن�� c�M وإذا ،LBء ��4ح�gی��5 ه\ا ا� LنS� >U 2ح

 �� 5�zن، ا���B�p hء آ�?2، وإذا آ���BنUا 
ی5 وس��� 
�� 
�p ،ی��ب Eم ح��5 ا!س� L�د��

 
J ����ن ح�جcBM T أن یc4 �?\ا ا�����ى، ��!ن��ن و�� آ�ن �B�pن و���� �>���ت ا�>�� ی��س��

f یkP ح��� �5 ���?� ح���ً� ����ًا، وإذا y�u ا��B�oن، یu kP�LM ؟ یkP، أ�� ه\ا ا�i�ق ا�\ي 


  f�kP �������ن ��ة ��ة وه� أf ی�3ف ا����ء �5 اUرض، إذا واح �B�pن إذا �� ��ف �oا�

 ��اUرض �5 ا����ء، وf ا��iل �5 ا��3ض، ه\J ا����� ن�درة جًا، أ�� أآ�Z ا�\ي ی�P�iن ���

h�� رضUوه�� ا jPه\ا س ��
، وا�p.  
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 أن ا!ن��ن أ: Oخ� �Xء �� ا�رس ه�  �o��� ،
��oأن ی� Eر إ���Uا r3� دة��M �� ح��نً� ی���ج

���ن� ��� c�M ن، ��ة�B��oء ی��P3خ�، ا�O ء�X 
��oء، وا���X : ،_وا���س ی?���ن ،یX _أن

واH ی� أ�� ذر �� ی2�3 ا���س �� �� �B�M �5 ا��ح�� Uخ\وا ���R�B ه\J، و�>5 ه\ا اE<B� " : ��U و�Mل


، أي یc�3 ح���B�p Lن، وأنh ص3
 ��3ف " � ��ى f ی��سLB إf آ���oأح��نً� ا!ن��ن ی���ج ی�

 ا���ق ���?��، ���cM�3 إذا آ�ن �����M kMدي، إذا آ�ن ن��2 زی�دة )� 

، UنL ص3��o�� ن أ���B�p

 _����� cاخ
 ه\J ����دة، أ�� �5 ا�اخc ه�دئ، �5 ا���oت �5 ا��fح� ��� ،L��آ kی�� f أح

U 5وه� �� س ��5b س�ن� أس��� �5 زی L���
، ��ة س�ن� رس�ل اH ا��?2 ص�� ��oً�، ی�����ر ��

���L ا�4�ة  �Bا�� ����و ،���ًا ��E ج�� ��L أ�� �>� وR�M L��� ،�ً��� �g� �3Bًا، سص��oة ج

3، أراد س�ن� ا�4یy أن ی��\ �3* أس���، وی��\� cم، وه\ا ا�(�� �2 ی�س�وا��  3� �Bا�� �[�g�

���ً� �����دي ��g، أ�� �>� و��� و���Zن  �g� �3Bل س�P3� ��p ،ا������أى ا�����4 �� ،L�و��

 �����ً�؟ �������4 ������ا، آtن �� �� دا �g� �3Bده2 س�Pر، وی�Bخ آ��X ،����4ر ا��Bآ ،���و

��� L� cM ص�حB_ ی��k ا�(�� یk�i اQن �� ح�ب ردة، ���ن� ا�4یy، ه2 ه���ا �tذن س�ن� 

آ��_، �(�ء ��ض �L رأی�P�� ،Lل س�ن� ا�4یy، أ��_ ��� �5 ا���iب �L���� 5، وهTه� هTًا 

�M Jل�� k���� ًا، آ�دتیX " : ��3���م، أ�ر �� ا�(�ه��� خ�ار �� ا!س�Bب ج�iث>��_ أ�_ ی� ا�5 ا��


 ! ". أن أج��� ج�gً� ج�Lg رس�ل اH ؟��o� أم 
�p 5 �� ه\ا<� ،��B5 آ���zا�� ،
��o� ؟ ه\ا

�Bً�، �������4 ��� رأوا س�ن� ��� هTت ذL�M، ��>��ا، وان�4��ا، �p �?eأن ی ���P� jMا��

ة، ا���5 X Eج إ�����دة ��Pا� fوإ ،
��oأن ی� Eًا ا!ن��ن ی���ج إ�و��g ا��U، �� ��اjM آ��Z ج

ة، أو اUص� أنg5 ا�� �f ،ية، وأن  أح��نً� f ی(gا� k�یًا �� ��X >�ن�ن ح>��ً�، أن �<�

ةg5 ا�� �?� �f jMا���5، �� ��ا k�  . �>�ن ���ً� �� ��

   L��J ���ت، ���3 ��
 ا���3 و�uو Jج���� ،Lیی���Pن أن س�ن� رس�ل اH وkM ذات ��ة أس�� ��5 ی

��L، و��د إ�E أه�L وإ��M Eی�، ��د إ E��3ً� �3 أن Buو ،�Bص��ب ا��t� cb<ن ،Eو�Uا L�س�� E�

��د ا�>�ة، �Mلt� ،ة ث�ن�� أس��ًا�� kMو L�<و� ،�ًM�uإ 
f واH، : " ا���B، و�M��?2، وه(�ه2، �2 ی�

ًا ����5 : ا[� ،J���M� ��Pل��� h�Rٍ\ ی��?� " خ�� ،c>�ن ���5، ����ه�أن  
�� ��اf jM ی(

��j، و�� ��p 5� ةX Eج إ������ ،��U�43، إذًا ا�� �ً��� fس�ً� ��>��، و�M 5<� f ،j3� ��p 5� 5


، �� أح ا���>�ی5 وا��L� ،5���4 آ��� �Mل�oا� ��p 
��o2: ا��?��ا�R وf أس���. أن� أر�� أ

Lا��Mt� 2?����، أ�� ی���?L��3�t� 2، وf ی���?� L�� ،خ��ع L�� ،c�\� L�� ء��  .اfس��

  ))"ه( Dc&�نw یDG* ا��Gض* ��� یDG* و((
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آ�د ا����2 أن ی>�ن ن�Bً�، وا���2 س� ا!خ�ص، وه\J أخ�ق ا����2، وأخ�ق ا��l��� : ،5�z ا�رس  


 وا���4ح، وا��(��، �o5 ا���2، أ�� ا��zن، ث2 �5 ص��ت ا��O�Pق ا��ة، وأخ�Bق ا���وأخ

ا��5���z ه� �� ��kM  وا���ب وا��g�ُدة، ه\J ص�� ���� ا���س وس��M?2 وده��R?2، أ�� ا���ص� �5


، أن� أذآ� ح���� آ�B��u hً� �� ا��ارس آ�ن �� �رس ��pب، ���i�ب �o5 أن ی� ��Z<� EMأر


، ج�ء ��ة �رس Oخ� �iوی ،�)�Tوی 
�oی cخ��، یT� ء�X و���iا� E�� L� ی��3ا ،JوTی���

��E ا��iو�� �Mل �)�T� ء��Xأ L� J�3�
 اQذن، وأ��t� Jن أی5 ا��3یj ؟ أ: آ�ن ه�دئ جًا، و�u

 

 ی�3ه� �L3، ه\ا ا���jM ا�?�دئ أن?E ا�����ع، أ�� ا�\ي ی�4��u ء، �2 ی���ج��XUا J\ه kی��

  . وی��ج ا���س ی��ج�T� Jی�دة، ��!ن��ن ی>�ن ه�دئ ح�E ی�>h ا����U آ�?�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��أرأیh إذا ص��h ا��>����ت  - حی* ) :034( ا�رس  -��

 .....وص�h ر���ن

  17-05- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��r3� E ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم   T2ٍ رآ���
، أو أي ٍ�iأو أي خ ،�ٍ��حyR�P ا�ی5 ث����، �tي دا

� c�Mو ،�?�b�� ح�د �5 ا��iیy ا����2�Pا��XUء وP� ه��boء وص��XUا r3� ًة ث�ن�� . 5 أه�����

 r3� 5� c�Mء، و��XUا r3� 2�� ٍX�� 2 ، أي���
، أو أي ٍ�iأي خ ،�ٍ��حyR�P ا�ی5 ث����، أي دا

 ح�د �5 ا��iیy ا����4P� ء��XUا . 

أت �?� Uن حی* ا���م �5 اUح�دی* ا��� وردت ��   � ��Pا�� J\ه L� *ٌیاUر�5�3 ا���وی�، وه� ح

 cMح(2ٌ أ L� �ً[�X 2��� أن �bT وجf 5<� ،c أری Hا Eة إ���ة ����ی� د�P�M جًا، ن����L �� ا�R��

 �ٌBن�)� ��o4وا�� ،y��� �ٌB2 �(�ن������� ،L�)5 ح� �Bح(2ٌ أآ L� �ً[�X �o4� أن fو ،L�)5 ح�

�ًZ�� ،y���: 

یًا جًا، و�� ن�Pط ه��ك د��ٌة ی�آ�Tون �  X ًاTآ���5 ��iPأو ن �ٍiPن E�� Hأ�� ا E�� ���Pس�fا �

 h@�\درج� ا�� Eٌد إ�g�� 5 ج?ٍ� ه��� ،�ًu��o� ًء��� E�َBْا�2�3 ُی 
��u ًا ی?���ن?�، �?\اأخ�ى خ��iة ج

ا��y، أي �]� �� ن�ح��، و����هc إ�E درج� ا����@
 �5 ن�ح�� ث�ن��، f ه\ا ه� ا��y، وf ذاك ه� 

د ��[� ،L� �t�� أح>���� gأن ن� 
د �� ��5u ی(�
 أن ن���هL�� c، و�]� ن���ه5u�� �� c ی(gن�

 .��رًة �o��Bً� �?�، و��رًة ذات tXٍن c��M، �]� نkP �� ا���iف، �]� نkP �� اfن���ز

  �ًZ�� :ج�ء، وإذا رآ��
 وأه��h ا�(�ارح، ه\J د��ٌة �Pا� E��Tت ��E ا�(�ارح وأه��h إذا رآTت 


، ه\J د��ٌة ��ج�ء، إذا رآTت ��E ا�2�3ِ وأه��h ا��Pُب، إذا رآTت ��E ا��Pب وأه��h ا�2�3، �Pا�

 ���� hت ا����ن وأه����O E��إذا رآTت ��E آc �� ی�yb�3 ������ء وأه����O hت ا����ن، إذا رآTت 

Bج�ن c�?�و 
��E ج�نٍ Tآ��ٍة ����E ی�y�3 ������ء، أی� د Tآ��خ�ة، Qا c�?�ن�� و��E ا� Tآ��؛  �ً

 
�Mا��>�، ا!ن��ن �>� و c�?�و 
�Pا� E�� Tآ��ا��>�،  c�?�و c�3ا� E�� Tآ�� ،c�3ا� c�?�ا��>� و

  .وج�ارح

�� أن أ��5  Pا�� J\ردت �5 هt� : E�� Tٍآ���أو أي ان��اٍف، أو أي  ،�ٍo��B� ٍف، أو أي@�i� أن أي

���L ا�4�ة وا���م ج�نٍ
 دون ج�ن
، أو  �B���� ،�4اب�� �ٌBه\ا �(�ن ،
أي �cٍ��P �(�نٍ
 دون ج�ن

L3�i� ،2��� ري وا!��م��Bا!��م ا� Jیٍ* ص��� روا اH : �� حB� اH ج��ٍ� �5 B��5 أ�� 
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���M 5 ا�����4، إذا� Jـ أي ه� وأ�� ��?�� Hا ����?��، ه� وأ��J �5 : اUن�4ري ر Hا ��ر

���L وس��M 2لا���4 Hا Eص� Hل رس�ل اtس �ـ أن رجً ��:  

ی� رس(ل ا
 أرأی6 إذا ص��6 ا�	)P(��ت، وص	6 رم�Dن، وأ���6 ا�qNل و���م6 ا��Nام، و�� (( 

  )) <�0: أزد :�� ذ�Q ش��ً� أأدخ7 ا�#9! ؟ +�Gل ا��qة وا��qم

�5 ا�?�ى   yiی� f ،Hم رس�ل ا�آ..  

6 إذا ص��6 ا�	)P(��ت ـ ا���(ات ا�M	8 ـ وص	6 رم�Dن، وأ���6 ا�qNل ی� رس(ل ا
 أرأی(( 

  )) <�0 : و��م6 ا��Nام، و�� أزد :�� ذ�Q ش��ً� أأدخ7 ا�#9! ؟ +�Gل ا��qة وا��qم
 ) 2��� Jروا(  

   ،L��3و� Lbت ِح�P��ت ح���L واج��L�B، و�E�3 أح��h ا���ل أي اP��E�3� �ً3Bu ح�h�b ا���ام أي ا

����ء ا��ی*. ا ه� ا��E�3ه\ r3� ل�M : نU ،Lم آ��ار ا!س� L���ه\ا حی* �2�e ا���kM و

ا�3�Uل إ�� أن?� ��B�M أو �ن��، وآcٌ ��?�� إ�� أنt� Lذوٌن أن ��L�3 وه� ا���ل، أو ����ٌع أن ��L�3 وه� 

 اس��hPP ا�(��P� ا���?��ت hآ��رات و��tا�� h�3� ذاS� ،ا���ام. 

  P�Pخ� ی��� 5�َ ا��O *ٍی� ن�5 �� اUح�دی* ا��gی�� ه��ك أح�دی* أخ�ى ���� ه\ا ا��ی*، ��� ح

��?�� أن رجً� سtل ا���B ؟  Hا �� اH اUن�4ري رB� اH ج��� �5 B�ه\ا ا��جc ؟ أ�2 یcP أ�� 

ًا وه: �Mل�?X رًا، وc�M ی�م أحٍ� ?X ،��� ا�cR�P ی��?� ـ �Mل ه\ا ا��جc ه� ا����3ن �cM�M 5 ا�T�ُا


 ا�q�g ح�E أtu ��3ج�� ه\J خ�� ا�(��: �tح ـ �Mل�o� f ةT3رب ا� _��� h��Mآ�ن . ی� رب أ


 ا�q�g ح�E أtu ��3ج�� ه\J خ�� ا�(��: أ��جً�، �Mل�o� f ةT3رب ا� _��� h��Mل . ی� رب أ�P�

Jد�?gاس� ���L ا�4�ة وا���م �3 �Bا��:  

 ))
�� �f ن�	9-إن ا�09f =9: W=')+ و'7 خ��ًا ��:  ((  

   H5 أن اe� ص�دق، إی�ك أن h2 وأن�e� 
�u L�� hB�u ،cوج bT� Hا E�� h��أي آ�5�z إذا �

LنU ،_�I 
  :ی��

  )) أ<� :�f =9 :&=ي �* +���g �* م� ی�Jء (( 
  )ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 

  L� ل�M :tuأ Eح� q�gا� 
�o� f ةT3رب ا� _��� h��Mخ�� ا�(�� أ J\�3ج�� ه� . Eص� �Bل ا���P�

Jد�?gاس� ���L وس�3� 2 Hا:  


 :�� و'7 خ��ًا +('=9f =9: W-، و�G= رأیP- ی3  +* خ�Dه� م� �- م� :�ج ((�� �f ن�	إن ا�09 ((  

  �Bل ا���M ل. ه>\ا�M 2وس� L��� Hا Eص� �Bل ا��tه� ا�\ي س cه\ا ا��ج:  
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��6 ا�	)P(��ت ـ ا���(ات ا�M	8 ـ وص	6 رم�Dن، وأ���6 ا�qNل ی� رس(ل ا
 أرأی6 إذا ص(( 

  )) <�0 : و��م6 ا��Nام، و�� أزد :�� ذ�Q ش��ً� أأدخ7 ا�#9! ؟ +�Gل :��- ا��qة وا��qم

   c�� ة وص�م وأن�س?��، ص ���Pة وص�م ا��، أخ� ص�?�ً��ی* إی�آ2 أن ���eا أن �� ه\ا ا��

اس����P ����، أن ��c3 ا����tرات وأن �ع ا���?��ت، أن ��c3 �� أ��ك ا���ل وأن ���م ا���ام، أي 

L�� .اL� H وأن �ع �� ن?�ك 

أي ی� رس�ل اH أ����، أي أرأیh�3� �� h آ\ل وآ\ا، ه\ا ا����i4 أو ) أرأیh(آ��� : �� �Xء Oخ�  

ت ا���q ا����و��ت، ه\J ا��B3ر ��B���� ��3 أ���� وأ�ن� ی� رس�ل اH، وا��>����ت ه2 ا���4ا

ت إنL ح�ل و�L��3، وح��h ا���ام P��ور���ن X?� ا���4م ا���3وف، أح��h ا���ل ـ ه�� ا��M ـ ا

 ،L��3و� Lت ح���P��ت أنL ح�ام واج���B� ،L�B!ح�ل وا����ی2 �� ج�ن
 �>�ي وج�ن
 س��آ�، اP��ا

g3_ ا��� �� c3ً� ا���ام ه� آBu ،L�Bواج�� Lت ح���P����E وجL ا�(Tم وا�kiPوا L�3�� ع أن�.  

   yی�iا���� ��?�، وه\ا ا� Eا���س إ� �����L ا�4�ة وا���م حد ��iیy ا�(�� حودًا، ود �Bا�� �P�Pا��

 5� L3��� ٍم�ي آt� ،_�M�u 5�� L� Hا _B��u �� دًا ج�ز�ً� أن�P�� اP�3� أن 
�� �M�u ا!ن��ن، ی(

�bT وجc ی�Pلأن اfس����P ص�B3، وه� �Xء � Hن اU م ����ض�ا!ن��ن، ه\ا آ �M�u ق�:  

C �2َ0َِإ��� ُوْس �ً�Eْ>َ -ُا��� lُ4�(َُی ��َ �  
  " ) O 5� "286ی� : س�رة ا��PBة( 

دJ أنc� h ی�دJ ر�_، ه� ا����y، ه� ا�����، ه� ا����B، ا��سk ی�دJ رب ا�T3ة، �Sذا   �� f kا��س

3iM �?� �ٍ�t� Hق أ��ك ا�� J\أن ه qس�اس �5 إ����� ���M�u 5_، ا��ti ا�>��B أن ا!ن��ن ی(�? �ً

�M�u_ ی� أخ�، أی5 �\ه
 ���3ن_ �� ا��iیy ؟ واH �� أردت �h��o، آ�j ���4 ا��43 ؟ �� 


 ن��_ �� أ��ر أخ�ى �>�د �>�ن ������� أن ���3?� إن آ�نh �� ص���_، ح���� Mورا ،h�3�� أردت

��4� k� yا����
�)� cٍ<g� �?�3�� _�ه��� �� ح�� �ٌ��M �?� y�3�� وح���� ،_�. 

   ،�P3ا�� f ���Bا�� Eوإ� ،�3Bا�� f 
��E آcٍ ا��ی* ی�L)b إ�E ا������ f ا�����3، وإ�E ا���Pی

إن �h�3 ه\ا أأدخc ا�(�� ؟ �E�3 : ا��ی* ی�(L ������� وا�����B وا���Pی
، وا���P�P أن ه\ا ا�\ي سtل

ه� ���gٌق �خ�ل ا�(��، و�5 �>�ن ���zً� إf إذا �h3b�i إ�E ا�(��، �5 �>�ن ���zً� إf إذا نh�P  ه\ا

 ا��QلP3خ�ل ا�(��، ه� ��� ا��ح�ل و� .اه������_ آ�?� إ�E ا�(��، ���gٌق �

   ��و���X Eآ�� ه\ا ا��ی* ه��ك أح�دی* آ��Zة، روى ا���Bري و���2 �5 أ�� أی�ب اUن�4ري ر

Hوس�2ا L��� Hا Eص� �B��� ل�M �ًأن رج L�� :  

�0&= ا
 �J� wك �- ش��ً� ـ ��:! ا
، ا�0&�دة ه* ا��3:!، : أخ&�<* �0	7ٍ ی=خ�9* ا�#9! ؟ ��ل(( 

  )) و�)� ��:! ��&�2G مG0� ،!+�0&�2 س�0دة ـ و���G ا��qة، و��b* ا��آ�ة، و��7 ا���� 
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  2��� ��:  

  )) ی=<�9* م� ا�#9! وی&�:=<* م� ا��9ر  د�9* :�� :	7ٍ أ:	�-(( 

  lb>�ٍ�، : آ�����ٍط، أي �g�4ٍف، أي ن�أي س��ٍك، أي  ،cٍ��اH ه� ا��y، وا�(�� ه� ا�?ف، �tي 

3ك �5 اH وا�(�� �?� Bی cٍ��أي ��jٍM ی���P_ �5 اH وا�(�� �?� حy، وأي س��ٍك، ون�gٍط، و

 .���M �� y_ �5 ه�_ا�cu�B، ا�cu�B �� أ�3ك �5 ه�_ وا�

���L وس�2 وه� ����3ت : روى أح� �Sس��ٍد �5 ا�5 ا�y�ِ�َ�ْ�ُ أن�M Lل: حیٌ* Oخ�   Hا Eص� �Bا�� h��أ

h�P� : L��� �B���� خ��� ا�(�� ؟��?�� ـ أي �X]�ن اث��ن ـ �� ی�(��� �5 ا���ر، و�� ی _�tاث���ن أس

zل �_ س�M ی�h�� ���T �� ا����>� و��� ه��، و�c�3 : ال ص��oا�4�ة وا���م، ا��zال آ��B، واح

  :ص��o وس��رة، ��P ؟ سtل سzال آ��B جًا، ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) ��� آ69 أو'�ت +* ا�	� �!، �G= أ:g	6 وأ�(�6 (( 

  cی�u Lإ�� yی�i2 وا��e� 5� h�tح� إخ�ان . أي سfن�، أا�(�� X?�ی5 ز��ن ��ن� ��رة و�3ه� ه�

��Zة  آ�pا�� cZ� ث��ان أو ث�?X ،�?X أی5 ه� ؟ ،Jن�ا �L ��رة، ح��ة ا���رة، �>5 �3ه� �2 ن3

 cوآ ،cی�u yی�u ��)ا� ،Jن�ا 3�� ��� ��c �2 ن3� ،Jن�ا و�3ه� ه� ��د ه�ة، �3 ا�Tواج �2 ن3

�bT وجc، وا!�BMل ��E ا�2�3  Hا ���i� L5 ن���uی� �����اء وا���اء، cBM ا��u ��3یy ��(��، ا��اح

  :ا�Tواج و�3 ا�Tواج، ����P���� ،E�o، �����ن، خ�رج ر���ن، �uی�u yی�M ،cل �L ا���B ا�>�ی2

�G= أ:g	6 وأ�(�6 س ���g: �: 6 وا��3ی^ إ��- �(ی7G:�+ ،7 :9* إذًا ـ أي اس	90*، ا<P&- ـ (( 

�ة ا�	�Eوض!، وص� رم�Dن ـ أم� �خ� ا:&= ا
 �J� wك �- ش��ً�، وأ�� ا��qة ا�	)P(�!، وأِد ا��آ

� إ��Q +>ر : وا�=ة أص0; وا�=ة ـ ��ل �-�bأن ی W�(� ا��9س +�+�0- ��2، وم� Q� -�0Eأن ی ;N� وم�

  )) ا��9س م9- 

 :��س آ�� ��
 أن ی����3ك، �Mل �Lه\ا أدق ���Pس، ی��3 ���c ا�  

Tة ا��>����، وأِد ا��2 ا�4Mوأ ،�ً[�X L� ك�g� f Hا B�آ�ة ا����و��، وص2 ر���ن و�� ��
 أن ا

 ".یz�E إ��_ �\ر ا���س ��L ی�L�3 �_ ا���س ���L�3 �?2، و�� �>�J أن 

أن �uیy ا�(�� �uیyٌ : ه\ا ا�2�e3 وا��iیc، ا���P�P ا��ی* ��L اس���u�Bٌت آ��Zة، اfس���Bط اUول

���M�u 5 ا!ن��ن .L� ل�M ،ن��Zط ا��Bس��fا:  

ا�	)P(��ت، وص	6 رم�Dن، وأ���6 ا�qNل و��م6 ا��Nام، و�� أزد :�� ذ�Q أرأی6 إن ص��6 (( 

  )) <�0 : ش��ً� أأدخ7 ا�#9! ؟ +�Gل :��- ا��qة وا��qم

   �M�u ق�� Lأن �� ،J(��ز�ن_ أن �<�S� yی�iه\ا ا� �� �� cر وس��_، وآ���� yی�u ��)ا� yی�u

� 
��� .�E ��آ?�ا!ن��ن ��� اس��y ا!ن��ن دخ�ل ا�(��، و��� 
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أن ا��Tام ا���اrR و��ك ا������bت أس�س ا��(�ة، آ��Z �� ح��Pت دی��� �?2 : اfس���Bط ا��Zن�  

 Lل ح�ام ه\ا آ��� cأآ �� �� ،rRرآ�5 ��ا��ًا، أ�� �� آ�ن �� ح�آ�ت، وأوراد، وح��ات، ج��c ج

��ك ا������ت و�f c3 یcBM ،�ً[�X ��o ا���ا�c ��ك ا������ت و�c3 ا��اج�Bت، أس�س ا��(�ة 

  .ا��اج�Bت

 هم ا�ی5، وا���4م : ا��gء ا��Zن�  P� �?� أ�Mم ا�ی5، و�5 هP� �?��Mی5 �5 أ3Buً� ا�4�ة ���د ا�

c��)ل ه\ا ا�����4 ا��M ����و�2 أزد ��E ذ�_ : "... آ\�_، ا���4م ا���ی�� ا��Zن�� �3 ا�4�ة، �>5 

 �ً[�X ."ن��� و�2 أ jی��3 ؟ آ� jً�آ�[�X _ذ� E��  ..زد 

 )) Qذ� �أرای6 إذا ص��6 ا�	)P(��ت، وص	6 رم�Dن، وأ���6 ا�qNل و��م6 ا��Nام، و�� أزد :�

  )) <�0 : ش��ً� أأدخ7 ا�#9! ؟ +�Gل

ا��gء ا�\ي �2 یTد ��c3� L ا���ا�c، و��ك ا��>�وه�ت، : ��� ه� ا��gء ا�\ي �2 یTد ��L ؟ ا���ا��M ،cل  

Bا�� r3� 5���?�، �� وا���ر@ع  kbح�ت ��3?�، ه��ك �5 ی����B� ه��ك Lی�دة أنT��� �4دPح�ت، ا���

،�?�� kMأه��?�، �� �>�وه�ت و cن�ا� �ً[�X _ذ� E�� .ه\ا �E�3 �2 أزد 

 L��� �Bا�� fًي، أو���� 
Bوس Lوج� 
Bذ�_ ؟ �� س E�� �Bا�� Jb�Mًا، ���ذا أ�� اس���Bط دy�M ج

H5 ا� �Bم ی��ة وا���ل ا�4�Pی Lأن E��3�:  

 )) �2��: -Pض�P+7 أداء م� اr	� ن)��GP	ب إ�* ا��G� م� ((  
 )��o4ا� k��)ح ا��X 5� : 5� " �gR��  " )ا���ة 

���_، ��دئ ذي �ء، و�� اQی� ا�>�ی��   Hا L�  :أ����M 2e إ�E اH أن �zدي �� ا���

  C)112(�َ� �َواgُ+ِ�Nَ�ْ(َن Nُ�ُِ=وِد ا���ِ- َوَ�4Jِ� اْ�ُ	bِْم9ِ
  )س�رة ا����� ( 

  g�Hود ا . �رة ���5�z ا�\ي ح�� ح

jی�gی* ا�  :�� ا��

 )) w&�، إ�ا� �i�&(9; ا�P#ج ا��آ�ة، وی�Mن، وی�Dم رم)�م� م� :&ٍ= ی��* ا���(ات ا�M	8، وی

  )) +6NP �- أ�(اب ا�#9! ی=خ7 م� أی�2 ش�ء 
  " )أ�� ه�ی�ة : " �5 ا�ر ا����Zر( 

  E��3� L��Mو:  

  C)31(�ِإْن َ�ْ#9ِPَُ&(ا َآَ&�iَِ� َم� 2َ9ْ�ُْ(َن َ:9ُْ- ُ<َ)4Eْ� َ:9ُْ)ْ� َس�4َ��ِ�ُ)ْ� َوُ<ْ=ِخْ�ُ)ْ� ُمْ=َخqً َآِ�ی	ً� 
  )س�رة ا����ء ( 

�bT وجc ی�Pل: أ�Mل �>2 ��ًة ث�ن��   Hن اU ا������ ��Rرا L�� ح���ی*   :ه\ا ا��

  َوَ�� ُیِ�یُ= ِ�ُ)ُ� اْ0ُ�ْ��C�َُیِ�یُ= ا���ُ- ِ�ُ)ُ� اْ�ُ�ْ�َ� 
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  " ) O 5� "185ی� : س�رة ا��PBة( 

C�2َ0َِإ��� ُوْس �ً�Eْ>َ -ُا��� lُ4�(َُی ��َ �  
  " ) O 5� "286ی� : س�رة ا��PBة( 

C َوَم� َ'7َ0َ َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ+* ا�=4یِ� ِمْ� َ�َ�ٍج�  
  " ) O 5� "78ی� : س�رة ا���( 

  y�Mال دzا�: �� س cه���ذا ���L� ل�M �P� ؟ �B� : ل، وأح�م ا���ام، إن�ا�� cأن� أص�� وأص�م، وأح�

و . نh�3� :23 ه\ا أدخc ا�(�� ؟ �MلBی ،yح L��ال، آz؟ ه�� ا���Bا�� cه���ذ�_، ���ذا  E��و�2 أزد 

L� ل�M ،L��� ���Pث ���Pس�f�3 أن اX ،2�� 
��u J2 ج�ء��� دع ا������ت، وا�c3: أنL إذا آ�ن دا��� أو 

ا���اrR، وأد ا���4ات، وص2 ر���ن ی>��، �� إن��ن ���gق ؛ ی�
 ا���ا�c، ی��ك ا���Bح�ت 

 L� رك�� ،L�3س L� رك�� ،L�bِه� L� ه\ا إن��ن ��رك ،L��� 5 زآ�ة� �Zأآ k�أح��نً�، ی�b�Pب ������Pت، ی

� b�f ی� ؛T�)3� ط�X L� h3��Tی��L، �>5 ج�ءك إن��ن إذا و L� رك�� ،L��BMی�م إ cآ H\آ� ا�5 أن 

. وا��oX H ص�B3، أ���E و�>�?� ص�B3: خ�q س���ت �Zً�، و��Mم ا���c، وا���ا�c، واUوا��5، ی�Pل �_

إذا ج�ءك إن��ن ه��h��� L آ�� ��ی، أراد أن ی>��� �����اrR، وأن یع ا������ت، وأن ی��4، وأن 

 .ی�4م �?\�u Jی�P ����ی� Uن ��L3 إ�E ذ�_

  ��PیL� ل�M ،ة�رك ا�4��ی��4،  f l�X L� ل�M ا ا��(� ه\J : �ن أن واح�أن� أص�� ا���4ات 

L� ل�P� ،��� �B3ا��>�� ـ : ص L���صcِ أر�k ص��ات و���BM�� �?3، وا��(� ص����M Lء، ����Mtا 

�هL أن ا!ن��ن ا��ی* ��PیBً� ا�(. أن� أt� L�3�Mر�k ص��ات، أJ�3�M �������� أن�r3� :2 ا���س ـ �Mل �?2

��ا c�M�T�)3ی� أ��م u�bب ا�2�3 kی� fأ 
  :ه\ا ا�����4 ص�ی� �Mل �L. ی(

 )) Qذ� �أرأی6 إذا ص��6 ا�	)P(��ت، وص	6 رم�Dن، وأ���6 ا�qNل و��م6 ا��Nام، و�� أزد :�

  )) <�0 : ش��ً� أأدخ7 ا�#9! ؟ ��ل

  �4� �� 5�gی�� إن��ن �e� L?� دی��  ا���P�P �� اس���Bط دy�M، ا��4اح�، ن�5 )� ،��Zن��ق آ L��

ص�رخ، وی�>� �5 أذآ�رJ، و�5 ص��ا�L، و�L���M 5، و�L خ�4Bت آ��Bة أح��نً�، و�� �L ������ت 

 LR�<� 5��bT وجc، و�k ذ�_ ی��ث ���M 5م ا���c، و�k ه\ا ی��ث  Hا ���� f jMا�� L�3، و���X

ا�����4 آ�ن ص�ی�، واUآ�c أن �>�ن ص�ی�ً�، إن �5  �� ا���4ات، ه\ا ��L�� jM ن�ع �5 ا����ق،

�bT وجc، �>5 ص�ی�ً�،  Hع ا����ء �5 ا���� �5 اq��� H �5 ا���P3ل أن ����� �5 ��BدJ، وأن �

L� ل�M ،ا�����4 آ�ن ص�ی� :L� ل�M ،�ً[�X _ذ� E��خc ا�(��: و�2 أزد �. 

���L ا�4�ة وا���م: ���ج�L ا��ی*   �Bن ا��tآ  E�� Eوأث� ،L�ج�أ E�� Eوأث� ،Lص�اح� E�� Eأث�

 .��L�M ا��ا�3M، ه\ا اس���Bط أی�ً�
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ه\ا ا!��م f ی��م ا���c ـ ه� أ�� : ی�ووا أن أح ا��RU آ�ن ی��g �� ا��iیk��� ،y رجc ی�Pل Qخ�  

،�3Mوا ��p �ً�I ا���س L� 5eأن ی Hح���� ا����3ن ـ ���وى أن ه\ا ا!��م اس���� �5 ا  J\ه 3� 5�

c2 ا���e3� م�Pا�>��� ص�ر ی . f دون ذ�_، ��!ن��ن h5 ا���س �_ خ��ًا وأنeًا أن ی��gء k��X ج

�bT وجcی���� �5 ا Hی���� �5 ا c� س���. 

��� ا���م: واح وjM أ��م ا��س�ل و�Mل 
  :��Pل ���L ا�4�ة وا���م. إن� نzوم، اد�� اH أن ی\ه

  )) �9(م إذا ش�ءا���2 أذه; :9- ا(( 

  Jخ���ر�� ���Pن ا�U.  

  L� ل�M   : د�L ی� ���: إن� �����P� ،yم س�ن� ��� ������P� ،Lل �L: واح

  )) +D(ح ا�=<�� أه(ن م� +D(ح ا�خ�ة (( 
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " cا����( "  

هfzء ا�\ی5 إذا أنk� h اH ص�دق f ���ول �e� c�3?� دی�� ص�رخ وأنq�� h آ\�_، ��o 5�َ ؟   

 bT� Hع ا�� 5� 2?�� اH، وf ی���3ك إu�Mً�، إن خ�� 2?� ���M f ی���e?� أ���?2 �?\ا ا��e?� ا�

cوج . cرج k� h���3� ی* ص�اح� ه\ا ا�����4، آ5 ص�ی� ی� أخ�، إذا�tن� أ�(��B �� ه\ا ا��

��L آc ��3ص�_، وأخ�iءك، أh��p آ hإذا أخ�� hء دی5 أن� ه>\ا، أن�X cت آ�?Iوأ �Bء س��X c

أنh أح�5 ���، أنh آ5 واf ،�3M ���ول أن �e�� �?e?� أآ�B : إی(���، �� �Xء اH ح��_، ی�Pل �_

 .�5 ح(�_، ��ع 5�َ ؟ اH ی�3ف، ی2�3

  B�3م �5 ث������L ا�4�ة وا���م ج�ءJ أ��ا��، ه�  �Bا�� ،L��g� jM�� �� 5 ا���4ات� L�t�� �

  :��Pل

qـ خ�. 

��� ��pه� ؟ : ��Pل ـ cه 

 .f إf أن ��iع: ـ �Mل

ٍد �5 ا��اج�Bت وا���اrR وه� ی(�� 5� L�tث2 سcRل ا����P�� ،L��� 
 : LB ����اج

��ّ� ��pه� ؟  cـ ه 

 .f إf أن ��iع، ه\ا ا�\ي ���_ :ـ ���Pل

��� �P� ،�ً[�Xل ���L ا�4: ـ ��Pل Hض ا�� ��� lPأن fو �ً[�X ع�i�أ f Hموا�ة وا���:  

  )) أ+�� إن ص=ق (( 
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " Hا �B� 5� ���u( "  
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  2��� ��  :و�� روایٍ� 

  )) إن �	��Q �	� ُأم� دخ7 ا�9#! (( 
  " )أ�� أی�ب " �5 : �5 ا�ر ا����Zر( 

  �Zو�� روایٍ� ث��:  

  )) م� س�W أن ی�g9 إ�� ر'7ٍ م� أه7 ا��g9��+ !9# إ�� ه>ا(( 

نً� ن�5 ن��ه2 ا����P س?��، أنh إذا أح��h �� أحc اH، وح��h �� ح�م اE�3� ��� ،H ذ�_ ؟ أح��  

�bT وجc، اQن  Hا Eس��>ً� إ� yی�iء، ص�ر ا��X ه��ك q��� ،Hأ�� ا E�� h�Pذ�_ أن_ اس� E�3�

 .، وص� ا���4م، وص�h آc ا��B3داتص�h ا�4�ة

  :\ا ا���cR ا��� وا�Tآ�ة ؟ ا��ی* Uن���Lذا أc�p ه: أ� 2����tا ه\ا ا��zال

أرأی6 إذا ص��6 ا�	)P(��ت ـ ا���(ات ا�M	8 ـ وص	6 رم�Dن، وأ���6 ا�qNل و��م6 ا��Nام، ((

  )) <�0 : و�� أزد :�� ذ�Q ش��ً� أأدخ7 ا�#9! ؟ ��ل

   ،k�iا���� E��J ج�اب ؟ ا��� �� 5�َ��oا� E�� . وا�Tآ�ة ��E ا����_، 

�� .5 إح�ل ا���ل، و���ی2 ا���ام، ا��� وا�Tآ�ةج�اب Oخ� ؟ �5 

ج�اب ث��* ؟ سtل ا���cR ا���B ا�>�یcBM 2 أن ی��ض ا���، وcBM أن ���ض ا�Tآ�ة، ��>5، إ�� أن   

��� ا��� وا�Tآ�ة، وإ�� أن ا�����P� cR وk�i��� ��p، ��2 ی\آ� ا��� وا�Tآ�ة، وإ�� أن �� cBM الzا��

 .یخL� c ا��� وا�Tآ�ة��� إح�ل ا���ل و���ی2 ا���ام 

���L وس��M 2ل Hا Eص� Hأن رس�ل ا ،��?�� Hا ���5 ا�5 ��Bٍس ر:  

 )) wم، َم� ��ك وا�=ًة +2( ��2 آ�+� ؛ ش�2دة أq�2 أس8 ا�س��: !pqp م و�(ا:= ا�=ی�qى ا�س�:

  )) إ�- إw ا
، وا��qة ا�	)P(�!، وص(م رم�Dن

ذا أ����p ا��� �tن ا���k�i��� ��p cR، وإذا أ����p ا�Tآ�ة Uن ا���q�� cR أی�>5 أن نc�o ا���4م ؟ إ  

��pً�، هc ی�>5 أن ُنc�ِoْ ا���4م ؟ إذا آ�ن ��ی�ً� أو �����ًا، �>5 �� ه� ا���ض ا�\ي f ی��P ���ل ؟ 

 ح�fت ا���ض، . ه� ا���ض ا���>�ر ا�\ي f ی��P ���ل: ا�4�ة، �5 ��3ریj ا�4�ةXو�� �� أ

 �� ،�ً�Rخ� h��4 و�� ��!ی��ء، و�� آ��5 أن � �f ،L��4 و�� ��!ی��ء، ����ی_ ا��ج�5 أن � b�f

ص�ة ا���ف، و�� آ�h ��ی�ً�، �� ص�ة ا���یr، و�� آ�h �����ًا، �� ص�ة ا������، وUن_ �� 

 �5 أن ی�f �ً��� Lأح�ا� Xة ا���ب، و�� أن ا!ن��ن �� أ���4، إذًا ا���ض س�ح� ا���ب، �� ص

 .ا�\ي f ی��P ���ل وا���>�ر ه� ا�4�ة

�� ا�4�ة �E�3 ا���4م، و�� ا�4�ة �E�3 ا���، و�� ا�4�ة �E�3 ا�Tآ�ة، ���i�Mع : و�Mل ��3?2  

وhٍM ث��5 ����4، ا��hM أس�س ا���ل، أصc ا���ل ا��hM، إذا واح ح(Tن� ح�ی�L، هc ی��>5 �5 
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ر، أصc ا�Pی f ه��ك ا����ج�ة ؟ c� ،زآ�ة Lنtة آ�ول �� ا�4\Bا�� hM���� ،hMا���ل ا�� 
�(�رة وآ�

 �bاب وأی�g�3م وا�iك ا���ة، و�5 ��3ن� ا��� �� ا�4� �B3<ا� Eإ� Lوزآ�ة ا���ل، وا���ج hMزآ�ة ا��

�5 ا�4�ة أصc ا���4م، ��� ا�4�ة �E�3 ا���4م وا��� وا�Tآ�ة وا�4�ة، �\�_ ه�  �Bی�p �ٍح�آ

 هم ا�ی5، وا�4�ة  ا���ضP� �?� أ�Mم ا�ی5، و5�َ هP� �?��Mی5 5�َ أا�\ي f ی�>�ر، ه� ���د ا�

��ت، و��3اج ا��5�z إ�E رب اUرض وا����وات�iة ا�b�pُت، و���Pة ا� .س�

ن� سzال  �� �Mل ا!���ن �����ا�c زی�دة �Mٍب �5 ا H�E��3، وا��5�z ا��4دق، ا��5�z ذو ا�T3ی��: �� 

 fجً�، و���ث�ً� وt� ح�ت�Bا�� r3� ع یMو ،cم �����ا��Pع ا��>�وه�ت، ویا��Pی� ی�c3 ا�Pُُ���ت، وی

ع �� t� fس �L ح\رًا ��� �t� Lس� E5 ح��Pدرج� ا�� �ُ�B�. 

  �P�M��� ا��gح>�م ا�Uا r3� 2<ن، إ��Qإث2، : ا L��� q�� إث2 ؟ L��� cه cا���ا� r3� ك��إن��ن  ��

 ه�_، إن ��ك ا���ا��X f cء ���L�<� ،L ��ك اUو�E، ��  إذا ��كP� ك ا���ض��أس�ء، إن  P� ا����

إذا آ�ن ا���ك �?\J ا���ا�c ��آً� ج����ً�، آ�� : ه�_، �� أس�ء، �� ��ك اUو�E، أ�� ا��gء ا�3(�
 �Mل

یX �ًه\ا ح�اٌم ح�� \ٍR�� ،��ٍة ��E ��ك ن���ٍ� �c<g ج���� cأه tuا��ة�� واح ��حJ ی��ك ن���� . 

ة ��E ��ك ن���� �c<g ج���� ه\ا اس����ٌف ������ وخ�iٌة ن�� ��ك �� cأه tuل، أ�� ی��ا�BP�

 5� c���و ��i��إج��ع و c<X E�� �ً��ا��اج�Bت، ��\�_ f ی��� أن ���ك �r3 ا���ا�c ��آً� ج��

��ى ا�ی5  

أ اQن، إذا ا!ن��ن ��ك ا���ا�c ��ك �����، أي  B� 5� y�i�� Lو�5 : أن ،cم ا�����M أن� �5 أص��

Eد@ . أص�� ا�����و ،L�� ی5، و���ٌق، و��وٌقإذا ��ك ا���ا�c ��آً� �����ًا، �?\J رMٌ� �� ا�

E��اUصc أن �zدي ا���اrR، وأن �zدي ا���5، وأن . و�2 أزد ��E ذ�_ X :�ً[�X?�د�L، ��دام ا��ی* 

�وه�ت، وأن �ع �r3 ا���Bح�ت إذا أدت إ�r3� E ا����س، ا!ن��ن ��c3 ا���ا�c، وأن �ع ا��>

��>5 یTیL��� 5 �>5 أن یTی��B�� L��� 5 یTوج ��L خ��BX qب ؟ �Tی5 ا��B� h�Bح، �>5 ا��رع یzث� 

��E ه\J ا��U�� ،�o��Bآ�c أن �zدي ا���اrR، وا��اج�Bت، وا���5،  Hا ����ً� ص���ً� ی� c�3أن ی

�bT وجcوأن �ع ا��> Hا E�  .�وه�ت، وأن �zدي ا���ا�c، وأن �ع �r3 ا���Bح�ت، ��صً� إ�E ر

  L�������X Lء ؟ �X fء  cه ،����� ��p c<g� cا���ا� r3� ك��5 إذا ا!ن��ن <� . cأه tuا��إذا 

ة ��E ��ك ص�ة ا���E ن?��Rً�، أو ��E ��ك ��Mم ا���c، إذا ��� hP��ك ن���ٍ�، ا�� E��ٍة �� tuا�

��i�� ه�، ه�� ص�ریة، Uن?� خ�iة إ�E ��ك �� �3X �ٌح�� J\?� �ٍك ن����� E�� 2ٌ��� kٌ��)�..  

 ))!�qض ��: �	P#� w *Pإن أم ((  
)��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  
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   L� د��ون�ٌع �5 ا����ق  ،Lدی� �� �ٌMر ا!ن��ن وحJ �� ��ك �r3 ا���ا�c<g� c �����، �?\ا ی3

�h ��>�ن ج�Bًا ��lٍP �� ا���ی��، X?�دَ�ِXُ أن ا���� وا������ إن�� �P�Pال، ا��z5 ���ذا ؟ ه�� ا��<� ،L�

3ی� Bة، وا��ا�4 J\?� t�?�� أن c5 أج� ���BPرآ�3ت ا���ض، ا���� ا� kأر� �?eا� �ًZ�� ،�?�� cٍ��� أو

h ا��?�]� وا�����2، ا���ض �5 أجc أن ���2 �� ���_ �5 ا���ض، ��� �?�]� و�� ����2، ��� ��آ

�h ا���5 وا���ا�c �5 أجc أن ���2 َ�ِXُ ن��S� ،ع ��_ ا���ض��اUس�س� �Z�ث رآ�3ت آ��X hردًا، 

 �� �ً4Pه\ا ن b� P� ����� c<g� ًا�� cا���ا� J\ك ه��5 �� ،rRا���ا �� c��4 ا����أو  lPا��

Lا��. دی� cِآ�ت ص\� ،Eص���� ا��� ���M ی�م إذا cآ ،_����E ه\ا أآ�c، ن��h ��ة �� �� �Xء 

ًا، �� Lرآ��أ��  ،cم ا�����M cِص ���>5 اUآ�c أن ���4 ا���E، اس��cBM heP ا��(� ��j4 س�


ًا �?\ا ا��gء f ی��س�� Eرك ا�����. 

ب ا����2 ا�\ي ی�ج� ا��(�ة، و���i ن��L إ�E ر��k ا�رج�ت، f ی��ك ن���ً�، وf ی�P: ا����3ء ���Mا  


 ��L ��5 واجٍ
 أو ���وٍض أو ��وب، آ�� آ�ن ی�c3 ا�����4 ا�>�ام�iی���ق ���� ی fوهً�، و�<� .

 �Bص��ت ا����2، ا�� J\ه h��� ،ه��� ؟ إذا آ�نh س�� f أری�gت، �� ه� ح>�?� ا����<X J\أخ� ه

cوج bT� Hل ا�M ،آ\ا c3� Lأن L��  :ا�>�ی2 ورد 

  ُل َ+Mُُ>وWُ َوَم� َ<�2َُآْ� َ:2ُPَ>ْ�+َ -ُ9ْ(ا �Cَوَم� َ�َ��ُآُ� ا���ُس(
 )�gی� : س�رة ا��O 5� "7 ( "  

ه\J واج
، أم س��، أم �>�وه� ؛ آ�ه� ���ی��� ��Tی?��، ��H ان�e �� ��?� آ� أ��آ?�، أو : ��Pل ��  

���L وس�2 � Hا Eص� �B5 ا���5 دون f أ��آ?�، ��q ه\ا ه� ا��رع، ا��رع أن ��c3 آc �� ورد 

س� �� آ�ن ��?� ���eً� أو P� �?آ� L��B�u ب�Bإن��ن، �?\ا ا!ن��ن ا��� 
���یy، أح��نً� �Zً� إن��ن ی�

E��3� L��M س�، إذًاP� �?آ� L��B�u ب�Bو�� آ�ن س��، ا!ن��ن ا��� �ًBًا، �� آ�ن واج��oآ�ن ��?� ص ��:  

  َ:2ُPَ>ْ�+َ -ُ9ْ(ا C �َوَم� َ�َ��ُآُ� ا���ُس(ُل َ+Mُُ>وWُ َوَم� َ<�2َُآْ�

   
ی��3 ��E ا����2 ا�\ي ی�ج� ا��(�ة، وی�Eb4P أر�k ا�رج�ت أن f ی���ق �� ا��U وا��?� ��5 واجٍ

و��ٍض وس�ٍ� و����
، وf ��5 ح�اٍم و�>�و Jٍ��Tی?ً� أو ���ی�ً�، اUآ�c، �>5 إن��ن ����L أی�م 

kا������ �� �� ��ن J\ه L���� ،kن�� �� �� Eا��� �ٌMر J\?� ����� c<g� �?�3� م� E�� bأ�� إذا أص� ،

��ى ا�ی5 ��وٌة ُ 5� cا���� �?���E ��آ?� �?\J خ�iٌة خ�Z�B ه ���p kٌج� tuا��وإذا  ،Lدی� ��

��وة.  

�� �Mل �L ا����3ن  �����?�، ���ذا أJb�M ؟ �2َ �2ْ : اQن، أ�Mأ ���>r3� 2 ا���Pات، ا���B ا�>�ی2  f أزی

L�4ی� L� ل�M ل : ؟�Pأن ی 
���?�، 3Buً� ن�5 ح�ن� ص�اح�L وج�أ�L، �>5 أ��q �5 ا����س وf أزی

�Bا�� L� :ل�P� ،cا���ا� r3� c3ا� c� f : ��3ی ،�Bا�� ی3� 5� 5Xة، وا����3ء، وا�����ه\ا �2ٌ��3 ��
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���L، وو�h3 أ���L ا h�Pذا أثS� ،ء��XUا jأخ دت ���L، إذا �3Xت أن ه\ا ا!ن��ن ی�یXت، و�BP3�

��ة ی��3ن ح��ل ��E ��ك ه\ا ا�ی5 آ�L، أنh�3� �� h ص���ً�، �?\ا �� ی�r3� L�3 ا� Lح��� Eح�

  .وس�

�����M Lا   h�tس ،L�Pث� ث2 ا���ان أو ث�?X أن� أذآ� ��ة أخ آ�ی2 ح�� :��tن أن ی�خ( Hخ�� ؟ . وا

c�� J یL�� k�B های� ث���� آ�ی���ل، آ�M :zل��وس ����gوب أح��نً�، ���ث�c، ����ت، �\ه�Bت، أي 

 kMوا L�3 أنX �?� ،Jء ��?� �>�و�Xء ��?� ح�ام، و�X �ًBی�P� اد�� k�Bاد ا��� cًا، وآأنc�� L ��2 ج

L� h�Mو L�زر Mو ،��Rه\ا ؟ ه\ا ��ق : �� ���43 دا cآ�ش وآ��� آ�g� hِل �_ إی�Mأن أ cP3أی

���pو ����Bا� J\ه k� ،_�M�u  ?� آ�?�، �>5 آ�ن���أ EMء ی�>5 �����ى أر�X ا�����4، ه\ا J\ه

L� ل�Pن ،Hا k� ��4و��5 ا� L��� داءtآ �ًBP� ����Bا� J\ف ه��إ : J\ا�����4، وه J\ه ��p3?�، و�

L� cM L��� �ٌ��Pث ،c2 ا���ا�Rا�M2 ا��>�وه�ت، وRا�M ت إن��ند�_ : ��ج�j�i� L �5 رس�ل اH إذا وج

3 س����ن آc ی�م �� ا��(�، وإن � 2��c3 ه\ا : ا���4ات ا���q، أح��نً� ی���Pن �_ ��?�، أدP� أن 
ی(

 ��BPت �T�)3یً� أح��نً�، إن رأیh إن��نً� ی�
 اUس?c آL3� 5 آ�� ی�ی k��tن��z� h�� hً�، ه\ا و

 ،L��� ًَ�B3ص cح��ب ا���?��ت، �>5 رأى ا���ا� E�� fو ،rRح��ب ا���ا E�� f 5<� r3� أو رأى

L� cM _ذ� E��یL وأص� � �ًBB�� ا��>�وه�ت :c3ا�. 

   Eإذا إن��ن ص� ،�ًP�Mً� د��ل �>2 آ�Mأخ�?�، أن� أ Eإ� ����ٍة �iخ c�3 آ�Bu �3 ا!ی��ن�Bu �P�Pوا��

 5� �f ه� fإ Lإ� f ا�\ي Hل، وح�م ا���ام، وا�ا�� cن، وص�م ر���ن، وأح�P�S� qا���4ات ا���

J ه\ا ا���jM إ�E ا���ا�c وا����Pت، fن ا!ن��ن f یEPB ����� واحة، �L�3B�Bu 5� c أنL أن ی�Pد

Bل ا��tس ���L یTداد، ��� �c3 ا!ن��ن ه\ا ��PدJ ه\ا ا��gء إ��X Eء أ��c، واح cا�>�ی2 ا��?2 ص �

L� ل�M : 

 �5 ا���ر ؟ ـ ��ذا ی�B3ا� �) 

L� ل�M ؟ : ـ H�� إی��ٌن 

 !ی��ن ��c ؟ أ�k ا: ـ �Mل

 .أن ��i3 ��� أ��iك اH: ـ �Mل

 �Sن آ�ن f ی��_، �� �L3 ؟ : �Mلـ 

 .�����t �����3وف: ـ �Mل

 �Sن آ�ن f ی��k�i ؟: ـ �Mل

�j�3. ���53 اUخ�ق :ـ �Mل  .ی�3ون واح

 �Sن آ�ن f ی��5 ؟: ـ �Mل
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�M 5 ا���س: لـ� Jأذا j<���. 

L� ل�M ا�(�� ؟: ـ cه\ا دخ c3� ال ���ج ��  أو إنz5 ا���س، ا���ا���P�P، �>�ن ��P آj اUذى 

 .ا�(�اب راkR جًا

L� ل�M ـ :  

� �=خ�- ا�#�(( P� W=�� أخ>ت wل إ��Mا� W<م� ه !ً��  ))م� م� :&ٍ= م��� ی��; خ

 ی��4 ا���4ات ا���S� q��Pن، وی�4م ر���ن آ�� أراد اH، وی�c : وأن� أ�Mل �>2  ٍB� 5� �� Hوا

وی���م ا���ام، إf ان�cP �5 ه\ا ا�����ى �����ى أرEM، إ�E ����ى أداء ا���ا�c، إ�E  ا���ل،

J ح��س��. ����ى ��ك ا��>�وه�ت، إ�E ����ى ��ك �r3 ا���Bح�ت��أن� أن�y ه\ا ا����B : ا!ن��ن 

\ا ا��gء ا���2 و�� �BXب ی���ون ����p Eٍ� ی�>��ن?� ؟ f ی���t� ،cbنh آ��� ��X h�3ء ی�EM �_ ه

LنU ،kRي را���� J�)�ا L� *ی  :إ�E أن �c4 إ�E ا�>��ل، ��E آc ح�ل ا��

� أ�&-، +kذا أ�&&P- آ69 س	0- ا�>ي ی�	� �-، و���W ا�>ي (( P� 7+ب إ�* ���9(ا�GPم� ی�ال :&=ي ی

ی&�� �-، وی=W ا�P* ی&�3 ��2، ور'�- ا�P* ی	J* ��2، و��� س �x *9:9�3-، و��� اس�0Pذ<* 

�:x -9&�'x *>�:و��� د ،->< ((  
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ص��� ا���Bري(

  L� ل�Mو ،cه��� �Bًا، و�>5 ا�� f����p c3 ه\ا : ه\ا ا��ی* ��b ���3 س��Pً�، أي أن ا���ا�c �?�� ج

 �ًBP�و�_ ا�(��، ی��3 إذا رأیh إن��ن ��ك ا���ا�c، ��ك ا��>�وه�ت، و��ك �r3 ا���Bح�ت، س�>�ن 

���L� cM Hا k� ��4و��5 ا� L : ل، وح�م�ا�� cأد ا���4ات ا��>����ت، وص2 ر���ن، وأح ،f

 r3� \أخ Eإ� L�Pی� jM5 ه\ا ا���<� ،kMو�_ ا�(��، وه\ا ا��ا �ً[�X _ذ� E��ا���ام، و f�Tد 

  .ا������Bت

�bT وجt� ،cي Hوا����ی2 ه\ا �5 اخ��4ص 5�َ ؟ �5 اخ��4ص ا cا����� �Bس������  yو� cإن��ٍن ی�

ع، واH أن� �Xیj أن ه\�X �?�� �� Jء ؟ 5�َ �Bا ����ف و�\?� Lه�ى ن�� yأو ی��م و� ،Lه�ى ن��

hأن..  

��ن� ��p ج�TٍR �5�َ أن�2 ح�E ی>�ن �>2 �� !ی���Pن ه\ا 

�5 ح���_ ؟ إح�ل ا���ل و���ی2 ا���ام ��tX 5� qن ا!ن��ن، ���م �Xء ه� ��Uصc ح�ل   

Tوة، ه\ا ا����ی2 ��� ه� ح�ل ��q أcM إث�ً� �����c �� ه� ح�ام، �������c وا����ی2 ه\ا �5 ه>\ا ن

c���bT وجc، وا� Hاخ��4ص ا " : Hا Lوا���ام �� ح�� ،Hا Lل �� أح��ل". ا���P� hأ�� أن : J\ه

��� �� ��?� �Xء، �5�َ أنh هc أن�g� hع ؟ و�� د����P� ء، أن��X �?�� �� ل�ح�ام، ح J\؟ أو ه _�

��q ���ی2 ا���ل أcM إث�ً� �5 ���ی2 ا���ام، ا�����c وا����یq�� 2 �5 : ���ذا ه� ح�ام ؟ أن� أ�Mل �>2
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 ،�Bل س�� ا���و�5 خ ،cوج bT� Hم ا�ل آ�5 خ� L��3ن ،��اخ��4ص_، ه� �tX 5ن ا����y جc و

Lورس�� Hا Eه\ا إ� cآ �� kأ�� �� س�ى ذ�_ ن�ج. 

�ٌ� ��c��U أن ی�c3 ذ�_، � L��P��M :E��3ل: ل ث�ن�سzا  �u L�� خ��ًا و�� c3أن ی� j5�َ ح�:  

C �ْ(ُ>َ�	َا َأْی)gُEَ�َْوا�  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "89 ( "  

  L��� 
���L أن ی��* �����L، وج 
��E ��ك واجٍ
 أو �c3 ��43ٍ�، وج jأخ�_ �� �?� . أ�� �5 ح�

���_ أن ���* �?\ا ا����5، خ�h إن��ن : ه� �uال ���J، ن�Pل ���pLك، ح�H�� j أf یTور 
ی(

ت أ��ون أح، خ�l أن� ح��j ی��5، خ�� إن �Xء اH ؟ اح�* �?\ا ا����5، وآ�� � �� Hس�ء �_، واt�

�5 ه\ا ا����5، وا�c3 ا����، ��Pل:  

))-9�	�� �9Nو'; :��- ا� !ٍ��� ��ك وا'ٍ; أو ��ك م0�: l�� م�((  

  P�2وس� L��� Hا Eص� �Bل ا���:  

� م0��ٍ! +q ی	�� �- ـ ه>ا ی	�� ���7 ـ (( �: l�� م� ((  

   Hا Eص� �B5 ا������c��U�� L �� حLP أن ی��*، ��� روي  
��E ��ك خ�ٍ� ��p واجٍ jو�5 ح�

���L وس�2 أن�M Lل:  

� ی	�ٍ� ورأى ��cه� خ��ًا م�29، +�� ِت ا�>ي ه( خ�� و��)(( �: l�� 9- م��	ی �: �E ((  

  y�M .ه\ا ح>2 اH ا�

   yأن ی�� f cR����� kbا�2��3 أن ی��س E��ی�� ه\ا ا��ی* أی�ً� أن ��E ا����2 أن ی�tل، اسtل، وأن 

L� ل�M ،_ذ� E�� و�_ ا�(��، ��E ا����2 أن ی�tل، و��E ا���zول أن ی>�ن رح
 : �L ذر�ً�، f أزی

ر أي أن ی��z�� kال ه\ا ا��ا�4cR�. 

* * * 

�h�P ن�iP د�P�M جًا، �� أخ آ�ی2 اس�yB ا��U وذآ�ه� �� ه\J ا��4Pص�، ه\ا ا���cR سtل �5 أي   

، أ�� أن ��>5 �� �Bا� J\?� c4� ���� �B5 ی>�ن �3_ ث�5 ��آ<�� hخ�ل، أن�Xء ؟ سtل �5 ا�

إ�E أ��ال ��R�u، دخ��ل أ��� �4M ��?�، أ�� أن ��>5 �� أ��� ��ق، أ�� أن ���y إن��ق آ��B ����ج 

 �Xء وا�����X �?�� �� c<� kء Oخ�، �����cR ��ذا سtل ؟ �Mل�Bا�:  

ی� رس(ل ا
 أرأی6 إذا ص��6 ا�	)P(��ت، وص	6 رم�Dن، وأ���6 ا�qNل و��م6 ا��Nام، و�� (( 

  )) أزد :�� ذ�Q ش��ً� أأدخ7 ا�#9! ؟ 
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  �Bل ا���M ا�(�� آ��:  

�#9! �	� ��ك ا�	�اء وه( ُمN^، وز:�ٌ� +* وس� ا�#9! �	� ��ك ا�)>ب و�( أ<� ز:�ٌ� +* َرَ�ِ~ ا(( 

 -Gخ� ��َ� �	ا�#9! � �  )). م�ز�ً�، وز:�ٌ� +* أ:�
  " )ا�� أ���� " �5 : �5 ری�ض ا�5����4(

   J\دي هz� ی���ج أن �P� خ�ل��ع ا��� ،Hا fی��3?� إ f 
�E�3 ه\ا ا�(�� ��ا�
، ��?� ��ا�

ع ه\J ا���اه�، أن ��c ا���ل وأن ���م ا���ام، و�_ ا�(�� دخ�fً، أ�� أن �c4 �?� ا���اrR، وأن �

 r3� ك�� Eك ا��>�وه�ت، وإ��� Eوإ� ،cن�ا� Eت، وإ����M Eج إ����� J\ه 
إ�E أ��E ا���ا�

  .ا���Bح�ت

�bT وجc ی�Pل   Hی* ه� أن ا  :�� �Xء Oخ� �� ا��

  C)12(ِ+* َ'��9ِت ا��0ِ�9ِ� ) 11(ُأوQَ�ِ�َ اْ�ُ	��Gَُ�(َن ) 10(�َوا����ِ�Gُ(َن ا����ِ�Gُ(َن 
 ) �3Mس�رة ا��ا(  

  C)27(� َوَأْص�Nَُب اْ�َ�ِ	�ِ� َم� َأْص�Nَُب اْ�َ�ِ	�ِ� 
 ) �3Mس�رة ا��ا(  

   �P� ��)5 دخ�ل ا��هfzء درج� ث�ن��، �������Pن درج�، وأص��ب ا����5 درج� ث�ن��، �?�� ا��ی* 

�5 ���غ أ f c3� Eوإ� ،�<�� Eر، وإ���oاس� Eذآ�، وإ� Eی���ج إ� �?B�ا�� E����E ��ا�B?�، أ

 ،Eة ا����ص Eوإ� ،cم ا�����M Eوإ� ،Hا Eة إ���ا���3وف و��ك ا���>�، وإ�E خ�� ا���y، وإ�E ا�

أنf h  وإ�E ا���ا�5�B� ،�ً3Bu ،c أن �خc ا�(�� و��5 أن ��EM إ�E أ��E ��ا�B?� ه\ا ه� ا���ق، �>5

 M ،�?�درج� E����E ��ا�
 ا�(��، ه�� ا���o، ح���� ���c ا���س ج��3ً� ��E أt� ام ا���س�� 
��i�

 ،EدنUا ی>�ن ه\ا ����ً� �?2 ��ق �� ی���3�iن، �Sذا د��ت إ�E اH ��ر�y �����س، أي أ�i?2 ا��

Rٍ\ آ��� ،P�� ،ق��g�� إن��ن hذا رأیS� ،��)2 ا�?o�B2 �� ی?i� . �L �����ا�c وا����Pتأ

�?\ا ا��ی* ��h أي ��ب یjb�4 ؟ ا��ی* ی j�4��h ��ب اUح�دی* ا�����ی�، أي إذا أردت أن   

��E ا���س ا� ،2�3ِ���y �����س، خ\ه��g� ،������� 2 وf �����، سد  �P�� أن ،cوج bT� Hا Eإ� ���

2 ���� اUدنS� ،Eذ?B��u ،��3� fرب، ی��� و�Mو ،Lد�3?2 إ���� E��Uا ا رأی��g� 2?�3� hٌق ���

�����B ا�>�ی2 ����� أن ا�� اUدنE ه� ا����iب وه� آ�ٍف �خ�ل ا�(��، أ�� إذا أردت ��ا��M �� ،�?Bل 

L� :L� ل�M آ2 ؟��ن� أم ��آ2 ؟ �Mل �L: س�ي آ2 ا�Tآ�ة، �Mل �L ؟ ��ن� و�� ��آ2 اث��ن : �� ��

Jونj4 �� ا����R، أ���� Lو��� B3ن� ا��� �..  

  C) 10(�َوا����ِ�Gُ(َن ا����ِ�Gُ(َن 

���5 ا���م إذا ��ث�� �5 ا���اح� ا��?��، ��E�3� q ه\ا أن�� f ن�ی ا�T3ا2R، وf ن�ی ا�?�� ا�����3،   

ه\J ا�?�� ا��4�X jM�� ����3، أ�� ا���jM ا�\ي ی(
 أن ُی�kBb أن �zدي ا���اrR، وأن �ع 
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���ت، وأن ��c ا���ل، وأن ���م ا���ام، �Sن �h�3 ه\ا دخ�h ا�(��، أ�� ���غ أ��E ��ا�B?�، ا���

  ..ه\ا ی���ج إ�E ا����Pت

� أ�&-((P� 7+ب إ�* ���9(ا�GPم� ی�ال :&=ي ی (( ...  
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ص��� ا���Bري( 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -��� ا������ ا!س���ا�i?�ر �iX ا!ی��ن وا�c�3 ا����4 ) :035( ا�رس  -��

 .J�iX اQخ�

  24-05- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

���M ،Lل... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم   Hا ���5 أ�� ���ٍ_ ا���رث� �5 ��ص2 ا�3XUي ر : Hل رس�ل ا�M

Eوس�2 ص� L��� Hا :  


 �	¢ن م� ��� ا��	�ء ((  =	Nوا� 

 �	� ا�	��ان، وس&�Nن وا =	Nن، وا��	ا�23(ر ش�3 ا�ی

واxرض، وا��qة <(ر، وا��=�! ��ه�ن، وا��&� ض��ء، وا���Gن �#! �Q أو :��Q، آ7 ا��9س یh=و 

 �2G�)�2 أو مGP0	+ -�E> �ٌi�&+ ((  

 .و�� ��ب ��c ا����ء رواJ ���2 �� آ��ب ا�i?�ر،

و، آc ا���س   oا���س ی c<� ،L�ِPَِث 
ی�>5 أن ی�gح ا��ی* و� y�����L، وی�>5 أن ی�gح و�y ��ا�

���L، �� ا��(�رة،  Eإ� y�iوی� ،Lي ث������L، آc إن��ن ی����P، وی�� Eإ� 
ا أي ذهp E�3� ،وoی


، �� ا�?�iا� �� ،���Iا�� �� ،��س�، �� ا��gاء، �� ا�k�B، �� ا����ح�، �� ا���4��، �� ا�Tرا

و، أي آc ا���س ی���ك، ا���آ� �5 ص��ت ا!ن��ن، �� oا���س ی cًا، آا���gط ا��gBي واسk ج

�3�Bu ح�آ�� ��!ن��ن ؛ ی(
 أن ی���ك، أن ی�E3، أن ی�y�i، أن ی�>�2، أن ی�i3، أن ی��k، أن 


، أن ی��E، أن ی2��B، أ�oي، أن ی��gأن ی ،k�Bی ،Lن�� k�Bو، �>5 إن��ن یoا���س ی cآ ،qB3ن ی

�P3ی� ا���p �� ����� k�Bه\ا ا�. 

   hأ��� qا��� J\ى ه��ن��_، ی�  L�3� ن��t<� �ً[�X ?�ى�ن��_، ح����  L�3� ،�ً[�X ?�ى�ح����  hأن

���_، أی�>5 أن �q�� 5�Z� �?3�B، �� أن_ ��3?� !ن��ن، ه\ا  ����pأن ی k�i3_ا!ن��ن ��ذا ی��� c3� ؟

���_، ه\ا  L�Bن_، وه��� L�Bك، وه��<�� L�Bك، وه���g� L�B_، وه�ح�� L�Bن��_ !ن��ن، وه h3� ��

 k�i��� ه\ا ا���ل ��ذا ،��R�u fًم �_ أ��اMء و���pUا E�pم �_ ؟ �� آ�ن أPأن ی k�iا!ن��ن ��ذا ی��

M h?ل ؟ ان������ cی� f ٌء�X Hا ����� ا���ل، �� ر�3_ إ�E أ��E ا���ا�
 أن ��L� c3 �� ج�ء �5 

 L�3� ،_�P� L�3� ،_B�M L�3� ،ءكfو L�3� ،_ن�� L�3� ه\ا ا!ن��ن ا�\ي k�iوج�ء َ�َ�_ ا���ت، ��ذا ی��

����_؟ L�3� ،_�Mو 

�M ا��ی* أن ا!ن��ن ی(
 أن ی�3ف ���M ن��f ،L ی��oB أن یk�B ن��f ،q�� 5�Z� L ی��oB أن   �

�o� Lن�� k�Bرع ی�X ا����ة، وأن ی��� ��م �_ إآ��c ورد Pی��_ أن ی �� cآ Hا ��p نU ،Hا �

cوج T� Hا _�� J\ی�>5، أ�� ا�(�� وا���ر ه �� E4Mس�_، ه\ا أ��. 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 471�� آ��ب ��
 

   �����و �kR�B ن��P�3�� L?� أو ���P?�، إ�� أن یP�3?� �5 ا���ر وإ�� أن ی?�>?�، أنh أ��م oا���س ی c<�

 �5 أ�f ،k�� ح���� ،H5 دون ا� L��?X B� ،Jه�ا L?\ إ���ا ،L�ا�?g� Lن��_، إن��ن ��ع ن�� k�B� ن

 ،Lأه� ��یt�� ا���ت ���?� ا�g?�ات، و��PB ا��3Bِ�َت، إذًا ��k خ�س�، إن��ن ��ع ن��L �5 أجc أن ی�

L� h�b ا��5، و��M h�3اJ، و�Xرف ��E ا���ت، ��ذا ���k�i أن ��L3� c3 زوج�L ا���P�  �?���

cوج T� Hا E�  ..ن��L أي أر��ه� وأس�� اH، أي ح�ص ��E ر��ه� و�2 ی��ص ��E ر

 �Jَhْ1(�َوا���7ِ�ْ ِإَذا َی ( �� ) 2(َوا��2َ�9ِر ِإَذا َ�َ#��rَ>ْ ُ�ْا�>�َآَ� َوا َ̂ � ) 3(َوَم� َخَ��PJَ�َ �ْ)ُ�َ0ْ4(ِإن� َس(C  
 ) cس�رة ا���(  

���ع، �>5 ه\ا ا���E3 ا�����j، ی�>5 أن ی���ي ��h ����5 اث�� ،5��h ا��j���� �3، �����ق، ��  

 L� 
��ب إ���ق ا���q �5 ا���ر، و��h ��ب إه�ك ا���q وإدخ��?� إ�E ا���ر، ���S أن ��E3 س�3ً� �>�

�5 ا�(�� L� 3�B�5 ا���ر، و� L� ب��P� �ً�3س E3�� 5 ا���ر، وإ�� أن� L� 3�B�ا�(��، و.  

  :ول ا��ی*، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���من�3د إ�E أ  

  )) ا�23(ر ش�3 ا�ی	�ن (( 

����ء اUص�ل �5 ا����gك ا����e، أي أن�� ی�>5 أن ن��� ) ا�i?�ر ( 3Buً� آ���    ��i4� ��

 ،c�oُء، و�����ن، وu?�رة ا��Zب، وu?�رة ا��>�ن، ی�>5 أن ن��� ا�i?�ر ����Bر ا��?i� ر�?iا�

، �i?�رة ا�cP3 ؛ ه\ا ا��E�3 ا���دي، وPوا�� ی�>5 أن ن��� ا�i?�ر �i?�رة ا���q ؛ �5 ا�co وا���

 y�iوا�� ،y�i� L��آ �B���� ،LBٍض ن��� ی?�_ ص�ح�� c؛ �5 آ 
�Pرة ا��?u ،ك�gوا� _g5 ا��

L5 ن��� �Mل ���L ا�4�ة وا���م Mو ،LM�uإ E�� .أو��h ج�ا�k ا�>�2: 

k ��آ�Bت �5 أ��E ����ى، �� أن?� ���h ��آ�B �5 أ��i��� E?�ر ا����ء، ��4ر �Xآ� ��4  

����ى إ�E إن��ن أه�c ن���e?�، وأه�c ص��ن�?� �tص��M �e��� h�Bء، أ��q ه\ا ا�L�� c�3 إس�ءة 

 �ً�Rدا ،���eن �ً�Rة، داTج�ه �ً�Rآ� ن��?�، دا�g5 ا�� �Bى ��آ��Xخ� اO آ� ا��4ن�3 ؟ إن��ن�g��

 c�3ه\ا ا� �� qأ�� ،k���� h35�َ ص�3_ ؟ رب ا�5����3، ص� hا��3�4؟ إذًا أن J\ر �(��ل ه�?Iإ

��iة، ا����3ن، ا�(5�B، ا�� اUس�c، إذا ا!ن��ن آ�ن  ��Rرا L� �tدق ص��3 ؛ ا����س_، ا�����I، ا�(�

cوج T� Hل ا�P� ����� cأج� _�\�� ،cوج T� Hص��3 ا J�X Lنtر، آ\M:  

  C)222(� َوُیNِ;% اْ�ُ	423َPَِ�یَ� 
  )س�رة ا��PBة ( 

���M ح
 ؛ ی�U ،2?Bن?2 یe?�ون ص�L�3 ا�>����، یe?�ون اس2 ا�(��c، یe?�ون إ��Pن ا��3�4،   

�(� ����ة، T� ��Rن، أي �� �� راBا� ���eا!ی��ن ن �iX ر�?i?2 آ��� ا���أن  _�� ،j�e5 ن�z����

Bرة ا��?u �� fو ،_�� �� fو ،_R���ن، وu?�رة ا��Zب، وu?�رة ا��>�ن، f �� ج��_، وf �� أ



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 472�� آ��ب ��
 

وإذا ��سh3 ؛ ن���e ا���Tل، ون���e ا�آ�ن، أو �>�ن ا�i��� ،c�3?�ر �iX ا!ی��ن، أي أن_ إذا 

�T وجc إ��ازًا را3Rً�، �5 دون س�ف، �5 دون ��ف، �5 دون �����، �5  Hت أ��زت ص��3 ا�b?i�

، أي أن أح أ��Mم ا!ی��ن أن �>�ن �uه�ًا دون ��L، �5 دون ��(?��، و�>5 ا�i?�ر �iX ا!ی��ن

 .ن��eً�، ه\ا ا��E�3 اUول

   �� yو� f J و�y �� ی�یB3� أن �oB��� ،J و�y �� ی�یB3� أ��ك أن M cوج T� Hدام ا �� ،_�\�

 ،���IU2 ا��P�� أ��ك ،���e���� رة، أ��ك�?i��� ك��t� ،J آ�� ی�یB3� وأن Hا B3� أن 
��ی، ی(

 _�\� ،�@i3���� �3، أ��كgا� j��4�� ا!ی��ن " أ��ك �iX ر�?iا� "E��3� ل�M:  

ِ̂ َو اْمَ�Nُ(ا ِ�ُ�ُءوِسُ)ْ� � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا ُ�ْ	Pُْ� ِإَ�� ا���َ��ِة َ+�cِْ�ُ�(ا ُوُ'(َهُ)ْ� َوَأْیِ=َیُ)ْ� ِإَ�� اْ�َ	َ�اِ+

  ِ� َوِإْن ُآPُ9ْْ� ُ'9ُ&ً� َ+����2ُ�واCَوَأْرُ'َ�ُ)ْ� ِإَ�� اْ�َ)0َْ&ْ�
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "6 ( "  

  :إ�O Eخ� اQی�، و�� Oیٍ� ث�ن��  

 �ْ423َ+َ Qَ�َ��َpِ4(�َو(C  
  )س�رة ا��ث� ( 

  �Zی� ث��O و��:  

  C)222(�ِإن� ا���َ- ُیNِ;% ا��P(�اِ��َ� َوُیNِ;% اْ�ُ	423َPَِ�یَ� 
  )س�رة ا��PBة ( 

  � Lوس�2 أن L��� Hا Eص� �B5 ا��� ،L�� Hا �����Zن ر 5� ،Lروى ا!��م ���2 �� ص��� _�\

  :�Mل

 )) W�+�f6 أN� ج م��M� �P� W=�' م� Wا�(ض(ء، خ�'6 خ�3ی� ��م� �(ض  + � ((  

Uن اH ی�
 ا���i?�، آ�� �Mل ���L ا�4�ة ".. �5 ���t� tح�5 ا����ء .. " ا����ء ��Bدة  

  :وا���م

 )) -��c 7�3أن ی �(�3ع م9Pاس �	ء، +َ)ا�(ض �pم� أ ���#Nًا م�c !م��Gی=:(ن ی(م ا� *Pإن أم

 70E��+ ((  
 )��Zا�5 آ �����5 : �5 ����4 �  " )أ�� ه�ی�ة " 

����ٌء Oخ�ون ���وا   :E��3� L��M 5� �ًu�Bة، اس���ن ا!ی��ن ه� ا�4t� ،ا!ی��ن �iX ر�?iا�:  

  �C �َ�Dَِوَم� َآ�َن ا���ُ- ِ�ُ�
  " ) O 5� "143ی� : س�رة ا��PBة( 

   �?i� ة�ة، ا�4�ا�4 �iX ا!ی��ن أي �iX ء إذًا��س، ����Pا�� h�� J�)��� 2<��ص k���� أي

 .ا���q �5 ا�g_ وا��gك وا!��ام وا����ء یzه�_ ��4�ة
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  cوج T� Hل ا�Pح���� ی �P�Mی� دO ��:  

َ:ِ� اْ�ُ	ْ#ِ�ِم�َ� ) 40(ِ+* َ'��9ٍت َیPََ��َءُ�(َن ) 39(ِإ��� َأْص�Nََب اْ�َ�ِ	�ِ� ) 38(ٌ! � ُآ8ٍEْ>َ %7 ِ�َ	� َآَ�َ&6ْ َرِه�9َ

)41 ( �َGَ42(َم� َسَ�َ)ُ)ْ� ِ+* َس(C  
  )س�رة ا��ث� ( 

إذًا ا�4�ة ��(�� ص�حB?� �5 ا���ر، وا����ء ����ح ا�4�ة، إذًا ا�i?�ر �iX ا!ی��ن، �\�_ ی�Pل   

���L ا�4� �Bما���ة وا�� :  

 )) wوو'2-، إ -&�G� �	2��: 7&Gی ،��P0رآ *��م� م� م��� یP(ض  +�N�� ا�(ض(ء، �p یG(م +�

أش2= أw إ�- إw ا
، وأش2= أن : و'&6 �- ا�#9!، وم� م9)� م� أ�= یP(ض  +��&� ا�(ض(ء، �p یG(ل

  )) ش�ء مN	=ًا :&=W ورس(�- إ6NP+ w �- أ�(اب ا�#9! ا�r	�<�!، ی=خ7 م� أی�2 
 )��Zا�5 آ �����5 : �5 ����4 ���� �5 ا���iب " ( "  

��Bدة ا����ء، وه\J ا��B3دة، ��?� ��4�ة، وا!ن��ن أح��نً� إذا أراد أن یc��P إن��ن    E�������آ�T إذًا 

 �5 أن ی>�ن نj�e، ی��i3، ی��ي أج�c ث���S� ،Lذا أردت أن �c��P إن��ن ذا tXن، ����oB أن �f 2?�

��E ا���ء �iX ا!ی��ن �? Tی�ن ؟ إذًا ا���آ��� ن��_ �?\ا ا���Pء، �>�j إذا وh�M ��5 یي ا��اح ا�

���L ا�4�ة وا���م د��ن� إ�E ذ�_ �Bر، وا���?iه� ا� Lأن E��. 

  : �>5 �� ن�iP د�P�M جًا ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

! إ�� ا�#	0!، وأداء اxم�<! آ�Eرات �	� ا���(ت ا�M	8 ـ أي م� ا��qة إ�� ا��qة ـ وا�#	0(( 

���29 ـ ��� ا�����q، إذا ��7 خ�7، أو �Ec!، أو ذ�!، أو آ�	! ��c م�9س&! ـ � �* ا��qة +�E(Pه� ـ 

+7�G ی� رس(ل ا
 ؟ وم� . " +����(ات ا�M	8 وا�#	0! إ�� ا�#	0! وأداء اxم�<! آ�Eرة �	� ���29

  )) k+ ،!��9#ن �6N آ7 ش�0ة '�9�!ا�h�7 م� ا�: أداء اxم�<! ؟ ��ل
 )��o4ا� k��)5 : �5 زی�دة ا��  " )أ�� أی�ب " 

���L ا�4�ة وا���م �tن?� c�p ا�(���� ؟ ا����3ء ���Mا   �Bا�� ��P� j؟ آ� J\ی� أ��ن� هt� : ري ؟5�َ ی

fی2�3 إ f ،؟ إن?� أ��ن� 
 اH وحJ، وهc ی��k�i ا!ن��ن أن یري أن ه\ا ا!ن��ن ج�
 أو ��p ج�

 �4�X ء�X ،ء خ�ص�X ،ن���Uأدى ا P� ����)5 ا�� L����pا E��وإf ص�ح
 ا�(����، �Sذا ح�ص 

 �B���� ،ن���Uخ�ن ا ،c��oی f 5 إن��ن<�� ،L��� k�iی�>5 !ن��ن أن ی f ًاجًا، �����ع خ�ص ج

���L ا�4�ة وا���م ���b ا�c�oُ �5 ا�(����، أداء ا��Uن�. 

���L وس�2 أن�M Lلو�5 ح   Hا Eص� H5 رس�ل ا�ی* أ�� ا�رداء  :  

  )) +kن ا
 �� ی �	� ا�� �دم :�� ش*ء م� دی��c -9ه� (( 

  Hا fخ����?� إ M hی2�3 �� إذا آ� f ،_ًا ���_ و��5 ن����Bدة خ�ص� ج J\?�. 
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ة �5 ن�ع Oخ�، u?�رة ا���q، �� دا�h �>��� ا�i?�ر �5 ا����gك ا����e، إذًا ا��E�3 اQخ� ا�i?�ر  

���M�L ن���e، أس���L ص�ی�، دخ�L ح�ل، آ���L : ی�Pل �_ ،j�eن ؛ نQا c�3��� ��B3� ،j�eن ن��

�X Jء س�ي، إن��ن نj�e، أي أخ��M LMی��، �� ���M�f ���g<� L ی�ج ،�����M��g� Lو ،�Mص�د

Pا!ی��ن أن ی>�ن ا� �iX ر�?u E�3� ،j�eن E�3� ض، إذًا�� �B<؛ ا� 
�� cس���ً� �5 آ 
��

 ،cوج T� Hا ���� f �ٍص� cا����2 �5 آ 
�Pه� ؛ ا��iا� 
�P��� ،ض�� Pء ��ض، ا���س�3fا

 ،qرة ا����?u Lأن E��ا!��م أ�� ح�� ا�Toا��، ��� ه\ا ا��ی* ��O c<X Eخ�، ��� ا�i?�ر 


، �Zً� أf ی�>5 أن ��ى ��c ��2 جًا ��Pرة ا��?uء، و�iث�ث، وج��ل ا�Uا ���L �5 ا�Tی��ت، ورو

و�5 ا���>5 �( ��O cخ� ! ورو�� ا��Tی�5 �� یtخ\ ���B�Uب، وا���c یی� ���ً� دار د��رة ؟

���Mت آ�?� ن���e، خ��ت ��t� ��Pج�  5<� ��T� �e�� ،م��Xزی�ت و L���4 ا����رات ؛ آ���

وBی ��� y���3ل، أ���h ا��E�3� �?� ���e أ�  Lی>�ن أس�س Mق، و�X ی>�ن Mو j�eن c����� ؟ �� 

یة جًا، Uن ا���اد اUو��� X ���eن Eج إ�����ل �����اد زی���، ��اد ����X، ��اد ده���، �� أ

 ���� 
��E ا��اع، وا�>\ب، وا��o واfح���ل، �>�س ��R�M �?�<ًا و��(�، و�� أ���ل ���� جT�

رس� أآc ا�ه� ���?� و�Xب، و�>�?� جًا، أح��نً� �( دار ��Mر �� >��� ث�ث�5 ����ن ا����4، �(

 5� �iخU5 ا<� ،�?eا�� ���eن �� ،y��ا�� �?e���g ا�2�3، ��(
 أن نtخ\ �E�3 ا��E�3� ���e أ

�Bا��� ���eن. 

 k� ،Jدfأو k� ،Lأه� k� ،L��� �� ع ؛�gا� yBiی LنU ،L�� ء ی������X J�� �� �� ،j�e5 ن�zا��

jM�� J ی����� ���X ،Lء ����، �Xء ��X ،5�3ء �� �� ،LRا�X �� ،L3�� �� ،L��M�� �� ،Lج��ان

 ���eا�� _�\�� ،L�آ��� L�ج�� ،Lن���آ3 Jس� ،J�?eء ی�X ،L��<ء ی�X ،ج?�ًا L�3ء ی��X ،س�ًا L�3ی�

 .�?� �O E�3خ�

  �� J�P� 5<و� cوج T� Hا ����f c ی� L� ل ��ذات ��ة إن��ن ص�رح���M ،ًاأن� ���� : 2 ج

 ��M\ر، �� �Xهت �>�ن ����X Lء f ی4ق ؛ ا������، واUن��M، وا�����
 وا�����e، ه� �Mل �� ���

خ�3�Bu ،c��� c ا���X �?�� c�3م، و��?� زی�ت، و��?� وح�ل أح��نً�، � Mر، و\M ����ص��ء أن� 

أخ�ى، أح��نً� ا����ق ��M c\ر، أح��نً� ا!ی�Pع ��  5�c�3��� �3g أنL ن���e���� ،j�e وا�P\ارة �tخ\ ��3ن�

 c��ا���س ��M c\ر، أح��نً� ا������ ��M c\ر، ا����یy ��5 ا��gآ�ء ��M c\ر، ا����یy ��5 اUم وا��?� 

 5�M\ر، ا���اء ا�>\ب ��M c\ر، ��gیL س��3 إن��ن ��يء ��M c\ر، �� أ���ل M\رة، آ�
 ا���ل 

��M c\ر، ه\J س��M ،�Mل ���L ا�4�ة وا���م �uیy ا!ی?�م واfح���ل :  

)) ���2> *+ 
  ))م� أص�ب م�w +* <�2وش أذه&- ا
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   E�� _�
 إن��ن ح�E ی��ف، ی��و�M �� 
���E ا!ی?�م ي، ج
 أن ��q ا�� 
أح��نُ� ی�E�B ا�>�

وان ��E ا�>�
، نJ�T ن��_ �5 ه\ا، ر���M c\ر، ه\ا  ،L�� L�BP�5 ا���ل، و� ��B� رةM _��� أس

 E��رة M _��� _أن ��2، وf ��ل، وf ج?، رأس ���_ ا��ح� fة، و�Bخ f _��� ذى، رأسUا E��

ت أ��ا�?J\?� 2 ا��iی�P، ه\ا ��M c\ر، ��>5 یt��_ إن��ن TزاUذى، آ� _�� kM��� h�tذي ا���س، ����

�L د��ى هc أرحB?� ؟ ��>5 �>�ن أن� واk� ��<g�� kM خ24، إذا آ�ن و أ�Mم ��: س�ذج ���� ی�Pل �_

��ة �P�iً�، ی�Pل �_����?�، وی���_، ویtخ\ د��3ت ��E ا����ب ����� س��ات، ث2 ���جt : خ��ان ا�

��ة خ���?�، و�� آ�ن ه��ك أ�U�� cس�س أن ����?�، و�>�L ا��\ أ��ا�_، ه\ا 3 خ��� س��ات أن ا��

��M c\ر. 

  tی Eح� rا���ی q��� ا���ف q�� 5<�� k� c��� yر، �>5 أن ی��\M c���3ك دا�Rً�، ه\ا � ��

 ،�Mن�Uر، أ�� ا\M c��
 �����c آ�?� خ�f ،��B ی�ج ح�ج� �?�، ه\ا �Biا� ��tص��، ی��� c����� ،
�Biا�

 
 وا�?�س�، وا��ریq ؛ ا�f 5 ی�جi��� 5<�� ،ى���� EMا���2 �5 أر �Bوا��� ،r��Uوا��وب ا

 L� أن ی�(�، ج�ء cدرس أ� cع ����� دروس، آ�Bأس cی���ج آ L�<� ،�)س�� Lأن Lن�t�i� ،_إ�� Jأ��

  .ث�ث���P� ،�Rة ح��ب، و�>f 5 ی�(�، ه\ا ��M c\ر

>5 " ����ع ا�P\ارة وا�i?�رة، ا����ح أن �>�
 ا���ل ��u 5ی�g� yوع �\�_،   ��3_ i� 
uأ

��ة ���ل ا�P\رة، و�� أآ�u �Zرق ا�"���(�ب ا�Uا �Zا���ل ، �� أآ �Zوع، و�� أآ�gا�� ��p 
�<

��u 5یy ا!ی?�م واfح���ل وا��اع، ی(�ز �( إن��ن ����ف اUخ�ق، س�� ا����3،  ��tا�\ي ی

���ٍ� �� ���3��L�<� ،L أن�y أن����P3� ��p �M، أن��M، ون���e، و����
، و��i �5 ����ى ���p جًا، 

�ً�Rودا ،yح�� �ً�Rودا ،y�t�� �?e�� �ً�Rء،  ودا���?�?j، ���5 إذا رآTbن� ��E ا�i?�ر ��E�3 ا��

 Tأن ن�آ �oB��� ،5ی�?iا��� 
ن، وا��>�ن، وا���Zب، Uن اH ی�
 ا���ا��5 وی�Bا� ���eون ،c�oوا�

ة�P3وا� cP3ص�� ا� E��
، و�Pا� ���س E��  .أی�ً� ��u E?�رة ا����ك و��E ن�Pء ا���q، و

  ،�oRة زا�P� c5 آ� j�eن cP3ا�  cض ن���، �5 آ�� c5 آ� j�eن 
�Pة ������، وا��P� c5 آ�

 Tbرآ h�M ا�� آ��Toم ا���!�� ،cوج T� Hس�ى ا ��� ���eن qوا��� ،، �5 آcp c، �5 آc ح�Pح

 jgء �� آ�X c<� ،خ�Qا E�3ا�� E�� c� ر�?i�� ا���دي E�3ا�� E�� f ا!ی��ن �iX ر�?iا� ��

������L أ�ًا إu�Mً� �5 أي إن��ن، أ�� ا�c�3  �������د ن��_ أن ��L� � f �ً[�X c3 �?\ا س��ك M\ر، 

  .ا�\ي �� آ jg����� �L �?\ا ��M c\ر

���L ا�4�ة وا���م ح���� �Mل   �Bا!ی��ن : " إذًا ا�� �iX ر�?iذا " ا�S� ،j4ن �B���� �iX E�3�

 c�3ا!ی��ن، وا� j4ن ���Pس�f؛ ا E�3ا ا��\?� k3?� أردت ا���س��u ���Pس�fن�، ا�Zا� L�4ا����4 ن
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، �� ن��h، �� دh��ّ، �� أوه�h، �� أوh3M ��5 اث��5 �����4_، �o� 2� ،�o� 2� ،>\ب�؛ �2  �Bس�


 اH ه\ا ا�i?�ر�oی �ً[�X h�3� ��.  

   kس���ذا أردت S� ،_��B�� 2?ك، واس��اQن، خ�h ا���س، ن��4?2، واس��?2 ����_، واس��?2 �(?

�E أن ی>�ن i��� �ً����X?�ر اfس����P، وا�c�3 ا����4 ا��ig ا��Zن�، �tنh ��5 ان��Bٍط ���t اH ا��3

����gی* ا����ل ا�����4 ه\ا �E�3 ا��U�� ب�Pوا�� ،���Pس�f�� ط�Bن�fا ،Hا Eٍب إ�@�P� 5و��.  

ن وا��Zب وا��>�ن، و  Bرة ا��?u أو ،c�oء وا���ا�h�B، وا�آ�ن، و��>5 أن ن��� ا�i?�ر ا��

 hه� �����ة، إن دخ�
 �L، إن دخ��P� hی� ����� �(�Pًا ی>�د ی�4�3 ا�ا��e?� ا���X ،j�eء �2�z ج

��Pی� أخ�ى ��ى ��?� ا�����e وا�����
، �Xء �2�z جًا، ا�����e وا�����
 �5 ص��ت ا����2، �5 

���L ص��ت ا��5�z، أنh س��� ه\ا ا�یU�� ،5ن��M وا�����
، ح�E ج� �Bا�� ،hأن L� 
��i� �?eل ا���

���د وا����س�Bت، وآ�ن َ�J�M �b��ِ ی���3ن Uا�(��3 وا �� fی?� إا�4�ة وا���م آ�نL� h ث��ب f ی��

 2���� إ�E ح�c اس��BPل ذ�_، أن5�z� h، أنh س���، هc خ�i �� ���_ �� آc اUز��� س��� دو�� ی

ا!ن��ن ی�cZ دو��، �( اUن��M، وا�����
، وی���ر �5 اUذآ��ء، ی��ي ث��ب ��M]�؟ ����ع، Uن ه\ا 

 5�P2 ا����و�P�uء ا����ن، وأص��ب ا����PZ ا�U ،�P��3ن ه\ا ا!ن��ن ی��3 ه\J ا�و��، وی(
 أن �2�3 

 ،Tآ���اء، �� ����5 ح�L، ��ن ص�ح
 دی5، �� أ ،L��� 5�� ��� أن_ س��� ه\ا ا�ی5، آc واح

5�zا�� Hوا  cMأ ،�i�p cM5، أ�zی�ح��ن ا�� f اء وا���س��Uا h�� ،ء�� jأ� h�� ع����

L� ل�Pی f ،ه>\ا ،jM�� cMآ���، أ :L� ل�Pه\ا ؟ ی h�3� ذا��� : hأن cم ؟ ه�ه>\ا ا!ی��ن، ه>\ا ا!س

 ��e� 2ه� أن ا���� ی، �g� fء إ�g� fء واحgا� �BMا���ا h��اء، و��Uا h�� hنt� 2 ؟���

  .ح، ا���س ی����ن ا�5e ������2ص�

   ،Hوا f ل ی���ل ؟�P3� ،Hوا f دن�ء ؟ c�� c�3ل ی�P3� ،Hوا f ؟ �oل ی�P3� 2ا���� c?�

 �iX ر�?i��� ،ء�ا�(? �eی5 �5 ا�������S� ،cذا اح��ل أو آ\ب أو �p، س�P ه� وأسL3� �P ا��

c�3 ا����4، ��س�2P آ�� أ��ت و�5 ��ب �3_، ا!ی��ن، وJ�iX اQخ� ا�c�3 ا����4، اfس����P وا�

�T وج�M cل Hن اU ،انTا��� ��� H   :وا���

C �ْPُ9ْ7ُ0َ ا���ُ- ِ�0ََ>اِ�ُ)ْ� ِإْن َشَ)ْ�ُ�ْ� َوَ�َمEَْم� َی�  
  " ) O 5� "147ی� : س�رة ا����ء( 

 �k ا!ی��ن �5 ا�U ،�<gن ا�>�ن ���� ����� ��3ی  �f ،��<ی f ی��ن!�� j>�ی2، ا���3ی�و j

  .h��O، وا��>�یX 2>�ت، ����� H ��� ا���Tان

   وس��Bن اH وا��� H ��� �� ��5 ا����ء واUرض، ا��y��3 ا���o4 ه� أن آ��� س��Bن اH، وا���

tن�� �?�، و�>5 آ��� y�iح ���ء، ی��Bآ���ت أ����ه�، ن�دده� ص J\ه �Bأآ Hوا ،Hا fإ Lإ� fو ،H ن��
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: أ����pه� �5 ����ن?�، وآtن ه\J ا�>���ت أصh�B أ�Mب إ�E ا��3دات، ��!ن��ن �� LB�p ی�Pل


، وآtن آ��� س��Bن اH ���3 ا���(� �5 ه\ا ا!ن��ن، ه\J ا�>���ت �p إذا Hا �Bی� ،Hن ا��Bس

Hا �Bن�ه� ����ن?�، أ�� إذا ا!ن��ن سPأ� ،�?���ن�ه� �Pن�ه� ���3ه�، أ�Pأ� ،Jb)و� ،LهbT، أي ن�3ً� 

 ،Hا ��ف ��L، وح� �� c5 آ� �Bء، وأآ�X c5 آ� �Bأآ Hورأى أن ا ،J�Bآ �3ً� �Bأآ Hل ا�Mو

E��3� L��M E�� آ��� Lوأن ،cوج T� Hا c��� ود�2�e، وأنf L ح cوج T� Hا c�� ورأى أن:  

 �ً	�gِ:َ Qَ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ 113(�َوَآ�َن(C  
  )س�رة ا����ء( 

ذا�h ن��L، أوج��� إذ �2 أآ�X 5]ً� �\آ�رًا، أوجن� ��5 أم وأب ی��ص�ن ���، أن� واH ی� إخ�ان   

 T� Hأب أرى أن ا fأم و f أرى f ،ف��tء ا���gأو أ�ً�، وه\ا ا� ،Lا�� E��ح���� أرى أ�ً� ی��ص 


 أ�L وأ�M �� LBح EPأ� ��o4ا� c�iه\ا ا� 
  :��L، وه\ا � L��M E�3�E��3وجU cنL ی�

C *49ِم !ً�&Nََم Qَ�ْ�َ:َ 6ُ�ْGَ�َْوَأ �  
 )Lu ی� : س�رةO 5� "39( "  

   f مUا ��E إن��ن ��Bً� ؟ ی��P ح��M �� LBب أ�L وأ��L، و��Mب ا���س أج�5�3، ��( Hا �Pی� jآ�

Lب ��(�ح�i� ،Jح ���ور��� ،L���� y�P� ،L���، ��iب �TواجL، �� ه\ا tXن �?� إf ا��?�، ���ص 

 H �T وجc، إذًا ا��� Hه� رح�� ا�e� 5� �?e� م، ه�U؟ ه� ا J��o� ��3ا�\ي ی 
ا!ن��ن ا�3(�

أوجك، ور��ك أ�2 ر��ی� ��u 5یy �� أودع �� أ�_ وأ��_ �5 ح
 و�ji وح��ن، ���� آ�Bت، 

��_، س�� �_ أم وأب وأنh خ�y �_ �5 ن��_ زوج� ��>5 إ��?�، ���� آ�Bت وهB_ أوfدًا �� خ

 ،cP3ك ا��i�ص��o، وزوج� ��� آ�Bت، و��� آ�Bت زی�دة أوfد، أ��iك ا���k، أ��iك ا��4B، أ

���ء، ا�?�اء، ا���ء، اUزه�ر، ا��uUر، اUس��ك، آc ه\ا ا�>�ن �_Uة، اT?جUك ا�\وق، ا�i�  ..أ

 ��hم ص�' Q>أ ;�Nآ&�           أ�xا<3(ى ا����0 ا Q�+و  

 * **  

�5 �>��ن ن��L إf ا��� H، ی��P?� ا!ن��ن   �B3� آ��� �� ی� ر�_ �_ ا���، : ��\�_ ا��f 5�z ی�ج

 LنtXو ،��B<ا�� LنtXو ،��Bا��� LنtX ،ح�ًا آ��Zًا �B� �ًB�uرآً�، �3د خ�P_، ه\ا tXن ا��5�z ا���

Hا fإ Lإ� �� ،ه\H ... J، وf إ�L إf اH، واH أآ�B س��Bن اH، وا���... ا���، وtXنL ا���ح�

 jأ� �g����e?� ����ح�ت ���ت �� ��5 ا����وات واUرض، أي س��  ا�>���ت �� أردن� أن ن(�

����ن س�� ����R، �� أردن� أن ن�3ف ���e ه\J ا�>���ت، �>5 ا��gء ا��zسj، أن ه\J ا�>���ت 

ی��?�RTن، وه2 ی�B�oه5، ی���Pن?� ���(�ی5، أص�p��� h�B �5 ����ن?�، ی��P?� ا������ن وه2 
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��B�� ،fن اH، وا��� H، وf إ�L إf اH و، اH أآ�B ه\J ا�>���ت ���ه� ا�����ون �tن?� ا���M�Bت 

  :ا�����4ت، �Mل

  pَ Qَ4�)46(Cَ(ا�ً� َوَخْ�ٌ� َأَمqً � اْ�َ	�ُل َواْ�َ&9ُ(َن ِزی9َُ! اNَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َواْ�َ&�ِ�َ��ُت ا�����Nَ�ُِت َخْ�ٌ� ِ:9َْ= َر
 ) j?<س�رة ا�(  

�5 ه\J ا�>���ت ����نL: ه� ا���M�B، وا�ن�� ��ن�� وزا�M _�\� ،��Rل   �bB� 5� : ،H س��Bن اH، وا���

 ،�ً��e�ًا ���3ن�?�، ������ًا ���e اH �5 خ��?�، �SنL ی��ل أج�ًا P�3� �Bأآ Hوا ،Hا fإ Lإ� fو

  : ����tX 5�zنL ا�����B وا����� وا��?��c وا���ح�، �Mل ���L ا�4�ة وا���م

 )) 6&9P'ا��0ش، م� ا �� یDE* إ�P� ء�	�6 �- أ�(اب ا�NP+ wإ �ً��Mم 
م� ��ل :&ٌ= w إ�- إw ا

 �i�&(ا� ((  
 )��o4ا� k��)ح ا��X 5� : 5�  " )أ�� ه�ی�ة " 

ن� �Xء دy�M جًا  ��إح�4ء أن أ��ی>� �����ب ا������3 ا��Zن��، ��ت �5 س>�ن?�  ��h ن�eي: �� 


 ا���ف وا�y�P ا�����، و��ت ث�* ����ن ���ح�ت ا���3آ�، ا��Z*، ص�روا ا��س، ث�* B�� ن�ن����

  :����ن ����ا �� س�ح�ت ا���3رك، و����ن�5 ����ا خ��ً� وP�Mً�، ����� ذ�_ ر��� �T وج�M cل

َ̂   C)19(َهُ�(:ً�  �ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن ُخِ�
  )س�رة ا���3رج ( 

ه>\ا اH خ�P_، ه\ا �jٌ3 خ��P �����4_، ��!ن��ن f ی�i]5 إf �\آ� اf ،H ����ح ن��L، واQن   

 
، إح�4ءات ��q �?� حود، آc إن��ن إذا آ�ن ��3R�4ا�� kM��وا���ف، و ،y�P5 ا��ا!ح�4ءات 

�T وجc، ی��ت �5 ا�y�P وا���ف، خ�ف H5 ا��5 �(?�ل، خ�ف �5 ��ض ���ل، خ�ف �5  

�T وج�M cل ����� ،yو��ح yا ا���ف س�ح\?� ،Jد�د، خ�ف �5 خ�وج �5 ��g� 5� خ�ف ،�P�:  

  C)28(� َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب 
 ) �  )س�رة ا��

�� �Mل ا���B ا�>�ی2  ��أي إذا ذآ�ت " ���ء واUرض س��Bن واH وا��� H �� ن �� ��5 ا�: " ��\�_ 

 k� ن�tg� ،ل�Bح ا��ء ��!ی��ن ص�X cك، وأج��uأ خ�اH اt�uنh ن��_، واس��Pت ج�ارح_، وه

 J\ة، وهاH، ه� ی2�3، إن �>��h أو س>h، ه� ی2�3، ی�ى ����، ج��ل ا!ی��ن ا��k� c��3 ج?� واح

\ی���O 5ا اذآ�وا اH ذآ�ًا آ��Zًا، ح�E ا��5�z ا�(?� ��ى، و���k، و�2�3 ا��� وأخ�E، ��\�_، ی� أی?� ا�

�� ا���ف، وا�y�P، وا����ع، أدن�X Eء �����L یL�i3 وه2 �g� Lان���� �ً��M Hإذا ذآ� ا ،Lح� ن���ی

 J�آ��B، �>5 إذا ذآ� اH ذآ�ًا آ��Zًا، یL��P� �3g �5 اH، و�tن ا�M Hي، و��p، ورح�2، وو��، وو

�zا�� �  : c<� 5 خ��، ��\�_ دواء ا�y�P ذآ� اH، آ�مص�دق، وو

  C)28(� َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب 
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 ) �  )س�رة ا��

  cوج T� Hذآ� ا y�Pدواء ا�..  

َ( ا��ِ>ي ُیَ��4* َ:َ�ْ�ُ)ْ� ُه) 42(َوَس&Nُ4(Wُ ُ�ْ)َ�ًة َوَأِص�qً ) 41(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا 

  C)43(َوَمiِ��ََ)Mْ�ُ�ِ -ُPُِ�َ'ُ)ْ� ِمَ� ا�g%ُ�َ	�ِت ِإَ�� ا�9%(ِر َوَآ�َن ِ��ْ�ُ	bِْم�9َِ� َرِ��	ً� 
  )س�رة اUحTاب ( 

  jی�gی* ا����� :  


 �	¢ان م� ���((  =	Nوا� 

 �	� ا�	��ان، وس&�Nن وا =	Nن، وا��	ء  ا�23(ر ش�3 ا�ی�	�ا�

  )) واxرض، وا��qة <(ر

   _� jg<ف أ���_، ��>5 أن ی�g<� yی�iوا� ،�P�t�� ����4وا�� ،�Bآ�� 
�j�i� L�Bg جًا ؛ راآ

 ji3ن�� ا����5، ا��� L)�� ی?� أنن�ر ه\J ا���آ�B أن ه��ك ح��ة ��E ا����ر، �X �ً3Buء �

g<� yی�iا� y���ف، وا�����g<� Lف، وا���ج�g<� Tف، وا����ة �>���g، وا����g<� �BP3، و

�>�gف، آ�X cء �>�gف، �>�� أن ا���ء ا��3دي ی>jg �_ آc خ�Bی� �uی _�\� ،y���iت، آ\�_ 

 �ًPح yا�� L� L� jg<ن�رًا ی LB�M �� Hا �Pأن ا����4 ی� ا�4�ة، ا�4�ة ن�ر، Oی�ت آ��Zة جًا �zآ

اH : ن?2 ی��\ون �Mارًا ��p ص���، ی�Pل �_وا�ًu�� cu�B�g� ،>�� ا���gآg� ،c>�� ا���س ج��3ً� أ

���، �E�3 ذ�_ أن_ �� ��E، أ�� ا��5�z ���4 ؛  h��p ،�iPا�� J\?� h?Bان� �� ،�B�M E�� E��

ص��L ن�ر، دا�Rً� ی��\ �Mارًا س���ً�، ������ة آ�?� ا�pاءات، آ�?� �y�T، آ�?� ُ��@ه�ت، �Sذا ا!ن��ن �2 

oی ،cوج T� Hلی���� ���ر ا�M ،Lوی?�_ ن�� ،L���وا�4�ة ن�ر، �Mل ���L ا�4�ة : �، وی���ل 

  : وا���م

: اذا ��+� ا�0&= :�� ص�q- + ��م وض(ءه� ورآ(:�2 وس#(ده� وا��Gاءة +��2 ���6 �- ا��qة((

 �2&���� �EJP+ ،7'و �: 
  )) �QgE ا
 آ	� �9PgE*، وص0= ��2 إ�� ا��	�ء و��2 <(ر �2P9* إ�� ا

���L، ی�ى ا�4�   
ر ����� ا��>�ة، أنh أf ��ى l�X أح��نً� إذا �p إن��ن و�3Mأ f ،ة ن�ر

L� ل�Pی f 5�z� 5�4، إذا�X ك��?� ،_Bع ن�� أن ی��س��� ���ن��h ا����ب، : ن��L آ��Bن، �� ��

 ��p 5 ه\ا، أ��� h<ًا �� سیX �ًح��� LBس���س cوج T� Hوا kط ��ی�Pس �Pس Lی�ى ن�� ،c���

E��Uه\ا ه� ا q5 ا����ب، أ���   .ا��5�z إذا آ�ن ا�kR�B ن�� ی��سLB، ی3ه� �>�
 آ��B أنL ن�

   qوع، أ���g� ��p yی�i� Lزوج� ��p Eإ� k�iوی� ،L� Hا��� أ��ح?� ا L5 زوج��وه\ا ا�\ي ی�3ض 

آ�?� M\رة ه\ا أ��E ؟ 5�َ ی�اJ أ��E ؟ ا��5�z، أنh ��3ف �� ��Mة ن���e ����ح �?�، �� ��Mات 

وان ��E أ��اض اQخ�ی5، أ�� ه\J زوج�_���، ه\ا ����.  

   �3g� ا���س k� _���3� ل�5 خ� hنt� ،وع�g� ��p خ�O yی�u 5� ،وع�g� yی�iا���ل �5 ه\ا ا�  
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 Hأن ا Eا�\ي ی�� ،E��أن �� إن��ن ������، و�� إن��ن أ��E، ی(
 أن ��3g �?�، ا�\ي ی>\ب أ

E أن اH س���سLB أ��E، ا�\ي ی5e أنL إذا 2�I زوج�L �?� ا��جc، �?� ی�اLBM أ��E، ا�\ي ی��

�� و��q �?� أح، ���Pل �_�iP� : L�3)وس� ،L�� 2Pس��� cوج T� Hی2�3 أن ا f ،E���q3� �?��3، أ

ی�آk أح��نً�، أ��E، ��ن ������ ی�3ف أنL �� إ�L ی�اBM_، وآ�?2 ��BدJ، وآ�?2 خ�LP، وآ�?L� 2 ح�Pق 

  .ی�B��iن �?� ی�م ا�����P، ���3ه� ا��5�z ������ س�ف

�M ا��ی* ا�4�ة ن�ر، ��p ا����4 أ��E ؛ ی��>
 ا�����Mت، یtآc أ��ال ا���س ���cu�B، ی�3ي   �

��E أ��اض ا���س، ی�>�bB، ی>\ب، ی���ل، ی�o، أf ��ى أن هfzء ا�\ي ی�goن ا���س، ا��I �oه�، 

ن?�biXُ 2، وأنL ه>\ا آ�
 ا���ل، أf ��ى أنL أ��E ؟ واH أ��E، ج��، ی���Bن أن?2 أذآ��ء، وأ

LBMی�ا H5 أن ا� c�p LنU ،E��  ..������I 2�eت، �tي إن��ن ی���ف، ��3g أنh أنL أ

 -ِ�+ِ �ُMَJْ�َ خ4ُ�ُهْ� ِ�َ�ْ(ٍمbَُی �	َن ِإ<�َ)	ُ�ِ��g7ُ ا�	َی0َْ ��	:َ qً+ِ�cَ -َا��� ��&َ�َNْ�َ ��َُر �َو��  C)42(اْ�َ ْ�َ
  )س�رة إ��اه�2 ( 

ا�4�ة ن�ر، و�>5 5�َ ص�E ا���4ات ا���q �� ج����، ج�ز ��E ا��4اط آ���Bق ا���k �� أول   

ر، و�Mل ���L ا�4�ة وا���مBا� ���� ��Pآ�� L?ووج ،����P5، وج�ء ی�م ا��Pز��ة �5 ا���� :  

  )) ا��Pم ی(م ا���Gم!  ��J ا�	��i��J +* ا�gَُ�� إ�� ا�	��'= ���9(ر((
  " )أ�� أ���� " �5 : �5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن(

واح ی����P ی��ي ث���L، ی�(hM�� L ا���م ؛ ا���م ا��\ی\، ا���م ا���ی�، ا���م ا�y��3، وf س��� ��   

  أی�م ا���gء، ح�* ا��Bد ا��Pرس، �Mل

  )) ���Gم! ��J ا�	��i�J +* ا���g إ�� ا�	��'= ���9(ر ا��Pم ی(م ا(( 

  E��3� ل�M:  

C �ْ2ُِرُهْ� َ�ْ�َ� َأْیِ=ی)>ُ�  
  " )O 5� "8ی� : س�رة ا����ی2( 

���L ا�4�ة وا���م �Mل   �Bا�� :  

  )) و'6�0 ��ة :�9* +* ا��qة ((

وا�4�M ��ه�ن، أنh آ� j��Bه5 : وآ�ن إذا حL�T أ�� ��در إ�E ا�4�ة، وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

4ق 5�َ ����_ أن_ ��
 ا� f ،�3Mم وا�ب آ�B�� ا���ل، �����ل 
H ؟ Uن اH أودع �� B�M_ ح

�T وج�M cل Hا ،cج  : ی�Pل �>q ذ�_ ی>�ن ی

!ِ�DEِ�ْ3َ9َْ�ِة ِمَ� ا�>�َهِ; َواGَ	ُ�ْ�9َِ��ِ� اGَ�ِْء َواْ�َ&�9َِ� َوا��2ََ(اِت ِمَ� ا�49َ�Jُزی4َ� ��9��ِِس ُ�;% ا��C  
 )�  " )O 5� "14ی� : ��انس�رة Oل 

  �Sذا أن�hP ه\ا ا����Bب �E�3 ذ�_ أن_ ��
 اH أآ��B�� 5� �Z_ ا���ل، ا�4�M ��ه�ن، أ����ج   
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 cوج T� Hن اU ،ه�ن�� �M��E أن_ ��
 اH، إن��ق ا���ل، ا�4 �3iM ه�ن�B� ج����أ ،���Pه�ن ی��


 آc إن��ن، �Sذا أن�E�3� LP ذ�_ ه�M �� ا���ل 
� ی�
 اH أآ�Z �5 ا���ل، �����، یzآ أودع ح

 ،h�� درة�o� L�� نU ،L��� 5و� ،Lg�����L، و�5 ر��ه�  Tو�5 ��آ ،L��� 5� Lإ�� 
ا���ج أن اH أح

 T� Hة ا��ی، آ�?� أ��Xء ���B�� ��p، إذًا ����B دX ر، إن��ق ��ل، ازدح�م، ح��iأخ ،cدرة أه�o�

2R�4ذ�_، ا� c5 آ� J�� E�pأ cاب،  وج�g�3م وا�i5 ا�� J�� E�pأ Hا ���u أن E��م ��ه�ن Pی

 f ،�?�� Eأن ی��� k�iی�� f اب�g�3م وا�i��� دات�� J�� �� ،�iن أ������ l�X أرى M نQ��

���L �5 ا��3iم وا��gاب، وا����4  E�pأ cوج T� Hأن ا E��یtB3 �����4م آ��ً�، ���2R�4 ی�Bه5 

���ء : " �Mل آ\�_، وا���4ق آ\�_، �B4ل" وا��M cوج T� Hا���ر ا E�3� ا����ء ؟ E�3� ��:  

Cرًا)>ُ �َ	َGَ�ْ8َ ِضَ��ًء َوا	ْ�Jُهَ( ا��ِ>ي َ'7َ0َ ا��  
 )qی� : س�رة ی�نO 5� "5( "  

م   Pإح�اق، ی L�� ی��ق، �>5 ا����ء ی��ق، ا����ء f ا ��5 ا����ء وا���ر أن ا���ر�M�� ا����3ء

���ء، ا� �B4����Pg� c، آ�j أن ��ء ا�q�g ی��� �_ ا��iیL�<� y ا���ر �k ا! �B4��� ،ح�اق

م �_ ا�>�P� jg �5 دون إز��ج، �>5 ��ء ا�q�g یzذي، آ\�_ Pن�ر، ی ��Pء ا���ی��k ا�(�، أ�� 

���ء، �?� ���c و�>k� 5 ا����c �� آjg، ا���B ا�>�ی2 ی�Pل �B4ء : " ا���� �B4وا� "E��3� ل�M:  

  C)43(� َوَ'ْ=َ<�Wُ َص�ِ��ًا ِ<0َْ� ا0َ�ْْ&ُ= ِإ<�ُ- َأو�اٌب �ِإ<�
  )س�رة ص ( 

ُأوQَ�ِ�َ ) 156(ا��ِ>یَ� ِإَذا َأَص�َ�2ُPْْ� ُمِ��َ&ٌ! َ��ُ�(ا ِإ<�� ِ���ِ- َوِإ<�� ِإَ�ْ�ِ- َراِ'0ُ(َن ) 155(�َوَ�4Jِ� ا����ِ�ِ�یَ� 

  C)157(َ	ٌ! َوُأوQَ�ِ�َ ُهُ� اْ�ُ	Pَ2ُْ=وَن َ:2ِ�ْ�َْ� َصَ�َ(اٌت ِمْ� َر�2ِ4ْ� َوَرْ�
  )س�رة ا��PBة ( 


 أخ�� ��O Eخ� ��Pة ����ی*  �P3� : ،yا����� c�3ا�>���، وی c�3وی ،c�3� _و، أي أنoا���س ی cوآ

 ،cوج T� Hع ا�X yBiی LنU ،L�ر�)� �� Eا�(�� ح� Eإ� Lی�ص� L��� 5�zا���ج�، �>5 ا�� c�3وی

��، ��اد ������ f ی��ج�، ��اد �zذي خ�y اf H ی��3?�، �?��ك �Mاس��g� 2آ�، ی��ج� ���اد ��gو

و، أ�� اfخ��ف ا����� أن ا��5�z ی���ك : وه��ك اخ��ف ن���، ����Pاس2 ا����gآ�oا���س ی cآ

و �kR�B نoا���س ی c<� ،ا���ر �� ا��?�ی� �� kP�� ا�(��، وا�>��� ی���ك cخ��L، ���(� �5 ا���ر و��

ه��ك 5�َ یk�B ن���i�g�� Lن، ��Uذى ��L، ی���E أن ی�kM اUذى �� آc ا���س، ی���E أن ی���jb ا���س 

 L5 ، ه\ا إن��ن، وإن��ن ��ع ن��[�i�� أن ی����ا ،cآt�� ا��ج��3ً� ��L، أن ی��ت ا���س �����، أن ی(�

J �5 دون اH، إن��ن ��ع ن��L �(?�، إن��ن �B� �5 أن �k�B !ن��ن Oخ�، ��� ،L�ا�?g� Lع ن���

 _3� ،cوج T� H f3?� إ�Bی f Lًا، وأنن��_، �>5 ا��5�z ی�3ف ���M ن��L، وی�3ف أن?� �>���b ج

 5�� f3?� إ�B� f ؟ �?���M ی�3ف f 3?� !ن��ن�B� c?� ،ث�5 ����ن، ن�درة�ی5 أو ث�g�أ���س� ث��?� 
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�T وجc، ی�k ث��?� ا���P�P، وf ��ج ج?�  Hا fإ �P�Pث�5 ن��_ ا�� _� k���� س�ى اH ی�>5 أن �

cوج T� Hل ا�M ا\?�:  

C !َ�9#َ�ْ2ُْ� َوَأْمَ(ا2ُ�َْ� ِ�َ ن� 2ُ�َُ� ا�َEُ>ِْم�9َِ� َأbْ	ُ�َْ�ى ِمَ� اPَِإن� ا���َ- اْش�  
  " ) O 5� "111ی� : س�رة ا�����( 

� f ��ج ج��، �?� �>�یX 2>��، إ�اد �����ل، د��P��� 2ة، ا�5�Z ه� ا�(��، أ�� أي ��O kخ� �tي ج?  

L�P� 2هم و f�zخ�، سtل أحP� f ���<X ء��Xأ : �gأ���?�، أم أ� �gى ا�(��زة أ���ر، ی� ���� Hأن� وا

L� ل�M ؟ ���gا��>2 ا� �� �� cM ،2?3�f �>5 : خ��?�، أم �5 ی���?�، أم �5 ی��ره�، أسcB یي أم أ

�T وجc، ان�?U ،Eن ��p اH �5 ی�k . � وا��g أی��� ��h[X ا��3 Hا ��o� Lن�� k�Bا!ن��ن ی ����

 ،_�Mو ،_���� L�3� ،ك��� L�3� ،_��BX L�3� ،_ن�� L�3� إن cوج T� Hأ�� ا ،q�� 5�Z� f5 إ�Zا�

�T وجh�BM c ا�5�Z ا���P�P وه� ا�(�� H L�3� إن ،_�o� ،_ذآ�ءك، �>�ك، ���ن.  

���_ !ن��ن، س�� �g?�ات، أf ��ج أ���ل ���� ��?� ذآ�ء ���� جًا و�>�?� أس�س?�    h3� �� أ��

ا�\ي ��ع �M�uت ا��>�ی�، ��ع ���L، ��ع أذواI! LM?�ر ����5 ا���أة، !���د ا���س، ! إ���د ا��gB ؟

k�ا�5�Z ا��Bه�، f أن �3�B?�  �?\ا إن��ن ذآ� جًا �>�L ��ع ذآ�ء�i�g�� Jن، ا��?2 أن �k�B ن��_ ��5 ی

 ،Hا أن��?2 ���ى ا����5 ی�k ا�5�Z ا�S� ،q�Bذا ���o� �?�3 اt� Hن�Bo� hن، وهfzء ا�\ی5 ��

2 ����ا أث��X 5ء �cMt ث�5، دy�M ا��ی* جًا?� ،EPن�ن، ج�ه��ن، ح��Bo� : kR�B� وoا���س ی cآ

 �?P��� أو �?P�3�� Lن��"  

��O Eخ� ��Pة �� ا��ی*���k�B إ�� ��k ن(�ة    
�P3ح��ة، ا�� k�� أح��نً� أص��ب ا���ف، ا!ن��ن : أو

رج� ی��E ص��L، ی��E دی�L، ه\ا �� ا��(�رة، ه\ا �� ا���4��، �� ا�Tرا��، ه\ا � L����� ص�oی

 E�3ا�� ،�?� Lع ن���� Lنtء، آ�X cدرج� ن�� آ Eص �?� إ��p ،L����� ء�X cآ ��J ه\J ا��Tر��

��2، دy�M ج q�)� 5 ا���>5 أن ی���� q��� ،�ً�R�?ن H5 ا� _�og� ا����� ن��?� ��>5 أن Eًا، ح�

 �?� �k�B ه\ا، �� ی�ج �(�ل، وhM آ�
 ��ل، ��ع ن��L ���(�رة، �?�� حc4 �5 أ��ال، س�Mو

 *�� ،Jی���L� q وی�oدر ا�ن�� �� �Xء، ����g>��، إن��ن ��ع ن���B� L* �5�3 ث��ن�� ��g س�� ی

 hا���� وا����ء، درس jج�ه��، وص ���X 5� jb�z� J���M �� ا�ن��، �( L� ،خ�Q�� �M��

q�� 5ث� h3د� �?)� Lة س��ات دراس�، ��ع ن���g� ،J�3X.  

  E�32 �� �� ن��� �?\ا ا��<� cPأن أن cوج T� Hا E�� E���أن� أ : H ك��� ،H _��BX ،ًاأن���p h ج

�T وجc، ذآ�ءك  q�� 5�Z� _��Bخ k�B� ،_��Bخ ،_���� _�Mو ،cوج T� H _ن��� �M�u ،H

 Lن�� k�Bی �����3�B?�، إن��ن ی2�3 ا�O�Pن، ی�X 2�3ء أخ�وي، �?\ا ا�\ي یrBP ث��ً� ���ً�، ��!ن��ن 

 Lن�� k�Bا���ت، إن��ن أح��نً� ی ���T وج�Bo� cن، وس�ف ی>�jg ه\ا ا�5Bo ا���ح�  Hا ��o�
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�L، أو �Tوج�L، أو UوfدJ، ی��E �?2 �� ص�ة، وf ص��م، ُزن�ة، �>�L ی�یه2 أ��م �� ا�ن��، ����

 cآtی M ،cوج T� Hا ���u ح��ب E��ی3�i?2 وی�43 اH، ی5��z �?2 �5 أج�BP��� c?2 آ�X cء 

2?� Lح�ا�ً� ��َ���??2، ��ع ن�� fً��.  

Tوج�_، �k�B ن��_ �آ�ن_، ��(�ر�_، �T�� ،_�3�4ر��_، ��> 5�U _���� k�Bوfدك، �k�B ن��_ �  

رة ��E ا��j��t، ح�E ا�\ي Pا����ن، ا� �M�u ،2�3ا�\آ�ء، ا� ،hMت، ا���ب، ا���3، ا��3�Bgن، ا��Bo�

 �?3�B� Mو ،H �?3�B� 5<�� ،ن�نرة ���� ی�>5 أن �H �?3�B، ا�Mأ ا�O�Pن، ا�ح ا���B ا�3M Hا J��أ

رات �� ا��j��t ��>5 ی�4M j�z س���� ی��� ��ن��، M J��رات ؛ ا�\ي M J�����o� �B4، ا�\ي 

ر Pا� ،j��tا�� E��رة P��� ،ء�X EMأر Eاء إ�b�Pُ��� EM�� ��M�4 راM j�z5 ی<�� ،��R�u أ��ال �?��

رات ا������، اUس�س��، ه\J ی(
 أنPا� ،����iرة ا��Pی�، ا��oرة ا��Pن��، ا���Bا� cوج T� H �?3�B�..  

َ�� َشِ�یQَ َ�ُ- َوِ�َ>Qَ�ِ ُأِمْ�ُت َوَأَ<� َأو�ُل ) 162(� 7ْ�ُ ِإن� َصَ��ِ�* َوُ<ُ�ِ)* َوَمNَْ��َي َوَمَ	�ِ�* ِ���ِ- َرب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� 

  C)163(اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� 
  )س�رة اUن�3م ( 

2ُ�َEُ>ِْم�9َِ� َأbْ	ُ�َْ�ى ِمَ� اPَِإن� ا���َ- اْش�C !َ�9#َ�َْوَأْمَ(ا2ُ�َْ� ِ�َ ن� 2ُ�َُ� ا �ْ  
  " ) O 5� "111ی� : س�رة ا�����( 

�T وجc، ��ع ن��L، ح��ر    H �3، ��عiM k�� ی3?� ؟ �� إن��ن ��ع�� ��� h3� hل ن��_ أنt��

J آ�M�u c�3Bu ،H Lً� ����>�� و�>��o� q�� 5 ا��>��، و�� إن��ن حLI�e ا������ �� ن���� f ی�ج

وoا���س ی c<� ،5ی�� c��M ء�X Ei�  ..آ��Bة جًا، أ

 ��PJَ�َ �ْ(ُ�َ0ِْإن� َس�)4 (C  
 ) cس�رة ا��(  

و،   oا���س ی cآ ،c�3��� 5�3��)� س��رات، وازدح�م، وا���س ان�i�� �eیy ا����� ا�����Z ص�Bحً� �(

 
��u ،�3��)�� ن�B��u Lbی��ج M ،�?P��� أو �?P�3�� Lن�� kR�B� ،5ین��L یtخ\ X?�دة ����، ی>�ن �Mة ��

 L��T وجc، ه H J\ه Lدراس� Eح� ،L������Tم، ���2�P، یJ�4� ro، آ��L ص�دق، ج�د �� 

 y�3ا�(���3 وه� ی Eإ� y�iی� 
��iه\ا ا� �tس�q أس�ة ����� �Zً�، ی�Tوج �5 ا��أة ص����، �(


، یtخ\ ��� ه��، و��h  ن��L �5 ا���ر، ا�(���3 ن��?�، ا�>��� ن��?�، ی��4�Bu ��4ی ،�����X L3?�دة 

ه��، وی�?� �����دي ا���ن�، یc�3 س��ح�، آ�X cء ��أسX L?�ات، �Sن��ن ا�راس� ن��?�، ا�(���3 

ن��، و��LI�e، ه\ا ��ع �� L)وإن��ن ی� ،cوج T� Hة ا����� L)ن��?�، ا�>��� ن��?�، �>5 إن��ن ی�

cث�5 �\ه rBPوس� ،H Lن��  ،����Pی�م ا�  ا���ت و�� ا�ن��، �� د��3ت ��E ا����ب وا��ص���

�T وجc س�>�jg �� اQخ�ة أن�Bo� Lن Hا ��o� Lوإن��ن ��ع ن��.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا�?(�ان ) :036( ا�رس  -��

  28-06- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��ت ا��� أ�3X أن�� �� أ�q ا���ج� إ��?� ����ع... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  ��ا�?(�ان  �5 س���� ا���

  ��5 ا!خ�ة 

ه\ا ����ع ن(J �� آc ا�����ی�ت، و�� آc ا��(�@�3ت، و�� آc ا����Pت، و�� آc اUس�،   

5�َ  �����ٌع دyٌ�M. خ���4ت، و��gح��ت، وأح�Pد �� ���g5 ا��>2 ا��P2 ا����جًا ی(
 أن ����3ا 

L��  . ی?(� أخ�J، أو ی�3ض 

��ع Oخ�، ا�����ع اQخ� ه�  �� Eجٍ� إ���� ���أن ا!ن��ن : �>cBM 5 أن أ���� ه\ا ا�����ع وج

\?� �ً���� q�� L�e�� ،�ٍ�43�� �ً�B��� ،�ً��M �ً����� Jأح��نً�، أو أن ا����2 أح��نً� ی�ى أخ� ،�Pی�iا� J

��E ه\ا اUس�س L�إس�ء ��B��.  

cBM أن ن�gح ����ع ا�?(�ان، سtس�r3� 2<3 اUح�دی* ا����P�3 ��>��� ا����2، اUح�دی* آ��Zة   

��ٍع �� E��4 أن ��3g أن ه��ك أح�دی* آ��Zة ���@ Pا� c� ح�gا� q�� 4P��� ،رسجًا �� ه\ا ا�

  .واح

��?�� �Mل،   Hا ��  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م �5 ا�5 ��� ر

  )) إذا ��ل ا��'x 7خ�- ی� آ�+� +G= ��ء �2	� أ�=ه	�، +kن آ�ن آ	� ��ل وإw ر'60 :��- (( 

إذًا �5 ا�>�� أن ��?2 أخ�ك ���>��، ا��gء ا�\ي ی>��� أن �>��، ا��gء ا�\ي ی(��B��� _�3ً� ���>�� أن   

  .�>�� أخ�ك ا����2

   y�Mم د�ء ـ آجًا ـ ی(
 أن �2�3 أن �2��P ا��B3د �tX 5ن رب ا��B3د، و5�َ أراد أن ی2��P ��دئ ذي �

 ��iول ���P� Eم ا��B3دی�، ون�زع ا�P� �� Hم ا��Uه��، ��Pی2 ا��B3د �tX 5ن رب ا��B3دP� ا���س .

��E ا���س، ��q ه\ا  yب ا!ی��ن، وا�>��، وا����Pوص�ً� ���ز�ع أ� Lن�� 
�5 ا!ن��ن ا�\ي ی��4

  :أخ�ق ا������5 أ�ًا، ا��ی* ا����4 رواJ ا���Bري، و���2، وا!��م ���_، وأ�� داود، وا����\ي

  )) إذا ��ل ا��'x 7خ�- ی� آ�+� +G= ��ء �2	� أ�=ه	�، +kن آ�ن آ	� ��ل وإw ر'60 :��- (( 

  :، �� أنL حی* واح، �>5 ا��Zن�أي ص�ر ه� ا�>���، ا�\ي آ��b أخ�J ه� ا�>���  

���L وس�2 ی�Pل Hا Eص� �Bا�� kس� Lأن L�� Hا ���5 أ�� ذٍر ر:  

  )) م� د:� ر'�E(��� qً أو ��ل ی� :=و ا
 و��8 آ>�Q إw ��ر :��- ـ م90� ��ر أي ر'�(( 

  .ه\ا ا��ی* رواJ ا���Bري و���2  
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���M Lل: حیٌ* ث��*   Hا �����L وس: �5 أ�� ه�ی�ة ر Hا Eص� Hلإن رس�ل ا�M 2�:  

  )) م� ��ل xخ�- ی� آ�+� +G= ��ء �2	� أ�=ه	� (( 
  )رواJ ا���Bري ( 

���M Lل. ص�روا ث�ث أح�دی*   Hا ��  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م: و�5 أ�� س�3ٍ ر

))W��E(P� �Eآ wإن آ�ن آ�+�ًا وإ �	أ�=ه �	ء �2�� wإ qً'ر'7ٌ ر �Eم� أآ ((  
 ) Lن �� ص����bBا�5 ح Jروا(  

��L أخJ�B أنL ��یk و   Hا ����L، أن ث��h �5 ا����bك ر Hا ���� حیٍ* Oخ� �5 أ�� M�دة ر

L� ل�M 2وس� L��� Hا Eص� Hة، وأن رس�ل ا�)gا� h�� 2وس� L��� Hا Eص� Hرس�ل ا:  

� ی	�ٍ� �	�ٍ! ��c ا�سqم آ�ذ�ً� م0P	=ًا +2( آ	� ��ل، +G= خ�ج م� م�! ا�س(( �: l�� م َم�q ((  

  2?�b��ِ E�� hنt� ،5ا������ ��p س�تP� hسM أ�� إذا ،Hا LسbM �� س�P� أن 
  ..ی(

  )) م� أ�; �(مً� ��J م�20 ((
  " )أ�� �Mص��� " �5 : �5 آjg ا����ء( 

  )) م� �E> 7P�J� -*ٍء :>ب �- ی(م ا���Gم! (( 
 ) ��Zا�5 آ �����5 ����4 �(  

  ..و

8 :�� ر'7ٍ <>ٌر +(( �� Q�	ی w �	� ((  

  ��رس ا����� k��� و. ه\ا..  

 )) -�PGم� آb	�0 ا�� ((  

  ..و

 )) -�PG2( آ+ W�E(� �ً9مbم �  )) م� رم

  Hو ا�  . �L�3 أو �>���J أو إذا L� h�M ی� 

  ..و  

  )) م� ذ�� <E�J� -*ٍء :>4ب �- ی(م ا���Gم! (( 
  )ٍر، وا����\ي وص��L رواJ ا���Bري و���2، ورواJ أ�� داود وا�����R ��خ��4( 

���L ا�4�ة وا���م �Mل   �Bا��:  

8 :�� ا�	�ء <>ٌر +�	� w ی	�Q وw:� ا�	bم� آ���G- ، وم� �>ف مbمE(� �ً9ٍ� +2( آ���G-، وم� ((��

  )) �E> 7P�J� -*ٍء :>ب �	� �E> -� 7P�- ی(م ا���Gم! 

���M Lل: حیُ* ث��*   Hا �����ان �5 ح5�4 ر 5�  :�4�ة وا���م�Mل ���L ا: و

 )) -�PGخ�- ی� آ�+� +2( آx 7'إذا ��ل ا�� ((  
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���L ا�4�ة وا���م �Mل: ��P آ��� ؟ إذا �Mل ��g� Lك �Zً� ؟ ه�� سzال   �Bإذا ا��:  

  )) ا�39N! وا���0J وا�P	� وا����; : ا��آ�ة +* ه>W اxر�0!(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���( "  

  ���� ؟ �Mل ��P أر��3 ؟ إذا �Tر�gا��>2 ا� jح، آ���� ،�ًZ� آ�ز : �?��� �� ،�?�� f �?��� �� 
)�

 q�� ؟ أن?� ���4ل زرا�� ����M L آ��Bة أس�سً�، ���?�، أf ی�ج �����ن �?�، ���4ل ج�ز ا�?�

 �� 
���L زآ�ة ؟ آ�X cء �� ���L زآ�ة، �( q�� ي�gن �� �����ن، ���4ل ا��زآ�ة ؟ ��� L���

f �?������?� ؟ أن?� ���4ل، وإذا �Mل ���L ا�4�ة وا���م �� ،�?��� �� :  

  )) w یDG* ا��Gض* ��� یDG* وه( Dc&�ن (( 

�� ���B�p qن، �>5 ا��L ��یr آ��Z، وه� ��gش، ا��L3� L ا��?�ب س��ی� ��5 ا���ت   �M ��

 ،
�oا� LBgی� ی�gن ه\ا ا��U ؟ ��3 ا��P?�ء ث�ثً� وث�ث�5 وا����ة، �?L� c أن ی�>2 �� ه\J ا����


 أن �� L��gی�، إذًا أی� ح��ٍ� �oا� �� �b�35 ا���س، إذًا ا��� ��Pأن ی �?�� ���P�� ی(�ز f �ًح��

أخ�ى ��?� ��gی� f ی��oB أن ی�P� ،��P آ��� ؟ ه�� ا��zال، و��gك آ\�_، آ��� ���آ�� ح�آ� 

 �Bا�� E�� Eص� أ�Xك، �>\�_ f �� آ��� آ��، �c �� أی� آ��ٍ� أ�Xآh، واH ه\g� J>��، إذا واح

�?��g�.  

 ی>�ن ��4P و��q آ���ًا،   M 2��� ن أخ�ك ه\اU ع ا�?(�ان ؟���h ه\ا ا�����ع ���M ذا���

 ی>�ن ��ص� �>q�� 5 آ���ًا، ���2 ���>
 �f 5<� ��43 ی����?�، �� أنL اس���?� آ��، M 2���

�jٍ3، أو �B�p 5ٍ�، ن� 5� �?B<�ةی���M ن��� �� 5 " : P� �ً?ن?�ً� إ�� c5�َ أن>� أ��ًا إ�?�ً�، أو اس��

�>5 ��ك ا�4�ة إن>�رًا ��ج��?� آ�ٌ�، أ�� ��آ?� �>�سً� ��43ً� و��E��� ،y ا!ن��ن f ی��رط " آ�� 

 Lج��� E��4، ی���ج إ�P� ��4P� ،yس�� yص�، ��س��وی�?2 إن��ن ���>�� وه� ��q آ\�_، ��ص� 

 ،_�� �ً�R�?ن J�)?� ،L3u�P� ن أ�� أن��� Eی���ج إ�!!  

أ�� اUح�دی* ا��� ��y�3 ���?(�ان ��gٌء ���j، أ�Mل �>c<� j��� 2 �� �� ه\J ا�>��� �E�3� 5، أن�   

 ،2?�3� E��4ي �5 ا�رس أن ا�\ي �L صیy، ا�\ي �L أخ، �Mی
 ویL3u�P ن?�f ،�ً�R ی����ا M

  .qٍB ����ٍ� �5 ه\J ا���fت��?�ج�یk���� ،5 آc إن��ٍن ���

  

���M Lل   Hا ��  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م: �5 أنqٍ ر

  )) 0��G� w(ا(( 

  :���2 ه\ا ��ج�L ا���B، أنh ���2، ه\ا أ�� ا���B ون?� ا���B، واH س��BنL و�E��3 ی�Pل  

C2ُ(اPَ>ْ�+َ -ُ9ْ:َ �َْوَم� َ<�2َُآ Wُو<ُMُ+َ َوَم� َ�َ��ُآُ� ا���ُس(ُل�  
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 )�gی� : س�رة ا��O 5� "7 ( "  

  )) 0��G� w(ا، وw �=ا��وا (( 

��f L إ��L، أن ��3َض ��ج?_    h���� ء أن�?Pا�� cح� Mخ�، و � J�?I ��� ا��وا أن یی� آc واح�

L����L، �?\ا �ا�� أی�ً�، ��q ا��ا�� أن ����I L?�ك، f، ا��ا�� أن ��3ض ..  

  )) ، Dc�&� w(ا، �N� wس=وا وآ(<(ا :&�د ا
 إخ(ا<� 0��G� w(ا، وw �=ا��وا(( 

  ..و  

  )) w ی7N �	��ٍ� أن ی2#� أخ�W +(ق qpث ((
  )رواJ ���_ وا���Bري وأ�� داود وا����\ي وا�����R ورواJ ���2 وا��Biان� ( 

  :ا��Biان� زاد �� ه\ا ا��ی* ��Pل  

  )) ����qمی���GPن +��0ض ه>ا، وی�0ض ه>ا، وخ��ه� ا�>ي ی&=أ (( 

أ أنh �����م  B� ا�(��، أن Eإ� yBم ی��أ ����Bوا�\ي ی.  

���L وس��M 2ل   Hا Eص� �Bأن ا�� L�� ،L�� Hا ��  :و�5 أ�� أی�ب ر

w ی7N �	��ٍ� أن ی2#� أخ�W +(ق qpث ���ٍل ی���GPن +��0ض ه>ا وی�0ض ه>ا وخ��ه	� ا�>ي ی&=أ ((

  )) ����qم
  )��2 وا����\ي وأ�� داود رواJ ���_ وا���Bري و�(

4J ؟ 3Buً� ا���B ا�>�ی2 ���L ا�4�ة وا���م �L ��ج�?�ت �������5 ذات خ�iط   P� �� Lا ا���ج�\?�

�bT وجc، ه\ا حی* اج����� Uن  H�� _�M�� y��3�� _?أح��نً� ی�ج?_ ���4_، أح��نً� ی�ج ،��b���

���M�L ح�� hذا آ�نS� ،k��)� �� ��3ة، وآ�ن ا����2 ی� �� 5�َ ح��L، آ�ن ا�����zن یًا واح

 �� �ًBج�ن cٌء ی���X ���ا!س k��)ح� أن ا���2 ج��3ً�، ا��?�M�� �ًBB2 س?B2، وح?�b2، و��د?�اج���

 hٍء ی���X وأي ،Hرس�ل ا L� وأ��ك L� Hأ��ك ا Lخ�t� 2ا���� �M��ا�ی5 آ��Bًا، �tي �Xٍء ی�Pي 

 5���z5 ا���� �M�3ا�Hرس�ل ا L����L، ون?�ك  Hي . و��5 ا������5 ن?�ك ا�Pٍء ی�g� ���tو�>5 5�َ ی

 أ�� اH �?� ؟ إ��gء ا���م، �\�_ �uح ا���م س��، وردJ ��ض، وMو �M�3ا�  

  )) إذا ����N+ !ٍ�NP� �P(ا � ��� م�29 أو ردوه�(( 

إذا �� ��gی� ��5 أخ�5، �� �ا��، ".. ا�?ی� �\ه
 ��ح� ا�4ر .. " �Xء Oخ� ی�Pي ا�3��M، ا�?ی�  

ی� ����i و�� آ�نh ر�Tی� �ـ?� c�  ا�?ی� �\ه
 ��ح� ا�4ر : " �� ز

  وا���B ��ذا �Mل ؟   

  )) ��2دوا (( 
  " )ا�X 5?�ب " �5 : �5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن( 
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ی�، ������) �?�دوا(��ذا ی�?2 �5   ?� �?��� bی� ��دا ��E�3� L ا���gرآ�، ؟ ��gرآ�، أي إذا ج�ء�_ ه

  ..��p ا�?ی� �� ا�\ي ی�Pي ���Mت ا��5���z ؟ ا���م، وا�?ی�. �����Bا

Cا)�ُ��Eَ�َ ��َ0ً� َو�	7ِ ا���ِ- َ'ِ&ْNَ�ِ ا)	ُ�ِPَ:َْوا �  
  " )O 5� "103ی� : س�رة Oل ���ان( 

���4م ��cB اH ی(�3_ أرEM �5 أخ�_، اUرEM دا�Rً� ه� ا�\ي ی(\ب إخ�ان  fا Lی���3ن ،Lإ�� L

  ..������L، أی�ً� ـ ن�5 ن�ی ا�\ي ی�Pي ـ ا�Tی�رة

  )) و'&6 م�� *P&N	�NP��� +*، وا�	P&�ذ��� +*، وا�	P#����� +*، وا�	�Pاوری� +* (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )��3ذ " 

 ا����2 أخ�J ا����2، ا���B ا�>�ی2 آ�  Pی�رة، وأی�ً� أن ی��Tی�، وا� أص�حLB، أن ا���م، وا�?Pن ی��

���L، أی�ً� ا���3،  ji3�و Lح���أی�ً� أن  ،Lس��ء إ��Uا 
��J�P ��ج�gB� ،y�u Lٍ، أن ���دیt� Lح

  .. �����3 ی��5

 )) qً3&آ�ن أو م �ًGN7 م9- م&G��+ رًا ـ<P0ـ أي م qً�9Pم W)أخ Wم� '�ء ((  
  " )ج��� " �5 : �5 ا�ر ا����Zر(

  ��fا���3، وا���اح2، وا ،�3� L��� ك أخ����ة، د\ار، وا�Tی�رة، وا�?ی�، وا���م، ا!ی�Zر، وإج��� ا�

���L ا�4�ة وا���م �Mل: ی�Pل �_ �B2، ا������ q�� _ه\ا أن E�3� ،�b�3� أخ� روح�:  

 )) 6&'x =ی9! ـ	خ�رج ا� !G39��3 ـ +* مN��� آ�اٍع �  )) �( د:�6 إ�

  :ه>\ا �Mل ���L ا�4�ة وا���م  

 ))6&'x ��3N��� )دم ـ و�Vم ،�N� 8آ�اٍع ـ ا�)�ا:- م�ُ=م و�� �  )) �( د:�6 إ�

��ة ��� ی�Pي اUخ�ة ��5   ���_، ����B ا� LPح 
أي �>�ن ��3 واUآc ���ا�k، ��دام د��ك وج

5���zا��.  

  ��eد: ح����وأن  ،y�u Lٍج�� J�P�� ة، وا���3، وا���اح2، وأن��یt� Lح
 ا���م، وا�?ی�، وإج��� ا�

JbP��� وأن ،Lس��ء إ��Uا..  

  )) وا
 xن أمJ* م� أٍخ +* ��'P- أ�; إ�* م� أن أ:l(P ش�2ًا +* م�#=ي ه>ا ((
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " ���  " )ا�5 

  و 

  )) ا
 +* :(ن ا�0&= م� آ�ن ا�0&= +* :(ن أخ�- (( 

  Lأن ،L���3ن� cی�u *ین� ح��  :أی�ً� ؟ �� 

�^ ا�#�ر ؟ ـ ه>ا ا�N=ی� ی�99�0 :�� �G(ق اxخ آ>�Q ـ إذا اس�0Pن �Q أ:P9-، وإن  أ�=رون م�(( 

9��ك <���-، وأن اس�GPضQ أ��ضP-، وإن م�ض :=�-، وإن أص��- خ�ٌ� ه9 �- ـ ��وج وس)� Pاس
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�&�6، �� ی#; أن ��ورW، ه>ا �^، <#�، �(+^ ��Jاء م�J� ^+)� ،7Nاء ��6، أخ> ش�2دة، :	7 

إن أص��- خ�ٌ� .... ، ��وج، '�ءW م(�(د، �E�f)� ��0! م�م(�!، أخ(ك ا+�ح �-�#!، :	7 :	�ة

 -Pی�: !ٌ&��  )) ه9 �-، وإن أص��P- م
�5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن(  " cB�3ذ �5 ج�( "  

   cء ج���X !  

إذا اس�0Pن �Q أ:P9-، وإن اس�GPضQ أ��ضP-، وإن م�ض :=�-، وإن أص��- خ�ٌ� ه9 �-، وإن (( 

P�ذ<-، وإذا أص�k� w9- ا��ی� إ: ;#NP+ 73 :��- ���&�9ءP�� wو ،-P0إن م�ت ش� ،-Pی�: !ٌ&��- م

 ،!�)&N� *+ دكwوأو ،!�)&N� *+ 6>70 + دخ��2 س�ًا ـ أE� �� نk+ ،�29ی6 +�آ2ً! + هِ= �- م�Pاش

(د ـ ��2�30 +(اآ- :�� ا�	=رس! ���c! آ��r، <�درة، ه>ا :	��c 7 ��;، أ:�23 ش*ء م �(ف وم('

  )) وw ی�Mج ��2 و�=ك ����h و�=W، وb� wذ�PG� Wر �=رك إw أن ��hف �- م�29 

   ،Jد �(�ارfأو L3� أح��نً� ی>�ن ا��اح راآ
 س��رة ���� ی��gي ���y ح��B ویtآc، و�� واح

  .ی�g?�ا، h3�u راL��R، �� �� ذوق، ��ی أن ���gي أ��م ا���س ���j أو  f�tآc، ه\ا ا�>��ل

�� أٌخ آ�ن �� أ�2e ا���س �� ����، : "، �\�_ أح اUد��ء �Mل"ن ����L� q ا�3\ر و�� س5�3B ��ة أ"   

 f �� �?�gی �� ،L�i� ن�i5 س������ ص�o ا�ن�� �� ����L، آ�ن خ�رجً�  �� L�e�وآ�ن رأس �� 

  ا��\ارJ ی(، وf ی>�Z إذا وج، وآ�ن f ی��م أحًا ���� ی>�ن ا�3\ر �� �L�Z ح�E ی2�3 ��

ا���م، وا�?ی�، وا���3، وا���اح2، ���دة ا���یr، : ��� ا�\ي ی��h ؟ اQن �� ا�\ي ی�Pي ح���eه2  

Lی�T� �B�4� ،L�tخ�ٌ� ه� Lإذا أص�� ،L��P� وا������. ا���3ون�، أن �B�o؟ ا� hا�\ي ی�� �� ،Lذیz� fأ.  

  )) <	�م . w ی=خ7 ا�9#!(( 
  " )ح\ی�� "  �5: �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( 

أی�ً� ؟ ا�����\ ���P�Uب، آc واح اH أ�g� L��Mء ه\ا ��q ذنLB، إذا واح اH أL��M �?�]� ����3، ه\ا   


 �� ج��t<� Lن�� ���3ض ٍ�3� J���3� ذا أردت أنS� ،cوج bT� H yه\ا خ� �ًBآ� q�� ،L35 ص�� q��

�bT وجc، ه\ا س�ء أدب Hا E�� .T?س�fا����2 . " اءا����ی� وا Jأخ� �Pء إث�ً� أن ی������ Eآ� ."

  .ا����ی�

   �p� L� ،J�P� ب، ا����آ�ة، �� ه� ا����آ�ة ؟ أن�P�U�� \وا����� ،L�� ���� أو أن L���أن �����3 

 ی��_ ا���س ��Pا�� E��رة M J���ً�، �L ح�آ� �L� ،���3 ح�آ� ��L��g، ه\ا آ�L ا�\ي �� Lن����

�����X cء آ��Z، ی��Pا  c?� ،Jb�Mو fإ  ان��i�B آ��Zًا، �� ��ك واحM Hة، وا�L س?�ة ������ واح

h��M م، ��ة�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� L�� E?ٌء ن�X ؟ ا����آ�ة _�\� kل : ن���M ،خ�?� ص���U ��4ةM

�?�:  
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 )) -�=�+x �N&ا� W��	� 6'ٍ! �( م�	6 آ��� =G� !Ji�: ی� ((  

  ���، وا������، واfح��Pر، وا�>�B، إ��gء س��J، ا��(����U�� qن�، ا���B ا����آ�ة �������� �B�oوا� ،�

����� إذا إن��ن أس� �_ �Xء وا���h، ا������L ���3 أن ه\ا ا�>�م ی(
 أن یEPB س�ًا، أح��نً� ی�Pل :

ر�_، �Mل أy�p ا��Bب، ی�>� �_ �4M خ�ص� ��L، یg>� �5 زوج�U ،LنL وث�P3� y_، و��>��_، و�P

  .��H س>� ا��Bب، إp�ق ا��Bب ه\ا �J��3 آ�م ����Uن�: �_

��E ا���>�B ص�X �� " : �Mء وه� ا���، ا���4م، ا���م، �� ح���   �B<خ�، أن� ".. ا��O k�ه\ا و

  . أ�Mل �5 ا����2

  *��Zی* ا����M Lل: ا�� Hا ��  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م: �5 أ�� ه�ی�ة ر

 ))Nی w7 ((  

��2 ا��5�P �� �� أس�ة �� ��?� ��gآc، إخ�ة �f ،5�3u�P ی���آ�ا �5 ث��ن� س��ات، وآ�ه��    2��أن� أ

ی��4 �� ا���(، أخ�ات، أوfد ��X ،2آ�ء، أوfد أخ، �ا��، �ku�P، أن� �� اخ��ت ه\ا ا�����ع 

ة �� ���h ���� ��5 ا������5 �5 �ا�� و���صt� ،2ح
 أنg� 5<و� �ًZB�����3ا �� جTاء 5�َ ی?(�  

*��Zی* ا�  :أخ�J، د�PMا �� ه\ا ا��

  )) w ی7N �	��ٍ� أن ی2#� أخ�W +(ق qpث، +َ	� ه#� +(ق qpٍث +	�ت دخ7 ا��9ر (( 
  )رواJ أ�� داود وا����S� �Rس��ٍد ص��� ���X Eط ا���Bري و���2 ( 

  :أن أ�� ��E ا!س��د، حیٌ* ص���  

  )) أخ�W +(ق qpث، +َ	� ه#� +(ق qpٍث +	�ت دخ7 ا��9ر  w ی7N �	��ٍ� أن ی�#2(( 

 �Mل ���L ا�4�ة وا���م  Mو:  

w ی� 7N	bمٍ� أن ی2#� مbم9ً� +(ق qpث، +kن م�ت �- qpٌث +����� :��-، +kن رد� :��- ا��qم ـ ((

  ))  ��ل ـ اش�Pآ� +* اx'�، وإن �� ی�د :��- +G= ��ء ����p وخ�ج ا�	��� م� ا�2ُْ#َ�ِة

س�h�b و�� رد، یc�i4، أنh ن(�ت �5 ج�ی�� ا�?(�ان، ه\ا �E�3 جی اQن، اUول اUح�دی*   

kدخ�ل ����ر، وا��ا� �� *��Zأ�� ا� ،�?��g�� : �� آ���Xم ا�ا�� bذا ردS� ،L���إذا ه� ��4، أنh س��2 

  .اUج�، �Sذا �2 ی�د ا���م ن(�ت أنh �5 إث2 ا�?(�ان

   �����gR ر 5����L ا�4�ة وا���م �Mلو Hأن رس�ل ا ،�?�� Hا:  

w ی)(ن �	��ٍ� أن ی2#� م��	ً� +(ق pqp! أی�م، +kذا ��G- س��� :��- qpث م�ات ـ � آ�=، qpث م�ات (( 

 -	pk� ء�� =G+ -��: ی�د w Qـ آ7 ذ� ((  
  )رواJ أ�� داود ( 
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���>2، أدار وج?L، ا���م ���>2، أدار  ه�� أ���� �E�3 جی وه� آ2 ��ة ؟ ث�ث ��ات، ا���م  

  .وج?L، ا���م ���>2، ان�?E، أنh ن(�ت �5 إث2 ا�?(�ان، آc حی* ��E�3 جی

���M Lل   Hا ��  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م: و�5 ه�gم �5 ���� ر

 )) 7Nی w ((  

  3u�M ا�\ي Lق ��ب أخ��uع و�)Xآ�ن ج�يء و L، ی�> 5��tg ��دة �3 واH ی� إخ�ان أح��نً� إذا واح

" ذ�_ f ی��3?� إf اH، ی�>5 ی>�ن �� ���ه�ت، و�� ���آ��ت، و�� �����5، و�� �ku�P، و�� أح�Pد 

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م. ��!ن��ن ��y�Bi ا����، و��>5 �� ی>5" أ��gا ا���م �����ا 

 ))> �	2>k+ ث ���ٍلqp ً� +(ق	��ٍ� أن ی2#� م��	7 �Nی w �	هq�3<��، آ�c �9نpwـ ا ^Nآ&�ن :� ا��

 ،^N<�آ&�ن :� ا� �	2>k+ 7��� ���0ٌ= :� ا�N^، آqه	� م��0��GP، مP=ا��ی�، م��9��JP، آqه	� :�

<�آ&�ن أي م�qiن ـ م�دام� :�� ص�ام2	�، وأو�2	� +*ٌء ی)(ن س&E��� -G*ء آ�Eرٌة �- ـ م90� ا�E*ء 

7 :�� أخ�- ی)(ن ه>ا ا��&�ل آ�Eرٌة �-، ه�9  أي أو�2	� ا���wً �-، +�ء إ��- أي&Gی �	إ��-، أو�2 ���

م90� '=ی=، ا�	90� ا�#=ی= أ<9�� 6	� ��3G أخ�ك ا�	��� +G= و�60 +* إpٍ� آ&��، م� آ�Eر�- ؟ �( وا�= 

+�3 +* رم�Dن م� آ�Eر�- ؟ إ��0م :�Jة م��آ�� و��DؤW، إذا آ�ن ��3 أخ�W ا�	��� م� آ�Eر�- ؟ أن 

:��-، إذا س��� :��- آ�ن سqم- :��- آ�Eرٌة �-، ��ل ـ وإن س�� +�� یG&7 ورد :��- سqم- ـ أي ��  ی���4

 �ی�د :��- ص=W، اذه; م� و'2* مqًr ـ ردت :��- ا�	iq)! ورد :�� ا�خ� ا��3�Jن، +kن م��� :�

  )) ص�ام2	� �� ی=خq ا�#9! '	�0ً� أ�=ًا 
  )���4 وأ�� یE�3 وا��Biان� وا�5 ح�Bن �� ص���L واJ أح� وروا�L ���ٌ� �?2 �� ا�( 

�3 ��ا��ان، �5 یخ� ا�(�� ج��3ً�،   u�P�� وه�� ��ث��ن ��fن اQی5، ان� �5���3 جی��ه�� ص�ر �� 

���L �� رد ���_، ��د ���_ ا���R>�، وا�\ي �2 ی�د ���_، ��د ���L ا�5�u��g، آ��رة إث2  hس��

  .ا��3�iP إ��Pء ا���م

یٌ* Oخ� �Mل ���L ا�4�ة وا���مح  :  

w ی7N أن ی��3م� +(ق qpٍث، +kن اص�3م� +(ق qpٍث �� ی#P	�0 +* ا�#9! أ�=ًا، وأی2	� �=أ (( 

 Qذ� �ص��&- ُآ�4Eت ذ<(�-، وإن ه( س��� +�� ی�د :��- و�� یG&7 سqم- رد :��- ا�	�Q ورد :�

  )) ا��3�Jن 

�?��g�� ا���3ن�.  

��?�� �Mلو�5 ا�5 ��Bٍس ر   Hا ��  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م: 

  ))7N� w ا�2#�ة +(ق pqp! أی�م((

  ..ه�� ا�?(�ة ��E�3 ا�?(�ان  
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7N� w ا�2#�ة +(ق pqp! أی�م +kن ا���GP +��� أ�=ه	� +�د ا�خ� اش�Pآ� +* اx'�، وإن �� ی�د (( 

�'�ان w ی#P	�0ن +* ا�#9! � م2P��ئ ه>ا م� ا��p و��ء �- ا�خ� ـ وأ��&- ��ل ـ وإن م��� وه	

  )) أ�=ًا

���L وس�2 أن�M Lل   Hا Eص� �Bأن ا�� L�� Hا ��  :و�5 أ�� أی�ب ر

 )) 
w �=ا��وا، و0��G� w(ا وآ(<(ا :&�د ا
 إخ)ا<ً�، ه#� ا�	bمk+ ،�ًpqp ��9ن ��(	�، وإw أ:�ض ا

 �	�(Pی �P� �	29: 7'و ��: ((  

  � Hا ،bT وجc أ��ض ��?�� ج��3ً� ح�E ی�>�f ،��b ����آ�ا، إذًا أن�2 ��3ون ���، إذًا ه\ا �E�3 جی

�bT وجc ی���B أن ن�
 ����3 ��3ً�، ی�
 أن ن>�ن ���ادی5، ������5، ����ص��5، �������5،  Hا

  .���3ون�5

���L وس��M 2ل   Hا Eص� �Bأن ا�� ،L�� Hا �� ر�B� 5� ����� 5�  :و

  )) أخ�W +(ق qpٍث +2( +* ا��9ر إw أن یP=ارآ- ا
 ���	P- َم� ه#� (( 

  Lح���� Lارآ��L، أو أن ی� Hأن ی��3 ا fدخ�ل ا���ر، إ yأي أن ه\ا ی���.  

���L وس�2 ی�Pل   Hا Eص� �Bا�� kس� Lأن ،L�� Hا ��  :و�5 أ�� ح�اٍث اUس��� ر

  )) م� ه#� أخ�W س9ً! +2( آ�QE دم- ـ آ <P�P� Q- ـ (( 
 ) �P?�Bأ�� داود وا� Jروا(  

���M Lل   Hا �����L وس�2 ی�Pل: و�5 ج��ٍ� ر Hا Eص� �Bا�� h3س�:  

  )) إن ا��3�Jن �= ی س أن یW=&0 ا�	��(ن +* '�ی�ة ا��0ب (( 

�bT وجc ه\J ا��U ��!س�م، و�3�� أن ���h �>�، و�3 أن آ���ت اUص��م، و�3 أن    Hأآ�م ا ��3�

 ص�2ٌ �� ا�(Tی�ة دخc اBَ3ْأ��اجً�، أن ُی Hس �� دی5 ا��� !! cٌل و������P� و�_ أن ،c����� P��أ

 ص�2ٌ �� ��د ا������c����� ،5، وه\ا ا��gك ا�(��، �>5 آ�� �Mل ا���B ا�>�ی2B3أی�ً� أن ی:  

 ))
 +* �qد أخ(ف م� أخ�ف :��)� ا��Jك ا�EM* ـ +���3�Jن ی�w ->x 8 ی	)� أن ی��c =&0 ا

�G* م#��- ا�(��= أن ی4�Nش ��� ا�	��	��، ". ا�	��	�� ـ و�)� ا��3�Jن رض* +* ا��NPی� ���29 

: �#= +* �0�3!، +* �=ا��، ه>ا ��&- م���ن م� +qن، ه>ا ���= :�� +qن، ه���G� �9، ه>ا ا�N=ی�

  )) +* ا��NPی� ���29 "... 
 ) 2��� Jروا(  

  c�3� �3�iPح� أن ا��� hأن  ،Jأخ� E��أوه�م، إذا اث��ن ��3u�Pا، آc واح ��ن� �4M �5 اUح�Pد 

وا��Zن� آ\�_، أح��نً� ��5 اUخ�ات، ��5 اUص?�ر، ��5 ا�3ُfء، ��5 ا��gآ�ء، ��5 ا�(��ان، آ���� ���ك 

  .5 ا�(�� آ�?� �\وب �?\ا ا���مان�e ��ذا �c3، �� ص�ر �� ا��4ل و�� س�م ه\J ا�(�Bل �
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���M Lلو�5 ا�5  Hا ��  :���3ٍد ر

� ی�'� إ�� م� خ�ج م9-، (( P� -9م �	خ�ج أ�=ه wم، إqا�س *+ qن �= دخq'�2'� ا��Pی w

  )) ور'(:- أن ی ��- +���� :��- 

   �ًZ�� ،�?أن?� أح�دی* ص���� آ� fم، إ�ق أن ا�?(�ان ی��ج ا!ن��ن �5 ا!سأن� واH �� آ�h أص

��رة ؟ ��L� q آ��رة، ���ذا ؟ UنL یq�o ص�حLB �� ا���ر، Uن ا����5 ا���oس ا����5 ا���oس هL� c آ

و �� أن ه(�ان أخ�ك ا����2 یLBg ا����5 Bوی ،ی(
 أن �(د إس��_ �3J، ی(
 أن ُ�2َ�ِ�ْ �5 جی

  : ا���oس

� ی�'� إ�� م� خ�ج م9-، ور'(:- أن ی ��- +���� :��-((.. P� -9م �	خ�ج أ�=ه wإ((  

  Qا���� c<g� �?�� أح�دی* ج�ء ا�?(�ان ��R�u �� ن  

���M Lل ���L ا�4�ة وا���م   Hا ���5 أ�� ه�ی�ة ر:  

)) 
��0ض اx:	�ل +* آ7 ا��9p وخ	��Eh�+ ،8 ا
 :�� و'7 +* ذ�Q ا��(م �)7 ام�ٍئ w ی�Jك ��

� ی: ش��ً� إw ام�ٌؤ آ�<6 ��9- و��� أخ�- ش�9Nٌء +�G(لP� ا��آ(ا ه�ذی� �N�3� ((  

   Hا Eإ� k��� f ����4ا� _����هfzء �����Mن، أ����? f ���M�� 2���k إ�E اH، ه\ا �E�3 جی، أ

��  .��دام ���_ و��5 أخ�_ ���Xء، �Sذا اصL3� h��i ر�h3 أ����>�� إ�E اH جc و

���L وس��M 2ل   Hا Eص� �Bو�� روایٍ� ����2 أن ا��:  

ا��9pw وا�M	�w =ٍ&: 7(� �Eَhْ�ُ+ 8 ی�Jك ��
 ش��ً� إw ر'7ٌ آ�ن ��9- و���  ��PE أ�(اب ا�#9! ی(م(( 

� : أخ�- ش�9Nٌء، +��GلP� وا ه>ی��g>أ ،�N�3�� یP� وا ه>ی��g>أ ،�N�3�� یP� وا ه>ی��g>َأ

 �N�3�  )) ی

��ده� ث�ثً�  .  

 خ�ج �5 إث2 ا�?(�ان  P� م�ا�� L��� EPوأ� ،Lأخ� Eإ� L)�ه�� ا، أ�EP ا���م، وح�ول یTیc إذا أح

 أول ا�رس ح>��� P��ا���ف، وی�3 ا���4، أص� ��L�M�� E، اUول خ�ج �5 ا!ث2 أ�ًا f ی��س
، أ

  :�� ه\ا، وسtذآ�ك ����ی*

+kن رد :��- ا��qم +G= اش�Pآ� +* اx'�، وإن �� ی�د :��- +G= ��ء ����p وخ�ج ا�	��� م� (( 

  )) ا�2#�ة 

���L وس��M 2لو�5 ج��ٍ� ر   Hا Eص� �Bأن ا�� L�� Hا ��:  

��0ض اx:	�ل ی(م ا��9pw وا�M	�8 +ِ	� م��Eh�+ �ٍhEP �-، وم� ���P�+ ;ٍiب :��-، وی�د أه7 (( 

� یP(�(ا P� �29i�hD� �i�hDا� ((  

  ����bT وجcأص��ب ا��5R�o أ Hا Eإ� k���ُ f 2?�.  
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 �B5 ا��� L�� Hا �����L وس��M 2لو�5 ��3ذ �5 جcB ر Hا Eص�:  

 )) ���Jٍك أو م�J	� wإ -Gخ� ��	#� �Eh�+ ،م� ش0&�ن l�  )) ی��3 ا
 إ�� '	�� خ�G- ���! ا�9

  .��gك f یL� ��o، وا���gح5 آ\�_ا�  

* * * * *  

���L وس�2 Hا Eص� H5 رس�ل ا� �gR��ن� ��4M �4Mة ��وی?� ا���ة ��  .اQن �� 

���gR ر�: �Mل   5���?� h��Mروي  Hا � : L�� k����L وس�2، �� Hا Eص� Hرس�ل ا ��� cدخ

ث���L ـ خ�k ث���L ـ ث2 �2 ی���2، �� إن ان�?E �5 خ�k ث���L ح��M Eم ���B?�� ـ ��ة ث�ن�� ـ �tخ\��� ��pٌة 

یة h��I أنL یt�� �r3 ص�ی��B�� ـ أي X ٌة��p ���\خt� ة ا����ء ـ��p J\؟ ه 
یة ـ أي س�\هX

���Bص�ی� r3� ��tی Lأن h��I ةیX ة��p ���\خt� ـ qBو� kرج kخ� ��3� ،
��ا�?� ذاه ��.  

   Eإ� hB�P�3 ان�Biه� ا��5 ح h�3، �>5 إذا خ�ج�Bu ل�3� ������س�B، ا���oة ح��� ن���� �?� ح

ه��p 2ة ���ق ا�� ا���BPل، اQن �����c ا�م ی�Pل �_��ا�� ه\ا : ��ض، �r3 ا�����zت �� 

�3�Bu �5 ث�ث�U 5ر��3�Bu 5�3، ��ق اUر�5�3 ����، آ\�_ ا���oة �� �?� ح��� ����BP، أ�� ��ق 

�b��  .ه\J ا�ِ�َ�
 ��B4 ا����� ��

 ـ   M�oا� k�P� ،k�PB��� Lدرآ�t� ،L3B�أ hج��� ،���Bص�ی� r3� ��tی Lأن h��I ،ةیX ة��p ���\خt�

�)� k�PBا� اء، �h�Pإذا واح زار ا��ی�� ی(?gت وا����z5 وا�����z��� ��oً� ـ ی������ا���م  
���t : ن

 ��B3ح�ج� ؟ ه\ا ا�� L� Hج� ر�_ ؟ ا��� jن�� ـ آ�أنh وأ��، أنh �� ح�ج� ر�_ وأن� �� ح�ج� ا�

 
ُی�gح �3>2 ؟ ���t أنh وأ�� ی� رس�ل اH أنh �� ح�ج� ر�_ وأن� �� ح�ج� ا�ن��، أي أن اH ی�

��BدJ أن  ،L?أو وج ،L� ��ی��o �?2، أن ی�ح�?S� ،2ذا ا!ن��ن �Zً� ا�(U Lخ�L وأآ��L، أو هاJ، أو د

cوج bT� Hح�ج� ا yPح Lنtآ ،L�4أو ن.  

   L�i3� _خ�U h?)��� ،و��Uي ا�M hت وأن�����E، أنh أخ �_ أخ �j�3 �� ا��ی�Uا cZا�� Hو

� ح�ج�L ؟ أن ی�(� ا��L ا��j�3، ���� رأى أول آc ی�م درس �5 وhM راح�_، اUب ی�اك، اUب �

 bT� Hا ،Hح�ج� ا �B�� _أي أن ،Hح�ج� ا �� hنt� ا����ات c3�� ح���� hنt� ،LBأح P� ،J��ا�5 ی�

 آ�h �� ح�ج� P� 2?�وجE�3� q�� c ����ج E�3� ��p ا��gB، أي أنL ی�
 أن ی�3 ا�S� ،�gBذا أس3

Hا.  

  h�M :وأ�� hأن ��t�  h��4ـ ه� �2 ی�ه� ـ ��ن h��4ن��، ��ن؛ أنh �� ح�ج� ر�_ وأن� �� ح�ج� ا�

���L وس�2 و�Mل �� Hا Eص� ��Pـ و�� ����� h3ن?� رجU *?�� ٍل ـ�� qٌ، و�� ن���ح(� hخ�� " :

�� ه\ا ا���q ی� : " ا��اح ی>�ن ص���ن، وی>�ن دy�M ا���ح�M ،�eل! " �� ه\ا ا���q ی� ���gR ؟
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�gR����_ ث���_، ث2 �2 ����2 أن t� ،��?��B�� h�Mخ\��� : h�M! " ؟  h3����t أنh وأ�� أ����� ��

یة، h��I أن_ �t�� �r3 ص�ی��B��، ح�E رأی�_ ��� k�PB� �� k�4��P� ،k�4لX ة��p:  

� ی� :�Ji! أآ�M� 69+�� أن یl�N ا
 :��Qِ ورس(�- ـ أي <�g	Q ـ أ��<* '&�ی7 :��- ا��qم ـ م90(( 

ه>W ���! ا�9�l م� ش0&�ن، و
 +��GP: �2ٌء م� ا��9ر، w ی�g9 : ه>ا :9=م� �&8 وخ�ج �=:(ة ـ +�Gل

 �ا
 +��2 إw م�Jٍك، وw إ�� م���J ـ ه�9 م(�� ا��Jه= ـ وw إ�� ���� ر�ٍ�، وw إ�� م�ِ&7ٍ، وw إ�

  )) :�ٍق �(ا�=ی-، وw إ�� م=م� خ	ٍ� 

  2<���ه� ��  :�Mل: أ

ه>W ���! : أ��<* '&�ی7 :��- ا��qم +�Gل! �Ji!، أآ�M� 69+�� أن یl�N ا
 :��Qِ ورس(�- ؟ی� :(( 

 �ا�9�l م� ش0&�ن و
 +��GP: �2ٌء م� ا��9ر، w ی�g9 ا
 +��2 إw م�Jٍك، وw إ�� م���J، وw إ�

  )) ���� ر�ٍ�، وw إ�� م�&7ٍ، وw إ�� :�ٍق �(ا�=ی-، وw إ�� م=م� خ	ٍ� 

  h��M: �� ل�P� Lث��� L�� k�  :ث2 و

  ))ی� :�Ji! أ� ذ<�� �* +* ���م ه>W ا����!: ی� :�Ji! ـ د�G(ا +* أدب ا�9&* ا�)�ی� ـ ��ل((

  ه\J ا����� �5 حP_، حy ا�Tوج�  

  )) أ� ذ<�� �* +* ���م ه>W ا����!؟(( 

 rBM ـ  ��Pم ��( ��ً� �uیً�، ح���t� .E أنh وأ��: h�M. أن أ�Mم أص�� �uال ا���c ؟  M Lأن h��I

hك، ���ح���� ،L��M 5u�� E���h3 یي �� ،Lأ���� h�P� ی>�ن ��ت آ\�_ ـ .. ،Lرج� hآ���

rBM M Lأن h��I ،ل �� ا��(�د�uة �� أ�Zآ E���\�_ ا���� إذا ص��h �� ا���c أcu ا��(�د، .. 

 �5 ر�L وه� س�ج، ه\J أی�ً� B3ب �� ی>�ن ا��Mt� ،_�ح�ج� L�tاس ،Lذن?�ن�ج�tاس� fًرة، أو�Xإ:  

  )) أ� ذ<�� �* +* ���م ه>W ا����! ؟ (( 

  : ا��أة إ�E س�ن� ���، L� h��M ج�ءت  

  .2R�M c، �2 ی��LB ه� س��Bن اHـ إن زوج� ص�اٌم �Mام، ����?�ر ص�2R و�����

  .��رك اH �_ �� زوج_: ��Pل �?�ـ 

L� ل�P� ����4ا�   : آ�ن ج��q أح

J�<g� �?إن?� . ـ إنg� �?إن ،Lح�� fو L�<g�J�< .L� ل�Mو ���  : ��ن�LB س�ن� 

  .ـ ه>\ا �?�h، اح>2 ���?��

�� أن �?\ا ا��جc أر�k زوج�ت آc واحة ��?5 �?� حy ی�م �5 أر��3 أی�م، �J��t : �?\ا ا��M ����4ل  

 �ً���M L��3� ،2<ا ا��\?� ��� 
)�  .���4Bةأن ی���غ �L ی��ً� �5 أر��3 أی�م، أ

 hوج� ؟ أرأیTا� yح  
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  )) � ذ<�� �* +* ���م ه>W ا����! ؟ (( 

   ..h��M ،ل ا��(�د�uم وأ�M ���� :ء��  :وس�L�3 ی�Pل �� س(�دJ، اس��3ا ا�

أ:(ذ �E0(ك م� :Q��G، وأ:(ذ ��ض�ك م� سQ3M، وأ:(ذ �Q مQ9، '7 و'w ،Q2 أ��* �9pًء (( 

 Q�E> ��: 6�9pأ �	أ<6 آ Q��: ((  

  ،L� 5?�ذآ� �Bأص ���� L� h��M :ل�M ،L��M ء ا�\ي��  :أن� س�h3 ا�

 )) �2�	�0� !Ji�: ی� ((  

h�P� :ل�P� ،23ن :  

  )) ��0	��2 و:�	��2 ".. ��0	��2 و:�	��2 ((

  )) +kن '&�ی7 :��- ا��qم :�	�2�9 وأم�<* أن أردده� +* ا��#(د (( 
 ) �P?�Bا� Jروا(  

  �B �5 ه\J ا��4P ؟ اQن سzال �>2 ؟ آ2 ح>2 ی���  

** cم ا����Pأن ن.  

  .وأن نc�i ا��(�د** 

��ء** �� �?\ا ا�آ2. وأن ن�� J�B�<� 5<��:  

أ:(ذ �E0(ك م� :Q��G، وأ:(ذ ��ض�ك م� س�M، وأ:(ذ �Q مQ9، '7 و'w ،Q2 أ��* �9pًء (( 

 Q�E> ��: 6�9pأ �	أ<6 آ Q��: ((  

  :���� أص�B ذآ��?�P� ،L� 5ل  

)) �2�	�0� !Ji�: ی� ((  

 .h�P� :،23ل  ن�P�  

  )) ��0	��2 و:�	�k+ �2ن '&�ی7 :��- ا��qم :�	�2�9 وأم�<* أن أردده� +* ا��#(د (( 
 ) �P?�Bا� Jروا(  

  :وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

)) =GN72 ا�)�+�ی�، وی=ع أه7 ا�	م��9، ویb	�� �Eh�+ ،م� ش0&�ن l�َی���3 ا
 إ�� :&�دW ���! ا�9

 W):=ی �P� ه�=GN� ((  

  E���أن� أ  c<� ،y�Bi� ح�دی* �5 دونUا J\ع ه���� �ًM�uإ ���M f ،����أن ی>�ن ��رس ���3ل 

ا��، �� ��gح��، � �� ،ku�P� �� ،Lف زوج��u 5� 
واح �L أخ، �Mی
، صیy، ج�ر، �Xی_، �Mی

 ��p ا�������، وإن آ�ن �i�� إن آ�ن L�tوی� ،L���، ��t�L �� ا�h�B، وی��2 Pء، �� ح��o� ��

�i�� ��4ا� J\ه P� Eدر إ��Bا�� hآ5 أن.  
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���L وس��M 2ل   Hا Eص� H5 رس�ل ا� ��?�� Hا ��  :و�5 ا�5 ��Bٍس ر

w !ٌpqp ��+� ص�2�q +(ق رؤوس�2 ش&�ًا ؛ ر'7ٌ أم� �(مً� وه� �- آ�ره��، وام�أٌة ���6 وزو'�2 (( 

 ���k ��ق رأس?� �BXًا إذا ��ت �zذیL و���_ ا� ،��BP�zذیL و��Pأ O�Mن، ص��?� f:���2 س�خ� ـ 

��رم�ن  ـ زوج?� ��?� س�خ�Pوأخ(ان م ((  
) L� ا�5 ��ج� وا���� Jروا (  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����E حود اH) :037( ا�رس  -�� 2R�Pا�. 

  12-07- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��?�� ، إذًا ا��ا� آ�ن ص����ً� ، ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم    Hا ��حی* ا���م �5 ا����3ن ���g� 5 ر

 5� ، Lوا����3ن ا�� H5 أص��ب رس�ل ا� ��g� إذًا ، ��?�� Hا ��وا5�f آ�ن ص����ً� ، إذا ���M ر

�?�� Hا �����L وس�2 أن�M Lل ا����3ن ���g� 5 ر Hا Eص� �B5 ا��� � :  

� �=ود ا
 ، وا�(ا�� +��2 ، آ	7r �(م اس2P	(ا(( �: �i�G7 ا�r�2  مD0� 9! ، + ص�ب�Eس ��:

: ، و��2D0 أس�2�E ، +)�ن ا�>ی� +* أس�2�E إذا اسGP(ا م� ا�	�ء م�وا :�� َم� +(���G+ ، �2(ا أ:qه�

bِذ َم� +(�k+ ، �9ن ی�Pآ(ه� وم� أرادوا ه�)(ا '	�0ً� ، وإن أخ>وا �( أ<� خ���9 +* <��&�9 خ��ً� و�� <

� أی=ی�2 <#(ا و<#(ا '	�0ً� �: ((  

ن� أح�دی* ��3� �P�3��M ا!ن��ن �k اH ، : أول سzال   ��ه\ا ا��ی* ا��gیj ُی jb�4َ��h ��ب ـ �� 

 ، أح�دی* ���B3��� �P�3دات ، أح�دی* �R�P3��� �P�3�� *ی* �� أح�دی��P�3 آ?\ا ا��ی* ، ه\ا ح

اج����� ـ ا!ن��ن آ�5R اج����� ، ا!ن��ن إن��ن ؛ ج�2 ��دئ ذي �ء، وا!ن��ن ن�q ، وا!ن��ن 

 k��)� �� �ٌ����ت . �cP ، وا!ن��ن ���?\ا ا��ی* ��دئ ذي �ئ ی jb�4��h ��ب ا���

���L وس�2  Hا Eص� �Bا�� �?)���  .اfج������ ا��� 

  �� hآ� ،  أن�X �� ،ة ، �� وزارة�Rدا �� ، ��bسz� �� hأخ ، أن ، أس�ة ؛ أب ، ا�5 ، زوج� ، و�

 L�bا!ن��ن ، ص� ����� �� �(��k ، وه>\ا ص�2 اH جbc و hأن ، ���� ��c �(�رة ، �� �Tر

،  ��>�ن اج�����ً� ، آ�j آ�ن ذ�_ ؟ خ�L�� y �]�ت أ��ف ا���ج�ت، �c خ�L�� y ��ی�5 ا���ج�ت

 ، c��3� �� ، زر Eی���ج إ� ، �gBا� cآ Eا���س، إ� cآ Eة ، ه� �� ح�جٍ� إ�وجL�3 ی�5P ح�جً� واح

، �E أن یtآc ، إ�E أن ی�>h�� �� 5خ�Bاء ، خ�Bات ، ی���ج إ�E ث�ب ، ی���ج إ�E أن ی��y ، ی���ج إ

م �?Pوه� ی ، L� �?ن���Pا���س ی kج�� L�ح�ج� c<� ، �Bآ�� 
2 ح�جً� واحة ، ه\ا �2��4 إ�E أن ی�آ

ر��� جc و�� ح���� ج�3_ ����جً� إ�fO Eف �c ��ی�5 ا��XUء و س�� �_ أ، ��5P ح�جً� واحة ، إذًا 

 L3� k��)�أخ�_ و k� �P��� _�3ج.  

   �?b4خ �Pi�� cأراده2 أن ی��3ر��ا ، آ cR�BM��3ً� وX ا���س yح���� خ� E��3�و Lن��Bس Hإن ا c�

� �Sن��ج �qPi� ، 5�3 �5�3، ����خ ��Z� ، 5�3وات ����3 ، �����س ی���ج�ن ��g� 2?�3ء ، خ4?

 cوج bT� H2��4 ا�5 � fول إ  ..��3ً� ، و�� ح�آ� ا�kR��B ��5 ا��Pرات ، و��5 ا�

iِ�&َ�ََوَ'�9َ�ْ0َُآْ� ُش0ُ(�ً� َو �rَ>ْ�9َُآْ� ِمْ� َذَآٍ� َوُأGْ�ََی� َأی%�2َ ا���9ُس ِإ<�� َخ�C �0ََرُ+(اPَ�ِ 7َ  
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  " ) O 5� "13ی� : س�رة ا��(�ات ( 

�bT وج�i� J�i� cًة اج������ ، وا!ن��ن �5    Hا LPح���� خ� ، ��إذًا ا!ن��ن �� اUصc اج���

 5� b��2�e ا�3��Mت ، �� أنL ی��3 ��� k��)� �� ًا���L�3�Bu أنL یt� j�tخ�L ، اQن ، ��دام ا!ن��ن 

���M�L وحJ �� رأس  2be�� 5 أن� b��� �ً��جcB ���� ���ج� �?\ا ا��ی* ، �>5 ��دام ا!ن��ن اج���

  .���P� k إخ�انL ، أو ا���س 

   fًی* أو������B3 ، �� ن�ع ا����B3 ؟ أنh أح��نً� ��Pأ ��E ��ب : حیٌ* اج����� ، وث�ن�ً� : ه\ا ا��

���Bر 5�َ ی>�ن �� ا���iر �5 أ�2 و�3Xب ������ �����o ا��i���� ، ����3رات ، ) � ) 23i��Pل ��

�������3ا �5 اUس��ب ا���X�B ����4ر ، ����L� 23i ر���B3���� ، T إ�� أن ی>�ن �����Pی� ، وإ�� أن 

 �ًZ� ، ل : ی>�ن �����4ی��M Lس�]ً� ، �� أن �ً��o� j4أراد أن ی ���X ، د���Uف ا�iأن : وه\ا 5�َ ا�

  : �4ت ، ه\ا ا��t� ��B3ي �uی�P ؟ �����Pی� أو ������B3 ا���X�B ، أ�� ح���� �Mل ه\ا ا����3 س�� ا�

  ي �&� ��ٍد و+* اسP)&�ر ه�م�ن       :ـ(اء آ�ٍ; :�� أو��ر م9ـ=+ٍ! ف

  :9= ا�h9P%ـ� +ـ)* �hـ�N� 7ـ�ن         ��E  و�N�; ا���0 +)�- إذا اخ6

 * * *  

ن� � ��B3��Pی�ي ، و���B3 ��4ی�ي ، إذا واح �Mل ه\ا �t� ��B3ي �uی�P ؟ �����4ی� ، ��   �� :


 ، ه\ا � ��B3��Pی�ي ، أ�� إذا �Mل R�4ا�� ���  :�>�ث�ت 

�P� رزاءx�� ا�=ه� *>q�       ـــ�ٍء م� <&�لJc *+ اديbـ+  

  �)���ت ا�9��ُل :�� ا�9��ِل        +)69 إذا أص��9P* ســـ�2ٌم 

 * * *  

  �� hس?�م وازدح� 
R�4ا�� ���gل ا��M ��� ،   :LB�M E ، ح�E �2 یyَB ��ّ�ت ��?2ٍ جی

  +)�l وص�6ِ أ<6ِ م� ازد��ِم          أ�69 ا�=هِ� :9=ي آ7 �6ٍ9

 * * *  

  

  :واح أص���L ح�E ، �� واح سtل واح ��یr �� �_ ؟ واH أص����� ح��M ، Eل   

  qِم+��8 ��ور إw +* ا�g           وزا��i* آ ن �2ـ� ���ًء  

  +�2P+�0 و����g: *+ 6م*     �>�6 ��2 ا�	�3رف وا��JNی� 

 * * *  

���L ا�4�ة وا���م أو��    �Bا���4ی�ي ، ا�� ��B3ه� ا�� ��B3أن�اع ا�� EM�4ی�ي ، أر� ��B3� ه\ا

  . L��Pی�ي ، أم ��4ی�ي ؟ ��4ی�ي ج�ا�k ا�>�2 ، �5 أج�c أح�دیLZ ا��gی�� ه\ا ا��ی* ، أس���
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�ى �3 c��M ��ذا ی��3 ا���B ؟ و��ذا ���3 ا������ ؟ و��ذا ی��3 ا�\ی5 اس�?��ا �>�ن اQن س�ف ن

�>�ن?2 �� أ��ه� ، وا�\ی5 آ�ن �>�ن?2 �� أس��?� ؟ و��ذا ���3 ح�ی� ا!ن��ن �� ه\J ا������ ؟ و��ذا 

 ، ه?gا��4رة ، وه\ا ا�� J\ل ه�5 ا���>� ؟ �5 خ� E?�� �3وف وأن���� ��t� ٌت ی��3 أنffك د��

���L وس�2 أ��4 آ� Hا Eص� �Bم ا���آ 3 و f��E4 ، �\�_ ی3� fء��Z5 دون اس�� Hم ا�آ   .ٍم �3

  :���Pل ���L ا�4�ة وا���م 

 ))!9�Eس �� �=ود ا
 وا�(ا�� +��2 ، آ	7r �(م اس2P	(ا :��: �i�G7 ا�rم ((  

�bT وجc هc �5 ا����س
 أ   H ��، أن ا��c3� �B ه\ا: �ن� ، ا���c ن ی��ب أ���Z ؟ أج�Bا!ن��ن إذا د

���L ا�4�ة وا���م �Mل  �Bا��:  

  )) ا�	�أة ا�N��9ء +* ا�	9&6 ا��(ء : وم� خ�Dاء ا�=م� ؟ ��ل : إی�آ� وخ�Dاء ا�=م� ، ���(ا (( 
  " )أ�� س�3 ا��ري "�5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء ( 

و�� خ��اء : إی�آ2 وخ��اء ا�����M ، 5ا .. " ، ����B خ��اء ��LbBX  ���T� E ا���أة ا������ ا�(����  

، �����Bت ��E ا�U ����Pن ا�����P آ�?� أس�ة �( " ا���أة ا�����ء �� ا���hB ا���ء : ا��5 ؟ �Mل 

�� و: إی�آ2 وخ��اء ا�����M ، 5ا .. " ، �(J خ��ر ، و��p ( y�tی�ن ( ا���Bت ـ �����o ا�����3 ـ 

  ا���أة ا�����ء �� ا���hB ا���ء : خ��اء ا��5 ؟ �Mل 

���L ا�4�ة وا���م �L أس���
 را�3R جًا ، �ًZ� �Mل    �Bا��:  

أول م� ی	��N� Q^ ا�#9! أ<� ـ أول إ<��ن ی=خ7 ا�#9! ا�9&* ا�)�ی� ـ +kذا ام�أٌة ��9ز:9* ��ی= ان (( 

ه* ام�أٌة م�ت زو'�2 و��ك ��2 أوwدًا + �6 : ل م� ه>W ی� '&�ی7؟ ��: �=خ7 ا�9#! �&�* ، ��6 

  )) ا��واج م� أ'��2 

   L��� �Bخ�ی5 ���2�3 �5 ا��Qث�� �� اtا�� E��رة Pوا� ، �p�Bوا� ، �oأن ی�2�3 ا�� أي أن ا�\ي ی�ی

 ��Z<ء ا��gا� L�p�� 5و� ، Lا��Mم �5 أ�ة وا���ا�4.  

� ص���� ، وأ��J ص���� ، وأ�L ص�����b ، وه\ا �5 ِن23َ أوfً ا����3ن ���g� 5 راوي ه\ا ا��ی* ه  

 �Bpى ، أن� أ�B<5 ا��23 ا�� J\ه Hم دی��� ، واU5 دی�5 ، وا�fب دی�5 ، واUن إذا آ�ن اQى ، وا�B<ا� Hا

fء ، �Xء ج��c جًا أن ی>�ن �إخ�ان�� إذا آ�ن�ا أر�k إخ�ات آ�?2 �� ا�(��k ، أو أص?�ر ، أو 

���ف ، ن���e ، ���ه2 ، ��ح@ �� اf�J�) ، �?\ا ا��ا ،�?u ، ح ��]�L آ�?� ص���� ، ��gب واح

 �bص���� Lأ� hص����ً� ، وآ�ن Jن�4ري آ�ن ص����ً� ، وآ�ن أ��Uا ��g� 5� ا�����4 ا����3ن.  

   f ـ أن ا���أة yدي ـ وه\ا ه� ا���P���cP@ أ�ًا �5 ������س�B آ��� ص����� �Xء �2�e جًا ، أن� ا

 cوج bT� Hا c��  :ا��جc �� ����ر ا�ی5 ، ا�

C �rَ>ْ7َ َ:�ِم7ٍ ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َذَآٍ� َأْو ُأ	َب 2ُ�َْ� َر�%2ُْ� َأ<4* َ�� ُأِض�ُ� َ:َ�#َPَْس�+َ�  
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  " )O 5� "195ی� : س�رة Oل ���ان ( 

 c�Mُ، وأن زوج?�  5�ِ ، ��� ؟ ه\J ا������4 ا�(���� ا��� ��o?� �� أح أن أ��ه�  M �?وأن زوج ،c�Mُ M

 �P�� c�ِMُل M �?وأن ا�� ، c�M M : h��M ه��� ، �?���ی� رس�ل : �� �c3 رس�ل اH ؟ إ�E أن رأ�t� Lم 

 cك ج�3� �ٍB�4� cآ Hوا �� . ا?gاس� M ده�fأن أر�3ً� �5 أو �?o�� ا��أة ، ا�����ء ح���� J\ه

ا��� H ا�\ي ��P� ���b�X?2 ، وأرج� أن ی(���3 ا��P��� �� 2?� H : ن h��M ا��Pدس�� ، �� زادت �5 أ

 Lو�>5 . رح�� ، jی�gا�� �� cآ���ج ، j��<ذا؟ �� ا���� �� c3ً� آ���جBu ، �ً���� cأة آ���ج�����

رات P� ?� ا���ص� ، زو�دت�راM �3?� ا������ ، و���Bu ا�(���� ، و�� �?���� �� L�� j���� 
����س

 E��3� L��M ه\ا   :��3�Bu k?� ، و�k �?��?� ، یzآ

C �rَ>ْ ُ�َْو8َ�ْ�َ ا�>�َآُ� َآ��  
  " ) O 5� "36ی� : س�رة Oل ���ان ( 

   �ً3Bu lR�4و�� ا!�>�ن�ت ، و�� ا�� ، ���Bُأ�� �� ا� ، jی�gو�� ا�� j��<آ��\آ� �� ا�� EZنUا

��U f Lن?� أL�� cM ؟ f أ�ًا ، � j���� L��?� 5� j���� ن �?��?� �� ا����ةU c.  

وه� أول ����ٍد و� ��ن�4ر �3 ا�?(�ة ، أول ����د و� �� ا��ی�� �3 ا�?(�ة س�ن� ا����3ن �5   

�5 ث��ن� س��5 وس�3B أX?� ، س>5  ���L ا�4�ة وا���م آ�نh س� f L�Tی �Bا�� ����وح�5  ، ��g�

ن� ��3وی� ا�>��� ، وآ�ن وا��ً� ���?� ز�5 ��� lح� E��ه\J آ��� س�ی�3 . ��3وی� ، ث2 ص�ر وا��ً� 

�5 رواي ا��ی*  .  

��E حود اH ) .. " حود(���t آ���    2R�Pا� cZ� " ... ود�� �E�3 ح ؟ ا��gء ا���ص�X 5�� c]�5 ، ح

 Eو�Uی� اQی��ن ، اO ن��� �� cوج bT� Hا:  

Gْ�َ ��َ+َ -ِوُد ا���=ُ�ُ Qَ�ْ�ِ�C َه�)�ُ�َ  
  " ) O 5� "187ی� : س�رة ا��PBة ( 

  :اQی� ا��Zن��   

C وَه�=ُPَ0ْ�َ ��َ+َ -ِوُد ا���=ُ�ُ Qَ�ْ�ِ �  
  " )O 5� "229ی� : س�رة ا��PBة ( 

��t<� LنL �(�وز حود اH ، إذا ا!ن��ن ��    Hا E?ن �� 
���ر�L ، أوا��J ون�اه�L ، إذا ا!ن��ن ار�>

Hا Jأ�� �� c3�  ل�M 2?�3� _�\� ، Hود اا���3ص� ا��� �tX 5ن?� أن �(\ب : �t<� ، Lن�b4M L �� ح

��E ا���� ا�����  Hا���3ص� وردت �� آ��ب ا J\ة ج\ب ـ ه�M �?�� ـ  

C َه�)�ُ�َGْ�َ ��َ+َ -ِوُد ا���=ُ�ُ Qَ�ْ�ِ�  

���P� �?� �Mة ا�(\ب �Mل    f أ�� ا���3ص� ا���:  

  ���ِ- َ+َ�� Pَ0ْ�َُ=وَه� Qَ�ْ�ِ �C ُ�ُ=وُد ا
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f ، إذا آ�Pi�� �� hٍ� ، ووص�h إ�E حٍ �5 حود ا� ، H� ��Pب ه\ا ا�� ، دع ���_ : ��M 2?�3ل   

 Jوز�)�� fو  ه\ا ا��ِ�3� �� ، cوج bT� Hا . و���L ه��� أ��ن ، أ�� إذا آ�Pi�� �� hٍ� ، وان�?E ح

Lون�اه� Jأوا�� Hود ا��E آcٍ ح .  

   �P2 ��ة س��<� ���M ���Z� �Bن : ������س��إذا آ�ن ���ر آ?����R ی(\ب ا!ن��ن �5 س�� أ���ر ، ��!

 L� cP� f 2�<ا�� : L� ل�Pن c� ، ا����ر q�� f : Hا Lن���4 ��ج J\ب �5 ا����ر ، ه��P� f : دع �ً�Rدا

� cوج bT� Hا c��  :��O�Pن �Mل ���_ و��5 حود اH ه�ا�� أ��ن ، وا�

C �>َ4ا ا��)�ُ�َGْ�َ ��ََو�  
  " ) O 5� "32ی� : س�رة ا!س�اء ( 

  :و f�Tن�ا ، �Mل : �� �Mل   

C �>َ4ا ا��)�ُ�َGْ�َ ��ََو�  

   �Bم ص��ی��3 دع ���_ و��5 ا�Tن� ه�ا�� أ��ن ، ه�ا�� ا��Uن rp ا��4B ، ه�ا�� ا��Uن 

م اfخ��ط ، ه��م اUراذل ، ه�ا�� ا��Uن �م ا����ة �tج��b�B ، ه�ا�� ا��Uن �ا�� ا��Uن 

م �����3 أج?Tة �م �����3 أ���ل ����b س��iM ، ه�ا�� ا��Uن ��Mاءة أدب س��M ، ه�ا�� ا��Uن 

 ، _pا�� ���ن أن ��Uا��?� ، ه�ا�� ا " �g��� _��oX ������ �?�og� 2� آ�?� " ن��_ إن J\ه ،

hه����ذا S� ، ه�ا�� أ��ن  E�3� J\ا����43 ، ه �� kٌMوا hوأن fري إ� f ن��Uه�ا�� ا ��:  

C َه�)�ُ�َGْ�َ ��َ+َ -ِوُد ا���=ُ�ُ Qَ�ْ�ِ�  

��E حود اH وا��اkM ��?� ، آ��M cZم اس�?��ا ��E س���� "    2R�Pا� cZ� " ... �� >�ن ؟�ا������ أی5 

���L ا�4�ة وا���م LbBX ا����ة ا� �Bا�� ، ��B5ا�� ��Bا� ، ��B��� ن��، ص���L أنL ی>�ن ه�دRً� ، ��ی�ً� 

س�آ�ً� ، َرMَْ�اMً� ، �� ن���ت ����� ، �� س��ء ص���� ، ی��4 ا�r3B� ��B ا��@آ�ب ، وأح��نً� ی?�� 

ا���B ���ى ا���ج آ��(�Bل ، وا��3اصj ، وا����د ، وا�i�Uر ، وا���ف ، ا�L�� ��B ���ر�Mت ، 

؛ ص�� ، ��ل ، tXن ، ج�J ، �>�ن� ، أوfد ، زوج� ، ��h ، ��آ�B ، ���4 ، آ\�_ ا�ن�� ���4 

 Lه��� ، �ًRه�د Jا�� ، ��Pی��4 وی ��Bذل ، �>�� أن ا� ،�?M ، kP�� �P� ، �����وأح��نً� ؛ أ��اض 

 ��P���4 و�ن��   .ر�Mا�M ، و��اJ أح��نً� ه�R(ً� ، ���هL د��M�b ، آ\�_ ا�

ن�� ،  ��� k��)� cم  وآ�ة وا���ا�4 L��� �Bص ا����XU5 ا� ����)� cرب ، أ�� س���� ، آ�M أس�ة

 ������ 2??BX .. إذا آ�h راآ
 ����R�iة ، ��ة أح رآ�ب .. �� �E�3 س���� ؟ ی��3 ا����4 واح

 ، hiPة وس�R�iا� hMی5 ، واح��3P� 5�� ز�oا� c3g� ، Jا��R�iة أراد أن ی�gب ا��gي �5 ص�k ی

رآ��?� ث�ث���R وخ���ن ، آc رآ��?� ����ا، ��اآ
 ا��R�iة �k� J��4 ا���PB ، إذا واح  و��ت �5

���L ا�4�ة وا���م ح����  �B���� ، ��PBا� k� J��4�� ا������ 
أح
 أن ی�(� ����L أی��k�i؟ راآ
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�?� h�PX h�PX س�ة إنt� hأن ، k��)5 ا��� hة ا����4 ، أن، وإن  ص�ر ا��(��k �����ٍ� أي وح

 �?��PXأ h�PX وإن ، �?�  .س3ت س3ت �?� ، إن س3ت أس3

   ، ���Z�� L�Bg� ، ��� �?نt� ا����ة jء وص�X ـ أول cا����ص� �� cأن أدخ cBM أراد ـ �Bأي أن ا��

آ�j أن ا���B یk�� 5�� ، ��4 ا����ة أن ��آ
 ا���B �� ����� ا�j�4 ا�?�د�X ، �Rء ج��c جًا ، 

 ه�ج ا���B و��ج ا���P س�ku، واMس���ً� و hBوا�(� س�ح� ، وإذا رآ ، c������B ه�دئ ، وا����2 

 h�M ي آ����� ، إن�gBا� k��)ا�� ، ��P���4 و� ��Bإذًا ا����ة آ�� ، L����ی�ى ا!ن��ن ا���ت ��5 

ی�� ؛ س���� ���س�i ، إذا h�M أ�� ؛ س���� آ��Bة � h�M إن ، ��oرب ص�M س�. أس�ة ؛ E�3� �� ؟ ���

���L ا�4�ة وا���م أراد �5 ه\ا ا��L�Bg أن ی5��B أن راآ
 ا������  �Bا�� ، أي أن ���4ه2 واح

����P� E ا��آ�ب ، أن ��Pل  jٌM��� J��4� : أن� ح� . E�3� �?� q�� آ��� J\ه.  

 )) !9�Eس �� �=ود ا
 وا�(ا�� +��2 ، آ	7r �(م اس2P	(ا :��: �i�G7 ا�rم ((  

  :���O�Pن ا�>�ی2 ؟ ج���� �5 ا��ج�ل ، ا����M ( cم ( �Pم ، �� �E�3 آ��� ی� ��ى ا�  

C ٍء��ٌء ِمْ� ِ<َ��َأْن َیُ)(ُ<(ا َخْ��ًا ِم2ُ9ْْ� َوَ�� ِ<َ �  �َ�� َیْ�Mَْ� َ�(ٌم ِمْ� َ�ْ(ٍم َ:َ�
  " ) O 5� "11ی� : س�رة ا��(�ات ( 

ا ��E س���� �tص�ب ��3?2 أ��ه� و��M 2?�3م اس�?��.. " ����Pم �� ا���o ا�����3 ج���� ا��ج�ل   

��E أ�Xر إ�E ه\ا ا��E�3 �� ا�O�Pن ا�>�ی2 ؟ ..." أس��?�  cوج bT� Hا c5 ه<�..  

C~ٍ0ْ�َ ��َ:َ �ْ(ُDَ0ْ�َ -ِ�ِ -ُ7َ ا����D+َ ا َم�)ْ�9	َPَ�َ ��ََو�  
  " ) O 5� "32ی� : س�رة ا����ء ( 

  cZ� ی��M �� 2�3� نQي ا����ة درج�ت ، ا
 أس��ذ ج���3 ؟ ج��Bu cZ� أرآ�ن ؟ ���ض q�Rر cZ� ؟

 ، 
�bT وجc أن �>�ن ��ا�َ Hء ا�Xو ، 
��ج� ��E ا�cZ� �i�B ر���p q�R �(�رة ؟ �?\J ا����ة ��ا�

  :�Mل 

qً�DِEْ�َ �ُ&َِخَ�ُة َأْآَ&ُ� َدَرَ'�ٍت َوَأْآVَ�ْ�َ0ٍْ~ َو�َ ��َ:َ �ْ2ُDَ0ْ�َ �9َ�ْ�D+َ lَ�َْآ �ْgُ>ْ21( �ا(C  
  )س�رة ا!س�اء ( 

   E�p ��Bآ ��p ، ود�� ��p cدخ ، �Bآt� ، �Bآt� ، �Bأآ Lوإن��ن دخ� ، ��oص Lإن��ن دخ� ��

 ، 
�bT وجc جc3 ا����ة ��ا� H�� ، ى�Mى ، أ�Mى ، أ�Mإن��ن أ �� ، �i��� L��M ح� ، �� إن��ن��

���L ا�4�ة وا���م �Mل  �Bوا��  

 ))q:�2 أD0� �2 + ص�ب�E�2 أسD0�ه� و ((  

   y�Mال دz؟ �� س ����Pی�م ا� cوج T� Hا L���3ی jن�� ، آ��Sذا ا!ن��ن آ�ن �����B دن�� �� ا����ة ا�

اH أ��iن� ح�eظ ؛ ح� ا���ل ، وح� ا���4 ، وح� ا�\آ�ء ، وح� ا�(��ل ، وح� ا��Pة ، �� : اQن 

إن��ن �Mي و�� إن��ن �j�3 ، �� إن��ن ذآ�  ا��جc ا��Pي �� ا�B�د ، ��: إن��ن �Mي ی�Pل �_ 
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و�� إن��ن أcM ذآ�ًء ، �� إن��ن ج��c ا��4رة و�� إن��ن أcM ج��fً ، �� إن��ن ص��� ا�(�2 و�� 

  .إن��ن ��یr ، ه\J ا���eظ هc وز��h ������وي ؟ أج��Bن� ، �2 ��زbع ������وي 

  bوز cوج bT� H؟ ا ����Pء ی�م ا�fzه 
ع ا���eظ �� ا�ن�� ��زی3ً� ����و�ً�، �>� j���j�<� yP ی��س

�bT وجc ؟ وز�h ا���eظ �� ا�ن�� ��زی3ً� ����و�ً� ، �>5 ه\ا ا���زیk ��زیk ا���ء ، أي  Hا�� ا�

أن_ إذا آ�ن ���_ ً��M� �J\? ��دة ا����ن_ �k اH ؛ ه c��B4 ؟ ه c��j�3 ؟ ه c��cb�) ؟ وإذا آ�ن 

ك ��اد ، إذا ��ت �� ا��iیy ا��أة ه\J ���_ آ��Zًا ، آ�� �� ، Hا k� _ة ا���ل أی�ً� ��دة ا����ن�Z

ن���ن� ��اد ���gآ� �>c ا�>���ت ، و�� �� �� ، k��)�� ����؛ ��اد �>c آ��� ، ��� ا����ن ��م ��دة 

�iیy ، ��3?2 �� أن إن��ن ی��g �� ا��iیy ورأى ا��أًة س���ة ، ه\J ا���أة ا����ن �>c 5�َ �� ا�

 ، c32 ، ��3?2 ی�b�<�3?2 ی�� ،J�4� y�i�3?2 ی� ، J�4� roدة ا����ن ... ��3?2 ی�� J\?�

����، أ�� ا���اد ا���ص�b ا��gء ا�\ي ���L� hM ��دة ا����ٍن خ�ص� �k اH ، ا��gء ا�\ي ���_ ��دة 

��ء ؟ �Mل   :ا����ٍن خ�ص� �k اH ، ا���B ا�>�ی2 ��ذا �Mل �� ا�

) ) *� �ًcوم� زوی6 :9* م� أ�; +�'�0- +�ا ، ;N� �	�+ *� أ�; +�'�0- �(ة �	9* مPی� رب م� رز�

 ;N� �	�+ ((  
 ) ��o4ا� k��)ح ا��X 5�(  

إذًا أن�X 5�� h]�5 ؛ ه\J ا���eظ إ�� أن_ ن��?� أو ����_ ، أنh ����5 إذا ن��?� ، و����5 إذا ����_ ،   

 ، ��t�� اQخ!! �>5 ا����ة ��ودة �Uا Eإ� �ة؛ ا����P ا�\ي ن(� �� ا����نk� L اH وه� ا���P س��3

 �?�� ��bظ ��ز�eن�� ا�� ، إذًا ا����ة ا��Uا Eإ� �Pس��� Hا k� Lدة ا����ن�� �� 
وا���o ا�\ي رس

 yP��� اء ، وه��Tج kزی��خ�ة Qع �� اbز��ظ س�ف �eا�� J\ء ، �>5 ه�ا�� kزی�� bT� Hا�� ا�

cا�\ي وج _�\� ،..  

C Wُ=ُ�0ُِی ��pُ َ̂ �ْMَ�َْیْ&َ=ُأ ا�  
 ) qی� : س�رة ی�نO 5� "4 ( "  

  ���ذا ی�3J ؟   

 �0َ�ْ�َ �	َ�ِ 8ٍEْ>َ %7َ�ى ُآ#ْPُ�ِ�)15(C  
 ) Lu س�رة(  

���b إ��دة ا���y أن ی(�زى آc إن��ٍن ��� ��c �� ا�ن�� ، إذًا أنh ی� ��ى إذا آ�   hأو آ� ،��p h

��P�،  ًا��P� hوإن آ� ، �B3ص jMو�� ��ا E�oن_ ه� ا������� �ً��p 5 إذا آ�نbًا ، س��Xء �?2 ج

 h�3� ��3ً�، ��ذا� hة ؟ وإن آ��Pا� J\?� h�3� ذا�� ، _��P� 5���� �ًی�M hإن آ� ،�Pن_ ه� ا��������

�Bأم ص Hط �5 رح�� ا��Pس وا�tا�� Eإ� _�Pن cه ، j3ص���ً� �?\ا ا�� hت؟ إن آ��b�4��� 5���� ،
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إن آ�h س �ً��P����2P@���� 5 ، إذًا ا���eظ �� ا�ن�� ��زع ��زیk ا���ء ، وس�ف ��زع �� اQخ�ة 

 �Bل ا���M E�3� اء ، ه\اTج kزی�� :  

 )) �2�E�2 أسD0�ه� وq:�2 أD0� ص�ب + ((  

إذا أص�B�4�� hB أن  �\�_ ، ا���iP ا�h��� ، �P�M ا����iB أf ��4ب ��f ، �B�4 ، ا����iB أن_  

 c��<ا� _�M�� �� cbZ2 ی���e35 ، إی��ن_ ا��z� hوج� س�]� ، وأنT>�ن ا��5 <�� ، c��<ا� jMا��� jP�

J زوج� س�]� جًا ، L� c�M . �5 ه\J ا�Tوج� ��واf H أ�M ،�?P��u : �?P�uل " آ�ن �� رجc ص��� 

  ..وb�pt� . " �� c�M �?� ا������5 

  �� ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف �Cَوَ:�ِشُ�وُه
  " ) O 5� "19ی� : س�رة ا����ء ( 

�5 إی�Pع اUذى �?� ، �c أن ����c اUذى ��?�    k���� ة �����3وف أن�X�3ا�� h��� . �iPا�� J\?�

 �� h_ ، وأن�ء ���X و�� L��� h�4ء ح�X �� ، 2<3� ی5 وأن���ا��P�M جًا �� �� واح �5 ا���

 T� Hل ا�����5 ����5 ، ا�M cوج:  

 �َ��ِPَ&ْ	ُ�َ ��930(�َوِإْن ُآ(C  
  )س�رة ا�����zن ( 

�\ب ، ..." �� أن� خ���M �� ن��B�4 خ�Mً� و�2 نzِذ ����P� " :��M�� 5ا    ��Bو أن ا�Bس��?� یt� وا3M 5ا�\ی

ی�� ا����Bة �\�� و���h ����� ، ���یون ا���ء ، 5�َ آ�ن �� أس��?� ، ی��oB أن ی34 إ�E أ��ه� ، 

��t�� LM�� 5� Eخ\ ا���ء ، ��>� ، �Mل :  

) 22(��pُ َ:َ&8َ َوَ�َ�َ� ) 20 ( �َgَ>َ ��pُ)21(7َPِ�ُ ��pُ َآlَ�ْ َ�=�َر ) 19(َ+7َPِGُ َآlَ�ْ َ�=�َر ) 18(�ِإ<�ُ- َ+)�َ� َوَ�=�َر 

 �َ&َ(ْPََأْدَ�َ� َواْس ��pُ)23 (�ُpَbُْی �ٌNَْل ِإْن َهَ>ا ِإ��� ِس�Gَ+َ )24(C  
  )س�رة ا��ث� ( 

��c س�� ، : �>�    cوآ ، ��c ��س cة ��?� ، وآ�X�B� خ\ ��ءOة �� ا������ ، و��oأن� أح�� ح��ة ص

 ا�T� cu�Bخ�ف ، )� ، cu�Bا� kخ�ف ، اس�T� ، j���� ؛ ��iان��اف خ cف ، وآ���� c�� cوآ

 أن�اع اfن��ا��ت اUخ�T� ، ������ ، ��Mی�� ، ��t>�ر Xأ qن� J\ه ، �������u أن ه\J روح ری�

�� أن� خ���M �� : " ������ ، ه\J ن�q ح��ری� ، اfن��اف وا����د آ��P� ، �P��� ����� j���� Lل 

 ��M�� 5�َ ذzو�2 ن �ًMخ� ��B�4م �� ح�ی� �>5 ... " ن�م ا���ی� ، �� ه� ا���ی� ؟ ��!س�?�� �?I ه��

ة ، ا��P� ؟ ح�ی� �P�i� ه� ح�ی� cب ، ه�Bgا� ��ی� ا���P�i هbا�� ، �Sذا إن��ن ��� ��?E ، وأ��

أن� ح� ، أن� أ���k ���ی� ، ی(
 أن أ�c3 �� أری ، و�>5 ه\J ا���ی� ه�h ه\ا : و��ع ��رات ، و�Mل

 2?b��ا��(��k ، و�\�_ ا��g>�� ، أنL إن �2 ی��t ا�����zن �����3وف ، وإن �2 ی�?�ا �5 ا���>� ، 

  :وه\ا ا�\ي ����J اQی� ا�>�ی�� و���g إ��?� ه\J اQی� ا�>�ی�� ا�B�ء ، 
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C !ً(ا ِم9ُْ)ْ� َخ�ص�	ُ�َfَ �َا��ِ>ی ��&َ��ِ�ُ ��َ !ً9َPْ+ِ ا)Gَُوا���  
  " ) O 5� "25ی� : س�رة اأن��ل ( 

  : �Mل ���L ا�4�ة وا���م   

+kن ی�Pآ(ه� : ، ��ل :��- ��qة وا��qم �( أ<� خ���9 +* <��&�9 خ��ً� و�� <bِذ َم� +(���G+ : �9(ا ((

  .)) وم� أرادوا ه�)(ا '	�0ً� ، وإن أخ>وا :�� أی=ی�2 <#(ا و<#(ا '	�0ً� 

أن� أح
 أر�� أوfدي ����� ری����، ی�c3 �� ی�gء ، ث2 : إذًا �� اUس�ة f ��ج ح�ی� � ، �P�i��Pل   

�t� ، L3� Lی5 �>�ن� اUب ، ه\ا ��ج�L ی>�jg خS� ، Jtiذا ��X �� c3ء ، واآ�jg خJti ود�� إخ�

. أن� ح� : اج����� ، أنh ی(
 أن �>�ن ��ك ا���Bدرة ، إذا وجت أحد أ��اد اUس�ة X\ ، و�Mل �_

  .ه\ا آ�م �� ا!س�م ����ض ، �� أن_ ��>5 وحك �� رأس جh�<� cB ح�ًا 

  ����t� h��� ، �iMن� س��pأ k�ه\�P� ، : Jم �L رجc و�Mل �L  س�h3 ��ة �5 س�yR س��رة ���� وا

ا���pU �_ أن ���3?� �� ���_ ، أ�� ه\J ا����رة ���h ��>_ ، ِ��_ آc ا��آ�ب ، آ�م ���Pi ، آ��� 

���ًا  hد� �� ، k��)� �� hك، �� د�أن� ح� ، �� ا!س�م ���h واردة ، ح� أن �� �� c3��gء وح

���L ا�4�ة وا��� �Bح�ًا ، ا�� h��� k��)� �� ل�M م  

  )) +kن ی�Pآ(ه� وم� أرادوا ه�)(ا '	�0ً� وإن أخ>وا :�� أی=ی�2 <#(ا و<#(ا '	�0ً� (( 

�س ���ی� ����(���3ت   Pت ا��� ی�3ن� ��?� ا�2��3 ه� ا����د ؛ ح�ی� ا����د ، ن�<gا�� �ًBی�P� نQوا

u�g5 ا�<�� ، Lأن أب أراد أن ی��� ا��� �� k��)رج� أن ه\ا ا��� ����oا� ?3� E�� J�3Mأن_ : � ی�

 L3� �?�� وأن yیأسtت ���f_ ، وأنh ���3?� �5 ح�ی�?� ا���4�g ، و�5 ا���ی� أن ی>�ن �?� ص

 ، ��h اس2 ا���ی� ا���P�i ����(���3ت ؛ ص�ر �� اخ���uت ، ص�ر �� ?3� J�B�ّ<أي �>�ن ، ی ��

 ��� ان?��ر ا��(��J\?� k ، ان��ل خ�Pان?��رات أس� ، ص�ر �� أ��اض و���� ، ص�ر �� ��>_ اج���

 �Pی�iا�.  

  

�T وج�M cل  Hن ا�>�ی2 اO�P��3 ا�B�� �� ، نQا:  

ْ̂ ِم�2َ�ُrْ ِ+* اْ�ِ&َ��ِد ) 7(ِإَرَم َذاِت ا0ِ�َْ	�ِد ) 6(�َأَ�ْ� َ�َ� َآlَ�ْ َ+7َ0َ َر�%Qَ ِ��0ٍَد  �َMُْی �ْ�َ *Pِ(َد ا��ِ>یَ� ) 8(ا��	ُpََو

�َMْ��َ+َ ْآrَُ�وا ِ+��2َ اEَ�َْ��َد ) 11(ا��ِ>یَ� hَ�َْ(ا ِ+* اْ�ِ&َ��ِد ) 10(َوِ+ْ�َ:ْ(َن ِذي اْ�َ ْوَ��ِد ) 9(ِ��ْ�َ(اِد  َ'�ُ�(ا ا�

  C)14(ِإن� َر��Qَ َ�ِ&�ْ�ِ	ْ�َص�ِد ) 13(َ+َ�;� َ:2ِ�ْ�َْ� َر�%Qَ َسْ(َط َ:َ>اٍب ) 12(
  )س�رة ا��(� ( 

  ��g<�� 5ل ی��3 ا����ء ح���� ی��ج�M ت ، إذا ا!ن��ن�ت ����R�� ت : L� ، أخ h�� L� ، دخ��� ��

 Eإ� hوص� hه�ة إذا اس�����eا� J\ه�ة ، ه�eا� J\?� �M�� L� q�� ، hأخ h�� L� ، hأخ L� ، �Bی�M
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�k ا����د ����ً� آ���cZ ا����� �� ، L��� : ا���M ت��Bأص��ب ا� cخ� ا���رة ، إذا آ�� 
X yن�5 : ح�ی

 ��� �� ، yا ه\ا ا���ی�[�uخ�ج�ا وأ �� c<إذا ا� ، cPی�� yا���ی ، yح�ی L�� �� ����� H ���M ، ا���

 ، L3� _<ه�_ وأه� ا���یy س�ف ی��cP إ��?2 ���ً� ���ً� ، ه\ا ���ل ا��ی* ، إن � 2�tخ\ ��E ی ا����

 h<وأه� L�<ء أه��gی �� c3ی� Lآ���ن(� ون(�ت ، وإن  Lی  .ن��_ �L3 إن أخ\ت ��E ی

�T وج�M cل    Hا:  

  C)86(�َواْ<gُُ�وا َآlَ�ْ َآ�َن َ:�ِ�َ&ُ! اْ�ُ	Eِْ�ِ=یَ� 
��اف ( Uس�رة ا(  

   ، c�M �?�� ت ، ص�ر ��?� ح�وب، ص�ر ��?� د��ر ، ص�ر�<g� �?�� 3ً� ص�رBu ن ، �� دول ح����Qا

ه� ���?�b��� cوج T� Hا   .ك وآ�ن ��?� ���د آ��B ، وآc أ�� ���

�T وج�M cل    Hًا ، ا  : �� Oی� د�P�M ج

  C)47(�7ْ�ُ َأَرَأْیPَُ)ْ� ِإْن َأَ��ُآْ� َ:َ>اُب ا���ِ- َ�Pَhًْ! َأْو َ'2َْ�ًة َه7ْ ُیQُ�َ2ْ ِإ��� اGَ�ْْ(ُم ا���gِ�ُ	(َن 
  )س�رة اUن�3م ( 

  59C(ِ�ِ)2ِْ� َمْ(ِ:=ًا �َوQَ�ْ�ِ اGُ�َْ�ى َأْهَ�ْ)�9َُهْ� َ�	�� fََ�ُ	(ا َوَ'�9َ�ْ0َ ِ�َ	2ْ
 ) j?<س�رة ا�(  

َ&ُ! اْ�ُ	Eِْ�ِ=یَ� ��9َrْ0َ�َ ��pُ ِمْ� َ�0ِْ=ِهْ� ُم(َس� ِ�Vََی��9َ�ِ ِإَ�� ِ+ْ�َ:ْ(َن َوَمَ�ِ�ِ- َ+gََ�ُ	(ا ِ�gُ>ْ�+َ �2َْ� َآlَ�ْ َآ�َن َ:�ِ�

)103(C  
��اف ( Uس�رة ا(  

  5� �f �T وجc  ی��3 آk��)� c �?�� آ�ن ص��oًا إذا �� Hا L<�?أن ی.  

��?� ، سh�t ا   Hا �����L وس�h��M 2 أم ا��5���z زی�
 ر Hا Eص� �B�� :  

  !�ل اH أن?�_ و���� ا�����4ن ؟ـ ی� رس

  . ن23 : ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م 

أ�� ،  نj�<� :�� ،23 ن23 ، �� ذن
 ا����4 ؟ أن?�_ و���� ا�����4ن ؟ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م   

 E2 ، ح�M���و �gان� L�� ا����د k��)ك ا����ح ، و��وار Lآ�ن أن�ن� ، أص�� ن�� ، �P� Lأص�� ن��

، 5 �� نh?B أخ�ا�_ وإخ�ا�_ ا���Bتوصc إ��L ، ح�E وصc إ�L��� E ، ا��g>�� إذا أنh آ�h ص��� و�>

b2�  .ا����د �� ���_  وأس��_ ، و5�َ ح��_ ، وأص?�رك ، هfzء أ���Mؤك ، �Sذا ��وا وزاروك 

�T وجt� cن?2 آ�ن�ا f ی���ه�ن �J��3� �<�� 5 ، أن� ��ة    Hا�>��ر ا�\ی5 أه�>?2 ا jوص cوج T� Hا

 �ًP?� �>2 س���ًا ��?� ، ذآ�س�yR س��رة ��آ
 �Xب وزوج�L ، وه�� ی���eان : س� �4M h3�tث�ت ج

yRره2 ، وا����eل ان��u 2?و أنBی ، �B�P�� 2?��tی c5  رج���� ��Bآ cوز�(� ، ث2 ج�ء رج ، j�t�

 L� ل�Mو ، Jر���ذا �tخ�ت ؟ ث2 ��2 ا���yR أن ه\ا ا�l�g : ی��c ا�����g��� ، �eب وآJT �� ص
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 L� ل�M أن fإ yRب ، �� آ�ن �5 ه\ا ا����gه\ا ا� انfT ، أخEg أن : ا�\ي آ�ن ی��c ا���B�P ه� وا�

��ق cء ، أن� ��� أح���� ���4ب س��ر�  yRأدرك ا��� P� ، ب�P3ا� L3� y��t، ی ��ی5 ����روا�

 �o���� 2?� ل�P� ، Lی���i�L اQن ه� �� خ�i ، �� دام ��آ
 ����ر�L إن��ن ��سy إن��ن ��ق ��ا�

�2 ، إذا آ�ن ا�����ف ، أن�T?2 �5 ا����رة ، ه\ا ا���jM س�. ان��Tا وf نc�3 ح�دث : ا�����3 

�� وج �� ��ح�
 ور��ی� و��pا ا���س �5 أ����L ، و�5 ان��ا���L ، ، وا���� ، وا�>�وا���ل

 jی�gی* ا����?2 ج��3ً� ، ا�� Hا 
�p ، L���� L�� ا�Bورح ، J5 ���د�  : و

  )) إن ا
 ��Dh; إذا م=ح ا��Eس^ (( 
�5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء (  " qأن( "  

حh إن��ن ��سy ، وأنh ��ث�ق  � hإذا أن ، 
�oا���س ،  ی �� L�� h�M ، _ن��<� _� : ��Zآ

j�i� ، _��5 �5 آ�Pذا ا���س واثS� ، ��4ی f رب خ�� ، أو�X 2 ، وه�?Xو ، �M�وذآ� ، وأخ ،

 f رب خ���X 5<وءة و���5 و��� 
�?\ا ا�>�م أ��3?2 ، اخ�T�� cان?2 ، آ�j ذآ� وX?2 ، وص�ح

��وري ، ا�ی�X 5ء ث q�� 5ی�ن�ي جًا ، ی�gب ا���� وf ی��4 ، وإن��ن ذآ� ی��4 ؟ ���3ه� ا�

Hإن ا ، l2 و���?Xو�?�2 و �u�Xو  h��P� ، yح ا���س
 إذا ��o��:  

  س�ل اH أن?�_ و���� ا�����4ن ؟ـ ی� ر

  .ن23 إذا آ�Z ا��B* : ـ �Mل 
  )رواJ ا���Bري و���2 ( 

   �P�Mد �iPن� ن���5 ا���>� ، و�2 ی�َض إذا آ�ن �2 ا����د ، وا!ن��ن أ�� ��: ��  E?�3وف ون��

 J��4� �� ، �<5 ا���� E?ا����د ، وأ�� �����3وف ، ون rء ، ه\ا ا�\ي ر��Bا ا����د ، وج�ء ا�\?�

  ..�� ه\ا ا�B�ء ؟ �Mن�ن 

Cَن)>ُ�َNْ%(ُء َوَ�� ُهْ� َی�%2ُُ� ا��	َز2ِ�ِْ� َ�� َیَ�Eَ	َ�ِ ا)ْGََوُی9َ#4* ا���ُ- ا��ِ>یَ� ا���  
)  ��Tس�رة ا�(  

  :�� Oی� أ�\آ�ه�   

9ُ�ِْ�ِس7َ َ:2ِ�ْ�َْ� ِ�َ#�َرًة ) 32(َ��ُ�(ا ِإ<�� ُأْرِس�9َ�ْ ِإَ�� َ�ْ(ٍم ُمْ#ِ�ِم�َ� ) 31(�َ��َل َ+َ	� َخ3ُْ&ُ)ْ� َأی%�2َ اْ�ُ	ْ�َسُ�(َن 

َ+َ	� ) 35(َآ�َن ِ+��2َ ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ�  َ+َ ْخَ�ْ'�9َ َمْ�) 34(ُمَ�(�َمً! ِ:9َْ= َر�Qَ4 ِ�ْ�ُ	ْ�ِ�ِ+�َ� ) 33(ِمْ� ِ��ٍ� 

  C)36(َوَ'ْ=َ<� ِ+�cَ �2َْ�َ� َ�6ٍ�ْ ِمَ� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� 
  )س�رة ا�\اری�ت ( 

   cوج T�إذا أنh آ�h ص��� ، وأ��ت ���4�ح ، وأن>�ت ا���>� ، وأ��ت : ��Pن�ن ر��� 

���L أن ی�(�_ �5 ا�B�ء ا��3م�وف����3 yح cوج T� Hی�ت  ، أن اQاس��3ا ا ،:  
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8ٍ��ِ ِ�َ	� َآ�ُ<(ا �َ+َ�	�� َ<ُ�(ا َم� ُذآ4ُ�وا ِ�ِ- َأْ<َ#�9َ�ْ ا��ِ>یَ� َی2َ9ْْ(َن َ:ِ� ا��%(ِء َوَأَخْ>َ<� ا��ِ>یَ� fََ�ُ	(ا ِ�0ََ>اٍب َ�

  C)165(َیُEْ�Gُ(َن 
��اف ( Uس�رة ا(  

C%(ِء�َأْ<َ#�9َ�ْ ا��ِ>یَ� َی2َ9ْْ(َن َ:ِ� ا��  
��اف  س�رة( Uا(  

(َك َوَأْهQَ�َ �َوَ�	�� َأْن َ'�َءْت ُرُس�9َ�ُ ُ�(�ً� ِس*َء ِ�2ِْ� َوَض�َق ِ�2ِْ� َذْر:ً� َوَ��ُ�(ا َ�� lْMَ�َ َوَ�� Nْ�ََ�ْن ِإ<�� ُم%#9َ

  C)33(ِإ��� اْمَ�َأQَ�َ َآ�َ<6ْ ِمَ� ا�hَ�ِْ�ِ�یَ� 
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

  ��5 ا��>� ، Oی�ت آ��Zة ، �>c �� آ�ن �� ��ء  h�?2 ، وأ��ت �����3وف ، ون�P��� hآ� hم ، وأن�

 Hا fی��3?� إ f خ�ص� �ٍPی�i� ا����د، ��_ ن(�ٌة خ�ص� hوأن>�ت ا���>� ، ور��..  

  C)88(�َوَآَ>Qَ�ِ ُ<9ِْ#* اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  )س�رة اUن��Bء ( 

ص وا��ح�� خ�ص� ، ا�B�ء ی23 إذا ص�ر ���E ، ا�B�ء یB��� ، f ، 23�ء خ�: ه\�g� Jرة ، ���Pل   

  .�� دخ��� ، ا���س ه�>�ا : �Mل  آ�ن ا�����zن اآ���ا �4�ح أن��?2،

 ��Pل  ��\�_ ، �� ن�iP د�P�M جًا ، أذآ� ������ ا���Bی��B� ء�Bأن ��� ج�ء ا� :  

  .ـ إن ��?� رجc ص��� 

ؤوا : c�P ـ ���� L�.  

 c�M و�2َ ؟ : ـ  

  .رأى ا���>� f ی���3 وج?U  LنL إذا آ�ن: ـ �Mل 
 ) RواTا� k�)� 5� : 5�  " )ج��� " 

f ی�tل ، ه� ���� ، ه� ���2�P ، ه� ن�ج ، ه� �5�z ، ه� اH هاJ ، ا���س ی���i4ا، �_ إخ�ان ،   

 �B�u L�M�� c<ا� k� ، ��t� �Mح L� q�� ، _5�َ ح�� _� ، hد أخfد أخ ، أوfج��ان ، �_ أو _�

 2?P�� E��ؤوا UنL آ�ن f ی���3 وج?L إذا رأى ��>�ًا : " و�(�ره2 ، ه� ���� �����M ، Lل ��� L�. "  

  :�>5 اQی� ا�>�ی�� 

ُ�ُ)ْ� ِ�َ	� ُ)ْ� َ'ِ	�0ً� َ+9َ�ُ&�4َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْ<Eَُ�ُ)ْ� َ�� َی�Dُ%ُآْ� َمْ� َض�7 ِإَذا اْهPََ=ْیPُْ� ِإَ�� ا���ِ- َمْ�ِ'0ُ

  C)105(ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ	ُ�(َن 
ة ( Rس�رة ا���(  

���_ �5 ن��_ ، آ�j ن�?�?� ؟ ���>2 أن��>2 أي : ��ذا ن�c3 �?\ا اQی� ؟ آtن ه\J اQی� ��Pل �_   

اح�ص�ا ��E إی��ن>2 ، أح�ص�ا ��u E?�ر�>2 ، اح�ص�ا ��E اس����P>2 ، اح�ص�ا ��E س�� 

Rٍ\ ا�>��ر ی���3ن ، �Sذا ا��g اس��iل ، ن��س>2 ، اح�ص�ا ��E أ��آ2 �������3وف ، إذا �2��3 ذ�_ 
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 L��� y��2 ، �3 ذ�_ �3 ذ�_ دخ��B� c_ اس��gى ، وأنh س�آh ، ا���y ان��g ، و� ، yا���

yا��� L�أس�   ..، �Mوا ا�>��ر ، أ�� ن�5 إذا أ��ن� �����3وف آc واح اه�t� 2س��L ، أه�X 2ء ا��اح

��(َ�ُ ��َ�C�2َ0َ8ٌ ِإ��� ُوْسEْ>َ lُ  
  " ) O 5� "233ی� : س�رة ا��PBة ( 

آc واح أب ، أخ ، ا�5 ، ی?�t� 2س��L �>�ن �uه�ة ، �� ��?� ��3ص� ، إذا اUس� ص��h ، ص��   

 E����u E?�ر�>2 ،  ، 2<���Pاس� E���M اQی� ���>2 أن��>2 ، أي اح�ص�ا ��E إی��ن>2 ، � ، k��)ا��

�>2 أ�� ا�B�ص�ر ا Eءل ، ح�����ءل ، ث2 ����ان��4ا ا���س ، إن �2��3 ذ�_ ا�>��  ، cوج T� H

 \ٍR�� ، �ً��3�:  

C �ْPُْی=َPَُآْ� َمْ� َض�7 ِإَذا اْه%�Dَُی ��َ�  

   ، kM�Pو�� ، 
��h ، وf س�ه�h ، و�h�P س��B ، و��?Tم ، و������� f>�2 ، و��2 � hأ�� إذا آ�ن أن

�g2 ، واس�����_ ، دخ��B� c_ ، أث� �� ����_ ، �� أوfدك ، ا����د  y�� ، _��B� cى ، وص

  :أصh�B أنh وحك ا��oی
 ، ه\J ن�iP �?�� جًا 

C �ْPُْی=َPَُآْ� َمْ� َض�7 ِإَذا اْه%�Dَُی ��َ �ْ(ُ�َEُ>َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأ �  

j�i� jM�� L� L�� Hا ��و أن �r3  س�ن� ا�4یy رBی ، yی س�ن� ا�4?��5 ه\J اQی� ، �� 

���L ث�M 2ل  Eوأث� Hا ��� ، �ًB�iم ��?2 خ�P� ، �ًص��� ��p �ً�?� ی�Qا J\ی� أی?� : " ا���س �?��ا ه

  :ا���س إن> 2��Pؤون ه\J اQی� 

  ْ� َض�7 ِإَذا اْهPََ=ْی�C �ْPُ َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْ<Eَُ�ُ)ْ� َ�� َی�Dُ%ُآْ� َم

���L وس�2 ی�Pل    Hا Eص� Hرس�ل ا h33?� ، وإن� س���� ��p E��إن ا���س : " وإن>2 ���3ن?� 

 L��P3� 2?�3أن ی cوج T� Hا _Xی� ، Lون��oی fن� " . إذا رأوا ا���>� وا�\ي ی�ث اQن ، س�

ی* س�L3 ا�4یy أدرآL وخ�ف ��E ا���س أن ی�?��ا ه\J اQی�� L2 رأی�� �?�ً� �u��oً� ، ونLbB إ��L ود

5����L وس�2   Hا Eص� Hرس�ل ا.  

  :اس�k وصj ا���M 5���zل 

ُی�Gُِ	(َن ا���َ��َة � َواْ�ُ	bِْم9ُ(َن َواْ�ُ	bِْم�9َُت َ�2ُDُ0ْْ� َأْوِ�َ��ُء َ�0ٍْ~ َیْ ُمُ�وَن ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َوَی2َ9ْْ(َن َ:ِ� اْ�ُ	9َْ)ِ� َو

C-ُ�َ)َن ا���َآ�َة َوُی0ُ�3ِ(َن ا���َ- َوَرُس)�ُbَْوُی  
  " ) O 5� "71ی� : س�رة ا����� ( 

4 �5 ه\ا ا�>�م   Mد : وأ�Xر! E3�� ى إی��ن زوج�_ ، أن���� k��� E3�� أن 
)�� ، _��B� _أن

ای� ا���س ، ا��?� h�3آ��� س hنt� ، _ر��MU E3�� ان_ ، أن��)� E3�� دك ، أنfوU ا��Bن أص���z

 cu�Bح ن��_ ، ا��4� hواآ��� ، h�<ان>�� ، أ�� إذا آ�ن س cu�Bوا� ، �gوان� kس�� yی5 ، وا����Zآ
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���_ ووصc إ��_ ، إذًا ا��ی* ا��gیj ا�\ي  yb�� Eي ، ح��M cu�Bوا� ، �gان� yى ، وا����gاس�

���L ا�4�ة وا���م ، �5 هfzء ا�\ي اس�?��ا �Bا�� Jإی� ���b���� س���� ، أص�ب ��3?2 أ��ه�  

� fی* ��ة ث�ن�� و��3?2 أس��?� ، و  tس �5 أن ن�Pأ ا��

���L وس�2 أن�M Lل  Hا Eص� �B5 ا��� ��?�� Hا ���5 ا����3ن ���g� 5 ر:  

� �=ود ا
 وا�(ا�� +��2 ، آ	7r �(م اس2P	(ا :�� س9�E! ، + ص�ب ��2D0 أ:qه� (( �: �i�G7 ا�rم

E�2 أسD0�ا و)��G+ ، �2�)+ َم� ��( أ<� : ��2 ، +)�ن ا�>ی� +* أس�2�E إذا اسGP(ا م� ا�	�ء م�وا :�

 �خ���9 +* <��&�9 خ��ً� و�� <bِذ َم� +(�k+ ، �9ن ی�Pآ(ه� وم� أرادوا ه�)(ا '	�0ً� ، وإن أخ>وا :�

  )) أی=ی�2 <#(ا و<#(ا '	�0ً�

  L���f �ًب أح��نUأن ا ، ��p ا������ �� �Pی�u ��  �?ی��آ ، ��p jM�� \خt� ، Lوج�T� أو L��f أو

أنh ح�ة ، ی�ی أن ی��3?� �5 خ�ل ا��(��� ا�\ا��� ، �>5 أح��نً� �� �Iوف ��� ��!ن��ن : ی�Pل �?� 

 E�� Jء ا���ء، ود���P5 ر��fا 
ی>�ن ث��?� ��ه� جًا ����p جًا ؛ �� أL��f y�u ا���ی� ، وص�ح

5 �3 ��ات اUوان ، ه\ا  �Xء �5 ا���3ص� ا������ ،<� �P�Pف ا���� 5�fی>�ن ا cه ، �?���وأد�5 

 L���� �?�gء إذا اآ���Xا����ة ، �� أ L���� jg�<5 ا���ی� ی�fا �i3� أن �uء خ���Qا ��اUس��ب 

 cZ� �ًP�t�� ب�X ���� �?� وان�?E ، اQن آ�I �� ��Zه�ة ا���رات وه� �Xء ���j جًا ، �( kMو

�3�gا�  ، ��ة واحة أد�5 ، ان��M���� cP ، ان�cP ��(�ی�� ، ��ك دراس�L ، ��ك ا�(���3 ، ص�ر ی�ی

ی��رس ه\J ا�?�ای� ا�(یة ، ��Uب ��zول ، اUم ��]��� ، اz�� 5�fول ، ه\J ا���zو��� I?�ت �� 

 jی�gی* ا�  .ه\ا ا��

�( أن خ���9 +* <��&��G+ ، �2�) : �9(ا +)�ن ا�>ی� +* أس�2�E إذا اسGP(ا م� ا�	�ء م�وا :�� َم� +((

خ��ً� و�� <bِذ َم� +(�k+ ، �9ن ی�Pآ(ه� وم� أرادوا ه�)(ا '	�0ً� ، وإن أخ>وا :�� أی=ی�2 <#(ا و<#(ا 

 �ً0�	' ((  

ه\ا ا��ی* ی����3 أن ا!ن��ن اج����� ، وأن �k إخ�انL یBg?�ن رآ�bب س���� ���4ه2 واح ، �Sذا   

���M �?� ؟ �� أح رآ�ب ا������ �qB  أح ا��آ�ب أس�ء ، ��� q�� ن� إس�ءات ��دی��� �� c5 ه<�

 5�3� cأآ cآtی 
��ن�5 ������ی5 ، ه c��oق ا������ ؟  f��oق ، یc�i4 ، ه\J ح� ، ه\J ح�ی�، أح

 �������� ، أح
 ی��j �5 أآ�L ، أح
 أن ی>�Z ، أ��Xء ���P� L� �P��3 ، أ�� إذا أح
 أن ی��� ح��ة

 ، ��oرب ص�M س�ةUا ، L3��)� 
��� �������� ، ه\J ا��P�3�� ���P ����� ا������ ، �>c واح

 L3� Jذي ، د��zی L<ی�X ك��   .ا��رس� ، ا����E�g ، ا��c�3 ، ا��gآ� ، �Sذا واح


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ���4�� إن�� ��q - حی*- ا���2) :038( ا�رس  - ����� یgا�


�oا� �� Lا�\ي ی��_ ن�� یgا�. 

  19-07- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

cBM أن ن�Pأ ا��ی* ا��gیj ا�\ي ه� ����ع ه\ا ا�رس، أری أن أ��5 �>2 أن ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم

��c أن ا!ن��ن ح���� )ا�c�3 ا�O�P ) ���4ن ا�>�ی2 �>��� واحة إن?� ا����ة ا�ن�� آ�?� ����4b �� ا�� ،

  :ی�gف ��E ا���ت، ی�Pل

  4�0َ�َ* َأْ:َ	7ُ َص�C�ًN�ِ) 99(�َرب4 اْرِ'0ُ(ِن 
  )س�رة ا�����zن ( 

   ،LMرز 
ا��gء ا�y�M اQن، أن آc إن��ن یc�3، ا���آ� �5 ��ازم ا�>�5R ا��gBي، ی���ك ؛ �>�

 �5 ح�آ�، ���S أن ی>�ن ا�c�3 ص���ً�، وإ�� أن ی>�ن ����، ��f ،ة�����، �T�ُه�، ��ح���ل، �

  : ا���p c�3 ص���، ���Z� 2<� hً� ی�م ا�(��3

���L س�ات �����S� ،�P>�نL أن ی��cu، و��S>�نL أن ی3\ب    �� ،kد� L���أن إن��ن ��ج� ؛ �� 

 f أو أن k�ی�S� ،kن د�k س��h س�L�3 ا��(�ری�، وإن �2 ی�k ص�ح
 ا��y، وه� ی�ازن ��5 أن ی

�ioً�، و��EP آ���ت �Mس��، ور��� J�X ص�ح
 ا�ی5 س�L�3 ا��(�ری�، �Sذا د�k ��نL وازن ��5  EbP��

م ا��k و�>�س
 ا��k، ه\ا ا����ك h�M ی�م ا�(��3�����U�� L� �Mن�: ���ر  f ن�  .ه\ا س��ك �

ك ���R أ�j ���ة، و�2 یtخ\ �?� إیfً�4، و�2 أ�� ا��Uن� أن ی>�ن !  ��ن��ن ���_ دی5، إن��ن أودع 

 ،L� _B��iأن ی ی��B أحًا ��5b ی��ذ �L، ووا��L ا�����، ه\ا ا!ن��ن إذا أخ\ت ه\ا ا���ل f ی��k�i أح

hBإذا ذه ،��B2 �?2 �?\ا ا���� f ،_�� �3ن أن ی����ا�iی�� f Ebإن ورث� ه\ا ا����� c�  ،ا��رث� Eإ�

 j�3�� ن� أن��Uأ��5، ا Hا �� hنt� ،5 ��ل ه\ا ا!ن��ن� h��3�و ،�uخ� 
�u 5�وأدیh ه\ا ا���ل 

م ا��k، و��T� 5ای� � ا���o، أ�� ح���� ��ازن ��5 ���ر ���5 ��ل ا���o �5 دون أن �>�ن �انً� 

  .ا��k، �?\ا س��ك �(�ري أو س��ك �ن�

��Bدة أ�EP اH �?� ؟ ی(�ز : �tل أن������\�_، ن�5 دا�Rً� ن   �M�5 أخ� c3أج jآ� ،Hا EPأ� jآ�

 رؤس�S� ،LRذا آ�ن ه��ك ����� �R��M، وأخ\وا �r3 ا���Pی�، �� EMل ی��� ح���� ی�>3��� 2�Pا�

� ،��Uأو�� ا �� حB�<� yPً� ���3یً� P� ،�iBo� �3gی ���Pه\ا ا� ،y�Mا ��?�، ورأوا ا��>2 د�PM5 ود<

��Bدة Eل إ�3��� L�<ح 
�Pان ،Hة ا��  .ه\ا ا�\ي ی�>2 ���3ل ا���oء ��
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إذًا، ه\ا ا�رس ا���4Pد f أن ن��_ ا����ك ا��ن�، �� أن�س آ��Zون ی�i3ن ا���Pق، �>5 ی� ��ى   

 T� H ًء��یzدون ه\J ا���Pق خ��ً� ��E س��3?2، أو ��P�Pً� �����4?2، أو یzدون ه\J ا���Pق إر

c؟ وج ! �?eأن ی ��Bدات، إ�� أنL ی�ی Eإ� 
�P�� Jاؤ�Xو L3و�� L�(�ر�و L��u�gون L�5 ح�آ��zا��

�T وجt� cداء ه\J ا���Pق Hا ��  .5�َ ه� ا����2، وإ�� أنL ی�

���ن ص����ن، اUول �L� �o�B ا����3، وا��Zن�    L��gی� M 2<� 5أردت ��?� أن أ�� M ��Pا�� J\ه

Hا Lوج L� �o�B�  _�3 أنg� خ�ة، وا�\يQار ا�� Jخ��T وجc، ا�\ي ی�EM �_ ی�م ا�����P، وا�\ي �

�T وجc، ه� ا� Hا E�� h�BMأ c�3ا ا�\?�Hا Lء وج�oا�� L�3�� ا�\ي c�3.  

jی�gی* ا����L وس��M 2ل: اQن، ا�� Hا Eص� Hأن رس�ل ا L�� Hا ���5 أ�� ه�ی�ة ر:  

  )) �D ا���د، و+�P ا��اء ـ إ<	� ا�J=ی= ا�>ي ی	�E> Q�- :9= ا�Dh; ��8 ا�J=ی= �����:! ـ �(( 

  .ه\ا ا��ی* رواJ ا!��م ا���Bري و���2 �� ص���?��  

  Lآ2 ن�� ی�tل أحMل : وtَی� ا��� ُأْس��P5 ا�� �R����� 5�3�� نU ی* ؟ی� أس��ذ، ���ذا اخ��ت ه\ا ا��

3 ا���4ات، و�3 ا���Bi، و�3 ا�روس،� �?����E أث�   hق آ�ن�u تfه� ح��Zإن�� ه� �� أآ

 5�َ یgا�\ي ی�4ع ا��ج�ل، و�>5 ا� q�� یg5 أن ا���Bم ی�ة وا���ا�4 L��� �B���� ،یX 
�p


�oا� �� Lا. ی��_ ن�����M ا����3ء _�\� : L��B� _، وه\ا���� ����أن  ،qا�(?�د ج?�د ا��� cأ��

  : اQی� ا�>�ی��

  C )10(َوَ�ْ= َخ�َب َمْ� َدس��َه� ) 9(َمْ� َزآ��َه�  �َ�ْ= َأْ+َ�َ�
 ) q�gس�رة ا�(  

  .أ��c ا�(?�د أن ���3 ����I 5_، وأن �3iM 5�َ c4_، وأن ��i3 5�َ ح��_: �\�_ ���Mا  

���L وس��M 2ل   Hا Eص� �Bا�� Eإ� cأوص��: ج�ء رج Hم. ی� رس�ل ا�ة وا���ا�4 L����M : fل 


�o� .أ���� Mمو�ة وا���ا�4 L���  : � درسً� �tآ��cBM 5� L ح�ل ه\ا ا��ی*، و�Mل 

)) ��N+ ;Dcم� أ ��: ،
  )) و'&6 مN&! ا
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " �gR��  " )ا���ة 

���_ أح ���>�م، و�EPB را�� ا�(tش، ����س>ً�    ��Pح���� ی ،
�o�َ�ْ�ُ ح���� ،T���� ح���� hنt�

��2 ا� 2���T وجc ی�U _Bن ا����2 آ�� c�M آ�د أن ی>�ن ن�Bً�، و�Mرًا، ا H2 أن ا�P� " وا���2 س�

  ".اUخ�ق 

  :�� حی* Oخ� ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

أw أ<&�)� �	� ی�Jف ا�&��9ن ـ ی�+� ا�&��9ن، وآ <- أراد ���&��9ن ��9ء ا�ی	�ن م� ا�>ي ی�+� ا�ی	�ن ؟ ((

� م� 'Q��: 72، و�E0( :	� : ی� رس(ل ا
، ��ل <�0: ـ وی�+� �- ا�=ر'�ت ���(ا�: ��N�  
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  )) �f	Q،و�30* م� ��مQ، و��7 َم� �Q03، ه>W أخqق ا�	bم� 
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " h��4دة �5 ا��B�( "  

  5�zق ا���أخ J\ه.  

  :و�� حی* Oخ� ��y�3 �?\ا ا��ی*  

+�G(م <�س وه� ��!، +�G�39(ن س�ا:ً� إ�� : �لأی� أه7 ا�7DE ؟ �: إذا '	� ا
 ا�iqM^ <�دى م�9ٍد(( 

<�N أه7 ا�G�+ : ،7DE(�(ن! إ<� <�اآ� س�ا:ً� إ�� ا�#9! +َ	� أ<�P ؟: ا��2G�PP+ ،!9# ا�	G�+ !(iq(�(ن

ادخ�(ا : آ�9 إذا �f	�9 ص&�<�، وإذا أس*ء إ���� �9	�G�+ ،�9ل ��2: وم� +�D)� ؟ +�G(�(ن: +�G(�(ن

  ) )ا�#9! +�09 أ'� ا��0م���
�5 : �5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن(  " E���  " )ا�5 

���_ أح وه� �Mي �gpم    ��Pأح��نً� ی ،�P�M2، �>5 د���أن  ���M 5�B� �?ی*، آ�حی*، وحیٌ*، وح

 5� f ،2��I���k�i أن ��Pل �L آ���، ه\ا ن�ع Oخ�، ه\ا ��q ح�2 ه\J ��ازن�، أ�� ا���2 ح���� ���3 

�5 إن��ن ��S>�ن_ أن ���LPإن��ن أ�j3 ��_، ح����  ��3�.  

  :�Zً� �5 ا����ة ا���Bی� ا��gی��

���L ا�4�ة وا���م ��E آ�ن �� أوج �M�L ؟ �3 ��� �>�، دانL� h ا�(Tی�ة ا�����3 �5    �Bا��

 cا��س أ�4Mه� إ�E أ�4Mه�، دخc ا���س �� دی5 اH أ��اجً�، وه� س� ا�(Tی�ة، ون�B ا������5، وس�

 دانL� h ا�(Tی�ة �5 أ�4Mه� إ�E أ�4Mه�، �]ٌ� ����M �5 اUن�4ر، ح���� وزع ا�2R��o، واUن��BءMو ،

���L ا�4�ة وا���م أن ی����M jb�t?2 �?\ا  �Bا�� 2R��p ��3آ� ه�ازن، ��r3� E ا���3ف ا�\ی5 ی�ی

���L ا�4�ة وا���م و�Mلا��i3ء، �(�ء رجc وه� ز��2 اUن�4ر إ�E ا �B�� :  

  .�����tن. وجوا ���_ �� أن��?2 رس�ل اH إن ���Mـ ی� 

3 أی5 أنh ��?2 ؟ ی� س: ـ �Mل  

  .أن� ���Z� 2�t?2. � إ�����M 5� f أن: ـ �Mل

  .اج���M �� k_: ـ ��Pل

���L ا�4�ة وا���م UنL اQن �� أ��E درج�ت ا��Pة، وه� ا��� ا���iع،    �Bا�� ،cا����� �� yMن دQا

ه�P���� 2ن : �5 ی>�ن، أن ی��o وج�ده2، واح، و��S>�نL أن ی?ر آ�ا��?2، إذا �Mل��S>�نL، وه\ا 

ان�?�ا، و��S>�نL أن ی?��?2، ث�ث�، و��S>�ن?2 أن ی�3�L���4�� 2?B، �� ا�\ي L��M �?2 ؟ �Mل �?2 آ�م 

  :�L�� �3gP ا�(��د �Mل �?2

��ر م9Ph�� !��G* :9)�، وا'=ة و'=�	(ه� :�*(( >xا �J0ی� م  W<م� أ'7 ��0:! م� ه ،�(�E>أ *+

 �(P�=��+ �P�G� �P(ا، أم� إ<)� �( ش�Gم)�، ه�9 د�qإس �ا�6E� � �i�9h ��2 �(مً� ����	)ا ووآ��(P إ�
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 �2�DE� ذا ذآ�ه� ؟�	ك ـ ��>��9+ wًو<M�9ك، و��ی=ًا + وی�9ك، وم�=�و��=�P�4 �-، أ���9P م)>�ً� +

��ر أ�� >xا �J0أ�� :��-، ذا�(ا ـ ی� م ،
�)(<(ا ضwًq +2=اه)� ا
 �*، أ�� �)(<(ا :��! + �9cآ� ا

�! �(ی�! ـ ��لGـ وا� �(�)�� ��� 
� أخ)�Dا ��2�N : �((<(ا أ:=اًء + �l اP� ا)(&+ ((  
 ) ��Zا�5 آ �����5 ����4 �(  

 ا���س �_ حBً�، ���\ي أ  X5 أ� L�3)� ك ��!ح��ن أنP5 ی��� c��P� 5 ح����<�� h2 ��ة أن<� L��M

�T وجc، وأ����_ ا�����4 ی�>5 أن : ث�ن�� Hا E��م P� وس�ف ،c��أنh �� دار ا����ن، و�� دار 

�bPدات ح�B�  .�>�ن �ا�kٍ �5 ذآ�ٍء و���4ٍ�، وی�>5 أن �>�ن 

   ��E آc أٍخ آ�ی2 أن ی�c�t ن��L، أن یyM، أن ی���lb ن�ای�J، أن ی���lb دوا�S� ،L3ذا وج E���t�

�T وجc، �?\ا ا�c�3 ی�>5 أن ی>�ن ص���ً�، وی�>5 أن ��EP اL� H، وی�>5  Hة ا���� �o�B� L3دوا�

، أ�� ه��ك س��ك �ن�، س��ك ذآ�، س��ك 4ْ�ََ���، ��>5 ه\ا ا����ك f ی>�ن �Uا Eك إ�أن ی�3

��Bدة، ی>�ن ��jM أس�سL ا�\آ�ء، h�iM ث��رJ �� ا�ن��.  

  Pن ا��>�2 ��ذا ی��Pل��M ا���ب، : " �ل ؟ �� fع إ�)gی�3ف ا� fو ،
�oا� �� fی�3ف ا����2 إ f

Lإ�� h)إذا اح� fإ yی  ".وf ی�3ف ا�4

ة ا�\ه��B" �� �>�2 أحLB�p �� J إf نم ���M �� Eل : " �� �Mل دy�M وه�  ��Pا� J\ه 
إذا : أ��

?��P� آ��� �bن أیU ،
�oا� _�� h<أن ی� Eإ� ،h<س�� hB�p م �5 أن ���f ن�B�p hوأن �

 �5 أن �f�3\ر ��?2، و�5 أن � �fخ�ی5، وQا �eن �� �o4� 5 أن� 
�oا� 3� �fو ،�?���

 �5 أن ��Bر B�p_، إذا hB�p ��س>h، �_ إذا hB�p وآ�hٍ�� �� h ��خ�ج، �f2، و?������

�?� آ��� ی��4 �� صام، �Sذا ص�ر �� ��(�� اQن ��jM ���(�، ��_ آ��� ��L آ���، ��_ آ��� و�

L���  .hB�p ��س>h، وإذا hB�p ��خ�ج، إذًا �� �>�2b ح ��gء �� LB�p إf ونم 

  : و��� ج�ء ا�?ه ��ذا �Mل س�ن� س���ن ؟ �Mل  

  C )27(�َسgُ9ْ9َُ� َأَصَ=6َ�ْ َأْم ُآ6َ9ْ ِمَ� اْ�َ)�ِذِ��َ� 
 ) cس�رة ا���(  

��E آc أخ آ   J����ار أ�Pوه\ا ا� q�Rآ� hأن ،jIآ�� hی_، أن�gآ hوج، أنTآ hب، أنtآ hی2، أن�

 5� �f ارًا�M \ت��ن_ إن اU ،ارًا�M \��� ن، إی�ك أن�B�p _�3ت أنX 5، إذا��I�� ����)� E��

 Eإ� LZ�� أرج� ،یX ازTاس�� L�� ع��أن ��م ���L، إی�bك أن ��Pل آ��� واحة، اس>h، وأي ��

 وازنh ��5 ا��Tای� وا����س5أس�Bع، �( ن��_ �3 أسMك، و�<� �P�� Mك، و�B4� هأت أM ع�B.  

  L�tة، أسأنL إذا خ�ج �5 ا�t� : h�Bح��نً� یt���� أخ آ�ی2 یg>� زوج�Z� Lً�، أن� أ��ف أن زوج�L ج�

H�� ذ���5 أ��Xء آ��Zة، �?� �c<g أو ��خ. هc یy�P ؟ ی�Pل أ L�tأس ،�?���M �3ف�>5 �ة �2 T�� J\?� �
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ی���ق إ�E ا��ی* �5 ا���اح� ا!ی(���� ��?�، �Sذا ه� �3 c��M ی�(c �5 ا�g>�ى Uن ا���B ا�>�ی2 

  : ی�Pل

  ))w ی�Eك مbم� مbم9! ـ م90� ی�Eك أن ی)�W ـ إن آ�W م�29 خ�Gً�، رض* م�29 خ�Gً� �خ�(( 
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( 

  �T وجc ی�>5 إذا آ�ن �� ��gة أس]��، ث��ن�� واH �� اخ��ت ه\ا ا�� Hا Eإ� ����ی*، خ�ل د

 5� ،6�g� 6�X 5� ؛ ��oص�ر ص y�u ��3� J)� ،
�p 
Bو�� ،L��� 
B�� ق�iق، وا��u 2?��

 cن �����ام، آ�<� h�B��� J�� EPB� jRث�ن� ی�م، خ� ��tی ،���� �����، ی�\�c یق ا�f h�B ی( أح


 ا��\ت ��?� �Mارًاه\ا ا���ج وه\�p ��
 س�B�� ر�o4ا ا�.  

إی�ك أن ���\ �Mارًا وأن�B�p hن، ا����iB أن ��ج� ا��B* �� أي ����ع : أول ن�iP أی?� ا!خ�ة  

وأن�B�p hن إ�E أس�Bع، أح��نً� ی>�ن �� �Xآ� ��Bرآ�،  ،�B�u���k ا��gآ�ء ج��3ً�، آ��� ��?� 

ی�>?�، �خ�h �� ا���c س���J، ��5 ا���c، ون���L آ�j و�� اس��Tاز، f أری ا��gاآ�، �_ ا��gآ�، 

 ������� ؟ و��gآc، وج�د، وا���س آ�ن�ا ���5�P وا� 5R��T����Mbا، وا�ی�bن� �2 ی��3ا دی�ن?2، آ�?� س�

 ��م �r3 ا�����4 ���?�� ،
�p ��
، ��_ ا��gآ�ت ����p ��
، ���ب ا���Bت ����p


، �����B ا�>�ی2 ی�Pل�p :  

)) ;Dh9= ا�: -�E> Q�	ی= ا�>ي ی=Jا� �	إ< ،!:��  )).��8 ا�J=ی= ���
  )رواJ ا���Bري و���2 ( 

ر ی��وي �Xء،   Pی f LنU h<�� L�� ى�Mأ l�X 5� إه�ن� EP�� ������س�B، ح� f E���eا أن واح

c�M " : ار�Mfا k� fإ ��� fن��4ر، وfا k� fح�2 إ f "�4ن�fا k� fح�2 إ �� �� fإ ��� �� fر، و

J رجc س�� ��رًا ���q ه\ا ���ًا، ه\ا �c�M ،j3 �(��3 ا��4دق، �P� 5<� 2� ار، إن�Mfا k�


، س�یk اfن��3لا���oا� ��Zآ ،y� :  

  ـ أ��X�3� y�iة ه\ا ا��جc ؟ 

  .ـ �Mل ن23، وأ�L�� 2�3 ا���2

  �J ح>��، ��J س��س�، �� ،
J صر رح��J وس�3، �� 
 آc إذا واح�J ن��M�g� q، ی����

 ،2?� �ً�
 اQخ�ی5، وأنh ص��o ح���� ���y ذر�هfzء ا��o4ر، ی����t� ،2?Bنh آ��B ح���� ����

 hنt� ،hذیOو ،hPت، وس��)�آ��B إذا اح���h، آ��B إذا ح��h، آ��B إذا ���ت، أ�� إذا ان�h�P، و

� اH صc?� ،��o ه��ك واح أ�2e �5 رس�ل اH ؟ �� أ�� JJ �5 ث��L ح�E أث� ��E خX ا���

  :�?2 ص�� ����M ،Lل �L إن��ن Oخ�ا��gیj، ا���2 ا�

ل ی� ����  .ـ ا
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L� ل�M ل : ـ�  !!وی�_ �5 ی3ل إن �2 أ

أن س�ن� ج��3 آ�ن یc�o ییL، وp��L ی4
 ا���ء ����P�� ،L ا!��یy و��iی� : �� g� �4M?�رة  

  : ا�o�م ��Pل �Lا���ء إ�E وج?�e�� ،L إ���B�p Lنً� 

��o5 ا���I�<ـ وا�.  

  .آ�e�p h�e: ـ �Mل

  .وا�5���3 �5 ا���س: ـ �Mل

���ت ��_ : ـ �Mل .  

  . واH ی�
 ا������5: ـ �Mل

  . أنh ح� ��جL اH: ـ �Mل

   2eس���(�، ه\ا آ 3Pأح��نً� ی��_ ا�� ،Lأس��ن E�� T<أح��نً� ی ،cاخث�ث� ��ا�
، ا�>2e ی��o �5 ا�

�� ،��p  L��� �Bا�� c�P�� ج�ء ����B أ��E �5 ا�اخc �� هوء، �� ����B أ��E �5 ه\J و��_، واح

 أ��� ا���B أنL ج�ء ���P� ،_��Pل ���L ا�4�ة وا���مMًا و�P� م �(�ء�ة و���ا�4:  

  ))ه7 أ:=�� �- ��0مً�(( 

���3u L� 2ً�: أي �3uم ه\ا ؟ ج�ء ���M _��Pل  �  ..ن واردا!ح��ن ���O�P. هc أ

  C )34(�اْدَ+ْ� ِ����Pِ* ِهَ* َأْ�َ�ُ� َ+kَِذا ا��ِ>ي َ�Qَ9َ�ْ َوَ�9َ�ُْ- َ:َ=اَوٌة َآَ <�ُ- َوِ�*� َ�ِ	�ٌ� 
 ) h�4� س�رة(  

�4M أروی?� �>2، و�3 ���u، آ��ى أن��Xوان آ�ن �� و���� �k أ����L، �(�ء خ�د�L �����ق ـ أي   

�Z3� ،ف ا���اش�u �� �Z�، وأص�ب ا���_ ��gء ��� �� یk��� ،J ا���_ ��B�p J�4نً�، �Xر�� ـ و

؟ وی�_، ���ذا �h�3 ه\ا: ��ة، ��Pل��� آ�ن �5 ه\ا ا�o�م إf أن أ��غ ا����M �� ث�ب ا���_، أآ��?� ���

��E ذ�� ص��oة �����_ ا���س: �Mل ��BM�3� أن h�gخ . ،L� ����P� أن cی���ه c�� E�� ��BM�3� �<��

��t�LحhBB أن ی ���وا ��E إس�ء��، ��3\روك إذا �����BM، ��س����M �� 5ل و?g . إذا ،���u J\ه

  .��q ه\ا �5 اUص�ل!! واح �i�p ��p ی>��?� 


، أآ�Z " آ�د ا����2 أن ی>�ن ن�Bً� : " �5 آ�م ا���Bة  �oت أس�س?� ا���Bت ا��<g� �Z�3 أن أآXأن� أ


، ا��gآ�ء، ا�oت ا��(�رة أس�س?� ا��<g� Eاء وخ���4 ��5 ج�ری5 أدت �?2 إ�� �(��ان، �(

 l�gوا� hB�p وإذا ،h<س�� hB�p ذاS� ،�?���ا����آ2، آ��� اس��Tازی� ا��Zن� �2 ی����?� رد 

  : آ�>2 ����3ن أنjR�i��� L ا��?2 ص�� ���L س�ن� ج�Bی�M cل �L. ا��Zن� دخ�i�X L�� cن ��خ�ج

5��B)2 ا�?��� hPBuU h[X �� ـ.  

�P� لـ :Hا   .ا��?2 اه ���M إن?f 2 ی���3ن، �c3 اH ی��ج �5 أص��?2 5�َ ی�ح
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إن?f 2 : ه�� ا�����c أن ا���B ا�>�ی �� 2��Bأ �L��M 5، وا��\ر ��?2، ود�� �?2، ا��\ر ��?�M 2ل  

 أن أآ�Z ا�. إن?���M 2، ا��?2 اه ���M إن?f 2 ی���3ن: ی���3ن، و�� ��Bأ ��?�M 2لP����اjM ا��� أن� أ

،L��� hح�� hی5 ا���2، إذا إن��ن أس�ء أن
 ان(\اب ��B�� ًا  .ه\ا ا��� L� jM�tث�� آ��B ج

L?وج Hآ�م ا ���رة ���L : " ی�Pل س�ن� P�� ًا�<X L��وك، ��جc3 ا���3 � E��رت M إذا."  

  q�M 5� jح�Uل ا�Mو " :O إن آ�ن ���M : ذاك ـ �Mل�� أذان� أح إf أخ\ت �� أ��S� Jحى ث�ثـ واح

 ی>�ن �4P� ��pدة M ،_� وأس�ء ،_��� c�� L� cـ أح��نً� ی>�ن �_ أس��ذ، رج L��� L� h���

�� Oذان� أح إf : " ا!س�ءة، �� دام �L��� ،c�� L ا����y ی��3 ی(
 أن یL� �io ه\J ا!س�ءة ـ �Mل

���L��� L� h، وإن آ�ن �M�� ث، إن آ�ن�ى ث���L�Z� ��3��� L، وإن  أخ\ت أ��S� Jح h���� ،��Z�

  ".ن� أآ��h ن��� �5 أن أن�L�� 2Pآ�ن دو

 yا���� L��� _M�� وإن آ�ن ،L��� h���� _م، وإن آ�ن �� س�ی��Pن�f5 ا� h3��� _إن آ�ن دون

���_ ی�io ه\J ا!س�ءة.  

  L���� r3� Eإ� 
 ا�T3یT آ�B� 5� ��� B�p_، وإذا hB�p : " س�ن� �� 
M�3� f cرج E��

 LBر ذنM E�� LBM��ه\ا �tخ�ذ � L��M 5�E��3 س�ن� س����ن، ".. ��حS� ،L�Bذا س>t� _B�p 5خ�جL و


 �5 ا�?ه �Mل�p ����:  

  C )27(�َ��َل َسgُ9ْ9َُ� َأَصَ=6َ�ْ َأْم ُآ6َ9ْ ِمَ� اْ�َ)�ِذِ��َ� 
 ) cس�رة ا���(  

  ��آ2 ن����ء ا���3وف ا��?2 أ���p ���2�3، وزی�� �����J " : ،2 آc ی�م�2 ی��\ �Mار وه� �B�pن، ا�

  ".وأآ���� �����Pى، وج���� �������3

  :وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

  )) ا��&(ا ا���0، وا��&(ا م� ا���0 ا��)�9! وا���N، ��9(ا �َ	� ��0	(ن و�َ	� ��0P	(ن م9-(( 

  ���L آU ،jنL �2 ی��X 2�3ء، �� ��Oء ـ آ5 ���ً�، أح��نً� ی�i3 ا��L درس، سL�t سzال، �� ��ف، 

آ��Zی5 ی���3ن �cZ ذ�_، �2 أ����L، �2 ی��X _�� 2�3ء، اث��5 واث��5 ی�Pل �L ث�ث�، �������u Lرة، 


 ج?�>2 ح��>2 �o�� ،ة ا����3ء���Bن�ا �5 ج�<� fـ و _�\�� ." �i�p ����ء ج���Bة إن ��p واح ��

L���ی أ���?2 ی����ا ��L اUرض، ی�?>��ا X 2@<?�.  
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( 

������س�B أي إن��ن ی2�3 إذا �?>2 ��E إن��ن ج�هk�� c ا��zال، ان�?E ا��zال، وإذا ان�?E ا��zال   

��E س�cR سzا�L س��j، أنh آtن_ ��Pل h�b<?� إذا hا�2�3، أن 
�u E?أي : ان� E��أن� �5 أج�
 أحًا 

 cال، آzا ��_س�Bb�?��� ،ا���س ی���3ك.  
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��E زوج�L وأوfدJ، آ��� ج�Bر، واح ��p�u، ه\ا    E�M2 وPم ـ إذا ان��ة وا���ا�4 L���وی�Pل 

cأه fن�� إا و��L� q �� ا���� اH ج�Bرًا �� 
  .��\�_ ا���2 س� ا!خ�ص. ���E�3� L آ��� ج�Bر، ی>�

L��� Hا Eص� �B5 ا���  : وس�2 أن�M Lل ا�5 ��Bس ی�وي 

 )) w ن��ت، إن �� �)� +* آ7 إ<�E- ـ +* ص�	ء م� :*J� وا=P0� q+ -�+ ث َم� �� �)� وا�=ٌةqp

�J� =P0*ء م� :	�- ـ �G(ًى �W�#N :� م�0ص* ا
، و��� ی)l �- ا���E-، وخ�^ ی��0 �- +* 

  )) ا��9س 

�5 ا��   L�<5 ا���3ص�، وح�2 ی� L3ی�� Hخ�ف �5 ا Eا���سی���ج إ� �� L� ��3ی yوخ� ،L��.  

��q ا���� أن ی>�Z ���_ وو�ك ـ ���Pس أهc ا�ن�� إذا آ�ن ���_ : " س�ن� ��� آ�م اH وج?L ی�Pل  

���_ وی2e3 ح��_ ـ ا����  �Z<5 ـ و�>5 ا���� أن ی�I�e5 ا���� hنt� ،ء�B)دك نfو���ًا، وأو

f2 ح��_ ـ وأe3وی _��� �Z<أن ی ،�����Bه� ا���س ��B3دة اH، وإذا أح��h ح�ت ا��P��  Hس س�ن� 

 E��3� Hت ا��oت اس�tوإذا أس ،E��3�." ه��B� fو ،cوج T� Hا إن أسtت ��س���o، إن أح��h ��ح�

���_ وی2e3 ح��_ �Z<ك، و�>5 ا���� أن ی  .ا���س ��B3د�_، و��q ا���� أن ی>�Z ���_ وو�

��L، ی�Pل   Hا ��
 " ا�B�uا ا�2�3، وزی���M���� Jر وا���2 " : ا!��م ا���5 ر��u 2 أو��� إذا واح

���L، ا�2�3 ی��سLB ا���Mر، ا�2�3 ی��سLB ا���2،  L3� �Pی� Jر�u 5�ی، وخ�ج X 
�p 
�p2، و��

ی، و�� X 
�p و�� ،��u �� ا���2، أ�� إذا LBا��>���، ا�2�3 ی��س LBوء، ا�2�3 ی��سا�2�3 ی��سLB ا�?

  .\g� J>��س�Bب، �?

 ا�2�3 . �5 رد ج?�L���� L: أي ا��ج�ل أk)X ؟ ��Pل: ُسِ]c أح ا����3ء  �ا�(?c ه�� ��q ���3ه� 

�T وج�M cل Hا ،Lه� ا��� c?)ا�:  

 C �  �َوَ�� َ�َ&��ْ'َ� َ�َ&�%َج اْ�َ#�ِهِ���ِ! اْ�ُ وَ�
  " ) O 5� "33ی� : س�رة اUحTاب( 

أس�س?� ا�(?c، ا�(?c یzدي إ�E ا����ه�، وا�2�3 یzدي إ�E و�Mر، أنh وا���P�P ا�(�ه��� ا����ه� ا���   

 k� 3Mأ�� ا ،c��� أن Eج إ����� �� ،��� آ��c��M L، ح�آ��L ��زون�، ��اL�M وا)� 2��� k� qاج�


، آ��Z ا���Bب، ���bش، ��b3ن، �\يء ا����ن، ���ق �oا� kس�ی ،Lن��� E�� L�u�B� ء�X cآ )� Lس��


 �L ا��>��� وا���Mر، و��5 إن��ن Oخ�آ��B ج�iا�2�3 وی 
�iًا ��5 5�َ ی.  

  .أي ا��ج�ل أس�E ؟ �Mل �5 �\ل دن��J �4�ح دی�c�M :L �?\ا ا�2��3  

آ2  �� اH �5 ا����T وه� أح ا���ا5��u : ا��4P ا���3و�� B�أن س�ن� ��3وی� ج�ء�L رس��� �5 


 خ���� ا�������P� 5ل � ا��3دی�5uی��L :  
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f5 ذ�_، وإ� دخ��ا أر��، ��ن??2 M _ـ إن رج�� �X�Bا�� L�3وی� ـ ��س�� ��� ،آ�ن �� و�_  ـ أ�� �3

ی. tXن وا���م?�.  

J ا��L یTی، �Mل �L س�ن���  :��3وی� 

L� ل�P� ،أ ا��س����M ��� 
�p ،Lی���� c3؟ ��ذا ن�   : ـ �� ��M_ ی� یTی

  �� Lأو� �ًgج� L� cس��ی�� ـ ـ أرى أن ��� yg5 د�� ك ـ �5 ا��gم ���ی��، أي ج�� ی���� Jخ�Oو J

Lك ��أس��tدخ��ا . ی M _�3وی� إن رج��� ��� ،�?\ا ��L �(�وز، �� L��iول ���P� Eم ا�����، أ�� �3

  .، وإf آ�ن �� و�_ tXن، وا���مأر�� ��ن??2 �5 ذ�_

L��f ن� ��3وی� : ج�ء ���>��
، أ��J أن ی>�
، �Mل �L .ی� ��� ��p ه\ا أ��c: ـ ��Pل س�P� أ�� �3

L� ل�M ن��Zـ ا� Hح�اري رس�ل ا ��E آ��ب و� h�Mو :L� ل�P� ن� ��3وی�: أ�� �3، ��� ��3وی� أ�� س�

 
 س�ءن� �� س�ءك، وا�ن�� آ�?� ه��� ج�Pـ و� Hح�اري رس�ل ا ��E آ��ب و� h�Mو P� أ�� �3

 ،J���5 ر L� h�Tن P��?�� 5�َرض وUا.  

  :ی��EP ا�(�اب

cه\ا ا��� _��M 5� _ا��أي ا�\ي أح� _��  .ـ أ�� �3، ��� أ��� ا��5���z، أ�uل ا�P� Hءك، وf أ

ك، یt��ك   �� Jخ�Oو J�� Lج�� أو� L� *3Bأن ن �3* وراء ا��L یTی، ��3ل إ�� اس�k ا�(�اب، ��ی

�_ ا��أي ا�\ي أأ�� �3، ��� أ��: ��أس�M Lل �L اس�k ا�(�اب�ح�_ � ا��5���z أ�uل ا�P� Hءك، وf أ

L� ل�M ،cه\ا ا��� _��M 5� :  

2e�  .، و�5 �(�وز اس���ل إ��L ا���Pبـ ی� ��� �5 ��� س�د، و�5 ح�2 

آ2 ی�Pل س�ن� ��3وی���وا : " آ���L ا���3و�� X إن ،h3iM �� �3ةX آ�ن ���� و��5 ا���س ��

د�X أرخ��?�، وإن أرخ�ا �?."  

���_: " ا��>��ء ��M 2?�3ل   Hرة اM _B�p_ و�رM ��ذات ��ة ا��(�ج، ج�ء ��جc " اذآ� 

أس�t_ ���\ي أنh ��5 ییL أذل ��� ��5 یی_، وه� : " ��L��P، ه\ا ا��جc أی5P أن�P� ،h�� Lل �L آ���

 ���P� E��ر ��_ Mأ _��P� E�� ."����S� ،Lذا أنhB�p h، وآ��M hي، و E�3�  ،j�3� l�X

���_ ��S>�ن_ Hرة اM اذآ� ،LP��� أن.  

L� ل�M ،L��p ی��ب Lأص���   : ذات ��ة س�ن� ا���B ا��?2 ص�� ����X�� L �� ا��iیk��� ،y أح

 )) -��: Q9ا�=ر :��- م 
  ))ا:�� أ�� ذر أن ا

LP��t�.  

 ا�T3یT ی�Pل  B� 5� ������ �Mن �Xء إ��X Eء أح�5 �5 ح�2 إ: " س�ن�  E� Eإ� ����2، و�5 

رةM ."��32 �� ��?� ا�e�رة، أM ،2ا��� L3� ء�X c2، أج���.  
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ن� �g>��، أن أح��نً� ی�tg ان��اف، أو ن�gز �5 ا�Tوج�، أو ��Pق �5 اUوfد، أو إس�ءة   ��اQن، �� 

س�ءة إن ه\ا ا��P3ق، وذاك ا���gز، وه\J ا!: �5 ا��gی_، أو إس�ءة �5 ا�(�ر، �r3 ا����3ء ی�Pل

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���M ذ�_، �?\ا E��  :أس�س?� أن اUول ه� ا�\ي َحc�َ ا��Zن� 

 )) W�� ��: W=وا�=ًا أ:�ن و� 
  )) ر�� ا

   T� Hا ،E�3ی� �?\ا ا��O cأن ی��ء إ��_، أج� E��د �رج� أن ���c ا!ن��ن g�و ،y���� 5<��

  :وجc ی�Pل

(ُ�ِ��َPَ+َ ا)َوَ�� ُ�ْ)ِ�ُه� C ِء�hَ&ِ�ْا ��َ:َ �ْ  
  " ) O 5� "33ی� : س�رة ا���ر( 

   5�z� رضUا Lوج E��4ق � cی>�ن ه\ا ؟ ه cن�، هTا� E�� Lا��� J�<5 ی�z� 5<5 ا���� c?�

��E ا�Tن� Lا��� �B)ی   .. واح

 C ِء�hَ&ِ�ْا ��َ:َ �ْ(ُ�ِ��َPَ+َ ا)َوَ�� ُ�ْ)ِ�ُه�  
  " ) O 5� "33ی� : س�رة ا���ر( 

  ��� ���j�i� Lج���ی� Qا J\ء وج?�ا ه� : �� ،Jد�� L�� �ٍb�� 5� *�� ،
uب آ��� ج�ء خ�Uأح��نً� ا

�T وجc ی�Pل Hت، اtiوأخ hوان��� �?�M hbا����ة َز� J\أن ه : �?���إن ه\ا اUب ا���h��3َ ا�\ي أ

��
 ان��ا�?�، دا�Rً� ا��2�3 وا����� واUب إن وج �� أخ�iء Bواج ه� سT5 ا��  ������\J، أو 

 c3إذا آ�ن رد ا�� ،c3� ورد c3� ن���
 ا�\ي ار�>LB ه�، ��� B5 ا��� *�Bی y��� إذا آ�ن ،Jدfأو

 ��� ،c3رد ا�� Lول، ه\ا اس��i� ی_ إس�ءة، و�5 ا�(�ر�gز، و�5 ا��gوج� نTق، و�5 ا��P� 5�f5 ا�

y��� hًا، إذا آ�
 رد ا��c3؟ ه\ا ن�iP �?�� جBا�\ي س c3ا��.  

   ،h�� �� ة، أب�Rا� q�Rر ،E�g��� ی�ی� �رس�، �� ،c�3� ی�����M cدي، � 
إذا آ�h ص�ح

����M cدي، وجت إس�ءة ��5b ه2 دون_، أن� أن�4 ه\J ا�����4 _� ،jء : �2�3 �� ص��دئ ذي �


، أح��نً� �( أب �?���B� c�L، ی>�t)� jgة أن ا���L ح��c، ���ی أن B���3 أن� ا��� �<� fی\��?�، �>5 أ

Lل ن��tأن ی� �oBی� : �� c<� ا���3ی� �?� ؟ hأه�� c3� ؟ �?�BMا�� hأه�� c3� ؟ �?����� h���3 أه���

�����M _�3� ،L���I _�3� ،Lت  hio� c3� ،L�3_ أه���� ،
Bا�� hإن��ن أس�ء �_، ا��* ��3_ أن

oذا آ�ن ا��S� ،c��� �M�u L� أح��نً� ا!ن��ن ،c2 ی����� ،L��� �5 ه\J ا��M�i، یkP ان�(�ر، �?\ا Xأ �

  .اfن�(�ر سLBB اUول

4�Mن أن إث2   � cوس�ق، ه l� وج�ء ،L��� ص�ن cی*، إذا إن��ن أه�������س�B حی* ی(� ��

�5 إث2 ا���رق، أنh ا�\ي أ�pی�J\?� L ا���f�� ،�M إه���_ �� س�ق،  cPی f Hا �� L��� cا�\ي أه�


 ���_ �� س�ق�����2 ?�Z� 2ٌثO ن��افfا E��  .، �� f����o_ �� س�ق، ���\ي ی��c ا���س 
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ا!ن��ن إذا آ�ن �3X �5 أوfدJ ا��P3ق، �5 زوج�L ا���gز، �5 ج��انJ\?� : L ا���Pة �� ه\J ا�رس  


، إذا آ�ن أب �2 ی3ل Bه� ا�� 
�pU2 ا�Uا �� L5 أنM���� ،�3g��� ،ول�iا�� LRآ��X 5� ،ا!س�ءة

f>5 ����� ��5 أو�م �2 Uل، ا
 أن اUب �2 ی3B�� 5�fول ه\ا ا�i� ،L���دJ، وا����eم ��iول 


 إ�E ن��_B���� �3د��3ت أن ه��ك إس�ءة، أن� ُأَرج�� أن X ذاS� ،�ًده�، ا�(�ر �2 ی>5 ح���fوU.  

  ،_?��� Lی��ع، ���ر� Hا yح hم ا���2 ����د ؟ إذا رأی�
 و�oن�ع �5 أن�اع ا� �� cه  \ٍR��

��ٌق ��  rBن H 
�p م آ�ن إذا�ة وا���ا�4 L��� �Bوا�� ،cوج T� H 
�oوه\ا ا� ،
�p��

جL��B، أ�� إن��ن ی�ى ح���ت اH ���?_، �� ی�tث� وf ی�>�2، یzث� ا�����، ی�ى إن��ن ���eم 


 �����z� hً�، و��S>�نL أن ی�L�4، ویEPB س�آ�ً�، ه\ا إن��ن �j�3 ا!ی��ن، �� ��ا5u إن �2 ��o

 _?��� Lل، وأ����Bه�دئ ا� �P� ،
�oو�2 ی yا�� �� 
�oاس� ،
�oو�2 ی 
�o5 اس�� _�\��

  :ا�����ت، ه\ا ��q �� ا!ی��ن �� �Xء، �Mل

�ْ(َك َ+kِ+َ 7ْGُْن َ:) 215(َواْخQَ�َ�9َ'َ ~ْEِ ِ�َ	ِ� ا��َ&Qَ0َ ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ) 214(�َوَأْ<ِ>ْر َ:Qَ�َ�َ�Jِ اْ�َ ْ�َ�ِ��َ� َ

 Cِإ<4* َ�ِ�يٌء  
  )س�رة ا��3gاء ( 

��c، ی���ك ��>�p 2اJTR، ��>2 : إذًا ���ر ا�رس   5� L� �f ،c�� L� ن��أن ا!ن��ن �� ا�

ح�ج��L، ��>2 ح�ج��3i�� Lم، ���>T�� ،5واج، ��� ح�آ�، ه\J ا���آ� اس�?� ��c، و�>E�� 5 �>�ن 

ن� Oی� آ�ی�� �5�B أن ه\J ا���آ� ��ً� ص���ً� ؟ إذا ��ا�� �� cه ،�B�u �ٌن� �?�PBع، وس�gا� k� hP�

�T وجc إf إذا آ�ن ص�ا�ً� وإf إذا آ�ن خ��4ً� ؟ Hا �� cBPی f c�3ا�  

 C Wَُ�ْ�َض� �ًN�ِ7َ َص�	َوَأْن َأْ:َ�  
 )cی� : س�رة ا���O 5� "19 ( "  

  cوج T� Hا J��  ..ا�c�3 ا�Lu�X ���4 أن ی�

  َ	7َ َص�N�ًِ� َ�ْ�َض�C Wُ �َوَأْن َأْ:
 )cی� : س�رة ا���O 5� "19 ( "  

   L�ی�ا�B� 
Mی�ا ،Lا�
 أهMی�ا ،Jن�ای� 
Mی�ا ،L3دوا� 
Mی�ا ،Lن�� 
Mی�ا �ً�R5 دا�zا!ن��ن ا�� _�\�

��J، ه\J ا���ا�BM �5 ح�5 ا!ی��ن، ی�Pل�g� 
Mأح��نً�، ی�ا :  

� ا�>ي w ���0&- ص=یQG �� �       إذا آ69 +* آ7 اxم(ر م��0;G�  

->k+ رب ذ<; م�ة، و م#�<&-        +�0 وا�=ًا أو ص7 أخ�ك�Gم.  

 * * *  

  :ا��ی* ا��gیj ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

 )) ;Dh9= ا�: -�E> Q�	ی= ا�>ي ی=Jا� �	إ< ،!:��  )) ��8 ا�J=ی= ���
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�4��، " ؟ هc ه��ك أح�دی* أخ�ى ��� ه\ا ا��ی* ����eن?�، ���P�3 �?\ا ا��ی*   ��� یgا� q��

 
�oا� �� Lا�\ي ی��_ ن�� یgإن�� ا�"  

)) �  )) إ<	� ا��&� :9= ا��=م! اxو�

ا���E�� 2 ؟ �� أول ��ح��، �>5 �3 ���ة أنh ح��P� 2?�رًا، ا��U وkM، وان�(�ت، وآ��ت،   

3 ه\ا ا��>�ن �2 �3 ح��2� ،c3ذا ن��� ،h�<ذ�_ س 3ه� ص�ر  وhgBu، وسh�B، و�h�3، و�3� ،hأن

3�� ه�، ه\ا ��q ح�2� ،  : ح>�ً� ح��2، �3 ذ�_ س>h ه\J ا���رة ان�?h، ��ر وه�

 ")) �  ))إ<	� ا��&� :9= ا��=م! اxو�

�Bا�� �P�� ��.  

  :أی�ً�

إذا واح آLe�p 2e، �5 ث��ر آ2e ا���o ا5�U وا!ی��ن، أری أن أ�?2 ���ذا ا5�U ؟ و���ذا ا!ی��ن   

ی، ���_ ن�ص��L وح�2، ���ذا �5 ث��ر ه\ا ا���2 ا5�U وا!ی��ن؟ أوfً ؟ X ازTاس�� JTإن��ن اس�� واح

 Lنt� L�Pث h�P� ،�ً<س�� Hا Eإ� yی�iا� �P� ،�B�u Hو��5 ا L��� �M�3ا� h�P� ،ع�gا� ybBu ا!ی��ن

5�Uة، ه\ا ا!ی��ن، أ�� ا��ً� وإی��نً�، أو أن إن��ن ان�2P، أو إذا إن��ن آLe�p 2e أورثL اH أ: ���2�P ج�

��E إن��ن، ه\ا ا!ن��ن �2�t، وأه�5، وأذل، ���>� آ�j ی��L�� 2P ��ة ث�ن��، ��4ر  LB�p ج�م 
ص

 �3X5 و�U�� �3g� �ًأ�� �� آ�ن ح��� ،y�P��� c�3؟ دخ� c3ذا س���� ،y�Pا� �� cخا����2P اUول ی

  :��!ی��ن

  ))  أورp- ا
 أم9ً� وإی	�<ً�((

  )) ا�ی	�ن <�l ص&� و<�l ش)� (( 
  " )��Mدة " �5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( 

   
�oا� �� Lه�� ی��_ ن�� �B4ا�  

  )) ا�ی	�ن <�l ص&� و<�l ش)� (( 

   E����E إu�M?�، إذا ا!ن��ن أص�ب ذن
 إذا �� �Xء �5 ا��(�� ا!�?�  �P�i� E�3و� �P�i� ���<ا�

�T وجc، وإذا آ�ن إن��ن LB�M ی�kiP، إذا �� أن Hول، ه\ا رزق اT� ن���t�u �� إذا ،jMی�� H�� q

 c���3 ا��زق، ا���دي وا����3ي، ه� E�� cی* ی��أذن
 ذن
، ر��� یy��� LBM�3 ا��زق أح��نً�، ����

ن� Oی�ت �zآ ا��زق ا����3ي ؟��  

  C )82(�َوَ�ْ#0َُ�(َن ِرْزَ�ُ)ْ� َأ<�ُ)ْ� ُ�َ)>4ُ�(َن 
  )رة ا��ا�3M س�( 
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  jا����� E�3ه\ا رزق : ا�� ،L��X yBuو ،L��� cBMوأ ،cوج T� H�� 5�Oو ،y���� قإذا ا!ن��ن ص

  ..آ\�_، رزق �2�e جًا، ه\ا أه2 أن�اع ا��زق

  C )10(� َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َه7ْ َأُد�%ُ)ْ� َ:َ�� ِ�َ#�َرٍة 9ْ�ُِ#�ُ)ْ� ِمْ� َ:َ>اٍب َأِ��ٍ� 
  )�رة ا�j4 س( 

  �� ه� ه\J ا��(�رة ؟  

 C-ِ�����ِ ِم9ُ(َنbْ�ُ�  
 )j4ی� : س�رة ا�O 5� "11( "  

��E أ�� اH رزق   ���Pس�fرزق، وا H�� ا!ی��ن E�3�.  

���L وس�2    Hا Eص� �Bأن ا�� ،L�� Hا ����E أس���>2 ا��ی* ��ة ث�ن��، �5 أ�� ه�ی�ة ر ن�3

  :�Mل

))،!:��  )) إ<	� ا�J=ی= ا�>ي ی	�E> Q�- :9= ا�Dh;  ��8 ا�J=ی= ���

   Jؤ�M�T وجc، إن��ن ج�k أه�L وأص H5 ا�آ��� س�k حی* س(�L وح�Le، وص�ر زادJ إذا ��ث 

J د��� أح�دی*، إذا آc درس أح أخ\ت حی5�Z أو ث�ث� س(��L، ص�ر �3_ د���، ص�ر ����Tه�، و

�Bی* ��?� خ�� آ  .��3_ زاد، ��>5 ی>�ن ��دة ح


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .آ�
 ا��زق - 1اUخ�ق ا!س����) :039( ا�رس  -��

  20-07- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 و إی�ك أی?� ا!خ�ة اUآ�رم، أ����� ث�ث� و أر�5�3 درس� �� �ارج   B3ا����>�5 �� ���زل إی�ك ن

ن��5�3، وأ����� س�3B وث�ث�5 درس� �� أس��ء اH ا����E، ��>�ن ا��(��ع ث��ن�5 درس�، �� �ارج 

Eا���� Hا����>�5، و�� أس��ء ا . ،Lُی���م دی� f أن ا!ن��ن y�McBM أن ن��ض �� ه\ا ا�����ع ا�

fإ L��M م���� fو ،L(�ه�ی���م ا fو �[u�B�� ان����� fآ�� �ذا آ�ن �?�S� ،L�ح�� �� �M���� إذا آ�ن 

 ،Lوازدراء دی� ،LRوازدراء ان��� ،L)?�� ازدراء Eإ� c� ،LRازدرا Eإ� f ا���س ���?��، ه\J ا���4 �

���_، و  �� �M���� hآ5 أن ���e�وازدراء ا�(�ه��S� ،Lذ أردت أن ی��e ا���س إ�E ا!س�م ن�eة 

�T وج�B�)� c ���زق، و ا��زق أح ا��Pى ا�Z�ث �� ا����ة، �Mة ا����ق  Hا b5آ�� س c�3ا� ��

��L ا�4�ة و ا���م �� س��L ا��i?�ة، و�5 خ�ل �?�Q Lی�ت  �B���� ،ة ا���ل�M ة ا�2�3 و�M و �iا���

��E آ�
 ا��زق، واUح�دی* �� ه\ا ��Zّن ا�>�ی2 حO�Pخ\ � ا�tا، ن  .�3?�ا�����ع آ��Zة ج

  : أوfَ ر��� جc و �� ی�Pل �� ا�O�Pن ا�>�ی2

  C )15(� ُهَ( ا��ِ>ي َ'7َ0َ َ�ُ)ُ� اْ�َ ْرَض َذُ�(wً َ+�ْمJُ(ا ِ+* َم�9َِآِ&�2َ َوُآُ�(ا ِمْ� ِرْزِ�ِ- َوِإَ�ْ�ِ- ا�Jُ%9(ُر 
  ]س�رة ا���_[

  E��3� ل�M ،ع��  : ه\J اQی� د�P�M جیة، آc آ��� ��?� ��

  7َ0َ َ�ُ)ُ� اْ�َ ْرَض َذُ�(Cwً �ا��ِ>ي َ'
  ]س�رة ا���_[

�3�Bu اUرض، �3�Bu ا��Zوة �� اUرض، �3�Bu خlR�4 اUرض، ذ��ل، أرض ���i�B، ا��gPة   

���3 ������، ا����J��� J أ��iر و ���J أن?�ر و ���J ی����k، أي ���ا��� ی�>5 أن ُ��َ��، ا�B\ور ��hB أ

�دن، ه��ك أJ�BX ا���3دن، ه��ك س�اcR، ه��ك ��ب، و ه��ك ه��ك وس�cR آ��Zة جا، ه��ك �3

���ی�ت، وه��ك ن�Bت و ه��ك ح��ان، وه��ك أ��uر و cرض ����4 �5 أجUه��ك أس��ك، ا  

 ��X�3� �� �?��� ��3�� cوج T� Hا �?Pأن ا����ان�ت ا��� خ� cZ� ��ا!ن��ن، �?�tة �L �\��� إ��L، أو

��Pب Eإ� �eج�3?� �\���، ان LBُ�M kا!ن��ن ان�� JOإذا ر ��oصc�iا� Jد�P�� ��B<ا� c�)أ�� ا� ، 

cآ� E�� ،cوج T� Hذّ��?� ا jن�3م آ�Uا Eإ� �eان ،��o4ا� :  

 Cwً)�ُُهَ(ا��ِ>ي َ'7َ0َ َ�ُ)ُ� اْ�َ ْرَض َذ�  
  )س�رة ا���_(
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�جc����� ،L، جL�3 ه\ا ����ع ����>�، �� أن ا��ی آ�ن آ�� ص��ء �� أ���ق ا�(�Bل، آ�j ن���  


 ���5 ُیkiP، و ا���� J���c، وا���Bت gة ا���4ر، وا����M �?� ت���oأن ا� �� ،����Tات ر��� جc و 

اUرض �>5 آ��� ���آh وجت أن �3�Bu"ل ذ��" ی�f ،hB أری أن أس��4P �� ه\ا ا�رس �5 آ��� 

س� ّ<� ��Pن ا���uت أ�[�  �5 أن ن��� اUرض، �\��� ��ن��ن، و �>5 إن_ �5 �(� f ،f ،ا��3اء ��

 �5 أن ���P?�، إًذا� fو ،�?� �5 أن �Tر� f ه�، و �5 أن ����� f و :  

 C�2َ&ِا ِ+* َم�9َِآ)Jُْم�+َ wً)�ُُهَ( ا��ِ>ي َ'7َ0َ َ�ُ)ُ� اْ�َ ْرَض َذ�  
  ]س�رة ا���_[


، و ا���>
 ه� ا�>�j، و ا�>��� j��k، أ  <�� kج� 

 ا��زق، ه\J ا����آ�<�  �5 �\ل ج?� f ي

E��3� ل�M ،رضUا �� Hس�� ا :  

  C)6(� َی� َأی%�2َ اkِ�ْْ<َ��ُن ِإ<�Qَ َآ�ِدٌح ِإَ�� َر�Qَ4 َآْ=�ً� َ+ُ	َ��ِ��ِ- 
  ] س�رة اfن�Pgق[

�Xء  آ�دح، �3�Bu ا����ة ا�ن�� أس�س?� اUخ\ ��Uس�Bب، و �3�Bu ا�(�� أس�س?� ا�>�
، �� ا�(�� أي  

 J)� �[�X ��5، ��(�د أن ��X �?�g]�، ��(�د أن ��یU\ ا��و  qن�Uا L�?�g� �� ،_أ��� J)� L�?�g�

��E أس�س اUخ\  f و 
��E أس�س ا�>� f خ�ةQار اأ���_ ��E ا����u، ه\ا ن�eم ا�(��، ن�eم ا�


 أي �Xء �(J أ���_، �i� 5<�� hأن ،�P� 
�iأس�س ا� E�� c� ،ب�BسU�� � f رضUم ا�eأ�� ن

5 �3ن_، إ�� أن ��B� EM\ل � jg<� �5 �\ل ا�(?، ه>\ا �Xءت ��g]� اU ،Hن_ ح���� �B\ل ا�(?

ا�(? ��>�ن ص�د����P��� ،�M �����3 أ����، وإ�� أن ���P �� �\ل ا�(? �����ل و �>\ب و ��o و 

ع، cBM آ�X cء اUرض �\���، �>�?� �\��� ���*  f�tخ\ �� L��M E�3� ه\ا ،c���� ��?� إf �2�3 و 

E��3� :  

 C�2َ&ِا ِ+* َم�9َِآ)Jُْم�+َ wً)�ُُهَ( ا��ِ>ي َ'7َ0َ َ�ُ)ُ� اْ�َ ْرَض َذ�  
  ]س�رة ا���_[

�T وج�g��� "cا " �>5 آ���    Hل ا�Pی� أخ�ى، یO Eة إ�t)� �?�P�� :  

�َ��  �ِة ِمْ� َیْ(ِم اْ�ُ#ُ	0َِ! َ+�ْس0َْ(ا ِإَ�� ِذْآِ� ا���ِ-C �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا ُ<(ِدَي ِ��
  ]س�رة ا�(��3[

  ؟ أی?�� أس�ع ا���3 أم " ����gا " ��س�3ا، و ���ذا أخ\ أس�Bب ا��زق : ���ذا ا���جL إ�E ا���(

د،: ا���g ؟ ا���3، ا����3ء ���Mا�� �?�<X د و�� �?�Mن�، وو���� �?)Rدات ن���B3ن أداء ا�U  � ��

یة، ه\ا ا�\ي ی��g إ�E ا���( ���g إ�E أن ���?� X ی��T3� y�i�� 5� � f و ،E3�� 5 أن�

 hا��زق أن 
ا�4�ة، إ�E أن ���?� ا���Bi، إ�E أن ی��?� ا�رس، ه\ا f ی�E3، ه\ا ی��g، �>5 آ�


 آ��B، ی(
 أن �>�ن ��]i� �� h3Mر��� و h�م أس���B اح������، �Sذا أس�P� نO�P��� ،�?��� ا
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�� ا�\ه�ب إ�E ا����ج و أداء ا��B3دات، و أداء " ����gا" ا�>�ی2 آ�م خ��y ا�>�ن، �� آ�
 ا��زق 

��ت �iس�3ا " ا��� " _��� �� ،Tج�ه l�gو ا� ،Tج�ه ��Bج?�، ا�� �� ��BM L� >�ن�أن ا!ن��ن  ��

وس��R، و f ی�ج إن>�ر، إًذا ��آ� و خ\  إf أن �\ه
 إ��q�� ،L ه��ك �g>��، و �i� fردة، وf ا���ذ

  : ه\ا ا����B، أ�� إذا آ�نh ا����P ����ج إ� E����i ی(
 ا���ی@*، إًذا

 C�2َ&ِا ِ+* َم�9َِآ)Jُْم�+َ wً)�ُُهَ( ا��ِ>ي َ'7َ0َ َ�ُ)ُ� اْ�َ ْرَض َذ�  
  س�رة ا���_[

  : �E��3 و �>5 إی�ك أن �5e أن س�3_ وحJ ی(�
 �_ ا��زق، ه\ا �Xك، �Mل  

 C-ِ�ِا ِ+* َم�9َِآِ&�2َ َوُآُ�(ا ِمْ� ِرْز)Jُْم�+َ wً)�ُُهَ( ا��ِ>ي َ'7َ0َ َ�ُ)ُ� اْ�َ ْرَض َذ�  
  ]س�رة ا���_[

و أن ه\ا ا���3 إ�� أن ی>�ن ��gو�� أو �g� ��pوع، ح�f أو ح�ا�� �����B أو �>�وه�،   Bی

 E�3ه\ا ا�� ���L، �5 ا�\ي یzآ �u���� أو L�� �����E��3� L��M ؟ :  

  C )15(�َوِإَ�ْ�ِ- ا�Jُ%9(ُر 
  ]س�رة ا���_[

س�ف ��3دون إ��L و س�ف ی��سB>2، آ�j آ�2�B ه\ا ا��زق ؟ ��u 5یy ا�4ق أم ا�>\ب، ا���4 أم 

 cأح �� yی�u 5�ا��o، ا��اع أو ا��4اح�، ��u 5یy ا�>�
 ا���gوع أم ا�>�
 ��p ا���gوع، 

 ،Hأم �� ح�م ا Hا  

  C )15(ْ�ِ- ا�Jُ%9(ُر �َوِإَ�
  ]س�رة ا���_[

إًذا ا��E�3 اUول اUرض �\���، وا��E�3 ا��Zن� ی���ج آ�
 ا��زق ��?� إ�E ج?، و�5 خ�ل ه\ا   

�T وجc، أي أآ�B �(�ل ا!ن��ن  H�� _���3� و _���Pو اس� _M�دی�_، و أخ �?e5، و ی���� ا�(?

��E حL�P�P �� دآ�نL، إخ�ان�� رواد  �?eر ی�Mج����ن �� س>��� وو ا����ج آ�?2 �� ا����ج

�]�ن، ج�هTون ����ع ا�رس، إذا أّذن ا��zذن ی��4ن ص�� واحا، ه��ك � L��g��Pی�B، و �>5 ���

و �� أ����?2، ه\ا f ی>\ب، و ه\ا ی>\ب، ه\ا ی��j ی���� ��p ص���، وه\ا B5 ی���zوت ا�����

f 5 ح���� kق، وه\ا ی����T وجc، �\�_ ی��4، ه\ا ی4 Hی��� ا ��� rه\ا ی�� ،Hا ���� 

�T وجc و خ��L �5 اH، وآ���L ا!ن��ن�  H LBو ح ،L�أآ�B �(�ل !I?�ر ح�P�P ا��5�z و ح�P�P ور

���ل، �( �4�X ی��� و ی�>�2 و ی���M، و Uا �� fی5 إه� ���L، وا�Lِ ا�\ي f إ�L إf ه� f أرى ا�

 Eإ� ��tی��ور و ی r3� E�� ���B� L�����L ا��(�ري وجت  �� hPMذا دS� ،��4و ی ا���(

 r3� 2�<وج?�ن، ی L� ،p  و�3p ل�M �3�4ا�������ت، ی���ف، إن�� أه�_ ا� r3� E��ا���3ص�، 
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 _�3i� 
uأ E�3ة، و���
 ��3i_ �>5 ���(�ب ا�uأ أي " ا���3ب، ��q ه\ا ه� ا�ی5، ی� س3

  جL�3 ح�f أي آ���P��� 5، ه\O Jی�، اجL�3 ح�f، و �E�3 ا

  C )15(�ُهَ( ا��ِ>ي َ'7َ0َ َ�ُ)ُ� اْ�َ ْرَض َذُ�(wً َ+�ْمJُ(ا ِ+* َم�9َِآِ&�2َ َوُآُ�(ا ِمْ� ِرْزِ�ِ- َوِإَ�ْ�ِ- ا�Jُ%9(ُر 
  ]س�رة ا���_[

  E��3� ل�M ،أن ی���� L� J  : أح��ن� ا!ن��ن ح���� ی�kiP رزLM آ��� �� ��

  C )66(ا��ِ>ي ُیْ�ِ'* َ�ُ)ُ� اQَ�ْEُ�ْ ِ+* اْ�َ&hُPَ&ْPَ�ِ �ِNْ(ا ِمْ� َ+Dِْ�ِ- ِإ<�ُ- َآ�َن ِ�ُ)ْ� َرِ��	ً�  �َر�%ُ)ُ�
  ]س�رة ا!س�اء[

 Oخ�، �>5 أرEM أن�اع   �� �� ������ L� yی�� ��c3� J اH جc و �� �� LMرز kiPأي ا!ن��ن أح��ن� ُی


 ا��u �� ����� أن fع، و ا���� ؛ أو�Bأس cن آ��tی yg5 د��2�3، إخ�ة آ�Z �5 أ��آ5 ��3ة 

ی�آ�Bن ا����رت ا����3، ی���ن س���ت �uی�� cBM أن ی��4ا، ه\ا أرEM أن�اع ا����، و ه��ك س�� 

 �Zوه��ك �����ن آ ،cوج T� Hا ���2�e جا، وه� أن ��� �ی�_، ����2 �_ دی�_، ه\ا س�� ��� ی�

 ��M�gد أورو�� ا��و �5 � ،cوج T� Hا ا��cBM خ���5 ���� أو أآ�Z ج�ءوا ��ارا �ی�?2، هfzء أر

 l�X k� h�Pا�� Hِو س�3، وا ��pرض ��اUا �� ��>�� أراده� اH آc �5 ی?�ج� ��ارا �ی�L ی(

 5�tی f رج� أن ا!ن��نیا، �X دا�?i� ��L ا������ن ا?i� cBM خ���5 ���� ا�Bوه\ا ا� ،�� 5�

ی، �Mلأن X �o� h�� kMو L�<� و ،����� cصUآ�ن �� ا واHِ ج]h إ�E ا��gم : ی��4، �(�ء �5 ��

h�M ،ygون��ت �� ج��ب د�J اQن ث�ث�ن ����، و �]�ت ا��� H�� �� 2�Mأ ،��Pن �X _أ�� f و :

cوج T� Hل ا�M y�P�� ه\ا ،Hن ا��Bس :  

  َیِ#ْ= ِ+* اْ�َ ْرِض ُمَ�اcَ	ً� َآ��rًِا َوَسC!ً0َ  �َوَمْ� ُی�2َِ'ْ� ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ-
  ]س�رة ا����ء[

اf ،LR ی���gن �L، ��ك ��J �� سc�B اH ��ارا �ی�L، واHُ جc و �� : �Mل  ���ا��p أي ی�2p أنj أ

 h��،رضUان�5 ن��� �� ا�M �3 أن ه��كg� أح��ن� ،L��<اء، ی�Uا L� h�g2 �5 أن یe�أآ�م و أ

�eم ن�ة و ا���ا�4 L��� �Bل ا���M ه\ا یة، یzآX ��fي ��ة أن ��>�ات ا���ت أ  

َ=ْیِ- َرْآَ(ٌة َأْو َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َرِضَ* ا���ُ- َ:�2َ9ْ َآ�َ<Gُ�َ 6ْ(ُل ِإن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َآ�َن َ�ْ�َ� َی((

:ُ %QJُُل َ�� ِإَ�َ- ِإ��� ا���ُ- ِإن� ُ:ْ�َ&ٌ! ِ+��2َ َم�ٌء َی)Gَُوْ'2َُ- َوَی �	ُ� ِ�2َِ�َ	ِء َ+َ�ْ�	7َ0َ ُیْ=ِخ7ُ َیَ=ْیِ- ِ+* اْ�َ#َ+َ �ُ	َ

 Wُ=َُوَم�6ْ�َ َی ~َ&ِ�ُ ��P�َ �ِ̂ اْ�َ ْ:َ� �َ; َیَ=Wُ َ+َ#7َ0َ َیGُ(ُل ِ+* ا���ِ+�َ>َ ��pُ (ِت َسَ)َ�اٍتْ	َ�ْ�ِ((  
  ]رواJ ا���Bري[

��E  ا!ن��ن   hP��ی��cP �5 ا�ار ا�ن�� إ�E ا�ار اQخ�ة ُ��Tع روحL آ�� ُ��Tع خ��ط ا���ی� إذا 

�� ی��رق ا�ن��، �?�� : ن�Bت �M ،_R�Xل�� �� اUح�دی* ا�f ����4 یt� �3gي أ�2 �?g��� ،�?gا� fإ

 r3� أن h3س� M ي أ�2، وt� J�3gی fّأ L� Hا c�<� ،س���M j��3 ا���u hآ�ن Hا c�Bس �� �5 ج�ه
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L� ل�Pی ،Lن �5 أج��<Bی Lرض، ��4ر إخ�انUا �� L���Mأ hP����>f 2 أ�g� �3Xء، : �� ��2o� E ��ن

 f Hا c�Bأن ا�\ي ی��ت �� س h��Zء ا��gه\ا �5 ا� ،cوج T� Hج�� ا E�� cBP� أن� �� س�ور، أن�

ض ����3 و رز�M و���ا، إًذا �5 أ��c أن�اع یt� �3gي أ�2، و ا�\ي ی?�ج� �� سc�B اH ی( �� اUر

ك�� �� L�Bت �� وج?_ س
 ا�2�3 أو ��ارا �ی�_ أو �B�u ���زق إذا ُس�u �� ����� ا���� أن.  

   c�B5 ا���ل �� س� *�Bن، ��� ا!ن��ن ی�i�gا� c�Bا�?(�ة أن ه��ك ه(�ة �� س �Bأن� ذآ�ت �� ���س

��E ح��ب دی��� 5�L، و ��E ح��ب ،Lي  دی��Pح���� ی?�ج� ی ،L��U LRح��ب ان��� E�� ،Jدfدی5 أو

ا�3و، ح���� ی�cP أ��ا�L إ�E ��د ا�>�� ���j3 ��د ا������5، ه�� أن�اع آ��Zة �5 ا�?(�ة آ�?� �� 

gا� c�Bا�?(�ةس J\5 ه� H�� ن، ن�3ذ�i�.  

���M Lل ���L ا� Hا ��  4�ة وا���م، روى ا���Bري و���2 �� ص����?�� �5 أ�� ه�ی�ة ر

));َ3ِPَNْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�َ ْن َی �َأَ�ُ=ُآْ� ُ�ْ�َمً!  َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َیGُ(ُل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

َ�� Wِ�ِ2ْfَ َخْ�ٌ� َ�ُ- ِمْ� َأْن َیْ�َ َل َأَ�ً=ا َ+3ِ0ْ�َُ�ُ- َأْو َیْ	0َ9َُ- :َ((  
  ]���BريرواJ ا[

   
J وt�� ��Mن��، اخ��ر ا���B أyX ا���3ل و أ�M?� ��دودا، أن �\ه�� jPأن ن 
ا���P�P ه\ا ا��ی* ی(

 E�� Lی��، وح����u ت��
 س���ت �uی��، و ��3د ��k�B ه\ا ا���c ا�\ي آ��_ س�i���� cB)ا� Eإ�

���ل و أ�M?� ��دودا، ه\ا أUا yXره2 أو دره��5، أ� L3�B� ل ا���س، آ���_ أنt5 أن ی�� cج��� c��


 ا��زق، أن� أ�Mل �>2 ه\ا ا�>�م، واHِ آ��� رأیh أخ� آ�ی�� �<� LMرز ����ا!ن��ن  ،J�3�� أو J�i�أ

fأن ه�ذ ه� ا����2، أو qأح L�����q : را�k رأسL، ث�ن��: �L �?�� ی��P?�، أو ح��� ی��P?�، ����ق �� 

�Zث�� ،��E أح �����5 :، را��3یJ ه� ا����3:  ی��Tع إ�(�ب ا���س، أن� ��ة حث�� أخ أن �L ا��3� 5

����، : ا�ی5 آ��M ،Lل �� l�X ،ن�ج� c�3� L� ،ا��Bن�ج� ن(�ح� آ Jدن�� �� L� 2زارن� ��ة أخ آ�ی

yی����� دی�5 ورع، ��Pل �� ه\ا ا�4 LM�أخ ،�B��� ،ا : ����ق\?� c� 5���zا��� �]�ت ا�� 
�2 ُی3(

����3 آ��f ا!ن��ن ا ����� hإن رأی hأن ،Lای�
 هBو آ�ن س ،L� �B)3� آ�ن ،L����\ي ���ق �� 

ء ان��4 ا������ن و ����ا ��cZ هfz!      ه\ا ه� ا!س�م : �?�� ���ان��، ه�]�L رث� ���اآ�، ��Pل

�� إ�f E واq�� ،H ه\ا ه� ا����ذج ا����iب، ا����ذج ا�\ي ی��k ا��أس و ی�� ا�3! ا�2��3�5 و ی

���_ : ا!�(�ب إن��ن ����ق �� ���L، أ�Mل �>2 ه\J ا�>��� و �?� أ��3د خ��iة �� �M���� hإذا آ�ن

ی���م ا���س ص��_، و ی�����ن ص���_، ی�����ن ج��3_، و ی�����ن ��X_، ی�����ن دی�_، أم 

���_ و �4ّMت ��L، و آ�h آ��f ���ان�� خ���� ذ��� و �3ه hا���ُس إذا أه�� �P��4، ی��� �

ص��_، و ��3?2 ی���P ا�4�ة آ�?� �5 أج�_، ی��r3� �P ا���س ص���_، و ��3?2 ی���P ا���4م 

���_، أ�Mل �_ ��ة ث�ن�� و ث���Z و  5P�� أن 
)�� ،��iع خ���� c�3ع ا����5 أج�_، ��\�_ ��
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�T وجc �� سB� 5>� ه\ا ��S>�نL أن ی���ر ��: را��3 Hو ا�\ي ی�3ف ا ،cوج T� Hا ��� ی�

�T وجc، ا�\ي ی�3ف اH �� وB� hM>� ی���، �Sذا ��� س5  Hا ����S>�نL أن ی���ر زوج� ��

>5 �ای� ��� 2� �M�L� 5< ن?�ی� �5 �2 � ،�M�g� ن?�ی� L� hو آ�ن ،�P�t�� و آ�ن JXر�5�3 ��� أUا

���_، و ��ّ�: ��M�g، أ�Mل ه\ا ا�>�م !خ���� ا��Bgب 5P�أ ���Pم ی��وه\ا ا�> ،�M�Bا� Hا E��ق ��L، و

 hر�� _���إ�E ��ح�e ی���ة، إذا ا��h�o ا���ل �5 ���_ ��P خ��ت ���_، �Sذا ا��h�o إ��Pن 

���_ و ر��h ا���ل، �Z� أح��ن� �( �B�Bu ه�L اUول �(��k ا��Zوة، و ا����E آf ،�Z ی���3 �?2، 

�B� \خt��3(�?2، ی� �� Eنtی� f ن �� و��
 س��Biخ�، ه\ا ا�O ��B� خ�O fاzس L�tة، �� ج�ء ی���Bآ ��

 5��5 ����4 ا���یr ه\ا ا�\ي ی���o، ا�\ي ی��ص  *�Bا�\ي ی 
�Bi5 ا�<� ،L��ی��r ا���س 

��E آ�
 ا���ل خ��ت  hو ح�ص L�P�� 2� أ�� إذا ،_������_ أ��pك  h�P�إذا أ ،r���4 ا���ی�

Hِو خ��ت ا���ل، وأن� وا _��� 5P�أ ،Lق �� ح������و  ،Lق �� دراس����ب �X c<� T�� أی?� ا!خ�ة أ

 �?eا� Eب ی����ن ح��Bgا� r3� ا ؛���L، اQن ه��ك �Iه�ة خ��iة ج Eو ��آ� إ� ،�i�gآ�ن ن ،L���

آc ی�م، ��3د أن ی( ا��3iم �� ا�h�B، أ��J ی>�� و یt���3i��� Lم و ا��gاب، و ی��gي �L ا���Bس وه� 

2Rن� L3� ی�� اس���ت�u ا���ل ����ة J\ه E�� �P� ب إذا�gه\ا ا� ،cآU�3م، �� ه\ا اiا� ���� �Pی��� ،

ه\J ا���ل ح�E ن?�ی� ح���L، أن� أ��ف �� �Mی
 ح�E اQن f ی����P إk� f أذان ا�e?�، ی�?� �uال 

  ا���c و ی���k� �P أذان ا��M ،�?eل ���L ا�4�ة و ا���م، 

َوَآ�َن  �hَ�ِْمِ=ي4 َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا�����2ُ َ��ِرْك ِ�ُ م�Pِ* ِ+* ُ�ُ)(ِرَه� َ��َلَ:ْ� َصMٍْ� ا((

�َرًة َ�2ُrَ0َْ� َأو�َل ِإَذا َ�0ََ� َسِ�ی�ً! َأْو َ'2ُrَ0َ�َ �Jً�ْْ� َأو�َل ا��2َ�9ِر َوَآ�َن َصMٌْ� َرُ'ً�� َ��ِ'ً�ا َوَآ�َن ِإَذا َ�0ََ� ِ�َ#

  )) ا��2َ�9ِر َ+َ pَْ�ى َوَآrَُ� َم�ُ�ُ- 
  ]رواJ ا����\ي[

   ��� H ا��?�ر، وإن �� L�BPی f cا��� �� ��� H إن ،hMدة �?� و�B3و ا� ،hMو L� c�3ا� ،_�M2 وeن

���ل �� ا��?�ر f یL�BP �� ا���c، ه��ك وhM ���3_، و�B3� hMد�_، و��i� hM ا�2�3، و�� hM

  ا�����4، وU hMه�_، وU hMوfدك، إًذا حی* Oخ� �� ا���Bر، 

َ> َأَ�ُ=ُآْ� َأْ�ُ&ً�� َ:ْ� ا��%َ�ْ�ِ� ْ�ِ� ا0َ�ْ(�اِم َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ�َ ْن َیْ ُخ((

  ))ِ&�َ� َ+َ�ُ)�l ا���ُ- ِ�ِ- َوْ'2َُ- َخْ�ٌ� ِمْ� َأْن َیْ�َ َل ا���9َس ُأْ:3َِ* َأْم ُم9َِ� َ+َ�ْ ُخَ> ُ�ْ�َمً! ِمْ� 3َ�ٍَ; َ+َ�
  ]رواJ ا���Bري[

   M ،ةt)� Lآ� _��� P�� M ،��Rج� _��t� M ،ل ا���س���أن  
��ا ه��ك ح�fت خ�ص� ی(���� �[�

��c ج�اح� ��f_، ه\ا ا!ن��ن ���E�Z �5 ه\ا  Eإ� �i�� ،ا ه\ا��e� ه\ا، إی�آ2 أن q�� ،*یا��

�Tة و آ�L : أن� أ�Mل Lل، أ�� أح��ن� ی>�ن أخ آ�ی2 آ�tو ی� c�3ی f ،
إن��ن ی�tل ا���س ����>�
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��ن �L ا���3ن� وه� Pی Lإخ�ان ،Lل إخ�انtأن ی� 
آ�ا��، �>5 ا��L ��یr و ی���ج ��� ج�اح��، ی(

�� cBM 2 ح����?��� c��� M 2?�3ون أنg3_، وأخ�ك ی� hو أن �[�X أخ�ك _�t5، إذا س�z2، ه\ا ا��?

�_، إی�آ2 أن ���eا ���� cBP� ح���� _��� c��� �3 أن أخ�كg� ،�3ر ص���gه\ا ا� Hِح�ج�، وا ��

��c ج�اح�، أو أن ا�\ي  Eأو أن ا�\ي ی���ج إ� ،��Rج� �B�4� ح�دی* أن ا�\يUا J\ه k���ح���� أ

E زواج، ه\J ح�fت ��gوع ��?� أن ��tل، و f س��� �� ه\J اUی�م، �>5 �?ّ�Z� L��� h� ���i إ�

 cوج T� Hا L�Pی� Eه\ا إ� ،L� ��?� الzو ی��\ ا�� c�3ا� r5 إن��ن ی���  ن�5 ن�Pل 

�� ��M>2 أن ی>�ن اUن��Bء ا�>�ام ی���3ن �tیی?2 �>�
 أرزاM?2، أن��Bء، ن�5 أح��ن� إن��ن ��دي جا،   

 أن أ��� f آ�ن خ���� yی�غ، ���ذا ا����غ، أ�� ح���� ا����3ن �� ا�ن�� ���� و آ�ن ��ج�ا، س�ن� ا�4

 �Bن� زآ�ی� ا��ة �5 ا�(�اح أ��5 ه\J ا��U آ�ن ���4ّM، س��B�ا������5 و آ�ن �Tازا، س�ن� أ�� 

  ا�2�e3 آ�ن ن(�را، �� ه\ا ا����غ ؟

ْیَ�َة َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأن� َداُوَد ا��9ِ&*� َ:َ�ْ�ِ- ��ل :��- ا��qة و ا��qم َ:ْ� َأِ�* ُهَ�((

Wِ=ِ7ِ َی	َ��م َآ�َن َ�� َیْ ُآ7ُ ِإ��� ِمْ� َ:َ��ا�((  
  ]رواJ ا���Bري[

 ج�ء �� ص��� ا���Bري، 5�َ داود ؟ داود �ِ�_ �2�e و ن�B آ  M أ�� ه�ی�ة، و Jی* روا�ی2، ه\ا ا��

 ���L ا�4�ة و ا���م ح���� أ��_ �� �Bی* ا����c یJ، و ���2 �5 ح 5� fإ cآtی f ذ�_ آ�ن k� و

���X cق، ��Pل ���L ا�4�ة و ا���م و أ��_ یJ و ر�k أ��م  5� ��gخ h5 ���3د و آ�ن� Hا B�

  : أص���L و �Mل

  ......)) إن ه>W ا��= یN&�2 ا
 و رس(�-((

واHِ أن� خ�ل ث�ث�5 ���� �� ا��ریq ا�رس اUول : إن��ن� نzو��، آc وL�M ن���L� h�M ،2Rة وجت   

أ ا����� ا�����3، �5 ا����� ا�����3 أ�ا �� ا�U ،c�3ن ا!ن��ن ی��� ���c�3، أن أ��@ ���>U 2ن� Bی

��3� L���
 ����ق جا �� �Bu ث�� أخk� c خ�4م أ�اء ��ی5، أح
 أن ی>�ن إخ�ان�� ����5�M، أن� حّ

UنL ����ق �� ���L اح����ا ص��L و اح����ا ص���L و اح����ا دی�L، واح����ا ا���?c ا�\ي ی�gب 

��L، وا!ن��ن f ی��k إf إذا رأى ا����4�X 5�z �\ة، إذا وج ا��5�z أجب �?�� ه�]�L رث� 

 
�)� f ��4�gا� J\ه cZ� ،jس������ y�3س���� ی� �اء، أ�� ا����ق ���اآ�ی5 أن�4را، �(�
 �L أ��


 ا�\ي أس�سL : �� ا�c�3 ه� ا�\ي ی��3_،���ة ث�ن�� أی?� ا!خ�ة�iا� ،
�iا�>�ی2 ذّم ا� �Bإذا آ�ن ا��

 ،5�zل أخ�ك ا��t�� أن 
�5 ا�c�3 ������ل، أ�� ه��ك ح�fت ی( Jؤ��oو اس� ،qو دن�ءة ا��� c�<ا�

�5 آc إخ��L، ح���� ��3g أن ه\ا اUخ ا�>�ی2 ���ج� إ��_، و��S>�ن_  واHِ أ�Mل: وأخ�ك ا��5�z أ�Mل
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ر ��E یي ا���� إ��L، ه\ا �3Xر M و �ّ�� c��� أآ���� و Hا�(��، أخ� ا �� hأن J�أن ���

5�zا��.  

ِ&*� َ:َ�ْ�ِ- ا���َ��م َآ�َن َ�� َیْ ُآ7ُ ِإ��� ِمْ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأن� َداُوَد ا��9((

Wِ=ِ7ِ َی	َ:َ((  
  ]رواJ ا���Bري[

ه\ا حی* ث�ن، اUن��Bء، ���P اUن��Bء، س�ن� زآ�ی�ء آ�ن ن(�را، و س�ن� ا���M ،�Bل ���L ا�4�ة   

  وا���م، 

َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َم� َ�0ََ� ا���ُ- َ<ِ&�¥� ِإ��� َرَ:� ا9َhَ�َْ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ْ� ا��9ِ&*4 ((

  ))َ+�Gََل َأْص�Nَُ�ُ- َوَأْ<�Gَ+َ 6ََل َ<0َْ� ُآ6ُ9ْ َأْرَ:�َه� َ:َ�� َ�َ�اِریَ� ِ�َ ْه7ِ َم)�َ! 
  ]رواJ ا���Bري[

  Uا yX5 أ� ،�����ل، �5��R�� k أو ث�ث�����p �R �� ه\J أنh أح��ن� �>�ن �����ا ان�e إ�E ا��ا

  ا�(�Bل، �� أی�م ا��Bد، و�� أی�م ا���، س>�ن ره�
، ج�Bل و��ة، ���pت �Xردة

9َhَ�َْ� � ِإ��� َرَ:� اَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َم� َ�0ََ� ا���ُ- َ<ِ&�¥((

  ))َ+�Gََل َأْص�Nَُ�ُ- َوَأْ<�Gَ+َ 6ََل َ<0َْ� ُآ6ُ9ْ َأْرَ:�َه� َ:َ�� َ�َ�اِریَ� ِ�َ ْه7ِ َم)�َ! 
  ]رواJ ا���Bري[


 ا��y ر�E ا�2�o و ��ع وا��Xى �� �>�، و آ�ن �Xی>�   �Bوح ،yا��� أي ��E دری?��ت، س�

�Xی>� ���ر�� ����ة خی(�، إذا أنh �2 ���ر�� ����ة خی(�، ر�E ا�2�o و ��ع و ا��Xى و آ�ن 

��c، و  L� q�� �c�3 �2 ��3ف ���M ا���ل، و���M f آ�LB، وf اUخ�iر ا��� ����e ا�c�3، إذا واح

�5 ح�P�P ا����ة، و�5 ص���3 ا���3   .یt��L ا���ل �� �3
، ا���ل L� ���M f، ی��3 �� ��ج ��ج ��3

 روى ا����\ي و ا�����R و ا�M 5ْ و����L و س�2، َ Hا Eص� Hل رس�ل ا�M ل�M �gR�� 5�5 ��ج� 

 hْ�َ�Mَ �َgَRِ��َ  

  ))ْ� َآْ�ِ&ُ)ْ� َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإن� َأْ�َ�َ; َم� َأَآPُ�ْْ� ِمْ� َآْ�ِ&ُ)ْ� َوِإن� َأْوَ��َدُآْ� ِم((
  ]رواJ ا����\ي[

3
، �?\ا ا��_ �5  أنh ح�E ص�ر ا��_  � L، آ���ن ������ h� hأن ،co�Xو ا �و ��� �� ،���X

  : آ�S� ،_Bذا أآ�h �5 آ�t<� LBن�� أآ�h �5 آ�B_، ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م

َآْ�ِ&ُ)ْ� َوِإن� َأْوَ��َدُآْ� ِمْ�  َ:ْ� َ:�Jَiَِ! 6ْ�َ��َ َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإن� َأْ�َ�َ; َم� َأَآPُ�ْْ� ِمْ�((

  ))َآْ�ِ&ُ)ْ� 
  ]رواJ ا����\ي[
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  �� حی* Oخ�،   

ِ- َوِإن� َوَ�َ=Jَiِ�:َ �ْ:َ Wَُ! 6ْ�َ��َ َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإن� َأْ�َ�َ; َم� َأَآ7َ ا���ُ'7ُ ِمْ� َآْ�ِ&((

  ))ِمْ� َآْ�ِ&ِ- 
  ]�����RرواJ ا[

  ��o4ا� k��)ی* ث��* ورد �� ا�  �>5 ه��ك ح

 )) W=; ا��'7 و��أ��; آ((  
)��o4ا� k��)ا�(  

5 �3J، وی��k ا���س �5 �3J، ی2�3   � Hا B3ا ص���� یأي أ�2e آ�
 ی>�LB ا!ن��ن أن ی�زLM اH و�ً

ا آ�ن �L ا�5 ���2 دا��� ا���س ا����، إذا ا!ن��ن �L و� ص��� ورع ����X ،2�Pء �2�e جا، و إذ

���L ا�4�ة و ا���م ؛  �Bا�� L��M 2، ه\ا ه� ا�\يe�  أ

))-ُ9ْ:َ �َ3َGَ>ُْن ا��َ>ْkِ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِإَذا َم�َت ا �َ:َ	ُ�ُ- ِإ��� ِمْ�  َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��

  ))َ'�ِرَیٍ! َأْو ِ:ْ�ٍ� ُیEَPَ9ُْ� ِ�ِ- َأْو َوَ�ٍ= َص�ِ�ٍ� َیْ=ُ:( َ�ُ-  pَ��َpٍَ! ِإ��� ِمْ� َصَ=َ�ٍ!
]2��� Jروا[  

   ،����� Lووج ،�Bآ� Lوج?�ن،وج L� ا، ا��زقأری ��>2، أو أری أن أ��h ا���e إ��X Eء دy�M ج

�B، �>5 أن��t� hر، � ،co�g���� ��� ،���jI و ��5P ص� ،�3����t� ،��?� 5Pر، ه\ا ا��جL ا�>�

���_ ����T�� ،_Pیc �5 أ��ك ا��BP3ت،  Hا cخ� وه� أن ی���O c��� Eی>��، ی���ج إ� f Jه\ا وح

ه\J ا���� ه��ك ��i آ��Z، صk�P واح دّ�� fOف ا�Tرا��ت ا������، ��ص�� ه�ج�ء : أح��ن� ن�Pل

� ��p و�M?� أ���h اfO h3��Mف ا���Bت، آ�Zة ا�i�Uر �h��3 ا�B\ور ����h، ��ة واحة ج�ءت �

���L أن  5�z���� ،����� Lووج �Bآ� Lوج L� زق���� ،
�<��� f ،y������� ر��Uا ،��Pا� cص����

 أن ه\J اUس�Bب آ���� ���c�4 ا��زق وkM �� ا��gك وه� f یري، P�3ب، �>5 ح���� ی�BسU�� \خtی

 
رزLM، ی��� ���، ی���ر ا���kM ��\�_ ا��جL ا�>��B �� ی��رسL ا!ن��ن �5 أ���ل، �5 أجc آ�

�� ج�ة، ��Bن ا��<� ،����p L��� ی>�ن رأس f ،اء�g��� �� ا����س�B، ی(�?��Bو ا� ،
ا����س

 ،L�� k�� f ا���ق ،�����L أن یtخ\ ��Uس�Bب، أ�� ه��ك أ��Xص ی(\�?� و ی��gي ��� ،�4Pی��

�� س�]� و  f �3Bu ،����p��Bع، ��� hی��Xك، اtiخ tiي ا����g� أن cBM ،5 ح\رi� q5 آ���zا��

 ��ادرس ا���ق آ�L، أ�c<� hِ أن�اع ا�����u، خ\ اUس�3ر ن��M، ��صc، إ�E أن ���gي أح�5 ���

�cMt س�3، اQن ��3_ ص�ر س?�، رأس ���_ ��3وف و ��ود، و ه��� �5 ر�� ��P3ل، و �����3 

  : �X ،cاء س�یk، ا�M Hل�3Bu ،�B�u ����، ه��ك أس�Bب، أ�� ه��ك ��آc أو ��اآ

 Cا)Jُْم�+َ�  
  ]س�رة ا���_[
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  : ��س�3ا �� ���آ�M ،�?Bل �_: و �� �Mل  

 C-ِِذْآِ� ا��� �  �َ+�ْس0َْ(ا ِإَ�
  ]س�رة ا�(��3[

  .ارآr إ�E ا�4�ة، أ�� ا��gاء و ا�k�B و ا��(�رة ���وbى، وا��* ووازن  

���_ أن ��tل، و أآ�Z ا!خ�ة ا�>�ام ا�\ی5 ی�3ن�ن �5 آ��د أآ�Zه2    hنt� ،اء�g2 �� ا�?[iخ 
B��

اخ�� ا��>�ن ا����س
، و اUس�3ر ا����س�B و �uی�P ا��c��3 ا����س�B، واح ی�ی أن ی��gي ���bی�M ،5ل 

kR�Bا� L� :L� ل�M ي ؟ذ�_ أc�BM رج�_ Uن_ �tخ\ : ه\ا ا��gط، ���ذا ؟ �Mل: �� ه\ا ا�>�م ؟ �Mل: �c�BP ی

�Bا� J\ه yث�ق أآ��� ح�� bی5 ���اح� h3� راح� �_، و إذا �Zا، �?� أآPن k�B� أن ��، اج�?�

4ي ه\ا ا�(�ن
 ا�>��B، �>�ن آ��� ���i ح\را، �?�2 M أن� ،J���B�3� ��4�Xة، وإf ی��X ��4ذا 

 ����gاء و ا��kM�� ،k�B ا����u ،cی�P ا������3، ه��ك أ��Xص f ی�3�Bن رأس�، ج�ءJ ز��ن ی�tل

L� ل�M ،ب�b4ی>�ن ن M ،L�� : L� q�� ،�3س� L� ،l�g5 ه\ا ا�� �e5 �_، ان�X5 ��، ��ذا أ�Xا

 T� Hی� اP�� ا������ ه� أن ا��زق 
س��3، ی�k أو f ی�k، ه\ا ه� �(�ن
 ا�>��B، �>5 ا�(�ن

ا��BP3ت f ��زق،  وجf�� ،c أن اH ی��� اUس�Bب �2 ُ��زق، ��f أن اH جc و �� ی��ل ���_ و ��5

_�\� ،k5 أ���_ ا���ان� cیTب و ی�BسUی��� �_ ا :  

 C-ِ�����ِ ِإ��� *Gِ�+ِ)ْ�َ َوَم��  
  ]س�رة ه�د[

ر �� آ�h ذآ�� ی�>5 أ" �k اf H ی�ج ذآ� : " ی�B3 ا��(�ر �5 ه\ا ا�>�م ی���Pن  P� cآ ����ن 

  .رأس ���_ ��P�4 واحة

  : EاQن اQی� ا�>�ی��، �Mل ���3

ُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن �َ+kَِذا 6ِ�َDِ�ُ ا���َ��ُة َ+�ْ<JِPَُ�وا ِ+* اْ�َ ْرِض َواْ�hُPَ(ا ِمْ� َ+7ِDْ ا���ِ- َواْذُآُ�وا ا���َ- َآ��rًِا ��0َ�َ

)10( C  
  ]س�رة ا�(��3[

  : ه\ا آ�
 ا��زق، أ�� اQی� ا��Zن��  

  (َن َ�ُ)ْ� ِرْز�ً� َ+�ْ�hُPَ(ا ِ:9َْ= ا���ِ- ا��4ْزَقC �ا��ِ>یَ� 0ْ�َُ&ُ=وَن ِمْ� ُدوِن ا���ِ- َ�� َیْ	ِ�ُ)
  ]س�رة ا��B<�3ت[

  cوج T� H5 ا� �����ن� �Zو ا� �Bآ� Lأول وج.  

���L و    Hا Eص� �B5 ا���اQن اUح�دی* ا��� وردت �� ذم ا�����t، ج�ء �� أح�دی* ص���� ��3دة 

  س�2، 
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2َُ	� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َوُهَ( َ:َ�� اْ�ِ	9َْ&ِ� َوَذَآَ� َ:ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ْ((

َ�� َ+�ْ�َ�ُ= ا0ُ�ْْ�َ�� ِهَ* اْ�ُ	9ْEْ%�َ َ�َ! اْ�َ�ُ= ا0ُ�ْْ�َ�� َخْ�ٌ� ِمْ� اْ�َ�ِ= ا��ْ	َواْ�َ lَ%E0َ�Pَوا� !َ�َ=َ��َ�� ِهَ*  GَEُِ!ا�Eْ%�َوا�

  ))���iَِ�ُ!ا�
  ]رواJ ا���Bري[

   �Bا�� ،c2 ی��� f ل ؟�<X!ا cان� ،�Pی�iا� J\?� ��Pا�� �i3�3ن ی�ه��ك أ���pء �?\��ن جا ���ا

��?�� أن�M Lل وه�  Hا ����� ر 5� Hا B� 5����L ا�4�ة و ا���م ���� رواJ ا���Bري و ���2 

 j�3و ا�� �M��E ا����B وذآ� ا�4  

َ� ُ:َ	َ� َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َوُهَ( َ:َ�� اْ�ِ	9َْ&ِ� َوَذَآ َ:ْ� اْ�ِ�((

َ�� َ+�ْ�َ�ُ= ا0ُ�ْْ�َ�� ِهَ* اْ�ُ	9ْEْ%�َ َ�َ! اْ�َ�ُ= ا0ُ�ْْ�َ�� َخْ�ٌ� ِمْ� اْ�َ�ِ= ا��ْ	َواْ�َ lَ%E0َ�Pَوا� !َ�َ=َ��َ�� ِهَ*  GَEُِ!ا�Eْ%�َوا�

!ُ�َiِ���ا�((  
  ]رواJ ا���Bري[

و ��ة ث�ن�� ا���4Pد ������E و ا�����R ا��� ��tل ����3 و اس�>��ر و �>�c و�zث� ا��3Pد و ��q ا�\ي   

tأن ی��ل، وإن �2 ی� 
كی>�ن ���iا، ������i ی(� ی>�ن أخ�ك ی��M ،2ثO �?� ل.  

  وروى ا���Bري و ���2 

9َ� َ:ْ� َآrَْ�ِة ا0َ�َْ�ِض َوَ�ِ)�� اhِ�َْ:ْ� َأ((hِ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل 8َ�ْ�َ ا �9َ� ِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��cِ �9َ

 8ِEْ�9ا�((  
  )رواJ ا���Bري(

 ���_ أ��ف ا���ی�f ،5 أ�Mل �]�ت، وأن��P� h، �� د�h ح�ی�4 ��E ا�ره2 و   M ،احی* خ��i ج

ی��ر و ��g?� أن یTداد ���_ و �tخ\ ح�Pق اQخ�ی5 ا���3ف، أو ���B?2 ح�ج��?2 اUس�س��، أح��ن� ا�

�� p\ا��R ج�ة و ���Tن?�، ��B� ��t� ح�>�ر، أح��ن�f�� ،jا���س، آ� Jخ\ه� �5 أ��اt� ��P� cآt� hأن

 \R�3�B?�، أنh أخ\ت �5 آc إن�� �5 اUس�اق �����k س�3ه� آ��Zا، P���ُ آ�ن Lءا �5 دخ�Tن ج��

��>�� أن ی��gي �L أ��Xء أخ�ى، ������>� ���3ن، و ا����>� خ��u، إًذا �5 ه� ا���o ؟ ه� 

 ا���س، �� ���� k�i؟ ه� ا�\ي ی ��P5 ه� ا��� ،j�3ا���  

)):َ �9َhِ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل 8َ�ْ�َ ا �9َ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��cِ �9َhِ�َْ�ِة ا0َ�َْ�ِض َوَ�ِ)�� اrَْآ �ْ

 8ِEْ�9ا�((  
  ]رواJ ا���Bري[

  �� حی* Oخ� رواJ ا!��م ا���Bري و���2   
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ُل ��ُ'7ُ َیْ�َ َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ:َ	َ� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم� َیَ�اُل ا�((

Gِ�ْ8َ َ�ْ=ُ<( َیْ(َم ا	ْ�Jَوَ��َل ِإن� ا� �ٍNْ�َ !ُ:َ�َْ��َمِ! 8َ�ْ�َ ِ+* َوْ'2ِِ- ُمGِ�َْیْ ِ�َ* َیْ(َم ا ��P�َ َیْ&ُ�َ� ا���9َس ��P�َ !َِ��َم

=ٍ�	Nَ	ُ�ِ ��pُ �  ))َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�  ا0َ�َْ�ُق ِ<ْ�lَ اْ�ُ ُذِن َ+َ&�9َ�ْ ُهْ� َآَ>Qَ�ِ اْسpُ�hَPَ(ا ِ�Vَدَم ��pُ ِ�ُ	(َس
  ]رواJ ا���Bري[

   L� k�3��� ��p Eإ� q5 ج�� ،L?2 وج�� cآ Pأن ی� Eإ� ،L?�3 �5 ��2 وجiM hBل ذهtآ��� س

Lدی� �Zث� 
  �� حی* دy�M جا، ..." ذه

َوَس��َ� ِإْن اْ�َ	ْ�َ َ�َ! َآ=� َیُ)=% ِ��2َ ا���ُ'7ُ َوْ'2َُ-  َ:ْ� َسُ	َ�َة ْ�ِ� ُ'9َْ=ٍب َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-(( 

  ))ِإ��� َأْن َیْ�َ َل ا���ُ'7ُ ُس�3َ�ًْ<� َأْو ِ+* َأْمٍ� َ�� ُ�=� ِم9ُْ- 
  )رواJ ا����\ي(

  ،L�t�� أن 
 ا��Uر، ��(���P� J أي ی�ش �?� وج?L، ���ذا ا����iن ؟ UنL و�� أ�� ا������5، و ��

��z���� L� �Mال،إf أن ی�tل س��iن�،  f ه\ا ،Eoأن ی� � f k5 اس���اده�، ه\ا ا���� � f و ا���ج�

 �P�3�� ���M وري، أو �5 دون����z���� L� �Mال، أ�� �5 دون أ��  f ه\ا ،L�� � f أو �� أ��

 ،��Uو�� اt�  

ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإْن اْ�َ	ْ�َ َ�َ! َآ=� َیُ)=% ِ��2َ ا���ُ'7ُ َوْ'2َُ- َ:ْ� َسُ	َ�َة ْ�ِ� ُ'9َْ=ٍب َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���((

  ))ِإ��� َأْن َیْ�َ َل ا���ُ'7ُ ُس�3َ�ًْ<� َأْو ِ+* َأْمٍ� َ�� ُ�=� ِم9ُْ- 
  )رواJ ا����\ي(

َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َأَص�َ�Pُْ- َ+�َ�ٌ! َ+َ ْ<�2َ�َ�َ ِ�����9ِس َ�ْ� ُ�َ�=�  وَ:ْ� اْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ-(( 

 7ٍ'ِ�:َ �9ًcِ ْ(ٍت َ:�ِ'7ٍ َأْو	ِإم�� ِ�َ �9َhِ�ْ��ِ -ُ�َ -ُا��� Qََوَمْ� َأْ<�2َ�َ�َ ِ�����ِ- َأْوَش -ُPُ�َ�+َ((  
  ]رواJ أ��داود[

��bد ن��_ إذا أص���_ �f ��<g أن ��3?   H3?� �� ��ب ا���E أآ��ف ا���س و �g>� هّ�_ ����س،  �

 ا���س، �� f Hا ����_، اجc3 ه�_  �?�g<أن ی cوج T� Hل اtو اس ،cم ا�����M �cص ،cوج T�

 y�Mی* د  ح

))-ُPْ�َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َأَص� �َ+�َ�ٌ! َ+َ ْ<�2َ�َ�َ ِ�����9ِس َ�ْ� ُ�َ�=�  َ:ْ� اْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

 7ٍ'ِ�:َ �9ًcِ ْ(ٍت َ:�ِ'7ٍ َأْو	ِإم�� ِ�َ �9َhِ�ْ��ِ -ُ�َ -ُا��� Qََوَمْ� َأْ<�2َ�َ�َ ِ�����ِ- َأْوَش -ُPُ�َ�+َ((  
  ]رواJ أ��داود[

   �<X 5و� ،Hا Eإ� E<�Xن�� اt<� 5�z� Eإ� �<X 5� L�<� E<�Xن�� اt<� آ��� Eإ�Hا E��.  
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  وروى أ�� داود �Sس��د ص��� 

َص��� ا���ُ- َ:ْ� pَْ(َ��َن َ��َل َوَآ�َن pَْ(َ��ُن َمْ(َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- ((

َأَ�َ)�Gَ+َ !ِ�9#َ�ْ��ِ -ُ�َ 7ُ�Eَل pَْ(َ��ُن َأَ<� َ+َ)�َن َ�� َیْ�َ ُل َأَ�ً=ا َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َیْ)7ُEُ ِ�* َأْن َ�� َیْ�َ َل ا���9َس َشْ�ً�� َو

  ))َشْ�ً��
  ]رواJ أ��داود[

ث�5 ا�(�� أ fّ��tل ا���س �X]�، س�ن� ا�4یy خ���� ا������5 ی�آ
 ن�L�M، و ح��L أص���T�� ،Lل �5   


 أص������M ،Lا)3� ،�Mز��م ا��� �P���� L�Mن� E��س�h3 ح�B�B : خ���� رس�ل اH ن>��_ ذ�_، �Mل ی�: 

���L ا�4�ة و ا���م �Mل..."  f����tا ا���س �X]�: ی�Pل �Bا�� _�\� ،L�Mن� E��  نTل �5 

َص��� ا���ُ-  َ:ْ� pَْ(َ��َن َ��َل َوَآ�َن pَْ(َ��ُن َمْ(َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ-(( 

� َ+َ)�َن َ�� َیْ�َ ُل َأَ�ً=ا َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َیْ)7ُEُ ِ�* َأْن َ�� َیْ�َ َل ا���9َس َشْ�ً�� َوَأَ�َ)�Gَ+َ !ِ�9#َ�ْ��ِ -ُ�َ 7ُ�Eَل pَْ(َ��ُن َأَ<

  ))َشْ�ً�� 
  ]رواJ أ��داود[

���د ن��_، إذا ��S>�ن_ أن ��م ن��_ ��خم ن��_، و �� آ�   Lأص��� k� 2ا�>�ی �B2 ا���س، ا��e�h أ


: �Mلiا�� kج� kج� ���T���� Jا : ن>��_، �Mل: ، ���Mا...و B�أ��2 ذ�_، و �>5 اH ی>�J أن ی�ى 

Lان�Mأ E����E : ه\J واحة، ا��Zن�� �� ��3آ� �Mل......"  ���B� و أ�� ���آc ث�ث� ��E راح��، وأن� و 

�� أن��� ��Mtى : ورJ �� ا���g، ��سc أص���L إ��L أن یEPB راآ�M ،�Bلراح��، رآ
 ا���B، ���� ج�ء د

�5 اUج� ��<�� E�pt� أن� f ا����، و E�����د ن��_ ��م ن��_، �?� ...." ���  ،�Bا�� ����ّ�ه>\ا 

�� E���P ا����ت f 2?�� ح���_ ��E خMت ا���س، أ��  .أر��Z<� EM، إی�ك أن ���EP خ

َ�� َأْخَ&َ�َ<� َ�	��وروى م��� َ�(( Nِْد ْ�ِ� َزْیٍ= َ��َل َی��	َ:ْ� َ� �	َس�0ٍِ= ِآَ��ُهَ �ُ�ْ !ُ&َ�ْPَ�َُو ��َNَْی �ُ�ْ ��َNْ�9َ َیpَ�= ُد

*4 َ��َل Nَ�َ	�6ُ�ْ ِ�ْ�ُ� َزْیٍ= َ:ْ� َه�ُروَن ْ�ِ� ِرَی�ٍب َ�=�9ِpَ* ِآ�9ََ<ُ! ْ�ُ� ُ<0َْ�ٍ� ا0َ�َْ=ِوي% َ:ْ� َ�ِ&�َ�َ! ْ�ِ� ُم�Mَِرٍق ا2ِ�َْ��

 !ً�َ�	َ�َ-  !Ni�' *9P��9َ�َ�ِ  - أي أص� ْ�َ ��P�َ �ْ�َِل َأ�Gَ+َ �2َ�+ِ -ُ�ُ َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأْس �َ+َ 6ُ�ْ�َ َرُس(َل ا���ِ- َص��

ِإن� اْ�َ	ْ�َ َ�َ! َ�� 7Nِ�َ% ِإ��� ِ�َ َ�ِ= pَ��َpٍَ! َی� َ�ِ&�َ�ُ!  - د�G(ا +* ه>ا ا�N=ی�  - ا���َ=َ�ُ! َ+9َْ ُمَ� Qَ�َ ِ��2َ َ��َل ��pُ َ��َل 

 !ً�َ�	َ�َ 7َ�	Nَ�َ 7ٍ'ُ<� خ3   - َر��7 إ<P� -  ،!دی lأ� !i�	� W)Eأ���<� ی)(ن ه�9ك ��دث ده8 +�ض�، آ�

� ُیِ��َ&��pُ �2َ ُیْ	ِ�Qُ  - ��8 م0-، م(w ،lf �= �- أن ی� ل �P�َ !ُ�َ َ�ْ	َ�ْ6ْ َ�ُ- ا��Nَ+َ - م�ة و ،�	i8 دا��

�(�-، خ��، ا��Pق م�N- ا�P#�ري،  - َوَرُ'7ٌ َأَص�َ�Nَiِ�'َ -ُPٌْ! اْ'6ْ�َ�Pَ َم�َ�ُ-  -وا�=ة Nق م�Pا�

� ُیِ��َ; ِ�َ(اًم� ِمْ� َ:ْ�ٍ� َأْو َ��َل ِسَ=اًدا ِمْ�  -ا�6��P س��ر�- ا�P* ی0	7 :���2 �P�َ !ُ�َ َ�ْ	َ�ْ6ْ َ�ُ- ا��Nَ+َ

� َیGُ(َم pَ��َpٌَ! ِمْ� َذِوي اNِ�َْ#� ِمْ� َ�ْ(ِمِ- Gَ�َْ= َأَص�َ�6ْ��Nَ+َ !ٌ�َ�+َ �>ً��َ+ُ 6ْ َ�ُ- َ:ْ�ٍ� َوَرُ'7ٌ َأَص�P�َ !ٌ�َ�+َ -ُPْ�َ�
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� ُیِ��َ; ِ�َ(اًم� ِمْ� َ:ْ�ٍ� َأْو َ��َل ِسَ=اًدا ِمْ� َ:ْ�ٍ� َ+َ	� ِسَ(اُه�� ِمْ� اْ�َ	ْ�َ َ�ِ! َی� َ�ِ&�P�َ !ُ�َ َ�ْ	َ�ْا !ُ�َ� �PًNُْس

  ))َیْ ُآ�2َ�ُ َص�ِ�ُ&�2َ ُس�PًNْ  - أي ��ام  - 
]2��� Jروا[  

  .ث�ث ح�fت  

  Oخ� حی* ؛ َ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة �Mََل 

ْ��7GِPَ َأْو ً�ا َ+ْ�َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َسَ َل ا���9َس َأْمَ(ا2ُ�َْ� َ�َ)r%ً�ا َ+kِ<�َ	� َیْ�َ ُل َ'ْ	((

 �ْrِ(ْPَ�ْ�َ�ِ((  
]2��� Jروا[  

وجه� oX� ��ی�� �5 دون ج?، f ��ج
 دوا�� و f ���3 و �X fاء و  f���c أ��Bء، واHِ حّث��   

��E ا��3، أی�م ج�B، رOه� �� : �M ،l�Xل �� LنU ،5��Uه� أ�i�دخ�h ا��أة ��� �(�ری� ��>�j، أ

R�Mح���?� س�R��3B أ�j ه\J ا���أة، ا�\ی5 ی>��Bن ا���ل ��u 5یy ا����ل : �P� ،_��Lل �L أح أص

 اH أ�ا، �c هO 2ث��ن،�� 2?� ���M f ءfzه  

 ))%r(َ�َ �ْ2ُ�َا)َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َسَ َل ا���9َس َأْم �� َیْ�َ ُل ً�ا َ+kِ<�َ	َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

 �ْrِ(ْPَ�ْ�َ�ِ �7 َأْوGِPَ�ْ�َ�ْ+َ ً�ا	ْ'َ((  
)2��� Jروا(  

 ُی3(
 ا���س   P� ،ا��زق 
�u �� �g�� ا�?�� أن ���إًذا ���ر ا�رس ���@ ا�?�� �5 ا!ی��ن، و�5 

�5 سzال ا���س، و  _��oی _���ی�_ و �Sس��_، و�4��_ و ��M_ �5 خ�ل إ��Pن ���_، و إ��Pن �

�� M ل���دودا أه�ن �5 أن �� �?�Mو أ 
iا�� kق ج��u!ا E�����ل Uا 
�h �>2 آ�j أن أص3

 c�� 5� إن��ن س�ل cو ج����ا، آ ،�P� ب�� L��� Hا ��� fإ ��t�� ب�� Lن�� E�� B�ا���س، �� ��� 

 ،Hا �� �� 
�u�3، اiM ء�X ا، ه\اTیT� Jخ\ أج�tی ،��� L� ی��� cوج T� Hا ،Hا �oBی� f

 L���M 5�zف ا���X ،دی��P���� (�ي�ر ��Uن اS� ،qن�Uة اT3� �Rا ا���ا�oا�� ،L5 أن ی\ل ن���z���

�5 ا���س Jؤ��oاس� JT�  .�����c، و 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  

  

  

  

  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 539�� آ��ب ��
 

��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا���>� أ��c ا��B3دات -  1إح��ء ���م ا�ی5) :040( ا�رس  -��

  27-07- 1992: ����� ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری�6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

أی?� ا!خ�ة اUآ�رم، �� ا�رس ا����� �h��ّ �>2 ث��ن�5 درس� ��ز�� ��5 أس��ء اH ا����E و ��5   

��ع �� Eإ� cPأن ن�� 
 و إی�ك ن��5�3، ورأیh �5 ا����سB3ارج ا����>�5 ��5 ���زل إی�ك ن� ،جی

أت �� ا�رس ا����� س���� �5 � M د ا�?��، و��ت ا�(یة آ�� ����3ن �tX 5نL أن �(�������

���ان  h�� روس ا�>�ة �tجc3 درس ج��k ا���Z3ن درس� " اUخ�ق ا!س���� " ا���وأردت أن أ

�5 أ�2e ا�>�
 ا��� �� اUخ�ق ا!س���� و درس� �� إح��ء ���م ا�ی5، و ا!ح��ء آ�� ����3ن آ��ب 

�(�k ��5 أح>�م ا��gی�3 وأس�اره�، و ��5 ا��Uاب ا��?ِ�>� و ا��Uاب ا���(��، و �5 أس�� �� ا!ح��ء 

 ��� ،Lا���ج� إ�� �g� ��� 5 ا!ح��ء� f�4� 2<� خ��رtا�>��ب، و �>5 س L� jا�\ي أ�� 
و�y ا�����

���ان  h�� ا!ح��ء ��ب �� P�و f أآ��>2 أن ه\ا ا��Bب �5 أخ�i " ب ا���>� ��" ا�(Tء ا���دس ُ

 h���أ��اب ا�>��ب، UنcBM L أن أ��� �5 ا��ی* �5 ا���>� أ���5 �>2 ؛ إن_ إن ��>�ت ���h، وإن 

نB�M �� tg_ ح�ل، ه\ا ا���ل ی�3_ إ�E ا�c�3، ا��>� أس�س ا�����3، و ا�����3 أس�س اfن��3ل، و 

�h �>��_ ص� إدراآ_، وص� ان���3_ و ص� ���_، دخ�h ا�(��، اfن��3ل أس�س ا����ك، أي إن ص

 cب ا�2�3 ا�\ي ی����Bأن ه\ا ا� L� 
)�ث�* ا�O�Pن، ��ب ا���>� �� خ�y  -إن �2 أ����  - �\�_ ا�\ي أ

 EMی��، ا���>� ��ی�� �5 أر�� Lأن k� ،Lأه��� cوج T� Hا Eات إ���ا����وات، آ�j أن ا�

� ��EM �?�، ا�\آ� یB�M 5[�i_ �\آ� اH، �>5 ا��>� یTیك ����، ��\�_ ا���اU ،rRن ه\J ا���ی�

 h�M 5 ��ب ا���>�، و �2 أ���� إذا� Lا���ج� إ�� qن�5 �� أ� ���� اس��3�h أ��اب ���م ا�ی5 ��2 أج

2<B� : �<إن ا�� c� ،�<ا!ن��ن ه� ا�� �� Hا L��5 إدراك ذا�L - إن أ�2e ج?�ز أود T)�، آ�� ی���Pن 

 �3�Bu ،�3 ا����آ���Bu ،���?)� الT� f �<�3 ا����Bu ،غ س�ا �5 أس�ار ا!ن��ن��f یTال ا�

 اه�ی�� إ�E أن ه\J ا���iP ن�iP ا��\آ�، ه�� ا�\اآ�ة، M 5<� ،cآ�?� �(�ه� J\�3 ا��\آ�، ه�Bu ،ا���4ر

j �(�ي ا����آ��، واHِ ه�� ا!دراك، ه�� ا���آT ا����3، ا���آT ا��4Bي، ��آT ا����آ��، أ�� آ�

 �� k�3ت ��جX Hِ5 ث��ن�5 ص���، وا� ���Pا�� J\ه �5 ا���غ، �Tی ����� ��)� �� ���P� أت�M ة��

 h[X أودع �� ا!ن��ن ه\ا ا��>�، و إن cوج T�رأس�، Uن أس�ار ا���غ ��ق �M�u ا���غ، ����� 

��E آc ح�ل ا���ف ��L� ���M f �e، أودع  ،�P� Lس� ������ ه\ا ا��>� ��>�ن أداة ����3 اH، أو

 Eو�� وإ��iا� E�� �3�X ن��� ����cZ، أ��ب �>cBM 2 أن أ��� �� ا��ی* �5 ا��>�، �� ��

��د ث�Pب، و ا����e� ���o، و ه��ك ��E ا��iو�� kiM �5 اUح(�ر، و �3iM �5 ا���Uس، ث�5  �?Bج�ن
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Bی�5، ان��� c� ،ف��U�3 �]�ت اiPا� J\ه J\ه h�3Xب وأ�PZد ا��� h<إن_ إن أ�� ،c4ذا س���� L

 ،L�iP���� Jن�� hآ���� ،���e�ا��3�g ���ر ا��>�ن، ��أیh ا���Uس ��أیh ا���Uس ��حh ��ح� 

ا���>� ی���ج إ�E �\آ�، وا���>� ی�صc إ�E ا�2�3، و ا�2�3 : ��3ت �L، ه\ا ا�����
 ا��M ،�3�Biل

ای� ا���>�، �\�_ ه\ا �cZ ی�صc إ�E ا���ل، أي ان��3ل، و Bث�5 ا�(��، ا� c�3و ا� ،c�3ا� اfن��3ل ی��

fا���� ا�����، أو E������� ا���>�، �5 خ�ل ا�>��ب و ا����، : ��gق، ��?�، �>5 ا�����ع ی��� 

���?2 ر��ان اH و ا����5�3 و ����3  �Bق أن أص��ب ا��و أ�Mال ا�����4 و ا����5�3، ا��gء f ی4

���5�3، آ�نh ه\J ا��B3دة ��Bدة ا���>� �cء س�3?2 و أ��4رهc� ،2ء ج�ان�?2، اQی� ا�>�ی�� �Mل ا�

E��3� :  

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َواْخPَِ��ِف ا���7ِ�ْ َوا��2َ�9ِر Vَ�ََی�ٍت ِ�ُ وِ�* اْ�َ ْ�َ&�ِب  ا��ِ>یَ� َیْ>ُآُ�وَن ) 190(�ِإن� ِ+* َخْ�

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِضCا���َ- ِ�َ��مً� َو   0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�� ُ'9ُ(ِ�2ِْ� َوَیEَPَ)�ُ�وَن ِ+* َخْ�
  ]س�رة Oل ���ان[

   T� Hل ا�M ذاS� ،��Uء و ا�gن �� ��3ض ا!نO�Pا� �� ��tی �B5 ا��<� ،�Bا�� ه\ا �c3 ���رع ی��

cوج :  

Cَوَ�� َیْ�ُ<(َن�  
  ]س�رة ا����Mن[

�5 ا��gء �>tن_ ��k �� ذه5 ا���?� أي إی�آ2 أن �Tن�ا، ن�   h�?إذا ن ،L��� ا��gء أ��� �5 ا��?� 

  : ��4ر �L�3، �>5 إذا ن���L ������ أ���، ر��� �T وج�M cل

Cَواْ�َ(اِ�َ=اُت ُیْ�ِض0َْ� َأْوَ��َدُه���  
  ]س�رة ا��PBة[

?\ا خ�B ج�ى �(�ى ی� أی?� ا��ا�ات أر�53 أوfدآtX 5� ،5ن ا��ا�ات إر��ع أوfده�M �� :� ،5ل  

E��3� ل�M ،�?ج�ى �(�ى ا�� jن�ن، ه\ا وصTی f و ،��Uء، �(�ى ا�gا!ن :  

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َواْخPَِ��ِف ا���7ِ�ْ َوا��2َ�9ِر Vَ�ََی�ٍت ِ�ُ وِ�* اْ�َ ْ�َ&�ِب  ا��ِ>یَ� َیْ>ُآُ�وَن ) 190(�ِإن� ِ+* َخْ�

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِضCا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َو َ�� ُ'9ُ(ِ�2ِْ� َوَیEَPَ)�ُ�وَن ِ+* َخْ�:َ  
  ]س�رة Oل ���ان[

أي ا�����zن �tX 5ن?2 ا���>� �� خ�y ا����وات و اUرض، fز�� �5 ��از�?2، خ�4�4 �5   

  .خ4R�4?2، س�� �5 س���?2

� و'�G+ 7ل :��- ا��qة و إن �(م� �E)�وا +* ا
 :: :� ا�� :&�س رض* ا
 :29	� أ<- ��ل((

  )) �E)�وا +* خ�^ ا
، و EP� w)�وا +* ا
، +G� �� �(>k=روا �=رW" ا��qم 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 541�� آ��ب ��
 

   ،rRا���ا EMی�� �5 أر�� Hت ا�M���� �� �<ع و ح�ام و �?�_، و ا������� Hإًذا ا���>� �� ذات ا

5� Eو�Uا ����� ygی�3 �(���3 د��gآ��� ا� 
��E آ��ب �5 آ� h3�uم  ا�e، ا������2 ا!سeا��

 ا��cBM j�z ��ی�� ا�4�ة، أس�س ��ا!س���، ��� ��ب ا��B3دات ��ج]h، ��ی�� ا���>� ج�ءت 

  .ا�ی5 ه� ا���>�

���L و س�2 أنL خ�ج ���M Eم ذات ی�م وه�    Hا Eص� �B5 ا������>f 2 : ی��>�ون، ��Pلو

��E ه\ا اس�L �� ا�B��p �(�هc ا��3ر...." ؟��>���ن cس��ب، دخUه\ا ا �Bم ا��ف، أح��ن� ی���

 ����Pا ح�ل رج�P� ،cلM 2هO�� وه� یL��3 ����3 ی����P، ..." �5 ه\ا ؟: أص���L ��ة �� ا���(

ذ�_ ��f 2 ی�� 5� k�L��3، و f : ی�3ف أن��ب ا��3ب، �Mل: و �� نّ���� ؟ ���Mا: ه\ا ن����، �Mل: ���Mا

L� c?لأي ���...." ی�� �5 ج�Pو ی ��ا��?2 ����� �� ی����3 و ان���3 ��� ������، : hM��� �3، آ�ن ی

�  ���، و آ�ن ی��3ذ و ی�Pل آ�� �� و زدن� 

�Pُ2َ َیbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَآَ�� َآ�َن َرُس�ُل ا�� �bُل َ�ُ>2ْ ِإ��Mَُل َ�� َأ�Mَ 2َMَ5ِ�ْ َأْر   ُلحی* َزْیِ

ِت �����2ُ ِإ<4* َأُ:(ُذ ِ�Qَ ِمْ� ا0َ�ْْ#ِ� َواْ�َ)َ�7ِ َواْ�ُ#ْ&ِ� َواْ�ُ&7ِMْ َوا2َ�َْ�ِم َوَ:َ>اِب اGَ�ْْ&ِ� ا�����2ُ �َآ�َن َیGُ(ُل ا(( 

ْ�ٍ� َ�� َیEَ9ُْ� َوِمْ� ِ: َ<ِEْ�Gْ�َ *َ(اَه� َوَزآ�2َ4 َأْ<6َ َخْ�ُ� َمْ� َزآ��َه� َأْ<6َ َوِ��%�2َ َوَمْ(َ��َه� ا�����2ُ ِإ<4* َأُ:(ُذ ِ�Qَ ِمْ�

  ))َ�ْ�ٍ; َ�� َیJَMُْ� َوِمْ� َ<Jْ�َ ��َ 8ٍEَْ&ُ� َوِمْ� َدْ:َ(ٍة َ�� ُیْ�Pََ#�ُب �2َ�َ 
)2��� Jروا(  

�T وجf 2<��� : c ��>���ن ؟ ����Pا: �Mل   Hا yن��>� �� خ�  

  )) +�-  +)>�Q +�+�0(ا، �E)�وا +* خ�G- و EP� w)�وا: +�Gل :��- ا��qة و ا��qم(( 

 Hك ���>�ت �� ذات ارآL ا�4�Uر، �Sذا �(�وزت ح� f ���3Bu ه\ا ن?� U ،�3iMن اH جc و 

  .�Sن �� ه\ا ا��iیy ه�آ�، و أي ه�ك

   T� Hا Lرك آ�������س�B ؛ �� دام ا�f cP3 ی��k�i أن ی��ض �� ذات اH وا�f cP3 ی��k�i أن ی

 �� ����� c��� H5 ا<� ،cوج L�ا\� LدراآS� _�P� T)�O�MنL ا�>�یt� 2خ�Bن� �5 ذا�L ���* أن �� 

E��3� ل�M ،cوج T� H5 ا� �Mا ص�د�Bج�ءك خ :  

C�2َ>ََ�َ�ْو =ٍ	َ:َ �ِ�ْhَ�ِ َواِت�	َ��ا���ُ- ا��ِ>ي َرَ+َ� ا��  
]�  ]س�رة ا��

   E��3� ل�M "  

  C)2(ا���ُ- ا���َ	ُ= ) 1(�7ْ�ُ ُهَ( ا���ُ- َأَ�ٌ= 
  ]�رة ا!خ�صس[

  .إ�O Eخ� ذ�_  
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 Hا ����iء انy�i إ�E ا���ة ���gR ر Lاس� �Bأص��ب ا�� ه\ا حی* ذآ��L ��ة �� خ�Bi، أح

�T وجc ی�Pل Hو ا ،�?�� :  

Cْسَ ُ�(ُه�� ِمْ� َوَراِء ِ�َ#�ٍب�+َ �ً:�Pَُه�� َم)	ُPُ�ْ ََوِإَذا َس�  
  ]س�رة اUحTاب[

  c��)ل ه\ا ا�����4 ا��P� : ء و�X 
)�t� �?ی��Bأخ ،cوج T� Hل ا�P� �P�Bi� ،و ���?� ح(�ب �����

���L و س�2 ؟ �Mل Hا Eص� H5 رس�ل ا� Lرأی� :h��M و ،h<B� : ن� �� ���� و��أ ،�B)�آc أ��J آ�ن 

 ر��، أي اس��� ��، و �_ ا��y أن أج�q �3_، أي أ������M : ،�� 5ل ��B3�ذری�� أ �gR��ی� 

�t ��?�، ث�M 2م  أ�tذن�5 �� ی���� ���M Eم إ��P� ،
�iر��، ج�ب ا� ْB3�ر��، أو أ B3�ذری�� أ ،�gR��

 Lذنzل ی�� E�أ Eح� LBج� E�� k)i�یE<B� ،��4 ح�L���� c� E، ث2 س( ح�cّ� E اUرض، ث2 ا

م �5 ذنB_ و: �4�ة ا��B4، ا�i(�ع ��>�، ��PلP� �� _� Hا ��p M و _�<Bی �� Hی� رس�ل ا  ��

��ّ� �� ه\J ا�����: �tخ�، ��Pل E��3� Hل اTأن M ل و �� ی����3 أن أ�>� و�وی�_ ی� � :  

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َواْخPَِ��ِف ا���7ِ�ْ َوا��2َ�9ِر Vَ�ََی�ٍت ِ�ُ وِ�* اْ�َ ْ�َ&�ِب  ا��ِ>یَ� َیْ>ُآُ�وَن ) 190(�ِإن� ِ+* َخْ�

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِضCا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(د   ًا َوَ:َ�� ُ'9ُ(ِ�2ِْ� َوَیEَPَ)�ُ�وَن ِ+* َخْ�
  ]س�رة Oل ���ان[

���M 5أه� و �2 ی��>� ��?�، أي وی�M 5�� cأ ه\J اQی�  -أي ه�ك  - ویc : ث�M 2ل ���L ا�4�ة و ا���م  

 _��gن ح(2 خU ،رضUا����وات و ا yو �2 ی��\ ����ن?� ����>� �� خ� h>�ك، أن� آ���2 )��

 ��Uة، ه\ا ا����، أنh اQن �� ا���� ا!�Tا���، ج�ءك أ�� �5 ��یj، س�3B واح�� ��Zب أ���أ

�L وزن، إذا �5 س5�3B ی��4 أثcP، و�5 ث��ن�� أو ث��ن���5، أو ن(�� ��E ا�>�j أثcP، آ��� آ�Zت 

_ ص�ر ا�4ر ����ءا ��Uوس��، ا��(�م، ص�ر �3 ذ�_ س���ن، و ص�ر ه��ك �Xء أح��، و �3 ذ�

 cوج T� Hا ��e�آ��� آ�Zت ا���
 ص�ر ا��U �����، ه\ا ��3Bu cZ، و آ\�_ ا!ن��ن آ��� ��ف 

 H�� ة س�� �� �>� ا��>��� ی��3ف ا���َس�g����L ا�4�ة و ا���م ث�ث  �Bا ا��\?� ،Jأ�� ���M ف��

� 2?��ّ� cوج T� H�� 2?��ّ� ������ ،cوج T���M ،Lل�g� و J��t  

 ))�2�+ �(EPأه� و �� ی�� �	7 ��وزا:*..." وی7 ��� :Pی! ا��c �2 ؟ ��لم��+ �(E : أه� و�Gی

�2�G0ی ((  

   J\ه h��� ،�<���� ع��������س�B أی?� ا!خ�ة، آ��� �Mأت �� ا�O�Pن ا�>�ی2 أی� آ�ن�� ا��2 أَن?� ��

���ان�ت ��� J\ع ����>�، ه����ت ا���>�، �Z� ؛ ��� أنh ���� ص��Bر ا���ء اQی� ه� ا���>�، ����

ك، ���T وجc آّ��_ أن ���Tن ا���ء  Hأن �� أن ا _��B� �iخ ،L��g�� س ا���ءtآ ���و  ،_��� ��

 ���R�� 5� L ��� أخ�ى ��ء � f ��� ��R�� L��� ا�\ي ،�B���� _��� ر ���ح�P� ح���� Eج إ�����
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�T وجc جc3 خTان� نkB ا���(� ی��د �5 د�yg و إ��g� Eرف ح�l، ی��?�>�u Lال ا��3م، أ�� ر� ��

وا ا���4ر )� *��Zا� y��i5 ا���(� �� ا���و�5 أس�c ج�Bل ���Bن إ�E س�j ا��Bدی�، ادخ��ا إ�E ���ء 

  : ا�(����ج� ���ض ا���(�، وا�M Hل

  C)22(�َوَم� َأْ<�Mَ�ِ -ُ�َ �ْPُِزِ<�َ� 
  ]س�رة ا��(�[

  ه\ا، ����ع ��>�   

  C)22(�َوَم� َأْ<�Mَ�ِ -ُ�َ �ْPُِزِ<�َ� 
  ]س�رة ا��(�[

�5 خTن ه\ا ا���ء ؟ اQن إذا أرادوا أن ی��3ا ����د��ت ����ء أآ�c ����دع �� ا��Mب �5 �2��4   

 5� ،qا��T وج ،c��h اUرض �tر��R��3 ���، �� ح�M cBس��ن أر��R��3 ���، ح�* ا�e�م ا� Hا

  : ��ء زff، �>��� خTن ه\ا ا���ء، ��gب

  C)22(�َوَم� َأْ<�Mَ�ِ -ُ�َ �ْPُِزِ<�َ� 
  ]س�رة ا��(�[

3
، و �� أی�م ا��Zران   <� ��� �g�م آc ث�ن�� س�� Pی kBأن ه\ا ا�� jع ����>�، و آ���ه\ا ��

  :خ��� و ث�ث�5 ��� �>3
، و �� أی�م ا��g ���، أو ��� و س��5

  C)22(�َوَم� َأْ<�Mَ�ِ -ُ�َ �ْPُِزِ<�َ� 
  ]س�رة ا��(�[

�� ����>�، و آ��� ازداد ���_ ��H ازدادت خ��g_، و   ���>��� �Mأت Oی� �� ا�O�Pن ا�>�ی2 اج�3?� ��

�2e ح��_، ح�ل ا����g، وآ��� �2e ح��_ ان�h3 إ�E ا���آ�، و ا�2�3 ا����4،  _��gآ��� ازدادت خ

��ءت �_ ا�t� �3�gا� h�3X�3، أ�X ة و��Bآ ،���� cZ� آ�\� h5، ���ح�Zا� ���p أ���س� hأی�� ���o

 _� jgإن آ ،yR�Pا�� _� jg<ی ،yR�P>�ت، ا���>�� ی��ء �_ ا����و آ\�_ ا���>�، إذا  ،L��� h�BMو أ

��3?� ��3ت �� ا�ن�� و اQخ�ة�� ،�?��� 5�BMأ �?���  .ا�� yR�P��hM ن��_ إ��?�، إن ��hM ن��_ 

��Bدة أ�� ذر رآhB إ�E أم ذر، ه\: أح ا�����M 5�3ل   5� �?��t�� ،ت أ�� ذر�� ��p J أ�� ذر، �3

h��P� : �<ی�� h�Bن�ح�� ا� �� kأ�� J5 ا���5 " آ�ن ن?�ر�وه��ك �5 ی�وي ه\ا ا�>�م �5 رس�ل  -و

ا��>� ��Oة، ��ی_ ح����_ و : و �5 ا����c" ��>� س��� خ�� ���M 5م ���� " اH، ه� ����م ا���5 

و آ\ان س���ن �5 ����� ی�Pل ه\ا " ا��>� �6 ا�cP3 : إن_ �c�i ا��>�، ��Pل: �2وc�M !��اه" س�]��_ 

h�Bا�:  

  +E* آ7 ش*ء �- :&�ة       إذا ا�	�ء آ�<6 �- +)�ة 
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   E�� Lر��أي ه\ا ا��>� ی(
 أن ی����P، أن��e ا��2��3 أح��ن� �5�g ا��>� ��������3ت �5 دون أن �

 ا!��P�� ا��>�، ��ة أ)� ،c�3ا�L� c�M ا��Toل: م ا��M 2 و�B�� ،�3��g�� مUن ح�� آ��ب ا�زادت : �

ا!ن��ن ی��� ی���، ه\ا إن��ن ...." آ�ن�ا ��2�3 و��ة، و f �>�ن�ا �L ر��ة: ن���، وا���B ا�>�ی2 ی�Pل

��Bدة �5  J\ع، ��!ن��ن هB5 ��(��، أ�� ح���� ی�>� ی���Bرة �5 آ��ب، ��Bرة ��u�M 5س، ��Bرة 

EMأر E��3� ل�M ،�<���� kل واس�)� J  : ا��B3دات، إن h��X آtس ا���ء، أح��ن� ا��3iم وح

  gُ9ْ�َ�ْ+َ�)24(Cِ� اkِ�ْْ<َ��ُن ِإَ�� �0َ�َِمِ- 
]qB�  ]س�رة 

أح��ن� إذا ���و��X h]� �5 ��2 ا���وف، ا���وف �2�4 آ�!ن��ن �����، درس ���� آc ی�م، ا��_   

� داخ�?� ا����ع ا��gآ�، و آ�j ی���ع ه\ا ا����ع، ه\ا �(J �� ��2 ا���Pات، آ�j ه� ���اآ�B، و �

  : ا���وف، ����� �T وج�M cل

  C)20(�َوِ+* اْ�َ ْرِض َ�َی�ٌت ِ�ْ�ُ	(�9ِ�َِ� 
  ]س�رة ا�\اری�ت[

���X Eآ�� اUن��Bء، وا!��م ا����M : 5ل   LنS� ،ة�B��5 آ�ن ��LPi ذآ�ا، و ص��L �>�ا، و ن�eة 

>5 آ��L ح>�� �?� ��o، و�5 �2 ی>5 س>��L ��>�ا �?2 س?�، و�5 �2 ی>5 نJ�e ا���Bرا �5 �2 ی: ی�Pل

 �?� �?� "E��3� ل�M ،�o� �?� ��<ح L��و س?� و�?�، �5 �2 ی>5 آ �o� :  

  C)3(�َوا��ِ>یَ� ُهْ� َ:ِ� ا���hِْ( ُم0ِْ�ُض(َن 
  ]س�رة ا�����zن[

��M 2?�3ل �� ����� L��M " نJ�e ا���Bرا �?� �?� و�5 �2 ی>5 س>��L ��>�ا �?2 س?� و�5 �2 ی>5   

E��3� :  

C 4̂ Nَ�ْا �ِ�ْhَ�ِ ُ�وَن ِ+* اْ�َ ْرِض�&(َPََسَ ْصِ�ُف َ:ْ� َ�َی�ِ�َ* ا��ِ>یَ� َی�  
��اف(Uس�رة ا(  

  :أ��3?2 �5 ا���>�، �Mل ��M :E��3ل �r3 ا�����ی5  

�C 4َ̂سَ ْصِ�ُف َ:ْ� َ�َی�ِ�َ* ا��ِ>یَ� َیPََ)&�ُ�وَن  Nَ�ْا �ِ�ْhَ�ِ اْ�َ ْرِض *+ِ  
��اف(Uس�رة ا(  

��c، : أح ا����5�3 ی�Pل   ،2�� ،�<�� ،c�� fإ �M 2�ِ ا��ؤ���2، و ��  fإ �M ة ا��ئ�<� h��u ��

TیT3ا� B� 5� ����T وجc �5 أ��c ا��B3دة : و�Mل  Hا��>�ة �� ن23 ا "�g� ل�M : �� ا���س �<�� ��

��4ا ا� �� Hا ��e� cوج T� L " ��gم ا��� ا����g، و �fح2�e ا�3��M، إذا ا����43 أس�س?� 

��43� ��gم خ� c?ج ،���u ��g2 خ��م ا�2�3، �  .أس�س?� 
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  L� c�M ،�<Bی 3Mو ،LR��<� k�P�� qإذ ج� ،�gی� آ�ن ی��X ل: أ���M ؟ _�<Bت �� ذه��� : �� ی�<��

���� و ا��Mاب أج��  ��Mي و��� "�X 
)�ء ی��h ن�eي إن��ن �� ا�������ت أو ا������ت f أن� أ

 EPی� jآ� L�>� �� ن?�ی� ح����ه\ا ا��5، ه\ا ��  �� yا����ء، ��اه �� y��Bو��، ی�iا� 
ی��4، ی�3


 إن\ار، و �gو ا� ،cوج T� Hر�5�3 إن\ار �5 اUو ا ،JXر�5�3 ��� أUا!ن��ن إذا ��� ا ،cوج T� Hا

B��3Xك، ��س�� ��� ي آhB س�_ و ان��I E?�ك، و �j3 ��4ك و �Xب �j3 ا��4B إن\ار، 

  .�tن� أس��� ��_

  أ�� س����ن ا�اران� ی�Pل 

 )) �(EPخ�ة : ��ل" :(4دوا أ:�9)� ا�&)�ء و ��(�)� ا��  )) ا�E)� +* ا�=<�� �#�ب :� ا

ن� ��M�i ا��>�ی�، �2e3 ا���س ه>\ا، ا��M�i ا��>�ی� ��k�)� ���4 ا���ل، أول �5   �� ،L����ی��� 

�� � 2�5�g، و��ن �f ،qP ح�ل إH�� f، أول �� ��� �����M �� ،Lل��Bا� J\ا���م، و ه ��BM : Lإ� f

  : آ�ن إذا اس���P ی�Pل: س��Bن اH و ���cBM ،J أن ی�Pل آ�� �Mل ا���B: إf اcBM ،H أن ی�Pل

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َواْخ ا��ِ>یَ� َیْ>ُآُ�وَن ) Pِ)190َ��ِف ا���7ِ�ْ َوا��2َ�9ِر Vَ�ََی�ٍت ِ�ُ وِ�* اْ�َ ْ�َ&�ِب �ِإن� ِ+* َخْ�

Cَواِت َواْ�َ ْرِض�	َ��ا� ِ̂   ا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�� ُ'9ُ(ِ�2ِْ� َوَیEَPَ)�ُ�وَن ِ+* َخْ�
  ]س�رة Oل ���ان[

 اfس���Pظ �?\  �� _���ة ی�د ��M \وه���ذا ا!ن��ن أول ��ق �\�_ اS� ،q�o�� L�� hأن �� cا د��

��2 ا���ن�، و ا�c�3 ا����4، واH ه��]� �L، أ�� إذا أول ��  q�)� ،ن���ی� ا��Qن و اO�Pة، و ا��ا�4

���ل ا�����4ت، ���ذا U�� دروا�� ،L�� kBgی f *ی��ق ��E ا�ن�� �?\g� J>��، ه��ك ���ج�ت، وا��

ن��، �� واح ی��3، و ج��L ��م ص��� �Mي ��p، و ����c<� k ��ذ ا����ة، ی� ی���e أحآ2 �5 ا�

��ش ���R وث�ث�5 س��، و�3 ذ�_ ؟ أن� آ�ن  ،Hوا f ،�Uا Eإ� ،E�� Eال، إ�zه�� ا�� ،E�� Eى إ���

���ان  h�� L��Pي درس أ���ص�ر �3_ أ�j أ�j ����ن، ث2 ��ذا ؟ و �� ��آh �>�ن� " ث2 ��ذا؟" 

  زر�L �� ا�2��3، ث2 ��ذا ؟ ��Pل ا���B ا�>�ی2، 

gِPَُ�وَن ِإ��� َ+Gًْ�ا َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ��ِدُروا ِ��ْ�َ ْ:َ	�ِل َسْ&�0ً َه7ْ 9ْ�َ((

9ً� ُمhِ3ًْ�� َأْو َمَ�ًض� ُمEِْ�ً=ا َأْوcِ ً�� َأْو�َأْو  ُم9ِْ �ُgَPَ9ُْی ;ٍiِ�cَ %�Jَ+َ 49ً=ا َأْو َمْ(ً�� ُمْ#2ًِ�ا َأْو ا�=�'��َلEََهَ�ًم� ُم

  ))ا����َ:َ! َ+�����َ:ُ! َأْدَه� َوَأَم�% 
  )رواJ ا����\(

�5 ا�ن��،    
�T وجc، ��5 ان> H5 ا� c�p 5�� ة ؟t�3 ه\ا ��5 ا����جBu ،�?�� �f ،ةtه��ك ���ج

Pا� c3ل��5 ج�M ��واHِ زی : �Oن وراء J�?I، َهَ cْ�eِ�َ�ُْ�وَن ِإ�Pْ�َ �bً�ا ُ�ْ�ِ�ً��، حث�� أخ اUس�Bع ا���

واHِ اQن f ی��_ ث�5 رj�p خTB، : واH ی��_ ��k ا��]�ت �5 ا���ی��M ،5ل ��: �5 ا���س �Mل ��
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�ُeِ�َ�ْ�َ cْأده�، َه 
�T وجc إذا أ�Ei أده�، إذا س� Hآ�� أن ا ��ًoِiْ�ُ E�ًpِ ً�ا ُ�ْ�ِ�ً�� َأْوPْ�َ �bوَن ِإ�

 ج�k و �uح و2�M و��ب، �Mل�Bه\ا ا� �� �g�3ا�� LB)3� 2� ث�5 ����3، و ث�5 ���� : ه��ك واح

 _�Bا� �� L3�����، أذه
 إ�E أورو�� وأ �o�B� J�����ی�P وحT� yر��� و س��ر�� و ����، ��ج

� ���
 ��خ\ �� ا���� آ\ا ����ن، أ�د ���ّ�ِ�_ �� coX و�� ���ی5 و�� ج��رك و �� �����، 

 
 إ�E ا���ی  - ا��(�رة، وه>\ا �c3، و ا!ن��ن ��ج�د، ذهP���i�p، ��ّهL اH ��?� ا���ل و ا����B  - أ

 ��E اس2 واح L3� �L �5 وث��P، ث�ن� ی�م و�fو ���M5 إ� L� � f _�Bا� �� L3ی� E2 ح���

ي �Xء، و : ���Mz� L، ث�M 2ل�� _� q�� ،ء�X f Eء إ��X cة �5 آt)� ء، إن��ن�X ي�� _� q��

���L ا�4�ة و ا���م �Mل �Bا�� : ،���Pس�fك ا�� E�oا� E�� ���P��� آ�ن ،��oi� E�p ا �����، أو�P�

ی��، �tح
 واحة M وج�Tا� J\ه   " �رسB" أراد ا���اه� و ا���ادي ا������، وأراد ��p ه\J ا�Tوج�، وج

gِPَُ�وَن ِإ��� َ+Gًْ�ا َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ��ِدُروا ِ��ْ�َ ْ:َ	�ِل َسْ&�0ً َه7ْ 9ْ�َ((

9ً� ُمhِ3ًْ�� َأْو َمَ�ًض� ُمEِْ�ً=ا َأْو َهَ�ًم� ُم49Eًَ=ا َأْو َمْ(ً�� ُمْ#cِ ً�� َأْو�َأْو ُم9ِْ �ُgَPَ9ُْی ;ٍiِ�cَ %�Jَ+َ 2ًِ�ا َأْو ا�=�'��َل

  ))ا����َ:َ! َ+�����َ:ُ! َأْدَه� َوَأَم�% 
  )رواJ ا����\ي(


 ��(�ب، و ا��>� �� اQ" ا��>� �� ا�ن�� ح(�ب �5 اQخ�ة : ��Pل  �Pخ�ة ی�رث ا��>�� و ی��� ا�

L� " T� Hا k� ء�Pا�� ����E ا�(��k، و ��E ا�4�ة، ��E إذا �>�ت �� اQخ�ة، �� س� cخ� cوج

ا�O�Pن، و ��E ا�4�Mت، و��E إ��ن� ا����3ء، و��E ا�B>�ء، ��E ا��\آ�، واHِ ی� إخ�ان ه��ك آ���ت 

��Rل �>2 آ��� دا�Mأن� أ ،�?�� kBXأ f :5�....... ��?ف " ���?2 وا��Xأ E��3� Hا Lرح� ی�Pل ا�(��

k� ه� ا�(��س��ا��>�ة �� ��ان ا���ح�، وا����2 ����2 ا�����3، و ا��gب �5 آtس  ا��(��q و أ

�T وجc، ث�M 2ل H�� 5e5 ا���� �e5 ��� ا��داد، و ا��� �Bأج�?�، و�5 : ا��� �� q��)� 5� �?� ی�

LM5 ُرز�� E��u ،J\اب �� أ��X "  

J�B، و ذا��ا �� حLB، واHِ �� ی� أی?� ا!خ�ة ؛ هfzء ا�\ی5 اس����Pا ��E أ�� اH وأ��BMا ���L و أح  

 �>��?2، واHِ أص��ب ا���ی�5 ی���Pون إ�l�4� E �5 س�3د�?2، �� cأه E�� h����M?2 س�3دة او وز�

، ���3ف إ�E اH "�� ی2�3 ا����ك �� ن�5 ����P� L���ن� ���L ������ف : ح�E أن أ�� یTی ا����i�B ی�Pل

��ء آc ی�م �� ا����دیh : (�و �EPg، اس�k ا� 5� T3ی fو ،hی\ل �5 وا�� f Lن_ إن��Bا!��م " س

ص�� ا���e �� ا��Uر : ، و�Mل"اس����3ا ��E ا�>�م ���h�4، و��ى�fس���Bط ����>� : ا��3��g ی�Pل

  ".ن(�ة �5 ا��oور 
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خ�ان�� ه\J ا�MUال آ�?� Uص��ب ا���B، و ا����5�3، �5 آ�Bر ا����3ء �� tXن ا��>�، أن� آ�h أ�Mل !

 Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� b5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َأن�َ ،��3�?� س�� f �)ا�� ��ا�>�ام، ا!ن��ن ص�Bح� ه\J س�

  َوَس��Mَ 2َbَل

َ:َ�ْ�ِ- َ��ْس2َPَُ	(ا َوَ�ْ( َی0َْ�ُ	(َن َ�ْ( َی0َْ�ُ� ا���9ُس َم� ِ+* ا�49َ=اِء َوا���4l اْ�َ و�ِل ��pُ َ�ْ� َیِ#ُ=وا ِإ��� َأْن َیْ�2ِPَُ	(ا (( 

  ))َم� ِ+* ا�2ْ�Pِ#�ِ� َ��ْسGُ&َPَ(ا ِإَ�ْ�ِ- َوَ�ْ( َی0َْ�ُ	(َن َم� ِ+* اPَ0َ�َْ	ِ! َوا��%ْ&ِ� َ�َ َ�ْ(ُهَ	� َوَ�ْ( َ�ْ&ً(ا 
  )رواJ ا���Bري(

َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َص��� اhَ�َْ=اَة ِ+* َ'َ	�َ:ٍ! ��pُ 0َ�ََ= َیْ>ُآُ� َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:((

� 3ْ�َُ�َ� ا�ْ�J	��pُ 8ُ َص��� َرْآPَ0َْ�ِ� َآ�َ<6ْ َ�ُ- َآَ ْ'ِ� َ�#�ٍ! َوُ:ْ	َ�ٍة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا����P�َ -َا���ُ- ا��� �ِ- َص��

  ))َ��م�ٍ!  َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��م�ٍ! َ��م�ٍ!
  )رواJ ا����\ي(

إذا ا!ن��ن ص�E ا��(� و �Mأ خ�q ص���ت �5 ا�O�Pن، و ذآ� اH ر�k س���، و ��>� �� Oی� �5   

����  :Oی�ت اH، ا��� ا�O�Pن ا�>�ی2 و �tخ\ ��

  C)22(�َوَم� َأْ<�Mَ�ِ -ُ�َ �ْPُِزِ<�َ� 
  ]س�رة ا��(�[

���� و ا�����د��ت، و �3 ذ�_ ��(� ا������k، و ا���ء ����ع ا�i�Uر، �PBuت اUرض، ا����ذة و ا�>  

ه� ���iت ��آ�ن ����� ��4ر �\�� زff، ا���ء آ�ن ��iّPا ص�ر ��ء �3ن��، ا����>� ا���3دی� 

 �5 خ�J���� Li ا��Qر، Uن ا����J ا����ة ��?� ��3دن �f ،ام ��ء ��iPا f ی�g�� ��4ب أ�P� ،�����

3ن��، ��� و نj4 ث��L آ\ا ���ة، آ�����م �T��oی�م وآ�Bیh و ��س��ر، �5  ه\J: �����، ی�Pل� J���

جc3 ه\J ا���3دن ��c �� ا���ء ؟ �5 ص�2 ا���ء، آtس ا���ء أی?� ا!خ�ة ���3ف إ�E اL� H، ه\ا 

 L� أ�Pا، و ی�gن gو ی��_، وی� L3� حTو ی� L��<ء، ی�� �iPآ�ن ن Lأ��� Lس�رة ا���>�، ��!ن��ن ا��

و أن ا�(�ه?� إس���، ��Zن� : یq، حث�� أح إخ�ان�� �Mل ��Bرس� ح��ن�، و�>5 ی� Eا��� إ� hZ3�

L� ل�Mوی�، وآ�?� �� ا��iی�M ،yل، ی� : ی�م اس���ePا �B>�ی5، �2 ی��4ا إ�E و�k اUآc، أ�J�i س�

�� ا��iیy، وا�X Hِء ج��c،  ���ذا Oآ�?�.." اUآc �� ا��iیy دن�ءة: ���� �Mل ���L ا�4�ة و ا���م


 �>� و د��غ �u ،2��Bی�>�2، و ی ��u ى ���5�3، ث2 ص�ر��ُ f 5�?� ء، آ�ن �5 ��ء�� �iPه\ا آ�ن ن


 و أو��� و دس���ت و ر5��R و ��eم و ���ت و ��>�ی�س و��uل و �Mو qو أح�س� ���g� و

  .آ�e، �� ه\ا ا!ن��ن، ��fO Lف اUج?Tة و اfQف اUن�(�

   yiن� ا����� Lأن yiدرس�� ن�5 �� ا�(���3 �� ��دة ا��� ،��2 واح Hن ا��Bا��، سToن، ا!��م ا�Qا

ك �������3 إذا ��ا��4ري، خ\ �Z�، آc إن��ن ��ن، ه\ا �X cZ?��، س�Pاط إن��ن س�Pاط ��ن، 

� 5��P�P\آ� ح��ة، ه\ا ا���>�، ا���>� أن �c ه���5 ا�� 5��P�P�tخ\ ������� أ��i_ �����3 ث���Z جی���5 
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، واح �_ ث�M L�� �Pل �_ ی� : ح�P�P ث��To��� ،�Zا�� ی�Pل��Pا�� yی�u ا���>� و yی�u ن؛�Pی�u إن ه��ك

 �Bو������س ،��Pی��4، س��ك ا�� f نQخ�ة، ه\ا ا����ك اQث� اO ،��M�� خ�ةQو ا cخ�ة أ��Qا���، وا

BM �� ،cBPُی f 5ی �� ا���Pاخ\، ا��z� ��p ص�َت hنt� L��ّP� cu�B��� 2�<� إن��ن c�4ر آ� ��P���� ���

cوج T� Hل ا�M ا\?� ،y�Pا��� fة إ�P3ا� �� cBPی f :  

C-َُأ<�ُ- َ�� ِإَ�َ- ِإ��� ا��� �ْ�َ:ْ�+َ�  
]  ]س�رة ���

 ����ض، �Mل  ��Pو ا�� ،y�Pا��� fإ cBPی f :أ h���ن اEP�U أو�E ��!ی�Zر، و ا��iیy ا��Zن�، �� أن_ 

�tخ\ ه\J ا����رة س�3 واحة، وه\J ا�راج� ���u Eل، ص��h، س��� ���� آ��� : واح �Mل �_

 hأن cBP� �3 ا���>�� ا����2 أنBu ،ل، ��ش ا���ل�u E��ا��4B، أ�� ه\J ا�راج� ث��?� ث��ن�� fOف 


 ا�uUل و اEP�U، ی�Pل �_ واح�i� :ا����رة س� J\خ\ هt� cدی�� ��92 J\خ\ هt� ة، أو، زر�Mء جی

أ��ذ ��H، اfث���ن ن�q ! د��� أ�>� : و �>5 ���u Eل، ��>�  ،�[�X��Pل �L 92ا����رة آ\�_ 

�tخ\ ه\J ا�راج� س��� أم ه\J : ا���دیc، واحة س��� واحة ���u Eل، ��ح�� ث���Z ؛ �� �Mل �_

�u E��  :ل ؟ ی� ���_ ��>�، ه>\ا �Mل اHا����رة ا��� ث��?� ث�ث� ��g ����ن 

 �  C)4(�َوVَ�ْ�َِخَ�ُة َخْ�ٌ� Qَ�َ ِمَ� اْ�ُ وَ�
]Eس�رة ا���[  

  : ��ذا �Mل س��ة ����ن  

 �Gَ�ْ73(�َوا���ُ- َخْ�ٌ� َوَأ(C  
]Lu س�رة[  

 k�i��� �� ،5�3ر�Uا و���P� q أ�uل، �c خ�� و أ�EP، ���>2 ه\ا ا�\ي ی���ر ا�ن�� ��P آ2 س�� �3


 ��?�،  أنMا�� hح�آ� أن cأه�_ آ k� 5<�� hك، إذا آ����cBM 23 اUر�5�3 س��، ی>�ن �_ ��h ��ح

 5� _� � f ،رضU5 ا� _3��� �Bل و ��آ�P3� cك و دخ�g>�� اUم و �g>�� ا�Tوج�، ��h ��ح

��c أر�5�3 س��، ��ذا ��P �5 ا���3 ؟ ��h ا��Z�Zن و ��P ا��Z*، وا��Z* اH أ��2 ��ذا ی�4 5� L� c

�� ج��L، ����ن ��� �� ج�� ،L���g� L� tgآk� c أوfدJ و�k زوج�L، یf y�i یy�i، �� ��3ف، 

ه\J  - إذا ���h أن اEP�U أو�E ��!ی�Zر : ه\J وا���o� Hِة، اQخ�ة أ���M _�\� ،cل ا!��م ا�Toا��

 �P�Pن ������3ن، ا���>� أن - ح��ه� ،EPخ�ة أ�Qن�� ا�Zا� �P�Pل ا���Mخ�ة، �����>� ه� : أQأن أوث� ا 
ی(

�� ث�ن�� و ن��(�، آc إن��ن ��ن، س�Pاط Pو� Eأو� ��P� yiا��� �� E��� ،5��P�P5 ح� �P�Pح ���

�� ث�ن��، ن��(�، �\�_ �ّ�ق ا����3ء ��5 ا���>� و ا��\آ�، ا��\آ� P� ،Eأو� ��P�،اط ��ن�Pإن��ن، س

 ���� ؟ f، و�>5 یTداد ���M، ا�\آ�، اس����ر ح�P�P س���P، إذا ا��اح L� دادTی cه Hذآ� ا  

  C)28(�َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب 
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]�  ]س�رة ا��

أ�� إذا أردت أن �Tداد ���� ی(
 أن ��(L ن�� ا���>�، ا��\آ� ی�i]5، أ�� ا���>� ��Tیك ����، ا��\آ�   

ة ��?�، �\�_ ص�Bح� ذآ� و ��>�، ذآ� ان���ر ا��XUء اس����ر حyR�P س���P، �\آ�ه�، ��?� ��R

EM�� �<����� 5، و[�i� آ�\���� hأن ،ی�� ���>��?�، أ�� ا���>� �?� إحاث �Xء جیPا�.  

   5� ����ن� ��ح�e ؛ ا���>� ����� �>�ی� ی���ج إ�E ��اد أو���، �� ����� إن��ن� �Mأ ����

�Mاءة ه\ا ا�����ع ��q ��>�، و �>�L ��اد أو��� ����>�، �Mأت  ا���iر، ه\ا ا�����ع ��q ��>�ا، و

 LR�35 أ��5 �3�L و�����L ،آ���� �5 ج�2 ا!ن��ن ؛ �LB�M 5 و �5 رL��R و  5��5 د��Lp و 

5���E، .." وUة ن�� اT�Pه� ا� Hا���>� �� ا ،k��4� Eج إ���������3ت ��اد أو���، ��اد خ�م، � J\ه

 rM��� ه��ك q�� 5� 2<ح Eإ� c4� أن Eإ� �?�� c�ّt�� yR�Pح L�� \خt� و ����� ������5 أن ��Pأ ��

 ،�[�X م�P� f �<�� �� ����� ،�[�X مPی f ��خ�ل ا���>�، ��q ه��ك ���rM أ�ا، �����>� �� ���

�5 ا�>�ن، �?���z� 2ت �\ه
 ����P3ل، �( ث��ن �P�Mد yR�P2 ح?� ،�<�� �� ����� 
� ص���ت اUج�ن

 �� ��اد أو��� ��p ��3�4، وه��ك أ��آfO �?�� 5ت و �>f 5 ��ج��� ،������اجk ح�ل ����ع 

 H���3 ا�� �?� T�P� ا������3ت J\ل ه�5 ا�>�ن، و �5 خ� �P�M_ �����3ت د���أن  cآ�Uاد أو���، ا��

cوج T�.  

���ل ث��ة ا��>� ه�  -اس��3ا ��M  - : أج��P� cة �� ا�����ع، �Mل  Uح�ال و اUة " ا���3م، و ا��Zا�


، أو�� �cZ ؛ وإن آ�ن �Z� س���B و ��q إی(����، �Pح�ل ا� ��o� 
�Pا�2�3 �� ا� c4ا���ص� إذا ح

 ����ح �� ����ن، نS� �eذا ه� ���� ��M ��E ا�Bg>��،  - أ��ذ ��H  -واح h3Biان E3�Uا J\ص�رة ه

�س، �� ا���غ إدراك، ��� أدرك �3X أن ج�� L��T�M ،c�ّ، ه\ا ا�Bg>�� ن��P?� إ�E ا���غ، ه�� إح�

���M ا!ن��ن ������� ا���رج� و��M yن�ن ؛ ث�ث� آ���ت ؛ إدراك و ان��3ل : دورآ�ی2 ���2 ن�q ی�Pل

 k� ة���J س�� و آ�ن �� ح�4 ��u أن ����� �� ،وس��ك، إذا آ�ن إدراآ_ أن ه\J أ�c<g� E3 ج�

�B3Zی�� ا� ،Lأه� f LنU ،��4ی fی��ف و f و L�3 ج��gPی f و ،T�Pی f و L��� qی��� LBج� E��ن 

ی�ج إدراك، إدراك ص��� ان��3ل ص���، ی�3gP ج��_ و ی��c و ح�� ج�B_ ث2 ��2 ا��3Pد، آ\اب، �� 

 إدراك،" أن_ أدرآh أن ه\J أ�E3 وأن ��M ،�?�p��� ی�>5 أن �T�P و ���4، أو ���P?�، ه\ا �Mن�ن 

ه\ا آ�م ا�Toا��، ا�2��3 ا���ن� ا�>�م ن��L��M �� ،L دورآ�یL��M 2 ا�Toا�� j�t� L�BM " ان��3ل، س��ك 


 ���oت أ���ل ا�(�ارح " ��م، ا���>��Pح�ل ا� ��o� وإذا ،
�Pح�ل ا� ��o� 
�Pا�2�3 �� ا� c4إذا ح "

�Rا��� �� �R�� م ؟�ذاك ا�> y��iی fم أ�وإذا إذا ح" ���>2 ه\ا ا�> ،
�Pح�ل ا� ��o� 
�Pا�2�3 �� ا� c4


 ���oت أ���ل ا�(�ارح �Pح�ل ا� ��o� " و ،�<���� k��� 2�32�3، و ا��� k��� ل، و ا���ل���� k��� c�3���
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ا���>� ���k ���\آ�، �\آ� ��>� ��2 ح�ل ��c، ج�� �3 ذ�_،، �\آ� ��>� ��2 ح�ل ��c، ج��، �\�_ 

  .ا�\آ� f زی�دة ��L، أ�� ا���>� ���L زی�دةا���>� خ�� �5 ا�\آ�، : ���Mا

Oخ� �cZ �� ا�رس ذآ��L �� أول ا�رس، �uو�� ���?� �3�X وآ�Bیh، و�� ���e� ���p، وإن��ن   

 ����E وX_ ا���ت ج� -  �������?� إtس-  L� ءت��t� ،�3�gا� c3Xوأ L�3Xو أ hی�B<ا� _���

ه� ��E وX_ ا���ت ج���، ح���� ����c ا�>�Bیk� h ا��iو��، �Sذا ��E ا��iو�� �Z� خ�����R ���ة، 

 _Xو E��ا��3�g حc4 ا�2�3، ا�2�3 ن�ر أ��ء �L ه\J ا�������R ���ة، ��2�B و��ح و ��_، آ�ن 

ا���ت ج���، �tخ\ه� و انy�i و ا��Xى ���3u و �Xا��، �cZ ����، و �>5 ا���>� یzدي إ�E ا�2�3، و 

�T ا�2�3 إ�E ا���ل، و ا���ل إ�E ا��3 Hا Eإ� yی�iا�(��، ��\�_ ر��� آ�ن ا���>� ا� Eإ� c�3و ا� c

E��3� L��M E�3� وه\ا ،cوج :  

  C)28(�َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب 
  )س�رة ا�(�ث��(

ا���3 �>5 ُأ�? 2�y�Bi ه\ا ا��U ا!�?�، ا���>� �5 أجc ا��B3دات، وا���>� ی�>5 أن ی>�ن �uال   

�T وجcا��?�ر H�� y�3��   .، إذا ا��اح

�c وص�ل ا��4ت �5   ��� 
، ه\ا ا�(?�ز ی���P3غ ج?�ز ���� ا������ة �Mأت �� آ��ب، أن �� ا�

 �Rث���ن�� ث�Zا� �� cPا��4ت ی�� ،�g�اUذن�5 إ�E ا���غ، �5 ه�� إ�E ه�� آ2 س������ ��Pی�B ؟ خ��� 

، إذا واح  ث�ث�ن ���ا، ا���ء ث�ث���R أ�j آ��������� ا��Zن��، �?\ا ا��� �( ا��Bق ��اcBM J ا��

رأى نّ��ت ح(�، �5 3�ُ خ���5 ���ا، �3 أن ی��ب ی��k ا��4ت، �3 ا����� ���k ا��4ت، 

����4ت ی��cP ث�ث���R و ث�ث�5 ���ا �� ا��Zن��، أ�� ا���ء �Z�ث���R أ�j آ������ �� ا��Zن��، �\�_ �Mل 

E��3� :  

  � َأْ�َ�ْ�َ<� َوَسِ	�C�9َ0َْر��9َ
  ]س�رة ا��(ة[

م ا�U �4BنL أس�ع، أ�� �� ث�ن�� �O �gی� �Mل  ّM :  

Cَر َواْ�َ ْ+ِ�َ=َة��  �َوُهَ) ا��ِ>ي َأْ<(ُ�َ  َJَُ� ا���ْ	َ� َواْ�َ ْ�َ
  )س�رة ا�����zن(

3 ا��fدة، ا!ح�  � fأ إBی ��4 �Bم، أم ا�U5 اi� �� أBی kا��� c<g� نU ،دةfا�� �س �����ء �3

4، �?��ك ج?�ز �� ا���غ Pه\ا ا� q�� ،ص�اتUا kی�� L5 أ�i� �� 5��)��� ص�اتUأ�� إدراك ا

 Eإ� cآ�ن ا��4ت �5 ه�� دخ �� �P�Pغ، وا�����c وص�ل ا��4ت �5 آc أذن إ�E ا���� _� 
ی��

��E أ�j و س����R و خ�q و��gی5 جTء �5 ا ��Zن��، �� أ�P�u ��P�u خ���B ه\J اUذن cBM ه\J ��اح

��E أ�j و  أ �5 اUذن ا����ى، یc4 ا��4ت cBM ا����5 ��احBی��5 ا!ن��ن، ����4ت ی E��
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�c وص�ل : س����R و خ�q و��gی5 جTء �5 ا��Zن��، �Mل��� 
ه��ك ج?�ز �� ا���غ ی��

y واس�k ص�ت س��رة ا��4���B��� ،5 ا!ن��ن �(?� ا��4ت، ا���c ا�� �� ا��iیy، نj4 ا��iی

��E ا����5،  ��t� ا����ر، �� آ�ن �5 ا����ر E�� h�ن ا����رة أU ،5ا���� E����E ا����5، ���ذا  ��t�

ا �5 س�� آ�ن R�� ��Bد ��آ�Mأ hا�(?�ز، ��ة آ� J\ه �ر ا��4ت، �5 خدون أن ����h ��3ف �4

q�� ،ا����ر E����P ن�5، آ\�_ ا�L� 2�o ا�(?�ز ن��L،  ه��ك أ���� hP�ut� 2�p k�iM ا��Bق �\ه�Bا 

ه2 ج?�ز، �����>� ی�>5 أن ���>� ��دون أن ی�����ا س��3ا ا��Bق أخ\وا ��E ا����ر، �E�3 ذ�_ أن 

 ،L��e� k� ،��Rدا Hا k� hدة، أن�B3ا� J\ه yR�Pإدراك ا�� E�� cBPه\ا ا��>� ی hل ا��?�ر، ��� أن�u

ر�L و M k� ،L��� k� و ،Lرح�� kو�J��p k�.  

   k� ،ج�دة�� h��� �?نtی���، آ��ة، أ2e3� �?���p ا����Pت ا���Bدة أ2e3� �?��p ا� J\أی?� ا!خ�ة ه ���

 kو� ،��gا�����3 خ Lو� ،H�� _���3� 2)ح أن ث�* ا�O�Pن ی��ث ��?�، �����>� ��EM، ا���>� یTی

��E �5 اج��أت ص f�o���e إ�E : ا����g اس����P و��M _�\� ،y�Biل س�ن� ��ل �eو�>5 ان ،
  " ا�\ن

E��3� ل�M ،ع��  : Oخ� Oی� �� ا���

Cُء�	ا0ُ�َْ�َ Wِا���َ- ِمْ� ِ:َ&�ِد �JَMَْی �	ِإ<�َ�  
]�u�� س�رة[  

إن�� أداة �4M، أي ا����3ء وحه2، و f أح س�اه2 ی��gن اH، وحه�u _�\� ،2یy ا�2�3 ه� ا�2�3،   

��، و�Mل �L �� ��ة أح ا����3ء اUج�ء ���gرس� ��2��3 ا�2�3 ا�� Eإ� Lد ا���M ،Hا Lرح� ��

yی�i5 : ا��P2 ا���� 2�����hُ أن آ�� ا�����P ی�ص�_ إ�E اH �(��3_ آ��س�، و �>��� أ �� Hِی� ��� وا

 Hا Eإ� cی�ص Jإی�ك أن �5e أن ه��ك �uیO �Pخ� ��p ا�2�3، ا�2�3 وحJ و �X fء " أن2 ا�2�3 وح

س�اJ ی�صc إ�E اH، ��2�3، ������ و ���c3، و�c�3 أ���f ص���� �خc ا�(��، أول ح�آ� ا�2�3، 

 ،���� 5�3Bدة س�B�  وا�2�3 أس�سL ا���>�، و ��>� س��� خ�� �5 

  C)3(ِر َخْ�ٌ� ِمْ� َأlِ�ْ َش2ٍْ� َ�ْ�َ�ُ! اGَ�ْْ=) 2(َوَم� َأْدَراَك َم� َ�ْ�َ�ُ! اGَ�ْْ=ِر ) 1(�ِإ<�� َأْ<Wُ�9َ�ْ�َ ِ+* َ�ْ�َ�ِ! اGَ�ْْ=ِر 
ر[Pس�رة ا�[  

   Hا B� 5� yB�� ،JرM yح Hرت اّM >�ت �� ا�>�ن و��ی��وون ث��ن�5 س��، أي إذا  �?X j�Uا

���� اH ث��ن�5 B3� خ�� �5 أن ��  .ث��ن�5 ����، ��>� س�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .��c ا�(���� - 2اUخ�ق ا!س����) :041( ا�رس  -��

  03-08- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�>2 أن ی>�ن درس �5   �أی?� ا!خ�ة ا�����zن، �k ا�رس ا��Zن� �5 دروس اUخ�ق ا!س����، و

ه\J ا�روس �5 إح��ء ���م ا�ی5، �?\ا ا�رس ا��Zن�  ه\J ا�روس �� اUخ�ق ا!س����، و درس �5

 ،5�z��� �B����� ا��زق 
�5 خ�y آ� yث �� درس س���� M و ����ق ا!س�خU5 دروس ا�

 �Mل M 5، و�zا�� وآ�j أن ا�� ا����3 خ�� �5 ا�� ا����E، و آ�j أن ا�2�3 و ا���ل و ا��Pة �Mة �� ی

���L ا�4�ة و ا���م :zا��j�35 ا���zي خ�� �5 ا���P5 ...." �5 ا�� y5 خ��و ا���م ا��ی* 

�J��p 5 �5 ا���س، ه\ا ا���y أس�سL ا�ا�k ا�(����، آ��Zة ه� ا��ذاcR ا���  JTق ا����2 ی���أخ

�� ا���دی� واUث�ة و ح
 ا�\ات، و������س�B آ��� Tا�� Eى إ�T3�ُ "Uث�ة" ن�ن��اUص�ا�?� ا ،kR�X ��p ،


 ح�����P� L " أخ�iؤن� "kR�X ��p ص�ا�?� ا��zاث�ة، ��ة ُأ��j آ��ب ���انL " ا���oی� " آ��� �<ُ�

 T� Hل ا�P� ،ت�[�iخ E�� c� ء�iأخ E�� k�)�ُ f �[�iن ا��U ،kR�X tiان ا�>��ب خ������g?� أن 

cوج :  

 Cا)�ُ�ِcَْخ2ِ�ِ��َ�3ِْ� ُأ ��	ِم�  
  ]س�رة ن�ح[

�ان ا�>��ب �3 ا��U ،kR�X ��p ���4ن ا���P�3�� �[�i ������ك، ����� ��: �(�ء آ��
 Oخ� و �Mل  

ا���i]� �� ا�2�3 اس�?� ��p، و ���h خ�i]�، ا�Tن� خ�i]�، أ�� أن ��3ب ا����c �����4 �?\ا ��p و 

أن�ن�� ه\ا : ��q خ�i]�، إًذا أول ���ان ��p و ا��Zن� ��p، و ا��4اب اpU�ط ا�t� ،�3R�gن ��Pل

U ،��p أن� " ن " ،��أن�ن��، ��pی�، آ����، ا�>���� و ا���oی� و " ���� f ی�4غ ��?� �4ر ص��

اUن�ن�� اUث�ة، وا���oی� ا��zاث�ة، و ا�>���� ا��iی�P، " اUن�ن�� و ا�?�ی� ه\J أp�ط �3R�X، ص�ا�?� 

�� ا���دی� واUث�ة و ح
 ا�\ات، و ���cR آ��Zة �Tا�� Eى إ�T3� ة��Zآ cRذا�� ��Tا�� Eى إ�T3

  .ا�(����� و ا��zاث�ة و ح
 ا��(��ع

   E����دئ ذي �ء ا��5�z اج�����، و أهc ا�ن�� ��دی�ن، یzث�ون ن��?2 ����p Eه2، ح
 ا�\ات أ

أ��4ره2، ی��Bن أن یtخ\وا، و f ی��Bن أن ی�i3ا، یzث�ون أن��?2 ��E آ�X cء، ����� ا�����zن 

E��3� ل�M ن�Mا��4د :  

�ُpِbَْوُی� C !ٌَص��  وَن َ:َ�� َأْ<Eُِ�2ِْ� َوَ�ْ( َآ�َن ِ�2ِْ� َخَ
)�gس�رة ا��(  
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 ،���z� q�� و ی>��ه� ه\ا ����5�z انT3ا�� f ی�ج، �5�z ی>�J ا�(����، �5�z ی���
 �5 ا�(��

���Xا، ��gا �� اUس�اق، اH جc ج��L و 5� k� ء��BنUن صا�g�3م، و ی�iآ��ن ا�t2 أن?2 آ�ن�ا ی?�

Uو�� ا���� ا���س، �� أن?2 ا��3 k� ����3ا�اس�اق،   �BBج�، ���>2 أآ�ن�ا س����?2 و ���Xا �� ��ج 

���L ا�4�ة و ا���م، �5 أهc  -وأن� أ��� �� أ�Mل  - �?ای� ا���س، ��� ��M 5م  �Bا�� Eأس�ءوا إ�

ی?2 إ�E س�اء ا��c�B آّ\��J و س��وا �?�� L�M E�� ��g� 2ح���� ج�ءه jR�iأن?2 ا� P���L، و أن� أ

وة ���، و �k ذ�_ �MلM LنU و ،�gBا� lR�4خ cآ L���: OذوJ إی\اء ��دی�، Uن ا���g� �B، و �(�ي 

���M ��?2، و د�� �?2 و ا���q �?2 ا�3\ر، ����5�z �� أخ�LM .." ا��?2 اه E��� �� ،f ،2?�� E���

ث�ة ؟ ا��zاث�ة، ذا�� أم ��pي ؟ ��pي، یzث� ا����3 ��دي أم ج����، ج����، L3Bu اUث�ة أم ا��zا

��E اQخ�ی5، أم اQخ�ی5 ��E ن��L ؟ اQخ�ی5 ��E ن��L، و اQی� ا�>�ی��  Lن�����  .وا

 E�� c� ،Jأی?� ا!خ�ة اUآ�رم، ه\ا ا�����ع ن�5 �� اq�U ا���ج� إ��f ،L �� ه\ا ا���( وح

f، أو���ع ا�2��3 ا!س��)� : ،����، ���ذا f ی��oB أن ���ذا ا�(����)� k� أن ن>�ن 
���ذا ی(

  أ��� وحي ����دا ؟ ���ذا �Mل ���L ا�4�ة و ا���م، َ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة �Mََل

ا��%�3َ�ِْن  اَبَ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َ�َ=ا َ'�Eَ َوَمْ� ا��َ&َ� ا���ْ�َ= 7َEَcَ َوَمْ� َأَ�� َأْ�َ((( 

  ))اْ+PِPَُ� َوَم� اْزَداَد َ:ْ&ٌ= ِمْ� ا��%�3َ�ِْن ُ�ْ�ً�� ِإ��� اْزَداَد ِمْ� ا���ِ- ُ�0ًْ=ا 
)  )رواJ أح�

   �� k��M hوأن cوج T� Hا Eإ� ������ل  f���yP إf �� ا�(����، أی�>5 أن �>�ن داU2 اR�e�Uن 

f ل���U2 اR�e� ،f ،�3ص�� �� ،cBو ا�?�وب �5 رأس ج ��T3ث� ا�O 5� ع، إًذا��)� �� fم إ�P� 

�5 ا���س، و �Mل 3Bو ا� kM�Pو ا�� k��)ا�� : ���o��� h�� h2، أن?�� Lن� ا���pن?2، أtX ن� وtX ��

�T وجc، إن_ �� أ�q ا���ج� إ��?U ،2ن_  Hا Eإ� EM�� 2?� _نU ،2?ا���ج� إ�� qأ� �� h2، أن?��

� Hا Eإ� EM�� 2?� Eإ� EP�ار ��� ���T وجc أودع �� ا!ن��ن ه\ا ا�ا�k ا�(�� Hأن ا f�� ،cوج T

���ل ا�����4، اH جc3 ا��Pي و ا��j�3، وا����P و ا���o، و ا�2��3 و ا�(�هc، و ا����4 و U�� Hا


 و ه��ك ��یr، ح���� ���L� l، و ی�2 ا���gء ��E یی_�Bu ،Hا Eإ� EM�� jآ� hأن ،rا���ی 

 jآ� ،Hا Eإ� EM��� ��Pا�� �i3� ،��P� 5 دون� ���p hإذا آ� EM�� jآ� ،cوج T� Hا Eإ� h�P�ار

�T وجc، �\�_ أی?�  Hا �� EM��� L��3� ی�3ف f ه\ا ا�\ي ،c5 دون ج�ه� ����� hإن آ� EM��

L� _��� 5� L�i3� و ا�\ي ،_��� c�� L� _إ�� kا، ا�\ي ی������o��� ا!خ�ة ی�>5 أن  ،_��� c��

���_، UنL �� �2 یcBP ��_ أن  c�� L� ن���q<3 �� ی5e ا���س، و ا�\ي �tX �� L��3ن �zX 5ون ا�

 اH، �� �2 یtخ\ ��_، و یcBP أن یtخ\ ��_ �2 �� اH، �� �2 ی���k إ��_ �2 ��ق �� h�P�ار ��� L��3�
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Hا �� _�Mر 
B�3و�_ ه� س� cBِM ا ا�\ي\?� ،Hا ���T وجc، �\�_ ا��5�z ی�X�3 ا���س و  ��ق 

��E أذاه2 �B4ی f ا���س و �X�3ی f 5�� cوج T� Hا ����E أذاه2، وه� خ��  �B4ی.  

  :أول �>�ة �� ا�رس  

  E<X آ��� ��Rل !خ�ان� دا�Mأ hأن� آ� _�\� ،����)� �� fم إ�P� f ل���Uا cR�ل، ج���U2 اR�e�

fأو أو �Z� L�َزوج هfzء زادك إ�E اH، هfzء ��B4ك : دJ أو �Xآ�ؤJ أو ج��انL أ�Mل �Lإ�� أح

 ،cوج T� Hا �� EM�� 2?�����?2، و إح��ن_ �?2 و ���ك   

 C�ْ(ُ�َ -ُا��� �َEِhَْن َأْن َی)%&Nِ�ُ ��ََأ�  
  ]س�رة ا���ر[

  :ا��>�ة ا��Zن��   

�� هّا��، ا!ن��ن ا� Tن?� أن?� نtX 5� 5ا���دی ��Tخ�ی5، أن ا��Qض ا�Pأن E�� fی��� إ f د��

 ��ت ا���دی� ا�\ی5 ی��Bن ذوا�?2 ح�B أ��E، ا�\ی5 ی��Bن أن ی>�ن�ا وحه2 و f أحTأص��ب ا��

��ت ا���دی� ها��، Tن ا��S� _�\� ،2?���E ه fخ�ی5، وإQ2 ا�i�� E�� fی���ن إ f ءfz3?2، ه�

،����ت ا�(����� �ّ��ءة، ا����2 اج���Tو  وا�� Lأه� k� ا���3وف k�4ا����2 ی ،j�zوی j�tوا����2 ی

  :���p k أه�L، أ�� ح���� ا����3ن �L ج�ر 5ٍoَ�ُ أز�(L إز��ج� f حود �L، آ�ن �uال ا���c ی��o وی�Pل

� أض�:(اP+ م آ�ی2! و ��0ن خ�8    أض�:(<* و أي)��  

ه� �� ا��(5، ذه
 إ�E ا����ِ�
  ��ة �2 ی��k ص��L، خ��، إًذا ج�رJ أص��L �>�وJ، سtل ��S� Lذا  

ی� ��E هc أ���3ك ؟ �>�ن ه\ا ا���jM : و ��س� �t� Lخ�جL �5 ا��(5، و�� �uیy ا��3دة �Mل �6

L���� 
Bس �M�خUا.  

أنh ی���ج_ واح رديء، " ا����� �� �� ��وزك " أ�Mل �>2 آ��� ص�اح� ؛ دا��R �� ا���o ا�ارج�   

L��� _� q�� ،J��� إن��ن �L و�  ا�(� ی��g وح�� ��� ،
��c إu��M، أن f h��EM إS� fن��ن ��3

���L و أآ��L ح�f Eن، ه\ا وس�م �Xف،  �Bو ص L�\ّوه L��ّ���gآq، و آ�ن ح���� و صرJ واسL و

J زوج� س�]�، ����L و هوLR، و��ح��L و �L�i3، ���ح�e�L إ�E أن اس�h��4� h��P، ه\ا ��ا�\ي 

��y جا، ه��ك l�X ی�Pل �_وس�م �Xف، ا�\ي  LPی5 �?\ا إن��ن أ�أن� f أج�q إf : ی�ی أن�س� ج�

�k ن�س ی�?��ن، و f أس?� إ�k� E ن�س ن��B ص��ة، إًذا أنh ص��ة، �5 ا���ع ا��Zن�، إن آ�hَ ص��ة 

���?2، هّ\�?2 و ���c<� ،2?� 5 إن��ن ی��3 �� ��ج ��ج� ��3ا ،2?���� k� q�)� أن 
�5  ا���س ی(

�� ��T[�Xاز، ا���س، ی�ى ن��M�� L?2، ی�ى ن��L ه� �� ����ى ��p ه\ا ا�����ى، ه� یT[�g و ی

 J\5، ه�zق ا���أخ J\ه hن������Zا��>�ة ا�.  
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 �Z��Zا��>�ة ا�:  

 واح ی��وي اث��5، ه\J ح�P�P �� ا��ی����ت، و �>5 �� ��2 اfج���ع  Rا زاإی�ك أن �5e أن واح

 واRزا ده��، واح�ح ی��وي ����ن، ��دان �����Mن �� اج��f �3 ی��وي �(���?�� �(��ع 

  �fج���ع ���� �M�uت آ��Bة جا،�

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَل َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� bَأن �َ�َ�  �5ْ3َ ا5ِ�ْ ُ

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:َ�� َضَ��َ�ٍ! َوَیُ= ا���ِ- َمَ� اْ�َ#َ	�َ:ِ! َوَمْ� ِإن� ا���َ- َ�� َیْ#َ	ُ� ُأم�Pِ* َأْو َ��َل ُأم�َ! ُمNَ	�ٍ= َص((��

  ))َش>� َش>� ِإَ�� ا���9ِر 
  )رواJ ا����\ي(

���ان?�، ه\ا ا���3ان   ��B)����� : " أ�X cMء �� ا�(���� أن �t� �3gنq، ��ة �Mأت ����P �� �(�� أ

�h ا" وحن� �� ا���3آ� ّ�أی?� ا��h�� 5�z وحك �� ا����ة، أنh �_ إخ�ان : ���3ان �h�Pأن� 

 ،2?�fO _�fO 2، و?��<g� _��<g?2، و��_ ���ا�ن �3_، ���ا��u�3ص ی���Xن، و �_ أ���z�

ی>�د ی>�ن أث�5  - وأن� أ��� �� أ�Mل  - أ��اح_ أ��اح?2، أ��اح_ أ��اح?2، واHِ ا�\ي f إ�L إf ه� ی>�د 

�T وج�X  �� cء �� ا����ة، Hل ا�M ودك، �?\ا lخ�� L���� ،Hء �� ا����ة أخ �_ �� ا�X وأس3

س�،Pی* ا�  ا��

� َ���اِق ا��9َ�rَی� َوِإ(( PًEَ�ِ �>ََذا َأkِ+َ ِم��Jا� ِ̂ Jِْ#َ= ِدَم�4 َ��َل َدَخ6ُ�ْ َمْ*>ِ��َ)ْMَ�َْذا ا���9ُس َ�ْ(َ�ُ- َ:ْ� َأِ�* ِإْدِری8َ ا

Eُ�َPََآ�َنِإَذا اْخ ��	7َ َهَ>ا ُم�0َُذ ْ�ُ� َ'َ&7ٍ َ+َ��Gِ+َ -ُ9ْ:َ 6ُ�ْ َ�َ+َ -ِِإَ�ْ�ِ- َوَصَ=ُروا َ:ْ� َرْأِی Wُا ِ+* َشْ*ٍء َأْس9َُ=و) =ُhَ�ْا 

 -ُ�ُ�ْgَPَ>ْ�+َ *4��� َه#�ْ�ُت َ+َ(َ'ْ=ُت َ�ْ= َسَ&9ِGَ* ِ��2َ�ِْ#�ِ� َوَ��َل ِإْس�Nَُق ِ���2ْ�Pِ#�ِ� َوَوَ'ْ=ُ�ُ- ُیَDَ�َ ِإَذا ��P�َ

َ+�Gََل َأا���ِ- َ+6ُ�ْGُ َأا���ِ-  َصَ��َ�ُ- ِ'Pُ�ُْ- ِمْ� ِ�َ&7ِ َوْ'َ+َ -ِ2ِ���ْ	6ُ�ْGُ+َ -ِ�ْ�َ:َ 6ُ َ�ُ- َوا���ِ- ِإ<Qَ%&�ِ ُ�َ *4 ِ���ِ- َ:�� َوَ'�7

<َ&َ#َ+َ *iِِة ِرَدا)َ&ْNُ�ِ <َ6ُ�ْ َأا���ِ- َ+َ َخGُ+َ -َِل َأا����Gَ+َ -ُا��� �ِ<* ِإَ�ْ�ِ- َوَ��َل َأْ�kِ+َ �ْJِ<4* َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��

 �*+ِ �َ��ِ�ِ�#َPَ	ُ�ْ�4َ� ِ+*� َوا��NَPَ	ُ�ْ�ِ *Pِ�&Nَُل َ��َل ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 َوَ'َ&6ْ َم)Gَُ�اِوِریَ� ِ+*� َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیPَ	ُ�َْوا

  ))َواْ�ُ	Pََ&�ِذِ��َ� ِ+*� 
]  ]رواJ أح�

أنh �� آ�h أ�� ووجت أوfدك یzث�ون ��3?2 ���3 �� ا��3iم، ه��ك ���ح� آ��Bة و ���ح�   

h��P� ،Lخ�U ة��B<ا� Ei�ه\J �_، أf ی�3g اUب ���3دة f ��صj إن وج : ص��oة، ج�ء اUخ و أ

����� و�Mل cوج T� H�3ون�5، ا�� Jدfأو :  

َ��C �َوِ���ِ- اْ�َ	7ُrَ اْ�َ ْ:  
)cس�رة ا���(  

�5 أس3 ���eت ح����،    ����tس �� �Bأی?� ا!خ�ة ������س Hِا����3ون�5، وا Jد�B� 
ور��� �T وجc ی�

 اH، ه��ك ح����ن، و �5 أ�e�� EPXت ح����، ه��ك ح����ن ؛ أس3 ���eت ح���� ��� أج أخ� ?ِX
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 ،cوج T� H�� ص�� L� ة، و��ی، ی�
 اH و رس��L، اس���د �Z��� ���P��� 5� ه\J ا�X ورع Lو�

ه\J أث�ر : ه\J ا�روس، س�3 �� ���L، ح>� �� 2����4�L، دخ�L ح�ل، أ�3X ���3دة f ��صj، أ�Mل

��ة إ�E اH، ه\J ص��3 اUن��Bء، وی��ح�� �Xء Oخ�، ح���� أرى ا!خ�ة ���3ون�5، أن� �5 �ة ا�

3ا، و �P� أن أخ� آ�ن ��ی�� ��o�� ي ن و�?gس��ا ��4و�?2 ا��P� 2����g إخ�ة، و�5 دون أن أ L

��L� J رأس آX c?�، ه\ا ه� ا�یq�� ،5 ا�ی5 حی�Z و f ��4ح� وu f��M، ا�ی5 ��3ون، �\�_ ّM

�T وجc أ��ن� أ��ا �3iM ا��M ،��fل Hا :  

�  اpْkِ�ِْ� َوا0ُ�ْْ=َواِن C  �َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�
ة(Rس�رة ا���(  

   ون ��3>2 ���3، إذا ا��احg� 2ي، أن�ك إ�E ا���( ��h أن� وحgن� أی?� ا!خ�ة أن ا�\ي ی�Mص

L� ل�P� �Pا�� LPیه\ا دخ�� ���ص��، : ��ش ��5 إخ�ة أآ�رم ��5�B أ���Pء أن��Pء، یzث�ون، إذا ا��اح ص

 ا�����4 ّ�M ،c3� ذا�� L��� Pَ� أخ L� 2<ه��ك أخ �5 إخ�ان Hِ5، وا�z� إذا آ�ن �_ أخ 
ا، ص3��P�

��2 ا!ی��ن �U ث� أخ�كz� hل، أن�Zأ� �g��j دخ�?�� �� cوج T� Hأن ا H�� 2�Mأ ،Lن�� E�� Jث���

�T وجc ؟ ا��5�z إن��ن اج�����، إن��ن �����،  Hق ا�؟ ه>\ا أخ_�� Hا Eو ی��� LB�M �� إن��ن

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلَ Lُbا�� Ebَص� b�Bِbا�� bَأن qٍو�5 أن�، �5ْ3َ َأَن ،P��� kی��� ،
�L�P ����ح و صرJ رح  

  ))ُآ7% اْ�ِ� �َدَم َخ��3ٌء َوَخْ�ُ� ا�iِ��3Mَ�َْ� ا��P(�اُ�(َن (( 
  )رواJ ا����\ي(

   ���  �Mل  -آ�م دy�M جا  - س�ن� 

  )) إ�* أص�N�* :�(�*  أ�; م� أه=ى(("

، و ��د ن��_ ���ا�k، و��د ن��_ أن ��ى إخ�ان_ أ��E ��_، إذا آ�ن رس�ل   Pا�� k��� _د ن�����


: اH ا�\ي ه� س� ا����M yلiا�� kج� E����� ��M>2 ؟ ه\J أخ�ق ا���B، إًذا ا��M�iت إذا .." و

، ���M?2، أ�ا ا����ق، �Z� ��� ا���B آ�ن اج���M h�<ّX h3ى ج�Bّرة، أس�س� �� أس�Bب �j3 ا������5

 �r3 أص���L ��2 ی(ه2، �?��ك واح jM�� ،T�p أح ا��M ����4لP�� وة وTp �� : ی� رس�ل Hِوا

_��وا �� �����ا � EP�� _ا أن���� ح�B �_ ��?2، و �� Xt� 5ام �� ن��Mأ _�� j��� P� Hا ".. cZ�

�� دام أخ�ك، �5 ���c ا���س ��2 ی��e?2، وحث?2 ��2 ی>\�?2، ا���J�?I �� j، ه>\ا ه� أخ�ك، 

ا��L ووجhB أخ��L و ح��L�B�p h، أی5 �ه2 ��2 ی���?2، �?� ��5 آ��h ��وء�L و I?�ت �وو

  .���ح، أ���P� _�iس�!  و ��>h ؟ ���� أنh، أخ�ك ُی�>�L�� 2 ����رك
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  :أی?� ا!خ�ة اUآ�رم

����P� 2س خ��i ؛ إذا آ�ن أخ�ك ا  2����5�z أص��L �>�وJ و أنh ار��h، ج� ا�\ي حث �L3، ا

�T وجc وصj ا������P� 5�Pل Hن اU ،5�Pق ا�����  : ا��5�P أن_ �����z� h، إن_ �� خ�

 C�2َ�ِ ا)�ُ�َEَْس�4َ�ٌ! َی �ْ(ُ&ْ�  � َ�ْ	َ�ْ�ُ)ْ� َ�َ�ُ�َ !ٌ9َ�bُْهْ� َوِإْن ُ�ِ
  ]س�رة Oل ���ان[


، اH ر�L3 أخ�اك ا��Xى ����   �o� وجT� ،
�o� qأخ\ ����ن ،
�o� ����
، أخ\ X?�دة �o�


، و���� ا����ق �u ء�X Lخ�_ إذا أص��U ،ح���إی��ن_ أن  ���ة �_، �3�M ه� ،
�o� _����>�ن� 


 ن��_، إf �� ح��� واحة ح�E ن>�ن Mو را ،LBت ا����ق، ان����� 5� أن_ ���J، وا���

���5، إذا ا!ن����ن ان��
 �k��)� 5 ��س، �(��L�� k ا�Tن� و ا����، �(��L�� k ا��B�o و ��

���M _�\� ،Lل  3Bُه� ا� ����oا� ���u k��)وان، ه\ا ا��ا������، �(��L�� k ا����س، �(��L�� k ا�3

....." ا��حة خ�� �5 ا�(��q ا���ء، �>5 ا�(��q ا����4 خ�� �5 ا��حة: ���L ا�4�ة و ا���م

ی� رس�ل اH و أخ�� fه��ك إ q�� ،ن���z� 5ی�� �Mان، و أخ�ك �5�z، و آc ا��P3� ك��ك د

 L��� 5 و�z� ك ������، و أخ�ك��آ��� ��Pل، أن� f أح
 ا�Tح��، �� ه\ا ا�>�م ا���رغ ؟ أخ�ك د

R\ ا��� ،cوج T� Hا ��3، �\�_ ح�ل، و �>5 �� ����� أن ه��ك اخ��ط و ان��ا�� و �(��� f ی��

 �� إح��ء ���م ا�ی5 ����5 ؛ ا��Bب اUول ���cR ا���T3، و ا��ZنP�� ���cR اfج���ع، ا!��م ا�Toا�� 

  .����5�z ح>�2

 k��)� أن 
�T وجc ی( Hا Eه2 إ����l ا����l ؛ إن_ إذا اج��k� h3 هfzء و أ�>�_ أن �tخ\ ��

���?2، أ�� إذا اج��k� h3 هfzء و ی���c أن یtخ\وP� J\2، ه?��   .ك إ��u Eیf y ی��� اH ا��3

اQن ن�ی اUد�� وا���4ص ا�O�Pن�� و ا���Bی� ا��� �5��B ا�ا�k اfج����� �� أخ�ق ا��5�z، روى 

 Lا!��م ���2 �� ص���  

���َ- َیْ�َض� َ�ُ)ْ� �pً��َpَ َوَیْ)�pً��َpَ �ْ(ُ�َ Wُ�َ َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإن� ا((

�ُ��Eَ�َ ��َ�0ً َو�	7ِ ا���ِ- َ'ِ&ْNَ�ِ ا)	ُ�ِPَ0ْ�َ ِ�ُآ(ا ِ�ِ- َشْ�ً�� َوَأْنJْ�ُ ��ََو Wَُأْن 0ْ�َُ&ُ=و �ْ(ُ�َ �)ا َوَیْWُ�َ( َ�ُ)ْ� 7َ��ِ َ+َ�ْ�َض

  ))�ِل َوَ��َل َوَآrَْ�َة ا��%bَاِل َوِإَض�َ:ِ! اْ�َ	
)2��� Jروا(  

   5� Hا B� 5� Lا، وروى ا����\ي �� ص����M��� f ج���3 و Hا cB�� ��4�3ا�2 أن <� E�إًذا ی�

���L و س��M 2ل Hا Eص� �Bأن ا�� ��� 5� ��� :����)��� 2<������_ ؟ �� إ��ا�?� ؟ ...."  E�3� ��

E��3� L��Pا، آ��Tأ��، أي ا� c3� 2اس :  

  َEْ�Qَ َمَ� ا��ِ>یَ� َیْ=ُ:(َن َر��hَ�ْ��ِ �ْ2َُ=اِة َواC4*Jِ0َ�ْ �َواْصِ&ْ� َ<
)j?<س�رة ا�(  
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  E��3� L��Pوآ :  

  C )119(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َوُآ(ُ<(ا َمَ� ا����ِدِ��َ� 
  ]س�رة ا�����[

َ+�Gََل َی� َأی%�2َ ا���9ُس ِإ<4* ُ�ْ	6ُ ِ+�ُ)ْ� َآَ	�Gَِم َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ-  َ:ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َ��َل َخ3ََ&�9َ ُ:َ	ُ� ِ��ْ�َ#�ِ�َ�ِ!((

JُEَْی ��pُ �ْ2ُ>َ)�ُا��ِ>یَ� َی ��pُ �ْ2ُ>َ)�ُا��ِ>یَ� َی ��pُ *�ِ�Nََل ُأوِص�ُ)ْ� ِ�َ ْص�Gَ+َ �9َ�+ِ �ََوَس�� -ِ�ْ�َ:َ lَ�ِNَْی ��P�َ ( اْ�َ)ِ>ُب

َ	� ا��3َ�ْ�Jُن 7ُ َوَ�� ُیْ�lُ�َNْPَ َوَی2َJَْ= ا���Jِهُ= َوَ�� ُیْ�2َJْPَُ= َأَ�� َ�� َیMُْ�َ(ن� َرُ'7ٌ ِ��ْمَ�َأٍة ِإ��� َآ�َن 2ُrَ�ِ�pَا���ُ'

�ِ�ْ9َpْ��ِ�3َ�َْن َمَ� اْ�َ(اِ�ِ= َوُهَ( ِمْ� ا�Jن� ا�kِ+َ !َ�َ�ْEُ�َْ:ِ! َوِإی��ُآْ� َوا�	(َ�َ! اْ�َ#�9ِ!  َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ#َ&ُNْ�ُ َأْ�0َُ= َمْ� َأَراَد

  ))َ+ْ�َ�ْ�َ�ْم اْ�َ#َ	�َ:َ! َمْ� َس��ْ�ُ- َ�َ�Pُ9َُ- َوَس�َءْ�ُ- َس�Pُ�َ4ُ- َ+َ>ِ�ُ)ْ� اْ�ُ	bِْمُ� 
  )رواJ ا����\ي(

   Eح� Lأن L�)ه�� ص����، ح��وج�ء  hّه��� hنt� ،ی���u روس ���ة�5 ا� kiPخ ا���م انt� h�Pا��

?i�L� h�M ،��tث2 ی Lل: � ن���Pا�\ي ی rم ����ض، آ����ی�واء، : ه\ا آأن� ح���� أE�X أ���ول ا�

 ��f، أن h�tخ\ ا�واء �5 أجc أن �E�g، أنh ح���� ���� �(��q ا�2�3 و ���k� �P إخ�ان_، ه\ا ی

Bاؤك �� ا��� إ�E ا�اء، ��5 ج���� ا��5���z ه\ا ی 3�B� ء، و ح������gا� Eإ� ،���5 ا�(�� 3

 J\ه ،L�P��q�)� 5، ی�B4 ��دا، ه� و  3�Bا!ن��ن ی ��� c4ب ��?2، �� ا�\ي ی��Pودواؤك �� ا�

 أن ���X �?�� qء، ه\J ا���س آ�?� ه>\ا، X?� واح إذا ��ك �(�q ا�2�3 P�����X �?�� qء، وه\J أ

���� ا���س، أص���P3� �B?2 و 5� �[�g� �[�g� �[�X ب��Mا J)� L��  5<� ،2?ه�?2 و ان��ا����2 و ?��P�

إذا ا��Mب �5 ا�(���� آc درس ���u Lح حyR�P إس���� و ��اد و�Mان�O 5ی�ت و أح�دی*، آ��� 

��� أن �� �� ،hا�2�3 ���4 ا�����ة، آ��� ان��� q�)� 5 خ� س��ه� ج�ء� �Bا���آ J\ه hان���

��حJ، ه\ا ا�>�م د��J إ�E أن یc�B، ح�� هfzء ا���Pاء �?2 رب f ی���ه2، ه\ا L��M : واحا �Mل

E��3� L��M أ�P� ً�ا���� :  

  َی�Jَُء ا���ُ- َأَ0َ�ْ	C-ُ �َوِإَذا 7َ��ِ 2ُ�َْ� َأْ<GُEِ(ا ِم	�� َرَزَ�ُ)ُ� ا���ُ- َ��َل ا��ِ>یَ� َآEَُ�وا ِ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأُ<0ِ3ُْ� َمْ� َ�ْ( 
]qس�رة ی[  

ر، ه\ا �uح ا�>��ر �?\J ا����P، ی��3 �� أوه�م ��دی�، ��4رات ��4�X أ��ذ ��H ه\ا آ�م ا�>��  

�5 ا��� ا����4، ی(
 أن �5�z أن ح��ر �(��q ا�2�3 و  �[�g� �[�g� �[�X 3�Bی ،J��و���وى �5 

 ���M hم، و آ��� ان���Pا�\ه5، و آ��� ز��_ ا� _� �X ���4 ���ر، آ���� ����� ��ا�خ�ل �� ا�(��

 q�)� خ� ی��4 ���ره�، و ج�ءQ 55 ح�� ��Rا���� �Bك ا���آ�� hن أنQا�2�3 ���4 ا����ر، ا

 J\ء، ه�X �?�� q�� J\ه ،��Rا�2�3 ُی4ّ�� ���رك دا q�)� �� hنt� ،�?���f ذ�_ ��� وص�h إ�E ه

�� ��آ�،و ا�(��)��� ���� أج�زه� ا��P?�ء، ه\J ��?� ���ى �5 ا�2��3 ا���ن�، أ�� إذا آ�h �� ج����

  د��c، ه\ا ا�����4 س�ن� ح���e  رح��، ��?� س�3دة، ه��ك
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  :�5ْ3َ َحeَ�َْ�َ� اtُ�َْس��ِي� �Mََل

� gَ9ْ�ََ�ُ! َ��َل َوَآ�َن ِمْ� ُآ��Pِب َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل 9ِ�َGِ�َ* َأُ�( َ�ْ)ٍ� َ+�Gََل َآlَ�ْ َأْ<6َ َی(( 

َ̂ gَ9ْ�ََ�ُ! َ��َل ُسْ&�Nََن ا���ِ- َم� Gُ�َ(ُل َ��َل 6ُ�ْ�ُ َ<ُ)(ُن ِ:9َْ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��6ُ�ْ�ُ َ<� َ� ُیَ>آ4ُ�َ<� َ+

� َآَ <�� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َ+kَِذا َخَ�ْ'�9َ ِمْ� ِ:9ِْ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ-�P�َ !ِ�9#َ�ْ�9َ  ِ�����9ِر َوا�َوَس��َ� َ:�َ+ْ -ِ�ْ�َ:َ

� ِم7َrْ َهَ>ا َ+Gَ�ْ9َ�َ ��>ً�ا َ��َل َأُ�( َ�ْ)ٍ� َ+َ(ا���ِ- ِإ�rِ�9َ َآ���0َ�ِْت َ+9َِ�D6ُ َأَ<� َوَأُ�( َ�ْ)ٍ� اْ�َ ْزَواَج َواْ�َ ْوَ��َد َوا�Gْ�َ3َ>ْ�

� َدَخ�9َ�ْ َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َو�P�َ -َِل َرُس(ُل ا����Gَ+َ -َِی� َرُس(َل ا��� !ُ�َgَ9ْ�َ َ̂ َس��َ� 6ُ�ْ�ُ َ<�َ+

� َآَ <�� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَم� َذاَك 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا���ِ- َ<ُ)(ُن ِ:9َْ=َك ُ�َ>آ4ُ�َ<� ِ�����9ِر َوا�9#َ�ِْ!�P�َ 

ِ- ِ:9ِْ=َك َ:�َ+ْ��9َ اْ�َ ْزَواَج َواْ�َ ْوَ��َد َوا��0َ�ْ�Dِت َ<ِ���9َ َآ�rًِ�ا َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ� َ+kَِذا َخَ�ْ'�9َ ِمْ�

َ�� َوَس��َ� َوا��ِ>ي َ<ِEْ�Wِ=ِ�َ�ِ * ِإْن َ�ْ( َ�ُ=وُم(َن َ:َ�� َم� َ�ُ)(ُ<(َن ِ:9ِْ=ي َوِ+* ا�>4ْآِ� َ�َ��َ+PْNَُ)ْ� اْ�َ	َ�:َ !ُ(َiِ�

  ))ُ+ُ�ِشُ)ْ� َوِ+* ُ�ُ�ِ�ُ)ْ� َوَ�ِ)ْ� َی� gَ9ْ�ََ�ُ! َس�َ:ً! َوَس�َ:ً! pََ��َث َم��اٍت
)2��� Jروا(  

   �� _� Hن��� و ���3دة، ه\ا �5 إآ�ام اt�u ا�2�3 ��اح� ن���� و q�)� �� h�3 إذا آ�g� fأ _���

س� Pی* ا��T وجc �� ا�� Hا cPأ�2 ی ،L���:  

إن ��(�* +* اxرض ا�	��'=، وإن زواره� ه� :	�ره�، +3(�� ��p -P�� *+ �23� =&0 زار<*،  ((

�iور أن ی)�م ا��ا�	ا� �  )) و�^ :�

و أنL ��� ا��E<� L� EP ه\ا ا�l�g ح�B، و ا��ی* ��3وف  Bی ،l�g� EPا�� H�� 5ا��3ر�� : أح

واH ی� رب �� ج�ء ��3ي، و �>5 ج�ء :��H و�Mلأو���ء أ��� إذا رأوا ذآ� اE<� ،2?� H ه\ا ا��3رف 

 �3g� ��� hنt� ،��Bحt� _��� �� ن�Oك ی� رب، ر�����M، ه� ج�ء  �� q�� ك، أن����3ك ��جن� �

���L ا�4�ة و ا���م �cbZ أن  �Bا�� jآ� h��ّ� أن_ ��� �� ج����، أن� �� درس �5 دروس اUح

  :ك ���4 ا�(����، ��Pل ا��5���z آtن?2 �� س����، ���4

   –إی�آ� ��E= ا�NP>ی�  - w دخ7 �*، م� �� ی�P2 � م� ا�	��	�� +��8 م�29، :��)� ���#	�:! وإی�آ� (( 

ُ�Nُْ&(َ�َ! اْ�َ#�9ِ! ْ� َأَراَد َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ#َ	�َ:ِ! َوِإی��ُآْ� َواkِ+َ !َ�َ�ْEُ�ْن� ا��3َ�ْ�Jَن َمَ� اْ�َ(اِ�ِ= َوُهَ( ِمْ� ا9َpْ��ِْ�ِ� َأْ�0َُ= َم

  )) َ+ْ�َ�ْ�َ�ْم اْ�َ#َ	�َ:َ! َمْ� َس��ْ�ُ- َ�َ�Pُ9َُ- َوَس�َءْ�ُ- َس�Pُ�َ4ُ- َ+َ>ِ�ُ)ْ� اْ�ُ	bِْمُ� 

   ��4�gأ��اض ان��4م ا� إذا ا��اح انT3ا�� وی�
 ا� ��T3��L3� tg أ��اض ن���� و ی��ّه2، أح

zأوه���، ه ��Bال یT3نfة اX ،��T3ا� Lء آ\ا، �>5 �� آ�ن أس�سfzه ،L� ء ی�>�ونfzوه ،Jاؤ�fء أ

 �Bا�� ،��Bا� q�)�� ���k ا�(���� رح��، �3Bu ا�(���� ا�����4، و ��q أي ج����، واH ه��ك ج��

ا�>�ی2 �� حی* ص��� وصj ا��t� 5�zنj�t� L، ه\ا �4ر ����، أي یj�t و یj�z، ی�
 ا���س، 

Lن���t2 ی?��tا���س، ی LB2،و ی�?����\ار ����س، وf ی����3 Uا qن ���5 ا��3ی>�، ی����� ،  
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  3
 ا!ی��ن و أح�X �� �P?�Bا� Jم ���� روا�ة و ا���ا�4 L���  :�Mل 

  ))ْ lُ�َ َوَ�� ُیlُ�َbْْ� َ�� َیَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل اْ�ُ	bِْمُ� ُمlٌ�َbْ َوَ�� َخْ�َ� ِ+�َ	((
)  )رواJ أح�

  وا��ی* ا�\ي ����3نL ج���3،   

))%=Jُِمِ� َآ�ْ�ُ&9َْ��ِن َیbْ	ُ�ْ�ِ �َِمbْ	ُ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِإن� ا � َ��Dً0ْ�َ -ُDُ0ْ َ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��

  ))َوَش&�Qَ َأَص�ِ�0َُ- 
  )رواJ ا���Bري(

� َ:ْ� ا�9%0َْ	�ِن ْ�ِ� َ��Jٍِ� َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اْ�ُ	ْ�ِ�ُ	(َن َآَ�ُ'7ٍ َواِ�ٍ= (((َPَِإْن اْش

� ُآ�%ُ- (َPََرْأُسُ- اْش �(َPَُآ�%ُ- َوِإْن اْش �(َPَ9ُ�ُْ- اْش:َ((  
)2��� Jروا(  

  �ِن �gِ�َ 5ِ�ٍْ� َی�Pُُل �Mََل أ�� حی* ا���Bري، �5ِ3َ ا��@3َْ�  

))rَ	َ2ِْ� َآEِ�ُ�0َ�َ2ِْ� َوَ�َ(اد4ِهْ� َو	ِم�9َِ� ِ+* َ�َ�اُ�ِbْ	ُ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�َ�ى ا �7ِ اْ�َ#َ�ِ= ِإَذا َرُس(ُل ا���ِ- َص��

 ��	Nُ�ْ2َِ� َوا�����ِ Wِ=ِ�َ'َ �ُiَِس� -ُ�َ �� ُ:Dًْ(ا َ�َ=اَ:(َPَاْش((  
  )واJ ا���Bرير(

اQن �� دام ا!ن��ن ���iر ��E ح
 ا�(���� ��c�M 5 إن��ن� �>tن�� c�M �5 خ��L ا�(���� آ�?�،   

 E�� ���� أج�ى M ء و�BuUا �?X5 أ� 
�Bu ؛ c�Zإن��ن�، و�5 ��ب ا��� ����E�3 دy�M جا، �� ��

ة جا، و ���J أرP3� ن�ج�� و �����و ی�>5 أن ی��3 ��gی5 �3ن أو خ���ن س��،�خ��� fOف 

����� �Mد��، �Sذا ج�ء واح وL��M أ�2 یc�P �5 خ�ل �R�� L��M أ�j إن��ن،  jأ� �R�� c�3ه�، و یس�� �3


 ���l اخ��4ص� �Bu hأن ���������L ن�درة، و f ی�ج J��p، وا��Uاض و����، �� �� hإذا آ�ن

��� ���R أ�j ح��� ���Bو�� ا� ،c�Z� L� q�� و �P�Mد  ،
�Biه\ا ا� ����� ج�اح�� ��E ی Eج إ�����

 T� Hل ا�M ،Lن إ��O�Pر ا��Xأ E�3إن��ن، ه\ا ا�� jأ� �R�� L��M ل�5 خ� c�Pأ�2 ی 
�Biه\ا ا� c�M 5��

cوج :  

�9َ َ:َ�� َ�9ِ* ِإْسَ�ا7َ�iِ َأ<�ُ- َمْ� Eْ>َ 7َPَ�َ�8ٍEْ>َ �ِ�ْhَ�ِ �ً َأْو َ+َ��&ْPََآ Qَ�ِ7َ �ِمْ� َأْ'7ِ َذPَ�َ �	َ�> َ(َ+َ ٍد ِ+* اْ�َ ْرِض

 C�ً0�	ِ'َ ا���9َس  
ة[Rس�رة ا���[  

�T وجc أودع �� ا!ن��ن دا��3 ج�����، �c<g أص�، إذا إن��ن خti دهq رج� �M_ أس�ة،    Hن اU

ا�R، أنh �5 أجc ا����ن� و ا� ��i��Pد �5 ��fر، آ�?2 �� ا�oد صfث��ن�� أو L� و ،���X أس�ة J��

c��P���� _�\� ،��3ی�� ��M Jدfل ه\ا ا!ن��ن أو�5 خ� c�P� 2ه\ا ا!ن��ن أ� hدة، ده��?X : 5و�

  : ی� ��M j�iل - أح��ه� 
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 C�ً0�	ِ'َ 7َ ا���9َسPَ�َ �	َ�> َ(َ+َ�  
ة[Rس�رة ا���[  

  �� L���ّ��T وجc ه\ا ا��E�3 ا��Zن� دy�M جا، إذا أنh إن��ن أ���L و أآ���L و هی�L و هّ\��L و H

 L���ّ� ��ح�E اس�h��P ن��L، ح�E اt�uنh ن��L، ح�E ص�ر ور��، و ص�ر ���B، ه\ا ا!ن��ن �3

أنh و ص�ر ن��(�، ه\ا أ���، وس��Tوج واحة ����z، و ی�(
 أوfدا أu?�را، و إن آ�ن ����3 

م ا���س، �\�_���� �B�Bu و إن آ�ن ،���   :���>�ن ����� �� �L���3، و س�>�ن دا

 C �ً0�	ِ'َ َأْ�َ�� ا���9َس �	َوَمْ� َأْ�َ��َه� َ+َ)َ <�َ�  
ة[Rس�رة ا���[  

   Lث�� y��u c<� _ ���ی����ش �����ن، �� �P(�رة ا��ك �� �� ��Uأ���� �� ا f ن� ی� إخ�ان أن��Mص

 y��u cآ ،�Pه�X أ���� E�e3ن ا��r3� �� ،yPX �g ا�� y��u cو آ y��u �R�� ،خ���ن ����ن

�T وجc أج�ى ��E یك های�  Hأن ا �� ،yPX �g� y��u cو آ y��u �R�� ،خ���ن ����ن Lث��

  إن��ن، 

َ��  ْ� َس7ِ2ْ ْ�ِ� َس0ٍْ= َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیْ(َم َخْ�َ&َ� َ�ُ ْ:3َِ��� ا���اَیَ! cًَ=ا:(َ(:َ �ُPَEَْرُ'ً�� ُی

َیْ�ُ'(�Gَ+َ Wَُل  Nِ;% ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- َوُیNِ&%ُ- ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َ+َ&�َت ا���9ُس 2ُPَ�َ�ْ�َْ� َأی%2ُْ� ُی3َ0ْ� َ+hََ=ْوا ُآ�%2ُْ�َیَ=ْیِ- ُی

َ̂ ِ+* َ:9َ�ْْ�ِ- َوَدَ:� َ�ُ- َ+َ&َ�َأ َآَ ْن َ�ْ� َیُ)ْ� ِ�ِ- �َ&َ+َ -ِ�ْ9َ�ْ:َ *(ِPَJْ7َ َی�Gِ+َ �*�ِ:َ �ََل ُأ2ُ�ُ�ِ��َْ�  َأْی�Gَ+َ Wُ�3َ:ْ َ+َ �ٌ'ََو

� 9ْ�َِ�َل ِ�َ����pُ �ْ2ِPِ�َ اْدُ:2ُْ� ِإَ�� اkِ�ْْسَ��ِم َو�P�َ Qَ�ِِرْس ��َ:َ <ْEُ>َْل ا�Gَ+َ �9َ�َrَْیُ)(ُ<(ا ِم ��P�َ ;ُ#َِی �	َأْخِ&ْ�ُهْ� ِ�َ

  ))ْ�ٌ� Qَ�َ ِمْ� َأْن َیُ)(َن Qَ�َ ُ�ْ	ُ� ا�0َ�9ِ� َ:2ِ�ْ�َْ� َ+َ(ا���ِ- َ�َ ْن َی2ِْ=َي ا���ُ- ِ�Qَ َرُ'ً�� َخ
  )رواJ ا���Bري(

  �gا� L��� h3�u ��� _� ن�� و�� ��?�خ��  .q، و خ�� �_ �5 ا�

���ن : ی�Pل ا�6�g ا��3رف ��H: س�Mtل �>2 آ��� ی��P?� ا���gخ k�i� Eا ح�واf Hِ ی��4 ا���ی ��ی

�g" ا��i��� 6�gل و ����3ض  L� � س��ات، آc ی���5 وث�ث� ��Pء و ���c وأس]��، وأج��� �(

 �P� ،�Mا و ص�د
، و ��ة ی�o، ح�E ی��4 ا!ن��ن ��ز�� و��ی�oن�ت، و��ة ی��و�(�وزات، ور

 Lي أن4M 5<� ،ا����� _� " fل ��ل، و�uو 
 �L �5 صر رح� fو ،cأن ی��� L� �f و�5 أح��ه�

 �f ،RاX c���5 ح�2، و� ك أح��ن�، أح��ن� ی��سB_ ح���� ����ا، إذا ص�Bت �Pی�� ،Pن c��� �?�

��ن ���L �� ا�(��، ���ذا ���L �� ا�(��، Uن �L : إ�E أن ی��2�P ه\ا ا!ن��ن ه\J ا��(�رة ا��ا���، ی�Pل

J أرض �4ر �� ،Lس�ف ی��ت و ی��آ ،�Z� ث�5 ����ن��ث Lث2 ص�ر ث�� jی5 أ��g3� Jا��Xا h��

�e��ل�Pل �� : 2 أ���?�، یTا��ی�، ن h�� Lا���ت ����4 آ� ��tم ��رغ، ی�آ Lه\ا ص�ر ��ق ا��ی�، آ�

 E�oا����4 �?\ا ه� ا� cَ�3ا� Lی��E ی cوج T� Hُق ا��ی�، أ�� ا�\ي أج�ى ا�� ا�E�o " ا��BP، و�2 ی3

 Hا E��3 ا��3ض � �Pوأ" و ا�� L��Mم أ�أن� ه\ا ا�> ،c�3ا� E�p E�oأن ا� 
��� �� أ�Mل، أح
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أحّ��> f ،2�cBP أن �����u kل ���ك، أی5 آ�h ؟ آ�� �� ا���( و ا��� H، واH ا�رس ح��، أی5 

��g س��ات، ��gی5 س��، ��ذا ن�� ��_ �3 ذ�_،  ،k��)؟ �� ا� hأی5 آ� ،k��)ا� E�� Hِ؟ وا 
ذاه

��>�h �� إخ�ان_ و ج��ان_ أوfدك أ 2� _R���M���ki أن �?ي واحا ؟ ��س6 ا!ی��ن �� إن��ن، �� 

 ،L�\?�ی5، و��� L3�P� ا وو ز��R_ و�Xآ�R_، و أوfد أخ�_، وأوfد أخ�_، �2 ���ّ>5 أن �?ي واح

،��<g�� ر�oی f   ه\ا ا��ی* إذا ا��اح

َ�� َ:ْ� َس7ِ2ْ ْ�ِ� َس0ٍْ= َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی((:َ �ُPَEْا َرُ'ً�� ُی=ًcَ !ََم َخْ�َ&َ� َ�ُ ْ:3َِ��� ا���اَی)ْ

ا ُآ�%2ُْ� َیْ�ُ'(�Gَ+َ Wَُل َیَ=ْیِ- ُیNِ;% ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- َوُیNِ&%ُ- ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َ+َ&�َت ا���9ُس 2ُPَ�َ�ْ�َْ� َأی%2ُْ� ُی3َ0ْ� َ+hََ=ْو

 *(ِPَJْ7َ َی�Gِ+َ �*�ِ:َ �ََل ُأ2ُ�ُ�ِ��َْ� َأْی�Gَ+َ Wُ�3َ:ْ َ+َ �ٌ'َ9َ�ْْ�ِ- َوَدَ:� َ�ُ- َ+َ&َ�َأ َآَ ْن َ�ْ� َیُ)ْ� ِ�ِ- َو:َ *+ِ َ̂ �َ&َ+َ -ِ�ْ9َ�ْ:َ

� 9ْ�َِ�َل ِ�َ����pُ �ْ2ِPِ�َ اْدُ:2ُْ� ِإَ�� اkِ�ْْسَ��ِم َو�P�َ Qَ�ِِرْس ��َ:َ <ْEُ>َْل ا�Gَ+َ �9َ�َrَْیُ)(ُ<(ا ِم ��P�ََیِ#ُ; َأْخِ&ْ�ُه �	َ�ِ �ْ

  ))َ:2ِ�ْ�َْ� َ+َ(ا���ِ- َ�َ ْن َی2ِْ=َي ا���ُ- ِ�Qَ َرُ'ً�� َخْ�ٌ� Qَ�َ ِمْ� َأْن َیُ)(َن Qَ�َ ُ�ْ	ُ� ا�0َ�9ِ� 
  )رواJ ا���Bري(

  �gا� L��� h3�u ��� _� ن�� و�� ��?�خ��  .q، و خ�� �_ �5 ا�

E��3� ل�M ا ؛��Z3?� آ� c�  : ه\J اQی� أن� أ���

  ْ� َأْ�َ��َه� َ+َ)َ <�َ	� َأْ�َ�� ا���9َس َ'ِ	�C �ً0 �َوَم
ة(Rس�رة ا���(  

   ����Pى إن��ن� و ��ت، ی�م ا���� أن واحا ه�� �� ،���أن�P� h اه إن��ن� وا��آL، �5 ��ب ا���

رأى ���R أ�j إن��ن� �5���z، آ�?2 �� ص����_، ه\ا ا�\ي هی� L�Tوج وأن(
 أوfدا ص����5، و آ�ن 

�R�� J أ�j، �5 ی4ق أن_ إذا هیh إن��ن�  �5��ار ����R س�� ص�ر � E������ء و د��ة،  Lن��

 واحا ر��� رأیh ی�م ا�����P أ�� آ�?� اه�ت ��BB_، واH ن�5 �( أخ� ����z، ه\ا اUخ ��oب �3

��gون، آ�? Lأخ� ح�� 2 أ��ا �X 5?�ی5 أ�t� Eخ�L، وا�5 ��L و �Xی>L و ص�حLB، أن� أح��ن� أج

 f lPك ن���uیLP، ن��g و��pر، ه\ا ا!ن�ء ��E ی��r ؟ إذا ا���، إذا �2 ی���� �2 ی�r، إذا آ�ن 

 L�� q�� أو ،�� cدخ f 5�z�� ،ا���س E�� h��ُ ء���fأ�� إذا ا���ت ث2 ج�ءك �� ��ق ا ،r���

���ا ج�ی5 وأنh ا�(� خ��، ه\ا ��q ج�، ه\ا �L�P ن�jX، أ�Ei آc واح ص�� وار��ح، آ�?2 �

أی5 ا��B4 و أی5 ا��i3ء، ���5 أح��ن� ن( د��ة إ�E اH أس�س?� واح أو اث��5، ص�رت !  وحك 

�� آ��Bة جا، �>f 5 ن�ی ا��)�yح ���M ���Pا� ،cu�� E�� k�)��.  

E��3� ل�M ؛ cوج T�  :ان�eوا إ�E إ�Xرات ر��� 

  ْ� ِ��ْ�َ&�C7ِ�ِ �َوَ�� َ�ْ ُآُ�(ا َأْمَ(اَ�ُ)ْ� َ�9َ�ُْ)
  ]س�رة ا��PBة[
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   5� LBی��س c3?� ه��، ه�J ج��Bن، ه�� ��L خ�����R، نTع ا�������R �5 ه�� وو�� ��H إذا ا��اح

  : أح ؟ اH ی�Pل

C7ِ�ِ�&َ�ْ��ِ �ْ(ُ9َ�ْ�َ �ْ(ُ�َا)َا َأْم)�َُوَ�� َ�ْ ُآ�  
  ]س�رة ا��PBة[

��ل أخ�_ Uن>2 أی?� ا�����zن �(��k واح، ���ل أخ�_ ه�  ه\ا ����، ه\J اQی� ��?� إ�Xرة را�3R، أي  

���_، ���_ أخ�_ �Mة �_، ��ل أخ�_ ه� ���_ �5 ح�* إن_ ی(
 أن ����� ���L، و ��q �_، ه>\ا �Mل 

Hا : LنU L���
 أن ����� ��i� _أن ��� ،L������>2، ��ل أخ�_ ه� ���_ �5 ح�* إنL ی(
 أن ����� 

� k���� ل ���_، ��ن�� hن�، إذا أآ��Zا� E�3ول، ا��Uا E�3ی�، ه\ا ا��Qا E�3� ه\ا ،Eو�t� 5�� L5 أآ�

أخ�_ ��j3 أصt<� ،L� ��Tَ�� h�Bن�� أآ�h ���_، إذا أن5�z� h ص�دق، و�_ أخ آ�ن ���p و����ح 

���_، ��� ا���P ه\ا اUخ و �[B� q�� و ،_���ج�ء  ��L، و��h ����ح� ��L و �>�_ ��L� q�� ،LB ه2¦ 

���_، �Sذا آ�ن  �[B� �B42 ی� ،_B�M E������ ح��bس، �2 ی�B ه�¤�  _� 5�z� hوأن L�ّه _� E<g�

 �Pا�� ��� ،_��� E�� heن_ ح��t<� ،_�\آ h��ار hنt� ،E��pوأخ�ك ا ،L��� heل أخ�_ وح����

  : ی��oB أن ���y �5 ���_ �5 أج�L، ان�e إ�E اQی� �� أج��?�

  ْمَ(اَ�ُ)ْ� َ��C7ِ�ِ�&َ�ْ��ِ �ْ(ُ9َ�َْوَ�� َ�ْ ُآُ�(ا َأ
  ]س�رة ا��PBة[

   hنt� أخ�ك j3��j3 أخ�ك �L3� h�3، وإذا  LنU ،_��� hن�� أآ�t<� _ل أخ��� hأي إذا أآ�

��E ا���س، ه\ا ا��E�3، وا��E�3 ا��Zن� �[B� �Bصt� ،L��� �[B�: ��Tم �L، إذا �j3 أخ�ك آ�ن ا���س 

��z5، و ا���z� _نU _ل أخ��� k���� ن�� ،L����ن إخ�ة، ��ل أخ�_ ه� �����Z ���_ �5 ح�* ا����ظ 

L5 أآ��  .�5 ��ب أو�E، ه\� J��p ا�O�Pن 

E��3� ل�M ،ن���Zی� ا�Qا :  

 C �ْ(ُ�َEُ>ُْ�وا َأ	َوَ�� َ�ْ�ِ�  
  )س�رة ا��(�ات(

  �� �E�3 اQی� ؟   

 C �ْ(ُ�َEُ>ُْ�وا َأ	َوَ�� َ�ْ�ِ�  
  )س�رة ا��(�ات(

 f���Pوا ��pآ2، : و  f���Pوا إخ�ان>2، واH �2 یT��� :cP أن ���P إن��ن�، و �>�M �� 5لا�T�o و ا  

  : �Mل

 C �ْ(ُ�َEُ>ُْ�وا َأ	َوَ�� َ�ْ�ِ�  
  )س�رة ا��(�ات(
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  �Z� ،_ن�� hأه� Lوی��� �5 : أي ه\ا أخ�ك إذا أه�� ،���� أ��م �(���� L5 أ���إن��ن ی�>�2 

  �� �5 ن��L، ه\ا أ��ك، وا�J، �� ا�\ي حc4 ؟ آtنL س

 C �ْ(ُ�َEُ>ُْ�وا َأ	َوَ�� َ�ْ�ِ�  

  
  )س�رة ا��(�ات(

�� ج����، �Sذا أس�ء إ��?� �>tن�� أس�ء إ�E ن��L، واس�k ا��ی* ؛ أخ�ج ا�����R وا�5  ���ا!ن��ن   

  ��ج�، 

َس��َ� َیGُ(ُل َم� ِمْ� pَ��َpٍَ! ِ+* َ�ْ�َیٍ! َوَ�� َ�ْ=ٍو َ�� َ:ْ� َأِ�* ا�=�ْرَداِء َ��َل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َو((

  ))>iْ4ُ; ا�Gَ�ِْصَ�َ! �Gَ�ُُم ِ+�2ِْ� ا���َ��ُة ِإ��� َ�ْ= اْسNْPََ(َذ َ:2ِ�ْ�َْ� ا��3َ�ْ�Jُن َ+0ََ�ْ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ#َ	�َ:ِ! َ+kِ<�َ	� َیْ ُآ7ُ ا�
)�Rا���� Jروا(  

���د ن��_    ،�5 أن ���4 �� ا���(، و ��3ف ��E إخ�ان_، ص��� إخ�صc �� ا���( 2?�tان>2 اس

ه2P�� ،2?�ح�ج�.  

  ا�����4 ا�>�ام ���� رواى أ��داود َ�5ْ َوْح��gِ 5ِ�ْ َحْ�ٍب 

ِإ<�� َ<ْ ُآ7ُ َوَ�� َ<Jَْ&ُ� َ��َل َ:ْ� َأِ��ِ- َ:ْ� َ'=Wِ4 َأن� َأْص�Nََب ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��ُ�(ا َی� َرُس(َل ا���ِ- ((

  )) َ�ُ)ْ� ِ+�ِ-  َ+PَEْ�َ �ْ(ُ��0َ�َِ�ُ�(َن َ��ُ�(ا َ<0َْ� َ��َل َ+�ْ'Pَِ	0ُ(ا َ:َ�� �0َ�َِمُ)ْ� َواْذُآُ�وا اْسَ� ا���ِ- َ:َ�ْ�ِ- ُیَ&�َرْك
  )رواJ أ�� داوود(

ى، ث2 ذه
 ����م، و أ�E اUب ��E ا  ّo�� بUأَس�ا، ج�ء ا )� ،J�� ا��Zن�� و ا��t� j4آc وح���

وا�h�B أ�t� hآ�h وحه�، ُو�h3 ث�ث وج�Bت ن f �>�� ا���Bi، �� أن?2 اج���3ا ��E ا��3iم 

 c5 وأآB)ا� �pو ،yي ��� ا!��ی�gا� kص� ،J�>��ه2 نj4 ه\ا ا��3iم، اUس�ة یtآc آc ��د وح

k�4 ا��gي وص�5 ��ل، �f ،��ِ�� c��M �P وح�X ،Jب آtس��X 5ي و ا��M�B ر��J، و ج�ء ا��Zن� �

ا��Bآ� �� ���ول ا��3iم ج����، ه\ا ��ج�L ا���B ا�>�ی2، ��ج���3ا ����3u E>2 واذآ�وا اس2 اH ی�Bرك 

L�� 2<�.  

  ا���س f ی��X�3ون، �5 أزور أحا، أح��M ،yل ���L ا�4�ة وا���م، : و�3 ذ�_ ه\ا ا�\ي ی�Pل �_

))�ِ�ْ ��َNْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-  َ:ْ� َی �َو��pٍب َ:ْ� َشْ�ٍ] ِمْ� َأْص�Nَِب ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��

َ�� َأَذاُهْ� َخْ�ٌ� ِمْ� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� ا��ِ>ي َ�� ُی:َ �ُ&ِ����9َس َوَ�� �Mَِ�ُ� اَوَس��َ� َ��َل اْ�ُ	ْ�ِ�ُ� ِإَذا َآ�َن ُم�3ً�ِ�Mَ ا���9َس َوَیْ

َ�� َأَذاُهْ� :َ �ُ&ِ�  ))َیْ
  )رواJ ا����\ي(

   E�� �B42 و �2 ی?iة ��5 �2 ی����� jأ� cأ�� hأذاه2 أن E��إذا خ���i?2 و Oذوك و ص�Bت 

  .أذاه2
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   Eج إ����� ��آc ه\J اUح�دی* ��� �tآ� ا�ا�k ا�(���� �� ا!ن��ن، وه��ك �Xء �?2 جا، ا�(��

��M �� 
�u ،دة��M 5ْ�َ _ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ qِ5ْ َأَن���ی�P �5 ز���ء �Mی�، �Mل ا���B ا�>�ی2، َ �����_ أن أ�� 

 2bَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� ��Bِbا��  

  ))َ��َل اْسَ	0ُ(ا َوَأ0ُ��ِ(ا َوِإْن اْسِ0ْPُ	Jِ&َ�َ 7َ*� َآَ ن� َرْأَسُ- َزِ��َ&ٌ!  ((
  )رواJ ا���Bري(

رس �� ث�ن�ی�، أنh �3_ ����نq و دی��Bم ����� وأخ\ت ن�eم ا�(���� ی���P وج  � hنt� ،دة��M د�

 أن �����3 ���L ؟ ه\ا ن�eم، � f ،_�� cMی� أا����زا، و ج� جا، و�5 ����R را��M، ووجت ا��

 
�ّ���� إذا ا��اح ذه �Bوا�� ،�� أن ���\ أ��J، ه>\ا ن�eم ا�(��� fو ،L����� أن � f ی�كوه\ا �

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلَ Lُbا�� Ebَص� ��Bِb5ْ ا���  إ�E ا��Tه� إن آ��2 ث�ث� ���tوا أحآ2، وَ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َ

� ا���َ- َوَمْ� ُی3ِْ� اْ�َ ِم�َ� َ+Gَْ= َأَ��َ:9ِ* َوَمْ�(( �َ:َ =ْGَ+َ *9ِ� َی0ِْ� َمْ� َأَ��َ:Gَ+َ *9ِْ= َأَ��َع ا���َ- َوَمْ� َی0ِْ

��ِ<* اَ:َ =ْGَ+َ �َِم� َ�ْ((  
  )رواJ ا���Bري(

))&َ�َ 7َ	ِ0ْPُ0ُ(ا َوَأ0ُ��ِ(ا َوِإْن اْس	ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل اْسَ �Jِ*� َآَ ن� َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��

  ))َرْأَسُ- َزِ��َ&ٌ! 
  )رواJ ا���Bري(

  :�م ���2 ه��ك حی* أ��� �5 ذ�_ ؛ روى ا!�  

))-ُPُا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�#�َ! اْ�َ(َداِع َ+َ�َأْی ��ْ�ِ� 6ْ�َ��َ َ�َ#ْ#6ُ َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��َNُ�ُْأم4 ا �ْ:َ � ِ��َ� َرَم

ِ�ِ- َراPَ�َ�ُِ- َواV�َْخُ� َراِ+ٌ� pَْ(َ�ُ-  َ'ْ	َ�َة اGَ0َ�َْ&ِ! َواْ<َ�َ�َف َوُهَ( َ:َ�� َراPِ�َ�ِِ- َوَم0َُ- ِ�َ��ٌل َوُأَس�َمُ! َأَ�ُ=ُهَ	� َیGُ(ُد

َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:َ�� َرْأِس َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِمْ� ا�ْ�J	�Gَ+َ 6ْ�َ��َ 8َِل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- 

َ:ْ&ٌ= ُمَ#=�ٌع َ�ِ�ْ&�2َPُ 6ْ�َ��َ َأْسَ(ُد َیGُ(ُدُآْ� ِ�ِ)�Pَِب ا���ِ- �0َ�ََ��  َ�ْ(ً�� َآ�rًِ�ا ��pُ َسِ	Pُ0ُْ- َیGُ(ُل ِإْن ُأم4َ� َ:َ�ْ�ُ)ْ�

  ))َ+�ْسَ	0ُ(ا َ�ُ- َوَأ0ُ��ِ(ا 
)2��� Jروا(  

   cZ� ه��ك إن��ن cه ،�P� ءTرج��5، ج f ی5 وأي �kiP ا�uUاف، س�2�3 أن أ���ا جTء �f ،�P ی

)� B� 2<���َی�Pُُدُآ2ْ ِ�ِ>َ��ِب ا��َ Lِb�E�َ�3َ َ��ْس�3ُ�َا Lُ�َ  -أي �kiP ا�uUاف -ع ه\ا ؟ ه\�o��B� J، إن أ�� 

 j5 أح��B)ا� y��َوَأ�3ُ�uِا، آ�ن اUح���4M q�M 5� j ا����P أس�� ا���ن ��cR ا�\5M ن��� ا��ج���5 

 
�p إذا ،L��M �4
، و آ�ن �k ذ�_ س��� L�� \خO وه� fإ �eا��� �BM 5� ء�X q�� ،cا��ج

 
�p ���� Lن��tی� f jس� jأ� �R�� L�B�o� 
�p-  L3� -  �� L�وء�� و آ�ن إذا �2�ِ أن ا���ء ی��

L��X.  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 566�� آ��ب ��
 

   E5 ح�� أث�� c<� ،5 ه\ا ا�������f L��f �3�Bأخ\ ا� q�)� q�)ا�����ء و آ�ن ا��  أح����ة آ�ن 

 ی��Z ا���س ��� ��L�� q، وه� �M 5،و�fه\ا ا E��ی� : �P س�آ��، ��Pل �L ا������و أ��ض �� ا���Zء 

L� ل�M ،hس�آ h2، �2 أن�<� jآ��ی� أ��� �5 : أح� hن�<� ،hMأخ�ف اH إن آ\�h، وأخ��>2 إن ص

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َح(bَ� اْ�َ�َداِع َ�َ�َأْیLُ�ُ" ��4ی� َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�ِل ا�� kَ�َ hُ)ْ)ََح hْ�َ�Mَ 5ِ�ْ4َ�ُ�ْ5ْ ُأم� ا�5َ  ِح�َ

Lُ�َ َواْ��َخُ� َراkٌ�ِ َرE�َ َجْ�َ�َة اBَPَ3َ�ِْ� َواْن4ََ�َف َوُهَ� َ�E�َ َراِحLِ�ِ�َ َوLُ3َ�َ ِ�َ��ٌل َوُأَس�َ�ُ� َأَحُُهَ�� َی�Pُُد Lِ�ِ َراِحَ�

 hْ�َ�Mَ qِ�ْbg2َ 5ْ�ِ ا�bَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرْأِس َرُس�ِل ا�� E�َ�َ Lُ�َ�َْث  

أي  -َ#=�ٌع َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�ْ(ً�� َآ�rًِ�ا ��pُ َسِ	Pُ0ُْ- َیGُ(ُل ِإْن ُأم4َ� َ:َ�ْ�ُ)ْ� َ:ْ&ٌ= ُم َ+�Gََل((

  ))َ�ِ�ْ&�2َPُ 6ْ�َ��َ َأْسَ(ُد َیGُ(ُدُآْ� ِ�ِ)�Pَِب ا���ِ- �0َ�ََ�� َ+�ْسَ	0ُ(ا َ�ُ- َوَأ0ُ��ِ(ا  - م�3G ا��xاف 
)2��� Jروا(  

   c��M cBM L��M ی* ا�\ي����� ا�� �P�:  

))-ُPُا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�#�َ! اْ�َ(َداِع َ+َ�َأْی ��ْ�ِ� 6ْ�َ��َ َ�َ#ْ#6ُ َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��َNُ�ُْأم4 ا �ْ:َ � ِ��َ� َرَم

ِ�َ��ٌل َوُأَس�َمُ! َأَ�ُ=ُهَ	� َیGُ(ُد ِ�ِ- َراPَ�َ�ُِ- َواV�َْخُ� َراِ+ٌ� pَْ(َ�ُ-  َ'ْ	َ�َة اGَ0َ�َْ&ِ! َواْ<َ�َ�َف َوُهَ( َ:َ�� َراPِ�َ�ِِ- َوَم0َُ-

َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:َ�� َرْأِس َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِمْ� ا�ْ�J	�Gَ+َ 6ْ�َ��َ 8َِل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- 

َ�ِ�ْ&�2َPُ 6ْ�َ��َ َأْسَ(ُد َیGُ(ُدُآْ� -أي م�3G ا��xاف  - ِ	Pُ0ُْ- َیGُ(ُل ِإْن ُأم4َ� َ:َ�ْ�ُ)ْ� َ:ْ&ٌ= ُمَ#=�ٌع َ�ْ(ً�� َآ�rًِ�ا ��pُ َس

  ))ِ�ِ)�Pَِب ا���ِ- �0َ�ََ�� َ+�ْسَ	0ُ(ا َ�ُ- َوَأ0ُ��ِ(ا 
)2��� Jروا(  

  c��P���� :�َ 5ْ��� �����ق �� ���43 ا����y، روى ا���Bري و���2 َ�u f Lُ�ْ�َ Lُbا�� �َ� ا��Lِb َرِِBْ:  

Wَ�ِ َم� َ�ْ� ُیbَْمْ� َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ا���ْ	ُ� َوا���3َ:ُ! َ:َ�� اْ�َ	ْ�ِء اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� ِ+�َ	� َأَ�;� َوَآ((

�َ�ٍ! َ+kَِذا ُأِمَ� ِ�َ	0ِْ�َ�ٍ! َ+َ�� َسْ	َ� َوَ�� َ��َ:َ!ِ0ْ	َ�ِ ((  
  )رواJ ا���Bري(

���_ أن �L3�i، �� �2 یS� ،��43�� ��zذا أ�� ����43    ،Lه�<� ،LB�� f _M�� أ�� ��5 ه� _��tی M

،��43� �� ���u f ،���u f و kس� ��  

�ْس0ْPََ	7َ َرُ'ً�� ِمْ� اْ�َ ْ<َ��ِر َ:ْ� َ:ِ�*� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ�0ََ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َسِ�ی�ً! َ+(( 

* َ��ُ�(ا َ�َ�� َ��َل َوَأَمَ�ُهْ� َأْن ُی�Gَ+َ ;َDِhَ+َ Wُ)0ُ�3َِل َأ8َ�ْ�َ َأَمَ�ُآْ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأْن 0ُ�3ِ�ُ(ِ<

وَه� َ+�Gََل اْدُخُ�(َه� َ+2َ	%(ا َوَ'2ُDُ0ْ�َ 7َ0َْ� ُیْ	ِ��Dً0ْ�َ Qُ َ+�ْ'َ	0ُ(ا ِ�* 3َ�ًَ&� َ+َ#َ	0ُ(ا َ+�Gََل َأْوِ�ُ=وا َ<�ًرا َ+َ ْوَ�ُ=

� َخَ	َ=ْت ا���9ُر�P�َ َزاُ�(ا �	ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِمْ� ا���9ِر َ+َ � َ+َ�َ)َ� Dَcَُ&ُ- َوَیGُ(ُ�(َن َ+َ�ْرَ<� ِإَ�� ا��9ِ&*4 َص��

 0ُْ�وِف َوَس��َ� َ+�Gََلْ�ِ- َدَخُ�(َه� َم� َخَ�ُ'(ا ِم�2َ9ْ ِإَ�� َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ! ا���3َ:ُ! ِ+* اْ�َ	َ+َ&َ�َ� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�

)ْ�َ ((  
  )رواJ ا���Bري(



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
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���L ا�4�   �Bم ا���مه\ا آ�ة و ا��.  

  اQی� ا��P�M ؛ 

ُس(َل َوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)ْ� َ+kِْن �9َ�ََزْ:Pُْ� ِ+* َشْ*ٍء َ+ُ�د%وWُ ِإَ�� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأ0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَأ0ُ��ِ(ا ا���

 qًُ� َ�ْ ِوی�َخْ�ٌ� َوَأْ�َ Qَ�ِِخِ� َذVَ�ِْم9ُ(َن ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم اbْ�ُ �ْPُ9ْ59(ا���ِ- َوا���ُس(ِل ِإْن ُآ( C  
  ]س�رة ا����ء[

�T وجcه\J اQی� د�P�M جا و�3 أص� �5 أص�   Hذن اS� �?ح�gی5، س�ف ن  .ل ا�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .1ذآ� ا���ت -  2إح��ء ���م ا�ی5) :042( ا�رس  -��

  10-08- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  zا��، ... ���نأی?� ا!خ�ة ا��Toا!��م ا� P� Mی5، و�k ا�رس ا��Zن� �5 دروس إح��ء ���م ا�

و �� أنL �5 أه2 أ��اب ا�>��ب، وه\ا ا��Bب، ه� ��y¥ رآ�Tة Bء ا���دس ���ً� یT)ا!ح��ء، �� ا� 
ص�ح

�T وجc، إنL ذآ� ا���ت Hا Eإ� yی�iل. أس�س�� �� ا��Pم ی�ة وا���ا�4 L��� �B���� :  

  ))آ�rوا م� ذآ� ه�زم ا��>ات م�Eق ا�#	�:�ت أ((
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 س�5 ا����\ي( 

   k��)� L���ن��، وس�ف �tخ\ ��� y�3ف ی���� �ً��Pخ�ة، إی��نً�، یQار ا��� 5�zو أن ا!ن��ن إن �2 یBی

�5 ذآ� اH، و 
�Pا� c�oی �[�� ،Hو��5 ا L��� �ً��)ن�� ح�]� ��B4 ا�ن�� ح(��ً� LB�M، وس�ف �>�ن ا�

���L ا�4�ة وا���م أ��ن� أن ن>�Z �5 ذآ� ه�زم ا��\ات �B���� ،cوج T� Hو��5 ا _���.  

3ودات �\آ� ا���ت، Uن ذآ� ا���ت ی\ی
 ا�?��م   � yR�Mا���م د �� l45�َ خ tiإذًا �� أخ

���L ا�ن hذآ� ا���ت ه�ن �Z5�َ أآ ،���BR�4� L?�، وه�ن واUحTان، آ�� ی\ی
 ا��� ا�(�� hوه�ن ،��

���>2 ا�4ور �T� 2<��3ی�رة ا��BPر: " ��L اfر���ل ��?�، �\�_ �Mل ��3?2 hM��Uن ه\ا " إذا 

�B�Bی* أم ح  : ا���ت ���4 آc ح�، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م �5 ح

  )) �( ���0 ا�&�i�2 م� ا�	(ت م� ی��0 ا�� �دم، م� أآ��P م�29 س	�9ً� (( 

  ���L ا�4�ة وا���م، L� h��Mا��� �Bا�� h�tس �?�� Hا ��ی� رس�ل اH هc ی�k� �g : ة ���gR ر

اء أح ؟ �Mل?gا�:  

  )) <�0 َم� ی>آ� ا�	(ت (( 

Uن ا�\ي ی\آ� ا���ت ���3 �L، وآ�j ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م �� حی* رواJ ا�5 أ�� ا�ن��   

  : وا��Biان� آ�j ی�Pل

  )) ا�	(ت  �EN! ا�	bم�(( 

�Mل ! ا����� ا��gء ا����q، ا��gء ا����Bب، ا��gء ا����pب ��L، آ�j ی>�ن ا���ت ���� ا��5�z ؟  

2?�3� : y�i5 أن ی�zا�� k�iع، أی���X �� ،j���<� �� ،د��M �� ،5ٌ)5 س�z��� �B����� ن��Uن ا�

�5 ص�ة ا��(� ؟ f ی��k�i، أی�� c�oأن ی k�iأی�� ،k�iی�� f ؟ J�4� ،k�iی�� f أن ی>\ب ؟ k�i

�5 أدق�  
 ا��_، ا�ن�� دار ��c، دار �>��j، ا!ن��ن ���س�M ؟ ا!ی��ن L� q�� �� \خtأن ی Lن�<�Sأ�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 569�� آ��ب ��
 

 �Mل Mن��، واfن��ا��ت، إذًا ه� �� ��اL���� �ٍBM، و��اS� ،L��� �BMذا ج�ء ا���ت اس��اح �5 ���ء ا�

 رأى ج��زةMم، و�ة وا���ا�4 L���:  

  ))م��Pی� وم��Pاح م9-، أم� ا�0&= ا�	bم� إذا م�ت اس�Pاح م� :�9ء ا�=<�� ((
  " )أ�� ��Mدة " �5 : �5 ا�ر ا����Zر( 

   JOرك، ر�Bا�5 ا�� L�I، وأ�ج��ً �ً�����>5 واح �5 أهc ا�\�� ��5 آ�ن �3\�ً� �� ا����ة و�PXً�، رأى 

  :L ه\ا ا�\��خ�ان ی���ن ����t�� ،L ��آ
 ج��c، و3�uٍ� �?��، وإ

2<�Bل ن�P؟: ـ ی L�� hیٌ� ج�� أن� ��?�، وأي س(5 أنt� ،���<5 وج�� ا��zن�� س(5 ا��رأى ه� �� ! ا�

  .�(��E?��� �� c ا���3دة وا��خ�ء���?E ا��Pgء، وه\ا ا�2��3 ا

E �� �ی� ه\ا، �� h�M ح���_ إ�E �� أن�M hدم ���t� Lنh �� ج��، و�� h�M ح���� إ: ـ ��Pل ا�5 ا���Bرك

ن� اt� L� Hن� �� س(5�  .و

Rٍ\ ی�وى أن ه\ا ا�\�� أس�2، ج�اب ����، �?�� رأیh �5 ن2�3 ا�ن��، �?�� رأی�B�� 5� hح�?�، إذا ��

 L��� �Bا�� Lوص� jٍن�� س(5، وخ�� وص �?� ا��S� ،5���zن ه\J ا��h�M ذ�_ �(�� اH ا��� و

��y ا�ن�� إ�E س�3 اQخ�ة، ا�4�ة وا���م أن ا��5�z ح���� ی��cP �5 ا 5� cPخ�ة، ی��Qا Eن�� إ��

  .2 إ�E س�3 ا�ن��، ����ً� ����مآ�� ی��cP ا�(��5 �5 ��y ا��ح

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bوا�� :  

  ))ا�	(ت آ�Eرة �)7 م��� ((
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  

���L ا�4�ة وا�   �Bل ا���M أي أن س>�ات ا���ت، آ�� �T وجc أن ی�ح2 أح Hل اtم ح���� س��

س�M *ی روى ذ�_ �� حMو LB�M �� kM�� ،Lأص���:  

 )) w- إ	م� وأ<� أ�; أن أر�b	أ�&~ :&=ي ا� w *�q'- �-، و:��* و	أ<� أر� �	- م	أر� lآ�

� ا�P��P- �)7 س��! آ�ن :	��2 ُسG	' *+ �ً�W= أو ا��Pرًا +* رز�-، أو م��&ٍ! +* م��- أو وP� ،W=�

� ی��G<* آ�(م و�=�- أم- P� (ت	ش*ء ش=دت :��- س)�ات ا� -��: *G� ذاk+ ،7 ا�>رrأ��� م9- م ((  

��c3 س>�ات ا���ت وإن ����ت ��>�ات، آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م، �c3 س>�ات ا���ت �>��ٌ�   

M م�P� �� Mم، و�ة وا���ا�4 L��� �Mل Mن��، و�5 خ�iی�J �� ا� 5�z��� ،_2 ا���?�� E�3اس� 

 E��أح��نً� �( أن�س ی��>�ن �cء أ��اه?2، ی��>�ن ح�E ی����ن ن5��4، ی��>�ن ح�E ی����Pن 

��>?�P� ،2ل  L�� k��ار M م�P� م�ة وا���ا�4 L���I?�ره2، ی��>�ن ��4ٍت ی24 اQذان، �� 

���L ا�4�ة وا���م:  

  ))َش(4�(ا م#��)�، �>آ� م)=ر ا��>ات (( 
  )5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء، أخ�جL ا�5 أ�� ا�ن�� �( 
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 �5 أن   �f ن��أن� أ���q�)� c<� E ی>�ن ��L خ�B، إ�Xرة، �\آ��، �tن �?\J ا�ن�� ن?�ی�، �tن ه\J ا�

 Mی�م وUا ن�oدره� وf نري ���4M ،E أذآ�ه� �>2 دا�Rً�، واQن �>�ن?� ا����س
، ا��h�P ��جc �� أح

�� ،LانTأح ��Z� ،رسً� ه��ك� c�3�� �RاT)ا� Eرة إ����� �ًB�u م�Pوس�ف ی ،���Iا�� c�35 ا�� yی��

وذآ� �� �����c�4 أنL �2 یtِت إ�E ا��gم cBM خ��� س��ات، س���� أر��3 �ci ص���� �� أر��3 

kٍ دول ���ق ن��L أن ی�ى ����3?�، و��Pص�?�، و���ح�?�، و�� ��?� �5 ج��ٍل �3�Bu، و�� ��?� �5 ُ�َ�

أ��� ا�j�4 اUول �� ��ی�iن��، وا�j�4 ا��Zن� �� ��ن��، وا�j�4 ا���Z* �� : ح����، ��Pل ��

م اس�����P �5 ا�c�3 ا�����I، وأ���� Mم، أ�gا� Eد إ���إی����i، وا�j�4 ا��ا�k �� إس�Bن��، و�3 أن أ

 �?� qاس2، و���� �?� q�� ،j�i� ء�X ،jا��� L� k(�ریً� أ��� �ا��(�ري ) ��_ ه( ��ً ��B3���� أو )

ُ�ْ�َ�ًا �>�یً�، و���k حیLZ �� ه\ا ا�����ع، ) س��ك  c5 ه\ا ا���� c3وأج \ٍR�� ،�Rأ��� �B<ی Mو

J أ��� س��� ��اٍغ ��5 ح��4 �ریq، وه� �� hآ� ،Hد��، وا�M ی5 س���g� 5�ث �� Lوأذآ� أن

ی�ًا ��Zن�ی�، وذهhB ا�e?� إ�E ا�h�B، و� c�3ی�� ���ًء، یت �� ح�ج� أن أآ�ن �� ��آT ا��� M

��E ا�(ران، f أ�Mل ��  L��3ن hه�، رأی fإ Lإ� f ا�\ي Hوا ،�ً�X�� h�Bا� Eا��3دة إ� yی�u و��

��E ا�(ران L��3ن hرأی ،Lا���م ن�� �� c� Hوا f ،ا���م ا�����.  

c، ��>5 ا!ن��ن ی�>5 ح�� J�BM، ون�� آ��L �?\ا أآ�Zوا ذآ� ه�زم ا��\ات، f أح یري ��E اUج  

 fء إ�X cی�>� �� آ cوج T� Hا J�b��� ًا، آ�ن ه\ا ا�\يوه� f یري، أن� اس�l4M k آ��Zة ج

�ً�o� Jا���ت، ج�ء fًء، إ�ip ٍة�oث c<� ،�ً�M�� ���M c<� ،ًةb�  .ا���ت، ی3 �>�X cء ُ

دy�M، أن أحًا f ی��k�i إن>�ر ا���ت، �>5 ا���ق ��5 ا��5�z أ�Mل �>2 دا�Rً� أی?� ا!خ�ة، وه\ا حی*   

 J�<أ�� أن ی� ،L�� �ٍ��p �� 5�zا�� ��pو ،L� 5�َ ی��k�i أن !! و��p ا��5�z ه� أن ا��5�z ی��3

�5 ا��(�رات، واfس���اد، وا��4ی�، و��E ��ن ر��  L�� ا���<� q�)� hذا آ�ن رأیS� ی�>� ا���ت ؟

�� ث�ث� ��ی�5، و��ن �L3 ح�g�� �4آ�، و��ن ��c ���ر��، و��ن اح�>� ����ن، و��ن ر

 ��T� Jر��ا�j�4، و��ن اس��iع أن ی�yP ر�� ��Mس�، و��ن ا��Xى ��h أر��R��3 ���، و��ن 

 hأن�4_ أذآ� �?2 ا���ت، خ��?2، إن رأی �Zآ c�BPی* �5 ه\ا ا�ث��?� ث�ث�5 ����ن، إذا وجت ا��

\ ه\ا ا����E �\آ�ه2 �����ت، إن رأیh ا��ی* یtخ\ ���E ا�ن�� واfس��oاق �� ��\ا�?� ا��ی* یtخ

�5 ا���ت _Zی  .���>5 ح

���L وس�2 أن�M Lل   Hا Eص� �B5 ا��� L�� Hا ��  :و�5 أنq ر

  )) أآ�rوا م� ذآ� ا�	(ت +k<- ی	�N ا�><(ب، وی�ه4= +* ا�=<�� (( 

���L وس�2   Hا Eل ص��Mو:  

� ���=ه� وا:gً� آ(( Eوآ ،�ً��Eت م)	��� �E ((  
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  " )أ�� ا�راء " �5 : �5 آ�T ا���3ل( 

   c�� LBج�ن Eإ� hا��� آ�ن J\م، أی5 هtَوَس ،cو�� ،�g�3 ��حgی ،Lزوج� h���� cرج ���ق، أح��نً� �(

 �5 أن ی��رM_، دوام ا����f أو ،LMر���5 أن � �f LB�� ي\��� ،L�� hMا��� P� ل �5 ا����لن?�ر ؟.  

  : ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

  "))اذآ�وا ا�	(ت، أم� وا�>ي <E�W=�� * �( ��0	(ن م� أ:�� �ND)qً��� �P و�&)��P آ��rًا (( 
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " qأن( "  

   �?�Bة ن���iا���دة ا�� J\ه L3� k�iی c���� c�3ی ،L5 ص���������س�B أح��نً� ا!ن��ن ی��k خ�B س�� 

 h�Pوأ� q�)� �� ًا؛ إن آ�نًا، �?\ا ا!ن��ن f ی��_ أ���� �ً3������ جًا �� ا�م، وأن?� أخ\ت ��

���u Lٌف �5 أ��E ����ى، وآ�د 5�َ �� ا��(�q أن ی���Zن ن5��4 ��>ً�، ��اJ واج�ً� f ی��_، إذا 

 kR�gا� ��B3���� ت ؟ �����ت����� j�<� ،_ا��� L�� 

 ( آ�ن خ�B ا���ض أذهR�4ا�� �B�4�( ،

J واجj�<� ،2 إذا )� ،2�tی� 
4�� P� ،2�tر�� ی� P� ،2�tزوج� ی� P� ،2�tی� h�� P� 5 ا���س� إذا أح

 ح���L، وان�?h ح���L ؟P� !ل�Pم ی�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� _�\�� :  

  ))�( ��0	(ن م� أ:�� �ND)qً��� �P و�&)��P آ��rًا (( 
�5: �5 ا�ر ا����Zر(   " qأن( "  

J رجc، وذه
، أص���L أث��ا ���L ث��ًء آ��Zًا، ��Pل ���L ا�4�ة   �����L ا�4�ة وا���م آ�ن  �Bا��

  :وا���م

 j�<� 2 ����ت ؟ـ<Bا. ذآ� ص�ح�?B2 ی���.  

�5 ذآ� ا���تواH : ـ ���Mا �ً[�X L�� kن�� ��.  

  .إن ص�حq�� 2<B ه���_: ��مـ ��Pل ���L ا�4�ة وا�

  .م f ی\آ� ا���ت إu�f �ًM ی���y ه\ا ا��ح أ�ًا�� دا

���L ا�4�ة وا���م   �Bا�� c[2، �5 أزآ�ه2، و�5 أآ�م ا���س ی� رس�ل : س?�P�5�َ أآ�q ا���س، �5 أ

  : اH ؟ �Mل

  ))ذه&(ا ��Jف ا�=<�� وآ�ام! ا�خ�ةأآ�rه� ��	(ت ذآ�ًا، وأش=ه� اس0P=ادًا �-، أو��Q ه� اxآ��س (( 
�5 : ���ی� أح�دی* ا!ح��ء�5 (  " ���  " )ا�5 

ه� : إذا ا!ن��ن ��4ر ��ذا س�>��Bن ���X Eهة J�BM ؟ هc ی>��Bن: و�J\?� �ًP�Bi ا���ج�?�ت ا���Bی�  

 
 ا����oر �L ؟ إذا ا!ن��ن رس�X 2هJ وآ�Mا���ت ؟ ه�� ی� �PRذا qن� c؟ آ �M�Bن ( ا��� ا���

��4 ی�م Hا J���� ن� ا�\ي�ا��  ( �BM ي��gا����4 ی jآ�ن ا��� ،L���� ة��>5، ا!ن��ن ی>�
 �Xه


 ن��L وی�Pلuوی�� ،L�� k)ی� Mو ،L�����:  

  4�0َ�َ* َأْ:َ	7ُ َص�N�ًِ� ِ+�َ	� َ�َ�ْآC6ُ) 99(�َرب4 اْرِ'0ُ(ِن 
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  )س�رة ا�����zن ( 


 ن���P�� Lل  u���� :أرج��3ك P� qی� ن� ���M.  

  �P�M2 آ��� د<� h�M Mو �?�� h�M رس�T وجc، : أول ا� Hا Eإ� yی�iا� TRرآ� ی3@ ه\ا ا��Bب أح

Uن_ ����ج ��gء ی\وب �_ ا�?��م واUحTان، وا��Tن، وح
 ا�ن��، وا���e إ�E 5�َ ه� ��M_، ا���ت 

��_ آc ذ�_، َ�َ�َ� ا���ت ا�ن�� ��2 ی��ك �\ي �ٍ
 ��حً�، ا���ت آ�j ��� ا�ن�� ؟ �� صف  
ی\ه

l�X ���� وه� �� ���Bح� آ��Bة، وزرت ���L ا��اسk، ا��خ�م �� اUرض، وا�(5�4B �� أن 

 5��L��u 5 و ا��jP، وا��Zی�ت، وورق ا�(ران، وص�ح
 ه\ا ا�h�B ی�Zي �� ح��ٍة ص��oٍة  f�Tی

 L��� f رخ�م، وu f�ء، وf ث�ی�ت و�X fء، أf ��ى أن ه\ا ا����e ی��Z أ��y �� �� ا���q ؟!! 


 ی��J�e ا��5�z خ��ًا �L �5 ا���ت: �>5 ا��5�z آ�� �Mل �r3 ا����3ءR�p ��..  

  C)26(� 7َ��ِ اْدُخ7ِ اْ�َ#�9َ! َ��َل َی� 6َ�ْ�َ َ�ْ(ِم* َی0َْ�ُ	(َن 
 ) qس�رة ی(  

���M�k� L أصLR�M، ) ی��h ( ��4ر واح ���o ا�i�ب    cآ Eoأ� cی��م ا��� f ،ی�انT�� 5 أی��ل�

cآ Eoرج�  أ�ا��ح�ت وا��Tه�ت، وا���Pءات وا��?�ات، و��p �� kBMٍ� ی�Pأ ��ً� ن?�رًا، ���yP ا�

 �?I 5� �?eدرس ا���اد دراسً� ُ�ْ�َ>َ�َ�، وح� Mن، و����fِ�َع ج�س اMُ ه\ا إذا ،�iPا� E�� Eو�Uا


، وه� ی��J\?� 2 ا�رج� ا����3 ا��� ی��k �?� رأسL، وی��� ��E أ�MانL، ��4ر �M ن����fا ��أن س�

�5 ا�?�ى، �Mل yiی� f م�ة وا���ا�4 L��� �Bإن?� ا���ج، ا�� ،Hوا f ؟ L� �ٌ)�T� :  

  ))ا�	(ت �EN! ا�	bم�(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 

  : �c إن�M Lل  

� ا
 :� و'7 (( G�3، و+��! ی(م ی�Eن، +��! ی(م ی�P��+ �i����((  
  )ا�O�Pن �5 ا�(��U kح>�م (

   EPًا ن�p ،ا���م أي إ�E�� E ؟ ی� رب �uل ا��gق إ��_، وا آ����J ی� أ��M ،hل f آ�ب ��E أ��_ �3

 LBًا وص���� �BحUا".  

واH أ�cP ا���س، أس3 ا���س، 5�َ نcP اه������L آ�?� إ�E ا�ار اQخ�ة، �� واح، �5 واkM ح�����،   

Z� L��� c�3� J�� ،Lه�\� �iرس2 خ J�� ،�Bأج� �� Eخ�ى إ�t� أو �Pی�i� ،Lث�5 ����ن، ح���

 ��B� J���� J� ��j�4 راٍق ���?�، ��ع أث�ث ���L، ��ع ���L، ��ع س��ر�L، ص�ر �� ،�?��� ���Tر

��>�، �� � ��p �P���Xtة ا���وج و��M�i ا��R�iة، ������ ی��� ���Xtة ا���وج، و��M�i� L3 ا��R�iة، 

ی�M�i� Ei3 ا��34د إ�E ا��R�iة، و����ك ا��R�iة ���آ��?� وُ�k�ِPْ، إ�E أی5 ه� ویخc ا���iر، و
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 cآ ،L��M�u cآ ،Lآ�أ� c5، آ�zآ\�_ ؟ ه\ا ح�ل ا�� qأ�� ،Lأ��� Lا�\ي أرس� ،L��� E؟ إ� 
ذاه

Lأ��� Lأرس� Lنtوآ ،Hا c�Bس �� L�\� ،L�Mو cآ ،L�ا�Bخ..  

  َ�ْ�ضً� َ�َ�Eَ:ِ�Dَ�ُ+َ �ً9ُ- َ�ُ- َأْض�0َ+ً� َآ�rَِ�ًة�Cَمْ� َذا ا��ِ>ي ُیGِْ�ُض ا���َ- 
  " ) O 5� "245ی� : س�رة ا��PBة( 

bم ���L أ���L س�Jb ا����ق �L، ی� إ��اه�2 �2 ن>�J ا���ت ؟ �Mل  Mَ 5�َ : ن��
 ����، Uن>2 ����2 ا�ٍB��

�� 5��� E��� ،5س��� �P� Lی��gی �<� h�� ى��Xا �L��e و�Tی��L، و��U�� LXث�ث وخ���2 اQخ�ة، واح

وورق ا�(ران، وا����gت، وا��اج?�ت، وا��>���ت، و�pف اfس��BPل، و�pف ا�(��س، و�pف 

 ا���م، وا������ت، إ�O Eخ�J، �� إن ان�? 5� E��2�e ه\ا ا�h�B ح�E ج�ء�L أز�� ��B�M، زارJ أح

) و��h ا���ام �Pi?� زواج� �3 ���  خ�یj ���ت: ( أ�M LR���Mل �L �����ف ا��اح و�����o ا�ارج�

��E زوج�L، آc ه\ا ا��3
 یtخ\J واح ��pي، �� ه\ا ا��Pgء ؟ ه>\ا.  

�T وجc، إذًا    H �?��Pآ�?� ی ،Jدfأو ،Lن��� �M�u ،Lن��� ،LRذآ� ،L��M�u ،L��� ،L�Mو cM�3ن��ن ا�!��

<�  :q اQی�أح
 �Xٍء إ��L أن ی����t� yا�L ا��� أرس�?� أ���L، اQن ا

   cاخJ أر�k س��رات، إحاه� ���h�� J أر��R��3 ���، و��l�X ی��_ �c�3 ث��L ث�ث���R ����ن، و

c�3��� �Z��Zة أخ�ى �����، وا� ��4و�?� c��M، واح�Bا� .. cB)��� J����E ا���B ���، و J��إ�6، و

 ن�ٍء دون أن یtخ.. ���، إ�6ٍ�� Eإ� J\ ��X L3ء، وf دره2، آ�j ح��L ه\ا ؟ وج�ءJ أ�� ���oدرة ��

 L3� \خtدر ��رًا دون أن ی�oأ�� أن ی ن�i3>2 ح����5، واح أرسL��� c أ���Jb��َ� ،L ا����ق �L، وواح

 J\ه ،J�� �� Lأ��ا� cك آ��و ،�?�� �3ة f ی�3ف أح� �ٍ�Rی�� ن�� �� �P�3م، وأ�u 5ث� fو ،�ً[�X

��3M5 وا� ��Zأ�.  

�\ی5 ا����pا �� �r3 ا�ول ا�����3، دول ا����، �� ��E ا�(�از آ��� ����B، أن� f أ���� �Sخ�ان�� ا  

���L، ه\J ا�>��� اس�?� �ً�go� kPی M ا�(�از E��إذا واح دا�k ث�5 ا���Tة . ��oدرة �� ��دة: إذا �Mأه� 

Bا ا�\?� LR�P� E����c، وآ�P3� L���O cدة  qسzد، و��P� c���، �Sذا ذه
 إ�E دا�Rة ��5��R أ�j، و�

Jج�از E����oدرة �� ��دة، ی�>5 ی��ت ����>�� ا���B�P، وآ��� س�ف ن�oدر �� : ا�(�ازات �>��Bا 

L��3 !! أی5 ��ن ؟ �tخ� : ��دة، إذا واح ����، cBM ا����ة أه�L ی���tن � ��tی f�3دة أ��� L� q��

 صی�� �ً�Rدا L���T وجc، ا���س�3، إذا واح ح� ی���tا  Hا J���� ���u ،LPا �� �� ����3دة، �� واح

ا����� ا��Zن�� ��g ���ذا �2 یtت ��ن، أي ��ن ؟ : وان�5 ا��43، هc ی��B� �iل إن��ن �5 أه�L ی�Pل

  .ان�5 وخ�l، ه\�o� Jدرة �� ��دة

 وا��3M �5 ا���>�  Xم أ��3، �� �5 آMم وا�ی� أس�س��، ه\ا آ��M J\ت، ی(�ز  ��� إخ�ان ه�����

�uل ���_ ی� أس��ذ ن�5 �� ز��� ص�oر، �uل ���_، �2 ن� �Xء : إخ�ان�� ا��Bgب ی��3��ا ��� �����Pن
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، واح ��ت ����Zن�� وا�Z�ث�5 و�2 ی�Tوج �3 ؟ و�Xب نTل �5 �B�4 �� ه\ا ا�M 2آ ،�5 ا�ن�� �3

�g�4 ا�M ع�Bأس cآ kس�� ؟ أن� أس� �g� �3Bس J��� qه��ع ا���ت ا��Bص ان�� ،���gب وا�

  .أن� آ��B، أن� ص��o ��آ�ًا ���: ��Pل

  L� ل�M ،
��د ��یL3� r ��ض ص3 ،���u J\و�>5 ه ،rد ��ی�� �L : آ2 ���ك ؟ �Mل: واح

��!ن��ن ی��J\?� LB ا���iP، أ���E أن_ �� ��?��ا �>q �� أردت، ��q . آ��ك ذ�_: �Mل �L. أر�5�3 س��

��ع ��gؤم أ�ًا، إذا��  �� ،�Bس��� �� ،Hا k� �?��4، �� ��اج� �� h���أنh �>�ت �����ت، و

 \ٍR�c�3، و�رس، و���ج�، و�>5 و�y ا���?�، و�y ا��gع ، آ��� �� ،cوج T� Hي او�Mف ��5 ی

_�tی� Hوا cوج T� Hي اي ؟ : أردت أن ���X c3]ً� ��4رت أن_ واjM ��5 یB����ذا �h�3 آ\ا ی� 

ب �h�3 آ\ا وآ\ا، ���ذا ���h ه\ا ا����2 ؟ ی� رب ����U Lن�� أ��ب و�ي �5 ذنLB، �� ی� ر: ی�Pل

L����� 
إذًا �3_ حy، ���ذا أ�h�i ا���_ ه\ا ا�h�B ؟ ی� رب Uن ا���� ه� . أن و�ي �c3 ه\ا ا�\ن

� c?� ،ردت أن اس��ه�، ص���t� ،ء���pأزواج?2 أ ����� �Mه�، و���� h�� f ة ا�����_ �>c ا��ح�

  ��jM ج�اب ؟؟

���ذا : ا�ciB ا�\ي ی3 ���L ج�ا�ً� �5 آjM�� c، ه�� ا�(�اب، �5 أي سzال... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

  hP�u ؟ ���ذا ���ه�h ؟ ���ذا أخ\ت؟ ���ذا د�h3 ؟ ���ذا hB�p ؟ ���ذا ر��h ؟ 

؟ ا���ت �� �(J، آ�j ذ�_ �E ��?�ی� أخ� اح\ر ا���ت �� ه\J ا�ار، cBM أن ���4 إ�E دار ���: �Mل  

  :و���Mا

  C)77(�َوَ<�َدْوا َی� َم�Gْ�َ�ِ Qُ�ِِ~ َ:�9َ�ْ�َ َر�%Qَ َ��َل ِإ<�ُ)ْ� َم�ِآrُ(َن 
  )س�رة ا�Tخ�ف ( 

���L : ��>� �� ا���ت، cBM أن ����E ا���ت �� �(�M ،Jل أح ا����3ء   hف ا���ت ه�ن�� 5�َ


 ا�ن�� وه���?�R�4� .ر ا���� cرج �� L� ك��ة، و�<B� 5ٍس �� ����أٌخ  L� ،وس� Lل، ح�����

���?2 ؟ ��� أح ا� yأن ی�� L� Ebأن ی��3?2، أن L� Ebأن �<Bد، ��4ر یfخ��� أو ،J����gخ خJ�B، ��س�

L� ل�M :  

  ـ ���ذا �Bِ_ ی� و�ي ؟ 

  .ك أوfدًا خ���، و��� أن أ���?2أخ� ��ت و��: ـ �Mل

  . �X]ً� أخ�ك �� ��ك �?�M :2ل �Lـ 

  .��ك �?�X 2]ً� ی>��?2 س�� واحةن23 ی� س�ي، : ـ �Mل

L� ل�M ء: ـ�<Bا� E����ت . �Xء ج��c، أنh إذا ��h ه\J ا���� �3 ه\J ا���� ا�أ ���B>�ء، اQن �>�� 

�?X�3 أBس 3�.  
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��iب، z� L� h�Mآًا �tی��ٍن �  �� ،cة ��?� رج��oا������� �� دار ص �eb�o : fأث��ء ������� ���(

 �3iM �، و)����� �ًP��� �ً��� _� ��Bن ��Zإذا داٍر أح�5 ��?�، ری fار إی�>5 أن ���ج �5 ه\J ا�

�L� L، وه� ی�Zر وی��ج، وی�Pل�h�� �� J أX?� إf و : و�� ��� q؟ �� ا�\ي ن� 
أی5 سtذه

�T وجcBM ،c أن ن���ج إ�cBM ،���� L��� E أن ن���ج �?م  Hا J���� أث��ء ا���س�3، ��!ن��ن ،L���

  .أح��نً� ی���?� وی>�ن اUجc أ�Mب �5 ذ�_

  ���u �� ... q�X ،ceا ا�\?� qإن��ن ج� �� ،��oص cI �?ا���رة و� j�4ی�م ا�t� ��Mأن دا�� وا

L� ل�M ،د�� ���� ،Lن�<� qخ� وج�O ب، �(�ء إن��ن�g�� م�P� ،ًا ح�دةه\ا ا��>�ن �>�ن�، ��د : ح�رة ج

L��� : 5�f �>�ن� أن�، f �>�ن�، ��س��ا، ��gددوا، ���س>�ا، ���ر��ا، و�(tًة ���h�b ه\J ا�ا�� 

c�P5 ه\ا ا�� ��Zت آfح� ،E�3� �� ،وىد��ى �� : ��c<� ،�?3M ه\J ا���3آ� �� cR�u، �� ج

����4M ��� ،L ا�3ل ����ى ���ت ا��
 ا�ig� �?��� 
��fO Lف  ا���Pء ث��ن�� أ��ام، ث2 ی>�

�?� hBأن ی cBM �?وى ا��� ��ت أص�����  .ا�

   hM5 ا����\�_، أنh وhM، أنh ز�5، أخ�i �� ��_ ه\ا ا���م ا�\ي �E�� �� ،Lg�3 ��ت، ����ی* 

cM ،�3د� f 5�Tرب ا��P��� إ��X �� Eء اH، : ا����� حی* ��23u L� q إu�Mً�، حی* ��رغ، Uن 

��gی5 ��م �Mدم و���� �� ا���م  ��  f���X c3]ً�، وا��ی* 5��5 ا����cBP آ�4ح��B ا�\ي حث�� 

Hا fإ L��3ی f 
�oوا� ،
�p LنU ،L�� وى  .ن��L، وا��ی* �5 ا����f cBP ج

��ن إذا ��>5، و��ن، و��ن، : واH د���� ��ة، أخ آ�ی2 د��ن� إ�E �>�ن، وو��P� ��R�M �� kل ��  

��gة، أح EPن، ان��ًا �� ا���>��  و��� �5 آ�Bر ا���Pة، ویB4�� cogً� ر��3ً� ج�M 5ی��ا��

 cBM ����
 درس إu�Mً�، د�oی f ،ی5، وه� آ�ن �5 إخ�ان�� آ�ن��ا�س��ری� ا����3ُ، وه� أح ا��

��ة و�>5 ��ة ا��T� �� hBر��، ا����q آ�ن �����، واH د���J ا����q، وا�����bB� hB ا�أس�Bع، ا�

  .lM ه\ا اUخ ا�\ي أص �B��h أ�Buق ا��Zى، ه\J ا�ن��ن�

����M �gRة �M :h��P� �?B�Mل   Eإ� h<�Xإن ا��أًة ا ،�?�� Hا ��أآ�Zي ذآ� ا���ت : h��M ص��� ر

_B�M ج��زة، و�� آ�ن �� �� . ی�ق �� روی��g، أو ���ِ���ن��b، ووج��� k��)� ا��4اح� إذا ا!ن��ن آ�ن


ی��g وراءه� f ی�ج ��نk أ�ًا، ه\ا �5 �\آ� ا���ت، وح���� ی��k ا���3 ��E  ����3 س���P، أح

 L�3م، و�iوی���ول أ�\ ا� ،cآtت ی���ك، وی��ا��BP، وح���� ی��k ا��ioء، و��ى إن��ن آ�ن cBM س�

 �Bًا أص
 ���ٍ� وس�یkٍ جB�� ،دfزوج� وأو Lو� ،Eو�Uرج� ا���p ن�م، وآc ی�م �L ح��bم �5 ا�

�Z ه��ة، �c��oُ، و��h �?\ا ا���Pش اr��U، ور�hi رج�J، وح5iP��� L�� �g، وُآ��L��<� 5، ج

 ،�BPف ا��u E�� h3ج� M L�BM 5م 5�َ د��e�وح���� ُیc�َ�ْ ه\ا ا!ن��ن، و���� ���� ا�S� ،�BPذا 

L� ل�M cوو: وأدخ ،L3��h3 ا��(�ة ��ق اس���ول، ا�EP، ����3ن آ�م ا����ری5، اس���و�L و�L�P وو
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 hا��� h�� Eا���س إ� 
خc ا���BPة ی��BPن ا���3زي، وذه� �� Jدfأو jMا���اب، وو cا�����، وأه�

 ،h�Bى ه\ا ا���Xا�\ي ا h�Bا� 
اء Uن? 2���g)ا � �Pg�k��g ا�(��زة، أی5 ص�حo�3م ا�u و��ا�����

 ،h�Bو��ش ه\ا ا� ،h�B5 ه\ا ا�bوزی ،h�Bوأح�5 اخ���ر ه\ا ا� h�� �B؟؟ أص L����أی5 أذواLM وأی5 أ

  ..أ�Buق ا��Zى، ه\ا ��� ج��3ً�، آc ����ق ی��ت وf یEPB إf ذو ا�T3ة وا�(�Bوت

 -Pمqوإن ���6 س �r>ل        آ7 ا�� أ)	Nء م��=� !�� �  ی(مً� :�

  :�� � <Q �0=ه� مN	(ل               +kذا �	�ـ6 إ�� ا�G&ـ(ر '�9زة

* * *  

  ��Mل B�  : ا�T3یr3B� T ا����3ء �� �5 

��e�  . ـ 

  .� ا��h�� 5���z أول خ���ٍ� ���تی� أ��: ـ �Mل

  .ـ �Mل زدن�

 ج�ءت ن���_: ـ �MلMذاق ا���ت، و fإ   .��R��O 5� q_ أحٌ

  �Bi���� �ًل أح��ن�Mأن� أ : ،�gی� q�f L��� 5� k�iن�، ی��p Eن� إ��i�� M ا أن ��_ ا���ت����وا

��� Hن رح�� ا�� ،E�5 ا����L، ن�3ة، ا���3Bi ا��43ی�، ��ن ا��gب، ��ن أن� سh�t أح إخ�ان�� �

L� h�M :�� ل�M م ؟�g��� ی5 ن�3ة، : آ2 ح�دث� ��ت�g�ح�ا�� خ���5، ا��4P ��\ خ��� س��ات، �� 

 Eن� إ��i�� M ا أن ��_ ا���ت����ی2 ی(�ز اQن ی>�ن ث��ن�5 آc ی�م، واM 2M، ه\ا ر��وخ���5 ��

��pن�، وس�����p Eiن� إ���� �����\ ح\رن�، ��ce ا!ن��ن ی�Pأ ن�3ات اQخ�ی5 ح�E یt�� ی�م ی�Pؤون 

 5��R�� ة، أو�� �R�� 5<ی� J��3� إن��ن �� راح �� �ی�، �T3��� ت��Bا� Eإ� 
��?2 ن�3�L، ویce ی\ه

 �5 أن یt�� ی�م ی>�ن ه� ص�ح
 ا���ت�fی�، وT3��� ة�� �Rة، أو خ������.  

  TیT3ا� B� 5� �����y : ی�Pل س�ن�  hوإن آ� ،L��� LPb��أآ�Z ذآ� ا���ت �Sن آ�h واسk ا���3 

_��� L3bث��ان ���3آ��ن. ا���3 وسt�دوج، وT� ث��t� L� . h�Bه\ا ا� ،LPb���Sن آ�h واسk ا���3، 

ی�� ��p ه\J ا��� �� h�� J��ی��، ی�>5 ا��سk س��B4 ��� ونj4، واH أ��ف رجc، آ�ن �� 

، ��� ز�5 �� آ�ن ا�h�B ث��L ث�ث�5 أو أر�5�3 أ�j، و�k �� ه\J ا���� رخ�م �Bه\ا ا� �� h�� أول

ن>��X qف، وز�5 �� آ�ن ا��P3� �3�� h�Bل جًا، آ�ن ث�5 ه\J ا���� ث��ن�� �����ی�5، رخ�م أو

���Pا� cی�u آ�ن �?Bن، ص�ح���� �Rن ث��?� خ����Qث�5 ����ن، ا�ر�5�3 �5 وثUن�� وا�Zا� �� ���� ،

4رL��BP� J ه>\ا، ��4ر � L3���i ح��bر ا��BP أن ی�� ،L���M 5� �4Mآ�ن أ �ٍBM �� k����J، وو

J��4� آ�ن ه\ا ،L�� خ\Bة ا�g� jی�ص f ه>\ا، ه\ا ا�\ي آ�ن ی�>5 �� ���ء ی>�د �ً����� Lرأس.  
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���L ا�4�ة وا���م آ�   �Bرج��?�، ����\آ�� �����ت، ا�� �gR��ن إذا ص���M Eم ا���c، ر�h3 ا���ة 

  .Uن L���p ا���o4ة  f���4� k��L ون��?�

���_، وإن آ�ن دخ�_ �M : c��Mل   L3ا���3، وس y�� hوإن آ� ،_��� LPb���Sن آ�h واسk ا���3، 

�i� 5� ه� أن ا����ة�B�4ف ������ة، �\آ� ن��_ وص�� j�3ف آ�� fو ،��oص h�Bًا، وا�ل، وإن ج

 5Mی��، ا!ن��ن أح��نً� ح���� ی��u h��� y��� ة، �\آ�ه� أن �� ��ت، وإن آ�ن��Bح� آ�B�B� آ�ن

L��<g� 2e3� c�� ،خ�ةQار ا��� 5Mت، وی������.  

ا���>@� �����ت �5 ��از�L، أو �5 ن���4M L)R اc�U، أخ�X �iء ����ة ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

أن : اc�U، وأ�Mى �Xء ������M Lة ا��5�P و�4M اg� �4M �� ،c�U?�ر ا!ن��ن �j3 ا��5�P و�uل

رة ��c و�MلM h�� qج� ي k�iM : واح��ًا أ��k ا��3�ت، أ��Xي ���p، ���ا� ا�2�o، ی��4 p

 ��<� ،Lص�ل، أ��_ ����43 وأد�Uا jد، إذا آ�ن ا��� خ��fأو ����tوج، یT�أ ،h�� ي��X2، أ�p

رة ونTل ا��3Pا�ی� cBP���� 2��� أن c�Uل ا�u ،م�أح ��Bث ه\ا، ی  .LM�� c، أح��نً� ی�

ا�Rة ح>����، وأ���k �����3، ��زم أن�h��)� ،�e، وج��q �(�اري اث��5   � hذات ��ة آ� Hوا

L� ل�M ی� أخ� ��ن ه�>��، ی>�� ��h، و�L س�� أX?� ����ر ���ع ا���ی ا���ص : �����ف ا��اح

ی�I L��3ه� وf ����، أن�س نJ��4 أن ا����I Lه�، یkg ا�فء أآ�Z، وا�����4 أس?���g��� cج 

 ل، وأن�س Oخ�ی5 نJ��4 ی>�ن داخc ا�B�ط، أج�c، و�>5 �� خ�i أنL ی>�ن ا���ی ��س?B� L�<و�

ی��i ی>�� ا�B�ط، وا�B�ط ���p جًا، س�� أcI �?X ی���ن� واح��ر، �3 ذ�_ �Mر یL��3 داخ��، 

��gی5 س�� و Lه�\� c���، f ی>�� ا�B�ط، و�>5 یL��3 خ�رج�، �� ��gی5 س�� إذا ا���ی 3�

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bأن ا�� k� ،د���M:  

  )) م� := c=ًا م� أ'�- +G= أس�ء صN&! ا�	(ت(( 

  �J د��� �\آ�ات ؛ ����4�ق، �� �� إن��ن ی��ت إL��B� f إن(�ز أ���ل �g?�، و� cی�م آ\ا، ه 

و�����3 ا������3 ی�م آ\ا، و��Pء �k ��ن ی�م آ\ا، ���س�B ��ن ی�م آ\ا، واس���Pق ا��� ی�م آ\ا، 

���L ا�4�ة وا���م �B���� ،ةt)� ا���ت ��tی��، وی�u ل������c أ :  

�&�ح (( ��� Q�E> ث=N� q+ 6��ء، وإذا أم��	��� Q�E> ث=N� q+ 6N&إذا أص((  
�5 : دی* ا!ح��ء�5 ���ی� أح�( " ��� 5� Hا B�( "  


، وی���B�� y وذاآ��E�3 ذ�_ أن ا!ن�  R�� ن ی��م�.  

L���  :وآ�ن ی�Pل ا��?2 ص�� 

 )) �2gE��+ �2P�2، وإذا أرس�	ر��+ *�E> 6(�إن أم ((  
  )�5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر ( 
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  Eإ� �eان ،yأ�� f أو yأ�� ��S� نQن�م اtی� رب أن� س  hePإن اس�� ،�Pأس�� f أو �Pا������، ی� اس�� J\ه

 ��Rن� L2، وزوج�Rن� yیی� رب اح���e �5 ا���3ص�، وإن c����� ����BM، وه\ا ی��4 آ��Zًا، �� ص

��رة، �Sذا ه� ��U �ً3Bu ،hنL ��د، ��jM ا�م \� hM��t� ،��Zا� cZ� �?��(�نhb��َ ،LB یه� یJ، ��ج

��وLM، آ�نh ح�ار� �� �B���� ،h�� ذا ه�S� ،رة��\� hM��t� ،?� ��ردة�أ�� ،J�����، ��h یه� ی L

  : ا�>�ی2 ی�Pل

 )) ��N���  ))ی� رب إن أم�)E> 6�* +�ر�	�2، وإن أرس��2gE��+ �2P م	� ��EN م9- :&�دك ا�
  )�5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر ( 

 �� أخ�ف: " س�ن� ��� آ�م اH وج?L ی�Pل  Xإن أ  ��t� ،c�Uل ا�uع ا�?�ى و�B�ّخ���4ن، إ _���

 5��5 ا��y ـ ا��Bع ا�?�ى أآ�B ح�جT ���_ و��5 ا��y، ا��Bع ا�?�ى ی4ك  ا��Bع ا�?�ى، �SنL ی4

�T وجc ـ وأ�� �uل  Hآ��ب ا �� �� 
سc�B اH، ی���_ ��E �>\ی
 أهc ا��y، ی���_ ��E �>\ی

 �[�iخ cن�� رأس آ  ."اS� c�UنL ح
 ا�

  : ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

  ))<#� أول ه>W اxم! ������G وا��ه=، ویQ�2 �خ� ه>W اxم! ���&7M واxم7 (( 
  )�5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن ( 

  : وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

��وا م� اxم7، وP&p(ا �'��)� ��� : <�0 ی� رس(ل ا
، ��ل: أآ�)� یN; أن ی=خ7 ا�#9! ؟ ���(ا(( �

��رآ�، واس�NP(ا م� ا
 �^ ا���Nء أ� ((  

���L وس�2   Hا Eص� �Bء ا����  :وآ�ن �5 د

 )) Q� ت، وأ:(ذ�		�9 خ�� ا�	م� ���ٍة � Q� خ�ة، وأ:(ذ�ا���2 إ<* أ:(ذ �Q م� د<�� �	�9 خ�� ا

  )) م� أم7ٍ ی	�9 خ�� ا�0	7 

ن��، و�>5 إذا ��q ه��ك ���rM إu�Mً� ��5 ا���>@� �... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  �� c�3ت، و��5 ا�����

 �?�� yو� _�����T وجc، َوhَ3ْbM أ Hوٌل أ��م اz�� _أن h�����>�ت �����ت، وأیh�P ����ح�c، و

Hا.  

�T وجc، و�>5 ا��XUء ا���    Hود ا��E أ�� اH، وf ��(�وز ح 2�P��� _ث��ة ا���>� �����ت أن

�T وجc ی(
 أن ���3?�  Hا �?��Xم�ة وا���ا�4 L��� �Bل ا���P� :  

 )) ��خ��- وw م� ��ك �خ��- �=<��W، إw أن ی�Pود م�29 مk+ ،�ً0ن اxو� W��>آ� م� ��ك د��M� 8��

 !�>�r�� !�3م ((  
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أي ح���� ��>� �����ت، �>�ن �� أ��E درج�ت ا��ا��3M، و�>�ن �� أ��E درج�ت ا!ی(����، و�>�ن   

�T وجc، أ�� إذا c�p ا!ن��ن �� أ��E درج�ت اfن���ح  Hا Lا���?� ا�\ي رس� yن��، و�>5 و���E ا�

 J\ه ،L� ًا3��� qًة، و��t)� ا���ت Jح�ا�ً�، وج�ء fً�� cان��ف، وأآ ����� cوج T� Hا k� Jء�P� 5�

  :ه� ا����bi ا�>�Bى، ه\ا اه� ا�y34 ا�\ي ورد �� Oی�ت آ��Zة �5 ا�O�Pن ا�>�ی2

� ُیَ��ُ�(ا َیْ(َم2ُُ� ا��ِ>ي ُی(َ:ُ=وَن �َ+َ>ْرُهْ� َی�P�َ ُض(ا َوَی0َ�ُْ&(ا)Mُ)83(C  
  )س�رة ا���3رج ( 

   L�� Eح�5، أخ� 3� f2 �����ض إ�� �� ،*�Bخ Lٌض �� د��� Jا�����3، ج�ء yح L���واH رجc أ

���ل، ور��� ان�? L���2 أن �� ��� ،�ً����L إ�E أه�L ه\ا ا���ض، و���J ث��ن�ٌ� وث�ث�ن �� L� E

f أری أن : f أری أن أ��ت، آc ر�k س��� ی���
 وی�Pل: ا���ت، ص�رت �t��L ن���ت ه���ی� ی�Pل

���� ج�ءJ ��_ ا���ت، ص�ح ص��� �� ��P إن��ن �� ا���Bء ��E ار���ع �uا�LP إf وس�k . أ��ت

u ���3B� ت�ی��، و�>5 ا���3 ی��� ص���L، وانE�P أج�L، ���5 ی(
 أن ن��3 �?\J ا����� و�� �

���u �?�3اج ��  .س�ی3ً�، ا�ن�� س�

���، آ�E�� j ه\ا ا���3 ؟ واE�� H آ���    L� ��� �� �Xء ی�Pب ه\J ا������3ت ؛ آc واح

��ام ا�����PB ا��� ه� �� Uا ����س�ف  j�<� ،�4Bآ��� ا� �ً���ا�S� ،�4Bذا ��h اUر��3ن 


 ا�5e أE�� ��� cM، ��ن��ن ی�pأ �eود، وی�� ا���� jP؛ یHا �?�� yو�>5 و� c�3ءل وی���

L� ا����ق Jی�� Eح� Lأ��� L��� م�Pخ�ة، ویQا �� L���O cآ kد، وی���  .ا���

وإ�E درٍس Oخ� ��y�3 �?\ا ا�����ع، ا!��م ا�Toا�� �� ه\ا ا��Bب أج�د جًا، أج�د وأ��د، ����Bب   

�T وجc، �� آ��Bًا جًا وإن �Xء اH نtخ\ أه2 � Hا Eإ� yی�iأرآ�ن ا� U ،L��4ن ا���>@� �����ت أح

  .ا�\ي ی��rM ا���>� �����ت ح
 ا�ن��، وح
 ا�ن�� رأس آc خ�i]�، وح
 ا�ن�� ح(�ب ی��3 وی24


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��� - 3اUخ�ق ا!س����) :043( ا�رس  -���uLورس�� Hا �. 

  17-08- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

   ...أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

  f؛ أ ��Bٍ� آ��إس yٍ��� ��أن� ا�رس ا���� M، و����ق ا!س�خUن� �5 دروس ا�Zرس ا��k ا�

ا!ن��ن، ا���iة ا�(�����، ��!ن��ن آ�5ٌR اج����ٌ�  وه� ا�y�ُ�ُ ا�َ(����، ه\ا ا�y�ُ�ُ ی��(�i� k� 2ة

cوج bT� Hا �?�� y�َْو ���3ً�3?� � c��3��� 2�4� ،��  .���kBi، �2�4 ����3 �� ج��

��3�Bu 5 اUخ�ق ا�(�����، و�3�Bu اUخ�ق ا���دی�، وآ�j أن اUخ�ق    ��ث�� �� ا�رس ا�����

��Zى إ��?� �>�رم آTَ3ْ�ُ ���ة، وآ�j أن اUخ�ق ا���دی� �T3ى إ��?� �>�س
 آ��Zة، وآ�j أن ا�(��

�ٌ� ���bَءة، وآ�j أن ا���4ص Tه� ن ����� ا�(��Tأن ا�� jا��، وآ��ٌ� هTا���دی� ه� ن ��Tا��

ه\ا �cٍ<g . ا�O�Pن�� وا���Bی� �4
@ �� خ�ن� ا��وح ا�(����� ا��� ه� �5 ص��ت ا��(��k ا����2

��، ون��cP �� ه\ا ا�رس إ��P� �3���� Eات ه\ا ا�����ع����4 ���ى ا�رس ا���.  

��E وحة ا�(���� ا������،    L� ود�5 أو��P� Eات ه\ا ا�����ع أن ا!س�م ح�ص ح�صً� f ح

cوج bT� Hل ا�M 5� �ً��bى ص�ی�ً� واB�� ا������ ��  :وحة ا�(��

  )َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأ0ُ��ِ(ا ا���-(
  " ) O 5� "59ی� : س�رة ا����ء( 

    ،����� ،���� ،y؛ خ�� Hا fع إ�i�ُ رض، �� �5 ج?ٍ� ی�>5 أنUّ��م ا����وات واM ،ع��gا�� ،�ًPخ��

ٌل����2ٌ، س���M ،�ٌ�4� ،kٌٌي، �(�ٌ
، رح�2ٌ،  ،E��� L�ص�� ،Eح�� Jأس��ؤ..  

  )َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأ0ُ��ِ(ا ا���َ- (

���L ا�4�ة وا���م �tوا�� ������4   �Bا�� ��� cن، وأرسO�Pج�ء ُآ���ً� �� ا� cوج bT� H5 أ�� ا<� .

 5� yiی� fع، و�g� �B���� ،L��3أ� �� fو Lا��Mأ �� f �i5 أن ی�� �B24 ا�����دئ ذي �ء 

  ..أي خti ا�?�ى، و��43م، و ی�حE إ��L، ن�B ی�حE إ��L، رس�ل ی��c ا��س���، ��43م �5

ُ̂ َ:ِ� ا2َ�َْ(ى (   )) 4(ِإْن ُهَ( ِإ��� َوْ�ٌ* ُی(َ�� ) 3(َوَم� َی3ِ9ْ
  )س�رة ا��(2 ( 

 ،L��43� ��� cb�<� ا�>�ن yن خ��U ،5���3ا� r�o� hوأن L3�i� ی�>5 أن �\�_ �� ح����� إن��ٌن واح

�5 ا�?�ى، ��P ا yiی� f Lا�>�ی2 أن LنO�M �� ن��Bا�>�ن أخ yن خ��Uلو�M ،�B��:  

  Cَوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)� ْ�
  " ) O 5� "59ی� : س�رة ا����ء( 
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اQن دخ��� �� ا�رس، ح�صً� ��E وحة ا������5، ح�صً� ��E وحة آ���?2، ووحة ا�(�ه?2،   

ووحة ص���?2، ح�صً� ��E أن �>�ن ا�(���� ا������ ؛ ج���ً� �Mیً�، ����س>ً�، ���اص�b، ح�صً� 

�� أو�� ا3Bu ،��Uً� ��>2، و ��E آc ذ�uا��س�ل، و ���uو ،Hا ���i� �?�!ا ��U5�ِ ( �_ ج�ء ا (

���r�3B، ی��3 أو�� ا��U ا�\ی5 هrٌ3� 2 ��>2، ی��3 ی���zن ��� ����zن �L، وی��?�ن ��� ُ�ْ�َ?�ن 

ون، وی���u�3ن � �� k����u�3ن، وی��Bن �� ���Bن، وی>�ه�نP�3� ��� ونP�3وی ،L���� �>�ه�ن،  

  )..��>2(آc ه\J ا���3ن� ���B�P �5 آ��� 

  Cَوَأ0ُ��ِ(ا ا���ُس(َل َوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)ْ� �

ٌو �pص
 ��q �5 دی�?2،   �bر، وج�ءه2 M fو Hس�� ا f ،2?�و�>5 �� أن ا������5 احhb��ُ أر

  :ی(
 أن �U ��3�iن O�Mن>2 ی�Pل: آ���، و�Mل �_ ه\ا ا�3و

  �0ُ(ا ا���َ- َوَأ0ُ��ِ(ا ا���ُس(َل َوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)ْ� � Cَأِ�

  �u��B� L� ل�Pن : f ،ج� �� ن�ج�ا�� f ،P�3ن �� P�3� f ،5�zن ��� �ً��z� h�� ،�ً���� h�� hأن

J�<ن �� J�<� f ،

 �� ن��� f ،ف �� ن��ف��� .E�3� إذًا ه\ا :  

  Cَوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)ْ� �

 P�3ی f ،Hآ��ب ا ��o� 2?�<2، ح?�4
 أر�pٌو ا�ی��3 �� أن ا������5 اح��hb أر�?2، وج�ءه2 

�?f ،2 یzِد ��Bدا�?2، إذًا ه\ا ���P3ة�  .c� ،2<�� q ه\ا ��>2، ه\J واح

  :ا��Zن��

؟ �Zً�  5�َ ه2 أو�� ا��U ؟ أو�� ا��U، أو�� ی��3 أص��ب، اb�3� ��Uف، ه\ا ��3یj أي أ�ٍ� ه\ا 

ن�5 �� ه\J ا��ی��، أي �ی�� ؟ ه\J أ�j وfم أل ا�3?، وا��� : ن�5 ��ی�g��� 5�gم، ��Pل: ��Pل

����S� �Rرة ��Pل hأن ،q�gل: آ���P� ی� �� ج�?�ری���: ج�ء ا���U، أي أ��ٍ� ه\ا ؟ أ��� ا�B�د، 

ء ا���_، أي ��ٍ_ ه\ا ؟ ��_ ج�: ج�ء ا��q�R، أي رqٍ�R ه\ا ؟ رq�R ا�(?�ری�، ��ی� �� ���>� ��Pل

  ..ا�3?، ا��3?�د ا���3وف، �Xٌء آ��q�g وا��، إذًا أو�� ��E�3 ذووا) أل ( ه\J : ا�B�د، �Mل ا����3ء

  Cَأ0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَأ0ُ��ِ(ا ا���ُس(َل َوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)ْ�� 

�� ا!�Tا��� ـ �� �E�3 ا��U ؟ �� أ�� ج�ي، أح��نً� یt��_ أ�� �jbI�� 5، ی  ���� y���� أ�� أن _��t

ه\ا أ�� ـ یt��_ أ�� �5 وزی� ا����ی5 أن ا���3 ص�ر آ\ا، یt��_ أ�� �5 وزی� ا�اخ��� ا���oدرة ��?� 

 ��tأی��ل، ه\ا أ��، ی �g�رس2 خ�وج، ه\ا أ�� آ\�_، یt��_ أ�� �5 وزی� ا������ ا����fح ی�م خ��� 

ن�، �Sذا �Mل اHأ�� �5 وزی� ا��2��3 ا����3 ا�3��
، ه\ا أ��، �� ����ن أ�� u 5ی�g�  :��� ����R و

  Cاْ�َ ْمِ� �
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ن�، أح��نً� �>�ن �� ا���� ا!�Tا��� یt��_ أ�� �5 ��یj ی��X kرة   ������ن أ��، ����ر أ�� �� 

��� ) أل(ـ ازحj، ه\ا أ�� آ\�_، أي أ�ٍ� ��4Pٍد �L، أي أ�� ؟ ح���� ج�ء ا��U ���3ً� �: ی�Pل �_) 7(

Hل ا�M ؟ إذا cوج bT� H2 �5 اe�: ه\ا ا���3یj ؟ ��3یj ا�3?، أي أ�� اH، ه\ا أ�� اH، أ�� �� أ

ا��U، أي أ�� اH، أ�� ص�ح
 ا��U، أ�� Mّ��م ا����وات واUرض، أ�� ا����y، أ�� ا�����، أ�� 

وس، ا���م، ا��5�z، ا�ُ�َ?5��ْPا������، أ�� ا���_، ا���Uه\ا ا ،�B<ر، ا����B)ا� ،TیT3ا� ،..  

  Cَأ0ُ��ِ(ا ا���-َ �

  ..ه\J وا��� أي خ��y ا�>�ن  

  Cَوَأ0ُ��ِ(ا ا���ُس(َل�

 ����T)3ة وه� ا�O�Pن ا�>�ی2  bیzا��س���، وا�� 
���L وس�2b ص�ح Hا Eًا ص�  ..أ��. ���

  Cَوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)� �

  Uدام ا�� ،��Uل �_ی��3 أص��ب ا�Pأ�� ی �� ،��Uرض، وأو�� اU�� ف و�� ����ر أ��b�3َ�ُ �� :

و �Zً�، أ�����E ا��زارة ا���ن�� ون�Pم �����g?�، ه\ا أ��، �5 إن��ن  cخ  ..ی(
 أن ن

  Cَوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)ْ��

ا�\ی5 َ�J���َ،  أي أ�ٍ� ه\ا ؟ أ�� اE�3� �� 5<� ،H أص��ب ا��U ؟ ه2 ا�\ی5 أصروJ ؟ c� ،f ه2  

ونJ��P، 5�َ ه2 إذًا ؟ ا����3ء، وا�\ی5 ن�b\وJ 5�َ ه2 إذًا ؟ ا��Uاء، �tو�� ا��U ��أي ا!��م ا��3��g ه2 

  .ا�\ی5 ����ا ا��U ؛ وه2 ا����3ء، ونJ��P و����J وه2 ا����3ء، ون�\وJ وه2 ا��Uاء

  Hوه� ا J�bT وجc ا�\ي أ�� ون?E، ���\ي  �tنh �3_ أ�� �5 ص�ح
 ا��U، �5 ص�ح
 ا��U وح

 k�i� أن jٌb�<� hنt� ،���Uوا��?� ا ��Uا \���� �� Lن�iم س���ف ا��U وا��?� ���2، وا�\ي اس��

ا����3ء وا��Uاء ��gٍط أس�س� أن �k�i ا�2��3 إذا ن��t� _� cPنٍ� أ�� رس�ل اH، أ�� اH ورس��L، إذا 

  .اH وأ�� رس��Lن��t� _� cPنٍ� ���ٍ� �P�iٍ� أ�� 

   Lورس�� Hٍ� أ�� ا���نٍ� ��t� _� cPن �ً���� h3uن�، إن أ�B؟ أج� L3�i� �P�Pا�� �� hأن c?� L�3uإذا أ

 bT� Hا ����� E����ة إ�E اH ـ ه� دbfل �tن f h�L3�i، إن_ �?\ا �k�i اH، ه� ـ آ�� ی�Pل �r3 ا�

�� اH، ا���ج�?�ت ��ج���� ����Bا� ،cوج Lأن fإ ،Hا���اه� ن�اه� ا ،Hوا�� أوا�� اUا ،Hت ا�?

L�� Hا �����?� ����t� _� �?�Pن�، ه\ا آc �� �� ا��U، ه\ا ا�\ي L��M ا�4یy ر:  " kB�� إن�� أن�

ع �B�� hو��."  


 �� د��M ،ygل�iوه� خ ،�� yٌی����ء د�yg اUآ�رم، رح�L اH ����، ن�4 ا��L، وا��L ص  :أح

L� ل�M ،2�خ� E�� 
ع، ا��k : " ن���4 وا�ي �Z�ث ن�R�4، !ی(�زه� واخ��4ره� �>��B� f kB�ا

 kی�� f ا��رع ،k���� f"yی�ً� أنkB�� h، ه>\ا �Mل س�ن� ا�4�B� h�� hأن kB�ا ، " : kB�� إن�� أن�
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ع �B�� hو��"���P� J\ه fوإ ،J��ن� ���2 ی�X �i3ء �5 ��ة و����oة، ����uة آ��Bة ، إذًا �� �� 

��O ��3خ���� آ�?� P� tiوإن أخ ،
 f ی�4Mًا، إن أص�ب و  ..ج

  Cَأ0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَأ0ُ��ِ(ا ا���ُس(َل َوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)ْ��

   hنt� ،_��32 ؛ ی�2�3 وی�� 
��u _� ،X�� _� ،أس��ذ _� ،��Uا�\ي ی�3ف ا k�i� م أنT�� hنt�

ی� ��� ه\ا أ�� اH، ه\J اQی� وه\ا ا��ی*، �tنT�� hٌم : �Sخ�صL، واس�L���P و�Mل �_وثL��3� hP، و

 ،cوج bT� Hأ�� ا ybBuٍة و��?� أ���، و�� �� hوإذا آ� ،Lورس�� Hنٍ� أ�� ا��t� _� cPن LنU ،L3�i� أن

 ،yی�iاب ��ذى ا���رة �� ا�T�� h��� hلأن�M م�ة وا���ا�4 L��� �Bوا��:  

��ار "  fر و�� f."  

�(�ء�_ �����ٌ� ����R�u h ا�S� ���P3زا�� ه\ا ا���Tاب، �tنU hن_ ���2 و�5�z ی(
 أن �k�i ه\ا   

  ا��U ا�����\ي، وا�� ����ً� ؟

  Cَأ0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَأ0ُ��ِ(ا ا���ُس(َل َوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم9ُْ)ْ��

�bT وجcأي ا�\ی5 ی���3ن أ�� اH وی���PنL، وا�\ی5    Hی���\ون أ�� ا . �ً[�X c3�� نt� _�Tي@ أ��ٍ� أ�t�

�� ه\ا �i� ،�P����� وجTم ا�Tأح��نً� ی� ���Pا� ،cوج bT� Hا ���u 5� L���i� ورد �� ا�>��ب وا����

�� أح��نً� ی�Tم ا�Tوج �Sراءة ا�L�U L�ِ، ه\ا ا��U �5 أ�� اH ورس��L، أي �Pا� ،Hا ���u 5� ���Pا�

 ،_��u E�� �tخ�ت Mی� ث�ن�ی�، و� 5� ،_��� Hا Jbfٍض، �5 أ���، �5 إن��ن و�M 5� أ�ٍ� ج�ءك

 ،cوج bT� Hن�\ت أ�� ا P� 
��جLb �_ إن\ار، ه\ا �5 أو�� اU ،��Uن_ إذا أ��h �� ا��hM ا����س

L��P� 2ا�>�ی �Bوأ�� ا��:  

  ))إی�ك وم� یP0>ز م9- (( 
   " )ج��� " �5 : �5 ا�ر ا����Zر( 

ا���B ن?�ك �5 أن �� �ً[�X c3���i أن ��3\ر ��L، ه>\ا ا��(��k ا����k��ُ ��� ،2 إدخ�ل ����� �zذی� 

 أخ���M، �?\ا ا�k��َ �5 أو�� ا��U، وی(
 أن یybBi، إذًا، اQن وا��، أو�� ا��U ا�\ی5 ی���3ن ���

  . ا����3ء، وی��\ونL ه2 ا��Uاء أ�� اH ه2

  

  :���� اQی� ��?� ��M ،c<gل�>5 

  kِ+َCْن �9َ�ََزْ:Pُْ� ِ+* َشْ*ٍء �

ن� �Mی�� ��ن�3، اQن   ����k 5�َ ؟ �?c ا���iب اQن ��جL ������ز�� ��O 5ح�د ا������5 ؟ Uن �� 

  :ا����ز�� ��O 5ح�د ا������5 ؟ f، اQن �Mل

  َوا���ُس(ِل�kِ+َCْن �9َ�ََزْ:Pُْ� ِ+* َشْ*ٍء َ+ُ�د%وWُ ِإَ�� ا���ِ- 
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   ،2<R���� k� 2��أی5 ا���Z* ؟ �� ��E�3� ،5b ه\ا �k 5�َ ا����ز�� ؟ �Sن ���ز��k� 2 أ��اR>2، أو ���ز

 ،��ة أهc ا���� وا�(���P� jخ�� P� ��4 ا����3ء� ��bهc ا����3ء ����43ن ؟ f، وآc 5�َ ی

��ذ ����p ،H ��43م أي أنL ح�ی4ً� و�>5 إذا آ�ن ا���p 2�3 ��43م أی�gب ا���� �Zً� ؟ f، أ

 ��p�4د، وPا�� ��p tiا�� r3� L�� kP��43ً�، ی�>5 أن ی� q�� L�<� �iی� fأ E�� �ًo��� �ًح�ص

 �ً��43� Lأ�� ����� ،Jم ��43ٌم ����د�ة وا���ا�4 L��� �Bس�س�� أن ا��Uة ا��P5 ا�<� ،��B<ا�

�?���)��.  

  �� EPإذا إن��ن أ� Lث أن��ة، ووkM �� خr3� �� ti أ�>�ره�، و�L أخ �5�z ص�bب �L وا�\ي ی��

OراؤJ، ص�ر ��p ا���43م ا��Zن� �L�4، ا��Zن� ��p ��43م �����ع اUول �L�4، ��������ن 

 �Mل ���L ا�4�ة وا���مMی�>����ن، وی��3ون�ن، وی���ص��ن، و:  

�Nٌ! مP(ادون و�( ا�0P=ت م�9ز��2، (( > ~ٍ�2 �&0D0� م9(نb	ا� !ٌJJc ~ٍ0&� �2D0� ن)G+�9	وا�

  ))م�NPس=ون و�( ا��P�6 م�9ز��2 
 ) 
��u 5 أ��� ��� 5�(  

  :�Mل

  kِ+َCْن �9َ�ََزْ:Pُْ� ِ+* َشْ*ٍء �

   �Bا�� �?��M ،Lرس�� �bوس� H5�َ ه� ا�َ�َ>2 ؟ آ��ب ا Hا Eإ� ��5�َ ه� ا�َ�َ>2 ؟ �� ���ز�k� h رجc ی

   :�� ح(� ا��داع، و�� خ�Bi ا��داع

 )) *��P:و 
  ))ا<* ��رك +�)� م� إن �	�)�D� �� -� �P(ا �0=ي ؛ أ�=ه	� أ:�g م� ا�خ� ؛ آ�Pب ا
�5 : �5 س�5 ا����\ي(  " 2M5 أر�   " )زی

   ،Hرس�ل ا ���� Hآ��ب ا cص����و ،Hس آ��ب ا��Pان، ه\ا ه� ا��Tًا، ه\ا ه� ا�����5 ����ا �3ي أ�

  ..ءت �3 ا�>��بوه\ا �E�3 ا��>�� ا��� ج�

Pَ(ِ�ْ2ُُ� ا	2ِ�ْ�َْ� َ�َی�ِ�ِ- َوُیَ�آ2ِ�4ْ� َوُی4�0َُ:َ )�ُPِْم2ُ9ْْ� َی wً)ُهَ( ا��ِ>ي َ�0ََ� ِ+* اْ�ُ م�4�4َ� َرُسC�!َ	َ(ْNِ�َْب َوا�  
  " ) O 5� "2ی� : س�رة ا�(��3( 

ا��5���z و��5 أو�� ا��U، إِن إذًا إذا حc4 ���ز�� ��5 . ا�>��ب وا��>�� أي وا����، ا�>��ب وا����  

��c �5 ا�>��ب ��� fء إ�X cBP� f ح وری����اء ���َ�َ>2ُ ه� ا�>��ب وا����، �\�_ ار��Uا����3ء أو ا

 L�� cBP� ��3د 5�َ ی��3_ أن� f ،ح وری����5 ا�>��ب وا����، ار� c����� fء إ�X r��� fوا����، و

Rٍ\، أنh آ\�_ آ��2�3 ��ون ه\ا ا�\ي  �X]ً� �� د��c، إذا ��bد�L أن�� @��gی J)� cد�� �� L�� cBP�

ی� س�ي �� ا���c ؟ ا�����4 ���3ا ه\ا ؟ واH ���3ا ه\ا، �k 5�َ : ا�L� h�M ،c3: ی�M ���<� ،_��3ل �_

  :�J��3 ؟ �k ا���B، ص�E ص�ة ا�e?� رآ��3ن، سJ��t، ی���ا س�آ��5 أ�2 ی����ا ؟ ه\ا دی���M ،5ا

  رس�ل اH ا�4�ة �4Mت أم ن��h ؟ـ ی� 
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  .�4Mت، وا�����4 ج�يء جًا وأدی
أن� �� ن��h، وا�4�ة �� . آc ه\ا �2 ی>5: ـ �Mل

 آ�ن: ـ ���MاM L�3� .5��3رآ Ebص� Lف أن��
 ا���ا�� �u ���� ،��ا���ا 
�u �B���� ،ح�دO J�Bه\ا خ.  

  .إن�� ُن���h آ� أسb5 �>2: ـ ��Pل

�cI ����4 س�آ�ً� ��� ����� ا��>t� ،2نh آ���2 ه\ا دیT� L3� �� �� 5اح، إذا س�h3 �>�ة �2 �� أن ا  

��?�?�  f�ce س�آh، �� �� �(���ت ���ی5، ه\ا ��q ح��ء �c ه\ا ج?c، ح>L��?� �� 2 س�ي ه\ا 

6�g، أ��� �5 ا��>2 واL��?� �� H، �� ه� د���L ؟ هc ه��ك Oی�، حی* ؟ ا�6�g ی��4_ ؟ f ی��4_ ا�

�\اب  5� �)�� f �ًP�� 5<� 2وس�2 ���ى ����4_ و� L��� Hا Eص� �B5 �2 ا��� h�Tذ�_ �� أن_ ان�

�L�� h ���ى Tوان� Lأن_ أوه�� �� Hی��4_ رس�ل ا f6، و�X _4ی�� f ،_4ی�� اH، �� أح

  :����4_ و� 2��P� ،�ًP�� �?� 5<ل ا���B �� ا��ی* ا����4

  ))أ�P#N� �N- م� ا�خ� +kذا �J� -� 6�D*ء +k<	� أ�03G� -� *Dٍ! م� ا��9ر  �70 أ�=آ�(( 
  )�5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن (

ه\O Jی� �?�� جًا، ه\J اQی� �5 أخ�i اQی�ت �� ث�Bت ا��y ، ا���P�P ا!س�م ج�ءن� �5 ... ی� إخ�ان

�M �g� رس�ل اH، �� ا�\ي ی��5 ��� أن ی���� ا!س�م أر��3 �� fء ؛ أ��Xث� أ�؟ ث Jb�gنً� دون أن ی

Lورس�� Hآ�� أراد ا L�?ء، وأن ن��X L�� ی�\ف fء، وأ�X L���أي أf ی��ف، وأf ی�\ف . ی��ف 

 Eی�ت إ�Qن(� ا fأي أ ،��Rأه�ا yول و�zن fوأ ،�ً[�X ن�\ف fوأ ،�ً[�X jن�� fأ ����وأf یzوbل، إذا 

ا�Z�ث� إذًا ا!س�م ی���� آ�� �أ، أ�� ا!س�م �أ دی�ً� ���eً� وان�?E  أه�ا��R، إذا ���� ه\J ا��XUء

����lM، ی���Bا ث��ب ����ء ������، ویوروا �����X ��4، أه\ا ه� ا�ی5 ؟ ه\�M�� J، أو ص�ر 

J���B� وأن �T�M T�Pًة ���ی5 وأن ��جk، وأن ��lM، أ�Mل اH ح���� )�� �� jP� م أن�آ��ا : ا!س

�ب ��X، آ� ی���� c ا�2R�?B وار�4Mا �� ؟ ه\ا ه� ا�ی5 ؟ إ�� دوران، أو T�M، أو �uب، أو �أآ

  .ا�ی5 آ�� �أ

 رس�ل اH، ه\ا ا�یy�t�� 5 ا�\ي L� h�َ�ِ�ُ أرج�ء ا����3رة، �� آ�ن ?� E��آ� ی>�ن ا�ی5 آ�� آ�ن 

c� ،ان��ت��?� fأ���3ً�، و fًء، و��p fًا، وT�M f4ً�، وMدئ،  ر�Bام، و��?�، ودس��ر، و�Tوا�� ،yه� ح

 EPBأ، أن ی��E أن ی>�ن ا�ی5 آ�� � L� ودو2�َM، ودو��، ه>\ا ا!س�م، ���5 ح�ی�4ن ح�صً� f ح

 fوأ ،�ً[�X jن�� fأ �oBأ، إذًا ی��� نLR�P، وص��LR، و��L��Pi، و�P�ن��L، وص�� ن�4صL آ�� �

  .��Rن�\ف �X]ً�، وأf نzو�ل و�y أه�ا

ه\O h��� Jی�، آ�j ����ل �� E���i3?� ؟ ��tوی�_، أ�� ا��ی* ��>5 إذا : �O�P��Bن  f���k�i أن ��Pل

��2 ا��ی* ی�Pل �_ �� j�3�ه\ا ا��ی* ��q ����4، وإذا آ�ن ص��� و�� أحLB ی�Pل : إن��ن 

c اQی� ��tوی�?�، ه\ا ��q ص���، ����ل �� E��i3: ه\ا ��p ص���، ���O�Pن  f���k�i أن ��Pل: �_
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3م � fأ إ ���� ه\ا ا��ی*، �\�_ ن�5 ن�ی أن یEPB ا!س�م آ�� �أ، وf یEPB آ�� �M *یأ�� �� ا��

�Tّ وج�M ،cل Hأراد ا �� yو� fول إzی fء، وأ�X م ح\ف�  :إ���� �Xء، و

  kِ+َCْن �9َ�ََزْ:Pُْ� ِ+* َشْ*ٍء �

   k� ن���zزع ا������ن ا�����ًء أو أ��اًء ����>2 ���?2 ا�>��ب وا����أي إن ����  ..أو�� ا��U ؛ 

  Cَ+ُ�د%وWُ ِإَ�� ا���ِ- �

���_ �� ����M L، �� ه\ا ا�>�م ؟ �M 5�َل �_ : أي إ�E ا�O�Pن ا�>�ی�M ،2ل �_ واح) إ�E اH(آ���    cآ

�bT وج�M cل Hا ،cوج bT� Hل ا�M �� ف�ذ�_ ؟ ه\ا خ :  

  �) 7(7ْ ِم�Gَrَْل َذر�ٍة َخْ��ًا َیC Wُ�ََ+َ	ْ� َی0َْ	
 ) ��T�Tس�رة ا�(  

5�ِ ��ذا ؟ إن ��آh إن��ن ی(
 أن ���ف ؟ �?\ا . ی(
 أن ���ف: ه\ا ا�>�م خ�ف اQی�، �Mل �_   

  :��q نc� �ً�B ه\ا إن��ن، ح�h�b �5 إن��ن !ن��ن، وه\ا خ�ف ا����، ا���M �Bل

  ))w ی�M+� ا�0&= إw ذ<&- ((

�\�_ ���Mbا ��5 ا��U ا��>���� وا��U ا������e، ا����ة ا�\ی5 �ّ��?2 ا���B �� جcB ا����ة �� ��3آ�   

���M إذا ،���e�� ؟ �ً���e�� أم أ��ًا Hا ��ی� : ُأح، أ�2 ی�����ا أ�� ا���B ؟ �?c خ����ا أ��ًا �>����ً� �5 

ن� ����5 ��ج�ًء ا�3�uا �5 ا����5، ه\ا�� خ��j،  إخ�ان �� P� ،5 ا����ر� k�u أ�� �����e، واح

و�>5 ��ذا خ��j ؟ خ��j أ�� �>���� ؟ f، ��ٌق آ�Bٌ� آ�Bٌ� آ��B ��5 أن ����j أ��ًا �>����ً� ؛ أن �>\ب، 

�ً���e�� أ��ًا j���� ح�ا�ً�، و��5 أن fً�� cآt� ب، أن��o� أن . jي ی���\��� ،��?��� ��Bآ �ٌ�Bٌق آ��

J ا��U ا��>��  :���� �5 ا��U ا������e ه\ا f ی�3ف ح�P�P ا��Uی5، إذًا

  kِ+َCْن �9َ�ََزْ:Pُْ� ِ+* َشْ*ٍء َ+ُ�د%وWُ ِإَ�� ا���ِ- �

 �5 ی�Pل �_  )� Mو ،Hآ��ب ا Eأي إ� Hا Eإ� E�3� : ،f ،5���z� ���� ن�� k� زع���ن �ن �U أخ�

  :ا�M Hل

� �ْPُ:ْْن �9َ�ََزkِ+َC  

  h5 أن<�� Lوس�� رس�� Hوا��>2 ���>�� آ��ب ا ،�eخ�_ وج?� نUو ،�eی>�ن �_ وج?� ن..  

  kِ+َCْن �9َ�ََزْ:Pُْ� ِ+* َشْ*ٍء َ+ُ�د%وWُ ِإَ�� ا���ِ- َوا���ُس(ِل �

ا���B ن?�ن� �5 أآc ا���ع، ان�?E ه��ك نl، وه� ی��o�B �����3ت ا��4نk، س�� ��� �tن نtآc ا���_   

�bT وجc و�� L��M ا���B ه� ا�َ�َ>2، إذًا ه\J اQی� أس�س��، ح��Iً� ان�  ..دون أن ی\�� Hا L��M �� �ً3Bu ،E?

��E وحة ا������5، و��E ا���د آ���?2، و��E ���س>?2، و��E ریِ�ِ?2 ا��Pی�، و��E س��3?2 

cوج bT� Hة، ه>\ا أ��ن� ا�i3ا�:  
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* اْ�َ ْمِ� ِمkِ+َ �ْ(ُ9ْْن �9َ�ََزْ:Pُْ� ِ+* َشْ*ٍء َ+ُ�د%وWُ ِإَ�� ا���ِ- َوا���ُس(ِل ِإْن Cَأ0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَأ0ُ��ِ(ا ا���ُس(َل َوُأوِ�

  ُآbْ�ُ �ْPُ9ِْم9ُ(َن ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(م�

�5 ا�?�ى،   yiی� f�43م و� �Bوا�� ،y�i� Lوآ��� L3ی�g� cوج bT� Hأن ا h��O hإذا أن  �ًBح���

Lوس�� رس�� Hب ا��<�.  

�bT وج�M cل�� Hا ،��Z�Uا r3B� ��tس� �Bس����:  

�~ٍ0ْ�َ ��َ:َ �ْ2ُDُ0ْ�َ *hِ&ْ�َ�َ �3َ�َءMُ�ًْ�ا م4ْ� ا�rَِوِإن� َآC  
  " ) O 5� "24ی� : س�رة ص( 

   E�3���)�oBزواج، ا�(��ان، ) یUآ�ء، ا�gء ؟ ا��i5�َ ه2 ا��� ،L� q�� �� \خt؟ ی��3 ��3?2 ی

، ��ح��، �T�ُه�، ��g� ،h�Bاآ�، ���gوع، اUخ�ات، ا!خ�ة، �E�3 خ�P3� ؛ Li���� أي أي@ إن��ٍن ��

 h2ٍ، وس�� kiM h�34 سP��� �3م، و��iا� E�� cآU�3ا ا�راس�، ���� إ�Tا���، ��� ����� و�

أ��Xص ج����5، �� واح أآc أول �3iM وأآc ا��Zن��، ه\ا �� �Eo ؟ �Eo، ������� ه�  5�َ����Li إ�� 

 �iل�����M ،وج�Tا� �i���� ل�uأ ،��Rأو دا �Rر�u :  

�~ٍ0ْ�َ ��َ:َ �ْ2ُDُ0ْ�َ *hِ&ْ�َ�َ �3َ�َءMُ�ًْ�ا م4ْ� ا�rَِوِإن� َآC  

  :ه2 ُآ�M ،�Zل  

  Cِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت �

  5�َ ی>�c ؟  

  Cَو7ٌ��ِ�َ م�� ُه�ْ �

��z� q�� LBً�، اس���B ا����3ء، �5 ه\J اQی� ��3iM ا���f، اس���B ا����3ء ��E أن ا�\ي یE� �oB ص�ح  

 �ً��I L<ی�X yح cإن��ن أآ E�� �3iM 2<5 ن�>2 ح<�� ،�ً��z� q�� LBص�ح E�� �oBأن ا�\ي ی E��

Qا J\ه �l�� 2 ؟<��M �� ،2��� L2 أن�  .ی��tن5ٍ�z� ��p L، و�� ص�E، وص�م، وز

  : اس��3ا اQی�ا��Zن��

  ُ	bِْمC��ٍَوَم� َآ�َن ِ�
  " )O 5� "36ی� : س�رة اUحTاب( 

 أن�اع ا���� �� ا�O�Pن ا�>�ی2 ه\J ا��o�4، �� آ�ن ���ن أن یtخ\ �� ��L� q، ه\ا   Xأ ،c����� أي

Jا����3ء س�� :L� ل�P2 ن�M ن�Pس�رق، وا�� �Bأآ k� ���Pا�� ���: ه\ا ن�� ا�tgن و��q ن�� ا��ث، �� ��

O 2� fخ\J، ه� Oخ\ ��ی�5 و�>5 ه\ا �2 یtخ\J، �?� ن�E أن ی>�ن س�رMً�، : هc أخ\ت ه\ا ا�2�P ؟ ی�Pل

���M 2، ه\ا ن�� ا���دث، أ�� إذا�Pه\ا ا� �Mس� E؟ ن� Eذا ن��� : �� cٌ����� أن ی��ق، أي ه\ا L� آ�ن ��

 fأن ی��ق، و E�حtX ،LPنf L یcBP ا���tX 5� q�� ،�MنL أن ی��ق، وf ی�
 أن ی��ق، وf ی�
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�bT وجc، ی Hل ا�M ث، اس��3ا ��ذاcBP أن ی��ق، و�����c أن ی��ق، ن�� ا�tgن أ��� �5 ن�� ا�َ�َ

  :�Mل

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� اMِ�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�Dَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن �C�ِْه  

  t؛ ی Hم ا�ى آ��أي ح����  �<�� h5 ن?�، وأن�؟ ��P3ل ه\ا ؟ أ��3?� أم f أ��3?���ك ���t، أو ی�?�ك 

 �ًZ� ،دد���ن O�Pا� �� ��f�� �_ ��u��� c<� ،5�z، و�>c ص�اح�، إذا ��>5 ���دد ��3iM ��t ا�

3ن� �3?2 M �� ء ی���، إن�X H؟ وا3Pن f 3?2 أم� 3Pط، ن�ف ا���م، �� اخ���� ����tس� Hوا

�Pط : ��ای�خ�f5، ��دام ا�z� q�� 3?2، ه\ا� 3Pل ن�P3� ��p P��3ن� �3?2 أM وإن ،Jه\ا ��ش وح

�bT جc وا�� و��ح  H2�3 أن ه\ا أ�� ا�5 �zآ� hأن ،�ًM�uدد إ��ه��ك  q��p مbع و�������

  !.. ا�q�g و���دد ؟

� ا���ُ-Dَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن � C�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِهMِ�َْوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� ا  

ك إرادة آ����، و�Tی�� آ����،   ��إذًا أنh آ�g� 5�z>��_ واحة ��P أن ��3ف �� ه� ا��U ؟ إذا 

�� اH، ا��BP3 أن ��3ف أی5 أ�� اH ؟ �� ا�\ي ی��� اH ؛ أن �u Eع إ���و�2��4، وإص�ار، وان

���، ی� ��ى أ��i أم أf أ��i ؟ ی� ��ى �� ج�ر ��q ����ً�، وه� �� ��ٍض ���ل، وی���ج ����

Lأن ،�?��b�� k5 أس���� E�3ی� �?\ا ا��O �� ،Hأی5 أ�� ا _��<g� ؟ J�  :هc ی��� اH أن أس�

  C َوَ�� َیْ#ِ�َم�9ُ)ْ� �
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "8 ( "  


 اu5�َ ؟ ی�� 
uی�� H5ا���z��..  

  Cَوَ�� َیْ#ِ�َم�9ُ)ْ� �

  ..أی?� ا�����zن  

  CَشVَ9َُن َ�ْ(ٍم�

ی ��Pٍم  g2 ا�<�o� 2<bی���� f ��3ی ،roBُأن�اع ا� Xن أ��g�..  

َ�� َأ��� 0ْ�َِ=ُ�(ا �:َC  

�?�M ،2ل  :  

  Cاْ:ِ=ُ�(ا ُهَ( َأْ�َ�ُب Gْ�P��َِ(ى�

ا�R، إذا �����Iه2،  أي ی� ��Bدي، ی� أی?� ا�����zن إذا ��ه��2 أن��  ���>2 إذا 2���I ا�>��ر أ E�أر

 f 5 أن���P2 ا������>2 �?\ا، ا����ا  E�إذا أآ��2 حM�P?2، إذا �2 ����4ه2، إذا ��ه2��b أن�� أر

  ..أرَض

  Cاْ:ِ=ُ�(ا �
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  2?� ..Hاء ا�  .. �k أ

  Cُهَ( َأْ�َ�ُب Gْ�P��َِ(ى �

���، أ�Mب ��(��>2  �i� ب�Mأ ،��B��� ب�M. �iPا�� E�� Tی5، أن� أرآا���P� L��<g� 5�z أی5 : ه\ا ا�

J أوfد، ی� ��ى ��أ�� اH ؟ �� ا�\ي ی��� اH، أ��i أم f أ��i ؟ �_ �Mی
 f ی��P� ،��4 جًا و

J إی��ن ���� ی� أخ�، أ�L�i أم f أ�L�i ؟ �g>�� ا���P� 5�z �� ����3 اU ،��Uن �gا��>2 ا� أری

��H�� E آ���،  jPأن ی L��<g� 5<� ،Hء ا��ی !رX ع��J ان���� اH، و�u �� ةJ ر�Bp أآ���و

أ�� اH، أن یjP �� ا�\ي ی��� اH ؛ �� ا��i3ء أم �� ا���k ؟ �� ا���3 أم �� ا����س�B ؟ �� ا�Tی�رة 

5 ���ی5، ی���ون �5 ا���T��� ء ی� أس��ذ ����ا���M�3 ؟ �� أن� أ�iPأم �� ا� f أزوره2 أم cی5، ه

�bT وجc ؟ Hا ��  أزوره2 ؟ �� ا�\ي ی�

����B و���>g� ��p _� �� 2>�� واحة �3 أن ��3ف اH، أو �3 أن ���h اg� _� H>�� واحة أن   

 f أم �i���، أن� �� حy أ�g�3ف ا��>2 ا��ی��3 أن  ،Hا ����B* دا�Rً� وآc ی�م �5 ا�\ي ی�


 أم f أ�p؟ أ �i�
 ؟ أس��� أم أح�س
 ؟ �� ا�\ي ی��� اH ؟ �\�_ ا��L�oX 5�z ا�cp�g أ�p

 Lدة أن�B3ا� �� ��<gا�� ،Jه�ا yو� f JB3؟ ی JB3ی j�<� ،Hف ا���5 أ�� اU ،HنL ���>�ن  *�Bا�

hأن  اH و�y �� ی�ی اf ،H و�y �� ��یB3� أن 
 اH، وأنL ی(B3� أن 
  .ی(

�5 ی� ��ى أن� ��    J3B� L���ی5 ؟ �M 5�َل �_ ه\ا ؟ ��3_ إذا ��Mت �� L3إن��ن آ� أرج k� ��Mأ yح

 ��PلP� ،Lی5 آ�ت اH و�>f 5 و�y : ا�B�أن� ن��� �����، وأن� ن��� أن أL��M زی�دة �?�ب، أنh اQن 

cل ا!��م ا�����M _�\� ،hأن _���5�u�g إf إذا ا�f c�3 یcBP إf : " �� ی��� اc� H و�y �� ی�

  ".L اH، وص�ا�ً� �� و�y ا���� آ�ن خ��4ً� وص�ا�ً�، خ��4ً� �� ا��L� �o وج

 ،cBPی f ،ا���� y4ً� و�2 ی�ا���� L� hآ� cٌ�� ،cBPی f ،�ً4��� L� 5<� 2ا���� و� yوا� cٌ��اQن ؛ 

  :� L��M E�E��3ا�f c�3 یcBP إ�g� f]�5 ؛ إذا آ�ن خ��H �ً4 وص�ا�ً� و�y ا����، وه\ا �3

� Wَُ�ْ�َض� �ًN�ِ7َ َص�	َوَأْن َأْ:َC  
 )cی� : س�رة ا���O 5� "19 ( "  

��Lا�c�3 ا   Hا E� �tن ی�b�P� ���4�.  

  : ه\O Jیٌ� دP�Mٌ� جًا... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم

ْمِ� ِمkِ+َ �ْ(ُ9ْْن �9َ�ََزْ:Pُْ� ِ+* َشْ*ٍء َ+ُ�د%وWُ ِإَ�� Cَی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأ0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَأ0ُ��ِ(ا ا���ُس(َل َوُأوِ�* اْ�َ 

  ا���ِ- َوا���ُس(ِل�
  " ) O 5� "59ی� : س�رة ا����ء( 
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 q�gی� آ��O ،c��ُ ل��وآc إن��ن f یcBP �ُ�>2 اH �� ا�O�Pن، أو f یcBP ��>2 ا���B، ه\ا إن��ن 

  !!وا��� ��Pل ����?� ؟

 ��q : س��� �Mل ��حث�� أخ آ�ن ��z��� إ  �Bة، و�>5 ا���Bآ ����ة إس�� ���� �Bج�ن Eإ� qج�

����ً� �� اUصc� c ه� �5 ��د ا���gل، ��h ن�eي أن خ���ً� �5 ا�\ه
 �� أصkB ه\ا ا�����، ��Pل 

L� ل�M ،ا����ج�� ـ أن ه\ا ح�ام �o���� �ً3Bu ـ L� :ی* �M 5�َل �_ ح�ام ؟ أ�� ح���� أج�زJ، �\آ� �L ا��

L� ل�M ،jی�gل �_ : ا��Mأن� أ ،��Bآ c?ج cه>\ا ؟ ه\ا ج�ه Hل رس�ل ا�Pل ی�P�ل �_ أ�� ح���� و�Mأ

أ�� ح���� �Mل وأن h��Pل �� رس�ل اH ن?E ؟ 3Buً� رس�ل اH ن?E، ه� اUصc رس�ل اH، ی(
 أن 

��Uا E?ع، ان��g؟ ا�� �B�3ف 5�َ ه� ا���رس ه�.3 أن ���h اH �_ أ�� أن_ �: أدق �>�ة �?\ا ا�

 ��د، �� ا�\ي ی�gأم ا�� Eأو� cزوج�_ ا����ه k� ى��؛ ی�  _��� �� ،Hأ�� ا Eb4P�� ه� أن واح

د ؟ �k ا���_ ���ذا ��Oه� ؟ �5 أّي gأم ا�� cی>_ ا����ه�X k� ،Hا ����� ی� *�B� أن 
اH ؟ ی(

�� cآ E�� 

 ا��LP ح�2ٌ واجٌ�u _�\� ٍء أن?�ه�؟�X ،��o� hن أنQا یX 
�2، أنh أحhBB إن��ن ح

 ،JB3� ع�gو��� ،H�3ف ا�ن �<��� hإذًا أن ،Jأ�� \����� Lب إ���P�� ؟ Lب إ���P�أ j؟ آ� L��آ�j أر

�bT وج�M cل Hء، ا�X ن�J، �� اس��B3� j�3ف آ��و�2  L����  : إذا 

  �)56(ُ=وِن Cَوَم� َخ6ُGْ�َ اْ�ِ#�� َواkِ�ْْ<8َ ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&
  )س�رة ا�\اری�ت ( 

JB3� f L��3� 2و� Jأ�� h���  .وإذا 

������س�M _�\� . �Bل ���L ا�4�ة وا���م، ه\ا حی* �� ا���Bري، ���� رواJ ا!��م ا���Bري و���2  

���L ا����gن ا���Bري و����M ،2ل y��ه� ؟ ا�\ي ا �� ،��P��� *ح�دیUأن�اع ا E��روى ا���Bري : أ

  : �Mل ���L ا�4�ة وا���م: �5 أ�� ه�ی�ة �Mل و���2،

� ا
، وَم� ی�3 اxم�� +G= أ��:9* ـ أي أم�� ؟ (( �: =G+ *>��َم� أ��:G+ *9= أ��ع ا
، وَم� :

� �-، +kن GPوی -i7 م� ورا��Gا�م�م ُ'�9! ی �	وإ< ،*>��: =G+ م��xا *�ا�>ي یE9> أم� ا
 ـ وَم� ی0

  ))+kن �- �>�Q أ'�ًا، وإن ���k+ W��h� 7ن :��- م9- ـ أي م� ا�(زر أم� �GP(ى ا
 و:=ل 

 ،��Uأو�� ا ���i� Lرس�� ���uو ،Lرس�� ���i� Hا ���uو ،Hا k�iن� أن ن��tی* یإذًا ه\ا ا��

Lورس�� Hاء ا�\ی5 ی��\ون أ�� ا��Uوا ،Lورس�� Hن �_ أ�� ا��Pه2 ا����3ء ا�\ی5 ی� ��Uوأو�� ا.  

* * *  

وأرج� اH س��BنL و�E��3 �� درٍس �Mدم أن أوس�L3 ه� أن ه��ك أخ�iًء آ��Zًة �>�?� : ا�����ع ا��Zن�

ع، أو اUخ�iء B2 ؛ أي ا�?��P� q�� ء ا����iخUأ�� ا ،ة ا����2، و f��q آ��ن?2 ا��اح�P� q�� f
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 حَ�ص ا!س�مMو ،���o� f 2Rی5 ج�ا��E وحة  ا��� ���h آ��ن?J\?� ،2 �� ا� L� ودح�صً� f ح

 �� إ��م ی��4 وراء�M ،Jل)��� cدخ   : ا������5، واح

  ))ص�(ا وراء آ7 �ٍ� و+�'� (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )أ�� ه�ی�ة " 

�5 اجc ا��حة، ه\ا ��tX 5� qن_، ه\ا tXنk� L اH، أ�� tXن_ آ���2 أن ���4 وراءJ، أ�� آ���   

ی5 ا!��م ؟ دخ�L ح�ل ؟ أنh �� �_ ودخ�L ؟ ص�ن� �]�ت ����ح�ة، ����p�B، آc ه\ا �5 أ: ص�Eb ی�Pل

  ..�\�_..س�م ح�یlٌ ح�صً� ���oً�واح Q�� 53uخ�، �������، ��!

���M Lل Hا �����L وس�2 ی�Pل: روى ���2ٌ �5 أ�� ه�ی�ة ر Hا Eص� Hرس�ل ا h3س� :  

م�ت م�Pً! '�ه��!، وم� ���6N� 7 رایٍ! ُ:ِ	��ٍ! یDh;  َم� خ�ج م� ا��3:! و+�رق ا�#	�:! +	�ت(( 

 -E��� *Pأم ��&�! +P�PG+ ،7PG- '�ه��!، وم� خ�ج :�: ��0�&�ٍ!، أو ی=:( �0�&�ٍ!، أو ی9�

  ))ی�Dب َ���ه� و+�'�ه� وw ی�NPش� م� مbم�29، وw یW=20� =ٍ20� ;r +��8 م9* وw م9- 

�� ا�رس ا��Pدم ����M 5�B ا��حة ��5 ا������5، وا���3ون،  أح�دی* آ��Zة جًا إن �Xء اH نtخ\ه�

 ���� Jوی3\ر �P��ا ���� Lأخ� k� ه� ا�\ي ی��3ون �P�Pوا����س_، وا����ص�، وا����ص�، وا����2 ا��

 ���M �� �eو�� وج?� ن ،��RTج ���M �� �eأن ی���ق �����، �_ وج?� ن �oBی� f ف�اخ����، ا��

آc ه\J ا�روس .���ت ����Pن ن��3ون ���� ا����P، وی3\ر ����3 ��3ً� ���� اخ�����ج��RT، أ�� �� ا�>

��y�i �5 أن ا�k��i ا�(���� kٌ��u أس�سٌ� �� ح��ة ا�������M������ ،5، وا�53i، وا�����\، وا��ا��، 

أن وا�����4ت ه\J آ�?� �tX 5ن?� أن �����3 ج��3ً�، ون�5 �� أ��q ا���ج� إ�E أن ن��3ون، و

�bT وجcن����
، وأن ن���س_، وأن ن���ص�، وأن ن���ص�،  Hا ��  .ه\ا ه� ا�\ي ی�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��
 وا���ه�
) :044( ا�رس  - ���p1ا���  -  q�)� q�)� 5 أن�

L�� Hی\آ� ا f. 

  23-08- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 


، ��ه�ٌ
 �5 أن ی(�q ا!ن��ن �(��ً� f ی\ُآ� اH ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  �p��و 
درس�� ا���م ��ه�ٌ

 L��� �Bأن ا�� jأ، آ�Bه\ا ا�� E�� 

 وا���ه��pآ��ب ا��� ���ُ Mا�\آ�، و q��)�� 
ٌ�p��و ،L��

���bوخ� ��Bbم ره�ة وا���خ�ى ا�4Uر ا��Uا r3� إ���� 
Bوح ��Bbpر jر، وآ���Uا r3� 5�.  

  �P�Mد �ٍ�P� 5� �f ع����ع ا���م ه� ا�\آ�، و�>cBM 5 أن ن��ض �� ���ص�c ه\ا ا��������:  

 �L �5 ح���، أو ��c، أو و���I ی��Tق ��?�، �?\ا ا��hM وhٌM ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  �f ا!ن��ن

��3ش، �c<g اس��R��Z �� أن ا!ن��ن أح�5 اخ���ر ح��� *��� L���k ا������B� ،5\وٌل �� آ�
 ا�

 �?� Eoوا�� ،���bT وجc ���* جc3 ه\J ا����� ��Bدة، إذ ��رس?� ��iی�g� �ٍPو H�� L���3� 5وأح�

 
�5 واج fو ،�ٍ��u 5� f2ٍ، و�� q�)� 5� L�og� 2ا������5، و� ��وجL اH، وآ��ی� ن��L، وخ

Pآ2ان����Bدة، وه\ا ����ع ��3وف  Eإ� Lح��� hB�.  

   hٌMوو ،Lون�� Lا��Xو L��3i� hٌMاغ، ه��ك و�� hMو J���>5 ا!ن��ن �3 أن یzدي واجLB ا��?��، 

 *��Zا� hMا��َ?��، ا�� L����L��3، وL��3i� hٌM و�Xا�L ون��L، و��Mء ح�ج��L اUس�س��، ووU hٌMداء 

 �>�ن : �� إذا ��h�M ه�؟ وhM ا���اغ، f أ��M LنU ،ا���اغ hMت �� ح��ة ا����2 ه� و�MوUا �iإن أخ

 hا����ة، إذًا أن �� _)?�� Eوإ� ،_RB� Eأو ��خ� إ� yٍی�i� c4�� f أو ،�ٍBB�� ��p أو ،�ًM�X ا�����

�م ��Pم �?\ا ا�c�3 وأن�bPg� �� h �5 أجc آ�
 ا��زق، وح���� ���م ا���c �5 أجc أن ��Pى �� ا��

 E_، وی��3_ إ��ذا ا����� ��E أداء ���_، وح���� �tآc و��gب، ا��hM ا�\ي ی�yP وج�دك، ویzآ�

 cP�� ی�>5 أن hMا�2�3، �� ه\ا ا�� q��)� ���� ی�>5 أن hMا���اغ، �� ه\ا ا�� hM5 ه� و���� E��أ

hMه\ا ا�� �� ،�ً���ی�>5 أن �Tداد ��Mًُ�،  �� �� ه\J ا��(��q � خ�ی5، �� ه\ا ا��hM ی�>5 أن �Tداد 

 �Bأص LنU ،Jوج�د �oوأ� ،Lإن��ن�� h�oوأ� ،L�ح�� h�oا���اغ �5 ح��ة ا!ن��ن أ� hMو �oإذا أ� _�\�

�cbi وج�دك  LنU ،ف��Uف ا��t� _��� bخ�س� و�� در cٌ�� ،_�Mو cآ lا�\ي ی�� c�3ا� _�\� ،��Qآ�

  .�� ا�ن��

، وا��3iم وا��gاب، و��Mء ا���ج�ت، واس�����Z وhM ا�c�3 ه\ا وhM ا���اغ، اس�����Z وhM ا���م  

 �P��� f_ ؟ أ�اد أس���t� hMه\ا ا�� �� �P��� fخ�ی5 ؟ أQ�� �P��� fا���اغ، أ hMو �P� ،ا��زق 
�<�
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�(��ان_ ؟ أ f���t� �Pص���_ ؟ أ f���R���Mt� �P_ ؟ أ f����P ��5 ���نL، أو ���L، أو ��gف ���L ؟ 

hMه\ا ا�� L�� H5 ذآ� ا����L ا�4�ة وا���م ��bث  �Bا��.  

�ً� ث�ن�� أ�3?� ��5 أیی>2  P� 2 : ��ًة ث�ن��، أوb�35 �5 ی��� ،�Pو��5 �5 ی� EP5 �5 ی���� ��Bٌق آ��

و��5 �5 ُی2��3، ��5 �5 ی���k و��5 5�َ ی�Pل، ��5 �5 ی��?�_ و��5 �5 ی���، ��5 �5 ه� س��B و��5 

��ٌق آ��B، وا��gء ا���ح� أن ا����2 إذا اآ��E أن ی���k، وأن ی��EP، وأن ی���، �5 ه� إی(��� 

 hMه\ا ا�� ه�، و�3��
 �L حود ی(
 أن ی��?� �iا� c�35 ه\ا ا�<� ،
�u c��وأن ی�o4، ه\ا 

  .ی��oB أن ی�(L ا!ن��ن إ�E أداء ا��س���، إ�E ن�g ا�2�3، إ�E إ��Pء ا�2�3، إ�E ��ج�L اQخ�ی5

���ق ا�y�M ��5 ح��� ا����Pّ وح��� ا!ن�4ت، ��5 ح��� اUخ\ وح��� ا��i3ء، ��5 ح��� اfس�?�ك ا  

وح��� ا!ن��ج، ��5 ح��� ا����ع وح��� ا�>�م ��ٌق آ�Bٌ� جًا، �5 أی5 یt�� ه\ا ا���ق ؟ یt�� ه\ا ا���ق 

 ،c�o5، ی�zا�� 
��2ٍ �5 أن ا!ن��ن إذا c�p، وا����o ح��ٌ� ی�>5 أن ��4 q�)�� �ًiB��� 5<ذا �2 یS�

ای� اQخ�ی5 أو إ��Pء ا�2�3، أو ?� �ً�T�� ر، �>5 إذا آ�ن�?Xو ،kأس��� L���p ل�i� P� ،2�3ا� L�� �Pُی�

bا�k ا�َ�ْ������ Eی�� �� J�� tgه�� ی� ،L� ص ی��ذون��Xt� ا���3ی�.  

�� ؛ ج�h3 أ���Mءك، أص�Mءك،  �Bأس q�)� ك��إخ�ان_، أ���ء ج��_، أ���ء  أنh ح���� ی>�ن 

��ً�، أنh �� ه\ا �B3?2 �(��ً� أس� hأح��نً�، وج�� _�b�u ،_ ا�\آ�ر�_ ا!ن�ث، أ���ء إخ��أخ�ا

وة Pا�����، وا� ���i��� _ن�� ����آ�، وأن \��� _B�M ����� ن��_، أن �����أن  �ٌi�� q�)ا��

i�� h�Bأص hنt� ،2�3��� _�P��ًا أن �>�ن ���3ًا دا�Rً� ن���ً�، و�B�Mً�، و���Pً� ا�����4، وأن ����� 

وا�P�! : 5� Hء ا�2�3، إذًا خ�جh �5 دی���� ا����o، ا!ن��ن أح��نً� یc�o، ی�p ce�ن X?�ان، ی�Pل �_

ث��ن�� أX?� �� ص��h ص�ة ����P، آ� L����y، أ�� �� أن_ أ�h�P ا�2�3، �� �3?ت أن�سً� ������ی� 

�bT وج ،c��3g أن_ ��h[X �ٌi أم أ��h إ�E أن �3 ن��_ا�ی���، �� أ Hا ���u Eت ا���س إ�Xر.  

 أح��نً�، ��!آ�ام،   P����� ،Lی�، �����ج���ون إخ�ًة �?2 ؛ ����b?3آ�رم ا�\ی5 ی�Uأن� أرى أن ا!خ�ة ا _�\�

 اUول، أنh ا��ا�� اUآT��� ،�Bی�رة، ��������B، �����4، هfzء ه2 ا������ون اUو��bن، أنh ا������

  .س
، أنh ا���TRأنh ا�>�

�>2 آ�h أ���E أن آc إن��ن �5 خ�ل أس��L، �5 خ�ل ���L، �5 خ�ل ن�u�g�L اUخ�ى، �5 

���?r3� 2 �� س�L3 �� ا�روس ا����3،  ج��انL، �5 أLR���M، أر��3 أو خ��� �� ج�q إ��?2 أن ی�3

O qی��5، درس خ�O �� ا������ �� h��ی�ت، أو �O �gی�ت �c3 �>�ن Oی� �5 اQی�ت ���h ن�eك، ���

ك، حی* �Xیj س�L�3 �� درس اUح، �tث�ت ��ك هbTة ن����، ه\J اQی� س(�?� �� hث�3?�، أح

 Eإخ�ان_، إ� Eإ� hذا ج��S� ،�?ان���ك ��ك، �4M س��3?� �� درس اfث��5، س(�?� �� L�)س L�
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�ت اH �?2 أنh ا��ا�� اUول، وأنh ا���TR اUول، وأنh و�h3 ن��_ �� ج��ان_، إ�E أصR�M_ وذآ

���Bَنْ��� أس kا���آ� ا������ة، ص�ر �� دا� k���.  

  �P�Pا�� J\إخ�ان�� ی���3ن ه cا�(��3، أو �� درس ا������، أو �� درس : �\�_ آ �Biخ �� �ًZ� Lأن

�X 5 ا!ن��ن�gی Eا���� Hی*، أو درس أس��ء ا�� ����� ی���5 أو ث�ث�، ا����gت ا�وری� ا��

 �� �ً�R���4 �����ر، دا� �� �ً�R2، دا�Pا��4اط ا���� E�� �ً�Rًا، أي أن_ داا������ ���Xت �?�� ج

 ،kس� ،EP�� ؛ �Bأ�� �� ا!ن��ن آ�ن س� ،����� c<g� 2ی�P� وح��� ،k���4، وح��� د��ح���  �� ،kد�

،yِأخ\، �2 ی3ِ�، و�2 ی� ،Eoن��،  أص �L�og ا�Mو ،c�oی M Lو�2 ی�ج ،bPو�2 ی�� ،b?3و�2 ی�>�2، و�2 ی�

Rٍ\ ه� ا��ا�� اUول�� ،cوج bT� Hا Eإ� �� ی��اجk، �>5 إذا دMو ،L���p وم� Mو.  

���L ا�4�ة وا���م �� ا���ه�
 �5 أن ی(�q ا!ن��ن    �Bا�� L��M �� Eن أی?� ا!خ�ة، اس���3ا إ�Qا

��)�L�� Hی\آ� ا f �ً .ل�Mأ �� ����bT وجf c ی���c أن : أ�Mل �>2 وأن� أ Hا �� EP�5 إذا ار�zا��

 �Mل ���L ا�4�ة وا���مMون?�، وzX �� ،ن��  : ی(�k� q أن�ٍس ی��bث�ن حیZً� ��رpً�، حیZً� �� ا�

  )) إن ا
 یN; م��0* اxم(ر وی)�W سE��+�2 ود<�2�ّ (( 

  ��  :�L ا�4�ة وا���می�Pل 

م� '�8 �(ٌم م#��ً� �� ی>آ�وا ا
 +�-، و�� ی��(ا :�� <&��2، إw آ�ن :���2 ��ٌة، +kن ش�ء :>��2 (( 

 �2� �Ec وإن ش�ء ((  
  " )ا�� ه�ی�ة " �5 : �5 ا�ر ا����Zر( 

zو��ً� ج����، ���3ه� ا��lP وا���3B، أي أنh اس�?�>h و� hM� cR�u، وا�� �3B���h�b ��) ِ��ة(آ���   

  ..آ��� ِ��ة ���3 ا��lP وا���3B، �ـ

م� '�8 �(ٌم م#��ً� �� ی>آ�وا ا
 +�-، و�� ی��(ا :�� <&��2، إw آ�ن :���2 ��ٌة +kن ش�ء :>��2 (( 

 �2� �Ec وإن ش�ء ((  
  " )ا�� ه�ی�ة " �5 : �5 ا�ر ا����Zر(

   hMء ا���ج� وا���م ه\ا و��Mاب و�g�3م وا�iا� hMه\ا إذًا، و c�3ا����� وا��?�� وا� hMو ،���Iو

وhM آ��P� ،�B ا��hM ا����i وه� وhM ا���اغ، ا���Pءات، وا�Tی�رات، وا��وات، وا����ت، 

وا��Tه�ت، وا��?�ات، ه\ا وhM ا���اغ ا�\ي یL��P ا���س ��دًة �� ا�c�P وا��Pل، و�� ا��B�o وا������، 

أ��3u?�، وأس�اM?�، و���3R?�، وأس�3ره�، ه\ا ا��hM و�� أح�دی* ا�ن��، وX?�ا�?�، ون��R?�، و

����S� ،5ذا �L ی?�ي ��!ن��ن إ�E أس�c س����5 E�� اH إ�E أ�� L� EM�� آ�ن �5 ا���>5 أن ��iا��.  

  أو روایٌ� أخ�ى ��U داود : حیٌ* Oخ�  

 ))-�+ 
  ...)) م� �0= م0G=ًا �� ی>آ� ا
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  :ة وا���ما��5�z حP�Pً� آ�� �Mل ���L ا�4�  

  )) أم�ت أن ی)(ن ص	P* +)�ًا، و<G3* ذآ�ًا، و<�gي :&�ًة (( 

  c�3أن ی 
  .. ا!ن��ن أح��نً� ی�>h، ی�آ
 س��رة ����، س���، یce ص��h، ه\ا ا��>� ی(

  )) <�gي :&�ًة، وص	P* +)�ًا (( 


 ن�e إ�E إن��ن ����ف �����B، ه\ا ا�c�3 ا���� �5 إ��ازات ا�(?c، ه\ا ا!ن��ن ا  B�� ك�g��

��Bة، �Mل J�eذآٌ�، ون LPiون ،�ٌ<� Lص�� �ً�Rدا ،J���L و�� ��ح� �� lٍPن :  

م� �0= م0G=ًا �� ی>آ� ا
 +�- آ�ن :��- م� ا
 ��ٌة، وم� اض#� مD#0ً� �� ی>آ� ا
 +�- آ�ن (( 

�� 
� w ی>آ� ا
 +�- إw آ�ن :��- م� اًJ	أ�ٌ= م �Jٌة، وم� م�� 
  ")) ٌة :��- م� ا

  .ا��lP وا���3B: آ�� c��M cBM h�M) ا���ة ( و  

  Lن�� E�3خ� �� ا��O *ٌی  :ح

  ...)) م� �0= �(ٌم م0G=ًا �� ی>آ�وا ا
 :�� و'7 +�-، وی��(ن :�� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس��((

و ��   o� ،�?غ �5 ����نb��� ی�مUا ��� k� ی�������ن، أخ� 3Buً� أ�j ا���س، أح��نً� اUوا�� ا�

��E ا���B، أه\J ا�4�ة ��E ا���B ؟  cِة، ا��?2 ص�ص Jزد ،�Bا�� E�� cِا��?2 ص ،�Bا�� E�� cِص

 
3 ا�y��3 ��4�ة ��E ا���B ؟ أن� أس�t>2 اQن، ی(Bُو�>5 �� ه� ا� ،�Bا�� E��وا���س دا�Rً� ی��4ن 

y��3ا� 3Bُا� ،�Bا�� E����4�ة ��E ا���B ؟ أن �\آ� L�R��X،  �� آq�)� c أن �\آ� اH، وأن ���4 

أخ�LM، ��اL�M، أح>�L�َ، أس���LB ا�����ی�، أخ�LM ا����Tّ��، أخ�LM اfج������، ��L�M �� ه\ا ا��>�ن، 

 �Bا�� k���� أن cوج bT� Hا cBMِ 5� ٌر��t� _نU 5، ���ذا؟�����>2 أن �Mاءة ا����ة ��ض  �\�_ أؤآ

L�Mا�� ��..  

  �َن َ�ُ)ْ� ِ+* َرُس(ِل ا���ِ- ُأْسَ(ٌة َ�َ�Gَ�َ � C!ٌ9َْ= َآ
  " ) O 5� "21ی� : س�رة اUحTاب( 

   c�� 5�� L�3��� ه� ا�\ي إن ،L� ي�P� أن 
ه\ا ا���B ه� ا���gَ�ُع، ه� ا!ن��ن ا�>��c، ه� ا�\ي ی(

 L��B�ا��(�ة �� ا hی?� �� دا�B��� ،ًاوا����_ ����t� ،Lول �Xء أ�ًا، �� إن ��� 5�� L���� h<b��c أ�

�� أخi]�ا، ". إن ا�2�3 ه� ا��iیy ا��ح�ة إ�E اH : " ی(
 أن ��L�3 أن ��3ف س��L، �\�_ ا�\ی���M 5ا

  :و�� ����oا، و�� ج�ن�Bا ا���P�P، إذًا

  ...)) م� �0= �(ٌم م0G=ًا �� ی>آ�وا ا
 :�� و'7 +�- وی��(ن :�� ا�9&*(( 

3 ا�y��3 �>��� ا�4  Bُآ�ن ا� jآ�ن ح>��ً�، آ� jرًا، آ��Bآ�ن ص j؛ آ� L��� 5�B� أن �Bا�� E���ة 

 5� J�َgْ�ِ ي�iأن ی ��p 5� 2?�� آ�ن ی�\ر ا���س وی���س �ًZ� ،�ًX�g� ،آ�ن ودودًا jرح��ً�، آ�
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X Jآً�، آ�ن إذا ج�ء�b�� �ً��b�� L��� cن، آ�ن إذا دخ��B4ا� E���ٌء أح، آ�ن y�uَ ا��جL، آ�ن ی2���َ 

  : یLB)3 ی�Pل


 ا�>ي �09	�P� -P ا�����Nت ((  =	Nا�((  
  " )ا�� ه�ی�ة " �5 : �5 ا�ر ا����Zر( 

  :وإذا ج�ءت ا��Uر ��E خ�ف �� ی�ی �Mل  

� آ7 ��ل (( �: 
 =	Nا� ((  

   ،L�bوس� ،L��3ف س���ت ه\ا ا���ض أن ��T���� 55، و���إذًا ا��Bع س�� ا���B، وا���Mء أث�J ��ض 

_�\�:  

م� �0= �(ٌم م0G=ًا �� ی>آ�وا ا
 :�� و'7 +�-، وی��(ن :�� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس��، إw آ�ن (( 

  )) :���2 ���ًة ی(م ا���Gم! 

  ..و

  ))م� م� �(ٍم یG(م(ن م� مw 8ٍ�# ی>آ�ون ا
 +�- إw ��م(ا :� مE�' 7r! �	�ر (( 
  " )ا�� ه�ی�ة " �5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�(

� أس����>H�� 2 �� س?��2 س?�ة ؛ آ�?� ��E اUس�3ر، و��E ا���ل، و��E ا����رات اUج�ة ا�(یة، أن  

 ،q�)ا�� E?ان� kر� fإ �g�و��E ا���Bت، و��E ا��Tارع، و��E ا��3uU وا���XU، ا����� ا��Zن�� 

���L ؟ آ���س، ه��م، �� �� خ�B أح��نً� c�Pث q�)�3 ا!ن��ن أن ه\ا ا��gی fأ  q�)س�ر ی>�ن، ا��

�5 آ�م ا H��q ا��ج� J�hPb�t، وا�5�3  ،H5 رس�ل ا��5 ا�����4،  ،cوج bT� H5 ا�ن��L �� آ�ن 

����J ز5���PBR، ی��k، ا��Pن��  �B4�أزه� ا���ن، و �B4ی ،L?وج yb�tإذا آ�ن ���ور ی� ��hM، ا��اح


 ا�����ی5 �� حث�?2 Mورا q�)� qاج� hنt� ،k���� ذي ،Eس��ء ا����U5 ر�?2 ذي ا��5 ر�?2، 

�5 أص���L ا�>�ام،  ،2�e3ا� �B5 ه\ا ا����5 ه\ا ا���B ؛ ا��ح�2، ا����P، ا���gق،  ،Eا���4ت ا����

 ا��ج� J�hP�t، وا���3ن ��hM، وا��(�q ص�ر ��L �(��، �\�_ أ�� إذا آ�ن �� ا�ن�� )� ،Hم ا�5 آ�

���L ا�4�ة وا���م ا��Uر دا�Rً� ن�� اUس�أ، �Mل:  

� �G(م ا���:! (( P� -9أش� م W=0� وا�>ي wم� م� ی(ٍم إ ((  

ي، ا��PBi ا��س Ei���EX إ�� إ�E ا�E�o ا���ح� : ی�Pل �_  P_ ن����2 س>�ن�، �� ���ن �� �<�

iآ�ت، �� س��g��� س�ت�إ� �� ،������ة وإ�� إ�E ا���P ا���kP، �� ��ّ�ل ���qPi ���2��3، �� آ��د 

��E ا���y، إذًا *3B� �?ر آ��BخUی�، ا�� �Bخ )� f ،���3ول ا��  :ا�ول ا��Pی� ��E ا�

م� م� �(ٍم یG(م(ن م� مw 8ٍ�# ی>آ�ون ا
 +�- إw ��م(ا :� مE�' 7r! �	�ر، وآ�ن :���2 (( 

  )) ���ٌة ی(م ا���Gم! 
  " )ا�� ه�ی�ة " �5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�(
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  :و�� حیٍ* Oخ�  

م� م� �(ٍم ا'P	0(ا +* م��EP+ 8ٍ�#(ا و�� ی>آ�وا ا
 إw آ�ن ذ�Q ا�	#�8 ���ًة :���2 ی(م (( 

  )) ا���Gم! 
�5 : �5 ا�ر ا����Pر(  " c�o� 5� Hا B�( "  

�\�_ اس��u�Bً� �5 ه\J اUح�دی* آ�?� ؛ س?�ة، نوة، دور، ح���، س��ان، نTه� ا����gآ�ن ��?� �5   

bن��، ا�\ی5 ه�ره2 أهc ا��� ٌ�B�?�i� 2?2، وه�?2 ��ج?2، وه�@?X 2?�ا�?2، وه�?2 ا�ره2 وا�ی��ر، 

 q�)� 5 ص���_ أن� q�� ص��XUء اfzن?2، ه�iB� ٌ�B� ���وج?2، ٌ�B� ،2?�4���� ٌ�B�وا�ی��ر، 

�3?2، أنh �5 ص���_ أن �(�k� q أن�س �5�B�u 5���z، ی��Bن اH ورس��L، ی\آ�ون_ ��Qخ�ة، 

�bT وجc، ی�����ن_، ه�� ی\ Hب ا�� E�3ن_ إ����ن �_ ن��ذج ����Z� �B�u، یّPی ،cوج bT� H�� _آ�ون


 ؟ ����4_، ه�pه� ا��� ��� 
  \ا ه� ا���ه�

* * * * *  


�pا���  

���L ا�4�ة وا���م �� �(��q ا�\آ�، أح�دیٌ* آ��Zٌة جًا    �Bا�� L��M �� Eس���3ا إ��� 
�pأ�� ا���

���M Lل. �P �>2 ��3?�أن� Hا ���5 أ�� ه�ی�ة ر :Hل ا�Pوس�2 ی L��� Hا Eص� Hل رس�ل ا�M :  

أ<� :�f =9 :&=ي �*، وأ<� م0- إن ذآ�<*، +kن ذآ�<* +* <E�- ذآ��- +* <E�*، وإن ذآ�<* +* (( 

  )) مٍ� ذآ��- +* م� خ�ٌ� م9- 

f إ�L إf اf ،H ح�ل و�M fة إf ،H�� f إ�L إf اH س��Bن اt� : ،Hنh أح��نً� ���_ و��5 ن��_ ��Pل  

وح�X f Jی_ �L� ،L ا���_ و�L ا���، ی� اH �� أ�2e ه\J اQی�، �\آ� اH �� ن��_، �c��P ه\ا ا�\آ� 

ی\آ�ك اH �� ن��L، أ�� إذا ج��h إ�E إخ�ان_، إ�E أص���_، إ�E ج��ان_، إ�E أوfدك، إ�E أه�_، 

��� Eل إ��M ،cوج bT� H�� 2?��bدك، وَذآfد أوfأو E_ ا�\آ�ر، إ��ت إخ���� E_ ا!ن�ث، إ��ت أخ�ا  

  )) وإن ذآ�<* +* مٍ� ذآ��- +* م� خ�ٍ� م9- (( 

   L�ل، ذآ�� cوج bT� Hا ،
R�p hوأن ،_���ی��iح اس�_ �� �(�q را�M، ی��Bرى ا���س �� ا���Zء 

 �5 أن ی�?2 ا����f �ٍ� ��L�� �ٍس ��\آ�وك �� �ٍ� خ�.  

 )) *J	6 إ��- ��:ً�، وإن أ��<* ی��G� �ً:ب إ�* ذرا�G� 6 إ��- ذرا:ً�، وإن��G� ب إ�* ش&�ًا�G� وإن

  )) أ��P- ه�و�ً! 

  Jذآ� bcج Hل ا�Mو:  

w ی>آ�<* :&ٌ= +* <E�- إw ذآ��- +* مٍ� م� م(iq	P*، وw ی>آ�<* +* مٍ� إw ذآ��- +* ا�	� (( 

 ��:xا ((  
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  cوج bT� Hل ا�M E�3� ���:  

  C)4(�َوَرَ+Qَ�َ �9َ0ْ ِذْآَ�َك 
  ) س�رة ا��gح ( 

 l�X یL� ��3 �?��، ه\ا ن(�bر، ه\ا �b4Mب، ��� �2�3 ا�O�Pن ن��ا ا���س أنL ن(�ر، ص�ر ا�2��3   )�

����U ،5ن_  6�X ا��Pاء �Zً�، ه\ا ح��c ا�O�Pن، ار���e�� h3 ا���س إ�E: ا�(��c، ی�Pل �_ E��أ

k��)ا�� �� ��oح(2 ص _� jی�X 2��  .hB�u ا�2�3 ا��gیj، �5 دون 

��ّ�� ا��Pم    �Bرج� ا����3، أصأن� أ��ف أن�سً� واH �� ا�رج� ا�ن��، ح���� �B�uا ا�2�3 أص��Bا �� ا�

�6 ا���ن� آ�� أن� وا�g: ی����Pن إ��?2، ا�2�3 �2�e آ��Z، ��ة �Xهت إن��ن �L ح��� ��M ���3ل ��

 L��3� �4ر�Uس��ع واUء اc� وه� ��oص ��oص ��o2 ص)�� hی� ؟ أن�Zا �5 ا��Zس�ى، أی5 ا�

 h�tا�2�3 ؟ أن� ��ة س �gا�2�3، ون 
�u f�� ا�� 5�َ ه�Toا!��م ا� ،��Bق آ�� ��� ،L���وور�L و

�ًZ� ���iال �5 ��ب ا�zس ���u :ش �� ا�� ��p l�X 2س�� �� ��t5 ی� Lأن jم س�� أ��g�

���� ����، ان��eت ان��eوا،  L�i�
 ����tا ��>�ی5، أ��u 5ب خ���b�iا� ،�g�وث��ن���R وث�ث� 

وأن� f أذآ�، وأن� �f ��� 5�َ 5<� ،2<3 ی\آ� س�ن� ��� ؟ : f .2?� h�M ن\آ�: ص�h ص���ا، ����Pا

 ا�T3یT ؟ B� 5� ���f ��� 5�َ ی\آ� ا!��م ا��3��g؟ أ�� س�ن� خ�� ؟ س�ن� ص�ح ا�ی5 ؟ س�ن� 

  .ح���� ؟ هfzء ا��ج�ل ���oا اUوج ���3?2 و���?2 وور�?�B� ،2ب ا����iB ����ح

�Sذا أنh اh�o�X ��?�� �5 ا��?5 �?�� �>5 ه\J ا��?�� را��M، یt�� ا���ت وی�iي، أ f��Pأ ��   

أX?� ����، یl�X ��3 ی��c دآ��راJ  ا�آ��ر ا���ن� ؟ ��Pأ ا�آ��ر أس��ذ ا�(���3 �5: ا���3ات

 ،cوج bT� H���3 ا� 
�uو ،���gا�2�3 ا� 
�u 5 إذا ا!ن��ن<� ،Jا�uج�ء ا���ت و ،����X?�دة 

ة�Bم ا������ً� آ��Bًا �5 أ �Bا���س وأص �eن �� EP�ار.  

�bT وجc، أن� أذآ� ��ة آ�ن �� درس �(��k ا�j��3 ص�Bحً�   Hإذا ذآ�ت ا hإذًا، أن  k� س��ات kBس ��

 Eث� ح��ص��5 أو ث ،jرس، آ�� صا��(�، درس ����� �j�i، س��Bن اH ا!خ�ان أ��BMا ��E ا�

أص�B ا�(��k �����، ن�س أ��ا �5 أواخ� اUح��ء، �5 ا��Tة، �5 ز��>�، ��I 5ه� ا��ی�� یt��ا، ص�ر 

آc ی�م �� �����، اخ��ن� ا�Z�ث�ء  �� �(��، ���ة �B�uا ��� إخ�ان�� نc�3 درس ���� ی�م �5 اUی�م،

درس ����، درس إ��اب، ��� ح>��� ��!��اب �� �� إf ی��4Pا هfzء ا!خ�ان، و�3ه� ص�روا 

�bT وج�X cء �2�e جًا Hأ�� ا ،�b�M �?�� ن�Bp5 ا��ا<� k��� ء�X �oث�ء، ا���Zی�م ا� jص j4ن.  

  �BMا���س أ cوج bT� H5 ا� h��<� hذا أنS� إذا hنt� ،ا�P�وا، وار�gBوا، واس��ا، واس����3ا، وس3

��ت ث�ن�� أی��� ج�q، �>5 ه� ���� J�� �� �� �M5 ا��ا�zا�� ،q�)� أي �� cوج bT� Hذآ�ت ا

��ة إ�E اH، ���4 ذاآ���M Lی� جًا، أن� یL3� ��4 ح��� أن ا!ن��ن ��� ی��k ا��y، وص�دق �� ا�
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��ت آ��Zة أH�� 2�M، أ�3X أن ذآ����� Eء أي أن��bن�� َن�t� �3Xأ ����B� ،_ه������ �P��3�� _�ی�

 y�3�� ع����ة إ�E اH إن س��3?� ��ًة واحة f أن��ه�، ����� y�3�� ت ا�������جًا، أ�� ا���

�� راc�3� kR، ه\ا ا�����ع ی>�� �X 2<�� ،H5 رس�ل ا� jM��� ،����4�� jM��� ،*ی��ی�، ��

�Mأن أ f ًا ا���س �� ا��3دة��ت آ��Zة ج��أJ ��ًة واحة، أو أن أس�S� L3ذا ه� ����ظ، �>5 ��

ی���ن?�، أن� أن��ه�، إذًا ا�\اآ�ة �� �?� ���M، ا!ن��ن ذاآ��P�3�� Lٌ� ��ه����L، وأنh إذا أردت أن �\ُآ� 

E��� f ،�?��� 
أح��نً� �( l�X �� ی�yb�3  .اH ����س ـ دyM ـ ی>�� أن ����k، آtن ذه�_ ور�M ی>�

�\ر Uن ا!ن��ن ی��f �� E ی?�L� 2، وی\آ� �� ی?�2  L� q�� ن��ن!�� ،
�p E�� Lآ� Leح�� L�����

یًا ذآ�ت آc �� ی�y�3 �?\ا ا�����عX H�� _ذا آ�ن اه����S� ،L�.  

�� �ٍ� خ�� �5 ا�\ی5 �\آ�ن�  ی� ا�O 5دم إذا ذآ���� خ���ً� ذآ��_ خ���ً�، وإذا ذآ���� �� �ٍ� ذآ��_"   

 J���X �� hآ���ي إذا ه� ذآ�ن� وB� k� 2، وأن�?�� ." fف و�Xأ c�� 5� �� L�3 أنXأ Hأن� وا

 �4Bا� ،kا����ن، ا��� �M�u ،ت، ا�\ه5، ا�\اآ�ة، ا��4ّ�ر، ا����آ���M�iا� J\م هأ�2e �5 أن ����

�bT وج�M ،cل H�� jا���3ی ��:  

  ))ي إذا ه( ذآ�<* و��Nآ6 �* شW�PE أ<� م� :&=(( 
  )�5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن (

 آ�Zت ���، �tخ�Bن� ��gٍء أ�L� *bBg ؟ �Mل : �Mل  M م�ا!س kRا�X إن Hی� رس�ل ا  

 )) 
  ))wی�ال ���<Q ر�&ً� �>آ� ا
  )�5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن ( 

���ل أح
 إ�E اH ؟ �Mل  Uأي ا Hی� رس�ل ا:  

  ))�	(ت و���<Q ر�ٌ; م� ذآ� ا
 أن (( 
  )�5 ا�ر ا����Zر ( 

 �Mل ���L ا�4�ة وا���م  Mو:  

: َم� ه>ا، أه>ا َمQ�َ ؟ ��7: م�رت ���! أس�ي �* ��'7ٍ ُم��hٍَ; +* <(ر ا��0ش ـ ض	� ا�9(ر ـ ��6(( 

w .6�� :7�� ؟ *ٌ&> :w .6�� :7�� <- ر�ٌ; : َم� ه( ؟��و��&- ه>ا ر'7ٌ آ�ن +* ا�=<�� � ،
م� ذآ� ا

ٌ̂ ���	��'=، و�� ی�P�; �(ا�=ی-    )) م��0

  Lی��c ن�lM أح�ج ا���س أن ی��Bا وا� c��  . أي �� 

  ..أذآ� �>2 ��5 ا��ی* اخ��4رًا  

أw أ<&�)� ���M أ:	��)�، وأزآ�ه� :9= م��))�، وأر+�20 +* در'��)�، وخ�ٌ� �)� +* إ<�Eق ا�>ه; (( 

ذآ� : ��ل. ���: أن ��G(ا :=وآ� +�DP�(ا أ:�2��9، وی�Dب أ:��9)� ؟ ���(اوا�َ(ِرق، وخ�ٌ� �)� م� 

 
  )) ا
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  )�5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر ( 

  cBل ��3ذ �5 ج�M :H5 ذآ� ا� Hاب ا\�  . �X fٌء أن(� �5 

  �Mن�X Lب ی��2 أن ا!ن��ن أح��نً� ی�3 س�3دة ��ه��� �� �ای� ح���U ،L: وأ�Mل �>�X 2ء �5 ا�

 h�Bل ���_، ا���u ،ه>\ا fخ\ه� إO f Hا���م ی�>�، وا cBM ن����Tوج�، ی��h�B� 2، ی��2 وی��2، ی��م س�

دت، ه\J زوج�L ان�?E، ه\J نLB�4، وه\ا �� L�ح���u 5ا�� L� h�bP� ی��2، آ��� ،���p ��BM Jأری

t�َا� �� cخم، یخ�3X �� cرJ ����ه� ا����ة، �Xء ج��L��� c، وه\J ح���L، وهfzء أوfدJ، اQن ی

3 ا�Tواج ����، � ،_����جًا cBM أن �c4 إ��S� ،Lذا وص�h إ��L أص�B ��ه�ً�، آ�ن ا�Tواج ی���k أ��م 

 ���P� أن 3� ،_���� �� �Bا���آ k���� M ،ا���س r3� E�� tًB�أو س���5، أو X?�ی5 أص�B ا�Tواج 

 cMأ �ً[�X �B4� ،�Bا���آ J\ء ه�X ه\ا ،H�� LB�M yb�3� 5 ا�\ي�zا�� fن�� إ�5 ا����L �� ح���_، ه>\ا ا�

 E3ی� �ً�Rب، دا�X �ً�Rًا، دااس�L سtم، �(�، ��c، ���ه�، �Mف، f ی�ج ه\ا �����U Lن ه�L آ��B ج

�bT وجc �\�_ ا��f 5�z ی6�g أ� H5 ا� �ٍ��Pُ� E3ص���، ی� cٍ�3� E35 ا�2�3، ی�� ًا���Tی.  

��hM ن��� ����رة ـ : " ���k� �P إن��ن �����Z��� Jن�� وا���5�3 �(J آ��X 5�zب، ن�� L��bا�M ،�Mل  

 ا�T3یT ـ ���� وص��?� ��hM ن��� ������، ���� وص��?� ��hM ن��� إ�E ا�(�� B� 5� ����� ". س�ن� 

ف Oخ�، �\�?� t)� فJ أهاف ��(دة، أهاف آ��� وصc إ�E ه�� ،_ ��3g أن ا��5�z س�3

�����، ن���P��� Lة، ��i]5، �>5 أهc ا�ن�� �� cBM yٍ�M ا��ص�ل، و�� سtٍم �3 ا��ص�ل،  L���3ی��

 L� q�� ا�\ي l�gا� )� ،cٍم و��tه� �� س�<bأن ی��� cBM أن ی���b>�ا ا�ن�� �� y�M و�(�، و�3

ن��، ا�Z� ��oً�، ا��Pي، ی��3 �� cوص H�� ���3� رة دارج��B3�) ف��Pف وی�Pی( L�� L��آ cآ )� ،

 ،L�ح���iو� ،L��BMSو� ،LB�iو� ،L3�اس�3�ء، ا�����ی5 ی���ون ��L وه� ی��� ��?2، أ�� ا��5�z ���ا

  .�3دةو�tها�L ا�����B دا�Rً� �� س

���L وس�2 Hا Eص� �Bا�� c[س Mل: و�M ؟ ����Pی�م ا� Hا ��  :أي ا��B3د أ��c درجً� 

  .)) ا�>اآ�ون ا
 آ��rًا(( 

  !اH و�5 ا��oزي �� سc�B اH ؟h�M ی� رس�ل : ـ �Mل  

  ـ �Mل

 )) 7D+ًا أ��rآ 
� ی9)��، ویDPM; دمً� �)�ن ا�>اآ�ون اP� آ���J	ر وا��Eا�) *+ -E��� و�( ض�ب

  )) م9- در'ً! 
  " )أ�� س�3 ا��ري " �5 : �5 ا�ر ا����Zر( 

  . ���?� ا�\اآ�ون اH آ��Zًا وا�\اآ�اتی��3 أ��E ا�رج�ت ی  
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  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م  

َم� :#� م9)� :� ا���7 أن ی)��=W، و�7M ���	�ل أن یGE9-، و'&� :� ا�0=و أن ی#�ه=�r(��+ W ذآ� (( 

 
  )) ا
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " Eأ�� ��س( "  

�3ك ا��?�ر اث�� ��g س��� اح  � ،hص�� �� cم ا�����M ،ن، ذآ�� ا���سO�Pأ ا��Mا ،cوج bT� H5 ا� �<

ك ا��?�ر �L��i، اذآ� اH �� ا��?�ر�� �� c����� L�3�� أن 
  .إذا ���_ �� ی(

م� :#� م9)� :� ا���7 أن ی)��=W، و�7M ���	�ل أن یGE9-، و'&� :� ا�0=و أن ی#�ه=�r(��+ W ذآ� (( 

 
  )) ا
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " Eأ�� ��س( "  

  :�Mل  

  )) أر�ٌ� م� أ:G+ �2�3= أ:3* خ��ي ا�=<�� وا�خ�ة ؛ ��&ً� ش�آ�ًا (( 

ا��� H، أح��نً� ���k� �P إن��ن �� ���Bح� �5 ا���ل آ��Bة جًا یg>� �_ آ��د اUس�اق، وآ��د   

� Hی\آ� ا �ً�R5 دا�zن_ أ��م إن��ن �3\ب، ��!ن��ن ا��tآ Hوا ،��، و��y ذات ا����Bا� cوج bT

  :�Xآ�ًا وح��ًا، �Mل

أر�ٌ� م� أ:G+ �2�3= أ:3* خ��ي ا�=<�� وا�خ�ة ؛ ��&ً� ش�آ�ًا، و���<ً� ذاآ�ًا، و�=<ً� :�� ا�&qء (( 

  )) ص���ًا، وزو'ً! E> *+ �ً�)� -�h&� w��2 وم��- 
  )�5 ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر ( 

  
�Mن ص���، و���ن ذاآ�، و  .�Xآ� أ��i خ��ي ا�ن�� واQخ�ة زوج� ����z، و�

���L وس�2 حیٌ* دyٌ�M جًا   Hا Eص� �B5 ا���  :ا��ی* ا�\ي رواJ أ�� ��سE ا�3XUي 

  )) م7r ا�>ي ی>آ� ر�- وا�>ي w ی>آ� ا
 :�� و'7 م7r ا�N* وا�	�6 (( 

3 �� h�� ،2<��M وح� ؟ ��ى ا���j��� h، ا���س ی����ا �5 ح�ج��L أح��نً�، ی����  � L���p 5� ا

 j��� J�e�� hا��� ،qر ُأن��� ،L�EPB ا����o ا��� ��ت �?� ا��� h�EPB أX?� �?(�رة، ا��� �4

  :وا��� ��J�e ��ی�، �ـ

  )) م7r ا�>ي ی>آ� ا
 وا�>ي w ی>آ�W :�� و'7 م7r ا�N* وا�	�6 (( 

���L وس��M 2ل   Hا Eص� �Bري أن ا��  :و�5 أ�� س�3 ا��

� یG(�(ا م#9(ن أآ�rوا ذ(( P� 
  )) آ� ا

f ی?�_، اذآ� اH ��ً� ون?�رًا، ص�Bً� و���ًء، �� ���_، �� ا��iیy إ�� ذآ� �4�X، أو ذآ�   

  .� خ�ی5، أو �\آ��
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  :�Mل  

 )) 
إن ا��3�Jن واضٌ� خ3	- ـ أي أ<E- ـ :�� ��; ا�� �دم ـ یJ	�J ـ +kن ذآ� ا
 خ�9 وإن <�* ا

 -&�� �GPا� ((  
�5 : ا�(��U kح>�م ا�O�Pن �5(  " qأن( "  

  LB�M 2Pخ�*، وإن ن�� ا�� Hح��� وس�، إن ذآ� ا �� ��.  

���L وس�2 أن�M Lل   Hا Eص� H5 رس�ل ا� ،L�� Hا ���5 ��3ذ �5 جcB ر:  

��0� ذآ�ًا: أي ا�	#�ه=ی� أ:�g ا'�ًا، ��ل: أن ر'qً س �- +�Gل(( � 
أي ا�����G+ : ��Nل. أآ�rه� 

��0� ذآ�ًا، �p ذآ� ا��qة وا��آ�ة وا��N وا��=�! آ7 ذ�Q ورس(ل ا
 : أ:�g أ'�ًا ؟ ��ل� 
أآ�rه� 

��0� ذآ�ًا: یG(ل� 
ی� أ�� ��E ـ ��0ل أ�Q� 7 �2>ا ا�	90� ـ ذه; : +�Gل أ�( �)ٍ� �0	�. أآ�rه� 

  )) أ'7 : ا�>اآ�ون �)7 خ��، ��ل

  h��M �?�� Hا ��  :رس�ل اH أوص��، �Mلی� : و�5 أم أنqٍ ر

� ا��Eاk+ ~i<�2 أ+7D ا�#�2د، وأآ�rي م� (( �: *g+7 ا�2#�ة، و��D+�2 أ>k+ *�0ص	اه#�ي ا�

 Wة ذآ��rٍء أ�; إ��- م� آ*J� 
  )) ذآ� ا
 +w Qِ>k � ��� ا

  :و�� روایٍ�  

 )) �2� W�G�� أن 
  )) واذآِ� ا
 آ��rًا +kن أ�; اx:	�ل إ�� ا

  :�4�ة وا���مو�Mل ���L ا  

  )) َم� �� ی)�r ذآ� ا
 +G= ��ئ م� ا�ی	�ن (( 

  5�Pا����� ����:  

 qً��ِ�َ 142(�َوَ�� َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- ِإ���( C  
  )س�رة ا����ء ( 

  .أ�� ���� ا��5���z ی\آ�ون اH ذآ�ًا آ��Zًا  

  :�\�_ اQی� ا�>�ی��  

  C )41(ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا  �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا
  )س�رة اUحTاب ( 

  c�M :��Z<ا�\آ� ا� E�� c� ا�\آ� E�� q�� ��Uا.  

  :وا��ی* ا�\ي أرویL �>2 آ��Zًا  

 )) 
  )) ��ئ م� ا��E9ق م� أآ�r م� ذآ� ا

  �<gُ��� ا�\آ� �M��  :و

 )) *9��E9* آP��> إن ذآ��9* ش)��9*، وإذا Q>ی� ا�� �دم إ ((  
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�bT وجc، ذآ�ت أن ه\J ن��3 �5 ��3   Hإذا ذآ�ت ا ،cوج bT� H\آ� ا�أن  �<gأن�اع ا� E ه\ا أن أح

�<gأن�اع ا� �bT وجc، �?\ا أح Hا.  

���L وس�2 ی�Pل   Hا Eص� Hرس�ل ا h3أن?� س� �?�� Hا �����gR ر 5�  :و

 ))N� wإ ��M� �2�+ 
  )) ��� :���2 ی(م ا���Gم! م� م� س�:ٍ! �	� ���� �دم �� ی>آ� ا

   Hی\آ� ا f qٍ�)� 5� 
ن����B �5 ه\ا ا�رس، و�5 خ�ل اUح�دی* ا�>��Zة ا�����4 �� ا���ه�

 3�Bا!ن��ن أن ی E��
 �� �(��q ا�\آ�، أن �pة �� ا�����Z<ح�دی* ا�����4 ا�Uل ا�و�5 خ ،L��

�� L��)� �� وإذا آ�ن ،L�� Hی\آ� ا f qٍ�)� c5 آ��\آ� اH، وا�\ي أریJ ��ق ه\ا وذاك أن آc أٍخ 


 ا�2�3 وأن ی2�3، أن ی�2b�3 وی2�3، أن ی���k وی��P، أن یtخ\ �iأن ی 

 ا�2�3 ا��gیj ی(�iآ�ی2 ی

ه2، �َ�ج�? ،2��r3� 2?� cP اUح�دی*، b?3�� ص��Xأ �� �5 أن ی>�ن ح��_ �(���f ��3ی ،�i3وی

 د�h3 ن��_ �� �uیyٍ ص��ٍ� و��E ���ٍر �r3 اQی�ت، �r3 ا���ج�?�ت، M ن�<� �Pی�iا� J\?� _إن

 ،Lاد ن���اد LB�M، و�5 إ��5 إ cوج bT� Hأ��م ا fًوz�� 2 ص�رb�<ن ا!ن��ن ح���� ی�U ،ص���


 ا��X 2�3]ً� أس�س�ً�، و�3 أن آ�ن �u �B4ث�ن�یً�، ی �ً[�X 2�3ا� 
�u أن آ�ن 3B� ،L�P�اد �و�5 إ


 ا�2�3 ی(
 أن یJ\?B� ،2��3 ا�\آ� �iًا، ��\�_ ا!ن��ن ح���� یTbآ�� �ً[�X �Bراح�_، أص E�� _��tی �ً[�X

 ،LB�M �� Hأن ی\آ� ا �� ،L��� Hخ�ی5 ��� أ��ض اQا E�� rآ2 �� أن ی��ا��iی�P ی� ،y�t�y�t أح

Hا J�bT وجc، وی���y أن ی�3 Hء ا��  . �� ا�ن�� واQخ�ةوی\آ� اH ����س، ح�E ی���y ر

  L�tأس �� yء خ�ص، ی��P�� 2خ آ�یt� h�Pًا إن ا���أنL هc �_ إخ�ان ����ه2، أوfد، : �5 اQن ��4

 L���3� ؟ ا�\ي Hا Eة إ���أ���Mء، أ���ء، ج��ان، أص�Mء، أص�Mء �� ا�c�3، �� ا����� �Zً� أ�_ د

��س�5�3 أی�م �رس ��(c أس�L3، اس��u _ !! L3ل ح���_ �� Oن اUوان �2�3 ا���س، أ�Mب ا���س �

 �_ �U ،E3�� 5ن �f ،Lخ ی��� �3_، وح��t� ��O رP� f ،L�Pوا� Leث� واح��5 أو ث����

5�zا��:  

 C�� اْ�َ	ِ=ی9َِ! َیْ�0َ�  � َوَ'�َء َرُ'7ٌ ِمْ� َأْ�َ
 )l4Pی� : س�رة ا�O 5� "20 ( "  

 �_ �E3�� 5، ا!ن��ن إذا أس3 اQخ�  �f �� ،أت آ��� �� �(�� ���ج���M ه2، أن� ��ةی5 �?� أس3

إذا أردت أن ��3 �tس3  : "��اغ �� ص��� و��3ا ح>��، ه\J ا�>��� �tث�ت �?� �tث�ًا آ��Bًا

أح��نً� ی>�ن ا!ن��ن �pرق �� ه���L ا���ص�، ا!ن��ن إذا خ�ج �5 ذا�L !س�3د اQخ�ی5 " اQخ�ی5

Hا Eا���س، وی��� ��ن  �?� أس3 �� Hوا ،��� f2، د�� أ?)Rح�ا �� Hه2 واzXونL، ه2 �� ���ج

 ،Lن أخ��� �� B3آ�ن ا� �� B3ا� " fو ا�O 5دم آ5 �� آ�� أری أآ5 �_ آ�� ��ی، آ5 �� آ�� أری

�?\ا ه� ".. �L�oX 5 ذآ�ي ����t�� 5 أ�L��i ��ق �� أ��i ا���5��R ".. " �����3 ��� ی��4_ 
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�\�_ ا���B ا�>�ی2 ��ذا . �> ،2���b�3ا و�����ا، �\آ�bوا وذآ��وا، اس���3ا وأ��Pا، خ\وا وأ��iاا��iیy أ��

  :�Mل ؟ �Mل

  )) خ��آ� ـ �=ی� خ��3 ـ خ��آ� ـ م� دون اس�9rPء ـ م� ���0 ا���Gن و:�	- (( 

  .و���L: �5 �2�3 ا�O�Pن ��M c� ،�Pل: �� �Mل
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�����Zن " ( "  

   ،2?�P�� ،2?أآ��� ،Hا E��د ا�\ی5 د���?2 � 2)�� ،Hا E2 إ�?�X2 ا�\ی5 أر)�� Hا ���tنh ح(�_ 

 Hء، وا��BنUص��3 ا Hوا J\ه ،c�� 2e��bT وجc، وه\ا أ Hب ا�� Eون?2، أوص��?2 إ�zX h��ر

 E3?2 إ���� اH، أن ی�H�� 2?BB، أن أ�Xف ��c ی�L�3 ا!ن��ن أن ی���5 ���M ا���س ���?2، أن ی�u

یL�� 2?��P، أن یL� 2?�4، هfzء ا�\ی5 ی�ص��ن �� أ�� اL� H أن ی�صc ه2 ا�����zن، وا�>��bر 

ی�3iPن �� أ�� اL� H أن ی�صc، �����س إن وجوا إن��ن دی5 رأسً� ی����J �5 ح��ر �(��q ا�2�3، 

���L �����_،  أو یg>>�ا ���\ي یL��3، ه\ا آ\ا، ه\ا آ\ا، ه\ا h��M �� ؟ h�3� ذا�� hأن �Bی��� c��

 _�\�� ،cأن ی�ص L� Hأ�� ا �� c45 ی�zا�2�3، ا�� q��)� 5� L3iP� دی5 أردت 
و��� رأی�L ص�ح

 
�P� hأن ،Hا E�����_ ا����4، ��(2 ا�\ی5 د���?2  2)�� Hا ��ا!ن��ن ��\آ� ه\J ا���P�P، ح(�_ 

  ..آ2 إن��ن ؟

  َ�اِه�َ� َآ�َن ُأم�ً!C �ِإن� ِإْ�
)cی� : س�رة ا���O 5� "120 ( "  


 أ�j، آ��� ازداد �tث��ك �� اQخ�ی5 ازداد   �P� ،�R�� 
�P� ،ة�g� 
�P� ،خ��� 
�P� >�ن�ی�>5 

cوج bT� Hا ��  .tXن_ 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��3���م ا�ی5 إح��ء) :045( ا�رس  -��  - cوج T� Hا �BMا��. 

  24-08- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

   ...أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

�k ا�رس ا���Z* �5 دروس إح��ء ���م ا�ی5، ا�(Tء ا���دس �5 إح��ء ���م ا�یL�� 5 آ�ٌ
 ث�ث�،  

��ب ا���>@�، وآ��ب �\آ@� ا���ت، أ����� درس�5 اUول �� ����ع آ��ب ا���ا�BM وا����س�B، وآ

ا���>@�، وا��Zن� �� ����ع �\آ@� ا���ت، وا���م ن��cP إ�E آ��ب ا���ا�BM، ا���P�P ا���ا�BM ص�� ��زم 

 cج Hل ا�M Mو ،f jآ� ،Lون(�ح Lح�و�� � ،L���Pو�� اس� L�ح�� �� ��iوخ ��B5، و�?� أث� آ�zا��

  : ��L �� ا�O�Pن ا�>�ی2ج

 C 6ْ&َ�ََآ �	8ٍ ِ�َEْ>َ 47ُآ ��َ:َ �ٌiِ��َ )َْ� ُه	َأَ+َ�  
 )�  " )O 5�"33ی� : س�رة ا��

  h�� ،ةیgا� �BMا���ا h��:  

  C )14(�ِإن� َر��Qَ َ�ِ&�ْ�ِ	ْ�َص�ِد 
  )س�رة ا��(� ( 

 C 6ْ&َ�ََآ �	8ٍ ِ�َEْ>َ 47ُآ ��َ:َ �ٌiِ��َ )َْ� ُه	َأَ+َ�  
 )�  " )O 5�"33ی� : س�رة ا��

  :ر�� Oی� ث�ن��  

  C )14(�َأَ�ْ� َی0َْ�ْ� ِ�َ ن� ا���َ- َیَ�ى 
 ) y�3س�رة ا�(  

  �Zی� ث��O:  

  C )1(�ِإن� ا���َ- َآ�َن َ:َ�ْ�ُ)ْ� َرِ��&ً� 
  )س�رة ا����ء ( 

  :Oی� را��3  

  C )33(ِ>یَ� ُهْ� ِ��2َJََداiِ��َ �ْ2ِ�ُِ	(َن َوا��) 32(�َوا��ِ>یَ� ُهْ� ِ�َ َم�َ<�2ِ�ِْ� َوَ:2ِْ=ِهْ� َراُ:(َن 
  )س�رة ا���3رج ( 

  jی�gي ا��Bی* ا��  : وأ�� ا��

  )) ا:&= ا
 آ <Q ��اk+ ،Wن �� �)� ��اk+ W<- ی�اك (( 

  �BMدرس ا���ا �� ��?�� y�iی* ن�  :ه\J اQی�ت، وه\ا ا��

َ�� ُآ8ٍEْ>َ 47 ِ�َ	� َآَ�َ&:َ �ٌiِ��َ )َْ� ُه	َأَ+َ� C 6ْ  
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 )�  " )O 5�"33ی� : س�رة ا��

  C )14(�َأَ�ْ� َی0َْ�ْ� ِ�َ ن� ا���َ- َیَ�ى 
 ) y�3س�رة ا�(  

  C )1(�ِإن� ا���َ- َآ�َن َ:َ�ْ�ُ)ْ� َرِ��&ً� 
  )س�رة ا����ء(

  C )33(ُ	(َن َوا��ِ>یَ� ُهْ� ِ��2َJََداiِ��َ �ْ2ِ�ِ) 32(�َوا��ِ>یَ� ُهْ� ِ�َ َم�َ<�2ِ�ِْ� َوَ:2ِْ=ِهْ� َراُ:(َن 
  )س�رة ا���3رج ( 

  )) ا:&= ا
 آ <Q ��اk+ ،Wن �� �)� ��اk+ W<- ی�اك (( 

یة، وإذا آ�ن آ\�  gا� �BMا���ا h�� L5 أن�z�3 ا!ن��ن ا��g>�� آ� ی�ی* _ ه\J اQی�ت وه\ا ا��

L��ج cج Hأ�� ا E��  .اس��Pم 

cل ��ج�M رك�B: ا�5 ا���5 � L�t�� ،E��3� Hا 
Mذ�_را ���� .L� ل�P� :Hى ا��ن_ tًا آأي آ5 . آ5 أ�

Hى ا��ن_ tآ �ً�Rدا .  

��ّ� �� أ���� �J��o: و�Mل ���O 2خ�   �ًB�Mي ري tXن آZ� ،��Bً�. إذا آ�ن س��� L� ل�Pه\ا ا� : _� hأن

 5� _�tی� l�X cص، وآ��XUت ا�[� c� ص��XUات ا�g� cه\ا ا��� Eإ� cخ��c �(�ري، ی

�T وجc وخL��g ؛ �� 2�2�e أحًا �5 هfzء، ��H جc ج��L  ح�جٍ�، Hا hBMذا راS� ،إّی�ه� L3�B�و

ی>��_ �tن ی���X 5� _e خ�LP، أي إن خ�L�� h، �5 ی���_ �5 خ�LP، وإن � 2��L�� j أخ��_ �5 

إ�� أن : ����_أح�P خ�LP، أنh ��5 خ��ری5 ؛ إ�� أن ���ف اH، وإ�� أن ���ف f 5�َ ی��ف اH، ��خ�� 

 �f ،2�[� ٍB3� ًاB�ًا H، وإ�� �>�ن B����ف اH، وإ�� أن ی(�3_ اH ���ف f 5�َ ی���_، إ�� أن �>�ن 

 B� 5<� f ،آ�ن ح�ًا H ًاB�ًا H، و�5 آ�ن B��5 أن �>�ن ���3ً� �(?�، ُآ 5����XU �ً3ف ج?�، آ5 

 ��جB� 5<� f ،_�i� B� 5<� f ،_��?Xم�ة وا���ا�4 L��� خ���M ،_�4ل B� 5<� f ،_:  

�!، �80 :&= ا��Eج ((�	M80 :&= ا�=ره� وا�=ی�9ر، �80 :&= ا�&�3، �80 :&= ا�� ((  

   ،f \ٍR ���ف أحًا، Uن اH �5 ی���_ �5 أح�� H5 ا� j2، خ�[� ٍB3� ًاB� 5<� fو H ًاB� 5<�

���?2، إن �ggp?2، و�>5 إن �2 ��اLBM �� س�ك، إن �2  h2، إن اح��?���I إن ،Jد�B� ����3� �� LBMا��

 _B�M و�� ،LPخ� j3�
 اH ��?2، أخ��_ اH �5 أMا��ح�ج�?2 إ��_، ��2  h��o2، إن اس�?���إن أسtت 

  .خ��ً� ور�Bً�، ه\ا �Mن�ن

  X آ�ن ه��ك hMح�5 �5 ا�� E(�ری�، و���ل �����، �\�_ أن� أ��ف إخ�ة آ��Zی5، �?2 أ�Bا� E��ة 

�tي ������ ����P ا��(5، وا�����B ا�fz?� ،��R�iء ا�\ی5 خ���ا اH ���� ���?2 و��5 اH، و�2 ی���eا 

 L��ج cء ر��� جfzه ،Hوآ�ن�ا أن�3?2 ���3ل ا ،cوج T� Hل ا���أحًا �5 ��BدJ، ورأوا آc ا��B3د 

  .. ی���?2 �5 آc س�ء، �\�_
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Q�'x �+�> �>�9 ����ض� م� أ�&�9      �#&�9  أ�� أم�N9م �>k+  

  �N9	�Q م	� +�- أش�ار خ��9G       و �> �N	ـ�<� و ا�Pـ� �#ـ�9��9

* * *  

   ��ة، �� ���X �� ،_3اR_، �� �(�ر�_، �� ص����_، �� زرا��_، ��!ن��ن أح��نً� ���Tرا��M J\ه

�� ا���ق، و�>�?� ��E ی���م ه���ن�ت ������، ی��� ا���Bت ن��ًا آ��Bًا، ����k أس�� ،L��)��� �3ر

��. ح��ب ص�� ا���س، �?\ا ا�\ي f ی�Eg اL��� ���� H و��5 اH، وی�o�B ر��ً� س�ی3ً�، ه\J �� ا�Tرا

 �ٍPر ث�� ا���4��، ی�>5 أن ��o ا������5 وهf 2 یرون، ح�E ا��?5 ا��ا��M، ا��� أص���?� �4

j�3�  ا���س، ی�>5 أن ی��co أحٌ��  ،Lل اخ��4ص�5 خ� ��R�u �ًأر��ح ��)�� �PZا� J\ه qا���

 q�� خ�ىUا���ح��، و�>5 �� ا���اح� ا J\ه �� �ً���e� �?�� ی>�ن M �ٍ[ج��� �B�4� 5� �)ی� f \ٍR��

�ً���e� .J��o� أ���� �� �ّ�� �ًB�Mي ر  .إذًا، إذا آ�ن س�

��ت ��ا�BM: و�Mل ا�5 ��iء اH ا��>�ري  �iا� cت أ���MوUدوام ا E�� yآ�� �� أن إن��ن . ا��

 ،L�وح�آ� ،Lأن�� L���ة ����o، وص�ر ه��ك 5�َ ی�L3Bَ، وه��ك 5�َ ی��4 X L�� �Bوه\ا ا� ،�B� س���

 ،Hا k� بbدtی� ،Hی��ف ا _�\� ،L� Hا �BM�3 ���اg5 ی�zة، ا��یX �BM�3 أن ه��ك ��اgی ،L���<وس

،cوج T� Hع ا�g� �Bل ی���Pا����3ء ی إذا ج��h ����س �>5 وا�eً� ����_ : دyM �� ه\ا ا�>�م أح

_��� 2?�
، ی�Pل �_. وB�M_، وf ی�oنb_ اج���iدروس و�� خ �� ،�?� ��o� f : ،jی5 أ��g�ي ��

إذا ج��h ����س �>5 : " ث�ث�5 أ�j، درس� خ��� fOف، ��gة fOف، أ���5، أ�j، خ�����M ،�Rل

_���� �ًe����u�� E_  وا 
�Mر Hه�ك وا�I ن�BMن?2 ی�اS� ،_��� 2?�f " وB�M_، وf ی�oن_ اج���

 L� 2 ا�2�3ِ ��(�دلb�3� 5�َ _�\� ،ن�ای�ك E�� ،_�u�� E�� k�i� Hه�ك، وا�I ن�BMا، ه2 ی�ا\?� ��o�

ن�ای�ك، �3?  دyM ��. ا����3ء، أو ی��ري �L ا���?�ء، أو ���4ف وج�J ا���س إ��T?)���� ،L إ�E ا���ر

  .f ،_B�Mح� أح�ا�_

��ن �� ا��5، و�L ����\ ص��o ا��5، آ�ن : ا��4P ا���3و��P�� ر�Bة ؛ ��3?2 آ\��� L� �ً��X أن

��\�� �� آ��u 2<�� cًا �� �>�ٍن f ی�اJ أح ��L، و��t�� : ی�LB حBً� ج�ً�، ��3�LB ا����\ة ا�>�Bر ��Pل

واH ی� س�ي، �2 أج : ا����R، وه\ا �� ���p، إf ه\ا ا��gب �Mلإ��، �>�?2 ذ���ا ا���i ه\ا وراء 

  .ه\ا ه� ا�\ي ا���ز ���>�3X ،L� 2رJ أن اL3� H دا�Rً�: �>�نً� إf واH ی�ا�M ،L�� ��BMل

�5 ن��hbip ،L وجL ص�2ٍ    jا�>�ی2 ی�س �Bح���� راودت ا�� TیT3أن ا��أة ا� 
��وي �r3 ا�>�

�� hمآ�ن �?�، اس����ا�� L��� jل �?� ی�س�P� ،L :أ fج��د و �BM5 �5 ��ا�����س��� �5 ���ِ_، أ

  .��ا�BM ا��اح ا��b?Pر
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���3_، أن َن�eَ ا����I إ��_ أسyB �5 ن�eك : ��� أس�5�3 ��rp E ا��4B ؟ ��Pل: رجc سtل ا�(��

Lر إ���eا��� Eإ��_ . إ� �Iا��� �eن ،_M�� �Iر، و�� ن��e�� و�� ،�e�� hأن Eك إ��e5 ن� yBأس

�4Bا� rp E�� 5�3��� �P�Pا�� J\?� ،Lر إ���eا���.  

  وه\J آ��� د�P�M جًا، ا���P�P �� ا�\ي . إن�� ی��yP �����ا�BM �5 ی��ف ��ت حLe �5 ر�L: و�Mل ا�(��

��?� أ�ًا؟ �� ا�\ي ی(�3_ ��� ��� f ���Pس�fا c�Bم سT��� _�3)؟ �� ا�\ي ی Hا ���u E3_ إ��ص ی

�T وج�3X cت �?\J ا���3دة، وذاك ا��Pب، و��_  H�� h�4�ح���� ا L؟ ه� أن ���Pس�fا E��

��E راح�_، و��t�u Eن���_، و��E س�3د�_، و��E ا���4_  �ًIح�� hنt� ،_ ا��اح���ن���، وt�iا�

��_ �L، ه\ا �� L��M ا�(��، �Mل�u E��حLe �5  إن�� ی��yP �����ا�M 5�َ ی��ف ��ت: ���_، ����� 

Hا .  

ا!ن��ن �L رزق ؛ یtآc وی�gب، وه\ا ا��زق ی���ي ��L ا��5�z وا�>���، �c ی���ي ��L ا!ن��ن   

�T وجc �5 س>��ٍ�، �5 راح�، �t�u 5ن���، �5 ج�ء  Hا!ن��ن، �>5 ا��زق ا�\ي ی���_ �5 ا ��pو

 ،_Bی� Hن اt� �3ٍرX 5� ،2?��� ��4ی?2 وی
، ه\ا ه2ٍ، �5 راح� ��ل، س�?�Pا� 
ه\ا ا��i3ء ا�\ي ی\ی

 _�\� ،H5 ا� _eه\ا ح ،���Pس�fا c�Bم سT��� ًایX �ًح�ص L����� ��ك " ا��i3ء إذا آ�h ح�ی4ً� 

 Jودن�� Lدی� �� L�� �ٌخ� Hا L��� fإ H �ً[�X ٌB��E�3 �� دی�L، أن ا�H�� _��4 یEPB آ�� ه�، " 

�T وج�3X ،cت �tن_ ��iوٌد �5 رح��L، وه\ا �3Xرك �tنL ی�B_ ه� ه�، أ�� إذا خ� Hا �?�� h��

  :ه� ا��53 ا�\ي ذآ�J اH �� ا�O�Pن ا�>�ی2

 C-ُا��ِ>یَ� 2ُ9َ0َ�َُ� ا��� Qَ�ِ�َُأو�  
 )  " ) O 5� "23ی� : س�رة ���

  ..أي أ�3ه2 �5 ح���L، ا!ن��ن ا���سy �� ا�ن�� ���3ن، أي ��3، و�� اQخ�ة ��(�ب  

  C )15(ِإ<�2ُْ� َ:ْ� َر�2ِ4ْ� َیْ(َمِ�ٍ> َ�َ	Nُْ#(ُ�(َن �َآ��� 
 ) 5���iس�رة ا��(  

ا���س ن��م إذا " �� �5 �\اٍب ی3\�ب ا!ن��ن �3 أن یL���p 5� ��4 �� ا�ن��، ... واH أی?� ا!خ�ة  

��E ا���q �5 أن �"����ا ان�B?�ا  Xاٍب أ\�3 أن ����p 5� ��4_ �� ا�ن��، �� �5 � ، H5 ا� 
)�

cوج T� Hل ا�P� �ًMا4� ،cوج T�:  

  C )15(�َآ��� ِإ<�2ُْ� َ:ْ� َر�2ِ4ْ� َیْ(َمِ�ٍ> َ�َ	Nُْ#(ُ�(َن 
 ) 5���iس�رة ا��(  

�5 ا���ا�P� ،�BMل   c[ا����3ء س 
 ��Pب ا��ب: أح�P2 ا���إذا ���h أن اH �3_، �� ��3 . أو�?� 

jی�X *ی  : ح

��0� م0- ��� آ�ن  أ+7D إی	�ن ا�	�ء أن(( � 
  ))ی��0 أن ا



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 609�� آ��ب ��
 

�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " h��4دة �5 ا��B�( "  

أي أ��E درج�ت ا!ی��ن أن ��3g دا�Rً� أن اS� ،_3� Hذا �3Xت أن اH �3_ ان�?E آ�X cء،   

��، �� ورع، ص�ر �� إ�BMل، �� �Mب، ص�ر �� �u �� ،ح��ء �� ،c)ص�ر �� خ ،L�� hاس����

  .ذآ�

��E ا���ا�R: أن ا H��M E��3ل ���L�<R ی�وى   
�Mه�، وأن� ا���e��� ن��bأن�2 ��آ . ،�<R���� ه��eا�

�T وجc، �\�_ ی�Pل ا����3 H ،�Rأ�� ا���ا ،yرب ا���ای�: و���� Hا . Hا ،lيء، ا�����Bا����4، ا�

�B�iرب ا���ای� ا� LنU ،Jbfی�� cوج T�.  

���_،  اجc3 ��ا�BM_: أحه�M 2ل   L�3ن kiP�� f 5�َ� ك�<X c3إ��_، واج J�e5 ن� 
�o� f 5�َ�

 f 5�� kـ اخ� Lن�iوس� L<�� 5���L، واجc3 خ���_ �f 5�َ ���ج  ��o��� f 5�َ� _���u c3واج

qن� cآ k� _�� L�3ن kiP�� f 5�َ �<Xـ وا L��BM �� hأن ،Lن�iوس� L<�� 5�. ���k�i أن ���ج 

إذا ا!ن��ن أ��غ ��Zن�L ه\J نf ��3 ی��3?� إf �5 أص�
 ����cg ا�>��ي، ه\ا ا�\ي د�PMا أی?� ا!خ�ة، 

 ،Jدور ��tأن ی Eت إ���ی��i أن یc�o د�L آc أس�Bع ����5 �� ا����E�g، وأن ی���e ث��ن� س�

 5� �R����� 5ی�g�
 �L ا����� ) اUس� أوریL (و�k ذ�_ B�� �Bا��� J\م وهح�r ا��Bل، یEPB �� ا�

���ت خ��iة جًا، ��� L� ما��B43، و��y ا���q، وس�ء اUخ�ء، Uن ح�r ا��Bل إذا آ�Z �� ا�

��� �� یzذی��، وأ�EP �� �� ی����3: ��!ن��ن إذا أ��غ ��Zن�L و�Mل 
�k إ��اغ . ا��� H ا�\ي أذه

fی��3?� إ f ا���م، ن��3 ا���م k� ،ء�Pس��fا k� ،�3مiول ا���� k� ،ن��Zه� ا��P� 5�.  

  l�X �� ل�M : ،L��tوس fإ �ًB�Bu 23 ا���م، �2 أدعu ی5 ی��ً� �2 أذق�g� h�Pو� ���p �B� س���ت

إذا ا!ن��ن ی�م �� ن�م، ث�ن� . ا���k ج�، اUج?Tة س����، �>5 ه\J ح��� �P�M، ن���� �����ة: ���Pل ��

م �� ن�م، أث��ء ا��� آ�ن إM�ع ا��R�iة ی�م ی�3g أنc��� L ��ازنf ،L ی��k�i أن ی�>�، إذا واح ی�

 �� ا����ادا ا���ج�ت، و أh3�M ا����� ا�����3 ص�Bحً�، ا����ا��Zن�� ��ً�، �2 ن��>5 �5 أن ن��م، إ

ود، .. ا��Zن��، ا!M�ع ا����� ا�����3، ون?�ر �����، �� ا���iر�� Lآ� Lآ��ن L�3 ا!ن��ن أنgإ�6، ی

���j�   ��3�� L إذا ذهhB ن��3 ا���م ؟f ی�Pى ��E ا���>��، �> c��� cوج T� H�3 أن اX إذا ا!ن��ن

  ..ا���4، ون��3 ا!ی(�د

َ�� اkِ�ْْ<َ��ِن ِ��ٌ� ِمَ� ا�=�ْهِ� َ�ْ� َیُ)ْ� َشْ��ً� َمْ>ُآ(رًا :َ �  C )1(�َه7ْ َأَ�
  )س�رة ا!ن��ن ( 

��4ب، �  U�� ،ةT?جU�� ،اد ؛ ���?�اء، �����ء
، ����T��� ،5��Rوج�، ��Uوfد، ن��3 ا!��P��� ،5ای��g��

������� ،cخك إ��L، س�M_ إ�L��� E، د�_ ��t���� .. Eوى، ���Xأر ،_���إ�6، ن��3 ا!ر�Xد ؛ د�_ 

 �ً�R5 دا�z؟ ی� إخ�ان، ا�� E4�� fو 3� f 23ن J\ه hأ��� ،L���<� _�P� kbوس ،Jر��� _B�M رbن� ،L��Bأح
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 T� Hا�>������5 �5 ا J\?� yi�� خ��� cل �_، وآ�Pی L5 أح�ا�� L��tإن س ،cوج : H ا��� H، ا���

��E ن��3 ا�cP3، ون��3 ا�?ى، ون��3  H ا�\ي هان� �?\ا و�� آ�� ��?�ي ��f أن هان� اH، ا���

  ..ا���4، ون��3 اfس��Pار، ون��3 ا����3 ا��B�i، ون��3 راح� ا��Bل، ه\J آ�?� ِن23َ

 C �ْ(ُ�>=ََشَ)ْ�ُ�ْ� َ�َ ِزی �ْ�ِ�َ �  
  " ) O 5� "7ی� : س�رة إ��اه�2( 

، ���i]5 أحآ2، ا�y�P أی?� ا!خ�ة د�� ا����س، آ��ب "وf ی���o ا�P� �� Hم ح�E ی��oوا �� �tن��?2 "   

 Lأ��ی>� اس� �� jأ ا����ة ( أ�ب خ��� kBu �5 ه\ا ا�>��) دی�c آ�ری�(� ) أ��( L دع ا�y�P وا�

 ،�?�� �Bأآ �B�4� �B�4ا�� kM�� ،�43ض ا��� y�P2 ؟ ی��3 أن ا�Mی�5 ن���، ��ذا ی��3 ه\ا ا����

 ،�?�� �Bأآ �ٌB�4� �B�4ا�� kM��5 خ�ف ا���ض �� ��ض، و� hوأن ،�P� �� �P5 خ�ف ا��� hأن

c��  : ون��3 ا5�U ه� ن�3ٌ� خ��4ٌ� �5�َ ؟ ���5�z، وا�

�ِ�ْGَِ�یEَ�ْ(َن  �َ+َ ي% ا	0ْ�ََ�ُ �ْPُ9ْْمِ� ِإْن ُآ َ�ْ��ِ %̂ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ�ْ� َیْ�ِ&ُ�(ا ِإیَ	�َ<gُ�ِ �ْ2ُْ�ٍ� ُأوQَ�ِ�َ 2ُ�َُ� ) 81(َأَ�

 C�ُاْ�َ ْم  
  )س�رة اUن�3م (

أو�]_ �?2 ا5�U، ��5 ا5�U �?2 ؟ ح�4، ا5�U �?2 : ��ذا ی��3. أو�]_ ا5�U �?2: �� أن ا�M Hل  

  .، أ�� أو�]_ �?2 ا5�U وحه2و���oه2

  C )82(�َوُهْ� ُمPَ2ُْ=وَن 
  )س�رة اUن�3م ( 

�T وجc... أی?� ا!خ�ة   Hل ا�M:  

  C )4(�َأ0َ�َْ	2ُْ� ِمْ� ُ'(ٍع َوَ�َم2ُ9َْ� ِمْ� َخْ(ٍف 
  )س�رة �Mی� ( 

ة   X 5� ح��� L��t� M ،ر�eنU5 ا�ا���ف، َن2، و��h خ��Rً�، إذا واح ار�>
 ج�ی�� و��ارى 

  :وا�>�ا��q، واfQم ا������ ی\ه
 ����2 ن��L وی���ی�، �\�_

ِ�َ ْ<0ُِ� ا���ِ- َ+َ َذا�2َ�َ �َوَضَ�َب ا���ُ- َمqًrَ َ�ْ�َیً! َآ�َ<6ْ َ�ِم9ًَ! ُم3َْ	�9�ًِ! َیْ �2َ��ِ ِرْز�2َ�ُ َرcَ=ًا ِمْ� ُآ47 َمَ)�ٍن َ+َ)Eََ�ْت 

)ْMَ�ْ0ُ9َ(َن ا���ُ- ِ�َ&�َس اْ�ُ#(ِع َوا�  C )112(ِف ِ�َ	� َآ�ُ<(ا َیْ
 ) cس�رة ا���(  

   cى ا���س ���آ�M>�ن أ�إذا أردت أن  ،Hرح�� ا Eإ� c� ،f ،ي�M LنU f ،5[�i� ا�\ي ی��م ���ًء

 E�o��� �3g� ا���س، أن E�p>�ن أ�وإذا أردت أن  ،Hا �P��� >�ن أآ�م ا���س�وإذا أردت أن  ،Hا E��

�� 5<� ،�P�Pأ آ��� أو س�3?� �5 ا���M ،5ی��� cBM 2ه� �� یي اH أوثy ��_ ��� �� یی_، �Mل �� أح

���B)�ا����P ا�\ي f ��ل �L، ه\ا : واح سO _�tخ� �5 أ��P ا���س ؟ 5�َ ه� ا����P ؟ �Mل �L: إن��ن أ
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، ه\ا أ��P �5 ا�\ي f ی��_ إf ا���ل، �P� ��p،و�>�L ج�هc: ا����P، ص���، �Mل �5 أ�L�� �P ؟ �Mل

ا����P، ا��L� q�� 5� ��P ��ل، �>5 اf 5�َ L�� �P�U ی��_ إf ا���ل، ی��_ أ��ال ��R�u، و�>f 5 ی��_ 

 2?� fو ،���Pاس� fة ص����، و�P� f2، و?� fو ،LB�M �� رح�� fح>��، و f2، و�� f خ� ؛O �ً[�X

M ���3 ا��3ض ��E اH : " �ل�>�م اH، ه\ا أ��P �5 ا����P، �?\ا س�ان � �Pو�� E�oا� " Eی�� f

 ،����3 ا���ت، Uن ا�E�o ه�� � fإ �ً��p ��oا� Eی�� fا���ت، و 3� fًا إ��P� ��Pن�� " ا��ا�

��دل  _�� L�� 2<ص�دق ی� ���ض ح���، یtآL�� c ا��B وا���ج�، واQخ�ة و."  

�5 نJ�e ��ة: إذًا   
�o� f 5�َ� _�BMا�� c3اج c3واج ،_�� L�3ن kiP�� f 5�َ� ك�<X c3واج ،

��L، واجc3 خ ��o��� f 5�َ� _���uًا�_ ��f 5 ���ج �L<�� 5 أ���.  

 Jروا ،�5 أر��R��3 أ�j حی*، حی* واح L� E�oاس� ،Hس�ل ا�� �ًZی�\�_ �Mل أح ا��M ،5����4أ ح

  : ا��M ،��Bgل

وا:	7 �خ��G� Q=ر م�GمQ +��2، وا:	7 
 �G=ر ��'QP  آ� س9! ؟. ا:	7 �=<��ك �G=ر ��Gءك +��2(( 

  )) إ��-، وا�^ ا��9ر �G=ر ص&�ك :���2 

�T وجc، إذا h�M ���ن   Hا : L��
، �� !! �� أآ��L ه\J ا��o�4 �� ن��?� ؟ !!   �� أ)3� �oص�

Lأآ�� !! L�e��L،  !!�� أآ��L، وأآ�م �L : �� ص��o أخ�ى ن����e، ص���p أس�س��!! �� أ��� أ

 L� ل�  :�� �E�3!! وأ

 C�9َ>َ)�ُ َْیْ(َم َی �ْ�  �َأْسِ	ْ� ِ�2ِْ� َوَأْ�ِ
  " ) O 5� "38ی� : س�رة ��ی2( 

  :اQن  

  C )18(�ُص�� ُ�ْ)ٌ� ُ:ْ	ٌ* َ+2ُْ� َ�� َیْ�ِ'0ُ(َن 
  )س�رة ا��PBة (

  ����Pوی�م ا�:  

 C�9َ>َ)�ُ َْیْ(َم َی �ْ�  �َأْسِ	ْ� ِ�2ِْ� َوَأْ�ِ
  " ) O 5� "38ی� : ��ی2س�رة ( 

 إدراآ?2  Xن، �� أQس�3?2 ا Xأ ��..  

  �3َcِ Qَ9ْ:َ �9َEْJَ(َ+َ�)22( Cَءَك َ+َ&َ�ُ�َك اْ�َ�ْ(َم َ�ِ=یٌ= 
  )س�رة ق( 

  �oص� : L�3ل!! �� أ��M cوج T�
، ر��� )3� �oص�:  

  C )175(�َ+َ	� َأْصَ&َ�ُهْ� َ:َ�� ا���9ِر 
  )س�رة ا��PBة ( 
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! أ����c وه(?� ؟! أ����c ��3?� ؟! �ن ی�43 اH و�L�P ��أسL ؟ أ����c ا���ر ؟ی��3 آ�j ا!ن�  

�Xء f ی�iق، : أح��نً� ����k درج�ت ا���ارة ��ق �3�b?�، ا���س ی�(�ن، وی���Pن! أ����c ح�ه� ؟

��E اUس�iح hن� ،�Z��Zا� ���T وجc أح��نً� ی\یr3� ��P ا���، f. �2 أن2 ���� Hا ،cی��� f  ،cن���

ر �j�<� ! _R�P ��� ا���ر ؟P� ن���� c��ر ص�Bك ���?�، أP� ا���ر y�ا ،Lر ح�ج�_ إ��P� H c��ا

���?�� _��P� رP� خ� � c��  .?�، ا

 �tن اH ی�gه�M :Jل أح ا����3ءB32 ا���
 ��gء أ��c وf أ�Xف �5 �P5 ا�bیT�3ر . �2 ی�X cح�t�


 ه� أن ��3g أن �Pس��ی���ب ا�Pح�دی* ا�Uا r3� �� 3_، �\�_ ورد� Hأن ا ،_BMی�ا Hا :  

   " 5� y��i� 5س�آ ي ح���e�� h ا���y س��5 ـ ا�\ي یهL��� 5، ���ذا یه�L ؟ �� واحB�أن ی� 

��ج �5 �خc ا���Bی�، ی�Pل �_T� ،2یM Jؤ�u ص�ر cخو أن ا��B�� ،ygأ���� د� : ،yی�� f cخ�

�، أول ج���، وث�ن� ج���، وث��* ج���، وأ3�M?2 أن ی��ه��ا ج��u �� �ً3�ء �(�k س>�ن ا���Bی

 yی�i� ءة، و��ب ی�����خc ا���Bی�، وإ� E��ا��خc و�Tی��L، وو�k أزه�ر وأصl، و��ح�ت 

Jا��أ یc�3، ویc�3، ویc�3، وآ�ن د� ،��O : ��tري، یT� ء�X Hی� �� ا��B��� ز��f ن����� ص�ر 

T3ی���ت، ا���س ا��Tء، وا���iء �5 ا���Bا� E?أن ان� E�S� ،�Rو�?>\ا ��ب، وه>\ا ح�ا ،cخی5 �?>\ا �

 E��وا���آ��Bت، وا������Bت، واUج?Tة ا�>?�����R �� ��� وإp�ق ا��Uاب، �� ��E ی�م أو ی���ن 

 ،j�3�ن��ك ان�?�ء ا��ر�Xت �5 أ����?�، ح�E وا��L ا�����، �>�ن آc ه\ا �5 أج�L، ��!ن��ن � c��ا

�?�� _R�P� رP� .  

  2?�3� c[ل س�M :E��3� L��M E�3� ��:  

  C )8(�َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9ْْ� َوَرُض(ا َ:9ُْ- َذQَ�ِ ِ�َ	ْ� َخJَِ* َر��ُ- 
 ) ���Bس�رة ا�(  


 ر��M :Lل  M5 را�� J��3� . ���� ،Jأ�� E�� h�Pح���� اس� _�� Hا ����_ ؟ ر Hا ����E ر

��E أ h�Pاس� E�� h�Pس��� ،L�BM؛ را _�� Hا ���5 اH، ر h����J، وأآ��_ ��� أآ��_ �L، ر

L����?2 ور��ا  Hا ����L أنh، ر h����_، ر ����_، و�3 أن ر ���� ،Jأ��.  

 ا�(�� ؟ �Mل ���q ؛ اس�q�� �ٌ��P ��?� رو�pن، أح��نً� ا!ن��ن ی(� : س]c أح ا����3ء  B32َ ی��ل ا��

أن� : نLB، وی���م ا�2�P ا�ی���، ی�3g �����س� ا���دس�، إذا ا� ���P�����P��� cء ی�Pلا���ل إ�E ج�

 J)� ،J�4�� �3ی�g5 أح>�م ا�<� ،L3� q�� ن�ن�P�3 أن ا�X ء، وإن��M و�� �B� 5ء، ن���Pا� أری

�Pن�ن إ�E ج�نLB أن� أری �Xع اH، أن� أری ا��gع، ی>�ن ��رف أن ا��gع �(�نS� ،LBذا ��2 أن ا�: ی�Pل

 ،cخ� Lن، ه\ا اس��pرو Lع، ه\ا اس��gا� Eاح�>2 إ� LBج�ن Eع إ��g2 أن ا���اح�>2 إ�E ا��Pن�ن، وإذا 

��q، س]c أح ا����3ء� ،q�B�� Lل: ه\ا اس��M ا�(�� ؟ B32َ ی��ل ا�� : �?�� q�� �ٍ��Pاس� ،q���
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�� أردت س�ی�ًا واحًا : �ی�ان �Mل �Lدخ�p kR�B� cف ن�م، ������o ��?� س: �Mل �� l�X... رو�pن

L� h�Mو �?X L�� hBp ،ن�24 �_ أ���5 ���ة jأ� �R�� �?ث�� ���p ،ن�24 �_ أ���5 ���ة L� ل�M :

اث�� ��g أ�j، ���ذا ���o س�ی� ان��
 أ���5، و��ی ����X : jف ���p س�ی� واح، �� أری س�ی�

 س�ی� ص�ر اث�� ��g أ�j، ه\ا رو�pن، خ�c، ا������ اH و�� TیT� ،Lرأس kی�� �ً�R2 دا�P

  ...ا���س

��E ... اس�q�� ���P ��?� رو�pن، واج�?�د ��L3� q س?�: �Mل   cBPدؤوب، أح��نً� ا!ن��ن ی ?�)�

 T� Hا c��3� hأن ،ا�ی5 ���رة، ه\g� J>��، ه\J ا���رة اH أ��X ،�?X ،2?�ی5، ث�ث�، ث2 �(J ه�

 �5 ا��BZت �f ،cل ا��3اموج�Pی : ،�M�g� ن?�ی� L� 5<� 2� �M��� ای�� L� 5<� 2� 5�َ ،ت�Bت ن�BZا�

 k� ،اآ2 اس���رة��ل، �BMاآ2 إ�� ،c�� 2اآ��اآ2 �?2، ��2، ��ا��BZت یc�3 ��اآ2، ��اآ2، ��اآ2 

وج ؟ ا���اآk� ،2 اfس���ار، �k ا��BZت، �\�_ ا!ن��ن أح��نً� ی��ي ث���L وی��ج �L��� 5، آ2 ��ة خ�

 ،yی�� ����ر خ�وج، خ�ج ی�k ا�>?���ء، خ�ج یاوم ��L���I، خ�ج ی��gي ����، خ�ج یTور ص

إ�6، أ�Xف خ�وج ���جL �5 ���_ إذا ��ج?h إ�E ..خ�ج ��یy خ�LP ی���M�i��� JTت، خ�ج، خ�ج


 ا�2�3، �u "ا L� k�� 2�3ا� 
��u إن k�4ی ��� ��  ".���R>� أج���?� ر

��L3� q س?�، و��ا H �BM�E��3 �� ا��� وا�3�ن��، وان��eر ا���ت ����tه
 �L، واج�?�د :... �\�_

  .و���س�B ن��_ cBM أن ���س
، �?\J ا���4ل ا��� q����y ا�(��

  :�Mل �r3 ا��3gاء  

 7G� q+ خ�(ت و�)� �7 :�* ر��;       إذا م� خ�(ت ا�=ه� ی(م�  

  ـEـ�- :ـ9- یـhـ�ـ; ا أن مـ� �M      وN� w�&� ا
 ی7Eh سـ�:ً! ول

  !!وأن cـ=ًا �ـf�9ـ�W �ـ�یـ;      أ�� ��ى أن ا��(م أس�ع ذاه; 

* * *  

  _�\� " .. L����5 ���43 اH إذا خ� �2 یtB3 ا�g� Hء �5  J  ".5�َ �2 ی>L� 5 ورع ی4

�E4 اH خ�: اس��3ا أی?� ا!خ�ة ه\ا ا�>�م ا���M ،��iل   �h�4 اH خ���ً�، واح hإذا آ� �� ،�ً��

 _����ا�h�B وحJ، و���h ن��\ة �5 ن�ا�\ ا�(��ان، �Sذا ا��أٌة خ�j ا����\ة، ���eت إ��?�، و��ت 

���_، �Mل k�iی إذا �h�4 اH خ���ً� h��I أنL ی�اك إذا : ��?�، وأنh �� ا�h�B وحك، وf أح

f L5 أنe� h2، و�]5 آ��e� اج��أت ��E أ�ٍ� P� ی�اك Lأن h��Iو ،L��4� آ��تP� أي إذا .  ی�اك

ت أنf L ی�اك �?\ا آ��، آ�� P��ا!ن��ن �E4 اH خ���ً� إ�� أن_ اج��أت، وإ�� أن_ آ��ت، ی��3 إذا ا

Hم ا�<�..  

  C )16(�َوا���ُ- ِ�ُ)47 َشْ*ٍء َ:ِ��ٌ� 
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  )س�رة ا��(�ات (

  C )16(�َوَ<Nُْ� َأْ�َ�ُب ِإَ�ْ�ِ- ِمْ� َ�ْ&7ِ اْ�َ(ِریِ= 
  )ق س�رة ( 

 C-ِ&ِ�ْ�َْ�ِء َو	ُل َ�ْ�َ� اْ�َ)Nُ(ا َأن� ا���َ- َی	َواْ:َ�ُ�  
  )س�رة اUن��ل ( 

   Hاج��أت، ���\ي ی�43 ا P� L��4� Mی�اك و Lأن h��� آ��ت، وإن P� ی�اك f Hأن ا h�bه��إذا 

 آ��M Lاج��أ، وإ�� أن M خ���ً� إ�� أن.  

�: �Mل   E��� f ��� �BMا����� _�����L خ����، و���_ ����ج�ء ��� ی��_ ا����ء، و���_ ����\ر ��5 

���P3ی��_ ا� . �ً�Rدا ،J�4� y�iی ،�eی� ��، إذا �� �� أح�u �oی� �������y ی�S� ،�eذا f ی�ج أح


 ا���س : ی�3g ���ا�BM ا���س ��M ،LلMا���ء، وإن�� ی�ا cخ� cدخ إن ا�����y ی�S� ،�eذا �2 یَ� أح

�T وجcوf ی�ا Hا 
M . �?4ً� وأرویM أ�Mأن�� أ jRا�iًا، وأح��نً� �5 ا�وه\J ا��4P أروی?� آ��Zًا ج

أی5 ه�، ه�� اQن  آ��Zًا، وأن�E �5 أی�M 5أ�?�، �tن� أ�Mأ ه\J ا��4P �5 س��ات، و�>��� f أدري

  : وج�?�، �Mل

��L إ�b�3� ،�<� Eس�� �� �r3 ا Hا ����� �5 ا���iب ر k� hس�� أي خ�ج�� E�3� ـ yی�i�

ر ���L راع �5 ا�(�P� ،cBل �Lج���� ن���ی� ـ ��ن�:  

2�oة �5 ه\ا ا��X ��3� ـ ی� راع.  

  .إن� ����ك: ـ ��Pل


: ـ ��PلR\ك أآ�?� ا���� cM.  

  .أی5 اH ؟ اH ��ج�د: ـ ��Pل

ا إ�E ا�����ك ����XاJf�� 5� J وأ��LP و�Mل: �Mلp 2ث ،��� E<B� :� _�P��� ا�ن�� ه\J ا�>���، أ

  و�>5 أی5 اH ؟: ه\J ا�>���. وأرج� أن �P�3_ �� اQخ�ة

  �� h�M إن ،Lی5 آ�
 اH: أ�Mل �_. ی� أس��ذ ���l ��� ا�ی5 آ�L: ه\ا ه� ا�Mا��أن  . k� c��3ا�� _�\�

�ی2 �5 ا���X 5�zء ��ی�، ��ة ����T أ��u ا�ار، �tرس�h اUهh�B� c أه�?2، وأن� ����3، وأخ آ

ه\ا : h�M �?2! إخ�ان�� ا��5���z ی��i، ا�h�B آ�X cء ��L، �2 أ�X y�pء، ���(��ان ان�B?�ا س��tن� ؟

 ،5�zه\ا ا�� ،�gM \خtی�>5 أن ی f 5، أي�zه\ا ا�� ،����� ��PZآ L� ��P5 ؟ أي ث�z� E�3� �� ،5�z�

3 �k ا�P� 5�B� ،EدنUا ��E، ه\ا ا��Uا qو�� EدنUا ه�ن و��اLBM، آ2 سci ده�ن ه\ا ا��

أح��ت، وإذا خ�ج �5 ا� h�B���e ��ذا أخ\ �L3، �� واح ذ�� ����i وج�ره� وو�k ��?� ا�ه�ن، 

ك أخ �5�z وأح
 أن ی�X ،_��B� co�gء ��ی� �� hح، إذا أن���� f ،ه�ن�ت����i� L3 وأخ\ ��?� ا�


 اf ،H ی>\ب، f ی�o، �� �� ح�ج� �� Mی�ا LنU ًاه\ا : ا��Xاه�، f ی��k ا���3 ���_، وی�Pلج
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��E ری� ن�3م،  2Rة، ن���B�3 ��اح� آg� 5�zإخ�ان_ ا�� k� h���3� hذا أنS� ،رPی f ،J���B� ،2�gp

L�ح�آ� �5 ح�آ� c5 آ� jRن_ �� ��3آ�، خ�t<� ،5�z� ��p   .آ�م ا��(�ر ����ح، وإذا واح

  � ح��ر أ���ر و��q ح��ر �BMر، أح��ن� ح��ر �k ا��Q أردت أن أح�� �]� �tرض، أح�ن: �Mل �� واح

L� ل�M 2ل : وا����رة، ح��، ح��، ح��، ث�M ،ه��� ��B� L� ��� cآ ،وا�3�u Hا س�� وث��ن�5 ���، ا���

�� :L� ل�M ،�[B�� �4ن�Pا� 
��E ا���آ�
 ؟ : اح�� �� س�� وث��ن��4�M ��� 5ن، ��L�t: أراد ��آ�

ك، �?� : ا أن�
 وhM �5 أجc ا�����u، و��pه�، �Mل �j4��L ا���c، ه\: �Mل��أن� س�ف أن�م ا���م 

J، ه\ا ا����ر ح��� خ����P� ��� 5، وی�ی أن یtخ\ ث�5 ��T� Jر��، ��� ا��i ی��م ������g��� Lم و

5���� Lgoأن ی ؛  س�� وث�ث�5 ���، ویtخ\ ����رة ا���� وث��ن�5 ا���� حی ا��4�Pن ��3�B?2، ی�ی

L� ل�P� ،�?3M�� �� ��M JO�4ن، ���� ر�Pج� ا�t� ج� ا����، و��ةt� 2 ا����� : ��ة�Pا� �?eی Hوا

y�����L، وج�P� : hBل ��. أ����M yً�، اذه
 وأح�� �� س�� وث�ث��4�M ��� 5ن أ h�?� �� Hوا

Hا 
Mی�ا f ء، ه\اfz?� ءfzه cدخt� ،ث�ن� ی�م.  

  �X h����م �_ أ�X cMء �E�pt س ،�3��3g أن_ إذا Pأن ی L�� �� l دی5، ی�ی أن ی\��_ ذ��، ی�ی

5�zه\ا ا�� L���� أن 
J ص�دق ��()� 5�zا�� k� c��3� .ل�P� نt� ،ی� أخ�ان�� : k��)��� ه\ا أخ�ن�

 f ل و�>5 ه�و f����L، ه\��M J ��وءة، ��5 أی5 ی��3 إذًا ؟ ی(
 أن ���� ،L����L ر�� ��3

  .ی>\ب ���_، و�5 ی��bك یgo_، و�5

���L خ����... ��\�_   E��� f 5�� �BMا����� _��� . أص��ب ا�����4 ا�����zن �� ��L ی>\ب، أح

 Hا k� ��4ا� cBM ،رة�B3ا� J\ه 
إخ�ان�� آ�ن ی�j ���آ�ت، �cBP ا�����، أو cBM ا�k� ��4 اH وأح

2 أنL ���وق، ��iPع ���X Lی�، أ���L أجJ أح��نً� یt��L ���ك، ه\ا ا����ك �� ���X Lء، ه� ��ه

��3 ج��3 یt�� أ���L ص�� ،yR�Mوي خ��� د�<��� Lع، أ����iP� : ،2�� آ�ن رای� ،co�Xا ،coX

L� ل�Mه>\ا ���آ�ت، أ ��t� Hا k� ��4ا� خ��� و��gی5 ���ة، ���Pل : یtخ\ خ��� fOف، �>3� 5

L� ن��Tا� :L� ل�P�� ،فfO خ��� �� h�M :�?I L�� ء�X f أن . J��ر، �� Pی f ،���Bا� cZه\ا ا��

L� ل�M ��� ،��وي ا��اB5، �?\ا ا��zه\ا ا�� ،kMف ا��ا�ا�� : إ�>�ن�� ی�>�2 ����Uه\ا ا H؟ وا Hأی5 ا

5�z� hنt� LBMا�� ،Hا 
Mا��أن  Lی5 آ���E ج�ه� ا�ی5، وه\ا ه� ا� J  .أی?� ا!خ�ة و�k ی

  Uآ�رمأی?� ا!خ�ة ا ... ،����bو��z�� رس ی���3 ج��3ً� أ��م�T وجc، ه\ا ا� Hا 
M5�َ را ��� ا���3

اج? أن ��3g أن اH �3_، وأن ��اLBM �� آc �>�ن، و�� آc ز��ن، �� خ���L و�� ج���L، ����دًا 

: ا�BMو�(��3ً�، �� �� إ���M_ و�� س��ك، �� أح�ا�_ آ�?�، �Sذا راL�BM أول ث��ة �5 ث��ر ا���

 h�Pوإذا اس� ،Hأ�� ا E�� 2�P��� _أن �BM5 ا�>�ا��، أول ث��ة �5 ث��ر ا���ا�� ���Pس�fوا ،���Pس�fا

�T وج�M cل Hن اU ،ف �5 وج�دك حhPP ا�?P� Hأ�� ا E��:  
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  C )56(�َوَم� َخ6ُGْ�َ اْ�ِ#�� َواkِ�ْْ<8َ ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وِن 
  )س�رة ا�\اری�ت ( 

���� أن ��اL�BM وا��B3دة    J\?� Hأ�� ا E�� �ً��P��� 5<5�َ �2 ی _�\�� ،L� 
�T وجc وح H خ��ع

����3، إذا �3X أن اH �� ا����ء ون�5 �� اUرض، وأن اf H ی2�3، أو أن اH ی2�3 و�>5 �5  H

�B�pو 
�� ن���، أو ی2�3 ی��س
، أو أن اH ی2�3 وی��س
 و�>5 ��ذا أ����B�p ،c3 ن��� ؟ ی2�3 وی��س

 L� �BMل ن���، ا���ا����� ،J�Bن�fا����3(� وا ���P� ة��iآ�?� أ��اض خ J\ی2�3، ه f أو ،
وf ی��س

 ���Pس�f5 ا���رج، ا� ���Pإذًا �� اس� cاخ�e?� ��دي، ا��e?� ا���دي اfس����P، �� ��ا�BM �5 ا�

 �Xz� k� ���Pس�fا �Xz� نt���3، وآ� �BM���3، ا���ا� _�BMز��ن، �>��� ازدادت ��ا��� �BMا���ا

 أ���h �� ا�ن�� واQخ�ة، و�Tت �� P� Hأ�� ا E�� h�Pوإذا اس� ،_���Pازدادت اس� cوج T� H

ا�ن�� واQخ�ة، ون(�h �� ا�ن�� واQخ�ة، و���hM �� ا�ن�� واQخ�ة، وه\ا ا�\ي خ���P �5 أج�L، و�� 

���ت إح��ء ���� kدم ن����M درسyا���� Hی5، وا  .��م ا�
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .اUخ�ق ا!ج������ - 4اUخ�ق ا!س����) :046( ا�رس  -��

  31-08- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

ة �... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  � cBM ،5ح� cBM ��P�iان M، و����ق ا!س�خU5 دروس ا� kرس ا��ا�k ا�

أس���k �5 اUخ�ق ا�(����� ا��� د�� إ��?� ا!س�م، ه��ك أخ�ٌق ���� ���_ و��5 اH، وه��ك أخ�ٌق 

(�ب ���� ���_ و��5 ا�(����، ی��3 ر��� جc ج��L ح���� خ�y ا!ن��ن ��i� J�iًة ج�����، �Sذا اس�

یة، وا���T3 أی?� ا!خ�ة X �ٍ�T��bT وجc، وإن �2 ی��(
، و��ش ��  Hا �?�� yPح P� ،ة�iا�� J\?�

 c5 أه� ��T3، ا����ا!س k��)5 ا��� ��T3ا� ،���zا�� ���5 ا�(�� ��T3ا����4، ا� k��)5 ا���


 أ�B�� �ٌ�T� J\5 ا�5����4، ه� ��T3ى، ا��Pا�� c5 أه� ��T3ا!ی��ن، ا� �� kPن���ً� و����، ی �ً��ا

 LنU ،J��p �� �� �Pی�� Lوإ�� أن ،L�ذا رأس?� اUوه�م، ا�l�g ا���T3ل ی��3 �� أوه�م، إ�� أنL ی�(�

��ش  Lخ�ی5، ی>�� أنQح(�م ا c��P� L��� ���� Jوأه�اؤ ،L�2 ذا���� L��� ���� Jأه�اؤ ،L� c42 ی��

���M �?� ����اkM، وا�2�3 آ f 2�3 �� أوه�م�� y�M�� ����3ن أی?� ا!خ�ة ه� �� y��u ا��اkM، ا����Pس ا�

kMا��ا y��u �� ه�.  

   ،kMا��ا y��i� ،���I hو��� �ٌb�3iM �M����Zً� آ�h ��ًة ���ت ا�3��M ا�����3، ا�3��M ا�����3 ه� 

�� ،_g5، وخ�ج ��?� ا�e��3 أي خ�ج ��?� ا��ه2، وخ�ج ��?� ا�iM E�3� ،cد�� �?�����ه2 أ�X cMٍء، 

kiM c� _X fوه2، و f5، وI �� ،5eوا� ،_gوا�.  

�y��i ا�3�k� �M ا��اkM، إن � 2�y��i �?� ا�(?c، ��3یj ا�(?c، أآ�Z ا���س ی��eا ا�(?c خ�� ا�\ه5   

 f دات�P�� اP�3� أن ،kMه� ا��ا ا���Pدات f یzآP�3� أن c?)، أ�� ا��ج?ً q�� 5 ا�����3، ه\ا�

�?��ا��اkM، أن �>�ن ا���Pدا�_، ��4را�_ ��3ًة �5 ا��اkM، ��3یj ا�(?c ه� �� خ��j ا��اkM،  ی

 ،E?ان� M ا����ك hأن زی Eإ� ،��Bآ �ٍiخ Eر إ��Xأ yb�t� ا�\ي إذا ،�Bح�� �� ا���آUا ا���ء ا\?�

 أP��حه2 أن ه\ا �Sن � 2�jP ��رًا، وإن � 2��j �����ك ا�Tیh ا����س
، اح��ق ا����ك، �Sذا ا

���Pد ج?ً� ؟ ه\ا ه� fه\ا ا qزی��، أ�� ،yی�iا� �� yRأن ی�ّ�� ا��� c5 أج�� y�t� ح�� إذاUا���ء ا

 cZك، ه\ا ا���ا�? �� kP� _نS� kMف ا��ا�خ �ً[�X P�3� وح���� ،kMف ا��ا�خ �ً[�X P�3� ؛ أن c?)ا�

� yR��y�t ���ٍن أح�� �5 أجc أن ���� ا����B إن ��ه�h وh��I أن ه\J ا������4 ا��� أ��م ا��

��Bآ �ٍiخ Eرت إ��Xح�� أUن ا����� hPb�t� إذا �P�Pوه� �� ا�� ،yی�iا� �� yRدك ا�\ي ه� . ا����P��ا

�Bا���آ J\ك ه�ه 
Bی� kMف ا��ا�خ.  
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  �iP� 5�[�X 5�� �ٍM�� �bیt� ،kiPف ا��وا��ه2 خ _g5 وا�eوا� ،kMا��ا jخ�� �� fًأو c?)��� ٌع

، وإن ���j ا��اkM �?� ا�(?c، وإن ��Pا�� �?� c�����?� د��c، إن ���jb ا� kMه� ا��ا���4?� یzآ

 _gث�5، ا��ث �R����� 2وه2، ا��ه fو ،_X fو ،b5I f 2�3��� ،_g5 وا��ه2 وا�eا� �?� kiPا� j���

، �>5 ا��X kiPٌء ��ق آc ذ�_، ������R خ���5، ا��R����� 5e ث��ن��B�p ،5 ا��R����� 5e خ��� و��5�3

Rٍ\ ی���2 ���5 ا��(��k ا����4 ی��3 �� أوه�م،  3�Bن��ن ح���� ی!�� ،�R����� �R�� ث���� �ٌP�Pأي ح

����ت  5� _�\� ،�Pة وس����Bه�ٌة آ k��)و��5 ا�� L��� tg�� \ٍR�� اQخ�ی5، �� �� c�Pی \ٍR�� ،L�ذا

 ا���4 ا������ا���4 ا������ أن ی>�ن �� ا!ن��bآt�� ���  .ن ج�نٌ
 اج�����، �� ا�3��Mت اfج���

���L ا�4�ة وا���م ��جن� أن ه��ك ج�نBً� آ��Bًا    �Bی* ا���bT وجc، و�Mأن� ح Hأن� آ��ب ا�M �� إذًا

 أ����� �� ا�رMو ،���س جًا یzآ� اUخ�ق اfج������، وfز��� �� ا��ی* �5 اUخ�ق اfج���

E��3� L��M ح�ل �یً�u �ً�Mو ��  : ا���

+ِ �ْPُ:ْْن �9َ�ََزkِ+َ �ْ(ُ9َْل َوُأوِ�* اْ�َ ْمِ� ِم)َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأ0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَأ0ُ��ِ(ا ا���ُس� �* َشْ*ٍء َ+ُ�د%وWُ ِإَ�

  C )59(ِم اVَ�ِْخِ� َذQَ�ِ َخْ�ٌ� َوَأْ�َ�ُ� َ�ْ ِویqً ا���ِ- َوا���ُس(ِل ِإْن ُآbْ�ُ �ْPُ9ِْم9ُ(َن ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(
  )س�رة ا����ء ( 

إن آ��2 ث�ث� ���tوا أحآ2 .. " �\�_ ا��gع ا��>�2 أراد أن �>�ن ا�(���� ��c<� ،��e ث�ثٍ� �?2 أ���  

  :�?\ا �Mل ���L ا�4�ة وا���م".. 

 )) ،
� ا�: =G+ *>��وم� ی�3 أم��ي +G= أ��:9*، وم� م� أ��:G+ *9= أ��ع ا
، وم� :

 *>��: =G+ أم��ي *�  ))ی0
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( 

   jgأن ی 
�5 ا��y، وا�ا��� ا��4دق ی( @jg� L�P�Pم ح�ة وا���ا�4 L��� �Bذ�_ أن ا�� E�3�

P5 ا��� jgی �Bن ا��U ،2وس� L��� Hا Eص� �B5 س�� ا��� �o��� �ٍن��t� 5��َ L���u ى، إذًا�B<ا� �P�

�5 ح�P�P ا��L���� �B ا�����3،  jgا��4دق ی �����5 ���43 اH، وإذا آ�ن ا�ا L��43و� ،Hا ���u

�ً3Bu c���� رس�ل اH، إذا ج�ءك ����u 5�� L���u �ًأی� ���ی� ��� : وا�����P، وا!�Mاری�، �?\ا ا�ا

 �Bل ا���P� ح>�?� آ\ا وآ\ا ���Pا� J\ی* ا����4 آ\ا وآ\اه���L ا�4�ة وا���م �� ا�� . \ٍR�� hأن

، أو ه\ا ا!��م، إf ن�cٌM أ��5 Xأو ه\ا ا��� ،������L وس�2، و�� ه\ا ا�ا Hا Eص� Hرس�ل ا k�i�

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� ����.  

��Bس، �>5 �� ن�iP د�P�M جًا، �Mل ���L ا�4�ة وا���م ���� رواJ ا���Bري و�� 5� Hا B� 5� 2�

  :�Mل
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 )) !ًPPم�ت م� w(ت إ	:! ش&�ًا +��	رق ا�#�E8 أ�ٌ= ی�� ->k+ ،�&�م� رأى م� أم��W ش��ً� ی)�ه- +��

  )) '�ه��! 

  �ً��� ���g� h�B>��، اUب . ��Pؤك �� ��h أ��_ أ��c �5 أن ��g�3 وحِك: �tح��نً� ن�Pل ����ٍة ��

�(��?� ا����ة �5 إh�� �� �?���M أ��?�، أ����Z<� c �5 أن ��g� EPBدة �Mس� ��Mً� �>5 ا����ات ا��� 

 ���43� Lوأ�� ،Jـ ��43ٌم ����د �ً�Rدا �?��Mم ـ أ�ة وا���ا�4 L��� �Bت، �\�_ ا���M�iا� ��

�� ا���43، إذًا رJ أن یM ����E وجL اUرض آ��Rً� �5 آ�ن �?��  �?�، �� ی��k�i أحٌ��)��

 ���L ا�4�ة وا���م ��q ���43ً�، إذًا أنh آ��� رأی�X h]ً� ��دام أحٌ �Bا�� �� ا�2��3 ا!س��� �3

cM 5 إن��ن� Lه�<� :cM ا!ن��ن �� LB�� �ً[�X hوآ��� رأی ،�B��� L��B�م ا��L : ه\ا �5 �B�ه\ا �5 ا

��g� �Bأن ی>�ن ا�� L��ج cج Hا E��� نU ذا ؟��� ،y�i� Lآ��� �Bا�� ،�B��� 5� fإ yiی� fوأ ،�ً

وًة ���، ���43ً� �� M L�3وج ،LBدیt�و ،L���<�و ،L��4� Hا E��� M5 ه�ًى، و� f Eوحٍ� ی�ح

���L ا�4�ة وا���م ُی�� kBَb� ��U j@Mن �L3 آ��ب  �Bا�� _�\� ،L�ارا�Mوإ ،L����4�و ،L��3وأ� ،Lا��Mأ

�bT وجc أ Hم ا�وحٌ�، وأ��ن� آ L3و� ،HاL3Bن ن�..  

 C 2ُ(اPَ>ْ�+َ -ُ9ْ:َ �َْوَم� َ<�2َُآ Wُو<ُMُ+َ َوَم� َ�َ��ُآُ� ا���ُس(ُل �  
 )�gی� : س�رة ا��O 5� "7 ( "  

 ا���o� ��43 ا���B ی���o� �� kPٍة   P�3��43ً�، ��\�_ ا!ن��ن ح���� ی� q�� �B5 �� س�ى ا��<�

 أن ا���B وحJ ��43م، وأن أ�P���?� ��g��� ،���43ء ا�\ي �>�هL �5 و����Pة، أ�� إذا ا��)�� L�

 �L، وا��gء ا�\ي ��T� LBی�B�م ا� 5� �?� ٍ�Bَ�ُ 5� L>�ه�ء ا�\ي �gا� ،L��4�م � 5� �?� زیٍ

 c�3� ة ا����ازن��P3ا� J\م، ه�ة وا���ا�4 L��� �B��� L�3���� 5� �B�ُ �� LPg3� وا�\ي ،L��B�5 ا��

��E ا��اkM، ه>\ا ا��اkM، �\�_ آO ��� cدم ص�� ن����، ��k� c��3 ا��� ��B� c��3� ،ص�� c��3� س

 �ً��Pاس� �ً��P��� EPBأن ی E��خ�biء، وا���P�P ا!ن��ن �� ����� �� أخf tiح�(�� �5 ا��M وا���ص 

Rٍ\ وkM �� ذنٍ
 خ��i وه� f یري وه� ا�3(
، �Mل ���L ا�4�ة وا���م�� ،��Z<ء ا��gا� �ً���:  

  ))�( �� �><&(ا �6�JM :��)� م� ه( أآ&� ـ م� ه( ا�>ي أآ&� م� ا�><; ؟ ـ ا�#0; (( 
�5 : م أح�دی* ا!ح��ء( " qأن( "  

 أن_ ��ق ا���س، وh3M �� ذنٍ
 أ�BM �5 ا�\ن
 ا�\ي ����L وه�   P�3�و ،�ًM�uإ �i�� f ح���� _�\�

_�<� ،j�3� أن_ P�3� أن ���P� H دی��B3ا� _�\�� ،
  ا�3(P�3� ي، أن�Pا� hنt� Hا k� hإذا آ�

 hنt� ك أن_ ��4P، �>5 اH إذا أخ\ ��P�3� ا�2��3، أن hنt� 2�3��� كأن_ ج�هc، �>5 اH إذا أ�

H�� ل ا��3رف�M E�3� ا�����ق، ه\ا :  
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  +&��GP+wِر إ��ـQ +ـGـ�ي أد+ُ�       وم� �* س(ى +�Gي إ��Q وسـ��ٌ!

Qذا رددت + ي �ـ�ٍب أ�ـ�ع؟      ���ٌ! وم� �* س(ى ��:* �&��ـkـ+  

* * *  

  ��Z�U5 ا� cZ� : ،L�M h�� L��?X ،�bثtی� f ،5b4�َ�ُ Lأن P��ا!ن��ن ح��ل ا����ء �� ا��iیy، إذا ا

 yی�u 5�ة ��رثL ِآ�Bًا، ه\ا ا�>�B ی���P ا��tدی
، وآ�j ی>�ن ا��tدی
 ؟ �P3ا� J\ه ،Lد ن����P� \ٌخO

 ،Lو���P� j�3�� إن_ ح���� ،�<B�� ،��<ی� ،L��� �X �� kPی ،L�M لT� ،Lو���P� j3�� ًةt)�

�bT وج�M cل Hو��_، �\�_ ا�P� j�3��� ���3� 5 أن� b�f _���� hB)�  :أ

 C�ْ&َِواْص�  
 )cی� : س�رة ا���O 5� "127 ( "  

   E�3� ��)�Bواص (�� ������E إu�LM، ا����3ء  y�iذا ؟ ا���� E�� �Bا؟ اص���M �B45 ا��: ث�ا 

 Hا c3ا��>�ی��، ج Hأ�� ا E�� �ٌB5 ا����43، وه��ك ص� �ٌBوه��ك ص ،���iا� E�� �ٌBه��ك ص

L� ل�Pن �ً��P�اص�B، وا�ن�� خ��ٌة ن��ة ا���5 ��?� : اص�B، ا���T� Jوج� س�]� ن�Pل �L: أحه2 

L� ل�P�3ة، ن��� : �Bواص ،���iا� E�� �Bة، واص�?g5 ا�� �Bا��>�ی��، اس��3ا، اص Hأ�� ا E��

  :أآ���ا اQی�

C-ِ�����ِ َواْصِ&ْ� َوَم� َصْ&ُ�َك ِإ����  
 )cی� : س�رة ا���O 5� "127 ( "  

��L إذا أص����M �B�4� Lل   Hا ���bT وجc، �?\ا آ�ن س�ن� ��� ر H5 ِن23َ ا� �B4��� ،H�� fإ " :

ث ��ات ـ ا��� H إذا �2 �>5 �� دی�� ـ ی� رب �_ ا��� ���h ا��� H ث�ثً� ـ ی� رب �_ ا��� ث�

�� دی��، �����ل، �����c ا��(�ري، ���_ ا��آ���، �?\J ا��P�4، �(�ٍح ���� ی��]2، �>5 ���ی5 ؛ ��ك 

���?� !! ا�4�ة  �B4ا� h�?إذ أ� H 
 ـ وا��� H إذ �2 �>5 أآ�B ��?�، وا���R�4ا�� �B�4� J\ه "

 اH س�ن��� �B4ی2�3 أن ا� ��� ..  

C-ِ�����ِ َواْصِ&ْ� َوَم� َصْ&ُ�َك ِإ����  

   �� EPB� ،H�� 5<� ،��435 ا��� �Bة، أص�?g5 ا�� �Bأن� أص Lأن H5 آ��ب ا� hP�iان hذا أنS�

��Bدی�، �� ��ا�k، �� إن��� إ�E اH، �� ن���3، أ�� ح���� ���2�P و��3 ��س����P_، و��ى أن_ � 5

��uٍ� أخ�ى ��p هfzء ا���س، أنM�� h?2، �?\ا ی>�ن ا!ن��ن وkM �� ذنٍ
 أص3
 �5 ا�\ن
 ا�\ي 

  :ی���L وه� ا�3(
 �?\ا

  )) �( �� �><&(ا �6EM :��)� م� ه( أآ&� ا�0#; ا�#0; (( 
�5 : �5 أح�دی* ا!ح��ء(  " qأن( "  
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  jن� ی�س  :ا���jM ا�>��jM�� c س�

  C )33(* َآْ�َ=ُه�� َأْصُ; ِإ��2ِ�ْ�َ َوَأُآْ� ِمَ� اْ�َ#�ِهِ��َ� �َوِإ��� َ�ْ�ِ�ْف َ:49
 ) jس�رة ی�س(  

��ء   �� یL��� 5� k�i أد��� ا���B را�3R جًا، �5 ا��� ه\ا آ�م نt� ،�Bنh إذا انhP�i، اQن ا��اح

أذل أو أَذل، أو ا��?2 إن� أ��ذ �_ �5 أن أ�c أو أ�c، أو : " ا��tث�ر إذا خ�جh �5 ا�h�B أن ��Pل

 ��� c?)أو ی c?ذا ه� " أجS� ،�?M���L، یo\ى �o\ی� س�]� وی4 c?َ)ْ5 أن ُی<�� ،c?)ی ��>5 ا��اح

��� c?َ)ْأو ُی c?أو أذل أو أَذل، أو أج ،c�أي ی(
 أن . آ��c�i ا���o4، أ��ذ �_ �5 أن أ�c أو أ

�bT وج�P� ،cم ا��B3دی�  H دی��B3م ا��P� ��3�3ف ��ذا ی� _���u �� Eح� Hا Eًا إ��P��� >�ن�أن  H

H.  

  ����Tوم ا�(����، ا���ح� أنh �_ : ا��gء ا��Zن� �5 ا���ج�?�ت ا!س���� ا���U�� �P�3خ�ق ا�(��

 آ��ب اH، ا��* ��أن ���yP �5 ه\ا، ح���� �( إن��ن آ��c، أخ�T��� ،�Mم، ص�دق، أ��5، و�bMف 

 أن �?\ا ا!ن�)� yMب ود�gی���� إ��?�، �?\ا ا!ن��ن ��رٌد ی �ٌ��ن ���gً� دی��ً�، �?\ا ا!ن��ن ج��

 إن��نً� )� ���M ،Lی��T���L، �?\ا ا!ن��ن �4ٌر ث���P إس��� ی�?L�� c، �?\ا ا!ن��ن إخ�اٌن ی�Pون 

 ��T��� 5���zً� �� أ��E درج�ت ا�4ق، وا��Uن�، وا�g?���، وا��رع، وا���Pى وه� ی��3 وح�ًا ��

 Hأ�� أ��� ؛ ا �� ،�����L ا�4�ة وا���م أ�� ��Tوم ا�(�� �Bا�� _�\� ،Lی��T�ی��� ��?2 وی�Pون 

L��ج cل ج�P� ،��  :جc ج��L أ��ك ��Tوم ا�(��

  C)119(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َوُآ(ُ<(ا َمَ� ا����ِدِ��َ� 
  ) س�رة ا����� ( 

  :Oی�ٍت ��i3 ا��E�3 ا�����jو��   

 C �ْ2ِ�ْ�َ:َ -ُا��� ;َDِcَ �ًا َ�ْ(م)ْ��)َPَ�َ ��َ َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا�  
  " ) O 5� "13ی� : س�رة ا�������( 

  :�� Oی�ت أخ�ى  

 C�ْ2ُ9ِْم -ُ�>kِ+َ �ْ(ُ9ْ2ُْ� ِم��)َPََوَمْ� َی�  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "51 ( "  

�P�َ ��َ� Cِن�	یَkِ�ْا ��َ:َ �َEْ(ُ�ْا ا)%&NَPَوا َ�َ��َءُآْ� َوِإْخَ(اَ<ُ)ْ� َأْوِ�َ��َء ِإِن اْس<ُMِ  
  " ) O 5� "23ی� : س�رة ا�����( 

��ك، أخ�ك �X 5�َب 5�ِ   �g�� �3X 5�َ آ��_، أخ�ك�X E��ن� �43
، أخ�ك 5�َ آ�ن ��ن�5 �� 

ی�_ آ�� �4ق���g_، أخ�ك 5�َ أح
 اH آ�� ��LB، أخ�ك 5�َ آ�� �ًM��\�_ روي ا!��م . ن �4

  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م: أح� وا����\ي �Sس��ٍد ص��� �5 ا���رث ا�3XUي أن�M Lل
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 ))C!:�3وا� �	�:! وا��	8، �م�آ� ���#	M� م�آ��  

   ���4� hأن ،hأخ�ك �ُ?5 أن bT��� آ�ؤوس ا�c4B، آc واح �L رأي، إذا �u fو kس� �� ��ا�(��

ك �5 ����4_ ا���4�g، ����4 ا������5، ����4 ج���� ا������5 أ�Mى ��ا������5 أ�Mى 

ة �� ج��ٍ� �r3� k ا���س، ورأیh أح إخ�ان_ �ك �5 نTوا�_ ا���دی�، �\�_ �� آ�k� h إخ�اٍن ��

أن� ��q أcM  ی�>�2 ��حJ: انy�i ���نL و�Mي ���نL، ود�� إ�E اt� ،Hنh أح��نً� ��3g� �3gر ��q س���ً�

��E ا�(�ح،  J��E ا���، أخ�ك انy�i ���نL، وان�(2، وأص�oا �L، وو�k ی cوأدخ L3u�M2، أ?� L��

 ،hأن Lون�� y�iإذا أخ�ك ان ،hأخ�ك �ُ?5 أن bT�و�أ یzث�، أن� أcI س�آh، أن� ��q أL�� cM، إذا 

�c<g� L ج�، �\�_ ا!ن��ن ��م ��P�� ،L����� �?��� L��
 ن��L، أح��نً� اUن� اس>h، ادMی�ا

�bT وج�M _�\� ،cل ���L ا�4�ة وا���م Hا Eة إ���خcٍ<g� c س��B �� ا��:  

  )) �م�آ� �M	8 ���#	�:!، وا��	� وا��3:!، وا�2#�ة (( 

   bT� H5 ا��� ه� ا�?(�ة ؟ ����3ه� ا��اسk جًا أن أنq�� h �_ ح 5� y�k� q�) أن�س ��3ی5 

cوج " ..�M5 أ� Hذ�� ا L�� hR�� P� 5آ��gا�� k� 5 ه�ي ا�>��ة ح".. " م� L��� L3ی�� f3?2 و� �g

 �ً[�X."  

���_ ح�ho�� E ه\ا  hB3� ����خ��4ص أ��_ ا!سfه\ا ا ،�����أنh ���2، أن h���X c?�دة 

�م P� أن 
)�� ،f ،_Bu ،_���م �?2 خ�Bا�_، P� ،ا�>��ر k� 2�P� أن �oBی� f ،ات ه\ا�����ى�Bا�� J

  .��U_، ��5 نtgت ��?�

_�\��:  

  )) �م�آ� �M	8 ���#	�:!، وا��	�، وا��3:!، وا�2#�ة (( 

   ��3Buً� ا�?(�ة ��5 �>� وا��ی�� أy�p ���?�، إذا واح راح ��E ا��� رآ
 �cP���� �<� 5 ا�(��

�ا�?� �3 ��� �>�، ا��>�j وراح ��E ا��ی��، هc ی��E �?�ج� ؟ أن� ه�ج�ت، f، ا�?(�ة أhP�p أ�

ی��� 5�Bg?�ن �>� وا��ی�� وhM ا�?(�ة، ا�?(�ة � c5 آ�� ����Pی�م ا� Eإ� �ٌ�و�>5 ا�?(�ة ��gو

ی��� 5�Bg?�ن �>� وا��ی�� وhM ا�?(�ة� c5 آ�� ��  .��gو�� و���و

3 ا��� وه\J �5 ا���� �Mل ��  � L�ا���، وح���� زر Eإ� 
ه\J ح(� : ذات ��ة أح إخ�ان�� ا�>�ام ذه

ل �5 وا�ي رح�L اH، أن� أ��ف أن ا���B أ�� ��Pل�:  

  ")) أم�p ،Q أم�p ،Q أم�p ،Q أ�(ك : أي ا�(ا�=ی� أش= �Gً� :�* ؟ ��ل(( 

وا�ي ج�ء ��� �� أو�Mٍت �B�4ٍ� ح���� ����3 �5 أداء : ���ذا ؟ �Mل: f، أن� �أت ��ا�ي، ���P� :L��tل  

��م، أو cBM خ���5 ��م ��Pیt� ،�ًBن� أ�Tو �R�3X دی��� �� �� أورو�� � �R�� cBM م�gد ا��� Eج� إ��?
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ی���5 یBg?�ن �>� وا��ی�� � �bیt� ،�[�Bا� J\ن� �5 ه\Pي ا�\ي أنإس��� و��Pاي وص�ح� إ�E وا�

 hMا�?(�ة ��ب ا�?(�ة ���?�� ����حو.  

س� وا��E�3 ا��اسk جًا ��?(�ة، آ�� �Mل اH جc ج��L �� ا��Pی* ا�:  

  ))ا�0&�دٌة +* ا��2ج آ2#�ٌة إ�ّ* (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )�cP3 �5 ی��ر " 

اQن �Zً� �� ا��ی�� �� أ��آ5 ����، �� حاT��� �� ،yRه�ت، ن��ٌء آ�س��ٌت ��ری�ت، ��R�ٌت   

H5 ���ت ا� h�� Eه\ا وج�ء إ� cك آ��آ2   ..، ه\J ه(�ة����ت، �� س?�ات وراء أج?Tة ا��?�، أح

-ِPِ	َ�َْر�%ُ)ْ� ِمْ� َر �ْ(ُ�َ �ْJُ9َْی lِ2ْ(َ�ْا � َوُی4�2َْ� َ�ُ)ْ� ِمْ� �َوِإِذ اْ:Pُ�ْ�َPَُ	(ُهْ� َوَم� َی0ُْ&ُ=وَن ِإ��� ا���َ- َ+ْ ُووا ِإَ�

 �ًG+َ16(َأْمِ�ُآْ� ِم�( C  
 ) j?<س�رة ا�(  

  ���� t)�� ،H5 ���ت ا� hٍ�� Eإ� t)�� ح���� hنtإذًا� ،kه(�ة ����3ه� ا��اس J\?� ،2ٍ��  :ع درس 

�م�آ� �M	8 ؛ ���#	�:!، وا��	�، وا��3:!، وا�2#�ة، وا�#�2د +* س&�7 ا
، وإ<- َم� خ�ج م� (( 

ا�#	�:! ��= ش&ٍ� +G= خ�� ر�G! ا�سqم م� :G9- إw أن ی�اِ'�، وم� د:� �=:(ى ا�#�ه��! +2( م� 

  )) <- م��� ُ'rِّ* '�92 وإن ص�م وص�� وز:� أ

��ة � ��ك، �5 د����E إ�E أی� ج?� ����4ٍ� راج�ٍ� Uن���ز اfى ا�(�ه��� ؛ ا��� ���5 د

  ..أن� ا�5 ��ن، ن�h�� 5 ��ن، ن�5 ا����BP ا���ن��، ن�5 ا���g3ة ا���ن��: ا�(�ه��� ��Pل

  c(ی6 وإن ��ش= �cی! أرش=       وم� أ<� إw م� �cی! إن c(ت

* * *  

  ��  :�L ا�4�ة وا���م�Mل 

w ی)� أ�=آ� إم�0َ! ـ َم� ه( ا�م0! ـ ا�>ي یG(ل أ<� م� ا��9س إن أ��9(ا أ��69، وإن أس�ءوا ((

  ...)) أس ت
 )��o4ا� k��)5 : �5 ز��دة ا��  " )ح\ی�� " 

 أخ� ��ذا ن�c3، ه>\ا آc ا���س، ی� أخ� ه\J ا����� f �(�ز، ��ذا ن�c3: وه\ا ���ن ح�ل �2e3 ا���س  

 k� ء ه2 ا!��3، أن�fz؟ ه c3ت ه>\ا ج�ء ��?�، ��ذا ن�fه\ا ا�(�ن� ،���ه>\ا ا�����، ه\J ا���Zب ��

ا���س إن أح�5 ا���س أح��h، وإن أس�ءوا أسtت، و�>5 و��uا أن��>2 ��E أن �����ا إن أس�ء ا���س، 

ا���Mأ h��� Hم ا�آ hوا��3دات إذا خ��� ���Pوا�� �[�Bا� J\ه.  

  Hوا �?��� h3Mأ���� أن ث�5 ا��رود ا��� و f Hع، وأن� وا�BسUل ه\ا ا�ان �� خ�M P� ح��ت 

��اف إن وا�hP ا��gع �E�3 ا�5�3 Uوا ،���Pث، �\�_ ا��3دات، وا���5 أو ث���X واجT� ��<� ����
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ا���، �ا�Rً� ا����ا ��2 ا��5�P أن ا���e3ء �5Mأ h��� ع�gا� hل  وا��أس، وإن خ����i�Uا���س، أن ا

ا�?2Mt� 2?�[�� ?2 داس�ا�ح �(���3�صS� أو ��خ� cٍ<g� ا�\ی5 ی�?��ن .  

  l�X �� ل�M ،���B)���M �4M 5یٍ� اQن واH أ h3وف : أن� س��eا� J\ی� �� ه�Pوج?�ء ا� kاج��

�X وأث�ٍث و�� ،hٍ�� 5� L�Rواج وص���3 وس�Tس��� آ��د ا�����ت، وص���3 ا� fو ،�B34ذ�_، ا� cآ

 ،�Bذه qٍBو�� �ٍ��5 س� �5 أن یTی �oBی� f ی��Pا� J\ٍة �� ه��� �bرا أن �?� أی�Mج���3ا، و��

 cء ج���X ،�?ه\ا ه� ا�� ،��Uا E?وان�!  

   5���zء ا�>�ام ا���BuUا اQن ن�5 دا�Rً� ن��ف �5 آ�م ا���س، ���p واحة �>�� أ��c �5 ا�Tن�، أح

 ����Bاض ا���U�� l��� �� ��iخ �ٍXz� 5�وا����س���، �(�r3� k ا!خ�ة اUآ�رم، وحث�� 


 �� ه\ا اfخ��4ص ��\ ث�ث�5 ���ً�، �� ه\J ا����ات ا��g3 اUخ��ة ���h�M : ا��(���M ،kل�Bu أن�

 kأر� Lث�� h�Bوا� ،h�� ��gة أ��Zل، Uن �uق ا�Tواج �P�َoْ�ُ، ن�ی Eن� إ�Tا� 
B�� ����)اض ا���Uا

�bT وجc، آc ا�B�د ��د اt� ،Hوى، اQن  ��ی�5، Hد ا�د ��Bا� c؟ آ h5�َ أن ،�<��T� �?�<ن� f

 J\ه� ا��4رخ� ه�eا�� r3B� ،ّ�ث�� fو ،��)� f ،ی���م أرEM ا���س ی�g�3ن خ�رج ا��P2��3 ا������

?���ا، �� �2 یَ�����ا �?��ك ���ٌ� ��u y�3یy ا�Tواج، ����Qء اQن �� �2 ی(���3ا، �� �2 ی�Pروا، �� �2 ُیَ�

����ء " .. ��Bرض و���ٌد آU>5 ���ٌ� �� ا���3ا �� fإ Jوج�T� LPوخ� Lن دی���".. إذا ج�ءآ5� 2 ��

 5�َ )�� ،cوج bT� Hع ا�X hم إذا خ���Pا� h�� �?آ� J\اف ه��Uوا ���Pوا�� �[�Bع ا����� _�\��

  :�Mل �L. أن� f أ��ض ا����: ی�Pل

 C �ِ�ْ�ََه� �*Pَ9َ�ِْإْ�َ=ى ا QَNَ(ِ>ِْإ<4* ُأِریُ= َأْن ُأ�  
 )l4Pی� : س�رة ا�O 5� "27 ( "  

ي ��h ا�3*   ��ك ��h ���سL� �B، ی� ا��� أن� �������، و LM�وأخ 
ن�B ُ�ْ�َسc، إذا آ�ن �Xب ���س

���ه� اث��5 و��gی5، خ��� و��gی5، س�3B و��gی ،�Bن� آ��5، وأن� f أcM آ���، أه�_ ی�ون?�، 

  :�\�_ ورد ����ی* ا����4

  ))أ+7D ش�E:ٍ! أن ��EJ ��� ا��9p +* ا�9)�ح(( 
  " )أ�� ره2 " �5 : �5 ا�ر ا����Zر( 

  ���z�� 5�z� ،���z�� ب�X وی�T� �� 2?�� أن c�� cأي أ��..  

 C َوا�4��3ُ&(َن 4��3��َِ&�ِت�  
  " ) O 5� "26ی� : س�رة ا���ر( 

  Qآ����� ا��� ���5 ا �� ،������ �5 أن نyBi دی��� ؛ �� زواج��، �� أ�f ،�43ی�ت ا�ن أ��م ��


، أf ��ی �(��k��)� ،T���� k ا���س �نf ،�?��P ن>\ب �?�� آ�j ا��U، �?�� آ�j ا�4ق �5 ���


 �(��3ً� یzآ ����س ���e ه\ا ا�ی5؟�� f��3ن?2 ؟ أ� Lن�Pن آ! ی��Qل �>2 ا�M2، أن� أ<�� " c واح
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��E ث�oٍة �5 ث�o ا!س�م  hص���، "أنUا jMا��� ،�M�خUا jMا��� jP2 ح���� ی<�� ، آc واح

k��)� c<� )� ،���واH ��ن �� �Xء اH ح��L، �� ه\J اUخ�ق ؟ : ا���jM ا����Tم �?� دا��ٌ� وأي دا

����، أي أنL أن� �� ا��� ���h رجc ��نL، و��ن ����L، و��ن ج�J، وه�]� Lأن Eإ� ��g� f ���3ا� L

 ،���tس ،�<Bوی ،E3وی� ،h�B��� ف�iوه� ی Lت إ���e5 �� ن<� ،���p ذا ه� أ���ن�S� ،h�t�� ،���p

 
��u J�����4M ،�b4M L ه\ا ا���ج ا���Uن� ا����o ا�\ي ی�iف ���h�B وی�i��� �<B جًا، س>5 

J ��نk �5 أن ی���P �3?�، وأن ی(�q �3?�، وأن  س�ري، و�?\ا ا��جc ا���Uن� ���ٌة ج����،�� qو��

 �� �� ،J�j��< ��5 ا�(����، ��� اس��iع ه\ا اUب أن ی��� ��خc إ����P��� ،L���p E س?�� �

 5� �Pو�� ��ا� ،�b��� ��Uح�ز�ً�، وا �ً�p J�4� roة، ی�eن fو �ًM�uإ L���� Eإ� �eب ی��gا�

����� أن ن�M : y�i، أ�ًا، �(�L3� q وس�M ،L�tلاUب، وه� ی���e ه\J ا�3� ��eه\ا دی���، دی��� ی�

 Hا Eإ� ��
 ا�\ي د��iوج�ء ����، ه\ا ا� Lی��4ن� �� ا���ام، ��gM��� 5 إ��gM��� E، أس�2 ��E ی

ة، ا���س ���g�i3ن !ن��ن أخ��gi3�� ،�Mن !ن��ن bP3� ��p �i��� 5ی����M ،�P� J�4� ro ا�

J ازدواج��، وا��، �Mل ���L ا�4�ة وا���مأ������E ا�ره2، ص�دق، �� ��  5:  

� ���Dء <�G! ����2 آ�29ره� w ی�ی� :�29 إw ض�ل (( �: �(Pآ�� ((  

  :ا��ی*... ��\�_ أی?� ا!خ�ة  

�م�آ� �M	8 ���#	�:!، وا��	�، وا��3:!، وا�2#�ة، وا�#�2د +* س&�7 ا
، وإ<- َم� خ�ج م� (( 

#	�:! ��= ش&ٍ� +G= خ�� ر�G! ا�سqم م� :G9- إw أن ی�اِ'�، وَم� د:� �=:(ى ا�#�ه��! +2( م� ا�

  )) ُ'rِّ* '�92 وإن ص�م وص�� وز:� أ<- م��� 

  j��� ��42 أن_ ���2، وا���T�2، وR>�ن ���4 ص��ًا، أي ��>5   .ه\O Jخ� ��Pة خ��iة ج

ن� ��ج�L ج���� Oخ��� ��:  

َوَأ0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- ) 45(ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا Pُ&ُpْ�+َ !ً�َ+ِ �ْPُ�Gِ�َ(ا َواْذُآُ�وا ا���َ- َآ��rًِا ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن �َی� َأی%�2َ ا��

  C)46(َوَ�� �9َ�ََزُ:(ا َ+JَEْPَُ�(ا َوَ�ْ>َهَ; ِریNُُ)ْ� َواْصِ&ُ�وا ِإن� ا���َ- َمَ� ا����ِ�ِ�یَ� 
  )�ل س�رة اUن�( 

   2?� ،�ٌB2 �?2 ه�?�ا����ز�� ��5 ا��h��� 5���z �� ص��� �(��ع ا�����zن، ا�����zن �� �(��

tXن?���M 2?� ، 2?2، �?2 وزن?2 ـ ������B3 ا���3ص� ـ �Sذا ���ز��ا، آ��� ��B)3ن �?fzء ا�\ی5 ج�هوا 

آ�ن�ا ���3ً� وأیه2 اH ��4ٍ� �5 �� اH حy ج?�دJ، ���� ���ز��ا ���� ���?2، رأی�� اس��?���ٍت آ��Bة، 

J، ����ل ن(��ا ���ز��ا، ه\J ا����ز�� أس�iP?2 �� ن�e ا���س ج��3ً�، �\�_ ا����ز�� �� ص��� ��

 E��ا��i�gن، ���h ا����ز�� ����4 �(��ع ا��5�z� c<� ،5���z ی��ص ��E دی�L، وی��ص 

��  .س��3 إس��L، وس��3 ا������5 یع ا����ز
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  � l�X ل�M ر��?�، ه� ���و أنL ج�ء�t� ���M Lح��?� إ�E س�ن� ���، س�ن� Bی ،yین� ا�4��

L� ل�P� 2?��� ���� ورا�gأن ی� ���Pا� 
��: آ�ن ی���e ص�ح���� ���Pا� J\ه . yی�\ه
 إ�E ا�4

���L� ل�M ،�����E س�ن�  Jر  : �p ص

  .� أنh أم ه� ؟ ه\ا ی�(�وز حودJـ ا�����

L� ل�M ء ه� إذا: ـ�X .ق �����، وان��� �� ����Uا E?.  

�ّ��  .إذا واح ی�ی أن یخ5���z� 5�� c إی�ك أن ���� �L، ه� إذا �Xء، أن� أوآ��L وه� ی��ن 

cوج bT� Hل ا�M ،���ن� Oی� أخ�ى، Oی� �zآ اUخ�ق ا�(���� ��:  

-ِ�ِ�Gَ�ُ �̂ �ُ	(ا ِ�Nَْ&7ِ ا���ِ- ) 102(َوَ�� َ�ُ	(ُ��� ِإ��� َوَأْ<Pُْ� ُمْ�ِ�ُ	(َن  � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َ�ِPَ:َْوا

Cا)�ُ��Eَ�َ ��َ0ً� َو�	ِ'َ  
  )س�رة Oل ���ان ( 

���4م، وا��(�f ،k ��(�، ���ذا ؟ Uن   fة، واا��gء ا�y�M جًا �� ه\J اQی� أنL أي د��ة إ�E ا��ح

 ص�Rص�� زا k� �� �� ����ن، Rص�� زا �R�� ،kص�� ث��*، ص�� را� Rع ص��، زا��)���� ،�

 ،k�)� Hا 
اUرواح " أ�j ص�� ی�3�iا ص��، إذا �� �� �Xء ی(�k، ا�ی5 ی(�k، ��?� ی(�k، ح

 j��R�3رف ��?� ا�ة ��� b�)� ج��ٌد"��?� ،k�)ی Hا 
  :، ا�O�Pن ی(�k، ا!ی��ن ��H ی(�k، ح

C ا)	ُ�ِPَ:َْوا�  

  :��Qی� ���E�3� �?� h، ر��� �bT وج�M cل. وا����4ا ج��3ً�: وا����4ا ج���M �� ،�ً3ل: 2�cP ی  

C ��P0ً� َوُ�ُ�(ُ�2ُْ� َش�	2ُْ� َ'ِ&ُ�َNْ�َ�  
 )�gی� : س�رة ا��O 5� "14 ( "  

  Hا fی��3?� إ f �� 2?��� ���� اوة  ..ی��3 ��5 ���ص� أهc ا�>�� واfن��اف �5 ا�3

2ُ&ُ�َNْ�َ�C ��P0ً� َوُ�ُ�(ُ�2ُْ� َش�	ِ'َ �ْ  

   ���� 5� ،jی�ص f ء ا�\ي�gا� 
�>�L ��5 ا��5���z �5 ا���دة وا��ح��، وا!خ�ص وا��

����ء اfج���ع  ،�����ا��5���z أن?2 ن��4 ���ادون و�� ا��3ت ���ز�?3Bu ،2ً� ه\J ا���دة �?� أس�Bب 


 ؟ أنh ص�دق ��
 ا��4دق��5�َ  hه�، أن��gاآ� 
Bًا س��Zآ LB�� 5، �?\ا ا�\ي��Uا 
، أ��5 ��

حB_ إی�J أن ه��ك ن�Pط آ��Zة جًا ���gآ� ���_ و���L، ن�Pط آ��Zة جًا، �c ا��Pن�ن أنL آ��� آ�Zت ن�Pط 


 ا!س��ف ���>�م، �Sن �� f ،أ��5، ص�دق ،�Pi�� hأن ،L� _Bح �Xخ� اO ء ���_ و��5 إن��ن�Pا��

��E ه\J ا� �ً4�X hرأی j��� hال، أ�� إن آ��iت ا����gآ�� ��L� y�3، و�L��t، و���� �L3 ا���

 hإن آ� ،yR�Mد qخ� fو ،��ا����ن، ورأیh إن��ن �\يء ا����ن،  f����c أن �(�L3� q وf س�

ص�دMً� ورأی�L ی>\ب آ��� ��� ،q���� ��L، ��� ه� س� ا���دbة ا��4د�M ��5 ا��5���z ؟ ه� أن ا!س�م 
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،2?�b\ح���  ه  أخ�M?2، وح���� وح أخ�M?2 آ�Zت ا���Pط ا����gآ� ���?2، ��(bوح���� ه\�?2 وح

��g س���ت وأن�p �� hی� ا���3دة، أن� أ��ف إخ�ان آ��Zی 5��Pb�3ا  5�z� k� q�)� 5<�� Lأن �Bی�p

یًا، f ی���3�iن أن ی��ر�Mا ��3?2 ��3ً�، وأ��ف رجf c ی���c أنX �ًP�3� 2?�3B�  k� q�)ی

_�\� ،L��43� ث�zخ یUوه\ا ا Hا ���u ث�zواد، ه� ی �� Lواد وأخ� �� LنU ��  :أخ�L ا����B وf س�

C -ِ7ِ ا���&ْNَ�ِ ا)	ُ�ِPَ:َْوا�  

   L<ذا أ��S� ،cBح L� إذا واح �pیy وأ�L� �P حcB، و���_ �L، ن(�، ا��oیy �� ا�\ي ی�(�L ؟ أن ی�

Hا cBن حO�P��� ،�)ن P�..  

C ِهَ* َأْ�َ(ُم *Pِ���ِ ْ�َ�َن َی2ِْ=يGُ�ِْإن� َهَ>ا ا�  
  " ) O 5� "9ی� : س�رة ا!س�اء( 

  :اQن ا�O�Pن �g� �� �� ،_��� �� LPBuآU ،cن ا�M Hل  

C �ْ(ُ�َ �ٌ�َْخ )ََأْن َ�ْ)َ�ُه(ا َشْ��ً� َوُه �  �َوَ:َ�
  " ) O 5� "216ی� : س�رة ا��PBة( 

� َأْن َ�ْ)َ�ُه(ا َشْ��ً� َوَیْ#7َ0َ ا���ُ- ِ+�ِ- َخْ��ًا َآ��rًِا  �َ+kِْن َآِ�ْهPُُ	(ُه���َ19(َ+0َ(C  
  )س�رة ا����ء ( 

���� ـ ه� ��P?� ـ : واح دخc ����أٍة �� 2�LB)3، �?�م ��E وج?L� h��P� ،L.. ا��4P ��3و��   5� qأن

 ،J�<� f ،�gی>�ن ا���� آ���ً� �� ا� M "إ �ً��z� �ٌ��z� ی��ك f خ�O �ًPخ� �?�� ��ن آ�J ��?� خ�Pً� ر

ه�م ��E وج?L و�pب �5 ا��ی�� ��gی5 ���ً�، ث2 ح5 إ�E ا��ی��، ��جk، وح�
 ا���� ���L أن " 

 yb�3�و ،Lا���س ح�� yb��� �ً��X رأى ی��4 �� ا���( رآcBM 5��3 دخ�ل ا�h�B، دخc إ�E ا���(

��P� ،L��أي ا��L، وه� f یري، ���� ان�?E . ه\ا ���_ �5 أنq: �اا���س �L، وه� ی2��3 ا���س، ��tل 

L� ل�M q�)ل �_: ا���Pی �ب رجً�B��� إن _�U cM c��)ی� أس��ذن� ا� : ،�gی>�ن ا���� آ���ً� �� ا� M

h��M :ی� ��� ه� أ��ك، ه\ا أ��ك . ،_� Hه\ا اخ���ر ا ،��Zآ yM� f ،وج�Tا� J\اخ��ر �_ ه Hا hأن

M ،�?ك أآ��  .یt��_ ��?� ن�ً� ی��k ا���س �3� 5

ن� ��4ر   �� �ً�Rن�5 دا ،���ا��ی* اUخ�� وه� �5 أدق اUح�دی* وأآ�Zه� ا�U�� fً�4خ�ق اfج���

 L��� �Bارس، ا����L� �M �\�_، ا��ti خti ا�� f Lنtب آU2�3، ا� f ارسخ��u أنL ی� أخ� ا��

ا���zو���، إی�ك أن ُ��z����� �Pو��� ��E ُأن�ٍس ��3ی�M ،5ل ���L  ا�4�ة وا���م �� أ��E إن��نً� �5

��� 5� Hا B� 5�  :ا�4�ة وا���م ���� رواJ ا���Bري و���2 

 )) ،-P�:وٌل :� رb�ا��9س راٍع وه( م �أw آ�)� راٍع وآ�)� م�bوٌل :� ر:�P-، +��م�م ا�>ي :�

P�:وٌل :� رb�وه( م -P�� 7أه �-، وا�	�أة م�bو�! :�� ��6 زو'�2 وو�=W وه* وا��'7 راٍع :�
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م�bو�ٌ! :�29، و:&= ا��'7 راٍع :�� م�ل س�=W وه( م�bوٌل :9-، أw +)�)� راٍع وآ�)� م�bوٌل :� 

 -P�:ر ((  

أخ� أن� �� �� ���M، ه>\ا : f یE�3 ���2ٌ �5 ا���zو���، ه\ا حی* ��3 ا�oَْ�ر، خ��i جًا، ��Pل  

b���� J��bP� ،J��5�P خ��u ـ �Zً� ـ اH ی��4?2 وی?ی?2، أنz�� hول، ا���أة ص�ر �k ا���، �� 

�5 ا��iPع ا�\ي یz�� L�ioول  ،L5 اخ��4ص� jIدك، وا���f5 أو� hده�، وأنf5 أو���zو�� 

أ ا���zو��� أس�سٌ� �� ا�3��Mت اfج������، ��\�_ ا!ن��ن آ��� رأى ���دًا B�� ،ة�X�B� و���z��

� LP4ق أ��i5 �� ن� 
�Qخ�ی5، أو ���>�Bر واس��اح، � ،f� �E�3 �5 ا���zو��� �c آc واح ���سٌ

  .��]����L، و�� ن�iق ���L، �����أة ��zو��، ا��جz�� cول، ا!��م اUآz�� �Bول

أر�L�3 ����أة . أر�L�3: س�ن� ��� ��� أ�� ا��أًة ی��س ����M?� أن ���k ا��?� Uن�P� ،E<� Lل �?�  

Uلا�P� E<B� Eو� :L�3�
 �(�ءه� و�Mل. أر�p ،E<B� :L�3�و�� tXن_ : L� h��M. ی� أ�� ا���ء أر

3 : و� 2َ��L��i ؟ h��M: أنh ��� ؟ �� دخ�_ ���� أنh، إن� أ��M ،L�iل �?�� fء إ�i3ا� ���i3ی f ���Uن 

� ���3 ا���iم، س�ن� � fم إUا LP���� f ��R�3ا� rم، أي ا���3ی�iوص�ح ص��ً� ا�� L�?Bب ج�

وذه
 ����4، ��� س�k أص����M Lاء�L ". وی�_ ی� ا�5 ا���iب آh��M 2 �5 أ��uل ا������5 : " و�Mل

�� وی�Pلة �>�LR، وآ�ن یX 5� ة�ا�4 �� " : ����� h�BM cی?�؟رب هT�t� �?�ه�� ن���، أم رددt�"  

��?� �2 �2 ���4 ا��iیy وا �� H��Z3ت ��oٌ� �� ا��3اق ـ وه� �� ا�: وآ�ن ی�Pل   Hا ��Bی�� ـ ���س�

 �����?� �2َ �2ْ". �?� ی�  Hا ��Bا��3اق ���س �� �ٌ�o� ت�Z3� �� ،ت�ن وزراء ا���اص�� �� Hآ�ن ا 

  .���4 �?� ا��iیy ی� ���، ��zول

م ��3u Lٌم ن���P� qلMُ " :?B�uأ hا������ أن� إذا أآ� q[� �?ا���س آ�ادی� cوأآ �."  


 ��P� L�iلأu��� ،J?� �� ���M�M أی?� ا�5iB أو  f��M�P �� اH �5 �\وق : " ص�ب ا���س �(�

  ".ا���2 ح�E یL�� kBg ص��B ا������5 

   E<�Xا 
��u ،
��u 5ث��ك ث�����5 إذا �?��� ه\ا ا��ی* �?2 دy�M ؛ أنh آtب ��zول، آ�2�3 

��یy خ�h���� ،_P اfث��ن ����، وار ،
��u E�� Jم، آ���eن� ا���Zا� c�iا� h�iح ،h��

�� أح��نً�، ا��2�3، �P��� ،kاس� ،Lز��� �<gك، ی�<gل، ی� ا��رس�، وآ�J ا���3X ،2��3 أنf L ی�ج

 fو ،��
، ��\�_ آc واح ��zول، وه\ا ا��ی* حی* ج���� یe?� أخ�ق ا�(���Biس، ا�ا��?�

،�o2 و�?�� صe�، ص�نk، أح��نً� س�yR س��رة ی��E أن ی�k ا���ء  یE�3 أح �5 ا���zو��� �?�� B�

�����ق ا��iBری�، ����3 واH اح��hM، ه\ 5� J���4Pك، �����z�� yRول، ا��z�� 2�3ول، ا��رس 

  .، ا��?�س ��zول، ا������ ��zول��zول، اUس��ذ ��zول

��� 5� Hا B� 5����>2 ا��ی*، رواJ ا���Bري و���2  ��  ..أ
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�)� راٍع وآ�)� م�bوٌل :� ر:�P-، +��م�م ا�>ي :�� ا��9س ـ ا�م�م ا�g:x ـ راٍع وه( أw آ(( 

 6�� �م�bوٌل :� ر:�P-، وا��'7 راٍع :�� أهP�� 7- وه( م�bوٌل :� ر:�P-، وا�	�أة م�bو�! :�

 زو'�2 وو�=W وه* م�bو�ٌ! :�29، و:&= ا��'7 راٍع :�� م�ل س�=W وه( م�bوٌل :9-، أw +)�)� راٍع

 -P�:وٌل :� رb�وآ�)� م((  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .���س�B ا���q -  4إح��ء ���م ا�ی5) :047( ا�رس  -��

  07-09- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�k ا�رس ا��ا�k �5 دروس إح��ء ���م ا�ی5، آ�� �� ا�رس ا����� �k ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

آ��ب ا�ُ��ا�BM ؛ ��ا�BM ا H�E��3، وا���م �k آ��ب ا����س�B، وcBM أن ن��ض �� ��ب ا����س�B ا�\ي 

�� ا������P���� ع���م ��5 یي ا���Mأن أ �ً� دP�Mً� وخ��iًا، أری�����L ا�Toا�� �� َPَ�َ:  

�Rً� وأ�ًا ا�cM�3 ه� ا�\ي ی��ا�k� y ا����cBP، ه� ا�\ي ی�>�k� jb ا����f *��� cBP ی�م ���X Eء دا  

ا�Rً� ا��Bo ه� ا�\ي ی��3 ا�����، وا�Bp cMUًء ه� ا�\ي ی��3 ح���J، �>5 ا�cM�3 ه� ا�\ي � ،L�3�

J، وی�>�L3� jb ��\ اQن، ���ى ا���س �Zً� ح���� ی���3bMن حp ��3ی�>ّ���ن ی cBPثً� ���3ً� �� ا����

اد ا�3ة، و�?�]� اUس�Bب، �Sذا ج�ء ا����cBP �?\ا ا��ث آ�ن�ا ���3یL� 5، ه\ا �S� ؛ ���L3 ��\ ا���

_��)� Lإ�� c4� أن cBM _�P3� cBPا���� Eإ� c4� أن cP3ا� ،cP3ه� ا�.  

  ?gی�ان ا����ن ا�Tراس�، �� خ��� ح
 �� ا��3م ا���u cZ� ���t� ��iث خ�دة ا��Zن�ی�، ه\ا ح

5 �ء ا��3م � �?X�3 أ�� cBM ث ا����4يأ ����>k� j�ّ ه\ا ا��Bه� ا�\ي ی cM�3��� ،��BP��� ��4ي�

 cBM f jb�<ی� f ه� ا�\ي �Boوا� ،�?X cBM ،ثأ �c�BَMُ L3 ا��Bه� ا�\ي ی �ًP� cMUراس�، واا�

cBM fو ��Z<� c��P�.  

fًن : أوO�Pا� �� cهE��3� ل�M ؟ �Bا����س E�3� Eإ� ��g� �ٌیO 2ا�>�ی:  

C=ٍhَ�ِ 6ْ8ٌ َم� َ�=�َمEْ>َ �ْgُ9ْPَ�ْا ا���َ- َو)Gَُی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا���  
 )�gی� : س�رة ا��O 5� "18 ( "  

  hأدی c؟ ه hPBس cت ؟ ه�b4M c؟ ه h�M ؟ ��ذا h�3� ذا�� ،�?�� c�t�� �ٍ5 ج��� _� �f أي 

  .ا���Pق ؟ هc أدیh ا��اج�Bت ؟

C=ٍhَ�ِ 6ْ8ٌ َم� َ�=�َمEْ>َ �ْgُ9ْPَ�ْا���َ- َو�  
)�gی� : س�رة ا��O 5� "18 ( "  

   �Bس������ ،qح��ب ؟ ی�� �� y؟ ��>5 إن��ن ی�� �B(�ری� �5 دون ���س�آ� �X 5<5 ا���� c?�

����� ا����ن، ور��� ،2��P� ����� ،�@4B� ����� ،c@�t� ������T وجc ی��tن� أن ن��س
 أن���� :  

C=ٍhَ�ِ 6ْ8ٌ َم� َ�=�َمEْ>َ �ْgُ9ْPَ�ْا ا���َ- َو)Gَُی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا���  
 )�gی� : س�رة ا��O 5� "18 ( "  

   �?��Pة ی��?X آ��� L� ������ل، س�ن� U5 ا� E�� ��� �Bا����س Eإ� ���ه\J اQی� ��?� إ�Xرة وا

��Zً� ". ح�س�Bا أن��>cBM 2 أن ���س�Bا، وزن�ا أ����>cBM 2 أن ��زن ���>2 : " ا����ج �2e3 خ�Biء
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واح ی�ی أن ی����، ی2�3 ��2 ا��5�P أن ا������ ����ح ��g3� Lی5 آ���، �Sذا ا��Xى أ�pاض �5 

��� دون ح��ب، �5 دون وزن، وذه
 إ�E ا���iر، ووزنh حS� LBR�Pذا ه� س��ن آ���، �>5 ��E آc آ

��gة fOف  �ًZ� k�یًا ح���� یX �ً���، أf ی�م ن��B5 ث�5 ا�� ��Z<� E�pًا، ه� أ��2 ج ��B�

��gی5 آ��� ؟ 5�� L�وی?�� ح�ج� h�Bانً� �� ا�T�� 2P(�وز وزن، �2َ �2ْ ی�ة ���!  

  � ��
 �� ا��3م ا�راس�، ا������ �� وزن ا�3��U، ا�\ي ی��gي �����iة ؛ ا���Zآ ��Zأ� Eخ?� إ��

 J\ل، وه�Zث� أ��ا�� ث�p �?��� J\�4درة، وه� J\ع إدخ��?�، ه���� J\ه ،�Bان�5 ا��M LPدون أن ی� J��

��E درج�ت ا�cP3 ح���� t� kأن ی�>�، إذًا ا!ن��ن ی��� 
���?� �����4، ��!ن��ن cBM أن ی���ك ی(

��ً� f ی�م �����P� ،Lس ��P_ ه� ی�>k� j�ّ ا����cBP، و�E�3 ا��>�k� j ا����cBP أي ح���� ی�3 c

م ���L، ه\�M Jة �� �� f �ً[�X c3�� وح���� ،_�P� �� jٌ3����L، �?\ا  h�أن_ إذا ��X h�3]ً� ن

��P_، �\�_ ا���B ا�>�ی�M 2ل :  

 )) 
� ا�: �ا�)�8 م� دان ـ ض&� ـ <E�- و:	7 �	� �0= ا�	(ت، وا��0'� َم� أ�&� <E�- ه(اه� و�	9

  ))* اxم�<
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��اد �5 أوس " X( "  

   ،���zا�� ���gا�� 
��P_ آ��� ا�(L ه\ا ا��B�� cP3 س��آ_ �]� ��م، وا��م �5 أص3 �Bأي آ��� آ

2<������L ا�4�ة وا���م ج�ءJ ر. ���س�Bا أن��>cBM 2 أن ���س�Bا، وزن�ا أ����>cBM 2 أن ��زن  cج

  : ��Pل

  .��ـ ی� رس�ل اH أوص

  �ٍص أنh ؟ �3ً�، ج�د �� سzا�_ ؟أ���: ـ �Mل

  .ن23: ـ �Mل

��L: ـ �Mل Lن��� �ً�p وإن آ�ن ،L��t� ًاXن آ�ن رS� ،L�BM�� ��  . إذا ه��h �� أ�ٍ� ��

إذا : ن�M ،23ل: أ����ٍص أن�M ،hل: ی� رس�ل اH أوص��، �Mل: هc ه��ك أآ�c �5 ه\J ا��ص�� ؟ �Mل  

�BM�� ���� ��t� hه�� �B� إن��نً� أح��نً� ی���� ،L�� Lن��� �ً�p وإن آ�ن ،L��t� ًاXن آ�ن رS� ،L

، وان��eم �Xار�?�، وار���ع أ����?�، وا����ت ا��(�ری� ا��� ���t� �3ان �Bا� ���e�� ؛ LB� \خt� ،�Bأج�

 ،�Bا� J\ه j�t�� ،درج� E4Mأ E@� ح�ی� ا!ن��ن إ����ت، و�م ا���اص�eوان� ،����Bج، ا�bوTوی�

 c4أن ی cBM ��Uا �BM�� ��م �� �3J نم، ���ذا �2 ی��� qء، ی��Mوح���� �>�B ���ت، وَی5َBْ�َ4ْ أص

�cP ا!ن��ن �� j3�  .إ��L ؟ ه\ا 

   jP� أن cBM ،�4ف��أن  cBM ،�ً[�X c3�� أن cBP� ،�P�Pا�� J\2 ه<� ���T وجc أن أو Hا E�� E���أ

،�i3� أن cBM ،jMه\ا ا���  ،y�i� أن cBM ،وجT�� أن cBM ،r��� أن cBM ،yا���أن  cBM ،k��� أن cBM
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 ٌXر ��Uه\ا ا �� �BM���@� ا�S� ،�BM�3ن آ�ن �� � �� �?e� _�P�cBM أن ��(� �?\J ا��(�رة، رج�ح� 

L�ص�� Eج�t� cP3ه\ا ه� ا� ،L�� Lن��� �ٌp ��Uه\ا ا �BM��  .���L3B، وإن آ�ن �� 

  oB؛ ی� �Bخ ا�>�ی2 إی�ك أن �� ا��Uای?� ا ،Lن�� �?�� 
� ��cM�3 أن ی>�ن �L أر�k س���ت، س��ٌ� ی��س

 ��� J�� ،LXا�� Eوى إ�Oء، و�g3�3م ا�u ول���خ�، t�� h�Bا� E?�_، ج�ء إ����ن�� ���?�_، أح��نً� ا�

إ�E اج���ع،  �� وB� hM>�، ��ّجL إ�E ا��P� 5� ،c�3ء إ��P� Eء، و�5 ا��4ل إ�E ا��4ل، و�5 اج���ع

 LXا�� Eوى إ�O ،اءo�3م ا�u ول��� ،h�Bا� Eة، ج�ء إ���?eا� hMح��، ج�ء و�g� Eح�� إ��g� 5و�

 E��3 ا�e?�، ی�م آ��م، وأس�Bع آtس�Bع، وX?� آg?�، إ�E أن و�h3 ا���3ة � ��J ��ا�� ،�ً��M

��� ،L���E ؟ ن 23����J اH، ه\g� J>�� خ��iة،  Hران، رح�� اأن ی��?�>_ ا�c�3، أن ی��?�>_ ا�(

Lن�� L�� 
 �L �5 وhٍM ی��س�f ن��، ��\�_ ا!ن��ن  .ا��hM، أن ���?�>_ ه��م ا�


، )�3(�ء ( ا!ن��ن أح��نً� ی>�ن �����o ا�����3   ��i� �?� ءات، وزوج��Pت، و���ت، و��<g� h�Bا� ،

5 ا�h�B، اذه
 إ�E �>�ٍن ��3، اج�q وأوfد �?g� 2>�ت، وا�(��ان، واUح�Bب واUص�Mء، اخ�ج �

�� ���p وحك، ان�u �� y�iیyٍ ه�دئ، اص3 إ�E جcB، انTوي �5 ا���س ��Mً�، ح�س
 ن��_ ؟ 5�َ 

 T� Hا ��أن� ؟ ���ذا آ�h �� ا�ن�� ؟ ��ذا �3 ا���ت ؟ �� ا�\ي ی��oB أن أ�L�3 ؟ �� ا��gء ا�\ي ی�

 �5 ج��� �k ن��_�f _ن�� 
 �5 وجc ؟ ح�س�f ،2��P� 5� �f ،l�� 5� �f ،c�t� 5� �f ،

��E ا��gع ؛ هc أن� ��4
 �� ه\ا ؟ هc أن� ���i ؟ هc إذا ج�ء ا���ت �(tة  _������ض أ

�T وجc ؟ Hا ��  أصy3، أم أن� �� ح��� ��

 �tخ\ون �... ��� أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  Mًا، و�� ه\J ص�Mن� أن ه\ا ا�����ع دy�M جًا وخ��i ج

خ��iة، �Mل ا�>���، Uن آc ��ة أ�Mل ا�����ع خ��i، ه�ت ����ع ��q خ��i، واH ا�ن�� آ�?� 

���L ا�4�ة وا���م:  

  ".إن� Uس���o ا H�E��3 وأ��ب إ��L �� ا���م ���R ��ة " 

kِ+َ �3َ�ِْن َ�َ>آ�ُ�وا�Jِمَ� ا� lٌiِ��َ �ْ2ُ��ا ِإَذا َم)ْGَُ�وَن �ِإن� ا��ِ>یَ� ا���  C)201(َذا ُهْ� ُمْ&ِ
��اف( Uس�رة ا(  

   �� �r3 ا��g>�ت ، ���ذا أص����� ه\J ا���B�4 ؟ اH جc و�� jPأن ی jPأن ی L���ا!ن��ن 

  : ی�Pل

C�ْPُ9ْ7ُ0َ ا���ُ- ِ�0ََ>اِ�ُ)ْ� ِإْن َشَ)ْ�ُ�ْ� َوَ�َمEَْم� َی�  
  " ) O 5� "147ی� : س�رة ا����ء( 

  M ��4 ا�\يPآ�ن �� ا�� ����b4�L ؟ �� ا�\ن
 ا�\ي اL����M ؟ �� ا��ti ا�\ي وL�� h3M ؟ �Mل س�ن� 

L���� ل�Pوی ،cرة إذا ج5 ا���@��� L��M ا���م ؟ : " ی��ب h����tحن� إذا Oوى إ�E ��اLX، " ��ذا 
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Lل ن��t���� ،
ي ��آ�L، �� ا���م ��ذا �h�3 ؟ �� ا�c�3 ا�\ي �L��3، �� ا��gء ا�\: واH ه\ا وhM ���س

رة ��� L��M ی��ب ���ا�c�3 ا����4 ا�\ي أآ���� اL� H، �� ا��gء ا�\ي ا��3ت ��L ؟ �Mل آ�ن 

L���� ل�Pوی cا���م ؟ : " إذا ج5 ا��� h���  ".��ذا 

 �5 ���س�X �Bی>L: و�5 أح ا����3ء ی�Pل  Xأ Lن�� 
 �5 ا���5�Pb ح�E ی��سB3ی>�ن ا� f . ا�\ي

�X Jی_، ا��� E��اء، ��Mة، أ�b�Xِ، ی��س�Bن �Xی>?2 ّXًا، أ�X Jآ�، �� �Xآ�ء ص5�B3 ج��\ي 

��E ا�����، ��!ن��ن ا���M 5�zل ،�P�M �5 : ا�ره2، ��E ا����ة، ��E ا���eة، ��E ا�B3ی>�ن ا� f

 E5، ح��Pا���L<ی�X �B5 ���س� Xأ Lن�� 
  .ی��س

���gR ا����M Lل�Mل س�ن� أ�� �>� ح���� آ�ن ��E ��اش ا� L���� أحٌ �5 ا���س أح
 : " ��ت، روت 

�����دت ����P� ،Lل: ث�M 2ل �?�. إ�� �5 t� ؟ h�M jآ� :��  ��� 5� ��� T�  ".أح �5 ا���س أ

ي ��� �� h�M ؟ �M �� L� h��Mل، �Mل����E آ��� أح
، ��ذا h�M أ Lن�� 
�� أح �5 ا���س : ح�س

��� 5� ��� T�  .أ

�� ذ�_، �(c3 ح�LiR ����نL ص H �M�E��3، ن�ً� أح ا����4  � ،�R�u L�oX ة�ا�>�ام وه� �� ا�4 �

�X Jء أ�ًا، آ��� �� EPBی� f �Pی�iا� J\ه yBu إذا �T وجc، ���3ه� إذا واح Hورج�ء ا��3ض �5 ا

���?2 ر��ان ا �Bآ�ن أص��ب ا�� ،E?ان� ،Lآ��t� ق یtخ\ون Hص�E ص�ة وان�g� cogء ��?� �4

  .أن��?J\?� 2 ا�T3ی��

  س�ن� ا����M 5ل 

ا�	bم� �(ام :�� <E�- ی�Nس&�2، وإ<	� خl ا�N��ب :�� �(ٍم ��س&(ا أ<E��2 +* ا�=<��، وإ<	� (( 

  )) ش^ ا�N��ب :�� �(م أخ>وا ه>ا اxم� م� ��c م�Nس&! 

yM، وا��p Hر رح�2، واf H : �5 ح�س
 ن��L �� ا�ن�� ح���ً� ی���ًا، �Mل: " اس��3ا ه\J ا�>���  �

�T وجc �5 ی��س��B، ن�5 �5  Hوا ،Hی��ج?� ا Hی�م ا Eو�5 ه�� إ� ،��� k�gی� �Bوا�� ،��� cوج T�

q<3ًا، و������� ����Pی�م ا� Lن�� ح���ً� ی���ًا آ�ن ح���5�َ ح���ً� : أ�� ���، �5 ح�س
 ن��L �� ا�

  ".���L ی�م ا�����P ی���ًا آ�ن حن��L �� ا�ن�� ح���ً� ����ًا 

��L ث�ث� أی�م ��Pل kiPا�>�ی2 أن ا��ح� ان �B5 ا���  : ی�وى 

 ))!�=�  )) ی� :�Ji! ��2�0 �	�ة أآ��2P م� :�� ا��Eاش، ��2�0 م� �	� ا�
�3
 : �5 آ�T ا���3ل( X 5� و��� 5�( "  

��L ث�ث� أی�م �L�3 أآc ه\J ا����ة و�2 �   kiPأن ا��ح� ان Lن�� 
>c� ،L� 5 آ�نh �5 ��� ح�س

�M  .ا�4

واH إن_ ���B)3، وإن_ �5 ح�ج��، و�>5 ه�?�ت ح�c : إن ا��5�z ی�(Jt ا��gء، ی�P�� ،LB)3ل: �Mل  
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c�3ا� cBM ء، . ���� و���_، ه\ا ح��ٌب�X E�� cBMأ ،�ً[�X 
��ض �L ا��gء، ��ق �L ا��gء، أح

 اH �?\ا، واf H أ��د �L ��ذا أردت �: ویkP �� ������ ���جk إ�E ن���P�� ،Lل��?\ا ؟ واf H أ�\ر 

c�3ا� 3� �ٌBو���س ،c�3ا� cBM �Bإذًا ه��ك ���س ،c�3ا� 3� �Bس��� J\?� ،ًا  .أ�

   L��Bل و���� و��Pی L�3��� ـ أي ����نً� ـ �ًiRح� cدخ Eح� ،L3� hوخ�ج ����Mل أنq �5 ���_ خ�ج 

���
 ن��L ـ أ��� ا��5���z، �6 �6 ـ أي خ�� إن ��� �5 : " جار، وه� ا����M �Rل uب ـ ی���iا��

أن� أ��� ا��f 5���z أح�س
، أن� ��M ه\ا ا��(�� : ،k��Pل". �Xء اH ـ واH ی� ��� ���5�P اH أو ��3\��_ 

��� �5 وراء ا�(ار ی�Pل k��� ار
 ن��L، دخc إ�E ����ن و��5 أنq و��5 ��� جu5 : ی��� ���

  .� ا��5���z ـ خ�� إن �Xء ا��i� H?� ـ �6 �6، وإذا آ�نا���iب أ��

   ���  : ج�ءJ رس�ل �5 ا��Pدس�� ��Pل �Lذات ��ة س�ن� 

  ـ حث�� ��ذا ج�ى �>2 ؟ 

L� ل�M ـ :��Zآ yت خ���.  

L� ل�M 5�َ ه2 ؟: ـ  

L� ل�M ��3?2: ـ� f _إن.  

��� و�Mل E<� ه2 أن� : ـ��  . f أ���?2 إذا آ�ن اH ی��3?2و�� 

أن ��� �5 ا���iب أ��� ا��5���z : " ی�Pل. و5�َ أن� ؟ و�� ��ه2 أن� f أ���?2 إذا آ�ن اH ی��3?2

H6 �6، وا�  Hأو ��3\��_ ا ،H5 ا�P���"  

 f آ��� L� ،Lأص��� Eا �� ا!س�ءة إ��o��� 5ا�\ی E��Pا� r3B� c�Zا��� Eإ� ��ا���B ا�>�ی2 ح���� د

  : ة وا���مأن��ه�، �Mل ���L ا�4�

  )) w أم�+ �2� 7r	7r ا
 �* و�( آ69 <&�ً� (( 

  ه\ا ��Pم ا���Bة، ���5 5�َ ؟   

  E��3� L��M أ�M ل ح�����Pن� ا���5 ی  :س�

  C)2(�َوَ�� ُأْ�ِ�ُ� ِ���8ِEْ�9 ا���(�اَمِ! 
 )����Pس�رة ا�(  

  : �Mل  

 ))-�E> ;��0ی wم� إb	ا� �Gی� w (( ...  

���ذا ذهhB ". ��ذا أردت �>���� ؟ و��ذا أردت �tآ��� ؟ و��ذا أردت �����g ؟ : "�Pلا��5�z دا�Rً� ی  

��ة ؟ ���ذا د��ت ا���س إ�E ا�h�B ؟ ���ذا أh�M ه\J ا������ ؟ ���ذا زرت �3ه2؟ ���ذا h�BM ه\J ا��

q ا���ا�� ا��� ه\J ا�Tی�رة ؟ ���ذا h3iM ��نً� ؟ ���ذا وص��L ؟ دا�Rً� �� ح��ب �k ن��L، وه\J ا���
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 �ً�
 �� ا���م ا��اح �� أر�5�3 ح�ل، س��P5 ی��zا�� ،���?�، �\�_ ا�����L� y ح�ل واح Hا Eأث�

 ،c)ی� �ً�ی��E، وس��ً� ی��ف، وس��ً� ی�Tن، وس��ً� ی�ج�، وس��ً� ی����o، وس��ً� ی���E، وس�

gو� ،Hا ���u E�� Lة ح�صg� ،
�T وجc، وس��ً� ُی�3َِ�
، وس��ً� ی�3َ� Hء ا����E إر Lة ح�ص

��ذا أردت : ا��5�z دا�Rً� ی�3�
 ن��L ی�Pل: " دا�Rً� �� ح��ب �k ن��L، دا�ً� �� سzال وج�اب، ��Pل

Lن�� 
�� f ی�3�M ؟ وا���ج� ی�������g� آ��� ؟ ��ذا أردتt� ؟ ��ذا أردت ����<� " ..���p ��.  

ًا �Mل: " ���_ �5 دی��ر ی�Pل  B� Hرح2 ا L���� : 2آ\ا، ث2 ذ�?�، ث �Bص�ح hآ\ا، أ�� �Bص�ح hأ��

ًا R�M L� ن�<� ،E��3� Hآ��ب ا �?�Tث2 أ� ،�?�َiََخ "qا��� �B��3� 5� وه\ا.  


 ن��L، ... أی?� ا!خ�ة  uی�� ،Lل ن��tی� �ً�Rدا ،L���� �B��32 ا��R5 دا�zی>2، ا��ه\J أ��Xء ��5 أی

���L، ی�� 2��Pی ،L5 ن���4J، ه\ا �5 ص��ت ا��5�zی���?2 M lی�� ،L�bن� l.  

 ���سL���� �ًB �5 س��iٍن �gp ،2X�pم، أي ��Iم، ا����iن ا��goم : أح ا����3ء ی�Pل  Xأ �Pا��

��E ا��>�ت،  
��E ا���eة، ی��س 
��E ا�>���، ی��س 
ا���eم ی��س
 ا���س ح���ً� ����ًا، ی��س

��E ا�: ی�Pل �_ 
 ���س�B : �>�ت أح��نً� ��Pله\ا آ�2 �����3ت، ی��سXأ �P5 ا��4دق ا���zا��

���X _ی�X 5م، و��gp ن�i5 س�� L����.  

�h�bZ ����� ا�(�� ؛ Oآc �5 ث��ره�، وأ�Xب �5 أن?�ره�، وأ��نy أ�>�ره�، ث2 : " أح ا����3ء ی�Pل  

�?��pس�?� وأ�س ����ی� : ، �h�bZ������ h�P ����� ا���ر ؛ Oآc �5 ز��M?�، وأ�Xب �5 صیه�، وأ

h��P� ی5 ؟��c ص���ً� �h�P: ن�q أي �Xء ��یt� ،ن��واt� " Hنh �� ا�ن�� : أری أن أرد إ�E ا�

ا���>�� �j�i، ��4ر ا�(�� و�� ��?� �5 ن2�P� 2�3، �� ��?� �5 ج��ت �(�ي �5 ���?� اUن?�ر، �� ��?� 


، ��4ر ا���ر وه� ��  �5 ح�ر ��5، �� ��?� �5 و�ان ���ون، ��4ر ا�(�� وه��Pن��3?� ی� ��

ی� ن�q أي �Xء : �?B?� ی��ق، وی�gب صیه�، وی���3 س�س�?� وأp��?�، ویtآc �5 ز��M?�، و�Mل

h��P� ی5 ؟��c ص���ً�، ��Pل: ��یt� ن��  .�tنh �� ا�ن�� ������ ص���ً�: أری أن أرد إ�E ا�

��ى ؛  �Sذا آ�ن إن��ن ����oً� �� ا��(�رة، وان��oس  ���c�3، ان��oس �>�
 ا���ل، ان��oس �� ه\J ا�

 L� 3��� ��p ا���ت وه� Jt)ی� ،L5 ن��� c��p ا���4م، وه� k� ،5ا������ k� !! ���M J\ه Hوا

  .خ��iة جًا

إذا ا!ن��ن ". رح2 اH ا��ئ ح�س
 ن��cBM L أن ی��4 ا����ب إ��M " : J��p Eل ���_ �5 دی��ر  

�5 ح��?�، ه\ا ا���� ح�س
 ن��k� L ا� k����� �?�Pع ن���� ����Bا� J\آ?�، ه�� ���Pان�5 ؛ ه\J ا�����

 c�?ی ����ی �2 یkP ���������ت، و�>5 X ح��ب Lن�� 
�?\ا ا��iیy ����ع، ا���c<� ،k �� ح�س

  .ا����س�B ی��cP ا����ب إ�J��p E، ی��B��� �Bً� �(�ی��، �������، ����43
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  M 5� jح��� 
��ء، وآ�ن ی(�ء إ��M q� : Eلص�حٌآ�h أص�LB، �>�ن ���� ص��c����� L ا�

L���� ل�Pر، ث2 ی����� qی� Eح� L�� L3Bإص k��� ،ح�B4ی�م : ا�� h3ص� �� E��ی� ح��j، �� ح��_ 

آ\ا ؟ �� ح��_ ��E �� ص�h3 ی�م آ\ا ؟ ا���q ر���ء، ا���q أح��نً� ��ا�M �����43، ا���q أ��bرة 


 �� حS� ،�?I�eذا �� آ�ن ا!ن��ن ی�P، �����ء، ا���p�� ،ا���\ات �� 
p�� ،�?ا�� �� 
p�� q

 ،�BMث� L���4ی�، و��M Lَن���، وأد�� J�<و� ،یX LPiة، و������ L�Bی�، و���س�M Lو���آ�� ،y�Mود

�?� EP��� �ٍ�43� E��3 �?�، وإ�� أن ����_ ��� Hا ���u E��  .�?�>L ن��L، إ�� أن ����?� 

   ����� 5����?2 أج�5�3 ���ث  Hان ا��ه\J آ�?� أح�دی* وOی�ت وأ�Mال �����4 و���5�3 ر

  : ن����، أ�� ح�P�P ا����س�M �Bلا����س�B، آ�j ی(
 أن ن��س
 أ

رأس ���L أداء ا���اrR، ور��L أداء ا���ا�c، : ا!ن��ن �L رأس ��ل، و�L ر��، و�L خ��رة، �Mل

اrR رأس ���L، وا���ا�c أر��حL، وا���3ص� خ��5�z���� ،J�R دا�Rً� وخ��ر�c3� L ا���3ص�، ا���

�5 ا����رة،  *�� L��� رأس bcMَ ذاS� ،5 ا����� *�� L��� ذا َس2َ�ِ رأسS� ،L��� 5 رأس� *�Bی

cوا���� �� ا���ا� ،rRا����رة �� ا���3ص�، ورأس ا���ل �� ا���ا.  

ن� ��4M l4M 5� ��R�uة جًا ���bث   ���5 ا��(�هة، و�5 أح�ال ا���j ا����4، وا�M Hأ�?� �� 

 ،2?�ogو��5 �� ی ���og?2، و��5 �� ی�و�(���3 ���ًا ��5 �(���3cBM أن O�� إ��>�3g� ،2ت ��Bٍن �Xسkٍ ج

h�P� ،2?�دا�B��T وجc، و��5 ��Bدا��� و Hا E2 إ�?Mا�Xوأ cوج T� Hا Eإ� ��Mا�Xن�� ن�5 : و��5 أtآ

 ��� 5� ���� 2?�bه� ،�gBًا �?2 ��ق ا��g� وإن آ�� ،�gBًا ���5 ���� �5 ��� ا��g� إن آ�ن�ا ،�gBا�

ی، ور�?2 ��ق ا���4رX Hا E�� 2?��BM2، إ�e� Hا E2 إ�?M�X ،�����.  

��J، و��آ��ا ���L �َ�ِ���ا : " �Mل �r3 ا��>��ء  �ut� 2وره��Bدًا أن23 ���?J���3� 2، و�Xح ص H إن

رة، �?2 �5 ا�َ��P�� 5RاTوخ ،��e3�� hا����ً� ���>��، و�5، و����P2 ��3دن ���4ء ا��?���M ص�رت ،y

 5� jRا�u �?3و� kج��ب، ث2 ��oذ ���(�ب ا����(�ل �� ا���>�ت، و�2 ?���M ،ن���BP� y5 ا�����

 و�� f ی�>5 واص�ً� �L أن ی5u�� �� 2?� ،L�4 أ��ره2 آ��ی�Bج ُحْ��ً�، وRا���ا jR�i� ه��eا� ��

  ".�B\و��ن ��5 أراده2 ��ا�3ً�، ه\�u Jیf �ٌP یo�B?� إf ا����Pن 

ا!ن��ن ی��4 ". واH �� أخ�ف �5 ا���ت إf �5 ح�* ی��ل ���� و����M 5م ا����M 2?�3� " : cل  

��E �>�ن�L وس�L�3، و�> �ًIح�� L��2 ص�Pوی ،Lإخ�ان cBM 5� 
Mوه� ��ا ،L3ً� ��5 إخ�انBu )����� 5

cة ا����ص ص�ا!خ ����  .ص�ة ا���c، 5�َ یري �?� ؟ f یري �?� إf ا��اح ا��b?Pر، �\�_ 

L�� Hا ��Uن?2 خ��ا ����ح��B�t� 5?2 : " �� ��ل ا���?(�ی5 أح�5 ا���س وج�هً�؟ �Mل: c�M ����5 ر

 Jن�رًا �5 ن�ر."  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 637�� آ��ب ��
 

���L وس�2 أن ی��tث�وا �L دون�� ؟ آ�، f  أی5e أص��ب ��� ص�E اr3� " :H ا����5�3 آ�ن ی�Pل  

 fًا وراءه2 رج���bخ� M 2?ی���3ا أن Eزح��ً� ح� L�����!ن��ن ا���oر �� ا�ی�X 5ء " واT�� ،Hاح�?2 

�T وج�M cل Hا ،kRرا:  

  C)26(�َوِ+* َذ�9َPَ�َ�ْ+َ Qَ�َِ+8ِ اْ�ُ	�9َPَِ+ُ�(َن 
 ) 5���iس�رة ا��(  

  C)61(0ْ�ََ	7ِ ا�0َ�ِْمُ�(َن �ِ�ِ	7ِrْ َهَ>ا َ+ْ�
  )س�رة ا����4ت ( 

  ".?�، وcZ� f ا���ر ن�م ه�ر�?� �� رأیcZ� h ا�(�� ن�م B��u: " ی�Pل ��3?2  

  !! ".ی� �(Bً� ��5 ی�3ف أن ا�(�� �TیLM�� 5b، وأن ا���ر �� �b3���L، آ�j ی��م ���?�� ؟: " �Mل ��3?2

  f J
 ���zال، �(�u إذا ا!ن��ن Hی�ن ؟وا
 ���اح ا��u إذا j�<� ،cی��م ا���  ! Lإذا ا!ن��ن �� أ���

 �ً�ِPْ�ُ إذا آ�ن j�<� ،Hء ا�X �� Eإ� �ًP�M EPBی ،��<g� أز�� أو jٍM�� E����E ح��ٍب دy�M، و

��i؟خ!!  

L� h��M 5ا��3ر�� أ��ِك ی��ف  ی� ����J إن: ی� أ�hِ �� �� أرى ا���س ی����ن وأنf h ���م ؟ ��Pل: ا��� أح

�ٍgح�� �ٍgوح �� h�Bأن ی J  .ا���Bت، ی��ف أن یh�B وح

  Lأ� L� h��M ،اب�g�3م وا�i��� tb�?ی� f م آ�ن�oا� �B��
، : �Mل. �� ر�hP ����_: ��� ��ب �uأ yا���

راس�L، ن�ل أ��X E?�دة �3 آ\ا . د���� أ�3
 ��Mً� وأ���u 2b3یً�� E���ح�E �� ا�ن�� �( l�X ا

���L ا���س، ص�ر  cBMدة، أ���س��، س?� ����� �uی��، ���ل دآ��راJ ��خ��4ص ن�در، ��� �>�
 أو 

دخ�L ا����� خ����، �?\ا ا�خc ا������ �(? c��M و��Tp 2ی�، ه� ث��L س��ات �uی�� أ���ه� �� 

3، �c س?� ا������ا�راس�، أ���ه� وراء ا��iو��، س?� ا������، �2 Pا�� E��  .ی�2 

ي وhM ��اغ آ��B ـ : �� س�bحh ����_ ـ �ig?� ـ ��Pل: واح �Mل ���Zن���إن� إذًا ���رpً� ـ أي إذًا أن� 

���M hM��� آ�ن�ا ی���3ن ،hMا�� ���M.  

  : �Mل ��3?2  

  إذا أ�ـ&ـ��9 +ـ* �ـ�ـ7 �ـ�ـــ�ن          أ�ـ> مـ� ا��Pـ>ذ ���ـhـ(ا<* 

  ـــ�� إ�ـ� م)ـ�ن مـ� مـ)�نی�ـ       م�9ــ; +� مـ� أهـ7ٍ وم�ٍل 

�  مـ� ا��ا�ـ�ت +ـ* cـ�ف ا�ـ#9ـ�ن    +�=رك مـ� أراد ومـ� �ـ	9

* * *  

   �?���ت Xو ،�?� �iس E�� h��M ء ـ�g3ا����3 ـ أي ا� hbإذا ص� hوی� أن?� آ�نی�وى �5 را��3 ا�3

h��M 2وخ��ره�، ث �?�  : در
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�	�(ك أ�(ا��2، وخq آN� ;�&� 7&�&-، وه>ا م�Gم* إ��c =� *2رت ا�9#(م، و<�م6 ا��0(ن، و6G��c ا((

 Qی=ی ��� ((  

  h��M �)ا�� k�u ذاS� �?��ص E�� cBP� 2ث :  

إ�2* ه>ا ا���7 �= أد��، وه>ا ا��29ر �= أس�E، +��6 ش�0ي أ�&�6 مP��� *9* + هE> 4�9�*، أم (( 

 *9P�G�ه>ا دأ�* م� أ ،Q��:ردد��2 + :�ی�2 ؟ و ((  

�T وجc، ی��ج�L، �� أد��� ج���� جًا  f��g�3ا ����   Hا k� خ��ة c�3ح�ول ی ��� ��fت، إذا ا��اح

 ���o� cادخ،Lن�ج� ،�Rرع ن��X �� امMUا E��اح�e?� واد��?�، ��>5 ���ج��i��� Lیy، ا��c �_ س�� 

ًا ی�PلB���ص��_ و�2 �3: ون�ج�L، �\ة ا����ج�ة، أ�2 ی�د �� �r3 اUخ�Bر أن  P� لی� رب�M ،��BM� :

���BM_ و�2 �ر، أ�2 أح��_ �\ة ���ج��� ؟ M يB�  .أن� أ�k ��5 أیی>2 ه\J ا���Bة! 

��E اH، ����� و�>2، أن ی\ی��P اH ح�وة ���ج��S� ،Lذا ا!ن��ن ��>5 ی��غ ... أی?� ا!خ�ة   E���أن� أ

��5 ن��L �� اUر�k و��gی5 س��� نj4 س���، أو ر�k س���، ی�
 �� �>�ن خ 
�رج ا�h�B، ی�

 ،��B�� ،ر��oء، اس�����ء ���ج�ة، وا����ج�ة د�T وجc، ا� Hن خ��ة، وی��ج� ا�<� �� ،���p ،L���

�T وجc، وذ2�M ح�وة ا����ج�ة،  Hذا ن�ج��2 اS� ،ء ا��وح� ه� ا����ج�ة�Pء �?\ا ا���X وأدق ،c��?�

��� �3Xوا �?� وان���oا ��?�، �tنh إذا أدرآ�2 ��E أص��ب ه\J ا�l4P وا�MUال �ى ا���3دة ا

4ر ا���3دة �� h�4�ا ،y�iر ا������� h�4�ا ،y�َiْ�ُل ا���<��� h�4�ا cوج T� H�� h�4�ا

�P�iا��.  

  : �� JO����L� \ �� ا��ؤی� ����L�t\�_ ا�ی5 آ�L آ�� �Mل أح ا��3ر��H�� 5 وه� ����،   

  ـ �� �c3 اH �_ ؟ 

L� ل�M ـ :u ��� ی�� hBت ـ وذه���z� ك��رات ـ �B3ا� _�� hرآ��3ت�ح fإ yBرات، و�2 ی�X!ا _�  

cرآ��3ه� �� ج�ف ا���.  

   �?�� ،c@�B؛ ��?� ا�\آ�، ��?� ا����ج�ة، ��?� ا�� Hا k� خ��ٍة E2 إ�<�BM Hن��� وا ���tن� أد��آ2 وأد


�u �?�� ،�<gا� �?�� ،Hن ا���ف �5 ا��ا��Tی، ه\J ا�(��� �k اH، ذآ�ت �>2  إ��ن ا�����، ��?� إ

 c��M cBM h�M 5�َ �3?2، ���5 آ�� �r3 هfzء ا�\ی5 ���Xا ه\J ا���3دة وه\ا ا���Pء ��3وا وس3

 �eو��� ،_��� l���� ،ن��_ �� ا���م ��ًة k� ���� أن �Bوا����س ،�Bه� آ��ب ا����س �������

h�b و��ذا أخ�ت، و��ذا أس�رت، و��ذاM ه\ا  ��ذا h�3� ك، إذا4M l��� ،_�bن� l��� ،h���أ

5�َ ح�س
 ن��L �� ا�ن�� ح���ً� ����ًا، آ�ن ح���L ی�م : آ�h ��5 ح�س
 ن��L، و��ة أ�Mل �>2

����ًاا�����P ی���، و�5 ح�س
 ن��L �� ا�ن�� ح���ً� ی���ًا ����Pی�م ا� Lآ�ن ح��� ،.  
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  : وا!ن��ن آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م �Mل

 ))��P� *�أم�<* ر : �GEا� *+ =�Gوا��ض�، ا� ;Dh! ا�0=ل +* ا�	آ� ،!�>q0وا� ��ا� *+ 
خ�J! ا

9�، وأن أص7 م� �903*، وأن أ:E( :	� �f	9*، وأن أ:3* م�N9م9*، وأن ی)(ن ص	P* +)�ًا hوا�

  )) و<G3* ذآ�ًا و<�gي :&�ة 

  � ،Lث ن��?\ا وhM راآ
 ��آ�B_، راآ
 ��آ�B واUص� �5 ذ�_ ا!ن��ن دا�Rً� وه� ص��h ی�


، �� أو�Mت آ��Zة جًا أنh س�آf ،hح� ا���س، أآ�Z خ�ا�uه2 ح�ل �Bu 5� ی��P� ر�eان� ،����

 _�Mو cog� دت ن��_ أنb��ا�ن��، و�(�ر�?2، و��3?2، و�XاR?2، و��>�?2، و���?2، وأوfده2، إذا 

���_، و��  2��P� ن��_، و�� �Bس��� �� hس�آ hال ن��_وأنzخ�ة، و�� سQار ا�� k�iذا : ا����

 ���gا� J\ه�، �5 هTا�� J\ی�رة، �5 هTا� J\آ��، �5 هUا J\ء، �5 ه�Pم ؟ �5 ه\ا ا���أردت �5 ه\ا ا�>

���?2 ح���� �Mل Hا E5 أث��� hنt� ة����� �Bذا آ�ن ه��ك ���سS� ،�ً�Rن�ای�ك دا h4�� ؟:  

  C)2(َوَ�� ُأْ�ِ�ُ� ِ���8ِEْ�9 ا���(�اَمِ! ) 1(ِ! �َ�� ُأْ�ِ�ُ� ِ�َ�ْ(ِم اGِ�َْ��َم
 )����Pس�رة ا�(  

�T وجc أن    Hأ��رة �����ء، ن�ج� ا qٌا��، ون��� qٌون� ،��[�i� qا���ا��، ه��ك ن� qه� ا��� J\وه

 _��M�3� ،ن��ق ا���لS� ،_خ�ن>�ن �5 أص��ب ا����س ا���bا�� ا��� ���س
 ن��?� آ��Zًا ؛ �

راس��_، ��ذا أ���o �5 ه\J ا�راس� ؟ �b�3?� ا����3، ��3?� ا�tgن، ��3?� ج�k ا�ره2 اfج��� ،����

 cه���� fًا، وأن�4_ أ�����T وجc إf ����س�B_ ����_ ح���ً�  Hا ��وا�ی��ر ؟ �tنh �5 ����ق 

دت ���?� آ��� س3ت �?�، وآ��� ���ه�cZ� ،�?3� h اUب �k ا�X ن��_، آ��� k� �� Lإذا أه�� ،L�

L� �����، أس3J وس3 ����� Jور�� ،L���د X ذاS� ،J�PXا��?�ی�ت وأ �� LB3�ای�ت، أBا�..  

�3      :��    وا�8E9 آ��3ـ7 إن ��Pآ- شـــ;E9- ی	3E� ا��ض�ع وإن ;�  

  إن ا�3ـ0ـ�م یـGـ(ي ش2(ة ا�29ـ�            +q ��م ���	0ـ�ص* آ�ـ� شـ2(��2

* * *  

  Mا�� ����?�، �� �5 ی�م ی�J�)� yg إf وی��ديو 
  : h ث��5 جًا، آc ث�ن�� ���سٌ

 " ����Pی�م ا� Eد إ���، ��Tود ��� �Sن� f أ�?X _��� E��   ".ی� ا�O 5دم أن� خ�yٌ جی و

 " �ً��� H5 ا� L�� ی�م �2 أزدد q�X ع��u �� �� رك�� fو. "   

  " ?� �5 ا��M Hً� وf ��رك �� �� ��uع q�X ی�م �2 أزدد ��" 

  .وه\J ا��\آ�ة ��3?� �����3 ج��3ً�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�) :048( ا�رس  -��

  13-09- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

آ�>2 ی2�3 أن ا���اrR خ�q ؛ ا�g?�دة، وص�م ر���ن، وا�4�ة، وا���، ... �رمأی?� ا!خ�ة اUآ  

E��3� L��M 5� ج�ءت �?��ّ�  : وا�Tآ�ة، أ�� ه��ك ��ی�� س�دس� �Sج��ع ����ء ا��U، و��

  ْ�ُ	C�ِ(َ9ْ � َوPَ�ُْ)ْ� ِم9ُْ)ْ� ُأم�ٌ! َیْ=ُ:(َن ِإَ�� اMَ�ْْ�ِ� َوَیْ ُمُ�وَن ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َوَی2َ9ْْ(َن َ:ِ� ا
  " ) O 5� "104ی� : س�رة Oل ���ان( 

   ��U�� ،ا��4ی� ��Uا c3� ا����رع ، �� ����ى c3ا�� k� ��Uم اf ، ��Uم اf م�ا� J\ه

  .�����3وف وا��?� �5 ا���>� ��ی�ٌ� س�دس�

���L، �5�3 س>����Z� Jً�، أنh آ���2 صیP_ ، و�_ ���L ه���� ، إن   �P�� L�وزر yیص�  �_ ص

�����B3���� L ا����3  _� ، ��B3ان� ( ا����(h�Mو ، h<َذا سS� ، cی�u *ی�� �� و�L، : ، ���_ و���L ح

LBی�3ف ذن ، c�i43ً� . یBu ، cوج T� Hا ���� f آ���ت J\�3وف أن ه���� ��Uا E�3� q��

LB��� J5 أ�� ���3وف ���>5 أ��� ،f ، L�P�ّ��L ، وf أن ��?2 P� أن fزرت ، و M�3وف ، و�

J س>����L� h�P� ، J ه\ا ا�>�م�����L وجت  �P� �� yی�?� ����M ،jIل ��: صB��� أن E���أ :

 �?�Bة اس���� د آ��B �5 اUص�Mء �� أح ذآ� ذ�_، و�ً3� �3�جTاك اH خ��ًا، واH زارن� 

jI���.  

   j5 ا���>� ��ی�� س�دس� ، آ��أن_ ���4 ، و��4م، و���، و�Tآ� ، ����U �����3وف وا��?� 

 5� E?�3وف ون����� ��t5 ا���>� ��ی�ٌ� س�دس� ، و�� آ�� ن�، ا��U �����3وف وا��?� ?g�و

ا���>� �>�� �� ح�ل ��p ه\ا ا���ل، وUن اH س��BنL و�f E��3 ی23 ��ؤJ ا���س ج��3ً� إf إذا آ�ن 

�T وجcا�����4ن ���4Pی5 �� ا��U �����3وف وا��?�  Hل ا�M 5 ا���>� ، و���:  

  C )117(�َوَم� َآ�َن َر�%Qَ�ِ2ْ�ُ�ِ Qَ اGُ�َْ�ى ِ�gُْ�ٍ� َوَأْه�2َ�ُ ُمْ�Nُ�ِ(َن 
  )س�رة ه�د ( 

ص����ن، �c ����4ن، �tن�b�B� c<g� h أ��q �_ أ�Mرب ؛ إخ�ة ، أخ�ات، أ���ء ، ��Oء، أ�M �� : fل  

، ة، اUس?c أن �>�ن �����c2?� �ًP أن �h�4 وf ��>�2 �>��� واح�Tوره2 ؟ إن رأت ��>�ًا، 3Buً� اUس?


 ، س��Pل �_���� �� LنU ،5 أ��ه2 �����3وف� j<� أن c?سU ، 2?���)� أن c?سUا : _��Xو hأن

�i�pن ، أول آ��� رأس� وص6�g�� c ، وا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� د��c ا���oة ، إذا �� 

� cZ� ، ة��p ك��2<� Jأح�� ���:  
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   h3ی�ون_، س� f 2ه ، L��3� f ث�ث� أ��uل ی��gن ����iیy ؛ واح ا��_ ، وواح ا�5 أخ�ك، وواح

حیZً� �\ی]ً� ���� ���?2 ، أو رأی�?2 یخ���ن ، أ f���f �B����� ��o_ ؟ ا�5 أخ�ك أcM درج� ، ی� �2 ���ذا 

� L� c�3�و Jg�و ،L<��� _؟ أ�� ا�� c3�� ه>\ا fأه�_، و h�B� 
��� ���ء، أ�� ا���Z* روح ا��g اذه

  .آ��� �>��L، ��3ا�u_ داk� �ً�R أ�Mب ا���س �_ 

أ�� أنh آ���2 و�5�z �� رأیh إخ�ان_ ا������5 إخ�ة �_ �3ً� ، �� رأیh إخ�ان_ ا��5���z إخ�ة �_   

�، 3Buً� أ�Mل �_ �3ً�، ورأیh أحه�u �� 2یy ا�?�وی�، �� �uیy ا�?�ك، �� �uیy ا���43

h<��یً� و����وذآ�ًء، وأس���ً�  ،�P��� إ�E ا�O ،��<���� !! _g��ك اH ح>��، وواH ه\ا �Xء ی

  .�Sی��ن_

ح���� ���(k� 2 أهc ا���y وا��(�ر ان�(�م ��م �� ��Pءا�_ �3?2، : أ�Mل �>2 ه\J ا���P�P أی?� ا!خ�ة  

��ات ، ���(�5 آc ��>�ا�?2 ، و�5 أ�Mا�?2 ، �� س?�ا�_ ، �� نTه��_ ، �� ا� h�4�ً�، و����2 

و�gِ�ْ�ُ 5ِ?2 ، و��X 5آ?2، و��u 5ح?��P�� 2ی� �5 دون أن ��ث ن��_ �tن �t� ،2?� 5�Bن 

���ٌ�، وأ��� �� أ�Mل، وأن� ��zول ��� أ�Mل، ���� خ��iة جًا جًا جًا، وإ��>2  J\?� ، 2?�4��

���M Lلا���c، ا��ی* ا�\ي ��5 أیی�� ،  E��3� Hا ���5 أ�� س�3 ا��ري ر : Hرس�ل ا h3س�

���L وس�2 ی�Pل Hا Eص� :  

)) l0أض Qوذ� ،-&�G&+ �3P�ن �� یk+ ،->���&+ �3P�ن �� یk+ ،W=�� W��h��+ م� رأى م9)� م9)�ًا

  )) ا�ی	�ن 

ی_ وf ����ن_، إن رأیh ��>�ًا و f���k�i أن �o: أ�j3 ا!ی��ن �?� ����3ن ؛ ا��E�3 اUول  � f J��ّ

�E�3 ذ�_ ا!ی��ن �j�3 جًا �� ه\ا ا��(��S� ، kذا �>�h�b �2 ی�3_ أح، �c ه(2 ا���س ���_ ، إن 

�j�3 جًا ه\ا  L�� ا!ی��ن kٍ��)� �� hنt� ،Lوه\ا ح�� LنtX ه\ا kٍ��)� �� hg���ho ه\ا ا��، إن 

��Z : 5ن��E�3 ، ه\ا �E�3 ی�ی� ِ��3ف ا!ی��ن، ا��E�3 ا� E?�� �3وف، وأن���� ��t� أن hBإن ه

�j3 إی��ن_ ، ا��E�3 اUول ��BPل وص��� ، وا��E�3 ا��Zن� ��BPل  cك و����ن_، �?\ا د��ا���>� ��

  ..وص��� ، اخ�� أح ا��5���3

 )) l0أض Qوذ� ،-&�G&+ �3P�ن �� یk+ ،->���&+ �3P�ن �� یk+ ، W=�� W��h��+ م� رأى م9)� م9)�ًا

  )) ی	�ن ا�
 ) 2��� Jروا(  

�jٌ�3 جًا، ���*  f���k�i أن ����o ا���>� ��ك، وf ����ن_   L�� ا!ی��ن k��)� �� ��3� _إ�� أن.  

  ورد �� �r3 اUح�دی*   

 )) ��h��3 أن یP�ی wی�ى و �	م� +* '(+- ، مb	ا��9س زم�ن ی>وب ��; ا� �  ")) أ<- ی �* :�
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�5 ا���>�، ����2 أن_ �� ���S أن أ�j3 ا!ی��ن ���3 إن   E?�� �3وف أو���� ��t� أن ki��� 2� إن _

ْرَت ��E أن ���t �����3وف ؛ أن ���o ا���>� ��ك، أو َMَ ًا، أو إن_ إن�j�3 ج L�� ا!ی��ن k��)�

�j3 إی��ن_  cا د��\?� ،_B�P� hن_، ��آ�������.  

  BM �Bi���� أی� أ��� : c ص�ة ا��3، ��Pم إ��L رج�P� cلی�وى أن أح ا�����ء، ��وان �5 ا��>2، �

 �Biا�� cBM ة�5 ا�4���zی5. ا����و أن أ��� ا��5���z �2 ی���h و�2 ی(�P� ، LBل أح ا���Bأ�� ه\ا : ی

 ��Uا E?ل وان��M Mل و�Pأن ی L��� ، L��� �� E�M P�.  

: �?� ن(�ت ؛ �_ أخ یL� h�M ، _3u�Pأح��نً� �� ح�fت إن ���3?� ن(�ت ، وإن �2 ���3?� ه�>h ، إن ��3  

2<�������M : Lل �� رد ���_ ا���م، ن(�ت، و��P ا!ثL�� �ًP�3�� 2 ،. ا���م  �� E�M P� أ�� ه\ا.  

  �� حی* Oخ� 

)) -Pآ�ن �- م� أم w! آ&��ة ـ �&�* إ�	ی� أ:�^ :��- أه=Nأم! ـ ه>ا ا� *+ 
م� م� <&* �r0- ا

��P9- ویPG=ون � م��p ،W إ<l�ُMْ�َ �2 م� �0=ه� خ�(ف یG(�(ن م� w �(اری(ن، وأص�Nٌب ی خ>ون 

ی�0E(ن ـ ا�ن د�^ ـ وی�0E(ن م� w یbم�ون، +	� '�ه=ه� ��=W +2( مbم�، وم� '�ه=ه� ����<- +2( 

  )) مbم� ، وم� '�ه=ه� ��G&- +2( مbم�، و��8 وراء ذ�Q م� ا�ی	�ن �&! خ�دل 
  " )��3د ا�5 �" �5 : �5 ری�ض ا�5����4( 

ك، وf ����ن_، وB�P� f_ ، ان�e �>�م ا���B ا�>�ی2 أي ���PZ� _B�M �� qل   �� f 2 ؛?����� ن>�ت 

 �k��)� k ��سy، و f�y����� �3g إu�Mً�، و���(2 ����ً�، و�� ���Mت ��M خ�دٍل �5 إی��ن، إذا �Bح

��2 أن�M ، : _B�M �� q�� Lلح���� و��دة آ��Bة، ر2p أن اUص��ب ی���gن وی�>���ن ������ ��

 5�zا�� ���g� 5 أ���� ،���g� ���M ، 2��� L2 أن���PZل ذرة �5 ا!ی��ن، و�� ص�E وص�م وز

  .ا���oة

إذًا ��5 ج�هه2 ��5�z� �?� J، هfzء ا�\ی5 ی���Pن �� f ی���3ن، أو ی���3ن �� f ی��zون، �5   

 �?� Lه2 ����ن�5�z ، �5 ج�هه5�z� �?� LB�P� 2، و��q وراء ذ�_ ج�هه2 ��5�z� �?� J، �5 ج�ه

 f ، آ\ب kص�ن J�� �� ، Lأخ� h�� Jأخ� h�B� c5 دخ�zا�� �����5 ا!ی��ن ح�B خ�دل، �\�_، �5 

�ً?B�� L� ل�Pی c� ،hس�آ ceه>\ا: ی J\ی� ��� ه.  

� ی��3 أن ��
 ا���س، ��ة ث�ن�� وث���Z ورا��3 إی�آ2 أن ���eا أن ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>  

ی��3 أن ����?2، ی��3 أن ����ور �3?2 ح�ارًا �Mس�ً�، ی��3 أن ���ء إ��?q�� ،f ،2 ه\ا ه� ا����iب 

 Eإ� y>?� !ی�4ل ا�����ی�>5 أن  ،���iو� ،�PBی�، و�����ًا، وإu�Mً�، و�>5 ه��ك أس���
 ذآ�� ج

  .ا���س
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  ..حی* Oخ�

 ))q� خ� ا��م�ن� *+ *Pأم ;��ٌء ش=ی= م� س�w ،�2>�3 ی9#( م�29 إw ر'7 :�ف دی� ا
 +#�ه= س�

:��- ����<- وی=W و��&-، +>�Q ا�>ي س&6G �- ا��(ا�^، ور'7 :�ف دی� ا
 وص=�ق �-، و�)� م� 

 -G�70 ش��ً� ، +��ول :��- س�+ ((  
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " ���( "  

   L� E�
 ؛ ا��?2 إن ه\ا ��>� f أر�P��� ف و���Xا����4 ، وأ c�3�� ن��، أنh �� ا�ن�� ج]h إ�E ا�

��c ص��� أن �Pّ�م ا���3ج ، وأن ���4 �� ��، وأن �?ي إ�E س�اء ا��t� ،c�Bنh وج�دك f �\ا�_ 

���o� cك ، ��!ن��ن ح���� ی�>�� إ�E ذا�L���4�� E3��� L ا���4�g، ه\ا ان�?E �5 درج�ت اQخ�ة 

�� ا���y ه\ ا�����3، أ�� ا�\ي خ�ج �5�� L�خ�ة ا�����3 ذاQا 
  .ا دخc �� ��ا�

kی* را�  : ح

 ))6�� ، ->���� wو W=�� ��hم� +��2 أن یb	��3 ا�P�ی w �ٌP+ س�)(ن �0=ي : Qذ� lوآ� 
ی� رس(ل ا

  )) w : ی� رس(ل ا
 وه7 ی�G9 ذ�Q إی	�<�2 ش��ً� ؟ ��ل: ی9)�و<- ��G(��2 ، ��6: ��ل! ؟

  �B�� �� 5��� h<?ج إذا ان���T�3 ��نg� أن EدنUا ح�، و�>5 ا�� اUدنE أن �y��� �3g ، ا��

ا��?2 ه\ا ��>� f أر�L� E، أ�� : ح���ت اH، ا�� اUدنE أن ��>� ه\ا �B�P_ ، ا�� اUدنE أن ��Pل

����2، �(���� إ�E أE4M ا��ود، إن���ح زی��، ��ن ا!س�م، أی5 �� آ�ن ی�k� ، L�oX �g آc ا���س 

 f��Pل آ��� f إu�Mً� ، آc آ����_ ن23، وث��ء، و�(���� ، و�ی� ، و��ى �tم ! ��q �_ وf خ24 ؟

���_ ا���>� أ���_ ، و��ح .  

 �5 ه\ا، أن   Xه��ك ��>� أ cی� ����3س ه�Zً� �� �_ أ���Mء و����ا ��س ، وص�روا ��4ی� ��

 أن�اع ا���>�، و�ce س�آh إن��ن ی(�h�B� q ی�gه ه\J ا����ء آ�?�، ه\Xن ؟ ه\ا أ�زوج� � J

��س ا�5 أخ�: و��Pل! و�3B* زوج�_ ��E ا��3س ؟ c3خ������ذا ن� h�� ، ���� h�� ،أخ� h�� ، ،

 X5 أ� c� ل ���م�Mأ f اس ا����ء��ه\ا ��q إس��ً� إu�Mً� ، �����4ی� ���م ، ا���4ی� �� أ

j4ی� ی�gن ه\ا ا�U ، ل أن�اع ا���>�ات�Pت، و�5 ی��Bا� �� k�أن� f : آc ا��أة وص�ً� ���ً�، ی�

�?c ���5 ذ�_؟ هc ���5 ه\ا أن یt�� ا��_ وی�اJ؟ واH أن� حث�� أخ، أن ��س ج�ى �� . أراه2

 f ���4ا� J\ات أن هق، وا�\ی5 أ���Mا ه\ا ا��3س �?2 ا�(�J دی��، وأخ\وا ��اث�y، وأخ\وا �3?��

u �� ذاS� ،��O yخ� ��آT ��ا �BM���Tی�ن��، �(���� �BXب أ���?2 آ�?� ��E ا��X�g ی�ون یخ�?� أح

ا����ء ا�>�س��ت ا��3ری�ت، وا��e?� ج���� أص��ب دی5، و����J ��>�ن ��2 أ��م ا���س، و�>5 أخ\وا 

 c<g� c5�َ �� ا��� c�4ر آ�آ�?�  �BMأ�� آ����ات ا���ا ،cرج cخات �5 إدارة ا���ق أن f ی?3�
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��� J�)�fی�ون ا����ء ا�>�س��ت ا��3ری�ت وا �X�gا� J\ن ح�ل ه�P����� ن��Zا� y��iوا��ج�ل �� ا� ،�

�e���� ن، �5 أس�ة�e���� jiدی��، و�>��� أ�.  

�cZ ه\ا ! ن�5 ا��y حy، وا�cu�� cu�B، �?\ا ا��>�ن ��U qهc ا!ی��ن ��\�_ و�EPB س�آ�ً�، �(���ً� ؟  

�3iM �ًی����اس ���م ��Uاس، �� دام �� ا��Uا J\ه Eزوج�_ إ� cس��أ���ظ ا����ی2 أن  Xt� �ً

��4ی�، Uن ا��4ر ا��hiP، وا����2 ی�3ض �� ا���Bت، وی�Pل ه\J ��ن�، وه\J ��ن�، و�� أ�kg أن 

 ،�ًZ� �<�� 5 ذ�_ ؟ ه\ا� kgه��ك أ� cم، ه��Uا �� ���g<و� yی�iا� �� �B)�� ن��ن ��<�

��اسUا���4ی� �� ا یX إن>�ر �<��.  

   ،L�� ��� 
�P��� أ�� ا!ن>�ر ،L���رة Pا� 
��E آcٍ آc ه\J اUح�دی* �zآ� وج�ب إن>�ر ا���>� ���

LB�M 5� ذه�ب ا!ی��ن E��
 ا��5�z دل �M �<ن �2 ی�S� ،L�� �f . ،5�z� 
�_ صیy، �_ أخ، �_ �Mی

��E ا��j�4 س�tخ\ ا 5�Bأی5 ؟ ذاه Eإ� ،�B)�� Lزوج�L���g� . ا���أة J\ى ه�� fم، أ�ه\ا ا�> ��

ا��ج�ل و��را�?���g<� 2، وا���\ ��رة، أf ��ى أنh ا����ء ا������ت و��را�?c?� ،���g<� 5 ه\ا 

�>�ن �5�z ؟ ی� أخ� دایy خ� f ،��P��g�� ��<g� c>�� أآ�B ��?�، ا!س�م دی5، ا!س�م ن�eم، ا!س�م 

  .م ��Bدئ، ��BدR_ ��ق آ�X cء2�َM، ا!س�م ا��Tام، ا!س�

�T وجc، أن أ�Mل �>2    H5 دون أن ی�43 ا� Lح�ج� �?�� yPی� �Pی�u م�>5 واH ا��f 5�z ی3

��E ا��5���z، إذا أنh إی��ن_ �Mي، وأن5�z� h ه\ا ا��>�ن  ��b��� >�ن�>�د �ن �� أ��آ5 ���zآ�

�3� 5� fو 
  .��q �_ إu��M 5� f ،�ًMی

 إذًا، ه\  ��� 
�P��� Jوأ�� إن>�ر ،L���رة Pا� 
��E وج�ب إن>�ر ا���>� ��� hح�دی* �(���3 د�Uا J

إن أول �� ��B�oن ���L�� " : L، �5�َ �2 ی�>� �LB�P دل ��E ذه�ب ا!ی��ن �LB�M 5 آ��ً�، س�ن� ��� ی�Pل

2� 5� ،2<���P� 2، ث2 ا�(?�د<����t� ی>2، ث2 ا�(?�دی�3ف LB�M ا���3وف وی�>� LB�M  �5 ا�(?�د ا�(?�د �tی

 Lأس�� J����E رأسL، نTل ��E رأس��B3���� _X L ا����3" ا���>�، ن>c3)� q أ q<ن.  

��L س�k رجc ی�Pل   Hا ���5 ا���>�: ا�5 ���3د ر L�3وف و�5 �2 ی����� ��tل . ه�_ 5�َ �2 ی�P�

  ".ه�_ 5�َ �2 ی�3ف �LB�P ا���3وف وا���>� : " ا�5 ���3د

  Qا jا���>�، أرأی�2 آ� h����5 ا���>� ؟ إذا ���h ا���3وف و L�� E�3وف، و������ ��t� E�� ،ن

�T وجcBM ،c أن ���t وcBM أن ��?E، اQن ی��oB أن ��3ف �� ا���3وف و��  Hا Eإ� yی�u 2�3أن ا�

��X 5ء ��Bح، ا���>�؟ ����� 5�t�� �5 أی5 ؟ �t�� ا���5 ح���� ی���� اf ��U ��3ف �� ا���3وف، �� L

و��g� ��tء ���م، ه\ا �5 ا�(?c، �� أن إن��ن أح
 ی��t وی�?E وه� ج�هc، أحث ��5، �� أراد أن 

ی��t أو أن ی�?E وه� ج�هU ،cوkM �����س ���ً� ����ء، �\�_ cBM أن ���t وcBM أن ��?E، ی(
 أن 

�T و Hا Eإ� yی�i�3ف �� ا���3وف و�� ا���>�، إذًا ا�2�3 ه� ا��cج.  
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�5 ا���>�: س�k ا�5 ���3د رجً� ی�Pل: ��ة ث�ن��   L�3وف و�5 �2 ی����� ��tل ا�5 . ه�_ 5�َ �2 ی�P�

 \ٍR���t "ه�_ �5 �2 ی�3ف �LB�P ا���3وف وا���>� : " ���3د��، ا��ف ا���3وف، وا��ف ا���>�، 

  .و��?cBP� ،E أن �c�t و��?E ی(
 أن ��2�3

��: " ا�5 ���3د ی�Pل   5� _Xی� L� Lأن LB�M 5� Hأن ی2�3 ا ��p L� k�iی�� f ش ��>2 أن ی�ى ��>�ًا

 Jا " آ�ر\?� Jأن_ آ�ر H2 ا��أي یt�� ز��ن ص3
 ،  f���f k�i أن ��Pل وf أن ��c3، و�>5 إذا 

���� �ًBإن>�رًا ����>� وح �����M �� H2 ا��  .�ا���>�، �?\ا ��� ن�ج� أن ی��o اH ��� ج��L� �ً3، إذا 

ن� �Mل �5 رس�ل اH دy�M جًا  �� ��:  

  )) إذا :	�6 ا���3M! +* اxرض، آ�ن م� ش2=ه� +)�ه�2 آ	� �cب :�29(( 
  )�5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 

���M Eر�� ا��iی ،y��h س�L3 و�J�<� ،J�4 ه\ا    kg� �<��  أج��B، و�Xه�B� 
�ً� ذه�� واح

یًا، ورأى أن ه\ا ���X �ًآ�ه c�3ا� ،����?Bا����ان�� وا� Eن��ن، وه\ا رج�ع ��!ن��ن إ��� یX j

یًا، X �ً2 أ���t�و ،��bرق �� ا���ّ\ات ا�����p k��)و� ،kR��وأن ه\ا ا��(��X k��)� kرد وج�هc و

��_ : �Mل �3� �� 5� �4M أت�Mی5، و���� j4bی� ك، �� ��ٍ�� �� hأ�� إذا آ� ،L���ه\ا �X fء 

�� ���ات �� أE4M ا�ن��، �Mأت �5 ��43ٍ�، أو �5 ان��اف أخ��M، ورأیh أن ه\fO Jف ا�>�

�?�، اس��3ا ا��Pل?X _نt?�، آ�ر�Mوأ ،kو���   : ا���X ��43ء ج��c، و�Xء 3��ُ

إذا :	�6 ا���3M! +* اxرض، آ�ن م� ش2=ه� +)�ه�2 آ	� �cب :�29، وم� �cب :�29 +�ض��2 (( 

  ))آ�ن آ	� ش2=ه�
  )(��U kح>�م ا�O�Pن �5 ا�( 

������M ���P��� "�ً[�X L ن����،    L3ی�� f3?2، و� �g5 ه�ي ا�>��ة ح�" 
، ح�E إذا أخ�ك ار�>

h�M��43، و� 
���رم ����u�X ،L، رآT و�L3، أ�L�BP��� 5b، ح���ء : ذن
، و3Buً� ا�\ن ،Lد�� ح��

 hء، أن�X c3�� 2� hا!ث2 س�اء، أن �� Jوإی� hأن ،Lد�� ح��h�M _نU 5<� ،ل ح�ام�� rBP� 2� : ه\ا

 h�M hأ�5 س��رة، إذا أن ،h�� 5أ� ،c�� 5أ� ،L�BP��� 5ذآ�� أ� 
�� ���?E ا�\آ�ء، t� ،�u�Xس���

���L، أن�X hی>L �� ا!ث2،  hأو أث�� �u�X " 5� ،L���pا P� J5 ذآ�� ،LBص�ح ��p E��ا�\ن
 zXم 

��J�b ا���� �L، �5 ر�� ��X LرآL �� ا!ث 2."  


 ه\ا ��� ی��M : �Pل ا����3ء  �P��� ی��iأن إن>�ر ا�� fا������ت، إ �BMی� �5 أ�i���� ��ا��


، �� " ا���zو���، �Mل �P��� أي ح�ل، ا!ن>�ر �� �5 أح �Pی� f 2��� cآ E��
 ��ض �P��� ا!ن>�ر

،hPی���ك، ��� _B�M ح�f �<�� hن���، آ��� رأی �Xz� _3� hن أنQا _��M ث�رت  ه� ،h)�Tان

�T وجc ؟ ه\ا ���� إی��ن_، أ�� وجت B�M_ ��رد f ی�ج ح�آ�، وh�M ی���i4ا،  H ة��oك ا���
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 E�� 5��
 ��ض �P��� �<ة، �\�_ إن>�ر ا�����iخ ���� J\?� �ًM�uء إ�g� �3g� 2� وا، إنا���س ��

  .آc إن��ن

  رة، آ�� �� حPا� 
��B� وا����ن �5 ا���B أ�� ا!ن>�ر ���� L�� Hا ��ی* أ�� �>ٍ� ا�4یy ر

���L وس��M 2ل Hا Eص� :  

م� م� �(ل ی0	7 +��2 ���	�0ص* �p یG=رون :�� أن یhّ��وا +q ی��hوا، إw ی(شQ ا
 أن ی0	�2 (( 

 -��G0� ((  

  E��3� L��M 5�� y��� أن cأن� س�ف أری�_، �5 أج:  

Cَوَ�� َ�ِ�ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَ�ى �   
 )�u�� ی� : س�رةO 5� "18 ( "  

  E��3� L��M k�:  

 C!ً(ا ِم9ُْ)ْ� َخ�ص�	ُ�َfَ �َا��ِ>ی ��&َ��ِ�ُ ��َ !ً9َPْ+ِ ا)Gَُوا���  
  " )O 5� "25ی� : س�رة اUن��ل( 

وان ����5���M، ا��c ا!ن��ن إن �2 ی��t �����3وف وه� �Mدٌر   B� 5ی��5 آ�ی���O 5�� y���� أن c5 أج�

 ،L���  : � �Sه�ك �Mی�، �h��P ا���R>�ا�B�ء ی23 ا��\ن5�B وا���آ��5، ��� ج�ء ا��U ا!�?

  .ـ إن ��?� رجc ص���

ؤوا: ـ �Mل��� L�.  

  . ی� رب�2َ : ـ ���Mا

  .�2 ی�tل ��X 5ء. UنL إذا رأى ا���>� �2 ی���3 وج?L: ـ �Mل

ن� ح��� ����� خ��iة، ا����د �2، اس��gى، ا���>�ات   �� �� c<� ،ت ا���ح�ت، و����ا��� h��

 
��E ا��4وق �����c ا��(�ري أن� Lا��� kء ی��X 
ا����س�Bت، ����iیy، واح وج أن أن�

�Xء، �����L ه\J أ����، ه\J ا�h�B ص��B، و�L أ���Mء، و�5 ��R�ت ������B3 ا��ی* �����e، و�2 ی�>�2 

Rٍ\ ی�3?2 اL3� H أح وf آ���، ��\�_ إذا آ�ن ا���>� �2، وا�� ،J5 إن>�ر����س ر��ا �L، وس>��ا 

  .���B�ء

  cBM 5� 2<� �?��4 ذآ�M h3ة س��� : ��t� ون أن�eوی�� ،Lب وزوج��X L3� 
س�yR س��رة رآ

، ث2 ج�ء ا��جc ا�\ي ی��c ا���g��� ،�B�Pب ��� J�� ،yRا��� ��Tن�� ،�?� ��tخ� ا�\ي س�t� ،�B�Pح

p��E ص JTووآ J���ذا �tخ�ت؟ �Sذا ه\ا ا��جc وا� ه\ا ا��gب، ���� ��L : 2، و�Mل �Lأ��_ ��


 و�uده2 �5 ��آL�B و�Mل�oا� Xأ 
�p _ذ� yRأو ح�دث : ا��� qدث ده��� kPأن ن Egأخ Hوا

2<��� 
��p Hن اU وع�� . ��Bآ ��p 
أن� أ�(��B ه\ا ا���jM إ�E أE4M درج�، ��� إن��ن ی��>
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ح ی���ك، ن�5 ان�?���، ا�Mأ ����� ا���م، أ�� ه\ا ا���yR ا�g?2 ح���� رأى ��Xً� وا���س س�آ��، وf أ

أن� أخ�ف أن أر�>
 : ی�k أ��J �� صc<g� Lp �?�5، ویL��3، ویEPB س�آ�ً�، �uده�u �X 2دJ، و�Mل

  .ح�دثً� ��و�ً� �5 أج�>��، أن��� ���bMن

  J���?�، أ�� آ�?2 س�آ��5، ی��iول : ، ی�Pل �_��!ن��ن إذا ��c ��>� ووج ا���س آ�?� ص�رت 

ة��M ك �� ا��?�>�، أ�� : زی�دة، خ\ه��� �P�� أن �ً��<� h�� ،cل �>2 ا����ص��Mن أQ3ً� اBu ،h<�� f

��5 أس�ة واحة، ��5 أس� ا�MUرب f ی�ج ��zو���، ��h أخ�_، ��h أخ�ك،  ���Pا� hإذا آ�ن

f أری أن أز�(?2، �� ن��، �� أ�?�ت : ی���i4ا، و��Pل��h وا�ك، ��h ا��_، �ce س�آh، و

��ت ����5 ا�����B، وا��رد وا��(�ب ا�>��c، وأوfده� ی��>�Bن ا���>�ات أ���?�، و��PلP�� : ی� ا���


 أن ی(��c أوfدJ، اUوfد ی��>�Bن آc ا���3ص� �� pب ی�Uا ،c?)م ا��آ?2، ه\ا آ��ا، ا���i4ی

���?2 وی��M?2، ه\ا آ�م ��L� q : إ�6، وه� س�آh، وی�Pل.. �اتا�h�B ؛ اخ��ط، وس? E�اH ی�

��?f 2 ���� �?\ا �� ا�h�B، و��?2 Hا E�  .�E�3، إذا آ� h��B?2، إذا أردت أن ی�

  )) م� م� �(م ی0	7 +��2 ���	�0ص* ه� أ:� وأآ�r م	� ی0	�- (( 

ی� ا�  � ،��g��43 خ� c��رس�، ���E�g، ���ض � k��)� ذاS� ،T����E�g، وا�BuUء، أآ�Z وأ

 cMه\ا أ ،��B5، رأى ��>� آ�z� j�3�س>��ا، أ�� إذا آ�ن�ا ا��ی� وا�BuUء آ�?2، و�� ���ض 

  : وأ�j3، ا��ی*

 )) 
م� م� �(ل ی0	7 +��2 ���	�0ص* ه� أ:� وأآ�r م	� ی0	7 ا�	�0ص*، +�� ی��hوW إw :	�2 ا

  )) ����G0ب
)��o4ا� k��)5: �5 ا��  " )ج�ی� "  

����3 و�h�P س�آ��، �Sث�?� آ��B جًا،    ���Mی�، ورأت ��>�ًا �5 أ�M ی��ZآUا hإذا آ�ن ،ه\ا �E�3 جی

أح��نً� ی>�ن أر�k أخ�ات وأخ أص�o اUخ�ة، وار�>
 ��>�ًا، ��( اUر��3 ی���Pن ��E ا�h�B، وه2 

g� J\ه Hا س�آ��5، وا�Pه\ا ا���>� و� c3� وه� ،L�� ى�Mأ c�35 ی�� T�>�� آ��Bة، ه2 أآ�Z وأ

��?2 ا�P3��� Hبا���>�، �� fإ Jو��o2 ی.  

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م

 )) Wأن ی9)�و �� ی�وا ا�	�2f ��� �(9ا<��2 وه� ��ردون :�P� ،!ص�M7 ا�	ی0>ب ا��0م�! �0 w 
إن ا

  )) +q ی9)�وk+ ،Wذا +�0( ذ�Q :>ب ا
 ا��0م! وا��Mص! 
5 : �ر ا����Zر�5 ا( � " ����ي �5 �( "  
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ص�ر �Xء وا�� ����ً�، �>�ة وا��� آ��E�� ،q�g ی23 ا��P3ب؟ إذا �ci3 ا��U �����3وف وا��?�   

�T وجt� cن?� خ�� أ�� أخ�جh ����س، ��  Hا��� وص�?� ا ��Uا J\ًا، ه��Zوا آ3�B� f5 ا���>�، و�

��� خّ��ی�?� ؟   

  ُأْخِ�َ'6ْ ��9��ِِس َ�ْ ُمُ�وَن ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َو2َ9ْ�َْ(َن َ:ِ� اْ�ُ	9َْ)C�ِ �ُآPُ9ْْ� َخْ�َ� ُأم�ٍ!
  " ) O 5� "110ی� : س�رة Oل ���ان( 

��E خ��ی�?�، �Sذا �h�i3 ه\J ا�S� ،��3ذا �ci3 ��?� ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� هc ه� خ��   

J خ��� �� ،Lا�� 
uأب خ� ،h?س ؟ ان����� hأ�� أخ�جL� ل�M ،و���U5 أخ\ ا�fد، اfأح�5 : أو hأن

�Mل . أ�� �Mل �� أن� أح�5 أوfد�X :Jء ج��c، ا��3م ا��Pدم رس
، ��� �Mل. أوfدي Uن_ ن(�h ����ق

أنh أح�5 أوfدU Jن_ ن(�h، اQن أنh راس
، ����>2 ان�?E، �>��� خ�� أ�� إذا أ���2 : �_

ci3� ذاS� ،�<5 ا����ن� ه\J ا����ی� �����3وف ون?��2 P� �<5 ا����  .ا��U �����3وف وا��?� 

 ی�م ا�����P ح�E ی�PلB3ل ا�t��� L��ج cج Hل: إن ا�M ؟ J�<�� ا���>� أن hی� رب : �� ��3_ إذ رأی

رج��_ و��hM �5 ا���س ـ خ�h �5 ا���س ـ ��Qخ�ة f ی�ج آ\ب، ا!ن��ن ی�yi ����ن ا���ل، 

  : وا���M �Bل �� خ�M ،�Biل

  ))أw ی	�09 ر'qً ه�&! ا��9س أن یG(ل �N^ إذا :�	- (( 
 )��Zا�5 آ �����5 : �5 ����4 �  " )أ�� س�3 ا��ري " 

 f y�kiP ، ه\ا ی(
 أن یL� 5�z، إن آ��� ا��"إن آ��� ا�� f y�kiP رزMً� و f��Pب أجً� : " �Mل  

  .رزMً� و f��Pب أجً�

  :ا���B ا�>�ی�M 2ل

ی�ى أم� ا
 :��- +�- : ی� رس(ل ا
 آ�l ی�GN أ�=<� <E�- ؟ ��ل: �=آ� <E�-، ���(اw ی�GNن أ(( 

-� 
ی� رب خ6�J ا��9س، : م� مQ09 أن �G(ل +* آ>ا وآ>ا ؟ +�G(ل: م�Gل w �p یG(ل +�-، +�G(ل ا

� : +�G(ل ا
 :� و'7JM� إی�ي آ69 أ�^ أن((  
 )��Zا�5 آ �����5 : �5 ����4 � "  )" ا�� س�3

  : ور��� �Mل  

CWُ)ْJَMْ�َ َأْن %̂   �َأJَMْ�َْ(َ<2ُْ� َ+����ُ- َأَ�
  " )  O 5� "13ی� : س�رة ا�����( 

���L وس�2، إذ ذآ� ا����� ��Pل    Hا Eص� Hن�5 ج��ٌس ح�ل رس�ل ا �����  

 ))-� 6�G+ ،-0�أص� Q&6 أم�<���2، وآ�<(ا ه)>ا، وشEا��9س م�'6 :2(ده�، وخ �Pإذا رأی :lآ� 

إ��م ��QP، وام�� Q��: Q��Q>، وخ> �	� ��0ف، ودع م� �9)�، : أ+70 :9= ذ�Q '9�0* ا
 +=اك ؟ ��ل

  ))و:��Q � م� خ�ص! <E�Q، ودع :Q9 أم� ا��0م! 
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���و �5 ا��3ص " �5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( ( "  

 �� ح�fت خ�ص� �� Oخ� ا���Tن  f���k�i أن ��Pل آ���، �� �cZ ه\J اUح�  M ا���س hال، إذا رأی

���� ی���Pن  ��B3� �?� J\?2، وآ�ن�ا ه>\ا، ه�أ��ن� hده2، وخ��?� hی�� �� ��3?� ( ��ج�� ��ogا� (

اخ�ت، ��c�Z آ��Z، ��اjM ����3، ��ا��iB� jM، ��5 ����3ة، إذا � ،cخ� ،c�َت، ا���اءات، ِح��M���

  : رأیh ا���س آ\�_ �Mل ا���B ا�>�ی2

! <E�Q، ودع :Q9 أم� ا��0م!، إ��م ��QP، وام�� Q��: Q��Q>، وخ> م� ��0ف، ودع م� :���M� Qص(( 

  )) �9)�، و:���M� Qص! <E�Q، ودع :Q9 أم� ا��0م! 

  E��3� L��M رس أن ا�����4 ذآ�وا  :ا��gء ��j�i ��خ� ا�

  �7 ِإَذا اْهPََ=ْیC�ْPُ �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْ<Eَُ�ُ)ْ� َ�� َی�Dُ%ُآْ� َمْ� َض
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "105 ( "  

���L وس�2   Hا Eص� Hل أص��ب رس�ل ا�P� :���>2 أن��>2، أي : ا��E�3 اUول. �2 یtِت �tو��?� �3

 ،L��� _��� ،L� LBان� ،Lن، أي ر����� _��� ،���iا� E��ا���Tا أن��>2، ��3هوه�، u?�وه�، اح���ه� 

 ،Lون��\ٍR�����>2 أن��>2 إن آ��2 آ\�_  ،L�Tن، أي ا���� _���..  

C �7ُآْ� َمْ� َض%�Dَُی ��َ�  

   ا���ل f یzذی>f ،2 یc4 إ��>f،2 ی���5 �>2، أ�� ��E یzذي ا���ل ا��?�ي ؟ ا���4P، إذا واح

��ء�5 ی����3  إذا ��4ن�".. " ر��� f �(���3 ���� ��\ی5 آ��وا : " ��4P� 5�z و��ل یzذیL،ا�

���f 5� L ی����3  hiًا" س�  :��Qی� �� ا��E�3 اUول راkR ج

 C�ْ(ُ�َEُ>َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأ �  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "105 ( "  

  �iی�� f _ن �2��3 ذ�S� ،�?� اس��ا ،���iا� E��k ا����ا، ����ه� ��u ،H?�وه� �5 ا�نq، اح���ه� 

 �� ،��4P� �� ،�4P� hء، إذا أن�X _� J�� Hوا ،Hا k� hی���>2، أن Hوآ2 أن ی��ل ��>2، ا�

�T وج�M cل Hأن ی���_ ��_، ا L��3ی f ي ا�\ي�oی cوج T� Hإه��ل، �� ������ت، �� ��3ص�، ا:  

Pَ�َْءُهْ� �ِإن� ِ+ْ�َ:ْ(َن َ:َ�� ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ'7َ0َ َأْه�2َ�َ ِش0�ًَ� َی��َ>ِ *�ِNْPَ�ِْم2ُ9ْْ� ُیَ>�4ُ� َأْ��9ََءُهْ� َوَی !ًEَiِ��َ lُ0ِDْ

َوُ<ِ�یُ= َأْن َ<ُ	�� َ:َ�� ا��ِ>یَ� اْسEُ0ِDْPُ(ا ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ<ْ#2ُ�َ0َْ� َأiِ	�ً! َوَ<ْ#2ُ�َ0َُ� ) 4(ِإ<�ُ- َآ�َن ِمَ� اْ�ُ	Eِْ�ِ=یَ� 

 �َ�pِ5(اْ�َ(اِر (�ْ4َ� 2ُ�َ(	َ>ُُروَن  َو<َNْا َی)>ُِم2ُ9ْْ� َم� َآ� �	َدُهَ)6(ِ+* اْ�َ ْرِض َوُ<ِ�َي ِ+ْ�َ:ْ(َن َوَه�َم�َن َوُ'9ُ( C  
 ) l4Pس�رة ا�(  

���>2 أن��>2، ا����E�3� : h ذ�_ أن   hذا أنS� ،����3ی f 5� L��� hi�4ن� �5 ی����3 س��إذا 

f \ٍR ی�� ،Hا ���u E��وك �?�� آ�ن �Mیً� أن ی��ل ��_، Uن �?�، ����?� ���?�، ح���?� � k�i��

Hا وك ���..  
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 �ٍ�GِPَ�ِْصَ�اٍط ُم �  C )56(�َم� ِمْ� َدا��ٍ! ِإ��� ُهَ( َ�ِخٌ> ِ��9َِص�2َPِ�َ ِإن� َر�4* َ:َ�
  )س�رة ه�د( 

tوی�?� �� Oخ� إن�� �: �Mل. �2 یtِت �tوی�?� �3: ا����M ����4ا و�M?�: ه\ا ا��E�3 اUول، �� �E�3 ث�ن�  

إذا اخ���h ا���Pب واUه�اء، وُأ3�X 2��Bِ�ًْ�، وذاق �t� 2<�3س �r3، : ا���Tن، �5 ا�5 ���3د �Mل

Rٍ\ ج�ء وhM ه\J اQی�، أي ���ً�، وه�ًى ��3Bً�، وإ�(�ب آc ذي رأي ��أیL ـ " �i� �ً�X hإذا رأی

و���_ ���ص� ن��_، ودع ��_ أ�� اQن ـ ���Tم ���_، وأ��_ ���ن_، وخ\ �� ��3ف، ودع �� ��>�، 

  ..ه\ا �E�3 اQی� ا��Zن��" ا����3 

 C�ْ(ُ�َEُ>َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأ �  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "105 ( "  

  �ًM�uا����3 إ ��t� 2�?� f ،_ح�� E�� _���..  

 C�ْPُْی=َPَُآْ� َمْ� َض�7 ِإَذا اْه%�Dَُی ��َ�  
ةس( Rی� : �رة ا���O 5� "105 ( "  

�5 اf H ی����ن ��اح أن یe3?2، وf أن    3Bا درج� �5 ا��o�� إذا آ�ن ا���س ،E?وان� hیأنh اه�


�Pا!ن>�ر �� ا� �Pوا����ن، و� ��_ ا��U �����3وف ���� �Pس \ٍR�� ،J���M ه\ا c3� ی\آ�ه2، وإن.  

  �M ����45 ا�� ��  : ه\J اQی� �MUاٍم ی4ق ���?2 ا��ی* ا���Bي: ��اج��B �5 ن��� �5 ج��

  )) إذا رأی6 شNً� م�3:ً� (( 

  �iPن� ن�� �� 5<� ،c��M cBM h�M آ�� ، : f ،_���� \ظ، ���3_ ح�����Mل إذا ه�ب ا��ا��، وأن>� ا���

hیر أن أ�>�2، ی����ن�، وأن>� ا�����ظ، وا�. ی��ك �5 �c إذا اه�Mأ f أي ����ظ ه�ب ا��ا��

 L�� �� ظ����L�� q�� ،2�?� q خ��، �pرق �� ا�g?�ة �� ا�Tن�، و�� ا����، ا��ا�� خ�jR، وا���


، �Mل�P��� ا!ن>�ر �P� \ٍR��إذا ه�ب ا��ا��، وأن>� : �2 یtت �tوی�?� �3، �� E�tوی�?� ؟ �Mل: خ��، 

hی  . ا�����ظ، ���3_ ح��\ ����_، f ی��ك �5 �c إذا اه�

أنh �� دام اه�یh ا���س : اQی� �� أ��P?� و�� أوس3?�، ��
 أن �tخ\ه� ��E ا��E�3 اUوله\�M : Jل  

�� اH، ا�Tم �u مTا� ،_���� _���ی���i4ا، ه\ا �E�3 واسk و��ی�، وا��E�3 اUول أص3
، أي 

�T وجc، �5 أجc أن ی��e_ اH �5 اQخ�ی5 Hت ا���)�� �B?� �?�3اج ،�?� EMار ،Hه\ا  ����3 ا

c?ن� س�Zا� E�3ح��س، ا�� L�� E�3إذا ه�ب : ا�� ،E�3ا، ه\ا ا�����i4ا���س ی hیأنh �� دام اه�

  .ا��ا��، وأن>� ا�����ظ

���L: " ا�5 ��� �L آ�م ��M ،j�iل   
أح��نً� ��3g �����س� ا���دس� ". 5�َ ��2 أنf L یL�� cBP �2 ی(

ي أن�p Lرق ���Tن�، و������، و��fن��ا��ت إ�E أن ا�f l�g ی�>5، أنh �� واد وه� �� واد، أ

L� ل�P�و ،Hأن>� وج�د ا Lك ح�ام: درج� أن�� 
أي ح�ام ه\ا ؟ ه\ا آ�م ��E�3� L� q، . ا����2 ا�\ه
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L� ل�P�ن� وا����، وT��� رق�p  واح�� 
ح�ام ا����2 ا�\ه
 ؟ �?� f ی�3ف اH : رأیh خ��2 ذه

Rٍ\ اc��U اس�� L��M 5� �ًu�B�E��3أس�سً�، �Sذا ���h أن ه\ا ا�� kی�>5 أن ی�� f _ي أ���\�:  

  C )9(� َ+َ>آ4ْ� ِإْن َ<6ِ0َEَ ا�>4ْآَ�ى 
 ) E��Uس�رة ا(  

 ��I?2، واH ا�����ع �2 ی��?� �3، إن   P� �?و�5 ��3?� أه� ،�?��I P� �?أه� ��o� ��<���� 2b�<� 5�

ن��� �� ا���>� ؟ ا���>� ا�\ي أج�k ا����3ء ��E إن>�رJ، و���X ���M qء اH �� درس �Mدم اQن �� 

 j�3ی�ًا ؛ خ����، �Sن �Xء اH �� درس �Mدم ن���k ه\ا ا�����ع، Uن ����ع ا�2�P اUخ�� دy�M ج

ا���>�، ��3یj ا���3وف، ا��س�cR، اUس���
، إن �Xء اH �� درس Oخ� ن���k ه\ا ا�����ع وه� 

  .ا��U �����3وفإن>�ر ا���>�، و


 رب ا���0	��  =	Nوا�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 652�� آ��ب ��
 

��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ص�ة ا�(���� - 5اUخ�ق ا!س����) :049( ا�رس  -��

  14-09- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

ع اUخ�ق ا!س����، و�k ا�رس ا����q �� ه\ا ا�����ع، fز��� �� ����... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

�bT وجO�M �� cنL ا�>�ی2، و��  ����� ،����)��� �P�3ق ا����خUا ����ق ا!س�خUا J\و�5 أ��ز ه

 ،�����نL، و�� س�� نL�B ه��ك ��ج�?�ٌت د�P�M جًا ��U�� �P�3خ�ق ا!س���� ا��� ��y�i �5 ا�(��

�ًZ�� :  

ة ه��ك حیٌ* ص��� �� ا���Bري و���2 یzآ أن ص�ة ا�(���� ���c ص�ة ا��T ـ أي ا���د ـ ا�4�  

ی� ��ى إذا ج]h إ�E ا���( وصh��ّ ���ذا أج� ه\J ا�4�ة سkٌB : سzال. ��kٍB و��gی5 درج�

 و��gون ��3ً� ؟ إذا ا�4�ة ا��4ل ��H، ص��_ �� ا�h�B آ4��_ �� ا���(، و�>5 �� ح>�� أو

 ���� ��p �ٌ���3ن ـ وح�ـ آ��  �Bن أح�دی* ا��U ،*ی���b أن اH جc ج��L أوحE إ�E نL�B ه\ا ا�� ��

E��3� L��P� :  

ُ̂ َ:ِ� ا2َ�َْ(ى    C )4(ِإْن ُهَ( ِإ��� َوْ�ٌ* ُی(َ�� ) 3(�َوَم� َی3ِ9ْ
  )س�رة ا��(2 ( 

  L��� Hا Eص� �Bل س�� ا���5 خ� cوج bT� Hة ا!ن��ن ��  ���ذا أراد ا�أن ص ��� وس�2 أن یzآ

3ل س3Bً� و��gی5 ��3ً� ؟ أنh إذا ر���R�� �R����� h ی��c ��ازن_، ������R س�3B و��gی5 � ا���(

Uن_ إذا أ��h إ�E ا���( رأیh إخ�ان_، رأی�?2 ورأوك، : �j3، أي ������R أ���5 وس�M ،�R��3Bل

3� 5� وك، ��3_ �����bP��2 و?�bP�� _ن ه�� أخ��<� M ،_5 ح��� E�� ی>�ن أخ�ك �� ح�ٍل أM ،2?�

@Pوذاك ا��� ،cء، وذاك ا���اص�Pا ا��\?B� ،_5 ح���� Eن ح��� أخ�_ أص��<� M ،_�b5 ه�� E�� ی�2 �� أ

���  .ی��E ����وح ا�(��

�\اب،  �Mرح�� وا��� �����>2" ��\�_ �2��4 ر��� �bT وجc ��� أن ن(��k ؛ Uن ا�(��  ،����)���


 �5 ا�2�o ا��Pص�� R\ا� cآtوإن�� ی ،  )وإی�آ2 وا���S� ،�Mن ا��i�gن �k ا��اح وه� �5 اfث��5 أ�3

   �3�Biه� ا��>�ن ا� �� ن�iP �?�� �4�ة ا�(����، أن ا!ن��ن ح���� یt�� إ�E ا���(، أوfً ا���(

�e�3م ی��u �� ،��)�ك، �� ��اٍش وث�� ی���eك، �����اش ��4�ة، ���h�B �� أوfد، �� ص��ح، �� 

 ،L3� EPB� ی_ أن�oی ،L� �?�� ��o4وا��_ ا� ،Lإ�� 
ی�oی_ أن �\ه
 إ��L، وا��3iم ی�oی_ أن �\ه

 ه� )����� ،c�BPٌء �5 ه\ا ا��X fو ،��)� fو ،�Bج� fص��ح، و f ؛ �>�_ إذا أ��h إ�E ا���(

��E ص�ة ا hة، إذا داو���3 ��4�Biص�ر �_ إخ�ان، ه��ك ���3 ی(��?� ا��>�ن ا� �� �� ا���(��)�
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 5��5 ح��?2، ی���tن_  2?�t�� ا!ن��ن �k� LR�P� 5 إخ�انL، ص�ر �_ أص��ب، �t�� إ�E ا���(

 أخ�_، ر��� ����یy أخ�ك ��bج ��_ ه\ا ا���y، إذًا ��>�ٍ� ��ح��_، ر��� ��3ن� �g� 5>�� ح�?� 

H�3 أراده� اR3ٍ� راR3ٍ� راRا�>�ی2 ه� را �Bا�� �?�� ��oو�� :  

  ".)) أن صqة ا�#	�:! �7DE صqة ا�E> ـ أي ا��Eد ـ ��&ٍ� و:�Jی� در'! (( 

إذًا اH جc ج��L أرادن� أن ن(��k، أرادن� أن ن��3ون ��E ا��B وا���Pى، أرادن� أن ن���P، أرادن� أن   

cن��اص.  

  L�� Hا ��  :، �Mل ���L ا�4�ة وا���محیٌ* Oخ� �� ا���Bري �5 أ�� ه�ی�ة ر

وا�>ي <E�G� W=�� *= ه		6 أن �م� �3N�+ ;ٍ3N; ـ أي ُیْ#َ	� ـ �p �م� ����qة +� ذ�ن ��p ،�2 �م� (( 

ر'b�+ qًم� ا��9س، �p أخ��l ـ أي أذه; ـ إ�� ر'�ٍل w ی2J=ون ا��qة + ��4ق :���2 ��(��2، وا�>ي 

  )) �ً� س	�9ً�، أو م�م���� ��2J� ��P9= ا��J0ء<E�W=�� * �( ی��0 أ�=آ� أ<- ی#= َ:ْ�

���L ��2 س���ً�، أو ������5 أي ����eن    2e���Mً� أي  ،�3 ��2iM �?�� و���� Eإ� ���Sذا إن��ن �

���?�� �3iM ��2، �� أنL د�� إ��3u Eم، إ��X Eء یtآ�U Lس�ع، أ�� إذا د�� إ�h�� E اH ���ذا ی�iB ؟ 

  .ا���Bري حیٌ* دyٌ�M جًا �?\ا ا��ی* ا��Zن� ��

   ،���� ا��5�z أنL �� ا���( آ����_ �� ا���ء، ����ح، ��h اH، ����ح ن��L �� ا���( 5� _�\�

_�\� ،l�Pآ����43ر �� ا�   : و�5 ���� ا�����y أنL �� ا���(

  )) ٌ̂ ���	��'= س&0ٌ! ی�2�g ا
 ��f 6N- ی(م 7f w إ�f w- ـ م� هwbء ا��&0! ـ ر'7ٌ ��&- م�0(( 

  L2 أ��ر دی�b�3ن، وی\آ�، وی�O�Pأ ا��Pی��4، وی .  

  ��?Pح>�م ا��Uاس��3ا ا : ��ٍة ����ٍ� ��آ�ا ج��3ً� ص�ة ا�(����، 3Buً� ص�ة ا�(���� cأن أه ��

أ��c �5 ص�ة ا��kٍB�� T و��gی5 ��3ً�، أي ��BPل �5 ا!ن��ن أن یL��� �� ��4، �>5 ص�ة 

�?���� ٍة ا���Pا ج��3ً� ��E أf ی��4ا ص�ة ا�(����،  ا���(�� c�3ً�، �>5 �� أن أه���kٍB و��gی5 

ه2 R�M اء�� h�� 5ا������ yآ�ن �5 ح �� ���2ٍ ص�ة ا�(��ٍ�� cك أه�� �� ،�?P� 2ٍ<ح Eاس���3ا إ�

�\ر، أ�� ا������� ا�(����� ا� �� LنU ���BP� ه2، ا������� ا���دی�����Pا��3م أن ی E����ق، ص�ر ا���ق 

 أس�ء، أ�� أن ی��آ?� ج��k ا���س �?\ا P� �?آ��أح�5 وأج�د، و�5  P� �?� E�ك س��، ا���� 5�َ أ��

�� E����o ا�ی5 zuا��.  

�\�_ ا���( 2R�M ����ح ��L ص�ة ج����، ن�f 5 ن��س
 أح، أ�� ��ٌة إس���� �� ��ك ج��k أه�?�   

 �� �ٌ��o� ه\ا ��ة ی�Pَ���ا، أي أن ا���5 إذا ��آh ج���ً� إذًا ص�ة ا�(���Bا� J\ه cأه \ٍR��ا�ی5، 

�iی����3���5 خ  .�ة، ����� ����o �� ُ���� ا�
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���L وس�2، وسL�t أن ی�خ�L� l ���4�ة �� ���L، أوfً أذن �L، ث2 د���M : Jل Hا Eص� �Bا�� �P� E��أ

L� ل�P� :  

  ))ه7 ��	� ا�9=اء ���qة (( 

  . ن�M :23ل  

  . �tج
: �Mل  

  )) +��9&* آ <- أذن �- م&=�p �ً�i أ:W�3 ا�x(ط، ��ل �- ((


  إن س�h3 ا��اء �tج

  وروى ���2ٌ �5 أ�� ه�ی�ة �Mل   

ی� رس(ل ا
 إ<- ��i�� *� 8ٍ= یG(د<* إ�� ا�	�#=، +72 ��خ�4 �* +* : أ�� ا�9&* ر'7ٌ أ:	� ��ل((

: ��ل. ��09: ه7 ��	� ا�9=اء ���qة ؟ ��ل: ��� د:�W ��لأن أص�* +* ��P* ؟ +�خ�� �-، +�	� و

;' +((  

��E �� حی5�Z ص����5 ا���B آ�ن ح�ی4ً� ��E أن �zدbى ا�4�ة �� ا���(، أح��نً�   Uا Eح�

 y��u cوآ y��u �g�����oب �( ا��(� ���ً�، ن�5 ن��4 ث�ث ص��ف، �( ���ء ���zً� �5 اث�� 

�?�Z� ن���Z��� ،yPX hأرادوا أن ی��4ا ا��(� �� س ����Uا J\أن س>�ن ه �� ،�?�Z� �3ا��ا� ،�?�Z� �Z��Zا� ،

 Lأن k� ،�ًBی�P� j�U�� " ج���� ���ق ��� آc ه\ا ا���( �� �uا�LP آ�?�، �( ث�ث ص��ف أي واح

 Hذ�� ا �� �?� ���5 رآcBM 5��3 ا��(� أ" و ".. 5�َ ص�E ا��(� �� ج�� T)3� f دمO 5آ�_ ا��?�ر ا�

 Lًا ".. " آ��Bه�� و�� ح��U �B4و�� ی2�3 ا���س �� �� ا����3 وا�."  

�� ی>�ن �� ��Pء �k ا!خ�ان �� ا�(��k، �>�ن ن�2R ا����� ا��احة، �( ن��_ ��   �� Hن ا��B��

Pی�iا� J\ا ه�PBu ،ی5 �3ً� ن>�ن �� ا���(��، ا��Z��Z وا��j4 اس��heP، إخ�ان� ی���eون�، ���ا

 ،2<��� 5� 
 ا��Pی)����� �ً3Bu ،ءات�P� 5 ه��ك<�� " k�i� Eح� Hذآ� ا k� ��ص�ة ا��(� �� ج��

إذا ا!ن��ن ��3د ی��4 ا��(� �� ج���� وی\آ� اH " ا����Z�� q�g ح(ٍ� و���ٍة �����5 �����5 �����5 

�� أن ی>��B، وإ�� أن ی���B، وإ�� أن �bT وجc، إ�� أن ی��� آ��ب اH، وإ�� أن ی����o، وإ�� أن ی?�c، وإ

وإ�� أن ی�>�� �� ��>�ت ا����وات واUرض، ی��3 ج��� �k اH، إذا ) اH، اH ( ی\آ� اس2 اH ا����د 

أدیh ه\J ا�(��� ح��X Eوق ا�q�g ث2 أ��BP?� �4�ة ا���E آ�hB �_ ح(ٌ� و���ٌة �����5 �����5 

ا�5 دو�� إذا آ�ن ی��ي : ج���� آ�ن �� ذ�� اH، واح ی�Pل �_ �����5، و�E�3 5�َ ص�E ا��(� ��

����P3��� Lب ����j، ی�Pل �_ أث��ء �?��L ی� أخ�، أنh ��� �>�ن  2b)?� ث��ب رس���، إذا إن��ن

 ،Hا cص�ت �5 أه �� Oذن�L ���ب " ���4 ا��(� �� ج��P� �ً5 أذى �� و���.."  

  C )62(َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن �ِإن� َأْوِ�َ��َء ا���ِ- َ�� 
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 ) qس�رة ی�ن(  

  :و�>5 هc ه��ك د��c أ�Mى �5 آc ه\J اUد�� ��E ص�ة ا�(���� ؟ أول حی* �� ا���Bري  

  )) صqة ا�#	�:! �7DE صqة ا��E ��&� و:�Jی� در'! (( 

  :ث�ن� حی*  

  ))�p �2�)�� �2 أخ��l إ�� ر'�ٍل w ی2J=ون ا��qة + ��ق :��((. 

  .ا��ی* ���Bن �2e ص�ة ا�(���� ا��f �B ی��3?�، و�>5 ه\ا  

��E اUول وا��Zن� �Mل �L: د��c ث�ن� �MيUل: ا�M اء ؟هc ه��ك د��t� . cج
: �Mل. ن23: ه c���k ا��

  أ�Mى �5 ه\J آ�?� �� ا�O�Pن �\آ�ونL ؟

  C )43(�َواْرَآ0ُ(ا َمَ� ا���اِآ�0َِ� 
  )س�رة ا��PBة ( 

  C )119(�َوُآ(ُ<(ا َمَ� ا����ِدِ��َ� 
  )س�رة ا����� ( 

 C�  �َ��ِ+gُ(ا َ:َ�� ا���َ�َ(اِت َوا���َ��ِة اْ�ُ(ْس3َ
  " )O 5� "238ی� : س�رة ا��PBة( 

  ..ه��ك أ�Mى

  C)14(�َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي 
 ) Lu س�رة(  

و ؟ � c��P� نtآ 
�4�ا!ن��ن ه�� �� ��L��� ،5[�i� J، رهc ه��ك و�k أخ�i أخ�I �� ،�iف 

E��3� ل�M ،_آ� E�����L، أ�� أنh �� س�ح� ��3آ� ؛ ح��ة أو ��ت، روح_ :  

�ُ(ُ9َPِEَْأْن َی �ْPُEَْ��ِة ِإْن ِخ���ُ�وا ِمَ� ا�ُGْ�َ اْ�َ ْرِض َ+8َ�ْ�َ َ:َ�ْ�ُ)ْ� ُ'�9ٌَح َأْن *+ِ �ْPُ�ْ�َُ�وا ِإن�  �َوِإَذا َضEَا��ِ>یَ� َآ

َوِإَذا ُآ6َ9ْ ِ+�2ِْ� َ+َ َ�ْ	6َ 2ُ�َُ� ا���َ��َة َ+Eَiِ��َ �ْGُPَ�ٌْ! ِم2ُ9ْْ� َمQَ0َ ) 101(�ِ+ِ�یَ� َآ�ُ<(ا َ�ُ)ْ� َ:ُ=ّوًا ُمِ&�9ً� اْ�َ)

C�ْ2ُPَNَ�َِوْ�َ�ْ ُخُ>وا َأْس  
  )س�رة ا����ء ( 

 ا��eوف خ�iرًة �Eb�4 ج����، ص�ة ا���ب، ��یyٌ یjP ی  Xة �� أ�ی��3 ا�4 yٌس، و��ی��

 ،�ً�ی�( �k رس�ل اH، ویt�� ا�\ي �2 یc4 ����4، ص�ة ا���ف وأنh �� ا���ب �zدى ج��

ی و�k ذ�_ �� ����ub �� ص�ة : ا����3ء ���MاX y�M داه2، و�� �iخ �� LنU ،د��Uى ا�Mه\ا �5 أ

cR�M ل�Pی M ،��f، ون�5 �� ا���ب  �� ا��eف ا��43
 آc واح یL���� ��4، واح واح،: ا�(��

��  .ن��4 ص�ة ا�(��

 �zدbى ��L ا���4ات ا���q، �>5 ص�ة : سzال  )�� L� ح� cح��ء، آ�� �ًBی�P� qا���4ات ا��� J\ه

 E�4أي �>�ٍن ی ،k��)ا� ��p E�4ا�� ،kن� ج����ن� �E�4 �� آc ح�، و�� �� �� ،kا�(��3 أوس
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�bT و H L��  ج��k، ا�(�� k��Pم ��E�4� �?� L�� L، أي �>�ن ی�(ٍ)�� c5 �� آ<� ،)�� �?� cج

 ��� �� حّ� ��L خ�q ���ج، و�� أح ا����ج�� �� �ًZ� أي ،kة ا�(��3 أوس�ة ا�(��3، ص�ص

آ��� ا������5، ی�U k�bهc ا��� آ�?2، ص�ة ا��5��4 �� ا����ج ا���o4ة ����u، �5 أجc اج���ع 

  .�����B أ�Mل �>2

�ًZ� : 5 أن ی��4ا أي� �f ن ا��� ج��3ً�، إذًا�<�� kی�� kأن ه��ك ج�� �� ،ygح� �5 أح��ء د�

 5<� ،L�� ج��3ً� �� ��(ٍ واح ����ح آ���?2، ص�ر ا���( ��p ا�(��k، ا���( آc �>�ٍن ی�(

  ا�(��k ا���( ا�\ي ��Pم ��L ص�ة ا�(��3 ـ أوسk ـ 

���L وس�2 أن ن��4 ص�ة ا��3ی5 �� ا��f E�4 أ�� خ�i �� ���>2 ���ذا سb5 ا�: سzال   Hا Eص� �B�

 �Biخ L�� دىz� )�� cا��3اء، �� ا��>�� �5 ذ�_ ؟ آ �� �� ا����ج ؟ ا���� أن �E�4 ص�ة ا��3

 �Bأآ k�)أن ی lم ح�ی�ن ا!سtة آ�?2 �� ه\ا ا��>�ن، آ�Bا� J\ن ه����� k��)ا����وض أن ی ،ا��3

د ��>�BP� ،5ل أ� ،k��)ا� �� fدى إz� f �3�)ة ا��5 ص<� ،ن ���4 خ�q أو�Mت �� ا���(

�� f E�zدى إf �� ا��3اء �� ا��E�4، ن���ر �>�ن ی���R��� k أ�j، ن�5 Uوا �i؛ ا�� وص�ة ا��3

ن� �� ا��gم ج��k ی���R��� k أ�j، ی(�ز ا�(��k ا��Uي ی��k �����5 أ�j، أ�� ����R أ�j، اQن �� ��

c ا��gم خ�q ��ی�5، ا��ض ا����ء ن�4?5 اث��5 ونj4 ����ن، ن�ی �>�ن ی�k �����ن إن��ن، أه

ود g� أن ا!ن��ن ی>�ن 4Pه>\ا ا����، وا��M��� �� 5، �� ی>�ن�zا�� Jخ�U.  

  :�� �Xء Oخ�، واQی� ا�>�ی��

Cِم9ُ(َن ِإْخَ(ٌةbْ	ُ�ْا �	ِإ<�َ�  
  " ) O 5� "10ی� : س�رة ا��(�ات( 

؟ أداة �4M، و�>5 ��ذا ���3 ؟ ) إن��(� ه\J اQی� دyR�M د�P�M، �� دPR�M?� ؟ ��ذا ن�?2 �5 آ��� ��?  

�5 ا�c�3، �ـ ) ��(ح�ف �c3���� LBg ی�4
 وی��k، �(�ءت ) إن ( إ��ا�?� آ��ٌ� و�>����،  L��<�

  ��Qی�) إن��(آ���  ه\ا إ��ا�?�، �>5 ���3ه� ؟ أن� أری �����B ��ذا ���3) إن ( آ���، وا�ـ ) ا���(

Cِم9ُ(َن ِإْخَ(ٌةbْ	ُ�ْا �	ِإ<�َ�  

  h�M �� الzة، سbخ�Uا E���� �M�X، �� ه� ا���ق : �4Mت ا!ی��ن �gأو إن�� ا� ،���X �M�X إن��

h�M �� ن��U ،ًا��، f آ��
، وf ح�M�P، : ���?�� ؟ ��ق آ��B ج�X �P� �M�X إذًا ،���X �M�X إن��

��X �P� ،ج��� fوh�M أ�� إذا ،� : �X�� د س������� �� fح��� إ��اه�2، و �� f ،�M�X ���gإن�� ا�

h�M خ� ���2��3 ا����3، إذاO ���X �� fرودي، و�Bخ�، : ا�O ���X �� �� ه\ا E�3� �M�X ���gإن�� ا�

h�M إذا :�� �M�X �4ن�M خ� ��?�م أن��Qا ��B3���� ،خ�O c�� L� �� �M�X أي ���X �M�X إن�� E

���M�X E: ا��3g، أ�� �� ا��Zن� ن�Pل �3g�4ن� ا�M..  
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Cِم9ُ(َن ِإْخَ(ٌةbْ	ُ�ْا �	ِإ<�َ�  

  y�M: ه�� �� �4Mن� اUخ�ة ��E ا���4M c� ،5���zن� ا!ی��ن ��E اUخّ�ة، ی��3 د�PMا �� ا������ ا�

fإ �ً��z� ن�<� f ،�ً��z� h��� 5���zا�� c<� _�bخ�t� �3g� 2� �� ،5<� 2� �� ،ةbخ�Uا J\?� �3تX إذا 

 E�3� وق، ) إن��(ه\ا�iوث ا���M 5ل ا���آ�
 ا!س�� ؟ �� �E�3 إس�� ؟ ��� ا��BZت، ا��c3 ی�� ا��

h�M ن، �>5 إذا�ن، ن�م ��� cأآ ،qة وج�أخ�l : ��ٌن ���lٌ، إذا h�M: دخc ��ن، دخc ��ة واح

��c ص��P واحة وأخ�l ��?� وان� ،L�(�ر�ن �� �ی��3 � L�ر�)� �� lٌ��� ٌن�أ�� � ،��Uا E?

  :إخ�صL دا2R، ا���آ�
 ا!س�� ی�� ا��BZت واfس���ار، إذًا

Cِم9ُ(َن ِإْخَ(ٌةbْ	ُ�ْا �	ِإ<�َ�  

  .�4Mن� ا!ی��ن ��E اUخ�ة، وأ�3Xن� أن اUخ�ة ا!ی��ن�� ث���� و�����ة  

  ..اUخ ا�4یy ج�3?� إخ�ان: هc ه��ك ن�iP ث��Q�� �Zی�  

C�ً>ِإْخَ(ا -ِPِ	َ0ْ9ِ�ِ �ْPُNْ&َْص َ+َ �ْ(ُ�ِ)�ُ�ُ �َ�ْ�َ lَ�� َ+َ َأْ:َ=اًء �ْPُ9ُْآ �  
  " ) O 5� "103ی� : س�رة Oل ���ان( 

  ..��!خ�ان ج�k أخ، ی��3 أخ صیy، أم اUخ ا����B ج�L3 إخ�ة  

  ْ�ُ ْ<�C�ِ�ْ�َrََوِإْن َآ�ُ<(ا ِإْخَ(ًة ِرَ'�wً َوِ<َ��ًء َ+ِ��>�َآِ� ِم7ُrْ 4��َ ا
  " )O 5� "176ی� : س�رة ا����ء( 

   ،��Bخ�ة ا���Uى ا���� E5 إ����zى أخ�ة ا������ kر� cوج bT� ����� ،�ًMا��!خ�ة ن�Bً�، ا!خ�ان ص

  .>2، و�5 ا���آ�
 اUس�E �� ح>��2 ح>2، و�5 اUخ�ة ا�����B �� ح) إن��(�5 

�Z��Zا�:  

  �C�َْ+َ ْصNُ�ِ(ا َ�ْ�َ� َأَخَ(ْیُ)
  " ) O 5� "10ی� : س�رة ا��(�ات(

   ،cصUرآ�، ه\ا ه� ا�g_ ا����و ،ju�3وه\ا ا�� ،�B_ ا�����ا���دة، و J\ه cصUا ،cصUه\ا ه� ا

��E خ�ف ذ�_ نEPB س�آ��5، نEPB �>���5، ن���ج ��E خ��4ٍ� ��5 أخ�ی5 ؟ �Mل ��Uذا آ�ن اS�:  

  C) 10(ا���َ- ��0َ�َُ)ْ� ُ�ْ�َ�ُ	(َن  �َ+َ ْصNُ�ِ(ا َ�ْ�َ� َأَخَ(ْیُ)ْ� َوا��Gُ(ا

واH ه\J اQی� وحه� ی� إخ�ان إذا �?���ه� حy ا��?2 �>�� �� ح�ٍل Oخ�، أي@ إن��ٍن f یJ\?� �3g اUخ�ة   

�k �(��ع ا��k� f 5���z �]ٍ� خ�ص�، وأي إن��ن f �>�ن ه\J اUخ�ة �� ح���L اس���ارًا و3Buً� ث����ًَ، 

f \ٍR ی>�ن�� �ً��z�.  

   �B؟ ������س kة أوس�Rن� دا�� cه  

 )) -�E9� ;Nخ�- م� یx ;Nی �P� م� أ�=آ�bی w ." 8<�! و����م� ه( أخ(ك ؟ أخ(ك ���<

� یx ;Nخ�- :" ���ی	�ن، xن ا�9&* ا�)�ی� ��لP�((  
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�5 :�5 اUذآ�ر ا���وی�(  " qأن( "  

  ���M إذا ،LM�uإ E�� y�iد: وا�� kأوس ،Lخ�U 
��?� �>��� أخ�L �� ا!ن��ن��، �\�_ �� ی� �bB3ة ی�Rا

ه\ا : آ�ن إن��ن ��p ���2 وأحL� hBB خ�ف �� ��
 ����_ �����z� hً�، اQن ���k�B وا��gاء ی�Pل �_

�� �L، ��� أن h��o و��Pل��Bا� ��b�B� :��� ح�B� L��� 2 وه���� q�� ٌح . ه\ا�B� L��� ل �_ ذ�_ ؟�M 5�َ

�ب ��P، إذا أنh ���ر�L، ص�ر �� ����p، �>5 �� ا����B� q�� L��� 2ح �_، آ��Z �5 �_ �� س�ح� ا��

ه\ا آ�م آ�L ج?c، واQی� ا��� ��5 . أج��L��� ،L ح�ل: ا��(�ر إذا رأوا ��p l�X ���2، ی�Pل �_

  :أیی>2

C �ْ(ُ�9َوَ�� َیْ#ِ�َم�  

  5���z��� ب �5�َ ؟�iا��..  

Vَ9ََش �ْ(َُوَ�� َیْ#ِ�َم�9�C ٍم)ْ�َ ُن  

 أن�اع ا�roB ی�Pل ��X L]�ن  Xأ c� �P� �ً�o� q�� ن�[�gا� ،roBأن�اع ا� Xن ؟ أ�[�gه� ا� ��..  

C ُن َ�ْ(ٍمVَ9ََوَ�� َیْ#ِ�َم�9ُ)ْ� َش�  

   Lآ�اه� _���� f ،ةیX �ًآ�اه� L>�ه�آ���ًا  h5 إن رأی�z؟ ا�>���، ����3 أی?� ا�� Jو� 5�َ 5�zا��

یة ��E أن gا�>��� ا�\ي ی>�� �� ا� h��I إذا _�� E��L��e، إذا ��هh�b أی?� ا��5�z أن�� أر

�i�� hنt� 2 آ���ًا�e� ح���� _�� E�  ..وی�3دی��، إذا ��هh�b أن�� أر

Cا)Gُى َوا��)َGْ�P��ِ اْ:ِ=ُ�(ا ُهَ( َأْ�َ�ُب�  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "8 ( "  

��ا �k 5�َ ؟ �k ه\ا ا�>��� ا�3و  �ا���م ��b ���3 ����(� حی* أن أ��c أن�اع ا�4�M أن . ا��ود ا

اوة و���oء �_، ����ذا ؟ دا���MU�� �� �ً�Rء ح��س�، إذا ��?� ��Pیٍ
 آ�E�3� ،�X آ��X أي ����� P�

 ،
3ٍو �Mی� �Mم ه\J ا�4P� أن �Mوا ���L، أ��c صPی� ،Jوواح ��دی�L ج�ة، �� �L أ���Mء ی��

� L�3� �� ،_ح��س� ���_ و��� �� 
��E وحة ا���P� ،5���zی
 آ��M ،�Xی �ًIح�� _Bی� �M?\J ا�4

، ر��� Pه\ا ا�� L5 ن��� hن?� ر��� أذا�U ��Bآ cٌ�� �?� Hا �� J\ه ،Pأح��نً�، �� ح ، �� ح�Pن

  ..أذا�h ه\J ا�>�اه��، ر��� أذا�h ه\ا ا2�U، إذًا أوسk دا�Rة اUخ�ة ا!ن��ن��

� َوَ'�9َ�ْ0َُآْ� ُش0ُ(�ً� َوَ�َ&��0َPَ�ِ 7َiَِرُ+(ا ِإن� َأrَ>ْ�9َُآْ� ِمْ� َذَآٍ� َوُأGْ�ََی� َأی%�2َ ا���9ُس ِإ<�� َخ�C�ُْآ�Gَ�ْْآَ�َمُ)ْ� ِ:9َْ= ا���ِ- َأ  
  " ) O 5� "13ی� : س�رة ا��(�ات( 

�bT وجc، و: سzال   H5 ؟ ه� ا�zا�� 
�bT وج�M 5�M cان�5، وس5 �� ا�\ي ی(c3 ا��5�z ی� H5 ا<�

ون P�3ن ی���zآ�، ا����g� ط�Pن �� ،cوج bT� Hا �?Pدئ ا��� خ��Bا�� 
س�5، وو��B� kدئ، أي ���

��U�� �Mحاث ه\J، ����یy، ��� ه\ا  L� �� cوج bT� Hت أن اP��ة �>�ی� واحة، أنh إذا ا�P�

ة ه c��BP?� أنh ا�>�م ؟ اH �� دخ�L، اH خ�y و��ك �P3ا� J\ك ه�i�ا��B3د، إذا ج��k� h إن��ن وأ
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اH خ�bق و�>�b3� q�� 5ل، أ�Ei آ�X cء : ��L ؟ إذا اH خ�y ا���y و��آ?2، اQن أورو�� آ�?� ی���Pن

 �� cوج bT� Hأ�� ا ،kن�� �� �� ،j�3ا�� cآtي ی�P2 ا�?��P� 
�Mام و��ك ا���س ی��o�gا، �?2 ���

  ..����5 خ�ٌق و��3لا��

C-ٌ�َِء ِإ�	َ��َوُهَ( ا��ِ>ي ِ+* ا��  
  " ) O 5� "84ی� : س�رة ا��PBة(

ر ���(L3� 2 ؟ هc �5 ا���>5   P� c؟ ه L� ح���� cص���� ه ��p L��P�أنh �� ج��k� h إن��ن 

P�3� �� P�3ی L5 ؟ أن�zأخ�_ ا�� 
��ك إ�E ح���M ح���� ؟ إذًا �� ا�\ي ی L3� 2�P� ��� 5�zوی ،

ة واحة: �5�z، وی����2 ��� �����2، أول �Xء�P� E��  .ا�P��fء ا��>�ي 

��J، ا�\ي �����J ی����J، : ا��gء ا��Zن�  �g� T?ك ی���g� T?ة، ا�\ي ی����u واح E��ا�P��fء ا����� 

g� ،L�����Pآ _�����M دئ، أي�B� yا���ص�ر ��  ،���gا�� yا���دئ �Bا�� yا��� �P�Pك ا�����

�ًZ� _� ل�Pی ،J���gو�?\ا : آ� ،�o�ة ؟ ص�ر �� RاTا���دة ا� J\آ�ن ���3 ����3>�ی�، ����ذا ه Hوا

تbم وحfQآ�، ا��g� ���gا�� h�Bأص �oا��..  

  و<	6 م� ���99 م� <�;   �	�6 ا�wم م��9 ش	��9

* * *  

  ��zخ�ة ��5 ا��Uا ��� ،k�)� ة�� ا��اح�gا�� ،k�)� مfQة، ا�� واح�gة وا�� واحR�P35 أن ا��

 �?�� y��Bی ، ��i��� 5�X�� 5���zیy، ��ت ���ة، �?c �5 ا���P3ل واحbو��ق ذ�_ ا����ك ��ح

 cء ج���X Hا ��4ه2، وا��oث��5 یfا )� ،f ؟ J�4� roن� ی�Zب ! وا��� E��اث��ن و��Mا 

L�����E ا��Bب؟ c� ،f ی�B�� J�?I �i3ب، �(  صیP?2 آ�j ی�Mا ا��Bب ؟ هc یق ا��Bب وی��� 

ا����ك واح، ا����ء ���gك، ا��(��g� cك، اUدب ���gك، ا!ن�4ف ���gك، ا��zدة ���gآ�، 

 ����� ��� ،�� واحة، س��ك واح، �� ��جk واح�g� ،ةة واح�P3��� ،�ًرض ه�نUا E��ی��gن 

�� اخ����ا ا�O�Pن ح>2ٌ ���?2 ج��3ً�، �� ��جk واح�g� ،آ���g� ة�P�، ��\�_ س� ه\ا ا���Pء ؛ 

  :���gآ�، س��ك ���gك، ��جk واح ���gك، �\�_

C�ْ2ِ�ِ)�ُ�ُ �َ�ْ�َ 6َEْ0ً� َم� َأ���	6َ َم� ِ+* اْ�َ ْرِض َ'ِGْEَ>َْأ )ْ�َ�  
  " ) O 5� "63ی� : س�رة اUن��ل( 

خ�ا اث��5 اث��5، أنf hزم ���i4 أخ �5 أن� آ��Zًا �� د���>2 إ�E أن ی��خE أحآk� 2 أخ�L، أو أن ���  

L� ل�P� ، أي أن� �3_ ��E ا���bاء : إخ�ان ا���(?�أنh أخ� �� اH حPً�، آ��� أنh أخ� �� اH ه\ا 

 ،�B���� _B���� ،_B���� Eأن� fك، و@P�� Eأن� fو ،_�� E���أ fأن��ك، و f اء، أن�bوا���
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 ،��fO _�fO ،���<g� _��<g� أٌخ آ�ی2ٌ ص�دٌق ،�Mإخ�� _Mأ��اح_ أ��اح�، ن(�ح_ ن(�ح�، إخ��


 ا����ة���� cی���_ آ M وق �� ا����ة  .ص

أن� أ�3X أح��نً� أن �r3 إخ�ان�� �� ���Mت ��دة ����o ���� ���?2، أحq أن ه\J ا�3��Mت ���ن�   

نً� واح ی>�ن �3XرJ أنL���� L، آ��Bة ��E اس���ار إی��ن?U ،2ن ا!ن��ن ��حJ أح��نً� ی��>q، أح��

L�tوی� L� أ�� �� �� أخ ،q<ی�� L���� �M�u ق�� ��<g� L��t� : ل�Pی ،Lه� L� �<��� ا���م ؟ hأی5 آ�

L� : ،ة، أو ا����ك�P3ا� _� hص���، وان��� ��p أخ\ت خ� hوأن ،
�� ی>�ن �_ أخ �����i�pن، 

��ك ��، أو ص�ر �� Pك ح���� ص�ر �� �gأو ا�� c5 آ� E���أ Hن� واt� ،_��y، أخ�ك ی���ج 

 P� ی�� ا����رة س�� ا���B ا�>�ی2 ح���� ه�ج� ه� وأص���L ا�>�ام �����Pأن ن �B�M  

'�E0' 70 �� أ�* ���; وم�0ذ �� '&7 أخ(ی�، و'70 أ�� �)ٍ� وخ�ر'! �� زیٍ= أخ(ی�، و'70 (( 

	� �� ا��3Mب و:r	�ن �� م��Q أخ(ی�، �	�ة �� :&= ا�	�3; وزی= �� ��رp! أخ(ی�، و'70 :

  )) و'70 :&= ا���	� �� :(ف وس0= �� ا����� أخ(ی�

  k5 ا����� ي ح�ن���ن خ\ واحًا : �Mل �L س3��ي ����ن�ن خ\ واحًا ��?��، و�� ا��ح�5 B�ی� أخ� 

 ا��ح�5. ��?��B�وjM �� أ��E واح . ��رك اH �_ �� ���_ و�>5 د��� ��E ا���ق: �Mل �L س�ن� 

 h�P� ر��Uا L� hM����jM �� �����، وا��Zن� أ�� L�� jM�� E�j�3، واH أن� ��ة ����?� �k أخ 

L� : hن���ء ؟ أنfه\ا ا ���M ��� ���3B� ���bM �� خ�ك، إذاU L�P� ء�X cMه\ا أ ،_� �B�را j4ن Hوا

ا��y، إذا �� I?� ��_ ه\J ا������ت ����� إ�E أ�Xف دی5، ����� أ��E أ�2e ن�B، ����� إ�E دی5 

�� ���M ه\ا ا�ی5 ؟ واH أن� أ�3X ���3دة f ��صj ح���� أرى إخ�ان� �������<�� ،5���T�� ،5اوری5، 

  :��(����5، یzث� ��3?2 ��3ً�، ر��� �bT وج�M cل

C!ٌَص��  �َوُیpِbُْ�وَن َ:َ�� َأْ<Eُِ�2ِْ� َوَ�ْ( َآ�َن ِ�2ِْ� َخَ
 )�gی� : س�رة ا��O 5� "9 ( "  

 ح�ج� إ�E ا�L�� h�B، أخ�J ی�ی ا�Tواج، ��Pل   Xأ Jوأخ� ،h�� �� 5س�آ Lأن �� E<أخ �5 إخ�ان�� ح

L� :\?� ،cوج bT� Hا �� kول �5 ی��Uا Hن ؟ و�>5 واQن��ن ا! h�� �i3�3ل اس>5 �>�ن�، 5�َ ی�ا 

2�Pی5 ا�  .ا��gط، ا��gط ذ�_ ا�

 L���  :ا�4�ة وا���محیٌ* �Xیj، ی�Pل 

))*G� wإ Qی آ7 ��0م wم9ً�، وbم wإ ;���� w ((  

��gی5 س�� ��PیBً�، آ�ن �� ��ف أنL آc واح یT3م    cBM 5� �ًی�M ���� 5��ن>�� ��ة ص�رت، 

 ،����� �o� وأس��ذ )�� 
�iی5 ��ة، ��� أخ آ�ی2 خ�?g��� Jدور ��tر، ی�i� �3مu E��ا��رس�5 

��Zآ 
�u cآt� E�أL� ل�M ،Lإ� f 
ي، وح�ج�ت، و�� واح �5 �\ه�� TBوخ ،��Zآ ��� E���: ، وا
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ك �2��t أنh ی� أس��ذ ��E ه\J اUآ�ت ا�t� ،5�B�iن� L� h�M رأسً�� Hل �_ : وا�M �� �Bن ا���ی� أس��ذ �

ك ؟�� �� E��ك ��� L��3uأن_ أ jآ� h؟ أرأی �P� f��3_ إu cآtی f !5 ی��zا�� �ً�Rح �_دا� .

L� ��اH یTیك �L��� 5، أ�� ��p ا��5�z ی��ك، ا��5�z ی��ح : واح دخ�t� L��B� hآ��_، ���

_�.  

   Hا Eص� �B5 ا��������B ا�>�ی�M 2ل حی* راkR، روى أ�� داود وا����\ي �5 أ�� س�3 ا��ري، 

���L وس��M 2ل:  

 )) *G� wإ Qی آ7 ��0م wم9ً�، وbم wإ ;���� w ((  

��� یخ5�z� _��B� c و� ،L�3i��3g أن_ أن h��o\ى، Uن5�z� L أآ����3i��� Lم، Uن إ�3uم ا��3iم   

5�zا�� ��o� ح���� f 5<� ًاك، �Xء راkR ج��  ..�5 ا����، أخ �����، �p ،L��g\ی�L، جL��3 ی��م 

 )) *G� wإ Qی آ7 ��0م wم9ً�، وbم wإ ;���� w ((  

  :ا�� داود وا����\ي �Sس��ٍد ص��� �5 أ�� ه�ی�ة أن ا���M �BلرواJ : ا��ی* ا��Zن�  

 )) 7��Mأ�=آ� َم� ی �g9��+ -دی� خ��� �  )) ا��'7 :�

   J\ه 3P� 5� k� ة ؟3 خ�q س���ت و f��Pل أف ا��hM ا����� واحP� 5�َ k� (2 ؟���5�َ  k� hأن

3ة ؟ �k أهc ا�ن�� ؟ ��>�k� ،5 أهc اH ؟ �?��]� �_، إPا� hأو س qخ� Hا cأه k� 3P� 5<�� ذا

یk� 5 إخ�ان�� أ�Mل أن ا����� ا���دی� ��M ًا ن>�ن��Zآ Hوا ،�ًM�uإ hM���� �3g� fت س?�ة و��س�

3 �k أهc ا�ن�� �( ن��_ �� Mن، �� ان�(�م، ا����t� ،�gخ�ج �tجه� ا��احة ص�Bحً�، ا��ti س�

��، Uن ح>�?2 آ���p L، آ��?�X L�� 2ك، أو ��L آ�B، أو خ�ل ر�k س��� ����p ��oن، UنL آ�م ��

 ،�?P��� �3رX ،�3ر �������نX �� أو �� ن����، أو ،�B�p �� اس����ف �����س، أو L�� أو ،��� L��

 ،�gی� �P� �� ی(���p k� q ا��5�z ی��Zءب، ی�c، ی�ی�� 5�zا�� ه\ا آ�L آ�م ا���س، �\�_ �(

 وf أس���p k� ،k�i ا��f 5�z أخ. اس���ا ��: وی�Pل�ي ���� H؟ أخ� وا h��ن أQا Hوا �

Lی* �� أج��3 �L3، ان�e ا��Pی k�iی��  

���; إw مbم9ً�(("� w (( ...  

  h5�َ أن _� cMأ 
�� �(�k� q واح خ�q أو سh س���ت �k 5�َ ؟ cM �� 5�َ ��4ح��.  

 "))Mأ�=آ� م� ی �g9��+ -دی� خ��� �  )) ��7 ا�	�ء :�

   J\ه c�3ت ا��M��ه� إk� f ا��5�z، أ�� P3� أن �oBی� f ت ا�������M�32 ا�<��� E���أن� ی� إخ�ان أ

���_، رq�R دا�Rة أن f h�B)3_ أخ�LM، وه\ا  �� q�R5 ی>�ن �_ ر<�� LنU ،ض�� _��� �����و

 ،_��3� lوأخ� ،_�� E��وأِد واجB_، أ�� ���Mت ح���� f ی?2، أنh أِد �� ���_، اح���L ��>2 أنL أ
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 ��p أ�� ،kو�����ك، و�����ج ،���gة، و�����P3��� ان�(�م �� LنU 5�zأخ� ا�� k� fه� إP�f أ

S� L3� �ً�Rدا )� 5�zً�ا���Rت دا�Bi�� ،ح�اج�ت، ����ج�ت.  

���L وس�2: ا��ی* اUخ�� Hا Eص� �B�3ي أن ا��XUا E5 أ�� ��س�  :�Mل روى ا���Bري و���2 

 )) Qی<Nإم� أن ی Q�	م7 ا��N+ ،��(و<�+] ا� Q�	م7 ا��Nء آ)�و'��8 ا� ����إ<	� م7r ا�#��8 ا�

وإم� أن �&�Pع م9-، وإم� أن �#= م9- ریNً� ��&ً�، و<�+] ا�)�� إم� أن ی�Nق Q���p، وإم� أن �#= م9- 

�ً9P9م �ًNری ((  

� �� ح>E وf آ���، ��� أنh زر�L ص�ر �� واH ار��h، وه: ����5�z إن س>h ن���B�u L، ی�Pل �_  

ا�B�Xك ن��س ��ر��h، أو���ء أ��� إذا رؤوا ذآ� اH �?2، إن حث_ ����� �5 حیLZ، إن ����_ ح�Pن� 

 q��)ا� k� 5ك، ��\�_ آ���L ی�� Lث� ��دیً�، إن ج����L ����ح ن���ً�، إن ح����� L3� h���3� ،2وآ�ی

  .ا����4

5 ����
 �5 ا��(��k ه\ا f ی>�ن، �5�z ا���ح�e أن آc ه  �z�� ،���\J ا���ج�?�ت ��ج�?�ت اج���

�<g� 5��f L ی>�ن، اUن��Bء �3�..  

Cَن ِ+* اْ�َ ْسَ(اِق)Jُ	ُْآُ�(َن ا��0َ�3َم َوَی ْ�َ�َ�  
  " ) O 5� "20ی� : س�رة ا����Mن(

 ا��gع ه\ا یzدي إ�E ��س@k دا�Rة   �ا�ی5، �>��� آ�k� c��3���� _����3� �� �ًM���� h ا���س و��M yا

Rٍ\ یخc ا���س �� دی5 اH أ��اجً���  .����س، ���iBً� و�y ا��gی�3، 

���?� أه��� آ��Bة Uن   y�����ت ا��� أ��ا����2 أخ� : " و�� درٍس �Mدٍم إن �Xء اH ن���k ه\J ا���

 J�Pی� fو ،Lی��� fو ،L�\ی� fو ،L��eی f 2ن " و ".. ا������ �� B3آ�ن ا� �� B3ن ا��� �� Hا

Lأخ�  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا����B -  5إح��ء ���م ا�ی5) :050( ا�رس  -��

  21-09- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

   ...أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

  k� ،�Bع ا����س���� 5�bث�� �� �Pروس ا����ا�رس ا����q �5 دروس إح��ء ���م ا�ی5، �� ا�

 5�5 ����ع ا����س�B و����ع ا���ا�BM، و�\آ� ا���ت، و�آ�� ورد �� إح��ء ���م ا�ی5، و

وات ����ع ا���>�، ه\J ا��Uاب اUر��3 ؛ ا����س�B، وا���ا�BM، وذآ� ا���ت، وا���>� �� خ�y ا����

ت �� ا�(Tء ا���دس �5 إح��ء ���م ا�ی5P���ت ��  .واUرض ه\J ا���

ه� ��M 5�z���� �ًM�4ل  X5 أ� c� ،ه��i5 أخ� c� ،L�����: " أ�� �� ا�(Tء ا����q، �5 أ��ز ��

 �� ا�>��ب ه\J اUس�i، ی�Pل أ�� ح��P� �� ي�eن h�� ،��آ��ب ا����B، وا��gق، واUنq، وا��

إن : ��ب ا����B وا��gق واUنq وا���� �5 ا�(Tء ا����q �5 إح��ء ���م ا�ی5، ی�Pلا�Toا��، �� آ

ا���H �B ه� ا��oی� ا��4Pى، �5 ا�����Pت، وا�\روة ا����3 �5 ا�رج�ت، ��� �3 إدراك ا����P� �Bم، 

�P� �Bا��� cBM fو ،��م إf وه� إf وه� ث��ة �5 ث��ره�، و���k �5 ��ا�3?�، آ���gق واUنq وا��

 J��pو ���?� آ������ وا��B4 وا�TهP� 5� �ٌ�P�."  

ی��3 ا��oی� ا��4Pى، ذروة ا�����Pت، أ��E ا�رج�ت، �pی� ا��oی�ت، ��� ا��ح�ل، ���?E اc�U، أن   

�T وجt� ،cي ��Pٍم �3 ه\ا ا���Pم ث��ٌة �5 ث��ر ه\ا ا���Pم، إذا أحhBB اH أن�L� h، إذا  Hا 
��

Hا hBBأح h����L، إذا أحhBB اH خ h�BMأ Hا hBBإذا أح ،L��� h�Tِ� Hا hBBإذا أح ،Lإ�� hP�Xا 

 E����BدJ، إذا أحhBB اH أآ�Zت �5 ذآ�J، إذا أحhBB اh�3� H ا����ات �L� �ً�@�P، ذروة ا�����Pت، وأ

2، �� �3�P� Jم إf وه� ث��ة b�@ی�ت، ون?�ی� ا���oی� ا��pرج�ت، و�� �L ؛ ا�ّP� وه� fم إ�P� L�BM fو ،L�

أf f إی��ن ���B�� f 5 .. " ا�����، ا�Tه، ا��B4، ا!ن���، Uن ه\ا ا���Pم أ��E ا�����Pت، ��Pم اUن��Bء

 L� ?� f 5�� 5دی fو ،L�."  

   ،L�BBإذا أح fإ Jأ�� E�� 2�P��� 5� ،cوج T� Hا hBBإذا أح fا�(�� إ �� � 5���gق إ��L ی 5� ��3��3

 cP3أو ا� ،
�Pا� ��
 ی�
، وا�cP3 �� خ�Mرك، وإf إذا أحL�BB، ا�ُ�
 ه� آ�X cء، ا!ن��ن �cP ی

 c��
، وا��Pا� E��آH 2 حBً� " أ��ٌ� Xأ �ًP�آ��� ن�� ��P_ ازداد حB_، وازداد خ��_ �5 ". أرج�>2 

  : ان�iPع ا���B�� k� ��4_، �?\ا �Mل ���L ا�4�ة وا���م

 )) 
  )) رأس ا�N)	! م�M+! ا
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   h��� رآ�، زوج��B� دن�� 
���B� 2رك، ح� �5 ا�ن�� k� c��M ا�� 
��ذا أ�Mل �>2 ؟ ��k� c��M 2 ا��

 J\ی��ي �� ه �R���?ٌر آ�b�� 
�T وجc، ح��ة أس�ی� س�3ة، �>tن ا�� H 
��E �� ی�ام �k ا�ُ�

وا��>��j یc�3، وا��>�اة �c�3، آ�X cء یc�3 �?\ا ا����ك، اUج?Tة ؛ �����وح� �ور، وا��Bاد ی��Bد، 

�\�_ إس�م �� ح
 ج� �5 دون روح، ج�Z ه��ة، إس�م �� ح
 ��آBٌ� �� ���ك، ا�Pْ�ِ cP3َ�د، أ�� 

 
ا��
 ���ك، ���iرة ه\ا ا�����ع، وUن�p Lی� ا��oی�ت، وUن ا��
 أ��E ا�����Pت، وUن ا��

��Qوا ���iه� ن?�ی� ا�� fإ 
ل، و�� ��P� 5ٍم �3 ا��
 إf وه� ث��ة �5 ث��رJ، و�� �cBM 5 ا��


 اh��� H �5 اUح��ء�� _B�M yوإن �2 ی�� ،L� �ٌ�P�.  

�5 ��ازم ا��� أنL ی�
، وا�ciB ه� ا�\ي ی�3ف 5�َ ی�
، إذا أح
 ا�ن�� �?� ��ن��، إذا أح
 ا��أة   

�T وجc �?� ا��ّ� ا�\ي f  �?� ��ن��، إذا أح
 ���ً� أو ����نً� أو Hا 
��4Pً� �?� ��ٍن، �>�L إذا أح

��، سzال اQنP� J\ت ؟ اس��3ا، : ی��ت، ه���Pا�� E��هc �� ا�>��ب وا���� �� یzآ� أن ا��
 ه� أ

  :�Mل �E��3 یj4 ا��t� 5���zن?2

 C-ُ>َ)%&Nِ2ُْ� َوُی%&Nُِی�  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "54 ( "  

  
  ..ح

Nُِی�C-ُ>َ)%&Nِ2ُْ� َوُی%&  
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "54 ( "  

  :یj4 ا��t� 5���zن?2  

 C-ِ���ِ �ً&ّ�ُ %=َوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأَش�  
  " ) O 5� "165ی� : س�رة ا��PBة( 

   یgا� LBح ،cوج T� H LBح c5 آ�z5 ا��<� ،
وص�?2 ����
، ووص�?2 ����وت ا��
، ا!ن��ن ی�

 cوج T� Hcوج T� H LBدرج�ت ح E��  ..أ

 Cَوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا�  
  )O 5� "165ی� : س�رة ا��PBة(

ن�k� 5 ا�O�Pن، اH جc ج��L أثhB ا��
 ���5���z وأثhB ا����وت �� ه\ا ا��
، �Sن أحhBB آ\ا وآ\ا   

���L ا�4�ة وا���م  �Bء، ا���X cإ��_ �5 آ 
اH �� ی� رس�ل : L� c�Mوآ\ا، ��H ورس��L أح

  : ؟ �Mلا!ی��ن

 )) Wس(ا �	م Qورس(�- أ�; إ�� 
  )) أن ی)(ن ا

  ��oال صzل �_: س�Pن یQء: ا��Zا���س �5 دون اس� c<� الzه\ا ا�� h�tس �� ،cوج T� Hا 
: أن� أح

ه\ا آ�م ��رغ، ا���_ ح���� . أ��ذ ��H، اH ورس��L: أ��
 اH ورس��L أآ�Z أم ا�Tوج� ؟ ی�Pل �_
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� ،Lورس�� H5 ا� �Zا�(?� أآ J\ه 
�T وجc و��43 اt� ،Hنfً�M h واحًا �� Hا ��p �?ج k�i

���iا���_ ه� ا�.  

��oط ؛ ��X 5� �oی_ !یاع ا���ِل �� ا���4ف، وإن � 2��c3 �24 �3_ ا��gآ�،    _��t� �ًأح��ن


 اH ورس��L أآ�Z �5 ه\J ا��(�رة، و�5 ه\ا ا��gی�� hإذا آ� hنt� J\و�5 ه ،c�3و�5 ه\ا ا� ،_

L� ل�P� ،ر��حUإ��_ ��� س�اه��: ا 
  . f أ�c3 و��>5 �� ی>U ،5ن اH ورس��L أح

��_ �� �Xء f ی��� ا H��Pل �?�   hio�ا���� أی�?� ا���أة أن ا�(�� �5 ا���ر : �� أن ا��أة 

Pوا� q�gء ا���
 ن�ر وج??� �o� رضUا E����، ��ن أ��� �_ �5 ا�5�3 �� �� أh�u إحاه5 

J ص�اع، اH . أج�?5 أه�ن �5 أ��� �?5 �5 أج�_�� �� ،��<g� J�� q�� 5�zا�� ،��Uا E?وان�

  ..ورس��L أح
 إ��L ��� س�اه��

 C!ٍ9َِمbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن�  
  " )O 5� "36ی� : س�رة اUحTاب( 

������ت، أو �5 س��k ا�������ت، أو �c���� 5 ه\ا، �5 را�k ا�������ت، أو �5 خ��q ا�  

���X ا�������ت..  

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� اMِ�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِهDَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن� C�ْ  
  " )O 5� "36ی� : س�رة اUحTاب( 

  : �Mلی� رس�ل اH �� ا!ی��ن ؟ : ه\ا حی*  

  )) أن ی)(ن ا
 ورس(�- أ�; إ��Q م	� س(اه	� (( 

  : �� حی* Oخ�  

� ی)(ن ا
 ورس(�- أ�; إ��- م	� س(اه	� (( P� م� أ�=آ�bی w ((  

  : �� حی* ث��*  

� أآ(ن ـ ا�9&* ـ أ�; إ��- م� أه�- وم��- وا��9س أ'	��0 ((P� =&0م� ا�bی w ."!وم� : " و+* روای

 -�E> ((  

ی� رس�ل اH ن��ي دون ن��ك، صري دون : ��L، آ�ن یjP ا�����4 ا�(��c ی�Pلآ�j �5 ن  

L���5 س� L��� E�pأ �Bا�� ���رأى س ،L�5 ح��� L��� E�pأ �Bرك، رأى ح��ة ا��  .ص

ه\J ا���أة اUن�4ری�، واH ح���� أروي �4M?� أjM خ�3Xً� �?�، ��ت أ��ه� �� أح، وا��?� وأخ�ه�   

���L ا�4�ة وا���م، ���� رأ�L  :وزوج?� و��Pل �Bرأت ا�� Eأ �?� ��ل ح��� �c3 رس�ل اH ؟ و�2 ی?

h��M :cك ج�3� �B�4� cآ Hی� رس�ل ا.  
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   ،c?س 
�� د�h ح���P��� �ًB س?��، ���B�4 س?��، ه\ا ا��
، ا�>�م ��L س?c جًا، ا�>�م �5 ا��

أ���5 : أ�j ����ن، س?��، أ�Mل �_: أن����، ��Pل س?c جًا، �>5 ا� �� ���iB��y�P ه\J ا���3ن� ��

����ن، ث�ث� fOف ����ن، ����ن، ����ن، ����ن، ����ن، و�>5 آ2 �3_ أنh �5 ا����ات ؟ خ��� 

 �� 
���ات ��P، ا��ی* س?c، ا��ی* �5 ا��
 س?c جًا وج��c، و�>5 ا� �� ���iB��yP ه\ا ا��

yی�i5، وا��zا�� 
�M �u yی�iا� ،���T وجcوا Hا ��.  

*��Zی* ا�  : و�� ا��

� أآ(ن أ�; إ��- م� أه�- وم��- وا��9س أ(( P� =&0م� ا�bی w ��0	' .."!وم� : " و+* روای

-�E> ((  

  آ�j أصh�B ی� ��� ؟ : ـ �Mل  

  .f ـ ص�ی� ـ ن��� ا��� ��5 ج��BواH أحB_ أآ�Z �5 أه�� و���� وو�ي وا���س أج�5�3 إ: ـ �Mل

  .آ�j أصh�B ی� ��� ؟: ث�ن�� �Mل رJO ��ة. ی>�c إی��ن_ ی� ��� ���: ـ �Mل

  .أج�5�3 ح�E ن��� ا��� ��5 ج��B أصh�B أحB_ أآ�Z �5 أه�� و���� وو�ي وا���س: ـ �Mل

���اQن ی� : ـ �Mل .5�zه\ا ا��.  

E��3� ل�M:  

ُ)ْ� َوَ:�Jَِ�ُ�ُ)ْ� َوَأْمَ(اٌل اPُ+ْ�َPَ�ُْ	(َه� َوِ�َ#�َرٌة JَMْ�َْ(َن �7ْ�ُ ِإْن َآ�َن َ�َ��ُؤُآْ� َوَأْ��9َُؤُآْ� َوِإْخَ(اُ<ُ)ْ� َوَأْزَواُ'

 Cا)�ُ���َPَ+َ -ِ�ِ�&ِِآُ� َ�ْ�َضْ(َ<�2َ َأَ�;� ِإَ�ْ�ُ)ْ� ِمَ� ا���ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َوِ'�2ٍَد ِ+* َس��َدَه� َوَمَ��َآَ  
  " ) O 5� "24ی� : ورة ا�����(

   q�� ،y�o� Hا Eإ� yی�iی��3 ا� Eإ� yی�i��� cوج T� Hإ��_ �5 ا b
س��>ً�، �� دام ه��ك �Xٌء أح

y�o� Hا..  

 �َ�Gِِس�Eَ�َْم ا)ْGَ�َْوا���ُ- َ�� َی2ِْ=ي ا Wِ�َِیْ ِ�َ* ا���ُ- ِ�َ ْم ��P�َ ا)�ُ���َPَ+َ�)24( C  
  " ) O 5� "24ی� : س�رة ا�����( 

  � ��PP�� �� ه��T وجc ی��Bن�واH أی?� ا!خ�ة، ه\J اQی� وح Hخ�ی5، اO �ًأن�س ��<� �?�:  

ِ�َ#�َرٌة JَMْ�َْ(َن � 7ْ�ُ ِإْن َآ�َن َ�َ��ُؤُآْ� َوَأْ��9َُؤُآْ� َوِإْخَ(اُ<ُ)ْ� َوَأْزَواُ'ُ)ْ� َوَ:�Jَِ�ُ�ُ)ْ� َوَأْمَ(اٌل اPُ+ْ�َPَ�ُْ	(َه� َو

 C�2َ>َ)ِْآُ� َ�ْ�َض��َدَه� َوَمَ��َآَ  
  " ) O 5� "24ی� : س�رة ا�����( 

   ،
�u 5<�� 2، أو ��ل و���، أو<���g�أي إذا ح��>2 أ��آ2، أو أخ�آ2، أو ا��>2، أو زوج�>2، أو 

cوج T� H�43ا ا�أن  E��  ..حJ\?� 2<B ا��XUء إذا ح��>2 

 C-ِ�ِ)َأَ�;� ِإَ�ْ�ُ)ْ� ِمَ� ا���ِ- َوَرُس�  
  " ) O 5� "24ی� : س�رة ا�����( 
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ا���c أن>2 أ2�3u هfzء و�2��4 اH، �����4ا، ی��3 حB>2 �?� ح��>2 أي أح���BBه� أآ�Z �5 اH، و  

yا��� E��..  

 �َ�Gِِس�Eَ�َْم ا)ْGَ�َْوا���ُ- َ�� َی2ِْ=ي ا Wِ�ِ24(�ِ�َ ْم( C  
  " ) O 5� "24ی� : س�رة ا�����( 

�T وجc، وا����M ،cل ���L ا�4�ة وا��... اQن أی?� ا!خ�ة   Hا 
�م، وه� f ن���t� 5رون أن ن�

Eوح� ی�ح f5 ا�?�ى إن ه� إ� yiی� :  

َم� ه� : أ�&(ا ا
 �	� یh>وآ� �- م� <0	-، وأ�&(<* �N; ا
 إی�ي، وأ�&(ا �ل ��N� *P&*، ���(ا(( 

  )) آG� 7* م� �ل ا�&�6 : �ل ا�&�6 ؟ ��ل

  Hرس�ل ا h�� لO 5� �P� cآ :  

 )) �ً�J&� و�( آ�ن :&=ًا *G� 7أ<� '= آ ((  

ن�J، ی>��  ��  bP�، ن�5 �P3� Eی���ج إ� f ،ًا��?�، ا!س�م ���� ج �B���3ن� ����� f أدري آ�j أ

 Hا Eب إ�b�P�� ی>�� أن ،Hد ا�B�أن ��(L إ�E اH، ی>�� أن ��ى أن آc هfzء ا���س ا�\ی5 أ���_ ه2 

��E أ�� 2�P��� ی>�� أن ،qة ا����ّدي ا�4z� ی>�� أن ،Jد�B� ��J، ی>�� أن �\آ�J، ی>�� أن ���� ��

 
Rٍ\ ی�B�M �� �P_ ا���ر، ی�B�M �� �P_ ا���Bر، ی�B�M �� �P_ حLB، وح
 نL�B، وح�� ،Lآ���

  .ا��S� ،5���zذا أنh إن��ن Oخ�

  : رج�M cل  

  .اH إن� أحB_، واH إن� أحB_ ـ ی� رس�ل

  �� ��Pل ـ دyM، ه\J آ��� خ��iة ـان�e : ـ �Mل

  .إن� UحB_ واH: ـ �Mل

  ان �� �e��Pل ؟ : ـ �Mل

  .واH إن� UحB_: ـ �Mل

  .إن آ�h ص�د ���� �ًM��Pل ��س�3 ����P: ـ �Mل

   5<� ،f ،ًا��P� آ�ن �Bا�� 
���kBi ا��ی* ی���ج إ��X Eح �uیE�3� q�� ،c ا��ی* أن آc �5 أح

5����3، ���\ي أح
 ا���B �5 أجf c، إن� أخ�ف اH رب ا�: 5�َ أح
 ا���B وج�ء�L ص��Bg� �Pه� ی�Pل

�y�Bi س��L ر��� ��ع ���L ��ل آ��Z، ودن�� ��ی��، �(�رة ��?� BX?�، ه� ی�
 رس�ل اH، وا�\ي 

��ا ����X Lآ� ج�ة جًا، ����\ار، واH ا���م زارن� أخ �� Hل وا�Pإذًا ی ،Lس�� kBی� �Bا�� 
ی�

،��R�u ر��حUوا ،Tج�ه cوا��� ،Tج�ه cآ�  ا����ی�gا� J\ود، و�>5 ا�\ي س��ّ�ل ه�� ��p jPوا��

L� ل�M ،ةR��� 5 ا���4ف� �ً��M \خtء، آ5 ��ن: س��X �?�� q�� .L� ل�M :2<���. ا��p H، ا���م 
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 L� _Bت ح���� 5� ،�Bا�� hBBو�>5 ���3ه� إذا أح ،f ،ًا��P� آ�ن �Bا�� 
��q ���3ه� آc �5 أح

��ن ��gو�ً� ��BX L?� ر��، ���g�� ������ Lع، ��?� ����� �����، �y�Bi س��S� ،Lذا ��ض ���_ إن

 �5 أن ی���_ ��ل آ��Z �5 ا��Bع س�� ا���B، یt��_ ��ل و��� �5 ج?� أخ�ى، �f ،�?� E��� f

 �5 ا����fن�f ای�B���..  

)9ُPَEْا َ�َم��9 َوُهْ� َ�� ُی)�ُ)Gَُ�ُآ(ا َأْن َیPَْ; ا���9ُس َأْن ُی�2(َن �َأَ�ِ( C  
  )س�رة ا��B<�3ت( 

  .إن� أح
 ا H�E��3: ه\ا ا��جc ـ ��Pل  

  .إذًا ��س�3 ��B�ء: ـ �Mل

  ..أن� أح
 اH، واH ه\ا �Xء س?c: اد��ء ا��
 ا����P ج���� جًا أن ��Pل

 ����� qً�2 �>اك       آ7 ی=:* وص� �G� w �  و���

* * *  

�� أن_ ��
 ا���M H س?�� جًا،   �>5 ی�3_ اjM�� �� H ح�ج، إ�� أن �L3�i، وإ�� أن �k�i أن �

ًا، ��o، ��3ض �_ X?�ة ��ج�� ؛ إ�� أن ���(�
 �?�، وإ�� أن ��Pل�B�إن� أخ�ف اH رب : زیًا أو ُ

h�M ذاS� ،5����3ا� :Hا 
ه��ك ���یhٌ . إن� أح
 رس�ل اH: ه��ك ا���ء وا����ن، وإذا h�M. إن�� أح

  .���ص آ��Zة

: �� �Xب �5 ا�����4 ا�>�ام، ��Pیyi��� �ًB ا��43 ا���p l�X 5، ی�>�2 ا��(�ر أح��نً� ی�Pل �_  

ی�>� ���R��3B ����ن، ی�>� �Z�ث���R ����ن و��q ���ة س�ری� ی�Pل �_ ���وfر، ی�q�� _?B ������ة 

،Lا��X ،L��3u ،c��X Jب وح�، آ2 ه\ا ا��gب ���ث���L، أن�L�M،  ا���ري، l�X �?\ا ا�E�o و

����، �5 أ�BX E�pب  5� 
ح�ج���X ،Lب وح� وأب ��p ���ء ی�
 ه\ا ا��gب، ه\ا ه� �34

 5�O �����Mی�، �5 أآ�Zه2 ر��هً� �5 أآ�Zه2 ن���3 ؛ ن���3 �� ث����X �� ،L��3u �� ،Lا�L، ه\ا 

  .��س�ل ا�u ،HدJ أه�L، وح���J آ�X cء، �>�ن �5 أ��P ا��Bgب

و أن ا  B�� ��gث��ب خ ،��gث��ب خ L������� �BPً� و 5� 
34� Eإ� �eم ن�ة وا���ا�4 L��� �B��

 ،�Mن�U5 ا� ،Jدرج� �5 ا���� E��t� ی��� ��L� yi، ا���Zب ��J�P�� yi، واح آ�ن M ،ًارخ��4 ج

P� ،Lإ�� �Bا�� �eدًا، نb�g� L�3ء، وج�X cآ Jأ�� Lة ح��t)� ،
�i�3م ا�iب، �5 ا���Z5 ا�� L����ل 

  : ا�4�ة وا���م

ا<�gوا إ�� ه>ا ا��'7 ا�>ي <(ر ا
 ��&-، �G= رأیP- ��� أ�(ی- یh>وا<- � ��; ا��03م وا��Jاب، (( 

  )) +=:�W �; ا
 ورس(�- إ�� م� ��ون 
�5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( " ���( "  
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�T وجc ی�   H�3ف ا������ و�>f 5 ی�iل ا����نL ان�eوا ح
 اH ورس��3Bu ،Lً� ا����ن، ن�5 

و أن ا�����4 ا�>�ام �?���P� 2ت ����، ���ذا ه\ا ا��gب ی��ي ه\J ا���Zب B5 ی<� ،�����رأسً� ی�3ض 

 L�� h��� H�� 5�O LنU ن�ا����g ؟ ���ذا ه� ج�kR ؟ UنH�� 5�O L وأح
 اH ورس��S� ،Lذا أح

،c�� L�� ع���L�� h �(�رة، أو ��أی�ب حLe ؟ ه\ا وس�م �Xف، وس�م �Xف �_،  و���I، أو 

 ���M ،L� yiل M 5gإه�ب خ L������� �BPً� و 5� 
34� Eإ� �eم ��� ن�ة وا���ا�4 L��� �B����

���L ا�4�ة وا���م :  

ا<�gوا إ�� ه>ا ا��'7 ا�>ي <(ر ا
 ��&-، �G= رأیP- ��� أ�(ی- یh>وا<- � ��; ا��03م وا��Jاب، (( 


 ورس(�- إ�� م� ��ون+=:�W �; ا ((  
�5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء(  " ���( "  

أهc ا�>?j، ا�\ي ��Pءون �4M?2 �� ا�O�Pن ا�>�ی2، أی5 آ�ن�ا ی�g�3ن ؟ �� �4Mر ا���_، ��_ ا�B�د   

ی�ً� جًا �� ه\J ا�B�د آ�ن�ا �� أ��E درج�ت ا�T3 وا����J، أهc ا�>?j آ�ن�ا M ا�X��ا�MUام ا�\ی5 

�T وجc، �(]�ا إ�E ا�>?jی H�� ا���O ���� ،_�4 ا���M �� ن�g�3..  

-ِPِ	َ�َْر�%ُ)ْ� ِمْ� َر �ْ(ُ�َ �ْJُ9َْی lِ2ْ(َ�ْا � َوُی4�2َْ� َ�ُ)ْ� ِمْ� �َوِإِذ اْ:Pُ�ْ�َPَُ	(ُهْ� َوَم� َی0ُْ&ُ=وَن ِإ��� ا���َ- َ+ْ ُووا ِإَ�

 �ًG+َ16(َأْمِ�ُآْ� ِم�( C  
 )j?<س�رة ا�(  

  .أنh أح��نً� ��>5 أن ���� �Xء �5 ا�ن�� إذا آ�h أحhBB اH ورس��L، �>5 ا��i3ء آ��B جًا  

ی� ��_ ا���ت هc رأیh خ��ً� ی��h : "إ��اه�2 ���L ا���م �Mل ���_ ا���ت، إذ ج�ء �rBP روح�M Lل  

ه\ا آ�ن ا��د، ی� رب !! هc رأیB�� hً� ی>��P� Jء حLB�B ؟: ��P3ل ؟ �Mل �tوحE ا H�E��3 إ��L! خ���L ؟

: ��Pل إ��اه�2!! هc رأیB�� hً� ی>��P� Jء حLB�B ؟: �Mل ��P3� !L� cM Lل هc رأیh خ��ً� ی��h خ���L ؟

ًا وص�LB إذًا. ی� ��_ ا���ت اQن ��rBM إذًا��� �BحUا EPًا ن�p.  

  .آ�ب ��E أ��_ �3 ا���م�M : fل. واآ����J ی� أ�hِ: ا���ة ���B��� h��M ��u ا�>�یcBM 2 أن ی��ت

 cآ�g� c�� ����ة إ�E اH، س���� ��أح��نً� ا!ن��ن ی>�ن ������ة ��3َ
، �cPَZ، س��� ����B3دات، س�

ا���س، ی( ��3ر��ت، ی( خ�4م، ی( ح��د، ه��ك �5 ی�?���I Lً� وزورًا، ه��ك ص���3ت، ه��ك 

g5، ی�zروح ا�� rBP�� ذا ج�ء ��_ ا���تS� ،ت�bPgَ� ًا��� �BحUا EPًا ن�p ،jی�ص f �3رg� �3

LBوص�.  

��اودن� ن��� أ�Mل �>�4M 2 س�J��3 ا���م، و�tث�ت �?� �tث� آ��Z، آ�� �� د��ة ����س�B و��ة ا��أة،   

����I E أنL ص�دق، Uن ج����5 أوfده�  
�oا������ة، أن� ی L5 زوج����ی5 حث�� �tح ا��

ة آ��Bة �uی�� ��ی�� ا��أة وج����5 أR���M?� وآ�?2 آ�ن��� �� ا ی4�MنL، ا��أة ی>�د f ی�ج
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�T وجc، ص�ة ا���c، و��وة ا�O�Pن �� أس�Bع، آc أس�Bع خ���، و�zدي  Lا� 
�� �ٌ��og� ،�??Bg�

 c3�� fو ،L���ی�، وا����، ث2 إن?� ��3ض ن��?� Pح��ام، وا��fأداء ؛ ا E��واج�B� �?�J�) زوج?� أ

 fإ �ً[�X�?ل زوج�Pی ،LذنS� :q�X �?نt�3 آXن أO�Pأ ا��P� وج??� ح���� Eإ� �eح���� أن Hوا.  

  L� h��M ی�مt� ت���أن  cBM : �?R���M?� وأ�ده�، و���fأو h�bوود hBوذه ،E��Uا yن?� اخ��رت ا����tآ

�� س�ء ��� ����  �h�P �3?� خ��� وث�ث�5 س��: واحًا واحًا، ث2 ����ه� اt� Hح�E ح�ل، ی�Pل زوج?�

 �ٌ�B�� أح�ا�?�، ج�ءه� ��E درج�ت ا�Tوج�، آ�اج�Bت، وه� �� أس3t� م�P� �?نU �?B�ّ?�ة، وأن� أواح

م Pأن ی E���T وجc، و� 2���X L�� c]ً�، آ�ن h��r زوج?�  H Lآ� L���5 ا���ل !رث أص��?�، وز

cآ �i3أن ی E�� L�ّ�� ��: ث��ره� ����Pاء �i�bب ا� ،2�3��Pل �L خ�و�ً� آc أس�Bع ����Pاء، �T� Lر

�� د��ت أهc ا�2�3 آc ی�م ��ج��� خ�د�ً� �?2، أن� اس��h3 إ�E حیLZ خ�ل س��� أو س����5، وه� 

h�M ،���3�� h��� : ه>\ا ،

، ه\ا ا���)���gات ا����u �� 5���3ف ج��X ،�?Bء  k�� Hوا


  .ی�c3 ا��

���E?���� L اUدب، وآ�X cء  f ����ك ح�آ� �5 دون ر��J، إذا   h�bوس� h�Mو ،h�Bا� Eإ� cدخ

L� ل�P� :�� ذنt�م . أP�ن، وO�Pوة ا���ل ن?�ره� �� �uة، وأ�ل ���?� �� ا�4�uأ ����ذ�_  kو�

واH أن?� أ��f�� ��� Eف ا���bات، �?� ی�3g أنL ص��o : أ��E درج� �5 واج�B�?� ا�Tوج��، و�>��M Lل

رJ، إی�ك أن ��Pل آ��� h��� : cM ا���?�، L� h��Mجًا أ���?�، �Mو Hء ا��M ه\ا " fة إ�M fح�ل و f

 H�� "cن?� ه� ا��جtآ . ���M �� ،خ�O ص�ر إن��ن cوج T� Hف ا��
 ه\ا ا!ن��ن إذا �)��Xء 

، و f���� Uح أن ا�ن��، �� �tBت ���ن�� إu�Mً� ؟  f��3i� f tB3م، و�g� fاب، و�B�� fس، و��Z� fب

  .اذآ� اH: ی�Pل آ��� B�pٍ� أو ن����، � c��Pل

�3ه� �Mل ��M :Lل ��  � hخ� ا����ء �?�@>ً�، �Xوه� �5 أ Lزوج� L3و� yٌی�� ��M_ أن : ج�ءJ ص

L� ل�M ،
b)��� نt� _زوج� k�P� نQة: زوج�� ا���ي وحة ��. واH ه\ا �5 س��k ا�������ت، 

H�� 2�Mث��،  أt� ة�M ،�B)�� h�P� نQا Eح(�ب، وح� �?�i��� زی�رة واحة خ�جh وه� ��(�B، أ

�T وجc، ه\ا ا!ی��ن ی� أخ�ان H�� �?��4�5 ا� ��t� ة�Pا� J\ل. ه�M �?�3ت زوجX ن�t� : ح�ام Hوا

L� h�M ،ه�� ه\f .� J ی�>5 أن أر��ح �k ا��أة ��pه�: ���ذا ؟ �Mل ��: ��� أن أ�Tوج ا��أة �3

  .ه\ا ا!ی��ن، ه\ا ا��
!! اUخ�ق ؟

أح�� �(�q و��2، وأذآ�ه� �?�، �>�c اQی� ���، �>�c ا��ی*، ه\J : وه� ����M ،��bPZ� hل ��  

L� h�M ،hMال ا���u �?��وا H��bi3 ه\ا ا��(���p : q، ه\J ص�اب، اH ���� ���4�?�، حث�� 


، اخ��ت ����ع �\آ�ه�، أن� �3Xت ���ور �� �L حود، ی�Bع �?\ا ا����>5 اخ���ري �?\ا ا���
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ی، ه� �Mل �� أول �Xءgث�ي ا�t�� 
ي زوج� ه� را��3: ا����س��Bن . ا�3وی� �?\ا ا��43 أن� 

Hا !!�ً���� cأة آ���ج�����..  

� َ�Dُ0ُْ)ْ� ِمْ� َ�C~ٍ0ْ  �َ+�ْسPََ#�َب 2ُ�َْ� َر�%2ُْ� َأ<4* َ�� ُأِض�ُ� َ:َ	7َ َ:�ِم7ٍ ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َذَآٍ� َأْوrَ>ُْأ  
  " ) O 5� "195ی� : س�رة Oل ���ان( 

��E �� أرى �>2 �5 إ�?� ��pي، ی\�� : ���ذا آ�نh ا��أة ����ن ����z ؟ ����ن، �Mل  Uأن� ر�>2 ا

 Eإ� ��B� 5 زوج?�، ی�>5 أن�أ���ءه2، وی���� ن��ءهz�� ،2آ اH ��� أن ا���أة �����P �� اخ���ره� 

�  .�E درج�ت ا!ی��ن و�� آ�ن زوج?� آ���ًاأ

��E ا�M ،Hل ��   �?��BMوإ cوج T� H �?���u ةX ا���أة أن J\?� ي�eن h�� 6 : ا�\يBi� Hوا

 E��وا��j�4 �� یه�، �� ا��6Bi وا��j�4 �� یه�، ��PأJ آc أر��3 أو خ��� أی�م ��ة، �او�� 

?��og2 �5 انpا�� E��� �>c ه\J ا��B3دة ؛ �5 ص�ة، وذآ�، واس���oر، و��وة ذآ� اh�� ،H ن�eي 

�5 حLP أ�ًا، �Mل �� h�oX �� ،نO�M : ی�مUا ��ة ث�ث� أی�م زارت أ�?� آ�نh ��ی��، ج�ءت �3

L� ل�P� ث��Zوج ی�>�2 : ا�Tث�، ه� ا��Zی�م ا�Uا J\�3_ ���ج� إ�� �� ه� ،_Pت �� ح�b4M س�����، أن�

�<Bر ه\ا ه� ا!ی. وی�� ی5�z أص�B أ���س، ��� ی5�z أص�B إ�3Xع �5 ا���ر، �4����ن، ا!ن��ن 

4ر ح�Bر� ،�Pث.  

  2<� h�M ال : أن��u ث������I E أنL ص�دق، Uن أوfده� ج����ن، وآ�?2 یzآ� آ��L، وح 
�p

�5 اس� ،�?��� 5� ،�?���5 خ ،�?3��5 ��ا ،�?�R��� 5����P?�، ا�(��� �5 زوج�L، وه� �����ة ؛ 

 f ،آ� ا��3دة\� f ء��Xذآ� أ Lأن E5 أد�?� ا�(2، ح���5 أداR?� ��اج�B�?� ا�Tوج��،  ،L� �?���u 5�

 Hا c3� ،5��3��4 رآ�و ،fًن أوO�Pأ ا��P� أن fإ c�p Eه� إ�ی�>5 إذا آ�ن ه��ك ���س�B ����ج �3

ا��
، إذا أردت أن ��
 ه\ا ه� ا��
، إذا ی?B?�� و�ًا ص���ً�، ��E ا���� أ�ًا، �� ه\J اfه���م، ه\ا 

�uال ا�رس ��اودن� أذآ� . �3ن ��M ،kgة �tث��: أحhBB ا H�hP�t، أص3g� h�Bً�، ی���Pن �_

  .ا��4P أم f أذآ�ه� ؟ �\آ��?� �>���B�p ،2 ن��� وحث�>2 �?�

  LR�����L ا�4�ة وا���م �� د ���Bل ن�M :  

أ�&Q، و�; م� ی�G�9* إ�� �&Q، وا'Q&� 70 أ�; إ�* م� ا�	�ء ا���2 ارز�Q&� *9، و�; َم� (( 

  ))ا�&�رد 
  " )��3ذ " �5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( 
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  : �Mل ج�ء أ��ا�� �Mل  

  ـ ی� رس�ل اE�� H ا����� ؟ 

دت �?� ؟ ه\ا ج�اب ذآ� جًا، إذا إن��ن أح�ج_ أنh رد ���z�� Lال ���ج، �Mل أح : ـ �Mل  ��� أ

��Pا���اء أ�� ح���� وه� �  : ا����4ر، أراد أن ی��جL��P� L ة أ

  أأL��M أم أ��ی��e� L�3�� qم ؟ ـ إذا أ��ن� ا����4ر ـ ا����4ر ج��q وه� ا������ ـ �c�P ا��ٍئ

 ا������ ��E ا��y: ـ ��Pل أ�� ح������M ؟ وا����4ر cu�Bا� E��  .أم 

L� ل�M ـ :yا�� E��.  

L� ل�M ـ :yا�� k� 5ل �. آ�Pخ�ج ��� :L�i��� ن��Pأراد أن ی.  

���L ا�4�ة وا �B����L� ل�M ا����  : ���م سL�t أ

  ـ ی� ��� ��E ا����� ؟

L� ل�M ت �?� ؟�: ـtدت �?�، ��ذا ه��  .�ذا أ

دت �?� آ��Z ص�ة وf: ـ ��Pل�  . ص��م إf أن� أح
 اH ورس����L أ

���L ا�4�ة وا���م L� ل�M 5: ـ� k� ا���ء 
  .أح

ة ن�4ص �5 ا�رس، س�ن� ا�4یy ی�Pل  � ��� h�P� " :5 ذا�L�oX ،E��3� Hا �B�� lق �5 خ��  

�gBا� k5 ج��� Lgن��، وأوح
 ا��u 5�  ".ذ�_ 

  L�� Hا ����ف ر�L أحLB، و�5 ��ف ا�ن�� زه ��?�، وا��f 5�z ی�?� ح�E : " و�Mل ا���5 ر 5�

c�p ـ إذا c�oی�?� ـ � ی H5 ا�  ".Sذا ��>� حTن

إن �5 خ�y اH خ�Pً� �� ی�og?2 ا�(��ن و�� ��?� �5 ا��2�3 ��j�<� ،L ی��o�gن ��L : " و�Mل ا�اران�

ن�� ؟ ���."  

���L، وإذا وج ح�وة ا!�BMل إ��L �2 ی��e : " و�Mل ��3?2   cBMأ LBوإذا أح ،LBأح Lف ر���ا��5�z إذا 

  ".E اQخ�ة �5�3 ا����ة ی��e إ� إ�E ا�ن�� �5�3 ا�g?�ة، و�2

���J ی���oق ا�\ن�ب، �>�j ر��انL ؟ ور��انL ی���oق ا��Qل، �>�j حLB ؟: و�Mل ی��E �5 ��3ذ !

  وودJ ی��� �� دونL�i� j�<� ،L !! وحLB یه� ا��P3ل، �>�j ودJ؟

  C )96(ًا �ِإن� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َسَ�ْ#7ُ0َ 2ُ�َُ� ا���ْ�َ	ُ� ُوّد
  )س�رة ��ی2( 

  
���_ آB�� �� 5ً� : " ورد �� �r3 ا�>� �P�B� ،_B�� _� _Pي أن� وحB�  ".أن 
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��PZل خ�د�ٍ� �5 ا��
 ـ أي ��Tل �5 ���_ د��3 واحة f أن_ خ�jR، د��M " : �3ل ی��E �5 ��3ذ  

 
�� ا��
 ـ أح
 إ�� �5 ��Bدة س5�3B س�� �� ح�g� 5� �3ٍرg� �<B� أن ،
س5�3B س�� �� . "ح


  .ح
، أ���PZ� �?�� cل خ�د�� �5 ا��

ی� إ�?� إن� ��og� ،_R��Z� 2�Pل �R��Z_ ص�oٌ� أخ\��� إ��_، وس������ : " ن�جE ��3?2 ر��M Lل  

 ،�ًM�Xًا، و���ل، س��ًا، و����، وزهUا �� ���Bb�Mح�ال، وUا �� ����bPون ،_�i� 5� ���<���3_، وأ���

�� ،�ًBوح ،�ً����P �5 ح���_، و��?��� �5 ری��_، ��ز�ً� ��Uك، ���P� �ً��og_، و��� b�uَ ور

��Bآ _��ت ��_ ه\ا ص��oًا ؟�Xر��، وfح �R�uي �>�j أن�4ف �� اMًا و !  

 ��أي إذا أخ �5 ا!خ�ان ا�>�ام ��k� L� q ر�L ���ج�ة، ��k� L� q ر�L س��� إ�BMل، س��� رج�ء، س�

�Tسzال، س��� ذآ�، f ی� Hء ا�P�� 3 cی�u 2�� Eی���ج إ� Hوا ،cوج.  

��ع دy�M جًا، ا!ن��ن ��ذا ی�
 ؟ أي �Mان��� ،Hدم إن أح��ن� ا�Pرس ا���ع ا��� �� Hء ا�X 5 إن


  ..ا��

  .ی�
 ن��L: أول �Mن�ن* 

  .ی�
 5�َ أح�5 إ��L: ث�ن� �Mن�ن *

  .ی�
 ا�5���ُ و�� �2 ی��5 إ��L: ث��* �Mن�ن* 

  .ی�
 ا�(���M k :cن�نرا�* 

  . ی�
 �L?��X 5 �� ا�>��ل: خ���M qن�ن* 

   
ه\�M Jان�5 ا��
، و�3?� إن �Xء ا H�E��3 �� ا�رس ا��Pدم و�3?� �� ا����ص�c، ا!ن��ن 5�َ ی�

 �� Jو���ذا ی�
 ؟ �Sذا �\آ�b�2 أن اH وح J�L�� k��) آc ه\J ا��Pان�5، إذًا آc إن��ن f ی�
 اH وح

P� Hا 
م، ��ذا ن�
 ؟ و���ذا ن�
؟ و5�َ ن�
 ؟ و���ذا ی��oB أن ن�Pرس ا��L خ�c، ه\ا ����ع ا�

cوج T� H3ٌ� �� ا��)� 
  .وحJ ؟ Uن آ�M cان�5 ا��


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��
 وا���ه�
) :051( ا�رس  - ���pی5  - 2ا���  -��ا��ا���

 .اUم

  27-09- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 اUم، ا���P�P أن   ��أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، �r3 ا!خ�ة ا�>�ام  2ْ�َ 2َ�ِ�c3) خ�Bi ا�(��3 ح�ل ����ع 

ة أن��e ا��2��3 ا��cBM ،�?�g س��ات  �4M 2<� ذآ�tرد اس���اد، س���� ���3 �� ��ن� و ه\ا ا��3�

 �� �2 ی��X c?�دة ث�ن�ی� �B5 �� ه\ا ا�b�3دة أن ُی�?X E��أن��e ا��Z3Bت f ���� !ن��ن ی��c أ

س�ری�، �L3 دآ��راL3� ،J ��رد، f ُی5b�3 إf إذا آ�ن ی��X c?�دة ث�ن�ی� س�ری�، ه\ا ا���eم ح���� �5 

�?I _�\� ،5�M5 و ا�������oا���� ��R5 أ���� ��Zآ  cإن��ن ی�� cم أن آ�eا ا��\?� cی�� ا�����3Bت �3

م ������ن ی�3دل ا�g?�دة ّPأن ی� Lن�<�S� ،دة ث�ن�ی��?X cی�� f ق و�� ��� J؛ دآ��را �����X?�دة 

�����، و ��دة ج�oا��� و ��ریS� ،6ذا ن(� �� ه\ا ا����fن  �o� دة�� ،��<X ا����ن �P�Pن�ی�، وا���Zا�

 5�� ّ�ُ ��<gا��\ی5 ح��4ا ا� ����u ���BPاس� �Pی�iا� J\?� 5، و���ی��c ا�g?�دة ا��Zن�ی� ا���ری� وُ

 h5 ��ة أن� ُآ���<� ،�M�uی����3 إ f م�ن�ی� ا���ری�، ه\ا ا�>�Zدة ا��?gو �2 ی����ا ا� ������X E?�دات 

Mه��ك ور � س�� ��g أو ��gون أو أن أص��� أوراق ا���o ا�����3 �� ه\J ا�g?�دة، �� ا��3م ا��اح

���t�� cق ���� رج�u ة�� ،�Mی5 ور�g� 5� ��م ا�3د f یTی cآ ،�g�ه�� ��h ��ن ؟ : خ��� 

h�P� :ل�M ،ن�ل ��: ن23 أن� ��M ،c��� ،yR�Mد qی* خ�ك ح��
 أ��c �� ��ی�iن��، : �� �Bu أن�

وس��ر�L ج�آ�ار، و أراد أن ی�3د إ�E  �� ��ن����g، ودخ�L ث��ن�� fOف ج��g��� L?�، ه\ا ر2M خ����،

�5 ث�ث� fOف ���ة، �5 ث��ن�� fOف  J �� ا�����3Bت f یTی�� �� �B�را E��Pأن ی� cBِMرا، و���� J��

L� h�M ،ygج���3 د� �� c�3ا، ی E���� ا�\ي ح��_ : ج��L اس������ إ�E ث�ث� fOف ���ة س�ری�، 

� c�3� ك، وأن�� E�3د إ��أن  E��
، �3Bu ا�خ�M ،c��M cل�iا� �Bء : � ه\ا ا���Bی��?� �� ا��� �4M

ی�>5 �� ا�y��i ا���دس، �� ا���Bء ا�\ي أس>�L�� L : ا�\ي أس>�L �� ��ن����g، �� ه\J ا��4P ؟ �Mل

��E و���L س�� أX?�، ا�qPi �� ا���gء ��رد، و  Eو�� ،L��� �� ���� Mي، وT��)إن cات رج\���

h�B ��>2 ا!p�ق، إ�E أن ����h ا�(�Z، و �3X ا�(��ان أن ه��ك إن��ن ��O �� hخ� y��u، و ا�

ا�y��i ا���3ي، �3Bu ا����Mا ا��Bب ��u 5یy ا�f �e�� ،�u�g ُی4bق، إن��ن ����6 أس�د ا���ن، 

5 �� ��ن،���P� دfس�� أو c�3 أن �?\ا ا��ج�Biا� ��p ء�g��3، أ�� ا��Bu �4M نQو دود، ا ،�Rروا 

ت إ�E : و �� خ�i ��اح ��?2 أن یTورJ �� ه\J اXU?� ا���� ��ة واحة، �Mل ����5 أجc ه\ا 

 cآ _�ن� �� دی��� ا!س��� إذا  f�Tور وا��� أب، �>5 ن�5 �� أم، و�� Eء ی���ج�ن إ�fzي، ه��
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3Bu ،ا اس���ادا��م �?� آc ا����ت، �tن� f أح
 أن ن���رد P� f ت و ی�م، إذا�M�3ا� L3@iP� k� �

�j3 ا�ی5، ا��3 ج�، ���س�B، �(�د أم، أ�� أن� أ��ث �5 زاوی� ا����2، �5 زاوی� ا!ن��ن ا��3دي 

 J\ه cZ� أن ن>�ن �����Mن�5 ا ،L� سt� f مUا �� Hدی���، وا ��p L���Pرد، ا�\ي ث�gا� LRا��� kRا���


 �5���z، روuء أس��� ا��(���3ت، �>5 ��� أن� أخ�fzه 
uح���� أخ� ،���X 2�� �B�u ،اد ��(

���ا �?� M �3Bu ،�Bا����س J\ی� �� ه���ا �U?��>2 هP� م، وأنUا أن أ�Mل �?2 ی��oB أن ������ا ��3

�م �U_ هی� �� ا��3م ی�ً�� واحا، ه�� P� أن E��ی2 ا�?ی�، و�>5 أ���ض P� 5�هی�، أن� f أ���ض 

���اض، fا �Mر�p ،f�og� hإذا آ� ،EدنUا ی(
 أن ��Bه� آc ی�م، و ا�� اUدنE آc أس�Bع، ا��

 J���?�، أب R��� 2<� �?رویt�4 سP� ث��b�B_، آc أس�Bع، ����c��P أخ آ�ی2 �� ه\ا ا���( ح��� ��

،
�Biا� Eإ� 
�L اUی�� رأى س�ادا، ���� ذهM ؛ إ�?�م L��?ة رأى �� إ�t)� دfخ��� أو L� ل�M : ه\ا

 �Bج�Uا Lه\ا ا���ض ��ض ا���ات، اس� ،��iا���اد ��ض خ "GARGARIN L��� Hا Eص�


" وس�2 �Biل ا��P� : بUم، �?\ا اPأی�م ا� 3� ،�Bن أآ�<� kiPُی M اp ،ا!�?�م ا���م kiM 5� � f

رf ،J ح�ل و�M fة إH�� f، ه\ا أ�� اH: خ��� أوfد، اUر��3 أوfد ���MاM و Hء ا��M وه\ا ،

ی ��ا�J، و���4M �B�� Eى، X ¥��ِ E��و Bد یfوUء اfzه ووا��Pا أن ُیkiP إ�?�م أ��?2، إf أّن أح


�Biا� L� ل�P� ،Lإ�?�م أ�� kiPأن ُی E��أن�i�� h ی� ���، إن �2 نkiP ا!�?�م ا���م ��3iM : ا���ض 


 ه\�Biأی�م، ���� رأى ا� م �3Pا� f ،�Pی�u ه��ك q�� ،c2، و ی��س�t2، و ی��Uة اX 5� 5 ی?�ي�fا ا

 ،5�fاح��م ه\ا ا 
�Biو أن ا�Bإخ�ان��، ی ��ج، ه\�4M J وا�M k� ،��3Mی
 أح ی�ج حf ،c ی�ج

L� ل�M ،L��U �Bو ا���دة و ا��� b�Bِا� L�� خ��� : رأى Lج �>5 اح���ل ن(�ح��واHِ ی� ا��� ه��ك 

��R، ه\ا ا!�?�م ی���ج إ�E ث�ث ح����ت آc ی�م، و ا������ت �k ��اد ����3، و��ة �uی�� جا، و ����

L� ل�M ،_إ�?�م أ�� kiM ا����3(� دون J\(� ه��ه��ك اح���ل أن  :L� ل�M �3Bu ،�?� c�<�ح���� : أن� أ

 �kiM 5 ا!�?�م، أ�� إذا ��jM ا���اد، �f ������� ث2 ��اجk، �?\ا اح���ل ا��(�ح ن�gه ا���اد ا��ّ

������R خ���، �?\ا ا5�f ی��I�� c�3 و ی�>T� �� 5ر��، وا�J ی�>5 �� ا�(�دة ا���دس� �� 

ا��?�ج�ی5، �>�ن ی��ج �L��� 5 ا����� ا���دس� ص�Bح� إ�h�� E أ��L، ی(�ي �L ه\ا ا��ّ��م �k ا���اد 

���L، و I?�ا یt�� إ�h�� E أ��L ��ة ث Eإ� y�iو و ی� ،L��� Eح���� ث�ن�� و ی�3د إ� L� ن�� و ی(�ي�

 �?XUا J\ه ��E ه\J ا����� س�� أX?�، دون أن یTداد ا���اد، و �3 �P� و ،Lأ�� h�� Eإ� ��tء ی���

: ا��h ��اجk ا���اد و ��X إ�?�م اUب، ا�(�TRة �� اQخ�ة، �>5 اUخ ا�\ي روى �� ا��M �4Pل ��

��R�� : f ����ن ��� ��ق، وأخ���M 2?3� q�� Lش، اUر��3 ا�\ی���M 5اه\ا ا5�f اQن ح(�L ا����� 

ح�ل و �M fة إ�3Bu ،H�� f أن� �� أردت أن �>�ن ه\J ا�(�TRة، ا�(�TRة ا�(��، و �>f 5 ی��k أن �>�ن 

Uا ��م ا�(�TRة �� ا�ن�� و ج�TRة �� اQخ�ة، اH و�c�3� LP �(�ري، و أ��رJ ار�hP س�ی5��� ،�3 
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ن� �X]�ن، إن ���>�� �?�� f ن��o إu��M ؛ آ��ب �� ��oی f ا!ن��ن Eن ح�Qی�م، ا cا����2 آ ��ه� 

�T وج�M cل Hا ،Lو س�� رس�� Hا :  

 C�ً>��َ�ِْ�ُآ(ا ِ�ِ- َشْ��ً� َوِ��ْ�َ(اِ�َ=ْیِ� ِإJْ�ُ ��ََواْ:ُ&ُ=وا ا���َ- َو�  
  ]س�رة ا����ء[

  5� ji3ا��او واو ا� J\رآ� ��5  ه�g� 5� � f ،5��u�35 ا����� 
 �5 ���س� f Lاز�?� أن��

 ��U�� ،L�د�B� � 5�L��g ��5 ا���5��u�3، أي أن اH ر�k �ّ� ا��ا�ی5 إ�E ����ى � f ،5��u�3ا���

ا�\ي ی�EM إ�E ����ى ا��B3دة ه� �� ا��ا�ی5، �>5 ه�� سzال ؛ هc ����3ن أن �� اUدی�ن ا����وی� 

�� ا��Qء إ�E ا���3ی� �����Uء ؟ ا�(�اب f، آ�� أنq�� L ه��ك أ��ا �� أي�  آ�?���ج�?� ر��ن�� واحا ی

 ���� �� 
�T وجc رّآ Hن اU ،cح�ص c�4�� �3مiول ا����ن U �3م، ���ذا ؟iدی5 س��وي ����ول ا�

�3gر ���(�ع f ی�Pوم، إًذا �5 ا!ن��ن دا��3 إ�E ا��3iم، ه\ا ا�ا�k ی��cZ �� ا��3gر ���(�ع، وه\ا ا�

 q�� c��P���� ،�3مiأن ی>�ن ه��ك أ�� ����ول ا� ،cح�ص c�4�� ة�P3ء ا����� Lل، و �� ی����Pن���� ا�

 ،kBiا� cة، �� أص�iا�� cأص �� 
�� ا�ی5 ا!س��� آ�L أ�� �����3ی� �����Uء، ���ذا ؟ Uن ه\ا ��ّآ

��E ذ�_ اذه
 إ�E  و آ�X cء ��آ
 �� أصc ا�f kBi ی���ج cح�ج�، و خ�� د�� f ،أ�� Eإ�

 cت، و �5 آ���PZا� cج��س، و�5 آUا cت آ�?5، �5 آ�?�Uا Eإ� �eل، وان��uUا E�g���

 )� f _�\� ،L���� ا���3ی� Eإ� L3�
 آc أب �i� �[�Xی� ی�M �� أم¥ و cآ 
�M �� Hُا�����ی�ت، أودع ا

ی�r@ ا��Qء ��E أن ی���3ا �R���t?2، إًذا ا���3ی� �����Uء kٌBu ��آ
 �� �� ا�O�Pن و f �� ا���� أ��ا 

ا!ن��ن، ��c� ،L� E�3� f L� ��U ه� ��c�4 ح�صc، �>5 ا���3ی� ����Qء و ا�U?�ت، �� ا��Qء و 

ا�U?�ت ه\ا �� L�U ،j��<نq�� L ��آkBu �� �B ا!ن��ن، ��E�3، ��� ا��gب ی�Tوج �L���4� 5� k ؟ 

�k زوج�L، یL�3�� ��3 �� ا�ن�� �k زوج�L، و �k أوfدJ، و ���M�L ا������ �k أصLR�M، اUب واUم 


ء ��E ا!ن��ن، �\�_ �
 ا�5e �5 ج�O cخ�، ه� اQن �Xب، وأ��J �5 ج�O cخ�، ��Uب و اUم �pأ

 �� �Bُء ��آ�gأ�� ح���� ی>�ن ا� ،kBi�� ������ آ�ن �� j��<ا�� ،j��<ی���ج ج�ء ا�� f ا!ن��ن kBu

و آ��ا " ه\ا أ�� إ��ح�، " آ��ا " E�p أ��، آ�� أن�� f ن���ج إ�E أ�� إ�?� ����ول ا��3iم، f ی�ج Oی� 

J دا�k إ�E ا��3iم ی�L3 إ�E ا��3iم دون أن " و ا���Xا ��ه\ا أ�� إ��ح�، و ��q أ�� إ�Tام، ا!ن��ن 

Mأ f ���3 ����_، أن���3، إًذا ح���� gلی� : hا���3ی� ا��3دی� أن ،L� h������q �_ أج�، إذا أL��3u وا

����B ح�ج� �5 ح�ج��_ ا������، أ�� ح���� �� L[g��g]� دی���، وه\ا ی���ج إ�E ج?، ی���ج إ�E ص�B، و 

��E ��ج�?L، ی���ج إ�E أن  �?�� j<3� ی���u ج���ت Eی���ج إ� ،�BMا�� E�3، ی���ج إ����� Eی���ج إ�

� J\خt� دی��� ����إس ����� Lب ��� ی���� ا��Uا ،_���
ء �3_ إ�E ا�U>�� ا��B�i، إ�E ا����ج، ه� 

 J\خtی L�ح�ار h3��إذا ار ،�B��u ص�� �� Lأ�� ح���� ی�ى ا�� ،Lء ا�\ي ی���
راL� ��M أج� �?\ا ا�3
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 ��را، Uن اUب ��2��t، اUب ی�ی� ن��L ��� یL)��3 و یL�i3 ا��Biا� Eف ��5 إ���tء ا���gواء، إًذا ا�

ا���س، ا���3ی� �����Uء �������ى ا����tف ه\ا ��iة �� ا!ن��ن و kBu، أ�� ح���� ����3 ����_ ا���3ی� 

��، ح���� �(c3 �5 ه\ا ا5�f، آ�� �X 2�� 
��u �����ا����PR ا��� �(�u ���P��� ���z� �?�� L�3ه�ا 

  : h��M ا��أة ���ان

  َ�َأُة ِ:ْ	َ�اَن َرب4 ِإ<4* َ<َ>ْرُت Qَ�َ َم� ِ+* َ�9ِ3ْ* ُم��Nَرًا َ+GَPَ&�7ْ ِمC *49 �ِإْذ 6ِ�َ��َ اْم
  )س�رة Oل ���ان(

   �� �[gا��� J\2 ه?�tgّا������ و ن J\دك ا�\ی5 ر3���ّ?2 هfل أو���R\ �_ أج� آ��B جا، �c إن آc أ��

E��3� ل�M ،_ص���� :  

  2ُPْ0َْ� ُذر4ی�kِ�ِ �ْ2ُPُیَ	�ٍن َأ�9َGْNَ�ْ ِ�2ِْ� ُذر4ی�C�ْ2ُPَ �َوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوا��َ&
  ]س�رة ا��iر[

  E��3� ل�M ،2?�ل ذری����  : أي أ����P �?2 أ

  C )21(�َوَم� َأ�9َPْ�َُهْ� ِمْ� َ:َ	2ِ�ِْ� ِمْ� َشْ*ٍء ُآ7% اْمِ�ٍئ ِ�َ	� َآَ�َ; َرِه�ٌ� 
  ]س�رة ا��iر[

  E��3� ل�Mو:  

  � اkِ�ْْ<َ��َن ِ�َ(اِ�َ=ْیِ- ِإْ�َ��<ً� َ�َ	Pْ�َُ- ُأم%ُ- ُآْ�هً� َوَوَضPْ0َُ- ُآْ�ه�C�ًَوَوص�9َ�ْ
  ]س�رة اUح�Pف[

  E��3� ل�M و :  

 C�ً>��َ�َْوِ��ْ�َ(اِ�َ=ْیِ� ِإ Wَُأ��� 0ْ�َُ&ُ=وا ِإ��� ِإی�� Qَ%�َر �Dَ�ََو�  
  ]س�رة ا!س�اء[

  .�3Bu اQی�ت آ��Zة جا ح�ل �� ا��ا�ی5  


 و ا���ه�
 " اQن أی?� ا!خ�ة، أ���� آ��ب   �p5 " ا���� 
وه� اس2 ��c4� �� ،E�ّ�� E ا���ه�


 �� �� ا��ا�ی5، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م �� ا��ی* : ��Pق ا��ا�یO c4� �� ،5خ��pا���

  ا����4 َ�5ْ ا�oِ�ُ�َْ�ِة �Mَ �َBَ3ْXُ 5ِ�َْل 

َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإن� ا���َ- َ���َم َ:َ�ْ�ُ)ْ� ُ:Gُ(َق اْ�ُ م��2َِت َوَوْأَد اْ�َ&�9َِت َوَم9ََ� َوَه�ِت َوَآWَ�ِ َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- ((

  ))َ�ُ)ْ� 7َ��ِ َوَ��َل َوَآrَْ�َة ا��%bَاِل َوِإَض�َ:َ! اْ�َ	�ِل
  ]رواJ ا���Bري[

ا�)&��i، َ:ْ� َأِ�* َ�ْ)َ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ-  إخ(ا<�9 ا�)�ام، ی#; أن ��0	(ا أن :G(ق اxم�2ت م� أآ&�((

� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل اkِ�ْْشَ�اُك َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأَ�� ُأَ<&4ُ�ُ)ْ� ِ�َ ْآَ&ِ� اْ�َ)َ&��pً��َpَ �ِiِ َ��ُ�(ا َ�َ�� َی

� Pَ�ْ�َ �9َ�ْ�ُُ- ِ�����ِ- َوُ:Gُ(ُق اْ�َ(اِ�َ=ْیِ� َوَ'َ��P�َ َزاَل ُیَ)�4ُرَه� �	َل َأَ�� َوَ�ْ(ُل ا��%وِر َ��َل َ+َ�Gَ+َ ��ً(ِ�P8َ َوَآ�َن ُم

  ))َسَ)6َ
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  ]رواJ ا���Bري[

  E��3� ل�M ،H�� اك�X!ا ،��oُی f ء ا�\ي�gأي ا�:  

 C-ِ�ِ َ�َكJَْأْن ُی �ُEِhِْإن� ا���َ- َ�� َی�  
  ]س�رة ا����ء[

��Pق ا��ا�ی5، و أؤآ �>2 ��� ا!ن��ن ی>�ن ��را ��ا�یL ی�3g ���3دة f ��صj، و �k ا!   H�� اك�X

 �B5 آ�ن� س� J�)� LBأّدى واج L�3 أنgو ی ،Hة ا���� �� L�3 أنgی�?BBن��3 ا!ی(�د �5 س ،J؟ �� وج�د

�3iة، ا���ء و ا�?�اء و ا��X�B� Hن��3 �5 ا J\اد، هم و ا��gاب، ن��3 ا�?ى و أ��ك وأ�_، ن��3 ا!�

�_ ��Oء ث�ث� ؛ أٌب أن(B_، و أب زّوج_، وأب دّ�_ ��E اH، : ا���Xد ��5 دّ�_ ��E ا���M _�\� ،Hا

 ،L�� E��اUب ا�\ي أن(B_ ه� اUب ا����B، واUب ا�\ي زّوج_ �ّ�_، آ��Z �5 ا��XUص ی��iو��ن 

�g�
 ؟ وآ2 ���� ��_ وا� زوج�_، ر��bه� �_ ث��ن�� ��g س��، �Biا� E��ی5 س��، آ2 ���� أخ\ه� 

ا���E ������?� و �tخ�M?� و �\ه��?� و ح��ره�، ح�E أصh�B �>����، ج��� و �P� و ن���، ث2 

 j3��T وجc، و �5  Hا، ه\ا �5 س�ء ����3 ا����زّوج_ إی�ه�، و أنh اQن ن¦ �L، ���سLB ح���� 

  .ب أن(B_، و ه��ك أب زّوج_، و ه��ك أب دّ�_ ��E اHا�����3، و �5 �j3 ا!ی��ن، ه��ك أ

))gُ9َْی ��َ !ٌpَ��َpَ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �ُ� ا���ُ- َ:�� وَ:ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

َوا�=�ی%(ُث َوpَ��َpٌَ! َ�� َیْ=ُخُ�(َن - أي ا�	��P'�!  -ِ- َواْ�َ	ْ�َأُة اْ�ُ	Pََ�'4َ�ُ! َوَ'�7 ِإ2ِ�ْ�َْ� َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! ا�0َ�ْق% ِ�َ(اِ�َ=ْی

 �  ))اْ�َ#�9َ! ا�0َ�ْق% ِ�َ(اِ�َ=ْیِ- َواْ�ُ	ْ=ِمُ� َ:َ�� اMَ�ْْ	ِ� َواْ�َ	��9ُن ِ�َ	� َأْ:3َ
]�Rا���� Jروا[  

�L، ه\ا   �� E��ا�����ى ا�kR�g، وا�����ى ا���y ه� ا�\ي �3Bu ا�ی�ث �?� ����3ن ؛ ا�\ي f ی�oر 

 c��oا� �g�� Lأي زوج� ،Lأه� E��ی��E ا���ح�g �� أه�L، ه\ا f ی�ی� را��R ا�(��، ا�\ي f ی�oر 

�� ا�l��P� ���@g ا���م، أ�� ا���س، ��h س�L3 و �g� h��� ،J�4>��، و ��3�Bu k، روح 

�L أو ی��E ا���� E�����L ا�4�ة و ری����، ه\ا ا�\ي f ی�oر  �Bا�� J��ّه\ا س ،Lأه� �� �gح�

 @cأن ی>�ن آ cرس ا���م �5 أجا���م دی@�ث�، ه\ا f ی�ی� را��R ا�(��، ه� �k ا��3ق ��ا�یL، ���5 ا�

 2� ،f ی�م، ���م ن23 و ی�م cی�م، �2 ی��>5 آ cآ Lی أم¥، آc ی�م، ا!ن��ن f یT� 5eی�رة وا�َ��ی�م 

�5 ا��E�p �� ،L  ی��>U�� 5س�Bع E�p �� ی>�ن M بUأح��ن� ا LنU ،�3�)5، �2 ی��>5 ���م ا������

 Eإخ�ان�� ا�>�ام س��� إ� �5 أوfدJ، أح E�p �� رضUا Lوج E���5 ��ل ا��f 5<� ،L ی�ج أب 

��L ا��أة س>�h�� �� �b، س>h�� �� 5، ا�h�B : أ���ن�� ��>2 ا�c�3، �?��ك ا����دق �>��M ،�[���� �eل ��

 �?�� E��3� ،ت��Bه� �� ا�Oا��� ر yRاه� حی�P �5 أج�c ا������ �� ا��5 ��>5 وحه�، و P��

 J\?� ���3� أن fإ L� b2ه f ا����ة، و �� �?� coX f 5ا�� �� ��Pا���أة ا��� J\ق ا����ل، ه���ی� ���

���درة �� ا����زل، ���� سtل ه\J ا���أة ا���B��ت ا�����P وا�(����، اي �� ا�h�B حی�P �5 ا��اyR ا
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h��M ،�Pی���� �PRا���3ی� ا��� J\5 ه��� �� ا��5 Pا إ�ّ� �� ا��3م : ا�����tدي أن یfأو k�Mأن أ c5 أج�

 ا����د، : ��ة واحة، ی�وا ه\J ا��ی�M ،�Pل ���� خ�ص ��Uم، أو �� Lأذآ� أن fو، وBأی�م ی 3�

(��k ه��ك، ه�tbت ن��?� ��Uآ�ت ا��B��i، ا����ی�ت، �Xء خ�ف ا���P3ل، وه� ا��3 اUس�س� �� ا��

����e أن یt�� أوfده�، وه2 �� ن�q ا��ی��، �� ن�q ا��ی��، ث2 ��ج]h أن اUوfد آ�?2 �2 یt��ا، 

��E ن��?� و أ hg�<ن�� ،ص��?� واح ا�c4 �?� ه����� وا��\ر �?�، واح ��M�i� �?� *3، و�2 یtت أح

 اUم، إذا آ�ن ا5ُ�f �� ن�q ا��ی��، �� Eه2 ���ج� ��س� إ� �ا��(���3ت �3ً J\ه cZ� �� ،¦22¦ و هp

���3 ����ی�u �Pال ا����، و �?��� آc اUآ�ت ا��B��i، ح�E ی���زل ا�ُ�?� و یTوره�، و�k ذ�_ � L�وا�

ح زاره� �� ا��?�ی�، ���5 ن�Pل ��cZ ه\J واح ا��?��� c4�j وا��\ر، و ا��Zن� ��M�i� *3، و�� أ

 J\ه cZ�� ،ت ا!ن��ن���M�3ا� �?�� h<b<�� س�ة، ا���Uل ا�?�� h�iّ�� ا��ة ا���ا��(���3ت ا���

 kی�� f 5<� ،�B�iل ا����Uه\ا �5 ا ،
��u ء�X م، ون�5 ه\اUا �� Eا��(���3ت ه2 ���ج� ��ّس� إ�

 ا��5�z ا�\ي أن ی>�ن آc@ ی�م �5 أی�م ا��3�� ا����2 ا���P�P، و ����، و �gا�2�3 ا� 
��u ��م 

�ّ�� أم، و�5 ��د�� أن� آ\�_، آ\�_ ه��ك إخ�ان یtخ\ون �� J��: ی�oر ��E دی�L، أن ی>�ن آc ی�م 

 ا����د �� رأس ا���� ��E �� ی(�ي �� ا����دق ؟ أن� �� رأي �� 5�أنh ی� أخ� �2 �>����� و �� ��ة 

، هfzء ا�\ی5 أ���� f ی���دون ه\J ا��UآE�3� ��� ،5 أن أح�ث?2 �5 ه\ا ا�����ع ؟ و ا�\ی5 خ�ص

ح\اِر أن ���ق، ه\J : ی���دون ه\J ا��Uآf 5 ی���دون إ���g��� ،bء ا��3�Bi، ��� ن�Pل ��اح راق جا

���P�P إه�ن�، و �� ا�B��p إه�ن� �L، ح���� أن?E إن��ن� �� أ��E درج�ت ا��Uن� �5 ا����M، ه\J �� ا

واHِ ا�2�e3، : آ2 ا����� �3_ ؟ ��Pل �L: أن ی>�ن ا�>�م �E��P�� �P��i ا���ل، �Mل �_ واح: ی���Pن

 _�� 
�u fو ،��واHِ ا�2�e3 واH ا�2�e3 ا����� ا�����3، ه\ا إن��ن ��p ����، �2 ی�>� ���_ آ2 ا���

م �E��P�� �P��i ���ل، ���>�م ��p ����، �� أن_ أرس��u h� أن ���S� ،5������ jذا �2 یtت ا�>�

 �ِ�Xن� و ا�ن ا���<��� 
ص��oا ���k رس��� �� ا��Bی، ��ذا ��Pل �L ؟ ��Pل �L خ���5 آ���، اذه

ی_، وأ��_ �� L<���E ا��eف �c<g ��>2، واد L3�ا�k��i �?\ا ا����B ���\ات أ وان�LB، و ����L و 


�k ا��س��� ه��ك، ه\ا آ�L �5 ��ازم  ا��س��� و اذه ،���� ¦yX L�� ن��ح�� ا��Uوق اإ�E ا��4

L� ل�P� ،_�ّ5 ِس� �Pی��Bu��� : �� �?3 ا�c�i ا���o4، أ�� �� آ�ن ص _Pی�u �� _��� 5� J\ه

�p�Bا� j�3ی�� ،��o4ا� c�iا� k� و ا!ی(�ز ،
ٌ�� _Pیأن یt�� ا�>�م : ا��Bی، ا���k� c�4 ص

��i� ب�Bأس  أم، و أح��E��P�� �P ا���ل، إًذا ن�5 إذا ��ّث�� �5 اUم �>� ی>�ن آc ی�م �5 أی���� 

  .ن ا!ن��ٌن ��ر¤ا �L�ّt و أ��Lا�����y �� ا����ة، أح أس�Bب ا���ّ�ق أن ی>�
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���M Lل  Hا �� روي �5 أ�� ه�ی�ة رMو  

	�	�i! :�م، ا��0ق �(ا�=ی- w ی#= ری� ا�#9!، ی�اح ری� م� م���ة خ: ��ل :��- ا��qة و ا��qم(( 

  )) و إن ری� ا�W=#�� !9# ا�<��ن م� م���ة خ	�	�i! :�م 

�ْ�ُ?َ�� �Mََل  َ Lُbا�� �َ��ْ�ٍ�و َرَِ 5ِ�ْ Lِbا�� ِBْ�َ 5ْ3َ�َ ،2�gا� Lی
 ��ا��Bأح��ن� ا!ن��ن ی�  

َ� ِإن� ِمْ� َأْآَ&ِ� اْ�َ)َ&�iِِ� َأْن َی0َ�َْ� ا���ُ'7ُ َواِ�َ=ْیِ- 7َ��ِ َی� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��(( 

  )) َوَآlَ�ْ َی0َ�ُْ� ا���ُ'7ُ َواِ�َ=ْیِ- َ��َل َیُ�;% ا���ُ'7ُ َأَ�� ا���ُ'7ِ َ+َ�ُ�;% َأَ��Wُ َوَیُ�;% ُأم�ُ- 
  )رواJ ا���Bري(

  2<3� kی* ی��ّس
 أن ی�
b ه\ا ا!ن��ن وا�یt� ،Lنh  و ا��B�� ّي إن��نU أي@ إس�ءة ،L�3bوس �� �Zأآ

ا، و ه��ك l�X س��L، رأس� ی�
 أ��ك ��� hأو أخ�� ،_��� hذ�_ ����_، إذا أه�� hBBّا�\ي س

 ،L�����X�Bة، ه\ا ��E أ���� ا���س، ���B اUب �Xء أص�B �5 ��ازم ا���Bب، �>c إن��ن ی��ء �� 

ا، یtآf�� c ح�ا��، ی��ء و ی�3ي، �����?�ء ��ذا �� ��� jی�� ،Lو ح��� Lو اخ��4ص L��?�

  ی���3ن، ؟ أول �Xء یL� _���P ی�
@ اUب، �5 ا�\ي س
 اUب ؟ ه� أنS� hس�ء�_، ه\ا �E�3 ا��ی*،

ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإن� ِمْ� َأْآَ&ِ� َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���((

;% ا���ُ'7ُ َأَ�� ا���ُ'7ِ اْ�َ)َ&�iِِ� َأْن َی0َ�َْ� ا���ُ'7ُ َواِ�َ=ْیِ- 7َ��ِ َی� َرُس(َل ا���ِ- َوَآlَ�ْ َی0َ�ُْ� ا���ُ'7ُ َواِ�َ=ْیِ- َ��َل َیُ�

  )) َ+َ�ُ�;% َأَ��Wُ َوَیُ�;% ُأم�ُ- 
  )واJ ا���Bرير(

��?�� �Mل   Hا �� H رB����L و : حی* دy�M جا، �5 ج��� �5  Hا Eص� Hرس�ل ا �����خ�ج 

�SنL  -د�PMا �� ا�>�م اQن  -ی� ��g3 ا������5 ا��Pا اH، وص��ا أرح��>2 : س�2 ن�5 �(���3ن، ��Pل

q�� LنS� ،�oB5 ث�اب أس�ع �5 ص�� ا��ح2، و إی�آ2 و ا�� q��  و ،�oBا� ���P�����P أس�ع �5  5�

��م، وواf H ی�(?� ��ق و ku�M f رح2  j5 ����ة أ�� إی�آ2 و ��Pق ا��ا�یS� ،5ن ری� ا�(�� ��ج

  " ن�� ا�>�Bی�ء H رب ا�5����3 و 6�X f زان، و f ج�ر¦ إزارJ خ��ء، إ

Lرس، أن��� �P�3�� ات�P� L�� ����3ی cی�iی* ا�f ی�ج �Xء أس�ع ث�ا�� �� ا�ن�� �5  ���د ه\ا ا��

�� ا��ا�ی5، و �X fء أس�ع ����P �� ا�ن�� �5 ��Pق ا��ا�ی5، ������س�B ذن�ب آ��Zة آ��Zة ر��� 

 cBM ن���T وجc یc�)3 ���3ق ا����P3 �� ا� Hن اS� 5ی��Pق ا��ا� fإ ،����Pی�م ا� Eإ� �?��P�أرج� 

  .اQخ�ة

  � �����L و س��M 2لو�� ا��ی* ا��ا Hا Eص� �B5 ا���آc ا�\ن�ب یzخ� اH ��?� �� : 5 أ�� �>�ة 

��Pق ا��ا�یS� ،5ن اH یL�)3 ��4حLB �� ا����ة cBM ا����ت، ��ح� أح��ن�  fإ ����Pی�م ا� Eء إ��X
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��Pق ا��ا�ی5، أن� �أ 5� 
یL، ه\ا ه� ا���ه���� LM�P� 
B�� ة���ت �L آ� ی�Tل ��!ن��ن أ��Xء �



 f ا���ه��pع ی>�ن ا����Biخ� انO ،5ی
 �� �� ا��ا��p����� رَس  .أن?� ا�

)) �ا���ِ- َ��َل ا���َ��ُة َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد َ��َل َسَ 6ُ�ْ ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأي% ا0َ�َْ	7ِ َأَ�;% ِإَ�

pُ �2َ َ��َلPِ�َْو �  )) �� َأي� َ��َل ِ��% اْ�َ(اِ�َ=ْیِ� َ��َل ��pُ َأي� َ��َل اْ�ِ#�2َُد ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- َ:َ�
  )رواJ ا���Bري(

���ل ا�4�ة ��E و�M?�، و �� ا  Uا E��  .��ا�ی5، و ا�(?�د �� سc�B اHأي أ

  ا��E�3 ا��Zن�، 

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�� َیْ#ِ�ي َوَ�ٌ= َواِ�ً=ا ِإ��� َأْن َیِ#َ=Wُ َمْ	ُ�(ًآ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��((

 -ُGَPِ0ْ�ُ+َ -ُِ�َیPَJْ�َ+َ ((  
]2��� Jروا[  

أی�� ه\ا ا��ی* ی�>5 أن ی��ّسk، أي �?�� � 5� h�3���k�i أن ���� حP?�� إf �� ح��� واحة، أن 

 Hی_، ا!ن��ن ا�T وج�M cلی?�ی� ��E ی :  

 !َ&َGَ0َ�ْا �َNَPَ�ْ11(�َ+َ�� ا ( !ُ&َGَ0َ�َْوَم� َأْدَراَك َم� ا)12 ( !ٍ&َ�ََر %Q+َ)13( C  
]�Bس�رة ا�[  

   L�ا�?X 5� دی��B3ا� J\2 ی���ر �5 ه� ��� ،L�ا�?g� B�أي أی�� ا��E�3 ا��اسJ\?� k اQی�، ا!ن��ن 

�BP32 ا���Mذا اS� ،cوج T� Hا Eإ� c45 ی��:  

 !ُ&َGَ0َ�ْ12(�َوَم� َأْدَراَك َم� ا ( !ٍ&َ�ََر %Q+َ)13( C  
]�Bس�رة ا�[  

���L ا�4�ة و ا���م ی�Pل    �Bو ا�� ،L�ا�?g� دی��B35 ا�� L�BMر b_� أي  

8َ0ِ َ:ْ&ُ= ا�=4ی�9َِر َوا�=4ْرَهِ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�((

�ِ! ِإْن ُأْ:3َِ* َرِضَ* َوِإْن َ�ْ� ُی0َْ� َ�ْ� َیْ�َضَ�	ِMَ�َْوا !ِEَ�3ِGَ�َْوا((  
  ]رواJ ا���Bري[

�T وجc، ی��ف إ�E ه\ا    Hا Eإ� c4دی� �5 ی�B3ا� J\ذا �2 ی���ر �5 هS� ،L�ا�?g� B���!ن��ن 

  : ا���ما��E�3 آ�� �Mل ���L ا�4�ة و 

ِ#َ=Wُ َمْ	ُ�(ًآ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�� َیْ#ِ�ي َوَ�ٌ= َواِ�ً=ا ِإ��� َأْن َی((

 -ُGَPِ0ْ�ُ+َ -ُِ�َیPَJْ�َ+َ((  
]2��� Jروا[  

bر، أو جL�3 إن��ن� ��3ا   M ه>\ا cوج T� Hا �5 اf ،H ی��4، و أح��ن� ی�gب، إذا آ�ن أي إذا واح

 r3B� 
ر !ن��ن، ��gب �5�z أن ی>�ن �5 ن�c أٍب ����ف أو ���4P أو ج�هc أو ���>ّM Hا

 ���� ،���i� ة��ا�\ن�ب و ا���3ص�، وا�o��� �o��� ��<�� 5�f، و ���u q�َیc، و ��B4 آ��Z، و �
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 Jأ�� c5ُ أن ی���fع ا�iإذا اس� ،�PR�� M 5�fا!ی��ن، ی>�ن ه\ا ا yی�u _أن ی�� E����E ا����� و 

 E�����_ وf ��ا��_ إf أن ی(c3 اH هاه��  LbPك ح��� f ،L���k�i أن ����� ��ا� LbPح JوE�ّ ��ا�

 ،L�� �3�� hن_ آ�U ،ا��Zآ 
یی_، �>5 ه\ا ی���ج إ�E، س?c آ��Zا أن �?ي صیP_، اUب ص3

��E دی�L ی���ج إ�E ص�B آ��B وإ�E اQن ا: ی�Pل Jأن ی����3، �\�_ ا�\ي ی��ول أن ی5�3 أ�� ���� ی�ی

ح>�� آ��Bة و إ�E ن�u q�َیc، و إ�E خ�� ���PR، �\�_ ا!ن��ن ��!ح��ن ی�>5 أن ی��cP إ�E ا�?ى، و 

��ة h�M �>2 �� أص�ل ا�M :ا cBM وةPا� ،��Uا cBM ��Qن، و ا��Bا� cBM ا!ح��ن f hنt� ،ة���

 ،_� �o4ی h��<� ذاS� ،_�ح�ج� ��B�� و ،_�����k�i أن ��Pل آ��� ��ا�ك إf إذا آ��p hر�M �� خ

 r3� ك��و  Hا ���u E�� L���� رت أنM و ،Hا h�� Eإ� J��وإذا أصEo �_، واس�h3i أن �

�ر P� hوج�دك، أن 
Bوس ،_B)5، ه� أن�Z� رّPُی f c���E أن �>��]q�� ،L ه��ك �5 ا���3ص�، ه\ا 

  : �>��]� أ�2e �5 أن �>�ن س�BB �� های�L، �\�_ ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م

ِ#َ=Wُ َمْ	ُ�(ًآ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�� َیْ#ِ�ي َوَ�ٌ= َواِ�ً=ا ِإ��� َأْن َی((

  )) ُ- َ+PَJْ�َ+َ -ُGَPِ0ْ�ُِ�َی
]2��� Jروا  

   ،Hا c�Bل ا�(?�د �� سن� خ��� أح�دی* ���ده� أن �� ا��ا�ی5 ی3��ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م، اQن 

خ��� أح�دی* ����ن?� �� ا��ا�ی5 ی3ل ا�(?�د �� سc�B اH، آ�� أن ح� 5�c@3B ا���أة زوج?� ی3ل 

� ،�c�ّ، �_ أب و أم، ��?�� �(�ه، أی�?� ا���أة أ�ِ_ زوج ؟ ن23، ح�5 ا�(?�د �� سc�B اH، إًذا ج�ه

f ی�ج أ���ل : �L� _�3B ه� ج?�د �� سc�B اH، أ��اب ا���� ��ّ���، و ا!ن��ن � 5�L��3 أح��ن� ی�Pل

���ل ا�f ���4 ی�ج أآ�Z ��?� دا��R، ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م، ج�ء U5، ا�Tص���� �� ه\ا ا�

 cم،رج�ة و ا���ا�4 L������L ا�4�ة و ا���م ی��tذنL �� ا�(?�د، ��Pل  �Bا�� Eإ�  

َ� َ+�ْسPَْ َذَ<ُ- َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�َ� َ:ْ	ٍ�و َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َیGُ(ُل َ'�َء َرُ'7ٌ ِإَ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��((

  )) َواِ�َ=اَك َ��َل َ<0َْ� َ��َل َ+2ِ�Eَِ	� َ+َ#�ِهْ= ِ+* اْ�ِ#�2َِد َ+�Gََل َأَ�*� 
  )رواJ ا���Bري(

  ه\ا أول حی*، و �� روای� ����2   

َ+�Gََل ُأَ��ِیQَ0ُ َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�َ� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� ا�0َ�ِْص َ��َل َأْ�َ&7َ َرُ'7ٌ ِإَ�� َ<ِ&*4 ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ((

 �َ	� َ��َل َ+hِPَ&ْPَ* ا2ِ�ْْ#َ�ِة َواْ�ِ#�2َِد َأْ�hِPَ* اْ�َ ْ'َ� ِمْ� ا���ِ- َ��َل َ+7ْ2َ ِمْ� َواِ�َ=ْیQَ َأَ�ٌ= َ�*� َ��َل َ<0َْ� َ�7ْ ِآَ��ُهَ:َ�

 �	َ2ُPَ&َNُْص �ْ�ِ�ْ َ+َ Qََواِ�َ=ْی �  )) اْ�َ ْ'َ� ِمْ� ا���ِ- َ��َل َ<0َْ� َ��َل َ+�ْرِ'ْ� ِإَ�
]��� J2روا[  

   ،*��Zن�، ا��Zه\ا ا�  
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َ�� ا2ِ�ْْ#َ�ِة َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َأن� َرُ'ً�� َأَ�� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل ِإ<4* ِ'6ُ�ْ ُأَ��((:َ Qَ0ُِی

	َ2ُ(ْNَِ+َ ْض �	َ�َ�ْآ6ُ َأَ�َ(ي� َیْ&ِ)َ��ِن َ��َل اْرِ'ْ� ِإ2ِ�ْ�ََ =ْGَ�ََو �	2َُPَ�ْ(َ�َْأ �	َآَ � ((  
]�Rا���� Jروا[  

  ه\ا ا�(?�د، ص�روا ث�ث�،   

َ+�Gََل َهQَ�َ 7ْ َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري4 َأن� َرُ'ً�� َه�َ'َ� ِإَ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِمْ� اْ�َ�َ	ِ� ((

  )) َأِذَ<� Qَ�َ َ��َل َ�� َ��َل اْرِ'ْ� ِإ2ِ�ْ�ََ	� َ+�ْسPَْ ِذْ<َ2ُ	� kِ+َْن َأِذَ<� Qَ�َ َ+َ#�ِهْ= َوِإ��� َ+ِ&��ُهَ	�  َأَ�ٌ= ِ��ْ�َ�َ	ِ� َ��َل َأَ�َ(اَي َ��َل
  ]رواJ أ�� داود[

  ،qا���� ،kأي ��ك �?�� ج?�د، ه\ا ا��ا�  

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیْ�Pَْ ِذُ<ُ- ِ+* اْ�ِ#�2َِد َ+�Gََل َأَ�*� َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َ��َل َ'�َء َرُ'7ٌ ِإَ�� ا��9ِ&*4 َص��(( 

  )) َواِ�َ=اَك َ��َل َ<0َْ� َ��َل َ+2ِ�Eَِ	� َ+َ#�ِهْ= 
]2��� Jروا[  

���M Lل Hا �����L و س��P� 2ل: و حی* س�دس، �5 أنq ر Hا Eص� �Bا�� Eإ� cرج E�أ :  

���7 اَ
 +* : أم*، ��ل: هG� 7* م� وا�=یQ أ�= ؟ ��ل: +�Gل: ��-إ<* أش2P* ا�#�2د و w أ�=ر :((

  )) ��ه�، +kذا +6�0 ذ�Q + <6 ��ج� و مP0	� و م#�ه= 

    .رواJ أ�� یE�3 وا��Biان� �� ا���o4 واUوس�، وإس��ده�� ج�

  c�Bس �� اH،  آ2 حی* ؟ س�� أح�دی* ص���� �zآ أن_ إذا آ�h ��را ��t_ و أ��_ �tنh آ���(�ه

�5 ا�?�ى، إن ه� إf وح� ی�حE، و آ���  yiی� f 5� م�آ ،l�X م�آ q�� م رس�ل، و�ه\ا آ

 5� س�2�3 حی* رس�ل اH �\ّآ�وا �Mل س�ن� س3 ث�ث� أن� ��?5 رجc، و �� �� س�ى ذ�_ �tن� واح

���L و س�2 : ا���س ؛ �5 ه\J ا�Z�ث� Hا Eص� H5 رس�ل ا� �Zی���h أنL حy �5 و f س�h3 ح fإ

 E��3� Hخ\ " اtأ��ن� أن ن M و ،L�4� M و Lا�\ي ه� رس�� �Bه\ا ا�� Eإ� Eه\ا ا�>�ن أوح yا�\ي خ�

 ���M و ا���3ف ،k����3ت ا��4ن� J\?� ،ا������3ت J\ه �Bه\ا ا�� Eإ� Eه\ا ا�>�ن أوح yا�\ي خ� ،L��

،Hا���>��2، ا���>�2 رس�ل ا h���ا��ح� : وا���>�2 ا�\ي ی�َحE إ��L، و ا����3ء ���Mا ا��ی* إf إذا 

�، إf أن وح��ن، وح� ���� وه� ا�O�Pن، ووح� ��p ���� وه� ا����، �>�م ا���B آ���ح� ����

H5 رس�ل ا� �p��4ا�.  

دت س��، �  ه\ا واح س��k، و أن� 

(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+6ُ�ْGُ َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإ<4* َ:ْ� ُم�0َِوَیَ! ْ�ِ� َ'�ِهَ	َ! ا��%َ�ِ	*4 َ��َل َأ6ُ�ْ�َ َرُس((

�ُ Qَ%َأَ���ٌ! ُأم QَNَِخَ�َة َ��َل َوْیV�َْوْ'َ- ا���ِ- َوا�=�اَر ا Qَ�ِ<َ�ِ *hِPَ�َْأ Qَ0َ6ُ�ْ َ<0َْ� َ��َل اْرِ'ْ� ُآ6ُ9ْ َأَرْدُت اْ�ِ#�2ََد َم

ا���ِ-  Pُُ- ِمْ� اْ�َ#�ِ<ِ; اV�َْخِ� َ+6ُ�ْGُ َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإ<4* ُآ6ُ9ْ َأَرْدُت اْ�ِ#�2ََد َمQَ0َ َأْ�Qَ�ِ<َ�ِ *hِPَ َوْ'َ-َ+َ&��َه� ��pُ َأَ�ْ�

َه� ��pُ َأPُ�ْ�َُ- ِمْ� َأَم�ِمِ- َوا�=�اَر اV�ِْخَ�َة َ��َل َوْیQَNَ َأَ���ٌ! ُأم%Qَ 6ُ�ْ�ُ َ<0َْ� َی� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل َ+�ْرِ'ْ� ِإ�2َ�ْ�َ َ+َ&��
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َ��َل َوْیQَNَ َأَ���ٌ!  َ+6ُ�ْGُ َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإ<4* ُآ6ُ9ْ َأَرْدُت اْ�ِ#�2ََد َمQَ0َ َأْ�Qَ�ِ<َ�ِ *hِPَ َوْ'َ- ا���ِ- َوا�=�اَر اV�ِْخَ�َة

  ))��rَ+َ �2َ�َ اْ�َ#�9ُ! ُأم%Qَ 6ُ�ْ�ُ َ<0َْ� َی� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل َوْیQَNَ اْ�َ�ْم ِرْ'
]Lا�5 ��ج Jروا[  

  �Mل ���L ا�4�ة و ا���م،   

))QَPُ�9'َ �	ََ��َل ُه �	َوَ�ِ=ِهَ �̂% اْ�َ(اِ�َ=ْیِ� َ:َ�   ))َوَ<�ُرَك  َ:ْ� َأِ�* ُأَم�َمَ! َأن� َرُ'ً�� َ��َل َی� َرُس(َل ا���ِ- َم� َ�
]Lا�5 ��ج Jروا[  

   ��?M�P�  ن�ر، ه�� ج��_ و ن�رك،أي ��@ه�� ج��، و 

َیُ�د% اGَ�َْ=َر ِإ��� َ:ْ� pَْ(َ��َن َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�� َیِ�یُ= ِ+* ا0ُ�ْْ	ِ� ِإ��� اْ�ِ&�% َوَ�� (( 

 -ُ&ُ��  ))ا�=%َ:�ُء َوِإن� ا���ُ'Nْ�ُ�َ 7ََ�ُم ا��4ْزَق ِ���>�ْ<ِ; ُیِ
] JرواLا�5 ��ج[  

  E��3� ل�M ،c���T وجc، وا� Hا ���u ب ا��زق ا������Bأس   : �E�3 ذ�_ أن أح

 �ً�=َcَ �9َ�ُْهْ� َم�ًءGَْس َ�َ !ِGَا��3ِ�ی �  C )16(�َوَأْن َ�ِ( اْس�GَPَُم(ا َ:َ�
  ]س�رة ا�(5[

َ� َ�� َیِ�یُ= ِ+* ا0ُ�ْْ	ِ� ِإ��� اْ�ِ&�% َوَ�� َیُ�د% اGَ�َْ=َر ِإ��� َ:ْ� pَْ(َ��َن َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��((

 -ُ&ُ��  ))ا�=%َ:�ُء َوِإن� ا���ُ'Nْ�ُ�َ 7ََ�ُم ا��4ْزَق ِ���>�ْ<ِ; ُیِ
]Lا�5 ��ج Jروا[  

  أي �� ا��ا�ی5،   

���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َمْ� َس��Wُ َأْن ُیْ&َ�َ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا((

�7ْ َرِ�َ	ُ- ِ�َ�ْ+َ Wِ�ِpََ  َ�ُ- ِ+* َأ�ِرْزِ�ِ- َوَأْن ُی9َْ *+ِ -ُ�َ((  
  ]رواJ ا���Bري[

   �3�i� أراد أن �� �Bا�� ،�Bا�� Jأراد �� �[�X ?��ا��ح�دی* أن Uا J\اءة ه�M 5� Egأ��ك و �>5 أن� أخ

ه��ك أ�?�ت ی��tن أوfدهy��i�� 5 ن��R?5، ه\ا " ه>\ا ��ی أ�� " أ�_ �� ���43 اH، و أآ�Z ا���س 

fاzل سt�� ،LPح yذي ح cآ ��أ�� �����P��� q، أنh : آ�م ����ض، و ه\ا آ�م خ�ف ا����، أ

� ���_ أن ���5 إ��f ،L أن �L3�i �� ���43 اf ،H ����ا أن س�ن� س3 h��M 2ص ��� أس��M5 أ�� و

 Lأ� L�  

� �)� �E	N	�G+ ،=ل(( P� ت : �� �آ7 ش����E6 وا�=ة وا�=ة م� آ'�M+ ،8E> !iم� Q� ی� أم* �( أن

  ....)) �	N	= +)�* إن ش�6 أو w � آ�*

���_ أن    L?��ا أن��أن  Egه� أخ���و أن� أ ���<� ،H5 رس�ل ا����ت ���>2 ه\J اUح�دی* ا�����4 

k�i�  ی�تQأت ا�M �� ،���iا� �� q�� ��Uا ،yق �� ���43 ا��������� ���u f ،�P�i� ���u بUا

  : آ�?�، ا��U ��!ح��ن ���ا�ی5، ا�M Hل
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 C�ً>��َ�َْوِ��ْ�َ(اِ�َ=ْیِ� ِإ Wَُأ��� 0ْ�َُ&ُ=وا ِإ��� ِإی�� Qَ%�َر �Dَ�ََو�  
  ]س�رة ا!س�اء[

�� �Xء Oخ�  �iء، و ا��X ح��ن� ا!ح��نt� ،5ی�� H وحJ، و ا!ح��ن ���ا��iا� ، " ��R�3ق ا����� f

 Eإ� �eة، ه\ا ی����_، خ�q ن��ء �� أ�?E زی��، زوج�ت اUوfد، ��E ص��ة واح 
�pی� ا���، أ

�� : ا��أة أخ�� و ی���k �?�، و ه\ا ی�Tح �3?5، ه>\ا ��ی أ��، ه\ا آ�م ����ض، أ�Mل �>2�u f

�T وجf c یh��M �� : �?B�o� L�t �_: ��4 ا����y، و أ�Mل �>2 أی�������ق �� �3 Hا ،_��� 
�pأ

�� �����ق �� �u f ،_��� �B�M cPZی ،_��� 
�pة، أ��Bآ��� آ h_ ����43، و�� آ�ن�إذا أ��

اه�، إن �Xء ی��4ّ��� f ،ن�� ��3و��ر ا!�>�ن آ���i� 5، و ص�حB?�� �� ا�P� hأن ،y��43 ا����� 

�����، اH ی��4 ا��Uر، �>�2 آ���، ����i، و �� أردت أن ����j أ��ه�، �>�2 آ���  _��� ���uخ��ا، أ

��_، ه��ك ن��ذج Oخ� أ���kR�X L جا ��5  E��T وجf c ی� Hن اS� ،�?3�i� و �>5 أن ،���i�

�T وجc، �3� ی��� أ�L" ی� ر�E ا��ا�ی5 : " ا���س، ی���Pن Hا ��إر��ء آ���، أ�L و  ی��E ر

 cصUا ،�[�X h��ّأ �� Hِوا ،Jو أ�� Lأ� E� أ5�ّ آ�X cء، أرM ،Jه�ا 
��E ح� hو ی��� ،Jأ��

�T وجc<� ،c إن��ن ی��ه2 أن أ�uع وا�یL، �ّ� وا�یL، و أ�X L���� Ei?�ا�?� و  Hء ا��إر

�م و ا��� H أ: حI�e?�، و ��ك اUص�Mء، و س>� و ��ه�، و ی�Pل �_Pی f �Bي، ه\ا ا�ن� ��ر¦ ��ا�

�T وجc یzد�ب ا!ن��ن، أری أن f �>�ن ا���?���ت �i�p، اQن �� ا��(��k ه��ك  Hخ�، اzی f

��E أ�� اH، یt�� �� ا��ا�ی5 ��ج�  ���P��� إذا آ�ن yb��� ه\ا ،y�ّ�� Lی��?���ت ��p، أن ا��Bر ��ا�

�T وجc، ��ذا ی�c3 ه\ا ا��B ؟ اH یzد��L ی���ج ���L، أ�� إذا ��ك أ�� Hا �?�� jو خ�� ،cوج T� Hا.  

:E(ا :� <��ء ا��9س �l0 : و:� أ�* ه�ی�ة رض* ا
 :9- :� ا�9&* ص�� ا
 :��- و س��، ��ل(( 

  )) <��ؤآ�، و��وا ���ءآ� �&�آ( أ��9ءآ� 

   "  .ی�ن f ی��ت، ا��h[X �� c آ�� �ی5 �انآ�� �ی5 �ان، ا�f �B یE�B، و ا�\ن
 f ُی��E، و ا�

 أن>2 آ�>2 ����3ن?�، أ��Xص آ��Zون أ���ؤه 2��iو��ا ���?2، و ����ه2 ��   P��ه��ك l4M أ

�>�ن �5�3، و ی2�P ه\ا ا����وب أنL �� ه\ا ا��>�ن cBM أر��5 س�� ��ب وا�L�� J، �5 ه\ا ا���ع 

�ی* ��� ��  5 ا����ص�c، ����>�ن ن��L، �\�_ آ�� �ی5 �ان، أح�� ح�ا�� ��gیf 5<� ،�4M 5 دا

)) 7&G�+ ،q�9Pم W)أخ Wؤآ�، و��وا ���ءآ� �&�آ( أ��9ءآ�، و م� أ����> l0� ء ا��9س��ا :� <)E:

q3&آ�ن أو م �GNم ،Qذ�((.......  

)) �َcِا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َر �َأْ<��pُ lُ َرcَِ� َأْ<��pُ lُ َرcَِ� َأْ<lُ 7َ��ِ َمْ� َی� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��

  )) َرُس(َل ا���ِ- َ��َل َمْ� َأْدَرَك َأَ�َ(ْیِ- ِ:9َْ= اْ�ِ)َ&ِ� َأَ�َ=ُهَ	� َأْو ِآ2ِ�ْ�ََ	� َ+َ�ْ� َیْ=ُخ7ْ ا�9#َ�َْ! 
)2��� Jروا(  
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  .أي �� ا��ا�ی5 ی>�� �خ�ل ا�(��  

َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ'�َء َرُ'7ٌ ِإَ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل َی� َرُس(َل  وَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة(( 

pُ َمْ� َ��َل ��pُ َ��َل Qَ%ُأم ��pُ َمْ� َ��َل ��pُ َ��َل Qَ%َ��َل ُأم *Pِ�َ�Nََص �ِ�ْNُ�ِ ا���9ِس %̂ َ��َل ��pُ َمْ�  �� ُأم%Qَا���ِ- َمْ� َأَ�

  )) َ��َل ��pُ َأُ�(َك 
  )رواJ ا���Bري(

  �Bا�� c[ل: �\�_ ��� س�M ا���أة ؟ E�� �P2 ا��ج�ل حe��5 أ�2e ا����ء ح�P : زوج?�، ���� س]c: �5 أ

��E ا��جc ؟ �2 یcP زوج?�، �Mل :Lأ� "...���E ا��ج�ل أ�L، و أ �P2 ا����ء حe���E أ �P2 ا��ج�ل حe

  .ا���أة زوج?�

اQن ه��ك ����ع دy�M، وا��_ �Z� ��q ��?� دی5، وf ���4، س���ة، ��
 �r3 ا�������ت، إی�ك 

  أن �5e أن و�3?� ا�\ي f ی��� اH ی��3_ �5 ��ه�، اس��3ا ا��ی*

Jِْ�َآٌ! ِ+* َ:2ِْ= َرُس(ِل ا���ِ- َ:ْ� َأْسَ	�َء ِ�6ِ9ْ َأِ�* َ�ْ)ٍ� َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� 6ْ�َ��َ َ�ِ=َم6ْ َ:َ�*� ُأم4* َوِهَ* ُم((

 !ٌ&َcِا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 6ُ�ْ�ُ َوِهَ* َرا � - أي أن ��ور<*  -َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�ْس6ُ�ْPَEْPَ َرُس(َل ا���ِ- َص��

 Qَِأَ+َ ِص7ُ ُأم4* َ��َل َ<0َْ� ِصِ�* ُأم� ((  
  )رواJ ا���Bري(

���_ أن ��B أ�_ و أ��ك، و�L3 ج� أ�_ �\ر �3 ه   hا�\ي �_، أن H5 ا� 
�uوا ،_���\ا ؟ أد� ا�\ي 

�L� ،j�3 ������ت، وا��_ س���ة، أ��ك �Z� ی���  Lي، إی��ن�M L5، إی��ن�z� ،��4ی f ی��4، أو

رك، ج�3_ اH �5 ن��M ه\ا أ��ك، ه\ا ،L� _� �M�� f ء�X ة ا��?�، ه\اT?وراء أج L��Mأو _��� ،L

H��43 ا� �� L3�i� ا�\ي �_، دون أن H5 ا� 
�i� دي ا�\ي، وأنz� أن.  

َوَسMَُ�  وَ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِرَض� ا���ب4 ِ+* ِرَض� اْ�َ(اِ�ِ=(( 

  )) ا���ب4 ِ+* َسMَِ� اْ�َ(اِ�ِ= 
  ]����\يرواJ ا[

 أدرك جTءا �5 ر��ء اH، دyM ���3، إذا أر�E وا�یL، هc أدرك   P� Lیأي ا!ن��ن إذا أر�E وا�

�T وجc ؟ f، ه��ك واج�Bت ن�� أوfدك، و ن�� زوج�_، ون��  Hء ا���?\ا ا!ر��ء آc إر

 ،������ hإذا آ� cن�� ا���آ ،�B�Bu hإذا آ� E�و ن�� ا�i�ب إذا �(��3_، و ن�� ز���R_، ن�� ا���

 أدرآh جTءا �5 P� _یر�س�، ���_ واج�Bت آ��Zة، �Sذا أر��h وا�ی_، أو ��رت ��ا�� hآ�

Lآ� L���i� fی��ل إ f Hء ا���T وجc، �>5 إر Hء ا��  . إر

� َرُس(َل ا���ِ- ِإ<4* َأَصْ&6ُ َذْ<ً&� َ:�gًِ	� وَ:ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َأن� َرُ'ً�� َأَ�� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل َی((

  )) َ+7ْ2َ ِ�* َ�ْ(َ�ٌ! َ��َل َهQَ�َ 7ْ ِمْ� ُأم� َ��َل َ�� َ��َل َهQَ�َ 7ْ ِمْ� َخ�َ�ٍ! َ��َل َ<0َْ� َ��َل َ+ِ&��َه�
  ]رواJ ا����\ي[
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 أن یE�3��?�4 ذ�_ أن ا����� �� ����T اUم، وا�  � f خ��� أی�� L� ي\.  

 L� q�� ،أص��ب L� q�� أ��ك ،J3� 5� Lإخ�ان أ�� c4��� J�BM �� Jأ�� c4أن ی 
اQن، �5 أح

�B��� ،L�و�� 3� J3Jإخ�ان، ��5�f ا�\ي ی�ی أن ی�B وا�� Lإخ�ان أ�� c4��� ،ب ����ح.  

� q�)م ه\ا ا��T� Lن� �� أن2 ا���M��2، ����، ص q�)� L� ن� ج���3 ؛ أب>tن�� �5 ا�l4P ا��� ���

 ،q�)م ه\ا ا��T� ذا ان��ط ��?2 و ان�2 إ��?2 وS� ،2?؟ إخ�ان أ��_ آ� q�)5 �� ا��� ،L�ح�� �� J�ّ�

 �� 2�� q�)� ث�ء�ث cآ ،h�� L� بUص ا��Xف أ���Sن اUب ی��J�BM �� E، �?\ا �5 �� اUب، أ

���2 ج��c و ی�>�2 �_ ا�h�B، ���� ���� اUب �3? ا��L أن ی���� ه\ا ا��(�q �� دام ا5�f ح�¤ ��tی ،�

 5� h�B�4، ه\ا ا��X ث�ن�ون أو ث�g� ،jی�gی* ا�آ����5، و ی�Pؤون ا�O�Pن، و ی�Pءون ا��

 q�)أن ی���� ه\ا ا�� E�� �BآU5 ا�fا ��2، ���� ���� اUب �3? q�)� ث�ء�ث cث�5 س��، �� آ�ث

2 �3 ���t<� ،Lن�� ��ر�L �� ح���L، ��د�h ح��، �Xء ج��c جا، أ��ك �L إخ�ان �B�uن، أن ��4?

�h ا��ی�� �Mل: د�PMا �� ا��ی* ؛ �5 أ�� ��دة �MلM :ل�P� ��� 5� Hا B��h ا��ی��، �t��ن� M :

���L و س�2 ی�Pل: �M ،fل: h�M: أ�ري 2�ِ أ��h ؟ �Mل H Eص� Hرس�ل ا h3س� : c4أن ی 
�5 أح

J3� Lإخ�ان أ�� c4��� J�BM �� Jأ�� cأن أص hBBحt� و ��5 أ��_ إخ�ء وود ���، وإنL آ�ن ��5 أ�� 

ذ�_، �� ا��3 ا��Pدم، ا�\ي �L وا� ����J اH و ان�cP إ�E رح��L، �5 ه2 إخ�ان أ���3Bu ،L ا�����zن، و 

ی��3 إذا أ��ك �L إخ�ان �B�uن، إخ�ان  -أ��ذ ��q�� -  H ا���4Pد أي أخ، إذا آ�ن L��U ر��Pء س�ء 

��T� ،6�X L� ،2ر 6�X أ��_، ه\ا �5 �� أ��_، �Mل�� �� �B�u ،و إنL آ�ن ��5 أ�� ��� و ��5 : (

  .�_ إخ�ء وود، �tحhBB أن أصc ذ�_أ�

  Oخ� حی* ؛ 

(ِل َ<Nُْ� ِ:9َْ= َرُس - أي ��9	�، +* ا��h! ��9	� آ&��  -ْ� َأِ�* ُأَسْ�ٍ= َم�Qِ�ِ ْ�ِ� َرِ��0ََ! ا����ِ:ِ=ي4 َ��َل َ��9َ�ْ :(َ(

 ِ��4 َأَ�َ(ي� َشْ*ٌء ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإْذ َ'�َءWُ َرُ'7ٌ ِمْ� َ�9ِ* َسَ�َ	َ! َ+�Gََل َی� َرُس(َل ا���ِ- َهGِ�َ 7َْ* ِمْ�

ْ<�Eَُذ َ:2ِْ=ِهَ	� ِمْ� َ�0ِْ=ِهَ	� َوِصَ�ُ! ا���ِ�ِ� َأَ��%ُهَ	� ِ�ِ- َ�0َْ= َمْ(2ِ�َِ	� َ��َل َ<0َْ� ا���َ��ُة َ:2ِ�ْ�ََ	� َواِ��ْس�EَhْPُِر 2ُ�ََ	� َوِإ

 �	َ2ِGَِوِإْآَ�اُم َصِ=ی �	َص7ُ ِإ��� ِ�2َِ)�ُ ��َ *Pِا�� ((  
  ]رواJ أ��داود[

 : ��M 2?�3ل  P� ة�ص cب آ�P��� �?�� �� آc ص�ة، �5 د�� ��ا�یL �� أ��ء، أن �ا�4�ة ه� ا�

��ه�� �5 �3ه��، وص�� ا��ح2 ا��� f ن�\ ه\ا ا��ی*، ن23 ا�4�ة ?��?��، واfس���oر �?��، وإن��ذ 

��?���   .��صc إf �?��، وإآ�ام صیP?��، �?\ا ا�\ي ��P �_ �5 ��ه�� �3

   5� ��Zس�ة، آU2 ا�إخ�ان�� ا�>�ام ؛ �� ا��ا�ی5 جTء أس�س� �5 أوا�� اH، ون�5 �� �� ا��ا�ی5 ن

E����ب، وUا Eس� ی���Uل ا���س ا�P�� ،مUو��ق، : ا E����5 اUب و ��5 اUم، اUوfد  fب إ�p ��
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 �P��� و �P� ،L�ب آ�� ه� �� ح��Uا h�� ،بUا Eأح��ن� ی��� ،����� E����E ��اصc و���B�� E و 

�T وجt� ،cن�2 ����3ن و أن� أ��Tم  Hا c�� 5� ا، وه\ای جX �?��� cك أس� ا���اص��?� ،EP��� و

��ب و ا����، ح�f E أ��p، وأي آ�م Oخ� ��y�T� L، ���>��ب و ا����، ا�O�Pن و ا��ی* ا����4، ا�>

 q�� ��4، وP� L�� qو�� ،�o��B� L�� q�� و ،cز� L�� qو�� ،tiخ L�� q�� ،cوج T� Hا ��ه\ا �5 

Hس�� رس�ل ا k� و Hآ��ب ا k� hأن ،rM��� L�� qان��اف، و�� L�� qو�� ،q�u L�� J\وه ،

  .��ج�?�ت و �����3ت ا��4نk، و ا��� H رب ا�5����3


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��ا���خ� وا���ادد ��  - 6اUخ�ق ا!س����) :052( ا�رس  - ��

Hا. 

  28-09- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6


 ا���	� ا����� ��� ا  

   k��iع ا���أی?� ا!خ�ة اUآ�رم، �k ا�رس ا���دس �5 دروس اUخ�ق ا!س����، f ز��� �� ��

 ����� 5� ،����5 ا��B3دات ا�(�� ��ث�� �� ا�رس ا�����5، �zق ا���خt� y�3ا��� ��ا�(��

ا��E�4، و�5 ح�P�P ا���،  ا�4�ة �� ج����، و�5 ح�P�P ص�ة ا��3ی5، و آ�j ی��oB أن �zدى ��

و آ�j أن �5 أها�L ا�>�Bى ذاك ا���Pء ��5 ا������E�X �� 5 أ�iMرJ، وا���م ن��cP إ�E ��ن Oخ� �5 

 ،_�\� c4وا���ادد، و�� ی� 
أوان ا�3��Mت اfج������ �� cI ا!س�م أf وه� ا�ـ��خ� �� اH وا�����

 ن و��4M ��Mة وcBM أن ن��� �� ��Pات ه\ ا�����ع و ���4�� f L� ة�L و ا���4ص ا��zی

  .آ��?� �?\ا ا�����ع

   r3� E�� Tرآ Lة، �� أن��Zاد آ�� J��
 ا�g?�دة ا��Zن�ی� ��u آ�رم، آ�>�2 ی2�3 أنUأی?� ا!خ�ة ا

 ا���س ن�ج�� أم �� Lخ�، ه\ا اس�Q�3?� ا� �� 
ا���اد و أدى ا����fن ��(� �� ��3?� و رس

،
و�� ن�ل ���� ���� �� ا���Tی�ء و ا�>����ء، و�� ن�ل ���� ���� �� ا��ی����ت، ه�  راس�B ؟ راس

 yPرس?� ج���3، وإن �2 ی� آc ا���س راس
، Uن ه\J ا���اد ��>����، �Sن �2 ی������ ا���س و ��

یL�� 5 ج�ن
 ا�� ا���BPل ��?� ج��f �3 ی��E ن�ج��، ا��>�ة ا��� أرد�?� �5 خ�ل ه\ا ا��cZ أن ه\ا ا�

 
ي، و��L ج�ن
 �����3، و��L ج�ن
 أخ��M، و�� ج�ن
 ����ي، ��L ج�ن
 ج����، و��L ج�نR�P�

س��آ�، و��L ج�ن
 ان����3، و��L ج�ن
 دو��، ��E ����ى ن�g ا!س�م �� ا�L�� ،2��3 ج�ن
 خ�ص 

 �5 خ�ص ���� ���_ و ��Xأ 
5 ن��_، f ی��� ا!ن��ن جا ��3� y�3�t� _�Mه�_ و أوfدك، ��L ج�ن

إf إذا أح�ط ا�ی5 �5 آc ج�انLB، ��\�_ أآ�X �Bء یJ�g ا!س�م �� ا��43ر ا��ی�Z أن آc �]�، أو 

 5� Lی5 آ�آc ج���� �?��L �5 زاوی� و رآTت ��E ه\J ا�Tاوی� و� 2���PB� tB3 ا�Tوای�، و جh�3 ا�

ه\J ا���eة ا����P، وه\ا ا�(�ن
 ا���ود �5  ه\J ا�Tاوی�، وأن>�ت أن ی>�ن ا�ی5 �5 زاوی� أخ�ى،

 �� ،����E ا�����ى ا�(�� f ا�����ى ا���دي، و E�� f ن(�ح� yP�� f ،L��� Tآ��ی5، ح���� ا�

h�M :h�M ی5، أ�� إذا : إن ا�ی5 ه� ا��LP، ا��LP جTء آ��B و أس�س� �� ا�P� �P� LP� ی5 ه�إن ا�

h�M إذا ،L�P�P5 ح�ا�ی5 : ا���y جTء أس�س� �5 ا�ی5، أ�� إذا h�M: ا�ی5 خ�y، أ�Mل �_ إن: ا��3ت 

 ا��3ت �5 ح�P�P ا�ی5P� �P� yخ�.  
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��� أی?� ا!خ�ة اUآ��c اUآ�رم، واUآ��c ج�k آ��f ،c ی��oB ��اح ��� ا، ی��e إ�E ا�ی5 �5 زاوی�،   

 Tی5، �\�_ ه��ك �5 رآ
 �����4،و و f أن ی3b جTءا �5 ا�ی5 ه� ا��P، ا����ا��>� ا!س E��

 5<� ،�P�t�� �3و ا��� ،�P�Mد 
ا����ك �B��� ��p، أ�� ا��>� ن��� جا، و ا�����zت ����P، وا�>�

 ح�PPا P� ���ا��>� ا!س E���� ���h إس����، هfzء ا�\ی5 رآTوا �g، وا������إس q�� c��3ا��


 ��P و أح�ا�L و t�uن��� ا���q و اس��Pاره� جTءا و ����?2 أجTاء �5 ا�ی5، و ا�\ی5 �Pا� E��رآTوا 

 h��p ءا وTا ج�PPح P� 5 س��ك ا����2 ا����ذج��و ���pا �5 حyR�P ا�ی5 ا��>�ی� و ا�����3 و 

 ���ة �� ا��ج?� اfج���� kأس��� ���P� ات\��� ��?2 أجTاء، إًذا ن�5 �� ه\J ا�روس، و�� ه\ا ا���(

�� h2، أن����� E�p ج�3_ ���ج� Lأن c�� خ�iّ اH �_ ذ�_، و ا�Mو ،k��)� �� ��3� hك، أنh وح

د f ی��4 �5 ا���ج�ت، و س�� �_ أن ���X 5P]� واحا، ���X 5P]� واحا وأن�P��� h إ�fO Eف �

tg�� 2أس�ة، أن �� tg�� أن ،k��)� �� ��3� أن ،�� fOف fOف ا��XUء، إًذا �2�4 أن ���3 �� ج��

�� ح�، �_ أ�Mرب، و�_ ج��ان و�_ أ���م، و �_ أخ�ال، و�_ أح��د، �_ ��Oء و �_ أجاد، و�_ ز��ء 

 5<� 2� �� �?� ���M f ك���gو� _��P3� 2����� >5 ن��ذج���و �� �2  ،��M�>5 أخ�و �_ ج��ان، ��� �2 

  .����t� �Pخ�ق ا����2

�خ� �� اH و ا�����
 و ا���ادد و �� ی�c4 �\�_، اQن ا�����ع ا�\ي ی�� ا��B3دات ا�(�����، ا��  

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َی�Pُُل �Mََل َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� hُ3ْ�ِل َس�M cB5 ��3ذ �5 ج�  روى ا!��م ���_ َ

))�*+ِ �َ��ِ�ِ�#َPَ	ُ�ْ�4َ� ِ+*� َوا��NَPَ	ُ�ْ�ِ *Pِ�&Nََوَ'َ&6ْ َم �  )) َواْ�ُ	Pََ�اِوِریَ� ِ+*� َواْ�ُ	Pََ&�ِذِ��َ� ِ+*�  ا���ُ- َ�َ&�َرَك َو�0َ�ََ�
)_��� Jروا(  

��yR وو�R�X وح
 و ��ادد و �����ت و    2?��� h2 آ�ن?�� Hا ��ی� إخ�ان ی� آ�ام، ا�����4 ر

E��3� ل�M ،_أن ی��4ر ذ� cP3� 5<ی� f *��� ر�Zإی :  

  ِ�2ِْ� َخَ��َصٌ!�Cَوُیpِbُْ�وَن َ:َ�� َأْ<Eُِ�2ِْ� َوَ�ْ( َآ�َن 
)�gس�رة ا��(  

إًذا جTء �5 دی5 ا�����4 ه\J ا�3��Mت ا������ ��5 ا���س، وأن�2 أی?� ا!خ�ة إذا أرد�2 أن ����Zا   

 �4M E��ا!س�م ���Z� ن��ذج�� ی��oB أن �>�ن�ا آ\�_، ��Zُت �� آ��ب ص�� ا���4ة �r3B ا����3ء 

��ن �� ا��4Bة " ���3ن� �>��� ��� "4Pا� �Bح �?Bزوج� ی� L� �4ةBر ا��)� � �pی�B جا، أن أح

 h�B5 ا�� 
�oوص�ر ی ،Eو�U5 ا� Lآ�2 زواج L�<� ،خ�Q أو 
B�� خ�ىt� وجTأراد أن ی� M ج��، و

 ،cBM 5� آ�� آ�ن q�� Lأن Eو�Uا Lزوج� L���أح��ن�، �� اUس�Bع ��ة أو ����5 أو �� ا��?�ر، �3Xت 

�t� ،��o� Lأح�ا� E��3 ان�?�ء ���L �� دآ�ن�u ،Lأ � Lه� �� ح�آ�
 س�Mا��ى ج�اری?� أن �ت إح

إن?� زوج�L، أخ�Bت س��?�، tX �3Buن آc أنEZ : ��ذا �?� �(J ی\ه
 إ� h�� E��tل ا�(��ان �����Pن
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 J\آ�ن �5 ه �� ،���� cأن ه\ا ا��ج �eا�� hء ا�\ي ی���g>�2 �>���، �>5 ا���ا و �2 یX أ��� h��t�

 ا����اث، وأ�� ن�4
 ا�Tوج� ا���k، ا�Tو�ج� ا�����4 إf أن h��M أ��ا�L ��5 أوfده� ���
 �Mا

���?� ا��� ���c<g� h أو ��خ� أن?�  Eإ� L�4ن h5 وأرس����M L���M ،دfأو L� 5 إذا آ�ن�Zأو ا�

h��M و Eو�Uا Eإ� ��Bدت ا������5 : زوج�L، �� آ�ن �5 ���?� إf أن أ�Bأس \�� Hِأن� وا ،��P�ّu

، ان�e إ�E أخ�ق : ��P�i، اQن إذا ا���p l�g و���� �e?� ا��أة و ��PلP� �?3� ،Lأن� زوج�

 �P�i� �?أن h��Mو ا���ة أ ،�?�<X �3ف� fاث?� �5 زوج?�، و��� j4ن hأرس� Eو�Uا������5، ا

ن� ن�iP واHِ أ���E أن����5، وf حy �?� �?\ا، ه>\ا ا�ی5، ن�5 �Bج���3، أن�2 ح����  �5 أس �?B�ن���

 k� c��3�4ر ا��� ،�?���M ���3ن� f ��3>2، أن�2 �� ن�2 و ��(�را<��u�g�� ،�P� 2<إخ�ان k� ����3ن��

 k� hP��ا!ن��ن، ا Eن��ن اخ��! L���Mر ا���ل، أ�u �?ج �� f�� h3�ا���س آtن_ �� حcP أ��oم، و

ة، وه��ك ��oط، وه��ك ��Biت، و ه��ك أ��oم إن��ن ���X Eء، �Xء ���j، وه��ك ا���اءات زاR

 ���� ،Lرآ��X ،L��bوج� L�� hی��Xأو ا L�3� �3 ��اح�، إذا آ�نg� ���z� hBا����ة، �>5 إذا ص�ح ��

 ،_goی f 5<� 3_ و ی��� ��_، و�Bی ،�B4p خ�Qل ا�� cآt5 ی�z� �5���43 ج��f 5<� ،�3 ی�ج

���L ا�4�ة وا��� �Bل��\�_ ��� ا���M م  

ُمbِْم�9ً َوَ��  َ:ْ� َأَ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري� َأ<�ُ- َسِ	َ� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َ�� ُ�َ��ِ�ْ; ِإ���((

�*Gِ�َ ِإ��� Qََیْ ُآ7ْ �0َ�ََم ((  
  )رواJ ا����\ي(

g� J>�� ه\ا ��ج�L �?2 جا، أن� أ�3X أن إخ�ان�� ا�>�ام ی��� س�  �� q�� ات و س��ات و س��ات�

 k3?2، ود�� c��3� إذا Eا��اح�، ح� Xح �3?2 أ��5، ی����zا�� Lإخ�ان k� �?آ� L��M���� ح���U ،Lن 

 k� ،ل���ل �c<g ج�، و ���3� �3Uم اّP� ل و���Uا r3B� 2?إذا آ�� ،�Z� ت �����4ه�fQ2 ا?�


، �� �2o، أ��ن� و نTاه� f حود �?�، ����� إi� �� ��Rدا ،یX ���� �� ��Rا���س دا k� h���3� ذا

���L ا�4�ة و ا���م ����  �Bن ا���س، �\�_ ا��tX ة، �� اح���ل، ه>\اtج��� �� ،l�M �� ،��<g� ��

�5 ر��M Lل  Lی�وی  

Gُ(ُل َ��َل ا���ُ- َ�َ&�َرَك َو�0َ�ََ�� َوَ'َ&6ْ َ:� م�0ذ �� '&7 ��ل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی(( 

  )) َمُ�ْ�ِ *Pِ�&Nَ	�NَPَ��4َ� ِ+*� َواْ�ُ	Pََ#�ِ�ِ��َ� ِ+*� َواْ�ُ	Pََ�اِوِریَ� ِ+*� َواْ�ُ	Pََ&�ِذِ��َ� ِ+*� 
)_��� Jروا(  

، إ  Xن�، أ�� را�Bأج� ،���L، ا��
 ��5 ا��5���z ه>\ا یt�� �5 ا����ء، �>5 ُیk�4 ص���ذا ��ض 

��L، إذا �Mأ _��Pوإذا اس� ،L����Tی�L، إذا أ��L� h ن�ز�� أ �B�4� Lإذا أص��� ،L�tخ�� ه� Lإذا أص��

 5� �o�B� L���Mا���4ب، إذا أ �� Lإذا واس�� ،ت أح�ا�L، إذا زر�L �� ا��3P�� إذا ،L���اس��3ن �_ أ
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�L��i، إذا t� _�tس ،L�Bجt� ك����L، د h�tا���ل، إذا س k� _���3� �� cوج T� Hا �?�� hPBu

 B���_ ���3ت ��L، ا!ن��ن �� f ���<� Lن��� yBس ،L� ت��o� L�M hز� ،�Bا��� J\ت هtgإخ�ان_ ن

  .ا!ح��ن

��� أی?� ا!خ�ة اUآ�رم، أن� دا��R أ�3X أن ا�3د U ،L� ���M fن واحا آj�t، و أ��� آtف، ا����P آ�ن 

ی�� ی���PنM خ��g، : ا������د ����ن �M أن� س5�3B س�� د��ت إ�E اH ور��h واحا، و�>5 ه\ا ا��اح

��!ن��ن أح��ن� ا��ج�ل أح��ن� ی>�Zون، إن� أرى رج�f آ��Zی5 و �>f 5 أرى ا��جc، ه>\ا �Mل أحه2، 

� أ��ف ا�3د �����M L� q إu��M، ا����P !ن��ن ���?T��� _���� 2م أخ��M یyBi ا!س�م ح�P�P، أن

 f ء�X ن��Mة أث�ا ص�Bا� J\ك �� ه�� ،yg5 د�� �B�Bu����J اcBM H أX?� آ�ن �� ��ة ��3ة 

م : ی4ق، �Mل أحه2Pا���س، وی cآ �ة إن��ن ���5 ی�>� ذا�L، ی���Bا� J\ری6 ه�� �� ����� �� ��

، و ی���ج �B<ض ا���� ���� ���� ���� ،
�Biا���س آ?\ا ا� c<� L������ �� أراد أه�L أن ُیTرع �L خ

ة و �Mل �Bا� J\ه cهt� c4�ا Lز��� 
�Bu ،ی�5 ���ة��3 �Bس Eن�� أو �� أ��ی>� ی���ج إ��� �� Bآ

ا �� �� ���p و�>�j ا�����3 : �?2Bآ L� رعT2 ه��ك �5 ی�[X و إذا ،JBآ 

 ا�\ي ���BنL أص��Biا�

ن�5 ن5��z ه\ا : ����ا أیی?2 ��E صوره2 و���Mا سkB ��ی�5، أ2�M �� أن ج���M 5� kل �?2 ذ�_

h�M أن� ،Jج�ار Eإ� Jاخ��ر Hی�5، �>5 ا��3 �Bس ،��Bا�� : L3� إذا ،�[�X 5 ��ت و �2 ی��ك�zه\ا ا��

 ��� _��tی ،l��� ،اس� ا���س�� ،cآ�g� ل�ح 
�Bu ،�?� _��<g� cّخ\ه� وح l�X jأ� �R��

�P� rو ���ء، أي ��ی ��Bواء ن?�ر، ص� یL�i3 ث�5 ا�واء، یL)��3 �(�ن�، ویL�i3 ث�5 ا�واء أو ا�

h�M ،ا!ح��ن B�J، ا!ن��ن �� 5� : h5، أن�zه\ا ه� ا�� hذون، أن�X 5 و ا���س�zه\ا ه� ا�� Hِوا

���e ه\J ا��س���، �tنh آ�_ أخ�ق، و آ�_ ����� و آ�_  cZ�� ،ا�>�ن yخ�� cZ�� ،5ی��cZ ه\ا ا�

 -ح
 ����س، و آ�_ ��ا�k، وآ�_ ��iء، س�3دة �� إس�3د اQخ�ی5، أن� ��ة حث�� أس��ذ  إی�Zر، آ�_

 �4Pا� J\2 ه<� h�M-  5 ا����ء، و ی>�ه�ن��3ون �5 ا�ی5 3�ُ اUرض � أس��ذ ����� دی���، �� ��


 و أ����L ا��B�i جc3 ا���س ی��BPن ��E ه\ا ا�iا� Lس��ذ ����آUذ�_ ه\ا ا kی5، و�ی5 أ��اج�، ا��

 cا آ�M�u 
��iه\ا ا� c�3 أهBu ،دم Eدث اح��ج إ���� J
 صj س��u 5� k��L أص�
 وا���u

��E ا���iة �Mل �?2 ��oص c�u ،ر\��ا���م آ�ن ا�رس �5 ا������، و : ا���Bت، آ�?2 ا���k و ا

 ��3 ���j4 ا���c، أس��ذن� ی���i3 ا�م ��ا�ي، �\ه�Bا إ��c�u ،L ص��o، ��ج?�ا إ�L��� E ا���� �Z��Zا�

L� ل�M ه2، : و�i�ح�B و آ�ا��، وذه
 �3?2، و�5 ح�5 ا��� أن ز��ة د�L ���س
 دم ا�(�ی� و أ

�?\J ا������e، �?\ا ا�c�3 اUخ��M ص�ر �tX Lن، و ص�ر �L �>�ن� و ه���� و �tث�� و د��ة ��ی�� 

L� h�M ،cوج T� Hا Eم أ���: إ���E ا���س، أن� أ��@  واHِ ه\J ا�>��� �5 ا� �?�P�� ة����� j5 أ��

��E ا���اح� اUخ�U ��Mن ا�ی5 أخ�ق، أن� ��ة ج�h3 ���3 أح�دی* ص���� �zآ أن ا!س�م ه� 
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ا���y، و أن ا!ی��ن ه� ا���y، وأّن أهc ا�(�� �� دخ��ا ا�(�� إf ���5 ا���y، ���5 أ��م إI?�ر ����3 

h3ق، س��ی5 أخ�4M ا���م، ه��ك أس�Bع ������ ا�O�Pن، و أس�Bع �?�ج�ن ��O�Pن، أح  ا���س أن ا�


، وح�ا�� ��u �Rوخ���� jأ� J����ة ا��4د�Mن ا�\ي ��ز ���(�TRة اUو�E و ا!خ�ة اUآ�رم ا�

 jأ� �Rخ���� ����M �?��  � k����J\، ه��ك ���� ���رم وج��M ،Hب ا��<� �eأر�5�3 ح�� Eث�ن إ��ث

��gM��� 5 ���ة،  �e�3 ��4ف ا��Bu ��Rدا h2، أن�� ��B� ،2?أ��� �?MT� 
ج�TRة، �3Bu ه\J ی� ن�4

 L�M h�� و ا�����ن و ا�����ن�ن jأ� �R5 ا�������z� ا!ن��ن ���ا�����ع، ه\ا ��* Oخ�، �� ��

�T وجc إ Hا E��f إذا إذا آ�نBX �?�� h?�، ن�5 ن�ی أن ن��� أ��Xص� ه>\ا، � 5����y ا�خ�ل 

ك ا���B و ا���اب، ��5 ه\ا ا��ادي ؟ �Mل�� : ه� �_، �Mل: أ�?Tأ ��، �Mل: ه� �_، �Mل: اس��ى ?Xا

 L��� �Bأن ا�� k� ،ة و ص�م وح� و زآ�ة�أس�س ص E��أن_ رس�ل اH، ن�g� 5>���� ان�?E ا!س�م 

   –دL��M 5�� ،yM  - : ا�4�ة و ا���م ی�Pل

ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُ�9َِ* اkِ�ْْسَ��ُم َ:َ�� َخْ	8ٍ  َ:ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َرِضَ*((

Nَ�ِْء ا���َآ�ِة َوا�Pََ��ِة َوِإی��  )) َم�Dََن �4 َوَصْ(ِم َرَش�2ََدِة َأْن َ�� ِإَ�َ- ِإ��� ا���ُ- َوَأن� ُمNَ	�ً=ا َرُس(ُل ا���ِ- َوِإَ��ِم ا�
  )رواJ ا���Bري(

   qخ� ؟ رأی�2 ا���O ء�X أم qم ه� ا����س!��  

َ�� َخْ	8ٍ َ:ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُ�9َِ* اkِ�ْْسَ��ُم (( :َ

  )) َأن� ُمNَ	�ً=ا َرُس(ُل ا���ِ- َوِإَ��ِم ا���َ��ِة َوِإی�Pَِء ا���َآ�ِة َوا4�Nَ�ْ َوَصْ(ِم َرَم�Dََن َش�2ََدِة َأْن َ�� ِإَ�َ- ِإ��� ا���ُ- َو
  )رواJ ا���Bري(

ا�4�ة وا��4م ا��� و ا�Tآ�ة د��2R ا!س�م، و ���h ه� ا!س�م،ا!س�م ���ء أخ��M، ا!س�م   

  م إخ�ص، ا!س�م ح
 اQخ�ی5،صق، ا!س�م أ��ن�، ا!س�م ���ف، ا!س�

َ�� َخْ	8ٍ َ:ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُ�9َِ* اkِ�ْْسَ��ُم ((:َ

��َ��ِة َوِإی�Pَِء ا���َآ�ِة َوا4�Nَ�ْ َوَصْ(ِم َرَم�Dََن َش�2ََدِة َأْن َ�� ِإَ�َ- ِإ��� ا���ُ- َوَأن� ُمNَ	�ً=ا َرُس(ُل ا���ِ- َوِإَ��ِم ا� ((  
  )رواJ ا���Bري(

   ،c4� 2� _نS� c4� 2� _نS� c4� 2M ،qخ� Lأن ���I م و�آ�� ا!س�� ،qا��� J\م ه�ن�5 �?��� ا!س

cBM 5� 2<� h�M ،5ی��E اH أن ی�>��� أن أ�k یآ2 ��E ج�ه� ا� E���ا�� ه: أن� ی� إخ�ان أ��Uا ا\

���وي ا�\ي �Mل �L س�ن� Bا� : E�� �?��Pآ2، ی�>5 أن�� أ������3 ه\J ا��gة، و ا��4P ��3و�� 

: و �>5 أی5 اH ؟ ه\ا ا!س�م، أی5 اH، س�ن� ج��3 ��� سL�t ا��(��X: ����3>2 �]�ت ا���ات، ���� �Mل

  ��3 �5 آ�Bر ا��M ،����4ل حث�� �5 دی�>2 و�5 ن�B>2، ��ذا �Mل؟ د�PMا، ه\ا س�ن� ج

� َ<�9َ�ْ�َ َأْرَض َ:ْ� ُأم4 َسَ�َ	َ! اْ�9َِ! َأِ�* ُأَم��َ! ْ�ِ� اْ�ُ	�hَِ�ِة َزْوِج ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 6ْ�َ��َ َ�	�(( 

��َ	ُ- َ'Eَ0ُْ� ْ�ُ� َأِ�* َ��ِ�ٍ; َ+�Gََل َ�ُ- َأی%�2َ اْ�َ	Qُ�ِ َ+َ)�َن ا��ِ>ي َآ......... اJَ&َNَ�ِْ! َ'�َوْرَ<� ِ+��2َ َخْ�َ� َ'�ٍر ا��9َ#�ِش*
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 َوُ<ِ�*ُء اْ�ِ#َ(اَر َیْ ُآ7ُ ُآ��9 َ�ْ(ًم� َأْه7َ َ'�ِهِ���ٍ! َ<0ُْ&ُ= اْ�َ ْص�9ََم َوَ<ْ ُآ7ُ اْ�َ	Pَ�َْ! َوَ<ْ ِ�* اEَ�َْ(اِ�َ� َوَ<3َGُْ� اْ�َ ْرَ��َم

 lَ�0ِ�Dي% ِم��9 ا�)ِGَ�ْت ا�#�ه��!  - ا�Eص W<َ&ُ-  - ه�0ََ� ا���ُ- ِإ�9َ�ْ�َ َرُس(ً�� ِم��9 َ<0ِْ�ُف َ<َ�َ ��P�َ Qَ�َِذ ��َ:َ ��9(ُ+َ

�ُNْ>َ =ُ&ُ0ْ>َ ��9َم� ُآ �َ�َMْ>ََو Wُ=َ&ُ0ْ>ََو Wُ=َ4�)َ9ُ�ِ -ِا��� �ِ<ِ- ِمْ�  َو�َ��ُؤَ<� ِمْ� ُدوَوِصْ=َ�ُ- َوَأَم�َ<Pَُ- َوَ:�Eََ+ُ- َ+َ=َ:�َ<� ِإَ�

ْ�َ)4l َ:ْ� اNِ�َْ#�َرِة َواْ�َ ْو�pَِن َوَأَمَ�َ<� ِ�ِ�ْ=ِق اNَ�ِْ=یِ� َوَأَداِء اْ�َ َم�َ<ِ! َوِصَ�ِ! ا���ِ�ِ� َوُ�ْ�ِ� اْ�ِ#َ(اِر َوا

�9َِ! َوَأَمَ�َ<� َأْن َ<0ُْ&َ= اْ�َ	�Nَِرِم َوا�=4َم�ِء َوَ<�2ََ<� َ:ْ� اEَ�َْ(اِ�ِ� َوَ�ْ(ِل ا��%وِر َوَأْآ7ِ َم�َل ا�Pِ�َ�ِْ� َوَ�ْ>ِف َNْ	ُ�ْا

 اkِ�ْْسَ��ِم َ+َ�=�Wُ�9َ�ْ ا���َ- َوْ�َ=Jْ>ُ ��َ Wُِ�ُك ِ�ِ- َشْ�ً�� َوَأَمَ�َ<� ِ�����َ��ِة َوا���َآ�ِة َوا��4َ��ِم َ��َل َ+0َ=�َد َ:َ�ْ�ِ- ُأُم(َر

َ�� َم� َ'�َء ِ�ِ- َ+0ََ&ْ=َ<:َ Wُ�9َ0ْ&َِ�ْك ِ�ِ- َشْ�ً�� َوَ���ْم�9َ َم� َ���َم َ:�9َ�ْ�َ َوَأ�9َ�ْ�َ�ْ َم� َو�َم��9 ِ�ِ- َوا��Jْ>ُ �ْ�َ+َ Wُ=َ�ْا���َ- َو �

 ِمْ� ِ:َ&�َدِة ا���ِ- َوَأْن َأ�7�َ �9َ�َ َ+0ََ=ا َ:�9َ�ْ�َ َ�ْ(ُم�9َ َ+0َ>�ُ�(َ<� َوَ+9ُPَ(َ<� َ:ْ� ِدی�9َ9ِ ِ�َ�ُ�د%وَ<� ِإَ�� ِ:َ&�َدِة اْ�َ ْو�pَِن

َوَ�ْ�َ� ِدی�9َ9ِ َخَ�ْ'ْ>َ  �9َ��7NِPَ َم� ُآْ>َ ��9�7NِPَ% ِمْ� اiِ�&َMَ�ِْ� َ+َ�	�� 2َ�َُ�وَ<� َوfََ�ُ	(َ<� َوَشG%(ا َ:�9َ�ْ�َ َوَ��ُ�(ا َ��9َ9َ�ْ

gْ>ُ ��َ �9َ ِ+* ِ'َ(اِرَك َوَرَ'ْ(َ<� َأْن&ْcَِمْ� ِسَ(اَك َوَر �  .....)) َ�َ� ِ:9َْ=َكِإَ�� َ�َ�ِ=َك َواْخPَْ�َ<�َك َ:َ�
)  )رواJ أح�

��h ��ة ن�eي �� ا���iرات آc أ��ان ا���آ�Bت ��ن ������P : ه\ا ا�ی5 أخ�ق، أن� أ�Mل !خ�ان��  

 ��kM، أو ��س��ري أو أص��، ���ذا ؟ ه\ا ��ن �� ا���Tی�ء �L ��ج� �uی��، إذا رأیh ��ح� ��3� 5

��� ا�>���� ��Uس�د ؟ إذا آ�ن ر��دي ��E ر��دي y��p ا���ن حیي و ا�>���� ��Uس�د، ��اه� وا

��E ح�g�g وا��� ؟ أ�� أخ�� ��E أص��، ا���ن اUص�� ��ج��u Lی��،  �Z� ؟ أخ�� ���وا

 q�p ص�رخ�، أی��� LM�5 أخ�zح�� ا��Uو ا���س��ري و ا ���P��Bص�� و ا�Uن� ص�رخ�، ا�� Lی���ن

u�B�� �?آ� L�ا�?X ه\ا ا!ن��ن ؟ ����� c�P� ،2أس� jآ� J���tس ���p ا��� أ���ن� �� UنL : �، واح

 
��iب أن ی��� ه\ا ا�Uه\ا ا kiة ج����، و �2 ی����� h�Bس�ري، و�� ه\ا ا� 
��u J��آ�ن 

أ یy��3 ؟ و �tي� دی5 یی5، �>�ن B� @أخ�ى، أي ���u 5� ا����ة، ه\ا J\ه Eإ� �eة ن�� f ا���ري و

 
��iس��ك ه\ا ا�
Bس L��إس.  

L� h�M ،���?أ� Hس��رة، ه>\ا ا L3� hBن� أخ آ�ی2 ی��� ���3، و��ة رآ��ه\E�� : J أخ\�?� ؟ ��Pل: 

L� h�M ،�4M �?� :�� ل�P� ،_�4M 5�أن� �2�P ��>�ن ���آT ا��ی��، و ���� �� ا��Tة، و : حث�� 

ی، أ��Xي ا�pUاضX زدح�مfو ا ����M ص�ت�Bو ا� ،cی�u yی�iزدح�م  ا�f5 س�ق ا�?�ل، أث��ء ا�

h�P� 
�(h، ن��� ا�h��i و ��hM، ��أیkR�� h ی� ن�4Tب آ�?� و ان��� : �Mي ور��X��3 أ�

 ،cوج T� Hأن ی�3ف ا cBM �3 ه\اBu ،
�tر�� ا�(�TRة اUو���Xt� Eي س��رة وأس��ی� �5 ه\ا ا��3

��B، ا���م خ��q، دخc ا���( ی�م ا��Xیh ه\J ا��M�iB وو��3?� �� ج: cBM ا�k� ��4 ا�M ،Hل

�5 ا���ن�4
، �Mل �� �Biع ا������ c3)ی 
�i���� ذاS� �3�)ا� : hه� أخ�ج fإ Lإ� f ا�\ي Hِوا

��، �Mل ���Bi�� ��oص c�3� L� ،ا���م ا����� �� ،ج�ءن� ز��ن �5 : ه\J ا��ر�M و��MT?� �� ا���(



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 695�� آ��ب ��
 

���h ح��� ،�3iM jخ���5 أ� 
�u و �iPة، خ�رج ا���� jون أ��g�?� ��?� ر�� ص��� س�3B و 

��� ذه
 إ�E س�ق ا����رات ��ج س��رة ا��� رآ��Bه�، ث��?� س�3B و ��gون  T)أن ��3�

 E�� hP��
 زارJ و اس��Pض ��L ه\J ا�������R و ا��Xى ه\J ا����رة، أن� �Bu c�� L� ،�Rوخ����

� Hخ��� �5 ا �Mا��ر J\ق هT� hأن L�4 أنPا� J\ی>��]_ ؟ه f Hُوا ،cوج T  ! 5� c��3� hأن ،c�����

؟ أن h�c��3 خ��y ا�>�ن، أن h�c��3 ا�\ي ��J آ�X cء، أن h�c��3 ا����o، أن h�c��3 ا�����، 

�T وجc، ن�5  H�� y5 وث�zن ه\ا ا��U ،ل����c��3 ا����g، آ�4M 2 ه��ك ����gء، �5 ��ض 

�tآ وة، �� ���L و �L���4 و ن�ی أ�f�i، ن�ی أ�f�i ا��احM ،ر��� L�إن��ن� �� أس� j، أری

 hإذا آ� fی�����ن_ إ f و ا���س ،Eدرج� أو� L�و ���3د LB�<�� ،L�3��)� و Lرس��� ،L��?�� ،L�3ص�

R\ ی�����ن ص��_، وی�����ن دی�_، و ی�����ن ج��3_، �������M �� ا�ن��، ��f ��Pخ��4ص_، 

� ه��ك ���4P، وه��ك إه��ل، و ه��ك ���
، وه��ك ���E، وأن� �5�z، وی�����ن �5 ���_، أ�

 ����B، أ�� إذا آ�h �� ا�����ى ا�\ي Rة زا�B�واHُ جc ج��L، ه\ا ا�>�م ی���L ا���س ز��Bة، ز

 ���)gا� E�� 5���z5 و حّ* ا�����zس�� ��>��ر أن ی��ر��ا ا�� ،Hا �� EM�� cوج T� Hا Jأراد

  ..."H س��BنL و ���E��3 ��ن��4وا،

���L ا�4�ة و ا���م ���� رواJ أ�� داود �Bن ا��Qا  

ُمbِْم�9ً َوَ��  َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري� َأ<�ُ- َسِ	َ� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َ�� ُ�َ��ِ�ْ; ِإ���(( 

 �*Gِ�َ ِإ��� Qََیْ ُآ7ْ �0َ�ََم ((  
  )رواJ ا����\ي(

   5���zا�� k� fح���� إ �M�� 2Pِ� f ،���4ا�� J\ه yBu  

 )) �*Gِ�َ ِإ��� Qَِم�9ً َوَ�� َیْ ُآ7ْ �0َ�ََمbِْإ��� ُم ;ْ�ِ��وروى أ�(داود و ا��Pم>ي �kس�9د ص��N َ:ْ� َأِ�* * َ�� ُ�َ

  )) ِ- َوَس��َ� ا���ُ'7ُ َ:َ�� ِدیِ� َخِ��ِ�ِ- َ+gُ9ْ�َ�ْْ� َأَ�ُ=ُآْ� َمْ� ُی7ُ�ِ�Mَُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�
  )رواJ ا����\ي(

   Eأخ، آ��ج�_ إ� E5، إ��z� yیان�eوا ی� إخ�ان ه\J ن���4 ��جL اH، أنh ���ج� ��س� إ�E ص

ك  f���o ا��3iم و ا��gاب، ���ج� إ�E �5 ی��3_، و�>5 ح�ج�_ إ�E �5 ی��3_ و ی���Xو ی� _

 �_ �5 ص�ح
 h[X أم � f hنt� ،_� 5 ح���_، ج�را� ،_�� �Bی�M ،_5 س�� ،Hأخ �� ا Eح�ج�_ إ�

���L و �5 أخ�LM و �5 أح�ا�L، و�r3 ا����3ء ی���Pن 5� ����� �Bر ص�ح����أن  ���iBا� ،hأ�� : f

P� Hا E�� _�ا��4ح
 س�ح
، و�5 ج�نL�ُ� " q ��4ح
 �f 5 ی�?r �_ إ�E اH ح�L�ُ، وf ی

�5 ��4ح
 أنh ؟ �5 ه� : ج��q، و ج��q ج�نq، ه\ا ���k ی?��� آ��Zا، اسtل ن��_ ه\ا ا��zال

 h5 ����اك، أن� ،Lن�<� l�X ص ؛��Xث� أ�ث� رج�ل، أو ث�ح��ة ا!ن��ن ث �� ��R؟ دا _Pیص
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 ا���ح وه\ا ی�
 ا���ح، أن f h���c ا��Pاءة، وه\ا f ی���� l�Xو ،Lن�<� l�X ،اءة�P�� c

���X Eآ��_،  ����E أن �>�نL، و  l�X����P أن �>�نL، أ�ا، ���اك ����ن l�X، ه2 ث�ث�، واح

 ،L>�ن�أن  J�<� _�� Eوا�\ي أدن ،L>�ن�أن  E���� _�� E��وواح أ��2 ��_، وواح أدنE ��_، ا�\ي أ

��_ f ی�� _�<� ،_3�tنL� q، وه\ا ا�\ي دون_ و ا�\ي ���X Eآ��_ ه� ���X Eآ��_، ه\ا ا�\ي ���X Eآ

 5� h�B�Mا L�B5�َ إذا ص�ح 
ی��ك و f ی��3_، و��o4 �� ص�L3� _�B، �>�_ إذا آ�i� h� ��4ح

���L و �5 أح�ا�L و �5 إخ�صL و �5 أ�Mا�L و �5 أد�L و�5 س��L و�5 حLB �����، ��!ن��ن ���L أن 

�� 5� k� ،�o��� ��3ی�� Lی���ر أص��� ����5 � k� ه� ؟Tا�� J\ه Eإ� 
�� ه\J ا��?�ة ؟�k �5 �\ه

 ه\ا اUس�Bع، �k �5 ��� ا�k� ،h�B �5 �\ه
 إ�E ا���3ة ؟ �T� L� l�X kاح ���ر، ه\ا ی��

�T وجc ن ه\ا ا�\ي L��M ا���B، وه� ن���4 ث����  H5 ��ب ا�3ك Bو ی _M�أخ  

َسِ	َ� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َ�� ُ�َ��ِ�ْ; ِإ��� ُمbِْم�9ً َوَ�� َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري� َأ<�ُ- (( 

 �*Gِ�َ ِإ��� Qََیْ ُآ7ْ �0َ�ََم ((*  
  )رواJ ا����\ي(

� ِدیِ� َخِ��ِ�ِ- َ+gُ9ْ�َ�ْْ� َأَ�ُ=ُآْ� َمْ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا���ُ'7ُ َ:َ�((

7ُ�ِ�Mَُی ((  
  )رواJ ا����\ي(


 �Xها   �u ة��Pا� 4�Mن أن ا!ن��ن أی?� ا!خ�ة إذا ص�
 اUراذل ُرX h��َ?�د�L، أح� cه

� f ی: أح���M ،hِل �L: ه\ا س��P� ���o� kل �?�: ه\ا f أX cBM?�د�L، ���ذا ی� س�ي، �Mل: �(�ء، �Mل

أح��hِ، آ�j آ�ن : أح��hِ، ح�X cBM E?�د�L، ح���� س>�h�M h �?�: أن� ��� س>>hُ�M hْ �?�: س�ي

ا���Pة س���P إذا ا!ن��ن س���o�� kء ُجِ�حX h?�د�L، ����3ن ا�����ع و أن� L��M آ��Zا، ا�3ا��، 

ا��L أو ا!ن��ن ��L ص���ن ؛ ص�� ����P اس�?� ا���B، وص�� ن���� اس�?� ا�3ا��، ��� �P�� ن��ن!

ا��L، ه\ا ا�>tس ی�>5 أن أآ��ه� ����gآ�ش، ی�>5 أن ن�3gه� �3Xا، �5 ���c ا���س ��(�ح 

ا��L، �?\ا �Mل � hiPخ��?2 سt� 2ه�ا��L، �5 و� hiPث?2 �>\�?2 سا��L، �5 ح� hiP2، س?��e�

���L ا�4�ة و ا���م   

 )) ��+ �2p=�2، و�	�g6 م�وء�- م� :�م7 ا��9س +�� ی�	آ �	�2 +2( مE�Mی)>��2، وو:=ه� +�� ی

-P&�c 6وو'&6 أخ(�- و ��م -P�2ت :=ا�fو ((  

ا��L، ��ل ��   � hُج�ح ،yی�iا� �� cأآ اQن ه��ك أ��Xء ������I h و f آ\�� و إخ���، و �>5 واح

ا��L، �� ا�\ي یc��P ا���g ا�� hج�ح yی�iح���� �� ا� Eg� ،Lا��� hج�ح yی�iا� l��P؟ ا� ����

 q�� آ\�_ ؟ qأ�� ،��gخ Hِاخ��، واا���gل ی���BP_ و ی(�q �3_، وی���_ M?�ة ���l��P ا���gل ا�
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 �5 ص�
 اUراذل، أ�ا، ی>�� أن ��4�u ،Lا��� hح���� ج�ح Eg� 5� ،ا��?� �Xء، ��دی� ج


 � 5��JT �� ا��iیy، ه��ك ��Pه� ��E ا��iی�u ،_ا��� اUراذل �(�ح Xأ E�� E?P� )� ،y

 k��� ا����ی�ت، و cآt� و jا��ص� E�� q�)� أن ،�o��� �3�� 5أذواق ا������� ��ا��iق ازدح���، 

ا��_، � hه� ج�حT��� yی�iا� �� jP� ه\ا ا��>�ن أو أن �� q�)� وات، ی>�� أن������� _����

ة �� ��Mدة ا���آ�B ر��X h?�د�_، ی>�� أن ��آ
 ح�4ن� أو س��رة �y�i �?� ا���3ن، ا��RاTا� ���

 Lی��� ��Bآ 
أو �� ��Mدة ا���4ن، ه\ا ��� ی(�ح ا�3ا��، ی>�� أن ��Pد ��ذون�، ح��ان� �����، أح��ن� آ�

 E�� أخ�t� ،Lخ�L� J ج�ر fح�eا ����E ا���س و ی��g �����ا ��M �� ،Lی
 ذه
 E�p أ��ی>� 

��ك ���سT�� �Bوروا ه\ا ا�(�ر، زارو�3Bi� J أول ا����gت أ���B ص��oة ���gرة، و �3 ح�5 ص�ر ه

ه2 أوfد، �?\ا : سzال�� q�� ،ب�<�� J\ه ��B�Uا ،f�P3� q�� ،ن� و��� q�� آ2 ؟�� آ2 و�

ا�� ،L�j��i ����ة ج�حh " ا!ن��ن ����Z ح>���، Oخ� واحة ذآ�ن�ه� � hد ��ذون� ج�ح�M 5�

ا��� h5 ح�ام ج�ح� ��P� cأآ ،Lا���ا��L، أن� أذآ� أن � hج�ح h�Bا� �� Lص��ح �� 5� ،L

 �� Lص��ح ��@وا ث�ث� و ث�ث�5 ح��� �(�ح ا�3ا�� و��د ا�g?�دة، ه>\ا آ�ن ا������ن، �5 �ا��P?�ء 

h�Bا�.  

 E5ْ َأِ�� ُ��َس����L و س��M 2ل، َ Hا Eص� �B�3ي أن ا��XUا E5 أ�� ��س�ورى ا���Bري و ���2 

bا�� �َ��Lُ�ْ َرَِ Lُ  

 اْ�ِ)�ِ� َ+�Nَِم7ُ َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َم7ُrَ اْ�َ#8ِ��ِ ا����ِ�ِ� َوا���ْ(ِء َآ�Nَِم7ِ اْ�ِ	ْ�Qِ َوَ<�ِ+ِ]((

Nًَع ِم9ُْ- َوِإم�� َأْن َ�ِ#َ= ِم9ُْ- ِری�Pَ&ْ�َ َوِإم�� َأْن Qََی<ِNِْإم�� َأْن ُی Qِ�ْ	ِ�ْا Qَ�َ��َpِ ِ�َقNْ4��ََ&ً! َوَ<�ِ+ُ] اْ�ِ)�ِ� ِإم�� َأْن ُی �

!ًrَ�&َِخ �Nًَوِإم�� َأْن َ�ِ#َ= ِری ((  
  )رواJ ا���Bري(

���M Lل   Hا ���Mل : �tآ�ا ��E ه\J ا���3ن� ا��B�i روى ا����\ي �Sس��د ح�5 �5 أ�� ه�ی�ة ر

���L ا�4�ة و ا���م  

�َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َ:�َد َمِ�ی�Dً َأْو َزاَر َأًخ� َ�ُ- ِ+* ا���ِ- َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ�(( 

  )) َ<�َداWُ ُم�9ٍَد َأْن ِ�ْ&6َ َوَ��َب َمْ	�Jََك َوَ�َ&(�ْأَت ِمْ� اْ�َ#�9ِ! َم9ِْ�ً�� 
  )رواJ ا����\ي(

  أن �Tور أخ�ك �� اH أرأی�2 أی?� ا!خ�ة آ2 ه� �Xء ث��5،   

ِ+* ا���ِ-  َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َ:�َد َمِ�ی�Dً َأْو َزاَر َأًخ� َ�ُ-((

  )) َ<�َداWُ ُم�9ٍَد َأْن ِ�ْ&6َ َوَ��َب َمْ	�Jََك َوَ�َ&(�ْأَت ِمْ� اْ�َ#�9ِ! َم9ِْ�ً�� 
  )اJ ا����\يرو(
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   Ebَص� ��Bِb5ْ ا������L و س�2 َ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َ Hا Eص� H5 رس�ل ا� روى ���2 �5 أ�� ه�ی�ة Mو

2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا��  

 )) -ِPِ'ََمْ=َر �َمَ�ً)� َ+َ�	�� َأَ��  - أي :�� ��یG- - َأن� َرُ'ً�� َزاَر َأًخ� َ�ُ- ِ+* َ�ْ�َیٍ! ُأْخَ�ى َ+َ ْرَصَ= ا���ُ- َ�ُ- َ:َ�

� ش)7 إ<��ن  -َ:َ�ْ�ِ- َ��َل َأْیَ� ُ�ِ�یُ= �: Qِمْ�  - �&�0 م� -ِ�ْ�َ:َ Qَ�َ 7ْْ�َیِ! َ��َل َهGَ�ْا Wِ<َِ��َل ُأِریُ= َأًخ� ِ�* ِ+* َه

4>kِ+َ ا���ِ- َ:�� َوَ'�7 َ��َل *+ِ -ُPُ&ْ&َ�َْأ<4* َأ �َ�ْcَ ��َ ٍ! َ�ُ��%�2َ َ��َل	ِ<0َْ �	َآَ Qَ�&�َن� ا���َ- َ�ْ= َأ َ�ِ Qَ�ْ�ََرُس(ُل ا���ِ- ِإ *

 -ِ�+ِ -ُPَ&ْ&َ�َْأ ((  
)2��� Jروا(  

�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة   َ،L2 �� ص������ Jی* روا  ح

َصَ= ا���ُ- َ�ُ- َ:َ�� َمْ=َرَ'Pِِ- َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأن� َرُ'ً�� َزاَر َأًخ� َ�ُ- ِ+* َ�ْ�َیٍ! ُأْخَ�ى َ+َ ْر((

 -ِ�ْ�َ:َ Qَ�َ 7ْْ�َیِ! َ��َل َهGَ�ْا Wِ<َِ��َل َأْیَ� ُ�ِ�یُ= َ��َل ُأِریُ= َأًخ� ِ�* ِ+* َه -ِ�ْ�َ:َ �ِمْ� ِ<0َْ	ٍ! َ�ُ��%�2َ َ��َل َمَ�ً)� َ+َ�	�� َأَ�

  )) َ+kِ<4* َرُس(ُل ا���ِ- ِإQَ�ْ�َ ِ�َ ن� ا���َ- َ�ْ= َأَ�&�Qَ َآَ	� َأْ�َ&ْ&cَ ��َ  -ِ�+ِ -ُPَْ�َ� َأ<4* َأْ�َ&ْ&Pُُ- ِ+* ا���ِ- َ:�� َوَ'�7 َ��َل
)2��� Jروا(  

   ����ّ� �Bه>\ا ا�� ،Lo�Bأن ی Jأخ� 
  أن� أح
 ا!ن��ن إذا أح

ْ�ِ- َوَس��َ� ِإْذ َم�� َرُ'�Gَ+َ 7ٌَل َرُ'7ٌ ِمْ� َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ��َل ُآ6ُ9ْ َ'�ِ�ً�� ِ:9َْ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�((

ْ	ُ- َ��َل َ+�Gََم ِإَ�ْ�ِ- َ+�Gََل اGَ�ْْ(ِم َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإ<4* َ�ُ ِ�;% َهَ>ا ا���ُ'7َ َ��َل َه7ْ َأْ:َ�ْ	Pَُ- َذQَ�ِ َ��َل َ�� َ+�Gََل ُ�ْ� َ+َ ْ:ِ�

+ِ Qَ%&�ِ ُ�َ *4>9ِ* َ�ُ- َی� َهَ>ا َوا���ِ- ِإPَ&ْ&َ�ْا��ِ>ي َأ Qَ�&�َا���ِ- َ��َل َأ * ((  
)  )رواJ أح�

   ،L��3� ب�)�ی� Uخ�_، إ�(�ب �tخ�LM، إ�(�ب �4��L، إP� _س�آ��، إذا �� ن�� yَB� f hأن

  f�yَB س�آ��، ا��>�ت �5 ا����3 آ�� �?�، ��یLiB�� ،LZ ����ا�� ،LPi��� ب�)�  إ

ُ- َة َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأن� َرُ'ً�� َزاَر َأًخ� َ�ُ- ِ+* َ�ْ�َیٍ! ُأْخَ�ى َ+َ ْرَصَ= ا���ُ- َ�ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�:(َ(

Qَ�َ 7ْ َ:َ�ْ�ِ- ِمْ� َهَ:َ�� َمْ=َرَ'Pِِ- َمَ�ً)� َ+َ�	�� َأَ�� َ:َ�ْ�ِ- َ��َل َأْیَ� ُ�ِ�یُ= َ��َل ُأِریُ= َأًخ� ِ�* ِ+* َهِ>Wِ اGَ�ْْ�َیِ! َ��َل 

�ِ Qَ�ْ�َ4* َرُس(ُل ا���ِ- ِإ>kِ+َ ا���ِ- َ:�� َوَ'�7 َ��َل *+ِ -ُPُ&ْ&َ�َْأ<4* َأ �َ�ْcَ ��َ ٍ! َ�ُ��%�2َ َ��َل	ِ<0َْ �	َآَ Qَ�&�َن� ا���َ- َ�ْ= َأ َ

 -ِ�+ِ -ُPَ&ْ&َ�َْأ ((  
)2��� Jروا(  

  روى ���2 

ْ̂ ِ��9َ َ:ْ� َأَ<8ٍ َ��َل َ��َل َأُ�(( ( َ�ْ)ٍ� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ�0َْ= َوَ+�ِة َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 0ُ�َِ	َ� اْ<3َِ�

9َ�ْ2َPَ>ْا ��	ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیُ�وُرَه� َ+َ� �� َ�َ)�Gَ+َ 6َْ�� �2َ�َ � ِإ2َ�ْ�َِإَ�� ُأم4 َأْیَ	َ� َ<ُ�وُرَه� َآَ	� َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��

َأْ:َ�ُ� َأن� َم� ِ:9َْ= َم� ُیْ&ِ)�Qِ َم� ِ:9َْ= ا���ِ- َخْ�ٌ� ِ�َ�ُس(ِ�ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+6ْ�َ�Gَ َم� َأْ�ِ)* َأْن َ�� َأُآ(َن 
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َ:َ�� ا���ِ- َخْ�ٌ� ِ�َ�ُس(ِ�ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَ�ِ)ْ� َأْ�ِ)* َأ �	2َُPْ#َ��2َ+َ ِء�	َ��3ََ� ِمْ� ا�Gَ>ْن� اْ�َ(ْ�َ* َ�ْ= ا

  )) اْ�ُ&َ)�ِء َ+َ#0ََ�� َیْ&ِ)َ��ِن َم�2َ0َ 
)2��� Jروا(  

أح��ن� �>�ن أنh ����ی ،�P�Tور أخ�ك �� اH، وأخ�اك ح��L أ��E، أ�Mب إ�E اH ��_، ی�ث_   

ی*، و ی>��_ �>��� �( أن_ اس�3 ن�g�_، و��  �M�iان hP�iن_ انtّث�ت و آt� و ،_u�gت ناس�3

  .جیة

 2<���E أس�� J��  �3Bu ه\ا ا��Bب حیLZ اUول أ

َ&6ْ َ:� م�0ذ �� '&7 ��ل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َ��َل ا���ُ- َ�َ&�َرَك َو�0َ�ََ�� َوَ'((

4��NَPَ	ُ�ْ�ِ *Pِ�&Nَِذِ��َ� ِ+*� َم�&َPَ	ُ�َْ�اِوِریَ� ِ+*� َواPَ	ُ�َْوا �*+ِ �َ��ِ�ِ�#َPَ	ُ�َْوا �*+ِ �َ� ((  
)_��� Jروا(  

���Mت    ن�5 ن�ی إس��� �����، ن�ی ح��ة إس����، ن�ی ���� إس����، ن�ی �(�رة إس����، ن�ی

�Pآ�، ا�����4 ا�>�ام ��� رأوا ا����� ���إس 2 آ�?� ����ك �� ��g ����آh ن��س?2، إس����، ن�ی

c�M آ�� �Bا�� O�Mن ی��g، وأن� أری : أ�� إذا �Mؤوه� �� آ��ب ج�� س>�h ن��س?2 وج�ت، ���5 ن�ی

 ��Rدا ،LM�أخ �� Lو دراس� L�(�ر�و��  LRا�X و L3�� و LR�i�J و �����M�L و ��ا �� 5�zخ ا��Uا

 ��M�أخ hَى، إن_ إن آ����� E��  .رأیh ا��iیy إ�E اH س��>�، وانhP�i إ�E ا��H أ


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��
 وا���ه�
) :053( ا�رس  -���pاآ���ب ا��زق -  3ا���. 

  04-10- 1992: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 


 �� اfآ���ب، اآ���ب ا��زق ���U ... k�Bآ�رمأی?� ا!خ�ة ا  �pی�� ا���م ا����gح�دی* ا�Uع ا����

 _�� E����ًء  �P�� ��4ةM ��P� 5� �f ،ح�دی* آ�� ه� ا����3دUح ا�X �� cخوJ��p، وcBM أن ن

  .اUح�دی* ا��gی�� ا��� س�ف ��د ���3 �� ه\J ا�(���

  fًأودع �� ا!ن��: أو L��ج cج Hا Eاب، وأودع ح�جً� أس�س�ً� إ��g�3م وا�iا� Eن ح�جً� أس�س�ً� إ�

اس�>��ل نL�4 اQخ�، ه���ن ا���ج��ن اUس�س���ن آ�����ن آ� ���3نL إ�E ا�c�3، ����� جc ج��L ح���� 

خ�y ا!ن��ن ص��c�3��� ،c�3�� L، وا�ا�c�3�� k وا�� جًا ؛ ا!ح��س ���(�ع إ�E ا��3iم 

��\ان �س �����ج� إ�E ا��j4 اQخ�، ه\ان ا�ا��3ن ا��Pی�ن ا�>��Bان اUس�س��ن ه�� اوا��gاب، وا!ح�

c�3ی��آ�ن ا!ن��ن ن�� ا�.  

��E ح�P�P_، أن ����L� 5، ا!ن��ن �5 خ�ل  jg<� أن ،L� E��B� أن L��?� c�3؟ ا� L��?� �� c�3ا�

�L أو َجْ�ر� ،Lأو ان��ا� L���Pاس� ،L�\أو آ LMJ، إح��نL أو إس�ء�L، ا�(�ع �����L ا�c�3 یe?� ص

  ..ی�3_ إ�E ا�c�3، وا� c�3����L� 5، وس� وج�دك �� ا�ن�� ا��f�ء

Cqً	َ:َ �ُ�َ�َْ��َة ِ�َ�ْ&ُ�َ(ُآْ� َأی%ُ)ْ� َأNَ�ْْ(َت َوا	اْ�َ َ̂   �ا��ِ>ي َخَ�
  " ) O 5� "2ی� : س�رة ا���_( 

  Uا����وات وا �?��� �� ج��bت اH، ه\J أي أن ا!ن��ن ����ق �(�ٍ� �Uا Eإ� رض، ����ق ���3

�k إ��L إJ\?� f ا���ج�ت اUس�س���� f c�3وا� ،c�3ا�(ّ��ت ث��?� ا�.  

   Eی���ج إ� fآ��ء، و Eی���ج إ� fو ،�i3ی fی(�ع، و f خ ا�>�ی2 أن ا!ن��نU�4ر ��3 أی?� ا�

��E اUرض ح(�ًا ��ق ح(� ؛ f زواج، آ�3iP أث�ٍث �� �>�ن ��، ��f ا!ح��س ���(�ع  hرأی ���

 L����ء، وk�4� f، وT� fر��، و�X fء، ��f ا�(�ع �>�ن ا!ن��ن ج��دًا، �>5 ه\ا ا�ا�k ا�\ي أود

  :اH �� ا!ن��ن، Uن ا���B ا�>�ی2 ی�Pل

  ))إذا أ��زت ا�8E9 رز��2 ا�	 <6 (( 
 )RواTا� k��� : 5� "   " )زی

  3iا� Eإ� kا��bT ه\ا ا� Hا�ِ\آ�، ا Eإ� kواج دا�T5 ا��t� ذاS� ،واجTا� Eإ� k�3م دا�i5 ا�b�t� ذاS� ،م�

  :وج�M cل

Cِذْآَ�َك Qَ�َ �9َ0ْ+ََوَر�  
  )س�رة ا��gح ( 
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  yن وا�\آ� وا���3 ��5 ا���tg5 ا�� *�B� \ٍR��رن�، 5�َ ی . c�3�tآc و��gب، ��Tوج، M c�3إذًا ا�

�bT وجc، أح Hاد ا�� yPا!ن��ن ی� jg<ُی c�3ل ا��5 خ� ،c�3ا� Eن� إ����دی* آ��Zة، Oی�ٌت آ��Zة �

 ،E��Bی c�3ل ا��5 خ� ،L�P�Pح E��م �  �5 خ�ل ا�c�3 یe?� صLM أو 

م و��LR، ی��3 ی(
 أن �2�3 أی?� �م إح��نL، و��ؤJ أو �م إخ�صL، إح��نL أو �صLM، إخ�صL أو 

���_ أ��م ا���Pة آ���ٍم، �B�Bi_ اUخ أن ���_، ح���_، �(�ر�_، �P� ،_ری�� ،_��ص����_، زرا

��E ح�P�P_ �5 خ�ل ���_، وأنi�� hٌ� أن  jgَ<ْ�ُ ،آ��ج� ،kR�Bآ _������_ آ�?�س،  ،
�Biآ

��ٌع إ��L د�3ً�، إذًا ر��� �bT وجc ح���� ی�ی �X]ً� ی�3_ إ��L د�3ً� ��u 5یy زرع ه\J ا���ج� � ،c�3�

  .�� ن��_

�� �Xء ث�ٍن، �� أن اH جc ج��L أرادن� أf نy���� ،c�3 ا�ن�� ��E ن�ٍ� Oخ�، ی��3 ا�\ي خ�y ه\ا   

���L أن ی��y ���ت ج�هTة ؟ 
4 أن ن����k �� ا�ن��، ��جن� ���ت ! ا�>�ن ا�T)ِ3ْ�ُ ی34Pآ�ن ا� ��

fو ،��Pرع ا�Tل ا����ة، �� آ�ن �� ح�ج� آ� ن�u ��<� ون�z� �?ة و��Tج�ه fو ،lرع ا���Tآ� ن 

آ� نTرع ا����ر وا���اآL، وf أن ن��B ا���Bت، وf أن نTرع ا�5iP، وf أن ن�ُ�� ا�5iP، وf أن 

L�Bأن ن� fو ،L)أن ن�� f5، وiPل ا�Toن.  

   5� �f ،ي�gBا� c�3ا� yی�u 5� fإ �?� kی��� f رض �5 ��ادUا �� �� c3ج cوج bT����� ر��� 

رات ا�>����، وه\J ا��M�iت، و��_ ا��Zوات إ��X Eٍء ����س، ج?ٍ ��gٍي، وPا� J\ي ی��ل ه�g� 2ٍ��

4 أf نc�3 ��جن��B� Jوم ج�هT، ����آ� س�� �������، وث��ن�� Pآ�ن ا� �� ،یZ� ��3ً� ا��ی

اH جL�3 إ�6، �>5 ..�������ات، واث�� ��g، و���Tن وT��� ��pن، و��b�B، وص���R، و��Bوم

T؛ ات�� ؛ ی���ج إ�E آjg، ی���ج إ�E ح�� ه\J ا����Pi، إ�E �?�]� أ��ان �����، إ� E�k��4 ا��ی


، �L�� L�3 ��2 و�L�� �� L�3 ��2، حی خ�م، حی b�iَ�ُق، Rا�X L�� �� L�3و� ،
Rا�X L�� L�3�

P� �� ر��� �bT وجc خ�y ا��ی��� ��\ات، و أ��iن� حی ��fذ، ��fذ ��ن، ��fذ نE�3� ،�P ه\ا 

c�3ه\ا أرادن� أن ن E�3� �<�.  

خ�y ا���Bت ��ة واحة، ا����B ��?� �\ر، أي أرادن� أن نTرع، �>5 ا�\ي ص�2 ا�B\رة ��E أن ��َدع ��   

اUرض و��?� ا�2�X�ُ، ��?� ا���یy، ��?� ا��ریp �e��� �?�� ،�P\اء �>�� ا����B ح� E�tخ\ p\اءه� �5 

  . L، ر��� جc ج��اUرض

��Pا�� J\?� : c3خ�، وح���� جQا q�)ا� Eإ� kا�ح���� خ�y ���� دا�k ا�(�ع ؛ ا�ا�k إ�E ا��3iم، وا�

L� 5َ�َ�َ�ْأن ُن c�3أرادن� �5 ا� ،c�3ا� yی�u 5� fإ �?� kی��� f رضUا �� �?�  :اQن. ا���اد ا��� أود

 �َ��ِPَ&ْ	ُ�َ ��930(�َوِإْن ُآ(C  
  )س�رة ا����zن ( 
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َ̂ اْ�َ	ْ(َت َواNَ�َْ��َة ِ�َ�ْ&ُ�َ(ُآْ� َأی%ُ)ْ� َأْ�َ�ُ� َ:َ	Cqً �ا��   ِ>ي َخَ�
  " ) O 5� "2ی� : س�رة ا���_( 

C!ٍ9َ4��َ �ْ:َ �*�َ �َْم ��َNْ9َ4ٍ! َوَی��َ �ْ:َ Qَ�ََمْ� َه Qَ�ِ2ْ�َ�ِ �  
  " )O 5� "42ی� : س�رة اUن��ل( 

  C)2(َیGُ(ُ�(ا َ�َم��9 َوُهْ� َ�� ُی9ُPَEْ(َن  � َأَ�ِ�َ; ا���9ُس َأْن ُیPَْ�ُآ(ا َأْن
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

  c�3أن ن cوج bT� Hإذًا أرادن� ا.  

��c ح�ام و�� ��c ح�ل، �� ��c ح�ل و���رس�L ح�ام، و�� ��c ح�ام    �� c�3ن، ا�Qا

Bا� �� �ً� و�>5 ا���3 ��3ل، وf ی�ج�X ��b��� ����Bل، ی��3 ا��ح Lرس���� �k آ\ب، �2 ن���

ن� أص�?� ح�ل �>�u 5ی�P ا���u �?� c��3یQ�� ،��b��� �Pن ن�5 ���� ح�ام، �� ��Bا� cء، أص�X

 �� q�� Lدی� ،L��� �� Lآ� Lأن ی2�3 أن دی� 
��c، ی( Lح���، و� L� إن��ن cآ ،دخ��� �� ��ٍب جی

����B3��� ،Lدات ا�������3 ه� أخ�i ا �� Lآ� Lدی� c� ��B3دات �� ا!س�م، Uن ا��B3دات ا���(

 �?�� yو� y����� _�M�� hbذا ص�S� ،�����3ا�� E�� E�B� ی��R�3gدة ا��B3ا� ،�?��� E�Bْ�ُ ی��R�3gا�

 _��M�� h��� أ�� إذا ،_����خ��y ا�>�ن ص�h ص��_، وص� ص���_، وص� ح(_، وص�hb أ

�bT وجc، ص� H5 ��?� ا���E أس�س ا���وج  y������?� E�3� f _�.  

 �Mل �� أح ا!خ�ان ا��Bرح�  Mو ،J����ن� ا�\ي أt� : ی��� ، إن��ن ی���د ا����ج)� 
�)� Lأن

 
�)�ة، R��� ض�Pا����، ی cا����، ی�آ cآtا�2�3، وی q��)� !! ،�ً��uُ L� أن ذآ�ت fآ�ن ��� إ ���

L� h�M ،م ا�(�د�أ��� �5 ا�> ���iس� أح��نً� ی>�: أح��نً� ا��ن �� ��O ��4ی� ����p جًا، ث���� جًا، 

ات ا��� �?� ؛ س���، و�����، و��ی�P3ًا، ا��إ�6، و�t�� �J\? ا��Q ��3?� أ��م ���e .. را�PR ج

 J\ه �P���ً� و����ه� Tّآ��و ،��ج��c جًا، و��>2 ا�����، ��>2 ا!��ءة، ��>2 ا������، ��>2 ا���

  . ، �� اس��ن� �Xءا��4رة، و�>5 ���2 �� ��?�

   ���iًا ا��bT وجc و��B��u qً� ر��ء اq�� ،H ن�ویً� أن ی���M q�� ،2�Pص Hد ���ت ا��ی� �>c واح

�bT وجc، ه\ا ا!ن��ن �L�Z ����ً� آ���O cZ ��4یٍ� ���pٍ� جًا �>t<� ،�?�� 2��� f 5ن ا�>�م ا�\ي  H

  . ی��L3 دخc �5 أذٍن وخ�ج �5 أخ�ى

إن��ن ی��4، : ا�رس أس�سL آ�ن ه\J ا���ح�e، ه\ا اUخ ا�\ي fح� ه\J ا���ح�M �eل ��ه\ا   

 H�� ذ���bT وجc أیcP3 أن ی�Pض ������ ؟ أ Hد ���ت ا��ول، إن��ن ی�Uا j4وأی5 !! إن��ن �� ا�

gوا� k�Bا� �� Hا �?�� jا�\ي خ�� �Bأص��ب ا�� �5 أح �gR��  :�اء، h��Mدی�L ؟ أ� 2�cP ا���ة 

 )) 
  ))�(�(ا �- إ<- أ�73 '�2دW م� رس(ل ا
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   ،kإن��ن ودی  أن دی�_ أی5 یe?� ؟ f �� ا���(، f، �� ا���(P�3� ا!خ�ان ا�>�ام E�� E���ن� أt�

 k� h�����_، ود h��pا���ض وا����، وأ hص�� h�Mة، و�ا�4 h��Mأ ،k���� ،qج�� ،j�i�

ا ه� ا�ی5، ا�یf 5 یe?� إf �� ���_ ا��(�ري، �� ح���_، �� ���د�_، ا�ا��q�� ،f ،f ،f ،5 ه\

�� �>� �� ،_B��X �� ،_3�� �� ،_��ُ�3اR_، �� ���_، ه\ا ا�ی5، �\�_ آ�ن ه\ا ا�رس، ه\ا ا�رس 

 �� ���iا� J\ت ه�?e� ،L� kٌ�i� _أن cوج bT� H �َ?ِeْ�ُ إن��ن أردت أن hی5؟ ی��3 أن�� �E�3 ا�

���_.  

   2?���اء ا�ی5 ��E أهc ا�یf ،5 یtخ\ون �وإذا أرد�2 أآt� �Bخ\ ��E أهc ا�ی5، أآt� �Bخ\ یtخ\J أ

��E أن?2 ی���4ن، �>t� 5خ\ه2 ا��ح� أنL ی� أخ� �L����3 س�]�، ��  fـ و q<3��� أن?2 ی��4ن ـ E��

���� cذا إن��ن آ\ب ��ة دخS� ،آ\ب ،J?3� Eو��، �� و� fص�دق، و L� f 5�zن ا��U ،ًا��� آ��Bة ج

  .ی>\ب

���L وس��M 2ل Hا Eص� �B5 ا��� ،L�� Hا ��ام �5 �3 ی>�ب رP5 ا���:  

م� أآ7 أ�ٌ= ��0مً� ��% خ��ًا م� أن ی آ7 م� :	7 ی=W، وإن <&* ا
 داود :��- ا��qة وا��qم آ�ن (( 

 W=7 ی	ی آ7 م� : ((  

  fًأو :t2 ی<�� ��c یك ه\ا أرEM ه��]ً� �>c واحٍ 5� cآt� أن c3)ا�>�ی2 ی �Bن ا��U ،J��c ی 5� cآ

وأنEP دخU ،cنL أح��نً� �>�ن أنh دfل �Zً�، ذهhB �5 ز��ن، رأى ا�h�B، وأ�(LB، أخ� اس�� ��� 

�����5 أ�j، ��ذا ��c ه\ا ؟ خ���5 أ�q��� j دyR�M، واح أح��نً� یtخ\ه2 ����، یtخ\هg� 2?�ان أو 

� أ���ل 3Buً� �?� وجf ،L أ�Mل ا��g� ��p c�3وع، f، و�>5 أح��نً� f ی�3g ا!ن��ن أن ه\ا ث�ث�، �

 L�� cخا���ل أخ\J ح�ل، أي أنL �5 دون ��Bر، أو ���B آ��B اس�>J�Z، �� أ���ل آ��Zة ��q أن ا�

 ،�ًM�� 
B4�و ،�ًM�X �ً�� J�� c�� و��� �L ا�(? BX?�، �� �� ج? یc��P ا�خc، أ�� إذا واح

اH ی�i3_ ا�����3، اH ی�5 ���_ �������3، اH ی(Tی_ : اس�� �� ��Uج�ة، ��Pل �L: أ�M ،J�4Mل �_


 أن �L�i3 زی�دة، ���ذا ؟ f ��3فp��و L�أج� L�i3� ،c���ا����، و .
3� LنU.  

  fًل، أو�ل ح�ل ح�رزق ح ?�X q�� �ً3Bu ،2ط أن ه��]ً� �>c ا�\ی5 ی���3ن �tیی: �Sذا آ�h ��ی

وم، اسtل ا��رس أن� أ�Tي ن��� آ\�_، ا����� ا���دس� ��q ح��_ �cZ ا�����ن� P��� _���ی>�ن 

ا���43رة، �� ��د ��?� �Xء أ�ًا، ا����� ا�����3 �ریq، ا����� ا��Zن��، ا��Z��Z، ا��ا��3، ا������ 

B�?�?2، و��3?2، و�P� أن 
 ��ی��u 5أ��م خ��� وخ��� q�� ه��5 �?2، و��3ب �?2، وو�R�I?2، و�3

ا����� ا���دس� �� ��_ ح�c أ�ًا، �t�� ��h�B س�آh، اح>� �� �EP �� ح>�، خ�q س���ت ح>�، 

 5� qریوم، f، �>5 �� أ���ل �M�X، ی3ون ا��Pوا� �M�i���� �ً��ان�?�h، ��� ه� ا��gط أن ی>�ن 

yXل ا����ج2، �5 أ�b�� ���ل �3Uا yX�3وف �� �3_  أ� 
gه\ا ا�� ،q���3 ن��ن_ U ل���Uا
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 ه\ا زان، ه\ا �Xح، ه\ا g�3 ا���Bu آ\�_ ؟ و��3وف qر، و�3_ ��رة أ���g�� _3و� ،�M�i�


 �Xح gأن ی>�ن خ 

 ��3وف، ا�����ر ���Tان ی���Z، ی(���� L� 
gخ cآ ،رو��، ه\ا س�ی

���� �?� ���M cآ ،�pا�B� ان ی���جTذ، ������ر، ا��X 
��u �ًأح��ن ،qن� c��3� 2��3���� hأ�� أن ،�?B

 J�� 
��u ،�ً��P� j����� 
��u �ًأح��ن ،Lأه� cی�2�3، ج�ء �5 أج f 
��u �ًأح��ن ،��T� 
��u �ًأح��ن

�P�Pح 4 أن �B\ل ج?P��� ،L�?��و ،L��3�و ،L���Mة إة، ��یRح�آ� زا.  

��� دbfل آ���L ا�h�B، أراك أول   �� �� qخ�� ،y��u kرا� ،qوا���� ،kوا��ا� ،*��Zن�، وا��Zوا� ،h��

k�u ،y��u �3_، نTل، أول ج��3، ث�ن� ج��3، خ��q ج��3، و�3ه� وج �_ ��h ���س
 وس�3 

واH، اH ی�i3_ ا�����3، یL� k�i واH، ی�L� y أن یtخ\ �f ��B : اس�� ���، س��Pل �L: ���س
 و�Mل �_

���E ه\ا ا�h�B ن�سB_، ث�5 ا�h�B آ\ا ����ن، ی�Pل �_�tس �U 5<� ،Lول  Lأول �� د��� ،�M� : اس��

  :��� ���Zن�5 أ�coX ،j خ�q دyR�M، أنh ����یy ؛ f یL� k�i، ه� �� ���X cء، �?�� ا��ی*

 م� أآ7 أ�ٌ= ��0مً� ��% خ��ًا م� أن ی آ7 م� :	7 ی=W، وإن <&* ا
 داود :��- ا��qة وا��qم آ�ن((

 W=7 ی	ی آ7 م� :((  
 ) Lوا�5 ��ج ،J��pري و��Bا� Jروا(  

Lو��� ا�5 ��ج:  

م� آ�; ا��'7 آ�&ً� أ��; م� :	7 ی=W، وم� أ<E^ ا��'7 :�� <E�-، وأه�-، وو�=W، وخ�دم- +2( (( 

  )) ص=�! 

\ا �Xء ج��c واH، إن آ�ن �_ ���X cق، دخ�_ �5 ه\ا ا�c�3 ح�ٌل ���R����� �R، وإذا أن�hP �5 ه  

��E ن��_، و��E أه�_، وو�ك، وخ�د�_ �?� �_ ص��M �� ،�M>2؟ 
  .�?� �_ ص�M! ا�>�

  �B2: ������س?�tآ�?2، اس 
�Pء ا��Buل أtن : اس���P؟ ی 
�Pی� ا!ن��ن �5 أ��اض ا��M�� ء�X cأ�� ��

_� :� ،��� ر��� �\ل ا�(?، آ�Bر ا���pUء ی��gي �Tر�� ویU ،�?�� co�gن أس�س ا���4 �\ل ا�(?

�bT وجc ص�2 ا!ن��ن یco�g، وی���ك، س�ن� ا�4یy آ�ن راآ
 ن�kM�� ،L�M ز���?� ��E اUرض، 

  :��Tل ��tخ\ه� ����Pا

  .ـ ی� خ���� رس�ل اH ن>��_ ذ�_

  ـ �Mل 

  )) w �� �(ا ا��9س ش��ً� : " w، س	60 �&�&* رس(ل ا
 یG(ل(( 

  ،co�g� _د ن���� ،���د ن��_ �B\ل ج?  Uن ه\J ا���4 أی�ً�، ��\ه� �5 ا�Tاوی� ا����4 �\ل ا�(?


، fزم ��f ،�gزم ����bك، fزم �f ،co�gزم ���f ،cزم ���� إذا �Pی� �5 أ��اض ا��Mأس�س ا��
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Lن��\Bی ��ه2 ج? وا��ك �Tر��، أن� أرى ا��3اء دا�Rً�، اUص��ء �� ا�ن�� �� ��  .آ�ن 

���M Lل�5 أ�: اQن ا��ی* اQخ� Hا �����L وس�2: � ه�ی�ة ر Hا Eص� Hل رس�ل ا�M:  

  )) xن ی3PN; أ�=آ� ��مً! :�� W�2f، خ�ٌ� �- م� أن ی� ل أ�=ًا +��30- أو ی	09- (( 
 ) �Rري و���2 وا����\ي وا������Bوا� _��� Jروا(  

  J\؟ �� ه c�3ا �_ أن �� ه\ا ا�� ��?� ،c��ا���og ؟ إذا واح ج��q  ی�X ��3ء راkR جًا ی>�ن �_ 

 f ؟ c)ء �5 ا���X �� L��� c?� ،ان و��عTذن(�ن و���B� E�أ ،�ًZ� و��ع خ��ة jا��ص� E��

 
i��� نtأ��� آ J\ه ،L���J دآ�ن �tخ\ رص�j و��ع خ��ة ��واH، واH وس�م �Xف، أح��نً� �� 

iا�� k�B�و
.  

��L أن رجً� �5 اU: حی* Oخ� Hا ���5 أنqٍ رHا Eص� �Bا�� E�ًا ـ أ ن�4ر ـ ه\ا حی* دy�M ج

���L وس�L�t�� 2، أي ی�ی �Xء..  

  ـ ��Pل 

  )) أم� +* ��QP ش*ء ؟ (( 

ك �Xء�� ��.  


 ن�gب ��L : ـ �Mل  ٌ3Mو ،L�3� ��ُBون L�3� *B��3 ـ ح�ٌ* ن�Bا� �?I ـ أي آ��ء ی�� qٌح� E��

  .ا���ء

ا �� ه\J ا����3(� ـ �t��t� ��?� Jخ\ه�� رس�ل اH ص�E اH إ���R �?�� ـ أح��ه��، اQن د�PM: ـ �Mل

���L وس�2.  

ي �Xء  ��: أآ� ؟ أ�ًا ه\ا ا� h�B���c، ح>E �� أخ آ�ی2 رq�R ج��M ��3ل ��. اQن یt�� إن��ن �� 

ن�، أخ\وا ا���3ان و�3�uا ��أس ا�(cB، د�Mا ا��Bب ��جوا ��واH ن�f 5 نy�P����� co�g، ن�5 �� 

رة ��ء، ���X �5 ا!س��� M ،ة س�داء�)�u ،c?ع وه��iP� ء، ���ط�X L�� �� H�� ذ��ا�h�B أ


، ه\J ا��(�� ث�ث�، �� واح �� ار��ح �����e، و�>5 �� �Pا� kiPء ی�X ،�<Bء ی�X ،س��آ� س������

 ��L، و�3ه� ح>E، ث�ن� ی�م أ�h�B�� E ��ة ث�ن�� و�uق ا��Bب �� �� أح، �uق آ��Zًا، ��2 ی( أح

إن?f 2 ی�>��ن ه�� و�>�?2 ی�>��ن : �3�uا ا�(��ان ��ذا ��ی ی� أخ� ؟ ه\ا ا�h�B أی5 أص���L ؟ �Mل

ة، � Lوه\ا ی���3ن ،Eدرج� أو� h�� ،ادbث�ی�ت، و�� �� ذاك ا�h�B، دق ��E ا�h�B ا��Zن� وج

 ،y3?2 ح� Hا��(�� ه��، وا ��t�� ،��)�� ن ا���3ان�i3ق����4، ی
، ان�e ا�4�Pا� kiPء ی�X..  

L� ل�M ء ؟  :ـ�X _��� �� ء ؟ أ���X ك��  أ

3
 ن�gب ��L �5 ا���ء��E ح�qٌ ن�L�3� qB ون�B: ـ �MلMو ،L�3� �.  
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���L وس�2 ��J، ه\J أول �Tایة ��!. إ���R �?��: ـ �Mل Hا Eص� Hخ\ه�� رس�ل اt� ��?� J��t� ،م�س

  :و�Mل

  ـ 5�َ ی��gي ه\ی5 ؟ 

cل رج�M ره2: ـ  .ی��وا دره2. أن� Oخ\ه�� �

��E دره2ٍ ����5 ؟ ـ ن�ی: ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م  س�3 أ��E �5 ه\ا ـ أو ث�ثً� ؟5�َ یTی  

cل رج�M ره��5: ـ��iه�� . أن� Oخ\ه�� �t� 5ره����iه�� إی�t� ،Jخ\ ا�t� ،5دره�� E��رس� ا��Tاد 

�� وrBMُ ا��P� ،5�Zل ���L ا�4�ة وا���م ��ن�4رياUن�4ري، ص�ر �� rBM، ُس���h ا��B�:  

اش�Pي � �=ه	� ��0مً� +�<&>W إ�� أه�Q ـ ���=ره� ��0م ا<&>W إ�� أه�Q أي اد+0- إ�� أه�Q ـ (( 

  )) واش�Pي ���خ� ُ�=%ومً� +�ء�9* �- 

وم   M ى��X3ً� اBu ـ J���L وس�2 ��دًا �� Hا Eص� �Bا�� L� g� ،L� J��t� دًا�� L�� Xـ و �P� حی

J، ث�M 2ل��:  

 )) ،70E+ 0= أس&(:�� ـ� wإ Q2'ی9* و�� w ی(مً� ـ أي �J: !�	خ Q9أری w3;، و��، وP��+ ;اذه

  )) +#�ء و�= أص�ب :�Jة دراه� 

   �?�3B�3?� ث��ً�، و�B� ى��X�� ،L��� �3ف أث�ث�آ�ن آc أث�ث ���L ث��L دره��5، أ�q��� E أ

���L ا�4�ة وا���م�P� ،�ً��3uل :  

  )) ه>ا خ�ٌ� �Q م� أن �#*ء ا�	� �! <)Pً! +* و'Q2 ی(م ا���Gم! (( 

  L� ل�M ،��P� ا�>�ی2 !ن��ن �B��3(� ا��� J\ه :L� ل�M ي ه\ی5 ؟��g5�َ ی ،k� : �?��� ره2، �5 یTی�

3
، وrBM أن� أ��Xی?� �ره��5، د�L� k ه\ا اUث�ث ؛ ا���q و: ����5 أو ث�ث �Mل رجO cخ�Pا�

و�ً� ��ء��� �L، : ا�ره��5، و�Mل ��ن�4ريM خ�Q�� ي��Xأه�_ وا Eإ� J\B��3ً�، ��نu ه��ا��Xي �tح

��دًا ��J و�Mل �Bا�� L�� g� L� J��t� : ء�)� ،c3�� ،�ًی�� �g�
 و�k، وf أری�_ خ��� iح��� 
اذه

�ً��3u �?�3B�3?� ث��ً� و�B� ى��X�� ،2ة دراه�g� أص�ب Mا�>�ی2و �Bا�� L� ل�P� ، : 5� _� �ٌه\ا خ�


�� cZ� ،Lا��ج �� �iP؟ ی��3 أث�ًا آ��� ����Pن>�ً� �� وج?_ ی�م ا� ��t(ْ� ا����؟ .ان   

ه\�4M J، وه\ا ��ج�L، �?�� آ�ن ا�M�X c�3ً� خ�ٌ� �_ �5 أن ��tل، �?�� آ�ن ا�c�3 خ�gً� خ�ٌ� �_ �5   

،�ً�������c�3 ���� ��ء وج?_، ���ُ c�3�hBِZْ أن_ إن��ن جی�  أن ��tل، Uن_ ��� c�3���k رأس_ 

c�3���.  

 أن : اس��3ا ه\J ا�>��� ���  P�3� ء أن�Boخ�، �5 ا��\اج� وا�O cٍ�����f L یU ��4ي  5� j�t� 5�

 cآ ،
���� L� �� c�� �� �� ،�Bp>�� س�ذج و��ه\ا ا���>��  ،
���� L� qات و��T�� Lآ� c��ه��ك 

���ل وی���ن ��T�� L� cات Uا r3� اتT�� ی�ون y�Uا ا�P��
، و�>5 ��3ف ا��P3ل ���� Lو�
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��c ی�Pل �_ cأ�� آ ،�?B�أخ� ا��(�رة ��p، ه\ا آ�م ا���jI، �3ً� دخ�?� أآ�B، و�>B���� : 5?� و���

��E ا���ج� س���ت ��M ���Zل ا���B ا�>�ی2 ��t�:  

9� +��2 أن (( 	Pض* ا�0=ل س�:ٌ! ی�Gا� �  )) �( �� یG~ ��� ا��9p +* �	�ة ی �* :�

یة جًا   ��� أز��ت، �� ه�Bط أس�3ر، �� إ��س�ت، �� ��zو��� أ��م ا�و�� أح��نً�، �� ج?�ت 

 �� ،���Iا�� c5 دخ� E��Uا cخ���t_ سzاfً ���جً�، و���سB_ ح���ً� ����ًا، و�ی�_، ��c��P ا�

  .ه��م f ی��3?� إf ا��اح ا�ّی�ن

م ی����P إ�E �>�ة أ���E أن أ�Xح?� �>2 ����ح، ه\J ا��>�ة ���4?� أن ا��(��ع ث��h، ه\ا ا�>�  

 �g��bT وجc أ�c<� Ei ح� ���� ؛ ا���4 �����ن، أو  Hأن ا ����E�3 ه\J ا�(���، �� ��

 cث�5، دخ�ت ص�روا ث���� �g�����ت، ص�روا ��gی5، أوfد أ��ار  �g�����ت، زوج� ج�ة 

ك ��Pی�q د�P�M جًا �q�P �?� ا���س، Oخ\ آc .. �ر أر�5�3ی>�� ص��إ�6، ج��k ه\J ا���eظ آ�?�، �� 

 ،Lدخ� L��<ی f راح� ��ل L�u����5، و�>5 ا��(��ع ث��h، ا�\ي bو�>5 ��ز ���� �R�� L5 ر�� واح

g5 ا������ت، وا��� cی��م ا��� f ،ل�Bراح� ا� LBس� Lق ح�ج��� cدخ L�i3وا�?��م، ا�\ي وا�\ي ی ،cآ�

�LB �5 ج?�، وا�\ي یL�i3 دخc��M c ��ی�L �5 ج?�، ا�\ي یL�i3 زوج� ����زة �� ��Bآ cدخ L�i3ی

 ��Zآ Jدf2، أو�P�أوfد5�B3�� J أح��نً�، أوfد ج�ی5 زوج� ���B3، زوج� ج�ة ودخc ج� �� �� أوfد 

J\ه �?� q�Pن ������bT وجc وh�M ودخ��P� ��3� �� ،c��M Lی�q د�P�M و�� Hت اbظ ��ح�eا�� :

hا��(��ع ث��.  

   L� ��دل، �(��ع ا�3���ت ���R و�>5 آ�j ��ز��5 ؟ آc واح kزی��ظ و�>5 �eزع ا���� Hی��3 ا

 ،
���� L� c�� cة، آ��M ًا خ\ه����f L ی��4 �� ��O cٍخ�، أ� 5� j�tخ�ص، ��5 ی� 
����

��ً� Oخ� ��L�� j�t، ���>��ل ی�j�t �5 ه\ا ا�c�3، و��  c��L�� j�t�� �ًZث�� �ً�� c��  .و�� 

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� c[ل: ُس�M ؟ 
�uأ 
  :أي ا�>�

  )) :	7 ا��'W=�� 7، وآ7 آ�ٍ; م&�ور (( 
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " ��� 5�  " )ا���رث 

   J�� L��� T2 ��آ<� h�M �� ،Lن��T� ل �� آ����M 
 ��2 جًا �(�ري، إن واH ی� إخ�ان، واح�<�

 hأو س qوخ� ،
gران آ�?� �5 خf LB�<� �3�Bu _� h�M ی�صj ؛ ��Uرض، وا��>�
، وا�(

و �(�رة �����b، أو �� : ه�ا�j، و��5��I، سّ��رات، �Mل �� �����ف ا��احBر، ی\M ����أن� 

�bT و Hا �� ��جc، ی(�ز و�>f 5 أ��ف، ���Mت ��p ص����، أو �� اح���ل، أو �� �(�رة ����


 �(�ري، �Mل ���<� hل ��: أن� رأی�M ی�T��<ا!ن �o���� ر، وح>�ه�\M ����  :(DRTY WORK)أن� 

 ������J، أو �3X أن ���q�� L �� ص��� ا���س، و��q �� خ �Pاس�� Lو أنBر، ی\M ����أن� 
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f ،��و أنL ی>�
 ��f�� fًح���ل أو �tس�Bب �g� ��pوB5 ح�5  ا���س، ی� LنU cخأ��ف، �tن� f أ�

L��3ی f �� Lآ��م ا���ء �إس.  

   cء، وآ�ن �� وح��X hMإخ�ان�� ���4 س��رات وآ�ن ا�� 
 ا�4ف، ی�م زرت أحRا�p 5� 5<و�

 ،Lوص� Eإ� c�Bس f �� c2، وا��ح�gوا� ،hیT5 ا�� Lأزرق، وأص�� Lأ��رول أس�س q�fرض، وU��

ه\ا ��c : _ ا��Uاب، و��B3ن، و��د، واh3�u H �5 ن��� آ��� h�Mو�� �iB��h اا����رة، وی�

نj�e، و�\آ�bت �>�
 ا�l�g ا��Bرح� ا���2، ا��>�
 L��u ث��ن�� أ���ر، و�����ن�ت، واUرض 


، ا���B��ت ا���3�Bi ا�����o جًا، ا!��ءة ا������، gران آ�?� خ��آ�h ����آ� آ��Bة ��oق ��?�، ا�(


أن� ���� M\ر، و��4رت ه\ا اUخ ا��5�z ا���4ح، ا�\ي ی��4 : ا���2 و�Mل �� ��4رت ا��>�

4ق ویtخ\ أج� ��3ل، وی�Pل �_� LB�M 5� ����4خ\ ؟ : ا��tا����رة، و��ذا ی J\ه c��� ةTج�ه J\ه

� h3�u ،�M5 ور��R�� أو �Mور �R�� L� k�uj�eا�� c�3ص��� أن ه\ا ه� ا� ��. 

 یM c�� _� أح��نً� ی>�ن yی�u ،�ًZ� دح2 ������ء، ������ةT� رع�g� ،�ًZ� L��5 ن����� c�� ن�<

 Hه� وا�eا� 
ا������4، ا����ء یخ��ن آ�س��ت ��ری�ت، ��R�ت ����ت، ��س�Pت، ��ج�ات، ���

 L�� 5<ن و��u�Bا� k� ،2�gا� k� ،��oX ����3، ج��k� q ح���وات، أ�� ی�>5 أي ��O cخ� �k ا��ی

��c نj�e �� حL�� �� ،L�P�P اخ��ط، �� ��L آ\ب، �� ��L اس����P، ه 5�\ا ا�c�3 أن��Z<� je، ا��* 

 .أی��ن آ�ذ��، �� ��L اح���ل

ی��3 یe?� أنL ج��k� q ز��L� c ��������ة، وی�>� اUخ : اQن ����4 آ��Zة، �Mل �� أخ ا���م  

L� ل�M ؟ Lز��� L� ل�M 2�َ، ���ذاP��� 5�z؟ آ��ك ح>�، ن�: ا�� c3ن��3، ��ذا ن� f 5 إن �2 ن>\ب ون���ل

��E ا�(ران، ج�h�P� ،�3 ا�>��� ��ن �tذنL رن: �Mل �� L��3ن hع رأی�Bأس 3� Hإذا �� آ\��� : وا Lأن

f ن��3، ه\O Jی� أم حی* ؟ �M 5�َل ه\J ا�>���؟ ان�e ا�O�Pن ��ذا �Mل، ��ذا �Mل ا���B ا�3ن�ن ا��?2 

L��� cِص . 

رس� �?  �L�� : _دی� ،_��B� _دی� ،_Rا�g� _3_، دی��B� __، دی����3_، دی�_ ��(�ر� �?eأن دی�_ ی

 cی5، إذا آ�ن ا���س ه>\ا دخ�ro ��4ك، دی�_ �4M_، دی�_ �Sخ�ص_، دی�_ ����R_، ه\ا ه� ا�

ء، ا���س �� دی5 اH أ��اج�، �( أ��اج داخ��5 ���ی5، أ�� إذا ص�ر ا�ی5 ص�م وص�ة، ص�ة ج���

 �� �� 5<� ،2�e3�و ،c�)B�و ،�i�، و�Xت وأن�fوح� �����3 وا��(�رة، واح��� ،��<X وص�م

Rٍ\ ی(���3 اH وراء ا2�U آ�?�، ا�M Hل�� ،���Pاس�:  

C��َ�ْ0ُ�ُْ! ا���ِ- ِهَ* ا	َوَآِ�َ ��َEْ%�ُ�وا ا�Eََ! ا��ِ>یَ� َآ	َوَ'7َ0َ َآِ�َ�  
  " ) O 5� "40ی� : س�رة ا�����( 
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  :���3ه�  

ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&2ِ�ِْ� �َوَ:َ= ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِم9ُْ)ْ� َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َ�َ�ْ�2ُ�9Eَ�ِMْPَْ� ِ+* اْ�َ ْرِض َآَ	� اْسlَ�َMْPَ ا��

� 2ُ�َْ� َوَ�ُ�َ&=2ُ�9�َ4ْ� ِمْ� َ�0ِْ= َخْ(ِ+Dَ�َ)��9َ4 2ُ�َْ� ِدی2ُ9َُ� ا��ِ>ي اْر	َوَ�ُ�َC�ً92ِْ� َأْم  
  " ) O 5� "55ی� : س�رة ا���ر( 


 ؟ : ��Pل  �uأ 
  أي ا�>�

  :�Mل

  )) :	7 ا��'W=�� 7 وآ7 آ�ٍ; م&�ور ((" 
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " ��� 5�  " )ا���رث 

���L ا�4�ة وا���م �5 أ��c ا�>�
 ؟ ��Pل: و�� حیٍ* Oخ�   c[ُِس:  

 )) W=�� 7'7 ا��	م&�ور و: �ٌ�� ((  
5 : �ر ا����Zر�5 ا( �  " )را�k �5 خی� " 

  L5 روای�� kو�>5 �� �� ��ن j��  :�� حی* �>5 ه� 

إن أ��; ا�)�; آ�; ا�P#�ر ؛ ا�>ی� إذا �=p(ا �� ی)>�(ا، وإذا و:=وا �� یE�M(ا، وإذا اPi	9(ا �� (( 

ا آ�ن :���2 �� یM(<(ا، وإذا اش�Pوا �� ی>م(ا، وإذا ��:(ا �� ی�3وا، وإذا آ�ن ��2 �� ی0ّ��وا، وإذ

  )) ی	�3(ا 

  :�����B ا�>�ی2 ی�Pل  

  )) آ7 ��ٍ� م&�ور ((
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " ��� 5�  " )ا���رث 

ن� حی* �?2 جًا  �����M Lل: اQن ��  Hا ���(�ة ر 5� 
�5 آ3 : L��� Hا Eص� �Bا�� E�� b��

���ت ������، ح�آ�L ن�i�g، ��أى أص ،��gي، ن�M ؛ cٌوس�2 رج�� Hا Eب ا��س�ل ص��� L�

 : وس�2 �5 ج�J ون���P� Lu�gا

 Hا c�Bآ�ن ه\ا �� س �� Hا���آ�!! ـ ی� رس�ل ا J\رة، هPا� J\ط، ه�gت، ه\ا ا���ا��3 J\أن ه �� .  

  :ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

� أ�(( �: �� و�=W ص�hرًا +2( +* س&�7 ا
، وإن آ�ن خ�ج ی�0�: �(ی� ش���M إن آ�ن خ�ج ی�0


� <E�- یE0%�2 +2( +* س&�7 ا�: �  )) آ&��ی� +2( +* س&�7 ا
، وإن آ�ن خ�ج ی�0

   ���p ��3أن ی ی�ی أن ی�Tوج وf ی�ی أن یTن�، ی�ی أن ی��gي ��h، ی�ی أن یh�� 5��z، ی�ی

��g س���ت أو ��gی5 س��� �� ا co�gو����3?� وی ���p ،ء�X ���م، 5�َ واحة ����u�o وf ی�ی

����M ،Lل cِا�>�ی2 ا��?2 ص �Bوا ا���e؟ ان Hا c�Bس �� q�� ل �_ أن ه\ا�M:  
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 )) ��Mأ�(ی� ش� ��: �� و�=W ص�hرًا +2( +* س&�7 ا
، وإن آ�ن خ�ج ی�0�: �إن آ�ن خ�ج ی�0

� <E�- یE0%�2 +2( +* س&�7 ا
، وإن آ�ن خ�: ��ج آ&��ی� +2( +* س&�7 ا
، وإن آ�ن خ�ج ی�0

  ")) ی�0� ری�ًء وم�Eخ�ًة +2( +* س&�7 ا��3�Jن 

   ،2?�3i� أن 
 رزM_، رزق أوfدك، رزق زوج�_، ��ی�<� c�����_، أن ی>�ن  5� أن آ�h ��ی

 5�O �P� hأن ،Hا c�Bن��؟ �� س�� c�3ل �_ أن ه\ا ا��M 5�َ ،2@ه���2، ?[�� �ًZ� ء��X ن�����B?2، ا�

�bT وجc آ�L �� س H�� _��� �ٌ��bT وجc، ه\J س��� �_ وس� H ء�Xء �_ و�X �� د�� �� ،Hا c�B

 Eاءك، ح��X3_، و�� ،Hا c�Bس �� �B4ی _��� cآ cوج bT� H�3ف ا�ح����  ،�ًM�uورادة إ h���

���د�_، ح�B�<� E_ ا������ة، ح�B�<� E_ ا�?�س� Eدراس�_ ا�(����3، ح� Eری�_، ح�� Eح� ،

 .س��ك أح��نً�

  :وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  ))إن ا
 یN; ا�	bم� ا�	�PNف (( 
  )�5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 

   cء ج���X ،ة�Bك خ�� ،���4� 
�5�z ه>\ا آ�ن�ا ا����3ء س��Pً�، س�ن� ا�4یy ! �_ ح���، ص�ح

ة آ�ن �b4Mب، س�ن� ا�5 ��ف آ�ن ��ج�، س�ن� ���Zن آ�B��ن ��ج�، س�ن� أ�� آ�ن �bTاز، س�ن� أ�� 

  :ح���� آ�ن �bTاز، س�ن� ا�5 ح�cB آ�ن ی���P �� �2 یzخ\ �5 ا���اآL ویL3�B وی>��� �خ��M ،Lل

  )) إن ا
 یN; ا�	bم� ا�	�PNف (( 
  )�5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 

   J�?I E�� �ًX��M cول ح�U، �� ا���م ا���2 ا��b��� ح���� L�� Hا ��وا�(L إ�E س�ن� ا�4یy ر

��E أص���L ذ�_ �َBَُآ ،cآt�� ش��Pا� k�B�� ا���ق : _X�3� خ������، ون>��_ ن�5 أ�� hن� !! أن��Pل س�

yیي ح��� �����3 �� E�5��t : " ا�4���z� 5ن� أه�� ـ أن�  T)3� 5<� 2� أن ح���� ���M 2�� P�

أخ\ ا�� .... ". >ٍ� �5 ه\ا ا���لرز�M وآ��ی� أه�� ـ و�>�� ��t� h�oX ا������t��� 5آO cل أ�� �

اUدنE، ا�� اUدنE �� ی��E اQن ��3یr ���غ، ���bغ !دارة zXون ا������5 �� آc ا�iMUر، أخ\ 

���tآO cل أ�� �>� �5 ه\ا ا���ل وأح��ف : " ��3یh�� 5� r ا���ل ���@غ ی>��L ا�� اUدن�M ،Eل

���5 ؛ ر��ی� � ،2?���4�5��t ح�ج��?2، ���ح ا�B�د، أن� أصh�B ح���� اQن خ�� ا���" �������5 

��Rٍ\ �2 یtخ\ ���� ج�ءJ �5 ا����ح دخcٌ ـ اس���3ا ـ رد آc �� أخ\h�� 5� J ا���ل وأ��دh�B� J ا���ل، 

�ً[�X ا���ل h�� 5�. 

2�p ��، وارد ������ ا��ی* أن س�ن� ن�ح آ�ن ن(�bر، وس�ن� إدریq خّ��ط، وس�ن� ��سE آ�ن را

2�oا� �� د�L3 �5 رPا��..  
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َ:�Jًْا َ+ِ	ْ� �َ��َل ِإ<4* ُأِریُ= َأْن ُأْ<ِ)QَNَ ِإْ�َ=ى اْ�Pَ9َ*� َه�َ�ْ�ِ� َ:َ�� َأْن َ�ْ ُ'َ�ِ<* َpَ	�kِ+َ �ٍ#َ�ِ *َ>ِْن َأْ�َ	ْ	6َ 

C9ِْ=َك:ِ  
 )l4Pی� : س�رة ا�O 5� "37 ( "  

  Pا� l�� روع�Oن ا�>�ی2، وآ�ن ��_ س�ن� داود، وآ�ن ا���B داوود آ�ن یc�3 ا���Pف، وآ�ن یc�3 ا�

 ،L�� ���L ا�4�ة وا���م آL� ��?� 2 ؟ آ�ن را��، وآ�ن ��ج� ُ���رب، ا���ل ��ل خی(� وا�(?

L� ��4ة آ�نM ع، �>5 ���ة�b�� ج���ری�، وآ�ن ��Zآ� اس��X ،آ� ���ر���X J\ی_ �� �>�، ث2  ه�X

 .���غ �������5

����ء آ�Z ؛ ه\ ا ن(�ر، ه\ا خ�bاص، 5�َ ه� ا���اص ؟ ه\ا 6�X ا��3gان� آ�ن خ�اص یk�4 و�(

4
، ی�Pل �_P5 ا�� lا���4ص: ا�� k�4ا���اص ا�\ي ی ،
4M lخ ��������ری6 ا����3ء . 

 Lا���س، ا�\ي ی��� 
وة، یB�4_ �� ی�4M h>�ن أن�ًا أی�ً� آ�L ِ�َ?5 وأ���ل، Uن�X Lء راkR ج

 .ی��ص ���L ا���س ���ص ���L أنh ا���س ����L أنh، ا�\ي

Jرس ���ر���_: �?\ا ا� �� �?eی �� �Zأآ �?eی5 ی . أنL ی��oB أن یe?� دی�_ �� ���_، وا�


 وا���ه�
، إذا واح �Mل �_  �pب �5 ا����Bی* �� ه\ا ا�ی� أخ� ه�>�� ث��ن س���ت ��O : ،cخ� ح

ی��ه� ������ ا��Zن�� ��g، ح����ه�، �� ج�دن�، س���ن�، ���3، ج]��، ج���3 دی�ن��، ����� س�����ه�، 

  :ه\J ا����ة ؟ �� ه\ا ا��3
 ؟  f��j�t واس�k ه\ا ا��ی*

  )) م� أم�� آ�wً م� :	7 ی=W أم�� مEh(رًا �- (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )ا�5 ��Bس " 

��L�� c اح���ل، ��L ه����،    5� ، آ��Z "ذهLB اH �� ن?��� �5 أص�ب ��fً �� ن?�وش أ" �\�_ ا��3

Lء، ح(� أن��X hس�وی �� �� ��� ن���، �� ��� �Xء ؟ یce ی���y، وی�2 ی��ج_ ح�E : �� أ���ل �(

��z�� �� cو���،  5���L�� c ج? ح�P�P، ا��*  5����X cیj، ا��*  5�ی?L� �B هB(�، ا��* 

  ..و

 ))�� �P� ت)	� �� �ً�E> 6 +* رو:* أنrE> س=Gإن روح ا� 
P)	7 رز�G��+ ،�2(ا ا
 :&�د ا

  )) وأ'	�(ا +* ا��3;، واسP#	�(ا م92)� 
)��Zا�5 آ �����5 : ����4 �  " ا�5 ���3د " 

  :وآ�ن س�ن� ��� ی�Pل  

  ))إ<* أرى ا��': w 7	�+ -� 7��G م� :�9* (( 

���� دخc إ�E ا���( وا�����4 آ�ن�ا ره�Bن �� ا���c ��س�ن �� ا��?�ر، وأ��� �Mل L��M ا���B ا�>�ی2 

 :اس��3ا ��ذا أح>� ـ ��L�t ا�����B ا��?�ر ورأى رجc ی��4 ـ 

 ـ �5 ی�3i_ ؟
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L� ل�M أخ�: ـ . �� أخ ا���B3�وأن� ه�� أ ��� yه� ی�� H. 

L� ل�M ـ :_�� B� .أخ�ك أ

   
�u �� إذا آ�ن fإ ،Eا����  ��_ Uن ا�� ا����3 خ�ٌ� �5 ا��B����X ،2ی_ ا�\ي یc�3 وی��y أ

 
��u L<ی�X E�� �Bا�� E<X ���� ،�ً��M �4P� وB2 ی�� 
��u آ�ن L<ی�X ،L<ی�X E�� �B��� E<�Xا

  :ا��M 2�3ل �L ا���B ـ ح��� اس���R��Z ـ

  ))�Q�0 ��زق �-(( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " qأن( "  

  �B3ا���س ج��3ً�، أ�� ا��� k���� ،J��o� 2�3ا� 
�iا�2�3 ی 
��u نU ل�M ،��4�gا� L�5 س�3د� *�Bی 

L� :L� ل�M 2�3ا� 
��u _ی�g�� أ�� ،_�� B� .��3_ ��زق �L: أخ�ك أ

  h����bT وجc : ان�eوا ��Bدئ د�P�M جًا ��ت ا���م  Hوا ،�ًM�X _����Xف ا�c�3 �?�� آ�ن 

yی��.  

  ..واس��3ا ��� ��ج�L أخ�� ه� Oی� O�Mن�� وح�ة، و��3و�� ��ت �3>2  

  � َ�ْ(ِ+�Gِ* ِإ��� ِ�����ِ- �C َوَم
  " ) O 5� "88ی� : س�رة ه�د(

   cآ J�� Lإ� �� ،cu�� k�f �� آ��د أس�اق، وf �� و�k س��، وf �� س�ق ����م، وf �� و

�Xء إن و�bP_ س�>�ن �� ح>��، وإن �� و�P_ ی>�ن �� ح>��، وإن أ��iك ی>�ن �� ح>��، وإن 

���_ أ hن �_��3_ ی>�ن �� ح>��، أن���Pر ی�>�ه� وأس�3?� ��?2 ی�b)وا�� ،L� 2����� وأن L3�i� ن :

أي أذآE ��ج� ی�دJ ا��?��_ �\آ�LR، وإن��ن ���� اH رازLM أح��نً�، �?\ا �Mل . �k اH �� �� ذآ�

���gا�:  

� ه�)� إذا م� '�2�2 ا�&i�2ُ�       و�ـ( آ�<ـ6 اxرزاق �#ـ�ي مـ� #Nا�  

 * * *  

  �3�� ���P2 أح�5 ����� ا�?Mراز cوج bT� H2، أ�� ا?�  .�P ���\آ�ء ی(
 أن ���ت ا�2R�?B �5 ج�

أنh �� ا�ن�� �5 أجc أن ����5، وf ����5 إc�3��� f، وا�\ي ی�3_ إ�E ا�c�3 : إذًا ���l ا�رس  

�P?�رًا ؛ إح��س_ ���(�ع، إ�E ا��3iم وا��gاب، وإ��X Eی_ ح���_، إذًا أودع ���� ح
 ا��3iم 

وا��gاب، ا���ج� اUس�س�� إ��L، وأودع ���� رBpً� �� اس�>��ل ا��j4 اQخ� �5 أجc أن نc�3، وإذا 

وا���c اQخ� أن آc �� �� اUرض �5 . ����� ا�����، وإذا ا����� اس����PP دخ�ل ا�(�� أو دخ�ل ا���ر

 
 ا����ر ج�هT أم ی()� hأن ،c�3��� fإ �?� kی��� f ت�M�u 5� ،؟ �����ج أن ث�وات L�أن �Tر

���ث اUرض، و�Bg3?�، و���ه�، و� ،�?�P3�Tرع ا�B\رة ���>�س� ��?� ��رب، ����e أس�Bع أو 
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 ،
���ه�، �� ،�?�P�� ،�?X��B?�، ح� E���c، ث 2�k�) ا���Zر، ���� ،cP��� �?�P�� ،hB��� ن���Bأس

��E ا���ق، �� ج? ��5 ا���اد اUو��� و��5 اس��ا�?� �� *3B� 2<� h�M ���Z� c�3وا� ،��Bآ : ج?

���_، و�� �(�ر�_، و�� زرا��_، و�� ص����_، و�� و���I_، و�� ���د�_، و��  �� �?eدی�_ ی

وا���س f یخ��ن �� . �>�B_، و�� ����3_، و�� ه�س�_، و�� ��3_، و�� �XاR_ ه�� یe?� دی�_

 .دی5 اH أ��اج�

ا��4P �5 س��5 س��، آ�ن وا�ي ���L دی5 ��ج�M �� : 5� cل ��  �4M l�X�tث�ت �?� آ��Zًا، �Mل  

أهc ا�>��ب ـ ن�4ان� ـ دی5 ���\ه
، �M k�uن�ن �� �� �c��3 ���\ه
، ��4ر �� أدى ا�ی5 �����ري 

���L �?\ا ا���4ان� ���\ه
، ا���4ان� ذهc، �� ه\ا ؟ �� kورع، راح د� Jه\ا ! أدى ر�k ا�ی5، ��ا�

5 ا��Pن�ن ص�ر ��L���4 ا����ء �����ري، ه� ردJ ذهBً�، ه\ا ا���4ان� وه� ا�ی5 ث��h و�>!! ���2 

��E ��اش ا���ت آ�ن �� س�ری� و���Bن وحة ج��آ�� واحة، آ�نh ا����g� ���4آ� جًا، وه\ا 

، ���� ���Mا ا�(��رك اح��ج وآ�c )وس��� ه�وس (ا���4ان� آ�ن وآ��X cآ� أج���B آ��Bة جًا اس�?� 

��E ��اش ا���ت ی�Pل���ری�، وه � : ،Lإ�� Jدfأو 
��ن ا�\ي أدbى �� ���L ذهBً� أ�J�i ا��آ���، �\ه

��ا ���L ا��3ض �Mل �?2��ن�k �_ ن�5 ا��أس��ل، و�>5 ه\J وص�� أ���� أن : �� ����M ،�3ا �L: و

L��� Hا�\ي أن23 ا E�oا� ،J��p 
Bآ� ا�����، وآ�ن ه\ا س�gا� J\?� cا��آ� hن أن�<�. 

   �� EM�� f hنt� ،���Pاس� Lو��ء، دی��� آ� Lق، دی��� آ�أرأی�2 ا����ء، �ی��� آ�L �����3، دی��� آ�L ص

ا���س إf ��س����P_، ی(
 أن ی�gر �����B��� 5�zن، ان�eوا آ�����X ،Lا أد����X ،Lا و��ءJ، أ�� ��(� 

ل، �� ه\ا، أه� ج?�2 ��>�ن �L سL3B ی�ج سkB أ��اب ��4P ا�3: و��Pل! ا���س ����Pء وأنh ���2 ؟

  !أ��اب ؟

C�2َ�َ َسْ&0َُ! َأْ�َ(اٍب �  
  " ) O 5� "44ی� : س�رة ا��(�( 

  :أي ��ب �(B_ ادخL� c، یك و�� ��i3، أه>\ا ا����2 ؟ أی5 اQی�  

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َنDَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن� C�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِهMِ�ْ2ُ�َُ� ا  
  " ) O 5� "36ی� : س�رة اUحTاب( 

واH �� آ�X 2��� 5� jM�� cء f ی4ق، ی>�ن ���tج� �h�B ث��L ث��ِن أو ��k ��ی�5 وی�Pل   

LB�4ح� :�ًR���� Lإ�� LBص�ح �e��� ،Lه\ا ����ح c��� ،_� ه\ا �� q�� ج� �(��ن ؟ : ه\اtأه\ا ا����

 �ً3Bu ء��P�� (� ا���س��5، أ�� أن �zه\ا ا�� ،L� q�� LنU L� Lس�� !! ،�Pث ��<g� ؟ ����<g� �� 5ن�

، وا����ء و��ء، �>�� �� � و�ن� ا����3B� �PZ آ�����5 ��ن�?���، أ�� �� آ�ن ا�>�م آ�م، وا��P� 5ن�

 .ح�ل ��p ه\ا ا���ل
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��t� :cخ�، ���l ا�رس   ���_، ن�ی �� �?eأن دی�_ ی  ،���5P، ن�ی صق ���>�م، و��ء ����

��f ،q ��ار��، �Mل �� أخ� f ،اح���ل f ،آ\ب f ،�p f : qان� �5 خ�ي �3iM �����رة آ���

 L� ل�M k��u ?�، وه�� ��ا���2 أأ E�� h3�u ،ه�س��ات، و����p آ��Z و� 2��Bع، ج�ء ز��ن ی�ی

ه��?� : إن?� ��p أص���، ��Pل �h��� �? :L أص���، ��Pل �Lأص��� ؟ �Mل ����L ا�U h�P� �3�Bن: ا���Tن

L� ل�M ة��p أص��� �>�نh ح�ل ا� f ،�3�B�kB دی�_ وf �����ن ���ة، و�R��� f : أریه�، آ��� واح

c<g� fل و�P3� ��p ء�X ،q�� .����ن، آ5 ص�دق، أ�� آ\ب، و�p، و�

� �?�ی�L اfس����P، إذا �� ه�ی� دی��� �����3، دی��� ���5 إن �Xء اH إذا آ�ن �� �?\ا ا�(��k ه�ی  

 Eًا، ح��3��M��� ا������، دی��� ���3�B و�Xاءن�، ه\ا ه� دی���، ح�E ا���س ی���Pا أن ه\ا ا�ی5 �2�e ج

 ����� J\ة، ه�ة، اح���ل وص�ا ی����ا �>2، أ�� آ\ب وص�?�gا ج��3_، ی�?�gا دی�_، ی�?�gا���س ی

�� ��� ،����� fه� ص�رخ� و�e� ،دی��، آ?��ت �?e� L� 5� و�� ����، 5�َ ه� ا����� ؟ ���!س�م دا

���Pاس�  .��ج

t� �M Jآ�q�)� ،L ا��P یc�3 ورد، �L ورد،   ���Tی��،  J����ة l�X ��آ� ا��Xى آ��� ���� 

L� ل�M L�� ��p وا��� L�� k�i� ،�Pك، أ��ن�ت ی�ك : " ی��خ� ا��X ط، أ�� ، ا��رد ج"أوراد�Beو� �

ا��Uن� ��p ��ج�د، ن�f 5 ن�ی ���cZ� 2 ا��P ؛ أوراد �Xك أ��ن�ت ی�ك، ن�ی ���2 ص�دق ا���ل 

لBی fو ،��oی fی>\ب، و f ،��� ��?� L�M h��.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا���ا�k ) : 054( ا�رس  -��

  11-10- 1992: ��ر ��� را�
 ا������� ���ری������6 ا�آ

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��ٌع دyٌ�M جًا أf وه� ا���ا�k، �>5 ا���ا�k إ�� أنL س��ٌك ذآ�، وإ�� أنL ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  ��

 h������e اH و h����bT وجc ی�3ف �L��e، وی�3ف �L�3، إن  Hْ��ّي، ا�\ي ی�3ف ا�س��ٌك َ

_�3� �� �ً�Rج?�_، دا h������L و h���، إن ����M h�L، إن ���J��p h و����P� hك، إن 

  .. �5����3 أن ��3فَ �5 أنh وأن ��3ف �5 ر�_

  C )64(� َذِ�ُ)ُ� ا���ُ- َر�%ُ)ْ� َ+Pََ&�َرَك ا���ُ- َرب% ا�0َ�َْ�ِ	�َ� 
 ) ���p س�رة(  

�bT وجc  ا��3gر ا����� � 5��PP_ ���3_، وا���Pرك، وج?�_،   Hا E�o� _PP�� 5�وا��3gر ا����� 

 k�ر�L، �5 خ�ل ه\ی5 ا���5�P�P ی�tg س��ٌك ���ي ه� ا���اMو L��� و

��ا إ�(�ب ا���س، وأن   T2 �� أن ی��?�Bpد ذه�?2، ور�P�2، وا?Rون ��>2 ذآ���Z5 ه��ك أن�ٌس آ<�

�B� q�� 3ً�، ه\ا ا����ك���ا حbB?2، ی��>�ن س��آً� ���اTی�� bT� H���3 ا� E��دًة، و���Xz� qًا 

��E اH أن ی��� أ���>2 ا���ق ا�y�M ��5 ا����ك  J����دی� ا!ن��ن، ا�\ي أ�B� E�� fو ،cوج

�bT وجcا�َ�َن�، ا����ك ا�\آ H دی��B3و��5 ا� ،� . 

�ً� ؟ ا�(�اب أن ا!ن��ن �� أدى �� ���L �5 ح�Pق ����س هc ی��E أ��: ذات ��ة �� خ�Bi ذآ�ت �>2

 ،L���f، ا!ن��ن ا�\آ� ی�ازن ��5 اس�L، واس�X 2آ�L، واس2 �(�ر�S� Lن �2 ی�k، ن?� ا���س 

 E��وذJ��ّ، و��ّث�ا ���L، واJ����p، ������ ی��ف ا!ن��ن ��E س�L�3، أو ��E ��آJT ا��(�ري، أو 

 اH أ��ن�� q�� ه\ا L��� �� kد� Eدر إ��Bوی ،�����E �>�ن�L اfج��� ��B� ن�ً�، ه\ا س��ك �

م ا��k، وأن ����� ��5 ا���س، و��5 أن ��k وأن ��(� ����3_، ��ث�ت � 5�� hوازن hا���ج��، أن

 5�َ ه� ا5��U ؟ . ا��k، س��ك �ن�

ك ���R أ�j ���ة، أو نj4 ����ن ���ة، أو ����ن ���ة، و�2 یtخ\ ��_ إیfً�4 ـ   ��ا5��U إن��ن أودع 

�ً� ـ��  hBی�_، وذه��_، أو �B��i_، أو ��P� �ً?رض آ�?� جUا �� qًا، و��ت �(ً�ًة، و��و�2 ُی2�ِ3ْ أح

�uا��ً� إ�E ورث� ه\ا ا���h، وأ���i?2 ه\ا ا����B، ه\ا ه� ا����ك ا��B3دي، ه\J ه� ا��B3دة، ه\J ه� 

 .ا��Uن�، إن �2 �>5 ُ�انً� �5 ا�y��َ �>5 ا��y ی�3ف ذ�_

   �ً�Rل �_���5 دا�Pی l�g� �P5، ی�����zا�� �Zی�3ن� ��?� أآ ��<g� ن���: ا��Uر ����� ���، �� 

 _�i3� ����� ����Bأن ا� �?����أخ�ق �����، ص�دق f ی>\ب، �Xآ� أج�f ��B �>\ب أ�ًا، �� أن_ أ
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3ه�� cح 4M_ أی�ً�، ی(� c� �Mه� ص�د �P� q�� ،y�P�� رًا �5 دون�� rوا ی� أخ� أخ\: ا���3ی

 5�� 5�M���� ،����� 5ر���X ،ی��4ن f 2?�<� ،2?M�أخ qو�� ��M�أخ J\2، ه?M�ن� أخ�i�أخ���M وأ

 .ا��3gب، ی��Bن ح��ر�?2 ��E أن�Pض ا��3gب، أخ� ه\J أخ�ق ا!س�م

 l�X ص�دق وf ی��4، ی(
 أن �2�3 وأن ���ق   )� ����ی� R�P� ��<g� ،ة��Bآ ��<g� ن��� ��

�bT وجc، ا��B3دة �X، ء ��5 ا���� H دة�B3ا���ج�� وا���ازن�، و��5 ا� E�� ��Bن�، ا�\آ�، ا��ك ا��

��E ا�����4، و����� ا����3، و��y�P ا���X ،���4ٌء Oخ� ��Bن� ا�� .وا����ك ا��

ي �\�_، ی(
 أن ن��� �5 درس�� ه\ا آc أن�اع ا���ا�k ا����(� �5 ا�\آ�ء، أری ا���ا�k ا���P�P ا�\  

 k����L وس�2 وأص���L، أری ا���ا�k ا�\ي ی�EM �_ إ�E اH، أری ا���ا Hا Eص� �Bا�� L���آ�ن 

 ���� �ً3Bu ،cوج bT� H�� _���3�� _، ان3>�ٌس�ذا �P�P�� _���3�� ا�\ي ه� ان3>�ٌس !ی��ن_، ان3>�ٌس

��O J ��ی>� �Zً� ��دیc ���3 وأر�5�3، یوی�، یخ��L�� c�3�� c ث�ث����O �R إ�>��ون�� ا!ن��ن ی>�ن 

��B إ�>��ون�، �k آ���B�� ی��آ?�، �k أ��ان، � k�����P3� ��p ،yل �����  k� cإن��ج �\ه _�i3�

ه�، ��5 أی5 یt�� ��ا�3_ ؟ إن ���h �5 أنh و�5 ه� اH، إ��ن ����L و���h ن��_ ���آ���_ 

k� .نtg ا���ا

 �ٌ��3� ،���3� Lأس�س k���H، و��P�P�� �ٌ��3 ا!ن��ن، ه\ا ا���ا�k، وf �� ص�� أ�ro �\�_ ا���ا

�bT وجc ی��oه�، �>�PZ� 5ل ذرٍة : إ�E اH �5 ا�>�B، و�>5 �� سzال Hًا ا���ذا ؟ �� ذن�ب آ��Zة ج


@ ص�حB?� �� ا���ر ؟<� �Bا! �5 آ���M ؟ ا����3ء 
Bا�� �� : bT� H دی��B3ا� k� rMی��� �B<ن ا�U

cوج Hوا cج�ه hأن ،��p Hوا ��P� hی2�3، أن H2�3 وا� f hء، أن�X cه� آ Hء وا�X f hأن ،

���gل ا��M _�\� ،2���:  

  +&�P+wـ�Gر إ���G+ Qي أد+ُ�        وم� �* س(ى +�Gي إ��Q وس��ٌ!

!ٌ��� Q��&� *:�� رددت + ي ��ٍب أ��ع        وم� �* س(ى ���+  

 * * *  

   �P�Mو �_، آ��� ��ا�cBM : H h3 أن ن��ض �� ث���ت ا�رس ه�ا���iP ا�Bی �� q<� E�� Lأن

�bT وجc، و�3_ اH، إن  Hن��_ خ��_ ا h3و ����3 ا���س آ��� ر�Bی �� q<� E��ر�3_ اH، و

�bT وجc ر�3_ اH، ه\J واحة H h3� .ر�h3 ن��_ و�3?� اH، وإن ��ا

  cR�M ل�Pی M �iخUء ا�gا� :�bB<� و�� . Hأو ا�����، ا ،ا��g>�� أن ا!ن��ن ��5 ح����5 ؛ إ�� ا��tی�

 ،_eی�� ،_?Bك، ی�Xرؤی� ص����، ی� _�i3ك، ی�iد �_ خ�bT وجc یtیك، ی��4ك، ی��P_، ی�

 h3Mة، و��Zٌت آ�Mت ��_ ح���?I ،ة��Zٍت آ�Bi� �� h3Mو _�� Hا E��� إذا ،_�� Eأو ی��� ،_Pی��

 . ��iب�� س��ٍك �
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 أح �5 إخ�ان�� ا�����ی5 إf وی���E : اQن سzال  P���� ه� س�@ ا�����، و�� ه� س� ا�����y ؟ f أ

 ،Lزواج �� ،L��� �� ،L���Iو �� ،L���5 آLB�M c أن ی>�ن ���Pً� ؛ �� دراس�L، �� �(�ر�L، �� ص��

�ًP��� >�ن�ًا أن �>q �� ص��L، ا������X yء ���X ،y��tء ���pب ��L ج E��، وأن �t�� ا��Uر 

��E خ�ف �� ��ی، أن ُ��b�3 ا��Uر، أنh ���ج�o�t� tم، أن ���ج�bBi�� tت، أن ���رط ور�uت  ،�� ��ی

: إذا h�M. �� س� ا��tی� ا!�?� و�� س� ا����� ؟ ه� ا���ا�k وا�>�B: آ��Bة جًا، أن ���b، ه�� ا��zال

��u ،c��  �Bن� �����c؟ أن�، ا��c��P ا�����، ا�

 )) !>bآ7 م 
� ا
 :9- ـ وم� ا�)7 :�� ا
 آW�E ا�M� إی�ه� ـ 
  ))م� ا�)7 :�� <E�- أوآ�- ا
  )�5 آ�T ا���3ل ( 

راس�_، ح�E ���آ ،_�B��Pل ه\J ان���P?� أح�5   � ،_��ا�رس واسk جًا، ���4_،ب �(�ر�_، ���4

�bT وجc . ���دی ،c�3iP_��رآ� �� �� ��Z?�، ه\J ا���رآ� �Xیj ه\ا ا Hء، ا�X E�� c<�� ح����

ن� ��4Mن X?����ن O�Mنّ���ن، �ر، وح��5�� �� _�\� ،j�3� Lأن L�P�P�� _��3وف ی�I ��?ی..  

 C !ٌَأِذ�� �ْPُ>َْ�ُآُ� ا���ُ- ِ�َ&ْ=ٍر َوَأ�َ>َ =ْGَ�ََو�  
  " ) O 5� "123ی� : س�رة Oل ���ان( 

  ..اH أي ����Pون إ�E) أذ��(ه�� 

 C �ْ(ُ�ُ�َrَْآ �ْ(ُPْ&َ#َ:َْم 9َ�ُْ�ٍ� ِإْذ َأ)َْوَی�  
  " ) O 5� "25ی� : س�رة ا�����( 

  L� ل�P� ،5ر وح��ی� رب إن� ��Bأت �5 : واHِ ا�\ي f إ�L إf ه� ����ة آc واح ��>c<� 2 ی�م �

 ا��tی�، ا��اد، )� ،_���ا��ؤی� ا�����4، ا��Pار ح��� و�M�� و����، وا��(tت إ�E ح��_ و�M�_ و

cM ،ا����ق، ا��(�ح ،yف، ا������gا�� jMا��� ،�P�Mي خ�Bة، : ا����2، ا�>��� ا���أن�، أن� ذآ�، 


 ح���X �� �Mاء ص� �P���q ��?�. أر�5�3 س�� خ�Bات ���اآ�� ����(�رة<���. 

ر وح�� ،5��Pل�tنU hن ����ع ا�رس ی���، أن� أ��� �� أ�Mل، �� ح��ة آc واح ��>2 ی�  � �ً�� :

�c، . اH: ح�� ،5��Pل. أن� ،L��� E�� c<�إن��ن ا cآ ،cوج bT� Hا _Pك ی����p �� �� ر، ی� رب�

 ،k���د ����ع ��ا �� _�\�� ،cوج bT� Hا LPو� �� ،L��� E�� c<�ذل، ا ،LBون� LBح� E�� c<�ا

Hء، ا�X f hأن �P�Pح ،f ،f ،Hا �� �Mدر ی��P �� رو�_ �>�ة ��p ص����، ����ع س��ك ی�

�Mدر ی���_ �5 ج?ٍ� ����3، و�Mدر ی�i]�_ �5 ج?ٍ� �Mی�، �Mدر ی�3gك �����P وأن��p h، و�Mدر أن 

 hوأن _�Pgدر ی�Mك، و��ی�3gك ���E�o وأن��P� h، و�Mدر ی�3ك وآ�X cوط ا���3دة ��p ���ا��ة 

�bT و Hا �� ���Pوط ا���3دة، ا��X cر�� آر وح��5، �B� ،  :جc، وا��?�ی� ا���ح�

 C !ٌَأِذ�� �ْPُ>َْ�ُآُ� ا���ُ- ِ�َ&ْ=ٍر َوَأ�َ>َ =ْGَ�ََو�  
  "  O 5� "123ی� : س�زرة Oل ���ان( 
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C �ً��ْ9ُْ)ْ� َش:َ �ِhْ�ُ �ْ�َ+َ �ْ(ُ�ُ�َrَْآ �ْ(ُPْ&َ#َ:َْم 9َ�ُْ�ٍ� ِإْذ َأ)َْوَی�  
  " ) O 5� "25ی� : س�رة ا�����( 

  P�� �� ����� ا��(�ل !خ�ان�� ی�B3وا ��P��� 5?2 �?\ا ا�>�م �� �� واح �� �� �����k� L اH أ

��ون� ���(U �Bن ا�?�س� �Mي ��?�، ���س
 �� ا�?�س�، ص�ر ی� رب  �P� ات، أی�م، ی� رب�Bخ

���Tرا��، إن ���(�B وا�?�س� ���_، إذا آ�ن ���راس�، إن آ�ن ����(�رة، إن آ�ن �����4��، إن آ�ن 

���� cZ� ، ء�X cخ\ آtی �ً�Rدا �Pا���� ،�P��� cخ : آ�ن �������I، ��!ن��ن دا�Rً� ی

��gی5 ح���� ��E خ� ���دي واح، ا������ ا� 5<�� ���3�tخ\ ��L خ�q ����ات، ا��Zن�    L�� c����

��g ����ات، ا��Z��Z خ��� ��g، ا��ا��3 ��gی5، أ�� ا������ ���Lp آ�t� ،Lن ،�Zخ\ أآt� h�Tآ��� ن h

c��M \خt� h3�u وآ���. 

  ��3Bu : Eً� ی(�ز ی�Pل �� واح ،��P�  ی>�ن واحM ؟ �B<�� ذا�� E��أن� وا�Be� ،�B<�� �� �� Hط 

��2، س�_  
��u hم، وأنM ��T� E�oة وا��Pى �5 ج?�، ا��P� ن�5 ن��ف ،cج�ه E�� ،j�3�

 _� q�� ،h�� _� q�� ،وجT�� ��p ،��oص ،k���دي جًا، 3Buً� ���ا k�ك �Xء �����(�رة، �� 

 �� ��Zآ ،LPی�� cوج bT� H؟ و�>5 ن�5 ن��ف ه\ا ا!ن��ن ا �B<�� ذا�� E�� ،�B<�� ك أن�و�� أح

ن�س آ�ن�ا �� �ای��?2 ���ا�5�3، �>5 دخ��ا �خً� وخ�ج�ا ���جً�، خ�ج�ا ����p E �� دخ��ا، 

م، ا�ciB أح��نً� ی�B4 �� ��آT، أی�م M ��T� رة، ه\ا�)���� yأی�م ا��س���، أی�م ا����� ،E�oا���ل، أی�م ا�

،Lu�gأوج ن �� ،J)� ��M �� وه� k�J، ی��ا)� ��M �� وه� k��� أ��E درج�ت  ه� ا�\ي ی��ا

 .ن(�حL �� ا����ة

 ��Bي ا��gیj، ه\ا آ�م رس�ل اHاQن إ�E ا��ی* ا�

 L�� Hا �����ض �5 ح��د ر 5�  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م: �Mل

� w ی�ME أ�ٌ= :�� أ�=، وw ی&h* أ�ٌ= :�� أ�= ((P� إ�* أن �(اض0(ا �  ))إن ا
 أو�
 ) 2��� Jروا(  

   ��E أح ��E أح، وf ی�oB أحٌ f ���، و�o� f، وfزم ��3ف �� �� " ��ا��3ا ح�f E ی��� أحٌ

5� �ً3� ��اXرض آ�ن أUا Lوج E��رس�ل اc��P���� ،H �� �� إن��ن ��E وجL اUرض ر�k  إن��ن 

Hآ�س�ل ا Jذآ� kور� ،L��P� ���bT وجc. اtX HنL، وأ Hآ��� ذآ� ا �Bی\آ� ا�� . 

���L : ه\ا ����ع Oخ�   �B��� �ًإآ�ا� L��ج cج Hن أن ا�M4� cم، ه�ة وا���ا�4 L��� �Bی2 ا���<�

��E آc �� س�>�ن ؟ �� إن��ن واح �� اUرض إن ا�4�ة وا���م �� ا!س�اء وا L3�u�3اج أ��

 fن� أن ه��ك ج�ً� وه��ك ن�رًا، إ�Bأخ Hا ،�Bة، ا���ر وا�(�� خحbث_ �5 ا�(�� وا���ر ی�ث_ ��g� 5ه
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���L ا�4�ة وا���م رأى رأي ا�5�3 أهc ا�(�� �� ا�(�� ی����3ن، وأهc ا���ر �� ا���ر ی���b\3ن،  �Bا��

���L ا�4�ة وا���م �5 ا�(�� وا���ر حbث_ �5 ی5�P، و�X 5?�د �Bث_ ا��b  ..�\�_ إذا ح

  18 C(�Gَ�َْ= َرَأى ِمْ� َ�َی�ِت َر�4ِ- اْ�ُ)ْ&َ�ى 
  )س�رة ا��(2 ( 

���_ ه\ا ا�����   E���ر : أM E�� 5�zآ� hم أن�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� �� L� hَgٍْء ُدِه�X @أي

��ر صM_ �5 اH، اH ی�X _�i3ء ��S� ،Lذا ا���B اH ر�L� k إی��ن_، وM E��ر إخ�ص_، وM E

Jِذآ�..  

  C )4(�َوَرَ+Qَ�َ �9َ0ْ ِذْآَ�َك 
  )س�رة ا��gح ( 

��� أ�Mل   
�� �� واح ��>2 ی�k� c��3 ا�X�B� Hًة، ی��L� l، : أن� أ�Mل وأن� أ��� �� أ�Mل، وأح�س

 ،Lإ�� ���bT وجc ی��L� k ذآ�J ؛ �� یL3�i، ی\آ�J، ی Hا fإ ،E?ن L�� ���یt��� �J��t، ی��?� 

kأن ی��� Eرا�3ً�، إ� L5 إخ�ان�� ،�ًZث�� L���  :ه\J. أس��L أوfً، �� َح��L ث�ن�ً�، �� 

  C)4(�َوَرَ+Qَ�َ �9َ0ْ ِذْآَ�َك 

�bT وج�M cل ����B ا�>�ی2   H5 ا<�:  

C�9َ9ِ�ُ:ْ َ�ِ Qَ�>kِ+َ�  
  " )  O 5� "48ی� : ��iرس�رة ا( 

   cوج bT� Hًا، ار إی��ن_، ����P ا!ی��ن �� ث��ر ی�ن�3 جM E�� 
وأنh �_ �5 ه\J اQی� ن�4

�bT وجc،ت ���جt أح��نً� أن Hا _�[�iی H _���u رM E��  t�uن ا���B، وأنh أی�ً� 

3� ،�?P��� �3رX ،���َ�َ y�M ،
�)� y�M J�� �� ��pي، و�M ًا، ه\ا ه� إن��ن��ی��L ه���i ج


 ا��t�u 5�zن��ٌ� �� �M �� _�\� ،ن���t�iك ا�َ��ف، �5 ��ازم ا!ی��ن ا��gك، �5 ��ازم ا��gِا�

 H2، ی� ا?��<� ٍ�� cأه E�� h���E أح!! " وز�   ... ".إن اH أوحE إ�� أن ��ا��3ا ح�f E ی��� أحٌ

  :  f�cP !ن��ن

  wً�)34( C َوَأَ:�% َ<�Eًَا �َأَ<� َأْآrَُ� ِمQَ9ْ َم
 ) j?<س�رة ا�(  

  cP� f ،�ً�R�?4_ ن�X h��pإذا أ fإ �)�� f :cM c� ًا�bT وجc، اH أآ����، ه\J : أن� أ� Hا c���

��� �?\ا ا��U، اH س�� �� أزور ���L ا���ام، س�� ��  c��� Hا ،��Uی�� �� ه\ا ا Hا ،�P�Pح

Lإ�� ��3ت �� ج��� واH �� أح اس��جE ی�>� آ���، u��M ���ن� ��M kة : ��Pلأ�� أن . أدM أخ�

��� وس�� �� أد�� إ��L، س�� �� �y�ut ���ن�، O��ن� : �uل ���_، cM. ���ن c��� cوج bT� Hا



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 720�� آ��ب ��
 

�bT وجc، �� إخ��ق  Hا c��B� ،ّ�ق�� �� ،y���� �� إن آ�ن ،kMن، ه\ا ا��ا��Bة ا��M ن���O ،�)ا��

 ی��E ا���ء �r3 ا�2�3 �������43M _�\� ،L�B<�ار 
  ..B\نٍ

  ٍ س(ء �gE*   ش)(ت إ�� وآ*

 �  ��ك ا�	�0ص*  + رش=<* إ�

  ا�0ـ�ـ� <ـ(ٌر   وأ<&ـ <* � ن 

 w 
  ی2ـ=ى ��0ص*   و<(ر ا

* * *  

  L� ل�M م، ������م��� cًا، ���آ��ع R�X_ ج�� ���M L� ،ا���م l�X c4�ا :�gی� f >\ب�إن �2  

���L �>� یL� 5�z حt� ،LPد�E ���4ی� ��p ص���، ه\ا  �o�و أن ا������ أL3�M وBا���ل، ی

����M Eم اf ،�ً3Bu ،H ی���U �PنL آ\ب، : ا�f l�g ی�����M Lم ا���c أ�ًا، �Mل �� �Pأس�� f ���� أول

ن �2 �>\ب  f�tخ\ حP_، ه\ا ���ی ا��(��، ��ی ا!�BMل ی(
 أن ���� ،2�P� �cP �� ا������ أ��3�M، إ

yٍق �� ���43 ا��������� ���u f ،م ��رغ�آ. 

��L، أن رس   Hا �����L وس��M 2لاQن، �5 أ�� ه�ی�ة ر Hا Eص� Hل ا�: 

 h4P5 ��ل ـ ی��3 �� أن� �ٌM�Tًا، ) نlP(�� نh4P ص fًا ��3ٍ� إB� Hـ و�� زاد ا �f c3زم و��3ِ

 ".إf ر�L3 اH  ��ا�k أحٌ Hو�� 

 �oص� J\؟ ) ��، �5(ه   ��ذا ���

 )) 
�6 ص=�ٌ! م� م�ل، وم� زاد ا
 :&=ًا �E0ٍ( إw :�ًا، وم� �(اض� أ�ٌ= 
 إw ر+0- اG> م� ((  

 .. j���� f ة��M J\أن ه  آ\ا إf ص�ر �L3 آ\ا وآ\ا، ه\J ا��o�4 ��ذا ��� ؟ ا��Pن�ن، ���ٌB� c3� ��

  . أ�ًا

���M Lلو   Hا �����L وس�2: �5 ن��4 ا�3َْ��� �5 رآ
 ا���4ي ر Hا Eص� Hل رس�ل ا�M:  

 )) !ٍ�G9م ��c *+ اض�)� �	� ��)� ((  

����ء، 3Buً� س���ا�k، و�>5 ه\ا ا���ا�k سLBB ا��4َPَ�ْ�َ، ه� f ی�Pأ    5�� cج�ه 3M ی��3 إذا واح

�5 ا�آ���ة ی��ا�k إج�Bري، ا���ج
 ��ج���ع رؤس�ء وf ی>�
 وج��q ��5 دآ���ة �Zً�، ا����ض �

 �ً3Bu ،�Bء ا����pر أ�Bا��(�رة، آ�?2 �5 آ ���p ء���أرآ�ن س���ا�k إج�Bري، ��kR ��(�ل أ��م أ

 cج�� ،��p ،����س���ا�k، �>5 ن�5 ن�ی واح ی��ا��4P�� ��p 5� k، ی>�ن �Mي، �X L3?�دة ُ

 .� و�k ه\ا ���ا�kا�c<g، وس�2 ا����e، �5 أس�ة آ�ی�

�� آ�ن ص��oًا اc�3�� co�X ی�Pل ��  ��آ��� أ�Mأ ����� أوهB?� ��ا�ي و����3 �� : أح إخ�ان�� 


 ؟ �Mل ��Bـ ��� ه� ا�� c�3ا�� 
ى ���3، یt��L أآc : ا��c�3 ـ ص�حoث�ن�ً� ی� ،Jدfأو cZ� �����3ی fًأو
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 وی�L3 أ�����، ه���ا أآ��>2، یtآc �5 أآ����u  ا���ر E�� ��<g� L� c��� ونtآc �5 أآ�L، إذا واح

3 و���L، إن��ن آ��� � Eح� L3ر� c�3رب ا� cBM 5� k�ی�3ونL، أي أنL آ�ن أرح2 �5 اUب، ه\ا ا���ا

�Mأ ����� ی�هB?� ��ب ���L ـ ��4ح
 ا��c�3 ـ UنL رأى ��L رح�� اUب، و�ji اUم، وا�>�م، 

 أح��نً�، وی�Pل �_وا���3ی�، ن�5 �� ذ��M ا����ة Pا�� E��ص�اع : ا!س���� ا�>����، أی�م �E�B ح����� 

J آ�B أ�ًا، أ��ف إخ�ًة آ��Zی5 �� �� 5�zإن��ن�، ا�� ju�3� ،دی�� ju�3� L�� م�ا!س ،�PBu

�5���z ی����3ا �5��I�� 5� 2?3� 5 و���ل آ�� ی����3ن أ���ءه3Bu ،2ً� ه\ا ا��5�z، �� آ�ن �� إی��ن 

P�PحPی�ت ا�����ردة، ا��� أس�س?� ا���eا�� J\ًا �(�ل �� ه  . �، �� وجت أ�

�ٍ!، وذل +* <E�- م� ��c م� �ٍ! (( G9م ��c *+ اض�)� �	� ��)� ((  

   .. c�\� ا��(�د �� ه� ؟ ا��(�د ،cوج bT� H ب���t� L�?Bی��غ ج 3��� Lأي أن ،cوج bT� H cذ��

bT� Hوا ،cوج bT� H j3�  :وجc وصj ا���P� 5���zل و

 C�َاْ�َ)�ِ+ِ�ی �  �َأِذ��ٍ! َ:َ�� اْ�ُ	bِْم�9َِ� َأِ:��ٍة َ:َ�
  " ) O 5� "54ی� : س�رة ا���دة( 

أذ�ً� وأ�Tًة ؟ �]� ن��ه2 أن ا�\��c أن ا�\ل �� c� f ،f ،L3Bu ه� ��E ا�>��� �TیT جًا، : ����ذا �Mل  

i35 ه\ا ذل ا��z��� kأ�� ه� ح���� ی�� c��  :أذ�ً� ����M �� ، :c� ،5���zل)��j ) E وا��P�g، وا�

C �َ�9ِِمbْ	ُ�ْا �  �َأِذ��ٍ! َ:َ�

  )E�� (L� c�\�� �?��f �?Bة حX 5� مUإخ�ان?2، أح��نً� ا E�� �ٌP�X 2?أي ذ� ،�P�gا� واج�X _3ء : ���

����ذا ه\ا ا��\�c ؟ ه\ا ذل ی� ����، cM ��، ��ی �Xء، ��cM H ��، ��>�ن ج�kR ؟ أ��c �_ أآ�� ؟ 


 اUم ا��?� ���4 أ���L ذ����، ���� ر��� وصj ا�\ل �Mل�� ���� ،
  :ا��

C �َ�9ِِمbْ	ُ�ْا �  �َأِذ��ٍ! َ:َ�

، ه�� �E�3 ا�\ل ی��3 ا��P�g، أي ه�P�g� 2ن ��E إخ�ان?2 إ�E درج� )���M �� : c� ،5���z��� ) Eل  

ون وآtن?2 أذbfء أ���?2Bأن?2 ی..  

C�َاْ�َ)�ِ+ِ�ی �  �َأِ:��ٍة َ:َ�

 )) ��c *+ -0	' wًم� ^E>ٍ!، وأ� �م ��c م� -�E> *+ وذل ،!ٍ�G9م ��c *+ اض�)� �	� ��)�

 6N&-، وص��ب آ�� �	� ��)� ،!	(Nوا� -GE)9!، وخ��� أه7 ا��	ور�� أه7 ا�>ل وا� ،!ٍ��م0

 7	: �	� ��)� ،Wو:�ل :� ا��9س ش�� ،-P�>q: 67 م� م��-، س�ی��-، وآ�مDEا� ^E>-، وأ	�0�

  )) وأم�Q ا�7DE م� �(�- 
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��E أس���>2 نbl ا��ی*، �Mل ���L ا�4�ة وا���م   ��  :أ

 )) ��c *+ -0	' wًم� ^E>ٍ!، وأ� �م ��c م� -�E> *+ وذل ،!ٍ�G9م ��c *+ اض�)� �	� ��)�

 ��)� ،!	(Nوا� -GE)9!، وخ��� أه7 ا��	ور�� أه7 ا�>ل وا� ،!ٍ���	� ��ب آ�&-، وص�6N م0

� �	� :	7 ��0	-، وأ<E^ ا�7DE م� م��-، �)� ،Wو:�ل :� ا��9س ش�� ،-P�>q: 6س�ی��-، وَآُ�َم

  ))وأم�Q ا�7DE م� �(�- 
  )رواJ ا��Biان� ( 

���L ا�4�ة وا���م   �Bا�� yi�� 5ٌ ج��، ه\ا�� ،��� �ٌ4��� ،kن�� kٌج�� ،q�gآ�� �ٌ�  .آ�ٌم وا

�ٍ�، س�ن� ��� آ�ن   ��� E��ة �5 ا�(�اح، �t��ا �B���E ن�L� �ٍM، و�� �uیLP إ�E ا��gم، و�L3 أ�� 

���LP، وأخ\ ���Tم  E�� ��?3���E ن�L� �ٍM، س�ن� ��� نTل وخ�k خ��L، و ���أي �uیL�� y ��ء، و

ة�B�أهc  ی� أ��� ا�� 5���z��c3 ه\ا أنh ؟ �� ی��ن� أن: ن�L�M ���ض، �� ا������ نTل، ��Pل أ�� 

 اس����gك�B>2 . ا���5، و���zأ��� ا�� hم ����?�، وأن�gد ا��د، ��Bا� ���� hی�اك، أن أخ�ف أح

���P_، و���ض ه\J ا������، �tخ\ ���Tم ن��M_ ؟  E��یة، ی�اك ا���س ه>\ا ن3�ك �  أ�iMر 

: �Mل  ��� ��U fً�<ن L��3ة ج�B���pك ه\L���� h�<� J أي �� ح>�ه� . أواJ، �� یcP ذا ��pك أ�� 

 Hن� اT�t� ٍم�M ���3ا �� آ�� �� ا�(�ه��� ���خ�، إن� آ�� أذل� f �P�Pا�� J\ٍم، ه�M م، إن� آ�� أذل��

Hأذ��� ا L� Hن� اT�
 ا���o� bT3 �� أ�iم، ��?�� ن�س!��. 

  L� ل�M ،Hی5 أذ��� اة �: ه\ا ا�رس ��� ا���م، �?�� ��B�u ا���o� T3 ه\ا ا��B�� یcP ذا ��pك ی� أ�� 

 L� Hن� اT�
 ا���o� T3 �� أ�iم، ��?�� ن�س!�� Hن� اT�t� ٍم�M إن� آ�� أذل ،��� ��U fً�<ن L��3)�

Hأذ��� ا. 

   h�Bا� cص�ر خ����، دخ ���� ،J��g2 ا�?� 
س�ن� ا�4یy ـ h�M �>2 ��ة ـ آ�ن �?2 ج��ان أرا�c ی��

��h�M، ص�ر خ���� ا������5، أول ی�م ���LB4�� 2b آ����ٍ� ��������uُ 5ق ا��Tن Uن ه\J ا����ت 

�?���f h��M مUب: ��ب ا�(��ان، ا�B5�َ . ی� ����� ا���� ا� h��M ،yی���h ا��Bب، �Sذا س�ن� ا�4

h��M رق ی� ���� ؟�iا� :Jة ی� أ���gا� 
  .��ج�ء ی��
 ا�J��g، وه� خ���� ا������5، ه>\ا ���. ج�ء ح��

  L� ل�P� ی�� ا��ح�5 �5 ��ف �� ا���c، رأوا �u �� ���P� ����Mف ا��B�: س�ن� ��� آ�ن �k س�ن� 

L�U ل�P� E<� c�u ،q�)� ،�?�3ل ن��س�ل �?�: �M ة ث�ن���� E<� ،L�3�أر�E<� ،L�3 ��ة ث���Z : أر


، آ�ن ��M �B4ل �?��p :L� h��P� ،L�3�� ه� دخ�_ ؟ إن�� �� tXن_ ���، �: ی� أ�� ا���ء أر

3 ا���iم، أي ا���3یr ا���R�3، س�ن� ��� : و�h��M ،2َ: أ��M ،L�iل� fء إ�i3ا� ���i3ی f ���Uن 

��ب جL�?B و�Mل Lل أن�Pل ا������5: ی��u5 أ� h��M 2ب آ�iوی�_ ی� ا�5 ا�� . ،c��M ه\ا E�3� hأن
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2�� ،rخ\وا ا���3یtی Eوان ح�Uا cBM 2دهfن أو��iی� c<دة  ا�fا�� ��آ��ب أن ا��i3ء ����LP اUم 

 ا���iم�� qو��. 

���L وس��M 2ل Hا Eص� H5 رس�ل ا� L�� Hا ��  :و�5 أ�� س�3 ا��ري ر

  ))م� �(اض� 
 در'ً! ی�+0- ا
 در'ً! (( 

  L� ل�P� L�� ب�Pی� l�X 
واH ی� أ��� : ��4ر واح أ��E إن��ن ����>�L ـ س�ن� ��� ـ أح

 : f�k�i ��?2 س�tآ�?2 �� ��� ـ آ�� ی�Pل ا��3ام ـ إ�E أن �Mل أحه5���z� .2 �� رأی�� أ��c ��_ا�


 أ��� ا��uرأی�� �5 ه� خ�� ��_، �� �5 ه� أح�5 ��_، وه� ی�� P� HواL� ل�M ،5���z :؟ و5�َ ه�

���M :Lل Hا �� آ\��2 ج��3ً�، ا���B س>��?2 آ\�ً� و: أ�� �>�، ��Pل رPل��M ،قآ�h أ�c �5 : ص


 �5 ری� ا���_�u��3ي وآ�ن أ�� �>ٍ� أ�. 

3؟ �Mل  � 
i2 ی�� Lل درج� إنTل درج�، ���ذا نTون �Bا��� E�� jMان� أن أرى : و��� Hآ�ن ا ��

ن��� �� ��Pم أ�� �>�، ه\J ا�رج� اUخ��ة ��U �>� ا�4ی �� ،y���E و�>�?� �L و���h ��، نTل 

��E ا��س�B�� ،Eiه2 �� . درج� 3Mل درج� وTث درج�ت، ن�آ�ن ث c� درج�ت �g�آ�ن ��B�� cZن� 

ج�ء خ���� أ��ي سtل وزی��M Jل . س�ن� ���Zن �� نTل درج� ��4ر ��E اUرض، ������� b2��B ا��Zن��

L� :ل�P� ل درجً� ؟Tن �2َ �2ْ ی���Z�، إذا واh�<� �?�3� �� H أن�3M �� h �]�، ج� أنL �2 ی�Tل درج�: 

�[� �3M �� hل درج� س���� أ���ر، أنTخ���� ی� cآ�ن آ. 

  �����E آcٍ ه\ا ��ا�k �5 س�ن�  . 5� c��� آ�ن اH ���ان� أن أرى �� �>�ن أ�� �>�، آ�h أ


 �5 ری� ا���_���3ي وآ�ن أ�� �uأ �ٍ<�. 

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���P��:  

� ی#�0- ا
 +* أ:�� :����  م� �(اض� 
 در'ً! ی�+0- ا
 در'ً!،(( P� ((  

: ی��g �(�نLB رq�R ا��زراء ����ً� �(�ن�P� LBل �L) دی�oل(ی�ووا أنL آ�ن �� رq�R ج�?�ری� ��ن��   

 ،�Bن�)� jP� f �Bا� ��  أنL �� رq�R ج�?�ری� واح�B2�3 �5 �� ا��� ،خ�iة إ�E ا��راء ی� س�

 l�X k� �X�� رج� ه\ا س�ء خ�iة إ�E ا��راء، إذا واح� Lأو أ��� �ً���� LBن�)� �gی� f L���M L�

�X�� J أ���_، �P3� ��pل، آc واحة، )� l�X �� ،cة س������ �?� أآ��g� Lأدب، و�� أخ� ح��

L� ل�P� ،ة س�ن���g�: أح��نً� واح ���X أ��م أ��J، ا5�f ی��g وراءJ درج�، و�� خ��� س������، و�� 

  .�2�3 ا���س أنL �� ��ن�� واح و��q اث��نخ�iة ���راء ی� س�ي �

� ی#�0- ا
 +* أ:�� :����، وم� �)&�� :�� ا
 در'ً! (( P� ،!ً'در 
م� �(اض� 
 در'ً! ی�+0- ا

� ی#�0- +* أس7E س�+��� P� ،!ً'در 
  )) ی0D- ا
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���� ،5���B< درج� ��Tل إ�E أس�c س����5 E��U _3درج� ی�� k� .���ا

  ��
 خ�Bi �?� س�ن� iة ی���� ،E�3ا�� J\?� ث��5��4 ثM �� ،�Bا��� E��� �5 ا���iب آ�ن 

���Bi���� �M إu�Z� ،�ًMً� ی�>� L� q�� م�>�2 آ�و jM��� ،�?�� �Xو�� bع ��ح����  E��

��ع �h<�� 5�3 و�Mل�� : 

���M Eاری� ��>� �ً��p E�����ًا أر hی� �. ـ آ����j4 اUخ�Bر، ��q �?� وأآ�c خL�Bi، ه\cZ� J ا�

��� ،�ًM�uر إ�BخU�� �M�� :� نTل س�ن� ��� �Mل �L ا�5 ��ف

��E ا����B �� س���3 �� ح>�h ؟  h�M ـ ��ذا 

  L� ل�M ن���: ـ �� h��M Hردت أن : واt� ،أنh أ��� ا��5���z ـ أ���X Eء ـ و��q ���_ و��5 اH أح

�?�P�Pف ن��� ح���
 ن��L أي آ�h أن� ���� ر. أu��� ،�<� cهU اری��M E�� �ً��p E�ا�� 2�p، أر

�?�P�Pی��3?� ح Eا��4رة ح� J\?�. 

أی?� ا���س ��ا��3ا ـ ه\ا حی* دy�M جًا ـ �Sن� س�h3 رس�ل اH ص�E اH : �?�� س�ن� ��� ی�Pل  

���L وس�2 ی�Pل:  

 ))
 +2( +* أ:�� ا��9س :��g و+* م� �(اض� 
 ر+0- ا
 و��ل ـ أي ��ل ا
 �- ـ ا<QJ0> �0P ا

  )) <E�- ص��h، وم� �)&� ��	- ا
 و��ل اخ� ، +2( +* أ:�� ا��9س ص��h و+* <E�- آ&�� 

��E ا��ی*   �P��3� : Lون�Pی �B<إن��ن ی� cوآ ،��oا���س ص ��أن ا���>�e�� �B ن��L آ��B أ�� 

�ن ��>��B ی�L�B�o� EP ا����ی�، وا�\م �L���o، ی�>�ا ���L، ی���وا ��L، ی��4 �4ر ���_، آc إن�

 ،��Mوا��� ،�P�Pح��ام ا��fا L�B�p �� EPی� k�وا���P��3ت ا��ذ�� إ�E درج� ���P3� ��p، أ�� ا����ا

L5 ن���� �� �B<أ�� ا��� ،��B5 ا���س آ�� �� L�<� ،��oص L5 ن���� �� k� وا��c�)B، إذًا ا����ا

��o5 ا���س ص�� �� L�<� ،��Bآ . 

  :ا ا��ی* خ�ص �����M ،5���zله\

 )) 
  )) م� �(اض� xخ�- ا�	��� ر+0- ا
، وم� ار��E :��- وض0- ا
 )RواTا� k�)� 5� : 5�  " )أ�� ه�ی�ة " 

ك ح�ج
 �S� ،5�zذا أنً3� 5�z� h� ��q أنL أخ�ك ��   ��أح��نً� ��>2 ا��eوف أن_ �ی� دا�Rة و

ی� ��م وه\ا ح�ج
، أن� hأن �� ،Hا ،�� س�h3 ��ة ����3�P أنL آ�ن �� ���� ووا�J آ�ن ���

م ا�j4 �?\ا ا�����، وا����� ا��3Bu ،Lً� اس��ح Pی �وا���eم ا��3>�ي ی���P أن ه\ا ا����

J ا���زم، ��� j4م ا�P�4، وی�� �R5 س����، و�3ه� یtخ\ ���� ن���� �5 آc ا��(��ع، �واس��

م ا�j4 إ��L ی�(L إ�E أ��L ویcBP یJ أ��م آc س�J ا���زم ا��L، ه\ا ا���P2، ح���� ی?X زم آ�ن

  :ا���3ص�، �?��
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 )) 
  ))م� �(اض� xخ�- ا�	��� ر+0- ا
، وم� ار��E :��- وض0- ا
 )RواTا� k�)� 5� : 5�  " )أ�� ه�ی�ة " 

  J��3 �k إن��ن  ��p��3g أن P� �ًأح��ن ،�Pوا�� E�o��� �M�� L� q�� �B<ًا،  وا�
 ج�)� k���ا

 �ً[�X ن��3 �k إن��ن f ی��_ �5 ا�P� ،ًا��دي ج L��� ،ي�M إن��ن k� ًا، أوآtنL إن��ن ��دي ج

 L� qو�� ،�Pوا�� E�o��� �M�� L� q�� �B<��� ،H�� ذ��J آ�B أ�� ����o� Eر، �( ،��P� E�� ،cج�ه

��g��� �M?�ة L� �� ،j3ة وا���P��� �M�� gم ا� .?�ة، ���>�B ��ض ن���و�3

  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م

  )) إی�آ� وا�)&� +kن ا�)&� ی)(ن +* ا��'7 وإن :��- ا�0&�ءة (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 

  L��� .ه\J ا��B3ءة و�X fء ��pه� 

���L وس��M 2ل Hا Eص� �Bأن ا�� L�� Hا ��  :و�5 ج��ٍ� ر

وأ���)� م9* م#��ً� ی(م ا���Gم! أ��9)� أخ�qً�، وإن أ�Dh)� إ�* وأ�0=آ� م9* إن م� أ�&)� إ�*�، (( 

ی� رس(ل : ���(ا. م#��ً� ی(م ا���Gم! ا��p�rرون ـ ی90* م)َ�ْ	=ان ـ وا�	JP=�(ن ـ ی�EPص� ـ وا�	G2�EP(ن

  )) ا�	P)&�ون : ا
 �= :�	�9 ا��p�rری� ـ <�0+�2 ـ وا�	JP=���، +	� ا�	G2�EP(ن ؟ ��ل

  �P�M وأرج�iP��� k ا���، ��ة واح �uق : أB3�� q�� �B<���� ،k� tX ،Hن ا��B3دی� ا���اB� hأن

��ب l�X اس��g� L ا�����، آ�ن �pرق �� ا����، وا���Pن، وا���3زف، وا��iب، وا���3ص�، 

L� ل�M B3ا� L� k�i� ،l�X L��� ق�u ،y�Mم د�ت، �>�ن �� آ�Pك إن آ�ن: وا������� cM  ح�ًا

ُ�B3ا� k�4� ًا ��� ه>\اB� . ����c3 �� ی�gء، وإن آ�ن 

  L� ل�P� و أن ه\ا ا!ن��ن ص��Bل �_: ی�Pی cب رج�Bي �� ا�إن آ�h ح�ًا ��� �� c3��gء، وإن : س�

�B3ا� k�4� ًا ��� ه>\اB� hآ� . داخ �?\J ا�>���، ��نy�i إ�E ا��Bب ���ى cR�M 5�َ ه\ا ا�>�م، �2 ی(

إن آ�h ح�ًا ��� �� c3��gء، وإن : ، ��L3B ح���ً�، وص�ر �5 آ�Bر ا��3ر��J\?� H�� 5 ا�>���، �Mل �Lأحًا

�B3ا� k�4� ًا ��� ه>\اB� hن� أ�� ون?�، �� . آ����bT وجc، ن�5 �� ��� خ��ر، ���5  H �B�ن�5 

5�zز، ه>\ا ا���)� f J\ز، وه�)� J\ع، ه�X ن���ن� ��?�، �� ��. 

�\اب �?�5، و�� �\اب أ��2، و�� �\اب �2�e، ذات ��ة آ�h ����(�ز، یO�P��� �� _�\� : �?eن  

وا� 5�3�����eت ����ور ����3، ��اح خ��j ا������eت، إ�E اQن أ�\آ� أنq�f L ج�آ�h آ��� 

 �B�� 5 آ���ا�� ه\J و���L أزرار �\ه�X ،�Bء أن�y جًا، أن��M �5 أ��E �� ی>�ن، ��سk� 5 واح

 cی���ه2 ����ت أ��م آ fأ 
ا��Uر، ����L آ��5 أ��م ح�ا�� ��l�X ��R، أن� ��4رت أنL ی(

h�P� ،ج�ء أن�س LنU L���
 اUس��ن ی�2�t : ا���س، و�� ��>5 ی�د �Bu ��ه\ا �\اب �?�5، ی�>5 أحن� 
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L� ل�Pإذا آ�ن �� �� ��� ی ،J\5 ه� �Zا: أآ E�� qB<�� ،������� أن 
�>�س�، ا2�U أ�2، و�>5 أس��ذ ی(

 .ه\ا �\اب �?� 5<�� ،5��2�t أ�2 �5 دون ذل

�bT وجc دا�Rً� ا���>�B یL)��3 �3\اب �?�q�� ،5 أ��2، أح��نً� �� fOم ����3ة  f����c، �� أح��نً�    �����

آ��� �Xء ��ق ا���4ر، ج��L��� �� q ا�l�g وی���ى �� ا���اش، ه\ا �\اب ) آ�یTات ( ن���ت 

 .أن یjP ا�>�ی�B� 2ب ا��]�2 ث2 ی�دJ: �� ا�\ل ؟ �Mل: 2، و�>5 ا�3\اب ا��?�5، س�ن� ��� س]cأ��

   " ��� cP�� 5 ـ������ واHِ واHِ ����5 ���� �]�ی��S� 5��5، ونcP ���ی5 زاخ�ی5 إ�E أرض ا��34

ی5 أس�دی5 ح�E ی��4اB� c�pو ،jص��أ����c����  ،5 ـ وآ�q أرض ا��(�ز ��ی5��g �� ی�ٍم 


 ح�جٍ� �5 �]�2ٍ ����ء دی5 �u 5� b����bT وجf c ی\���، ا��5�z ". أه�ن  Hا ،��Zآ �B3ص jMا�� ���

 k��� Lن�� k��� ا�\ل، ی>�ن و�� ی��>
 ا!ن��ن ������ت ����� 5<� ،JT3ی cوج bT� Hا ،TیT�

  :ا�\ل، �\�_ �� Oی�

  C )144(َ�ْ�ُ)ْ� ُس�3َ�ْ<ً� ُمِ&�9ً� �َأُ�ِ�یُ=وَن َأْن َ�ْ#0َُ�(ا ِ���ِ- َ:
  )س�رة ا����ء ( 

ك ؟ أ�� إذا   ���� ن����e، و��b رجc �5 رج�ل ا�(��رك �?c ����ك �3Xة �5 ��Bا� cك آ��إذا 

L� ل�P� c� _�?ی f ���و��?� ��ا ����e؛ إذا آ�?� ن ����Bه�ى ا� E�� ،_Bرآ jج�� 
: آ�L �?�ی

ك�����  L����X ،cف، أ�� إذا آ�ن  H c3ج Lنtی�43 آ ����������ت �( ن��_ ��جj، ��!ن��ن 

L�[�iی H2 ا�P��� أ�� إذا آ�ن ،�ً��B� �ًن�iس�. 

  cوج bT� Hل ا�Pی ،�iPا�� ��?�  

  )) ا��0% إزاري، وا�)&�ی�ء رداi*، +	� ی�9ز:P�<: *9- وw أ���* (( 

   .. bT� H ی�ء�B<أس��ء، ا� L� ،ص��ت L� L�!ا B�، ا�>�Bی�ء �5 B�وجc، �5 حU LPنL إ�L أ�� أن� 

 y���� Hی�ء �5 ا�B<أ�� ا� ،cu�B���  

  )) وا�)&�ی�ء رداi*، وا�g0	! إزاري +	� <�ز:9* وا�=ًا مP+<� �29- +* ا��9ر (( 

���L وس��M 2ل   Hا Eص� Hأن رس�ل ا L�� Hا ���5 س�ا�M �5 ���_ ر:  

أم� أه7 ا��9ر +)7 : ��� ی� رس(ل ا
، ��ل: 7 ا�#9! وأه7 ا��9ر ؟ ��6ی� س�ا�! أw أخ&�ك � ه(( 

  )) '�g0ٍي '(اٍظ م�P)&�، وأم� أه7 ا��E0D��+ !9#ء ا�	�h(�(ن 

وان�   �ا�(�bاظ ا���4ب، ا�(��3ي س�� ا���y، أخ�ق س�]�، و���ن �\يء ��ح�، وص��bب، و

  .ا��Tاج، هfzء ه2 أهc ا���ر

ش�ٌ] زاٍن، وإم�ٌم : ا
 ی(م ا���Gم!، وw ی�آ��2، وw ی�g9 إ���2، و��2 :>اٌب أ��� وqpٌث w ی)�	�2(( 

 �&(P�7ٌ مi�:و ،�i�' ((  
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 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )أ�� ه�ی�ة " 

  �B<��� ��P� ،��Pا�� cR�3ا�. 

  ..و��

  ))وا�م�م ا�#��i أر�0! ی&�2Dh ا
 :�� و'7 ا�&��ع ا�qNف، وا���GE ا�	�PMل، وا��J] ا��ا<*،(( 

 )��h�  ..و  "أ�* ه�ی�ة " :� : م� ا�#�م� ا�

أم�ٌ� م����، وذو �pوٍة م� م�ٍل w یbدي �^ ا
، و+qp : �ٌ�Gٌث ـ أیDً� ـ ی=خ�(ن ا��9ر أول ا�=اخ���((

  )) +M(ر 
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( 

  :أخ�i حی*  

  ))�&- م�Grل �&ٍ! م� خ�دٍل م� آ&ٍ� w ی=خ7 ا�#9! إ<��ٌن +* �(( 
  " )ا�5 ���3د " �5 : �5 أح�دی* ا!ح��ء( 

���L وس�2    Hا Eص� �B5 ا��� L�� Hا �� اH ا�5 ���3د رB� 5������ �r3 ا�������ت ؛  �P�

  :�Mل

; أن ی� رس(ل ا
 إن ا��'7 یw :N ی=خ7 ا�#9! م� آ�ن +* ��&- م�Grل ذرٍة م� آ&ٍ�، +�Gل ر'7(( 

إن ا
 '	�7ٌ یN; ا�#	�ل، ا�)&� ��G+ : �3ل :��- ا��qة وا��qم. ی)(ن p(�- ��9ً�، و<�0- ��9ً�

  )) ا�N^ وc	� ا��9س 

��BM 5ل ا��t� ،yن �Mل    �B<�� أن y�Mرد ا��y، واح��Pر ا���س، ه\ا ه� ا�>�B، ا�>�B �� ا���3یj ا�

L� :ع�gه>\ا ا� .cPا���>��: ی E�� f .ه>\ا أ��  
�iوج یTا� yن، ه>\ا ا����، �5 حO�Pر���، ه>\ا ا�

 ،Hأ�� ا rی�� ،yا�� 
�iی f إن��ن cآ ،�Bآ ،Lزوج� J\إی�ه�، ه L�i3ن f ،f ،���iا� h�B� Lزوج�

ح>2 ا�B<�� �?� ،H، وآc إن��ن f ی�j4 اQخ�ی5، ی��3 ی(� حP?2، ی(� �>�ن�?f ،2 ی��4?2 �?� 

�B<�� " ..2 �� نe3� 5�� L��g� �� أو اخ��ل ،L�� ن�B�p L��� ".�P ا H�E��3 وه� 

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م: Oخ� حی*

��8 ا�7��M� =ٌ&: =&0 واخ�Pل ـ ���g: -��� 7�M واخ�Pل +* مP�J- ـ و<�* ا�)&�� ا�	�0Pل، ��8 (( 

�، ��8 ا�0&= :&ٌ= س2� و�2� و<��:x* ا�#&�ر ا�ى و<=P:8 ا�0&= :&ٌ= �#&�� وا�� ،�* ا�	�G�� وا�&�

2�، ��8 ا�0&= :&ٌ= ی7PM ا�=<�� ���=ی�، ��8 ا�0&= :&ٌ= P9	ى وا�=P&	* ا��و< �hو� �P: =ٌ&: =&0ا�

 ;ٌc8 ا�0&= :&ٌ= ر�� ،-�D8 ا�0&= :&ٌ= ه(ىًٌ ی�� ،Wد)Gٌ� ی	2(ات، ��8 ا�0&= :&ٌ= �J��� 7 ا�=ی�PMی

  )) ی>�- 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " ) ن2�3 �5 ح��ر" 
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  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م: ��ة ث�ن��  

  ...))��8 ا�7��M� =ٌ&: =&0 واخ�Pل ـ <�* ا
 ش�ف ���- �(ي أو 9c* ـ((


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��
 وا���ه�
) :055( ا�رس  - ���p4ا��� -  E��إدخ�ل ا���ور 

 .ا����2

  18-10- 1992: ��� ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری���6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 J��h ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  P�
 وا���ه�
 ����م ا���\ري رح�L ا H�E��3، ��ٌب �pآ��ب ا��� ��

���ان )5�zا�� E��
 �� إدخ�ل ا���ور �pل ا�����4 ا�)ا������Uی5 أن ا�� ، �tج�c �� �� ه\ا ا�

�Zع آ�� .�ٌة و�b��p���k ا���س، ����P إ�E ����ى ا��B3دات، واUح�دی* ا��gی�� �� ه\ا ا���

��?�M 2ل Hا ���5 جJ ر L5 أ��� �5 ج5� ��3 ��� ،�Mل ���L ا�4�ة : �53 ج��3 �5 یTی

  : وا���م

َ̂ ا
 :�� و'7 م� ذ�Q ا���ور ((  م�)ً� ی0&= ا
 :�� و'7 م� أدخ7 ر'7ٌ :�� مbمٍ� س�ورًا إw َخَ�

: َم� أ<6 ؟ یG(ل: +�G(ل �-! أم� ��0+9* ؟: وی(�k+ ،W=4ذا ص�ر ا�W�&� *+ =&0، أ��W ذ�Q ا���ور +�G(ل

 ،6��rل ا�)G��� QP&pوأ ،QP#� Q94G�َوأ ،QPJن، أ<� ا��(م أو<8 و�q+ ��: *9Pور ا�>ي أدخ���أ<� ا�

 �  )) ر�Q، وأریQ مQP��9 +* ا�#9! وأش2=ك م�Jه=ك ی(م ا���Gم!، وأشQ� �E إ�

 �J�ّ�ُ �>���، !!  �� ه\ا ا�ی5 ا�2�e3 ؟  M ،دات�B3ا� EM5 أر� J\?� 5 ا���ور�zأخ�_ ا�� E�� hإذا أدخ�

 J��� M ،�3مiا� L��3uS� J��� M ،ض�P� J��� M ،ی�?� J@��� M ،ء�i3� J@��� M ،�������� J��� M

3� L��� و�� آ�ن L����bT وج��B��� c د Hا �� �?� 5�zا�� E��ًا، أی� �uی�u 5� �Pق إدخ�ل ا���ور �

��Bٌن آtX. 

���L وس��P� 2ل   Hا Eص� Hرس�ل ا Eج�ء إ� �أن رجً ،��?�� Hا ����� ر 5� Hا B�ی� : �53 

�bT وجc ه\ا ���?E ا��Qل، أن  Hا _B؟ ی��3 أن ی� Hا Eإ� 
ی�B_ خ��y رس�ل اH أي@ ا���س أح

، ا��3ام �?2 آ���ت ����P ی�Pل �_�Uا Eإ� Lول إ��z� 5� _Bا����4، أن ی� L5�َ إ�� _Bا�>�ن، أن ی� :

L���P� f L���4ا�\ي س� Lا���ل، س��ة . ا��ج �X �� ا��P�� 2� 2 أم�P��ا ،l�X k� أح��نً� ی(�3_ س��

ا��وا، �>5 ج�رك ���L ِ��_ ی��� ،�X�� 5���k� �P إن��ن ������ ا!�Tا���، ی�>5 �� ی3�� ،L3Bu _B)

���u Eل، دا����P� �� �ً�R، ���� ا!ن��ن ی���ج إ�E أن ی3 ������ن cBM أن ی�3دي ج�رJ ا�\ي  _�� hو��

 bT� Hا cP؟ أ�2 ی �Uا Lول إ��zا�>�ن ا�\ي س� yء خ����ه� وج?L ��ج?L آc ی�م، �>�j ی��4P �� إر

M �� k�  : J�B أول ����وجc ��\ي ی��ت وی�

:&=ي ر'0(ا و��آ(ك، و+* ا��Pاب د+9(ك، و�( �G(ا مQ0 م� <0E(ك، و�� ی&^ م0	Q إw أ<�، وأ<� ((

  )) ا�N* ا�>ي w ی	(ت 
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   c����� ،L3� �4P� c����� ،L�3دی� c����� ؛ cی�u ٍ�U L3� >�ن�ن U �i�� ذا آ�ن إن��نS�

�اك، ��q �_ ����4 ��3دي l�X �5 ����اك أنh إذا آ�ن �5 ���!! ���ء �L، وإذا آ�ن أ�Mى ��_ 

 Eإ� cی�iا� �Uى ��_ ؟ وه\ا ا�Mإذا آ�ن أ j�<� ،���4� _� �� ،cی�u ٍ�U L3� >�ن�أن  �ٌi��

، وأنh �� ه\J ا�ن�� �Uا Eا�>�ن إ� yخ�� k� >�ن�ی��?�، أ�� أن  �یً�u �U؟ �?�� آ�ن ه\ا ا E��

 Eٌء إ���� ،L3� �ٌ4P� ودة .�?�cٌ ��اج�B�L، �?\ا �Xٌء �pی
خ�LP، ا���

���L ا�4�ة وا���م، ��Pل: ��\�_ �Mل �Bم ا���آ k؟ اس� Hا Eإ� 
ی� : ی� رس�ل اH أي@ ا���س أح

  :رس�ل اH أي ا���س أح
 إ�E اH؟ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) أ�; ا��9س إ�� ا
 أ<�20E ���9س(( 

اخc، ه\ا ��B3X ��B3، ی��3 آc خ��ك یk�i ��_ خ��، ��م ا���س  �� _BاریT� c�3ون?2، أ�� آ� ،

�?2 ؟ �ّی�?2 ؟ �P� �3ون?2 ؟�2 ؟ ?�اخU �P� cوfدك، ا���س ا�\ی5 ح��_ ی�X _�� k�iء �?2 ؟ ����

  ����?�X 2ء �5 ا���Tات ؟

 ))=��G�20 ���9س ـ �&0ً� ��6 ا�E>أ 
+* ه>ا ا�&�ب ؟ ه�9 ـ  �	�ذا وض� ه>ا ا�N=ی�: أ�; ا��9س إ�� ا

  )) وأ�; اx:	�ل إ�� ا
 س�وٌر �=خ�- :�� م��� 

   ،_bB�� ،����L حیZً� خ�jR �� ی>�ن ج� jI�� ك�� l�X ،c�� �P� _�3ف أح��نً� ا������� cه

4 �(�وز�?�، M ��p 5� �i�p hرأی ،L��� hث��t� 
�u c�� L�� ت�tنO hن��L، ا����h ��ج?L، وج

 f یري،  ه\J ا������_M 2آ��c ص���، t�uن�������f�� ،_�� L���M ،LB�M hB�ّu ،L أح��نً� ��c، أح

 E�� 2?���� ،Hا Eإ� L� 2هg� ،ا���س r3� L� c��3� �ًP�u �ً?ووج ،�ًBح���ق أن ا�����ً�، و� f ی4Mو

����   

� أخ�ك �('ٍ- ��^ ((  G�� �0وف ش��ً� و�( أن	ن م� ا��GN� w "، آ�ن إذا ا�����ن دخ7 ��&�6 ی��>

  ..)) إذا دخP�� 7- ���مً� ض��Nآً�، آ�ن إذا دخP�� 7- �<8 أه�-

��B�M E?� ا���ور أی�ً� ه\ا " أآ���ا ا����ء �Sن?5 ا��zن��ت ا�����oت    hك ا��أة إذا أدخ���ه\J ا��� 

����I�� E_ ا hص���، إذا أدخ� c����E أوfدك ا���ور  hص���، إذا أدخ� c�� c�����ور 

� hص���ص���، إذا أدخ� c��  .�E 5�َ ی��ذ �_ ا���ور 

 ،��Bه\ا ا�� _��� hض، وأن�M Eه\ا ا���ور ؟ أح��نً� إن��ن ی>�ن ���ج� إ� cخوأن� f أ�Mل �_ آ�j ی

 Lح�ج� h�bB� ،LP�� h<<� ،Lb�p h�gآ ،��Bه\ا ا�� L���Mt� ،�[س� �Pس�� L� q5 وص�دق و���z� وه�

c��  .ه\ا 

��L آ��ً�: �ر ه\ا ا��Bب��   jg<� 2��� E�� Lخ����ل إ�E اH س�وٌر �Uا 
��B . أح L��� ��

L� h�P� ه\ا ا�ُ>���، �_ أص��ب L�� k��� رP� hی��، وأن���ث�ن� ی�م :  hBآ?� ��، ذه��ا J\ه
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��L آ��ً�، � jg<� ،�ًZ� ه\ا ا�َ>�ب L�� k���� L� h3�Xو ،_� yی ص�� hBوذه ،_�Mو h�i�� و

L� h�P� L��� إن��ن دی5، وه\ا ا!ن��ن أنh ���ن �� L� : ةP3� ���M L� �� ،��� J\ی5 خه\ا ا�

��L دی�ً�، أو ��iد  ��P� آ��ً�، أو L�� jg<� ،ك إ�>�ن���� hوأن k�i��� ��p وه� �Pج ���ا�����

2��� E����L ج��ً�، ه\ا �E�3 إدخ�ل ا���ور .  

أح��نً� ����B3� J ص��oة، أح��نً� ���ة ���iة، أحB?�، �\�_ ی���Pن  أح��نً� ا�c�i ی��J خ�q ���ات،  

 �P��3�� ء��Xt� �3ن�Pی f ء��Qن، أح��نً� ا��B4خ�?� ا�\ی5 ی���ح�ن ا�أن �� ���(�� دار اس�?� دار ا���ح ی

���ل إUا 
���2ٌ خ�ص، �L خ��fت خ�ص�، ����i� L خ�ص�، �?\ا ا����2، أح L� _2، ا��?R���t� Hا E�

�ً���L دی�ً�، أو ��iد ��L ج� ��P� آ��ً�، أو L�� jg<� 2��� E�� Lخ��bT وجc س�وٌر �.  

   E�� hأدخ� hوأن ،�2�e آ��Z ؛ إ�� ���2�3، أو �����ل، أو ���(�J، و�L و� l�X 5 إذا ا!ن��ن ه>\ا<�

P�Pب، حUا k� 5�َ ؟ k� ه\ا c3�� �P�Pا�� �� hا���ور، أن 
 ه\ا ا����M Eب إ��P�� _أن c�3ه\ا ا� �

J ج�Tً� وی��Pً� ـ P��
 ه\ا ا���، ه\ا آc �� �� ا��U، وا��5�z ـ وه\ا �� أ�M E��اUب �Sدخ�ل ا���ور 

 E�� k�i� �ًن?2، وس��ه2، أح��ن��ا��5�z إذا خم ا���س، و��� ��?2 د���?2، وأزال ��?2 ُآَ��?2، وأ

���L ا�4�ة س� �� ������f L� h أن�ٌس آ��Zون، �(] �Bر، وا���bا��� Hن اس2 اU ،وس��ت hأن h

  :وا���م ی�Pل

 )) 
  )) �G�M(ا � خqق ا

�4M أن� أح>�?� آ��Z، وأن�2 ����3ن?�، أح خ�Biء ���ج د�cBM yg خ���5 س��5 أو س5�3B س�� ـ   

���L ا�4�ة وا �Bا�� L� ل�M ،م�ة وا���ا�4 L��� �Bی�� ـ رأى ا��M �4Pم �� ا����ما��أ��� ج�رك : ��


، وه� ا��رس، وه� ذو ا�tgن، ����gBى �(�رJ، . ��ن أنL ر���P �� ا�(���iن، وه� ا���bن س���

آ2 سzال: �uق ��ب ج�رJ و�Mل �L!! وه� أی5 أص�B ؟! ��P3ل ه\ا ؟�� �� .L� ل�M :c��� .L� ل�M :

ي ��gرة �5 رس�ل اH، و�5 أ��M?� �_ إf إذا�� _�  J\ه hPPاس�� Eح� Hا k� h�3� ذا�� ���tBأن

  ا��gBرة ؟

��3Bu : Eً� ه\ا ا�(�ر ���kb، و�E�t، إ�E أن اس����H�� L وأ�� ����M ،Lل   Eا��أًة، و�� hوجT� Hوا

L� ل�M ،�?5 ح��� kا���س �?gذا ه� �� ا�S� ،�?Xن� أن : زواج� �?� خ��� أ�<�Sو� ،�?P��uن� أن أ�<�S�

��S>�ن� أن أس�P?�، و��S>�ن� أن أ�c3 آ�X cء، Uن ا��3س ص�ر �L خ��� أX?�، وه� أ���?�، و

ج]����P� h وو��?�، و���h أن?� أخtiت وأن?� ���h، أخ\ت ه\ا ا�����د ا�g��� : ��o4?� ا���س�M ،kل

 k� hی�Mب، وا�Bوراء ا� L�3���Bء��، ودخ�h إ�E ا���(، إ�E أن ن�ى ا!��م ا�4�ة، وو h��

���س، ���� ان�?h ا�4�ة �>E ه\ا ا���o4، و���y ا���س ح���g�� ،Lت أن�� �3?2 وآtن�� f أ��ف ا
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h�M ،�ً[�X :ا���M ه\ا ؟ �� :h�M ،J��� أخ\J ود�L3 إ�E . أ�J�i إ�� أن� أآ��L: ��3ل انp �e�ٌم ص��o و�

��E ییL، وآtن أ��ًا �� �2 ی�ث h���وس��ه�، و ،L����� Lأ�.  

���L ا�4�ة ه\ا ا!   �Bل ا���Pم، وأن ی�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Jأن ی�ى ج�ر yاس�� c�3ن��ن �?\ا ا�


، �� أ��Xص . cM ���ٍن إنL ر���P �� ا�(��: وا���م�u c��إن اH س��bر، و����Pbا �tخ�ق اH، ه\ا 

 ،�?�<�� fك أ�bج��و ،H�� _�4، اس����Pی�>� ا� �� f�4، إ�� L�� �� ،واس��J، ه� ح>�ه� ��P ��اح

L�b4M �3ف�ة �Bا� cی���5 ص�رت آ   .وه\ا ا��اح ح>�ه� ��g3ة، وآc واح ��g3ة، �3

�\�_ ا!ن��ن L3Bu ی���P أن ی�>�، �>5 ا��>��j ی���P أن ی�>h، ����>�ت ��c ص���، ��   

 �?�� h��<� ًا، وإذا��o ا���س أ��اه?2 ح�fت ���B ن��_، ��>h، ��3ف ��Z� ،�3��� �4Mة ج

ت !! �� ه\ا ا�>�م أآ�c أآ�c : و���Mا �_P3وان ،q�)ا�� ��3ف l4M آ��Z �� ح>��?� �>�h س�

 ،h�4� أن ���iBوا� ،h<�� أن ���iBا� ،h<�� أن �oBذ�_ ی� kب، و���Pإ��_ ا� hح��_ ا���3ن، وه�

iBوا� ،�، ه\J ا�������iB أن ��(T اوا����iB أن ��ُ��، وا����iB أن ���� ا�َ�?3�.  

  إذًا 

أ�; اx:	�ل إ�� ا
 :�� و'7 س�وٍر �=خ�- :�� م��� �)lJ :9- آ��ً!، أو �DG* :9- دی9ً�، أو ((" 

��3د :9- '(:ً�، وxن أمJ* م� أٍخ +* ��'ٍ! أ�; إ�� ا
 م� أن أ:l(P +* ه>ا ا�	�#= ـ ی90* 

  ..)) م�#= ا�	=ی9! ـ ش�2ًا

  :ی� اH، نBٌ� آ�ی2 ی�Pل

  )) وxن أمJ* م� أٍخ +* ��'ٍ! أ�; إ�� ا
 م� أن أ:l(P +* ه>ا ا�	�#= ش�2ًا (( 


، ن�وي أ��Xي ���p ن�م، أ�\ه
 ��3 : أن ��k� �g أٍخ �� ح�ج��M ،Lل �_  g���� ��Bخ hأن

L� ل�M ؟ h4?� �� أن������4، ��و : ،
�J أ���ل ���oر ��?�، و����� ����، آc واح E��

�، و�� �� ����، واج�����ت، وح����ت، و��Pءات، اh3i�M �5 و�M_ ث�ث س���ت وأ���ل، و��ا�


�u c��  .ذهL3� hB �� ح�جٍ�، ��!ن��ن ���L أن یB\ل وL�M رخ�4ً� �� خ�� ا��5���z، ه\ا 

  ..�Xء ج��c جًا

�g- وم� آc �g.. وxن أمJ* م� أٍخ +* ��'ٍ! أ�; إ�� ا
 م� أن أ:l(P +* ه>ا ا�	�#= ش�2ًا((

 W�Dأم -�D	و�( ش�ء أن ی ((  

�5 رأسL، واح أ�Mى �5    
4p Le�p 2e<س� J\ه �� ،L�� E���5 واح أ f Le�p 2eآ Lأي أن

 ��p 2�3أح��نً�، أح��نً� ی���� ا�� c�u 5� ،L�� E5 إن��ن أدن� Le�p 2eو�>5 �5 آ ،h<��3?� و�Bس�


��ب ی�� LB�M، ��\ه   .س�L3 یu ��3�ب �X�Xا ���L، ی��ب واح

 ))W�Dأم -�D	و�( ش�ء أن ی -g�c �gوم� آ((...  
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   cوج bT� Hأ�� ا ،�?M L�� �Bه\ا ص ،H q�� �Bى ��_، ه\ا ص�M5 إن��ن أ� ��o2 ا�eآ Eی�� f إذًا

  :�Mل

  C)7(�َوِ�َ��Qَ4 َ+�ْصِ&ْ� 
  )س�رة ا��ث� ( 

 ))Gی(م ا� -&�� 
� م� أخ�- وم� آg�c �g- و�( ش�ء أن ی	�D- أمW�D، م� اJم! رضً�، وم� م��

� یp -� �2�DG&6 ا
 �=م�- ی(م ��ول ا�x=ام P� !'�� *+ ((  

   �� �� ،5�zص�� ا�� J\ه ،J�bB� fء إ�X L�� 
�u و��، �� �� إن��ن�5 أ��Xص آ��Zی5 أنL خ kأس�

L� �?�b، ه\M fإ ��
 ��L خ�u إن��ن �� �� ،L� ه���M Eح�ج� إ� �� L��� ق�u 5إن��ن�zا ا�� .  

��E أس���>2 ا��ی* ��ًة ث�ن�� ��  :أ

���L وس��P� 2ل   Hا Eص� �Bا�� Eج�ء إ� �أن رجً ،��?�� Hا ����� ر 5� Hا B� 5�ی� : روي 

  :رس�ل اH أي ا���س أح
 إ�E ا�P� ،Hل ���L ا�4�ة وا���م

 )): 
�� و'7 س�وٌر �=خ�- :�� م��� �)lJ أ�; ا��9س إ�� ا
 أ<�20E ���9س، وأ�; اx:	�ل إ�� ا

:9- آ��ً!، أو �DG* :9- دی9ً�، أو ��3د :9- '(:ً�، وxن أمJ* م� أٍخ +* ��'ٍ! أ�; إ�� ا
 م� أن 

أ:l(P +* ه>ا ا�	�#= ش�2ًا، وم� آg�c �g- و�( ش�ء أن ی	�D- أمW�D، م� ا
 ��&- ی(م ا���Gم! 

Gی �P� !ٍ'�� *+ -م� أخ� �Jام رضً�، وَم� م=�xم�- ی(م ��ول ا=� 
  )) p -� �2�D&6 ا

ة، �L ح�ج�، ��b�Bع ه\ا اUخ   �Bا� J\5 ه� 
�� أخ آ�ی2 حث��، واH و��ك �� ن��� أث�، ��p 5�zی

 ���� ،�Pوج�ء ����ث� ،L� ه���M أن Eإ� �bس��ا���ج�، و J\ه L� E�P� ا��>�ن ا�\ي Eإ� 
��L، وذه��

�� 
��u وه� ،Jه� إی��i���L آc خ��، �Mل ��أ LیT)أن ی LB�M c<� Hا Eإ� Lbج��2، ه\ا ا!ن��ن  : Hِوا

 L� h�bM ن��U ،
�oا� �?I �� �� ه�����ة ا��� د�3Xت ��3gPی�ة و�h�P أی��ً� وأن� ���ٍ� �5 ه\J ا�

��  .ه\J ا��

ی�� ـ رأ  M �4Pـ وا� L�ان� ����ر�T5 ا�� ygد� Eإ� L)�� ث�� أخ ث�ن� آ�نى إن��ن وإن��ن� ح

��?�tوس jM��� ،�bة ���ًء �� ُد�خ�� ؟ ا5�f : ی���ن �uً� ص��oًا ا����� ا��Zن�� ��g أو ا��اح

ح�ار�L واح وأر�5�3 وا��XUص ���B� 5ن ���pء، ه\ا أث��ء أحاث ���Bن، وf یرون ��ذا ی�3�4ن، 


 ���وب، و����3 ه\ا ا�c�i، وا��Xى �Bu Eإ� c�iل أخ\ ه\ا ا��M ،أخ\ إ�� E�g��� Eإ� 
ا�واء، وذه

�� : c�iت ا���� أر�h�P� ،�3 �3?2 �5 ا����� ا��Zن�� ��g وح�E ا����� ا��ا�c�BَMُ �3 ا��(�، وأ����

ت إ�E ����، ی2�P ه\ا اUخ ��?2 إ�E ���?2 و� ان���h ح�ار�L، واt�uنh أ�L، واt�uن أ��L، أMو

����oْ�َ 5سً��B5 أس� �Zأآ �P� Lأن jص�� f �3دٍة��.  
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   ،2?���� 2?Pخ�� Eإ� h�b�P� 2?��ه\ا ا�ی5 ی� إخ�ان، ا�ی5 خ��، آc هfzء ا���س ر�@?2 اS� ،Hذا خ

 bT� Hم، ا  .وجc ی(TیL �� ا�ن�� cBM اQخ�ةوآc إن��ن ی�

h��M �?�� Hا �����gR ر 5�  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م: و

  )) م� ا�	��	�� س�ورًا �� ی�َض ا
 �- p(ا�ً� دون ا�#9!  م� أدخ7 :�� أه7 ��6ٍ(( 

   ������ J\ة، وهأح��نً� واح ی>�ن س�آy��� �� 5، وأوfدJ ا��Bgب وا����bgت ی����ن �� ��pٍ� واح

L� h�M ،دیً�، �?��م�� yة، ����یی5 أن ی��م ا��Bgب وا��b��gت �� ���p واح�� ������ُ ،����� : 
اذه

��p 52 إذا وا��e� c��ً� و���ق ��5 ا��Bgب وا����gت، وه\J ن��P ه\J ا����o، أو �>���j إنR�g?�، ه\ا 

L����bT وجc، أ Hا ���u E���bT وجc أ��h إن��ن  Hع ا�X 2�Pأن ی E��.  

���L وس��M 2ل Hا Eص� �Bأن ا�� ،��?�� Hا ��  :حیٌ* Oخ� �5 ا�5 ��Bٍس ر

��0� ـ ه>ا أ�; اس� �7�DE م� دون اس�9rPء ـ �0= ا��Eاi~ إدخ�ل إن أ�; اx:	�ل إ�� ا(( � 


  )) ا���ور :�� ا�	��� 

: ا���j ا����4 إذا ��� ���L ا��(�ري آ�ن ی�Pل! �\�_ آ�ن ا���j ا����4، ی� اH آ2 ا���ق آ��B ؟  

�س ا��]�ت وا��Uف و��(�k ث�وة �R�u. ن�یh خ�� ا������5<�� f L��� Eإ� 
�، f، ذه
 إ�E ذاه

 q�gا����4ن �� ا� �PBص���ن ی c�3� 
�5 ص�ح h3ح�ج�?2، س� ��P�� ،5م ا��������� L���

 ��ا �� ا���س، آ�p �� ��Z اQن، واح��g أ��Zل ا��ة ا��� ���P� �?�PB ا��c��3، ح�E ی�jg، وی


 f یkiP إ: وا�M Hل ��gا�� ،h�Bق أخ��، ن�� �?�� k�u ن�م ���p 5�ّ3، أخ\ن�� hMو �� f

  .�نL رأس�3iP���ًن��p �� L أو�M�L وه� �uي وی3�4

�ً����� L�� Hا ����� ر 5�  :و

  ... )) أ+7D اx:	�ل إدخ�ل ا���ور :�� ا�	bم�، آ�(ت :(ر�-(( 

ji3� J، أو آ�T�L ر�P�M و����g، أخ\ت   ��أح��نً� ی>�ن c�u ص�B� ��oسL �� ا���gء f ی>��، �� �� 

�tة، ���ج� إ�E و�Mد، �� �� �L آ�Tة ج� Eج� إ���� h�� ،��Zل آ����t ��?�، �� أ�� ،L� �?��Bة وأ�ی

و�Mد �h�b�t �?2 أ�j ����، هc ه\����M J ؟ �5�z ����س ��اد أس�س��، ��اد ��]�، ا��3iم، ا��gاب، 

  :ا�>��ء، ��Pل

  )) أو أش&P:)' 60-  أ+7D اx:	�ل إ�� ا
 إدخ�ل ا���ور :�� ا�	bم�، آ�(ت :(ر�-،(( 

واH ا����X 2ء ث��5، ودخc ا!ن��ن ی���k� lM ار���ع اUس�3ر، وآ��� ���lM ا�خc ی?�B ����ى   

 L�3BXأ hأن Jدfآ�?� ه� وأوt�3 ��2 یiM م !ن��نP� نt� ،اء\oح�جً� "... ا� L� h��M أو."  

 ..)) !ً'�� -� 6�D� أو ،-P:)' 60&(ت :(ر�-، أو أش�آ ((  
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  Mلو�M Lوس�2 أن L��� Hا Eص� �B5 ا��� ��?�� Hا �� روي �5 ا���5 �5 ��� ر:  

  )) إن م� م('&�ت ا�	�Ehة (( 

���L ا�4�ة وا���م   �Bا�� cPأ�2 ی  

)) Q��Ehم �iو:�ا ،QP	م('&�ت ر� Q� �> �>ا���2 إ ((  
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " qأن( "  

� أخ�Q ا�	���  إن م� م('&�ت ا�	�Ehة إدخ��Q ا���ور(( �: ((  

��E أخ�_ س�ورًا، �5 ی(���B ؟ أح ه\J : �� س���tآ2 سzال اQن   �?� cخ�� ا���Bد ا��� ی�>5 أن �

 ،H�� �ًن� أخ� �i��� 2، أن� أذآ� ��\ ���ة�e� c�� rدة ا���ی��� ،L�3� hBذه ،rد أخ�ك ��ی��Bا�

ص�ر �Mی
 �5 اH، ��� ج]���3X J ���ور ��3g ���وٍر ����، ون�5 س�رن�، UنL ه� �?\ا ا���ض 

 �ًZ� ،rدة ا���ی��� ،Jس�ور k� ون�5 س�رن�  

����B د���L، د��ك، و�Mل س�t�� ��ن، وان��e، وان��e، و�2 ی��\ ��ن، ی�U ،2�tنL �>�2، د��ك و�>�2،   

�ءJ ����د ، �Tوج �Sذا � 2�tت ی�f ، 2�t س�� اH ص�ر �T3ی�، ��جك ��ج�د، و�Tی�L، أو ه�t�L إذا ج


 ��L� �B، أی�ً� ا�Tی�رة، ا���3دة، ا��?�]�، أهی�L، أن� أرى أن Bس �� L�زر ،L�tه� h�� ى��Xا ،L�tه�

�� أس�k أن أح ا!خ�ان �Tوج، وا!خ�ان ��3ون�ا ؛ أ���ا �L س(�دة، �� ا�Tواج، ��م P� ی�أث�5 ه

X Hًا، وا اH أ�3X ��اح� آ��Bة ج?X ،ادb�� qوج �� أ�Tب ا����gا� �ء ج��c ه>\ا ا!س�م، �(

 ،J�t�� ا�?ای� ���س�B جًا، f ن�ی های� اس��3ا��� ن�ی های� ح�X ،��P�Pء �ا���ج� إ�E 5�َ ی��

ه\J : أس�س�، ی�ی ����p، ی�ی ��اد، ی�ی ث�ی�، ی�ی س(�دة، ��( آc واح �2 ا!خ�ة ه\ا ی�Pل

إ�6، أح��نً� واح �� �L3 یL� 5�t س(�دة، �>����ا ���?� أر��3 أو خ��� .. ا���ج� ���، واQخ� آ\�_

 ا�Tواج��م ��ن��ن P� ی�  . ��3ون�ا، أج�c ه

J ح��� و�k وه� ���ج� ��س�، ی���Pن  ��
 ��ذا ��ی ؟ أح��نً� �( ن��_ �q�t : أح��نً� ی>�ن �uأ L�

��5، أر� ،�3� ��4�3�B?2، ��ذا ��c3 �?2، أ�� �� ا���ج� ��gء �t��_ أ��Xء ����3u �?� q، ��ح�، اث

  .�� أ��Xء �t�� �� و�M?� ا����س
أ��Xء ث����، 

  ...دخ��_ ا���ور ��E أخ�_ ا����2إذًا إن �5 ��ج�Bت ا����oة إ

���M Lل Hا ��  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م: و�5 أنq ر

 )) 
  )) :� و'7 ی(م ا���Gم! َم� �G* أخ�W ا�	��� ی	� ی�� %;N��Q�<� W، س�W ا

   ،��<g� J����iءا�_، ا�������_، زی�را�_، أح��نً� ا!ن��ن ��  ،_�Mظ ؛ ��ا���� Hا ��آ�X cء 

L��P� Jأخ� L�4�� ،Jأخ� L�?ی� Hا ،Jخ�U آ\�_: ی�\آ�ه� q�� أن� H . ه>\ا أنh، أن� ��q آ\�_، ا���

  :، �� س�ن� ا�4یL�t�� yا��iیy س�ن� ح���e آ�ن یB>� ��. یTیJ أ�2
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  ـ ���_ ی� ح� ��e�B>� ؟

  . ن��y ح���e: ـ �Mل

  و�2َ ی� أخ� ؟: ـ �Mل

  .آ?���S� ،5ذا ������ اUهc ن��Eن>�ن �k رس�ل اH ون�5 وا�(�� : ـ �Mل

  ��ذا �Mل �L ا�4یy ؟ 

  .أن� ��Z_. أن� آ\�_ ی� أخ�: ـ �Mل

J ا�5 ��3
 یU �<gخ�J ه��، ی�Pل  أن�e إ�E ا���ا�O kن�L، و�2 ی�حLg، أح��نً�  ���� واح ی>�ن 

L� : L�� j��� أن �f ،م�ح�ق �?\ا ا�> L�Mح� ،�����ي أوfد ا��� H ؛ �zد��5، أخ�ق �� Hأن� وا

L� ل�P� ،�ً��M : �� ،�P� _� hو��� ��������، وه\J ���ى  ��<gا�� J\وه ،
ا��� �� ه\ا ا��3�� 5

 ،
�Pا� 
�iم ی�ل ه��آ�Pی �Bم ��ح�، ا���آ �� " :_�\� J���� 
س��P� 5�َ  J أخ�J ا��zس�2 ��� ی�

 ����Pی�م ا� cوج T� Hا."  

  : و�Mل ���L ا�4�ة وا���م

م� آ�ن وص�ً! xخ�- إ�� ذي س��3ٍن +* م&�� �ٍ�، أو إدخ�ل س�وٍر، ر+0- ا
 +* ا�=ر'�ت ا�q0ُ م� ((

  )) ا�9#! 

�� ا�����، أح��نً� ا!ن��ن ی>�ن �L أ���Mء، ی>�ن �L أص��ب، ی>�ن  وص�ً� إ�E ذي س��iٍن،  ��gا� J\ه

 qو�� y���� �ً3Bu ،ًا��Zل ص���� آ����L ز��ء ���ا�
 ح��س�، ه\ا ا��gء أنh اQن ��>5 أن �c�3 أ

 ،_Pی
 �����P ه\ا ا�f l�g ی��� �L، وه\ا ا���zول ص�u م، و����e� l�X ی>�ن P� ،cu�B���


ه>\ا ��ن L�4M، إی�ك أن �>�ن Iُ �� �ً3��X���، و�>y���� 5، آtن : إ��L ا�L3� c4، وL� cM ��ذه


، �X 5?�ی5 ���رج ����ع، �� �iا� c�?� �4رخ 
، ی�ی�iه\ا ا� c�?و� ،
�u مP� ی>�ن

L?B؟ ن L��� L� kM�� fأ ،LP5 ح� ،LP5 ح� ،������   .������ f ی�ج

  .)) م�G=ة ا��DG! ��8 ض=W، +* م&�� ��.. �ن +* �	�� �ٍ�م� آ�ن وص�! إ�� ذي س�3(( 

  L� ل�P� c?� ،_Bص�ح ���Pى، وا��� ��B� l�X �5 ا���ل وأ�Mم ���L د�� L� س�ي : ��� واح

 l�X ،�uا��س� J\ه E����ى ���u Eل س���5 ز��ن ��PیBً� ؟ اH ی�i3_ ا�����3 أی�>�_ �tجc ��� ا�

 L��� l�X وأ�Mم �� yح L� Eج��� ،yه\ا ا�� k��� أردت أن hنt� ،_Bص�ح ���Pى، وا���د

�� أن یzجc، أجc ��� ه\J ا����P س���5، ن>�ن اس��ن� �5 أر��ح ه\ا ا����B، و�L3 ��س���Zر �Pا�

��ى، ����h آc وس����BP� �u، ه\ا آ�ن ����ع ا���Bi اUس�Bع ی��� اQن، ��tجc س���5 ا�

��  .ا���
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  :روای� أخ�ى

� إ'�زة م� آ(( �: 
�ن وص�! xخ�- ا�	��� إ�� ذي س��3ٍن +* م&�� �ٍ� أو ����� :��� أ:�<- ا

  )) ا���اط ی(م ا���Gم! :9= د�~ ا�x=ام 

امMUل اT� ����  .أي 

  ���M 5 أ������L ا�4�ة وا���م ـ : حی* دy�M جًا، و�L أ��3د آ��Bة،  �Bأن ن�سً� �5 أص��ب ا��

Bص �5 أص��ب ا����Xأ Jا���� ،l�X �� H2 خ��ًا ـ ی� رس�ل ا?� 
��ا ی��Zن ��E ص�حM ـ �

�� رأی�� �cZ ��ن ه\ا �M، �� آ�ن �� ���ٍ� إf آ�ن �� : را�M جًا، ص��L، ذآ�J، و��و�L ـ ���Mا

��5 آ�ن ی>���M : Lاءة، وf نT�� �� ���Tٍل إf آ�ن �� ص�ة ـ دا�Rً� ی�Pأ أو ی��4 ـ �����B سtل، �Mل

 fو J�� q�� ����L�3 ؟ ـ �L أرض 5�َ آ�ن یTر�?� �L، أو ی��ه� �L، أو ی�L� �?�P، ح�E ذآ�، ��

: ن�5 ـ ن�5 ن��L ی� س�ي ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م: ��c ـ و�5 آ�ن یj�3 ج��L أو دا��L ؟ ���Mا

 L�� 2 خ��<�<�"  

���J���X �� ،L إf وه� ی   cا��?2 ص �B2 ��اد ا��?��?� cه L�3�� L��<أ أوراد �5 آ�ن ی�P��4، وی

آ�>2 خ�� ��L ـ ن�5 ن�ی إس�م ����، : ن��P� 5ل: ح�E ذآ� ـ �5 آ�ن یj�3 ج��L أو دا��L ؟ ���Mا

�ُ J��E أح، ن�ی إن��ن ی �ً��� q�� إن��ن   .���، ن�ی إن��ن ���3ل �P� fالن�ی

��L أن Hا �����L و و�5 أ�� ��سE ر Hا Eص� �Bلا���M 2س� :  

�M  . ـ ��E آc ���2ٍ ص

c�M ؟: ـ   أرأیh إن �2 ی(

یk���� L ن��L وی�4ق :ـ �Mل�� c��3ی.  

  . أرأیh إن �2 ی��ki: ـ �Mل

  .ی5�3 ذا ا���ج� ا���?�ف: ـ �Mل

M ؟ : �لـ kiإن �2 ی�� hأرأی L� c�M  

  .ـ �Mل، ی��t �����3وف أو ا����

  إن �2 ی�c3 ؟ أرأیh: ـ �Mل

�5 ا�S� �gن?� ص�M ی��_: �Mل ـ .  

  : و�� روای� أخ�ى

  وإن �c3 ه\ا دخc ا�(�� ؟ : ���Mاـ 

خ�L ا�(��: ـ �Mل� Eح� J ���2ٍ ی�4
 خ��4 �5 ه\J ا���4ل إf أخ\ت ��ٍB� 5� ��.  
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���L وس�2، ه\ا ا��ی* ذآ�J ا�5 ��Bس آ�ن    Hا Eص� �B5 ا��� ��?�� Hا ���5 ا�5 ��Bس ر

 رس�ل)�� �� j<�3� cرج Jج�ء Hل، ا�P� �ً���o� JOر LBج� Eإ� qج� :  

  ـ ���_ ؟ 

  .دی�ن رآf ،��B أ��_ �?� ��Mًء :ـ �Mل

L� ل�M 5�َ ؟ : ـ�  

  .�Tی، ���ن: ـ �Mل

  أ��
 أن أآ��L �_ ؟: ـ �Mل

L� ل�M ـ :
  .إن أردت، إذا ��

أنh�� !! �� h أن_ �j<�3 ؟ی� ا�5 �2 رس�ل اH أن: س�ن� ا�5 ��Bس وخ�ج ��P� :L� c�P� ،L�<�3� 5م

��Bدة   

���L وس�2 ی�Pل: ـ ��Pل ا�5 ��Bس Hا Eص� Hی* ـ رس�ل ا  : س�h3 ح�B�B ـ ه>\ا نl ا��

 )) 
� +* ��'! أخ�- آ�ن خ��ًا �- م� ا:P)�ف :�J س��9، وم� ا:l(P ی(مً� ا��hPء و'- اJم� م

  )) أ�0= م	� ��� ا���G+�M :� و'7، '70 ا
 ��9- و��� ا��9ر qpث خ�9دق، آ7 خ9=ٍق

��q ن���ن، و�>�M : 5ل �L! ه>\ا �?��ا ا�����4 ا�ی5، ��ك �L�<�3 وخ�ج، أنj<�3� h ن���ن ؟  

��g س��Eg� 5�5 �� ح�ج� أخ�L أخ: ا���M �Bل j<�35 أن ی� L� خ�� L�.  

���L وس�2 أن�M Lل Hا Eص� H5 رس�ل ا�  : و

 ))+ !	0> -��: 
 س&�2h :��- ـ أي أ�	�2 ـ �p '70 م� �(ا�i ا��9س إ��- +P&��م +G= م� م� :&ٍ= أ<�0 ا

  )) :��ض ��Q ا�09	! ���وال 

أنf ��3�� h أ��ف �� ه� ؛ ص��، �Mي، دخ�_ ج�، �_ ��آT ر��k ����ق، �_ �>�ن�_، ���� رOك   

 cح ر، ����ر ا���ل، �_ tXن_، أ��BMا ���_ ؛ ه\ا ی�ی �g>��، ه\ا ی�ی�P� ا���س ���M، ه\ا ی�ی

 J\ه h�b�3� ،h�b�t� �� ،2?� �ً��hP ذر �� ،h��B� �� ،م�B�� f hنt� ،�ًدی� ����� L��f، ه\ا ی�ی

  .ا��T�� ��3وال

ی��، ��L ����ن� ���c أر��R��3 أو خ�����R ح�B : أروي �>�4M 2 ����3ن?�  Pا� yg5 ���ت د�� h��

P�� ا��أة h�Bه\ا ا� �Bق ��ٍ� ��?�، �>5 ص�ح�u 5�ِ إن��ن �� ،Lورس�� Hا 
��� �� ا��5، دی���، ��

���� آ��B، ی�M�iن ���?�  h�� ،�Rأو خ���� �R��3أر� �?���� ،Lح�ج� L� h�M fن� إ���� 
�uو �?���

ی�ً� �� ��اصc، اQن ��Pل �L: وی���tن?�M ن�، آ�ن���� Hوا �5 ج�رك ا�\ي ی�>M�� 5_ ؟ : ن�ی

_B)ف ص�: ی��آ�نh اUح��ء أس�ة واحة، أن� أ��ف س�h3 إذا آ�ن . ر �� ��g س��5، �2 أزرfJ أ
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 5� ،k� ث�ث�5 ن�ع و)�� cأآ kص�5، ه\ا ی� L� مPإن��ن ی cا�(��ان آ J�eحfو j�� L3� أخ

��j، ی�>L��B، �� ��3ون، �� ح�ص!! أی5 أ�E آc ذ�_ ؟ L3� ج�رن�.  

���رة، ه\J ا�����4، ه\J ا�ی��، �?� آ�� �5 ا��tس ا�(ی، دق �?\J ا����� ����ه� ا H�E��3، ه\J ا��  

ن�، وأhP�p ا��Bب، ��E ����5 ث�ث�، ا�����ن� یh�B، و���S� ،hذا أراد ر�_ : ا��Bب ن�ی ����ن��� ��

���_، خ�y ا���c ون�LB إ��_، أنh آ�ی2 واH أآ�م L��� ر�?Iإ.  

  �i3ی Hا ،��Zآ �i3ح� ا�\ي ی��أح��نً�  h�P� أ�� إذا ،�i3� �� رM E�� _�i3ًا أی�ً�، ی��Zآ L

��_ یهL آ\�_، f ی�ج �Xء،  

 یك، �uل ���_، واH ی�� ،_X�M �Bخ ،

، وf ی��س���

 �5 ا���خ�l، أی5 ا�خc ا�>��B ؟ �f J\�4 �_، وه�2 � J\�3ا اس���اده�، وه�� J\وه ،h4خ� J\ه

�� f ،�gR�y�g ا�>�f ،q ��آ� ���آ� ���_، ����y اH ی��y آ�L ذه
، f ��آ� ���آ� ���_ ی� 

���_، ��i3 ا�M  .H ی�i3_، �� نlP ��ٌل �5 ص

h��M �?�� Hا �����gR ر 5�  : �Mل ���L ا�4�ة وا���م: و

م� :g	6 <0	! ا
 :� و'7 :�� :&ٍ= إw اشP=ت إ��- مbْ<! ا��9س ـ ا��9س ی	��( :��-، ی�3&(ا (( 

�P! ���وال م9-، ی	ا�09 Q�� ض��: =G+ �9س�� !>b	ا� Q�� 7	Nا م9-، أم� ـ وم� �� ی)��GPی ،W)' ((  

��?�� �Mل   Hا ����� ر 5� Hا B� 5�  : �Mل ���L ا�4�ة وا���م: و

 )) �2��)N+ ،�29ذا م09(ه� <�:�2 مk+ ،ه� +��2 م� �>�(ه��G�9+� ا�0&�د، ی	�2 ����0َ9ِ ��Pأ�(امً� اخ 
إن 

  )) إ�� ��cه� 

kِ�ْ�ِیَ	�ِن ِإْن ُآPُ9ْْ� �َیُ	9%(َن َ:Qَ�ْ�َ َأْن َأْسَ�ُ	(ا 7ْ�ُ َ�� َ�ُ	9%(ا َ:َ�*� ِإْسَ��َمُ)ْ� َ�7ِ ا���ُ- َیُ	�% َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْن َهَ=اُآْ� 

  C)17(َص�ِدِ��َ� 
  )س�رة ااح(�ات( 

��?�� �Mل �Mل ���L ا�4�ة وا���م   Hا ��  :و�5 ا�5 ��� ر

)) 
  )) إن 
 خ�Gً� خ�N� �2G(ا�i ا��9س، ی�Eع ا��9س إ���2 +* �(اi#�2، أو��Q ا�م9(ن م� :>اب ا

و�5 أ�� ه�ی�ة ر�� .. ا��Bب واسk جًا، و�r3� �P اUح�دی* ا�����P ن�?�?� �k ن?�ی� ه\ا ا�رس  

���L وس��M 2ل Hا Eص� �B5 ا��� L�� Hا :  

� ُآ�ب ا�=<�� <8E ا
 :�29 آ��! م� آ�ب ی(م ا���Gم!، وم� ی�� :�� َم� <8�E :� م��ٍ� آ��! م(( 

 *+ -9: 
� م��� +* ا�=<�� س�P ا�: �Pخ�ة، وم� س�م0�� +* ا�=<�� وی�� ا
 :��- +* ا�=<�� وا

  )) ا�=<�� وا�خ�ة، وا
 +* :(ن ا�0&= م� آ�ن ا�0&= +* :(ن أخ�- 

�آh�B� 5 أج�ة، ص�ح�B ا�h�B رج�L ح���� أ�L�i ا�h�B أن أح إخ�ان�� اQن ��p ح��� 3Buً�، س  

 �ً3Bu ،h�B2 ا�b��� J?� ��J و� و�� �?� ،h�Bا� L�� hB�u ز��تUا Xأ �� ،hB�u E�� Jی����?� إّی�
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 �Mل �� �����ف ا��احP3ا� 
، ا����م ر�P� kMج�ءت ����م وو ،�?Xأخ\ �?�� س�� أ : h3Mأن و 3�

 �MلP3ه\ا ا� �?����� �� :yی�iا� �� h�Bأص ،hأ�(��ن أن.  

أن اH جc ج���g� ،Lء f ی4ق خ�ل س�� أX?� رزh�� LM : وا��u �4Pی�� جًا، �>5 ���4?�  

أ��c �5 ذ�_ ا��g3� h�Bات ا���ات، و�� ���ء ���L، أي �>�ن ���L �� ن�q ا���Bء، وا�h�B ص�� 

L� c�P� ،5 ا����3 ح�5 سtل B� ،kإن : وواس 
ٌuءه� خ��)� ،qن��ه\J ا���أة ص�ح�B ا�h�B �?� ا��ٌ� 

�?�U h��P� ،L� h�� f 5<� 
 ج�uواج، ج�ءه� خ�Tر ا��iM �?��� M؟ : و h�Bا� ���i3ن أی��� ���M

h��M : ،ا���3ة Eا���?� إ� hBذه ،h�Bه2 ا��i�واH أح�ول، ���� ح�و��ا �L3 ه\J ا����و�� ر��، أ

ی� رب و�y ��ن إ�hٍ�� E خ�� �U ،����� 5نL حg� c>�� آ��B : ل ا���3ة ��Pلوآ�نh ه\J ا�u ���fا

 J\ه EB� واج، ه�Tا ا�\?� hPb�3�واج، وTر ا��iM �?��� J\وه ،
 ��ج�د و�>f h�� 5 ی�جuًا، ا���ج

��gء �� ا�h�B �>�ی�ً� ��حً� Eن� إ����?\J  ا���Bp، وس�2 ا�h�B، ا��p �4Pی�B جًا، أن� س�L�� �?�3 ود

أن� س�� أX?� آ�t��� hج� ص�ت ���_، و��h أ���g3� ���� 5� cات ا���bات، : ا����س�B، و�Mل ���

h�Bوأ�5 ا� L��� ��� Hًا ا  .�>5 ���ص��?� �pی�B ج

��ن ! أن إن��ن ی�g� c>�� إن��ن واH ی���J ؟   �� Hوا ،_�� Eی��� Hوا ��<g� c�� ،������� J\ه

 �� آ�ن ا�3B3إذًاا� Lن أخ��� �� B:  

 )) �م� <8E :� م��� آ��! م� آ�ب ا�=<�� <8E ا
 :9- آ��! م� آ�ب ی(م ا���Gم!، وم� ی�� :�

 *+ -��: 
� م��ٍ� +* ا�=<�� س�P ا�: �Pخ�، وم� س�م0�� +* ا�=<�� ی�� ا
 :��- +* ا�=<�� وا

  ")) ا�=<�� وا�خ�

���L وس��M 2ل�5 أ�� ��� ر�� : Oخ� حی* �� ه\ا ا��Bب Hا Eص� Hأن رس�ل ا ��?�� Hا :  

ا�	��� أخ ا�	��� w ی�g	- وw ی��	-، َم� آ�ن +* ��'! أخ�- آ�ن ا
 +* ��'P-، وم� +�ج :� (( 

  )) م��� آ��! +��ج ا
 :9- ��2 آ��ً! م� آ�ب ی(م ا���Gم!، وم� س�P م��	ً� سW�P ا
 ی(م ا���Gم! 

ان، ا�ی5 أ���ل، ا�ی5 ��اjM، ا�ی5 أخ�ق، ا�ی5 خ��ت، ا�ی5 ��3ون، ا�ی5 ه\ا ه� ا�ی5 ی� إخ�  

�T وجc آ�� ی�Pل ا���س أآ�م اUآ���5، أنh ��>�رم اH أآ�م ��_،  Hت، وا�<g� cی5 ح، ا���3�

 Hوا ،�PR�� �� h�4، آ�M �R�� _� �<ری6، ی��� Hا k� L� �i3ی ��i3 اH ی�i3_، وآc واح

ث�� أخ �Mل ��ح : واq�� �B�)� ��B� �3� H ��3 س�ا ،J��PیBً� �]��5 ���ة، k�u �5 ا���( وج

L� ل�M L�� ة، q�� �ً3Bu ����ل، أخ ی�ی��3_ ه\ا ا����B ؟ وه� �� �l�X : ،J��p L3 ���ج� ����

�k ا����B ��ر: ص�ر �L3 ��دد� ،_��� �����ي �� ��ة �� B���3X Tت وkM ����� أن ی�  Hًا، ا

وجq��� c ا���م ��ض ���q��� ،L ا���م، �� نlP ��ل �5 ص�M، أن�� y�fً وf ��� �5 ذي 
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 f ةb\� ا����4، و�� ��!ن��ق _��� 2)�� Hا �����_، أنh ح(�_  yأن� yي أن�B� ،fً�Mا��3ش إ

y5�َ ن� fی��3?� إ.  

3ً� �� ر���ن أن ن�4bق و�� آ�� ��Pاء، ا�\ي وح�E ر��� �T وجc ی\و23u ��M ا!ن��ق، أ��ن� ج��  

 c5 أج� ،�iزآ�ة ا�� k��P� 5��M���� 5����� J، وج�3u �Bم، ���L أن ی��ی��_ �Mت ی��L، ا�\ي 

��ذا ؟ �5 أجc أن ی\وق 23u ا!ن��ق، أن ی\وق 23u ا!ن��ق، وا!ن��ق أ��ا�L واس�3 جًا ؛ �� إن��ق 

ات�3uم، �� إن��ق أ��ال، �� إن���ة اQخ�ی5، إذا أردت .. ق ������� �� L���إ�6 �?��]ً� �5�َ آ�ن 

  .أن ��3ف ���P_ ��ن�e ���� اس���3_


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��اج�?�دك ���� ��5 �_ -  1ا��>2 ا���R�i3) :056( ا�رس  - ��

E�� cد�� _�� 
�u ���� ��4كP���4ة وBس ا���iان. 

  07-03- 1993: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :م�ا�; ا�ی	�ن 

 ا���ج� إ��L، و�>5 �� ر���ن   �g� LP� ی�� و�X *أح�دی أی?� اUخ�ة اUآ�رم، ��?(�� �� درس اUح

���ت ی>�Z ا��ی* ���?�، ��Z� ِح>2 ا�5 ��iء اH أردت أن أن��ع �>r3� 2 ا��gء �� ��

 cخ\ آtا�\آ� �5 �(� ی�م ا�(��3 ن q�)� 
P�3 ر���ن � E��3� Hء ا�X 2 إن<��ا��>�ري ا��� و

 ،cوج T� H���3 ا� �� ��M ���3ن ه��ا��>2 آ��  J\ري، وهی�م ح>�� �5 ح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�

 �5 ����3 ��ا�� f 2<ع ا����
 ا!ی��ن، �Sذا ��4رن� أن دا�Rة واس�3 جًا آcBM c ا�خ�ل �� ��

��ً� H دخc ��?�، و �>5  c�� 5� cآ ،�?�� cدخ H �ً[�X ك��5 � cآ ،�?�� cدخ H5 ��ج�د ا�O 5�

ه\ا ا!ی��ن ��ج�د اH، وه\ا ا���ك ��� f ی��� اH أح��نً�، وه\J ا��c3 ��� ی���L، ه\ا ا����ك س��ك 

�\اب ا�ن�� و�\اب اQخ�ة، �?\ا ا!ی��ن ی�>5 إی��ن�، �>5 ر���  5� L�)ی� f 5 ����ى� Lآ�ن إی��ن

fًأو ،H�� L���3� ة آ��� ازدادت�Rا5�O : أن ن���L إی��نً�  ���<� ،�ٍ�� ��p���� cp�J�) ��آT ا�

،H ه\ا c3و� ،H ك ه\ا�� ،L�راP� 5�O ،L��3� 5�O ،L���<� 5�O ،Lان��ه� ی��cP  ��ج�د5�O ،J ��ح

���(�J ��آT ا�ا�Rة إ�E أن یc4 ��� ی��E �����آT اUح�� إ�E دا�Rة ��5 ا�ا�Rة ا�>�Bى، ه\ا ا��� 

اUح�� �3J دخc �� ا!ی��ن ا���(�، أي ه�� اس��Pم اس����P ����، أ����L ا�����4 ا��� را��P?� أ���ل 

���ل ا�����4 �?� ح��ب، و ا���]� �?� ح��ب، و �>Uخ� س�]ً�، س�]�، اO ص���ً� و �ً��5 ��دام خ�� 

���?� �� ا�ن��، ه\ا  t��<�� ����4ا� L����ا��iیy إ�E ا��p H س��_، ذن��L ح(�ب ���L و ��5 اH، أ�� أ

 L��� �Bا�� L� و�5 آّ\ب ��� ج�ء ،Hإی��ن، �5 أن>� وج�د ا cآ�� و أه cن� أه��آ�م دy�M جًا، ن�5 

 P� م�ة و ا���5 ���>��ب، ا�4�O ،�Bا�� L� 5 ��� ج�ء�O ،J5 ��ج�د�O ،H�� 5 ��ج�د�O آ��، أ�� إذا

 c3� و H ك ه\ا��رآ�ن ا!ی��ن، وt� 5�O إذا ،J�X و Jر خ��P��� 5�O ،ة�B���� 5�O ،�B5 ��س��� ا���O

، وأ����L ا���]� ه\ا H، و �L أ���ل س�]� و أ���ل ص����، �?\ا ا!ی��ن ��p ���¥، �>5 أ����L ا�����4

��Pب، أ�� إذا ��P ی�EM �� ه\J ا�ا�Rة ���(�J ا���آT إ�E أن وصc إ�E خ�¥ نL�P إ�E ا!ی��ن  �?���

 ��p tiی��� ا�� f ،c�Tی��� ا� f ا\?� ،Hأ�� ا E�� ���Pاس� L3� ا���(�، ا!ی��ن ا���(� ا�\ي

f �?�<� ه�، و4Pی f ���<� 2�<ی��� أن ی� f ،�4دPو ه\ا ا�� c�Tج ه\ا ا��� ،cوج T� Hا ���� 
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ا���i و ه\J ا�?��ات ا����� ا���ی�3 إ�E اH، �\�_ ا��5�z ا��\ن
 أّواب، أ�� إذا �(�وز ا��� ا��Zن� 

 �� �ًp��� �P� إذا ،Hأ�� ا E�� ���Pا!ی��ن ا���(� اس� kا!ی��ن ا���(�� و� �� cة و دخ�Rا�� ا�

Tآ�� �� ،Tا���آ J�)�ا  E��اUن��Bء، �� أ��E درج�ت ا�H�� 2�3، و أ��E درج�ت ا�B\ل و ا��i3ء، وأ

��E أس3ن� ���، ه� أس3 ا���y، وی>�� أن �Tور : درج�ت ا���3دة، أ��� 2����Pن �� ا��رد �cص Hا

3 و���L ح� E�J\?� �3g ا���3دة، �Sذا �(�وزت ����B اfس����P و �أت ��EM، اQن ی�>5� L��P�  أن

  . ن���� �5 ِح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�ري

 
  :�)� ا�� :�3ء ا
 ا��)9=ري ��E= ا����)�� إ�� ا

�T وجf ،c ی>�� أن ���Tم أوا�� ا��gع    Hا Eري ه� ح>2 ��5 س�_ إ�ِح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�

 �5 �\ل، و ا��� f ،ص��� c�� 5� � f ،Hا Eق إ��X 5� � f ،f ،�P� م�Pی �?X ر���ن �P�P

���L ا�4�ة و ا���م ی�Pل �Bوا�� ،cوج T� H ة: ن���� �� ا��B3دة، ر���ن ه� ا�����3 ا�(ی

: ا!ن��ن إذا ��P �� ����3 واحة دخc �� ��ح�� ا��tم و ا���c<� ،c إن��ن ی�Pل...." جدوا إی��ن>2"

مPو �2 ی� L�B��� �� jM��3ه� ه� وا� ،L���، آ��� خ�i خ�iة رأى �X]ً� جیًا، و رأى ح�fً ه\ا آ�L أ

 fأ ،cوج T� Hا Eري ر��� أ��دت ا����>�5 إ��2 ی>5 یcBM 5� L��3، إًذا ح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�

�?�� �3Mؤون س�رة ا��ا�P� :  

C َن)Gُ�ِ���َن ا�)Gُ�ِ���َوا� �  
]�3M10: س�رة ا��ا[  

  و ��?�   

  � َأْص�Nَُب اْ�َ�ِ	�ِ� �C َوَأْص�Nَُب اْ�َ�ِ	�ِ� َم
]�3M27: س�رة ا��ا [  

  وه��ك   

C ِل�	4َJُب ا��Nَِل َم� َأْص�	4َJُب ا��Nََوَأْص �  
]�3M41: س�رة ا��ا [  

أص��ب ا���gل ه2 ا�?��>�ن، أص��ب ا����5 ه2 ا���ج�ن، و ا�����Pن ا�����Pن ه2 ا������Mن ا�\ی5   

�ً¤Bا وازدادوا ����3 وازدادوا ح�M��� .  
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  :ا�<��ن �kی	�<- ی�7 إ�� ا
 و ی�داد م�0+! �- 

   
�iا� q�)ن�آ2 ص�ر �� ه\ا ا�����5 ح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�ري، ون�5 إن �Xء ا H�E��3 آ�� و

 5�
 ص�ة ا��(� �5 آc ی�م ج��3 �� ر���ن و �3 ر���ن، أذآ�ر وردت P� P3ذآ� ُی q�)�

���L وس�2، و ن�Pأ Hا Eص� �Bا�� Hل ا�M ذآ�ر، آ��Uت ��?� ا�Bآ�� ���ه� �Mاءة ج�����، و ر��� وّز

cوج T� :  

C ُب)�ُGُ�ِْ��% ا	ْآِ� ا�ّ�ِ- 3ْ�ََ<ِ�ِ wََأ �  
 ]�  ] 28: س�رة ا��


 وه�   �P�� اء\p ن���ن� p\اء ��cP3 ه� ا�2�3، و��ن� p\اء ��(�2 ه� ا��3iم وا��gاب، و �� ��Rدا

� 
 ی�3�P��� ،ا�\آ� �ًZ� hنt� ،اب�g�3م و ا�i��� ى�Pو ا�(�2 ی ،Hح �����3 ا��ی� cP3وا� ،Hآ� ا\

3 ح>2 ا�5 � q�� و ،cوج T� Hذآ� ا Eج إ�����ن���، ����_  
���P وج�ن 
�_ ج�ن
 ��دي و ج�ن

،Hا Eإ� cوص M و ،�P�Pا!ی��ن ح yی�u _س� L�3 أنg� �?��M أن ا�\ي E�3�� ريو  ��iء اH ا��>�

 ��B3� " Hا Eإ� c5، ا!ن��ن " وص<�� Lو �>5 ا��ص�ل إ�� ،������� H�� �uًا، ا!ح��j�i� ��B3 ج

L� ���3� دادTی Hا E�� L��BMS� 5<� ،Hا Eإ� c4ی L���Pو ��س� Lی��نS� و L�P3� .  

���ك +�	� ��; مQ9 د��7 ا<3	�س ا�&���ة Gو� Q� �	ض �	�2دك +�P'ا :  

اج�?�دك ���� : "-�r3� 5 ح>�L ا��� نtخ\ ��3?� �� ه\ا ا�رس -اH ا��>�ري  ی�Pل ا�5 ��iء  

��E ان��iس ا���4Bة  cد�� _�� 
�u ���� ��4كP�5 �_ و����ن أ��E، آ�j؟ ��ن f ی�ى " 


 ��ًZ� ،L��M ،ل �u ��� cوه\ا ا�\ي ی�>�س ،L� H5 ا�� ���� ا��yR�P، و��ن ��kR،ه\ا ا�\ي ی(�?

E��3�:   

C�  �َوَأْن kِ�ْ�ِ 8َ�ْ�َْ<َ��ِن ِإ��� َم� َس0َ
  ]39:س�رة ا��(2[


 أن   �� ،��B3� jiاءة س�ی�3، أ��M �?���� أن hBBاءة إذا أح�M cوج T� Hم ا�أ آ�Pن ����<g� 5ن�

 ،��iم خ��3 أن ه\ا ا�>gی f أ و�Pرئ ی�Pاءة و ا��M ،ن��t�� ��p اءة�M ،و��z�� ��p اءة�M �?����

�ًZ�  Lو إی��ن ،y�Mر Lن� دی��Zوا� ،��P� L�<� ل و�� L5 إی��ن�z� ولUن، ا���X Lا��� 
iإن��ن ی�

�j�3، و ص��ا���p L ��>��، واس� ��p L���P���� ���p L�<، �?\ا ا�\ي �Mأ ا�O�Pن ی�Pأ و ی�Pل �_ :

��� ��Pأ ص��� خ���� أر�k خ���ت �� ر���ن، �Xء ج��c، جTاك اH خ��ًا، و آ�Z �5 أ���Z_، أنh آ

�j3 : أو آ��� ��Pأ جTءًا ��Pل E�� ��oاخ��ت ا� ،_���f �ًذا اخ��ت زوجS� ،2�e3ا� Hق اص
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�T وج ،c��Pل Hا hM���M Eة إی��نt� ،Lنh �� ص ��Pا�� hو ر�� ،Lإی��ن : h2، أن�e3ا� Hق اص

����3_ أنk� h ا�O�Pن ���3ً�  �� صّL�M، صّhM أن ا�E�o أن����f k_ �5 ا!ی��ن، ه\ا واS� ،kMذا

 ،H ����Bً�، ���3ً� ی���نL ر�Tیً�، ه\ا آ�م اH ج� و��، وا�M Hأن�J و اس��ن�، و ��Bرآ�� �L و ا���

 2?���B� صً� اخ��روا��Xن� أن ه��ك أ�Mه\ا ا�\ي �k�ّ ا������5، أنh اQن ��Pأ آ�م خ��y ا�>�ن، ص

zوج ا��Tا� E�� ��oوج ا�Tا� Hق، ا�iا� Eإ� ��Uا E??2 و ان���3ا ������5، وهfzء ا�\ی5 اخ��روه2 

  : �Mل

C�ْ(ُ&َ#َ:َْأ )ْ�َِ�ٍك َوJِْمٌ� َخْ�ٌ� ِمْ� ُمbَْو0َ�َْ&ٌ= ُم �  
  ] 221: س�رة ا��PBة[

  :م� س�Q س�(آً� م��G�� �ًE��Mن +G= آ>�- 

  : وإذا ا�M Hل  

ُ̂ ا���ُ- ا��4َ�� َوُیْ�ِ�* ا Nَ	َْی �C َ��ِت=َ���  
  ] 276: س�رة ا��PBة[ 

   ،H�� ذ��أنh ه\ا ا�>�م ��L� �ً���M h آ��Zًا ������B3 ا�����، f ح�ج� أن ��Pل آ��ً� ��p ص���، أ

�� ا�2��3 ا!س��� f ی��k�i إن��ن أن ی�Pل آ��� خ�ف ا�O�Pن، أ�� ا��اkM و ا����ك �>�L خ�ف 

H5 ا� �eن، �\�_ ��ذا ن��O�Pا�  f hو أن L�\<� _ن إنO�P�� �ً����� �ً_ س��آ���ح����  h؟ أنcوج T�

 c3)ی ���Pا� 

 أن ا��>\یBو ا�� ،���Pا� 
����، وا��>\ی
 ا����3 أ��� �5 ا��>\ی 
ري، �>\ی�

ا���س ی���gMن_ و ی�����ن �_، و ی����Bن �_، ویzآ�ون �_ �����c و ا��Bه�ن و ����cP و ���cP3، أ�� 

�T وجc، و خ���h ا�O�Pن أنh و ا����� ه\J �5 �>\��  إذا Hا c�B_ س���ا���س و �2  �ّMرت �� أ�Mأ

ري، إًذا ح���� ی��5 اH �_ ا��زق، وح���� ی�Pل �_� f hو أن Hآ��ب ا :  

C�  �َوَأْن kِ�ْ�ِ 8َ�ْ�َْ<َ��ِن ِإ��� َم� َس0َ
  ]39:س�رة ا��(2[

   �?�� ���p E�3 أر��3 أي إذا أدخ���ك إ�iM cر آ��� ،
�3 �3ن�� و ����obك ��?� �]� �3iM ذهiM jأ�

��g، و �]� خ����  و ��gون، و �]� ث�ن�� واح و ��gون، و�]� ث���Z س�� ��g، و�]� را��3 أح

هU�� 5ص�� و ی��k، و � L_، و �>5 آ���و�]� س���3  ،k�ّ�� و �]� س�دس� ن��س ،
ن��س ��qB ���\ه

t� أن yر أر��3 و �_ ا����� 5� 
خ\ �]� �P� �3iM، �� اس�c<g� h3i أو ��خ� أن �tخ\ �]� �3iM ذه

 L��� �3iPا� k�� 5، و �>5 ��(�د أن�Zا� ���p س��P� ا ه��ك���Mدك، وfد أوfأو Eإ� E�o� 5ی�g�

���ره�، ه\ا ا����Pس خ��i جًا، ��� أن ا�O�Pن ا�>�ی2 ه� ا����Pس، آ�X cء ی�Pل �_ _� jg<ا ه: ی\
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 L�� وه\ا ،Hان �5 ا��ح�ل، وه\ا ح�ام، ه\ا ��L ��ح، وه\ا ���PX Lء، و ه\ا ��L س�3دة، وه\ا ��L ر

 ،_� 5����E �� �� ا�ن�� �5 خ�� أو ��X 5، ��ج�?�دك ����  _�
 �5 اH، ا�>��ب ه� ا�\ي ی�p


، ا��Pا� E����E ان��iس ا���4Bة ��_، أي أ cد�� _�� 
�u ���� ��4كP� ء و��Xأ E�� cBP�

ی�ً� M �?آ�ن اس� ��X�?ن�ي، �� ث�ن�ی� ج�دت ا��Zن�5 آ�� �� ا� ،����i� ء��Xن�، ا���رك أ���� "

 Eو�Uا T�?)ا�� " Lا���3ي آ� y��i��� ،ةه� ا��Zن�ی� ا��ح�ة �� ا��iP، �� ا�Z�ث���ت آ�نh وح�

�2، أ�� �>��i� �?آ� hن آ�نQون ان ا��ریq �?� ا��(?�T اUو�E �?�جk درج� أو�E، و ا�5 خ�

ا�y��i ا�����، �?�جk آ�?� ����ح� ��E ��3?�، و�uوfت، �>��B �5 أ���B�<� 2ت د�yg، و آ�ن 

3ون ��?� داخ��ً�، ��Z3ت �5 ا������eت إ�E ه\J ا��Zن�ی�، �3u �3Buم و�Xاب و ��3��i، و Pب ی�iا�

B� �iن� خt� ،Jخ�O Eن?�ري إ� L)و� ،���� Lع ا�(�س ه��ك ��ج�Pن�ی�، ُی�Zا� J\ع �5 هT��� cZ� ���

 ��ا����� ا���دس� ی�y�i ا�i�ب إ�E ا��23i، و ا��c<� T?)� 23i �� �ّ\ و �uب، وی�Pع ا�(�س ا���

ا�����Z ی�y�i ا�i�ب إ�E ا���3��i، ج� ��ی�، و ��]� ��آTی�، إ��ءة ج�ة، و�>����p �B، و 

 L�� ب��i� 
��iن، �>5 �� أن ا����g� 2��gM c6 هBiا�� E��أن یرس، و L��3u ����ن، وج�ء 

 E�����_، �� ا����� ا���دس� ی�Pُع ا�(�س ��( ا��3iم ج�هTًا �� أ q�� ی� أخ� ه\ا h؟ أنc4Bا�

 ،L�� 
�uُ �� ع��L� 2�?�� L� 5 و ی��g أن�L�� L، و ح���� ی �� Eا!ن��ن إ� L)ى، ������ ی�����

��iء اH ا��>�ري�?\ا أ��E، ه\ا ��M E�3ل ا� 5 : _�� 
�u ���� ��4كP�5 �_، و��اج�?�دك ���� 

��E ان��iس ا���4Bة ��_  cد�� ."  

 
9� و ا��GE �0= ا��0ض :�� اhا�:  

   �Bو ن?�ر، و ص c�� 2 ا���سe3� و ،_�Mو c<� ن����E ا� 

 أن ��>�Pا� E�� E�3ت ا�����إًذا �5 

(�k، وL��3u L��3u، و �Xا��X Lا�L، س�ی�J س�ی�J، و���ء، و ص�j و ��Xء �� ا��(�رة، ی

 �P34ا� J\ه،�ً[�X خ�ة � ����g� Eرف ا���ت، و�� أ Lأن tی��ج ،��Z<� L3أ�� ج� ،����M L�آ��اس�?

 Eإ� 
ه� �X]ً�، إذا ا��اح ذهPأو ن �?����م ��E ح��ة أ�ی� f ی��_ �5 P� Lا!ن��ن أن jg�<ح���� ی

�آً� �5 دول ������ �Zً�، و دخ23i�� c ��2 وأ�Z� J�iً� ه\ا ا�\ي ج��P�� ،L3ل �� أج��B، و ج�k أ�

L� : ن��ه\J ا�c� ،���BP� h��� ���3 ه� ������، ا!ن��ن �� L��M �� ��ج� أن آ�B��<� c�L �� ا�

���� �Tی�� ی�م ا�����P؟   

  ���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� Cِإ��� َمْ� َأَ�� ا* � َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  ]89-88:س�رة ا��3gاء[ 
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   Hا E��3 ا��3ض � �Pو ا�� E�oإًذا " ا� ،c�3ا� �P� �Pو ا�� ،c�3ا� E�p E�o5 " ا���اج�?�دك ���� 

��E ان��iس ا���4Bة ��_  cد�� _�� 
�u ���� ��4كP�و ،_� " Hء ا�i�ه\J ح>�� �5 ح>2 ا�5 

  . ا��>�ري

  :#(ارح :&�دة ا��G; و ا�

���ل ص�ر ��R�M، وأرواح?� وج�د س� ا!خ�ص ��?� "  Uا " ��4ر إن��نً� ���ً� ��حf ،�ً���� �ًg أح

 یL��� 5� _�i3، ����وح خ��iة M ی��3_، و M ،cّ�� qنz� أ�� إذا ه��ك ح��ة، ا!ن��ن ،L�� ب��Pی

���ل ص�ر ��R�M، وأرواح: "جًا، ���5 ��iء اH ا��>�ري ی�PلUص ��?� ا�وج�د س� ا!خ �? " M

 Hل ا�M E�3� وه\ا ،�?� ���M f ت روح?�، إًذاP� �?�� ص�م ا!خی>�ن �?� ص�رة آ��Bة جًا، �>3� 5

cوج T� :  

C ًرا)rُ9َهَ&�ء م� Wُ�9َ�ْ0َ#َ+َ 7ٍ	َ:َ �ُْ�(ا ِم	َم� َ:ِ �  � َوَ�ِ=ْم�9َ ِإَ�
  ] 23: س�رة ا����Mن[ 

�T وج   Hل ا�M E�3و�c :  

C �ْ2ُ�َ�	َ:َْأ �َ&َ�ْ َ+َ �  
 ]  ]28: س�رة ���

�T وجc ی�X �B4ی�ًا و �zذیً� أو س���ً� أو ���?ً�، وإ�� أن أ����?2 ا�(����    H5 ا� 3B��� 2?���إ�� أن 

��E ا!�BMل  _��3�5 � ،�?���M تP� و hiBص ��?� أح�ت ا!خP� س ا���س ج���� إذا��P�� ا��� ه�

Hا E�� :  

� َیْ(َم  َ:ْ� ُسَ�ْ�َ	�َن ْ�ِ� َیَ��ٍر َ��َل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل ِإن� َأو�َل ا���9ِس((DَGُْی

�  اGِ�َْ��َمِ! َ:َ�ْ�ِ- َرُ'7ٌ اْس2ِJْPَُ= َ+ُ ِ�َ* ِ�ِ- َ+��0ََ+ُ- ِ<0ََ	ُ- َ+0ََ�َ+�2َ َ��َل َ+َ	� َ:ِ	6َ�ْ ِ+��2َ�P�َ Qَ�+ِ 6ُ�ْ�َ��َ َ��َل

َ�� َوْ'2ِ:َ ;َNِ�ُ+َ -ِ�ِ �َُأِم ��pُ 7َ��ِ =ْGَ+َ َل َ'ِ�يٌء�Gَ6َ�ْ�َ��َ ِ�َ ْن ُی Qَ�9(ِ�َ2ِْ=ُت َ��َل َآَ>ْ�6َ َوJْPُاْس *+ِ *َGِ�ُْأ ��P�َ -ِ

ِ�ِ- َ+��0ََ+ُ- ِ<0ََ	ُ- َ+0ََ�َ+�2َ َ��َل َ+َ	� َ:ِ	6َ�ْ ِ+��2َ َ��َل ��0َ�َْ	6ُ  ا���9ِر َوَرُ'7ٌ ��0َ�ََ� ا0ِ�ْْ�َ� َوَ:��َ	ُ- َوَ�َ�َأ اGُ�ْْ��َن َ+ُ ِ�َ*

ْأَت اGُ�ْْ��َن �Gَ�ُ�َِل ُهَ( ا0ِ�ْْ�َ� َوَ:��ْ	Pُُ- َوَ�َ�ْأُت ِ+�Qَ اGُ�ْْ��َن َ��َل َآَ>ْ�6َ َوَ�ِ)Qَ�9 ��0َ�َْ	6َ ا�Gَ�ُ�ِ �َ�ْ0ِ�َْل َ:�ِ�ٌ� َوَ�َ�

=ْGَ+َ ِم َ��ِرٌئ Wُ�3َ:ْا���9ِر َوَرُ'7ٌ َوس�َ� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَأ *+ِ *َGِ�ُْأ ��P�َ -ِ2ِ'َْو ��َ:َ ;َNِ�ُ+َ -ِ�ِ �َُأِم ��pُ 7َ��ِ �ْ

ِ&�Nِ�ُ 7ٍ;% َأْن َس َأْص�9َِف اْ�َ	�ِل ُآ�4ِ- َ+ُ ِ�َ* ِ�ِ- َ+��0ََ+ُ- ِ<0ََ	ُ- َ+0ََ�َ+�2َ َ��َل َ+َ	� َ:ِ	6َ�ْ ِ+��2َ َ��َل َم� َ�َ�ْآ6ُ ِمْ�

َ̂ ِ+��2َ ِإ��� َأْ<Qَ�َ �2َ�+ِ 6ُGْEَ َ��َل َآَ>ْ�6َ َوَ�ِ)�Gَ�ُ�ِ 6َ�ْ0َ+َ Qَ�9َل ُهَ( َ'َ(اٌد َ+��pُ 7َ��ِ =ْGَ ُأ Eَ9ُْی ��َ:َ ;َNِ�ُ+َ -ِ�ِ �َِم

  ))َوْ'��pُ -ِ2ِ ُأGِ�َْ* ِ+* ا���9ِر 
�5ْ ُسَ�ْ�َ��َن 5ِ�ْ َیَ��ٍر[ َ 2���[  
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   "�Uص ��?� ا�وأرواح?� وج�د س� ا!خ ،��R�M ی� ا�>�ی��" ��ل ص�رQا _�\� :  

C �َا�=4ی -ُ�َ ��ً�ِMْ7ْ�ُ ِإ<4* ُأِمْ�ُت َأْن َأْ:ُ&َ= ا���َ- ُم �  
 ]��T11:س�رة ا�[  

��Bد�L ا!خ�ص H، و ا�(�ارح ��Bد�?� اfن��4ع ��U اH، �5 ا�اخc إخ�ص، و �5 ا���رج    
�Pا�

���ضان��4ع 5� cل ا�����M _�\�� ، : >�ن�>�ن خ���4، وأن �5، أن �u�g� fإ cBP�ُ f ل���Uا

y�Mس د��Pا��@��، ه\ا ا�� hPوص�ا�ً� �� وا� ،Hا Lوج �?� �o�ُص�ا�ً�، خ���4 �� ا� .  

  :ا�0(دة إ�� أص7 ا�=ی� ا�)�Pب و ا��9! 


 آ��B یr3� L�� kP ا��5���z، ی�Pل �_  i� ي ن�� ن��: �\�_ ه��ك���ی>�� أن  f ،��<� f ،����� �

���_ ��g�� �ًP��iع، ����_ وحه� �5 دون ��g�� y�Biع f �>��، آ�� أن  c3)� 5 أن� � f ،�B�u

 cاخان��4�_ ���gع �5 دون إخ�ص و ن�� ����� f ی>��، f ه\ا ی>��، وf ه\ا ی>��، �5 ا�


  إخ�ص، و �5 ا���رج ��c ��ا�f ،����� y ی�جB�� fإ h�ّ����M �5 ا���ق ا!س���� ا����� 

 ،������ ا����، ��4ر نkB ��ء ص�ف زfل ��y و س�ر �� ا��(�ري، ه\J ا��(�ري ج�ء�?� روا�

 �� ،����� J��� �?�3س��، و�O J��� �?�3� ن(��، و J��� �?�3ه�ة، و��u J��� �r3 ه\J ا��وا�

���ن، ا��gه ��5 أیی>2، ان�e إ�E ��ء نkB ��دى، وان�e إ�E ن?�ی� �(�ى ه\ا ا��kB أص�B ا���ء أس�د ا

 Lأص�� Eإ� ��\�ً� ��ا�ً�،  J)� Lأص�� Eإ� � 2�e3ی5 ا���ء ا��u�o ا���M�g، أس�د ا���ن، �?\ا ا�

J دی�ً� ���eً�، أ�� �� أخ\�L �5 ��و�L ا���tخ�ة ��جت ا���ا��، و ��جت ا�جc أح��نً�، ��جت )�

�5 ا���yi و ا�cP3 أح��نً�، ��جت س�ء ا��?2 أح��نً�، ��جت ا��ig ا��3gذة أ 3Bُت ا�ح��نً�، و ��ج

 ،cو ه��ك دج ،�o��B� وه��ك ،أح��نً�، ��جت ا���o أح��نً�، ه��ك ��p، و ه��ك �iX، وه��ك �3

_�\� ،���  : وه��ك �Tوی�، ه\ا آ�L ج�ءJ �5 ا��وا� ا���

َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� ا�0َ�ِْص َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َذاَت َیْ(ٍم َوَ<Wُ=َ9ْ:ِ �ُNْ َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ((

� hُ�ْ�َِ�َ��ِء َ+7َ�Gِ َمْ� اhُ�َْ�َ��ُء َی� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل ُأَ<�ٌس َص�Nُ�ِ(َن ِ+* ُأَ<�ِس ُس(ٍء َآ�rٍِ� َمْ� َی�َ)�ُ �ْ2ِ��ِ0ْ

rَْ� ُی2ُ0ُ�3ِْ�َأْآ�	ِم �ُ((  
�ْ�ِ�و 5ِ�ْ ا�3َ�ْص[َ 5ِ�ْ Lِbا�� ِBْ�َ 5ْ�َ   ]أح�

3
 ا��\اه
، و ح���� ����ق ا��U، و ح���� ی��L ا���س ��   g�� ر، و ح������Uا �����ن�5 ح���� 

 ��3?� ص���، و ��3?� زاcZ� �� ،�R ه\J ا���fت ����� أن ن�3د إ�E أصc ا�ی5، أصc ا�R�P�ی5 

  : ا�>��ب و ا����
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َ! َوُهَ( َ:َ�� َ:ْ� َ'�ِ�ِ� ْ�ِ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َ��َل َرَأْی6ُ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* َ�#�Pِِ- َیْ(َم َ:َ�َ+((

�َ(اِء َیَ+َ ;ُ3ُMْ�ِ	Pُ0ُْ- َیGُ(ُل َی� َأی%�2َ ا���9ُس ِإ<4* َ�ْ= َ�َ�ْآْGَ�ْا -ِPِ�َ�>َ َب�Pَا ِآ)%�Dِ�َ �ْ�َ -ِ�ِ �ْ�ُ<ْ6ُ ِ+�ُ)ْ� َم� ِإْن َأَخ

 *Pِ�ْ�َ 7ََأْه *�ِ�َPْ:ِا���ِ- َو((  
 ]Lِbا�� ِBْ�  ]ا����\ي َ�5ْ َج�ِ�ِ� 5ِ�ْ َ

 
�� �i�� آ7 ش*ء:  

���ل ص�ر ��R�M، وأرواح?� وج�د س� ا!خ�ص ��?�، آ�j ی�b�4ر أن ی�(�X LBٌء وه� ا�\ي "  Uا

 cآ �?Iء أ�X "_� ل�Pی ،cP3��� 
ان�e إ�E ه\ا ا�(?�ز، ��آًZ� q�q�� ، : أح��نً� ا!ن��ن ی3(

 r3� ،نb��� نQن�� ن��?�، ه��ك ا�Zن�� �� ا���E ج?�ز ���cP إ�E أE4M ا� �?3�� �Pوث� ،fً�P3�

 �i�� Eإ� *Bی ����اس�� ا�j�4 ی>�� أن ی�4ر ه\J ا ��Q�B* إ���M E ص����، وا���P ا���4

ث ا�\ي ���� ،�����آTی� �� ا�2��3، وه\J ا��� �i�B* إ�E آc أن��ء ا�2��3 ��u 5یy ا��MUر ا���4

�� ه\ا ا�cP3 ا�(�Bّر؟ ��آ
 : یkP �� ه\ا ا��>�ن ی�gهJ س>�ن ا����3رة ���tانL ح�¤ً�، �� ه\ا؟ ی�Pل �_

 ��ی��، و �3uم س�خ��P� ،�Bو خ���5 راآ �Rث���ث ��E ار���ع ث�ث� و أر��3ن �R�uة أح��نً� �( ،5

 ،��Pا� Eات ص���� �� ا�(�، أرس��ا إن��نً� إ����z� P3�ُ �ًت، أح��نf�4�ء ��?�، ا�X cم آM jأ�

 cُP3ا� _B)أن ی� cP3ج��?2، أُیt� رضUن �5 ا��tوا���اس��ن ی� ،��Pا� E�� �z���ًا ص���ً� وه� P3�

�T وجc، ه�� ا�� H؟ ه� �5 ص��3 اH5 ا�-�iP، أن� ?gی Hُا -  L3ص� �� �Mح���� أرى �X]ً� ���� ا�

س�h3 أن �(���� �5 ا����ان�ت  - �5 ��ب ا����i  - أ�2e ا����U ،yنL خ�y ه\ا ا�cP3، أن� ��ة 

اخ����ا �R�uة �Zً�، اخ����ا ج?�زًا، واخ����ا ��O، و�ّ��وا ����ً�، وو��3ا ن��eً� �3ّ��ً�، ا����ان 

��ریً� - ن��ن �?\ا ا�cP3 ح��ان، أ�� ا! �qBِ أج��B� cس، ص�k ا����ط، وص�B ا����ط، و  -ا!ن��ن ُوِ�

ن�� اUن�(�، و خ�� ا���Zب، �( ا���Zب ��َ��ً� �R�Mً� �\ا�L، ا�(Tء ا��Zن� �3 ا��3iم و ا��gاب ا���Zب، 

�h�eّ أنh ا�cP3 ا��gBي س>5 ����ً�، و دt�ّ ا���Bت، و �ّ�د ا���Bت، وو�k ��?� آ�X cء، ��� ��ى إذا 

 j�<� ،Hا kه� �5 ص� q<3��� ؟Hح(��ً� ���_ و ��5 ا cP3أن ی>�ن ا� cP3ا ا!ن(�ز ا����ري، أُی\?�

 LB)ی��4ر أن ی� jو آ� ،Hا y5 خ�� cP3ء، ه\ا ا��X bcآ �?Iء وه� ا�\ي أ�X LB)ُی��4ر أن ی�

ا��Zن�� �X c<� �?Iء، آ�X cء �X 2R�Mء وه� ا�\ي �X c<� �?Iء، أول واحة أI?� آ�X cء، و

H�� .  
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  :�(w ا
 م� آ�ن و'(د آ7 ش*ء 

  E�3� �� :  

C ُم)%�Gَ�ْا %*Nَ�ْا���ُ- َ�� ِإَ�َ- ِإ��� ُهَ( ا �  
  ]255: س�رة ا��PBة[ 

  
 ا�(��gن�اه�، ا�� f 5<� ،ا���دة ��?� ح��ة ،H�� ء�X cم آ��Mو ،cوج T� H�� 5 ح�Rآ� cح��ة آ 

 ���X و �Bج�� ���X ًا، و��L ذرات ون�اة و إ�>��ون�ت آ?�رب و �ارات و ح�آ�ت س�ی�3 ج

�T وجc �?\ا �5 �j3 ا���4Bة، Uن آ�X cء أJ�?I اH، و  H5 ا� _B)ح �ً[�X hذا رأیS� ،����)إی

ن ��E ��: أن اH أI?� آ�X bcء، و �X c<� �?Iء، إن��ن حّ� ی��f ،k ی��c� ،�P� k ی�Pل �_

J ذاآ�ة أص�ات، ��(�د أن ی���k إ�E ص�ت ��ن ی�Pل �_��J : ا�?��E�3� ،j ذ�_ ����ن، 

J : ذاآ�ة، و ی�P�� 2gل �_��ه\J را��R ا��رد، ه\J را��R ا���س��5، ه\�i3� Jة ����i3 ا���ن�، 

L�g ا�5�3، أن� ��ة ذاآ�ة ���X و ذاآ�ة س���3، ی�4B أدق ا��XUء، إذا آ�ن ه��ك ���� ��g3 ا����� �>

L� h�M ،�B�<� �<�� أخ ن(�ر �� 
أ��ذ ��H أس��ذ، رأسً� أ�E ������ و�L3 �� : وا�M ،��R�� Hِل: رآ

���c، و�>5 أن� رأی�?� ����R، ��� أن� أص�رت ��E ا����ن، أ��B��� E>�ر : أول �>�ن وا��Zن�، و �Mل

��E ا���c ا��Zن� L3���E أول �>�ن وL��M، و L3�، ا���ق آ�ن أcM �5 ر�k ا�����، ��� و�k و

L� h�M ،J��e� ���M Lا���� أزاح E�� J��I : 5�3��� ،ولUا���ف ا k� ازی���� h��� و ��R�� �?إن

J ذاآ�ة ص����، ������ق ��5 درج��5 و ��5 ث��ن�]� أ�j درج� ���5�3 ا��gBی�، ا!ن��ن ی��k و 

J ذاآ�ة ص�ر، �� ا!ن��ن ا���5 س5�3B ����ر ص�رة، إذا ا!ن��ن ���J وی�ى، و  ����س� �Tی

  .س��ن س��، ��Tن �� ذاآ��L س5�3B ����ر ص�رة

�3ة   � h��� cه\ا ا��ج ���� �ت رجًدخ�h إ�E �>�ن أول ��ة �� ح����، �>�ن �2 أآ5 أر��دJ، وج

L�O 2� ؟ وه\ا ا��>�نLرأی� E�� 5 و أن� �� ح��ة، ه\ا����cBM 5، و�3 ا��B* و  ���، �h�P س��� و س�


 آ�ن �u 5��� �� ا��gم، ���� ���gآ�، ه\J ا�\اآ�ة، أح��نً� ��i� ا�رس �5�ّB أن ه\ا ا��جc وا�

ة ث�ث�5 س�� ��Pل� _�� 
R�p l�X : ر ص�رة، و���� j�3ن أ�B_ س�ه��ك �� ذاآ� ،_���أن� أ

fس��Pاء، واfس�fل، ا���gط ا��>�ي ه�cR ا����آ��، و ا����c، و ا���4ر، و ا��\آ�، و اfس����ج، و ا

جًا، �� د��Lp �]� و أر��3ن ����ر خ���، ا��gPة ا�����i أر��3 ��g ����ر خ���، ا�43
 ا��4Bي 

4
 واح، ا�Bg>�� �]� و ث�ث�ن ����ن ���وط و ���4، ا���ی� � �� ����)� 
4� j�3]� أ���

��4رة، ���ز ���ًا ونj4 �5 ح�r آ��ر ا���ء �k ا�\و��M و ا��3ة ��?� خ�q و ث�ث�ن ����ن 

 J\ه c<� م�P� B<ی� ا��خ��� �5 خ cآ ،���Iف وfO خ��� B<ن��?�، ا� ��� f _ذ� k�3م، و�u �Bوج
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ا��jR�I، ا�>�X �eء �\هc، ا������� ن�p j4ام و ���ز اث�� ��g ه���نً�، �5 ه\J ا�?���ن�ت 

 أن �>�ن ��g ��>�و�pام �>c ���  ه���ن ا����، �jb�z �5 �]� و ث��ن���f ،�ًو ث��ن�5 ح��ً� أ����

��T�� Eان حّ��س جًا، اQن ه��ك ��ازی5 ، دم، أآ�Z ی�y��3 ا!ن��ن  L3�أcM ی�TّPم، ه\ا ا!ن��ن 

���L آ��� واحة ��ج� ا�>��، وزن ا���B، ح��س، �k ه\ا ا!ن��ن ��E ه\ا  
�Tن �?� ور�M ی>�

 �� روحL وه� ��E ا���Tان، ا���Tان ی�lP، أی5 ���آ��L؟ أی5 ذاآ��L؟ و ا���Tان، و �4P� ن�درة

J؟ أی5 ��c د��Lp؟ و أی5 ��c آ����L؟ أی5 ح�آ��L؟ أیL���� 5؟ أی5 Bآ c��أی5 دJ�4� �M؟ أی5 

 ،h�Mو ��� و ،hآ� ��� Hا f�� hء؟ أن�X c<� �?I E�3� ��� ،ء�X c<� �?I ؟ إًذاL؟ أی5 إی��سJذآ�ؤ

��� �>��h، و ��� رأیh، و��� س�h3، ا� 5�3�H�� �4B، واUذن ���H�� k، و ا��3�ت ��H�� l�P،  و

 Jا��ء �X c<� ،ء�X L3� 5<و �2 ی Hء، آ�ن ا�X cآ �?Iء وه� ا�\ي أ�X LB)ی��4ر أن ی� j�<�

3ه� د�M، و �2�3 �� �3� �� �M3ه� ح>��، �� �� ��<�� J�?Iأ ،Hا J�?Iأ _���2�� J .  

 ��DEا� -��E�9� و ��Nا� 
  :ا�)(ن مx �2gس	�ء ا

   Hس��ء اU �?e� ذ�_ أن ا�>�ن E�3� ،ء�X c<� �?I ء، و�X cآ �?Iء، أ�X c<� �?I إًذا ه�

ا����E و ���4�L ا����E، إذا أنh وh�M أ��م نّ(�ری5 أحه�� �uیc واQخ� ��4M، أحه�� أ��r و 

 J����واس��3ن، وا��Zن� ����J ص��o��ن، أحه�� خاJ أس��ن، و ا��Zن� خاJ اQخ� أس��، أحه�� 

 �eان hأ�� أن ،��?��� �M�� f ،f ؟��?��<X 5� ��?ن�P��3ف إ� c؟ هL���ن��]�ن، أی?�� أآ�Z إ��Pن� �� 

ك خ�Bة، اخ���ر �� hخ�، أنQن�م أخ�ى ص�3?� ا ���p Eإ� �eه��، وانإ����p E ن�م ص�3?� أح


، و ا�t� ،�Mنh ��3ف ا��(�ر �5 ص�y������ ،L�3 �5 خ�LP، و ا��>��ن �5 آ�نL، ا��Uاgن، ن�ع ا��

و ا��4نk �5 ص�L�3، و ا���2e �5 نL��e، و ا����� � 5�����J، إًذ آ�j ی��4ر أن ی�(�X LBء وه� 

 cآ �?Iأ �eء، ان�X c<� �?I ء وه� ا�\ي�X LB)ی��4ر أن ی� jء، و آ��X cآ �?Iا�\ي أ

�X_� ل�Pء، أح��ن� ی�X c<� �?I ء وه� ا�\ي�X LB)ی��4ر أن ی� jء، و آ��X c<� �?I ء، و :

 �X �ً4�Xه ح�دثً� ی�Pل �_)� ،��Bآ Hًا : ااH آ��B، ی�3g ا!ن��ن �� ح�fت �c<g� ���3 وا�� ج

�T وجc ی� Hدر، أح��نً� ا�M رةP� ،yP�� ا!ن��ن �5 ��ت \Pأح��ن� ی� ،Hج�د ا�� )� ،2��I 5� 2P�

ی، یtخ\ �� �L و �� ���M ،L� qي، و �L ص�ت آ��Bة X 2�I L� �ً4�X ف��ا�2��e وkM ح�j أن�L، أ

 Eإ� c2، دخ?Pو ح LPح cآtی L5 ح��� k� �ً�R5 دا<� ،c�3� 
جًا، ون�ج��، و ذآ�، ه� ��ج�، ص�ح

L� ل�Mو �R���?آ E�
 ��س�i� Lأص�� �R���?<ا� ku�Pل : ا����م رأى ا��Mو ،Lص��t� ،Jأص�� �� إی�

L� :ل�P� ق؟�� Eإ� _� L3أر� c?� �ً����� Jي أراار�L3، ا���ة ا��Zن�� �L�T أن ی��آL ��جJ : ی� س�
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3�L، دخc ا����E�g و �>* P� �� د ا�>�س���� cخ� ،L��� 
 آ�س�ً� ��34�u ،L��u 5� E��أ


 ���L جًا، وB�� ،�ً��� ی5 ی��ً�، ث2 خ�ج�g� �?�� Hوا ،Lu�gو أوج ن ،J��p وأوج ،L��M ه� �� أوج

ی�، ��3g أن ه\ا ا!ن��ن ا�\ي أآc ا���ل ا���ام ا�4M L�4M Hًُ�، و آ\�_ M ء�X cآ E�� cوج T�

 J\ء، و�>5 ه���pUر ا�B5 آ� �Bأص Eأ��ا�?2، ح� T�B�� L��M coأ��ال ا���س، و ی�� T�Bخ� یO cرج

ی��g �� ا��iیy وراء س��رة ��ّ��� ����ی ص�ر ه��ك انfTق دخ�h  ا��Uال آ�?� ج�ء���I Lً�، وه�

 E�� L2 رأس?�����آL�B �� ا��gح�� و ا��ی ��رز �خc إ�E رlM �?4ّP� L�BM¤، ورأى X?�د ���ن أ

3 ا����P، اH آ��B، ه� �X c<� �?Iء، أI?� آ�X cء و�X c<� �?Iء، و�X c<� �?Iء، Pا��

zآ�5 ی H�� آ�ن ا!ی��ن E�� إن>�ر وج�ده�، ی� إ��م E���q�g��� 5 �� را��3 ا��?�ر، f ی�(ّ�أ إن��ن 

  . و��E �2 ی>5؟ E�� �� cM �2 ی>5 ح� E��Pل �� ��E آ�ن اH: اH؟ ��Pل

  :ا
 آ�ن و �� ی)� م0- ش*ء 

  : آc ا�>�ن ح�دث، �Mل �E��3" و آ�j ی��4ر أن ی�(�X LBء وه� ا��eه� cBM وج�د آ�X cء "  

C ِن ِ��ٌ� ِمَ� ا�=�ْهِ� َ�ْ� َیُ)ْ� َشْ��ً� َمْ>ُآ(رًا��َ>ْkِ�ْا ��َ:َ �  � َه7ْ َأَ�
  ]1: س�رة ا!ن��ن [ 

�T وجc آ�ن و �2 ی>�X L3� 5ء، إًذا وه� ا��eه� cBM وج�د آ�X cء، و    Hح�دث، وا Lا�>�ن آ�

ی�� �5 �ن ا�� ��oب ا��Z��3 ا��ه��، آ�j ی��4ر أن ی�(�X LBء وه� أI?� �5 آ�X cء، �(

 ،
P� E��ن�ادي ��اة، ن�ادي �����، أ��آT�� 5ن�، �ی�� أ�pدی� ا�T�Tال ��ة ث�ث ث�ان ج�3?� رأسً� 

2 ��ق �� ه\J ا��ی�� آ�ن �zرة �����د و ا���Pر وا�Tن� و آc أن�اع ا�����Pت، ه\ا ا���ق �pص ��أ

Lآ� - �ًP��u ث�ن�ث- iوه� ا� ��y اUخ��، و��E ا�y��i اUخ�� اس2 ه\ا ا���ق و�y��u L�� �P واح

 5�3Bس ا�>��B، وآtن�X Lهة ���L، اH آ��B ه>\ا ی���Pن، أرس��ا ا���آ�B ا������R س��ه� ا����ی�، �3

"  CHALENGER"ا����ي، واس�?� " ث�ن�� أصh�B آ��� �5 ا��?
، أن�2 ���ّون �5؟ ��ج��?� 

�?Iأ cوج T� H�� ون �5؟���  cآ cBM �?Iء، و�X c<� �?Iء، و�X c<� �?I ء، و�X cآ

�Xء، وه� أI?� �5 آ�X cء، وآ�j ی��4ر أن ی�(�X LBء وه� ا��اح ا�\ي ���X L3� qء، ی�Pل 

�T وجc، ی��ك ه\ا و : �_ أحه2 Hا �� Eی�ء د��MUا Eص ح���XUا cی�ى آ ،Hا fه��ك إ q��

� hذا آ�S� ،2?ا��� H�� ،ه\ا jM2 ی>5 ا���ع ی�� cصUا k� 5<� 2� آ�ن ا���ع �3_، وإن cصUا k

�T وج�M ،cل " وآ�j ی��4ر أن ی�(�X LBء و��Jf �� آ�ن وج�د آ�X cء "�3_،  Hه\ا ه� ا

E��3� :  

C �َ�	ِ�َ�0َ�َْرَك ا���ُ- َرب% ا�&َPَ+َ �ْ(ُ%�َذِ�ُ)ُ� ا���ُ- َر �  
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 ]���p 64: س�رة[  

  .�ن آjg ن��L، آ��� ن�� إی��ن ا!ن��ن f ی�ى �k اH أح�>��� ن�� إی��ن ا!ن�  

 
  :+* ا�)(ن �G�G! وا�=ة ه* ا

3ك : h�M �>2 ��ة  Bء ی�X cوآ ،yإ��?� ه� ا�� _��Pء ی�X c<� ،Hة ه� اه��ك �� ا�>�ن ح�P�P واح

X cآ ،�gه� ا� �?��3ك Bء ی�X cإ��?� ه� ا����، وآ _��Pء ی�X cآ ،cu�Bه� ا� �?���ء ی��3_ 

 5�z���� ،ل�ه� ا�� �P�Pا�� J\5 ه��T وجc ه� ا�?ای�، و آ�X cء ی��4_  Hا Eإ� c4� أن E��

������، و ا��5�z أ��رJ وا��� جًا، L��M ث����، �k� L���3 ا��Pان�5، ن�3J ��ة ث�ن�� �5 أجc أن 

ن ی�(�X LBء وه� آ�j ی��4ر أن ی�(�X LBء وه� ا�\ي أI?� آ�X cء، وآ�j ی��4ر أ" ن(�3?� 

ا�\ي �X c<� �?Iء، وآ�j ی��4ر أن ی�(�X LBء وه� ا�\ي I?� �� آ�X cء، وآ�j ی��4ر أن 

 cوج�د آ cBM ه��eء وه� ا��X LB)ی��4ر أن ی� jء، وآ��X c<� �?I ء وه� ا�\ي�X LB)ی�

�Xء، وه� أI?� �5 آ�X cء، وه� ا��اح ا�\ي ���X L3� qء، وه� أ�Mب ��_ �5 آ�X cء، 

�T وجJf "c �� آ�ن وج�د �Xء و�� Hا :  

C َذْرُهْ� ِ+* َخْ(ِض2ِْ� َی0َ�ُْ&(َن ��pُ -ُ7ِ�ُ ا��� �  
  ] 91: س�رة اUن�3م [ 


، رأى ا��yR�P، و �2 ی� ا��4ر  �Pن ���ر ا��وه\ا ا����ر، � ،H�� �4ل�fو ه\ا ا ،  .ه\ا ا���ح�

 
  :ا�<��ن م�M(ق �	�0+! ا

� ح>�� �5 ح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�ري، 3Buً� س�tخ\ه� إن �Xء اc�4����� H اQن ه��ك ��ض، Oخ  

L� ل�P� �ً4�X واf Hِ ی�ج وh�� ،hM : ���ذا f ���4 ���3؟ ���Pل:�� ی�م ا�(��3 ا��Pد��، �(

ن� دوام، ��ogل، ���ة خcZ� ���B� �i أن واحًا درس �� أ��ی>� ث��ن� ��س2، �� Hِوا ،�ًp���� ن���

��E ا���3دة  
" �5 ا�����3 إ�E ا���س�3 " ��gة س�� وأخ\ ��رد، و ج�ء إ�E ا��gم و ��� ���دة، و آ�

L� ل�Mو ،����Zا� ����p���� hً�، إًذا Uي �Xء أنh �����غ؟ إذا آ�p���� h�� hً� : ج�ءJ ��یr ا���

�Xء أنh �����غ إًذا؟ أنh  أن �اوي ��ی�ً� �3�� درسh ث��ن� ��gة س�� �� ا��hM ا���U ،l4ي�

E��3� ل�M ء �����غ؟�X ي�� �p���� h�� Hإذا �����3 ا ،Hق �����3 ا���� :  

C ُ�(َن	0ْ�ََ �ْPُ9َْأْم َم�َذا ُآ �  
 ]c84: س�رة ا��� [  
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��ذا آ� h��c3؟ إذا ���Z3 إن��نً� ��راس� �� أورو�� ��س�tج� ���p و زی�?� و ر�B?� و �L أص�Mء و   

راس�، Uي� �Xء س�� �ًp���� hُ�� ،رس?� �3?2، و �>5 �2 یرس، أن 2� h��X k�4]ً�، و�>5 �2 ی

 
����غ؟ أنh ه��ك ����ع ��راس�، �Sذا ا��gء اUس�س� أنt� ،L� �ًp���� h�� hنh إن��ن �pی

���َل ��E وج�د ا���اغ �5 ر��ن�ت ا���q : "ا�uUار، �MلUء ا�" إح���_ ا����3ة، ا���q ا��Bء ا��P��

واp���� h�� Hًِ�، ����غ Uي �Xء؟ آ�X cء س�ى اH ��ن زاL� ���M f cR، أن� ��ة : ی�Pل �_

أcM �5 دخc آ\ا f ی�3ش �L، و و�k ر�Mً� آ��Bًا جًا، : �M l�Xل �� آ���، و آ�ن ��B4 جًا، �Mل

یًا ا!ن��ن ی��3 ��اح �5 ا��]� ��L، آ�ا��L، وأآ�L، وf ،L��X ی�3X �ً�ش، س��Bن اH ��ض ��

ی� ��ن ا!ن��ن �>��L أ�j ���ة �� ا�g?�، ه� ��4ر ح��L : زار�P� ،l�X Jل �L �����ف ا��اح

��ن : �E��3 �5 ه\ا ا���ض �>��L أ�j ���ة ���J\?� ،�?g ر��ن�ت ا���q، أح��نً� ی�Pل �_ ا��3ام

و ر��ن�L �5 آ��L، وأح��نً� �5 B� ا!ن��ن ،�)�ا���ا�L، وأح��نً� � 5�J�B<، أح��نً� �5 ُ�(LB، أ

  : أح��نً� �5 ازدراLR � خ�ی5

  ))َم�Qٍ�ِ َآْ� ِمْ� َأْش0ََ� َأcَْ&َ� ِذي ِ�ْ	َ�ْیِ� َ�� ُیbَْ�ُ- َ�ُ- َ�ْ( َأْ�َ�َ� َ:َ�� ا���ِ- َ�َ َ���Wُ ِم2ُ9ْْ� اْ�َ&َ�اُء ْ�ُ�(( 
]_�ِ��َ 5ِ�ْ qِ5ْ َأَن�  ]ا����\ي َ

  :دی; و w یP)�� آ�	! إN��� w^ ا�	bم� أ

  : ا���q �?� ر��ن�ت أی?� اUخ�ة، و ��q ه��ك أرEM �5 ن�q �?\��، ی� رس�ل اH �� ه\ا اUدب؟ �Mل  

  ))أد��9* ر�* + ��� � دی&* (( 
�5 ا�5 ���3د [ ��o4ا� k��)ا�[  

 ا��5�z أدیBً� و f ی�>�2 آ��� إy���� f، آ��� أن� ی���� �?�، إن   )� 5���zح� ا��fأن� أ ،�ً�Rدا Hء ا�X

��ّ�، واH أآ����، وأy�u : ا��4د5�M إذا أراد أن ی�>�2 �T�� 5ة O��J اH إی�ه� ی�Pل �_ Hا c�� 5�

 Hدة، ا�?gا� J\أآ���� وأخ\ت ه Hا�>��ب، ا h��ّو أآ���� و أ �ّ�� c��� Hع، ا�����ن� �?\ا ا���

� c��� ،وج�Tا� J\?� لأآ�����M Hوا ،L��� Hا c�� ی�ى �ً�Rدا ،h�Bا ا�\?� �ّ� :  

C �ً	�gِ:َ Qَ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ َم� َ�ْ� َ�ُ)ْ� 0ْ�ََ�ُ� َوَآ�َن Qَ	َ��:ََو �  
  ] 113: س�رة ا����ء[  

ك   ��اQن إذا أن5�z� h ������ ا�y��u ،cP3 ا����ن، �Mأت ا�O�Pن، و�?�h آ�م ا���B، وا��Uر 

�� �����ً�، ���ن_ ����B، ج�ارح_ ����iB، ���_ إس���، وزوج�_ إس����، أح�ا�_ �B�u، و وا

  : �_ س��B�u �3، اس�k اQی� ا�>�ی��

C َم� َزَآ� ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َأَ�ٍ= َأَ�ً=ا -ُPُ	َ�َْوَر �ْ(ُ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ ��َ)ْ�ََو �  
  ]21: س�رة ا���ر[ 
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   k� _3ج� ،L���  : أهc ا��y، و نّ�ر B�M_ ��!ی��ن، أy�u ���ن_ ���3یj ا���س ��HاH زّآ�ك و دّ�_ 

C َم� َزَآ� ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َأَ�ٍ= َأَ�ً=ا -ُPُ	َ�َْوَر �ْ(ُ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ ��َ)ْ�ََو �  
  ]21: س�رة ا���ر[ 

  E��3� ل�M _�\� :  

C �Gَِ� ا��	ُهَ( َأْ:َ�ُ� ِ�َ �ْ(ُ�َEُ>ْا َأ)%ُ�َ�آ ��َ+َ �  
  ]32: س�رة ا��(2[ 

ر ا���gء   ّM cوج T� Hُا ،����� c�ّ�� Hِا����، وا LیT)ی Hا ،Lا�� L� E�X 
�Biا� ،j�i� ،5�zه\ا ا��

 c�iء ا���g� أآ���� cوج T� Hا ،����
، واHِ آ�م ج��c، و آ�م �j�i، وآ�م �Biه\ا ا� ��E ی

hاح�� Jf�� 
�Biأ�� ه\ا ا� ،
�Biه\ا ا� ��E ی L3ن، و���?� ،h�Bا� J\ه cأج E�U 
�Biه\ا ا� f�� ،


�Biء ��� أ�?2 ا���gه\ا ا� cوج T� Hر ا�P�3?�، إذا �2 ی� cZ� رد، أي ��رد؟��:  

  إن آ�ن ���9س +* ا�'�ل � خ�ُ�       إن ا�3&�; �- :�� ی=ل% �ــ-

 -P62 أی�ُم ر��P>إذا م� ا �P�       ــ���G0ا� -P>ُ���ر ا�3&�ُ; وخ�  

***  

  :أدب ا�9&* ص�� ا
 :��- و س�� 

ا��5�z أی?� اUخ�ة ���4�X �4��� c<g �\ة، ����ر �(��q ا�2�3، وا���Pم ����B3دات، و ا!آ�Zر   

�T وجc، و ��B ا�(�ارح، و ا�c�3 ا����4، ه\ا ی�EM ��!ن��ن، ��رة ی�J�<� EM، و��رة  H5 ذآ� ا�

�M2�3، و��� L�P���، و�L�P �� ی�LB�M EM ���\آ�، و�iا� �� Lت، �(�ارح���i��� Lآ�، و ج�ارح\��� LB

J ص�ر إن��نً� �?ّ\�ً�، �� ه\ا اUدب؟ �Mل)� �Mإذا ر ،EMی� Hذآ� ا �� LB�M و ،H���3 ا� :  

  ))أد��9* ر�* + ��� � دی&* (( 
�5 ا�5 ���3د [ ��o4ا� k��)ا�[  

ح�وJ ح���� آ�ن ص��oًا، �����Rوا ��L��M E، ��4ر �Tی ،�4� T��PیBً� رq�R وزراء، و �L أخ�ة   

 E�وو�����p �� J�3 ا�(
، وخ�ج �5 ا�(
 و ان�cP إ��4M E ا�T3یT، وص�ر �TیT ��4، واس�

  : إخ��L ا���Pاء �5 أ�uاف ا�B�د، و دخ��ا ����M ،2?��3ا

ِ̂ َوَیْ�ِ&ْ� َ+kِن� ا���َ- َ�� � َ��ُ�(ا َأQَ�9iِ َ�َ ْ<6َ ُی(ُسlُ َ��َل َأَ<� ُی(ُسlُ َوَهَ>ا َأِخ* َ�ْ=  �Pَم�� ا���ُ- َ:�9َ�ْ�َ ِإ<�ُ- َمْ� َی

C �َ�9ِ�ِNْ	ُ�َْأْ'َ� ا �ُ�Dُِی  
 ]j90: س�رة ی�س[  

C *�ِ �َ�َ�َْوَ�ْ= َأ �  
 ]j100: س�رة ی�س[  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 756�� آ��ب ��
 

  : أخ��L ج����ن  

C *9ِ'َ�ََ� ِ�* ِإْذ َأْخ�َوَ�ْ= َأْ�َ �  
 ]j100: س�رة ی�س[  

  : ا�(
 Uذا�?2 خ(ً�، و ح�M?2 ح�Mً�، ذآ�ه2 �(�ی��?2، ذّآ��?�M ،2?��3�� 2ل �� �Mل �?2 �5  

C �ِ#ْ4�َ� ِ�* ِإْذ َأْخَ�َ'9ِ* ِمَ� ا��َوَ�ْ= َأْ�َ �  
 ]j100: س�رة ی�س[  

   ����X �ًي ث������ L��Bی�M 5� درج�، رأى ���ة E4MU �ًBآ�ن أدی �Bدب؟ وا��Uه\ا ا �� ،�[Bا� c�pأ

س�M_، أي اس2 �5 أس��ء أ���ء ا���أة ���Z : �� إن ه\J ا���Zب �j4 ح(2، ی�Pل �?�ی� ���: �Mل

  : ا�g?�ة، �Mل �?�

 )) Qم�g: �#� l�  ))ی� �P�9*، إن ه>W ا���rب �
 ]  ]أح� وا��Biان� �5 أس��� �5 زی

��ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُ�ْ&��3ًِ! َآEَ�rًِ! َ:ِ� اْ�ِ� ُأَس�َمَ! ْ�ِ� َزْیٍ= َأن� َأَ��Wُ ُأَس�َمَ! َ��َل َآَ��ِ<* َرُس(ُل ا�((

َوَس��َ� َم� Qَ�َ َ�ْ� َآ�َ<6ْ ِم	�� َأْهَ=اَه� ِدْ�َ�ُ! اْ�َ)ْ�ِ&*% َ+َ)َ�ْ(�2َ�ُ اْمَ�َأِ�* َ+�Gََل ِ�* َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- 

��ِ- َآَ�ْ(�2َ�ُ اْمَ�َأِ�* َ+�Gََل ِ�* َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُمْ�َه� َ�ْ�َ&8ْ اGُ�ْْ&��3َِ! 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا�

  ))َ+cِ �2َPَNْ�َ 7ْ0َ#ْPَ�َْ��َ�ً! ِإ<4* َأَخ�ُف َأْن َ�ِ��gَ:ِ �َ#ْ�َ lَِم�2َ 
] �5ِ ا5ِ�ْ ُأَس�َ�َ� 5ِ�ْ َزْیٍَ   ]أح�

  ���g(�ح ا���2 آ��� �<� Lف أن��  . ، أو �(�ح ح��ء ا��o4ر، ه\ا اUدب�� ُ

� أم� ا
 ی�	( :�G- و و'=ا<- �: ��GP�م� ی:  

   _�P��� اH، ی��� �i� _وج�ارح ،H���3 ا�� _�P��� ���2�P یBُ�M ��3_ �\آ� اH، و �� hأن

�B<ا� �P�Pا�� k� c� ،yR�Pا�� k� ����� ��4�X ،��4 �\ة�X 5�z���� ،_2 ���ن�Pان_، و ی��ى، ووج

ا��5�z رج�B� cدئ، و ��q رجc ����4، رج�B� cدئ أخ��M، رجc حyR�P، رجc س�3 ج���� 

ی�3ف آ�j ی��3، ی�3ف آ�j یtآc و آ�j ی�Tوج، زوج��u Lه�ة �zن��، أ�� إذا ا��اح اخ��ره� 


 وه� ��س�P، ���4 ��ء �5 اH، ی�Tوج و�y هي ا���B، و ی���ر ��ً� ص���ً� ��L ن��� �?���)� k�

��B5 إی\اؤه� آ<� ��Bر��?� آ fً���  .����س، و��q أ

   Hري، ا��� ن�ج� ا��E آc إن �Xء ا H�E��3 أردت أن أ��i>2 ن��ذجً� �5 ِح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�


 ص�ة ا��(� ی�م ا�(��3P�  .أن ی���P�� ��Pی
 ه\J ا��yR�P �� دروس ا�\آ� 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -��� ا������ ا!س��� .ا!��>�ف) :057( ا�رس  -��

  14-03- 1993: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

أی?� ا!خ�ة اUآ�رم، ����ع ��y�3 �����4م، أو�5 �����ت ا���4م، ه\ا وL�M ا����س
 وه�   

��>�ف، f أری ��2 ه\ا ا�����ع أن ُی�?2 �?�� fف أن ا�<��fا cصt� ،�3أن ی�?2 �?�� ��ّس c� ،�P��

 �� lPو ن Lن���t�u �� �4Pا����ة �?� ی�3ن� ن J\ه L� 5<� 2� إن ،Hا k� 5 خ��ة� L� � f ا!ن��ن

���L ا�4�ة و ا���م �L�3 �� ر���ن، و�� ا��g3 اUواخ�  �Bف ا���<��fا ،LB�M �� L�Pا���ر ا�\ي ی�

 ی>�ن أحآ2 Mو ،L�� \خtو �>5 س�ف ن ،�g3ی�م ا�Uا J\ه j<�3أن ی L� ی��� f ���Iو c�3� �iB���

��� cح��ة آ k� 
��>�ف �c<g ی���سfا y�Bi� �Pی�u 2<� ق�uع و س�ف أ��  .���ص�c ه\ا ا���

   5���E آc¥ ا��g3 اUخ�� �� ر���ن �23u L خ�ص، ا��g3 اUخ�� �� ر���ن أس�سL اfن�iPع 

�fا E�3�� ،ن�����L، خ��ا آ�ن أم �Xا، �J��3 ا� qا��� qBء و ح�gوم ا�T� ف�<��fا ،�o� ف�<�

����M ،Lل �E��3: ا���oي �4�Mوا L� Lم ن��Tأي أ� c�3ه\ا ا� E�� j<� :  

  C)52(�َهِ>Wِ ا�َ�P	�7ُ�pِ ا��Pِ* َأْ<Pُْ� �2َ�َ َ:�ِآEُ(َن 
  )س�رة اUن��Bء(

���L، خ��ا آ�ن أو �Xا، ا���4Pد �E�3���� L ���3>�ف ��E ا��gء ا��PBء �L3، و حqB ا��   q�

 Eإ� Lج�� bأن أي y�M�T وجc، اQن ا��E�3 ا� Hا Eب إ��Pا�� ���� L�� ���M!و ا �� �Tوم ا���(�gا�

 ،L�� Hأو أي ذآ� ُی\آ� ا ،L�� ة�أو أّی� ص ،L�� وأّي اس���ع ،L�� وأّي ج��س ،L�� ء�P� و أي ا���(

�M وة��أو أّي  Hت ا���  أ��h أحM hار ا��3م �� د�� E�� hف، إًذا أن�<��fن�ع �5 أن�اع ا L�� نO

 f ،_إخ�ان k� ت�M�� fس��3 و fوج�ه� و f اء و�X f�3 و�� f و �Pص� f رة و�)� L�� �o�B� f

�3� hه\ا ا��>2، أن _��� yBi5 ی��� hنt� ،cوج T� Hء ا��>j �� ه\ا ��o�B �5 ه\ا ا��(�ء إf ر

 L��� 
��>�ف �� ه\ا ا���( �� " ا���(، ح�E إن> 2��Pؤون �� �r3 ا����ج ��ح�ت ُآ�fا hن�ی

 L�� hا����ة ��?� زح�� " د� ،cوج T� Hا Eع إ��iPنfأو ��خ� ا E�3�� ،دات�B3دة �5 ا��B���>�ف fا


، و��?� ه��م، و ��?� أحTان، و��?� ��P�Pت�، إذا ا!ن��ن دخc ���� �5 ���ت ��?� �g>�ت،و��?� ���

��4، �خ��L ��4�ة وان��eرJ ��ذان وص�ة ا����، وان��eرJ إ���M ص�ة ا���ض وأداؤJ �4�ة �� Hا

 5� �eذا ی���� ،cوج T� Hا Eإ� ���P� h�Bه\ا ا� cف، ه� دخ�<����ء �3 ا�4�ة ه\ا اا���ض، وا�

Hا  
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زواره� ه� :ّ	�ره	�، +3(�� ��p -P�� *+ �23� =&0 زار<*، إن ��(�* +* اxرض ا�	��'=، وإن (( 

�iور أن ی)�م ا��ا�	ا� �  ...)) و�^ :�

   j<�3م ی�ة و ا���ا�4 L��� آ�ن P� ،وع�g� ف�<��fأن ا E����>�ف ؛ أج�k ا����3ء fا �����gو

 f ،ی5 ی����g� j<��4ق إن��ن� �� آc ر���ن ��gة أی�م، ���� انE�P ا��3م ا�\ي L�� rBMُ ا�

 T�4ق إن��ن� ی�Pأ ا�O�Pن و f ی( �X]�، ی\آ� و f ی( �Xء،و�>5 ر��� � f و ،�[�X EPی� f j<�3ی

��E ا�خ�ل �?\ا ا� h�B��iق أول ��ة  lح�ی hإذا أن ،_Mوجf c یc�3 ن���R ��ری�، ی���5 ص

���4 �_ ���خ�ل، وث�ن�� و ث���Z، أ�� إذا �2 �>5 ح�ی�4، ح�یl أن ��k آ�ر�� ��P �� ا� fو ،�3�

�3ه�، � f ة وك و ،L����P�� hM��iق ا�(�س ��ة واح��  ح�یl ���� أن_ زر�L، و�� 

  �L و��5 ا��Pع ����اب أن ی�(� �tخ�y �\ي ا��B4 أن ی�Ee ���ج

�T و Hا cPا��ح��، أ�2 ی Hل اt�� ف�<��fب ا��ِ�_، ا�� hع أن�P� ف ؟�<��fف، �� ا�<��f��cج :  

 �ًG+ََوُی4�2َْ� َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْمِ�ُآْ� ِم� -ِPِ	َ�َْر�%ُ)ْ� ِمْ� َر �ْ(ُ�َ �ْJُ9َْی lِ2ْ(َ�ْا �  C 16(� َ+ْ ُووا ِإَ�
)j?<س�رة ا�(  

إذا ا!ن��ن ص3 إ�E ا�(cB، ذه
 إ�E ا��Bی� آ�� ی���Pن، y��� �3X، ��نy�i إ�E ��ة، إ�E �>�ن   

ت ا�?��م و اUحTان، L�� q�� �3X أح، و�Mأ ا�O�Pن، �?�Xر، وا��Uا ����� hM��\ا ا��>�ف، إذا 

��>�ف أی?� fف، ا�<��f�� L��� ،�)�ا!ن��ن �(��ف �� �3X ،LB�M ��حt�� �3X ،�gم، ���c و 

 �5 ا���س، وا��3 ار ا����ات، آ��� ��hM ن��_ ا��3� E��ا!خ�ة ی�>5 أن ���u L�3ال ا��3م، و

���_ ا�����، ا 5��5 ���_، وا�(t إ�E رآ5 �5 أرآ�ن ا����ة، أح��ن� ا!ن��ن أح��ن� �� �>�ن  3��

 ،Hا k� ف خ��ة�<��fا ،j<�3� �?� نO�Pأ ا��Pی qء، إذا ج����5 ا��� �5 ا���س، ��3 �3�

 Hت ا����y ا���3ن� �� دخ�h إ����p E ا����ف �� ���_ و أhP�p ا��Bب، وأt�uت اUن�ار و دt�

،cوج T�  kا��اس E�32 ا���3ن� ا��اس�3، ا��<�i�أو �Mأت ا�O�Pن أو ص����M hم ا���c، ه\ا ا��>�ف، أ

  خ��ة �k اJ��3� ،H ا��اسk ان�iPع �5 ه��م ا�ن�� 

9ِ�َGِ* َأُ�( َ�ْ)ٍ� َ+�Gََل َ:ْ� gَ9ْ�ََ�َ! اْ�ُ َس�4ِ=ي4 َ��َل َوَآ�َن ِمْ� ُآ��Pِب َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ�(( 

َ̂ gَ9ْ�ََ�ُ! َ��َل ُسْ&�Nََن ا���ِ- َم� Gُ�َ(ُل َ��َل 6ُ�ْ�ُ َ<ُ)(ُن ِ:9َْ=  َرُس(ِل ا���ِ- َص��� َآlَ�ْ َأْ<6َ َی� gَ9ْ�ََ�ُ! َ��َل 6ُ�ْ�ُ َ<�َ+

� َآَ <��P�َ !ِ�9#َ�ْا���ُ- ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُیَ>آ4ُ�َ<� ِ�����9ِر َوا �� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َ+kَِذا َخَ�ْ'�9َ ِمْ� ِ:9ِْ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��

� ِم7َrْ َهَ>ا َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:�َ+ْ��9َ اْ�َ ْزَواَج َواْ�َ ْوَ��َد َوا��0َ�ْ�Dِت َ+9َِ���9َ َآ�rًِ�ا َ��َل َأُ�( َ�ْ)ٍ� َ+َ(ا���ِ- ِإGَ�ْ9َ�َ ��>

َ̂ gَ9ْ�ََ�ُ! َی� َرُس(َل ا���َ+�ْ<6ُGْ�َ3َ َأَ<� َوَأُ� � َدَخ�9َ�ْ َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 6ُ�ْ�ُ َ<�َ+�P�َ �ٍ(ْ�َ ) -ِ

ِ�����9ِر َوا�Gَ+َ � !ِ�9#َ�َْل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَم� َذاَك 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا���ِ- َ<ُ)(ُن ِ:9َْ=َك ُ�َ>آ4ُ�َ<

� َآَ <�� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َ+kَِذا َخَ�ْ'�9َ ِمْ� ِ:9ِْ=َك َ:�َ+ْ��9َ اْ�َ ْزَواَج َواْ�َ ْوَ��َد َوا��0َ�ْ�Dِت َ<ِ���9َ �P�َ َل َرُس(ُل�Gَ+َ ً�ا�rَِآ
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وُم(َن َ:َ�� َم� َ�ُ)(ُ<(َن ِ:9ِْ=ي َوِ+* ا�>4ْآِ� ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوا��ِ>ي َ<ِEْ�Wِ=ِ�َ�ِ * ِإْن َ�ْ( َ�ُ=

َ�� ُ+ُ�ِشُ)ْ� َوِ+* ُ�ُ�ِ�ُ)ْ� َوَ�ِ)ْ� َی� gَ9ْ�ََ�ُ! َس�َ:ً! َوَس�َ:ً! pََ��َث َم��اٍت :َ !ُ(َiِ��َ	َ�ْا �ْ(ُPْNَ+َ��َ�َ ((  
)2��� Jروا(  

  P� ء��Xء ����، ��?� أ��Xو��?� ه��م، و��?� أ ،
�، ا!ن��ن ی�c، ا����ة ��?� ������P� اف و��ی�، أ��

�T وج�M cل: ی�Pل �_ Hن، و ا���Pى، ا��3ام ه>\ا یّ4� �B�M �3تX :  

  C) 28(�َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب 
)�  ) س�رة ا��

  c�M أ4�� 
�Pل: إن ا��M ؤه� ؟�و�� ج : Hذآ� ا "P�pا����ف، و أ ���p Eإ� hإذا دخ� hب أن�Bا� h

 Eء ا���س، إ����� 5� و ص��h رآ5��3 و ���ت ا�O�Pن �tنj<�3� h، إذا ذهhB إ�E �>�ن ��3

 ،j<�3� hنt� cوج T� Hت ا��3
 ��3X 5ب ا�(cB، إ�E ����ن، إ�E ��ة، إ��u EیT�� yوي، ودX

���_ ا�4ور آ��  hM����>�ف ان�iPع �5 ا�ن��، �Sذا fا ،Hا k� ف ه� خ��ة�<��f2 ا<��� ،c�M

�Tی�رة ا��BPر، آc هfzء ا����ن��M 2?� 5ا2R أ���ل ����ا و �� ان�?h، آc واح ��� �L د���، جول 

 f ���M J\ن، ه�� k� c4�أن أ � f J\5 ��اج�3، ه� �?� � f J\وه ،h?ان� �� J\ه ،
�ig� ،ل���أ

� f J\ی>��، ه�X خ\ رأيtأن ن � f J\ل ������، هtأن ن� �  cأن ن�ى رأي ا���ن�ن، �� رأی_،آ

���M �?� �����3، ی��3 ا!ن��ن آc ح���L و f ���?� ا���Pی�، �� � �_ أن ���
 ن��_ �5 زح�� 

cوج T� Hا k� ء�P� ��  .ا�c�3، �5 وحc ا���دة، �5 اfن��oس �5 ه��م ا����ة إ�E س�

  BPأن ی>�ن اس� 
��L ج�ا جا یtخ\ �L3 هی�، أ��q ������س�B إذا ا!ن��ن �uق ��ب l�X، و أح


 �k اH ��ذا ���M ،c3ل �u ،و��Bآ Lن�� �� �PZ� �3X ی�آ\�_، �3Bu إذا ��ت ا��اح إ�h�� E و�L3 ه

E��3� :  

  C) 110(�َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�َ0ْ�َ�ْ+َ -ِ4	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا 
)j?<س�رة ا� (  

   Hا k� ء�Pا ا��\?� ،cوج T� Hون�ج ا �B�u ��� c��4ق واخ�k� c اH، اخم إن��ن� وانH kiP، ا�

E��3� ل�M ،ص��� c�� Eی���ج إ� :  

  C) 110(�َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�َ0ْ�َ�ْ+َ -ِ4	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا 
)j?<س�رة ا� (  

ا��>j أص��ب ا���B وأزواجL3� L و �3?J، وه� إن آ�ن ���M إf أنL �2 ی�د نL��� �� l ص���،   

Jار�Mو إ L��3وأ� Lا��M���3ن أ�ن ا���� آ�� U cد�� J  .�>5 ا��>�ف ا���B وح

   Hا Eإ� ���P� 2ا���� L� ع�i� �� ن������� ،
��>�ف أن�اع ؛ ����ن وواجfا Lا��Z� �B�uو cوج T�

��>�ف �� ا��g3 اUخ�� �5 ر���ن، أ�� fه\ا ا ���L و س�2، و ی�tآ Hا Eص� Hاء ��س�ل ا�Mو ا
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��>�ف ا��اج
 �� أوجLB ا���ء ��E ن��L إ�� ����\ر ا��y�i ؛ �cZ أن ی�Pلfآ\ا، : ا j<����ّ� أن أ Hِ

y�3أو ����\ر ا�� ،y�iه\ا ا��\ر ا�� :Hا E�X 5[� Lُbا�� �َ���gَRَِ� َرَِ 5ْ���gة أی�م، َ 5�<��U ی���� 

 �?َ�ْ�َ  

�َ�ُ- َ+َ�� َی0ِْ�ِ- َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َمْ� َ<َ>َر َأْن ُی�3َِ� ا���َ- َ+0ْ3ِ�ُ�ُْ- َوَمْ� َ<َ>َر َأْن َی0ْ((ِ ((  
  )رواJ ا���Bري(

  و�� ص��� ا���Bري   

ُت ِ+* ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َأن� ُ:َ	َ� َسَ َل ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ُآ6ُ9ْ َ<َ>ْرَ:((

  )) اْ�َ#�ِهِ���ِ! َأْن َأْ:lَ(ِPَ َ�ْ�َ�ً! ِ+* اْ�َ	ْ�ِ#ِ= اNَ�َْ�اِم َ��َل َ+َ ْوِف ِ�9َْ>ِرَك 
  )رواJ ا���Bري(

ن  ��ن� ا��>�ف واج
، ا��اج
 ن���ن ؛ ا��\ر ا��y�i و ا��\ر إًذا ��� ا��>�ف ����ن، س��، و 

��>j �5 أج�_ أی��� tا، ی� ر�� إذا أآ����� أن� س���L ��دة �� ا����fن ص�B3 ج ، إذا ا��احb�Pا��

_،  f����og ی� ر�� إذا ن(�h �� أول دورة �������4 آ�?� �: ث�ث�، وه��ك u��� �� ا�(���3 ی���Pن

أنh : ا���o� ����4ك، واH د��ء �j�i، ی�(� �� أول دورة، آ�ن س���P ح�c ا���اد، �>�ن ی�Pل ا��اح

 T� H ذا ا!ن��ن ن\رS� ،اد�� J��ح��c ؟ f واh�� H ح���، ص�ر آtنL ذآ� أو أنEZ، ح��c أي 

�T وجc �� ا H Lآ� j�4ا� c3)أول دورة أن ی �� L�)إن ن cا�2�3 وج 
�u �� و Lة إ�����

 f cآ�Uو ا ،Jأن ی�َ� ��\ر L��3� ذا ن(� �5 أول دورةS� ،5، �?\ا ن\ر���zا�� ����، و �� خ�gا�

 H�� ،L��)� fو Luر�g� f ،ط�X ى �5 دون�Pا�� cأه cوج T� Hن اU ،أس��ب ا��\ر Hا k� م����

�Pب، إذا أردت ا��b�)ی f رط و�gُی f cوج T� و �X fط�M �� ،ط�X �� L�� بb�P�� L�� ب.  

��>�ف ا��اج
 ُیzّدى ���
 �� ن\ر ص�حLB، إن ن\ر ی��� ���م، وإن g� �?X?�، �� ر���ن، ��   fا

 hMو L� q�� ا�����ن 
��>�ف ا�����fأ�� ا ،hأن 
�i� �� 
د، ����� hMو L� q�� ،ر���ن

ود، أي@ دخ�ل ����( ا��>�ف، أّي ح��ر �� q�� ،ن ��3>��نQف، أن�2 ج���3 ا�<����2 ا q�)�

 ص��Pت، و�X fآ�، f ی�ج �Xء، f ی�ج إf أن_ P� f وث��ة و��ی��، و �ه��ك �����،و �M fا

�T وجc، ا���� ��Uس�س، اUخ  Hا Eإ� ���P� fإ h�Bت ه\ا ا�t� 2� ،cوج T� H ء��أ��h ه\ا ا�h�B إر

 �5 أن ��Pل ا�>�ی2 سtل �5 دون ن��،� f ص��XUا r3� Lأ�� �� ی��ه� ،
�Pا� c��ن�یh : ا���� �5 


 إن�� ه� �5 �Pأ�� ا���� �� ا� ،
�Pن�� ا� أن أص��، ا����3ء ح���� اس���Bا ا����� ������ �5 أج c�tآ�

�� أ�����P� L، ��اح ی�م أح، ی�م اfث��5 ی�م ا�(��3، ی�م ا�(��3، درس ا�(�cBM ،�3 ا���oب ���

 �5 س��� �� ا��iیy أو نj4 س��� و رآ
 و ج�ء، ���ذا � f ح����ت c���qB و ه�t ن��L و 

 E��ج�ء، ه\J ه� ا����، وا��� جا، �� ج�ء �?\ا ا�h�B إf ی�o�B ح��ر ه\ا ا��(�q، أ�� إذا آ�ن 
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L� ل�P� ،���� ي��g�� لfّد E�� �k واح �� ا�(��k یل ��2 ی3 درس ��2،  ن��k��)��� �P، ه\ا: ��

��>�ف ����، fا�2�3، ه\ا ا q�)� ی��� Lأن 4Pإن��ن ا� k� �M��ه\J ا���� اخ���h، أ�� ��L� q أّی� 

 hدخ� �� Eف، ح��<�����ذا �uحh ه\ا ا�����ع ؟ أن��u 2ل ا���� ��3>��ن، ح��ر ه\J ا��(��q ا

 وث��ة، و��L إ�E ا�4�ة �tنj<�3� h، أنh ��آh دآ�ن_ و �>�B_ و �(�ر�_ و ���P� L�� h�Bا� ،_��

 أرآ�ن �� ا�h�B �����، ه��ك أوfدك ��5 یی_، ه��ك �6Bi، ه�وت M?�ة، ه���ا �Xي، ه�� �� ا���(

 �3Bu ،cوج T� Hا h�� h[ت ج��Bا� hآ��ء �5 ه\ا، �X   f ی�ج

  )) إن ��(�* +* اxرض ا�	��'=، زواره� ه� :	�ره� (( 

   q�� 
��>�ف ا�����fا hMا�� f�u ف�<��fن�� ا k� ود، �?� ی��yP ����>* �� ا���(�� hMو L�

��>�ف ���ذا ؟ ح�E إذا ا��اح f ���3 �� ا���(، أو ی��l�X k� �P �� ا���(، إذا f�4، ن�� اM أم

��>�ف ن�f�3 اBu ،ن��ی��L ا��j<�3� ��p �?� L3� EP، إذا ن���� ا�����4 ا���دی� و اUهاف ا����P ا�

 4M د ا���� إن�T وجc، و ی�Zب �� ��P �� ا���(، �Sذا خ�ج ��L ث2 ��د إ��L جّ Hا Eب إ��Pا��

��>�ف، �53 یE�3 �5 أ��� �Mلfا  

 )) l(P:x w#= س�:! م� أم)� إ�	م)� +* ا�x *>ف م� م)� +�-، وإن : ��ل :�3ء" إ�(P:ا )ه

 wوإ ،l(P0م )2+ ،��M�� ����P#= ا��	8 +* ا��' q+ ((  

إًذا أ،ت �� ��Bدة �� د�h �� ا���( ���4 أو �\آ� أو ��Pأ ا�O�Pن أو ����e ا�4�ة، أو ���� 

  .�(�q ا�2�3


، أ�� إذا آ�ن س�� �����
 : �Mل  ���� L�� ء، إذا آ�ن ن\را�X E�� 
���j<�3 أن یkiP ا��>��L ا�����

�Bأن ا�� �gR�����L وس�2 أراد أن یj<�3 ص��X E��  Eء، ��M cBMء ا��ة ا��� ن�اه�، �53  Hا Eص�

 L�<َ�3� cا��(� ث2 دخ  

 ))�َ#ْEَ�ْا ���pُ َدَخJَiِ�:َ �ْ:َ  7ََ! 6ْ�َ��َ َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإَذا َأَراَد َأْن َیlَ(ِPَ0ْ َص��

مlَ(ِPَ0ْ-  7r ِ+* اJْ0َ�ِْ� اْ�َ َواِخِ� ِمْ� َرَم�Dََن 6ْ�َ��َ َ+َ َمَ� ِ�ِ&Dُ+َ -ِiِ�9َِ�َب ُمEَ(َPَ0ُْ- 6ْ�َ��َ َوِإ<�ُ- َأَراَد َم��ًة َأْن َی

ِ- َ+َ�	�� َرَأْی6ُ َذQَ�ِ َأَمْ�ُت ِ�ِ&Dُ+َ *iِ�9َِ�َب 6ْ�َ��َ َوَأَمَ� cَْ�ِ�ي ِمْ� َأْزَواِج ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ� -خ�	! ص��hة 

iِ�9َ&ِ�ِ �َُ�ِ�ْدَن 6ْ�َ��َ َ+َ َمَ� ِ�ِ&9ََوَس�� ��&ِ�ْ� Wِ<َِل َم� َه�Gَ+َ !ِ�َ9ِ�ْ َ�ْا ��Gُ+َ -ِiِ(4َض ِ- َ+Dُِ�َب َ+َ�	�� َص��� اgَ>َ �َ#ْEَ�َْ� ِإَ�

  )) ْ� َش(�اٍل َوَأَمَ� َأْزَواُ'ُ- ِ�َ ْ�Gُ+َ ��2ِPِ�َ9ِ(4َض��pُ 6ْ َأخ�َ� اِ��ْ:Pَِ)�َف ِإَ�� اJْ0َ�ِْ� اْ�ُ َوِل َی9ِ0ْ* ِم
  )رواه��t داوود(

���P� LR��B� ��t� ،�gRض، وأ��    h��M ،5�أرد �Bه�، ا��e� دات�B35 ا�� E\ ح����ا���أة أح��ن� 

��>�ف إ�E ا��g3 اUول ��X 5ال f5، ث2 أخ� ا��P� 5?R��B� Lة " أزواج�ا�4 L��� �Bأن ا�� J��3�
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��gة أی�م، ث2 رأى أن : !ن��ن �� �Mلوا���م ��cZ� q ر���ن ��q آ���4م، ��>5 أن ا j<��أن� أ

L��� f ة  .ی�?� ا��>��cBM L ��� ا��

��>�ف   fی�4 ا �و ا����س، � rه�ا �5 ا�(���� و ا����u اT���� ����� ف، أن ی>�ن�<��fوط ا�X

�u T��� 2��� ،5 ن���ء� fو rR5 ح�� f و 
 ه�f �5 آ��� و f �5 صT��� ��p �ّB و f �5 ج�

��>�فfوط ا�X J\5 ا�(����، ه�.  

أرآ�نL ؛ ا��>* �� ا���( ���� ا���Pب E�p ا H�E��3، ��� �2 یkP ا��>* �� ا���(، أو �2 ��ث ن�� 

���M ا����، و ا���� آ�� k� *<ف، ا���<��fا P3ی� f ���iا: ا� 4M���iا� c3� E�� 
�Pم ا�T� ،
�P�.  

E��3� ل�P�   : وأ�� �� ا���(

�C=ِ'ِ��َ	َ�َْن ِ+* ا)Eُِآ�:َ �ْPُ>َْوَ�� ُ�َ&�ِشُ�وُه�� َوَأ  
  )س�رة ا��PBة(

   �� cصUا ،
 ی��oB أن ی>�ن �� ا����ج�pU2 ا�Uص� و�� اUف �� ا�<��fل أن اfووجL اfس�

��M آ�� ،kأوس E�3� ف�<��fا ���i� أM ن�<�� ��>�ف أن ی>�ن �� ا����ج، أ�� �� ��p ا����جfا �

 E�3� ��3ذا وّسS� ،�B�<� �� أو ،h�Bا� �� ��Rن� ���p �� أو ،cB)�3ب ا�X م 
3X ة أو�ا�� ��

<��fا  .�ف ی�>5 أن ی>�ن �� ��p ا����ج

ا��j<ِ�3 إن ص�م �L��4 ح�5، و إن �2 ی� 24� �Xء ���L، ی�>5 أن �j<�3 خ�رج ر���ن و أن 

  �tآc، ��وى ا���Bري 

ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َأن� ُ:َ	َ� َسَ َل ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ُآ6ُ9ْ َ<َ>ْرُت ِ+*  َ:ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َرِضَ*((

  )) اْ�َ#�ِهِ���ِ! َأْن َأْ:lَ(ِPَ َ�ْ�َ�ً! ِ+* اْ�َ	ْ�ِ#ِ= اNَ�َْ�اِم َ��َل َ+َ ْوِف ِ�9َْ>ِرَك
  )رواJ ا���Bري(

���L و س�   Hا Eص� �B��4 ��� أ�� ا��� �u�X q�� أن ا��4م E�� cء ����\ر د�������� L� 2

 5� �����>�ف، و س]c س�ن� f5 ��ازم ا� q�� ا��4م ،cی�4 ا���4م �� ا��� f Lف، إذ أن�<��fا

 ا�T3ی�P� TلB���E ن��?� ن\را :  L�3)� fا���3>�� ص��م إ E�� q�� "ل�M �4يB5 : وا���5 ا��

و ا��j<�3 إن �Xء ص�م وإن �Xء أ��3Bu ،�i ه\ا ا�>�م خ�رج "  ا��>��p 5� j ص��م أجTأJ ذ�_

 �� j<�3� أن yح �?� q�� ا��أة �3\ورة h�M �3 ا���4م ��ض، إذاBu ر���ن، أ�� �� ر���ن

 j<�3م إذا أراد أن ی�ة و ا���ا�4 L���ا���(، Uنf L ی�4 أن �>�ن ��ج�دة �� ا���(، آ�ن 

��>�فص�E ا��(� ث2 دخL�<�3� c، ه\�� �3�Biء ا�Bا ا�.  

   �Z<إذا آ�ن ��3>��، أن ی ی���
 ���j<�3 أن ی>�Z �5 ن�ا�c ا��B3دات، ��ذا ی�c3 ا��اح �� ا���(

�5 ن�ا�c ا��B3دات، و أن یcog ن��L ���4�ة و��وة ا�O�Pن وا�����B و ا����� و ا��?��c و ا��>��B و 
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�� Hا Eص� �Bا�� E����ت ا��� ��Pب إ�E اfس���oر و ا�4�ة �iء، ون�� ذ�_ �5 ا����L و س�2 و ا�

ا H�E��3 و �c4 ا���ء ����LP جc ذآ�J، إًذا ا��j<�3 وL���I أن ی>�Z �5 ن�ا�c ا��B3دات، ص�ة، 

���L و س�2،  Hا Eص� �Bا�� E����وة ����B و���� و�?��f ، c إ�L إf ا ،H���B< اس���oر، ص�ة 

j<�3��� ء��  .وا�

��>�ف دراس� ا�2�3، وا�X Hء ج���M ،cاءة آ�
 ا������ و   fا �� cخ�Mل ا����3ء ی�>5 أن ی

 ،j<�3� آ��ب س��ة ���3ه� ��� �B�<ا�� Eإ� ا��ی*، �Mاءة س�� اUن��Bء و ا�5����4، إذا ا��اح ص3

��5 ا� �B�<و ا�� ،j<�3� ��3ه�� LP� آ��ب ��� ،j<�3� ، ���3ه������ب ��� آ��ب �Bا� ،)��

��� یخc �� ه\ا ا��Bب دراس� ا�2�3 ن و�Mاءة آ�
 ا������ و ا��ی* و : خ�رج�، إًذا ه\J رح��، �Mل

  .ا�5����4، و آ�
 ا��LP و ا�ی�M 5اءة س�� اUن��Bء و

 ،f J\ر، ه�BخUرادی� ����ع ا L3� إذا ��ت ،c��ی>�j<�3��� J أن یcog ن��f ��� L ی�M 5� L��3ل أو 

����، �2 ی3 ��3>�� ن ص�ة و ��وة و ذآ� ود��ء واس���oر و ���� وح� و�?��c و �>��B و ص�ر 

 f ��� Lن�� cogف، أ�� أن ی�<����ء �� ��نk، ه\ا آ�L اا�4�ة ��E ا���B ص�E اH ع ��L و س�2 و ا�

���L و س�2 Hا Eص� �Bل ا���M 5� خ�ذt� �3 ه\اBu c��4 أو M 5� L��3ی  

  )) � َی�9ِ0ِْ-َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِمْ� ُ�ْ�ِ� ِإْسَ��ِم اْ�َ	ْ�ِء َ�ْ�ُآُ- َم� َ� َ:ْ�((
  )رواJ ا����\ي(

�T وجc، ص��م ا�>�م ��q واد    Hا Eب إ��Pأن ذ�_ ��� ی L�� ��I م�5 ا�>�ی>�L� J ا!���ك 

�� ،�M�uإE��3� L��M م، أ���ص��م ا�> ����X �� q:  

  C) 26(� ِإ<4* َ<َ>ْرُت ِ����ْ�َ	ِ� َصْ(مً� َ+َ�ْ� ُأَآ�4َ� اْ�َ�ْ(َم ِإْ<ِ�ّ�ً� 
  )س�رة ��ی2(

  c����� ص��م ا�>�م ��q واردا إu��M، ا��X �� أ�� ،���BM 5� ع�X �� ه\ا  

َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی3ُMُْ; ِإَذا ُهَ( ِ�َ�ُ'iِ��َ 7ٍٍ� َ+َ�َ َل َ:�Gَ+َ -ُ9ُْ�(ا َأُ�( َ:ْ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ��َل َ��9َ�ْ ا��9ِ&*% (( 

 ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُمWُ�ِْإْسَ�ا7َ�iِ َ<َ>َر َأْن َیGُ(َم َوَ�� َی0ُGَْ= َوَ�� َیْ��7gِPَ َوَ�� َیPََ)��َ� َوَیُ�(َم َ+�Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا���

  )) َ+Pَ�َ�َْ)��ْ� َوْ�َ�ْ��7gِPَ َو0ُGْ�َ�ْْ= َو��Pِ�ُ�ْ َصْ(َمُ- 
  ]رواJ ا���Bري[

أن� ی��L��3� ،2 ا�4�ة و ا���م �Mل، �Mََل : واHِ أن� ی��2، ���J خ��� و أر��3ن و ی�Pل:أح��ن� ی�Pل �_  

bا�� Ebَص� Lِb5ْ َرُس�ِل ا���َ hُeْ�َِح 
ٍ�ِ�uَ ��ِ5ُ�ْ َأ @��ِ�َ E�َاْحِ�َ��ٍم َوَ�� ُصَ��َت َیْ�ٍم ِإ �Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َ�� ُی3ْ�َ 2َ�ََْ Lُ

cِ�ْbا��  
  ]رواJ أ�� داوود[
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���J خ��� ��g س�� �2 ی3 ی����، آ��� ی��2 ���3 ���J س���ن أو ث�ث� أو أر��3، دون ا���Bغ،    واح

 hُeْ�َِح 
ٍ�ِ�uَ ��ِ5ُ�ْ َأ @��ِ�  �Mََل َ

  )) (ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�� ُیPَْ� َ�0َْ= اPِ�َْ��ٍم َوَ�� ُصَ	�َت َیْ(ٍم ِإَ�� ا���7ِ�َْ:ْ� َرُس((
  ]رواJ أ�� داوود[

   E�� �?� Hة أن23 ا��Bن��3 آ J\ه cوج T� Hن ا��Bن ا�U ،�M�uم إ�5 ا�>��� ا!س�م f ی�ج ص�م 

  .ا!ن��ن

j<�3��� ح�Bل ��ذا ی�M ؟ : �Bا�� c3� آ�� Lأه� kدی��� ،L�<�3� 5� Lخ�وج j<�3��� ح�Bی  

))Eً(ِPَ0ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُم �� :��- ا��qة و ا��qم، َ:ْ� َص��Eَِ! ِ�6ِ9ْ ُ�َ�*� 6ْ�َ��َ َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��

�+َ 6ُ	ْ�ُ ��pُ -ُPُpْ�=Nَ+َ ��ً�ْ�َ Wَُأُزوُر -ُPُ�ْ�َ َ+َ *9ِ&َ�ِGْ�َ�ِ *0َِم َم�Gَ+َ 6ُ&ْ�َGَ>ْ ((  

 h�Bا� Eإ� ���  أي ���د

��ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَآ�َن َمْ�َ)�2َ9ُ ِ+* َداِر ُأَس�َمَ! ْ�ِ� َزْیٍ= َ+َ	�� َرُ'َ��ِن ِمْ� اْ�َ ْ<َ��ِر َ+َ�	�� َرَأَی� ا��9ِ&*� َص��� ا�(( 

 -مG0(ل  -��ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:َ�� ِرْسِ�ُ)َ	� ِإ<��2َ َص�Gَ+َ �*�َ�ُ 6ُ9ْ�ِ !ُ��Eَِ�� ُسْ&�Nََن َأْسَ�َ:� َ+�Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا�

ِ+* ُ�ُ�(ِ�ُ)َ	�  ا���ِ- َی� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل ِإن� ا��3َ�ْ�Jَن َیْ#ِ�ي ِمْ� اkِ�ْْ<َ��ِن َمْ#َ�ى ا�=�ِم َوِإ<4* َخ6ُ�Jِ َأْن َیGِْ>َف

  )) َأْو َ��َل َشْ�ً�� ُس(ًءا 
  ]رواJ ا���Bري[

   �� kPص��� خ�ف أن ی Lزوج� k� Lأص��� JOر ��� Lإ�� Eا���43م ا�\ي ی�ح yا��� �Sذا ا���B س�

ن��س?�X 2ء، �tنh إن��ن ��دي إذا ��X h�3]� ی�ج
 ا��?��، وا�?�_ ا���س �� ��2 أحا ��E ذ�_، 

� �� ،����5 ��ا5u ا��?��، �5�ّ وو ��� أن واحة زوج?� �����، و �?� أخ ���M یt�� إ��?�، �� ا��3�

�B�p زوج?� �أ اUخ ی��دد إ��?�، ��ذا ی��k أن ��Pل ��(��ان ه\ا أخ�، أن� ��ة آ�c�� �� h �(�ري، 

 
ه\ا ا���c ص�حLB رجc دی�5، ج�ءO l�X Jخ� ����� ���L س��ء ا�4�ح، �tن� ج��q �� ا��>�

j ص�ح
 ا���f cس���BP?�، ن��k آ��� ��L ��دة، ا��P�X �>2 �2، ن3 ن�اآ2، ا�اخ ،c�t�� ا��أة ���

 5� ���o ��نL، ه\ا ��P3ل، إن��ن یی� حیk� �Z ا��أة �� ��دة و �� سzال M �RاTه\ا ا� hرأی

 hا، أ�� أنص��?� و�5 ا�t� ،h��u �B�oن� أح��h ا�5e ��4ح
 ا���c، جh�T أن?� أخ���3�Bu ،L ج

� c�� ���?� ل�P� ا��أة و hو دخ� �g�Mأ k� : ا��P�X �_، ه\ f J��S� ،�Bذا آ�ن ا��س�ل وه� س�


 ا��y �5�ّ وو��، ی� إخ�ان، أآ�jM�� c و أذآjM�� E أن �5�B ذ�_، �]� �ع ا���س �Bو ح yا���

 ���  ی�?��ن_، �Sن ا�?��ك �tنh ا��\ن
، ه\ا �Mل س�ن� 

 )))�� �p !	2Pم(ض� ا� Q�E> �D� w (ك	م ا��9س إذا ا�2 ((  
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   �Rخ���� h3��u ،ا��4ا��  وراء �>�
 صیP_، و ا��Bب ����ح ����ء ����Uال، ��ی��M ،��<g�

و��3?� �� ا�رج أن h�tخ\ ا��]�ت ��2 �( ه\g� J>��، اس�tذنL، اس�� �� أص�ف ه\J، �� ه\J ا�>���، 

�X J��ه أنL صی�P ��� ا�رج، إی�ك أن ��c3� c3 یt�� وارد، �� ����� نlP ا��4وق ���B ص�ر 

ة، انjM�� E�p �e ا���B، زوج�L و س� اUن��Bء و رس�ل و ن�B و ��43م و ��M J\ه ،L� 2?�� �[�X

  ه\J زوج�� : �Mل �?2

ا�=�ِم َوِإ<4* َخ6ُ�Jِ َأْن َ+�Gََ�� ُسْ&�Nََن ا���ِ- َی� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل ِإن� ا��3َ�ْ�Jَن َیْ#ِ�ي ِمْ� اkِ�ْْ<َ��ِن َمْ#َ�ى (( 

  )) َیGِْ>َف ِ+* ُ�ُ�(ِ�ُ)َ	� ُس(ًءا َأْو َ��َل َشْ�ً��

   ،
3د �5 ا��Pا�� L��tة أن ی
 �c�3� 5 ز��u ،5 ا����ی�ت� c�� 2آ J��ه��ك واح �5 إخ�ان�� 

L� ل�P� :3�� �3 و��ه2 ه2 وجّ� ،

، ج�ء ص�ح
 ا��c�3 و�k ا�>��� و ذه��M �R�� �5، أری


 ز�ة، p �3Bu� و ا�?2 ه\ا ا��4نk ���ء ا���Rfن ��M 
ا��Mب ��ji3� E أح ا���3ل وج �� ا�(�

���Z3 : إن اH هأن�، ذه
 إ�E ص�ح
 ا��c�3 ����س�M ،LBل �L: و ز�(� و ه2 أن ی�iد�M 5<� ،Jل ��

�i�� kه�ت ث�5 ا����3 و ا���5�3، ا��4ن �B��M _3ى ص�ن��Xا ،
��M �R�� _� ��Bأن ی � f آ�ن ،

ص�ح
 ا���c، أن� أ�Mل �>2 أح��ن� یu kP�ق ����X 24آ� �3م ا��5��B، ی>�ن ج�ء �g�� l�Xی_ 

 2� ،�o�B� J�i���B� J أ��ن�، �� �Mل ��g?�د، �3 ی���5 أ�� ا��gی_ اQخ� ج�ء ا�l�g أ�� k�و

J ی�(�X c]�، �� ه\ا، ی��o، �2 ی�(c، �� س(c، ���س
 f ی�ج �Xء، �� h3�ه� د�k أ��ن� و

 ����M�� c<� ،Jإی� L�i�ن� �5 أس�Bع أ��ن� ���ن و ه� أن\ا أ�� k����Mz، �� آ�ن ��� ی� ��ن و

اfج������ و ا���دی� و ا��Pض و ا�ی5 و ا��Uن�، آ�L ��5، اج�3X c3رك ا���Bن ی�iد ا��i�gن، إًذا 

 أن ���ف ��L، خ�وجL�<�3� 5� L ���دیk أه�L، و ��ج�J�3X c، إذا � f ،jأن ی�� � f j<�3� واح

نL �5 ا��3g و � j�e��و ،J���I2 أ��P�و Lرأس yو ح� J�3X cج��� ،kن�� f ،J�3X 2eن إذا ا��اح


، �Xء ج��c جا، و أنj<�3� h، ح��y و ���
 و �i��� 
�iب و ا����Zأح�5 ا� qBرن و�ا�

hأن� آ� ،Hا k� hأن ،q�f و j?�?� ،�i3�  ث���� ح��� و qBی� cأن ه��ك �5 ی��4 �� ا��� kأس�

Hا k� �M�3ا� �� Eن، ح�O�Pأ ا��Pو ی 
�iی�f�BP� k�  . اUآ�c أن ی>�ن ا��

 �?�� � f ا���وج ����ج� ا��� *��Zء ا��gا�  

ِهَ* ُ'�Gَ+َ ;ٌ9َُل ُ:ْ�َوُة ُآ7% َذQَ�ِ َ:َ�*� َه�4ٌ� َ:ْ� ُ:ْ�َوَة َأ<�ُ- ُس7َ�ِ َأMْ�َُ=ُم9ِ* اiِ�Nَ�ُْ~ َأْو َ�ْ=ُ<( ِم49* اْ�َ	ْ�َأُة َو(( 

َرْأَس َرُس(ِل  َوُآ7% َذMْ�َ Qَ�ُِ=ُم9ِ* َو8َ�ْ�َ َ:َ�� َأَ�ٍ= ِ+* َذQَ�ِ َ�ْ ٌس َأْخَ&Jَiِ�:َ *9ِ�ْ�َُ! َأ<��2َ َآ�َ<6ْ ُ�َ�'7ُ4 9ِ0ْ�َ*

~ٌiِ��َ *َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوِه �َوَرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 9َ��ِِ�ٍ> ُمَ#�ِوٌر ِ+* اْ�َ	ْ�ِ#ِ=  ا���ِ- َص��

 ~ٌiِ��َ *َ4ُ�ُ- َوِه'�َPُ+َ �2َ�ِ�َ#ْ�ُ *+ِ *َُیْ=ِ<* �2َ�َ َرْأَسُ- َوِه((  
  ]رواJ ا���Bري[ 
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 ��?�، ��  ی�>5 أن ی��P ا���ج� �� ���Z� L�، و ا�h�B ج�
 ا���(، خ�وج ا��j<�3 ���ج�  � f

 ،L�<�3� Eو ی�3د إ� c��oو ی h�Bا� Eإ� 
 أن یL� ،c��o أن ی\ه� f ،2ح���� ���M ن�م c�p �Z� �����

 ��L، وf ی�>5 � f ��� ل �5 ه\ا�Bو ا� �R�o�� L�<�3� 5� أن ی��ج j<�3��� أن E��أج�k ا����3ء 

�gوا�� cآtا�� Eا���ج� إ� J��3� �� و ،ب، إذا �2 ی>L� 5 �5 یt��L�� L� L ا���وج إ��L�3� ،L �� ا���(

ى و ��ج ،k��Eg3 و ��جk، إذا أ��ا �_، �3Bu س�وش و �� q����P و oX�ت، o��� 
ی�>5 أن �\ه

 fو إ ،k��)ا� �� Lآ�t� 5 أن<�� jخ�� j�i� cل، إذا أآ��B� ،cآ�g� 5� c�3� ،ا��(�د E�� LB<�

_��� Eإ� 
  .اذه

ان ه��ك أ��آ� 5����pل �� ا����ج، ��ء س�خ5، و  إذا آ�ن ه��ك دورات،  �Bا� r3� أن h3س�

 h�Bء �� ا��������Bت، f ��نk، �>5 ا�h�B ا���ام �Xء �j�i دورات ا����J خ�ج ا�h�B ا���ام، و

  .م f ی�ج، وf ه��ك دورات ���Jا���ا

 ا�(��3 و ����� ا�(��زة و ��53 ا���ی�M :،rل?g��� cا��ج j<��و ��tت أه�L ی��tه2 ���ج�L  إذا ا

��E ا��Bب c2، دخR�M ا�(��3 : وه� ?gأن ی��� ج��زة و ی L� ،ن������3، ا���ج� ا��u ��� ه�]�ا

  .��یr، و��tت أه�L ی��tه2 ���ج�Lوی�3د ا�

 q�)ی fو rا�(��زة و ی�3د ا���ی kBأن ی� j<�3��� lآ�ن ی�خ Lدة أن��M 5�ه��ك إن ج�q ص�ر " و

<��fف ا�خjMا��ا E��  .�ف، 

��E نL���e و ص��ن�L، ه\ا ��Bح  �eا����� k� L�� و ی��م اQن، و�L أن یtآc و ی�gب �� ا���(

j<�3���.  

   ،E?ان� J��3� ،LPق خ��� ،
Bس �ا، �����>�ف، ا���وج �5 ا���( ���o ح�ج� fا ciBن ا�\ي یQا


، ه\ا ا���وج و �Bس fر و\�ا �� �� � آ�ن ��M� یciB ا��>��ci� ،L ا��>* خ�وجL �5 ا���(

  �� ا���(، وا��دة ������ �3Bu��B3�� �?دة،

CQَ�ُ	َ:َ ��3َ&َNْ�َ�َ 6ََأْشَ�ْآ �ْ�ِ�َ�  
)��Tس�رة ا�(  

إذا ا!ن��ن X_ �� ه\ا ا�ی5 ان�?E ا��>��L، وذه�ب ا�cP3، �(��ن أو س>�، و ا���r و ا����س،   

��>�ف���ات �Xط ا�����T، و ا�i?�رة �5 اfا ciB� �?آ� J\و ا����س، ه r���.  

   5� ،�Bدة واج�B� Eإ� hB�P3?� انiM 2دة ن����، ث�B�ة �� ا��LP ؛ إذا ا!ن��ن �Xع �� ��M ن���اQن 

c�M و Jؤ��M L� 
�� ثL3iM 2 اس���i�� ف�<��fع �� ا�X : j<�3ا�2�3 �� ا�� cأه jواخ�� ،
ی(

�� E�� Lأن ی�� cBM L��<�����L ا���Pء، و اح�(�ا : ن�ى، �Mل ���_ إذا kiM ا 
إذا kiM ا��>��L وج
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��>X j?�ا ��X 5ال �� L��<�����L و س�2 ��� خ�ج �5 ا Hا Eص� �Bی* أن ا������ " �?��e3� دة�B3ا�

�3ه�، آ�نh ن�� �tصh�B واج�Bإذا �أت �?� ث2 ��آ�?� ���_ أن �.  

�����M LؤJ  �5 ن\ر أن یj<�3: ا��j<�3 إذا ا��>j �5 ن\ر 
ی��� أو أی��� ث�X 2ع ��L وأ��J وج

��>�ف ا��\ر fإذا آ�ن ا ،L�� E�Pُی f L��Pأن ی cBM ن ��تS� ��RUق ا����� L���ر M E�� ،ج��ع!��


  .ه\ا ��MؤJ واج
، أ�� إذا ا��>�ف س�� ��Mؤ�M 2?�3� Jل واج
، و ��M 2?�3ل ����

��>�ف �� ا���( ا���ام أو   f5 ن\ر ا� ،L��� ���L و��ؤJ ��\رJ �� ا���( 
ا���Bي أو اE4MU وج

 L��� �Bل ا���P� ،����� Hا Lی��� Eح� E4MUا ،E4MU�� E4MU�� ،ي�B���� ي�B���� ،ام، �����ام�����

  ا�4�ة و ا���م 

َس��َ� َ��َل َ�� Jَ�ُ=% ا��4َ��ُل ِإ��� ِإَ�� pَ��َpَِ! َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َو(( 

 ��  )) َمَ��ِ'َ= اْ�َ	ْ�ِ#ِ= اNَ�َْ�اِم َوَمْ�ِ#ِ= ا���ُس(ِل َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَمْ�ِ#ِ= اْ�َ ْ�َ
  ]رواJ ا���Bري[

  �Zا� ��>�ف �� ��p ه\J ا����جfن� أ�� إذا ن\رت ا�Zن ا��>2 ا�Qا ��>�ف �� ا���(fا 
ث� �� ی(

h�M �� ،ث� آ�?� س�اء�Zا� J\ه ��p أری أن أ�>j �� ا�(��k ا��Uي �� ح�
، : ا�\ي �L���ّ، أّي ��(

ا ��p ا�Z�ث� ی(RT_ أن �j<�3 �� أي ��( Oخ�، )�� h���أ��ي ا��gم ���X ا���ل، إذا ن�یh و 

ة، أ�� إذا ���h ا���( ا���ام أو ا���M J\ه J\ه  �5 أن �j<�3 �� أح� f E4MUي أو ا�Bا�� )��

���L و س�2 أن�M Lل  Hا Eص� �B5 ا��� hBث ،h��� �� 
���   ا����ج

ْ� َ>ا َخْ�ٌ� ِمَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َصَ��ٌة ِ+* َمْ�ِ#ِ=ي َه(( 

  )) َأlِ�ْ َصَ��ٍة ِ+�َ	� ِسَ(اWُ ِإ��� اْ�َ	ْ�ِ#َ= اNَ�َْ�اَم 
  ]رواJ ا���Bري[

��دي   �M�Bو ا� ،�R��� jأ�.  

��>�ف �� ا���( ا���Bي �Mلfن �5 ن\ر اQي �_ أن : ا�Bا���ام، ا�� ج�ز �L أن یj<�3 �� ا���(

  .�>j �� ا���( ا���ام�j<�3 �� اUه2، أ�� إذا ن�یh �� ا���ام f ی(RT_ إf أن �3

   �?B���>�ف خ�وج �5 ه��م ا�ن�� و �5 ���fا،Hا Eع إ��iPف ان�<��fا ،kس�ی c<g� رس���l ا�

��>�ف خ��ة �k اJ��3� ،H ا��اسk أي fان?�، اTو�5 ه���?� و �5 أح �?��P�P� 5و� �?��<g� 5� و

�T وجc ا��>�ف، �J��3 ا���y أن ��Tم ا� Hا Eع إ��iPأي@ دخ�ل ان ، ا��E�3 ا��اسk �� ا���()��

 h3��u �� Eن أو �\آ�، ح�O�M اءة�P� 2، أو�� q�)� ة ����ر�داء صt� Hا Eب إ��Pا�� ���� )����

 ،j<�3� hنt� ،��4� 5یآ�
 ا������ و آ�
 ا��ی* و ا��LP و آ�
 ا���� ة وأي آ��ب ی�h إ�E ا�

� 5� h�� Eإ� hدة، دخ��B���ت ا H��o�B وجL ا ،H��o�B ا�4�ة، و ��o�B ا�\آ� و أنh اQن �� 
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 �3��i� ،2��
 ا�2�3، س��ع درس �u �o�B� ،��B<و ا�� c��?و ا�� ��ء واfس���oر و ا�����ا���وة و ا�

Hا ������T وجc و��  Hح� ا�B�� �� hآ��ب، أن.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -���� ا������ ا!س�����L وس�2 �� ) :058( ا�رس  -�� Hا Eص� �Bا�� L�3آ�ن ی� ��

 .ا��3

  21-03- 1993: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  ...أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

 Eً�3� �?� 5د �� ح��ة ا���������Uن ـ وا���Pاب ـ آ�� ی��Uا E��   ا��3��خ�ص ��p ا��E�3 ا�\ي 


 ا���، إذًا P�
 ا���4م، وP���Bدة ؛  
Pِ� ��t� ه�������د ا!س���� ��جU2 �� ا�PMن��، ��� دأهc ا�

 ،��i3ا���س ی��ح?2 ا� �b��� ،و�5 س��ت ا��3 ا���ح، ��� ا�����ع ا�\ي ی��oB أن ُیْ�ِ�ح�� �� ا��3

، وا���Pءات، وا��?�ات، وا����ت، ه\ا ا�\ي ی��ح ���� ا���س، وأآc ا��Zی، و�qB ا�(ی، وا�Tی�رات

�>5 �� أردن� ا��E�3 ا!س��� ���3 ا���P�P ا!ن��ن ح���� یzدي ��Bدة آ�Bى �5 ��Bدات ا!س�م، 

 E��3�و Lن��Bس Hن اU ،أن ی��ح �oBی� ��?�، ی��oا� y�P�� Eث��ره�، وإ� jiM Eوإ� ،�?Rأدا Eإ� ybوی��

  :ی�Pل

  Eْ�َ�ْ+َ Qَ�ِ<َ&ِ+َCَ�ُ�(ا� 
 )qی� : س�رة ی�نO 5� "58 ( "  

  �ً�Rل �>2 دا�Mا���ل ؟ : وأن� أ rBM _؛ �� ا�\ي ی��ح_ ؟ ی��ح h5�َ أن _� cMا�\ي ی��ح_ أ �� �� cM

 5���z5 ا��� fو ،Hا c>�ن �5 أه�ن��، �5 أنh �5 أهc ا�ن��، ���ح_ ا���ا�
 ا����3، أنh �5 أهc ا�

�Mا��4دc��  .5، وf �5 ا���5�P إf إذا آ�ن ����ع ��ح_ ��Q�� �ًP��3خ�ة، وا�

  �)Qَ�ْ�ِC �َ�Gِ�P)83 ا�=�اُر اVَ�ِْخَ�ُة َ<ْ#�2َ�ُ0َ ِ���ِ>یَ� َ�� ُیِ�یُ=وَن ُ:ُ�ّ(ًا ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ�� َ+َ��دًا َوا�0َ�ِْ�َ&ُ! ِ�ْ�ُ	
 ) l4Pس�رة ا�(  

أو ��دات ���ارث�، �( ا!ن��ن ��p ) ��>��ر(��نL ����43 ا��ی* إذًا ا���P�P ا��3 أص�B آ�� ی�  

ص�2R و�>�L ی�3، ویt�� ����ى ��E ا�h�B، ویc�3 زی�رات، وی�qB ث��ب جیة وه� �� ص�م ر���ن 

 5��� ،إu�Mً�، ا���4م آ�f L یL� k��P و�k ذ�_ ی��رس ا��Piس ا��� ی��رس?� ا���س �� ا��3

ا���P�P آ�� �Mل ���L ا�4�ة . i�bب ِ��2 ی��oB أن ن�?E�3� 2 ا���ح �� ا��3آ�����5، آ�5���z، آ

  وا���م

 )) 
���P��+ �iن +��ٌ! ی(م ی�3E و+��ٌ! ی(م ی�G* ا��((  
  )�5 ا�(��f kح>�م ا�O�Pن ( 


، �>�L ��ح أن اH س��BنL و�  bB�� ا���4م ،f ا���4م ؟ �M E?ان� Lذا ��ح، أن��� �iی�م ی� LPbو� E��3

 cوج bT� Hم ���ت اT� Lنt� Lم، أآ����M��4ٍم و� Lأآ�� E��3�و Lن��Bس Hدة، ��ح أن ا�B3ا� J\داء هU
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��Bدٍة آ��Bة، وإذا آ�ن �� ا��3 ��ح �?� ��ٌح : �� ر���ن، إذًا أول �Xء 
P� ��tم ی�ا!س �� ا��3

���L ا�4�ة وا���م ر��� �Bدة، وا���B3ا� J\داء هU E��3� Hل ا�M 5� ه\ا �Bاس��:  

  �)185(C َوPُ�ِْ)ِ	ُ�(ا ا0ِ�ْ=�َة َوPُ�َِ)&4ُ�وا ا���َ- َ:َ�� َم� َهَ=اُآْ� َوJْ�َ �ْ(ُ��0َ�َُ)ُ�وَن 
  )س�رة ا��PBة (

    ،L���P� 2<أآ��>2 ���4م ر���ن، وأآ�� cوج bT� Hذ�_ أن ا E�3� ،ء�i3ا� 3� ��tی �ً�Rدا �<gوا�

Rٍ\ آ�bB�2وأآ��>2 ����  ..L���3 وا!�BMل ����3X ،L�2 أن>2 �� ن�3ٍ� آ�Bى، 

     � )185(C َوPُ�َِ)&4ُ�وا ا���َ- َ:َ�� َم� َهَ=اُآْ� َوJْ�َ �ْ(ُ��0َ�َُ)ُ�وَن 

  : ا��3 آ�t� Lخ�ٌذ �5 ه\J اQی�

  �)185(C َوPُ�َِ)&4ُ�وا ا���َ- َ:َ�� َم� َهَ=اُآْ� َوJْ�َ �ْ(ُ��0َ�َُ)ُ�وَن 

��Bدٍة، و�3 ����y اH �� أداء ا��B3دة، و�3 أداء ا��B3دة    3� ��tی ،ه\ا ه� ا��E�3 ا!س��� �� ا��3

 5��bT وجc، إذًا ه��ك �3Xر ��!ن(�ز، �3Xر ������ق، �3Rٍ\ یt�� ا��3 ��>�ن ���B3ًا  Hآ�� أراد ا

L�د�B�  .ن(�ح ا!ن��ن �� 

م �>���ریfح� ا�i�bب �?2 أ���د خ�ص�،   Pی ���3�� Lنtة، ی��� ج��3 وآ�g�، ویtخ\ ��5��R و

 qذآ� و�� k�u أي ��دة ـ cج���3، ون(� �5 أول دورة، و�� آ�ن ح�� cرض، وإذا دخUق ا�� �gی�

�ً3Bu L� �B����� �P�Pا�� J��J ا���P�P إذا و��y �� . أنEZ ـ �� آ�ن ح��c ی�q ���ح، ه\ا ��ا����2 

��gة  ص��م ر���ن، أن� �3Bس �� �)������ �b�Bَُی M ،ب، ��� ی�(� ����ق�iا� kM5 وا� cZ� ب��أ

 ��Bا����(�، ی ��B3ً� ��� یBu ،
��iا� ��Oب، ث��ن�� ��g أی��ل ی�b�B ا����(�، ث��ن�� ��g أی��ل ه� 

� ،�P�Pه\ا ا�� ،L5 ��ح� ��B3ه�، یTن c�32 أح��نً�، یRfو c�3ا��?�]�ن، ی ��tی ،Lا�\ي أه� �� �� cP

�� اH، وأهc ا�ن�� ی��ح�ن ���ن���i� 5 ی��ح�zا�� ،h5�َ أن _� cMی��ح_ أ.  

   Ei���iؤf J ی�S� ،kiPذا أ 2�e3ا� ،L����� Eإ� ��Pأن ی�� E��3�و Lن��Bس Hأرج� ا y�Mد E�3� ��

q�� ا���ت، ه\ا ��ح ����iًء ��f �ً3iP ی��E ه\ا ��iء، �Sذا ��ح�g� hء ی��?�   q�� ،�ًص���

ی5، واح ی�Pل �_�Qا خ\ ارآ
 : ��حً� حU ،�ً�P�Pن ا!�L ا�2�e3 إذا أ�Ei أده�، ��iؤJ إ�E أ�

 kی�، أ�� ر���h �_ هی� ���u Eل، ه\J ه� ا�?M إآ�ا�ً�، أ�� إذا q�� ه\ا ،�P� ��������رة ر�k س�

���5 س�   ..س��� ��q ه\ا ��iًء، وا�ن�� آ�?�  f�Tی

  َ��ُ�(ا َ�ِ&�9َrْ َیْ(مً� َأْو َ�0َْ~ َیْ(ٍم �) Pُrْ&ِ�َ)112ْ� ِ+* اْ�َ ْرِض َ:َ=َد ِسC  �َ�9ِ َآْ�
 ) 5���zس�رة ا��(  

  :�� Oی� ث�ن��  

  C َآَ ْن َ�ْ� َیْ�َ&rُ(ا ِإ��� َس�َ:ً! ِمَ� ا��2َ�9ِر �
 )qی� : س�رة ی�نO 5� "45 ( "  
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  :� �tنf h ��3ف اH، وا���B ا�>�ی2 ی�Pل �� �r3 خLBiا�ن�� آ�?� س���، إذًا ح���� ���ح ���ن�  

  ))م� :�+�2 �� ی�Eح ��خ�ء و�� ی�Nن ��GJء (( 

   ،��B�3 ���ٍح آgی ،L��ص �� L� اUخ ا��5�z إذا ص�Eb وخkg �� ص��L، أو ان?��ت د��P��أن� أ

� cدخ ،H ��، أث��ء ا��iاف إذا ذه
 إ�E ا��� أث��ء ا��iاف �g���� �3Xع، ه\ا �uاف ا����u �

��، أث��ء ا���g�� �3X �3ع، �� ����ت �u �� cدخ ،H �g�� �3Xع، ه\ا ه� ا��iاف ا���

cوج bT� Hا ���i� Lه\ا ه� ا���ح، ��ح ،Hا E��  . ان?��ت د���Tp Lی�ًة، �BM!�� �3Xل 

�ی، ���ح ا��5���z �� ا��3 ���5 ���� آ���3 ا���س ؛ ن��ح ��qB ا�(ی، وأآc ا��Zی، وأن ن�c3 �� ن  

Uن اH س��BنL و�E��3 و�Pb?2 ����4ا ر���ن، ص���ا ن?�رJ و���Mا ���L، وT�Mوا ـ إن ص� ا����B3 ـ 

 �ً��  .�� ����3 اH و�� ا!�BMل ���T�MLًة ن�

* * * * *  

���د ؟ أوfً ص�ة ا��3ی5  Uا �� �Bا�� c3ذا آ�ن ی���...  

اUص�ل وا�>��ل أن ا!ن��ن ی��ي ث��ب �� . م ی�qB أج�c ث���L �� ا��3آ�ن ���L ا�4�ة وا���  

���L ا�4�ة وا���م �5 س��L أو أنL آ�ن إذا ح�� ا����د، أو آ�ن ی�م  �Bإن ا�� c� ،ةا��3 جی

 ،��Z5 آ�B�u 5���z� ح� إخ�ان�ن ��Zی���3ن ذ�_، آ L��M �b���ا�(��3 ار�ى أج�c ث���L، وآ�ن 

�P؟و��� 
Bه2، ��� ا���?e�� ی?���ن f 5<� 5�� ! ا���رج� J�?e� ن س��� دو��Qدی5، ا c�Z�� hأن

 �� ،c�3ب ا���Z� ًا�م جP�� ���p �B� 
�5 حLP أم �5 حy دو��L ؟ �P3� ��pل، ��bة رq�R وزارة ذه

q�R��� إه�ن� J\ا�(�?�ری�، ه q�Rر L�BPي أ. اس����L ا�4�ة وا���م ی�� �B���� ،ج�c ث���L �� ا��3

 ا���س �5�z، أن h��c�Z ه\ا �� hءات، إذا �� زی�رات، أن�P� �� إذا cآ�Uی�م ا�(��3، وا cآ�Uوا

  :ا�ی5، �����3ی� ������e ه\ا �5 ا����، �?\ا �Mل ���L ا�4�ة وا���م

� �)(<(ا ش�مً! ��� ا��9س (( P� 94(ا �&�س)��(ا ر���)� و�Nأص�((  

 اH، ا���B\�ل �� ث���L �� أ�� �5�z أث  �� L��P� kء ��� ی���gه\ا ا� ،��\�B� ث��ب qB� �� c�3ء ا���

��c، و�� ث��ب خ�ص� ���t� ،c�3ول �Xء ������ أنL آ�ن  L� إن��ن cآ ،k�ا�E�3� c�3 ه\ا ���ا

���L ا�4�ة وا��� cآ �� Lأح�5 ث��� qBم ی���.  

  :و�5 ا���5 ا���B ـ أي ا�5 ا���L ـ �Mل

أم�<� رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس�� +* ا��0=ی� أن <�&8 أ'(د م� <#=W، وأن <�3P; � '(د م� (( 

  ))<#=، وأن <p�� *ND	� م� <#= 
  )رواJ ا���آ2 و��L إس��ق �5 ��زخ ( 
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�3ی5 وا�(��3  �� �?�Bی� �ٌbُح� L� وآ�ن ،Lث��� cی5 ـ أج����L وس�2b ی�qB �?�� ـ ���3 Hا Eـ  وآ�ن ص�

�� ح>2 �5 یt�� إ�E ا�(���B��� k(��� ؟ واH : خ�ص�b ـ أخ �5 إخ�ان�� �5 �ة آ�ن ج��q ه�� �Mل ��

�5 اس�����L �?\ا ا���Pم  ��B3ء ی�X ه\ا ،�L3 حy، ��ح�e واH ی(
 أن ��Pل، و�� آ�ن ج�ر ا���(

  .�ن ه��ك �>�@jوه\ا ا�h�B، ��ر�اء ث��ب ����BP، أن��P، أن� أ�Mل ����BP ح�f E ی>

   Eا���وج إ� cBM ًا��ات و��� cی�5@ أآ ،E��Uدون ا �i��� ا���وج cBM cآU5 ا���� أی�ً� ا�

، وأن�i� hت، ����oB أن �� ا���i، ی(
 أن �tآcBM �ً[�X c أن �\ه
، Uن ا���م ��ا�4�ة �� 

�ة ه\ا �5 ا����، أی�>5 �fً ی>�ن ه��ك ��i��� �?e، ه� أن �tآS� ،cذا أآc ا!ن��ن cBM �ً[�X ا�4

��?� �3iM �5 ا����3ل ؟ ��X�� ����3 ا���ل، ���ة، �����3، س>�bة، أي �Xء، آtس �Xاب، ی�5 

��q<3��� ،E، ا���� أن Uا �� ا���i، و�tخ�� ذ�_ �� ��أآc ���اٍت و��ًا cBM ا���وج إ�E ص�ة 

��E، وأUا ��3 ا�4�ة �� � cآt��4ا� cBM cآt� ن�iا�� ��  .ة �� 

���M Lل Hا ��  و�5 أنqٍ ر

� ی آ7 �	�اٍت وی آ��2 و��ًا ((P� �3Eو ی(م ا�=hی w وس�� -��: 
  ))آ�ن ا�9&* ص�� ا

  k��u hث�، أو خ��ً�، وأن�ة، أو ث  .أي إ�� واح

  J\ه ،kی�ج Eح� E��Uی�م ا cآtی fو ،cآtی Eح� �iو ی�م ا��oی f 2وس� L��� Hا Eوآ�ن ص� 


3 أن ��3د، ����cBM �i أن �\ه� E��U�� أن . ا���� ؛ cBM �ً[�X cآt� ب، ث2 أن��Zا� cاء أج�إذًا ار�

  .�\ه
 ��4�ة

  �iو ی�م ا��oا� cBM cآU�� ون��zأن ا���س آ�ن�ا ی 
�5 س�3 �5 ا���� tuا���م . و�� ا��� hن_ أنU

أ��iت، �Sذا �h�P ص�E�3� 2R ه\ا أن_ � 2��Bِل ����3.  

ا��  M 5ل ا��Mو :BM cآUا c�)3� ،�ً��اخ� �iی�م ا�� cآUا c�)3� ب�Bن2�3 �� اس�� f ه\ا �iا�� c

L��� kٌ�َ)ْ�ُ ٌء�X.  

 * * * **  

E�4ا�� Eن، ا���وج إ�Qا...  

�� ح>�� ا�4�ة �� ا��Eb�4 ی�م ا��3 ؟ سzال، : س���t ا��Bرح� إن��ن �3 ا���Bi ی�م ا�(��M ،�3ل ��  

� h�ML : L�� ىbدz� Eb�4ة، ه\ا ا����o4ح��ء ا�Uًا �� ا�� ا!س�م �Eb�4، ه� ��( ص��o ج

ن� �����fت �E�4، هL�� c خ�Bi ؟ �� �� ،Eb�4� ���p (�ری��ي ���ی� t� 5<�� ،qا���4ات ا���

 ،�Biخ fو ،
�iه��ك خ q�� ��oص E�4� �Pا������ن�� �����ی �� ،E�4� �P� ه� �Biخ L�� �� fإ

E�4� Lه\ا اس� ،E�4ه\ا ا�� �� qدون ا���4ات ا���zأن ا��(�ر ی.  
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   �� 5<� ،���� k��� ا�(��3، ه\ا �Biوخ qا���4ات ا��� L�� م�P� ن� ��(، ه\ا ا���(��و�� 

ن� ح>P� 2?� دy�M جًا، �� ����� أح أح��ء د�L�� yg أر�k ���ج، وأح ه\J ا����ج ی����U k�bء ��

3ً�، ی(
 ا�4�ة �� ��(ٍ واح، �5 أجc ��ذا ؟ �5 أجc اج���ع ا�>���، ووحة ا�j4، ا��� ج��

 k�i��� f ،�ً3��)� ووحة ا���ج�L، �>5 ه\ا ا��gء �� ا��gم ��p واU ،kMن اس���3ب ج��k ا����ج

 �� ،ygد� �� kج�� �Rث���ث �ًBی�P� kا�(�ا� cآ kن اج�Qا ،ygس>�ن د� qُخ� fإ 
�آc أن ����

واح ��L أ�l�X j، ث�ث���R أ�j، أ���5، س����R أ�j ث�ث fOف، ���R��3 أ�j، ث�ث� fOف 

وخ�����R، ����ن، ا��gم ��?� خ�q ��ی�5، خ��� �� ا����ء ��P، �� ا��?�ر س��، د�E�3� ،yg ه\ا 

cة ص���ٌ� ی�م ا�(��3 �� آ�إذًا ا�4 ،ygأ���ء د� 
����ج  أن آc ا����ج أcM �5 أن ����

ygد�.  

   ،���p أ�� �� ��4رن� �Mی� ـ ��Zل أو�� ـ ��?� ث�ث� ���ج ؛ واح ��BM، وواح �M�X، وواح

L��: و�� أح ه\J ا����ج ی��k ��>�ن ا��Pی� ج��3ً�، �� ��4 ا�4�ة إf �� واح، ه\ا ا�\ي ���Mا 

�� �r3 ا!خ�ة ا��gا��3 أن ی��4ا ا�e?�، ی����ا أن �>�ن ا�4�ة ا�(��3 �5�َ سyB، ه\ا ا�\ي ی

��p ص����، وا��>2 ان�?E اQن Uن اس���3ب ا����ج أ��Z<� cM، �5 أجc ��ذا ؟ �5 أجc وحة 

��Uا.  

   L��� �Bة �(��5�3، �\�_ ا���Bا� cهU c� L��3� �ٍ�� h��� إذًا �>c ح� �� ج��k، أ�� ص�ة ا��3

��ط ا��Bی� واسk، �?�� آ�Z ا���س ه2 �� ا��Eb�4، أی�ً� ا�4�ة وا���م آ�ن ی��4 ا��3 �� ا���ة، �

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bأن ا�� �ًPس�� L���3ن�ة ا�>���، وا��>2 ا�\ي   :�5 أجc وح

  ))ص�(ا وراء آ7 �ٍ� و+�'� (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  )أ�� ه�ی�ة ط " 

   q�� ،�ً��P��� q�� 2�3 أن ا!��م�و )�� Eإ� h5 أن �� دخ�� k���� أن �ً��<� h�� hأن ،fً�ح L���


 ���� �� ا��(��k، : ���4 وراءh�� ،J �>��ً� أن ��Pل ����سBآ\ا وآ\ا، ه\ا ی� LM�ه\ا ا!��م أخ

��E وحة ا������5، و��E ح�5 ا�3��M 2?��� �Mل �B5 ا��� �ًIح��:  

  ))ص�(ا وراء آ7 �ٍ� و+�'� (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  )ه�ی�ة ط أ�� " 

���L وس�2 أدbاه� �� ا��Eb�4 خ�رج    Hا Eص� �Bو�>5 ا�� ،�\�_ ص�ة ا��3 ی(�ز أن �zّدى �� ا���(

���L وس�2 آ�ن ی��4  Hا Eص� �Bن ا��U ،Jون�� �ٍiٍر آ�\ْ�ة، وه\ا اUداء أ��c �� �2 ی>5 ه��ك ُ�Bا�

J إf ��ًةا��3ی5 �� ا��Eb�4، و�2 یcِ4 ا�3)��� � �i3\ر ا���..  
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L�� Hا ��  : �53 أ�� ه�ی�ة ر

� ��2 ا�9&* صqة ا��0= +* ا�	�#= ((��  )) أ<- أص���2 م3ٌ� ی(م ا��0=، +

* * * * *  

yی�iن، ������ ا�Qا...  

ذه
 أآ�Z أهc ا�2�3 إ�E اس���Bب ا�\ه�ب إ�E ا��3 ��u 5یyٍ، وا��ج�ع إ�E ا��u 5� h�BیO yٍخ�،   

t� �P��� 5 ����>�� أن� ٍد ��>5ٍ �5 إخ��_ ا��5���z، وأن ���2 ���?2، أن �t�� إ�E ا���(� �Bآ

5���zإخ�ان_ ا�� k� ؤك�P� �Z<خ�، وا��>�� أن یO yٍی�u 5� h�Bا� E�3د إ��وأن  yی�u.  

  L�� Hا ��  �53 أ�� ه�ی�ة ر

  ))خ�ج +�-أن ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� آ�ن إذا خ�ج إ�� ا��0= ی�'� +* ��c ا��3ی^ ا�>ي ((
  )رواJ أح� و���2 وا����\ي ( 

3Buً� �� ح�fت و�>�?� ن�درة أن ی>�ن ا�h�B �(�ن
 ا�(��k، وf ی�ج إ�u fیy واح ����وج   

  . � ح�fت ��� إج�Bري �� �� J��pوی(�ز ا��ج�ع �� ا��iیy ا�\ي ذه
 ��L، �: وا��ج�ع، �Mل

* * * * *  

ر ث�  M q�gع ا����ار ث� أ���ٍر إ�E ا�Tوال، ا�Tوال ی��3 إ�c�BَMُ E ا�e?�، �5 ار���ع وhM ص�ة ا��3

ا�q�g ث�ث� أ���ر إ�c�BM E ا�e?� ه� وhM ص�ة ا��3، 3Buً� ن�5 اQن �� آc ا!���آ��ت �>���� 

��?��� ���Pا� ،�P�Mا���دس� وس�� وخ���5 د ��  . ص�ة ا��3 ا���

ر : �Mل  M ل�M 2?�3ر ر���5، و�M ل�M 2?�3� ��?Pح>�م ا��U�3د��5، �5 ا�� �ًBی�P� ،ث� أ���ر�ث

 �iة ا���خ�� صt� 
��E�Z��� E �����2 أن ی��� �3 ا�4�ة، وی���Uا ��ی���
 �c�)3 ص�ة 

 �iة ا���4� ،�iل زآ�ة ا���BM E?ان� ،Ebإذا ص� LنU ،ة�ا�4 cBM J�i� زآ�ة k����E�Z �����2 أن ی

bP� E��Uة ا�وص ،�bخz� ة�م صP�و ،�iزآ�ة ا�� k��3 ا���س�3 �� د�� �iة ا���خ� صz� ،م

<�� ��3� E��Uةا�ا�4   .5 ا����2 �5 أن ی��� �3

* * * * *  

   5��Biخ 
iم ی��ة وا���ا�4 L���ص�ة ا��3ی� 5� Oذان، و�� إ���M، و�� ناء ـ اUص� ـ وآ�ن 

  . �R�Mً� ی�c4 ���?�� �(��ٍ� ص��oة

س��Bن_ ا��?2 ( �3 رآ��3ن ��E ا��\ه
 ا�����، �> ��B���B<ة ا!ح�ام، و��Pأ د��ء ا���Zء ص�ة ا�   

و�3ه� �>��B ث�ث �>��Bات �k ا!��م، ��5 ا��>��B��5 س��Bن اH، وا��� H، وf إ�L إf اH، ) و���ك 

��E، ویUاس2 ر�_ ا �Bأ س�P، ی���أ ا!��م ا����Pث�، ی�ث �Bأآ Hأ وا�Pوی ،jPوی ،3Pوی ،�آk، وی�(
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 ا������، وهc أ��ك حی* ا���X�o، و�3ه� ی>��B ث�ث �>��Bات، ��5 آ c���B<��5 س��Bن اH، وا���

��E ا��\ه
 ا����� 3، ه\J ص�ة ا��3Pوی ،  .H، وf إ�L إf اH، واH أآ�B، ث2 ی�آk، وی�(

  U ،ء�X L��� q�� ،�bBأن إن��ن �� آ ��
  .ن ا��>��B �� ص�ة ا��3 س�ٌ� و���h واج

3 ص�ة ا��3، L�BM �� f س��   � fو ���L وس�2 ص�E س�ً� cBM ص�ة ا��3 Hا Eص� �Bأن ا�� hBZ2 ی�

3J س��� �� fل. و�M L�� Hا ���5 ا�5 ��Bٍس ر:  

))�	2�&� 7�� رآ��P0 �� ی��  ))وw �0=ه	� خ�ج رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس�� ی(م ا��0= +
 ) ��  )رواJ ا�(��

* * * * *  

   Lأص��� ��tم ی�ة وا���ا�4 L�����4@ ص�ة ا��3 �5 ا��ج�ل، وا����ء، وا���B4ن UنL ح���� آ�ن 

أن ی��ج�ا إ�E ا��E�4 آ�ن�ا ی��ج�ن �k ن��R?2 وأ���u?2، إذًا ��4 ص�ة ا��3 �5 ا��ج�ل وا����ء 

  .وا���B4ن

ن� أس��ذ �� ا�(���3 �5 آ��� ا��gی�3، ������ رأى ��ا�y ا���(، ث2 وصc إ�E ������س�B، ��ة زار  

 ،���Rا�� cخیًا �5 ا��X ًا3� �3� cP��� ب�� L� ،ن��ذج� E�4� ا����ء، دِه� أن ه\ا Eb�4�

c�� 5� �ً3Bu اH ن�5 جّ?Tن� J�T�?) آ��c ؛ ���tة، ��ء س�خ5، ��ء ��رد، ص�ت یc4 إ�E ه��ك، 

��q ه��ك �5 ��نk، �\آ� �>�ة : �� ا�\ي ی��k أf ی��� ه\ا ا��E�4 �����ء ی�م ا�(��3 ؟ �P��� :h�Mل 

�ً� أن ی���ن ا�(��3 ا����ء���� q�� 5<� ،ا����ء E�� 
)� f Lأن ���i�.  

   Eإ� cخ3 ا��3 إذا واح ج�ء �k زوج�L �5 �>�ن ��3 ��>5 أن �� Hء ا�X إن ���� �� �iن� خt�

 E�4� ��4� أن �?��� �ً����� q�� c��P���� 5<� ،�?��� �ًBواج q�� ،��4�و �Bi��� k���� ،ا����ء

ص�ة ا�(��3، وأی�ً� ص�ة ا��3، ��� ا��3 س���� ا��E�4 ه>\ا ی(
، UنL ه>\ا ورد أنL ��4 ص�ة 

 ،h�Bأو ����دی5، �� ا� ��أو �� ا���(، ا��3 �5 ا����ء وا���B4ن، �����ی5 آ�ن�ا أو �5���P، ج��

h�Bا� �� Eح� ،E�4نً�، . أو �� ا���bBXو �ًB�X ،ون��ًء fًرج� ،E�4أو �� ا�� �� ا�h�B أو �� ا���(

E�4أو �� ا��   .�����ی5 و�5���P، ج���ً� و����دی5، �� ا�h�B أو �� ا���(

ذا ���L ا��3 ی��4 ��ب إ: و��� 5��L ص�ة ا��3 �k ا�(���� ص�bه� �� ا�h�B رآ�M ،5��3ل ا���Bري  

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���P� ،ى�Pت وا���Bرآ5��3، وآ\�_ ا����ء، و�5 �� ا�:  

  )) ه>ا :�=<� أه7 ا�سqم(( 

   Eه� �� ص��M 
B�� ر ر���5، واحM q�gا� k���� أن �Sذا نB?�2 زوج��>2 أن ی��4ا رآ3� 5��3

رج�fً ون��ًء ص��Bنً�، �����ی5 و�5���P، ج����  ص�ة ا��3، ی��4?� �� ا�h�B رآ3Bu ،5��3ً� إذًا
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Eb�4أو ا�� و��� 5��L ا�4�ة �k ا�(���� ص�ه� �� ا�h�B رآ5��3، . و����دی5، �� ا�h�B أو ا���(

�ً3Bu �ً3Bu ري��Bا� ��  .وه\ا ورد 

���4 وأ�� أنf�� _��� 5� qه2 ا�5 أ�� ��T��� �Bاوی�، �(�k أه�L و���L، وص�E آ4�ة أهc ا  

  . و�>��Bه2، إذًا ص�ة ا��3ی 5�t� E�4ي �uی�P �5 ا��iق

3 ص�ة ا��3 س�� واfس���ع آ\�_ إ��?�  � �Biل. ا���M ���L وس�2 : �53 أ�� س�3ٍ Hا Eص� �Bآ�ن ا��

أ �L ا�4�ة، ث2 ی��4ف، ���Pم �c��P ا���س Bٍء ی�X وأول Eb�4ا�� Eإ� E��Uوا �iی��ج ی�م ا��

  .ٌس ��E ص���?e3�� ،2?2 وی�ص�?2 وی��tه2وا���س ج��

��2 یTل ا���س ��E ذ�_ ح�E خ�جk� h ��وان وه� أ��� : �Mل أ�� س�3. ه�� ���i� �4M أروی?� �>2  

ا��ی�� �� أ��E أو �� ��i، ���� أ���� ا��E�4 إذا ��S� ،J��� �ٌBذا ��وان ی��cBM L�P أن ی��4، 

uو ���
 cBM ا�4�ة، �L��Z� h�\)�k� L� h�P �(\��� ـ �� رد i�� ـ :  

  ـ �b�p�2 واH ؟ 

 ذه
 �� �2�3: ـ ��Pل  M   .ی� أ�� س�3

  h�P� ؟: ـ H2 وا��  خ�� ��� f أ��2 ؟ !! �� أ

  .إن ا���س آ�ن�ا f ی(���ن ��� �3 ا�4�ة �(cBM �?��3 ا�4�ة: ـ �Mل  

ا��� H �� آc ا���( ن��4 أوfً،  �>5 اQن ا��� f H أرى واح ی��ج أ��q آ\�_ ؟ �>5 ن�5  

 ��E ا���س ی�م ا��3، ا���س ��ح�ن��3��� 5 �?��iی fأ 

 ی(�iو�>5 ا�� ،�Biا�� Eج��3ً� إ� kون���


 ا�(��3، آ\�_ iخ cZ� kر� fإ �Z��Z�� 
iخ �� ،j4ون ��
 �ce س�iون?2، �� خ�eی�� cهUوا

 kا����ان�� ( �� ج�� (yR�Mد qخ� Jا���Bi، آc ا��5��4 �3?2 اUهc ������رات، وا�����  ه\ا ��ح

ج�هTة، ��P ی���eون أن ی��ج ��?2 ����ج�ا إ�E ا����ان، f ن�ی ج��k آ?\ا خ�q دyR�M، و�� 


 نj4 س���، ث�ث� أر��ع ا�����ج�ا�k ا���Bi س��� ونj4 س����5، أ�� ا���k ا����س.  

* * * * *  

  ...��Mء ص�ة ا��3

  ����L وس�2 حث�� أ��  Hا Eص� Hن�4ر �5 أص��ب رس�ل اU5 ا� ��������� �5 أنq، حث�� 

 رس�ل ا���M : Hا��وا ?g� ،خ� ا��?�رO 5� 
����� خ�ل �Xال وأص���B ص���ً�، �(�ء رآٌ ��pأ

���L وس�2 أن ی��iوا، وأن  Hا Eه2 ا��س�ل ص���t� ،q�U�� ل�وس�2 أن?2 رأوا ا�? L��� Hا Eص�

، أي أن?2 ص��ا ص�ة ا��3 �� ا���م ا����� ج���ً�، ه\J ح�fت ن�درة، �� oه2 �5 ا��� Eی��ج�ا إ�

ی�� أنL آ�ن أول أی�م ا��3، و����� ذ�_ � hBخ�، ث2 ثQ أو 
ٍB�� ر���ن J���I 5ث��ن�5 ی�م ث �����

���L ا�4�ة I?�ًا، ��ذا ن�c3 ؟ ن��i، و�� ا���م ا����� ن��4 ص�ة ا��3 ج���ً� ه �Bا�� c3� ا\<
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  .وا���م

   fر و�i�!�� J�>5 أن� أرى أن ��E ا!ن��ن ص��>2 ی�م ����4ن، f ی(�ز �����2 أن ی���د ��ح

��، و��L�BM ا����ى، �X ���M ، و�����إس �� �� hأن ،�Bة �� ا���Bآ ���� c�3��4م، ه\ا ی���

، : ار��ح، یhBZ، ن�4م، ی�Pل �_�� ،��ًا p ن� ����، أخ���ه\ا اUآ�c، أ�� آ�h أ�3X آc س�� �� 

 ��p ی�، ص������g� �� �ً�Rدا ،hأن J\ه E��ص����� ��p ص���، f ح�ل و�M fة إH�� f، اQن 

ن� �BI �� ،�BI، ا���3دی�، اUردن، ��آ��، ���Bن، ا��3اق ه\J ا����� آc س�� ��3د، ��ص���، 

���g5 ���: ا�(�اب ا�uا�� hت أن�Bوإث 2 �� �� ���2 �� أو�� ا��U ه2 ا�����3ن �Sث�Bت ه�ل ا��3

  ".ص��>2 ی�م ����4ن و��iآ2 ی�م ���iون .. " ��ر��ح وری��. ه�ل ر���ن

أنk� h ا��(��ع و��q ��ث2 إu�Mً�، إf �� ح��� ن�درة جًا أن �>�ن وحك �� ا���4اء، و�� ��   

�4م، آ�h وحك �� ا���4اء ورأیh ه�ل �Xال ���_ أن �3_ �\ی�ع، ورأیh ا�?�ك ���_ أن �

 5�����i، وه\J ح�fت ن�درة جًا، أي ص��اء ه\J ؟ ن�5 ن��3 ��5 خ�q ��ی�5 إن��ن، و

ًا: أج?Tة آ�?� ��Pلpًا وp .م�ة وا���ا�4 L���  :ی��3 �?� آ�� �Mل 

  ))ا��0= أی�م أآ7ٍ وش�ٍب و��0ل(( 

 أ��Xص ی��>�ن س��آً� ��p ���س
 �� و��p hٍM ���س
، واح آ�X cء �L وhM ���س
، أح��ن  )� �ً


 ���ة، أول ی�م ا���M �?3� EPل �?�iزواج . س��>� �����ت: خ E�� ��BP� ن، ه�Q��3 اu �?� q�� J\ه

ن��، إن?� ��B� : 2رك ����ن، و���O �P�3ل، و��Pل �?���� y�3ن� f Eل ح��ا�� h�� ن�>� �����ت ی�

_�� ن��، �>\�_ أی�م ا��3 �� ه� أی�م ��س� وأحTان، وا����  �e��gه��� y�3�� Eح� �Xء �3

�����ت، �c ه� أی�م ��ح، ��!ن��ن �5 ا����س
 أن ی>�ن ��gش، y��u، ح�E �� إخ�ان آ�ام إذا �� 

3 ا��3، ه\J أی�م س�ور، أی�م ��ح، � Jدfأو 
، ی�ی أن ی��سB3ا� 3B� ه�أی�م جg� h�B��� ،�B>�� ی(�

��_، �� أ��Xص ����3 ی�ی أن ی��B ا��Uر، وی�ی أن یc�3 إج�اءات  ،�B�أی�م ��X�g، أی�م �ا

�ٌ?�� ،�Bس��� ��p J\ه ،h�Bح�ز�� �� ا�:  

  ))أی�م اآ7ٍ وش�ٍب و��0ل ((

  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م.ه>\ا �Mل ���L ا�4�ة وا���م

  ))��(م :�=<� ی� أ�� �)� إن �)7 �(ٍم :�=ًا وإن ا(( 

���د اس���Bب ا��?�]� ����3، �53 ز��� �5 ن��� �Mل  Uل �5 س�� ا�M : Hا Eص� Hآ�ن أص��ب رس�ل ا

rٍ3B� 2?�3� ل�Pی  . �ً3Bu�cBP ا���4م أو �cBP ا���. �cbBP اH ��� و��_: ���L وس�2 إذا ا���Pا ی�م ا��3

ه� �����ع ا���3یة �� ا���(، آc إخ�ان�� �(��5�3 ا�Tی�رة ����3 واردة، ون�c�� 5� 5 اH ح����

 �P� ن�، وا�����Zه\ا ا���م ا� �� �?��Pزی�رة ����ن� ن cآ ،�M�� c<� ،�Pن�� یt��ن ث�ن� أی�م ا��3
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 f2 إ?� �P��� f M ی�����، �L خ��� �� أ�uاف ا�� L� ،hأخ L� ،hأخ h�� L� ،رح�مUور اT� أن �����

���د�� ا��3، �?\ا اUرح�_ �� ا c4� أی�ً� �5 �?��_ أن �3�.  

�م �r3 : ��ة ح>��� آ���  P� ح�ال أنUا P��� ی�، أنم هP� أن ،�P� ورT� ص�� ا��ح2 أن h��� Lأن

ات إذا آ�ن �� ح��� �j3 ��دي، ه\J ا���4 ا����P�P، أ�� واH ا���م ���>2، آ�j ا���4؟ �ا����

،H �h ؟ إذا آ�ن �� أس�ة ���Pة،  ا���م �� �� �Xب وا���M ء ��ذا�g، ه\ا ا����ا�� k� 2آ�u���

ة، �����4 ���3 أوسk �5 ا�Tی�رة، ���3 ا�B\ل وا��i3ء وا�Tی�رة���� Eء ���ج� إ����Mأ _�.  

���L وس�2، ��� �5 أی�م ی���k ��?� أج�    Hا Eص� �Bو�� س�� �5 أ��3ل ا�� ،إذًا اس���Bب ا��?�]� ����3

c ا����4 آtی�م ا��3، Uن?� أی�م ـ آ�� ی�Pل ـ أی�م جB��� ،�B\ل، وا��i3ء، وا�����y ��5 ا�����ص��5 ا��3

 y���� 2 �5 أنe��� ا��3 �Zً�، ��3ف أنL ��5 زوج وزوج�L ����ر��5، زوج� ح�دان�، �� �� ��c أ

�L، ��5 أخ وأخ�J، ��5 ��5 ا���س �� أی�م ا��3، أن �(�c�X k ه\J اUس�ة، �� خ���4 ��5 أب وا�

j�  .زوج� وزوج?�، ��5 ج�ری5، ��5 أخ�یc�3��� ،5 ا����4 �� ا��3 �L أج� ���

   �iا�� ��ا�c�3 ا� ،���4����y ��5 ا�����ص��5، ا�Tی�رة، ا��?�]�، ا��>��B �� أی�م ا��3ی5 س��، ��� 

E��3� ل�M:  

185(َ�� َم� َهَ=اُآْ� َوJْ�َ �ْ(ُ��0َ�َُ)ُ�وَن CَوPُ�ِْ)ِ	ُ�(ا ا0ِ�ْ=�َة َوPُ�َِ)&4ُ�وا ا���َ- َ:(�  
  )س�رة ا��PBة ( 

���M Eل  Uا ��  :و�� 

  Cَواْذُآُ�وا ا���َ- ِ+* َأی��ٍم َم0ُْ=وَداٍت �
  " ) O 5� "203ی� : س�رة ا��PBة( 

  ،�Biاء ا�� ا���i �5 وhM ا���وج إ�E ا�4�ة إ�E ا���� �� ��B<أن ا�� E��  .��P وج�?�ر ا����3ء 

و إ�E : و�� رأي Oخ�  oی Eل ح��إذا رأوا ا�? �iـ �5 ���� ا�� �iا�� ��ا��>��B ی�م ا��3 ـ ی�م 

ا��E�4، وح�E ی��ج ا!��م ��3 ا���i، إ�� �5 وhM ا���وج ص�Bحً� إ�E ا�4�ة، أو �5 وhM رؤی� 

��B<ا�� E?ان� ،
iوی� �Bا��� Eإ� 
�iا�� ��E ا��>��B �>5 �. ه�ل �Xال، إ�E أن ی34Uا �� �

��4 را�k أی�م ا��3 Eف ����3 وح��Mا�� hMث�، أي �5 و�Zا� yی�gأی�م ا�� ��.  

�3ی5  ��� �P�3وس�2 ا��� L��� Hا Eص� H5 رس�ل ا�ن�ج� اH س��BنL . ه\r3� J ا���5 ا��� وردت 

ًا س�3ًا، وأس�س ا��� ��Mوی�ز ،fً�BP� �ًص��� Hا ��Mأن ی�ز E��3�ـ و c��M cBM h�M آ�� ��ح� �� ا��3

��، و�iا� J\?� _ح�� ..  

� ا
 :�� و'7 (( G�3 و+��ٌ! ی(م ی�Eن +��ٌ! ی(م ی�P��+ �i����((  
  )�5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��ا��Tام  - ��ج�?�ت ���� إ�E رواد ا����ج ) :059( ا�رس  - ��

 .�(��q ا�2�3

  27-06- 1993: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�5 ح�Q 5ٍخ� أ�3X ���جٍ� إ�E أن ی>�ن ����ع ا�رس ��g�� �ًP��3>�ٍت ... أی?� ا!خ�ة ا�>�ام  


 جc3 ه\ا ا�رس ح�ل ه\ا ا�����ع أن�� ح���� Bس ،درbسh ا��LP ��ج]h أن ن�3ن�?� �� ه\ا ا���(

���L وس�2، أس�س?� أن أح أص���L َسَ�َ_  Hا Eص� �B5 ا���آc ا�5�َ�ُ، وآc ا��>�وه�ت ا��� وردت 

���L ا�4�ة وا���م، �>�وZ� Jًٌ� أن ���ي ث��ً� �5 دون أن �خc یك  �Bا�� L?bB�� ل�BP� ��p �ًس��آ

���L ا�4�ة �� أآ���L �� ا�4�ة، و�k ا��Zب �5 دون أن � �Bو أن ا��Bی ،�B<ن�ٌع �5 ا� L�� ،Lی��

L?bB�� Lه\ا �5 أص��� c3ًا ی�  .وا���م رأى أح

��ة إ�E اH، وا����3ء، واUص� u�ب ا�2�3 ح���� �5e أن_ ���t� 2نh ج�هc، ی�Pل ���L ا�4�ة   ���

L��Pی �� r3� �� م�وا�� :  

  )) �f أ<- �= :�� +G= '72 ی7g ا�	�ء :��	ً� م� ��; ا�k+ ،��0ذا(( 

��ة إ�E اH، هfzء ��5 رج��5 ؛ اUول ی��P ا�رس وی���،   ��ن إ�E اH، أو ا�u�ب ا�2�3 ا�\ی5 ی

 ،�P� 2��3ه\ا ا��2�3 ی ،Lا إ���o4وأن ی Lا���س �� درس k��)أن ی L��3ی ،�ً[�X L5 أ�� إخ�ان� L��3ی fو

��k� �ٌM إخ�انL ؛ �� L� 5 ا�����<�   أح�ال، ��� أن ا����� رأى �5 أح@P�� �� ،دة�� �� ،�M��

��ة ��ة، ا����ن� �� ا�إخ�ان�M�� Lً� �����ً� �����، ی��oB أن ی�ج�?L إ�E ذ�_ وإf وh3M ا����ن� �� ا�

�م Oی�ت ا��2�e3، واfح��ام، ان�?E ا��U وf یzث�، أ�� هPوی ،
Iاوم، وی�ا�� �� دام ی� أن ه\ا ا��

 J\?� E�َ3ُْی fذ�_ و L��3ی f ت�<g� �� ،LRا�Xو L3�� �� ،2�P��� ��p 2�P��� ،مT��� ��p ،مT���

��ت��  .ا���

   bT� Hا E2 إ�?<�ّ��� Lإخ�ان  اH درجً� �5 ا��U ،2��3َن ا����� یtخ\ ���� E��أن� أرى أن ا����� أ

  .أح��نً� ���� ��5 ا!خ�ة ا�>�ام2 وجc، ��� أردن� أن نr3� ���3 ا��g>�ت ا��� ���اآ

fًل: أو�Pم ی�ة وا���ا�4 L��� �Bا��:  

  )) أ�; اx:	�ل إ�� ا
 أدوم�2 وإن �7 (( 
 )��Zا�5 آ �����5 : �5 ����4 � " �gR��  " )ا���ة 

 ا��اح�  g��� ا�2�3، أو 
�i� ا�2�3، أو EP����  ی��3 أنh ح���� ���ج �5 ���_، و���جL إ�E ا���(

3 ��ات اUوان، ورد �� �r3 اUث� � fإ L���M �3ف� f cٌ��أن " ا����ّ��، أو ا�t�iن��� ا���B�P، ه\ا 
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 Jخ�zأن ی ��eی��_ ن �� cآ k� �(�ء ��_ ا���ت أن ی��ا!ن��ن �� أنL ی��_ ا�ن�� �tآ��?�، وخ�� 

��Bدًة واحة رآ5��3  Hا B3�� ا���ت _�� "Eود ���2�3،  ��!ن��ن ح����. ی���Tا�2�3 ی� q��)� ی���

 y���>f 5 ی�3ف ���M ا�2�3 إf إذا خ��� أن�سً� �2 ی�B�iا ا�2�3، ی( ا���I�e، وا��e�o، وا���Mح�، و

 �Xء f ی���c، ی��3 إن��ن ����� ��MU\ار، إن��ن ����� �������Pت، إن��ن Pن�ن��، وا��Uوا ،y�Uا

��E أن�ن�، ��E ان��اف، ��� ،Lأن ی��� وی��ت س�� 
�3 �����g� ،Lك، ی�� ،��B<�� E���ف، 

ا���س، ا��5�z ا�f ���4 ی���cZ� cb هfzء، ه\���M J ح��ر �(��q ا�2�3، ه\َ ���M J��Pّ�ّ دروس 

cوج bT� Hدة ا�B� ���M J\ا�2�3، ه.  

Oخ�، �5 ����ى Oخ�،  إن � 2��3g ـ f آ�Bًا ـ و�>5 إدراآً� أنh �5 ن�ٍع: وأ�Mل �>2 آ��� ص�دق ��?�  

4ر � h�Bٌط �� ا����ن، ح�آ� ا���س أص�Bا����ك، ان� �� �ٌMر ،���gا�� �� �ٌMا��>�، ر �� �ٌMر

�ً��z� h��� _�\>5 آ�ن��ٍ� �?2، إن �2 t�u ر4� h�Bس�3دٍة � خ�ی5، أص . ��Bآ �ٌ�Bإذًا ه��ك خ�ٌ� آ


 ج��b ی��oB أن ن���� ���?��5 س��ك �uیy ا!ی��ن، ه��ك س�3دة f ��صj، ه��ك �>�س.  

 �r3 ا!خ�ان أج أن ه��ك ا��iا�ً� �� دوا�?2: ا��gء اUول  P��أآ��?2 ��ق �� . ی��3 أح��نً� أ f أن�

 bT� H ع ه��BسUث �� ا�Zت ا������?2 أن ی��B(�ا ح���?2 ��E أن ه\J ا��� E���ن، و�>5 أ�P�iی

 ،L���<س ،L�ح�آ� ،L�زی�را ���Bی ،cت ـ آ�� وج�BZن ا�U ،م�eه\ا ا�� yو� L�واوأ����L، وص��P�L، ون

 L�� EM�� qٍ�)� c�3 أن آg� ،hMء ا����Pان 3� fإ q��)ا�� J\ح��ر ه ���M �3ف� f ،ت�Bل ـ ن�Pی

�� ی��Tع �5 �� اH درج�ت، �cZ ا���Bء ����ً�، آc درس ��L ���ء، إذًا أول ن�iP أي أن ا!ن��ن ��

�Zا� L��Mٌر أو��Zه� اس� c� hM��� �ً3���� ه\ا qه\ا خ��رًة، و�� q�� ،2�3ا� q��)� ر���� �ً��Mأو ���

hM��� . 5<ا�2�3، و� q��)� ���� آ� _����ه\J واحة، و�>5 أن� f أ�Mل �_ أنL ی(
 أن ��jM آc أ

ث��� إذا أh��ِ أن ���� ا�روس آ�?� ����k ح��ر ا�روس آ�?�، إن أ��h أن ���� أح ا�روس 

��E ح��ر ه\ا ا�رس، إن أ��h أن ���� درس�5 ث��� ��E ح��ر ه\ی5 ا�رس�5، إن أ��h أن 

 �3g� f ،E��U�3 �����آ� ن�� اg� f ،ت�Bت ن�BZن ا�U روس���� آc ا�روس اح�� آc ا�

او������ fم إP����..  

  )) أ�; اx:	�ل إ�� ا
 أدوم�2 وإن �7(( 
�5���Z : 5 ����4 ����� ا�5 آ(  " �gR��  " )ا���ة 

  ..ه\ا أول حی*   

�5 أي درس، �>�L ی�
 أح��نً� أن یhBZ وج�دJ، : ا���iP ا��Zن��   
�oی f أن 
أح��نً� اUخ ا�>�ی2 ی�

 Hوأن� وا ،L� �ًBو��ح �وس?ً �ء، أهً�g3ة ا��رك ���3 صJ ی�cp�g ح�E ی���P ا�رس وی)�

�3، �>5 ی�3g أح��نً��� Jذا  ����رS� ،�?�إ�>�ن� cآ �?�� k�� ،�B�u �ًB�u �ً�Bu 6Bi� مUأن ا jآ�
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 ،q�)(��، �� ��آ� �� ا���م، أح��نً� ی>�ن �� U2 اb�t�� ،yی�iا� �� cأآ Mخ�ًا وt�� ح�� M �?����

�� ����y �� أول ا�رس، �tح��نً� أ�3X أن ه\ا اUخ fزم ی���، وی�cp�g، و�(cBM J د��P�Mن أو 

وآtن�� ه�� ج���3 وا�وام إج�Bري، وf ی�ی ح��ر ا������ة، ) ��2(ی���، وآtنL و�k ث�ث 

 J\ه kت، آ���� آ�ن ی����� L� ف\�� f أن 
، ص�Eb ا��g3ء وس�2b وان�?E و�E�3 ه\ا )ا���2 ( وی(

Jرس �� ح��  . أنL داوم، ا�

ن� س�3ٌ �\�_، �� س�h�b س��ً� ��P أن� واH �� ح��ت ���3 ص�ة ا��g3ء أ: أن� أ�Mل �>2 ��ًة ث�ن��  

 ،س�3 �\�_، و�>5 أ���E ��دام ح��ت وح��ت، و�h�B، و�(h�bg، ورآhB، و��جh?b، ا�(? ج?

 ا��(�ء، وار�اء ا���Zب واfس�3اد ����وج �5 ا�h�B، ورآ�ب ا���آ�B، وا��ص�ل ه\ا آ�L ج?

�� أو�?�، �� ����4?�، ��  ?�، ��� ُ��ى ا��Bآ�واح، ��P ه\J ا�����5 د�P�M إذا ح��ن�ه� �tآ��

��ا �?� .. " ؟ f ن�3ف، f ن�3ف أي س��� ��ا�Oyخ�ه�b�3�� fإن ���>2 �� أی�م ده�آ2 ن���ت أ .."

 ��O نtآ ،co�Xء ا�X نtآ ،
P� E��أن� أ��ف إخ�ان ���q دyR�M �5 ا�رس انhB�P ح���?2 رأسً� 

t�� ،J�� حی*، أو �t�� Oی� ��c ا��g>��، ی�ا�y س��� ص��ء �(��bi3� J دارت، �>�ن �� �>�ة ����

y�iان.  

   E���روس أ
 أنL آc واح أ�j أن ی��� �(���� دروس، وا�\ي أ�j أن ی��� آc ا��u ولt�

���?�، أ�j أن ی��� ��3?� ������ ��3?�، أ�� ا�وام ا���i�ّب، �tن� أ��ف أن  ���Zأن ی L���

�U f 5 ا��4دق�zج�ء ا�� Hا���م وا ،L�� Eاس�� J�3� J�?ج�ء ص Hرس، وا�5 ا� 
�oی 
Bس L�

L� ل�Pاس����� أن ن cخ� �� ا���t� ز��ن : ،L�ح�� ���B5 ا��4دق ی�zا�� ،L3� ����)� ن� درس�� Hوا

J، و��Pءا�L و�y ه\J ا��(��q، وآ\�_ ا���>�2 �5 ا�\��؟ �طي یL�i3 ا�Tخ2، اfن��ع، ا��gو���L، و��ا

5 ���رس، ه��T��� 2ن وه� ���Tٌم ��Z?2، ه\J واحة��T��� Lأن ی�ى إخ�ان.  

   �� �� cرس أج���دام ح��ن� أرج� وأ���E أن ی>�ن ا����ر �B>�ًا، أح��نً� ی>�ن �� أول ا�

  .ا�رس، أح��نً� ����س�، �Sذا ا!ن��ن أراد أن ی��� ������ �5 أول ا�رس، ه\J واحة

��3�Bu أخ(c آ��Zًا، واس���� آ��Zًا �>5 �( �Zً� أر��3 أو خ��� أ��م ا��iو��  أن� ��X :5ء Oخ�  

��ن ��utاف ا���(، آc واح Oخ\ ��آT آtنL اس��>�م Oخ\J و����ح ��L، أن� أ���E أن bز�� �M�Bوا�

�� ن(��k، ا���م �� ������o ا��Zن�� إخ�ان ج����ن، درس اUح ی�k آc ا�����ی5، ا!ن��ن إذا ��

ریq و�L� ��3 ا�>�س� ��ی�، و�L ا���آ�ت ا�Z�ث وو�t<�� L� ��3، وری� � ���P� اح�، �� آ�ن����

 ،����eج��� ن Eج إ�����رس ن�3م، و�>��j ی��م ا!ن��ن، آ�Zة ا���� J�c3) ا!ن��ن ی��م، �3�Bu ا�

 وام، �3��� ،���oا� Eإ� ��م ا��tخ@�، و�3ه� آ�Zة ا��اح� وا����J أث��ء ا�رس ه\ا �Xء ی�ا�وام 

  :ا����fف ح�ل ا��ر�س، ا��Mfاب ��L، و�� حی*
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  )) اد<(ا م� ا�م�م (( 

وا���B آ�ن ذات ��ة �Sحى Tpوا�t� ،Lص��� L����Mbا، و��Z3Bوا �� راح�?2 ��?�ه2 �5 ذ�_ وأ��ه2   

�\اب �Mرح�� وا��� ���ء ن?�f �ً�R ی���5، أن� آ�h ا��g>�� أنL إذا س>��� �5 ا�f�� .gج���ع، ا�(��

أ5I أنL �� س>h ����?� ����5 ا��Uر، ه� ه� ا���k، إذا ذآ�ت ه\ا ا��gء �c3 إخ�ان�� ا�>�ام 

ون� ون��3ون س�ى ��E ن�� ا�����Bت، UنL أح��نً� ی>�ن ��(��k ه�ی�، أن ه\ا ا�(��k ا���ن� �ی��

 tiذا آ�ن �� خS� ،5�ّ3� 5 ����ى� L��4 ی��4 �� ��م��3وف أن إخ�انP� أو.  

��ت أ�3X أن�� ���ج� : اQن �Xء ث�ن�  ��ه\ا ����ع ا�وام، وا��B>��، وا����fف، ه\J ا�Z�ث ��


 ح��ر ا�روس . إ��?��Pا����ر أن ی� �� �� �iرس، وأخا�����ع ا��Zن� أنL آc إن��ن ح�� ا�

 �k ا���ور ���3ه�، ��� آ��Z إخ�ان ی���وP�� دة����دة،  Eإ�L� ل�Pا�(��3 ی 
iا خ : E<ذا ح��


 ؟ ���Pل�iا�� : �Biء و�>5 خ�X أذآ� f Hء ؟ وا�X \آ���أ�2  ،cP3خ\ ا��� �Biی� أخ� خ Hوا

 E��ح��ة، وf آ���، وf ح�ف، أنh ��ذا آ� h��c3 ؟ واH ا��hM ث��5 ی� إخ�ان، أنh ����ب 

�4�� ،2�� 
��u hإخ�ان_، أن E��� أح��نً� �k ��ور ا�5�T جTء �5 ��دا�L أه�_، و��E زوج�_، و

 ،����eة ن3M ��M ء، ��دام�oا!ص �� �Bpر J��رس، �� �� �o4ی f ،روسا������ ح��ر ا�

��E وج?L، وص�E وآ�X cء و�� ��X �Pء ������fوا ،j�iو� ،
  .وأدی

ن��ن �3�� ان�?E ا�رس �� أ�� �� ����� إن��ن ان�LB ان�J�B ج�، و�r3� �P ا��XUء أو س(cb، ه\ا ا!  

 hM�3رف ؟ �� �� و� L� �� ج��ان ؟ L� �� إخ�ان ؟ L� �� أص��ب؟ L� �� د ؟fأو L� �� زوج� ؟ L�

: ا�l�g ی���k� L ا���س ؟ ا��hM آ��B، ج��h �3?2 ��ذا ��Pل ؟ واH �� ��ج� ح�، س�Mtل �_

� k� ی�>���ا ا���س �����3?2 آ�م ��E�3� L� q أصً�، ��3ف آ�ذب ؟ ح� ح�، أن� أfح� أح��نً� 

 ،����gة ��E ا��� ،�3gا� E����4M �gت ����lP ���?�اء وواحة  �3gا� lPأح��نً� أخ�ن� ا�\ي ی

��E ه\ا ا��� ؟ إیL واf ،H إن h�M �� ح� �����  jی�X ،E�3� L� q�� م�أخ��س ا�> kأر� )�

  .أنQ LB��� hی�، ��ی*، ���jM �5 ��اjM ا�����4ی�ج، وf إذا h�M �� �� ح� ی\ه
 ا���، أ�� إذا 

   hأن c?� ،ا���� c3� ن��ن!�� c3ی� jی�X *ی�5 ص����، أح��نً� ح �4M �ًأی?� ا!خ�ة أح��ن Hِوا

���ك آ�f�� Lس���ع ؟ ��P� ل أن�P3� 2خ ا�>�یUأی?� ا ! qی�، أخ\ ����ن��� c�3� ا�(���3ت cآ

�bT وجc ؟ أن� أ�3X ـ س�Mtل �>2 ا���P�P ا�����Z ـ اQن  ص�ر یر�س، �tنh أ f���i أن Hا Eإ� ���

�3 �3م L���M، أخ� أن� ص�ر �� �?\ا gی Ei�
 �� �� X>���ت، إذا ا��5�z �� أ�P�� 
�Pرس �5 ا�ا�

أن23، وأآ�م ون�5 س3اء �?\J ا��ة ا��iی��، و�>5 أ�� Oن اUوان أن ی>�ن �_ . ا�(��k اث�� ��g س��


 اQن د�iن f 5ن� ،yای� ا���?� E3�� _� ؟ ی>�ن Hآ� ا\� y�i؟ ی>�ن �_ ���ن ی� Hا Eة إ���

 k��� أن 
�� ،L�)�� أن 
ا��gء ا�\ي ��ق f ،2<�M�u ن�ی ��_ �Xء، إf إذا اس���hB ا�رس ��
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 أن �tخ\ ن�Pط ��t� 5<� ،Lول ��Pء �>�2، ��� ���3د أن ی�y�i ا����ن �� ،L������y ص�ت �Xی� 

4ر إ�3Xع ����س، واH ح>E ��� أخ�ن� ��ن ه>\ا، ا���م ��� ��� اQی� ا���ن��، واH ا���م ذآ�ن� �

 ��<g� H>� ����2��3 وا��2�3 �5 دون �� �� ���� hنt� ،����4ا� jM��� ا���م ذآ�ن� ،jی�gی* ا�����

خ� cآ ،�i3أن ی 

 ی(�3�� ه\g� ،J>�� آ��Bة، آc إن��ن ی���� �P�� وان أنUج، ��ن ا��� L� c

3 أن أخ\ت، �2��3 آ�� �h��3، ور��� ه>\ا �Mل، ��Pل� �i3� ،h�P��:  

(ْNِ�َْب َوا�Pَ(ِ�ُْ)ُ� ا	َ�َی��9َ�ِ َوُیَ�آ�4ُ)ْ� َوُی4�0َُ �ْ(ُ�ْ�َ:َ )�ُPَْی �ْ(ُِم9ْ wً)َأْرَس�9َ�ْ ِ+�ُ)ْ� َرُس �	ُ)ْ� َم� َ�ْ��َآَ	َ! َوُی4�0َُ	(ُ<(ا  َ(ُ�َ

  َ+�ْذُآُ�وِ<* َأْذُآْ�ُآْ� C) 151(0ْ�ََ�ُ	(َن 
  )س�رة ا��PBة ( 

   fو 3� f ل ص�����������Z ُذآ���2 ذآ�وا ��pآ2، ��!ن��ن واH أی?� ا!خ�ة ن�5 اQن �� ز��ن ��L أ

oا�� hص�� ،hBن، ذهf�)ى ا��M 5� ی��P� q�)� ح����f h���ب ��E4، أن� �5 ی���5 أو ث�ث د

h�P� �@i3�� �3تX ،ل�BMS� �3تX ،�3ت ���3دةX ،���� درس h��3� : 5ء ا���س ����ریfzه Hی� ا

 
���� c�3ن ن�5 س�Qا ،���B2 درس أس?� c��و�>5 ���آ�ا، اد��ا إ�E اH، ا�P� k�uی� ی� أخ� ا

���ت، �_ Oخ�، أنL أنh أی?� اUخ أf ی�ج �_ أح أ�ًا ؟ �_ ���ت، ���ت ���ت، �_ أخ�ات _� ،

 ،c����� 
ك آ2 ص�ح�� �� c�� 
خ�fت، هfzء ا����ء، �_ أص�Mء، �_ ج��ان، إذا أنh ص�ح

د �5 � J�� L�� �� إن��ن �� �� ،jI�� 2ك آ��ك آ2 ���c، رq�R دا�Rة �� �� �� c�3� 
ص�ح

f ه� ����� ا��XUص، إذا ن\رت ن��_ ��Uس�Bع س��� �?fzء س��� ��جL اf ،H ه� ص��P، و

Hا Lج�� ��  .�(�ری�، وf ه� �Xاآ�، و�X fاء ��Tل س�

��� J�L و���ت ����L، أخ ی(�k أخ�ا�L ا���Bت، أخ ی(�k أوfدJ، أو   ���� إخ�ان ی(��3ا أ���Mؤه2، 

 J\5 ه� ،Hا Eإ� ��أوfد أخ�J، أخ ی(�k أص�MؤJ، ی��3 س��� �� ه\ا اUس�Bع ��د أن ���ن_ أن �

خ\ Oی� �5 ی�م ا�(��3، خ\ حی* �5 ی�م اUح، خ\ ص���� �5 ی�م اfث��5، ا��c درس ا�روس 

 اH، ی?�� �L . ����4 س��� واحة�� EMص��� ی� c�� c�3أن ی 
pی� Lورس�� Hا �Sذا ا��اح ی�ی

L� cM ،
b�?�� f ،L�i3ی Hا �i3أ یBی ������2 ص��o ه� ی�>�L�� 2، ا!ن��ن  q�)� : رب �� �� ی�

ك، اآ�
 �Xء �5 ا���ح�eت، ا���م س�رة ا�Z� ��Tً�، أو س�رة �� c)س�اك، ح��ت درس س

 cی�u درس O ،���pی� ر2M س�3B ح>��� ��?� س���، أf یy�3 �� ذه�_ خ�q د�P� yR�M ؟ ی�م اUح

� 2�M ،رات���� ��oد��� ص h��� ی�ت، ��ی�X rء ��L، خ�Bi ا�(�Z� �3ً�، درس اfث��5، إذا 

2 ���ی*، 2�M ��ح>�م ا��P?��، واH ی�>5 درس ��ا�M ا���ح درس��� L��k��)��� 5 ه��، �LP ا���� �M

 درس��� L��J\?� ،5 ا��g3ی5 س�� �>���� �5 أح>�م �f ��?P ی��3?� إf اH، إذا اUخ داوم دوام �ی

  .وس(c ی��4 ���X Eء �5 ا�2�3
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ن�، ح�E اQن ن�5 �3�� ح��ن� ا�رس،   ��B� و�� و���iح�ل ا� ��P���و ،
وح��ن�hM���� J ا����س

 c)ون� �B�<ی� �5 ا���X ��3ی�، ن���X \خtرس، نی��4 �� ��آ�، �3 ه\ا ا��gء ن��ول ن�?2 ا�

 ،L���� k� ا���3ل 
��2 ؛ اUب �k أوfدJ، اUخ �k أخ�ا�L، ص�ح q�)� c�3ن نQم، ا�Mرؤوس أ

 c�3� J��ص��o یc�3 آc أس�Bع ����3ل p\اء ��جL اH، و�� ه\ا ا�o\اء یc�3 �?2 درس واH �� أخ 

 5�� ،Jی��ن� f 5 أن�� ،Lل ص�روا إخ�ان���س��� ز��ن، آ�ن�ا ���bل ص�روا ��یی5، آ�ن�ا 

 c�3� J��L�BM�� L���I�� �)�� J، ا�\ي ��5 ������ نu�g?2، ا�\ي ��إخ�ص?2، ��5 و��ؤه2، 

� c�35 ا����I�� ء ـ اس��3اfzه ،L�BM�� L��� ة، وا�\ي�Rدا q�Rوه� ر jI�� �ًZ� J���L�BM، ا�\ي 

2?��� y���� أو ،cوج bT� Hا Eء زادك إ�fzا�>��� ـ ه J\ه.  

�Tّ وجc أنL آc إن��ن �L��3 �� ح��L أن�س، �� ح��L، و�� ���L، و�� �5    Hوأرج� �5 ا E���t�

�� LM�� ا�\ي ،LM�� و�� ،Jا���� ،��Zآ L�� ث�t�� hی� أن�X L�i3� 5<�� ،jiدب وا���Uح��ن و��!

اس�k ه\ا ا��gی�، �5 أی5 ه\ا ؟ وا�X Hء ح��، واH ن�5 ��� درس، f ��3ف ��ذا ی>�ن وراء ه\ا 

 r�o� ؟ k��)أی5 أخ� ه\ا ا� ،cء ج���X Hوا ،Eا!ن��ن ص� ا��gی�، �Xی� وراء �Xی� �(

��، ��Bآ� �Xی� واح، وه\ا إذا أ��E و���� �(J ص�ر �5 إخ�ان�uام، وTص، واه���م، وا���وإخ ،��

إذا �5 ����اك زرJ �� ا�h�B ��ة واح>� �L آ��� حy، وا�X Hء ح��، واH آ����p L آ�م . ��_

ا���س، آc آ�م ا���س ���ن��، ��Uس�3ر، و��Uآc، و����gب، و������ی5، و�����، و����Bد، أ�� ه�� �� 

� L� Ei���ع ث�ن� ؛ ح>O ��� Eی�، وح>E ��� حی*، إذا آ�ن أ�� f _�� E�L� c�3 نc� �R�4 أ�

 hأن L>� أن��زم f ،LB�M _��� L� 5زی�رة، وإذا آ�ن دون_ اح� L� c���Xی�، وإذا آ�ن �5 ����اك ا

� h�<�� إذا ،cوج bT� Hا Eء زادك إ�fzء �_، هfzث ه�ك ص�ن53 أو ث��ك ��c و��5 أن 

��E اH ه\J ا��(�رة  2?����c إذا ��>�h أن � �g�ك ث��ن�� ���H�� 2?�4 ه\J ه� ا��(�رة ا��ا���، 

  .ا��ا���

   ،��eح� ،���oط ؛ أص�gن� ن�Zا� ،��P���و 
اQن �� ن�gط Oخ�، أول ن�gط داو��� ����hM ا����س

�>5 ی��O LBg ��4ی� ث��?� خ���5 أ�j و�>5  اس�����B، آ���B، ن�ی أن نh�BZ، أح��نً� ی>�ن أخ ذآ� جًا

L3س� E<ء ح�X c2 آ�� L�� أح��نً� ی>�ن ،�����X 2bء، آc ه\J ا���iPت ��E ا��� �� ،2��� �?�� ��.  

اQن �� ��oX ث�ن��، وأن� واH أ��ف خ�iه�، آc أخ ��>2 ه� ��� �tس�ة، ن�5 أس�ة آ��Bة، أن�   

ا!خ�ان ����زة و����� جًا، �>5 ه\J ا�3��Mت �?� أس�Bب، واح داوم واH أ���E أن �>�ن ا�3��Mت ��5 

�pب درس �� أح خJ�B، �� أح سtل ���p ،Lب درس�5 ث�ث� وf حq وf خ�B، ��ض وf أح سtل 

��L، �� ه\ا ا�(��k و�� هfzء ا!خ�ان ؟ �� أح سtل ���، ی��3 �� �� ��c أراJ أ�2e �5 أنL إذا أخ 

� h�4�ب ا�p ���p ،2?� ه\ا أن� E�3� ،L���P� �3g؟ ی hء أی5 أن�X h�<ح �� ،L�زر ،j��?��� L3
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ای� �5 ه2 دون_، أم �5 �� ����اك، ?� fًه2 أو��� hأن ،����p واP�� ،5 اس���eإخ�ان�، ح�� E��

3دة، �>5 �_ ���ه�� أخ�ى �Sخ�ان ا���(، أن� f أری أآ�Z ��_ أن ��3?�� 
 أم �t� _M�� 5س���

��gة، هfzء  E����E ث�ث�، ��E خ���،  E��واح ث�ن�، إذا أنh ه��_ أ��E اث��5 �3?، ه��_ أ

ا�����، أو ا�Z�ث�، أو اfث��5، أو ا��اح، fزم أأ�� أجJ �� ا�(��k، �2 أجE�3� J ه\ا �� �g>��، أو 

� �E�3 ه\ا ه� ���4P ��یf r س�� اE�3� ،H ه\ا ی�3ن� ����M 5، وإذا آ�ن f ��یr وf ی�3ن


�u c�����M أخ �����( ه\ا  5�<��� hس�ه� hذا أنS� ،��� c)ی� Jأزور ����  .و�>5 

  �Z��Zا� �iPء : ا���Buأ �� ،�Zء آ�Buن�5 ص�ر ��� ن�3ن� �� أ Lم ه\ا أن�ا�> 
Bأو س ����O ا�\ي

Bu fن� و�����ن، ���جtت أنL �� داخ���5، �� أ�Buر ج�اح��5، �� أ�Buء ��eم و�>5 ن�5 ��  
�

 q�� ه\ا ،Lح�� E�����ن �5 أ�Buء ا���3ن ا���ج��5 أن� f أ���L، ه� �� ��bف  
�Bu ن� أخ��


، إذا آ�ن �� أخ �5�z، ��� س���t أح�Bi� ن�5 ���ج� ،
�Bu ن���أری : وص�� ��ر ����� أنL آ�ن 

ا���3و��f 5 أ��ف �� ه� و�3?2، أ�� �� ��ذا أ�Mل �L أن� ؟ f أ��ف واH أح، . أن أح>2 ���ن�

 ،l��� ،أ��ال T�Bی f ،2ا��ه �B<ی f ،���Bی f ،2�P��� ،5، ص�دق�z� أخ �5 إخ�ان�� �� Lأن �����

 �� ،
�Bu س، أخن�، إذا أخ �L ����4، أخ �?���ن� �g>�� ث�ن�� أنf L ن�3ف 5�َ ����Qن ن�5 �� 

��ا یt��ن آc أح،  ا�\ي ی��k إذا ص�ر �� ����3، اQن�B� ء ـ�BuUا إخ�ان�� اج���ع ـ إخ�ان�� ا����

 qش، ه\ا أ���B� ة وه����� ����3دة ��ء��� ،cbرة ی����gاس� L� �� إذا أخ ،وث�ث�ء، وج�3��� �3?

  :إن(�ز ه\ا ؟ إخ�ان�� ا�BuUر س��3ون��، إخ�ان� ا������5 س��3ون�ن�، ن�ی أن ن��3ون، ا�M Hل

  َوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى �Cَو�0َ�َ
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "2 ( "  


 ���l �?\ا ا���ض ���\ات،   �Bu 5�ی(
 أن ن��3ون، أح��نً� اUخ ���ج� f أن ی��>c� 2 ی�tل 

�����، ��> 5�t�� اUح ا����� ا��احة  L�د�?X ن�ن �?��ن، ��� ،l��� ن�ء ی���3ا ��BuU3ً� اBu

 j4ن وا��Qزم ن��3ون، واf 5��� ،
 أو �B�Buن، ا�Z�ث�ء وcBM ا�رس ����� �Sج�زة ا��3?�Bu )�

ن� ث�ث ��fزم اUخ ی����3 ��E ن��L أ�X cMء، أح��نً� ی��T_ خ�iط ����( f ��3ف، ��جن� �� 

 ،�ًM�uس��ات، �� �� ����3 إ qاوم �5 خ� �?5 ن�درة و�?� ���M?�، وأخ �)� ،5�u�iى خ��ی� 

 أن ا��L�� ��4P و��q ���، �� ه� ا���نk إذا ا!ن��ن ا�\ي ی�L�� 2�3 أن� P��ا��L�� ��4P أم ��� ؟ أن� أ

��  .��ن وه\ا آ���، ه\ا ����ن�، إذا ��Tم أي خ

واH ج�ءن� أخ �5 إخ�ن�� اU��اك f ی�3ف أح، ص�ر �fO L3م �� أ�LR�3 ��ن�cP إ�E�g� E ـ �5 أذآ�   

أخi]�ا �������3 ا�(�اح�� وأخ\وا ��L ث��ن�� و��gی5 أ�j، وه� f ی�ج �L3 ن�Pد، ح(Tوا  اس�?� ـ


 �3�uا �Bu 5 آ2 أخ� h�t5 ی�3ف ؟ س� h�P� ،ء�gة ج�ءوا إخ�ان ذآ�ون� �?\ا ا��� ،Jج�از س��
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 Jج�از س�� T)ان� ،��Bا�� L3� �� آ����2 �5 �� 
��u ع، وه� أخ��أر��3 أو خ��� ان��3ا ان

jی5 أ��g�  .������E�g، وا�����3 ��?� خti، وا�����رة ث��ن�� و

وا،   �J، �� أ�Buء ی��Bا ی���J ���5 ن���و��>5 إخ�ان آ��Zی�B�u 5ا ��� أنL إذا أخ ی�
 أن ن��

��L� c ا��b)� ����3نً�، و�>�L �2 ی�>�2، ��� أ�Buء ���5�3 و��  
�Bu آ�� آ���� أخ yB�� 2��ي �� ��

�� E��ج�، ا���3رف ��وري جًا، ����اح ی�u c�3یt� �Pن ن��3ف ���L، ه\ا �?�س، ه\ا ��

 �����p E ن�م وf ن�3ف، ن��ف أح ��oأخ ی c�� J ���و�Xت، �(��
، ه\ا �Bu ه\ا ،�����

J ص��� ���و�Xت ی�Pل��ي ص���، ن�5 ن��L3، ��4اح� ی���k ه� وی��k إخ�انL : ی��go، ا�\ي ��أن� 

goی f2و?.  

   ،L�� 5�Pوواث ،Lن�Bی� k��)إخ�ان ا� cب، وآ��i� Lخ أنU�3 اgی ���� ،2<� �?��Mtس ��<g� tg�� نQا

 �?X 3� ��tإن��ن ه\ا �5 إخ�ان�� وه\ا آ\ا، ی ��tی ،j3ا���3 ا�� kل، ی���P3� ��p ،J�3س kی��

ن�� fزم �tخ\ س�3 ا���ق ی�tل ���5�B أنO Lخ\ ��L ا��j3، یL3� ��4 ن>�� آ��Bة آ��Z، آ��ن ��ة ث�

�����B و f���k ا���3 آ��Z، إن ر�h3 ا���3 ���3 أن_ �5 إخ�ان ا���( وإخ�ان_ ی��Bن_ و�5 

E��3� L��M 5� م�ه\ا ا�> cآ ،jg<ی� �� fء إ�X �� �� ،��Zن آ�i�p ،ةb�� 5� وا��gی:  

C ى)َGْ�Pاْ�ِ&�4 َوا� �  �َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�
ة( Rی�  �5: س�رة ا���O "2 ( "  

   L� ��?ن، نO�M ����� ?3���� 5�fا ،ی(
 أن ��3g أن_ ���آT إس���، ���(، ا��_ ����3?

 Eإ� ��tا، ی�B3ا �� ه\ا ا��>�ن، ی���Bی�، ی��?X j4أح��نً�، أو ن ����Bه� أسT، �� ن����ت إس�u�gن

�5 ا��3? ن��g، ح�� ا�O�Pن ا�>�ی2 جTء أو �r3 اUجTاء، أح>�م ا��(�ی �b�B� LP� درس �� ،

 ،����ة �5 ا�O�Pن ا�>�ی2، �� ��ج�?�ت �P35 ا��ا�4�ة، �� درس �5 ا�����4 ا�>�ام، �� �Xء 

 J��ن� أح إخ�ان�� أي إن��ن �� �� �� ،co�g� أن ����_ �L �>�ن و��X��� L إس���� أی�ً�، �Zً� ��ی

co�gأن ی 
ء ج�،  و�p�X ���Iة یLo�B إی�ه�، أي إن��ن ی�ی� cا���� ح� LیT)ی Hأخ ا ،Lإ�� LZ3Bن

ون coX، وأخ � ��c ص��o، واح 
�<� وأر��3، خ���، اث�� ��g وجوا coX ا��� H، إذًا ن�ی

 Lز�f خ ا�\يUه\ا ا ��tآ\ا، ی Lز�f أ��5 ����دع، أخ Lز�f أخ ،jI�� Lز�f أخ ،
fز�L ���س

��ع ا�c�3 �?2 جًاه\ا ا����I��� c�3 ا��p�gة ی��B، و�� ،��?��� yون�� ،���Bی co�gی Lز�f ا�\ي.  

أح��نً� ی�Pل �_ أخ أری أن أ�Tوج، �Sذا آ�ن �� أخh آ�ی�� ���� ���3، ی(�ز �>�ن ���س�B جًا   

��ع ا�Tواج، �� ،c�3ع ا����bT وجc، آ\�_ ی��4 خ�� �5 ه\ا ا�����ع، ��� Hا وه\ا ��

��ع ا���4 أح��نً� ا���� L��Mأن أ 
اح ی��رط �����3 �5 دون ��ورة، ه\ا آ�م �zسj �>5 ی(

 5�z� 
�Bu h�tاس���ت، س hأ�� إذا أن ،L���4�� ،����� c���>2، �� أ�Buء أول أ�� ی��tك �L ا
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ة إخ�ان س��tا أ�Buء ����� ��رًا، : ح�ذق ی�Pل �_� �?gا ا�\?� Hوا ،�eج �����3، ان����� f hأن f


�Bu ���tل س�M 5�z� : hج�اح� أن c�� ،k�f ،f ����ج �����3، ان��eوا س�� أX?� وی���5 ا��

  ���� ا�5iB، وه\���M h��� J س?��، ی>�ن �� إج��ع أ�Buء ؟

   �Biوا�� ���i�� hی?�، وآ�ن
 أ�3X، ج�ء�L ا��أة، اُس�tصc ث�Bu ًا ـ
 ـ ا��4P ن�درة ج�Bu ث��ح

ی?�، �3�� اس�]c4 أرس�h إ��L �5 أجc إج�اء ا�3XU ـ أ3Bu ،�ً3Bu h��� �3Xً� ورم خ�B* �� ث

رآh4�� : hB ا����� ��ج �� ��L س��uن، �Mل ��: إآq، ا������ ـ ح�f E ی��j ا����uن، �Mل ��

L� ل�M ا�(�اح 
�Biا� Eإ� hBا����رة وذه : Lأن ي ح�E أ��c �?� أ�3X، أنt�� hآ��أنhZ3� h ��ن� 

����ك وcM ���� ورم خ�B*؟ �k ی E���� : أ��c أ�3X ؟ Uن ا�3XU ����ب ا���M ،�Rل �L: ك 

ي، ا!ن��ن cBM ا�c�3 ا�(�اح� �� اس��gرة �uی�� ��ی��، إی�bك أن Zن ��س�]�4ل ا��i�p k�u ،�3Xأ

 5�z� 
�Bu ء�BuUء اfzه cث� وأر��3، وأه2 �5 آ�واث��5 وث 
�Bu �gج�اح�، اس� c�� c�3�

  .ح�ذق، ه\ا یt�� �����3ون إذا ��3ون��ی��ف اH و

   hأن ،��� �tس�ة، ���( hأن ،���gرس و���� �tس�ة، ��q ا�����ع أنL واH ح��ن� ا� hأن

f أ��ف واH، واH �� أخ !! �5 رواد ��(، �_ ح�Pق �����، و��� ح�Pق ���_، أ�� �5 دون ����3 

ك �5 ث��ن س��ات، اس�� ��ن، : �Mل ����Uول ��ة ی�Pل �� اس�L �5 ث��ِن س��ات، واL� �� H أن� 

 ���� hأن ،Lخ��4صf و�� إن��ن ���ج� ��س� ،E<ح �� coX �� أخ �ًZ� �ًأح��ن حy، ی�>5 واح

���3ف ��E ح��_ أن� ��ن أ�5P ا�>���B��، إن ص� �>���M coX 2ا ��، أن� ی>�ن ه\ا ا�����ع �� 

  .أری ��jI أ�\آ�JواH : ذه��، إذا واح �Mل ��


 ��>2 أنL أول �Xء داو���، ث�ن� �Xء �>�bن�، ث��* �Xء ���b�M، را��X kء ان�B?��، س(���،   �uن� أt�

�bT وجc، د����5 ؛ د��ة ��E ����ى أه�_، وأ���Mءك،  Hا Eإ� ����أخ\ن� �Xی�، س�دس �Xء د

ه2، أن� أح��نً� ی�Pل �� وج��ان_، وأص���_، و�5 ی��ذ �_، ود��ة ��E ����ى إخ�ان_ نP��� 2?��

واH أخ�ن� ا�>�ی2 آ�ن �� ا��� وج�ء، اH ی(Tی_ ا���� ن\ه
 ونTورJ، آ2 ه� ح��ة أن ه\ا اUخ : أخ

ح� وج�ء L��X وزارJ، وا�X Hء ح�� أ��م أه�L، أ���L، �>�ن��3X ،LرJ، �>5 راح ��E ا��� �� 

ي ��2 �\�_ و�M fل ��، و�>5 رأی��p Lب ��آ��Z ج�ء و�� دریh، ه\h��� J أص�ل، أح��نً� أخ ی���� 

 ���م اfه���م ����Uر اfج���� ،��tوی qأن fو qح f ی���u ی�>�، ی���� س��ة fی�� و�u س��ة

���M ا!ن��ن �����(، أ�� �� �Mل j3�� : ،��� ا��أن� واH س�ي ����� س��ة أر�k أس���k اد

����� :�Pرا� ،_Pی�� Hا Hوا ،���ن� ��� �Bل ا���M ه>\ا ،_R��_ ا�����،  f����� f ُأخ� �5 د

 5<� ،cBPی�� ��tا�\ي ی�دع ح���� ی ،
�� ج�ء ی(
 أن نTورJ ون?��L، ه\ا ص�ر واج�� ،cء ج���X

L��  .أی5 ��ن ؟ یf :����� k�i س�2، وf ودbع، وf أ��2، و�>��p Lب، ���tل 
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 أو   B�� أح��نً� إن��ن c3� ،_��� ل��u ،yی�iص�� �� ا� L��� 2دی5 س� L���Qخ� ی���Lb��� 2، ���ع 

 5� �gء ��ح�iا!خ�ة، أخ �?�� kPء ی�iأخ �� ��Zآ ،_Mی��� �_ دی�� �5 ج?�، ه\ا ��رد رز Hأن ا

�bT وجc أآ��_ �Sخ�ان 5�B�u اس���gه2 Hال، �5 دون ج�اب، إن��ن اzر .. " دون س�g5 اس��

 ����� إj�t� f ���ة اس��gرة، وأول د��3 ".. ��Pل ا��ج�ل اس��3ر �� cخ�B�ش،  f���k�i أن �

�� �L�i آ��B، إ�6�Pه� ا�f ن�ی ��_ إf .. خ��� fOف، وا��Zن�� ��gة fOف، و�3ه� ���R أ�j، و�3

خ��، آ�j �� ��?� أن ��tل، أح��نً� �� ��Mی� ���4ی� اسtل، أح��نً� h3��u ا��� �5 ا��رس� �� ��?� 

خ�� ا��رس� ؟ یk�i ج�هU ،cنL أخ\ ����ت ����M و�L3 �� ا��iیy رأسً� �5 دون اس��gرة، أ��ر 

 E�� yرأسً� وا� Lنtآ L���2��3 ا��_، �2��3 أوfدك، زواج_، أح��نً� یt�� �Xب �5 دون �� ی�tل 


، ��t�� ویg>� ا�Tواج، و�3ه� یk�i ا��gب f ی��4، ی�gب �ًZ�L� ، أص��ب س�ء، �oه� یو�3

����� ��3ون� ��Uول ؟ اU5 ا� hل أنt�� 2� ذا��� ،�ًZ�.  

  L���� ی�3ف أن� ه\ا ����، وه�� �>�ن ����، ه\J : و�3ه� ن�5 ن�ی أن ی>�ن �� ��3یj، واح

���M J������M�i�  ،c، ����ن ����، �L� L���4 و��q ���، أح��نً� ی>�ن �� L� coX، أح��نً� ی>�ن �� 

أح��نً� أخ ��3ونJ\?� L ا��iی�P، ا�����3 ��وری�، و�5 ا���� أن ی��3ف ����3 إ�r3� E، ا!ن��ن إذا 

 cـ ذ�_ أوص jی�gی* ا��5 اس�L، و�5 اس2 أ��L، و��5b ه� ـ ه>\ا ا�� L�tأن ی� 
ا��t� EPخ�J ی(

 fة و�g���E ج��k س���ن، ث�ث�، خ���،  ��tة، أ�� إن��ن یbا���د �� J\ه L��3ی ی�3ف أح وf أح

 J\ه ،��B3إن ص� ا�� _BBiی L� ���� أن ی�3ون_ ؟ L�� yواث hس���� ��خ ا�\ي أن j��4، آ�� f

  .آ�?� �r3 ا���3ن�ة

   cZ�� _أي أن ،_�BMِ 5� 5��zی �م ��ا!س �oة �5 ث�oث E�� hء أخ�ى أی�ً� ی��3 ا!ن��ن أن��Xأ ��

ك، ���eم ���_، ���B_، إن �2 �>5 ه>\ا، ا�ی5، أنh س��� ا������5 ؛ ����e?�ك، �?�ا�_، ���ا

وًة M _�4ره2، وی��\ون�t� _ن�Pوا���س ی�� ،E���� �>�ن أنcZ� h أ������g>�� واH آ��Bة، �>5 

 ا���Zر ا���ن�3)� ���� fإ Jا�2�e جًا f ��3ف � c��  .�?2، ه\ا 

 �L ه�ی� ����3، ی�3  )�� cآ Hن ا��Bوس kًا، أس������ �?��Mأ f Hح، أن� وا�ص ��e� � ه\ا ا���(

 5��I�� 2?� 5ا ��� أن أأ��B�u ل���ه2 أ���� ث��ء ��E ه\ا ا���( آ��Zًا، �� آ��Z �5 ا!خ�ان 

�5 إخ�ان_ ���\ات، ���e ص�ح، �� أ��ن� ا��� H، �� ورع، �� ح��ء �� rp ��4، �� صق، 

��E ر 
�o5 ی<� c<ا� q���?أن أ�>�?� وأ��� 
  .واد ه\ا ا���( ه\J اUخ�ق، أن� أح

���h أر��3 خ��� �5 إخ�ان_، �5 أ���Mءك، �5 أوfدك، �5    hـ أن H ة��أح��نً� ـ اQن ��p ا�

 c��م P� أن 
 أح إخ�ان_، أf ی(P��� ت أن��2، و��3ه q�)� 2?� h���أوfد أخ�_، �5 ا���Bت 

��oص c����5 اخ��4ص_، واH �5 ی����M 5ل �� أخ �?\ا ا���(؟  : 2<�Tأن� آ?��(� إذا آ�ن ی�
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�� �����ه� �5 ���ة وf ی�ج �?� ��اوح، أخ اH ی(TیL ا���� رآ�Pا� ،b����Xء �>�ن�ا �����ا 

��اوح وا��o�Xا، ��g ��اوح، �Xاء ا���اوح، ��آ�
 ا���اوح ی���ج إ�E ج?، هc �5 ا���P3ل أن 

k��)�� ن�  ی>�ن�� �� ،ن� �3?����E ��وح��5 أو ث�ث� أو أر��3 أه\ا ��P3ل ؟ ��  yا���ا� J\ه cآ

ن� زواج، ����c ص��، ��  LBX ة، أي��ن� �3? د�� �� ،�BM ن���ن� حی�P ه��، �� �� �� ،�B�<�

خ ����k� j أن� �����t� lر ا����ق ا�Tوج�، أي أ: واH ج�ء أخ ����� واf H أن��ه� ��M ،Lل ��

J خ�Bة واس�3 وy��u ا����ن ��و أنL ه� ح>2 ������آ2 B2، ی?��� ��<gا�� cآ���� وأن� أح Lزوج�

: وذآ�، �?\ا ��f ،c ی(
 أن ���هc�3� 2 �� ا���( ؟ ه\ا �ًZ� �Mل �� أخ �?�س زرا�� �Mل ��

L� h�M ،2<� �?��tت ����4 ����5، س���Bآ2 ن�� ی(Tی_ ا���� وا�X Hء ج��c، اH: واH أن� أرى أن 

ه\ا ���T��� lرا�� رأى أنL ه��ك أ��اض �����B��ت، ه\ا ���l ���>?���ء، ه\ا ���l �����>�ن�_ 

اس��2 ا����gج�ت، ا����gج�ت �?� �g>�ت، ����ج ���4ن� و�����3، ا��� H ص�ر ج����3 �?2، 


، و��BM اUن�eر، ا�\ي ��c ��� ا��(�د اH ی(b�د س��آ� و���bB� L��� �� ا����، ه\ا ا��(�د LیT

�� إذا �Pا� ،bس(�د ��ح h�� ة�� ا�?3� ،س������، ه\ا �� �Tل آ��c، ه�� ص�ر �� س(�د ��ح

��Zآ 
  .fح��eه� أصh�B س(�د ��ح، �Xء ���

  
�]�، وواح ����Zی�ت، وواح ���>?���ء، ی(���� أن ی��ه2  ��اح ����(�د، وواح ����?�ی�، وواح

ا!ن��ن، �� إخ�ان ج�ءوا ی���eا ا���( اH ی(Tی?2 ا����، ���5 ن�ی ��_ أن ���ه�g� ��� 2ء �5 

 J\آ2، هاخ��4ص_، �tي �Xء ��
، جTء �5 و�M_، جTء �5 خ�B�_، جTء �5 ���_ ه\ا ��(

، آ�?� أX(�ر ا��یB� �P\ول ��?� ج? آ��B جًا، �?� ر�R ا���(، ���eه� أث��ء ا�رس راkR جًا

ن� ی�س��5 أ��q ه\ا ��ن� آ��ن��، و�� �����Zة �Tرو��، وآ�?� ن�B��ت وأزه�ر، ون�B��ت ��iی� �� 

  .�Xء ج��J\?� ،c ا��B�iت ه\J ج��� إداری� و��q درس ��2، ج��� إداری�

  ��� �� L��Rر h2 خ�ص �_ أن�� q�)� P� ،c�)ا��� ،��_، أوfدك، أوfً ا�وام، �B>�ًا، ����Pً�، ا��

ة إخ�ان ����، أن� أ��ف �Bوج�ت ج��� أسTت ا�����B_ ا��دك أخ�_، ���ت أخ�_، أخ�اfأو ،_����

J خ�q أخ�ات ���ت ��Tوج�ت ه5 وأوfده2 �������5 درس ��2 آc أس�Bع �� ���?�M ،2ل �� أخ أن 

Mو ،�?P� 2<ی�، وحO �����ی*، و�4، ه� �?�]?2 و����?5 ����� ز��ن ی�Pؤوا O�Mن، و����� ح

J، وص�ر �?2 جًا، �Mل ���� ��3u L� رسواH أآ�Z ���ت أخ�ا�� : وی��� ح��L، ص�ر ه\ا ا�

��2 واح آc أس�Bع q�)� آ��B�   .��(�Bbا، واH و���P زوج�� أر��3 �5 إخ�ان ا���(

  � ،_��� 5� 
 ��� أح ا!خ�ان، أنh اخ��ر أخ ���M LBیP��� نQ�� ،q�)� ����3� ة�Rا� ،_��� 5

L� cM ،وه� hة أنك، ی�Pل �� أخ: واحP��أ hBp ن� وإنP�� hBp إن ،Hأخ� �� ا hأن : rن ��ی��

L� ل�M؟ أ JورT� c؛ : ه Jج�ء وزار Jف أن أس��ذ�X ،��Zآ ��Bخ�� آ c4ی� Jأزور ��� ،Jأزور Hن23 وا



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 790�� آ��ب ��
 

� 2��
 ؟ f أ�o��� 2���5 ان��3 أ��م أه�L، وأ��م زوج�L، أن� أ �� �<�� h���� h5 إذا أن<� 
�o��

 L� ،��<��� ���M L� �ًأح��ن ،�?�� Lون��أخ�ك، أح��نً� أخ� ���ج� ���3ون� ����3، إذا أس�k�i واH أ

 qی�>5 ی>�ن �� أخ �� ن� ،L5 ن�3ون<�� c��� ��Mة ح>����، �����3 وا�Rا� ���M L� ،ن�<�� ���M

L��<g� �3ف، ه� ه��� f hة، وأن�Rا  .ا�

ك، ��tل ��L وی�tل ��_، �TورJ ویTورك، وإن �Tم   Pوی�� JP���أخ، و J\���ر أخ و����أن  �Sذًا ن�ی

 c�� J��
 اخ��4صL، �� أخ ��� cٌآ ،��م ����( خP� �?M�� م �Xء أن� f أ��4M، ن�یMأن أ

�� c��� ا����B، اQن ن�ی �uو�� س���ت رOن� ���ج� ����� �t�J\?� ��� E ا����� اH ی(TیL ا����، أخ 

ن� ��iو�� یf ،�?3�4 ن�ی �Xء ��� و�>c<� ،k��)�� 5 إن��ن ه\ا ن(�ر، ه\ا ���ة، �� أخ و ا�?3��

 ،Lخ��4ص�� حاد، ه\ا ��>�ن�>�، ه\ا آ?��(�، ه\ا �?�ي ��Bی، ه\ا �?�ي ��]� �Zً� آc واح

�����ه� ج��� إداری� J\?�.  

��2  هc ح���eه2 أم ن�3ه2   q�)� �[�?� ،c�)ا��� ،����ة ث�ن�� ؟ ا�وام، ا��B>��، ا����fف، ا��

��o4، ان��P �5 اQن وخ�i، أخ�ا�_ ا���Bت، أو ����_، أو ���ت أخ�ا�_، أو أوfدك، أو أوfد 

 y�iی� ،���B2 درس أس?� c��إخ�ا�_، أو ج��ان_، أو ����_، أو �����I_، ان��P أر��3 أو خ��� ا

q�� ،_ی�  ���ن ،_�������P_ ������ة، ی� رب أن� ج]h إ�E ا�ن�� ود��h �_ ی� ر��، أن� د��h ا���س 

  �f �g ص�M وf ج?�د � 2َB��EP اH إذًا ؟ 

   Lأن �� c�P� h�t2، س��i� cأآ q�� ه\ا ��Zآ q�3م ن��u م�M ،2���� ن �� دار����� ����واH ��ة ُد

�3iم ��ی��م �����ن، ی�Bق، وآ�س� ���g، وأآ�ت ����زة، خ�q أو سh أس� ی������ا ��E ص�k ا�

 cا�(?�ت آ r3� ن��� �� ،
�u c�� Hی��م، واUور اوآ�B، أس� �c�� co�g ن?�ر �?�� �3uم �

 5��� ��Zآ ��Zخ�� آ �?�� ��E ح��ب ا������5، �� 
�M 
�Bu L� ی?�]�ا 
�M ����3� إن��ن ی���ج

  .ی(
 أن ن��3ون

   �?� ���، ��3g أن_ ��� ��3ل �� ا���(، أح��نً� یt�� ون�5 ن�یP� c<X يt� )���� ����_ خ

 �?� �eآ��� ن ،j4وزن��� وی�3?� �� ا��� ��tرس� ی���� L�M��
 ح�E ی��5 ��iورد، أح��نً� ا� �M�B�

��c ��� ه\J ا�Tری�3 �� ا���رج، أ� �?� ���، واحM ��oX ،أس��ذ، ُی�� �?� h��أن� أ J\ه cا���B��� E

آ�X ،2ء ���3، أص�ات : وو�3?� وزر�?�، واH ا���م نTل واح �Mل ���� �Pی�� ه\ا ه\J ح

ا�����43 ��E �>�ة، ورد وا�Tری�3 آ�?�، ه\ا �����، ��h اH ه\ا إذا آ�ن ���
، ونj�e، و�� زری�3، 

آ�
 �LP،آ�
 ا����، �� 2�M  و�� �>��B ��ق، وا�M �?�� Hی
 ا�����ن ���ة، آ�
 ���س��، آ�
 حی*،

 ،k��)ت ا��u�gن J\ه ،L3وی�ج L3ی� ی���X ��3ی�، ی���X 5ث� k�إ��رة أ�u�X، واح أح
 أن f ی

�P�Pح y�Bi� 5ی4 ��L أن ن>�ن أس�ة واحة، ونyBi ا�Pم ا��ه\ا ا�>.  
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   Hا E��� ، �� ����gم ��( أنje �5 ه\ا ا���(P��، أن� f أ)��� hة دخ��� ،ی�ح�2�ّM L ا���(

 Lنtدی�، �3?� ��ض ا��س�س�، آ��ورات ا���� J��Pل خ�ج ��h واحة ��س�س� و���h إن��ن� � cخ�

L� h�M ة��� ،L�eوی� اH ی�i3_ ا�����3، ���4 : اQن ا��خ�م ��آ
، یt�� ���اد ���خ�م، ��اد أس�

وا����4ن ا��(�د، ��( ن�در  ��E ا��(�د، �(q�f J �\�� آ��� �>tن ا��(�د ����ح �����ء

  :أن� أه�ي � L��P�L���e�� :E��3، أ����3ن ��ذا �Mل �� ه\ا اUخ، �Mل ��

  125C(�َأْن 42�ََ�ا َ��Eِiِ��3��ِ *َPِ�َْ� َوا�0َ�ِْآ�Eَِ� َوا��%آ�ِ� ا��%ُ#(ِد 
  )س�رة ا��PBة ( 

ن� إ��اه�2 وا��L إس����c أن   ��� ��ه cوج bT� Hی��3 ا u?�ا ����، ه\J �?�� اUن��Bء، �Sذا واح

ن�ل �Xف ��j�e ا���(، ��j�e ا��(�د، ��j�e ا���ا ،�R��j�e ا���Bر، ��j�e ا��Bح�، ص��ف 

 c� _�� ل�M د���2�e، اH س�� �_ أن ��م ���L، اQن ��_ خ�دم ا�����5، ��_ ��  c��ا��3? ه\ا 

أن� ن�وي : �� ا���م ��h ا�X Hف �S� ،Lذا واح �Mل �_خ�دم ا�����E�3� ،5 ه\ا أن ا���� �Xف، خ

4 أن ن��3ون، ی�q أحآ2 Pی>2 ا����، ا�T)ی Hا ،��iX ،5 ��ة���Bأس cآ أن أنje �>2 ه\ا ا��3?

�bT وجc، آ��Z إخ�ان  Hا �� ���Iو J\ه ،Hا B� �� qو�� Hا �� jI�� ،)����� c�� L� أن

 ��ا یرس�ا �(�ی�B���3
، و���ًء سi� h�bب ا��3?، ص�ر �� X حً� ث��ن��Bن� ص kBأو س ،
3X

H ی وا���X ل�BMو�� إ.  

�bT وج�M cل Hا ji� _ذ� 4 �5 ه\J ا�(��� ا!داری� أن ه\J ا��B�iت ؛ ا��Tام، و�3P���:  

C �ً9�ْ�ُ َوُ�(ُ�(ا ��9��ِِس�  
  " ) O 5� "83ی� : س�رة ا��PBة( 

3ji� J، أدب �� �3J أدب، �� ی(�ي ��  � �� ji� ،5 ا���س f ی�>5 أن ی(�ي ��5 إخ�ة ا���(

ح�5 . �5 أ�Xء ا�t� 5eخ�t<� Lن�� أس�ء ا�L��� 5e: اح��ام �� �3J اح��ام، ح�S� 5I 5خ�ان��، �Mل

��\ار �Zً�، ا������، ا���Bن، اfه���م، �tرج� اH س��BنL و�E��3 أfا ،�B�i5، ا�>��� ا�eا� J\>�ن ه�ن 

 J�)� ،Lر� J�)� L��Bأدى واج L�3 أنgی ����ا�(��� ���ة ون���3، و�(�����X k ج��3ً�، وا!ن��ن 

 h2 وأح��?�M ی� رب وهfzء ��Bدك آ�?S� ،2ذا صB�یة، ��Uس�س آ�L أنL أن� X اح��� qی� Lإخ�ان

_�������، ه\ا آy�i�� c اfس����P، اس����P_ وأ E�  .ا��B�i ه\J أس�سً� إ��?�3� 2_ ��

و��ً� �5 ذ�_ ��� ی��ول ا!ن��ن أن ی�اجk ه\J ا�روس، ی���3 �� c�M ��?�، ی��ول أن ی��5   


 ا�2�3، یyM، ار��k ����اJ ��4ر ی�i3، ن�5 �u 5ن، ی���O�Pوة ا���ی���5  ،cوج bT� H Jذآ�

ن� درس �5 ا���oب ���g3ء، �� hBة ی�م ا������ ن� �3?��ت، ��P�� أدرس hأن آ� ت �3��P� أن�

��ة، أح��نً� واH أی?� ��� ����� L�Pرس وی�ن��B �5 إخ�ان�� ا�>�ام ه� ا�\ي یرس، أخ ی��� ا�
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 �Pس��ات ص�ر ی� qخ� kأر� ا!خ�ة أ�3X ���3دة f ��صj، أنL ا��� H أخ �5 إخ�ان�� �3

��ة �tس��ب، �i��M ���ن، ���M �oی�، ���>�،���  ������2�e، ه\ا ا!ن��ن إذا اH أخ\ ��J وص�ر دا

 ،
�u ك أث���ان �M P3� ء آ��� ����� أو�P�! ��
 ی� س�ي، دiخ �� ،)��� 
iخ ،اس��2 ��(

 �� �ًBB>�ن س�ا����ة أن  �� L3�4� c�� 2e���ة H ص��3 اUن��Bء، أا���س ����ا ��E یJ\?� ،J ا�

����M ،Lل س�ن� س3 های� ا������B�� ،y ا��?2 cِح: " ص Lأن h��� fإ Hی* �5 رس�ل اy �� س�h3 ح

 E��3� H5 ا�."  

L� cPأ�2 ی :  

 ))8	J60 :��- ا��� �	م Q� �ٌوا�=ًا خ� qً'ر Q� 
  )) ی� :�* ��� ی2=ي ا

  )) xن ی2=ي ا
 �Q ر'qً وا�=ًا خ�ٌ� �Q م� �	� ا��09 (( 
�5 : �5 اQذآ�ر ا���وی�(  "   " )س?c �5 س3

  )) خ�ٌ� �Q م� ا�=<�� وم� +��2 ((

�� آ�h �� ا��� رأی�e�� h أث�ر ان��Bه� و�(�B ��ن واح، �� ح(�bج   ���h ��س�م ؟ أن� M ذا��

 L�� hاس��ح� �eه\ا ا��� ،L�� ا���iی ،T?ی qج�� J)� ،cا����� yی�u 5���5 ����5، ی���iا P��

��q �>�م وی����نL وی��gن �L، ا!س�م ح���L، و�>5 �� إن��ن أنcZ� 2��� �� L ه\ا ا�l�g ج

 ،cوج bT� H h���h أنh ��س�م، دM ذا�� �� cM c� _� م�م ا!سM ذا�� �� cP� f ،م�ا!س cح��

 _� ،cوج bT� Hا Eزوج�_ إ� hی�5 ا���>�، ��ون��P� h، ر��h ی��2، ه h�?أ��ت �����3وف، ن


 �k أوfد�u c��h�b ؟ M _، ��ذا�ا���س ��(�ر h�4�� 2�P��� 5�z� ج��� hك، آ�  

أن ا����2 إ�� أن ی��c ا!س�م، ا�����4 ح���ا ا!س�م، ����ا أن��?2، ج�هوا، س���وا، : �tن� أ�Mل  

د��3ا أث��ن ��ه�e، ن�5 �� إخ�ان خ��ن�، و�� أخ ن�Li ی�
 أن ی��EP ا����ت، ����3ا خ\ون�، 

�، ����3ا داون�، ����3ا ح>��ن�، ��3ا و��3ا وf ی�X co�gء، ��P ی��EP خ��ت، واH ����3ا أ��iن

Hا c�Bت �� س��م خMي وم أنh ا����ت، آ5 ج�P� أن ���iB�4، ا�P� Jه\ا إن��ن أن� أرا.  

روا ��3?  Pا ��3?2 ��3ً�، ی��3ون�ا، ی3\روا ��3?2، ی�����ا ��3?2، ی�Bإخ�ان�� ی� �� أج�� 2

 �� أج ��gح��ت، أج��أن��، أحq ح��� �cZ رب أس�ة وأوfدJ ������5، أو إخ�انL ������5، أ�� 

�X h�bء ��خ�ان، إذا ه\J ا�����4 M �� أرى ح��� ،L� ودح� أح��نً�، أج 53u، واH أ�2�t أ�f 2 ح

��oBی ، واح، �c?�� 5 واح، ��g� 5ب واح)�� 5� ،�bT وجc، أخ�5 �5 ج��k واح Hا Lن وج

ه�b?�� ا�ار اQخ�ة، �� ���س، �� T�� �� T�p �� ،53u، �� ه\J ا������ ؟ ����� ����X، ���\ي 

 ،r3� 2<�3� رPوا������، وا���3ون�، وأن ن ،�Bأ��_ ا���دة ا��� ���>2، وا��� �� c<� k�ی���3 ان

� ،����c� J إذا أخ�آ2 ا��Xى ��h ه\ا �����4_، أخ\ X?�دة ��� f ،5�<����� 2�5�3 ���4
 ه\ا د
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 ،53iاوات، وا����q<3 آ��� أخ اO H���X Jء ا��J�B �_ ه\ا ا��gء، وی����z ا�����4ت، وا�3

 ،2<��� h�uأآ�ن أ fأ E��3�و Lن��Bس Hأرج� ا ،Hا Eة إ���وا���T، وا�T�o ه\ا آ�L ی����M j3 ا�

f حی*، وLP� f، وf س��ة، و f����� �L�< حی* إدراي،  وأن ی>�ن ه\ا ا�رس �23u L خ�ص، ه\ا

  .أي ����
 اUوراق ����Z ی���Pن


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .أ��اض ا�P\ارة -ا��(�س�ت ) :060( ا�رس  -��

  04-07- 1993: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

f أدري ���ذا T�M إ�E ذه�� �� ه\ا ا���م ����ع ا��(�س�ت، ����ع ... أی?� ا!خ�ة ا�����zن  

ا��(�س�ت ی��c ���ً� آ��Bًا �5 أ��اب ا��LP، ا�\ي خ�i �� ���� أن أ��ا�ً� آ��Zة آ��Zة آ��Zة س��bه� 

�� Lا�2��3 آ� �� 
 ی>�ن  ا����3ء أ��اض ا�P\ارة، ��4M 2Mوث��ن�5 ����ن إن��ن، وا�� �R�� 5� یTی

���?� cBM أX?�، ا��Uاض ا��� سBB?� ا�P\ارة،  h3�uٍة ا�gذه�� �5 ن �� �P� ه\ا ا�\ي ،��Z<� �Zأآ

 E��3�و Lن��Bم، ا������ن ر��� س�� cآ �gBی�5 �5 ا��ات ا���g� k�B� c� ات�g3� _��� وا���

  .أآ��?2 ����(�ة ��?�

�\ي یLPBi ا����2 �� ح���L �5 ن��eٍ� ه� جTٌء �5 ��Bد�L، ا����ء ��4�ة، ا�c�oُ ی�م ا�(��3، �?\ا ا  

 fد و�B2 ا�e3� �� ي�g��� ة��Zن أو�]� آU ع��c�p ا��یcBM 5 ���ول ا��3iم، ذآ�ت ه\ا ا���

��ع ا��(�س� ����ع ی��oB أن یرك ��� _�\� ،���eا�� �� cا����ه 
B�� j�4س��� �� ا� fو ،�ً��

س��� وأن �5 ا��Uاض ا������ ا����bآ� �� f ی��� ����یr أن ی���� �5 خL[i، ��� أ��اض �����، 

��X�Bة إس?�fت، �Mء، إ�E أن ی�B4 ��ؤJ آ�L خ�رجL، ث2 یt��L ا���ت، ����oB أن ن���ط آ��Zًا �� 

  .أ��ر ا�����e، وf س��� �� �y�Bi اUوا�� ا!�?�� ا��� أ��ن� �?�

  E��3� ل�M ،�?�� Lأص�� �� c�oوی ،�?�� JbTا����2 أن ی�� E�� �oBارة ا��� ی�\Pس� ه� ا��)���� :  

 �ْ423َ+َ Qَ�َ��َpِ4(�َو(C  
  )س�رة ا��ث� ( 

  E��3� ل�Mو:  

  C)222(� ِإن� ا���َ- ُیNِ;% ا��P(�اِ��َ� َوُیNِ;% اْ�ُ	423َPَِ�یَ� 
  )س�رة ا��PBة ( 

  L��� L���  :ا�4�ة وا���م و�Mل 

  )) ا�23(ر ش�3 ا�ی	�ن (( 
  " )���_ ا�3XUي " �5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( 

   Tا���ج y�M�>c ��3ن� ه\J ا�>���، ���3ن�?� ا���دی�، و��3ن�?� اUخ�ى، ) ا��5�z نj�e ( و������B3 ا�

نL، أ���ؤJ، ���3ن�?� ا���دی� ؛ ن�I L���eه�ة، ون��u�� L���e، ی��3 أ�L��B، أدوا�� ،Lث��� ،L�ح�ج� ،L

  :آ�?� نU f ،���eنL ی�
 ا��U c� ���eن اH س��BنL و�E��3 أ��Q�� ،�?� Jی�ت آ��Zة

  C)222(� ِإن� ا���َ- ُیNِ;% ا��P(�اِ��َ� َوُیNِ;% اْ�ُ	423َPَِ�یَ� 
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  )س�رة ا��PBة ( 

ن��e�� �?��e ا���4 ا� ،�����3���g إ�E أن  وا�\ي ی��h ا���e ه� أن �r3 ا������3ت ا��P�M، ا���  


 ه�Bد ا������5، وا���ًا �� ���Zآ cP� ارة\P?2، : أ��اض ا��د�B�اc��p " ا�����e ا��� ه� جTٌء �5 

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل"و�� �ًا �ی��ر  �Bا�� ،c��o� أن _���  : ، �� أن ُ�b ا���ء �ی��ر 

  )) و�W=0 ��آ! ا��03م ا�(ض(ء �&�- (( 
  )�5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن ( 

   5���u 5یy ا������، و �g��� يو��ء ا��3iم، c�p ا��ی5 وا��U ،2ن �2e3 ا��Uاض ا��� �3

 ن(� �5 أ��اٍض آ��ZةP� �3مiا�   .�uیy ا�o\اء، ��!ن��ن إذا cb�pَ ییcBM L ���ول ا��3iم و�3

ا����� ه� �� ��ت ح�j أن�L أي ���p 5 �\آ��، ا��\آ�� : �h�ّا�����، و��3یj ا�: �tول أن�اع ا��(�س�ت  


 ی�Pم �ور �?2 �P���3ن أن ا��و ،Lذآ�� P� ،ه� ا�\��، إن_ إن ذ��h ا����ان �5 ا��ری إ�E ا��ری

���L ا�4�ة وا���م ن?�ن� �5 أن  �B���3ن أی�ً� أن ا���م �5 ا����ان، وجًا �3 ا�\�� وه� إ��اغ ا�


 ا�\ا�� ه� یL�i3 نkiP ا���Pا� L�B�� 5<و� ،L5 داخ�� �R���?<ا� L�Bا��� EPی�� 
�Pن ا�U ،�ًأس آ��

 �R�� Eا�����ت إ� h3��رf غ��ا���آ� ا�����Z، ث��ن�5 ����، أ�� �� ج�ء J��L�B اس��R��Z �5 ا�

R��Zس�fا ��Uا ��tن أن ی��� J��3� 2�)��� �ًP�3� ء ا��أس�P� _�\� ،����
، ��P\ف ا�م وث��ن�5 �P�� �

������� ،Lآ� Lه� ا����ان ا�\ي خ�ج د� Eا����ان ا��\آ _�\� ،ه� آc ح��ان ��ت : آ�L خ�رج ا�(�

 ،L��� E�ّإن �2 ی� Lآ�t� ���3ن أن ا����ان �_ أن�آ��، وا��\آ�� ه� ا�\��، و\� ��p 5� Lأن� jح�

���L، و�>f 5 ی��oB أن �tآ�L أ�ًا إن �2 ی\��  hأن ����ا����م ا�����ردة إن �2  _�\� ،�ً���X �ًذ��

��E ا��iی�P ا!س����، f ی��oB أن �tآ�?� Uن د�?� ��?�، وا�م  �ً���X �ًذ�� hًا أن?� ذ���>t�� 5آ�

q)ن.  

ن� ح>2 اس��M ،�R��Zل  ��دا�� �� h3iM ��?� جTًء �b�Mُ �� . 5 �5 ا�B?��� وه� ح�ٌ� �?� ����: اQن �� 

  .ح��، ه\J ا��3iP �� ح>2 ا������، أآ�?� ح�ام، Uم ا�م ��ج�د ��?����?� وه� 

   ���gن ه\ا ا��>2 ا�U ذا ؟��� ،���gا��>2 ا� k� EPم ا��bP� أن ن2�3 أی?� ا!خ�ة أن ا�2�3 آ��� 
)��

م آjg ا��>��، �>5 ا����f 2 ی�L� �oB أن یy�Bi ا��gء �P� ا�>�ن، ا�2�3 إذا yخ�� Hأن ه� ح>2 ا 3

 5� ،���gا��>2 ا� h����T وجc، اUصc أن �yBi ا��gء إذا  H ًا��� q�� ،����� ���P� أ�Pی

 \ٍR��y�i إ� E�y�Bi���� ،LP�Bi ی�y�i �5 أن ه\ا أ�� إ�?�، �>5 ��ا�>��ب وا����، إن ���h ه\ا 

�5 ا��>���>�ی�ً� ��ن��ن ا���3 ا�\ي ی�Bدر إ� E�y�Bi ا��U ا!�?�، ر��� س��BنL و� L� jg<ی E��3.  

���L ا�4�ة وا���م ن?�ن� �5 أن نkiP رأس ا�ا��، وأن ن\��?� �5 أوداج?�، أن ن\��    �Bا�� ����


 حث�� �Mل ���M 
�Bu أن� ،�P�Pا�� ���gن آQا��، ه\ا ا: ا��gی�ن�5 ا�5����Z وأن ن�PB ا��أس ���
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L�B�� Tث� ��اآ�ث L�� 
�Pإذا : ا� ،�o��� ��<�� 5<ی� cًا، هآ�ن �� ���E�g �(�ي �����ت خ��iة ج


 أو Qخ�، B�� h3iM ا���رج�� ؟ �� أن ا�>?���ء ��R���?<ی� ا�\oا�� E�� �?\J ا����E�g أن ���3

 ��� �iأخ LنU 
�P، وا����ذا ��R���?ی� آ\o� 5� �?� �f ��Mت ا��ا���g������ ،ی��ت M rوا���ی

�B�� Eی���ج إ� f ،2�)ا� �� L�B�� Eی��ج إ� c� ،�4ب�Uا yی�u 5� L��tخ�رج� ی �R���?آ L

آ?����R ذا��، �� ث�ث� ��اآT، ا���آT اUول وه� أآ�B ا���اآ �� T�c�3� ci3 ا���آT ا��Zن�، �� 


 ا�����ت ا������e، أي �Pا� �i3� ن?� أنtX 5� ،ث�Zا� Tا���اآ J\5 ه<� ،*��Zا� Tا���آ c�3� ci3�

��� ������ب ث��ن�5  LB�M نt� �3gب ن���ً�، ی�iأو ی� cPث cدرج أو ی�� �P�M، ��� أحن� ی34


 أن ی��k ا�����ت ؟ ا���غ، ا�(?� ا��رآ� �� �P�� ��Uه\ا ا Ei����R وث��ن�5 ����، 5�َ ا�\ي أ


 ���k ا�����ت�P�� ��Uا �i3� 2�)ا�.  

  ����eا�����ت ا�� �i3ن� أ��ی5 ؛ أ�� داخ�� ی��وأ�� خ�رج� ی�i3 ا�����ت اfس���R��Z،  إذًا �� 


 �� L��L�B ذا��، ��ى أن ه\ا �Pا���رج�، وا� L�B��3 ا���iM ،�ً��3 رأس?� آ��iMا�� �� ذ����ه�، و���


 ی�rB ن��Bت ن����e، ن��B�L ا���f �[u�B �>�� !خ�اج ا�م آ�L �5 ا�\����، یEPB د�?� ��?�، �Pا�

Rٍ\ ی�h3iM �� 5<� rB ا��ریی5 و��P ا�� ،
�Pغ وا�����أس ��4ً�، وه��ك ا��4ٌل ��B4 ��5 ا�


 ن��Bت ����� جًا، �tX 5ن ه\J ا����Bت أن ���ج ا�م آ�L �5 ا�\�����Pا�.  

   ،Lإ�� Eی�ح �ٌBم ن�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا��U 5<و� ،�Bا�� ?�ه\ا ا��gء f ی�>5 أن ی�3ف �� 

��PBي، ه\J ا���4، ه� ��PBي، وذآ�، و�5i جًا، و�>5 إی�bك  ا��gء ا�y�M، إی�bك أن �5e أن �Bا��

�5 ا�?�ى إن  yiو�� ی� ،L� Hإن�� ه� �5 وح� ا ،L�5 اج�?�دا� �?� yiح>�م ا��� نUا J\5 أن هe� أن

 �� 5� ،Hا ��ه� إf وح� ی�حE، و���� ا!ی��ن أن ��3g أن ه\ا ا��U ا�\ي ج�ء �L ا���B ه� �5 

 ا����yا��4�� 5� ،kن.  

�� ی�k� yBi أحث ا���Bث ا�����3، �>5 ن�5 نyBi ا��>2   �gأن ا��>2 ا� jgم ا�2�3 اآ�P� إذًا آ���

U c� Jُن اH أخ�Bن� �L، نyBi ا��U ا!�?� UنL أ�� إ�?�، ����Pاَbن ا�2�3 أیU f ���gأي أ�ٍ� : ا� ���

i� �T وجc أنL أ�� �5 اH، و�3 H5 ا�LP�Bi� 5� �o��Bن��ن ا�ِ�َ>2َ ا��� Hا jg<ی LP�B.  

اس�E�Z �5 ذ�_ ���� : إذًا �� kَiِMُ �5 ��2 ا�ا�� وه� ح�� �?� �� ح>2 ا�����، ه\ا ا��>2 ا�����، ���Mا  

إذا آ�ن ح>�� ا�\�� : ا���_ وا�(�اد، وأی�ً� �� ح>�� ����o، أن h�5e أح��نً� �cP ا!ن��ن ی���ءل

5 ا�ا��، ����ذا ُسِ�َ� ��� أن نtآc ا���>� �5 دون ذ�� ؟ إذًا د�L�� L، إذًا ��� ا�\�� ��p إخ�اج ا�م �

 Eإ� cPی�� Lم ا�\ي �� ج���L�� _����� ،���P3 دم، �� ��M_ أن ا����3ء اآ���gا ح���� ��i4دJ آc ا�

�م آ�L ی��cP إ�E ا�o�ص2 وآtن_ ذ���L، و�>5 ا���>� ا��� ��iف ��� ،Lص���p ا���ء، أي �iس E�

 ����iی(�ز أآ�?�، ا���>� ا� f Lأن ��?Pراء ا��Qا 
�pأ �� J\ه ،h��u �?��� 
B�� أن?� ���h ��\ أ�
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 5� Eص��?�، ی����p �� Lد�?� آ� c3)أن ی LنtX 5� �<ا��� أي ا��� ���h �5 دون ص�، Uن ص�

  .ذ�_ ���� ا���_ وا�(�اد �Sن?� �uه�ة

��Bرات ���� ا�2��3 و�5 أجc أن ��3ف أن    �?��� 
�r3 ا��Bb�3َ�ُت، و�r3 اpU\ی� ا�����ردة ی>�

�?��� 

 س�_ آ���ذ�� ه\ا ا���_ : ا!س���، أن ه\J ا����م ذ��h و�y ا��gی�3 ا!س����، ه��ك 

3ی5 ی����Pbا ا�2��3 ا!س���، ی>��Bن �� نg. و�y ا��iی�P ا!س������� 
�ء ���3ه� ذ�_ آ\ب، ��Uج�ن

��E ه\J ا�����ردات، ���yP5 ا���� .  

ن� ح>2 ���� ث��* ��  اQن �� 

  )) :�g ا�	�P!، و��<�2، و�Efه�، وش�0ه�، وری�2J، و'�=ه�(( 

   2e� ،Lن(�س� E�� cد�� fرة، و�?iآ�?� ا� J\ه �� cصUن اU ه��u _ذ� qه� �5 ج� �� cوآ

وآc �� آ�ن �5 ج�q ه\ا �?� �uه� Uن اUصc  ا�����، و�Mن?�، و��Iه�، و�3Xه�، وریg?�، وج�ه�،

  .�� ه\ا آ�L ا�i?�رة

���L ا�4�ة وا���م �� ��gة ���� ��Pل ���L ا�4�ة وا���م   �Bري أن ا����Bروى ا� :  

  

  )) إ<	� ��م أآ��2 : ـ ��ل.إ<�2 م�P!: ـ هq أخ>�� إی�P0EP>�+ ،�2��2 �- ؟ـ ���(ا((
 ) ��  )رواJ ا�(��

   ،ا�2e3، ا���e، ا��Pن، ا��3g، ا��4ف، ه\ا آ��u Lه�، اUصL�� c ا�i?�رة و�� آ�نE�3� h ا�(�

  .ا�ا�� ����

ة  ��M ن��� �� " : �?� L�� h<و�� س ،Lآ��� �� Hا Lوا���ام �� ح�� ،Lآ��� �� Hا Lل �� أح��ا��

 L�� E���T وجc ح��L، و�� �Xء ح��L، و�� �Xء س". ���  Hء ا�X �� ء ا!ن��ن�gا� ،L�� h<

 Eإ� kء ا�\ي ��>5 ی���gا� ،L� 5 ا���4ی�� cP� f L��ا���>�ت ��L ه��ك ح>�� �5 ا��>�ت 

 �� yM��L رح�� �����y، ��!ن��ن ��j�<� q أن ی�tل �5 أ��Xء، أن ی h<س cوج T� Hرات ا�i�

��E ح��� cد�� ��tء ا!��ح�، �� �2 ی��XUا �� cصUا ،�?�� h<ع س�gء ا���Xأ�?.  

اQن، ا�م، ا��4�3 ا��Zن� �5 ا��(�س�ت ه� ا�م، ا�م، س�اء �� آ�ن د�ً� ����حً� أو ���B4ً�، آ��م   

�5 ا����� ��t� ،Lح��نً� : ا�\ي ی(�ي �5 ا��\��ح، أم دم ا���r ه\ا ن(q، �>5 ا����3ء ���Mا E�3ی

ه\ا ی(c3 ا��Zب ن(�ً�، أح��نً�  ن�iP دم أو ن��iPن ه\ f J��q) ا��Zب، أ�� أآ�Z �5 ذ�_ آ�(2 ا�ره2

��?� آ\�_ ���3 ��?�، ��� �O 5� �Pث�ر Tوإذا �� ن ،�?�T�� cآ�Uوق س�داء ��?� دم، ا��ج�ج� ��� )�

L�� Hا E��  .ا�م �� �r3 ا��gای�5 ا������، ه\ا ��� 
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2 ا!ن��ن ه��ك ا���P�P �5 إ�(�ز �O�Pن ا�>�ی2 أن ا�م ا�����ح ا�م ا���اق، �>5 ا�م وه� �� ج�  

د ا���M�3 ���4 ا�م، �?��ك oم، ا�أج?Tة آ��Zة ا���4یj، ا�>����ن ���4 ا�م، ا����Rن ���4 ا�

��u 5یy ا����@q، وه��ك ����4 ��u 5یy ا�>����5، وه��ك ����4 ��u 5یy ا���3ق@، إذًا ��  ���4�

  .واUو�]� دام ا�م �� ا�(��u �?� 2ه�، أ�� إذا س�� ص�ر �zرًة ��(�اث�2

  :��2 ا���Tی�، �Mل �E��3: ا��gء ا���Z* �5 ا��(�س�ت  

�)Eُ�َْأْو َدمً� َم !ًPَ�ُْ- ِإ��� َأْن َیُ)(َن َم	َی0َ3ُْ �ٍ:ِ��َ �ً� َأْو Nْ�ََ� ِخ9ِْ�یٍ� �7ْ�ُ َ�� َأِ'ُ= ِ+* َم� ُأوِ�َ* ِإَ�*� ُم��Nَمً� َ:َ�

C8ٌ'ِْر -ُ�>kِ+َ  
  " ) O 5� "145ی� : س�رة اUن�3م( 

أي ن(S� ،qن ه\ا آ�L خ *ٌ�B�L��3 ا��Biع ا������، ���2 ا���Tی� وا����� ا�م �SنL رجq، و����3ن أن   

��2 ا���Tی� ��L أ��اض آ��Zة �5 أ��زه� ا�ودة ا���u�g، وه\ا ا����ان ی�
 أن یtآc ا�(j�َ، إذا 

ا����ان �tX 5نL أن یtآc ا�(�j،  ��ت خ�Tی� یtآ���P� L ا����زی�، وا���Tی� oْ�َُ�م ���(�ذان، �?\ا

 Hوا������، ��\�_ ا �Z�Bاض ا����Uا r3� ح��اء�� 3��� Lر، و���\Pا� cآtا�����، وأن ی cآtوأن ی

q)وه� ن �5 ه\ا ا���2 أآً��T وجc ن?�ن� .  

�5 ی�   E�3ی Lأن fإ ،�?��� yٌ��� ء��XUا J\ن(�س� ه ،Lد�� و���Qء ا�M د ا��(�س�ت��� �� �P� ��

ا��Pء، وی��j �� ��ل ا��B4 ا�\ي �2 یtآc ا��3iم، ا��Pء ا�c��P و��ل ا��B4 ا�\ي �2 یtآc ا��3iم 

3، أي �� زال ی��k �5 ثي أ�L، ه\ا ا��Bل �5 ا��(�س� ا������، ا��(�س� ����� و���h ��آTة، �

  .وا��Pء ا�c��P ��� ه� ��3ٌ� ��L، أ�� ا��Pء ا�>��Z ن(qٌ ی�(�q ا��Zب

���L ا�4�ة وا���م ���5 �?� �2 ����   �Bا�� h�أ ،q�M ى ا������4ت أموة، إحM آ�ن L���?2 ص�� 

 Eص� �Bا�� �����L ا�4�ة وا���م، � �Bح(� ا�� �� ��o4ا� c�iل ه\ا ا��� M�3م، وiا� cآtأن ی ��Bی

�5 ث��L، و�2 ی�p L��oً�، ��?2 أن ��ل ا��B4 ا�\ L���� وس�2 ���ٍء L��� Hا qٌ)�3م نiا� cآtي �2 ی

LM�� أن ن�� ا���ء E�3�� ب آ��ً� ن(�سً� ����� ؛�Zا� c�oدون أن ی J�?iی.  

 �B4ء ی�gن ه\ا ا�U ،L��p 5� �f ء�X E���>5 ا�c�i ا���o4 إذا أآc ا��3iم، و��ل ��E ث�ب أو 

  .ن(q ن(�س� آ���

ی��ج �3 ا��Bل، وه� ن(q �5 ه��ك �Xء Oخ� �� ا��(�س�ت ه� ا��دي، وا��دي ��ٌء أ��r ث��5   

�gR�� h��M ،ف�خ ��p " : ا���ء L�� c��oی fو t�". وأ�� ا��دي �SنL ی>�ن �3 ا��Bل ��c�o وی��

أي یc�o وی���t ا!ن��ن وان�?E اf ��U ی���ج إ�c�p E، وآ\�_ ا��\ي، ه� ا���ء اr��U ا��Tج 

 ا���>���� ا���>�� �� zXون ا�(��ع، ���� ه\ا ا�����ع ر��� خ�ج ��ٌء أ��T� rج  ا�\ي ی��ج 
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 ،t�ه\ا اس�L ا��\ي، ا��دي وا��\ي f ی���ج�Bن ا�c�o، و�>5 ی>�� أن یc�o �>�ن وج�دJ، وأن ی��

  .أن ی��4 ا!ن��ن �5 دون �Xء Oخ�و

 
أ�� ا���� �\ه
 �r3 ا����3ء إ�E ا��Pل ��(�س�L، وا��eه�ي أن�u Lه�، ه� ��ء ا����ة، �>5 ی���

 L��pBuإن آ�ن ر L��p 
ً� و��آL إن آ�ن إن آ�ن رBuً�، و��آL إن آ�ن ی���ً�، إذًا ه� �uه� ی���

h�M ی���ً� آ��.  

q)ه� ن �?��� cآzی f دا�� c<� ،L��� cآzی f �� ل وروث�� �P�.  

ي، �� دج�ج یtآc ا�  �� r�� ل�Pدج�ج ی �� ،�R�oا� cآt� ا�� ا����(q، ث2 ه��ك ا�َ(���b، ا�(���b ا�

 j�3ا� cآt�ل وT3� 2� �� ،�?��)��� cأآ fی(�ز أآ�?� و f ��b�اس�?� َج J\ه q)ا�� cآt� دا�� c<�

��?� ه\J ا��(�س�ت 
���L ا�4�ة وا���م . ا����4 إ�E أن �\ه �Bا�� E?ن ���)��� ،LBن��ن ی��!��

?�B� ب�X 5� �Bا�� E?ن q)ا�� cآt� إذا دا�� ،��b�)َ5 ا�B� ب�X 5��، UنL �� إX>�ل ی��4، وا�(��� 

�����3یj ا�y�M ه� ا��� �tآc ا�3\رة �5 ا!�c وا��PB وا�2�o وا�ج�ج وا!َوز، �T3ل �5 ه\ا ا��>�ن، 

�3ًة �5 ا�3\رة ز��ً� و����u hه�ًا، �uب ���?� وذه
 اس2 ا�(�� h�Bذا حS� ،�?ری� ��oی� Eح� ��

hbوح� ،�?��.  

�T وجc و�5 ا��(�س�ت ا����، وه� Hل ا�P� ،ج�?�ر ا����3ء ��  :ن(�� 

C�3َ�ِْن�J7ِ ا�	ُب َواْ�َ ْزَ��ُم ِرْ'8ٌ ِمْ� َ:َ��  � ِإ<�َ	� اMَ�ْْ	ُ� َواْ�َ	ْ�ِ�ُ� َواْ�َ ْ<َ
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "90( "  

واح : وذه�R�u hBٌ� إ�E ا��Pل �i?�ر�?�، وح���ا ا��جq �� اQی� ��E ا��جq ا����3ي، ی�Pل �_  

 hو�� آ�ن ���2، وأن �t، ی� ��ى إذا إن��ن اc��p ا���pل ج��� L���4� ،2��� ��p ص��� إن��ن

f، ن(�س� ُح>���، �� ا���ق ��5 : ص����c?� ،L ح �P�P��h�) أنh ؟ هc ه� ن(�س� ح�P�P ؟ ا�(�اب

�حL�B، أو س���ت ا��(�س� ا���P�P وا��>��� ؟ إذا آ�ن ����h إن��ن آ���، زوج�L، أو �Xرآ�L، أو ص

 ،�Z�Bخ L�ا�eن ،lرخ� LحT� ،�����M�L آ�?� ��Bgه�، دخ�J�Bg� L، اخ��k� Lu ا����ء �� ،L3�

 �oBی� Lأن ا�>��� إذا ص����� Eإ� 
����(�س� ه�� ���h ن(�سً� حc� ،�ً�P�P ه� ن(�س� ُحْ>�b��ِ، �5�َ ذه

دی5 �5 ی�c3 ذ�_ ؛ إ�� أن أن �c�o یی_ أو أن ����t ه\ا ����� ��p ص���، �k أن ه��gك �5 ا���

یة، ویe?� : ی 5� L���4��h ا��B3ءة ی�Pل �_X �ًًا، وإر��آیX �ًإح�اج 
B�� J\وه ،q)ه\ا ن

���y، وإ�� أن ن�?2 ا��(�س� ��E أن?� ن(�س� ح>���، ��E�3 أنL ن(�س� ���3ی�، �Sذا  yِ�t� 2ا����

L، أو�Xرآ�L، ر��� وجت �5 أخ�LM و�5 ��L�M ا��gء ���X�L، أو �����L، أو س���ت �L3، أو زوج�

  :ا�\ي f ی��، ور��� �T وج�M cل

Cَ�اَم َ�0َْ= َ:�ِم2ِْ� َهَ>اNَ�ِْ#َ= ا�ْ	ا اْ�َ)�ُ�َGِْ�ُآ(َن َ<َ#8ٌ َ+َ�� َیJْ	ُ�ْا �	ِإ<�َ �  
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  :ه2 ن(��ن، �Mل: ود�M اQی� �� �Mل  

C8ٌ#َ>َ �  

  q)َه� ص��، أ�� َن q)ِآ��� َن ،q)َو��5 آ��� َن ،q)ِ5 آ��� َن�� ��Bوا���ق آ : q)َ�َاس2 ذات، ا�

 f �� ه\ا Lن�� q)َ�َ5 ا�<� ،�?iی�>5 أن ی q)ء ن�X cء، آ�gص�� ا� q)ِ�َ5 ا��(�س�، أ�� ا���

  :سc�B إ� E��P� ،J��?iل ر���

)�ُ�َGِْ�ُآ(َن َ<َ#8ٌ َ+َ�� َیJْ	ُ�ْا �	ِإ<�َ �Cَ�اَم َ�0َْ= َ:�ِم2ِْ� َهَ>اNَ�ِْ#َ= ا�ْ	ا اْ�َ  
  " ) O 5� "28ی� : ورة ا�����( 

�T وجc إf ص�ح
 ا���ء،    H5 ا� J3B� أو ،Lدی� �� J��4P�� م ا����2، أوM ��\�� 
Bأرى س f وأن�

 j�<ی f �?����Xء، UنL ه� ن(q، وا!���د س?c، إذا أنh وجت ��دة ���(�ة، إ��Pء ��د ث�Pب 

 q�� c�����M س?�� جًا، ����Sد ُخy�ُ ا!ن��ن ��u 5یy إ�pاؤ�g� Jء �5 ا�g?�ات ا������t ه\ا 

����ة ��Mو ،c?دن�ء، ��!���د س c�� ،��Pح c�� ،�uوا c��ا����ی
 س?���i� ) : c، ه\ا 

 
 ی���، ، ���B إن��ن ���ء ص���، ����ج إ�E ج? آ��B، �>5 إ���دJ ی���ج إ�E ج?)وا���Bء ص3

 5� cP�� ة، أو آ��� س�ء���\ی5 ی��ون ا���س ی��ون ا�3��Mت ؛ آ���، �B�p واح، أو ن���� واح

�! ��<� J\ن، ه�� Eن إ��ًا ��5 ا���س�  .��د ���M آ��Bة ج

E��3� L��M �� ز��� f:  

C8ٌ#َ>َ ِ�ُآ(َنJْ	ُ�ْا �	ِإ<�َ �  
  " ) O 5� "28ی� : س�رة ا�����( 

  Qدام : ی�وح>�� ا �� ،Lآ�X 2 ی��ك� �� �?iی f 5 ا��(�س���أن ا���gك ��q َنِ(�ً� �c َنَ(q، ه� 

�5 ا�ی5، �� دام دن��ي، �� دام ��دي �?� ن(E�3�� ،q أن  ��gك، �� دام f ی��4، �� دام ��3

 �(�@ إ�E ا����د، وا!ن��ن إن آ�ن �\ا�L، أو UوfدJ، أو �َ�M �[س� �ٌM�� L3� �M�3ا� �iأخ ،L5 ح��

 �Zأآ Lص���t� ث�tی� M وا!ن��ن ،
�Xء �� ا����ة ص�ح
 ا���ء، Uن ا��4ح
 ـ آ�� ی�Pل ـ س�ح

 L� 
�>��Z ��� ی�tث� ��5b یرسU ،Lن �� ��gرآ�، �� ��Pر�� �� ا��5، �� ��ا��Bi��� yع، ����4ح

���L ا�4�ة وا���م �Mل �Bًا، �\�_ ا��  :�tث�� آ��B ج

� دی� خ���- +���g9 أ�=آ� م� ی7��M ا�	�ء :(( � ((  
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن( 

�Sذا أنho�� h �3_ ا�k� �B�4 إن��ن درج� ����� جًا إ�E ����ى ا�J\?� ،�b��ُ ا���� خ��iة، ���ذا ؟   

�L، وL��M، وا�(�ه��L، وأ����L، وس���P�آL، وأن��ط ح���L، أ�Mى ا������5 ی��ض ��E ا��iف اQخ� 

�tنh[X h أم أ��h إذا أحhBB إن��نً� إ�E ����ى ا��b��ُ، ه\ا ا!ن��ن إن آ�ن أ�Mى ��_ ��4�X أث� 
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��_، ا���ء ��E دی5 خ���L، �?�� ی>5 دی5 خ���_، ��q ا���4Pد ا�ی5 ا!س��� ه��، ا�ی5 اf�J�)، أي 

���_، �����e أحآ2 5�َ ی��� L�c، آ�� ����P ا���ج�ت ا��� �����3?� ی���ً� أن خ���_ ا�(�هL ی��

�o��� �M  .���3ی� ���PR، ی��oB أن ����P اUص��ب ��o��� �M، ی��oB أن ����P ا�>�
 ا��� ��Pؤه� �

 LBX ا�>��ب، آ��ب أح��نً� ی>�ن ��BX L?�ت ح�ل ا!س�م،   � ����� ���� _��� hن ا�>��ب أح��نً� أنU

، ا�cu�B ی>R�P3�� ذا ا!ن��ن �� إ���دS� ،5ا������� juا��غ p�ن �Tخ�ف، ا�cu�B أح��نً� ی>�ن ی

آ�ن �������ى ا�\ي ی�>��L �5 رد ه\J ا�LBg و�5 آjg زی�?�، �� �Mأت آ���ً� �5 دون أن �>�ن ����ً� 

�tل ��!ی��ن ر��� وأن f h��3g أث�ت ��_ أ�>�ر ه\ا ا�>��ب، ��� �cBM 5 أن ��Pأ ه\ا ا�>��ب �5 أن �

ه c���P� ���4اءة ه\ا : أهc ا���Bة، وأهc اfخ��4ص، وا��5���z ا��4د5�M ا�����س�5 ���2�3

 h�M وآ�� ،�ًP�Mص��ب اخ���رًا دUر ا����أن  �oBآ�� ی� �ًP�Mاخ���رًا د 
ا�>��ب ؟ ی(
 أن ����ر ا�>�

c��M cBM :cآ2 �5 ی���  .ا���ء ��E دی5 خ����e���� ،L أح

   h�M ای�Bأراد �5 : �>��2 ا� E��3�و Lن��Bس Hن اtا��(�س�ت، �>5 آ r3� آ�ن�\� ،j�e5 ن�zا��

ا��(�س� ا����iة ا��(�س� ا����3ی�، أح��نً� ی>�ن ح� ����ء، �Sذا س>�h �� ح�¥ ��q ن��eً�، ا�3��Mت 

��E ����_ و��E أوfد �ً�Bث��ًا س�t� ب �� ه\ا ا��� ر��� أث�ت�Bgه� ��5 ا�����ت وا��Bgا�� 
ك، ��(

 ��p أی�ً�، �� ج��ان Lر ج��ان����وأن  h�Bر ا�����أن  
أن ����ر ا��� ا�\ي ��>�L ���3یٍ� ���PR، ی(

 ی��وا ا��BgبM ،ا�\ه2 ا�����ح���� ،���g<2 ا��?����g� ،2?�\B�� ،2?��M�3� ،2?�f5، ��ح������z�.  

���L ا�4�ة وا���م إذًا �E�3 َنِ(q أي ص��، أ�� َنَ(q أي ��5 ا��(�س�، وا��   �Bا�� Eح� ،q)ك ن�g

  : �Mل

  )) ا��w �2 �#70 �* خ��ًا :�� ی= آ�+� أو م�9+^ (( 

���ذا ؟ Uن ه\ا ا���� إذا ان�ر إ��_ ��u 5یy ا�>��� أو ا�����y ��ذا ی�c4 ؟ ی�S� ،�B�M c�� c4ذا   

�ً�P�Pح �ً�B�M �ً�� ا���ج� ،yه\ا ا!ن��ن ا�>���، ا���س Eإ� h��ِ 5و� L�دا��، ر��� اh�B�M �5 أ�>�رJ و�5 

��Z<ء ا��gا� L��M 5و� ،J���P� �ً�Rدا Jًا أذآ�  ، �� �Xء �?2 ج

أن آc إن��ن ��� �L خ�iط د��ع، أن� ���2، ا���� ح�ام، أن� ���2، ا����M ح�ام، أهc ا�>�� وا���ل 

�� ه\J ا��4P ا�ciB ا!ی(��� ��iق خ��� جًا ی�����ن ��B خ�iط د��ع ا����S� ،2ذا �Mأت 4Mً�، و

��، ص��ت ا�ُ(ْ�َأة، �)gص��ت ا� ،���iBص��ت ا� L��� E��اUول آ�ن ی�gب ا����، ���>��
 أ

 b��� l�gه\ا ا� �Bأص Eح� ،��Z<ء ا��gا� ��M�خU5 ا���4ت ا� L��� E��ص��ت ا�3ا��، أ

� �Zث ؟ وه\ا أآ
 یL� kP ا��Bgب أح��نً� اUن�eر، ث2 ه� ی�gب ا���� أو f ی��4، ��ذا ی�i

  .وا�����ت

��c ��� ی5e أن أج?Tة ا��?� �?� س�]� واحة وه� ا!ث�رة، ا!ث�رة س�]� جًا، إن��ن ���L و��5    c<�
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 �Iة ا����T?جUا J\ه �� ا�Tواج ����� آ��Bة جًا وأ� �uیf ،c زال �� �cB�P ح���S� ،Lذا �Xه

�� TRا�oا� J\ة، ر��� أث��ت ه��Zا�� hا���ام، ����� آ�ن yی�u 5� fإ �?oی��� Eإ� c�Bس fو ،J

L�� ء ���وغ�X د، ه\ا����� �ًBBا!ث�رة س.  

ه��ك أخ�iر Uج?Tة ا��?� أآ��Z<� �B �5 ا!ث�رة، وه� أن آc ا�2�َP ا!س���� ا�����3، ر��� : أ�Mل �>2  

��� ا��أة ج�ه��، وأن ا���أة  ��p�T�? ه\J ا�2�َPِ �5 خ�ل ��c ���، ��>�� أن ��ى أن ا���أة ا���

 hإذا رأی hنt� ،ولUاز ا�i5 ا�� hٍ�� �bده�، ور�fوt� ���3� ؛ ا��أة ذآ��، وا��أة �P�i�� ا������

 ا�(��ان، �� Lآ� �?�Mو ����ث�ة، �Zا� 
ا��أ��5، واحة �e?�ه� إس��� �>�?� �?��� Uوfده� ؛ ��

P�3ف ح� f �?ت، زوج�M�iده� �� ا�fأو ،�iB��� ن��؛�Z، وا���أة ا����إس �?e� �?و� ،LM�

 ���X L�وح�ی�4 ��E أوfده�، وس�ة ��h �5 ا��iاز اUول، ه\ا ا��X �� ��� c�3ه�X Jب أو �Xه

 hی�� وأن�����h إ��L ا���p 2�P ا�ی��� دون أن ی�3g، ه\ا ا���i، ا���i أن ����ب إ��_ ا���p 2�P ا�

f 2�3، �\�_ ا����g� f  2�Pا� J\ه h���� ط د��ع، أ�� إذا�iخ J�� �� ،L��سS� Lُ?َ��)أن ی ی��k�i أح

  .وه� f یري

   5���z� ه�، وا�\ی5 أخ�ج�ه�، ����ا�Bل ���� ا�\ی5 آ������ ن��� �����Bg و������ ی����3ا أ�� 5���

��P�P ا���Bء خ��i جًا، �>2�P��� c ا!س����، �?��ك خ�i آ��B أن ُیE�َBْ ا!ن��ن ���ء ��p إس���، وا�

ي �P�J أوfد أخ�i �� �� ا��gب ���ؤJ ا�اخ��، �� ���ء أخ��M، �� ���ء إس���، �� ���ء �� 5�َ


: ص���، �� ���ء أس�سL ا!ی��ن، �� ���ء أس�سL، أح��نً� ا���س ی���Pن �_p _�� �� M . �� J\ه

ر �� ���k�i ا��i�gن رآTb ه\J ا�>���؛ �5 ح�ل، !! ؟ا�>���M E�� hب، أن�X hن أنQ5 ح�ام، ا�

�u�gا� E��ر اج�k ��ل آ�j �� آ�ن، ا���ل P�ن. و�i�gم ا��آ ،c?)م ا��م، ه\ا آ�ه\ا ا�> ��.  

   Eإ� kون��� ، Hآ��ب ا Eإ� kا�2�3، ون��� q��)� �� q�)ون ،cوج T� Hد ���ت ا��5 ��� ن����

�����4 �� ا����ة ا������، �E�3 ذ�_ أن ا!ن��ن ُیE�َBْ ���ء ص���، ا����، ون���k إ�E ��?� اH ا�

 Hري ی��_ س��آً� ص���ً�، ا�� ی�E�B ���ء ص���، �c<g أو ��خ� وه� f ی��وا���ح� أن ا!ن��ن 

�T وج�M cل:  

C(َن	(َن َوا��ِ>یَ� َ�� َی0َْ�ُ	ي ا��ِ>یَ� َی0َْ�ُ)ِPَ�ْ7ْ�ُ َه7ْ َی �  
 )��Tی�  :س�رة ا�O 5� "9 ( "  

   EP��� 5ء، �5 أی��إذا آ�ن ���ءك ص��� ���3ه� ا����ك ص���، ا���Bء أس�سL ا���t� ،��Pنh و

�_، Zُ�ُ ،_��َMَ�_ ا����3، �5 أی 5�t�� �?� ؟ �ا�Rً� ان�LB �� ا�\ي یo\ي ه\ا �P������3�_، ��4را�_، 

5<� ،Lي ج��\oاب، ی�g�3م وا�iا� Lی\oا!ن��ن ؟ ا!ن��ن ی  �� �� cM ی?�؟\oا�\ي ی �� ،Lن�� ،Lروح

h5�َ أن _� cMأ ���PZی_ �5 ا�\oى ������، . ا�\ي ی\oن، یO�P��� ى\oُی H5 ���ت ا� hٍ�� Eإ� ��tا����2 ی
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یo\ى �������4 ا�>�ام، یo\ى �����?�، ����gء ا��3�Bi جًا أن ا��o\ی� ا�����4 ی�ُ�� ��?� ح�آ� 

  .ص����

  5� *�Bا����2 ی س،  ��(P� م�eن ���س�ة ا!سUم ا�eواج نTء ا��X 2ى أن أه\o� زوج�، ه>\ا

 5� *�B؛ ی �u��o� ی�\o� ي\p إذا ا!ن��ن ����� ،��p q�� �P� زواج �M��و���M ا!ن��ن �����أة 

 5� *�B� إذًا �� �� ا����ة أن �iأخ ،��p س��ك �?����Mء �?X�L خ�رج ا�Tواج، ����o\ی� ا���o ی��� 

4ر�  �� cوج T� Hء ��?(_، إذًا ا��(�س� ا��� أراده� ا��� ،_��M ی� ن��_، ���ء إی��ن_، ���ء\o��

E��3� L��M:  

Cَ�اَم َ�0َْ= َ:�ِم2ِْ� َهَ>اNَ�ِْ#َ= ا�ْ	ا اْ�َ)�ُ�َGِْ�ُآ(َن َ<َ#8ٌ َ+َ�� َیJْ	ُ�ْا �	ِإ<�َ �  
  " ) O 5� "28ی� : س�رة ا�����( 

أنh ص�حhB إن��ن ��سy، ��ج�، �� ��L دی5، ����ن� ���ً�، ��p ���2،  ���3 ا��(�س� ا��>���، إذا  

J �����ت، ا�ن�� ه� آ�X cء، ا���ل ه� آ�X cء، ا���أة ه� ��J حود، �� �� �� �� ،2�M J�� ���

y�i��� ،J ���آ� ��gا��R ن�� ��Mء �?X�L، إن ا�g?�ة ا���دی� �� آ�
 ا���ل، أو ��آ�X cء 

���Mت ��p ص����ا�g?�ة اUخ�ى  yی�u 5�.  

��E آc ���2، ���ذا ؟ ا�2�3 ح�رس �_، ا���X �� �P�Pء Oخ�   

 ا�2�3 ��ض واج�u hإذًا أن : hأن

 ،�4� ،�?I ،�Bص��ات، ص qخ� ،���X 2<ة، ه\ا ح�ض ا�4�� Hا ،���g�3ف ا��>2 ا�� ���

���u cBM E�4ع ا��o� ،q�gب، ��gء، ا��B4 رآ5��3، ه\J أح>�م �P?��، س�� �zآة وا���ض، 

وا�e?� أر�k رآ�3ت، وأر��BM �3?� وأر�3?� �3ه�، أو اث��5 اث��5، أو أر�k ��ث��5 ��E اخ��ف 

 �� 5<� ،��?Pح>�م ا��U�3د، ه\ا ه� اPء، ا���5 وا���آ�ت وا��g3ب وا��oوا��43 وا�� ،
ا��\اه

  .أ��Xء ���4�ة أ��y �5 ذ�_

���g��� 2: ا����3ء ���Mا ث�ث�  �P�P���� 2������2 ا��gی�3 ی�i3_ اUح>�م . �ی�3، و����i��� 2ی�P، و

���2 ا��iیL� �P �?�� أخ�ى ی�Pل �_ 5<� ،��?Pأس�س?� : ا�� cوج T� H�� ��4ة ص��، وا��ا�4

 5� L� �f L�� kP� 
�T وجc، وأن آc ذن H�� c4�� أن k�i��� 5� �ً��P��� 5<� 2� ��� ،���Pس�fا

�_ ����، وأن اM hر ـ �� ز�M fو Hس�� ا f �4ر �3_ ��?� ـ� ،�M4��� E��T وجc ی��� H

 �5 ا�����، وا����� ����ج إ�E �\ل، �tن ی�ح� ا����2 أن ی>�ن �k اH دا�Rً�، وأن ی�3g أن �f �[�i��

���آ�j أن " 3? B�M_ �: " اH راٍض ��L دا�Rً�، ه\J ح��� را��M جًا �� ا!ی��ن، ���M �� cZل س�ن� 

J خ�c داخ��، ��X�Bة �����L أح��نً�، آ�j إذا �3X أن �� ذ���� ���i أ���L، إذًا ��  ا!ن��ن ی�3?

���ن، آ\�_ ا��5�z ی��3ه LB�M إن أن>� LB�M ؛ وج �� LB�M ج��ف، أو 3�ُ، أو إ��اض،  
�Bi� c4ی�

H5 ا�
 أو ص��L �2 �>5 آ�� ی�ی، أو �3X أن�iP� Lع B5 ا��� *�Bأن ی Eإ� L3��T وجc، �?\ا ی.  
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���2 ی(�k ��5 ا��gی�3 وا��iی�P، ا���4م ��ك ا��3iم  5� �f ،Jإذًا ���2 ا��gیf �3 ی>�� وح

وا��gاب وس��R ا����iات، ���u 5ع ا��(� ا��4دق إ���p Eب ا��X ،q�gء ج��c?� ،c ه\ا ه� 

  :ا���4م ؟ ا���4م

  C)21(ُ&ُ=وا َر��ُ)ُ� ا��ِ>ي َخGَ�َُ)ْ� َوا��ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&ِ�ُ)ْ� Gُ�P�َ �ْ(ُ��0َ�َ(َن �َی� َأی%�2َ ا���9ُس اْ:
  )س�رة ا��PBة ( 

   Eإ� L�د�B3� EMال ی�م ا���4م أن ی��u 2 ی��ولR�4ى ؟ إذًا ا��Pى �����4م، �� ه� ا���P� L�� ��3ه��

��اوی�، ویzدي ص�ًة ص���� آ�� أراده� اH ا�����ى ا�\ي یzه��L أن یjP ��5 یي اH �� ص�ة ا�

 _3�uس أ�?�� h�Pا�� �� �ً���� ،����gح>�م ا�Uی�3 ا�\ي ی�3ف ا�g2 ا�����T وجc، إذًا ا�2��3 اUول 

 y5 ��ا�� y��� c<� ،y��u c<� ،�P�Mرات دb�4� ،�P�Mء، ح����ت د��B� ت�ii�� L�� ورق E��

3 أن� ،E�<أن ی cBM ء��Bء، ا���Bًا  ا� �Xء ج� ج)� hنt� ،ا��رق E�� Lآ� yRای>�E، �����4ت ح

��E ا��رق و��5  hٍ�� 5�� ن��g� ،h�Bا� Lء ن����Bا� _�i3خ� یO ی�، �>5 �� إن��نToا� L��� 5� �B3ی

�P�Pح hٍ��.  

���u Eیy ا�4�ة    _����، و�>5 ���2 ا��iی�P ه� ا�\ي ی�gح>�م ا�Uی�3 ه� ا�\ي ی�3ف ا�g2��3 ا��

��u ،����4یy ا���4م ا��u ،���4یy ا��� ا�t� ،���4ح>�م ا��� آ�u 5�َ cف ح�ل ا�>�B3 ا

����ت ��eً�، ورج2، ان�?E ح(L، �>5 ا���  �� وم، وسE3 ��5 ا���4 وا���وة، و��اجPاف ا��u

�T وج H�� ���3� ،Hا k� ص�� ،Hا k� ء�P� ا��� ،��Z<� _أه2 �5 ذ� Hا Jا�\ي أراد E�3إذًا ا�� ،c

�?�P�Pى �?2 ح���� Eن���ج إ� ،��<X c<g� �?R5 أدا� EMى أر���� Eدات إ��B3��� ن�5 ن���ج.  

   E�� _����2 ا��gی�3، وا�\ي ی h�Bا� �i�� _� 2ا ا�\ي ی�س�?Bg� ،�P�P���� 2���ا�2��3 ا���Z* ه� 

���2 ا���P�P، و�5 ا��iق ا���صc إ��L ه� ���2 ا��iی�P، وا�\ي یtخ\ ��ك ویخ�_ ا��4P ن��L ه �

 �ً��������ً� ����iی�P إf إذا آ�ن  �Pی�i2 ا����ی>�ن ا�2��3 ����ً� إf إذا آ�ن ����ً� ����gی�3، و�5 ی>�ن 

�Pی�i��� �ً��������ً� �����P�P إf إذا آ�ن ����ً� ����gی�3 و �P�P2 ا�����  .����gی�3، و�>5 ی>�ن 

E ا!ن��ن ی��cP إ�E ا�����ى ا�\ي ی�3J �� ا�ن�� واQخ�ة، إذًا ا�����ع ����ع ا���Bء ا����4 ح�  

4ر ��E ح����� ا��4ح
 ا���� UنL َنِ(q، ��ن3� �e��M�_ اfج������، أص�Mءك، � �iإذًا أخ

 
ا���gط اfج����� � 5�َ k����L ؟ �k 5�َ ���� ا� 5�َ k� ،��i3�� 5�َ k� ،�?�k� ،q�) 5�َ �\ه

P� ءfzه�ت، هTا�� Eإ�jی�gی* ا� یzث�ون ��_، �\�_ ا��M ����4ا� ��p 2?��:  

 )) *G� wإ Qی آ7 ��0م wم9ً� وbم wإ ;���� w ((  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "   " )ا�� س�3
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  ��R�i3وا��>�� ا� " : Lح�� Hا Eإ� _� r?ی� fو ،L��P� Hا E�� _�ا!ن��ن �f " L ��4ح
 �f 5 ی

�T وجc، وح�ل ی�ص�_ �L، �?\ا ا!ن��ن ��Pل و�L ح�ل، �Sذا ص Hا E�� _��حhB إن��ن ��P� Lل ی

اص�LB، ودا�Rً� ا!ن��ن ی�4
 �� أ�� ا�ی5 �5 ه� أرL�� EM، ی�3 �L، و���4
 �� أ�� ا�ن�� 5�َ 

 �i��� �ً�Rود، دا�� ��p cود ودخ3
 آ��Zًا، دخ�_ ���� _�� E�pأ hBص�ح �� ،LB3ی� L�� Eه� أدن

 ،_���ر، �k أهc ا�ن�� اص�
 5�َ ه2 دون_،P� f ،_ح�� h�� ب��� Lن��ق، إذا ج�ری�!��  cأه k�

_M�� 25�َ ه 
  .ا�ی5 اص�

�5 دخc " اQن ح��e���� Eة، ا!ن��ن إذا وازن ن��k� L أهc ا�ن�� ا�>�Bر ی�ى أن اH ح��L آ�X cء، 

ه2 وه� ��E اH س�خ� ����E ا���pUء خ�ج �5  "J��  ..�Xء �� 

 )) ،-�0��� �P� �ً�)p *G�MP�� wم� ا�=<�� آ�اد ا��اآ;، و QE(��+ *� ق)Nإذا أردت ا�� !Ji�: ی�

  )) وإی�ك وا�=خ(ل :�� ا��9cxء 
�5 : �5 ا�ر ا����Zر(  " �gR��  " )ا���ة 

  k�  .3Buً� ا���4Pد �?2 ا���pUء ��p ا��5���z، ا��5�z ���ا

�B وا�3��M، وا��o\ی� ا��gء أس�س� �������، fح� ا��5�z إذا ��نhP�i �5 آ��� ن(q إ�E ا��4  

 cآ Hن ا��Bس ،EMوی� ،نTه��L، س?�ا��P� ،Lءا�L، نLu�g ا!ن��ن� آ�ن ���4ر �k ا��5���z، ی�3

5 ���S� ،kذا ��4ح�Bا �z5 ح��2، وه\ا ا���zه\ا ا�� )� ،L5 �� ه� ���ج� إ���zا�� Jأخ� �i35 ی�z�

���M ��5 ا��5���z ا�3��M ا������ ا��� ان��ع ه\ا ی�� EMرt� ،ن��Zا� Eإ� cPی�� ��Uن� وح�2 ا�Zا� Eإ� cP

�X Jء ث��5 یzث� �� اQخ���   .�c4 إ�E ����ى ا�c<� ،�b��ُ واح

   c5 أه� �5 أهc ا�>��، أن �>�ن ��3 ���5 ی(
 أن ن���� �5 ه\ا أنL جTء �5 دی�_ أن �>�ن ��3

��J ا���y، أf ��4ح� P� ،ًا
 إf أهc ا!ی��ن، و�>k� 5 أهc ا���y وا��(�ر ص��B?2 ���ج� ج

�ًR�M :�?ن� اس�� c��� . �?ون3 ی��ج_، وإن ذهhB إ�� L����BP_ زوج�L، ی3Pی ،Lه� وزوج� ��tی

 f ،ة��Bث�ر آO �?���i��� ���M جًا، �Sذا آ�ن ص�ر �� اخ���uت أو ���Mت ��p ص����، ی��� 


 إf �ً��z� f، یtآ��3u c_ إ f��P، �� إخ�ان آ��Zی5 ی�gرك أخ �5 أهc ا�ن��، ی5�z ��4ح

إح�اج�ت آ��Zة، ی��gي ����� ! ��س���Zر ا���ل ��u 5یy ا���Bك �ًZ��P3� ،ل ا���ل �� ن��� ��L ؟

J ه\ا ا��gء، ا�?ف ی���، أ�� ا��5�z ا�?ف ی��� ��u 5ی�g� yوع�� �� ،�����.  

  � اْ�ُ	Jِْ�ُآ(َن َ<�C8ٌ#َ ِإ<�َ	
  " ) O 5� "28ی� : س�رة ا�����( 
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ه\J ن(�س� �� ن��?� ؟ ح>���، �� ن(�س� ح��P�P، آ�(�س� ا�م ا�����ح، ون(�س� ��2 ا���Tی�،   

 5�zا�� 
ون(�س� ا�����، ون(�س� ا����، وه��ك ن(�س� ح>��� ��EM إ�E ����ى ا�3��Mت، �Sذا ص�

Qن�� وا  .خ�ة���zً� س3 �� ا�

ا�>�
، ه� ن(q وی(
 c�p �� و�� ��L سkB ��ات أو�?5 �����اب، ��ی* : �5 ا��XUء ا��(�� أی�ً�  

���L وس�2 أن�M Lل Hا Eص� H5 رس�ل ا�  :أ�� ه�ی�ة 

  )) �2(ر إ<�ء أ�=آ� إذا و�� +�- ا�)�; أن یh��- س&� م�اٍت أو��P��� �2اب (( 
 )P?�Bوأ�� دواد وا�   )� رواJ ���2 وأح�

   Lأن �?َIU�� 
3Buً� ه\J ا���Pة اUخ��ة �� ا�رس، ن(�س� ا�>�
 إذا و�� �� إن�ء ا!ن�ء، أ�� �3X ا�>�


 واIU?� أن�u Lه�، �pUا ،J�3X �?ث��_ �5 ج qج�ف و�� 
�uه�، � 2�hBZ ن(�س�L، إذا آ�ن آ�

q)ه� ا�� 
  .�>5 �2 ا�>�
 و��3ب ا�>�

  )) �)�; أن یh��- س&� م�ات أو��P��� �2اب �2(ر إ<�ء أ�=آ� إذا و�� +�- ا(( 

رس ا����� إخ�ان��، وا��� H رب ا� ،5����3�tث�وا آ��Zًا �����ع ن�gط ا��5�z، أ���E أن   ���

یX أذآ� ه\ا ��خ��4ر:  

   k� أه�_ ج��� k� hإذا ج�� hنt� ،2?R���M5�َ ی��ذ �?2 �5 أ k� 2 �5 ج���?� �f أن إخ�ان��

�� k� ،دكf2 أو?� h�Pن ��_، �k إخ�ا�_، �k ���ت أخ�ا�_، �k �5 ی��ذ �_ ج��� �� اUس�Bع ا��اح

�� س�L�3 �� ه\J ا�روس، اخ��ر Oی� �5 اQی�ت، حی* �5 اUح�دی*، اخ��ر ����ع �P?�، اخ��ر 

ذا س��ة �5 سَ�� ا�����4، ه\J إذا أ���P?� إ�E �5 ی��ذ �_ �3Xت ����i3ء، ا!ن��ن إذا أ�Ei ی�3، إ

2?��� Hا J�ا�� c�3��� �4M 5� ،c��M L���  .آ�ن 

   T� Hأن ا E�3�� ،J�B4� �Mر��� ر L��3� ن �2 ی�َقS� ،Hا Eإ� EM5 أن ی�� �f ا!ن��ن �P�Pح ��

 �?����� ا���y، ر��� ا���ك �r3B ا��g>�ت �Sذا ص�Bت �� 
��iا� E3رأى ��_ ذ�_ ا��� �� cوج

\ي آ�ن �5 ا���>5 أن �t� ،L�4ی?�� أح
 إ��_ أن ��c�3��� EM ا����4 أم أن ار�h�P إ�E ا�����ى ا�

��E ا��i3ء،  Lن�� ���B4��� EM ؟ واH ا��c�3��� �M أرEM وأج�c وأری�، �Sذًا ا!ن��ن ی(
 أن ی�3ه

إ�E  أن ی���u 5� cPر ا����P إ�E ا!��Pء، �5 اUخ\ إ�E ا��i3ء، �5 ا��2�3 إ�E ا��2��3، �5 ا��\آ@�

  :ا��\آ��، واQی� ا�>�ی��

(ْNِ�َْب َوا�Pَ(ِ�ُْ)ُ� ا	َوُی4�0َُ �ْ(َُ�َی��9َ�ِ َوُیَ�آ�4 �ْ(ُ�ْ�َ:َ )�ُPَْی �ْ(ُِم9ْ wً)َأْرَس�9َ�ْ ِ+�ُ)ْ� َرُس �	(ا �َآَ>ُ)(ُ�َ �ْ�َ ُ)ْ� َم�	َوُی4�0َُ !َ	َ

  C)152(َوَ�� َ�ْ)Eُُ�وِن  َ+�ْذُآُ�وِ<* َأْذُآْ�ُآْ� َواْشُ)ُ�وا ِ�*) 151(0ْ�ََ�ُ	(َن 
  )س�رة ا��PBة ( 
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  fًق ث�ن� أو���ا ��P��ن�: وا�Zط ا��g5 ی��ذ �_، وا���� cوج T� Hا Eة إ���: أن ی>�ن �_ ن�gط �� ا�

L�tسtخ �5 ا!خ�ان ا�>�ام سt� h�Pوآ��� ا�� ،L��� lء أن� ح�ی�gإخ�ان_، وه\ا ا�  أحP��� 5�َ : أن

 أ��رJ، وأن iا�\ي اص أخ�ك �� اH، 5�َ اUخP��� وأن ،L�4� ت أن�L�B �� اH، �5 اUخ ا�\ي �3?


، ن�gط ��y�3 �5�َ ی��ذ �_، ون�gط �u إذا L��3� إذا ��ض، وأن J�3د�وأن  ،L�4� وأن ،L���p P���

 Jا����4 ا�\ي أراد yی�iة �� ا��iت خ�iخ P� ه\ا وه\ا h�3� ذاS� ،Oخ� ��S� y�3خ�ان ه\ا ا���(

HاE��3�و Lن��Bس .  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا���آc) :061( ا�رس  -��

  11-07- 1993: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

ص���ً�، ���ذا اخ��ت ه\ا ا��ی* ؟ اخ��ت �>2 �� ه\ا ا�رس حی�X �ًZی�ً� ... أی?� ا!خ�ة اUآ�رم  

Uن�� أرى آ��Zًا �5 ح�fٍت ����ٍ� أس�س?� ��oٌط ن����، أ��اٌض آ��Zة ؛ ��4
 ا�(?�ز ا�?���، 

 ،�ipا���ح�� ا������ ا��� Eإ� Eو�Uرج� ا
، ا���o، ه\J ا��Uاض ُ�T3ا �� ا��Pا� ،�B43ا�(?�ز ا�

ةbP3� �3 ا����ة�Bu ،�ًio� EbP��� qات  ا����P3ة، ا����Zط آ�oا�� ،����M ة، ا���ارد��Zآ 
��iًا، ا��ج

 J\ا�?��م، وه J\ص �5 ه�ا�� �� ،Hا fی��3?� إ f ه��ٌم Lو�� fإ hٍ�� 5� �� ،ةیX ا������� ،�o���

  .ا���oط، وه\J ا�4��ت، ث2 �� ا��?�ی� ��_ ا��Uاض، Uن ا���3ی�  f����c ه\ا ا���o ا�����

   ��� 5����L وس�2 أن�M Lل Hا Eص� �B5 ا��� ،L�� Hا ��  : �5 ا���iب، ر

  ))�( أ<)� �(آ��(ن :�� ا
 �^ �(ّآ�- ��ز�)� آ	� ی�زق ا�h� ،��3=و خ	�صً� و��وح ��3<ً� (( 

ح�5 : رواJ ا!��م أح�، وا����\ي، وا�����R، وا�5 ��جL، وا�5 ح�Bن، وا���آ2، و�Mل ا����\ي  

  .ص���

  E����f�L، أوfً حی* � �� ���� ،Jا��زق ؟ ا����ة، ح��ة : إی(�ز cBMا���س ؟ ا��زق، و y�Pا�\ي ی ��

 �5 أن �f �ًMرز Hا �� L� وأن ،���ًا f ی�lP وf یTی Hا �� L� أن B35 ا�Pإذا أی ،LMا!ن��ن ورز

��Bآ �ٌo� L�� kم، ر���P� LMود، ورز�� L5 أن أج�Pإذا أی ،Lی����� .  

   f ی?�2 ؛ f ،��o4ا� c�iا� Eإ� �eان hأن ،Hا E�� hآ���و�� أن_  ،cآ����� y�3ی* ی�ه\ا ا��

 E�� Lه� cا����ة، آ �P3�� fا���ارد، و �g� fس�3ر، وUع ا���ر�� f�4وف، و���� fن��ق، و!��

���J س�� أو س���5، �(J، ی��ح وی��ح وی�� J)� ،�ًM�uء إ�g� 2�?ی f ،L5 ا��4دق أ���zا�� ،_

�T وجc ی���ی� Hا �� Lه��� kح���� ی�.  

أصcٌ �� ا���آc، �� أح�دی* �5�B ا���آc �5 زوای� �����، أ�� : ه\ا ا��ی* ا��gی�M ،jل ��L ا����3ء  

 �� cٌا��زق، أص �?� 
ه\ا ا��ی* ی3 أصً� �� ا���آc، وه\ا ا��ی* ی3 �5 أ�2e اUس�Bب ا��� ی(�

�T وج�M cلا���آc، وأص Hا��زق، ا 
�u �� c:  

 �ً'�َMْا���َ- َیْ#7ْ0َ َ�ُ- َم ِ̂ �P2(�َوَمْ� َی (C-ُ&ُ�ْ�َ )َ2ُ+َ -ِا��� �  َوَیْ�ُزْ�ُ- ِمْ� َ�ْ�ُ� َ�� َیPَNِْ�ُ; َوَمْ� َیPََ(آ�7ْ َ:َ�
  )س�رة ا�i�ق( 

���L ا�4�ة وا���م �Mأ ه\J اQی� و�Mل   �Bا��:  

  ))أخ>وا ��2PE(� �2  �( أن ا��9س آ��2(( 
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 )��o4ا� k��)5 : �5 زی�دة ا��  " )أ�� ذر " 

� ا���ج� إ�E ا���آ@c، إ�E أن ���P ا�?��م آ�?�   Xی�، ن�5 �� أQا J\ه Eا���ج� إ� qن ن�5 �� أ�Qوا

 ،Hا ��ك،وا�5 أ��_، ن�ص��� ��ك، ��ٍض �� ��Mؤك، ن��ٌ\ �� " B�ك، وا�5 B�ی� رب، أن� 

��ذ ���ر وج?_ ا�\ي أL� hM�X ا����وات واUرض، �5 أن ��Tل �� س�i_، أو أن ��c ح>�_، أ

 �� kأوس _������E، و�>5 �� Eح� EB�3و�_ ا� ،_B�p �� " k� ء��
، ا��Pء �5 ا���ه\ا ا�

 h3iM رح��_، إذا fأ��_ إ f أن� ،hأن fإ �� q�� ء، ی� رب�X cآ J�� H�3ر أن اgع، ا��gا��

یةاUس�Bب، X �ٍ�3 ��احg� _أن _X f ،cوج T� Hا E�� h�bآ��و yR�3ا� h3iM إذا.  

   ،Jأ�� E4P�2، وأن أb�3�ا�2�3، أن أ 
�uأن أ ���J، أن� ��� أن أ��* �5 أ��J، أن� B�أن� ��� أن أ

���L، ه� ی2�3 ح�ج��،  Lآ� �M�Bوا� ،J����3 ��� ی��4" وأن أن�\ أ��� fو ي آ5 �� آ�� أریB� _ ."

أي  f� f ،2g)�j�< خ��uك ��Pل �� ��ذا ��ی، أ��2 ��ذا ��ی، أ��2 ��ذا ی��4_، أ��2 ��ذا ی��@ك، 

أ��2 ��ذا ی���_، أ��2 ��ذا ی�3ك، آ5 �� آ�� أری وf �����3 ��� ی��4_، آ5 �� آ�� أری أآ5 �_ 

  .آ�� ��ی

  jا��� r3� ل�Pی :cى وا���آ�Pا���س ا�� yPح �� ...cآ��ة  �<� �iأخ J\ی>�ن ـ ه f ى�P� ��

 f ،أس�د L?ن وجU ،خ(�ل LنU Hا E�� cأن ی��آ k�iی�� f ��43���� q�B��� إن��ن cرس ـ آ���

L� ل�Pأن ی k�iی�� :_��� hآ���ی� رب  . ���u ى أي�Pا�� B3ا� yP�4، أ�� إذا حP� �?� ذا ؟�� E��

h�M ،L��� cأن ی��آ Lن�<�S� cوج T� Hأ��_، أن�  ا ���� ���M 3_، ه\ا�uء، ی� ر�� أن� أ�X hأن

ار ��ك ی� رب، أن� f أ��_ ا���4، و�>5 أ��_ أن MUار، اMUأ��_ ا f 5<3_، و��uأ��_ أن أ

أ3�u_، وأن� f أ��_ ا���ل ا���ل ی� رب، �>�_ ���_ ا���ل، أن� أ��_ أن أ3�u_، أن� f أ��_ ا�MUی�ء ه2 

ك، أن� أ��_ أ�� �� ،L���i� jٌ�<� hأن ،L3�i� _ أن���_ ؟ ���ذا �� hًا أنن أ3�u_، ا��U وا�� ج

 h��� ك، ا����ء���L، ا�MUی�ء ����ا �� 
���f L� �ً��<� h�� �� ،L ���س 
أنL� jٌ�<� h، ���س

�Bح>��_ ا� J\?� ن��i�� 2� رح��_ ا��اس�3، وإن J\?� ����iی� رب إن أ� ،�i�� f أو �i�� ك�� ،�o�

  .�Xء ��ی�


 ا����� ��   i�� ���z� P� ،q2 ا�����أن� h�M �>2 ��ة أس��ذ ��� �� ا�(���3، �5 آ�Bر أس��\ة 

أ �����ة ����u �oی��، �Mل �� � ،���zوب س�ری� �� ه\ا ا��أورو��، �� أ���ن��، وآ�ن ه� ��

�?��P� :3��)� �� اض ا��������Uا �B2 أی?� ا���دة أن ن�<��� 5��
 ا!ی��ن ��H أB�� ًا���� ���M ج

cوج T�..  
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  +��8 �* :29ٌ� م0=ل وإن :=�(ا       ه� �x&! إن '�روا وإن :=�(ا

  ��ٍق :ـ�� �&�2 راٍض �	� +�0(ا       وا
 وإن +PP(ا +* �&�2 آ&=ي 

 * * *  

�T وجc، أ��M_ �?\ا ا�c<g، و�?\ا ا�خc، و�?\J ا!�>�ن��ت، و�?\ا   H م�اس�� ��  J\?و� ،h�Bا�

 f ���� ا���g� ،_�<�� ع ��� آ�ن، ی� رب ه\ا ح>�_ وأن� راٍضا�����، ��q �� ا!�>�ن أ�

 ،Hء ا��P� E���صj، ا��5�z إذا ار�EP �� ا!ی��ن، ی�3g �����3دة ا��� f ��صj ح���� ی�

 ی>�ن ه\ا ا���Pء �>�وهً�Mو ،Hء ا��P� E���.  

Uس�Bب ا��� ی��(�
 �L ا��زق، و�� حyP ا��B3د ا���آ@c وا���Pى fآ���ا �Mل ا���آc �5 أ�2e ا: �\�_  

5 3َ�ُb����B�� 5ء، ا��Xاه�� رج�ن، اUرض اUو�E �2 ی3َ� . �\�_ �� ����4 دی�?2 ودن��ه2��أر

 tgنt� ،ء��Bرخ�4 ا� �i�رخ�4 ا���Bء، Uن ه\J اUرض س�ف ��� �?� ا��(�ری�، ا��Zن� أ

����J، ا����iiت، وح�� ا h3و�� ،L?وج yb�t�و ،��R�iا� ���Bا�� rBMا���س، و L��� cBMس�س�ت، وأU

��E وج?�X ،Lء ج��c، ا��Zن� ������fا h�َ�ی�ى ج�رJ یk�B وی��gي، وه� �cbi3َ، ��زال ا�?2 : وَ

 L�����5، ن�ل ا��خt� ،�4صh�B س�3 أر 3� ،��B�M ز��t� 
���L ح�E أص� �oوی� ،L��� �oی�

�ً��3�
 ا�ن�� واQخ�ة،  أ�<� Hا E�� cآ��وان، �� Uات ا�� �5 آc أر��ح ج�رJ، و�>3� 5 ������

  .أنf h ��3ف ا���� أی5 ه� ؟

0َْ�ُ	(َن َأْ<Pُْ� َ�� َ��َوَ:َ�� َأْن َ�ْ)َ�ُه(ا َشْ��ً� َوُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� َوَ:َ�� َأْن Nِ�ُ&%(ا َشْ��ً� َوُهَ( َش�� َ�ُ)ْ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َو

)216(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

ی>���� ج���4M �ً3 س�ا ا����، س���� ُخhMَ�ِ، و��f أن?� خ�hM ��4درت، �� ... أی?� ا!خ�ة ا�>�ام  

��2 ص�حPB�� �?Bً� أن ه\ا ا���ق �L���4 �>�ن  ��� ،hM(� �5 ا���4درة؟ أن?� خ���ا�\ي ج�3?� 

  ... .jَgِ ا��ioء�>�f L ی2�3، ث2 ُآ�Xآ�ًا ��\ي خ�L� �?M، و

 اآ��E �?�� �� ����4 ا�ی5 وا�ن��P� ،cى وا���آ�P5 ا��� B3ا� yP�� إذا.  

  cف ��3?2 ا���آb��َ :Hا E�� 
�Pد ا�������E ج?� و f�yZ �?�، ن�Pل . �tنL صق ا أنh أح��نً� ���3

�\اب ا�ن�� وا 5� �)�� L� ا�\ي �P�Pا�� cد آ�ذب، و�>5 ا���آ����
 ه\ا ا�Pد ا�����Qخ�ة ه� صق ا

، )ی�u Jی�� ( ��E اH، ا����د ح�P�P، ا!ن��ن أح��نً� ی�آ�L���M c ����م k�f جًا، و������B3 ا����3 

�T وجc ه� ا��آ�c ؟ Hآ�ن ا �� j�<� ،�ًZ� Lن وآ���ح ���ی� J  !.����ح أآ�Z ا���Pة، �(

  َم9ُ(ا�Cِإن� ا���َ- ُیَ=اِ+ُ� َ:ِ� ا��ِ>یَ� َ�
  )س�رة ا��� ( 
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  �P�Mرة د�B� J\ل ��3?2، وه�M :L��� cح�5 ا���آ _B�M 5� Hأن ی2�3 ا Lإ�� c@5 ا���س� _Bح� . _�

 Hد ا�B� 5� ٍB� 5� 2<� ،L��� cأن_ ص�دٌق �� ا���آ Hأن ی2�3 ا وس��� واحة H، ا��س��� ا��ح�

Lأه� �� cآ Hا J��<� Hا Eإ� Jض أ��b��.  

��E ی   cا���آ L��� ،cآ���أن  k�i��� ،دا�� _��� _� L�3uذا أS� ،Hا k�i� أن _���� إخ�ان ن5��iP ؛ 

��E اH، ی�(U ،cن ا�\ن�ب ح(�ب cbو�>5 ا��3ص� ی����� أن ی��آ ،  .اk��� H، و��3

  cا���آ �P�Pا����ر �� أ��: " ح kب ا�����4 ود��اس�( �� ،Hا E�� 
�Pد ا�����ر ا�ن�� صق ا


 ی� رب ی� ". واQخ�ة ��iر، وا��Bی� ج cوا���ج� ی��آ ،Hا E�� cی��آ 
��iا� ،kن�� ،kج�� j�3ی�


�Biوا� ،Lإن��ن ��خ��4ص cارع ی� رزاق، آT5�3، وا��� : T� Hا Eا��ح�5 ا��ح�2، ح� H2 ا��

س آ\�_، ��Bب وجc ی�?�_ ا��l��g ا����4، وی�?�_ ا�واء ا����س
، وا����م آ\�_، وا���?

cP� c�� E�� h�Mء آ��� أ��ا��?2 إن� ��Bأت �5 ح��� و�M�� : " ا���آc واسk جًا، ���د ن��_ ا�

  ".وا��(tت إ�E ح��_ و�M�_ ی� ذا ا��Pة ا����5 

��y�P ا!ی��ن، أي ح�P�P ا!ی��ن أنf L ی�i3 وf ی��k، وf ی�� وf ی��k إf اH، إذًا ��آ�M : cل  

L���.  

��E اH ج��ع ا!ی��ن، أي أن ا!ی��ن �tآ��L یlb��َ �����آc، ا��oی� : �Mل �r3 ا����3ء   cا���آ

 L��3ن��، ن L��3ن ،�
 ن�4ص، ن�M L��3ا��iا�����3 ن2�3 ا� �o���� �ًن�5 أح��ن c�4ى ه� ا���آPا�

��وض، ا��oی� ا�>�Bى �5 آc ه\J ا���وع ا����B3 ا� L��3ن ،�p�� L��3ص�ف، ن �?�g2، ا����

 ،cRوا��3وض وس� �p�Bوا���� وا��4ف وا� �وا�>����، �����p ��B3ی�، �>5 ا���4ص وا��Pا

���L، �� ج�
 ا�����4 ود�k ا����ر،  cآ��� Jأ�� E�� �ً��P��� hوآ� Hا h��������آ@�p cی�، �Sذا 


 ا�����4 ود�k ا����)� cآ��و ���u ،��Uا E?خ�ة، وان�Qن�� وا  .�ر �� ا�ن�� واQخ�ة�� ا�

��E ر�L أن ی2�3 أن اH ه� ث�M :L�Pل �r3 ا����3ء   B3ا� cآ�� ،cل. إن ا���آ�Pی� : أح��نً� ا!ن��ن ی

cه\ا ا���آ �P�Pح Hی2�3 ا ،Hا L��3ن، ه\ا ی��� L�Pث cوآ ،_��� hآ���رب  . Eص� �B5 ا����\�_ ورد 

Lوس�2 أن L��� Hا " :Mأن ی>�ن أ J5 س�� Hا E�� cة   ". �ى ا���س �����آ�ا�4 L��� ��وآ�ن ی

  : وا���م وی�Pل

 )) Q��: 7آ)Pص=ق ا� Q� ا���2 إ<* أس((  

  ..صق ا���آU ،cن �� ��آc آ�ذب: د�PMا  

C-ِ�ِ�Gَ�ُ �̂   �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َ�
  )س�رة ��3�Oان (

�̂   ِ'�2َِدC Wِ �َوَ'�ِهُ=وا ِ+* ا���ِ- َ�
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  " ) O 5� "78ی� : س�رة ا���( 

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل   �B��� خ�O ء����E اH، ا���آc ا���P�P، �� د cق ا���آ  : أس�t_ ص

 ))-P�E(+ Q��: 7آ)� �	ا���2 ا'9�0* م ((  
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " qأن( "  

  J\ه ،cء ج���X Hح�: " وا cون23 ا��آ� �B "���M ه� c؟ه �!  

 T� Hب، ا�BسU�� �3ا�� hآ�� Hا E�� hآ���أن_ إذا  ��� J��?�� أن J�>5 أی?� ا!خ�ة ا�\ي f أری

  : وج�M cل

C�َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ُخُ>وا ِ�ْ>َرُآ�  
  " ) O 5� "71ی� : س�رة ا����ء( 

  �ِط ا�C7ِ�ْMَ�َْوَأِ:=%وا 2ُ�َْ� َم� اْسPُ0ْ3َPَْ� ِمْ� ُ�(�ٍة َوِمْ� ِرَ�
  " )  O 5� "10ی� : س�رة اUن��ل( 

 C-ِ7ِ ا���Dْ+َ �ْا ِم)hُPَ�ُْ�وا ِ+* اْ�َ ْرِض َواJِPَ>ْ�+َ َ��ُة��  �َ+kَِذا 6ِ�َDِ�ُ ا�
  " ) O 5� "10ی� : س�رة ا�(��3( 

 53u �� ا����، آc إن��ن : �\�_ �Mل �r3 ا����3ء  P� 
�53u 5 �� ا���آ� أي �� ا���3 وا�>�

��E اH، آ�coX L س�ك، أن� ���ض �L، أنh واح آ��ن، ��q ه\ا ه� : آ��ل یL��� �� kBP، وی�Pل


، وا�(�ارح �>�ن?� ا��f ،�3 ���� ه\ا �Pا� Lن�<� cب، ا���آ�BسUا c<� \خt� أن cا���آ ،cا���آ


، وا���3 ���(�ارح�P��� cا���س دی�?2، ا���آ E�� qBِ�� f ،اك\�.  

 53u �� ا����، و�53u 5 �� : " ���3ء�Mل أح ا�  P� ،
53u 5�َ �� ا���آ� ی��3 �� ا���3 وا�>�

 53u ��!ی��ن P� cا���آ " y�Biا�� j�3� ،E3ا!ی��ن، وإذا �� س j�3�إذا ا!ن��ن �2 ی��آc ���3ه� 

E3آ�ن ی� �Bا�� ،�����.  

  ��ّ� أن أسE3، وأو�� �cZ أن أآ��X cء أی?� ا!خ�ة أن ��E3 �(�ارح_، وأن ���آB�P� c_، أن� 

 ،cن ���آQب وا�BسU�� \أخ L���ا���iردی5 ح���� وص��ا إ��p Eر ث�ر، ا���P� �B را�� ا�(tش، ه� 

 �� �� ا����س�B، واج�?��Bى ا���Xا���ج�، ا ،cآ��ن Qب ا�i�� q��� ،درس 
��iا� cZ�

زرع ����hM ا����س
 و��آ�X ،cء اخ���ره�، و�� أس�3ر، وار��ح، اQن ��3?� ��E اH، ا��Tارع، 

ج��e� _� c?�یe� ،5?� ا���3 وا���gط وا���آ� وا�2�3 واUس�Bب وا���i، و�e?� �5 ا�اخc آ�م 

راس�، ���Tواج، ����(�رة، �����4��، �����Pء، : �>�م��� ،_���ی� رب ه\ا ا�\ي ��� ��P� L��3 ا�\ي 

 hس�� أن _���س�، �?��� ،qری���� ،���Bi��� �?�T?ن�>?� وأج�<�� h3راج ،�?�� h3ا����رة راج J\ه

�?\ا f ی>��، ��g� _3� tg>�� آ��Bة و�� . أن� راج�3?�: ه\ا ا�\ي ���، و��E اH ا��M�B، أ�� أن ��Pل
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أن� ���آc ی� رب، وf ��?� ��ام، و�X �?�� fء س��2، ه\ا ���P3� qل، ه\ا ��q . راجh3 �����رة

ر �� ه� یtخ\ ��Uس�Bب��آc، ه\ا ا�l�g ا����P� ،2����� ر �� ه�P� ازن.  

��E ح��f ،L ی��oB أن ی��ك س��L، س��L ... أی?� ا!خ�ة   c�� 5�� ،Lس�� 
ا���آc ح�ل ا���B، وا�>�

 L��� �Bم، آ�ن ا���س��fا Lح�� �� ،Lو�� س�� Lح�� �� J�P� أن j�<� hأن ،cا���آ Lا���3، وح��

Jم إذا ج�ء�ة وا���ل ا�4�M ا��� H ا�\ي ��L��3 ��2 ا�����4ت، وإن ج�ءت : " أ�� ��E �� ی�ی

��E آc ح�ل : ا��Uر ����p E �� ی�ی �Mل H ه>\ا ی�ی اH، إن آ�ن��p ���<� h ����4 ". ا���

   ..، ���\ي أنc<� h ح���L �5 أج�L)ی���� ���LB ه�_ �ّJ ( �>5 أ�\وM?�، ا�\ي ��LB ه>\ا ی�ی

  C)162(ِإن� َصَ��ِ�* َوُ<ُ�ِ)* َوَمNَْ��َي َوَمَ	�ِ�* ِ���ِ- َرب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� �7ْ�ُ 
  )س�رة اUن�3م( 

  :آc ح���� �5 أج�_ ی� رب، وه\ا �Mارك، وه\J ح>��_، واH ��ة �Mأت ��ح�  

CQَ4�َر �ِ(ْNُ�ِ �ْ&َِواْص�  
  " )O 5� "48ی� : س�رة ا��iر( 


 أس��ن، وی�i3_ اص�B، �� آ�ن ح>2 اH وا�� ج  �Bu �� rن ��ی�<� hأن ��� ،�B4� ی���ج f ًا

 ��Zآ j5 أ��?� أخ<� ،���z� 5<� ًاإ��ة ا���B، ا���ر، وأنh ��3ف أن ه\J ا!��ة �f ،���z أ�Mل ج

  :�fO 5م k�M ا���س، ����U وا��، UنL وا�� ص���، �>5 ا��U إذا �2 ی>5 وا��، اH ی�Pل �_

  Nُْ)ِ� َر��CQَ4َواْصِ&ْ� ِ�
  " )O 5� "48ی� : س�رة ا��iر( 

  5�zء ����ة ا���X cأن� �����2، أن� : أج� ،إذا ج�ءت ا��Uر ��E خ�ف ��ادJ ی� رب �_ ا���

أ��3ل ا!ن��ن ث�ث أن�اع ؛ أو�?� : راٍض، ا���آc ح�ل ا���B، وا�>�
 س��r3� ،L ا����3ء �Mل

��BدJ �?�، وج�3 Hت ا��� أ�� ا���i5 ا�� �f ت���iا� J\ة �5 ا���ر ودخ�ل ا�(��، ه�)��� �ًBBس �?

���?�، �Sنf L ح�ل و�M fة إ�M ،H�� fل ا���B ا�>�ی2 ��  L� س��3ن�fوا ،Hا E�� cا���آ k� �?�3�

��L إL� f : " ����� ه\J ا�>����u E��  ". f ح�ل �5 ���43 اH إH�� f، و�M fة 

��E ا   cآ���أن  
�T وجc ی�j3 �_ ه��_، ی�j3 �_ ی( Hح��نً� اt� ،ت���iأداء ا� �� H

��E ا���y، وی�Pل �?� Lأن ی�� �oBی� f ���Pس�fا LMرز Hذا ا!ن��ن اS� ،�ًو��_ أح��ن�P� : ،2�P��� أن�

���_، ��!ن��ن إذا اس��Pم ��E أ�. أن� ��p ��ن H5 ا� c�� ا\?� �ً��P��� h؟ إذا آ� hو5�َ أن ،Hا �

 �?��X ،اد��fا �?��X ،�Bْ<ِا� �?��X 5<� ،���Pاس� h��� J\ه ،Hد ا�B� E�� �?� J��و ،L���Pس��� ��وا

H دی��B3ا� �?iخ�� ،k�  .ا���3، �\�_ ه\J اfس����BP� h��� ���P إf إذا خ��i?� ا���ا

  bو� Lأن E�� Hا �<gی ،���i� Hا LP5 ا��4دق ی� إخ�ان إذا و��zإ��?�ا�� LP : م�Mأن أ �� hی� رب س��

 
Bی� cوج T� Hإن��ن ا �� ،rإن��ن ی>�ن ��ی �� ،q�)أن أح�� ه\ا ا�� �� hس�� ،c�3ا ا�\?�
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��، ��gآh�B��� c، و��gآcog��� c، و��gآc ه��، أوfدي �� q�� ،L�ًا �� ح��
 آ��Zة ج���� L�

�T وجLp�� c، س�� �L ی��� � Hا l�X ن�، إذا�B�oی Hا E����2 ه\J �5 ن23 اf ،H ی�5  q�)

L��..  

kِ�ْ�ِیَ	�ِن ِإْن ُآPُ9ْْ� �َیُ	9%(َن َ:Qَ�ْ�َ َأْن َأْسَ�ُ	(ا 7ْ�ُ َ�� َ�ُ	9%(ا َ:َ�*� ِإْسَ��َمُ)ْ� َ�7ِ ا���ُ- َیُ	�% َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْن َهَ=اُآْ� 

  C)17(َص�ِدِ��َ� 
  )س�رة ا��(�ات ( 

  Eج إ�����دة �B3ا� E��� ���ا��� c��  :��آc، ی� رب، وا�

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ 5(�ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك(C  
  )س�رة ا������ (

   rp E����E ص��_، و��E ص���_، و��E ح(_، و��E زآ�ة ���_، و H�� 5�3��� ،���ا���

���ل ا�����4، ه>\اU�� _���M E����B ���ن_، و��E ���ی� دخ�_، و E��  .��4ك، و

 : ��Zن�ا��gء ا  �� cآUب، آ��gوا� cآUآ� L�u�3�� Jد�B��� أج�ى اL� H ا��3دة �� ا�ن��، وأ�� 

 ا��i3، واfس�e�ل �5 ا���، وا���z �5 ا��Bد، �?\J أی�ً� أس�Bب إن � 2�tخ\ ��ا�(�ع، وا��gب 

�j3، أو أه�c ن�ع ا L3� ص�ر ،�ًZ� ر�i�3م ا��u cإذا ا!ن��ن أه� ،�?��� 
��3iم، ص�ر �?� ���س

 
g� J>��، ه\J ا��g>�� ی��س���� �L3 آ�2، أه�c ا���ج�ت اUس�س�� ا��� أ��J اH �?�، وص�ر �� 

fًأو ،_�� q�� _��)� ،J��4P� E�� 
���?�، ی��س : _��� ،Jإی� Hی_، س��_ اه\ا ا�(�2 أ��ن� ��5 ی

  .��4 جTء �5 ا�ی5أن �U L� ���3ن�M Lام ح���_، رأس���_ �� ح���_، �����3ی� ���

أن �2�3 ��ذا �tآc ��ذا ��gب، �� أ��Xء ��?� ��اد ���ث�، �� أ��اض آ��Zة جًا، وأ��اض خ��iة   

جًا، وص�ر �� ح�fت و���ت آ��Zة جًا �5 ا����ث، اQن أن� أن�4 إخ�ان�� ا�>�ام أن ی�4Pوا ���ول 

���f 23i�� c ی�je ن��L ج�ًا �3 ��Mء ا��3iم �� ����>2، ��3ف أن?� �����o ج�ًا، أح��نً� ی>�ن 

ا���ج�، Oث�ر ا��Bاز ��یL، وأی�ً� یc�3 س�f ،�i ��3ف ا����i ��ذا ��?�، �?\J ا��iی �P���cP ا�(�اث�2، 

�?\J ا��iی �P����g اUو�]�، �������4 اQن ا���� ا��ر��M ����ع اس����3?�، ا��3iم خ�رج ا���Tل 

 L�� 3�Bا!ن��ن ی Eو�Uه\ا ا L5 �����ر وا���اآPا��� c��o�3م، ا�iاد ا��اQن �3م ا��M �� إ

 ��Uا cأ�� أه� ،�M�Bا� Hا E��إذا ا����t�� q�� Jآًا ��?� ا��p?�، إذا ا����h��� J ص���� !! اUس�Bب و

  .��>���o� 5، ه\ا ا��Zن�

�: أن� ��h ن�eي أن�� �Mأت �� ا�(�یة �5 ی���5  �iا�� ��I�� cا ���صً� أن آ��Pن أن ی��b�<� 2

��Bازهc3� ،��4�� 2 ی>�ن �3?2 ��ض، وأث��ء ��Mء ا���ج� ی��cP ه\ا ا���ض �5 ��ازه2 إ��3u Eم 

23iرواد ا�� . �o��Bا� ���e���� أ��ن� �Bذا ا����� ،�Pی�iا� J\?� 2ا�(�اث� cP��� ي، ���3ه��eن h�� �Bخ
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3i� اء إذا آ�ن\oع ا����� �P�Pة ؟ ا��یgا� c�َ?ْ� ���eع ا������ ،5���z� ا���� L��� 5��R�P2 ا�

l5 ح�ی�zًا، أ�� ا��  .ج

��E ا���P� H?2 ���ق اH إ��?2 أرزاk� 2?M أدنE : اQن، ی�Pل �r3 ا����3ء   cد ا���آ�B3ا� yPح ��

و وا��واحoد ا��)�� �?Mأرزا ��iا� Eآ�� ی��ق إ� ،
Bس .�iPن� ن�� �� :cوج T� أح��نً� ر��� 

�ّ�، ��3نة �k ا���س �>�  cآ�g� ،ص��ح ،��5 �3 أن ی�43ك � ،�4�c�3 اث�� ��g س�<� _Mی�ز

_� Hه\ا �5 إآ�ام ا ،���� 3 �_ رز �M�k� _��< ج?Bوح��نً� ر��� ی>��_ ی ،_Mرز y���.  

و�Mً�  إذا hB�u ا�2�3، وح��ت �(��q ا�2�3، وأ�h�i �5 و�M_ ا�5��Z: اس��3ا ه\J ا���P�P ی� إخ�ان  

 H���3 ا�� �ً�M5 و��Zا� _�M5 و� h�i������3 اH ��?2 آ���L، ��?2 س�� نL�B، ��?2 س��ة أحL��B، إن أ

 �3Xی���، أن� ا أرج� اH س��BنL و�E��3 أf أآ�ن �o��Bً� �� ه\ا، س�ق �_ اH رزMً� و���ًا �k ج?ٍ

ق س�y، ����ن� ��43رة، ���?�، أن�م ����: أح��نً� �l�X k یg>� إ�E درج� ���P3� ��p ی�Pل �_

3ً� ��ن�� ��P� �� ،�P �� أ��Xص ی����ا �� ا����� ا��احة �>5 ����ر اUخ�وی�، Bu ،ةا����� ا��اح

 �oا!ن��ن إذا أ� ،�B3ح��ة ص J\ه Hوا hMذ�_ ا�� cوآ �>5 إذا آ�ن ا�ن�� � �P�tخ\ ��_ آc ه\ا ا�(?

Jوج�د �oأ� Lpا�� hMو.  

  Mنأن� أQة، إذا : �ل �>2 ا��Bه� خ��رة آ Lدخ� �� ��?� 2<�Mو cق آ�o2 إذا اس�<����أي ��c �5 أ

 c5 أج� ،H�� _إی��ن cرس���، �5 أج c5 أج� c�3� hوج�دك، أن Eoأ� P� Lآ� hMا�� _���اس��oق 

)� ��p ء�X J�� ��c ص��� ی��3_ �3 ا���ت، أن� أخ��� أن�سً� ا�ن�� آc ه�?f ،2 ی�ج 5� L�ر�

 ،L�ر�)� �� ،�ًM�uن، إO�M f ،LP� درس f ،2�� q�)� f ،دfأو f زوج� f ،ن�4ف ا������U ،�)ا��

�(�ر�L� �BM L��3� ،L��3� �� ،L� �BM L، و�� وL���I، وL� �BM L���I، ان�?E ا!ن��ن، ه\J ن���4 

���_ �]�ت ا��Uف، ان�?E ا�c�3 ا�\ي ی���oق آc و�M_ ه� خ��رة ��دح� و�� درb : أسی?� �>2

  .وج�دك، ان�?h رس���_

3�� ی���Pا، ج�، �>5 �5 �?2 : أح��نً� �� إن��ن ی��Bه�  � 
أن� أرجcBM h�B�� k أن ی����ا أوfدي أذه

�P� 2?��� y��� hأ�ً� �?2 أن h�� hدك ؟ أنf2 ���ق إ��?2 . أو?���P� Hا E�� cد ا���آ�B3ا� yPح ��


ٍBس Eأدن k� 2?Mأرزا �iا� Eو وا��واحآ�� ی��ق إ�oد ا��)�� �?Mأرزا � .  

�\�_، ا!��م أ�� ح���� �Mأ �5 ا���B حی�X �ًZی�ً�، آ�ن ه\ا ا��ی* ا��gیj ان���i3 �� ح���L، �� ه\ا 

  : ا��ی*

  ))م� ��; ا�7E(� ��0 ا
 �- ��ز�-(( 

  _Mز�� _� Hا c�<� 2�3ا� hB�u �3، إذاiM م�آ ،  .ا�>�م أآ�
�5 : �5 ا�ر ا����Zر ( " �p  " )زی�د ا�4
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���L وس�2 . ر��� ح�م ا!ن��ن ا��زق �\ن
 یLB�4: اس��3ا اQن �Mل   Hا Eص� �B5 ا���ی�وي ث���ن 

  : أن�M Lل

))-&��  ))إن ا��N�� =&0م ا��زق ���><; ی

  .�E�3 ه\ا أن أح��نً� ا�\ن�ب �kiP اUرزاق  


 Oخ� ؟ سzال  Bن� ���زق س�� �� : cه 
Bی� c�3ا����3ء أن ه\ا ا� �?�� �Bن�� اس��O�M ی�O ه��ك

  ���Bح� ا��زق ؟

 �ً�=َcَ �9َ�ُْهْ� َم�ًءGَْس َ�َ !ِGَا��3ِ�ی �  C)16(�َ�ِ( اْس�GَPَُم(ا َ:َ�
  )س�رة ا�(5 ( 

  ���Pس�fا.  

  :وا�4�ة  

C�2َ�ْ�َ:َ �ْ&ِ3ََ��ِة َواْص�����ِ Qَ�ََوْأُمْ� َأْه�  
)Lu ی� : س�رةO 5� "132 ( "  

  c��  :ا�

C�2َ�ْ�َ:َ �ْ&ِ3ََ��ِة َواْص�����ِ Qَ�ََوْأُمْ� َأْه�  
 )Lu ی� : س�رةO 5� "132 ( "  

ا��B3دة H �� آ�X cء، اfس���oر، أی�ً� إ��Pن ا�c�3، ا��Uن�، : ا���Pى وا���آc، ه\J ث�ث�، أر��3  

اس���iوا ا��زق " �4�M، ص�� ا��ح2، اfس����P، وا��Uن�، وص�� ا��ح2، وإ��Pن ا�c�3، وا

�M  .، وا���آk� c ا���Pى"���4

ا���آk� c ا���Pى، وا�4�M، وص�� ا��ح2، واfس����P، وا��Uن� واfس���oر، ه\J آ�?� أس�Bٌب ����ة   

إن �5 ��Bدي �5 " ا��زق، وإذا آ�نh ��ا��ت آ�?� وا��زق c��M، �2َ ن��� ذ�_ ؟ ن��� ذ�_ ����>��، 

  ".�Sذا أL���p أ��ت ���L دی�f،�P  L یL��4 إf ا��

J�eاح� y�Mی* د  : ا��

 )) -&��  )) إن ا��N�� =&0م ا��زق ���><; ی
 ) ��o4ا� k��)ح ا��X 5�(  

  Lوس�2 أن L��� Hا Eص� �B5 ا���  :و

� ��P)	7 رز��2 وأ'�G��+ ،�2(ا ا
 وأ'	�(ا +* ا��3;، خ>وا م� �7 ود:(ا م� (( P� 8E> ت)	� ��

  )) ��م 
  )�5 ا�(��U kح>�م ا�O�Pن  (

   y�P� f م، إذًا��P� ود وا��زق�� cجUوأج�?� ا �?Mرز c�<��� Eح� qت ن����5 �  
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  jا��� r3� ل�M :j@�<� fو 
  .��آُ c�y�َ إ��_ اUرزاق �� �3

���� صق ا���آc ؟ ��Pل: سtل أح ا����3ء �Mل   �� :LB�M �� ی>�ن fوأ ،Hا E�� B3ا� cأن ی��آ  أح

أي ی(
 أن ��tس ��� �� أیي ا���y، �� دام ��ن f ی�4P إذا . �5 اQد���5 یk�i أن ی(��g� LBء

L��� hM�u، ��ن ی�دن�، ��ن �cM ،L3� y�B�َ ��ن ��P، ��ب ا����ء �y�o، إذا ی]�h ��� �� أیي 

�T وجc ��� ����ج، �3��� صق ا���آc ا��tس ��� �� أیي Hك ا  ا���y  ا���y أ�

  �ـ9* �دم ��'ـ!  w �ـ�ـــ �ـ� 

  أ�ـ(ا�ـ- w �ـhـ�ـ^    وسـ7 ا�ـ>ي

 ;Dhی 
  إن ��آ6 سbا�-   ا

  ن ی�ـ ل یDhـ;   و�9* �دم �*

* * *  

آ�ن أهc ا���5 ی�(�ن وf ی�Tوbدون وی���Pن ن�5 ���آ��ن، ���(�ن ��t��ن �>�، �����tن : �Mل   

  :ا���س، �tنTل اH ه\J اQی�

  و�ُدوا َ+kِن� َخْ�َ� ا���اِد ا�Gْ�Pَ(ى�Cَوَ�َ�
  )س�رة ا��PBة ( 

  .ه\J اQی� �ل ��E اUخ\ ��Uس�Bب  

  2?�3� L�b�� cق ا���آ�tنkiM L اfس��gاف �5 ا���y، اfس��gاف أي ا�k�i، : ا���P�P أی�ً� ص

�L ا���م ��� ��ض �Mل إ��اه�2 ��: kiM اfس��gاف �5 ا���c[�� ،y أح ا����3ء �� ا���c ؟ �Mل

L� ل�P� ا���ر �� Eوه� ی�� J�و�Iه� ا�>�م أن . أ�� إ��_ ��: أ�_ ح�ج� ؟ ��Pل: ���L ج�Bیc أن ی��

�5 سzا��: إ��اه� 2���k سzال ج�Bیc ح���� أ��P �� ا���ر ��Pل ��oی ����� L���أي أن . أ�� �_ ��، 

�T وجc ح���� رأى ��_ یtس_ �5 ا���y أ�ك ���  Hا  .��ی

  �� ���B3 دy�M س]c أح ا����3ء، وه� ��g ا�����، �5 ا���آc ؟  

آ�م ��To، ا��iاب �� س>�ن وس>�ن �� . ا��iاب �� س>�ن، وس>�ن �� ا��iاب: ـ ��Pل  

  . ا��iاب

  .���J ��� ح�E ن�L� :L?P ا���cR ـ ��Pل

�g� ل�P� س: ـ LB�M�3، و���� Lب ج�ارح�i�� cس>�ن ؛ رج �اب ��i����Lا Eإ� f Hا Eآ5 إ��.  

��ء، وح�آE ��ن، أخ\ �>c اUس�Bب ه\ا   م اس�Mوص�2، و ،�iب، وخ�BسU�� \وأخ ،E3س

ا��iاب، �>5 �� س>�ن �?\ا ا�c� c�3 ا��>�ن إ�E اH، ا��iاب �� س>�ن وس>�ن �� ا��iاب، 

�T وجc �� ح�آ�، f ی�ج ا��iاب، ����iاب �� س> Hا Eس�آ5 إ� cرج �ن وس>�ن ��
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  .ا��iاب

  c�� اH وا��� 
�T وجc و �� �4M��c�4 رزق أوfدJ، �?� ���س Hا E�� cآ��إذا ا!ن��ن  " :

ه\ا ��q ���_ ه\ا ��ل : أح��نً� ا!ن��ن ی��ط، أن� أ�Mل �L" آ�E �����ء إث�ً� أن ی���k 5�َ ی�Pت 

ك �BXب، �L ورث� ��رآ?�، �L ح���ك ���ت، �� �Xاآ� أوfدك، P� L� ،Lه��� l�X k� 2یM ب�

ك أوfد، �� أن ه\ا ا���ل حl�X k� : ،L��b4 وی�Pل��یc�i4 یt� c�3ص�L، أنh �>��� و�>5 

ة ا���ج� ����ل، ه\ا ا!ن��ن X k� ق�P���� �B��i��4 �� ا��P���� ،cآ�ن أ�� L� دكfأو hوزوج

L��� 
  .ی��س

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل   �Bا��:  

��0� م� ا�	bم� ا�l�0Dا(( � 
  )) �	bم� ا�G(ي خ�� وأ�; إ�� ا
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�( 

آ5�z� c ی�E3، وی>�
 ا���ل، وی��\ اUس�Bب ه\ا �Mي، ه\ا أح
 إ�E اH �5 ا��5�z ا��U j�3ن   

5������� L��M.  

  cء ج���X ،kر�� 
4�� cًا، اح�، ��>5 ی�م خ���5 أخ، �>��� ی��3 أخ درس دراس� ����� ج

���L ا����4،  �Zآ ،JTآ�� �Zًا ر��3ً�، آ��� آTآ�� cاح� ،LنtX �� ،L��� �Zآ ، JTي ��آ�M إن��ن

   ..."ا�	bم� ا�G(ي خ�� وأ�; إ�� ا
 م� ا�	bم� ا�l�0D و+* آ7 خ��"

��E ا�5�3 وا��أس و�>5 ا��Pي أح�5 c<ا�.  
  " )ی�ة أ�� ه�" �5 : �5 اUذآ�ر ا���وی�( 

إن��ن ی��X c?�دة ����� جًا، وی��4 أ��م ا���س، وا�X Hء ج��c یk)g ا����3ء، ص�ح
 ��gوع   

 Lن��<� h3��وة، ��!ن��ن آ��� ارM �Bء ����ز أص�X ،Lا���3ل آ�?2 ی�ون ،���� ���P2 اس��P2 و�����

L� ن���P�4، یP� وة، أ�� إذا واحM �Bأص ���أوfً، ه\J ح�g� cآ�_ cBM أن اذه
 خ\ X?�دة : اfج���

 Hإن��ن ا cآ ،L�� c3ً� �� آ�Bu ،��������4، ��!ن��ن إذا آ�ن آ��ل، و�� ا��PBiت ا�ن�� اfج���

��E اJ��U H " أ�g� L��Mء،  2�Mاب �� أ��U�� ع��  ".رب أ3X* أ�Bp ذي ��uی5 �

ون �h�M : L ��ة Uخ  �Pی f5 و�zی�����ن ا�� f نQا���س اL��3� ق���إذا  fإ . ���eإذا آ�ن دآ�ن ن

 ،��4P� �� ،E�جًا، �Xء ج��c، وح����ت د�X ،�P�Mء ج��c��3���� ،c �� ر�M، وإذا آ�ن �� ��

  .�� �(�وزات، �� إه��ل

J ��� أد��  ����L ـ ا�\ي ج�ء ا��>2  ��Pل ا���P� ،55 رج���� E�M م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� :

  : ��Pل ���L ا�4�ة وا���م ����3. آ�cح���B اH ون23 ا��


 و<�0 ا�(آ�7((  Q&�� 7G+ أم� Q&�c ذاk+ ،8�(��� Q��: �(ا�0#�، و� �  )) إن ا
 ی�(م :�
 )��Zا�5 آ �����5 : �5 ���ف �5 ���_ " ( "  
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 ه\f .J ح�ل و�M fة إH�� f، ح��B اH ون23 ا��آ�c: واح ��4P، �2 ی�(�، و�2 یرس وی�Pل  

ح��B اH ون23 ا��آ�c، ا��Xى �Xوة �ون دراس� �� 2�L3� kB، : ز��Bة، ادرس، �3 �� رس
 ی�Pل

إن اH : " ا���M �Bل. ه>\ا ����
 اH ح��B اH ون23 ا��آ�f ،c ه\ا �M��� ،_�� ��4P?� آ�ن س�� جًا

p ه�� أ��رك ، أ�� ـ إذا ،�ًM���B_ أ�� �cP ح��B اH ون23 ی��م ��E ا�T)3 و�>5 ���_ ���>�q ـ آ5 

 cه�" ا��آ��M أح��نً� أ��.  

   LنU L��� c42 ی� ،LP�� hM� �?��� 5� kMح�ونً� و �Mن� 
ا���B ا�>�ی2 أ�E ی��4 ��E رجc رآ

��M E4ل" :  �?Bی�آ �ح�ون � L5 آ�ن ج���."  

cآ��ه� ���L، خ\ ��Uس�Bب و�3 Eص� ��� LP�� hMود ،�?Bرآ.  

  ��M ل�M عأ�� أدق��  : L ا���B ا�>�ی2 �� ه\ا ا���

  ))إن ا�P(آ7 �0= ا�)�8 (( 
���M 5� \Rی� " �5 : �5 آ�T ا���3ل( (  

   ،cف رج����E اH، أن� أ cآ���ب �BسU�� \خt� أن 3� q�<ا� 3� cإن ا���آ ،cP3ا�� q�<ا� E�3�

�� �X�� ،س��ات h2 ی�اج3?� �5 س� L�س��� س��ة، س��ر ،�B�u ل���E ا����R وا��g3ی5 واL� H أ

J ��آ�B ی(
 أن ! وا���Tان ��3Bu ،hً� ��ت، ��ت �tج�L، �>5 ا!ن��ن ی��ت �?\J ا��iی�P ؟��إن��ن 

 یc�P ص�ح
 ا���آ�B، وا��>���، �� M انTان وا��>���، ا���Tا��� �Bء �����آ�X �iی�اج3?�، أخ

5�� ،�Bان �� ا���آ��iن خ�[�gة، أ�� ه\ان ا���iخ h��� ء��Xب أ�BسUأخ\ ا c@ازم ا���آ��.  

 ی>�ن ا�(�k ���?�� أ��c، أن �(�k ��5 : ا����3ء ���Mا  M c� ،ب�BسU�� ن���ی���� ا! f cإن ا���آ


، واUس�Bب ���(�ارح�P��� cوا���آ ،cوج T� Hا E�� cب وا���آ�BسU�� \خUا.  

�c اO :Hخ� ن�iP �� ا���آc ه� �5 أدق ن�M ،Lu�Pل   cآ��5 �  ،�ًBBس cا���آ c3ج P� ،ا��زق 
�i�

 L��M ��� ن_ راضU Hا E�� cآ���أن  
أن� س�ف أ��آc �>� ی�ز��M اH، جh�3 ا���آc سBBً�، ی(

��E : �_، �� ��ق hآ���أ�� إذا  ،�P�Pا�� cه\ا ه� ا���آ ،_� L��M ��� ن_ راٍضU Hا E�� hآ���إن 

  .���آc أص�g� �BباH آ� �(�
 �?\ا ا���آc ا��زق، ه\ا ا

  .f �>�ن�ا �������ن �?���5 ��>�ن�ا ������M :5��?�� 5ل  

��E ث�ث درج�ت، أو�?� ��ك ا�g>�ی�، �� إن��ن آ��Z ا�g>�ى، أی��� : ا��>��ء ���Mا   Hا E�� cا���آ

 ،2R�g�� L3� ض�BPن�� q�� ،cآ�g� ،ج��ان ،h�� ،دfأو ،
ج�q ی��i_ �?��� س�داوی� ؛ ا�cog ص3

Zلآ�M ،ى�<gوث��* : �� ا� ،��  ��ك ا�g>�ی� أول درج� �5 درج�ت ا���آc، وث�ن� ه\J ا�رج�ت ا��

�Bرج�ت ا���  .ه\J ا�

   �Z��Z5، وا��Mن�� ���4د�Zی5، وا�  ���ك ا�g>�ی� درج� وا���� درج�، وا����B درج� ث���Z، اUو�T�� Eاه
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 ا�T3یT ی�PلB� 5� ���و�� �� س�ور إf �� ��ا�k ا���Pء  أصh�B: " ����س��5، وآ�ن س�ن� 

ر Pل" وا��M ،L� L��ة اس��X 5� ،Lح���� L��Pة یX 5� ،L� LP�3�و ،H LBة حX 5� " : و�� h�Bأص

ر Pء وا���Pا� k��T وجc أن� راٍض �L ا�\ي". �� س�ور إf �� ��ا Hا L��Pی.  

���  ".ا���� ��>�وJ ا���Pء أر�k درج�ت ا���M " : 5�Pل س�ن� 

یة، : سhP ه\ا ا�رس ��س�Bب ا������  X ط�oة، وا����Zة، وا�?��م آP3� نا����ة �� ا��

���ل ص3
، وا�Bg?�ت آ��Zة، �?\J ا���oط Uا ����� ،
ه�، وآ�
 ا���ل ص3Xأ E��وا��4ا��ت 

�� اH و�u �B34ت ا�fا��� J\ه cZ�� cا�� ،
i3��� LB�4�� ا!ن��ن E�� �o�� ن?� أنtX 5� cا���آ

 �?�BM �� ���� c� ،اب�����L، اQی� ا��� أ���E أن �>�ن �3Xر �>2 ج��3ً� أو�?� �� �c� ،c ح�ف إ

3ه�� �� hBZ�و..  

  C)66(�َ�7ِ ا���َ- َ+�ْ:ُ&ْ= َوُآْ� ِمَ� ا���Jِآِ�یَ� 
 )��Tس�رة ا�(  

أL3�u، ث2 ��� أی�ً� ه\J �?��_، و�?� ���?� �?��_، أن� ��� أن أ��3ف ��E اH، أ��3ف ���?(L و  

 E�� 2Pأ�� إذا �2 ی�� ،B3ا� ��?� J\ه ،��Zآ c<g� L�����E نU ،LR��3ن نLR��3 س�ف ���ارد  J�<Xأن أ

رس��� �iPأه2 ن J\ة وی�>5 ه��M ،L��� cأن ی��آ k�iی�� f ،Hإذا : أ�� ا fإ L��� cا���آ ki��� 2�

��� �3g� ،c)���� �3g� L3i� 2� إن_ إن ،L�3uأ���� cZ� 5<�� ،ا�5، : �(�ب L� 2?� l�X إذا آ�ن

���ً� ��Bحً� ��E ��أى ��L، ثL��� hM�u 2 ��ج�J أن ی3 L�����ون_ �� ���M، ��>5 أن ��Pب 

L������ً� ��Bحً� أ���L، و� 2�L� tB3، و�3  L��� hM�u c��M��Pل �_ Lا�� h��� ،c����� ًا: ؟ أ�

ن� �� ه\ا ا�����ع؟ اUص� �5 �� أسtت إ�E ا�� 5� L���k�i أ���M hد� �� ،L��� ق�i� أن k�i��

 ،L���3� 2?3أن� Hا E2 إ�?Bوأح Hل ا���أن ��iق ���L، إf إذا آ�h ����ً� إ�E أوfدy����� ،J آ�?2 

cوج T� Hا E�� cا���آ Lن�<�S� L2 ی�ى أن�Pن��ن ا����!��.  

   
ت، ا��>�س�Xر ا��Uج�� أی?� ا!خ�ة إذا ا��ت �Zً�، ا!ن��ن وkM �� ح�ج، P���hM، ا��eوف 

���L، ا���o ا����� خ��i جًا ی��?� ���k ا���o، ی��?� �tز�� ��B�M، ی��?� ���tاض  �� ،L��� ��

�� ا��3ة، ی��?� ���tاض �� ا��3�ت، ��ن�(�ر �� ا���غ، ه\ا ا��gء ث��h، ������وض ا!ن��ن 

Hا E�� ا��5�z ی��م ن�م ��ی�، �� ��ق ����tن�� �>��ب ���Lی����2، وی��2�P، وی��آc و)� ،�M�Bا�  :

ر ی��م ی>�ن �k� ��<g� L ر�L، ". إذا �2 ��2 ن��ً� ��ی�ً� �� ��?2 ��و��X، ا�?2 ذن��_ " P2 ی� إذا واح

  �آc ی���ج أ�� إذا آ�ن �2 ی�X c�3ء، ���f ،2�P ی�ج ��L�BM ح�Pق أ�ًا، �2 یzذ ا���س، ی��م ��اح�، ����

_3� Hى ا�� Hا k� 53_، آ� Hى أن ا��2 Pاس� ،���Pاس� Eإ�.  


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� ..هc أن� �5�z و�� ه� ���� إی��ن_ ؟؟؟) :062( ا�رس  -��

  07-11- 1993: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ��� ا
 ا���	� ا��

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

   cأن� آ�� c5 ؟ أو ه�z� أن� cی���ءل ه �ً�Rأن ا!ن��ن دا ��B3ت ا����س� إن ص� ا�������5 ا���

 ���ا!ی��ن ؟ أو هc إی��ن� �������ى ا�\ي ی�(��� �5 �\اب ا�ن�� و�\اب اQخ�ة ؟ أو هc اH راض 

� L�3 أنX ذاS� الzا����ق ا!ن��ن أح��نً� ی���ءل ه\ا ا�� Eب إ��Mأ L�3 أنX وإذا LB�M نt�u5 ا�z

 ���i3ة ی��Zم �� أح�دی* آ�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� �P�P���� L�و���3ی� Jا�M وان?�رت Lن�� h��i�ا

 L��� �Bا�� j4س ح���� ی��Pو� �ً�وص�ً� د5�z��� �ًP�M ه\ا ا��صj ی��4 أن ی>�ن �� وhM واح ه

j ی��4 �� ا��hM ن��L ه�ً� آ� ن�E3 إ��L و���Pسً� نL� q�P إی��ن�� ا�4�ة وا���م ا��5�z ه\ا ا��ص

�5 ه\J اUح�دی* ا��gی�� ا��� ���4 أن �>�ن ه�ً� و���Pسً� وا��� ��4Bن� ��P�Pً�، وا��� �����3 

،Hا ��رج��� � �P�P��3 ا��M�� �� ��3�� وا���.  

  :أی?� اUخ�ة

  ه2، و�5 اUد��� ا��tث�رةأخ�X �iء �� ح��ة ا!ن��ن أن ی��3 ا��  

ا���2 أخ�'�9 م� �f	�ت ا�#72 و ا�(ه� إ�� أ<(ار ا�	�0+! وا���0، م� و�(ل ا�2J(ات إ�� أ<(ار (( 

  )) ا��G��ت

   cا����3 ا�(�ه ��B3���� f ،2�3ی f إن��ن cن أن ا�(�ه��e� 2<؟ آ� c5 ه� ا�(�ه� Lآ��� أن h�M ة��

،��p �?ص����، آ�?�  إن��ن ����� �����3ت و�>5 آ� ��p L�����3� cه� ا�\ي ی2�3 و�>5 آ cا�(�ه

 �� hأن �ًZ� ،y�i�� ه\ا cوج T� Hا ��أوه�م ���ص�ت ���5 ح���� نq�P إی��ن�� ون�3ف درج��� 

 Lه\ا أن E�3� qا��� h3iM إذا ،qا��� �P� Lه\ا أن E�3� Lأخ��س kأر� h3iM _أن h����uیy إذا 

 q�� hنt� ،أخ��س kأر� �P� ن��ن ی>�ن!�� ،�B���� _3M�� h����5 ا���> 5��yP ا�?ف إf إذا 

 c5 ا����ق ؟ ه� _��P� ه��ك ص��ت c؟ ه Hآ�� أراد ا �5 �3ً�z� hأن cف ه��ج�يء  f����o ا

  ه��ك ص��ت ��س6 ��_ ا!ی��ن ؟ 

�Pو� Lإ�� E3ن� �ً�ن� حی* �Xیj ه\ا ا��ی* ا��gیj ی��4 أن ی>�ن ه�� �سً� نL� q�P اQن ی�ج

  : إی��ن��

w : ��ل :��- ا��qة وا��qم: :� أ�* مN	= :&= ا
 �� :	�و �� ا��0ص رض* ا
 :29	� ��ل(( 

 -� 6�' �	� �ً0&� Wی)(ن ه(ا �P� م� أ�=آ�bی ((  
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حی* ح�5 ص��� روی��J �� آ��ب ا��(� �Sس��د ص���، آ��� f ی5�z أحآ2 ح�E، أي إن_ إن �2   

ا�����ى �tن5�z� ��p h، هc ه��ك أو�� �5 ه\J ا��B3رة إن � 2�c4 إ�E ه\J ا���� �B�c4 إ�E ه\ا 

 ،�ً��z� h�� hنt�  

 )) Wی)(ن ه(ا �P� م� أ�=آ�bی w ((  

   cا��� Eص�ف إ� y�uا�?�ى، ا�?�ى أح��نً� إذا أ E�3� 2<� ��3 c��M أو� �P�Pا�� ،cا�?�ى ه�� ا���

�� ا�?�ى��� f ،yا�� Eإ� jه� ا�?�ى وأح��نً�  ا����� y��� jا����� cا��� ،Hا c�B5 س� _����

 Hا L�� 5 ا�?�ى أودع� 
��E آcٍ ا!ن��ن ��آ ،�g�� أو ����� ،cu�B�� أو y��� cا��� y�i� ا�?�ى

���L ا�4�ة وا���م �?� �5�z ورب  �Bا�� L� 3ً� ��� ج�ءB� L��� Jات إذا آ�ن ه�ا�?X ،ل��� TRا�p

���L ا�>�B3، أ�� إذ �Bا!ی��ن �>5 ا�� j�3���E خ�ف �� ج�ء �L ا���B �?\ا f أ�Mل  L���� ة ا�ا�4

  .����z� qً�: وا���م �Mل

  : اQن ه\ا ا��ی* ن�ی أن نL��o �����4ص ا�O�Pن�� وا���Bی� ا��H�� L� �?��g س��BنL و�E��3 ی�Pل

� ُیNَ)4ُ	(َك ِ+�P�َ ِم9ُ(َنbُْی ��َ Qَ4�6َ�ْ �َ+َ�� َوَرDَ�َ ��	2ِْ� َ�َ�'ً� ِم�ِEُ>َْیِ#ُ=وا ِ+* َأ ��َ ��pُ �ْ2ُ9َ�ْ�َ �َ#ََش �	َ�

  C )65(َوُیَ��4ُ	(ا َ�ْ�ِ��	ً� 
  ]س�رة ا����ء [ 

   hح��ذ�_ آ\ا، إذا ار �� Hأن ح>2 ا h�����>5 ��3ف ح�P�P إی��ن_ إذا اح�>�h إ�E اH �� أ�� و

��t� Lن5�z� h ورب ا�>�B3، أ�� إذا رأیh أن ه��ك ح�جً� و��Pً� ن��_ إ�E ه\ا ا��>2 و�2 �( ح�جً� 

���� خ��iة J\?� Lوح>2 رس�� Hون��رًا �5 ح>2 ا.  

   أی�م �� ح����� ا������ ی�ج إ�Xرات خU�� ،�iج?Tة أح��نً� �����آ�Bت �� ��ء أح�� �E�3 أنL ی�ج

��E ا����ك ����M�iت ��ji3 خ ،�i�ku�P خt� ،�iج?Tة  �iخ ا���اس
 �� ���c�i أح�� ی�ج

�iخ.  

 �iخ ���� ،��iخ �Xz� ا\?� �Bا�� L� ن و�� ج�ءO�Pا� L� ف �� ج�ء�خ L��� �3 أنX ذا ا!ن��نS�

 ������ h��� �?أوه�م آ� E���j3 إی��نL، و E����E أ��ا�L ا������، و 3Pی>�ن س�ذجً� ی f ا!ن��ن

���L ا�4�ة  �Bح، ا������4 وی�� yا�� Eلوإ��M م�ا�� :  

�(Z� hB�ث، �(c��o� hB و����o�� qل ��L، و�(c�z�� hB وا���ت یLB�i، و�(hB ���ح_ " 

  "f یري أس�خ� ��L اH أم راض �cء ��L و

E��3� ل�M ،yR�Pح E�� �?��Bأن ن ���ح�� �� �� �iأخ:  

� ُیNَ)4ُ	(َك ِ+�َ	� َشَ#َ� َ�ْ��P�َ ِم9ُ(َنbُْی ��َ Qَ4�6َ�ْ �َ+َ�� َوَرDَ�َ ��	2ِْ� َ�َ�'ً� ِم�ِEُ>َْیِ#ُ=وا ِ+* َأ ��َ ��pُ �ْ2ُ9َ

  C)65(َوُیَ��4ُ	(ا َ�ْ�ِ��	ً� 
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  ]س�رة ا����ء [ 

ی�ج اس���م ���y، هc ی�ج اس���م �ro ا��4B ؟ هc ه��ك اس���م ���ك ا���� ؟ هc ه��ك   

ا�ی5 آ���M Lد، إذا آ�ن ا���k� c اس���م �3م اfخ��ط ؟ �>k� _��� 5 اfخ��ط ی�Pل ی� أخ� 

 ،��Bآ �iخ ���� J\?� _� 5ی��� f ��5 ا����ء ا���ا� 3Bًا �� ا�یX �ً���اfخ��ط و��ى ���3ً� و

���L وس�2 Hا Eص� Hی* رس�ل ا  :اQی� ا��Zن�� ا��� ���o ح

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�Dَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن� C�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِهMِ�َْأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� ا -ُ  
  )س�رة اUحTاب(

 أو �?\ا   �Bه\ا ا� Eإ� ����� ،h�Bأو ه\ا ا� h�Bأو ذاك، ه\ا ا� c_، ه\ا ا�����وج� أو Tا� J\ر ه���� hأن

 E?ع ان�����، �� ح>O�M 2ن� �� ه\ا ا����X 2<ه�� �(�ل اخ���رك، أ�� إذا �� ح �Bخ���ر، ا�fا

�T وجc �\�_ ج�ءت اQی� ا�>�ی�� Hأ�� ا k� أي�� ��  :�3��� ا��f 5�z ی�>5 أن ی

  C )1(َ:ِ��ٌ� � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� Gَ�ُ=4ُم(ا َ�ْ�َ� َیَ=ِي ا���ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َسِ	�ٌ� 
  ]س�رة ا��(�ات [ 


  ی�P3� ��3ل  �Bu E��3 أن داوم أس�Bع ی��Pح ��E أ� rی������ ���ض ص��o حی* ا�3?

 �� خ�)� ،h؟ �� ح(�_ أن h5 أن� L� ل�Pأص�، ی J\ه y��� f J\رد دآ��ر ه�� cی�� E�g������

 E����>�ی� ���P3� qل، ��kR ��(�ل ی��Pح  �iج�� خ R�M E��إ�Tا��� ا���y أول ی�م �p ی��Pح 

  :أن ه\ا ا��Pن�ن ��p ص���، �5 أنh �� �����3�_ ؟ �Mل ����pE��3 ا��(�رة 

  C )1(َ:ِ��ٌ� � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� Gَ�ُ=4ُم(ا َ�ْ�َ� َیَ=ِي ا���ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َسِ	�ٌ� 
  ]س�رة ا��(�ات [ 

  :��3�E��� إی��ن_ أن_ �������U 2 ا�M ،Hل �3  

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� اMِ�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِهDَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن� C�ْ  
  ]س�رة اUحTاب [ 

�j3 ا!ی��ن، ی� أخ� ��ن    cت ���ن د������ h��� ام ا���س�� �?��P5 أن ه��ك آ���ت یe� f

�Mم �Xع اh�T�� H، ی� أخ� دی�L ی��ً��M L� �Mس� جًا، f ی�ج ��Mة ه�� اس����ك ��h�T، ی��3 إذا أ

�T وجc �5 ��ج�?�ت اH، ا��3ام ی���Pن ��43
، آ���  Hإن��ن ی�\�� �5 أ�� ا cی��3 آ ،Hی5 ا�

 ،E��5 ����_ �ی�U ،LنL ا��43
 �E�3 ذ��2، ا��43
 ان���ز أ�zا�� ،_���� E�3� �?� q�� مUا


 ا��g>��، وا��?� ه� ا�k� 2��e ا��?� Bي، وا��?� سا�(�ه�� �k ا��?� و�� آ�ن ��i]ً�، ی>�ن ا��?� ��3

 5�zب ا���g5 ا����E ه� ا��43
، ا��3ام ی���Pا Uن���ز اfا ،
 خL��4، ه\ا ه� ا��43�

43
، ا�(�اب ����_، وا����_ �����i� 5ی���.  
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�M �Zی� ث��O ن���   : ل �E��3اQن ی�ج

  C )9(�َذQَ�ِ ِ�َ <�2ُْ� َآِ�ُه(ا َم� َأْ<َ�َل ا���ُ- َ+َ ْ�َ&َ� َأْ:َ	�2ُ�َْ� 
 ]   ]س�رة ���


 أن �>�J ح>2 اH، أن �>�J �� أنTل اH أن �>��X Jع اH، ����یL�� y، س�ف   R�4ا�� �B�4� ��3ی

یgأی5 ا�� cوج T� Hأ�� ا \���� یg� د �����، f ی�جg� ه� ا��>�2، ه� ،Jه\ا أ�� ��Uا y؟ خ�� 

  .ا��ح�2

  C )9(�َذQَ�ِ ِ�َ <�2ُْ� َآِ�ُه(ا َم� َأْ<َ�َل ا���ُ- َ+َ ْ�َ&َ� َأْ:َ	�2ُ�َْ� 
 ]   ]س�رة ��

  E��3� ل�M �3ی� را�O ،L������L �2 ی��� ��  �Bح ،Lث�ا� Pو� L��� �Bح ،���M L��3�   :f ی�ج

  C )28(0ُ(ا َم� َأْسMََ� ا���َ- َوَآِ�ُه(ا ِرْضَ(اَ<ُ- َ+َ ْ�َ&َ� َأْ:َ	�2ُ�َْ� �َذQَ�ِ ِ�َ <�2ُُ� ا��َ&
 ]   ]س�رة ���

����ت إی��ن�� أن �>�ن ������ ور�Bp��� ���ا�k� �P آ��ب اH وس�� رس��L إذا    5� ����إذًا أها��� أو 

��E �� ��ا�y أي آtن_ ��k� �B ا�(�J ا��?�، ی�ج راح�، وانi�ق، وس �B�� hأ�� إذا آ� ،���

�>q ا�(�J ا��?� ی�ج ��Pg، ��\�_ ا!ن��ن �5 أج�c س���ت إی��نL ح���� ی�ى ن��L ���ا�k� �P أ�� 

 k� �?آ� L��Bpور L���� ی��ن!�� ��<g� J�� اH، أن� أ�u]�>2 أن ا��5�z یc4 إ�E درج� f ی�ج

 ،�4Bا� rp �� L�س�3د ،س�3د��M �� Lل ا��y، س�3د��M �� Lل ا�4ق، ا!ی��ن، س�3د�L �� ا���(

J ر�Bp �����ام، �� L�3iM إر���   .ً� إر�ً� f یtخ\ دره�ً� ح�ا�ً�س�3د�L �� ا���ل، f ی�ج

���L وس�2 Hا Eص� Hی* رس�ل ا  : أر�O kی�ت ���o ح

)) -� 6�' �	� �ً0&� Wی)(ن ه(ا �P� م� أ�=آ�bی w ((  

���L وس�2 �� ه� إf اس���Bط ن�Bي �5 ه\J اQی�ت اUر�c� ،�3 اUص� أن حی* رس�ل ا   Hا Eص� H

���L�� L، : ا����3ء ���Mا 
�5 خlR�4 ا��5�z أن ی�
 �� أحLB اB�� ،Hً� ��ج
 �L ا!���ن ��� وج

 _���� f �?����S� Lذا آ�ن�B�� h_ ا��� ��u E�� _���� �ًB�� Hا 
Uن ا!د��ء س?c ی(
 أن ��

 E�����M ،Lل�u E�� _���� �ًB�� Hا 
���B�� h��� J\?� L ی(
 أن ���u : �Bا��� J\ذا زادت هS�

و��ت، ����� h�M L� _�B�� ذا زادتS� ت�B5 واج� _���ح���_ ��E �� ن�_ إ��L، إذا أحL�BB ن�\ت �� 

Hا Lع �� آ�ه�Sذا زادت ه\J  وی(
 أن �>�J �� آ�هL اH، وی(
 أن ی���_ آ�J �� آ�هL اH أن �

�� L��Tی?ً� ���L ا�4�ة وا���م E?ن �� J�<� cوج T� Hا Lا�>�اه�� ��� آ�ه.  

آc �� زادت ا��� �B���cP �5 ا��اج
 إ�E ا���وب، إ�E ا�����
 إ�E ا����، إ�E ا���c، وآ��� آ�اه��   

ت ���cP �5 آ�اه�� ا������ت إ�E آ�اه�� ا��>�وه�ت ���ی�ً�، إ��Xآ�اه�� ا��>�وه�ت ا����43 ا E

 ،Hا ��p آ�اه�� Eی?ً�، إ�T��cP��� �Bوا��� cP��� اه���<��� .  
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���L وس�2 أن�M Lل Hا Eص� H5 رس�ل ا�  : ثhB �� ا�5����4 

ٌ> ِ�َ�ِ= ُ:َ	َ� ْ�ِ� ا��3Mَ�ِْب َ:ْ� ُزْهَ�َة ْ�ِ� َمWِ4='َ �ْ:َ =ٍ&َ0ْ َ��َل ُآ��9 َمَ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوُهَ( �ِخ(( 

ِ&*% َص��� َرِض* ا����Gَ+َ �29ْ:َ �2َل َوا���ِ- xَْ<6َ َی� َرُس(َل ا���ِ- َأَ�;% ِإَ�*� ِمْ� ُآ47 َشْ*ٍء ِإِEْ>َ w��Gَ+َ *َل ا��9

� َأُآ(َن ِ:Wُ=َ9ْ َأَ�;� �P�َ �ِْمُ� َأَ�ُ=ُآbُْی w �ََن َوا���ِ- َأَ�;% ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس���ِإَ�ْ�ِ- ِمْ� َ<Eِْ�ِ- َ��َل ُ:َ	ُ� َ+َ�ْ<6َ ا

  )) ِإَ�*� ِمْ� َ<ِEْ��Gَ+َ *َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا�َن َی� ُ:َ	ُ� 
  ]ا���Bري [ 

5 ن��L، وو�J، آ�م، �>5 �� أح�ج�� إ�E أن ن>�ن �� ����اJ، أن ی>�ن اH ورس��L أح
 إ��_ �  

واH ی� رس�ل اH أحB_ أآ�Z �5 أه�� وو�ي و���� وا���س : وأه�L، وا���س أج�5�3 س�ن� ��� �Mل

اQن أصh�B أحB_ أآ�Z : �2 ی>�c إی��ن_ ی� ���، إ�E أن �Mل �L: أج�5�3 إf ن��� ا��� ��5 ج��M ،�Bل

���L وس�2اQن ی� ���، ه: �5 ن��� وو�ي و���� وا���س أج��M ،5�3ل Hا Eص� �Bم ا���ا آ\.  

 Hوزج�، �\�_ ا L�� E?ب ���� أ�� واج���ب �� ن�B�3 ا������� ���P� ����4ا� �Bا ا������M ا����3ء

�T وج�M cل :  

Pُ+ْ�َPَ�َْوَأْمَ(اٌل ا �ْ(ُ�ُ�َ�Jِ:َ(َن �7ْ�ُ ِإْن َآ�َن َ�َ��ُؤُآْ� َوَأْ��9َُؤُآْ� َوِإْخَ(اُ<ُ)ْ� َوَأْزَواُ'ُ)ْ� َوْJَMْ�َ َه� َوِ�َ#�َرٌة)	ُ

��P�َ ا)�ُ���َPَ+َ -ِ�ِ�&ِِآُ� َ�ْ�َضْ(َ<�2َ َأَ�;� ِإَ�ْ�ُ)ْ� ِمَ� ا���ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َوِ'�2ٍَد ِ+* َس��َدَه� َوَمَ��َیْ ِ�َ* ا���ُ-  َآَ

 �َ�Gِِس�Eَ�َْم ا)ْGَ�َْوا���ُ- َ�� َی2ِْ=ي ا Wِ�ِ24(ِ�َ ْم(C  
  ]س�رة ا����� [ 

 ی>�ن ه\ا ا�S� ،_� q�� h�Bذا ���_ �L اE�3� ،�ً��4�p ی3  M ،Hا ���u 5� _إ�� 
�� إذا آ�ن ��h أح

 E���� اH، زوج� د��_ إ�E ���43 اH ��س�(E�3� �?� hB ذ�_ أن_ Oث��?� �u E�� L�ث�O _ذ�_ أن

���� اH، ه\ا آ�م ص�ی�، إذا h�M !ن��ن أ��
 زوج�_ أآ�Z �5 اH، ی�Pل أ�u م�ه\ا آ ،H�� ذ

 5� �Zأآ �?B�� _5 أن� �fو cوج T� Hا E��ح���� �k�i زوج�_ و��43 ر�_ �tنO hث�ت زوج�_ 

L�?ون Jأ�� �� �ً�Rدا Hا k� hأ�� إذا آ� ،Hا.  

��ذا ��ی ی� ��� ؟ إذا أردت ا���ل ج���3ك أE�p رجc ���� �� أردت ا�T3 أ��ن�ك �����، �� أردت   

��E أن : ك أج����� c��� �Mلا����ء زوج�� ����X �� ��Pی���� وا� �� q�g�3ا ا��واH ی� �2 �� و

 Lأو أه�_ دون Hا J�?eی Eح� Lآ��� �� ��Uك ه\ا ا��أ  


 ��L إث�Bت ح�5 ن��L، : �\�_ ا����3ء ���Mا  �iی�م ا!ن��ن یt� ،c���� ا����B��u �Bا ���ّ� �Zآ ���


 �5  وا��5�z دا�Rً� ی�Pل أن� أح�f cوج T�أن ی��I �� L3ف اH واH آ�م �j�i، و�>5 ر��� 

�Bا��� J\ه �?e�.  
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 أج��B و�Tوج ا��أة �5 ��د ا��oب وه� رجc دخ�L آ��B، وس�2 �� Eس��� إ� cف رج��ی��3 أن� أ

hB ا��u ،�3�iیc ا�L��� ،���P ��2 ��آJ\?� ،���� L�B ا���أة اUج���B أس��h وأ��ه� ����(�ب ���(

وح���� آ�ن h�Tور �����ت ا������5 ح(��?� أدق �5 ح(�ب ا������ت �� اUصc، ���4 اUو�Mت �� 

 cح(�ب آ�� �B)�� ����� ����o5 أ���ن�� ا�� �Bأج� cًا ا��أة �5 أصأو�M�?� ی�X ��3ء ج��c ج

 h��Mا��(�ب و h�T�� ،�?ف ���?� و��5 زوج�خ c4ح ،�?��Mوج??� ����ر، ا���4ات �� أو h�� أن�

����� أن� آ�ث���>�� �E�3 ذ�_ ه\J ا����ی�ة �Tوج?� آ�ن ��� س�3?� و��4ه�، وآ�ن �� ����ى 

 T� ����� ،����� h��� �?أن h�����?� ا��(�ب وأ h�Tزوج?� ن k� �?���4� h�M��� ���� ،�?ح��u

B5 أس� س�ی�ًة أ�� ،Lإی��ن �P�Pح L� jg<ف ی�I �� ا!ن��ن kًا ی��L اH إی�ه�، �Xء وجc دا�Rً� وأ�

 ،��Uا E??� وان��ه� وأخ\ت �3?� ����� Eدت إ���یًا وX ًا���3Bu ،jً� اQن �3ت �5 ا�ی3� 5

 L�زوج?� إذًا س�ی� k� �?���4� cزوج?� وآ 
�E�3 ه\ا ا!س�م ��q إس��ً� ح�P�Pً� إس�م ���ی�ة، ��

� Eدی�?� وإ� Eدت إ���  .?� وإ�E إI?�ر �����?� ����س������� ���h�M ا�����4 ��آ�L و

 c��� ن_ أن�<�Sو� ،hMا�� r3B� �ً3ا���س ج�� c��� ن_ أن�<�S� cوج T� Hا �P�Mد �iPا�� J\إذًا ه

واحًا ��iل ا��hM، أ�� أن ���c ا���س ج���i� �ً3ل ا��hM �?\ا �����c����� ،c أن ���c ا���س 

cوج T� �5 أن �>jg ور��� �f hMل ا���i� �ً3ج�� E��3� L��M E�3� إن��ن وه\ا cآ jgآ Eی���:  

 �َ��ِPَ&ْ	ُ�َ ��930(�َوِإْن ُآ( C  
  )س�رة ا�����zن (

اQن �Zً� ص���� �k رس�ل اH هc ی�ج أ�2e �5 ه\ا ؟ ج�ءت ��3آ� ا���ق، ج�ء ��gة fOف   

 ،f ،ًاوا ا�������P� ،5�c، و�� اج��k ه\ا ا�3د �� ��ری6 ا�(Tی�ة، �� ج�ءوا ����ر��ا ����B�� ج�ءوا

ه2، ?�ج�ءوا ����tص��ا ��tX ا������5، ج�ءوا ���?�ا ا!س�م ن?��Rً�، وا���Pا �k ا��?�د ونrP ا��?�د 

�T وج�M cل H5 ا��3ب ج��3ً� �5 ج?� وا��?�د �5 ج?� ث�ن�� ا�� ،�Xا������ن ��5 �>� آ�� �Bوأص :  

َوِإْذ َیGُ(ُل اْ�ُ	Gُ+ِ�9َ(َن َوا��ِ>یَ� ِ+* ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َمَ�ٌض َم� ) 11(ِ�ُ�(ا ِزْ�َ�اwً َشِ=ی=ًا �ُهQَ�ِ�9َ اْ�Pُِ�َ* اْ�ُ	bِْم9ُ(َن َوُزْ�

  C )12(َوَ:َ=َ<� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- ِإ��� cُُ�ورًا 
  ]س�رة ا�����zن [ 

5�t أن أی3ن� ص�حB>2 أن ���� ����� ��د �4�M وآ��ى وأحن� f ی: ه\J اQی� ن�M h�Pل أحه2  

  :ی��P ح�ج�L، ه\ا إی��نL، و�>�M 5ل �O �� E��3ی� ث�ن��

�ُgِPَ9َْوِم2ُ9ْْ� َمْ� َی -ُ&َNْ>َ �Dَ�َ �ْ2ُ9ْْ� َم	ِم�9َِ� ِرَ'�ٌل َصَ=ُ�(ا َم� َ:�َهُ=وا ا���َ- َ:َ�ْ�ِ- َ+ِbْ	ُ�َْوَم� َ�=�ُ�(ا �ِمَ� ا 

 qً23(َ�ْ&ِ=ی (  
  ]س�رة اUحTاب [ 
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  � qأن أه� ��E ا�Tواج ؟ �E�3 ه\ا أنh إی��ن_ �j�3، وأنh أن� أری ��o�� h2، أن<�� tذن آc واح

�Xب و��T�� qوج �� ا�(��c�� k ن?�ر �Xء ج�� ،c�Tوج �5 ه�� و�2 ن�gهJ ان�?E�3� ،E ه\ا أن_ 

L� ل�M ،_دخ� �Zود ����ز، آوهc �� ا!س�م، : أی5 زآ�ة ���_ ؟ �Mل: ���T��� hواج، ��دام دخ�_ ��

� cM ،إی�ه� Hا L�Bع �5 أس� س�ی�ًة أ����4حq�� _B �� ا!س�م زآ�ة، إن ص�h ه\J ا��4P، ا���

 5� �f ،5���� 5 أن� �f ،5��� 5 أن� �f ،_��� E�� �iف �� آ�ن ی��I �� _3ی� cوج T� Hا

� 
�4ی�ً� أن �E��B ���>2 هc �� ا�2��3 آ�L ج���3 واحة ��i3 ا�g?�دات ��E ��4ی� ا�i�ب، اآ�

ه� ا����ن�ت، أ�uوح�ت �� أن_ أنh �����ى ا�آ��راJ وه\J دآ��راJ ه\h��� J ج���3، ا�(���3 ی�ج


 ا�آ��را�i�p J واحة �� ا���� ��iا� 
�(�ن ����gM، وأ��ف أن� �r3 ا�(���3ت ا���ن��� إذا ار�>

f نQن�5 آ�� �� ا�(���3 ا ،Jآ��ران�  �� أث��ء ا����f �gM ی�(� �� ا���ی�ج ص���3 أ�ًا، آ�ن 

 Lح�ف وآ� fص�� و�� fو �iPن ���X l?� ی�i3ن� آ��ب ا�pUن� f�� �3Buق س�� وث�ث�f 5 ی�ج


 اUو�E وا��Zن�� ی�Pل �L ا�آ��ر��iا� tiذا أخS� ����4ت�ء و�iأخ : LنS� cی�iا� j�4��� _أوص�

�g��3ب و�أ و�P� أن 
ح و��زن ا���Uت، UنL ی�ج ا����ن خ�� ا��ص��، ی��3 أن_ رسhB وی(

 ��ام �2 ی�(� أح، ��دة �5 ا���اد اUدب ا����3 ��ح� ا!��ن�ت �2 ی�(� أحUا ص3
، �� أح

��ا ����Rن و��gون ا�\ي ن(� ث�ث�، ه\J ا����fن�ت اس��3ا اQی�P�:  

  C )2(� ُی9ُPَEْ(َن �َأَ�ِ�َ; ا���9ُس َأْن ُیPَْ�ُآ(ا َأْن َیGُ(ُ�(ا َ�َم��9 َوُهْ� َ�
  ]س�رة ا��B<�3ت [ 

اخ�_، ر��� ی�3_ ��   � ��o� ات�?g5 وا��z� _ن�� c3)�و yح��ة ا�� E�� 
3�� �u��Bا� J\?�

 أن ا��5�z یE��B أو f یE��B ����ة ��3ة، P���Iف ��>jg آc ا�g?�ات ��\�_ ان�B?�ا، واH أن� آ�h أ

 �5 أن ی�M ،E��Bل اQن أ�3X واc<� H خ��� �5 خ�ی� ج���f 5�z5 د�� أن ا��� �iPن c<� ،�

E��3�:  

 �َ��ِPَ&ْ	ُ�َ ��930(�َوِإْن ُآ( C  
 ] 5���zس�رة ا��[  

  C )2(�َأَ�ِ�َ; ا���9ُس َأْن ُیPَْ�ُآ(ا َأْن َیGُ(ُ�(ا َ�َم��9 َوُهْ� َ�� ُی9ُPَEْ(َن 
  ]س�رة ا��B<�3ت [ 

  �B��� ،وج�، �����ل، ����(�رةT��� 5��� ل�Mأ ،ی �f �B4 ی�>�2 �3_، ی�Pل �� رجc ا���ق آ�سgا� k

س�ق �cZ ا���ر وی�Pل : �L ن��3، ی�B4 ا���ج� ی�>�L3� 2، ��اJ ن�� واج�B�L، ن�� أص�MؤJ، ی�Pل �_

E��3� ل�M _�\�� ،�ًM�uأدب إ �?��   :آ��� ث�ن�� f ی�ج

َو��9Pَ+َ =ْGَ�َ ا��ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&2ِ�ِْ� َ+0ْ�َ�ََ�َ	�� ا���ُ- ) 2(��9 َوُهْ� َ�� ُی9ُPَEْ(َن �َأَ�ِ�َ; ا���9ُس َأْن ُیPَْ�ُآ(ا َأْن َیGُ(ُ�(ا َ�َم

  C )3(ا��ِ>یَ� َصَ=ُ�(ا َو0ْ�َ�ََ�َ	�� اْ�َ)�ِذِ��َ� 
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  ]س�رة ا��B�3ت [ 


، �Mل: أص��ب ا�����M �Bا  �u م�ًا، آیX �ًBر��� ح 
 أن ی(t� LB�� c3راد اH: ی� رس�ل اH إن� ن�

���� �tنTل ه\J اQی�:  

  C )31(ِ��ٌ� �7ْ�ُ ِإْن ُآNِ�ُ �ْPُ9ْ&%(َن ا���َ- َ+���ِ&0ُ(ِ<* ُیNِْ&ْ&ُ)ُ� ا���ُ- َوَیEِhْْ� َ�ُ)ْ� ُذُ<(َ�ُ)ْ� َوا���ُ- Eُcَ(ٌر َر
  ]س�رة Oل ���ان [ 

��_ ��س��L ؟ ه\J س��L، �� ا�5����4 �5 رس�ل  �u 5أی Hا 
�� hأن  Lوس�2 أن L��� Hا Eص� Hا

  :�Mل

َوَ'َ=  َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َرِض* ا����2 َ:�29ْ َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل qpٌَث َمْ� ُآ�� ِ+�ِ-(( 

  ...)) q�ََوَة اِ�یَ	�ِن

  zل �>2 س��ً� ا���Mص��_ ؟ أن� أ jل !ن��ن آ��P� ی��3 ��>5 أن �5 ی�Pل ا��� H، واH ی�Pل ا���

���� . H و���ج ه\J ا�>��� �5 أ���ق أ���LM و��3g �3ً� س�3 وf ی��_ �Xء، h�� f وf زوج�

�M Jا2R ی�>�2 �5 ا���ق، �5 أس�3ر �� �5 ا�PX H ی�ج �3Bا� ���� ،Hف ا�� LنU ،ا��5�z س�3

�5 ا��Uاض ا������g، ی�>�2 �5 ان���ر �L���i، دا�Rً� ا��3�ت، ���cBP ا��(�رة، ���cBP ا�4 ،����

  .�� X>�ى

  )) qpٌَث َمْ� ُآ�� ِ+�ِ- َوَ'َ= q�ََوَة اِ�یَ	�ِن((

م ����5   P�� ا����، أخ 
ا!ی��ن ح��، واH ��ة أخ ذه
 إ�E ا���، ���� ��د �5 ا��� زرن�J ح�

�Bا��� أس ��5 أو X?� زی�دة ��E أی�م ا��� ی�
 أن ی>�ن ���J س��5 س5�3B س�� اQن ی��� �3

واH ی� أس��ذ ـ وه\J ا�>��� أ�(���B ـ ��q �� ا�ن�� �5 ه� أس3 : إ�E ج�ار ا�>L��t�� ،�B3 ��ة ��Pل

  .إf أن ی>�ن أ�EP ���، اQن ص� ه\ا ا�>�م: ���، وج�?� ��P� �o��Bل

خ��y ا�>�ن راض ��_، خ��y ا�>�ن ی� ،_B���g  إن � 2�cP ه\ا ا�>�م �tنh �2 �\ق ح�وة ا!ی��ن،  

�?� ا����وات ��، �� ج�ء ا���ت إ�E ج�ٍ� ���E ا��iیy ا����4 ه�_ وا��، خi_ ا���Bن� ص�

واUرض ��2�t، ا��cR���� 5�z، ا��f 5�z ی�ى �k اH أحًا، ی�ج �����3ت وأخ�Bر وس���ت ��Bك 

�?M  .ا!ن��ن، �5 �j3 إی��ن ا!ن��ن ی4

   �� �����ة زارن� أخ ��E ا�(��k ه��، واH �5 آ�Zة �� حث�� �5 ج��ف ح�ض د�yg، وه� 

 c5 أن ن�ح� �f ،5<�� 2� س��ات 3� ygد� h?أن ان� ������(�� ح�ض د�yg و�����3�L د�P�M و

��?�، ج��ف اس��� اث�� ��gة س��، ن�
 ا�i�Uر ����M جًا ���J اUح�اض آ�?� ج�h، أن� �3 أن 

 �R�� ث�ث J�T وجc ه� ا�>�ی2، ا��3م ا�\ي �3J ث�ث ���R وخ���5 ��2، ا�\ي �3 H؟ ا Hأی5 ا 
ذه

 hم وص��gا� E5 ���5 إ��� J��� ،(�ت��ن Qث�5 س�� ا�ج��� ��\ ث �u�oوخ���5 ��2، �� أن?�ر �� ا�
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���P�� Jن، ��5 ا��4ح
 ��(�ت، س��Bن اH أی5 ه\J ا������3ت ا���]�� ؟ ذه��hB، رجc أی�ً� 

 ��o� 2و�5 ث ،q�� 5�Z� تfQع ا���ص، ��ع ا�iPم خ��� وث��ن�5 ی��?� ا����c�3 س�k ��4ی� أن 

 L��� f ه������ �T وجc ه� ا��زاق، ص����� ج���� زوج?� ذه
 ��(�ه Hا ،k�)g� وص�ر k�ا��

h��M ،5 ا�(�ع� ����� 
زاS� �ًMذا ذه
 اUآ�ل ��P أن� أ��ف زوج� أآ�f fً أ���L ر: أن ی\ه

  .ا��زاق

رة �Mدر �5   P� وج�ا ؟T� jوج�ا آ�T� 5ل ا�\یtی��� �� اس Hا h�� ���� إی��ن_ ا����ؤل f ی�ج

أن� أص�� ح��ل �� س�ق ا����ة ـ ���ل ـ اQن أآ�B : ا���4، آ�� �� ا��� ا���M l�X k� h�Pل ��

��� �� ����� ��ض ص�ة وf أآ��M hش ح�ام، �Mل �L ���: ��ج� خ��ة �� ا����>�، أH�� 2�M و�Mل

  .اH خ\

   ،Lن آ�O�P2 ���4 وح��� ا�Rب ص��gه\ا ا� ،�ً��� �g�س�h3 ا��Bرح� �X �4Mب ���J ث��ن�� 

 
أص�
 ���ض خ�B*، وا���ض ���2M و���2M و�ه�رت ص��L وأخ\ أدوی� �O 5ث�ر ه\J اUدوی� ذه

����M ،Lل J�3X آ��M ،Lل ��ة �Mم ����M ��4م y�Mن�� و�Zا� ���oا� �� L3س� Jی� رب أن� : ا���c وا�

 H�� 2�Mء ؟ أ��g��� _B��uأن أ �� yی� fأ ،����g� fأ _Pًا �5 خ�أص�� �_ �uل ح���� و�2 أؤذي أح

ة X?�ی5 رجJ�3X k آ�� آ�ن وان��� ا���ض، واQن �� J�3X أ ی���� ،��o� انTث�ن� ���� ا��� Lأه�

�� kی���  Hا k� ح�ار H�� أن ی>�ن �_ ص�� 
أ��E ص��، أن� h�M ا���م آ��� �� درس ا��(�، ی(

 ،L�� 
�uد، ا�)���� ،cم ا�����P� ص�� Hا k� _� �� ،���� ،ج���ف، �i3ال، رج�ء، اس�zء، س��د

yًا أ��م ا���TیT�ر �� ���k�i ار�k رأس_ وآ5 M E�� hأن ،yا��� E�� qا��� TیT�أ��  اذآ�J، آ5 

Hا ��c�\� k�i��� �� M E�� cوج T� .  

 cMأ Eإ� h�Tإذا ن ،�Bخ\ آ��� أآt� درج� h�Tآ��� ن ����M�X ت���� L�� إذا c���Bا� �ًZ� ب��آ�h أ

  :���� �tخ\ ا�c���B آ�L، ��ب اfن>��ر ��ب راkR جًا، ��\�_ ا!ن��ن

، َأْن َیُ)(َن ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأَ�;� ِإَ�ْ�ِ- ِم	�� ِسَ(اُهَ	�، َوَأْن ُیqpَ �;Nٌِث َمْ� ُآ�� ِ+�ِ- َوَ'َ= q�ََوَة اِ�یَ	�ِن(( 

  )) اْ�َ	ْ�َء w ُیNِ&%ُ- ِإw ِ���ِ- َوَأْن َیْ)Wَ�َ َأْن َی0ُ(َد ِ+* اْ�ُ)Eِْ� َآَ	� َیْ)Wُ�َ َأْن ُیGَْ>َف ِ+* ا���9ِر 
  ]���2 ـ ا����\ي ـ ا�����R ـ ا�5 ��ج� [ 

�5 ا�ی5 �3 اUرض �5 ا����ء ���l ��خ��4ص �� ا�(���3 أ�Mب اخ��4ص  أ��ف   �3� cرج

��>��، ن�eی�ت إ���دی� اخ��4صL ����� �?� ی��� ��c ن?�ر �5 ا�U>�ر ا�ی���، ی��� دا�Rً� وه� 

 Hس?�ة وأن� وا E5 ن�دي ���دي، و�5 س?�ة إ�� Lو��� ،L�وس��ر ،Lي، وزوج�وس�2 ا��4رة، و���L ج

f أس�2 ���U Lنf L ی�ج أي �Xء ی(�L3� ��3، ��ة ی��3 وج�E?���� L ا���دة أن� اس��P� h��oل 

�� : L�� h�?ًا، ��س��ي آ��B ج��ك، وا�X Hء ج��c وه\ا ا��ث ��أس��ذ أن� ��\ ز��ن أح�� 
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hBج�� أص� �ًBح �?Bـ ی� Lة ـ ا������ L� Lن� أن�Bأخ ،Hا Eا��3دة إ� J\5 س� ه����ض ���ل ی��3 آ�د  

  أج�f �B ی�ج�� Eوأخ\ه� إ� L��� ع�� Lا����ة، ث2 أن J\ه E���L�P ی��iب، وآ�نh ن�� L�Tی� أ��ً� 

ة ا���ض �����c وا���ض ���ل، �Mل ��R�� : ��B� إذا �?��gأن ی Hی�>5 ا Lأن ���� �� �iة خ��

ت ا�T3م أن� وزوج�� ��E ���ٍ� ن�4P�ح، و�أ ی��4ا، وح(hB زوج�L، ی]��ا �5 إ��L أن� وزوج��، 

 �Mان وأ�h�P آ��� ���� P� Eإ� h��د �5 ا����5 د� 3� ،�ً[�g� �ً[�X ا���ض ان��� ،�Biج ا��ا�3

L� h�M hل: خ�ج�M ه� ه� : Hا Eوا ه\ا ا���ض رد أ��ه� وأ�?� إ��eه� ه�، ه� ا����ة ن��?�، ان

�� f ،cوج T� Hه>\ا أ��3ل ا ،cوج T�ى ��ض ���ل، ه\ا ا���ض ا���3ل ا�?ف ��L رد 

��ف آ�X cء، وإذا ا!ن��ن ������B3 ا����3 �?2  Hف ا���T وجc، وا!ن��ن إذا  Hا Eا!ن��ن إ�

E��3� ل�M ؟ J\ی� ر�� ���ذا ه ،L�����E اH حc آ�P� ،L��<g� c أن ی�?2 :  

 C-ُ&َ�ْ�َ =ِ2ِْمْ� ِ�����ِ- َیbَْوَمْ� ُی�  
  ]ا��5��o  س�رة[ 

��ا��u�� J، آ�م ��رغ، : �Mل  � Jأ�� �� Hا yو�2 ی�ا� E��3� Hا �B�� E�
 f آc �5 اد�� cوآ

  .ی��ف ا�o� �?� Hور

: ��q ��4دق �5 اد��B�� E اH و�2 ی��� حودJ، وس]c أحه2 �5 ا����P� �Bل: و�Mل أح ا����3ء

  :ا���ا��P �� ج��k اUح�ال �Mل أحه2

  و��6 �=ا:* ا�	(ت أهqً وم��&�       �* م6 م6 س	0ً� و��:ً! �( ��6 

�Dhا� �	' ��: l� �2�+ 6        �( ��لE�)�  l�)و�� أ�ــــــــــ qًrP	م  

  أرضً� و�� أس9P)ـــــــــl �(ضP0-           أو آ�ن م� ی�ض� �M=ي م(��ً�

 f وا!ن��ن ی� أخ�ان ،cوج T� Hا �B�� �3ن�� ،
ی���y أن ی�
 ��p اf ،H ی��L� y أن ��3ن� ا��

cوج T� Hا ��p أن ی>�ن ����ب ،cوج T� Hا ��o� LB�M �i3ی.  

ی2 ه�ى ا����س ���B�� E اH ورس��L، ا���3ص� آ�?� : ا����3ء ���MاP� 5� tg�� ا���3ص� إن�� kج��

���B�� E اH ورس��L، ��ذا وصj ا���gآ�ن ؟  qاث�ة ه�ى ا���z� �?��BأسE��3� ل�M ع ا�?�ى�B���:  

 C�ْ0ُ(َن َأْهَ(اَءُه&ِ�Pَی �	َأ<�َ �ْ�َ:ْ�+َ Qَ�َ ا)&ُ�#ِPَ�ْْن َ�ْ� َیkِ+َ�  
 ] l4Pس�رة ا�[  

  .إن ا��Bع ا�?�ى ه�ان

  �* أس�+6 ی� +ـــــqن  ��7        وا خ#�P* م� :�Pب ر�* إذا

� أ<6 +* ا�	�0ص* Pم �   ���� م�خ� �Q ا�90ــــ�ن            إ�

  و:9=ك ا���l وا�ـــ��9ن            :9=ي �Q ا���� وه( ��ي 
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  ا<Q��� 6DG ا�0ــ(ان            ��ض� � ن �DG9* ا�����* وم�

�* �- ا�7G0 وا���ــ�ن           +�سNP* م� آ�Pب آ�یــــــ�Nی  

  ا��9رم�#(<! �2ــــــ�ن               واسNP* م� ش�&! ��اه� +*

ع �� ا�ی5 ��   Bا� q�� دة�B3��� ء�X ع���� ،cأص L� �� ����ة ا!س�P3ء �� ا��X ع����؟  �?��Bأس

 cأه Eع ا�?�ى، �\�_ ��ذا ی���B�ا �?��Bع أسBا� Rع ا�?�ى، ا���3ص� زا�B�؟ ا �?��Bأس �� ،cأص L�

 ا����3ء أهc اUه�اء، ی��3 ه�اJ د��J إ�E ا��Bع ه\J ا��>�ة، ه�اJ د��J إ���ع ؟ ی���ن Bع ا��B�ا E

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل  �Bی5، ا��ة أو إ�E إحاث ه\ا ا��gء ا�\ي �2 ی>5 �� أصc ا��P3ا� J\ه  

))���ِ ~َhَ�ْا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َل َمْ� َأَ�;� ِ���ِ- َوَأ �ِ- َوَأْ:3َ� ِ���ِ- َ:ْ� َأِ�* ُأَم�َمَ! َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��

  )) َ� ِ���ِ- َ+Gَِ= اْسPَْ)َ	7َ اِ�یَ	�َن َوَم9َ
  ]أ�� داود [ 

و�5 آ�ن حLB و�L�o، و��iؤJ، و��L3، �?�ى ن��L آ�ن ذ�_ ن4Pً� �� إی��نL ا��اج
، أی�م ی>�ن   

م �L ا���gوب إر��ًء �L، ی��3 ن�5 وآ�ء ی�Pل Pی L� 
وب ا��gآ� ی�ح�� ��tآ�، ی�X cإن��ن وآ�

�ً� �?�ى ن��L، ی�ج ��Tان دy�M ی(
 �_ ��?� ر�� آO ،��Zث�B�ا L�Pم �� ی��م أن یM ،Lه�ى ن�� �

ك ���_ آc ����4_ إذا ��3ر�k� h ا��f ،y �>5 �5 أهc ا!ی��ن إf إذا اس��ى M h�� عأن �

 ه� �_،: أ�?Tأ ��، �Mل: ه� �_، �Mل: ا���B وا���اب، ��5 ه\ا ا��ادي ـ وادي �2�p 5 ـ �Mل ا���B ا�>�ی2

��iء �f 5 ی�Eg ا���M :�Pل �i3� Hأن_ رس�ل ا ?Xأ.  

���L ا���م �Mل   Eورد أن ��س :cوج T� Hل ا�P� ،ل : ی� ر�� أوص���M Eثً� ح��ث �?��M �� _أوص�

��E �5 س�اه�، ��5 �2 ی�c3 ذ�_  ��B�� L�� ث�تO fی�3ض �_ أ��ًا إ f خ�ى أوص�_ �� أنUا ��

Lو�2 أرح� L2 أزآ�.  

  Qء ا
� L�g� J>�� ��5 وا��L و��5 زوج�k� LB�M ،L زوج�L وا��� ن اUزواج یخc إ�E ا�h�B ی�ج

 �� _��M�����L، ��ذا ی��� اH ؟ ا�c3 �� ی��� اc<� ،H ��4ف، �� ��3_، �� ���_،، �� 

L�3، نTه��_، �� أ��اح_، �� أحTان_، �� وص��_، �� س��ك ��ذا ی��� اH ؟ ا�\ي ی��� اH ا�

��E �� س�اه� ��2 �5 ی�c3 ذ�_ �2 أزآL و��M : 2ل ��B�� L� ث�تO fی�3ض �_ أ�� إ f أوص�_ أن

  أرح�L، واQی� ا�>�ی�� 

 C-َِسِ&�7ِ ا��� �ْ:َ Qَ��Dِ�ُ+َ ا2َ�َْ(ى �ِ&ِ�P�َ ��ََو�  
  ]س�رة ص [ 

  :واQی� ا�>�ی�� ا��Zن��  

  41( C(َ+kِن� اْ�َ#�9َ! ِهَ* اْ�َ	ْ َوى ) 40(� ا�8َEْ�9 َ:ِ� ا2َ�َْ(ى �َوَأم�� َمْ� َخ�َف َم�Gََم َر�4ِ- َوَ<2َ
  ]س�رة ا���ز��ت [ 
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���L وس�2، أن ا!ن��ن إذا أح
 �Mم ��E حy، إذا    Hا Eص� H5 �5 رس�ل ا��i� �>5 أی�ً� ی�ج

���L ا�4�ة وا���م c[س �B���� 2?�� Lأن c2 د��?� LB2 ح?Bأح:  

ْ̂ ِ�2ِْ� َ��َل اْ�َ:ْ� َأِ�* ُم((  Nَ�َْی ��	َم َوَ�)ْGَ�ْا %;Nِا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا���ُ'7ُ ُی �َ	ْ�ُء (َس� َ��َل 7َ��ِ �9��ِِ&*4 َص��

 =ٍ�ْ&َ:ُ �ُ�ْ =ُ�	Nََمَ� َمْ� َأَ�;� َ��َ�0َُ- َأُ�( ُم�0َِوَیَ! َوُم((  
 ]   ]���2 ـ أح�

   k� أم yا�� cأه k� 5 ؟� k� _B�M k� ن�� أمأهc ا�k� ،cu�B أهc ا�ی5 أم �k أهc اUه�اء، �k أهc ا�

����ت ا!ی��نأهc اQخ�ة، B�M_ �� ا����ج أم ��  5� J\س�اق، هUا.  

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

   5�zا�� coX د إی��ن�� ه\ا��ع أن ن>�jg ح�P�P إی��ن�� أو أن ن���5 إی��ن�� آc ح�5 أو أن ن(��

وه� آ5 یf �ًeP �����  ا�f ،cp�g �>�ن�آ���h��p ���3 رأس?� �� ا����ل وh�I أن?� �� ��(�ة �5 

ر �� ���ki ا�?2 ن��_، �Mل أح ا����5�3M E��ا��k� h�P أر�5�3 �5 أص��ب رس�ل اH �� : ن��_، 

ر �� ���k�i ا�?2 ن��_، وا�?2 ن��_ ������ق، وا�?2 ن�M E�� �ًP���� L5 ن��eی fإ 3م ��?2 واح� _�

�5 ن��_ ر��ًء ��ه��ً� أج��ً� وأنh�� h �� ا�����ى  h�����B اH ح� E��B4 ج�ًا، أ�� إذا ر

 E�� ،\خtت وه� ص�� ی���
 ����ی���u ى�Mأن أ L5 ن��I 
��u ،
R�4ا�� �B�4� J\ه L�e� ا���

3 ��ات اUوان، �tنh دا�Rً� ا�?2 ن��_� �P�Pا�� jg؟ اآ� �P�Pا�� jgاآ�.  

���ًا : ��� هc آ����p L ص��� ��� �Mل س�ن�   �� 2� ������، ��h أم  fو �� f Hا EPأن أ� E���أ

����P، �� أن اH أنTل أنL �3\ب واحًا �h��e أن� ذ�_ ا��اح، �� أن اH أنTل أنL راح2  hآ�ن �?���

  .واحًا ��ج�ت أن أآ�ن ذ�_ ا��اح

�ج إ�E �����، وی���ج إ�E ص�B، وی���ج إ�E �\ل، وی���ج ا��iیy إ�E اH ی���ج إ�E ج?، وی��  

�?� ا����وات واUرض، �uیy ا����ة ��إ�E ��3ون، وه\ا ا��iی�u yیy اQخ�ة، �uیy ج�� 

 fاء وا�5����4، أ?g5 وا��Pی���?2 �5 ا��5��B وا�4 Hا�\ی5 أن23 ا yی�u ،خ�ةQن�� واا���3ة �� ا�

  :��Pءوا ا������ آc ی�م

� �َ�GِPَ�ْ	ُ�ْ4َ�اَط ا�  C )7(ِصَ�اَط ا��ِ>یَ� َأْ<ْ0َ	cَ �ْ2ِ�ْ�َ:َ 6َْ�ِ� اْ�َ	)Dُhِْب َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ا��4���Dَ� ( 6(اْهِ=َ<� ا�
  )س�رة ا������ (

3J ا�(�� ��g، وآc ن2�3 دون ا�(�� ���Pر، وآc ��ء دون   � �X ا���ر ����، و�� Jی� ��� �� خ�� �3

�����، وا���B ا�>�ی2 ی�Pل ��Xوا، أی�م ی>�ن ا!ن��ن ی��ي ث��ب وی>�ن �� ���M آ��Bة جًا ا���ر 

  : أول �Xء ی��k ج�آ�h وی��g وی�Pل ان����o �� ا�c�3، ا���M �Bل
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ش	�وا +kن اxم� '=، و� ه&(ا +kن ا���E ��ی;، و��ودوا +kن ا���E ��0=، خEE(ا أ��Gp)� +kن +* ((

�(ن، ی� أ�� ذر '=د ا��k+ !9�Eن ا�&�N :	�^ وأخ�� ا��9! ا��3ی^ :G&ً! آbود w ی�M	ا� wزه� إ�P#

 ���  )) +kن ا���9= �

 J\ه kن�� kم ج���آ ،kRروا ،kRا���L وس�2 ه\ا �5 خLBi ا�g?��ة �Xء � Hا Eص� �B��� م�آ ی�ج

ی�� �?�، �uیy ا��y، ا��5�z آ�� �Mل �Mه� وا��eأن�ه� وح��M �� ی��Bا�� 
iا��cوج T� Hا:  

Cِخَ�ةVَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوِ+* اNَ�ْ6ِ ِ+* ا�ِ��rِل ا�)ْGَ�ْ��ِ 6ُ4 ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا&rَُی�  
  ]س�رة إ��اه�2 [ 

     

 �B��� ا�B��3 أص���?\ا ا��Pل ا�h��Z ، أنh ��ن� ح���_ ��E ث�ا�h و�2 ���جt أآ�Z أهc ا��\اه
 ا��

��E أ�c ح���� أ���ا ���ًا �ی ���B� �?ص����، أن h��� �?ا أن��gث2 اآ� 
ًا ی�P��3ن ه\J ا��\اه

 qو�� L� cأص f 
س�اب و��E وه2، ه\ا خti آ��B أن ا!ن��ن یy��3 �\ه
 ث2 ی>�jg أن ه\ا ا��\ه

 5� J\ص���ً� ه q�� JP�3ن ا�\ي آ�ن یt� L���� 3� fآ�?� و L�ح�� �� t5 �2 ی��ج�zص���ً�، أ�� ا��

Hن23 اE��3� ل�M ،5�Bا�� yا�� k� hأن ،�����  : ا�>�Bى 

4̂ اْ�ُ	ِ&�ِ�  Nَ�ْا ��َ:َ Qَ�>ا���ِ- ِإ �  Pَ+َ�)79( Cَ(آ�7ْ َ:َ�
 ] cس�رة ا���[  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا!س����P) :063( ا�رس  -��

  14-11- 1993: ��� ���ری������6 ا�آ��ر ��� را�
 ا����

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

���L وس�2 ص��� ه\ا ا��ی* ی3 �5 أص�ل ا�ی5، و    Hا Eص� Hی* ��س�ل اا�رس ا���م ح�ل ح

 c���3ن?� أن آ�أن  
آ�>2 ی2�3 أن �� ا!س�م اس����P و أن �� ا!س�م ��ً� ص���ً�، ا���P�P ا��� ی(

�ن ��S>�نL أن یc�3 ص���ً� �>5 �� آc إن��ن ��S>�نL أن ی��E�3�� ،2�P أن ا�\ی5 ی���3ن ا�����4ت إن�

رس آ�L و ا��ی* آ�L و ا��gوح�ت ا��iی�� آ�?� ��� ،cR�M Hأ�� ا E��آ�Z �>5 ا�\ی5 ی�����Pن 

��ن ��c4� E ا���gء و آc ��� ���ج� ��س� إ�E و�MدP� نQن�5 ا ،cZ� �� �4���  � f و ،cRس�

 L�4أو ن L3د ر��Mی�� �5 ا�� M ،���3� إ�>�ن�ت L� ،5�3� cدخ L� إن��ن cد �5 ����دع، آ�Mا ا��\?�

 �f د�M��� �ً�أو آ�L، �?�� ���وت ��5 ا���س ���5 دخ��?2 و ���
 إ�>�ن��?2 �>5 آc �5 ی��_ ����د

cح وس�، أ�� �� ا��B3]� ی�ج حc وس�، إذا  �5 أن ی>�ن ه\ا ا�����دع ��>�ً�، �� ا!ح>�م f ی�ج

BX?�� اfس�S� ���Pح>�م ا�����دع و BX?�� ا�c�3 ا����4 �>��� ا���Mد �� ه\ا ا�����دع، ا�>���ت 

��� ��P� ��� L �� ����و�� آc ���5 إ�>�ن��L ا������ إf أن ا!ح>�م f ی���هL� c إu�Mً�، �� ���ه

  .ا�����دع �Xء

  : ا���م ���� رواJ أ�� ه�ی�ة ی�Pل ���L ا�4�ة و

َم� َ<Wُ)&ُ9ِPَ'ْ�+َ -ُ9ْ:َ �ْ(ُPُ�ْ2َ : َآ�َن َأُ�( ُهَ�ْیَ�َة ُیNَ=4ُث َأ<�ُ- َسِ	َ� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل(( 

2ُْ� َ:َ�� َوَم� َأَمْ�ُ�ُ)ْ� ِ�ِ- َ+�ْ+0َُ�(ا ِم9ُْ- َم� اْسkِ+َ �ْPُ0ْ3َPَ<�َ	� َأْهَ�+ُqPِ2ِ�ِْ� َواْخiِ��ََ�ُة َمrْا��ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&ِ�ُ)ْ� َآ Qَ

 �ْ2ِiِ��َ&ِ>َْأ(("  
  ]ا���Bري ـ ���2 ـ ا����\ي [ 

   q�� ،وس� cه��ك ح q�� ��R�Pا� J\ت، �� ه����� ��R�M ،رات�e�� ��R�M ك��أي أنh آ���2 

  :ن �tخ\ و أن �ع، و ا����M cل �E��3ه��ك ��q�� ،5�� 5 ه��ك اس����P ن�q�� ،��B ه��ك أ

 �ٌ��  C )112(� َ+�ْسGِPَْ� َآَ	� ُأِمْ�َت َوَمْ� َ��َب َمQَ0َ َوَ�� hَ3ْ�َْ(ا ِإ<�ُ- ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن َ�ِ
  ]س�رة ه�د [ 

   ،�M��� ��3 �5 دونB���� 5���zا�� cآ Eم و إ��ة و ا���ا�4 L��� �Bا�� Eإ� Lج�� ���Pس�f�� ��U��

  .إن اH أ�� ا��5���z ��� أ�� �L ا���س��O c :5خ�د��

ن�   �� ،
u 
��u ن��� ،5��ن� رq�R ا������ن� ���ض ����ق، ��ن� ���ض، و �� 
i��� أي

 
�Bu 

 أن?E ا��ری�Bu ،إج�زة cی�� 
�Bu ،ن���� 
�Bu ن��� 
�Bu ن��� ،
u س���� ?3�
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�Bu ،Jدآ��را L3� 
�Bu ،����
 �k ا��Bرد ی�ج خ���5 ���ً� خ�Bة، ی��c دراس�ت �Bu ،رد�� L3� 


 �� 
iا� ����� c�3ه\ا ا����وت ���5 ی cآ k� ،�?�
 ه��ك �����ت ��(�� ��س�L ه� ا�\ي ا���Bu

 � 5�f �?��P3 ی�ج خ�ف ه�� ���tر اfس����P أ أ��ر �f ��Pح rا���ی �i3ء أن یfzأراد أي �5 ه

�   f�y�Bi ا��gع ه\f J ی�جM ،ة��Zوط آ�X ا����� fإ ��i� f ة�R�iا� J\وس�، أي ه cح �?�

4�Mن ج?�ز ����5 ��ج��� إذا �2 ی��ا��  f���i ا��R�iة، UنL آ��� ار��h3 �� ا�(� هhiB درج� �

م و ا�(� ��L ���ر ��ء، �� ا�\ي ی�c4 ؟ M jع أر�5�3 أ����ار E��ا���ارة إ�E خ��� 5��h ا���4 

��� j5، ی�>�ث����5 ج?�ز � �f إذًا ،kP�� �?ازن�� c��� ة�R�iأج��� ا� E�� ر ا���ء ��c<X E ج��

 �5 ���آ�ت ��6 ا���Mد ن�� ا����ر، �� آ�ن نj4 اUج��� ��?� و�Mد و �f 5ن�� ا���� h��� إذا

 �5 أج?Tة�f ،ة�R�iا� kP� ه�� Eإ� cPان� cRا��� cه>\ا آ h��� ذاS� د أج�ف�M6  ����دع ا���

 �5 أن ی>�ن و�y ج� اUرض، إذا ���Pن� ث��ن�� أ��Zل �Sذا �ci3 ج?�ز �f ة�R�i�3آ��، ا�(� �� ا��

 �5 أن �?�B هu�Bً� ا��iاریً� و إf ی��ت ا��آ�ب، �� �ci3 ج?�ز خ�� �f ة�R�i5 ا�?�اء �� ا�Pح

اء ا����ك ث��ن���R، ا�?�اء ا�?�اء ا���خk� 5 ا�?�اء ا��Bرد ���ت ا��آ�ب ��دًا أو اح��اU ،�ًMن ه�

 f ًاا���رج� خ��� 5��h ا�f ،��4 أ��ف آ2 ج?�زًا ����جL ا��R�iة و �>5 إذا �ci3 ج?�زًا واح

��i�.  

���?� �?��ك ح(�ب ���_ و ��5    2�P� ��3?� ���43 و�ی>2، ��دام ه��ك ���43 و ه\ا ا��cZ ��>5 ��5 أی

�R�� ث�Z� ،ة��� �R��� hM4� 5<� ،H_، ا�إ�>�ن� 
، ������fO ����� ،5���t� ،j�t� ،�Rف، ح�

 �?�� ��t� ل ا�����4 ��>5 أن���U�� ،Hاب ا\�
 درج�_، ��>5 أن ��4ق ����R و ��(� �5 ���

���ل ا�����4 Uا J\ا����3ء، ه �����ل ا�����4، أ���ل ا��B، ا�4�Mت، خUا ،cا���ا� ،h3iاس� ��

�M�iا� 
 اH، أ�� إذا ���ه��� ��  ��>5 أن �>�ن ����� �B�و ا������ و ا��� �Bpاد و ا��و اfس�3

  :اfس����P �?��ك ح(�ب ����� و ��5 اH، ه\ا ���ر ا�رس ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م

 )) Wُ)&ُ9ِPَ'ْ�+َ -ُ9ْ:َ �ْ(ُPُ�ْ2َ>َ َم� ((  

  �gا� r3� ،5�� 5�� ء، إ�E ح ��، ه\J إ�E ح �� ���f h ی�ج حc وس�، f ی�ج ن�f ،�ً�B ی�ج

��E ا�رس ����ً�، ����دع  yBiا�\ي ی� cZ��3، و دع �� ذه�_ ه\ا ا��iM ی� وواردة، اfس����P ح

 ،��� jأ� ،��� �Rخ���� ��� �R�� ،ی5 ���ًا، خ���5 ���ًا�g���gة ���ات،  L�� �ًp5 أن ی>�ن ��ر<��


 ی��PZه\ا ا� 
 واحPث   . غ آc �� �� ه\ا ا�����دع��>5 أ�� إذا ی�ج

)) �ْPُ0ْ3َPَ0َُ�(ا ِم9ُْ- َم� اْس+ْ�+َ -ِ�ِ �ْ(ُ�ُ�َْوَم� َأَم Wُ)&ُ9ِPَ'ْ�+َ -ُ9ْ:َ �ْ(ُPُ�ْ2َ>َ َم� ((  


 أن یrp ،J�4� ro ا��4B ی���ج   pإن��ن ی� cآ q�� 5<� ق وأ�� ه� آc إن��ن ی��>5 أن ی�4

 ،Hا k� ص�� Eة إرادة، و ی���ج إ��M Eت إ��[� k�ی���ج إ�E ����، أ�� ا!ن��ن إذا ����ر ����ً� ی
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�T وجc، ه\ا ا�\ي ی��� ��ً� ص���ً� و Oخ� س�]ً� هfzء  Hا ���� f س?�ات L� ف و��Uا

��?2 �����ت �uی��، �?\ا ورد �� اUث�   Hا E�  ا�����iن ���?2 و ��5 أن ی�

 )) ��Mرآ0! م� م lن م� ورع خ�� م� أ��P0رآ ((  

���?�، �Mل ���L ا�4�ة و   �� Eإ� ��Pأن ی�� E��3� و Lن��Bس Hًا أرج� ا�?\ا ا��ی* أ��Xء آ��Zة ج

  :ا���م

ِإن� ا���َ- َ:�� َوَ'�7 َ�ْ= : َخ3ََ; َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا���9َس َ+�Gََل: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

� َأَ:�َد�Gَ+َ �pًqpَ Wَُل: ْ�ُ)ُ� ا�Gَ+َ ��Nَ�َْل َرُ'7ٌ ِ+* ُآ47 َ:�ٍمَ+َ�َض َ:َ��P�َ -ُ9ْ:َ 6َ(َ�َ+َ : )ْ�َ6ُ�ْ�ُ َ<0َْ� َ�َ(َ'َ&6ْ َو )ْ�َ

2ِْ� َ:َ�� َأْ<ِ&2ِiِ��َْ�، َوَ'َ&6ْ َم� ُ�ْ	Pُْ� ِ��2َ َذُروِ<* َم� َ�َ�ْآkِ+َ �ْ(ُPُ<�َ	� َهQَ�َ َمْ� َآ�َن َ�ْ&َ�ُ)ْ� ِ�َ)rَْ�ِة ُسbَا2ِ�ِْ� َواْخ+ِqPِ

Wُ)&ُ9ِPَ'ْ�+َ َشْ*ٍء �ْ:َ �ْ(ُPُ�ْ2َ>َ َوِإَذا �ْPُ0ْ3َPَوا ِ�ِ- َم� اْس<ُMُ+َ ِء*ْ�J���ِ �ْ(ُ�ُ�َْذا َأَمkِ+َ ((  

  cوج T� Hل اTنt�:  

  bُْآ�C�َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� َ�ْ�َ ُ�(ا َ:ْ� َأْشَ��َء ِإْن ُ�ْ&َ= َ�ُ)ْ� َ�ُ�
ة [ Rس�رة ا���[  

  : 3Buً� ا��ی* �� L��M اUخ�� ی�Pل  

))�ْ2ِiِ��َ&ِ>َْأ ��َ:َ �ْ2ِ+ِqPِا2ِ�ِْ� َواْخbََ�ِة ُسrْ(َ�ِ �ْ(ُ�َ&ْ�َ َمْ� َآ�َن Qَ�ََه �	َ�>kِ+َ (("  

 أ��� و ن(�، أ��   P� L��J وhM إذا �� ا��c3� �� hM �� ُأ�� و ��ك �� ن?� ��إذا أي ا!ن��ن 

 �� �Bpر J�����هc �� ا����tرات و �� ا���?��ت و ا���h إ�cR��� E جیة �2 ����3 آcBM 2 و 

 Hا ����ً� ی� f و �ًB�4� �ً�� q�� c�3��3(�?� �5 ��ب ا���ف ا����3، �5 ��ب ا��(�د��، �?\ا ا��

���tرات ��3و��، و �T وجc، أن �ع ا��XUء اUس�س�� ا��ا���، ا���ل ��5 و ا���ام ��5، ا�

 f �?�e3� ������L �5 أ�� و ن?� و أن ��oص �� ���cR ا���ا y��ع �� اا���?��ت ��3و��، أن �

f، ��ن : یkP، و �c����� �?�e3 أن یkP، و أن �tخ\، و أن ��i3، و أن ��tل ��نً� و ��نً� و ��Pل

Hا Eة إ��� ا����� و ا�3اوة و ا���oBء، و ��cP آ�م �Mل ��p ذ�_، و ��ن �Mل ��p ذ�_، ���kM ��5 ا�

���L ا�4�ة و ا���م، ث2  �Bا�� L���T وجc، ه\ا ا����ك ن?�ن�  Hا ��ه\ا إ�E ه\ا، ه\ا ا����ك f ی�

�T وجc أ�� ��� إس�اc�R أن ی\���ا ��Pة، �� ��ن?� ؟ و �� X>�?� ؟  Hا ����ن� g� �4M?�رة جًا ��

؟ �أت �t�� ا������Pت و ا����4�ت و آ��� أ��j إ�E ا��gء ص�� ��ق و �� ن��?�، و �� ه� 

 cه cل �� رج�M ���M c�3ً� أ�� آ�Bu Hا k� 5<�� ن��ن!�� ،�M ��4ة ��3و��، ا���M J\ه ��Uا

L� h�M ؟ ��Bة أج�Tي آ���Xل ��: ی(�ز أن أ�M ذا �� ه\ا ؟�� : f إذًا y3_ ح� Hا�>��ر، و ا kه� ص�

f ی(�ز أن ���gي آ�Tة أج���B، ه��ك أ��Xص ی��آ�ا اUس�س��ت و ی���Pا �� ا����ص�c، ی(�ز، 

  : ی�i3_ ح(� إذًا t� fس ح�ام، ا���B ا�>�ی�M 2ل
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  )) اْ�ُ�ُآ(ِ<* َم� َ�َ�ْآPُُ)ْ�: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

��XUء ا��ا��� اUوا�� و ا���اه� و �cR���� c�3 ا���ا��� � 2�kP، و � 5�kP، و ی����c أن ����ك ا  

�kP، و ��tل ��ن و ��ن، ث 2��Pل ��ن �Mل ��p ��ن، ه\J ا���Bp �� ا!ی�Pع ��5 ا����3ء، و إث�رة 

�Bi� 5� h�?ان� h2 �5 ذ�_، أي أنe�y آc أوا�� ا�ی5، �2 ا����� و نcP آ�م ��ن إ�E ��ن، و ا��U أ

  :ی3 ه��ك �Xء إu��M ،�ًMل ورد �� �r3 اUح�دی*

ِإن� َأْ:gََ� : َ:ْ� َ:�ِمِ� ْ�ِ� َس0ِْ= ْ�ِ� َأِ�* َو���ٍص، َ:ْ� َأِ��ِ-، َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  )) ��Nَْم َ+4�Nَُم ِمْ� َأْ'7ِ َمْ�َ 6�َاْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� ُ'ْ�ًم� َمْ� َسَ َل َ:ْ� َشْ*ٍء َ�ْ� ُی

ًا، �� أصc ا��و��5 ؟ إن��ن ��c ح��� �tص��i� �Bب �5 آc إن��ن أن ی���   P3� �ً���رو أح��نً� �(

 ،5��Iا��� kاءة ذ�� �5 ج���� ة �g>�ت ��c ح��� أخ�ى ص�ن� ن�ی� L� اءة ذ��، إن��ن�� �Pوث�

�Uا P3�� ًا، و �>��� ص�ر ه��ك ح���P3� fًاzل سtر، ���� ا!ن��ن ی��LM�� kی�  ��p ت��ا���ا

یات آ�� �Mل ���L ا�4�ة و ا���مgا�� ��t� ،���P3� :  

 )) -ِPِ�َ َ�ْ4َم ِمْ� َأْ'7ِ َم�Nُ+َ ْم��Nََ� ُ'ْ�ًم� َمْ� َسَ َل َ:ْ� َشْ*ٍء َ�ْ� ُی�	ِ�ِ�ْ	اْ�ُ �َgَ:ِْإن� َأ(("  

�� ا���ل، و إذا ا!ن��ن س�_ و آ�ن ���L ا�4�ة و ا  ���c�M 5 و �Mل و آ�Zة ا��zال و إ E?م ی����

�5 ا���ا��ت  f�kP، إذا آ�ن و�M_ ا��� ��!ی(����ت،  L�� لtی� hMو J�� EPBی f �ًPا!ی��ن ح yی�u

��ت، ����XUء ا�����Z، ا���B ا�>�ی�M 2ل�i��� :  

َخْ�ُ�ُآْ� َمْ� ��0َ�ََ� اGُ�ْْ��َن : ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� ُ:rَْ	�َن َرِض* ا����2 َ:�29ْ، َ:(( 

  ))َوَ:��َ	ُ- 

���L ا�4�ة و ا���م : ه c�h��3 ا�O�Pن ؟ إذًا �2�ِ ا�O�Pن، ه\ا �Xء ث���M ،hل   �Bو �2 ی>5 ا��

����اب و ن��ه2 �5 ا����د ا��Pد��5 �� fإ cRا���� �� lاب و ا����د ی�خ��U2 �\�_، أي ا?��tی� L�

 Jز��f 5ا�\ی �Bی(�وب، �>5 أص��ب ا�� �Bا و ا����t3ً� ی�Bu م�ة و ا���ا�4 L��� �Bإذا ج�ءوا ا��

2?�Mو cه\ا ی�� آ ،Lة إ������ اH و ا�c�3 ا����4 و ا��u �� 2?إن ،cRا���� J\5 ه� coX �� آ�ن�ا.  

  : �Mل �r3 ا�����4

ُ<�9َ�2ِ َأْن َ<ْ�َ َل َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:ْ� َشْ*ٍء، َ+َ)�َن ُی0ِْ#ُ&�9َ : 8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ��َلَ:ْ� َأَ<(( 

 �ُ	َ�ْ>َ �ُNْ>ََ َ�ُ- َو�َأْن َیِ#*َء ا���ُ'7ُ ِمْ� َأْه7ِ اْ�َ&�ِدَیِ! ا7ُ�ِ�0َ�ْ َ+َ�ْ((  

���L ا�4�ة و ا��   �Bا�� �Bة ه�X ال أح��نً�، �>5 ه\اz3?2 �5 ا����� hآ�ن L� 2?ز���م و ��

 �� �Mل ا�5 ��Bس رM م، و�ة و ا���ا�4 L��� �Bا�� 
��ا�� یt�� و ی�tل ه2 ی����3ن و ی(�Uا

�5 اث��� ��gة  fإ J��tوس�2، �� س L��� Hا Eص� ��L �� رأی��M hً� أخ�� �5 أص��ب ��� Hا

  :ا�>�ی�M ،2ل ���t��E��3 آ�?� �� ا�O�Pن 
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 C�ِ�ِ�ْ	َ�َْوا �ِ	ْMَ�ْا �ِ:َ Qَ>َ)�ُ َ�َْی�  
  ]س�رة ا��PBة [ 

C7ْ�ُ �  � َوَیْ�َ ُ�(َ<Qَ َ:ِ� ا�Pَ�َ�َْم
  ]س�رة ا��PBة [ 

 C7ْ�ُ -ِ�+ِ ٍل�Pَ�ِ َ�اِمNَ�ْ2ِْ� ا�Jا� �ِ:َ Qَ>َ)�ُ َ�َْی �  
  ]س�رة ا��PBة [ 

���?2 ر��ان اH �>5 ُأث� �5 أص��ب رس�ل اH أن?2 إ�O Eخ� اQی�ت ا��� سtل ��?� أص��ب ا��   �B

 �ً�?�� q�� الzه\ا ا�� ،h3Mی����4ن إذا و jآ� ی���3ا آ� kP� أن cBM 5 ح>2 ح�ادث� Lن��tآ�ن�ا ی�

 5���?2 ��ذا ن�c3 ؟ سL�t ح\ی�� �5 ا����ن �u 5���L، سJ��t أی�ً� �5 ا��Uاء �� Oخ� ا���Tن و 

�?� k�4آ�ن  ا���5 و ��ذا ی ،���i� ت���3�ن� أن ه��ك 
 آ�اه� آ�Zة ا��zال ��جB؟ �>5 �� ح���� س

�5 آc سzال، أح��نً� ا��رس �?�t درس  
���L ا�4�ة و ا���م أي أول ن�iP أن ا�O�Pن ا�>�ی2 ی(�

L� ل�Pی ،fًاzس L�tرس ی�
 إصL3B �� أول ا���u k���� ،ا���وع cآ �ioی ،c4�� ،ًاه\ا : دy�M ج


 سzال ث�نا����u لtی� ،�eح�5 ان� 3� Lج�ا� ��tال یz : الzس 
��u لtح�5، ی� 3� Lج�ا� ��tس�

 Lرس ن��ث��*، �� أن ا�i�ب أن��4ا و اس���3ا إ�E ا�رس آ�L، أآ�Z ه\J اUس]�� ا��� �uح�ه�، ا�

  :��Eأج�ب ��?�، إذًا ا��?� �5 ا��zال Uن ا�O�Pن ا�>�ی2 ج��k ��نk، ��م و آ���M cل �3

 C�ً9ْسَ��َم ِدیkِ�َْوَرِض�6ُ َ�ُ)ُ� ا *Pِ	َ0ْ>ِ �ْ(ُ�ْ�َ:َ 6ُ	ْ	َ�ْ6ُ�ْ َ�ُ)ْ� ِدی9َُ)ْ� َوَأ	اْ�َ�ْ(َم َأْآَ �  
ة [ Rس�رة ا���[  

�T وجc �?\ا ����hM��� k و إخ�ل    Hم ا�ل آ�5 خ� ��tال و ا�(�اب س�ف یzا�� �Z<ی ������

�� ����eم، ه\ا �c��3 �5 ���3�ت آ�اه�����L ا�4�ة و ا���م آ�Zة ا��zال و c�M و �Mل و إ �Bا�� ��

  .ان��eوا �Sذا نTل ا�O�Pن �Sن> f 2����tن ��X 5ء إf وج� 2���BنL: ا���ل، ا�5 ��Bس آ�ن ی�Pل

�T وجc، أي أروع �Xء  Hم ا�ن آO�Pن ا�>�ی2، ا�O�Pا� Eإ� cی�� c[م إذا س�ة و ا���ا�4 L���آ�ن 

�T أن_ إذا س H؟ا _��M �� 5)ا� hأخ� أن� رأی ،��Uا E?ال ان�zه\ا ا�� �io� آ�ی�� LیO ك��]�h و 

  :وج�M cل

 C�ْ2ُ>َِإ<�ُ- َیَ�اُآْ� ُهَ( َوَ�ِ&�ُ�ُ- ِمْ� َ�ْ�ُ� َ�� َ�َ�ْو �  
��اف [ Uس�رة ا[  

�T وج�M cل   Hا���3 ؟ ا c�iأخ� ه��ك دواء ی :  

  C )61(َیْ�Pَْ ِخُ�وَن َس�َ:ً! َوَ�� َیْ�GْPَِ=ُم(َن � َ+kَِذا َ'�َء َأَ'2ُ�ُْ� َ�� 
 ] cس�رة ا���[  

أي سzال ��L�t إذا أنh ا�O�Pن آ��M Lأ�L و اس���L�� �� 2e3� L�B و �\ه�_ أآ�Z أح>��t� Lي سzال   

�T وجc، �>5 ا��?�  Hم ا�آ LنU 2ن ا�>�یO�Pا� Eإ� cRا��� c��� �3، ��5 ا���� أنiM ج�اب L� ك��
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 س��ع ا��U و ا��?� إ�E ا���اض أ��ر  f�kP، و cM أن ��� L�4ف ه����أح��نً�  cRأن ا��� 
B�

ة ا!ن��ن ��M ن��� ،L5 اه�����  ی����c أن �kP، ه\ا إذًا ��ك �� ُأ�� �L و ا����g� hء ��3M و ،kP�

��5 ��ن��ن رزLM، و أ��L���3�� J و L��ج cج Hء، ا�X L� و ����ن j�<�  ��p �Bآt� ،L���u

 ،L��ی��>LB ا���س أن ا��gء ا�\ي ُ��5 �?2 ی(?��ن �� ��L��4، و أن ا��gء ا�\ي ُأ��وا �L ی��ان�ن 

 ،

 ا�>��u �� Lآ� hMا�� hو أ��� L5 أج�� h5 �_ ا��زق ��ه����� ،kَ�� 2�� �3���� أ��ت

L� ل�M �)م ا���اس� �� ����: رجc سtل ا�5  Hا Eص� �Bا�� hرأی cرج ،L�BPو ی Lوس�2 ی���� L��

L� ل�M س�د وUم ا��(� ا�5 اس�� ������L وس�2 ی����L و یL�BP، : سtل ا�5  Hا Eص� �Bا�� hرأی

cل ا��ج�P� :�����L، أرأیh إن زوح��P� ،hل �L ا�5  hB�p إن hأرأی : h5، رأی���� hأرأی c3اج

���L وس�2 ی����L و یL�BP، أي أ Hا Eص� Hرس�ل ا J\أن آ\ا، �� أن آ\ا �� أن آ\ا، ه �� hرأی

���?� اUس]��، �Mل 
و أن?�  f�kP أ�ًا، ���4Bو ی kP� ���M و kP� 5� و ���P3� ��p ت��روي : ا���ا

��� آ�م اH وج?L أنL ذآ� ���ً� �>�ن �� Oخ� ا���Tن، ��Pل �L أحه2 5�إذا ��E�� : LP ذ�_ ؟ �Mل: 

  .�c، وا����h ا�ن�� �c�3 اQخ�ة��o�3 ا�ی5، و���o� 2�3 ا�

 ،LP���3 أح>�م ا���� �)B2 و�>5 ی��P��� q�� ی5، ه��5 ا� cP��� ص�ر LPا�� ،��وه\J �5 أ�Xاط ا���

���L��� 5<� 2 و��5 ا�2�3 ��احc ����� جًا L��
 ا���o� 2�3 ا��P�� c�3�� f 2�3ل �iی.  

  l�X �� ل�M :� J��رس�5 و� ���p E��5 ا�>�B وا��3(?��، واfس�3�ء ا��gء دخc إن��ن 

 �� c�M �� cه� ی��� آ ،l4Pح�دی* وا�Uی�ت واQًا، اا�>��Z، أ�EP درسً� �� ا���ا�k راkR ج

�����p E ا��رس�5 آ�ن �5 ا�>�B واfس�3�ء وا�f *��� ��?)�3 یcP3 أن  cأ�� ح���� دخ k�ا���ا

�tی ،�B<ا�\ي ی� Lا�2�3 ��2�3 ی>�ن ه\ا ا�\ي ی�>�2 ه� ن�� 
�iی5، ی��E ا���س ز��ن ی����o� LP ا� �

 �Mل ���L ا�4�ة وا���مMخ�ة، وQا c�3� ن��  : ����BهL� E ��5 ا���س، و���o� 2�3 ا�c�3، وا����h ا�

إذا �7 أمi�9)�، وآ�rت أم�اi)�، و�i�2G+ 7)�، وآ�r ��اi)� و���h� -GE ا�=ی�، وا�P	�6 ا�=<�� �0	7 ((

  ))�gPوا ا���:!ا�خ�ة +�<

��� ر�� اH : ه\J �5 أ�Xاط ا�����، س�ن� ا�5 ��� آ�ن ی�Pل h3ن� س�S� 5<2 ی� ��� f����tا 

��� �2 ی>5 cR53 ا���� L��.  

�� �(j ن�c ه\ا ا�����ع، ی�ون g� �4M?�رة جًا   ��أی�م ی�Pل �_ إذا ج�h اUن?�ر ��ذا ن�c3 ؟ 

أخ� ���� : ���_ ی� ��� ؟ �Mل: ��4ر ی�M 6�X L� ،�<Bل �L أن l�X ���� أخ�J و��ك �L خ��� أوfد

L� ل�M ،2?���ك �Xء �Mل �L: و�L خ��� أوfد f أ��_ أن أ��ي �� ی>���� س��: �� �� L� ل�M ،�ًBی�P� :

3 س�� ا�>��.  
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 q��� fل �_ و�Pی cء س�ف ی���gه\ا ا� L� h�M 2، إذا�e� cBP��� 2 ی���ضR�g�� l�X ى��

  .�E ا���gؤم، ه\ا أی�ً� ��?� ��c��L إس��ات، ی

 �MلX5 ا���� ا�5 را�ا�L، إن�� : أآ�ن ذ�_ h�M ن�M ،23ل: س�u h�tووسً� ��X 5ٍء ��ن�?�ن� �Mل: 

��L أن�M Lل Hا ��ی� أی?� ا���س f �3(��ا ���B�ء cBM نTو�L : أص����� أخ�Bون� �5 ��3ذ �5 جcB ر

  .��\ه
 �>2 ه�ه�� وه�ه��

�ٍ� راجh و� 2�kP، آ�X 5� 2ء إذا ا!ن  �Xآ2 �5 إ ،3� kPء �2 ی�Bوا� kMء و�Bؤم وا���ض ا��g� ن��


 ه\ا إن��ن س�داوي ا��Tاج R�4آ��� �5 ا�� cBPه\ا ا�\ي ی��4ر ا���� ،��tا���س و�2 ی L�� خ�ف

���L ا�4�ة وا���م ��� �Bخ� ا��O ء�X �T وجc، ی�ج Hی�3ف ا f Lنtوآ L��� ی�y�3 وه\ا ��?� 

��ت، �Mل��  : ����zال وا�(�اب، وا����cR و�Xح ا���

  ))َ:ْ� ُم�0َِوَیَ! َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ<2َ� َ:ِ� اhُ�ُْ�(َ��ِت((
 ]   ]أح�

ة، ���cR ن�درة،   P3� cR���� kه2 و��� جًا آ�j �� أجL�B یi�o_، ی�ج أ��Xص P3� الzی��3 س

cR���  LBg� إن ح�ف ،ن� أ��Xء �pی�B، إن ه�ُ، �� إن ه��� �pی�B، ن�5 �� ا���� أی�ً� ی�ج

����c3، إن ه�َ، اس�?�، إن ه�ُ ا������ ا�����َء، ه c�t�� ص�� ����3 ������ وص�� ا��Zن�� �����4، 

o�� h�� �u��pأس�?� أ J\و��َء، ه c�� ت��� ،2��iحL �� آ�j إن ه�ُ ا������ ا�����َء وه� �5 أ

 q�� ت�����ض  �����ا��(�f q ی���3ا أن یJ���3، ���� �5 ه\ا و�5 ه\ا، و����5 ��ن، و

 Jي أ��tی L�إf، ه\J إَن ��q ح�ف �c3���� LBg ه\J ون�ن ��آ� ثU ،���Pن �c3 و�R، أي و��، ���ر

 ه\ا ����، ی]� ِا، �cZ وEM، ی�P، ِق، و�E ی�� ِف، ِف ��حه� ح�ف أ�� ِق ح�ف أ��، و�R و�

  .ی3

   J\ا������ ه ،ی�� ی� ه��ی��، إَن �c3 أ�� ���ف �L ن�ن ��آ� ث���P، إَن ه� ی��3 �إَن، ی��3 

 c�� h3B� ا������ ص�� ،
��E ا��c�� �� 2 ن4 ��B� 2��ص�� �h3B ح�آ� ی� ه� ���دى ���د 

�ی�� و� ،y�i� �3ل�� �Rو ،
��E ا��c�� �� 2 ن4 ��B� اءا، ه\ا ��2o�� h، ی�ج �� ا��

��ض ���ت  ����� ،c�BPًا �5 ه\ا ا�ا����، و�� ا��LP، أح>�م ا�i�ق، �����اری* ���cR آ��Zة ج

�5 ا�u��pUت E?م ن�ة وا���ا�4 L��� �B���� ،ا����ن ا���س.  

� ه\ا ی�Pل ��جc هc ی(�ز �����4 أن ی��4 �� و��ء ؟ أ��ذ ��H، ی�Pل �L ی�ج حی* ص��� �  

ون و��ء، وأ�� �5 : ا�>�م، �Mل� �Bا�� E��واH إن� أص�� ���o و��ء س�ن� ���، �>�ن ی��4 

 �� H q�� �� رضUو�� �� ا ،h�Bا� E�� rي رآ�M �i� ،Hرح�� ا �iل ا���P3� ،Hرح�� ا

J\د �� ا����ء هfزوج� وأو L� q�� Hد واfزوج� وأو L� �ً3Bu H�� ذ��أ�u��pت، ی��3  ا����ء، أ
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�5 ا�u��pUت، ا�2�3  E?ا�>�ی2 ن �B���� ،أح�ج� J\ه ����� J\2 ه�� q�� ت ه\ا�u��pا�2�3 إذا آ�ن أ

ا��gء ا��ا�� ا����B، اQی�ت ا��ا��� اUح�دی* أ�� ا��XUء ا��g>�� �� ا���4ص، ا�i�ق 

�>5، ��ة �Mل رجU cخ� ا���اری*، اUح>�م ا��P?��، ��ت �5 زوج وزوج�، ه\J أ�u��p ا!ن��ن �

 ��p أنh ج ��س، أ��ذ ��H ه\ا ���B3 �����اری*، ج ��س یf ��3 ی�ث، وی�ج ���B3 أ�ji ج

hث��.  

 J\ه ��� ���5 ا�u��pUت ه\h��� J ه� ا�2�3 ا!��م اUوزا E?م ن�ة وا���ا�4 L��� �Bا��

 اد ا����cR، ا����cR ا��3ی�4، أح�Xن?� اt� ت�u��pUلا�M ا����ت : ،Eء �5 ح��X �B�M أ��ت و��

 ،������ 2��� LgMا������ ا�\ي ن� �e5 ن� �P�� ا�����ء و�� ن(� ������ورة حh�4 ���ورة �5 أح

أآ�h ا���>� ح�E رأَس?� ورأُس?� ورأِس?�، ی� ��ى �� : ح�E ح�����M hب ا����3ء ی�Pل �_: و���Mا

>� ح�E رأُس?�، أآ�h ا���>� ح�E رأِس?�، �t�� ح�E إ��اب أآ�h ا���>� ح�E رأَس?�، أآ�h ا���

 5� ��O ء�X c<� ،اء��E�3 إ�E، أآ�h ا���>� إ�E رأس?� أآ�h ا���>� ح�E رأُس?� �t�� ح�ف ا��

 Eا���>� ح� hأآ� ���M اء وإذا���L ا���Bد، ه\J ح�E ح�ف ا�� Eiص ج��L ان�?E ا�>�م ح�E ا��ی

  .�E ح�ف �ji وح�ف ا��اء وح�ف ج��، �t�� حرأَس?� ی��3 أآ�h ا���>� ورأس?

��اد ا����cR، و�Mل ���E ا�5 ی�نq ه� �� f ی���ج إ��L، ی��M ��3ی� f ن���ج : �Mل اUوزاX ه�

إ��?�، �Mل ��X 2?�3ار ��Bد اH ا�\ی5 ی��3Bن �Xار ا����cR ی�i�oن �?� ا��B3د، ی��3 إذا آ�ن ا�2�3 

ك ����ع ���cR وأح�اج�ت وأ���u��pت، وأس]�� ��ی�4 وآ���ت ��Toة، و���دات ص�B3 و����، 

��آ�>2 ��E ����ء ن��P ���?� آ�?�ره� f یTی� ��?� إf : ه\J �����، ا�2�3 آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

��ل.  

��E ���نL ا������o، ا�L� 2�3: ا!��م اUوزا�� ی�Pل   EPآ� ا�2�3 أ��� JB� إن اH إذا أراد أن ی��م 

�T وجc، واس����Pا  Hم ا�ا آ�PBuوا���س اس���دوا و ،L�����آ� ����e إذا ا!ن��ن �2�3 آ��ب اH و

��E أ�� اH وس3وا �� ����?2، وس3وا �� أ����?2 وأ��BMا ��E ر�?2 ه\J ��آ� ا�2�3، أ�� ا�u��pUت 

����� ان ،L���� ���������� إح�اج،  ،Pح �?�� tgآ� ی��� �?�� q�� ل إن�Pی ����4ر، ا!��م اUوزا

����oا�� Lن��� E�� EPآ� ا�2�3 أ��� JB�  .اH إذا أراد أن ی��م 

  ��إن� رأیh هfzء أcM ا���س ���ً�، هfzء ا�\ی5 ی�B)3ن ���u��pUت �Mل ه2 أcM : وی�Pل اUوزا

tرٌة انhP�i ووh3M �� �]� �� آ�ن ی�3
 آ�Zة ا�>�م وآ�Zة ا�����، �Zً� �: ا���س ���ً�، ا!��م ���_ ی�Pل

 �� cR��� ح>2 ��ء ا�B]�، ی�ج ��5���t، ه c��3B?� ه�ة ����cBM h��B� h أن �kP ه\J ��ح�e، ی�ج

 �gا���ح 
�(��B جًا واH أی�م ا!ن��ن ی���� أن ی��e?�، آ�?� ا���ا���ت  f�kP، رجc ار�> LPا��
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���J، هc ه\ا ��P3ل آ�م �P3� ��pل، �? j4�� L��� �Bا�� �?�� E?2 ن<� h�M ت آ���u��pUا J\

E��3� ل�M ،م�ة وا���ا�4:  

 qً��ِ�َ ِمَ� ا0ِ�ْْ�ِ� ِإ��� �ْPُ��ِا��%وِح 7ِ�ُ ا��%وُح ِمْ� َأْمِ� َر�4* َوَم� ُأو �ِ:َ Qَ>َ)�ُ َ�ْ85(�َوَی(C  
  ] س�رة ا!س�اء [ 

 ا��f 5�z ی>�c إی��نL إf إذا �3X أن ه\ا ا�����ع ار��ح ��L، ی�ج �j�i� y��3 جًا ه��  P��، أن� أ

�T وج�M cل Hن اU �?�?أن ی� L�ء ��ق إ�>�ن���X2 �5 ا�2�3: ه��ك أ���و�� أو .  

Cَش�َء �	ِ- ِإ��� ِ�َ	ٍء ِمْ� ِ:ْ�ِ*ْJَ�ِ 3ُ(َن�Nَِوَ�� ُی�  
  ] س�رة ا��PBة [ 

  yی�5 ا!دراك إدراك: و�Mل س�ن� ا�4 T)3ا� .�Pأن� ا� �u�X E�� hوأن _�tس cرج cZ�� L��Z� ل

ث��ن�� وث�ث�5 ����ر وس�R�� �3B وخ��� وث�ث�5 أ��q ه\ا : ه\ا ا���B آL� h�P� ��� 2: ا���B ا����س�

 5��ا�>�م ج?c ؟ ا�f 2�3 أدري، إذا آ�ً3� h� � 2�3��Pل f أدري، ����Pا ��5 ا�2�3 �� حy اH ه� 

  .2، إذا h�M أ��t� 2نf h �2�3، إذا f h�M أ��t� 2نh �2�3ا�(?c و��5 ا�(?c ه� ��5 ا��3

   cBPا���� ،yا���� ���T وجc، إ�E أس��ءJ، إ�E أ��Xء ��ق ���M�u، ا��� Hذات ا Eإ� cإذا وص

��E ���ذا أ��E ؟ Uه\ا ا kه2 و������ ه\ا ن>��� �L ��� ذآ� اH، ی�ج أ��Xص  �B�p �� ،�3Bا�

Bس�ف ی��س Hا jوآ� L��<ى ح��أن  fو Hا�� ا�L و�� ذنLB، ا�(�اب ���� جًا  f���k�i أن �رك 

إf ����� واحة وه� أن ی>�ن �_ ��2 آS� ،L��3ن �2 ی>5 �_ ��2 آL��3 ه��ك �uی��4M y جًا 

E��3� ل�M ،ك�Bإذا أخ LMا��L أن �4� ���3��:  

  C )124(�َوَ�� ُیgَْ�ُ	(َن َ<��Gًِا 
  ]س�رة ا����ء [ 

  C)124(�َوَ�� ُیgَْ�ُ	(َن َ<��Gًِا 
  ]س�رة ا!س�اء [ 

َدٍل َأ�9َ�ْ�َ ِ��2َ �َوَ<Dَُ� اْ�َ	َ(اِزیَ� اGِ�ْْ�َ� ِ�َ�ْ(ِم اGِ�َْ��َمِ! َ+َ�� 8ٌEْ>َ �ُ�َgْ�ُ َشْ��ً� َوِإْن َآ�َن ِم�Gَrَْل َ�&�ٍ! ِمْ� َخْ�

� ِ��9َ َ��ِسِ&�َ�Eَ47(َوَآ ( C  
  ]س�رة اUن��Bء [ 

  C )49(� َیgِْ�ُ� َر�%Qَ َأَ�=ًا �َوَ�
 ] j?<س�رة ا�[  

   �� hإذا أن ،J\ه ��<� f2 أ�eی f H5 �_ أن ا�B� ������ 
خ���5 س��O 5ی� ����tظ �zآة وأس���

�2�e ؟ �L خ��y ح>�2  Lإ� L� ك أن ه\ا ا�>�ن�� hBث cه ،��Bآ cخ� L�� _ی��نS� cوج T� Hا hMص

ا����� ��ج�د وآ��c وواح، ه\ا ا��gء ��P_ ی>�� أن �c4 إ��L، هc ثhB  ه\ا ا!�L ا����y ا�����

 Hة ه� رس�ل ا�?i� 5 س��� �Bا�� L� أن ا�\ي ج�ء hBث c؟ ه cوج T� Hك أن ه\ا ا�>��ب آ��ب ا��
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3 ذ�_ ا�O�Pن أخ�Bك �5 أي� ،�?� �P�3ا��� yR�Pا�� c5 آ� _�P3� 5P��� ی�>5 أن ،�Bن، وا��O�Pوا� ،Hا 

�5 إدراآt� ،Lنh ��آh آc هfzء، وh�M ���ذا وkM ز�Tال �� ه\J ا����Pi ���\ات،  _�P� T)3ء ی�X

 2?BR�4� ال، و��قT2 أی�ً� ز�?BR�4� ء ا������ن ��قfzرك ا�>��ر ی��ح�ن وی��ح�ن وه�� Hا

5� H���3 ا� yی�u Hاض ��\�_ أس�_ �� ����3 ا���خ�ل Oی��L  أی�ً� ح�ب أه��L و����ن�ت، ه\ا ا

� L��e��Pل  h���  .آ��ل ا���y یل ��E آ��ل ا���4فا�>�ن�� �Sذا 

د��ن� �5 ه\J : آ�ن ا!��م أح� إذا سzل �cZ� 5 ه\J ا����cR ا���ث� ا�����ة ا���  f�kP ی�Pل

  . ا����cR ا���ث�

   Hأن رس�ل ا L�� Hا �����L خ�ج ا�5 أ�� ح�� �� 2�����J �5 حی* أ�� ا�رداء ر Hا Eص�

�5 ��ت ی���L، وصق ���نL، واس��Pم LB�M، و�5 �L�i� j : وس�2 سzل �5 ا��اس��5 �� ا��P� 2�3ل

 Eن ی���ج إ�Qك ا�سUآ��� ا Eن� إ���و�j ��جL، وذ�_ �5 ا��اس��5 �� ا�2�3، ه\ا ا�>�م ی

tا�� cآ ،y�Bi� Eی���ج إ� ،���P� Eًا، ی���ج إ���Zآ Jن�P��y �� ا��y�Bi ی(
 أن ن ��3���4B، ن�5 

 أ��� �5 �2�3 P� ل�M �� cوج T�ا!س�م f أن ن��ث �5 ا!س�م، ی�ج ���� ����i را�3R جًا ر��� 

 ،Lی\آ� ن�� jآ�  

  C )9(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َزآ��َه� 
 ] q�gس�رة ا�[  

  �u �� q�� ح�آ�?�، وا��Tی f وه� qآ�� ا���T� �Pی�u 5�ی �P�Tآ��?� �c ا���ح ه��ك �5 ی�ث_ 

  �� �Tآ��?� �3ً�، 

  C)10(َوَ�ْ= َخ�َب َمْ� َدس��َه� ) 9(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َزآ��َه� 
 ] q�gس�رة ا�[  

���f L : أح ا����3ء �Mل  �� �� H وا���\���ن cوج T� H �3ن�ا��اس��ن �� ا�2�3 ه2 ا����ا

��LM�� 5� E ی���I�3ن ��M�� 5� E?2 وf ی��Pون �5 دون?2،  2I�3ا!ن��ن أی�م ی��ول أن ی� ��Zآ

 ،L��� E��3أن ی� 
ود وا��k� EP إن��ن �g?�د �c����� L ی(
 أن ی��جL، ی(�� L���وه� ی>�ن 

 E�� E��3��3(� ن���� ه\ا ا�\ي ی�� Eه\ا ی���ج إ� ،���ی(
 أن یL� �?e أنL أ�?L�� 2، ه\J ح��� ��

ن_ ی���ج إ�E ر��ی� إ�E ��ا�k إ�E أن �tخ\ ��S� ،Jذا �LM�� 5� h���3 وی���P �5 دونL ه\ا �� دو

��M�� 5� E_ واح��Pت �5 دون_ ���h �5 ا��اس��5 ���2�3.  

 ا��ه�ب ا��ّراق، L� c�M إنL� q�� L ا���ع �� ا��M ،2�3ل: ا!��م أح� L� c�M �5 ن�tل �3ك ؟ �Mل  B� :

�T وجc ی�Pدك إ�E ا�4�ح و ی?ی_ إنL رجc ص��� �L�Z ی��y !ص��� ا��y، إذا أنh آ Hص��� ا h�

  .ا��c�B و ی��3_ ��E أداء �?��_ س�اء
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  :ه��ك ن�iP �?�� جًا واردة و ه�

� ا���َ- : َ:ْ� ُمْ�ِ�ٍ�، َ:ْ� َمْ�ُ�وٍق َ��َل(( JَMَْأْن َی �	ْ�ِء ِ:ْ�ً	َ�ْ��ِ �Eََآ((  
  ]ا�ار�� [ 

  �� �?� Hأ�� ا E�� 2�Pا!ن��ن ح���� ی�� E�� اH، �5 ��ب ا��Z�U �� ��4رن� رجc ی��c أ�� 2�

 ،
4�� E��، �� ��د �cZ ��4 ی�ج ���ص
 دی��� آ��Zة آ6�g اUزه�، أي أ�Bدی�� �� ا� 
4��

4
 وه� �� �>�LB ا����R�� L� 2 و خ�����z� 5ً� و ی��c ث�ث� دآ��راJ، و �� E���� أن إن��نً� ی��c أ

Pی f أذن ُأ�� L��� E��5 ����ع ��، �?\ا � c��)6 ا��gل ه\ا ا�t��� ج�ءت ص���� ،
�أ و f ی>�

�T و جc و ا��Zن� �c�t ��?�، و أدار ���L �� ���س�?�، أی?�� ه�  Hخ��ً� �5 ا �?�� J�4� rp ذنUا

  ا�2��3 ؟ 

� ا���َ- ((JَMَْأْن َی �	ْ�ِء ِ:ْ�ً	َ�ْ��ِ �Eََآ((  

 �>���X ،hء f یXf 5<� ،kP_ أنL �5 وصc إ�E ه\J ا����  M ��f �B ی�c3 ذ�_ أن� �cZ ا���ا

 H ��gآ2 خXا�>�ی2 أ �Bو ا�� ،cوج T� H5 ا� Lداد خ��Tو ی ،L�ا!ن��ن آ��� ازداد ���L یTداد ور

 cآ L� دات و�?gا� J\ه cآ cه\ا ا�\ي ی�� Lأن �� �ً�أن� آ��� ازداد ���_ ازداد ور�_، و �>5 ا���ا

دار ����L �� ���س5 ه\J ا���أة و ه\ا اUذن ا�\ي f ی�Pأ و f ی>�
 J�4� rp ه\J ا�����zت و أ

 اH ه� ا�2��3 و ذاك ه� ا�(�ه���M _�\� cا���T وجc، ه\ا اUذن ا���ج
 ه�  Hخ��ً� �5 ا �?��:  

� ا���َ- ((JَMَْأْن َی �	ْ�ِء ِ:ْ�ً	َ�ْ��ِ �Eََآ((  

h دارسً�، أ�Mل �L أن23 و أآ�م أن h�t�� إ�h�� E �5 ���ت اH و أن� ��: أح��نً� أس�k أخ آ�ی2 ی�Pل ��  

ن� ��g س��ات، آc أس�Bع ث�ث� دروس و ا���Bi أر��3 و ا��(� ����2، ص�ر �_  q�)� �� q�)�

��g س��ات ��PیBً�، �5 خ�q س��ات، ه\ا  5� hه2 أن����ث� و �� ا�>�ی�� درس ث�ن، آ�?2 �ث

�T وجc، ���5 ���ذا �?��� أنL ی(
  أی�ً� ��2 و ه� ��2 ج�، و Hا Eg�� 2، و س��_ ح�5، و�P���

c�����2، و ا� hنt� 2�3ا� yBi� ا�2�3 و 
�i� دة، ح�����?X _3� أن ی>�ن:  

� ِ��ْ�َ	ْ�ِء َ'qً2ْ َأْن ُی: َ:ْ� ُمْ�ِ�ٍ�، َ:ْ� َمْ�ُ�وٍق َ��َل((Eَا���َ- َوَآ �JَMَْأْن َی �	ْ�ِء ِ:ْ�ً	َ�ْ��ِ �Eَِ-َآ	0َْ#َ; ِ�0ِْ�ِ((  
  ]ا�ار�� [ 

��غ ���(?c و �� آ�ن �L3 أ��X E?�دة، ��!ن��ن   � ،cج�ه cوج T� Hی�43 ا ���� �P� ن��ن!��

ی(
 أن ی>�ن أ�Mى �5 أي �Xء خ�رج ��L، �2 یL� �4 أن یtخ\ X?�دات، ��ب ا�(�� ����ح، ��ب 

f دة�?X \ح، ا�\ي أخ���� ���iخ�ة ����ح، ��ب ا�Qخ\  اtأن ی L� �45 �2 ی<� cأ�� kن�� ی�ج

cوج T� Hا L��  :X?�دات، ا��Bب ����� ��E ��4ا



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 845�� آ��ب ��
 

ِإن� ا���َ- w َیgُ9ُْ� ِإَ�� ُصَ(ِرُآْ� َوَأْمَ(اِ�ُ)ْ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

�ُ �  ))ُ�(ِ�ُ)ْ� َوَأْ:َ	�ِ�ُ)ْ� َوَ�ِ)ْ� َیgُ9ُْ� ِإَ�
  ]ا���Bري ـ ا����\ي ـ ا�5 ��ج� ـ أح� ـ ���_ [ 

   L� ،LMإن�� L� ،ل ص�������ارJ، ه\ا ا�>�م خ��i جًا، واح ���� �L أ� jی�gی* ا���E آc ا��

�� اH، ه\ا ا�\ي یtخ\ ح�eظ ن��L ا����u �� 5<� 2� �� خ\ه� وtی Lظ ن���eس �>5 ح���� L���دی� خ

�5 ��ب f ی��� اH و �L أ���ل �B�u ث�ن�� ه\ا خ�� ��ً� ص���ً� وOخ� س�]ً�، ���ر ا�رس ه� أن 

  :ا���?��ت ��q ��?� أن�4ف ح��ل

 ..))60ْ3َPَْمٍ� َ+ْ ُ�(ا ِم9ُْ- َم� اْس َ�ِ �ْ(ُ�ُ�َْوِإَذا َأَم ،Wُ)&ُ9ِPَ'ْ�+َ َشْ*ٍء �ْ:َ �ْ(ُPُ�ْ2َ>َ ِإَذا((  

���ل ا����4  Uا �� hر إی��ن_، �>5 أنP� ،_�T�ر P� ،_��� رP� ،_�ر إ�>�ن��P� ،_3ر وسP� �

�T وج f ،c���E أی?�  Hا ��س���، أ�� إذا وص�h إ�E درج� أن_ ��c3 ه\ا و ه\ا، ه\ا ��� f ی�

  :اUخ ا�>�ی2 اQی� وا��� جًا

hَ3ْ�َ ��ََو Qَ0َُأِمْ�َت َوَمْ� َ��َب َم �	َآَ �ْGِPَْس�+َ � �ٌ��  112C(ْ(ا ِإ<�ُ- ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن َ�ِ
  ]س�رة ه�د [ 

   cZ� �� \آ��وس�، و  cه��ك ح q�� ���Pس�fا���س��5، �� ا L� 5 ��� أ�����zأ�� ا�� Hإن ا

ا�����دع ��>5 أن ��� ��L�3� L أو نL�4، أو أر��3 أخ��سL، أو آ�L، و �>q�� 5 ه��ك إ�>�ن أ�ًا 


، ��fس� ���P��cZ إح>�م ا�����دع، و ا�c�3 ا����4 ی�cZ ا���Mد ا�\ي  أن ی>�ن ه��ك خ�c أوPث ی�ج

�T وجc ه��ك Oی�ت  Hا ،k�i��� �� رM ،�Bا����4 ن� c�3وس�، ا� cح �?�� q�� ی���L، اfس����P ح

رد دانy �5 ح�ام ـ و ا�انy سس : آ��Zة �zآ ه\ا ا��E�3، ه��ك �r3 ا���4ص ا��zآة �\�_ �Mل

  .ا�ره2، ��gیX�M 5ً� س�ري ـ أ���R�� 5� c أ� j���y �� سc�B اH، �����ل ا���ام ح(�ب

  jا��� r3B� خ�O ل�M : ل�M ،�)ح �R�� q5 خ�� Hا Eإ� 
�T وجc أح Hا Lی>�ه ��� yك دان��

�Pأ���، ی J\ه ،�?B��)�� ��43ا�� �� Hا B3أن ی\آ� ا� L�� cن ح�5، و أ�������� Hل ا�5 ذآ� ا

�]5 أرد دره�ً� �BX 5?� أح
 إ�� �5 أن أ�4ق ����R أ�j و ���R أ�j ح�E ��� س�R�� h : ا���Bرك

 ا�T3یh��� T ا���Pى ��Mم ا���c و ص��م B� 5� ���أ�j، أي دره2 واح أرد�M �?BX 5� Jل س�ن� 

���_ و �� Hى أداء �� ا���ض ا�Pأس�س ا��?�ر و ا������ ���� ��5 ذ�_، و �>5 ا�� ،_��� Hك �� ح�م ا

وددت أن� f أص�� ��p ا���4ات ا���q، و أ، أؤدي ا�Tآ�ة و f : ا���Pى اfس��M ،���Pل أحه2

 f 2م ث�ًا، و أ، أح� ح(� ا!سأ�4ق �3ه� �ره2 واح، و أن أص�م ر���ن �� أص�م �3J ی��ً� أ�

 ���� L�3جt� ���M c�� Eإ� ������ و ��5 �� ح�م اH، ا���q ص��ات، و أح� �3ه� أ�ًا، ث2 أ

 cص��ات ن� f و cح� ن� f cص��م ن� f و �Mر���ن ��P، ح(� واحة ��P، وأداء ا�Tآ�ة �f ،�P ص
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 cر �5 ن�ا��Z5 ا!آ� cأ�� ���Pس�fأن ا Lم آ��ه\ا ا�> cل ح�ص�M ،Hأ�� ا E�� 2�Pو أن أس�

 ،cض و ذاك ن��� ���Pس�fن اS� ،ت���iا� f ت و���iا� c3� �� �Mل ه��ك �5 ی�ج آ��Z ��5 ی(�?

 k�iی�� f ،J�4� rp k�iی�� f 5<� ة��Zت آ���iل �� ا����ی�Pى ��E ��ك ا������ت، أي �L أ

�T وجc، أ�� ه� ی��y و ی�fً�� k آ��Zًا،  Hا ��Uن یع اfخ��ط، f ی��k�i أن یع رؤی� �� f ی�

��ت و f ی�Pى ��E ��ك ا������ت�� �c3 ا��M �iل ه��ك آ��Z �5 ی(�?.  

��M 5م ی�g?�ن ا����43 و f ی���3ن �?�، �Mل أو�]_ �Mم ا���5 ا�P��� 2?���M Hى،  c[س ���س�ن� 

�T وج��o� 2?� :cة و أج� ��M ،2�eل Hل ا�Pح�دی*، یUا r3� �� ورد :  

  ))، أ<6 :9=ي آ&0~ مP(iq* أی�2 ا��Jب ا��Pرك �2J(�-، ا�	P&>ل +* ش&��- م� أ'�*((

  L� ل�M Hأ�� ا E�� 2�P��� ،ا����ة cB�P� �� ب�X أي :��<R�� r3Bي آ�� hأن.  

   E�� 2<���Pس��� ،cوج T� Hا ���i� ?���ا�أن  
أردت أن أ�EP �� ���ر ا�رس، ���ر ا�رس ی(

���Uا ا���P��� 5 دون أن<� ،��Zص��� ه� خ�� آ c����E أ��J، و �3ه� أي  ��3>2� f ����4ل ا�

 c�3و ا� yی�iا� �?�� ���Pس�fا ،LM�� ���4ا� c�3و ا� ����T وجc، �\�_ اfس����P أر H�� �4ل�fا

 E����BPت أنh واjM، إذا آ�ن ا�c�3 ا�J��?BX ���4 ���آ�  ا����4 ح�آ� ��E ا��iیy، إذا وج

��BP آzود ���3_ �5 ا���آ�، ه\ا آ�م  ��43� c<� yی�u 5�� و L��� ���� أی?� اUخ�ة �zداJ آc واح

 �� ،L�ه�Tن �� ،L3�� �� ،Lح��� �� ،L��?� �� ،س�ی�Uا L��M�� �� ،��4�gا� L��M�� �� Lن��

 cM ��?� c�3ا� ،_� c)ء ی��X cن آQا���3ص� ا hآ��ا���س، إذا  B���3ص�L، دع ا���3ص� �tنh أ

 اL� H أج� آ��B، أ�� إذا آ�Z ا�� _� ،cوج T� H5 ا� 
�c�3 و h�M اfس� f ���P��3g أن_ �Mی

أح��نً� أخ ی�Pل �� ��h ���ورًا، أ����� ا�����4 آ��Zة و �>f 5 ی�ج ص�� ��H، أي ا�����دع 

ه�3M 2 أ�ًا �>��� آ�Bت ا����43 �� 
 ����3P و ه��ك أن�س f ی�جPی��ب، ه��ك ث J�� ب آ����PZ�


 ی��k، حث�� أPZد ا��Mه��ك أز�� و �Bأص L5�3 أنBث و س�و ث �R�� k�� و jم أ���خ �5 ح�ا�� 

آ��Bة جًا، �Mل �� �X h�P?�ًا ح� E��h�< أن أح�� س��رة آ��Bة ��k �� �?\ا ا�����دع أ�j ���، و 

 f �ًح�� h5 �� س��رة ���ح�z5 أن ی<�� 
آ�ن ه��ك ازدح�م و أز��ت، و �Mل �� ا��� H �� ص�ح

Jا�����دع  ی��4ر �B]�� أ�j ��� ی>��ن� ��م، و د�k ا���ل و آ�X cء ان�?E، ج�ء ��ج Lإن��ن، أن

 h��43 ث��� Lآ� ،c�3ط ا��B5، و ه\ا إح<�� ،L3ل ج��Tر ����ح �����ح�ض، ن�B�4رغ، ن���ا ا���

���?�، ه� ح(�ب، أ����L ا��4�?��   .��� آ�?� �(�ة، f ی����

رس ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م ه\ا ا��ی* رواJ ا���Bري و ���2س��3 ا��ی* cBM أن ن�?� ا�:  

یَ� ِمْ� َ�ْ&ِ�ُ)ْ� َآrَْ�ُة َم� َ<9ِPَ'ْ�+َ -ُ9ْ:َ �ْ(ُPُ�ْ2َُ&(Wُ َوَم� َأَمْ�ُ�ُ)ْ� ِ�ِ- َ+�ْ+0َُ�(ا ِم9ُْ- َم� اْسkِ+َ �ْPُ0ْ3َPَ<�َ	� َأْهQَ�َ ا��ِ>(( 

��َ:َ �ْ2ُ+ُqPِ2ِ�ِْ� َواْخiِ��َ2ِْ� َمiِ��َ&ِ>َْأ((  
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   5� Hا Eإ� y�i�� Eآ5 ح>�2 ن��_ ح� �� ن?��>2 ��L ��ج��J�B أي f ی�ج ����gM، حc وس� f ی�ج

 E�� 2Pاس� Hب �5 ا�P23 ا�u23 ا���، وu ،23 ا���4مuآ�ة، وT23 ا�uة، و�23 ا�4i� �3g� أن cأج

ي �� اf��4ل ��)� f أو c)�� f ����4ل ا����Uا ،Jأ�� ،Jأ�� E�� 2�P��� أن 3� fإ cوج T� H

L3ا����4 ی�� c�3خ��، وا� E��  .أ�� إذا اس�h�P ن�ر ��E ن�ر خ�� 
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .���ذا f ی��(�
 اH ��� ؟) :064( ا�رس  -��

  21-11- 1993: ���ری������6 ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

   م �>2 ا���?�Mرس أ��ع ا��� Eإ� c4أن ن cBM ،�?ا���ج� إ�� q5 درس �5 دروس ن�5 �� أ��

أخ�i �� �� ا�ی5 أن ی��غ �5 ����نL وأن یX EPB>ً� �� ����ن، أن ی�Pu EPBسً� �zدى : ا�����

Rٍ\ ی��r ا���س ا�یU 5نf L ی�g� c>��?2، ه��ك �� �E�3، أن یEPB آ�� ،c3� �� ی��� �ً��

�g>�ت ی�3ن� ��?� ا���د وا��(��S� kذا آ�ن ا�یL�<g� 5 وص�ر�f L ی�g� c>�ت ا��(��k ی��ج 

  : �5 دا�Rة اه�����ت ا���س، اQی� ا�>�ی�� ا��� ��Pل

�ُ�  C)7(وا ا���َ- َی9ُْ�ْ�ُآْ� َوُیrَ&6ْ4 َأْ�َ=اَمُ)ْ� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإْن 9ْ�َُ
 ]   ]س�رة ���

 ی�tل ��?� آc ���2، ���ذا f ی��(�
 اH د��ء ا��5���z، أو د��ء ا����2 ؟   M ه�ة�I ا���P�P ی�ج

 ���ا��gء ا��eه� أن أد��ً� � �ً��4��EP آc ج��3، وأد��� ����P، وأد��� ��4ت ����k، وأد

و اس�(��ً� �tث�رة، Bی ���� )� f ����E ��4ح�?�، و�� E����P?�، و��E ر�k ص�ت ا�ا ���ه\J اUد

�?�.  

ه\ا ا���ض ا����i ا�\ي ی�3ن� ��L ا������ن أن f �>�ن د���?2 ���(���، ا!ن��ن �� ��T�L ح����   

��ة، أن ی>�ن ���L و��5 اH ی5�z، ح���� ی��2 ؟ ه��ك ��Tات أcM ه\J ا���Tات أن ی>�ن ���(�ب ا�

��ء م اfس�(��� ���T وج�I ،cه�ة  Hا ��ا��4ل، أن ی>�ن ���L و��5 اH سzال وج�اب، أن ی

 ی�Pل أحآ2M ��3ه�ة ی�I J\؟ ه �?��Bن �� ا���3ص� : ا����2 �� أس�Mر�oن�� ا�>��ر، ا����ق، ا�أهc ا�

اR?2 ��ً� أ��ره��e��� 2 و�t��?2 ح�ج��?2 �� أ��E ����ى ��� ��ل ���ن ��E أا��5���z ا�\ی5 ی

اؤه�P��� 2ن ���u�� E?2 وا������ن �����Mن �اءه�M 2ًة ویTدادون ه2 ��3ً�، أ� یTداد أMن?�رًا و

2?Pح E��.  

�5 ه\ا ا��zال، ���ذا f ی��(�
 اH د��ء ا��5���z ؟ وهc ه��ك �Mن�ن أو    
ا���P�P درس ا���م ی(�

�T و Hس�� �5 س�5 ا E��3� Hا Lرح� TیT3ا� B� 5� ���ج�PBi� c �� آc ز��ن و�>�ن ؟ س�ن� 

أ ث�� f h�Tر وازرة وزر أخ�ى، آc : ی�PلB� ا���ص�، ه��ك c�3� ���3ی3\ب ا� f E��3� Hإن ا

 cی�� f5 إن��ن و���� اL����M ی���f ،L ی��س
 إن��ن  
إن��ن ���س
 وحJ، آc إن��ن ���س

  :ن واQی� وا��� ا���3iM c� ��f ا���fإن��ن وزر إن��
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Cَوَ�� َ�ِ�ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَ�ى�  
  ]س�رة اUن�3م [ 

ی5 ی�Pل  Xا�����ء ا��ا qخ��  وا�\ي ی3Xا ا������ ا��ا\?� : c�3� ���3ی3\ب ا� f E��3� Hإن ا

 اس���Pا ا��PمP� 2?���  .ج��3ً� ا����P3 ا���ص�، و�>5 إذا أI?�ت ا���3ص� ��2 ی�>�وا 

ی��3 أآ�د أن أ�Mل إن �� ا!س�م رآ�ً� س�دسً� أf وه� ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�، ی��3   

 Eه2 إ���أح��نً� �( ����ً� أو ���zً� ی��3ی� �k أ�Mر�L وه���P� 2ن �k ا���3ص� آ�?� ی�?� �3?2 ی

���Mت ح���� و 2�Pوإی�ه2، ی JT2، ی��?���f ی�L��� �� �i إu�Mً� أن ی�جL ��ح�e، أو ا�h�B، ی��B د

 ��Uا���ی�� ا���دس� ��ی�� ا J\ه ci3ح���� ن �P�P5 ا���>�، ا��� E?�3وف أو ی����� ��tی

  .�����3وف وا��?� �5 ا���>�، ر��� ��2 اB��� H�ء

أو أ��ًا، أو ن?�ً�، اس��Bأ ا���ح� أن ا!ن��ن إذا �c3 ا���>�ات و�2 ی��yَ ����3ً�، أو إن>�رًا أو ��ج�?ً�،   

3 ه\ا ا���>� �5 ��>� ؟ وأ�Mم �� � cوه ����� �B�� J���c3 ه\J ا���>�ات، آ�gه وا�� إن��ن 

 ن�Bي ود�� �5 د�� وf أ�Mل ا�\ی5 د��ا، وهfzء ا�\ی5 د��ا ج���ا، ��� cا������ ح� �Bه\ا ا���

 واس���3ا إ�r3� E ا�>���ت ا��Xن�Uا E2 واس���3ا إ�� �ً[�X نtوآ �� أ�Xدت �L، وان�r ه\ا ا����

ی�ث، �tی5 ه� أ��ن� ا�2�3، أی5 ه� ا��U �����3وف أی5 ه� ا��?� �5 ا���>� ؟ ی��3 ه\J ا��eه�ة 

یة ��h أخ�L ���ج �� X ت�ة وص��Bخ�ی5 ��دة آUأٌخ و��5 ا L� ا����2، أخ k��)� �� ��gا����

f ،cوج T� Hا 
�o� ب��Z� yی�iا� f E��� ،���4أی� ن Lأخ� Eإ� Lخ أن ی�جUل ا�� �� �iی� 

  .ی��(�
 اH ��� ؟ إذا ��آ�� ه\J ا���ی�� ا���دس� ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�

أن� أ��ف إن��ن أی?� اUخ�ة أذآ� ه\J ا�5��U �4P �>2 ��ذا ی�c3 ا��U وا������3، وا��U دن��ي   

ی2 ی�>5M h�� L� إن��ن ،r��  يTث�5 ر� h�Bآ�?� وأودع �?\ا ا� �Pi���� ك�س��f�� ر أ����L ص

م Mو c4�ه\ا ا!ن��ن ا ،L� ج�ةtآ h�Bة اس���\ ث�5 ا�� ص�ح
 ا�t��� h�Bج� و�3 س��ات �جًا و

 3� h[ج�� Hوا ��Uا k���ن� أt� ،و��دة �Mا��وات، آ�
 �� ا�����4، وأن� �� �L3 ص�B�uت، واس�

� أX?� �5 ������3 ه\ا ا�����ع أن �Mارًا صر ��o�Sء اfس���ك، إن��ن �5 أجc أcM �5 س�

م �B�uت وz�� c��Mو��5 و�� ا��U ص�ر M2 و�e� �ً3Bu ،��Uا k��� ��� L<ی�� h�� c5 أج� ،L���4�

��E ا������ ه\ا ا���o ان�?L� E إ�E إ��oء اfس���ك، و�5 أجc دن�� ح���� ���t، و��tل، �o� �� 

ی�� وه\ا ا��gء أن� Pا� ygًا �� د�و���3ض، و���� و��>�، أ��M �oن�ن اس���ك ���Pi آ��Bة ج

���L ا�4�ة  �Bا�� cPر ��������3، أ�2 ی�U L�gن� �2 أآ5 أصق أن ه\ا س�4ر ه\ا ا��Pار وص

  :وا���م

)) 8ِ�ْ(َ�ْ��ِ Qَ�ْ�َ:َ �ْ(ِ�َا0َ�ْْ#ِ� َو �  )) َ+kَِذا Qَ&َ�َcَ َأْمٌ� َ+7ْGُ َ�ْ�ِ&َ* ا���ُ- َوِ<0َْ� اْ�َ(ِآ�7ُ ِإن� ا���َ- َیُ�(ُم َ:َ�
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 ]   ] أح�

��� ������ ،L���t �����3وف    �Bo� L� 5�� ،*یی�M _� ��3ی
 انL�4، ��دد ��L� 5�� ،L اQی�، ا��

�T وجc ا�\ي ی�Pل Hا ��5 ا���>� ����ج
 و E?��و:  

  60(C(Pَِ#ْ; َ�ُ)ْ� ِإن� ا��ِ>یَ� َیْ�Pَْ)ِ&ُ�وَن َ:ْ� ِ:َ&�َدِ�* َسَ�ْ=ُخُ�(َن َ'�92ََ� َداِخِ�یَ� �َوَ��َل َر�%ُ)ُ� اْدُ:(ِ<* َأْس
 ] ���p س�رة[  

  cوج T� Hل ا�Pی jآ� �P�Pا�� :  

  C)7(�ِإْن 9ْ�َُ�ُ�وا ا���َ- َی9ُْ�ْ�ُآْ� َوُیrَ&6ْ4 َأْ�َ=اَمُ)ْ� 
 ]   ]س�رة ���

�T وجc ���ج� إ   Hا cه h�?5، ون���zة ا���Rدا h3��إذا أ��ت �����3وف وا h؟ أن J�45 ی�� E�

 ����)� �ً��T وجc، ی��3 إذا آ�� �� نTه� �� Hة ا��43ة ن�4ت دی5 ا�Rدا hg�<5 ا���>�، وان�

�T : ز��ء �� ا�c�3 د��ا إ�E نTه� �� �Mم أح ����4 �� أن?���M 2ا Hة ن�4ت دی5 ا�ا�4 Eا إ����M

J\ه ،cوج  ،hا��� أخ ،hأخ، أخ L� ص� أن����، إن��ن��� �����ة أن� f أآ��> f �� 2��P�iن، ی��3 ��M

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���P� 5 خ�ص� أن�����  : أن� أ��ث 

 .))�Pُم�3ًَ:� َوَهً(ى ُم �¥Nِإَذا َرَأْی6َ ُش ��P�َ �ِ(َ9ْ	ُ�ْا َ:ِ� ا)ْ0ُْ�وِف َو�9َ�ََه	ُ�وا ِ��ْ�َ	ِPَiَْ�ًة اpَbْ�0ً َوُدْ<َ�� ُم&َ

ا���ْ&ُ� ِ+���2ِ ِم7ُrْ َوِإْ:َ#�َب ُآ47 ِذي َرْأٍي ِ�َ�ْأِیِ- َ+�Mَ�ِ Qَ�ْ�َ0َص�ِ! َ<ِEْ�Qَ َوَدِع ا0َ�َْ(ام� َ+kِن� ِمْ� َوَراiُِ)ْ� َأی��ًم� 

qً'َُ� َر��ِ	7ُ َأْ'ِ� َخْrِْ� �0َ�ْ�ِِم7ِ ِ+���2ِ ِم	اْ�َ#ْ ��َ:َ ~ِ&ْGَ�َْ&�َرِك ا	َ��َل َ:ْ&ُ= ا���ِ- ْ�ُ� اْ�ُ �ْ(ُ�ِ	َ:َ 7َrَْن ِم)�ُ	ََی0ْ 

  )) ْ� َوَزاَدِ<* Pْ:ُ �ُ�ْcََ&َ! 7َ��ِ َی� َرُس(َل ا���ِ- َأْ'ُ� َخْ	ِ��َ� ِم��9 َأْو ِم2ُ9ْْ� َ��َل َ�7ْ َأْ'ُ� َخْ	ِ��َ� ِم9ُْ)
  ]ا�����R ـ ا�5 ��ج� [ 

  f���k�i أن  M Lی�>5 أن hً�  أن��آ �?�� k��� M ،أة س���ة��f م�� Lج��وأن  yی�iا� �� jP�

�5 ا���>� �� �(�ل خ�ص� ن��_ ���5  E?���3وف و���� ��t� ر أن��t� hأن c� ،ا\?� ��z� 2� ،�ًس��M

 B�ه2 ����ع، �?\ا أول �Mل �5� ��3 �����ن ���?2، ���5 �?2 �_ ص��، ��� 5��3g أن آ��_ 

� Hا ����Lا�T3یT ر E��3 : ت ا���3ص��?Iا���ص�، و�>5 إذا أ c�3� ���3ی3\ب ا� f E��3� Hإن ا

���P3م ج��3ً� ا��Pا ا��Pاس�� P� 2?���  .��2 ی�>�وا 

   �eان� L� f�Mو Lب وزوج��X L3� 
أن� ��ة س� �� �4M h3�Tال ��ث�ً� أ��م ������، س�yR س��رة رآ

و أن ا�Bی ������ r3� ��t� ��Zری �ً��M مP�� cح�5 ج�ء رج 3� yRا��� c���� خ�t� ع������ ��tي س�\

����5 ی��c ���ع ه\J ا������ �� آ�ن �5 ه\ا ا������ ا��gب إf أن وآT ه\ا ا��جc ا�>U ��Bن L�tخ� 

L� ل�M ؟ L�Tب �5 ه\ا ا�\ي وآ�gل �?\ا ا��M yRا��� ،yRا��� c���� خ�t� إح��ر ا����ع، وح���� �� :

�P� ،ه\ا أ��L� ح�دث ج��3ً�: ل �� kP5 أن ن� �f �?�� h�P� ل �5 ا����رة إذاT2 وانM.  
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�� أن آc إن��ن ر�r أن ی�آ
 �� ��آcZ� L�B ه\ا ا!ن��ن ���y ا����43، أن� س���u h3ر ��   

 ،Lس�(���ا إ���� Lا���ج� إ�� qا���� وه2 �� أ� L��R�u 5�� E���r3 ا�B�د ا�����3 ر�r أن ی��i و

 ا�\ي إذا رآ
 ه\J ا��R�iة ���E �5 آc ا���gو��ت ��L�Bp�� �ًP�P، ی��3 إذا ا!ن��ن أ�� ه� ا��ح�

 y��� أن ا���3ص� )� 2Rf ���� Hا �� L�\أخ �� ،�ًBص� �ً�M�� jM5 ا���>� و� E?�3وف ون����

Hن�4ت دی5 ا P� �<5 ا���� h�?إذا أ��ت �����3وف ون ،�?��Rدا k��� ت���iوا� �?��Rل دا�M ،

E��3�:  

  C)7(�ِإْن 9ْ�َُ�ُ�وا ا���َ- َی9ُْ�ْ�ُآْ� َوُیrَ&6ْ4 َأْ�َ=اَمُ)ْ� 
 ]   ]س�رة ���

ورد �� اUث� أن اH س��BنL و�E��3 أوحE إ�r3� E أنLR��B أن� �?�_ ���M 5_ أر�5�3 أ��ً� �5   

إن?2 �2 ی�B�oا : ؟ �Mل ی� رب هfzء ا�XUار ��� ��ل اUخ��ر: خ��رآ2 وس��5 أ��ً� ��X 5ارآ�P� 2ل

  .��B�o وOآ��ه2 و�Xر��ه2

   cا ی� رب إن ��?� رج���P� ،ی��M ك�ه! L�<R�� r3� Hج��3ً�، ح���� أ�� ا L���3ن�ی* ا�\ي وا��

ؤوا ��� ی� رب ؟ �Mل: ص���ً�، �Mل��� L� : ��� ���� *ح�دیUا J\?� ،إذا رأى ��>�ًا L?ی���3 وج f LنU


اH ���، ���ذا f ی��4ن� Uن�� f ن�J�4، وآ�j ن�J�4 ؟ ����U �����3وف وا��?� �5  ���ذا f ی��(�

  .ا���>�

َ̂ : َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ��َل((  ��ِ�hََم �ِ�ْMَ�ْ�ِ �َ��ِ�Eَا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإن� ِمَ� ا���9ِس َم �َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

َ�� َیَ=ْیِ- َوَوْی 4��J��ِ َوِإن� ِمَ�:َ �ِ�ْMَ�ْا �َ��ِ�Eَ7َ0َ ا���ُ- َم'َ �ْ	َ�ِ ��َ)3ُ+َ �ِ�ْMَ�ْ�ِ َ̂ ��ِ�hَ4 َم��J��ِ �َ��ِ�Eَ7ٌ ا���9ِس َم

4 َ:َ�� َیَ=ْیِ- ��Jا� �َ��ِ�Eَ7َ0َ ا���ُ- َم'َ �ْ	َ�ِ (("  
  ]ا�5 ��ج� [ 

  Hإذا رأوا ذآ� ا �Rس�� ورد أن أو���Pح�دی* ا�Uا r3� ،ح�2 ی��3 إذا إن��ن ��3وف ���4?� 

��3وف ���o�L ا�ی���، ��3وف ��L�R�4 ا����P إذا دخc إ�q�)� E وآ�ن �� ��>�ات ه\J ا���>�ات 

 f Jذا رأوS� Lوا���>�ات �5 ح�� q�)5 ا���>� ی� E?ی� f�3وف و���� ��tی f ا�\ي ،L� �ًإآ�ا� y�o�

  .ن ه\J ا���3ص� �����2�L ی���Bءوی�tث� وf ی���ك �L، وf ی�>

E��3� ل�M ،5���zواص�ً� ا�� cوج T� Hل ا�M اس��3ا ��ذا:  

C�ِ(َ9ْ	ُ�َْن َ:ِ� ا)ْ0ُْ�وِف َوَی2َ9ْ	2ُْ� َأْوِ�َ��ُء َ�0ٍْ~ َیْ ُمُ�وَن ِ��ْ�َDُ0ْ�َ ِم�9َُتbْ	ُ�ِْم9ُ(َن َواbْ	ُ�َْوا�  
  ]س�رة ا����� [ 

  E��3� ل�M ،ن�Pأ�� ا�����:  

Gُ+ِ�9َ	ُ�ْا�C0ُْ�وِف	َوَی2َ9ْْ(َن َ:ِ� اْ�َ �ِ(َ9ْ	2ُْ� ِمْ� َ�0ٍْ~ َیْ ُمُ�وَن ِ��ْ�ُDُ0ْ�َ ُت�Gَ+ِ�9َ	ُ�َْن َوا)  
  ]س�رة ا����� [ 
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��E أس���>2 ا���P�P ا��� أ���E أن �kP �� ن��س>2ٌ    ���� �Mل أو���ء �r3� 5� 2?�3� c� r3، أ

����P ��?� ح�P�P ا!ی��ن �� ن�q ا!ن��ن یE�t ه\ا  ��3Mً� ح��ً�، ا!ی��ن ح�آ� ی��3 �� ا����e ا���

��ة إ�E ا��y وا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�، �� ا���y، وا��� L5 ن��� �B3أن ی fا!ی��ن إ

���ل : ا!��م ��� آ�م اH وج?L ی�PلUا c5 ا���>�، أ������ل ا��U �����3وف وا��?� Uا cأ��

 أح��h ن��ً� ��gی� و�5 أح��ه� �>tن�� أح�� ا���س ج��U ،�ً3ن_ إذا أ��ت �����3وف وP� _� 
اس�(�

 Hا 
�p yا���س hح���ل ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� و��Xن ا���سU ،yن_ إذا �Uا cأ��

 E�� 2�Pو� Lح
 إذا �ح ا���سy، إذا �ح�L ی�c4 ا��iاب، ی� ��ى ��o�� Hإن ا ،cوج T�

  .أن?� ���h ���43 ه\E�3� ،��43� J ذ�_

�T وجc وح��    H ب��و �B�u ���Pم اس��Pردًا واس��X آ�ن Hا k� Lص�� �� ?�أ��ف رجc حی* 

 jآ� L� h�M ��Bص��� ا��أًة أج� Lرأی� L��Rة �� دا�� hًا، آ���Bحً� آ�� L� h2، ��ح�� q��)�

���L وس��M 2ل Hا Eص� �Bا�� L�� E?���4?� ؟ وه\ا ��� ن�ه��ك �5 ���43 �5 ��:  cل ه�P3� q

 �?����4� !h�M :ل�M ،*ی
 ��ن ا���ن� ��3وف ����ی5 وا�4�ح یE�� : ���4 وذآ�ت �L ا���)�

 ������ �5 ه\ا ا�\ي ��ف ���ی5 وا�4�ح، �\�_ ا!ن��ن �X 2<ح �Bًا أ����، ه� اس����Zا����ء آ

�� أو �u J\5 ا����3 أن هeن� ی�<� Lو� ������ 
  .آ� أدنh��� E ���43ی��>

أ<6 : ذآ� ��9 ر'qً أ�� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� وه( ی(م�> �	)! +�Gل: روى س�P� �: =�0دة ��ل(( 

��0� ؟ ��ل: <�0، ��ل: ا�>ي ��:� أ<Q رس(ل ا
؟ ��ل� 
: ا�ی	�ن ��
، ��ل: أي اx:	�ل أ�; إ�� ا

+�ي اx:	�ل : اxم� ���	�0وف وا�29* :� ا�	9)�، ��ل: �p م�ذا ؟ ��ل: ص�! ا����، ��ل: �p م�ذا ؟ ��ل

��0� ؟ ��ل� 
 ~h�ل: أ�� ،
��ك اxم� : �p م�ذا ؟ ��ل: �0�3! ا���� ��ل: �p م�ذا ؟ ��ل: ا��Jك ��

  )) ���	�0وف وا�29* :� ا�	9)� 

رج� ا��Z��Z، ا��gك، �3�iM ا��ح2 ��ك ا��U �����3وف  ��� ��t� ��43ا�� J\5  ی��3 ه�وا��?� 

ا���>�، ا!ی��ن ��H، ص�� ا��ح2 ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�، �>5 أی?� اUخ�ة f ����ا �Mل 

���L ا�4�ة وا���م أنL �5 أ�� �����3وف ���>5 أ��J �����3وف �Bا��.  

��Bًا ������ة ا���Bی� �r3 ا�l4P ح�ل أس��ب ا��U �����3وف س�ن� ا���5 وا����5 رأی� ��Xً� آ

ی���t و�� و��r3� LR اpU�ط ��B�i �5 ا�6�g أن ی�>���M �� ��?��� 2 خ���� �� ا����ء 

  .أن� ا���c<g� L��� :�i ج� ��Pل����]� أ

 L���ی�>5 أن ��جL ��ح���i� �e جًا �tدب �5 دون إح�اج، �5 دون ����y، �5 دون ��Mة، �Mل 

  ا�4�ة وا���م 
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7 ی0	7 ���	�0ص* ویG=رون أن ی��hوq+ W ی��hوW إw :	�2 ا
 �0>اب م� م� �(م ی)(ن +��2 ر'(( 

  )) �&7 أن ی	(ت 

��?2 اB��� H�ء، �\�_    fإ Jو��o2 ی�� Jو��oرون أن یP�3ص� وی���� c�3م ��?2 �5 ی�M 5� �� ��3ی

B� ki��� 2� نS� ،_ن���B� ki��� 2� نS� ك�� J��o� ء أن�X أول L���3ن�ا�\ي  
B�P_ وه\ا ا�����

  .أ�j3 ا!ی��ن

 ))Qَ�َِوَذ -ِ&ِ�ْGَ&ِ+َ �ْ3ِPَ�ِْ<ِ- َوَمْ� َ�ْ� َی��3ِْ� َ+ِ&ِ�َPَ�َْوَمْ� َ�ْ� َی Wِ=ِ�َ�ِ Wُ�ْ(ِ9ْ�ُ�ْ+َ ِن َمْ� َرَأى ُم9َْ)ً�ا�	یَkِ�ْا lُ0ََأْض 

 �ٌ�Nٌِ� َص�َهَ>ا َ�ِ=یٌ� َ�َ �  )) َ��َل َأ�	( ِ:�َ�
  ]أ�� داود ـ أح�  ���2 ـ ا�����R ـ ا�5 ��ج� ـ[ 

��E ه\ا ا��Pل، ا�����c �?\ا ا��Pل أن اH س��BنL و�f E��3 یcBP �5 إن��ن إن>�رًا ���>�    y��3� ی�ج

�T وج c��tل  Hا ��J، أی�م ��ى ���ة ��c3 �� خ�وج?� �� f ی��� L3أن ی�� Lن�<�S� إذا آ�ن Lن����

ك، ه\ا اUب ��S>�نL أن أن� ن��4?� وه>\ا ��ی، أنh : أ��ه�، ی�Pل �_�� �?�Pك، ون�أ��ه� وأ��ه� ��

����نL إن>�رLB�P� J  ی��k ه\ا ا���>� ��J ��آ��E ����ن�BP� ��p Lل، وا�\ي ی�>� �LB�P و��S>�نL أن ی�>�

  .�BP� ��pل

E��3� ل�M ،ی�Qا J\أ ه�Mوس�2 ا L��� Hا Eص�   :ا��gء ا�y�M أن_ إذا �h�)B أن_ �5 أ�� ���

  Pُ9ْْ� َخْ�َ� ُأم�ٍ! ُأْخِ�َ'6ْ ��9��ِِس َ�ْ ُمُ�وَن ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َو2َ9ْ�َْ(َن َ:ِ� اْ�ُ	9َْ)ِ� َوbْ�ُِم9ُ(َن ِ�����ِ-�Cُآ
  ]س�رة Oل ���ان [ 

     

 J\م ا��>2، خ��ی� ه3م ا���3 ی�3�� ���� LPة �� ا����M ن���ه\J ا����ی� ج�ءت ���?� �� اQی�، و

�5 ا��U �� أن?�  E?�� 5 أن��5 أن ���t �����3وف و hذا آ�S� ،�<5 ا���� E?���3وف و���� ��t�

ت خ��ی�?�، أن� حث�� صیy ی�X �� c�3آ� ��uان أ�R�u h�Mة ح(�جً� �5 ا���oب ا����3 P� �<ا���

��ج]h أن ا��(�ج وا���ج�ت ان�P�iا إ�E ا���B : إ�E جة �h�i3 ه\J ا��R�iة �� ��ن�M qل ��

��B��� س�Bو�� �B�� ،���� ا���ام Hا h�� Eإ� �ٌBا��أة ذاه 
�)�ا، آ�j ی�?��ن ا�ی5 ؟ �Xء 

  .ه\ا �5 ��ذا ؟ �5 �j3 ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�! ا���Bح� �k ا��ج�ل 

�T وجc وآ�نh ����س>� ث2    H>� وج�د ا��د ا��� �Bا� J\ه �� �� Eإ� 
ا���P�P ��� صیy ذه

 ا���ح�
 و��ن� : ��P���M ،h<<ل �Xأ �� 
�3X أحه2 وأن� �� �(�k اس�?�آ� أن�� ���2 ��ح

Hى �� زج�ج� خ�� ه>\ا وا��Xن اt� �� یgا� LB5 ح� �B��Mل ��، آ�j   و�3X أنL وج ن��L، و

م ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�، إذا س>��� آ��� س�ف ن( أن ه��ك �وص��� إ�E ه\ا ا�����ى ؟ 

ه��ك �5 ی�c3 آc ا���3ص� وی��4، ��>5 إن��ن ! �c3 آc ا���3ص� وی��4 وی�Pل ه\J ح�ام �5 ی
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 Lو أنBء ی�g؟ ه\ا ا� J\ه �����أن اس��، أی�  
ی�k خ�� و��2 خ�Tی� وی�Pل ��2 اH أن� ���2 ی(

��� ��Uم ا��3وف �pی
 وا��� c���B>2 و�>5 واH واkM، واkM �� ��د آ��Zة إس���� ح���� ان3

 �� �r3 ا���B��ت ا��أة ���4 وأن23 ���4�ة و�>�?� ���ج )� Mه\ا، و kM5 ا���>� و�وا��?� 

س���ًة ��� ا��Bgب، و��Pل ��ذا أ�c3 ؟ أ��q �?� أب ی�B??�، زوج ی�B??� آ��� �j3 ا��U �����3وف 

م و f�zخ�، ا�ی5P� f ا��� ���<gدات ا��B3ا� h�Pت و��gى ا���3ص� ان���  �� �iأخ ،c��<�� م�eن

  .�� ا�ی5 أن ���Tع ��r3� L ا��XUء ا���  f��X j�<]ً� و���3?�

ا���3وف �� وا�y ا�cP3 وا��cP، �� وا�y ا�cP3 وا��gع، وی(
 : سzال ا���3وف �� ه� ��3ی�L ؟ �Mل  

�gع �3ً� �?� أن �5�z أی?� اUخ ا�>�ی2 أن ا�k� y��� cP3 ا��cP �����ورة، �>�X cء یL�BP ا�cP3 وا�

 ��U�� ��Uا J\5 أن خ��ی� ه�B� ی�Qا J\ع �3ً� �?� ��>� ه�gوا� cP3ا� J�<ء ی��X c�3وف، آ�

E��3� ل�M ن���t� ن���Zی� ا�Q�3وف، أ�� ا����:  

َ)ِ� َوُأوQَ�ِ�َ ُهُ� اْ�ُ	Nُ�ِEْ(َن �َوPَ�ُْ)ْ� ِم9ُْ)ْ� ُأم�ٌ! َیْ=ُ:(َن ِإَ�� اMَ�ْْ�ِ� َوَیْ ُمُ�وَن ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َوَی2َ9ْْ(َن َ:ِ� اْ�ُ	9ْ

)104(C  
  ]س�رة Oل ���ان [ 

اس��y أ�Mام ا�?�ك Uن?2 آ�ن�ا f ی���ه�ن �J��3� �<�� 5، واH آ��� رأیh أخ�ان� ا�>�ام �� ����?2،   

  ...�� أ����?k� ،2 أخ�ان?k� ،2 أصk� ،2?R�M أ�Mر�?k� ،2 ج��ان?2

��L ا��gع إذ   E?أی�ً� ه\ا ن hوأن �?�BMا 
��ا أن5�z� h حPً� ورجc ن�4_ ن���4 و��L خ���5 

��L وL� cM جTاك اH خ��ًا وأرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی����P إ�E ����\ �� نL� ����4 و�3 ح�5 إذا 

آ�H �ً4��� h وص�دMً� �� ا��U �����3وف ��جL� L ن���4 ��3آ��، أ�� ح���� ��جL� L ن���4 

 q�)ء ��3آ�� �� ا���g� 5 ا���>�، ه� أ��ك �����3وف� ح�ر�h ا��U �����3وف وا��?� P� Lن��

 *�B� ���4ن _� Lی�ج cرج �� cآ h��43ً� �>5 أن� q�� وه� cد�� L35 ا���>� و��وا�� أو ن?�ك 

�5 أخ�iء ا���>�2 ح� E��L�) و��>�L و����4 ����_ ه\ا أس��ب �i�Xن�، أن� أن�4 أخ���� ا�>�ام 

�T وج�M cلأي رجc ن�4_  Hن اU ���4ا�� L�� cBMا :  

 �ِ&ْ��4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِ��� Nَ�ْ��ِ 3(�َوَ�َ(اَصْ(ا(C  
  ]س�رة ا��43 [ 

�E�3 ه\J اQی� : �5 ��3ن� ا���اص� ����q�� y ���3ه� أن ��د ��E ا�����4 �����4، ا����3ء ���Mا  

 �Xرآ�L �� أج� ��دام ا���g� L�� c3رآ� أن ���(�
 �?\J ا��S� ،���4ذا ن�4P� hB)واس� h

ا��c� ،���4 إن ا�\ي ی��(�
 �����4 أس�q�� L� h أcM أج�ًا �5 ا�\ي ی�ي ه\J ا�����4، 

 hس�(��� ������4، وإذا �_ أنf�� ن�<� c� ،ا�����4 �����4 ��3آ�� E�������gرآ� f �>�ن ����د 
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��L3���� E وhM ن4 �?�P�� خ آ�ی2 إی�ك أنU خ�ه�3 ح�5، �3 ح�5 ذآ�J\?� J ن���4 �� _� L�

�i�oا�.  

  C)63(َیْ�0ُ9َ(َن � َ�ْ(َ�� َی�2َ9ُْهُ� ا������ِ<�%(َن َواْ�َ ْ�َ&�ُر َ:ْ� َ�ْ(2ِ�ُِ� اpْkِ�َْ� َوَأْآ2ِ�ُِ� ا��%6َNْ َ�ِ&8َ�ْ َم� َآ�ُ<(ا 
ة [ Rس�رة ا���[  

  5�ص�ر �� ن�ع ! ��M?2 ا!ث2 وأآ�?2 ا���h  یf ��3 ی�?�ه2 ا����ن��ن، ����ؤه2 و�P?�ؤه2 و�Mاؤه2، 

���2 یTی5 ا��(�q وا�X Hء  �� �Mان �Zً� ی(
 أن نP� cص�ر �� ح� �� cه� أن آ�B5 أن�اع ا���

ج��c، و�>5 ��� ی>�ن �� ��>�ات �� ه\ا ا���c وا�2��3 س�آ �� h��X 2�<ء ه\ا ص�ر اح��Pر ��?�� 

�� ا����o ا��Zن�� أص�ات ا���oء وأص�ات ا�������Zت ورجc  ه\J ا�2��3، أح��نً� ��ى س?�ة ا���>�ات

ج��q ����ح وی(��c ا���س، ه\ا ا�\ي ی��k �5 ا����o ا��Zن�� �� رأی_ �L ی� س�ن� ؟ نEPB س�آ��5 

 5� kأى و����� E��س�آ��5 وا���س یtخ\ون راح�?2، ی���Pن �r3B ا���3ص� أو أآ�Z ا���3ص� 

�ا أ��ن� ا��5�B وهf 2 ی���Bن وآc ه\ا د�3ً� ����ج، ن���� �5 ����3 وآc أ�� ��ج�??2، أو ��5 ح��

yا�� ���P� cوج T� Hا L�3ً� أ�� �� أردن� وج�.  

���L وجت    �� L�وأخ �5 أخ�ان_ زر cوج T� Hا Eة إ������ أخ �5 أخ�ان_ وأنh �_ د�� ��

 L�����E �� ی��oB أن �>�ن  h��� L����J �� أ���� ��I�� J�� EPB� ،��p وج�ده� c3ً� آBu

 \ٍR��س�آh، انL�4، إذًا إذا ��آ�� ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� ی�X_ أن ی���3 اB��� H�ء و

�� �� ی��(�ب ���، �\�_ أدق �� �� اQی�  : ن

  C)117(�َوَم� َآ�َن َر�%Qَ�ِ2ْ�ُ�ِ Qَ اGُ�َْ�ى ِ�gُْ�ٍ� َوَأْه�2َ�ُ ُمْ�Nُ�ِ(َن 
  ] س�رة ه�د[ 

3ي �5 أص��،   �� c3� ��4ی?�>�ن، ا�� f ل ص����ن، ص����ن ی?�>�ن أ�� إذا آ�ن�ا ����4ن�M ��

 Hا c3� ك، أ�� إذا آ�ن أه�?� ����4ن�ن ا�?�Pذا آ�ن أه�?� ص����ن ی���S� أ�� ا����4 �5 ص��

  .س��BنL و�E��3 ی�(�?2 �5 ه\ا ا�B�ء

 زان5�L و�� أخ: ��U ا�رداء آ��� را�3R ی�PلP� ا��� �� Jأخ� �� �XنL، و�5 وP� ن���ا�3 �� J� .

���L ا�4�ة وا���م یL�� LBg �(��3ً� ��آ�ا ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�  �B��� *یی�ج ح

  : ��L�Bg راkR جًا �L روای� خ�ص� ه��

* ا����2 َ:29ْ	َ	� َیGُ(ُل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���9ِpَ�=�َ -ِ�ْ�َ:َ �2* ا�0ْ�Jِ&*% َأ<�ُ- َسِ	َ� ا�9%0َْ	�َن ْ�َ� َ��Jٍِ� َرِض(( 

+ِ �ْ2ُDُ0ْ�َ َر��َ+َ !ً9َ�Eِ(ا َس	2َُPَ7ُ َ�ْ(ٍم اْسrَْ=ِهِ� ِ+* ُ�ُ=وِد ا���ِ- َواْ�َ(اِ�ِ� ِ+��2َ َم	7ُ اْ�ُrَ�2َ�ِ َوَس��َ� َمEََأْس *

ي ِ+* َأْس�2َ�ِEَ َیُ	�%وَن ِ��ْ�َ	�ِء َ:َ�� ا��ِ>یَ� ِ+* َأْ:qَه� َ+Pََ ذ�ْوا ِ�ِ- َ+َ َخَ> َوَص�َر َ�2ُDُ0ْْ� ِ+* َأْ:qَه� َ+َ)�َن ا��ِ>
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َ	�ِء َ+kِْن َأَخُ>وا َ:َ�� َ+ْ ًس� َ+َ#7َ0َ َیGُ9ُْ� َأْس7َEَ ا����Gَ+َ Wُ)ْ�َ َ+َ !ِ9َ�Eُِ�(ا َم� Qَ�َ َ��َل َ�َ ذ�ْیPُْ� ِ�* َوw ُ�=� ِ�* ِمَ� اْ�

  ))ِ- َأْ<َ#ْ(Wُ َوَ<#�ْ(ا َأْ<Eَُ�2ُْ� َوِإْن َ�َ�ُآ(Wُ َأْهَ�ُ)(Wُ َوَأْهَ�ُ)(ا َأْ<Eَُ�2ُْ� َیَ=ْی
 ]   ]ا����\ي ـ أح�

ه\ا أج�cZ� c ن�5 ا��5���z ج��3ً� �� س���� واحة �Sذا �c3 أحن� �X]ً� ی�ج
 �pق ا������ ه�>��   

 Jآ����ن(�ن� ون(� وإن  Lیه�>�� وه�_، ه\ا أو�� �cZ ن��M �� 5رب واح، ج��S� �ً3ن أخ\ن� ��E ی

  .أی�م ث�ث �Xآ�ء �� �Mرب واح، إذا أحه2 اس��Bأ ا����43 ��?2 اB��� H�ء

�P م�ن ���	�0وف و��29P أو �����3 ا
 :��)� : روي :� أ�* ا�=رداء رض* ا
 :9- أ<- ��ل((

9��ون +q س���f �ً>�3	w �ً ی#7 آ&��آ� وw ی��� ص��hآ� وی=:( خP�ب ��2 وی�#P�ی q+ رآ���

 �2� �Ehی q+ ون�EhP�ون، وی��  ))ی9

ن� ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َ:ْ� ُ�َ>ْیEََ! ْ�ِ� اْ�َ�َ	�ِن َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َوا��ِ>ي َ<ِEْ�Pَ�َ Wِ=ِ�َ�ِ *ْ ُمُ�(( 

  ))ُ�(ِشَ)�� ا���ُ- َأْن َیْ&�Gَ:ِ �ْ(ُ�ْ�َ:َ �َ0ًَ�� ِمْ� ِ:q+َ -ُ�9:ُ=ْPَ�َ ��pُ Wِ=ِ9ْ َیْ�Pَِ#�ُ; َ�ُ)ْ� َو2َ9ْPَ�َُ(ن� َ:ِ� اْ�ُ	9َْ)ِ� َأْو َ�
 ]   ]أح�

أf ��ون ��3 أن ه\J ا���ی�� ر��� آ�نh ا���ی�َ� ا���دس� X?�دة أن f إ�L إf اH، وأداء ا�4�ة،   

وا��U �����3وف، وا��?� �5 ا���>�، ح�E ی���� ا�ی5،  وص�م ر���ن، وح� ا�h�B، وأداء ا�Tآ�ة،

  :�tخ\ �5 أی5 ؟ �5 س�رة ا��43

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
  ]س�رة ا��43 [ 

   hل ���3ص� أن�P� أن ��Uا hإذا ه�� Lأن L�� Hا ��
 ر��u 5 أ��� ��� 5�ر�k ا�ی5، وروي 

 ��دع ��?2P� ص��ان�?�ا ا�Mأ ���?2 ا���م، �S� ��� 2?�3ن �2 ی��LB�PB� ki وه\ا أ�j3 ا!ی��ن . 


 آ�L س�آh وه\ا َأ�j3َ ا!ی��ن، �� ا�\ي َأ�jَ3 ا!ی��ن ؟ أن یEPB إن>�ر ا���>�: ��M 2?�3ل�P���.  

  L�� ب�Pوأراد أن ی� cرج L� ل�P� Lأص��� k� qج�� L�� Hا ��واH �� رأی�� خ��ًا : س�ن� ��� ر

�5 ه� ؟ �Mل : ��_ �3 رس�ل اt� ،Hح ��?2 ا���e، ح��M Eل رجc ی�ج �5 ه� خ�� ��_، �Mل

�: ا�4ی�P� ،yل �����L آ\��2 ج��3ً� وصق ه\ا، س�ن�  Hا �� س>��?2 آ\�ً�، �Mلر : hآ� Hوا


 �5 ری� ا���_�u5 ���3ي وآ�ن أ�� �>� أ� c���3ً� أو ی3 ِإ���3ً� ��ی��ن، . أ ����>�ت ی3

�<�� 2� hنt� h<وس yi�� ن_ أن�<�S� إذا آ�ن 
�Pإن>�ر ا� Eح�.  

��ع خ��� �Mل  �� ��2 ����هc �?\ا �� أن إن��ن ا��EP �2��3 وه\ا ا�3: ی�ج أخ ��ة س���t سzال ی�ج

 h�M ،ولz�� q�� ن�t� ا������� J\?� 5 ی���� k� h3؟ ی��3 ج� cRا��� 
ا�����ع وأ��L� E، �� ذن

L� :ل�M ،ولz�� hأن c� :L� h�M ؟ jل : آ�fك ���ً� ��ی أن �L3�B وج��3_ ا�4ف ����� أن 
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�5 س�3 ���_ ؟ ��� �2  أ��iك �?\ا ا�h�B س�3ًا ���ذا ��tل ��g أ��Xص ی���3ن �� ��h ا���Bت

�>�jِ �?\ا ا���3 ا�\ي L��M �_ ��ن ؟ Uن_ ح�ی4ً� أن �tخ\ �?\ا ا�h�B أ��E س�3، ���ذا �� أ�� دن��ك 

د و�� أ�g��_���  .� ا�ی5 ����هc ؟ ه\ا �tخ\ 

ه� ا���س �5 دون اH أح ا����ك B3ة ی�)X ن آ�ن ه��ك��Tی2 ا�M �� L5 أن�����3ن �� �u �4Mی�� 

�t� cسL و��جL إ�E ه\J ا�g(�ة ��3iP?� ویkiP �3?� ا��gك ا��L� EP �� ا��iیy ا��i�gن و��4ر�� ح

 ،�Bی�م دی��ر ذه cآ L�وس�د h�� أن ی�ى J�وآ�د ه\ا ا���س_ أن ی�4ع ا��i�gن ��f أن ا��i�gن و

 �5 ه\J ا����و�� و��د إ�E ا�h�B ورأى آc ی�م ه\ا ا�ی��ر �3 j<� ي�o� ء�X أى�� ح�5 �2 ی(

 c5 أج� 
ا�ی��ر، ���c ��سL وذه
 ��kiP ا�g(�ة ���_ ���L ا��i�gن و�Mل �L أنh ا���م �2 �\ه

Lا�Mأ h�� L3��L وص��L ا��i�gن ووPی��ر ا�\ي ا��  .اH، ذهhB �5 أجc ا�

 f ی(�ز س�آh ث�ث�5 س�� ��E ه\J: أی�م ا!ن��ن أح��نً� ����ر �L���4 یی�ه� دی��� وی�Pل  

h�Mو _���P� h3ع ����4_ ر�����3ذ اH، ه\ا f ی(�ز، ه\ا �Xء یJ��t : ا����43 ���� ص�ر ��

<� jMا�� J\ه ��Mا����� jMا���ا J\ع، ه�gً�ا�M�uی��>?� إ f ا!ن��ن ���g.  

  :أی?� اUخ�ة

�5 ا���>� ی���ج إ�E خ�q أ��Xء E?�3وف وی����� ��tا ا�\ي ی�PMد:  

�q�� �<�� 5 : ��ذا أ�Mل ؟ �Mل: أس��M ،2ل: Lـ أو�?� ا��M ،2�3ل �   E?�� �ًل ؟ أح��ن�P� ف ��ذا��f أ

��>� ی�ج �\ه
 یq�� L�io ��>�ًا �5 ج?�_ L��I ��>�ًا �� ی��k�i أح أن ی��t �����3وف وf أن 

3���� �ً���� ،�ً�����5 ��>� إf إذا آ�ن  E?عی��gود ا�  .�وف وا���>� ��

4 �?\ا ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� وجL ا H�E��3، أن� أ��ف أ��Xص ـ ا��gء ا��Zن� أن یP

 2?���4� hأ�� إذا آ�ن ،�P� 2?���4� q�� ی5 ح������E ه\ا ا� 2?���p 5�آ��Zی5 ی��P�iن ���B3وا 

�T وج���c(�� ی�>��ن، إ H ص�إخ Eج إ�����ذًا .  

���E �5 ی��t �����5 واـ ا��gء ا���Z* ی���ج ا��Q �����3وف وا���ه�  �P�X E5 ا���>� إ� fدد و���

�ًe��p fو �ًe� ی>�ن.  

  :أی?� اUخ�ة اUآ�رم

   Eء وا���س��5 ی�ح��BنUا 
 ا��y، س� و� Oدم، س��Bح yا��� د�PMا �� ه\ا ا�����ع، ا���B س�

E��3� ل�M _ذ� kو� H�4 ا�� ��E: إ��L، ��43م، �L3 ا�O�Pن �zی آc ه\J ا����cR  أنh ی� ���

  :و�c آc ه\J ا���Tات

CQَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	َ&ِ+َ�  
  ]س�رة Oل ���ان [ 
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fن، وO�M L3� qوح�، و�� L3� q��43ً� و��� qو�� ،yا�� 
�Bح fو ،yا���  إذا إن��ن ��q ه� س�

 
�Pا� ���p �ًe� آ�ن �� yا��� cآ E�� Hا JT�� ذاك ا�\ي ،
�Pا� ���p �� ة، وآ�نT�� fو L3�

 5� E�� �P�X E5 ا���>� إ��fن���ا �5 ح��_ �>�j ن�5 ؟ �\�_ ی���ج ا��Q �����3وف وا���ه� 

�ًe� ی>�ن f5 وا���دد و����� ��tی �ًe��p fو.  

5 ����ن، �Mل أن� ر�>2 ی��3 �� إن��ن �� ���>2 أن�2 آ�ن � fًو�i�و �ً��iاآً� واس��Xان��ا�ً� وإ Xأ

Eن� ��س��E، ��ذا �Mل ���Uا:  

 �JَMْآ�ُ� َأْو َی<َPَ94��ًَ� ��0َ�َُ- َی wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ�)44(C  
 ] Lu س�رة[  

  �� fً�M L� f�M L� ل�M E��Uل أن� ر�>2 ا�M ا�\ي ،c��أن� س�ف : �ً�، �Mل �Lهc ه��ك أو�� �5 ه\ا ا�

L� ل�P� ،_��� ��pأ : Eإ� Eس�� cأرس ��� �X 5 ه�� E5 ه� خ�� ��_ إ�� Hا cأرس P� _رس� E��

�  .�ن، ��q أنh ��سE وf أن� ����ن��

  : ـ ا��gء ا��ا�k أن ی>�ن ا��Q �����3وف وا���ه� �5 ا���>� ص�Bرًا ح���ً� Uن ا H�E��3 ی�Pل

  C)17(وِف َواْ<َ- َ:ِ� اْ�ُ	9َْ)ِ� َواْصِ&ْ� َ:َ�� َم� َأَص�َ�Qَ ِإن� َذQَ�ِ ِمْ� َ:ْ�ِم اْ�ُ ُم(ِر �َوْأُمْ� ِ��ْ�َ	0ُْ�
  ]س�رة ���Pن [ 

س���_ ی� رأس�، ���ر ی>�� : �� أص��_ �5 ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�، أآ�Z ا���س ی���Pن  

  �L�3 ه\ا ����p jM س��2 

  C )17(َواْ<َ- َ:ِ� اْ�ُ	9َْ)ِ� َواْصِ&ْ� َ:َ�� َم� َأَص�َ�Qَ ِإن� َذQَ�ِ ِمْ� َ:ْ�ِم اْ�ُ ُم(ِر  �َوْأُمْ� ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف
  ]س�رة ���Pن [ 

   5� �?��� �Bاص 
��5 ا���>� �?��ك ��� h�?ل ��� إذا أ��ت �����3وف ون�Pی cوج T� Hن اtآ

�?��� �Bي اص�� _��P� kأج�� أر�.  

  ��� l�X �� ل�M أب J ی�ج�� c�35، ی�z� ب�X ،
R��ا�5 دی5 و L�� ��� k�Bوزن، ی k���Tان وا

���L وو��L و�uدJ �5 ا���U ،cن ا�k�B آ�L ح�ام ��h ا�>��  J��t� Jء ���4 أ���gه\ا ا� cBM ���

 L3د ی���iه\ا ا� ،Hا �� L3ی�>5 ه\ا ا���ب ی�� ،h<5 �� س�fوا ،��p k�Bا� cوآ ی�ج �3iM حی

 ،Hا �� 
�p بUوا 
�p 5�fا ،Hا ��أی�م ی>�ن �� ا�h�B ���43 واUخh خ�وج?� f ی�

E��3� ل�M ،Lوو�6 ا�� hخUا 
�o�:  

  C)17(�َوْأُمْ� ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َواْ<َ- َ:ِ� اْ�ُ	9َْ)ِ� َواْصِ&ْ� َ:َ�� َم� َأَص�َ�Qَ ِإن� َذQَ�ِ ِمْ� َ:ْ�ِم اْ�ُ ُم(ِر 
  ]س�رة ���Pن [ 

  �3���� ��Uث�5ا L� وف أی�م.  
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ـ أ�� ا��gء ا����q أه�X 2ء ـ اUول أن �>�ن ����ً� �����3وف وا���>�، وا��Zن� أن �>�ن ���4ً�،   

وا���Z* أن �>�ن �P�gً�، وا��ا�k أن �>�ن ص�Bرًا ـ أن �>�ن ���ً� ��� أ��ت ��رآً� ��� ن?�U hن 

���L ا�4�ة وا���م �Mل �B���� ،����� 2?���  :ا���س أ

 ِش�Eَُه2ُْ� َ:ْ� َأَ<8ٍ َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمَ�ْرُت َ�ْ�َ�َ! ُأْسِ�َي ِ�* َ:َ�� َ�ْ(ٍم Gْ�َُ�ُض((

وَن ا���9َس ِ��ْ�ِ&�َ�ِ 4	�Gَِریَ~ ِمْ� َ<�ٍر 6ُ�ْ�ُ َم� َهwbُِء َ��َل َهwbُِء ُخ3ََ&�ُء ُأم�QَPِ ِمْ� َأْه7ِ ا�=%ْ<َ�� َآ�ُ<(ا َیْ ُمُ�

  ))َوَی9َْ�ْ(َن َأْ<Eَُ�2ُْ� َوُهْ� َیPُْ�(َن اْ�ِ)�Pََب َأَ+q َیGِ0ُْ�(َن 
 ]   ]أح�

   fو Hا k�iأن ی k�iی�� f 2 �� �>�ن�P� رس، �� أن إن��نن� ����ع �?2 جًا �� ا��� اQن ی�ج

r3� 5 ا���>�، ��وا� E?ی� f�3وف و���� ��tأن ی k�iوف  ی���I �� ل��gد ا��ا������5 �� �

ص�B3 جًا، یf ��3 ی�>5 أن ی��� �_ �tداء ا��R�3g ا!س���� و�M fل �� �cZ ه\J ا���fت ا���درة، 

 _<�� h��� _ا��� ،_��� �� Hع ا�X 2�P� أن cی���� ،�?�� Hا k�i� أن cأرض ی���� �� hإذا آ�

���?�، ی(
 أن ���5 �� � �i��� ع أن���� �?�� Hا k�iأن ی E��cZ ه\J ا�B�د ا��� f ی�Pى إن��ن 

����Pی�م ا� L� ل�Pوی 
  : ی(
 أن ی�� �ی�L ��?� وإذا ��P ��?� س�ف ی��س

 *+ِ �َ�Eِ0َDْPَ�ْا ُآ��9 ُم)�ُ��َ �ْPُ9ْ2ِْ� َ��ُ�(ا ِ+�َ� ُآ�ِEُ>َْأ *	ِ�ِ�fَ !ُ(َiِ��َ	َ�ُْهُ� ا��+)َ�َ �َِض َ��ُ�(ا َأَ�ْ� َ�ُ)ْ� اْ�َ ْر�ِإن� ا��ِ>ی

  C)97(َأْرُض ا���ِ- َواِس�2َPُ+َ !ً0َِ'ُ�وا ِ+��2َ َ+ُ وQَ�ِ�َ َمْ َواُهْ� َ'�92َُ� َوَس�َءْت َمِ���ًا 
  ]س�رة ا����ء [ 

  L�� Hا ��  :�?\ا روى ا���5 �5 ا���B ر

  )) م� +� �=ی9- م� أرض إ�� أرض وإن آ�ن ش&�ًا +G= اسP('; ا�9#! ((

   �ً3Bu و�� _��� �� Hا h3uك، أ�� إذا أ�� �� Hا k�i� أن _��� cم ؟ ح���� ی����ل ه\ا ا�>�Pن E��

 �?�� Hا Eإ� ��ك وا�EP ��?� واد�� J\ه Hا �R�3X 2�P� 3ً� أن�i��� hو�� �� ���د ��د� _���  

  ))َ��ب َ+7ِDْ َمْ� ُیْ�َ�ُع ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- َ+َ	�َت َ+2َُ( ِم2ُ9ْْ�(( 

   E�َ�3َ�َ Lِbْ�ِل ا��Mََو  

 ��َ:َ Wُ�ُ'َْوَ�َ� َأ =ْGَ+َ ْ(ُت	ُیْ=ِرْآُ- اْ�َ ��pُ -ِ�ِ)ا���ِ- َوَرُس �  ا���ِ- �C َوَمْ� َیMُْ�ْج ِمْ� َ�Pِ�ِْ- ُم�2َِ'ً�ا ِإَ�

   
  َوkَMَ َوَجَ

9* +* رآ��! أی	� م��� خ�ج م� ��P- م�2'�ًا إ�� ا
 ورس(�- ووض� ر'�- +* �cز را��P- ی0(( 

��0� م7r أ'(ر وا�	�2'�ی�، وأی	� م��� � 
را��P- و�( خ3(ة وا�=ة �p <�ل �- ا�	(ت أ:W�3 ا

 �ی�Mج م� ��P- ��ص=ًا +* س&�7 ا
 +7PG م�ت آ�E	� م�ت +2( ش�2= وأی	� م��� خ�ج م� ��P- إ�

��0� ا�9#! � 
  ))��6 ا
 ا��Nام �p <�ل �- ا�	(ت �&c)�� 7- أو'; �- ا
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   ،Hا E�� Jأج� kMو P� 2�3 أو ح�جً� أو ����3ًا�� �ًB�u أو Lی�ه\ا ا�\ي ی���� �� سc�B اH إ�� ��ارًا �

ر ��E أداء ��اrR ا H�� E��3� �tس أن ی2�P ه��ك : ا��P?�ء ���MاPوه� ی L��5 �2 ی?�ج� �5 أر

  .وی>�ن آ�رهً� ����3ص� �?� �3\ور

�N�; ام�ئ م9)� أ<- إذا رأى م9)�ًا w ی���3P �- : 0(د أ<- ��لو�= روي :� :&= ا
 �� م�(( 

 Wم� ��&- أ<- �- آ�ر 
  ))���hًا أن ی��0 ا

  cوج T� Hل ا�M أ��:  

C�ْPُْی=َPَُآْ� َمْ� َض�7 ِإَذا اْه%�Dَُی ��َ �ْ(ُ�َEُ>َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأ�  
ة [ Rس�رة ا���[  

���>2 اسc3� 2 أ�� ی��3 ا���Tا أن��>2 ��3هوا ���M>5، زآ�ا ��?\ا ا    ،2<��� �� �iی� f M Eً�3� ی�Q

���>2 أن��>2،  E�3� ه\ا cوج T� H�� ه�����أن��>u ،2?�وه� �5 آc درن ح��ه� ��>�رم اUخ�ق، 

Rٍ\ ی��آ2 �5 �c ی�Pى ���>2 ی���� ���>2، ی��ل ��>2 یtخ\ ���� �� أیی>S� ،2ن �2 ����3ا ذ�_ 

  . ی��g>2، یP?�آ3Bu ،2ً� ه\r3� J ا���3ن�

 C�ْPُْی=َPَُآْ� َمْ� َض�7 ِإَذا اْه%�Dَُی ��َ �ْ(ُ�َEُ>َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأ �  
ة [ Rس�رة ا���[  

�� ی��3 إذا ��3ه�2 أن��>2 ���3ی�?� ��H و�Tآ��?�، و�����?� ���>��ل و��3ی�?� �   �u E���H، وح��?� 

�c أن ی��آ2، أ�� إذا ��ان�� �� 2�Tآ��  5� k�iی�� f \ٍR�� ،Hا �� Lآ� ��Uا \ٍR�� ،cوج T� Hا

��Z<ء ا��gی��ل ��>2 ا� c� 5� Hا ���u E��  . ن��س>2 وح��?� 

�Wِ<ِ2َ�ِ �ُ9َ ا�َیِ!َأ6ُ�ْ�َ َأَ�� 0ْpََ�َ&َ! اMُ�ْ: َ:ْ� َأِ�* ُأَم��َ! ا�0ْ�Jَ&�ِ<*4 َ��َل(( ْ�َ lَ�ْ6ُ�ْ َ�ُ- َآGُ+َ �*9ِJَ ((  

  َأیO �ُbَیٍ� َ Lُ�ُ�ْMَ hُ�ْMُ��Mَ : E�َ�3ََل  

C �ْPُْی=َPَُآْ� َمْ� َض�7 ِإَذا اْه%�Dَُی w �ْ(ُ�َEُ>َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� �َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأ �  

َ�7ِ اPَiِْ	ُ�وا : �2َ َخِ&�ً�ا َسَ 6ُ�ْ َ:�2َ9ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََلَ��َل َأَم� َوا���ِ- Gَ�َْ= َسَ 6َ�ْ َ:9ْ((

� ِإَذا َرَأْی6َ ُشN¥� ُم�3ًَ:� َوَهً(ى ُم�Pَ&�0ً َوُدْ<َ�� ُمpَbَْ�ًة َو�P�َ �ِ)َ9ْ	ُ�ْ0ُْ�وِف َو�9َ�ََهْ(ا َ:ِ� ا	ِإْ:َ#�َب ُآ47 ِذي ِ��ْ�َ

َ�� اْ�َ#ْ	ِ� ِ�َ�ْأِیِ- َ+�Mَ�ِ Qَ�ْ�َ0َص�ِ! َ<ِEْ�Qَ َوَدِع ا0َ�َْ(ام� َ+kِن� ِمْ� َوَراiُِ)ْ� َأی��ًم� ا���ْ&ُ� ِ+���2ِ ِم7ُrْ اْ� َرْأٍي:َ ~ِ&ْGَ

 �ْ(ُ�ِ	َ:َ 7َrَْن ِم)�ُ	ََی0ْ qً'َُ� َر��ِ	7ُ َأْ'ِ� َخْrْ�0َ�ْ�ِِم7ِ ِ+���2ِ ِم((  
  ] ا�����R ـ ا�5 ��ج�[ 

  :س�ن� ا�4یy ورد ��L ����� ه\J اQی�  

9َ� َ:َ�ْ�ِ- َی� َأی%�2َ ا���9ُس ِإ<�ُ)ْ� Gْ�ََ�ُءوَن َهِ>Wِ ا�َیَ! : َ��َل َأُ�( َ�ْ)ٍ�: َ:ْ� 8ٍ�ْ�َ َ��َل(( pَْ= ا���َ- َوَأ	0َْ= َأْن َ�ِ�َ

0ُ(َ<�2َ َ:َ�� cَْ�ِ� َمَ(اِض�2َ0ِ Dَ�ََو ) �ْ(ُ�َEُ>َْأ �ْ(ُ�ْ�َ:َ �ْPُْی=َPَُآْ� َمْ� َض�7 ِإَذا اْه%�Dَُی w ( ��>َ��َل َ:ْ� َخ�ِ�ٍ= َوِإ

ِإن� ا���9َس ِإَذا َرَأُوا ا���gِ�َ� َ+َ�ْ� َیْ ُخُ>وا َ:َ�� َیَ=ْیِ- َأْوَشQَ َأْن : َسِ	�9َ0ْ ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل
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َم� : ، و َ��َل َ:ْ	ٌ�و َ:ْ� ُهJَْ�ٍ� َوِإ<4* َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُلَی0ُ	�2ُُ� ا���ُ- ِ��Gَ0ٍِب

ِم9ُْ- 0ُ	�2ُُ� ا���ُ- ِمْ� َ�ْ(ٍم ُی0َْ	7ُ ِ+�2ِْ� ِ��ْ�َ	�0َِص* ��pُ َیGِْ=ُروَن َ:َ�� َأْن ُی4�hَُ�وا w ��pُ ُی4�hَُ�وا ِإw ُی(ِشQُ َأْن َی

  )) ِ��Gَ0ٍِب 

إن �2 ����ا أن��>2، إن � 2���tوا �����3وف، إن �2 ��?�ا �5 ا���>�، ��3R\ س�ف ی��ل ��>2 �5   

�c، أي س�ف ی��3ا هfzء ����P3ب.  

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام

 ���BP� �4إذا ن lس��ك ی��� �>5 ����>��، و ا���� Eرس إ�أرج� ا H�E��3 أن ی��ج2 ه\ا ا�

 إذا آ�h ���4ً� و ��tد�ً� و ���iً� و fً�M h�M رP�Mً� ���ً� ن����_ ا��iه�ة و ن���4Pا���� f lا���� ،L

ا�����4 ه\ J�c3) ن���4_ ���ي و ی��(�
 �?�، و ه��ك ن���R را�3R جًا و ��ه�ة جًا ����?� ��ك 

  : اH س��BنL و �E��3 ی�Pلح���� �( أن آ��� c3� h�3� �B�u ا���� �� ن��س �5 ح��_، f ����ا أن 

  C)24(ِء �َأَ�ْ� َ�َ� َآlَ�ْ َضَ�َب ا���ُ- َمqًrَ َآِ�َ	ً! 4��ََ&ً! َآJََ#َ�ٍة 4��ََ&ٍ! َأْص�pَ �2َ�ُِ�6ٌ َوَ+ْ�ُ:�2َ ِ+* ا���َ	�
  ]س�رة إ��اه�2 [ 

 ��� ا�����ون ه\J اQی�  M و :��أ �5 �\رة ص��oة، �Sذا ه� X(�ة Bی �)gأن ا� jآ� �?�� �M�

��م ا�B\رة ا��احة ����p �B4 و  �R�� ا���Zر و �� ا���Zر ا�B\ور و �� آc �\رة X(�ة، �E�3 ذ�_ �3

3 ح�5 �5 ا����p 5�T آc� ���Zء ا���k و � h�Bرة ا��� ر��� أص\Bآ�� 
�i�3?� ا�� �� �B�iا�>��� ا�

�B�u ة�)gآ �B�i�4، إذًا ا�>��� ا�Bا�:  

  C)24(َ�َب ا���ُ- َمqًrَ َآِ�َ	ً! 4��ََ&ً! َآJََ#َ�ٍة 4��ََ&ٍ! َأْص�pَ �2َ�ُِ�6ٌ َوَ+ْ�ُ:�2َ ِ+* ا���َ	�ِء �َأَ�ْ� َ�َ� َآlَ�ْ َض
  ]س�رة إ��اه�2 [ 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��
 ج��ع آ�X c) : 065( ا�رس  -���o1ا�. 


  19-12- 1993: ا������� ���ری6 ������ ا�آ��ر ��� را�

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� ا!خ�ة ا�>�ام  

��ت ی�3ن� ��?� �2e3 ا���س، ����ت ح��س�، و����آ�� أ���� �� �cZ ه\J ا�روس أن ن���3 ��

�T وجc، وه\ا ا��gف ا�\ي أآ���� اL� H، أج �5 خ�ل �g>�ت  Hا Eة إ������ ���� 2<�B�


 ا!خ�ة ا�>�oا� ����ا�c ا��Pgء اUس�ي أو �� ا�c�3 ه� س� �Bأآ ���L ! �ام أن أح �Bوا��

  : ا�4�ة وا���م �� أح�دی* آ��Zة ���ا��ة ��ا�� ���3ي، ا���B ا�>�ی2 ی�Pل

ْ	9ِ* َآِ�َ	�ٍت َأِ:�ُ� ِ���2ِ َی� َرُس(َل ا���ِ- َ:�4: �َأن� َرُ'q َأَ�� ِإَ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل

�، َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ��َ>ْ َ+َ �*�َ:َ �ْrِ(ْ�ُ wَو : C ;ْDَhْ�َ w  
)_��� Jروا(  


، أو ی��X 24ی>ً� : ا��U أی?� ا!خ�ة  �p ��أآ�B �5 أن یEPg ا!ن��ن �� ���y�i�� L زوج�L �� س�


�p ��
، أو ی�L��� kM و��5 ا���س ا�3اوة وا���oBء �� س��p ��، أو ی?م ��ً� �uیً� �� س�

 یc4 إ�E ص��L، ا���ح� اQنM ��Uا ،
�p ��أن ا��Uاض ا���Z�B وا������ وا������43 : �� س�

 أی?�! f ی>�د ی��� ی�م أو أس�Bع إf و���k أن ��نً� أص�
 ���ض خ ! *�B����P3� ��p c<g� �gل 


 ی�j3 �� ا!ن��ن : د�PMا �� ه\ا ا�>�م أحث ����� �?\ا ا���ض: ا!خ�ة�oة ا������ آ��gأن ا�

 �oه\ا ا�(?�ز أو ی� j3ز ی�ج?�زًا �5 أخ�i اUج?Tة ه� ج?�ز ا������، آ�j أن ���وس ا!ی

 Eا!ن��ن، و�� �� ��ة ا������ ��?2 �� إ��3ف ج?�ز ا����gأو ا� 
�o؟ آ\�_ ا� Jه\ا وج�د j3�

ا�(?�ز ن�h ا���ی� ن��ًا ��gا�Rً�، اQن ه\ا أحث آ�م ���(?�ز ا���zول �5 ان��Bط ا���ی� ج?�ز 

 ��B3���� ة ا������gوا� ،����B ن�� ا���ی� ه� ج?�ز ا���� 5�ا������، ا���2�e �� ا�(�2 ا���zول 

ی2 ا!س��� ه� ا�\ي یPا� ��B3���� 
�oأو آ��� ا� �Biی* ا��?2 �� إ��3ف ج?�ز ا������، ا��

وإ��3ف ه\ا ا�(?�ز ی�?2 �� إ��3ف �� س��iة ه\ا ا�(?�ز ��E ن�� ا���ی� �?��ك ��زم ��5 

ان��gر ه\J ا��Uاض ا��c<g� �Z�B و���R، و��5 ار���ع ا����� ا����� �ى ا��XUص، آ�h أ�Mل �>2 

� �� آ�ن آ��yBi��� c��o، وا���آ� س��ًا، دا�Rً� أن س� س�3دة أجادن� �k أن ح���?2 آ�نh �5 ا���gن

���ل آ�?� �M�X، ور��� آ�ن ��ء Uت ����، وا�Bو��آ ،�Zی، و��q ه��ك أج?Tة ح�و��q ه��ك ��4

 �M�X ل������ل ا��� آ�ن اUجاد ی��رس�ن?� ه� أU�� ،h�Bا� �� k�4ی TB، وا���ح�ً 
ا��gب ی(�

�Pی f ��� ��� �ًن
 ���� یr3� L��P ا�BuUء! س و�k ذ�_ آ�ن�ا أص� �Bادن� آ�ن�ا ی����3ن : ا��إن أج
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5�[�g� :�?ن� ا��اح� ا������، ����� ا����ة ا���3ص�ة أس�س�Z�3، وا��Bu 
u وه� ����  اUول ج?

  ا�>�c ا����3، وا����� ا�����، 

ا���X 5� �� �B)strss ( �oء ی�j3 ا����� ا����� وا�4�� اfن�����3 و������B3 اUج�: أی?� اUخ�ة

 
�Pا� 
�Bu Eإ� 
ة ا������ وی\یLB آ����ح�، د�PMا �� ه\ا ا�>�م، وا��gء ا��oی
 �\هgا�����، وا�


 ا�?�S� 2ذا آ�ن ه��ك ا��?�ب �� : �Sذا رأى خ�ً� ی�Pل �_�Bi� 
هc ه��ك �Xء أز�(_ ؟ �\ه


 �\ه
 إ�: ا��3ة أو �Mح� ی�Pل �_�Bu ؟ أي _)�
 اUول ����ض هc ه��ك �Xء أزBا�� kی� L�

ال وإ�E ا����� �5 ��fا E�p ب�Mأن �� �5 ح��� أ Jا!ن��ن، ا�\ي أرا hا������ ا��� أص�� ��ا�4

�T وجJ��<� ،c اH : ح��� ا���ح، ا���ح Hء ا��ج�k ا�?��م آ�?� �� ه2 واح وه\ا ا�?2 ه� إر

T� Hا ��L  ا�?��م آ�?�، ا���ح رأى آc ا�MUی�ء �� E�وجc، وان ���L إر��ء ر�S� Lذا أر��J أر

 
 ح��� ن���� ص��� ���ازن� آ���� آ���� ا���حi2 ا��� �� hء ا�\ی5 ی����ن ا���س، ��� رأیfzه cآ


 ا���س �o� tB3� �� _�� �� اH ���3_ إر��ءJ وان�?E اS� ،��Uذا ر�� Lآ� ��Uا ،Hا fإ q��

_�� Hا 
�p ج��3ً�، وإذا  Lا� E��(_، UنL �5 أرTق س�ف ی���� cن��_ أن آ t�?� أن 
ی(

��L وأس��  Hا���س س�� ا E��� Hا���س، و�5 أس�� ا L�� E���L وار Hا ������ ا���س ر

  : ان�e �>�م رب ا�5����3 : ��L ا���س، ��� أی?� ا!خ�ة

  C ) 213(ُ	0َ>�ِ��َ� �َ+َ�� َ�ْ=ُع َمَ� ا���ِ- ِإ2�ًَ� َ�َخَ� َ+Pَُ)(َن ِمَ� اْ�
  )س�رة ا��3gاء(

ة آ�م یLBg ا��Pن�ن، آ�م وا�� یLBg و��ح ا�q�g �� و�� ا��?�ر  ��M . 

�T وجc، ی�>5 أن یخc إن��ن ����_ ا��(�ري    Hا fإ إذا إخ�ان�� ا��(�ر �?2 ���ت �(�ری� f ی�ج

ت أن ه\ا ا!ن��ن ��S>�نL أن ی���_ إذا ا��! وی�3_ �� ا��(5 �ة X?�ی�X�B� 5ة U��L اUس�Bب P

�T وجc، �5 ح�ی�_ X?�ی5 ه\ا ا���Pد ����، f ی��k�i أح أن ی��ك ��gء إf أن ی Hذن اt

 ،Jء�� ���3_ إر

 أن�اع اUذى، ا��ی* ا�\ي أری أن أجL�3 ���رًا درس�� X�3ا �_ أMن?2 أن ی��<�S� ص��Xه��ك أ

� Hا Eص� Hی* ��س�ل ا  ! ��L وس�2 ��جT ج��k ��نk ا���م ح

w : َأْوِص9ِ*، َ��َل: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ َأن� َرُ'q َ��َل �9��ِِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�((

 ;ْDَhْ�َ w ،َ�د�َد ِمَ�اًرا، َ��َل+َ ،;ْDَhْ�َ((  
  )رواJ ا���Bري(

   
�oأن ا� ����B� �iء ی��X ة أول�ا�4 L������یً�، �>�j ی�Pل  �ً����ً� إرادیً� ر��� آ�ن  q��


 وه� f یري : وا���م�oأن ا!ن��ن ی k� 
�o� f !ا���M ا����3ء : 
�o5 ا��إذا ن?�ك ا��س�ل 
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�ًZ� ،L�� 
، ����gء ا�\ي ی�>5 أن یB�o_ ا��3�oب ا��B5 أس���L، : أي ن?�ك  إن��ن ��3
 ا��3

L�2 ح���P� f  L��� �Bل ا���M E�3� إ�� ،�?��  �XS� �?�� kP>�ل أو إح�اج، ا��3M ��<g� ،_B3���


 : ا�4�ة وا���م�oه\ا ا� c3)� إی�ك أن hB�p أو أن_ إذا ،
�oب ا��B5 أس� 
 أي ا��3�o� f

�c، ه� ا�\ي ی�Pدك �� �c3 آ\ا و��ك آ\ا، �_ أن ����ر أح ا��5���3، و�_ أن �(�k ���?�� وه� اUآ

 ،L3iMا ،LBس ،c3وا��، ا�Uا _��� �Pأن ی� L� ���� f 
�oا� kMذا وS� 
�oب ا��B5 أس� 3�B� أن

 f أن _���
 و�oب ا��B5 أس����_ ���3��fد  ،5��ا���L، أy�p ا��Bب �� وج?L، آL� c ا��4ع ص�

��M cBM h�M ی* آ�����ًا أن یtخ\ك إ�E ح�* ی�ی، ه\ا ا�� kMإذا و 
�o�� ���� ق�u �� ورد Lأن c

  : آ��Zة، وأن �LM�u 5 اUخ�ى

َ:�4ْ	9ِ* َشْ�ً�� َوrِ(ْ�ُ wْ� َ:َ�*� : َ'�َء َرُ'7ٌ ِإَ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  )) Dَhْ�َ wْ;، : َذQَ�ِ َیGُ(ُل Dَhْ�َ wْ; َ+َ�د�َد َذQَ�ِ ِمَ�اًرا ُآ7%: 4�0َ�َ* َأِ:�ِ-، َ��َل
  ) رواJ ا����\ي(

   h�M ا����\ي ��o� �Zه��ك روای� ث��  

  )) Dh� w; : ی� رس(ل ا
 د�9* :�� :	7 ی=خ�9* ا�#9! و�G+ ،*�: �r(� wل :��- ا��qة وا��qم((

 :أول �Xء أی?� اUخ�ة

 c��M cBM h�M آ��) :�X cج��ع آ 
�oإن ا�) (
�oك ا���خ�� وإن  cج��ع آ( 
�oا� h�Bا� �� ،

 c��M cBM _ص�� �� ،_���ی ر��� أخ� gا� 
�oا� c�3وج��، �� ا�T_ ا��2 س�3دiر��� ح یgا�

2<� h�M :_� ل�Pی ،
�Pأ��اض ا� �Zأن أآ : �4
 �Xای�5 ی���k ا���o، وی�ج� ،�R����o دم و

 �o�ة ن����، اUو��� ��ی�ة جًا ه\ا X Lأس�س �B4�
 وا�?2، ��o دم �oا� Lأس�س �B43م ا�ا�

��o ا�?�o�� 2 ا�م، ��>5 أن 

، وأ��اض  ن3(�Pأ��اض ا� �?��P� �� ًاأ��اض آ��Zة ج

ا�(?�ز ا�?���، وا��Uاض ا���B43، وأ��اض نlP ا������، ا��� ه� أخ�i ��ض، اQن ا�\ي 

ة ا������ ��?2 �� نlP ا������، ونlP ا������ ی�?2 �� ثgأن ا� hBا�g3ا���� ا�R ی�، و���ا�� �


 ؟ ه��ك Bا�� �� ،�Z�Bاض ا��رم ا����t� ص ����4ن��X5 خ��� أ� h3س� ��pن أس�Bع واح

 �3Rاح��، ورس2 ص�رة راTن�� وا����E ا� 
 ن����، ا�����q وا���، ا��>��RاXا��43، و �� tiخ

،�Bص�رة ����آ cوأج� ،��R���?<ا� L�T?وأج L�وح�ج� h�B�� ًا
  جRوا��س�م وا���ا ،�Bآ�� cوأج�

 L��<ن�� ��ق �� یره� ه�ً� و�5 أخ\ �5 ا�P� \وخ h[X �� ن����o ن���، خ\ �5 ا� 
B�� �?آ� J\ه

 L��3��� ا!ن��ن ی���L ��ق L�M�u ی�?2 �� إ�� �M�u L� 
�P��� ،�3gی f وه� Lوص�� Lأخ\ �5 ح��

ا�����3 ود�P�M واس�h3i أن أ��� �?� fOف ا���fت  cBM وL�M ا����س
، ��ح��eا ود�PMا ه\J ا�>���
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 ا!ن��ن و�j3 ج?�ز ا������ ��zول �5 أ��اض f ح�4 �� ��ة ا������ ��j3 ج?�ز ا����gا�

E��3� L��M E��� fو ،�Z�Bورام ا��Uا �?��P� �� �?� :  

C���<0	ن م� ا�)(P+ إ�2ً� �خ� 
  �+q �=:(ا م� ا

   5� lا���� k�i��� f �P�Pا�� J\ًا هة ا������ إf �����ح�، وا���ح� أن f ��ى �k اH أحgا�

اUس�س��، اH ه� آ�X cء، و��ق آ�X cء، وcBM آ�X cء، و�3 آ�X cء، و���_ آ�X cء، وه� 

 ،J�� Lآ� ��Uدل، ا������M ��4� 2در ��p رح�2 ودود  kء، وه� س���X �� ء�gآ f ،ء�X cآ

fOا�?��م و J\?� _�� Hا ���T وجS� ،cذا ر Hء ا��ف ا�?��م ا��5�z ج�3?� �� ه2 واح، ه�L إر


 آ�� �Mل ����ون ه\ا ا��ی*�oًء، ������ز �5 ا���X 5<ًا و��B<� f ) ج��ع آc خ��: (�2 یt� tB3ح

ءًا �5 ا���4 و��ورًا ��Uس�ة وان�?�ء ����gآ�، �5 ص��_ � �X cج��ع آ L�ذا 
 �� ح�oوا�


 ج��ع آc خ��، ����oوا����ر �5 ا� �X cج��ع آ ،
�oا� �� وآ�د ا�����T) 2_ ���3_، آ�L َی�ُ�ْ

�ً�Bق) (أن ی>�ن ن�خUا �T وجc، ) وا���2 س� Hى ا�� f _أن Lأس�س 
�oا� ،c?ج 
�oوأس�س ا�

 ی�c3 �_ �� ی�gء، �X �ً3Buء �2�z جًا أن ��ى إن��ن ی�ی �_ ا��g و�B�ه� �Mدر ���L ��ى زی أو 

وأنf h ���_ أن ���X c3]ً�، ه\ا �Xء f ی���c، اس�L ا�P?� وا�\ل، أ�� ا��f 5�z ی�ى أنP� L?�ر، 

 ��Uن_ أن اt�u أن 3� fإ JB3� أ��ك أن �� Lوأن ،�T وجc، وأن اf H ی���U Lح H B� Lی�ى أن

 إ��_ R�� Lآ�  

  Wُ=ْ&ُ:ْ�+َ)123 ( C َوَ�َ(آ�7ْ َ:َ�ْ�ِ- َوَم� َر�%�hَ�ِ Qَِ+7ٍ َ:	�� 0ْ�ََ	ُ�(َن �َوِإَ�ْ�ِ- ُیْ�َ'ُ� اْ�َ ْمُ� ُآ�%ُ- 
  )س�رة ه�د(

   ،�ًMی� ر�� أن�4P� hدي ور��ك (أي إن��ن انy�i �5 ه\J ا���eة ا���ح�ی� ان�?h آ�g� cآ�L ص

����i�(ود Lوزوج� Jدfوأو L5 أه��رJ وL���M ونLB�4 وMو ،Hء ا��P� ��خ�L و���L ح�E ، را

��q �� ا!�>�ن أ�ع ��� آ�ن، إ�� ن�B�4 أو ا����ن أو ر�k : ی��M?� اH إ��L ی�Pل  ا��g>�ت ا��� 

��E حy، وآ���  hنt� Hا Eوت ا���� إ�T��T وجh[X �� ��ّ� ،c آ���  Hا Eإ� kدرج�ت أو د�

،yح E�� hنt� H�� 5eا� hأح�� yح E�� hنt� _ن�� h�?�وآ��� ا.   

  :وای� را��3 روى ر

ی� رس(ل ا
 �wً)� *� 7 وأ��7 :�* : اl9�x ا�� ��8 :� :	- ��رث ا�� �=ام� أن ر'qً ��ل((

w : رًا آ7 ذ�Q وا�9&* یG(لDh� w;، + :�د :��- م�ا: ��0* أ:�G+ ،-�Gل :��- ا��qة وا��qم

;Dh� ((  

4�Mن أن �r3 ا���وب ا������3 ا��� أودت �����5 ����  � cأس�س?� س�ه c��M ؟ن 
�p ��  
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��E ����ى ��دي وأس�ي  
�oآ��5 �� ا� Lآ� �gأي ا� 
�p ��ح�وب ������ �tآ��?� س�


 وراء آc اUح�oری��، ا���ودو�� و ������5�z ح��2، اث ا�����z وا��zس�� �� ا�2��3، وج��

 اH، وأن�X �� Lء اH آ�ن، و�� �2�� ��Uن ی�ى أن اt� ،2�� 5� Lوح�� ��Uا E?2 ی>5، وان�� tgی .  

5 �3J، ی�ى أن اH �� ا����ء � L� cس�� �_ �?�، و�� ی��_ ���� �س �5 رح�� ����� Hی��� ا ��

 ،Lرض إ�Uو�� ا ،Lإ�  

 C �ْ2َِیُ= ا���ِ- َ+ْ(َق َأْیِ=ی�  
  )س�رة ا����(

  .  ی� �(��ل ه\J اQی�   

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا��tا�����4 س   �Mل  أح

ی� رس(ل ا
 م�ذا ی&�:=<* م� Dc; ا
 :� و'7 ��ل أن Dh� w;، إن �� �Dh; ا�0P=ت :� ((

 
  )) Dc; ا
، +kن &�� 6&Dc�Dh� 6; ا

  c?2، : ا������ سR��gب، أو ا��Bوان، او ا��
 ا�\ي ی��� ��L ا�3�o�4د �� ه\ا ا�Pوا�� hB�p إذا


 اH أو ا���ب، أو أخ\ �� ��q �_، أو M?� و�oت، ی�<gا�� J\ه L��
 ا�\ي ���� �o2، ه\ا ا��I

�T وج�M ،cل ه\ا ا�����4 :  

  ! )) +)�ت +�	� ��ل ا�k+ *&9ذا ا�Dh; ی#	� ا��J آ�- ((

���?2 ر��ان اH ی�Pل   �Bأص��ب ا��   : أح

  )) ا�Dh; م�PEح آ7 ش�((

  P� ،
�p ت���P�u?� �� ا���ة اUو�E : �لإذا اس��3�h ا��g>�ت ا����iة �� اUس�ة أس�س?� س�

 L���
 �T��� 5�z� 5م ��ح ی�3ف �� �L و�� )�وا��Zن�� وا��Z��Z، ���ذا �P�u?� ؟ Uن_ t� ،hB�pن� أ


 یy�i زوج�L ث�ث ��ات �p ����� ! cه\ا ح وی��j أنL آ��� ح�6�X _� c ی���_ ��gة، و�3

����E ��ب ا�����5 ذ��ً� ی�iدJ ه\ا وی��� jPف وی�ل ه\ا ا��tه\ا وی� ... �Bآ�ن ���_، وأص

ه�، وا�\ي یTداد �(L� �B أن ا��أة ����� �� �Bوأص ،J�� ��Uًا، آ�ن اB� �Bك، آ�ن ح�ًا، وأص����

ی��j زوج?� ���?� ���i�ق أن  f��c3 آ\ا ���L�3 ن>�ی� �L، و���� �Tواج?� و��kM زوج?� �� ح�ج 

 یX !ا��أة ی J\ا��أة ����� ؟ أه J\ی���ً� أه �?��� jوح� 
�pو L��� �X �� kMأن زوج?� و ��<

[�X c3�� أه�?�، أو أن h�B� م ا�\ه�ب  و�k ه\ا ه��ك �5 ی�c3 ذ�_، ! ً� �3


 ����ح آ�X c و5�f c�M ا���Bرك: �?\ا ا�����4 ا�(���M cل�oا�:  

  )) ��ك ا�Dh; : ا'	� ��9 ��� ا��M^ +* آ�	!، +�Gل ا�� ا�	&�رك((
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�Bً� س�2�g ��رًا، وی����X 2�g واحة ����5�����X EP، ی�i3 ��دام ه�د   �p أ�� إذا آ�ن ،c?ء س�X �ًR

ث2 ی\ه
 ��3?2 إ�E ا����� ... ث�ث� ی��B4ا خ���، ث2 ی��P���ا وی>��وا وی�gBiا وی���4ن �(�وح

 ،
�p ��  واQخ� إ�E ا��E�g، وی>�ن أس�س?� آ��� أو س�

J أوfد أص��Bا أی��م، واQخ�  أح��نً� إن��ن �� ا����� وا��Zن�  ��ًا، ه\ا �z� L����� ا��(5 ح>2 


 آ�?� �p ��، �\�_ ح���_ ث���� جًا، أنh ����ق ��س��� آ��Bة،  آ\�_، ا���(�ن ��>2 ا����Pد، س�

f ���� ���3آ� ج�ن��B أن ���4_ �5 ه�_ ا�2�e3، أنh ����ق �����3 اH، و��c�3 ا����4، أی� 

�_،  f���� ����M ���P ی(
 أن P� �?_، وإذا أ�>�_ ارآ��5 ح��� �?�T3� أن ،�?M�i� أو ،�?�)��

ی�وى أن �Pار ح���_ وص��_ ��ق آg� c>��، أن �����ذ ���_ و���?�>_ و��BX_ وص��_، ��س�

  رجً� أ�E ا���B ا�>�یcBM 5� 2 وج?�P� Lل 

7D :	7 وه( p	� ا��p ،!9# أ��W :� ��� ا��M^، ه>ا أ+: ی� رس(ل ا
 أي ا�0	7 أ+7D ؟ +�Gل((: 

ی� رس(ل ا
 أي : ��� ا��p ،^�M أ��W :� ش	��- ��ل: ی� رس(ل ا
 أي ا�0	7 أ+7D ؟ ��ل: ی	�9- ��ل

��� : ی� رس(ل ا
 أی��0	7 أ+7D ؟ ��ل: ��� ا��p ،^�M أ��W م� خ�E- ��ل: ا�0	7 أ+7D ؟ ��ل

  )) GE� w- ��� ا��M^ ؟ ه( أن Dh� w; م� اس603P م� �6EP��+ : Q إ��- ا�9&* و��ل: ا��M^، ��ل

   c<� ء�X ه\ا ،
�oب ا��BسU م ا���3ض� ،
�oم ا��آ�� �>���� �� أول ا�رس ��>5 أن ن�?2 

 5��P�Mد �P� ،ه�أس�ة ��ج�د، إذا إن��ن ن�م وLR��XU t�?� ��p ����م ا��Zن� أی5 ا���ج� ا���ن�� ؟ �2 ی(

�� kPدوام ه\ا ی J��
 ح��ً�، ��� ه�tت ح�ج�_ cBM ا���م أ�3ت �5 ن��_ و�oر س��B<ر وا��o4ا� L

 f ی�ك���_ ���k آ��� �Mس�� �5 � E��
 ا��tخ� �oب ا��Bأس 
، أ��q آ\�_ ؟ أح�oب ا��Bأس

م �?�]� �
 ا��tخ�، و�oب ا��Bأس ����c ��د ���L وی�د ���_ ����P3 خ24 را�
 �ًZ� �?g�t� ،ح

وی� L�kP �� ا���gح�� د�h3 �_ آ� �2 ��k ��ا���ج�ت، أن_ � hء ن���X c)�� f ... L� h3إن د�

 �3�
 ا����ب ا��اص f ،c��Bح دآ�نcBM L أن ی�(c ح���_ ��E د���J، أ�L��i ا�igأن ی L� cP�

�3��5 و�2 ی�(�?2، �3 �M �?Xل �_: وه� ��ogل ی�Pل �_� : ��Bا�� �����_ �5 ا�g?� ا���

، د��3?2 �2 �� 2?3��gج��c<� ،2 إن��ن ی>�ن  ��p ص��� د�h3 �_ ا����ب آ�� : c��Pل ، ا���ن� 

 
، �2 ی�(c وج�oب ا��Bأس L5 ن��� k���م ی c<g� Jأ��ر 
J وی�����L3 وL�BM و��ا� y�Mد

�?\ا ا�g_ �� ا��U، أح��نً� �( أن�س وا5�3M ��]�ت ا��Uف �g>��، أول ج���  f���c وا��Zن�� آ\�_، 

����_ أنL �2 یrBP، وا��Zن� ����_ �tنL د�k، أ��ف أس���f 5 أ5I أن �� ا��gم آ�?� �cZ ه\ی5 

اUس���5 ������ه2 وا���دة، أخ�ی5 یی�ان �c�3 ه\ا ی��
، واQخ� آ\�_ دون أن ی�(��ن ا����ب، 

�ث و2Rf، ه\ا ا��Xى س��رة آ��Bة، وا��Zن� أخ\ه� ص��oة وkM خ�ف ��5 ا�Tوج�ت، ه\ا ��c ث

 2Rfث��ن�� و c��اء ��5 اUس���f 5 یL��3 إf  اQخ� � 
Bا�������ت س c�)�� م3� ، وج ا���



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 868�� آ��ب ��
 

اH، وان�?h ��24 ا��gآ�، وا��c�3 أy�p، �� س(��ا �>�ن آc إن��ن آ�
 �������L، ��� أخ\ أ�j أو 

f ،����� ق�� f 5 ن�5 أخ�ات<� ،Lن ه\ا �5 أر��حU kن�� f ث�ث ��Bق آ��  ه\ا ا�>�م س�� ی�ج

اوات f ی��3?� إf اH، س(c ه\ا �Xء آ�L أ��ن�t� Lن� اخ��ت ه\ا � c<gس�� cBPو������ ،��ووا

 ،fًد��
، آ5 �oب ا��B5 أس� 
 أي ا��3�o� f ���<� ،ء�iی5 �5 أخ��ة �� أg� jی�gی* ا�ا��


 أن ی���ك آ�j �� ی�ی�o�� ���� f 
�o� f وآ��� cأ�� h�4ار، ی�M \ی�� f 
�p إن��ن ،

 cو��� 
�u c���L و�S� ،J��oن hB�p ی�>5 أن �y�i، ی�>5 أن ���ب، أو ��>�2 �>���، ی>�ن �_ 

 
�Pا���دة ان 
Bا�\ي آ�ن س 
�iا� c�3خ�� ��>2، ه\ا ا� f 22 أن�<�i�ات أن� أ���E إخ��_ ����

����?�i3��� 2ء، ی�>5 ��� h��� �� ،ی��X c�3� ،ًا
 �j4 أخ�ك �>��� �Mس��  f���E أ��p �

 2�g�� 
�oة، یأ��ك ��E أ�� ا�\ي ( أح��نً� ا!ن��ن آ��Tوج ا�\ي یL��B �� س�� ی���L ����� واح


 ی?ر ا�c�3 ��   �2 أرى ��_ خ��ًا �M : أو ی���?�، س�� آ���� ��!ح��ن ��Pل... ) خ��_�o��� ،


 ���oء وأح�Pد و�24Bی� ،��أس�ة أو �Xآ� و��gی أوfد أح��نً� �� ا��M�iت وا�ه�I  2ف س�


، ��� أول ا�رس �?�hB أن أ�Mل�p ��
 ج��ع آy�u) : �X c وا��?2 �� س��oءًا �5 )أن ا�� ،

y�M�5 أس�Bب : ا���4 وان�?�ًء ��Uس�ة وا�c�3، ج��ع آ�X c، و5u ن��_، �����ج�L ا� ا��3

 cا����� دون آ c��3���B� ،
�o، ا��خ\ وصًt2 ی� �� ���Xء، د�h3 خ\ إی�4ل أ آ�Z ا��gآ�ت ���

 ،kR�M���� Jد�� وذآ�Uا L� وأح�� L3�M�� ،�?؟ ث��?� ث��ن�ن أ��ً�، �2 ن���� L��P� 2 ن����?�، �� ا�\ي� J\ه

�� ����L خ\ ��L ا!ی�4ل، ��B� h�BM أ�L�i ��?� إیS� ،fً�4ذا س(�h ا�����2 واfس��م ����ل ��

Bوا� h�)إذا س ،
�oب ا��B5 أس��� وا�\�2 وا��Pوض �Sیf�4ت واf����Mت ��P3د أنh ا��3ت ��

���ي  c<g� 
�oا� kMذا وS� ،
�oب ا��B5 أس�ك، وه�tت ح�ج��_ cBM ا��hM، ا��3ت ����ا

 ،
�oا� _�� �Pأن ی� Eن، إ��B�p hارًا وأن�M \��� وأن ،L� 
  �Sی�ك أن ���(�

ة ا�  ��Pا� J\إ��>2 ه��Bل: \ه�Pأن ی L��� L�B�pأ ���M أ��م jPإن��ن ی cأن آ : 3� L� *�Bس�ف ی Lأن

 cاآ� �5 أج�gء ا��oل إ��P3ا�� ��p 5� L>� أن����4_ و���5، ��� ا����ء ��� ����م ��?أ أ�Bأس

 5� L� *�B� أن _��� ،L�T�� �� ��<g� Lط و��oو�� 
�oوه� �� ح��� ا� ���<� J��� ی>� ا�\ي�X

�\ر، و *��Zأت، و�� ا���م ا�
 أنh ا�\ي �Bا�� hنt� �ًZ� �?�� E�Mآ��� أ L� h�M hن� أن�Zا���م ا� ��

وء ?��� ،_��� yت أن ا��أن� ا����i و��h أنt� ،hول ی�م آ�ن ا��y �3_، و�� ا���م ا���Z* وج

fار إ�M \��ارًا، �2 أ�M ا\?� \��t5 س���Bأس 3 X?�، ه\  J������M c<� j أ _�B�p��Pل أن� �3�

ی وا����oن وا�?�(�ن ان�?h، اQن gا� 
�oا� ،�?�� h�?ان� �ipا��� cع ا��3ا��Bی>��?� أس ���Pا�

أص�B ��>��ك س����i3���� ،2ت وا���، وا!ی(����ت وا���، وا�����Bت وا���، أح��نً� إن��ن ی>�ن 

�h، ی�>5 ��� ،L���35 ی� H�� j���� L3� �iسّ��ن ی� LBج�ن Eاء إ�oا� hMو �� j�� _��tأن ی
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ی��T_ أو5B� ��M، وا����ن ا��Zن� ��3 جًا و��q أ���_ خ��ر، ن��_ �>�B آ� j��Pل �L أ�5B� ��i ؟ 

L� cP� L3� ج�ت�g� ذاS� ،ار�M \��� f : 5ا���م، ی�� ك �3��اH ی����_، و��q �5 أ��Xي �5 

، و�2e3� 5 �5 أ�f _3� c��3، أح�جh ن��_ جًا، أآ�Z ا��M ن����� Lن�� �Pد ی��M L��� kس ی���

 ،L�� _نT�� �4ح�دون أن  Lآ��ا L�� h)�Tان ،j�i� ب��� LB��� ،�M ح�ًا دون أي EPBا���>5 أن ی

 وج�د ����ع P��
 وا���f 2 أ�oع ا������ ،L3� c��35 ا��� kن�� �� L� رت�i�أ�� �� ا

�>���� c��M cBM أن  f��k ن��_ �� ���k ی(�ك  ا��5�z �� أ�q ا���ج� إ�E ه\ا ا�����ع، آ��

�T وج�M cل Hن، ا�B�p hار وأن�M \��� f ن� أن�Zا� E�3وا�� ،
�oا� Eإ� L�� :  

  C)37(�َوِإَذا َم� Dِcَُ&(ا ُهْ� َیEِhُْ�وَن 
  )س�رة ا��gرى(

  134(C(ُ	Nِْ��9َِ� �َواْ�َ)�fِِ	�َ� اhَ�ْْ�َ� َوا�0َ�ِْ+�َ� َ:ِ� ا���9ِس َوا���ُ- ُیNِ;% اْ�
  )س�رة Oل ���ان(

ی (وا���B ا�>�ی2 �ح �5   X ح� 
�oا� �� L5 س����ن ا�5 ص�د ) ��_ ن������ ا�5����4 

  : �Mل

�2 َ:َ�ْ�ِ- اْسPَ;� َرُ'qِن ِ:9َْ= ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+Dِhََ; َأَ�ُ=ُهَ	�، َ+�Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا���: َ��َل(( 

  ))ِإ<xَ *4ْ:َ�ُ� َآِ�َ	ً! َ�ْ( �2َ�َ��َ َذَهَ; Dَcَُ&ُ- َأُ:(ُذ ِ�����ِ- ِمَ� ا��3َ�ْ�Jِن ا���ِ'�ِ�: َوَس��َ�
)  )رواJ أح�

�\�_ �r3 ا���j ا����4 إذا وج ��gج�ة �� ا��iیy یjP، أو ی��U ،H�� \�3ن ه\J ا���gج�ة   

c��ا��i�gن وخ�ج ا!��م أح� وا����\ي �5 حی* أ�� س�3 ا��ري ان  أس�س?� ا��i�gن، إن?� �5 

L�Biل �� خ�M �Bا�� :  

ْ� َأJَ�ِ �8�َْ*ٍء َوِإن� اDَhَ�َْ; َ'ْ	َ�ٌة ِ+* َ�ْ�ِ; اْ�ِ� �َدَم، َأَم� َرَأْیPُْ� ِإَ�� ُ�ْ	َ�ِة َ:9َ�ْْ�ِ-، َواْ<�EَPِِخ َأْوَداِ'ِ-، َ+َ	(( 

 ْ̂ �َ�ْ�َ�ْ+َ Qَ�ِِمْ� َذ �ٌ�Nٌِ� َص�ْرِض، َوَهَ>ا َ�ِ=یٌ� َ�َxَ��ِ((  
  )رواJ ا����\ي(


 وإf : وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  �oا� L�� 

 أحآ2 وه� S� ،q�)��� 2R�Mن ذه�p إذا

�5 ا���آ� وا�>�م ا����U ،lن  j<� ء أن�X cأ�� E�3ة �� ه\ا ا����Zه��ك أح�دی* آ ،k)����

 ح �LB�p 5، ا��B�oن إذا �>�2 ���(�ح، وإP� م�5 ا���آ� وا�>� jذا آS� ،ك س���ب���ن 

 ��?� خ�� �5 ا�2R�P، وا�2R�P ��?� خ�� �5 ��Pوا� ،��Pخ�� �5 ا� �?�� k)ل �� ا���5 إن ا����M �Bوا��

 ،k)وا��� ،��P2 وا�R�Pو�5 ث2 ا� ،�X�� خ�Qوا ،E3ه2 ی�ا����X، وا����X خ�� �5 ا�����، أح

 5�
 ا���آ� ا���(k ث2 ا�(��q ث2 ا�2R�P ث2 ا����X ث2 ا����� ا����ع، ��� ا���5 وأ�3 هfzء �oا�

�5 ا���آ� وا�>�م،    ا��3



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 870�� آ��ب ��
 

���M Lل: ا��ی* ا��Zن� Hا ��
 أحآ2 : أخ�جL ا!��م أح� �5 حی* ا�5 ��Bس ر�p إذا


 �M، واH ��ا���ت h<���� :M �ًB�p، ث2 ی(���M q?� ث�ثً�، أح ا����3ء �Mل�p �� h��<� fو ،�

 ������� �iی� J
 ی�(�وز ح�oه�� ی JT5 ا���س ��آ� ��Z<ه��ك ا� ،h����� أنم ���L إذا ر

 ��ا���س ���Tل �����ى أcM �5 ����ا��Z<� J ص�ر ذ��ً� �tنf h ��(�وز حك وf �\ل ن��_، �� س�

���M دا L3� Lو� L�� �Bإن��ن أآ k� ث
 �5 ا���>5 أن ����p ا���س ������ J���R، �?\ا ا��Pي ��

 ،�Bث2 ه k��ار ،
�o� f 5 ه\ا ا�\ل أن� _��oآ�ن ی hذل، !ان c<� L�� ار\��f5 ا� �i��� L�

رJ ا�y ��(�_ ا�� f ،�P�P���iول ث 2���i أن �B\ل ��ء P� h�� ء�X ن_، إذا�<� �� _R�P� cآ�Uا

 واH ����5 ؟ ���� �]�ی��S� 5��5، وآ�q أرض واH: وج?_ أ��م U ،2�[� l�Xن س�ن� ��� ی�Pل

ی5 أس�دی5 ح�E ی��4ان B� c�pی5 زاخ�ی5 ������5، و��� cP5، ون��gی�� jص��ا��(�ز �� ی�م 


 ح�ج� �5 �]�2 ����ء دی5. أ����5، ه\J آ�?� ������ت�u 5� ���، ���?E ا�\ل أن یjP )أه�ن 

ًا ��ف ح�) J��k وf ی?f ،�B ی��iول وf ی�\�c، ا�>�ی�B� 2ب ا��]�2، ث2 ی�دJ، ا!ن��ن f یB� Hرح2 ا

 J�� jM�� (ل�M :ج�بt� ،_3�Bك س�: س��Xtی_،�Mلأن�: ی�3ف ����P� ،Lل �L ا���>�2إنL : س���3 أن س�

L� ل�M ،إذن _��� حك :اه�ب، �tج��L:��3ف �� jM hاخ��4ص، أن L� cرج cآ ،����أ��ف 

3 و��َ ،3��ُ  

��
 أ�ًا، ��M Lل ا!��م س�ن� �oی f ه\ا أن ا!ن��ن E�3� q�� ة�� 
�p TیT3ا� B�� ا�5 

�3��gا�) :�gB5 ��� ا�� q��� 
�oو�2 ی 
�oواس� ،E�ا��?2 : وا���M �Bل) �5 اس���� و�2 ی�

 ������ي ا 
�oأن ا� h�M ���3� ،�gBا� 
�oآ�� ی 
�pوأ،�gBا� E�إن�� ��g أر�E آ�� ی�


�o� ،ل�Mأ ��  
�o�� ���� f أن hB�p وإذا 
�oب ا��B5 أس�3 ن��_ B� _ �� أن�و�>5 إراد

 _��� hأن f ،ه� ���_ ا��� 
�oا� h�3ج �� Hس�� ا f kMب وإذا و�BسU5 ا�أن ی���ك، إذا ا��3ت 

 Lأن kRل را�M وه��ك ،��Uا)
�pأ fو 
��o�أن� أ (  

  �Rس��، رz� ی�� ،2�3� Lأح��نً� ا!ن��ن آ�نE�g��� q ... �?eأن ی L���ی(
 أن ی>�ن �L ه��B و

 5� hنt� ،r��o� Lدي ه\ا اس���M 
4�� L� إن��ن L3�4ا�\ي ی 
�o5 ا���ق ��5 ا�<� ،LB�p

�� �Mل �L س�ن� أ�� ذر أن ا���س �� ���
، �cZ س�ن� �oا� h3وء، �>5 ص�أ���E?��� �� _M ا�?

�_، ��PلX ه���ا :�M �� �� ی2�3 ا���س �� LBی��س f ��Uو�>5 ه\ا ا J\ه ��ء�B��B �5 ا��ح�� Uخ\وا 

ة �Iه�ة، وإf ذهhB ه��B_ آ�?�g� ى، ی���ج��آ��  fإ .  

�?��ك أ���ل آtن ی>�ن �ی� ا��Zن�ی� �2��B دا�Rً� ���ى ا��رس�5 یt��ن �3 س��� �5 ا��T��� ،hMم   

ة وا�?��B وا���3�T���� �Bم ا�c��3 أو gا� c�3دي إذا �?\ا ا���M 
4�� L� إن��ن c<� ،hM���� رسا��

 cه���5 �ّ��ً� ���43(<� f (L� ل�M _ا��� B� Lا�� ،
�p ���ن� ��� : �� k� 5���zی� أ��� ا�� hأن
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���
 ؟ ��Pل �L س�ن� �oه\ا ا� 
�o� L� _و��� Hك ا�i� ا���_ أنh ؟ ��Pل : أB�
 ی� �o� �� أو

 ا���_B���� س�3 :  ��oو�>5 �2 و�� ی hB�p ن�t� ؟ �?eی f Eح� 
�oا� L�� ج��� إذا �2 أردد

 ،LB�p 2�<وی 
�oو�5 ی ،LB�p �?eوی 
�o5 ا���ق ��5 �5 ی<� 
�oن��ن ی!�� ،
�oا� �?Iأ

���L ) وا�>�5��I ا���o وا�5���3 �5 ا���س واH ی�
 ا������5( ه\ا �� ذآ� �� ا�O�Pن ا�>�ی2  �Bوا��

   :ا�4�ة وا���م ی�Pل

8َ�ْ�َ ا��Jِ=یُ= ِ����%َ�َ:ِ! : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

 ;ِDَhَ�ْ9َْ= ا:ِ -ُ�َEْ>َ Qُ�ِ	ْیُ= ا��ِ>ي َی=ِ�Jا� �	ِإ<�َ((  
  )رواJ ا���Bري(

  2 أ�� �� ص��� ���. ه\ا �� ا�5����4  

ا��ِ>ي w َیْ�َ�ُ:ُ- ا��4َ'�ُل، : َم� 0ُ�َ=%وَن ا��%َ�َ:َ! ِ+�ُ)ْ� ؟ َ��ُ�(ا: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�((

  ))w، َوَ�ِ)�9ُ- ا��ِ>ي َیْ	Eْ>َ Qُ�َِ�ُ- ِ:9َْ= اDَhَ�ِْ; : َ��َل
  ) رواJ أ�� داود(

��E ا��B4 وه� ا���2 جّا �k)gه��ك أح�دی* آ��Zة    .  

  : ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

َم� َ�َ#��َع َ:ْ&ٌ= َ'ْ�َ:ً! َأْ+7َDَ ِ:9َْ= ا���ِ- َ:�� َوَ'�7 ِمْ� َ'ْ�َ:ِ! : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 

 �  ))cَْ�ٍ� َیْ)gُِ	�2َ اْ��hَPَِء َوْ'ِ- ا���ِ- �0َ�ََ�
را��رواJ ا(� (  


 �5 وا��U Lن?� ��p ����4 و�>5 �2 ی���J �>���، أو �5 وا���p �?� J ��43م   �o5 إن��ن ی<��

E��3� Hا Lء وج�oا�� 
�oا� ��
 وأن ���_ ن��_ �o� أن c�� 2e�t� ،ب أبU5 ا<� .  

��P� وخ�ف أن ��2 جًا وی��2 و�M ��pص Lوث�� �� �ً[�X _� وآ�� kك ص�ن��L و�أ ی��(j إذا آ�ن 

�?\ا ی>��L �5 ا��P3ب، L� cM خ��  f��Tن f ی?�_ ا�f ��3ن�?E، ه��ك إن��ن ا��Xى آ��Bت جیة 

 E�� L��� 
�p ��وج�ء ا��L وأح�� ا���gة و�Tع ا���Pش ه\ا أ����P��� L3ش ی��� ����� �� س�

 Lی �kiM 5 ی� f L3س�دوا أص���� L3ه\ا ! أص�� cب ان��� �2 ی���U�� kiPا��ردة س� cZ� c�u �Bا��

 ����ییL �� ث�5 ا�>��Bت أر�5�3 أ��ً� ؟ اQن ی���E أن یL��� k�B آ�L وه\�4M J وا��3M، ��!ن��ن 

 c�u ���� ّي ی�
 ی�م، ����ا� �2 ی���c أن ی�ى ا��L ی��ج�J أرج�ك أخ�Bه2 أن f ی�3iPن �� ی�oی

Lرك ��� ح��� ��p ��oص ،  

  : وا���م ی�Pل ���L ا�4�ة

)) ��P�َ ِ̂ iِqMَ�ُْرُءوِس ا �ُیWُ�َ4�Mَ ِ+* َأي4 َمْ� َآ�gً�ْcَ �َgَ َوُهَ( َیْ��3ِPَُ� َأْن ُیWُ<َ4E9َ َدَ:�Wُ ا���ُ- َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َ:َ�

  ))َهَ>ا َ�ِ=یٌ� َ�َ�ٌ� cَِ�یٌ; : اNُ�ْ(ِر َش�َء، َ��َل
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  )رواJ ا����\ي(

��Bة ���P� 5م ���� جًا �tن�M hي و   L�3)�و ،yس� LP��� ن_ أن�<�Sو� L<��� _یخ�4_ ��5 ی

���ت ��L و��  hB�p���L< و���ت ��L، َوَ��  hوأن �iو�� j�3�  ی�B�3، وا��24 

  ))ُ- ِإیَ	�ً<� ِمْ� َ'ْ�َ:ٍ! َأَ�;% ِإَ�*� ِمْ� َ'ْ�َ:ِ! cَْ�ٍ� َیْ)gُِ	�2َ َ:ْ&ٌ= َم� َآgََ	�2َ َ:ْ&ٌ= ِ���ِ- ِإw َمَ� ا���ُ- َ'ْ(َ+((
)  )رواJ أح�

   2eإی��ن وأ�5، ��� ه\ا ا!ی��ن �� دام آ LB�M L� ی�� cوج T� Hا Le�p 2e<إن��ن ی cا ��?� آ�PMد

��iیLe�p .. E�p LP و�2 ی�>�2 أو ی2�g أو یtذي أو ی>�� و�2 ی�53 ا����� ا��� ��3ف ��?� ��E ��ن


 ��� آ�e�p h�e ی� ر �� : اH أص�B س��>ً� ��B ن��L ی�Pل�o� f ه\ا آ� h�3� _��Bأن� �� س

 L���� ��E�3 �� ج��L إی��نً� أص�u �BیLP إ�E اH س��_، إذا وjM ��4�ة �?ر د�� 
�o� fU

ك أو ح�ج
 و�>5 ��>5 أن ��ك أو ی?دك وی>�ن �j�3 أو Oذن ���رًا، أ�� أ��ً� آc إن��ن �tذیL ی��

دك، ���ف ���T��� L_ �5 ���س�س ه�P3� cل أن ی�c3 ه\ا ?� Lوه�� L�B�pوأ L�زTاس�� h؟ أن

�T وجc ی��  Hا c3� ذيt2 و�2 یP5، إذا ا!ن��ن �2 ی���t�� _�T��� _�P�� وی��� �3_ أو س��رة _Pی�ا�

LB�M إی��نً� وأ��ً� �� Oن واح، ���3ك �5 ا����ء ��� B�M_ إی��نً� أي ا��iیy إ�E اH س��_ ��S>�ن_ أن 

 ��5 یی_، إذا رجc ���ء و���ت ��L ی��Bك ��4B� �Bوأص ،Lی���Xا L�����ت  ����� وأ��ً� 

���c�� L ان�?E آ�P� _��� c أن ی��2P ه�  _� �� L�� h�Pح�ً� إذا ان� hا ��د�واf H أن��ه� �_ أ�

 _�� .  

��L ی�Pل: أحه�M 2ل   Hا ��  : إن �X _���� hB�p]�5 ���ن_ ویك، ا���5 ر

م� م�E> Q�- :9= ا��c&! وا��ه&! : ر�� م9)� +�- :�	- ا
 م� ا��3�Jن و��م- :� ا��9رأ(

 ;Dh2(ة وا�Jوا�(  

 ��p 5� L��?X ��Pأن ی 
pر cم ، رج��� yی�i� Lإ�� c4� Mء و�g� 
p�� M �Bpا�� �3�


 أن ی�?X ��P�L �5 ج�k ا���ل �����S� �Mذا إن��ن pر cن�، رجT��� kMواج وTا� yی�u Lن�� _��

 �� Lی��5 آ\ب ه\ا �2 ی��_ ن�� jب وح�\<� y���� ء�X 5� ن ی��فtآ �Bا��ه �� ا���Bp و��


، أر�k ح�fت �?�>��oة وا��?gوا� �Bرس : ا��ه
، و�c3 ه\ا ا��oة وا��?gوا� �Bوا��ه �Bpا��

�Pرس ا�دم أن ن���k ه\ا ی���ج �رس Oخ� ��ج�د ن�4ص ��c3� L اH س��BنL و�E��3 ی��� ��� �� ا�

  .ا�رس


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��
 ج��ع آ�X c) : 066( ا�رس  -���o2ا�. 

  26-12- 1993: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

ث�� �� اUس�Bع ا����� �c �� درس اUح: أی?� اUخ�ة ا�>�ام��  Hی* رس�ل ا�5 ح ،��ا���

L4وس�2، ا�\ي ن L��� Hا Eص� :  

w : َأْوِص9ِ*، َ��َل: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:9ْ-، َأن� َرُ'q َ��َل �9��ِِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 

  ))Dَhْ�َ : ;ْDَhْ�َ wْ;، َ+َ�د�َد ِمَ�اًرا، َ��َل
  ) ي ص��� ا���Bر( 

   �ًZی اآ�jg حMص�� ا!ن��ن، و 

 ا�\ي ی�4i3ءًا �5 ا�� ،�X cج��ع آ 
�o2 أن ا�<� hو���

ة ا������، gا� L�3��و j3�أن أخ�i �� �� ج�2 ا!ن��ن ج?�ز ا������ ��L، وأن ه\ا ا�(?�ز إذا 

Uی� �� �?2 ا�eث ن��E ن�� ا���ی�، وه\J أح L��iس� h�3� j3�
، إذا �oا� L�3ورام ی�

 f>�ن ا���4 ا������ أس�س ا���4، و�>�د �ض، و�� c>�ن أس�س آ�>�د �ة ا������ gإذًا ا� ،�Z�Bا��

 أ��c �5 ا���ح�، واQی� ا�>�ی���B3ا� h��3� ��� ،  : �Xء ی�i3 ا!ن��ن ا���4 ا������ آ����ح�

  C)213(ِ��َ� � َ+َ�� َ�ْ=ُع َمَ� ا���ِ- ِإ2�ًَ� َ�َخَ� َ+Pَُ)(َن ِمَ� اْ�ُ	0َ>�
  )س�رة ا��3gاء (

  Z5 �� أح�دی* آbو�� cb4� م�ة وا���ا�4 L��� �Bأن ا�� j2 آ�<� hج��ع و��� 
�oأن ا� ��ة و أآ

�X cآ .  

��L ح���� �Mل Hا �� وص��� إ��M Eل ا!��م ا���5 رMی* و  :واQن ن����X kح ه\ا ا��

م- :�� ا��9ر، م� م�E> Q�- :9= ا��c&! وا��ه&! أر�� م� آ� +�- :�	- ا
 م� ا��3�Jن، و���((

;Dh2(ة وا�Jوا� ((.  

أس�س ا!ی��ن أن ���_ ن��_، ا�>��� ���>L ن��L، ا��5�z ی��_ ن��L، ا�>��� ����J ن��L، ا��5�z ی���   

 �� ا��L� 5�z دور، و�� cP3��� ،Lان��ا� L� ر�Bا�>��� ی cP� ،yا�� Eإ� Jد�P5 ی�zا�� cP� ،Lن��

 وإ�� أنBَ�ُ Lِ�ر، ُ�َ�ِ�غ، �Pُ�َد، ن�q ا!ن��ن إ�� أن ���>?� �tن5�z� h، وإ�� ا�R�M Lدور، إ�� أن L� ���<

�T وجcأن ���>_ �?\ا �5  H5 ا� 3Bا� cص��ت أه .  

�Bpا�� �� Lا���ر، �5 ��_ ن�� E�� L�bن، وح��i�g5 ا�� Hا L�4� L�� 55 آ� kأر�.  

��L ا�O�Pن ا�>�ی2 �>��� ا�?�ى، �?\J ا���Bp ه� ��c ا���   �bB�q إ�E ا��gء، و��c ا���q إ�E ا��gء 

وا�?�ى ��c ا���q، �>5 ه\J ا�>��� اس�h��3 �� آc ��ا5u اQی�ت اس�fً��3 �\���ً�، أي أن ا���q إذا 

  ���E�S� h ا�cu�B، إذا ���E�S� h ا����43، إذا ���E�S� h ا�g?�ة،
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 E��3� L��M 2<� ذآ�ت Mو :  

C8ُEُ>ْ َ�َْوَم� 2ْ�ََ(ى ا ���g0ُ(َن ِإ��� ا�&ِ�Pِإْن َی �  
  )س�رة ا��(2 (

�ْhَ�ِ Wَُ� ا��َ&َ� َهَ(ا�	0ُ(َن َأْهَ(اَءُهْ� َوَمْ� َأَض7% ِم&ِ�Pَی �	َأ<�َ �ْ�َ:ْ�+َ Qَ�َ ا)&ُ�#ِPَ�ْْن َ�ْ� َیkِ+َ � ُهً=ى ِمَ� ا���ِ- ِإن� �ِ

)ْGَ�ْا���َ- َ�� َی2ِْ=ي ا �َ�	ِ�ِ��g50(َم ا�(C  
) l4Pس�رة ا�(  

   H2، أودع ا�e��� ا!ن��ن kM5 أن ی�� �f Hًى �5 اوذآ�ت و�M?� أن ا��Bع ا�?�ى �5 دون ه

 EنTوا� ،EنTا� �� kP5 أن ی� �f H5 دون ��?� ا� �Bpا�� J\ذا أراد إرواء هS� ،ا����ء 
��!ن��ن ح

 �� H2، أودع ا�Iو ،�oوان، و�� J\ا���ل، ��� أراد ا!ن��ن �5 أن ی���ك ���وي ه 
ا!ن��ن ح

 y�Mء د�X وع، أي أن ه\ا�gا�� ��p 
 �5 أن یkP �� ا�>��f cوج T� H5 دون ��?� ا� �Bpا��

  . جًا

  C)50(ا���gِ�ِ	�َ� �َوَمْ� َأَض7% ِم	�َ� ا��َ&َ� َهَ(اhَ�ِ Wُْ�ِ� ُهً=ى ِمَ� ا���ِ- ِإن� ا���َ- َ�� َی2ِْ=ي اGَ�ْْ(َم 
) l4Pس�رة ا�(  

 ه�ى، �����o ه�ي ی?�ى، وه�ى ی?�ي، ه�ي ی?�ى أي ��ل   P� ا �5 ه�ى���Mو ،cى ه� ا����?���


 أن ی�� ح�ف ا��او وا�?�ء واj�U أو ا���ء، ��5 ا��5��3 )� fو ،�Pی� �Pوه�ى ی?�ي أي س ،cی��

�P، أن �?�ى ی��?� �_ ا�?�ى إ�E أن �?�ي، إن ��� ��M 5س��g� 2ك ���?��، �5 ��ل إ�cٍu�� E س

  ا��Bع ا�?�ى ه�ان 

  إذا ��ل �* أس�+6 ی� +qن      وا خ#�P* م� :�Pب ر�*

� أ<6 +* ا�	�0ص*Pم �  ���� م�خ� �Q ا��90ن           إ�

  و:9=ك ا���l وا���9ن         ��ي :9=ي �Q ا���� وه(

  �Q ا�0(ان وم� ا<6DG ��         ��ض� � ن �DG9* ا�����*

  ص* �- ا�7G0 وا����ن            ی� ��NP* م� آ�Pٍب آ�یٍ�

  +* ا��9ر م�#(<! ��2ن             واسPِ� م� ش�&! ��اه� 

  

 ی>�ن أس��ب   Mو ،LB�u ء�X �� 
p5 ر�� ،L3د ن��P��f Lإ�� qا��� c�� ء أي�gا� �� �Bpإذًا ا��

 ی>�ن أص�L ح�ا�ً�، ن�5 ��ث�Mح�ا�ً�، و LB�u ء ���م�Xو ،L�ا\� �ً���� �ً[�X أن ه��ك cBM 5� �

�t� ،J��oآc ��2 ا���Tی� ���م �\ا�L، أ�� أآc ��2 ا��tن �5 دون د�k ا�5�Z ���م �J��o، �?\ا ا��gء 

 
p5 ر� cٍآ E�� ،cصUی>�ن ���م �� ا M5 ا��س��� �����، و<� L� ی>�ن ����ح M ب�pا���

 وkM �� أح أ��ی5، إ��P� ء�X ��  ا���ام ،�Bا���ام ا��� �� kPوإ�� أن ی ،y�iا���ام ا�� �� kPأن ی



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 875�� آ��ب ��
 

 5� E)ون ،Hاب ا\� 5� E)ن P� �Bpا�� �� Lح�ام، إذا �5 ��_ ن�� Lإ�� yی�iأن ا� �Bا���

 ی>�ن M c5 ��3?� ا����<� ،c��� �?�3ت ��3?� ���م، و��Bpا�� J\ك، ه�5 ا�?� E)ن، ون�i�gا�

� ،�ً���� Lا��ص�ل إ������Zا� ���Pی�م : \�_ ا�� Lًا، آ�ن ح��������5 ح�س
 ن��L �� ا�ن�� ح���ً� 

����ا�����P ی���، و�5 آ�ن ح���L �� ا�ن�� ی���ًا ����Pی�م ا� Lآ�ن ح��� ، .  

jی�gی* ا��5 أب ا�f : ��)B أن�E ه\ا ا��   أخ�جL ا�5 س3

  ))م ا���Gم!أw ی� رب <8E ��:	! <�:	! +* ا�=<��، '�0i! :�ری! ی(((
  ) ا�#�م� ا����h � م�م ا���(�* (

یة، أح��نً� �خc ���ت �� أی�م ا��T3ی� ��Pل  X �B� L3� ثه\ا ا�h�B ث��L : واH أح��نً� ا!ن��ن ��

أآ�Z �5 خ���5 ����نً�، ����� و�Tی�i� 5ی �P�tخ\ ���B�Uب، �tی5 ص�حLB ا���م، ون� �� 5�T3ی�L ؟ 

  ، ��o و��� و���، �cZ ��� ا��4B ���� ا��BP، ه\J ه� ا�ن

u �?�3اج ���� ا�ن�� س���Pده� ا��� ����u qوا��� ���  

��gون، خ���ن، س�3Bن  ،�g����J وhM، خ���  5� E�� Mو fخ�ة إUأی?� ا ��� �� �5 أح

��ام ؟ آ��� ا�... س��Uا J\ه h�� j�4آ�B .  

 وEM ن��L �5 ه�P� ،�Bpا�� �� Lخ�ةإذًا �5 ��_ ن��Qاب ا\�  . ك ا�ن��، و

 ی>�ن ا��gء   Mو ،�ً���� yی�iی>�ن ا� M ،Lإ�� h3�أ�� ا���Bp �?� وا���، ر�X hBp]ً� ��ن

 Lأح��نً� ا!ن��ن ی��ف، خ�� ،�Bا��ه �� L5 ��_ ن��� ،�Bن وا��هQأ�� ا ،�ً���� cصUب �� ا�pا���

 Lی��� Lا�>\ب، خ�� E�� Lی��� L��43، خ��� E�� Lا�\ي ی��ف ی��� ����E أن ی��Pف ���43 ���

��E ا����43،  _���� M �Bpإذًا ا�� ،�ًu�� Jآ�ن أ�� ،Lإذًا ح���� خ�ف ا!ن��ن �� ��_ ن�� ،L��

 jء ا�����gی��ه2 ا!ن��ن أح��نً� أن ا��(�ة �5 ه\ا ا� M ،��43ا�� E�� _���� M �ًأی� �Bوا��ه

  . أح�j: ل �_أ���H�� j ؟ ی�P! ی>\ب ���(� ! ���>\ب 

 ���Pا� ،E�3� ن�ن�ً�، و�?\ا�M ًا أن س�3 ��3_ آ�نی���Pن �_ خ�� �X 5?�ی5 �� ا��(5، أح�� �Xه

ی4ر �Mار �����3 ��_، �>5 أنh ���ج� إ��X Eه ی��j ا���� ،5�k�P إن��نً� �tن ی��j ی���ً� آ�ذ��، 

  �� >�ذب، ����ه�B سhBB ه\J ا��43خ�h �5 ا��(h3M�� 5 �� ا����5 ا�

 �Bا��ص�ل إ��?�، آ\�_ ا��ه yی�i� ?� �����، أو�>�ن �\ا����43ن إ�� أن � �?� �Bpإذًا آ�� أن ا��

 ا��ه�B، ی>\ب، أح��نً� ی���ي، أح��نً� ی�y4 ا��?�� �� Xا!ن��ن ��3ص� أ 
�����، أح��نً� ی��>

J��o� .  

ه\J ا��iا�i� ،L  yRیy أو ��خ�، �r3ا��gء ا�3Bu *��Zً� إذا خ�ف ا!ن��ن �X]ً� ان�k إ�E ا���ص ��

  .��P ا�g?�ة. �����
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 ا���Bp وا��ه�B وا�g?�ة �� L5 ��_ ن���..  

  �ً�Rل دا�Mات آ�� أ�?gا� J\ه ،�?�� Hا �?�ح��دی� أو � �ً3Bu : ،�P�i���c ا���q إ�E ا�g?�ات ا��� أود

��Pا� J\ه _�� h��p �� ،���eة ن  . آ�?� �����ة ���P ه\J ا���Pات �?� ��Mة واح

 �� hوأن L�3�� ،Hا E�� _��BMإ ��M �� hوأن L�3��و ،س��Bن اH ا��gء ا���ل نj�e، و��ی�، و��3

 y�iوی� L�3�� ،نO�Pاءة ا��M Eه� إ�3� y�i��و L�3�� ،ة�ا�4 Eه� إ�3� y�i��و L�3�� ،E���M ا��

و�� آ�ن ���uً� : ?�، �>5 ا��gء ا����م���ن_ �� ا��U ،yن�g� Lوع، و�y ��?� اH، و�y ا���eم ا!�

  .��L�3 وأنh �� ح�ج

   �ًBی�� ص���اس ه\J ا����رات ا��� �y�i أ��اM?�، و���� �� ا��M�iت ��ً�، ��� ا��Uا �� kآ�2 ی��

�L اH و�(�(ً�، �� ا�����ع ����ع زواج، ح��ً� ���ذا f ی����ن ؟ f ی���X ،ن ه\ا زواج��

cوج T�.  

Pی�uق ا��Bب �k ا��(�، ���h ا��Bب ��2 أج أحًا، ث2 ح��h ��� ا������ إ��M � : Eل ��حث�� ص

ح�و�h أن : اUس�c ��أی�e��� h ����ك، �(hB ���� �����?�، وإذا �?� c�u ص��o و� ����M ،Jل ��

���ج�ء �5 ا��Toى أن ه\ا ا�c�i �� ! إ�q�� ، 6 ه�� ا��Toى ...Oخ\J إ�E�g��� E ا��uUل، إ�E ا���

، ه�]�ا ا�ی�رة، ه�]�ا Rه�]�ا ا��س� ، �?�]�ا، ه�]�ا ا��?M �?Xث��ن�� أ cBM 2ه)� ،5����X 5أ��ی

 أ��L خ���ن أو س��ن هی�، وی���3ن ا���Bرآ�ت واfح���fت Mا���ح، و )�� c�iا� ��tای�، یا�?

ای�، واfح���fت، وc�u وا��?�]�ت، c�u یt�� ��iی�g� yوع وح��L ه\J ا���Bp وا���ح�، وا�?

 L���M ا!ن��ن ،Hا ����f �� E ی� �?Bص�ح c��� ة�?gب وی�رق، إذًا ا��Bوراء ا� �e��� �� k�ی�

 �� Lن�� _�� LنU ن� ���ذا ؟ �L آc ی�م، س��gن نQا Eوح� jن� ی�س��L���� LiB، ر��� �5 أی�م س�

  ا�g?�ة، 

  C)23(* َأْ�َ�َ� َمrَْ(اَي ِإ<�ُ- َ�� ُیEِْ�ُ� ا���gِ�ُ	(َن � َ��َل َم�0ََذ ا���ِ- ِإ<�ُ- َر�4
) jس�رة ی�س(  

   �B� ،Lu�Bر ان�P� ،L���ر P� 5<�� نQب ا�X cة، وآ�?gا� �� Lن�� _�� LنU ��e3ا� J\ه cآ

 ،J��B ی ،cوج T� Hا 
�oی �� c5 آ� Lن��� �B�س�L3 �5 ا���oء، �J�4� �B �5 ا���ام، 

 �Mل��B رج�L، أM �Bا�� q�� : ن�T� ا� 5�3�Tن� وزن�ه� ا���e،واUذن �Tن� وزن�ه� ا���k، وا��

وا��ج c�Tن� وزن�ه� ا���g إذًا ا��ج c�Tن�، وا�� �Tن�،  –وزن�ه� ا��iB أي ا�4�pfب ����Pة 

  .Tن�وا� 5�3�Tن�، واUذن �

�\اب ا�ن�� و�\اب اQخ�ة، ا 5� Lن�� EMة و�?gا� �� L5 ��_ ن����
�o� : �� L5 ��_ ن���

 
�oة وا��?gوا� �Bوا��ه �Bpا��  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 877�� آ��ب ��
 

   
�o��� ،����� ء��Xآ�?� أ J\2، ه�gا� Eا���ب، إ� Eذى، إ�Uع ا�Pإی Eا!ن��ن إ� k�
 ی�oا�

 hق، وأن�خUا ه2 ح��ً�، وآ�د ا����2 أن ی>�ن ن�Bً�، وا���2 س�X5 إی��نً� أ���zا�� cأآ� ،�X cج��ع آ

t� �ًح��� hرك آ�?�، أح��نً� ا!ن��ن ی�>�2 آ��� �� د���U _ٌ��� hخ�ة  -نUأی?� ا Hس��،  - وا c��ی?م 

 E��أو ی?م ���R�� c س��، أ��M q\ف ����4 ی?م ���R�� c س��، أآ�B ���س�P�! �Bء ا�>�م جTا�ً� 


 آ��L س�ف ی>�ن �Mس�ً�، س�>�ن ��2�X L، س�>�ن ���oن��ن ��� ی!�� ،
�oا� L�Rا�� ،2)?� L

 T� Hا ،Hد ا�B� E���T وجH�� c س�L�4P، وإن ��iول  Hا E��س�>�ن �� L��iول، وإن ��iول 


 أن ی�>h، وإذا �p ا!ن��ن إذا ،�B4��� وا���اص� y���� وه\ا �5 ��ب ا���اص� ،Lأد� cوج


 وه� �� �>�ن �����ج، إذا آ�ن واq�)��� �ً�M، إذا آ�ن ج���ً� ����k)i، و�5 �p ا���ج�?�ت

ا���Bی� ������t، و��ج�?�ت أخ�ى أن یc��o، أو �����ج، أح��نً� ا���وج أو�E، و�k ���(�، أح��نً� 


 ص�ر �p وري، ا!ن��ن إذا��ا���pfل ��وري، أح��نً� ا����ء ��وري، أح��نً� ا�(��س 

�o��B� 5 دون� ،L�� kgة �� رأى أ�Oا��� �� Lن�� Eإ� �eن 
��oو�� أن ا� ،�ًg5 وح� kgرأى أ� �� ،


��p إن��نL�e�  .، وح�، أن�e ه\ا ا�ی5 �� أ


 : �Mََلْ�َoْ�َ f  

  ح��ً� اQن ���q<3، ه\J ا�g?�ة إذا ���و�?� ا!ن��ن �5 ا��iیy ا���gوع ����ح، 

C-ُِهً=ى ِمَ� ا��� �ِ�ْhَ�ِ Wَُ� ا��َ&َ� َهَ(ا�	َوَمْ� َأَض7% ِم �  
) l4Pس�رة ا�(  

�T وجc ؟ �X fء ���Lح��ً� �� ا�kB ه   Hى ا  . �اJ و�y ه


 إH f، ا���P�P إذا أراد   �oی f ،H f2 إPی�� f ،�ًM�uإ L���� 2Pی�� f م آ�ن�ة وا���ا�4 L��� �Bا��

�T وجc، دا���، ی>�ن سBBً� �� های� ا���y،  - وه\ا ��c �5 اH آ��B - ا!ن��ن  H أن ی>�ن ��ب

�� Lن�� kأن ی� 
�f ،L ی�>5 أن ی(L�3 اH سBBً� �� های� ی(M h�� Lن�� kإن �2 ی� ،L�M h

L��M h�� Lن�� kأن ی� fإ ،Lإ�� c��� د�B3ب ا���M c3)خ�ی5، و�5 یQا .  

Cَصَ&ُ�وا ��	َی2ُْ=وَن ِ�َ ْمِ�َ<� َ� !ً�	iَِوَ'�9َ�ْ0َ ِم2ُ9ْْ� َأ�  
  )س�رة ا��(ة (

َ�� ِإْ�َ�اِه�َ� َرPَ�َْوِإِذ ا�C�ً��9��ِِس ِإَم�م Qَ�ُ:ِ�'َ *4>��2ُ َ��َل ِإ�	ٍت َ+َ َ��	َ�ِ(َ�ِ -ُ%�  
  )س�رة ا��PBة (

ِ̂ َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َسَ 6ُ�ْGُ+َ !َJَiِ�:َ 6ُ�ْ: َ:ْ� َس0ِْ= ْ�ِ� ِه�Jٍَم َ��َل(( . َأْخِ&ِ�ی9ِ* َ:ْ� ُخُ�

6ْ�َ�Gَ+َ :-ُGُ�ُْ��َن  َآ�َن ُخGُ�ْا ((  
)  ا!��م أح���� (  
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   Lوا�\ي ذ� ،L�� �ًZ��� ن آ�نO�Pا� Lحأي آ�ن ی�tدب ��داب ا�O�Pن، وی���t� yخ�ق ا�O�Pن، ا�\ي �

 ،LRة ح��g� ،J�<ًا ��� یة ح��f LR ی�اجL أحg� م�ة وا���ا�4 L���3ًا ��L، وآ�ن �B� ن آ�نO�Pا�

  .وا��4P ا���3و�� ا��� أذآ�ه� �>2 ��ارًا. ل أن�س ی���3ن آ\ا وآ\ا�� ��: آ�ن ی34 ا����B وی�Pل

أن أ�= أص�N�- م�ة آ�<(ا +* c=اء وأآ�(ا ��N '>ور، أ�= أص�N�- ص=رت م9- راNi! آ�ی2! +�	� ((

آ��9 أآ��9 : ���(ا. آ7 م� أآ�N� 7 '>ور +��P(ض : ��ن و�6 صqة ا�0�� ��ل :��- ا��qة وا��qم

  ))+kذًا آ�)� +P(ض وا: ه>ا ا���N، ��ل

س��ًا ���ل ه\ا ا�\ي ان�rP و��ءJ، أخ�ق ا���B آ�نh أخ�ق ر���، آ�ن ح���ً�، آ�ن f ی���   

ا��ج�f ،J ُیْ�ِ(c، أح��نً� ی>�ن ا!ن��ن ج���ً� �� �(�E<��� ،q �>�ة، ر2M إح�R�4 خ�S� ،�uن 

f kM5 ا��ا<� ،L� ی5 ن��ره���� �M�� �?� q�� ���Pا� hأن آ�ن 
 ی��ره� �c ی��ج ا!ن��ن، ی(

 و f��q ا�ی5 وا��2M خ�U�� �uو�E أن R�P3ا� q�� f ���Pا� hإن آ�ن ،L?أن ی�� 
ی>\�L، ی(

 �ً[�X Jم إذا آ��ة وا���ا�4 L���ی* ���L3 و�LB�P و�L�3 أدرى �L، وآ�ن ��� �o4ی Jا��و ،h<��

ی ا����س��، �cZ ا���Oة ُ�ِ�َف ه\ا �� وج?L، �2 ی>5 ی�>�2 آ��Zًا، �>5X آ�ن L?وج.  

ه>W ��	! م� : أ�= أصh��� -��N- م�ة :��- ا��qة وا��qم، :� ر'7 �	� أخ> <��&- م� ا��i�9h ��ل((


ا���h� *&9 و'2- و�� ی�د :� ه>ا إw أ<-  - یP)�� :� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� - . أری= ��2 و'- ا

  ))ا +�&� �G= أوذي م(س� � آ�r م� ه>: ��ل

   ،H 
�oه\ا ا� ،
�oا� Xأ 
�oآ�ن ی ،Hود اأ�� إذا س�k ا���X �B]ً�، أو رأى L�� �ً[�X خ�ق ��


�oی Hا �� 
�oإذا اس� Lا!ی��ن أن ���� ،�ً��z� q�� Hا �� 
�oو�2 ی 
�ِoْ�ُ5 اْس� �P�Pوا��.  

���L وس�2،: أی?� اUخ�ة Hا Eص� �B��� ی* ا�����ع  : �?2 جًا، آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ی�Pل ه\ا ا��

م� إذا : qpث م� أخqق ا�ی	�ن: ��ل ا�9&* ص�� ا
 :��- وس��: :� أ<8 رض* ا
 :9- ��ل((

Dc; �� ی=خ�- Dc&- +* ���7، وم� إذا رض* �� ی�M'- رض�W م� �^، وم� إذا �=ر �� ی�0Pط م� 

-� 8��((  
) �u����� ��o4ا� k��)ا�(  

  )) Dc; �� ی=خ�- Dc&- +* ���7 م� إذا ((


 ح(�L ص��o جًا، ه���ن اUس���ن   Bخ�، وا��Q أو 
B�� ،��Uی�2 ه\ا ا f 2ث ���iث خأح��نً� ��

 ی�?2 Mو ،�?M�خt� 2?�� Mن ��?� ��ض، وt� ���iا����ة ا��� J\2 ه?�� M ،ة��B?2 آ�ن ا��?2، �PXا���


 �tن ��L ��ض أی�ً�، uب ا����gل ه\ا ا��M م�ة وا���ا�4 L��� �B���� ،LM�خt� 2?ی� Mو  

  )) م� إذا Dc; �� ی=خ�- qp :7��� *+ -&Dcث م� أخqق ا�ی	�ن((: 
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   c3)ی 
�p ارج� أن ا!ن��ن إذا
 ی�o���� ،�ً�4�� EPB ا��p إذا L5 أن�z5 آ��ل ا��� Lأن P��أن� أ

�ء، آ�ه�� �(�نy��� �B، ا��5�z ا�>��c ، وإن ر�� ی(T�� L�3ل �5 ا���- س>� �ci- ا��iف اQخ� 

ی�ً� �5 ه\ا ا�4?� � k��� ،5���4ه�ة ��5 أس�� h�� �ًأح��ن )� ،J����LB�p �� j4 و�� ر

 �B4ص���، ی ،�P� 2��� ،
��P3� ��p c<gل، و��، ح>�2، ذآ�، ��p، �5 أس�ة، ذو ح�
 ون�

 c�� م��M ،ص�Mت، یJ �����، ث 2��g� tg>�� ��5 ��رًا ح��O�P�� �ًeن، ی��� ا�O�Pن �� ی�م واح

اUس���5، ��(f J ی��4، ی�gب ا����، ��X�Bة، ه\ا ا��ی* دy�M، وأآ�Z اUس� وا�3M �� ه\ا 

ا���ض، f ی�ج إن�4ف، إن آ�ه� L�L�3) �� ا����r، أحL�BB و�L�3 �� اUوج، وه\ا س��ك 

�� ��B - 5�� E�3 رأى ص?�J ��5 اUس�ى، ا��3ام أی?� اUخ�ة، ا��p�oء، ���� ا���س، ا�(?��، ا��

  اUس�ى ؟ أي ج�ء ص?��P�� J��L، أ�� ا��3ص، وآ�ن �5 ا���>5 أن یU ،L��Pن?� ح�ب 

  )) وا
 م� ذم	W�9 ص�2ًا : +�	� ��NE اxس�ى ورأى صW�2 ��ل :��- ا��qة وا��qم(( 

  R��� E��� fو ،_��Pأن ی �� ر ؟ أحن� �� أس�ء �L هc ��ى ه\ا ا!ن�4ف ؟ أن ی���E أحP� c؟ ه L�

 أن یL3iP إر�ً�، ه\ا �5 ا�(?l�X c �� ی�ی  

 cMأ E�� ا�P� Hم آ��B، أح��نً� �>�ن ��L�� q�� h�� �� h إن�4ف، ی��س�Bن?� �� L� j4أخ�ان�� ا���

h�3� ��?� Lا��� ،h�Bا� �� Lوزوج� ا�� ،h�Bا� �� Lا��� ،L5 ا���� tiخ �B5 أآ� c��oوی� ،ti�3?�  خ�

 ا��4Pة وا��j��3، وا��g?��، هc ه\ا ه� ا!ن�4ف ؟ إن �2 ی>5 )� tiخ cMأ ،Lر، أ�� زوج� ا���B�

 r3� �� ا���اب، إن �2 ی>5 ���4ً�، وآ��� إن�4ف وردت h�� Lن�� k���� ،�ً�4�� ا!ن��ن

  : اUح�دی*

��Bدة س��5 س�� 5� cأ�� ل ی�م واح�.  

أسW=9 م� ��ی^ أ�* <�E�� ��0 :=ل �)� س�:! خ�� م� :&�دة رواW ا�=ی�	* :� أ�* ه�ی�ة، و((

  )) س&��0 س9! 
  ) آjg ا����ء ����م ا�3(��ن� (

   kا��_، أو ص�ن j4�� ا���_، أو j4�� ه�، أو�����I M 2أن� ،����e� Hزوج� ا��_، وا j4�� نtآ

 f 2�eإن�4ف، ا� ك، �\ل آc ج?S� Jن �i�p ��p حf ،L��i ی�ج�� c�3ی _�\� ،LM5 ذا� fإ L��3ی

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bا�� :  

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- : َسِ	6ُ0ْ َأَ<8َ ْ�َ� َم�Qٍ�ِ َیGُ(ُل: َأْخَ&َ�ِ<* َأُ�( َ:ْ&ِ= ا���ِ- اxََسِ=ي% َ��َل(( 

  *)) ً�ا، َ+kِ<�ُ- 8َ�ْ�َ ُدوَ<�2َ ِ�َ#�ٌب ا��Gُ(ا َدْ:َ(َة اْ�َ	gُْ�(ِم َوِإْن َآ�َن َآ�ِ+: َوَس��َ�
)  ا!��م أح����(  
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���� إی��ن_ إن��4_، ی(
 أن ��j4، أح��نً� �>�ن أن�M hیً� وا��iف : أآ�د أ�Mل �>2 أی?� اUخ�ة  

 ،L��<� 2 ا!ن��ن، ا��>�ة�tی� ،L��ا��Zن� ���3ً�، آc أخ _R�i����L إی�ه�، وآc ا���Tات �tخ\ه� 

���L، أخ\ت ��Tا�L، وح�L��b س���_، وأنh ا��Pي f ی�ج �5 ی��سB_، �\�_ وا!ن(�ز  c�3وا� ،Jإن(�ز

�T وجc آc ذن
 �5 ه\ا ا�c�BP ی���B ص�حS� LBن��ن أ�Mى ��L، وی HاL�� ولUا yخ\ حt .  

یX خ�ف �� أس�t_ ���\ي أنh ��5 ییL، أذل ��� ��5: وjM رجc ��5 یي ا��(�ج، ��Pل وه� �� س�

����P یی_، وه� E��ر ��_ Mأ _��P� E�� .  

 ،2�It� E�Bس� f2 إ��I 5� و�� ،L�� 2�I5 ه� أ� آ�M cي ی�ج �5 ه� أ�Mى ��L، وآ2��I c ی�ج

L�� yخ\ ا��tث2 ی ،L� 2Pی�� ،H2 س�ط ا��eوا� .  

��E أخ�ان�� ا�>�ا   E���ن أQی��ت، أن� ا f ی�نم، ��q �5 أح ��� ا�f �B یE�B، وا�\ن
 f ی��E، وا�

 J�� ی>�ن M ،دfد أوfأو J��  ی>�ن جMی5، وJ و��� ی>�ن أب M ،ث�اث��5 أو ث Lو�� ذ�� fإ

 ��c �(�ري و�� ه\ا ا���5��I�� c، ����ذا Uحه�� ا!ج�زات وا��>���ت، وا��Zن� �?��f ،L ی�ج

   :إن�4ف، إن � 2����z� h��� j4ً�، و�k ه\ا ا��ی* �� ذه�_

  )) :=ل �)� س�:! خ�� م� :&�دة س&��0 س9! ((

�_ خ���5 ���ً�، و����3 �� أس آ��j ؟ : ح(� �� ���g>�ى إ�E ا�M ،Hل: ی���PنB�ی� رب، إن� 

  . �tدب ی� ح(� إذ �2 أج�M q�)� �� _�3ٍض �P� :2��Iل

��ً�، ��!ن�4ف ا!ن�4ف، أنj4 ��5 أوfدك ، حث�� أخ   �M ���  ی>�ن آc واحM�� ل�M : cرج

 Lا��� ،j�4� �� 2�� h�� J��J ا����h�� ،5 �5 زوج� �L3� ��3، واUخ�ى �5 زوج� ��P�i، و��

 J\ه h?ج��أ��?�، ����  h�� Eخ\ه� إ�tزوج?� أن ی E�� h��� �5 ا�Tوج� ا���P�i �� أول أی�م ا��3

 �ً3Bu ، س�PB?� إ�E ا����ة �k زوج?� وأوfده� إ�h�� E أ��?�، �� ص���B ی�م ا��3M �?رأت أخ�?� �5 أ��

 Ei���h أ��?�، اUخh �5 زوج� أ��?� ا��� ی��3 �3?� أ��iه� �Zً� خ��� fOف آ?ی� ا��3، ����� أ

اء، وأ��� أن�اع oا� Eة إ���� �ً3Bu �?3� ��3ا��� �5 زوج� أ��?� ا��� ی h�Bا� ،�Rخ�ى خ����Uا

ه��  f����i : ?� �� أول أی�م ا��3، ��Pل �?� خ���?� زوج� أ��?�ا��3iم، أ�� ا��Zن�� ا��� ج�ءت �h�B أ��

h��M ،ن���og� 2أن?: ���5 ا���م�e5 ه\ا ا�� ���� �<B� h�P� � .  

  .أح��نً� ا!ن��ن ی2�e ���ً� أو أ��ً�، ی�i3 أحه��، وی��م اQخ�، ی�i3 ا��� وی��م أخ�ى

�B�M 5� L��M، واH ����3ن ص��>2، وص���>2، اس��3ا ��� ه\ا ا�>�م واH أ: ��� أی?� اUخ�ة  

 E>2، ��5 إخ�ان>2، ح��دآ2، ��5 ���f>�ن�ا ��5��4، ��5 أو��3ن?� آ�?� إن �2 ���>2، �وح(>2، وزآ�

J ��(�، ا!ن�4ف ا!ن�4ف، إن أ�� �� c��c3 أن �>�ن �� 5� ،c�3� J�� 5� ،2<��I�� 5��

 fل، و��دل ی�
 ا�3 Hن اU ،�ً�4ی� ا�>�ی����Qا kاس� ،�ً���I 5<� :  
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̂% ِ��ْ�َ ْمِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ�ُ	(َن  ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ�ْ� َیْ�ِ&ُ�(ا ِإیَ	�َ<gُ�ِ �ْ2ُْ�ٍ� ُأوQَ�ِ�َ 2ُ�َُ� ) 81(� َ+َ ي% اEَ�ِْ�یGَْ�ِ� َأَ�

  C)82(اْ�َ ْمُ� َوُهْ� ُمPَ2ُْ=وَن 
  )س�رة اUن�3م (

  U5 ا� ��Z<زواج ه���_ ا�Uف ) ا����ات (�?�ت أو أ�?�ت اف ا����iة، �??� ،2�e5 ا�?�� kPی

 E��ا!ذfل، �?ف ���ی� أن�?� �����اب، ه\J ا��� ا���س، و�?� أهc، و�?� آ�ا��?�، ون���4 ���، 

 �ً��3�ا!ن��ن أن ی3 ������ن cBM أن ی2�e إن��نً� Oخ�، و�� آ�ن �(�س�ً�، و�� آ�ن ���ًا، و�� آ�ن 

���L أن ی3 إ�E ا�����ن cBM أن ی2�e، ی3 إ�E ا�����ن cBM أن f ی�cBM ،j4 أن ی(�، و ،��L� q أح

y�Mی* د  .cBM أن ی(�cBM ،j أن ی����، cBM أن ی?�c، ه\ا ا��

م� إذا : qpث م� أخqق ا�ی	�ن: ��ل رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس��: :� أ<8 رض* ا
 :9- ��ل((

c -ی=خ� �� ;Dc �0ط م�Pم� �^، وم� إذا �=ر �� ی Wرض� -'�M7، وم� إذا رض* �� ی��� *+ -&D

 -� 8�� ((  
) �uم ا�������� ��o4ا� k��)ا� (  

  )) وم� إذا رض* �� ی�M'- رض�W م� �^ ((

   ،L�� ه����BM أن�� Eح� ،L�3ص�� c5 آ� �����o� J��BBإن أح ،Lا���3ص� �5 أج� ��B<�ار J��BBإن أح

�?� Jرآ���Xا������5 ��?�  و �ه\ا أن آ E�3� ،2��I c�Bس cآ L3� ��<س� Jوإن آ�ه�� ،L��3 �� إث�Mوو

 ،cu�� �� LB�p Lأدخ� 
�p ی�43، إذا L�o� ی�43، و�� L�B�� �� ا!ی��ن j�3� ،��43�

y5 ح� LBح Lأخ�ج 
  . وإذا أح

ه7 ی	QDh� Q09 �* م� : وا
 w أ�&Q، ��ل �-: هN� 7&9* ؟ ��ل �-: ��ل �-: ر'7 س ل س�=<� :	�((

  )) w وا
: أن �G� *9�30* ؟ ��ل �-

ك أ�Li إی� ،J��LB أو   �� yح L� ،yوا�� �B5 ا����� c4�� أن 
 وص�_ �>��� f أحB_، ی(M _Pح

�M ،�Bأدی ��p إج��� Lخ�، أج��O *�� ه\ا LB�� fL� ا����ء: ل 
��E ح jسtإذًا ن .  

 وص��� �� �?��� M �Pأن ح ����uL� ل�M ،_�B�� :_��?ی f .  

م� إذا : qpث م� أخqق ا�ی	�ن: ��ل رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس��: :� أ<8 رض* ا
 :9- ��ل((

Dc; �� ی=خ�- Dc&- +* ���7، وم� إذا رض* �� ی�M'- رض�W م� �^، وم� إذا �=ر �� ی�0Pط م� 

 -� 8�� ((  

ر ؟ أح��نً�  ���k�i أن �>�ن �Mي جًا، وا��XUء ��5 یی_،  P� c؟ ه �P� _Pخ\ حt�ی_، و�� ����ول ی

 ا�>��B، ه\J ا��(�دة ث��?� �� Lب، وا����اث آ�Uا Eر، ی����oخ��� أخ�ة ص Lو� ��Bی>�ن ه��ك أخ آ

ه\J �5 أث� وا�ي، ی���?� وی��?� �L، وه\ا خ�رج ا��2��P، آc �� ی(ى �5 : ث��ن�ن أ��ً� ی�Pل �_
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L��B� �?ث���� ی�� j�����Pخ�رج ا� J��  . ، Uن?� �5 أث� وا�U ،JنL ی�
 وا�J آ��Zًا، أخ\ أث�5 �� 

ه c���k�i أن �>�ن إن��نً� �Mیً� و�tخ\ ح�P� _P ؟ ه\ا ه� ا!ی��ن، ی� أخ�ان ���ذا ��ك ا���س ا�ی5 ؟ 

اه��  ���ذا خ�ج ا���س �5 دی5 اH أ��اجً� ؟ رأوا ا�ی5 ص�م وص�ة و�>5 �ون إن�4ف، �c ی�ج�

  . ��اءاة، ی�ج دجc، آ\ب، �����ةو

  ث�ث أ��Xء 

م� إذا Dc; �� ی=خ�- Dc&- +* ���7، وم� إذا رض* �� ی�M'- رض�W م� �^، وم� إذا �=ر �� (( 

  )) ی�0Pط م� ��8 �- 

رة  f�tخ\ ��   P��� ،yج �5 ح��� f E����� ،cu�� �� cخ� f 
�o��� ،رةM ،E�
، ر�p

��_، ی��3ض ا!ن��ن fQف ا���ا�M ،jMي جًا f ی�ج �5 ی��سLB، أو f ی��q�� k�i �_، اH ی��

�?M�Pس ح���� �i3وی �P� LPخ\ حtع أن ی�iذا اس�S� ،Lی  ...أح أن ی��سLB، وا���ل ��5 ی

   ���L آ��Zًا، �tرEM أح��ء د�yg، ���� وا�J وخ�h�� j ه� وأخ�f L ی�ج ��� M Hف أخ ا��أن� أ

ه\ا ا�h�B حy أخ�cZ� L�� L حLP، أخ�T�� Lوج�، 2�M ا�J�3�� h�B وه� ��رغ، أ�Ei أخ���p  Lه2،

 Lو� ،Lأ�� h�� �� 5<ن��ن ی�S� ���Rن اQح�4?� ������م وا�>��ل، ا ���M ،h�� �� 5<�� وج� ا���Tا���

؟ أf  ��ذا ��ین أآ�Z �5 ه\ا. خ�q أخ�ة �5 ا���Bت ی(�B?2 إ�E حP?2، أ���5 س�آ��ت ؟ ح��ً�

ن� إن أرد�f ،2 ی�X 2?�i3ء، ���Tورون�� آc أس�Bع ؟ هtن�5 ذا �t��ن إ�E ���>5 ؟ ����3ا واج���ا 

ه\ا ا�h�B �5 حy اUوfد آ�?2، ��ج�د ا!رث، �Sذا اس��iع ا!ن��ن أن ی>�ن �Mیً� وی�i3 ه\J ه� 

� و�tخ\ ح�P� _P، ه\ا ا��ی* ا����iB، ه\ا إی��ن_، أن �>�ن �Mیً� ���4ً�، أن �>�ن ��ك ا��Uر آ�?

  .اح�J�e ی� أخ�ان، �?2 جًا

م� إذا : qpث م� أخqق ا�ی	�ن: ��ل رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس��: :� أ<8 رض* ا
 :9- ��ل((

Dc; �� ی=خ�- Dc&- +* ���7، وم� إذا رض* �� ی�M'- رض�W م� �^، وم� إذا �=ر �� ی�0Pط م� 

 -� 8�� ((  

���L ا�4�ة وا���م اQن �5 ����ت   �Bل ا���M ،ب�Bا�� 
�oا�:  

 ْ�ِ� ا����ِم�9َpَ�=�َ 6ِ َ��ِ�ُ� ْ�ُ� ِإْسَ	7َ�0ِ َ:ْ� َیGُ0ْ(َب ْ�ِ� ُمَ#�ِهٍ= َأِ�* َ�ْ�َرَة َ:ْ� ُ:َ&�َدَة ْ�ِ� اْ�َ(ِ��ِ= ْ�ِ� ُ:َ&�َدَة((

ِ- َوَس��َ� ِ+* cَْ�َوِة َ�3ِْ� ُ�َ(اٍط، َوُهَ( َی3ُْ�ُ; اْ�َ	ْ#ِ=ي� ْ�َ� ِسْ�َ<� َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�:........ َ��َل

��ِر َ:َ�� َ:ْ	ٍ�و اْ�ُ#9ِ2َ*�، َوَآ�َن ا���9ِضُ� َیGُ0ُْ&ُ- ِم��9 اMَ�ْْ	َ�ُ! َوا���P4ُ! َوا���ْ&0َُ! َ+َ=اَرْت ُ:Gَْ&ُ! َرُ'7ٍ ِمَ>ْxَا �َ

َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- . َشْ  Qَ9َ0َ�َ ا���ُ-: ُ-، Pَ+َ -ُrَ0َ�َ ��pَُ�=�َن َ:َ�ْ�ِ- َ�0َْ~ ا��Pَ�=%ِن، َ+�Gََل َ�ُ-َ<�ِضٍ� َ�ُ-، َ+َ َ<�َخُ- َ+َ�ِآَ&

�Nَ: َ��َل. َأَ<� َی� َرُس(َل ا���ِ-: َمْ� َهَ>ا ا�Wُ�َ�0ِ�َ �ُ:ِq ؟ َ��َل: َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�ْ�َ q+َ -ُ9ْ:َ �9َ اْ<ِ�ْل&ْ

  ..... )) ِ�َ	0ُ�ْ(ٍن
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  )ص��� ا!��م ���2 (

�k ا�>��رة   ��� �� س����� اH ج��3ً�، آ��� اH ی�L�3، وا��L�3، ه\f J �(�ز، �Sذا خ�جh �5 �2 أح

  . أ��f ،c ��53، إذا �53 ا!ن��ن یkP �� إث2

ِإ<4* َ�ْ� ُأْ�0َْ� ��0�ًَ<�، َوِإ<�َ	� ُ�6ُrْ0ِ : َ��َل. َ�� اْ�ُ	Jِْ�ِآ�َ�َی� َرُس(َل ا���ِ- اْدُع َ:: 7َ��ِ: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

  )) َرْ�َ	ً! 
  ) ص��� ا!��م ���2 (

ح��ً� اد�k آ��رة، اد�k ص�M ور�� ن��_، آ�ن أ�� ح���� ا����3ن ر�� اB��� h�� . H?ً�: ی�Pل �_  

��L آ��رة، و�>�L ص�دق k���L، آc ی��5 ص�دق ی���L ی  jی�� f أن L�3د ن���� ،Lدب ن��zی E؟ ح�

اUی��ن إu�t� ،�ًMث��ء ا�k�B �� ح�j ی��5 ص�دق f آ\ب ��L أ�ًا، ی�k صz�� �Mدب ن��L، وإذا �53 

�k ص�M، و��zدب ن��L، وf ی�3د إ��?�، ی�3د ن��L أن f ی�53، ه\ا ا��M ����4ل ��� �ً[�X ا!ن��ن

L��)� :b3َ�ََ�َ_ ا�� tْXَLُ . c�)� !م�ة وا���ا�4 L���  : و���P� ،l�g� qل 

�Nَْ&�9َ ِ�َ	0ُ�ْ(ٍن((ْ�َ q+َ -ُ9ْ:َ اْ<ِ�ْل (( .....  

  : و�Mل ���L ا�4�ة وا���م  

ا���ِ- َس�َ:ً! ُیْ�َ ُل  َ�� َ�ْ=ُ:(ا َ:َ�� َأْ<Eُِ�ُ)ْ� َوَ�� َ�ْ=ُ:(ا َ:َ�� َأْوَ��ِدُآْ� َوَ�� َ�ْ=ُ:(ا َ:َ�� َأْمَ(اِ�ُ)ْ� َ�� ُ�َ(اِ+Gُ(ا ِمَ�((

�ْ(ُ�َ ;ُ�#ِPَ�ْ�َ+َ �2َ َ:�3ٌَء�+ِ ((....  
  ) ص��� ا!��م ���2 (

  fأو E����ا ��E أه�_، أو � hوأن ���T وجc ی��(�
 �_ �� ه\J ا��� Hا c3� ،_ن�� E��دك، أو 

_��� E��  . أو 

  :ی�Pل أح ا����3ء

 ))hی !&Dc م� �	ء �)�ء �خ� ا�0�	ا��0 �D&�2 أ�=ه� +�2=م :	� خ	���، س9! أو س��P م� أ�)

  )) ،أي Dc&! �=خ�- +* ���7 ی2=م :	7 خ	��� س9! ))س9!، أو س&��0 س9!

 ))-��GPم� اس �ً	NG6 ص��&�2 م	Nأ� =� !&Dc ورب((  

   f L�fOو ،یX L�
 أس�B� L��Bح�، آtن ی��ض أح ��، و���oذا آ�ن ا�S� ،ب�Bأس �>5 ه�� ی�ج

 P� أو ،c���� ه\ا E�� 

، ن�tل اH س��BنL و�E��3 أن f ی��س�o� ر�B� Lی���L آ�L، أي �

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bحً�، ا���B� 
�oا� 
Bإذا آ�ن س ،
�oا�:  

َ+6ُ�ْGُ ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� َأْرَض� َآَ	� َیْ�َض� اْ�َ&Jَُ� َوَأDَcُْ; َآَ	� َیDَhُْ; :... :� أ<8 �� م��Q ��ل((

  ...)) Jَُ�اْ�َ&
  )ص��� ا!��م ���2 (
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��ع ا!ن�4ف  ��� �B����� �P�Mد �iPل �>2 ن�Mأن أ أح��نً� ا!ن��ن �� ���L ه� ا��� ا��Q، ه� : أری

ا�Tوج، ه� ا����y، وآc أوfدJ ص�oر وزوج����X L، وu�M?� ی�2 �>��� إن أراد، ��!ن��ن إن آ�ن �Mیً� 

یً�، ه� س� اUس�ة، وس� ه\ا ا�S� ،h�Bذا �2 ی��س
 ن��L ح��ب دy�M ه� ی��ه2 ن���M L - واH ا��Pي  - 

 f 2 وه��eا� �� kP�� ،Lن�� 
م إ�E ا��U ،��43ن?2 ی����ا أن ی��س�BنL، ه� f ی��سM hر��� ز�

�T وجc یzد�S� ،Lذًا �5 ���ج� ����س�B ن��L أآJ��p 5� �Z ؟ �5 ی(�
 ؟  H2 ا�eري، وح���� یی

ي ��آ�M JTي �� ���L أو �� ���U ،Lن ا!ن��ن إن آ�ن ���س
 داf �?� �ً�R ی�ی ه\J ا��Pي، ا�\

ا����س�B، أ�� إن آ�ن ه\ا ا�l�g ه� ا�\ي ی��س
، وf ی�ج �5 ی��سLB �?\ا ��آJT خ��i، ر��� 

 H�� j4�� 2� ی����ن ��_، إذا k��)5، وا���I�� hأو س qی_ خ��>�ن أنh رq�R دا�Rة، و�

_Bی��س ،tiا�� �� kP5 أن ی<�� ،c�3� �� ة، إن آ�ن �� ��(�، إن آ�ن�Rي إن آ�ن �� دا�Pأي أن ا� ،

Uنf L ی�ج �5 ی��سLB، أن� أ��ف �c�3 �����ی�ت، �5 أآc��3� �B ا����ی�ت �� ا��gق اUوس�، 

�����، آ�ن ی4ر أی�م ن�gط �r3 ا�ول ا��(�ورة، ی4ر آc ی�م �R�uة ��ث��M ������ی�ت إ�E دول ا

3ً� �یL ���ت ����، و���ت، ��gی5 أو ث�ث�5 ��(� �� ���وت، و�4ی� إ�E ! آc ی�م Bu

��c أح ا���3ل، �� �(5 ا�(���،  LB)3و�2 ی L��3� Eإ� cزة، دخ���� L�3و أن ص�Bا���رج، ��� ی

�Pی�u c��35 �?\ا ا��B�� ،LRآ?� ��\ا����E اUرض، و �?3���ك ه\ا  ����ول �3iM �5 ا�3(�5 وو

c��3ا� L� ل�P� ،5�)3ا� :L� ل�M ي ؟��: ��\اR_ س�M h�� 5� آ��نtا���س ی .  

2 �� ��ن، �� رج��5، أن� أ��� �� أ�Mل، ا��Pي ��>5   �P� ن ه�Qوا ،Lرج� h3iMو fإ �?X r2 ی��

آ�ن ��  أن یkP �� ا��U ،tiنf L ی�ج �5 ی��سU ،LBن?2 ی����ن ��L �� ی��س�BنL، آc إن��ن إن

�L��3، أو ��(�J، أو �� دا�R�L، أو �� ���د�L، أو �� �>�LB، أو �� �������u ،L أنL ه� ا��أس ه� 

 ،Lس�ف ی��� Hا ����ا�����i، ه� ی��س
، و�>f 5 ی�ج �5 ی��سLB، إن �2 ی��س
 ن��L ح��ب 

�j�3 وی���س
 دا�Rً�، ه\ا  L�M�� �� یًا، �Sن آ�ن أحX �ًBدیt� ،Lد�zس� ی�ج �5 ی��سLB، أ�� إن أح

 ،2�eا� �� kPأن ی ،y�T�� ن���� Lن ه\ا أ���U ،ًا��Zأن ی��ف آ L����� ��tX 5� qنL أن ی��س
، ه\ا 

  ��!ج��ف، أ�2 ����3ا ا��ی* ا��gیj ا�\ي ی�Pل 

ه>ا ����-  - ی�JN ا��9cxء أر�� +�ق ی(م ا���Gم!، +�ی^ '	� ا�	�ل م� ��ام وأ<GE- +* ��ام (( 

خ>وW إ�� ا��9ر، و+�ی^ '	� ا�	�ل م� �qل،وأ<GE- +* : ی�Gل �- - س�ی� '=ًا ی�p *+ �P<�! وا�=ة 

�ًDل �- أی�Gل �-: ��ام، ی�Gی �ًDل، أیq� *+ -GE>ل م� ��ام وأ�	ا� �	ا��9ر، و+�ی^ ' �: خ>وW إ�

+ م� ا�>ي '	�  - pq! إذًا م� ا�>ي ی�Nس; ؟ +�G= ا<�9�2P م� ا�r - ���ب س�ی� '=ًا - خ>وW إ�� ا��9ر، 

  )) ه>ا �W)E +�س �(W: ا�	�ل م� �qل وأ<q� *+ -GEل، ��ل
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  Lل ج��ان�M cة ؟ ه�ض ص�� k�� cه�� ا����ب، ه : c؟ ه ��P�4 �� حP� ن��?I5 أ�� L���pی� رب أ

 Lن�� L�B)���Bد اH ؟ هc زه� ����L ؟ هc أ E�� J��ًا����  .؟ ه\ا ا�\ي ی��س
 ح���ً� 

���U : ،Lخ�ة��� أی?� ا Eإ� ،L��� 5� ءًا��E آc أخ آ�ی2، إن آ�ن ���M L�Mي � E���ح�دی* أن� أUا J\ه

Lن�� 
یًا، وإf س�ف ی��س
 �����سX �ًح���.  

���L وس�2  Hا Eص� �Bل ا���P� ،L� �oأن ی� Hحً� ن�ج� ا�B� LBBس 
�oن آ�ن ا�S�  

� اْ�َ&Jَُ� َوَأDَcُْ; َآَ	� َیDَhُْ; اْ�َ&Jَُ�ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� َأْرَض� َآَ	� َیْ�َض((  ((...  

أحه2 آ�ن ��ج� ص�ف وس�5، آ�B �� ا��5 ووآc ا��L، ا��L ج�هc، ج�هc جًا، ذه
 إ�E ا��Bدی�   

L� ل�P�� ،ث�ن�وث qذا ه� خ�S� ی5 ا��زنT، ی�ویً� ج�هً� سkB و��gون : ����gي ا��4ف، وج

Bام، ه\ا ا��p �Rآ��� وث��ن�� kBس c)ی� ،L�ح�� ���u ام�o5 ا�� k2 ی��� LنU ،ه\ا ا��زن LB)�وي أ

س أن ���� ��gة آ���، �3 أن ان�?h ه\J ا�����3، وج lPأن L�<ام، و��p �Rون آ��� وث��ن���g�و

وي! ه\J ا�>��� ��p ��>5 أن ی>�ن ه\ا س�3ه� Bا� L� ل�M : M hإن آ� ،Hء ا�X ه� ���4_ إن�P��

� ،��� hB3ل ه\ا ا���ج���P�3، ی�Bu ��p k�رآ��B ا����رة و����g، وkM ��4اع �k ن��L، : ?\ا ا��

���، ح��ً� �� دP� h�<س����، وإن س J؟ �>5 أ�� L� ل�Mوأ k5 ا���ل دون : أرج� ��B� L�i�هc أ

 س��3?� �5 �2 ه\ا ا!ن��ن: أن أ�Mل ��X L]ً� ؟ ه\�M ،��<g� Jل ��P� Hل ��. وا�M :�� hص�اع،  دخ�

 ا����� ا��\ �Mارًا، �Mل��ة ا�ْ�َ���، �� Eدی� ح��B5 ا�� : J\ه cMل �� �2 أ�M ث ؟و��>5 ��ذا ح

 �Z3B�ا���5، و 
ا�>��� �� �B�M، ح�E وجت ن��� وس� ��آ� �5 ا���ء، انhB�P ا����رة، وان�>

  رآ��?�، ووجت ن��� �(�وحً� وس� ا���ء، ه� أ��م أ�� 

  C)79(َأْم�ًا َ+kِ<�� ُمْ&ِ�ُم(َن  �َأْم َأْ�َ�ُم(ا
  )س�رة ا�Tخ�ف (

 ! أث�P?� . هc ه\ا �� ار�tیh ؟ ح��ً�  ��هc ه\ا �Mارك ؟ أن c� f ،��<g� f ی�ج �S� ،��<gن آ�ن 

�cP ا!ن��ن  �Bء ح��ب، وآ��� آ�X c<� أن رة ��E ا������3 وا��c�t، ی(M J��أحه2 ی�eP، وآ�ن 

�L�P ی��ا�k، ی�3ف أن ه��ك رب وآ� c�Tداد اس�L���P، آ�� �Bًا، آ��� آ��Zآ Hی��ف �5 ا L�P� �Bآ �

  .��(��k، وآ�c آc هfzء ا��B3د

ءًا �����4، : أی?� اUخ�ة  � ،�X cج��ع آ 
�oج��3ً�، ا� 
�oن f أن E��3�و Lن��Bس Hا E�� E���أ

L� cM ،�ًB�Bu لtاس hBBا�: إن أح �?BB�� اض ا�����Uم �5 �� ه� اة ا������ ؟ ار���ع ��o ا�g

ة، g5 ا�� ��B4�ة، fOم gة، ا��>�ي �5 ا�gح� �5 ا��Pة، ا�gی�ن ا���ج� �5 ا��gا� y��ة، gا�

 5� cأ�� �B3ا� h��3� �� ،
 ا���ح��oج ا���
 ج��ع آ�X c، و�oة، ا�g5 ا�� �Z�Bورام ا��Uا


 أن ��Pل�oج ا��� ،�X �� ،Jء اH آ�ن و�� �2 یtg �2 ی>f ،5 ی�ج ��p اH: ا���ح��� Lآ� ��Uا ،
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 5� 2Pی�� c?� ،�4��4 �� اS� ،Hن أص�
 أحه2 ���ب �5 ��(�ن_ هfzء Tء ا�\ی5 یfzه cوآ

J ی��ج )� 
�oی ����ا��43 ؟ Uن ا���رب رح�2 وح>�2 و��دل، ه\ا ���l ا����l، وا!ن��ن 

J ی�)� ،L�P� Pی� J)� ،Jر�u 5� �� ا���BرJ اfج�����، وآ��� آ�ن ح���ً� أآ�Z آ��� P� ،L�إ�>�ن�� P

 ،Lزان fء إ�X �� yی>�ن ا��� fو ،�ً�Bق، وآ�د ا����2 أن ی>�ن ن�خUا  ا���س، ا���2 س��� اH و��

Lن�X fء إ�X 5� عTی� fو .  


، أن  إf �� اس���Zء واح L��M ا�رس ا�����، أح��نً� ا!ن��ن وه� ��  ��oأن ی� �iدة ی���Pا� kM��

ة ��� ان�4ع ا�\ی5 ه2 ح��_، �� ان�4��ا gا� J\ه f�� ،ي����ح>��، أس��ب  J\ه ،
�oا� k�4ی�

 cاخ
، ه\g� f J>�� ��?�، �>5 �5 ا���oا�� ���P� ل���Uا!داری� ا Tا���اآ r3� �� �ًح��نt� ،_�

 ،�P� ة�gPا� �� ،�P� خ�رج� 
�oم، ا��أ�� ��د وس ،
��oه\ا ا�� ،
�p �� ا�اخf c ی�ج

��E ��� آ��� ی��� ��?� زوج�L، أو �Xی>L، أو  Lأح��نً� ی��� �P�Pا�� 
�oا� ،���� �P�Pا�� 
�oا�


 ج��ع آ�X c، اQن Oخ� آ��� �� ا�رس، �o��� ،L�أح��نً� آ��� ی��� ��?� ح�� ،L�ی��� ح��

�5 اH، ان�B?�ا  ���o5 ��ازم ا�� 
�oا� �ًBP� hآ� �� ،H5 ا� ���o5 ��ازم ا�� 
�oا�>���، ا� J\?�

 J\ه c��� EPا���ازن، أ� EPن���، أ�t�iا� EPم، أ��د وس�� _B�M �� EPأ� Hا ،hB�p ��� Hا E��

ا��g>��، أ�� إن رأى ا!ن��ن ا������ ا����� ا��اس�� �� ا�cZ� �?� ��B ا�(cB، أ�� ا����iب آ��Zًا 

o4رب ا��P���2XUا cB)آ�� hنt� �Zنً� أآT�� hآ� ���<� ،cB)أ�� ا������ ��اس�� آ�� ،��.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .آ�j یTآ� ا!ن��ن ن��L ؟) :067( ا�رس  -��

  09-01- 1994: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 


 ��� أخ آ�ی2 أن أ��ث �5 ا���q ا!ن��ن��، و�5 ح�P�P?�، و��M 5ان��?�، : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  �u

 j؟ وآ� Lآ� ا!ن��ن ن��Tی jرس �5 ن�ع خ�ص، �5 ن�ع ا������، آ� ����h أن ی>�ن ه\ا ا�Mو

 اH �?� ا��5���z ی��>?� �� �uیy ا!ی��ن ؟ وآ�j یjiP ا���Zر ا����  ن�3 ا��� و

cBM أن ن��ض �� ه\ا ا�����ع أ�k ��5 أیی>2 وkR�M �5 ح�ل ا������5، : � أی?� اUخ�ة ا�>�امی

 ا���3ی� ����>� ا!س���، ���>�
 ��Pاء�?� ������P� ،�?4اءة �� Xا������5 ی��3ن أ r3� ك��?�


 و��BPل، �>�f L ی>��، ه\ا ا�(�ن
 ا��>�ي، وه��ك أن�ٌس�u ط�gث ��?�، وه\ا نی��3ن  اس��

 L�<ًا، و�
 ج�u ،���3ا� 
��ن خ��ت، ه\ا ا�(�نPن، ی��Bن، ی��3ون�ن، ی�i3س��ن یzل، ی���U��

f ی>��، جTء �5 ا�ی5، ه��ك أن�س Oخ�ون ی��3ن �tذآ�ره2، و���M?2، وأح�ا�?2، وه\ا أی�ً� ن�gط 


 جًا، و�>�f L ی>��، ح���� ی���2 ج�ن
 أس�س� �5 ج�ان
 ا�ی5 ��E ح�u� خ�O 
�ب ج�ن

  ص�حf LB ی���، 

��ة ا���Bی�، آ�j أن?� آ�ن h�k�) ��5 ا��>� ا����، : ی� أی?� اUخ�ة ا�>�ام��E ح�P�P ا� jPأن ن ن�ی


، �>� ون�q وس��ك، إذا اج��h3 ه\J ا�Z�ث� ی�>5 أن �jiP ث��ر �iه�ة، وا����ك ا��iا� qوا���

Lف ا�\ي �5 أج�  .ان��hB إ�E ه\ا ا�ی5 ه\ا ا�ی5، وی�>5 أن ��yP ا�?

 ؟ ا!ن��ن �X fء أ�2e �� ن��L �5 أن ی�3، و�>���P� �� 5ت : ی� أی?� اUخ�ة  gا!ن��ن ��ذا ی�

�5 اH، إذا آ�ن ا�?ف  ا���3دة ؟ أول ح�P�P �� ه\ا ا�رس ه� أنf L ی�>5 !ن��ن أن ی�3 وه� ��3

�T اUول �>c إن��ن أن ی�3، f ی�>5 !ن��ن أن ی\و H5 ا�ق �5 ا���3دة و�� ��Mاuً� إذا آ�ن ��3ًا 

رس � ،*�B� kاج��أ �P� ،_ن��� y�iی� ،_���Pث ����_، �داد �����3T� ���3ط ا��gا�� _�\� ،cوج

�5 اH، أو �c<g� �3g أخj أن  ���ور، ن�gط راkR، �>5 وأن��M �� h ه\ا ا���gط ��3g أن_ ��3

Hه��ك ح(�ب ���_ و��5 ا.  

Mو  kو� ،cرا��� E������ ،اء�P��� ة����_ ا��iیy اQخ�، أ���ل ص����، خ��ت، ج���3ت، ���

آc ه\ا ا���gط ا�\ي ی��?�_ آc ا�� hM��3g أح��نً� أن ���_ و��5 اH ح(��ً�، ��E�3 أن_ إذا أردت أن 

��، � f ��4�23i� �3g ا�4�ة، إذا أردت أن ��Pأ ا�O�Pن  f�23i� �3g ا�O�Pن، إذا أردت أن �

 Eوإ� ،_B�M أح�ال Eوإ� ،_B�M Eإ� h���� �ً�3، وأح��نg� f ،��4 ا�����ج�، أردت أن ���أردت أن 

  f���k�i أن ���X c3]ً� �� ه\J ا����ة، ��� hذا أنS� ،c�3ا�2�3 وا� 
�u 5� 3P�رة ن��_، و�?u
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 أي ا���q ا��اح� �LB�P، ی� ��ى هc ی��� ا���3 ؟ وهc ی������ �5 أ��E آc ح���L �� ا�c�P وا��Pل ؟ 

�Uا Lدی� c3ی��� �5 ج c؟ وه qآ�� ا���T� ؟ �5 دون �P� ل��  

  :ی� أی?� اUخ�ة

��E ح��ب ا�(�ان
 اUخ�ى، ��q ه��ك   
ه� ج�ن���g>�� ا������5 أن آc �]� أو آc ج���� ن�� 

ی، أ�� ه\J ا���q أن  ��ازن، ج�ن
 ن��� وج�ان
 أخ�ى ����ة، �\�_ ی�ج ��(�fت ��دةX مP�

 Lل، و������ ا�\ي وص����Uح�ال، و��U�� ��� أن ،L� Hا ����Z� �3gات ا�ی5، أن ��3g ��� و

���L ا�4�ة وا���م ��3ة �5 ه\ا  �Bخ�ة! ا��Uرس، : �\�_ أی?� اا�\ي أری أن اجL�3 ���ر ه\ا ا�

 ��<g� �� �?� L���ودًا ا���q ه� أن ا!ن��ن إن �2 یTدد �� �P� ا�2�3 إذا ،L���آ��Bة، إن �2 یTدد 

Rٍ\ ی���ب إ��?� �r3 ا���r3� ،c ا��tم، �r3 ا��(�، ا��XUء ا���3دة �����y �?\ا ا�2�3 ا���ود، 


 �c<g �����، وآ��� �i5 أن ی� � f 2�3��� ،�)�وا��>�رة �tX 5ن?� أن �(c3 ا���q �� سtم و

_���3� hP�ار ،_��� EP�ا����ك، إذًا ه��ك  ار E���T وجc، آ�2 ار�hP ����3_، انq<3 ه\ا  H��

��ا�� ��5 ا�2�3 و��5 ا����ك، ه��ك ���M �����ة، ���M ���ازن� ��5 ا�2�3 وا����ك، اQن �� ن�� 

 E��3ًا، أن� أ�� �� ه\ا ا�رس ��E ا���ازن، � fدك ا�2�3 إT2 ی� ،�ًP� ددT� 2ى، و����_، �� ازددت ه

���ً�، س��ك  ����� cP�23 ��
 اH، ن�q زآ�� �uه�ة، �� 
�M ،Lوأص��� �Bش ا����أن ن��3 آ�� 


 ی�EM ��4حLB، ه\J ا�(�ان
 ا�Z�ث �� ��4�X ا!ن��ن�u.  

��Bدات �R�3Xی�، : و��tخ\ ��دئ ذي �ء ج�ن
 ا��B3دات، ا��B3دات آ�� ����3ن أی?� اUخ�ة ن���ن  

�oی f�����3، و�دات �B�� أحه�� �5 اQخ�،  f���o ا��B3دات ا��R�3gی� �5 ا��B3دات ا�������3، و

آ\�_  f���o ا��B3دات ا�������3 �5 ا��B3دات ا��R�3gی�، �tن� أ�� ��E ص�ة ا��(�، وأ�Mل �>2 أی?� 

���L ا�4�ة وا���م: اUخ�ة �Bل ا���M آ��:  

)) 
  )) م� ص�� ا�E#� +* '	�:! +2( +* ذم! ا

���L  أخ�ة   �Bه� أن ا�� �P�Pة ا��(�، وا���2 ه� ص?���آ��Zون یg>�ن إ�� أن أص3
 ص�ة 

ك إ��?�، g� ��ا�4�ة وا���م أ�Xر إ�E أن ه\J ا�4�ة ی��oB أن �zدى �� ج����، Uن ه\J ا�(��

، وو5u ن��L أن یzدي ه\J ا�4�ة �� ه\ا ا���(، �k ��ور )�� L��� ب�M واحن� إن آ�ن ی�ج

Uا��(�، ا yًا، ه\ا ر�����Mت ���_ و��5 ا��5��4، ���Mت ����� جًا، ���Mت ح���� ج tg�� ی�م

یة، أن ی��4 ا��(� �� gو�� ��������3 ا� ،Jو�� ��!آ�ا Lم ن��Tة ا��(�، ��� إن��ن أ��ص yر��

J إ�E ا���(، و�� س?� ا���م ح�E ا����� ا��Zن�� ص�Bحً�g� ��، ی����P وی��4 ج����، ه\J ا�(��

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bة ا��(�، ا���ص:  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 889�� آ��ب ��
 

َوَ�ْ( َی0َْ�ُ	(َن َم� ِ+* اPَ0َ�َْ	ِ! َوا��%ْ&ِ� :... َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  ))xََ�ْ(ُهَ	� َوَ�ْ( َ�;
  ) ص��� ا���Bري (

أت ن?�رك �4�ة ����P، واد��، وراء إ��م �Mرئ، أس�O _3ی�ت �5 آ��ب اH، أنh ��4ر ن�� _�

��u E?�رة، وص��h ا��(� ��  hePرة، واس���?u E�� hن� ،qه� ا����u hة، وأن��Pاءة ج�

�T وجc، و�Xء �5 ��وة ا�O�Pن، و�Xء  Hء �5 ذآ� ا�g� ة�ا�4 k���� أن Hذا أآ��_ اS� ،��ج��

�� خ�y ا����وات واUرض، أي ا��?�ر أر�kٌ و��gون س���، خ��y ا�>�ن ا!�L ا�2�e3، �5 ا���>� 

 5� ��Z<ف أن ه��ك ا����� أن ن��� س��� �k خ����P ؟ �� �أن� ���gوع، أن� أ��� fی� أ�Uا�(�� ا

E��3� Hل ا�M 5<و� ،Lن�PBiوی Lء ی���3ن�gأخ�ان�� ا�>�ام، ه\ا ا� :  

  C)55(ا�>4ْآَ�ى Eَ9ْ�َُ� اْ�ُ	bِْم�9َِ�  �َوَذآkِ+َ �ْ4ن�
  )س�رة ا�\اری�ت (

إذا ح�و��� ص�Bحً� أن ن��4 ا��(� �� ج����، وح�و��� أن ن\آ� اH أ�j ��ة، ��g �����، و�>5   

 ،cوج T� Hا ��e�4 �k ح��ر k� ،_B�M ا���gع، �k اس����ر Mأ ،���M L� q�� ��<gا�\آ� ا�

�Pص���ت �5 ا� qأ خ��Pون ،��Oن، ون��>� ��ی� �O 5ی�ت ج����، ر�k س���، ���k س���، ���k س�

 �5 : وص�ة ا��(� ���k س���، ا��(��ع س���، ه\J ا����� آc ی�م ی� أی?� اUخ�ة ا�>�ام� fو 
ی(

أن ��3g أن_ �� ه\ا ا���م إن��ن Oخ�، ان��P�i إ�E ا�c�3، ه��ك ��Bدة ه� ��Bدة rp ا��4B، وأخ�ان�� 

�� أ�q ا���ج� إ��?�، ا��tخ\ ا�>��B وا���g�� ��iب ه� ا����ة، �Sذا h��p ��4ك �5 ا��Bgب 

��Bدة �� أث��ء ا��?�ر، ��Bدة ا�5�3  J\ه ،_B�M �� �?�و�ح ���رم اH، وأآ�م اJ\?� H ا��B3دة، ا��� �(

��Bدة اUذن أن  f����k إ�E �� ی��� ا��p 5� ،Hء و��� و ،H5 ���رم ا� roا� ،lاح رخ�T�

 cً�، آ���ا�� Tا�� �ً�T��� hن_، وآ���� hiB����_، و�hiB أذن_، و hiB�و�B�p ون����، إذا 

 �?�� J\5، ه�z� خU ج�ح �?�� J\اء، هT?اس� �?�� J\س��ی�، ه �?�� J\رس?�، ه� �?��P� أن cBM آ���

�5 ���رم اH، و�53u �B، ه\J ��?� اس�3�ء، ه\J ��?� آ�B، ه\�X �?�� Jك، ��B ا�t� ،5�3ن � ro

 f ی�، وه\ا ا����ن
، �5 ذآ�، �5 ��u *یاUذن �tن  f����k إf ��� ی��� اO�M 5� ،Hن �5 ح

 qة ����3، ا���یX �BMا�� �?BMراح�?�، �� �2 ی�ا Lن�� Ei�ی�yi إy���� f، أي أن ا!ن��ن �� أ

 ���3 �5 ا�>�م ا�(�د، ��� �Mاء�_، �� �����ئ ا��B�o، �����ئ ا������، �����ئ ا�>�م ا���رغXأ ،

��3��i_، �� آ��_ ���5 ��� �أن� ا��?�ر �4�ة ا��(� �� ج����، وأ���3Bه� �\آ� و��وة و��>�، �� 


 أو Qخ�، B�� ،�ً�� �?��Pی ،�?��Pآ�ن ی ،��حود س���، وآ�ن �r3 ا��� �� 5����4��L ه\J ا���

� �� ج����، ص���u c�BM Jع ا�c��P� q�g، وه� ��3
 جًا، ��� �M ��Uه� �� ��>5 أن ی��4 ا��(
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إ�E ا��اح� ��Mً�، ث2 اس���P وE�M ه\J ا����� ا��� ����L �� و�M?� ا����س
، �� �5 ��نk، أخ�Bر آ��Zة 

 �5 ا�5����4، آ�ن�ا ی��Pن �� ���?2 �5 أوراده2، وذآ�ه2، و��و�?2، دوا�_ ا����� ا�f ،����Z ی�ج

،hM5  و��Zا� _�M5 و� c3)� أن 
��4ًا، أو I?�ًا، أو ��gًء أو cBM أن ی��م، أي ی( �?��Pه��ك �5 ی

Lب إ���Pوا�� H_، إن?� ����3 ا�ث�5 �� �� ح��U �ً�Mو.  

أی?� اUخ�ة إن��ن �أ ن?�رJ �4�ة ا��(� �� ج����، و��>� ��ی� �O 5ی�ت اH إ�� �� L��3u أو ��   

�Mت، أو �� ج��L، أو �� ��>�ت اUرض وا����وات، ه\ا ا���>� زاد J��X �ً��e3ا�L، أو �� ا�����

��Bدة، ا!ن��ن  �� اH، اQن ��5 ا�h�B ی�ج�u E�� Lح�� L��gوخ ،�ً��gخ Jزاد H L��e3�و ،H

�L �� ا�h�B وا�ة، أو وا�، أو زوج�، أو إن آ�نh ه� زوج� �?� زوج، و�L أوfد ذآ�ر وإن�ث، 

����fد اfوUا E���� ص�M، ا�>��� ا��B�i ص�M، ا���2 ص�M، خ�� اUهc ص�M، إدخ�ل ا���ح 

 c�� cوج T� H�� cهUآ�� ا\� ،�M��Bدات، ا���2 ص ��ی_ �(��� _��� Eإ� hإن دخ� hأن ،�Mص


�u c��
، �\آ��ه2 ��ی� آ�ن��، ��ی� O�Mن��، ��ی* �XیP� 2<�� ،j?� ه\ا �u .  

  5�z�4ر ا���ل ا�����4،  ���U5 ا� ،أ �2��3 جی� L��� Eإ� cل ص����، دخ���آ���� ���ك �یL أ

��E أوfدك ا���ح، ه� �_ ص�M، أن ����3  cخوأن ��k ا����P �� �2 زوج�_ ه� �_ ص�M، أن �

���L ا�4�ة وا���م، ه�  �Bا�� 
�?2 �_ ص�M، أن ���3?2 آ��ب اH، �_ ص�M، أن ��tgه2 ��E ح

�� ی���3 ������ل ا�����4، وU5 ا� ����)� _��� �� ،_��� Eإ� hی� أخ�ان إن دخ� ،�M_ ص

 \R�� ،cوج T� H �B�� وo� أن Eآ����، إ� ���z� وo� أن Eإ� ،Hا E�� �?��� Lوج�T� ا!ن��ن


 �5 زوج� إ�E ر���u �� �Pیy ا!ی��ن، وه\ا �Xء ��3 جًا، أن ��ى ه\J ا���أة ا��P�� ه� ��

���?� ��3ن� دt��� �P�Mث� �?�، إذًا �� ���_ �(�ل  �P�� ،5ی�Xی>� ح���_، ��(�وب �3_ �� أ��ر ا�

��c�3 ا����4، إذا ج��h إ�E ا��_ �L��3، و�� ����L ا���اد ا��رس��، إذا ج��h إ�E ا��_ �L��3 أ��ر 

،Lن��O �� Eح� ،Lدی�  

  ))س، ض�Nآ� ���مً�آ�ن إذا خ9� q��i- أ��� ا��9س وأآ�م ا��9(( 
) �uم ا�������� ��o4ا� k��)ا�(  

���ل ا�����4، أي �5�z ی��3 آ�� ی��3 ا���س،   Uت �5 اf�)ت و�f�)� ك��?� h�Bا� Eإ� hإذا دخ�

 Jدfأو c�??2، ی�ا���س ذوا 

 ا���س، ی�Zر آ�� ی�Zر ا���س، ی�
 ذا��P� L آ�� ی��oآ�� ی 
�oی

ی جًا، إذا �2 ی�ج ��ق ن��� ص�رخ،  آ�� ی?�c ا���س أوfده2، ه\اX T��� ����z� qً�، إذا �2 ی�ج

��Bدة، ����جc ی��4 ��  L� yی�iدة، ا��B� ���_ و��5 ���� ا���س �tن��z� h�� hً�، ��� ���_ ی�ج

ا���م خ�q ��ات، خ�q ��ات ی�(L إ�E اH، �>5 إذا آ��� ��ت �� ا��iیy ���ة س���ة، آ�س�� 

دت rp ا��iف ��?�، أ f��3g أن آc ن�eة ��ری�، h�M إXرب ا�5����3، و Hن� أخ�ف ا
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 5� c�����_، أي  Eإ� h3ً�، دخ�Bu دة�B� L�� yی�i؟ ا� Hا Eإ� _� EM�� Hا c�Bس �� �?���p

 hج�، أ�� إن آ��� hن� آ5 ن�4حً�، ه\ا إن آ���Uدة، ا�B�دون اس���Zء، أنkR�� h آ5 ص�دMً�، ا�4ق 

�t� k؟ أو ص�ن _���� Li��� ء�gأن ه\ا ا� �� jآ� ،h�Bا���ج� �_ �� ا� J\آ�� �� أن ه ،_��� 5P

��Bدة، وا�4ق وا��Uن� �� ا��(�ر  c�3ن ا��P�دة أی�ً�، إ�B� J\ه ،�PR�� ی���� L� ���3� ؟ _���� L3�4�

ك ح�ج�، وإذا�� L� 5uدة، ه\ا ��ا�B� 5��uا���ا ��ًا  ��Bدة أی�ً�، اQن أنjI�� h، خB� Hا 
أح

�?2، دون أن ��� �P�P2 ا��(2 ا��?�i3�و ،E�
، ح���� ���4 ا����Bu hأن ،Lا���س إ�� �Rح�ا c3ج

 J����Bدة، خcZ� ���� �� �i، أن رجc ا��Xى ر��ریj س��رة،  J\ه ،LنtX 5� c�P� ودون أن ،J�Tی

ة ؟ ا��Xى ���ك وو�L3 س��رة ودوا��
، و�k أر��3 دوا��
 ��ق ��3?2، ور��ریj، هc ه\J س��ر

��E ی��ر ا����رة، ه\h��� J س��رة، وآ\�_ ا�یc��<�� 5، أي إن �2 ���� ه\J اh��� �?� ��Q س��رة، 

 ،_� EM�� f ����4ل ا����Uا J\ه cل ص����، �>5 آ�����Bرة � 5��Tی5، ��>5 أن �c�3 أ Lه\ا آ�

�q��  T ��?� ���س
، ��q ��?� إح>�م، �Sذا ا!ن��ن �2 ی�>2 Hا k� ��4ا� J\2 ُی�>2 ه� ،�ً���� L���Pاس�

 �3gی f نO�M أ�M �� ،�?��� c�3� f ة�ه��ك ح(�ب ؟ أي ا�4 E�3� �� ،ه��ك ح(�ب EPBی ،cوج

�k، ن�� f L��kg، ج�f J ی�3gP، ی�3g أنL آ����س ����ً�، � f L�����gء، �� د�� f ی��g� qء، 

 ی�tس، إذًا ی�ج ح(�ب، یLB�4 �� یB�4?2، �5 ه2 وحTن، M2، و?� kی�� Mوخ�ف، وأ�2، و y�Mو

 hأن cان_ ص���ً�، أي هT�� أن ی>�ن 
أ���E أن أ�k ه\J ا���P�P ��5 أیی>2، أنT�� _� hان، ی(

�T وجc، هc یcP3 أن�� O�� إ�E ا�(�ا�k، وأح�� دروس  H5 ا� _B)�� روب�cBP أم ��(�ب ؟ ا�

��zً�، و����ب أ��م ا���س �5 رواد ه\ا ا���(، وأن�� ص�ح
 دی5، أو ا�2�3، و����ب ��E ا���س �

��E ا������5،  c<gم، أو �� خ���� دی���، أو �� ان���ء دی��، ی>�ن إن��ن ����ب �?\ا ا�T��� أن��

 T� H�� �4ل�ا وه� f یjiP أي ث��ة �5 ث��ر ا�ی5 ؟ f ی�ج t�uن���، f ی�ج س�3دة، f ی�ج

�T وجf ،c ی�ج ��آc ص���، ��� أی?� اUخ�ةوجf ،c ی H دی��B3��� �3رX إن��ن یt�� ویt�� : �ج

اد، ��h�B اH، وی(�q وی���k، وا��hM إذا أ��E س��� �� ا���(، ه\J ا����� ����ج إ�E س����5 إ

� ،L���� �3ا!ن��ن ��اج c�3ی ���اج�3 و�?�]� وح��ر، و�uیy، أي �� ی�Pرب ث�ث س���ت، ��3

ة، : �������L، ا��zال ا�y�M اQنX �4ل�fد ه\ا اT� c4�� hأم ��(�ب ؟ إذا آ� c4�� hأن cه

 f نO�Pوة ا���و ،L� E�3� f 23 �?�، وا�\آ�u f ة�ن ا�4t� cZ�3 ��ج�د ح(�ب، ی��g� hوإذا آ�

hإذا آ� ،fًم آ���P� ،�ًi�gة ن�ا�4 Eم إ��P� fو ،J�gل ا��BMإ �?��� cBP�  ،آ\�_ �?��ك ح(�ب

أن� أ�3X أن اUخ ا��5�z ی��oB أن ی>�ن �یL . ا!ن��ن ح>�2 ن��L: وا��(�ب �L أس�Bب، ����3ام ی���Pن

��?� ؟  Hا E���Tان دy�M یTیL� 5 ن��L، هc ه� �uه�ة ؟ هc ه� ���t� ��Bدران ؟ هc ه� آ�� ی�

J هc ه� ���BP ؟ هc ه� ������، ا��gء ا�h��Z أن ا��5�z آ���� 5�zا�� ،y�t�� 5�zري، ا��>�آ
 ا�
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�Mة روح�� �zث�ة، أو ������B3 اQخ� زخ2 روح�، ا��5�z إذا �>�2 ی�LB�M 5� yi، وإذا ح�� �� �>�ن 

����، أي آ�� c��M cBM h�M، أر��3  kPن �5، ���5 �]�zر، ه\ا ه� ا���Mوو �Bع �� ه\ا ا��>�ن ه��X


، و���ك،  f���g ه\J آ�?� �?� ث�5، إذا ��c ا!ن��ن ر��ریf j ی��وون س��رة، وأر��3 دوا��

 T� Hا Eإ� L� EM�� f ل���Uا J\5 �(��ع ه<� ،cوج T� Hا ��أ���ل ص���� �?\ا آ�L ����ظ 

 j�وجc، یtخ\ ث��?�،  f��L� EM، ن�5 ��ذا ن�ی ؟ ن�ی أن ُنْ�ِ>2 اس������P، ون�>2 ��Bد���، ون��

���ل اUی���ج ج?�دن� �� ا Lوا��ص�ل إ�� ،L��������4، ح�E نc4 إ�E اH، ا��ص�ل إ��L ه� ا���3ل 

��E ه�اك، و��ذا �� ذ�_ ؟ اH س��iP� ،��� ��oع، ��  2�<�� q�)ا�� �� q�)� أي ،���� ���Pاس� Eإ�

 jM���3 ؟ ه\ا ا���� 
ا��iیy ی�ج �r3 ا���4B�� ji، واH ی� أخ� ه\ا �Xء ص3
 أی5 أذه

5��T وجc  ��(�ب  Hا  

C�2َ0َِإ��� ُوْس �ً�Eْ>َ -ُا��� lُ4�(َُی ��َ �  
  )س�رة ا��PBة ( 

   hMو �� ،��Zخ�� آ Eإ� c4��4 یM hMن� �� و���>2، أن أح J����وأ ،cوج T� H5 ا� Jي أرج�\���

�ًPل س���Mأ hی5، أن� آ���E ج�ه� ا� Jوي، ه\ا ا��ا��: ��4M ی�k یBا��، ه\ا ا���Uا�\ي ه\ا ا ،

���  و�>5 أی5 اH ؟ : ا��gة، �Mل ���3�L ه\�M : Jل �L س�ن� 

��E ج�ه� ا�ی5، رآ��3ن �5 َوِرع خ�� �5 أ�j رآ�3 �5 ����،  Jوي أو ا��ا�� و�k یBه\ا ا�

L����5 ���43 اH إذا خ� �2 یtB3 ا�g� Hء �5  J  . �5 �2 ی>L� 5 ورع ی4

J  ا!ن��ن أح��نً�: ��� أی?� اUخ�ة  ��J و���I، و��c�� J، و�� ،��� Eإ� ��� 5� ،L<�?��� ا����ة

 5� � f ،L�Mو cآ h4ا����ة ا�� ،c����� Eی���ج إ� Lی��، وا���� Lوزوج� ،h�Bد، وح�ج� ا�fأو

س��� ���� �?� إ�E ن��_، ح�س
 ن��_، آ�j ص��_ ؟ آ�j ��و�_ ؟ آ�H _�?� j ؟ ی�ج أی�ً� 

���T وجc؟ ی� �f �g ص�M وf ج?�د � 2B��EP اH إذًا ؟ سzال Oخ�، أی5  Hا EP�� ا����4 ؟ ���ذا _�  

���_ ا�h�M ��<� ،���4 �� ��دئ ا�رس   2)�� Hا ��
 وج� : أنh ح(�_ �u ،ط �>�ي�gن ی�ج

���ل ا��4Uا k� ��� و�>�L وحf J ی>��، وی�ج ن�gط س��آ� أ���ل ص���� آ��Zة جًا، إذا �2 ی�ج

���ل ا� ����4�tخ\ أج�ه� Uا J\ذآ�، ه �T وجf ،c ی�ج H �?ا��ج اfس����P ا�����، و�2 ��ج

 h����و�>�?�  f��EM �_، د�M ا�� ��B3�tخ\ أج�ه� أ��3ف ������، �>�?�  f��EM �_ إ�E اH، �� ا

���ی� ���� وا��h�T ا���س، وأآ�Zت �5 اUوراد واUذآ�ر، و�>�_ �2  _B�P� 2� c�3ا�2�3، وا� 
�i�

ًا،  f���k�i أن ���X c3]ً�، وحك، ر��� ��(�، وه\J ا��B3دة �5 دون ��2، و�5 دون ��� �B4� ،LPP��

���ً� ��P، �>� ن�� : ��c، ه\J ا��B3دة ه ،�g��h أي � �o���Tق، ��?�وى، ن�5 ن�Pل اQن f ن�ی

k� cوج T� H�� �ًBح ��oی 
�M 
 ��f ،��4 ن�ی�Mو  ���e�م وج�د ا�U>�ر، و�k وج�د أp�ط �
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��c ص��� �>5 ��(�ب  L�Mو cإن��ن آ ة وا����ك، ی�ج ج?H�� c و����LP، وf ن�ی�P3ًا �� ا�ج

���eً� وا���س  �ً�� c���5 اH، ه\ا ا�c�3 ��� آ�Z أصL�� �B ن�ع �5 أن�اع ا��ی�ء، أي أن� أ

� f ،س���� c�3ی �Bأص Lنtح�ن��، آ Oث� ی�M آ�ن Lأن ،cوج T����ا س��� داوود ��� ���LB ر��� 

 Hا Eإ� L�?وج E�� 
�p LنU ،Hا LB�����E ا��>2 ��5 ا���س ����y، وس�ن� س����ن أی�ً�  Lا����

cة وه� ی��� ا����ص k��� ،���4ا� c�3ا�.  

 �5 ا���ازن، �5 ن��� أی?� اUخ�ة إf إذا أخ\ن� ه\ا ا�ی5 �5 آ  � �� ،�bازن��إذا  f5 ن��� إ� ،LBج�ان c


 �p L\اء وه� �Pاء وه� ا�2�3، وا�\p L� cP3اء، وه� ا�\آ�، وا�\p L� 
�Pا� ،������5 ن��� إf إذا ا

 Eإ� _� EMی� 
�u c�����ً�، وح>��، و �ٍ���� cِP��T وجc، و Hا 
�� 23�� 
�M 5� �f ،c�3ا�

cوج T� Hا.  

ن�q، وج�2، وروح، ��E أن ه\ا ا�����ع خ���، وآc إن��ن �L وج?� ن�e، ا!ن��ن : أی?� اUخ�ة  

�>5 ا��gء ا�h��Z أن_ أنh �_ ذات، ذا�_ ه� ن��_ ا��� ��5 ج��B_، ه� ا��� �5�z، ه� ا��� �>��، 

 ���zوا�� ،��Pgة وا�ه� ا��� ُ�cBِPْ، ه� ا��� ُ�3ِْ�ض، ه� ا��� ��3، ه� ا��� �EPg، ه� ا���3

  �>�?� �\وق ا���ت ! وا����BP وا���3��، ه\J ا���f q ���ت  وا�>���ة،

Cْ(ِت	اْ�َ !ُGَiِ8ٍ َذاEْ>َ %7ُآ�  
  )س�رة Oل ���ان (

أي أنh ه� أنh، ا���4_ ه� ا���4_، وإ��BM_ ه� إu ،_��BM?�ر�_ ه� u?�ر�_، س��ك ه� س��ك،   

�5 و�� ج�ء ا���ت، أنf h ���ت، و�>5 ا���ت �� حL�P�P ه� ان��4ل �� q���� ا�\ي ه� ث�ب �)

ا���q، وا��� ه� ذات ا!ن��ن، وان�iPع ا!�اد ا!�?�، ا�\ي ه� ا��وح، ا��وح ه� ا��Pى ا����آ�، 

 E�� 
��kiP، إذا انh3iP ��ت ا�(�، و��جh ا���q إ�E ��ر�X c<� ،�?Rء �L� ���3 �� ا�ن�� ی�4

���ی� �(�ك ه� خ��رة، أي أن cن��_ ه� �� ����4_، وآ  L�ح�� cآ c3)ا!ن��ن ��>5 أن ی

 ،L��)� ه���مfا c5 أن ی>�ن آ<�� ،Lا��Xو L��3u ،L3�� ،L��� ،L���� ،Lراح� ،J��E ج� �B4��

 EPB� رة�?iآ�� وا�Tا�� J\ه�، ه��?i�آ��?� وT�� ،q����� ا�(�2 س�ف ی��ت، أ�� إن آ�ن ه��ك اه���م

ی5،�Qا �T وج�M cل �3_ ��� �3 ا���ت، و��3 �?� إ�E أ� Hا :  

  C)89(ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� ) 88(�َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  )س�رة ا��3gاء (

���_ أن ��Pم : أن� �5 أ�Mل   hأي أن ،��� 
�u 2<�� 
�uی(�ب، و�>5 أ f Hا ،Hج���ا، ��3ذ ا

���_ أن �>��� ��� q�� ،�P�Mاج�3 د��� ،h�Bخ�ص �� ا� E3�� _� أن ی>�ن 
�ر ه\J ا��(��q، ی(

ث��، ا��(� �� ���Z� ،دة ا�(�ارح�B3� ���3� _، أن�د�B3� ���3� _، أن����3 ���4ا�أن  E35 ه\ا ا����
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�� ج����، �k ا��(� ی�ج ذآ�، �k ا�\آ� ی�ج ��>�، �k ا���>� ی�ج ��وة، ��وة، وذآ�، و��>� 

،���T وجc، ه� أث�5 س���ت ���ك  وص�ة ا��(� �� ج�� H�� �4ل�f2 �?� ا��o� ا��� ��  ه\J ا���

  L� ل�M ؟ _� Hا c3� �� لzس ،E4�� fو 3� f ت���z� L� ��B2 آ��� : hBرات، وذه�B3ا� _�� hح�u

cی��م ا��� fی���� أح��نً� و M ا!ن��ن ،cرآ��3ت رآ��3ه� �� ج�ف ا��� fإ yَBرات، و�2 ی�X!ا _�� ،

 k��� �)ا�� cBM LBا��� �B��T وجc، ا H�� �4ل�fا ���M ف ا!ن��ن��س��آ
 ا���م ��uرة، �� 

س���، و2M وص�c رآ��M 5��3م ا���c، و�3 أذان ا��(� �ی_ �5 ا��hM ث�* س���، ا�Mأ ا�O�Pن ��?�، ث2 

 2?�س��� آ����، ��Mم ص��h، وh�M ���\آ� ��ة ��g دyR�M، و��>� ��ة ��g دyR�M أخ�ى، ��(��

 �Zأآ h�3 ن��_ ���4ً�، �� ه\ا ا���م أنg� ،�<��وذآ�، و ،��c، وص�ة �(�، و��وة O�Mن، و�����(

��E ا��i�gن، وأ�Mب إ�E ا��ح�5، ه\J ا�4�ة ا��� �أت  k��4، وأ���X ى�Mة، وأ�M �Zح>��، وأآ

ه>\ا، إذا ا����h �����4ات، أول �?� ی��_ ���3_ ��E أن ���4 ا�e?� �� وL�M، وا��43 �� وL�M، و

 خ�ب وخ��P� cBP� 2�4 و��ن(�، وإن �2  P� hذا ص�S� ،L��ص B3ا� L�� 
  . �� ی��س

  yی�i��� : �� ،�<5 ا������Bدة، rp ا��4B، ورد ا���م، وا��U �����3وف، وا��?�  L� yی�iا�

��Bدة، إذا آ�k� h اH �� آ ��Bدة، �� ا�c�3 ی�ج  Rٍ\ أن آc ا��23 ا�h�B ی�ج�� �3g� ،ارك�uأ c

 ،yP��� 5���zا�� �?� Hا ���E ا��5���z �_ ��?� ن�4
، وأن آc ا����د ا��� و �?� Hا��� أن23 ا

اءك ی(?ون �� خ��_، �>�j أح��B_ ؟ ی��دى �L �� ا�>�ن ����y، وا��Uر �(�ي آ�?� ����4_، أ

،��B�� 5 �� ا�>�ن أ��� k���� ،LBأن�� ن�  

  ا <#&Q، +72 أ<G� 6ً� د:(��9 ؟          و'=<�ك م�3Dًا +Q� �9�G اد:�

 �ً�i�> 6ات أ:�ض��M�� �9 ؟    د:(<�ك�rم Q�r	� ��N72 ��^ م� ی+  

4ق آ��c، و�Sخ�ص   � Hا k� c��3أن ی� ،��P�P2، أن ی���ك ا!ن��ن ح�آ� ح<��� J����وه\ا ا�\ي أ

�� Lف ن���� 5� ،ی، وf یt� tB3حX  ر�5�3، أو �������5، أوU�� ،5ي سtو� ،L� ا���س ���P� L���

�g� ������� .. ،Hا fی��3?� إ f خ��ات L���t� ،rBی� 
�Pوا� L�ح� �� ح���B�� �� دام ا!ن��ن��

��Bدة  ���M fل، و���t� ان?��ك ���M f����3ت، و��� k��)� ���M �����M h��� خ�ةU5 أی?� ا���

��ً� ص���ً� ی���
 �?� ا���3 c�3أن ی k�iدون أن ی�� ،Lوخ�ص� ن�� Lن�� k� ويTوی� ،k��)5 ا��� 

 ،
 خ��J ���4ر ��L، وf ن�ی إن��ن آc ح���L آ���� واحًا، �(?�L و���y أ�f ،LP ن�ی

 �?� h�oا�� �?��Z<� ل���و����4ت، وأ�>�ر، و�����ات، �>5 ی�ج ح(�ب ���L و��5 اH، وf ن�ی أ

�T وجc، إذا ا���س Hا 

 ا���23 ���Pوا� ،cBPوا�2�3 ا��� ،lا���� c�3ا� ، وس��3_ ��5 ا���س، ن�ی

 5���zا�� �?� Hا �  ��hPP ه\J ا��XUء ا�Z�ث�، ی�>5 أن �jiP ث��ر ا�ی5، وأن ���ل ا����د ا��� و

Cِإن� ا���َ- ُیَ=اِ+ُ� َ:ِ� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا �  
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  )س�رة ا��� (

 ه\ا و  � اH �?� ا��5���z ؟ ه\ا أول و�ًا �5 ا����د ا��� و�، �5 ��>2 ی\آ� و�  

Cِإن� ا���َ- ُیَ=اِ+ُ� َ:ِ� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا �  

 س��b �_ ا���س ج��3ً� ��ا��3ا ��_، ��3g ��ج�د ���ی� �>��Z، وج�د ���ی� إ�?��   M cوج T� Hا )�

دة، إ�?g� ی����  Oخ� ؟ آ��Bة جًا، ی�ج�  �� 3Buً�، و

C�9َ9ِ�ُ:ْ َ�ِ Qَ�>kِ+َ �  
  )س�رة ا��iر (

   Lر إی��نP� ،
���L وس�2، إf أن آL� 5�z� c �5 اQی�ت ا���ص� �����B ن�4 Hا Eص� �B��� J\وه

  : وإخ�ص�3X ،Lرك أنh أن_ �� ح�� اH و�� ر��ی� اH، ا����3ء ���Mا

Pُ9َْوُهَ( َم0َُ)ْ� َأْیَ� َم� ُآ �C�ْ  
)   )س�رة ا��ی

   J\ا����4ی5، ه k� H5، إن ا�Pا��� k� H5، إن ا���zا�� k� H5 إن ا<� ،L��3� 2<3� ،���� ��3� J\ه

 �� y��� _ن�� )� ،����3 خ�ص�، ا����3 ا���ص� أس�س?� ا���� وا��tی� وا���4 وا�����y، ه\ا و

��BPت، ا��Uر آ�?� ���  h�iM ث��ات ���_، أ��رك ����ة، f ی�جM _ه\ا أن E�3� ،_���4�� ك�

Eو�Uا: أخ�ى، ا��_، ا��Zن��أن اH ی k� :H5�3 ا� hأن.  

  : �5 ا�(�?�ر

 �َ�Nِ�ِ���� ا���)َPََب َوُهَ( َی�Pَ196(� ِإن� َو4��َِ* ا���ُ- ا��ِ>ي َ<��َل اْ�ِ)(C  
��اف (Uس�رة ا(  

  �5 ث��ر ا!ی��ن، اH ���ٍل أ��ك، ه\ J��PیBً� : اUس��ذ  

Cِخَ�ِةVَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوِ+* اNَ�َْأْوِ�َ��ُؤُآْ� ِ+* ا �ُNْ>َ �  
) h�4� س�رة(  

 Oخ�: اUس��ذ  �  f ی�ج y�M، أو ���ع أو خ�ف، أو خ��ع، أو ��gؤم، ه\ا آ���p L ��ج�د، و

  :�5 ا�(�?�ر

%g2ُْ� ِمَ� ا�'ُ�ِMْا���ُ- َوِ�*% ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ُی �Cا�9%(ِر �  ُ�َ	�ِت ِإَ�
  )س�رة ا��PBة (

ای�، ی��� �LB�M L، ی�ى ا��y ح3B��� �ًP: اUس��ذ  � J\ه ،LB��)�� �ًu�� cu�Bوی�ى ا� ،L5 ا�(�?�ر�:  

  C)128(� ِإن� ا���َ- َمَ� ا��ِ>یَ� ا��Gَْ(ا َوا��ِ>یَ� ُهْ� ُمNِْ�9ُ(َن 
) cس�رة ا���(  

  :�5 ا�(�?�ر، وا��fی�، وا���ع، وا���� �ص�ه\J ا����3 ا��: اUس��ذ  

  ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&2ِ�ِْ� �َوَ:َ= ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِم9ُْ)ْ� َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َ�َ�ْ�2ُ�9Eَ�ِMْPَْ� ِ+* اْ�َ ْرِض َآَ	� اْسlَ�َMْPَ ا��
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� 2ُ�َْ� َوَ�ُ�َ&Dَ�َ)��9َ4 2ُ�َْ� ِدی2ُ9َُ� ا��ِ>ي اْر	َوَ�ُ�َC�ْ2ِ+ِ2ُ�9�َ4ْ� ِمْ� َ�0ِْ= َخْ(=  
  )س�رة ا���ر (

 اH ا��5�z اس����ً�، f ی>�� أن ی>�ن ا��جc وحJ، : اUس��ذ  �و�>5 ه\J ��\ی���O 5ا، و��q و

ا�����zن إذا ���Oا ج��S� ،�ً3ن اH ی�����?2، وإن �2 ی5�z ا�(��k و�2 ی�����Pا، وا!ن��ن آ�ن وح�ًا، 

 ����M ��M أيHا h�Tا��  �?eإن �2 ی�����?� ی�� ،�?e5 ا�(�?�ری���:  

 �َ�9ِ�ِNْ	ُ�َْ� ا	69(�َوا��ِ>یَ� َ'�َهُ=وا ِ+��9َ 2ْ9َ�َِ=َی2ُ�9ْ� ُسُ&�9َ�َ َوِإن� ا���َ- َ�َ(C  
  )س�رة ا��B<�3ت (

  � �  : �5 ا�(�?�ر�?ی�?2 س���B، أي های� ا��c�B وا��

  َم9ُ(ا ِم9ُْ)ْ� َوا��ِ>یَ� ُأوُ�(ا ا0ِ�ْْ�َ� َدَرَ'�ٍت�Cَیْ�َ+ِ� ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�
  )س�رة ا��(�د�� (

، : اUس��ذ  � وا�� 3Buً� ن�f 5 ن�ی أن ن�سk ا�����ع، ح� E��B4 آO cی� و�اQی�ت ا��� ��?� و

  : �5 ا�(�?�رجًا 

�ِNْ9ُ�َ+َ �ٌِمbَْوُهَ( ُم �rَ>ِْمْ� َذَآٍ� َأْو ُأ �ًN�ِ7َ َص�	َمْ� َ:ِ�C!ً&َ4��َ �9�َُ- َ�َ��ًة  
) cس�رة ا���(  

 إ�?�، �5 ���� ا����ة ا��B�i أن ی�Pل ا��c<� 5�z ج�ر: اUس��ذ  �: ح� �5 ج�ارحLا����ة ا��B�i و

H   : �5 ا�(�?�ر���ور . ا���

 �َ�Gِ�P	ُ�ْ�ِ !ُ&َ�ِ�0َ�ْ128(�َوا(C  
��اف (U س�رة(  

 ����P إf �� ص��� ا��5�z، ه\ا ���3ه�، ����P ا��Uر ا��Uر �ور، و�ور و�ور، وf: اUس��ذ  

 ی��3 ���L ا�>���، و�>5 ا��?�Mو ،L��� yی�� M ،5ی��� M ،5�z���4 ا���� fإ �P��� f ر��Uی� ا

 L���45 ا�(�?�ر��� :  

  wً�ُ>ُ)107(C  �ِإن� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َآ�َ<6ْ 2ُ�َْ� َ'��9ُت اEِ�ْْ�َدْوِس
) j?<س�رة ا�(  

3 ا���ت، ون�5 ن�ی �� ا�: اUس��ذ  � J\ن�� ه ���5�z �� ا��  : �5 ا�(�?�رن��، ن�ی و

 �ً'�َMْا���َ- َیْ#7ْ0َ َ�ُ- َم ِ̂ �P2(�َوَمْ� َی(C  
  )س�رة ا�i�ق (

�T وجc ی��L� y ��ج، و�5 ی�y اH، : اUس��ذ   Hا hM���� رزLM، �� زواجL، ���جً�، ا��Uر إذا 

�T وجc ی�� Hا ،��<g� 5� ی�3ن� ���� cوج T� Hد ا��  : �5 ا�(�?�رج ��L، ه\J �5 و

  C)62(�َأَ�� ِإن� َأْوِ�َ��َء ا���ِ- َ�� َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن 
) qس�رة ی�ن(  
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  :�?�ر�5 ا�(� ه� Oت، وf ی���ا ��E �� ��ت f ی����ا ��: اUس��ذ  

  C)46(�َوِ�َ	ْ� َخ�َف َم�Gََم َر��Pَ�9'َ -ِ4ِن 
  )س�رة ا��ح�5 (

����ن� �� : ج�� �� ا�ن��، وج�� �� اQخ�ة، أي أن ا�ن�� ��?� ج��، آ�� �Mل أح ا����3ء: اUس��ذ  

ا�R �� ؟ إن أ�3ون� ��3�Sدي س��ح�، وإن ح��Bن� ����B خ��ة، وإن ���Mن� �صري، ���ذا ی�c3 أ

P� خ�ةQج�� ا cخا�R �� ؟ ه\J ه� ا�(��، و�� ا�ن�� ج�� �5 �2 یخ�?� �2 ی�  ��� X?�دة، ���ذا ی�c3 أ

  : �5 ا�(�?�ر

 �ٌ�gِ:َ �ٌ'َْ�ٌة َوَأEِhِْت 2ُ�َْ� َم�Nَ�ِ���  C)9(�َوَ:َ= ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�
ة (Rس�رة ا���(  

 ؟ و���ذا و�: اUس��ذ  �ه��o���� 2ة، ا����oة ی�3g �?� ا��5�z، ی>�ن �L ذن�ب أی5 ا���ه2 ؟ و

 LM�����L وf یc� ،_�\� J�3g یJ�3g �� أ��y أ Hأن ی��3 ا q�� ،2?�� ��� cوج T� H�3 أن اgی

 L� ��pأM E��3�و Lن��Bس H5 ا�(�?�ر.ن ا� :  

 �GَJْ7% َوَ�� َیDِِ� ا��َ&َ� ُهَ=اَي َ+َ�� َی	123(�َ+َ(C  
) Lu س�رة(  

   Lن�� EPg� fو ،L�P� cی� f  س��ذUا : Lن��Bس Hل اtن� ،H أي أن Uحن�، آ�>5���z� 2 وا���

���L ا�4�ة وا���م، إذا �2 یjiP ا!ن��ن ث��ر ی�ن�3، و�2 ی�co�o ا�ی5  �Bا�� k� ن��gأن ی� E��3�و

L��u�gن c<� ،J���g� c<� ،Lج�ارح cآ �� cودخ ،Lآ��ن cآ Eإ� c<ن و��<� c<� ،Jار�uأ c<� ،

 �P� ،ی��R�3gدات ا��B3ا� r3� Eإ� Jا������5 أن?2 اخ��4و k��ز��ن، أ��q ه\ا ه� ا�ی5، ا�\ي 

 �r3 ا���س، ح�آ�ت ���  : �5 ا�(�?�رzدى، وأ�Mال ��دد، وان�?E ا��U ا�ی5 

 �Gََوا�� �9َ� ) 5(�َمْ� َأْ:3َ�ْNُ�ْ��ِ 4ُ�) 6(َوَص=�َق�9َُ��َ�ى َ+َ�ْ�ُ�ْ�ِ Wُ(7(C  
) cس�رة ا���(  

��ً� ن��3ً�، وB�Mً� : اUس��ذ   ��B?أن ی E��3�و Lن��Bس H2، إذًا ن�ج� ا?� Hا ������ ا��Uر، ه\ا �5 و

��ن f خ�ٌف ����u ،Lه�ًا، و��ً� ��BPً�، وأن ی(���3 ��E ا��4اط ا����2�P، ا�\ي إن س�ر ���L ا!ن

  . وf ه� ی�Tن

��ً� ص���ً�، وه\J ن��4 أزج�?� �>2، ا�c�3 ا��4ح إذا ا���iP ا� c�3ی �����P�M اUخ��ة، أن ا!ن��ن 

�2 ی���� ���f L ی��اآ2، وإذا �2 ی��اآ2 �2 ی�i3 ا���Zر ا���ج�ة، �Zً� �_ ورد، �_ ذآ�، �_ ��وة، �_ 

��2، ح��� ���L، �_ صX �M?�ی� ح��� ���?�، �_ أ q�)� E>�، �_ ح��ر إ���ل ص���� ح��� ���


، إذا �)�
، وإذا أد��وا إد��ره2 �)� 2?��BMا إ��BMون، إذا أ���?�، ه���_ أ��Xص ی��رون وی?�

 ،�Pی�� L�3)� f ا���دة ���iت ا���fا��� J\ت ح�دة، هfح� J\ا، ه��tا �2 ی�Bا، وإذا ذه��tج�ءوا �2 ی
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���ل إ�E اH أدو�?�، وإن cM، ���� ا!ن��نUا 
��2 ی���� ���L� ،L ص�M  �>5 أح q�)� L� ی>�ن

 ،�?���X?�ی� ی���� ���?�، �L زی�رات X?�ی� إ�E رح�L، ی���� ���?�، �L ��وة ی���� ��O�Pن، ی���� 

�� ی���� ا!ن��ن ��E ا��B3دات ا��R�3gی�، وا�������3، �� LنU ،�?����L ص�ة �� ا���(، ی���� 

� L������ل ا�����4، وی���� Uًا وا��Zآ LBی� �3ً� Hوا ،LBی� Hأن ا yZی��، ی�u ة��  

َوَم� َیَ�اُل َ:ْ&ِ=ي َی��GَPَُب :... ِإن� ا���َ- َ��َل: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

� ُأِ�&�ُ- َ+kَِذا َأْ�َ&ْ&�P�َ 7ِ+ِِإَ�*� ِ����9َ(ا-ِ�ِ �ُ�  ... ))Pُُ- ُآ6ُ9ْ َسْ	0َُ- ا��ِ>ي َیْ�َ	ُ� ِ�ِ- َوَ�َ�Wُ�َ ا��ِ>ي ُیْ&ِ
  ) ص��� ا���Bري (

  أخ�y �\ي ا��B4 أن ی�Ee ���ج�L و��5 ا��Pع ����اب أن ی�� �E�3 ه\ا أن ه��ك ��ح�� ا��BZت،   

ً�، أن ی�ي اH �5 ن��L ور�ً�، ا!ن��ن ���L أن ی�ي اH �5 ن��L صMً�، أن ی�ي اH �5 ن��L اه����  

�� ا��
، إن�� ا���2 ������2، وا�2�3 ����2�3، أن ی�ي اH �5 ن��L حBً�، وا!ن��ن إن �2 ی>B�� 5ً� ی

 ث2 ی�B4 أص�c، أول ا��U ی>�ن ��L �(�هة، �>5 �3 ذ�_ ��P� ی>�ن ��Uوا�>�م ����>�م، أول ا

ر �5�Z��EM ا���q إ�E ����ى ا��gع، �Sذا ه� یP� f ع ا��?�، وه� �� راح� ن����  .�c3 ا��U، وی

 ،
�Biا� Eی��رع إ� ،L������L ؟ رأى ذ���� �R�uة أ��م  �� �3�Bu ��p ء�g� ن�أي آ��3X �� j أح

أ �3 ا���ت Bی 
�Pا���ت، �>5 ا� ��  أی�ً� B�M_ ی(
 أن �L� ���3 آ�� ����3 ���3_، ه\J ا�5�3 ���?� 

  C)89(ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� ) Eَ9ْ)88ُ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن �َیْ(َم َ�� َی
  )س�رة ا��3gاء (

   cآ h�M ،ًاو س���ً�، ا��Bرح� آ��BP� �� hة، وجت �BMر آ���Z جoی H�� c4ا����2 ح���� ی� 
�Pا�

\ا أخ\ X?�دات، وه\ا ��ج�، هfzء آ�نh �?2 أ���ل، و�cp�g، و�Mا2R، و��B�igت، وه\ا ��� ��h، وه

 
وه\ا س���، أی5 ه2 اQن ؟ ��h أ�Buق ا��Zى، ون�5 ج��3ً� �3 ح�5 ن>�ن ��Z?2، إذًا أنh اQن ���س

 ������E ح�آ��_، ��E س>���_، ه\ا آ�c)�� L، و ،_������ E����E ن�eا�_،  
��E أن��س_، ���س

cجUا E?وان� ،c�3ء، خ�2 ا��X cا���ت ی��?� آ ��tن یQا hنt� ،ء�X cآ E?خ���ر، وان�fا E?وان� ،

 Jره5 ���_ ا����y، ره5 ص��ا�_، �� �r3� �3 ا���4ص، أن ا!ن��ن إذا ج�ءJ ��_ ا���ت، و��

��E أن ی��� �L أن ی��4 رآcBM 5��3 أن ی�oدر ا�ن��، �>f 5 ی��� �L، إذا آ�ن  ،�?�i3آ��?� یt� ن��ا�

 ج�ء اUجt� ،cنh اQن �� ��M J�Pی* أ��T وجc ی��y وی�زق وی�i3، ث2 أن ه��ك ح Hح�، وا�B

  : �� ذه�>2

))w��َ ِء�	َدَة َوَأِ�* ا�=�ْهَ�Pَ�َ *�ِ�9َ�ْ: َ:ْ� َأGُ+َ ،!َِرُ'7ٍ ِمْ� َأْه7ِ اْ�َ&�ِدَی �َه7ْ َسِ	6َ0ْ ِمْ� َرُس(ِل ا���ِ- : َأ�9َ�ْ�َ َ:َ�

ِإ<�Qَ َ�ْ� َ�َ=َع َشْ�ً�� ِ���ِ- َ:�� َوَ'�7 ِإQَ�َ�=�َ w ا���ُ- ِ�ِ- : َ<0َْ�، َسِ	Pُ0ُْ- َیGُ(ُل: � ؟ َ��َلَص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َشْ�ً�

  ))َم� ُهَ( َخْ�ٌ� Qَ�َ ِم9ُْ- 
)  !��م أح���� (  
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�� ���ك ���_، و�t�� إ�q�)� E ا�2�3 ، �_ �����3 خ�ص�، �_ أر��ح خ�ص�، �_ �����Pت   �� hأن


 خ�u �� _�Mل و\B� h2، إن آ�?)Rح�ا �� Hه2 وا�ص�، �_ ح��ی� �5 اH خ�ص�، ه2 �� ���ج

�T وجc ی��� �_ رزق ��ی� وآ���، وإن أح �� Oث� ا�ن�� ��E اQخ�ة، اH ی��L� k �]�ت  Hا�2�3 ا

��E اH، ی�Pل � hه� Hأ�� ا _���ورًا، إذا ه�ن ?� L�Mو )� ،E�3� �� ت��ی� أخ� ح�ارة : _ا���

 �3Bب، س�B2 ی��� ��� ا�� cا���� ،
�Biا� ��ePن�� أی�Zا� ��
 إ�c��� E، ا����Bu 5� ،5�3وأر� ا��� واح

 L�Mذا �\ل ا!ن��ن وS� ،_���أی�م �� ���_ ��c ون?�ر، وا���ارة ��E اUر� f 5�3��Tل، وا��_ �pٍل 

�T وجc أن ی��� �L أ H 5<�� �?ح�� ،Hا ���u �� ،Jأ��ر L� وأن ی��� ،Jدfأو L� وأن ی��� ،Lه�

�ً3Bu ،ت�uت، �5 ور�Bi� 5� ،cآ�g� 5� Lی�ی� ،�?�� �ً�p �� ه� 
���� 5� Lوأن ی�ی� Hا ���� ،

  �Xء �2�e ی� أخ�ان 

 ،ي آ5 �� آ�� أری أآ5 �_ آ�� ��ی، آ5 �� آ�� أری وf �����3 ��� ی��4_، أنh ��ی وأن� أریB�

�bذا س�S� �� fی>�ن إ f 2ث ،h �� ���� أری، آ���_ �� ��ی، وإن �2 ���2 �� ���� أری، أ��B3_ ���� ��ی

  .أری

H�� 5ا��3ر�� أku أ��ن� ن��U kج�_ ح(S� ،��Bن� ����� �����E �5 أح��B، و�\ : ا!ن��ن آ�� �Mل أح

��Pار خ��Xأ L�� ��� _����� ،�����)� ن�، واح�������.  

  �� cلآ�ج�M ،ه����ءًا سtذه
 ������ وأس�ي �\آ�ة اد��ء، ��ك : J س��رة، اس���P ص�Bحً� ��2 ی(

 5����L، وس��tا  rBPا ا��Pوأ� ،������ kR��� �?� بbه� �?Mل، ا�\ي س��og� LنU ،ء����� ��Uا

��S� خ�t� ،�M�� L� q�� ،�?Xة س�� أ�� L�� J�3�م ص�ح
 ا����رة، ث2 أخ\وJ إ�E ا��(5، وو

 c3�� 2� hًا، أن س�t� ،hMص�B ه� ��zوfً، ه���_ �� ا����ة ور�uت آ��Bة جM L�ن س��رt� ا�����

 _� kأن ی�� E���T وج�M cدر ��E أن ی��j �_ آ�M ،_��� cدر  H�� ،�?B��� 2� ،�uور _��t� ،ء�X

و f���� �X]ً�، س�� �5  آc و�M ،_�Mدر ��E أن ی�og_ ��ً� ون?�رًا ���ا�L ا��Uر، ی�og_ أح��نً� س��

 L����� �� hأن hذا آ�S� ،در�M ،�ً[�X ���� fو ،kR��Bا� kزی��و ،�B��iا�?��م، وا������ت وا��

 Hا k� c��3� ن��ن إن!�� ،_B�M _� ��4_، و�������_ ��B�u ����3، وو�� �_ و�M_، و�� �_ أ

M�B3ی5، �5 ا�TRس?��، ی>�ن �5 ا��� h��� ���Pا� J\?� ق4� 5� ،5�Pذآ��ء، �5 ا����Uة، �5 ا�

4ق، ی��e_، ی��tX _� kن_ � Hا k� c��3� ،5ا������5، �5 ا���ج��  

  C)4(َوَرَ+Qَ�َ �9َ0ْ ِذْآَ�َك ) 3(ا��ِ>ي َأْ<2ْfَ ~َGََ�َك ) 2(َوَوَضQَ9ْ:َ �9َ0ْ ِوْزَرَك ) 1(�َأَ�ْ� َ<Jَْ�ْح Qَ�َ َصْ=َرَك 
  )س�رة ا!ن�gاح (

�Xء ����، ی� هc ��ى ����y ��دي ؟ ن23 ه� آ\�_، ����y ن��� ؟ ن23 ه� آ\�_، ر�k  واH ا!ی��ن  

tXن اج����� ؟ ن23 ه� آ\�_، �Xء ����، ا������Pت �t�� �5 آc ا�(?�ت، ��دی� و���3ی�، 
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 hق، أن4� Hا k� c��35 ا���Z5 ا�<� ،H5 ا� �o��� ن��_ ���3ی� )� ،���P�واج������، ون����، و

  ت خ��y ا�>�ن ��ه

�ُgِPَ9َْوِم2ُ9ْْ� َمْ� َی -ُ&َNْ>َ �Dَ�َ �ْ2ُ9ْْ� َم	ِم�9َِ� ِرَ'�ٌل َصَ=ُ�(ا َم� َ:�َهُ=وا ا���َ- َ:َ�ْ�ِ- َ+ِbْ	ُ�َْوَم� َ�=�ُ�(ا �ِمَ� ا 

 qً23(َ�ْ&ِ=ی(C  
  )س�رة اUحTاب (

�k اH، و�P�Buا ا���� ا���Bی�،  أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی�����3B� ��3، اص�Mا: ��� أی?� اUخ�ة  

LنU ،���Pس�fا �� ا�o��� ،ا���Pا ا��4ح�ت، واس�����  : وا����ا ���4ا�>2، وا�Mءوا آ��ب اH، وا

C�ُْآ�Gَ�ِْإن� َأْآَ�َمُ)ْ� ِ:9َْ= ا���ِ- َأ�  
  )س�رة ا��(�ات (

 �ً'�َMْا���َ- َیْ#7ْ0َ َ�ُ- َم ِ̂ �P2(�َوَمْ� َی(C  
  )  س�رة ا�i�ق(

��E ه\ا ا��iیy، إذا ا!ن��ن    Lأخ د� c<� ،ة ص�������� دو��� ا!ن��ن یyBi یjiP ا���Zر، ی

���L، �� ن��L، �� ج��L، �� �>�ن��X ،Lء ����س ����ً�، ی�3g أنL إن��ن  �� ،L��� �� ر��Zا� jiM

Qا J\ق، اس��3ا ه���� c<� ول\B� ��Uوا ،cوج T� Hا �� T��� إن��ن ،EPی���� :  

 �َ�9ِ�ِNْ	ُ�َْ! ا���ِ- َ�ِ�یٌ; ِمَ� ا	56(�ِإن� َرْ�َ(C  
��اف (Uس�رة ا(  

   E��رح�� اB� H\و�� �>c ���2، إذا د�k ث��?�، رح�� اH ه\J ا�>��� واس�3 جًا، رح�� اH ا��(�� 

�T وجLB�M  ،c، ا���3دة، ا�����y، ا����، ا���4، ا��tی�، ر�k ا�tgن، ر�k ا�\آ�، ه\J ه� رح�� Hا

�ً� وإخ�صً�، و�\fً و����ً�، وh�M �>2 أول �u ،�?ث�� k�ه\J ا��ح�� �B\و�� �>�g� ،2��� cط أن ی

���ل إf و��L : ا�رسU5 ا� c����Bدة، أ��ى أي  ��Bدات آ��Zة، �� ا��iیy ی�ج �� ���_ ی�ج

�T وجc، آ��
 �� ا�����I، یt��_ إن� Hا Eإ� L�� EM��� fً�)� ،J���� ،L�?�� ،L��3� م�P� ،2�gp ن�

 ،L� EM�� ،_�����E ا���jI ا��Zن�، �>�L��3�� �ً�I�� L� 2، ه\ا ��c ص���، آ���� آ�ن  L�� ،L� kM��

 �?��P�إذا أ �B3ا���ف ا��� ،q<3ا� E�� c� ،kص�ن ،c���س، �رس، ��ج�، �?� ،
�Bu ،�����

�?� EM�� ،5ا������ h3ون� ،�?�� H h4وأوص�>2  وأخ� ،Lن� ��ح��fأن ی�� cوج T� Hل اtأس ،�Zأآ

آ�� أوص� ن��� واy�Bi�� ،H ه\J ا���R�4، وه\J ا���R�4 ا���Bی� ا��� و���e �?� ا���B، ون���4 

�?�.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��
 وا���ه�
 ) :068( ا�رس  -���pدة  - ا����B�ا��4م 

 .خ�صا!

  13-02- 1994: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

  ،5��Pی�u E�� ُوِ�kَ ه\ا ا�>��ب P� ،

 وا���ه��pآ��ب ا��� jی�gی* ا��5 أ��ز آ��ب ا��

��L، ��� آ��ب ا��4م أح�د E?ن ���� 

 �� �� أ�� اH، وا���ه��pا��� �� 
p�� ی* ص����

ا��4م، و��ه
 �5 ا����4P �� ه\J ا��B3دة، ����ی* ا����4 ا�\ي رواJ ا!��م ا���Bري و���2 

س�M *ی  : ح

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- : َ:ْ� َأِ�* َص�ِ�ٍ� ا���ی��ِت َأ<�ُ- َسِ	َ� َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ َیGُ(ُل((

 ُآ7% َ:َ	7ِ اْ�ِ� �َدَم َ�ُ- ِإw ا��4َ��َم َ+kِ<�ُ- ِ�*، َوَأَ<� َأْ'ِ�ي ِ�ِ-، َوا��4َ��ُم ُ'�9ٌ!، َوِإَذا َآ�َن َیْ(ُم: َ��َل ا���ُ-: َوَس��َ�

7ْGُ�َ�ْ+َ ،-ُ�َ�َ��َ ْن َس���ُ- َأَ�ٌ= َأْوkِ+َ ،;ْMَ�* اْمُ�ٌؤ َص�iٌِ�، َوا��ِ>ي َ<8ُEْ ِإ<4: َصْ(ِم َأَ�ِ=ُآْ� َ+q َیْ�ُ+ْ�، َوw َیْ

2ُ�ُ�َEِْن َی�Pَ�َ�ْ+َ �ِiِ�����ِ ،Qِ�ْ	ِ�َْأْ�َ�ُ; ِ:9َْ= ا���ِ- ِمْ� ِریِ� ا �ِiِ���َ	�، ِإَذا َأْ+3ََ� ُمNَ	�Mُ�َ ،Wِ=ِ�َ�ِ =ٍُ�(ُف َ+ِ� ا�

  )) َ+ِ�َح، َوِإَذا Gِ�ََ* َر��ُ- َ+ِ�َح ِ�َ�ْ(ِمِ- 
  )رواJ ا���Bري (

  : روای� أخ�ىو��   

ُآ7% َ:َ	7ِ اْ�ِ� �َدَم َ�ُ- ِإw : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  ))یِ� اْ�ِ	ْ�Qِا���ْ(َم، َ+kِ<�ُ- ِ�* َوَأَ<� َأْ'ِ�ي ِ�ِ-، َوMُ�َُ�(ُف َ+ِ� ا����iِِ� َأْ�َ�ُ; ِ:9َْ= ا���ِ- ِمْ� ِر
  )ص��� ا���Bري(

ا��4م ��Bدة ا!خ�ص، Uن آc اUوا�� وا���اه� ی�>5 أن : ���>5 أن أ��l ه\ا ا�>�م �>��� واحة  

��ء ����4_، ا��� ���4ق �����4_، ا��U�� ��Uن� ��rp ،_���4 ا��4B ��اح�  �� �?�?��

P3� أن ����4 ا!ن��ن �دة �L، �>5 ا��3iم وا��gاب ��Bح، ���ك B�M_، �� �5 أ�� إ�?� إf و�(

E�3� ه\ا ،J��U ���)اس� ،cوج T� H B3� Lأن fا!ن��ن إ L�?ی� f M اب�g�3م وا�i5 : ا�� c�� cآ

 L� يTوأن� أج �� LنS� ا��4م fإ L� دمO  

  Eأن ی��ك ا����م �5 ��ب أو� �ح، ��Bك ا!ن��ن ا����ی� وح54، إذا �Mوا���4م ُجّ�� أي و  �� fوإ

ی، إن��ن ��ك ا��gاب أن ی�gب آtس ��ء، أن ی���� yBu �5 ا��3iم، ه\J أ��Xء ��Bح�، X rM���

�T وجc أ��ن� �� ر���ن أن نع  ����� ،یX rM��� �� kMف ا���3ص� و��Mح وا�Bك ا����5 ��

  . ا���4م ُجّ��أن : ا���Bح�ت، �� أن نع ا������ت وا�������ت وا���3ص� �5 ��ب أو�E�3� ،E ذ�_
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��!ن��ن ی�P3� c?� ،rM���� kPل أن ی�4م وf ی��4 ؟ ��P3ل أن ی��4 ویJ�4� y�i �� ا���ام ؟   


 ؟ ��P3ل یEoi ؟ �����c، ه\ا �E�3 وا���4م ُجّ��، �Sذا آ�ن ی�م ص�م أحآ2 �oل ی>\ب وی�P3�

��� y�3�� *ی���ء أي ن�eة أي ح�آ�، �5 �� ی��*، ا���* ����E�3 ا�y�M ا���Uث �� ا��Pل، أي ح

tXن?� أن ���� ه\J ا�g?�ة �� ا���q ه\3Bu ����� Jً� ���ی�ً� S� ،�ً�3iMذا آ�ن ی�م ص�م أحآ2 �� 

M أو   .���cP��� ،L إن� ص�2R، إن� ص�2Rی�M* وf ی�4
، �Sن س�L�ّ أح


 و�(�وز حJ ی�Pل �_�p 2، خ: ا��3ام إذاRص� LنU 2، إذا أس�ء ����سRن� ص�U f ،y�� LP�

 ��� qوا�\ي ن� ،cوج T� H�� ن��ن ص���� c3)ا���4م ی ،���gا�� yMا���4م ی?\ب وی� ،q<3���

 اH �5 ری� ا���_�� 
�u2 أR�4ف �2 ا����� J��.  

�5 ���ول    L�����f 2 ا!ن��ن� ��Rرا ��o�� ة �5 ا��?�ری�3Buً� ا!ن��ن �3 ���ة، �3 س���ت 

 اH �5 ری� : �Mل ا��3iم وا��gاب،�� 
�u2، ه� أR�4ه� خ��ف �2 ا� �B���� h��� ��Rا��ا J\ه

 �Pه\ا ا� ،�� ا�5��R�4 ی�م ا��3�g�� �eان ،J�i�� ح�� �i� 2 ��ح��ن ی��ح?�� إذاR�4�� ،_ا���

 ه���ا ا�P?�ة، وج ا���iر ج�هT، آ�ن �� ر���ن إذا اس���P أح��نً� ی(: ان�?E، اس���P ص�Bحً� و�Mل

 ���u أدى Lی��ح أن ،�Pی��?� ا� أنL ���ج� �r3B ا���ء، ��3�� ی�4م ا!ن��ن ر���ن، ویt�� ا��3

 
، �>5 ا�\ي أ��i ر���ن یT���� �3gي وا��3ر، اQن أ�k� �i ا���س �>�L اآ���Pا� E?وان� ،Hا

  . ا!ث2

  �P�M�� ی��?� �B]?� ویEPB أج�ه�، وا�� ��43�Tول: ا���iP ا��iأن ا�  ��?� �iP�3?�، نB� EPB�و �?�\�

�B]?� یTول، و� �?�Pg�Tول، �EPB ث��ره� ا���ن�3، وا��\� ��43� �?�Tول و� EPB��3B?�: جًا ���iا�.  

�� ی>�ن ا!ن��ن ص�2R ودخ6Bi��� c، �� ا�f h�B ی�ج أح، وا��Bاد ��L ��ء ��رد، ��   �� cZ� ��أو

�E�3 ه\ا ا���4م د��c ا!ی��ن، وأن� أؤآ �>2 أن ��p ا��5�z  ا�\ي ی��L3 أن ی�gب إf خ��L �5 اH ؟

ص3
 أن ی�4م، �����4م �����L� �B ح�y، �5 ی�4م ه�، �2 ی��م ن��L ا��3iم وا��gاب ؟ �>tن 

�j�3 جًا، أو ی>�د  H�� Lأن إی��ن cا د��\?� �iو�5 أ� ،_X f إی��ن E��ا���4م حي، �5 ص�م �?� 

  . �دی>�ن إی��ن��p L ��ج

���M Lل  Hا ��  و�5 أ�� ه�ی�ة ر

  .))اذآ(ا �9h	(ا، وص(م(ا ��N(ا، وس�+�وا ��9hP(ا: ��ل :��- ا��qة وا��qم(( 
  ) رواJ ا��Biان� �� اUوس� وروا�L ث�Pت (

   fو 3� f اف�T وجL� c أه Hأ�� أن أ�� ا ،ا!ن��ن أح��نً� ِ�ُ�ْ>�g� 2ِی�L ی��t أ�� �?ف واح

�_ �5 ا��B3دة ود�_ � 5��Pی� ا!رادة ود�_ �5 ا���Pب إ�E اH ود�_ ��3X 5ر ا� 2R�4��E4، د

 ا��� ن(ه� �� ا���4م، Rا���ا c5 آ� _���E اH ود�_ �5 ����� روحL د L��BM5 إ� _�  أنk� L اH ود
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Hا fی��3?� إ f اف ص���  . ا���4م �c<g أو ��خ� �L أه

وf س��� ��_ ! ة س��ی� و��R�M و��ج��، و��Z<� ��R�M �5 ا��Uاض ا���4م دور: ا�BuUء ���Mا  

ا��Uاض ا��� ��4
 ا����gخ�، وا��� أس��B?� ا!��اط �� إره�ق ا���3ی�، �3uم دس2 ی���ً�، 

اس����ع ������ة ���4P �� ا��ص�ی� ا����4، ج?�ز ا�وران ��هy، وج?�ز ا�?�2 ��هy،ج?�ز 

یt�� ر���ن أوfً ی��j ا�3
ء �5 ج?�ز ! ره�ق ی��?� ا!ن��ن ا�����4 ��هy، �� اس��� ا!

 �Z5 ج?�ز ا�����4، آ��� أآ�
 واUو���، ی��j ا�3
ء �5 ج?�ز ا�?�2، ی��j ا�3
ء �Pوران، ا�ا�

�5 ا��3iم ا�>����ن ��ه�Pن ��iح ا����B، �(?�ز ا��Bل ����ح، ج?�ز ا�?�2 ����ح، ج?�ز ا�وران 

  .����ح

   LیT�� Jون ��و���� ����3�ت، ���� ی�4م ی���ك ا!ن��ن ���، وB<��� �<ون �5 ا��T��

����� �(�یj، أح��نً� ا!ن��ن ��!��iر ی>�ن �� زوای� ��3u �?�� LR�3�tم  ی)� �����ا���Tون، 

 
B�� ������ �?X ci3� ��Mا��ا c��3ا�� �Zوص��ن�، أآ j�e��و jی�)� ����������، ���� ی�4م 

\J ا��Q رأس ��ل ا!ن��ن، ج��_ رأس ���_، �����ع ا���4م خ��y ا�>�ن �2�4 ه\ا ا���4ن�، ه

أنL دورة و��U ��R�Mاض ا����gخ� ا��� أس��B?� ا!��اط �� إره�ق : ا�(�، أ��ك �����4م، وأدق آ�م

ا���3ی�، �?\ا ا���4م ی��j ا�3
ء �5 ج?�ز ا�وران، وا�3
ء �5 ج?�ز ا�?�2، وا�3
ء �5 ج?�ز 

، ا!ن��ن ���ج� إ�E س>�اB<���4، أي ا�>����5، وی��ك س>� ا���.  

������س�B إذا �3X ا!ن��ن �4اع �� ا���4م ��>�Z ص�Bحً� �5 ���ول ا��>�ی�ت، Uن نlP ا��>�   

 h�� ن�Tا��� ��Rا\oا���اد ا� J\ت، ه�5 ا��3��خ� ی��ك ��وQء ا�gاع �� ا��أس، ا�
 صBی�

��ج �>O : cخ� ا�(� ه\J ����ك، و�Xء L5 أنe� ة، �>5 إی�ك أن��Zاض آ��U ج�� ا���4م ی3

 
�Bu لtا!ن��ن أن ی� E�� _�\� ،�iخ L��� c<g� ه��ك أ��اض إذا ص�م ا!ن��ن ،f اض��Uا


 �L ج��ف، ا�>����5 �5 Bأ��اض ا�>����5 إذا ص�م ا!ن��ن ی� ،�ًZ� ح��P2 ح�ذق ورع، أ��اض ا����

X ��?�Pأج� إذا ص�م أه2 �� ی L� q�� rل ! �ب ا���ء، �����ی�M E�3� ا��?�>�، ه\ا Eإ� L���� �Pی� LنU

���L ا�4�ة وا���م �Bا: ا����o��� ��4ا، وس���وا�ا، وص���ا ���o� اذآ�ا.  

 r3� ��<g� cی�ن�، ��>5 أن ی��gا� ��أح��نً�، ا��� �oع ا�����ار ��<g� c5 ا���4م ی�<��

�E ا�?�2، ا��?�ب ا��3ة ا���د، ا!��Mء ا���3، ه\J ا����E ا��>�ي، ��>5 �� r3� ��<g� cی�

y�Mو�Mی� �>��Z �5 أ��اض : آ�?� أ��اض ��>5 أن ���c و ����j �����4م، ��E آc ا�>�م ا�

ا����gخ�، و��ج �r3B ا��Uاض، وا!ن��ن ��دام f ی�g� �3gء �L��3 أن ی�4م، إf إذا آ�ن 


 �r3� L اB2ا���4م ی�Rص� EPBأو أن ی �iأه5 ی� L� 2 ح�ذق ی������ 
�Bi� L���
 ا����4 ����� .  

  ����
 سzال �Bu h�tذات ��ة س : cه E�د�5 ا��� 
�<� ���tس ���ا�����ت هc �?� ��س2 ؟ �� ��
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آ2 ��س2 ����ت �Zً� ؟ �(�ء ا�(�اب �� ر���ن أح��نً� ��؟Uن �r3 ا���س ج�ه��، ی(�ز أن ی>�ن ! 

J أ��ا�� ،L���ض آ��Zة LB��� ��p �?�، ��!ن��ن ص��L رأس ���3Bu ،Lً� ا!ن��ن ا��3دي �X fء 

ی� أخ�  f��tل أ��f ،c : ا���4م و�r3� �� 5<� ،L�3�Bu y ا��Uاض ی���ج إ�E سzال، ی���Pن �_

���، �� ا�j�4 أی�ً� �>�Z ا�����ت، ��س2 ث�ن� �tی�م ا: ��q ه\ا ه� ��jM ا����2 ا����4، و�Mل ��

��س2 ث�ن� �����ة، 3Buً� ذآ�ت ه\ا ا��gء �5 أجc أن f ی��ط ا!ن��ن �q�� ،L��4 �5 ا��رع أن 

  :��4م وأنh ��یU ،rن ر��� �T وج�M cل

  اْ0ُ�ْ�C �َ  �َوَمْ� َآ�َن َمِ�یDً� َأْو َ:َ�� َسEٍَ� َ+0ِ=�ٌة ِمْ� َأی��ٍم ُأَخَ� ُیِ�یُ= ا���ُ- ِ�ُ)ُ� اْ�ُ�ْ�َ� َوَ�� ُیِ�یُ= ِ�ُ)ُ�
  )س�رة ا��PBة(

  : ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م ���� رواJ ا�5 ��ج�: ه\ا ا��E�3 ا���4 یzآJ حی* Oخ�  

ِ�ُ)47 َشْ*ٍء َزَآ�ٌة، َوَزَآ�ُة اْ�َ#َ�ِ= ا���ْ(ُم، : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

  ))ُمNِْ�ٌز ِ+* َ�ِ=یrِِ- َوَ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا��4َ��ُم ِ<ْ�lُ ا���ْ&ِ� َزاَد 
  ) س�5 ا�5 ��ج�(

أح��نً� ا�(� یTآ� وی�4 وی�Pى ����4م، ������س�B �� ا!ن��ن �2 ی�3ف دyR�M ح>�� ا��4م، �� �2   

�?�iPی�3ف ا���اح� ا����4 �� ا��4م، ی �ً�R2 دا<� h�M ن آ��U ،�?آ� : اfن���ع ����gء ��q أح

cZ� ��م �_ : ��وع ا�L� 2�3، وأوPا���س�ب، وی ����B�<ن آ��Qج?�ز ا EMم أر��>5 أن ����

 Lاخ� إذًا ��>5 أن �jiP ث��ر ا��gء �5 دون! خ��ت ���P3� ��p، و�k ذ�_ f ��3ف ��ذا ی(�ي �

��� cص����أو  yR�M�3ف د�أن L .  

 jiM ،أ�� �����4م ��4م، ��5 دون أن ی�?2 ح>�� ا���4م Hو��>5 أی�ً� ا!ن��ن ا��3دي ا����3، ا

  :آc ث��ر ا���4م صّ� ��L ج�J، وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

َآ�ٌة، َوَزَآ�ُة اْ�َ#َ�ِ= ا���ْ(ُم، ِ�ُ)47 َشْ*ٍء َز: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

  )) ا��4َ��ُم ِ<ْ�lُ ا���ْ&ِ� : َزاَد ُمNِْ�ٌز ِ+* َ�ِ=یrِِ-، َوَ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�
) Lس�5 ا�5 ��ج(  

��دي   �?� ،�B4ء ه� ا���gوا ر���ن ا�3� f 5<� ،ص��� Lذا ص�م ا!ن��ن ی��3 ه\ا أنS�  ًا، أ��ج

��gة س���، وا���ارة سh وخ���3Bu ،5ً� �� ا��(�ز أو خ�q و أر�5�3 ��  �3Bس j�4ر���ن ا�

 ،j�4ه� ا���4م �� ا� �P�Pا�� �B4��� ،ن�gi�ا��gم، ث��ن� وأر�5�3، وا�2R�4 �5 ا��B4ح 

 j�45 ا���4م �� ا���ة أو ���� J��3� ��tا���4م! وا!ن��ن ی ��tث�5 س�� ی�وث hس cآ  j�4���

  .یt���� L��t� 5ی�م ا�j�4 ا���رة��ة، ���E یkiP ا��5�3B س�� 
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�P?�Bا� Jل ���� روا�Pم ی�ة وا���ا�4 L��� �Bأن ا�� j�iء ا���gا� :  

ِإن� ِ�����iِِ� ِ:9َْ=  :َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ�=��9َpَ َ:ْ&َ= ا���ِ- ْ�َ� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� ا�0َ�ِْص َیGُ(ُل((

  ... ))ِ+Wِ�ِ3ْ َ�َ=ْ:َ(ًة َم� ُ�َ�د%
  )س�5 ا�5 ��ج�(

�k ا!��iر أو س�k اUذان وأخ\ ا����ات ��tآ�?� و�Xب آtس ا���ء،   � y�u2 ؟ ��!ن��ن إذا ُأ<��M ��

�T وجU ،cن �� ه\J ا����� �L د��ة �� ��د، إسtل اH خ�� ا�ن�� و Hا ��اQخ�ة، �5 ���L أن ی

ا��?2 اهن� واهي ��، اد��ا اH أن ی?ی_ أوfً، وأن ی(�3_ ه�دیً� ����س : اUد��� ا�(���3 ا���ن�3

ث�ن�ً�، ا��?2 ارزB�u ��Mً�، واس�����3 ص���ً�، ا��?2 إن_ ��� آ�ی2 ��
 ا���3 �����ا ��� ی� آ�ی2، ا��?2 

� �?� و��fه�، ا��?2 ا��p ذن�B، اcBM �����، واO�p�� ن��� ��Pاه� وزآ?�، أنh خ�� �5 زآ�ه�، أنh و�

��Z��، و���E أ��ي cMذ���، وأ.  

��ء نj4 ا��B3دة، �c ه� ا��B3دة آ�?�، ه\J أی�ً� ن���4 �5 ��E ا!ن��ن أن ی��� أد��� آ��Zة، أن ا�

 ا�� _� ،Hد رس�ل ا�� f ر�i�!ا ��  ! H د��ة س�

 : �r3 اUح�دی* ورد�� 2R�4د، أن ا��� f ة��ا!��iر، وا�����3 وا���ج ح���� ی�ى ا�>L� �B3 د

 cوج T� Hا ا����E ا�>�B3 ��دئ ذي �ء jM واد _��� kP� ������ ! ا!��م Jروا Mخ�، وO *یو�� ح

J��� ��   : أح�

w !ٌpَqpَ ُ�َ�د% َدْ:َ(2ُ�ُُ� اِ�َم�ُم ا�0َ�ِْدُل، ... Gُ(ُلَ�=��9َpَ َأُ�( اْ�ُ	ِ=��ِ! َمْ(َ�� ُأم4 اْ�ُ	bِْم�9َِ�، َسِ	َ� َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة َی(( 

Gُِء، َوَی�	َ���2َ�َ َأْ�َ(اُب ا� �ُPَEْ�ُِم، َو�	َhَ�ْا ��َ:َ 7ُ	َNْ�ُ ِم)�ُgْ	َ�ْ3َِ�، َوَدْ:َ(ُة اEُْی ��P�َ �ُiِ���(ُل ا���ب% َ:�� َوا�

�َ�<�Qَ َوَ�ْ( َ�0َْ=ُ>ْxَ *�ِ��:َِوَ'�7 َو  �ٍ��ِ((  
) ا!��م أح����(  

ا��?2 ارزق ����� �u �ً��BXه�ی2R�4��� : ،5 ح���� ی�L� �i د��ة f ��د، إذا ا!ن��ن سtل اH خ�� ا�ن��  

 ،_���f 5��� 2و�� رح� l��� ،_ا�� cZ� �?4ى، أن ا��B<ا� Hا�4?� ا�����ز ه\ا �5 ن23 ا Hوا


 �5 اH ص?� دّی5، �5 خ�� ا�ن���uا  T� Hا ،_Mرز �� kأن ی�س H5 ا� 
�uل، ا�ا��زق ا��

�R����� م �� روای��ة وا���ا�4 L���J خTا5R آ�X cء، وی�Pل �� cوج:  

Eَِ� َمْ� َص�َم َرَم�Dََن ِإیَ	�ً<� َواَPِ�ْ��cُ ،��ً: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

  ))َ�ُ- َم� Gَ�َ=�َم ِمْ� َذْ<ِ&ِ- 
)�Rس�5 ا����(  

  : و�� روای� أخ�ى  

َمْ� َ��َم َ�ْ�َ�َ! اGَ�ْْ=ِر ِإیَ	�ً<� : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  ))ِمْ� َذْ<ِ&ِ-، َوَمْ� َص�َم َرَم�Dََن ِإیَ	�ً<� َواَPِ�ْ��Eِcُ ،��ًَ� َ�ُ- َم� Gَ�َ=�َم ِمْ� َذْ<ِ&ِ-  َواَPِ�ْ��Eِcُ ،��ًَ� َ�ُ- َم� Gَ�َ=�َم



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 906�� آ��ب ��
 

  )ص��� ا���Bري(

��L، وأن ا���Pg ا��� ی����?� : �E�3 إی��نً�   LBس���س Lوأن ،��Uأ�� �?\ا ا Hن اU ،5�z� Lأن f��

  نً� واح����ً�، �Mل ا�2R�4 ه� �� سc�B اH، ه\ا �E�3 إی��

  ))َمْ� َص�َم َرَم�Dََن ِإیَ	�ً<� َواَPِ�ْ��Eِcُ ،��ًَ� َ�ُ- َم� Gَ�َ=�َم ِمْ� َذْ<ِ&ِ- (( 

َمْ� َ��َم َرَم�Dََن ِإیَ	�ً<� َواَPِ�ْ��Eِcُ ��ًَ� َ�ُ- : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  ))َم� Gَ�َ=�َم ِمْ� َذْ<ِ&ِ- 
  )رواJ ا���Bري و���2(

   cوج T� Hج، ا�� Lی�E�3 ه\ا ا���4م وا���Pم ���ز��ن، �?\ا ا�\ي ی��ق ��5 ا���Pم وا���4م، ص�ر �

L�� \خtُأ��ن� أن ن M5 ا�?�ى، و� yiی� f م ا�\ي�ة وا���ا�4 L��� �Bض ا���4م، وا���� :  

  ُس(ُل َ+Mُُ>وCWُ �َوَم� َ�َ��ُآُ� ا���
)�gس�رة ا��(  

ثL���M ��� E�ّ، ��5 ص�م ر���ن إی��نً� واح����ً� L� ��p، و��M 5م ر���ن إی��نً� واح����ً� �M : ��pل  

L� .  

�Biی�م ا�(��3 �� ا�� �?� h��<� �iPت : وه��ك نfه��ات وذ ا!ن��ن إذا آ�ن ��3ًا �5 ا�>�R�B، ی�ج

4ه� و��jM �2 ی�M ،_B)3لوآ��� ��p ���س�B ون�eة �2 P�:  

َم� اْ'9ِPَُ&6ِ  ا���َ�َ(اِت اMَ�ْْ	8ُ، َواْ�ُ#ْ	0َُ! ِإَ�� اْ�ُ#ْ	0َِ!، َوَرَم�Dَُن ِإَ�� َرَم�Dََن ُمَ)4Eَ�اٌت ِ�َ	� َ���2ُ9َ�ْ((

�ُiِ�&َ(َ�ْا((  
 )2��� Jروا(  

  �?gر���ن، إذا ا!ن��ن ص�م ه\ا ا� E���4 ح��ب، �5 ر���ن إ��2  ا!ن��ن � yص���ً� �2 ی��

 cوج T� Hا Eإ� L)�ا ،L��� �B� ،LMإن�� �B� ،Lدخ� �B�
 �2 ی��e إ�E ا���ام، �oی��* �2 ی

 H5 أن اeا� 
�pم، أ�Mوص�م و ،L����>���L، اصk� ��i اH ص��ً� ���ً�، أ�Mم ا!س�م �� ���L و�� 

��E�3� q ه\ا ! ��� �k اH ص��� جیة س��BنL و�E��3 یL� ��o ذن�ب ا��3م آ�L، آtن اUول ��X 5ال 

�T وجc، �>5 إذا ا!ن��ن  H�� اءT?اس� L�� ه\ا س��ك ،f ،أن ی��ده�، آ��� ����� ص��� ن��]?� ذن�ب

cBM 5� آ�ن �� L� ��oص��م ر���ن ص���ً� ص���ً�، ی ،tiخ J���� أن �g� J�� J���4Pات، ��.  

  ،qة، ا���4ات ا����4��� Lء ن���gوا�  hP�iان ،��أي ا�4�ة إ�E ا�4�ة، ا��(� ص���L �� ج��

 �?eة ا��ع، ص�g�� ة�ا�4 Eإ� hP�iان �?eأّذن ا� ،�Bس��� ��p آ��� h�M c�3أث��ء ا� ،_��� Eإ�

  . ��43، ا���oب وا��g3ء إ�O Eخ�J�>�� �� آ�ن ��5 ا��(� وا�e?�، ا��43 �� ��5 ا�e?� وا

(��3، ور���ن إ�E ر���ن، �>��ات �� ���?5 إذا اج��hB �����4ات ا���q، وf ج��3 إ�E ا�

�R�B<ا� .  
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ا�(��3 ان����o، ی>�ن أث��ء اUس�Bع سhB أح اث��5، : ی�3gون �?\ا ا��3gر ی�Pل �_: إخ�ان�� ا�>�ام  

�h�3 ه��L، ص��ا�L أصX h�B>���، ��ل  J)� ،qروح��، أر��3ء خ�� �����ان���X 5�g روح��، 

�tی ،�Zن�� أآ� ی�م ا�(��3 ی5�g ه\J ا����g ا�(یة، وی�3g أنL انy�i انi��M جیة، ه\ا ا��3gر ��

2R�M، ا���4ات ا���q، ا�4�ة إ�E ا�4�ة، ا�(��3 إ�E ا�(��3، ر���ن إ�E ر���ن، �>��ات �� 

��R�B<ا� hB3ً� إذا اج��Bu 5?�� .  

 ا�M HلB��5 ج��� �5  �P?�Bوأخ�ج ا�  

 ))
9� رس(ل ا� �	� 
 ص�� ا
 :��- وس�� ا�	qp -� 70' �&9ث :P&�ت، +�	� ص0= رس(ل ا
 ص�� ا

� إذا ص0= ا�P0&! ا�r��r! : �م��، �p ص0= ا�P0&! ا��G+ !�>�rل: :��- وس�� ا�P0&! اxو�� ��لP� ،م���

إن : +�Gل! ی� رس(ل ا
 رأی�9ك �G(ل �م�� �م�� �م�� وw <�ى أ�=ا؟: +�Gل ا�	��	(ن. �م��: ��ل

م� أدرك أ�(ی- أو أ�=ه	� : +�Gل. +Q�&� 6�G وس0=یQ. ی� مN	=: '&�ی7 ص0= �&�* ا�P0&! اxو�� +�Gل

�&�Q : ی� مN	= ��6: +��9 ص0= ا�P0&! ا��r<�! ��ل. �م��: +6�G. +�� یW=0� + -� �Eh ا
، �7 �م��

Qل. وس0=ی�� :Ehم�ت و�� ی �p -��� و��م Wن وص�م <�2ر�Dم� أدرك ش�2 رم ،
� +=خ7 ا��9ر + �W=0 ا

م� ذآ�ت : ��ل. �&�Q وس0=یQ: ��6. ی� مN	=: +�	� ص0= ا�P0&! ا�r��r! ��ل. �م��: +7G+ .6�G �م��

  ))�م��: +W=9: .6�G +�� ی�Q��: 7 +	�ت و�� ی�Eh �- +=خW=0� + 7 ا
، �7 �م��
) �P?�Bا� Lأخ�ج(  

  � ��oأدرك ر���ن ��2 ی B� j2 أنpة أن أي خ�ب وخ��، ر��Bآ ��<g� ؟ E��� L� ��oإن �2 ی ،L

أن� أ�c3 ه\ا �3 ر���ن، ه\ا ا�g?� ا����س
، ���g?� ا�\ي cBM ا����fن إذا �2 �رس �� : E�� ،L��Pل

ی� ��� �5 أدرك : ث2 أ��ن� ��Pل ��: �رس �3 ا����fن ؟ ه\ا أن�
 X?�، أ��3Bu ،�?X cً� و�Mل

�t� ،ا���ر cخJ ��2 ی�M ،5��O : ��4ل: 3J اh�P� Hوا�یL أو أحه�� ���3J و�5 ذآ�ت �t� ،_���

h�P� ،H5: ا��O .  

  .روای� أخ�ى �� ا��ی* ��3و��

2Mی* ر  : وجت ا�>���ت �� ا��

ی� أی�2 ا��9س : خ3&�9 رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس�� +* �خ� ی(م م� ش0&�ن +�Gل: :� س�	�ن ��ل(( 

��0� ص��م- +�یD! و���م ���- �= أ�f)� ش��g: �2 ش�2 م&�� 
رك +�- ���! خ�� م� أ�l ش�2 '70 ا

 �&���! م� ا���M، آ�ن آ	� أدى +�یD! +�	� س(اW وه( ش�2 ا��&�، وا�M� -�+ ب�G� 3(:�، م��

p(ا�- ا�#9!، وش�2 ا�	(اس�ة، وش�2 ی�اد +�- رزق ا�	bم�، م� +�3 +�- ص�i	� آ�ن �- م�Ehة 

ی� رس(ل : ا��9ر، وآ�ن �- م7r أ'�W م� ��c أن ی�G9 م� أ'�W ش*ء، ����9><(�-، و:P^ ر�&P- م� 

��0� ه>ا ا�r(اب : ا
 ��8 آ��9 ی#= م� ی�3E ا����G+ ،�iل رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس��� 
ی30* ا
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��0� م� �(ض* � 
� م>�! �&� أو �	�ة أو ش��! م�ء، وم� أش&� ص�i	� سW�G ا�: �	iم� +�3 ص�

 w !�م� ا��9ر ش� ^P: Wة و�خ��Eh! وأوس3- م	ی=خ7 ا�#9!، وه( ش�2 أو�- ر� �P� 0=ه��  	gی

9� �)� :29	�، + م� : +�س�r(Pوا +�- م� أر�� خ��لc w ��P��خ����P ��ض(ن �2	� ر�)�، وخ

 �(� �9c w ن�Pو<-، وأم� ا���EhP�و� 
���Pن ا���Pن ��ض(ن �2	� ر�)� ش�2دة أن w إ�- إw اMا�

��0� ا�#9! و�0P(ذون �- م� ا��9ر:29	� 
  ))� +P� �(ن ا
  )آ�T ا���3ل �����P ا�?�ي (

���M Lل    Hا ��  و�5 س���ن ر

 )) 
  )) خ3&�9 رس(ل ا
 ص�� ا

���ل أح��نً� ی>���ن ا���5��I ��ق �M�u?2، ا�����p L� q�� jI ا�c�3، وإذا ��gج�   Uأص��ب ا ��

���X Lء، أح��نً� �� �g� J\?� L3� L��3>��، �>5 ه jدة، خ��B3ا� �?X ،�P�gا� �?X ،ا��ح�� �?X ا\

c��3�� ل�Pا�����4 ی r3� : cا��� j4��� Eح� _��� cر ث2 أآ��iول ا�����ث�ن� ی�م !  h�B�� ��tی

 5� LP���5 ����آ��p L�� L اL� H وأ jإره�ق، و�5 خ� Lب، أی�ً� ه\ا اس��o��� �3ا���س ��ا���

  . ا���ر

  :�Mل 

واس�r(Pوا +�- م� أر�� خ��ل خ����P ��ض(ن �2	� ر�)�، وخ���9c w ��Pء �)� :29	�، + م� (( 

 w ن�Pن ا���P��Mو<-، وأم� ا��EhP�و� ،
���Pن ا���Pن ��ض)ن ��2 ر��2J+ �(دة أن w إ�- إw اMا�

� ص�i	ً� سW�G اGا�#9! و�0(ذون �- م� ا��9ر، وم� س 

 م� �)ض* �9cء �29: �(	� P+� �(ن ا

� ی=خ7 ا�9#!P�  	gی w !�ش� ((  

���L ا�4�ة وا���م ن روى ه\J ا���i ا�5 خTی�� �� ص���L، و�Mل   �B��� �iخ J\ه : ،�Bص� ا��

� Jوروا ،�P?�Bا� yی�u 5� Jوروا��?��  .5 ح�Bن �� ا��Zاب ��خ��4ر 

  : �� حی* Oخ�

ِإَذا َ'�َء َرَم�Dَُن : َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ، َأن�((

 �ُ��ِ��َ�J4َ=ِت ا�E6ْ َأْ�َ(اُب ا���9ِر َوُصGَ4�cُ6ْ َأْ�َ(اُب اْ�َ#�9ِ!، َوNَ4P+ُ((  
  )ص��� ���2(

  h�M ،Lح��X *یاH أ��اب ا���ر �uال  أن ا!ن��ن �� ���cR �� ن��f ��� L یy�o: ذات ��ة ه\ا ا��

�� ی��i4 : ا��3م ؟ و��� f ی�4 اH ا��u 5�u��gال ا��3م ؟ ا���P�P ا��ی* یO E�3�� ��gخ���

ا!ن��ن �k اH وی�y�i إ�E ���ت اH، وی�3ض �5 آc ���43، دور ا���3ص� � 5� y�o���Pء ذا�?�، 

�E?P أو ن�دي ���� أو �>�ن ��L ��3ص� و�2  �?\ا إp�ق ح>��، إذا ��ب ا!ن��ن، إذا ��� �� �>�ن ��
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���L ا�4�ة وا���م �� ه\ا ا��ی* إ�E أن  �Bا�� ��gی ،cوج T� H�� ،ه\ا ا��>�ن y�o��� ی���دJ أح

Hا ���u Eإ� y�i5 أن ی��z��� �oBی����� �M�iنfا J\>�ن ه�وأن  ،.  

�P�Mآ��� د �� �Mل ر��� �T وجc: ی�ج�� :  

َ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم9ُ(َنC �َوُ�(ُ�(ا ِإ  
  )س�رة ا���ر(

  ��ذا ن���� �5 آ��� ج��3ً� ؟   

Cِم9ُ(َنbْ	ُ�ْ0ً� َأی%�2َ ا�	ا���ِ- َ'ِ �  �َوُ�(ُ�(ا ِإَ�

   kج�� �� �ًPBi� �4Bا� rp إذا آ�ن fإ �?�P�Pح E��ن���� ��?� أن ث��ر rp ا�f �4B ن��3?� 

���M ه\ا ا�ro، �� أن ا����ء آ�? 5��5B)، وا��ج�ل آ�?��p 2ا أ��4ره2، ��3ش ا������5، ����3ا 

ا��Bgب وا��ج�ل �� راح� ن���� و�� ص��ء f یL��3 إf �5 ذاLM، �>5 ح���� اUآ�Zی� ی��P�iن 

 �ً3Bu ،���iا� J\ح(2 ه E�3� ن�3ف f \R��س���ات آ�س��ت ��ری�ت، وا���MU ی��oن أ��4ره2 

R\ ی�3ن���  j�3�ا��gب � 5���h ا�����ت، ور��� وج صrp �� ���3 ا�3Bu ،�4Bً� ا��gب 

cوج T� Hل ا�M E�3� ا!ی��ن، ه\ا:  

Cِم9ُ(َنbْ	ُ�ْ0ً� َأی%�2َ ا�	ا���ِ- َ'ِ �  �َوُ�(ُ�(ا ِإَ�

  cZ�� �?��Z� ة�� : f ؟ ���M L� j��?ه\ا ا� cه ،j�ی_ ه�إذا آ�ن �_ خ���5 صیy، وأنh وحك �

q��  ن�<�� j��?ا� ���M �3ف� f ،j�ه� yی آc ص������M L أ�ًا، �>L� ���M f 5 إذf إذا آ�ن 

 ����� f j�ه� hی_ أنیL، و�� آ�ن �� q�� ن�و� ،Lی� q�� ن�5 ا���س ج��3ً�، أ�� ��� �g���

� ��M �?PBu ا������5، إذا kج�� �?PBu إذا fإ ���iن�3ف ح(2 ا� f �ًح��نt� ،ء�X 5<� ،��B2 أج� آ?

cوج T� Hل ا�M E�3� ه\ا ،��<g� �� EPB� ،���� EPB�:  

  C) 31(�َوُ�(ُ�(ا ِإَ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن 

ه�� أی�ً� ا��E�3 ن���i� Lوق، إذا ج�ء ر���ن ���h أ��اب ا�(��، وhP�p أ��اب ا���ر، وص�ت   

f ،5�u��gا����� ا� J\ه hأح� k5 ا�(�ا�� ��Zأس ا���� آ�� ��eح ! fو 3� f ًاو���ت آ��Zة ج

��L، و�2 ن�ح� أي �(�ن �� ا��M�iت آ�� ��3gون، ه\J ��درة �uو Hا����� �\آ� ا J\ه hأح� ،E4��

�� ،c�y�o أ��ا�?�، � �?� q�� Hا ���� f آ5 ا�����Uا J\ا���س آ�?� ه h�Tإذا ا�� ،�B�u إذا hنt

�4 ه\J اس�h�P ود��ت أخ�ك ��س����P، أنh ��س����P_ و����_ �y�o ه\J ا��Uآ5، وأنh ح� �ً�<

��4ًا�5 �u��gا�.  
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  :ه��ك ��gرة أخ�ى

َسِ	Pَ0ُْ- ِمْ� َ�=9ِpْ4* َ:ْ� َشْ*ٍء : 6ُ�Gِ�َ َأَ�� َسَ�َ	َ! ْ�َ� َ:ْ&ِ= ا���ْ�َ	ِ� �9َpَ�=�َ :6ُ�ْ�ُ ا�Dْ�9ُ� ْ�ُ� َشْ�َ&�َن َ��َل((

َ<9ِpَ�=�َ �ْ0َ* َأِ�* َ:ْ� َرُس(ِل : َأِ��Qَ، َسِ	0َُ- ِمْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* َش2ِْ� َرَم�Dََن َ��َل

َوَس6ُ9ْ9َ ِ�َ��َمُ- َ+َ	ْ� َص�َمُ-  ِإن� ا���َ- َ:�� َوَ'�7 َ+َ�َض ِصَ��َم َرَم�Dََن،: ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل

  ))َوَ��َمُ- اPِ�َْ��ً��، َخَ�َج ِمَ� ا�>%ُ<(ِب َآَ�ْ(ِم َوَ�َ=ْ�ُ- ُأم%ُ- 
) ا!��م أح����(  

ح�* �� وردت آ��� خ�ج �5 ا�\ن�ب : أن ���B?�ا �?\ا ا��E�3 ا�y�M ا����i: �>5 أرج� أی?� اUخ�ة  

��، أو �� أح�دی* ا���4م، ه\J ا�\ن�ب ا��� ی��ج ��?� آ��م و��L آ��م و��L أ�L، إن �� أح�دی* ا�

 cوج T� Hو��5 ا L��� ا����4رة �P� ه� ا�\ن�ب Lًا ! أ�أ�� ح�Pق ا��B3د ه\ f J���P اح��eه� ج�

��Uداء أو ا�������، ���_ دی5 ���ن أن� سtص�م ر���ن ح�E ی��o ا f : �� H���P إS� fحى ح����5

�� J\ه f �P�� f ق�Pا�� J\دك، هfوU ق�Pی>_، ح�g� ق�Pخ�_، حU _����_ ح�Pق ��ا� f ،��u�

  .����� وf �����ن، وt� fي ��Bدة، ه\ f J���P إU�� fداء أو ا�������

   ،
���L ذن�ب، �2 ی\ه
 ��?2 وf ذن q��� �ّح Lأن ����Pی�م ا� tوه�م، وی���جt� y�3ی� f ا!ن��ن Eح�

h))خ���5 ح(�  �� ح ! Hو�����4م آ\�_، �� آ�ن ���_ و��5 ا ،�P�� Hا�\ن�ب ا��� ���_ و��5 ا

 T� Hق ا�Pح��، وح�gا�� E�� ���B� د�B3ق ا��Pن حU ،�Pی� f د�B35 �� آ�ن ���_ و��5 ا�<� ،�Pی�

��E ا�������، �� ���رط و��Pل ���B� cًا أح�: وجp ،�� ��oی Hأن_ س��4م ر���ن وا  c<� �Pأ�

  .ذن���، f ه\ا ��?�م ���� س�ذج، ا��i�gن ی�س�L �� ن��س ا��3ام

��E آc ه��ك أح�دی*    ،
وإن �Xء ا H�E��3 �� درس Oخ� نtخ\ اUح�دی* ا��� ��y�3 �� ا���ه�

fًوt� ،�P�Mی�>5 أن : آ��Zة جًا �5 ا���4م، وأن� اخ��ت اUح�دی* ��p ا���>�رة، وذات ا���3ن� ا�

��oن� ی�Zء ا��gوا� ،cوج T� H�� y�3�� ر���ن hإذا ص� 
أ��اب ا����ان �y�o، : �_ آc ذن

*��Zا� E�3ن�، ا���Zا� E�3ه\ا ا�� ،�P� H _���i� �4� 5�u��gة : وا�ر���ن ��ص� س��ی� وح�

�T وجc، وإذا اج��hB ا�>�R�B، �����ن إ�E ر���ن ی>�� ����5 ر���ن�5، H ق�iن�ة، و���o��� 

 ،�Bا�� L�ّم ر���ن ث��Mو ،cوج T� Hا L�وص��م ر���ن ی��M L���Pم ر���ن، ص��م ر���ن ��

 �� Lن آ�O�Pا� E5 إی����� إ�� kأآ���� �� ر���ن ن��� cوج T� Hة، واوا���اوی� سّ�� �zآ

 kی��� �?� إ�E ر���ن، �Sذا ح�ص ا!ن��ن ��E أداء ا���4ات ا��(� وا���اوی� ه�� �� ه\ا ا���(

 J��آ��ب اH آ�L، وإذا آ�ن ورع �� ن?�ر ر���ن ورع جًا، و���ول �3uم ��3ل، ��B4 ا�4�ة 

 yR�Mد qن?� خ�tوآ f�3 إgدون أن ن E��>5 ا��gط إذا آ�ن ه��ك ! �3iM �5 ا�(��، واH ���� س�

�� ح(�ب، وإذا  ������ت أث��ء ا��?�ر �� ح(�ب أث��ء ا�4�ة، ��B4 ا�4�ة ����، إذا �� ������ت



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 911�� آ��ب ��
 

آ�ن ���2�P �>5 أآ�Z �5 ا��3iم أی�ً� س�(�U ،qن ا���u ��Mی�� ���L، ��!ن��ن ا����وض ن5����4 

ا��رع إ�E ����ى ا��س�س� f ��نk �5 ذ�_ �����ن، ��3g وأنh واjM �� ا���اوی� أن : أس�س���5

ه�اك، ����M ا����� �� وhM اH ی��e إ��_، وأن اH راض ��_، وأن_ ���Tم، وأن_ ج�هت ن��_ و

 EM�� ة ا���اوی� ج���>�ن ص�أن  cر، �5 أج�i�!ا ��ا�(�ارح �� ن?�ر ر���ن، وا��3iم ا���3ل 

Hا Eإ� �?�.  

�T وجc، ! �� ا�ن�� ج�� �5 �2 یخ�?� �2 یخc ج�� اH : أح ا����3ء �Mل   Hا E��ج�� ا�ن�� ا!�BMل 

c ح��� ��Pاءة ا�O�Pن أن �LR�P وا�Mً� �� ص�ة وأنh �� ا���(، وه\J أ��: وا!��م ا�Toا�� ی�Pل

ده2 ث��ن��، � �Bء ص����5 أص�g3ص���ت، و��� hأ �� ا��(� س�Pة ا���اوی�، ن�5 ن�ة �� ص�����

��g ص���، ���Pأ ه\J ا����4ت ��g3ی5 رآc<g� �3 ��ی� جًا،  Eأث� �P� ،ی5 ص����g�ا�(Tء 

R�Mد qوخ� ��y، أن h��Pأ جTء، ����k إ�E جTء، وإن �Xء اH ا�رس ر�k س��� واآf �Z س��� س�

�T وج�M 5� ،cم ر���ن، ص��L �� ا��?�ر �L�P �� ا���c، وا��ی*  Hا k� ���� cآ kور� ��نTی، س�

أن زآ�ة ا�(� ا��4م، ا���4م ص��، �� �2 �2�3 دyR�M ه\J ا���4، دورة ص��ن� ��(�، : اQخ�

Mص��ن� ووU ،2�3� 2� أم h���  . ن خ��y ا�>�ن أ�� �?\ا ا���4م�ی� و��ج، 

Jح���u ع����O 5� cدم �L، إf ا��4م �SنL �� وأن� أجTي �L، ا��4م ��Bدة : وأول �� cآ

 Lن��Bس Hب ا��4م، أرج� ا�� �� 

 وا���ه��pح�دی* ا��� وردت �� ا���Uأ��ز ا J\ص، ه�ا!خ

  . ��3ً�و�E��3 أن ی����3 �?� ج


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��ر ) : 070( ا�رس  -��Pا� ����. 

  21-02- 1994: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�bT وجc... أی?� ا!خ�ة ا�>�ام    Hل ا�Pه� ی  :�� Oخ� س�رة ا�

َ<Nُْ� َخ�9َGْ�َُهْ� َوَشَ=ْدَ<� َأْسَ�ُهْ� َوِإَذا ِش�9َ�ْ ) 27(ُیNِ&%(َن ا�0َ�ِْ'َ�َ! َوَیَ>ُروَن َوَراَءُهْ� َیْ(مً� qً�Gِpَ  � ِإن� َهbَُ��ِء

 qً2ُ�َْ� َ�ْ&ِ=ی�rَ28(َ�=��9َ�ْ َأْم ( qً�&َِر�4ِ- َس �  C)29(ِإن� َهِ>Wِ َ�ْ>ِآَ�ٌة َ+َ	ْ� َش�َء ا��Mََ> ِإَ�
  )!ن��ن س�رة ا( 

  ..ه\J اQی� �zآ أن ا!ن��ن ����  

 qً�&َِر�4ِ- َس �َوَم� �Jَ�َُءوَن ِإ��� َأْن َی�Jََء ا���ُ- ِإن� ا���َ- َآ�َن َ:ِ��	ً� ) 29(� ِإن� َهِ>Wِ َ�ْ>ِآَ�ٌة َ+َ	ْ� َش�َء ا��Mََ> ِإَ�

 �ً	�(ِ�َ)30(C  

�bT وجlٍ�� �[�g� c واخ��Bر، ا!ن��ن ی���ر، ا���g� �P�P]� ا!ن��ن ��g]� اخ���ر، �>�g� 5]� ا   H

 �� L� Hء ا�gی ،Jث�5 اخ���ر kود� ،Jاخ���ر �� �ًMن آ�ن ص�دS� ،Jاخ���ر lbی��� E��3�و Lن��Bس H5 ا<�

Hا Jیً� �� أراد�Bن�?�?� �?�ً� ج �ی�، و�]Qا J\?� 2ٍ?� س�ء �� kPن �[� ،����� 
ٍ�u 5� ء�X..  

Wِ<ِِإن� َه �  qً�&َِر�4ِ- َس �  َوَم� �Jَ�َُءوَن ِإ��� َأْن َی�Jََء ا���ُ-C) 29(َ�ْ>ِآَ�ٌة َ+َ	ْ� َش�َء ا��Mََ> ِإَ�

   ،c��M L���)� ،
�iا� h4��� �3��)إدارة ا� ،
iآ��� ا� LB�u �� ی���ر �ًB�u 
ٌ��u مbM �� آ�� �ً����

�g� ،
�iه\ا ا� cBP� ،
�� ���س��)� ،
�iه\ا ا� r��� bT� Hا �[�g� 5<� ،اخ���ر �[�g� ا!ن��ن �[

��5 آ�ن ص�دMً� �� اخ���رJ، ود�k ث�5 اخ���رJ، اH س��BنL و�E��3 ی�yP . وجlٍ�� �[�g� c واخ��Bر

  .�L ��ادJ �� دخ�ل ا�(��

  :�� ن�iP دO �� �P�Mخ� اQی�  

C-َُء ا����Jَُءوَن ِإ��� َأْن َی�Jَ�َ َوَم� �  

  Eً�3� ی�Qخ� �?\ا اO : خ���رfن ����، وه\ا اQا h2، أن�[X ��� ءوا�g� ءت أن�X Hا �[�g� أن f��


 س�3د�_ �� ا�ن�� واQخ�ة، ه\J ا���g]� ا��� ����k �?� أی?� ا!ن��ن، ��f أن ا�X Hء �_ أن �>�ن Bس

�[�g� ذا hآ� ��� ،�[�g� ذا..  

  C)30(ن� ا���َ- َآ�َن َ:ِ��	ً� َ�ِ)�	ً� � َوَم� �Jَ�َُءوَن ِإ��� َأْن َی�Jََء ا���ُ- ِإ

  ..اQن ����� ه\J اQی� اUخ��ة آ�j أن ��g]� اlٍ�� �[�g� H واخ��Bر  

  C) 31(� ُیْ=ِخ7ُ َمْ� َی�Jَُء ِ+* َرْ�َ	Pِِ- َوا���gِ�ِ	�َ� َأَ:=� 2ُ�َْ� َ:َ>ا�ً� َأِ��	ً� 
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�bT وج�g� l�� c]�?2، ���� آ�ن�ا �5�َ ا�\ي أدخc �� رح����p L ا�5����e ؟ �E�3 ه\ا    Hأن ا

ص�د5�M، وآ�ن�ا ���5���P، أدخ�?2 �� رح��L، ه\J اQی� دP�Mٌ� جًا �� �tآ� ح�ی� اfخ���ر، و�tآ� أن 

��g]� ا!ن��ن، ��f أن ��g]� ا�X Hءت �L أن ی�gء ��� �Xء، و��q ه��ك ج�ٌ� إJ\?� f ا���g]� ا���ة 

  .�نا��� ی���k �?� ا!ن�

�� س�رة ا���ز��ت Oیٌ� �zآ أن ا!ن��ن �� ه\J ا�ن�� f ی�EM إf إذا خ��L3Bu j، �� ... أی?� ا!خ�ة  

kBiا� q�3آ�أن  
وا��O . �P�Pی�ت �zآ أن ه\ا ا�ی5 و�y ا���iة، و�� Oی�ت �zآ أن �>���j ا�ی5 ی(

�j���<�� ،q ا�یkBi�� �ٌ����� 5 ـ ا���p kBi ا���iة، ا�kBi أ�Mب إ�E ا�(�، وا���iة أ�Mب إ�E ا��

 ذآ�ت ه\ا ��ارًا ـ kBu ا!ن��ن ی��c إ�E أن ی��م، وا��>��j أن ی����P وی��4 ا��(� ح���ًا، Mو

 rBM Eإ� cا!ن��ن ی�� kBu ،J�4� ro� J��tی j��<ا����ء، �>5 ا�� Eإ� �eأن ی� Eإ� cی�� L3Bu

��رات ا���س، �>5 ا��>��j یJ��t  ا���ل، وا��>��j إ�E إن��ق ا���ل، kBu ا!ن��ن 5�ی��c إ�E ا��ی* 

�5 ا��B�o وا������، �>tن ا��>��j ذو ُآْ�َ��، وا��>��j ی���kBu k� rM ا!ن��ن Lن��� bj<إذًا . أن ی

ا!ن��ن f ی�EM إ�E اH إf إذا خ��L3Bu j، �>5 ا!ن��ن ح���� ی��_ �uیy ا!ی��ن، ویk�i ا��ح�5، 

��� ،L� c4وی�  .ی5 ��ا��i��� yٌة و�����kBi�� jٌح ن��L، إذًا ه\ا ا�

E��3� L��M E�3� ه\ا:  

  41(C(َ+kِن� اْ�َ#�9َ! ِهَ* اْ�َ	ْ َوى ) 40(�َوَأم�� َمْ� َخ�َف َم�Gََم َر�4ِ- َوَ<2َ� ا�8َEْ�9 َ:ِ� ا2َ�َْ(ى 
  )س�رة ا���ز��ت ( 

  J��tی cP3ا� ،cP� J���p JاTR و�� ���� اH، یc�3��� J��t � خ�ة، وا��oیTة  ��!ن��ن �� �i�

  .�J��t أن ی���ف إ�E ا�ن��

   E�� ی�?2 ا���س ه\J ا���رة Mـ و qB����O�Pن ا�>�ی2 إ�Xرات إ�E ا��Pا��ت، �� ه\J ا���رة ـ س�رة 

�bT وجc وصj و�2 Hا ،E���و qB����L ا�4�ة وا���م ح����  �Bا�� ،cوج bT� Hف �� أراد ا�خ 

  :ی2��P، وص�P� jل

 �  C) 1(� َ:َ&8َ َوَ�َ(��

���L ا�4�ة    �Bأن ه\ا ا�� �?Iأ E��3�و Lن��Bس H5 ا<� ،j��<� ��43 �5 دون� f ،j��<� ه��ك q��

 k� q�)أو أن ی ،Lأص��� وا���م ح���� ُخ��� ��5 أ��ی5 ؛ أ�ٍ� س?cٍ جًا ���L ؛ أن ی(�k� q أح

ی5، اخ��ر اUص3
 رح�ً� �?fzء، ��c3 اH ی?ی?2، و��ك ه\ا ا�����4 ص��دی �Mی� ا�>��ر ا���3ن

 H5 ا<� ،yای� ا���?� LB5 ح� Jخ���ر�� �bB� اH ا�5 أم �>��م ��O hٍMخ�، اخ��ر اUص3
 وB� c��)ا�

  :س��BنL و�E��3 وصj ح��L و��h نJ�e إ�E و�O kٍخ� �Mل

 �� َأْن َ'�َءWُ اْ�َ ) 1(�َ:َ&8َ َوَ�َ(��	َ:ْ)2(C  
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، �\�_ �Mل ا����3ء  XUاخ��ر ا �B��43، وا��� �� �� j��<� �� �� 2 : " ��دام� E��3�و Lن��Bس Hإن ا

 L� 
َ�ِ�َ c� L��� 
���L و��5 أن ی3َ�
 �U�� ،Lب ا�\ي ی�ى ا��L ی�Pأ ". ی�3ْ 
و��ٌق آ��B ��5 أن ی3َ�

2 واس��ح، ه\ا ���ب، �>5 ه\ا ا���3ب یzآ اج�?�د آ��ك �Mاءًة، اذه
 ون: ��ً� ن?�رًا ی�3
 ��P�� Lل

���U ،LنL اخ��ر  f L� ٌب��� �?� �B��� ٌب���ا��L و���ن�L �� ا�راس�، �Sذا ص�b أن �� ه\J ا���رة 

j��<� ��43 �5 دون� fو 
  .اUص3

اQخ�ة، و�5 ث2 إن اH س��BنL و�E��3 أ2�M ��5 ا��َ�رة ا��>�� ا��� ���ث �5 ا�>�ن، و�5 ا�ار   

  :آ���ت ا�ی5، أ2�M س�رًة ���M ،�?P� 2ٍ<�� �ًP�3ل

 �َ�Eِ4E3َ	ُ�ْ�ِ 7ٌ(َن ) 1(� َوْی+ُ)ْPَ�ْا���9ِس َی �َوِإَذا َآ�ُ�(ُهْ� َأْو َوَزُ<)ُهْ� ُیMِْ�ُ�وَن ( 2(ا��ِ>یَ� ِإَذا اْآ�Pَُ�(ا َ:َ�

  C)6(َیْ(َم َیGُ(ُم ا���9ُس ِ�َ�ب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� ) 5(َ�ْ(ٍم َ:�gٍِ� ِ�) 4(َأَ�� َی�gُ% ُأوQَ�ِ�َ َأ<�2ُْ� َمْ&pُ)0ُ(َن ) 3(
 ) 5���iس�رة ا��(  

�ٍ� �P?ٍ� �� ا�k�B وا��gاء، أh��M ��5 ا���ر : �Mل ����ء ا������  �X 2ٍ<�� �P�3ا���رة ا��� J\إن ه

�ٌ��B� د�B3ق ا��P�� ،ا���س r3� �?� kP2ِ ا������� ا��� یeَ���E ا���gح��، وح�Pق اH  ا��>��، ���Bن ِ

��E ا������� �ٌ��B� cوج bT�.  

وآc إن��ن أی?� ا!خ�ة ی��ه2b إذا ذه
 إ�E ا���، أو إذا ص�م ر���ن، أو إذا �r3� c3 ا��B3دات   

 L��� 5 ا���<� ،Hو��5 ا L��� hا�\ن�ب ا��� آ�ن fإ L�� �P�� f ،�uآ�?�، ه\ا وه2ٌ خ� Lذن�� L�� �P��

�B35و��5 ا������ fإ �P�� f داء أو ا�������: دU�� . �� ،م�� cت آ������ ذهhB إ�E ا���، �� ا

��Bدات  5� h�3� ��?� ،cم ا�����Mوا��5 وUا hص�� �� ،qث��5 وا����fا hر���ن، �� ص� hص�

E��3� ل�M _�\� ،داء وا�������U�� fإ �P�� f د�B3ق ا��Pح:  

  �C�َْیEِhْْ� َ�ُ)ْ� ِمْ� ُذُ<(ِ�ُ)
  " ) O 5� "31ی� : س�رة اUح�Pف( 

�bT وجc ی��o �>2 �� آ�ن ���>2 و���L�<� ،L �� آ�ن ���>2 و��5 ) �5(وه\J ا�ـ   Hأي أن ا ،r�3B���

 bT�ا��B3د f ی��oه� إf ا��B3د، ��ن�B?�ا ���M ح�Pق ا��B3د �� �� �3?� حc وس� إu�Mً�، �\�_ ر��� 

�Mخ�2 ا���ر ا��>�� أ �� cوج�?P� 2ٍ<5 ح�  ..2 س�رًة ���ث 

C7ٌَوْی �  

ی��3 ��� ا!ن��ن ی�3ى ��E ح�Pق اQخ�ی5، ح���� ی�3ي ��E حM�P?2 ا���دی� أو اUد���، . أي ا�?�ك  

�ً��iP� Hا Eإ� yی�iا� c3ج P� ،2?�  ..أو ح���� ی�3ي ��E أ��ا

  C)9(ِآ�Pٌَب َمْ�ُ�(ٌم ) 8(َأْدَراَك َم� ِس#�4ٌ� َوَم� ) 7(�َآ��� ِإن� ِآ�Pََب اEُ�ْ#��ِر Eِ�َ* ِس�4#ٍ� 
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�Sذا �M�� ���Mم . ���Mم �5 ا��2Mb: و��M 2?�3ل. �5 ا��2Mْ، أي �5 ا��4رة) ���Mم : ( ��M 2?�3ل  

�5 ا��2Mْb أي أن آc �����ٍ� و�3?� ص�ر�?�، �Sذا ��� ا�>��ب ی�م ا�����P ا!ن��ن ی�ى ا���3ص� آ�?� 

  ..����43وص�ر�L �� أث��ء ا

 �ً&��ِ�َ Qَ�ْ�َ:َ اْ�َ�ْ(َم Qَ�ِEْ9َ�ِ �Eََآ Qَ�َ�Pَ14(�اْ�َ�ْأ ِآ(C  
  )س�رة ا!س�اء ( 

  .وإذا آ�ن �5 ا��J\?� 2Mَb ا����4ت f ی�>5 أن ی��Tع ��?� �Xء، آ�?� ������  

  :ور��� �bT وجc �� س�رة ا��Bوج ی�Pل  

  C)16(َ+��0ٌل ِ�َ	� ُیِ�یُ= ) 15(ِش اْ�َ	ِ#�ُ= ُذو ا0َ�ْْ�) 14(َوُهَ( اEُhَ�ْ(ُر اْ�َ(ُدوُد ) � 

  :�BM?� ی�Pل

  C)14(َوُهَ( اEُhَ�ْ(ُر اْ�َ(ُدوُد ) 13(ِإ<�ُ- ُهَ( ُیْ&ِ=ُئ َوُی�0ُِ= ) 12(� ِإن� َ�3َْ� َر�Jَ�َ Qَ4ِ=یٌ= 

���L ه� ��pر ودود، ی�ی_ �5 ودf �� J ی4ق،    h�BMوأ ،Lإ�� hB� 5، أي إذا���M���� 5أي ص���

 ��Z<ء ا��gى ا��gBُن���، وا��>���، وا�t�i2، وا��ی�i3_ �5 ا���دة، وا�����y، وا������، وا����، وا�

وان�ً�، و�h�o �� اUرض. UنL ودود� hن��، وآ���L، وأردت ا� h���  ..وإن أ

  C)12(� ِإن� َ�3َْ� َر�Jَ�َ Qَ4ِ=یٌ= 

  ��M E�3� وه\ا ،c���� f M ج�ٌت�� J��  : L�E��3ی��3 

 C-ِ�ِ �9َ�َ !َ�َ��َ ��َ �9َ�ْ4 َم�	Nَ�ُ ��ََر���9َ َو �  
  " ) O 5� "286ی� : س�رة ا��PBة( 

أح��نً� َ�َ���5، أدوی� ا���ض اUول �Tی �� ا���ض ا��Zن�، وأدوی� ا���ض ا��Zن� �Tی �� ا���ض   

 ی(�k اH ��ن��ن ا���P وا���ض، أو ا���P وا�P?�، أو ا�M ،ولUء ا���رج�ا�Pgوا� ���Bء ا��Pg..  

C-ِ�ِ �9َ�َ !َ�َ��َ ��َ �9َ�ْ4 َم�	Nَ�ُ ��ََر���9َ َو �  

  ..ه��ك أ��اٌض و����، ه��ك أ��اض �?� fOم  f����c، ه��ك إه�ن�ٌت، ه��ك �Pٌ�، ه��ك ذٌل، ه��ك إ�6  

  C)12(� ِإن� َ�3َْ� َر�Jَ�َ Qَ4ِ=یٌ= 

   cوج bT� Hی��ف ا f إن��ن c<� Hوخ��_ �5 ا ،Hورأس ا��>�� ����� ا ،�Bpو yه\ا إن��ن أح�

L� _��� k� 
  .ی���س

  :و��ًة ث�ن�� ��  L��M�E��3 �� س�رة ا��(�  

  C) 15(� َ+َ م�� اkِ�ْْ<َ��ُن ِإَذا َم� اْ�Wُ��َPَ َر�%ُ- َ+َ ْآَ�َمُ- َوَ<َ�0	Gُ�َ+َ -ُ(ُل َر�4* َأْآَ�َمِ� 
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�eظ ا��� ی���?� اH ��ن��ن ����tآ� ���h ن�3ً� و���h ن�Pً�، إن?� �����M آc ا��... �tی?� ا!خ�ة  

���u Eی�P ا��J\?� ،�?� c��3 ا���eظ إ�� أن ��EM �?�، وإ�� أن �?�ي �?� . EM�� yا�� �� �?��Iإذا و

  ..�?�، و��I?� �� ا�cu�B �?�ي �?�

  َ ْآَ�َمُ- َوَ<َ�0	Gُ�َ+َ -ُ(ُل �C َ+َ م�� اkِ�ْْ<َ��ُن ِإَذا َم� اْ�Wُ��َPَ َر�%ُ- َ+

  ���Pا�� J\?� 2 ی��3ف� Hوا L���P� J\ه�، ه..  

  Gُ�َ+َ �)15 (C(ُل َر�4* َأْآَ�َمِ� 

J ���یL<�� L: وا��3ام دا�Rً� إذا آ�ن ا��اح �� ���Bح� ��دی� و��c س��ح�، ی���Pن �_  B� 
. اH ی�

  ..ه\ا آ��L ه�

�َPَ�ُْل َر�4* َأَه�َ<ِ� � َوَأم�� ِإَذا َم� ا)Gُ�َ+َ -ُ�ََر َ:َ�ْ�ِ- ِرْز=َGَ+َ Wُ�)16 (C  

��iء اH إآ�ا�ً� إن�� ه� ا���ء، و��q ح���نL إه�نً� إن�� ه� دواء، وه\J ا���eظ ا�ciB ه� ا�\ي    q��

�� اH، وjI ��َ�_، ��اp_، ص��_، إ�>�ن��_، ��P_، ���ن_، ��M_، ��َ�_، ه\J ح�eظ �u �� �?�Iی�

�� اHا��u �� jbI�� أن �oBت ی��M�iا� J\ظ وه�eا�� J\ه cدك آfن��، ���_، زوج�_، أو.  

  cوج bT� Hل ا�Pی �Bس�رة ا� ��:  

  Gَ�َ �)4 (Cْ= َخ�9َGْ�َ اkِ�ْْ<َ��َن ِ+* َآَ&ٍ= 

  ��E �\ل ا�ُ(? �ٌ�R�M ن��  ..ی�3�Bu ��3 ا����ة ا�

  C)6(ِدٌح ِإَ�� َر�Qَ4 َآْ=�ً� َ+ُ	َ��ِ��ِ- � َی� َأی%�2َ اkِ�ْْ<َ��ُن ِإ<�Qَ َآ�
  )س�رة اfن�Pgق ( 

  
�iا� E�� �ٌ�R�M خ�ةQ�3 ا����ة ا�Bu 5<�..  

C �2�+ ُءوَن�Jَ�َ �2 َوَم�� �  
  " ) O 5� "35ی� : س�رة ق( 


، �c ا����u وحJ ی>��، ��(�bد أن ����ر �X]ً� ه� أ���_، ه\ا ن�eم اQخ�ة  �iا� �P� . م�e5 ن<�

�bT وجcا Hل ا�M E�3� خ�ة، ه\اQن?� ث�5 اU �ٍPg� @B<�ٍح، وس3ٍ�، وb �5 آ�f ن���:  

  C)5(َأَیNَْ�ُ; َأْن َ�ْ� َیGِْ=َر َ:َ�ْ�ِ- َأَ�ٌ= ) Gَ�َ �)4ْ= َخ�9َGْ�َ اkِ�ْْ<َ��َن ِ+* َآَ&ٍ= 

  P� Lإ�� أن Lpت �� أي �>�ن �� د��b�)� إذا L5 د�� �iPن ،Lة �5 د�bأو ذر ،Lح�آ� P� أو ،L�ذاآ� 

 �r3 ح�اسL اUس�س��P� أو ،J�4� P� أو ،L3س� P�..  

  C)7(َأَیNَْ�ُ; َأْن َ�ْ� َیWُ�َ َأَ�ٌ= ) 6(َیGُ(ُل َأْهَ�ْ)6ُ َم�wً ُ�َ&=ًا ) 5(� َأَیNَْ�ُ; َأْن َ�ْ� َیGِْ=َر َ:َ�ْ�ِ- َأَ�ٌ= 

   LPأن� j؟ وآ� �ٍPی�u ی�t� ،ه\ا ا���ل kج� j؟ و�� ���4 ه\ا ا!ن��ق ؟أي آ�..  

  C) 8(� َأَ�ْ� َ<7ْ0َ#ْ َ�ُ- َ:9َ�ْْ�ِ� 
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��5 ا�43
 ا��4Bي    
4� jأ� �R��3�� ،��<Bg��4 و���وط �� ا�����R وث�ث�5 ����ن 

، ث��ن���R أ�j درج� �5 ا���ن ا�5�3 ا������ ���ق ��5 درج��5bا���ح..  

  �<C�ًَوِ�َ�) 8(� َأَ�ْ� َ<7ْ0َ#ْ َ�ُ- َ:9َ�ْْ�ِ� 

   qح�وف، وا�(��� خ� q>�ن �5 خ���إذا ا�>���  ،���� �g� �3Bس L3?2 �� ص���ح�ف  cآ

��gة fOف آ��� أو خ��� fOف آ���، آ2 ح�آ� ����ن ���bك ؟ �Biآ���ت، وا��..  

  C)10(َوَهَ=ْیWُ�9َ ا��9ْ#َ=ْیِ� ) 9(َوِ�َ��<ً� َوَشPَEَْ�ِ� ) 8(� َأَ�ْ� َ<7ْ0َ#ْ َ�ُ- َ:9َ�ْْ�ِ� 

ی�ن، ��?�� ح��ٌ
 دا�ٌ� �� ا���gء ��رٌد �� ا�j�4، ن� L�B����o آc ) ا��(ان : ( �Mل ا�5 ��Bس  Zه�� ا�

�� اUم، ��L ��اد ���k ا���4ق ا�(�اث��3�U�� 2ء، ��� L�� ،رات ی������� ،J��ّون c�iا� �M�u yی�م و�

�bT وج Hیٌ� �5 ار �5�Z، وه\ا ا����
 هP� f ء��Xأ L�� ن�<� ����� c�iأح��نً� ا� ،T2، ج�هP3� ،c

h��p ا����
 �L، و��BدJ یyi �5 ا�B>�ء، �>k� 5 أ�L ج�هT، ح��
 �2P3 دا��، ج�هT ��س���3ل 


م إر��ع اUم ا��?�، �\�_ ح��
 اUم f ی3�L ح���ي Zن�ت ا��uب س��Bأس   ..ا���ري، وأح

  C)9(�<ً� َوَشPَEَْ�ِ� َوِ�َ�) 8(� َأَ�ْ� َ<7ْ0َ#ْ َ�ُ- َ:9َ�ْْ�ِ� 

رات، وf �?�رات، وf أي : أ�� ا����gن، ����ء ن�q ا�c�i ی���Pن  M ی��_ أي f ا!ن��ن ح���� ی��

 E�� ��� ، ��f ه\ا ا����P� ��� q<3 أحٌbP3� q<3�� وه� ،lا�� q<3�� وه� �Xء إq<3�� f واح

��E ح��� ثي أ�L، وی�>2 ا! L���X kرض، ی�Uا L5 دون وج� p�ق، وی��
 ا�?�اء، اQن ُوِ�

  .�2��3، ه\ا اس�q<3�� L ا�l�َ وه\�p JیTٌة ��� �k ا!ن��ن

  C)10(َوَهَ=ْیWُ�9َ ا��9ْ#َ=ْیِ� ) 9(َوِ�َ��<ً� َوَشPَEَْ�ِ� ) 8(� َأَ�ْ� َ<7ْ0َ#ْ َ�ُ- َ:9َ�ْْ�ِ� 

  :ه�� اQی�

 !َ&َGَ0َ�ْا �َNَPَ�ْ11(� َ+َ�� ا (َوَم� َأْدَراَك  !ُ&َGَ0َ�َْم� ا)12 ( !ٍ&َ�ََر %Q+َ)13(C  

أي �� دا�h ر�P�� _�BMدًة ��g?�ات، ����iیy إ�E ا��p H س��_، ا��BP3 ا��ح�ة ا��� إذا أز��?� ص�ر   

 ا�ره2 وا�ی��ر، �q3 : " ا��iیy إ�E اH س��>ً� ه� ا�g?�ات، �_b ر�BM_ �5 ا�g?�ات، �\�_B� q3�

 ا�B� q3� ،ا���ج B� ا�����4 ـ ا���Zب ـ B� q3� ،5iB ." Eإ� yی�i��� L�ا�?g� B�ا!ن��ن ��دام 

�BP3ا� J\س��_، إذا أزال ه ��p Hا..  

 !َ&َGَ0َ�ْا �َNَPَ�ْ11(� َ+َ�� ا ( !ُ&َGَ0َ�َْوَم� َأْدَراَك َم� ا)12 ( !ٍ&َ�ََر %Q+َ)13 ( !ٍ&َhَ�ٍْم ِذي َم)ْ14(َأْو ِإ�0َ�ٌْم ِ+* َی (

�ً	�Pَِی  !ٍ�َ�َGْ15(َذا َم ( !ٍ�َ�َPِْ)�9ً� َذا َم�16(َأْو ِمْ(C  

  ..إذا �c3 ه\ا، وا2��M ا��BP3، و�_b ا��b_� ،�BM رL�BM �5 أس� ا�g?�ات  

  ��pُ �)17(C َآ�َن ِمَ� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ�َ(اَصْ(ا ِ�����ْ&ِ� َوَ�َ(اَصْ(ا ِ��ْ�َ	ْ�َ�َ	ِ! 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 918�� آ��ب ��
 

  k� ��i42 وی�Pإذا  ��� ا!ن��ن ی�� ،jص�ت خ�� ،hُأزی� JراH، ی�q أن ج�Bل ج�ث�� ��E ص

 Hأن ا q5، ی��U�� qن���، ی�t�i��� �3gی L3� ��iواص ،L)?�� E��أر�E ا!ن��ن ر�L، وس�ر 

Lه\ا آ� ،L��<س� Hأن ا qة، ی���Bن� آ�<� Hا �� L� أن qی� ،L��  ..راٍض 

  C)17(َ(اَصْ(ا ِ�����ْ&ِ� َوَ�َ(اَصْ(ا ِ��ْ�َ	ْ�َ�َ	ِ! � ��pُ َآ�َن ِمَ� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ�

و�� س�رة ا���c، ا!ن��ن إذا ن�e إ��u EیT� yدح2 ؛ �Tدح��XU�� 2ص، وا����رات، آc إن��ن   

 L��B� �� إن��ن c2 آ?��P���E صور هfzء ا���س، أو أن ن���  ygأن ن ��� ���أ �� ،L�ی���ك ن�� ه

 صP3ی 
��P، ه\ا ذاه
 ی2�P د��ى ��E ��ن، ه\ا ذاه
 ی��JbT، ه\ا ذاه
 ی�ث �Xء ؛ ه\ا ذاه

  :�g>��، ه\ا ی\ه
 ���M ،��<g� cل

 ��PJَ�َ �ْ(ُ�َ0ِْإن� َس �)4(C  
 ) cس�رة ا���(  

  ..�>5 ا���3 ا���ج�  

 �Gََوا�� �9َ� ) 5(� َ+َ م�� َمْ� َأْ:3َ�ْNُ�ْ��ِ ) 6(َوَص=�َق�َ�ْ�ُ�ْ�ِ Wُ�ُ4��َ9ُ�َ+َ 7(ى(C  

  :ر��� �bT وجc �>���ت lb�� ����M ا�ی�M ،5ل  

C�  � َأْ:3َ

�h�i و� 2�tخ\، . ا��5�z ـ ������B3 ا��ی* ـ اس��ا��(��L ا��i3ء، ا�>��� اUخ\  t� ا����ة h[ی� �5 ج

 L4R�45 خ� ،L5 ج�ه� ،L��B5 خ� ،L�M5 و� ،L��� 5� ،L��� 5� �i3ء، ی�i35 ا��zأس�س ح��ة ا��

��E اUخ\، و���l� E دم اQخ�ی5آ�?�، وا� L�ن� ح���� ���<..  

 �Gََوا�� �  C) 5(� َ+َ م�� َمْ� َأْ:3َ

  ���Pا����4 �� اس� c�3ا� k� ��3ی ،cوج bT� Hأن ی�43 ا..  

 �9َ�ْNُ�ْ��ِ 6(� َوَص=�َق (C  

��c ص���   ،���P5، إی��ن، اس��O..  

  َ+َ �)7(C��َ9ُ�Wُ�ُ4 ِ�ْ�ُ�ْ�َ�ى 


 أن �\�c ا��BP3ت : ��Pل��>5 أن   �� fأ��رك ؟ أ ����أن  
�� fن�ن ا������، أ�M �?�� ی�Qا J\ه

  :أ���_ ؟ �Mل

 �Gََوا�� �9َ� ) 5(� َ+َ م�� َمْ� َأْ:3َ�ْNُ�ْ��ِ َ�ى ) 6(َوَص=�َق�ْ�ُ�ْ�ِ Wُ�ُ4��َ9ُ�َ+َ(7 (C 7َMِ�َ �َْوَأم�� َم  

��E اUخ\   L�ح�� E��..  

9َ� � َوَأم�� َمْ� hْPَ7َ َواْسMِ�َ)8 (C  
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  J�4��� اH، أي �u 5�..  

 �9َ�ْNُ�ْ��ِ 9(� َوَآ>�َب (C  

�bT وجc، ر�r ا!ی��ن، �Mل   Hء ا�i� rا�(��، ر� rر� ،Lی5 ر��  :ه\ا ا�

  َ+َ �)10 (C��َ9ُ�Wُ�ُ4 0ُ�ْ�ِْ�َ�ى 


، و���ی�Pت، وإح�u�Bت، و�g>�ت  R�4ت، و��Bi� Lی� . إ�6.. أ���Qا J\ن�ن ا������ ه�M �?��

 ،H�� Lی��نS� ،y��� ��p أو �ًP��� ا!ن��ن إ�� ،cوج bT� Hا y���� cM c� ،ح� cP� �� ،���3وا��

 5� L�@���و ،H�� J��<خ�وی�، و�Uن��ی� وا��L)?�� E، و���L ا����4 ی��y �� أ����L ا� L���Pواس�

c3)�و Jأ��ر �b�3َ�ُ �[ا��� L����  .ا��BP3ت أ���L ��?� اH، وأ

  :�� Oی� د�P�M جًا �� س�رة ا��M ،y�3ل  

 �  C) 10(َ:ْ&=ًا ِإَذا َص��� ) 9(� َأَرَأْی6َ ا��ِ>ي َی2َ9ْ

   Eإ� �eان ،Lأ��ن� Eإ� �eان ،LM�أخ Eإ� �eة ان�5 ا�4� E?ذا رأی�� ؟ ه\ا ا�\ي ی���� ،h?ی� ان�Qا

،L��� Eإ� �eان ،L��� Eإ� �eا���ص�، ان L��M��  ..أ����L ا���]� د��c أنL ج�هc، أنL آ�ذب 

 �  C) 10(َ:ْ&=ًا ِإَذا َص��� ) 9(� َأَرَأْی6َ ا��ِ>ي َی2َ9ْ

  :إن��ن Oخ�  

  C) 11(� َأَرَأْی6َ ِإْن َآ�َن َ:َ�� ا2ُ�َْ=ى 

   ،Lرح�� Eإ� ،����� LBح Eإ� ،L��4إن Eإ� ،L3�ان�e إ�E أ��ن�L، إ�E اس�L���P، إ�E صLM، إ�E ��ا

U��B2 ص�ح��P�� yiی� c�3ا� ،c�3م ا��ه2 �5 ا�>�g� ًا�X إن خ��ًا ����، وإن L..  

ر �MلPوأ�� ���� ا�:  

  C)3(� َخْ�ٌ� ِمْ� َأlِ�ْ َش2ٍْ� 
ر ( Pس�رة ا�(  

واX j�U?� أي ث��ن�5 ��م، ث��ن�ن ���ً� �5 ا��B3دات ؛ ص��م، وص�ة، وح�، وزآ�ة، �5 دون   

 �?Mی�� ،cوج bT� H ���3أي� ،JرM yح Hر ا�P� ة  ..��eٌ� واح

Cُء�	ا0ُ�َْ�َ Wِا���َ- ِمْ� ِ:َ&�ِد �JَMَْی �	ِإ<�َ �  
 ) �u�� س�رة(  

ر ��E س��R ا�>�اآ
 ".. " ��c ا�2��3 ��E ا���3 آ���� ��E أدن�آ2 "   Bا� ���� ��Pا� cآ�� " .."

��� jن �5 أ��i�gا� E�� Xأ ًا، وا�2�3 ، ��ٌق آ��B ��5 "�2��3 واح���أن �>�ن ����ً� و��5 أن �>�ن 

_�\� ،2��� cآ E�� 5ٍ��  :��ض 

Cِر=ْGَ�ْا !ُ�َ�ْ�َ �  
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  E��3� L��P� JرM yح �?�� Hر ا�P� ی��3 �� ا����� ا���:  

CWِِر=ْ�َ �̂   � َوَم� َ�َ=ُروا ا���َ- َ�
  " ) O 5� "91ی� : س�رة اUن�3م( 

  ���� �R�� _ی�� �ًZ� إذا إن��ن L3� ؟ إذا إن��ن JM yح L�رM c?� ،jأ� �R�� _ی�� L�e� hن، أن

رJ ه\ا ه� ا�2�3، �\�_ M yح Hر اM 5� ؟ JرM yح L�رM c?� ،�P� 
دآ��راJ، وأنL���I h ی�Pأ وی>�

L5 إن��ن��� E��� ا�2�3 ی>�ن 
�u �� خ�� �� ا����.. " ا!ن��ن إذا fواٍع kٍو���� ،yu2ٍ��3 ن�� fة إ .."

  ".آ5 ����ً�، أو ����3ً�، أو ����3ً�، أو ��Bً� وf �>5 ا������ ��?�_ " 

   �P4�4 ا�B��� ،_�� ت، ����زن �� أوزن�Mا����� c5 آ�
 ا� 2�3�zآ إن��ن��_، اT�� Hك �i� ح����

�5 ا!ن��ن، ا�>�ب  j3�ی�ى ث��ن�� أ��3ف �� ی�اJ ا!ن��ن، ���r3� 2g ا����ان�ت �2g ����ن 

��Bان، أی� ص�ٍ� ی���ز �?� ا!ن��ن . ����ا���i��� ،ح��B���� ،2)���� ،�4، ����زنB��� ،k����� ،2g��B�

ه��ك ح��اٌن أ�(2 ی��LM �?�، �>5 ا!ن��ن ��JT ا�P��� Hة ا!دراآ��، �Sذا ��i?�، أو اس���?� و أس�ء 

L5 ����ى إن��ن��� �Bه P� ،�?ا�  .اس��

  _�\�:  

  C) 3(َخْ�ٌ� ِمْ� َأlِ�ْ َش2ٍْ�  � َ�ْ�َ�ُ! اGَ�ْْ=ِر

  Lى إن��ن������� k��ی� Eح� *�Zح c<g� 2�3ا� 
�iا�2�3، وی 
�iر���ن ی 3� 
  .وا!ن��ن ی(

  L� ل�M ا�������L ا�4�ة وا���م ا��k� EP أ �Bن� ا��  :س�

  ـ ���e و f�ci ؟  

  L� ل�M 2: ـPZث2 اس� H�� h��O cM.  

  .أری أخj �5 ذ�_: ـ �Mل  

  .إذًا ��س�3 ��B�ء: ـ �Mل  

��E أ�� اH أو ��س�3 ��B�ء   2�P��� ؛ إ�� أنq�gا� cZ� ���  .ا���og وا

  L� ل�M خ�O ا�������e و f�ci: أ .L� ل�P�:  

 Wُ�ََل َذر�ٍة َخْ��ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	ْ� َی0َْ	7(� َ+َ ( Wُ�ََل َذر�ٍة َشّ�ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	َوَمْ� َی0َْ)8(C  
  )���T�T س�رة ا( 

  L� ل�M ـ :hآ�� .  

  .�LP ا��جc: ـ ��Pل ���L ا�4�ة وا���م  
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�5 ا�?�ى وی�Pل : �� �Mل   yiی� f �Bة، وا����ا�� �� Oی� واحt� ،�ً?�P� ص�ر LPُ� ،2<2 ا�����LPِ أي 

 �LPُ ا��جc، ون�5 أ��م س����R ص��� �5 آ��ب اH، ث�ث�5 جTء، ���R وأر��3 ��g س�رة ن�Pأه�، Oیٌ�

  ..واحة �>����

  C)1(� ِإن� ا���َ- َآ�َن َ:َ�ْ�ُ)ْ� َرِ��&ً� 
  )س�رة ا����ء ( 

  .. �>�� ه\J اQی�  

 �ِ�  C)1(� َوا0َ�ْْ
  )س�رة ا��43 ( 

  :�>�� ه\J اQی�، إذًا  

 Wُ�ََل َذر�ٍة َخْ��ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	ْ� َی0َْ	7(� َ+َ (�ََل َذر�ٍة َشّ�ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	َوَمْ� َی0َْ Wُ)8 (C  

   ،qا���� E��� وأن qء ا�����g��� co�g� أن ،q5 ا����� L������ co�g� أ�� ا��>�ث� أی?� ا!خ�ة أن

  :�(�k ا���ل ������B إ����P� Eت اQخ�ة �Xٌء خ���M ،qل

 �ُpُ�(َ�Pَأ�2َ�ُْآُ� ا� �)1 ( �َ�ِ�Gَ	َ�ُْزْرُ�ُ� ا ��P�َ)2(C  

  :�ٍ� واحة، �Mلیt�� ا���ت ����Tع ��_ آ�X cء �� ث�ن  

  ��pُ)4 (C َآ��� َسْ(َف 0ْ�ََ�ُ	(َن ) 3(� َآ��� َسْ(َف 0ْ�ََ�ُ	(َن 

   ،Lن�� ؛ وه� �� ص�� �5 أن یL���i� 5<� ،2�3 أن یcBM 2�3 أن ی2�3، أن ی2�3 وه� �� ا��f ن��ن!��

  ..و���L، و�M�L، وأْوِجcBM Lِ أن ی2�3 �3 ��ات اUوان

  6(C(Pَ�ََ�ُون� اْ�َ#�Nَِ� ) 5(َآ��� َ�ْ( 0ْ�ََ�ُ	(َن ِ:ْ�َ� ا�Gِ�َ�ِْ� ) ��pُ)4 َآ��� َسْ(َف 0ْ�ََ�ُ	(َن ) 3(ُ	(َن � َآ��� َسْ(َف 0ْ�ََ�

  :Oخ� Oی�  

  C)1(� َأَرَأْی6َ ا��ِ>ي ُیَ)>4ُب ِ���=4یِ� 
  )س�رةا�����ن ( 

  _�\� Lه� ن��..  

 �َ�Pِ�َ�ْ2(� �ا��ِ>ي َیُ=ع% ا (C  

  ْ� َیْ�Pَِ#�ُ&(ا Qَ�َ َ+�ْ:َ�ْ� َأ<�َ	� َی�Pِ&0ُ(َن َأْهَ(اَءُهْ� kِ+َ �Cْن َ�
 )l4Pی� : س�رة ا�O 5� "50 ( "  

ه\ا ا���ا�� ��5 ا�y�ُ�ُ ا��Pی2 و��5 ا��ی5 ا����4، إذا �2 ی>5 ه��ك ��ا�� ��5 ا���y ا��Pی2 وا��ی5   

  .ا����4 �?��ك خ�c �� ا�ی5
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  cوج bT� Hل ا�Pث2 ی:  

َ+َ�&Nَ�ِ �ْ4ْ	ِ= َر�Qَ4 ) 2(َوَرَأْی6َ ا���9َس َیْ=ُخُ�(َن ِ+* ِدیِ� ا���ِ- َأْ+َ(ا'ً� ) 1(َذا َ'�َء َ<ْ�ُ� ا���ِ- َواPْEَ�ُْ� � ِإ

  C)3(َواْسWُ�ْEِhْPَ ِإ<�ُ- َآ�َن َ�(�ا�ً� 
  )س�رة ا���4 ( 

���L ا�4�ة وا���م، ا���e3ء ح���� ی��PPن أها   �Bن�3ة ا�� J\?� ه���ت ر�?2، fن رس��o�B2، وی?�

��E أن?�  L�� Hا �����L ا�4�ة وا���م�?��?J\?� ،2 ا���رة �?�?� ا�5 ��Bس ر �Bن�3ة ا��.  

  :وأ��

9َ� َ:9ُْ- َم�ُ�ُ- َوَم� َآَ�َ; ) 1(� َ�&�6ْ َیَ=ا َأِ�* 2َ�ٍَ; َوَ�;� cْ2(َم� َأ(C  
 )   )س�رة ا���


 �� �Mل  ?� ��t� :إ fأ ?Xإذا أراد إن��ذ أ�ٍ� أخ\ �5 أ E��3�و Lن��Bس Hن، �>5 اO�Pا� ci�U Hا fإ L�

 ا���ت �� L3�آc ذي �ٍ
 �LB، و��2 اH أنL �5 ی5�z، �\�_ �� ��>5 أن ی�g��� yi?�دة، وا!ن��ن و

ة، �� ��gه، UنE�M L آc ح���L �����3ص�، f ی�>5 أن ی�g��� yi?�د: ی���l آc ح���L، ی�Pل �_

 ،L�ح�� cآ lٍك ی������ Lع روحTن �� B3ی�?2 ا� E��3�و Lن��Bس H�� " 
X �� E��
 ا���ء �gی

 L�����E �� ��ت  �gوی� ،L������L، وی��ت ���X �� Eب ."  

ی� رب أ��ذ ��H �5 : ا��i�gن إذا وس�س س�J�b اH خ��bسً�، ا��س�اس ا����س، ��(�د أن ��Pل  

  .?� �c3 ا��i�gن، f ی��_ إf ا��س�س�، و��fس��3ذة ��H ���?� ه\J ا��س�س�ا��i�gن ا��ج�2، ی��


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا!��>�ف ) :071( ا�رس  -��

  06-03- 1994: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��>�ف، و أن� �� �uی�P إ��>T�M 2 إ�E ذه�� �cZ أی?� ا!خ  fع ا���ة ا�>�ام، ا�����ع ا���م ��

 �R���?<خ\ ا����ر ا�t� \خt�3?� �� ا�����>�ف، ه��ك �����4 آ?�����P��� ��R إذا وfا �P�Pح ���ی�

إ�E أن ��ُ j3�S� ،5�gذا ُو�h3 �� ا��tخ\ ���ة آ���� و h��Xُ ا����g ا�>���� اQن ی�y�ّt ا���B4ح، 

  .�Mُة ا�L�� 5�g �����ج ��ة ث�ن�� إ�E أن ��L3 �� ا��tخ\ �tخ\ ا����ر ا�>?���5�g�ُ� �R �5 جی

   �� y�t�� 5�� 5 �� خ��ة�g�ُ 2� إن hل، أن�Zف �5 ه\ا ا���<��fع ا���� E�� bأدق �Z� hرأی ��

 5� ���X 5� خ����X qت �� ا���م ا�4�ة، و ا����ة، إذا h��Xُ ه\J ا� ���g��k� j3 اUی�م ���

��� ه� ص�ة ا�(��3، و ���X س��ی� ص�م ر���ن، و cBM ���X ا����م ���X ا���، �Bأس ���X

��ة، �� ��!ن��ن ��� یj<�3 ی�ِ>2 ا�H�� ��4، و �y@�t ا!ن��ن و انi�LM �� ا����ة، و انi�LM �� ا�

���ل ا�4U5 ا���>�، ا�����، و ��L�M ا����2، ورؤی�L ا��M ،����4ارJ ا��U �����3وف و ا��?� 

�T وجc، �5 ه��  Hه� �5 ا�P�� ا��� ���gا� J\ط ��(2 ه��� Lا���4ف، ه\ا آ� E��رة Pا��>�2، ا�

 B3آ�ن ی� ،L3ر ح�اء ص��p �¤�Bر ح�اء ��� آ�ن ن�p f�� م�ة و ا���ا�4 L��� �Bف، و ا���<��fآ�ن ا

���L ا�4�ة و ا���م ذه
 إ���M E ا�(�p ��  ci� cBر ح�اء ا������ ذوات �Bد، و إذا آ�ن ا��ا�3

��E ا�>�B3 ا��gی��، وه� حcB ا���ر، و آc �5 ذه
 إ��p Eر ح�اء ��ف آ2 ه� ا���Pg ا��� آ�ن 

یة f أح �L3، ا!ن��ن �ی�3ن�?� ا��c4�� �B إ�E ه��ك، و آ�j أن ا!ن��ن یEPB �� ه\ا ا��>�ن أی��� 

ی�� �� ا���c �� أ��Xص ی�3g ��ح�g، �� س>h�� �� 5 ��2 جا �� �j�4  �� س�ر� �� yی�u ��

 یgا� cا، ا��جو �2 یtت �3ُ ا�(��اُن ی�3g ��ح�g، أ�� أن ی(�q �� رأس جcB و ا��iیy و�� ج

 �gث �5 ا���5 أو ث���ا��ی��� ا���3 f ی��k�i أن یc4 إ��p Eر ح�اء إ�E �� أآ�Z �5 س�

�gا�H�� Lآ2 آ�ن ُأن� y��3ا��>�نق، ا�� �gوح E�� 
�p Eی� ح��M .  

�tی?� اUخ ا�>�ی5�z� ،2 آc وk� L�M ا���س، آc وL��� �� L�M و ���L، و�k إخ�انL، و �� اUس�اق، 

 c�tن ��?�، ی�O�Pأ ا��Pی��4 ��?�، ی ،�?�� Hی\آ� ا ،Hا k� 5 دون ج���� ،Hا k� خ��ة ���5 دون س�

��>�ف �5 ��ازم ر���ن، آ�ن ���L ا�4�ة ��?�، fس�>�ن، و���� آ�ن، ه\ا ا ���� �eی� ،Lن�� 
ی��س

 J��وا���م یj<�3 ا��g3 اUواخ� �5 ر���ن، أن� أ�Mل �>2، و أن� وا�3�Bu ،�3M ح���>2 اQن ا�\ي 

��c�� J �(�ري، �>5 ا����وض ��E ا!ن��ن �� ر���ن ی��j أ����L، و وf ���I یj<�3، ا�\ي 

 ا����ی� ��� س�ى اH، أ�� ا�����ر ا�\ي ���i�� qا Xأ Lخ�� ی���غ ن��Uا �g3ا����وض �� ا�
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��c إداري، و ی��k�i أن یT�3ل ا���س �� ه\ا ا��g3، و �>5  fري، و�)� c�� f ،L���اوم �� ��

 ی>�ن ��ق �M�u ا!ن��ن، و �>5 M ف ا�������<��fا أن ا �5 ج���ت ه��ك رأي ��3ل ج� f

 cخا��>�ف ����و��، ج���ت ا��>�ف �� ا�h�B ی�>5 أن �j<�3، ی�>5 أن �j<�3 �� ا���(، أح��ن� ی

 ،��3 " ا!ن��ن ا���( cBM اUذان ���k س���، ی��y ذر� ��f یzذن، و f ی��4ن، �>��ب ث�* س�

��>j،  اUذان، ح�E ی(��k ا���س، أح��ن� ی�ى ه\J ا�yR�M ا��g3ی5 آtن?��� س��، أنh اQن �� ��(

 ،j<�3ا!ن��ن �� �2 ی ،cوج T� Hا Eإ� Lّج��و  _���� r�pن، أO�Pأ ا��Mا ،cوج T� Hاذآ� ا

��ء إu�L���g� ،�M، و  L�� q��� L��3ی���5 اس� cBM ح�B4� ي����>�ف 5�X �?\ا ا���B4ح، fا

 ،�R���?<خ\ ا�tا�� �� Lو ن��� ،cZآ@� ا��\� 
Bه� س ���� ،E�3 ه� اآ��Bu ،���L�� b2 اث�� ��g س�

 5�zآ����، و ا�� ���X 5�ِX ،cBM 5� ه�?�حّ�آh ����حy�ّt��� L ا���B4ح رأی�M hة إ��ءة �2 أ

آ\�_، آ��h خ� �k اH ذآ� اH خ���� 5�Xُ، و ی�y�ّt اQن، و ا��� �4ق إن��ن �>�ن �k� L اH خ��ة، 

و ج��� B� f ا����ة J\ح>�2 وه Jار�M ،L?وج E��، وا��� ن���ة �� أث��ء ا��?�ر، �L ه�L�B، و �L ن�ر 

 ،Hا fی��3?� إ f j<ِ�3وا����ات ا��� ی(��?� ا�� ،yb��� ،ح��� H5 ا� L� 5، و[�i� آ��L دy�M، س�3

 : J��Pل)� _Bا���ُس ��?� إذا أراد أن ی��س kPی ��� ��<g� �� kMو ،�Bه� ،y���� ،y���� ذا��� ،_B�ار

L� cPك �2 ی��p ،c��� ،�?Bي، ان�M ی�، و ا���ر�M ���gی�، ا��M ���gا� hص�ل، آ�ن�� h�3 ؟ أنX :

��>�فfا E�3� ا\?� ،L� ك ���� �� ا!س�ءة��p ،c���.  

   f 2<ذ�_ أن E�3� qف، و���<��fا hMس�� �� ه\ا ا�� cآ *�Bون ،�Pس�� L�Z�� ع أن����3Bu ا���

� c� ،L���3ن�E��3� ل�M ،آ��\� L�<� و ،L���3ن :  

  C)55(�َوَذآkِ+َ �ْ4ن� ا�>4ْآَ�ى Eَ9ْ�َُ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  ]س�رة ا�\اری�ت[

���L ا�4�ة و ا���م یj<�3 �� آc ر���ن ��gة    �Bآ�ن ا�� P� ،وع�g� Lأن E��أج�k ا����3ء 

 J��3� ،ی5 ی����g� j<�����L خ��ا أی�م، ���� آ�ن ا��3م ا�\ي L�� rBMُ ا qا��� qُBء وح�gوُم ا�T�

 E��3� ل�M ،ا�X آ�ن أو:  

  C )52(�َم� َهِ>Wِ ا�َ�P	�7ُ�pِ ا��Pِ* َأْ<Pُْ� �2َ�َ َ:�ِآEُ(َن 
  ]س�رة اUن��Bء[

�� �Tوُم ا���( وا!L�� ���M ���� ا���Pب إ�E ا H�E��3، أ�u]�>2 وأن�2 اQن �� ه\ا   �X L� �4دPوا��

ن�2 �� ا���اوی� ��3>��ن، وأن�2 �� ص�ة ا��(� ��3>��ن، �� د� h��Tم ا���( ا�رس ��3>��ن، وأ

j<�3� hنt� Hا Eب إ�@�Pا�� ����.  

��>�ف، �uل : �Mل  fا���� ا k� bد، ه� ی��yP ����>* �� ا���(�� hMو L� q�� 
��>�ف ا�����fا  
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��>�ف، ���  ا��hُM أو �4ُM، وُی�Zب �� ��P �� ا���(، �Sذا خ�ج ��L ث2fا 4M د ا���� إن��د إ��L جّ  

ة ��Uا E����>�ف �� ه\ا ا���( �� د�L�� hن�یh اf" آ�hُ ص��oا أدخc ���ج د�yg، �>��ب  "

 �� hخ�ت آ�t� Hِه�، أن� وا�M ف، أح��ن� ی>�ن ه��ك أ���<��fی��ي ا Hا h�� Eإ� cدخ �� واح

" � �>�ن ا���اص�ت ص�B3، ه��ك أ�� �Mه�، وآ�� ی�Pل ا���س ����4 �������5، و راج�� جا، أح��ن

 L�?� E�� Lأه� h�� �� و إّن زواره� ه2 " ا��� ،أنh�� �� h اH، إن ����� �� اUرض ا����ج

 �L��� �� �?ّi ث2 زارن�، و ُحB3� E��i� ،ّ��ره�� �RاTور أن ی>�م ا�Tا�� E�� yّ "  

��>�ف ا��اج
 ه� ا��\ر، إذا واح ن\ر أن ���j<�3 أن یkiP ا��>��L ا��: �Mلfء، ا�X E�� 
���

 ���� cوج T� Hا h�� hة، آ��� دخ���M L� q��� 
��>�ف ا�����fأ�� ا ،�Bه\ا ص�ر واج ،j<�3ی

ا��Pّ�ب إ��L ���4، �\آ� ا ،H��Pأ ا�O�Pن، �� ،2�3��o4 إ�E درس ��2، �2��3، أنj<�3� h، ه\ا 

، س�Bرة و ����� و ا���( ��Q�� y�3خ�ة��P� �?�� ،�3��)ا� �� ، ا�(���P�3�� �3 ���2�3، ��ذا ی�ج

uّ�ب، ه\J ه� ا�(���3، أس�س ���R?� �5 أجc ا�2�3، و ا���( أس�س ���LR �5 أجc اQخ�ة، �� 

 Hآ� ا\� ا���( ��3ّ�ف إ�E اH، و �� ا���( ���3ف إ�E أ��J، و �� ا���( ���4، و �� ا���(

T�  ،cوج  

lَ(ِPَ َص��� َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َرِضَ* ا���ُ- َ:�2َ9ْ 6ْ�َ��َ َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإَذا َأَراَد َأْن َی0ْ((

Pَِ)�َف ِ+* اJْ0َ�ِْ� َأَراَد اِ��ْ: -أي خ�	! خ�ص! �-  - ا��pُ �َ#ْEَ�ْ َدَخ7َ ُمEَ(َPَ0ُْ- َوِإ<�ُ- َأَمَ� ِ�Dُ+َ -ِiِ�&َMِِ�َب 

ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اْ�َ َواِخِ� ِمْ� َرَم�Dََن َ+َ َمَ�ْت َزْیDُ+َ �2َiِ�&َMِ�ِ ;ُ9َِ�َب َوَأَمَ� cَْ�ُ�َه� ِمْ� َأْزَواِج ا��9ِ&*4 َص��� ا���

اkِ+َ �َgَ>َ �َ#ْEَ�َْذا اْ�َ ْخِ&َ�ُ! َ+�Gََل �ْ�ِ&�� ُ�ِ�ْدَن  ِ�Dُ+َ -ِiِ�&َMِِ�َب َ+َ�	�� َص��� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

� اْ:lَ(َPَ ِ+* اJْ0َ�ِْ� اْ�َ و�ِل ِمْ� َش(��P�َ َن�Dَ)�َف ِ+* َش2ِْ� َرَمَPِ:ْ��ِ(4َض َوَ�َ�َك اGُ+َ -ِiِ�&َMِ�ِ �َاٍل َ+َ َم((  
]2��� Jروا[  

   hوى، أن� �� ا���3ة ص���ا��(� �� جة �����X �� ،5ء أ�(��B، ��� ان�?h أح��ن� �>�ن ه��ك 

L� h�M ،�� ا��رد ا�(��Pی�� j�4أخ �5 ا��(�ز أث��ء ا� ����tی ،�����X : ا�4�ة، f ی�ج ورد ج��

��ن اH س�¤ا ت و ی\آ�ونL س�ا، ا���ل، �>5 أن� �3Xت �3 أن ان�?h ا�4�ة آ�?�P� 2ا �� ا���(، ی

�� 5� rان� ��3 ر�k س��  ،����t� ی��4 ا��رد ،���ا ج����P� ��4أح��ن� أن ا��رد ی hأدرآ ،ا���(

��ء ا���ص و ا��f?�ل ر��� آ�ن  ����ن?�، �tن� واHِ اh3��M أن ا��رد ا���ص و ا�P�� ،�?��ِأص�ات أ

 ����نL، و أص�B جTًءا �5 ا�4�ة، ���?� Pَ� M و ،��أ�cَ3 �� ن��� �5 ه\ا ا�\ي نL��P ج��

���ذا : 4�ة �( ا��اح ی�>� أf�<X و أ��ان�، و ی�Pأ ا��رد، ���� یt�� إخ�ان�� �5 ا��(�ز ی���Pن ��ا�

آ2 ا��رد ��4ت ���� و ج���� ؟ أ�Mل��ه>\ا ن�5 أِ���� ه�� �� ا��gم، ه\J أ��ا��� ا�ی���، ه2 : 

ة ا��)� hان��اد، أن� ��� ص�� E��(�ی5 �\وhM وج?� ن�eه2، رأی?f 2، ی(
 أن ی>�ن ا��رد س�ا، و
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�T وج�X 5� cء  Hا Eب إ��Mع، ر��� آ�ن أ�g�� LB�M c5 آ� Hَا ������L ود r�pا!ن��ن أ �3�

وى، ث2 أ�� ��P� LR��Bض، وأ�� �����t : ی���3ن�M �B���� ،Lل�وى، ص�رت �Oا�b�B ��دن ؟ أم ه� 

Uا �g3ا� Eف إ��<��fث2 أّخ� ا ،h��P� Lأزواج�X 5� الول.  

  : �� �Xح ���2 �?\ا ا��ی* �Mل

��ت +* اP:w)�ف (( �Mم ��c �(م أ<- خ�ف أن یq�ة و ا�q�  )) س&; إ<)�رW :��- ا�

   �� �5 س�� f q5 أ��<� ،cء ج���X ،�� و ذآ� ج���Xو أن� �Rار، آ�?� �Pأح��ن� �� إح��ء ���� ا�

f ،5�3ل �5 ا�T�� �35 د�� � f qأ�� ،Hا k� خ��ة  T� H�� c4�ا Lأن L���� �3gأن ا!ن��ن ی ن�ی

ون و �ا�R و ص�
 و �(��، واHِ أح����ه�، ه\J ص�رت ���� �uب، و g�� إذا آ�ن ه��ك ،cوج

 ���� �� Lأن Eر، ا!ن��ن ی����Uا cاخ���h ���� إح��ء، أن� f أری أن �خc ا��3دات �k ا��B3دات، و��

ر ی(
 أن ی��� ه\J ا���Pا� Eإ� j<����، �tن� انi��M �5 ه\J ا���P�P آ�h أن��د �5 ��5 ا����ج، أن� أ

 E�� cوج T� H�� Lص�� kی��� L��� �� 2خ ا�>�ی�� ���Mِ ك��ر، اPا� ���� �� �g�ا����� ا��Zن�� 

 2�M ان��اد، و " ��  " ی اk� H ا�(��

  Hا k� ن��ن �5 خ��ة�� � f Lم أن�ة ��ة، أردت �5 ه\ا ا�>��� �� hا����ة، أن� آ� J\ه  ی��M و ،

���L ا�4�ة و ا���م، و �� ح��� ���P��t جا، إ�E درج�  �Bم ا���P� أ��م hخ��ة، آ�Uوه� ا���3ة ا

���P3� ��p، رأیh أخ� �5 إخ�ان د�yg، أه� أس��ذ، ���c، انkiP ا���ل، آ�j ا�E�� ،��4 وص��2، 

،2��Tون، و أی5 ن����� E�� و L� h�P� ح��� Eأردت ا��ج�ع إ� : ،��أری أن أص�� رآ5��3 ����و

�T وجc، أخ آ�ی�p 2ل : ��Pل Hا k� �?ا��ج _��� kiM l�gه\ا ا� ،�[�X أذه
 �3_ أس��ذ، �2 ن���

 cوج T� Hا Eإ� j�Tی� LBن�)� l�X k� 
��� آ��Zا، ا����ة أس�س?� أن �>�ن وحك، ا!ن��ن ص3

�T و یB>� و ی�3g ���ل H�� ��4ی>�ن إح>�م ا� Eح� ،Lی���3ن f أو ��5 ن�س ،J أن ی>�ن وح� f ،

ا��رد ا�(���� ��BPل، وا�\آ� ا�(���� ��BPل، و إح��ء ر���ن : وجc، أن� أردت �5 ه\ا ا�>�م

��BPل، أن� ��3ل جا، �����i�� h، إf أنf L أن ����ع، إذا آ�ن �_ ذآ� ج����، ���>5 �_ ذآ� 

و إذا آ�ن �_ إح��ء �� ��(، ���>5 �_ ���ة إح��ء �� ا�h�B، و إذا آ�ن �_ د��ء ���gك  خ�ص،

  .�� ی���X r]�، و f یري �X]� ���>5 �_ د��ء خ�ص، f ی��iف ا!ن��ن،

 ،���M �?�� ص�ا!خ 
وى، �r3 ا��B3دات ی>�ن ن�4�، أح��ن� �r3 ا��B3دات �>�ن ��� J\�4 هPا�

  .ه� ا�3وى ا�(����ا�>��Z  و ا��gء

��>�ف ؛ أن2 ی>�ن ����� ����Tا، �uه�ا �5 ا�(���� و ا���r و ا����س، �� ی�4 �5 آ��� fوط ا�X

،T���� ��p �B5 ص� f ن���ء و f و rRح� f و 
  .و f ج�

 ،��>�ف ؛ ا��>* �� ا���( ���� ا���P@ب إ�E ا H�E��3، ��� �2 یkP ا��>* �� ا���(fأو �2 أرآ�ن ا  
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��>�ف أ�ا ��ث ن�ُ�fا P3ی� f ���iا�.  

E��3� ل�M ،ن��O�M ی�O �� 5 ���� أذآ����Bأس cBM �3ج� �Biأن� �� خ :  

 C-ِPِ	َ�َْر�%ُ)ْ� ِمْ� َر �ْ(ُ�َ �ْJُ9َْی lِ2ْ(َ�ْا �  �َ+ْ ُووا ِإَ�
]j?<س�رة ا�[  

 ی>�ن ا���( آ?j ا��E�3 ا���ص ��3وف، ��Pة �5 ا��4P ه\J، �>5 ا��E�3 ا��3م، أ  M ح��ن�

 ،L�ذا ا!ن��ن، �>�ن ی�(t إ��L، �>�ن ی���ی� ��L، �>�ن ����ح ن��L�� L، �>�ن ی���3 ذا�L، و ی(

 أح��ن� ی>�ن ه� ا��j<َ�3، إذا ا!ن��ن �� �>* �� ا���(، أو �>* و�� ن�ى، وإذا ن�ى و �� )�����

آ�نL رآ�� ؛ ا��>�ث و ا����، و اس���iBا أن �>* �� ا���( أو �>* و �� ن�ى ���q ��3>��، أر

E��3� L��M 5� ،ح�4ا ��>�ف �� ا���(fا :  

 C=ِ'ِ��َ	َ�َْن ِ+* ا)Eُِآ�:َ �ْPُ>َْوَ�� ُ�َ&�ِشُ�وُه�� َوَأ�  
  ]س�رة ا��PBة[

  . ��q د��� c� ،��3iM د����I c �>5 ه\ا  

 Lن�� cogدات، و أن ی�B35 ن�اف ا�� �Z<أن ی j<�3��� 
���4�ة و ��وة ا�O�Pن، و ا�����B و ی���

��ء���L و س�2 و ا� Hا Eص� �Bا�� E��  .ا����� و ا��?��c وا��>��B و اfس���oر و ا�4�ة 

��>�ف دراس� ا�2�3 و اس�\آ�ر آ�
 ا������ و ا��ی*، و �Mاءة س�� : �Mل  fت ا�B���� �� cخو��� ی

��>�ف، ��ذا ن�L�� c3، ن�L�� �P ��ذا �c3  اUن��Bء و ا�5����4، درس ا���Z3ن ا�\ي ه�fا k� ا����ة ��

j<�3� �?� LP� درس آ��ب �� Eف، ح��<��fا �� cدخ ،E��  .س�ن� ��� �5 ا���ث�، ���cZ� 2 أ

   �Pف ا�����oن ا�Qم، ا�ة و ا���ا�4 L��� �B���� اًء�Mا وی���
 �L أن ی��\ خ�Bء �� ص�5 ا���(

إذا آ�ن �� ا�5�4 ا��3م ه\ا داخc ه\ا خ�رج، ا���م ���>2، ه\ا ی��4، ه\ا �����( ه� ����>�ف، 

ی�Pأ ا�O�Pن، أح��ن� ی>�ن ��L حی*، ن�5 ن�ی خ��ة، إًذا ا���Bء �� ص�5 ا���(، أو إذا آ�ن ه��ك 

��>�ف�� 
، أو زاوی� ن���R �5 زوای� ا���م �Z�، ه\ا ا��>�ن ا����س)����� �P��� ���p.  

�j<ِ�3��� J أن یcog ن��f ��� L ی�M 5� L��3ل أو ��c، ��ة أ�h�P خ �?�� �Bi����y إ�?�، ی>: �Mل  

h�M ،���Pا� L���أن�� واHِ �2 : نh�T، أخ آ�ی 2�c�t �� ه\J ا�Tخ���، وج ا��(�� ساس��، و آ�Bت 

BM ���ُ ء��Bاس��، و ا���gی5 س��، وه� ن(�� س 5� c أن ��tg ه\J أن�LB �?�، وأن� �� ه\ا ا���(

 ،)��ُ jه��ك إن��ن ی�ى ا��(�د، آ� ،cوج T� Hا E��ا��(�� ��]�ت ا����5، ه\ا ا��>�ن �>�ن إ�BMل 

 ،و هc هc ��َ>��، و ی�ى ا��Zی�ت، و ی�ى ا��jP، یcog ن��L ی>�X cء إf �� �5 أج�L دخc ا���(

 ،L��M �B����  

  ))���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِمْ� ُ�ْ�ِ� ِإْسَ��ِم اْ�َ	ْ�ِء َ�ْ�ُآُ- َم� َ�� َی�9ِ0ِْ- َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا((
  ) رواJ ا����\ي(
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  ،cوج T� Hا Eإ� ���M أّن �� ه\ا L�� ��I ،م�5 ا�>�  ی>�L� J ا!���ك 

ِ- َوَس��َ� َی3ُMُْ; ِإَذا ُهَ( ِ�َ�ُ'iِ��َ 7ٍٍ� َ+َ�َ َل َ:�Gَ+َ -ُ9ُْ�(ا َأُ�( َ:ْ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ��َل َ��9َ�ْ ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�(( 

ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُمWُ�ْ ِإْسَ�ا7َ�iِ َ<َ>َر َأْن َیGُ(َم َوَ�� َی0ُGَْ= َوَ�� َیْ��7gِPَ َوَ�� َیPََ)��َ� َوَیُ�(َم َ+�Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا���

  ))َ�ْ��7gِPَ َو0ُGْ�َ�ْْ= َو��Pِ�ُ�ْ َصْ(َمُ- َ+Pَ�َ�َْ)��ْ� َوْ�
  ]رواJ ا���Bري[

َوَ�� ُصَ	�َت  َ��َل َ:ِ�*% ْ�ُ� َأِ�* َ��ِ�ٍ; 6ُgْEِ�َ َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�� ُیPَْ� َ�0َْ= اPِ�َْ��ٍم(( 

  )) َیْ(ٍم ِإَ�� ا���7ِ�ْ 
  ]رواJ أ�� داود[

ص��م ا�>�م ��?� ��L �� ا!س�م، أح��ن� ا!ن��ن �>��� ی�P\ �?� إن��ن، أح��ن� �>��� یل �?� ��E ه\ا   

��c ص��� 5�zم ا���5، آ�Bأح��ن� �>��� ی��4 ذات ا� ،��<g� @cأح��ن� �>��� ی� ،cوج T� Hا.  

  : �Mل

 ))�ِ !َ��Eِدی� أه�-، َ:ْ� َص)P� -E(َP0خ�وُ'- م� م l(ِP0	�� ی&�ح �6ِ9ْ ُ�َ�*� 6ْ�َ��َ َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��

 6ُ&ْ�َGَ>ْ�+َ 6ُ	ْ�ُ ��pُ -ُPُpْ�=Nَ+َ ��ً�ْ�َ Wَُأُزوُر -ُPُ�ْ�َ َ+َ �Eً(ِPَ0ْا�&�6  - ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُم �َ+�Gََم َم0ِ*  - أي :=ت إ�

 *9ِ&َ�ِGْ�َ�ِ-  6�&ا� �ِ+* َداِر ُأَس�َمَ! ْ�ِ� َزْیٍ= َ+َ	�� َرُ'َ��ِن ِمْ� اْ�َ ْ<َ��ِر  َوَآ�َن َمْ�َ)�2َ9ُ - أي ��	J* م0* إ�

َ�� ِرْسِ�ُ)َ	� ِإ<��2َ َص��Eُِ! َ+َ�	�� َرَأَی� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأْسَ�َ:� َ+�Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� :َ

ْ&�Nََن ا���ِ- َی� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل ِإن� ا��3َ�ْ�Jَن َیْ#ِ�ي ِمْ� اkِ�ْْ<َ��ِن َمْ#َ�ى ا�=�ِم َوِإ<4* َخ�Gَ+َ �*�َ�ُ 6ُ9ْ�ِ 6ُ�Jَِ�� ُس

  ))َأْن َیGِْ>َف ِ+* ُ�ُ�(ِ�ُ)َ	� ُس(ًءا َأْو َ��َل َشْ�ً�� 
  ]رواJ ا���Bري[

5 �����L، ��ة آ�c�� �� h �(�ري، و ه��ك ��kR ص�ح
 ج�ء ��Tور ص�ح
 ه\ا ا  � L3�B�� c���

 
وه��ك �>�
 داخ��، و �>�ن ��k�B خ�رج�، ��k أ�g�M، ورأیh ص�ح
 ا���c ی��cBP ا��أة، و ی�ح

 L?وج h2، رأی�� 
��u cح، رج�ا�4 c5 أه� jو ا��� ،jا��� Lوج Eت إ��eن ،
 ا���ح�Xأ �?�

و س?�، اZ� ،2<� ��P�X�، �2 ن3 ان�kP، �� أ�(LB س��ك ه\ا ا�k� kR�B ه\J ا���أة، رّح
 �?�، أه� 

L� h�M ،Lأن?� أخ� ���Pی E�� 
�o� ،_�\ص��� آ kR�Bف أن ا���: ��3?� أخ��M ،Lل ��: ن�اآ2، أن� أ

L� h�M ،cا��� 
أخ��، ��نhP�i : �5 ه\J ا��� آ�h �>��?� ؟ �Mل: ��P3ل، ���� ذهhB و ج�ء ص�ح

 �L أن ی ،5��B��Pل �?�� f ا!ن��ن ،Jأس�ری� : h�uن�اك، أ أه� و س?�، و ��M��gن �_، و �2 ن3

��2، و ی�3ف أن  
��u ه\ا ا���ج� ،��Tان kR�B��� ،�Bی�P� ل�Pن�، ی��T� ل�Pی f م�ه\ا ا�> ،�����ا���oب 

ا�kR�B ص���، �� ه\ا ا�>�م، �oّ�� ��نL، أن� أدرآh أن اfث��5 �3?�� ا��y، ��ة c�M إن ج�� ص�ر 

���، �(�ءJ اث�ML� ل�P� ولU>�2 ا�ن ؛ �� :L� ل�M 24>�2 ا���و ���  ،y3_ ا��� Hِآ\�_ : وا hأن Hِو ا

واH : �3_ ا��y، �� ه\ا ا��>2 ؟ زوج�L �5 وراLR س�L�3 �5 وراء ا����ر، �� ه\ا ا��>2 ؟ ��Pل �?�
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��، �h��I ���Z أنhِ آ\�_ �3_ ا��t� ،yن� رأیh أن ه\ا �L3 ا��y، و ه\ا �L3 ا��y، �5 ه\J ؟ ه\J أخ

  .أن�

���?� اس2    ��g�� �� مّM و ،J����ة ؛ و ا��4P أح>�?� Uن�� �tث�ت �?�، زرت أًخ� ��ة، ���tت 

 �P� ،f�P3� q�� ،L� q�� ق�� 5� �[�X \خtل ا!ن��ن ی�P3� ،ا��Zآ hPی���م، أن� �gا� �� ��?X ق��


 ��L ا����uأن أ h�)س��، خ Hِء �� ن��� وا�gه\ا ا� ��g�� _�i3ی ���، أخ �T��� 5�zم �� ��(

 ،�ق �����4�� �� c�3ن� أخ ی�����?� اس2 ��ق �g?�ر آ��Zا، �5 أی5 أ��h �?� ؟ �3 س�� آ�ن 

�� ��Pل ���� 2�<� : jX��� س�� ه��ك c5، آ��Iا��� E�� jXس�� ی�زع ا���� cن� آ�ق ا��ا���

I���� Ei3� ،jXا���� J\?� ة، �� ی���3ن���?� اس2 جی ��g�� �� مّM خ ا�\يUا c�� �� h5، �� آ���

 أن ی5��B �� أن ه\J ا�����g هی� ا���ق، �����Bن ی�iد ا��i�gن، ه\J زوج��، واHِ ی� � f قا���

 ��3�u ،ا����ب k� ث���?� ����ن س��ك، ���5، أ��iك � �o�B�tخ\ �L أ�pا��، �� ح 
إخ�ان ی���

���L� 5 أس�3ر ا���اد، ج��3 ی>5، أ��iك ث�ث� fOف، ه\J أ�j و ث�ث���R، و ه\J خ�ص، وأنh أ��5، 

 b_gا� cیTأن ی 
أ�j و سL� 5��� ،�R��3B، أ�� ه��ك آ���ت، ا!ن��ن ��يء، f ی>�� أن ی>�ن ��ی]�، ی(

��وری�، ه\J زوج��، ه\J ���: �5 ا���س، أن یTیc ا�g_ آ�Lb، ان�e إ�E ا���B ��ذا ���M ،���bل �Bس

 ،P� 
ه>\ا �5 دون ���س�B، �5 دون �����، �5 دون �5��B، �5 دون �q�� ،5��3 ��(�، و f آ��

 �t�� ����g>��، ن�� �Z�، ��ع ���3 و ن�� أن ی�(��?�M L�<� ،5أ�� ،LBج� �� k�.  

ن : �Mل  Bا� j�e�� و ���IU2 ا��P� ا��أس و y�3 و ح�gا� cج���ف �<��f3* و ی(�ز �� اg5 ا��

 f أن ی��ج ���ج� L� ف، و�<��fح �� ا���� Lه\ا آ� ،
�i��� 
@�iب و ا����Zأح�5 ا� qB� رن، وا�

 ��?�، ��Mء ا���ج�، أو ا��3iم، �� �E�3 ا���ج� ��Mء ا���ج�، �� �E�3 ا���ج� ا��3iم و ا��gاب، �

���L ا���pfل ؟ ا 
���ج� إًذا ا���pfل، ا���pfل و و���� آ�ن ن���R �� ا���( واح��2، أf ی(

��>�فfا �� L� ء ا���ج�، ه\ا ا���وج ا�����ح��Mاب و�g�3م و ا�iول ا����.  

وا��L� j<�3 أن یtآc و ی�gب �� ا���(، �>5 أآ�ت خ����، ه��ك أآ�ت �?� ��ق، ����c، أآ�ت   

����� J\آ�ی?�، ه ��Rت �?� را�ه��ك أآ ،�، و �L أن یtآc و ی�gب �� خ���� ا���  f�zذي ا���(

 hا، أن�2 ا��ی��، ��ة ���و��i� hر �3uم ��L�� q ث�م أ��i� �� ی��، وا���( و ی��م ��L، �� ا��

 رس�ل اH ���ذا ا��Zم ؟ �Mل واح��t�� h�� ،fآا ��L أو ��L�� q، ����ع ��زیk ه\J، و : ���M ،Lل: 

 رس�ل اh��� ،H واردة �>5 أ�(��B ذ�_، �23i �� ا��ی��، أي را����R آ�ی?�، واح أآc ث��� 

إu��M، و أآ�X �Zء ��?� أذى �� ا���اوی�، �_ أن �tآc ا��Zم إحى �X �g?�ا، و ی�>5 أن �tآc ا��Zم 

 J\ج ه���5 ��P�Mد cی��، آ�u ة ا���اوی��و ص ،�� وf hM �\ه
 ��L إ�E ا���(، �>5 ا���(

g� ،��<g� Hِزات، وا�oا� ،L�� jiأ�   L@�I خ��j، >�� آ��Bة، f ی�ج أن23 �5 ا��5�z، و f ی�ج
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��iة L��Rرا ،j�ّ?�.  

ا و إن bcM، ا���وج �5 ا���( ���o ح�ج� : �Mل����>�ف ا���وج �5 ا���( ���o ح�ج� fا ciBی

��>�ف، �3Bu ذه�ب �(��ن أو س>�، و ا�fا ciB� ا وإن bcM، �ّ�ت ا��>* �� ا���(����r و 

ا����س، ���ات �Xط ا�����T و ا�i?�رة �5 ا���r و ا����س، �3Bu ا��طء �� ا���(، ��P3ل ا��طء 

�� ا���(، أنj<�3� h �� ا���(، ا��gع س�� �_ أن �tآc و ��gب و ���P ح�ج�، �>5 ����ع 

E��3� L��M E�3� وه\ا ،j<�3� hو أن h�B��� وج�Tا� k� ا���3و��   : ��Mء ح�ج� ا�(�

 C=ِ'ِ��َ	َ�َْن ِ+* ا)Eُِآ�:َ �ْPُ>َْوَ�� ُ�َ&�ِشُ�وُه�� َوَأ�  
  ]س�رة ا��PBة[

ه��ك ن�س ی�?��ن?� ��\اج�، ��P3ل �� ا���(، أي أنj<�3� h �� ا���( دخ�h إ�E ا���P� h�Bء   

 _�� ��P� فا���ج�، ����ع أن�<��fا k� E����� J\ا���ج�، ه.  

ر ���L �����ق ا!ن��ن �5 ن\ر أن یj<�3 ی��� أو M E�� Jؤ��M L��� 
أی��� ث�X 2ع ��L و أ��J وج

���L أن ی�3ه� وج���، f ج� �Bه� أص  .ازاا��RU، إذا ا!ن��ن �أ ��B3دة و �� ن��، وأ��

���L ا����ء : �Mل 
�5 ن\ر أن یj<�3 �� ا���( ا���ام أو ا���( ا���Bي أو ا���( اE4MU وج

،���L ا�4�ة و ا���م،  ��\رJ �� ه\J ا����ج �Bل ا���P�  

��� ِإَ�� pَ��َpَِ! َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ�� Jَ�ُ=% ا��4َ��ُل ِإ((

� َمَ��ِ'َ= اْ�َ	ْ�ِ#ِ= اNَ�َْ�اِم َوَمْ�ِ#ِ= ا���ُس(ِل َص��� ا���ُ- َ:َ��  ))ْ�ِ- َوَس��َ� َوَمْ�ِ#ِ= اْ�َ ْ�َ
  ]رواJ ا���Bري[

���L أن یj<�3 �� واح ��?� ���\ات،    
أ�� إذا ن\ر ا���ء أن ی��p �� j<�3 ه\J ا����ج �� ی(

 �� ،E4MUي وا���ام وا�Bا�� Uن?� آ�?� س�اء �� ا����P إ�E اf ،H ی�ج إ�E ه\J ا�Z�ث� ؛ ا���(

���L ا�4�ة و ا���م، س�اه� آ�?� س�ا �Bل ا���P� ،cوج T� Hا ��  ء 

ْ� َأlِ�ْ َصَ��ٍة َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َیْ&ُ�ُ� ِ�ِ- ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َصَ��ٌة ِ+* َمْ�ِ#ِ=ي َهَ>ا َأْ+7ُDَ ِم((

  ))ِ+�َ	� ِسَ(اWُ ِإ��� اْ�َ	ْ�ِ#َ= اNَ�َْ�اَم 
]��� J2روا[  

   �� j<�35 ن\ر أن ی� Lأن fإ ،Lث�ا� j3� jأ� ،�R��� �Bا�� ���E�3 ذ�_ أن ا�4�ة ه��ك �j�t، و 

 أن ی>�ن ������3، أن� �� ا���3ة � f ا���ام، ا!ن��ن ا���( ا���Bي ج�ز �L أن یj<�3 �� ا���(

�B3<��� ف�iل وه� ی�Pآ�ن ی �Bن�)�  أن: اUخ��ة أث��ء ا��iاف واح?Xأ hا��س��� و أّدی ho�� _

���L ا�4�ة و  �Bا�� �BM ��ا��Uن� و نh�4 ا��U و آh�g ا���o، ��ذا ی�Pأ ه\ا ؟ ه\ا د��ء ی�Pل 

 �L أن � f ن��ن!�� ،c3د��� ��2 ی�3ف �� ی� cّ�� أخ\ د���ا Lه� أن�eد���، و ا� L3� نU ،م�ا��

L¤Pو                                     .ی����	رب ا���0 
 =	Nا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ���h ��5 یي ر�_ ؟ ��اج�3 ) : 072( ا�رس  - ��M ذا��

 ….ا����ب 

  20-11- 1994: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

��ت ����ع ����� اUوfد ث�ث�5  ��3دن� �5 ح�5 إ�O Eخ� و�� �� ��5 ا����� �� ���P� Mى و�B<ا�

��ع �� Eإ� cPأن ن�� cBMم، و�د �� ا!سfوUا �����ع ����م �� �� j45 ن� درسً� ی��3 �� یTی

Oخ� ی�c4 ا�fً�4 وث�Pً� �� ح�����، أردت أن ی>�ن ه\ا ا�رس درسً� ���ً� ن(د ��L إی��ن��، ذآ�ت �� 

آ�� ����3ن، أي إن��ن ��2e �5 ح�Q 5خ� ی�اجk ح�����L، ی��
 أوراLM، خ�Bi ا�(��3 أن ا!ن��ن 

ور�M ی��P?� �� ا��?��ت وور�M ی��e?�، وور�M ی�3?� �� جول أ����L، وور�M ی?�2 �?� وی�4ره� 

أ��q آ\�_ �5 ح�Q 5خ� ا!ن��ن ی��
 �>�L�B، ه\ا ا�>��ب ��L� q یL�i3 ��4حLB، ه\ا ا�>��ب 

����� ی��L��3 آ��Zًا  ،�B�<ا�� E��ی�L3 �� ا��ف ا��Pی
 ��L، ه\ا ا�>��ب ���M ی���جL ی�L3 �� أ


 ا�>�
، و����
 اUوراق، و����
 ا���ج�ت، ����� ا�(�د وا���ز وا���Pی2، ����� ا�(�د، ����

را��M، وا�����\، وا����ی�، وا!ه��ل، ه\J ا�����3 ن�5 �� أ�q ا���ج� إ��?� fن��eم ������ وأ������ وأو

 ،����Bا� �Rوا���� ،Lوأر��ح L��� ة، رأسTج�ه L�ح���� �ً�Rدا y، ا���ج� ا�������، وح�������او����

L���  .وا�ی�ن �� �L و�� 

�T وجc أ f����y ه\J ا���اج�3،    Hا��� آ��?� ا qا��� J\ه ،L�Bا��� ��5 ج� Lن�� hا!ن��ن أ���

� 
3 ی�م �uیc �5 ا��3
، و�3 راحٍ� �یة وcBM أن ��h�M y�i �� خ�Bi ا�(��3 إن ا��hM ا����س

��O cخ�، ه\ا وhM ا����، وإن �Xء اc3� H ه\ا ا�رس �5 ه\ا ا�c�BP، ی��3 أحآ2 ی�Pل أن�  Eإ�

 c<g� �h �������5 ؟ أن� أریM س��ات، ��ذا �g��h�P �� ه\ا ا���( أر�k س��ات، خ�q س��ات، 

ح��ر �(��q ا��P� 2�3 ی�yP ا��(�ح، ���� أنq��)� h ا�2�3 �5 أجc ��� أن f ی��ه2 أحآ2 أن 

 h3ه���م، �?�� اس��fا k�أ درس� �?\J ا�����P، و��3ه� ���tا����4، س c�3ا� Eإ� �?�� y�i�� أن

 5� ،

، �?�� اس��h3 إ�E ا�M ��?� ،�u�XUأت �5 آ�iا�� Eإ� h3دروس ا�2�3، �?�� اس�� Eإ�

 اH إy�Bi���� f، واQن أن� �3>2 �?�� أ� h�P���k�i أن ��yP إن(�� _�B��� �P��� أو Hا ���زا 

 J اH إf ،y�Bi���� f آ��� ی��ن� وحJ وf اس����>2 وح�� �P�أر f �����>2 �5 ح>2 و�5 ��ا

آ�ن ی��آ2، ه\ا آ�م �3iM �5 أجc أن ����P س�ی3ً� أن ���� و�M_ وج?ك، ا���4M ��3 وإذا �� 

��4Mًا ی��� س�ی3ً�، وا!ن��ن �� ��5 ح�آٍ� وح�آ� إذا ه� ���g� Eرف ��oدرة ا�ن��، ه\ا ا��zال 
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 cی�u Lدوا� 
3�� c���h ��5 یي ر�� ی�م ا�����P؟ أی�م ا!ن��ن ���?�>L ا�ن��، M ذا�� �BآUا

H ی���غ E�� ،ن���T وجc؟  f���E أی?� وا��g� L� h�Bآc آ��Zة ��oط ا�c�3، دا�Rً� �?��م �� ا� 

اUخ ا�>�یL�oX 5� 2 ذآ�ي ����t�� 5 أ�L��i ��ق �� أ��i ا���5��R، ه\ا ا��ی* ی(
 أن ی>�ن 

2<��   .�� ذه5 آc واح

   T� Hا ���� f ا�� ا����Bا����ق، �����3 ا� hBء ی���oة، ا���Bآ ��<g� h�Bء �� ا���oا� ،h�B��� أBس�

Hح(�ب ���_ و��5 ا J\ه cوج Hا E� أرM 2�3ا� q��)� ر���� Lخ ی��ه2 أنU�3 أح��نً� أن اXأن� أ 

 ،Hا ���� اH إf �����\ �� س�q��)� �� L�3 ا�2�3 ��اجk ح�����_ خ�وج زوج�_ ی��� f ،f

ح(
 ����_، أوfدك ه c���tه2 ���4�ة هk� _� c اH خ��ة، ص�� ا��(� �� ج����، ص�� �� أ�Mب 

�� Eإ� )�� ��4� k� ������Mت اج��� _� tgح�5 ی� �_، �>5 ا�4�ة �� ا���( �?� O 23uخ�، �3

 ا��(�، �� ن�h ا����� ا��Zن�� �3 ���j4 ا���c ��ى ن��_ �� وhM ص�ة ا��(� ���Mً� إ�E ا���(

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �5 ص�E ا��(� �� ج���� �?� �� ذ�� اH و�� ی2�3 ا���س  �Bن ا��U �� ��

  .ا����3 وا��(� U��ه�� و�� ح�Bًا

   �?�����k� _�M اH أی?� اUخ �?� ث�ث ج�ان
، إن ر ،Hا k� _�M�� Eإ� LB��� أن 
�tول �Xء ی(

 Eو�Uف، ا�i5 ا����ق وا���� hأن ،h��i� 5ث���fح��ب ا E�� �?�� � �ً3���hM، وإن ا����h ��اح

�_، ا��Zن��P3ی��ن_ و�S� ���3� أن f ك �\آ� �5�3، أن��Mأ f ا�\آ�، أن� Jاء\p _B�M ،_B�P� ���3� أن �


 أن �� ،cوج T� Hل �_ اذآ� ا�Mأ ،f ،ق�iا� r3� آ�� ه� Hا ،Hل ا�P� وأن q�)� ل �_ أن�Mأ

 �R�� �Bا�� c3� ر آ����oاس� c�3� أن 
�� ،kن�� ��Pل اH، ا L��P� ،H�E��3 واذآ� اس2 ر�_ f ی�ج

ة، س��Bن اH وا��� H وf إ�L إf اH واH أآ�B، ی�ج �� آ��ب اUذآ�ر ����وي ن��ذج �5 أذآ�ر ��

���L ا�4�ة وا���م، ��
 أن ��Pأ ا�O�Pن أی�ً� ذآ�، ��
 أن ���>� �� خ�y ا����وات  �Bا��

�T وجc وا Hن وذآ� اس2 اO�Pوة ا���أن�اع ا�\آ�، ا���>� و E��fس���oر وا��� واUرض ه\ا أ

 ����g دyR�M، س��� إf ر�k، س� ،��وا���Zء وا�����B وا��?��c وا��>��B ا�6، ث�* س���، ر�k س�

 �3g� ،H5 ا� _��P� �3g� ة روح�� �� أث��ء ا��?�ر�M _�i3� ���)ا� J\ح�ال �>5 هUا 
ور�k، ح�

��E ن��_، ��3g �>��_ ا��ی، ��ؤی�_ ا�����4 _��P�.  

  U5 ���>?���ء، ��� : خ ا�>�ی2أی?� ا�gح ی�B4� �3�ه\J ا�(���، ا����ة، ه\J ��ًة ج�ء��� هی� ���ا

 J��ءJ خ��cZ� h ا��3�g، و��� أL��X وأن��5�g��� J وأس�L��3 أج أن�E أن أL��X وأ�t� L� �iج

 ،y�t�� 5�g�� ح�B4� �ًأی� hوأن ،Eی�� f درس ��������cZ� j ا�q�g ا����P�t، ه\ا ا���B4ح 

 cوا���ا� 
ا�5�g ���ص، �>�Z �5 ا�\آ� �5 ��وة ا�O�Pن، �5 أداء ا���4ات ا��>����ت، وا��وا�

 EMی� fو J�� f _B�M EM�L��?، إذا أه��� L��c، ا�2�3 وحc�� J، وا�\آ� وحf J ی�EM ��!ن��ن، ی�3
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i��� f c���k ا�خ�ل ��E اL� c�3��� ،H، �� ا�\ي ی�EM �_ ؟ ا�2�3 ی�EM �_ وا�\آ� ی�3ك، و�� 

��E ا cخ�EM�� 2�3و���   .H، و���\آ� ��3

�T وجc، اQی� ا�>�ی�� Hا E�� cخ3 و��EM و��� c�35 ا�2�3 وا�\آ� وا��� h3ذا ج�S� :  

َ�� 0ْ�َُ= َ:�9َ�َْك َ:2ُ9ْْ� ُ�ِ�یُ= ِزی9ََ! � َواْصِ&ْ� َ<َEْ�Qَ َمَ� ا��ِ>یَ� َیْ=ُ:(َن َر��hَ�ْ��ِ �ْ2َُ=اِة َواJِ0َ�ْ*4 ُیِ�یُ=وَن َوْ'2َُ- َو

 �ً��ُ+ُ Wُ�َُوَآ�َن َأْم Wُ�9َ�ْ َ�ْ�َ&ُ- َ:ْ� ِذْآِ�َ<� َوا��َ&َ� َهَ(اEَcَْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوَ�� 3ِ�ُْ� َمْ� َأNَ�ْ28(اC  
 ) j?<س�رة ا�(  

  � �??BXأن أ ���� �� �iأن ی� �ً�Rدا �?M\و�أ Hن ا��Bس �u�� 5 ی��3 آ���� h�Tن 
���gء، ح�Bت 

 ،�u�� Jإن��ن أ�� �h �5 ا��3ج�ن، وی�جTن ���ت �Bح ،cا�� Eط إ��� 
��ا��P�3د ی�Pل �_ 

J سtم و�(�، أن� ���h �?��� �� ه\ا ا���( ��P إ��Pء �� �� ،c��p ،h�g� ،kR��LR، ی�ج

: � آ��ب اUم ���P� ،�3��gلا������3ت، ه\ J��c4 �>��ب، س��tا ا!��م ا�Toا�� رح�L اH أن ��ن ح�

 H2 ی���3 �\آ� ا� _B�Mو ،�P� ا������3ت E��زادت ن���، أن� أد��آ2 ��2�3 وا�راس� إذا ا�4�Mت 

ا����ك �2 ی���B ا������3ت وحه� ����، �\�_ ی���Pا �r3� 5 ا����3ء ��iMtر ا�����3 ��3ن� �5 

�5 س L��� c4ان� ،L��3� ��� cآtه\ا ا�2��3 ی �Pا�� LB��� ��� ء�X ولt� ،L3M5 وا� L��� ،Lآ��

Hا k� _�M�3�.  

ه� �5 أس�س��ت ا��iیy إ�E اH، وأي ������ ���>B?� : أخ�ان� ا�>�ام  �س�ف أ�Mل �>���M 2 أن� أ

�5 اH، أ�� إذا آ�ن اUصc أن_ أنh ��(�ب  f��g� �3gء، ��Pل ���� أن�،  _B)�� ������ �?2�3 أن�و

�iBً� دP�Mً� و�5 خ�ل ه\J اfس����P  إذا ا!ن��ن �� _���Pاس� hiB�اUصc ��(�ب، أ�� �� أن_ 

Rٍ\ ��3ف 23u ا��(�ب، إذا ا!ن��ن ذاق 23u ا��Pب ث2 ���T وجc وذ23u hM ا��Pب  Hا E�� h�BMأ

 23u 5 ذاق� fا��(�ب إ �Pg� ی�3ف f ،��oی \ٍR�� H5 ا� L�B)ة ح��oص ������ L�� h�4ح


 ا�5e ه\ا �� ا�c4 ح�E ی�iP� ،�3�iP��� �3gع دا�Rً�، ا��Pب، �pأ L���P5 إذا ا!ن��ن �2 ی?�2 ��س�<�

 23u 5 إذا ا!ن��ن ذاق<� ،���e��� �3gی Eح� LB�M Eإ� Hن�ر ا cدخ �� ،3Bا� �Bo�� �3gی Eح� cBMأ ��

�T وجc ی H�3 ���(��ة، �\�_ اgی \R��zدب ا��5���z ا��Pب، وذاق 23u ا��
، 23u ا��gق 

 H5 ا� �eوان L�M hًا ه\ا ا�\ي ز���Z2 آ<� �?��M�4 أPوا� ،L�� 2?B)ًا ی�ا��4دt�� 5�Mدی
 �j�i ج

���4_ و� 2��M ،��BM�3ل وLB�M �� kM أن ی� : ا��P3ب و�2 یt�L ا��P3ب، �Mل P� Hی� رب وه� ی��ج� ا

���BM_ و�2 �ري أ�2 أح��_ �\ة ���ج���، أی�م  P� يB� T� Hا ������ �� kMو H�� ا!ن��ن ا���ص�ل

��u 5یy ا��(�ب، ا!ن��ن ا� Lد�zی cً�وجo��� �ًج�ح Lا��(�ب ی(�ح �Mا�.  
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�T وجc، ح�ل ��B�M، ح�ل ا�2�3، ح�ل ا����ك، اQن Hا k� ���M��  : إذًا 

َوُ�(ُدَه� ا���9ُس َواNِ�َْ#�َرُة َ:�2َ�ْ�َ َمiِ��ََ)ٌ! cَِ��ٌظ ِشَ=اٌد َ�� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ُ�(ا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� َوَأْهِ��ُ)ْ� َ<�رًا 

  C )6(َی0ُْ�(َن ا���َ- َم� َأَمَ�ُهْ� َوَی0َEُْ�(َن َم� ُیbَْمُ�وَن 
  )س�رة ا����ی2 ( 

أوfدك ه c���tه2 ���4�ة ؟ ه c�B�i4?2 �3_ إ�E ا���(، هc ��ح� خ�وج ����_ وزوج�_،   

�BP� ��pل، هc ��3ف ر��Pء أوfدك، ی� ��ى ر��Pء أوfدك �5���z� ��p 5���z، ی�ج و��BP� kل 

ان��اف، اQن ان�cP �5 ذا�_ إ�E أه�_، و����tآ� ا!ن��ن إذا �2 ی>k� 5 ذا�f �ً��P��� L ی��k�i أن 

و�_M 5و� _���Pدك �5 اس�fأه�_ وأو E�� _��M ��3ًا، ی  .ی�جL أه�L أ�

ري اQن حc��� c4 ا  � cا!ی��ن ه yی�u �� cهUا k� س�� c4وح ،�B�u Hا k� �M�� LP����و H

��E ا!u�ق �5 دون اس���Zء أن �>�ن سBBً� �� های� واح �5 ا���س، �� سh�t ن��_  cٍ�� 2e�أن أ

��ة إ�E اH ؟ ���X qط أن �>�ن دا��� و�_ اس2 ��اق، و�X fط أن ه\ا ا��zال، أنh �_ ن�gط ���

 و�_ آ�س� �ریq �� د�f ،f ،yg ��ی آ�س� و�B�� f، وf اس2 ��اق، ی>�� �)�� 
�iن خ�<

�T وجc، أ��q �_ أص��ب وج��ان، وز��ء، أوfد أخ، أوfد  H5 ا� Lثأن �(�k� q إن��ن وأن ��

��gی5 ث�ث�5 ��5 ی��ذون � Lح�� L أf أخh، أ��q �_ ���ت أخh، و���ت أخ ؟ ی�ج إن��ن f ی�ج

��5 ج��� �� ا�g?� ج���، أنh ��2�3 �� س�h3 �� درس ا�(�O kی� أو �BسU�� 2?3� q�)� أن k�i���

ك، وس(r3� c ا���3ن� ا��� �tث�ت �?�، ��Oی�� 5�tث�ت �?2، آ��� رأیO hی� د �P�M�tث�ت �?� س(�?� 

ك، إذا س�h3 ا��c د��� ����� ����، د��� حی* ����، إذا س�h3 ح>P� 2?� أ�(B_ دy�M س(�� L�

 ،
��f 2 ی>� 
��u ك، ا��c د��� ����رات، ی�ج�� L�)س ���gا�� T?ًا ی��jM �5 ا����ة راkR ج

ه\ا f ی��4، د��� ����رات O�M L�� 2�Mن، و2�M حی*، وt� ،LP� 2�Mنh �3_ ه\ا ا���� واUص� 

 kدرس ا�(��3 أن ی�ج إ�L��� E ر�k س��� h��M ن�iP ��>5 ا!ن��ن �3 درس اUح، اfث��3� ،5

 _� hث�ت �?� وح�t� �iPن �� ك �k ا����ة وا�cR��g، درس اUح��د�P�M �� درس اfث��5 س(�?� 

3 X �?X?�ی5 ��ى ن��_ �3_ د��� ��L أ��Xء ث���� جًا، اجc3 ����ن � hك أن���g>�� س(�?� 

أن �>�
 ���� إذا أردت أن ���� ��آ�
، ه\ا ا���� ��دة ا��ی* �k اQخ�ی5، وأن f h���E ��(�د 

ك �>��ب وf ���?� د��� ث�ث� أ��Mم أو أر��3 أ��Mم، ����� Oی�ت، ����� �Mأ f ،د��� ����رات

 �����Uوا c�� أح�دی*، أح>�م �P?�� س��ة، أر��3 وأی5 �� ج��h، أی�م �>�ن ��jI وf ی�ج

د �5  أرس��?� Uص���?� وا�وام ������ ا��Zن�� وی�ج�أر�5��I�� �3 �� ا����o ��>5 أن ��Pل 

اQی�ت ���h ا���e ی>�ن أحهE�4�� c��p 2، حی* �Xیj، ��آ
 �uی�u yیc إ�E ح�
 و�_ ج�ر 

 �ًu�X q�� ،�����E اH أن ی>�ن آc واح ��>2 دا J����أن� ا�\ي أ ،Lث�����آ�B س�2 ���_ و���_، ح
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J�4� ووح� ز��نf ،L ی�ج ح�ج�، وf ��ی وU�� ���Iو�Mف  أن ی>�ن �_ اس2 رن�ن ��uن، ��ی

���L وس�2 Hا Eص� Hل رس�ل ا�M ي إن��ن  :�3�f، أن h���k�i أن �?

ُ- َ+(َ ا���ِ- xْن َی2ِْ=َي ا���: :� َس7ُ2ْ ْ�ُ� َس0ٍْ= َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  )) ِ�Qَ َرُ'qً َواِ�ً=ا َخْ�ٌ� Qَ�َ ِمْ� َأْن َیُ)(َن Qَ�َ ُ�ْ	ُ� ا�0َ�9ِ� 

��ة را�3R جًا، ی�ج درس �tث�ت ��L جًا �tخ\ �XیLi، ون�5 إن �Xء اH ن���   ��� �Pی�u ی�ج

�ج ا!��رة ���� ��E ��4ر�?�، درس اfث��5، اUح، ا�(� ،�3����X ��3یLi ���_ ا��Xي، f ی

�3_ اس���3، ��3ف أنL ی�ج إن��ن ��جL ه\ا ا��gی� خ\ واس�k، آ��Z �5 أن�س �5 س��ع �Xی� 

 hنt� ی��X آ��?� �5 وراءt� وص�رت أس�ة Jوأص?�ر Jدfم وأح�� أوTوا�� أث��5 یt�� إ�E ا���(

ء ��u 5یP_ أی�ً� ��>5 إذا درس �tث�ت � L�tث�ًا ���oً� ی(
 أن أ�Mل �_ ی� ��ن أنh آ2 إن��ن ج�

 f ��E ا���( 
4o��� L�>�ن أح���أن  f ،�g���gة، خ���  ،��Pل �� س�� �Zً�، س�3B، واح

 ،cك إن��ن آ���L �����4 وا!ر�Xد، و�Xه?3� hإذا أن ،�P� ه\���M �?� q�� J، یt�� �3_ درس واح

�_ ص����، اح�_ �3_ و�Xه�P������، و��BدR_ س����،  _M�ك إن��ن آ�ی2، س��_ ح�5، أخ

ح�Pن�، ���ا� ،k�hP�t أنh أ���L و���L� h زی�رة، وأس�L�3 آ2 �5 ا�u�XU، ی�Pل �_ أری أن 

�T وجc هاJ وار�EP، ار�h�P أنL� h وار�EP ه� �_ Hأح�� �3_، ه\ا إذا ج�ء �3_ وا.  

kاج�3 �������ت، راج�� cZ� ��3ة، ی��Bت آ������Bدا�_ �k  �?\ا ا�رس ا�\ي ه� اس��اح� ��5 ��

E��3� ل�M ،���4خ Lو��� _��� �T وجc، ی�ج �Mی
 �5 أR���M_ ی�ج Hا :  

0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- �َیْ�َ ُ�(َ<Qَ َ:ِ� اْ�َ ْ<�Eَِل 7ِ�ُ اْ�َ ْ<�Eَُل ِ���ِ- َوا���ُس(ِل َ+���Gُ(ا ا���َ- َوَأْصNُ�ِ(ا َذاَت َ�9ِ�ُْ)ْ� َوَأ

  C )1(�َ� ِإْن ُآPُ9ْْ� ُمbِْم9ِ
  )س�رة اUن��ل ( 

   5���z� 55 أخ��� k�)ی jPل س�P35 ا��� cه ،��k� �M أخ �_ �� ا���( ی� ��ى هc ی�ج

����ص��5، �� ��( واح ؟ ه\ا ���P3� qل ��g� 5ب واح، ��B� 5دئ واحة، �2�M 5 واحة، 

  :وا���مسjP یc�e أخ�5���z� 5 ����ص��c����� 5، وا���B آ�� �Mل ���L ا�4�ة 

�2َ�ََدْوا َ+kِن� ا2َ�ِْ=ی�َ! ُ�ْ>ِهُ; َوَ�َ� ا���ْ=ِر َوw : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

̂� ِ+ْ�ِسِ� َش�ٍة    )) GِNْ�ََ�ن� َ'�َرٌة ِ�َ#�َر�2َ�ِ َوَ�ْ( ِش

  �p hأخ س�]�، إذا أن k� �M�� c3)� f Eإ� Hا �� _3��� J\ر ��_، ه\��� L� cM أن� ��p وأن� أ

 ،cوج T� Hا Eإ� �����أ��E ا�رج�ت، ودرس�� ا���م ����� ج�د، ��اج�3 ���������، ����آ��، إ�E د

  إ�E ����ى د�����، ی� �f �g ص�M وf ج?�د � ��B��EP اH إذًا 
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�T وجc، ی��3 إن��ن یZ� ��?� �� c�3ً�، �� إن��ن أدرك أن أج��M Lی
 �� ه� ا�c�3 ا�\ي    H L�M

��fث��5 وث�ث�5 ص�ر �L3 ��ض ���ل أن?E ح���L، ه\J ا��>�ة ا��� �� ذه5 ا���س أن� �� ا����5 

��Uت، �� ا��5�3B، �� ا���Zن�5، ه\J ا��>�ة ��p ص���� ا���ت f ی�3ف ص��o وf آ��B، �?\ا 

�T وجc أن ا�\ي أردت أن ی>�ن ��ثً� ��5 أی Hا E�� E���ًا وأ��Zآ Jء ث�ن� أن� أذآ��X ی>2، ی�ج

 ،JP��� �J�PBi اUخ�ة �� اH، ی(
 أن ��خ� واح �5 أخ�ان_ �� اH واح ��P ��خ�ة ح��P�P، واح

 P��� ،Hا Eس��ك إ� Pوی�� Hا Eإ� Jس�� P��� ،LونzX P���ون_ وzX Pی�� L��ی�tل ��_ و��tل 

 دوا�_، وآc واح وه\ا �� أرج�J و�� أ����J ی���P �5 أخ�انL وذ�_ ���
 إ���M_، �>�ن دوا�L وPی��

J ه��L� cM j أنh أخ� �� اH، ه>\ا �� ���_، ز���_ �� ا�c�3، ج�رك �� ا��M ،h�Bی
 ��_، ی�ج

��E ا� Lخ��O hخ ا�\ي أنUخ�� اث��5 اث��5، ه\ا ا��وس�2 أ��ن�  L��� Hا Eص� �Bا�� f ِت أن�tرس �2 ی

أس�k�i أن أ��ف �5 ��5 أ�j أو ث��ن ���R أو أ���5 �5 �2 یtِت، إf أ��Xص وج�ده�M 2ي �� 

��� �� ج����، ه\ا  L�3 أنgی L��
 درس واح وأن h��tل �oخ� أخ وی�� ���� h5 أن<� ،ا���(

��E اH أن� وأرج� أن ی>�ن واO ،2<��� �ً3Mخ E���أن� وأ �ًPس�� L�ذآ� ��P�Pاخ�ة حz� _أخ �5 أخ�ان �

 J\اث��5 اث��5 وه ،Hا k� _ونzX Pدوا�_، ی�� Pی�� ،_��� Pه� ی�� ،Hا k� Lأح�ا� P�� ،Lدوا� P��

yدرس س�� �� h�M آ�� ��Rث�� �M��.  

   �Zأآ ،L�إذا خ�ج �5 ذا ��2 صR���MU ،��o_، س��Bن اH ا!ن��ن ��E ی�3 q�)� hوأن ی>�ن �_ أن

��س �� ا�\ي ی�Pg?2 ؟ ی����ن ح�ل ذا�?2، دا�Rً� یtآc هL��� ،L�BP��� 2، ��4و�L، دخ�L، أوfدJ، ا�

 ��زوج�L ح��c، ن��Pت ���E�g ��ه�4�M ،�eی�، ����ق س�y ���?��م، أخ�ج �5 ذا�_ ��

Rٍ\ ی>��_ اH ه2 ا�ن��، ه2 �� ���جه2 واH �� ح�اR(?2، ی��3 أن� أ��ف ���3��ً� ی���Pً� اQخ�ی5 

 cة أخ أ������� r?�� ی��3 أن ،kR�Mو Eی5 إ�أن ا!ن��ن f ی�y�t إf إذا ��ج2 آ����3� c�L �� ا�

 jأ� cM ،cZأذآ� �>2 ه\ا ا�� �ً�Rدا hم ��رغ وآ��آ ،�?PBi� fم و�داب ا!سO 5� أدب �R�� 2�3�� 5 أن�

و��5 أن ��yi �?�، ا�ی5 آ\�_، ��ق آ��B ����ن وا��>?�، أ��q ه��ك ��ق آ��B آ��B ��5 أن ���>?� 

�T وج�M cل  Hوا ،_Zی  ��5 أن ���_ ه\J ا���Bدئ وه\J ا�2�P و��5 أن ��yi �?� �� ح

 �ِ&ْ��4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِ��� Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���  C )3(� ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�
  )س�رة ا��43 ( 

  �Xأ �ص ی�ءاث� ا����� f ی��4 أح، ی��3 أخ رأی�X L�� hء خ�ف ا��gع، وصیP_ ی��3 ی�ج

 tiأخ M �3 إذا آ�نgخ یUی(�ز، ���� ا f c�3ن ه\ا ا��دب ج2 ی� �tان��اد، و� E��وی�ج ��دة، و

ی�ج �5 ی�L�4 ی3 ���cBM j أن ی��i �>5 ن(��c ����3 إ�E درج�، ن�ى ا���3ص� �� ���ت 

EPB���3 ون�  ��p �?خ�وج h�� ،Lب ه���Uس�آ��5، ��3ص� ������ت، أی�م ا�5 ی>�ن ����ف ا
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 J\ه c��)� f hس�آ EPB� f _��3� �?����س
، �(�� �� ا�f h�B ی��س
 وج�ده� �� ا�h�B، وأن�X hه

ا��(���� أس��ب أهc ا�ن��، ی�Pل �_ أ�L�i َجL�ُ�َ، �>5 ا��5�z ی��4، و�>5 ا���X ���4ء وا������ 

�T وجc3� c أن ی>�ن ��  Hوأن� ا j�i� س��بtدب، و�tان��اد و� E���Xء، ا�����4 ���_ و���L و

 c�3� f ،L��� �B<�� fأث��ء ا�����4 و k�أخ�iء �5 ن�ع ث�ن� و�>5 ه\J ا�\ي ���3?� ���43، ��ا

�� �ً3Mی>�ن وا ،E��3� Hء ا�X 2 إن<�� J أ���_، �?\ا ا�\ي أریB�ح���_ ا������ أن  ن��_ س� وه� 

ة وا�2�3، ���ر ا�\آ��P3ث ���ور أس�س��، ���ر ا��Z� ا����ك yی�u 5� Hا k� _�M�� 5��� 


، ���ر ا����ك واfن��Bط �Pوا�  


 ا�2�3 واfن��Bط وا�c�3 ا����4 ه\J ا�Z�ث� أحه2 أس3ك، وا��Zن� �uو Hا k� ا����ة hPPإذا ح

�� وص�h إ�E ه\ا ا�����ى اQن ار�EP �_، واQخ� س�� �_ أن �����E اH، اQن أن h���hM و cخ

�2، خ�ل، یE������ ��3 وأه�X 2ء ���_، �Mل  ،
�_ ا��y أن ���P اH �� أه�_، رجL� c أخ، �Mی

E��3� :  

Pُْ� ِإَ�� ا���ِ- َمْ�ِ'0ُُ)ْ� َ'ِ	�0ً� َ+9َ�ُ&4ُ�ُ)ْ� ِ�َ	� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْ<Eَُ�ُ)ْ� َ�� َی�Dُ%ُآْ� َمْ� َض�7 ِإَذا اْهPََ=ْی

  C )105(ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ	ُ�(َن 
ة ( Rس�رة ا���(  

   ،cوج T� Hا Eة إ���3 ه\ا ان�h�P إ�E د� _��� Eإ� h�P_ ، ان��ص� ن��_ ی��3 أس���� _���و

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bخ� أخ�ان� ا�>�ام ا��O ء�X    :ی�ج

َس=4ُدوا َوَ��ِرُ�(ا َواْ:َ�ُ	(ا َأْن َ�ْ� ُیْ=ِخ7َ َأَ�َ=ُآْ� : َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  ")) َ:َ	ُ�ُ- اْ�َ#�9َ! َوَأن� َأَ�;� اxْ:َ	�ِل ِإَ�� ا���ِ- َأْدَوُم�2َ َوِإْن �7�َ 

���?2، ی��3 إن��ن ار��ح    hBZا��(� ی cBM 5��3و�� رآ cم ا�����M ة�ح �4��ار ،L��� ���Z2 ی�� q�)��

���?�، ا��BZت آ�� ی�Pل ن�Bت، �� ا��BZت ���اآ2 ا��yR�P، �� ا��BZت  hBZا��(� ی ار��ح �4�ة �� ا���(

 L� q�� L��EM ���\ي ی�EM �_ ه� ا��BZت، ا!ن��ن أی�م ی>�ن ��س�� ی�Pل �_ ���c ��س�� ی��3 أن

ی� و�L ح�Pق آ��Zة، أح��نً� ی�Pل �_ ��P�ت و����t� L� ���eا�� c��3ًا، أ�� ا�ی�، و��L� q ح�Pق أ���P�

ن� ��س2 إذًا نt�� إ�E ا���(، ی(
 أن ����B ح���_ و�y دروس ا�2�3 أن� ه\ا �� ��E ا���اغ f ی�ج

  .��ن دوا�L �����رأی�،  f����B ا�روس و�y ن�u�g�_ اUآ�c أن ی>�ن ا!ن

 L������L، ی�Pل  Hا Eص� Hی* رس�ل اأن� ج]h ���>��ب �5 أجc أن ی>�ن ا�رس ���X Lء �5 ح

  :ا�4�ة وا���م �� ا��ی* ا����4

Wُ َأْن َیْ�Pَِ#�َ; َمْ� َس��: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل(( 

  )) ا���ُ- َ�ُ- ِ:9َْ= ا��Jَ=اiِِ= َواْ�َ)ْ�ِب َ+ْ�ُ�ْ)rِِ� ا�=%َ:�َء ِ+* ا���َخ�ِء 
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   5<� ،J��p ة إf ی�y�i إ�E اc�� L� q�� ،H �?\ا اfنi�ق Uنf L ی�جgا� ��f ی�ج إن��ن 

B�� Hا Eإ� _�B�� ةgا� �� q�� ىB�� Hا Eإ� _�B�� ،��<g� ى �� ا��خ�ء، �� ا�f ،��4 ی�ج

 _��3� ،��<g� �BX ،Hس�� ا f ض�� �BX ���_ ی��jM، ی�ج ���� 5<� ،c�����_ ����ح، �_ 

ی�ج �g>�� آ��Bة ��ى ن��_ انhP�i إ�E ا���( وإ�h�� E اH وإ�E ا�روس، 3Buً� أهً� وس?ً�، 

 �� Hا Eإ� _M�iًا، ی��3 ان�T وجc، أ�� وه\ا ج��c ج Hا E5 ح�ج�_ إ�� kء ن���X ة ه\اgا� hMو

انi�M_ إ�E اH وأنh �� ا��خ�ء ه\ا �Xء ن���B�� 5� k_ إ�E اH، ی�ج ��ق، أح��نً� ��iق ��ب 

 ،5�Z� رP� f ی�رةTا� J\وه ،L� �ًBح fإ L�[و�>5 �� ج �ًM�uإ Lج���� fء و�X J�� _� qو�� cرج

J ح�ج� ���j�3وأی�م �_  _�Mو�� Lإ�� 
J ح�ج� �\ه�� _� hأن 
  .�L ص�ح

ا��XUص أذآ��ء إذا آ�ن ی�ی ح�ج� یL� c�3 أول �Xء زی�رة خ���B وه� ���gق إ��L، ی�ی�L ج��3 ث2   

 hأن ،���g� ی�رةTا� �B4� f �<و� Hا Lن أول زی�رة خ�ص� ��ج�<� Eن��، ح��Zا���ة ا� L�� 
�iی

f cوج T� Hا k� _ح� ن��f أي  ی�ج �g>�� �� ص��_ أ�ًا وf �� ���_ وf ،_��3� f ی�ج

 ،�B�� J\م، ه��ا�2�3 ح��ر  q��)� ���� أن hBBأح ،�B�� J\ه cم ا�����M ��4� أن hBBوأح ،��<g�

 l�� أث� E�� ،��<g� أث� E�� 5<� ،�B�� J\ه Hا k� ة���� q�)�و cوج T� H\آ� ا�أن  hBBأح

ا�k ا���ج�، واUآ�c ا���o اث��5 و��gی5 � Hا Eن ص�ر �� ا��(�ء إ�Qك، ا��p ی� رب f ی�ج

  :ا!ن��ن أن ی�y�i إ�E اH وه� �� ا��خ�ء ان�e إ�E ا��ی*

  )) َمْ� َس��Wُ َأْن َیْ�Pَِ#�َ; ا���ُ- َ�ُ- ِ:9َْ= ا��Jَ=اiِِ= َواْ�َ)ْ�ِب َ+ْ�ُ�ْ)rِِ� ا�=%َ:�َء ِ+* ا���َخ�ِء ((


 یرس ا�آ��راJ �� ا��ی����ت �� أ��ی>�، �Mل �� أر�k س��ات ی�ج أخ   ��u حث�� أنL ی�ج

ود وإذا � 2��c أر�k س��ات خ��ه2 �� ا�راس�، ه>\ا �Mل �� yی�u Eإ� cًا وصة جP3� تf�3د��

 ج��H h وh�M ی� رب أن� ج]h �� ��د ا����o و����ز �2 أ�Xِ� ح��ًء �5 وج?_ ا�>�ی2 ـ وی�ج: ��

 ،cوج T� H ث�ث ���R وخ�����M 5ة �� أ��ی>�، ��>5 أن ��?� ��gی5 س��� و f��c ـ وس(

وث�ن� ی�م أج�ى ���و�� جیة ان��� أ���L ����_ وخ�ل ی���5 ث�ث� وصc إ�E ن��(� ص��� ون�ل 

ة ا��iیy ص�ر �gا��خ�ء �� ا� �� L�� h�)خ hت ا���>��، ��� أن���ود ��Bك درج� ا����ز �� ا��ی��

Hًاا�T وجc، ه\ا ا��ی* دy�M ج .  

ة ح�ج�، ��E آc ح�ل gء �� ا�����ء �� ا��خ�ء �Xق، وح
، و����3، وا���ة ث�ن�� أ�Mل �>2 ا�

 L��3� أن cآ�Uًا، و�>5 اة وا��(t إ�E اf H ی�ج ��نk ج� جX L� س�ق E��3�و Lن��Bس Hإذا ا ج�

ة، ا��ی* ا��Zن��� ا��خ�ء �>� ی��3_ �� ا�g:  

َمْ� َس��Wُ َأْن ُی4g0ََ� ا���ُ- ِرْزَ�ُ- َوَأْن َیُ	=� ِ+* : َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )) َأَ'ِ�ِ- َ+ْ�َ�ِ�7ْ َرِ�َ	ُ- 
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  Lأن P��ی�ج إن��ن ��E ا!u�ق، ان�e ر5��Bp  ی�ج إن��ن f ی���E أن ی>�ن �� ���Bح� ؟ f أ

��E ا���� ا����س، ی�ج إن��ن f ی���E أن ی��3 ���ًا �یًا و��B�u ��4 وأن ی>�ن رزLM و���ًا 

 E�� ه\ا، وه\ا آ�م رس�ل اH، و��ة ث�ن�� وث���Z ص�� ا��حE�3���� 2 ا���ذج أن یق ا��Bب P��f أ

أ ���Tی�رة خ���L وی�Pل �?� آ�j ص��_، هc ��یB� 2ص�� ا��ح �ًP2 س��<� h�M ،2<���ی�X 5]ً� ا���م 

ود وأنh ����ر ا���ل، �� ه\ا �� Lى، زرت أخ�_ وأخ�_ زوج?� دخ�ة و���?� ���?�و��� ������

  zXون?� ا�ن�� ��Xء هc أ��ره� ����ة، ی�جP�� 2 ؟<���ا�>�م، آ�j ص��_ أ��یی�X 5ء وا���م 

fه�، أو���� �B\ل �T� _��� 5وج�_ ���c، وا���c و�Mد �� hأن ،���z� 2?�ارس ح�ج�ده� �� ا��

 P��� ���ی�رة وT��� أB� 2ده�، ���4 ا��حfخ�_ وأوU c�3� ن، ��>5 أنQا _� �o4� ی�>5 أن

2�e� c�� LنU ،ى  .ا�zgون و���?� ���?

  )) =� ِ+* َأَ'ِ�ِ- َ+ْ�َ�ِ�7ْ َرِ�َ	ُ- َمْ� َس��Wُ َأْن ُی4g0ََ� ا���ُ- ِرْزَ�ُ- َوَأْن َیُ	(( 

   أن� واH ح���� أرى أخ آ�ی2 ا���y �� ه\ا ا���( و�3 س�� وس���5 رأیh أخ��L �� ا���(

وأص?�رJ �� ا���(، وأوfد أخ��L �� ا���( ی>�B �� ن�eي آ��Zًا، ا���MUن أو�E �����3وف، أی�م 

�� ��ا �5 أذه�ن>2 أخ أص�MءJ ج��3ً� ی���ه2 واح واحTون� ���3وف، ان��� ،ji�� ،و ذآ�ء ،��<

cوج T� Hا Eة إ��� ��X�3 ث2 دP�� ،ی�، ا���4 زی�رة��Pا���4 ا��.  

 (ُل ا���ِ-َ:ِ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َأن� ُ:َ	َ� ْ�َ� ا��3Mَ�ِْب َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َخ3ََ; ا���9َس ِ��ْ�َ#�ِ�َ�ِ! َ+�Gََل َ��َم ِ+��9َ َرُس(( 

اْسPَْ(ُص(ا ِ�َ ْص�Nَِ�* َخْ�ً�ا ��pُ ا��ِ>یَ� َیُ�(َ<��pُ �ْ2ُ ا��ِ>یَ� : َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِم7َrْ َم�Gَِم* ِ+�ُ)ْ� َ+�Gََل

� ِإن� ا���ُ'Pَ&ْ�َ�َ 7َِ=ُئ ِ����2َ�Jَدِة َ�ْ&7َ َأْن ُیْ�َ �2َ�َ�P�َ ( اْ�َ)ِ>ُبJُEَْی ��pُ �ْ2ُ>َ)�ُاْ�َ#�9ِ!  َی !َNَ&َNْ�َ �ْ(ُ9َْأَراَد ِم �ْ	َ+َ

ْمَ�َأٍة َ+kِن� ا��3َ�ْ�Jَن َ+ْ�َ�ْ�َ�ِم اْ�َ#َ	�َ:َ! َ+kِن� ا��3َ�ْ�Jَن َمَ� اْ�َ(اِ�ِ= َوُهَ( ِمَ� ا9َpْwْ�ِ� َأْ�w =ُ0َ َیMُْ�َ(ن� َأَ�ُ=ُآْ� ِ��

  )) �Pُ�َ4ُ- َ+2َُ( ُمbِْمٌ� 2ُrُ�ِ�pََ	� َوَمْ� َس��ْ�ُ- َ�َ�Pُ9َُ- َوَس�َءْ�ُ- َس

هc ه\ا ا����Pس دy�M ؟ ا�����y ذنLB آ\���� ��E وج?L، وا��5�z ذنLB آ(cB ج�س2ٍ ��E صرJ، إذا   

���� �B�u، أ�� إذا �� ����h �� ا�\ي حث ؟ رب ��pر رح�2، إذا  J\ه cن��_ ا��� �� ،_P�Mأ _Bآ�ن ذن

���� خ��iة �E�3 ه\ J\ه 
  .ا أن_ اh���M �5 ا����ق�� ����h ���\ن

َ̂ َ+�Gََل: َ:ْ� 8ِ�ْ�َ ْ�ِ� َآ�rٍِ� َ��َل((  Jَْأِ�* ا�=�ْرَداِء َوُهَ( ِ�ِ=َم �َم� َأْ�َ=َمQَ َی� َأِخ* : َ�ِ=َم َرُ'7ٌ ِمَ� اْ�َ	ِ=ی9َِ! َ:َ�

w، َ��َل : َأَم� ِ'�Nَ�ِ 6َ�َْ'ٍ! َ��َل: ِ- َوَس��َ� َ��َلَ+�Gََل َ�ِ=یٌ� َ�9ِhَ�َ* َأ<�pُ4=Nَ�ُ Qَُ- َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�

َ+kِ<4* َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� : َم� ِ'6ُ�ْ ِإw ِ+* َ�َ�ِ; َهَ>ا اNَ�ِْ=یِ� َ��َل: w، َ��َل: َأَم� َ�ِ=ْمPِ�ِ 6ََ#�َرٍة، َ��َل

ْ&hِPَ* ِ+�ِ- ِ:ْ�ً	� َسQَ�َ ا���ُ- ِ�ِ- َ�ِ�ی�Gً ِإَ�� اْ�َ#�9ِ! َوِإن� اْ�َ	iِqَ)َ! َمْ� َسQَ�َ َ�ِ�ی�Gً َی: ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل

xَ(اِت َوَمْ� ِ+* ا	َ��َمْ� ِ+* ا� -ُ�َ �ُEِhْPَ�ْ�َ�َ �َ�ِ�0َ�ْ�2َ ِرَض�ًء �3َ�ِِ�ِ; ا0ِ�ْْ�ِ� َوِإن� اPَNَ9ِ'َْأ �ُDَPَ�َ ��P�َ ْرِض
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َ�� َس�iِِ� اْ�َ)َ(اِآِ; ِإن� ا0ُ�َْ�َ	�َء َوَرpَُ! اxْ<ِ&َ��ِء ا�Pَ�Nِ�ُْن ِ+* اْ�َ	�ِء َو:َ �ِ	َGَ�ْ7ِ اDْEَا�0َ�ِْ�ِ= َآ �َ+7ُDْ ا�0َ�ِْ�ِ� َ:َ�

  ))اِ+ٍ� ِإن� اxْ<ِ&َ��َء َ�ْ� ُیَ(رpُ4(ا ِدی�9ًَرا َوw ِدْرَهً	� ِإ<�َ	� َور�pُ(ا ا0ِ�ْْ�َ� َ+َ	ْ�َ َخَ> ِ�ِ- َأَخَ> ِ���Nَ َو

   إ�E أی5 ذاه
 ؟ ذاه
 ��XUي ه\J ا�آ�ن، إ�E أی5 ذاه
، ن�ی أن ن�?�، إ�E أی5 ذاه
 ی�ج

��c، إ�E أی5 ذاه
 ؟ إ�E ا���(، ه\ا ا��iیy إ�E ا���( ی��?� �_ إ�E ا�(�� qس�t� وع�g� .  

ْ�َ#�9ِ! َوِإن� اْ�َ	DَPَ�َ !َ(َiِqُ� َأْ'�2َPَNَ9ِ ِرَض�ًء َمْ� َسQَ�َ َ�ِ�ی�Gً َیْ&hِPَ* ِ+�ِ- ِ:ْ�ً	� َسQَ�َ ا���ُ- ِ�ِ- َ�ِ�ی�Gً ِإَ�� ا((

  )) �3َ�ِِ�ِ; ا0ِ�ْْ�ِ�

 اtX L� Hن آ��B، أی?� اUخ ا�>�ی2 ی(
 أن �2�3 أن_ إن��ن إذا hB�u ا�S� ،2�3ن   ��
 ا�2�3 ��u


�M �� �5 ا�2�3 هhiB �5 إن��ن��_، ��Pل أن� إن��ن ��E ا�5�3 وا��أس، ی�ج h���و�3ة  أ


 ور5��R و�3ة وأ��3ء، أ�ًا اUج?Tة ن��?� ویtآc ح��g أخ�� وی��م �M L� 5 ورأس وا���وف����و

 �5 إن��ن��L، ا�\ي یzآ �Bا�2�3 ه 
�u 5� j<ح��ان، وا!ن��ن ح���� ی ،EZأن k� �Pوی���ی�، وی��

�M cوج T� Hن اU ،cوج T� Hا �� EM�� 2�3��� 2�3�� _B�u لأن_ إن��ن :  

Pَ�َْ! َر�4ِ- 7ْ�ُ َه7ْ َی	ِخَ�َة َوَیْ�ُ'( َرْ�َVَ�ُْر ا<َNَْی �ً	iِ��ََ�ْم َمْ� ُهَ( َ��ِ<6ٌ َ�َ<�َء ا���7ِ�ْ َس�ِ'=ًا َوC(َن	ي ا��ِ>یَ� َی0َْ�ُ)ِ  
 ) ��Tس�رة ا�(  

 ...))�اْ�َ#�9ِ! َوِإن� اْ�َ	DَPَ�َ !َ(َiِqُ� َأْ'�2َPَNَ9ِ ِرَض�ًء  َمْ� َسQَ�َ َ�ِ�ی�Gً َیْ&hِPَ* ِ+�ِ- ِ:ْ�ً	� َسQَ�َ ا���ُ- ِ�ِ- َ�ِ�ی�Gً ِإَ�

� ا�Pَ�Nِ�ُْن ِ+* اْ��P�َ ْرِضxَ(اِت َوَمْ� ِ+* ا	َ��َمْ� ِ+* ا� -ُ�َ �ُEِhْPَ�ْ�َ�َ �َ�ِ�0َ�ْ7ُ �3َ�ِِ�ِ; ا0ِ�ْْ�ِ� َوِإن� اDْ+َِء َو�	َ

�َ:َ �ِ	َGَ�ْ7ِ اDْEَا�0َ�ِْ�ِ= َآ �� َس�iِِ� اْ�َ)َ(اِآِ; ِإن� ا0ُ�َْ�َ	�َء َوَرpَُ! اxَْ<ِ&َ��ِء ِإن� اxْ<ِ&َ��َء َ�ْ� ُیَ(رpُ4(ا ا�0َ�ِْ�ِ� َ:َ�

  )) ِدی�9ًَرا َوw ِدْرَهً	� ِإ<�َ	� َور�pُ(ا ا0ِ�ْْ�َ� َ+َ	ْ� َأَخَ> ِ�ِ- َأَخَ> ِ���Nَ َواِ+ٍ� 

ی2، ح��f ،2 ی�>5 �� ی>�ن �L أنh ��ح� l�X �?\ب آ��j4�� ،�B��� L، ح�Pن�، ���5، آ�  

 Eإ� ���T وجc، ا��5�z ا�U 2��3نL ی H5 ا���gب دی��، ������iP� ،2�[� ،���p �� l�X ،cع 

�R، ه\ا B� ء��� ،���M ء��� ،�M�ء ن��س ���ء ص���، ���ء ���ازن، ���ء أخ��B� E3ی� ،cوج T� Hا

g>� اX H>�ًا f حود �L، ا�Tوج ی�3ف اH آ�ن ا!ن��ن ی>�ن �L زوج� وأوfد ��ة س�h3 �5 أس�ة �


 ا�2�3، ا!ن��ن ا��5�z ��اJ ح��j4�� ،2، رح�2، �u ث�رO 5� وه\ا ،�<R�� ء، ص�ر�X ء وص�ر�X

�iX J إس�اف، ان��اف��   .ی3ل ��5 أوfدJ �� ا�f ،��i3 ی�ج

ِ�ِ- َ�ِ�ی�Gً ِإَ�� اْ�َ#�9ِ! َوِإن� اْ�َ	DَPَ�َ !َ(َiِqُ� َأْ'�2َPَNَ9ِ ِرَض�ًء َمْ� َسQَ�َ َ�ِ�ی�Gً َیْ&hِPَ* ِ+�ِ- ِ:ْ�ً	� َسQَ�َ ا���ُ- ((

� ا�Pَ�Nِ�ُْن ِ+* اْ��P�َ ْرِضxَ(اِت َوَمْ� ِ+* ا	َ��َمْ� ِ+* ا� -ُ�َ �ُEِhْPَ�ْ�َ�َ �َ�ِ�0َ�ْ7ُ �3َ�ِِ�ِ; ا0ِ�ْْ�ِ� َوِإن� اDْ+َِء َو�	َ

Eَا�0َ�ِْ�ِ= َآ �َ�� َس�iِِ� اْ�َ)َ(اِآِ; ِإن� ا0ُ�َْ�َ	�َء َوَرpَُ! اxْ<ِ&َ��ِء ِإن� اْ�َ ْ<ِ&َ��َء َ�ْ� ُیَ(رpُ4(ا ا�0َ�ِْ�ِ� َ:َ�:َ �ِ	َGَ�ْ7ِ اDْ

  )) ِدی�9ًَرا َوw ِدْرَهً	� ِإ<�َ	� َور�pُ(ا ا0ِ�ْْ�َ� َ+َ	ْ� َأَخَ> ِ�ِ- َأَخَ> ِ���Nَ َواِ+ٍ� 
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���_، وح(   2)�� Hا �����_، �5 ی��� �� Oی��5 �?\ا ا��E�3 ؟ ی��3 ح(�_  2)�� Hا �� _�

E��3� ل�M :  

7َ��ِ اْ<Jُُ�وا �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا 7َ��ِ َ�ُ)ْ� Eَ�َ��Nُ(ا ِ+* اْ�َ	َ+ْ�+َ 8ِ�ِ�#َ�Nُ(ا َیEَْ�ِ� ا���ُ- َ�ُ)ْ� َوِإَذا 

  C )11(9ُْ)ْ� َوا��ِ>یَ� ُأوُ�(ا ا0ِ�ْْ�َ� َدَرَ'�ٍت َوا���ُ- ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن َخِ&�ٌ� َ+�ْ<Jُُ�وا َیْ�َ+ِ� ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِم
  )س�رة ا��(�د�� ( 

  E��3� ل�M c�3ا� ،_���ر P� k���� _درج� :  

  C )132(�َوِ�ُ)�7 َدَرَ'�ٌت ِم	�� َ:ِ	ُ�(ا َوَم� َر�%�hَ�ِ Qَِ+7ٍ َ:	�� َی0َْ	ُ�(َن 
  )س�رة اUن�3م ( 

  _���رج� ���_ ودرج� � Hا ��  .أنh ا���B درج�_ 

 ))�ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-  َ:ْ� َأِ�* َ:ْ&ِ= ا���ِ- َمْ(َ�� َش=�اِد ْ�ِ� ا�2َ�ِْد َأ<�ُ- َسِ	َ� َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة َیw)Gُ َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

  )) ِ= َ+w 7ْGُ�َ�ْ َرد�َه� ا���ُ- َ:kِ+َ Qَ�ْ�َن� اْ�َ	َ��ِ'َ= َ�ْ� ُ�ْ&َ� 2َ�َِ>ا َوَس��َ� َمْ� َسِ	َ� َرُ'qً َیJُ9ُْ= َض���ً! ِ+* اْ�َ	ْ�ِ#

�T وجc، ه\ا ���g ا�U ،2�3داء ا���4ات، �����ل    Hا h�� خ���4، ه\ا cح ،��k �� ا���(

  .ا�����4

* ا�ْسqِم ُس�9ً! َ�َ�9ًَ! َ+َ�ُ- َأْ'ُ�َه� َوَأْ'ُ� َمْ� َ:ِ	7َ ِ��2َ َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َس�� ِ+((َ 

َه� َوِوْزُر َ�Wُ=َ0ْ ِمْ� cَْ�ِ� َأْن َیGُ9َْ� ِمْ� ُأُ'(ِرِهْ� َشْ*ٌء َوَمْ� َس�� ِ+* ا�ْسqِم ُس�9ً! َس�4َ�ً! َآ�َن َ:َ�ْ�ِ- ِوْزُر

  )) ْن َیGُ9َْ� ِمْ� َأْوَزاِرِهْ� َشْ*ٌءَمْ� َ:ِ	7َ ِ��2َ ِمْ� َ�Wِ=ِ0ْ ِمْ� cَْ�ِ� َأ

��c ا�\ي ی���� �3 ��ت ص�حLB، وأس�أ ��c ا�\ي ی����    2e�h�M �>2 �� ا�رس ا����� أنL أ

���L �� ا�ی��، أی�م ����M kرئ  EPBن�� أن ی�5 ا� L��� h��p أن ا!ن��ن إذا 3 ��ت ص�حLB ��ج?�

c ا!ذا��ت، و���o واfث��5 ����ا، أحه2 ا�O�Pن ا�\ي ��J �5 ث��ن س��ات �����، ���k ص��L �� آ

ی�� ا��Qق، وإن��ن ا���oء ا�\ي J��p ی�� ا��Qق، وآ�ه�� ��h أ�Buق ا��Zى، إن��ن أ�j آ��ب، 

3 ��ت � L� ى��fت، وا��Zن� ��L هى، آ�M 5� cأ آ��ب ا�?ى اه� L�� ولUآ��ب ا jوإن��ن أ�

k آ��ب ����� أ��L ص�حLB �5 أ�j س�� وأخ\ ��L ����4 وأ��P?� خ�Bi، وأ�Mل ص�حLB، أح��نً� أراج

اH ی(TیL ا����، UنL اQن ��h أ�Buق ا��Zى وخ��J �� یTال، ا�Toا�� �5 آ2 س�� ����� وا!ح��ء 

��� ی� ��� ��ت خTّان ا���ل وه� أح��ء وا����3ء ���Mن �� ��P: جL�3 �����، ا��3��g، آ�� �Mل س�ن� 

ا�ه� أ���ن?�P�� 2دة وأ���Z?2 �� ا���Pب ��ج�دة، إن �Xء اH �� ا�رس ا��Pدم ن�y�i إ�E س���� �� 

��ع أس�س� �� ح�������� y�3�� ا��� ��?Pروس ا��  .ا�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��رع ) :073( ا�رس  -��

  13-08- 1995: ������ ���ری������6 ا�آ��ر ��� را�
 ا�

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 : أی?� اUخ�ة ا�>�ام��� Jوس�2، روا L��� Hا Eص� H5 رس�ل ا�ی* ا��gیj ا�\ي روي ����

���L وس�2 Hا Eص� Hرس�ل ا �Bس ،��?�� Hا ��
 ر��u 5 أ��� ���  :ا���5� 5 

Nَ�ْ�ِ 6ُ�ْ�َُ�ِ� ْ�ِ� َ:ِ�*� َم� 6َgْEِ�َ ِمْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- : َ:ْ� َأِ�* اNَ�ْْ(َراِء ا���0ِْ=ي4 َ��َل(( 

6ُgْEِ�َ ِمْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َدْع َم� َیِ�یُ&Qَ ِإَ�� َم� w َیِ�یُ&kِ+َ Qَن� ا��4ْ=َق : َوَس��َ�، َ��َل

  )) اْ�َ)ِ>َب ِریَ&ٌ! ُ�َ	ْ ِ<�9ٌَ! َوِإن� 

ه\ا ا��ی* أی?� اUخ�ة أصc �� ا��رع، ورآ��3ن �5 روع خ�� �5 أ�j رآ�3 �5 ����، دع ��   


 إ��L وا�cu�B ���دد ا����BM!�� qل ���L، �� ح�ك �� �P5 ا�[�iی yا�� ،_Bی�ی f �� Eإ� _Bی�ی

���L ا���س  k�iأن ی hرك وآ�هه� ا!ث5�z���� 2 ا��رع صرك، �� ح�ك �� ن��_ و��دد �� ص

 L� ��� ح\رًا L� سt� f �� ع�5 آ�X cء ��L ری
، ��L�� ،_X L ا���Bس، ���� ا��رع أنL ی 3�Bی

���L وس�2 Hا Eص� �Bأن ا�� L�� Hا �� روي �5 أ�� ه�ی�ة رP� ،سt� :  

ی�ی&9* م� ا�>ي w وآ�Q�<� ��0��� *� l ـ آ�l أ:�ف ا�>ي : دع م� ی�ی&Q إ�� م� w ی�ی&Q، ��ل(( 

إذا أردت أم�ًا +�D ی=ك :�� ص=رك +kن ا��G; ی�3Dب ���Nام وی�)� ��qNل، وإن : ی�ی&9* ـ ��ل

  ))ا�	��� ا�(رع ی=ع ا����hة م)�ن ا�)&��ة 

   L��� �Mل Mت و�?B�gء �5 ا���X ك���ه� ا��رع، وا��رع أن  ������E�3 ذ�_ أن ه��ك درج� 

  :ا�4�ة وا���م

: َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل: َسِ	6ُ0ْ ا�9%0َْ	�َن ْ�َ� َ��Jٍِ� َیGُ(ُل: ِمٍ� َ��َلَ:ْ� َ:�((

Jَ	ُ�ْا �Gَِ� ا��	ِمَ� ا���9ِس َ+َ �ٌ�rِ�2َ َآ	َی0َْ�ُ w �2ٌَت�&Jَُم �	َ�اُم َ��4ٌ� َوَ�2ُ9َ�َْNَ�ُْل َ��4ٌ� َواqNَ�َْ�َأ ِ�ِ=ی9ِِ-  &��2َِتا&ْPَاْس

Qٍ�ِ47 َم(ُ�ِ َوِإن� wا0َ�ُِ- َأ)ََأْن ُی Qُُی(ِش �	َNِ�َْل ا)ْ�َ �� َأw َوِ:ْ�ِضِ- َوَمْ� َوَ�َ� ِ+* ا�J%ُ&�2َِت َآَ�اٍع َیْ�َ:	ً�ِ 

6ْNَ�َِإَذا َص !ًhَDِْ= ُم�َوِإن� ِ+* اْ�َ#َ wِرُمُ- َأ�Nَا���ِ- ِ+* َأْرِضِ- َم �َصَ�َ� اْ�َ#َ�ُ= ُآ�%ُ- َوِإَذا َ+َ�َ=ْت  ِإن� ِ�َ	

 ;ُ�ْGَ�َْوِهَ* ا wُ= ُآ�%ُ- َأ�اْ�َ#َ =َ�َ+َ ((  

   5�� L�3ا���س أي س� �� L��� ا���س �� L� اH، و��3�� Lی��L، أي اس��Bأ ���اس��Bأ �ی�L و

�e� LنU ا���س �� L�3��� ���B5 ا��4دق ی�zوا�� ،Hا �� Lا���س، ودی� ���Bی f Lح، ��� أن�ص �

 k��� Lن�� k���ً� د�� ا���س إ�E ا�L�� _g وا��ی
 ��L �?\ا ��q �5 أخ�ق ا��5�z، �5 و c��و

 �����L ا�4�ة وا���م، واQن دخ��� �� ����ع �� �Bوا�� ،J��?�ی��م ا���س إذا ا f أن �oBی� ��?�
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 �>�ن �� و�k ی��L�� k�i ی��3 أح��نً� �>�ن أنh أنEP �5 ا���Z وأu?� �5 ا���M _ذ� kو� ،_

 �>�ن أنEP �5 ا���Z وأu?� �5 ا���_ �>�_ �� ���k ی��k�i خ�4_ أن ی�?�_ M _�?خ�4_ أن ی�

 hذا آ�S���?ا�� k���ًM�  f��k ن��_ ��.  

 k� ن، وآ�ن�i�gد ا��iن ی��Bأن ا� ����� ،5�Bن jآ� ،�����L ا�4�ة وا���م ����� آ�j ن� �Bوا��

ج�L ا���ة ص���، ج�ء�L ص��� إ�t� L�<�3� Eراد ا���B أن ی�ص�?� إ�E ا�h�B �� ا��iیy �� زو

��E رس��>��، أي ان��eا، ه\J زوج�� ص���: ص�����ن ج���ن، ��Pل ���L ا�4�ة وا���م.  

��E ����ن ح��� �� ح����� ��5 ا����ب، و�� ا������ت: أخ�ان� ا�>�ام   yBiی* ��>5 أن ی، ه\ا ا��

 ��و�� ���ذا �tخ�ت ؟ و�� ���ذا �2 ��k ؟ و�� ���ذا د�h3 ؟ و�� ���ذا خ��h ا���3 ؟ و

ه2 خti س��آ� أس�سL أنL ی��kM ا���س �����ذا hB�p ؟ ا���Bن ی�iد ا��i�gن، ی�ج أ��Xص 

�?I ه�ًا ����س، وا�\ي�I q�� 5<� 
�u c�� _� hی�ك، إذا أن�Bی���3ن خ f ا���س ،Jی��Bی���3ن خ 

�k ا��?�� f ی��oB أن ی��م ا���س إذا ا�?��J، �>�� أن_ �>�j أن �� Lن�� k�
، ��5 و�u ��p c��

 �P�Pح ع �� ی�یB_ إ�f �� E ی�یB_، أنj�<� h أن ���_ س��آً� f ���� ����4م أن ی�?��ك، ی�ج�

ی>c<g� 2 ج� وه� أن أهc ا�ن��، أهc ا��43� �ً����، أهc ا��(�ر، أی?� اUخ�ة أح
 أن �>�ن وا

ا�������ن، ا�\ی5 ی��c ��ازن?2 ا�اخ�� ح���� ی�����ن، أي إن��ن ان��ف إ�� �� أخ\ ا���ل ا���ام، 

��?�، إ�� ��>�ٍ
 ��دي أو �� إرواء X?�ة �����، هfzء  Hا E�أو �� ���رس� ا�g?�ات ا��� f ی�

��اض، وا�\ی5 Uال و�� ان�?�ك ا��Uا rBM �� ء ����4?2 ا�\ی5 ی�����ن�X �� ن���Bی f

وX?�ا�?2 ��ق آ�X cء، هfzء ح���� ی����Pن ا���]�ت �� ا�\ي ی�c4 �?2 ؟ ��>�i� 2�?2 ا��� 

Hا yه�ة ا��� خ��iا� ���B2 ا�<�� ،�?��� Hه2 ا�i� ن�Pاخ��، ی�� ا!ن��ن �?� ی��c ��ازن?2 ا�

��ن��ا�?2، �� ا�\ي ی�3 �?2 ��ازن?2 ؟ أن ی��3iا �� ا��5���z، أن ی>���gا أخ�iء ا��5���z، أن ی�وا 

 5�zخ�ة ا��Uازن?2، ��\�_ أی?� ا��ا��ؤی� ��3د إ��?2  J\2 ، �� أن?2 رأوا ه?�� c5 ����ا أ�����zأن ا��

����ن cBM أن ی���ك أ�� إن��ن f دی��، إن��ن ی�>� أصc ا�ی5، إن ه\ا ا!ن��ن ا��4دق ی3 إ�E ا�

 ،E4��� ان��ف وح���� ��ی�اك ��3�Bu ��p c<g، أخ�iءك ی>�Bه� أ�j ��ة ���ذا ؟ �����ی�، ه� 

م أو M 5 أو ز���z� �� tًiأ�� إذا رأى خ ،�ً�وح���� �(� اخ�c ��ازن�i� 2<�� L�hM��� L ن��L� L ذر

م وf یzخ�، Pی f 2 إن ا!ی��ن<� cMل ه>\ا أ�2 أ�Mف ا���ات وfO فfO J�Bوآ tiأخ\ ه\ا ا�� ،cه���

 f cوج�ه ،L��� c�3��� 2�����L ی�Pل �Mام ا�ی5 وا�ن�� أر�k رج�ل  Hا ���\�_ س�ن� ��� ر

�ن��S� ،Jذا � L�خ�O k�Bی f ��Pو� ،L���� c�Bی f �ً��pأن ی�2�3 و j<ی��� cا�(�ه j<اس� L����k ا�2��3 

  .أن ی�2�3
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دا�Rً� وأ�ًا �>� أن_ إذا أخtiت ��Z� 2��� k_ ی�Pل ا����2 ��ن أس�ء إ�� أ�� إذا أخtiت ��u kف   

Oخ�، إن��ن ی�>� ا�ی5، إن��ن ��ج� ی�Pل ا������ن س�]�ن، یc�o اس�_ وی�?2 دی�_، �\�_ آ�� �Mل 

��E ث�oة : ���L ا�4�ة وا!س�م hأن_�BM 5� 5��tی �م ��ا!س �o5 ث�.  

إذا أردت أم�ًا +�D ی=ك :�� : وآ�Q�<� ��0��� *� l، ��ل: دع م� ی�ی&Q إ�� م� w ی�ی&Q، ��ل(( 

  )) ص=رك +kن ا��G; ی�3Dب ���Nام وی�)� ��qNل، وإن ا�	��� ا�(رع ی=ع ا����hة م)�ن ا�)&��ة 

f أk� L�BM ا��(�ر، ا�cP3 أح��نً� یEoi وا���iة ��q�i، واH ی� أخ�ان� ���Pس دy�M، و�>3Bu 5ً� أن�   

أk� L�BM ا�\ی5 ح���eا ��E ن�Pء ��i��3g� _B�P� 2? دS� y�Mن ا����2 ا��رع یع ا���o4ة ����� 

ا����X �� 2�3?� : ا�>��Bة، ������س�B رآ��3ن �5 ورع خ�� �5 أ�j رآ�3 �5 ����، ی��3 ا��3ام ی���Pن

 ��B3���� ،j�t� j�X 5و�� L��� ح(�ب  اH، وا����� ی�ج��ا�ارج، ی��3 ا��رع آ���� ���ك �L أج� 

��E اf��4ل ��H، أس�س  L��3� f ا���]�ت k� �?�<� Hا �� �I���� ����4ا� L����اE�3�� H أن أ

�5 اH وا����4 _B)ه\ا ا���� ���5���3، ا���� ح ،
�u c����c س�� و _� ،H�� ��4ی5 ا��2  ا�

ك رأس �pز ��ی3 ص���، ی��3 أنZ� hً� �5 أجc أن �6Bi ����ج إ�E رأس �pز وإ�E أس�iان�، �� 

 ،�ً��3u _� k�4ی f J� f �P���k�i أن �6Bi، ا��أس �L ث�5 و���k�i أن �L3�B �>5 ه\ا ا��أس وح

ك أس�iان� ��P ج�ة وث��?� أ�j ���ة �>�?� وحه�  f���3u k�4ً�، �>5 إذا��ج�h3 ��5 ا��أس  

 ا��أس وأن�� �_ ا��3iمP�ان� ا�iسfوا.  

�5 اH، إذًا ا�c�3 ا����4 اQن    _B)س��، ا���� ح c�� Liإذا خ�� ،Hا Eإ� _� r?ا����4 ی� c�3���

�T وجc ی�i3_ �� یL���P �� ا�ن��، ا�c�3 ا����4  Hس�� �>5 ا c�� Liخ�� Hا E�� cBP� ی>�� آ� f

 ج�Rا�� L� ،خ�ةQن�� أو �� ا�، اUو�E أنL ی�?r �_ إ�E اH، وا��Zن�� أن اH ی>��]_ ���L �� ا�

 5<� 
�u c��وا�����I ا�>�Bى اUس�س�� أنL ی�?r �_ إ�E ا H�h�i3، ان�e إ�E أآ�Z ا���س �?2 

خ��i?� ��3ص� وان��ا��ت إ�� �� ����ع ا�g?�ات أو ����ع آ�
 ا���ل، وه\J ا���3ص� 

�5 اH واfن kiPی� ����ه2، ا!ن��ن �� E�3� L� yَBی5 �2 ی�T وجc �\�_ ا� H5 ا� 2?�B)ا��ت ح��

J �>� إس��� یk��i وی�Pأ، ح�ارة ا!ی��ن ��p ��ج�دة، ح�ارة �� یEPB ا�ی5 ث���P، أ�>�ر، ی�ج


 ا����p 5�z ��ج�د، ا��>����M �� Hا L�Pج�دة، ا���ر ا�\ي ی��� ��p ل�BM!ء ��  ا�X 5ا��� ه� أث�

 Hا Eإ� y�iج� وی�tی� L�3)� إی��ن ح�ر fن�ر، و fس>���، و LB�M �� )� f ،L���<س Hل اTنt� ن��ا�

  .��hi ا�����تآ����جU cن ا���]�ت خ

���L ا�4�ة وا���م: أخ�ان� ا�>�ام �Bم ا���آ :  

ِإن� ا��3َ�ْ�Jَن َ�ْ= َی8َ�ِ َأْن َیWُ=َ&ُ0ْ اْ�ُ	َ��%(َن َوَ�ِ)ْ� ِ+* : َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ-: َ:ْ� َ'�ِ�ٍ� َ��َل(( 

  )) ا�Nْ�Pِ�یِ� َ�2ُ9َ�ْْ� 
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�5 اH �(�ی�� آ��Bة، ����43 ��دح�، ��ن��اف    
وأن� ذآ�ت س��Pً� أن ا!ن��ن ��>5 أن ی��(

 أث�5 �� �� ا�Pوی� H5 ا� 
ی��o4� 5ة ���?�، ی>�ن ��Boن جًا، أی�م ا!ن��ن خ��i، أ�� أن ی�(

ی�Pل �_ f ی�ج آ?���ء �� ا��ی��، وا�>?���ء ���3iP آc ج?�ز �� ا�ci3� h�B أ�� أن ا�>?���ء 

واص�� إ�E ا�h�B و��2 واح ��iPع، آ�X cء �ci3 �� ا�f h�Bن�iPع �Xی� �_ أن ��Z� L�4ن��، 

�Bة �� ا�T?جUا cآ ci3�� ی�>5 أن cح���، أ�� ا����ر واص _� q�� ،���Rر ر��� h إذا آ�ن f ی�ج

وی�ج �3iM ص��oة ���X ���u 5ی� و��S>�ن_ أن ��Z� �?�4ن��، ه c���� �c< ه\J اUج?Tة �5 

J\ه cن إذًا أج�Bo� hة أن��o4�3 ا�iPا�.  

�5 اH و�>5 ه\ا ا��(�ب ی���س
 �k ا�>�R�B أ 
�5 اH ا!ن��ن إذا ار�>
 ا�>�R�B ی�( 
�� ی�(

�R�o4�.  

ِإن� ا��3َ�ْ�Jَن َ�ْ= َی8َ�ِ َأْن َیWُ=َ&ُ0ْ اْ�ُ	َ��%(َن َوَ�ِ)ْ� ِ+* : َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ'�ِ�ٍ� َ��َل(( 

  )) ا�Nْ�Pِ�یِ� َ�2ُ9َ�ْْ� 

ع، ا��رع f ی��k، ا�� f k����k، درس�� ا��  �B� f kB�ا�\ي ه� ا �م �5 ا��رع وا��ی* ا��ح�

  :���ر ا�رس ه�

 ))Q&ی�ی w م� �وا�p! �� اxس�G روى :� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� زی�دة �2>ا ... " دع م� ی�ی&Q إ�

  )) ا�>ي یlG :9= ا�J&2! : ا�N=ی�، ��7 �- +	� ا�(رع ی� رس(ل ا
 ؟ ��ل

���L وس�2    Hا Eص� �Bا�� �� ا�Bg?� ه\ا ه� ا��رع، ی�Pل أح ��3یj ا��رع �� jPه� ا�\ي ی

2?��� Hان ا�����ذا ��ی �� ی�یB_ وح��_ أر�fO �3ف f ��یB_، ه\ا �E�3 : أص��ب رس�ل اH ر

 2�� �B�� ���?� آ��Zة جًا، أح��نً� ی>�ن أ�j ن�ع �5 ا��3iم وی�ج yء ا������XUی��3 ا ،جی

�X ى �\��ح ذ����ی�  c2 ����ردة ه�g� ى ����ط��ی�  ،L�� Lد� ،y3أم ا����ان ��34ق ص ،��

ك أ�j ن�ع �3uم �uه� نf j�e ی�ج ��L إX>�ل، �ع �� خ�Tی�، ه\J ا��B�3 آ�?� ان�?� ��?�، ی�ج

�� ی�یB_ إ�f �� E ی�یB_، ور��� �T وجc جc3 ا���ل آ��Z وا���ام c��M، �� جc3 ث�ث�5 ن�ع ح�ام 

 jأ� c3ل، ج�وخ��� حE��3� ل�M ،ح�ام   :ن�ع ح�ل وواح

�Jَ#َ�َة َ+Pَُ)(َ<� ِمَ� �َو�9َ�ْ�ُ َی� َ�َدُم اْسُ)ْ� َأْ<6َ َوَزْوُ'Qَ اْ�َ#�9َ! َوُآَ�� ِم�2َ9ْ َرcَ=ًا َ�ْ�ُ� ِشPُ�َْ	� َوَ�� Gْ�ََ�َ�� َهِ>Wِ ا�

 �َ�	ِ�ِ��g35(ا�(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

���ع، آ2 ��2 ����ح �L، ا���Tی� ����ع، �_ أن ��Tوج، آ�X 2اب ����ح �L ؟ ����]�ت، ا���� �   

 L�� أخ�ان� ا�>�ام �� �X 5?�ة أود�?� اH �� ا!ن��ن إf وج��M �?� c3ًة ن���e �� ا!س�م f ی�ج

ح���ن ا!س�م آ�L ن���e، أهc ا�ن�� ی��ه��ن أن ا�ی5 ی���?2 �5 آ�X cء ی(
 أن ��?2 ا�ی5 ه\ا 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 946�� آ��ب ��
 

��E �5 و�k ه\J  ا��?2 أن_ ���� �� P�� cم، ه�oأ� حS� cPذا ����� ��Pل f ��(�وز ا��cP ی�ج

 ح�آ�_ ؟ f واH، إن?� ���ن �����_، ح���� ��?2 �P� ا���ح� J\ى أن ه�� cًا، ها���ح� ؟ أ�

 ���ی�_ �tنf h ��3ف �M �??2 ا������ت أن��أ�� ح����  ،L�P� hنt� _����� ن���ا������ت أن?� 

�X_����� ن���ًا ���ی�_ و�>5 �M ا������ت h��� ،�ً[.  

��E أرض    �g5 ی��zن ا��U ل�<Xإ �� ��ی إ�E �� ی�یB_ وح��_ أر�fO �3ف f ��یf ،_B ی�ج

 E��ص��B، أرض ����ی�، وأرض ���P�T�� ��R ��?� ح�R�g و��اد �Tح��P، ث2 ی�ج ن?� ���y، س� 

 ،5[�uا�(��� ا�����ی� وا �Piا��?�ا��� Eدك إ��P� ة�iخ �Piا��� J\أ�� ه.  

دع ا���� وا��ی�B، ج��س ن�lM، ا��ی�X �Bء �g>�ك �L، ی��3 أخ�ان� ا�>�ام ا���ل : س�ن� ��� �Mل  


 إf إذا �� X_، �\�_ أن� أ�3X أن آc إن��ن ی�tل سzال �Pب ا��iی� f L� 5[�iی 
�Pا� rا���

�ن f ی�tل إu�Mً�، وf ی�U L�tنq�� L س�cR، ه\ا إن��ن واH سzا�L د��c ور�L، ا���P�P ی�ج إن�

 
خ�رج �Mس، أ�� ا�\ي ی�tل ه� ی�tل ���3ف ا��U 5<� ،yنL سtل �3X ،_g� �3X ��ی
 وا��ی

��z��� Jال، وا�Bg?�ت أی?� اUخ�ة وا���M �Bل  :ی

اqNَ�ُْل : َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َ:ْ� َ:�ِمٍ� َ��َل َسِ	6ُ0ْ ا�9%0َْ	�َن ْ�َ� َ��Jٍِ� َیGُ(ُل َسِ	6ُ0ْ(( 

� اْ�ُ	Jَ&��2َِت اGَِ� ا��	ِمَ� ا���9ِس َ+َ �ٌ�rِ�2َ َآ	َی0َْ�ُ w �2ٌَت�&Jَُم �	َ�اُم َ��4ٌ� َوَ�2ُ9َ�َْNَ�َْ�َأ ِ�ِ=ی9ِِ- َ��4ٌ� َوا&ْPَْس

�2َ&ُ%Jَأَ�� َوِ:ْ�ِضِ- َوَمْ� َوَ�َ� ِ+* ا� �	ً�ِ Qٍ�َِأْن ُیَ(ا0َ�ُِ- َأَ�� َوِإن� ِ�ُ)47 َم Qُُی(ِش �	َNِ�َْل ا)ْ�َ �ِت َآَ�اٍع َیْ�َ:

َذا َ+َ�َ=ْت ِإن� ِ�َ	� ا���ِ- ِ+* َأْرِضِ- َم�Nَِرُمُ- َأَ�� َوِإن� ِ+* اْ�َ#َ�ِ= ُمhَDًْ! ِإَذا َص6ْNَ�َ َصَ�َ� اْ�َ#َ�ُ= ُآ�%ُ- َوِإ

  )) ُآ�%ُ- َأَ�� َوِهَ* اGَ�ْْ�ُ;  َ+َ�َ= اْ�َ#َ�ُ=

  .... ")) w َی0َْ�ُ	�2َ َآ�rٌِ� ِمَ� ا���9ِس((... 

   r3� أن fی���3ن?� إ f 2ه�Zأآ c� �?ی���3ن f ا���س cآ q�� ت�?Bgذ�_ أن ا� E�3� ذ�_ ؟ E�3� ��

ج�ة، واUج�ة حy، أری أ: أنL س�ه5�Z� 2 س��رة، ورج�M cل �L: ا���س ی���3ن?�، �Mل �� أخ ا��Bرح�

و�>5 �3 س�� أری أن أس��د ��o�B آ�� ه�، ص�رت ر��، ه\ا ص�ر �Mض ج� ن�k، �>5 إذا �3 س�� 

ا����رة h��M إ�� أن یTداد ث��?� أو یcP إذا آ�h را��ً� أن �tخ\ ث�5 نj4 ا����رة �?�� ��� ��Uج�ة 

  .ص�رت حy أ�� إذا أص�رت ��E أن �tخ\ ا����B آ�� أدی�L، اUج�ة ر��

��2 واس ،k���B، : أح أص��ب ا���B س]�M ،cل   Eی���ج إ� f c?ء أه�ن �5 ا��رع ؟ ا��رع س�X ��

�L، ه\ا اس�LP���� L ا���وج �5 ا���ف، ی���ى ی(�ز أن �� �Xء أه�ن �5 ا��رع، إذا را�_ �Xء �

h3ر���ا إذا خ� ��Rأ ا�(�ر��5 و���tت  أ��� �5 ا�(�ر��5، أ�� ح���� �� Oخ� أی��L أج�ز وی�ج

��ذا �h�3 اQن ؟ خ�جh �5 ا���ف، ����ع خ��� إن أخ\ت اUح�ط ان�?E ا���ف، �\�_ ا��رع 
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 ا�t�iن��� �� ا���ورة �_ أن �tخ\ ����خ�4، أ�� ��دا�Rً� یtخ\ ��Uح�ط ����ج �5 ا���ف، أ�� 

XUف ا�iخ\ ا�U ،ف�ج �5 ا�����ح� �_ أن �B�Bوا�.  

4
 ا��>� أص�����X�� ��O Lي  أح ا����5�3  M ه�از، إنUم ����ن �5 أ�� س��ن �� ا�p 
اUج�ء آ�

 ��O ت�Bه\ا ا�� hة أص����Bی�ی� آ4
 ا��>� �>���ت �4M ���� ن دو��Qإذا ا cZ� ،ك��ا��>� ���� 


p�م  خ��iة، ا���س �2 ی���3ا، و�>5 ح��ً� اUس�3ر س�ف ����k، �?\ا ا��ج�M ،cل ا�5 ا���Bرك آ�

 5� Jا��X�� ،ك��4
 ا��>� أص�����X�� ��O Lي ا��>� ���� M ه�از، إنUن �5 أ�� س��ن �� ا����

  .رجc و�2 یtِت ���L إS� c��M fذا ���� ا��XاJ ر�� ث�ث�5 أ��ً�

4
 ا��>� أنL أص�����O L وه\ا ا���B ج�ءJ ����دًا، وه� ��ذا �c3 ؟   M ��ه� ��EP خ�B �5 أ��آ5 زرا

ا��>� و�3 ح�5 وصc ا���B واUس�3ر ار��h3، و�2 یtِت ���L إS� c��M fذا ا�\ي ا��XاJ ر�� ا��Xى 

 آ�
 إ��_ ��2 أ���_ �t� : ���� ���Mt�E ص�ح
 ا��>� و�Mل: ث�ث�5 أ��ً�، �MلM آ�ن ���p ی� ه\ا إن

kR�B2 ه\ا ا����� ا��Xى �� أ�� 5<� ،jث�5 أ��ى و��ع ور�� ث��Xا ،_�� Lی���Xا  
4M أن LBان� Lأن

 
4M أص�ب ��� c�3 وه� ج�ه���� L�ا��>� أص�����O L واUس�3ر س�ف ����k ار����ً� ج��ن�ً� و��

 آ�
 : ا��>�، ���� ��د إ�E ن��L رأى اUس�2 أن ی�3 ه\J ا���4 إ�E ص�ح�M ،�?BلM آ�ن ���p إن

 أ��: إ�� ��2 أ���_ ����Mt ���� ا��Xی��M ،_�� Lل �L اQخ�M h��� L�B�u �_ اQن أن� Mن وQا ����

ی� ه\ا إن� �O 2ِت ه\ا اt� cBM 5� ��Uح
 أن : ��جk ��2 ی���t� LB�M c���P� Jل: وه� ح�ل �_، �Mل

L� ل�M kR�Bوه\ا ه� ا��رع، ا� c2 ی���� ،k�Bد ا������ : ،k�Bه\ا ا� _� hB�uو h�BM ن وأن�Qا ������أ

� ،5Bp �� ون?� ��3د ��ة ث�ن��، ص�ر��q، آ�2 �����3ت، وه\J درج� �5 ا��رع ����� جًا واQن ی3

ا���س �� ���?E ا��igرة، و���?E ا���>� وا�\آ�ء وا���>� ا��(�ری� أن �t�� ������3ت د�P�M وأن 

 ،J5 ��4در� J\أخ �B2 ��رض، وخ�e�� ���gي �5 أن�س f ی���3ن �X]ً�، أی�م ی�3g ا!ن��ن أنL ی�ج


إ�E ه\J ا�U>�� وی��gي أرا�� ��]�ت ا�ون��ت، �3 ح�5 ی�M �?eن�ن ا���2�e و����k  و����L3 ی\ه

 l4M 5� �4M J\3ً� هBu ،ی� ا�\آ�ء�p �� Lن�� اUس�3ر ��g أ��3ف، ��gی5 �j3، وی3

  .ا��رع


 ا����ع ون��P أرس��g�� cیL ی�Pل ��5   �u إذا �B� 5� qوآ�ن ی�ن ،L��� Jرد Eح� L�� ل ��� زال�M

 L� ي��gی_ cی�س ،
�u �?���
، ا��Xى ح�ج� و���?� وص�ر �u M أن ا����ع L�� ي��g� 5� 2��أ

 ،hPون� 
�u �?����� ص�ر ��Bأن ا� kR�B2 ا����P�� Jل �L أ�� lP2 �� ن���� ��p����g�� Lي ���

q��  .و�� ی>�ن �� �

ا���م ��?t� 2سً�، ��ك أر�5�3 أ�j  ��ك ��� �5 س��ی5 أر�5�3 أ��ً� ���� f ��ون: �Mل ه�gم �5 ح��ن  

  .ور�ً� أ�� أهc ز��ن ا�5 س��یf 5 ی�ون �tسً� �� أخ\ ه\ا ا���ل، �E�3 ه\ا أن ا��رع درج�ت
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ا��(�ج �5 دی��ر ���3u *3ً� إ�E ا��4Bة �k رجk�B�� ،L� L3�B�� c ه\ا ا��3iم ���3 ی��L، إذا ا!ن��ن   

 L�3 ی���� L��L أج� ا�4�M، ی�ج ح�ج� إ�E ��دة p\ا��R اس��رد�?� أرس�3u cم، أو ج�
 �3uم و��

 �?��B5 �� ح<� ،hور�� h3� _أن k� _� �ًM اH ص�� و��3?� ���3 ا���م دون اح�>�ر ه\ا ا��k�B ی3

 �3�� L3�Bأن ی J��Rوا cرج k� �4ةBا� E�3م إ�u cات ا������5، أرس�Mس��� أ fس�3ه� و k��ی� Eح�

�h ا��4Bة ��جت ا��3iم ً��M� ��T� L��Bاد ا��3iم، ��زددت ��L آ\ا وآ\ا،  ی��t� ،L��J آ���L إن�M

L� ا���M ا��(�ر : ی��3 ر��h أر�5�3، خ���5 أ�j وOخ��L ج��3، وه� وصc إ�E ا��4Bة ووج


، وه� ����4 ��آ�L حqB ا��3iم وار��h3 اUس�3ر �u L����ً� UنL ص�ر �Bأس L�B�� ن��4_ أن

 : آ��B وأرسc إ�E س�J أنL حh�B ا��3iم ثL�3� 2 �>\ا وآ\ا �>�
 إ��L ا��(�جو��ع، وحyP ر�� M _إن

 E��خ���� و���h ���ف �� أ��ن�ك �S� ،Lذا أ��ك آ���� ه\ا ��4ق �(��k ذ�_ ا�5�Z، ث�5 ا��3iم 

�5 ا������5 وازدا �ً��Bأس L��Bذا ح���� L�3م ���3 ی��iا� k�B� _ أن��4ة، أن� أ��Bاء ا��P� Lد ث��

�ً[�X _�� م ث�5 ا��3iم ا�\ي ��P�� L�3اء ا��4Bة وf أریP� ك أن��O أن� ،�ً�R�u �ًأر��ح hPPوح.  

   ،5�u���� ل���Uی�� ا Jوآ�ن أ�� J\خt2 ی�� L5 ���اث أ��� �R�� j5 خ��� أ�� k5 زری� ��JT یTی

 ��ون ه\J ی5�3 أ��ال أ��X J_ �� ح�?�، ����� ���R أ�j �2 یtخ\ه� �5 ���اث أM ،�ً���L ور

 3� 5<� ������ �ً��3����ً� �5 ا����ل �>5 ص�Mن� أن ا��رع اH جc ج��L ی>��]L أ l4Pا�

ح�5، ��ة h�M �>2 ��ح ص��o أ��3iM J�i أرض و��gی5 دون2، و�uل ���J ��ح و�(tًة ص�ر 

L� ل�M ،م�g6 �� ا��X L� ،���P3� ��p درج� ��� Lأرض ���ح 
��gی5 دون2 ی� س�: ص�ح h��� ي

L� ل�M ،�� أرض و��رك _��� h�Bن� وأص�ع ا���iM!ا ��ی� ��� ه\J أرض �f �B4�o : �5 أرا

L� ل�P� ،Lج�� ��ح t�iء ��ن�� Lح�� E�� EPأ� Lنtخ\ه�، ی��3 آt� أن _� cی� :L� ل�M ؟ c3ذا أ��� :

L� ل�M ،�?Bی?� �5 ص�ح��g� ح�ول أن :L� ل�M ،_أ�� f :��� �� k� ،E�ز�_ واد�L3 د�3ً� أوL�3� f ی�

��gی5 دون�ً� و�� 6�X أنtBن� أن ه\ا f ی(�ز ���ذا أ�c3 : �\ه
 إ���M Lل _�ی� س�ي أ�h�i �5 أر

L� ل�M ،رضUا J\��3 ه�B� أن cBP� cه : hأن fإ�� إ �� أخ\ ��� أر��R�� k دون2 و�2 یtِت أح�iM!ا

Bu ،��� fً�>?� ح���ی� ��� �_، 3ً� ا��5�z ورع واH ی>��� ا��رع دا�Rً�، ی>��� ا��رع �>��tة ه\J ه

  .�(Tی�، أحآf 2 ی��ف إذا رأى �Xء ��BX L?� و��آ?� ی� EPB� �Xء، f یt��L آ�X cء

آ2 ج��3ً� �� أذه�ن>2  ��ه� أص�ل، ه\ا ا��ی* ی(
 أن ی>�ن ��� : أخ�ان� ا�>�ام ی�ج أح�دی* أن� أ

 fإ H �ً[�X B��L اH خ��ًا ��L �� دی�L ودن��J، �� دی�k� L اH، و�� دن��J ا��� یg�3?���ك ��.  

أح ا��(�ر ا�5 ����� اح�>� ��3uً� آ��Zًا ��أى س���ً� �� ا���یj �>�هL، رأى س��ب وأ��iر آ��Zة 

J رأى ��
 ی��L� r اUس�3ر ا���Tون� �iوه\ا ا���س2 ا� ،
�u 2س�� E?� إ����ر �i�Uا J\وه


 ن��Lس��uل ی���P� ،Lه�<� jا���ی �� �ً� : f أن Lن�� E��أf أران� آ�هh �� ی��k ا������5 ��ل 
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 5� ی��� �?\ا ا���Tون �X]ً�، وL�z�� �3X، ا��5�z إذا اUس�3ر هhiB ی��ح، أ�� إذا إن��ن ��3

ل، ی��3 إذا ا���س أآ��ا آ�ز ��Tن أنh، ی(
 أن ?B� ،�X�g� �3ل �_ ا���Pی>�ن س�3 ا!ی��ن ی

\R��  .، ا��5�z ی��ح إذا رخh4 اUس�3را�>��� ���R ���ة ���ح 

آ2 ؟ اH ه� ا����3 �>5 ����E وا��L إذا ا��J�P، آ�j اUس�3ر  Lح�iال آ�ن یzأول س ���س�ن� 

س�ن� ��� ی�tل �5 ا���3، وا���3 �?2 جًا، ا���3 ا������B�� �� rح� ����س، وا�����k، أی�م 

  .ت آ�?� ����رة وأس�3ره� ���P3� ��p، أس�3ره� ��q �� ����ول ا���X ��Pء �2�z جًا��ى ا���ج�

�5 ا���� ا���ل    *�B5 ا��4دق ی�z���� �?Bgخ�?� ا�ه��ك ح�fت آ��Zة جًا �� ا�3��Mت ا��(�ری� �


، إf أنL ی�ج ن�iP دq�� �P�M آ�X cء ��X L_ ���� ��آ��J، ه��ك رخl أح��نً�، ا���iا� lرخ �B

  f�c4 إ�r3� E ا����3ء، �Sن � 2�c4 إ��?2 وأ���ا �� ح��� ذ�_، M lا��خ J\وه� ث����، وه �?�

ی* ص��� دون أن ی>�ن ه��ك �� ،����Zا��خ�4 ا� E�� وی�ج رخl ث���� ����B أنh ی�>5 أن ���3

،cا�(�ه L3�iی�� c?أن ا����ی2 س �P�Pی��3 ا�� ،lأن  أح�دی* ������ �?\ا ا���خ� k�iی�� cا�(�ه

 �i3أی�م ا!ن��ن ی ،H5 رس�ل ا� ����Zا��خ�4 ا� �i3� أن ���iBء ح�ام، أ�� ا��X c5 آ�ی�Pل �_ 

 Lل آ��Pإن��ن ی جTء �5 ر��l�g� L ج�ء ��gري، إذا آ�ن ا���ق �5 ر�� f ی�ج ��نk، ی�ج

� 
_ ه\ا ا��gري أ�L��i خ��� ح�ام، q�� f آ�L ح�ام، إذا ����� س�3ه� �� ا���ق ���R وا�\ي ج�

�5 ر��_ ا���ص و�� زدت �5 ث�5 ا��k�B ه\ا ا��gء �X fء ���L، ا!ن��ن ی�tل ی�ج أ��Xء ��Bح�، 

�3Bu ،Lً� إذا �� اس��Bأ �ی�L وP� ت�?Bgك ا���3ً� �5 Bu ،ت�?BX �?�� ء��Xأ وأ��Xء �����، ی�ج

��E �� ه2 ���L ا������ن �tن�B�� �� hح� Uن ا� hلآ��M م�ة وا���ا�4 L��� �B� :  

َ�� : :� َأَ<8َ ْ�َ� َم�Qٍ�ِ َیGُ(ُل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل(( :َ �ُ	ِPَ#ْ�َ w *Pِِإن� ُأم�

 �ِgَ:ْxَ(اِد ا��0ََ�ْ�ُ)ْ� ِ���+َ �+ًqPِاْخ �ُPَُذا َرَأْیkِ+َ !ٍ�َqَض((  

��� اUس�س��، دا�Rً� ا��>� ا��gذ وا��>2 ا��gذ ���Bذ �(��ع ا���  �gا���4در ا� ���5، وا!ج��ع أح

 
�pU2 ا�Uد�� �� اUا k� ء�gه\ا ا� �ً[�X ا���M�4 �� ا��?�ج2، أ�� �� أن ا������5 ج��3ً� �� 

 �� ��E خti، �>5 ی�ج k��)� f Lن� أن أ��tBم أن�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا��U ل�BP� ،ًان�iP د�P�M ج

اJ ه� ا��M ،cu�Bل ���L ا�4�ة وا���م�: �� I?� ا�L� c�3 �� ا��Pون ا�Z�ث� ا������ ه� ا��y و�� 

  .خ�� ا��Pون �Mن� ث2 ا�\ی5 ی��ن?2 ث2 ا�\ی5 ی��ن?2

   L�������Pون ا�Z�ث� ����3ن وی��k ��>2، وی��k �5 ی��J\?� ،2<�� k ا��Pون ا�Z�ث� إذا �� �Xء 

���L إج��ع ا�� ��U�3ا ا����5�3 آ\�_، إن ه\ا ا���ان�?2، وا�����3ن آ\�_، و�?I 5�� ����4س وا��

ا������L�� �?BX f 5، أ�� إذا �L�3 أن�س M�cR وأد��?2 ����3 ه\J ا�f �?Bg ی��oB أن �zخ\، �>5 

ث2 ی��رع ��X 5ء ا��gء ا�\ي ی��oB أن ن��h ا���e إ��L أنL �5 یkP �� ان�?�ك ا������ت ا��eه�ة 
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 أآ�B ا���3ص� وی�Pل �_ س���� ��5 أس��ن� هc ی� ��ى <��� ،L�� cBPی f إن ه\ا ،LBgا� yR�M5 د�

 5� �iأ� M ن، وخ�ف أن ی>�ن����� �R�B<ف ا���P� ؟ ی>�ن J\ي، أي س���� هأ��iت ی� س�

L� ���Bا��رع ا�� �ً�R�3?�، داi� �3Xو �?io�� 5س���� ��5 س��.  

  ��� آ�ن ی�iف ح�ل ا�>�B3 �� ��س2 ا��� ورجc وج ��زة ص�ح ور�k ص��L 5�َ ص�ح
 س�ن� 

L� ل�P� ا���زة ؟ J\ه 
آ�?� ی� ص�ح
 ا��رع ا�>�ذب، �Sذا ا!ن��ن ���qB : ه\J ا���زة ؟ �5 ص�ح

�����3ص� ���>h���� ،�R�B �� آ�
 ���L ودخ�L ر��ي، ���f h���� L ی�ج ��L ان��Bط، و�أ ی�tل 

أ�� �5 یkP �� ان�?�ء ا������ت : ��Xء د�P�M جًا، ه\ا ا��رع ورع آ�ذب �BP� ��pل، ا����3ء ���Mا�5 أ

L�� cBPی fو L���  .ا��eه�ة ث2 ی�ی أن ی��رع ��X 5ء �5 دyR�M ا�S� LBgن ه\ا ی�>� 

  �3B�3ض وإذا ا�B5 ا���ارج أن دم ا�� L�t�3ض، ا�\ي سB5 دم ا�� cRس� L�tس ����� �Mل ��ة ا�5 

��E ث�ب وا!ن��ن S� �?��Mذا �X �?��Mء �5 د�?� یt�� ه\ا ا��Zب هc ی(�ز أن ن��4 �?\ا  h�M��

 2���M ا����5: ا��Zب و���L دم ��3��، ��PلM�3ض وB5 دم ا�� ���t��.  

   ،�?M�i� J��t� Lزوج� وأ� L� c5�3، ه\ا �5 ا��رع ا�>�ذب، رج���ا ���M ،����4ا� r3� ا���M ��3ی

إن آ�ن �� أ�L �� آ�X cء و�2 یyَB �5 ��ه� إu f�ق زوج�c3���� L، ی��3 :  ا����3ء ��Pل��tل أح

 c��� 2� ذا��� hأن ،�?P�i� أن 
ه� ی�43 أ�L �� أ��X jء، ���� y�u L� h��M ا��أ�_ ورع، هc ی(

��E أوا��ه� اUخ�ى ��Uه\ا ا.  

�5 رجc ی��gي �Pً� وی��gط ا���ص�، و   ا���ص� �� ی��� �L ا�cPB ـ أن ه\J �>�ن س]c ا!��م أح�

L� ل�P� ل ـ�ح : c3إن إ��اه�2 �5 أ�� ن2�3 ی� L� c�M ـ cRا���� J\ء ه�X يU ��3ـ ی cRا���� J\إی� ه

  .f یLBg ه\ا، �>c إن��ن ��P� Lمإن آ�ن إ��اه�2 �5 أ�� ن2�3 ی�c3 ذ�_ ��23، �?\ا : ذ�_ ��Pل

�5 أ��Xء د�P�M جًا، س�ن� أ�� ح���� ��رع �5 أن یjP ��  ی�ج أ��Xص ور��ن جًا �Sذا ��ر��ا

 ،ceا� �� qس، اج�t� f ceا� �� jMح�ام، و Lء �5 دخ�Tج cأ�� إذا رج ،J��h�� cI ��ه�ن� 

  .ا��4P اQن ���BP� qل ورع �5 إن��ن ��p ورع

   ��?� ـ f ی�
 أن �� ا!��م أح� آ�ن f ی��� �5 ����� أص���L وإن�� ی��ج ��B�� L3�L ی���

 E?��� وه\ا L��B�� L3� \خt�� ����X ��p �Pی�i� ي��Xا �Bا�� c3� 
ی�k ا��ی�B�� �� �gة ص�ح

L� ل�P� L��B�� 5� \خtأن ی cرج Lذنtخ� �� : ا��رع ـ ��ة اس�O cرج Lذنt2، واس��e� ا ورع\?� 
اآ�

�5 إن��ن �BP� ��p �B��� ��pل  �2 ی��B ور�� وf ور�_ ه\ا، �5 ا!��م أح� ����BP أ��: ذ�_ ��Pل

J\ه Eإ� c4أن ی L�� ���  .ا�yR�M وی��ك ا�yR�M ا��ا
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���L وس�2  Hا Eص� �Bا�� L����E آcٍ ا��ی* ا��gیj ا�\ي �Mل   

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- Nَ�ْ�ِ 6ُ�ْ�َُ�ِ� ْ�ِ� َ:ِ�*� َم� 6َgْEِ�َ ِمْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص: َ:ْ� َأِ�* اNَ�ْْ(َراِء ا���0ِْ=ي4 َ��َل(( ��

6ُgْEِ�َ ِمْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َدْع َم� َیِ�یُ&Qَ ِإَ�� َم� w َیِ�یُ&kِ+َ Qَن� ا��4ْ=َق : َوَس��َ�، َ��َل

  )) ُ�َ	ْ ِ<�9ٌَ! َوِإن� اْ�َ)ِ>َب ِریَ&ٌ! 

��E ا������o� 5�4 ����3 ا��جL ا����4 ا��LP�M 5�z وح���L وأس]��L و�LP�M، و��ض ا����   cR

 f ة �5 ا�\ي�� jأ� cل أ��tل، ا�\ي ی�tل وه��ك �5 ی�tی� f 5� ه\ا أی�ً� �5 ا��رع، ه��ك �?��

ی�tل، وا�Bg?�ت أح��نً� ی2�3 حr3� �?�P�P ا���س، وا����3ء ا����PPن ی���3ن?� 3iMً�، ��!ن��ن ���tل 

�T وج�M cل Hن اU :  

  C)43(ْرَس�9َ�ْ ِمْ� َ�ْ&Qَ�ِ ِإ��� ِرَ'�wً ُ<(ِ�* ِإ2ِ�ْ�َْ� َ+�ْسَ ُ�(ا َأْه7َ ا�>4ْآِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن �َوَم� َأ
 ) cس�رة ا���(  

  C)59(�َ+�ْسَ ْل ِ�ِ- َخِ&��ًا 
  )س�رة ا����Mن ( 

ی5   ��� �P�3�� ل �� أ��رtی5، اس��B5 آ������ Eان إ���g� ی��نQن ا����3ً� ه�� Hف ا�� 5�

یt�� ،����Pل �L خ��Bا، واسtل �� أ��ر ا�ن�� أهc ا�\آ�، واس��tا أهc ا�\آ� إن آ��f 2 ����3ن، و�5 

  .ر ���P?2، وا�2�3 ����حL ا��zالاس��gر ا��ج�ل اس��3

  وا��� H رب ا�5����3 

خkR�X ti ص�ا�?� إن وردن� سzال �5 ����ع ا�رس إن �r3 ا�R�3�ت، وا���P�P ا�R�3�ت ه\ا   

��E اQخ�ی5، وا���P�P ا�\ي ی����3 ج��3ً� ه�  yه� �5 ی�� cR�3وا� cR���r3 اUس� Uن ا�z� ��R�3ن* 

�T وجc، ن�5 ��3ن�5، و���� �5���3، أ�� ا��4اب إن �r3 اUس� ی���Pن ج���3 خ��ی� ��زع  Hا

� 2?�� c<� 5 ر�� ؟� c�3ه\ا ا� �� cه �ًo�B  

��gی5 أ�j ی5�3 �(���� أ �?X cآ ��Xص ��gیl�X 5 ی�k آc واح أ�j �� ا�g?� وی�ج

 ��Bاء أ��X ،�Bس��� J�� J وfدة، وه\ا ی�ج�� وی��3ن ه\ا ا����B آX c?� ��اح، ه\ا ی�ج

cوج T� Hل ا�P� L� ب  : UوfدJ، ه\ا ا�f c�3 ی�ج ���X Lء إu�q<3��� �ًM ��3ون وه\ا ��� ی�

َ�� َ:َ�ْ�ُ)ْ� cَْ�َ� ُم�4�Nَِی� َأی2َ%Pُْ! اْ�َ ْ<�0َِم ِإ��� َم� ُی	(ِد ُأ6ْ���ِ َ�ُ)ْ� َ��2َِGُ0ُ�ْ��ِ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأْوُ+(ا � �ْPُ>َْوَأ =ِ�ْ��* ا�

ِ- َوَ�� ا�2ْ�Jَ� اNَ�َْ�اَم َوَ�� ا2َ�ْْ=َي َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� �Nِ�ُ%(ا َشiِ�0ََ� ا���) 1(ُ�ُ�ٌم ِإن� ا���َ- َیNُْ)ُ� َم� ُیِ�یُ= 

�+َ �ْPُ�ْ�َ�َ ِمْ� َر�2ِ4ْ� َوِرْضَ(ا<ً� َوِإَذا qًDْ+َ َن)hُPَ&َْ�اَم َیNَ�َْوَ�� َ�م�4َ� اْ�َ&6َ�ْ ا =َiِ��َGَ�ْْص�3َُدوا َوَ�� َیْ#ِ�َم�9ُ)ْ� َوَ�� ا

Nََ�اِم َأْن Pَ0ْ�َُ=وا َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اpْkِ�ِْ� َشVَ9َُن َ�ْ(ٍم َأْن َص=%وُآْ� َ:ِ� اْ�َ	ْ�ِ#ِ= اْ�

  C)2(َوا0ُ�ْْ=َواِن َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َشِ=یُ= ا�Gَ0ِ�ِْب 
ة ( Rس�رة ا���(  
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�ً� �5 أخ�انL وس�ف ی  �M أخ\ه� jی5 أ��g�zدی?� ��(�ً� آX c?�، ه\ا �یc ا���ن�4
، ا�\ي أخ\ 

یc، ی�ج �5��t ��3ون� و�>5 ن�eي ��p ��ج�د، أ�� �� � L� ح��� L�� ء�X cآ ،
�u c�3وه\ا ا�

 L� k����R ��ج� ا���Pا أنL �� آc ����رد ی��R����� k اث��5 �5 ����ردا�L �� ص�وق، واح خ�� ن

�>5 ه\ا ا���ل أن ن��J��Z �� ج?� �5 ه\ا ا��4وق �� یL��<g� ��4، أ�� ا��M�B ��� ج��3ً� وی

  .� �X fء ���q<3��� L نوب إ���g�Lو�� وه\ا ����ع ��3ون

Lنt� Lوص� Hر، دی5 ا��Uت اP3� ��?� ،�43ا� h�P� ��?� T)3ی�>5 أن ی f Hدی5 ا :  

َ�ْ(َم َأْآَ	6ُ�ْ َ�ُ)ْ� ِدی9َُ)ْ� َوَأْ�َ	ْ	َ0ْ>ِ �ْ(ُ�ْ�َ:َ 6ُ	Pِ* �اْ�َ�ْ(َم َی8َ�ِ ا��ِ>یَ� َآEَُ�وا ِمْ� ِدی9ُِ)ْ� َ+َ�� JَMْ�َْ(ُهْ� َواْخJَْ(ِن اْ�

�ٍ! cَْ�َ� ُمkِ+َ �ٍpْkِ�ِ lٍ>ِ�#َPَن� ا���َ- Eُcَ(ٌر َرِ��َ	َMِْ� اْض��3ُ ِ+* َم	ْسَ��َم ِدی9ً� َ+َkِ�ْ3(ٌ� َوَرِض�6ُ َ�ُ)ُ� ا(C  
ة ( Rس�رة ا���(  

�iح ا�ی�� ��g� c>�� وا�h��� ��3 �� ا�یc� 5 ����، ح���� ا�ی5 ��م وآ��c ون�5 أح��نً� ن��r ا�  

��ض أن ����B� k ویt�� إن��ن ویtخ\  ،��<g� _� cح J�� ن��r ا��c ا�ی��، وا�ی5 ی�ج

��ض، أ�� ح���� ی�k آc إن��ن ���� ویtخ\  �� P��(��ع ا�����B آ�ا�� أول وا�>c ���و��5، ه\ا 

X ه\ا jأ� �g��ء �Bp fر ���L وه\ا ��3ون و�X fء ���L، وأن� أ���E �5 أخ�ان� أن ���g?� اث�� 

���X Eء ی�tل �� ا���Bع، �� ا��ه�ن، و�� اQج�ر  EPBی f ال ����ح ا�2�3، وا!ن��نzا��  

   q�� أ�� c3� ی* �5 ودع، ه\ا دع��E ه\ا ا�� y��3���� _Bی�ی f �� Eإ� _Bر درس�� دع �� ی�ی���

L����، و�>5 ���� ��eن �����3ف ���t� L[��<ی cوج T� Hا LBی�ی f �� Eإ� LB5 ودع �� ی�ی� ،

Jودن�� Lدی� �� L�� خ��ًا Hا L��� fإ H ء�X B�  .ور�L، �� ��ك 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� 1ا���) :074( ا�رس  -��

  20-08- 1995: ���� ���ری������6 ا�آ��ر ��� را�
 ا���

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�����zن

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- : َسِ	6ُ0ْ َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة َیGُ(ُل: َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= َمْ(َ�� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َ��َل(( 

Jُ(ا وDُcَ�&َ�َ wَ(ا وwَ َ�َ=اَ�ُ�وا وwَ َیِ&ْ� َأَ�ُ=ُآْ� َ:َ�� َ�ْ�ِ� َأِخ�ِ- َوُآ(ُ<(ا �Nَ�َ wََسُ=وا وwَ �9َ�ََ': َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

َوَأَش�َر ِ�َ�ِ=Wِ ِإَ��  ِ:َ&�َد ا���ِ- ِإْخَ(اً<�، اْ�ُ	ْ�ِ�ُ� َأُخ( اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� wَ َیgِْ�ُ	ُ- وwَ َیMُْ>ُ�ُ- َوwَ َیWُ�ُGِNْ ا�Gْ�Pَ(ى َه�ُه�9َ

qَpَ Wِِ�ِ� َ�َ�َصْ=ِر�ْ	اْ�ُ �اٌم َث َم��اٍت َ�ْ�ُ; اْمِ�ٍئ ُمْ�ِ�ٍ� ِمَ� ا�4��J َأْن َیGِNَْ� َأَخ�Wُ اْ�ُ	ْ�ِ�َ� ُآ7% اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ:َ�

  )) َدُمُ- َوَم�ُ�ُ- َوِ:ْ�ُضُ-

   5�� ��� ی>�ن ه\ا ا��ی* �5 أروع أح�دی* رس�ل اH �� ا�3��Mت اfج���M خ�ة ا�>�امUأی?� ا

zی* ا�����5، و�� آ�ن ه\ا ا��ی* �� أذه�ن�� و�� �����M و�� ح����� hP�pU ا����آ2 أ��ا�?�، وه\ا ا��

 و �� أن أحBًا و�>5 ی��Zآ J���3أن>2 س� _X f خ�ة ا�>�امU5، أی?� ا���zت ��5 ا���M�3ا� �� cٌأص

>2 آ��� اH جc ج��L أآ�B أس�Bب ا��g>�ت ��5 ا���س ���4Pه �� 2�y�Bi ه\ا ا��ی*، س�Mtل �

  : ح���� ی�Pل �� آ���L ا�>�ی2

  C)89(ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� ) 88(� َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  )س�رة ا��3gاء ( 


 س��2  �P� Hِت اt� 2� ن�� ی��3_ إن، f ���_ وf أوfدك وf ���_ وf أ��آ_ وf أي �Xء �� ا�


 ا�\ي س2�ِ �5 ا��� و�5 ا��(� و�5 ا��rp�B و�5 ا��ا�� و�5 آc أ��ان �Pا����2 ه� ا� 
�Pوا�

و ص�رخً� ��5 أص��ب رس�ل اH ا�\ی5 ����ا Bا���ق ا�\ي ی c3� خ�ةUاع وا!ی\اء، أی?� اا����� وا��

 یTیون �5 ا�����ر وا��]M 5ن وا�\ی��Tخ� ا�O �� 5���zا���ق ا��4رخ ا�2�َ�3 و��5 ا�� c3� ن���� ��

 
 ا������ ������Pوذاك ا� ،Hور أص��ب رس�ل ا
 ا����2 ا�\ي آ�ن ص�Pء ذاك ا�fzء وهfz5 ه��

 Lأص��� �Bا�� �?� Eا����س ا��� ر� �����ة �� �B3��� ء��oBوا� ku�Pا�� وا��وا��5o وا�����q وا��

 cRس� ���tی� M ،خ�ة ا�>�امUا�>�ام، ی� أی?� ا 
ه\ا ا��� �5 أی5 ج�ءن� ؟ �� �4رJ ؟ هc ه� ��آ

 k� ة��o��� ،ة��oا� 
��� ؟ وإن آ�ن ��آBً� ��5 رّآLB ؟ و���ذا رّآLB ؟ ا���P�P أّن اH رّآ�Bu cأص ��

���، وه\U ،�����4� Jّن �Bu cأص �� �Bة ��آ��oا� ،
 إ�E ح��P�� ���<ا� kو� ،yB5 أداة س�zا��

  :�y�i، ح���� ی�oر ی����k� y أخ��M ،Lل ا H�E��3ا!ن��ن ح���� ی�oر ی

  C)26(�َوِ+* َذ�9َPَ�َ�ْ+َ Qَ�َِ+8ِ اْ�ُ	�9َPَِ+ُ�(َن 
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 ) 5���iس�رة ا��(  

   k� y���� ،ا!ی��ن yی�u �� _أخ� k� y���� ،yBا�� �Bح� J�i�أي و�k �� آ��ن ا!ن��ن ا���oة وأ

��ة إ�E اH، أخ�_ �� ح�� ا�O�Pن، ����k� y أخ�_ �� ا����_ �tهاف ا�ی ،5����k� y أخ�_ �� ا�

�� خ�� ا���y، �� ن�4 ا������ ،5����k� y أخ�_ �� ن�c درج�ت اQخ�ة، �>�د �>�ن ه\J ا���oة 

 و أحo�� خ�ةQة �� �(�ل ا��oا� J\ه jI�� أن ��S� ،أّن?� ح��دی� fإن��ن، إ cآ kBu �� �Bآ��

 ،Hا Eی� ����ك إ��Pا� *�وإ�� أن ��jI �� ا�ن�� ���B4 ح�ًا، �����oة ا��� رّآB?� اH �� آ��ن ا��Bا

 h�Iأ�� إذا ُو ،�Bآ�� س��ه� ا�� �iBp ة ����دة أو��p h�Bخ�ة أصQا yی�u �� hآ���ا!ن��ن إذا 

 cMأ J\أخ�_ إ��_، ه E���� ا�ن�� أصh�B ح�ًا، أcM ��ا�
 ا��� أن ����E أن ����ل ا����3 ا��� 

 أن ����E أن ����ل ا����3 �5 أخ�_ دون أن �c4 إ��_، أول ا���اX�4 أ�Pأو ن Xأ �B��� ،
�

h�P� �ً���� h5 أخ�_، أ�� �� آ�� hا����3 �_، و�� ح��� J\ه h���� �B��� : وا�\ي ،���i3ی J�i�ا�\ي أ

  :ر�L3 ی����3، ه��ك ���3X h ی�Pلأآ��L ی>����، وا�\ي 


 ����ك إذا وه
  f����5�t_ اB5 ا���  

3یً� ���uً�و� L��� hأج�ی ��<�:  


B5 ا��� 5�t2 ��سM 
  ��_ ا����ك إذا وه

   c�35 ا�� L�<ّ� ی����3، وا�\ي L3ی>����، وا�\ي ر� Lوا�\ي أآ�� ،���i3ی J�i�آ��� ��Bد اH، ا�\ي أ

 h��O ًا، إذا��iؤJ ا����4 ی�ّ>���، وا�\ي رزLM ی�ز��M، �� آ�ن إی��ن_ ص��� ��5 ��� أ� Hأّن ا

cوج T� Hل ا�M آ�� Lوأن ���i��� ن��س�اس��، ی���و Hج��3ً� أ��م ا yوأّن ا��� LPخ� cآ c�gی:  

  C)13(�ِإن� َأْآَ�َمُ)ْ� ِ:9َْ= ا���ِ- َأ�Gَ�ُْآْ� ِإن� ا���َ- َ:ِ��ٌ� َخِ&�ٌ� 
  )س�رة ا��(�ات ( 

�L ص����، ه\ا  �P�ا!�L ی�
 أخ� وی���B، ی���B إذا أJ��3u، أح��نً�  �\�_ ا��f 5�z ی�� أ�ًا Uّن 

 ،Hا Eة إ���
، �L إن��ق، �L اج�?�د �� ا��B3دة، �L د�u c�� L� أّن ا�����د �P�P5 ح� یc�o ا���س

3ل، أن� أ�Mل��� �i3ی cوج T� Hث�5، وا �� Hا J�i��� أنL : یc�3 ��ً� ن?�رًا، ی�ی أن یtخ\ آc �� أ

f _5 وه\ا ص� إی��ن�z� _ث2 إن ،k��)ا� �i3وه� ی k��)رب ا� L��ج cج Hًا، ا ی�>�_ أن ��� أح

 Lوا���� �P���� _ء، ا�����ا�� kزی�� �?��Xء �?2 جًا أّن ا���eظ ا��� وز�?� اH �� ا�ن��، ه\J وز

،j3���� Lة وا�����P��� _ا���>��، وا���� j3�� Lة ا�\ه5 وا����وا����_  ���E�o، ا����_ ��

 M ن��M�����4 وا����L �����ض، ه\J ا���eظ ا��� وز�?� اH �� ا���س وز�?� ��زیk ا���ء، وص

 اf H إذا أ��iك وf إذا ��3_، و�>5 ا���eظ ه\J س�ف ��زع �� ��f ی��3 ه\ا ا���زیk أّن_ �>�م 

 f ���3 اQن �X]ً�، أ�2M ،ء�X c��3 آ� \R��ی�i3 اH ا�ُ��_ ��f 5 ی�
، أ�2  اQخ�ة ��زیk جTاء 
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 J�i� ا��ح�5 �5 ��ف وه� ی�LB، وأB�ن� ��� J�i� أMو ،LBی� f رون ا���ل وه��P� Hا �i3ی

 q�� ذ�_ أن ه\ا E�3� 
ن� ���Zن �5 ���ن وه� ی�LB، إذا �Xء واح أ�f 5�� J�i ی�
 و��5 ی����

u ،cوج T� H B3ا� ���u س ه���Pسً�، ا����P� ك ح�ی� ح�آ��i���_ ه� ا����Pس، إن �Mاك �����ل أ�

���?�، �����iP اUو�E أّن ا!ن��ن إذا صّ� إی��نf L ی�>5 أن ی�� أحًا،  _Bوس�ف ی��س ،��Z<� ى�Mأ

 cآ��ن آ �� Hا �?Bة ا��� رآ��oا� jIی� Lإن ص� إی��ن ،Lإی��ن j3� �� �>E�� 5 ی�� ؟ ی��

y، ی����k� q أخ�L �� �?2 آ�م اH، �� إن�gء ا����ج، �� إ�3uم ا��3iم إن��ن ی��u �� �?�Iیy ا��

E��3� L��M c��  :و�� ����3 أح>�م ا��LP، ی����k� q أخ�L �� إآ�ام ا����ف ��>5 وا�

  C)26(�َوِ+* َذ�9َPَ�َ�ْ+َ Qَ�َِ+8ِ اْ�ُ	�9َPَِ+ُ�(َن 
 ) 5���iس�رة ا��(  

  E��3� ل�M:  

  C)61(0َْ	7ِ ا�0َ�ِْمُ�(َن � ِ�ِ	7ِrْ َهَ>ا َ+ْ�َ�
  )س�رة ا����4ت ( 

  E��3� ل�M:  

  7ِDْEَ�ِ 7ْ�ُ�)58(C ا���ِ- َوِ�َ�ْ�َ	Eْ�َ�ْ+َ Qَ�ِ<َ&ِ+َ -ِPَِ�ُ�(ا ُهَ( َخْ�ٌ� ِم	�� َیْ#َ	0ُ(َن 
) qس�رة ی�ن(  

� ح��دی� ه� إذًا ه\ا سzال �����، ���ذا ن�� و�5 رّآ
 ���� ا��� ؟ ن�Pل أّن اH رّآ
 ��_ ص�� ن���  

 �� jI�� ة، وی�>5 أن��p وo�و �iBp وo�� خ�ةQا �� jI�� ا���4 ا����دی� ی�>5 أن J\ة، ه��oا�

و ح�ًا، أول أن�اع ا��� أن ����E ���ل ا����3 �5 أخ�_ إ��_، ا�����ى اUآ�X �Zًا أن o�� ن��ا�

 اQن،Xء أ��oBإ��_، ا� c4� 5 أخ�_ دون أن�أ�� ا�����ى ا���Z* وا���3ذ ��  H����E ���ل ا����3 

أن ����ك fً�M أو آ���� أو �3ً� !ی�Pع ا���ر وأن ����ل ا����3 �5 أخ�_ ��ك، �>��_، ���Pی�، ه\ا 

 Hل ا�M �ًن��ou ،�ًوان�أXّ� أن�اع ا���، ا��� اUول ن���، ا��� ا��Zن� أ�X، أ�� ا���Z* أص�B ه��ك 

E��3�:  

َ�َ&��َ� 2ُ�َُ� ْ� َأْه7ِ اْ�ِ)�Pَِب َ�ْ( َیُ�د%وَ<ُ)ْ� ِمْ� َ�0ِْ= ِإیَ	�ِ<ُ)ْ� ُآ��Eرًا َ�َ�=ًا ِمْ� ِ:9ِْ= َأْ<Eُِ�2ِْ� ِمْ� َ�0ِْ= َم� �َود� َآ�rٌِ� ِم

� َیْ ِ�َ* ا���ُ- ِ�َ ْمWِ�ِ ِإن� ا���َ- َ:َ�� ُآ47 َشْ*ٍء َ�ِ=یٌ� �P�َ ا)NُEَا َواْص)Eُ:ْ�+َ %̂ Nَ�ْ109(ا(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

إذا أراد ا!ن��ن أن ی���_ ��E ���43، أراد أن یt�� �_ إ�E خ�LM، إ�E وح�L، إ�E سLu�P، ا�\ي   

E��3� ل�M یX   :ی���_ ��E ���43 اH ح��ً� ی�y�i �5 ح�ٍ

َ�َ�=ًا ِمْ� ِ:9ِْ= َأْ<Eُِ�2ِْ� ِمْ� َ�0ِْ= َم� َ�َ&��َ� 2ُ�َُ�  �َود� َآ�rٌِ� ِمْ� َأْه7ِ اْ�ِ)�Pَِب َ�ْ( َیُ�د%وَ<ُ)ْ� ِمْ� َ�0ِْ= ِإیَ	�ِ<ُ)ْ� ُآ��Eرًا

� َیْ ِ�َ* ا���ُ- ِ�َ ْمWِ�ِ ِإن� ا���َ- َ:َ�� ُآ47 َشْ*ٍء َ�ِ=یٌ� �P�َ ا)NُEَا َواْص)Eُ:ْ�+َ %̂ Nَ�ْ109(ا(C  
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  )س�رة ا��PBة ( 

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

َدب� ِإَ�ْ�ُ)ْ� َداُء : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: اِم َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َلَ:ِ� ا��%َ�ْ�ِ� ْ�ِ� ا0َ�ْ(�(( 

Nَ	�ٍ= ا��ِ>ي َ<8ُEْ ُماxَُمِ� َ�ْ&َ�ُ)ُ� اNَ�َْ�ُ= َواْ�َ&�Dَhُْء، َواْ�َ&�Dَhُْء ِهَ* اGَ�ِ��َ ،!ُGَ�ِ�Nَ�ُْ! ا�=4یِ� Gَ�ِ��َ wَُ! ا�0َ�Jِ� َو

� �Nَ�َ�%(ا َأَ+qَ ُأَ<&4ُ�ُ)ْ� ِ�Jَْ*ٍء ِإَذا َ+ُPُ�ْ0َ	Pُ&ْ�َ�Nَ�َ Wُ)ْ� َأْ+Jُ(ا ا���qََم�P�َ ِم9ُ(اbْ�ُ wَ Wِ=ِ�َ�ِ �ْ(ُ9َ�ْ�َ  ((  

   ،
3X ى���� E���\�_ ��ى ا���س ج��3ً� وE�X 2?���M، ����ص��ن ��E ����ى أ��، ����ص��ن 

�BM ى���� E����، ����ص��ن ��E ����ى ���gة، ��E ����ى �ی��، ��E ����ى ����ص��ن 

ح�، ��E ����ى أس�ة، �� اUس�ة ا��احة �( خ���ت، آc ه\ا �5 �j3 ا!ی��ن، �Mل ���L ا�4�ة 

  :وا���م

َدب� ِإَ�ْ�ُ)ْ� َداُء اxَُمِ� : َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- : َ:ِ� ا��%َ�ْ�ِ� ْ�ِ� ا0َ�ْ(�اِم َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل((

8ُEْ ُمNَ	�wَ Wِ=ِ�َ�ِ =ٍ َ�ْ&َ�ُ)ُ� اNَ�َْ�ُ= َواْ�َ&�Dَhُْء، َواْ�َ&�Dَhُْء ِهَ* اGَ�ِ��َ ،!ُGَ�ِ�Nَ�ُْ! ا�=4یِ� Gَ�ِ��َ wَُ! ا�0َ�Jِ� َوا��ِ>ي َ<

� �Nَ�َ�%(ا َأَ+qَ ُأَ<&4ُ�ُ)ْ��P�َ ِم9ُ(اbْ�ُ  �ْ)ُ9َ�ْ�َ َمqَ��(ا ا�Jُ+َْأ �ْPُ&ْ�َ�Nَ�َ Wُ)	ُPُ�ْ0َ+َ ٍء ِإَذا*ْJَ�ِ ((  

س��Bن اH أیcP3 أن �>�ن رذی�� آ���� سBBً� �� ح�y ا�ی5، ی��?� ا�ی5، دخc ا��� أص�B ا�ی5   

cBی��ن و����!�� lPث نو����?X  2>��، ا��B3دات ج���ء، f ی�ج �Mب �5 اH، وf ا��4ل ��H، ح

  : و������ك، نlP ��� ی��oB أن ی>�ن ���L ا���M ،5�zل ا��س�ل ا�>�ی2

� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((�P�َ !َ�9#َ�ُْخُ�(ا ا=ْ�َ wَ Wِ=ِ�َ�ِ *�ِEْ>َ َوا��ِ>ي

��P�َ ِم9ُ(اbْ�ُ wَِم9ُ(ا َوbْ�ُ  �ْ(ُ9َ�ْ�َ َمqَ��ا ا�)Jُ+َْأ �ْPُ&ْ�َ�Nَ�َ Wُ)	ُPُ�ْ0َ+َ َأْمٍ� ِإَذا �  )) )%��Nَ�َا َأَ+qَ َأُد�%ُ(ْ� َ:َ�

��L ا!ی��ن    Eن� �Bن ا��U Lن�� E�� �<Bأن ی L��� ،5���zا�� L5 إخ�ان�zا�� 
أي ��4اح� إذا �2 ی�

���c وا���س ن��م، إ�y أخ�ك ��جy�u L، إذا أص��L أ��gا ا���م وأ��3uا ا��3iم وص��ا ��: آ��ً�، �Mل

 خ�� ه�]L، اذه
 إ��L، إن أحL�BB أ��Lo، �� ص���� ��س�ل اH وأص���L، آ�ن �� ���P� ،cل أح

Lل: أص����M ،LBإن� أح Hل: وا�M ؟ L�������X ،L�ْء راkR جًا أن ��Pل Uخ�_ : �M ،fل: هc أt� 2M

،H _Bإن� أح H5 وا�zا��  �Bن� ا��
 �tخ �5�z أ�Mل �L واH أحH _B، س�)�أن� واH أ��3?�، أح��نً� ُأ

���L ا�4�ة وا���م �Mل : LM�خU ،5ا��� L�ِ�ْ�� L2 أخ�<�� واH ی� ��3ذ إن� أحS� ،_Bذا أحّ
 أح

 L� cM ،Lُِن�U ،L�<ی�� 5��� ،Lث���� ،L�i�� ،J�g3� 5��� ،L�Mن�U ،L3�واH إن� أحB_، ا�����، ���ا

 Hا ��?Bن ��_ خ���4ن ی��ب، ی� ���Pب ا��Pء ی�X ه\ا ،Lأص��� E�� ��Zم ی�ة وا���ا�4 L���آ�ن 

��E أخ�_ ����ح، ا��ح : �� ه�� ی� رس�ل ا�M ،Hل: ورس���M ،Lل 5�� f ،yوح�5 ا��� h�4ا�

�ك آ�ی2 أث�� ��E آ��L، أخ�ك ا���3ل، ا��ا�3M ا��4دق، ا����l، أخ�ك و�� أث�� ��E و��LR، أخ

 T� ورد �� اUث� أنL إذا Mو ،Lن��� �M�u E�����ح ا����u أث�� ��E ذآ�LR، أخ�ك y��u ا����ن أث�� 
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 c>�2، آ�أن� �2 أ L3u�P� f ع إذنأخ�ك ��ل أنh وإذا ج���� �� �(�q وأخ�آ2 انy�i �� ا��ی* وأ�

iه� ان cوج T� H5 ا��y �� ا��ی*، اH أخ\ ��J و��ك أث� آ��B اص���ا، ا��ی* �L، ه� ی�>�2 

��p Jة ��E ا�ی5 ه\ا ه� ا!ی��ن، إخ�ان�� ا�>�ام �k أن�� ن��4 ��ا��� �L ا��(�ل، ه\ا ا��5�z إذا 

و أن ا��Bن �Xسk جًا Bون�4م آ�� ی���4ن ون�� آ�� ح(�ا، و�>5 ی Hآ�� ی��4 أص��ب رس�ل ا

��E اH أن ی>�ن إخ�ان�� ا�����zن آ�����Bن �� أخ���M و�� ن������� و E������3، أن� أB� ��Bح ��

c�M ،�ً�3� L�3� gا���ص�ص، ی :��_ ��ن ی� رس�ل ا�P� Hل واح j��� : P� Hی� رس�ل ا Hوا

�5 أخ�_  kدا� ،_��وًا �� �����ا � EP�� _ا أن���� حBً� �_ ��?2، و�� Xt� 5أن�س �� ن� _�� j���

���L أح�5 ا�L� 5e، اس��?2، اسcBM L�t أن ����L، ه\J أخ�ق ا��5�z ی>�د ا�� L� ر، ��ر\� L� q�

 Eا ح����z� f J�� ��� qق، ��\�_ وا�\ي ن��أخ Lی5 آ�ی>�ن ا!ی��ن آ�L أخ�ق، ی>�د ی>�ن ا�

ن ��3g �����ا، ی(
 أن ی��B�M y_ حBً� إذا رأیh أخ�ك، ی(
 أن ��3g ��حL�B�p �� �g، ی(
 أ

���_ �Mل  ��Zی E��3�و Lن��Bس H�� L�4� أن fی�رة إTا� J\5 ه� �o�B� f L�أ�� إذا زر ،Lق إ���g�

  :ا��س�ل ا�>�ی2

�  َوا��ِ>ي َ<ِEْ�wَ Wِ=ِ�َ�ِ * َ�ْ=ُخُ�(ا اْ�َ#�9َ!: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((�P�َ

� �Nَ�َ�%(ا َأَ+qَ َأُد�%ُ)ْ� َ:َ�� َأْمٍ� ِإَذا َ+ُPُ�ْ0َ	Pُ&ْ�َ�Nَ�َ Wُ)ْ� َأْ+Jُ(ا ا����P�َ ِم9ُ(اbْ�ُ wَِم9ُ(ا َوbْ�ُ �ْ(ُ9َ�ْ�َ َمqَ ((  

   ��Pذا ا��S� ة�)X ��?��� hM�� �ً3� ن��gإذا آ�ن ص�����ن ی� H2 آ�ن أص��ب رس�ل ا<���ا���م 

f�M ه�3� :���P� ن�ا���م ���>�X ،2ء ج��c جًا، : ا���م ���>2، آ�� �3ً� �� س��رة ن���T ث2 ص3

��E أخ�_، س�م   ا��g� م�دة، س��� ،�X�gB� ،Lوج �M�i� م�5، س���z2 �5 ص��ت ا��<���ا���م 

�E، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م��������، ��:  

"Bِbا�� b5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َأن��Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلََ Lُbا�� Ebَص� b� : cُُآtْ�َ ��َاْ�َ�َ�َ��ِت َآ cُُآtَْی ِإی�bُآ2ْ َواْ�َ�َ�َ Sِ�َنb اْ�َ�َ�َ


ا���bُر اْ�َ�َgْ3ُ�َْل ا�Mَ َأْو ،
َiَ *".  

  : أی5 ح����� ذهhB آ�?� Uن_ ح��د، و�Mل ���L ا�4�ة وا���م

َدب� ِإَ�ْ�ُ)ْ� َداُء اxَُمِ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: (�اِم َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َلَ:ِ� ا��%َ�ْ�ِ� ْ�ِ� ا0َ�ْ((

Eْ>َ 0َِ� َوا��ِ>ي�Jا� !ُGَ�ِ��َ wَ �ِا�=4ی !ُGَ�ِ��َ !ُGَ�ِ�Nَ�ُْء ِهَ* ا�Dَhْ&َ�ُْء َوا�Dَhْ&َ�َْوا =ُ�َNَ�ْا �ُ(ُ�َ&ْ�َNَ8ُ ُم wَ Wِ=ِ�َ�ِ =ٍ�	

� �Nَ�َ�%(ا َأَ+qَ ُأَ<&4ُ�ُ)ْ� ِ�Jَْ*ٍء ِإَذا َ+ُPُ�ْ0َ	Pُ&ْ�َ�Nَ�َ Wُ)ْ� َأْ+Jُ(ا ا���qََم َ�9َ�ُْ)ْ��P�َ ِم9ُ(اbْ�ُ ((  

ن� ��M ،j�i� y��3ل  ��
، أی?� ا!خ�ة R�4ا�?�ج أي ا���5 وا�� : c�3و�2 ی J��p إذا ح� ا���س

Bو�2 ی J�T وجc أf یtث2 ه\ا ��E��P ح� H5 ون�ج� �5 اeا� 
�pt� c3�� fل و�P� ا�����د E�� �

 ،L� ث2 ��رك L?و�� �� وج Jtء، ه��X c32 و�>5 �2 ی��t� Lأخ� E��ا���س، �?� ی�oر ���� رأى ن��3 
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�cZ ه\ا ا!ن��ن ن�ج� �5 اH أن : �?��ك �3Xر داخ�� �� �L� tB، أ�� س��آL ا��eه�ي ����M ،�Bل

 ا���M ،5���zلی�� ���L ا�4�ة وا���م ذآ� ا��� �Bا�� ،L� ��o:  

wَ َ�َ�َ= ِإ�w ِ+* اPَ9َpْْ�ِ� َرُ'Wُ��َ� 7ٌ ا���ُ- اGُ�ْْ��َن : َ:ْ� َس�ِ�ٍ� َ:ْ� َأِ��ِ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  )) ا��2َ�9ِر َوَرُ'Wُ��َ� 7ٌ ا���ُ- َم�wً َ+2َُ( ُیGُEِ9ُْ- �َ<�َء ا���7ِ�ْ َو�َ<�َء ا��2َ�9ِر  َ+2َُ( َیWُ)�ُPْ �َ<�َء ا���7ِ�ْ َو�َ<�َء

   Hل، أّن ا�Pح ه\ا ا��X Eإ� �i�� نQ��3?�، أن� ا� �iBoه� ا� �>5 ا����3ء أج��3ا ��E أن ه\ا ا���

��r3� E، �� حcP ان�e آ�j ��: ��ذا �Mل ؟ �Mل: �T وجc جc3 ا���س درج�ت، �Mل �3?2� ���


 ��p ����ن وه��ك �Bu ن وه��ك���� 
�Bu وه��ك ،E�g��� �� ه��ك ���ض وه��ك خ�دم 
iا�

ر2�M q�R، وه��ك �ی� ���E�g، و�� حcP ا��(�رة، ه��ك ��kR ��(�ل و��kR ���ق و��kR ج��� وه��ك 

ه��ك �(� وه��ك ��اء، ����2��3 ����رد وه��ك ��_ ا��ی وه��ك ر���p q�R ا��(�رة، و�� ا�(�� 

E��3� ل�M ،�3��)ی� وأس��ذ �� ا��Pه��ك أس��ذ �� ا�:  

 qً�DِEْ�َ �ُ&َِخَ�ُة َأْآَ&ُ� َدَرَ'�ٍت َوَأْآVَ�ْ�َ0ٍْ~ َو�َ ��َ:َ �ْ2ُDَ0ْ�َ �9َ�ْ�D+َ lَ�َْآ �ْgُ>ْ21(�ا(C  
  )س�رة ا!س�اء ( 

��X ��3]ً� و��q آ�X cء، و���h دا��R، �>5 درج�ت  إخ�ان�� ا�>�ام درج�ت ا�ن�� f ���3 آ�X cء،  

اQخ�ة ���3 آ�X cء وه� أ�ی� �tی5 ا����iB ؟ أن ��yP درج� �� اQخ�ة، أی5 ا�cP3 ؟ أن ی>�ن �_ 

 5� ��جT� Lی ر، أی5 ا�\آ�ء ؟ أن �c4 إ�E ا�(��، ه\ا ه� ا���، ا����P� _��� ��3 صق P�

 اH ا!ی��ن، ا��f 5�z ی�� Uن�� اH س�اس��، وUن5�O L أن أآ��>2 ��5�O L أّن ا���y آ�?2 

 L3ی���_، وا�\ي ر� L��� ی>��_، وا�\ي Lوا�\ي أآ�� ،_�i3أخ�ك ی Ei�أ��Pآ2، وUن5�O L ا�\ي أ

 Lا�� cًا، أب أرس��Z?� آ��4 ذآ�M ه��ك ،
�i� أن fإ _��� �� ،L� _���ی��3_ وا�\ي ��� ���L ی��� 

�����ً� اUب أ��، ج�هc، ��زه�  Lأن ی>�ن آ��� E��� 5ب �� ا������ وا�����U2، ا�� 
��u د�

وJ إ�E ه\ا Xزه�، أرUا 4P؟ وه� ی ���� أی5 اUز�Bا� رآ
 دا��L و��جL إ�E ا��Pه�ة، ��tل أح

�� ا������ ا�(��k ا��3یy ا���3 �?\�4M J وا��3M، واس�L زآ�ی� اUن�4ري، ه\ا �2�3 ا��Pاءة وا�>���� 

�ً� وار�EP ح�E أص6�X �B اUزه�، و�� ��ت �� �B� 2�3ا� 
�uن �� ه\ا ا��5، وO�P2�3 ا��وا�����5 و

��5 أو ث�ث� �uق ���� إن��ن f أ���L، ی����3 �5 �Bأس cBM ،زه�U6 ا�X fا���دس� وا���5�3 إ

� ا���o ا�����3 �5 ا�(���3 أن� ���ي س�3Bن ���ً� cBM أی�م ن�h ا!ج�زة �: �r3 ا�M ،�u�XUل ��

 L� q�� 2�3ًا، ا���Bآ h�Bأص cP� f ،ب ����ح�Bا�(���3 ؟ �� ا��ا��3 وا����5، ا� cدخ E�� ،ن����Bا��

 hBان�� ،�ً���س5 �5�3، ه\cBM J أس����M ،kل �� أن� أخ\ت ا!ج�زة �����o ا�����3 اQن، ���ي س�3Bن 

 : �5 ��� وه� �� ا�����5 ی�>� أن یtخ\ X?�دة، ی�Pل �_��(���3 ا����Bن�� �� ا��ا��3 وا����5، ��

ل أن � ،���� J�� hMو f ر��oن ا�U ،رًا��p 5آ c� 5 ح��دًا<� f ،2�3ا� 
�uح��ا، ا �Bة ج�B<ا�
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 L��� ا���س ی��B� c�3ء ذا�L ه\ا ه� ا���، �Mل �� �� �eل أن ی�� ،��Bم یل أن ی?� ،c�3ی ی��

  :ا�4�ة وا���م

 ))���gا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِإی��ُآْ� َوا� � َ+kِن� ا����g َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��

Dُcَ�&َ�َ wََسُ=وا َو�Nَ�َ wَا َو)Jُ'َ�9َ�َ wَا َو)�ُ��#َ�َ wَا َو)�ُ��Nَ�َ wَیِ� َو=ِNَ�ْاَ�ُ�وا َوُآ(ُ<(ا َأْآَ>ُب ا=َ�َ wَا َو)

  )) ِ:َ&�َد ا���ِ- ِإْخَ(اً<�

   ،E4�� fو 3� f ������� �)ا���3، وأ��ان ا�� k���� �ًآ�ذ� �ً�Bاًء خ��X �3ي ا�����gا���ج� إن��ن ی

آ��� ���k� 5�P ����3، ر���M ��3ً� : دخ��� �����4M أو ��Tایة ��gاء ����، �Mل ��: �Mل �� أخ آ�ی2

M ه\ا ،��Bة خ��5 سJ�3 ا�� j4��� �P�P��PیBً�، ه\T� Jای cPس�3 ی E����ً�، ح�E رس� ا����� 

ن(� أی�ً�، أي اح���ل ���k ا���3 إذا أردت أن �k�B أو ����L إذا أردت أن ���gي، ����� اح���ل 

5�3B و��Pل أن� أن� أریه�، أریه� ���Zن�5، ��ض ���_ س: ز��ن ی��gي �X]ً� وأنh ج�ر ا��P�� ،kR�Bل

 ��Bأ� kR�� ه��ك ،���Zا��� ،�Bاء ا����gه\ا ا� Lا����3، إن J\ي ه��gی L�3ن�5، �� ا�\ي ج��Z� ه�أری

L� ل�Pز��ن وی ��tی ،L3� y��� kص�ن J�� :L��3� لt��� ،زة��Bا� J\ه �� س�3ه� ی� ����3 ؟ : أری

 ����P�� ،5�3ل ه\ا اUج�� ���P�� :�g�� ،5�3Bل �L ا��2�3M ج��Uأن ا Jد�P��f ���ی?� ا���Tن ���

 M 5ث��fٍل وا��س�c<g� k خ��u، وی>�ن س�3ه� �� اUصc س��3Bu ،5ً� ص�ح
 ا���c �>�2 ��4ت 

: س��3ا، و�>5 اUج�� ی��eه� �tن س�L3 خ��j، أي �uی�u 5� �Pق اfح���ل �3 ���M ،�ً���� �ً3ل

H ٍص�� k�Bه\ا ا� c� �E��3، ی��3 أي إ��م، أي ���q، أي ��h ن�e، أي أج�k ا����3ء ��E أن ��

�Tوی� ����رآ�، أي �p أو خاع أو ن(� أو ��k خ��B أو �Xاء خ��B أو اح���ل أو ا���ق أو ���� �� 

 : ا�k�B وا��gاء ی3 ه\ا ا�k�B ن(gً�، ا����3ء ���MاXث2 أO �Pی�iا� J\?� ص���، �>5ّ ا�\ي ��ع k�Bه\ا ا�

، أنh ا��Xی�?�، �Xاؤك ص���، ا!ث2، ا�k�B ص�P�� أن?� س�ف hه���أن  ��، أنh ا��Xیh ح�ج� �3


 ه� �� خ��ر، إ�� أن : �>5ّ اQث2 ه� ا�kR�B، ا!��م ���_ �Mل�إذا ��2 ا����gي �tن ه��ك ا���Rر أو ��


 ا!���M، �>5 ا����3ء ���Mا�iاء أو أن ی�gا: ی��� ا� kر� k�Bإذا آ�ن ه\ا ا��(� �� ا� E�3 إ���

 ���M!ا 
����ى ث�ث��R����� 5 �5 ا���3 ا���P�P دخ��� ���� ی��5Bo��� E ا���ح�، وا�5Bo ا���ح� ی�ج

وا����د، أری أن أن�iP�� LB أی?� ا!خ�ة، ا!ن��ن إذا آ�ن ی�3ف ���ل ا���o وس�q��� k ��� ی(
 أن 

�Bل ا���M ،L4Rا�� 3���:  

�ٍر َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َرَأى �0َ�ًَم� َ+َ ْدَخ7َ َیَ=Wُ ِ+�ِ- َ+َ�َأى cَْ�َ� َذQَ�ِ َ:ْ� َأِ�* ُ�ْ�َدَة ْ�ِ� ِ<َ�((

  )) 8َ�ْ�َ ِم��9 َمْ� �Gَ+َ : �9َ�Jcََل
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  :و�Mل أی�ً�  

َ� ِ�َ�ُ'7ٍ َیِ&�ُ� �0َ�ًَم� َ+َ ْدَخ7َ َیَ=kِ+َ -ِ�+ِ Wَُذا ُهَ( َم�� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  ."* )) 8َ�ْ�َ ِم��9 َمْ� ��cَ: َمJُhْ(ٌش َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

   _B�M kأن ی��� 
أول حی* ���gp 5 وا��Zن� �y�i� ،�p 5 ا��o، أي آc حی* ��q�� L ��� ی(

  :ا ا��ی*، آ��� ���M ،��� qل أی�ً��?\

8َ�ْ�َ ِم��9 َمْ� َخ&�َ; اْمَ�َأًة َ:َ�� َزْوِ'�2َ َأْو : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

 Wِ=ِ4َس� �  )) َ:ْ&ً=ا َ:َ�

  :و�Mل أی�ً�  

  )) ��8 م�9 م� <2; أو أش�ر ���29; (( 

  :و�Mل  

  )) 8َ�ْ�َ ِم��9 َمْ� َ�ْ� ُیَ(�4ْ� َآِ&�َ�َ<� َوَیْ�َ�ْ� َص�hَِ�َ<� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�((

  :و�Mل  

̂�  8َ�ْ�َ: َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل((  ِم��9 َمْ� 3َ�ََ� اMُ�ُْ=وَد َوَش

  )) اْ�ُ#ُ�(َب َوَدَ:� ِ�َ=ْ:َ(ى اْ�َ#�ِهِ���ِ! 

  :و�Mل أی�ً�  

َمْ� َ+�َرَق اْ�َ#َ	�َ:َ! َوَخَ�َج ِمَ� : َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

َت َ+ِ	�PُPَُ- َ'�ِهِ���ٌ! َوَمْ� َخَ�َج َ:َ�� ُأم�َ�ِ *Pِ�Eِ�ِْ- َیDِْ�ُب َ���َه� َوَ+�ِ'َ�َه� wَ ُی�Nَِش* ُمbِْم�9ً ا���3َ:ِ! َ+َ	�

0َ�ْ�ِ ;ُDَhْ��4ٍ! َی	6َ َراَیٍ! ِ:Nْ�َ 7َPِ�ُ �َْوَم *Pِ8َ�ْ�َ ِمْ� ُأم�+َ Wِ=ِ2ْ0َ�ِ =ٍ2ْ:َ ي<ِ�ِ *Eَِی wَِ<ِ- َو�	ِ�یَ!ِ��&ِ�َ  7ُ�ِ�Gََأْو ُی

�ِ&��ِ! َأْو َیْ=ُ:( ِإَ�� ا0َ�َْ�ِ&��ِ! َ+PْGَِ�ٌ! َ'�ِهِ���ٌ! َ0َ�ْ�ِ ((  

 ��L �5 ی�c3 ه\ا ا�\ن
 �tنq�� L ���، أن� أ�Mل �>2   �أي ی(
 إذا �Mأت حی* ص��� ��س�ل اH و��

� qB��� Lن�� 
 ا��5�z إذا وج�M kأن ی��� 
�T وجc، ی( H�� ���� �?� ا���B وه\ا ��� ��43�

 �uدك �5 ا!س�م آ��ً�، ��h�� ،L��� 5� h �5 ه\J ا���� M �Bأي أن ا�� ،��� q�� Lنt� �?Bص�ح

 أخ�ج_ �5 ��� ا!س�م، ا��X �oء آ��B جًا، ��� ��M_ إن آ�نh ح����� M 
إu�Mً�، أي أّن ه\ا ا�\ن

�gوا� k�Bر ا��g�  :اء أس�سL ا��o، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���مأر�k أخ��س?� �p، إذا اUس�اق ���3 أ

  )) ا�	)� وا�M=اع +* ا��9ر(( 

  :وی�Pل أی�ً�  

ِ̂ َ��َل((   )) بَأْو َمَ)َ� َم0ُ�ْ(ٌن َمْ� َض�ر� ُمbِْم�9ً: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* َ�ْ)ٍ� ا��4=4ی
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ن� ���Pس Oخ� آ��� �  �� اQن M ،�?���� j3ُ���3ن، ا�>��� �� ا���o آ�� ن�3ف إذا آ�Z اس��ا�?� 

��E ���3ه� ا�����e ا��i�gن ���3ن، �L�3 اH أي : ن�Pل h�Mًا أ�� �� و�53 اH ��نً�، آ��� �����t ج

�5 رح���P�� ،Lل ���L ا�4�ة وا�� J3Bأن ی ،Hا L�35 أن ی��zل ���ح� ا��Tب ی��P� �Bأآ ،J  :�مأ�3

ِ̂ َ��َل((   )) بْ� َض�ر� ُمbِْم�9ً َأْو َمَ)َ�َم0ُ�ْ(ٌن َم: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* َ�ْ)ٍ� ا��4=4ی

��، ی>�ن أس�ء   ��Bا� J\5 ه�دyM �� ا�k�B وا��gاء، دyM �� ا���اص��ت، دyM ���� ی�Pل ���gري 

ن���4 انf ،�e ی�>�2، إنL ی�L�� qB، ه� اخ��ر : ي ��fً�i �5 ه\ا ا���Pش ی�Pل �_ا���Pش وا�kR�B ی��

 cوج T� Hوا cل ه\ا ن�ع �5 ا������i�Bه\ا ا� L�� يأس�ء ��Bس و�L�� qB، ه\J ا!�Xرة إ�E أنL ی��

��q ا���3ب وآ���ن?� و�p ا��k�B ا�(� ��: ه� ا��زاق ذو ا��Pة ا����5، ه� ا�>���، �Mل� 5Bpديء و��

واء ی>�ن ��L��3 ���?�ً�، ن��� ه\ا � _��M ��� ،q��ا�����سc ه\ا آ�L یخk�� �� c ا��(�، �

 Lأن E�� L3�B� L��3�� Lٍ��� ء�X ،�Mس� J\ه ،L� ���M f واءا���ری6 ون�k ��ری�ً� جیًا، أص�B ه\ا ا�

�gوا� k�Bو �� ا�Bأن� أرى أّن دی5 ا!ن��ن ی ،�Mو �� دآ�ن_، و�� ��3ّل ه\ا س�Bی �� �Zاء، دی�_ أآ

سً� �� �>�
 ا�?�س�، وإن �?� hا������ة، وإن آ� 
�<� �� �ً����� h_، إن آ��د����>�B_، و�� 

و ص�رخً� ��q �� ا���( وإن�� �� ا�U c�3نL آ�� �Mل ا��س�لBا���3دة، دی�_ ی ��� �ًB�Bu hآ�:  

))� !#� ��>�	p ام خ�� م��Nم��ك دا<^ م� ا�q0= ا�س ((  

   rوی�3ف أّن ه\ا ا���ی Hی�3ف ا LنU ،rی��� Lص���ی�>5 أن  f 5�zا�� 
�Bi2 أّن ا��Mأ Hن� وا

ة ��?�، أو R�� f �4ر� L��<أو ی L��� T�Bأو ی Lی�ً� أو ی����� �o5 أن ی�z� 
�Bi� 5<ی� f ،H B�


 �5�z ه\ا ا��gء، ی����f c�����  c جوى ��L �>� یk� 2��P ا����c اUج�، f ی�>5�Bu c3أن ی�

 cة �5 ��آ����5�z� ����� E یcBP د��ة ��?� 2�I، أ�� یcBP د c����� ،�P�i� اس����� LPح ��

ی��� دی5 � ،jg<ا� س ی�k�3 ا���Bء ح�E ی��� 5u حی، ی��
 اUس�ك �3�?� c����� ،ص���

�� �?2 ا�����4 ا�>�ا��م ا�ی5 ه>\ا آ�ن�ا �� أ�uاف ا�ن��، و��� �?��� ��c و��?�، دی5 ���ء أ��، 

ن� اس���Zء واح ��M �Pل ���L ا�4�ة وا���م�� 5<� ،��tه� ان�?��� آ�� ،�P� ة�ی5 آ�4م وص  :ا�

  )) َخْ=َ:ً! َس	�� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اNَ�ْْ�َب : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل(( 

   L��� rBP� أن �?��� ه�?� نc�B، ه��، وا��وك، Uن أس�س ا���ب خ�����P� k�i أن ��ع 

ك، اس���Zء وح� وه� ا���ب، �����L�3�� L ی?�ي إذا آ�ن أس��ًا  rBP�� L��� ،J�B� أن f س�رًاt�

 L��� Hا Eص� �Bا�� E?ا، ن��p�B� fی* ووس�2 ا������5 �5 ا��rp�B ���?2 �� ا���Pة ا��Z��Z �5 ا��

��p ا H�E��3، أي �_ أن �roB أخ�ك إذا ا��Mف ���43، أو ا��Mف ذنBً�، أو �f �ً[�X c3 ی��y، إن �2 

 cج Hا ،L�� �?�� roBا ا�\?� Hا ��o� L��oأ�� إذا أ� ،H roBه\ا ا� L��o5 أ����zا�� c�Bس kBی�

roB��� ،ا������5 إخ�ة c3ج L��ج  ��p E�� ،Hا �?�� ��p E�� hا!خ�ة، أي أن k� rMی���
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 اUه�اء �Mل ���L ا�4�ة B�� ،�ً3Bu Hا ��o� اوة�ا��2��4 ا!�?� �?\ا ا��(��k، إذا ه��ك ���oء و

  :وا���م

� َوا��ِ>: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( �P�َ !َ�9#َ�ُْخُ�(ا ا=ْ�َ wَ Wِ=ِ�َ�ِ *�ِEْ>َ ي

� �Nَ�َ�%(ا َأَ+qَ َأُد�%ُ)ْ� َ:َ�� َأْمٍ� ِإَذا َ+ُPُ�ْ0َ	Pُ&ْ�َ�Nَ�َ Wُ)ْ� َأْ+Jُ(ا ا����P�َ ِم9ُ(اbْ�ُ wَِم9ُ(ا َوbْ�ُ �ْ(ُ9َ�ْ�َ َمqَ ((  

��ن f ی��_ ن��E�3� ��� ،L ا��ی* f ذآ�ت ه\ا ا��ی* c��M cBM، ا���P�P ا�roB ح�ل ن���، وا!ن  

 Eدي إ�zء ی�X cء، آ��oBب ا��Bا أس����P� f ،2<�oBخ�>2 أن یU 
Bی� �ً[�X ��3ا�� f ا ؟��p�B�

 T� Hي ی>�ن، �\�_ ا���ا�roB وا���oBء  f��J��3، ه\ا �E�3 ا��ی*، أ�� ا�roB ح�ل ن���، 

  : وج�M cل

َأْن ُی(ِ�َ� َ�9َ�ُْ)ُ� ا0َ�َْ=اَوَة َواْ�َ&�Dَhَْء ِ+* اMَ�ْْ	ِ� َواْ�َ	ْ�ِ�ِ� َوَیُ�=�ُآْ� َ:ْ� ِذْآِ� ا���ِ- َوَ:ِ�  � ِإ<�َ	� ُیِ�یُ= ا��3َ�ْ�Jُن

  C)91(ا���َ��ِة َ+7ْ2َ َأْ<Pُْ� ُم2ُPَ9ْ(َن 
ة ( Rس�رة ا���(  

  E��3� ل�Mء، و��oBب ا��Bأس   :ا���� وا����� أح

�ُ	(ا ِ�Nَْ&7ِ ا�ِPَ:ْْ��َوا(ُ�ِ)�ُ�ُ �َ�ْ�َ lَ�� َ+َ َأْ:َ=اًء �ْPُ9َْ! ا���ِ- َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِإْذ ُآ	(ا َواْذُآُ�وا ِ<0َْ�ُ��Eَ�َ ��َ0ً� َو�	ِ'َ -ِ�� 

َ�� َشEْ�ُ �Eََ�ٍة ِمَ� ا���9ِر َ+َ ْ<Gََ>ُآْ� ِم�2َ9ْ َآَ>Qَ�ِ ُیَ&�4ُ�:َ �ْPُ9ِْإْخَ(ا<ً� َوُآ -ِPِ	َ0ْ9ِ�ِ �ْPُNْ&ََ�َی�ِ�ِ- ��0َ�َُ)ْ�  ا���َ+َ ْص �ْ(ُ�َ -ُ

  Pَ2ْ�َ)103(Cُ=وَن 
  )س�رة Oل ���ان ( 

  :إذن ا��j�z ه� اH، و�Mل أی�ً�  

ِ�یٌ� ��lَ َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ<�ُ- َ:�َوَأ��lَ َ�ْ�َ� ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َ�ْ( َأْ<6َGْEَ َم� ِ+* اْ�َ ْرِض َ'ِ	�0ً� َم� َأ��6َEْ َ�ْ�َ� ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َوَ�ِ)�� ا���َ- َأ

 �ٌ�(ِ�َ)63(C  
  )س�رة اUن��ل ( 

   lء، رخ��oBاوة وا��\�_ آ���  f���p�Bا أي  f�����oا إخ�ان> f ،2���gا �������� Uن?� ��kM ا�3

E��3� ل�M ،5���zح ��5 ا���ا�>\ب �� ا!ص ��:  

0ُْ�وٍف َأْو ِإْصَ��ٍح َ�ْ�َ� ا���9ِس َوَمْ� َی7ْ0َEْ َذQَ�ِ �َ�� َخْ�َ� ِ+* َآ�rٍِ� ِمْ� َ<ْ#َ(اُهْ� ِإ��� َمْ� َأَمَ� ِ�َ�َ=َ�ٍ! َأْو َم

 �ً	�gِ:َ َأْ'�ًا -ِ��ِbْ>ُ ْ(َف�َء َمْ�َض�ِة ا���ِ- َ+َ�hَPِ�ْ114(ا(C  
  )س�رة ا����ء ( 

  :و�Mل أی�ً�  

 6ْhَ�َ ْنkِ+َ �	َ2ُ9َ�ْ�َ ا)Nُ�ِا َ+َ ْص)�ُPَPَ�ِْم�9َِ� اbْ	ُ�ِْن ِمَ� ا�PَEَiِ��َ َوِإْن� *hِ&ْ�َ *Pِا ا��)�ُ�ِ�Gَ+َ اْ�ُ ْخَ�ى �ِإْ�َ=اُهَ	� َ:َ�

� Eِ�َ*َء ِإَ�� َأْمِ� ا���ِ- َ+kِْن َ+�َءْت َ+َ ْصNُ�ِ(ا َ�2ُ9َ�َْ	� ِ��0َ�ْْ=ِل َوَأْ�ِ�3ُ(ا ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ��P�َ �َ�3ِ�ِGْ	ُ)9C  
  )س�رة ا��(�ات ( 
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ات �����، ا���q، أص�� ن��_ ���3ی�?� ��H وح��?� ��E ه\J أدق Oی� �tص���ا ذات ���>2، �� ه� ذ  

��L وج �?�3��H�� c4 آ� �E�g �5 أ��ا�?� ه\ا ه� �J��3، أص�� أی� ���M ���_ و��5 ا������5، �u

 k� ،_R�ز� k� ،_ج��ان k� ،دكfأو k� ،_زوج� k� ،_أخ� k� ،_أخ� k� ،_��k وا�ك، �k وا�

 k� ،_5 ه2 دون� k� ،_ر��M5 أ�� �M���5 هM�� 2_، أص���ا ذات ���>2، ا��E�3 ا���Z* أص�� أی� 

اث��5، �_ أخ وأخh ����ص��ن أص�� ���?��، ه��ك أ��Xص ��3ی5 �3ًا آ��Bًا �5 ه\ا ا�����ى، �Mل 

f �?P�u ��یه�، هc ه\ا إص�ح ؟ أي ه��ك : واX H>�ت إ�E أٍخ أخ�L وه� زوج�� ��Pل �L: �� أحه2

 E5، ه\ا �5 ی����Pق ا�����أن ُ��24 ا�3��Mت، أن �Tداد ا�?�ة ��5 ا���س، أن ی��P�c ا���س، ه\ا �� خ�

  : �� خ�ق ا�>��ر، �5 ی���E ا�3اوة وا���oBء ��5 ا���س، �Mل ا��س�ل ا�>�ی2

َ�ْ�َ� اْ�َ(اِ�َ=ِة َوَوَ�ِ=َه� َوَ�ْ�َ� اxَِْخ  0َ�ََ� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َ+��َق: �َ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َ��َل

C -َِوَ�ْ�َ� َأِخ�  

���L وس�2 أن�M Lل   Hا Eص� H5 رس�ل ا�  :روى أ�� ا�رداء 

َرَ'ِ! ا��4َ��ِم َأwَ ُأْخِ&ُ�ُآْ� ِ�َ ْ+7َDَ ِمْ� َد: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ا�=�ْرَداِء َ��َل(( 

َ�� َی� َرُس(َل ا���ِ-، َ��َل: َوا���qَِة َوا���َ=َ�ِ!، َ��ُ�(ا�َ : !ُGَ�ِ�Nَ�ُْد َذاِت اْ�َ&ْ�ِ� ا��ُح َذاِت اْ�َ&ْ�ِ� َوَ+َqَِإْص ((  

���L ا�4�ة وا���م، ه\ا حی* ص���، أن ���4 ��5 ا���س، �Sّن ���د ذات ا�ی5    �Bم ا���ه\ا آ

  :��P، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م �� حی* J��pه� ا���

ِخَ��ُر ِ:َ&�ِد ا���ِ- ا��ِ>یَ� ِإَذا ُرُءوا ُذِآَ� : َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ْ�َ	ِ� ْ�ِ� 9ْcٍَ� َیْ&ُ�ُ� ِ�ِ- ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 

  )) َ	ِ! اْ�ُ	4�Eَُ�(َن َ�ْ�َ� اxَِ�&�ِ! اْ�َ&�cُ(َن اْ�ُ&َ��َء ا6َ9َ0َ�ْا���ُ- َوِشَ�اُر ِ:َ&�ِد ا���ِ- اْ�َ	��Jُءوَن ِ����9ِ	�

��ى ا!ی��ن، و��q داخً� ��    y5 أوث� �?� Hا �� roB5 ا!ی��ن، أ�� ا��� �?� H h�oأ�� إذا أ�

���L وآ�ن ا��جc �3\ورًا �� ن�q ا��U ُأث� L�o�t� �ٌX L5 أخ�� cج��� �?I �� ،ع��
 ه\ا ا���

ا��roB وأ�\ر ا�\ي �c3 ه\ا ا��g، أنh ��(�د أن �>�J ا� �g��Zب ���L، إذا آ�هh ا�>\ب ا����ق 

�� رأیh رجً� یe?� خ��ًا وُیِ�� �Xًا �tحL�BB : ا��B�o ا������ ه\ا ا�roB �� ا�M ،Hل أح ا����5�3

O L��o�t� ًا وی�� خ��ًا�X �?eی �رجً hو�� رأی ،
��E ه\ا ا�� Hج�ك اO ه\ا E�� Hج�ك ا

 y����� �ًآ�� h�� hأن ،L�BBأح �ًB�u �ً�� c�� ،L��oی�ًا أ��X �ً�� c��ا�roB، أنh �_ ا��eه�، 

 �?� �M�� f L�B�� ،Hا �� roBوُی Hا �� 
و�tس�ار ا���y، �_ ا��eه�، أی?� اUخ�ة ا��5�z ی�

 اس�>�c ا!ی��ن، ه\ا ���?�ى، ��H L�B وH L�o�ُ، ��5 أح
 H وأ�H ro وأP� H kو�� H Ei�

  .ا��ی* ا��gیj حی* �uیc وی���ج إ�E درس أو اث��5 أخ�ی�5

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- : َسِ	6ُ0ْ َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة َیGُ(ُل: َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= َمْ(َ�� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َ��َل((

�َد �Nَ�ََسُ=وا َوJُ'َ�9َ�َ wَ(ا َوDُcَ�&َ�َ wَ(ا َوwَ َ�َ=اَ�ُ�وا َوwَ َیِ&ْ� َأَ�ُ=ُآْ� َ:َ�� َ�ْ�ِ� َأِخ�ِ- َوُآ(ُ<(ا ِ:َ& wَ: َوَس��َ�
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ِ�َ�ِ=Wِ ِإَ�� َصْ=ِرWِ  َرا���ِ- ِإْخَ(اً<� اْ�ُ	ْ�ِ�ُ� َأُخ( اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� wَ َیgِْ�ُ	ُ- َوwَ َیMُْ>ُ�ُ- َوwَ َیWُ�ُGِNْ ا�Gْ�Pَ(ى َه�ُه�9َ َوَأَش�

َ�َ�اٌم َدُمُ- َوَم�ُ�ُ- qَpََث َم��اٍت َ�ْ�ُ; اْمِ�ٍئ ُمْ�ِ�ٍ� ِمَ� ا�4��J َأْن َیGِNَْ� َأَخ�Wُ اْ�ُ	ْ�ِ�َ� ُآ7% اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ:َ�� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� 

  .)) َوِ:ْ�ُضُ-

ا ��?� ا������5، آc ا����2 رواJ ���2، ه\ا ا��ی* ی�>5 أن ُی>�
 وأن یy�ّ3 �� ا�h�B آ�3gر، ه\  

L�����E ا����2 ح�ام ���L ود�L و.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� 2ا���) :075( ا�رس  -��

  27-08- 1995: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  ��zخ�ة ا��Uنأی?� ا�:  

cBM أن ن�Pأ ا��ی* ا��gیj ا�\ي ه� ����ع ه\ا ا�رس، أذآ�آ�P� 2ل س�ن� س3 �5 أ�� و�Mص  

c��)ل ه\ا ا�����4 ا��Pی L�� Hا ��ث�ث� أن� ��?5 رجc، و�E�3 رجc أي �ci، و���� س�ى ذ�_ : ر

��� Hا Eص� H5 رس�ل ا� �ًZی���h أنt� Lن� واح �5 ا���س، �5 ه\J ا�Z�ث�، �� س�h3 ح fوس�2 إ L

�5 ا�?�ى، �� أخ\ت آ�م ا���س ��جت  yiی� f 2وس� L��� Hا Eص� �Bن ا��U ،E��3� H5 ا� yح

 y�� 5� ،L�وT5 ن� ،L�Tی�p 5� ،L��?X 5� L���4� 5� ،5 ا�?�ى� y�iی� Lوج� J�Zوأآ L�e3�

�5 ا�?�ى، إن ه� yiی� f L��وس�2 آ L��� Hا Eص� �B5 ا��<� ،LPل  أ��M _�\� ،Eوح� ی�ح fإ

ة�P3ء ا����� : Hی* رس�ل اا��ح� وح��ن، وح� َ�ْ�ُ�� وه� ا�O�Pن ا�>�ی2 ووح� ��p َ�ْ�ُ�� وه� ح

���L وس�2 ا�3Bu ���4ً�، �>��� ازداد إی��ن_ یTداد ���e3_ �>�م رس�ل اH، أنh �� ح���_  Hا Eص�

ی*، f یt��L ا�cu�B �5 ��5 أییL وf �5 خ��L، �� ا�O�Pن وا��ی*، أو ا�O�Pن و�� ص� �5 ا: ن�4ن��

���_ إf أن ��E4P ص�� ا��ی*، وا����ل ا����4 ���ی*، و���_ أن �LPBi أي نO lخ� �5 

إن��ن آ�5R �5 آ�ن ی2�P �5 خ�ل ا�>��ب وا����، �Sن وا�E�3� LP ا�5�3 وا��أس وإf ��، ا��ی* ا�\ي 

��� ه� أصً� حی*ی3 أصً� �� ا�3��Mت اfج��� .  

wَ : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َسِ	6ُ0ْ َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة َیGُ(ُل: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َ��َل((

�َ�ْ�ِ� َأِخ�ِ- َوُآ(ُ<(ا ِ:َ&�َد ا���ِ- ِإْخَ(اً<�  �Nَ�ََسُ=وا َوJُ'َ�9َ�َ wَ(ا َوDُcَ�&َ�َ wَ(ا َوwَ َ�َ=اَ�ُ�وا َوwَ َیِ&ْ� َأَ�ُ=ُآْ� َ:َ�

ْ=ِرqَpَ Wَِث َم��اٍت اْ�ُ	ْ�ِ�ُ� َأُخ( اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� wَ َیgِْ�ُ	ُ- َوwَ َیMُْ>ُ�ُ- َوwَ َیWُ�ُGِNْ ا�Gْ�Pَ(ى َه�ُه�9َ َوَأَش�َر ِ�َ�ِ=Wِ ِإَ�� َص

  )) َخ�Wُ اْ�ُ	ْ�ِ�َ� ُآ7% اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ:َ�� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ�َ�اٌم َدُمُ- َوَم�ُ�ُ- َوِ:ْ�ُضُ- َ�ْ�ُ; اْمِ�ٍئ ُمْ�ِ�ٍ� ِمَ� ا�4��J َأْن َیGِNَْ� َأ

   hن ا���ص�ص، �>�ن���Bآ�� k��)ا����2، �>�ن ا�� k��)ی* �� ا��واH أی?� ا!خ�ة �� yBu ه\ا ا��

����5، ی��Bن_ و��B?2 ح��ة ا������2�M �� 5 ا���3دة، أج�c �� �� ا����ة أن ���3 ��5 إخ�ان ��

 E��یzث�ون_ و�zث�ه2، ی���eن_ و���e?2، ی���4ن_ و���4?2، ی���4ن_ و���4?2، یzث�ون_ 

 k��)� ،5�z� k��)� �� >�ن�ن�� أن 
 ����3دة �� ا�Bس �Bأآ أن��?2 و�zث�ه2 ��E ن��_، ی��3 أح

س�Pی* ا�
، �Mل ا H�E��3 �� ا�������:  

َوَ'َ&6ْ َمPِ�&Nَ* ِ���ِ>یَ� : (ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیْ pُُ� َ:ِ� ا���ِ- َ:�� َوَ'�7 َ��َلَ:ْ� ُم�0ٍَذ َ:ْ� َرُس(( 

  )) َی�NَPَ�%(َن ِ+*�، َوَیPََ#�َ�ُ�(َن ِ+*�، َوَیPََ&�َذُ�(َن ِ+*� 
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�(��k ا�>��ر ���B?2 ج��3ً�  ه\ا ا��اور وا���oBء وا����gء وا��� وا�����o، ه\J ج��3ً� ص��ت  

 L��� Hا Eص� �Bا�� Lن �2 ی>5 آ�� وص�S� خ�O ا������5 �5 ن�ع k��)� 5<� ن������ ،E�X 2?���Mو

وس�2 �?��ك خ�c، خ�c �� إی��ن?2 خf ،��i ���سوا وf ���ج�gا و f���p�Bا �Xح��ه2 �� ا�رس 

ة ا��ا�� �B�ا��وا �Mل أ�� � fا���م و ،��ا���4ر�� وا�?(�ان ، �� ��5 ا��ج���3�iM 5� 5 �5 ا���

ا�� أو ه(�ان، ه\ا ه� ا��ا��، �Mل� : �ً[�X c3��fأ jی�gم ا��ا��وا، ���3 أ�?2 �5 ه\ا ا�>� fو

 5��(c3 أخ�ك ی?(�ك، f �>5 س�3�iM �� �ًBB أخ�_، q�� �ً3Bu ا��?� �O 5خ� ��ح��، ا��?� 

�M ا�� آ���س��، ن�eة �Mس��، ن�eة س�خ�ة، ��L�� jM اح��Pر أن �>\ب ���L، أن أس��B?�، أس�Bب ا��

���L وس�2 Hا Eص� L��Pآ ،L�3�� f _3iPأن ی Eأخ�ك إ� �� f���p�Bا : ���L�o، ی��3 آ�X cء ی

 ،_�oBأخ�ك آ� ی ��� �ً[�X c3��f ،ء��oBب ا��Bك أسا�roB ح��� ن���� ���ی� ���h إرادی� �>5 ��

ا��وا أي ا��ا�� ه� ��g� L�� c3رآ�، دا�� أي أدار آ�u cف J�?I  أو ���c أخ�ك� f ،آ� ی?(�ك

� خ�، أي �ku�P، ی��� ا��جc ص�حLB د��J، أي ی�3ض ��L ��ج?L، ه� ا���M ،ku�Pل ���L ا�4�ة 

ا��وا أي و f��3u�Pا أي آ�ن�ا ��Bد اH إخ�� fا و��p�B� f�3ا وu�P� fوا وان�، وا���م f ���س

 L��� Hا Eص� H5 رس�ل ا� �ًZیآ�� أ��آ2 ا H�E��3، �� ا�5����4 أن� �أت ا��ی* و�� س�h3 ح

�� ��L�B إن � 2�yBi س�� ���h أنL حy �5 ا H�E��3 واH س��BنL و�f E��3 یcBP أن � fوس�2 إ

E��3� ل�M cBPی f Lرس��:  

  C)31(���ِ&0ُ(ِ<* ُیNِْ&ْ&ُ)ُ� ا���ُ- َوَیEِhْْ� َ�ُ)ْ� ُذُ<(َ�ُ)ْ� َوا���ُ- Eُcَ(ٌر َرِ��ٌ� �7ْ�ُ ِإْن ُآNِ�ُ �ْPُ9ْ&%(َن ا���َ- َ+
  )س�رة Oل ���ان (

  E��3� Hل ا�M ،H2 س�� رس�ل ا�Pی k��)� cن آt�u E��3�و Lن��Bس Hإن ا c�:  

  C )33(���ُ- ُم0َ>4َ�2ُْ� َوُهْ� َیْ�EِhْPَُ�وَن �َوَم� َآ�َن ا���ُ- 0َ�ُ�ِ>4َ�2ُْ� َوَأْ<6َ ِ+�2ِْ� َوَم� َآ�َن ا
  )س�رة اUن��ل ( 

   k� ،2?���� �� ،2?Rا�X ،2?�ه\J س��_ �� ا����ة، إذا آ�نh س�� ا���B �� أ����?2 �� �(�ر�?2 ���

زوج��?k� ،2 أوfده2، �� نTه��?2، �� أ��اح?2، �� أ��اح?2، ه�B�� �� 2ح� �5 ا�3\اب، �� ا��ی* 

  :ورد �� ا�5����4، وه� أ��E درج�ت ا��ی*، �Mل ا��س�ل ا�>�ی2ا�\ي 

Dُcَ�&َ�َ wَ(ا َوwَ : َ:ْ� َأَ<8ُ ْ�ُ� َم�Qٍ�ِ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  )) � َوwَ َی7Nِ% ِ�ُ	ْ�ِ�ٍ� َأْن َی2ُْ#َ� َأَخ�Wُ َ+ْ(َق pَqَpَِ! َأی��ٍم�Nَ�ََسُ=وا َوwَ َ�َ=اَ�ُ�وا َوُآ(ُ<(ا ِ:َ&�َد ا���ِ- ِإْخَ(اً<

أي �c3 ه��ك �g>�ت، ی�م أو ی���5 أو ث�ث أ�� أآ�Z �5 ذ�_ �� � أّن ه��ك ��ض، ص�ر ه��ك   

  :خ�c �� ا��(���M ،kل ا��س�ل
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��ِري4 َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص((َ>َْْxا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* َأی%(َب ا �wَ َی7Nِ% ِ�َ�ُ'7ٍ َأْن َی2ُْ#َ� َأَخ�Wُ َ+ْ(َق : ��

  )) qَpَِث َ�َ��ٍل َیGِPَ�َْ��ِن َ+0ْ�ُِ�ُض َهَ>ا َوُی0ِْ�ُض َهَ>ا َوَخْ�ُ�ُهَ	� ا��ِ>ي َیْ&َ=ُأ ِ�����qَِم

��L �5 أجc أن ��M ،L�� _���p ��gل ا�4 أری� ��� ���k� Eg ر�Bp_ �� ا��3�iP، �� اfن��Pم،    4�

أ �����م، وی�Pل ���L ا�4�ة وا���مBه\ا، وخ��ه�� ا�\ي ی 4 ه\ا وی4�� :  

َمْ� َهَ#َ� َأَخ�Wُ َس9ًَ! َ+2َُ( : َ:ْ� َأِ�* ِخَ�اٍش ا��%َ�ِ	*4 َأ<�ُ- َسِ	َ� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل((

  )) َ�QِEْ َدِمِ- َآ

�T وجM c?�ن� ���(�ع ا�(�ع د���3 إ�E أن    Hأن ا cBM 5� 2<� h�M ،��Uن ا!ن��ن �� اUصc اج���

 cآtأن ن Eوج، ا�(�ع د���3 إ�Tأن ن� Eخ� د���3 إ�Qف ا�iا� 
نc�3، وM?�ن� ��
 ا��iف اQخ�، ح

���P� Eء ا���د، وح
 ا��iف اQخ� د���3 إ�E أن ن�Tو ������ 
ج ������ ���P� Eء ا���ع، وح

ا����ق، ا� ،��3�tآ� ا�\ات، اUه��� د���3 إ�E أن ن���ق آ� نt� �3gن�� أص��ب �?��ن، ث2 إن اM H?�ن� 

��fج���ع، ا!ن��ن اج����� ���kBi ا!ن��ن ی���ح إذا آ�ن �� �(��k ا��3ام �?2 أ�Mال آ��Zة، ا�ن�� �� 

 L�� اس، أّي �>�ن���T �?��ك وحk� ،�g ا��XUص ه��ك أنq �>5 ������س�B ا��(��k ن�س �� ���

 ،cBا�� X �B3� ه� ،y�Mان دT�� 2<�i�ا����4 خ�� �5 ا��حة، وا��حة خ�� �5 ج��q ا���ء، أن� أ

 Eوك إ�gن?2 أن ی�<�S� 5 �3?2، أ�� إذا آ�ن<� Lورس�� Hا Eخ�ی5 إ�Qا g� ن_ أن�<�S� إذا آ�ن

ه2 آ5 �3?2، أنh خ�i?2 إ�E ان��ا�g� ن_ أن�<�S� إذا آ�ن ،cBا�� X �B3� س��P2، ا��?�� ?2 ا��3

ر�_ ��E أن �zث�، أو M Lأس�س ��T3ف وا��خ�fس ا��P� ،2?�� وك ا��3gي، أ�� إذا أ�>�?2 أن ی�M

��?2، وإذا آ�ن�M hة �tث��ك ��?2   � 5�tث��ك ��?2 ا��3Xث�ك �?2 أt� ث� إذا آ�نt�� أن E�� 5� Xأ

�tث�ك �?2 خ��i?2، ن23 �5 ه(� أخ�J س�� �?� آ��_ د�L، اM H?�ن� ����3iم وا��gاب �5 أجc أن 

ع وأن Bأن ن cا����ق �5 أج �Bp�� ن��?Mوج، وTأن ن� cخ� �5 أجQف ا�iا� 
نc�3، وM?�ن� ��

وحJ �� ص��f �3 ن>�ن أ�fً�i ثM 2?�ن� أن ن>�ن �k ا���س آ� ����R��� �?e �� أّن ا!ن��ن س>5   

و إk��)� �� f، ح��_، ���ك، رح��_، إن��4_، B� f ا!ن��ن cR��� ،L�R��� �?e� ی�>5 أن

��iؤك، ��\�_ �5 ه(� أخ�J س�� �?� آ��_ د�E�3�� ،L أنL حL�� 2iّ ا�ا�k اfج�����، أو  ،_Mص

��� ���p �� k��دة f أدري آ2 ی�م �L3�� c<g �5 أن ی��B رL�Bp اfج������، �\�_ ا!ن��ن إذا و

 3� ������� دون أن یc����� �3g وا��?�ر ودون أن ی>�ن �L3 أي خ�B �5 ا����� ا���رج� وf س�

 E�� k)?� �� ث�ون أن ی>�ن�اzه��ك أن�س ی _�\� ،L�P� cث�5 ی�م ی���ی5 ث�g�أن ی>�ن�ا _ح�ا�� 

،c��� ا!ن��ن 
�4� M الT3نfا ���M ّنU دة���� ���p �� 2ل ا��س�ل ا�>�ی�M:  

َمْ� َهَ#َ� َأَخ�Wُ َس9ًَ! َ+2َُ( : َ:ْ� َأِ�* ِخَ�اٍش ا��%َ�ِ	*4 َأ<�ُ- َسِ	َ� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل(( 

  )) َآَ�QِEْ َدِمِ- 
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�� Uجc ا�ی5 �?��ك �Xح �>5 ه��ك ��P��3ت آ��Zة جًا و�?��، ه\ا ا��ku�P �5 أجc ا��Uر ا�ن��ی�، أ  

 H5 ا� ��t� 5<و� Lم أ�� أص����ة وا���ا�4 L��� �Bك ا���B� وةTp 5��uیc، ا�Z�ث� ا�\ی5 خ����ا 

L� ل�M ،��Uا J�� 5� q�� : Hأ��ًا �5 ا EP�� �B5 ���_، ا��� 
2M ح�E ی��P اH ��_، ه\J �5 آ3

E��3� ل�M ،2?�3u�P��:  

!ِpَ��َ�rا� �� ِإَذا َض�6ْ�َ َ:2ِ�ْ�َُ� اْ�َ ْرُض ِ�َ	� َرُ�َ&6ْ َوَض�6ْ�َ َ:2ِ�ْ�َْ� َأْ<Eُُ�2ُْ� َو9fَ%(ا َأْن �َوَ:َ��P�َ ا)Eُ4ا��ِ>یَ� ُخ� 

  C )118(َ�� َمْ�َ#َ  ِمَ� ا���ِ- ِإ��� ِإَ�ْ�ِ- ��pُ َ��َب َ:Pُ�َ�ِ �ْ2ِ�ْ�َ(ُ�(ا ِإن� ا���َ- ُهَ( ا��P(�اُب ا���ِ��ُ� 
  )س�رة ا�����  (

   �Bوا�� ،L�خ��� y�3�� ب�BسU ا!ن��ن ku�Pَوس�2 ی(�ز أن ُی L��� Hا Eص� Hإذًا ���3 ی�اه� رس�ل ا

ع ا���e�o، إن��ن Bا� c?(� أه�ی(�ز أن  Lء أن�?Pا�� �Bاس�� LZل أح�دی�م �5 خ�ة وا���ا�4 L���

 Jtiع خ�Bع وا���B� ی5، ه\اآU ،��Bن ا��ti ������دات س?c أ�� �����Tان ج�ء ��gء �2 ی�د �� ا�

 �� tiا��زن، أ�� أن ی>�ن خ �� �i5، ��>5 أن ی�<�� �?�� tiأّن إن��ن وزن وزن� وأخ �� ،
ص3

ة �Xء، وا��ti �� ا����ك �Xء Oخ�، �P3ا� �� tiا�� _�\� ،��p Lن وزن� آ����� L� ان �� وزنTا���

ع f ی��ب�B� LBة ص�ح�P3ا� �� tiا��  �iخ �Bا����ك س�ی3ً� �� ی��ب، أآ �� tiا�� ����� ،LB5 ذن�

ع �B� Lی2�3 أن �ع ��Bص� ����ب أ�� ا���� Lا��3ص� ی�3ف أن _�\� ،L��P�ی�?د ا��5�z أن ����ف 

ع ا���e�ّo، ج�ء ��gء ��q �5 ا�ی5، وآ�>2 ی2�3 B3ً� أص��ب ا�Bu ه�� ���gی��ب، �>5 ا��>2 ا� ��

�� أی?� اUخ�ة أ�� �� ا�ی5 و��� ن���ن �� ا!س�م، �Bًا، ا�ع ����ع دy�M جBع ا���ّن ��

 j��<�و ،Hرس�ل ا ?� E�� رس�ل اH، و�>��B ا��4ت �2 ی>5 ?� E����oی�، ه\J ا���وح� � 2�5< 

 ،Hرس�ل ا ?� E�� رس�ل اH، و�� ح����� fOف ا���eه� ا��� � 2�5< ?� E���>5 ا���( �2 ی>5 

 L� ج�ء M 5<دة �2 ی�B3ة أو ا��P3ء �� ا��g� ��t� ی5 أن�� �� ا�Bی5، ا���� �M�� �?� q�� عBا� J\ه

E��3� ل�M _�\� ،Hرس�ل ا:  

ْ�َ	ْ	َ0ْ>ِ �ْ(ُ�ْ�َ:َ 6ُ	Pِ* �اْ�َ�ْ(َم َی8َ�ِ ا��ِ>یَ� َآEَُ�وا ِمْ� ِدی9ُِ)ْ� َ+َ�� JَMْ�َْ(ُهْ� َواْخJَْ(ِن اْ�َ�ْ(َم َأْآَ	6ُ�ْ َ�ُ)ْ� ِدی9َُ)ْ� َوَأ

�ٍ! cَْ�َ� ُمkِ+َ �ٍpْkِ�ِ lٍ>ِ�#َPَن� ا���َ- Eُcَ(ٌر َرِ��َ	َMِْ� اْض��3ُ ِ+* َم	ْسَ��َم ِدی9ً� َ+َkِ�ْ3(ٌ� َوَرِض�6ُ َ�ُ)ُ� ا( C  
ة ( Rس�رة ا���(  

د ا���Pی� ا��� ���(?� ا�ی5  �دي، وا!آ��ل ن���، أي أّن � �oم �� ا�����ا!  �Pی�u م، وأّن��

��E ا�ی5  j5 �5 آ�ن أن ی��Rإن��ن آ� k�iی�� f _�\� ،آ���� �Pی�iم وا���د ا����3(� آ����، ا�3

�X]ً� وf أن ی�\ف ���X L]ً�، وإذا أردن� �?\ا ا�ی5 أن ی���� إ��X �� Eء اH آ�� �أ ی��oB أن ن���� 

ة ���L �5 أن ی��ف ����X Lء و�5 أن ی�\ف ���X Lء، ��P3ا� �� ��t� ی5 أن�� �� ا�Bا� _�\

 �� ��Bء �� ورد �� ا�>��ب وا����، أ�� ا��g� دة�B3ا� �� ��t� ء �� ورد �� ا�>��ب وا����، أو�g�
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 رس�ل اH ه� أن�اع ث�ث� ن�ع ���ا�k� y أص�ل ا�ی5، ?� E��ا���o ��� أآ�Zه�، أّي �Xء �2 ی>5 

 ،L���  : اH س��BنL و��M E��3لو�k ��وع ا�ی5، وه� �Xfء 

  C)36(�ِ+* ُ�ُ�(ٍت َأِذَن ا���ُ- َأْن ُ�ْ�َ+َ� َوُیْ>َآَ� ِ+��2َ اْسُ	ُ- ُیَ�&hُ�ْ��ِ �2َ�+ِ -ُ�َ �ُ4ُ=و4 َواVَ�َْص�ِل 
  )س�رة ا���ر ( 

  Pء، ن��gرد، ا���ء ا���خ5 �� ا��Bا���ء ا� L�� ���3ج ،Jج� ���i� �ًی��� J���3ج ��� �Sذا ح�ّ�� ا���(

 ،cوج T� H5 ���ت ا���� k� yی5 ���ا�ا��4ت إ�E أرج�LR ه\ا ا��gء �2 ی>5، إنL ���ا�k� y ا�

��م ��4ی�، أ�� ح���� ی>�ن  jأ� cBM اس��Uت ا�ی5، �2 ی>5 �� ح��� ����k� rM ا��>5 ه��ك �

� وه\ا ا����2 ی�3ض �� ا��3س ��4ی� وا���3ذ ��J\?� ،H ا ��Q����P ص�ر ا����ء، وه5 �� أ�?E زی�

 5� J\?� زی�� E?�t� 5وه ،cن��ء ا��� cآ cا��ج ��ات، �� آ�g�� ،h�� cه�� ���ت أزواج ا��

�� و�>�?� ����k� rM أح>�م ا�ی5 إذن ه� �����، ��اس �Uا���3ص�، �\�_ ا���4ی� �� ا �Bأآ

��E ن�ع اس��ا�?� �?� إ�� أن ����م �� ا ���M�� �� ���gي ا��Z��Z ه��ك �M ،cu�Bأو ا� y��

 y�� Eء وإ���p Eإ� k����� ��)ا��� J\ي ه��g� Mن آ�ی2، وO�M Eدرس دی5 أو إ� Eإ� k����� ��)��

�� �� ا�ی5 وه� ������ آ��ً� Uّن Bن� ا��� �Bا�?�، أص��E ن�ع اس�� ���M�� ی�Qا J\?� ،و�(�ر

���L وس�2 ی�Pل Hا Eص� �Bا��:  

َیNَْ	ُ= ا���َ- َوُی9ِrْ* : َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل ِ+* ُخPِ&َ3ِْ-: َ:ْ&ِ= ا���ِ- َ��َل َ:ْ� َ'�ِ�ِ� ْ�ِ�((

َأْصَ=َق اNَ�ِْ=یِ�  َمْ� َیWِ=ِ2ْ ا���ُ- َ+qَ ُم�7Dِ َ�ُ- َوَمْ� ُیqَ+َ -ُ�ْ�ِDْ َه�ِدَي َ�ُ- ِإن�: َ:َ�ْ�ِ- ِ�َ	� ُهَ( َأْهُ�ُ- ��pُ َیGُ(ُل

ْ=َ:ٍ! َضqََ�ٌ! َوُآ7% ِآ�Pَُب ا���ِ- َوَأْ�َ�َ� ا2َ�ْْ=ِي َهْ=ُي ُمNَ	�ٍ= َوَش�% اxُُم(ِر ُم�2َ�ُ�pَ=َNْ َوُآ7% ُمpَ=َNٍْ! ِ�ْ=َ:ٌ! َوُآ%7 ِ�

�َن ِإَذا َذَآَ� ا����َ:َ! اْ�َ	��ْت َوْ'Wُ�Pَ9َ َوَ:6ُrْ0ِ�ُ qَ َأَ<� َوا����َ:ُ! َآ�2ََ�ْ�ِ� َوَآ: َضqََ�ٍ! ِ+* ا���9ِر، ��pُ َیGُ(ُل

َمْ� َ�َ�َك َم�wً َ+�َِْهِ�ِ- َوَمْ� َ�َ�َك : َص&�Nَُ)ْ� َم���ُآْ�، ��pُ َ��َل: َصْ(ُ�ُ- َواْشDَcَ �=Pَُ&ُ- َآَ <�ُ- َ<ِ>یُ� َ'ْ�ٍ� َیGُ(ُل

  )) � َأْوَ�� ِ��ْ�ُ	bِْم�9َِ� َدْی�9ً َأْو َضَ��ً:� َ+kَِ�*� َأْو َ:َ�*� َوَأَ<

 رس�ل اH إf أن�اع   ?� E��ة و�B3��� fدة، �2 ی>5 �P3��� f L� �M�� f ء�g� �oا�� �� ��Bأ�� ا�

ث�ث�، إ�� أنL ���ا�k� y أص�ل ا�ی5 و��و��B� �?� Lح، وإ�� أنrM��� L �?� ���م، وإ�� أنL ی�>5 

yی�u �� وع أو�g� yی�u �� c�3أن ی��  E�3� ه\ا ،L���3ن�ع اس� E���g� ��pوع، وذ�_ ���Mف 

ع �Mل�Bع، ا���Bة �2 : ا���P3ا� �� ��B� ا!ن��ن ج�ء ،�e�oع ا��B?(� أص��ب ا��م أن �أ��ح ا!س

 Lه\ا إذا اح���� ،�� ه\J ا���g� ��43وّ� ،��43� L�� ء�X E�� ا���س، دّ�?2 R�P� �>5، أ��

���L ووL� h�M و h��ّ?(� وس�ی5 أن ���L وذآ�LR أنhggp _�\� h ا���س، ��5 ا� E�� hأث��

�� �e�ّo� ��p، ن�f ،L�4 نL3u�P، ه� �2 ع ا���e�o، ان�e إ�E د�M ا�>�م �� أن?� �Bأص��ب ا�

4، ه��ك خ�وج �5 ا���� و�>�4P� ��p ،j��u c<g� 5د، ��p ص�رخ، f یzذي ا������5، Pی
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ع ا����iّ�َ ُیBص��ب ا�tل��M ،5یع ا���e�o ُی?(�ون وه\ا �5 ا�Bة : ���4ن، أ�� أص��ب ا���وا�

��ة، ون��P آ���ت ، ون��B ا���� c�3أن ی ����� �B�� 
إ�E اUه�اء، أي هc �5 ا���>5 ��4ح

ع ا���e�o أو إ�E اUه�اء Bا� Eن إ������L و��E أخ�LM وور�L، أ��ذ ��fz?� ،Hء ا�\ی5 ی ��Zون

���L وس�2، ث2 إّن ه(�ان اUب L��f  وا���3ص�، Hا Eص� �Bل ا���M 5� ًء��Zأن ُی?(�وا اس� �oBی�

 �ًM�uی5 إ��� tB3ی f 5�4 �����L ی(�ز أن یTی ه\ا ا�?(�ان ��E ث�ث� أی�م، أح��نً� ا�5 ����ف أرP�

��، �Mل�iا� E�� Lو�>� ی��� ،L�ی(�ز ��ب أن : ��Uب ه�� ���i أن ی?(�J ��ق ث�ث� أی�م، ی�د

���L وس�2  Hا Eص� �Bن ا��U �ًBدیt� ث�ق ث�� Lوج أن ی?(� زوج�T�� ث، وی(�ز�ق ث�� Lی?(� ا��

ه(� ن��ءX J?�ًا، ا�?(�ان ��E ی�kiP ؟ هc ی�kiP ����م، إذا �Mل ا���م ���>2 ان�?E ا�?(�ان، ه�� 

��E ا�\ي ه(��L انkiP  ا�?(�ان ی�kiP �����م،: ی�ج ن��R�u h��M ،�e �5 ا����3ء hإذا س��

  :ا�?(�ان، �Mل ���L ا�4�ة وا���م

wَ َیُ�ِ %7Nِ	bِْمٍ� َأْن َی2ُْ#َ� ُمbِْم�9ً َ+ْ(َق qَpٍَث َ+kِْن : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

�ُ�ْ+َ -ُGَ�ْ�َ�ْ+َ ٌثqَpَ -ِ�ِ َء َم��ْت��َ =ْGَ+َ -ِ�ْ�َ:َ َوِإْن َ�ْ� َیُ�د� �ِ'َْْxَ�َآ� ِ+* اPَاْش =ِGَ+َ َمqَ��ْن َرد� َ:َ�ْ�ِ- ا�kِ+َ -ِ�ْ�َ:َ �ْ4��َ

�ِpِْْ���ِ ((.  

إذًا ��أي �r3 ا����3ء أّن �uح ا���م، إ��Pء ا���م ورد ا���م ُی�?� ا�?(�ان، أخ\ًا �5 حی*   

L��� Hا Eص� Hوس�2 رس�ل ا:  

wَ َیُ�ِ %7Nِ	bِْمٍ� َأْن َی2ُْ#َ� ُمbِْم�9ً َ+ْ(َق qَpٍَث َ+kِْن : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

ْشPََ�َآ� ِ+* اxَْْ'ِ� َوِإْن َ�ْ� َیُ�د� َ:َ�ْ�ِ- َ+Gَْ= َ��َء َم��ْت ِ�ِ- qَpٌَث َ+َ�ُ�ْ+َ -ُGَ�ْ�َ�ْ��kِ+َ -ِ�ْ�َ:َ �ْ4ْن َرد� َ:َ�ْ�ِ- ا���qََم َ+Gَِ= ا

�ِpِْْ���ِ ((  

ا�\ي أ�EP ا���م خ�ج �5 ا�?(�، وا�\ي أ�E أن ی�د ا���م وkM �� ا!ث2 إذًا وkM ه(�ان ��5   

: �L اQخ�ا���م ���>2 ورح�� اH و��آ���M ،Lل : �h�� ،5���z أی�م ث�ث�، ا���M ،��Pل أحه�� � خ�

 �Pول �5 إث2 ا�?(�ان و�Uخ�ج ا L���و���>2 ا���م ورح�� اH و��آ��L، ان�?E ا�?(�ان، �2 ی�د 

 �5 ا�?(�، أي آ�ن ه��ك ��دة و���B وزی�رات ّ�ا��Zن� �� ه\ا ا!ث2، اQن ه��ك �Xء دy�M جًا ُ

?� ،�3u�P� ،�4ر���� ��<g� hث�ج�ا، �(�ء أحه�� وأ�EP ونTه�ت ���gآ� و�\ل وهای� و�����، ح

ی5، ��ا��یq�� ،5 ���?�� زی�رات وf ��دة َ��B�� ��P� 5<� ،ا�?(�ان E?وان� L���ا���م ورّد ا��Zن� 

��E ا��2p �5 ا���م، إذا آ�ن ه��ك ��دة : وf �\ل وf ن�M ���4ل LBه�ج�ًا ��4ح ��?�� cآ �P�

P� ���<� ا�?(�ان kiP� hء وزی�رات وأن�Pو� �oل����M ،f ��Uا E?ا�?(� : ��?� وان� cBM ��?��� إذا آ�ن

ن� ح>2 ث��*، �Mل ا!��م أح��� �Bأص ،�eدة و�2 ی�3دا إ��?� ���?� ن�� : kiPم ی�5 ا��� c[وُس

��L، ث�M 2ل: ه(�ان �Mل  صّMو L��� ی��2 M :2وس� L��� Hا Eص� �Bل ا���M : ه\ا ی����Pن ��4
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4 أّنPه\ا، أي ا� ا!ن��ن ���L أن ی�3د إ�E �� آ�ن ���f L إ�E إ��Pء ا���م وان�?E ا��U، إذا  وی4

أن� أ�h�P ا���م، و��h�P رد ا���م، : آ�ن ��5���z� 5 ��دة ����P، �\ل، �����، زی�رات، و��Pل

3 و�� إ�E ذ�_، ی�Pل ا!��م ���_Bوا� f kiP ُی: وانkiP ا�?(�ان وان�?E ا��U و��P ا��ا�� وا�4

ن� �Xط جی، ا���م وحJ إ��Pًء وردًا f یkiP ا�?(�ان، ��ا�?(�ان �ون ا��3دة إ�E ا���دة، اQن 

��t� �Mخ وص�ر ه��ك ه(�ان ���?��،  Lذا آ�ن أخ و�S� ،L��� hآ�ن �� E�3د ا���دة إ��أن  Eی���ج إ�

����ء Oخ�ون ��M�ّا ��5 ی��oB أن ی��ول أن ی�3 ا����J إ�E �(�ری?�، وا�3��Mت إ�E �� آ�ن ،L��� h

 �Mل���Uرب وا�MUا�?(�ان ���?2 : ا kiPی� �رب ��MUم، أ�� ا�ء ا���P�S� 2?��� ا�?(�ان kiPی� ���Uا

إf �����دة ا��� آ�نcBM 5� h، أن ��3د ا���دة آ�� آ�نU ،cBM 5� hنL ی�ج ه�� ص�� رح2، آ�ن ه��ك 

ن�?E، و�>f 5 ی�ج زی�رات، f ی�ج ��3ون، f ی�ج ��Pءات، �ا��، ث2 أص�B س�م ورد س�م ا

 واUج�ن
 ی�kiP ا�?(�ان ���?2 ��د ا���م، ���Uأّن ا *��Zا� yء رح2، �\�_ ا����یfzء، ه���Mء أfzه

 L��M E�3� ه\ا ح�ل ،cBM 5� hدة ا��� آ�ن����� fا�?(�ان ���?2 إ kiPی� f 2رب ذوي ا��ح�MU5ّ ا<�

Hا Eص�L��M ا��وا، أ��� fوس�2 و L������L وس�2 :   Hا Eص� �Bا�� ،r3� k�� E�� 2<�3� kBی f

  :�� ا�5����4

wَ َیُ�ِ� اْ�ُ	ْ�ِ�ُ� َ:َ�� َسْ(ِم َأِخ�ِ- َوwَ َی3ُMْْ; : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

َ�� ِخ3ْ:َ -ِPِ&َ ((  

   5� J\خt� آ� kR�B�� E��3، �\ه
 أنh و��k س�3ًا أ� L2 ی����� ،Lث�� kود� �ً[�X ى��Xأي ا!ن��ن ا

 Lأخ� �Biخ 3� �?Biخ� وی�O إن��ن ��t�� ة��� 
iإن��ن خ ،k�� E�� k�� ه\ا ،L��أخ�_، ه\ا ��?� 

��k�� E، ه\ا f ی(�ز، �Mل ا��س�ل kو�� �Biخ E�� �Biخ J\ه �?�:  

))'َ�9َ�َ wََیِ&�ُ� َ��ِضٌ� ِ�َ&�ٍد َو wَ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �Jُ(ا َوwَ َیِ�یُ= َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

-ِPِ&َ3ِْخ ��َ:َ ;ُ3ُMَْی wََأِخ�ِ- َو �ِ�ْ�َ �  )) ا���ُ'7ُ َ:َ�

  :و�� روای� أخ�ى ����2  

wَ َیُ�ِ� اْ�ُ	ْ�ِ�ُ� َ:َ�� َسْ(ِم َأِخ�ِ- َوwَ َی3ُMْْ; : َ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْی(( 

 -ِPِ&َ3ِْخ ��َ:َ ((  

   ،L�� ذنS� fإ ،L�Biخ E�� 
iی� fو L3�� E�� k�Bی f ،اء�gوا� k�Bء �� ا��i3خ\ وا�Uا���م ی��3 ا

��E �� روای� ث�ن� 
iأن ی� fو Lأخ� k�� E���، ن23 ا��5�z أخ� ا��5�z �� ی�5�z��� c أن ی��Bع 

 ،kث أر��اث��5 ث h�� ل�P35 ا��� cأس� إذن ه qأس��ء خ� �i3� ص��Xی\ر، �� أ Eح� Lأخ� �Biخ

 E�� �Biخ�_، أ�� خU ه� ص�ر �� �(�ل�� hBا، �� ص�ر ان���P��ا 
��h�� h، ص�ر �� ن�4

�� k�� �Biخ L�Biخ E�� 
iی� f 2وس� L��� Hرس�ل ا L�� E?ق، ه\ا ��� ن���ا E��k�� E ا���ق 
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ه\ا ا��f y ی�tg : ح�E ی\ر، ح�E ی���
 ه\ا �5 حy ا����2 ��E ا����r3� 5<� ،2 ا����3ء �Mل

����p E ا����2،  yBiی� f yأن ه\ا ا�� ،��E ا����2 ن23 رأي ا!��م اUوزا�� وا!��م أح� ���<��

 5� h�Bاء ا��g� yذن ج�رك، وه� أحt��� أن fج�ر إ L�� _� ا�\ي h�Bا� k�B� f�3 أ�gا� yح _�\�

 5���� h�Bس�آ5 �� ا� �?� ��<g� L� c�� ث�5 ���_ ه� L3� ،h�B��� kأن ی�� �i�� ی>�ن M ،
ا��oی

f 
 ی(�ز، ه\ا �� �PX واحة ��� ا��Uاب ��E ��3?� أصh�� h�B واح، �L3 ث��L أن ��o�� L3�Bی

: ا��y ث��h �� ا��LP، ا���P�P ه��ك خ�ف ��5 ا����3ء، أن ه\ا ا��?� ���ی�ً� أم ��Tی?ً�، ��?�M 5� 2ل

 E�� 
iی� fو k�� E�� kBی f ،2ی��� Lأن E������TیL دون ا����ی2، وا����4 أن ج�?�ر ا����3ء 

z5 ا��<� ،LیTا��� Eإ� f 2ا����ی Eه\ا ا��?� ی��4ف إ� ،�Biم و�>5 خ��� k�� ه� ،k�Bی�4 ا� cال ه

��E أنL ��ع ��k�� E أخ�L، ا!��م  �ً��P��\ا�ً� و H5 ا� EPی� L�<� ،k�Bأ�� ح���� ی�4 ا� ��هc ی�4، 

إن دخc �?� ثhB ا��>�ح، إن �2 یخc ��6 ا��>�ح، إذا آ�ن ن>�ح ��E ن>�ح، خ�Bi : ���_ �� ا��>�ح �Mل

��E خ�Bi نr3� ،23 ا����3ء �Mل : E�� �Biوا�� k�� E�� k�Bإذا آ�ن ا� ��u�� �Biوا�� cu�� k�Bا�

���L وس�2 Hا Eص� �Bل ا���M E�3� ه\ا ،�Bi: خ ���ة ا��� �Pأ�� ا�� ،r3� k�� E�� 2<�3� kBی fو

 ،ه\J ا���Pة �� ا��ی* ا��gیj، وآ�ن�ا ��Bد اH إخ�ان�، ��E ی>�ن ا��B3د إخ�ان� إذا ��آ�ا ا���

�(� و��آ�ا ا��rp�B، و��آ�ا ا��ا��، و��آ�ا ا��اخc �� ا�k�B وا���Bi، و��آ�ا آc �� و��آ�ا ا�

��ة، یzدي إ�E ا����ر ��5 ا��5���z، و���3ا آc �� یzدي إ�E ا���دة، ا��X�gB، �\ل ا���م، ����B ا�

��zی>�ن ا�� f _�\� ،5���zا���دة ��5 ا�� �ن ��Bد ا H�h��g ا��u ،qu�3ح ا���م، ه\ا آ�L یTی

3ه2 �5 ��3?2، و���3ا آc �� ی��5 ���3B� 2?�M?2، إن ���3ا Bی �� c5 آ�إخ�ان�، إf إذا ا��3وا 

  :آc ه\ا أو ذاك آ�ن�ا ��Bد اH إخ�انً�، �\�_ �Mل ���L ا�4�ة وا���م

��َ+Nُ(ا : َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل : َ:ْ� َ:�3َِء ْ�ِ� َأِ�* ُمْ�ِ�ٍ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- اMُ�َْ�اَس�ِ<*4 َ��َل(( َ�َ

  )) َیْ>َهِ; ا7hِ�ْ% َو�2َ�ََدْوا �Nَ�َ�%(ا َوَ�ْ>َهِ; ا��9َNْ�Jُء

م هی� وی�د ���_ أخ�ك �?ی� ��Z?�، إي إذا آ�ن ���_   P� ،رآ��g� c3� دوا ؟�?� c3� 5� �Bذا ن�����

����P هی� ����4، و��q �5 ا���ورة أن �>�ن ا����P ا!ن��ن وأخ���o� ،��<g� Lء، ح ���M ،�

 ا�T3یT ی�PلB� 5� ��������4ا �Sن����p : L، �?�� �>�ن ر�Tی� �Sن?� �\ه
 ��حc ا�4ر، س�ن� 

ُی\ه
 ا����gء و�?�دوا، ا����gء وا���y ه\ا آ�L �\هLB ا�?ی� ا�����4، وا�� ����4�Tی �� ا���دة، 

����o أنL إذا ��اءى ا�������ن ���_ أحه�� إ�E اQخ� و� ����4����h : �ه�Mل ا!��م ا��(

��?�� خ�iی�ه�� آ�� ی��P ا��رق �5 ا�g(�، إذا  hiPأي س ،�)gی�ه�� آ�� ی���ت ا��رق �5 ا��iخ

�� �Mل �L أح ا�����4، �� �� ،�o��� ��<ح>�2 ح ��اءى ا�������ن و�����4 وَ��X�Bَ، آ�ن س�ن� ���

��� ،L�L3B و�Mل ��M ،f :Lل: هc أ����L ؟ �Mل: واH إن� أح�M ،LBل �L ا���M �� :�Bلص��t� 2M : ن�ی� �
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ر ��L ا���4، : إن� واH أح�P� ،H _BلPدة ی�� Lخ�U 5ُ<ِأي إذا إن��ن ُی ،L5 أج�� ���BBا�\ي أح _Bأح

���L ا�ؤوب، و�h�P ص ،J�Bص ،L3����ً� �tنh �?\ا �2 ��2ِ ه\J ی�
 ��L أ��ن�L، وإخ�صL، ��ا


 وا��ی� ا���3ل ا����4 �iم ا��<��� �M�3ا� J\خ�_، ن�2 هU �Mی� ص�د� ���<� 5�ِ�َ f ،ا���دة

 hًا أنا��ا�3M، ه\ا ا��ی� ����� ��3�� ص���� وا��3M ��2ِ ا���دة، أح��نً� ی>�ن �tخ�_ ��Tات آ��Zة ج

f��3?� و���3ف �?�، � f 5<� �?��3� �B�u اتT�� _خ�U ا��، أ�� �� آ�ن� 
B��3ف �?�، ه\ا ی�� 

 E��J، و��L�B�� E، و����L، ود�M ��ا�)X E�� hأث�� ،�?�����?� و�2 ��5 ����ی*  hأث�� hوأن

رًا، ی�
 أن P� أن ی>�ن 
���L، أو �� E���LM �� اخ��4صL، س��Bن اH ا!ن��ن ی� �� Lص�إخ

�را�L ��3و�� M 2)ی>�ن ح L��� �<�� fو ،L���� ف��� ا���س، �Sذا أردت أن �����c إن��نً� ���

���L، �\�_ ا��5�z ا��4دق ی��3ف ���c اQخ�ی5 وf ی�>� ���?J\?� ،2?��� 2 ا��iی �P��tg ا���دة، 

���L وس�2 ��ذا �Mل ���ن� ا�4�ی�M ،yل Hا Eص� �Bا�� : h������ا �L ذ�_، �� د�� ،�M س�ء ن� ��

3 ن�B  أحًا� cرج E�� q�X h3�u �� ،ًاإ�E ا!س�م إf وآ�نL� h آ�Bة إf أخ� أ�� �>� �� آ�B أ�

 ،H5 س��ف ا� jه� س� 3ي �>�ن ���، س�ن� خ��� �Bآ�ن ن �� ���أ��c �5 أ�� �>�، س�ن� 

اك أ�� وأ��، س�ن� ا����T ح�ا� ة أ��5 ه\J ا��U، س�ن� س3 ارم س3�B�ري ه\J ا��U، س�ن� أ�� 

ی� ص�دق، ���l، ه\ا ی��� ا�3��Mت �\�_ آ�ن �� L4خ �Bوا�� fق إ�u!ا E����q ه��ك ص���� 

 أنL أ�Mب P�3ص���� آ�ن ی cآ ،Lب ا���س إ���Mأ L5 ن��eی L� EPص���� ا�� cة وس�2 آ�ا�4 L���

Hل ا�M _�\� ،م�ا!س �� ���i� J\ه ،Hرس�ل ا Eإ� Hص���� رس�ل ا  L��� �Bا�� 
uی�� E��3�

  :ا�4�ة وا���م

��lَ َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ<�ُ- َ:ِ�یٌ� �َوَأ��lَ َ�ْ�َ� ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َ�ْ( َأْ<6َGْEَ َم� ِ+* اْ�َ ْرِض َ'ِ	�0ً� َم� َأ��6َEْ َ�ْ�َ� ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َوَ�ِ)�� ا���َ- َأ

 �ٌ�(ِ�َ)63( C  
  )س�رة اUن��ل ( 

  ���z��� ا��4رخ �?eا��(�ن��، أي ا�� J\دل، وه�Bوه\ا ا�� cا���دة، وه\ا ا���اص J\وه ،�Bا��� J\5 ه

  :�Mل ا��س�ل ا�>�ی2

اْ�ُ	ْ�ِ�ُ� َأُخ( اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� wَ َیgِْ�ُ	ُ- َوwَ َیMُْ>ُ�ُ- : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

  )) َ�ْ�ُ; اْمِ�ٍئ ِمَ� ا�4��J َأْن َیGِNَْ� َأَخ�Wُ اْ�ُ	ْ�ِ�َ� َوwَ َیWُ�ُGِNْ َو

�\�_ �� دام ا����2 أخ� ا����2 ُنِ?� ا����2 �5 أن ی��X c3]ً� ی�ّ�� أخ�L�� J، وُأ�� أن ی�c3 آ�X cء   

��L ا���ر، �Mل ا��س�ل ���L ا�4 k��ة یTی ا���دة ���?2، ا����tX 5� 2نL أن ی�صc ا���U kخ�L وی

  :وا���م

� ُیx �;Nَِِِخ�ِ- َم� ُیEْ9َ�ِ %;Nِِ�ِ- : َ:ْ� َأَ<8ٍ َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( �P�َ �ِْمُ� َأَ�ُ=ُآbُْی wَ ((  
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  :وه��ك روای�  

)) -�E9� W�(�2 م� ی� W�(ی �Pو� ((  

  :اس��3ا ه\ا ا��ی* ود�PMا �� ����ن�M Lل ا��س�ل  

��ِري� َیwَ)Gُِن((َ>َْْxَس7ٍ2ْ ا �َ�ْ !َNَ�ْ�َ ��َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ'�ِ�َ� ْ�َ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َوَأ �: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

ْ� ِ:ْ�ِضِ- ِإ�w َخَ>َ�ُ- ا���ُ- ِ+* َم� ِمِ� اْمِ�ٍئ َیMُْ>ُل اْمَ�ًأ ُمْ�ِ�ً	� ِ+* َمْ(ِضٍ� Qُ2َPَ9ْ�ُ ِ+�ِ- ُ�ْ�َمPُُ- َوُیGَPَ9ُْ� ِ+�ِ- ِم

2َPَ9ِْمْ� ِ:ْ�ِضِ- َوُی -ِ�+ِ �ُGَPَ9ِْ+* َمْ(ِضٍ� ُی �	ِ�ً�ُمْ �ُ��َ�َ�ُ- َوَم� ِمِ� اْمِ�ٍئ َی9ُْْ>ُ -ِ�+ِ %;Nَِمْ(ِ�ٍ� ُی -ِ�+ِ Qُ

 -ُ�َ�َ�ْ>ُ %;Nِا���ُ- ِ+* َمْ(ِ�ٍ� ُی Wُ�َ�َ>َ �wِإ -ِPِِمْ� ُ�ْ�َم ((  

   hأن ،��U�� �� �M�� f ل�P�و hس�آ EPB�و L��� 5� lPِ�ُ5، ُأِذَل أو ُأه�5 أو ان�z� ي وأخ�ك�M

 ا���ج� إ�E �5 ی��4ك وf أح ی��4كXن �� أ�<� ،�?�Z� _Pس�\ی cوج T� Hن اS� ه���.  

  :ا���Pة ا������ �5 ا��ی*

اْ<ُ�ْ� َأَخ�َك �fَِ�ً	� َأْو َمgُْ�(ًم�، : ��ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل َرُس(ُل ا�: َ:ْ� َأَ<8ٍ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل(( 

��fَ Wُ�ُِ�ً	� ؟ َ��َل: َ��ُ�(اُ9ْ>َ lَ�ْ(ًم� َ+َ)�ُgَْم Wُ�ُ�  )) َ�ْ ُخُ> َ+ْ(َق َیَ=ْیِ- : َی� َرُس(َل ا���ِ- َهَ>ا َ<9ُْ

���e� آ�ن أو �ً���I �ً�R�4 أخ�ك دا��أن  �oBی� hأ�� أن ،L��I 5� ً�، �t� �ً���eن ���ب ��E ی

  :���Iً� أن ���L3 �5 ا�2�e، ه\ا ه� ا���M ،L� �4ل ا��س�ل ا�>�ی2

��ِري� َیwَ)Gُِن((َ>َْْxَس7ٍ2ْ ا �َ�ْ !َNَ�ْ�َ ��َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ'�ِ�َ� ْ�َ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َوَأ �: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

َ�ُ- ا���ُ- ِ+* ِمِ� اْمِ�ٍئ َیMُْ>ُل اْمَ�ًأ ُمْ�ِ�ً	� ِ+* َمْ(ِضٍ� Qُ2َPَ9ْ�ُ ِ+�ِ- ُ�ْ�َمPُُ- َوُیGَPَ9ُْ� ِ+�ِ- ِمْ� ِ:ْ�ِضِ- ِإ�w َخَ>َم� 

�َ�َ�ُ- َوَم� ِمِ� اْمِ�ٍئ َی9ُْ�ُ� ُمْ�ِ�ً	� ِ+* َمْ(ِضٍ� ُیGَPَ9ُْ� ِ+�ِ- ِمْ� ِ:ْ�ِضِ-ْ>ُ -ِ�+ِ %;Nَِمْ(ِ�ٍ� ُی  -ِ�+ِ Qُ2َPَ9َْوُی

 -ُ�َ�َ�ْ>ُ %;Nِا���ُ- ِ+* َمْ(ِ�ٍ� ُی Wُ�َ�َ>َ �wِإ -ِPِِمْ� ُ�ْ�َم ((  

 ورد �� ا��ی*   Mو ،Hی��4ك ا L��4وإن ن ،Hی�\�_ ا �ً���� h�\ان، إن خأي آ�� �ی5 �

jی�gا�:  

��W ا
 ���=<�� وا�خ�ة(( > ،W��> ��3P�وه( ی ;�h��� Wأخ� ��  ) )م� <

  

  :��P �5 ا��ی*  

Jُ'َ�9َ�َ wَ(ا َوDُcَ�&َ�َ wَ(ا َوwَ َ�َ=اَ�ُ�وا َوwَ : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

)ْ� َ:َ�� َ�ْ�ِ� َ�0ٍْ~ َوُآ(ُ<(ا ِ:َ&�َد ا���ِ- ِإْخَ(اً<ُDُ0ْ�َ �ْ&َِی wََسُ=وا َو�Nَ�َ wََو -ُ	ُ�ِgَْی wَ �ِ�ِ�ْ	ُ�ِْ�ُ� َأُخ( ا�ْ	اْ�ُ �

ْ�ُضُ- ا�Gْ�Pَ(ى َیWُ�ُGِNْ َوwَ َیMُْ>ُ�ُ- ُآ7% اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ:َ�� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ�َ�اٌم َدُمُ- َ��َل ِإْسَ	�ِ:�7ُ ِ+* َ�ِ=یrِِ- َوَم�ُ�ُ- َوِ:

pًqَpَ Wَِصْ=ِر �  )) � َ�ْ�ُ; اْمِ�ٍئ ِمَ� ا�4��J َأْن َیGِNَْ� َأَخ�Wُ اْ�ُ	ْ�ِ�َ� َه�ُه�9َ ا�Gْ�Pَ(ى َه�ُه�9َ ُی�Jُِ� ِإَ�

  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 975�� آ��ب ��
 

  :و�Mل أی�ً�  

َآُ&َ�ْت ِخَ��َ<ً! Nَ�ُ=4ُث َأَخ�َك َ�ِ=ی�rً : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ<(�اِس ْ�ِ� َسْ	�0ََن َ��َل((

  )) ِ- َآ�ِذٌب ُهَ( Qَ�َ ُمَ�=4ٌق َوَأْ<6َ ِ�

   fء و�X خ�O ،آ�ذب L� L� hق وأن4� L� _� ه� �ًZیأي أآ�B خ��ن� Uخ�_ ا����2 أن ��ثL ح

 �i� �B<��� ،�B<ر، ه\ا ه� ا����Pح�f5�3 ا� J��p E5�3 ا�>��ل وإ�� Lن�� Eإ� �eی� �B<ا��� ،J�Pی�

����Pه2 أن ���r ا��y  ا��y و��p ا���س، ��3یj ا�>�i� �B ا��y، رد ا��y، و��p ا���س أي

أن�B<�� h، أن ����P ا���س أنt� ،�B<�� hدق ��3ی�B��� j �� ا�>�B ه� ��i ا��y وl�p ا���س، 

  :و�� روای� أخ�ى

wَ َیْ=ُخ7ُ ِإ<�ُ- : َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل: َسِ	6ُ0ْ َأَ�� َرْی�Nََ<َ! َیGُ(ُل: َ��َل ُآَ�ْیٌ;(( 

ِ̂ َسْ(ِ�* َوِشْ�ِ� َ<�Gَ+َ : ،*�ِ0َْل 7ٌiِ��َ: َشْ*ٌء ِمَ� اْ�ِ)ْ&ِ� اْ�َ#�9َ!، َ��َل َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإ<4* ُأِ�;% َأْن َأَ�َ#	�7َ ِ�َ�ْ&

َ:�� َوَ'�7 َ'ِ	�7ٌ ُیNِ;% اْ�َ#َ	�َل ِإ<�َ	� اْ�ِ)ْ&ُ�  ِإن� َذQَ�ِ 8َ�ْ�َ ِ��ْ�ِ)ْ&ِ� ِإن� ا���َ-: َ+�Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

̂� َوcََ	َ� ا���9َس ِ�9َ�ْ0َْ�ِ- Nَ�ْا -َEَِمْ� َس ((  

���L ا�4�ة وا���م   L��M ی* ه�  :أي أن ��د ا��y وأن  f�O ،L� cBPخ� �Xء �� ا��

اْ�ُ	ْ�ِ�ُ� َأُخ( اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� wَ َیMُ(ُ<ُ- َوwَ َیْ)ِ>ُ�ُ- : ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

 ِمَ� ا�4��J َأْن َوwَ َیMُْ>ُ�ُ- ُآ7% اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ:َ�� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� َ�َ�اٌم ِ:ْ�ُضُ- َوَم�ُ�ُ- َوَدُمُ- ا�Gْ�Pَ(ى َه� ُهNَ�ِ �9َْ�ِ; اْمِ�ٍئ

  )) ُ	ْ�ِ�َ� َیGِPَNَْ� َأَخ�Wُ اْ�


 ن�L�� q، وf ی�c �_ أن ������M 5� lP أخ�_   �u 5� fإ �ً[�X _خ\ �5 ��ل أخ�t� أن _� cی� f

 2?��eا���س ��2 ی c��� 5� ،_����L ��ّ�م ���U Lّن ���� ح���L أو �� L�B�p، أي أن ���ل �5 

�ه2 ��2 ی���?2 �?� ��5 آ��h ��وء�L وI?�ت �ا��L ووجhB أخ��L وحث?2 ��2 ی>\�?2، وو

 qن� 
�u 5� fإ L��� \خt� أن fو ،L���وح��q�� ،L�B�p h �_ أن ���_ دم ا����2 وf أن ���?_ 

��L، ه\ا ا��ی* أی?� اUخ�ة Xُ �ً3Buِ�ح س��Pً� �>5 �5 زاوی� ��p ه\J ا�Tاوی�، إذا ورد حی* ذآ� �� 

�gوحً� �� ا�رس ا�����، ه\ا درس اUح ی>�ن ��iوق �5 زاوی� جیة و��X 5ح �2 ی>5 �

ا��ی* أصc �5 أص�ل ا��c��3 اfج����� ��5 ا������5، ��� آ�LB آc إن��ن ودyM �� آ����L آ��� 

 ��p ح�ل �� ��ّ<ُ� LP�Bi� �� ��4Pى ا��� 5�5 �ى �y�Bi ه\ا ا��ی* و� �ً�Rدا Lن�� 
آ��� وح�س

 fی��ادون و fی�����ن و f ن���zا���ل، وا�� J\إذا ه ی>�ن�ن آ�����Bن ا���ص�ص وآ��(� ا��اح

ا�L� E س��R ا�(� ����?� وا���E إf إذا �PBuا ه\ا ا��ی*، وه\ا �5 أص�ل � ��� L�� E<�Xا

5���z5 ا���� ���  اUح�دی* ا���3��� �P�3��Mت اfج���


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��ح�� ��Uوfد  ) :076( ا�رس  -��

  10-09- 1995: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��L أن ا�MUع �5 ح��q: أی?� اUخ�ة ا�>�ام Hا ���5 أ�� ه�ی�ة ر :  

ِ- َوَس��َ� اNَ�َْ�َ� ْ�َ� َ:ِ�*� َ�&�7َ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�: :� أ�( ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ َ��َل(( 

اxَْ�َ�ُع ِإن� ِ�* َ:Jََ�ًة ِمَ� اْ�َ(َ�ِ= َم� َ�&�6ُ�ْ ِم2ُ9ْْ� َأَ�ً=ا َ+gَ9ََ� : َوِ:Wُ=َ9ْ اxْ�َ�ُع ْ�ُ� َ��ِ�8ٍ ا�ِ�P	�ِ	ً�ِ�'َ %*�� �Gَ+ََل

  )) َمْ� w َیْ�َ�ُ� w ُیْ�َ�ُ� : ِإَ�ْ�ِ- َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ��pُ َ��َل

 اس��oب �5 : أی?� اUخ�ة  M 
�Pس� ا��M kBiا� ���p �ًرج 
ا�MUع �5 ح��q آ�ن ���� ��ویL ا�>�

 Jدfًا �5 أو
 وذآ� أنL �2 یcBP واح��u 5 أ��� ������L وس�2 أن یcBP ا���5 ا�5  Hا Eص� �Bا��

M وای� أخ�ى أ��� رد�� �Bا�� L���  :�ل ���Lد 

Gَ�ُ&4ُ�(َن : َ'�َء َأْ:َ�اِ�*� ِإَ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل: َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َرِض* ا����2 َ:�2َ9ْ 6ْ�َ��َ((

  )َ)َ<َ�َع ا���ُ- ِمْ� َ�ْ�ِ&Qَ ا���ْ�َ	! َأَوَأْمQَ�َ Qُ�ِ َأْن: ا��4ْ&َ��َن َ+َ	� ُ<�Gَ+َ �ْ2ُ�ُ4&Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

ذهhB ��\ات ا�ن�� إf ث�ث�، 2X ا���B4ن، : ���ر ه\ا ا�رس ا��ح�� ��Uوfد �r3 ا��>��ء �Mل  

  .ی�?2 ح�E ی�Bأ وBR�p?2 ح�E ی���وQ c�Mخ� �5 أح
 أوfدك إ��_ �Mل ص��oه2 ح�E ی>�B و��

E��3� Hا Lرح� q�M 5� jح�Uل ا�Mأو: و ����I رن�، ون�5 �?2 س��ء�?I د���fدن� ث��ر �����M، و

�i?2، وإن �2 ی���tا t� ا��t2، وإن س?�وأرض ذ���� و�?2 ن�4ل ��E آc ج���� �Sن �B�pا �tر

\X 2?إ�� �e�� f2 و?RB�_�_ وی����ا و���رًا �����ا ح��.  


 أ: أی?� اUخ�ة  �M cن(�ح�ت ا!ن��ن �� ا����ة أن ی���� �Bأآ وfدJ إ��L وأح أآ�B ن(�ح�ت أح

 ،LR�i�و�L ور��ی�L و�\�L وMو L?ج��� c��� �ً��ا!ن��ن �� ا����ة أن ی�ث �� أوfد J�tث��ًا وا

وآ�ن ا���j اUو��ن �5 ���eء ا�����4 وا����5�3 یا��Bن أ���u?2 وی����4ن �?2 وه��ك أد�� آ��Zة 

���ر ه\ا ا�رس ا��ح�� ��Uوfد إf أن ا!��م  و�Xاه Tpی�ة �� ه\ا ا�����ع �>5 أردت أن ی>�ن

 r3� �� _ص���ً� وأ��د ذ� �ً��u د �5 آ��ب ا!ح��ءfوUا �����ذآ� ��  E��3� Hا Lا�� رح�Toا�

ا�>�
 و�5 آ�م ا�Toا�� و���ر ه\ا ا�رس �c4 �� إحى آ�
 ا�Toا�� �5 ����� اUوfد ن�eًا 

  .وأجL�3 ���ر ه\ا ا�رس �XحU2<� Lه���L ا��o��B أردت أن أ

�?�� رأى ��L ـ أي �� ا��L ـ ���یc ا������oB��� T أن ی��5 ��اL�BM، ��ا�BM ا��� أح أآ�B : ی�Pل   


 ان��اف، ��ا�BM أ���ءآ2 جTء �5 ��Bدة ر�>2، وا���ا�BM ����ج B�� M ���oن ا�U �BMب، ا���اUم ا�?�

Eس?� أح��نً�، إ� Eإ� ،�ePی Eإ� ،ان��eر، �tخ� ان�J�e ح�E یt��، اسk� L�t �5 آ�ن، أی5 آ�ن،  إ�E ج?
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Lث� أنUورد �� ا ،
 و�ك س3Bً�، وأد�L س3Bً�، وراLBM: ��ذا ی�c3، ا���ا�BM ����ج إ�E ج?�f  23ً�، ثBس

Lر��p E�� L�Bك ح��ا.  

 ،L5 راح�� *�Bوج ویTول ه\ا ا�\ي ی�\B� و�5 اس��خ�LR، ا��Uة ��zو���، ا��Uة رس���، ا��Uة ج?

و�5 اس�(���L، و�5 ا��Tه�ت و�5 س��J، دون أن ی��E �5 أوآ�L ا�M _�\� ،2?� Hل ���L ا�4�ة 

  : وا���م

� : َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� ا�0َ�ِْص َ��َل((Eَُل َآ)Gَُی

pْْ�ِء ِإ	ُتِ��ْ�َ)Gُ4َ� َمْ� َی�Dََأْن ُی �	ً((  

   L�� E�3?2، �� ن�i2، وی?��P3ً� ه� یBu ،م�ة وا���ا�4 L��� �B5 أ�� ا��� q�� ت�P5 ی� kا�\ي ی��

 �� 2?3�� ،2?��� �� 2?3����k� 2?3 ر�?2، ��3?2 �� أ�� دی�?2،  L�<� 2?�3i�3م، یu!ا �Bا��

ی��oB أن ی��5 ��اL�BM وأول ذ�_ I?�ر أوا�M ،2 : cRلأخ\هL3� 2 إ�E ا���(، �� ��P?2 دروس ا��3

J ا�5 و��L ��ادر ح��ء �����U �gBن ا����ء �5 ا!ی��ن، وا����ء وا!ی��ن �Mن� ��ا����ء، ی��3 ا�\ي 

 cأ���_، ی���� إذا دخ Lث��� kح� أن ا��_ ی���� أن ی����خ�، ��� Qا 
ج��S� �ً3ذا ذه
 أحه�� ذه

���_ وأن h���k ث c)وا����ء �5 ا!ی��ن وأذآ�آ2 أن ا�� ،�B�u درة�� J\?� إذا آ�ن ی���� �?�B� ،_���


 ��y، ا��(c أن ���iب �� ���k�i أن ��>�2 ��i� أن c)�� أن c)وأن ا����ء �����، ا�� 
��

5 ��5 ا���س، ا��(c ��ض ن��� �>5 ا����ء �����، وا�ی5 آ�L ح��ء، وه\ا ا�\ي ی�Pل f ح��ء �� ا�ی

�5 أ��Xء  h�tن_ إن سU ء�X c5 آ�ی(
 أن ی�3 ا���e �� ه\J ا��f ،���P ح��ء �� ا�ی5 اسtل 

 �P�3�� ���M ،ف ا���ام��P� (?�?� وأن�ة �5 أن �� jأ� cأ�� ���gا��>2 ا� h������ج� و

t� �P�3�� ���M ،5وج�Tا���ص� ��5 ا� �M�3��� �P�3�� ���M ،����)��� �P�3�� ���M ،c�o��� ء��X

ی?� ه\ا ن�Pل �_ �ً3� f ح��ء �� ا�ی5، ی��3 اسtل، أ�� f ح��ء �� ا�ی5 أن Bی���� ا!ن��ن أن ی

��ة إ�E اH ا��ی* �5 ه\J ا�3��Mت وأن ��Tح �Tاحً� ���� ا��XUء �������?� وأن �(c3 ���ر ا�

�� Rٍ\ ن�Pل �_ ا�ی5 آ�L ح��ء، 3� y�3�� �ًe��p��M ا���أة ����ج c���ip hء f ح��ء �� ا�ی5، س�

��E اH وخ\ ��J و��ونU Lن ا����ء  Lود� �gBح��ًء ��س� _� yیة أنh إذا رأیh �5 ص��M J\وه _�\�

 ��Bخ�� آ L�� ه\ا إن��ن H5 ا!ی��ن، ا�\ي ی���� �5 ا���س وی���� �5 ا�  

�Xاق ن�ر ا�cP3 ح�E ی�ى �S� r3ن آ�ن ی��2g وی���� وی��ك �r3 ا�3�Uل ���q ذ�_ إ�M :! fل  

ا��XUء ��BMً� و�r3 ا��XUء �����ً� ��r3B، ی��3 إذا أنh وجت �5 ا��_ ح��ء ی���� أن ی>\ب، 

 _�\� ،�B�u ���� J\?� ع�gا� L�� E?ن �ً[�X 
و �� f c<X ی���، ی���� أن ی��>Bی���� أن ی

R?2، یL��P إ���Mً� �� اfخ��ط، ی�L3 إ�E آ��Z �5 ا��Qء، أص��?2 اH ی���3ن روح ا����ء �� أ���

 Eإ� L3�أن ی��� �� ���M k� hی�B�f ،L ���ف، ه\ا اUب ا�\ي ی5e أن ه\ا ��Pی� ���4�g ا�c�i ه� ی
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 �ً�Rب ا����� داUا����ء ���� ه\ا، و�?�� ا cت �5 ا��_ ���یحcP أ��oم وه� f یري، �\�_ إذا وج

�5 ا�>��ل وی���L،  أن ی��� ا�(�ان
 ا!ی(���� �� *�Bی l�X ،ن��ح��ة ا��L، دا�Rً� ا��XUص ن�

 2?��M�� cا��(�ر وا���43ن �� آ cن�� وأه�5 ا���4�P وی���?�، �tهc ا� *�Bی l�Xو

�5 ا� *�B5 ی�z�4 وی����ن?�، ����� ا���P5 ا���(�ن
 اfج������ و�� آ�P� cءا�?2 ی�Z�Bن 

  .ا!ی(��� �� ح��ة آc إن��ن

���L وس�2 ا��آ�3 اUو�E وأحث ج�Bً� ه\ا ا� Hا Eا��س�ل ص� k� رك�� \ي دخc إ�E ا���(

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� L� ل�M ?2 ��ذا��ا�����4 ص E��  :و�(�(ً� ح�E أن�X Lش 

2َ� ِإَ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوُهَ( َر((Pَ>ْ4 َ:ْ� َأِ�* َ�ْ)َ�َة َأ<�ُ- اl��اِآٌ� َ+َ�َآَ� َ�ْ&7َ َأْن َیِ�7َ ِإَ�� ا�

  ))َزاَدَك ا���ُ- ِ�ْ�ًص� َوw 0ُ�َْ=: َ+َ>َآَ� َذQَ�ِ �9��ِِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل

���L و��E ن���B أ��c ا�4�ة وا���م رأى    E���رأى �� ذ�_ ح�صً�، و����3ن ج��3ً� أن س�ن� 

 ���ض أس��ن?�، ه\J ج��ً� �k أXأ �� c� م�ا�� L��� E���ص����P� Lل أص���L �� أن�5 ری�?�، ��Pل 

T�� Jة إu�Mً�، ������� ا���ج� یtخ\ ه\J ا����4 ا����� �� ا�To� �?� �4Pى، f ی�ج إن��ن f ی�ج

�5 ا���4ل اUخ�ى �?\J ا��iی�P ی�B_ ا�\ی5 ح��_، أ� c��oوی���?�، وی� �?��� ��Zوی hB4إذا ن �

 L� ل�M ،Hرس�ل ا E����ً� ووص�ً� وح�آ�ً� و3��Mً� �?2 ی���ون ��_، �Xء Oخ�، ا��?2 ص�� �M _ن��

cوج T�  :ر��� 

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	َ&ِ+َ �EِhْPَ2ُ�َْ� ْ� َواْس �ْ

  C)159(َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�� ا���ِ- ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ� 
  )س�رة Oل ���ان ( 

   ،c��oا�� ،c5 ا��3ی>�، ا������، ا����ه�� ،
��5 ا��k� �B �5 ح��L �� سl�� LBB ه\J اQی� ؟ ��5 ا�(�ن

م ا����L ا�4�ة ا���3،  �Bا���5 �5 ا�� jMه\ا ا��� ،lR�P5 ا��� ���oا� ،cRا���� ����� ،y�M��

  :وا���م �� سLBB ؟ ا��Bء �����B� ،��BB رح�� �5 اh�� H �?2، �\�_ ه\ا ا�MUع �5 ح��q ا�\ي �Mل

َ�ًة ِمَ� اْ�َ(َ�ِ= َم� َ�&�6ُ�ْ ِم2ُ9ْْ� َأَ�ً=ا َ+gَ9ََ� ِإَ�ْ�ِ- اxَْ�َ�ُع ِإن� ِ�* َ:Jَ: اxْ�َ�ُع ْ�ُ� َ��ِ�8ٍ ا�ِ�P	�ِ	ً�ِ�'َ %*�� �Gَ+ََل(( 

َ+�Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- ""... َمْ� w َیْ�َ�ُ� w ُیْ�َ�ُ� : َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ��pُ َ��َل

  )َ)ُ- ِمْ� َ�ْ�ِ&Qَ ا���ْ�َ	!َأَوَأْمQَ�َ Qُ�ِ َأْن َ<َ�َع ا���: َوَس��َ�

�E�3 ذ�_ ا���f 5 ی��� ���\آ�ء �f ،�P ی��� ����>�� �f ،�P ی��� ���>��س� ��P، ا���5 ی���   


 ا��ح�2 ه� ا�\ي ی(c3 ا!ن��ن ��5 ا�(�ن
، ��5 ا��3ی>�، یj�t وی5�z���� j�z آ�� �P��� ،ح������

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� L��  .یj�z وf خ�� �� �f 5 یj�t وf یj�zیj�t و: �Mل 
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���L رج�M cل   cء، دخ�MاLR إ�E أص�
 أ�M �� �ًی�PB����L ا�4�ة وا���م آ�ن  �Bا�� : Hی� رس�ل ا


 ن�Bً� ��سً� یt��L ا��ح�، ی�Pل �L اR\ن �� uح� أن ی���Mا�� E?��� �� ون ه\ا�� fن� ـ أT��� �� ن\Rا

 ا�� �gن� ��حTن� وا�Tل����P� ،�Bأص��ب ا�� Lل إ���P� س ج��3ً� ـ��� : L��� ا�M ،Hل B�د��J ا��Mب ی� 

  :ا�4�ة وا���م

� َش��¥� َأَ�� ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل َی� َرُس(َل ا���ِ-: َ:ْ� َأِ�* ُأَم�َمَ! َ��َل((Pً+َ ْن ِ�* : ِإن�<َiْا

: اْدُ<ْ- َ+َ=َ<� ِم9ُْ- َ�ِ�یً&� َ��َل َ+َ#8َ�َ َ��َل َأx -ُ%&Nِ�ُمQَ4 َ��َل: اGَ�ْْ(ُم َ:َ�ْ�ِ- َ+َ�َ'ُ�وWُ َ��ُ�(ا َمْ- َمْ- َ+�Gََلِ����4َ<� َ+َ ْ�َ&7َ 

w َوا���ِ- َی� : QَPِ، َ��َلَأَ+w -ُ%&NِPُْ�9َ: َوw ا���9ُس ُیx -ُ>َ)%&Nِم�2ِ�ِ�2َْ� َ��َل: w َوا���ِ- َ'9ِ�َ0َ* ا���ُ- ِ+َ=اَءَك، َ��َل

w َوا���ِ- َ'9ِ�َ0َ* : َأَ+x -ُ%&NِPُْخQَPِ، َ��َل: َوw ا���9ُس ُیNِ&%(َ<ُ- ِ�َ&2ِ�ِ�9َْ�، َ��َل: َرُس(َل ا���ِ- َ'9ِ�َ0َ* ا���ُ- ِ+َ=اَءَك َ��َل

w َوا���ِ- َ'9ِ�َ0َ* ا���ُ- ِ+َ=اَءَك : َأَ+0َ�ِ -ُ%&NِPُ	�QَPِ، َ��َل: َوw ا���9ُس ُیx -ُ>َ)%&Nَِخَ(ا2ِ�ِْ�، َ��َل: ا���ُ- ِ+َ=اَءَك، َ��َل

َوw ا���9ُس : w َوا���ِ- َ'9ِ�َ0َ* ا���ُ- ِ+َ=اَءَك، َ��َل: َأَ+QَPِ�َ�Mَ�ِ -ُ%&NِPُ، َ��َل: َوw ا���9ُس ُیNِ&%(َ<ُ- 0َ�ِ	��2ِ�ِْ�، َ��َلَ: َ��ل

2ِ�ِw�Mَ�ِ -ُ>َ)%&Nَِوَ��َل: ْ�، َ��َلُی -ِ�ْ�َ:َ Wُ=َ4ْ� َ+ْ�َ'ُ- َ+َ�ْ� َیُ)ْ� َ�0ُْ= : َ+َ(َضَ� َی�ا�����2ُ اEِcْْ� َذْ<َ&ُ- َو42�َْ� َ�ْ�َ&ُ- َوَ�

� َی6ُEِPَ�ْ ِإَ�� َشْ*ٍءPَEَ�ْا Qَ�َِذ ((  

 أج���P� ،hم f واH وf: هc أح��h إ��_ �Mل: �L��t، ه\ا ا�\ي أ�J�i ا���B �� أ�J�i و�Mل ی� ه\ا  

��iًء ��Pل �L: أص��ب ا���P� ،�Bل Jزاد ،J����� خ��ًا، ��Pل : هc أح��h إ��_، �Mل: د Hاك اTن23 ج

�2 أنU cM : Lص���� �� f �<� �� h�M ی(وا ���_ �� أن��?�P� ،2ل: ���L ا�4�ة وا���مTإن ه\ا ی

 ر�� أه>\ا ی� أ��ا��، �MلM :2ا�>�ی �Bل ا���M ،23ن :Z� hج�� �Mن� cZا�� آ���Uه\ا ا cZو� ��

 �Pو� J���<ه�U LنtXآ�2 و�� �� ،�?���t� Eإ��?� ح� L���M�3م وi� �?�[ادوه� ن��رًا، أن� جT� 3?� أن�سB��

��ص�ً� cوج T� Hا.  

اLR إ�E أص��ب، ص��ان ا�5 أ���، ���� �5 وه
 ج�ء   �
 أ�M �� �ًی�PB��>�ن ���L ا�4�ة وا���م 

��� �Mلإ�E ا��ی JOی�� رو اc�P�� �� : H ا���B، وسEP س��L س�ً� ورآ
 ن�L�M و��جL إ�E ا���ه\ا 

J ������ س��L و�MدJ إ�E ا���M ،�Bل�M ًا�X ی� ��� ا��3 : ی� ��� أ�M ،LP�ut� ،LP�uل: ���� ج�ء ی�ی

���M ،Lل 3���� L��: � ؟ �Mل �L س�2 �����، �Mل�� ا�\ي ج�ء �_ إ���: ی� ���� ادن� ��� �ن� ���M ،Lل: 

��h ص�Bحً� ی� ���، �Mل :L� ل�M ،2<��� ���م ا�(�ه���، ���?E ا��cM : ،�I�e ا���م ?� �3� h��

L� ل�M :ل�M ،ي ا�������M ،_Pل: �� ا�\ي ج�ء �_ إ���� ؟ �Mل ج]h أ� E���M��?� اH : وه\J ا���j ا�\ي 

�cP ���4ان ��f دی�ن رآ���B وأوfد أخ�ف ���?2 ا�h�3  أ�2: �5 س��ف وهc ن����3 ی�م �ر، �Mل

���� و�Mل jMو ،L�� 2<ًا وأرح���� h��Mو hBن ه\ا ا�\ي ج�ى ���� : �\هU ،Hأن_ رس�ل ا ?Xأ

  .�L أح إf اH وأنh رس�ل اHو��5 ص��ان f ی�3
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j�tع أن ی��iم اس��ة وا���ا�4 L��� �Bأن ا�� jآ� l4Pات ا��g� اءJ، ی�ج أن�س  ی�ج���Mب أ

ی� � ،c�3� 
اًء، ������س�B أخ�ان� ا�>�ام د�PMا �� ه\J ا�>���، إذا آ�h ص�ح�ی(��3ن أص�Mءه2 أ

�� أي ��4
 ��Mدي، ��gات �M ،رسث�ن�ی� �ی� ���E�g، ی��3 �_ ��4
 ��Mدي، �2�3 �

 ا!g� M �?��)�� ،ًا��gات ا�����4ت ا�\آ�� ج k�� c� ،ا�����4ت ن��ن إ��_، و��4ف واح

 �Bأن أآ )� ���3 اUرض �5 ا����ء، وإذا ��>5 أن �yM �� ا�3��Mت اfج���� _�� 3�Bی yأح�

، اس�?Tاء، ن�eة ��?� TXر، ا������ س�خ�ة، ج��� ��?� �ا�3اوات سBB?� آ��� واحة، إخ�ف ��

 ا!ن��ن إ��_ اس�3�ء، آ��� ن����، آ��� �Mس�� �(�ی�، أن� أ��� �� أ�Mل g�4ف ذآ� ی� jأ�

3 اUرض �5 ا����ء �\�_ أح��نً� ����X 6آ�ت، �y�i ن��ء، �?م � _�� 3�Bی yأح� و��4ف واح

 h�P� أور��، ح�ب �� _�� Eح�وب أس�س?� آ��� ن���� �5 س��� إ� ���ت، ��Pم ح�وب ��5 ا�ول ی�ج

 رج�L و�Mل� cی��، ح�وب �� ا�(�ه��� رج�u 5: س��ات�  cم رج�P� ،�?������ ��� ف�Xآ�ن أ

 5����BPا���وب ��5 ا� h�P� س��ات �g� ،�?���  و

 ا���س إ��_، ��4ف g� ًاا!ن��ن �� ����4ت آ��Zة جًا ذآ�� جًا ح�ن�� جًا را��M جًا ح>��� ج

E��3� ل�M ،5 ا����ء�3 اUرض � _��3ه2 B�   : أح�y واح

�Jََمْ� َی !َ	َ(ْNِ�ْا *�ِbْاْ�َ ْ�َ&�ِب �ُی )�ًُا َوَم� َی>�آ�ُ� ِإ��� ُأو��rُِأوِ�َ* َخْ��ًا َآ =ْGَ+َ !َ	َ(ْNِ�َْت اbُْء َوَمْ� ُی)269( C  
  )س�رة ا��PBة ( 

   h�M ه�، إذاTوا� L����� �3g�� ،�?� ى�P��� ،�� ا���س إ��_ ��>�ن �_ ج��g� أن 4Pا� q�� �P�Pا��

��، f ه\J �5 ا��B�ء ج��3ً� أfzه Eإ� T?)���� Lا���س إ�� J2�3 ا�2�3 ���4ف وج��ن�� أی�ً�، �5 

 Hا ���u Eا���س إ� g� ،2?دی� E�� h�� أM >�ن�ا�>��ل  Eا���س إ� g� ���� hا���ر، و�>5 أن

�T وجc، ی��3 ی����ن ا���س ��E ا����_  Hا cء ه2 خ�ص� أهfzء ا�\ی5 ی��>�ن ���>��ب، هfzه

  :اQی� د�P�M د�M ،�P�Mل �E��3: أی?� اUخ�ة �� ه\ا ا�ی5، ���

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� � َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

�  C)159(ا���ِ- ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ�  َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�
  )س�رة Oل ���ان (


 ح>��_، f، ه\ا   B�� fو _Rذآ� 
B�� q�� ه\ا j�z�و j�t� yا��� c?ی>�_ س��إذًا ���_ و��5 


 ا��O 5� 5�zث�ره� ��5 ا�(�ن
، �� ا!ن��ن �M �� ت�Pن ا�>�ی2، رح�� اس�O�Pرح��_، ه>\ا ا� 
B��


 �e?� ا���I�e �� ا����ك، ا���I�e �� آ�ن ��Pوة ا���M kو� LB�M ��M H5 ا� �3ًا �5 اH آ��� ا��3


 آ��5، ا���دة �(� ه\ا ا��
، آ\�_ �Pا� �� 

، آ�j أن ا���Pوة ا���P� ا���دي �?eا����ك ه� ا��



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 981�� آ��ب ��
 

ه� ��I�e، آ��� �Mس��، ن�eة �Mس��، اس�3�ء �(���، �ipس�، �)� 
�Pة ا���M ر�Pاح� ،�B<�

  .اQخ�ی5

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� � َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

  C)159(ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ�  َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�� ا���ِ- ِإن� ا���َ-
  )س�رة Oل ���ان ( 


 ا��y، س� و� Oدم ا�\ي أو�� ا�O�Pن و�L3� L�Z، ا���43م،   �Bوح yا��� إذا آ�ن ا���B وه� س�

 f ���2 �ا<��M ��� ،Lا���س �5 ح�� rن�f 
�Pا� ���p �ًe� lR�4ا�� J\ه cآ k� إذا آ�ن ،��Bا��

و�X fء إu�5�z� �ًM �5 ا��5���z �3�م ا�f �e�o أن�E أح ا����ك  ی��_ T)3� fات وf وح�،

L� ل�P� ،��و أن ا���_ أ�LP �5 ا��اB5 ی<� �����L وا cل ا���_: دخ�P� ،_��� ��ptوس _e�tإن� س :

�� Eإ� Eس�� cأرس ��� �X 5� E5 ه� خ�� ��_ إ�� cأرس Hی� أخ�، إن ا �e�oو�2َ ا� hأن f ،ن��

 fو Eن��س��  .أن� ��

E��3� ل�M :  

 �JَMْآ�ُ� َأْو َی<َPَ94��ًَ� ��0َ�َُ- َی wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ�)44(C  
 ) Lu س�رة(  

 ا���   B3��� 5 أن<�� h5 أن<� ،H ��Bدی� وا��� ا!ن��ن �����5 ی��_ ��Mب اQخ�ی5، اQن f ی�ج


  ��S� ،_�iن��ن��_، ���ا�3_، ��ح��_، ��ه����_، ��!ن��ن�iا� y5 ا���� L�<� cوج T� Hإذا ا

Hا Eا���س إ� 
  .ه\ا ا���y ه� وس��� �(�

   hآ��� آ� ،L�� 2ه����وإ�� أن  Hب ا���س �5 ا�P� ب و���� إ�� أن�P� ،ن�و�>5 ��4اح� ا���س رج

E اH �����ن �5 د�� إ�: آ��ً� ���M?2 �5 اH، وآ��� آ��M hس�ً� ن���?2 �5 اH �\�_ أح ا����3ء ی�Pل

���� و��p ����ي،  ��p س��بtس_ و����� ��p ة ـ��Bت، ه��� آ��iX ،ـ �����ت، آ�ا��ت ��iس

�� �2 ی( �� ا�ا�� ه\J ا��4ا�M ،��Mل : أو د�� إ�E اH �����ن ���y، ا���� �� f ی3ه\ا ا��

�Pی�iا ا�\?� J����E �5 د H5 ��?� ا� L���� 2إث kPوی �ًo�B� Hا.  

   �ً�Rرض، داUا����وات وا yخ�� Hا ،cآ�� Hوا Hی5 دی5 ا��y أ���LM ی�3g أن ه\ا ا�t� ن ا!ن��نU

ا�ی5 ی(
 أن ی>�ن �� ه\ا ا�����ى ا����k، ��5 أI?� ا�یc<g� 5 س�ذج أو س��i أو ��p ����س_ 

 J\ه rر� Lأن �� ،cوج T� Hدی5 ا q�� ل ه\ا�Pی ����ة ا����p ���i أو ����rM، ه\ا ا��ا�

 اq�� ،�ًo�B� H ه\ا دی�_ ی� اH دی�_ أرEM �5 ه\ا، ه\J ز��Bة، �� ،��B�����Mت، �� ا�����س>� f ی3

M ،2، أد���� Hت، �����ت، آ�ا��ت، دی5 ا�Bی5س�، ��Bدئ، 2�M، ه\ا ه� ا��  .�ا
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 y��t� LB�� أن 
�� �� آ��ن_ ه\ا ه� ا��5�z، ��4اح� ا��5�z ی(
 أن ��LB �5 أ���ق أ���M_، ی(

�T وج�M cل Hن اU :  

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� � َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

159(َ:َ�� ا���ِ- ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ� َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ ( C  
  )س�رة Oل ���ان ( 

  E��3� Hا Lا�� رح�Toل ا!��م ا��Pًا ه\ا : �\�_ ی��oص L�e� hأن ،c�?أن ی �oBی� f ا������ �B4���

L��4ن ،L?وج �� hا���� ،LB�M ت�M ذاS� وةM _إن E������L ا�c�i ا�L� ��o4 ن�q ی��e إ��_  ،

إذا آ�ن ا��_، ی��3 أآ���L، أی�م �c�u 23i س>�ة ی��LB�M c إ��_، س�h3 �� اUث� أن ��(�� ��ب وه\ا 

 ی>�ن M ،2 ج��<�� ا��Bب f یخ�L إf �5 ��ح ا���B4ن، أن� أ���E �5 أ����M أن ی>�ن ��h آc واح

 ی>�ن ا��3iم M ،ًاخ5g، أ�� �����دة وا����B وا���أة ا�h�B خ���5 ���، وأن ی>�ن f ی�ج أث�ث أ�

�T وج c��B4 ا���Bت ج��ت ی�ج ��h ث��L خ���5 ����ن �3iM �5 ا�(��2، ی�Pل  H�� ��4وا�

ا���م ���>2، ی�Pل ا��i�gن !خ�انh�B� f L �>2 �� ه\ا : ا��i�gن إذا دخc أحآ2 إ�E ا��P� h�Bل

ی�Pل و�3u fم �>2، ا!ن��ن إذا دخc و�2 ی��2 وج�q  ��2 اH،: وإذا ج�q إ�E ا��3iم و�Mل: ا��M ،h�Bل

Lأخ�ان Eن إ��i�gل ا��P�3م و�2 ی�2ِ، یiا� Eا������ : إ� �B4��� ل�M ء�g3وا� h�Bا أدرآ�2 ا����[�uا

ن� دا�Rً� أس��ب ا�k�P وأس��ب ��f ی��oB أن ی?�c� c ی���3ن �� E�tدیLR���� LB أو ����JT، ن�5 

����R آ�ی��، وأن��e� h ص�ح ی� ��� ه\ا ا�>�م ا��k�)g، أی�م ��Pل  5� hن وأن�أ��ك � hأن c�i�

 fی�3ف إ f Hء أص��?2 ا��O  ی�جPء وا����Z5 ا��� k�)ی �ً�Rوا!ن��ن دا ،L�وء�B� LBدیt� E�� 5�3���

�5 آc ا��lR�4 ا��B�i وی��Z ا���Pط ا E��3ة ی�T�� ة، ����نT�� jأ� L��f ی>�ن Pأن ی�� ،��B���

R\ ی�tس، اUآ�c آ��� رأیh ����_ ص�� �B�u أث�� ���L ون�?�، وا�حL �?�، وL3)X، أی�م �� c�iوا�

  .ا��ی� ی�c3 �� ا���c3� q ا����

��E ا�c�i �5 ا���4ت J�X ا��3iم، ����M : �oBل   
�oأول �� ی ،JT��� أو LR���� LBدیt� E��ی���3ن 

f�3م إiخ\ ا�tی f أن L�� دبzأن ی f وأن ،Lی�� ��� cآtأخ\ه�، وأن ی �� Hل ��2 ا�Pوأن ی L����� 

ی�Bدر إ�E ا��3iم J��p cBM، وأن f ی�ق ا���e إ��L، وf إ�E �5 یtآc، وf أن ی��ع �� اUآc، وأن 

ی(� ا����، وأن f ی�ا�� ��5 ا��2P، وأن f ی�س6 یJ وث��L، وأن ی�3د ا��TB وحr3� �� J اUو�Mت 

 Eلح��M 2وس� L��� Hا Eص� �Bی��4 ا!دام ح��ً�، ی��3 ا�� f : ل أن�Mأ f دوا، أن�اخ��X�gا، و��3

 
uخ� ��tأن ی c3� ًا�?I �ً3�ا!ن��ن ی��k أه�L، أح��نً� �5 ا��>�� ی��oB أن �tآ��3u cً� ���ا

����� جًا و���B�� �� qح� ��د ا���_ ��E ا��3iم ا��3دي، �3uم LM�وأخ 
خ5g أح��نً�،  و���س

��دة، ا���M �Bل �� ا��ی*  f�3د و�� f دة أن�� cوأ�� ،hث�� �ً[�X j�tء أن ی�X �iا!ن��ن أخ
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��دي أآc �5 ا�رج�  cخ� أآO Eوم، ا!ن��ن �5 ح�5 إ�� f 23ن ا��S� دواا����4 اخ��X�gا و��3

�، ه\ا ا��gء ی��� ا!ن��ن ����� ا��Zن��، أآc خ5g أح��نً�، ������B3 ا�ارج ـ ����ی� ـ �ون ��آ?

�����، ا���P�P أی�م ا�B\خ وا���ف ی(c3 �� ا�c�i ص��ت ���BP� ��p إu�Mً� یf ��3 أح ی���E أن 

Lس��ipو L���)3� L3� q�)ی.  

   ،Lی�� ��� cآtأخ\ه�، وأن ی �� Hل ��2 ا�Pوأن ی L����� f�3م إiخ\ ا�tی f أن L�� دبzأن ی �oB���

Bی f أن ی��ع �� وأن fو ،cآt5 ی� Eإ� fو ،Lإ�� �eق ا���در إ�E ا��3iم J��p cBM، وأن f ی�

 �� JاUآc، وأن ی(� ا����، وأن f ی�ا�� ��5 ا��2P، وأن f ی�6i یJ وث��L، وأن ی�3د ا��TB أي وح

J آ�Zة اUآc، ث2 إن ه\ا ا�o�م ا�� �BPی��4 ا!دام ح��ً�، وی f Eت ح��MوUا r3� ا�\ي ������


 إ��L ا���Bض �5 ا���Zب، وه� �� ا���� ی�ج إ�Xرة إ�E ا���ن B�3م، وأن ی�iداب ا�Q Jأ�� L?وج

 Lی��� �� Lا�� k� م�ا�> �Bه� �ًeب ح��Uو��>5 ا ��<R�ر وا���Mء �5 ا���X L�Mو ���eی2�3 ا�� ،r��Uا

hوأن ،����� _�i3ی f Hأح��نً�، إذا ا�����6 زاد وا fء ���ن?2 �\يء  إ��O f ی�ج خ�� ��_ إu�Mً� ی�ج

 �B�?ا� ،L�Bه� hآ��� ن� Jدfأو k� Lن��� �B��k أوfدهU ،2نL ص�ر هم ��5 اUب وا��L ��!ن��ن آ��� 

 �B� f�t�� �5 ��اغ،  f�t�� ��X f 5ء ��ن �L ه��B، ه�L�B ج�ءت �5 ان�Lu�B، ه�L�B ج�ءت �5 

��B ج�ارحL، ه�L�B ج�ءت �5 رح��L، ه�L�B ج�ءت �5 ���J، ه�L�B ج�ءت ���نL، ه�L�B ج�ءت �5 

 �Bه� L� ه\ا ی>�ن �iB2، وذو ا�(�ارح ا�����P3ً� ا����2 وا���3 وا��ح�2 وذو ا����ن ا����Bu L5 ح���

h�Bا� ��.  

  M ل ������ص�Pی f ن��e� �� ��p E�� lدة، ا�����Pا� l�� �� �ً�Rدا �ًZ� ب��ه\J  ا���P�P أن� أ

����ت، �� ��� إحاه�  ��y و���3ج، وی�ج yی�iه� ن�� ا��راء وا�M f ،م��Uن�� ا �Bا���آ

 y�� yی�i� �Bآ����� k5 أن ی�جP�ت ؟ إذا أ�BP3ا� J\ا����34ت وه J\ل ���ذا ه�Mأن� أ ،
ووh3M رس

س�اه�، ه\ا أص3
  ذو ان���i3ت آ��Zة وذو ����ت آ��Zة و�2 ی�ِم أی� ���� �E�3 ذ�_ أنL ی��5 ��

  .2 خ��آU 2ه�L وأن� خ��آU 2ه���Xء �� ا���Pدة، ��ذا �Mل ���L ا�4�ة وا���م ؟ خ��آ

وة، Uن �� ا���رج أ��c ا���س ی����eن M L��� وة ��>5 أن ی>�ن خ�رجM L��� �� إذا ا!ن��ن آ�ن

2��Bی�3\ر وی Jا�� ،��Pi�� 
أح��نً� وی���4_، و�>5 ��  ��E س��3?2، و��E �>�ن�?2 وی��3Bن أس���

����� ��c�Z ص�رت، أ�� ا���_ ا����4  h�Bص�ر خ�رج ا� ��M�خUا ��� یJ\?� �4P ا��Pا�� h�Bا�

  : ���y ا!ن��ن، خ�LP �� ا�h�B، �\�_ آ�ن ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

َمْ� َآ�َن ُیbِْمُ� ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم ا�ِخِ� َ+q ُیbِْذي : َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� (( 

+َ Wُq:4َ�ِ� َأDِمْ� ِضَ�ٍ� َوِإن� َأْ:َ(َج َشْ*ٍء ِ+* ا� �َGْ�ِ��2ُ ُخ�>kِ+َ ِء َخْ�ً�ا��ُص(ا ِ���49َ)ْPََواْس Wُْن َذَهْ&6َ َ'�َرkِ

  )) ْل َأْ:َ(َج َ+�ْسPَْ(ُص(ا ِ���49َ��ِء َخْ�ً�ا �Gِ�ُُ	ُ- َآَ�ْ�َ�ُ- َوِإْن َ�َ�ْآPَُ- َ�ْ� َیَ�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 984�� آ��ب ��
 

�� اH �� أآ��?5 إf آ�ی2 و�� أه�ن?5 إf �]�2 ی5B�o آc آ�ی2 ویB�o?5 �]�2 وأن� أح
 أن أآ�ن آ�ی�ً�   

 ��u�� L�وح���� ج�ء ،��u�� L���f jPم ی�ة وا���ا�4 L�������oً� �5 أن أآ�ن �]��ً� B��pً�، آ�ن 

�?�Xو �?��  : و�Mل 

  )ری�N<! أش	�2 و:�� ا
 رز��2(

�� ی���L إf أح��نً� واUم ����U�� Lب، أی�م ی>�ن �� : fز��� �k رس��� ا!��م ا�Toا�� �� ا������، �Mل  

����y ��5 اUم واUب، واUم �tخ\ ج�ن
 ا���3 وا��ح��، واUب یtخ\ ج�ن
 ا���Pة، ودا�Rً� اUم ���ف، 

X y��� أ�?�ت ی ��o4 اUب أ��م أوfدJ، ه\J أم ح��Pء، ��� ����M اUب أ��م أوfده� ����gM ی�ج

 Eه2 إ����Mس��، ��� ��>�2 آ�م f ی�ج ��L أدب �k زوج?� أ��م أوfده� آtن?� �(�أه2 ���L، آtن?� �

وfده� أن ی���3ا �� ��هL� 2، �\�_ اUم ا�q�� ��M�3 �?� ����4 أ�ًا أن ��j3 ��آT زوج?� أ��م أ

ه� ور�M را��� �� إu�Mً�، �>��� ح�صh اUم �� E����M زوج?� أ��م أوfده� ��U ،�?���4نL ی�ج

 2?�i3ن یt� ده�fأو k�i�ده�، وfب أوU�� ف���ب، �?� Uا��ا��� ه� ا �Mا���3ص�، وا��ر ��B3����

�L��4�X h�3 ود�h3 ه� Jدfب أ��م أوUت ا�oأ�� إذا ص ،Lب �5 أ��ا�U5 ا�Zا�.  

وی��oB أن ی��k �5 ا���م ن?�رًا �SنL ی�رث ا�>�c، ا���P�P ا���م ح�ج� أس�س�� وذآ�ت ا��Bرح� : �Mل  

، �������� ا���B43 إذا س�ت �� ��B�� �4ب أث��ء ا���م�Uأن ا jى وآ��B<ا� Hأن ا���م �5 ن23 ا jآ�

��4ب ��ى ����� واس �3�jP، �\�_ ا���2R ی��م وی���ح، أ�� Uث� اUًا، ه\ا اإذا ج�ء ص�ت آ��B ج

 JRٍ\ ی����P ا!ن��ن، اH جc3 ا���م س�B�ً� وجc3 ا��?�ر �X�3ً�، أ�� ا���م إذا زاد �5 ح�� T�Pي ی�Pا�

J، ی�Pل ا!ن��ن أی�م اس��heP وج�ي �>��، ا���م ا��ی �g� L>��، أی�م ی��م ا!ن��ن � Eإ� 
�Pان

�� ا��ا��3 وا��j4 وی�3د وی��م �3 ا�4�ة، انkiP ا���م، أ�� ن�م ا����� اث�� ��g وی����P ا���

�����L خ��� وخ���5 ����، وآ��� ا�����ت  �B4ی 
 أث��ء ا���م ا��ی�Pت ����4، ا���ث��ن�� س�

 J\وه ،�����E جران اUو 
خ�h ا�م ی�iB ا���� �� اUو���، وإذا أ�ti ا���� ا���اد ا��P��3 ��س

آ�L اQن، ی�Pل �_ ا��gی�ن ا���ج� ��ود، اfنo�ق س�R����� 5�3B وس���R����� 5، ث�*  ��gآc ا�2��3

 �����، ا���م ا��ی ��)� �� L�أ�M ه���، ه\اا��g>�ت أن ه\J ا��gای�5 ی��س
 ح��?� ه\J ا���اد ا�

��E جران اUو���، ا���P�P ��� ا!ن� 
م ��س��� �P��3ا���اد ا� r3� c3)ی c4ا��� Lن�� kiPن ی�

  .وی��4 ا��(� �� ج���� وی�3د إ�E ا�h�B وی����P ��ة ث�ن�� kiM ه\ا ا���م ا��ی

 �M : ��� ،��BMل  P�3وه� ی fإ Lی��� f LنS� �ًخ�� L�3ی� �� c5 آ� kأن ی�� �oBوی� ،�ً�� L�� kی�� fو

M5�3 و��� jM�� 2?� ص��Xأ J ح����5 ی�ج��L� ،5iB� j ج��ة و�L ا!ن��ن ی��3د أن f ی>�ن 

�>�?�، ه\J اfزدواج�� ��ض �� ا!ن��ن،  jMا�� L� h�Bو�� ا� ،h�Bخ�رج ا� jMا�� L� ،خ��ة
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ا���P�P اfزدواج�� �� ا���4�g ��ض �� ا!ن��ن، واfزدواج�� �� ا��>��ل ��ض، واfزدواج�� 

  : ��������3 ��ض، اUو�E آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

 )) ��: �(Pض�ل ��آ wی�ی� :�29 إ w �2 آ�29ره���� !�G> ء�D�� ((  

   Jح�� ،h�Bو�� ا� yی�iا� �� L��3آ L��� J�?)آ Jس� ،Lن���آ3 L�س�ی� ،L���)آ L�5 خ���zا�� _�\�

 إ���M?2، إذا س��� f ی�ج ر���M إذًا �� �� �P� ج�د�� Hن اtص ������ ی�����ن آ��Xأ آ���J، ی�ج

Eg ا���س، آc إن��ن إذا س��� ی��o �5 اس�L���P ه\ا �� یzآ أنL ی�Eg ا���س وf ه\ا f ی�Eg اH ی�

Hا Egی�.  


 ا�U?�ت وا��Qء ا���3دة آtن ی>�ن : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  �M E�� cخ��ًة ث�ن�ً� أ�Mل �>�X 5� �� 2ء ی

����� �� L�\B� ا�\ي ��B<ا� أوfدك ه\ا �4ر  أ���ءه2 �� أ��E ����ى �5 ا������ ��\�_ ا�(?

 _� E?وا��2��3 وإن��ق ا���ل إذا ان� ،hMوا�� س�3د�_، و��k� q ا����k� c� �R ا��>�س
، ی��3 ا�(?

 cا���س و��� ا!ن��ن ی���ه إ�E أن ی>�ن ا5�f �� ا�����ى ا�\ي ی��� اH وی���_ �tنh �5 أس3

 E�� cخRٍ\ ی��LB�M �5 ا2�U وا��Pgء �� �2 ی�صj، �� ����� أوfدJ وی�ى اfن��اف �� س��آ?2 

�\�_ ر��� �T وج c���Q�� c)3ء وا���Uء ��Zاب ����� أوfده2 ���ن�� cBM اQخ�ة، �� ه� ه\ا ا��Zاب ؟ 

E��3� L��M 5� 2دهfوt� 5�3ی�ي ا��M ء��Qا Hا c3)أن ی :  

  C )74(ی���9َ�ِ ُ���َة َأْ:ُ�ٍ� َواْ'ُ�ْ�ِ �9َ�ْ0َ	�Gِ�Pَ� ِإَم�مً� �َوا��ِ>یَ� َیGُ(ُ�(َن َر���9َ َهْ; �9َ�َ ِمْ� َأْزَواِ'�9َ َوُذر4
  )س�رة ا����Mن ( 

��Uب ا����4 ا��5�z ا�\ي ر�E أوfدJ ����� ص���� ه\ا یjiP ث��ر ه\J ا������ cBM دخ�ل ا�(�� ه�   

Hا fی��3?� إ f LB�M �� ن��� وس�3دةt�u ا������ J\ث��ر ه jiPن��، ی�T وجc �� ا� Hو��� ا!ن��ن ا ،

 5� fا����3 إ J\ی�3ف ه f 5<� ق�u!ا E�� ص��� أو ���ة ص���� ه\J أ�2e ن��3 ��� L��� cی���

 �����?� وأن ی���B �� خ Hه�، وأن ی\آ� ا����E آc �5 أآ��L اJ\?� H ا����3 أن ی� E���ه�، وأP�

  .هfzء ا�\ی5 س�ه��ا �� �����

���L ا��>�� أح��نً�، أن ی��i �� ���� أن ه\ا اUب �� أن 3Buً� أح��ن   2�Pب یUا ،)�� E5 ان�2 إ��fا �ً

ا��E?�� 5� L إ�E?�� E و�5 صیy ��سy إ�E صیy ��سy و�5 س?�ة وراء ���2 ��ج5 إ�E ���2 ��ج5 

 E�� Lوح�� Lأ�� دی� L����� اH، وح��L و��Lo أن ا��L ه>\ا ��ذا ی�c3 ؟ ه\ا ا�\ي ر��J �_ ووج?L و�u


 ���L ��ة أب �Mل ��B�� ى��2، �\�_ ���E أ�� اH، أf ی��oB أن یg>� وأن ی ���Pس�fا E�� : h�M

���f درس واح ی>��، وسU LBنL ی��� ث�ث دروس �� اUس�Bع، هc �5 ا���P3ل أن ���6 ا��_ 

�u c�<ی� cوج T� Hا�2�3، وا 
�u cا��>�� �5 أج L��� 2�P� وأن f Hوا��(�ح، أن� وا y������� 2�3ا� 
�

 LBدب، ی��سzًا و�J ا�5 ص��� و���2�P وج� ج��
 إf �5 أب ی>�� ن��3 ا5�f ا����4، ی>�ن )�أ
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 L3� س��M 5ی���L ا��>��، وا��L ا���سy ا���ج� ی���هL3� c وی��L�� k، ا��L ا�ّ 2�Pوی �Bا����س Xأ

���>2  وی���L أح��نً� أ��Xء آ��Zة، ه\ا �Pأخ�ان� ا�>�ام س�ف أ� _�\� ،����Pذ�_ ی�م ا� E�� 
���س

 J�)�f5 ه\ا ا� ��ه\J ا���P�P، �� أن أب س�ر ا��L س��ًا ص���ً� وس�_ ��?(ً� �Mی�ً� واUب ��p را

���L� q�� ،2 أج� UنL �� أراد ذ�_ و��آ�L أی�ً�، آc ا�5  �Bأآ Lًا و�� ص�ر ا�� اH أ�����L� q أج� 

ص���� اUب f أ�ًا، �� آc ا�5 ص��� أ����L �� ص���� أ��L أ�ًا، ا5�f ا����4 ا�\ي أراد أ��J أن  ��

��E أن ی>�ن ص���ً� ود�L3 إ�E ا����4 و�\ل �5 أجc ا�4�ح �� �\ل ه\ا اUب  Lن��ی>�ن ص���ً� وأ

Lص���� �� Lل ا�����  .ه� ا�\ي ی>��Jt اH �� أن ی(c3 أ

أی?� اUخ�ة أن ا����ة ���?�، أن ���3 س��5 س��، خ��� وس���R�� ،5 و��gة، ان�?���M h آ��Bة جًا   

ا����ة f أح ی��، إذا آ�ن �_ ا�5 ص��� آc أ����L ا��B�i �� ص����L، أوfدك وأوfد أوfدك، 

E��3� ل�M ،����Pی�م ا� Eدك إ�fد أوfد أوfوأو :  

ر4ی�kِ�ِ �ْ2ُPُیَ	�ٍن َأ�9َGْNَ�ْ ِ�2ِْ� ُذر4ی�2ُPَْ� َوَم� َأ�9َPْ�َُهْ� ِمْ� َ:َ	2ِ�ِْ� ِمْ� َشْ*ٍء ُآ7% اْمِ�ٍئ �َوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوا��َ&2ُPْ0َْ� ُذ

  C )21(ِ�َ	� َآَ�َ; َرِه�ٌ� 
  )س�رة ا��iر ( 

   L�4�� Lوه\ا آ� ،����Pی�م ا� Eإ� Hء ا�X �� Eإ� ����� c�3?� ا����ة وا����ًا أن  �Xء آ��B ج���

  :ص���، ون(c3 ���ر ه\ا ا�رس ه\ا ا��ی*

ِإَذا َم�َت ا�ْ<َ��ُن : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

 -ِ�ِ �ُEَPَ9ٍْث َصَ=َ�ٌ! َ'�ِرَیٌ! َوِ:ْ�ٌ� ُیqpَ �ِْم wُ�ُ- ِإ	3ََ� َ:َGَ>َْوَوَ�ٌ= َص�ِ�ٌ� َیْ=ُ:( َ�ُ- ا ((  

 Lوج� ا��� أآ��Tزوج� ص����، ا� J��J و� ص��� ه\J ن��3 آ�Bى f ی��oB أن �>��، ا�\ي ��ا�\ي 

�T وجT� cوج f �>�� ن��3 ا�Tوج Hا.  

َأٍة َسَ 6ْ�َ َزْوَ'q�َ �2ًَ�� ِمْ� cَْ�ِ� َ�ْ ٍس َأی%َ	� اْمَ�: َ:ْ� pَْ(َ��َن َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  )) َ+Nََ�اٌم َ:�2َ�ْ�َ َراNَiُِ! ا�9#َ�ِْ! 

��L، ����3 ا�Tوج، ن��3 ا��� ا����4، ن��3    ��o��� f وج?� وه�T� �<g� f ا��أة Eإ� Hا �eی� f

  .����را�h�B ا�����4، ه\J ا��23 ی��oB أن �g>� وی��oB أن ن����y �� ه\ا ا�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .�Tآ�� ا���q ) : 077( ا�رس  -��

  29-10- 1995: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

 ��Pا� ��X�<� Lان��� E��3� Hا Lا�� رح�Toا!��م ا� 
ب ا���Pب �5 ��م ا���oب، �� ه\ا أح آ�

 ��ًة آ��Bًة ���� �� �ارس�� ����نL �� ه\ا ا�رس، ه\ا ا��c4 �� ری�R�� L�� تا�>��ب �c4 وج

 ���� k5 أر�� یة  f�Tی�ا���q، وی� أی?� اUخ�ة آ�>2 ی2�3 أن آ��� أ��� وردت �� ا�O�Pن ��ات 

  : أذآ�، أح ه\J اQی�ت

  C )14(َ�َ�آ��  �َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ�
 ) E��Uس�رة ا(  

   ،EآT� 5� أ��� M �?��� �?���وذآ� اس2 ر�L �5 زآE ن��u 5� L?�ه�، �5 آ��?�، �5 س�� �?�، �5 

E��3� ل�M ،ا�>��ب وا���� k� 5ی� أخ�ى ون�Oو ،cوج T� Hذآ� ا �?Pی�u آ��T؟ ا�� EآTی� jآ�:  

  C )88(�َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  )س�رة ا��3gاء ( 

�T وجc، �\�_ ه\ا    H�� ص�ل�� 
�M ،EآT� 
�M ،ه��u 
�M ،2س�� 
�M L� Hا EP�� ء�X 5إذًا أث�

 B3� إذا أراد Hأن ا Hا B� 2��ا��c4 �� آ��ب ا!��م ا�Toا�� ی�T���� y�3آ��، ه\ا ا��c4 ی�Pل، أوfً ا

���ب ا���q ه� ا��? ،L��3ب ن��� J�4� اض ا������43 ی��?� خ��ًا��Uاض ا������، ا��Uت، ا�<�

 k5 ا��4دق ی��zی5، ��\�_، ا���Qا  ا���ت وإ�E أ���أ B� qا���ت، و�>5 أ��اض ا��� ��أث�ه� 


 س��2، وج�ه� �P� Hا EP�� ی5 أن��E ج�ه� ا�ی5، ج�ه� ا�ی5 أن �Tآ� ن��_، وج�ه� ا� Jی

 c4� 5و� Hا Eإ� c4� ی5 أنإ�E اH إf إذا ����L ث2 أL�3u، �\�_ ا�ی5 واسk جًا، f ی�>5 إذا ا�

�Mأت آc ی�م خ��R�� q ص���، �� أ���h آc ح���_ �� �Mاءة آ�
 ا�ی f 5��Pأ واح �������ن ��� 

أ�j �� ا�ی5، و�>5 ج�ه� ا�ی5 أن �c4 إ�E اH، أن ��L� c4، أن ی>�ن B�M_ س���ً� وأن �>�ن ن��_ 

  :�uه�ة، وا�O�Pن ا�>�ی2 ��5 أیی>�M ،2ل �E��3زآ�ً� 

 �  C )14(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َ�َ�آ�
 ) E��Uس�رة ا(  

   kأن ی�� jوأ� ��!ن��ن أح��نً� واج�B�L ا�ی��� ��B4 جTءًا �5 ��دا�L ی��3 أ�j أن یt�� إ�E ا���(

tأن ی Eه>\ا إ� ����ی�م Uوا c�3وأن ی ،h�Bا� Eرس، وأن ی�3د إ� ی( أنL �� وصc ا�M ،cجUا ��

 ���iBی5، �>5 ا���E �� أ��L �� ح���zX �� Lون ا� Lاو��� 2pر ،���J ا��ی 2pی5 رإ�E ج�ه� ا�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 988�� آ��ب ��
 


 �5 ا��Qت �Pل، وإذا س�2 ا���<��� h���و qت ا����?u إذا ،
�Pوأن ی��2 ه\ا ا� qا��� J\آ�ا هT� أن

  .ن��ن إ�E ج�ه� ا�ی5وا�c�3 ا�S� ،H�� c4ذا ا�H�� c4 وصc ا!

أ��ب �>cZ� 2 �5 ح����� ����(�رة، ی�ج �Xء اس��X ،c�� Lاء ��c، اخ���ر ا���kM، اخ���ر   

 rBM ،����Bا� k�� ،����Bا� kزی�� ،����Bاء ا��X ،cی�5 ا���T� ،��<ا��� cP5، ن�Zا� kا����ح�، د�

�u�gت آ�?� �?� �zدى واح آ�?�، �� أن ا�5�Z، إج�اء ح����ت د�P�M، �����3 ا�E������ 5R��T، ه\J ا��

 J\ه c<� E�3� �� ���� 2� نS� خ� ا��3مO ���� داه� أنz� ط�gن jأ� �R�� ط أو�gن jا��(�رة أ�

ا���u�gت أ��q آ\�_ ا��(�رة ��c أس�سL ا����، �Sذا ا!ن��ن �� ر��، �� L��� ���M ا�>��B و�Tی�5 

،�P�Mو�� ���M ا�����د��ت اUن��P، و�� ���M ا!��ن�ت ا��Bا�M، آL���  c ا��اkR، و�� ���M ا������ت ا�

���ل ا�ی���، ی�ج ن�u�gت، Uا cوآ ،�ًM�uإ �?� ���M f ر�� Eإ� _� c4� 2� ت ا��(�ری� إن�u�gا��

 Eوإ� qآ�� ا���T� Eإ� _� c4� 2� ی��� إن��Bدات، ص�ة، ح�، زآ�ة، ���ء ���ج، آc ا���u�gت ا�


�Pا� ���س� أن ی�  سPث� ا�Uورد �� ا ،
�Pآ�� ا�T� _�\�� ،�?� E�3� f cوج T� H�� �4ل�fا Eوإ�

��ي u?�ت ���e ا���y س��5 أ�� u?�ت ���eي س�B�.  

   
، ح�، آ�B، اس�3�ء، حPح ،cp 
�Pا� �� 
 آc واح، ی� ��ى ی�ج�M E�� k�i� cوج T� Hا

iى أن ا��� cه hى إذا ص����ا�\ات، ی�  c3)� ی�>5 أن �Bس������ ،
�یy إ�E اH س��>ً� أم ی�ج ح(

 k� �ًM�3 إذا آ�ن ص�دgم ی�Pإذا ا!ن��ن �� اس� ،_���Pاس� E��ر�_ ��E اf��4ل �L أح أآ�B اUد�� M

 k� L�3 أنgی cوج T� Hا ��
 ���L و��5 اH، أ�� إذا اس��Pم ��q ه��ك ح(
 ��(�د أن ی)�� Lن��

  .أن ی\آ�J ی�3g أنL3� L، ��(�د أن ی�L� c4 ی�3g أنL3� LاH، ��(�د 

   ،L���� L��� jَ�� 2� ��4ة ن��\ة� L� hن �5 آ�نQا ،L��3ب ن��� J�4� خ��ًا B3� Hإذا أراد ا _�\��

 �oBأن ن�3ف ا���3ب ؟ ی� �oBذا ی���� ،L���� L��� E��� yح�Uا yح�Uه� ا L���� L��� E��� ا�\ي

آ� ن�i?� ��?�، ه\ا �Xء �ی?�، ا!ن��ن ��E ی���3 ن��L �5 ا���o ا�����k ؟ إذا أن ن�3ف ا���3ب 

�Lio ��>�ن  q�Pا!ن��ن ی �ً������ �o��k، وا���o ا�����O L� q�� kث�ر، أی�م  cی�� Lف أن��

 L3� Lف أن��ث��ن�� �k���� �g ییL وی�Bدر إ�E ���3(� ا��E�� ،�o ���ك ����3(� ا���o ؟ ح���� 

�o� Hأن ن��3(?� وأن ن�(� ��?�، �\�_ إذا أراد ا cا���3ب ؟ �5 أج Eأن ن��3ف إ� �oBذا ی���� _�\� ،

����L، إذا ��ف ا���3ب أ�>5  L��� jَ�� 2� ن��\ًة L���4� h5 آ�ن�� ،L��3ب ن��� J�4� خ��ًا B3�

  .أن ی��3(?�

 اQخ�ی5، ی�ى أدق �>5 ا��g>�� أن أآ�Z ا���y ج�ه��ن ���3ب أن��?2، ی�ى أدق اfن  ����ا��ت 

 f وه� ��iح� و�� ان��اف خ�� tiة و�� خ��Bز�� آ �� kMت، وه� واfT��4ات، ی�ى أدق ا�Pا��
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 ��Bج J\خ�ی5، هQوی�?2 ا Lء ن���B� Eإ� cی�� �ً�Rا!ن��ن دا ،�ً�Rدا Lن�� yن ا!ن��ن ی���U ،ريی

j��u 
�� 5� *�Bأ وی�B� ه� �ً�Rدا ،c��oا!ن��ن ا� Lن�� 
��  .�� اQخ�ی5 وf ی�ى 

���t� Lر��u kق، أوfً ا��L� 5�z ��جk، ه\J آ���    L����ا!��م ا�Toا�� ی�ى أنL �5 أراد أن ی�3ف 

د�P�M جًا، �5 ه� ا�\ي f ��جL� k ا�>���، دا�� ����ن�، ا��L� 5�z ��جk، ان�e إ�E دا�Rة �ی�ه� 


 ا���ا�f ،�P ی�ج �>�ن �� ��L ��ج��3، ����ز ا���cBM jI أن ی��4ف ی�tل وی��tذن، �iی

 k�)� ی�، ا�(���3 �?� رq�R ج���3، ا��زارة �?� وزی�، f ی�ج� �?� E�gی�، وا����ا��رس� �?� �

��2e إf و�L ��جk، ا������ن ه>\ا �� ��جk، آ�X cء خL��� �� �i ی�L�3 ه>\ا، حcu�� y، ی(�ز 

� yی�� f ع�gا� k� y��� ،ی(�ز f ،kR�� L� kج�� f ا!ن��ن ا�\ي ،j�3�k ا��gع، ا����M cي، 

أوfً ����ج أنh إ�E ��جk ��جk إ��L، ����ج إ�E آ��ب ���L�� �P ه� آ��ب اH، ����ج إ�E إن��ن �?2 

آ�م اH أ��5�B�� 2?� E �_ ����نL ����ج إ�E ا����، ����ج إ�E أ��Xص �PBuا ه\ا ا��gع ���iPا 

إ�E س��ة، أنh ���ج� إ�E ��جk أو�E ه\J ا���اجk آ��ب اH، ث�ن�?� س�� رس�ل اH، ث��رJ، ����ج 

ث��Z?� س�� أص��ب رس�ل اH، ا�\ي �L ��جk دا�Rً� ی�c3 ��ازن�، ی� ��ى ���� ص���، �� �c3 ه\ا 

�3� ،Lق ا����خt� _X cص�رخ ون�در، رج cZ� وإن آ�ن �ًZ� ،Hه\ا رس�ل ا c3� �� ،Hرس�ل ا c


 ا����(� إی(���� �<� 
�Biوان>��، وخ�ف �5 ا� kM�� cا����� J����c، یjI�� ��3 ا����B وkM �5 ی

 Lوا��� ،Lوذ�� ا��� 

 ا����(� ��Pل ��B� Lوك ی�ج ح�c، �\ه�uب ج�ء ���ًء وUا cح� أي ی�ج

�ن �_ ��جk، ��ذا ��ی]�، ا��Lo�� ��� �B حی* ا�U_ ��ذا �c3 ؟ هc ذ�� ا���ة ���gR، ی(
 أن ی>

�T وجc جc3 ا���B ��ج3ً� ���،  Hة، ا�P� ،E�o� ،�P�� ،���� ،��4� ،ض��� ���M c<� ؟ �Bا�� c3�

 hأن cه ،kR��وًة ���، �tول �Xء أی?� اUخ�ة ��h ن�eي أن� أن أح��نً� أخ ��L� q ��جk، ه\ا M L�3ج

ك إ�>�ن�� أن ���\ �Mارًا ص���ً� ؟ أنh أحLP���� hi آ���L، هc �2�3 أح>�م ا��LP ����ً� هc ��3ف 

 ،�Bا�����4 ا�>�ام ��ج3?2 ا�� _�\� ،kR��س��ة ا���B ����ً�، ا�\ي ��L� q ��جk ی�3د إ��L ه\ا إن��ن 

 2�� 
��u ل�Mأن أ Eإ� c2 وأن� أ��������L ا�4�ة وا���م، 3Buً� إذا h�M ��ن  �Bون�5 ��ج��3 ا��

��u ل أن���Mذا أ��� ،�ً�R2 دا�� M L5 أنI ذاS� 2�3ا� 
�u �� �ً������2 ؟ ورد �� اUث� أنL یce ا���ء  


��2، ا!ن��ن إذا �L أخ أس�u �� L�� yBیy ا!ی��ن  
��u 2��� �BآU �?��P� آ��� yأ�� _�\� ،c?ج P�

�3_ وجL�3 ��جk ه\J ن��3 آ�Bى، اسtل، ������س f �B���k�i أن ��tل إن��نً� ���4ً� إf أن ی>�ن 


 اUج�ة �Biدة ا���� E�3ب، إ��Uا ����� 
�<� Eإ� cخ��3یr ا��zال �� یc��P ا��zال؟ اU��3ب، �

 �� 5�M5 ا��4د���zء ا��fzه h�tوس H5 ���ت ا� h�� Eإ� hإذا دخ� f5، إ�Zس ا�
 ا��?��<� Eإ�

LP� ��32، ی����، ی���3 �?2 �>��ب اc��P� ،H، ��!ن��ن ����zال ی����3 خ�Bات ���اآ��، ی����3 

ی����3 �(�رب، ی����3 ن�R�4، ����ح ا�2�3 ا��zال، أول �Xء ا��L� 5�z ��جk ی�جk إ��L، ی�tل �� 
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�ً��M Jؤخ�tول سUا yی�i؟ �\�_ ا� c3ذا أ��� ،y�uأ f أو y�uع أ��  .ح>2 ا��gع �� ه\ا ا���


 صیPً� صوMً� ���4ًا ��ی�ً� ���LB4 ر�M :�ًB�Mل  �iأن ی  ��E ن��L ���ح� أح�ا�L وأ�f ،L��3 ی�ج

إن��ن �� �L ص�ح
 �>5 ذآ�ء ا!ن��ن و����LP �� اخ���ر ا��4ح
، ا��5�z ا����y ی���ر أص��ب 

أ��L�� E �� ا�2�3 و�� ا�ی5، دا�Rً� یqB�P ��?2، واQن ن�g� 5>���� أن ا��اه�� ح�c�� h ا�����4 


 ا�ی5، وآc ��ى ا���س ی�ح�ن ��3?2 �ی� ���o حiM ��ب، �� ا����ت، �����Pءات، آc واح

��E یJ ا���� ا�2�e3 ا����ص� أ��c أ�j ��ة  Hی��3 أج�ى ا ����ء ا������5، وآc واح 2��واح أ

رح2 اH ا��ًأ أهى إ�� �����، ی(
 أن ��5u : �5 ا��اه��، ��\�_ ��ذا ی�Pل س�ن� ��� ؟ ی�Pل

�، و��5u ن��_ أن ���4، �5 أسى نL�� ���4 أج� و�5 أصEo إ�E ن��_ أن ��o4 إ�E ا����4

ن���4 �?ى إ��L�� L أج�، و5u ن��_ أن ���4 و�cBP ن���4، أو ���4 و�����4، و5u ن��_ أن 

اه5، و� f 5 ن��_ أنuو ،c��)� f_��� yح L� خU5 ن��_ أن ه\ا اu.  

����c �� ا� E��� أن� أذآ� ��ة أخ �5 أخ �5 أخ�ان� L5 ح���� tiوص�ر خ ،Lح���Mوأن� ا Hا Eة إ�

 c��� ���Pا� ،��Uا E?م، وان�Tوا�� L��4ون L��Pاس� ،c�35 ه\ا ا�� Eوأرادوا أن ی�� L�� ا�B�p

��p Jة ��E ا������5، أن� ��ة دخ�h إ�c�� E �(�ري رأیh إن��ن� ��3ون ا��ی� �� 5�z���4، ا����

L� ی� ��3وف أن��� : ا�(�هL ا�ی�� وه\ f J����P� ،L��4�� yل �� وU yRf ��pن ا�� cدخ

��gات �5 ا���س ا�5����4 و�2 ی���4ن� �?\ا ا�����ع، انt� ،yB�� �4ص�ل،  k�� c� ات�g�

_������E ان��اد، و�>5 و5u ن��_ أن �?ي ����س ����?2، وو5u ن��_ أن ی?وك  ،��<��.  

���ق ا!س�   ،������ ��� �>�هL ؟م سtل س�ن� س���ن Mس�ن� ��� و�� أدراآ2 ��  _o�� ل �� ا�\ي�  

���L وس�2 أ�� �>�  Hا Eص� �Bا�� L��آtن�X Lء f ی4ق، س�ن� ��� خ���� ا������5 ا�\ي �Mل 

��� ن��L ی�tل  ،���3ي �>�ن � �Bآ�ن ن �� �Bا�� L����� ا�\ي �Mل  ،�4Bوا� kآ���� ��� ���و

L� ل�M ن� س���ن
  ی� س���ن: س��iی ������� ��� �>�J، هc �_ ��ح�e ؟ ا!ن��ن  _o�� ا�\ي ��

 ��
 رأي أخ�انL ا�5����4، ا����f ،5�4 ی�o4 وی>�B، ی��3 �iی ��� ،�B<ی c� ،�o4ی f ���4ا��

����M Lل ��t� ،c)وخ j�3ا���س، ��س� ��ٍة واحة، ی��3 : اH وR�� E������o أن_ ج�h3 ��5 إدا��5 

��ف و�5 ث2 رز ����
، و�3 ذ�_ ح��ی�ت، و��اآ�X ،Lي أخ�� و�Xي أح�� و�BM?� خ�q سh أص

coX ���4، ی�Pل �_ f ی�ج.  

ٍة واحة، وأن �_ ح���5، ح�� ����?�ر وح�� ������M : �� �ً3Bu ،cل  R�� E������o أن_ ج�h3 ��5 إدا��5 

3 أن أ�� ����P� Lل� fم إ�ل ه\ا ا�>�M : ه\ا ؟ ��p _o�� cله�M :ل�M ،f : آ���?��، ه\ا P� أ�� ه\ا

 jMا��� ،k�ا�>�م ��L� q أصc، ی��3 ا�u]5 هc ی�ج �Xء ث�ن�، ان�e إ�E ه\ا ا���jM ا����ا

lا����.  
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�Bا�� L�����ق ا!س�م ا�\ي �Mل  ���3ي �>�ن ���، سtل س�ن� ح\ی�� و�Mل : س�ن� � �Bآ�ن ن ��

L� : ن�ا���B أ�Ei س�ن� ح\ی�� أس��ء ا�����5�P، و�� أ��iه� ���o أنh ص�ح
 س� رس�ل اH، س�

 س�ن� ح\ی�� و�Mل�� Eج�ء إ� ���ی� ح\ی�� هc ��ى ��� O 5� �ً[�Xث�ر ا�����5�P، : ح\ی��، ���ن� 

  ، �� ه\ا ا���ا�k ؟���_ خ���� ا������5 آ�ن

i� c<� ج�ء إن��ن ،L� cأص f ع��: j وآc أدب و�Mل �Lس�h3 أن� رجc أ�EP درس وذآ� حی* ��

L� ل�P� ،cأص L� q�� *ی L��M �?� ص�اب،: ی� س�ي إن ه\ا ا��M _��X و�2  �� دام ��Uا E?وان�

  .یcBP ا�����4

L� ل�P� ،_B�وار c)ن� ح\ی�� خf واq�� H ��?2، س�ن� ��� سtل، 3Buً� اQن أحآ2 ی�Pل : 3Buً� س�

ة خ��L ه��ك ���M ث�ن�� ��q �?� حc أ�2 یJ�gB اX 5� 5<� ،�gB� وه� yح �Bم ا���وآ ،��)��� �B��

�Pاس� E�� Lة ح�صX 5و� ،�gB� Lن�� أن Hل ن���5 ا��<��� L�Bpة رX 5و� ،L��.  

آc �5 آ�ن أو�� �Pً� وأ��B4�� Eً� آ�ن أcM إ�(��ً� ����L وأ�2e : ی�Pل ا!��م ا�Toا��: أخ�ان� ا�>�ام

�g>�� أن اUص�Mء اQن ی���tن أو یzث�ون ا��اه�� ��E ا����ص��، ا���B ا�?��ً� ����L، وآc إن��ن وا�

  : �Mل

ا�=4یُ� ا��9ِ��qpَ !ُNََث ِمَ�اٍر َ��ُ�(ا َی� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  )) �Pَِ�ِ- َوiِx	�ِ! اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� َوَ:�م�2ِPِْ�ِ�َ	ْ� َ��َل ِ���ِ- َوِ�ِ): َرُس(َل ا���ِ-

   c�� ه�رتا�ی5 �� ا���3یj ا�(��k ا���نk ا�����4، �>5 ا�3��Mت ا!ن��ن��، اfج������ إذا �

ا��اه�� ��c ا����ص��، ��ض �5 ا����ص�� ا��اه��، ی��3 �ی� آ�ذب، ا����ص�� أح��نً� ه� 


 ا���jM ا�>��c �>5 إذا ا!ن�iًا أو أن ی��ن �j�3 إی��نL إ�� أن ی\آ� ��_ ����ً� ���h ��_ ح�

 L� وإذا آ�ن ،_�� h��� �ً�������4 �3_ �ا�k ا��� ی\آ� � L� 5<3ً�، إذا �2 ی�u ودك خ��ً� أو

ك یاه�_، وه\ا �5 �j3 ا�3��Mت اfج������، ی��3 إذا آ�ن ه��ك �� ���� k�i���4 �3_ وی�

�o��B� L و��L أخ�iء ���h ��ج�دة �ا�k ا���، وإذا �� �ی� ����ی� آ�ذب �ا� k��L�B ��خ�iء ��

  .ا���ف إ�� أن ی>�ن �ی� آ�ذب أو أن �>�ن ن�M ���4س�� وا������ن ������ن

�����، : �Mل داود ا��R�i ا��Tل ا���س f ��� L� c�M ����� ا���س ؟ �Mل   ���و�� أص��Mt� kام ی���ن 

4ر واسk، ی�cP3� �?�BP ����ح، ی�ج �Sذا ا!ن��ن س� �?�BPی� ،����k �5 أخ�J ن���4 ی�q��� �?�BP ر

 kر واس�y�o� cP، وی�ج صر ��y، وی�ج ن��M qس��، ا�����4 ی(
 أن �cP3� cBP ����ح و�4

Rٍ\ ا����4ح �L أج� �� ��BM?� وا���ص� �L أج� �� إ�اR?�، وا�ی5 ا�����4، ن�5 ���� �B�u qو��� 

 yیا����ص� ن�EM و����اه�� ن��P، ی��3 س�ف أح�� �cZ ص�رخ، إذا آ�h ج��q �� ����ن �k ص

��Pب ����M jل �_ ، : �_ و��h ث��_ ی�جP���� yی��Pب، ���ذا ��3g ا�(�J ه\ا ا�4 ان�LB ی�ج
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3 ی���5 ���>�اه��، أم �E?���� �3g ا�g>� وا����fن إذا آ�ن ��Pب �غ إن��ن وأخ\ ���د ��Pح و�

 �iب وأخ�P35 ا�� �iأخ 
�3� _?Bإذا ا!ن��ن ن ،�<gا� y��ث�ث ��X �5 ه\J ا���p وأن h�J�<g أ

اUخ�ق ا���]� ح��ت : �5 اE3�U وأخ�i �5 ا��2 ا���kM، أ f�J�<g، ه>\ا ی�Pل ا!��م ا�Toا��

��E أن ��h ث���� �L�� ���BP�� �ً��P ن���4 LB�� ��?Bن ��� �pاL و��ح�� �L وا���o�X !زا�� و��Pرب �

 ،_��B� ،_���P_، ��س��خ�O أ�� إذا إن��ن ن�4_ �� أ��ر دی�_ �� أ��ر ،�?��Mب وإ��3ده� و�P3ا�

 ��p ا إن��ن\?� L���4ن cBM دك، إذا إن��ن ن�4 أخ و��fأو �� h���� ،h�B(�ي �� ا��ء �iخt�

 ��T5 ����ى ا!ی��ن �\�_ ا����ك ا��� جًا ��5 ا���س إذا رجc ن�4 ا��Zن� ��رًا ���y، إن��ن ��3

���ب ا�\ي نf ،L�4 ی�L��� �� �i أ�ًا أن یcBP ا�����4 وf ی4ق ه\ا ا�>�م  L� ن� ی�>� ��ذا�Zا�

����L، وه\ا س��ك �i�Xن�، �� آ�ن ����ص� ���ب اQن ج�ه�،  jg<� L���ی�L��� �� �i أن ی�د 

  .L، و�3 ح�5 �� وO hMخ� نL?B إ�E أخLR�iاQن ن�g� _�4 وا�3M ����س اcBM ن���4

   ،�ًMو�j3 ا!ی��ن، أول �uیy ی�اJ ا!��م ا�Toا�� أن ����ر �5 ا����z� 5���zً� ص 5� Lه\ا آ�

 f H�� Lاس���� ،Lن� إ��Xأر L�� h��p 
�����4ً�، أن �(L�3 ��ج3ً� �_، أن ������H�� L أ�� 

ح_ f ی�EM �_، أ�� ا�\ي ی���P_ ُی�?�_، أنh ���ج� f ��5 ا�\ي ی: �(�����، أن� أ�Mل �>2 آ����

ی�ح_ ���ج� إ�E �5 ی��4_، ا���ص� ی��3_ و��p ا���ص� ا�\ي ی�ح_ ی(�3_ �� �>�ن_ دون أن 

مP��.  

أخ س��y �� ا!ی��ن ����ق ���_ ���l �� آ����p Lر ���_، اجL�3 ��ج3ً� �_ واس����H�� L أن 

أن ی���� : _، وأن f ی��� آ��ً� ص�دMً� ی�ی?� إ��_، �Mل ی�ج �uیy ث�ن�ی��4_ وأن f ی(���

 cٍآ E��ا3Bu ،L� LRً� ا�3و f ی(���_ إu�Mً� وا�3و ی���E أن �>�ن �����ً�، �ا!ن��ن �5 أ�Mال أ

و �ود �>5 ه\� �ً3Bu >��، ه���5 دون � �ً�Rاءه2 ���>\ب دا�ا ه��ك أ��Xصً� �� و��Pا ی�?��ن أ

 tًiأو خ �ًB�� ����_ و�5 أخS� _R�iن وج 5� *�Bأن ی(���_، ه� ی �ًM�uًا إ3��� q�� ودا�3و ا��

و X f_ و�>5 أنh آSن��ن ذآ� ��cM آ�م ا�3و  f���� f ،L��LP وراء �نJ�g ��5 ا���س، ه\ا 

ا�� : �r3 ا��>��ء I?�ك، اس�� ��c3� L ه\ا ا�3و أص�ب �� ه\J ا���ح�e ��س�� ��?� �\�_ �Mل�

��ديUا Hا ��� 
��� و��ٌ� �� أذه yو �?2 ح� kج�.  

   Lو�5 اخ��4ص L� 24إن��ن خ �ً� ج��q �� ج���� وی�ج�� cإذا رج ،L� LB��� f ���)دور إی L�

 k� روس� y�Mم د�رًا، ی�>�2 آ�� L�\<5 ی� وأح
 أن ی�>�3Bu 2ً� ی(
 أن ی>�ن دy�M جًا UنL ی�ج

و��اه�5، ا�\ي ج�3_ أن ��>�2 آ�م ���Bط و���LB إ�E اUر�Mم واUد�� �5 ؟ ا��c�� L� �?� 24  أد��

 ،�Pذا ر��?� ی�S� EMی� �����_ �c<g س��B، ���� ا!ن��ن ی�o4 إ�E ا�����4 أو ی�o4 ����3ر

�B<ا���� وی _� Eی��� fو و�اR_ ��_، ه� �3ً� �أخ�iءك، �>5  ا��iیy ا��Zن� أن ����� �5 أ�Mال أ
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f دخ�ن �� ن�ر، وه\J ا��>�ة د�P�M جًا وخ��iة جًا إی�ك أن �4ق أن �X]ً� یt�� ��X f 5ء، �Xء 

 L� ض�Pن�fض ج�رح و����، �>5 ه\ا ا�Pان� _�Pان� Hس�� ا f وك���X f 5ء f ی>�ن ��� أن 

�اR_ ��_أصf c دخ�ن �� ن�ر، ��5 ����ت ا�����y أن ����� �5 أ�Mال أ.  

وا!ن��ن آ��� أصEo إ�E ن���4، أو آ��� ���l �?�ً� أو ��یً� أو إ�>ً�، ���l، ی��3 أح��نً� ا!ن��ن   

رجc درس ن��ء ن�4 آ��Zًا �� ان��4 ث2 : ی>�ن ��يء إ�E أE4M درج�، ی��3 أخ �5 أخ�ان� �Mل ��

U 5<� ًا�k ا��?��، �Sذا I?�ت �g>�� آ��Bة جًا ا�?2 �?�� ه� ��?� ��يء fً�M واح�� Lن�� k�نL و

اءJ آ��?2 ی(
 أن یEo4 إ��U Lنf L ی�ج دخ�ن �� �L�f ا���س �X fء ���?2 �\�_ ا!ن��ن ح�E أ

 L��4ی�?2 خ �ً�Rه� ا!ن��ن ا���ذج دا ،L4���?2 و��خ\ ����ن آ Pح �� �� ،�o��B� �� �� ،ن�ر

 �ً�M�� ه\ا ،L� cأص f 2?��أن?2 آ�ذ��ن وآ ،qآ�� ا���T� yی�u �� 5ذآ�ً�، ون� �ً�M�� qو�� �ً�Bp

 Lو� ،cأص Lو� E�3� L� وك���E ا��� إf أن آ�م  Lا��Mأ cوی�� Jو�3Buً� ا!ن��ن دا�Rً� ی>\ب 

L�� LRا�  .��y�i وf دخ�ن �� ن�ر وا���3 �5 اس���د �5 أ�Mال أ

  cM ،qب ا������ن� �uیy ث��* �����3 �� �� ا���س إن رأی�X 2?�� h]ً� �2 یB)3_ إی�ك أن ���: ی�ج

أن ��L�3، إن رأی�?2 ذ��ا إن��نً� ��c3� E ن�lM إی�ك أن ��L�3، أنh ��>5 أن �2�3 ا��lP ��� ی(�ي 

L���� fی��3 إ f �Pgا� ����� J��o� �3ا�\ي ی�   .ح��_ وه\ا ه� ا���3

  .c ا�(�ه��BM �ً[�X cً� ��ج��hL�B ج?�� أد��� أح رأی: �\�_ U c�Mح اUن��Bء �5 أد�_، �Mل  

��ب  cإذا رج �ًZ� Lأ��� JOإذا ر ،L� �3gی f Lأن ��<g� ن��� أی�م ا!ن��ن ی>�ن ����g� qBء، ی�ج

 ،L��� 5g���� �o��� ٍة��P� �ً�u إن��ن ی��ب hرأی hأ�� إذا أن c3ی� ��� LBی�� f 
��p ة وه���P�


 أدرآh ح(2 ا�U c�3ن_ �uف Oخ� أ�� إذا آ��u hف و���?(�L، و���L�BP، و����L أنh اMن ��اQ

  f��� ��� LB��c3 ��\�_ ا��c�t واuf�ع ی>jg �_ ا���3ب ��E ح�oB��� �?�P�P أن M ع���� ه\ا ا���

 k� �i��ُ5 ا�� �T وجc.ا���س����� Hل ا�Pی :  

�ِ:َ 8َEْ�9ا� �  C)40(ا2َ�َْ(ى  �َوَأم�� َمْ� َخ�َف َم�Gََم َر�4ِ- َوَ<2َ
  )س�رة ا���ز��ت ( 

   ��ك ن��_ إ��L ه\ا ی�iP_ وf ی��3_، دا�Rً� خ��j ا���q وأه�اءه�، ������ ا�?�ى أحآ�X cء �

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���M ،qآ�� ا���T� ب�Bأس : yو���� ،J، �5�z ی��RاX q5 ��5 خ��zا��

Pوآ��� ی ،L�oBی�� qون� ،Lن ی���i�Xو ،L���L�  .�ز

 ا��5�z ه��ك ����y یL�oB، وآ��� ی�P��L، وه��ك �O 5�zخ� �j�3 ا!ی��ن RاX qخ� J�� ی�ج

 ا��5�zی��J، وه��ك ن�q ��دیL وRاX J\وه ،Lی�oن ی�i�X.  

�T وج�M cل Hث� أن اUی�وى �� ا : �P�3ب ا�����Pن ا�S� ات�?gا� cی� داود حّ\ر وأن\ر أص���_ آ  
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P���� ��� �5 ن��� ��ًة : ��?� ��� ��(���، ی�Pل أح ا����3ء�g?�ات ا�ن��  Xأ �ً[�X h)��� ��

kRل را�M ل�Pص ی��XUا ی� ن�f q �� ا�ن�� �k أ���ء ا����ك ���5��3 وf : �� و��ًة ���، وی�ج أح

5������ fأ q5 ی� ن���B�� ن� �_ ��5 ا�(�� وا���رtی5، آ
 اQخ�ة �k ا��B3د �(�?�u ��.  

��3 أح��نً� أنq�� h �5 أهc ا�ن�� ا��oر5�M �����\ات وا�g?�ات، وf ی���tن، و��k� q ا�����5�M �5 ی

 k�i��� fك إی��ن و�� ،Hخ�ف �5 ا ��P� ك��أهc ا!ی��ن ��q�� ،��?��� kR ����ب �k هfzء، 

k� ء وإ��fzه k� 5 ا����ق، إ��� �f j3�هfzء، ��5 هfzء  أن �>�ن �k ا��5���z ا��(�?ی5، 

 ،یX H�� _��4�ة واو��5 هfzء و�k ص3
 جًا أنh ����ب �k ا��5���z إذا �2 �>5 اس����P_ ج�

وإذا ��q �_ ذآ� وج��� �k اH، ا��g>�� آ��Bة جًا Uن_ �5 ���23 ن2�3 ا��5���z و� 2��q�o �� ا�ن�� 

  .k هfzء ا��5���zان��oس ا���ج�یf ،5 ه\J وf ��_، اUو�E أن �>�ن �

اء ا!ن��ن ث�ث�، دن��J، و�i�XنL، ون��L، ��ح��س �5 ا�ن�� �� ا�Tه ��?�، و��M : 5ل ��3?2  �أ

���L ا���q ص�ر أس��ًا ��  hل ��3?2 �5 اس����Mات، و�?gك ا���� qو�5 ا��� ،L������� ن�i�gا�

 Lز��� fً��o� رًا�?P� ،�?R?�، ���4رًا �� س(5 أه�ا�ا�?X 
�� یه� �(�J ح�* �Xءت ����LB�M k ح

Rك   .�5 ا���ا��� fرك إ�Mل ا����3ء أج��3ا ��E أن ا��f 2�3 یرك إf ���ك ا��2�3، ن2�3 اQخ�ة f ی

3ت �L : ن2�3 ا�ن��، �MلMرض وU5 اRاTأن ��_ خ ���L ا���م �3 jس��� h��M TیT3ی�وى أن ا��أة ا�

LBی�م ��آ �� yی�iرا��� ا� E�� h��M ،��Zآ yخ� L3� 
ًا : وآ�ن ی�آ�B�س��Bن �5 جc3 ا����ك 

 �B3ا� c3ًا، وجB� jوآ�ن ی�س ،�B3ا� c3وج �<�� hوه� آ�ن ،TیT3ا��أة ا� h��43 ه� آ�ن����

ًا وذ�_ جTاء ا����ی5، وإن ا��B4 وا���Pى �B���?L� 2، إن ا���ص وا�g?�ة ص��ا ا����ك �i� �ًآ���

 ���ك، �B3ن ا�>�ی2ص��ا ا�O�Pا� �� L5 ن���  : س�ن� ی�س�M jل 

�ِ̂ َوَیْ �Pَوَهَ>ا َأِخ* َ�ْ= َم�� ا���ُ- َ:�9َ�ْ�َ ِإ<�ُ- َمْ� َی lَُ��َل َأَ<� ُی(ُس lُ6َ ُی(ُس>ْ َ�َ Qَ�9iِن� ا���َ- َ�� �َ��ُ�(ا َأkِ+َ �ْ&ِ

 �َ�9ِ�ِNْ	ُ�َْأْ'َ� ا �ُ�Dِ90(ُی(C  
 ) jس�رة ی�س(  

 اS�  Hذا ا!ن��ن  ��رJ، ه\ا ا�L� �B4 ث�5 Mو Hء ا��M E����ت، و�iا� E���5 ا�g?�ات، و �Bص

 اfخ���ر، �Mل ا�(�� ��ةPی� kء ا���ی�gا� cجz� ج�Uا �ً�R5 دا<� ،��Zآ : Eإ� h�P� �ً��� hMأر

��، ی��3 وردي، ی��3 إذا اUخ�ان ا�>�ام أ���Tا أن��?2 أن ی>�ن �?k� 2 اH ج��� أوراد و�� ر�k س�

���L ا�4�ة وا���م آ�ن ی�Pل إن� أس���o اH �� ا���م ���R ��ة،  �Bة، ا���� �R�� Hا ��oأ أس��M إذا

  : وه\ا �Xء �����4ح وارد، و�Mل ا���B ا�>�ی2

َیGُ(ُل : ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص���: َسِ	6ُ0ْ َ'�ِ�َ� ْ�َ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َیGُ(ُل: :� َ:�4 َ'�ِ�ٍ� َ��َل(( 

 -ِ���ِ =ُ	ْNَ�ْ7ُ ا�=%َ:�ِء اDَ+ْا���ُ- َوَأ wِإَ�َ- ِإ w �ِ7ُ ا�>4ْآDَ+َْأ ((  
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أ وf ی��2 ���4�ة ��E ا���B �?� أ���، وإذا   Bی f Hا k� ء�P� ة، وأي�� �R�� Hا fإ Lإ� f ل�M وإذا

�� �R�� ��� E��ة ر��R��� ،�R��� ،�R�� ،k، ی>��?2 ر�k س���، أردت أن �Tی س��Bن �Mل ا��?2 ص�� 

اH وا��� H وf اH أآ�R�� �B ��ة، آ��Z خ��� و��gی5، أردت أن �Tی س��Bن اH و���J، أردت 

 أن �Tی ح��B اH ون23 ا��آ�c، أردت أن �Tی f ح�ل و�M fة إH�� f، أردت أن �\آ� اس2 اH ا����د

f ی�ج ��نk، واذآ� اس2 ر�_ ���O�Pن واردة، ی��3 إذا ا!ن��ن نj4 س��� ذآ� اH ور�k س��� �Mأ 

 �R�� 5� ت��ا�O�Pن ور�k س��� ��>� ��Uآ�ان ی�R�� ��3 وث��ن� وس��5 س��� �� اUس�Bع، سkB س�

�Mل آ�j ذ�_ ی�  وث��ن� وس��5 س��� ���>�Zه� ��E أن �>�ن �k اH، ی� ��سE أ��
 أن أآ�ن ج���_

ي وجن�، �_ أن : رب وأنh رب ا�5����3 ؟ �MلB�أ�� ���h أن� ج��q �5 ذآ�ن� وح�* ا������ 

�(c3 ه\ا ا���Pء ص�Bحً� �3 ا��(�، �_ أن �(L�3 ��5 ا���oب وا��g3ء �_ أن �(cBM L�3 أن ���م، أي 

 ��P� 5ء �k اH، ه\ا ا���Pء ی�i3_ ی���ن�M Lة ان��ع، �f hMو Hن اt� �Pث _�i3ن���، یt�u _�i3ی

�� ��Pو��، ی�i3_ س�3دة، �\�_ أح آ�Bر ا����3ء ی�Pل��� _�i3ی _Bی� :h<�?� ورادUا J\ه f��.  

 اH ا������ ذوات ا�3د، أنh ا���p cر ح�اء ی���، آc ی�م   B3ر ح�اء ی��p �� آ�ن Hن� رس�ل اس�

�(� أو ��5 ا���oب وا��g3ء أو cBM أن ���م، ه\ا � 5�Tآ�� س��� �pر ح�اء، إ�� أن?� �3 ا�4�ة ا�

 ،Hا k� qن ج��Qا hًا، أنا���q وی�ج أخ�ان آ�Z ن��4?2 �?\ا و�PBuا ه\ا ورأوا ��Mً� آ��Bًا ج

  .ج�� q����e رح�� اH، ج�� q����e ن��� �5 ن���ت ا�L، ج�� q����e أن ی��P اB�M �� H_ ن�رًا

 أنL أ: �Mل ا�(�� ��ةP��رh�P� �ً��� hM إ�E وردي ��2 أج ح�وًة، أی�م ا!ن��ن ����رد یB>�، وأن� f أ

 �<B� ر، أن�B<5 ا����zه\ا �>�ء ا�� ،Hا ��g5 خ� _�ی�ج �Xء �� اUرض أس3 �5 أن ��?�� د��

���� �Xء �>5 )� f ی(�ز أول ی�م ث�ن� ی�م ،H _�B�� 5� ،Hا ��gك �5 خ���� � Hا cوج T

  L و��5 ا��Pع ����Uاب أن ی�(� أخ�y �\ي ا��B4 أن ی�Ee ���ج�.ی�اك ��4ًا و���ً�

ر، Mردت أن أن�م ��2 أt� وًة�ح ���_، �h�P إ�E وردي ��2 أج E�)أن ی�اك ���ً� ی� 3� cوج T� Hا

Pأن ی k�iی�� fأن ی��م، و k�iی�� f ،hP�M _� ل�Pا�(��س، أی�م ی yu2 أ�� h��)� م�  

   ،����Bءة ��iوح ��E ا��iیy، ���� أح�M �� qل ی� أ�� ا��Pس2 إ�� ا��� �� j��� cذا رجS� hج���

�T وجc أن ی��ك ��  Hا h�tس E�� ل�M ـ ��� ��p 5� ��� ـ �tخ�ت ��� ��p 5� ي�h�P ی� س�

 �c3، ا��رد �2 ی( �L ح�وة، أراد أن ی��م �� اس��iع ج�q �� اس�M h�P� ،_B�M �3gع، ذآ� �2 ی�i

، �Mل: ���وة، ���ج �5 ا��M ،h�Bل��� ��p 5� : M h�M ،_B�M �� أن ی��ك cوج T� Hا h�tس E��

cل ه\ا ا��ج�P� ح�ج�_ ؟ ��� c3� :h�P� دواه� qی��4 داء ا��� E��   .إذا خ���h ا���q ه�اه�: ی� ج��

ا�?�ى ن��L إذا خ����L ص�ر دواء، �\�_  ه� ا�اء ا�?�ى، هc ی�>5 أن ی>�ن ا�اء ن��L دواء ؟ ن23،

��E ن��L و�Mل cBMt� ،EMی� L�� 3�Bی Lإ�� qا��� c��� ء ا�\ي�gا� �ً�Rا!ن��ن دا : _�Bأج P� �3اس�
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 س�L�3، ث2 ان�4ف M وه� yی�i��� ا�\ي l�gه\ا ا� �?\ا سkB ��اٍت �h��t إf أن ���L�3 �5 ا�(��

L����  .و�� 

  5� ��� ا�T3یT سtل رجc س�ن� B�إذا اh�?�X ا�h�4، أی�م l�X أخti وأنE�� : h أ�>�2 ؟ �Mل: 

J أنh أ��c أن  f������g� Lء، اh�?�X ا� h�4��M ،2�<ل ��E أص�h ؟ �����ن ���L و�_ �>�ن� 

إذا اh�?�X ا�>�م، رأیh ن��_ ��>�2 وا���س آ�?� ���ورة وأنh آ�Bت جًا أ���?2 وی��Zن ���M : Eل

ري، إذا اh�?�X ا�>�م ���_، ورأی� f hا��(�ب وأن �� h3Mو _�� c5 ه� أ��� h ن��_ f ی�ج

  .�اه���س>h، وإن اh�?�X ا��>�ت ��>�2، یE�� ��3 ی>�ن داءه� دواءه�، �Mل إذا خ���h ه

�5 ا��Xق إ�E ا�(�� س� �5 ا�g?�ات �� ا�ن��، ی5�3 أردت �5 ه\ا ا�رس أن : س�ن� ��� ی�Pل

����5 ا!ن��ن  L�tی� L�L أن یTآ� ن��L، أوt� fًن ی>�ن �L ��جkٌ یL��3� yZ واس�L���P وإخ�صL وور

اf L�� LR أن ی�?�?2 �آ���M c، وآc إن��ن �� ��جk إن��ن ��kR، و���L أن ی���� �5 أ�Mال أ

\ي ی>�J �5 ���>\ب آ��ً� Uنf L دخ�ن �� ن�ر، و���L أی�ً� أن ی���� ��X�3� 5�L ����س، ����gء ا�

 _�\� ،�?���Pاس� kو� ،�?��BMإ kو� ،Jأوراد k� ،Lآ� ن��T� ق�iا� J\?� ،ه� L�3ی� f أن �oBا���س ی�

E��3� L��M رس  : �3Xر ه\ا ا�

  C )9(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َزآ��َه� 
 ) q�gس�رة ا�(  

  :�3Xر ه\ا ا�رس L��M ��3ل  

  C)88(�َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  )ورة ا��3gاء ( 

   ���i� ��Z5 �?2 أ��Pا����3ء ا���� �e�� يt� _س�� Hا Eإ� yی�iه�ة، ا��u زآ�� Lوا!ن��ن ا�\ي ن��

ا��5�z ا�����4P� c��� 2�Pص� وا�(�ص �(�q، : وhM �� آ�ن ی�ج آ?���ء آ�ن ی�ج آ�زات، �Mل

 2�Pب، ا�����Pد ث�� L4Pرة ����ح� وی���Bد وا�����دع � ن، وا��)�� ،cوج T� H�� c4أن ی� c?س

 J�� أن ی(�q ی�Pأ ا�O�Pن ا�3gM ج�J، ذآ� اH ا�3gM ج�J، اس��3X ��o ���ور، Uنf L ی�ج

�����، �\�_ ا!ن��ن آ�� �>���� ��E ا��(�رة أول ا�رس إذا ی�ج �?� أ�j ن�gط  Lی�Tت، ج�ه�BP�

 hآ�ن �� ����ن �2 S� ���� أن آc ه\J ا��(�رة، وا�ی5 آ�c<� L ن�u�g�z� LداJ أن �zداه� �Xء واح

 Jأ�� E�� ���Pس�fوا L���3� yی�u 5� L�   ی>�ن B�M_ س���ً� ون��_ زآ�ً� وأن �c4 إ�E اH وأن ��3

���ل f جوى ��?�Uا J\?� ه\ا c3�� 2� نS� Jوذآ�.  


 رب ا���0	�� و =	Nا�  
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��ت ������ � -ا������ ا!س���� �� .ا����� ) : 078( ا�رس  -�

  12-11- 1995: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

�T : أی?� اUخ�ة ا�>�ام Hا Eا!ن��ن إ� ���� y�3�� �ٍP�Mت د����fز��� �k أ�� ح�� ا�Toا�� �� ��

  : موجU ،cن ا!ن��ن آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���

  )) ُآ7% اْ�ِ� �َدَم َخ��3ٌء َوَخْ�ُ� ا�iِ��3Mَ�َْ� ا��P(�اُ�(َن : َ:ْ� َأَ<8ٍ َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

f أ�Mل ن�ع ا��ti ا�\ي ی�L[i ا!ن��ن و�>5 ا!ن��ن �tX 5نL أن ی��i، ا��ti ا�\ي یL� kP ا!ن��ن   

 Hا �� Lج����ت إ�E ا���q ا!ن��ن�� وإ�E ا��5���z ا�����، وآ��� ��ا�����، �\�_ �5 أ�Mب ا���

ار�EP إی��ن ا��5�z ی�B4 آ��Z ا�����، ی��ب �5 أدق ا�\ن�ب، وی��ب �� آc وhM وح�5، وی��ب �� 

��H�� L�M أح��نً�، ی�4
 و �Z<�و cBP5 ی�zن ا��U ،5�zن ا��tX 5� ������� ،ة�� �R�� ا���م M

 �Mل ���L ا�4�ة وا���مMو ،�iی�:  

  )) ُآ7% اْ�ِ� �َدَم َخ��3ٌء َوَخْ�ُ� ا�iِ��3Mَ�َْ� ا��P(�اُ�(َن (( 

أی?� اUخ�ة cBM أن ن��ض �� ����ع ا�����، وcBM أن ن\آ� اQی�ت واUح�دی* ا��gی�� ا�����4   

 �5 و��4M �ٍ�Mة ن�� أن ا��5�z ی�ا�f ب�Bا ا�\?� �P�35 �� إذا آ�ن ا����P2 ا����
 LB�M، ه� ی2�3 M

E��3� ل�M ،H�� fًذا آ�ن ��ص�S� ،�ً��iP� أو fًص���:  

��َ�ٌة ِ�َ -ِ�ِEْ>َ �� َم�0َِذیWُ�َ ) 14(�َ�7ِ اkِ�ْْ<َ��ُن َ:َ�Gَ�ْ15(َوَ�ْ( َأ(C  
 ) ����Pس�رة ا�(  

 وأ  ��ً� و���M ��4ا�iP� أو fً5 �� إذا آ�ن ��ص��P2 ا����س�Bب، ��fس����P أح أس�Bب ا���4، ی2�3 

E��3� ل�M ،��4ا� J\داد هT� ���4ا� c�3ا� ���Pس�fا E2 إ��  : وإذا 

 َ+َ0ْ�َ�ْ	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� �7ْ�ُ ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� ِمrُْ�ُ)ْ� ُی(َ�� ِإَ�*� َأ<�َ	� ِإ2ُ�َُ)ْ� ِإَ�ٌ- َواِ�ٌ= َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�4ِ-

  C)110(َ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا َو
 ) j?<س�رة ا�(  

   _�\� �iن ا!ن��ن أن ی�tX 5� ،�iوی� 
یO ��3ی� وا��� آ��U ،q�gن ا!ن��ن یcBP وی���، ی�4

 f�4دًا وP� tًiخ �i5َ ی��zل أَن ا���Mأ f أن� ،cوج T� Hا Eه� ا����� إ� �ً�Rدا Jtiخ �ioا�\ي ی

��Bآ tًiخ kًا، �>5 و���Bآ q�� 5�zا�� ti�4دًا، وأن خP� q�� 5�zا�� ti5 أن خeا� E�� 
�oًا، ی

 ی��e ن�eة اUو�E أن f ی���k ا��J\?� ،�e اUخ�iء M ،5�zا�� Lخ�U �ًج�ح 
B�� ی�>�2 آ��� P� _ذ�

M _�\� ،cوج T� Hا Eوا���س2 وا����� ا����� إ� kج?� ا���ی�� 5�zا�� �?� kPا�\ي یE��3� Hل ا� :  

  C)31(�َوُ�(ُ�(ا ِإَ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن 
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  )س�رة ا���ر ( 

  E��3� ل�M ،ی��4ر f ء�X ح�ح �������، وا���ر�� ا�� E��3�و Lن��Bس H�� :  

  C)1(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� اْ�ُ	bِْم9ُ(َن 
  )9س�رة ا�����zن (

  C)14(ْ+َ�َ� َمْ� َ�َ�آ�� � َ�ْ= َأ
 ) E��Uس�رة ا(  

  :�� ا��ی* ا����4  

َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� ُهِ=َي : َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- اْ�ِ� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� ا�0َ�ِْص َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َل((

  ))  ِإَ�� ا�ْسqِم َوُرِزَق اْ�َ)�Eََف َو9َ�ََ� ِ�ِ-

  :��H س��BنL و�E��3 ر�� ا���ح �������، �Mل

  C)31(�َوُ�(ُ�(ا ِإَ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن 
  )س�رة ا���ر ( 

�5 ا��Bل، ��ذا ��� آ��� ج��3ً� ؟ Uن ����ا ����?� واو    
�o� M ًا�>5 �� ه\J اQی� ن�iP د�P�M ج

ل ��E ج���� ا������5، وآ��� ����ا ���3 أی?� ا���س ج��3ً�، أی?� ا�����zن ا�(��� ����، واو ا�(��

 f ن���Pن، ا����3ء ی�����ن ��3>2 ���zج��3ً� أی?� ا�� Hا Eا إ�����آ��� ج��3ً� ؟ و ج��3ً�، ��ذا ���

ك ����P� �3g ا��(��k ا����2 إf إذا آ�ن آc أ��اد5�iB��� J، ی��3 �� �� hأن ���� cZ� �����

ه2 ه�ا����M �� ،j ه���_ ؟ �X fء، ��E ی>�ن �?\ا ا�(?�ز �� ه��j و�_ خ���5 صیf y ی�ج

 آc أصR�M_، ��� ا�����zن ج��3ً� ی����ن، ج��3ً� ی4�Mن، ج��3ً� ����Mٌ� آ��Bة ؟ إذا آ�ن ����gًا 

goی f �ً3ل، ج���ن ا���ل ا���B�<ن، ج��3ً� ی����zا����ة، �\�_ ی k�� 5� k��)ن ������ة �� ه\ا ا���

 fو ،l�Pی f L�3 أنgن���، یt�i� �3g5 ی���z� أخ�ان Lأن ح�� أح أس�Bب راح� ا��5�z �� ا���(

 cوج T� Hوا ،3�� 5�zا�� k��)ن �\�_ ا���?� k��� �� k�ر، وf ی?�ن، وf ی�oی fو ،�oی

  : �Mل

  C)119(9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َوُآ(ُ<(ا َمَ� ا����ِدِ��َ� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم
  )س�رة ا����� ( 

3 �L، أcM �� �� ه\ا ا��(��k ا�t�iن���، أcM �� �� ه\ا ا��(��k ا�4ق   �� �ً��z� �ً3��)� ی��3 اخ��

��� Hا ���ب ا����ء �ء ز��M�T وجc و�L أص Hا ����f c ی� c�3إن��ن ی ?2، ��ًة وا��Uن�، ی�ج

زاره2 ��أى �� �(��3?2 ا�4ق، وا����B، ا!خ�ص، وا��Uن�، ا���3ون، ا���ءاث�ة، وازن ��5 ه\ا 

 LنU ءfzه Eر، وا����ن�، وا��ی�ء، ��ن�2 إ�oا� L�� k��)� 5و�� �Pه� ا���iا� ��o4ا����2 ا� k��)ا��

�، ا�����zن إذا ذه�Bا إ�E نTهً� رأى ا���ق �Xس3ً� وآ��Bًا ��k��)� 5 ا��5���z و�(��k أهc ا�ن�
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 ازدادت ���B?2 إ�r3� 2?�3� E أهc ا�ن�� ی�3دون ����ص��U ،5ن ا�ن�� ���ق Mی�3دون ��?� و

  :واH ی(�k، �\�_ ج�ءت اQی� ا�>�ی��

  C)31(�َوُ�(ُ�(ا ِإَ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن 
  )ر س�رة ا���( 

��3ف ح���� ی��3   Uف اfO L�داد س�3دT� 5<� ،L�����  اH وی�3��وإذا ا��5�z ��ب وح�BP� Jل 

 5��T وجc ن?�ك  Hذه�ن أن اU5 ا� 
�o� �iPن �T وجc، ی�ج Hا Eإ� 
R�� 2?5 آ��z� k��)� ��

آ�� أن اH ن?�ك �5 أن ���ق، هc �2�3 أن_ واح وأن أ�j ����ن إن��ن ��?� �5 ا����M �5 أج�_، 

 ،k��)���4 �5 ؟ ����4 ا���د وا��� ��Uا ��_، ه\ا ا�M5 أن ی���أن ���ق ن?E آc �5 ح��_ 

 yBi� ��� hنt� ،_R5 ن��� �4Bا ا���oخ�ی5 أن یQم، وأ�� ا�� J�4 �>5 أ��Bا� ro� أ��ك أن

5 أن ی4�Mا �3_، ا��U ا!�?� �jiP أ��3ف ������ �5 ا����ات، أنh ح���� �4ق أ�� اQخ�ی

 Hخ�ی5 أن ی���4ك، اQ�4 َأَ�� ا��ح����  hا �3_، أن����zخ�ی5 أن یQ5 َأَ�� ا��z� ح���� hأن

��E ا�(����، وأن�  Hا 
، ی اk� H ا�(����، وی�u ص��� k��)� �� ن� أن ن>�نس��BنL و�E��3 ی�ی

L�ف رای����� fو J�Rدوا k��� f م�ل �>2 آ��� ا!س�Mأ  yBiی k��)� ،2��� k��)� 5� y�iإذا ان fإ

� L����3�P�Biً� ص���ً�، ا!س�م f ی4ر ���U>�ر ی4ر ������ذج ا����، ی��3 ا����ذج ا��� أ�Mى �� 

  .��tث�� �fO 5ف ا�MUال ا��(�دةا

E��3� L��M رس ا���م  : إذًا ����ع ا�

bْ	ُ�ْ0ً� َأی%�2َ ا�	ا���ِ- َ'ِ �  C)31(ِم)9َُن Nُ�ِEْ�ُ �ْ(ُ��0َ�َ(َن �َوُ�(ُ�(ا ِإَ�
  )س�رة ا���ر ( 

 آ��� ج��3ً�، ی��3 إذا �2�B ج��3ً� س3�2 س�3دة �E�e أ�� إذا ��ب إن��ن وحJ ی��3   �� hآ�ن ��Mا��

 ،یX y��� �3X ری�ت��ه� إذا ��ب وحJ وح(
 ا��أ�L وخ�ج إ�E ا��iیy ورأى ا����ء آ�س��ٍت 

ج��3ً� آ�� أ�� اH ورس��L ی�3 �� ���L وی�3 إذا خ�ج �L��� 5، اQی� ا��Zن�� �� أ�� إذا آ�ن�ا ا����ء 

E��3� L��M ب�Bه\ا ا� :  

 4̂ Nَ�ْ��ِ َ���َم ا���ُ- ِإ��� *Pِ8َ ا��Eْ�9َن ا�)�ُPُGْ�0ََوا��ِ>یَ� َ�� َیْ=ُ:(َن َمَ� ا���ِ- ِإ2�ًَ� َ�َخَ� َوَ�� َیEْ7ْ َوَ�� َیْ�ُ<(َن َوَمْ� َی

َ̂ َأ�pَمً�    C)68(َذQَ�ِ َیْ�
  )س�رة ا����Mن ( 

  E��3� L��M �ًZ� ��3ی ،L��oإذا أ� fو إB� f ء�gا� ���M �ًأح��ن :  

  C)30(�7ْ�ُ َأَرَأْیPُْ� ِإْن َأْصَ&َ� َم�ُؤُآْ� cَْ(رًا َ+َ	ْ� َیْ ِ��ُ)ْ� ِ�َ	�ٍء َم�0ٍِ� 
  )س�رة ا���_ ( 
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و �_ ج��  B� f c4ه\ا ا��� ���M ���3� ب�Bأس ً� إf إذا أ�L��o، ثhB ه\J ا�� وان�e آ� j�c�3 �?� أح

رJ ا���P�P إ�LR�o، �� أ����o ا�����، �� أن اH س��BنL و�E��3 �2 ی�gع ��� ا����� Mو �P�Pء ا���gح(2 ا�

T� ،2 ا���3ص�M���� ؟ c4ا�\ي ی� �� ،L����L وی2�3 أن اf H ی��ب M hإن��ن ز� ،c�3داد، ��ذا ن

��ج ا�\ن�ب ������� Uن  c3ج E��3�و Lن��Bس H�� ی�(�، ی��cP �5 ح�ل إ�E أس�ء، �5 �3 إ�E أ�3

�eا�� h��� ع ا�������  .ا!ن��ن إذا أخti ی2�3 أن �L ر�ً� ��ا�ً� رح��ً� �c إن اUح�دی* ا��� �\آ� ��

  )) وا�g	Vن ا�(ارد ی90* 
 أ+�ح �W=&: !�)P م� ا��Dل ا�(ا'=، وا���G0 ا�(ا�=، (( 

ي �Xء، اL� ��R وخ\   �� _� q�� L� ل�Mن و���� j4�� د�PMا �� ه\ا ا��ی*، إن��ن ��k س�

 ،2�P3وا� ،J �5 ا���ل ا��اجB�3 ��ٍ* �uیc آ2 ه� ��ح�L �?\ا ا���، H أ��ح ����� � Jا����B، وج

Hا Lث2 أآ�� �ً��P������د ی>�د ی��i ��حً�، وا���eن ا�\ي أ�Xف  ا�2�P3 ا��ا�، ی��3 ا!ن��ن إذا آ�ن 

 ،J �5 ا���ل ا��اجB�  .وا�2�P3 ا��ا�، وا���eن ا��ارد��E ا�?�ك، H أ��ح ����� 

 5� Lإ�� ��gی �ً��eة ن��Bة وا���Uم ا�eن c3ج E��3�و Lن��Bس Hأن ا ���Pا� J\ه E��وأن� دا�Rً� أ�� 

�5 أوfدJ ��ذا ی�3J ؟ أن ی�3وا،  �uف خ��، ی��3 ه\ا اUب ��ذا ی�3J ؟ ��oب ا��>��� ا����Uا

 J\ه LB�M ب و��U؟ أن ی>���ا �?\ا ا J��ذا ی�3J؟ أن ی�(��ا، ��ذا ی�3J ؟ أن ی���Pا، ��ذا ی�3

���L ا�4�ة وا���م �Mل �Bا�� 
uخ� cوج T� Hا ��� �Bا��ح��، و������س :  

6َ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآcَ �ًgّ+َ 6َ9ِْ��َ� اDEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْ%(ا ِمْ� َ�ْ(lُ:ْ�+َ Qَ�ِ َ:2ُ9ْْ� َواْسEِhْPَْ� 2ُ�َْ� �َ+ِ&َ	� َرْ�َ	ٍ! ِمَ� ا���ِ- 9ْ�ِ

  C)159(َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�� ا���ِ- ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ� 
  )س�رة Oل ���ان ( 

���L وس�2 ه� أ�2e رح�ٍ� �����y، ی��3 أرح2  رح�ٍ�   Hا Eص� �Bأن رح�� ا�� h��Zء ا��gن>�ة، وا�

 �Bر إی��ن?2، ������سM E�����L ا�4�ة وا���م، �>��P� 5 ا�����zن ی��اح��ن  �Bه� ا�� y����� yا���


 ا��Pس� ��Pا� H5 ا��T وجc،، إن أ�3 ا���Pب  H5 ا� 
 ا��Pس� ��3�Pا� E��3�و Lن��Bس Hإن ا c

  : ی�Pل

ِ� ا���ِ- ُأوQَ�ِ�َ ِ+* � َأَ+َ	ْ� َشَ�َح ا���ُ- َصْ=َرkِ�ْ�ِ Wُْسَ��ِم َ+2َُ( َ:َ�� ُ<(ٍر ِمْ� َر�4ِ- َ+َ(ْی�Gَ�ْ�ِ 7ٌِسَ�ِ! ُ�ُ�(ُ�2ُْ� ِمْ� ِذْآ

  C)22(َضَ��ٍل ُمِ&�ٍ� 
 ) ��Tس�رة ا�(  

   5�zا�� 
�M Eب إ�����و أن ا��ح�� Bی� ا�>�ی��ویQوا cوج T� H�� L��4�ر اP� :  

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� �َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

  C)159(��ِ- ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ� َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�� ا�
  )س�رة Oل ���ان ( 
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وأخ�ان� ا�>�ام ه\ا ���Pس ��ی��ن دy�M جًا ا���B�M 5_، هc ی�ح2 ا���y ؟ هc ی��iب إن رأى   

 E�� c��� �ً3��PXًء ؟ هc ی��iب إن رأى ��Pًا ؟ هc ی��iب إن رأى ���ً� ؟ هc ی��iب �

����اح��ن ی�ح�?2 اH، وإذا أرد�2 رح��� ��رح��ا خ��P، وأ�3 ا���Pب �5 اH  خ إن��ن أ���L ؟


 ا!ن��ن، ��\�_ ���B رح�� �5 اH، أرح2 �M �� 2 ا!ی��نe� E�� �Xz� 2ا��ح� 
�Pس� وا��Pا� 
�Pا�

L�5 ذا� Hل ا�M ؟ L�5 ذا� Hل ا�M م، ��ذا�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� y����� yا���:  

ُ=وا ِمْ� ُدوِ<ِ- �%Qَ اEُhَ�ْ(ُر ُذو ا���ْ�َ	ِ! َ�ْ( ُیbَاِخُ>ُهْ� ِ�َ	� َآَ�ُ&(ا 0َ�َ#�7َ 2ُ�َُ� ا0َ�َْ>اَب َ�7ْ 2ُ�َْ� َمْ(ِ:ٌ= َ�ْ� َیِ#�َوَر

 qًiِ)ْ58(َم(C  
 ) j?<س�رة ا�(  

 ����B� 5�� �ًM رح�� و��5 ور�_ ا���oر ذو ا��ح�� ؟ 3Buً� ا���ق آ��B ه\ا ا��  )� cه ��o4� ��<�

���B رح��، یB�M �� ��3_ ی� ��� رح�ٌ� إذا h��M ��ح�� ا�g� h��� Hء، و�k ذ�_ �Mل �� ����3ن 

�ً��M 2�<ًا و�����Z2 آ��<B� 2��  .�� أ

   ،L��U 2�tی� f ،خ�� L� �3، ��سy، ��ج�، f ی�ج� H5 ا�أن� أ�Mل �>2 أحن� إن رأى �X �ً4�Xردًا 

آ�h أ��ب ه\ا ا��cZ أنh أب وجت ث�ث� أ��uل �� ا��iیy ی�>���ن آ��ً� ی��3 اUدق �5 ذ�_ 

��E �5 �� ا�رج�  
ی ی�4gا� 
�oا� ،L��3� f *��Zن� ا�5 أخ�_، وا��Zه2 ا��_ وا��\ی]ً� أح

 cMUا 
�oوا� ،L� _و��ح�� ،_� LBوح L� _Bوح ،_�� L��M ةXو L�� _��M ةg� _ا�� E��اUو�E ؟ 

  f�zنU LBن_  f��3g ���(�هt� Lي ��E ا�5 أخM ،h�Bا� Eان�4ف إ� L� ل�P� *��Zب ا��gأ�� ا� ،_�

��u��.  

   _� cه ،yا��� c<� k��ا LB�M نU fن إQا ا�PMود yا��� ���L ا�4�ة وا���م �� جL�3 اH س� �Bإن ا��

Z؟ أآ _��
 ی��c<� k ا���y ؟ ه c���Pg� 2�tء إن��ن وإن آ�ن ��3ًا �M ،2ءه���Mا���س ی�ح��ن أ �

 f 5Iو���� أ P��ی�ح��ن �5 ی��ذ �?2، ی�ح��ن أه�?2، ی�ح��ن أوfده2، �>5 ا��ح�� ا���ص� ���� أ

 ،��Bی�، ����� ا��ح�� ا����3 آ��i� ن ا��ح�� ا���ص�U ،���3ا��ح�� ا� E���zج� ���?� آ�� �zج� 

�T وجc أود Hل، ا��ح�� ا���ص� ا�Mا ��� أ�?Bوان� �����أن  cم رح�ً� �5 أجUب واUا 
�M �� ع

���L ا!ن��ن �5 ی>�L� j، ا!ن��ن ��Biع ��E أن یtآf ،c ی�ج أ�� ��  kBu ء�X cا����ة، وآ

���L ا!ن��ن f ی>�L� j، و�>5  kBu ا�\ي ��U5 دون أ��، ا� cآt� _نU cآt� أن E��ا�O�Pن وا���� 

�\� ،L��� kBiی f ��� ؟ j�<ل���ذا ی�M 5 ا��ح���و�>�?� رح�� ����، ا�\ي : _ ا���M �Bل ح���� �>�2 

 kأن ی�� �oB5 ی��zا�� 
�M ��3ی ،���� 5�z5، أن رح�� ا���zا�� ��p 5 رح��� 5�zرح�� ا�� Tی��

���L ا�4�ة وا���م ��ح��y���� L آ���،  �Bا�?2، أ�� ا���Mأ c<� 2?ء رح����BنU5 ا<� ،�3Bو�� 
���Pی

yب  رح2 ا����iء، ی��Pg�� ب�iرح�� ی� L�� إذا LB�M 5أخ�ان� ا�>�ام ی��� ��� آ��ً�، ����اح
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���� �B�u جًا أن ��  J\إن��ن، ه 
������ن، ی��iب ����P، ی��iب ����ض، ی��iب ��3\ی

 hذا رأیS� ،ا��ح�� E���T وجc، ی��3 ه\ا ا�>�ن �Mم ��E ا��
 و�Mم  H5 ا� 
LB�M رح��، Uن�M Lی

ًا و�3ًا ���Mأ ��E هfzء ا���م، f ی���B اH إf إذا ��اح���، ا��اح��ن ی�ح�?2 اH، إن  ��MًةPوح

��g س���ت ����?� ���\آ�، Uن ا�\آ�  5� cرح�2 أ�� jM�� ��3ی ،�P2 رح��� ��رح��ا خ��أرد

ة �Sن ص��h و�2 �5 أجc أن ��حS� 2ن �2 ��ح���M ��� 2 ه\ا ا�\آ�، ا���jM ا��ح�2 ه� �5 ث��ر ا�4�

��ح���M ��� 2 ه\J ا�4�ة ؟ ی� أخ�ان أ���E أن أذآ� �>2 دا�Rً� أن ا!س�م ��� ��E خ�q، ا!س�م ���ء 

 �ًM�uإ �?� ���M f ا��ح�� ؟ J\ه ���M �� 5<� 2� ا��ح�� إن J\م رح��، ه�2، ا!س�M م�ا!س ،�M�أخ

cوج T� Hل ا�M ��� _�\� :  

4̂ َوَ�� َیْ�ُ<(َن َوَم� َوا��ِ>یَ� َ�� َی Nَ�ْ��ِ َ���َم ا���ُ- ِإ��� *Pِ8َ ا��Eْ�9َن ا�)�ُPُGْ7ْ0َ ْ=ُ:(َن َمَ� ا���ِ- ِإ2�ًَ� َ�َخَ� َوَ�� َیEَْی �ْ

َ̂ َأ�pَمً�  َ��َب َوَ�َمَ� َوَ:ِ	7َ ِإ��� َمْ� ) 69(ُیlْ:َ�Dَ َ�ُ- ا0َ�َْ>اُب َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َوَیMُْ�ْ= ِ+�ِ- ُم�2َ<ً� ) 68(َذQَ�ِ َیْ�

  َ:َ)70 C	qً َص�N�ًِ� َ+ُ وQَ�ِ�َ ُیَ&=4ُل ا���ُ- َس�2ِ�ِ��َ4ْ� َ�َ��9ٍَت َوَآ�َن ا���ُ- Eُcَ(رًا َرِ��	ً� 
  )س�رة ا����Mن (

   LB�M �� ق�Xوأ cوج T� Hا E�� cBMً� ن�4ح� وأ���ب ��ی� أن ا!ن��ن إذا Qا J\?� در�Bا��� E�3ا��

ل اH س�]��L ح���ت ی��3 آ�ن ���pً� ��4ر ح���ً�، آ�ن ���ً� ��4ر آ�ی�ً�، آ�ن ن�ر ا�?اBی�، ی

 
�P�� LR�iأخ cوآ L��[س� c�4ر ح>��ً�، آ� �آ�ن ���ً ،�ً��)X نً� ��4ر�Bدًا ��4ر س��حً�، آ�ن ج�Pح

  .إ�E ح���ت

 ی: أی?� اUخ�ة ا�>�ام  M ،ًا�Pل أحآ2 ه\ا ا��Bب �uق س��Pً�، ��ب اUح�دی* ا��� ��y�3 ������� آ��Zًة ج

 5� �Z<5 أن ی�z��� ع��ا����� ی��oB أن ی�iق داU �ً�RنL أ�Mب ����ع ����q ا��gBی�، أ�Mب ��

 5�3B5 س� �Zا���م أآ �� Lب إ����وس�2 وأ L��� Hا Eل ا��س�ل ص��M آ�� Hا ��oس�U إن� Hا�����، وا

  .��ة �� ا���م

َسِ	6ُ0ْ َأَ�� ُ:َ&ْ�َ=َة ُیNَ=4ُث َ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� : ُم��َة َ��َل َ:ْ� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ�(( 

ِ�*ُء ا���7ِ�ْ ُم ِإن� ا���َ- َ:�� َوَ'�7 َیْ&ُ�ُ� َیَ=Pُ�َ�ِ 7ِ�ْ�����ِ Wُ(َب ُمِ�*ُء ا��2َ�9ِر َوَیْ&ُ�ُ� َیَ=Wُ ِ����2َ�9ِر Pُ�َ�ِ(َب: َ��َل

 �2َ�ِ�ِhْ8ُ ِمْ� َم	ْ�J3ْ�َُ�َ� ا� ��P�َ ((  

   T� H؟ �\�_ ا c�3ذا ن�� ،Lن� أن ن��ب إ���eی�� cوج T� Hوا ،���� cو�� ا��� ����ی��3 �� ا��?�ر 

  : وج�M cل

Pََ�َ&6ْ َر��bَ�ُ ��َ �9َاِخْ>َ<� ِإْن َ<ِ���9َ َأْو َأْخ3َْ َ<� َر���9َ �َ�� ُیَ)�lُ4 ا���ُ- َ<Eْ�ً� ِإ��� ُوْس�2َ0َ �2َ�َ َم� َآَ�َ&6ْ َوَ:�2َ�ْ�َ َم� اْآ

َ�� ا��ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&�9َ�ِ َر���9َ َوَ�� Nَ�ُ	�9َ�ْ4 َم� َ�� َ��َ�َ! :َ -ُPَ�ْ	َ�َ �	َ7ْ َ:�9َ�ْ�َ ِإْص�ًا َآ	ِNْ�َ ��َ��9 َو:َ lُ:ْ�9َ�َ ِ�ِ- َوا

َ�� اGَ�ْْ(ِم اْ�َ)�ِ+ِ�یَ� َواEِcْْ� �9َ�َ َواْرَ�ْ	�9َ َأ:َ �>َ�ْ�  C)286(ْ<6َ َمْ(َ��َ<� َ+�ْ<ُ
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  )س�رة ا��PBة ( 

   �� �?��� ی�Pل cR�M ��� �2 یcP �?� �� آ�hB و���?� �� آ�hB، أو ��� �2 یcP �?� �� اآ��hB وM

JB� 5� �eی�� cوج T� Hن اtا���� آ c�3رًا أ�� ا��� c)ا����4 ی� c�3ی��3 ا� ،hBأن ی��ب  اآ��

 ،c3وزن ا�� E�� 
���L ح�f E ی�(�f ،L ی�(c إf إذا اآ��
، اآ�� k�Pأو أن ی L�����L أو أن ی�م 

م نم�او��، ��L ا����ر، �� � L�� ،ت�Bث L�� ،إص�ار L��.  

� ِإن� ا���َ- َ:�� َوَ'�7 َیْ&ُ�ُ� َیَ=Pُ�َ�ِ 7ِ�ْ�����ِ Wُ(َب ُمِ�*ُء ا��2َ�9ِر َوَیْ&ُ�(( �P�َ 7ِ�ْ*ُء ا����َب ُمِ)Pُ�َ�ِ �2َ�9ِر���ِ Wُ=ََی �ُ

 �2َ�ِ�ِhْ8ُ ِمْ� َم	ْ�J3ْ�َُ�َ� ا� ((  

   �eی�� cوج T� H�3 أن اg� ���� hأن cٍآ E�� ،������ت ��Mم ا��� 5� �?��o� 5� q�gع ا���uو

 _Bآ�ن ذن ��?� Lوأن ،_����T وجc ��_ أن ���ب وأنL �� أ��ك ������� إf ����ب  Hا J��oی �ً��e�

E��3� ل�M ؟ �e��� ذا��� :  

ُ<(َب َ'ِ	�0ً� ِإ<�ُ- ُهَ( � 7ْ�ُ َی� ِ:َ&�ِدَي ا��ِ>یَ� َأْسَ�ُ+(ا َ:َ�� َأْ<ِEُ�3ُ9َGْ�َ ��َ �ْ2ِ(ا ِمْ� َرْ�َ	ِ! ا���ِ- ِإن� ا���َ- َیEِhُْ� ا�>%

  C)53(اEُhَ�ْ(ُر ا���ِ��ُ� 
 ) ��Tس�رة ا�(  

  � Hوا cBMی� رب ا ،��� 
J �� ا���c ی��4 وی�Pل ی� رب �B�� �5 آ��� أح
 �5 اH �5 أن ی�ى 

�T وجc ه� ا�\ي  H�� �4ل�fا����ج�ة، ه\ا ا J\ز���، ه ��p، ی� رب ا��ر�������، ی� رب اس�� 

Leأن ن�� 
  .ی�EM ��!ن��ن ه\ا ا��ی* ی(

   L� ل�P� Hن ا��Bص س��Xأح��نً� أ �� ح�E اH ی��ب ����� ی��?Tئ، اH : �� ���ب ؟ ی�Pل�>5 ی�ج

�T وجc ��� �_ ��ب ا�����، وی���e ��_ أن ���ب ���ذا ����e أنh ؟ أن� ا�\ي أرج�J �� ه\ا ا�رس 

3 ذ�_ � ،�Bأآ Eی��ان ،�Bأآ 
ن�iP واحة ��P، أی�م ا!ن��ن ی��>
 ذن
 ی��انE �� ا����� وی��>

��k�i أن ی��ب Uن ا��(�ب ���L و��5 اH ص�ر ث���ً�، أی�م ا��3ام ی�Pل �_ ی�ه�ر، ث2 یf �ً�M�� jP ی


 أنL أي ��ض Bوا�� ،�?Xس�� أ cآ l�� c�3� أن 
fح���M y_ أو�?� س?�M ،cل �� l�X ی(

 
ای�L س?L�)��3� c، وأی�ً� ��� ا!ن��ن ی��ب س�ی3ً� ذنLB ص��o وا����� س?��، أ�� إذا ��اآ2 ذن� ��

 
����ًا، ی�ج ��ق ذن L<وص�ر ه� �ً��Zا�\ن�ب ص�ر ا��(�ب آ hاآ���آ���  ،L���� L�Pث j3��

إن��ن ی��ه2 وه2 أنL �� أي ���e ی��ب، f، ا��Bب ����ح �>5 أنh ���\ات  f���k�i أن ���ب �� أي 

ا�����، ���e، ا���iP ا��P�M أن اH س��BنL و�E��3، ح���� یc4 ا!ن��ن إ��g� Eرف ا���ت یy�o ��ب 

E��3� ل�M :  

ْ ِ�* َ�0ُْ~ َ�َی�ِت َر�Qَ4 َ�� �َه7ْ َیgُ9ُْ�وَن ِإ��� َأْن َ�ْ 2ُ�َ�ُِ� اْ�َ	iِ��ََ)ُ! َأْو َیْ ِ�َ* َر�%Qَ َأْو َیْ ِ�َ* َ�0ُْ~ َ�َی�ِت َر�Qَ4 َیْ(َم َی

  C)158(* ِإیَ	�ِ<�2َ َخْ��ًا 7ِ�ُ اْ<gِPَُ�وا ِإ<�� ُمgِPَ9ُْ�وَن َیEْ>َ �ُEَ9ْ�ً� ِإیَ	�ُ<�2َ َ�ْ� َ�ُ)ْ� َ�َم6ْ9َ ِمْ� َ�ْ&7ُ َأْو َآَ�َ&6ْ ِ+
  )س�رة اUن�3م ( 
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�Pن أي ��� أن ی��ب ��دام ا��<�S� ًا أن ��ب ا����� ����ح أ����� وأن��Zة آ��Bن �� ن��3 آQن�5 ا

��س�ل ص�E اH ی�rB، و��دام ا!ن��ن �2 ی�B� �p�oب ا����� ����ح، روى ا�5 ��ج� ��� ج� أن ا

���L وس��M 2ل :  

� َ�ْ&ُ�َ� َخ�3ََی�ُآُ� ا���َ	�َء Pُ&ْ�ُ ��pُْ� : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( �P�َ �ْ�ُ ْ3ََأْخ )ْ�َ

  )) �Pَ�ََب َ:َ�ْ�ُ)ْ� 

5 أن ی��ب ��L ا!ن��ن، �� ��ho ذن��_ ���ن أن� f أر�E �5 إن��ن ی��kM أنL ی�ج ذن
 f ی�>  

��E أن ی��ب ا!ن��ن �5 آc آ��� ��M?�، ی�  3>2)Xأ����، أن� أ fو _� �?���p �ًBR�� �����ا����ء ث2 أ

رب �hB إ��_، �5 آc ن�eة، �5 آc ح�آ�، �5 آc س>�� وا����� آ�� ����3ن ج��3ً� ��2، وح�ل، 

 hأن �ً�Rل �>2 دا�Mأ hوس��ك، وآ� _io���E ����3 ا���o ا�����k ؟ �� ح��� واحة �3 أن �2�3 أن 

 ،�3g� درج� دون أن E�� ی���k إ�E أM �oن ا��U ذا ؟��� �o2�3، أن� اخ��ت ا���أ�� إن �2  k����

 ،�g� ی���k دون أي أ��اض ی�3g ����م ا���4 وا�����3 وا���gط و�Lio ث��ن�� M �ًأح��ن �oوا��

���ك ا!ن��ن ����3(� ا���o ا�����k ؟ �3 أن ی2�3 أن ��� Lio��k، وf ی�ج اث�� �E��� �g ی

��2، ���ذا ���� أنq��)� h ا�2�3 ؟ آ� �q�P س��آ_ ����gع، إذا آ�ن �� ������ ���ب،  �� ����

��E ���ب إذا آh�g ا��ti، إذا آh�g ا�\ن
 ��E ���ب ؟ إذا �3Xت ������4P، إذا إن��ن f ی��� 

� q�)� ، ��ذا������ن�، ه>\ا �2 ویh���� k��)� �� ��3، ه>\ا ا��(��k، ه>\ا نtgن�، ه>\ا أنtgن� وا�

 ،2�� q�)� Lج��ن�c3 ؟ ��ذا نc�3 وی>�ن ����i�p j�t� qB وأ�j ذن
، وی�Pل �_ ��ذا �h�3 ه\ا 

ح�eن �f �3 ی�3ف ا���ل وا���ام، ا���� وا��g �� ی��oB و�� f ی��oB �� ی(�ز و�� f ی(�ز، ��

ی�ج ح�آ� إ�E اH إf أس�س?� ا�2�3، ا����� �� ��f 2 ���ب، أf ��ى أن�سً� ی��>�Bن ا�>�R�B، ی���Pن 

 إس��� �� Eإ� 
4�Mن?� أخ حث�� ذه� f �4 ��>5 أنM Hی�3ف وا f ح�ام ؟ J\ه cه c3ذا ن���

�Bi���� ف إن��نfO ث��وث hBiل �� خ�M ��M�gا����  �� أور�� ا� cه ،�Biب أث��ء ا���gه2 ی�Zوأآ

  .ح�ام ؟ آ�j ی��ب إن �2 ی2�3 أن ا���� ح�ام


 ا�2�3 وا�2�3 ���ذا ؟ �5 أجc أن ��3ف �5 أن2�P��� ،h أم ����ف،   �i� أن 
أنh أول ��ح�� ی(


 ا�2�3 ح�2 �u _�\� 2�3� أن 
���5 أم ���ء، دخ�_ ح�ل أم ح�ام ا�2�3 أوcBM fً آ�X cء ی(


 ا�2�3 ��ی�� ��E آc ���2، أن� أح��ت �cZ ا���o، �5 ����ك ����3(� واج�u ،2��� cآ E�� 


 ،2�� ������� \ٍR3� ،_io� q�P� أن Eج إ�����إذًا  ،k���� _io�ا���o ا�����k إf إذا ���h أن 


 أ��ذ ��H ث��ن�� ��g اث�� ��g وأنh ���3 إ�E اQن، ی�Pل �L ��>5 أ�Biل �_ ا��M ن ی>�ن إذا

���ت خ��iة جًا ����o ا�����k، َخَ��_، أول ��� ��<Bgا� cاب وخ��i�س>�، خ�Zة �����غ، ا
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�Xء ���h، ث�ن� �Xء خ�h، و�5 ث��X 2ت وأوh�M ا����، ���(h ا��t� �oدوی�، وری��� و�� 

  .�Xآc ذ�_ وح��� ����3

3 ا�2�3، و�5 ی>�ن  fح� ���h��� ،h، ����آh، ا����� ��2 وح�ل و��c، �5 ی>�ن ا���ل  � fإ

_�\� LPخ� �� Hس�� ا J\ا���ل، ه 3� fإ c�3ا�:  

  )) ُآ7% اْ�ِ� �َدَم َخ��3ٌء َوَخْ�ُ� ا�iِ��3Mَ�َْ� ا��P(�اُ�(َن : َ:ْ� َأَ<8ٍ َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  : روى ا����gن ی��3 ا���Bري و���2  

: َسِ	6ُ0ْ ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل: َسِ	6ُ0ْ َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة َ��َل: ْ&َ=ا���ْ�َ	ِ� ْ�َ� َأِ�* َ:ْ	َ�َة َ��َل:� َ:((

�Gَ+َ *�ِ �ْEِcَْل َر�%ُ- َأَ:ِ�َ� ِإن� َ:ْ&ً=ا َأَص�َب َذْ<ً&� َوُر��َ	� َ��َل َأْذَ<َ; َذْ<ً&� َ+�Gََل َرب4 َأْذَ<ْ&6ُ َوُر��َ	� َ��َل َأَصْ&6ُ َ+�

َذْ<ً&� َأْو َأْذَ<َ; َذْ<ً&� َ:ْ&ِ=ي َأن� َ�ُ- َر�¥� َیEِhُْ� ا�>�ْ<َ; َوَیْ ُخُ> ِ�ِ- Eَcَْ�ُت 0َ�ِْ&ِ=ي ��pُ َمَ)َ� َم� َش�َء ا���ُ- ��pُ َأَص�َب 

َأَ:ِ�َ� َ:ْ&ِ=ي َأن� َ�ُ- َر�¥� َیEِhُْ� ا�>�ْ<َ; َوَیْ ُخُ> ِ�ِ- Eَcَْ�ُت 0َ�ِْ&ِ=ي َ+�Gََل َرب4 َأْذَ<ْ&6ُ َأْو َأَصْ&6ُ �َخَ� َ+��Gَ+َ Wُ�ْEِcَْل 

َأْذَ<ْ&6ُ �َخَ� َ+���pُ Wُ�ْEِcْ َمَ)َ� َم� َش�َء ا���ُ- ��pُ َأْذَ<َ; َذْ<ً&� َوُر��َ	� َ��َل َأَص�َب َذْ<ً&� َ��َل َ��َل َرب4 َأَصْ&6ُ َأْو َ��َل 

  )) َ:ِ�َ� َ:ْ&ِ=ي َأن� َ�ُ- َر�¥� َیEِhُْ� ا�>�ْ<َ; َوَیْ ُخُ> ِ�ِ- Eَcَْ�ُت 0َ�ِْ&ِ=ي �pًqpَ َ+0ْ�َ�َْ	7ْ َم� َش�َء ِ�* َ+�Gََل َأ

ت �� ه� : �
 إ�E ا�P�� ،Hل ��: أن� أذن�Mt� ،hBل �L: أی�م ی����t أخ وی�Pل ���أن� �hB س��Pً� ث2 

ن� ��ب ��p ا�����، �� 3Buً� إذا آ�ن ا�\ن
 ا��Zن� ��p اUول ا����� ا��Zن�� س?��، �Mل ا��c، هc ی�ج

E��3� :  

ُ- َمْ� َ:ِ	7َ ِم9ُْ)ْ� �َوِإَذا َ'�َءَك ا��ِ>یَ� ُیbِْم9ُ(َن ِ�Vََی�7ْGُ+َ �9َ�ِ َسَ��ٌم َ:َ�ْ�ُ)ْ� َآPََ; َر�%ُ)ْ� َ:َ�� َ<Eِْ�ِ- ا���ْ�َ	َ! َأ<�

  Wِ=ِ0ْ�َ)54(C َوَأْصَ�َ� َ+َ <�ُ- Eُcَ(ٌر َرِ��ٌ�  ُس(ءًا ِ���pُ !ٍ�َ�2َ#َ َ��َب ِمْ�
  )س�رة اUن�3م ( 

   hB� ،cPه\ا ا�� �� hBأذن c?أ�� �5 ن�ع ث�ن� أس ،
دا�Rً� ا�\ن
 ا��Zن� إذا آ�ن آ�Uول ا����� أص3

� f��4 إ� f ��B�Pوا����� ا� ،��B�Pا�����، وا����� ا� LنZ�ث ��L وی�ج �(�ل Oخ� �5�z���� ،hB دی

أ��Xء ا�c��M cBM 2<� L��M 2�3، اح�� �(�q ا�2�3 �5 أجc أن ��3ف �5 أنh و�� ح(2 إی��ن_ و�� ن�ع 

��E ث�ث� أ��Xء، إM�ع �� ا���ل ونم  
ذنB_ و�� ن�ع ���4Pك ؟ وا���ل ه� ا��م، أ�� ا�c�3 ی�4

�Tم  Lأ�2 و�� Lع ��رًا و���Mإ L�� �5 ا����� و�Tم ��E ا����cBP، ی�ج �� Lی�3د إ�� f أن E��

آ2��  :ا����cBP، ه\J ه� ا�����، وا��ی* ا���3وف 

� ِإَذا َذَهَ; pُُ�ُ� ا���7ِ�ْ : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: :� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((�P�َ 7ُ2ِ	ِْإن� ا���َ- ُی

� َیEَ9ِْ#َ� اxو�ُل َ<َ�َل ِإَ�� ا���َ	�ِء ا�=%ْ<�P�َ 7ٍ َه7ْ ِمْ� َداٍعiَِه7ْ ِمْ� َس� ;ٍiِ��َ �َْه7ْ ِم �ٍEِhْPَ�ُْل َه7ْ ِمْ� ُم)Gُ�َ+َ ��َ

 �ُ#ْEَ�ْا ((  
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 ))cْ�+َ �ََل َرب4 َأْذَ<ْ&6ُ َأْو َأَصْ&6ُ �َخ�Gَ+َ �&ً>َْأَص�َب َذْ<ً&� َأْو َأْذَ<َ; َذ ��pُ -َُمَ)َ� َم� َش�َء ا��� ��pُWُ�ْEِ  �َ�ِ:ََل َأ�Gَ+َ

َذْ<ً&� َوُر��َ	� َ��َل  َ:ْ&ِ=ي َأن� َ�ُ- َر�¥� َیEِhُْ� ا�>�ْ<َ; َوَیْ ُخُ> ِ�ِ- Eَcَْ�ُت 0َ�ِْ&ِ=ي ��pُ َمَ)َ� َم� َش�َء ا���ُ- ��pُ َأْذَ<َ;

 *�ِ Wُ�ْEِcْ�+َ �َا�>�ْ<َ; َأَص�َب َذْ<ً&� َ��َل َ��َل َرب4 َأَصْ&6ُ َأْو َ��َل َأْذَ<ْ&6ُ �َخ �ُEِhَْل َأَ:ِ�َ� َ:ْ&ِ=ي َأن� َ�ُ- َر�¥� َی�Gَ+َ

  )) َوَیْ ُخُ> ِ�ِ- Eَcَْ�ُت 0َ�ِْ&ِ=ي �pًqpَ َ+0ْ�َ�َْ	7ْ َم� َش�َء 

   L��� 
�zدى ه\ا ا��ی* ��q ��� إf اH، �>5 أن�4 �>2 أنL آ��� ��ب ا!ن��ن ث2 ��د ��� �c3 ی34

  : ا����� ����ح، إf أنL ی�ج ح��� ُ��M ،5�3ل ا���B ا�>�ی2أن ی��ب ��ًة ث�ن�� إf أن ��ب 

ِ̂ ا���ِ- rُ�ْ�ََ	� ُآ6َ9ْ َوَأْ�ِ&ِ� ا����4َ�َ! : َ��َل ِ�* َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* َذر� َ��َل((  ا��

�َ�َ ٍ̂ �ُMُ�ِ ا���9َس ِ̂   )) ٍ�اَNَ�ْ�ْ�َ !َ9َ	�2َNُ َوَخ�ِ�

�T وجc ی�Pل Hوا :  

  C)114(ِ��>�اِآِ�یَ� �َوَأِ�ِ� ا���َ��َة َ�َ�َ+ِ* ا��2َ�9ِر َوُزE�ًَ� ِمَ� ا���7ِ�ْ ِإن� اNَ�َْ��9َِت ُیْ>ِهْ&َ� ا����4َ��ِت َذQَ�ِ ِذْآَ�ى 
  )س�رة ه�د ( 

  أخ ی��4، ی�ج أخ  ی�ج أخ �Zً� ی��Bع وی�4ق إذا و��p �� kM، ی�ج أخ ی�4م f ی��_، ی�ج

E��3� ل�M ،م ا���سإن>2 �5 ���3ا ا���س ���tا�>2، �>5 ��د ن��_ أن �c�3 ����2 : ی�?(، ی�ج أخ ی�

 ��p c5 إذا رج<�� L�3 أنX5 ا!ن��ن، أن� أ[�iا����4 ی c�3ص��� وا� c�� c�3� ��p �� آ��� ص�ر

M H�3 أن اgل ی�P3� �?o�Bل و��ا�� L5 دخ�� �M��L، إن ا�����ت ی\ه5B ا���]�ت،  ود�k ص ��ر

 أح��نً�، )�� ���T وجc، ا��Bب أن ��kB ا���]� ا����� ����ه� �c�3 ص��� �� Hا Eی��3 ه\ا ��ب إ�

  .�4�ة، ���4م، ���g ح��P� ،yم ��c ا�c�3، ا����4 ی��� ا���]�

ِإن� اْ�ُ	bِْمَ� ِإَذا َأْذَ<َ; َآ�َ<Pَ(ْ>ُ 6ٌْ! َسْ(َداُء : ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�((

َآ��� ( ُ- ِ+* ِآkِ+َ -ِ&ِ�ْ�َ *+ِ -ِ�ِ�Pَْن َ��َب َوَ<َ�َع َواْسEَhْPََ� ُصkِ+َ -ُ&ُ�ْ�َ 7َGِْن َزاَد َزاَدْت َ+َ>Qَ�ِ ا���اُن ا��ِ>ي َذَآWُ�َ ا���

)�ُ�ُ �  )) ِ�2ِْ� َم� َآ�ُ<(ا َیْ)ِ�ُ&(َن َ�7ْ َراَن َ:َ�

   ،2���� LB�M E��ی��3 أذن
 ذن
 ن>�� س�داء �� LB�M، ذن
 Oخ� ن>�� ث�ن��، إ�E أن ������ ه\J ا�\ن�ب 

 lا���� ،�?�� cPص ��oع واس�Tن ��ض ونS� LB�M �� ن>�ً� س�داء 
أ�� إذا أذن
 ذنBً� وآ�ن ه\ا ا�\ن

���� ن��_ ،�ًBذن �ًBذن��_ ذن k��� Lء إذا �2 ی��اآ2 إزا���X cی��اآ��ا، وآ f ،_B�M ، آ5 ح>��ً�، �3?

  .س?��

  �>��ًا وإذا ا���5M �>��ت Oح�دا �E�t ا����ح إذا اج��53 

 
ی54p ��3 ر��k آ��J س?c، �>5 إذا اج��h3 ه\J ا�4pUن وص�رت ح�Tً� ث���ً� آ��ه� ص3

وا!��م ا����\ي ی�Pل �5 رس�ل اH ص�E  و�����c، ���\ن�ب إذا آ�Zت ر��� ی34
 أن ���ب ��?�،

L��ََح �ًZی���L وس�2 ح Hا :  
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  )) ِإن� ا���َ- َیGَْ&7ُ َ�ْ(َ�َ! ا0َ�ْْ&ِ= َم� َ�ْ� ُیcِ�ْhَْ� : َ:ِ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

q�� \ٍR ه��  �� ��L ی��3 إذا ��ho روحL ا����Pم ��� �P?�Bح�5، وا� ك ����، ا��Biان� روى ���

���M Lل Hا �����L وس�Eg�� 2 ��ً� ث2 : �(?�ل، �5 ��3ذ �5 جcB ر Hا Eص� Hي رس�ل اأخ\ ��

ی� ��3ذ أوص�_ ���Pى اH، وصق ا��ی*، وو��ء ا�3?، وأداء ا��Uن�، و��ك ا����ن�، ورح�� : �Mل

2e ا���o و��5 ا�>�م، و�\ل ا���م و�Tوم ا!��م، وا���LP �� ا�O�Pن وح
 ا����2، وح�� ا�(�ار، وآ

اQخ�ة، وا�(Tع �5 ا����ب، و�4M اc�U، وح�5 ا�c�3، وأن?�ك أن �2�g ����ً� أو أن �4ق آ�ذ�ً� 

 �)X cآ �� Hرض، ی� ��3ذ اذآ� اUا �� أو أن �>\ب ص�دMً�، أو أن ��43 إ���ً� ��دfً، أو أن ���

  ا��� ����� وا�3�ن�� ���3�ن�� ح(�، وأحث �>c ذن
 ���ً�و

 LR�M���k� ،L أص �� ،L��� �� ،L���Mإ �� ،Jس�� �� ،L�ه�Tن �� ،L�ج��� �� H5 ذآ� ا� �Z<5 ی�zا��

 Eص� H5 رس�ل ا��k ز��k� ،LR أخ�انk� ،L ج��انL، ه\ا دینL وه\ا ��L��B، اUص�?�ن� ی�وي 

���L وس�2 Hا:  

أ<- إذا ��ب ا�0&= م� ذ<(�- ـ د�G(ا ـ أ<�� ا
 �PgE- ذ<(�-، وأ<�� �>�Q '(ار�-، وم��0	- م� ( (

 ;><� 
� ا
 ی(م ا���Gم! و��8 :��- ش�ه= م� اGی� �P� رضxا ((  

��E ا�����    cوج T� Hا ه\ا ����ح ��� ج��3ً� أی?� اUخ�ان، ا��� �k اH ص��� جیة آ����، ��ه

�� ی�3g أنL ��ب إ�E اH ا���4�� jخ�� L�3 ن��g5، ی�Z� رPی f 
R�3ر ا���X خ�ةUأی?� ا Hح، وا

 L���� ،�3gأی�م ا!ن��ن ی ،��س ن�hZ �� روPإن روح ا� �Bل ا���M jآ� �Bس������ ،L���� cBM Hوا

�T وجc أ�3Xك �� ه\ا، أ�B�M �� EP_ ه\ا، ن�* �� رو�_، f أ Hا L���� ،�3رX �� Lف س���

h[X �>5 ا!ن��ن ح���� ی��ب ی�3g أن اL�BM H، وا!ن��ن ی��oB أن ی��ب ���ً� ن�4ح�، وا����� 


��دة ��?� إ�E ا�\ن f ا���4ح ا���.  

أ<- إذا ��ب ا�0&= �(�ً! <�(�! أ<�� ا
 ��+�g- وا�	iq)!و��Gع اxرض وأ<�� �>�Q '(ار�-، (( 


� اGی� �P� رضx- م� ا	وم��0 ;><� 
  ))  ی(م ا���Gم! و��8 :��- ش�ه= م� ا

 ��(�د أن ی�م : " وروى أی�ً�  B3خ�ة أن ا�Uأی?� ا ��� Hا��ح��، �5 رح�� ا H5 ا� �eأن ا���دم ی��

 5�zى ا����أی�م  ،c3م ����� �2 أ� اH ����، وه\J رح�� آ�Bى، ��(�د أن ������E ذنS� LBن ا��م 

�� ������B3 ا����3 ـ ی>5 ـ ی�Pل �L ���_ ی� ��ن ؟ آtنL ی��2، آtنP� L?�ر، ه\ا �3Xر ��� یkP �\ن
 ی�>

_�\� ،���� Hا �� 
 إذا ا!ن��ن وkM ���\ن
 و�3X ح��L �>��ر �?\ا ا��م ی3�u : H5 ا� �eا���دم ی��

  "� �\نLB ـ ی���e �5 اH ا��hP ا��ح�� وا��3(
 ـ ی�3
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Pإن��ن أح  یf ��3 ی�ج�� Lس، ه\ا اس����� L� ث��c ذن
 وه� ی���� �f ،L ی���B ی�� c5 رج� �

 �BMم، وأاH ��ج�، وا���ج� L� �B�p f، اذآ�وا ا���ج� ��� ��L ی�\رJ ا���س، أج��X cء ����\ن
 أن ی�

  :�Xء ����\ن
 أن f ی�tث� �\نLB، �\�_ ورد �� ا��ی* ا����4

َوا��ِ>ي َ<ِEْ�Wِ=ِ�َ�ِ * َ�ْ( َ�ْ� ُ�ْ>ِ<ُ&(ا َ�َ>َهَ; : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� :َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

 �ْ2ُ�َ �ُEِhْ�َ+َ -َُ�وَن ا���EِhْPَ�ْ�َ+َ ٍم ُیْ>ِ<ُ&(َن)ْGَ�ِ ا���ُ- ِ�ُ)ْ� َوَ�َ#�َء ((  

��Pم إذا أذن�Bا �3Xوا �����ا ه\ا ا��E�3، ی��3 إذا ی��3 إن � 2��3gوا �\ن��>2 أن�2 ه�>E إذًا �(�ء   

 إن��ن أص�
 ���دث س�� و��L ح��ة ی�4خ ی�ج ���q، ا�م ی��ج، أ�� ی�ج إن��ن Oخ� ��f h ی�ج

 J\؟ ه h�3� ل �_ ��ذا�Mو �ًM�uث� إt� و�� 
ح�آ� ه\ا ��h، �����آ� د��c ا����ة، إذا ا!ن��ن وkM �\ن

� �Bی��3 أآ ،�B�4ا!ن��ن ا���3ا�� 
  .ص� دون أن ی�>� ������� إu��B�4�ًM أن ی��>

  :روى ا!��م ا��Biان� ��� ص��� �Mل

ا�iِ��Pُ; ِمَ� ا�>�ْ<ِ; : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُ:َ&ْ�َ=َة ْ�ِ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َ:ْ� َأِ��ِ- َ��َل(( 

  )) َ; َ�ُ- َآَ	ْ� w َذْ<

  : إذا ا!ن��ن ��ب ���� ن�4ح� ه\ا ا�\ن
 ��� ن?��Rً�، وروى ا��u 5� �P?�BیO yخ� وزاد  

  )) وا�	��EhP م� ا�><; وه( م��G :��- آ��	��2Pئ ���- (( 

���L وس�2   Hا Eص� L��M �3ا�(���3 ا���ن �Bو�5 أح�دی* ا�� :  

َن َأِ�* ِ:9َْ= َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد َ+َ�ِ	0َُ- َیGُ(ُل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� َآ�: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َم7ٍGِ0ْ َ��َل((

  )) ا��9َ=ُم َ�ْ(َ�ٌ! : ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل

��c ی�L3B، آ�j ر��� �T وج�M cل   5� �fو LB2 أوج�� 5� �f م ح�ل  :ا����3ء ���Mا ه\ا ا��

Gْ�َ8َ ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وِن �َوَم� َخ>ْkِ�ْ56(6ُ اْ�ِ#�� َوا(C  
  )س�رة ا�\اری�ت ( 

��c ن�� ��?�، ��آTی�،    5� �?� �fو ،�?BB2 س�� 5� �?� �f ���iا� J\وه ،���iدة ه� ا��B3ا�

 ،2�� LBBم س�� ���� إ�E س�3دة، ا��م ����، ا���i2، وا��� Eج إ����� ���iوا� ���iج�ه�ه� ا�

  :�5 ن��L)R ا����ك، و�� حی* Oخ�وا��م 

  )) م� :�� ا
 م� :&= <=امً! :�� ذ<; إ�Ec w �- �&7 أن ی��EhP م9- (( 

�E�3 ذ�_ أن ا��م ����3، أنh ح���� ��م �2�3 أن_ �\ن
، وح���� ��م ��ج� اH أن ی��o �_، وح����   

م ی���e أن f ��3د إ�E ه\ا ا��� ���� �ًBی�P� م���� ،
  .آ����\ن

c�<� f : ه\J ا��4P ا��g?�رة ا�\ي c�M ��3ً� و��5�3 رجً� ث2 أ�E آ�ه�ً� ��L�t ه 5� �� c�����M ،ل

 �>�ن ر�Tی� �>�?� ورددت : �L ا���L�<� ،�R ح���� سtل أهc ا�2�3 ا�������M 5�PPاM �4P، وا�����ه��ك 
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f L5 أن� �Bأآ 
 ی��o، ه\J ا���iP، �� �5 ذن
 أآ�B �5 �� ا���4ح، إf أن ا����د ��?� أنL �� �5 ذن

أن ی��o، وسh3 رح��� آ�X cء وأن�X hء، وأنc<� h ذن��_ �Xء، وأنh ��ح�� اH، واQی� 

  : ا�>�ی��

(َب َ'ِ	�0ً� ِإ<�ُ- ُهَ( ُ<� 7ْ�ُ َی� ِ:َ&�ِدَي ا��ِ>یَ� َأْسَ�ُ+(ا َ:َ�� َأْ<ِEُ�3ُ9َGْ�َ ��َ �ْ2ِ(ا ِمْ� َرْ�َ	ِ! ا���ِ- ِإن� ا���َ- َیEِhُْ� ا�>%

  C)53(اEُhَ�ْ(ُر ا���ِ��ُ� 
 ) ��Tس�رة ا�(  

أ ی��L �\آ� H : أخ�ان� ا�>�ام  B5، ا!ن��ن ح���� ی�Pرس�5 ا������E �� ذآ��L �� ا� �ًB�P3� ًة ث�ن����

، ��>��B، ��س���oٍر، �\آ�، ���>�، ���وة، �4���� ��B��� ،Hوة �>��ب ا��� ،cوج T� 5� �f ،ة

 �5 ه\J ا�(��� أن ��i3_ �� أث��ء ا��?�ر رؤی� ص����، ��i3_ ح>��، � fحً�، و�Bص Hا k� ج���

 Hا k� وآ��� آ�ن ،
�5 اH وkM �� ذن c�p ن��ن آ���!�� ،
��i3_ ح54، أنh ��54 �5 أن �\ن

E��3� ل�M ة������ ،
  : حL�4 اH �5 ا�\ن

  C)7(َسْ&Nً� َ�ِ(یqً  �ِإن� Qَ�َ ِ+* َا��2َ�9ِر
 ) c�Tس�رة ا��(  

�� ا��?�ر ی�ج حی* وسzال وج�اب و��k و�Xاء واخ��ط �� ا��M�iت، ��!ن��ن آ��� آ�ن ���4ً�،   


 ا�\آ� ا��B4ح�، وأن� أن�4 أخ���� B�� ه\ا cوج T� Hا cBM 5� �ً��43� آ��� آ�ن ،�ًBP� آ��� آ�ن

r ص���ت آ��ب اH، �� اس���o ا�R�� H ��ة، �� ذآ� اس2 ا�R�� H ا�>�ام �3 ص�ة ا��(�، �� �� �3

���L وس�2 و��  Hا Eص� �Bا�� E�� Eة، �� ص��� �R�� ا�\آ� cوه� أ�� Hا fإ Lإ� f ل�M �� ،ة��

���R ��ة، �� �Mل ح��B اH ون23 ا��آ��R�� c ��ة، �� �Mل f ح�ل و�M fة ���R�� H ��ة، �� �Mل 

��Bس L��� Hا Eص� H5 رس�ل ا�ن اH ا�2�e3 و���J س��Bن اH ا�2�e3، ه\J آ�?� أذآ�ر وردت 

وس�2 �� اUح�دی* ا�cZ�� ،����4 ه\J اUذآ�ر و�cZ ه\J ا���وات ���4_ �5 أن �\ن
، ا!ن��ن 

��P� Jو�� آ��Bة جًا، وآ��� cM ذآ�J ص�ر �����ق وص�ر Uص�ر �� ا �Zأآ Hآ��� ذآ� ا E�

���ق، وا�ی5 ��2 وذآ� وس��ك، أح آ���ت ا�ی5 Uح��� ا����43 ���\آ� ی(�3_ �� ا E��ا���اف، 

�T وجc ���\آ� �L أث� آ��B جًا، ی�>5 أن �\آ� اH ص�Bحً� أو ��5 ا���oب  H\آ� ا�ة أن ��B<ا�

�� �R�� Hا ��o��� م، وا�\آ� ا�\ي ورد �� ا���4ح أن���أن  cBM ء أو�g3وا� fإ Lإ� f Jة وأن ��ح

ا�R�� H ��ة، وأن ���4 ��E ا���R�� �B ��ة ث2 اذآ� �� h[X �5 ح��B اH ون23 ا��آ�c، وf ح�ل 

و�M fة إH�� f، وس��Bن اH و���J، و�_ أن �\آ� ��fس2 ا����د، � L��P�E��3 اذآ� اس2 ر�_، و�_ أن 

واUرض، ی��3 ج��� �k ا�p Hر ح�اء �(Tأ، آc ی�م  ��Pأ �3 ا�O�Pن، و�_ أن ��>� ���y ا����وات

ر�k س���، ه\ا ا!�BMل ��E اH، وه\ا ا���Pء �k اH ی�M _�i3ة د�k وح�4ن� �� ا��?�ر �(��B، ه\ا 
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أجى وأنh أس3 �?� �5 أن �kP ���\ن
 ث2 ���ب ��L، دره2 و�Mی� خ�� ��i�M 5ر ��ج، ا���Mی� أن 

cوج T� H�� 54���.  

��ع �����، و����ع دا2R، ا��5�z �\ن
 : ?� اUخ�ة ا�>�امأی  �� ،��Bع آ����ع ا����� ����

 ،�R�o45 ا��4 أن ا��5�z ی��>
 ا�>�R�B، ه\ا Mأ f ذان>2 أن�O �� qا�����، أن� أه� ��Zاب، ی��3 آ��

Pی M 5<� ،
4 أن یkP ���\نPوه� ی 
�R�o4��� k ا��5�z ا�>��f c ی��>
 ذن
 آ��B وf ی��>
 ذن

 k� ة��Bآ fا!ص�ار و k� ة��oص f 5<� ،L��4، وه\J ��ب ا����� ����ح ��E ��4اPدون أن ی

  .اfس���oر


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا�\آ� ) : 079( ا�رس  -��

  10-03- 1996: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام

 cج Hذآ� ا c�� ات، و�5 أ��اب ه\ا ا�>��ب����� Lن��� ا!��م ا���Bري �� ص���L آ���ً� P�

���L وس�2 Hا Eص� �Bل ا���M ولUن ا�Zی  :ج��L، و�� ه\ا ا��Bب ح

ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم7ُrَ ا��ِ>ي َیْ>ُآُ� َر��ُ- َوا��ِ>ي w َ��َل : َ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل(( 

  )) َیْ>ُآُ� َر��ُ- َم7ُrَ اNَ�ْ*4 َواْ�َ	�6ِ4 

 ا!��م ا���Bري ���ً� ��L حی�Zن اUول، و��Xن ��5 ا��� وا���h و��q ه��ك   P� Hذآ� ا c�� ب�� ��

� وا���h، ا�\ي ی\آ� اH ح� وا�\ي f ی\آ�h�� J، ه\ا ا��ی* ���ر ه\ا ن� �B�k�) ���?�� ا��

 �5 ���4�ت دE�3� �� �P�M ا�\آ�، إذا آ�ن ی�cP ا!ن��ن �5 ا���ت إ�E ا����ة، �5 �f 5<رس و�ا�


، �5 ا���ل إ�E ا�?ى، �5 ا��Pgء إ�E ا���3دة�Pح��ة ا� Eإ� 
�Pت ا���.  


 �� ��M?� وأن أوfً ا���ا: أی?� اUخ�ة  �pظ ا��� ورد ا������U�� ��t� د ���\آ� �5 ��3ن� ا�\آ� أن

 ،�?�� �Z<� و�� ذآ�ه� وورد أن �?e�� �� 
�pا��� ،H5 رس�ل ا��>�Z ��?�، ه��ك أ���ظ وردت 

J\ه Eإ� L5 ا����ی� �f 5<و� �Bأآ Hوا Hا fإ Lإ� fو H  آ����M�Bت ا�����4ت، س��Bن اH وا���

 q�� �Bأآ Hوا Hا fإ Lإ� fو H ا���M�Bت ا�����4ت ا��� �Mل �r3 ا����3ء إن?� س��Bن ا�L وا���

 �ًP�Pح J�B<� وأن ،�ًP�Pح Hا �B�� ��3ه�، ی��3 أن� cP3� أن 4Pن_، �>5 ا����� �ًe�� �?e��� أن 4Pا�

���ت ا�����M، أن ��Pل f ح�ل و�M fة وأن ���J حP�Pً� وأن ��حJ حP�Pً�، وی��J\?� y ا���M�Bت ا��4

 hإن س�� ،����Bو��?� ا� ،L� fإ L���u E��إH�� f، یf ��3 ح�ل �5 ���43 اH إH�� f و�M fة 

 hذا أآ�S� ،�?�� L� E��3�و Lن��Bس Hا ،Hأي ���?� ا Hب ��س2 ا�Bك �� ه\ا ا����ذ�_ أن�� أ E�3�

yو� h��X إذا ،Hا �?�� yو�  ،Hا �?�� yدآ�ن_ و� h��� إذا ،Hا �?�� yج�ت و���إذا  ،Hا �?��

��E نL�3، ه\ا �E�3 ا�����B، ا���f ��M ح�ل  J�<Xأ Hو��2 ا L)?�� yك و����أ H2 ا�� ،H2 ا��

L� fإ L���u E��  .و�M fة إf H�� f ح�ل �L��43� 5 إL� f و�M fة 

Hا �Bل ح��P� أن ،��Bون23  وا��� Hا �Bن��، ح�ون23 ا��آ�c، ی��3 إذا آ�H �ً3R�u h و����_ ا�

�� اH، ح��B اH ون23 ا��آ�c، ����_ ه\J ا�U �P�4ن ��?� �u �� _�<و� _���ا��آ�c، ان��4 خ�4_ 

BX 2?� و��?� أر��ح ��R�u، ح��B اH ون23 ا��آ�c، ����_ ه\J ا����ة �c3 ��?� ���ًة �_ ح��B اH ون3

Hی��3 ی>���� ا ،cا��آ�.  
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س�ن� ا�4ی�e� 5� yه� ���LM أنL �� نم ���X Eء ���L �5 ا�ن�� �M ا��B3ة أن  f��4P �� اQخ�ة، 

E��3� ل�M ،ر��oس�fوا ،�ًBوإن أد��ت ��ح �أهً h�BMآ�ن ا���ل إن أ �� jن�� آ�  :أ�� �� ا�

  10( C(��Ecَرًا  �َ+6ُ�ْGُ اْسEِhْPَُ�وا َر��ُ)ْ� ِإ<�ُ- َآ�َن
  )س�رة ن�ح ( 

   Hا fإ Lإ� fو H ��fس���oر، وا�����B، وا�����B، وا�����M، وا���M�Bت ا�����4ت س��Bن اH وا���

��ء �5 ا�\آ�، 
 �� آ�Zة ذآ�ه�، وا��pرات ا��� ورد ا����B3ا� J\5 ه� �Z<� 5 ا�\آ� أن� ،�Bأآ Hوا

��ء یو��ء �6 ا��B3دة، ا�ر �k ا��5�z �� آc أح�ا�L، دخ�h إ�E ا�h�B، خ�جh �5 ا�h�B، دخ�h ا�

 �BX _?ي، واج�M _?واج ،إ�E ا���ق، خ�جh �5 ا���ق، دخ�h إ�E ا���(، خ�جh �5 ا���(

��ء یور �5 ا����2 ح�* دار، ��4ر ذآ� اH ا���M�Bت ا�����4ت، وذآ� �B�4ٍ�، إن��ن ی>� �_، ا�

����Bوا� ،��Mا��� Hخ�ة، ا��?2 أص�� ��� دی��� ا�\ي اQن�� وا��ء ����ي ا�، وا�����B، واfس���oر، وا�

  .ه� ���4 أ��ن� وأص�� ��� دن��ن� ا��� ��?� ���X�3، وأص�� ��� Oخ���� ا��� إ��?� ��دن�

  Bأآ Lوا� Hا fإ Lإ� fو H �، �5 اQن �5 ��3ن� ذآ� اH إ���� أن ���� ����ن_ س��Bن اH وا���

 hدخ� Hذآ� ا �� hنt� نO�Pت ا����ی��3 إذا  ،Hا LBأوج ��� c�3ا� E�� 
Iا��أن  H�3ن� ذآ� ا�

ا���وة اQن، وإذا �Mأت حی* ا���B ا�3ن�ن �tنh �� ذآ�، وإذا درسh ا�2�3 أح>�م ا�4�ة، أح>�م 

h �� ذآ�، وإذا ص��h ص�ة ن�c ا���، أح>�م ا���Bع، أح>�م ا�Tآ�ة، أح>�م ا��gآ�، أح>�م ا���ا��، أن

�tنh �� ذآ�، ا�4�ة ذآ�، و�ارس� ا�2�3 ذآ�، و�Mأت حی* رس�ل اH ذآ�، و��وة ا�O�Pن ذآ�، 

E�3� ذآ�، ه\ا H ��ء ذآ�، وا�����B وا�����B وا�����M وا��>��B وا��?��c وس��Bن اH وا���  .وا�


 واUو�E أن �(�k ��5 ذآ� ا�\آ� یkP ��رًة ������ن ویzج� ���L ا�: �Mل�P��� ،رًة ���(��ن�� kPوی yu��


، �Mل�Pا����ن و��5 ذآ� ا� : �� 
�Pأن ی��>� ا� 
�Pأ�� ذآ� ا� ،Hن ا��Bل ����ن_ س�P� ذآ� ا����ن أن

��>�ت اH، اQن ����ع جی ا���>� �� خ�y ا����وات واUرض �5 ا�\آ�، ا���>� �� آtس ا���ء 

���، >� �� ه\ا ا���وف ا�\ي خ�LP اH ��� وذH ��� �5 ا�\آ�، ا���>� �� ����3u و�Xا�5 ا�\آ�، ا���

  .ا���>� �� أخ���P �5 ا�\آ�


 �����>�، وذآ� : أی?� اUخ�ة�Pذآ� ا� ،L���u 5� 
 إ�E ذآ� ا����ن ج�k ا��(�Pذآ� ا� j��إذا أ

L��� Hا Eص� �B5 ا���وس�2، اQن إذا أ��j إ�E ذآ� ا����ن  ا����ن ���� ه\J اUذآ�ر ا��� وردت 


 وه� ا���>� �� ��>�ت اUرض �Pذآ� ا����ن ذآ� ا� Eإ� j��وه� ا���� �?\J ا�>���ت ا��tث�رات، وأ

 H �L، وh�M ا���)�� Hن ا��Bس h�M ظ، إذا���Uا J\وا����وات، وإذا اس����ت ��3ن� ه

ر�L، وإذا f h�M ح�ل و�M fة إH�� f  اس����ت ن23 اH، وإذا h�M اH أآ�B اس����تMو L��M

 ج�h3 ذآ� P� _B�P� ذآ�رUا J\ن إذا ذآ�ت ����ن_ واس����ت ��3ن� هQا ،Lان��اس����ت وح
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��ت ه\ا أآ�c، ا��U أن �i��� م��Pا� 
�Pذآ� ا����ن وذآ� ا� Eإ� j��
 وذآ� ا����ن، اQن إذا أ�Pا�

��ت �\آ� اH ����ن_، ا��U ا��Zن�iا� Eدر إ��B� أن *��Zا� ��Uا���3ن� �(��ن_، ا J\ه ������أن  �

 Lج��و ���i� م��Pا� E�3� ص�ر ا�\آ� ��� واس����ر ،_B�P� Hا Eإ� Lج���أن  kا��ا� ��Uا ،_R���t�

، إ�E اH، ه\ا ا�\آ� ا�\ي ی��P_ �5 ا���ت إ�E ا����ة، �5 ا��Pgء إ�E ا���3دة، �5 ا����ع إ�E ا��جان

  .��tم وا��(� إ�E ا��وح وا��ی��ن�5 ا��h�g إ�E ا�(�k، �5 ا

ا���4Pد ���\آ� ا���Uظ ا�ا�� ��E ا�����B وا����� وا���(�، ه\ا رأي ا!��م : ا!��م ا��ازي ی�Pل

 LPو�>�ت �� خ� H�3ف ا�ا���>� �� أد�� ا�\ات وا���4ت، ی��3 إذا أردت أن  
�P��� ا��ازي، وا�\آ�

���e اH وf h�M إ�L إf اH  �?\ا ذآ� _B�P� واس����ت Hن ا��Bس h�M إذا ��RUا r3� ��
 و�Pا�

 E�3� ولt� ،L��M واس����ت �Bأآ Hا h�M ،L�3واس����ت ن H واس����ت وحان��h�M ،L ا���

�iا� Eدر �(�ارح_ إ��B� وأن _B�P� ذآ�رUا J\�3ن� ه� ������ن_ وأن ���� H\آ� ا�ت وأن أن ��

  .ض وا����وات���جL إ�E رب اUر


 ا���>� �� ��>�ت ا����وات واUرض �Mل: ا!��م ا��اوي ی�Pل�Pذآ� ا� : �� *�Bا� 
�Pو�5 ذآ� ا�

��E ا��Pب �5 اH ی�tل ن��L ��ذا أراد اH ���، ��ذا  lإذا ا!ن��ن ح�ی ،j�<� hأن ،j���<أد�� ا��

 5� k5 أ��� �i�  .k �5 أ��3أصc �5 أk� kiM �5 أ���P �ی��oB أن أ�c3 �5 أ

 Eس� E��3�و Lن��Bس Hأن ا �eا�� hت وا�\ي ی�����iا� Eإ� y�i�� ل ��3?2 ذآ� ا�(�ارح أن�Mو

E��3� ل�M ،ة ذآ�ًا�ا�4 :  

ا���ِ- َوَذُروا اْ�َ&ْ�َ� َذِ�ُ)ْ� َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ�  �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا ُ<(ِدَي ِ����َ��ِة ِمْ� َیْ(ِم اْ�ُ#ُ	0َِ! َ+�ْس0َْ(ا ِإَ�� ِذْآِ�

  C )9(ِإْن ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ�ُ	(َن 
  )س�رة ا�(��3 ( 

  C )14(�ِإ<�9ِ* َأَ<� ا���ُ- َ�� ِإَ�َ- ِإ��� َأَ<� َ+�ْ:ُ&ْ=ِ<* َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي 
 ) Lu س�رة(  

�� ا��B: أی?� اUخ�ة  �����L ا�4�ة وا���م �� أص� أح�دیLZ ���� رواJ ه\ا ا�����ع دy�M جًا،  �

  :ا!��م ا���Bري �� ص��� ی�Pل

َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم7ُrَ ا��ِ>ي َیْ>ُآُ� َر��ُ- َوا��ِ>ي w : َ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل(( 

  )) اْ�َ	�6ِ4 َیْ>ُآُ� َر��ُ- َم7ُrَ اNَ�ْ*4 َو

��ق �Xسk آq�� ،��B ه��ك ����� �(�k ���?��، أن �\آ� اH، �>5 ا����ص�c أن �\آ�J ����ن_ وأن   

 _R���t� y�i�� وأن ،_B�P� �3ن� ه\ا ا�\آ�� ������_B�P� Lإ�� Lج���وأن  L���u Eإ�.  
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�5�3 �5 خ��g اH �?\ا ا�\آ� ��E س�3B أن��ء، ذآ� ا�B��� 5���3>�ء، إذا �>h ا: �Mل �r3 ا��3ر��5

  :ذآ�ه�

َ:�9َ�ِْن w َ�َ	�%2َُ	� ا���9ُر َ:ْ�ٌ� : َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل: َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ��َل(( 

  )) َ�َ)6ْ ِمْ� َخJَْ�ِ! ا���ِ- َوَ:ْ�ٌ� َ��Nْ�َ 6ْ�َُ�ُس ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- 

  5�3���  �� q�)� ء، أن�oذن�5 ا!صUوذآ� ا ،����p h5 ذاآ�ة و�����ا��� �B>� �5 ذآ� اH ه� 

 ،Hا E���T وجc، ا!ص�oء إ�E ا��y ذآ�، وذآ� ا����ن �����Zء  H5 ا� _��P2 ی�� Eإ� k����و q�)�

cآ �� ���iن ا�Bء، وذآ� ا��i3ی5 ا��� أ��، وذآ�  ا�5�3 �\آ� واUذن �\آ� وا����ن ی\آ�، وذآ� ا��

��، �Mل�g� ث�ث 
�Pف وا��ج�ء، �� ا������ 
�Pا� : ،_B�� LBأح Eإ��_ ح� 
ی� رب أي ��Bدك أح


 ن�P ا��یf 5 ی��g إ�E أح ���ء أح��B وأح
 �5 أح��B وح��BB إ��M : Eل�Pا� �P� دي إ���B� 
أح

ذآ�هE : �Rf�� 2 خ��M ،_Pلی� رب إن_ �2�3 إن�� أحB_ وأح
 �5 ی�j�<� ،_B أحBB_ إ�: خ��M ،LPل

ذآ�ه2 ون�R��3 و���R، ذآ�ه�Rf�� 2 �5 أجc أن ی��e3ن�، وذآ�ه�R��3�� 2 �5 أجc أن ی��Bن�، و

  .�B��R �5 أجc أن ی����ن�

2�e3�و ،�B2، ورج�ء، خ�ف، و���e3� خ�ف، و L�� k��)أن ی 
�Pآ� ا�\�.  

ن��ن �L واkM ا���س رج�ن راٍض وس�خ�، ذآ� ا���q، ا�����2 وا����، ا���q إذا اس����h، آc إ  

 �� q�� ،Lأح�ا� cآ �� ،Jدfأو �� ،Lزوج� �� ،LMرز �� H5 ا�ا��5�z راض �5 اH، راض 

�� ا���E أی?� �g� ،ركMو _R��P� رح��_، وأن� راض J\ح>��_ وه J\ع �� آ�ن، ها!�>�ن أ�

E�o وه� س�خ� ��E اH، ی>�ن �� أ��E اUخ�ة f ��صj، ا!ن��ن أح��نً� ی>�ن �� أ��E درج�ت ا�

 rی�� ��tوی ،Hا E��درج�ت ا��Pة وه� س�خ� ��E اH، ی>�ن �� أ��E درج�ت ا��Pة وه� س�خ� 

 E� أص�
 ���ض ���ل وی�Pل ی� رب أن� راض ���_ �?c أنh راض ��� ؟ ������iB أن ��Mو

�5 اH ی��3 أن_ �L��3، و E���_، أن �� E��5 اH ح�E ی� yZ� _وأن L� �ًPوأن_ واث ،LB�� _أن

��L�Bو�� ،Lا���  .ح��L وح>��L و�5 

 cا�\آ�، ا���4م �5 أج cة �5 أج�دات، ا�4�B3ت ا�����اQن ه\ا ا�����ع دy�M و�5 أه2 ��

س�Pی* ا�  :ا�\آ�، ا��� �5 أجc ا�\آ�، ا�4�M �5 أجc ا�\آ�، �\�_ �Mل ا H�E��3 �� ا��

َأَ<� ِ:4�fَ =َ9ْ : َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل ا���ُ- �0َ�ََ��: َ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْی(( 

ْ�ُ�ُ- ِ+* َمkٍ�َ َآَ:ْ&ِ=ي ِ�* َوَأَ<� َم0َُ- ِإَذا َذَآَ�ِ<* َ+kِْن َذَآَ�ِ<* ِ+* َ<Eِْ�ِ- َذَآْ�ُ�ُ- ِ+* َ<Eِْ�* َوِإْن َذَآَ�ِ<* ِ+* َمٍ  َذ

6ُ�ْ��Gَ�َ �:ًَب ِإَ�*� ِذَرا��Gَ�َ 6ُ ِإَ�ْ�ِ- ِذَراً:� َوِإْن�ْ��Gَ�َ �ٍ&ْJِ�ِ �*�ََب ِإ��Gَ�َ ِإَ�ْ�ِ- َ��ً:� َوِإْن َأَ��ِ<*  َخْ�ٍ� ِم2ُ9ْْ� َوِإْن

  )) َیْ	Jِ* َأPُ�ْ�َُ- َهْ�َوَ�ً! 
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: واH أی?� اUخ�ة  g��� ی�� f إن��ن ، إن��ن یkiP رج�ءJ �5 ا���س وی�Pل ی� رب ��f �� q ی�جRا

�T وجc ی�یO 5� Lی��L ی�یL آ�j أن اH س��BنL و�E��3 ی��� ا��Uر آ�?� ��M ،L���4ل  ����� ،hأن fإ

�� cBM l�X أی�م، د���B� k إ�E إن��ن وه\ا ا!ن��ن �2 ی>��P��� 5ً�، واح���ل أن ی\ه
 ا����B وه� 

�� �R�� ��Bآ ��B� �� ل�P� ،�Rا��� : yی�u 5� L�3ی� رب ه\ا ا���ل ج� Hا hون�ج� cم ا�����M hص��

واO 5� Hی�ت اH ا�ا�� ��E : ح�ل و�2�3 أنh ذ�_، ی� رب أ��سc إ��_ أن ��د �� ه\ا ا���M ،��Bل ��


، ا�����ف، ا�\ي f ی��c وf ی��م رد �L ا����B آ��ً� و��L��e أن ه\ا ا!ن��ن ا���� �i35 ی�

أح J��p، ی�Pل f أ��2 آ�j �2 ا��U، أنh �� ص�ة ا���h�M c ی� رب ��q �� أح إf أنh، وه\ا 

 
ا����B ج��u 5� L�3ی�g� yوع ��ح�Le �� و ردJ ��، إن اH ی�
 أن ��L�t ح�ج�_ آ�?�، إن اH ی�

ی* أی?� اUخ�ة، �� �5 ����ق أن ی�L��3u ��� L�t، أن ی�k�X L�t نL�3 إذا انkiP، أ�Mل �>2 ه\ا ا��

 5�� 5� L� h�3ج fرض إUا����وات وا cأه J�<�� ،Lف ذ�_ �5 ن����ی24�3 �� �5 دون خ��P أ

 h�� �ًرض ه�یUا h�3ج fإ Lف ذ�_ �5 ن����ذ�_ ���ج�، و�� �5 ����ق ی24�3 �����ق دون�، أ

Lی��L، وh3iM أس�Bب ا����ء ��5 یM.  

���_ أ: أی?� اUخ�ة ا�>�ام   3_ ��5� Hإذا آ�ن ا LنU ق�u!ا E��نh إذا د��ت اH آ�h أ�Mى ا���س 

 ،_������_ ��5 �3_، واH أ�Mب ا���س إ��_ ی��iول  H5 ی(�ؤ ���>�ن أن ی���_ ���ء، وإذا آ�ن ا�

آ2 �5 ا� 5��iول ��E أ��L، وآ2 �5 زوج� أس�ءت �����3 زوج?�، وآ�X 5� 2ی_ خ�ن �Xی>L، إذا 

��_ ا�>c ی>�وا �_ آ�ن Hا E��� اؤك وإذا���?2 أP� و�� _����?2  اH �3_ ا�>c �� خP� و��

y�Mی* د  .أ���Mؤك ح

ی�ج : ی� ��سE إن_ إن ذآ���� X>���� وإذا �� ن����� آ�����، ی��3 ا����ء ��?� ��pم ���Mا: �Mل

���� c��� cوج T� Hإن ا cM ،خ�O �ً��آ cM hج�ي، أن r���� ،�?��� � ���i أح�� �L اUرض �3

 Hا cM ،cا��� hًا، �� ن���Zآ hB3� أن� h�)ون l�� hأدی ،
، آ�م ا���ح��u م�خ�، آO م�ه\ا آ

ك �� ،����<X ���2، إن_ إن ذآ���أآ���� وأ��ن�� ��E ا��(�ح ه\J أآ�c وأص�، ا���ح� ه� 

  زوج� ص����، واH أن� اخ���?� زوج� ص���� �5 أس�ةMس� وUق ا�� ����ره� �5 أM ،ص����

c ا�\ي ���ء إ��_  f�T3ي ا��Uر إ�E ج?ك وf إ�E ذآ�R_ وf إ�E ن��_، ه\ا آ�م ���X Lك، ا���

Hا c�� 5� ه� L�� 23��.  

 J\س��_، ه yی�iس ��ء وا�tب آ�X ، إذا ا!ن��ن���وإذا �� ن����� آ�� ،����<X ���إن_ إن ذآ�

ه�، إذا ���ول ا��3iم وج?�ز ا�?�2 ج�، ه��ك �5 ی���ول ا����ون �>�ن نf ��3 ی��3?� إP� 5� f

 hآ���ن��3 وإن  J\?� _��� hآ�ة ��*، إن دخ�\� L���ا��3iم، إذا آ���O _��� �� hً�، ه��ك �5 

��_ �?\J ن��3، وإن آ�ن ا���س ی��Bن_ �?\J ن��3، إن_ إن ذآ���� X>����، اذآ� M E�� h�gو�  
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�  .��_، إن ذآ�ت ���� ���_ X>���� وإذا �� ن����� آ��������� 

َأَ<� ِ:4�fَ =َ9ْ : َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل ا���ُ- �0َ�ََ��: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل((

ِ<* ِ+* َ<Eِْ�ِ- َذَآْ�ُ�ُ- ِ+* َ<Eِْ�* َوِإْن َذَآَ�ِ<* ِ+* َم  َذَآْ�ُ�ُ- ِ+* َم  َ:ْ&ِ=ي ِ�* َوَأَ<� َم0َُ- ِإَذا َذَآَ�ِ<* َ+kِْن َذَآَ�

6ُ�ْ��Gَ�َ �:ًَب ِإَ�*� ِذَرا��Gَ�َ 6ُ ِإَ�ْ�ِ- ِذَراً:� َوِإْن�ْ��Gَ�َ �ٍ&ْJِ�ِ �*�ََب ِإ��Gَ�َ ِإَ�ْ�ِ- َ��ً:� َوِإْن َأَ��ِ<*  َخْ�ٍ� ِم2ُ9ْْ� َوِإْن

  )) Pُ�ُْ- َهْ�َوَ�ً! َیْ	Jِ* َأَ�

   5�zا�� ��tی ،h���أی�م �(�k� q أن�س ه�_ أن ��( ن��_ و��آh، ور��h، س���ت، وأن�hP، و

 Lه� ،Hا ���u E����E اH وأن ی\آ�ه2 ��ی�ت اH، ه�L أن ی���?2  ��Zأن ی Lه� ��إن ج�k� q ج��

H�� 2?أن ی�ص�.  

ُ- ِإَذا َذَآَ�ِ<* َ+kِْن َذَآَ�ِ<* ِ+* َ<Eِْ�ِ- َذَآْ�ُ�ُ- ِ+* َ<Eِْ�* َوِإْن َذَآَ�ِ<* ِ+* َم  ِ:4�fَ =َ9ْ َ:ْ&ِ=ي ِ�* َوَأَ<� َم0َ(( 

  ... )) َذَآْ�ُ�ُ- ِ+* َم  َخْ�ٍ� ِم2ُ9ْْ�

 B� lأخ� �� ،L2 إ��?���M ��?� c<ا� ،kuس� L�)ن y�t�� Lة، اس��i3� cح�5 س��3 ه\ا ا��ج 3� )�

��zب ا����M c3ج fإ Hدة وا��ح������� L?�� إ���5 �.  

َیGِ0ُْ= ا��3َ�ْ�Jُن َ:َ�� َ��ِ+َ�ِ! : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

Qَ�ْ�َ:َ �2َ 7ٌ�ْ�َ َ�ِ(ی7ٌ َ+�ْرُ�ْ= َ+kِِن اْسGَ�ْPََ� َ+َ>َآَ� ا���َ- َرْأِس َأَ�ِ=ُآْ� ِإَذا ُهَ( َ<�َم qpََث ُ:Gٍَ= َیDِْ�ُب ُآGْ:ُ �7َ=ٍة َمَ)�َ<

4��َ �3ً�Jِ>َ �َ&َُآ�%�2َ َ+َ ْص Wُ=ُGَ:ُ 6ْ��Nَ>ْا �َ; ا�8ِEْ�9 َوِإw َأْصَ&َ� اْ<Gْ:ُ 6ْ��Nََ=ٌة َ+kِْن َ�َ(ض�َ  اْ<Gْ:ُ 6ْ��Nََ=ٌة َ+kِْن َص��

  )) َخِ&�َ� ا�8ِEْ�9 َآْ�َ��َن 

   t�إن��ن ن�م ا����� ا��Zن�� �3 ���j4 ا���c، ی����P ا����� ا��ا��3 ی�Pل ی� ا�M Hم �5 ا���اش ��

 ا��i�gن ��L ن�i�gج�ء إ�E ا���(، ص�ر P� cح.  

<�2َُ	� َش2َِ=ا َ:َ�� ا��9ِ&*4 َأْش2َُ= َ:َ�� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َوَأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري4 َأ: َ:ِ� ا4�cَx َأِ�* ُمْ�ِ�ٍ� َأ<�ُ- َ��َل(( 

w َی0ُGُْ= َ�ْ(ٌم َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- َ:�� َوَ'�7 ِإ2ُPْ�E�َ wُ� اْ�َ	iِqَ)ُ! َو2ُPْ�َJِcَُ� ا���ْ�َ	ُ! : َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َل

  )) ْ� ِ:Wُ=َ9ْ َوَ<6ْ�َ�َ َ:2ِ�ْ�َُ� ا���ِ)�9َُ! َوَذَآَ�ُهُ� ا���ُ- ِ+�َ	

��iء    fء ��دي و�i� ا���>�2 ذاآ� وا�����k ذاآ�، ���ذا أ��h أنh ؟ أنh أ��h ��جL اf H ی�ج

���3ي، إf أن_ �� ����� اH و����ول �t� 5د�� اH، آ��ب اt� Hد��S� ،Lذا د��آ2 اH إ�t� Eد���B�� Lا، 

  .اس����_ ذآ�، أ�2 أc��M cBM 2<� cM ا!ص�oء ذآ� �tنh إذا ج]h إ�h�� E �5 ���ت اt� Hنh ذاآ�،

 ))!ُ(َiِq	َ�ْ2ُُ� اPْ�E�َ wٌم َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- َ:�� َوَ'�7 ِإ)ْ�َ =ُ0ُGَْی w ((...  

ا���_ ���5�z ی�?�L ا����، ص�Mن� أی?� اUخ�ة أنL أن�س آ��Zون حث�ن� حی��g�� �ًZ?ً�، ی��3 أدى   

��?�، �� أنL : �� آ��Zة ص��P�t�� �P أ����M Lل ��زآ�ة ���L و�L أ���ل  h�T� یX ض�BP�3ت ��نX

 �L �5 اH ح���، ��� �Xد ر�� 5�zا�� ،L��ج cج H؟ ا �?�� Lا�\ي ص�� �� ،�?�� Lس�ه� �>�ن إ�P�
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 Hا c�Bا �5 أ��ا�?2 �� س�Pة أخ�ة آ�ام أن���T وجc أرسc ��_ ی�?�L ا����،  Hا Lع ر��uأ ��o�

ح��ب أدوا زآ�ة أ��ا�?2 ���iا ��E ا���Pاء وا����آ�5، زوج�ا �r3 ا��Bgب، أح��نً� ���ح �?2 

 
�)�
 ا�cP3 وا���yi، وا���Bة ��Pل ا��Xي ه\J ا��P�4 أ�� ان�BPض �)�ص��Pت را��� جًا، ی�Pل 

���Tا ��?� آ�ن ا�\ي ا ���� ،�?��
، ه\ا اfن�BPض ح��?2 ��E أن ی��T3ا �Pا� �� Lد�� ن�� M اه���X

 ،c�B?�?2 س�اء ا����ه2، X2 ر?�?�� �<R�ح��?2 ا�� E�3� ا���ء، ه\ا _�� 
وه� f ی�3g، اH ی\ه

  ��?�?2 ا���� 

  ... )) َو2ُPْ�َJِcَُ� ا���ْ�َ	ُ!((... 

2?���M �� 2 وس�3دة?����  .ه\J ا���3دة ا��� �� ���M?2، ی�ج ����y �� أ

  .ه>ا ا�P#�*، ه>ا إآ�ام ا
 :� و'7" ا���ِ)�9َُ! َوَذَآَ�ُهُ� ا���ُ- ِ+�َ	ْ� ِ:Wُ=َ9ْ  َوَ<6ْ�َ�َ َ:2ِ�ْ�َُ�(( 

2ِ�ُْ� ا���ِ)�w !ُ9َ َی0ُGُْ= َ�ْ(ٌم َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- َ:�� َوَ'�7 ِإ2ُPْ�E�َ wُ� اْ�َ	iِqَ)ُ! َو2ُPْ�َJِcَُ� ا���ْ�َ	ُ! َوَ<6ْ�َ�َ َ:َ�"... 

  )) ��ُ- ِ+�َ	ْ� ِ:Wُ=َ9ْ َوَذَآَ�ُهُ� ا�

َ��َل ُم�0َِوَیُ! َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- ِإن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َخَ�َج : َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري4 َ��َل(( 

َ�� َم� َهَ=اَ<� ِ�ِ=ی9ِِ- َوَم�� َم� َأْ'َ�َ�ُ)ْ� َ��ُ�(ا َ'َ�ْ��9َ َ<: َ:َ�� Gَ�ْ�ٍَ! َی9ِ0ْ* ِمْ� َأْص�Gَ+َ -ِ�ِ�Nََل:َ Wُ=ُ	َNْ>َا���َ- َو ):ُ=ْ

َأَم� ِإ<4* َ�ْ� َأْسEْ�ِNْPَُ)ْ� 2َ�َُ	ً! : ����ُ- َم� َأْ'َ�َ��9َ ِإw َذQَ�ِ، َ��َل: ����ُ- َم� َأْ'َ�َ�ُ)ْ� ِإw َذQَ�ِ، َ��ُ�(ا: َ:Qَ�ِ �9َ�ْ�َ، َ��َل

  )) ی7ُ َ:َ�ْ�ِ- ا���qم َ+َ ْخَ&َ�ِ<* َأن� ا���َ- َ:�� َوَ'�7 ُیَ&�ِه* ِ�ُ)ُ� اْ�َ	iِqَ)َ! َ�ُ)ْ� َوِإ<�َ	� َأَ��ِ<* ِ'ْ&ِ�

   ،�ً3��� �ًZیآc رجL��� �� c ی�ج ج��� ��ی��، ���p ج��س، �L أص�Mء �� أنL زاره2 أدار �3?2 ح

��ا �L ا������، � 2?�3��P?�ا ��ی* �5�3، آ�ن�ا ��ی��5، ��!ن��ن M رح�� EP���� Hا h�� Eج�ء إ�

Hا.  

أج��X cء أنf L ی��oB إf أن �>�ن �� ح���5، إ�� �� ��h �5 ���ت اH ��ج� رح�� اH، وإ�� خ�رج 

  :��h اH ��ج� ��c اH، �>�ن ���L ا�4�ة وا���م إذا دخc ا���( �Mل

ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإَذا َدَخ7َ َأَ�ُ=ُآُ� اْ�َ	ْ�ِ#َ= َ+7ِGُ�َ�ْ ا�����2ُ اْ+Pَْ�  َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص���: َ:ْ� َأِ�* ُأَسْ�ٍ= َ��َل(( 

 Qَ�ِDْ+َ �ِْم Qَ�ُ َ7ِ ا�����2ُ ِإ<4* َأْسGُ�َ�ْ+َ َوِإَذا َخَ�َج QَPِ	َ�َْأْ�َ(اَب َر *�ِ ((  

 �Mل ���L ا�4�ة وا���مMو ،c�� Lرح�� خ�رج )�����:  

َأَ�;% اْ�َ)qِم ِإَ�� ا���ِ- َأْرَ�ٌ� ُسْ&�Nََن : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ�َة ْ�ِ� ُ'9َْ=ٍب َ��َلَ:ْ� َسُ	(( 

  )) ا���ِ- َواNَ�ْْ	ُ= ِ���ِ- َوw ِإَ�َ- ِإw ا���ُ- َوا���ُ- َأْآَ&ُ� w َی�Dُ%َك ِ�َ ی��2ِ4 َ�َ=ْأَت 


 ی�ج ��ح  �p ، إذا إن��ن���ا�2��3 ا!س �� ����t� ا�>���ت J\ی�م وا����ات هUا ��� k� �e

��_ ی�Pل f إ�L إf اH، ی��3 ه\J ا�>���ت �����t إ�E درج� أنL ی��P?� ا!ن��ن وه� f یري ��ذا ی�Pل 

ن� إ��?� � ا����3 ����?�، أ�� �� أ��ت P� �?���3اس� �Zا�>���ت ح���� آ J\?� ،ن?�، أح����ه�����
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 fس� و�� fل، و\� fو ،T3� fو ،kرا� fو ،rخ�� fو ،kن�� fو �i3� f ��3ی Hا fإ Lإ� f E�3�

���B� fو Hا k� 5آ   .�Mض إf ا f ،H��j �5 أح

   k�اH أآ�B �?�� آ�ن خ�4_ آ��Bًا، �?�� آ�ن ا���ض ���fً اH أآL�� �B، ی��g_، �?�� آ�ن ا��

 �?���ی�، اH أآ�B، اH أآ�B وس��Bن اH وا��� H وf إ�L إf اH، ه\J آ���ت ن�� �Pه� ا� Hح�جً� ا

  .f أن ن�دده� ��دادًا أج��ً� آ�� �r3� c3 ا���س

ْ&�Nََن ا���ِ- َواNَ�ْْ	ُ= ِ���ِ- َوx wْن َأُ�(َل ُس: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

 8ُ	ْ�J6ْ0َ�َ�َ َ:َ�ْ�ِ- ا� ��	ا���ُ- َوا���ُ- َأْآَ&ُ� َأَ�;% ِإَ�*� ِم wِإَ�َ- ِإ ((  

م �L�Bg را�M kRل  M �Bی* : ا��  أ��آ2 أن �\آ�وا اH، واH ��ذا �Mل ؟ �5 ی\آ� Oی� ���س
 ه\ا ا��

� َوا�Pَ�َ�َْم� َواْ�َ	َ��ِآ�ِ� َواْ�ِ� �َم� َأَ+�َء ا���ُ- َ:َ��َ�ْGُ�َْ�ى َ+ِ���ِ- َوِ����ُس(ِل َوِ�ِ>ي اGُ�َْرُس(ِ�ِ- ِمْ� َأْه7ِ ا �

ا��Gُ(ا  َ+�ْ<2ُPَ(ا َوا���ِ&�7ِ َآْ* َ�� َیُ)(َن ُدوَ�ً! َ�ْ�َ� اْ�َ 9ِcَْ��ِء ِم9ُْ)ْ� َوَم� َ�َ��ُآُ� ا���ُس(ُل َ+Mُُ>وWُ َوَم� َ<�2َُآْ� َ:9ُْ-

  C)7(ا���َ- ِإن� ا���َ- َشِ=یُ= ا�Gَ0ِ�ِْب 
 ) �gس�رة ا��(  

َ�� ْ�َ� َزَآِ�ی�� ِ�Mَْ	8ِ : :� ا�Nَ�ِْرَث اxْش0َِ�ي� َ�=�pَُ- َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( Nِْإن� ا���َ- َأَمَ� َی

� ِإن� ا���َ- : ْ ُمَ� َ�9ِ* ِإْسَ�ا7َ�iِ َأْن َی0َْ	ُ�(ا ِ��2َ َوِإ<�ُ- َآ�َد َأْن ُیْ&�Gَ+َ �2َ�ِ �َ3َِلَآِ�َ	�ٍت َأْن َی0َْ	7َ ِ��2َ َوَی�َ�:ِ

: ُهْ� َ+�Gََلِإم�� َأْن �ُمَ�َأَمَ�َك ِ�Mَْ	8ِ َآِ�َ	�ٍت 0ْPَ�َِ	7َ ِ��2َ َوَ�ْ ُمَ� َ�9ِ* ِإْسَ�ا7َ�iِ َأْن َی0َْ	ُ�(ا ِ�kِ+َ �2َم�� َأْن َ�ْ ُمَ�ُهْ� َو

� ِإْن َسَ&9ِPَGْ* ِ��2َ َأْن ُیَMْ�lَ ِ�* َأْو ُأَ:>�َب َ+َ#َ	َ� ا���9َس ِ+* َ�6ِ�ْ اْ�َ	Gِْ=ِس َ+�ْم�Pَ اْ�Jََأْخ ��َNَْی =ُ#ِ�ْ	َ

ُمَ�ُآْ� َأْن 0ْ�ََ	ُ�(ا ِ���2ِ َأو���2ُ�ُ ِإن� ا���َ- َأَمَ�ِ<* ِ�Mَْ	8ِ َآِ�َ	�ٍت َأْن َأْ:َ	7َ ِ���2ِ َو�: َو0َ�َ=�ْوا َ:َ�� ا�J%َ�ِف َ+�Gََل

ِمْ� َخ�ِ�ِ� َم�ِ�ِ- َأْن 0ْ�َُ&ُ=وا ا���َ- َوJْ�ُ wِ�ُآ(ا ِ�ِ- َشْ�ً�� َوِإن� َم7َrَ َمْ� َأْشَ�َك ِ�����ِ- َآَ	7ِrَ َرُ'7ٍ اْشPََ�ى َ:ْ&ً=ا 

ْ:َ	7ْ َوَأد4 ِإَ�*� َ+َ)�َن َی0َْ	7ُ َوُیbَد4ي ِإَ�� cَْ�ِ� َس�Wِ=ِ4 َ+َ ی%ُ)ْ� َهِ>Wِ َداِري، َوَهَ>ا َ:َ	ِ�* َ+�: ِ�َ>َهٍ; َأْو َوِرٍق َ+�Gََل

���َ- َی9ِْ�ُ; َوْ'2َُ- َیْ�َض� َأْن َیُ)(َن َ:ْ&ُ=Wُ َآَ>Qَ�ِ َوِإن� ا���َ- َأَمَ�ُآْ� ِ�����qِة َ+kَِذا َص��PُEِPَ�ْ�َ q+َ �ْPُ�ْ(ا َ+kِن� ا

+ِ Wِ=ِ&ْ:َ -ِ'ْ)َ�ِ+ِ َم0َُ- ُص��ٌة !ٍ�َ����2َ * َصqِ�ِ- َم� َ�ْ� َی6ْEِPَ�ْ َو�ُمُ�ُآْ� ِ����4َ��ِم َ+kِن� َم7َrَ َذQَ�ِ َآَ	7ِrَ َرُ'7ٍ ِ+* ِ:َ

ُمُ�ُآْ� ِ�����َ=َ�ِ! �ِمْ�Qٌ َ+ُ)�%2ُْ� َی0َْ#ُ; َأْو ُی0ِْ#ُ&ُ- ِری�2َNُ َوِإن� ِریَ� ا����iِِ� َأْ�َ�ُ; ِ:9َْ= ا���ِ- ِمْ� ِریِ� اْ�ِ	ْ�Qِ َو

Gَ9ُ:ُ ا)�ُ�ِDْ�َ�ِ Wُ)َوَ�=�ُم -ِGِ9ُ:ُ �ُ- َ+�Gََل َأَ<� َأْ+ِ=یِ- ِمkِ+َ �ْ(ُ9ْن� َم7َrَ َذQَ�ِ َآَ	7ِrَ َرُ'7ٍ َأَسWُ�َ ا0َ�ُْ=و% َ+َ ْوGُpَ(ا َیَ=Wُ ِإَ�

ُآُ�وا ا���َ- َ+kِن� َم7َrَ َذQَ�ِ َآَ	7ِrَ َرُ'7ٍ َخَ�َج ا0َ�ُْ=و% ِ+* َأ7ِ��ِGَ�ْ��ِ Wِ�ِpَ َواْ�َ)Eَ+َ �ِ�rَِ=ى َ<Eَْ�ُ- ِم2ُ9ْْ� َو�ُمُ�ُآْ� َأْن َ�ْ>

��ٍ� َ+َ ْ�َ�َز َ<Eَْ�ُ- ِم2ُ9ْْ� َآَ>Qَ�ِ اw =ُ&ْ0َ�ْ ُیNِْ�ُز َ<Eَْ�ُ- ِمَ� ا�ِ�َ �ٍ�ْ�ِ ��َ:َ �� ِإَذا َأَ��P�َ �:ًِسَ�ا w�3َ�ِْن ِإ�J

  ... )) ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ-

إذا ذآ�ت اH آ�h �� حl حf ،5�4 إ�L إf اH ح��4، �5 دخ�?� أ�5 �5 �\ا��، أنh ی��3   

  .اس�3\ت �2�e3 ودخ�h إ�E ح54 ح5�4 وإ�E ح�ز ح�یT ه\ا ه� ا�\آ�
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qِم َ�ْ= َآrَُ�ْت َ:َ�*� َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإن� َشَ�اiَِ� ا�ْس: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ�ْ�ٍ� َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� َرُ'qً َ��َل((

  )) w َیَ�اُل ِ�َ��ُ<Qَ َرْ�ً&� ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- : َ+َ ْخِ&ْ�ِ<* ِ�Jَْ*ٍء َأJَ�َ&�ُ� ِ�ِ-، َ��َل

  : إذا آ�Zت ���_ �XاkR ا!س�م ���3_ �\آ� اH، ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م  

ِإَذا َمَ�ْرُ�ْ� ِ�ِ�َی�ِض : َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َأن�((

ُ̂ ا�>4ْآِ�: َوَم� ِرَی�ُض اْ�َ#�9ِ! َ��َل: اْ�َ#�9ِ! َ+�ْر0ُ�َ(ا، َ��ُ�(ا �َ�ِ ((  

>\ا ه\J رو�� �5 ری�ض ا�(�� و آ�>2 ی�Pل ه\ا ا�>�م، واH ان�gح�� �����( �3Xن� �����ور، ه  

L� ل�M ی� أخ� ��� ،��eح� yل ن���M yی��E س�ن� ا�4 �� ��eن� ح�ن>�ن �k رس�ل ا�M : Hل س�

L� ل�M ،�ً��<3ً� وح�أن� آ\�_ ی� أخ�، : ون�5 آ?���S� 5ذا ������ اUهc ن��E، س�ن� ا�4یy آ�ن ���ا

��E ا���ل ا�\ي أن�2 ���?� أ�� أن�2 ی� أخ� ����� وس���، �� ��P: انy�i ��� إ�E ا���B، ا���M �Bل 2�

����� اH �� س�3دة ه\J رح�� اH ا�?��م ���ء�h، ا��ج�ء ی���،  �� ���<� ،�<R�ي �����4>2 ا����

ا�?�� �5�g، �\�_ ن�5 �� ا�روس آ���iBری� �5�z���� 5�g إذا fزم دروس ا�y�t�� 2�3 دا�Rً�، إذا 

 kiPی� ��� ،�ً�Rدا y�t�� 2�3زم دروس ا�fری��iBا� j3��.  

ُ̂ ا�>4ْآِ� : َوَم� ِرَی�ُض اْ�َ#�9ِ! َ��َل: ِإَذا َمَ�ْرُ�ْ� ِ�ِ�َی�ِض اْ�َ#�9ِ! َ+�ْر0ُ�َ(ا، َ��ُ�(ا((  �َ�ِ ((  

��ع ا�\آ� ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  �� �� y�M  :أ�� ا��ی* ا�y�M ا�

َأw ُأَ<&Mَ�ِ �ْ(ُ�ُ4ْ�ِ� َأْ:َ	�ِ�ُ)ْ� : َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��: َ:ْ� َأِ�* ا�=�ْرَداِء َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل(( 

َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْن Gَ�ْ�َْ(ا  َوَأْزَآ�َه� ِ:9َْ= َمِ��ِ)ُ)ْ� َوَأْرَ+�2َ0ِ ِ+* َدَرَ'�ِ�ُ)ْ� َوَخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِمْ� ِإْ<�Eَِق ا�>�َهِ; َواْ�َ(ِرِق َوَخْ�ٌ�

َ�� َ��َل ِذْآُ� ا���ِ- �0َ�ََ�� َ��َل ُم�0َُذ ْ�ُ� َ'َ&7ٍ َرِض* : َ+DْPَِ�ُ�(ا َأْ:2ُ�َ�9َْ� َوَیDِْ�ُ�(ا َأْ:�9ََ�ُ)ْ�، َ��ُ�(اَ:ُ=و�ُآْ� �َ

  )) ا���ُ- َ:9ُْ- َم� َشْ*ٌء َأْ<َ#� ِمْ� َ:َ>اِب ا���ِ- ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- 

���L ا�4�ة وا���: �Mل ا����3ء   �B5 أن ی>�ن ه\ا �� دام ا��� م جc3 ذآ� اH ��ق آ�X cء ���

 qن� ،Hا Eإ� Lج��ارح، و�)��� ���uو ،
�P��� ص�، ذآ� ������ن، وذآ���� kأر� E�� c��g� ا�\آ�

Hس2 ا�� yiن ی���� Hی\آ� ا 
�M ،Hا ���u �� Lوج�ارح Jء���  .���ج?� إ�E اH، أ


 وأ���ء ون�q، ن���BP� q أ���ء�Mن و���  EMذاآ� ���ن ذاآ� ه\ا ه� ا�\آ� ا�\ي ی� 
�M �3�i�

��E ا!u�ق L����  .��!ن��ن ��>�ن أ�2e أ

 ِإْ<�Eَِق ا�>�َهِ; َأw ُأَ<&Mَ�ِ �ْ(ُ�ُ4ْ�ِ� َأْ:َ	�ِ�ُ)ْ� َوَأْزَآ�َه� ِ:9َْ= َمِ��ِ)ُ)ْ� َوَأْرَ+�2َ0ِ ِ+* َدَرَ'�ِ�ُ)ْ� َوَخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِمْ�((

َ�� َ��َل ِذْآُ� ا���ِ- : ٌ� َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْن Gَ�ْ�َْ(ا َ:ُ=و�ُآْ� َ+DْPَِ�ُ�(ا َأْ:2ُ�َ�9َْ� َوَیDِْ�ُ�(ا َأْ:�9ََ�ُ)ْ�، َ��ُ�(اَواْ�َ(ِرِق َوَخْ��َ

 ��َ�0َ�َ ((  

   ،H\آ� ا�أن  �oBی� k�� hوأن L��� زآ�ة kد� cرج ،L���4� �� ط�X وا�\آ� fص��� إ c�� 5� ��

 �5 ا�\آ� آ� ��4 ه\J ا�Tآ�ة، إ�f ،آ�ةTا� k� 5 ا�\آ�� �f ،ا��4م k� 5 ا�\آ�� �f ن��ن ص�م



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1020�� آ��ب ��
 

 �5 ا�\آ� �� ا�4�ة، أي ��c، وأی� ��Bدة f ی�ا�P?� ذآ� ا��p �?� H ص����، �Xء �f ،ا��� ��

��c ص��� إf وا�\آ� ���gط �� �4 5� �� ،��iخL���.  

q��� Lوص��� L�M ص�� LB�P� Hی� ا�>�ی��  �5 �2 ی\آ� اQا �ًZ� ��3ص���ً� ی fو �آ��ً L���

  :��3و��

  C )200(�َوِإم�� َیQَ�9cَ�َ9ْ ِمَ� ا��3َ�ْ�Jِن َ<ْ�ٌغ َ+�ْس0ِPَْ> ِ�����ِ- ِإ<�ُ- َسِ	�ٌ� َ:ِ��ٌ� 
��اف ( Uس�رة ا(  

نh ح��� �� أآ�M 5� �Zل �� أن� اس�3\ت و�� ذه
 ا��i�gن ���ذا أج�LB ؟ ی(
 أن ���L� \�3 وأ  


، ی(
 أن ����i�g��� \�3ن ����ن_ و�B�P_، أي اس��3ذJ، أي ��Bدة ص�ة، ح�، ص�م، زآ�ة، �Pا�

 y�Mی* د�� ���h آ���� �g� c>�ك �� ص��?�، ی�ج ح�iا� J\?� _B�P� Hذآ� ا �?Pإن��ق، إذا �� را�

  :جًا، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) � ش� م� :	�- <�! ا�	bم� خ�� م� :	�-، و<�! ا�)�+((

�T وجc أن��R�� y ���ة وی���E أن ی��y أ�j ���ة، أن�y أ�j ی���E أن    H�� ص�ل�� LB�M نU 5�zا��

��L ی�Pل Hا ����gة fOف، و��Zت ���M Eل ���ن� ��� ر yا���� خ�� �5 ا����، : ی�� c���

�� وس���5 و��gة أ�j و���c ا��X �g �5 ا��g، رجc أن�X E�g��� tgء ج��c<� c ا����E س

 �Pو� E?ا���� ان� c�3ی5 �?\ا ا��Qا س��، ی�م ا�����P ان�?h ا����E�g ��ذا ��P ؟ ی�23 ���(�� إ�E أ�

 �?��� E�� نQث ث�ان ا�Z� إن��ن jأ� �R�� ث�ث c�M ���Xه��و E�� ��B�M EPا����، إن��ن أ� c���

�M 2?��� �Pأ� �� Lأن ����� �� h?س�� وان� �R�� ؟ �P� ج��?2 و�>5 ��ذاO h?ن، ان�Qن آ�?2 ا��ی�� ��B

 5� �X �gا� c�ی5، ���c ا���� خ�� �5 ا����، و���Qا ه\ا ا�c�3 ا!ج�ا�� ا�\ي یL� EPg إ�E أ�

 ا��g، ا���� ی��?� �k ی�م ا�����P وا��g ی��?�، ا�\ي انE?�� tg ج�ء ی�م ا�����P ��ذا یEPB ا�\ي أ��

�� اH، ا��g ان�?k� E �(�ء ی�م ا�����P ا���س �� ه\ا ا����u 5�?E وح��?2 ��E ا����43 وأ�3ه2 

ی�5>5 ه\ا ا�c�3 ا�����ف �Qا   .ا���س یL� EPg إ�E أ�

L5 ا!��م ���2 �� ص����  : �� ص��� ���2 ج�ء ه\ا ا��ی* ���ف إ��L آ���، ورد 

َم7ُrَ اْ�َ&6ِ�ْ ا��ِ>ي ُیْ>َآُ� ا���ُ- ِ+�ِ- َواْ�َ&6ِ�ْ ا��ِ>ي w : َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:(( 

  )) ُیْ>َآُ� ا���ُ- ِ+�ِ- َم7ُrَ اNَ�ْ*4 َواْ�َ	�6ِ4 

   L�� ،ذآ� L�� ،نO�M L�� h�� 23، ��ق، أو ��(، ی�جi� _��� hأن ،E�3� �?و� h�� آ��� h���أ

H ون����، أ�� ���ت س?�ة ��?� ذآ� �B�p ،cu�� م�ت آ�?� آ��Bی�رات �� ا�T5 ا�� ��Zآ ،cوج T� 

 L�� ،2�� L�� ،ة�ص L�� _��� ،cوج T� Hذآ� ا h�Bا� �� �� c5، إذا ص�ر ��?� س?�ة و����، آ���zا��
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�T وجL�� h�� ،c ح��ة، و��L�� h ��ت، E�3� �BM ه\ا، أآc و�Xب ون�م، �23i و��ق،  H أ�� ذآ�

 T� H ت ��?� رح��، وس�ور، وذآ���� �T وجcی�ج Hا Eة إ���  .وجc، ��?� د

ر وإ�� أن ی>�ن �r3 ا���س M fو Hس�� ا fو ،H>�ن ح�ً� �\آ� ا�إ�� أن  Lرس أن���ر ه\ا ا�

 T� Hل ا�M Mو ،H5 ا� ���oن�� ��ض ا�5 �3م ذآ� اH وأآ�B ��ض ی�4
 ا!ن��ن �� ا�����cوج:  

ِمَ� ا�hَ�ِْ+ِ��َ� �َواْذُآْ� َر��ِEْ>َ *+ِ Qَ��Dَ�َ Qَ%:ً� َوِخ�Eًَ! َوُدوَن اْ�َ#2ِْ� ِمَ� اGَ�ْْ(ِل ِ��hُ�ُْ=و4 َواVَ�َْص�ِل َوَ�� َ�ُ)ْ� 

)205( C  
��اف (Uس�رة ا(  

 دR�M: أی?� اUخ�ة ا�>�ام  �� jPا����4، �� أروع أن ن Hی* رس�ل ا �� أروع أن ن�?2 ح�� ،LP

 ������L، �?\ا �5 ذآ� اH ص�Mن� إن ج]h ا���( واس��h3 �� درس ������ آ�م �� ،Lص�����

 H5 ����3 رس�ل ا��رس ��L حی* رس�ل اt� Hنh ذاآ� U Hن � h3إذا اس�� ،H ذاآ� hنt� Hا

رس س�� h3إن اس�� ،H ذاآ� hنt� LP� رس� h3إن اس�� ،H5 ����3 ا�� 5� Lآ� H ذاآ� hنt� ة�

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���M ��� �P�Pا�\آ� وا��:  

ُأْ:6ُ�3ِ َخْ	ً�� َ�ْ� ُی��2ُ3َ0ْ َأَ�ٌ= َ�ْ&ِ�* : :� َ'�ِ�ُ� ْ�ُ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

6ْ�َ0ِ ِ�َ* اxْرُض َمْ�ِ#ً=ا َو2ُ�َ(ًرا َ+َ ی%َ	� َرُ'7ٍ ِمْ� ُأم�Pِ* َأْدَرَآPُْ- ا���qُة ُ<ِ�ْ�ُت ِ����%ْ:ِ; َمِ��َ�َة َش2ٍْ� َوُ'

ِإَ�� َ�ْ(ِمِ- َخ�ص�ً! َ+ْ�ُ�َ�47 َوُأ6ْ���ِ ِ�َ* اْ�َ	�hَِ<ُ� َوَ�ْ� x �7Nِ�ََ�ٍ= َ�ْ&ِ�* َوُأْ:6ُ�3ِ ا��Eَ�Jَ:َ! َوَآ�َن ا��9ِ&*% ُیْ&0َُ� 

6ُrْ0ِ�ُا���9ِس َ:�م�ً!  َو �  )) ِإَ�

�� أي �>�ن ی�>5 أن �L�� ��4، �\�_ ���ذا ���h ا����ج ؟ �5 أجc �2��3 ا�2�3، �5 أجc ا�\آ�، أ��   

ا�4�ة ی�>5 أن �zدى �� أي �>�ن أ�� ��h �5 ���ت اH �5 أجc أن ن(��k وأن ن��3ون، و�5 أجc أن 

�T وجc، آ��� ا�\آ� ی��3 ا��2�3،  Hا��2��3ن\آ� ا.  

آ�3دة س�ی�3 أن �\آ� اH ����ن_ س��Bن اH وا��� H وf إ�L إf اH واH أآ�B، وأن ���f cM ح�ل   

 T� Hا ��و�M fة إH�� f، وأن �c��B، وأن �>�B، وأن �?�c، وأن ��Pل ح��B اH ون23 ا��آ�c وأن �

Pا� ������4، وأن �خ�ة، وأن Qن�� وا�Oن، وأن ���� دروس ا�2�3، وأن ی�(B�M L_ �� وجc ����ي ا�

��ت، وأن ���جL ن��_ �iا� Eءك إ����
، وأن ��y�i ج�ارح_ وأ�Pا���3ن� ذآ� ا� J\اس����ر ه

  : إ�E اH، إن �h�3 ه\ا

ْ� َوَخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِمْ� ِإْ<�Eَِق ا�>�َهِ; َأw ُأَ<&Mَ�ِ �ْ(ُ�ُ4ْ�ِ� َأْ:َ	�ِ�ُ)ْ� َوَأْزَآ�َه� ِ:9َْ= َمِ��ِ)ُ)ْ� َوَأْرَ+�2َ0ِ ِ+* َدَرَ'�ِ�ُ)((

َ�� َ��َل ِذْآُ� ا���ِ- : َواْ�َ(ِرِق َوَخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْن Gَ�ْ�َْ(ا َ:ُ=و�ُآْ� َ+DْPَِ�ُ�(ا َأْ:2ُ�َ�9َْ� َوَیDِْ�ُ�(ا َأْ:�9ََ�ُ)ْ�، َ��ُ�(ا�َ

  ))ْ*ٌء َأْ<َ#� ِمْ� َ:َ>اِب ا���ِ- ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- �0َ�ََ�� َ��َل ُم�0َُذ ْ�ُ� َ'َ&7ٍ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َم� َش


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��رع ) : 080( ا�رس  -��

  17-03- 1996: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

ا��رع، UنL رآ��3ن �5 ورع خ�� �5 أ�j رآ�3 �5 ����، ���ر ا�رس ا���م : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

���L وس�2 و��5 ا������5 �� ��4ره2  Hا Eص� H5 أص��ب رس�ل ا�� kس�gوإن أردت ا���ق ا�

��L وه� ��E ��اش ا���ت  Hا ��ا���tخ�ة �h�P �_ إنL ا��رع، ذآ�ت ی�م ا�(��3 أن س�ن� ��� ر

�� Hا �����L وس�2 وإ�E ج�ار س�ن� اس�tذن ا���ة ���gR ر Hا Eص� �Bج�ار ا�� E5 إ��?� أن ی

ا�4یy ا���P�P ا���ة ���gR آ�ن h�5e أن ه\ا ا��>�ن ا��>�ن ا���U �?� �PBنL إ�E ج�نB?� زوج?� 

 M >�ن�أن  �gخ ���وأ��ه�، �>�?� Oث�ت ا������ ��� �5 ا���iب �� ه\ا ا��BP وأذنL� h، س�ن� 

3 أن ی��ت ���tذن ا���ة أذنL� h وه� خ�� Lأن Jدf5، �\�_ أ�� أو���zا������5 وه� أ��� ا�� ���

 
اد أهc اQخ�ة، �Sن أذنh ��ة ث�ن�� ��د���ن� إ�E ج�� �� �Bت ا������ وأص�� Mة ث�ن�� و�� �gR��

یcBP رس�ل ا�L وإ�E ج�
 ص�حLB، آ�ن�ا �5 ا��رع �f c<g ی�صj، وا���P�P ا!ن��ن f ی��k�i أن 

 وkM �� ا�Bg?�ت Mو Hا E��  

: َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل: َسِ	6ُ0ْ ا�9%0َْ	�َن ْ�َ� َ��Jٍِ� َیGُ(ُل: َ:ْ� َ:�ِمٍ� َ��َل((

�ٌ�rِ�2َ َآ	َی0َْ�ُ w �2ٌَت�&Jَُم �	َ�اُم َ��4ٌ� َوَ�2ُ9َ�َْNَ�ُْل َ��4ٌ� َواqNَ�َْ�َأ ِ�ِ=ی9ِِ-  ا&ْPَ�2َِت اْس�&Jَ	ُ�ْا �Gَِ� ا��	ِمَ� ا���9ِس َ+َ

Qٍ�ِ47 َم(ُ�ِ َوِإن� wا0َ�ُِ- َأ)ََأْن ُی Qُُی(ِش �	َNِ�َْل ا)ْ�َ �� َأw َوِ:ْ�ِضِ- َوَمْ� َوَ�َ� ِ+* ا�J%ُ&�2َِت َآَ�اٍع َیْ�َ:	ً�ِ 

 wِرُمُ- َأ�Nَا���ِ- ِ+* َأْرِضِ- َم �َوِإن� ِ+* اْ�َ#َ�ِ= ُمhَDًْ! ِإَذا َص6ْNَ�َ َصَ�َ� اْ�َ#َ�ُ= ُآ�%ُ- َوِإَذا َ+َ�َ=ْت ِإن� ِ�َ	

 ;ُ�ْGَ�َْوِهَ* ا wُ= ُآ�%ُ- َأ�اْ�َ#َ =َ�َ+َ ((  

cBM أی�م ���� 6�X اUزه� �Mأت ��L آ���ت آ��Zة ��آh �� ن��� أث�ًا �L ��اjM وا��� جًا ��   

��i� jM�� Rن ا����، ا���اtX ،J�BM Eإ� L3� Eإ� J\ه\ا أخ cآ ��Z<ء ا��gا� L���g�� yع ����ً�، �Mأت 

  ا��م، وی�جXم أوا!ن��ن أح��نً� ��oیL ا�ن�� ����� اQخ�ی5 وf ی��� اH، أ�� إذا ج�ء ا���ت ی�

L أ��Xص ر��� س��BنL و�E��3 خL��g ��ث�� �� أذه�ن?2 ی���نL وf یB3]�ن ��Qخ�ی5، ه\ا آ�L ی��Pن

cوج T� H2 ا?R�P� ��.  

���L وس�2 ذآ� ن��ذجً� �5 ا��رع، : أی?� اUخ�ة ا�>�ام Hا Eص� �Bري أن ا����Bورد �� ص��� ا�

  :�Mل

�ًرا َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اْشPََ�ى َرُ'7ٌ ِمْ� َرُ'Gَ:َ 7ٍ: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل(( 

Gَ0َ�َْ�ى اPََل َ�ُ- ا��ِ>ي اْش�Gَ+َ ،;ًٌة ِ+��2َ َذَه��'َ Wِِر�Gَ:َ *+ِ َر�Gَ0َ�َْ�ى اPََرَ�ُ- َ+َ(َ'َ= ا���ُ'7ُ ا��ِ>ي اْش� : Qَ&َُخْ> َذَه
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ِإ<�َ	� ِ�QَPُ0ْ اxْرَض َوَم� ِ+��2َ  ِم49* ِإ<�َ	� اْشPََ�ْی6ُ ِمQَ9ْ اxْرَض َوَ�ْ� َأْ�Pَْ� ِمQَ9ْ ا�>�َهَ;، َوَ��َل ا��ِ>ي َ�ُ- اxْرُض

: ِ�* َ'�ِرَیٌ! َ��َلَ+�NَPََآَ	� ِإَ�� َرُ'�Gَ+َ 7ٍَل ا��ِ>ي �Nَ�ََآَ	� ِإَ�ْ�ِ- َأَ�ُ)َ	� َوَ�ٌ= َ��َل َأَ�ُ=ُهَ	� ِ�* qcٌُم، َوَ��َل ا�َخُ� 

  ))ُ- َوَ�َ�=�َ�� َأْ<ِ)Nُ(ا اqhُ�َْم اْ�َ#�ِرَیَ! َوَأْ<GُEِ(ا َ:َ�� َأْ<Eُِ�2َِ	� ِم9ْ

��Pر ا��Xا�M ،Jل أن� ا��Xیh ا��P3ر و�2 أ��Xي ا�\ه
، ا�\ي ��ع ا��P3ر �Mل    �� 
إن��ن وج ج�ة ذه

 cBM 2<� h�M أی�م آ�j أن إن��نً� �Tوج ا��أة ث�ن�� cBM أن ��3ف Mو ،
أن� ��3_ ا��P3ر و�2 أ�3_ ا�\ه

 ،c3� ��� �?زوج �����و�2  h��� Eو�Uا ،Eو�Uأن?� ا Eو�Uوج� اTوج ��5 روع ا�Tا� ����ح�5  3�

h��M ن���Zا� �?�t5 ا����اث، ���ج� �?B�4�� ن���Zوج� ا�Tا� Eإ� hأرس� : qأن ی��ت و�� cBM ��P�u P�

 Eإ� Hا �� EMی� �ً���� وأآ����، ا!ن��ن ح���� ی>�ن ور Hا ��آ�X 2ء، إذا آ�� آ\�_ ر�� ��

  . أ��E ا�رج�ت

َهَ>ا َم� َ�=��9َpَ َأُ�( ُهَ�ْیَ�َة َ:ْ� ُمNَ	�ٍ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ>َآَ� : َه	��ِم ْ�ِ� ُم9َ&4ٍ- َ��َلَ:ْ� (( 

َأْهِ�* َ+َ ِ'ُ= ا��Pْ	َ�َة َس�3َ�ًِ! ِإ<Gَ>ْxَ *4ِ�ُ; ِإَ�� : َأَ��ِدیَ� ِم�2َ9ْ َوَ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوا���ِ-

2َ�Gِ�ْ ُ+َ !ِ�َ=َ��� َأْن َ�ُ)(َن َصَ=َ�ً! َأْو ِمَ� ا�Jََأْخ ��pُ �2َ�َُآ�َ�� ِ+َ�اِش* َأْو ِ+* َ�Pِ�ْ* َ+َ ْرَ+�2َ0ُ :َ � ((  

  Hا Eا��ح� ص� L�� kiPة ان�� Lإ��>2 إن ��O أن cBM نQا L��� �Z����L  و��ة �� ��3 حی* و�2 أ

�gR��  .�?� ���ة أآ��?� �5 ��� ا�4�Mت�3: وس��P� 2ل ی� 

ا��رع �Mام ا�ی5 ا��رع، و��ة ث�ن�� رآ��3ن �5 ورع خ�� �5 أ�j رآ�3 �5 ����، ا�\ی 5����Mا 

  .وأ��BMا ��E اH وان��4وا، وا�\ی5 رأوا أن ا��iیy إ�E اH س��_ ���� ���L و���?2، هfzء ا��ر��ن

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- : َ! ا���0ِْ=ي4 َوَآ�َن ِمْ� َأْص�Nَِب ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َ:��3ِ(((

� َیَ=َع َم� w َ�ْ َس ِ�ِ- َ�َ>ًرا ِ�َ	� ِ�ِ- : َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ��P�َ �َ�Gِ�P	ُ�َْیْ&ُ�ُ� ا0َ�ْْ&ُ= َأْن َیُ)(َن ِمَ� ا w اْ�َ&ْ ُس َ��َل َأُ�(

� َهَ>ا َ�ِ=یٌ� َ�َ�ٌ� cَِ�یٌ; w َ<0ِْ�ُ+ُ- ِإw ِمْ� َهَ>ا اْ�َ(ْ'ِ- �َ�:ِ ((  

ی��3 أن �ع �� t� fس �L ح\ر �� ��t� Lس، ه��ك ن�iP د�P�M جًا، أن� أح��نً� ی�ج ����gMت ح�ل   

i� ا�\ي ��Uخ�ة ا�>�ام ا��ض أن ه\ا اUا 
 ا����ى �5 أج�L، وجت ���M Lی� �P?�� أ�Mل Uح�

 �r3 ا����3ء أ�� ج�?�ر ا����3ء �� أ�Mك ��E ه\J ا����ى أ��q اUح�ط أن �����ى ����3، ���ى 

 اH ��ر�L، �>5 ���>2 �� أن �� �P�ن ا!ن��ن ی�U �ً��?�، اUح�ط أن �ع ه\ا ا��gء إن آ�h ور�

 �5 ا��B4، إن��نً� ��ك �Xء H ور�ً� أ���eا أن اH س��Bن�f و Hوا f ء ؟�gه\ا ا� Lی��� E��3�و L

�L اH خ��ًا �� fإ H �ً[�X B�أ�Mل f واU Hن اH س��BنL و�E��3 أخ�Bن� ��E ���ن نL�B، �� ��ك 

��gات  L�5 أن �� ح���P2 ا���� 2����L �� دی�L ودن��J، وf ی�ج أخ �5 أخ�ان� ا�>�ام ا��4د5�M وأن� أ

�Z�Uًا ا��Zآ J���3�L اH خ��ًا ��L �� دی�L ودن��J، ا��gء ا�\ي ��f �?BX L ���دد � H �ً[�X ك�� �

�_ وcM اH ه� ا���o ان��4 ��E ن��_ وP� Lارآ�.  
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أح أخ�ان� ا�BuUء ی(�ي ����� �LB�M �� c�i، ه��ك ج?� ����� hip ه\J ا�����3 �>5 ه\ا اUب 

 f ل�P� ت���<� J���h وhip ه\J : واf H أر��M ،Eل �Lا��رع �B� ا�(?� ا������ J\ذا ه���

�T : ا��M ����3ل Hا fإن��ن ورع إ ي �� أ��L3 اجc3 ه\ا ا��f 2� ��B ی( �� f یf ،L3�B ی�ج��أن� 

  .وجc یL�i3 ا�ن�� وزی�دة

̂� اNَ�َْ��ِء، َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد َ��َل((  � ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اْسNْPَُ�(ا ِمَ� ا���ِ- َ���

̂� اNَ�َْ��ِء َأْن : َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإ<�� َ<ْ�NْPَِ�* َواNَ�ْْ	ُ= ِ���ِ-، َ��َل: َ��َل �9َ�ْ�ُ 8َ�ْ�َ َذاَك َوَ�ِ)�� اwْسNْPَِ��َء ِمَ� ا���ِ- َ�

� َواْ�َ&3َْ� َوَم� َ�َ(ى َوPَ�ْْ>ُآِ� اْ�َ	ْ(َت َواْ�ِ&َ�� َوَمْ� َأَراَد ا�ِخَ�َة َ�َ�َك ِزی9ََ! ا�=%ْ<َ�� َ+َ	ْ� EَNْ�ََ� ا���ْأَس َوَم� َو:َ

̂� اNَ�َْ��ِء   )) َ+7َ0َ َذGَ+َ Qَ�ِِ= اْسNْPََ�� ِمَ� ا���ِ- َ�

E��3� ل�M :  

  C )36(َواْ�َ&َ�َ� َواbَEُ�ْاَد ُآ7% ُأوQَ�ِ�َ َآ�َن َ:9ُْ- َمْ�ُ�(wً �َوَ�� lُGْ�َ َم� Qَ�َ 8َ�ْ�َ ِ�ِ- ِ:ْ�ٌ� ِإن� ا���ْ	َ� 
  )س�رة ا!س�اء ( 

�5 ���رم اH، ورع اUذن ��4ن?� �5 س��ع ا��B�o وا������ وا���oء و��    �4Bا� ro� 5�3ورع ا�

���� fإ �<�� f غ أن��ی��� اH، أی�م  إ�E ذ�_، ورع ا����ن أن  f��yi إy���� f، ورع ا��>� ا�

  ا!ن��ن ی�>h و�>�L ی�>� ���� ی��� ا���س، ورع ا��>�، و ورع ا�5�3، و ورع ا����ن، 

  ... )) َأْن EَNْ�ََ� ا���ْأَس َوَم� َوَ:� َواْ�َ&3َْ� َوَم� َ�َ(ى((.... 

�B� 5� �f �3مu 5� _�i� Eإ� cخ��B، اQن ��ذا ی 5� �f م�ذا ی��ج �5 ��_ �5 آ��.  

خ آ�ی�M L� 2ی
 �����دس� وا���5�3 أج�ى ����ً� آ��ً� ��L وس�اL�R �>�نh ا����(� أن آc ا���
 أ  

واH �� أآ�h �� ح���� آ�?� دره�ً� ح�ا�ً�، �Mل ی� ��� :  y�3� ،��3�Bu�P��3ً� ج��ً� أ�(�M ��Bل

��ة أ
 ��3i_ �>5 ���(�ب ا�uأ ،�B<��� ����� Hا �?e��� �o4��� ه���eح� cل �>2 ���>2 ه�Mن� أ

 f ء ؟�gذ�_ ا� Hا Lح�� Mو ،Hة ا��واح ��>2 ��رع ��X 5ء ��ك �Xء H، خ��g اH، ا���oء ��

��pن�� وه� را  .وا H�t�� ا�

̂� ا((   )) Nَ�َْ��ِء َوَمْ� َأَراَد ا�ِخَ�َة َ�َ�َك ِزی9ََ! ا�=%ْ<َ�� َ+َ	ْ� َ+7َ0َ َذGَ+َ Qَ�ِِ= اْسNْPََ�� ِمَ� ا���ِ- َ�


 ا��M �� ،2�3ل أس�س��ت   �u �� ��4Pا�� E��إذا آ�نh زی�� ا�ن�� ����_ ��E ا����4P �� ا��B3دات، 


 ا���ل ��ی�� �3 ا���ی��، ا�>�
 ا���ل ��ی�� �3 ا���ی��، �>5 �5 �u ،c�3� أن �f ،ن��ا�

���_ أن ��ك زی�� ا�ن��، أی�م ا!ن��ن ی�?�_ ���Tی��، �� ا��XUء ا 
��� ���h أس�س�� �� ا����ة، ی(

  ����ه�، أ�� �5 أراد اQخ�ة ��ك زی�� ا�ن�� 

̂� اNَ�َْ��ِء ((...    )) َ+َ	ْ� َ+7َ0َ َذGَ+َ Qَ�ِِ= اْسNْPََ�� ِمَ� ا���ِ- َ�
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8ُ َمْ� َداَن َ<Eَْ�ُ- َوَ:ِ	7َ ِ�َ	� َ�0َْ= اْ�َ)�4: َ:ْ� َش=�اِد ْ�ِ� َأْوٍس َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

�َ �َ�� ا���ِ- َ��َل َهَ>ا َ�ِ=یٌ� َ�َ�ٌ� َ��َل َوَم9َ0ْ:َ �ْ(ِ�ِ- َمْ� َداَن اْ�َ	ْ(ِت َوا�0َ�ِْ'ُ� َمْ� َأْ�َ&َ� َ<Eَْ�ُ- َهَ(اَه� َوَ�َ	�9

َ; َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َوُیْ�َوى َ:ْ� ُ:َ	َ� ْ�ِ� ا��3Mَ�ِْب َ��َل َ<Eَْ�ُ- َیGُ(ُل َ��َسَ; َ<Eَْ�ُ- ِ+* ا�=%ْ<َ�� َ�ْ&7َ َأْن ُی�Nََس

Gِ�ُْب َیْ(َم ا��َNِ�ْا %lMَِی �	َسُ&(ا َوَ�َ�ی�9ُ(ا 0َ�ْ�ِْ�ِض اْ�َ ْآَ&ِ� َوِإ<�َ�Nَ�ُ 7َ َأْن&ْ�َ �ْ(ُ�َEُ>ْا َأ)&َُمْ� َ��ِس �َ��َمِ! َ:َ�

� ُی�Nَِسَ; َ<Eَْ�ُ- َآَ	� َ��َسَ; َ<Eَْ�ُ- ِ+* ا�=%ْ<َ�� َوُیْ�َوى َ:�P�َ �¥�Gِ�َ =ُ&ْ0َ�َْیُ)(ُن ا w (ِن ْ�ِ� ِم2َْ�اَن َ��َل	َمْ�ُ �ْ

  )) ُی�Nَِسُ; َشِ�یَ)ُ- ِمْ� َأْیَ� َم0َ3ُْ	ُ- َوَمْ�َ&ُ�ُ- 

���L وس�2   Hا Eص� �Bا�� jوص ��� cوج T� Hا:  

 ��0َ�َ Qَ�>َوِإ���g: ^خ� (  

  �e� yإن_ ذو خ� cPن�(�ر و�2 یfو��5 ا L��� 5<� �B45، أی�م ا!ن��ن ی<�� �?�� E�� ��B2، ��ق آ

�3Xة، أی�م ی�4ق و�>L��� 5 و��5 ا����3X kة، أی�م ی��2 و�>L��� 5 و��5 اfن��Pم �3Xة، ن�Pل ه\ا ذو 

 L��� �B���� ،��Bج ا��� L3� c3ذا ی��� cBق، ه� �� رأس ج���Uه� �� ا ،LPأ�� ا����>5 �5 خ� yخ�

حL ���5 ا����M ،yل �E��3ا� ،Hا Lح  :�4�ة وا���م ح���� �

 �ٍ�gِ:َ ٍ̂ �0َ�َ� ُخُ� Qَ�>4(�َوِإ( C  
 ) 2�Pس�رة ا�(  

وا���P�P ا��5�z ا�����ق آ���iد ا�6��g، ان�e إ�E س���� ه� آ��(cB �� ا���B، ا��Uاج f ���ل ��?�   

g� jاج آ���Uا L� 
���� ��oرب ص�M Eإ� �e5 ان<� ���ء، �>��� ازداد إی��ن_، ازداد رس�خ_ و

  tXن_، 

 ...)) ��َ:َ �  ... )) ا���ِ-اْ�َ)�8ُ4 َمْ� َداَن َ<Eَْ�ُ- َوَ:ِ	7َ ِ�َ	� َ�0َْ= اْ�َ	ْ(ِت َوا�0َ�ِْ'ُ� َمْ� َأْ�َ&َ� َ<Eَْ�ُ- َهَ(اَه� َوَ�َ	�9

��B، ح�س
 ن��L ح���ً� ����ًا، و   ��p ،ا����3ء r3� ل�M Lًا دان ن�������5 ح�س
 ن��L ح���ً� 

آ�ن ح���L ی�م ا�����P ی���ًا، أنh ان�e إ�E ا�ن�� أی�م ی>�ن j��� l�X، �5 ح��L ی��س�Bن أن��?2 

 �?�� J\وه ،�PB�� �Pأخ\ ��ا� k�M�� �?�� ���M cم، آ�3?2 آ� L� q�� 2?Bذا ح�سS� ،ًا����ح���ً� 

� �L�3 ی��سLB ح���ً� ����ًا f ی���ك ح�آ� إf إی�4ل، إذا إن��ن ی��ف ��E س�L�3 وی�ج O l�Xخ

��ث��P، ا��Xى �Xء أخ\ ����رة، إن ���ك ح�آ� أخ\ ��ا�S� ،�Pذا ح�سLB ه\ا ا��Pي ی�Pل �L س���ت 

وه\ا أ�� ا����، أن�hP وه\J ا���ا���، ا!ن��ن إذا ���c خ��y ا�>�ن ح�س
 ن��L ح���ً� ����ًا آ�ن 

O f yMی� وf حی*، ه\�i�X Jن��، ح���L ی�م ا�����P ی���ًا، أ� f J\ه ،yM� f ن���Pء ا�\ی5 یfzه ��

E��3� ل�M ،ب�P3ی�ت ا�O �?��� ة��oی�ت ا��O cآ ،��Bی��س f س�ف cوج T� Hا ،yMد f :  

  C )50( َوَأن� َ:َ>اِ�* ُهَ( ا0َ�َْ>اُب اْ�َ ِ��ُ�) 49(�َ<&4ْ� ِ:َ&�ِدي َأ<4* َأَ<� اEُhَ�ْ(ُر ا���ِ��ُ� 
  )س�رة ا��(� ( 
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   cBM 2<����ن� ه\J ا�����P ا��� ی��P?� ا���Biء ��E ا������، ح�س�Bا أن��>cBM 2 أن ���س�Bا وزن�ا أ���

 ���iن� إ���p Eن� وس�����p Eiن� إ���� �����\ ح\رن�M ا أن ��_ ا���ت����  .أن ��زن ���>2، و ا

(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی� َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة ُآْ� َوِرً:� َ�ُ)ْ� َأْ:َ&َ= ا���9ِس َ��َل َرُس: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

�َوَرَك َ�ُ)ْ� َوُآْ� �0ً9ِ�َ َ�ُ)ْ� َأْشَ)َ� ا���9ِس َوَأِ�;� ��9��ِِس َم� ِEْ9َ�ِ %;Nِ�ُ�Qَ َ�ُ)ْ� ُمbِْم�9ً َوَأْ�ِ�ْ� ِ'َ(اَر َمْ� َ'

  )) َوَأ�7�ِ ا�kِ+َ QَNِ�Dن� َآrَْ�َة ا�QِNِ�D ُ�ِ	�6ُ اGَ�ْْ�َ;  ُمْ�ِ�ً	�

   l�X  ا���س، ی�جB�ة ور�L، آ5 ور�ً� �>5 أX �� c� ،L��ة ص�Zآ �� f ا���س B�ی��3 أ

ی��4 ا���4ات ا���q وی��4 ا���c، وا���E ث��ن� رآ�3ت واUوا��5، و��Mم ا����X cء راkR جًا، 

���L ا�4�ة �>5 واH ا� �Bن ا��U qا���4ات ا��� J\ه L3��� f �ً�\ي f إ�L إf اH إن �2 ی>5 ور

  :وا���م ی�Pل

ور:ً� :�� وزن +70 م� ص�� م&��h! ...))" ُآْ� َوِرً:� َ�ُ)ْ� َأْ:َ&َ= ا���9ِس َوُآْ� �0ً9ِ�َ َ�ُ)ْ� َأْشَ)َ� ا���9ِس((. 

� وزن +70 م� �: �ًD7، و��9 أی:�E7اس� ا�:�Eاس� ا� !h��&ص�� م.  

  ... )) َوَأِ�;� ��9��ِِس َم� ِEْ9َ�ِ %;Nِ�ُ�Qَ َ�ُ)ْ� ُمbِْم�9ً(( 

���� !ی��ن_ أن ��
 ����س �� ��
 ����_، وی�ج روای� أخ�ى وأن �>� �� 2?� J�J�< �?�، إذا   

����B3 ا����3 ا��iی� إن��ن إی��ن�M Lي ی�i3 اQخ�ی5 �� ی�
 ����L، وی>�J �?2 �� ی>�L���� J، أ�� ا

 ��Bخ\، یUا E�� f ء�i3ا� E�� L�ح�� ��B5 ی�zا�� �P�P���� ،5ی���LP وا������ �J��o، ه\ا خ�ف ا�

 ��E ا���ءاث�ة، آ�ن �k ا���B س�اآ�ن أحه�� ��3ج واQخ� ���2�P أ�Ei ا����U 2�Pح L�ح��

ح أو ��r، ا�>��Bة إ��L، خ أح�� إ��L، أص���L و��ك ����L ا���3ج، أنf hح� إذا اث�����M 5ا ���

 5�zا!ن��ن أ�� ا�� �P�Pح jg<� 5<خ�، و�zی fم وPی f ا���ق Lأخ� �� Eة إ���o4ا� ،Lا���4اء إ��

  .دا�Rً� وأ�ًا یzث� أخ�J، ح���L أس�س?� ا!ی�Zر

َة ُآْ� َوِرً:� َ�ُ)ْ� َأْ:َ&َ= ا���9ِس َوُآْ� �0ً9ِ�َ َ�ُ)ْ� َأْشَ)َ� َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی� َأَ�� ُهَ�ْیَ�(( 

�7 ا�QَNِ�D ا���9ِس َوَأِ�;� ��9��ِِس َم� ِEْ9َ�ِ %;Nِ�ُ�Qَ َ�ُ)ْ� ُمbِْم�9ً َوَأْ�ِ�ْ� ِ'َ(اَر َمْ� َ'�َوَرَك َ�ُ)ْ� ُمْ�ِ�ً	� َوَأِ�

;َ�ْGَ�ْ6ُ ا�	ِ�ُ QِNِ�Dَ�َة ا�rْن� َآkِ+َ  ((  

���L ا�4�ة وا���م آ�ن�ا �� س�� و��q �3?2 �� یtآ��ن،    Hأن� ذآ�ت ��ًة أن أص��ب رس�ل ا

��iا ر���t� �ً��pه2 ار�tى أن ی2�P ه\ا ا��j�p إ�kiM E ص��oة وآ�ن ا��hM ��ً� آc ص���� t�

3iه\ا �� ا� cM ،Jأخ� cآtأن ی c5 أج� cآtی f L�<� ،�3نRوآ�?2 ج� cآtی Lأن k�4� ?g� �� م أ���

������4 ا�f cP3 ی4LM، �� إحى ا���3رك أر��3 ج�حE �5 أص��ب رس�ل اH، وا�(�ی� آ�� 

 �3gی Lف د�Tی� ������iك ث��L آc �� ی��_ �� ا����ة، ا!ن��ن U س ��ءtآ L��i�����3ن �� أن_ أ

i�?� Uخ� �L�3 أح�ج ���، �f �i3 ی�Pوم، �(�ء أح اUص��ب ����X L3 ��ء ج�ء إ�E اUول ��Pل أ
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 M Jا��Zن� �Mل أ�U �?iخ�، ا��M *��Zل أ�U �?iخ� اUخ�� ���� cBM أن ی�gب، ��د إ�E ا���Z* ��ج

 cBM �� ن�� ��ت، أر��3 ج�حE ی��زM J ��ت، ��د إ�E اUول ��جM J��ت، ��د إ�E ا��Zن� ��ج

 Lأص��� �Bا�� Eه>\ا ر� ،Lب ��ًء دون أخ��gه2 أن یا�>�ام، اQن �( ���R وخ���5 ح(� ��E أح

 E��3ًا، هc ی�ج ح(� P� وخ���ن �R�� 2?� وا�����ن �Rا��34د، وا��� E���R�uة ی��P���ن 

 2Mر L� إن��ن cة ؟ وآ��E ا��اjM إ�E ج ا��اjM، ح(�ج ��h اH ا���ام ���eم ا���iان هc ی�ج أح

2Pu 2، ه\اPiذ�_ ا� ��p 2Piه\ا ا� ،L�� q�)ث�ن� ی.  

�0ً َ�ُ)ْ� َأْشَ)َ� َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی� َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة ُآْ� َوِرً:� َ�ُ)ْ� َأْ:َ&َ= ا���9ِس َوُآْ� 9ِ�َ(( 

  ...)) ا���9ِس َوَأِ�;� ��9��ِِس َم� ِEْ9َ�ِ %;Nِ�ُ�Qَ َ�ُ)ْ� ُمbِْم�9ً

�� ،5��PیBً� ا���م ا��>� f ی�ج واH ��ة �� أی�م ا��� �  �B5 أس� �Zان�?�ء ا��� أآ E�� E�� �� 3

 5� �ً�Mاخ��ت و ،�B3<ًا ح�ل ا�أح Uن ا��(�ج إ�� إ�E ��ده2 أو إ�E زی�رة ا���م ا��ن�، ����Mن ج

 c�BP�� ن��Mوا l�X ون�g� �ًBی�P� أ�j3 اUو�Mت cBM ا�k��� �43 س��� وا��� f ی���c، ی�ج

(� اUس�د واH �� و��Mا �� ر�J��BP� c ج��3ً� �� خ�q دyR�M أ�� اfزدح�م وا��k وا���ب أیcP3 ا��

 j3�ه\ا ؟ هc ه2 �� ��Bدة ؟ ��P?�ا cBM أن ��(�ا، أح��نً� ا���ج یع ��ی�ً� ��رك س�ً� ه\ا �5 

  �LP، أی5 أص��ب رس�ل اH وه2 ��E ��اش ا���ت، Oث�وا أخ�ان?���g� 2 ��ء، 

�0ً َ�ُ)ْ� َأْشَ)َ� َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی� َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة ُآْ� َوِرً:� َ�ُ)ْ� َأْ:َ&َ= ا���9ِس َوُآْ� 9ِ�َ ((

ُمْ�ِ�ً	� َوَأ�7�ِ ا�QَNِ�D  ا���9ِس َوَأِ�;� ��9��ِِس َم� ِEْ9َ�ِ %;Nِ�ُ�Qَ َ�ُ)ْ� ُمbِْم�9ً َوَأْ�ِ�ْ� ِ'َ(اَر َمْ� َ'�َوَرَك َ�ُ)ْ�

 ;َ�ْGَ�ْ6ُ ا�	ِ�ُ QِNِ�Dَ�َة ا�rْن� َآkِ+َ ((  

   cا��� Lی��� fو L)�T2، وآ�ن ی�e3ا� L�Pه\ا ا�� ،��o� ج�ر L� L�� Hا ��ی���Pن أ�� ح���� ا����3ن ر

��ن� وأي �����ا ���م آ�ی?� و�3uن خ�qوه� ی�u ��oال ا���c، أ��  .�E أ

� rBPا� �Pأ� ،�u�X ی�� cZ� ،
��E ا����� c3ً� ح���� دخBu ،L� k�g�� L���� 
��L �������، �\ه

 �� 5� ���p ��3ك، ا�(�ر��� صق �tخ�ج آc �5 �� ا��(5 إآ�ا�ً� ��u �� ،Lیy ا��3دة هc أ

ی>�ن، أن� ��ة �� صیy �� أح أح��ء د�yg، ��ة hM�u ا��Bب ��ن ���Mا f نL��3، �� ا�y��i ا�\ي 

M�� Lأخ�ان cآ L���tة ا��(� ی�5 ص� j��� ا����4 إذا ا!ن��ن j2 وه� ی�>5 �5 س���5، ا���?


، ����zال، �iا� c��3���� ،د�)�Uا J\ه ��E ذ�_ ا���م، اUح��ء أس�ة واحة، ن�5 ��!�>�ن أن ن�3

ن�4ك ن�4�L، إذا �����LP، ���3دة ا���یr، ا���M �Bل أ�رون �� حy ا�(�ر، إذا اس��3ن �_ أ���L، إذا 

 ،Lی�T� �ًB�4� Lإن أص��� ،L�tخ�� ه� Lإن أص�� ،L�3�X إن ��ت ،L����L، إن ��ض �Mأ _��Pاس�

�����B��� Lء ���(
 ا��ی� إS� fذنL، وإذا ا��Xیh ��آ?ً� �tهي �S� ،�?�� Lن � 2��t� c3دخ�?�  ci��� f

رك إf أM ر��P� Jذz� fو J  .ن ��oف �L ��?�، ه\ا حy ا�(�رس�ًا وf ی��ج و�ك ���o و�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1028�� آ��ب ��
 

ة أ�Buق   Rا��� E�� م ��(�ر L��3u 5� yBu ی��Bد��ن، �(Pی h�� cة، آی�أن� أذآ� إ�E س��ات 

م yBu ویtخ\ f yBu ی�ج خ��رة ��3دل، و�>5 ی�B4 ��دة، إذا ا!ن��ن أح
 أن ی�Tوج Pة، یی�

م M س(�دة، ه\ا L� مM خ���5 أر�5�3 أخ، ه\ا Lح�� L� ا��M اد، وث��ن���� L� ا��M ح�ج�، خ��� L�

س(�دة ه\ا �Xء ی�رث ا����B وا���دة، وه\ا ا���Tوج س�ف ی�د آc ه\J ا�?ای� �3 ح�5، و�>5 

ا���3ون ج�، أی�م ی>�ن ��3دل أخ\ت آ�� أ�h�i و�>5 �� ا�\ي ��آ�L ا����B، وا���4، أن� f أ��4ر 

أص��ب إf وه� ی���3?2 أرEM �����3 وإ���M �� f إس��L، هc  أن إن��نً� �L� �ً���� �ً��z أخ�ان

ه\ا ��q إس��ً�، ا!س�م �����3ت ؟ ��q �����3ت، إذا h��I أن ا!س�م ث���P وا��B3دات �Puس 

  .ا!س�م أخ�ق

  :روى ا�5 ��ج� أی�ً�

7َGْ:َ w َآ���Pْ=ِ��ِ� َوw َوَرَع َآ�ْ�َ)4l َوw َ�َ�َ; : َوَس��َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- : َ:ْ� َأِ�* َذر� َ��َل(( 

 ِ̂ �ُMُ�ْا �ِ�ْNَُآ ((  

���� ص�B3، وی�ج �L3 ج?�ز �� ج�jg<� LB ا����3 ا��Tورة،    Lث�� rBPوی L��� k�Bإن��ن ی _��M ��

� J�� f cP ی�م إf إذا �ci وf ی����L، ث2 ی��جt أن آc ا��T� ��Bیj، أی5 �L�P وآc إن��ن ی�ج

 ،��م، ���� اس��ام ا�cP3 أن ���3 ا����f cBP أن ���3 ا����� f أن cP3ام ا����� اس�� L�P�

 ،c3� ورد c3� ،c3� رد L�ح�� ،����3ف ا��P3ل ی�g�3ن ا�����، ���س�iا ا��P3ل ی�g�3ن ا���

د ا�3�Uل ا�MUی�ء ی���Pن �?� �Iوف أ����3 ��5 ا���س، ا��(���3ت ا������� ���B ح���?� ��E ردو

 �i�� cBP��3 ا�����ی� �P2 ا��Uأ�� ا ،�ًPB�� �?�3ل، ��دود ه2 ی���3ن�Uا J\ه E��و�?��?� أن ��د 

��g3ة أ��ام �Mد�� ه\ا ��E ����ى ا����رة، أ�� ��E ����ى ا!ی��ن ��H وا���م اQخ� آ��� زاد 

Pا���� k� h���3� _�P���P_، آ��� رج� Hا 
  .cB آ�j سEP�t اH، آ�j سtج�

 .))4l(َ�َْوَرَع َآ� wَو �ِ��ِ=ْ�P7َ َآ��Gْ:َ w (( ...  

و ی�ج ث�ن�ی�   Bی ygأح��ء د� ی�ً� �Xب �� ری�3ن ا��Bgب ا���� �>��B �� أحM 2<� �?�4 روی�M ی�ج

�gا���ح Eإ� L���y�pt ا���c و�3B?� وه� ��  ���ت، ���ة ������ ��p �?\��، أfنL� h ا��Pل وآtن?� د

 ح� ��h اH ا���ام، �(�ى ص�اع ���L و�M وراءه� وآ�ن yی�iا�E�� ی� 
؟ �5 ن��L إ�E أی5 أنh ذاه

���?X E�L، ه\ا  H5 ا� Lخ�� 
�p ،�ً3راج j<� ،L�)ح L��� h��� �gف ا���ح��Mإذا ا L�4ر أن�

B3ً� ص�ر آBu س��ات آ�ن ح�ً� ی�زق �g� cBM ب أن��gا� H�� 2�Pًا، یی�� جM �4Pا� J\ًا �� ا��5، ه��

��E دآ�نL أح وج?�ء ا��� وسL�t ا��zال ا����� jM2 �� ا���م ا����� و�e3ل: ا��M ،وجT�� hی� ��� أن :

�3�?� أ��ه� ����M ،f : Lل� ،
��ي ��h ���سB_، سyB إ�E ذه�L أن ه\J ا����ة ��?� ��أرسc أ�_ 

EMن?� �5 أرt� Lأ� h[ج�� L� ل�M ،5ی��� 3� Jج�ء ،�?Pخ� �� fًحً� �� دی�?� وآ���ى ص���� : jآ�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1029�� آ��ب ��
 

L� ل�M ،��� ت أ�_ ا����ة ی�ه\ا ��tX qن_، وآ�ن أ��ه� : ج�ة جًا، و�>��� f أ��_ �P� ،�ً[�Xل �L: وج

 �5 �(�ر ا�Tیh ا�>�Bر، ��ع ���L وج�X L3� L�3ی_ �� ه\J ا��(�رة و��g3 س��ات أ���L ح�ً� ی�زق

 ،j<ورع آ�� f ،5����3رب ا� Hإن� أخ�ف ا Hل ��3ذ ا�M j<؟ ا� c3� م، ��ذا�gء ا����pر أ�Bوه� �5 آ

ثL أرEM، أ�� ��2 � L5 أ�� إذا ن�����BP5 ا��� Hا ��ا!ن��ن وإذا ن��L حث�L ����?�ی� �� ��X c3ء ه� 

���?� ه\ا �Xء ج�، ی�Pل ���L ا�4� 
�o� 2ث h�3� Lم�� أن ن���ة وا��:  

 )) ِ̂ �ُMُ�ْا �ِ�ْNَُآ ;َ�َ�َ w4 َوl(َ�َْوَرَع َآ� wَو �ِ��ِ=ْ�P7َ َآ��Gْ:َ w ((  

   رجc ی��ي أج�c ث��ب و�>�2 �>�م �\يء �Mل �L إ�� أن ��>��B� cZ� 2س_ أو ا�cZ� qB آ��_، ی�ج

��اcR ا��ی��، خ�� إن �Xء ا EMن ن�5 �5 أر�� h�� 5� 5ل ن��Pلإن��ن ی�M �Bا�� ،H : cآ أن� ج

ًا ح�gBً�، و�Mل أی�ً�B� ص?�
 : ��P و�� آ�ن B3ن23 ا� ،h�Bا� cس���ن ��� أه  

 َأw ُأْخِ&ُ�ُآْ� ِ�َ ْه7ِ ا���9ِر َوَأْه7ِ اْ�َ#�9ِ! َأم��: َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َل(( 

���9ِر َ+ُ)gَ0ْ'َ %7ِ�ي� َأْه7ُ اْ�َ#�9ِ! َ+ُ)7% َضlٍ�0ِ ُمlٍ40DَPَ َأْش0ََ� ِذي ِ�ْ	َ�ْیِ� َ�ْ( َأْ�َ�َ� َ:َ�� ا���ِ- Wُ���َx َوَأم�� َأْه7ُ ا

  )) َ'(�اٍظ َ'	��ٍع َم��9ٍع ِذي َ�َ&ٍ� 

  .ه\ا ه� ��Tان ا!س�م

Eا��� cًا إن�� أص ح f  c4�cP أص�� و���4 أ�M ��  

   _� qو�� ،f ����� ا����رًا ج�ه��ً� ا����fر ����Qء ا����ر ج�ه��، ا����fر ���L� _� q�� c<g ج?

�T وجc، إن��ن اH خ��P� LPام  Hا c<g� د�Pان� Lنtه\ا آ ،
حy أن ���rP إن��ن L�<X أcM ��� ی(

�� آ�h أدیk� �ًB اH اح���h ه\ا ��i� ،5�3ل �5�3، ���ن ��3g� ،5�3 �5�3، ��3ه� ����3، �>�

��k� _�M ا���س ����gع، أ�2 یcP أح ا����5�3، آ�ن ��4M ا����P، أس��  hأن tiا!ن��ن، أ�� �� أخ

ا���ن، �R�p ا�5���3، ن��� ا��ج���5، أح�j ا��جcR�� ،c ا�\�X q�� ،5Mء ��BM 5 ا����e إf وه� أخ\ 

�4
، وآ�ن �k ذ�_ س� �M ،L��Mل�� L�� : ��� Lن��tی� f jس� jأ� �R�� LB�o� 
�p 
�p إذا

��
، وآ�ن إذا �pL��X �� L�وء��   .2 أن ا���ء ی��

 �Pر، و�Pا� �P� �T وجc، ی�ج Hا ا!ن��ن L��3� L���M و���L، إذا آ�h ج�ه��ً� �L���� L��P، ا���ل ��

 L� q�� ه� ه\ا�� L3� إذا fو L�<g� fو L���� L��P� f ،c�<ا� ���2 إس��P� ،L�����L��3� L��M ،�M و

 5���43� ��p ����4م، ا��ة وا���ا�4 L��� �Bا�� k� 5 آ�ن�� و�2��P ج�ه��، f أخ��>2 أنL واح


 �Mل ���ن� ��ل�p ����� :cBM 5� LB�p �� �ًB�p 
�p �B���� ،ی� ا�5 ا���داءL� ل�M ، : _إن

  .ا��ًئ ��_ ج�ه���

���ق ا!س�م خ���� ا������5، ی��ج �5 ا��ی�� س�ن� ��ل أس�سً� ��  ���أدري �4�Mن أن س�ن� 

��دي ؟ ه\ا  5uل ��ا�BPس�f ی��� cخ� Eدو�� ی��ج إ� q�Rن رQٍل، ا�ل ��BPس�f ه�ه��I Eإ�
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�Xء ��t� ��pف ����Uر ا����3، س�ن� ��� �5 ا���iب خ�ج إ��I Eه� ا��ی�� fس��BPل ��ل، س�ن� 

ه\ا أخ� حPً� ه\ا ه� ا!س�م، �\�_ أن� أ�Mل �>2 حPً� أی?� اUخ�ة y : f و�k ی J��h إ�Li و�Mلا�4ی

ی��ف إ�E آ��� �5�z وf آ���، Uن أی� آ��� ����?� إ�5�z� E ه\J إ���� ج�ه���، ا��5�z ا!ی��ن 

ود ا�خ ،c��LB آ��B ا�� LB�� ،ًا��P� LB�� ،�ً��p LB�� ،ا�>��ل �oB4� LoBوس�2 ص LB�� ،cخ�

ن�ً�، ��LB ری��ً�، ��LB �5 أرEM اUس�، ��LB �5 أcM ا��PBiت � LB�� �[�?ذ��2 ا� LB�� ،�3�iا�

ن���   .اfج������ �Xنً�، ا��5�z� 5�z، ه\ا ا!ی��ن ��p ه\ا f ی�ج

 ))6ْ�َ��َ !َJَiِ�:َ �ْ:َ :ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �َی� َ:�Jَiُِ! ِإی��ِك َوُم�GNََ�اِت اxْ:َ	�ِل َ+kِن� : َ�َ��َل ِ�* َرُس(ُل ا���ِ- َص��

  )) �2َ�َ ِمَ� ا���ِ- َ��ِ�ً&� 

أح��نً� ن�eة ���h أدی�B، أح��نً� ا������ س��ی�، أح��نً� �� ا�5���g، �� ا�y�3، ���34 ا��، �2 ی�>�2   

ه\ا اس�L س��ك ح�gي،  وf آ��� و�>�L ص�3 خJ، دخc إ��g<� h�� E، آ�j ی�3_ ه\ا ا�h�B ؟

ا!ن��ن آ��� ��ا�k ی�EM، آ��� اس�E�3 ی��M ،�Pل �� ا��Bرح� ���u l�X أنL دخc إ��i� Eر 

ی�� � Eإ� Lأرس� Lآ� L���س�3�ء �P3� ��pل �>�B، و��(?�� و�ipس� �����jI ا��pظ ��L آ��Zًا ����

3 أن ا��3 ا����P� ،2ل �L ���ذا �U ،2��Bنf L ی� Jس�� q<� l�X ح�5، أی�م 2�3 ��ذا س�>�ن �3

��دي ���ذا ا�>�B ؟ ه�  jI�� ة، ه���Zت آ�<g� ر�B<�� ن�BBنً� ی�tX ا���س cMًا، أ�� جTی ��oص

  .ذه
 إ�E أ��ی>� و�k ا����ع إ��u Eآ��، س�ف ی3B* ��آ��ت وی���e ی���5 ث�ث

���	�9س&! أی�2 اxخ(ة ا�9&* :��- " �2َ�َ ِمَ� ا���ِ- َ��ِ�ً&�  َی� َ:�Jَiُِ! ِإی��ِك َوُم�GNََ�اِت اxْ:َ	�ِل َ+kِن�((... 

ِإن� ا��3َ�ْ�Jَن َ�ْ= َی8َ�ِ َأْن َیWُ=َ&ُ0ْ : َ:ْ� َ'�ِ�ٍ� َ��َل َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: " ا��qة وا��qم ��ل

  )) اْ�ُ	َ��%(َن َوَ�ِ)ْ� ِ+* ا�Nْ�Pِ�یِ� َ�2ُ9َ�ْْ� 

   �ً�R2 دا<� h�M 2، أن�<�������ل و�>5 ر�� ���� دون ذ�_ ��� ���Pون �5 أUات ا�P�� �P� 5 ��ذا<�

ا��� ا��3یr �5 ا������f 5 أح ی�gب ا����، �2e3� 5 ا������5، وf ی�ج c�M وf زن�، و�>5 

� H5 ا� 
��Xtء ����M ؟ إذا ی�ج �B�p أح��نً�، ن����، ن�eة ��p ص����، ه�P3� cل إن��ن ی�(

ا!ن��ن ار�>
 ا�>�R�B ��(�ب U �ً3Buس�Bب وج�?�، أ�� إن��ن ی�(
 Uس�Bب ���?� ���P3� qل، 

2?���� ��p اH �� ��د ا��5���z ر�� ��� ی�J�P ا������ن �5 أB3أن ی q[ن ح���� ی�i�gا�.  

��iوخ y�Mی* د  : ه\ا ا��

 ))�xْ:َ�َ	�� َأْ�َ(اًم� ِمْ� ُأم�Pِ* َیْ ُ�(َن َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! : ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َل َ:ْ� pَْ(َ��َن َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��

ْ� َی� َرُس(َل ا���ِ- ِصNَ�ِ :2ُEَْ��9ٍَت َأْم�rَِل ِ'َ&�ِل �2َ�َِمَ! ِ���Dً َ+َ�ْ#�2َ�ُ0َ ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 َهَ&�ًء َمrُ9ْ(ًرا، َ��َل pَْ(َ��ُن

َأَم� ِإ<�2ُْ� ِإْخَ(اُ<ُ)ْ� َوِمْ� ِ'ْ�َ=ِ�ُ)ْ� َوَیْ ُخُ>وَن ِمَ� ا���7ِ�ْ : �9َ�َ َ'�2ِ4ْ� �9َ�َ َأْن w َ<ُ)(َن ِم2ُ9ْْ� َوَ<w �ُNْ َ<0َْ�ُ�، َ��َل

  )) َآَ	� َ�ْ ُخُ>وَن َوَ�ِ)2ُ�9ْ� َأْ�َ(اٌم ِإَذا َخَ�ْ(ا ِ�َ	�Nَِرِم ا���ِ- اْ<2َPَُ)(َه� 
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�5  ی��3 Jا��5�3 راkR وإذا خ� �k ن��f L ی��P اH، ه\ا �E�3 ا��Pل ا��tث�ر �5 �2 ی>L� 5 ورع ی4

  :���43 اH إذا خ� �2 یtB3 ا�g� Hء �5 ����4M ،L ن��2 �?� ا�رس

اْ��9َ ُ:َ	َ� ْ�ِ� ا��3Mَ�ِْب ِ+* َ'ْ�ٍ� ِإَ�� َخَ�َج َ:ْ&ُ= ا���ِ- َوُ:َ&ْ�ُ= ا���ِ- : َ:ْ� َزْیِ= ْ�ِ� َأْسَ�َ� َ:ْ� َأِ��ِ- َأ<�ُ- َ��َل(( 

��pُ ،7َ�2َوَس �	َ�ِة َ+َ���َ; ِ�2َِ�َ�ْ( َأْ�ِ=ُر :  َ��َلا0ِ�َْ�اِق َ+َ�	�� qEَ�َ َم��ا َ:َ�� َأِ�* ُم(َس� اxْش0َِ�ي4 َوُهَ( َأِم�ُ� اْ�َ&ْ

�َ ��pُ ،6ُ�ْ0َEَ�َ -ِ�ِ �	َ(ُ0ُEَ>َْأْمٍ� َأ �َ�� َه�ُه�9َ َم�ٌل ِمْ� َم�ِل ا���ِ- ُأِریُ= َأْن َأْ�0ََ� ِ�ِ- ِإَ�� َأِم�ِ� : �َلَ�ُ)َ	� َ:َ��َ

bَPُ+َ !ِ9َِ=ی	�0َِ<ِ- ِ��ْ�َ�&ِ�َ ��pُ ِع ا0ِ�َْ�اِق�Pَِمْ� َم �:ً�Pَِن ِ�ِ- َم�:َ�Pَ&ْPَ+َ Wُ�	َ(ُEُ�ِِم�9َِ� َ+ُ ْسbْ	ُ�ْا �د4َی�ِن َرْأَس اْ�َ	�ِل ِإَ�

  ...)) bِْم�9َِ� َوَیُ)(ُن ا��4ْ�ُ� َ�ُ)َ	� َ+w�Gََأِم�ِ� اْ�ُ	

  .�Xء ج����B� c �5 ا���ل �3 إ�E إرس��L إ�E ا��ی��  

َ+�0َ ْرِ��Nَ َ+َ�	�� َدَوِدْدَ<� َذ7َ0َEَ+َ Qَ�ِ َوَآPََ; ِإَ�� ُ:َ	َ� ْ�ِ� ا��3Mَ�ِْب َأْن َیْ ُخَ> ِم2ُ9َْ	� اْ�َ	�َل َ+َ�	�� َ�ِ=َم� َ��َ:� َ+ُ ((... 

اْ��9َ َأِم�ِ� : َأُآ7% اْ�َ#ْ�ِ� َأْسEَ�َُ- ِم7َrْ َم� َأْسَ(ُEَ�َ	��Gَ+َ ،w w��َ ،َل ُ:َ	ُ� ْ�ُ� ا��3Mَ�ِْب: َذQَ�ِ ِإَ�� ُ:َ	َ�، َ��َل

َم� َیQَ�َ *hِ&َ9ْ َی� َأِم�َ� : ُ= ا���ِ- َ+�Gََلاْ�ُ	bِْم�9َِ� َ+َ ْسEَ�َُ)َ	� َأد4َی� اْ�َ	�َل َوِرْ�Nَُ-، َ+َ م�� َ:ْ&ُ= ا���ِ- َ+َ�َ)6َ َوَأم�� ُ:َ&ْ�

Wُ��9	ِDَ�َ Qَ�َُل َأْو َه�	َهَ>ا اْ�َ �َGَ>َ )ْ�َ ِم�9َِ� َهَ>اbْ	ُ�ْا (( ...  

   ��?P� �gM��� ه��  

َی� َأِم�َ� : ُ'َ�َ��ِء ُ:َ	َ� َأد4َی�Wُ َ+َ�َ)6َ َ:ْ&ُ= ا���ِ- َوَراَ'0َُ- ُ:َ&ْ�ُ= ا���ِ-، َ+�Gََل َرُ'7ٌ ِمْ�: َ+�Gََل ُ:َ	ُ�((... 

ُ:َ	ُ� َ�ْ= َ'Pُ�ْ0َُ- ِ�َ�اًض�، َ+َ َخَ> ُ:َ	ُ� َرْأَس اْ�َ	�ِل َوِ<ْ�lَ ِرْ�Nِِ- َوَأَخَ> َ:ْ&ُ= : اْ�ُ	bِْمPَ�ْ0َ'َ )ْ�َ �َ�9ُِ- ِ�َ�اًض� َ+�Gََل

  )) �ِل ا���ِ- َوُ:َ&ْ�ُ= ا���ِ- اْ��9َ ُ:َ	َ� ْ�ِ� ا��3Mَ�ِْب ِ<ْ�lَ ِرْ�ِ� اْ�َ	

   j�Uا J\ر���ا أ��ً� ه jأ� �Rا��� cه �ً�ا���ل ��q ���>��، ه\ا ا���ل ��ل ��h ��ل ا������5 ���� ��

  .��5 ص�ح
 ا�(? و ص�ح
 ا���ل، �tدی� رأس ا���ل �k نj4 ا����

���ِ- اْ��9َ ُ:َ	َ� ْ�ِ� ا��3Mَ�ِْب ِ<ْ�lَ ِرْ�ِ� َ+َ َخَ> ُ:َ	ُ� َرْأَس اْ�َ	�ِل َوِ<ْ�lَ ِرْ�Nِِ- َوَأَخَ> َ:ْ&ُ= ا���ِ- َوُ:َ&ْ�ُ= ا((... 

  )) اْ�َ	�ِل 

 اH، : ��5 ه\J ا!����M ،cا: ی�ج ��g� �4M?� ����3ن?�، ��� رأى س�ن� ��� إ��M ،cلB� _��f ه�

��M ،�ًBل: ��Pل�p JOج�ء ر ���� ،L� ن���Rل: ا�M ،J\5 ه�� : Eإ� �?� hZ3ی�?� ����� و���Xه� �� ا

�E ����5 ���ذا �h�3 ؟ �Mلا��� : J\ا ه�P5، اس���z5 أ��� ا���f �?� c�!ا J\ا ه��ی�Pل ا���س ار

ا!�5�f �?� c أ��� ا��5���z، وه>\ا ���5 إ��_ ی� ا�5 أ��� ا��3Bu ،5���zً� ��س�?Tاًء، أنh ��3ف 

M�Bوخ\ رأس ���_ ورد ا� c�!ا J\ه k� L� ل�M ،ن_ ا���U c�!ا J\ه hل ا������5، ���ذا س���� h�B� �

  .ه\ا ه� ا��رع

َأْ'َ�ُؤُآْ� َ:َ�� اPْEُ�َْ�� َأْ'َ�ُؤُآْ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� ُ:َ&ْ�ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َأِ�* َ'Eَ0ٍْ� َ��َل(( 

َ�� ا���9ِر:َ ((  
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���  f���f cM c)3 أدري، cM دع ه\J ا�����t آ��� ج�Bن �� ا����� �ح أم ذم ؟ �ح، آ5 ج�Bن �� ا��

  .أس�Bع ح�E أ�c�t ��?�، �� ا����� f �>5 س�ی3ً� �� ا!ج���

ِ̂ َآَ	7ِrَ ا���Jِة اiِ�0َ�َْ�ِة َ�ْ�َ� : َ:ِ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((  َم7ُrَ اْ�ُ	�9َِ+

�ِ�ْ	َ9َhَ�ْا  �ُ&َPْ�َ �2ََم��ًة َ�� َ�ْ=ِري َأی� Wِ<َِم��ًة َوِ+* َه Wِ<ِ�0ِ�َُ� ِ+* َه ((  

   ��<g� ،ا�>��ر k� k� f هfzء وk� f هfzء، Uنf L ی�ج ورع، f یjiP ث��ر ا��5���z و��q ی3

  :�E��3ا�����f y یL�BP ا�����zن وf یL�BP ا�>��ر UنL �� أ��5 آ��J، أ��5 إس���M ،Lل 

 qً�&ِ7ِ�ِ ا���ُ- َ+َ�ْ� َ�ِ#َ= َ�ُ- َسDَْ��ِء َوَمْ� ُیbَُه �  C )143(�ُمَ>ْ�َ>ِ��َ� َ�ْ�َ� َذQَ�ِ َ�� ِإَ�� َهbَُ��ِء َوَ�� ِإَ�
  )س�رة ا����ء ( 

س و�2�P ���ء !ن��ن، h�M ��4ح
 ا���Bء   �?� hأن cZ� ب��وا!ن��ن ���یf 5 ی�ج حc وس�، أن� أ

�� 5u �5 ا��ی، وخ��� 5u إس��h، إذا f L� h�M ی�ج ��3 ��ل آ���، ی>�� اث��5u 5، ن���ج ث��ن

 kP5 ذ�_ ی� cM2 أ��وی>�� أر�5u �3، هc یcBP �3_ ا��?�س، هc ی�ج ��?� حc وس� ه\J، ه\ا 

 c�P� أن �5 ا���Bء، ا�یf 5 ی�ج ��L حc وس�، ا�ی5 ن�eم آ��c، ی(
 أن �tخ\J آ�L، أ�� إذا ��ی

  اT��fام 

 ن��_ آ�� �Mل ا��k� f �B هfzء وk� f هfzء، ��k� �ً����� q ا�>��ر UنL ���2 وf یjiP ث��ر )�

 ،�B3<5 ورب ا��z� أن� Lد ه�ی���E ا!ن��ن ی� 
ا!س�م Uن2�P��� q�� L اس����P آ���� �\�_ ی(

  وا��L� 5�z خlR�4 وخL4R�4 اT��fام


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����ة إ�E اH ) :081( ا�رس  -�� .ا�

  05-05- 1996: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

   ،ku�P� ،q���� ،اوات، ���oء، ���س�أی?� ا!خ�ة اUآ�رم، ه��ك خ���ت ��5 ا���س، ��gح��ت، 

ا��، ه��� ،cوج T� H5 ا� �3� k��)� و �>5 أي ،k��)� ن أيtX ة ��5 ا���س، ه\اك ���Mت ��س

أي �(���B��� ��p k �>��ب اH و س�� رس��L، أْي إن��ن أود�X L�� h?�ات، ���iB��� q ���>��ب 

 yی�i� وع، أو�g� ي�i� ،ُ��ّوى� y�i�� 5 أن� � f ،ك����5 أن � � f ات�?gا� J\وا����، ه ��p

��gوع، ح���� �tخ\ �� �_ و �� ��q �_، و ح���� �����k ��� �_ و ��� �� ،_� q��tg ا�3اوات و 

���L ا�4�ة و ا���م �� أح�دی* آ��Zة و  �Bن، ا����oiن��ا��ت و ا�fا�����4ت و ا��(�وزات، و ا

�5 ���3 أح�دی* ر��Bpّ �� ا!ص�ح ��5 ا���س   .ص���� �Tی

�3، دور ا����Pب و أی?� ا!خ�ة اUآ  Bدور ا�� ،yدوری5 ؛ دور ا����� �رم، ا!ن��ن �B��p �� ی>�ن �L أح

���Mت  2�P5 ا���س، دور ا�\ي ی�� �B�u ت�M�� 2�Pدور ا�\ي ی ،�3، دور ا����4، دور ا����Bدور ا��


وا!ص�ح و ا���3ون  خ�Z�B و ��سة ��5 ا���س، ����q�� 5�z ��� �5 �ّ�ق، ا��5�z دورJ دا��R ا���Pی

 LنtX ،ء��oBاوة و ا�و ا���ح� و ا���اصc، وا��Tاور، ��p ا��5�z ا!���د، أن ی�kM ��5 ا���س ا�3

 L�� ،���<5 وا��zا�� L�� أن 
B�� ا!ن��ن� k��)ح�دی* أن ا��Uا J\ه ��P� ن، إًذا�i�gن ا�tX

 �5 أن ی�3ي، و ا�����B و��p ا�����B ، و��L ا����ء، ا!ن��ن ��دام ی���� f �?�� �� ك

 ��p �3 ا��(���3ت ا!ن��ن���Bu 5� ء، إًذا��oB3?� ا�� tgاوة ی�ا���3ي ُی�3ى ���L، و ح���� ��tg ا�3

 
B�� و ا��(�وز و ا����ی� �B�o��4، ا������ و ا�P� L�<� 2 و��� k��)� ،�4ةPأو ا�� �iBا����

��ع ���\ات Uن �� ��M �� k��)� 5ی� �� ا��ی��، �� ا�3اوات، أن� أ�Mل �>2 و اخ��ت ه\ا ا���

ح�، ��E ����ى أس�ة، ��E ����ى ح�، ��E ����ى �Mی�، ��E ����ى �(��k إf و�� L��T@��ت 

اوات و��gح��ت و �ا�� و �ku�P، �� دور ا��cZ� �� 5�z ه\J ا���fت، دورJ دور ا!ص�ح، �و 


 و ا���ه�
 ه\ا tXن ا��5�z، و إ��>2 ه\J اUح�pی�� ا�����4 ا��� وردت �� آ��ب ا����gدی* ا��

  . ����م ا���\ري وه� �5 أجc آ�
 ا��ی* و �5 أ��3?�

ا���9ِس َ:َ�ْ�ِ-  َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُآ7% ُسَ��َم� ِمْ�((

ِ	7ُ َ:�2َ�ْ�َ َأْو َ=َ�ٌ! ُآ�7 َیْ(ٍم 3ْ�َُ�ُ� ِ+�ِ- ا��Jْ	8ُ َی0ِْ=ُل َ�ْ�َ� ا9َpْ��ِْ�ِ� َصَ=َ�ٌ! َوُی�0ُِ� ا���ُ'7َ َ:َ�� َدا��Nْ�َ+َ -ِPَِص

��َ��ِة َصَ=َ�ٌ! َوُیِ	�ُ� اْ�َ َذى َیْ�َ+ُ� َ:�2َ�ْ�َ َم�Pََ:ُ- َصَ=َ�ٌ! َواْ�َ)ِ�َ	ُ! ا�4��3َ&ُ! َصَ=َ�ٌ! َوُآ7% ُخ3َْ(ٍة َی3ُMْ(َه� ِإَ�� ا�

ِ̂ َصَ=َ�ٌ!    )) َ:ْ� ا��3ِ�ی
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  )رواJ ا���Bري(

 ی>�ن�ن   M ،��?��� أص�� ،��?��� ybل ��5 اث��5، أي و�����q�X L ی�م و  h3�u أي ا!ن��ن إذا

���L ن��L أن ی�Bدر إ�E ا��iف ا��Zن�، E�t� ف�u c5 زوج�5، آ�� tg�� ��<gن ا��Qزوج�5، ا  
�u

ا��ا�� یTداد، ا�?�ة �Tداد، ا���MUء ی����ن �� ه\J ا��T�� ��<gیون?� ���خ��، هfzء ا�����zن 

 آ� ا��P����� 5���iا ���?��، ���  :وا���م\�_ ی�Pل ���L ا�4�ة ا��B�iن ه2 ا�\ی5 ی�خ��ن 

bَل َرُس�ُل ا���Mَ َل�Mَ Lُ�ْ�َ Lُbا�� �َ��Lِ�ْ�َ َوَس�2َb ُآc@ ُسE�َ��َ 5ْ�ِ ا���bِس َ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َرَِ Lُbا�� Ebَص� Lِ  

Nْ�َ+َ -ِPِِ	7ُ َ:�2َ�ْ�َ َ:َ�ْ�ِ- َصَ=َ�ٌ! ُآ�7 َیْ(ٍم 3ْ�َُ�ُ� ِ+�ِ- ا��Jْ	8ُ َی0ِْ=ُل َ�ْ�َ� ا9َpْ��ِْ�ِ� َصَ=َ�ٌ! َوُی�0ُِ� ا���ُ'7َ َ:َ�� َدا��((

َ=َ�ٌ! َواْ�َ)ِ�َ	ُ! ا�4��3َ&ُ! َصَ=َ�ٌ! َوُآ7% ُخ3َْ(ٍة َی3ُMْ(َه� ِإَ�� ا���َ��ِة َصَ=َ�ٌ! َوُیِ	�ُ� اْ�َ َذى َأْو َیْ�َ+ُ� َ:�2َ�ْ�َ َم�Pََ:ُ- َص

ِ̂ َصَ=َ�ٌ!    )) َ:ْ� ا��3ِ�ی
  )رواJ ا���Bري(

   y�ّأن ا!ن��ن إذا و ،L�� Eو�Uة ا�Pی* ا����4 ا��رواJ ا���Bري و ����3Bu ،2 ی����3 �5 ه\ا ا��

� 5�� ،L5 أخ و أخ��� ،Lی>�5، ��5 أخ�ی5، ��5 أم وا��?�، ��5 أب وا���X 5�� ،55، ��5 ج�ری�Pی�5 ص

 ی3(
 ا!ن��ن M و ،�Mأن� دخ�� " ص�ح
 وص�حLB، ��5 ز��c وز���L، إذا وhP�ّ ��5 اث��J\?� 5 ص

3 و  f��E4، أ��ب ا�4�Mت ا��� ُ��! ��ود، �>�j أ�4ق � f ت�M�h أ���?� أ��م أ��اب ا�4

����R_، �� ج�ارك، ���5 ح��_، ���5 ی��ذ �_ �4�Xن  �� qأ�� ،E4�� f و 3� f 5ا������


 ه\ا ��E ه\ا، �M j�i3�ه\ا، و E��
 ه\ا �M j�i3� ،ه\ا ��t� ه\ا وأن ��t� ن_ أن�<�S� ،ص��ن����

 J\���4?��، ه�ة، ك �� ا� ،h�B�Tور آ� ��?�� ��E ح�� ��?��� k�)� ،ت�Mص�M �5 أج�c ا�4

 �eا �� ن��o���3، و آ��� آ�ن ���>>� آ�ن ص�Uن ا��(��k ا����2 آ��� آ�ن ���>�>� آ��� آ�ن 

��E ����ى ا�(����ت ا�ی���، " أن�2 ���� ���>2 ���3دون " اQخ�ی5، اQن أآt� �Bخ\ ��E ا������5، 

��cu�� E، ه\ا �Xء ی�ّ�ق آc ج���� �53i �� اUخ�ى، آc إن��ن ی3ّ ن��L ���ر ا� J2�َ�3، و�� س�ا

�� أن?� ا��ح�ة ا���ج��، و �� س�اه� ه��_، و ّ� ����5 ا��E�3� ،5���z ����ى ��ة واحة آc ج��

���� ا���س ن�o4 �� أ���?2، أوf ن�j3، و  �eة ا���ج�� و �� س�اه� ه��_، ن�5 �� نا��Zن�� ا��ح�

�T وج�M cل Hا ،�o4ث�ن�� ن :  

  <�َ	� اْ�ُ	bِْم9ُ(َن ِإْخَ(ٌةC �ِإ
  ]س�رة ا��(�ات[

   �Bح�دی* ا��� ذآ�ه� ا��Uأخ�_، ���5 ا k� h�3ون�ي إذا �M hك، أن�tن�M hي �tخ�_ �j�3 وح

���L ا�4�ة و ا���م و ا��� أ�Xح ��3?� �� ج��k ا���Z3ن آ��Zة جا، �c إن جTءا �5 ا�ی5 ذو 

د آ��B �5 أخ�ق ا�� ،��  .�f 5�z �>�ن f �� ج����k��u ج��
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َرَ'ِ! ا��4َ��ِم � وَ:ْ� َأِ�* ا�=�ْرَداِء َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأَ�� ُأْخِ&ُ�ُآْ� ِ�َ ْ+7َDَ ِمْ� َد

  َ&ْ�ِ� َوَ+َ��ُد َذاِت اْ�َ&ْ�ِ� اC !ُGَ�ِ�Nَ�ْ َوا���َ��ِة َوا���َ=َ�ِ! َ��ُ�(ا َ�َ�� َی� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل ِإْصَ��ُح َذاِت اْ�
  )رواJ أ��داود(

و �� دروس آ��Zة �E�3� 2<� h��ّ إص�ح ذات ا�5�B، ذات ا�5�B ه� ن��_ ا��� ��5 ج�S� ،_�Bص�ح   

�� اH، أن �u E��ذات ا�5�B أن ���4?�، و أن �i?�ه� �5 آc درن، أن ���َ� �?�، و أن ����?� 

أن ���4 ��ن��?�، أن ���4 أ�Mا�?�، أن ���4 أ���3?�، أن ���4 أح�ا�?�، أن �3ّ��?� ���4 س�ی��?�، 

���?�، أن ����?� ��E �>�رم اUخ�ق، أن ����?� ��E ا����Pت، ه\ا إص�ح ذات ا�5�B، و ه��ك 

 k�� ان��iآ�ت ا��X ن�eح��خ�ی5، أح��ن� Qو ��5 ا _��� �M�� c��4 آ�5 ؛ أن �Bح ذات ا��إص

��اص2 د cآ Eط إ��iی� و خTآ�� �iPه� ن�P� ا��3ص�� ا��� ه� c3)� ،ت�ا��( r3� �� ی���

 �?u�iو خ ،L�� ا��� ه� �Bص�� ا���ا�2��3، آ�X cآ� ��uان �?� ��ص�� ���\ه� ��آTا �?�، ه� 

k� _�M����k� _�M أخ�_،  ،Tا���آ hن� أن_ أن�Zا� E�3أن��ء ا�2��3، ا�� kج�� Eأ��_،  آ�?� ��(?� إ�

��k� _�M أ�_، ��k� _�M أوfدك، ��k� _�M ج��ان_، ��k� _�M أس��ذك، ��k� _�M إخ�ان_، 

 5�Bح ذات ا��ن� إص�Zا� E�3ءوس�_، ا���� k� _�M�� ،_Rرؤس� k� _�M�� ،_�Rز�� k� _�M��

 E�3ه�، وا�����M ���_ و ��5 اQخ�ی5، ا��E�3 اUول إص�ح ن��_ وح �bح أی�ح أّی� إص�ن� إص�Zا�

���M ���_ و ��5 ا���س، و ا��E�3 ا���Z* إص�ح أّی� ��h�� ،5�4�X 5�� �M أنh أحه��.  

��� أی?� ا!خ�ة اUآ�رم، واHِ إص�ح ذات ا�5�B ��ب آ��B �5 أ��اب ا����، و أن� ��tآ� و �� اخ��ت   

م  ه\ا ا��B* ا���م إU fن�� أ��ف أن �3�Bu ح����� ا���دی�،� 
B�� ،cوج T� H5 ا� ���o�3 ا��Bu


 ح
 ا�\ات، B�� ،ث�ةUا 
B�� ،ن أح��ن���oiا� 
B�� ،ا����ن �B�م � 
B�� ،ع�g��� ط�Bن�fا


 �(�وز ا��ود ��tg خ���ت ��5 اUس�، و �g>�ت، �ا��، �rp�B، ���س، ���ص2، �(�ی�، B��

Bآ ��Bأ���_ ��ب آ hنt� ،2?� ء�Pاض، إ����� �5 أ��اب ا����، ��S>�ن_ آ�5�z أن �(�k ��5 ن?� أ

هfzء ا�����ص��5، أن ����y ���?��، أن ���4 ���?��، أن �Pّ�ب أحه�� إ�E اQخ�، و �_ أن ��Pل 

 �� ���L ا�4�ة و ا���م یzآ� �Bآ�ذ��، و ا�� h�� ،آ�ذ�� h�� خ�، وQه�� �� اL��M �� �[�X أح

  أح�دی* آ��Zة 

َ)>�اُب ا��ِ>ي ُآrُ�ْ(ٍم ِ�Gْ:ُ 6ِ9َْ&َ! َأْخَ&َ�ْ�ُ- َأ<��2َ َسِ	6ْ0َ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل 8َ�ْ�َ اْ� َ:ْ� ُأم4((

  ))ُیْ�ِ�ُ� َ�ْ�َ� ا���9ِس َ+9ْ�َِ	* َخْ�ً�ا َأْو َیGُ(ُل َخْ�ً�ا 
  )رواJ ا���Bري(

  L�� L��M �� f�M L� h�M _أن ��  _��� _� Eی�� f ة، و��Bو یِ>5@ �_ ��دة آ _��� Eأث� Lإن ،LBُص�ح

�3 ��سy و آ���، B�3ی�?�، ا���ه�ی�_  hل، أن�Pه\ا ا� cZ� خ� � h�M ی��5، و إذا 
�Pا� )� ،L���
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 �?\J ص�� ��Bا�� E_ إذا أّدت إ��_، س>���_، ح�آ��ا�e_، ن����4� ،_Zی��سy، و ا����Pب �5�z، ح

���y و ا��(�ر، ح�آ��_ و س>���_ و��ا�M_ إذا أدن إ�E ا���Pرب �?\J ص�� أهc ا!ی��ن، ��3ف أهc ا

م �_ ��آ?� ا��Xاه� زوج?�، �5 P� وز ن��_ أنO 5� hث�ر أ����_، �Z� ؛ ی�>5 أن زور أخ�_ �� ا��3

 ،LB��3� اه� زوج?�، ���ء��Xا���آ?� ا��� ا J\?� وج?�، وT� ����� ؟ ه� J\ه EPوج ان�Tی>�ن ا� M

���u�o ��دی� ی��(�، ی��س��ن و ی��4ی��ن، أنh ح���� ����X hii_ و ازوررت �5 ه\J ا���آ?� 

 ،�3B� إًذا hوج�5، أنT5 ��5 ا����Bا�����4 ا��� اس���ت أس J\ه 
Bس hأخ�_ آ� _� �?��ّM ا���

O ا، �?2 ن>?� خ�ص�، أن�
 ج�u ��o4ة، ی� أخ�� ا����ح ا���oح�ت ص��� ،��o4دي ا����ح ا�fوU ��

�م إ��_، أ�� أنh إذا اّ�?�h أو أزوررت أو h��p ه\ا ا��3iم، وه� Mُ �� E��ه\ا ج�B خ��u، دا��R أث5ِ 

��E زوج?� ���ء، و زوج?�  �?B�p hBّأ���_، و ص h�)و خ h)�Tآ�����، و ه� ان _� L��ّM

P� إ�� أن ،hدورك أن �eان ،�?����3، أح��ن� إن��ن ���oط ��دی�، وان�(� B� 5، وإ�� أن�z� hنt� ب��

 L��� �Bوس3?2، و ا�� M ،2�<ن ی��i�X ،h�Bوس3>2 ه\ا ا� jآ� ،��oص h�Bص�، و ا���Xور أTی

 k��ّی f ��o4ا� L��� نU ،�?رج�� �gR��ا�4�ة و ا���م آ�ن إذا ص���M Eم ا���c ر�h3 ا���ة 

oص ���� hذا رأیS� ،Lو ن�م زوج� L��4� c5 آ�zا، ا����oآ�ن ص Hرس�ل ا h�� ،ا ��>�2 ه>\ا��

  آ��L�� L ج�B خ��u، �� ُد�� إ��3u Eم ���ا�k جا، و ا���B ُد�� إ�E ا���M ،cل، 

)) %7Mَ�َْداُم اkِ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِ<0َْ� اْ�ُ ُدُم َأْو ا �  ))َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َأن� ا��9ِ&*� َص��
]�� J2روا�[  

�3 ���?�P��3�� 2ت، ���eات،   Bی y5 ا���س، ا���س�� h��ّM و آ��� ،h3��� ه\ا اUدب ؟ �>��� ��ا

 5�z���� ، نّ�� و �3ّM J���آ�ت وج��X ��� ،L أح��ن�، ���آ� ح�اج
، ���آ� �����i�X 5ن���5، �(

2�P5 ی�zوا�� ،�3، ا��5�z ی���y، و ا���سy ی��Bی yب، و ا���س��Pی  y5 ا���س، و ا���س�� �B�u ت�M��

4�LM �� ه\ا ا�>�م، نTع �_ آc ث�P_ �5 ه\ا � hأن ،_�<gی y5 ا���س، ا���س�� �Z�Bت خ�M�� 2�Pی

 hآ� hأن ،LM4� f ،f�og� رح��Bآ�ن ا� Lأن L�Mbا�l�X ،l�g ج�ءك ��3\را و �������، ص

4LM، ه: �4LM، �(�ء �gّ>_، و �Mل �_� f\ّا آ\،L��� L���� 5ح�� hنt� ،إًذااب:  

وَ:ْ� َأِ�* ا�=�ْرَداِء َ��َل َ��َل َرُس(ُل : ��ل :��- ا��qة و ا��qم: :� أ�* ا�=رداء رض* ا
 :9- ��ل(( 

=َ��َ�ِ! َ��ُ�(ا َ�َ�� َی� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأَ�� ُأْخِ&ُ�ُآْ� ِ�َ ْ+7َDَ ِمْ� َدَرَ'ِ! ا��4َ��ِم َوا���َ��ِة َوا�

 !ُGَ�ِ�Nَ�ُْد َذاِت اْ�َ&ْ�ِ� ا��ا���ِ- َ��َل ِإْصَ��ُح َذاِت اْ�َ&ْ�ِ� َوَ+َ((  
  ]رواJ أ��داود[

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َأن�Mَ Lُbَل  َ Lُbا�� Ebَص� ��Bِb5ْ ا���  :و �� روای� أخ�ى َ

 ))�Jا� ُ̂ �ِNْ�َ َأُ�(ُل ��َ !ُGَ�ِ�Nَ�ْا�=4یَ� ِهَ* ا ُ̂ �ِNْ�َ �ْ(ِ�َ0ََ� َو((  
  ]رواJ ا����\ي[
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ة ج�ا�k ه��ك   �إذا آ�� ن�5 ��E ����ى ��( واح ه��ك �r3 خ���4ت، ��E ����ى 

 �?�� Eا��� ُی�ح ��Uا J\ف ا�����4ت، ��� هfQة ��?� ا�5، و ��E ����ى ���iات، و����?�

اR?�، آ�j �>�ن ذا ���E أ �4��� jا����، و آ�E��3� ل�M ،وه�� �� �Bه� :  

 C�ْ(ُNُا َوَ�ْ>َهَ; ِری)�ُJَEْPَ+َ َوَ�� �9َ�ََزُ:(ا�  
  ]س�رة اUن��ل[

���M ���_ و��5 اQخ�ی5، أو    c��4 آ���4 ن��_، أو أن �5 أن �Bح ذات ا��أن إص E�� Tإًذا ا���آ�

E�3ه��، ه\ا ا��  .أن ���4 ���M ��5 اث��h�� 5 أنh أح

َ)>�اُب ُآrُ�ْ(ٍم ِ�Gْ:ُ 6ِ9َْ&َ! َأْخَ&َ�ْ�ُ- َأ<��2َ َسِ	6ْ0َ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل 8َ�ْ�َ اْ� وَ:ْ� ُأم4(( 

  ))ا��ِ>ي ُیْ�ِ�ُ� َ�ْ�َ� ا���9ِس َ+9ْ�َِ	* َخْ�ً�ا َأْو َیGُ(ُل َخْ�ً�ا 
  )رواJ ا���Bري(

��c و   �iأخ 
؟ و اUم، ��ذا h��M أ�_ �� ����p ه�f یري، ه��ك �g>�� ��5 اUبأح��ن� ا5�f ی��>

�5 ث�ن�� ��p ه\J ا�Tوج�، یt�� ا5�f وه� f : f ��یك، أو ��ذا �Mل أ��ك ؟ �Mل: ���Pل *�Bه� ی

واHِ : یري ��\اج� أو ��B* ی�� ا�3��M ���?��، �� آ\ب ا5�f �� ��نk، ان�e إ�E ا��ی*، �� �Mل

3�� ذه�MhBل � : Hرس�ل ا �� q��� H�� 2�Mأ �� ،_B�oأن ی L������f ،L ی?�ن  ����p hِأن Hِوا

 _�\� ،��?��� y���� 5 اث��5، أن�� k�g� أن ����X cوأ�� ،y���� ی��4 ه��ك LنU ،آ�ذ��  

ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل 8َ�ْ�َ اْ�َ)>�اُب ا��ِ>ي َ:ْ� ُأم4 ُآrُ�ْ(ٍم ِ�Gْ:ُ 6ِ9َْ&َ! َأْخَ&َ�ْ�ُ- َأ<��2َ َسِ	6ْ0َ َرُس(َل ا���((

  ))ُیْ�ِ�ُ� َ�ْ�َ� ا���9ِس َ+9ْ�َِ	* َخْ�ً�ا َأْو َیGُ(ُل َخْ�ً�ا 
  )رواJ ا���Bري(

���L و س��M 2ل   Hا Eص� �Bی* ص���، أن ا��  : ��4ی� �5 ا���B، رخ�4 �5 ا���B �� ح

)))rُ�ْ(ُل 8َ�ْ�َ اْ�َ)>�اُبَ:ْ� ُأم4 ُآGُا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی � ا��ِ>ي ٍم ِ�Gْ:ُ 6ِ9َْ&َ! َأْخَ&َ�ْ�ُ- َأ<��2َ َسِ	6ْ0َ َرُس(َل ا���ِ- َص��

  )) ُیْ�ِ�ُ� َ�ْ�َ� ا���9ِس َ+9ْ�َِ	* َخْ�ً�ا َأْو َیGُ(ُل َخْ�ً�ا 
  )رواJ ا���Bري(

��، أي وص���، أ�� نL�� E�ّ ا��ّ��م ا�\ي ی�cP اUخ�Bر ا���]� ُن�� إ: ن���p Eb ن�E، ن�E أوصc، ی�Pل  

�oء ا��������E : ��5 ا���س، �Mل  L�o�ّ� ی* إذان��h ا��ی* �����j ا���2، و��q نh��ّ، ن��h ا��

یه�، ��E وجL ا!���د، ن�h�b ��5 اث��5، أوh3M ���?�� ا�3اوة و ا���oBءg�� ح، و�ا!ص Lوج.  

م� :	7 ش*ء ا+7D : ه�ی�ة رض* ا
 :9- :� رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- و س�� أ<- ��لو:� أ�* (( 

  )) م� ا��qة، وإصqح ذات ا�&��، و خ�^ '��i ��� ا�	��	�� 

إص�ح ذات ا�5�B أي وإص�ح خ�y ج��R ��5 ا������5، أح��ن� ه��ك أ��Xص أخ��X 2?Mس�،   

�� أ�q ا���ج� إ��_، أح��ن� إخ�ان�� ی(ون �4�X س��L أخ��M 2?Mس��، أي �Xی�ون، ه\ا ا��gی� ه� 
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ح�5 ص��� �2�P��� 5�z، یL� ���3 زی�دة، ه\ا ی�L���� �g، ا��5�z ا����2�P ا����4 ا���� ا���Mر 

 l�X ،��4P� l�X ،_ا���ج� إ�� qج� إ��_، �>5 ا�\ي �� أ���� q�� ا�2�3، ه\ا 
��u 2�3ا���

، إ�E إص��X�� Eی���ج إ� ،�R�u ،ا��� س��3?� أن� ��ة �5 إن��ن ���<��� ،
���، إ�E �?\ی�� Eح، إ�

ا��� ا�(� f ی���ج_، أنh ی���ج_ واح رديء، : ��آh �� ن��� أث�ا آ��Zا، ���� رح�L ا�M ،Hل ��

 Eی�ك، و إ�P� Eح>��_، وإ� Eو ی���ج إ� ،_��� E��4 ه� ا�\ي ی���ج_، ی���ج إ�Pا�� l�gأي ا�

�l�g ا�(� ���L� q ح�ج� �_، ه� ��y�i، ���� أن h�l�g� ���3 ����ز، � 2���X c3]�، ح��_، أ�� ا

  .ه� �5 دون_ ����ز، أ�� ����i_ �>�5 أن �(c3 �5 إن��ن س�� ����زا، �� إن��ن ��4P ����زا

 ))D+ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل أ �7 ا��=�! إص�� ذات وَ:ِ� :&= ا
 ْ�ِ� :	� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��

� ا��qق إصqح ذات ا�&��، ا<�g ا��xدی� ا�P* +��2 اس� ا�7�DEP، ....." ا�&���: !�=�أ+7D ا�

ا:�� م� م90� اس� ا�7�DEP، إذا ا�9&* ا�)�ی� یG(ل، َ:ْ� ُ:rَْ	�َن َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- 

  )) ُآْ� َمْ� ��0َ�ََ� اGُ�ْْ��َن َوَ:��َ	ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َخْ�ُ�
  )رواJ ا���Bري(

   L��ّ��L��ّ ا�O�Pن، أو  cوج T� Hا أي ��E وجL ا!u�ق، خ��آ2 �5 دون اس���Zء، إذا ا��اح

 Lي �� آ����B<3ا!��م ا� �?��M س، ه��ك آ������ L��ّ���ج�J، و �L��ّ ��3ن�L، أو �>�bم ���LP�Bi�� L، و

?gن ا�>�ی2 " �� ا�O�Pاب ا���  �Mل " إ

  )) b�ُخ> أ�f�E- م� �f�Eّ-، و �bخ> م�0<�- م	� ی�0<�- (( 

��ا �X]� ث����، �tنh ح���� ��Pأ   M ءfzث����، وه �[�X ا��ّM ءfzون، ه����� L� ح��ظ، و L� نO�Pا�

 �Bی* ا��  ح

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َخْ�ُ�ُآْ� َمْ� ��0َ�ََ� اGُ�ْْ��َن َوَ:��َ	ُ- َ:ْ� ُ:rَْ	�َن َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��((((  
  )رواJ ا���Bري(

  :و ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م  

  ....)) أ+7D ا��=�! إصqح ذات ا�&��((

���L و س�2 أن�M Lل ��U أی�ب اUن�4ري    Hا Eص� �B5 ا��� روي M و  

 ))� ��: Qأد� wل: #�رة ؟ ��لأ�� ،�  )) ِص7 ��� ا��9س إذا ��Eس=وا، و ��4ب ���29 إذا �&�:=وا : ��

�Xء ج��c، و ا���o را�3R، �� ا���ا�y �� ا��زن، ِصc ��5 ا���س إذا ���سوا، و ��Mب ���?2 إذا   

وا��B� "......ل : و�� روای� أخ�ى�M ؟ Lورس�� Hا J����c ی� E��  :أf أد�_ 

  )) ِص7 ��� ا��9س إذا ��Eس=وا، و ��4ب ���29 إذا �&�:=وا  :���، ��ل(( 
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ی� أ�� أی�ب أf أد�_ ��E ص�M ی�B?� اH و رس��L ؟ ���4 ��5 ا���س إذا  - حی* Oخ�  -ی� أ�� أی�ب   

�T وجO c���Pi�� J، وO��J ح(�، وه>\ا �3X أن ......" ���p�Bا و���سوا Hأي إذا آ�ن أخ آ�ی2 إذا ا

�k زوج�L �� خt� ،���4رس���J إ�h�� E ا�Tوج�، واHِ �� ��ة �5 ا���ات آ�ن ه��ك �Xب  ه��ك أخ

 أه�L، و ��P ا��U س�� �� أه�?�، وه� ����Tوج حی�Z، و ص�ر ���L خ���4 و��5 زوج�L، ه� 

�����U�� h، آ�h�b أح إخ�ان�� ا�>�ام �\ه
 إ�E وا� ا�S� h�Bذا ه� صیLP ا����2، س ،�?Xن أ��B

��دت إ�h�� E زوج?�، وص�� ا��U، ه\ا  Eأی�م ح� fأ�?��� ه\ا ا!ن��ن ���\ات، و�� ه� إ Hا ،Hا

�S� ،2�eذا ا!ن��ن O��J اu H��M ���ن و �M ��4�Xی� و ح(�، وُآ��S� jص�ح ��5 زوج�5 ��  c��

cPی f ،��4Pن� ��س2، ه\ا: ی��ي coX، ن�5 �� Hي، وا�� hMو f  آ��� E�� ،c�� 2e���ن� " أ

 ��
  - ی���Pن إن ا�5 س��� " ���P�ُ Lإن Eح� ،J�4�ه\ا إن��ن ��� أ��E درج� �5 درج�ت ا�2�3 �� 

 \���� Lم، و��2 آ���
، و آ�ن ���2 �����، و آ�ن u 2�������q�R ا�5 س���، أي رq�R ا����3ء، �>�ن 

ی� س�ي �� اّد��h ا���Bة Uُدرجh �� س(�M : cل �P� Lّ�ب جا جا، �?\ا ا�����\ �5 ����ت ا���Tن،

اUن��Bء، أنh إن��ن �2�e جا، و ��S>�ن_ أن ��Pل آ��� ��P� �?��gل اUن��Bء، ن�e إ��L ن�eة خ�ص� و 

ة ��ردة : ان��eن� أی���، �Mل: �Mل�� ،�Pد ا������� س�����fن �� روس��، اQة ه� اه� ی�>5 �� ��

 h�� ا، أر��3نا���4، ���ة �� ا����� ا��Z��Z ص�Bح�، cBM ا��(� ����� أی �P����J\ اUول، ه\ا ج

�� ا���Bة، أی�M ،LePلأری ���X ��ء �5 : ن23 ی� س�ي، �Mل: أ�Mب ا���س �L، ه� ا�\ي أ�Xر ���L أن ی

�X c�� �[Bا� Eوا��ص�ل إ� ،ی، وا���ء ��(�X د، ��د�� hMن وQي اق، ا�B]�، ا��iب، ی� س�

 ه\ا ا��zذن �5 ا�\ي أخ�جL��� 5� L ؟ �� ه\ا ا��hM ا��Bرد، �5 ا�\ي أخ�جL��� 5� L و جL�3 ی34

��م، و  �R��3أر� cBM م، ا�\ي ج�ء�ة و ا���ا�4 L���ا����رة ��zذن، ا�\ي أخ�جL ه� ا���B ا�>�ی2 

 ��� 
�i� j�<� ،ف ا�>������ات��Uات ا�g�أن أّد�� �����Bة و �2 ا�\ي ��5 ���L ا��ی�� و����� 

���h �5 ه� ا���B ؟ ا�\ي أخ�ج ا���س �5  cه ،��م �� آtس ��ء �� ه\J ا���P� _�3أن أج kiأس�

 اUی�م ��دا، واH ن�5 �� ه\ا ا�(��k ا����ا�E�4���� k، �� ا��(� ه��ك إخ�ان ج�ءون� X2 �� أ?����

ن س������ �� د�yg، واH رأی�?2 یt��ن إ�E �5 ا��Tة، �� أی�م ا���Z، ��� س�P ا���Z، خ��� وأر��3

 5� LنU ،�)ة ا���ص �� LB�M E�� cوج T� Hا E�)� إذا ا!ن��ن ،�3Bة ا��(� �5 ه\ا ا��>�ن ا��ص

ص�E ا��(� �� ج���� و ��P ی\آ� اH ح� E�k�i ا�q�g ُآ�L� hB ح(� و ���ة �����5 �����5 

: �E ا����ج �� ا����3، �� ا��Bد، �� ا���i ه� رس�ل ا�M ،Hلا�\ي ی(c3 ا���س ی\ه�Bن إ...." �����5

���L ا�4�ة و  �B���� ،وأخ�ت h�M رت و\��ر أن أآ��_ �>tس ��ء �� ا��� ،c��t<ّت و اMأ�� أن� ��2 أ

  . ا���م أث�f J ی��4ر
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���L و س��M 2ل   Hا Eص� �B5 ا��� L�� Hا ��  :و روي �5 أنq ر

وf -  �� h3M س��� اH  - ه\ا ا��E�3 جی، إذا أنh ........" ��س أص�� اH أ��5�J أص�� ��5 ا� 

خ�ف ���_ و ��5 إن��ن، أنh آ�� أص��h ��5 ا���س، اH جc ج��L س��?2 �5 ی��4 ���_ و ��5 

�h و ��Xت و أص��h ��5 ا���س، �B� hأن �� cZ� ،Lز �>�م، ����ظ ��ء ا��جTّ3� hء، و أنfzه

�T وجc ی���E أ��ك و ی��4 ه\J ا�����4 ح����  H�� ،خ���4 ���_ و ��5 ا���س kP�" 5 أص��� ،

LB5 ذن� P� �� L� را��o� kو رج ،�BMر y��  .��5 ا���س أص�� اH أ��J، و أ�c<� J�i آ��� �>�2 

  fًح ��5 ا���س أو�ح ��5 ا���س، ا!ص�ا!ص c�� ی�� آ�?� ح�ل�X *�3 أح�دی��ی>�: إًذا  


�T وجc، ث���Z: ا�4�Mت ا������، ث�ن�� Hا ����ت، : ���B �?� أ��E ا�رج�ت �iا� ���� �?� 
�<�

�T : را��3 Hا ����� ی� c�3� و ،J�)أـ ������ _������ ی�3د  c�3� ،ا\?� Hا k� ج�ا��ن �<�

��� ه� أ��c ا�4�Mت، �c أ��c �5 ص�ة ا������، �� واح ص� c�3� و ،cوج E اUوا��5، وواح

أص�� ��5 اث��5، ا!ص�ح ��5 اث��5 أ��c �5 ص�ة ا������، و�5 ص��م ا���c، آ�h ص���R و د��ك 

آc، إذا أ��iت و أص��h ���?�� أ��c �_ �5 ص��م ا���c، : إ�E إص�ح ���?�� وو��3ا ا��3iم و �Mل

��?� وا���ة خی(� ر�� اH ه\ا ����ع درس�� ا���م، ��P نB\ة س�ی�3 �5 ا���ة ����u ر�� ا H

�?��.  

�3Bu أن� �� اخ��ت ه\J ا ���4ص �5 ا���ة خی(� و ا���ة ����u، ی(
 أن ����3ا دا��R أن ا����ة   

���L ا�4�ة و ا���م f �����3 آ�c� ،kR�M �����3 آ�س���u�Bت، آtن?� ن�ر  �B���� ی� و س��ة �5 ی��ذ�Bا��

  .ا�رب���� ��� 

��gَRَِ� �5 و��ء َ 5ْ�َ ،���L ا�4�ة و ا���م ����ة خی(�، آ�j آ�ن و���، ن�X �� 5?� ا���� �Bا��

2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� ��Bِb���ِ اْ�َ�َأٍة E�َ��ْ�َ?� pِ ��َ hْ�َ�Mَْ�ُت ََ Lُbا�� �َ�  :َرِ

� َأَ�ٍ= ِمْ� ِ<َ��ِء ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم� cِْ�ُت َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َرِضَ* ا���ُ- َ:�2َ9ْ 6ْ�َ��َ َم� cِْ�ُت َ:َ�(( 

�2َ0ُ43 َ:َ�� َخِ=یَ#َ! َوَم� َرَأْی�2َPُ َوَ�ِ)ْ� َآ�َن ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُیْ)rُِ� ِذْآَ�َه� َوُر��َ	� َذGَُی ��pُ َة��Jا� �َ�َ

ِ̂ َخِ=یَ#َ! َ+ُ���َ	� 6ُ�ْ�ُ َ�ُ- َآَ <�ُ- َ�ْ� َیُ)ْ� ِ+* ا�=%ْ<َ�� اْمَ�َأٌة ِإ��� َخِ=یَ#ُ! َ+َ�َأْ:�Dًَء ��pُ َی iِ�2َ ِ+* َصَ=اrُ0َ&ْ �2َ�>ُل ِإ)Gُ

  ))َآ�َ<6ْ َوَآ�َ<6ْ َوَآ�َن ِ�* ِم�2َ9ْ َوَ�ٌ= 
  )رواJ ا���Bري(

?�، �� رأی�?�، k� �3Bu ا���ة ���gR و آ�ن h�B�4?� ا���oة �5 خی(�، و�� رأی�?�، أي �� ��ص��  

د آ��B �5 زوج�ت ا���p �� ،�Bت �5 واحة ��?�p �?�<� ،5رت �5 ا��أة �2 ��ه�، وه� خی(�، �

���L ا�4�ة و ا���م ی>�Z ذآ�ه�، إذا واح �Tوجh واحة ث 2����h، : و�� س� ذ�_ ؟ �Mل �Bآ�ن ا��

" �2 �>5 ج�ة، واH ج��� س��� �3_ أح�5 �5 س�� �3?�  ��_" و�Tوج ا��Zن��، ح�E ی��Pب ��(یة، 
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ی�� ح�E ی��� ا�(یة، أ�� ا���B �>�ن و���، �>�ن P53 �� ا�iی ��R5 أآ�?�، دا� 
�uأآ�_ أ ،�Z�

���L ا�4�ة وا���م ی>�Z ذآ�ه�، ور��� ذ�� ا��gة ی3iP?� أ���ء، ث2 یZ3B?� إ�E صی�Pت خی(�، 

L� h�M ����� : 2� نtلآ�P�� ا���أة ؟ J\ه ��p إن?� آ�نh، و : ی>5 �� ا�ن�� ا��أة إf خی(�، f ی�ج

���L ا�4�ة و  �Bا����ء �5 ا�� E?��� ه�، ه\ا��p آ�ن ��?� ا���، أي ن23، آ�� �f ،5���P ��ج

h��M �?�� آ�ن ���L ا�4�ة و ا���م f ی>�د ی��ج �5 ا�h�B ح�E ی\آ� خی(�، ����5: ا���م، و 

�gR�����?� ث��ء آ��Bا، �\آ�ه� ی��� �5 اUی�م، h��M ا���ة  ��Zء، ی��Zا� �?����tدرآ��� ا���oة، �2 : 

h�P� ،c���� :h��M ،إ�� أن� �eخ��ا ��?�، ان Hأخ��_ ا M زا�)� fإ hآ�ن cه : L��� �Bا�� 
�o�


�o5 ا�� J�3X مP� Tاه� Eم، ح��ة و ا���ا�4 "...�M 2ث ،jلص�ر ی�ج : Hوا f ،Hوا f ،Hوا f

 h��O إذ آ�� ا���س، صّ���M إذا آّ\��� ا���س، وواس��� ����?� إذ ح���� P� ،�?�� خ��ا Hا jأخ� ��

h��M ،د ا����ءfدا إذ ح���� أوfأو �?�� ��Mا���س، ورز :h�P� : �?��3� ،(�أ�أ f ،ا��� و��5 ن��� أ�

 ا��l ��ة ث���ن��، آ�ن ���L ا�4�ة و ا���م f ی>�د ی��ج �5 ا�h�B ح�E ی\آ� ��ة و أخtiت، أ

 : �h�P... خی(�، ����5 ���?� ا���Zء، �\آ�ه� ی��� �5 اUی�م، �tدرآ��� ا���oةM زا�)� fإ hآ�ن cه

م h��M : 5� J�3X....." أخ��_ اH خ��ا ��?�P� Tاه� Eم، ح��ة و ا���ا�4 L��� �Bا�� 
�o�


�oل ، ث2..ا��M : ���M h��O إذ آ�� ا���س، وصّP� ،�?�� خ��ا Hا jأخ� �� Hوا f ،Hوا f ،Hوا f

h��M ،د ا����ءfدا إذ ح���� أوfأو �?�� ��Mإذا آّ\��� ا���س، وواس��� ����?� إذ ح���� ا���س، ورز :

h�P� :ا  .ه\ا ه� ا����ء....." ���� و��5 ن��� أ�

���L ا�4   �Bا�� jMا�� ،�?�� Hا ��J، �5 ا�����u�� L ر��� ��  �ة و ا���م، ن�5 �� 

َمMَ�ِ �2َ0َِ	�َ�ٍ!  +0َْ� َ:ِ�*� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�	�� َزو�َ'ُ- َ+�ِ�َ	َ! َ�0ََ�((

  ))َوِس�Gٍَء َوَ'��َ�ْ�ِ�  -أي ���(<!  - َ�ْ�ِ� َوِوَس�َدٍة ِمْ� َأَدٍم Jْ�َُ(َه� lٌ��ِ َوَرَ�
]  ]رواJ أح�

خ��2 س����� ث��L س�3Bن أ�f ،j ی�ج ��p س�Pء و ج���5 ووس�دة أدم : ه\ا ه� ج?�ز، اQن ی�Pل �_  

  ح�gه� ��j ورح��5 و خ����، 

� Gَ�َْ= اْشPََ)6ُ�ْ َصْ=ِري َ��َل َوَ�ْ= َ+�Gََل َ:ِ�*� �Eَ�ِِ�َ	َ! َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َذاَت َیْ(ٍم َوا���(( �P�َ َس9َْ(ُت =ْGَ�َ -ِ

� َمَ#6ْ�َ َیَ=اَي �P�َ 6ُ9ْNَ�َ =ْ�َ -ِ6ْ�َ َوَأَ<� َوا����Gَ+َ -ِِم�=ِMْPَْ&ٍ* َ+�ْذَهِ&* َ+�ْس�َء ا���ُ- َأَ��ِك ِ�َ�'َ �َ+َ 6ْ�َ ا��9ِ&*� َص��

َ'�َء ِ�Qِ َأْي ُ���9َُ! 6ْ�َ��َ ِ'6ُ�ْ َ�ُ َس�Qَ�ْ�َ:َ �َ4 َواْسNْPََ�� َأْن َ�ْ�َ َ�ُ- َوَرَ'�Gَ+َ 6ْ0ََل َم�  ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل َم�

ْ= َس9َْ(ُت ِ- َوا���ِ- Gَ�ََ+6ِ�ْ0َ 6ْ�َ��َ اْس6ُ�ْ�َNْPَ َأْن َأْسَ َ�ُ- َ+َ ِ'َ Wُ�9َ�ْ�َ	��Gَ+َ �0ًَل َ:ِ�*� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َی� َرُس(َل ا���

� َمَ#6ْ�َ َیَ=اَي َوَ�ْ= َ'�َءَك ا��P�َ 6ُ9ْNَ�َ =ْ�َ �2َ9ْ:َ -ُُ! َرِضَ* ا���	6ُ�ْ َصْ=ِري َو6ْ�َ��َ َ+�ِ�َ(َPَاْش ��P�َ *ٍ&ْ�َ�ِ -ُ��

َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوا���ِ- َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ: - أي إذا ��0 ��9 خ�دم� ی��:=<� أ<� وأ<6- َوَس0ٍَ! َ+َ ْخِ=ْم�9َ 
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ُ̂ َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�ِ)49* َأِ��2ُ0ُْ� َوُأ Eِ>ْ3ْ�ََ( ُ�3ُ(ُ<2ُْ� َ�� َأِ'ُ= َم� ُأ !ِ�E%�ُ̂ َ:2ِ�ْ�َْ� َأpَْ	�َ<2ُْ� َ�� ُأْ:�3ُِ)َ	� َوَأَدُع َأْه7َ ا� Eِ>ْ

ْ= َدَخَ�� ِ+* 2ِPِEَ�3ِ�ََ	� ِإَذا 6ْ�3cَ ُرُءوَسَ2ُ	� 6ْEَ�J(َ�َ َ+َ�َ'�0َ َ+َ َ��ُهَ	� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَ�

ُ�ُآَ	� ِ�Mَْ�ٍ� ِم	�� َأْ�َ=اُم2َُ	� َوِإَذا �3cََ�� َأْ�َ=اَمَ2ُ	� 6ْEَ�J(َ�َ ُرُءوُسَ2ُ	� �rَ+ََرا َ+�Gََل َمَ)�َ<ُ)َ	� ��pُ َ��َل َأَ�� ُأْخِ&

َ�� َ+�Gََل �َ ��َ��َ *>ِ�	َPُ�ْ َ8 دو�!  - َس�iو را��0 ر ،��' =i�� �r��p رس(ل، و ��>�pو ،*&> wًٌت  -ه( أو�	َآِ�َ

َ)&4َ�اِن َ:Jًْ�ا َ:��َ	��2ِ�9ِ ِ'ْ&ِ�ی7ُ َ:َ�ْ�ِ- ا���َ��م َ+�Gََل ُ�َ�&�Nَ4ِن ِ+* ُدُ�ِ� ُآ47 َصَ��ٍة َ:Jًْ�ا َوNْ�ََ	َ=اِن َ:Jًْ�ا َوُ�

 َ	� َ+َ�&�pً��َpَ �Nَ4 َو�pِ��َpََ� َواْ�َ	َ=ا �pً��َpَ َو�pِ��َpََ� َوَآ&4َ�ا َأْرَ��0ً َو�pِ��َpََ� َ��َل َ+َ(ا���ِ- َم�َوِإَذا َأَوْیPَُ	� ِإَ�� ِ+َ�اِشُ)

َ�ْ�َ�َ! ِص�Gَ+َ �َ�4Eَل َ�� َ�َ�ْآ��2ُPُ ُم9ُْ> َ:��َ	��2ِ�9ِ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ+�Gََل َ�ُ- اْ�ُ� اْ�َ)(�اِء َو

 �َ�4Eا���ُ- َی� َأْه7َ ا0ِ�َْ�اِق َ<0َْ� َوَ�� َ�ْ�َ�َ! ِص �ْ(ُ�َ�َ��َ((  
]  ]رواJ أح�

  cR�M ل�Pی M 5<� ة، و�g� �Bأآ Hة، وا�g� H �� ه\ا ا�c�3 ؟ ث�ث�ن ��ة، : س��Bن ��gة، و ا���

 L�Bأي س ،Hا �Bن��ق، أي س �?�� q�� ��B�� و إذا أوی��� آ��� ،J�Bّو آ Jح�P�P، أي نTهL و�(J، ح�

�����?� رس�ل اH، : إ�E ��اX>��، ���ذا أر��3 و ث�ث�5، ح�E ���4 آ�?� ���M ،�Rل \� 5?��� �� Hا ��

��، ��\ أن ���?� ذ�_ �� ��آ�?��iا� J\ه.  

� ِمْ� ا���َ�� ِم	�� �2َhَ�َ&َ+َ �ُNَ3ْ�َ :� اْ�ِ� َأِ�* َ�ْ�َ�� َ�=��9َpَ َ:ِ�*� َأن� َ+�ِ�َ	َ! َ:2َ�ْ�َ((Gَ�ْ�َ 6ْ َم�(َPََ��م اْش��ا� �

<َ+َ -ُGْ+َِخ�ِدًم� َ+َ�ْ� ُ�َ(ا -ُ�ُ َ�ْ�َ -ُPْ�َ َ+َ *ٍ&ْ�َ�ِ *َ�ِا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُأ �َآَ�ْت Jَiِ�0َ�َِ! َ+َ#�َء َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��

� َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ>َآَ�ْت َذJَiِ�:َ Qَ�ُِ! َ�ُ- َ+َ َ��َ<� َوَ�ْ= َدَخ�9َ�ْ َم�Dَِ'�9َ0َ َ+َ>َهْ&Gُ9َ�ِ �9َ(َم َ+�Gََل َ:َ�ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:

� َوَ'ْ=ُت َ�ْ�َد َ�َ=َمْ�ِ- َ:َ�� َصْ=ِري َ+�Gََل َأَ�� َأُد�%ُ)َ	� َ:َ�� َخْ�ٍ�- ار���(ا، ا<�g إ�� ا�P(اض�  - َمَ)�ِ<ُ)َ	� �P�َ 

pِ��َpََو �pً��َpَ َ=ا	َواْ�َ �َ�pِ��َpََ+َ)&4َ�ا ا���َ- َأْرَ��0ً َو �	0َُ)َ'ِ�Dََم �	ِإَذا َأَخْ>ُ�َ Wُ�	َPُ�ْ ََس ��	ِم �َ�pِ��َpََو �pً��َpَ �Nَ4&َوَس �َ�

 Wُ�	َPُ�ْ ََس ��	ِم �	َخْ�ٌ� َ�ُ)َ Qَ�ِن� َذkِ+َ((  
  ]رواJ ا���Bري[

  ���T وجc، إن � 2� ��� L�3i�tآc، وإن آf �� L���ّ یy�i، إن L���I، و إن  Uن ا���دم ��zو���  Hا

  .ح���L ا���م، ه\ا آ�z�� Lو���

ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َرِضَ* ا���ُ- َ:�2َ9ْ 6ْ�َ��َ َأْ�َ&َ�ِ�+َ 6ْ�َ	ْ�َ !ُ	Jِ* َآَ ن� ِم�2َPَ�َJْ َمJُْ* ا��9ِ&*4 َص��� ا���((

Gَ+َpُ -ِ�ِ�	َ9ِِ- َأْو َ:ْ� ِش�	�2َ َ:ْ� َیِ�َأْ'َ�َ ��pُ *Pِ9َ�ْ��ِ �&ً�َ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم ��� َأَس�� ِإ�2َ�ْ�َ َ�ِ=ی�rً �َل ا��9ِ&*% َص��

- ْی6ُ َآ�ْ�َ�ْ(ِم َ+َ�ً�� َأْ�َ�َب ِمْ� ُ�ْ�ٍن َ+َ&َ)��pُ �َ�(ِ&ْ�َ �َ�ِ �2َ�َ 6ُ�ْGُ+َ 6ْ َأَس�� ِإ�2َ�ْ�َ َ�ِ=ی6ُ�ْGُ+َ 6ْ(َNِDَ+َ �rً َم� َرَأ

 �2(Nن أض�P	ن أ�)�ه�، آ��P	ن أ�)�ه�، ا�0)8 ؛ آ��P	�2، و آ�(Nن أض�P	�2َ  - آ�Pُ�ْ َ�َ+َ - ،ل)G0م ��c

 َ:	�� َ��َل َ+6ْ�َ�Gَ َم� ُآJِ+ْ ُ�ِ 6ُ9َْ* ِس�� َرُس(ِل ا���ِ-- آ�	�Pن �)�	2	� �p ،6(ND+ آ�	�Pن �)�	2	� +&)6 

� ُ�ِ&َ~ ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ�َ 6ْ�َ�Gَ+َ �2َPُ�ْ َأَس�� �P�َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �ِإَ�*� ِإن� ِ'ْ&ِ�ی7َ َآ�َن َص��
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�َرَض9ِ* ا�0َ�َْم َوِإ<�ُ- َ:-أي ی�GأW :�*، و أ��أW :��- م� أ'7 ض&3-  - ُی�0َِرُض9ِ* اGُ�ْْ��َن ُآ�7 َس9ٍَ! َم��ًة 

ْ�َ� َأْن َ�ُ)(ِ<* َس�4َ=َة َم��َ�ْ�ِ� َوَ�� ُأَراWُ ِإ��� Dَ�ََ� َأَ'ِ�* َوِإ<�Qِ َأو�ُل َأْه�Nَ�َ *Pِ�ْ�َ 7ًِ�� ِ�* َ+َ&َ)�Gَ+َ 6ُ�َْل َأَم� َ�ْ�َض

 Qَ�ِ<َ�ِ 6ُ(ْNِDَ+َ �َ�9ِِمbْ	ُ�ِْء ا��ِء َأْه7ِ اْ�َ#�9ِ! َأْو ِ<َ��َ>ِ((  
  )���BريرواJ ا(

  h<��� 5���zة ن��ء ا��  .أنtBه� ����h<B� L، وأنtBه� �tن?� س�ف ���LP أول أهL��� c، وه� س�

  و�Mل ���L ا�4�ة و ا���م، 

Dَcَْ&�2َ ْ� َأَ:ْ� اْ�ِ	ْ�َ(ِر ْ�ِ� َمMَْ�َمَ! َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ+�ِ�َ	ُ! َ�0َDٌْ! ِم49* َ+َ	((

*9ِ&َDَcَْأ((  
  )رواJ ا���Bري(

 �_ �X]� أ�2e إf أن ی>�ن ح�5 ا���X�3ة ���f_، ه\ا أ�2e ص?�، أي   Pی f أح��ن� ص?�ك _�\�

�5 آ�X cء، Uن�M Lل �io� ا������ J\5 ه<�� :  

��َ� َ��َل َ+�ِ�َ	ُ! َ�0َDٌْ! ِم49* َ+َ	ْ� َأDَcَْ&�2َ َ:ْ� اْ�ِ	ْ�َ(ِر ْ�ِ� َمMَْ�َمَ! َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس((

 *9ِ&َDَcَْأ((  
  )رواJ ا���Bري(

   cج Hُا���3ی�، وا J\?� أآ�م أ��ه� P� Lوج�T� ���3إن��ن ی cه>\ا، وآ h�� cو آ ،h�� L� أب cوآ

 أن ی�زLM أص?�را ی���3ن ���B�L آ�� ا�����B� Eت اQخ�ی5، آ�L َدْی5� f L��وو��ء ج.  

 �Mل  B���L: و�5 ا�5 أ Hا �� أf أخ�Bك ��� و��M ،��u�� 5ل: �Mل ��� رB�آ�نh ا��� : ی� ا�5 أ

 Eزوج��، �(�ت ����ح hو آ�ن ،L��� Lو س�2، و أآ�م أه� L��� Hا Eص� ،H5  - رس�ل ا�i�

ه�، واس����P��� hP ح�E أث�ت ا����P ����ه�، و  - ا��iح�ن �� Eأث� ا��ح Eح� h�Bا� h�ّM-  Lآ��� - 

ر ح�E دن�h ث���?� Pِا� h�� تMت ث���?�، و أو�Bpا Eح�-  hث���وإن  -  ،���tص��?� �5 ذ�_ 

 �?�4M 3(5، و إن�� hآ�ن ��u�� -  �3ه�X رض و ا�(�5  -أيUرس�ل " ����ب ا 3� ��u�� h����و

���L و س�2 ���� أX?�، و آ�نh�� h ث��ن و ��gی5 س�� Hا Eص� Hس��، ا ��R�� 5� 5أح� Hِوا ،

 cن آQا ،h?�ّ�� �� ،م�ة و ا���ا�4 L��� �Bر ا���BخS� ،5���zة ن��ء ا��ث��ن�� و ��gون س�� س�

 ،�Xء ر��ه��، �c�og ا�����o و�\ه
 إ�E ا���م، أو������_، ص�3د ��E ا�رج f ی�ج، ه��ك �34

���L آ�j ا�3* �5 ی�ص���، وص���ه�، ا�3* �5 یt�� ��، أ�� cا��?2 ص �e?�، ��ن�خ�O و ،�?� ��

ر، و ������P��� �P، و �(� ����حE و Pا� h�� M�� و h�B2 ا�P� h5 آ�ن���zة ن��ء ا��آ�نh ا���L، س�

  .���ب ���3(�5، و����h وه� ��h ث��ن و ��gی5 س��

وة ���، ��!ن��ن هfzء أص��ب ا���B، هfzء زوج��?2، هfzء ����?2، هfzء اUص��ب ذآ�را و إM ن�ث�

 c��ی��E، إذا آ�نh ا����ة خ��g، وا�h�B ص��oا، زوج� ���B3، ���ذا نc�3�� ،��3 ا����4، ه\ا 
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3ت ��h�� E أوfده� �?� ��3 �� ا�(��M ص���، أی�� ا��أة "..... fی��3?� إ f أْي ا���أة أ��م خ��ات

  .ج?�د آ(?�د ا��ج�ل �� س�ح� ا���3آ�اH، �� أن?� ا���t� hوfده� وزوج?� و ��?�، ه� 
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .Oداب ا�>�م ) : 082( ا�رس  -��

  12-05- 1996: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

 �B�oدروس ا�  jًا، �?\ا ا��ص
 ج�u خ�ة أن آ�ن �?� أث�Uا r3� 5� h3س� �?Xأ cBM hح�u ا���

���L ا�4�ة  �Bم �� س�� ا���داب ا�>O 5� hZ�B� ع��وه\J ا����(� ا��B�i أردت أن أوسk ا���

�P�Pا�� J\ی>2 ه  :وا���م، وcBM أن ن��ض �� ه\ا ا�����ع أ�k ��5 أی

���L ا�4�ة وا��   �Bه� أن ا�� ،J�� 5� q�� L��ه� ا���43م وآ �ًBu�M �gB5 ��5 ا�� J�م وح

����ء اUص�ل ���Mا ،Eوح� ی�ح Lن ا�>�ی2، س��O�Pا� ��p ،Eوح� ی�ح L��ا��ح� وح��ن وح� : آ

���L ا�4�ة وا���م �Bه� س�� ا�� ���� ��p ن ا�>�ی2 ووح�O�Pه� ا� ����.  

 أن آ�م ا���B وح� ی�حE، وأ  P�3� ������ f �iی� f 2وس� L��� Hا Eص� �Bی2، وأن ا���M �?�� Lن

 �Bم ا���أن آ P�3� ������ L�ص�� �� fو ،L�Mا�� �� fو ،Jار�Mإ �� fو ،L��3أ� �� fو ،Lا��Mأ ��

���L وس�2 ا����_ ا����4 Hا Eص� Hی* رس�ل ا  .وح� ی�حE، �5 ه�� ����_ ��

�� سh دروس اQن ن�سk ا�ا�Rة ا!ن��ن �L ن�gط، ن�gط ���ن�، ی��3 ��ث�� �5 ا�L�� ��� �B�o ا�>��ی� 

E��3� ل�M ،2�<ی�:  

َ̂ اkِ�ْْ<َ��َن ) 2(َ:��َ� اGُ�ْْ�َ�َن ) 1(�ا���ْ�َ	ُ�    C)4(َ:��َ	ُ- اْ�َ&َ��َن ) 3(َخَ�
  )س�رة ا��ح�5 ( 

ه\ا ا���gط ا�>��B وا����i ا!ن��ن ی��م، یtآc، ی��g، ی�>�2، أ��ز ن�gط ح��ي ��ن��ن ا�>�م Uن   

  .ن�gط ���4ي، ی��3 ح�B>2 �5 أه��� ه\ا ا�����ع

ِإن� اPَ�َ�َ =َ&ْ0َ�َْ)��ُ� ِ��ْ�َ)ِ�َ	ِ! ِمْ� ِرْضَ(اِن ا���ِ- w : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

� ���ُ- ِ��2َ َدَرَ'�ٍت َوِإن� اPَ�َ�َ =َ&ْ0َ�َْ)��ُ� ِ��ْ�َ)ِ�َ	ِ! ِمْ� َسMَِ� ا���ِ- w ُیwً��َ �2َ�َ *Gِ�ْ َی2ِْ(ي ِ�2َُیwً��َ �2َ�َ *Gِ�ْ َیْ�َ+0ُُ- ا

 �َ�92َ'َ *+ِ ((  

آ��� واحة، ا���iP ا��P�M ی��oB أن ن3 آ���� �5 أ������، آ��_ �� ���<� ،c�kiP ��5 رج��5،   

، ��5 أخ وأخ�L، ��5 زوج وزوج��X 5�� ،Lی_ و�Xی>L، ��5 ج�ر وج�رJ، �>��� ���ق ��5 أم وا��?�

 cخ� ���<� ��B� ���<� ،ب�P� ���<� ،H5 ا� ���� ���<� ،Hا E��
 خ��u إن��ن، �>��� �ل �i�

 ،y����� �3رX ،ض�BPنfا q����� *3Bم ی�ه��ك آ ،q[�� م�س، ه��ك آtا�� cخا���ور، �>��� �

�BنUق وا�iواج آ���، وا�Tا� P��ء ج�ءوا ���>��� وا�>��ر أ��ا ���>���، ا�>�� آ���، وا!ی��ن آ��� و
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  .آ���

��ع ا�رس ا���م �� _�\� ،�P�� Lو� EM�� L� _��آ _������L ن(�، أآ�B أجTاء  5� L��آ � 5��

،�Rري، و���2، وا������Bداب أح�دی* ص���� �5 آ��ب ا�Qا J\م، ه�داب ا�>O  ،وا�5 ��ج�

 5� 
وا�ار��، و�5 آ��ب ��� ا!��م أح�، ��tu ا!��م ���_، آ�?� آ�
 ص����، �5 ��5 ه\J ا�>�

��B ا����ن Eرت إ��Xح�دی* ا�����4 ا��� أUا.  

�َ<Qَ َوْ�َ�َ�QَPُ�ْ�َ Qَ0ْ َواْ�Qِ َأْمِ�Qَ�ْ�َ:َ Qْ ِ�َ�: 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا���ِ- َم� ا��9َ#�ُة، َ��َل: َ:ْ� ُ:Gَْ&َ! ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َ��َل(( 

 QَPِ�َ�3َِخ ��َ:َ ((  

  .ا��ی* �� س�5 ا����\ي   

اْ�َ)�8ُ4 َمْ� َداَن َ<Eَْ�ُ- : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* َی0َْ�� َش=�اِد ْ�ِ� َأْوٍس َ��َل(( 

َ�� ا���ِ- َوَ:ِ	7َ ِ�َ	� َ�0َْ= اْ�َ	ْ(ِت َوا:َ ��9	َ�َ ��pُ َهَ(اَه� -ُ�َEْ>َ �َ&َ�ْ�0َ�ِْ'ُ� َمْ� َأ ((  

��B ا����ن، دان ���L، دان رج�L، دان آ�L، ا��5�z ج��L دارJ، زوج�L أوfدJ، ه2 أه�L أ�Mب ا���س   

��E ا!u�ق أن �� c�� 2e��� إ��L زادJ إ�E اQخ�ة �Sر�Xده2 و��ج�??2 وخ��?2 ی�EM إ�E اH، أ

 J\ث، �5 ه�5 ث� fإ L��� kiPك، وآ�>2 ی2�3 أن ا!ن��ن إذا ��ت ان3� 5� _� ��و�ًا ص���ً� ی

�� �L، ا��� ا����4 اس���ار �_، أنh إذا خ��h و�ًا ص���ً�f ���ت ی��ت اس�_  ا�Z�ث و� ص��� ی

  .ویEPB ذآ�ك

 �ً3Bu ،�ًا��ً� ص��� ����أن  Hا Eت إ����Pب ا��Mأ _�\�� ���� ،h�B2 �� ا��P� hه\ا و���3_ ���_، أن

و�u �ً�Mیً� �� ا�h�B، أح��نً� �r3 ا�BuUء ا������5 إذا ی�ج �� ا�h�B خ�c وخ�i وان��اف ی�Pل 

3 ���j4 ا���c وأن ی\ه
 cBM أن � ��tأن ی یgب ا���oا� ،h�Bی�� �� ا��u ة��� EPB� أن 
��ب ی(

وا ا���جL، ی��3 وج�د اUب واUم �� ا�h�B ی����P أوfدJ، وأن ی>�Z ا���� وP� دfوUا L�� 3�Bأن ی

3ت ��h�� E أوfده� �?� ��3 �� ا�(��M ء �5 �?��?2، �\�_ أي ا��أةTج.  

 ))QَPُ�ْ�َ Qَ0ْ�َ�َ�َْو Qَ>َ��َ�ِ Qَ�ْ�َ:َ Qْ�َِأْم (( ...  

   �� L��tی �ًM�� h�Bا� c3)ه��ك �5 ی ،h�B2 �� ا��P� أن 
س��� ��tخ�ة �5 ا���c وی�oدرJ ی��3 ی(

  ص�Bحً�، ��E ���� أوfدك، �� E��o4 إ�E حیE�� ،2?Z ��ج?? E�� ،2��i3?2 ��� أ��iك اH ؟ 

 ))QَPُ�ْ�َ Qَ0ْ�َ�َ�َْو (( ...  

Uن ا��5�z آ�� ی�Pل إL���M �� ا�h�B، أ�� ��p ا��5�z ن�Li ن�� س��M، أس�اق، ن�ادي، ��Pه�،   

  :ج ا�h�B، ن�� ا������ 5�z��U ،ن ا!ن��ن، �Mل �T���E��3ه�ت، دا�Rً� خ�ر

-ِPِ	َ�َْر�%ُ)ْ� ِمْ� َر �ْ(ُ�َ �ْJُ9َْی lِ2ْ(َ�ْا � َوُی4�2َْ� َ�ُ)ْ� ِمْ� �َوِإِذ اْ:Pُ�ْ�َPَُ	(ُهْ� َوَم� َی0ُْ&ُ=وَن ِإ��� ا���َ- َ+ْ ُووا ِإَ�

 �ًG+َ16(َأْمِ�ُآْ� ِم�( C  
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) j?<س�رة ا�(  

))�  ))E�َ َخ�iَِ]ِ�َ_ َواْ�ِ_ َ

    ا�B>�ء، �� حی* Oخ� �� ���Xأ �<Bم ویه\J ا����� ا������ة، ا��5�z ی��ب س�ی3ً� �5 ذنLB وی�

  : ا!��م أح�

  )) َمْ� َصَ	6َ َ<َ#� : َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�((

  ��� �Eنأ���أی�2 ا�< Q>                0&�نp ->إ Q9c=ی� w  

->��� 7�P� م� ���G	�0ن     آ� +* ا�#Jا� Wء�G� آ�<6 ��2ب  

 ح�ی�cR�u f �ٍ��<� L ��?� �>�2 �?� خcBM 5�z���� tًi أن ی�>�2 ی�>� ��   Pات �5 ا����5 أح��نً� ی��g�

���L ا�4�ة �zدى ه\J ا�>��� ��ذا أراد �?�، �� أث�ه�، �� ن�3?�، � �B���� ،ث �5 أث�� جواه�، ��ذا ��

�5 ص�h ن(�، أح أ��اب ا��(�ة ا�h�4، إذا ص�h و� 2��t� 2�<نh �� س���، أ�� إن : وا���م ی�Pل

�>��h آ��ً� ح�P�Pً� حt� �ًPنh �� ر�M، أ�� إن ذل ���ن_ و�>�2 آ��ً� ��p ص��� وh3M �� ا!ث2، 

  .أو ���h L �� س��� وا���>�L� 2ا���4

  :و�� ��� ا!��م أح� أی�ً�

: ِإَذا َأْصَ&َ� اْ�ُ� �َدَم َ+kِن� َأْ:�Dََء4E(َ�ُ Wُُ� 4��َِ��ِن Gُ�َ(ُل: َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِريw 4 َأْ:َ�ُ	ُ- ِإw َرَ+0َُ- َ��َل((

ِ̂ ا���َ- ِ+�Qَ�>kِ+َ �9َ ِإِن اْسGَPَْ	6َ اْسGَPَْ	�9َ َوَأِن اْ:   )) َ(َ'ْ#6َ اْ:َ(َ'ْ#�9َ ا��

��B ���نL، ی�>�2 ����، ی�>�2 ��\ر، ی�>��B�� 2، ی�>�2 ��ود،    ،L5 ص���z��� ص�رخ �?e� �Zأآ

ی�>��e�� 2م، ه\ا ا�\ي ی�>��X �� 2ء �L أن ی�>�2 �� ��B، �� و��، �� حود، �� ��ا��، ه\ا إن��ن 

�� ا5�z� ��pH إی��نL �� ار�EP إ�E ا�����ى ا�\ي ی���u E�� L�.  

ِ̂ ا���َ- ِ+�Qَ�>kِ+َ �9َ ِإِن اْسGَPَْ	6َ اْسGَPَْ	�9َ َوَأِن اْ:َ(َ'ْ#6َ اْ:َ(َ'�9َ#ْ ((.    )) ا��

�T وجc وآc واح ��� ص�دق، ا�\ي    H5 ا�ی��3 إذا ا!ن��ن �>�2 آ�م �B��� ��p ی�3g ��ن�iPع 

��LB�M E إذا آ�ن �BPً� أو �3 �3gح��س�� ی J���ً�، إذا �>�2 آ��ً� ��p ص��� أو ��p وا�3M، أو �

آ�م ��L ا���اء، أو آ�م �� L�Tوی�، أو ���B�p L، أو ن���� أو ���ع �� دyM وf حyP، آ�م أس�ء، ه\ا 

 ،
�T وجc ی�Pل �_ أن� �2 أح( H5 ا��T وجc، وإذا آ�ن �� اUصc ��(�ب  H5 ا� LB)م ی��ا�>

 c23 ا��صu hMن_ �� ذUc23 ا��صu ذاق 

، ه\ا ا�\ي ی�3ف أنL ح()�� Eح�.  

   ،
�5 ذاق 23u ا�H�� ��4 ی�3g إذا ح(
، أ�� ا�\ي �2 ی\ق ه\ا ا�23i ح(��L ی�Pل �_ أن� �2 أح(

  :UنL �� ذاق 23u ا��صc ح�E ی�(
، و�� ��� ا!��م اح� أی�ً�
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َی� َرُس(َل ا���ِ- َأْخِ&ْ�ِ<* َأْمً�ا ِ+* ا�ْسqِم w َأْسَ ُل َ:qً'ُ : -ُ9ْ َ��َلَ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُسEَْ��َن َ:ْ� َأِ��ِ- َأن� َر(( 

  )) َر ِ�َ�ِ=Wِ ِإَ�� ِ�َ��ِ<ِ- َأَ�ً=ا َ�0َْ=َك َ��َل 7ْ�ُ �َم��pُ -ِ�����ِ 6ُ9ْ اْسGِPَْ� َ��َل َی� َرُس(َل ا���ِ- َ+َ ي� َشْ*ٍء َأ��Gِ* َ��َل َ+َ َش�

��� ح�س��، آ��� ج���3 ��ن�3، آ��� ���l ا!س�م آ�L ا!ن��ن أح��نً� ی�
 ا���c�4، ی��3 ی�ی آ  

ا���Bن، ا��gح، ا�����c، ا��y��3، ا��y�Pg، ا����یk، وأح��نً� ی�
 ا���o، ی�
 ا!ی(�ز، ی�
 أح��نً� أن 

 cل ه\ا ا��ج�P� ،آ��� �� Lآ��t� ًأB� �oی�  

ْخِ&ْ�ِ<* َأْمً�ا ِ+* ا�ْسqِم w َأْسَ ُل َ:9ُْ- َأَ�ً=ا َ�0َْ=َك َ��َل 7ْ�ُ �َم��pُ -ِ�����ِ 6ُ9ْ َی� َرُس(َل ا���ِ- َأ: َ��َل((... 

�ْGِPَاْس (( ...  

   f ،_�دا�B� cوى �5 آ، f جP�3� �� cوى �5 آإن � 2���f 2P جوى �5 ه\ا ا�ی5 آ�f ،L ج

f ،_�ءا��جوى أن ��Pل أن� ح��� ���� ا���ل ��L� q  جوى �5 آ c���)B�f ،_ جوى �5 آc اد

��وى وا��B(��ت، وا��Tا�2، آ�e� cه� ا�ی5 ا��4رخ� �5 ���M إu����M �ًM ا���ل ��س�c<� ،_���P ا�

دون اس�h�M ،���P �>2 ن�5 ا����P� �P�P ا����5���P ن�3g أن ا����2�P إن��ن ن�در أ�� ه\ا ه� ا�ی5، 

��B ا�(�ارح، �� ��B ا�h�B، ��\�_اfس����P �� ا��c��3 ا���د �� ،L3ا���ل، �� د� rBM �� ،ي:  

َی� َرُس(َل ا���ِ- َأْخِ&ْ�ِ<* َأْمً�ا ِ+* ا�ْسqِم w َأْسَ ُل َ:9ُْ- َأَ�ً=ا َ�0َْ=َك َ��َل 7ْ�ُ �َم��pُ -ِ�����ِ 6ُ9ْ : َ��َل(( 

�ْGِPَاْس ((...  

  ��� �4��� ،kن�� kم ج���ه\ا آ.  

 ...))��َ -ِ>ِ��َ�ِ �  )) َل َی� َرُس(َل ا���ِ- َ+َ ي� َشْ*ٍء َأ��Gِ* َ��َل َ+َ َش�َر ِ�َ�ِ=Wِ ِإَ�

واH أی?� اUخ�ة أح��نً� إن��ن ی�>�2 �>��� ی(�ح إن��ن ���R��� 2e3 س�� ی�>�2 �>��� ی��ق ��5   


 إن��ن، ی�ج آ���ت �?���، ی�ج آ���ت س�خ�ة، ی�ج�M �� 2?ا� �P5�4، ی��X  ،ی�آ���ت ���

ة، ی�ج آ���ت ��B� آ���ت ی�ج آ���ت ��3(���، ی�ج آ���ت ���ioس�، ی�ج آ���ت ���ة، ی�ج

��]��، آ���ت ����ة، أآ�B ن�gط �_ حیZ_، وا��5�z أی��� ج�q ی\آ� اH إذا ذآ� اH اج��h3 ا���Pب 

  .ح��L، أ�� إذا ذآ� ا�ن�� ���hM ا���Pب و�B3X hB3gً� آ��Zة

 ...))�َ�ِ �  )) �ِ<ِ- 7ْ�ُ �َم��pُ -ِ�����ِ 6ُ9ْ اْسGِPَْ�، َ��َل َی� َرُس(َل ا���ِ- َ+َ ي� َشْ*ٍء َأ��Gِ* َ��َل َ+َ َش�َر ِ�َ�ِ=Wِ ِإَ�

�U j�3ن_ أخ��M وأنh أخ�U �Mن_    hآ��� أن 
�L ��سة، آ��P�ی��3 ا��P ه\ا، آ��
 ����ف 

�j�3، ه\J آ��� ���ة ���ذا  E�3� ،�M�ن_ أخU j�3� hو���ذا أن ،j�3�أنh أخ��M ؟ Uن_ 

ه\ا أن اUن��Bء آ�ن�ا ��E خti ح���� آ�ن�ا أخ�5��M ه\ا آ�م �5 ا��i�gن، أن� ���cZ� h وh�M ه��ك 

ة، آ��� ���io�� ،���)3س�، ��>�Bة، ���ی�، �Sذا ��B� آ��� ����ة، آ��� ،�iBZ� آ��� ��]��، آ���

kى آ��� وا�>��  ا!ن��ن س�J إ�>�ن أن ی��gM?�، أو ی>jg خtiه� ی>�ن ه�_، ا�?�� qآ��� و��

  .آ���
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 �Mان، ��ح��، ی>�ن إن��ن �Xرد ��kR �� ح��ة �5   P3� ،ی�T3�� أی�م ����آ��Z �5 ا���fت، �(��� 

2 ��ة ر�k س���، أر�k آ������ت �5 أ��J ی�ج �g>�ت، ی�ج ���ؤfت، ��P��3ت، ی��k آ��� �5 

 Eق إ���gا�>���ت ی r3� ،ا����� E�� M�X LB�Mً� إ�E اr3� ،H ا�>���ت یT3م Pا�>��� ی� J\5 ه��

  .اr3� ،H ا�>���ت ی��ي أن ی�م ا���س

ك أآ�Z �5 ث�ث�5   �� 
��u hل �� أن� آ��M ،ًاأو f fً�Tه ���>���، أن� ��ة ذآ� �� أخ f أ���L أ�

kس�� ا���� j4ل �� س�� �� ا��M ا��(� : وا�����5 ه>\ا h�3_ ص��� �� h�P� Lء ا��ج��رأی��� و

  .واH �2 أدع ا�4�ة ح�E اQن: ا���م �Mل ��

 إ�E ا���(، آ���   gی� ���i� آ��� �?\ا ا��k�)g، ��ذا آ��h ه\J ا�>��� ؟ أی�م c�u یt�� إ�E ا���(

Hت ا��� ���Mو qری �5 ا���(، ���M ا��P3س�� ی��M  ن ا!ن��نU ،�o��� ی���� Eج إ����� cوج T�

���p وأوfد5����p J، أي إن��ن ی�c4 ��5 اUخ وأوfدJ وkM �� خti آ��B، أوfد اUخ �?2 �>�ن� اUخ 

 k��)ا� �� ��E أوfدU Jن ا�c�i ح���� ی( �Bاص ،Jدfأو 

 أخ�ك �tح�� hخ، إن آ�Uا �B�� 2?و�

�Mوی� L��� ji3وی LBی� k��)ًا���5 ا���( آ�L آ�م و�>5 آ�م ذآ� ج J.  

أخ ث�ن� �L ج�ر �5 رواد ا���( ����وfت آ��Zة جًا د��J إ�E ح��ر ا�رس، ه� ج�ء �(���ً�،   

���L س�م ���دة و��ج�M ،y��u Lل �� ج�ري ��ن، �L� h�P أهً�  hس�� LBة وأن� �2 أن�وج�ء ���ة واح

���cL آ�h ���ور ���رس، ان�وس?ً� ه LB.  

  :آ����� ه\J ا�>���ت، �Mل �E��3 ��ذا

  .�هt� 2خ�M>2 و���Mا ����س ح��Eإن>2 �2 ���3ا ا���س ���tا�>2 ��س�3

E��3� ل�M ،�B�iا�>��� ا� J\روس آ�?� ه  :أح أس�Bب ا��او�� ��E ا�

2ُ9َ�ْْ� ِإن� ا��3َ�ْ�Jَن َآ�َن kِ�ْ�ِْ<َ��ِن َ:ُ=ّوًا ُمِ&�9ً� �َو7ْ�ُ 0ِ�َِ&�ِدي َیGُ(ُ�(ا ا��Pِ* ِهَ* َأْ�َ�ُ� ِإن� ا��3َ�ْ�Jَن َی9َْ�ُغ َ�

)53(C  
  )س�رة ا!س�اء ( 

   �� ���و رL�M �5 آ��L، ����ى ا��ا�M اUخ��M �5 آ��L، �5 اح��ا�L ����س، س�ن� Bا!ن��ن ی

2<���ون ن�رًا، �Mل ا���م ���>2 ی� أهc ا���ء وآ�J أن ی�Pل ا���م Mم ی��P�  ا���ر، ا���ر cی� أه

��ء وا���ء ن�ر، �>5 اخ��ر آ��� ا���ء.  

� ِ��ْ�َ	ْ�ِء ِإpًْ	� َأْن ُیNَ=4َث ِ�ُ)47 َم� َسِ	َ� : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة، َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( Eََآ ((  

   5� ،l���� ی�>�2 �5 دون kى، ��ذا س�دون ح>�� �5 دون ����4 س�k �>�2، ن�cM، أآ�Z ا���س ص

 �4M وى، وه��ك���4 M ه��ك ،��Bخ� ه\ا إث2 آQا 
�gpء cBu، أي �tث�� �5 ج�ن
 ی��cP إ�E ا�(�ن

 fوي إ�� f ،�?��3� f ا���س، ه��ك ��4ل h�[إذا روی�?� ی یX 2�I ه�ه��I �4M �� ،وى�� f
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�L��e، أ�� ی�ج l4M أخ�ى ا��4P ا��ا��� ا��� ���g إ�O Eی�ت اH، إ� Eإ� ،L��<ح Eإ� ،Lا��� E

_�\� ،�?�P�Pح E�� jP� 2� hس ا���س أح��نً�، أنt�� :  

� ِ��ْ�َ	ْ�ِء ِإpًْ	� َأْن ُیNَ=4َث ِ�ُ)47 َم� َسِ	َ� ((Eََآ ((  

   f �� r3� �?� ة ی������� J�� lP� J ��ا�BM، ی�ج�� J ج?�ز ��ا�BM، ی�ج�� ا��5�z ی�ج

�����z� r3� E آ�
 ی ��Bخ\ آt� ��oB أن ی�Pل،  f��cP ��� س�h3 إf ا�c��P، �\�_ ه\J ا���iP ی�ج

ا���ری6 أن?2 ج��3ا �� آ�B?2 �� ه
 ودب، ج��3ا �� آ�B?2 آc �� و kM��h أیی?2 �5 روای�ت 

h3Bu 2ا�2�3 ث �B�u �?�M���و hBآ� 
، ث2 ن���� أن وح�gوه� ح�gًا �2 ی���4ا و�2 ی�PMا، وه\J ا�>�

�� أنL ج�k آc ا��وای�ت ص���?� وزا�M ،�?oRی?� و���3?�، ج�3?� �� Pل �� ا���M ه\ا ا�>��ب 
آ��

��?� ن�5 أ��م  ����p ،ن����ه� ��Pا�� J\ه ،kوأن ی�اج yMه\ا ا�>��ب وآ�j ا��Pرئ أن ی��l وأن ی

4M ،���P3� ��p �4M �?�<� ،ي واردة�Biا� �� J\ل �_ ه�P5 آ��ل آ��ب، ی� �B3� f ���BP� ��p �

 kس� �� c<� ث�5 ح�P�P ه\ا ا�ی5 دخ�h زورًا و�?��نً�، �?\ا ا�\ي ی� �B3� f ،Hأص��ب رس�ل ا

 �� cل و�� آ�Pی2�3 ی �� cا �� آ���M ل، �?\ا�Pی f ل وه\ا�Pأ�� ا!ن��ن ه\ا ی ��)�� ،��O ،�ًإن��ن q�� ه\ا

�م أ��uل ص�oر إذا روی h��B?�ا إ��X Eء ه2 ��3ون ��L جًا، ی�Pل �L رج�ل، ی�ج f �4M ��وى أ�


  .ی�ج f �4M ��وى إf أ��م أ��Xص �5���3 و�k ذ�_ f ��وى إf �� وhM ���س

  .�?\ا ���Mا �� آc �� ی2�3 ی�Pل و�� آc �� ی�Pل �L رج�ل، وf إذا وج ا��ج�ل Oن اUوان  

َمْ� َ��َل َ:َ�*� َم� َ�ْ� : َ�ْیَ�َة َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُ:rَْ	�َن َ'8ِ��ِ َأِ�* ُه(( 

َ�� َمْ� َأْ+:َ Qَ�َِذ �ُpَْآ�َن ِإ �ٍ�ْ:ِ �ِ�ْhَ�ِ ��َPْEُ�ِ *َPِ+ِْمَ� ا���9ِر َوَمْ� ُأ Wُ=َ0َGْْأ َم�)&َPَ�َ�ْ+َ 7ْ�َُر َأ�JَPََوَمِ� اْس Wُ�Pَ Wَُأَخ�

  )) َ+َ َش�َر َ:َ�ْ�ِ- ِ�َ ْمٍ� َوُهَ( َیَ�ى ا��%ْشَ= cَْ�َ� َذGَ+َ Qَ�ِْ= َخ�َ<ُ- 

   _�tوس ����� ��ك �����یcBM ��3 �� ��وي حی* �Xیj ی��oB ان ��tآ �5 ص��L، أنh ��ج� 

�� ا��� ���� ��Bأخ�ى، ا� ���� أم �����Bا� J\ي ه��Xأ ،��إذا �2 رجc أن� أری أن أ��Xي ���

4ق وأنL� h آ�ذب� L� _� ی* ه� خ��L، آ�Bت خ��نً� أن ��ث أخ�ك ��P� L�4��.  

َ�� َمْ� َأْ+Wُ�Pَ َوَمِ� اْس�JَPََر َأَخ�Wُ َ+َ َش�َر َ:َ�ْ�((:َ Qَ�َِذ �ُpَْآ�َن ِإ �ٍ�ْ:ِ �ِ�ْhَ�ِ ��َPْEُ�ِ *َPِ+ْْمٍ� َوُهَ( َیَ�ى َوَمْ� ُأ َ�ِ -ِ

Qَ�َِذ �َ�ْcَ =ََخ�َ<ُ-  ا��%ْش =ْGَ+َ ((  

   
�Bu ،ج�اح 
�Bu ،داخ�� 
�Bu ،
�M 
�Bu س��Bن اH ن�iP �?�� جًا، ا����ة اخ��4ص ی�ج

 cس، آ�?� ،����� ،?�)� ،���M ،��
 �T�� ���3ی��R، ص��Bu ،
 ج��Bu ،أس��ن 
�Bu ،ن���

��� Eی5 أي إن��ن ص���س ��L�t و�?�� آ�ن ����اJ اخ��4ص ����م ��B� LدLR، أر���L، رج��L، أ�� ا�

 cدوزان ه ،�R���?آ ،3J ����، ا!���ء اخ��4ص أنf hح� ن��_ ���آ�B_ ی�Pل �_ ه\J حاد ��(�
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 �� hي، أن�� q�� J\ل �_ ه�Pاد ی�5 ا���P3ل أن �\ه
 إ�E ا���( إذا آ�نh ا����رة ����ج إ�E ح

  .ه� اfخ��4ص�ت، ا!���ء اخ��4ص أ��ر ا�ن�� ��3ف ��

 ��p 2، �2�3، ����، ا�������� ،?�)� ،���M ی�ج دا��� وا�ا��� ��p ����، وی�ج ����، ی�ج

�5 ���وى ��  kا�\آ�، أس� cل أهtا!ن��ن أن ی� 
��، ��p ا�����، ی(�Pا� ��p ا���p 2��3 ا��(�?

  .أنTل اH �?� �5 س��iن

�k �� ج�B_ س��   L� ل�M ،�3�)أن ی��4 ا� �5 أآc ا��Zم �� : 5 ث�م وآc ث�م، ا���M �Bلرجf c ی�ی

  .��B أ��ك أن  f�t�� إ�E ا�(��3ی5��P �4�ن�، ا�

�� إ�E ا��Pء أح��نً�، آ�م �� أنTل اL� H �5 س��iن، �k زآ�ة ���_ �� �Xء ���_، �Xء ی

 L��i�خ��� رj�p خTB وأ���P��� Li ث2 اس��هhB ه\ا ا��j�p �5 ا����P ی�ج �L خ��� fOف وأ

  .���ات

 f ،أن ی>�ن اخ��4ص �oBًا، ا!���ء ی�ا����وى �?\ا ا�����ى �h�3، أ�� ���M ا!���ء خ��iة ج

��tل إ 5� f�L��3� yZ وور�L، وا��رع ی�Pل �_ أ�?��� ان��eن�، أن� أح��نً� أ�Mل ا!ن��ن ا�(�Bن 

ي، وا�\ي ی����� �ً��e�J إن��نً� �  .������ى أ

ی�Pل �_ ح�ام �� �y�3، ه\J س?�� جًا أي إن��ن ��S>�نL أن ی�Pل �_ ح�ام، آ��� ا!���ء ه��ك �5   

��k� ،2 ذ�_  Eج إ����� ����Uًا اح�ام ی��3�i?� أي إن��ن، �>5 أح��نً� �>�ن ح�ل، �� و�k دy�M ج

�� اخ���L ����هc أنh أردت ا����43، ه��ك �5 ی�Pل �_ ا�3��c أی�م ی���ر رجc ���� ����هc، و

  .وf ح�ج آ�X cء ����ح، ح�E آن� أن ن�Pل �_ ���43 ���ى ��>5

َ�� َمْ� َأْ+Wُ�Pَ َمْ� َ��َل َ:َ�*� َم� َ�ْ� َأPَ�َ�ْ+َ 7ْ�َُ&(�ْأ َمWُ=َ0َGْ ِمَ� ا���9ِر َوَمْ� ُأْ+hَ�ِ ��َPْEُ�ِ *َPِْ�ِ� ِ:ْ�ٍ� َآ�َن ِإ(( :َ Qَ�َِذ �ُpْ

  "َر َ:َ�ْ�ِ- ِ�َ ْمٍ� َوُهَ( َیَ�ى ا��%ْشَ= cَْ�َ� َذGَ+َ Qَ�ِْ= َخ�َ<ُ- َوَمِ� اْس�JَPََر َأَخ�Wُ َ+َ َش�

w َیGِNْْ� َأَ�ُ=ُآْ� َ<Eَْ�ُ-، َ��ُ�(ا َی� َرُس(َل ا���ِ- : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= َ��َل" 

 -ُ�َEْ>َ �>َ=ُ�ََأ �ُGِNَْی lَ�ُْل ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 َ�ُ- : ؟ َ��َلَآ)Gُ�َ+َ ،-ِ�+ِ ُل)Gَُی w ��pُ ٌل�Gََیَ�ى َأْمً�ا ِ���ِ- َ:َ�ْ�ِ- ِ+�ِ- َم

�̂ � َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َم� َمQَ0َ9َ َأْن Gُ�َ(َل ِ+* َآَ>ا َوَآَ>ا َ+Gُ�َ(ُل َخJَْ�ُ! ا���9ِس َ+Gُ�َ(ُل َ+kِی��َي ُآ6َ9ْ َأَ�JَMْ�َ َأْن  ((  

��S>�ن_ أن ���4 و��S>�ن_ أن �k�P، و��S>�ن_ أن �e?� ا��y، و��S>�ن_ أن �jM�� jP، و��S>�ن_ أن   

 �� �oوص Lن�� �Pاح� y5 ا��� h<ذ�_ أن ا!ن��ن إذا س E�3� ،������ �ًB�u h<ذ�_ س kدع، و���

H5 ا�� 5� �Pوس L5 ن����.  

  l�X �� ل�M :س ��E ی hB� ،ب ا�����Xأ hأن� آ� yRس� Eر إ��Xى خ�� وأ��Xا ،��<� yR�

 LBی�آ ی، ��jM ا���yR، ���� رأى ا���� �uد�P� ،J س��� ونj4 وf أحX ازدح�م hMا��>�� و و
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��>�� أراده� ا H��3X ،E��3 �� ص�o وإه�ن� ���ى ا!M�ع �5 ه\J ا��J��� ��43، ��ذا �c3 ا���yR ؟ 

  .�>��� ی�g� c>�� أنL�T �5 ��آL���� ،L�B، ا!ن��ن أح��نً�

w w َیْ	��0َ9َ َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري4 َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َم َخ�3ًِ&� َ+َ)�َن ِ+�َ	� َ��َل َأ(( 

̂� ِإَذا َ:ِ�َ	ُ- َ��َل َ+َ&َ)� َأُ�( َس�0ٍِ=  Nَ�ِ َل)Gَُهْ�َ&ُ! ا���9ِس َأْن َی qً'َُوَ��َل َ�ْ= َوا���ِ- َرَأْی�9َ َأْشَ��َء َ+2ِْ&�9َ َر ((  

  :3Buً� ر��� �T وج�M cل  

Mْ�َْخَ�اِج ا���ُس(ِل َوُهْ� َ�َ=ُءوُآْ� َأو�َل َم��ٍة َأkِ�ِ %(ا	َ<2ُْ� َوَه�	ا َأْیَ)rُ(َ>َ �ًم)ْ�َ َن)�ُ�ِ�Gَ�ُ ��ََأْن �َأ %̂ Jَْ(َ<2ُْ� َ+����ُ- َأَ�

  C)13(ُآPُ9ْْ� ُمbِْمWُ)ْJَMْ�َ �َ�9ِ ِإْن 
  )س�رة ا����� ( 

* َ:ْ� َأِ��ِ- َ:َGَ�ْ	�9َpَ�=�َ !َ َأُ�( َ�ْ)ِ� ْ�ُ� َأِ�* َشْ�َ&َ! َ�=��9َpَ ُمNَ	��9َpَ�=�َ �ٍJْ�ِ �ُ�ْ =ُ ُمNَ	�ُ= ْ�ُ� َ:ْ	ٍ�و َ�=�9ِpَ* َأِ�(( 

ِإن� Qَ�َ َرِ�ً	� َوِإن� G�َ Qَ�َ¥� َوِإ<4* َرَأْیQَPُ َ�ْ=ُخ7ُ َ:َ�� : َ�ُ- َ:Gَ�َْ	ُ! َم�� ِ�ِ- َرُ'7ٌ َ�ُ- َشَ�ٌف َ+�Gََل: ْ�ِ� َو���ٍص َ��َل

ِث اْ�ُ	َ�ِ<*� َص�ِ�َ; َهwbُِء اxَمَ�اِء َوPَ�ََ)��ُ� ِ:9َْ=ُهْ� ِ�َ	� َش�َء ا���ُ- َأْن Pَ�ََ)��َ� ِ�ِ- َوِإ<4* َسِ	q�ِ 6ُ0َْل ْ�َ� ا�Nَ�ِْر

ِإن� َأَ�َ=ُآْ� Pَ�َ�ََ)��ُ� ِ��ْ�َ)ِ�َ	ِ! : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َرُس(ِل ا���ِ-

َ(اَ<ُ- ِإَ�� َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ!، َوِإن� ِمْ� ِرْضَ(اِن ا���ِ- َم� َی�gُ% َأْن َ�ْ&ُ�َ� َم� َ�6ْhَ�َ َ+َ�ْ)Pُُ; ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 َ�ُ- ِ��2َ ِرْض

َ'�7 َ:َ�ْ�ِ- ِ��2َ ُس3َMُْ- ِإَ�� َأَ�َ=ُآْ� Pَ�َ�ََ)��ُ� ِ��ْ�َ)ِ�َ	ِ! ِمْ� ُسMِْ� ا���ِ- َم� َی�gُ% َأْن َ�ْ&ُ�َ� َم� َ�Pُ(ْ�َ+َ 6ْhَ�َُ; ا���ُ- َ:�� َو

 Wُ�Gَ�َْیْ(ِم َی ((  

ْیQَNَ َم�َذا Gُ�َ(ُل َوَم�َذا َ�َ)��ُ� ِ�ِ- َ+ُ�ب� َآqٍم َ�ْ= َم9ِ0َ9َ* َأْن َأَ�َ)��َ� ِ�ِ- َم� َسِ	6ُ0ْ ِمْ� ِ�qِل َ��َل َ:َGَ�ْ	gُ>ْ�+َ !ُْ� َو((

  )) ْ�ِ� ا�Nَ�ِْرِث 

واH ی� أی?� اUخ�ة آ2 �5 آ���ت أ�h�P آ�نh سBBً� �� های� �]�ت ا��XUص، آ��� أ�S� h�Pخ�ص،   

� Eإ� 
 ی���g ویL�� kBi �]�ت ا���6 وfOف ا���6 و�?�ي ��L أس�، وه� �� اUصc أی�م �Xی� ی\ه�

آ��� حy أ�S� h�Pخ�ص، �Xء خ��i جًا ��5 أن �>�ن �� ر��ان اH إ�E ی�م ا�����P، و��5 أن 

  .�>�ن �� س�Li إ�E ی�م ��J�P �>��� واحة

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* َسEٍَ� َ+َ ْصَ&6ُNْ َیْ(ًم� َ�ِ�یً&� ِم9ُْ- َوَ<Nُْ� َ:ْ� ُم�0َِذ ْ�ِ� َ'َ&7ٍ َ��َل ُآ6ُ9ْ َمَ� ا��9ِ&*4 َص(( ��

6ُ�ْGُ+َ �ُ��ِ>َ :7ٍ ُیْ=ِخ9ِ�ُ* اْ�َ#�9َ! َوُیَ&�ِ:ُ=ِ<* َ:ِ� ا���9ِر، َ��َل	9ِ* َ:ْ� : َی� َرُس(َل ا���ِ- َأْخِ&ْ�ِ<* ِ�0ََPَ�ْ ََس =ْGَ�َ

َ�� َمْ� َی��Wُ�َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- 0ْ�َُ&ُ= ا���َ- َوJْ�ُ wِ�ْك ِ�ِ- َشْ�ً�� َو�Gِ�ُُ� ا���qَة َوbْ�ُِ�* ا���َآ�َةَ:�gٍِ� َوِإ<�ُ- َ�َ�ِ�:َ �ٌ� 

َ�� َأْ�َ(اِب اMَ�ْْ�ِ� ا���ْ(ُم ُ'�9ٌ! َوا���َ=َ�ُ! ُ�: َوَ�ُ�(ُم َرَم�Dََن َو�Nُ�َ% اْ�َ&��pُ ،6َ�ْ َ��َل:َ Qَ%َأُد� w�3َِ�َ! َأMَ�ْا �ُEِ3ْ

 q�َ ��pُ ُة ا���ُ'7ِ ِمْ� َ'ْ(ِف ا���7ِ�ْ َ��َلqُء ا���9َر َوَص�	اْ�َ �ُEِ3ُْی �	َآَ ) �ِ'ِ�Dَ	َ�ْ9ُ(ُ�2ُْ� َ:ِ� ا'ُ �+َ�#َPَ�َ ( ��P�َ

َ�� َی� َرُس(َل ا���ِ-، : ْرَوِة َس�9َِمِ-، 6ُ�ْ�َُأw ُأْخِ&ُ�َك ِ�َ�ْأِس اxْمِ� ُآ�4ِ- َوَ:ُ	(ِدWِ َوِذ: ��pُ َ��َل) َی0َْ	ُ�(َن ( َ�َ�َ� �َ

  ... )) َرْأُس اxْمِ� ا�ْسqُم َوَ:ُ	(ُدWُ ا���qُة َوِذْرَوُة َس�9َِمِ- اْ�ِ#�2َُد: َ��َل



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1053�� آ��ب ��
 

ا���B ا�>�ی2 حث�� �5 ا�4�ة وا���4م وا��� وا�Tآ�ة، وحث�� �5 ص�ة ا���c، و�5 ا�4�M وحث��   

�5 ا�(?�د.  

 ))pُُآ�4ِ- : �� َ��َل Qَ�ِِك َذq	َ�ِ ُأْخِ&ُ�َك wَأ ((  

    .آ� j�Tآ� و��4م و��� و�(�ه

6ُ�ْ: 6ُ�ْ�ُ َ�َ�� َی� َ<ِ&*� ا���ِ- َ+َ َخَ> ِ�ِ�َ��ِ<ِ- َ��َل(( Gُ+َ ،َهَ>ا Qَ�ْ�َ:َ �lُآ : �ُ��(َPَ>َ �	َ�ِ اَخُ>وَنbَ	ُ�َ ��>َی� َ<ِ&*� ا���ِ- َوِإ

��iُِ=: ِ�ِ- ؟ َ+�Gََلَ�َ wَم�9َِخِ�ِهْ� ِإ � QَPْ�َ(ِpَ ُأم%Qَ َی� ُم�0َُذ َوَه7ْ َیُ);% ا���9َس ِ+* ا���9ِر َ:َ�� ُوُ'(ِه2ِْ� َأْو َ:َ�

 �ٌ�Nٌِ� َص�َهَ>ا َ�ِ=یٌ� َ�َ �  )) َأْ�ِ�2ِPِ9َْ� َ��َل َأُ�( ِ:�َ�

  .ا����نا��� وا�(?�د ��آ?� ��B ه\ا �5 أخ�i اUح�دی* ا�4�ة وا��4م و  

�L�3 ا��� �>2 أن آ�م ا!ن��ن خ��i، وأنL جTء �5 ���L وأن ا!ن��ن ی�<� EM��L : أی?� اUخ�ة

 L��3� L� �M�� f L��آ ����L س3 وأن ا!ن��ن إذا  5� L��آ �وی�<� �P��L، وأن ا!ن��ن إذا 


 ص�� ا��B3داتBا����ن س �B�  .�PX وأن 

 ))Qٍ�ِا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ��َل َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم� �� َیْ��GِPََ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص���P�َ =ٍ&ْ:َ ُن�	ِإیَ �ُ�GِPَ�َْی w

Gَiِا)َ�َ Wَُیْ َمُ� َ'�ُر w !َ�9#َ�َْیْ=ُخ7ُ َرُ'7ٌ ا wَو -ُ>ُ��َ�ِ �َ�GِPَ�َْی ��P�َ -ُ&ُ�ْ�َ �ُ�GِPَ�َْی wَو -ُ&ُ�ْ�َ -ُ ((  

  Uدم: خ�ةأی?� ا�M درس �� Hء ا�X ع إن��  .ن���k ه\ا ا���


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .إح�Bط ا�c�3 ) : 083( ا�رس  -��

  26-05- 1996: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  


 �uح ه\ا ا�����ع ه� أن ا����ق آ�� ����3ن �� خ�Bi ا Bأن س �P�P5 ا����ق وا��� hث�� �3�)�

 ،�?�o�Bم وا!ی��ن �����4 ی�ا!س �?Iأ Lأن fاًء إن���ن آ��Bان، ن�ع ن�3ذ ��H أن ن>�ن ��L آ��� ا��

 �?\ا ا�>��� ا�\ي أI?� ا!ی��ن وا!س�م ���� ��5 ا�� 5���z��L���4�� �ًP�P ه\ا �Xأص�� وه\ا أ y���

E��3� ل�M ،��<إث�ً� �5 ا� :  

  C )145(�ِإن� اْ�ُ	�Gِ+ِ�9ََ� ِ+* ا�=�ْرِك اْ�َ ْس7ِEَ ِمَ� ا���9ِر َوَ�ْ� َ�ِ#َ= 2ُ�َْ� َ<ِ���ًا 
  )س�رة ا����ء ( 

   P�و�>5 ا�\ي ��h ن�eي ه� أن ص���� آ�ام �5 ���� ا�����4 آ�ن�ا ی�?��ن أن��?2 ������ق، و

���L وه� f ی�3g، ی�ج أ��اض ا!�� �B5 �5 أن ی��zه� خ�ف ا�� �ً��� Lري �� ص�����Bم ا�

 Lو� ،L��� q�)� L� L5 ه� أن�zا�� 
خ�Z�B ����ب إ�E ا!ن��ن وه� f ی�3g، أخ�X �iء ی�4

ق أخ�ان ا�\ی5 ه2 ح���g� �ً[�X �ً[�g� �ً[�X 5<� ،L]ً� ی�4ب ����ق Oخ� ��p ا����ق اUص��، ه\ا ا����

ی، أو BX?� �2 ی( �?� حً�، ���جL داخ��ً� �5 X اء�pأو إ ،یX �o�اQخ� اس�L ن��ق �uرئ 

5���z5 ا���� �Z<5، ه\ا ا���ع �5 ا����ق ی���zا�� k� �ًه�ی�I L�PB�ا!ی��ن و.  

�L، أدى ا���4ات أداء   �P�اUصc أن5�z� L واUصc ص�دق، �>�I 5ف �uرئ أص�� ،L���oت 

���L أن ی��e، س�� ����L أن یtخ\ �� ��L� q، ه\ا وkM �� ا����ق وه� f یري، X 2<� h�M>��، س�� �


 ا�\ي د��ن� إ��u Eح ه\J ا�����ع إن �� خ�Bi ا�(��3 وإن �� درس اUح ه� Bة ث�ن�� إن ا����

�� 2?�����یة، �Sذا X ة��pو kRام راTح�5 وا�� h5 أخ�ة آ�ام �?2 س�� 
 ا�3(Xأ 
)� أن�� أ

ا�ره2 وا�ی��ر، أو إذا خ��ا �k أن��?2 �� ����?2 و�3Mا �� س��ك f ی�>5 أن ی���س
 �k ا!ی��ن، ه\ا 

ه��ك ن��ق آ��، ون��ق ���43، ن��ق ا�>�� �� آ�ن ص�حLB آ���ًا : ن�ع �5 ا����ق، �\�_ �Mل ا����3ء

�� L��ج cج Hا �P�Pن، ا�����zا�� Eاًء، و�����4 ��دی� ان�2 إ�س�رة ا��PBة وصj ا�5���4،  ا��

E��3� ل�M ولUا:  

ِ+* fُُ�َ	�ٍت َ��  �َم2ُ�ُrَْ� َآَ	7ِrَ ا��ِ>ي اْسPَْ(َ�َ= َ<�رًا َ+َ�	�� َأَض�َءْت َم� َ�ْ(َ�ُ- َذَهَ; ا���ُ- ِ�9ُ(ِرِهْ� َوَ�َ�َآ2ُْ�

  C )17(ُیْ&ِ�ُ�وَن
  )س�رة ا��PBة ( 
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ا�\ي �� أI?� ا!س�م وا!ی��ن إf �����4 ی�یه�، هfzء ه\ا ا�����y���� y ا�>��، ا�>��� ا��اًء   

ی��3ن �� ا�ن�� �Sذا أ��ءت �?2 وه� �� أوج ن(�حL، وه� �� أوج J��p ذه
 اH ���ره2 و��آ?2 �� 

���Iت f ی�4Bون ص2 �>2 ��� �?f 2 ی�ج�3ن، أرج� ا H�E��3 أن f ی>�ن واح ��� �5 هfzء، 

 cس�Uرك ا  .�5 ا���رهfzء �� ا�


 �5 ����3، ��ه2 أنL إذا أخ�M �BیTo� �ًgو   uن� ح��j3، س� �e�� L� أن ا�\ي ی�>5 أن ن�4ب fإ

Hن� رس�ل ا
 ه\ا ن��ق �uرئ، س�ن� ��� �Mل ����<� Lو��� L2 ��3?2 ی���ن أه�?� �Bا�� : ���د

 L���f ی� ��� : ا�4�ة وا���مأ��ب ��y ه\ا ا�����y ا�\ي أرس�P� cی� إن ���ًا س�Toوآ�P� ،2ل 

L� hأ�� �Rر�u j3� �e�� �?�<� �ً��z� أرًا، ه\ا ا��� ?X Lإن.  

   �� hحPان �?BX أو ،یX �o�ی أو X اء�pإ ،�Rر�u j3� �e��� 5<�� 5���z5 ا��� آc واح

 fإ ��� f 2?��� ���3اء ی�p!وا ،��� اQخ�ة، ذه�L، ا� �?Bg�z���� ���3ال، وا���o ی���3 �����ح�

��E آc أ�� ا���ع ا��Zن� ن��ق ا����43، ن��ق ا�>�� �Xء ون��ق ا���X ��43ء Oخ�، ن��ق ا�>�� أص�� 

E��3� L��M ��43رئ، ن��ق ا���u ��43ون��ق ا��:  

ِ̂ َ�َ>َر اْ�َ	ْ(ِت  �َأْو َآَ��4ٍ; ِمَ� ا���َ	�ِء ِ+�ِ- fُُ�َ	�ٌت َوَرْ:ٌ= َوَ�ْ�ٌق َیْ#0َُ�(َن َأَص�ِ�2ُ0َْ� ِ+* َ�َذاِ<2ِْ� ِمَ� ا���َ(اِ:

  C )19(َوا���ُ- ُم�Nٌِ� ِ��ْ�َ)�ِ+ِ�یَ� 
  )س�رة ا��PBة ( 

   5��5 ح�ل ا��5���z و kإذا س� ،�ً��z� أن ی>�ن Eت ی���fح� L����� yس���� �5 ا����ء، ا�����

E��3� ل�M ،E5 ن�4ه2 ی����  :��زه2 و�5 ن(�ح?2 و� 5�tی� اH �?2، و

ُ- َ�َ>َهَ; اْ�َ&ْ�ُق َیlُ3َMْ َأْ�َ��َرُهْ� ُآ��َ	� َأَض�َء 2ُ�َْ� َمJَْ(ا ِ+�ِ- َوِإَذا َأfَْ�َ� َ:2ِ�ْ�َْ� َ��ُم(ا َوَ�ْ( َش�َء ا��� � َیَ)�ُد

  C )20(ِ�َ�ْ	2ِ0ِْ� َوَأْ�َ��ِرِهْ� ِإن� ا���َ- َ:َ�� ُآ47 َشْ*ٍء َ�ِ=یٌ� 
  )س�رة ا��PBة ( 

   2?� ���f ی�ج�3ن، أ�� ا���Tة ا��Zن�� ��?��P� 2 س�k، و��?��P� 2 ن�e، ��\�_ أول ز��ة ص2<� 2 

 ،Lأن ی��ر� ،LP�iأن ی �oBی� f �?BX Lاخ�� ا!ن��ن إذا رأى أخ ���qB ����43 ی�ج ���4P، ی�ج

 Lذه� �� hحPان �?BX ،یX اء�pإ ،یX �o� ،�Rر�u j3� �e�� J���L أن یtخ\ �� Lأن ی���

  .ص�ر �� ا��iاب

   Jس�� Lآ��� �� �ً��� P� E��3� Hا Lري رح���Bًا ا!��م ا�أی?� اUخ�ة ��� أن ه\ا ا�����ع خ��i ج

 ،L������L ؟ ی��3 ی��م ث�اب  �Bی� E�3� �� ،�3gی f وه� L��� �B5 �5 أن ی��zب خ�ف ا����

hiBح �P�4ا� J\س���5 وا�����4 خ��رة ه �Pص� �� c�3أی�م إن��ن ی.  
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   �P�Pوج�د وا�� rPأن ا���ر ی� rMط ا�����Bط ��ازاة، إح�Bوإح ،rM��� ط�Bن، إح��ا!ح�Bط ن�

 L� ط ا���ازي، إن��ن�Bأ�� إح rM��� ط�Bط إح�Bوج�د ا���ر ه\ا ا!ح rPم ی��eم، وأن وج�د ا��eا�

 ح���ت و�L س�]�ت إن رج�h آ�� ا�����ت ��� رح�� اH وإن رج�h آ�� ا���]�ت ��� ح>2 اH، إ��

_BM�3وإ�� أن ی _��  .أن ی��3 

���� إf خh�g أن أآ�ن �>ِ\�ً� و�� روای� �>َ\�ً�، �Xء    E�� ���M h����Mل إ��اه�2 ا����� �� 


 أ�Mا�_، ��ذا ��Pل Uوfدك، ��ذا ��Pل �Tوج�_، ��ذا ��Pل UصU ،_R�Mخ�ان_، Mرا �ً�Rًا داخ��i ج

E�� _��M اض������M E_ إذا آ�ن ه��ك  ���ذا ���4 ؟ د ���� yM��Pل إ _������_، أو إ��اض 

 ،5�3� ��p ء�Xء �5�3 و�X 5���4، ص�ر ن��ذج�5، ص�ر�X أول ��ادر ا����ق، ص�ر J\?� �����

�Iه� و��5u، خ��ة وج��ة، س��ك �� ا���Tل وس��ك �� ا�h�B، س��ك �� ا���( وس��ك �� ا�آ�ن، 

  .ص�ر �� ازدواج��

  ������� إf خh�g أن أآ�ن �>ِ\�ً� و�� روای� �>َ\�ً�، �� أن �Mل إ��اه�2 ا����� ��  E�� ���M h

��L��M E ��أى ����ً� �>\ب  L���أحًا رأى ���� خ�ف ���M �>\���، ه\ا آ�ن وا�eً�، ه� �� ��ض 

 Lن��  

  .أدرآh ث�ث�5 �5 أص��ب ا���B آ�?2 ی��ف ا����ق ��E ن��L: و�Mل ا�5 أ�� ���>� ه\ا أح ا����5�3

ذا واح ��� �� خc<� �i ح���L ی�?2 ن��L ������ق �tی5 ه� �5 أص��ب رس�ل اH ؟ ���u، ی��3 إذا إ  

 hن� س�آ�Z2 وا��Uة اX 5� ��4ول یU�� L�Bرج��5 �� ��آ qن� ا!ن��ن ده�Zس>�ت ا� ،h�� LنU

  .س>�ت ��ت

نL خ�رج ا!ی��ن آ��ً�، ��S� ،hذا ا!ن��ن �� خL��� �� �i إu�Mً� أن ی�?2 ن��L ������ق �E�3 ه\ا أ

س، ه\ا Pا�� y�Pا���ف، ه\ا ا� ،y�Pا����، ا� l��� ،c�3ا� l��� ،�3ا����� y�M���� ا!ی��ن ا��

س، أی�م ا!ن��ن ی�Tن ��E ن��L یB>�، أی�م ی�rBP ه\J ا��3gر Pن ا��Tس، ه\ا ا��Pا���ف ا��

اف أو ���4P ی�Pل �� ا�\ي ص�ر، ه\ا إن��ن ص��، أ�� إن��ن ��اf J ی�tل، إذا آ�ن حL�� c4 ان��

y�M �� ذرة إی��ن ی>�ن L�� أ�� إذا ،�ًM�uع إ��  .خ�رج ا���

أدرآh ث�ث�5 �5 أص��ب ا���B آ�?2 ی��ف ا����ق ��E ن��L، : و�Mل ا�5 أ�� ���>� ه\ا أح ا����5�3  

��E إی�� Lل إن�Pی   .نL ج�Bیc و��>���c�R ��?2 أح

�� ا!ی��ن و��q ی�Pل �_ أن� �5�z أ��c ��_ وی>�ن ���>
 ����ن ���43، ه>\ا �r3 ا���س ی

��X Jء �5 ا��رع�� LB�M ذرة إی��ن، ی�� qا��رع و�� �.  

L��M 55 ا������ خ�ف ا����ق إ5�z� f وf أ��L إy���� f، و�� ی�\ر �5 ا!ص�ار ��E : وی\آ� 

E��3� Hل ا�P� ،���� ��p 5� ا����ق وا���43ن:  
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ا�>%ُ<(َب ِإ��� ا���ُ- ا��ِ>یَ� ِإَذا َ+0َُ�(ا َ+�Jَ�ًِ! َأْو fََ�ُ	(ا َأْ<Eَُ�2ُْ� َذَآُ�وا ا���َ- َ+�ْسEَhْPَُ�وا ِ�ُ>ُ<(ِ�2ِْ� َوَمْ� َیEِhُْ� �َو

  C )135(َوَ�ْ� ُیِ��%وا َ:َ�� َم� َ+0َُ�(ا َوُهْ� َی0َْ�ُ	(َن 
  )س�رة Oل ���ان ( 

���L ه\J اQی�،  ا!ن��ن: أخ�ان� ا�>�ام   yBi�� f ،ب��م و�L، أو إذا ان��ف ونM hأو إذا ز� tiإذا أخ

���L أص� ��E ذن
 �5 ��ب ��L و�� س5�3B ��ة، ��Mو E��  .� أص� ��E ذن
 �5 نم 

���L ا�4�ة وا���م �� ��4M �4Mة ی���3 ه\J ا���fت ا��iر�R، ن�5 : أی?� اUخ�ة �Bا�� �P�Pا��

�3 اQن ��Bن�� ����� �ع ا����ق اUص�� ن��ق ا�>��، ن�5 ن��ث �5 ن��ق ا����43، ص�ر ی�ج

 و��5 �� ی�c3، ص�ر �� ���43، ص�ر ���4P، ص�ر �(�وزP�35 �� ی��.  

رًا �5   � ?X 5�� 2وس� L��� Hا Eص� Hن �5 ���_ وه� �5 أص��ب رس�ل ا�B�� 5� �4Pا�

 �5 ه\J ا��4PاUن�4ر، اQن أری أن أح�ول وإی�آ2 أن ن�  :����M �Bا

Nُْ	(ُد ْ�ُ� َ�=��9َpَ َسEَ:ُ �ُ�ْ =ُ�0ِْ�ٍ� َ��َل َ�=�9ِpَ* ا���ْ�ُ� َ��َل َ�=�7ٌ�ْGَ:ُ *9ِpَ َ:ِ� اْ�ِ� ِش�2ٍَب َ��َل َأْخَ&َ�ِ<* َم(( 

��ِري% َأن� ِ:Pَْ&�َن ْ�َ� َم�Qٍ�ِ َوُهَ( ِمْ� َأْص�Nَِب َرُس(ِل ا���َ>ْxْ� َش2َِ= ا���ِ��ِ� ا�	ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِم �ِ- َص��

��ِر َأ<�ُ- َأَ�� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل َی� َرُس(َل ا���ِ-َ>ْxِ�ي: َ�ْ=ًرا ِمَ� ا�  ... )) َ�ْ= َأْ<َ)ْ�ُت َ�َ

�5، خ��� وخ���5، س��5، ی�j3 أي �j3 ��4ي، ������س�B ا!ن��ن أح��نً� ��Uر�5�3 وا����  

 ،��4P� 
 J�3X، ی����  ،J�?I�L��z ���ص���M Lً�، ی��3 ی��l ی(�gرة، ی�eن kی� J�4�

 L3س� j3ی� ،Lج�� j3ی� Lی��T� j3�� �Rر�u اض��آ�����ول، أس� أوری_، ص�ر ه��ك أ

J�3X 
�gأح��نً� ی.  

��اض ا��� ��4: أی?� اUخ�ة  Uا J\5 ه� �o��Bرات ا��>�� ا��Xأن?� إ J��� jا!ن��ن �� خ�ی 


 �� cء، �5 دخ�Pاب ا����Mا ،3��� hأن c?� ء�Pب ا���M M يB��T وجc، أن ی�  Hًا �5 ا����i ج

 Hا E�� L��BMوإ L�وا���� Lب إی��ن�gأ ا�Bأن ی E3ً� ن�5 ن���Bu ��3خ�ة، وا�Qأس�اق ا �� cر�5�3 دخUا

��م ا!ن��ن �3 اUر�cB�P� ��  5�3 ح���L، و�>5 ن�ح
 �tي c<g� 5<� ،5أي س �� Hف ا��إن��ن 

  .دخc �� أس�اق اQخ�ة

َ�ْ= َأْ<َ)ْ�ُت َ�َ�ِ�ي َوَأَ<� ُأَص�Gَ�ِ *4ْ(ِم* َ+kَِذا َآ�َ<6ِ اxْم�3َُر َس�َل اْ�َ(اِدي ا��ِ>ي َ��Gَ+َ : *9ِ�َْل َی� َرُس(َل ا���ِ-((

  ...)) َوَ�2ُ9َ�ْْ�

�?ci ا�i�Uر وا��ادي ی��c ی�B4 ه��ك ح�جT ��5 ه\ا ا�����4 ا�(��c و��5 ا�\ی5  ی��3 �� ا���gء  

)����� 2?�tی.  

 )) *+ِ *َ4��َPُ+َ *9ِ��ِ ْ�َ Qَ�>ِ#َ=ُهْ� َ+ُ َص�4َ* ِ�2ِْ� َوَوِدْدُت َی� َرُس(َل ا���ِ- َأ�3ِْ� َأْن �ِ�َ* َمْPََأْس �ْ�َ Wُ<َMِ�� َ+َ *Pِ�ْ�َ

�¥��  ... )) ُمَ
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 �5 رس�ل   �iا�����4، ی �������L ا�4�ة وا���م، ی��3 ص���� �5  �Bا�� k�أدرآ�ا �� ��ا

L� ��4وی E�4� ه\ا ا��>�ن \���� L��� �� ��4�� L��� �� L��tوس�2 أن ی L��� Hا Eص� Hا.  

  ... " )) ِإْن َش�َء ا���ُ- َسَ ْ+7ُ0َ: َ��َل َ+�Gََل َ�ُ- َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 

   ���E4 أ�� ا��Pس2، وا!ن��ن آ��� ازداد ��ا�3ً� ازداد  P� 
ی��3 إذا د���B�� h �5 د�� و�2 ی�ِ

���L وس�2 آ�نf hؤJ ن23، �� س]�P� �ً[�X cل  Hا Eص� H5 رس�ل ا� آ�� ی���Pن ?gا�� f�� ،�ً3ر� Hا

5�zوه>\ا ا�� ،f.  

َ�ْ= َأْ<َ)ْ�ُت َ�َ�ِ�ي َوَأَ<� ُأَص�Gَ�ِ *4ْ(ِم* َ+kَِذا َآ�َ<6ِ اxْم�3َُر َس�َل اْ�َ(اِدي ا��ِ>ي َ�9ِ�ْ* : ُس(َل ا���ِ-َ+�Gََل َی� َر((

+َ *9ِ��ِ ْ�َ Qَ�>ِ#َ=ُهْ� َ+ُ َص�4َ* ِ�2ِْ� َوَوِدْدُت َی� َرُس(َل ا���ِ- َأ�3ِْ� َأْن �ِ�َ* َمْPَ4َوَ�2ُ9َ�ْْ�، َ�ْ� َأْس��َPُ *Pِ�ْ�َ *+ِ *َ

�، َ��َل َ+�Gََل َ�ُ- َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�¥��  ... )) َسَ ْ+7ُ0َ ِإْن َش�َء ا���ُ-: َ+َ ��Wُ<َMِ ُمَ


 أن �TورJ، إن��ن   �u إن��ن ،_��� c�Uا y��
 ��_ أ��، إن��ن �u إن��ن ،_� L�Pث k�إن��ن و

zا�� ،L3� q�)� أن 
�u Hی� �5 ا�5 ���ا�k، ا��5�z ی��B، ا��5�z ی�ى آc �5 ی�L�t إن�� ه� ه

cوج T�.  

َسَ ْ+7ُ0َ ِإْن َش�َء ا���ُ- َ��َل ِ:Pَْ&�ُن َ+hََ=ا َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- : َ+�Gََل َ�ُ- َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�((

  ... )) ْ)ٍ�َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَأُ�( َ�

ی��3 ا�(����، رح�� ا������ وح�i�X Jن، وا������ان �i�Xن�ن، ا��آ
 ا�Z�ث� رآ
 ��Bرك،   

ا!ن��ن إذا أح
 أن ی���ك أن ی>�ن �k أصk� LR�M أخ�انL، اث��5 س���وا آc ��?�� ح54 � خ�، 

3� ،L�M لT� c3� ،Lه�� j3�� L�3� J���� ا���B ا��?2 ص�� آc ��?�� ی\آ� أخ�J �4�ة، ا������ وح

وp أن_ إذا ،L���L� yZ� 5� _3� 
  .ت إ�E �>�ن ��ص�

�� ی��oB أن ���tذن، و�� أن ا!ن��ن �� ���L وأ����p �� L?� ی��oB أن ���tذن ��E و�� أن_ �

�?���  .ا�خ�ل 

  أ��
 أن ��اه� ��ی�ن� ؟ : ا��س�لرجc سtل ا���M �Bل أ��، ��Pل 

 h�B5 ا����� اس�tذنLح�E اfس�]\ان � Lأن kن و��B�� h�B� ��� �B���� ،ق�5 �>�رم ا���.  

یة إ��3u Eم، أآc ث2 ص�E، أ�� اQن ی�ج ��jM جی�  .ا���B د�� ��ات 

 ))Pَا��2َ�9ُر َ+�ْس �َEَ�َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَأُ�( َ�ْ)ٍ� ِ��َ� اْر �ْ َذَن َرُس(ُل ا���ِ- َ��َل ِ:Pَْ&�ُن َ+hََ=ا َرُس(ُل ا���ِ- َص��

� َدَخ7َ اْ�َ&��pُ 6َ�ْ َ��َل َأْیَ� Nِ�ُ;% َأْن ُأَص�P�َ 8ْ�ِ#ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ ِذْ<6ُ َ�ُ- َ+َ�ْ� َی �  ... )) �4َ* ِمْ� َ�QَPِ�َْص��

  ،q�)��4 ی��4 ث2 ی�� ��أن�X  _� hاح ا��ی* ���Mا إذا آ�ن د�� ��tآc یtآc وی��4، أ�� إذا د

��gا��R، د�� ����4 �� أح ���ت أص���L ��2 یcBP أن  �Bح�آ� ا�� q�� 5 ه\ا� ���ف، واه

  .ی(�q ح�E أن یzدي ا��?��
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   5�� y����� ،��<g� c�� ،�3ون� أخ�� ،r��3دة ��ی� ،rی�رة ��یT� hآ���إذا  hى أن��ی� 

ی* ���� kوی���� q�)ا��?��، وی Eن�5 ���ذا ج]�� ����ص��5، أی�م ا!ن��ن ی�� ،cآt�3م یiا� k�ی�

���L ا�4�ة وا���م أ�E أن ی(�q ح�E یzدي ا��?�� ا��� ج�ء �5 أج�?� �Bه�� ا�� Eإ�.  

 ))Gُ+َ �َ�&(َ+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� ��9َ�Eَ��َل َ+َ َشْ�ُت َ�ُ- ِإَ�� َ<�ِ�َ�ٍ! ِمَ� اْ�َ&�Gَ+َ 6ِ�َْم َرُس(ُل ا���ِ- َص��َ+َ �9َ	ْ ����َ+َ �

  ... )) َرْآ��pُ �ِ�ْPَ0َ َس��َ�

  L5 أص����   .�Xء آ��B جًا أن ی>�ن ا��h�� �� �B أح

َ�� َخِ�یَ�ٍة((. :َ Wُ�9َ�ْ&َ�ََ��َل َو (( ...  

5��u خ5g أ�2�X L�� �P، و�Mل ��3?2 ن���� ا�5��i، آ�j آ�ن ا���B : �� ا���یTة ؟ �Mل ا����3ء  

  : ة وا���م���ا��M ،�ً3ل ���L ا�4�

َ�ْ( ُدِ:�6ُ ِإَ�� ِذَراٍع َأْو ُآَ�اٍع : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

 6ُ�ْ&ِGَ�َ 6ُ َوَ�ْ( ُأْهِ=َي ِإَ�*� ِذَراٌع َأْو ُآَ�اٌع&ْ'َx ((  

  cZ� 2��oوا� ،م واحP� ا�>�اع  
د�yg وا�>��ة، د�yg وا������ د�yg وا�?���، ا!ن��ن إذا �

��ة �?\ا �5 أدب ا!س�م، ودا�Rً� وأ�ًا أ�Mل ه\J ا�>��� ����B د��ة ا�MUی�ء و����B د��ة ا���pUء �5 ا�

�z� 5 إن��ن� cأج� 5 ا�ن�� أ�� ����B د��ة ا���Pاء وا����آ�5 وا��5���z ا��4د5�M �5 اQخ�ة، f ی�ج

��ة �Xف �L، ی(
 أن ���B أن�س �3 وا��3iم خ5g، ه� رأى �� ����B ه\J ا�� L��� ،ك�����j د

��ات ا����g ی�Pل �_، ��ogل f ی�ج وhM، أن� أ��\ر��ات ا�س�� أ�� ا�  .آ��Zون ی��l، ی��B ا�

 ����� �r3B ا����3ء ��E ��ذا ح�� ا���B ؟ ��E خ�یTة، ن���� ا�5��i أ�r3� �?�� �P ا�2�g، ی�ج

2�gا� r3� �?�� �P5 أ�g5 خ��u �?أن.  

َ�� َخِ�یَ�ٍة َص�9َ0ْ9ََه� َ�ُ-(( :َ Wُ�9َ�ْ&َ�ََ��َل َو (( ...  

   ��P� Lإن ،L���ی�ج ن�iP د�P�M �� أن ا���B آ�ن ��p، أو آ�ن ��_، أو آ�ن �Mي، ا���س یg>�ن �� د

��ن آ��� ��ا�k ر�L3 اH، وآ��� �>�B ���ا�k ی��B د��ة آ��P� c، ی�
 ا����آ�5 ی���ه2، ا!ن

Hا L3�  .و

َأْیَ� َم�Qُ�ِ ْ�ُ� ا�=%َخJِ�ِْ� : َ��َل َ+Vَب ِ+* اْ�َ&6ِ�ْ ِرَ'�ٌل ِمْ� َأْه7ِ ا�=�اِر َذُوو َ:َ=ٍد َ+�ْ'Pََ	0ُ(ا َ+�Gََل 7ٌiِ��َ ِم2ُ9ْْ�(( 

ٌ̂ w ُی   ... )) Nِ;% ا���َ- َوَرُس(َ�ُ-َأِو اْ�ُ� ا�=%ْخ�Gَ+َ �ِJَُل َ�2ُDُ0ْْ� َذQَ�ِ ُم�9َِ+

 L3� rی� وج�ءك ��ی
 أ��اض ج��Bu _أ���_ �� أن cZه\ا ا�� k�دا�Rً� آB�Bu 5ً� وf �>5 خ�4ً�، 

���L أم ��ث� ����L ا��lP ا����P، وا��j3 ا����P، ا����4P وا����43، ه�  P�� cی�� هTأآ

f ،
�Pرح�2 ا� ،
�Pا� ��Bآ hذا آ�S� ،أ��اض ن����  ji3� ،2?ی���� c� ،5�4یPء ا��fzه E�� P��


، إن?� ح
، إن?� ��ا�k، إن?� ح
 ا��i3ء �M �?����3ت إن� h��� Hا Eة إ������?U ،2ن ا�  
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ٌ̂ w ُیNِ;% ا���َ- َوَرُس(َ�ُ-، َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس((...  �Gَ+َ�َ�� : 7ْGُ�َ wَل َ�2ُDُ0ْْ� َذQَ�ِ ُم�9َِ+

Qَ�َِذ (( ...  

   q�� f ى��ی�  ،f روای� ة روای�ت �?\J ا��4P ه\J أص�?� روای� ا���Bري، ی�ج� 3Buً� ی�ج

���� Tم ��ج�ذ�_، آ cP� f ،�ًP����.  

  ... )) 7ْGُ�َ w َذQَ�ِ َأw َ�َ�اWُ َ�ْ= َ��َل w ِإَ�َ- ِإw ا���ُ-(( 

�5 ن�5 �5 أد��� �k أخ�ان�� �   J�4� rpو h�Bوص�م ر���ن وح� ا� q5 أدى ا���4ات ا���

 f L�ی���� L�س�ی� E�� LBن��س f5 و�z� ن���ا���ام، وسE3 إ�E أن ی��u �� EMیy ا!ی��ن ه\ا 

Hا fی2�3 إ.  

�َل ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْ:َ�ُ� َ��َل َ+kِ<�� َ<َ�ى 7ْGُ�َ w َذQَ�ِ َأw َ�َ�اWُ َ�ْ= َ��َل w ِإَ�َ- ِإw ا���ُ- ُیِ�یُ= ِ�َ>Qَ�ِ َوْ'َ- ا���ِ- َ�((

�َ�Gِ+ِ�9َ	ُ�ْا �  ..)) َوْ'2َُ- َوَ<ِ��PَNَُ- ِإَ�

�T وجc، ر���    H5 ا� L�3iM ر��� L�o�� 5 أخ�_ إذا�4ق أی?� اUخ ا�>�ی2 أن آ��� �Mس�� ��_ � cه

�Mًا �5 ا���س ی���q��)� 5 ا�U ،2�3نL ن�����M �B ج L�3iM �� ��M ءfzه ،Lأ و��5 أص���Bن ��5 ا��

آk��)� c، ن��B ا��(��k، ا����B ا�����3 ه� ا��� ���ق ��5 ا!س�م وا������5، ��5 ا��ی5 وا���ی��5، 

 ����أ، هfzء ا���P ا�f ����P ی�tث�ون �?\J ا���اjM و�>5 Bأ و��5 �5 ی�>���ن �?\ا ا��Bا�� �P�P5 ح��

 ی�ى ا�ی5 M ا���س Eة، وا!ن��ن ی�����Bن>�� آ q<ان� LPه\ا ا!ن��ن �� ح tiذا أخS� ل إن��ن�5 خ�

 H5 ا�
، وآc إن��ن یkiP ا���س M�3ی yی�iا� ku�M ،cوج T� Hا Eإ� yی�i�� �ً3u�M أن ی>�ن ����ًا

 أس�ءP� 2?M�Pح 
4�p2، أو ا?��X 53 �?2 أوu إذا أس�ء إ��?2 أو.  

)) wَأ Qَ�ِ7ْ َذGُ�َ w>َ ��>kِ+َ َوْ'َ- ا���ِ- َ��َل ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأْ:َ�ُ� َ��َل Qَ�ِ<َ�ِ =ُا���ُ- ُیِ�ی wِإَ�َ- ِإ w َ��َل =ْ�َ Wَُ�ى َ�َ�ا

�َ�Gِ+ِ�9َ	ُ�ْا �  .. )) َوْ'2َُ- َوَ<ِ��PَNَُ- ِإَ�

خً� ص�دMً� ی�Pل س�ن� ی��3 إذا أنh وجت إن��نً� ��4Pًا، أو �f 5� k ی��y أن ی>�ن �L3 آL� 5 أنh أ  

 
��u 5یy ا!ی��ن، آ� ��L� ،L صیLo�� y أنL ذه
 إ�E ا��gم و���M ا���� وا��3 Hا ����� ر

����ً� رL� : �ًP�M آ��ب ر�M ،y�Mل LB���ی ا��P3ب ذي ا��iر، وX ا���ب c��M 
أح� اH إ��_ ���p ا�\ن

ویB>�، ی�Pأ ویB>� إ�E أن ح��L ذ�_ ��E ا�����، وآ�ن ه\ا ا�4یy ی�M�3 ا����، ��4ر ی�Pأ ا�>��ب 

��L، ه>\ا آ�ن�ا ��نً� Uخ�>2 ��E ا��i�gن وf �>�ن�ا ��نً� ���i�gن ��E أخ�>2 Hا ��  .��Pل ��� ر

   ،Lون ز����oی ،Lن�B�ا���P�P إذا ا!ن��ن �h�3 ه��L أو �4M ورأى أخ�ة ص�د5�M ح��L ی���


 �5 ����3 ذuن� ح�آ�ت �u c��M cBMف �L�4M 5، ی��3 ار�>
 خ��ن� �E�e أآ�B ی�?��نL، وس�

��c ی��>LB إن��ن أرسc رس��� إ�E آ��ر �Mی� ی�Pل ��?� إن ���ًا س�Toوآ2 ��\وا ح\رآ2، ج�ء 

 Lی�� اس�
 وص���� Oخ� إ�E �>�ن ��5 �>� وا����u ا�5 أ�� ��� cرسt� ،
u��3 ح��� �B��� ا��ح�
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 ا��و�� ��tخ\ا ا�>��ب �5 ا���uو �Bا�� Jأ�M ،2ا�>�ی �Bا�� Eإ� L� أة، أخ\ا ا�>��ب ��?� وج�ءا�


، و�Mلuح� :L� ل�M اجTا�� �B4�
؟ �� ح��_ ��E ه\ا س�ن� ��� آ�ن uه\ا ی� ح� �� : ���د


 �� ح��_ ��E �� ص��M h3ل uی� ح� �� cM ،رًا� ?X Lإن ���أ��ب ��y ه\ا ا������M yل f ی� 

� Hی� رس�ل ا H2، وا?��� �ًP�4� 2?�� h�� ی��M �� y�4� hدت، و�>��� آ�� آ��ت وf ار�

Hذ�_ ی� رس�ل ا �� ��p�� ،ه2 أح�� �?� أه�� و������  .�tردت أن ی>�ن �� �?\ا ا�>��ب یًا 

   E�e�خc إ�E ا���ر، دخ�B��� cً� ����ن� � �Bا�� L��M �� ،TRج� L��M ه\ا ،��B<ا� 
�Pه\ا ا� Eإ� �eان

������ L�M4J�M و f����Pا ��5، و�� أي ن�eم ���2��3 جTاءJ ا��P� ،c�Pل ���L ا�4�ة وا���م إن� ص

  .��L إf خ��ًا

 Eإ� �eن �B5 ا��<� ،E�e���L ن�e إ�E ا�\ن
 ��JO خ��ن�  Hا ��أن?��M ،Lل آ��ب ا����ة ��� ر

L�?نt� �Rر�u j3� �e�� ه�O�� 
  .ص�ح
 ا�\ن

ِ�َ>Qَ�ِ ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+kِن� ا���َ- َ�ْ= َ���َم َ:َ�� ا���9ِر َمْ� َ��َل w ِإَ�َ- ِإw ا���ُ- َیْ&hِPَ* َ��َل َرُس(ُل ا���(( 

  )) َوْ'َ- ا���ِ- 

   hو�� L���ی��3 إذا إن��ن أ��5 إس��L وص�E خ��L وص�م J�?X وآ�ن �k ا��h�� 5���z وص�ً� 

���� ،L�� �ًBا����ة، ه\ا ا�����4 ا�5  ���س 
���L و��5 اH د�H L، ا��J\?� �P�P ا��4P ���� �� آ�

 �?� �oBی Hا fإ Lإ� f Lأن ?X Lإن f �Bل ا���M ،y���� ا���M ،L�B�p �� �Bا�� L��M �� k3ً� س�Bu 5gخ�ا�

  .f: ج?L ون�M ،5�P������ L���4لوجL ا���M ،Hا و

 E���5 ا!س�م، أ�� �?\�� أن ا���B أ�Mه2  ا ا���ع ���M cBM 5?2 و��� ه\ا ���_ �5 ا�خ�f 5gر�

L�\ج L�� �Bا��.  

 2?�����ً� وf وص�ً� �M h�� h2، أن?�Bس���� f 2?��3ه2، ��س�������� f ب ا���س\)� _���i� نQا hأن

  .أنh أخ آ�ی2 �?2

َ� َ+kِن� ا���َ- َ�ْ= َ���َم َ:َ�� ا���9ِر َمْ� َ��َل w ِإَ�َ- ِإw ا���ُ- َیْ&Qَ�ِ<َ�ِ *hِPَ َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��(( 

��ِري� َوُهَ( َأَ�ُ= َ�9ِ* َس�ِ�ٍ� َوُهَ(َ>ْxا =ٍ�	Nَُم �َ�ْ �َ�ْ�َNُ�َْسَ 6ُ�ْ ا ��pُ ِمْ� َسَ�ا2ِ�ِْ�  َوْ'َ- ا���ِ- َ��َل اْ�ُ� ِش�2ٍَب

��ِري4 َ+َ�=�َ�ُ- ِ�َ>Qَ�ِ  َ:ْ� َ�ِ=یِ�َ>ْxِد ْ�ِ� ا���ِ��ِ� ا)	ُNَْم ((  

��� tXن?2 خ���ا ��E أن��?2    E���� ا�رس أن ا�����4 ا�>�ام P� �� ذآ�ت ،�Bا�� jM�� إذًا ه\ا

�� خ�ف ا����ق إ5�z� f وf أ��L إy���� f، : �5 ا����ق وذآ�ت �>2 �� ���O kخ� �Mل ا!��م ا���5

�ف ا��5�z ا����ق �E�3 ذ�_ أنL ص�ح، UنL أخ�X �iء ی�4
 ا!ن��ن ه� ا����o، ا����ق وإذا خ

 ،5�z� 5�3ء ا���gء ا��5�3 دی5، ا��gی5، أ�� ا��5 أصc ا� 3�Bأ ا����ك یBی ،�ً[�g� �ً[�X ی���ب
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?� cوج T� Hا �?�� jی��� Lا س��آة ص����، أ�� �� س��ك ����ف إذا ��P�\J ا��gء ا��5�3 

Uا����ق ا f ای� ا����ق  .ص�� ن��ق ا�>�� �c ن��ق ا�����43

 L5 دی�� ی أو ا�Bg?� ه\ J�c3) ا!ن��ن ی��gاء ا��p!أح��نً� وا یgا� �oأن ا�� c��M cBM وذآ�ت

E��3� ل�M 5���zا�� k� ه��eداخ��ً� وه� �� ا�:  

  C )99(ُ�وَن �َ+َ�� َیْ َمُ� َمْ)َ� ا���ِ- ِإ��� اGَ�ْْ(ُم ا�Mَ�ِْس
��اف ( Uس�رة ا (  

E��3� ل�M �ً5 �5 ا����ق أ��ً� س�ذج�t5 ا����ق، ی� Lن�� E��  :ا�\ي f ی��ف 

  C)99(�َ+َ�� َیْ َمُ� َمْ)َ� ا���ِ- ِإ��� اGَ�ْْ(ُم ا�Mَ�ِْسُ�وَن 
��اف ( Uس�رة ا(  

  Hأص��ب رس�ل ا ��P إf ه� �5 ا����ق وا�\ي f إ�L إf ه�، �� ���M 5�z� E وf : ی�Pل أح

y�g�.  

��E ا!u�ق إf وه� �5 ا����ق �y�g، و�M y���� E�� f و�P� f وه� �5  5�z� یf ��3 ی�ج

5�z5 ا����ق وا���tی y5، ا������O ت ا����ق�M5 ا����ر� J\ی��ف ا����ق، ه.  

�Bأص��ب ا�� و�P� f إf وه�  �5 �2 ی�j ا����ق �?� ����y، وا5�z� E�� �� H: وآ�ن ی�Pل أح

  .����ق و�� أ�5 ا����ق إy���� fی��ف ا

  :اQی� ا�>�ی��

َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� ) 1(ِ��ٌ� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� Gَ�ُ=4ُم(ا َ�ْ�َ� َیَ=ِي ا���ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َسِ	�ٌ� َ:

َ(اَ�ُ)ْ� َ+ْ(َق َصْ(ِت ا��9ِ&*4 َوَ�� َ�ْ#2َُ�وا َ�ُ- ِ��Gَ�ْْ(ِل َآDِ0ْ�َ �ِ2ْ#َُ)ْ� ِ�َ&0ٍْ~ َأْن Nْ�ََ&َ� َ�َم9ُ(ا َ�� َ�ْ�َ+0ُ(ا َأْص

  C)2(َأْ:َ	�ُ�ُ)ْ� َوَأْ<0ُJْ�َ ��َ �ْPُُ�وَن 
  )س�رة ا��(�ات ( 

��5: أخ�ان� ا�>�ام   5� c�3ا� �Pول أن ی�U���3ن ا� L� ،ًااE�3�  J�?e� ،H إح�Bط ا�c�3 دy�M ج

�2�e ا�c�3 إن��ن�، ا�L�� c�3 إن��ق، ا�L�� c�3 إح��ن، ��L د��ة إ�E اH �>5 ا���� ا���  c�3ا� ،ج�

 cوج T� H5 ا� 3�Bأو أن ا!ن��ن ح���� ی ،LiBأح c�35 ه\ا ا�� lPص ا�\ي ن�وا!خ ،h����

 ا�j3�� L���M c�3 ا!خ�ص �L، وإ�� أن Pإ�� أن ی� ،L��� آ���L، ص�ر �� ��c س��، ی��ء Pی�

 c�3ا���� أو ا� c�3ه� ا� �Bا�\ي ی� c�3��������
 ا��� f ��ا�LP ن�� �iا�.  

�5 أص� ��E ن��ق ا����43 ���43 ���3?� ���43 وأنh : ی�ج ��\ی� ا����3ء ���Mا: أخ�ان� ا�>�ام

���L أن ی��� �L ذ�_ إ�E ن�� �gن��ق ا����43 خ E��  .ق ا�>����4 ���?�، �5 أص� 
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   ��43� E��ا!ن��ن أس�سL ����ك، ی�ج ���B3 دی����>�، ی��3 ����ك، وس�آS� 5ذا ا!ن��ن أص� 

 L�3�Bu ،ة��Bآ Eإ� cPة ان���oص E��، أص� Xأ ���p Eإ� cPان� ���p E��ان�cP إ�E أآ�B ��?�، أص� 

�3� c3� ك، إذا����L�� 2e�  .و�ً� ���iً� ان�cP إ�E أ

���L :ی�Pل �r3 ا����3ء �gن��ق ا����43 خ E��  .أن ی��� �L ذ�_ إ�E ن��ق ا�>�� �5 أص� 

���L أن ی��� �L ذ�_ : وا����3ء ���Mا �gن��ق ا����43 خ E���� أص� �5 اس���o، د�PMا �5 أص� 

E��3� ل�M ،��oا �� أص� �5 اس����M ن��ق ا�>��، �>5 ا����3ء Eإ�:  

ْو fََ�ُ	(ا َأْ<Eَُ�2ُْ� َذَآُ�وا ا���َ- َ+�ْسEَhْPَُ�وا ِ�ُ>ُ<(ِ�2ِْ� َوَمْ� َیEِhُْ� ا�>%ُ<(َب ِإ��� ا���ُ- �َوا��ِ>یَ� ِإَذا َ+0َُ�(ا َ+�Jَ�ًِ! َأ

  C )135(َوَ�ْ� ُیِ��%وا َ:َ�� َم� َ+0َُ�(ا َوُهْ� َی0َْ�ُ	(َن 
  )س�رة Oل ���ان ( 

  :�\�_ ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

�Pَ�ُِل اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� ُآEٌْ� : ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ:ْ� َأِ��ِ-، َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ:ْ� ُمNَ	�ِ= اْ�ِ� َس0ِْ=(( 

 ٌ̂   )) َوِسَ&�ُ�ُ- ِ+ْ�

ا���Bب ه� أن �\آ� ��!ن��ن �� آ�ن و�� �2 ی>5، �5 أجc أن ��3یL، �5 أجc أن ��L�i، ��!ن��ن إذا   

��� kMو �ً���� 
  .�ق، أ�� إذا �M��L وkM �� ا�>�����>� أن ی�

 ،2?�B�p 2 وی���?Bذا آ�ن ی�S� ،5���z��� L�B�� 5� Lر� �� L��P� ا!ن��ن ی�>5 أن ی�3ف _�\�

 Eص� �Bل ا���P2 ا�3\ر، أ�2 ی?� q5 �?2 وی���eی�?�?2 وی��5 ا� fه2، و�Pی�� fوی��� �>�ن�?2، و

���L وس�2 Hا:  

  )) ��0 م�ة ا�P	x 8خ�Q :>رًا و�( س&(( 

���� ص�o ا�ن�� �� ����L، : ه\ا ا�\ي �Mل   �� L�e��� صیy أ�2e ا���س �� ���� وآ�ن رأس �� 

آ�ن خ�رجً� �5 س��iن �L�i �� یf �� �?�g ی( وf ی>�Z إذا وج، وآ�ن خ�رجً� �5 س��iن ا�(?��� 

�Sذا ج  وآ�ن ُی�ى ���3ً� �����3ً��� ی�>�f ��� 2 ی2�3، وf ی��ري ���� ��2 وآ�ن أآ�Z ده�J ص���ً� 

  .ا�( �?� ا���* ��دیً�

 Hا ��ه\ا صیy ح��2 آ�ن f ی��م أحًا ���� ی>�ن ا�3\ر �� �L�Z ح�E ی2�3 �� ا��\ارc3� ،J �>�ن�_ 

�\ار و�� س5�3B ��ةU2 وا����س_ �?2 ا?�fT� _ن����  .���U _�Bخ�ان_ و�����_ �3?2 و

���L وه� f ��ة ث�ن�: أی?� اUخ�ة   �B5 �5 أن ی��zب خ�ف ا���� Jس�� �ً��� P�� ا!��م ا���Bري 

L�� Hا ����3ه B�M_، ا!ن��ن أح��نً� ا!ن��ن ی���g� �ً[�X cP]ً� إ�y�T�� E : ی�3g، ی�Pل س�ن� ��� ر

ا����ق ��l ا���� �5 ح�Q 5خ� ��وري، ی���ى هc ی�
 ا��5���z، هc ی�oB?2، ح
 اUن�4ر 

  .�ق، ح
 ا��3ب إی��ن و��o?2 ن��قو��o?2 ن� إی��ن
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�roB : ی� س���ن  f����oB ����رق دی�_، ��Pل س���ن ی� رس�ل اH آ�j أ��o_ و�_ هان� ا�M ،Hل

���oB�� ا��3ب.  

 ی>�ن أcM �5 ذ�_، ��   Mوص� و Lن�� 
ا!ن��ن f ی��� ����L أن ی�3دي إن��نً� ���zً�، أح��نً� ی�4

zال ���ذا أورد اH �� آ���L ا�>�ی2 �� ا��PBة و�� ا����� و�� س�رة ا�����5�P، أوص�ف س���t ه\ا ا��

ا�����3Bu 5�Pً� دون ذآ� أس��ء ؟ آ� ن�\ر ه\ا ���3ر، ا����M h��� ���P وصj ���3ر ���، إذا إن��ن 

PBا� �� cوج T� Hدوج، اT� jM�� L� إن��ن ،y���� �?� 2?�o5 أ��z� �?� 5���zا�� 
�ة وصj أح

E��3� ل�M ،ی�تO ث�Z� 5���zا��:  

 �َ�Gِ�P	ُ�ْ�ِ ُب َ�� َرْیَ; ِ+�ِ- ُهً=ى�Pَ(ِ�ْا Qَ�َِذ�)َرَز�9َ�ُْهْ� ) 2 ��	َ��َة َوِم��ا��ِ>یَ� ُیbِْم9ُ(َن ِ��hَ�ْْ�ِ; َوُی�Gُِ	(َن ا�

َ�� ) 4(َل ِمْ� َ�ْ&Qَ�ِ َوِ��Vَ�ِْخَ�ِة ُهْ� ُی(9ُ�ِ(َن َوا��ِ>یَ� ُیbِْم9ُ(َن ِ�َ	� ُأْ<ِ�َل ِإQَ�ْ�َ َوَم� ُأْ<ِ�) 3(ُیGُEِ9ْ(َن :َ Qَ�ِ�َُأو

  C)5(ُهً=ى ِمْ� َر�2ِ4ْ� َوُأوQَ�ِ�َ ُهُ� اْ�ُ	Nُ�ِEْ(َن 
  )س�رة ا��PBة ( 

  :وا�>��ر Oی��5  

َخPََ� ا���ُ- َ:َ�� ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َوَ:َ�� ) 6((َن �ِإن� ا��ِ>یَ� َآEَُ�وا َسَ(اٌء َ:2ِ�ْ�َْ� َأَأْ<َ>ْر2ُ�َْ� َأْم َ�ْ� 9ْ�ُِ>ْرُهْ� َ�� ُیbِْم9ُ

 �ٌ�gِ:َ َوٌة َو2ُ�َْ� َ:َ>اٌب�Jَcِ �ِْرِه��  C )7(َسْ	2ِ0ِْ� َوَ:َ�� َأْ�َ
  )س�رة ا��PBة ( 

أ�� ا�����5�P �� ث�ث ��gة Oی� ورد ذآ�ه2، ���5 ن�ج� اH س��BنL و�E��3 أن ن��3ه �����M وأن   

�S� 5eخ�ان�� UنL �5 أس�ء ا�t� 5eخ�t<� Lن أس�ء ا�L��� 5e، وی(
 أن ���B ن��5 ن�ای�ن� وأن ن��5 ا

����ت ا����ق ��k� _�M أخ�ان_ ��E ح�5 ا�5e �?2 وه\ا �5 ���� ا!ی��ن، أ�� س�ء ا�5e أح.  

E��3� ل�M ،�ًZ� �?�� ًا  :�PB��� �ً3Buة Oی�ت ا�����5�P آ��Zة ج

ُی�Mَِدُ:(َن ا���َ- َوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَم� ) 8(��9 ِ�����ِ- َوِ��ْ�َ�ْ(ِم اVَ�ِْخِ� َوَم� ُهْ� ِ�ُ	bِْم�9َِ� �َوِمَ� ا���9ِس َمْ� َیGُ(ُل َ�َم

  C )9(َیMَْ=ُ:(َن ِإ��� َأْ<Eَُ�2ُْ� َوَم� َی0ُJُْ�وَن 
  )س�رة ا��PBة ( 

��ل، ا�   fإ �?����E ����ء ن��P ���?� آ�?�ره� f یTی�  5�zا�� ������ء  h�� c�35 ی�z�

��E ���نL ا�q�g، س�ی��L آ3�ن��L، وخ���L آ(���L و�� �� LB�M.  

�L�3�Bu 5، إ���د ا�3��Mت، إ���د  Lج���ء أن �gی��4، وإ���د ا� fرض وUا �� ا�����y ی��

E��3� ل�M ،5�zا�� �B�p �� �Pوی�� c��)ی yوا����� ،
  :ا��iاyR، إ���د اUس���

� 2ُْ� َ�ِم9ُ(ا َآَ	� َ�َمَ� ا���9ُس َ��ُ�(ا َأُ<bِْمُ� َآَ	� َ�َمَ� ا��%�2َEَُء َأَ�� ِإ<�2ُْ� ُهُ� ا��%�2َEَُء َوَ�ِ)ْ� َ��َوِإَذا 7َ��ِ َ�

ِإ<�َ	� َ<Nُْ�  َوِإَذا Gُ�َ(ا ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ��ُ�(ا َ�َم��9 َوِإَذا َخَ�ْ(ا ِإَ�� َش2ِ9ِ��ِ��َْ� َ��ُ�(ا ِإ<�� َم0َُ)ْ�) 13(َی0َْ�ُ	(َن 

  C)15(ا���ُ- َیْ�2ْPَِ�ُئ ِ�2ِْ� َوَیُ	=%ُهْ� ِ+* hْ�َُ��ِ<2ِْ� َی0َْ	2ُ(َن ) 14(ُمْ�iُ�ِ2ْPَ(َن 
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  )س�رة ا��PBة ( 

 ح�5I 5 ر��� ��� وأن ن(��
 ا����ق �� : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  ��ن�ج� اH أن ن�E3 ج�هی5 ��>�ن 

�ي �� ن�q ا��5�z وه� f ی�3g، و�5 ح�5 إ�O Eخ� ���L أن ی��4 ا�MUال وا�3�Uل، Uن ا����ق ی�

Lن�� Pوأن ی��.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا���� وا����� ) : 084( ا�رس  -��

  02-06- 1996: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ����� ��� ا
 ا���	� ا

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

 �5 أن  �f ،�?5 أج�� ��Pا�(�� ا��� خ� yو�5 ث2 أن ی��� cوج T� Hا Eإ� c4ا!ن��ن إذا أراد أن ی

�i?� ن��L وی��2�P س��آL، ا���q �5 داخ�?� �f�� �?i��4ل ��H وا����ك ی�g��� ،2�3���� �?iع 

 ا����j ��?� آ��c ه��ك أوا�� وه��ك ن�اه� اخ��� L�<ًا و�و �>2 ص��oًا جBی M ع���ت ا���م ��

��ع ا������ ،��Bا�2�3 آ cأه.  

   5�Pا����� r3و� c� ا���س �Zو�>5 أآ �gی�>�2 آ��ً� ��ح f Lن�� �Bو�� L5 ���� ن���z3ً� ا��Bu

 EXی��� f احTأو �� ا�� �k ی���Bؤون ا�>�م ا���ح�، وا���� إن ����Pل أو �� ا�c�3، إن �� ا�(

���L ا�4�ة وا���م آ�ن �� أ��E درج�ت ا�>��ل ا����P، ی��3 ��ة رأى ���ًة  �B���� ،�ًM�uا!ی��ن إ

ي ث���ً� ر�P� �P�Mل��� L��Bی�M 5� :�� ی�_��e�  .ن� إن ه\J ا���Zب �j4 ح(2 

ًا آ��Bًا �5 وأنh ا��* �5 آ��� أخ�ى �>�ن ا��e3م ��ى أن?� ���Z، آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ��3ًا �3

5�  .اUوص�ف ا���  f���y ��!ن��ن ا���� و�5 آ���ت ا��3رات و

�cZ� 5 ه\J ا�>���ت Lن��� JTأن ی� 
��ع ا�رس ا���م، ا��5�z ی(�� :  

َ َ�ْ	Jْ:ِ Wُ=َ9ْ:ِ �9َِ�یَ� َیْ(ًم� َ�=��9َpَ َم�Qٌ�ِ َأ�9َ�ْ�َ ِإَ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَ<Nُْ� َشَ&َ&ٌ! ُم�GَPَِرُ�(َن َ+(( 

�Gً�+َِر �	ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َرِ��ً �  ...)) َوَ�ْ�َ�ً! َوَآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��

   c<� ،ا��اح� Eأی�م ا!ن��ن ی(�ع، أی�م ی���ج إ� L�ح�ج� L� 5س c�3، آMه�� ی��3 وا �ًP�Mی��3 رح��ً� ر

�� نj4 إن��ن �� �LB�P رح�� ی�ح2 �5 ح��L، أح��نً� �r3 ا����3ء ��� ا�3وان �L��i أی�م إن��ن ی

وان ����L، س�ن� ��3ذ ص�t� Eص��ب رس�ل ا�P� Hأ ا��ا�3M، ی��3 ���ء ه� س��� ه\ا ا��iل �� ا�

����L ا�4�ة وا���م  �Bا��L� ل�M LB�� :ی� ��3ذ hأ���ن أن.  

4 أن  آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ی��4 ص�ًة خ���ً�P، ا��یً�u �?ص� L���� Eا���س أ�� إذا ص� E��

Lص���t� �ًآ�ن رح�� Lم ی����3 أن�ة وا���ا�4 L��� �Bا��.  

ْ(ًم� ِ:Jْ:ِ Wُ=َ9ِْ�یَ� َیَ�=��9َpَ َم�Qٌ�ِ َأ�9َ�ْ�َ ِإَ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَ<Nُْ� َشَ&َ&ٌ! ُم�GَPَِرُ�(َن َ+َ َ�ْ	�9َ (( 

9َ�ْ2َPََأ<�� َ�ِ= اْش ��fَ ��	�َ+َ �Gً�+َِر �	ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َرِ��ً �� َأْه�9َ�َ َأْو َ�ِ= اْش�9َGْPَ َوَ�ْ�َ�ً! َوَآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��

  ... )) َسَ �9َ�َ َ:	�ْ� َ�َ�ْآ�9َ َ�0َْ=َ<�
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�E ه\J اUخ�ق، آc إن��ن ی�(�هc ح�ج� أخ�انL، ی��3 أن�T�� 2وج�ن، �>2 أهc، �>2 أوfد، ان�e إ  

 ��4�X ��B� ح���� h2 �� ح��ة ا!ن��ن، أن?� c�3وا� c�3ا� E?2 إ��ا��اح� أح��نً�، ح�ج� E?2 إ��ح�ج�

 jأ� Eی���ج إ� Lأ�� ه\ا ا�\ي أ��� ��<g� jوز أ��)�� ��Bی>�ن ا�\ي ی M ،�ً��<�� ًء��� �?��B� أن 
ی(

  .�(�وز ح�ج��f ���ML ی��oB أن �

   c<� ،���4� y�P�� E?2 إ��ح�ج� ،c�� E?2 إ��واج، ح�ج�Tا� E?2 إ��?2 ا���دی�، ح�ج��ا���س ح�ج�

�T وجc س�� �L أن یc<g� ��B أو ��خ� ن��سً� ���zً� أن ی��E آ�X cء وأن ی��
 ح��ب  Hإن��ن ا

ا�رس �2��3 أ�� ��3ه اUخ�ة  آ�X cء Uن إ��Pء ا�رس �Xء و�3? اUخ�ة ا���X 5���zء Oخ�، إ��Pء

���L ا�4�ة وا���م آ�ن س� ا�����5 وآ�ن إ��م ا��5���3، ��  �Bوا�� ����� J\2 ه?��<g� c�� ا�>�ام

 5�س���L ا��gی�� إ�Xرات ����i إ�E أنL آ�ن ی�3? أص���L، ی�tل ��?2 ی�tل �5 ��ی�?2 ی�tل 

ة ��Pلأ��T?2 أ�Tوجh، س�ن� ر���3 خم رس�ل اH أی��ی� ر���3 س��� ح�ج�_، هc أنT�� hوج، : م 

 أح�ا�?2، إf إذا ��ف P�� إذا fإ ،Lا��3ن !خ�ان  اH إf إذا � ی�� EMی�>5 أن ی� f ا!ن��ن

 ��B)3ی jن?2، أح��نً� وص�<� Lن�� k��g>��?2، إf إذا L��O �� ی��z?2، أس3J �� ی�3ه2، إf إذا و

��ة إ�E اH ی��oB أن ی3 �g>�� أخ�انL��<g� L، ی�3J �� ی�3ه2 وی�TنL �� ا!ن��ن ا��4دق ���

 Hا Eإ� ��ی�Tن?2، یL��z �� ی��z?2، إن آ�ن�ا ���� �?� ����، ه\ا س��ك آ5�z� c إن أردت أن �

 ���� �MیBً�، إن �2 ی�3g ه\ا ا���� ج�رًا، أن ��� صیPً�، أن ��� أخً� واحًا، أن �أن_ و�� �

 E����E س�3د�L و��L��� E و��E زواجL و lح�ی hوأن L���4� ى��و LBج�ان c5 آ� Lu���

 �Pی� ��<g� J�� س��� ص��L، ه\ا ا���3ون ا���3ون ی(�
، ا���3ون ی(�k، أ�� ��>5 إن��ن f ی�ج

�Zب آ�BسU 2<�� ت�<g� J�� q�� خ�، ه�O ًا و�>5 ه� �� واد وا���س �� واٍد�ة f درس راkR ج

 hء ی���X م�ة وا���ا�4 L��� �B���� ،5خ�یQا ��<g� �3ن�� f أن ��<gت �>5 ا���<g� J�� ی�ج

�eا��:  

 ))�Gً�+َِر �	ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َرِ��ً �َ�ِ= َ+َ�	�� ��fَ َأ<��  َ+َ َ�ْ	Jْ:ِ Wُ=َ9ْ:ِ �9َِ�یَ� َیْ(ًم� َوَ�ْ�َ�ً! َوَآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��

  ...)) اْش�9َ�ْ2َPَ َأْه�9َ�َ َأْو َ�ِ= اْش�9َGْPَ َسَ �9َ�َ َ:	�ْ� َ�َ�ْآ�9َ َ�0َْ=َ<�

اQن ی�Pل �_ أری ��T�� ��p jIوج، أو إذا ��Tوج ����ع أن ی��� �L3 زوج�L، ه\ا آ�م خ�ف   

إ���M زوج�L ی�Pل ا���iة، خ�ف ا��اkM، أن h�ki�P إن��ن �5 أه�L، �5 أوfدJ، �5 أجc أن ����ح �5 

 إس���، أن h����j ا���iة، إذا �2 ی>5 دخ�_ س�� fOف ����ع أن ���� زوج�_، أنh اQن �� _�

���L ا�4�ة وا���م �Bأ�� ا�� ،cوج T� Hة ا�i� j����:  

َ+َ ْخَ&ْ�َ<�Wُ َ��َل اْرِ'0ُ(ا ِإَ�� َأْهِ��ُ)ْ�  ْآ�َ+َ�>َ=َ0ْ�َ �9َ	�� ��fَ َأ<�� َ�ِ= اْش�9َ�ْ2َPَ َأْه�9َ�َ َأْو َ�ِ= اْش�9َGْPَ َسَ �9َ�َ َ:	�ْ� َ�َ�(( 

  ..)) َ+َ ِ��ُ	(ا ِ+�2ِْ�
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 ی�ج أ��Xص إذا س��� ی�ث �5 ا����ء وی�oص، وی��� ����Pل وی�E?g ویj4، ه\ا إن��ن ��3

�T وجc أودع ه\J ا���ج� و�>5 ����� اUدب H5 ا!ی��ن، ا�.  

َ+َ ْخَ&ْ�َ<�Wُ َ��َل اْرِ'0ُ(ا ِإَ�� َأْهِ��ُ)ْ�  َ�ِ= اْش�9َ�ْ2َPَ َأْه�9َ�َ َأْو َ�ِ= اْش�9َGْPَ َسَ �9َ�َ َ:	�ْ� َ�َ�ْآ�َ+َ�>َ=َ0ْ�َ �9َ	�� ��fَ َأ<�� ((

  ...)) َ+َ ِ��ُ	(ا ِ+�2ِْ�

 ر���t�� ،Lل ��?� �Sذا �?�   Pت آ�ن ی�����Uا r3� cZ��� ا��أة kی��3 س� L�� Hا ��س�ن� ��� ر

أر��3 أX?� : ی� ����� آ 2��B4 ا���أة �5 زوج?�، h��M: زوج �� ا��3Bث، ��tل ا���L ح��M �4ل

ان أن f �(��وا ا��3Bث�Bص�، �� ا��MUا �� L���� Eإ� cرسt�.  

س�ن� ��� ��� ���E ا����� �Mل �� خL�Bi اUو�E آ��ً� �To� Lى آ3Bu ��Bً� ا���س ��� ���E س�ن�   

L�X خ���ا ���یًا �� ا���P� ،yلX آ�ن ،Lgi� وخ���ا ، : P� ،��X خ�ف M 2<�3� c3� أی?� ا���س

ن� إذا �Xء �oا�����ل، �>�ن ی Lوس�� ،Jوج��از ،Lخ�د� hوس�2، آ� L��� Hا Eص� Hرس�ل ا k� hآ�

��E ه\ا آ��Zًا، وأن� �L أس3، ث2 آ�ن ا��U إ�E أ�� �>� � H >�h و���� ��� وه� راض وا���

 E�� H ن� إذا �Xء و���� ��� وه� ��� راض وا����oا�����ل وآ�ن ی Lوس�� ،Jوج��از Lخ�د�

  .ه\ا آ��Zًا وأن� �L أس3

  Hدة رس�ل ا�?g� �ً5 إی��ن���zا�� E��3 : ������س�B س�ن� ا�4یy وه� أ� cرج E�� q�X h3�u ��

���L ا�4�ة  �Bا�� ����5 أ�� �>�، و��� � cأ�� �Bاج���3ا أص��ب ن ،jMم خ\وا ه\ا ا����وا��

��� ��Pل 
uوخ� yیی� �5 ا���iب � یك ��Uی3_، �� ه\ا : ا���B �� ا�����P، �(�ء س�ن� ا�4

ا���ا�k، �� ه\ا ا!ن>�ر ��\ات، ��Pل س�ن� ��� ���� أذآ� أي س��ء ����e وأي أرض ����P إن ���tت 

أنh أ��c ���، : أنh أ�Mى ��� ی� ���، �Mل: �ق �M ،��M�uل���M Eم ��?2 أ�� �>�، ی��3 ه\ا �Xء �

L�� Hا ����� ر \R���M�� إ�E ���_، ان�eوا ��ذا ی�Pل، و���� ��� وه� ��� راض : ��Pل 

 h�3� أM ةg_ ا���ا أی?� ا���س أن ������E ه\ا آ��Zًا وأن� �L أس3، ث2 آ�نh ا��Uر إ�� ا H وا���

یوإن� أ�k خي ��E اX c2 �5 آ?��� Xن� أt� 2�eا� cى، أ�� أه�Pا���3ف وا�� cأه Jti�� رضU.  

خ�q خ�4ل خ\ون� �?5، �>2 ��� أن f أخ\ �5 أ��ا�>�X 2]ً� إLP�� f، و�>2 ��� أن f : أی?� ا���س  

E أن�y �5 ه\J ا��Uال إLP�� f، و�>2 ��� ه�� ��5u ا��gه أن f أج��آ�3B��� 2ث، إن��ن أرس�L إ�

 Hء ا�X ی�آ2 إن�i� ��د �Mس�� وزوج�L �� ا��ی�� وأوfدJ، ه\ا خ�ف ا���iة، و�>2 ��� أن أزی

E��3�.  

���L ا�4�ة وا���م آ�ن رح��ً� وآ�ن وا�3Mً�، آ�ن ی?�zg� 2ون أص���L ا�ن��ی� ��Pل �Bإذًا ا��:  

ُ	(ُهْ� َوُمُ�وُهْ� َوَذَآَ� َأْشَ��َء َأ�2َgُEَ�ْ َأْو w َأ�2َgُEَ�ْ َوَص�%(ا َ��َل اْرِ'0ُ(ا ِإَ�� َأْهِ��ُ)ْ� َ+َ ِ��ُ	(ا ِ+�2ِْ� َوَ:�4((

  )) َآَ	� َرَأْیPُُ	(ِ<* ُأَص�kِ+َ *4َذا Dَ�ََ�ِت ا���qُة َ+bَ�ُ�ْذ4ْن َ�ُ)ْ� َأَ�ُ=ُآْ� َوbُ�َ�ْم�ُ)ْ� َأْآَ&ُ�ُآْ� 
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���L ا�4�ة وا���م، ی��3 أنh أی   �Bا�� Lج���ًا، ه\ا �5 X�� ،ًا��Bخ ا�>�ی2 أ�ً�، ���3ً�، أخً�، آUا �?

 ،2?�� LB2 وس���س?� Hا L�Tء أ�fzث�، ه�5 ث��I�� J�� c�� 
��ج?ً�، یt� ��3ي دور ��Mدي، ص�ح

J أوfد، أي إن��ن ��h یJ أ��Xص، 3Buً� أصL�� �o س�ً�، هfzء أ��ه2 إ��L إن �2 ی>5 ��أب 

 �<g��q��� 2?  وا�3Mً�، إن �2 ی>5 ���4ً�،P?2، إن �2 ی�����5 س� yPون?2، إن �2 ی��zX E�إن �2 ی�

  .أهً� Uن ی�Pده2

َ�ْ� َیُ)ِ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+��Jً�ِ َوw : :ْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- اْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َرِض* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل(( 

  )) ن� ِمْ� ِخَ��ِرُآْ� َأْ�َ�9َُ)ْ� َأْخqً�� ُم�Jً4NEَPَ َوَآ�َن َیGُ(ُل ِإ

   ،��BM ارP� Eإ� Lا���ار اP� 5��� ه� ا��gء ا���ح� ؟ �Mل ا��gء ا���ح� ه� ا��gء ا�\ي خ�ج 

����u �Pل ��ح�، �� �4M ��ح�، �� س�3 ��ح�، أس�3ر ��ح�g، �� س��ك  Lض اس��� ی�ج

�ا�L ح�E ی��BM �B4ً�، وا���� �� ��ح�، �� آ�م ��ح�، ا���� أن یTی ا��gء ��ار اP� 5

 f �ًgم �2 ی>5 ��ح�ة وا���ا�4 L��� �B���� ،وا���ل jل، وا���� �� ا����ك، وا���� �� ا��ص�Pا�

�� أ�Mا�L وf �� أ�L��3 وf �� أح�ا�L، آ�ن ��3fً وا��س��i آ�� ����3ن ه� ا�>��ل ودا�Rً� وأ�ًا 

M ،5���u 5�� ا������ وس�E��3� ل�:  

Eِhُْ�وا ِ�ُ>ُ<(ِ�2ِْ� َوَمْ� َیEَhْPَ2ُْ� َذَآُ�وا ا���َ- َ+�ْس�َEُ>ْا َأ)	ُ�َfَ َأْو !ًJَ�ِ�+َ ا�>%ُ<(َب ِإ��� ا���ُ- �َوا��ِ>یَ� ِإَذا َ+0َُ�(ا �ُ

  C )135(َوَ�ْ� ُیِ��%وا َ:َ�� َم� َ+0َُ�(ا َوُهْ� َی0َْ�ُ	(َن 
  )س�رة Oل ���ان ( 

�g س��ك ی�(�وز حJ ا���3ل إ�E حJ ��ح�، إ�E ح ���iف إ�E ح ��BM إ�E ح �E�3 ا���ح  

�\��م، ا����gء وا���>�، ا����gء �Xء �(�وز حJ ا���P3ل، ا���>� �Xء أن>��L ا����س ا��gBی�، 

  .ی�ج أ�Mال ��ح�g وأس�3ر ��ح�g أن>��L ا���i ا������،

���L ا�4�ة �2 ی> �B���� ،��oف ه� ا��iا����، ��ح� ا�� �� �o��B5 ه� ا������ ؟ ا��� ،�ًg5 ��ح

  .�ح� �� L��M وا������ �� أ����Lاس2 ���c، أ�� ا������ اUآg�� �Zً�، و�Mل ��3?2 ا��

حث�� أخ آ�ن �� أ���ن�� �Mل �� �Xء f ی4ق إu�Mً� ا��أة خ�h3 آc ث���?� �� ا��iیy، وا!ن��ن 

 ا�Xأ �ً��BM وBی Lث��� kإذا خ�E��3� ل�M ،���را���T وجc جc3 ه\J ا���Zب ن��� �?�  Hوا ،�BP:  

Qَ ِمْ� َ�َی�ِت ا���ِ- �َی� َ�9ِ* َ�َدَم َ�ْ= َأْ<�9َ�ْ�َ َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ�َ&�سً� ُیَ(اِري َسْ(َ�ِ�ُ)ْ� َوِریJً� َوِ�َ&�ُس ا�Gْ�Pَ(ى َذQَ�ِ َخْ�ٌ� َذِ�

  C )26(2ُ��0َ�َْ� َی>�آ�ُ�وَن 
 )��Uاف س�رة ا(  

�T وجc ه�    Hا ���uو ،�������T وجc ن��� �?�  Hا ���u وه��ك ���را��ه��ك ث��ب ن��� �?� 

E��3� ل�M ،ا���ت 3� k��� ا���:  
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ُ�(ا ِمْ� �0َEْا�Nَ�ْ% َأْش2ٌُ� َم0ُْ�(َم�ٌت َ+َ	ْ� َ+َ�َض ِ+���2ِ ا��Nَ�ْ َ+َ�� َرَ+َ� َوَ�� ُ+ُ�(َق َوَ�� ِ'َ=اَل ِ+* ا4�Nَ�ْ َوَم� َ�

  C )197(َخْ�ٍ� َی0َْ�ْ	ُ- ا���ُ- َوَ�َ�و�ُدوا َ+kِن� َخْ�َ� ا���اِد ا�Gْ�Pَ(ى َوا��Gُ(ِن َی� ُأوِ�* اْ�َ ْ�َ&�ِب 
  )س�رة ا��PBة ( 

 ی>�ن ����ف   M �ًب وأح��ن��Z��� c�)ى، ا!ن��ن ی��Pب ا����Zا� cى، و���Pاد ا��Tی��3 خ�� ا�

���3ن ح���� ���e إ��L دون أن �L��3 �5 ه� ر��� L���M �5 ث���S� ،Lذا �>�2 ا����ك، ��!ن��ن آ�� �

 L���M L��3� fو Lت إ���eإن ن ،L����3�� L���Mو L��آ hن�� _����ن��h ث���L و<� L���M��S� ،Lذا 

���e إ�L���Z� E وأن�L�M، وأ��ان ث���L، ن���e ث���L، و����ى ث���L، أ�� إذا �>� 2���E ه�]�L وث���L، و

 5��5 ا�Tان أم  ،y5 ح���5 ح>�� أم  ،c?5 ج���2 أم  5� ،cu�� 5��5 حy أم  yiأی� L��آ

��iف، �Sذا أ�(B_ آ��L وL��3� h��u ودهLPi��� hg وس���ت �L3 ��أی����X L ا���q، أن�ن� 

���_ا����ك ی�
 أن ی� 5� �Pس hأن L�  .��ی� وأن ��

���L أن��P جًا وآ��L �\يء جًا ��Pل �L أحه2 إ�� أن ���ي ث���ً� �� ���u روی�?� �>2 س��Pً� إن��ن ث

�cZ آ��_ وإ�� أن ��>�cZ� 2 ث���_، ه\J ا���Zب اUن��P وا�?�]� ا�����i ی��سB?� آ�م ����B، آ�م 

  .��زون

 ))�Jً4NEَPَُم wَو �Jً�ِ�+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �  ..)) .َ�ْ� َیُ)ِ� ا��9ِ&*% َص��

   
�2 ی>5 ��حgً� �� أ�Mا�L، وg���� fً� �� أ���ل، واH س��BنL و�E��3 �� حی* Oخ� إن اf H ی�

 LBا�\ي ی� �� �� jM Lأ س�� رس���Mو ا Lأ آ����Mا Hة ا����� E3�� �ً�Rدا hش �����، أن��� cآ

f Lإ�� h��P� ��?� 5�P�o�� ص��Xأ �5 ا���س اH و�� ا�\ي f ی�LB اH، ی�ج ��p ه� ،y�o� k�i��� 

 J��
 ر�u ،5<�� Jء��ی��3 �\ا�L �>5 اH جc ج��L ه� ر��� وخ����P، ا��iق إ��L س��>�، اس��

��>5، وا���c ا�Mأ آ�م اH، إن اH ی�
 ا��4د5�M، إن اH ی�
 ا����4ی5، ا���5�P، ا���i?�ی5 إن 

f ،5 ی�
 ا���سf ،5�P ی�
 آc خ�ان آ��ر f ی�
 آc اH ی�
 ا���ا��5، إن اf H ی�
 ا�>���ی


  .���ف آ\اب ی�ج اث�� �O �gی� ی�
، واث�� � �g��PیBً� ح�
 ا��>�ار f ی�

   ��o��� Lإ�� c4� أن k�i��� 5� y�o� �gBص �5 ��� ا���Xًا، أا�Mأ س�� رس�ل ا���M H س?�� ج

آ�h �� ا��� ا��k� h�P رجc �5 أهc ا�2�3 : ��5 ا���س آ�?2، �?�� ��ددت إ��L، حث�� أخ �Mل �

ی�، ���آ?�، �2 ی2��B و�2 ی�ح
 و�2 ی�tل، و�2 ی�Bدر ?� ،�B�u ���<� L�� h��P� ،وورع ،�P�وص���، و

 Jء��ه\ا ا��د ��د �y�o� h�� ،y�o� L�Z، �>�_ إذا أردت أن �c4 إ�E اH ا��iق إ�E اH س��>�، اس��

��i� ا��� �M�5 اH، ص�ر  ��>5 آ�j ؟ ص �L ار�>
 خti، ا��3M hا��ب، إذا إن��ن ز� 
�p

 cوج T� Hس��_، ا f ود ؟�� yی�iا� ،c3وا�(��ء وا���ف، ��ذا ی� 3B��� �3Xن>�� و J��

4�M، ��دروا��� E�4S� �Mن ا�B�ء f ی���iه� ی������.  
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4�M، ی�>5 أن ������L ا�4 �M�kP �� ی اcBM H أن �kP �� ی ا����P، ی�>5 أن ����� Hا ����

E��3� ل�M ،c��  :�������، ی�>5 أن ������c�3��� L ا����4، وا�

 َ+َ0ْ�َ�ْ	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� �7ْ�ُ ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� ِمrُْ�ُ)ْ� ُی(َ�� ِإَ�*� َأ<�َ	� ِإ2ُ�َُ)ْ� ِإَ�ٌ- َواِ�ٌ= َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�4ِ-

  C )110(� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا َوَ�
 ) j?<س�رة ا�(  

 f ی����E، ی�Pل �_ أخ\ت �Mار �5 أآ��_ ��   M دي�� 5� cMًا وأا��g>�� أن إن��ن ��دي ج

��_ �� ح��h، ���ذا و�5 أنh، أ�� ر��� �T وجc خ��y ا�>�ن  E�ح��h، �5 أر�E �� ح��h، �5 أر

 c4� ن_ أن�<�Sو� E�
 ودJ و��S>�ن_ أن ی��3 ی����i� ن_ أن�<�Sو� L��� cBP� ن_ أن�<�Sو� ،Lإ��

��_، وأن ی��o ذنB_ �������، و���4�M، و���c�3 ا����4 وإن ا�����ت ی\ه5B ا���]�ت.  

))�Jً4NEَPَُم wَو �Jً�ِ�+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �  ... )) َ�ْ� َیُ)ِ� ا��9ِ&*% َص��

��g س��ات، ��gی5 س�� �� ���L�� k آ��ً� ��ح�g أ�ًا وf أن� ی��h ن�eي أن   5�z� k� ��3� _

 5� ،L�� �3� Lز�ٍ�، ه\ا آ��o� 5�س��Bً� ��حgً� وf وص�ً� ��3رات ا!ن��ن وf وص�ً� ��fأٍة وf حی* 

M �X�)ا�� L�tن� ج��3 ��� س���?2 و��?2 س� E��3� Hا ��: �ل ���Lازم إی��نc� L إن أص��ب ا���B ر

LBون� L����  .ح�E �3* اH ���� رجc ن�3ف أ��ن�L وصLM، و

أح��نً� أوfد �� ا��iیy ی�>���ن �>���ت ی��� وج?_ وأنh وحك �� ا�h�B، ��اc�u J، �5 أ��ك ؟   

��B ا����ن، �5  5�zا�� lR�4خ lم، �5 أخ�2 �?\ا ا�>�<� �� J���� آ�ن �L أب ی���L وأم ��

�� 5�zا�� lR�4خ lم أو أخ�خ�ة أن� ذآ�ت ه\ا ا�>Uأی?� ا Hی�>�2 ����3رات، وا f ،ا����ن �

 2?Zیجh�3 ه\ا ا�رس ح�ل ا���� وا����� Uن �����5 ی��4ن، ی���دون ا����ج واH �� أآ�Z ح

 ���oم ����3رات، آ���� �>�2 ی�X ��3ء، ی����� أن ن\آ�J، آ���� أ�Xر آ���� وصj ی\آ� �Xء، ی�ج

q ص�oر، آ�Bر، أ��uل، أح��نً� ن��ء، �5 ص��ت ا��5�z ا���3، ح�E �3* اH ���� رجc �� ا��(�

�T وجc س�� �_  Hم ����ض ا�ه\ا آ _��� ��ن�3ف أ��ن�L وصLM و����L ون�LB، س��� �_ وس�

  .أن ��c3 آ�X cء و�>5 ��5 ا���?�أن �(�k� q أه�_ وأن ���ح>?2 وأن ���B?2 و

��E أر�k ���آ
 �� إن��ن ی>�ن س� ا �gی� L��B� ��U2 ا�������M ،y ا��(��k، ن�B ا��U، ی��3 ز

ا���5 ��J�?I E، �_ أن ��c3 آ�X cء ه2 أوfدك وأنh أ��ه2 و�>5 ��5 ا���?�، ا���� وا����� 

 �� ��q �5 ص��ت ا���B إu�Mً�، ص�Mن� أی?� اUخ�ة ی��3 ا��5�z ی���� إ�E ا��5���z ی���د ا����ج

��رًة أو �� وصM j\رًا، أو �� وصj ج���ً� �>����L ا����3دة �Tح  jاحً� رخ�4ً� أو �� وصT�

Lن��� �B�� ،L��3� 5 ی�3ف�zا����ن، ا�� �B� ،5���z5 ا���� 5� �P�� ��Mا��� .  

))�Jً4NEَPَُم wَو �Jً�ِ�+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �  ... )) َ�ْ� َیُ)ِ� ا��9ِ&*% َص��
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ا����ُم َ:َ�ْ�ُ)ْ� َ+Jَiِ�:َ : 6ْ�َ�Gََ! َرِض* ا���ُ- َ:�2َ9ْ َأن� َی2ُ(َد َأَ�ُ(ا ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gَُ�(اَ:ْ� (( 

!ُJَiِ�:َ :ا���ُ- َ:َ�ْ�ُ)ْ�، َ��َل ;َDِcَ4: َ:َ�ْ�ُ)ْ� َو9َ0َ�َُ)ُ� ا���ُ- َو����ِ Qِ�ْ�َ:َ !ُJَiِ�:َ َی� qً2َْم lَ9ْ0ُ�َْوِإی��ِك َوا ِ̂ +ْ

6ْ�َ��َ �َNْEُ�ْْ� َم� َ��ُ�(ا، َ��َل: َوا	َ�َأَوَ�ْ� َ�ْ : wُب ِ�* ِ+�2ِْ� َو�#َPَ�ْ�ُ+َ �ْ2ِ�ْ�َ:َ 0ِ* َم� 6ُ�ْ�ُ َرَدْدُت	َ�َأَوَ�ْ� َ�ْ

  )) ُیْ�Pََ#�ُب 2ُ�َْ� ِ+*� 

���L وس�2 �   Hا Eص� �Bج�3?2 ا�� j�3ف، وا���� ی��3 إی�ِك وا���� وا��i� j�3ی* ا�� ح

��iف، یL���P ا���y �� ا�>�م وا����ك وا��ی* ا���3وف ����ا وf ����3ا �Sن ا��2�3 خ�� �5 

j�3ا��.  

�r3� 5 ا�U>�ر، إن��ن ا��Mف ذنBً� آ��Bًا ه\ا ا��gء  ��B3���� ن?� ن��ذج��U l4Pا� r3� أن� أذآ�

�ً���� h��3ً�، إن آ�� f �ً��3� hإن آ� kMت  وXوأر tiه\ا ا�� hB�z� fد�ً�، إن آ�h أ�ً� رح��ً� اس��

  .إ�E ا��4اب ونh?B ه\ا ا�f c�3 ی��E إ�E ا���ت

ِ̂ َوِإی��ِك َواlَ9ْ0ُ�ْ َواNْEُ�َْ� : َ��َل((  +ْ4����ِ Qِ�ْ�َ:َ !ُJَiِ�:َ َی� qً2َْم ((  

  Z�Z� j�4ل ا���P� ؟ �Z�Z� E�3� �� ،�Z�Z� آ��� j�3ا� �Bس������ j�4�َ2، وا����� j�4�ُی��3 ا� �

�j�ُ وَ��j وِ��j �>�ه�� ص��� و�>5 ا��g?�ر آ���  �Z�Z� �ًأی� j�3وا� ،j�4�ِوا� ،������

j�3ُا�.  

w َ�ْ� َیُ)ِ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+��Jً�ِ َو: :ْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- اْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َرِض* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل((

 ��ًq9َُ)ْ� َأْخ�(ُل ِإن� ِمْ� ِخَ��ِرُآْ� َأْ�َGَُوَآ�َن َی �Jً4NEَPَُم ((  

 ی��B س��آL وآ����L ر���M ذا���، أو ر���M خ�رج�� �J�<� 5، و�>5   M ه�دئ k�اQن إذا ا!ن��ن ��

 ی��_ Mو �gی�>�2 ���>��ٍ� ا���ح M L��i5 س�� ��Uوح���� ی��ج ا ،LB�p ر�Zح���� ی ،�ًgس��آً� ��ح

 Lu�Bًا، ان�یX H�� L��4�خ�رج�، أ�� إذا آ�ن ا Lu�Bذ�_ أن ان� E�3� ه�ة ؟�eا� J\ذا ن��� ه��

داخ��، ی��3 آ�� h�M �� أول ا�رس ا��2�3 ی?�� �_ ا���B ا���رج� ه\J ح�ل وه\J ح�ام، أ�� 

�T وجc ی?�� �_ اfن��Bط ا���رج�، ا��?� ا�اخ��، إ H�� �4ل�fا ذا ا!ن��ن آ�ن �L��3 ج�

 5�وذاآ���M Lی� واس��L��3 ج� آ�X cء س�L3 �� درس ا�2�3 یLPBi وه� ه�دئ أ�� إذا اس��T وخ�ج 

 Lu�Bل ان��Pن �ًgً� ��ح��>�2 آ�و ���uرJ واس��gط B�pً�، و����h ن����M 5� Lد�f �ً[�X c3� L ی�

��iوس� ��E ذا�L �� ا���k ا��3دي ج� جًا أ�� خ�رج� و��q ان�Lu�B داخ��ً�، ی ��3�L��3 ج� L

 ��� ،qق ا������ی یc4 ه\ا ا�i?� إ�E أgا� H�� �4ل�fأ�� ا ،L��3� 5� cMأ H�� L��4�ا Tح���� اس��

  .أن_ اس��Tزت ه\J ا���f q ���ج �5 ا��� ا����4

َیُ)ِ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+��Jً�ِ َوw َ�ْ� : :ْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- اْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َرِض* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل(( 

 ��ًq9َُ)ْ� َأْخ�(ُل ِإن� ِمْ� ِخَ��ِرُآْ� َأْ�َGَُوَآ�َن َی �Jً4NEَPَُم ((  
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  E��3� ل�M ،2آ��  :وا�O�Pن ی����3 أ��Xء آ��Zة �Xء ��3وف 

ِإ��� َ:َ�� َأْزَواِ'2ِْ� أْو َم� َمَ�َ)6ْ ) 5(ُهْ� Eُ�ُِ�وِ'gُ+ِ��َ �ْ2ِ(َن  َوا��ِ>یَ�) 4(�َوا��ِ>یَ� ُهْ� ِ����َآ�ِة َ+�ِ:ُ�(َن 

� َوَراَء َذQَ�ِ َ+ُ وQَ�ِ�َ ُهُ� ا�0َ�ُْدوَن ) 6(َأْیَ	�ُ<cَ �ْ2ُ�>kِ+َ �ْ2ُْ�ُ� َمُ�(ِم�َ� hَPَ�ِْ� ا	7(َ+َ C  
  )س�رة ا�����zن ( 

��Bرة أ�ji وأج�c �5 ه\J، وأو�� و   �oا�� �� cه J\ان��اف ج��� �5 ه c5 آ� ��B3���� 5أ��

  .ا��B3رة

)) ��ًq9َُ)ْ� َأْخ�(ُل ِإن� ِمْ� ِخَ��ِرُآْ� َأْ�َGَُوَآ�َن َی ((  

َرْهٌ� َدَخ7َ : 6َْ:ْ� ُ:ْ�َوَة ْ�ِ� ا��%َ�ْ�ِ� َأن� َ:�Jَiَِ! َرِض* ا���ُ- َ:�2َ9ْ َزْوَج ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َ�(( 

َ+ْ2ِEَ	6ُ�ْGُ+َ �2َPُ : ا����ُم َ:َ�ْ�ُ)ْ�، Jَiِ�:َ 6ْ�َ��َُ!: ِمَ� ا2ُ�َ�ْ(ِد َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gَُ�(ا

َمqً2ْ َی� َ:�Jَiُِ! ِإن� ا���َ- ُیNِ;%  :َوَ:َ�ْ�ُ)ُ� ا����ُم َوا����Gَ+َ 6ْ�َ��َ ،!ُ9َ0َْل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

6ُ�ْGُ+َ ،-ِ4ْمِ� ُآ�xا *+ِ َ̂ : َی� َرُس(َل ا���ِ- َأَوَ�ْ� َ�ْ�َ	ْ� َم� َ��ُ�(ا، َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: ا��4ْ+

  )) َ�ْ= 6ُ�ْ�ُ َوَ:َ�ْ�ُ)ْ� 

  :أن �Tی أو أن ��lP �?\ا أی�ً� �5 ��جL ا���M ،�Bل �E��3 ی��3 ��>5 أن �c4 إ�E ه�_ �5 دون  

 �َ�	ِ�ِ��gا� %;Nِا���ِ- ِإ<�ُ- َ�� ُی ��َ:َ Wُ�ُ'ْ َ+َ �َ�ََوَأْص �Eَ:َ �ْ	َ+َ �2َ�ُrْ40(�َوَ'َ�اُء َس�4َ�ٍ! َس�4َ�ٌ! ِم( C  
  )س�رة ا��gرى ( 

   �oBف ا����، ی��ة، ه\ا خ�g�
 ی�Pل ح�E أآ�c �_ ا��4ع �p أ�� إذا ،�ً�أن �>�L� c ا��4ع ص�

�2�e جًا أن ���>5 �5  c����E اH، وه\ا  Jج�t� وأص�� ��� 5�� ،L��4ی L�����I E_ أن ���ك 

Hا Lء وج�oا�� L��  .أن �>�c ا��4ع ص��ً� ���4_ ث 2���3 

  Zع، ه��ك أ��gق ا��أخ k� ق ا������ ا��� أ����ه��خUا cاخ�� آ��Zة، أی�م أنh ���3 ا���P�P أح��نً� ��

ان، �� ی3 ه\ا اUداء � hوأن _������ك ���ًا، أح��نً� �zدي �� ه�  c3)ی f _�3�� j�3� hوأن

 �B4ی>�ن ه\ا ا� E�� ،ًا�Bص �B4ه\ا ا� أ��نً� أح��نً� ��B4 وأن f h���k�i أن ���\ B�p_، �� ی3

�Bت، وص�Bخ�4_ وص y��� أن E��  :ت ��جL ا�M ،Hل �E��3ص�Bًا إذا آ��M hدرًا 

  C )7(�َوِ�َ��Qَ4 َ+�ْصِ&ْ� 
  )س�رة ا��ث� ( 

Eِhُْ�وا ِ�ُ>ُ<(ِ�2ِْ� َوَمْ� َیEَhْPَ2ُْ� َذَآُ�وا ا���َ- َ+�ْس�َEُ>ْا َأ)	ُ�َfَ َأْو !ًJَ�ِ�+َ ا�>%ُ<(َب ِإ��� ا���ُ- �َوا��ِ>یَ� ِإَذا َ+0َُ�(ا �ُ

  C)135((ا َوُهْ� َی0َْ�ُ	(َن َوَ�ْ� ُیِ��%وا َ:َ�� َم� َ+0َُ�
  )س�رة Oل ���ان ( 

 %;Nَِوا�0َ�ِْ+�َ� َ:ِ� ا���9ِس َوا���ُ- ُی �َ�ْhَ�ْا �َ�	ِfِ�(َ�ْاِء َوا���Dاِء َوا�����َن ِ+* ا�)GُEِ9ْ�9َِ� �ا��ِ>یَ� ُی�ِNْ	ُ�ْا

)134( C  
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  )س�رة Oل ���ان ( 

ة  X 5� cآ����ج ��oث درج�ت، أی�م إن��ن ی�ث  �o�Bی� وی�M L�ی�، وإراد�M L��4�ا���o �>5 أ

E��3� ل�M ،EMح�� أر�� ��E ذا�L أ�� �5 ا�اخc ی��o، ی�ج �iی�� ،cوج T� Hة ا����:  

 %;Nَِوا�0َ�ِْ+�َ� َ:ِ� ا���9ِس َوا���ُ- ُی �َ�ْhَ�ْا �َ�	ِfِ�(َ�ْاِء َوا���Dاِء َوا�����َن ِ+* ا�)GُEِ9ْا��ِ>یَ� ُی�	�9َِ� اْ�ُ�ِNْ

)134(C  
  )س�رة Oل ���ان ( 

f ی��o ��دًا وس��ً� �5 ا�اخc ����ى أرEM، ی�ج ����ى أرEM وأرEM أن ���5 ��5 أس�ء إ��_،   

E��3� ل�M:  

اَوٌة َآَ <�ُ- َوِ�*� َ�ِ	�ٌ� �َوَ�� َ�ْ�Pَِ(ي اNَ�َْ�9َُ! َوَ�� ا����4َ�ُ! اْدَ+ْ� ِ����Pِ* ِهَ* َأْ�َ�ُ� َ+kَِذا ا��ِ>ي َ�Qَ9َ�ْ َوَ�9َ�ُْ- َ:َ=

)34(C  
 ) h�4� س�رة(  

ه\ا ا����ن ��� أ��ف أی5 أنh، هc أنh �5 ا�>�5��I ا���o، �5 ا�5���3 �5 ا���س، أم �5 ا������5،   

  .وآ��� ار�EP ����اك �� ا!ی��ن ���cP �5 درج� إ�E درج� إ�E أن �c4 إ��� E��B ا!ح��ن

َ�ْ� َیُ)ِ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َس&��ً�� َو��N+َ wًش� َوw ��0�ًَ<� : ِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َلَ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َر((

  )) َآ�َن َیGُ(ُل xَ�ِ=َ<� ِ:9َْ= اْ�َ	Pِ0َْ&ِ! َم� َ�ُ- َ�ِ�َب َ'ِ&�9ُُ- 

  4� L�3ء ی���� l�X ب، ی��3 آ��� ذآ��Bا�� ��Zی��3 آ �ً��Bس cإذا آ�ن ج�ه ،�)�T� ة��Bآ ��

  .��ن آ\ا، وإذا آ�ن ثc�P ا�م ��ن آ\ا، وإذا �uل �� ا�(��� ��ن آ\ا

   5� 
�iأن ی 
أن� أذآ� إن��ن یc�3 �� ا�>?���ء رآ
 أن����ن �����p 5 ا�(��س وا��6Bi، إذا أح

���ف �5���P إ��L آ��Zًا �tج J�� ��?���p �� 2 ا�(��س زوج��X Lء ی�Pل �?� ��E اUن����ن ی�ج

وأ���uا ا��>�ث واUن����ن ����ح وه� �2 ی��LB وذه
 إ�E زوج�L و�Mل �?� هfzء ا�o�ظ �� آ�ن�ا أن 

 q��� ن���Pع إ��?2، ی���� L��ا وآ�Bإ��?2ی\ه �e>5 أن ی���س��ات ��  hس.  

�P� أن k�i��� f م أن ا�\ي�ًا، ا�>��Zح آ��ی� Lن�� �B�أن �L�  �� L��P ��ن��ن إی�كأی�م ا!ن��ن إذا 

  . ،L�B�p�EPB ����ح

��Mَ Lُ�َْل" َ Lُbا�� ���Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َس�bBً�� َو: َ�5ْ َأَنqِ 5ِ�ْ َ��ِ�ٍ_ َرَِ Lُbا�� Ebَص� @�Bِb2ْ�َ َیُ>5ِ ا�� fَو �Xً�b��َ f

  "...�b3�ًَن�

ی�53 ��آL��� ،L�B، أوfدJ، دا�Rً� ��3ن س�Bب ی��3 ی�ج أن�س آ��Zی5 ی�53 آ�X cء، أی�م ی�53 ا�(��د، 

  .���ش

  )) َآ�َن َیGُ(ُل xَ�ِ=َ<� ِ:9َْ= اْ�َ	Pِ0َْ&ِ! َم� َ�ُ- َ�ِ�َب َ'ِ&�9ُُ- ((
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   Hا ،
�oدرج�ت ا� E�����_، اH ی?ی_ �� أ E�ی�ً� إذا  hB�p��Pل اH ی�M ا����ء ا�����4ت

ك إ�>�ن وأن�� h5، أن�zه>\ا ا�� ،L��4ل ی�P� زت أنTاس�� Mو 
�oدرج� �5 ا� E��h �� أ

 E��أص�� اf ،H ح�ل و�M fة إH�� f، آ��� f ح�ل و�M fة إH�� f آ��� إس���� را�3R، ا��?2 ص�� 

 f�3نً� و� fو �ًgح�� fو �ً��B5 س<� fو ،H�� fة إ�M fح�ل و f cM ��3ی ،cMوح� ،��oواس� ،�Bا��

  .�\ی]ً�

  )) َن َیGُ(ُل xَ�ِ=َ<� ِ:9َْ= اْ�َ	Pِ0َْ&ِ! َم� َ�ُ- َ�ِ�َب َ'ِ&�9ُُ- َآ�((

��ب جL��B یL��� ��3 یy4��� ��4 جL��B : یq�f ��3 جL��B ا���اب، ��X r3اح ا��ی* ���Mا  

�����اب، و��M 2?�3ل آ��� �3R�X �� ح��ة ا��3ب، یq�f ��3 أن�L ا���اب، أو q�f جL��B ا���اب، 

  .�� ا��� آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ی�3�
 �?� أص���Lه\J ا�>�

ِ�8َ�ْ َأُخ( ا�Jِ0َ�َْ�ِة : َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َأن� َرُ'qً اْسPَْ َذَن َ:َ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ�	�� َر�Wُ َ��َل(( 

  ... )) َوِ�8َ�ْ اْ�ُ� ا�Jِ0َ�َْ�ِة

�L أو �� س��آL، إن��ن ����y، ا���B ی��3 إن��ن س�ء، إن��ن ��ل ���P�c، إن��ن ����ف �� 

Lأص��� L�� م ���\ر�ی* ذآ� ه\ا ا�>���L ا�4�ة وا���م ���Mا �Xاح ا��.  

( ا�Jِ0َ�َْ�ِة ِ�8َ�ْ َأُخ: َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َأن� َرُ'qً اْسPَْ َذَن َ:َ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ�	�� َر�Wُ َ��َل(( 

َ̂ ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* َوْ'2ِِ- َواْ<َ&َ�َ� ِإ   ... )) َ�ْ�ِ-َوِ�8َ�ْ اْ�ُ� ا�Jِ0َ�َْ�ِة َ+َ�	�� َ'8َ�َ ��3َ�َ

  .أي أfن �L ا��جL، ون�iP د�P�M جًا اQن

َ̂ ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�(( َ̂ ا���ُ'7ُ 6ْ�َ��َ َ�ُ- َ+َ�	�� َ'8َ�َ ��3َ�َ ِ- َوَس��َ� ِ+* َوْ'2ِِ- َواْ<َ&َ�َ� ِإَ�ْ�ِ- َ+َ�	�� اْ<3ََ�

!ُJَiِ�:َ : -ِ�ْ�َ6َ3ْ ِإ�6َ ِ+* َوْ'2ِِ- َواْ<َ&َGْ��3َ�َ ��pُ َل َی� َرُس(َل ا���ِ- ِ��َ� َرَأْی6َ ا���ُ'7َ 6َ�ْ�ُ َ�ُ- َآَ>ا َوَآَ>ا�Gَ+َ

 �� َ:��N+َ *9ِ�ِ=ْ2ًِش� ِإن� َش�� ا���9ِس ِ:9َْ= ا���ِ- َم9ِْ�َ�ً! َیْ(َم : ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َرُس(ُل ا���ِ- َص��Pََم !ُJَiِ�:َ َی�

 Wِ4َء َش��Gَ4َ��َمِ! َمْ� َ�َ�َآُ- ا���9ُس ا�Gِ�ْا ((  

����M Lل ا����3ء ��Pم ا���P� ��p �Bم ا��5���z، ی��3 ه\ا ا�>�م �BP� ��pل �5 ا�   �B5، أ�� ا���z�

���L أراد أن یاریL، وا��ارة  cأ�� ح���� دخ ،L�� L5 ا�?�ى ح\ر أص���� yiی� f م�ة وا���ا�4

��ت آ���ًا ه\ا ا��جc، : �\ل ا�ن�� �5 أجc ا�ی5، ی ��3��L�3� L� ji ی��c إ�E ا!س�م و�Mل ا����3ء

���L ا�4�ة وا���م ��ف حL�P�P و �Bو أن ا��B�� ارة آ��ن�4 أص���L، �>5 أfن �L ا��Pل وا��

����3ن ج�ًا ��وب إ��?�، �>5 ا��اه�� ����� ��E ا��5���z، ا��اه�� �\ل ا�ی5 �5 أجc ا�ن��، أن 

E��3� ل�M ،����� اه��اه�� وا��� J\ه �B�  : �B\ل دی�_ �5 أجc زی أو 

  C)9(�َود%وا َ�ْ( ُ�ْ=ِهُ� َ+ُ�ْ=ِه9ُ(َن 
  )ا�2�P  س�رة( 
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   kا�\ي ی�� �� L3� h�Pوا�� Lن��ا�f أو ،L��B� أو ،L��P�
 إن��نً� ���Lg أو ���ء �� f hآ� hإذا أن

E��3� ل�M ،و��5 ا�>��ر �B5 ا���� �gM��� 5� أ���   :أن �>�ن ���ً� �LB�M c3� L3 ی��5 ، ی�ج

  C )24(���ُ- َوِإ<�� َأْو ِإی��ُآْ� 0َ�ََ�� ُهً=ى َأْو ِ+* َضَ��ٍل ُمِ&�ٍ� �7ْ�ُ َمْ� َیْ�ُزُ�ُ)ْ� ِمَ� ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض 7ِ�ُ ا
  )س�رة س�Bء ( 

   yح E�����L ا�4�ة وا���م ���L اH أن ی(c3 ن��k� L ا���4م ����Bٍ� واحة، ن�5  �Bأن ا�� jآ�

�M إن��ن و��y�i �5 أو ��cu�� E وأن�2 ��E حy أو ��E�3� ،cu�� E أنL �� ���واة، أ�� ح���� ���

  .ا ا!ن��ن f یk��P ��_أن_ ��E حy وحك وه� ��cu�� E وحJ، ه\

 ی>�ن �B�4ً�: ����م ا��3��g آ��� را�3R ی�PلMو cu�� E�� أآ�ن ��i]ً� وخ��4 Mو yح E��  .أن� 

ان�e إ�E ه\J ا������ أن �>�ن ذا �cP ����ح، أن ��o4 إ�O Eراء ا���4م، أن� ��E حy وخ��4 

 Mو cu�� E�� أآ�ن ��i]ً� وخ��4 Mو yح E��ً���cu�� E، أن� B�4� ی>�ن.  

ه\ا ا��ی* أو�P� fًم ا���Bة ی���P ��\ی� اUص��ب �5 ان��اف �r3 ا��XUص، ه\ا إن��ن ��gك 

�5 حLB�� L�P�P أص���L، و�2 ی��k ه\ا أن ی��L� 5 ا��Pل، وأن  �B��� Hا jgآ Lو أنB2 وی��� q��

M 
  .�L�3�� LB ی?�يی��(�

� َ:��N+َ *9ِ�ِ=ْ2ًِش� ِإن� َش�� ا���9ِس ِ:9َْ= ا���ِ- َم�Gَ+َ : !ً�َ�ِ9َْل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�((Pََم !ُJَiِ�:َ َی�

 Wِ4َء َش��Gَ4َ��َمِ! َمْ� َ�َ�َآُ- ا���9ُس ا�Gِ�َْیْ(َم ا ((  

أ��o?�، إذا ا���س خ���ا �l�X 5 وا�J�P وخ���ا �E�3� q�� J�X 5 ه\ا أنL ان�e إ�E ه\J ا�>��� ��   

�Xء �E�3� ،2�e ذ�_ أن�X L ا���س، إذا ا�EP ا���س إن��نً� ����� �X �?� J�X ا���س، ا!ن��ن 

 ی��ه2 أن ه\ا ��Pم �2�e، ا���س ی����ن ���، أی�م ی>�ن ��z� jIذي وه� ����م زی�دة، M cا�(�ه

��B�� qب و�>5 ه��ك �5 �س Uنz� Lذي وه� یt��L ا��ه2 ا�>�ذب أن�B�� Lب، f أنh �ی����L ا��

  .ی��X �Pك

 fدی��ً� و f اك���� Eإ� EMی� f 5 ����اك�وی�ج س��ك أن� أراJ ���سBً� أنh إذا رأیh إن��نً� ��3ًا 

g� �ً[�X L�� 
یً� f ی��oB أن ��3دیL ��3داًة ��ح�g ان���P� fو �ً�Pخ� �� h�� _نU ،L�� �]ً� وا��3

 Jا����  

 ))��%Jَل ِإی��ُآْ� َوا��Gَ+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �  ... )) َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َ��َل َخ3ََ; َرُس(ُل ا���ِ- َص��

  E��3� ل�M ،c�Bا�:  

َ̂ َهُ�(:ً�  ِإ��� ) 21(َوِإَذا َم��ُ- اMَ�ْْ�ُ� َم9ُ(:ً� ) 20(َ'ُ�و:ً� ِإَذا َم��ُ- ا���J% ) 19(�ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن ُخِ�

 C�َ�4��  اْ�ُ	َ
  )س�رة ا���3رج ( 
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��E �� �� یی_، یt� ���X ،c��� ��3ن 2� h��E�3� H�� c4 ذ�_،    lع ح�ی��� hن إذا أنQا yMد

5�zا�� �� k��)ی f 5B)وا� c�Bن ا�U ،�ًآ�ی�ً� ح�� h�<� H�� c4�� h5 ��يء �5 �� أن�zا�� ،

 �ً3� 5B)وا� c�Bم اس��3ذ �5 ا��ة وا���ا�4 L��� �B5، وا��B)وا� c�Bا�  

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإی��ُآْ� َوا�kِ+َ ��%J<�ُ- َأْهQَ�َ َمْ� َآ�َن : َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َ��َل(( 

 َ+kِن� ا�gَ+َ �ِ�ْ%g���ِ �ْ �َ�ْ%gَ�ُ	(ا َوَأَمَ�ُهْ� ِ��0ُ3َGَ+َ !ِ0َ�3ِGَ�ْ(ا َوَأَمَ�ُهْ� ِ��Eُ�ُْ#(ِر َ+Eََ#ُ�وا َوِإی��ُآْ� َوا�g%ْ�َ�َ�ْ&َ�ُ)ْ� َأَمَ�ُه

،�َ%NEَ�Pا� wَو �َNْEُ�ْا %;Nُِی w -َن� ا���kِ+َ �َNْEُ�َْ��َمِ! َوِإی��ُآْ� َواGِ�ٌْت َیْ(َم ا�	َ�ُfُ َل�Gَ+َ 7ٌ'َُم ِإَ�ْ�ِ- َر�Gَ+َ َی� : َ��َل

َ+�Gََم ُهَ( َأْو �َخُ� َ+�Gََل َی� : َرُس(َل ا���ِ- َأي% اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� َأْ+7ُDَ َ��َل َمْ� َسِ�َ� اْ�ُ	ْ�ِ�ُ	(َن ِمْ� ِ�َ��ِ<ِ- َوَیِ=Wِ َ��َل

َ̂ َدُمُ- َ��َل َأِ�* و َ��َل َیِ�یُ= ْ�ُ� َه�ُروَن ِ+* َمْ� َ:Gََ� َ'َ(ا: َرُس(َل ا���ِ- َأي% اْ�ِ#�2َِد َأْ+7ُDَ َ��َل َدWُ َوُأْهِ�ی

َأْن 2ْ�َُ#َ� َم� َآWَ�ِ َر�%Qَ َوُهَ	� : َی� َرُس(َل ا���ِ- َأي% ا2ِ�ْْ#َ�ِة َأْ+7ُDَ، َ��َل: َ�ِ=ی��pُ -ِrِ َ<�َداWُ َهَ>ا َأْو �Gَ+َ Wُ�ُ�ْcََل

ْ#َ�ٌة �Nَ�ْ�ِِضِ� َ+َ م�� ِهْ#َ�ُة اْ�َ&�ِدي َ+�3ِ�ُُ� ِإَذا ُأِمَ� َوُیِ#�ُ; ِإَذا ُدِ:َ* َوَأم�� ِهْ#َ�ُة ِهْ#َ�َ��ِن ِهْ#َ�ٌة ِ�ْ�َ&�ِدي َوِه

  " )) ا�Nَ�ِْضِ� َ+2َِ* َأَش=%ُهَ	� َ�ِ���ً! َوَأْ:gَُ	2َُ	� َأْ'ً�ا

���س، ا����g ی��3 ه��ك fOف ا��fO ،lR�Pف ا���3ص� وراء ص�� واحة وه� ا��g، ا����g ی�o ا  

E��3� ل�M ،�gف ا���3ص� وراء ا�fO ،q�  :ی>\ب، ا����g ی���y، ا����g ی

  C )9(�َوَمْ� ُی(َق ُش�� َ<Eِْ�ِ- َ+ُ وQَ�ِ�َ ُهُ� اْ�ُ	Nُ�ِEْ(َن 
 ) �gس�رة ا��(  

ْهQَ�َ َمْ� َآ�َن َ�ْ&َ�ُ)ْ� َأَمَ�ُهْ� ِ���gَ+َ �ِ�ْ%gَ�ُ	(ا َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإی��ُآْ� َوا�kِ+َ ��%J<�ُ- َأ(( 

	َ�ُfُ �َ�ْ%gن� ا�kِ+َ �َ�ْ%gُ�وا َوِإی��ُآْ� َوا�#َEَ+َ ِر)#ُEُ�ْ��ِ �ْ0ُ3َ(ا َوَأَمَ�ُهGَ+َ !ِ0َ�3ِGَ�ْ��ِ �َْ��َمِ! َوِإی��ُآْ� َوَأَمَ�ُهGِ�ٌْت َیْ(َم ا�

 w -َن� ا���kِ+َ �َNْEُ�َْ�َوا%NEَ�Pا� wَو �َNْEُ�ْا %;Nُِی (( ...  

   hث��T� L�Mوج�L وf ی�ج أ�BM �5 إن��ن� ح 5� Jء�Mیf ��3 ی�ج أ�BM �5 إن��ن حث أص

 ����T� �?�Mوج?�، ا���B وصj ه\ی5 ا�Tوج�t� 5ن?�� �i�Xن�ن ی����Pن ���M Eر 5� �?��Pیص

�M E��ر�� ا��iیy و��5 إن��ن�5 ی�ث�ن ا���س ��� ی�3�J �� ا��iیy، �� ا���ق ��5 إن��ن�5 ی����Pن 

�5 زوج?� وه� ی�ث?�  Lثا���c ؟ آ�ه�� س�اء، وأح��نً� ��ى �� �>�ن �� ��jI و����I ه� ��

�5 زوج�L و��اءة ا��uUل �� أ���?��، ه\ا ه� ا����.  

)) wَو �َNْEُ�ْا %;Nُِی w -َن� ا���kِ+َ �َNْEُ�َْلَوِإی��ُآْ� َوا�Gَ+َ 7ٌ'َُم ِإَ�ْ�ِ- َر�Gَ+َ َ��َل ،�َ%NEَ�Pَی� َرُس(َل ا���ِ- َأي% : ا�

Wِ=ِِ<ِ- َوَی��(َن ِمْ� ِ�َ	ِ�ُ�ْ	7ُ َ��َل َمْ� َسِ�َ� اْ�ُDَ+َْ� َأ�	ِ�ِ�ْ	اْ�ُ (( ...  

  ��<g� �� إن��ن kMأو fح�ام، و cإن��ن �� أذى إن��ن �>��� و�� أآ.  

َ̂ َدُمُ- ��pُ َ<�َداWُ َهَ>ا : ُ� َ+�Gََل َی� َرُس(َل ا���ِ- َأي% اْ�ِ#�2َِد َأْ+7ُDَ َ��َلَ+�Gََم ُهَ( َأْو �َخ((  َمْ� َ:Gََ� َ'َ(اَدWُ َوُأْهِ�ی

ِهْ#َ�ٌة  َأْن 2ْ�َُ#َ� َم� َآWَ�ِ َر�%Qَ َوُهَ	� ِهْ#َ�َ��ِن: َی� َرُس(َل ا���ِ- َأي% ا2ِ�ْْ#َ�ِة َأْ+7ُDَ، َ��َل: َأْو �Gَ+َ Wُ�ُ�ْcََل
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ا�Nَ�ِْضِ� َ+2َِ*  ِ�ْ�َ&�ِدي َوِهْ#َ�ٌة �Nَ�ْ�ِِضِ� َ+َ م�� ِهْ#َ�ُة اْ�َ&�ِدي َ+�3ِ�ُُ� ِإَذا ُأِمَ� َوُیِ#�ُ; ِإَذا ُدِ:َ* َوَأم�� ِهْ#َ�ُة

  )) َأَش=%ُهَ	� َ�ِ���ً! َوَأْ:gَُ	2َُ	� َأْ'ً�ا 

�ادJ وأن ی�یy د�L وی���ح، Uن5�z� c�M L ه\ا ا!ن��ن إذا أراد أن ی�P�f 5�z� c اc��U أن یc�P ج  

E��3� ل�M ،ًا  :ا�c�3 ی�� ص�حLB �� ا���ر خ��ًا ���

َ�ُ- َ:َ>ا�ً� َ:�gِ	ً� �َوَمْ� َی7ْPُGْ ُمbِْم9ً� ُم0َPَ	4=ًا َ+َ#َ�اُؤWُ َ'�92َُ� َخ�ِ�=ًا ِ+��2َ َوDِcََ; ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َو9َ0َ�َُ- َوَأَ:=� 

)93( C  
  )ة ا����ء س�ر( 

  ،  إذا ���� ��5 ا��5���z ا��3

  ... )) َأْن 2ْ�َُ#َ� َم� َآWَ�ِ َر�%Qَ: َی� َرُس(َل ا���ِ- َأي% ا2ِ�ْْ#َ�ِة َأْ+7ُDَ، َ��َل: ��pُ َ<�َداWُ َهَ>ا َأْو �Gَ+َ Wُ�ُ�ْcََل((... 

س�2 ا������ن �5 وه(� ا���3ص� �>5 �?�ج�ًا وان��
 �5 ا���5 ��5 ا�� 5���z�E��3� 5< وإذا   

2��� cأ�� hنt� ك  .���ن_ وی

���L وس�2 �2 ی>5 ��حgً� وf : أی?� اUخ�ة   Hا Eص� �Bرس أن ا��ن���2 أ�uاف ا��ی*، ���ر ه\ا ا�

 5�zح�ال، وا��U�3ل و�� ا�Uال وا�MUا �� �BPدرج� ا� Eل إ��P3ا�� ����gً�، وا���� زی�دة �5 ا��

3 اUرض �5 ا����ء� �3�  ،�gص�� ��ح c5 آ��5 آ�M cل ��ح� أو �5 آc س��ك ��ح�، أو 

 Lس��آ �B�وا���� �5 خlR�4 ا�����5�P وآ��� ار�EP ا!ن��ن �� ��ا�
 ا!ی��ن ��B ���نL و

 Eرس إ� س�2 ا������ن �5 ���نL ویJ، وأرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی��ج2 ه\ا ا�Mو ،Lأح�ا� �B�و

2<����  .أ

أن ی��3 ا!ن��ن ح��ًا ��5 ا���س، أن ی��B ا����ن إ�E أE4M درج� Uن آ��_ ��X  5ء ج��c جًا  

���_، وUن ا���� وا�B\اءة، وا���B �2 ی>5 س��Bً� وf ��3نً� وf ��حgً� وf �\ی]ً�، ه>\ا ا���B و�5 آ�ن 

���L وس�U 2ن ا���Mfء �L أ�� وا Hا Eص� Hس�ل ا�� ���Pأن ی L��� �ًPح �ً��z� نO�Pا� �� 
ج

E��3� ل�M ،2ا�>�ی:  

  C)21( َآ��rًِا �Gَ�َْ= َآ�َن َ�ُ)ْ� ِ+* َرُس(ِل ا���ِ- ُأْسَ(ٌة َ�َ�9ٌَ! ِ�َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'( ا���َ- َواْ�َ�ْ(َم اVَ�ِْخَ� َوَذَآَ� ا���َ-
  )س�رة اUحTاب ( 

�5 آc ا���fت ا��B34 وا���]�   �B3� ن_ أن�<�S� خ�ةUن� أی?� ا�M  :��B3رات ��M ���iل �E��3 وص

 Cَء��ا�49َ �ُPُ�َْأْو َ��َم�  
  )س�رة ا����ء ( 

  E��3� ل�M ،q�gا� cZ� ���  :��?�م، وا

Pَ�ْ�َ�َ �ْ�ِ�َ �	َ2ُ��6ْ�َ َدَ:َ(ا ا���َ- َرGَpَْأ ��	ْت ِ�ِ- َ+َ���	َ+َ �ًE�Eَِخ qً	ْ�َ 6ْ�َ	َ�َ َه���Jhَ�َ ��	�َ+َ�>َ)(ُ9َ�َ �ًN�ِِمَ� �9َ َص� ��

  C )189(ا���Jِآِ�یَ� 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1079�� آ��ب ��
 

��اف ( Uس�رة ا(  

��?���، أ�Mأ أنh ا�O�Pن ا�>�ی2 �( أن آc ا��B3رات ا��� وردت �� ا�O�Pن ا�>�ی���i� 2 آ��ی�ت   

را�3R، �2�3 �5 آ��ب اH و�5 آ�م ا���B ی��3 أی�م �L زوج� و�?� اس2، ی�Pل �_ أه�� ی��3 زوج��، 

 J\س��، �5 ه �� h��M أ��E��3� ل�M ،أه�� cM ،Lس�� ؟ زوج�:  

 C-ِ�َِوَس�َر ِ�َ ْه�  
 ) l4Pس�رة ا�(  

�����، ا!ن��ن ی���ر أ��c ا�>���ت، ا!ن��ن ا��zدب ی���P ا��B3رة ا�����i و���k�i أن    Hه>\ا ا

�>�ن ��حً� و����م ا��B3رات ����i و�>f 5 �(�ح إن��ن، وی�ج واH آ���ت �(�ح ح��ء ا���4، 

�P2 ی��3 ی�<� �� jء، آ��X Eإ� ��g2 ی�<� �� jش آ��go� L��آ cوآ ل �_ ���2 وی���د ���ج

 f ع وأن���
، ه\ا �5�z ه\ا، ه\ا إن��ن �\يء ا����ن، وأن� ذآ�ت ه\ا ا���R�oا� ���� kء وی��X

 LR�M�� أ���ك �5 ��اغ أ���ك �5 واkM ح���� أرى أن إن��نً� �5 رواد ا���( �� خ���k� ،L أص

  .نTه� یy�i ����نL ا���3ن، ی�Tح �Tاح ��BPل أو �BP� ��pل ه\ا f ی(�ز، أو ی��ث �5 ا����ء

   ��P� cا��، أآا��ی* �5 ا����ء ی(�ح ا�3ا��، ص��B اUراذل �(�ح ا�3ا��، �j��i ����ة �(�ح ا�3

?I �� ذا ا!ی��نS� ،ا��� �� س��آ��، �3��M��� �5 ح�ام �(�ح ا�3ا��، ا���JT �� ا��M�iت �(�ح ا�3

��(�����، ��?�ا���، ��وا���، ��Tاح��، واH ی�ج fOف اUس���
 ا��� �(c3 ا��(���3X q �5 ا���ور 

 ���u J�� ����وأن�B��� h ا����ن، آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ی�Tح وf ی�Tح إf حPً�، إن��ن ذو د

��B�M E?2 ا���ور ه\ا أ�� أن یc4 إ�E ا�����ى ا�B\يء أو ا���ح� أو ا� cخ��BP، ����_ ا���س ��

  .�5 ا����ق


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��
 ا�\ن�ب) :085( ا�رس  -��Mا�� 

  30-06- 1996: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

��ع ا�\ن�ب، وآ�j أن أخ�X �iء ��E س��� ا!ن��ن وس�3د�L أن ی��Pف ا�\ن�ب، f ز�� �� �� �

 ُأو�� ج�ا�k ا�>��M 2ل حیZً� ��جTًا �MلP� ،k��)ا� L��م �� آ�ة وا���ا�4 L��� �Bی���5 : ا�� f

LBذن fإ B3ا�.  

 ���h �� دروس س���P أن �� ا�>�ن ح�P�P واحة ه� اH، أي �Xء   Mه� ا���� و H5 ا� _��Pی

 �� h��� M_، و�خ�Oدن��ك و �� y�iا�� �gه� ا� H5 ا�3ك Bء ی�X _، وأي�خ�Oدن��ك و �� y�iا��

 E��دروس س���P أو �� ا�رس ا����y ���\ات آ�j أن ��\ن�ب أخ�iر ج����، وآ�j أن ا�\ن
 یzث� 


 ا��ح�g، وی(�
 ا����Z3 �� ا��Uر �3�Bu ا����Pg�� q?�، آ�j أنL ی��y ا��زق وی\ه
 ا�2�3، وی(�

 
Mا�� 5�إ�E �� ه���_ ��P� 5ات �uی�� �2 ا��ی* ��?� �� ا�رس ا�����، وا���م ن���k ا��ی* 

  . ا�\ن�ب

J ا���� ا��y�i، وآ�M���� c�L ا��� �t��� �J��t ا��� س��ه� أی�ً� : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  �� cوج T� Hا

�i� خ�� fإ �?��y، أ�� ا�����ق اUول ا!ن��ن ا�\ي أ�J�i ح�ی� اfخ���ر وأودع ��L ا�g?�ات f ی��� 

�T وجc وإن أس�ء  H5 ��?� ا�J، ه\ا إن �2 یzدي ا��Uن� وإن �2 ی�� ���3? وإن خ�ج B3أن ی Lوآ��

 �gا� L�� ء، ی�����XUاس���3ل ا !  

g?�ات ���EM �?�، إ�E رب اUرض ���P�P ا��g أن ����Mً� آ��L اf�� Hخ���ر وأودع ��L ا�  

�T وجc �>�ن ا��g، ه\ا ه�  Hف ��?� ا��� L�ا�?X cك �5 أج���خ���ر وfوا����وات، أس�ء ا

 
إن��ن ی��_ ��Pد س��رة ��q ح>��ً� �� ��Mد�L و�2 ی�2�3 أص�ل ا���Pدة، أو �Xب ا���� وه� ! ا�\ن

�>�ن Qخ�، آc وس�cR ا��اح� ��?�، أ�� ح����  ی�Pد ا����رة، ا����رة ح���� ُص�h3 ص�t�� h3خ\ك �5

 أن یkP ا���دث��Pده� �����ً� ��3�f kت ا��4ن���.  

 tiأخ ،L��� 5�Z�� ح�ی� اخ���ر J�i���\�_ أس�س ا�\ن
 أن ����Mً� أودع اX L�� H?�ات ���EM �?�، أ

 �gن ا��<� L�ا�?X و أس�ء �� ���رس� Jخ�و! �� اخ���ر cأي آ 
L� H ج �5 ��?� ا�\�_ آc ذن

���ت خ��iة �� ا����ة���.  

اQن ا�����ع ا�(ی ا���y�3 ���\ن
 أن ا�\ن�ب وا���3ص� ��ث �� اUرض أن�ا�ً� �5 ا����د �� 

  : آ�X cء، Uن اH س��BنL و�E��3 ی�Pل
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2ُGََ&6ْ َأْیِ=ي ا���9ِس ِ�ُ�ِ>ی�َآَ �	َ�ِ �ِNْ&َ�ُْد ِ+* اْ�َ&�4 َوا��َEَ�ْ2ََ� اfَ� ُ�(ا 2ُ��0َ�َْ� َیْ�ِ'0ُ(َن	41(ْ� َ�0َْ~ ا��ِ>ي َ:ِ(C  
  )س�رة ا��وم(

   �PB�3ن ا�iM ��3اuم، أ�T وجc ح�م ��2 ا�����، ح�م أآc ا� Hًا، اأ�k ��5 أیی>2 أ��Xء �Mی�B ج

�gBا� ��� E��آ�رث� أص��h ! ����ق ��2 ا�(j�َ، وأJ��3u ����ق ا�م ا��(�j، �>�نh آ�رث� 

ا�P�Uر ج�h ا�P�Uر، وآ�رث� أص��h ا!ن��ن إن ه\ا ا��� ض ثhB أنL ی��cP إ�E ا!ن��ن، و�?\ا ���>� 

  !ا���ض أخ�iر آ��Bة جًا 

إذًا اUوا�� ا!�?�� ����iB دا3� �?)R���� �ً�R��Mت �����، ح���� اخ����ا ا������ت ا���وی� ��ذا   

Pن(�حً� �� �(�ل، وح hPP؟ ح ���إن ه\hP ! J ���دًا �� ا�O fً�)� �� �[�Bخ� أحثh ه\J ا����

�3��ت ا�\ری� ه�X!ا�2��3 ا���م ا L�� �<g2 �� یe�  .أ

 cBP� ������ ًا3?� ���5 �� دول ���Pة، دول آ��Zة ج�B� 5 ن��ی�?� ا�\ری�� E���� ����\�_ ا�ول ا���4

  .أن �tخ\ أ��ال ��R�u آ� ��5 �� أر�?� ه\J ا����ی�ت

  5� h3ن� س�t�  �?R�3م أ���uإ E��وه� ��r3 دول أ��ی��P آ�����4ل �t��?� ��اخ� ا�o\اء ����

 �?[uا�X E�� EP�� اء ن��ی�ت ذری�\oاخ� ا��� k5�3 و�R�)أ��اض ! ا� 
 س��uن�ت �� ا�(�Bه\ا ی�

و����، ه\ا ���د أي �Xء یJ��o ا!ن��ن، ح���� ن�i3 ه\J ا���B��ت ��اد ه���ن�� ���� س�ی3ً� وآ� 

 �Mل �� �r3 اUخ�ة ا�BuUء�>Mو ،�Z�Bأورا�ً� خ 
B��اآ2 �� ا�(�2 و���ا�?���ن�ت  J\ه �B : أن


 ا����د ا�\يB�� �Z�Bورام ا��U�� 5���4ا�� 
�L�3 ا!ن��ن �� ا��B  ه��ك ار����ً� �P3� ��pل �� ن�

 ��Bوا� !  

�ء و���ث �� ی�ج ���د �� ا��B]�، و�� ا�(� ���ث، ���ث ص�ت و���ث ه�اء و���ث �

ا����اوات،���ث �� ا���اد ا��� �zث� �� ����ی��?�، ا���اد ا�B�س��>�� إذا اس����3?� �� ا���اد 

 ن��gي Oن�� ن��ح أن?�  f�c3) ا��3iم ی�y4 ! ا���رة وا������� ر��� سr3� hBB ا����uن�ت M

 ���3� E؟ إ� hBأی5 ذه 
3 ح�5 �\ه� �?� h��u ا���دة ا��� J\دوات ا��� ! �?�، هUا J\ه Lی�5 آ�ن �

ی�ج ��?� ��دة ���k ا���4ق ا��3iم �?� �3 ح��e��� 5 إ��?�، آc ه\J ا���اد ��hX ودخ�k� h ا�o\اء، 


 ���ی� �� اUن�(� وا���ی�، وأح أآ�B أس�Bب ا����uن B�� 2�?� f ��<س���Bا���اد ا� J\وه

  ! ا����ی� 

T� Hل ا�Pخ�ة یUأی?� ا _�\�� cوج :  

  C)41(َیْ�ِ'0ُ(َن  �2َfََ� اEَ�َْ��ُد ِ+* اْ�َ&�4 َواْ�َ&Nِْ� ِ�َ	� َآَ�َ&6ْ َأْیِ=ي ا���9ِس ِ�ُ�ِ>ی2ُGَْ� َ�0َْ~ ا��ِ>ي َ:ِ	ُ�(ا 2ُ��0َ�َْ�

ر��� �T وجc أ��iن� ��?�، وأ��X c<� Eiء خ�ص�، �Sذا ن�5 خ�ج�� �?\J ا��XUء �5 خ�اص?�،   

ی�� ���ح� �� � ات ا�>���وی�، اQن ص��ن� و أردن� أن ن��c�3 ی�ج�Bاس���3ل ا�� �?BBس Jا����



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1082�� آ��ب ��
 

 Jث ا������� 
Bوس ،Jح� ا������� 
Bًا سات ا�>���وی� �c<g واسk ج�Bات ا����ی�، ��س���3ل ا���Bا��

 ��  !وا!ن��ج ا�Tرا

ا��B وا���B، ه\ا ��!ن��ن ح���� ی���ك �5 دون ��?� �5 دون �����3ت ا��4نk یe?� ا����د ��   

 ،�[�Bوزارة اس�?� وزارة ا� hول أس�ا�����ع �uیc جًا وf ی��?� ����ات، اQن �� �r3 ا�

 5�ور��� ا�\ي یcoX cog ا���س �� ا�2��3 ا����o ه� ن���e ا��B]�، أح��نً� أنh ه\ا ا��4ت ا�\ي ی��3 


 �r3 ا���k، اUص�ات ا������ةBه\ا ی� cB��� 5ی�g�، ه\ا ا�B* �* ا!ذا��ت ��R�� 5 وخ�q و

آc اUن�اع أن h�5e أن ا�(� ���X L�� qء، ه\ا ا�(� ��L ���ث آ?����u یzث� ��E أ��4ب 

  .ا!ن��ن

   �?�� 5� h��� ق، ا!ن��ن ح�����خUث ا��� ا�����ع �uیt� cن�اع ا����ث f ح�4 �?�، وی�ج

hBت، و�� ذهآ� ���4 اUخ�iر ا�\ي ��(2 �5  اH، ا���أة خ�جh آ�� ی��� �?�، ��ت وأ��

 _��<� f اتة أن� أ��M?� آ��Zًا! ا����د �� اUرض ��أیh أن ا��(���Pا� J\خ\ �5 ه : ��<g� 5� ��


 ������ ���?� اH، ا�c�P ا����M ا�i�ق ا���gد ا�P?� ا�j�3، ه\g� J>�ت B�� fرض إUا Lوج E��

��E وجL اUرض إ ��<g� 5� �� ،ًا
 خ�وج �5 ��?� اH، و�� �5 خ�وج �5 ��?� آ��Bة جB�� f

 ��� ،�Zاء آ�
 ا�(?c، �\�_ ی(
 أن ��B�3 أو أن �3 أن ا�(?c ه� ا�3و ر2M واح، ��� أB�� fإ Hا

اء آ��Zون ی����ن أن ن��y وأن ن��y وأن یtخ\وا أر��� و��دن�، آ�>2 �اء ی����4ن ���، ��� أ�أ

ون� اUآ�B ه� ذن�����?f 2 حود �?�، وه2 یtخ\ون أE4M ا���ی�3ف ذ�_، ا��?�د ��uح�� 5<� ،jMا !  

ی>�M 2ل � ���Uن ه\J ا�\ن�ب ه� ا��� �(�
 ��� آc �� ن���y، اQی� ا�>�ی�� ا��� أ���E أن �>�ن وا

E��3� :  

  C)144(�َأُ�ِ�یُ=وَن َأْن َ�ْ#0َُ�(ا ِ���ِ- َ:َ�ْ�ُ)ْ� ُس�3َ�ْ<ً� ُمِ&�9ً� 
  )����ءس�رة ا(


 إن رأى ���Xً� �� وجL ا��L و��Pًا �� د�L أو ار��Bآً� �� ه��L أو ا��?��ً� ��   �Biب ا��ح�2 ا�U��

�3�� ی��>
 ا!ن��ن ذن
 ی�Pل� ،Lورح�� L��� kا� �5 أن ی��ق �r3� L اUدوی� ��f LR�3ی� : أ�

  : سtB أن?���M 2ا رب ���(�� ی� رب أد��� ه\ا ���ن ح��L، و�5 أدق �� ورد �� �M �4Mم

C�>َِر�Eَا َر���9َ َ��ِ:ْ= َ�ْ�َ� َأْس)�ُ�Gَ+َ�  
)tBس�رة س(  

   y�3ر أن ی�i�Uل ا�iه ci3ی����، أن ی L��� ر�L أن ی��LP وی(c3 أره\ا �P3� ��pل إن��ن ی

 ��5 ا��ن، آ�نh ��ده2 ج��ت ��pء، د��ا اH أن �>�ن �Mح����Bء ؟ أن ی��أن  ن�� ا�Tرع �� ه\ا ا�

��ق  L��   �>�ن ��ده2 ص��رى، ا!ن��ن إذا س��� إ�E ح�l ی�3g ��ح�g، ا��iیy آ�f L ی�ج
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��ء  : أخ��، أ�� إذا ذه
 ن�� ا���حc ی�3g ���ور، ��ج�د ج�Bل خ��اء ون�Bت أخ��، ��� ه\ا ا�

 C�>َِر�Eَا َر���9َ َ��ِ:ْ= َ�ْ�َ� َأْس)�ُ�Gَ+َ�  

أد��� أ��Pن� وسy ��  ی� ر�� ا����P ی� ر��: H ���ن ح��L ی�Pلا�\ي ی�43 ا: �Mل ����ء ا������  

 Rاgا� !  

  : ��\�_ ر��� �T وج�M cل

  C )144(�َأُ�ِ�یُ=وَن َأْن َ�ْ#0َُ�(ا ِ���ِ- َ:َ�ْ�ُ)ْ� ُس�3َ�ْ<ً� ُمِ&�9ً� 

  cوج T� H�3ن �����3(� ����3(� ا���ن ا�\ن�ب ����P� أن�2 ح����.  

  �� ر ن�اة ا���� وه� �� ص�ة : ���J ذآ� ا!��م أح�P� �iح� �B5 ��� أ��� حRاTخ �� أنL وج

 qخ� kأر� cBM 
�iن� ا��>��ب ���?� ه\ا آ�ن ی�hB �� ز�5 ا�3ل، أن� f أ�3 آ��Zًا ن�5 ه�� �� ��

 5u 5ی��ث ��آ�ن ث ��Pن� �5 ا� وأE4M اس�?�آ�� ����ن 5u، ث�ث أ��Zل ح�ج���،! س��ات إن��ج ��

وس��ات آ��Zة ����Rن وأر�5�3 أو خ���5 أ�5u j أو ث�ث���R أ�5u j، ث�* ح�ج���، ا�M Hدر ��ون 

��م ی>�Z إن��ج ا���آ?� ا���ن�� یtآ�� �� 2<���  .ا ا���س ج��3ً� وی��3iن وی����ن�� أ

��M 5م أ�هf ��� 2 ی���3ن و��� ی���3ن، ��g� ����<g>�� ا�\ن�ب ��  .����� إذا ر

م ر2p ا��eوف ا��B34 إذا ��h یyBi ا�ی 5�P�Biً� ص���ً� ه\ا ��h ��زوق، إذا ��f c ی�ج ا���  

�� آ�نh ج�ة، ا���3 ج� ونf ���4 ی�ج آ\ب وf اح�>�ر ��Bوا� �Z�Bة خ�eن fآ��� س�]� و L��

 ا���c ��زوق اH ��ج�د �3�L و)� ���Pواس� �����q وf إخ��ء ��5، ی�ج أدب و� fو Lرح��

و�k� ����<g� 5��� ،LR�i ا�\ن�ب، أ�Mل �>2 دا�Rً� وه\J ا��>�ة أردده� أن ا��5�z� 5�z ه\ا ا���Tن �� 

�5 اH ؟ ه\J ا���  LB)ب ا����، �>5 �� ا�\ي ی��gی fی��ق و fو c�Pی fن� وTی f 
�pU2 ا�Uا

 ،�R�Bآ Eإ� hB�Pا!ن��ن ان �?���رجc : آ�h ا��ب ��E ه\ا �Zً�ی�اه� ص�R�o ا��R�o4 إذا اس��� 

 �L س��5 ��� ��E ا����5 ی�ج وادي، �� ح�ك ا���Pد س������ واح�� yی�u �� س��رة ی��� 
ی�آ

��E ا��ادي ص��oة أ hن�<� �?�Bث �� �� !  

��E ا��ادي،  hه� �>�ن���Bأ�� �� ث ،h?ًا، ح�آ� ��3آ�� وان��>5 س��h ص��oة �5 ����?� س?c ج

�5 ه�� �Mل ���L ! ف ��5�3 درج� �(tة ��E ا��ادي ��رًا، أ�� ا���o4ة �3 ��5��R ��� ا�>��Bة ان��ا

h��M �gR�� 5����L ا�4�ة وا���م: ا�4�ة وا���م  Hل رس�ل ا�M :  

  ))و��ل :9- ا�م�م ا���(�* أ<- ضl�0* وw ص��hة ����hة م� ا�ص�ار (( 
) �uم ا�������� ��o4ا� k��)ا�(  

��Bدا�23u f L �?�، ا�H�� L��4 إذا ا!ن   
�� ان�(����r3� E ا�������ت ��(�ب،  2�Pأن ی cBM ن��

�ً��M fإ Hی\آ� ا f ،ة وه� آ��ل�ا�4 Eم إ��Pی �)�  .X>��، �\�_ یc��� �3g وسtم و
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��B�M E_، إذا وج �Xء   E�)2 أن ی�e����_ �5 اH، اH أE�p وأجc وأ E�pء أ�X إذا آ�ن ه��ك 

cP� f ًا��oى �_ ص� ��?� : Hء ا�i�ه\f J أس�k�i ��3?� أن h��k ه\J ا����43 ا���o4ة �>�� و

��iء أو ���E أن  5� Hا �� �� r��� ة��o4ا������� ا� J\ه E���>�� ث�ن��، أنh ح���� ��4 


  .�>�ن ��L ��(��ً� وه\ا اآ�B ذن

��3 ��ود وث��5، ی�ج ح�P�P واH أ���E أن أو��?� ������P إخ�ان�� ا�>�ام ح�E ن���� �5 و���M ا  �

ی5 و�2 : �>2، و أ���E أن ��3�Pا �?��� ��<X _Rوس�، إذا أردت أن ی>�ن ان��� cح �� ا!س�م f ی�ج

 
��ن اH ص�Bً� و���ءًا وf ی��(��jiP ث��ر ا�ی5 أ�ًا �k د��ء ا������5 ����ر و��5��R ���2 ی

ا��T وج�M cل�?2، ویTداد أ Hً� ا�و�Bة وج�M 2?R :  

 qً�&ِِم�9َِ� َسbْ	ُ�ْا �  C)141(�َوَ�ْ� َیْ#7َ0َ ا���ُ- ِ�ْ�َ)�ِ+ِ�یَ� َ:َ�
  )س�رة ا����ء(

   H5 ا��Sذا آ�ن ��>���ی5 ��E ا��5���z أ�j سc�B وسc�B آ�j ن��� ذ�_ ؟ أن ا������5 ��(���ن 

jی�gء ا���  .ا��? f 2��P� ��3iPاku ا�\ن�ب وf���R�BP� ��B) ا���3ب: �T وجc �\ن��?2 و����?2، وا�

 y�Mد y�Mد c<g� Hا k� ��i4أن ی أن� أخ(c أن أ�Mل ج���ا Uن اf H ی(�ب، �>5 �� أراد أح

 T� Hه\ا ��?� ا Lو��� L�����J و����LP و�gو� L������ L��M�3� ريTل جB� إذا �2 ی�ى أس�Bع واح

cوج.  

���L ا�4�ة ا�\ي ی����z أ �Bوا�� ،�R�o4�� 5<� ة��Bن�ب آ\� f H5 ا�ن ج�?�ة ا������5 ��(���ن 

  وا���م ی�Pل 

إن ا��3�Jن �= أی8 أن ی0&= � ض)� ه>W و�)9- : :� أ�* ه�ی�ة :� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� ��ل(

  ))�= رض* م� �(9	� ��GNون 
)  ا!��م أح����(  

اO 2� Hآ�?� و� 2�tآ���، ن�5 ن�3ف أن����، �>�_ خ���h ا���?�، �h��t �� ا�\ي حc4 س?�ن� س�ی� ؟ و  

���س�?� و����h أن �>�ن زوج�_ ��Z?�، ج]h إ�E ا�h�B أص�B و�O _3خ� اخ��j و�3_، إذا آ�ن 

�� h�BM أن ����� �k ا��أة  f��c �_ أن ��?� �� ،h�Bا� �� ��<g� ص�ر ه��ك Lم �5 داخ�ا�h�B ان?

�3?� حی* وأنh ����م و���j و�Xیj، �>5 ه\J ا����دث� وا��c�t ه\J �(� إ�E �����ت �3?� و�ی� 

���ت ه\t� ،Jنh�� h أ�?�X 5�� 2ع ��� �?� ،cاخوخ�ا�u وإ�E �� س�ى ذ�_ �(� إ�E ن��ر �5 ا�

  .�_ ه\ا ا�ی5 ا��Pی2

  fzه cوج T� Hدون ���ت ا��إخ�ان�� ا�>�ام ا�\ی5 ی� cأن آ E�p 5[�i� رض أن�Uا ء ��3ون �3

�5 ا����ء �5 أن ی��>�Bا آ��Bة، و�>5 �� ا�\ي ی�(
 ��3?2 ؟ ��� ی��Pون �5 أ����?2، ص�� 
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 ،J��� �� L� Hرك ا�� �?�M�� ة�ا�4 E5 ص�� ،�?�Mو E��ا�4�ة ���M?�، أح
 ا���3ل إ�E اH ا�4�ة 

�u hMو ،hMا�� k� ة�4�� h�M �43أذن ا� ،ی� hM�3 أن ا��gب، أ�� إذا ی�oة ا���ص Eإ� cی

 ��4� 2� ،y��� �3g� �ً�Rدا L�أخ�_�Mه��ك ��آ� �� و   .ا� 2� �43�3

  ! L ی��ل �5 اf �ً[�X H ی�صj ��!ن��ن Oن �L أن یgّ�� وأن ی�kB ا��y آ�� نTل ����ً� ث�e��� 2 آ�j أن

 \R��5 ��J آ�X cء، � c��3� hا�>�ن أن Lا�>�ن وإ� yخ�� c��3� hً�أن��)��� _R��  .ی>�ن د

 Lا!ص�ار، آ�� أن k� ة��oص fو �R�o4ا� �<gو�>5 ن ،�R�B<ا� �<gن f 5ن� L������\ي أری أن أّ�� 

cوج T� Hل ا�Pإ��_، ی hB� ی� رب h�M ة إذا��Bة آ��B<>5 ا��ر، �?�� ��oس�fا k� ة��Bآ f : يB�

h�BM M وأن� .  

اء ا������5 ر  ��5 اH وا���� آ�L ���\ن�ب وا���3ص� أ _B)س�� 
2M واح ه\ا ا�3و، �5 ه\ا ا�\ن

ًأ �5 ص��_ Uوfدك �Tواج_ �U _��3ح�ا�_ ا������ ���3د�_ f اس��Pارك � y�i� خ�� ،Hا ��

��E أ�� اH، آtن_ ��Pل أن�  2�P��� ح���� hأن ،cوج T� Hا �� Lودن��ك وأخ�اك آ� _�BPو��� _��U

���M Eل س�ن� ��ط ���I h_ أن� �� 
P� Hن� رس�ل ا�����، س�t� _نS� _ی�_ وح��ی���  : ر

َ�ْ( َأن� ِ�* ِ�ُ)ْ� ُ�(�ًة َأْو �ِوي ِإَ�� ُرْآٍ� ( َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* َ�ْ(ِل ُ�(ٍط ((

َآ�َن َیْ ِوي ِإَ�� ُرْآٍ� َشِ=یٍ= ِإَ�� َر�4ِ- َ:�� َوَ'�7، َ��َل ا��9ِ&*% َص��� : � َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���2) َشِ=یٍ= 

  ))َ+َ	� ُ�Wُ=َ0ْ�َ �َ0ِ َ<ِ&*� ِإpَ *+ِ wْ�َوٍة ِمْ� َ�ْ(ِمِ- : ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�
) ا!��م أح����(  

   k� ص�� L� إذا إن��ن 3B� f hنt� 
�5 ه\ا f ی��ف وf ی�� cRس� ��p J�M l�Xي جًا، �(

 أ��iك ��ء أخ�� و�Mل �_M س�ف ی��ت إذا آ�ن �gBإن��ن �5 ��� ا� l�X 2�: ح��ب، ی�ج د

 k� H3_ ؟ آ��� إن ا� H�3ت أن اX إذا j�<� ،��3�Bu ��p �B4� _ح�آ�  f��j أن� �3_ �(

ك و���Pً� �� أ����_ا��5���z هc ����3ن ���M?� ه\J ؟ �3_ Xو��?�ً� ر �ًeًا ون�ص�ًا وح��  .�zی

��>5 أن ی��(
 إن��ن �5 اU Hس�Bب وج�?� ار�>
 ج�ی�� c�M ه\ا : �����iP ا��P�M �� ه\ا ا�رس  

 L��� E�� L�ح�� E�� ض ا���س�Pان E�� J)� E�� ،وس�ق Eب ا���� وزن�X ،Eح� j4ب ون�)��

 Lأ�� E�� ،J�P� E�� J��p E�� 2ن� و�Tب ا���� و�2 ی�gع، �>5 ���2 �2 ی�iP� L��� ه\ا Lخ�� E��

یc�P و�2 ی��>
 ���43 و�2 ی�Pم ��g>�� آ��Bة ��P ��(�ب ����ه�e���� c وا����ن وا���Pءات، 

��3ص� أس�س?� ا���e وا����ن واfج���ع، ی�ج اخ��ط ����X ��3ء �Xهن� ���i ی�ج ��2 س�� 

Uن� وأن��� ا�5 ا�X Hهن�J وح _B)ح y�Mا!ن��ن ح(�ب، ه\ا ا��(�ب ا�� k� c3�� ء��XUا J\ل، ه��u

�T وجc وان�?E آ�X cء.  
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�� : ��� أی?� اUخ�ة ا�>�ام  �� ،Hا k� _ح�iاص �e�� 5� �ًP�t� Xح��ة ا!ن��ن أ �� �e�� أرى f

،Jن س(�د�<� �� Lوی��غ رأس J ی�()� c?س �Bاص Jس��_ س(�د yی�iی>�ن ا�  ،kوی�� kی�آ

�� ی�Pل��ا��� H رب ا�5����3 ی�c�t �� ه\J ا�>��� : ا!ن��ن أح��نً� ی��4 و4� E�3� f��L، أ�� 

 hس�� ،_� ������ c����� ����3 ا��ج�د وا!�اد رز���M زوج� وو� و�tوى و h�3أي ی� رب أن

 H رب ا�5����3، آc ا�>�ن �� أن أ�c4 �_، ا��gء ا��� ی(
 أن ��fO �?�� �Bف ا���ا�u، ا���

J ا��ح�5 ا��ح�2 أس�س ���M ا�B3� HدJ ا��ح��، إن��ن ��L3� _�M ا�l�P ی���eك ��E واحة، ��

���M اUب �k ا��L ا��ح��، ��L� q ه2 إ�E رح�� ا��L وی>��L وأن ی�B4 إن��ن  Lأب وا�� cZ� وإن��ن

 y��u ���� نQا hی5 أن�� �� c3��gء �_ أن ���ب و���2�P و�zدي �5 ���_ ذات ���M، ���_ ی�م ا�

E?ء ان��X cا���ت آ _�� ��tأ�� ح���� ی ،c?ء س�X cآ _�� 
  .ا�Tآ�ة وأن ���4 �� س�

   5� Lخ�وج �� ی�Pع ا�(�س ان�?E ا����fن أخ\وا اUوراق، ��P آ���، أ�ًا وf آ���، �3��fح� 

إی�ك : LB �?�، ��سj ان�?E ا��hM ا�����ح �_، اQن ��Pل �Lا����fن ی�Pل ه>\ا حc ا�����t �>5 �2 ان�

 وإی�ك ن��5�3 ورد �� �r3 اUح�دی* أن ا�O�Pن آ�L ج�k �� ا������ وأن ا������ ج�h3 �� إی�ك B3ن

 وإی�ك B3ارج ا����>�5 �� ���زل إی�ك ن� Jآ��ب س�� jر ا����3ء أ��Bآ  وإی�ك ن��5�3 وأحB3ن

Lی5 آ��T وجc ن��5�3، ا� H ل�P� نQوإی�ك ن��5�3، ا B3ث : إی�ك ن�ث اهن� ا��4اط ا����2�P ی�ج

�T وجc و� 2���p L3i ا����oب ���?2، و�]� �2  Hا h�����J، و�]� �uوأ Hا ا�����]�ت �]� 

��ك �uك وأ�������?k� ،2 ا�\ی5  h�3ا�\ی5 أن k� ���3ا�����5، ی� رب اج fو L3i� 2و� L��3�

Bج� ر�_وأح���ة �ا�4 J\ا إ��_، ه����وا�\ی5  _���  .�ك واس����Pا ��E ��?(_ وا�\ی5 أ��BMا 

cوج T� Hی� ه\ا ج�اب اQا J\ا��ح�5 ا��ح�2 ه H2 ا�� :  

C�ُ�َ�ِْهَ* َأ *Pِا ا��)�ُ)Gَُو7ْ�ُ 0ِ�َِ&�ِدي َی�  
  )س�رة ا!س�اء(

س �(��k اUح�ی� درس جی، ورواد ا�رس ان�LB �>��_ وان��P أج�c آ��� أ�ji آ���، أ�h�P در  

�2 ی���tا �3�Bu ا�رس، وی�ج أن�س آ��Zون ی(?��ن Oداب �(��q ا�2�3، ��حhe أن �3 ا�رس ی�Pم 

 yی�� f E�3� ��Zم �5 درس ا�2�3 ی��P5 ا�<� ��� Lی ی>�ن �M ،خ�Qا Eول إ�Uوی��� �5 ا cرج

u ،5���� 5� �Z>�رت أآ��4 Pا� ،LBدا�?�، ��4حO fا�2�3 و q��)� ���M ی���3ن f ءfzر ه\�3Bً� أن� أ

2?� h�M ��Pا�� J\ه h�M رسأ ا�Bأن ی cBM روسه��ك أ��Xء ����ج إ� E��c�4 : ��� درس �5 ا�

�����B�U�� L ا�اخ��� ؟ ه2 اس�?(��ه�  cBPل إن��ن ی���P3� ،�?یB��� �3ف�ء ��Xوأ �����! ��3رف 

رس� ؟ f ی��T?� ����نq أو دآ��راJ ؟ f أي إن��ن �?�� آ�نh ث�P3� ��p L���Pل ه\J ی�� �?�T

��E ا�P3� ،cMUل أب ی(�
 �3uم �L��B ث��5  ���BP� ب��Z� fإ L��� cBPل أن ی���P3� ��p �3����ا
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J زوج� وأوfد ؟ ن�eوا إ�� ��نه�ش ��أآc وkBX و�2 ی��ك �Xء، اH ی��E ! جًا یtآ�L وحJ و

<�����P3ل إن��ن یtآc ا��3iم ��حJ ... �� ه\ا ا�>�م ؟ ه\f J ی���?� دراس� وf ذآ�ء وf! 2 ی� ��� 

h�M 2ث ،��Zة أ��هc س�2�3 أن �� : �L��B و�L أوfد وزوج� ؟ أح��ت �O cZخ� ���?(5 ذآ�ت 

 j4ن Lرس آ�
 أن ی��ج �5 ا�رس �Tاج�ً� ؟ ا���i� 5<ج���3 أو ث�ن�ی� ی� Lا�2��3 آ� hنt� ��س�

ای� إذا �2 ی>5 �_ ����4 ����رJ ���3_ ���4�ة وا�\ه�ب ��رًا، �2 یcP �_ أح اج�q، أ�� أن Bا� \��

 Jخ�Q k��)5 أول ا�� ����و hMا��ل �5 ا�� kج أ��م ا���س ��\ ا������ث2  q�)� ! نtه\ا ی��3 آ

M ،E<?2 �� ی���وأن_  _B)3رس �2 ی g� f>�� �� ا��  .ه\ا ی>�ن �یL و

�T وج�M cل �_ Hء، ا��XUا J\ه L� 
<��� Lخ� أنO )�� 5�  : أح��نً� أfح� �g>�� �� ا���( أ�>�2 

�َ>ْkِ�ْ�ِ �3َ�َْن َآ�َن�J�3َ�َْن َی9َْ�ُغ َ�2ُ9َ�ْْ� ِإن� ا��Jُ� ِإن� ا��ِهَ* َأْ�َ *Pِا ا��)�ُ)Gُِن َ:ُ=ّوًا ُمِ&�9ً� �َو7ْ�ُ 0ِ�َِ&�ِدي َی�

)53(C  

  :� 2�L� cP أنhأ  

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ 5(�ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك ( �َ�GِPَ�ْ	ُ�ْ4َ�اَط ا�ِصَ�اَط ا��ِ>یَ� َأْ<ْ0َ	cَ �ْ2ِ�ْ�َ:َ 6َْ�ِ� اْ�َ	Dُhْ(ِب ) 6(اْهِ=َ<� ا�

C�ْ2ِ�ْ�َ:َ  

  

���?2 أن ی���3ا آ\ا   h�3ي إن �5 ��ازم ص�اط ا�\ی5 أنB�  .ی� 

)Gَُو7ْ�ُ 0ِ�َِ&�ِدي َی�C�ُ�َ�ِْهَ* َأ *Pِا ا��)�ُ  

�� ی� رب أن� سtخ�k �?\ا ا��U وسtن�\ ه\ا ا��U وأن�   �uرآ�ع، �� ا��آ�ع أي س�3ً� و �Bاآ Hا

��h ه\ا ا��U، ����آ�ع خ��ع، س�k اH ��5 ح�، واH ا!ن��ن ی��P?� أح��نً� دون أن ی��LB ��ذا 

�T وجc ی���k إ��_ ���c و�>! ی�Pل  Hن اQا �<gوا� �2، ه� ی���k إ��_ إذا ح��L، ر��� �_ ا���

 _Pد خ���E ! وا����3 وا���� ح�ًا آ��Zًا �B� �ًB�uرآً� �3 hآ�� أث�� hأن _���س��Bن_ f ی��4 ث��ء 

_� Hل ا�Pن��_، ی : E�3� �� ي اح�ن�،f أح ���LB، اH أآ �B����M c?ً�، س(B�أن� أس�3_ ی� 

���Lا��(�د ؟ ی� رب  ���  .أن� خ����U kك و�>5 أ

  C)33(�َوِإ��� َ�ْ�ِ�ْف َ:49* َآْ�َ=ُه�� َأْصُ; ِإ��2ِ�ْ�َ َوَأُآْ� ِمَ� اْ�َ#�ِهِ��َ� 
)jس�رة ی�س(  

   
�u ا��(�د E�3ا��آ�ع ا����ع، و� E�3� �Bأص ،_��� Eإ� �P��� ك و�>5 أن���U k�أن� خ�

  ....ا��3ن �5 اH ه\J رآ�3

�� ی� رب، أن� خ����U kك، أن� �����2 ���ج�?_، س�k اH ��5 س��Bن ر�� ا  �u2 أي س�3ً� و�e3�

�� E�y�Bi أ��ك، ا��آ�ع خ��ع، وا��(�د  �����E نL�3 آ�?�، اH أآ�B س(�د ر�� أ Jح�، اح�
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 ا��3ن �5 اH، ه\J رآ�3 ن��ذج��، �Sذا ح�و�h أن ���4 آc ص�ة �?\ا ا� c<g��Pأ ا������ �u

؟ اهن� ا��4اط ا���� 2 :2�P�L� cPء و��c�t �� ��3ن�?� ا��P�M، ث 2��Pأ ا��4رة ا��� ه� أ�� اH، أ��?و

_� Hج�اب ا :  

C�ً�)�  � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ُ�(ُ�(ا ِإَ�� ا���ِ- َ�ْ(َ�ً! َ<ُ
  )س�رة ا����ی2(

  �t2، ی� ر�� س�e3ن ر�� ا���Bس ،�Bأآ Hس�� ه\ا أ�� ث�ن�، ا ،�P�Mد cوآ ���ب �_ آc ی�م وآc س�

 �3X �Pی�iا� J\?� ا!ن��ن Eة، إذا ص��ا�4 J\ا�����، ه E�� ��g��اH ��5 ح�، اH أآ�B، ی� ر�� أ

��LB�M E، ان�?h ا�4�ة، أس���o اH ا�2�e3 ا�\ي f إ�L إf ه� ا���  E�)� Hوأن ا ،
أنL �5 ا�M Hی

��E دوام ا���Pم وأ��ب إ��L، ث�ث  �����ات �c3 ه��ك خti �� ا�4�ة، آ�ج�د س?� أو ���p، ا��?2 أ

 yوج?_ ا�>�ی2، ا��?2 أرن� ا�� Eإ� �eو�\ة ا�� _R�P� Eق إ��gا� ��M_ وارز�د�B�ذآ�ك وX>�ك وح�5 

3ی� وا���ض ود��h ه\J ا�4�ة، آtن_ h��X ا��iBری�، Bوا� ���BPا��ّ�� ا� hص�� ،L��B�ا ��Mوارز �ًPح

h��g إ�E ا�4�ة ا��Zن��، ص3
 أن ���>
 ������ ��5 ا�4���U ،5ن_ ص�ح� و�k اH، واH ان

د �5 ا�M ������ Hارك ح>�2 و���4_ �� J)� ،�ًBذن 
أ��iك �Mة روح�� وه\J ���3_ أن ���>

 �?B<�ت ا��� ی��Mا���� cآ ،j4�� 2ة، ��?2 ح>�2 رح���Bآ H _�B�� ،�����ا���س س��2، ���3ی��_ 

  :Uن?2 ��3ون �5 اH، �5 ه�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

� ��ل((�Nل �� یq� �: :ل�G+ ةq�ا��qة : '�ء ر'7 إ�� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� ی� �- :� ا�

ورواW �0~ ا��2GEء ���E ا��qة :	�د ا�=ی�، +	� أ��مG+ �2= .:	(د ا�=ی� وه( م�س7 ور'��- �Gpت

  ))ی90* دی� <E�-  -مG+ �2= ه=م ا�=ی� أ��م ا�=ی�، وم� ه=
  )آjg ا����ء ����م ا�3(��ن�(

 آ��، وOی� ����� و��5 ا�����X �ً3Bu ،5�P?�د   P� ة�ك ا�4��و�5  ،L�� ة�ص f 5خ�� �� دی fو

�� ی�Pل �_ ا���B ا�>�ی2 ����ی* ا����4��  : ا��g3ء، وا�f �B4 ی���3�iن?�، ث2 

َمْ� َص��� ا�Jَ0ِ�َْء ِ+* َ'َ	�َ:ٍ! َآ�َن َآGَِ��ِم : ، َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ:ْ� ُ:rَْ	�َن َ��َل((

�lِ َ�ْ�َ�ٍ!، َوَمْ� َص��� اEَ�ْْ#َ� ِ+* َ'َ	�َ:ٍ! َآ�َن َآGَِ��ِم َ�ْ�َ�ٍ! ْ>ِ((  
  )س�5 ا�ار��(

� �5 ا��B4 ح�E ا��g3ء f ی�ج أي �g>�� وf أf ��ی أن �>�ن �k اH أنh ؟ اH أ��iك ���ن  


�Pا� L� kء ی�����و���ل ! ی� ر�� إن� أ��ذ �_ �t)� 5ة نt)� ،_��Pة ��ض ���ل : ور�u، ه��ك د

E��� Eح� �B�3و�_ ا� _iس� kوج�� _�����.  

  ����L، أح��نً� أح��نً� ا!ن��ن ��Zن��  f 2�t� �3X����c أخ\وJ، ان�3g وان�?E ا��U، ���د ا�ن�� �� 

ك زوج� ����gة،  �Bص��، �3_ ��ل ����ز أص Lأ��� cد��غ أول رج ی���Pا أن ر2M واح، س�(�
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��gة fOف، آc ح� �5 ح�eظ  ك ��c ج��� ،jا أ���Bد أصfك أو�� �R�� ،5ا ص��ی��Bأص

أن� أ�Mل أن ا��اح ه� ا���4، : ا�ن�� ص��، أ�� �� س�hB ه\ا ا��اح آ�L أص��ر، ��3?2 ی�Pل

  .ا!ی��ن، ا��o ا!ی��ن آ�L أص��ر

َ̂ َأْ<Eُُ�2ُْ� َوُهْ� �َ+َ�� Qَ&ْ#ِ0ْ�ُ َأْمَ(ا2ُ�ُْ� َوَ�� َأْوَ��ُدُهْ� ِإ<�َ	� ُیِ�یُ= ا���ُ- 0َ�ُ�ِ>4َ�2ُْ� ِ��2َ ِ+* اNَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ��  َوَ�ْ�َه

  C)55(َآ�ِ+ُ�وَن 
  )س�رة ا�����(

;ُ%�Gَ�َ Qَ�>��hُُ�وا ِ+* اْ�ِ&َ��ِد  �َ�� َیEَ196(ا��ِ>یَ� َآ ( �2َُد	َمْ َواُهْ� َ'�92َُ� َوِ�8َ�ْ اْ�ِ ��pُ 7ٌ��ِ�َ ٌع�Pََم)197(C  
  )س�رة Oل ���ان(

  �َل َوَمْ� َآC�َEَ َ��َرب4 اْ'7ْ0َ َهَ>ا َ�َ�=ًا َ�ِم9ً� َواْرُزْق َأْهَ�ُ- ِمَ� ا��rَ	َ�اِت َمْ� َ�َمَ� ِم2ُ9ْْ� ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم اVَ�ِْخِ�
  )س�رة ا��PBة(

ى ���Zن�5 أ�j ���ة   oوأح��نً� ی� ،L�3uا�>��� أ Eل و�5 آ�� ح��M ! k�وأح��نً� ی\ه
 �����ح� وی

  .و�5 آ�� أن� أ23u ا�(��k: ����ن�5 ���ة، و��س �g3� L���fی5 ����ن، �Mل

� َ:َ>اِب ا���9ِر َوِ�8َ�ْ اْ�َ	ِ��ُ� �َوَمْ� َآEََ� َ+ُ َم��pُ qً��ِ�َ -ُ0ُ4P َأْضWُ%�3َ ِإَ�)126(C  

  .f ی��o ا!ن��ن، f ���ح إن اf H ی�
 ا���ح�5  

 �ٍ�gِ:َ ���َ 7َ َم� ُأوِ�َ* َ��ُروُن ِإ<�ُ- َ�ُ>وrْ79(�َی� 6َ�ْ�َ �9َ�َ ِم(C  
)l4Pس�رة ا�(  

ر �� أح
 ه\J : �5 ��ب ا����i رج�M cل �� �tذن�  P�pm  ���� أن E���أ �M�� !L� h�M :Hاك ا  .ه

 �ٍ�gِ:َ ���َ 7َ َم� ُأوِ�َ* َ��ُروُن ِإ<�ُ- َ�ُ>وrْ(اُب ا���ِ- َخْ�ٌ� ) 79(�َی� 6َ�ْ�َ �9َ�َ ِمَpَ �ْ(ُ�َا ا0ِ�ْْ�َ� َوْی)�َُوَ��َل ا��ِ>یَ� ُأو

C�ًN�ِ7َ َص�	َ�َمَ� َوَ:ِ �ْ	َ�ِ  

جًا، وا�>��� ا�ن�� �� ���L آ��Bة، �\�_ ا��5�z إذا ا��5�z ا�ن�� �� ���L ص��oة : واH أی?� اUخ�ة  

�ً�Rدا Hا k� LB�M ،LB�M �� f L��� ��� دن�� Lی  .آ�ن �

���\ي ی��ى ���L ه\ا ا�رس ن�5���z� 5 وا��� H، ن���د ���ت اH ون��� �(��q ا�2�3، �>5 ه\ا 

  .ا�ی5 ی(
 أن نjiP ث��رJ �� ا�ن��

��X E?�دة ����� جًا �5 �� ����ق ���2�3، أ��i��� ��Z ا�(��k ی   c4رس وی�رس �>5 ه��ك �5 ی

jأ� �R�� k�)ل �����م �����م ی�P3� ��p 
ه\ا �cZ ! یt�� وی��� ���دة أو �>�
 ی�Pل �_ �Xء �pی

ص�رخ آ�j ا!ن��ن jiM ث��ر دراس�L، أح��نً� ی�E3 �� اخ��اع �Xء ی�(� ه\ا ا��gء، ی�B4 ه��ك 

دخ�L آc ی�م ����Rن ���ة، ه\ا إذا اخ��ع �Xء أو أس�c�3� q ن�ج� جًا، أو : � ی�Pل �_��3�Bت �\ه�

أس�X qآ� �روس� دراس� آ��Bة جًا، أو ن�ل X?�دة ����� جًا، أو درس دراس� ن�درة جًا، ه��ك 
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J ث�ث�5 رجc وآc رجc أ���5 ���ة، �� l�X أ��Xص �?2 اخ��4ص�ت ن�درة جًا، أح��نً� �(

یg� L>�� ��دی� أ�ًا، ه\ا jiM ث��ر دراس�Lی�4ّ� q�� إذًا ،jی�م س��5 أ� cآ c.  

   Lا�2��3 �����5، وا�2��3 آ� E��ن�5 أf ی(
 أن نjiP ث��ر ا�ی5 ؟ ������5������ 5����� 5 

���>2 و����3ن t� ون��ا������5، وأن�2  ���رن�، ا�� اUدنE أن نjiP ث��ر دی���، آc ا�2��3  ی�ی

أخ�Bر آc ی�م، �g>�� ا�2��3 اUو�E ا������5 أی��� ذه�X hBق و�pب ��Xل وج��ب، أcM ا�رج�ت 

ن�، أ�X cMء ��>5 أن نjiP ث��ر ا�ی5� Lا�2��3 آ�.  

�� ه\J ا�>��� ؟ ) �2 ن��: (إن �� ی����T ه� ��اج�3 ح����ت و��q نEPB ن��� سB?���، ی�Pل �_  

��M 5ل ا��� H، ان�e إ �ً��� ���E ه\J ا��B3رة ا��Pس�� ا�(�ه�� ا���Bo، أ�� ا��5�z ی(
 أن f ی

�T وجc، إذا �2 ی�آr ی�آ�L اH، ارآr وحك أ��c �_، إذا ا!ن��ن �2  H ه� rأن ی�آ 
ی(

 2�t�� 5ا����س، �5 أی cً�، ا�������2 �Uا �Piو�� ،rی�آ L�3)ی jی2�3 آ� Hوا ،Lی�آ� Hا rی�آ

  .ی�3ف

��E رأس� و�>5 أن : ���ة ��?�>� أص�hB ���ض خh��M *�B �?2ا��أة �� cی�� qل و���ج k�أ

 Hی�����3 ا ! T� H�� ،�?� �B����� E�3� �?� q�� ا����ةHا fی��3?� إ f ج?�د L� cوج.  

cوج T� Hا Eك إ�ی_ �g>�� ارآr وح� q�� ب�X یX E��3� hنt�.  

  C)50(* َ�ُ)ْ� ِم9ُْ- َ<ِ>یٌ� ُمِ&�ٌ� �َ+�Eِ%وا ِإَ�� ا���ِ- ِإ<4
  )س�رة ا�\اری�ت(

ا��gء ا�\ي ی��� أن ه\J ا�ن�� ������، ��ب ا����� ����ح و��ب ا��i3ء ����ح، ��ب ا!�BMل ����ح،   

��ب ا�k� ��4 اH ����ح، ���ج وا��� H، واH أن�� ن��3 ��23 أی?� اUخ�ة f ن��3?� إf إذا �pدرن� 

B��4 ه\ا ا��و خc إ�E ا���(� ،��<g� _� ة، ��ة أخ�ى�� fو k��)ا� Eخ�ل إ�،  f���k�i ا��

ر P� f ��3ن J\ه ،H و���k ا�روس، ���ت اH ����ح� ��E ��4ریf ،�?3 ی�ج أي �g>�� وا���

�?�o5 �5 اس��Z�.  


 ا�2�3 و�� ن�Pد، f ی�ج رس2 دخ�ل وf اس���رة  �i� hأن ....P� �� f ،�3ب�أ L�Tء ی��X cآ ،c��


 إf إذا آ�ن �3_ خ�����R ���ة أ�X cMء، �r3 ا�������5 اس��gر�L خ��� �Bu Eخ�ل إ����k�i ا�

���P� ���4� �?�� _� q، ی��k رأسL خ��� fOف، ی?JT أ���5، ه�� �� ن�Pد، : fOف f ی�>�2 ی�Pل �_

�B ا��?2 ص�� ���L، واس�k ����� آ��ب اH، اس�k دون أن ��k أي �Mش، ��P ن�یك أن ���k سّ�� ا��

وة �_M �Bا�� c3ة، اج�?iی� ا���Bا����ة ا��.  
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ي وf آ��Bة، f ی�4P_ إf أن �c�3 : ��� أی?� اUخ�ة  �� q�� أن� H ن��R�B<��� ����<g� h��� 5، ا���

 ،�R�o4��� ����<g� 52، ن��� 
��u hًا، أنا��R�o4 ح(
، وإذا �2 ی���4 آ��Bة، ه\h��� J واردة أ�

�o4ا� E?وأن Lن�� E��  .�R �5 ی( ا��iیy إ�E اH س��_ا!ن��ن 

��5 أجc أن �( ا��iیy إ�E اH س��>ً� �
 إ�E اH ���� ن�4ح�، وه\J ا����� ا���4ح� واH أی?� 

��E أ�� اH اس����Pا و�5 ���4ا، إذا اس��P: ی�ج حی* �L �� ن��� ���4ت ����P جًا: اUخ�ة h

 _���P_ واس�����5 � _��tن ا���� ا�\ي یU ،E45 أن ی�� �Bأآ LنU ،�4 ا������ی�>5 أن  f

�Bص_ أآ�وإخ _��BMا����ة  وإ 
  ! �5 أن ی�c<� E4 ج�ان

 J\ه �T وجc ی�ي Oی��L، أن� اس�l4M k �5 إخ�ان�� آ��Zة جًا، أآ�Z ه\J ا� l4P�zآ Hوا

�M ما���3ن�، ���5 آ���ة وا���ا�4 L���  : ل 

إن ا��3�Jن �= أی8 أن ی0&= � ض)� ه>W و�)9- : :� أ�* ه�ی�ة :� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� ��ل((

  )) �= رض* م� �(9	� ��GNون

  ا���B ا�>�ی2 ی�Pل : �� درس ا��Bرح�: ه\J واحة، ا��Zن��  

ا�&��، +kن +��د ذات ا�&�� ه*  أw أخ&�آ� � +7D م� در'! ا����م وا��qة وا��=�!؟ صqح ذات(( 

!G��Nـ�� !G��Nص7 ا�=ی�": ا� P�و� Q�2� أي ^�N� *Pا� !��Mا�((  
)�uی5 ا����  )ا�(��k ا���o4 �(�ل ا�

ر   P� ،Lی5 ن����E اfث��5 ���اجk �� ا� q<3�� f اوة ���_ و��5 أخ�ك��� ����c أن ��Pم 

  . �����ا�����iع ن�� ���M�_، س��� أ��� ا��p ارح2 

  kِ+َ�)34(Cَذا ا��ِ>ي َ�Qَ9َ�ْ َوَ�9َ�ُْ- َ:َ=اَوٌة َآَ <�ُ- َوِ�*� َ�ِ	�ٌ� 
)h�4� س�رة(  

   �ًe�p 2e5 آ� ،jص�� f �3 ���3دةgی L�45 خ�آ5 أآ�B �5 خ�4_، إخ�ان�� ا�>�ام ا�\ي ی��3 

�� �>�ن�� ،����Pأ��ً� وإی��نً� ی�م ا� LB�M Hا �� Jإن��ذ E�����M�k� _ ا���س آ�?� إی(����  وه� �Mدر 

 c�� cرج )� ،�ً�Rب دا�BحU�3 أن_ ��5 اg� hنt� ، ��حPك ح�� q�� ��3 وا�������� cون�ج�� أ��

ی��B ا������ ا����� ا��Zن�� ��gة ��ذا حc4 �3_ ؟ ! د��ة �l�X k ث��ن�� س��ات أ�L��4 ����ة 

�� ؟ ی�>5 أن �>�ن ��Pل ا��M آ�ة ؟ ��ذا\� h�Mل�M ،24ا�� k� y�� : ،���Pأن� د��ت ا� j�� f

���M ،Lل ���  .ا���4 س� اUح>�م: ث��ن�� س��ات أ���4_ ���و�M، هc ه\ا ��P3ل؟ �tنh ا

ن�5 ن�ی أن نjiP ث��ر ا�ی5، آ��� ه�_ ا������ن ���h حیZً�، �>5 ح>��، : ��� إخ�ان�� ا�>�ام  

ًا أ��ب ح�E ی��?� ا��3م ا�راس�، ح�E ی��?� ا����ف ه��_ دا�Rً�، آ�X cء رج��R، إن �Xء p Hا


iوج أو أخT�أو أ qأؤس Eأ ا��3م، ح�Bی Eح� j�4ی�ً�... ا���� Lی��� ا���3 آ�.  
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ی� ر�� �hB إ��_، وا���B آ�ن ی�ق إن� Uس���o اH وأ��ب إ��S� : �� Lذا اصk� h��i اH �5 اQن  


 إ�E اH، وh3M ا���م اآ�Z �5 س5�3B ��ة، �� ا���نk ؟ � ��<g� �� h3Mاب، آ��� و�� 
ا��5�z �\ن


 و�4ق، أص�B ه��ك خ(c، إذا وkM ���\ن
 �� ا���ة اUو�E ا����� س?�� جًا، أ�� � 5���� �?��

  : ا��Zن�� أص3
، ��دا�h اص3
 ی��P� L�Tي، ا���Pي ه� ا�4�M، اQی� ا�>�ی��

  C)114(�ِت َذQَ�ِ ِذْآَ�ى ِ��>�اِآِ�یَ� �ِإن� اNَ�َْ��9َِت ُیْ>ِهْ&َ� ا����4َ�
  )س�رة ه�د(


 ن�ر ا���oة، ا!ن��ن ی�oر أح��نً� ��L���4� E ودی��M : Lل  �Pا� �� ��i� �?ا�\ن�ب أی�ً� أن 
Mا�� 5�

 �B�p >�2 آ����ًا، إذا آ�ن ��Z2 آ�tة ی��ض ص�� L��� �4، إذاP� 2 إذا آ�ن�Uا X2 أ�tوی� ،L�خ�Oو

�3�� ی��>
 ا!ن��ن ذن
 وی���� ��E ه\ا ا�\ن
 وی����ء ا�\ن
 وf ی�
 �5 ا�\ن
 ی���ج آ��Zًا� ،

��LB�M 5� ��i ن�ر ا���oة، ی���B� ��p �B4، ا�� �f�Bة ���h ح��� ص���، ح��� ا�� �f�Bة ح��� 

 ،L���4
 ا!ن��ن ح���� ی�3g ��!ح�Bط، �Sذا ا!ن��ن �2 ی�
 إ�E ا�P� H ��(�ب � ،����� cPی��

  . �� �f�Bة، f ی�tل ��������B� ��p آ�ن ���oة إ�E ا

  . f ی���B وإذا ��ل ��5 ��ل ی�Bل: رجc ه(� إن��ن �Mل

یL اه���م �tي �Xء، ���\ن
 �5 ��از�L انL یB�M 5� ��i_ ن�ر   � q�� ،���?ا� E��f ی���B أ�ًا ی��3 

L���Pاس� E�� l5 ح�ی�zة أ�� ا����p ��E ��و�L  ا���oة، f ی�ج Jأذآ�ر E��ودی�L و��E ص��L و

 Eإ� ،J����E د���L إ�E اH، ی�yi �\آ� اH دا�Rً�، آ��� ار�>
 ذن
 ��j3 ا���oة  J�4� rp E��

 س�آ5 س>�ن�، وی��?� ا!ن��نأن ی�B4 ه�� .  

 Lء، وس��آ�X cف �5 آ�Pی L�3 أنg� ،J��p ف�Pف وی�Pه� ی �B3ا���س �� ح��� ص �Zأآ )�

ی�Uا L�������ت ا�\ن
 إذا �uل  5� J\ف، ه�P .  

C�ْ2ُ�ُ)�ُ�ُ 6ْ�َGَ+َ�  
)  )س�رة ا��ی

C-ُ>َ)ْGَ�َْیْ(ِم َی �  �َ+َ ْ:��Eَ>ِ �ْ2ُ&َGًَ� ِ+* ُ�ُ�(ِ�2ِْ� ِإَ�
  )س�رة ا�����(

آ�j أح�ك ن���؟ ���c�3 : ��!ن��ن إذا أذن
 أن یk� ��i4 اH ��رًا، ی��ك ن��L، س���t أخ ��ة  

�T وج�M cلا H���4، ا� :  

  C)110(�َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�َ0ْ�َ�ْ+َ -ِ4	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا 
)j?<س�رة ا�(  

إذا آ�نh ص��ا�L واس�L���P �� ن?�h إ�E ح��� ا��y�t وا���ارة ا!ی��ن��، �\�_ �Mل �r3 ا����3ء   

إ���y�i� �X q �>5 اH آ�j س�� �L أن ی���ك ؟ اH خ�� �y�i، إ����3R : ��?� L� q جًاآ��� را
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����� دا�Rً�، ی�س�س �_ L�ا!ی��ن ح�ار c3)ی L���� ی��3?� وه� f یري وf ی�ی، إ���q ��س�وسL وأ


 ا�2�3 ی���k ����اك�i� 2�t��.  

 �3gی f وه� L�M5 ی��z��� ح�آ� qك إ������ن  !آ��� U ،�3gی fو دون أن یري �5 ح�* f ی�ی

ا!ن��ن إذا �2 ی��EP وس�وس وه� ��4P، آ��Zًا �� �( آ��ب آ�ci� L و���د وه(�م �5 ا�ی5 ی4ر، 

�T وج�M cل H؟ ا L� س�� jآ� Hا :  

2ُDُ0ْْ� ِإَ�� َ�0ٍْ~ ُزْخُ�َف اGَ�ْْ(ِل cُُ�ورًا َوَ�ْ( �َوَآَ>Qَ�ِ َ'�9َ�ْ0َ ِ�ُ)47 َ<ِ&*� َ:ُ=ّوًا َشَ��ِ��َ� اkِ�ْْ<8ِ َواْ�ِ#�4 ُی(ِ�* َ�

� ِإَ�ْ�ِ- َأْ+ِ�َ=ُة ا��ِ>یَ� َ�� ُیbِْم9ُ(َن ِ��Vَ�ِْخَ�ِة َوِ�َ�ْ�َضْ(Wُ ) 112(َش�َء َر�%Qَ َم� َ+Wُ)�ُ0َ َ+َ>ْرُهْ� َوَم� َیPَEُْ�وَن hَ�ْPَ�َِو

  C)113(َوPَGْ�َ�ِِ�ُ+(ا َم� ُهْ� ُمPَGِْ�ُ+(َن 
  )س�رة اUن�3م(

   5�53 ���ی5، ی�PأJ ا!ن��ن ی�Tع إ�L��X E وإ�E إخ�انL ی�tل u Lت وآ�f�� Lآ� j�tآ��ب ی�

������L یTداد ���ً� وه� f ی�3g، وا�\ي سzل ه\ا ا��zال ی�د ���L �>��ب Oخ�، أص�B ه��ك ح�آ� 

�T وجc ی�
 أن ی��k ح�ارة ا H�� ،ذا إی��ن�� أس�س?� ه\ا ا�>��ب ا���لS� ،5���zا�� �� �ً�Rی��ن دا!

 Hن� رس�ل ا�2 ی>5 ه��ك ��gآf c ی�ج ح�ارة إی��ن، أ��4ر ��4ر ���� أن اH خ�y س�

  . وأص���L ا�>�ام ��Pرة وآc اUو�� ا��Zن�� أ�� ج?�M 5� cرة ث�ن�� و���?�� ���ر �Xس�3

وz� fاث�ة، آ�?2 ی�g�3ن �� ���Bح�،  �2 یyB ه��ك ح�ارة إی��ن، f ی�ج ه(�ة وf إس�اء وf ج?�د  

 ��p إن��ن ،H ن���� ه�ج� ا������5 إ�E ا��ی��، إن��ن ���P ��ك ا���أ�� آ�I j?�ت ا��zاث�ة ؟ 


 ح�ارBه� س ���zاث ا��ة ا!ی��ن، أ�Ei ا�ن�� H، إن��ن ��� �3�kB أهc ا��t� ،H yح��نً� اUح

�ً�Rق دا�ن خTوا�� .  

�5 ا��3ن أ�ًا، ��R�� L3� 5 أ�j أح��نً� ا�� jg<ی f E�oأ�� ا� ،_�� qن ن��3� 5� jg<ی �P

وأ�Ei أخ�J أ�f j ی�g� �3gء، �L3 أ��P� j و���ج� ��س� �?� أ��iه� Uخ�J ی�T���� ،y�tن 


 ر�M ا!ن��نBس 
R�4ق، أح��نً� ا���خ .  

  C)216(���ُ- َی0َْ�ُ� َوَأْ<Pُْ� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن �َوَ:َ�� َأْن Nِ�ُ&%(ا َشْ��ً� َوُهَ( َش�� َ�ُ)ْ� َوا
  )س�رة ا��PBة(

أنh ����ب �5 ا������5، و�� ث�P آ��Bة أن ا�> f �R�B����P?� أ�ًا، �l��� : k� ����<g ا�رس  

�� واfس����P واT��fام وح��ر �(��q ا�2�3، �i5 ا�� ا��R�o4، ه\ J����B) آtن?� آT� _�\�� ،�R�Bی

����ً� أو روح�ً�، إذه\ا ا��� ا �ر ��Bرك، أوfً أنh ح���� ���� ��Pي �Tی�� إخ�ان_، ث�ن�ً� �����

���L أآ��_ hأن Hا h�� hدخ�.  
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��ع ا���oة أن ��oر ��E ����4_ ا�ن��ی� واUخ�وی�، : إخ�ان�� ا�>�ام�� ،lرس �?\ا ا����أخ�2 ا�

  . أن ��oر ��E دی�_، أن ��oر ��E دی5 أه�_

  ی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ُ�(ا َأْ<Eَُ�ُ)ْ� َوَأْهِ��ُ)ْ� َ<�رًا�C َی� َأ
  )س�رة ا����ی2(

   J\ی?�2 �?2، ه f 2?دی� E��أن� أ��ف أن�سً� آ��Zی5 ه� ص���، أ�� أه���p L ص����f 5<� ،5 ی�oر 

uأ hاآ���ة، ���\ن�ب إذا ��Bآ ��<gا!ن��ن� 
�M �� ة��oت ن�ر ا�t� .  

��E ا��U، أرح2 ا���y����� y، : ��� ا��ی* ا���4 yا��� ��pوس�2 آ�ن أ L��� Hا Eص� �Bأن ا��

 ��pة ���M ،Lل ���L ا�4�ة وا���مXأ Lن��Bس Hوا:  

�( رأی6 ر'q م� ام�أ�* ���� -P��D��l، +&�� ذ�Q : ��ل س0= �� :&�دة: :� ا�	��hة �� ش0&! ��ل((

أ�0#&(ن م� ��cة س0= +( ا
 x<� أ��c م� س0=، وا
 أ��c : "رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس��، +�Gل

  ..))م9*
) �uر ����م ا������t���� ر �� ا�������Zر ا���  )ا�

   f LR���Mوأ L�أس� �� ��<g� 5� ثأ�� اQن ا���س �?�3X 2ر �pی
، f ی�ج ��pة أ�ًا، �?�� ح

  . ی�ج ��pة أو حTن وy�M f وf اه���م

  )) ��cة س0= +( ا
 x<� أ��c م� س0=، وا
 أ��c م9* أ�0#&(ن م�((

  : و�� ا����4 أی�ً�  

َی� ُأم�َ! ُمNَ	�ٍ=، َم� َأَ�ٌ= َأJَiِ�:َ �ْ:َ : �َ�َcَْ! َرِض* ا����2 َ:�2َ9ْ، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  ))ْو َأَمPَُ- َ�ْ�ِ<* ِمَ� ا���ِ-، َأْن َیَ�ى َ:ْ&َ=Wُ َأ
  )ص��� ا���Bري (

3 ا�c�P �5 ا�Tن�   � �Bج�ی�� أآ  وردت �� س�رة ا!س�اء! ������س�B ج�ء ا�Tن� �3 ا�f ،c�P ی�جMو :

qا��� c�M LنU 5���M 5�� EنTا� .  

� ی�oB?� اH، إن �5 ا���oة �� ی�B?� اH و��?� �: أ�� ا�E�o ا��� ی�B?� ا�M Hل ���L ا�4�ة وا���م  

 T� Hا �?�oBة ی��p J\ه cد�� ����� ی�oB?� اH ا���oة ���p 5 ری��p ،�Bة �� د��c، إذا �2 ی�ج

  :وجc، أ�� إذا آ�ن د��c وا!ن��ن f ی�oر �Mل ا���B ا�>�ی2

ا�>ي w ی�hر :�� :�ض- أو : ا�=ی(س wی�وق راNi! ا�#9!، ��7 ی�رس(ل ا
 م� ا�=ی(س ؟ ��ل(( 

  )) ض� ا�J��E! +* أه�- ی�
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ی* ی�Pل ���L ا�4�ة وا���محOخ�    :  

w َأَ�َ= : َ<0َْ� َوَرَ+0َُ- َ��َل: َ:ْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- َرِض* ا����2 َ:�29ْ َ��َل 6ُ�ْ�ُ َأْ<6َ َسِ	6َ0ْ َهَ>ا ِمْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- َ��َل((

� 2َfََ� ِم�2َ9ْ َوَم� َ�3ََ� َوw َأَ�َ= َأَ�;% ِإَ�ْ�ِ- اْ�ِ	ْ=َ�ُ! ِمَ� ا���ِ- َ+ِ�َ>Qَ�ِ َأcَْ�ُ� ِمَ� ا���ِ- َ+ِ�َ>Qَ�ِ َ���َم اEَ�َْ(اِ�َ� َم

 -ُ�َEْ>َ َمَ=َح ((  
  )ص��� ا���Bري(

   Lُ�َ�َْح َنَ�َ _َ�ِ\َ�ِ�َ Lِbَحُ� 5َ�ِ ا���5 أجc ذ�_ أرسc ا���س���gB� 5ی5 و��\ری5، َوf َأَحَ َأَح
@ ِإLِ�ْ�َ اْ�ِ�ْ

*� L�����E اH آtن_ د hإذا أث�� hنt  

 �َ�	ِ�ِ��gِإ<4* ُآ6ُ9ْ ِمَ� ا� Qَ>َ�Nَ&ِْت َأْن َ�� ِإَ�َ- ِإ��� َأْ<6َ ُس�	َ�ُ%g87(�َ+�9ََدى ِ+* ا� (C-ُ�َ �9َ&ْ#َPَْس�+َ  
  )س�رة اUن��Bء(

��E اH �?\ا د��ء، وإذا ا��\رت إ��L ی� ر�� س����� �   hء إذا أث����2 أآ5 أ��ف، ی� �E�3 ه\ا د

ي، ی� ر�� أ�?��� ا��4اب، Xي أ�?��� ر�iد خ��Z�� ا��p خ�i]�� س cMأ �Bذن �� ��pر�� ا

ا!ن��ن إذا د�� اH وا��\ر إ��L اH ی�
 ا�3\ر، وf أح أ��p �5 اH �5 أج�_ ذ�_ ح�م ا���اح� �� 

5i� و�� �?�� �?I .  

نL رح�2 ی�
 ا��ح��ء  f��M 5<س�ً�، وأن اH س��BنL إن اH س��BنL و�E��3 رح�U 2: ��3?2 ی�Pل  

 cأه 
���2 ی�
 ا����3ء، �Mي ی�
 ا��5�z ا��Pي، ح�� ی� Hا�>���ء، وأن ا 
و�E��3 آ�ی2 ی�

 5<� f _ث��_ و���_ و��� 
ا����ء، ج��c ی�
 أهc ا�(��ل، ��je و��i3 واح�y وlM أ���Iك ر�

B�� ه\ا أن E�3� q�� ،
��� ��p c�?� �?واآ�ی �?�e�3 ن��B� qسً� ���ً� f، �?�� آ�نh ث���_ ���ا

واح�y وlM أ���Iك وا���� �(�ار�_ و��\اR_ واه�2 ��خc ���_ ونje ا�h�B واه�2 ����_ 

  . \ا ا��ی* ج��c ی�
 أهc ا�(��لا��(�ري، ه

� L3���ا���4ت و J\ه � �?B�4ح� 
f��4ف �?� 5 او�� �2 ی>5 �� ا�\ن�ب وا���3ص� إf أن?� ��(

 ���P� �?� E�<� !  

أرج� اH س��BنL و�E��3 �� درس �Mدم أن ن���k ه\ا ا�����ع، Uن أخ�X �iء ����� : أی?� اUخ�ة

��� اQن Uن�� �\ن�Bن، ی�ج ���� وا��، أن�2  Hا E��� إذا ��B3ا�\ن�ب، ��4اح� إذا ص� ا��

ا��R یTدادوا �Mة، ی�ج���E أ ����ی� س3 خj : ���� وا����� سLBB ا�\ن
، �Mل �L ��ح�eن، آ��� د

وك�5 ذن��  . ب ج?�دك أآ�Z ��� ���ف �5 

 إf ذنLB: ���4وا��ی* ا�B3ی���5 ا� f .  
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�T وجc، أ�� إذا ج�ءت ��E خ�ف  Hا وأن� أن�4 إخ�ان�� ا�>�ام ا��Uر إذا ج�ءت ��E �� ��ی ��ح�

<��� 
�5 ذن
، ا��* �5 ذن *���� ري، �� �5 ��Zة وf اخ��ج ��ق وf �� ��ی� f hوأن LB

�Zأآ Hی>2 و�� ی��3 ا�h أیM ��� fد إ��  . خش 

 �ٍ�rَِآ �ْ:َ )Eُ0َْ&6ْ َأْیِ=یُ)ْ� َوَی�َآَ �	َ&ِ+َ !ٍ&َ��  C)30(�َوَم� َأَص�َ�ُ)ْ� ِمْ� ُمِ
  )س�رة ا��gرى(

ی� ن�B اH اسtل ��� : ی�?�o� 2 ا��Mh��M ��iل ا��أة �Xح� ا��k� hP س�ن� س����ن وآ�ن : �4M ر�Tی�  

L� ل�P� ،L�t�� ؟ L�?رًا أم ی��� LBM�3ی cا��ج 
ي، : ر�_ ه� �?�ل أم �(�ل ؟ إذا أذنB3� أن� �?�ل cM

��k� hP ا�����  ،Lا���2 وأآ�� h�iون ��2، خ�gل إذًا، ه��ك أن�س ی�iب ی�P3ا� ،hح��وار hنt�u��

أنL �?�ل، وه� ه� ذا �(�ل، : ی� ن�B اH سh�t ر�_ ��Pل: h��M ��4 ح�hM ا��3 وا����Bت، ��دت

�?� cM ل�P� ؟ �?Bل ی� رب ��ذا أج��P� : 2یM ء ����ب، ! ه\ا ح��ب�X c<� ،�?� ��3� خ�O E�� q��

  .���h �5 ا��P3ب و�f������� _���i أح ی

� EPB� ة ا��?� ��>5 أنT?أج ،h�B�� �3اج�� c���5 ا�\ن�ب ا Lدرس�� آ� 
�� ا��احة وا��Zن�� ��3���

ة وا��iو�� ؟ �5 �3
 ا���د �>tن�� q�p یJ �� ��2 خ�Tی�، ��>5 ؟ ��>5 أن ی>�ن ه��ك س?�ة gا�

 ���iP� ،تf�4�ا �����i ؟ أو إu�ق ��4 ؟ أو آ\ب أو �(�وزات، إذا آ�ن ه��ك �(�وزات f ی�ج

�T وجc أ Hا E�� E���ا ا�\ي أ\?� ،�P�o� �?ق آ��i، ی>�� إذا ا����ح�� 
ن أو��L �>2، أن ن>�

 j�<� ،cاخاء أن���� �5 ا��اء �5 ا���رج، ون�5 أ�ا��R، أ�� أ����iM ث��ر دی��� �2 ی3 ی?��� أ

�   .T وجcی��4ن� ر��� 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .1ا�\آ�) : 086( ا�رس  -��

  16-02- 1997: ��ر ��� را�
 ا������� ���ری������6 ا�آ

  ��� ا
 ا���	� ا����� 


 وا���ه�
، ��!��م : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  �p2 ه� آ��ب ا����Mو ��?X 5 آ��ب� EP��� رس ا���ما�


 �� أ��3ل p�� ح�دی* ا�����4 ا���U5 د��� ه\ا ا�>��ب �5 ا�� kج� E��3� Hا Lا���\ري رح�

 
  .�5 أ��3ل ����3����3 و��ه

 اخ��ت �>2 �� ه\ا ا�رس ����ع ا���ه�
 �5 أن ی(�q ا!ن��ن �(��ً� f ی\آ� اL�� H، و��   Mو

أآ�Z �(�����، و�� أآ�P� �Zءا���، و�� أآ�Z و���Rf، و�� أآ�Z نTه����، ه\J ا���Pءات ���_ و��5 أوfدك، 

R�M_، ���_ و��5 ز��R_، �� ا�h�B، �� ا�c�3، ���_ و��5 أه�_، ���_ و��5 ج��ان_، ���_ و��5 أص

 ����P� وإ�� أن cوج T� H5 ا�3ن� B� ح�دی* إ�� أنUا J\?� أح�دی* ه�����ءات �Pا�� J\ه�، هTا�� ��

��L إ�� أن ���ق وإ�� أن �(�k، إ�� أن ��tس وإ�� أن �B* ا����ؤل �� ا���q إ�� أن ن�y�t �� ه\ا 

�Bوإ�� أن ن� q�)ا��.  

���L ا�4�ة وا���م : Uخ�ة ا�>�امأی?� ا   �Bا�� ،ا��5�z ح���� ی3 آ��L جTءًا �5 ���L ی�(� وی�3

  : ���� رواJ أ�� داود وا����Tي وا��ی* ح�5 ص���

َمْ#ِ�ً�� َ�ْ�  َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

 Eَcََ� 2ُ�َْ� َ��َل َأُ�( َیْ>ُآُ�وا ا���َ- ِ+�ِ- َوَ�ْ� ُیَ��%(ا َ:َ�� َ<ِ&�2ِ4ْ� ِإw َآ�َن َ:2ِ�ْ�َْ� ِ�َ�ًة َ+kِْن َش�َء َ:>�َ�2ُْ� َوِإْن َش�َء

َ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- ِ:�َ�� َهَ>ا َ�ِ=یٌ� َ�َ�ٌ� َص�Nٌِ� َوَ�ْ= ُرِوَي ِمْ� cَْ�ِ� َوْ'ٍ- َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْی

�َ4P0ِْ�َ+ِ! ِ��0َ�َْ�ِ���ِ! ا�	َ�ًة َوَ<َ=اَمً! و َ��َل َ�0ُْ~ َأْه7ِ اْ�َ�ِ�َ�ًة َی9ِ0ْ* َ�ْ -ِ�ِ)ْ�َ �  )) ُة ُهَ( ا��rْ ُر َوَس��َ� َوَم9َ0ْ

P� ،L� �ء أس�ي، ��Pء �(�ري، أي ��Pء �Mم، أي �Mم ن>�ة، �(�q، أي �(�q ن>�ة، ��Pء ����، ��Pء �3

2��3� �oو�� أي �>�ن و�� أي ز��ن، ص� ،�Bو�� أي ���س hآ�ن ��  .h[X وأي �(�h[X q وأي ج��

  ... )) َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً�� َ�ْ� َیْ>ُآُ�وا ا���َ- ِ+�ِ-((... 

  Hذآ�ت أ�� ا cري ه�)� q�)� ،ك�� ه\ا ا�����ع،  ��u�X qً� أن ��Pل اH اH وا����B �� ی

 Hا �� h�M cا������5، ه ��هc ذآ�ت �� ی��� اH �� ا��(�رة، هc ن�یh �5 ه\J ا��(�رة خ

أآ���� �� ه\J ا�U �P�4زوج��X 5ً�، هh�M c �� أن اH أآ���� �� ه\J ا�U �P�4س�ه2 �� ���ء 

��<g� cح �� ،)��.  
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H، ن���4 أ�� �����3وف ن?� �5 ��>�، ذآ� Oی�،  ذآ� اH واسk جًا أي آ��� ���P_ �5 اH ذآ�  

 ���P� أی� ،H ب ه� ذآ��P� ����3� أی� ،�?P� 2<�4، حM ی*، ذآ��Xح Oی�، ذآ� حی*، �Xح ح

3 ه� �?� وان��افB�.  

 ))�ْ2ِ4�&ِ>َ �  .)) َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً�� َ�ْ� َیْ>ُآُ�وا ا���َ- ِ+�ِ- َوَ�ْ� ُیَ��%(ا َ:َ�

UE��3� ل�M ،�Bذآ� ا�� kر� E��3�و Lن��Bس Hن ا:  

  C)4(َوَرَ+Qَ�َ �9َ0ْ ِذْآَ�َك ) 3(ا��ِ>ي َأْ<2ْfَ ~َGََ�َك ) 2(َوَوَضQَ9ْ:َ �9َ0ْ ِوْزَرَك ) 1(�َأَ�ْ� َ<Jَْ�ْح Qَ�َ َصْ=َرَك 
  )س�رة ا��gح ( 

  �oBی� f 2<� ل�Mوأن� أ ،L3� �Bذآ� ا�� cوج T� Hذآ� ا ،E�� ،أی���  ،�ًP��أن ن�?2 ه\ا ا��ی* �?�ً� 

 ��fد ،�Bن ا����� �Bس�� ا�� h��� أ�� إذا ���<gا���4ات ا� J\ه ،hح� ���M L���ی��3 ا��?2 ص�� 

� �Bح�ص ا�� ،�Bا��L�fآ�� ،L�ص�� h��� ،ص����� E�.  

ا��L، �2 ی\آ�وا�رح��L، �2  �2 ی\آ�وا اL�� H، �2 ی\آ�وا �L��e، �2 ی\آ�وا أس��ءJ، �2 ی\آ�وا 

  .�وا ح��L، �2 ی\آ�وا ج��L ون�رJی\آ

و�2 ی��4ا ��E ن�B?2، �2 ی\آ�وا س�� ا���B، أ���ل ا���B، أخ�ق ا��cR��X ،�B ا���B، وf س��� �� ه\ا 

  ا����k، أن� أ�Mل �>2 اfج���ع �(�ري ج�، �� ��ج�L ا���B ����(�رة ؟ 

 ))�ا���Pِ'ُ� ا���ُ=وُق اxِم�ُ� َمَ� ا��9ِ&��4َ� َوا��4=4ی�Gَِ� : ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ=، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��

  )) َوا�J%2ََ=اِء 

وا �2 ی����ا، وإذا ا����Rا �2 ی��ن�ا،   �
 ا�>�
 آ�
 ا��(�ر ا�\ی5 إذا حث�ا �2 ی>\��ا وإذا و�uإن أ

  .�iوا، وإذا آ�ن �?2 �2 ی��3وا، وإذا آ�ن ���?2 �2 ی���iاوإذا ا��Xوا �2 ی\��ا، وإذا ����ا �2 ی

��ع دراس� ����ع ����ي، ����ع �� ،L5 أج�� �P��� ع��إن h[X أن �>�ن واt� �ً�3Mي ��

���L ا�4�ة  �B��� ،Hل آ��ب ا�ج�?�ت �5 خ�� cوج T� H ع���(�ري، ����ع ��3ون�، أي ��

Hل س�� رس�ل ا�ج�?�ت �5 خ��م �ی>�ن ه\ا وا�� f �� ع�� �Sذا ج��h �(��ً� و�uح ��

H5 س�� رس�ل ا� ،Hا Lج���5 � ،Hی�ت اO 5�  .ا�����ع ��3ًا 

))kِ+َ َآ�َن َ:2ِ�ْ�َْ� ِ�َ�ًة w2ِ4ْ� ِإ�&ِ>َ � ْن َش�َء َ:>�َ�2ُْ�َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً�� َ�ْ� َیْ>ُآُ�وا ا���َ- ِ+�ِ- َوَ�ْ� ُیَ��%(ا َ:َ�

 �ْ2ُ�َ �َEَcَ َوِإْن َش�َء ((  

نlP وخ��رة أو ��3B و��zو���، �� أن_ �>��h �� ا�qPi �� أس�3ر ا���ج��ت، : �� �E�3 ��ة ؟ �Mل  

 hأي ���43 �� ا����ن، ��(�د أن_ أ��� 
<��� 2� ،hأذری fت و�Pاس�� fو ،hن�� fو hB�pا f

 خ��ت، آ��� ��ة P� L�� cR�u f م�آ �� hM�3خ�ا��B�و��� وz�� ،ة�� ،lPرة، ن�.  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1099�� آ��ب ��
 

�5 ذآ� اH إذا آ�ن �� ا���Bح�ت و�2 ی��>
 ��L ���43 آ�ن  �Sذا آ�ن ه\ا ا��ی* ا�\ي ه� ��3

 E�Pودة، ا!ن��ن ���3 أی�م آ��� ان3� _���3ودة، س�� hأی��_ أن ،cR�u �� hMو hخ��رًة أ���

��E س��� ��h �2 ی\آ� اH �?�ی�م انL�� k�� E�P، ح�E ا��5�z وه� �� ا�(�� f ی� fم إ.  

  ..)) َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً��(( 

   ،����Bا� E�3� �� 5ی��� cBM ق، أن� ذآ�ت�u!ا E��أي �(�q، أي �Mم �y�i ن>�ة، �tي ����ع 

�J�i ه�اء ��رد، ی��3 t� ا�����ح E�� Jj�<� J و�k ی�� 
أ��cZ�� h إن��ن ج�هf c ی�Pأ وf ی>�

 J\س�ن، ها���io وحه� ص�h3 ه\ا ا�?�اء ؟ �X fآ�ت آ��Bة، ��ی�P، خ�Bات ���اآ��، �?�

���L یt��_ ا�?�اء  �o�� ا�\ي ��(�د أن j�<ك ه\ا ا���i��(�رب، �����4ت و������ت إ�E أن أ

ا��Bرد، أنh ��س2 ه\J ا��gآ� ا��4ن�3، ��س2 خ�B�?�، ��س2 ���?�، ��س2 آ��ء�?�، ��س2 ذوM?�، ��س2 

  .خ�Bا�?� ا����اآ�� ��h�P ه\ا ا�?�اء

دyM �� ه\ا ا��E�3 أنh إذا ���و�h ا��3iم h�M ��2 اH �5 خ�y �_ ج?�ز ا�?�2، ا��2، ا���3ب،   

�ً�، ا��zاد، �B� l�P�� ت ا����ی�، ا��3�Rاا����ن، ���ن ا����Tر، ا���ي، ح��Pت ا���ي، ا����Pت ا�

� خ��� fOف و���I، ا��B>�ی�س، ا���4اء ا��Bاب، ا��3ة خ��� وث�ث�5 ����ن B<ا� ،����4رة ه�

 ��� ������ ��� �4Mأ ،��اUث�� ��g، ا�3�Uء ا��P�M ا��� ��(د خ�ی�ه� آc ث��ن�� وأر�5�3 س�

ري، ه\ J�tخ\ ا�>���س خ�ص� ا��3iم � f hد وأن)�� ��خ�ی� ��iن� ا�3�Uء، آc ث��ن�� وأر�5�3 س�

�(��B4�� 2 د�ً� وp\اًء وM�uً� وح�ارًة، ث2 ا�3�Uء ا��e��o، ث2 خ�وج ���ت ���4?� إ�E داخc ا

  .ه\ا ج?�ز ا�?�2، أنh أآ�h ون�h ا��3iم

ي ث�ث س���ت ه�2، ���� أن اH س��BنL و�E��3 آ��_ ���?�2، ��ذا ��Pل ��5 یt��_ ؟ ا�\رن� أن� 

ك أر�k س���ت ه�2، ر��� �T وج�M cل �_�� �����، آc وان�?  E�tآc ر�k س� �M�Bو دع ا� cآ

ا��M �� ،��U_ �� أن اH س��BنL و�E��3 آ��_ ������q ه c���k�i أن ���م ؟ �� �E�3 ��2 اH ؟ ی��3 

 c?أی�م إن��ن ی>�ن أج ،Hاع ارة اH، ��س2 ح>�� اH، ��س2 رح�� اH، ��س2 ج��ل اH، ��س2 إ�M 2س��

��k �?� ان���ع آ��B، ی��3 ه\ا ���L ؟ f خ�B�L� q�� L خ�Bة ه� أ�Ei أ�� ا�(?�ء ی���P أر��O EM وی�

وان��f ����B��� ،k ���3 أن_ �h�3 أنh، أن_ ��س2 اH أآ�h، ��س2 اh��X H، ��س2 اH ���آh، ��س2 

H اH و�h3 خك ��E ا��س�دة واس�hM�o �� ن�م ���y ��س2 اH اس��heP، ��س2 اH ���آh، ��س2 ا

qل �� س�رة ی�M آ�� E��3�و Lن��Bس Hك ه\ا ا��>� ؟ �� أن ا�i����h، �5 أ:  

  C)67(�َوَ�ْ( َ<�Jَُء َ�َ	َ��9َMُْهْ� َ:َ�� َمَ)�َ<2ِPِْ� َ+َ	� اْس�3َPَُ:(ا ُمDِّ�ً� َوَ�� َیْ�ِ'0ُ(َن 
 ) qس�رة ی(  
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ص�رة، �� أن?� ا�f h��i  ا�\اآ�ة f یTی ح(�?� �� ا���غ ��E ح�B ا�3س، ��?� س5�3B ����ر  

 J\ك ه�� ،cیBا�� kiM kR�� 5� �ًأح��ن 
)���3ف ���_، �\ه5 آc إن��ن �]�ت أ��ف ا���ج�ت، أن� أ

 cذ�_ أن آ E�3� ،إی�ه� Li�ا��3iP، ی�Pل �_ ن23، ی� ��� اص3 إ�E ه\ا ا��ف ���3iM �M ه�� أ

�� ا���c �� ذه�L �� ه\J ا�\اآ�ة���.  

ر�_ ا�����B، أن h�tآ  P� f ،Hس2 ا�� yi�� ،Hس2 ا�� L��� ،Hى ��س2 ا�� ،Hس2 ا�� �g�� Hس2 ا�� c

 H?� ��2 ا�أوf ���3_ و�B�� f�_ وf ����_، آc ه\ا ��س2 اH، ا��E�3 ا��Zن� ه\J ا���آ� ا��� �

���م fOف ا���ات أو ی��oB أن ����ك ��?� و�y ��?� اH، ه\ا أه2 ه\J اQی� ا��� ی��P?� ا���س �� ا

�]�ت ا���ات وf ی�P?�ن ���3ه�، آtن ا�����B �\آ�ك ����3 اH و���t اH، �\�_ أن �(�q�)� q إذا 

 Hن�، ا�� ن��3 أ�Tو ه\J ا����3 إ�E اcM ،H اH و���P �� ه\J ا��P�4، اH أ�?��� ا��4اب اH أخ\ ��

H5 ��?� ا�� Hا Eو ه\ا إ�T�، ه\ا ا�c�3 ح�ل أو ح�ام، أ�Tو ا����3 إ�E اH و��5 ��?� أآ����، أ

Hذآ�ت ا ،Hا.  

  ..)) َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً��((... 

   E��3�و Lن��Bس Hأن ا f�� ،�?���� q�)� ،����3� q�)� ،ي���� q�)� ،ري�)� q�)� ،q�)� أي

�Z5 ه��م آ� hخ� M _�أن ح�� f�� ،_��� f _��� ذ�_ س�� �_ أن E�3� _ا��� ،_��� f �

ك �g>�� آ��Bة جًا، إذا ا!ن��ن ��c ���ص�ت و��EP خ2�z� �B جًا f ی��_ أ�ًا �� أنf L ی�ج

cوج T� H_، �?\ا ذآ� ا���س�� �_ أن  Hا h<��  .ی��?� ا���_ �5 ح���L، ح�E إذا 

  ... )) ِ- َوَ�ْ� ُیَ��%(ا َ:َ�� َ<ِ&�2ِ4ْ� ِإw َآ�َن َ:2ِ�ْ�َْ� ِ�َ�ًةَم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً�� َ�ْ� َیْ>ُآُ�وا ا���َ- ِ+�((.. 

   f �ً[�X ��3� f �?�<� ����� ��p ت������ ��ة ی��3 خ��رًة أو ن4Pً� إذا آ�ن ا�>�م ��Bح، ی�ج

م و f�zخ�، أح��نً� �(�q�)� q آ�م fی��، آ�م �P���3ی�� f م�ه\ا ا�> c�)� ،رغ�.  

ه\ا : ��وي آ�
 ا����ة ��ة رأى رجً� ���y ا���س ح��t�� ،Lل سzال ا��3رف �5 ه\ا ؟ ���Mاه>\ا 

ی�3ف أن��ب ا��3ب، ��Pل ���L ا�4�ة وا���م : و�� ن����، أی�ً� سzال ا��3رف، ���Mا: ن����، �Mل

L� c?ی�� �5 ج fو L��3� 5� kی�� f 2��  .ذ�_ 

��ب ا����، �5 ا�l4P ا��4P ا����ة، �5 اUص�Mء أنh آ�5�z ی(
 أن ���i4 �5 ا�>�
 ا�>  

 ��4M ��3ود وا��� hMا�� ،H5 ا� �ً��Mو fًوح� �ً���ا�4یy ا���4ح ا��Pی
 �5 اH، ا�\ي یTیك 

 ،��<g� وا���Pءات �3ودة، f ی��oB أن ���?�_ ا��hM اس�?�آً� رخ�S� ،�ً4ذا ا�����ع ��Bح f ی�ج

  .خ��رة


 �� ا���  ��u ،ا����دة E���ن �� ����� ث�ث س���ت وا����ن ���4ي، ی�>5 أن ی�س2 خ���ت 

�2 ی��X c3ء f أذى إن��ن، وf س
 صیf ،y ا��Mف ���43، و�2 یخ5، رس2 خ���ت ��P، ی��3 
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 J\ه ،L�� cR�u f ���� L�Mاس�?�_ و Lا�(��2 أن Jtiل خ�Pا����ن، ن hMوا�� �?� E�3� f ط�iرس2 خ

  .خ��رة

ا آ�ن ����ع ��Bح آ�ن ���?2 ��ًة، خ��رًة ون4Pً�، وإذا ا�����ع ���م آ�ن ���? 2�S� �ً3Bذ

  .و��zو��ً�

.))kِ+َ َآ�َن َ:2ِ�ْ�َْ� ِ�َ�ًة w2ِ4ْ� ِإ�&ِ>َ �ْن َش�َء َ:>�َ�2ُْ� َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً�� َ�ْ� َیْ>ُآُ�وا ا���َ- ِ+�ِ- َوَ�ْ� ُیَ��%(ا َ:َ�

  )) Eَcََ�َوِإْن َش�َء 

  :حی* Oخ�

َمْ� 0َ�ََ= َم0َGًْ=ا َ�ْ� َیْ>ُآِ� ا���َ- ِ+�ِ- َآ�َ<6ْ : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة، َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َل(( 

  )) َآ�َ<6ْ َ:َ�ْ�ِ- ِمَ� ا���ِ- ِ�َ�ٌة َ:َ�ْ�ِ- ِمَ� ا���ِ- ِ�َ�ٌة َوَمِ� اْض3ََ#َ� َمw �0ً#َDْ َیْ>ُآُ� ا���َ- ِ+�ِ- 

3ًا و�5 ا�k)i ��(3ً� و�5   P� 3M 5� ،Lن �� ص����Bوا�5 ح �Rن�� وا����رواJ أح� و ا�5 ا�

 ،k)�� h2، وأنR�M hوأن ،��M hوأن H\آ� ا�أن  
�f Eًg�� Eg ی\آ� اH إf آ�ن ���L ��ة، ی(

E��3� ل�M ،ك���� hوأن:  

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َواْخPَِ��ِف ا���7ِ�ْ َوا��2َ�9ِر Vَ�ََی�ٍت ِ�ُ وِ�* اْ�َ ْ�َ&�ِب �ِإن� ِ+* َخ ا��ِ>یَ� َیْ>ُآُ�وَن ) 190(ْ�

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َر���9َ َم� َخ6َGْ�َ َه َ��qً�ِ  َ>اا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�� ُ'9ُ(ِ�2ِْ� َوَیEَPَ)�ُ�وَن ِ+* َخْ�

  C)191(ُسْ&�9َGِ+َ Qَ>َ�Nَ َ:َ>اَب ا���9ِر 
  )س�رة Oل ���ان ( 

�ً�Rدا Hی��3 ی\آ�ون ا.  

و ذآ� اBB�� Hً�، ی�Pل �_ ��ن ه�وي، إذا : أخ�ان� ا�>�ام  oح�5 ی 3� 5<� ا��U أو�L ی���ج إ�E ج?

ا��U إ�E أن �c4 إ�E درج� �\آ� ا!ن��ن ��رس ه�ای��L ی��رس?� وه� �� ���o��� �3، أنh اج? أول 

اH وأنq�o�� h �����3دة، ا��U أو�L ی���ج إ�E �(�هة �>5 �3 ح�5 ���ا�y ا���L3� q ی�B4 جTءًا 

  .�5 س�3د�?�

   L�� Hا ��سtذآ� �>2 وص�� ���ن� ��� د�P�M جًا، ا������ن �q�t ا���ج� إ��?� ی�Pل س�ن� ��� ر

Jاد�M r3B� :_3� 5أوص�_ و�  E����E آc ح�ل، �Sن ��Pى اH أ��c ا�3ة  Hى ا�P�� ج��دU5 ا�


 أن ی�سk ا���?���ت، ا���ب ��3و�� pن، ا����ة ح�ب، ا!ن��ن ی�Qل �_ ا����ة ��3آ� ا�Pو یا�3

ام ��5 ج�5�g، ی�Pل �_ ا��(�رة ��3آ� اQن، آ��Z �5 ا���u�gت ا��gBی� �tخ\ k��u ا���3آ� iاص

h3إذا وس hنt�  ��ة إ�E اH ��3آ�، ی�جه\J ا��ص�� ا��(�رة ��3آ�، آ�
 ا���ل ��3آ�، ا�

�f ط إن��ن��gوی��ه�_خ�4م، أي ن _Rخ� ی��وO ف�u 5� L� .  
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إن ��Pى اH أ��c ا�3ة ��E ا�3و وأ��c ا��>�ة �� ا���ب وأن �>�ن أنh و�5 : س�ن� ��� ی�Pل

� اح��اسً� �5 ا���3ص� ��>5� 2 Xوآ3�2_ أ.  

اء، ی�Pل �_ ا�4?��ن�� ا������3، ص�   �و ی���l ��� ا�وا�R، ی���E أن ی?�>��، ا��U �?� أ� ی�ج

اء أ�Mی�ء ی����ن ه�آ��، ی����ن ��Pن�، ی����ن �����M، ی����ن أن ن����M �� ،y>2 إن ذن�ب Xاء أ�أ

وه2، آ�م دy�M جًاا������5 أآ�Z خ�iًا � 5� 2?���.  

وآS� ،2ن : � ���ی�Pل س�ن� اح��اسً� �5 ا���3ص� ��>5� 2 Xو�5 �3_ أ h>�ن أن�ذن�ب وأن 

وه2� 5� 2?���  .ا�(�� أخ�ف 

 yو��5 ح ،آ�h أ�Mل �>2 دا�Rً� ا���3آ� ��5 حf 5�P �>�ن أ�ًا �����U ،cن ا��f y ی�3د، ا��y واح

�� f 5��u�� 5و�� ،yا�� k� Hن اU وم� f cuو���?�.  

وه2 و��f ذ�_ � 2��M 2?� ��� 5<ة : �f ذ�_ ی�Pل س�ن� ���و�� 5� 2?����Sن ذن�ب ا�(�� أخ�ف 

2?���� آ3� fده2 ودن� ��q آ3�  .Uن 

   J\ه ،��Pول ا���ا��g>�� ی�Pل ا���س ی�ج ��ق ح��ري، �� ه�ة آ��Bة جًا ��5 ا�ول ا������� وا�

�?�ة �Tداد ��Pً� وا����ً� �k ��� ا�f ،5�T ی�ج أ�c ؟ اq�� H �?� حc ؟ ی�Pل �_ ��3?2 إن ه\J ا

 ،�M�Bا� Hا E��ا��R ا��Pة ا����ح� و�U ا��R ا��Pة ا��>��]�، أ��ن� أن ن3�U جc ج��L �2 ی��tن� أن ن3

 ی>�ن ه��ك ��ق آ��B ��5 دو�� ����_ ا���ح ا�\ري وا���وي واUرض آ�?� ��ioة ����MUر M

��
 ح�آ� آ�X cء و���_ أس��ً� ���ًة ��� آ�X cء �� اUرض خ�q ��ات، و��5 ا���4M�� �

�gأ�� ن�?��M ب�Bأس c�<��� 2� �?�<� �i.  

 ،c����� ه\ا f L� ل�Pة ا��>��]�، ن�Pوآ2 ا�د�3� 2�إذا yi��� ���M أهc ا��Pة إن>2 �2 ����4وا إf إذا أ

وا أ�Mی�� ��?� ��Rا�دن� و�>��� ن���4 ��E أ�  .ا�3ة ا����ح� و��E اH ا��M�Bء، إن أ

���دن� : ی�Pل س�ن� �وه2 و��f ذ�_ � 2��M 2?� ��� 5<ة Uن � 5� 2?����Sن ذن�ب ا�(�� أخ�ف 

��� آ3�?S� ،2ن اس��ی�� �� ا���43� fده2 و����� �� ا��Pة��q آ3 cآ�ن �?2 ا��� �.  

��4ة H، ا�f 5���i ی���Pن وزن 5���iن ا��o�Bی f ن���iا� ،Hن ���?� اtB3ی f ن���iا� ،Hی5 ا� �ً

ث �5 ا�3د و�5 ا��Pة و�5 اUس��� و�5 ا��ى ا��(ي، ه\ا ی�Pل �_ ��B�M ذآ�� �� \R�� ،Hا Lوج

 5�وه\ا ��B�M ����ك ��E أ�3X ا���Tر، وه\�BX J، وه\��B�M J ��آ
 خ� �5�3، حث �5 اUس��� و

  .�4R?� ا��gء ا�>��3����Z?� و�5 خ4

وك ن�4ًا   � E������� �� ا��Pة، أن� f أن�E ه\ا ا��Pل آ��ك  cن اس��ی�� �� ا����43 آ�ن �?2 ا���S�

 kوس ،Hا ���u �� hوأن H��43 ا� �� Lوك أن� E��
 أن ����4 Bس �Bأآ ،H��43 ا� �� Lأن

�� اH، وأآ�B ن�iP ��?�م ا���اج?�، أی� ��اج?� �� أي �(�ل، أآ�B س�ح ���>�u �� >�ن�أن  L
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�T وجc س�cBM 2�3 أی�م  H5�3، اR�iا� k� Hن اU ،Hوك أن ی>�ن �� ���43 ا�� j3��Tل �� 

  .���R وخ���5 إن��ن �5 ن��B ج�� ا�3و ����ا ���دث �R�u��5، ه\ا ا�3د �2 ی���وJ �� ح�وب

���_ إf أن �>�ن �3   �� ،��Bي وآ�M cوج T� Hن�� آ�?�، اL، ی��3 �5 أجc س��c��M 5، اج��h3 ا�

 ،2Pوی�� ��Bآ cوج T� Hذ�_ أن ا E�3� ا ���دث�B2 ذه?����P� �Bوخ���5 إن��ن �5 ن� �R�� نQأ�� ا

  .وه� �k ا�5�3R�i وه� ��E ا��43ة

?B�oو�5 ن �����i� 2?�������� �� ا��Pة وإf ن��4  cن اس��ی�� �� ا����43 آ�ن �?2 ا���S�����P� 2.  

 ��X 5]�5 آ�X ��?�� cط fزم ��p آ���، ا��g]�ن اfس�3اد � f ����وا���P�P إذا أرد�2 ����ع 

وا!ی��ن، ا!ی��ن وحf J ی>�� واfس�3اد وحf J ی>��، أ�� إذا ��ا�� �Xط ا!ی��ن و�Xط اfس�3اد 

E��3� ل�M:  

ٍة َوِمْ� ِرَ��ِط ا7ِ�ْMَ�ْ ُ�ْ�ِهُ&(َن ِ�ِ- َ:ُ=و� ا���ِ- َوَ:ُ=و�ُآْ� َوَ�َخِ�یَ� ِمْ� ُدوِ<2ِْ� � َوَأِ:=%وا 2ُ�َْ� َم� اْسPُ0ْ3َPَْ� ِمْ� ُ�(�

�ُ ��َ �ْPُ>ْا ِمْ� َشْ*ٍء ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- ُیَ(ف� ِإَ�ْ�ُ)ْ� َوَأ)GُEِ9ْ�ُ 2ُْ� َوَم�	(َ<2ُُ� ا���ُ- َی0َْ�ُ	َن َ�� 0ْ�ََ�ُ)	ُ�َgْ)60(C  
  )��ل س�رة اUن(

اد ا��Pة ا����ح� �Xط fزم ��p آ���، إن   ���4ر ا��PP�� �4ً�، ا!ی��ن �Xط fزم ��p آ��� وإ

5���zا�� jاج���3 آ�ن ا���4 ح��.  

 E��وا����ا أن ���>2 �� س��آ2 ح��e �5 اH ی���3ن �� ����3ن، ��س����ا ��?2 واس��tا اH ا��3ن 

��وآ2أن��>2 آ�� ����tنL ا���4 � E.  

 E����� �� أد��� ا���4، أ�Mل ا��?2 أن�4ن� ��E أن���� ح�E ن���y أن ���4ن�  Hا c�� 5� أن�

���L ا�4�ة وا���م �zدب جًا �k اH، آ�ن ی�Pل �Bا�� ،��Rا��ت رح��_ ا��?2 إن� أس�t_ ��جB: أ

_���o� 2RاT�  .و

Hن�4 ا 
�i� f ،خ\ه�t� 5� _نU 5ث� �� Hرح�� ا 
�i� f  �ً3Bu ،���u �� امTا�� �ح�آ�، � ��

ه\ا �5 ذآ� اH، أن� أردت أن أوسk ��?�م ه\ا ا��ی*، �� أي �(�ل، �� �(�ل ا���اج?� �k ا�3و 


 ا��زق f  أذآ� أن اH ه� ا��Pي وه� ا�\ي ی��4، �� �(�ل ا�c�3 وآ�
 ا��زق اfس����P ه�Bس

  .ا�\آ�ء واfح���ل

 cوج T� H_ ی��3 أذآ� ا���ط أن �X q�� ،ا�\آ� ا�\ي ی��3_ �� ه\ا ا��(�ل Hأي �(�ل، اذآ� ا ��

���_ واذآ� أ�� اH �� ه\ا ا�����ع،  Hاذآ� ن��3 ا ،�ًZ� اج���ع �� hوأن Hا Hل ا�P�و ��Bا�� ��

���L وس�2 Hا Eص� Hرس�ل ا J  .واذآ� ��uح_ ���� �� ن(�h ��ذا ��c3، ه\ا ا�\ي ی�ی

�  �Mان آ�j ن\آ� اH ن\آ� ی�جP���ع، إذا آ�� �� �� L� q�� ء�P� ��ع، ی�ج�� L� q�� q�)

E��3� Hا cPب أ�2 ی�Bgوی� ا�T� �� ��� 
�iواج، ن\آ� �� یTا� �� Hا �?��:  
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Gَ+ُ ِإْن َیُ)(ُ<(ا �ْ(ُiِِمْ� ِ:َ&�ِدُآْ� َوِإَم� �َ�Nِ�ِ���َ�اَء ُی2ِ9ِhُْ� ا���ُ- ِمْ� َ+Dِْ�ِ- َوا���ُ- �َوَأْ<ِ)Nُ(ا اْ�َ َی�َم� ِم9ُْ)ْ� َوا�

  C(َواِسٌ� َ:ِ��ٌ� 
  )س�رة ا���ر ( 

ن\آ� أ�� اH �� ه\ا ون\آ� ��?� اH �� ه\ا، وا���P�P ا!ن��ن f ی3م أن ی���ر �5 حyR�P ا�ی5، �5   

�� L� �� 5ی�M �?\ا اfج���ع، أی�م ن�4ص ا�ی5 ا�O�Pن�� وا���Bی� وا�f ،����4 ی3م أن ی���ر �5 ا�

E��3� ل�M (�ري�اج���ع  ،Jوج�T� LPوخ� Lن دی���  :اج���ع زواج، إذا ج�ءآ5� 2 ��

 �ٌ��  C)112(�َ+�ْسGِPَْ� َآَ	� ُأِمْ�َت َوَمْ� َ��َب َمQَ0َ َوَ�� hَ3ْ�َْ(ا ِإ<�ُ- ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن َ�ِ
  )س�رة ه�د ( 

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ=، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص(( �� : �َ�Gِ4=4ی�ا���Pِ'ُ� ا���ُ=وُق اxِم�ُ� َمَ� ا��9ِ&��4َ� َوا�

  )) َوا�J%2ََ=اِء 

   �?�� اج���ع ���Pء نTه�، ه\J ا��Tه� ی(
 أن �>�ن �� ����ة اf H ی�ج ��?� اخ��ط، f ی�ج

���4ات، ��?� �����Pت ���� �cP ا!ن��ن، اخ�� �5 ا�یL��� 5 إس�اف، �B\ی�، ��?� ذآ� H، ��?� أداء �

���M �?\ا اfج���ع، ه\ا حی* دy�M جًا.  

َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً�� َ�ْ� : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  )) �ِ- َوَ�ْ� ُیَ��%(ا َ:َ�� َ<ِ&�2ِ4ْ� ِإw َآ�َن َ:2ِ�ْ�َْ� ِ�َ�ًة َ+kِْن َش�َء َ:>�َ�2ُْ� َوِإْن َش�َء Eَcََ� 2ُ�َْ� َیْ>ُآُ�وا ا���َ- ِ+

  :حی* Oخ�

َیْ>ُآِ� ا���َ- ِ+�ِ- َآ�َ<6ْ  َمْ� 0َ�ََ= َم0َGًْ=ا َ�ْ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة، َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َل(( 

  ))َ:َ�ْ�ِ- ِمَ� ا���ِ- ِ�َ�ٌة َوَمِ� اْض3ََ#َ� َمw �0ً#َDْ َیْ>ُآُ� ا���َ- ِ+�ِ- َآ�َ<6ْ َ:َ�ْ�ِ- ِمَ� ا���ِ- ِ�َ�ٌة 

  :حی* ث��*

َ= َ�ْ(ٌم َم0َGًْ=ا w َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- َ:�� َوَ'�7 َم� 0َ�َ: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

َدَخُ�(ا اْ�َ#�9َ! َوُیَ��%(َن َ:َ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإw َآ�َن َ:2ِ�ْ�َْ� َ�ْ�َ�ًة َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َوِإْن 

  )) �r��َِ(اِب

  
��u ،2�3ی�2�3 ی ���� �5 ؟  �tي �(�q، وا!ن��ن ����2 أخ�ان� ا�>�ام أن�2 ������ن ��E ا�ی5 

 E�� �5 ح��>2 ��ن أی5 ه� �� ا�(��E�3� k أنh[X h أم أ��h ����ب ��E أهc ا�ی5 ����ب ��

��E�3� ،2 ذ�_ أن_ ���e ورع، اQن  ��e� _ذ�_ أن E�3� ،ح�ص ��e� _ذ�_ أن E�3� ،5���zا��

  k، ��ذا ی���eون ��_ ؟ أن ���3?2 أن ��r3� 2?� cP �� س�h3، ا�\ی5 ح��_ آ��� س��tا ��_ �� ا�(��

َ<�Dَ� ا���ُ- : َسِ	6ُ0ْ ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل: :� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد ُیNَ=4ُث َ:ْ� َأِ��ِ- َ��َل(( 

  )) َ+ُ�ب� ُمَ&�4ٍ� َأْوَ:� ِمْ� َس�ِمٍ�  اْمَ�ًأ َسِ	َ� ِم��9 َشْ�ً�� َ+َ&��hَُ- َآَ	� َسِ	َ�
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 y�t� ��� 5 ا�\ي ���، وا�\ي� ��Z<� LPء ا�\ي ��� آ�ن أ��X إن��ن ��� إن��ن ���ح�fت آ��Zة ��ت 

 ��� hأن ،EBًا وا�\ي ��� خ  �P�tً� آ��Bًا ج

َم� ِمْ� َ�ْ(ٍم َیGُ(ُم(َن ِمْ� َمw 8ٍ�ِ#ْ : َوَس��َ� َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  )) َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- ِ+�ِ- ِإw َ��ُم(ا َ:ْ� ِمEَ�'ِ 7ِrِْ! ِ�َ	�ٍر َوَآ�َن 2ُ�َْ� َ�ْ�َ�ًة 

   L�B5 ه� R�3أن ا� H5 رس�ل ا�ی���Pن �� ا�B��p ی�ج �L�Bg، وا��L�Bg ه�L ا���ی أو ا������ ورد 

��E ا���q �5 آ���3 Xأ �ٍ�R5 را� qًا، و�� ��X ،L[�M 5ء f ی���f c ی��k�i أح أن یtآL[�M c أ�R

3 خ��� آ��� � fوإ y�i� f ��R�3 ��اg� �ًخ��� آ��� ��� أح��ن ،���)� L� 2<دا�� ������ وآ� ��Rرا

���.  

�Xوأن� س���ت، وا ،hPه� أن� أن��B�ون����، و ،�B�p L�� ا�\ي q�)���� ،ن�ن� و��وأن� آ\ا، و� ،hی�

  .حی* �5 ا����ء و�5 ا���ف و�5 ا�B\خ، ی��?� ا��(�q وآtن دا�� ������ �� ه\ا ا��>�ن

  )) َ��ُم(ا َ:ْ� ِمEَ�'ِ 7ِrِْ! ِ�َ	�ٍر َوَآ�َن 2ُ�َْ� َ�ْ�َ�ًة ((.. 

   T� H5 ا�وجc ��ى ا�����ی5 أرأی�2 إ�cZ� E ه\ا ا��L�Bg أی?� اUخ�ة ا�>�ام، �\�_ �� ���_ �>�2 

 �� 
 ا� ،cP3�j�t ا���Pب، اQخ�ة �(�k وا�ن�� ���ق، ی�جu��� ،ة�iا�� 
u��� hن أنU ،ا�P�t�

 ،_M5 إن����5 ح���_ و�5 ���_، و�5 راح� ���_، و�5 س��ا�_، و h��<� إن ��Pو� ��p ن��ا�

?����ه2 إ�>�ن�� ی(�روك ان>��gا، وإذا �� H�� 2 آ�?2 آ�B�?2، و��g�����P� 2?�_، وا�\یf 5 ی�ج

Hأن ن\آ� ا   .آ�?2 و���M?2 �5 اH آ�?2 ��\�_ أی?� اUخ�ة ه\ا درس ���� ی(
 أن ن(c3 ج?ن� ا�(?�

ی�ج �Xء ث�ن� أح
 أن أنL�P �>2 أرج� اH ان أو�� �>2 ه\J ا���P�P ی��3 إذا أنh أh��p ن��_   

�5 اH ��ى L4�X l�X ���ر ا�(��� أ hثن� �h�3 ��آh، و�he، هیh، إذا آ�ن ا���آ�T و��

 5���4�X E_ ا�����ی5 ی����tن ی���Pن ذر�ً� �_، أ�� إن حث�?2 �5 اH و�5 رس�ل اH، و

��اء �� ا�\ي ی�c4 ؟ ا�\ي ی�c4 أنL آ�� Uا �?���أص��ب رس�ل اH وأh��p ن��_ �2 ���� 

 �_ س��3 ��iة ا���س ج��3ً� ی��Bن_، ا���س ذآ�ت اH ��� �5 خ�LP ی\آ�ك اH �� �� خ�� ��)� ،L

�5 اH، �5 أن� آ�  hث�5 ن��_ أ�ًا �� hث�� �� hإ��_ أن ��?� k��)ب ا���M ،_ج��3ً� ی����ن إ��

  .أ��ث

��ج2، ردوه�P� 2ة ����3 جًا، وه� ی�اج�M Lى Uاد ا�\ی5 ردوا ا�Pر ا��Bآ آ��� واH أ�>��� ��ة، أح

 �oBوا� �gان�4 دی�_ا� J�4�� Eی5 ح�  .وا�3وان، ا���ن(�، س( H و�Mل ی� رب �5 ن�ر ا�

أنh آ��� ��ا�H h3 ر�3_، آ��� و�h3 ن��_ �� ا��2��3 أI?�ك، وآ��� أردت أن ��P� �?e_ ا���س 

 E����O Eی�ت اH و ،Hت اfآ�� E����اء Uا ����ن��_، ح����  E���و H\آ� ا�ح����  hأن _�\��

B��T وجc و�� ی\آ�ك �� �� خ�� ��L، �� ذآ�ن�  Hا، اث �5 ن��_ أ���� fا�5����4 و Hد ا�
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ي B�ي �� ن��L إf ذآ��� �� L�R>��، �� ذآ�ن� B�ي �� ن��L إf ذآ��L �� ن��� �� ذآ�ن� B�

 �� �� L�ذآ� fإ LPخ�� ��?��2 �� �5 خ�.  

  :Eأن f h�Tآ� ن��_ دع ه\ا �M ،Hل ���3

 qً�Pِ+َ َن)	ُ�َgُْء َوَ�� ُی�Jَ2ُْ� َ�7ِ ا���ُ- ُیَ�آ4* َمْ� َی�َEُ>ْا��ِ>یَ� ُیَ�آ%(َن َأ �  C )49(�َأَ�ْ� َ�َ� ِإَ�
  ) س�رة ا����ء ( 

  E��3� ل�M �ًی�u ه��� jPن f M 5ی� آ�ی�� ن�O خ�ةUأی?� ا Hآ�� ن��_ � خ�ی5، واT� دع hأن:  

  C)49(��ِ>یَ� ُیَ�آ%(َن َأْ<Eَُ�2ُْ� َ�7ِ ا���ُ- ُیَ�آ4* َمْ� َی�Jَُء َوَ�� ُیgَْ�ُ	(َن َ+qً�Pِ �َأَ�ْ� َ�َ� ِإَ�� ا
  )س�رة ا����ء ( 

   اH �� ه\J اQی� ی�ح?2 أم ی\�?2 ؟ اH ی\�?2، إن��ن یTآ� ن��L، إن��ن یTآ� ج����L، ی�ج

�T وجt� ،cنh إذا ذآ�ت اH ج����ت آ��Zة �\آ� ه\ا ا�����ع، دع ه\ا H، أوآc إ H yر ا���?I

 L�ذآ� hَو��، أن Hن اU ولUا��ا�� ا h_ أن�_ وس>���ح�آ� c_، �� آ�ءا�P� c_، �� آ�ج��� cآ ��

�T وجc ح���� �Mل Hإن ا c� ،وه� ی\آ�ك:  

2َ9ْ� َ:ِ� ا�JَNْEَ�ِْء َواْ�ُ	9َْ)ِ� َوَ�ِ>ْآُ� ا���ِ- َأْآَ&ُ� �ا7ُ�ْ َم� ُأوِ�َ* ِإQَ�ْ�َ ِمَ� اْ�ِ)�Pَِب َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة َ�

  C)45(َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َم� َ�ْ�0ُ9َ(َن 
  ) س�رة ا��B<�3ت ( 

�5 أ�ji ا���3ن� ا��� ��ت �� �� ه\J اQی� أن_ �\آ� اH واH ی\آ�ك، ذآ� اH �_ خ�� أ�j ��ة   

 5<� hأن Jآ�\� ،L� و����ر ��ة �5 ذآ�ك ،L�B�� 2� أم L��Bس ،J\آ��أم �2  L�2 ذآ��e� cوج T� Hا

أ�� إذا ذآ�ك ه� �� t�u _B�M �� ،Eً�p _B�Mن���، �� B�M_ س�3دًة و�P_، ص�ب آ��_، سد خ�iك، 

 E��3� ل�M ،L� ة و����ر ��ة �5 ذآ�ك�� j2 أ�e�  أن��M ،_g3_، ر�k ذآ�ك، ر�tX kن_ ذآ� اH �_ أ

َ&ُ� ِإQَ�ْ�َ ِمَ� اْ�ِ)�Pَِب َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة 2َ9ْ�َ� َ:ِ� ا�JَNْEَ�ِْء َواْ�ُ	9َْ)ِ� َوَ�ِ>ْآُ� ا���ِ- َأْآ �ا7ُ�ْ َم� ُأوِ�َ*

  C )45(َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َم� َ�ْ�0ُ9َ(َن 
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

�T وجO cخ� حی*   H 25 ذآ�آ� �B2 أآ<� Hذآ� ا:  

َم� اْ'Pََ	َ� َ�ْ(ٌم ِ+* َم��EَPَ+َ 8ٍ�ِ#ُْ�(ا َوَ�ْ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ�ْیَ�َة َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُه(( 

2ِ�ْ�َْ� َیْ(َم َ: َیْ>ُآُ�وا ا���َ- َ:�� َوَ'�7 َوُیَ��%(ا َ:َ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإw َآ�َن َمْ#ِ�ُ�2ُْ� ِ�َ�ًة

  )) اGِ�َْ��َمِ!

   ،�3B�وخ��رة، و ،lPم، وح��ة ونخ��� أح�دی* �5�B أن ا�\ي ی(�f �ً��)� q ی\آ� اL�� H ن

 kرك وی��M ��3ی\آ�ك وی H�� cوج T� Hج��� ا����ر، أ�� إذا ذآ�ت ا ��Rآ�ا ��Rو���، وراzو��

ري، ی\آ�ون_ �tح�5 أ�tX ،_��3ن_، وی��e_، أح��نً� اH ی��� �_ أن�سً� یا� f hوأن _��  ��3ن 
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E��3� ل�M ،Hا Eإ� �?�ري د�_ � 5�Tآ�� ن��_ د� f h5 وأن���� E��  :ی���3ن_ إ�E أ

 qً�Pِ+َ َن)	ُ�َgُْء َوَ�� ُی�Jَ2ُْ� َ�7ِ ا���ُ- ُیَ�آ4* َمْ� َی�َEُ>ْا��ِ>یَ� ُیَ�آ%(َن َأ �  C)49(�َأَ�ْ� َ�َ� ِإَ�
  )���ء س�رة ا�( 

  E��3� ل�M ،ا��?� ا��4ی� Eإ� kاس� ،��  :� _�3��Pل ا�\م �� ه\J اQی� ��p وا

 �Gَِ� ا��	ُهَ( َأْ:َ�ُ� ِ�َ �ْ(ُ�َEُ>ْا َأ)%32(�َ+َ�� ُ�َ�آ(C  
  )س�رة ا��(2 ( 

   ،hأن L؟ وص�، إ� h5 أن� Hا E�� h��t� ه\ا h�3� ًا، إن_ إن f�Tآ� ن��_ و f�Tآ� ��E اH أح

hل أن�M yی�cM ،j�3 آ�� �Mل س�ن� ا�4 �g� : 2�� �� ��pل و���?2 أرح�?S� 2ن � hأن� و�� Hوا

����5 س�ن�  ،
�o��� ��.  

   �eًا، انح �حً� �P�iً�، ��ن ��P ورع، نcM ،�P أ��� L��Pً� وf أزآ� ��E اH أح�� f د ن��_ أن��

L���  .أحًا ��Pً� وf أزآ� ��E اH إ�E ه\ا اUدب أ

 أآ��_ ا�M ،HلP� 
Rه��]ً� �_ أ�� ا��� :L��<أن ی Hأرج� ا ���M Lأآ�� Hو�5 أدراِك أن ا.  

   ،Hا E�� اH، وآ��� �(�3_ ج�هc، أن h�Tآ� ��ی�ج آ��� ���tX kن_ إ�E اUوج وآ��� ��o4ك 

�� �?iاء س���Uن��_ ا c�pرس أخ�ان� ا�>�ام ا��E اH، ه\ا ا� E�t�� ،cوج T� Hت اfآ�� E

آ��fت اUن��Bء، ��E آ��fت أص��ب رس�ل اH ودع ن��_  f�Tآ�?� و f�Tآ� أحًا إf هfzء ا�\ي 

E��3� ل�M ،2?� Hا ?X:  

َ�َل ا���ِ)�Gَ�َ� �ْ2ِ�ْ�َ:َ !َ9َْ= َرِضَ* ا���ُ- َ:ِ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِإْذ ُیَ&�ِی6َNْ�َ Qَ>َ)0ُ ا��Jَ#َ�ِة َ+0َِ�َ� َم� ِ+* ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َ+َ ْ<

  C)18(َوَأNPْ+َ �ْ2ُ�َ�pًَ� َ�ِ�ی&ً� 
  )س�رة ا���� ( 

   ،���oوا�� ،��? 2��Pی�ًا f د��ًء، ه\ا ��?(��، ��Eo آc ا�3اوات، وا�������ت، وا��� ��ر

��E ا���س، ه2  L���� �ً3�وا�>�B، واfن>��ش، وا�����q ا�r�oB، آ�L ی��?�  f��k ن��_ ��

  .���3ن_، أنh آk� 5 ا���سی

م آ���ً� �5 رس�ل ا�M HلM 2 ��ة إن��ن<� h�M : hg3� k��)ًا ��ق ا� ه�tك ���M_ ��>�ن واحP�

k��)ًا ��5 ا�  .واح

   ���B� وأ�� ���س��ة ا������u �B ���ا�t� ����u ،L3نL جc3 ن��k� L أcM ج�ي �� ج�Lg، وأن� و

 Hا�(�� رس�ل ا R�M ،راح�� E��وأن� و��� وأ�� ����B : ن�B ه\J ا��U أآ�B إن��ن �� اUرض �Mل

� �gا�� �� Jج�ء دور ����  :�س� إ��L أن یEPB راآ�P� ،�ًBل��E راح��، و

���L وس� Hا Eص� ���5 اUج��� أن��Mt� 2ى ��� ��E ا����، آ�ن ری� 2<�� E�pt� 2، و�� أن�.  
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، ���Mا ن>: وhM ا���� �Mلiا�� kج� ���J أن ی�ى f أ��2 أن>2 �>��ن�� و�>5 اH ی>�: ��_، �Mلو

Lان�Mأ E�� T���� JB�.  

 J\?� لB5 اس�� �Bس�� ا�� J\هc�Bس�اء ا�� c�  .ا���� O �ً[�Xخ� 

���ر درس�� ه\ا �� آc �(���_، �� آ�P� cءا�_ �� ا��Tه�ت، �� ا��2Rf، �� : أی?� اUخ�ة ا�>�ام

  .��T3ی� �� ���_ ا��(�ري، اذآ� اH، اذآ� ��c اH ون?� اHا����ت، �� ��Pد ا��Pان، �� ا
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .2ا�\آ�) : 087( ا�رس  -��

  23-02- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : مأی?� اUخ�ة ا�>�ا

���L وس��M 2ل Hا Eص� �Bأن ا�� jا�\آ� وآ� q��)� ع��  : fز��� �� ��

َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً�� َ�ْ� : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

 �  )) َ<ِ&�2ِ4ْ� ِإw َآ�َن َ:2ِ�ْ�َْ� ِ�َ�ًة َ+kِْن َش�َء َ:>�َ�2ُْ� َوِإْن َش�َء Eَcََ� 2ُ�َْ� َیْ>ُآُ�وا ا���َ- ِ+�ِ- َوَ�ْ� ُیَ��%(ا َ:َ�

ه\ا ا��ی* آ�ن ���ر ا�رس ا�����، وآ�j أن ا!ن��ن �� ��Pءا�L و�� س?�ا�L، و�� نوا�L، و��   

�T وجc وآ Hأن ی\آ� ا �oBی� L��و�� ح� ،L�Rfو�� و ،L���Mو�� إ ،Jرس س���ن ا��ی* �� ا�

�� آ�ن �5 ه\ا ا��ی* ���\اتا���.  

��Z�Uب ا�� 5� �f ء�g5 ه\ا ا��  :ا���م ی�ج �Xء Oخ�، cBM أن ن��ث 

����R�iات �(�ت ه\J ا�3(�ت إن �h�P أث��ء ا���iان �y�3 ح�آ� ا��R�iة و���?�_ آ��Zًا �5   

 �5 إنTا��fان و��i5 ر�3?� أث��ء ا�� �f ،د�Mا�3(�� �2 ا�� J\أن ه �� ��<g� ط، ه��ك�B?ا� cBM �?

 �ًIة ح����Zت آ�u5 اح���� �f ا�3(��، إذًا J\ل هT�� f ًا أن��Tل ���h�i ا��R�iة، �Xء خ��i ج

 J\ه ����ن �2 S� ت�ال ا�3(Tوا����ن� �?��?� إن �P3وا�� �M��E س��� ا��آ�ب، ه��ك أج?Tة ����o ا�

ی�� ���وی� �?� ����ً� ن���م ا���eم اQخ�، �Sن � 2���� �g>�� آ��Bة جًا أر�k اUج?Tة ه��ك أج?Tة �

 �5 ح�آ� یوی� �� أرض ا��R�iة �f ل�M ،ة�R�iا� h�i�� ت�ل ا�3(T�� 2� إذا 
���R وخ���5 راآ

اcR ا��آ�ب�>�ن ی��k ا��ioء ه��ك ���� یوی� ��Tل ا�3(�ت، إذًا ا����ظ ��E س��� � ���Pی.  

  tiأو أخ ،L�M hوز� q�)� �� qإن��ن ج� cZه\ا ا�� h���  ���نL وkM �� ���43 ��ذا ی�c3 ؟ 

 �oBی� ،Hرس�ل ا Lج���\آ� �أن  �oBی� ،Hی�ت اO \آ��أن  �oBی� ،H\آ� ا�أن  
ا�رس ا����� ی(

B� أن ،��B� أن �oBی� ،E?�� أن �oBی� ،��t� أن �oBی� ،Hص���� رس�ل ا l4M \آ��5، أن أن �

�5 أن�5 �5  q�)م �5 ا���M c3ن �2 ی�S� ا!ن��ن L�3أن ی� �oBب، ه\ا ا�\ي ی���Pا� k�)� أن ،c4��

ج��� ح��ر آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م، وآ�ن ه\ا ا��(�q ��ًة ��E أص���L، ��ًة أي ن4Pً� وخ��رًا، 

�ً3B�و��ً� وz�� أو.  

ه\ا ا��(�q آ�م f ی��� اH ��ذا ی�c3 ؟ ج�ء  �� أن ه\ا ا!ن��ن ج�q �� ه\ا ا��(�q وآ�ن ��

ی�M cل ���L ا�4�ة وا���مBا�:  
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َمْ� َ'8َ�َ ِ+* َم3ُhَ�َ -ِ�+ِ �َrُ(َ+َ 8ٍ�ِ#ُْ- : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

ِ- َذQَ�ِ ُسْ&Qَ>َ�Nَ ا�����2ُ َوِ�Nَْ	ِ=َك َأْش2َُ= َأْن w ِإَ�َ- ِإw َأْ<6َ َأْسEِhْPَُ�َك َوَأُ�(ُب ِإ�Gَ+َ Qَ�ْ�ََل َ�ْ&7َ َأْن َیGُ(َم ِمْ� َمْ#ِ�ِ�

 Qَ�ِِ- َذ�َم� َآ�َن ِ+* َمْ#ِ�ِ -ُ�َ �َEِcُ wِإ ((  

  cوج T� Hل ا�M خ�ةUآ�ون أی?� ا\�:  

  C)33(2ِْ� َوَم� َآ�َن ا���ُ- ُم0َ>4َ�2ُْ� َوُهْ� َیْ�EِhْPَُ�وَن �َوَم� َآ�َن ا���ُ- 0َ�ُ�ِ>4َ�2ُْ� َوَأْ<6َ ِ+�
  )س�رة اUن��ل ( 

   ،2?���� �� �PBi� _س�� hخ�ة، �� دا�Qار ا��?2 إ�E ا� c2 �5 ی3\��ا، ه� رح?�� �� د�h ی� ���

g2، �� ن?���Mان?2، �� س��ه2، �� إT?2، �� أ��اح?2، �� أح��2، �� ح�?�����u�?2، �� �� أ��آ5 

  .س��_ ه�B�� �� 2ح� �5 أن ی3\��اح�آ��?2، ��دا��ا ی���?��ن 

E��3� ل�M ،أن ی���3ا �oB5 ا���ا��5، ��ذا ی��R�iء وخ�� ا���iدم خO ��� cأن?2 خ����ا س��_، آ ��:  

  C )33(َیْ�EِhْPَُ�وَن  �َوَم� َآ�َن ا���ُ- 0َ�ُ�ِ>4َ�2ُْ� َوَأْ<6َ ِ+�2ِْ� َوَم� َآ�َن ا���ُ- ُم0َ>4َ�2ُْ� َوُهْ�
  )س�رة اUن��ل ( 

   hوأن �?�� L� �ًأن �_ ر� h���أنh ح���� ���E�3� �� ،��o أن_ �����o ؟ �E�3 أن_ �����o أن_ 

�L)?�� 5، وأنL رح�2، وأنL ی��3 ��_ وإن_ إن ج]� L��BRً� أو �����oًا ��p �_، أ��ب �>2  hخ�ج

����O cZ� Tخ�، ه\ا ا��cZ آ�h أ���E أن أ Hا�����، ا ���L �>2 ا��Bرح� �� درس ا�(��g� ،�3و

 E?ان� tiا!ن��ن إذا أخ ����ه��ك  q�� L�4ر أن�ا�����  ���M �3ف�أن  cب ا�����، �5 أج�� ��� cوج


 �5 یc4 أح إ�E ا�(���pU2 ا�Uا �� Lذ�_ أن E�3ا���ر و� Eإ�.  


 ی�tخ� د�P�M واحة ی�c4 �4ً� �� أن �رسً� ر���3 ا�����ى آ�ن �5 ن��e?� ا�اخ�  ��u cأن آ �


 ��?�، Uن ا�\ي ا����?� ��u fو yB5 �5 ���?� �2 ی���Bأس 3� Lذ�_ أن E�3� ،رس�آ��ً� �5 ه\J ا��

 L�B�� _ذ� 3� ،L�B�� ن���Zل �_ أول ��ة �����، ا��P2، أن ی���?2، ی?�PZأن ی2�3 ا���س، أن ی ی�ی

 Eث2 إح��ر و��، إ� ،c)�� cRاBات ا��g� kی� ،Jخ�O Eإ� أن �t�� ���Pی�، ث2 ��ی ا���Pی�، �3?


، �E�3 ذ�_ ا�\ي أسq ه\��iا� c4ن� f أن Eا�2�3إ� �gن L�  .J ا��رس� رح�2 وه

أ�� �� أ�h�o ا����� fن�?2e3� E ا���س إ�E ا���ر، و��(� ا!ن��ن، �>5 إذا ج]��� ��cء ا����وات 

 �?���p ی�ه��iرض خUواE��3� ل�M أ���� fو _�:  

ُ<(َب َ'ِ	�0ً� ِإ<�ُ- ُهَ( �7ْ�ُ َی� ِ:َ&�ِدَي ا��ِ>یَ� َأْسَ�ُ+(ا َ:َ�� َأْ<ِEُ�3ُ9َGْ�َ ��َ �ْ2ِ(ا ِمْ� َرْ�َ	ِ! ا���ِ- ِإن� ا���َ- َیEِhُْ� ا�>%

  C )53(اEُhَ�ْ(ُر ا���ِ��ُ� 
 ) ��Tس�رة ا�(  

اcR أن  Bا� ،���T وجc أن5M�� h أنL ��ج�د وأن �L ه\ا ����ع ا�رس ا��� Hا ��o��� ح���� _

 h2 أن_ خ����� Mك، وOر Mا���?�، و hخ��� Mو �?��cBPوی ��oوه� رح�2 ی ،��Uه\ا ا.  
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 ،J5 ��ج�د�z� _؟ أن Hا ���� اH، ��ذا ی��3 أن_ �ه\J ����3، أن� ��ة ذآ�ت �>2 أنh ح���� �

�M Lنt� 5�z� ،_3ی�� Lنt� 5�z� Hا ��در ��E أن ی(�t� 5�z� ،_BنL ی�
 أن ی(�
، ��(�د أن �

 ،L�� tiواخ q�)� qج� Lرس ا!ن��ن �� أنر�L، ورح��L، ا���م ا�Mو ،L���أنh��O h ��ج�دJ، و

 5� q�)� cآ �� Lن��� JTأن ی� E����E آc أخ آ�ی2  Eون��� ،q�)ى ��3ص� ا��ار�>
 إح

یc أن ��Pل �3 ان�?�ء ا��(�q ��3ص� ا����ن �>5 �� حث �� ه� اBا� ،cیB5 ا�� *�Bن �ً�R؟ دا cیB�

 أن f إ�L إf أنh أس���oك وأ��ب إ��_ �Mل ���L ا�4�ة وا���م?Xك أإ��p f : س��Bن_ ا��?2 و���

  .�� آ�ن �� �(��L ذ�_

���L ا�4�ة وا���م، أ��ب �>2    �Bا�� Jن�� �� أراد E���Zً� ث��Zً�، إن��ن و�]� ی�?2 ه\ا ا��ی* 

ی�� ا�h�B ا���ام أول ��ة �� ح���f L ی�3ف �����ت أداء ه\J ا���ی�� و�k ث��ب ا!ح�ام �� 

 hP�iة وان�R�iا� ح�B�P ا����ع ه\J ا���B�P أخ\ت ��L إ�E �>�ن ا����ع �� ا��R�iة، �3 أن ص3

(�ج أح���ا، أی5 ث��ب ا!ح�ام ؟ �� ا��R�iة �3 س���، �Mل ر��ن ا��R�iة اQن وhM ا!ح�ام أی?� ا��

 L� ل�Pم، ن��� ��p ا���م cت، دخ�Pا��� c؟ ه\ا إن��ن دخ c3ذا ن��� ،c����� �?� ن���ل أ�M ،L����

 L���ا��� �ci وه� دا�k �� ا��gم خ���5 أ��R�u �M�i� jة و��5 ا��XاآL �� ا���ج، ��ذا ن�c3 ؟ �Mل 

  .��ج أن ی\�6 هیً� ی��2 ه\ا ا��lP �� ���س_ ا���ا�4�ة وا���م و�Xع ��� أن ��E ه\ا ا�

�(� و���B3 و���P3� ��p �� أن�� �h�B ث���� : ج�ء إن��ن ��p و�Mل  T� ���B)�أن� ث��ب ا!ح�ام �� أ

���_ ذ��، �Mل L� ل�Pن ��?Pا�� �
 ا��Pا��� ���أن� أذ�� ��g دواب، وأد�k خ���5 أ�j : ا�>���� آ2 

?\ا ا!ن��ن �� د�h3 ����ن ���ة ح(_ ��cu، د�PMا أخ�ان� ا�>�ام ��> 5��c3 وه\ا ���R أ�j، ن�Pل �

 �� cیً� ی��2 ه\ا ا���م هP� أن cوا�� ،cء ح�gل �_ �?\ا ا��Pن c?5 ج�ه\ا ا��gء �5 ن���ن أو 

4ت ذ�_ �BP� ��pلM �� س_ ا���، أ�����.  

�ً� س�]ً� وأ�Xح أ��اض ا���س إن��ن ی(�q�)� �� q وأن� أ��ف ث��L، س�ف أ��pب، وأ�>�2 آ�  

 أن f إ�L إf أنh، ن�Pل �h�M �� L ه\ا ?Xك أ�� ی��?� ا��(�q آ�� �Mل ا���B س��Bن_ ا��?2 و�����و

 H�43 ا�أن  4 و�5 �2��4، ��یM 5���ء ���R أ�j ��ة f یcBP ��_ إذا آ�h �2�3 أن_ ���oب ا�

��، ن�وي أن ���B ���ن_، وآ��رة ه\J ا����43 أن أس���o اH ه\ا ��iن�وي ا� hأن ،�Bا�� Jأراد �

ر ��_ آ��� B� h�?س hی* وأنن�وي أن ی>�ن ه\ا ا��(�q�)� q رح�� وذآ�، إن��ن ج�ك إ�E ح

 أن f إ�L إf أنh أس���oك وأ��ب إ��_?Xك أ��ج?� أن ��Pل س��Bن_ ا��?2 و���.  

  �iاض ا���س و�� أخ��R?2 وأن ����o?2، وأن ��� �� ���?2، وأن ���>
 آc آ��� أردت أن ��>�2 �� أ

 ?Xك أ��3ص� ا����ن و�3 أن ی��?� ا��(� q��Pل آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م س��Bن_ ا��?2 و���

 c���� نQا hم �� أراد ه\ا، أن�ة وا���ا�4 L��� �Bل ا���Pب إ��_، ن��ك وأ��oأس� hأن fإ Lإ� f أن
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�f j3 یU L�� cBPن?2 ا����43 �� ه\ا ا� �R�� ا��3دی� �� ا��� Lث��� LRا��ء، وا�\ي ی�k جTاء ار�

4 أن یخc ا���م ��p ���م و�>5 Pی f �4د، أ�� إن��نPا����س_ ا�� lPي نی�����ن �?\ا ا�?

�� و�5 ی��k�i أن ��Bا� k� h3� ا���� و�k ث��ب ا!ح�ام �� ����e ا����ع وو��(?��P� Lا

أث��ء ��uان ا��R�iة �خc ا���م ��p ���م ه\J ا����P س?�� ���_ دم جTاء ی��3 هي أن  یtخ\ه� ��

�\�� ���p، أ�� إذا أردت أن ����c ���س_ ا��� �(� 5� c���k�i وأنh وا�� �5 أر�ي ث��ب ا!ح�ام 

ن�، ن�Pل �_ ه\ا �BP� ��pلوسtذ� ��.  

Bا�� Jن�� �� أراد E�� �>� f ُ��?2 ه\J اUح�دی* �����L ا�4�ة وا���م ���h �>2 ه\J ا���P�P، أ �

��E أس���>2 نl ا��ی*:  

َمْ� َ'8َ�َ ِ+* َم3ُhَ�َ -ِ�+ِ �َrُ(َ+َ 8ٍ�ِ#ُْ- : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

Qَ�ِ ُسْ&Qَ>َ�Nَ ا�����2ُ َوِ�Nَْ	ِ=َك َأْش2َُ= َأْن w ِإَ�َ- ِإw َأْ<6َ َأْسEِhْPَُ�َك َوَأُ�(ُب ِإ�Gَ+َ Qَ�ْ�ََل َ�ْ&7َ َأْن َیGُ(َم ِمْ� َمْ#ِ�ِ�ِ- َذ

 Qَ�ِِ- َذ�َم� َآ�َن ِ+* َمْ#ِ�ِ -ُ�َ �َEِcُ wِإ ((  

���L ا�4�ة وا���م   �Bل ا���M Eدن� إ��Pم ی�ه\ا ا�> :  

  )) wس�EhPرw ص��hة م� ا�ص�ار وw آ&��ة م� ا(( 

�Tم ث2 اس���o اH ��?�، وا���o4ة إذا أراد    yس�� ��p 5�4 وM ��p 5�ا�>��Bة إن ��3?� ا!ن��ن 

L��ج cج H5 ا� LB)�� �?نU ة��Bآ Eإ� 
�P�� �?3وأن ی��� �?���  .ا!ن��ن أن ی���� 

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل ِ�َ َخَ�ٍة ِإَذا َأَراَد َأْن َیGُ(َم ِمَ� َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��: َ:ْ� َأِ�* َ�ْ�َزَة اxْسَ�ِ	*4 َ��َل(( 

َی� َرُس(َل ا���ِ- : َرُ'7ٌ اْ�َ	ْ#8ِ�ِ ُسْ&Qَ>َ�Nَ ا�����2ُ َوِ�Nَْ	ِ=َك َأْش2َُ= َأْن w ِإَ�َ- ِإw َأْ<6َ َأْسEِhْPَُ�َك َوَأُ�(ُب ِإ�Gَ+َ Qَ�ْ�ََل

� َ+�Gََلِإ<�GُPَ�َ Qَ(ُل َ�ْ(Dََم �	َ�+ِ -ُ�ُ)Gُ�َ 6َ9َْم� ُآ wً : 8ِ�ِ#ْ	َ�َْیُ)(ُن ِ+* ا �	َرٌة ِ�َ��Eَآ ((  

   T� H وخ��ع 3Buً� س��Bن_ ه\J آ��� ی2e3� �?��P ا���س، و�>5 ه� �� ا�� �P�P��TیL و��(�

�T وجc أح��نً�  H ا�>���ت ا��� ه� ذآ� J\ا�>�ام ه ���5 أخ�� Jوا�\ي أرج� ،cوج ،�P� دى ������نz�

 �5 أن �(د � fل و�Pن��3 �� ن f P� ���دا��و �5 o� �ًوأح��ن ،y�Mوأح��نً� ��hp �5 ���3ه� ا�

�5 آf �� c ی��L� y، وی��oB أن  LهT�� أن �oBی� Hن ا��Bس h�M ت، ی��3 إذا���i4ا�� J\�3ن� ه�

� ،L� k��� أن �Zث�� �oBی� ،L�f(�ل �� آ���وأن  J)�� LهT5 ن� ،JB� �� L� kو�� خ� Hا 
�5 أح

 fإ Lإ� f أن ?Xك أJ، إذًا س��Bن_ ا��?2 و���B� �� L� kو�2 ی�� J)� 5� ،JB� �� L� kو�2 ی��

  .أنh أس���oك وأ��ب إ��_

  L� ل�P� ،�Pا�� �<Xل ی� إ��م إن� أ�M cرج L��� c�4ي دخBل : ی�وى أن ا!��م ا���5 ا��M ،Hا ��oاس�

إن� أخEg أن أصc إ�E ا���ر، : اس���o ا�M ،Hل ی� إ��م: إن�� f أن(
 ه\ا إن��ن Oخ�، �Mل �L: إ��م ی�
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L� ل�M qج�� cج�� ،Hا ��oل اس��M : ،Hا ��oاس� L� h�M cرج _��� cك ی� إ��م أآ��� دخ��U hB)�

L� ل�M :E��3� L��M أ�P� 2أ� :  

َوُیْ	ِ=ْدُآْ� ِ�َ ْمَ(اٍل َوَ��9َِ� ) 11(ُیْ�ِس7ِ ا���َ	�َء َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِمْ=َرارًا ) 10(<�ُ- َآ�َن ��Ecَرًا � َ+6ُ�ْGُ اْسEِhْPَُ�وا َر��ُ)ْ� ِإ

  C )13(َم� َ�ُ)ْ� َ�� َ�ْ�ُ'(َن ِ���ِ- َوَ��رًا ) 12(َوَیْ#7ْ0َ َ�ُ)ْ� َ'��9ٍت َوَیْ#7ْ0َ َ�ُ)ْ� َأْ<�2َرًا 
  )س�رة ن�ح ( 

م ا!ن(�ب ���L أن ی����o آ�م ر���، �Sذا ا!ن�  � �<gإذا إن��ن ی ،Hا ��oأن ی�� L��� �Pا�� �<gن ی�

 �<gإذا إن��ن ی ،HاHا ��oأن ی�� L���  .��M ا����ء 

ی�ج ن�iP �?�� جًا ا�O�Pن ا�>�یT)3� 2، ی�ج Oی� وOی� ث�ن�� ا��E�3 اUول وا�� : أخ�ان� ا�>�ام

tgی��5 نQا h3ج� �� ،��  :�E�3 ث��* �5 ن2e اQی�ت �ًZ� �Mل �E��3 وا��Zن� وا

  19( C(��GَPََ&ُ)ْ� َوَمrَْ(اُآْ� �َ+�ْ:َ�ْ� َأ<�ُ- َ�� ِإَ�َ- ِإ��� ا���ُ- َواْسQَ&ِ>ْ<َ�ِ �ْEِhْPَ َوِ�ْ�ُ	bِْم�9َِ� َواْ�ُ	bِْم�9َِت َوا���ُ- َی0َْ�ُ� ُم
 )   )س�رة ���

  Lإ� f L2 أن��ًا أ�ًا Uن�� إذا ���BM �5  وا���، ������س�B آ��� وا��P� cBP� f ة�P3أن ا� 
إf اH ��ج

 �ًP�P�� fإ cBP� f ة�P3ا� ،L�M4� �ً[�X h3س� ،yح E�� h�Bا���ق ا����� أص cًا آ��P� ة�P�إن��ن 

ًا، Uن ه\J ا�2�3 دی�e���� 5 أحآ2 ��5 یtخ\ دی��P� fL�.  

E��3� ل�M ن���Zی� ا�Qا:  

�ْ�َ:ْ�+َ� (ُ&َ��GَPَِم�9َِت َوا���ُ- َی0َْ�ُ� ُمbْ	ُ�ِْم�9َِ� َواbْ	ُ�ْ�َِو Qَ&ِ>ْ<َ�ِ �ْEِhْPَاُآْ� َأ<�ُ- َ�� ِإَ�َ- ِإ��� ا���ُ- َواْس)َrْ19(ْ� َوَم(C  
 )   )س�رة ���

 اH أي أن اH ه�   �� Lآ� ��Uأي أن ا Hا fإ Lإ� f Lأن h���ا�\ي ی��k أی5 ه� ا��E�3 ا���Z* ؟ إن 

S� ،Jن �� Lآ� ��Uوه� ا�\ي ی\ل ا T3وه� ا�\ي ی kوه� ا�\ي ی�� �i3وه� ا�\ي ی ،rوه� ا�\ي ی��

� f ��T� ء�X _�آ�ن �� ح��_Bن\� ��oواس� L�3� �� H2 ا?�.  

 ��oس��� J�<� �� H؟ إن ج�ءك �5 ا �M�3أی5 ا� ،_Bن\� ��oس��� J�<� �� Hن ج�ءك �5 اS� L�3� c3ا��

���L ا�4�ة وا���م�\ �Bا�� L��M ه\ا ا�\ي ،_Bن:  

َی� ِ:َ&�ِدي : �َلَ:ْ� َأِ�* َذر�، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+�َ	� َرَوى َ:ِ� ا���ِ- َ�َ&�َرَك َو�0َ�ََ�� َأ<�ُ- َ�((

 �ْ(ُ9َ�ْ�َ -ُPُ�ْ0َ'ََو *�ِEْ>َ ��َ:َ �َ�ْ%gِإ<4* َ���ْم6ُ ا� -ُPَُمْ� َهَ=ْی w(ا َی� ِ:َ&�ِدي ُآ�%ُ)ْ� َض�ل� ِإ	ُ�َ�gَ�َ q+َ ًم���Nَُم

ُآ�%ُ)ْ� َ:�ٍر ِإw َمْ� َ+�ْس2ْPَُ=وِ<* َأْهِ=ُآْ� َی� ِ:َ&�ِدي ُآ�%ُ)ْ� َ'�iٌِ� ِإw َمْ� َأْ0َ�ْ	Pُُ- َ+�ْس0ِ3ْPَُ	(ِ<* ُأ0ِ�ْْ	ُ)ْ� َی� ِ:َ&�ِدي 

*>ِ)�ُ(ْPَْس�+َ -ُ�ُ)ْ�َ�0ً  َآ�	ا�>%ُ<(َب َ'ِ �ُEِcْ3ُِ�(َن ِ�����7ِ�ْ َوا��2َ�9ِر َوَأَ<� َأMْ�ُ �ْ(ُ�>ُ)ْ� َی� ِ:َ&�ِدي ِإ�َأْآُ

9ْPَ+َ *0ِEْ>َ ا)hُ�ُ&ْ�َ �ْ�َوِ<* َو%�DُPَ+َ ا َض�4ي)hُ�ُ&ْ�َ �ْ�َ �ْ(ُ�>َی� ِ:َ&�ِدي ِإ �ْ(ُ�َ �ْEِcُْ�وِ<* َأEِhْPََی� ِ:َ&�ِديَ+�ْس *>ِ)0ُEَ 

� َ�ْ�ِ; َرُ'7ٍ َواِ�ٍ= ِم9ُْ)ْ� َم� َزاَد َذGَ�َْأ �Qَ�ِ ِ+* ُمْ�ِ)* َشْ�ً�� َی� َ�ْ( َأن� َأو�َ�ُ)ْ� َو�ِخَ�ُآْ� َوِإْ<َ�ُ)ْ� َوِ'�9ُ)ْ� َآ�ُ<(ا َ:َ�

ُ'7ٍ َواِ�ٍ= َم� َ<Gََ� َذQَ�ِ ِمْ� ُمْ�ِ)* ِ:َ&�ِدي َ�ْ( َأن� َأو�َ�ُ)ْ� َو�ِخَ�ُآْ� َوِإْ<َ�ُ)ْ� َوِ'�9ُ)ْ� َآ�ُ<(ا َ:َ�� َأْ+َ#ِ� َ�ْ�ِ; َر
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ْ:6ُ�ْ3َ ُآ�7 ِإْ<َ��ٍن َشْ�ً�� َی� ِ:َ&�ِدي َ�ْ( َأن� َأو�َ�ُ)ْ� َو�ِخَ�ُآْ� َوِإْ<َ�ُ)ْ� َوِ'�9ُ)ْ� َ��ُم(ا ِ+* َص�0ٍِ= َواِ�ٍ= َ+َ�َ ُ�(ِ<* َ+َ 

Gُُ� اْ�ِ	Mَْ�ُ� ِإَذا ُأْدِخ7َ اْ�َ&Nَْ� َی� ِ:َ&�ِدي ِإ<�َ	� ِهَ* َأْ:َ	�ُ�ُ)ْ� َمْ�َ Pَ�َُ- َم� َ<Gََ� َذQَ�ِ ِم	�� ِ:9ِْ=ي ِإw َآَ	� َی9ْ

  )) ُ�(َم�� ِإEْ>َ wَ�ُ- ُأْ�ِ����pُ �ْ(ُ�َ �2َ ُأَو+�4ُ)ْ� ِإی��َه� َ+َ	ْ� َوَ'َ= َخْ�ً�ا َ+Nْ�َ�َْ	ِ= ا���َ- َوَمْ� َوَ'َ= cَْ�َ� َذq+َ Qَ�ِ َی

 أن f إ�L إf أنh أس���oك إذًا ه\ا ��M E�3ل ا�  ?Xك أ���L ا�4�ة وا���م س��Bن_ ا��?2 و��� �B�

��J أس���oك وأ��ب إ��_�� f ء�X H�3_ وإن ج�ءك �5 ا� c3ا�� hأن fإ Lإ� f ،_ب إ����وأ.  

� َ+�Gََلَی� َرُس(َل ا���ِ- ِإ<�GُPَ�َ Qَ(ُل َ�ْ(wً َم� ُآَ�+ِ -ُ�ُ)Gُ�َ 6َ9ْ	� �Gَ+َ :َل َرُ'7ٌ(( Dََیُ)(ُن ِ+* : َم �	َرٌة ِ�َ��Eَآ

  )) اْ�َ	8ِ�ِ#ْ 

  .رواJ أ�� داود

��ة ث�ن�� ج��q�)� h وأنh ن�وي أن �\آ� اH، أنh ��ی أن ���2�P �� ه\ا ا��(�q �>5 دون أن   

 2��� J\ه ،cوج T� Hا ���� f آ��� h��<� ،_�3 زل ���نg� 5 دون أن� ،_�M h�3 ز�g�

أ�� أن ��>� ��>�� أن� أن� أ��ف �?�� �>��h �� ه\ا ا��(�q أن?� حی�Z �?\ا ا��Pل واf�� Hس���oر 

  .س��BنL و�E��3 ی�M �� ��oل ه\ا �BP� ��pل �5 أي إن��ن

 ))(َ�َ ���َ� ِ�َ)ِ�َ	�ٍت َ+َ�َ Jَiِ�:َ �ْ:َ -ُPْ�ََ!، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َآ�َن ِإَذا َ'8َ�َ َمْ#ِ�ً�� َأْو َص��

َ� ِ�hَْ�ِ� َذQَ�ِ َآ�َن َ:�Jَiُِ! َ:ِ� اْ�َ)ِ�َ	�ِت َ+�Gََل ِإْن َ�َ)��َ� ِ�Mَْ�ٍ� َآ�َن َ��ِ��0ً َ:��2ِ�ْ�َ ِإَ�� َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ! َوِإْن َ�َ)��

  )) (ُب ِإQَ�ْ�َ َآ��Eَرًة َ�ُ- ُسْ&Qَ>َ�Nَ ا�����2ُ َوِ�Nَْ	ِ=َك َأْسEِhْPَُ�َك َوَأُ�

   E?ذا ان�S� ل�M ����X ��p 2 آ����<� �� L�� Hذآ� ا q�)� qة، أي إن��ن ج�ن� ح��� جی�� ی�ج

ا��(�cM q س��Bن_ اH و���ك f إ�L إf أنh أس���oك وأ��ب إ��_، إن � 2�cP إf خ��ًا ه\ا ا�>�م 

 �Bل أص�BP� ��p م�آ L�� وإذا ،q�)ذآ� ه\ا ا��   .ه\ا ا�>�م آ��رة �?\ا ا��(�qیzآ

  :��ل :��- ا��qة وا��qم: :� ز��� �� م�03 رض* ا
 :9- ��ل(( 

م� ��ل س&Q>�N ا���2 و�N	=ك أش2= أن w إ�- إw أ<6 أس�EhPك وأ�(ب إ���2��G+ Q +* م#�8 ذآ� 

  )) آ�ن آ���3�� ی3&� :��- ��=یGً�، وم� ����2 +* م#�8 �2( آ�<6 آ�Eرًة �-

   fلو�M E��3�و Lن��Bس Hا أن ا����:  

یَ� ُهْ� ِ����َآ�ِة َوا��ِ>) 3(َوا��ِ>یَ� ُهْ� َ:ِ� ا���hِْ( ُم0ِْ�ُض(َن ) 2(�ا��ِ>یَ� ُهْ� ِ+* َص2ِ�ِ��َْ� َخ�ِش0ُ(َن 

  C)4(َ+�ِ:ُ�(َن
 ) 5���zس�رة ا��(  

�5�z� k� q ی����، آ�م ی�EM إن اH ی�
 ����3 ا��Uر وی>�J س����?� ودن�?�، أح��نً� ا!ن��ن ی(  

�T وجc آ�� h�M ا��Bرح� �� ا�رس ا����� ی(�k ا���Pب، ا��ی* �5 رس�ل  H5 ا��L، ا��ی* 

cوج T� Hا cPب، أ�2 ی��P5 ا�[�iی Hا:  
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  7ِDْEَ�ِ 7ْ�ُ�)58( C ا���ِ- َوِ�َ�ْ�َ	Eْ�َ�ْ+َ Qَ�ِ<َ&ِ+َ -ِPَِ�ُ�(ا ُهَ( َخْ�ٌ� ِم	�� َیْ#َ	0ُ(َن 
 ) qس�رة ی�ن(  

���L ا�4�ة وا���م آ�� cBM 5� 2<� h�M خ�LBu ا�P� Hل   �Bا��:  

̂% َوَمْ(ِ:gٌَ! َو Nَ�ْا Wِ<ِاَدَك َوَ'�َءَك ِ+* َهbَ+ُ -ِ�ِ 6ُ4&rَ>ُ ِمْ� َأْ<َ&�ِء ا��%ُس7ِ َم� Qَ�ْ�َ:َ %�Gُ>َ �ً�ِّذْآَ�ى �َوُآ

  ُ�ْ�ِ)120( C	bِْم�9َِ� 
  )س�رة ه�د ( 

   �Bن وح���� آا����Tخ� ا�O �� ����ن�5 ا�\ی5 أ ،Lدون �B�4 نM L��� h��� إذا �ً��Bث LB�M دادTون ی�� ��

H�4 رس�ل اM ��3س� ��.  

�(��k أنh �� أي �(�q إذا أردت ا��y�t، إذا أردت �j��t ا���Pب، أن ��y�t ا���3ن، إن أردت أن 

cوج T� Hب ��ذآ� ا��Pا�.  

  :�� ا��ی* ا����qو�Mل ���L ا�4�ة وا���م 

 )) wإ�- إ w ك=	N�ا���2 و Q>�N&ث م�ات سqp ل)Gی �P� -9ی&��� م q+ 8�#إذا '�8 أ�=آ� +* م

أ<6 ا�Ec �* و�; :�*، +kن آ�ن أ�� خ��ًا آ�ن آ���3�� :��- وإن آ�ن م#�8 �2( آ�ن آ�Eرة �	� آ�ن 

  )) +* ذ�Q ا�	8�# 

   ،���� E�3� jی* ی��ه�� ث�ث ��ات ا��ی* ا�\ي L�BM ی��3 ا!ن��ن ی�Pل 3Buً� اUح�دی* آc ح

 ��3ن�L ا��P�M وا�\ي L�BM آ\�_، ا���دس�� jPوی lه\ا ا��:  

آ�ن :��- ا��qة وا��qم إذا ا'P	� إ��- أص�N�- ��ل : و:� را+� �� خ=ی� رض* ا
 :9- ��ل(( 

  )) س&Q>�N ا���2 و�N	=ك

   2�� q�)� L��)م و��ل ه\ا ا�>�M �Bا�� H5 ا� f>���� إ�و��  q�)� ه\ا أن�� إذا ج���� E�3�� ،وذآ�

���L وf ی��3 أن�� �>���� آ�م ��p ص���، إن �>����  �BR�X f ل�Pل ه\ا ا��Pه\ا ا� ���Mو cوج T�

��ء آ��k��i ا��zی وإf آ�ن آ��رة �L، ی�ج زی�دة ه��  :آ��ً� ص���ً� آ�ن ه\ا ا�

: Q :	�6 س(ًء و�f	E> 6�w ->k+ *� �Ec�+ * ی�Eh ا�><(ب إw أ<6، ��لأس�EhPك ا���2 وأ�(ب إ��((

  )) ی�G+ 7ل ی� مN	= ه� آ�Eرة ا�	#�8أ'7 '�ء<* '&�: ���9 ی� رس(ل ا
 إن ه>W آ�	�ت أ�=�2Pp، ��ل

  :اQن �5 اUذآ�ر ا������i �� ا��(�q أن �>�Z �5 ذآ� f إ�L إf ا�M Hل ���L ا�4�ة وا���م

7َ��ِ َی� َرُس(َل ا���ِ- َمْ� َأْس0َُ= ا���9ِس ِ�QَPِ:َ�EَJَ َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- : َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأ<�ُ- َ��َل َ:ْ�(( 

ٌ= َأو�ُل ِمQَ9ْ ِ�َ	� َرَأْی6ُ9ْ9َfَ =ْGَ�َ 6ُ َی� َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة َأْن w َیْ�َ 9ِ�ُ* َ:ْ� َهَ>ا اNَ�ِْ=یِ� َأَ�: َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

 ��َ�� اNَ�ِْ=یِ� َأْس0َُ= ا���9ِس ِ�Pِ:َ�EَJَ* َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َمْ� َ��َل w ِإَ�َ- ِإw ا���ُ- َخ�ِ�ً:َ Qَِمْ� َ�ْ�ِ&ِ- َأْو ِمْ� ِ�ْ�ِص

 -ِ�ِEْ>َ ((  
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  :ا���P�P ��ًة �Mل ���L ا�4�ة وا���م  

 )) 
  )) أن �W�#N :� م�Nرم ا
: ��2GN دخ7 ا�#9!، ��7 وم� ��2G ؟ ��لم� ��ل w إ�- إw ا

   cا�>��� دخ J\ل ه�M ل إن��ن�P3� ��3خ�ة ا�>�ام، یU5 ا�  ی��Bدر إ�E ا�\ه5، آc واحM الzس ی�ج

 �?���ا�(��، آ��� ���P?� خ�ل ث�ان� �M 5� fل f إ�L إf اH دخc ا�(��، أیcP3 أن یخc ا�(�� ا��� 

��iء ��E ا!u�ق أن ی>�ن ث��?� ه\ا ا��Pل ؟ اQن ن�5 ن�i3 ا 2e�����وات واUرض وا��� ه� أ

ون اUص��م، ا���س یt��ن B3ة ا���س ی��
، ا�>�م �� أول ا��iء وی��م اس�P2 ی� ����X?�دة 

ون ح(�ًا، �Sذا �Mل أحه2 B3ون ص��ً�، یB3ت، ا���س ی�Pن ا�����B<�ا���اح� ا���س ی� Hا fإ Lإ� f

  .ی��3 ان�cP �5 ا�>�� إ�E ا!ی��ن، �5 ا��gك إ�E ا���ح�، �5 ا�>�R�B إ�E اfس��X ،���Pء خ��i جًا

ن�5 اQن ن�Pأ ه\ا ا��ی* ��M 5ل f إ�L إf اH دخc ا�(��، أن ��Pل آ��� �tر�k ث�ان� �خc ا�(��،   

E5 ا�>�� إ�� �Bا�� ?�ا!ی��ن، �5 ا��gك إ�E ا���ح�، �5 ا����43 إ�E  ه\J ا�>��� نh�P ا���س �� 

 ��، �Sذا آ�ن ه��ك ن��P ن���� �5 ج?� إ�E ج?�، ه\ا ی�>5 أن �>�ن ث�5 ا�(��، أ�� اQن ی�ج�iا�

  .حی* Oخ�

  )) أن �W�#N :� م�Nرم ا
 : م� ��ل w إ�- إw ا
 ��2GN دخ7 ا�#9!، ��7 وم� ��2G ؟ ��ل(( 

���?2 أن �� ���ة �5 ا����ا  t� ن?2 ی�ونU ،رضUور ح�ل اون أن ا�q�g ه� ا��� �P�3ت، ا���س ی


، إذًا اUرض ث���� وا�q�g ����آ�، ���\ي �Mل أن ا�q�g ث���� �o�ق و�g� ه� ا��� q�gا�

م �� ا��43ر ا��سEi، إذا أحه�M 2ل �� ج� �5 ا�(?c وج� �5 ا���Pد أن   واUرض �ور �ح��?� أ

ور : ة وأن اUرض ��آT ا�2��3 إذا �MلاUرض ���h آ�� 
ح�ل اUرض آ�آ
 �5 ه\J ا�>�اآ

��B�M ث  .ا�q�g، ی��3 ه\ا أح

 hرض آ�ة، و���Uأذه�ن�� أن ا �� �Pأن اس� أن ��Pل ا��y �� ج� �5 ا�cu�B ن��P ن����، و�>3� 5

f ،خ�zی fم وPی f م�ل ه\ا ا�>�P� نt� q�gور ه� ح�ل ا� �5 أن ���X c3]ً���آT ا�2��3، ��.  

H5 ���رم ا�  .�\�_ أن ��Pل اQن f إ�L إf ا�P� H ه\ f J���X c3]ً� إf أن ��(Tك 

  )) أن �W�#N :� م�Nرم ا
 : م� ��ل w إ�- إw ا
 ��2GN دخ7 ا�#9!، ��7 وم� ��2G ؟ ��ل((

 ا�ی5، ا��B3دات اUوا��،  R�P���  ������س�B أح>�م ا�ی5 آ�L، أو �iا� Eإ� _�P�� 2� إن J\ه cا���اه� آ

 Eإ� _��Pإذا ن fدى إz� دات ا����B35 ا�� fل و�P� ا�>���ت ا��� J\وى �5 هf جوى ��?�، f ج

�� ��\�_ حی* Oخ� ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م�iا�:  

َمْ� َش2َِ= َأْن w ِإَ�َ- ِإw ا���ُ- َوْ�َ=w Wُ : َوَس��َ� َ��َل َ:ْ� ُ:َ&�َدَة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-(( 

 �َمْ�َیَ� َوُروٌح ِم9ُْ- َشِ�یQَ َ�ُ- َوَأن� ُمNَ	�ً=ا َ:ْ&ُ=Wُ َوَرُس(ُ�ُ- َوَأن� ِ:�َ�� َ:ْ&ُ= ا���ِ- َوَرُس(ُ�ُ- َوَآِ�َ	Pُُ- َأ�Gَ�َْه� ِإَ�
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̂� َأ ̂� َوا���9ُر َ� ْدَخَ�ُ- ا���ُ- ا�9#َ�َْ! َ:َ�� َم� َآ�َن ِمَ� ا0َ�َْ	7ِ َ��َل اْ�َ(ِ��ُ= َ�=�9ِpَ* اْ�ُ� َ'�ِ�ٍ� َ:ْ� ُ:َ	ْ�ٍ� َوا�9#َ�ُْ! َ�

  )) َ:ْ� ُ'�9ََدَة َوَزاَد ِمْ� َأْ�َ(اِب اْ�َ#�9ِ! ا��rَ	�ِ<َ�ِ! َأی��2َ َش�َء 

 و���M 5� qل، ی�ج Oی�?X 5� ی* ؟ه��  O�Mن�� ����2 أنf L إ�L إf اH، أ�� �� ه� ا�(ی �� ه\ا ا��

Hا fإ Lإ� f أن ?X 5�.  

������س�B أآ�Z اQی�ت ا��� ی�Pل أ�2 ی�وا، �E�3 أ�2 ی�وا أن ه\O Jی� وا��� �>c إن��ن، ��h س�3_ 

 أن f إ�L إf اH وح�X f Jی_ �L وأن ��� رس�ل اH إf دخc ا�(��?X 5� و��4ك، ه��.  

��ِ- َ�ِ�ِ� ُ:َ&�َدَة ْ�ِ� ا����ِم6ِ َأ<�ُ- َ��َل َدَخ6ُ�ْ َ:َ�ْ�ِ- َوُهَ( ِ+* اْ�َ	ْ(ِت َ+َ&َ)�Gَ+َ 6ُ�َْل َمqً2ْ ِ�َ� َ�ْ&ِ)* َ+َ(ا� َ:ْ�(( 

ا���ِ- َم� ِمْ� َ�ِ=یٍ� َو: اْس2ِJْPُْ=ُت xْش2ََ=ن� Qَ�َ َوَ�ِ�ْ� ُشx 6ُ0ْ4EْشQَ�َ ��0َEَ َوَ�ِ�ِ� اْس��pُ Qَ�90َEَ>ْx 6ُ0ْ3َPَ َ��َل

ِ�ً=ا َوَسْ(َف َسِ	Pُ0ُْ- ِمْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�ُ)ْ� ِ+�ِ- َخْ�ٌ� ِإُ(ُPُpْ�=�َ w	Wُ) ِإw َ�ِ=ی�rً َوا

َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل ك َمْ� َش2َِ= َأْن w ِإَ�َ-  ُأَ�=pُ4ُ)ُ	(Wُ اْ�َ�ْ(َم َوَ�ْ= ُأِ��َ� ِ�Eْ9َِ�* َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ-

  )) ِإw ا���ُ- َوَأن� ُمNَ	�ً=ا َرُس(ُل ا���ِ- َ���َم ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- ا���9َر 

�T وجc ح�م ���L ا���ر   Hع ا�uوإذا أ ،Hا k�i��� Hا fإ Lإ� f Lأن ?X 3ً� إذاBu.  

  L��� �B\آ�ون ��ًة أن ا���ل �P� Lم آ�ن ��3ذ ردی��ة وا���ل: ا�4�M ؟ Jد�B� E�� Hا yی� ��3ذ �� ح :

��BدJ ��ة ث�ن��، �Mل: اH ورس��L أ���M ،2ل E�� Hا yی� ��3ذ �� ح :�ًZل ث���M ،2��ی� : اH ورس��L أ

��Bد�M ،Jل E�� Hا y�3ذ �� ح� : JوB3أن ی Jد�B� E�� Hا yل ح�M ،2��وf ی�gآ�ا �L اH ورس��L أ

3 ح�5 أ��د ���L ا��zال، �Mل ی� ��3ذ� و�M ،Jل: �X]ً�، ج�B�اH : �� حy ا��B3د ��E اH إذا ه2 

و�M ،JلB�: اH ورس��L أ��2، �� ا��M �Z��Zل: ورس��L أ��2، سL�t ث�ن�ً� �� حy ا��B3د ��E اH إذا ه2 

 E��وJ أن f ی3\�?2حy ا��B3د B�  .اH إذا ه2 

�2 ه\ا ���L أf ی3\�_ ی yح _� Hا tgأن Hت اB�ه\ا آ�م ا���B �� ا��ی* ا����4، ی��3 أنh إذا 

�T وج�M cل Hأن ا E�3ا��:  

َ̂ َی�Jَ�َ �ْPُ �ُEِhَْو6ِ�َ��َ ا2ُ�َ�ْ(ُد َوا��9َ��َرى َ<Nُْ� َأْ��9َُء ا���ِ- َوَأِ�&��ُؤWُ 7ْ�ُ َ+ِ�َ� ُی0َ>4ُ�ُ)ْ� ِ�ُ>ُ<(ِ�ُ)ْ� َ�7ْ َأْ< ٌ� ِم	�ْ� َخَ�

 �ُ��  C)18(ِ�َ	ْ� َی�Jَُء َوُی0َ>4ُب َمْ� َی�Jَُء َوِ���ِ- ُمQُ�ْ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َوَم� َ�2ُ9َ�َْ	� َوِإَ�ْ�ِ- اْ�َ	ِ
ة ( Rس�رة ا���(  

  BM �� ،Jء�Bءه2 أن?2 أح��c اد��ءه2 أن?2 اس���B ا!��م ا��3��g أن اf H ی3\ب أحU ،L��BنL ر�r اد

�\�?2، ه�� ا��ی* ��� L��Bأح:  

َ�� ا���7ِ�ْ َ��َل: َ:ْ� �Pَ�ََدَة َ��َل(( :َ -ُEُا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوُم�0ٌذ َرِدی �َی� : َ�=��9َpَ َأَ<8ُ ْ�ُ� َم�Qٍ�ِ َأن� ا��9ِ&*� َص��

َ�&�Qَ�ْ َی� َرُس(َل ا���ِ- َوَس0َْ=ْی�pًqpَ Qَ : َی� ُم�0َُذ، َ��َل: َوَس0َْ=ْیQَ، َ��َلَ�&�Qَ�ْ َی� َرُس(َل ا���ِ- : ُم�0ََذ ْ�َ� َ'َ&7ٍ، َ��َل

ا���ُ- َ:َ�� َم� ِمْ� َأَ�ٍ= َی2َJُْ= َأْن w ِإَ�َ- ِإw ا���ُ- َوَأن� ُمNَ	�ً=ا َرُس(ُل ا���ِ- ِصْ=ً�� ِمْ� َ�ْ�ِ&ِ- ِإw َ���َمُ- : َ��َل
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ِإًذا َی�Pِ)ُ�(ا َوَأْخَ&َ� ِ��2َ ُم�0ٌَذ ِ:9َْ= َمْ(ِ�ِ- : � َرُس(َل ا���ِ- َأَ+q ُأْخِ&ُ� ِ�ِ- ا���9َس َ+َ�ْ�Jِ&ْPَُ�وا، َ��َلَی: ا���9ِر، َ��َل

 �	ً%p َ�َ ((  

ه\J آ��� f إ�L إf اH آ��� ا���ح�، وا!ی��ن �������X yء وا!ی��ن �����ح� �Xء Oخ� أنh إذا   

 T� Hت ا اH وأن�i3� f L وح�� Lآ� ��Uأن ا h��O ن_ إذاU ،Jأ�� E�� h�Pی��3 أن_ اس� cوج

5� �f Lت أن��L، ه� ا���� آ�L وf ��نk، وf را�k وf خ��r، وج�u وأن L���u.  

  :ا��وای� ا������، �Mل ���L ا�4�ة وا���م

�ً� : ��ل :��- ا��qة وا��qم(( �Mم 
أن : دخ7 ا�#9! ��7 وم� إخqص�2 ؟ ��لم� ��ل w إ�- إw ا

 
  )) �W�#N :� م�Nرم ا

د�PMا أول ��ة ��M 5ل f إ�L إf ا�P� H دخc ا�(��، ی��3 ح���� ��M?� ��ك ا��gك وا�>�� إ�E ا!ی��ن   

�ً4��� Hا fإ Lإ� f ل�M 5� *��Zا� ،Hا fإ Lإ� f Lأن ?X 5� ن��Zی* ا�  .ه\J ن��P ن����، ا��

Xرة�g� J\خ� وهO ء�:  

  )) م� ��ل w إ�- إw ا
 <P0E- ی(مً� م� ده�W ی��&- �&7 ذ�Q م� أص��-(( 

ی��3 ی��ج �5 ا���ر �5 آ�ن �� �PZ� LB�Mل ذرة �5 إی��ن، ن��l �5 ه\J اUح�دی* أن_ ��   

E��3� ل�M ،ر��oس�fح� ا�Bو�� ،Hا ���u ح��B�� ،5ح���B��:  

  C )33(0َ>4َ�2ُْ� َوَأْ<6َ ِ+�2ِْ� َوَم� َآ�َن ا���ُ- ُم0َ>4َ�2ُْ� َوُهْ� َیْ�EِhْPَُ�وَن �َوَم� َآ�َن ا���ُ- ِ�ُ�
  )س�رة اUن��ل ( 

4 و���p 5 إرادة ث2 أ�L�3B ��س���oر   M ��p 5� �ًBذن h�3� ا���3ص�، أ�� إن L� c���� f ر��oس�fا

 h�����E ذ�_ أ���Z آ��Zة �� ����ع ا���، ه\ا اfس���oر ی��� ��_ ذ�_ ا�\ن
 ه\ا ا��E�3، و

�_ ���U J��oنL ی���B، ی�
 أن M hن ز�S� L3�i� ،cRاBا� c3ج ��� Lح���� Hن� أن ا�Zء ا��gوا�

 یc دا�Rً� آ�� أن ا��R�iة ���ص ص�ن3?� ��E س��� ا��آ�ب ی�ج� ی�ح���، ی�ی أن ی�3ن� ی�ج

یc ا��Zن� ن�eم �L��g، ا���Z* ن�eم یوي !نTال �یc ث��*، أول ����
 ون�eم !نTال ا�3(�Bت، ا�

  .ا�3(�ت

�T وجc ص�2  Hب، ا�� ��oاس� c3�� ذا�� ،E?ان� ،H5 ا� 
ی�ج أ��Xص �(?�?2 یkP �� ذن
 ح(

cRا� k�  .و�k ��?� وو

J ص����، اUصc أن ی>�ن �E��3 س��2 و�>5 إذا ص�ر �Xء ی�ج دواء�� ا!ن��ن �� ا�h�B ی>�ن 

 c�� c�� ا��� cRاBر وا����� ه� ا���oس�fا ا\?� ،cRا� م ی�ج�� k��� ،5��� ،�g�� 2، دواءP3�

  .ا��ti ح�5 وج�دJ، أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی����3 ��� ����� وأن ی�?��� ا���� 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����5�z���� L�M ا���ض و) : 088( ا�رس  -��. 

  30-03- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 ���ً� f ��ض ��L، : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  )� ���Mی��ض و Lن�� أن�5 خlR�4 ا!ن��ن �� ه\J ا����ة ا�

ة أس���k ذآ�ت �� خ�Bi ا�(��3 أن ��ن�� أج�ت ��(��ًا ن�ویً� ��� cBM  ى�B<ا� �RاT)ص��اء ا�

 r3� �� Lا����3ء أن r3� أث�ًا �����ة ��ج� �PBی f ،ی\ر fو �PBی f ���3ن�وا���(�� ا���وي آ�� 

أ��آ5 ا���(�� �� ا���م ا����� وجوا � �ً��P���g، �3>��ا ��E دراس�?� خ��ً� و��gی5 ���ً�، ون�gت 

  .�أ���ث ه\J ا�راس� �� �r3 ا��(�ت ا�����3 ا��س��

ن���R ه\J ا�راس� أن ا��P3ب ی��k�i أن ی� ��3� �3uم و�X fاب ث�ث س��ات ���ا��� دون أن   

 ��p �� ،ث� أی�م�ه�اء ث �� EPBب أن ی�P3ا� k�iاء، وی��\o5 ا�� �Bح fة ��ء و�iM Lج�� Eإ� cخی

�ارة ��h ا�J������ ��4 یEPB ث�ث� أی�م �5 دون ه�اء، ث2 اآ�jg أن ا��P3ب �� نcP �5 درج� ح

 5� j3� �R�� ث��3 ثXUا J\ه ����M �3 ن�وی�Xأ Eض إ�����gة إ�E س��5 ��ق ا���4، ث2 

  .�3XU ا��� �c�P ا!ن��ن �� ��تا

أردت �5 ه\ا ا��B* ا����3 أن أصc إ�E أنL آ�ن �5 ا���>5 أf ی>�ن ��ض ��E س�i اUرض، 

��M �3 ن�وی�Xأ j3� �R�� ث�ب ث�P3ث�، ��>5 وه\ا ا�t� �� 5�3 درج� ��ق ح�اريBث�، سt2 ی�� ��

  .ث�ث أی�م �� ه�اء، ث�ث س��ات �� �3uم و�X fاب

�T وجc، آ�ن �5 ا���>5 أن ی>�ن آc ج?�ز �5 أج?T��� ��L اح����uت    Hر �5 اP� إذًا ا���ض

���?� أر�k رج jPی* ی�>5 أن ی���?� آ��ب ا�� k��ل و��4، ��د�h آ��Bة جًا، ه\J ا��iو�� ا��� أ

 j�t� �?���35 اس�� �Bأآ �?uاح��� E�3� ،و���iا� J\ه ��ال ح���u kP� 5� ه\ا ا�>��ب �?��� k�أ

��� وآc ج?�ز وآc ن��� ��  c5 وزن ا�>��ب، آ�ن �5 ا���>5 أن آ� j3� jأ� c���� ،j3�

�j3، إذًا ��q ه��ك ��ض jاح���ط أ� L�   .أج����� ی�ج

ر �5 ا  P� إذًا ا���ض ��� �M�� f ،���<ا� 
 H�E��3، �>5 ه��ك ��ض ی�4
 ا��5�z و��ض ی�4

�����ض ا�\ي ی�4
 ا�>���، ن�ی ��ض ا�� �� 5�z�����J ؟ �� �����L، �� ح>��L، �� س�J، ا�\ي 

���M ا���ض ����5�z، �>5 ه��ك  5�
 وا���ه�
 أآ�R�� 5� �Z حی* �pأذه��� أن �� آ��ب ا���

س�M *ی  : ح

َی� : ِإن� ا���َ- َ:�� َوَ'�7 َیGُ(ُل َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ!: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َلَ:(( 

َم� َ:ِ�ْ	6َ َأن� َ:ْ&ِ=ي ُ+qً<� َأ: َی� َرب4 َآlَ�ْ َأُ:(ُدَك َوَأْ<6َ َرب% ا�0َ�َْ�ِ	�َ�، َ��َل: اْ�َ� �َدَم َمِ�ْض6ُ َ+َ�ْ� 0ُ�َْ=ِ<* َ��َل
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�ُ �ْ�َ+َ QَPُ	ْ0َ3ْPََی� اْ�َ� �َدَم اْس ،Wُ=َ9ْ:ِ *9ِ�َ=ْ'َ)َ�َ -ُ�َ=ْ:ُ )ْ�َ Qَ�>6َ َأ	َأَم� َ:ِ�ْ Wُ=ْ0ُ�َ �ْ�َ+َ 9ِ*، َ��َلَمِ�َض	َی� َرب4 : 0ِ3ْْ

6َ َأ<�ُ- اْسَ0َ3ْPَ	Qَ َ:ْ&ِ=ي ُ+qٌن َ+َ�ْ� 0ِ3ْ�ُْ	ُ- َأَم� َ:ِ�ْ	6َ َأ<�Qَ َأَم� َ:ِ�ْ	: َوَآlَ�ْ ُأُ0ِ�ْ	Qَ َوَأْ<6َ َرب% ا�0َ�َْ�ِ	�َ� َ��َل

َی� َرب4 َآlَ�ْ َأْسQَ�Gِ َوَأْ<6َ َرب% : َ�ْ( َأْ0َ�ْ	Pَُ- َ�َ(َ'ْ=َت َذQَ�ِ ِ:9ِْ=ي، َی� اْ�َ� �َدَم اْسْPَ�ْ�َ �ْ�َ+َ QَPُ�ْGَ�9ِGِ*، َ��َل

  )) �َك َ:ْ&ِ=ي ُ+qٌن َ+َ�ْ� َ�ْ�Gِِ- َأَم� ِإ<�Qَ َ�ْ( َسPَ�ْGَُ- َوَ'ْ=َت َذQَ�ِ ِ:9ِْ=ي اْسْPَ�Gَ: ا�0َ�َْ�ِ	�َ� َ��َل

أری �5 ه\ا ا��ی* ا���3وف �ی>2 آ��Zًا وا�\ي ی>�Z ا���Biء ��و�L وا��رس�ن، أری �5 ه\ا   

  :ا��ی* آ��� واحة

  ... )) َ�ْ� Wُ=ْ0ُ�َ َأَم� َ:ِ�ْ	6َ َأ<�Wُ=َ9ْ:ِ *9ِ�َ=ْ'َ)َ�َ -ُ�َ=ْ:ُ )ْ�َ Qََأَم� َ:ِ�ْ	6َ َأن� َ:ْ&ِ=ي ُ+qً<� َمِ�َض َ+: َ��َل((

   ������ �ً��3���?� أ L��E�3 ذ�_ أن اH س��BنL و�E��3 ح���� یtخ\ �5 ا��r3� 5�z ص��L ی�3

رJ ی�(� نMو Hء ا��P� 5�z5 ا���zوح���� ی ،���T وجc، ��\�_ ا��5�z را Hب �5 ا�Pحً� �5 ا��)

���L، اUح�دی* آ��Zة  �B4� رM Jج�ء LنU ،Lج�� ر� yوی��� ����� �B��� Eإ� Hا �� EMه�ًا وی���


 وا���ه�
 ����\ري، أخ��ر ��3?��pی* �� آ��ب ا���  :جًا أآ�R�� 5� �Z ح

))W�3ی�M� رة�Eم� آb	وص; ا� ((  

ن، ه\ا اس�  Bأو ا����ر �� ا� 
L ا��ص
 آ�h أ�Mل �>2 دا�Rً� ا��ی* ا��ص
 ا��جk ا2�U، أو ا��3

�?�� Hا ��f : ح�E ��3?� ا�M ،Hل: ���ِ_ ی� �����، h��M: ا��gیj ��� سtل ا���B ا�>�ی2 ا�����u�� L ر


ع ا��5�z و���L �5 ذن� f J�� ��� q��3?� �� ا�\ي ن���.  

�T وجc ی����3 ��E أن���� �����ض،   Hا���ض، أن ا ����� �P�Pا��  M ،Eی�� M یgي ا��Pا!ن��ن ا�

 ،L��� L�?رة، ی��)� L�?�� M ،ن�� ی�?� �� ا�M ،��)�� c�3أن ی Eی�� M ،Lر� Eی�� M ،Jر�Pا�� Eی��

E��3� ل�M ،Jدfأو L�?ی�:  

َ+ُ وQَ�ِ�َ ُهُ�  َوَمْ� َی7ْ0َEْ َذQَ�ِ �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� 2ِ�ْ�ُُ)ْ� َأْمَ(اُ�ُ)ْ� َوَ�� َأْوَ��ُدُآْ� َ:ْ� ِذْآِ� ا���ِ-

  C )9(ا�Mَ�ِْسُ�وَن
  )س�رة ا������Pن ( 

�� اH و��E ا��Pب ��L، ی�Pل ���L ا�4�ة   �u E��ر��� �T وجc جc3 ه\J ا��Uاض ���3ً� ��� 

  :وا���م

 ))6ْ�َ��َ !َJَiِ�:َ �ْ:َ :ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �ِإَذا َآrَُ�ْت ُذُ<(ُب ا0َ�ْْ&ِ= َوَ�ْ� َیُ)ْ� َ�ُ- َم� : َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��

  )) ُیَ)4Eُ�َه� ِمَ� ا0َ�َْ	7ِ اْ�WُqPَ ا���ُ- َ:�� َوَ'Nُ�ْ��ِ �7ْ�ِن ِ�ُ�َ)4Eَ�َه� َ:9ُْ- 

   ،Lن�� y��� 2�tا���ض أی�م وه2، ا!ن��ن أح��نً� ی��ه2 ��ض ی� ��p ء�X ،ن� �Xء جی�� ی�ج

  د ا�ن�� �� ���L، ه\ا ا��Tن، وه\ا ا2�U، وه\ا ا�y�P، وه\ا ا���ف، ه� أی�ً� �>�� ��\ن�ب، ی��ف، ���
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  :و�� حی* ث��*

��0� م� ا�><(ب آ	� ی��M ا�)�� خ&� ا�N=ی= ((� 
� ا�0&= ا�	bم� أخ��- ا(Pإذا اش ((  

  Pا!ن��ن ی ،LB�u EPBوی LZBخ L�� 
�ل �_ أی�م أ���E أن f أی�م ا�>��، ی��k ا��ی �� ا���ر ی\ه

أ��ض ���ذا ؟ �� أ���ل ص����، �� دروس، �� د��ة إ�E اH، أی�م أس��� وأ���E أن f أس���، 

Lنt�u �Bا����4، وا�� L��� E�� y�P5 ی�zا��:  

َس� َواْصNَ3ََ; ُهَ( َوَیِ�یُ= ْ�ُ� َأِ�* َ�=��9َpَ ِإْ�َ�اِه�ُ� ْ�ُ� ِإْسَ	�ِ:�7َ ا���ْ)َ�ِ)*% َأ<�ُ- َسِ	َ� َأَ�� ُ�ْ�َدَة ْ�َ� َأِ�* ُم(((

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- : َسِ	6ُ0ْ َأَ�� ُم(َس� ِمَ�اًرا َیGُ(ُل: َآْ&Jََ! ِ+* َسEٍَ� َوَآ�َن َیِ�یُ= َیُ�(ُم َ+�Gََل َ�ُ- َأُ�( ُ�ْ�َدَة

  )) ُ- ِمَ� اxْ'ِ� ِم7ُrْ َم� َآ�َن َی0َْ	7ُ ُم�Gًِ	� َص�Nً�Nِ ِإَذا َمِ�َض ا0َ�ْْ&ُ= َأْو َس�َ+َ� ُآPَِ; َ�: َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

�h �_ أج� ا�c�3 ا�\ي �L��3 ص���ً�، Uن �� ،�ً��P� L��3� ا�\ي c�3س���ت �_ أج� ا� y�P� f

Hء ا��M 5� ا���� وا���ض.  

َم� َأَ�ٌ= ِمَ� ا���9ِس ُیَ��ُب ِ�َ&qٍء ِ+* : َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- (( 

ْ�َ�ٍ! َم� َآ�َن َی0َْ	7ُ ِمْ� َ'َ�ِ=Wِ ِإw َأَمَ� ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 اْ�َ	iِqَ)َ! ا��ِ>یَ� َی�Gَ+َ -ُ>َ)gُEَNَْل اْآPُُ&(ا 0َ�ِْ&ِ=ي ُآ�7 َیْ(ٍم َوَ�

 *�ِ�pََخْ�ٍ� َم� َآ�َن ِ+* ِو ((  

���L إ�E أخ�انL یTوره2، ی\ه
 ی����، �   Eإ� y�i؟ ا!ن��ن ه� ص��� ی� �Mآ�ن �� وث� �� E�3� �

 ی2�P ح���، ی2�P و����، ی��م ی���ی�، ی\ه
 إ�L��� E ا��(�ري، أ�� إذا ��ض دخE�g��� c ص�ر ی�ج

���دة ��یr ی���ً�، ص�ر �� �����ت، ان�?h ح   .�آ�Lإ���M ج�Bی�، ص�ر �� س��ون، ص�ر ی�ج

 yوا�\ي ی�ث ،�Pوا ا�X وا ا��ث�ق أيX ،�Pا��ث�ق ا� ،y��u ض، آ�ن����� J�M M Hی��3 أن ا

 ���ل ا�����4 �� آ�ن یc�3 �� ص��L، إذا آ�ن ���zً� ی�ج �E�3 جیU5 ا� L� 
  �����ض ی>�

	�ض م�ض إw ��ل :��- ا��qة وا��qم م� م� :&= ی: روي :� أ�* ه�ی�ة رض* ا
 :9- ��ل(( 

 �2&P(9! أن ی�7 م� �	�2، وم� :&P(ی q+ !7 م� س��	: �	9-، أ<�	ا�>ي :� ی Q�	ا� ،-g+�� 
أم� ا

  )) :�J ���9ت، وأن ی)P; �- م� ا�0	7 ا����� آ	� آ�ن ی0	7 وه( ص��N وإن �� ی0	7 

   L��� �Bا�� ،
�<� f �3ف، وا���]�ت���g أ Eإ� j�ا�4�ة �� أث��ء ا���ض ا�����ت ����

�5 ا�c�3 ا����4 _P�3ی f _��T وجc ��>�ن ��� وأن �� Hا ��  .وا���م ی�i]5 ا��5�z أن_ 

 ،_�� 3Bا� fن� ص���ًا إی�وى أنL أح ا��3ر��H�� 5 �� د���M LRل �L ی� رب ا�c3 �� آ�X cء �(

zد�U ،Lن ه\J ا�>��� ��?� وی�ج ����5 �5 ا��3g ن���?2، وه� واثy �5 ا��B4، ی�وى أن اH أراد أن ی

 Hا ا��tاس ،yی�iر �� ا��oل ص��ut� �Pوی�� �gن ی��<� ،cاض �2 ی�����Uا r3� L� وز، س�ق�)�

 ���� اH، أن� ی� رب آ�h آ\ا�ً� ��أن ی��o ��3>2 ا�>\اب، أراد أن یL� k�g هfzء ا��uUل ا��Bءاء 

  .h�M �_ ا� �� c3��gء �(ن� ص���ًا
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  �Bء ا��������M ،���� Lل د Hا Eا���3 وا�����3 وا�����3ة ا�: ص� Hس��ا ا ،�� kأوس _�����ا��R و�>5 

  .�� ا�ی5 وا�ن�� واQخ�ة

 f ی�M _�\� ،�B4ل ���L ا�4�ة وا���مM J�Bة ص�M E��   :f أح ی��3

 ))	�Gن س)(أ�; أن ی �G�آ�ن ی��0 م��- م� ا� )و� �G�م� و'�:- م� ا�b	�� ;#:ا�=ه� �ً ((  

   _B3ا�\ي ی� 
 اH أج�ًا وه\ا ا2�U ا�\ي ی��z_، وه\ا ا��3��ا��?2 ص�� ���L، ی�i]5 ا���یr أن �_ 

3g� ا�\ي yوه\ا ا���yس�� 
  .� �L، ه\ا ی>�� ��_ آc ذن

 �� cم �� ا����صfO ،hرح� �� ن��Bل �_ ا��Pى، ی�<gا� ��Zآ rه\ا ا���ی rور ��یTأی�م ا!ن��ن ی

  :، �Xء f ی���c، اس��3ا ��ذا �Mل ���L ا�4�ة وا���ما��3�ت

ِإَذا َمِ�َض ا0َ�ْْ&ُ= َ�0ََ� ا���ُ- �0َ�ََ�� ِإَ�ْ�ِ- : َ:ْ� َ:�3َِء ْ�ِ� َیَ��ٍر، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

Wُِل 0ُ�ِ(�اِد)Gَُ�ا َم�َذا َیgُ>َْل ا�Gَ+َ �ِ�ْ(َ�َا���ِ- َ:��  َم �9َ� َ:َ�ْ�ِ- َرَ+�0َ َذQَ�ِ ِإَ�pْا���َ- َوَأ =َ	ِ�َ Wُْن ُهَ( ِإَذا َ'�ُءوkِ+َ

ْ�  ُأْ�ِ=َل َ�ُ- Nْ�ًَ	� َخْ�ً�ا ِمَوَ'�7 َوُهَ( َأْ:َ�ُ� َ+Gُ�َ(ُل 0َ�ِْ&ِ=ي َ:َ�*� ِإْن َ�َ(+�Pُ�ُْ- َأْن ُأْدِخَ�ُ- اْ�َ#�9َ! َوِإْن َأَ<� َشPُ�ْEَُ- َأْن

  )) Nْ�َِ	ِ- َوَدًم� َخْ�ً�ا ِمْ� َدِمِ- َوَأْن ُأَآ4Eَ� َ:9ُْ- َس�4َ��ِ�ِ- 

   Hوا H �T وجc اس��tدن� ���ض، وأن� ����ح وا��� Hا ،Hء ا�X خ�� إن ،H آ�j ا���4 ؟ ا���

J إf ا����، ن(�آ���   .یf 2 ی�ج

*�Bض خ��� 
�� أ�LR�3، أن� أ�����z� Lً� وf أزآ� ��E اH  ی�ج آ���ت ����i أن� أ��ف رجc أص�

 ی��ج ا!ن��ن Mو ،c���� f ء�gحUن �� ا�uم ا���fO 2 أن��أح ��P ا���ض �L3 س���5، و���� أ

 
 ی��k ص��L دون أن ی�3g، ه\ا ا��ج�X cب �� �cB�P ا����ة، �3 زواجL �����5 أص�Mو Jر�u 5�

Lل زوج��P� ،LR�3ل �� أ�������h �� ا�����5 ا����5 أ���ه�� �� ا���ض ا���B* أن ���k  ���ض 

cوج T� H5 ا� J���5 ر �B3� f ة  .��L آ��� واح


 ی�M E�g��� �� c�3ل   �Bu ث�� أخ��c إf ه\ا ا�J��<� �B4، ح L� 5<ل ه\ا ا!ن��ن إن �2 ی�Mأن� أ

M ء�gحUا �� *�B�4ب ���ض خ� rج�ءن� ��ی Lف أن
 ا�4Rا�p 5� ���� ل� : cآ��� دخ 
�)�

 أن� ?Xث�رة، اtا�� Lآ��� J\ه ، أن�� راض �5 اH، ی� ر�� �_ ا���?Xا L� ل�Pی R�� �Rزا L���


 أ�� ه\ا ا���یr ی��3 ا�BuUء �� ��آ�J، ا������5 �� ��آ�J، ی�Pع : راض �5 ا�M ،Hل ���)�

�� L���p ،L����E دخ�ل L���p وخ 5��?� روح�ن�� ��?� س�ور ��?� ان�gاح، ا�(�س ی�ا��3ن ا����

L� ل�Pی Jإن��ن ی�3د cدخ �� cوآ ،�B�u �Rث2 : ��?� روا ، أن�� راض �5 اH، ی� ر�� �_ ا���?Xا

5�z2 ا���س �5 ه� ا���� ،
�u ك أث���ه\ا ا���ض �>5  �� cوج T� Hا J����.  

  Bًا وأح��Zآ Lأن� أح��� Hوا ،Hا Eة إ���
 وأخ\ ا�آ��راJ �� ی�ج أخ أح ا�u L���L وأج�L� ،L ا�5 


، دخ��X Lی�3، ص�ر صj ث��*، ح�Le آ��ب اH، أدى ا���� ا!�Tا���، �P��� اخ��4ص 
iا�
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����ء د�yg إ�E ح�
 ��T3وا ه\ا اUخ ا�>�ی2، أن� وا�i� �� Hیy أ�Mل  
زوجL، ث2 ���� ���دث، ذه

  :ا���M �Biل �E��3 ی� رب آ�j سtجJ ؟ ��4ب آ��B، ا��Bرح� ��

 َی� َأَ�6ِ اْ+7ْ0َ َم� �َ+َ�	�� َ�َ�َ� َم0َُ- ا���0َْ* َ��َل َی� ُ�9َ*� ِإ<4* َأَرى ِ+* اْ�َ	�9َِم َأ<4* َأْذَ�gُ>ْ�+َ QَNُْ� َم�َذا َ�َ�ى َ��َل

  bْ�ُ)102( Cَمُ� َسPَِ#ُ=ِ<* ِإْن َش�َء ا���ُ- ِمَ� ا����ِ�ِ�یَ� 
  )س�رة ا����4ت ( 

���M، و��L� q إf ه\ا ا��� و��� �L3 ا���3 وا��U أن ی(   L�ز وا��أ�)� 6�X ،J
 أن ی\��L �� ی

 ی\��L، س��r3� J ا����3ء ا���ء �Mس�، ��ذا �c3 س�ن� إ��اه�2 ؟ �Mل ی� رب ارح���X 2خ��، f ی�ج

3� �� H 
��L، ��در إ�E ذ��L ����\ًا ��U اH، ح ���ي J��p، ی� رب ا��J ح
، ه\ا ح
 H ��ق 

 E��3�و Lن��Bس H؟ أن ا c4و�>5 �� ا�\ي ح ،���M�u ه\ا ��ق ،L� 5�zا�� jآ� �� H 
آc ح
، ه\ا ح

E��3� ل�M ،�)ن ���� ،�)�� J�ا��:  

 �ٍ�gِ:َ �ٍ�ْ<ِ�ِ Wُ�9َ107(�َوَ+َ=ْی( C  
  )س�رة ا����4ت ( 

 ا���M ،H یc4 إ��?� إن��ن، أن�  �� �B��� 
����M �?\ا ا�����ع، ����M أح��نً� یt��_  و�>5 آ� ��

 ��Uه\ا ا cBP5 ا��4دق ی���z؟ ا�� c�3� ن��ی�، ی�� �����4_، ��ذاأ�� إ�?� ی�� �����4_ ا�

 cوج T� Hا ���u 
3 أن ن(� ی�>5 أن یL��3 �5 ه\ا ا��U وی>�ن آ�� cوج T� Hل، ن(� ا�BP���

  .وا��Pب ��L وآ�
 ا�ن�� �3ً�

�� : ان� ا�>�امأخ�  �� ،ن� �Mن�ن�ن، �Mن�ن ��3وف ����س، و�Mن�ن خ�� f یL��3 أح�� دا�Rً� ی�ج

�T وجc ی���P� L3ن�ن Oخ� ه\ا  Hا L� وBی ���� L���4� �� وی��� Hا ���u Eدر إ��Bا!ن��ن ی

H ء�X B��L اH خ�� ��L  ا��Pن�ن �Mن�ن ا���3ی� ا!�?�� �t��L ا�ن�� وه� را��p، �\�_ �� ��ك �� fإ

Jودن�� Lدی� ��.  

9َ� َ:َ�ْ�ِ- َرَ+�0َ َذQَ�ِ ِإَ�((pْا���َ- َوَأ =َ	ِ�َ Wُْن ُهَ( ِإَذا َ'�ُءوkِ+َ Wُِل 0ُ�ِ(�اِد)Gَُ�ا َم�َذا َیgُ>َْل ا�Gَ+َ �7'َا���ِ- َ:�� َو �

ُأْدِخَ�ُ- اْ�َ#�9َ! َوِإْن َأَ<� َشPُ�ْEَُ- َأْن ُأْ�ِ=َل َ�ُ- Nْ�ًَ	� َخْ�ً�ا ِمْ� Nْ�َِ	ِ-  َوُهَ( َأْ:َ�ُ� َ+Gُ�َ(ُل 0َ�ِْ&ِ=ي َ:َ�*� ِإْن َ�َ(+�Pُ�ُْ- َأْن

  )) َوَدًم� َخْ�ً�ا ِمْ� َدِمِ- َوَأْن ُأَآ4Eَ� َ:9ُْ- َس�4َ��ِ�ِ- 

   ،ل آc خ�q س��ات، ا��c ��ری6 واحBء �� ج�2 ا!ن��ن ی��X cق أن آ������س�B �5 ��>2 ی4

، س�3B و��5�3، واح، واح أ���5 واث��5، أنh إن��ن Oخ� f ی�ج �Xء �5 ج��_ ��ج�د أنh واح

إن��ن Oخ�، UنL أ�uل خ��� ���ه� خ�q س��ات، وأ�4M خ��� ���ه� ث��ن�� وأر�5�3 س���، خ�ی� 

ك أ��3ء جیة�� hأن ،��آc  ا�(?�ز ا�?���، خ�ی� ا����pTت ا���3ی� ���ه� ث��ن�� وأر�5�3 س�

ث��ن�� وأر�5�3 س��� إf أنL اH س��BنL و�E��3 رح��� أن ا���غ f ی� �� ،��o�g� ��o>�� آ��Bة جًا، 
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ل ا���غ �uر ا�2�3، أ�� ا���غ ث��h خ�Bا�_ و�����3�_، B� نQأ�� ا ،
�Bu 5 آ2 س��� hأن� آ�

f غ��ل، و��>�� أراده� اH، ��3ر�_ ذآ�ی��_، آ�X cء حL��4 �?\ا ا���3 ����ظ �����غ، ا�Bی� 

��� hغ ث����
 ث��h وا��Pل، ا�Bی� f 
�Pلا�Bء �� ج�2 ا!ن��ن ی��X cآ ��.  

�� ز��� �� ����ع ا���ض، وا���ض أح خlR�4 ا!ن��ن، أح خlR�4 ا!ن��ن أنL ی��ض وإذا 

�5 س� ا���ض و�pی� ا���ض،  y�M2 د?� J���5 ا���ض ص����، إذا  ����� J�� �M��أو 

�� kأوس _����� 5<� ،L�BPدون أن ی ��  .ا���ض ����5�z اس�cBP ا���ض ����

w َیْ	َ�ُض ُمbِْمٌ� َوw ُمbِْم9ٌَ! َوw ُمْ�ِ�ٌ� َوw : َ:ْ� َ'�ِ�ٍ� َأ<�ُ- َسِ	َ� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل(( 

  )) َ'�7 َ:9ُْ- ِ��2َ َخ�3ََی�Wُ ُمْ�ِ�َ	ٌ! ِإw َ��� ا���ُ- َ:�� َو

   fق، و����Zة وf اخ��ج  5��� ،E?ان� L� ن�� آ��رةن� ی5�P اQن أن ��ض ا��5�z �� ا���ص�ر 

�Zأآ Hی>2، و�� ی��3 ا�h أیM ��� fد، إ��  .خش 

 )) %*�ِ�ْEَ%9َ��َل َأُ�( َداُود َ��َل ا� �ِDِMَ�ِْدَ<� ِإْذ َ:ْ� َ:�ِمٍ� ا���اِم َأِخ* اq&ِ&ِ�َ *4>َآَ>ا َ��َل َ��َل ِإ �ْ(ِ�ََو �ُDْMُ�ْا )َُه

َ� َ+َ Pُ�ْ�َُ- َوُهَ( 6َNْ�َ ُرِ+6ْ0َ �9َ�َ َراَی�ٌت َوَأْ�ِ(َیٌ! َ+6ُ�ْGُ َم� َهَ>ا َ��ُ�(ا َهَ>ا ِ�َ(اُء َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��

َوُهَ( َ'�8ٌ�ِ َ:َ�ْ�ِ- َوَ�ِ= اْ'Pََ	َ� ِإَ�ْ�ِ- َأْص�Nَُ�ُ- َ+َ#َ�ْ�6ُ ِإ2ِ�ْ�َْ� َ+َ>َآَ� َرُس(ُل ا���ِ-  َشَ#َ�ٍة َ�ْ= ُ�ِ�َ� َ�ُ- ِآَ��ٌء

ِ�َ	� ِإن� اْ�ُ	bِْمَ� ِإَذا َأَص�َ�ُ- ا�����pُ �ُGَ َأْ:Wُ�Eَ ا���ُ- ِم9ُْ- َآ�َن َآ��Eَرًة : َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اxْس�Gََم َ+�Gََل

َ̂ ِإَذا َمِ�َض ��pُ ُأْ:Eَِ* َآ�َن َآ�ْ�َ&�0ِِ� � ِمْ� ُذُ<(ِ�ِ- َوَمْ(ِ:gًَ! َ�ُ- ِ+�َ	� َیْ�GْPَِ&7ُ َوِإن� اْ�ُ	�9َِ+Dََم ��pُ -ُ�َُأْه -ُ�َGَ:َ 

َ�ُ- َی� َرُس(َل ا���ِ- َوَم� اxْس�Gَُم َوا���ِ- َم� َأْرَسُ�(Wُ َ+َ�ْ� َیْ=ِر ِ�َ� َ:Wُ)�ُGَ َوَ�ْ� َیْ=ِر ِ�َ� َأْرَسُ�(�Gَ+َ Wَُل َرُ'7ٌ ِم	�ْ� َ�ْ(

  ...)) ُ�ْ� َ:��9 َ+َ�ْ�6َ ِم��9: َمِ�ْض�Gَ+َ %��َ 6َُل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

   �� ،Hرس�ل ا Eإ� J�<g� أرادت أن ،J�� ��<g� fص����� ج���� �?� زوج �� آ�ن ی��ض و ی�ج

�iا�kارج h��M ،J��M hود�� �Z3�� kMو yی.  

   Eف، ی��� �_ ن��\ة إ���X _�3)وی H5 ا� _��Pض ی����� ،J�ا�� JB� Hا 
ا���B�� 5�zب، وإذا أح

X 
��ك، ی\آ�ك ��Qخ�ة، ی\آ�ك ��ح�� اH، ا��5�z إذا ر�� �����ض آ��g� yM5 ا����ء وی��[�

  .آ�
 ث�اب ا��B4 وآ�
 ا���4


، �Mلا���B ��ض و��o� 
ذ�_ ��ض �� : ��_، وأص���L ا���E إf أنL ��ًة أ��i دواء ذات ا�(�

���L وس�2 ثH�� �P آ��Bة جًا Hا Eص� �Bا�� L� ،L� ��B�4�� Hآ�ن ا.  

َ� َمْ&�hً�َ َشِ=یً=ا َ+�Gََل َ�6ْhَ�َ ِمَ� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�) َمْ� َی0َْ	7ْ ُس(ًءا ُیْ#َ� ِ�ِ- ( َ�	�� َ<6ْ�َ�َ : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

� ا��9ْ)َ&ِ! : َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ��P�َ َرٌة��Eِ�ُ� َآ�ْ	ُب ِ�ِ- اْ�ُ��َ��ِرُ�(ا َوَس=4ُدوا َ+Eِ* ُآ47 َم� ُیَ

  )) ُی9َْ)ُ&�2َ َأِو ا��Jْ(َآِ! ُی�Jَُآ�2َ 
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  B<ل ا��?�م ا����3 ذ�_ ا��� �� أنL ص�ر ��gرف �� أخ آ�ی2 أص�
 ���ض � L��� k���أن� أ ،


 ا�(��3 �خc إ�E ا���(، ���?�، واH إآ�ا�ً� ��M Lأت ه\ا iخ ��E ا����B �� أح h�M ،ت����

�T وجc و�T�� وج���  Hل ا�Pس� یM *ی  ا��ی* ��E إخ�ان�، h�M ورد ح

 ))��P�ا w- إ	م� وأ<� أ�; أن أر�b	أ�&~ :&=ي ا� w أو W=�' *+ �ً	G�2 س�	7 س��! آ�ن :(� -P

� أ��� م9- م7r ا�>ر +kذا �G* :��- ش*ء ش=دت :��- P� W=م��- أو و� *+ !&��إ��Pرًا +* رز�-، أو م

� ی��G<* آ�(م و�=�- أم- P� (ت	س)�ات ا� ((  

���(�� ون(��� ��    cوج T� Hی��3 إذا ا ،�gBر، اس�Bآ�� Lوج L� ذاS� Hوا Lت إ���eن ���BPن�� واس�ا�

�?i� hن�� إن آ�ن��� tB3� f ،ا���س �ًا �5 ا�\ن�ب أن23 ا���ت �uه�ی5�B��� ،5���z� ،5، ���5 أس3

  .�?� �5 دن��

  : ی�وى �5 س�ن� ا�4یy أن�M Lل

( ِ- َآlَ�ْ ا���qُح َ�0َْ= َهِ>Wِ ا�َیِ! َی� َرُس(َل ا���: ُأْخِ&ْ�ُت َأن� َأَ�� َ�ْ)ٍ� َ��َل: َ:ْ� َأِ�* َ�ْ)ِ� ْ�ِ� َأِ�* ُزَهْ�ٍ� َ��َل(( 

َ+ُ)�7 ُس(ٍء َ:ِ	�9َ�ْ ُ'ِ�ی�Gَ+َ -ِ�ِ �9ََل َرُس(ُل ) 8َ�ْ�َ ِ�َ َم�ِ<�4ُ)ْ� َوw َأَم�ِ<*4 َأْه7ِ اْ�ِ)�Pَِب َمْ� َی0َْ	7ْ ُس(ًءا ُیْ#َ� ِ�ِ- 

� َأَ�� َ�ْ)ٍ� َأَ�ْ�6َ َ�ْ	َ�ُض َأَ�ْ�6َ 9ْ�ََ�ُ; َأَ�ْ�Nْ�َ 6ََ�ُن َأَ�ْ�Eَcَ 6ََ� ا���ُ- Qَ�َ َی: ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

َ�� َ��َل َ+2َُ( َم� ُ�ْ#َ�ْوَن ِ�ِ- : ُ�ِ��ُ&Qَ ا��َواُء َ��َل�َ ((  

أی�م ����، و�>�، ه2، ه\J آ�?� آ��رات، �\�_ ا��5�z ی�B4 وی�B4 ح� E�t�� ����L �����ی� �5   

���ء ا�ن��، ����ی� L�� و����اح.  

ِإَذا َمِ�َض ا0َ�ْْ&ُ= َ�0ََ� ا���ُ- �0َ�ََ�� ِإَ�ْ�ِ- : َ:ْ� َ:�3َِء ْ�ِ� َیَ��ٍر َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

9َ� َ:َ�ْ�ِ- َرَ+�0َ َذQَ�ِ ِإَ�� ا���ِ- َ:�� اْ<gَُ�ا َم�َذا َیGُ(ُل 0ُ�ِ(�اِدkِ+َ Wِْن ُهَ( ِإَذا َ'�ُءوWُ َ�ِ	َ= ا���: َمَ�َ)ْ�ِ� َ+�Gََلpَْوَأ -َ

 ُأْ�ِ=َل َ�ُ- Nْ�ًَ	� َخْ�ً�ا ِمْ� َوَ'�7 َوُهَ( َأْ:َ�ُ� َ+Gُ�َ(ُل 0َ�ِْ&ِ=ي َ:َ�*� ِإْن َ�َ(+�Pُ�ُْ- َأْن ُأْدِخَ�ُ- اْ�َ#�9َ! َوِإْن َأَ<� َشPُ�ْEَُ- َأْن

  )) َوَأْن ُأَآ4Eَ� َ:9ُْ- َس�Nْ�َ  -ِ�ِ��َ4ِ	ِ- َوَدًم� َخْ�ً�ا ِمْ� َدِمِ-

   ،h�� �� رب�X cآO ،k�� ��E ا!ن��ن أن یyM �� آ�� ،L��tل ��ج� ی�Pل �_ f ی�ج 
�\�_ ی(

 hه\ا ا!ن��ن، �� د� hPی� cوج T� Hا ،c�� و��آ�B وأوfد، وآ�X cء، وو2Rf وی�Pل �_ f ی�ج

ك �Mت ی��_، أه�_ ���T س����ن أ���_ �tنh �� ن��3 آ�Bى، ا!ن���3�ُ_ �� ج��_ و Hا ن ی��

��� آc ن��3 cوج.  

J ا����3 �?�� دhM، ی�ج واح ��>f 2 ی�ج �L3 ����ح �� 2e3� hآ�ن L�4� H5 رس�ل ا��� آ��� 

��h �� آc ا�����ی5، ی�ج أن�س f ی��>�ن ����ح ��h، �� ا��iیO �� yس��، ��Pل �� ��_، أج�ة، 

 ،��Bوى، آt� م ه\ا���2 ���� cآt� _Xا�� E�� �P���� h�Bا� Eإ� cخص����X ،��o، أنt� _3� hوى �

J ن��3 آ��Bةإذا ا!ن��ن �Mم E�M ح�ج�  .�L �5 دون أن ی��
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 �Z��Zن(�م، ا� kن�� أر��Zن(�م، ا�(��3 ا� qخ� ��أ��ف �Mی�B أص�hB ���ض ا�c�g، أول ج��3 خ

واحة ا���دس� ��ن ا�(�س f أح ی����P �� ا���c، ث2 ص�ر إه��ل، ث2 ث�ث�، ا��ا��3 اث��5، ا������ 

 T� Hا �<Xا �ً�Rدا ،L3� L��M L���� Lح�ج� ��Pا!ن��ن ی ،�?�� Hا jأن ی�� L3��� ء��ص�ر د

E��3� ل�M ،cوج:  

  C)7(ن� َ:َ>اِ�* Jَ�َِ=یٌ= � َوِإْذ َ�َ ذ�َن َر�%ُ)ْ� َ�ِ�ْ� َشَ)ْ�ُ�ْ� َ�َ ِزیَ=<�ُ)ْ� َوَ�ِ�ْ� َآEَْ�ُ�ْ� ِإ
  ) س�رة إ��اه�2 ( 

�T وجc أن�B�� �� hح� و�2 ���ج�g� tء    H ًا، ��>��ًا�u]5 ن��_ �� د���P��� hً� ���ا�3ً� ��ح

E��3� ل�M ،J���� f:  

  C )51(7ِ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن �7ْ�ُ َ�ْ� ُیِ��َ&�9َ ِإ��� َم� َآPََ; ا���ُ- �9َ�َ ُهَ( َمْ(َ��َ<� َوَ:َ�� ا���ِ- َ+Pَ�َ�َْ(آ�
  )س�رة ا����� ( 

َ��َل َرُ'7ٌ ِ�َ�ُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأَرَأْی6َ َهِ>Wِ اxْمَ�اَض ا��Pِ* : َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري4 َ��َل(( 

َ+َ=َ:� َأِ�* َ:َ�� : َوِإْن َشْ(َآً! َ+َ	� َ+ْ(�2َ�َ، َ��َل: ��6ْ، َ��َلَوِإْن َ�: َآ��Eَراٌت، َ��َل َأِ�*: ُ�ِ��ُ&�9َ َم� �9َ�َ ِ��2َ، َ��َل

� َیُ	(َت ِ+* َأْن w َیhَJَْ�ُ- َ:ْ� َ��� َوw ُ:ْ	َ�ٍة َوw ِ'�2ٍَد ِ+* َسِ&�7ِ�P�َ Qُ:ْ)َ�ِْرَ�ُ- ا�Eَُی w َأْن -ِ�ِEْ>َ wا���ِ- َو 

� َم�َت َصqٍة َمْ)Pُ(َ�ٍ! ِ+* َ'َ	�َ:ٍ! َ+َ	� َم�P�َ Wُ���َ =َ'ََو wٌن ِإ��ِإْ<َ -ُ�� ((  

   k� ن ا���\و���<� �Bآً� خ�X اب��أی�م �خ�X cآ� ن?��Rً� ی�ج نToة وأنh ����یy، إن �Xآ�، إ

 f M LنU ���ا�� H5 ا� 
�iوی ،Lن�� E���� ا!ن��ن اس�?�، ی��3 وإن آ�ن�X hآً�، وخti أن ی

�B4ی.  

 ))� 
��ل م� ص=ع رأس- +* : � :	� رض* ا
 :29	� أن رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس��:� :&= ا

  )) س&�7 ا
 +��P��Ec ; �- م� آ�ن �&7 ذ�Q م� ذ<; 

  :و�� حی* Oخ�

ص=اع ا�	bم� وش(آ! ی�Jآ�2، أو : :� أ�* س�0= ا�M=ري، أن ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� ��ل(( 

��G�2 ی(م ا�� 
  )) م! در'ً! وی)�E :9- ��2 ذ<(�- ش*ء یbذی- ی�+0- ا

f أح ی�>� وج�د ا��Uاض، ا���ق ��5 ا��5�z وا�>��� أن ا��5�z ی�?2 ح>��?�، ی�?2 أن : أی?� اUخ�ة  

L�� E��T وجJ\?� ،c ا���3ن� ی� H B35 ا�� �ًBی�P� �?3� أن �3?� رح�ً�، أن ،�ً�i� �?3�.  

��Pب f ی��LB إ��L ج�ء ��ة رجc ی��g �� ا��iیy و�L �>�ن� آ��Bة ج Lآ�� E�� ًا ����(��k ی�ج

��L ا��P3ب، ی�Pل ه\ا ا�\ي ��EP ه\J ا����� ی��3 أص���� �5  3B� Lآ�� E�� L��� Lنtآ l�X

 �Pح� 
�Pل ث�ن�� ان�ب خ�P3ت ا��Bً� وج�p hا��� ���� ،L���ا2�U وا���y �� ج���3 أ���E أن أ

���X L>�ًا وا����نً�.  
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�5 ح�
، وذه
 إ�E �>�ن انi�ق ا����رات : � أخ �Mل ����ة حث�   �3� 
 و�� ��u 
��u hآ�

��2 ا�(j��� ،�Z، ��� ا��Bب وه� ح(�L ص��o و�2 ی�>�2  l�X ء�)� ،3P� ا����رة أول �� 
رآ

������ �� �3Xت : �L3 أي آ��� ح��L وو�L3 خ�رج ا����رة وج�q ه� وصی�M ،LPل �� ه\ا اUخ

�P��� �Bp�� ل�Pة، یTث�، وا����رة ج�ه�ا����� ث 3Pا أث��5 وآ�ن �� ا���Bل، ورآTل َأنTل �� ِأن�Pی ،c

 J\ه 
 �P3� ��pل، ج�ح2e3�� L، ان��e س��� ث�ن�� ورآP�� �3تX2 وا!ه�ن�، و�U�� �3تX ��

 �3�u �����ز ا����رة ��ه�رة وا����� �����P� ،5ل ���� 

 خ�ل ث: ا����رة وذه
 إ�E اد��Pن�� ان�

 5Rا��ه� k� 5ا ��(�ن��Pو� �� Eًا إ�أ��� إ�E ر�E �5 اH وX>�، ی�ج أن�س د�� د��ة ���� ج

  .وإ�E اQن

   Hا �<gی ��u�� ��3ض ص�ر ن�� ��ف ح>�� ر��� �5 ���L �2 ی3 ،�4Pا� J\ت �5 ه4M أن�

�T وجc یL� 5�B ا��>��، ی� Hا!ن��ن ی�4ب ���ض وا �������?�، و J\آ�، ه�Xو 
 إ�E ح���P

  .ا����ة

 �� ���z� P�h�M ا��Bرح� �� درس ا��hB ��� أس��ذ �� ��2 ا���q �� ا�(���3 �5 أX?� ا�آ���ة، 

��ة ����4ة �Mل��� EPوب س�ری�، أ�أی?� ا���دة ه>\ا : ا��Uاض ا������ �� أ���ن��، �>�ن ه� ��


 ���� �Mل ��� أ�Mل �>q�� �u��� c<� 2 ی�ج �� ��دنBوا�� �Rا���� E�3�� ًا وه� � أ��اض ن����ج

H�� 5�z� ��3��)� أن.  

  :ه>\ا ا���M �Bل

َ:ِ#ْ&x 6ُْمِ� اْ�ُ	bِْمِ� ِإن� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ِ� اْ�ِ� َأِ�* َ�ْ�َ�� َ:ْ� ُص2َْ�ٍ; َ��َل(( 

ُ- َخْ�ٌ� 8َ�ْ�َ َذx Qَ�َِ�ٍ= ِإُ�ْ�ِ w	bِْمِ� ِإْن َأَص�َ�Pُْ- َس��اُء َشَ)َ� َوَآ�َن َخْ�ً�ا َوِإْن َأَص�َ�Pُْ- َأْمَ� اْ�ُ	bِْمِ� ُآ��ُ- َ�

  )) َض��اُء َصَ&َ� َوَآ�َن َخْ�ً�ا 

�T وجc ه� ا�����   Hا ،�<gی   .�cZ ا����gر ��E ا���� یg>� و��E ا��gء ��p ا�(�

: إن ا��ب س&�N<- و���0� یG(ل: ن ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� ��ل:� أ<8 رض* ا
 :9- أ(( 

 *+ �G�� ،-G9: *+ !��3آ7 خ *+)Pاس �P� -� �Ecأخ�ج أ�= م� ا�=<�� أری= أن أ w *�q'و:��* و

  )) �=<-، وإ��Pر +* رز�- 

َ�� ْ�ِ� َس�0ٍِ= َأن� َرُ'qً َ'�َءWُ اْ�َ	ْ(ُت ِ+* َزَم�ِن َرُس(ِل ا�(( Nَْلَ:ْ� َی�Gَ+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �َرُ'7ٌ : ��ِ- َص��

َوْیQَNَ َوَم� ُیْ=ِریQَ َ�ْ( َأن� ا���َ- : َه�9ًِ�� َ�ُ- َم�َت َوَ�ْ� ُیْ&7َPَ ِ�َ	َ�ٍض، َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

  )) َ��ِ�ِ- اْ�WُqPَ ِ�َ	َ�ٍض ُیَ)4Eُ� ِ�ِ- َ:9ُْ- ِمْ� َس�4

����� �� رأسL، واE<� H �>�ء    L� hأج�ی E�ت أح أخ�ان�� ا���� �?Xأن� �5 ح�ا�� س�� أ Hوا

رج� أ�>�ن�، �3Xت ��Pب �5 اH ی��ق ح ا����ل� �<gا�  .، ی� ر�� �_ ا���
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�T وجc ی����3 ��E أن����، اUن��Bء ح Hا ،
Bس �� ��t� f Hب �5 ا�Pت ا�fح� J\ه cوج T� H 2?B

 T� Hة �5 ا�ة، �����ض ������� Eء ی���ج�ن إ���BنUدون ا �� ،
�)� c<g� Lن إ���P�iی(�3?2 ی�

Hا Eی��� �_ ن��\ة إ� ،H5 ا� _��Pی cوج.  

َ�� ْ�ِ� َس�0ٍِ= َأن� َرُ'qً َ'�َءWُ اْ�َ	ْ(ُت ِ+* َزَم�ِن َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:(( Nَْلَ:ْ� َی�Gَ+َ �ََرُ'7ٌ : َ�ْ�ِ- َوَس��

َوْیQَNَ َوَم� ُیْ=ِریQَ َ�ْ( َأن� ا���َ- : َه�9ًِ�� َ�ُ- َم�َت َوَ�ْ� ُیْ&7َPَ ِ�َ	َ�ٍض، َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

  )) اْ�WُqPَ ِ�َ	َ�ٍض ُیَ)4Eُ� ِ�ِ- َ:9ُْ- ِمْ� َس�4َ��ِ�ِ- 

��E اH، و f�����X E]ً� �� أرادJ اH �_، ذآ�ت �>2 �� أول ا�رس ����ع f ���3ض و   E�t�� f

 أن ه��ك أآ�R�� 5� �Z حی* ص��� ح�ل ه\ا P��ا���ض ���5�z وآ�j أنL ی>�� �L خ�iی�J، أ

 ،�<Xن���، وt�uو E��� JرMو Hء ا��M cBPی�� ����ا�����ع، اخ��ت ��3?� إ��>2، وا!ن��ن 

 HاL��� 5� L��gث2 ی �T وجc ی>�LB أج� ا���3  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .أس�Bب ا��Pgق ا�Tوج�) :089( ا�رس  -��

  22-06- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�����zن  

��ت �P?�� أو أح�دی* ه\ا  ��ا�رس ، درس اUح ��l4 ����� ا���Bی� ا��gی�� ، إ�� أن �>�ن ��

 5�ّ� �Bم وا���ة وا���ا�4 L��� �Bا�� E���Xی�� ، ��E آc اH س��BنL و�E��3 أنTل ا�O�Pن ا�>�ی2 

��ت ����ت ح��ی� ، أي �����L�?� �io �?\ا ا�>��ب ، ح�یl �� ه\ا ا�رس ��E أن �>�ن ا���

 h<س���س� أس� ا������5 إن Uا J\ه ، Lا���ج� إ�� �g� ع�� و kM��h یي ��Mا������ ، و ���ح�ج�

�h أس�س ���ء ا��(��k ، وإن ��h3�3 و�2 ���، ���س_ وان?�رت أس�س ���j ا��(��kواس�h��P وا

�دة ا�Tوج�� ، Uّن ا��جf c أ���� أی?� اUخ�ة إذا h�M إّن أخ�X �iء �� ح���>2 ا����س_ اUس�ي ، ا��3

 ��p ، �ًج��� h�Bوح���� ی>�ن ا� ، Lإن��ج j����L وی��� Eإ� y�iی� L��� �� ًاح���� ی>�ن س�3

����P ی�q<3 ه\ا ��E ا�Tوج و��E ا�Tوج� و��E اUوfد ، وآ2 �5 أوfد ی�3ن�ن �5 أ��اض ن���� 

م ��ازن � �?BBم ، سUب واUق ا������ ��5 ا�Pgا� �?BBس ، ��Pخ�ة ���3 ��?� خ��Uون�5 أی?� ا ، h�Bا�

 �iوج�� �5 أخTوج� وا���3دة ا�Tار ا��Pس�fس� واUواج واTع ا�����?� ر��� جc ج��L ، و��

��ت ا��� ی���ج?� ا��5�z ، أي إذا آ�نh ح��ة ا��L��� �� 5�z آ���ة ���P ا���س �� ���M إی���، �نLا���

�Tوج�� �PXق وخ���4ت وآ�ن أهc ا�ی5 آ\�_ ، ا�ی5 �2 یe?� أث�J إذا آ�ن أهc ا�ن�� �� ح���?2 ا

 �5 أن ی>�ن أث� ا�ی5 وا��ً� ، وf س��� �� � f ، �ًی5 ص�رخ �5 أن ی>�ن أث� ا�� f ، �ًM�uإ

 
ا�h�B ، آ�>2 ی2�3 أّن ا!ن��ن أح��نً� ح���� یzدي ا����ن ا���Pدة ، ��Mدة ا����رة ی���I �� kف ص3

��y جًا ، و���3ج آ��Zًا ، وه��ك إ�Xرات ��E جًا  yی�u �� ن�� ا��راء L�Bآ��� kأن ی�ج �oBی� ،

 cآ �B34ا�����3 ا� J\5 هP�إن أ L؟ إن �P3ذا ه\ا ا����� ، 
أ�uاف ا��iیqّ� ��� ، y واحة ��?� رس

  : �Xء �3ه� س?c ، وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) َخْ�ُ�ُآْ� َخْ�ُ�ُآْ� xَِْهِ�ِ- َوَأَ<� َخْ�ُ�ُآْ� xَِْهِ�* : ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ:ِ� ا��9((

   ، �ًB�u h�Bأي إذا آ�ن �� ا�_ q�� ، _B5 ی��س� Uنf L ی�ج ر���M �� ا�h�B ، �� ا�f h�B ی�ج

� ���iB��� Lً� وأخ��Mً� و���ا�3ً� وح���� ه��ك ��zو��� وf س��� ا�Tوج ، ������ ی>�ن ا�Tوج �

 E�� lخ�ة ا!ن��ن ح�یU���3ن أی?� ا�ل ، آ�� Tی��4 خ�رج ا��� \R�� ، h�Bا� cًا �5 أهی>�ن واح

�B��p ت��Bأ�� �� ا� ، ��f ی�ج ً_ س�L�3 ��5 ا���س ، �?��ك ان��Bط خ�رج� سLBB ا���o اfج���

�� fو ، ���Mر fو ، ����o اج��� L��� �� ا!ن��ن _�\�� ، T�?� ن��<� fح��ب ، و fو��� ، وz
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 ی���ك ح�آ�ت M ، ًا ی���م آ���ت �Mس�� جM ، L��<� ��Pی M ، ء�gء ، ی�>�2 �� ی�gي �� یی��

 ی�
 ، ه\ا ا����ك ��p ا�����B �� ا�f h�B یM ، ول�iی� M ، �PRf ��p 5ی���س
 �k أهc ا�

�ًM�uیإ5 ی���Tون �tخ�M?2 ا�����3 �� ا�h�B ، وه��ك زوج�ت آ��Zات آ�ن أزواج?5 �������5 ، أهc ا�

���� ا����Pا ���( وا����Tا �(���� واص���iا �k اH ، ا�Tوج� آh�g ا���ق ا�?�cR ��5 أخ�ق 

��ع ا�رس ا���م ح�ل أس�Bب�� ، Hا k� Lح�iاص 3� LM�و��5 أخ Hا k� ح�iصfا cBM وجTا� 

cوج T� Hل ا�M وج�� آ��Tا� �M�3ا� �� cصUوج� ، اTق ا��Pgا�:  

َ̂ َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْ<Eُِ�ُ)ْ� َأْزَوا'ً� Pَ�ِْ�ُ)9ُ(ا ِإ�2َ�ْ�َ َوَ'7َ0َ َ�9َ�ُْ)ْ� َمَ(د�ًة َوَرْ� َ	ً! ِإن� ِ+* َذVَ�َ Qَ�َِی�ٍت �َوِمْ� َ�َی�ِ�ِ- َأْن َخَ�

  Gَ�ِ)21( Cْ(ٍم َیEَPَ)�ُ�وَن 
  )ة ا��وم س�ر( 

��ت وX(�ر و���oء و��pب �5 ه\ا ه� اUصc ، أ�� ا��اq�� kM آ\�_ ، �� ا��اkM ه��ك خ�4  

h�Bب ، إن ا��BسUا E���k یي �� cوج T� Hا ��Pرس أن ی��، ه��ك أس�Bب ، أردت �� ه\ا ا�

ی�ً� ���MاMب ، و�BسUا E�� 
 �� ا: و�h3 ا��Bأول س ،

 �ciُ ا�3(Bِ�ف ا�����Pgق ا�Tوج� إن ُ

ه� ا�3و ر2M واح ا�(?c ، ج?c ا�Tوج ��اج�B� L�J�) زوج�L، وج?c ا�Tوج� ��اج�B� �?�J�) زوج?� ، 

 �M�3ول �� س�ء ا�Uو ا���L ، وج?c ا�Tوج� ���Pق زوج?� ���?� ، ا�3 Lق زوج��P�� وجTا� c?وج

P32 ه\ا ا��Pن ن���Pوی fان إ�M P� 5� �� _�\� ، c?)وج�� ا�Tواج  ا�Tأي ا� ، Hاءًا ���� رس�ل ا�Mا

س�� ، ح��ً� هّ� ����2 ا�Tوج�5 ����ص�c ه\J ا�>��� ، و���Pق ا�Tوج ��E زوج�L، وواج�Bت ا�Tوج� 

�(�J زوج?� ، وح�Pق ا�Tوج� ��E زوج?� ، وواج�Bت ا�Tوج �(�J زوج�L ، ه\J ا���� ، ��!ن��ن 

iوی L���
 ���\ي �L ، وح���� ��3ف ا�Tوج� �� �?� و�� ���?� ح���� ی�3ف �� �L و�� ���L یzدي �� ��


 ا�\ي �?� ���2�P ا����ة ا�Tوج�� �\�_ أن ��3ف ح�Pق ا�Tوج� وواج�Bت ��i�و �?����zدي ا�\ي 

ا�Tوج �Xء �?2 جًا ، وأن ��3ف ا�Tوج� واج�B� �?�J�) زوج?� وح�Pق زوج?� ���?� �Xء �?2 جًا 

ی��5 ث��ن�� أ��ام أ�h�P �� ه\ا ا�رس ���\ات س���� دروس جَا ، أن� أذآ� cBM أ��ام   �TیM ة

 y5 ، وح�iی�X �� �?زوج E�����ان حy ا�Tوج ��E زوج��X �� Lی5�i وحy ا�Tوج�  h��

ا���Uء ��E ا��Qء �� �Xی5�i ، وحy ا��Qء ��E ا���Uء �� أر��3 أ�u�X ، ا��(��ع ��gة ، وج�ت 

���ف ا�Tوج �� �L ا��3دة أن�� آ��� رأیh زواجُِU ة�g3ا� �u�XUا J\وج�5 هTي ا�ً� ����نً� آ�h أه

و�� ���L ، و���3ف ا�Tوج� �� �?� و�� ���?� ، �tح أآ�B أس�Bب ا��Pgق ا�Tوج� وان?��ر ا����ة 

ا�Tوج�� ، أح أآ�B أس�Bب ا�i�ق ، أح أآ�B أس�Bب ا���4م ��5 ا�Tوج�5 ه� ا�(?c ، ا�3و اUول ، 

وJ أن ی�L� L�3 ، وه\ا أس�r3� 5� L�P وی� أ� k�iی�� f �� Lن�� �� cا�(�ه c3ی?� ا!خ�ة ا�>�ام ی�

 y�� وج�Tا� c?ج ، L���
 ص�رخً� ج?c ا�Tوج ��y ا�Tوج� Bا�� ا��g>�ت ا��� ��3ض ��ّ� ، أج
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��2 ، زوج?� ���?� ، ه� ����ف وه� ی��P ، ا����PX ��4ء زوج� ، �\�_ ا����ة ا���3ة ����ج إ E�

 ، h�3ف �5 أن�ن_ ���2�3 U ، 2�3ا� 
�u E��وأ�Mل �>2 واH وf أ���� �� ��X 5ء ی��3 �� ح���_ 

 ، c4� jخ\ ، آ�t� jآ� ، �i3� j��3 ، آ�� j�3ف آ��ی� وج�دك ، و�p�3ف س� وج�دك ، و�و

 2��� E�� ، E� E�� ، ��3���2P ، ا!ن��ن �5 دون �� E�� ، 
�o� E�� ، kiP� jوه��ك آ� ، ���?�

 
Bا�� ، c?)وج� ه� ا�Tق ا��Pg�� ًا
 آ��B جBول سt� ، ن?2 ج?��اU أ���� fو Hواب واأن�س آ��

 ن( زوج�5��T��� 5 ، زوج�5 ی���3ن حy ا�Tوج وحy ا�Tوج� M أن�� ��<g>�5 ا���ن� وه�� �Zا�

�j3 وواج�Bت ا�Tوج وواج�Bت ا�Tوج� و�k ذ�_ ���?�� �PXق ، إfَم نT3و ه Eو ه\ا إ�T3ا ؟ ن\

�� ر�_ �� �u E���� ر�_ ، أ�� إذا ار��k إی��ن_ ���ص �i� ���B� f _إی��ن j3ا!ی��ن ، ح���� ی�

ا�3�T� �Mوج�_ ، آ�h أ��u آ��� ا��T� h�Pوج�5���X 5 أن أ�Mل ��Tوج �5 ��3 �Tوج�_ إf إذا 

��L ، و�h��ّ زوج�_�uو L���3�� ت���h اH أنh أوfً وس3  \R�� L���uو L���3�� ت��H وس3

 L��Mو L���i� ت3ك وی� أی�?� ا�Tوج� ا��� زاد إی��ن?� ��E إی��ن زوج?� إن ���h ر�_ وس3��

R\ ی�3ك ، أي ی����c أن ی�3 زوج زوج�L إf إذا �� cوج T� H�� Lزوج_ ���3ی� وأخ\ت ��

��ف اH ، ا�\ي ی�c4 �� ح��ة ا�Tوج�5 ا��5���z أّن u cخ�آQف ا�iت ا���B5 س�� E��oف ی�� ،

وی��� إی(����ت ا��iف اQخ� ، وأن آ�u cف ی��Pب إ�E اk� L������ H س���Bت ا��iف اQخ� 

 ، �?� Lوإآ�ا� Lزوج� E�� J�B4� Hا Eب إ��Pوج ی�Tخ� ، �\�_ ا�Qف ا�iإی(����ت ا� �����و

  :� �L ، أي آ�� �Mل �E��3وا�Tوج� ���Pب إ�E ا�B4� Hه� ��E زوج?� وإآ�ا�?

ِ! َوَ<#9ِ4* ِمْ� �َوَضَ�َب ا���ُ- َمqًrَ ِ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِاْمَ�َأَة ِ+ْ�َ:ْ(َن ِإْذ 6ْ�َ��َ َرب4 اْ�ِ� ِ�* ِ:9َْ=َك َ�P�ًْ� ِ+* ا�9#َ�ْ

 �َ�	ِ�ِ��gِم ا�)ْGَ�ِْ�ِ- َوَ<#9ِ4* ِمَ� ا	11(ِ+ْ�َ:ْ(َن َوَ:َ( C  
  )س�رة ا����ی2 ( 

أ�2 �>5 ص���ة ، آ�نh ص�ی�P وج�3?� ا H��h زوج آ��� ��ج� ج�Bر س��ك ����ء و�k ذ�_ �Mل   

E��3�:  

ِ! َوَ<#9ِ4* ِمْ� �َوَضَ�َب ا���ُ- َمqًrَ ِ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِاْمَ�َأَة ِ+ْ�َ:ْ(َن ِإْذ 6ْ�َ��َ َرب4 اْ�ِ� ِ�* ِ:9َْ=َك َ�P�ًْ� ِ+* ا�9#َ�ْ

  C )11(َ	ِ�ِ- َوَ<#9ِ4* ِمَ� اGَ�ْْ(ِم ا���gِ�ِ	�َ� ِ+ْ�َ:ْ(َن َوَ:
  )س�رة ا����ی2 ( 

   fو ��?�� cت آ�Bوج� وواجTا� yوج وحTا� y5 أو ی���3ن ح��T��� 5ن� زوج�
 ا��Zن� �� وجBإذًا ا��

�� ی���Pن �?\J ا��اج�Bت وf ی����ن?� ر��ی� ���� �E�3 ذ�_ ��ا�� ا�2�3 وَ�j3ُ ا���ف �5 اH ، ��ا

 Hخ�ف �5 ا Eورع وإ� Eأن ن�3ف و���ج� إ� Eإذًا ن�5 ���ج� إ� ، y�Biا!ی��ن وا�� j3ُ�ا�2�3 وَ

��� ، اUم �5 أآ�B �?���?� أن �2��3 �� E3ً� ه\ا ی���ج إ�Bu ، ن�3ف �� yBiأن ن c5 أج� cوج T�
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�e?� �>��ب اH و���?� ا���?� واج�B� �?�J�) زوج?� ، وأن ���� ��?� إی��ن?� وإ��Pن?� ���4ا�?� وح

دة g� ����3ت� �i3�� 5س�ً� ودی��M �ً3ً� ، ی>�ن أ��M 5ی��� k�P�ُ �ًوج� أح��نTأّن ا� ��<gا����4 ، ا��

 ��tی k�Pی fو k�Pب ا����4 ه� ا�\ي یUا yًا �� ی����Z�3 آ�M ة ، ه\ا أس��ب��P� \ه�����وی��ول 

 5� c3)� ������ ، ی��ض fی��ور و c��زوج�_ و����_ �Mن�3ت Uح���P ه\ا ا�ی�M ، 5ن�3ت ���

 R\ ی�>5 أن ی��� ا!ی��ن وإذا را�y ه\ا ا!ی��ن ��P���� ���3ق وا��اج�Bت س3�� ، L� \خUورة ا���

 �ًZ� وج� س�ء ا���4ف ، أي زوج�Tق ا��Pg�� *��Zا� 
Bس�س�� ، ا��Uب ا�BسUا J\3ً� هBu ، وج�نTا�

\ا ا���_ �� ا��hM ا���o ���س
 ر��� زاد LB�p ور�E ی��5 ا�i�ق ، زوج?� �B�pن ���_ ، ه

وه� �� ه�(�ن ا�y ا���ح �L3 إن آ�ن ��حً� ، وا���ح إن آ�ن ��حً� ، ����ء ا���4ف أن �c��P ا�Tوج� 

زوج?� ا��B�oن �������� و����� ، أو أن یc��P ا�Tوج زوج�L ا����B3 ����ی� fذ�� ، ه\ا �5 س�ء 

أت ��3ض ا���4ف أو � h�Bا� Eإ� cح �� إن دخ��ج�ء ��� ، 
ح���� ��� ���L �� ا����p hM ا����س

 h�Bا� Eإ� cا��اح� ، �� إن دخ Eإ� ��gآ�?� و�B�u�?� و�(�ه� و���B?� ، ه� ج�ء �����ی� ، ج�ء ����

j3� 
Bث�ن� س c?)ا� 
Bس�ء ا���4ف ، أول س Lت ، أی�ً� ه\ا اس��<g5 ا��� �س�ً Lواج Eح� 

E��3� ل�M _�\� ، س�ء ا���4ف *��Zا� 
Bا�� ، Hا���ف �5 ا j3�  :ا!ی��ن و

  C )269(َ ْ�َ&�ِب �ُیbِْ�* اNِ�ْْ)َ	َ! َمْ� َی�Jَُء َوَمْ� ُیbَْت اَ(ْNِ�ْ	Gَ+َ !َْ= ُأوِ�َ* َخْ��ًا َآ��rًِا َوَم� َی>�آ�ُ� ِإ��� ُأوُ�( اْ�
  )س�رة ا��PBة (

 وص�h إ�E درج� ا!���ء ، أح��نً� ه� ���B3 نh�e ا�  M�3م وiت ا�tه� ، c��oا� h��p Lآ� h�B

 LB�u ، س���M ت���<� �?���P5 ی����� ، r��� ، �)�� ح���S� أس�س�� ، ث�ن�ی� ��p ء��Xt� �?B��iی

 f ، �Zأآ LB�p ��Zی LB�p أ��م �?<�� ، yRf ��p �?3��P3� ��pل �� و��p hM ���س
 ، و

Zی �?B3� أ��م L�f�B�E��3� L��M �3رgس�ء ا���4ف ، وا� *��Zا� 
Bا�� ، �Zأآ �?B�p ��:  

  C )269(َ ْ�َ&�ِب �ُیbِْ�* اNِ�ْْ)َ	َ! َمْ� َی�Jَُء َوَمْ� ُیbَْت اَ(ْNِ�ْ	Gَ+َ !َْ= ُأوِ�َ* َخْ��ًا َآ��rًِا َوَم� َی>�آ�ُ� ِإ��� ُأوُ�( اْ�
  )س�رةا��PBة ( 

  Oإن�ء ،�ًZ� ب��ن �5 ا���Bر �� ص��?�� ��3B?�� ، ی�>��ان ، أ�� �� آ�ن اUول أي أح��نً� ، أن� أ

�5 ا���Bر وا��Zن� �5 ا���iط وص��?�� �f ��?�3B ی��X c4]ً� ، �>��� آ�ن ا�Tوج �Mس� ا��iف 

 J\ه l2 ، إن��ن ی����Pأي إن��ن ی ، �ً[�X c4ی� f امiأن ی>�ن ��نً� ، �� ص�ر اص 
ا��Zن� ی(

Tوج ی2��P ا�Tوج� ���l ه\J ا�4�� ، أح��نً� ا�Tوج� �2��P ا�Tوج ی��l ه\J ا�4�� ، أح��نً� ا�

 ، �gR�� ا���ة �����L ا�4�ة وا���م ج�ء�3u yBu Jم �5 زوج�L ص��� وه�  �Bا�� ،��ا�4

��ا�?� أن  ة حB?� ��س�ل اH ، وح�ص?� ��E إر��LR �� أرادت أن ���� UحX 5� ة��oأص���?� ا�


 ، �h<��t ا�yBi وآ���L ، ا���B ��ذا �c3 ؟ �Mل �t�� ��3iم�u : أ�>2 ، ه� hB�p 2<أ� hB�p
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 ، h<اس hو��i� ، ت�<���� ��<gا�� c�� �ًة أس�س�� أح��ن��M J\?� ، م���Mfه\ا ا lه� ا�� h���Mا

� �?���أ �>��� آ��� �Mس�� ردت B� ت�<gا�� �Z2 أّن أآ<� L��Mأن أ >���� 5��iول اس>�� ، ا�\ي أری

�Mس���5 ، رد ���?� ���q آ���ت �Mس�� ، ث2 ���?� ث2 س
 أه�?� ، ث�u 2ده� �5 ا�h�B ، أس�س?� آ��� 

  :�Mس�� ، �Mل ا��س�ل ا�>�ی2

ِ! َم� َیَ�ى َأْن َ�ْ&ُ�َ� ِإن� ا���ُ'Pَ�َ�َ 7ََ)��ُ� ِ��ْ�َ)ِ�َ	: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

�Eً6ْ َی2ِْ(ي ِ��2َ ِ+* ا���9ِر َسْ&�0َِ� َخِ�یhَ�َ�َ �ُ�ْ�َ ((  

�5 أخ�?� أن?� ��4Mة �Mل   h��M : 3ً� أن�Bu ، L���U ��Bء ا��� �� h�Pآ��� �� أ� h�M P� �gR��ی� 

�ح �L3 إن آ�ن ��حً� ، أ��ب �r3 ا��Z�U ، و�>5ّ ه��ك أ���Z آ��Zة جّا ، س�ء ا���4ف ، ا�y ا��

 L� �g�� f ، أ��ًا L� �43� f ، ��B<ن�� �5 ا���Z��4 وا�P5 ا��� Eو�Uّن اS� ، �ًوا���ح إن آ�ن ��ح

 hMا�� �� L��3u 5��t� E��س�ًا ، ح�ارة ا���م ج�ع ��? �B��l�o ا���م ��B�o اح�ص� ��E ن��L و

اد ا��3iم�، ا�Tوج دخc ا����� ا��Z��Z ، ا����� ا��ا��3 ،  ا����س
 ، ه��ك زوج�ت دا�Rً� ی�4Pن �� إ

 ا��3iم ��p ج�هT ، وه\g� J>�� آ��Bة ی(
 أن ی>�ن )�� �ً��M ت وأن ی���ی����P� cآtأن ی �eی��

ا��3iم ج�هTًا �� ا��hM ا����س
 ، �5 س�ء ا���4ف ����ع ا��3iم ، ����ع ا���م ، ����ع 

 ، LنTح k� ةf�B� f ، LB�p k� _ت ا����P��3� ، 
���ل ��ق �M�u?� �� و��p hM ���سt� �?���<�

 P� ��<ك ا���ا�� Eح�5 ا���4ف وإ� Eإ� y�4ف ، ��5 و���ب س�ء �� h�� س�خ�ة ، ه\ا ی���ي


 ا��ا��Pg�� kء ا�Tوج� ا��r3� 5� ���3 اUزواج ، إ�� Bا�� ، ��Zخ�� آ Eإ� yو�_ �?��� E��3ن ی�

���L ، إ�� أ E��3�� وإ�� أن Mو ، E�pى وأ�Mی>�ن ه� أ M ، L���ن ی��ioس ���?� وإ�� أن ���ioس 

��?� ، ������ ی��3 أح ا��gی>�5 ��E اQخ� ه\ا إس��5 �� ه\J ا���3دة �>�ن ه� �?� أب أL�� E�p وی

 �[iه� ا��� �ً�Rوج� داTوا� ، kُی�اج fو ، 
، ا�Tوج�� ، ا�����3 ، أح��نً� ا�Tوج f ُی���Mَ وf ُی��س


 �5 ج���� �Mل ��iخ Lل �� أخ أن�M ، ًاة ا���o یzدي إ�E اfن�(�ر ، وأح��نً� ا�Tوج� �Mس�� جX :

L�U ل�M 6 ؟Bi�و ��)� j�3ف آ�� cه �B�iا�� Jإی� ����tال سzال : أول سz2 ه�� ��� ، س<���ا���م 

6Biا���4ن وی c�oی jإن آ�ن ی�3ف آ� L�t�� ء �>� ی�اه��P� أول �� ، yأح�  ��، أح��نً� آ��� �

E��3� ل�M 55 زوج��� �M�3ی�24 ا� y�4ف أح��أس�ة ، أح��نً� :  

  C)269(َ ْ�َ&�ِب �ُیbِْ�* اNِ�ْْ)َ	َ! َمْ� َی�Jَُء َوَمْ� ُیbَْت اَ(ْNِ�ْ	Gَ+َ !َْ= ُأوِ�َ* َخْ��ًا َآ��rًِا َوَم� َی>�آ�ُ� ِإ��� ُأوُ�( اْ�
  )س�رة ا��PBة ( 

�k اH یz�E ا��>�� ، ا��>�� ���h آ���B وا���c ه� ه\J اQی� ا�>�ی�� و�5 یz�E ، ا!ن��ن إذا آ�ن   

 E�� cوج T� Hة �5 اt��<� ّن ا��>�� ا��� ی��>?� ا!ن��نtآ ، Hّن ا��>�� إآ�ام �5 اtإی��ًء ، آ E�z�

��E أ��J ، أي ا��E�3 ا�����j ا�>��� f یz�E ا��>�� ی L���Pاس� E��z�E ا�����M ا�L� L��4 و
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وا����ن� وا���4ف ا��Pس� ، ا��5�z یz�E ا��>�� ، أح��نً� س>��_ ی�c ا��g>�� ، أح��نً� خ�وج_ �5 

 ان�?h ، وا��gء ا��2�z أّن M ��<gأّن ا�� )� ، ��<g� c�� ار\��ا�h�B ی�c ا��g>�� ، أح��نً� آ��� ا

�� أّن ا�Tوج ��ّ��?� وس>h ، �� أنL  ه��ك ح�fت ���?� إ�E ا�i�ق ، و��gی اUوfد �أت �>���

 

 ، دا�Rً� ه\J اQی� ی(Bون س� h�Pس�� ُأ��M آ��� 
B�� ان?�ر h�� 5� 2<� ، ء�X cآ E?ن�f ر\��ا

E��3� ل�M ، �ً3ج�� �?eأن ن��:  

  C 228(َ:ِ�یٌ� َ�ِ)�ٌ�  �َو��2ُ�َ ِم7ُrْ ا��ِ>ي َ:��2ِ�ْ�َ ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َو4���َِ'�ِل َ:��2ِ�ْ�َ َدَرَ'ٌ! َوا���ُ-
  )س�رة ا��PBة ( 

  E��3� ل�M ، _� �� �?دك ، �_ �� �?� و�f_ وأم أو�ی>� ح���X ه�:  

  C 228(�َو��2ُ�َ ِم7ُrْ ا��ِ>ي َ:��2ِ�ْ�َ ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َو4���َِ'�ِل َ:��2ِ�ْ�َ َدَرَ'ٌ! َوا���ُ- َ:ِ�یٌ� َ�ِ)�ٌ� 
  )س�رة ا��PBة (

م ، ه��ك درج� واحة ، در  ّP�ُ �?ُآ��ِ �B�3ت ا��3>�ی� ی>�ن ه��ك آ��iPء ا��X ��ج� ا���Pدة ، أو

 5��P� ، �B��<ا� R�M 5�3م یMUخ� ، اQم �5 اM5 أ��Pا��  �5 أن ی>�ن أح� f ، �B��<ن �� ا���P�

م و�L ر��B واحة ، ا����ج واح ، ا�����M واحة ، ا��ا�
 واح، ه\ا ��ّ�ج X cBM?�ی5 ، Mص�ر أ

 R�P� f(� إ��ی�>5 أن  f س��z� h�Bدة ، ا���Pة ه� درج� ا�حy ا���Pدة ، و���ج�ل ���?5 درج� واح

 hه� ، �?� أخ�e���� \خz� وج�Tا� ، E��Uا ��Pوج� ا��Tق ا��Pgب ا��B5 أس� qا���� 
Bا�� ، واح

�� ، س���وا ، ��Tه�ا ، �?\J زوج?� ��ج� ، وأنh زوج_ ��jI ، أي ���3ا ا��Xوا ، أ���Mا و��

ا�l4P ا��� ��وی?� ا�Tوج� ، زوج� ا�U ��oخ�?� زوج� ا����P ، ه\J ا����z� l4P جًا ، ������Pة 

��E زوج?� آ� �(�ري أخ�?� و�� �ري أن?� ���ب اس��5 ن�3 ه\ا ا�Tواج ،  �o�� ؟ c3�� ذا��

 �� �r3 ا����ت ا��(�ری� ث��)� M ، y�iی f �� L��<� وجTا� 
ب ن����R ، ث�5 ا��Zب ی��وي را�


 ��L ه\ا ا��Zب ؟ ح��ً� ��3 ن��_ �>�نL ، ��ذا ی��3i� c3م اUوfد ؟ �i� ل أن�P35 ا��� cه ، Lآ�

آ�j ی�k ن��Pت ا�>?���ء وا���ء وا���ج�ت اUس�س�� إن أردت ه\ا ا��Zب ا�\ي ی��وي را�
 زوج_ 

��E ، �5 ه�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م�tآ��c����� ، L ه\ا ا��gء ، ��\�_ ا��Uا ��P:  

  )) ی� :�Ji! إی�ك وا�=خ(ل :�� ا��9cxء((

   5� ، 5���zا�� ��p ء���pUا ، Hء ا�������5 �5 ��?� ا���pU5 ، ا�iBا���� ��p ء���pU�4د اPا��

 ی�PلM ��Pس�خ� ، ا�� Hا E��ه2 وه� ����E ا���pUء خ�ج �5  cدخ :���X f Jء ��ي وه� 

 ، ��Pء ا�����pUا E�pه� أ ، H ���iوا� Hوج� و����3 اTد وا����ق ا�fوUوج� واTا� J��ا���4 و


 أن �� Hن ا��Bوج�ت ، وا���أة سTا� r3� �� E��Uا ��Pا�� _�\�� ، E�o5 ه\ا ا�� c�p L�<و�

ث �?\ا ، وه\ا �Xء  ���o أخ�ا�?� ���f�k� �? زوج?� ا!ن��ق ، ا���Zب ، ا��Tه�ت ،���2 ، Rfا��  
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  :خ��i جًا ، خ�ج ��T� L��M Eی��L� ������ L و�ارJ اUرض ه\ا ن�ع �5 ا����د �Mل ا��س�ل ا�>�ی2

��ِري4 َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َل(( َ>ْxََمْ� َ+��َق َ�ْ�َ� اْ�: َ:ْ� َأِ�* َأی%(َب ا Wِ=ِ�َِوَوا =ِ�َ)َ

  )) ِ+* اْ�َ&ْ�ِ� َ+��َق ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 َ�9َ�ُْ- َوَ�ْ�َ� َأِ�&�Pِِ- َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! 

3 ، أح��نً� �4M ، ��ذا أردت �5 ه\J ا��4P إf أن ��e�o هfzء ا����ة ، وأن   Bی f ب�P5 ی�zا��

���_ ا yأن ی�� E����gء ا�>��Z ، ه\J ا��4P ��رث ا��� وا��� y�e?�ي أن زوج_ ��p وأن�M Lدر 

 ا�Tوج� اUخ�ى ��p ا����>�� �5 إی��ن?� ، �\�_ أ�Mل �>2 ه\J ا�>��� ��t� ���4� 2<� qن �� 2�Uوا

��4ح
 ��PBu 5 أخ�ى ، أي أن ُ��4ح
 �5 ی�ى �_ �5 ا���cZ� c �� ��ى �L ، إذا آ�ن ه��ك أخ 

�3ل یTور أخ ث�ن� �5 ن�q ا���� Lن �� دخ��g�3ی* وی��ى ی�3ان س�3دة ����o ، ی��(��ن �� ا��

 �B<ن� ی�Zوا� �o4خ� یO h�� Eأو �5 درج� ����3 إ� �PBu 5� أخ cًا ، أ�� �� دخس���ت ��3ة ج

�Bل ا���M ، L� ى�� �� cZ� cی�ى �_ �5 ا��� f 5� 
  :وی��f ، ��3 ��4ح

ْ&6ُ اْمَ�َأًة َ:َ�� َ:2ِْ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل ا��9ِ&*% َخ3َ: َ:ِ� اْ�ُ	�hَِ�ِة ْ�ِ� ُش0َْ&َ! َ��َل(( 

  )) َ+�ْ<gُْ� ِإkِ+َ �2َ�ْ�َ<�ُ- َأْ'َ=ُر َأْن ُیbَْدَم َ�َ(ُ9َ�ْ	� wَ : ، َ��َل: َأَ<gَْ�َت ِإ�2َ�ْ�َ ؟ 6ُ�ْ�ُ: َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

   أس�Bب ا����ق أن ���e إ��?� وأن ���ل إ�(��_ ، أح��نً� ا!ن��ن ی��(�
 ���oط ����3 ، أي أن أح

 h�4_ ، إن رأی��?� زوج� آ� �\��وج� ا��� اTا� J\ه ، yی�ا� f jآ� ، L���o وا� ، J��o وا�

5� yا��� f ، �?� ك f ی�3M ًا ، وه\ا��iخ �ًB�� �?Pوأن �� خ� ، �ًM�u�4_ إ�� f �?ن ، ا�\ي  أنQا

 E�� ا2�U أن ی�Pل أن� أریه� �f �P� ���z ی?��� X>�?� أ�ًا ، یt�� �Xط ا�ی5 �5 أXأ ����zی

��E ه\ا اfخ���ر ا���� ، وأنh آ\ا وآ\ا ،  Leوی��م ح ،�?�<X E������ى ، �3 أن ی�2 ا�Tواج ی�?>2 

Hا �� EM��و �?� E�إ�E أ��E درج� وأنh ص��h ، أو  ی(
 أن  f�tخ\ه� �5 اUصc، إ�� أن ��

 h�Bزة �>��� ا�T3� �?أه� h�� �� ن�<� h�Bا� ،�P�Mد �iPإخ�ان�� ا�>�ام ن ، �?��� yا��� f cصUا ��


 یtخ\ه� ، یcBP �?� �� ��دئ ا��U، ث2 ی>� �?� اfن��Pد �iا�� ��tأ��?� وأ�?� ، ی E������p آ��Zًا 

�� �M�3ا� j3س� ، وا����ی� ، ه\ا ��� ی��M ار�M \خt� أن 
�?�� ، أن� أ�Mل �>2 ه\J ا�>��� ، أنh ی(

 fو ، �P� 5یإ�� أن �cBP �?� وأنh س�آh ، وإ�� أن ����?� �5 ��دئ ا��U ، أ�� أن ��Pل أن� أری ا�

ك أه�X 2ء ، ه\ا خti آ��B ، �?��ك أس�Bب ���Pgق �� c<gأن ا� �?eث2 ی ، �ًM�uإ c<gی����3 ا�

���L أه�L ا�Tوج� ، أ �o� L� hMرا �� ، �?�� LB�u �� yMإ��?� ، �� د �eن �� ، ��ي زواجً� �2 ���

 ��54 زوجً� Oخ� ، �tن� M ، L�4�� f زوج� J\ه ، ��<gت ا��tg�� r�� E�� �?�BM ، 2?� س�(�ب��

I L�� c���� ه\ا T� 2ث cBP� أ�� أن ، ��Uدئ ا�� �� r��� وإ�� أن h<��و �B4� ل إ�� أن�M2 ، أ�

��Bآ ti?��?� ، ه\ا خ�آ�  �?� h��أ hنt� ، ���<� زةT3� �?أه� �� hن?� آ�نU.  
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�5 ا���Tل ، واH أی?� ا!خ�ة ��gات    cی�iب ا���oوج� ، ا�Tق ا��Pgب ا��Bأس إخ�ان�� ا�>�ام ، أح

�5 ا���Tل ، ی��ج  cی�iب ا���oا� �?BBخ��ن�ت ، س Eإ� E?�3?� ان�� �?��� h3�uا ، l4Pا� ��ا���

 fآ� و��� fو ���<� f ، �?ن�zی ا���دس� یt�� ا����� ا��Zن�� ��gة آc ی�م ، ه\J زوج� روح f أح

 ی��co ه\ا P� ، ا���ح�� J\�3?� �� ه���gء ، �?� ���ج� إ�E �5 یzن�?� ، �Sذا ��ف أح ا���ZBء 

ری� ، وh3M ا����ن� ، �tح اUس�Bب ا���oب���� ����i� Eإ� c4ی M5  و� 
)��5 ا�h�B ، أن� أ ا��ی

 �� EPB� Lس��ات وزوج� kل أر��Pح��ً� آ2 س�� ؟ ی ، �iPخ�رج ا� c���r3 ا!خ�ة ، ی�Pل أ��ن� 

ك أوfد ��?� ، ه� ��ا��gم ، إذن هc �5 ا���P3ل أن �ع زوج�_ �� ا��gم أر�k س��ات و����ده� ، و

��oا� ، ��Z<ء ا��gا� k���5 ا�Tوج� خ�i آ��B ، ح�ول أن ی>�ن آ�
 ا���ل ا�c��P و�>5  cی�iب ا�

وج�دك �Mي �� ا�h�B ، وج�دك یzن�?� ، وج�دك ی�3ه� ، وج�دك ی��4?� ، وج�دك ی���ه� ، أ�� 

 J\ه LMر�� k� ی�م cوج آTا� 
ه� ��tg ا��g>�ت ، أح��نً� �3 ا�Tواج ی\ه�� إذا آ�ن ه��ك ��pب �ی

�� دخT�� �?� ��<g� l�M cوج ، ه\ا ر��L�P زوج���L ، وی(
 أن ی��LB ز��ؤJ إ�E ذ�_ ، ا!ن��ن 

���M�k� L أصLR�M ی�م آ�ن ��ز�ً�  E�� EPBد أ�� أن یfزوج� وأو L� ص�ر ، ��B3وج�� إن ص� ا��Tا�

آ�� آ�ن س��Pً� �?\ا �Xء �P3� ��pل إu�Mً� ، أح أس�Bب ا��Pgق ا�k�i ا����� ، ورثh ���اثً� �5 أ��?� 

���?� وه� f ���_ أن �tخ\ ه\ا ا���ل �5 ، ی�ی ه �oی� �?)�Tی ، �?� �M�3ا ا����اث أو ی��ء ا�\

 �oا!رث ، ه� ی� kزی��ع ���� �)� ، Lزوج أخ� J\خtأن ه\ا ا���ل س� LBأخ�?� ، أی�ً� أخ�?� ان�


 Oخ� �5 أس�Bب ا��Pgق ا�Tوج� ، k�u آ�u cف ���لBوج� ، ه\ا سTا����� ا� ، �oوأخ�?� ی� 

م L3�u ���ل �اQخ� ، ا�Tوج ا���ج� f یk�i أ�ًا ���ل زوج�L ، أي �>�ن�L ا�Tوج�� و�Mا��L أس�س?� 

 ��
 ا���سk ه� أن ��c ا�Tوج أح��نً� یBس3ً� ، ا���� �ًBBل �>2 أی?� ا!خ�ة أّن ه��ك س�Mث2 أ ، Lزوج�

M 2ث L��� Hا k5 وس� ��� q�� ، L��� cص�� �� ا��ج kgأ� ، L�وج ا���ج� أس�Tا� ، L���� E�� ��

 f 2 وا�\ي�zء ا���gوج وا�Tس�3دة ا� J\2 ، ه?���M E��ی�3 ��3uSم أه�L وإآ��R?2 وإدخ�ل ا���ح 


 و�Mل�Biوج�ء ا� ��<g� L� hث��� ، : أح
 أن أL��M أ�ًا أن ی���e أه��� L�L ، ی��3 أن إن��نً� ح��

��� أf ی�ج �Xء ، ه�� jن آ����Pن�ن ویTی� f 22 ، وه?�[�iی Lأن 
�Biا� P�3ًا ، ی\�i��� J ج

 Lب ا���س إ���Mأ Eی��� �ً�Rدا c��Bا� ،L�� ی��?�ا Eة ، ح���iخ ��<g>�ن ا���ون أن ی�یون ذ�_ ، ی�ی

 ، L�ح�� �� L5 ی>�م أه��� cP����U ، Lنc��� L ، أ�� ا�>�ی2 ������ن �uل �LR�P ، أن� �� رأیh أ

E ی����ا ��Pءك ، وی�3وا ���P_ أ�� إن��ن ی��3 ��5 أن�س ی����ن ���J\?� ، L أآ��?2 وأ�i?2 ، ح�

 J���g>�� ، ا��B�ء ه>\ا ، آc أب ���c آtنL ی�k أوfدJ إ� E���� ���3Bu ، Lً� �� أن إن��ن 

E زوج��5 و�2 ی3ل ���?�� أح أس�Bب ا��Pgق ا�Tوج� ، أي ��ق آ��B ��5 ا�5���B �� ا!ن��ق �� ا��>�

 �Mل ���L ا�4�ة وا���مMو ، یX 2�I c<gا ی\?�:  
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َمْ� َآ�َن َ�ُ- اْمَ�َأَ��ِن َیِ	�7ُ ِ�ْ�َ=اُهَ	� َ:َ�� : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

 7ٌiَِم� -ِ�ْ�Gَ��َمِ! َأَ�ُ= ِشGِ�ْْخَ�ى َ'�َء َیْ(َم اxُا ((  

���L ا�4�ة وا���م   �Bء ا����  :وآ�ن �5 د

 ))6ْ�َ��َ !َJَiِ�:َ �ْ:َ :ُل)Gُ0ْ�َِ=ُل َوَی+َ �ُ�ِGْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی �ا�����2ُ َهَ>ا َ�ْ�ِ	* ِ+�َ	� : َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��

  )) ( َداُود َی9ِ0ْ* اGَ�ْْ�َ; َأُ�: َأْمْ�ُ�َ qَ+َ Qُ�ِ	َ�+ِ *9ِ	� ْ�َ	Qُ�ِ َوwَ َأْمQُ�ِ ، َ��َل

   5eی��ء ا� �ً�Rدا cف رج����E د��c ، أن� أ 
 ح�دي ��g ه� س�ء ا���p 5e ا����3Bه��ك س

�ل زوج�_ Uّن اUصc ح�5 ا�5e ، �� �2 ی2P د��c ا!ن��ن ��ئ �� �2 ی2P د��c ، ه��ك � ، Lوج�T�

eء ا����?2 ، أو �وج�T� 5eی��]�ن ا� cد�� �إذاأزواج � ، L� 5  _؟ ه\ا زوج h5 آ�� k� خ�t�

5�z� ، q<3��� إن��ن� ، أو k� آ�ن Lنt� Lزوج� L�?�� h�B5 ا��، أ��ف أزواج �5���z إذا �tخ�وا 

 5� c��
 ا�i�ق س�ء ا�5e �� د��c، س�ء ا�k� 5e ا�Bی� Mة و��Bآ ��<g� cد�� �5 �eس�ء ا�

 ، ��3�Bu ��p ه��ك ح�آ� ، cم ، ه��ك د��Tا�� ه� f ی�ج��ه��ك ���ن و ا��iاب ، �?��ك Oث�ر ، 

c�M 5 ه\ا آ��eء ا���� �ًM�uإ c5 أ�� �5 دون د��e2 ���ء ا�M \R�� ، kم : أي ��نM\ف ����4 ی?


 Oخ� أن �r3 اUزواج f ی�?kBu 2 زوجBس�� ، ه��ك س �R�� c���L ه\ا یkP ��5 ا��gآ�ء 

د ، وإن��ن ح�د ، و��B4 ا��Tاج �Sذا �2 ی�?2 آ�u cف kBu ، آkBu L� c إن��ن ه�دئ ، ��رواUزواج

5 �3 س���5 �5 eا� 
�pق ، أ�uق و�PXت ، وان�(�ر و�<gاح�>�ك و� ا��iف اQخ� ه\ا ی��


 �PXق زوج� ، Bد ی�fوUا ا�Tواج ی�?2 آc ��?�� اQخ� ، ی�L3� c��3 ح�
 L3Bu ، اQن ا���U cح

Tوج� ��2�t �5 ه\ا ا���c ا�2��e ، �?��ك �PXق سLBB أن ا�Tوج ی��U cح أح��نً� اUب ی��L��f c وا�

�T وجc ، س�وا ��5  Hد �5 أ��ز ��اد ��?� اfوUل ��5 ااUوfد ، وf ����ا أی?� ا!خ�ة أن ا�3

 أن�� ن��h ا��� ه\ا حیL�t�� ، �P ا���B: أوfدآ2 �� ا��M ، ��i3ل أحه2?Xا Hی� رس�ل ا :� cوه _

��E ج�ر ، : �M ،fل: أن���?cZ� 2 �� ن����M Lل: ن�M ، 23ل: و� �M J��pل ?Xأ f ن�S� ي��p ?Xأ

أن ا��� ه\ا : �\�_ أروع ��c ی�Pم �L اUب ه� ا�3ل ��5 اUوfد �� آ�X cء ، ی�Pل �� أح ا��Qء

L� h�M ، cأ�� _�\� Lذا ح���S� ق���M�Pً� ، وح���� �3ل ه� اQن ��ق درج� ، ح���� ���� L�Tی:  J

���L و��5 إخ�� L�L��P إ��_ ، �tن� ��h �5 أن�4ر ا����یy �� ا��i3ء ��5 ا��Bر وا��3ق أ�ًا ، وز�ع 

 fًد���LM�P وا��Bر ی����_ ، أ�� �� ح��h ا��3ق ا��Bر یtخ\ ���_ أن_ � 2�5<  jوي ، ����3ق ی�������

ه\h��� J : ح��نً� ا�Tوج f یcBP ا��iف اQخ� ، ی�Pل �_وا��3ق یTداد �LM�P، ه��ك �Xء �� ا�Tواج أ

أن� ی��y �� زوج Oخ� ، أE�p أو : �� ،  f���y �� ، ی�ب ح�u Leل ح���L ، أو ��� q<3��Pل ه�

أج�S� ، cذا ا�Tوج� أو ا�Tوج �� cBِM أو h�BِMُ ا��iف اQخ� � 5��Pم س�3دة ��5 ا�Tوج�5 ، ه\J هی� 

�T وجc اخ��ر �_ ه\J ا�Tوج� ، وه� أن�
 زوج� �_ ، �5 اH ، اQن أ�Mل  Hا ، 
���M ون�4
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��Pg�� �gق ا�Tوج� ه�  qا���� 
Bوا�� �?R?� و���و�اT��� وج� ، أيTا� J\ه h�BM ل ، أن��BM ���P�

خc ا��Qء وا�U?�ت �� zXون اUزواج ، واH أی?� اUخ�ة �� ه\ا ا�(��k ا����ا�k �]�ت ح�fت �

BB?� اUم أو اUب أو �h�3 ا��ا�ی5 ، أي أن اUب ی�ی أن ی��\ آ���L واUم آ\�_ ��E ح��ب ا��Pgق س

 ی��?� ا��U إ�E ا�i�ق ، 3Buً� أن�2 إن Mت و�?�Uًا � ��ء وایة جX ط�o�س�3دة أ���R?�� ، ه��ك 

 P� cل �� آ�Mآ�� أ E��3�و Lن��Bس H��3ا ه\ا و�>5 أرج� ا��ء �5 ��O 2اد آ���Mان وأ�?2 أه��?�� ا��

 ، �Mن ح���B<�د ، أح��نً� ی��Xاد وا��وا���Xد أي اجc3 آ�M ��?�� cة ��5 � خ� وأ�?2 أه��?�� ا��

ون إذن زوج?� و�5 حy ا�Tوج أن � �?�T�� 5� وج� خ�وج ا���أةTق ا��Pg�� �g�
 ا���دس Bا��

م ا���ا��P ، أ�� أن?� ���ج �5 دون�آ��� O�� إ�E ا�f h�B أجه� : إذن�M ، Lل �� أخ ی�i3 ا���ا��P أو 

 �ً3iM L�وح�� �?��ه2 أج?Tة ���د آ��Bة جًا وَ�h�ّ�َ ، وأه�?� یا��3ن �� ا�(��ان و���� ا�h�B وإن�� 

ج��U 2ن?� ���ج �5 ���?� �ون إذن زوج?� وأی� ا��أة ���ج �5 ���?� �5 دون إذن زوج?� ���3?� 

 ، kج�� Eح� �<R�وج� ا��Tخ�� خ�� ا�Uا L�Iوأ �g� kس�� 
Bه��ك س ، �g�
 ا���دس Bه\ا ا��

 fزوج�� و hا��3ام أخ� ه� أخ ���r3B أ�Mرب ا�Tوج ، وخ�� ا�Tوج �r3B أ�Mرب ا�Tوج� ، و

 ��Bه� ا��أة أج� ، �Bی�p أخ�_ ه� ا��أة cZ� h��� f ، Hء ا�X أخ�� إن cZ� J\ه ، 
ی�ج أح �pی

5 ح�دث وkM ��5 ا�Tوج وأخh زوج�L ، آ2 �5 ح�دث ، وآ2 �5 ج�ی�� ار�>hB ، وُ�E?�g ، وآ2 �

  :وآ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

ِإی��ُآْ� َوا�=%ُخ(َل َ:َ�� ا�49َ��ِء، َ+�Gََل َرُ'Gْ:ُ �ْ:َ : 7ٌَ&َ! ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

xَِرِمَ� ا��  )) اNَ�ْْ	ُ( اْ�َ	ْ(ُت: َی� َرُس(َل ا���ِ- َأَ+َ�َأْی6َ اNَ�ْْ	َ( ، َ��َل: ْ<َ

  L� ل�P� �?رب زوج?� ، ج�ء أخ� زوج�Mأ r3B� وج�Tأی5 : خ�� ا� ، c���L� cP� أخ� ؟ :، �2 یtت �3

��g سBBً� وراء ا��Pgق ا�Tوج�  �3Bخ�ة سUأی?� ا ، q<3��� ًا أو
 خ�� ه\J ������ آ��Bة جBخ� سO ،

 Mا����رم ، و ��p وج�Tرب ا��Mأ r3B� وجTا����رم ، وخ�� ا� ��p وجTرب ا��Mأ r3B� وج�Tا�

  : �Mل ���L ا�4�ة ا���م

َ+�Gََل َرُ'7ٌ  ِإی��ُآْ� َوا�=%ُخ(َل َ:َ�� ا�49َ��ِء: َ:ْ� ُ:Gَْ&َ! ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

��ِرَ>ْxََ��َل: ِمَ� ا ، )َ	ْNَ�ْْ(ُت : َی� َرُس(َل ا���ِ- َأَ+َ�َأْی6َ ا	اْ�َ )ُ	ْNَ�ْا ((  

�tرج� اH س��BنL و�E��3 أن �>�ن ه\J ا���Pط ��5 أیی�� ، Uن�� إذا ح\���ه� �5 ح����� ا���3دة ا�Tوج�� 

  .��R�M وه� اUصc �� ا�3��M ا�Tوج��


 =	Nوا� ��	رب ا���0   
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .حی* ا!�_ آ�� ورد �� ا���� ا�����4) :090( ا�رس  -��

  27-07- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

��ع ا�رس ا���م حی* ا!�_ آ�� ورد �� ص��� ا���Bري، �� �?�� �B�4 ی�>5 أن ن���M ه�

��gات ا��yR�P ا��� �3 ��?(ً� ��� �� ح�����، cBM أن أ�Xع �� �Mاءة أحاث ه\J ا��4P ی��oB أن ن2�3 

 �o��� �o��� ��<�� kMث و���L وس�2 آ�ن ه\ا ا�� Hا Eص� �Bا�� ?� �� kMث و��2 ا��5�P أن آc ح

U ،�P�Pن س��ة ا���B و�� را�P?� �5 أحاث، و�� را��o��� �?P، أي أن آc حث ی�>5 أن ن���L�� �B ح

�B3ق �� ا��3 ��?(ً� �����4ً� ه� أص� jM5 ��ا�Lا��M5 أ� Hب ا��<� L�?� 5� �.  

  : ه\ا ا��ی*، حی* ا!�_ ا�\ي ورد �� ص��� ا���Bري رو�L ا���ة ���gR ا���?��

))iِ�:َ َرِض* ا���ُ- َ:�2َ9ْ َأن� !َJَiِ�:َ �ْ:َ6ْ�َ��َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �َآ�َن : Jََ! َرِض* ا���ُ- َ:�2َ9ْ َزْوَج ا��9ِ&*4 َص��

َج َس2ُْ	�2َ َخَ�َج ِ��2َ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإَذا َأَراَد َأْن َیMُْ�َج َأْ�َ�َع َ�ْ�َ� َأْزَواِ'ِ- َ+َ ی���2ُPُ َخَ�

  ... )) َ+َ ْ�َ�َع َ�cَ *+ِ �9َ9َ�ْْ�َوٍة cََ�اَه� َ+Mََ�َج َس2ِْ	*: ��ِ- َص��� ا���ُ-َ َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمJَiِ�:َ 6ْ�َ��َ -ُ0َُ!َرُس(ُل ا�

�� وح��دي و��ی� �Sن رأیh ه��ك ����q ��5 أوfدك ��E �>�ن   �X خ�ة أس��بUأی?� ا ���Pوا�

��E أن ی\ه�Bا ����p �� 5�3?2، أ�Mع ���?2، إن أردت أن  k��)ا� q����2 �� و���� و?�� �tخ\ واح

�3_ أ�Mع ���?2، آ��� رأیh أن ه��ك ح�جً� �� ��زی�X kء أو اخ���ر �Xء �_ أن ����م أس��ب 


، ی�B�� ،ح��دي ،���X ي�Bأس��ب ن ،���Pا���س ج��3ً�ا� ��.  


 �3_ زوج��i4� ن_ أن�<�Sو� �یً�u إذا س���ت س��ًا ،���� y��3� ،_� 54ا أح\?� ،c3��� _

  :وآ�ن ���L ا�4�ة وا���م

 ))!ُJَiِ�:َ 6ْ�َ��َ :*	ِ2َْ�َج َسMَ+َ َ�اَه�cَ ْ�َوٍةcَ *+ِ �9َ9َ�ْ�َ ْ�َ�َع َ+َ ((...  

  :و�]� ی���ر واحة دون أخ�ى آ�ن ی�Pع ���?2  

  )) َ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ ْ�َ�َع َ�cَ *+ِ �9َ9َ�ْْ�َوٍة cََ�اَه� َ+Mََ�َج َسِ2ْ	Mَ+َ *َ�ْ'6ُ َم(( 

  

  �oء ا������  .ا!�_ أ�BM أن�اع ا�>\ب وأ��cBM :Lg أن ن���E�3� �� ،k حی* ا!�_ ؟ �Mل 

))!ُJَiِ�:َ 6ْ�َ��َ : -ِ6ُ َمَ� َرُس(ِل ا���'ْ�َMَ+َ *	ِ2َْ�َج َسMَ+َ َ�اَه�cَ ْ�َوٍةcَ *+ِ �9َ9َ�ْ�َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َ+َ ْ�َ�َع �َص��

  )) َوَس��َ� َ�0َْ=َم� َ<َ�َل اNِ�َْ#�ُب 
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�E�3 ه\ا أن Oی�ت ا��(�ب نh�T، ه��ك أح�دی* ووkR�M وح�ادث ورد��� O cBMی�ت ا��(�ب وه��ك   

���X 2<ی�ت ا��(�ب ا��(�ب حO   .Oی�ت ووkR�M ورد��� �3

  )) َ+َ َ<� ُأْ�َ	7ُ ِ+* َهْ(َدِ'* ((

�k ��ق ا�ا��، ص�ر �� ه�دج، �  �� 
gة �5 خ��oص ���p ��3ا�� ������، ی� ��آLB ا���أة ��ق ا�

  .و��آ
 ��?� ا���أة �5 أجc أن f ��ى، إذًا �5 �3 أن نO h�Tی�ت ا��(�ب

ِ+* َهْ(َدِ'* َوُأْ<َ�ُل ِ+�ِ-  َ+Mََ�ْ'6ُ َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�0َْ=َم� َ<َ�َل اNِ�َْ#�ُب َ+َ َ<� ُأْ�َ	7ُ(( 

� ِإَذا َ+َ�َغ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِمْ� cَْ�َوِ�ِ- �P�َ �>َ�ْ�ِ+َ ((  

   h?وة وان�Tp �� Hرس�ل ا k� h�4 أن?� خ�جP�4، ا�Pا� J\�4دة �� هP� h��� وةT33ً� ا�Bu

ة ا���4ن �� ه�دج?�، وا�?�دج ���p ص��oة ا�Toوة، وUن Oی�ت ا��(�ب نh�T رآhB ه\J ا���

�k ��ق ا�ا�� �(�q ��?� ا���أة��.  

َوُأْ<َ�ُل ِ+�ِ- َ+Mََ�ْ'6ُ َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�0َْ=َم� َ<َ�َل اNِ�َْ#�ُب َ+َ َ<� ُأْ�َ	7ُ ِ+* َهْ(َدِ'* (( 

� ِإَذا َ+َ�َغ َرُس�P�َ �>َ�ْ�ِ+َ �َ��ِ+ِ��َ !ِ9َِ=ی	7َ َوَدَ<ْ(َ<� ِمَ� اْ�َEَ�ََو Qَ�ْ�ِ -ِ�ِْ�َوcَ �ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِم �(ُل ا���ِ- َص��

  ..)) �َذَن َ�ْ�َ�ً! ِ�����7ِ��ِ

ی�X 2ق و��E ��احc، ��خ� ��ح�� ه�I �� 2ه� ا��ی�� ج���ا واس��اح�ا، ث2   M 5� 3ً� ا���� آ�نBu

  .��3ا ا����، ��خ� ��ح�� إ�E ا��ی��أج��3ا أن ی��

� َ'�َوْزُت اْ�َ#ْ�َ� َ+َ�	�� 6ُ�ْDَ�َ َشْ ِ<(( �P�َ 6ُ�ْJَ	َ+َ 7ِ��ِ�����ِ 6ُ ِ��َ� �َذُ<(ا	ْGُ+َ 7ِ��ِ�����ِ !ً�َ�ْ�َ َذَن�* (( ...  

  .ی��3 ذه��P�� hB ح�ج�?�  

 ))kِ+َ *�ِ�َْر �َذا ِ:Gٌْ= ِ�* ِمْ� َ'ْ�ِع �Eَfَِر َ�ِ= اْ<َPَ�ْ�+َ �َ3َGَ	ْ�Gْ:ِ 6ُِ=ي َوَ�َ&َ��َ+َ *9ِ	�� 6ُ�ْDَ�َ َشْ ِ<* َأْ�َ&6ُ�ْ ِإَ�

Wُُؤ�hَPِ�ْا ((..  

و أن   Bد، وی�P3ا� �� �5 خ�ز، و��Iر ��ة ی�Pل �?� ��Iر ��g?�ة ���4P3ر ی��3 ا���I 5� P3ا�

 ث��5، وا���أة آ�� ����3ن ��h��� ���� ،�?���� �P�3 صره� وP3ا� h3رج kiPان M ه�P�وجت أن 

ه�P� q����.  

 ))Wُُؤ�hَPِ�ْ9ِ* ا�ي َوَ�َ&َ=ِGْ:ِ 6ُ�ْ	َPَ�ْ�+َ �َ3َGَ>ِْر َ�ِ= ا�Eَfَ ِمْ� َ'ْ�ِع *�ِ =ٌGْ:ِ َذاkِ+َ *�ِ�َْر �َوَأْ�َ&7َ  َأْ�َ&6ُ�ْ ِإَ�

َ�� َ��0ِِ�ي ا��ِ>ي ُآ6ُ9ْ َرِآْ&6ُ َوُهْ� َیNِْ�ُ&(َن ا���ْهُ� ا��ِ>یَ� َآ�ُ<(ا َیْ�َ�ُ�(َن ِ�* َ+�Pَ�َْ	ُ�(ا َهْ(َدِ'* َ+َ�َ�ُ�:َ Wُ)

  ...)) َأ<4* ِ+�ِ-

���L ا�4�ة وا���م   2?�B2 وخ(�?2، زوج� ن?Rة ح��g� �ً3Bu:  

  )) َوَآ�َن ا�49َ��ُء ِإْذ َذاَك ِخ�Eًَ+� َ�ْ� ُی��2ُ�ْGِrْ ا���Nُْ� ِإ<�َ	� َ�ْ ُآ7ُ اGَ�ْ0ُ�َْ! ِمَ� ا��0َ�3ِم(( 

  �ًM�X�3م ی�رث رi5 ا�� c��Pا� cأآ.  
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 ))��h�." ةَ+َ�ْ� َیْ�9ْPَِ)ِ� اGَ�ْْ(ُم ِخ�Eَ! ا2َ�ْْ(َدِج ِ��َ� َرَ+Wُ)0ُ َوُآ6ُ9ْ َ'�ِرَیً! َ�ِ=یrََ! ا��4�4، ا�#�ری! ا�&69 ا�

  )) 0َْ=َم� اْسPََ	�� اْ�َ#ْ�ُ�َ+َ&rُ0َ(ا اْ�َ#َ	7َ َوَس�ُروا َ+َ(َ'ْ=ُت ِ:Gِْ=ي َ�

ه� �>5 ا�����P س�رت  P�  .وجت 

 ))Eْ�َ6ُ9ْ9َ َأ<�2ُْ� َسfَ6ُ َم9ِْ�ِ�* ا��ِ>ي ُآ6ُ9ْ ِ�ِ- َو	ُمِ#�ٌ; َ+َ َمْ wوِ<* َ+ِ#6ُ�ْ َم�9َِز2ُ�َْ� َو8َ�ْ�َ ِ��2َ َداٍع َو=ُGِ

6ُ	ْ9ِ+َ *9ِ�ْ:َ *9ِPْ&َ�َcَ *�ِ�ِ9ٌْ! ِ+* َم�0ُ(َن ِإَ�*� َ+َ&�9َ�ْ َأَ<� َ'�ِ�َ'ِ�ْ�َ+َ ((  

ت   P� ،ره�ا���Tل �>�ن نTو�?�، ه\ا آc �� حث، ذه��P� hBء tXن?� ��دت و�h3 یه� ��E ص

��L ج�ء ا��ه� ا�\ی5 أوآc إ��?2 ��ح��?�، ح���ا ا�?�دج  �?Z�� أث��ء �� ،L�� *�B�� hBه�، ذهP�

��E ا���3B وس�روا J�3�  .و��Iا أن ��L ا���ة ���gR و

5 أن ی��B?�ا إ�E أن ا�?�دج ��رغ، ���M س?�� جًا، �� خ�i �� ��ل أح اQن ���>2 أ��q �5 ا���>  

ه� P� 5� *�B� �?��� خ�O هfzء ا��ه� أن ی��دی?� ی� أ��� ا���4ن هc أنh �� ا�?�دج ؟ �� أن واح

 j4�ان�?E ا��U، آc ه\ا ا��ی* وآc ه\J ا�����، وآc ه\J ا��g>��، وآc ه\ا ا��U ا��43
 ا�\ي 

 ا2�U و��� ا���س ����ی* ��?� آ�ن �5 ����ی�Xأ L�� 2�t�وس�2 و L��� Hا Eص� �Bا�� Eإ� cووص �

ا���>5 أن f ی>�ن، �� أن أح أ��اد ا��ه� ��B?�ا أن ا���ة ��h��� �gR �� ا�?�دج ان��eوه� و���Zا 

�?��.  

  ..)) ا��%َ�ِ	*% ��pُ ا�>�ْآَ(اِ<*% ِمْ� َوَراِء اْ�َ#ْ�ِ� 9ِPْ&َ�َcَ* َ:9ِ�ْ* َ+9ِْ	6ُ َوَآ�َن َصEَْ(اُن ْ�ُ� اْ�ُ	7ِ�30َ((. 

ا��L� �B خ�i ح>��� ���L ا�4�ة وا���م وآc ه\ا ا��جc س�ن� ص��ان یt�� �� �zخ�ة ا�(��، أي   

 �zخ�ة ا�(��Pی��3 ی�� ،J\خt2 ی?�  .�Xء وkM �5 أ��اد ا�(��، �5 ح�ج��?5� 2 ���

 ))9ِ+َ *9ِ�ْ:َ *9ِPْ&َ�َcَ �َ&َا�>�ْآَ(اِ<*% ِمْ� َوَراِء اْ�َ#ْ�ِ� َ+َ ْدَ�َ� َ+َ ْص ��pُ %*	ِ�َ%�7ِ�30َ ا�	اُن ْ�ُ� اْ�ُ)َEْ6ُ َوَآ�َن َص	ْ

  ...)) ِ:9َْ= َم9ِْ�ِ�* َ+َ�َأى َسَ(اَد ِإْ<َ��ٍن َ<�iٍِ� َ+َ َ��ِ<* َ+0ََ�َ+9ِ* ِ��َ� َر�ِ<* َوَآ�َن َر�ِ<* َ�ْ&7َ اNِ�َْ#�ِب

3 ا��(�ب f ی��oB أن یE�3��?��3 ذ�  � _.  

.)) -ِ:ِ�'َ�ْPِ6ُ ِ��ْسgْGَ�ْPَْس�+َ ((  

����ه� ����e أن    �?�B�p رضUا E�� ��P���� ،2وس� L��� Hا Eص� H5 زوج� رس�ل ا���zرأى أم ا��

 J\وج?� وه h�ip خ��ت وج?� أي E�3� ،�?ت وج���� L�ی�3دوا إ��?� ��س��heP ��س��ج�

�B�4 �� ا�Pريا��.  

ِ	6ُ0ْ ِم9ُْ- َ+�ْس6ُgْGَ�ْPَ ِ��ْسMَ+َ *9ِ+َ�َ:َ �َ��ِ -ِ:ِ�'َ�ْPِ	�ْ�ُت َوْ'2ِ* ِ�ِ#ْ�َ&�ِ�* َو َوا���ِ- َم� َآ��َ	9ِ* َآِ�َ	ً! َوw َس(( 

 -ِ:ِ�'َ�ْPِاْس �َ�ْcَ !ً	َ�َِآ ((  

  .آ2 ه� ��ی]� ه\J ا���ة ا���4ن، آ2 ه� �uه�ة  
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 ))�P�َ -ِ:ِ�'َ�ْPِاْس �َ�ْcَ �9َ�ْ�ََأ ��P�َ !َ�َ�ُِد ِ�* ا���ا)Gَُی َ̂ �َ3َ>ْ�+َ �2َPُ&َْیَ=ْی�2َ َ+َ�ِآ ��َ:َ �َ�ِ)َ+َ -ُPَ�َ�َِأَ<�َخ َرا �

  )) اْ�َ#ْ�َ� 

   ،5�������� j4�ه\J ه� ا�t� �4Pآ��?�، حی* ا!�_ ا�\ي اس��oق ص��� �� آ��ب اH وا�\ي 

ا������Pن �� س��3 ا���ة ���gR ون?�gا �5 س��3?�، و�>�2 ونtgت ���� آ��Bة جًا، و�?� أهc ا��ی�� 

�4Pا� J\ل ه�ث �� خ  .ا���>���ن، و�j�3 ا������3ن، و��أ ا�����zن، ه\ا آ�L ح

� َأ�9َ�ْ�َ اْ�َ#ْ�َ� َ�0َْ=َم� َ<َ�ُ�(ا ُم(cِِ�یَ� ((.. �P�َ ((  

 س���ت ا���  Xی5 ی��3 �� أ�p��.  

� َأ�9َ�ْ�َ اْ�َ#ْ�َ�(( �P�َ  Qَ+ْا� �َ�0َْ=َم� َ<َ�ُ�(ا ُم(cِِ�یَ� ِ+* َ<Nِْ� ا��2ِ�gَ�ِة َ+Qَ�َ2َ َمْ� َهQَ�َ َوَآ�َن ا��ِ>ي َ�َ(��

  )) َ:ْ&َ=ا���ِ- ْ�َ� ُأَ�*� اْ�َ� َسُ�(َل

  : ه\ا ا�\ي ح���� ��ت، �Mل ���L ا�4�ة وا���م  


 l��M رس�ل اH اQن اس��P �� ج?�2 ح(� آ�ن ی?�ي �L س5�3B خ�ی�ً�، وه\ا ر  �u 5�Pأس ا�����

J، ه\ا �� L4��M L�Bوس�2 أ� L��� Hا Eص� �Bا����ة أن ا�� 
وه� ��E ��اش ا���ت، و��وي آ�

�M Mو ،�Bا�� l��M Lج�� E�� 5�Pوس�2رأس ا����� L��� Hا Eص� �Bا�� L��  :ل 

  .2 ح(� آ�ن ی?�ي �L س5�3B خ�ی�ً�اQن اس��P �� ج?�

���L ا�4�ة وا���م ا�?�?�  ��ذا �c3 ؟ ا�\ي �Bی5 أ���ا، زوج� ا��\��� �gا���ح k�g� أراد أن Lأن L�3�

�?��� ��.  

  ...)) َ��َل ُ:ْ�َوُة ُأْخِ&ْ�ُت َأ<�ُ- َآ�َن ُی�Jَُع َوُیNَPَ=�ُث ِ�ِ- ِ:Wُ%�Gِ�ُ+َ Wُ=َ9ْ َوَیْ�Pَِ	0ُُ- َوَیْ�Pَْ(ِش�ِ-((. 

  � ،L��� �T وج���p ��g�� L��� :c_، أخ�ان� ا�>�امأی�م ���k خ �B� ،J�B<�Tی Hل ا�Pی:  

�َ&ٌ! ِمNْ�َ ��َ �ْ(ُ9َْ�ُ&(Wُ َشّ�ًا َ�ُ)ْ� َ�7ْ ُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئ ْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ ِإن� ا��ِ>یَ� َ'�ُءوا� ;َ�َPَِم2ُ9ْْ� َم� اْآ

  C )11(َ:َ>اٌب َ:�gٌِ� ِمَ� اpْkِ�ِْ� َوا��ِ>ي َ�َ(��� ِآْ&Wُ�َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- 
  )س�رة ا���ر ( 

   kMو Hا Jء أراد�X cوآ ،Hا Jأراد kMء و�X cخ��، آ �?� kMو M *یا�>�م دy�M جًا �� دام ه\ا ا��

  .L ا���P�3�� �P�i ������ ا��y�iوإرادة ا�P�3�� H ����>�� ا���P�i وح>��

�� kMء و�gدام ا� �� ،Hا Jأراد kMء و�gدام ا� ��E��3� ل�M ،y�i� ل3� ،�o��� ��<:  

 �ٌ�gِ:َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- َ:َ>اٌب Wُ�َ&ِْآ �  C )11(� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئ ِم2ُ9ْْ� َم� اْآPََ�َ; ِمَ� اpْkِ�ِْ� َوا��ِ>ي َ�َ(��
  )س�رة ا���ر ( 

  Xأ 
�Tع س��3 ا������5 ی�ی أن ی�3?� �� ا��ح��i��� c خ�B*، ه\ا ی��>Tأن ی  ه\ا ا�\ي ی�ی

E��3� ل�M ،L�ح�� �� �gح��:  
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  C )13(ُ�(َن �َ�ْ(َ�� َ'�ُءوا َ:َ�ْ�ِ- ِ�َ ْرَ�0َِ! ُش2ََ=اَء َ+kِْذ َ�ْ� َیْ ُ�(ا ِ���J%2ََ=اِء َ+ُ وQَ�ِ�َ ِ:9َْ= ا���ِ- ُهُ� اْ�َ)�ِذ
  )س�رة ا���ر ( 

  �4Pا� k5، ن����B� _ل ه\ا إ��P5، وی���z���� 5e5 ی��5 ا��zا��.  

  ...)) � اْ�َ	ِ=ی9ََ! َ+�ْشPََ)6ُ�ْ ِ��َ� َ�ِ=ْم6ُ َش2ًْ�اَ+Gَِ=ْم9َ(( 

h�  .ی��3 ��

ِ�Jَْ*ٍء َ+Gَِ=ْم�9َ اْ�َ	ِ=ی9ََ! َ+�ْشPََ)6ُ�ْ ِ��َ� َ�ِ=ْم6ُ َش2ًْ�ا َوا���9ُس ُیDُ�Eِ(َن ِ+* َ�ْ(ِل َأْص�Nَِب ا�ْ+w Qِ َأْش0ُُ� ((

w *4>َوُهَ( َیِ�یُ&9ِ* ِ+* َوَ'0ِ* َأ Qَ�ِا��ِ>ي ُآ6ُ9ْ  ِمْ� َذ lَ3َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا��� �َأْ:ِ�ُف ِمْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��

  )) Gُ(ُل َآlَ�ْ ِ��ُ)ْ�َأَرى ِم9ُْ- ِ��َ� َأْشPَِ)* ِإ<�َ	� َیْ=ُخ7ُ َ:َ�*� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+ُ�َ����pُ �ُ4 َی

  �Mوأ �?)����L وس�2 آ�نh ا�\ي أز Hا Eص� Hإذا رأت رس�ل ا hآ�]�ب أن?� آ�نfا E��P?� وح��?� 

��3ف ��L ا��ji ا��� آ�نh ��اL�� J، آ�نh إذا أص���?� و�>�، آ�ن ���L ا�4�ة وا���م أ�ji ا���س 

���?� آ��Zًا، أ�� ه\J ا���ة �k أن?� ��ی y�gًا، ی��Zآ �?��� ji3ًا، ی��Zآ�ن ی�ح�?� آ ،�?� Eو�� ��

�?� X?� آ�ن ���L ا�4�ة وا���م�� E��:  

  ...)) َ+ُ�َ����pُ �ُ4 َیGُ(ُل َآlَ�ْ ِ��ُ)ْ� ��pُ َی9َْ�ِ�ُف َ+َ>اَك ا��ِ>ي َیِ�یُ&9ِ* َ+َ>اَك ا��ِ>ي َیِ�یُ&9ِ*((

  jل آ��Pوی��2 وی cخ
، أ�� ه\J ا���ة یBس2 ا���fی�، ا�� jل آ��Pم ی�ة وا���ا�4 L��� وآ�ن 

2<��.  

   L��P� ،_�!ی* اX?� �2 ی��3?� أح ا���X �Bع ووصc إ�E أ�uاف ا��ی��، وا���س ��ioا �� ح

���L ا�4�ة وا���م ص��h إf أن  �Bن، وا����iBا�� L� jا������3ن، وأرج L�� j�3�ن، و���Pا���

ل �uأ ���L، ه� رج��p cرB�.  

� َخَ�ْ'6ُ (( �P�َ 4��J���ِ �ُ0َُأْش wَ�ْت ُأم% َوrَ0َ+َ �9َ>ِ ْ�9َ ِمْ� َشcْ�َ+َ =ْ�َ3ٍَ� َو�6ْ َم0ِ* ُأم% ِمْ'َ�َMَ+َ 6ُ2ْGَ>َ 0َْ=َم��َ

6ْ�َ�Gَ+َ ،�2َ�ِ�ْ3ٍَ� ِ+* ِم�6ُ�ْ �2َ�َ: ِمْGُ+َ ،�ٌ3َ�َْش2َِ= َ�ْ=ًرا : 8َ0ِ�َ ِم qً'ُ&�4َ� َر�8َ�ْ َم� 6ِ�ْ�ُ َأَ�ُ�ِ ((  

  .��u?�، ا���ط ه� آ��ء �5 ا��4ف  

  )) َوَم� َ��َل ؟ َ+َ ْخَ&9ِ�ْ�َ* : 6ْ�َ��َ َأْي َهWْ�Pَ9ْ َأَوَ�ْ� َ�ْ�َ	0ِ* َم� َ��َل ؟ 6ْ�َ��َ 6ُ�ْ�ُ(( 

���h ا���ة ���gR �� ی�Pل ا���س ��?�، �5 أم ���P� �iل ا!�_   �?X 3�.  

َ+َ�	�� َرَ'6ُ0ْ ِإَ�� َ�Pِ�ْ* َوَدَخ7َ َ:َ�*� َرُس(ُل ا���ِ- َ+َ ْخَ&Gَ�ِ *9ِ�ْ�َْ(ِل َأْه7ِ ا�ْ+Qِ َ+�ْزَدْدُت َمَ�ًض� َ:َ�� َمَ�ِض* (( 

�ْ(ُ��ِ lَ�َْ��َل َآ ��pُ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 9ِ0ْ�َ* َس�� �  ...)) َص��

��ی�، آ�ن أ�ji ا���س ��، آ�ن أرح2 ا���س ��   jل آ��Pآ���، آ�ن ی fو.  

 .))6ُ�ْGُ+َ : *َ�ِ� َأَ�ْ َذُن ِ�* َأْن�	ِمْ� ِ�َ&2ِ�َِ �َ&َMَ�ْا �َGِ�ْPََأَ�َ(ي�، 6ْ�َ��َ َوَأَ<� 9َ��ِِ�ٍ> ُأِریُ= َأْن َأْس ((..  

  �i�� أم L� ج�ءت �� f����3ت إ�   .f ی�ج
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NَPَ=�ُث ا���9ُس ؟ 6ْ�َ��َ َ+َ ِذَن ِ�* َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+ِ#6ُ�ْ َأَ�َ(ي� َ+x 6ُ�ْGُم4* َی� ُأم�Wْ�Pَ َم� َی((

�rْ�َن َ:�2َ�ْ�َ َه(Qِ�ْ�َ:َ *>ِ4 َ+َ(ا���ِ- ��Gَ�ََ	� َآ�َ<6ِ اْمَ�َأٌة َ��% َوِض�َ�ٌ! ِ:9َْ= َرُ'7ٍ ُیNِ&%�2َ َو�2َ�َ َضَ�اiُِ� ِإw َآ: َی� ُ���9َُ!

6ُ�ْGُ+َ 6ْ�َ��َ :�ِ َث ا���9ُس�=Nَ�َ =ْGَ�ََن ا���ِ- َأَو�Nَ&َْیْ�َ�ُ  ِ�* : 2ََ>ا ؟ 6ْ�َ��َُس w 6ُNْ&ََأْص ��P�َ !َ�َ�ْا��� Qَ�ْ�ِ 6ُ�ْ(َ&َ+َ

  ...)) َدْمٌ�

أي f ی�kiP �� د�k، ا���أة إذا أص���g� hB?� أص�t� hBث� �� 5����X _ء خ��i جًا، ا��جc ی�?2   

�?��g� 2?�� ا���أة ،Lی��نS�.  

� َأْصَ&w 6ُNْ َیْ�َ�ُ  ِ�* َدْمٌ�((�P�َ  -ِ�ْ�َ:َ -ُا��� �� َأْصَ&6ُNْ َأْ�ِ)* َ+َ=َ:� َرُس(ُل ا���ِ- َص���P�َ 7ُ ِ�9َْ(ٍمNِPََأْآ wَو

ُهَ	� ِ+* ِ+َ�اِق َوَس��َ� َ:ِ�*� ْ�َ� َأِ�* َ��ِ�ٍ; َوُأَس�َمَ! ْ�َ� َزْیٍ= َرِض* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	�، ِ��َ� اْسPَْ�َ&َ� اْ�َ(ْ�ُ* َیْ�Pَْ ِمُ�

اَءِة َأْهِ�ِ- َ+َ م�� ُأَس�َمُ! ْ�ُ� َزْیٍ= َ+َ َش�َر َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ����ِ>ي َی0َْ�ُ� ِمْ� َ�َ�: 6ْ�ََأْهِ�ِ- َ��

  ...))  َخْ�ً�اَأْهQَ�َ َوw َ<0َْ�ُ� ِإw: َوِ����ِ>ي َیEْ>َ *+ِ �ْ2ُ�َ �ُ�َ0ِْ�ِ- ِمَ� اْ�ُ(د�Gَ+َ 4َل َی� َرُس(َل ا���ِ-

  .أرأی�2 إ�E ا���4 س�ن� أس��� �5 زی �Mل ه2 أه�_ وf ن2�3 ��?2 إf خ��ًا  

ِ̂ ا���ُ- َ:Qَ�ْ�َ َوا�49َ��ُء ِسَ(اَه� َآ�rٌِ� َوِإْن َ�ْ�َ ِل : َوَأم�� َ:ِ�*% ْ�ُ� َأِ�* َ��ِ�ٍ; َ+�Gََل((  4�Dََی� َرُس(َل ا���ِ- َ�ْ� ُی

�ْ=ُ�َأْي َ�ِ�یَ�ُة َه7ْ َرَأْی6ِ ِمْ� : َ+َ=َ:� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�ِ�یَ�َة َ+�Gََل: Qَ، 6ْ�َ��َاْ�َ#�ِرَیَ! َ�ْ

�ُ- َ:�2َ�ْ�َ َأْآrََ�: َشْ*ٍء َیِ�یُ&Qِ، 6ْ�َ��َ َ�ِ�یَ�ُةُ	ِcْ4̂ ِإْن َرَأْی6ُ َ:�2َ�ْ�َ َأْمً�ا َأ Nَ�ْ��ِ Qَrَ0َ�َ َوا��ِ>ي w  �2َ�>ِمْ� َأ

  )) َ'�ِرَیٌ! َ�ِ=یrَُ! ا��4�4 �9َ�َُم َ:ْ� َ:ِ#�ِ� َأْهPَ+َ �2َ�ِْ ِ�* ا�=�اِ'ُ� َ+Pَْ ُآُ�ُ- 

�(�5 أه�?� �t�� ا�ج�ج أو ا���iر اUه��� �� ا�t�� h�Bآc ه\ا ا�3(�5 وf ی�ج �Xء    E��ی��3 ���م 

 اH ث��ن�5 ���ً� :Oخ� ه\J ��ی�ة ا��� ���ث، أح��نً� أخ�ان� ا�>�ام��ل �3ل �  .آ��� 

َ+�Gََل : (َل �Gَ+َ6ْ�َ��ََم َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�ْس0ْPََ>َر َیْ(َمِ�ٍ> ِمْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- اْ�ِ� ُأَ�*� اْ�ِ� َسُ�(( 

َی� َمJَ0َْ� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� َمْ� َی0ِْ>ُرِ<* ِمْ� َرُ'9ِhَ�َ�َ =ْ�َ 7ٍ* : 9َْ&ِ�َوُهَ( َ:َ�� اْ�ِ	: َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

*Pِ�ْ�َ 7َِأْه *+ِ Wَُأَذا ((...  

  .رجO cذان� �� أه��  

  ...)) َ+َ(ا���ِ- َم� َ:ِ�ْ	6ُ َ:َ�� َأْهِ�* ِإ w َخْ�ً�ا َوGَ�َْ= َذَآُ�وا َرُ'qً َم� َ:ِ�ْ	6ُ َ:َ�ْ�ِ- ِإw َخْ�ً�ا((

   h��� �� Hی* ا!�_ وا���?2 إf خ��ًا وأن ه\ا ا��جc ا�\ي ذآ�وJ �� ح h���ی��3 أن� أه�� �� 

���L إf خ��ًا.  

 .)))ْ9َ�ِ 7ُNِPََأْآ wَیْ�َ�ُ  ِ�* َدْمٌ� َو w Qَ�َِم0ِ* 6ْ�َ��َ َ+َ&َ)6ُ�ْ َیْ(ِم* َذ wَأْهِ�* ِإ �: ٍم 6ْ�َ��ََوَم� َآ�َن َیْ=ُخ7ُ َ:َ�

ٌ̂ َ� َأَ�َ(اَي ِ:9ِْ=ي َوَ�ْ= َ�َ)Pَ�َ�ْ�َ 6ُ�ْْ�ِ� َوَیْ(ًم� w َأْآ7ُNِPَ ِ�9َْ(ٍم َوw َیْ�َ�ُ  ِ�* َدْمٌ� َی��9gُِن َأن� َ+َ ْصَ& اْ�ُ&َ)�َء َ+�ِ�

  )) َآِ&ِ=ي
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����ً�، ��ی]ً�،    hخ� آ�نt5 ا����Tا��أة �� ا� h5، ی��3 إذا آ�ن���zًا، وه� أم ا��یة جX ����

  .�� ه\J ا���ة ا���4ن أس�ة ح���ح���4، و�>�2 ا���س ��?� ا���اًء، �?�  �uه�ًة،

�o��� �o��� ��<ح �?�� �Bا�� ?� �� h3Mا��� و l4Pا� J\ه.  

��ِر َ+َ ِذْ<6ُ 2َ�َ(( َ>ْxَذَ<6ْ َ:َ�*� اْمَ�َأٌة ِمَ� ا ْPَِن ِ:9ِْ=ي َوَأَ<� َأْ�ِ)* َ+�ْس��َ'�ِ�َ �	ُهَ �	6ْ َ�ْ&ِ)*  �6ْ�َ��َ َ+َ&9َ�َْ�َ�َ#َ+َ

  ... )) َم0ِ*

ة ا��tث�  X 5�.  

))�َ'َ ��pُ �َ���َ+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �َ�� َذQَ�ِ َدَخ7َ َ:�9َ�ْ�َ َرُس(ُل ا���ِ- َص��:َ �ُNْ>َ �9َ�ْ&َ+َ 6ْ�َ��َ �ْ�َ8َ 6ْ�َ��َ َو

  )) َیْ#8ْ�ِ ِ:9ِْ=ي ُم9ُْ> 7َ��ِ َم� 7َ��ِ َ�ْ&�2َ�َ 

  .ل ��Pء ج�X \�� L�� q?�ی��3 أو  

  ...)) َوَ�ْ= َ�ِ&َ� َش2ًْ�ا w ُی(َ�� ِإَ�ْ�ِ- ِ+* َشْ ِ<*((

   �� 5� Hا �� 5� q�� آ�ن ا��ح� �� ،Lی* آ��� ج�ء ا��ح� �3 ر�k س��� �����R�B، ان�?E ا��

أن ا��ح�  ���، آ�ن �5 �3 د�P�M س�ى Oی� ا��?2 ص�� ���t� �?X ،Lآ��L وا��ح� ��E�3� ،kiP ذ�_

�5 رس�ل اf ،H ی��_ ج�L� �ًB وf د�3ً� cP��� ء�X.  

َ+�2JَPََ= َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ��َ� َ'8َ�َ : َوَ�ْ= َ�ِ&َ� َش2ًْ�ا w ُی(َ�� ِإَ�ْ�ِ- ِ+* َشْ ِ<*، 6ْ�َ��َ((

  )) َأم�� َ�0ُْ= َی� َ:���pُ :!ُJَiِ َ��َل

  U���3ا ا�وء  .دب ی� أخ�ان وا��>�� وا�?

  ... )) َأم�� َ�0ُْ= َی� َ:�Qِ9ْ:َ *9ِhَ�َ�َ =ْ�َ -ُ�>kِ+َ !ُJَiِ َآَ>ا َوَآَ>ا َ+kِْن ُآ6ِ9ْ َ�ِ�یَ�ً! َ+َ�ُ�َ&�Qِiُ4 ا���ُ-: َ��َل((

�T وجc ه� ا�   Hيء ا�� h2 وأن?�� hرة، إذا آ��g�  �5اH اس�L ا��y وه\c<� J واح�fو y�  أن

5[�uا ،yا�� yی�.  

Jأ��3د cخ\ آt5 ا���س وی����� �R�Bخ� ا��zی cوج T�  .�>5 أح��نً� ر��� 

 ..))��pُ -ِ&ِ>ْ<َ�ِ َ�َفPَ:ْن� ا0َ�ْْ&َ= ِإَذا اkِ+َ -ِ�ْ�َِ�ي ا���َ- َوُ�(ِ�* ِإEِhْPَ6ِ ِ�َ>ْ<ٍ; َ+�ْس	ْ	ا���ِ- َ��َب  َوِإْن ُآ6ِ9ْ َأْ�َ �َ��َب ِإَ�

� َم� ُأ8�ِ% ِم9ُْ- : ْ�ِ-، 6ْ�َ��َا���ُ- َ:َ��P�َ *0َِدْم �َ�َ�َ -ُPَ�َ�Gَا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم �� َرُس(ُل ا���ِ- َص��Dَ�َ ��	�َ+َ

ي َم� َأُ�(ُل ِ�َ�ُس(ِل َوا���ِ- َم� َأْدِر: 3ْ�ََ�ًة َ+x 6ُ�ْGُِ�* َأِ'ْ; َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+�َ	�، َ��َل َ��َل

َم� َأْدِري َم� : َأِ'�ِ&* َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�، 6ْ�َ��َ: ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+x 6ُ�ْGُم4*

6ُ�ْGُ+َ 6ْ�َ��َ ،�َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� ��ِرَیٌ! َ�ِ=یrَُ! ا��w 4�4 َأْ�َ�ُأ َآ�rًِ�ا ِمَ� اGُ�ْْ��ِن َوَأَ<� َ': َأُ�(ُل ِ�َ�ُس(ِل ا���ِ- َص��

�َ+َ -ِ�ِ �ْPُ�ْ�=َوَص �ْ(ُ�ِEُ>َْأ *+ِ ��GَPَاْس ��P�َ �َی=ِNَ�َْهَ>ا ا �ْPُ0ْ	َِس =ْGَ�َ 6ُ	ْ�ِ:َ =ْGَ�َ -ِ6ُ�ْ�ُ َ�ُ)ْ� ِإ<4* ِإ<4* َوا��� �ْ�ِ

�=4ُ�(ِ<* ِ�َ>Qَ�ِ َوَ�ِ�ِ� اْ:Pََ�ْ+6ُ َ�ُ)ْ� ِ�َ ْمٍ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َأ<4* ِم9ُْ- َ�ِ�یَ�ٌ! َ�ِ�یَ�ٌ! َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َأ<4* َ�ِ�َ�ُ w !ٌ�َی

*49�ُ4=�َPُ�َ ((..  
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  .ا���س ی����ن إ�E ا��gء اQخ�  

  )) ا���ُ- اْ�ُ	ْ��0َPَُن َ:َ�� َم� َ�ِ�Eُ(َن َ+َ�ْ&ٌ� َ'ِ	�7ٌ َو( َوا���ِ- َم� َأِ'ُ= َ�ُ)ْ� َمqًrَ ِإw َ�ْ(َل َأِ�* ُی(ُسlَ َ��َل (( 

   5� cوی�س Jأ�Bس�ف ی H5 ا[�i�� يء�� Lی2�3 أن Hة وا��B?�� آ�?2 �إن��ن ی� أخ�ان ��يء ا cآ

E��3� ل�M ،L�� kا�  :ی

)Eُُآ�7 َخ(�اٍن َآ %;Nِ38(ٍر �ِإن� ا���َ- ُیَ=اِ+ُ� َ:ِ� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإن� ا���َ- َ�� ُی( C  
  )س�رة ا��� ( 

   ،�?���ه\z� �4M Jث�ة جًا، زوج� رس�ل اH أم ا��5���z أنEP �5 ��ء ا����ء ا�?���g� h?�، و

�� ح���ا ا�?�دج رأوJ خ���ً� ��وه\ا ا�\ي حث آ�ن �5 ا���>5 أن f ی�ث ��u��B آ��Bة، �� أن?2 

� 5�ه� fن�?E أی5 ا���ة ���gR ؟ ان�?E ا��U، �� أن?2 ����ه� P� kiP2 ی�� �� ��Uا E?ن�f 3

  .ا��U، ه��ك fOف ا���fت آ�ن �5 ا���>5 أن f یkP ه\ا

))6ْ�َ��َ :*iِ4�&ََ�اِش* 6ْ�َ��َ َوَأَ<� 9َ��ِِ�ٍ> َأْ:َ�ُ� َأ<4* َ�ِ�یَ�ٌ! َوَأن� ا���َ- ُم+ِ � Nَ�َ ��pُ(�6ُ�ْ َ+�ْض6ُ0ْ#َ3َ َ:َ�

  ...)) ِ�َ&َ�اَءِ�*

�� آ���ت �\ی]� ی��3 وزوج�L ی�3iM ���3� �?��3ً� أن?� : نً� أخ �5 أخ�ان� �Mل ��أح��  T� ����4ل ه��ا

��L ه\J ا��4P، ���� ذآ���M ،�?� Lل �� h��pو L� ودواH آtن : أنEP �5 ��ء ا����ء ��2�t أ��ً� f ح

���، �5 ه� زوج�_ أ��م ا���ة ���gR ؟ ه\J ا��4P وh3M ��>�ن ه �Pث�� أ� c<� ة أس�ة\J ا���

�?��X �� �ًوان�  .��u ���zه�ة، ��ی]�، �����، ا�?���I hً� و

 ))Gَ�َْآ�َن َأ *�ِEْ>َ *+ِ *>ِ ْJَ�ََو ��َPَْأن� ا���َ- ُم9ِْ�ٌل ِ+* َشْ ِ<* َوْ�ً�� ُی %�fُِمْ� َأْن َوَ�ِ)ْ� َوا���ِ- َم� ُآ6ُ9ْ َأ �َ

Pْا���ُ- ِ+*� ِ�َ ْمٍ� ُی �َ��(َPَِم ُرْؤَی� َی)ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* ا��9 �َ�� َوَ�ِ)ْ� ُآ6ُ9ْ َأْرُ'( َأْن َیَ�ى َرُس(ُل ا���ِ- َص��

َ+َ(ا���ِ- َم� َراَم َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوw َخَ�َج َأَ�ٌ= ِمْ� َأْه7ِ : ُیَ&�9ِiُ4* ا���ُ- ِ��2َ 6ْ�َ��َ

  ...)) 6ِ�ْاْ�َ&

  .رس�ل اH وس�ن� ا�4یy أم ا���ة ���gR وا���ة ���gR، أر��3  

� ُأْ<ِ�َل َ:َ�ْ�ِ-((�P�َ 6ِ�ْ&َ�َْخَ�َج َأَ�ٌ= ِمْ� َأْه7ِ ا wَو ((  

  cی��� f ء�X ��3ی ،�?X 3�.  

� ِإ<�ُ- NَPَ�َ�َ=�ُر (( �P�َ ِمَ� اْ�ُ&َ�َ��ِء Wُ<َُم� َآ�َن َیْ ُخ Wُ<َِن ِمَ� ا0َ�َْ�ِق َوُهَ( ِ+* َیْ(ٍم َش�ٍت ِمْ� َ+َ َخ�	7ُ اْ�ُ#َrِْم9ُْ- ِم

َ+َ�	�� ُس�4َي َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُس�4َي َ:9ُْ- َوُهَ( : 7ِGَpِ اGَ�ْْ(ِل ا��ِ>ي ُی9َْ�ُل َ:َ�ْ�ِ- 6ْ�َ��َ

QُNَDَْی ((...  

  �gBج�ءت ا� ،yا�� Hا yرةأح.  
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: ُ�(ِم* ِإَ�ْ�ِ-، 6ُ�ْGُ+َ 6ْ�َ��َ: َ+َ)�َ<6ْ َأو�ُل َآِ�َ	ٍ! َ�َ)��َ� ِ��2َ َی� َ:�Jَiُِ! َأم�� ا���ُ- َ:�� َوَ'Gَ+َ �7ْ= َ���َأِك َ+6ْ�َ�Gَ ُأم4*((. 

  ...)) w َوا���ِ- w َأُ�(ُم ِإَ�ْ�ِ- َوw َأْ�َ	ُ= ِإw ا���َ- َ:�� َوَ'�7

  �M��� رس�ل اH : � ��>2، رس�ل ا�M Hل �?� إن آ�h�3� h ه\ا ����� إ����h��P� L أح ص �Bأج�

���L ا�4�ة وا���م و�Mل �B2 ا���B�� ،H fم إ�Mأ f Hوا h��M ���: �h��P ��ذا أ�Mل �L، أج
 ی� أ�� 

���h ا��U yه��M ،Lل ��3ل:  

�َ&ٌ! ِمْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ ِإن� ا��ِ>یَ� َ'�ُءوا� ;َ�َPََشّ�ًا َ�ُ)ْ� َ�7ْ ُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئ ِم2ُ9ْْ� َم� اْآ Wُ(&ُ�َNْ�َ ��َ �ْ(ُ9ْ

 �ٌ�gِ:َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- َ:َ>اٌب Wُ�َ&ِْآ �  C )11(ِمَ� اpْkِ�ِْ� َوا��ِ>ي َ�َ(��
  )س�رة ا���ر ( 

  :س��، �Mل �ME��3\ف ����4 ی?م ���R�� c : آc واح ی������M _�\� ،L����[�� cا  

�َ&ٌ! ِمNْ�َ ��َ �ْ(ُ9َْ�ُ&(Wُ َشّ�ًا َ�ُ)ْ� َ�7ْ ُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئ ْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ ِإن� ا��ِ>یَ� َ'�ُءوا� ;َ�َPَِم2ُ9ْْ� َم� اْآ

 �ٌ�gِ:َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- َ:َ>اٌب Wُ�َ&ِْآ �  C)11(ِمَ� اpْkِ�ِْ� َوا��ِ>ي َ�َ(��
  )س�رة ا���ر ( 

�\اب    L� 2?�� J�Bآ E��� 5، ه\ا ا�\ي���z5 ا���� �gا���ح k�g� أراد أن ،L��� ،L���روجL، أزاد 

�T وج�M cل ���L ا�4�ة وا���م Hن، ه\ا و�� ا������ � 5�z5 ا����cBM ،2�e أن ��>�2 :  

ِإن� ا���َ- َ��َل َمْ� َ:�َدى ِ�* َوِ��¥� َ+Gَْ= �َذْ<Pُُ- : َوَس��َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

GَPََ�ْض6ُ َ:َ�ْ�ِ- َوَم� َیَ�اُل َ:ْ&ِ=ي َیPَ+ْا ��	ٍء َأَ�;� ِإَ�*� ِم*ْJَ�ِ َب ِإَ�*� َ:ْ&ِ=ي��Gَ�َ ْ�ِب َوَم�Nَ�ْ��ِ 7ِ+ُِب ِإَ�*� ِ����9َ(ا��

� ُأِ�&�ُ- َ+kَِذا َأْ��P�َ -ُ�َ'َْیْ&3ُِ� ِ��2َ َوِر *Pِا�� Wُ=ََوَی -ِ�ِ �ُ�َ&ْ&Pُُ- ُآ6ُ9ْ َسْ	0َُ- ا��ِ>ي َیْ�َ	ُ� ِ�ِ- َوَ�َ�Wُ�َ ا��ِ>ي ُیْ&ِ

َ�َ�د%ِدي  َ+�ِ:ُ�ُ-ا��Pِ* َیْ	Jِ* ِ��2َ َوِإْن َسَ x *9ِ�َْ:�9�َ3ُِ- َوَ�ِ�ِ� اْس�0َPََذِ<* xِ:�َ><�ُ- َوَم� َ�َ�د�ْدُت َ:ْ� َشْ*ٍء َأَ<� 

  )) َ:ْ� َ<8ِEْ اْ�ُ	bِْمِ� َیْ)Wُ�َ اْ�َ	ْ(َت َوَأَ<� َأْآWُ�َ َمَ��َءَ�ُ- 

�َ&ٌ! ِمNْ�َ ��َ �ْ(ُ9َْ�ُ&(Wُ َشّ�ًا َ�ُ)ْ� َ�7ْ ُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ ِإن� ا��ِ>یَ� َ'�ُءوا �  ;َ�َPَِم2ُ9ْْ� َم� اْآ

َ�ْ(َ�� ِإْذ َسِ	ُPُ0ْ	��fَ Wُ) اْ�ُ	bِْم9ُ(َن َواْ�ُ	bِْم�9َُت ) 11(��ِ>ي َ�َ(��� ِآْ&Wُ�َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- َ:َ>اٌب َ:�gٌِ� ِمَ� اpْkِ�ِْ� َوا

  Eُ>ْ َ�ِ)12(Cِ�2ِْ� َخْ��ًا َوَ��ُ�(ا َهَ>ا ِإْ+Qٌ ُمِ&�ٌ� 
  )س�رة ا���ر ( 

ك   �� ك ث�P أن أخ�ك أنEP �5 ذ�_، f ی�ج�� ���M ،Lل �E��3أنf h ی�ج kا�  :إ�>�ن أن �

  C )13(ُ�(َن �َ�ْ(َ�� َ'�ُءوا َ:َ�ْ�ِ- ِ�َ ْرَ�0َِ! ُش2ََ=اَء َ+kِْذ َ�ْ� َیْ ُ�(ا ِ���J%2ََ=اِء َ+ُ وQَ�ِ�َ ِ:9َْ= ا���ِ- ُهُ� اْ�َ)�ِذ
  )س�رة ا���ر ( 

َ̂ َ�َ	��ُ)ْ� ِ+�َ	� َأَخْ>ُ�ْ� َ:َ>ا   C )68(ٌب َ:�gٌِ� �َ�ْ(َ�� ِآ�Pٌَب ِمَ� ا���ِ- َسَ&
  )س�رة اUن��ل ( 
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   ،2�e��\اب  L� >���ا�2 ���� ?��� L2 ورح��?��� Hا c�� f�� ،�Bی]�ن ا�\ی5 رددوا ا���Bء ا�fzه

E��3� ل�M:  

9ً� َوُهَ( ِ:9َْ= ا���ِ- َ:�gٌِ� �ِإْذ �G�َ�َْ(َ<ُ- ِ�َ ْ�ِ�Pِ9َُ)ْ� َوGُ�َ(ُ�(َن ِ�َ ْ+َ(اِهُ)ْ� َم� 8َ�ْ�َ َ�ُ)ْ� ِ�ِ- ِ:ْ�ٌ� َوNْ�ََ�ُ&(َ<ُ- َه�4

)15( C  
  )س�رة ا���ر ( 

  c�i� ل أ�� ح�����M ؟ c3�� ن��ن ��ذاS� ا���س �Pع ثT�T� ���� : Lوآ�ن أ��� ،�P�� م أن�p إی�ك ی�

c�iه\ا ا� L� ل�P� ،ي، وإن_ إن : ح��ة�c إی�ك أنh ی� إ��م أن ���P، إن� إن سhiP، سhiP وح

 hiP3_ ا���3س� �P2س.  

E��3� ل�M ،_��3� hرأی ،  :cBM أن ��Pل ��ن آ\ا، و�53i و��k س�L�3 �� ا��حc، هc أنt�� hآ

)Nُ&ِ�ْPُ+َ !ٍ�َ�2َ#َ�ِ �ًا َ�ْ(م)&ُ��ٌ̂ ِ�Pَ+َ  ٍ&َ9ََ&��9ُ(ا َأْن ُ�ِ ا َ:َ�� َم� َ+Pُ�ْ0َْ� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإْن َ'�َءُآْ� َ+�ِس

  C )6(َ<�ِدِم�َ� 
  )س�رة ا��(�ات ( 

 �ٌ�gِ:َ ٌن�Pَ2ْ�ُ َهَ>ا Qَ>َ�Nَ&ْ2ََ>ا ُس�ِ �َ��(َPَ>َ ُن �9َ�َ َأْن)(َُم� َی �ْPُ�ْ�ُ Wُ)	ُPُ0ْ	ِا���ُ- َأْن ) 16(�َوَ�ْ(َ�� ِإْذ َس �َ(ُgُ0َِی

  C )18(�ِت َوا���ُ- َ:ِ��ٌ� َ�ِ)�ٌ� َوُیَ&�4ُ� ا���ُ- َ�ُ)ُ� اVَ�َْی) 17(0ُ�َ(ُدوا ِ�ِ	rِْ�ِ- َأَ�=ًا ِإْن ُآPُ9ْْ� ُمbِْم�9َِ� 
  )س�رة ا���ر ( 

  E��3� ل�M ،Eو�Uی� اQ�4 اPا� J\أخ�ان� ا�>�ام أدق ���� ه:  

�َ&ٌ! ِمNْ�َ ��َ �ْ(ُ9َْ�ُ&(Wُ َشّ�ًا َ�ُ)ْ� َ�7ْ ُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئ ْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ ِإن� ا��ِ>یَ� َ'�ُءوا��َPَِم2ُ9ْْ� َم� اْآ ;َ

 �ٌ�gِ:َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- َ:َ>اٌب Wُ�َ&ِْآ �  C)11(ِمَ� اpْkِ�ِْ� َوا��ِ>ي َ�َ(��
  )س�رة ا���ر (

   jgآ Hح>��، ا ة، �� دام ا��gء وkM خ��، ی�ج�P3ة أس�س�� �� ا���M J\ی*، ه f���J�B، ه\ا ا��

 jی�gا� ،�?I qوا���� ،�?I د�Pا�� ،�?I yوا����� �?I 5�zا����س، ا�� ،�?I ا��رع ،�?I

�?I و  .ا���
 I?�، ا�3

ی�وون وورد ه\ا �� ا��ی* ا��gیj، أنL ح���� أح�ق ا����ود س�ن� إ��اه�2 ج�ء ا��زغ، أ��   

 E�� hBا���ر ��ء، و�>5 ��ذا ص E�� hB4� ع��یl، ���6 �� ا���ر ��Tی ا��3�X?�، وج�ءت ا���

��E حL�P�P ا���ء ؟ خ��� س2 �>3
، �� ا���ع أt�uت ا���ر، �?I c��3?� �>5 آ�Xا��زغ زاد ا fو.  

 L�I 5وح� Lإی��ن �?I �?� 5eوا�\ي أح�5 ا� ،y���� ،آ�ذب �?Iأه� و�� Hی* اا�\ي روج ا��

������P� ،L خ��iة جًاواح��ا��B��� L ص Hا E�.  
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E��3� ل�M:  

Nْ�َ ��َ �ْ(ُ9ِْم !ٌ&َ�ْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ ِإن� ا��ِ>یَ� َ'�ُءوا� ;َ�َPَ7ْ ُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئ ِم2ُ9ْْ� َم� اْآ�َ �ْ(ُ�َ َشّ�ًا Wُ)&ُ�َ

 �ٌ�gِ:َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- َ:َ>اٌب Wُ�َ&ِْآ �  C)11(ِمَ� اpْkِ�ِْ� َوا��ِ>ي َ�َ(��
  )س�رة ا���ر ( 

�5 أي أن اH جc3 ه\ا ا����ن، وا���ء وآjg ن�ای� و��ی ��اjM و��ز ن��� وآc إن�   �B��ن 

E��3� ل�M ،L�ذا:  

 qً�&ِْ� ُهَ( َأْهَ=ى َس	َأْ:َ�ُ� ِ�َ �ْ(ُ%��َ+َ -ِPِ�ََش�ِآ �  84C(�7ْ�ُ ُآ�7 َیَ0ْ	7ُ َ:َ�
  ) س�رة ا!س�اء (

   ،J�Bص �?I �Bوا�� ،�?I ���<وا� ،�?I Mوا��� ،�?I وا������ ،�?I yوا����� �?I 5�zا��

� q�� Lأن �?I وا��ح�Hرس�ل ا �� 5   

3 د �P�M�t�� Oی� ��Bئ، ��P ا��ح� ��3iPً� ث�ث�5 ی��ً� وc�M أر�5�3 � �Bا�� ���� آ�ن ا��ح� �5 

E��3� L��M c��  :ی��ً�، ی�ج ن�iP د�P�M، ��ح�ًا ه\ا ا�\ي وkM أرادJ اH وا�

�َ&ٌ! ِمNْ�َ ��َ �ْ(ُ9َْ�ُ&(Wُ َشّ�ًا َ�ُ)ْ�ْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ ِإن� ا��ِ>یَ� َ'�ُءوا�  ;َ�َPَ7ْ ُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئ ِم2ُ9ْْ� َم� اْآ�َ

 �ٌ�gِ:َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- َ:َ>اٌب Wُ�َ&ِْآ �  C)11(ِمَ� اpْkِ�ِْ� َوا��ِ>ي َ�َ(��
  )س�رة ا���ر ( 


 ی�Pل  �Biت ا��� rوا���ی rی�� k� tiأخ 
�Bu و��� ؟ إذاzا��� �oی� cه ه\ا أج�L، أم : ا���ح�

iا� 

 ؟ ا���ح� f ی��o ا���zو��� ا����M ،cل �E��3ن��س�B:  

�َ&ٌ! ِمNْ�َ ��َ �ْ(ُ9َْ�ُ&(Wُ َشّ�ًا َ�ُ)ْ� َ�7ْ ُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئ ْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ ِإن� ا��ِ>یَ� َ'�ُءوا� ;َ�َPَِم2ُ9ْْ� َم� اْآ

  C)11(َ:َ>اٌب َ:�gٌِ� ِمَ� اpْkِ�ِْ� َوا��ِ>ي َ�َ(��� ِآْ&Wُ�َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- 
  )س�رة ا���ر ( 

��L� �M �����ح�، ا�X Hء    f ،اءT)ب، وا��P3و���، وا����ب، وا�zًا أ�� ا���ا�M Hل خ��، ه\ا ��ح�

2�e��\اب  L� 2?�� J�Bآ E��� ا����س وی���5 ا��ج�ل و�>5 ا�\ي jg<�� kPوس�� أن ی.  

�� E�� yآ�ن ی�� yی�M �� �iا��L�� L ه\ا ا�\ي روج ا���B وأ�Xع ه\ا ا��gء ا�y�M س�ن� ا�4

 L�� Hا ��  ا��ی* ا�2��e و��P� ،J�Pل ر

))Gْ+َِم9ُْ- َو -ِPِ�ََ�اGَ�ِ !َpَ�pَ3َِ� ْ�ِ� ُأ�ِمْ ��َ:َ ُ̂ Eِ9َْرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َوَآ�َن ُی ُ̂ َوا���ِ- Wِ�ِ : wَ��َل َأُ�( َ�ْ)ٍ� ا��4=4ی

َ�� ِمْ�3ٍَ�:َ ُ̂ Eِ>َْم� َ��َل َ+َ ْ<َ�َل ا���ُ-  ُأ !َJَiِ�0َ�ِ َشْ�ً�� َأَ�ً=ا َ�0َْ= ا��ِ>ي َ��َل ) �ْ(ُ7ِ ِم9ْDْEَ�ْا )�َُیْ 7ِ�َ ُأو wَو

� َواْ�َ	َ��ِآ�َ� َواْ�ُ	�2َِ'ِ�یَ� ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- َوEُ0ْ�َ�ْ(ا َوْ�َ�ْ�NُEَ(ا�َ�ْGُ�ْا ُأوِ�* ا)�ُbْ0َِ! َأْن ُی��َوا� Nِ�ُ wَن َأْن َأ)%&

َوا���ِ- ِإ<4* ُأِ�;% َأْن َیEِhَْ� ا���ُ- ِ�* َ+َ�َ'َ� ِإَ�� ِمْ�3ٍَ� : َ��َل َأُ�( َ�ْ)ٍ� َ�َ��) َیEِhَْ� ا���ُ- َ�ُ)ْ� َوا���ُ- Eُcَ(ٌر َرِ��ٌ� 

ُ̂ َ:َ�ْ�ِ- َوَ��َل َوا���ِ- w َأْ<ِ�ُ:�2َ ِم9ُْ- َأَ�ً=ا Eِ9َْآ�َن ُی *Pِا�� !َGَEَ�9ا� (( ...  
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   T� Hا _B��3�� ة�J ث 2��jM ا�������� hأن hن�، وآ�T��� �?�?�5 ا���_ وا�ه c����c إن��ن �>�2 

cوج.  

))!ُJَiِ�:َ 6ْ�َ��َ : َل َی��Gَ+َ ،َأْمِ�ي �ْ:َ �ٍNْ'َ !َ9َ�َْ ُل َزْی9ََ; ا�ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیْ �َوَآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��

َأْ�ِ	* َسْ	0ِ* َوَ�َ�ِ�ي َم� َ:ِ�ْ	6ُ ِإw َخْ�ً�ا، 6ْ�َ��َ َوِهَ* : �َذا َ:ِ�ْ	6ِ َأْو َرَأْی6ْ�َ�Gَ+َ 6ِ َی� َرُس(َل ا���ِ-َزْی9َُ; َم

6ْGَEِ ُأْخ�2َPُ َوَ�ا��Pِ* َآ�َ<6ْ ُ�َ��ِم�9ِ* ِمْ� َأْزَواِج َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+0ََ�َ	�2َ ا���ُ- ِ��ْ�َ(َرِع 

 Qِ+ِْب ا��Nَِمْ� َأْص Qَ�َْ� َه	ِرُب �2َ�َ َ+2ََ�َ)6ْ ِ+�َ�Nَ�ُ !ُ9َ	ْ�َ ((  

   h��P� 5 أ��ي� �?�tا��رع س Eإ� �eان ،��P�Pة ح���Mل ه\J زی�
 آ�نh ������� و���ه���، 


  : زی�

  ...)) 6ُ ِإw َخْ�ً�اَأْ�ِ	* َسْ	0ِ* َوَ�َ�ِ�ي َم� َ:ِ�ْ	: َ+6ْ�َ�Gَ َی� َرُس(َل ا���ِ-((

  h��M دی���ك إ�>�ن�� إذا خ�4_ وkM ��?�� آ��Bة : إذا آ�نh ا��أة �� cة، ه�� ،�Bج�ءت ا����س

�5 ه\ا، أن ��Pل f واf H ی�L�3، ه\J خ�X ���4ی��،  h�tِ��ْ�َ�َرِع"... وس Lُb4َ3َ�ََ�َ?� ا�� " .. cه

ك إ�>�ن�� ی��t_ إن��ن ����M 5 و��i3 رأی_�� ی>�ن ه\ا ا��أي ��q ����4_ ه\ا  Mو yا��

  .ا!ی��ن


 : أی?� اUخ�ة  �u 5�ه\ا ا��ی* ی��ي �5 آ5�z� c، ی3 ����� �>c ��?2 ��يء، ی3 ه\ا ا��ی* 

 �?� kورج cوج T� Hأه� ا�� �gR��ی، وا���ة X ا ������ن��
 هfzء ا�\ی5 أود�P� ،�?���Mو �?P�t�

�B�iوس��3?� ا�.  

���?� آ�نh ��ی�� ��Pل وأن ی�� cن� دخT��� ��?�� Lی�، إن��ن زوج�  ��iBا ��?� اUخ�ق ا����

 ))�ْ(ُ��ِ lَ�ُْل َآ)Gَُی ��pُ �ُ4��َ�ُ+َ (( ...  

  �Bا�� �?��  :ث2 إن ه\J ا�(�ی�� ج�ی�� ا�Tن� �Mل 

  ...)) َآَ>ا َ+kِْن ُآ6ِ9ْ َ�ِ�یَ�ً! َ+َ�ُ�َ&�Qِiُ4 ا���ُ-َأم�� َ�0ُْ= َی� َ:�Qِ9ْ:َ *9ِhَ�َ�َ =ْ�َ -ُ�>kِ+َ !ُJَiِ َآَ>ا َو: َ��َل((

   fإ L���5 ه\ا ا�\ي ���Mا  h�����E أه�� إf خ��ًا و��  h��� �� Hل وا�M ،خ��ًا �?���k أنL ی2�3 

  .أن� �L3خ��ًا، و�� دخc إ�E ���� إf و

h��M h�[أخ�?� ح���� س q���� ا���ة ا��� J\ت، وه�uاح��� J\خ��ًاوا :ه fإ �?��� h��� �� H.  

  :س�ن� أس��� �5 زی �Mل

اَءِة َأْهِ�ِ- َوِ����ِ>ي َ+َ م�� ُأَس�َمُ! ْ�ُ� َزْیٍ= َ+َ َش�َر َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ����ِ>ي َی0َْ�ُ� ِمْ� َ�َ�(( 

�Gَ+َ 4ِمَ� اْ�ُ(د -ِ�ِEْ>َ *+ِ �ْ2ُ�َ �ُ�َ0َْخْ�ً�ا: َل َی� َرُس(َل ا���ِ-َی w0َْ�ُ� ِإ>َ wَو Qَ�ََأْه (( ...  

��?� إf خ��ًا، إf أن?� آ�نh ���م �5 : اسtل ��ی�ة، س��tا ��ی�ة h��M: س�ن� ��� �Mل   ����� �� Hوا

�(��?� ��t�� �r3 ا�Lآ�t�� ��i.  
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 5�zا�� ،Lخ�انS� 5e5 ی��5 ا��z���� ،L�P�Pح E�� �?I إن��ن cل آ��� �5 آ�Pأن ی cBM ًا��Zآ jMی��

 J\5 ه� LR�Bس�ف ی cوج T� Hوا ،Hرة �5 ا�Xإ J\إن��ن ��يء ه c5 ی��ی*، وآ�zا�� ،cدون د��

�uا��ر.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1152�� آ��ب ��
 

��ت ������  -ا������ ا!س���� ���Bد ����B3� �eد �5 � - أ��اض ا��5���z ) :091( ا�رس  -��

���gا���اص ا�. 

  03-08- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�����zن  

��Bد �5 ��Bد ا���اص ا����g، وردت   Lاس� c2ٍ�ِ�3 ج��� �o��� �e��� E�� y�M��Zت وه\ا ا����B3 ا�

�� آ��ب �� ا��ی* ا��gیj هP� �� �e�وج�?� ����3  � س�5 ا�ار��، ه\J ا�����eه\J ا���

  .أ��اض ا������5

 f ،ء �����نfzن وه���z� ءfzه ،H5 ���ت ا� h�� Eإ� cخأی?� اUخ�ة أن� ح���� أ�>�2، أ�>�2 ��5 ی

أری أن أ���� أ��اض ا�>��ر و ا�������5 و ا��(�ر و ا���gآ�5 وا��43ة، ی����3 أن ن���3 أ��اض 

 ا����Tا ه��ك �g>�ت آ��Zة ی�3ن�ن ��?�، ��3?� �5 ص�k  ا�\ی5 ا����TاM 2?أن k� ءfzی5، ه���

أیی?2 و ��3�Bu 5� �?�3 ا��43، وجت ه\J ا���� �e��yBi انM�Biً� آ��Bًا ��E واkM ا������5 

?��M E��2 و ا���م، دا�Rً� ی�ج سzال آ��B، ���ذا آ�ن أص��ب رس�ل ا��M Hً� �� آ�X cء ؟ و ���ذا 

��E أیی?2 ا���� و ن�5 ن3 أ�j ����ن و زی�دة و �� أیی�� إ�>�ن�ت �\ه�� و  H�3?2 أج�ى ا� E��

  .�k ذ�_ ن( ه��ك ��3ً� و ��MTً� و ��X�ً� ؟ �c3 ه\J ا�����e �(���3 ن�k أیی�� ��E أ��اض

  : ا���اص ا����g آ���L أ�� ���B ی�Pل ��Bد �5 ��Bد

أي أن ه\ا ا�cP3، ه\J ا�(�ه�ة ث����، ه\J اUداة ا��� ج�3?� اH أداة �f ���3  ا���Pا ا���Pا،: أ�� �3

E��3� ل�M ،��3ن cP3ا و ا���P�  :ی��oB أن �ci3، ا

  C)10(�َوَ��ُ�(ا َ�ْ( ُآ��9 َ<ْ�َ	ُ� َأْو َ<7ُGِ0ْ َم� ُآ��9 ِ+* َأْص�Nَِب ا����0ِِ� 
  )س�رة ا���_ ( 

هfzء �2 ی��P3ا، ا���Pا و ا�cP3 ن��3، �>5 ا�cP3 آ�j ی���ف ه�� أي أح أس�Bب دخ�ل ا���ر أن   

��ر، ��>5 أن نtخ\ : ا��zال ؟ ه\ا أول ��ض، �Mل L������ ه�  y�3���� LB�M coX M cP���ب ذي 

��ع �5 ��وع ا�ی5 و ن(g� L�3>�� و ن���ص2 و ن���ح� و آc واح ی���ز إ��u Eف و ��3?2 ی>�� 

�Pخ� ه\ا نQ�3?2 ا� ���ل ��g� Lك و ه\ا آ��� و ه\ا ����ف و ه\ا زنیy، ه��ك ��Mی� ���ی5 ��

���?� ا��g>�ت و ن��� �5 أج�?� ����د ��5 ا��5���z ه\g� J>�� ا������5  2�Pه� و ن�B<ن���?� و ن

 cآ\ا، آ k� ءfzآ\ا و ه k� ءfzا���4ف و ه k� ءfzا�>��ب و ا���� و ه k� ءfzاف ه�uا���م، أ

 ���� أنL ا����M ا���زی� و �� س�اJ إ�E ا���ر و �]q ا����4 ه\ا واkM ا������5 ی��E حy آc ی Lأن
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��ر، ی��oB أن  L������ ه�  y�3���� LB�M coِXُ M cP�ا���م، ا���Pا وا�cP3 ن��3، �>5 ��ب ذي 

��ت �(ی���� �� cP3أن ی>�ن ا� �oBی� ،L� yخ� ���� cP3م ا�� �� ���i4، ی��oB أن ����

 �g�� jى، آ� ���ن، آ�j �2�3 ا�?�<� jآ� f ،yا�� �g�� jی5 آ���ت ث����، �� أص�ل ا�����

ا������، f آ� j���o ��نً�، f آ�j أح(�2 ��نً�، f آ�j أس�L ��نً�، إذا ان���3B� ���og ان�?���، �Mل 

E��3� :  

  JَEْPَ)46( Cُ�(ا َوَ�ْ>َهَ; ِریNُُ)ْ� َواْصِ&ُ�وا ِإن� ا���َ- َمَ� ا����ِ�ِ�یَ� �َوَأ0ُ��ِ(ا ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- َوَ�� �9َ�ََزُ:(ا َ+
  )س�رة اUن��ل ( 

��� وج�دJ و�5 ه�L ا�>��B و��� خ�L� y، آ2    5�R\ وه� �� أ��E درج�ت ا��cP3 ی�B4 س�ه�ً� ��

 أن f إ�L إf اH و��5 أ?Xل أ�P� ًا أي ��5 أنن ��c3 ه>\ا، �g>�ت وخ���4ت ����M 5 ث�ن�ی� ج

م و f�zخ�، ث�ن�ی� P� f ء��Xث درج�ت أو ث��ن درج�ت، ی��3 أ�ث �B?���ت، ��5 أن ی>�ن ا����وا

 cه ،Eو�Uا jأ� �Rا��� hPBu cه ،jأ� �R�� و��ی�ت ����ن، أوUس�2 ا �� �?�Mر c3� ،5یجًا �� ا�

��ع ص��o جًا یt�� أح>��?� هc أ���P?�، هc آ���?� ح�E وص�h إ�E ه\��� ��<g� 2�P� أن cP3أی ،J

����LB �� ا�����ن، ی��oB أن ن�LP س�2 اUو��ی�ت ی��3 ��4ر إن��ن ی�آ
 س��رة �� س��، ا����ك 

اح��ق �5 ����ك وf ح�آ�، و�� ح�ج� �����رة ث�ن�ی� جًا، أص��?� خ�c، ی�ب حJ\?� Le ا��(� 

 M أن ���ك ا����رة Eن�ی� و ی���Zح>��ً�، ه\ا ا� q�� و��ی�ت ا����رةU LBی�� f اح��ق، ه\ا ا�\ي

��ت ص��oة و ی>�Bه� و ���� E����ض، ا���Pا و ا�cP3 ن��3 �>5 �5 ان��ا��ت ا�cP3 أن ی��� 

ی(���M �?�� c3 و خ���4 و ����M و ����Tت و����� و 53u و ��(�2 و ا�?�م ����gك و ا�>�� �5 

cأج f م وP� f ث�ن�ی� ���Mخ�z� .  

�� �� أنTل اH �?� �5 س��iن، �2 ��د �5 ا���B ا�3ن�ن، �� ��3?� : ��ض ث�نB� LB�M coX cأو رج

 P� H5 أن_ أورع �5 رس�ل اe� درج� �5 ا��رع، أي ح���� E��أص��ب رس�ل اH و ه2 �� أ

3ن� ا��3ت �5 ا��4اب ا���3دًا آ��Bًا، �� ��X 5ء ی����P إ�E اH إf وأ��ن� ا�Bء ی�X 5� �� و ،L� �B�

 L�� \ف��و ح����  lP���� L�?�� hأن �ً[�X م�ا!س E�� j��� ������ ،L�� �Bو ن?�ن� ا�� fإ H5 ا�

   h��T��� L�?ی�دة و ا!س�م آ���Xc]ً� أن

 ��?� دی�L، رج�fً دون أص��ب رس�ل اH، أي أی?�� أرEM ؟ أن� آ�h أ�Mل إذا �M ��B� coX cأو رج

ي وhM أن أج�q أ�� q�� �B5 ا��� cرض إن��نً� أآ�Uه2 أّن �� ا���أن ی��ورن�، ح����  راد أح

 أآ�c �5 رس�ل اH و���L أ��� ��q ه��ك X6، أّن ه\ا ا����g2 أّن ه\ا ا��T� hإذا آ� ،�ًM�u3_ إ�

 Lوأح�ا� L��3وأ� Lا��Mأ ،J�43م ����د� �Bا�� ،�ًM�uآ� ���� و���_ إ��g� �o� ،E��3� H5 ا� yآ�?� ح  
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E��3� ل�M:  

ُ̂ َ:ِ� ا2َ�َْ(ى    C )3(�َوَم� َی3ِ9ْ
  ) س�رة ا��(2 ( 

   cوآ ،��ث� ��� cی5، آث ����oات �� ا��� f ،�ً[�X �?�� lP��� fو ،�ً[�X Lس�� E�� f�Tد 

�� د��f، وآc د��f �� ا���ر، �Mل ا���B ا�>�ی2�:  

))hَ�َ�َ -ُ�>َأ Q�ِا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َم� �َ�َ�ْآ6ُ ِ+�ُ)ْ� َأْمَ�ْیِ� َ�ْ� )%�Dِ�َا َم� َ�َ	��ْPُ(ْ� : ُ- َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��

  )) ِ�2َِ	� ِآ�Pََب ا���ِ- َوُس�9َ! َ<ِ&�4ِ- 

  �oی� ص��P� ��tخ\ون دی�>2، إذا أردن� أن نt� 5���ة وأن ن>�Bه� ��?�، إّن ه\ا ا�2�3 دی5، ��ن�eوا 

وأن ن(���M �?�3 آ��Bة وأن نh��4 ا���س �� �� �?R��Tق ا!س�م، و��Tق ا������ن، و���3ا، 

ا��gء ا��2�z إخ�ان��، وأن� f أ�>�2 �5 ه�اء، �5 ح�Q 5خ� أ��t� �Pن�س أ��ا �5 ا��oب �5 أ��ی>�، 

2?M�X �� 5ت ا�������<g� أّن 
�Pا� L� �iء ا�\ي ی���gأورو��، ا�  ن��Pه� إ���p E?2، ه\ا ا���(

 r3� �� hBgء، وآ2 �5 ��3آ� نfzی��4ا وراء ه f ءfzء، هfzه Lخ��� ا���ن�� f ی��)��

 LRان��� E��ا����ج �(�ء ا���zو��ن وأ�P�pا ا���(، �� رأیh ����ً� یzث� ����4 ا������5 ا����3 

���L� 2 رؤی� ��3ة، �Mل ه\ا ا���ض ا��Zن�  ا��4�g، ن�5 ن�ی ان���ء إ�E �(��ع ا������5، ن�ی

ّ� ��?� دی�L رج�fً دون أص��ب رس�ل اH، أو اآ��E ��أیL، جc3 �5 رأیL دی�ً�، M ��B� LB�M coX cرج

 f �� عواQراء ����و�� إذًا ه��ك ��gات اUدی�ن آc ی�Pل أن� رأی� آ\ا، یtخ\ �5 ا�ی5 �� یLB)3 وی

ن� أدی�� �Bأص ،LB)3ء، ی�X c�?�ء و�g� ���3� ���ن، ا�(�ه�ت، أن��ط، واQن ن�ح� أّن آc ج��

��L، هfzء ی���3ن ��gء Oخ�، ��q ه\ا ه� ا�ی5  h<�� L��?� وا�\ي L� ه�T� L� ���3� ا�\ي

 ،L�� lP��� دون أن ،L��� ا����4، ا�ی5 ا����4 أن �tخ\ ا���?� آ�c<� ،L ���ص��L، دون أن �Tی

ع، �B� f kB�وی�ى ا ،L�� ى ���� ه�ا� f kB����k ا��رع f ی��k، ه\ا ا�\ي ا��\ رأیL دی�ً� ی�ى ا�?

 E��ا���ل ���� ه� ��L�� q، أآ�Z ا���س ه\ا �5 ج������ إذًا ��E حy، ه\ا ��q �5 ج������ إذًا 

�� إ�E ��اق آ��ب ا�P3� ،cu�� !Hل ه\ا ا�>�م �2 أنL أخ\ه� �5 آ��ب اH وه� یTی ME��3� ل�M ،:  

9َ&2ُ�ُ4ْ� ِ�َ	� َآ�ُ<(ا � ِإن� ا��ِ>یَ� َ+��ُ�(ا ِدی2ُ9َْ� َوَآ�ُ<(ا ِش0�ًَ� َ�ْ�6َ ِم2ُ9ْْ� ِ+* َشْ*ٍء ِإ<�َ	� َأْمُ�ُهْ� ِإَ�� ا���ِ- ��pُ ُی

  C)159(َی0َEُْ�(َن 
  )س�رة اUن�3م ( 

��E ���ر آ��� أص��ب ا���B آ�ن�ا ح��� ا�O�Pن، ی���3ن ���>�L، وی���zن �   L�� وآ�ن�ا L?��g��

���L وس�2، وآ�ن رس�ل اH إ���ً� Uص���L، وآ�ن  Hا Eص� Hن إ��م رس�ل اO�Pن ا��<� ،yی�iا�

ان، ����Pن �� ا��د ��E أص��ب اUه�اء، �Bه2، رج�ٌل ��3و��ن ������ن �� ا�3� 5�� ��Rأ Lأص���  
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M ن� آ����  �ل ���L ا�4�ة وا���م �k �� آ�ن ���?2 �5 اfخ��ف، 

َخْ�ُ� ا���9ِس َ�ْ�ِ<*، ��pُ ا��ِ>یَ� : َ:ْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

ُ̂ َش2َ   )) �َد2ُ�ُْ� َأْیَ	�َ<2ُْ� َوَأْیَ	�ُ<2ُْ� َش�2ََد2ُ�َْ� َیُ�(َ<��pُ ،�ْ2ُ ا��ِ>یَ� َیُ�(َ<��pُ ،�ْ2ُ َیِ#*ُء ِمْ� َ�0ِْ=ِهْ� َ�ْ(ٌم َ�ْ�ِ&

ع ��Bدة �� ��3?�   �B� أن �oBی� f ،Hی�ًا ��?2 أص��ب رس�ل ا�o� �ً�?� م�?2 ا!س��أن  �oBی� f

 5�ع ذآ�ًا �� ورد �B� أن �oBی� f ،ا�����3ن L�3� �� �ً<��� _��� أن �oBی� f ،Hأص��ب رس�ل ا

 Eص� �Bا�� Eا إ���Pان� ����ع ا!س�م و��ع ا�ی5، وآ��� أحث ا��i�gن �?2 � fوس�2 وإ L��� Hا

 c6 �2�3 ����� ه\ا ا����X ��tری�ت وی����pه�، أي ��>5 ح�c ز��ف ����� ا����ء ��L آ�س��ت 

، ه>\ا ا���Pوا��(�ر، ه>\ا ا�� yار �?\ا ا����M6 ا��2�3 إ�gوج�د ه\ا ا� P3رك ه\ا ا��B�3دات، وی�

 �� ��ری6 P����� ؟ وا�X Hء �f ،2�z أ Hا E��� cه ��Bال آzه��ك س �ً�Rدا ،k�اخ��j ا��

اؤن� ����M E?2 ی��ون��، ن�5 ��E آ�Z��� f ن��_ �5 أ��ن� �X]ً�، ه\ا �ا������5 ��ت ���ة ��B�4 أ

�����، ن?�ن ��E ا�P3� ،Hل و�2�z� k جًا، ��\�_ ی(
 أن ن2�3 ح�P�P ا��U، أي ح���� ی?�ن أ�� ا H

 ���� ����� �B��L�� �B ا����ء �k ا��ج�ل وص�ح
 ه\ا ا����B ی2�P ح�ً� �\آ�ى ��� رس�ل اH وی

��ة، ه\ا إس�م ع �� ! إ�E ه�� وص��� ! أن�سً� آ��Zی5 و��EP ا�>���ت وُی�gد ��4ح
 ا�Bا� J\ه

�����5 ی(
 أن یخc ا��3یq وی(�q إ�E ج�ن
 ا��3وس ���M���، �� اح���f���، اQن آh�� 2 �5 ا�

أ��م ج����p k �5 ا����ء ا�>�س��ت ا��3ری�ت، ه\ا ی�2e3� L�3 ا������5، وإن �2 ی�c3 ا��3یq ی�Pم 

 �� f 5ا������ hم �� ح�ان��ا!س )� f M ،5 ا����ة� c4دات، ان��B����L ا��>��، ��P ا!س�م 

� f2، و?Rا�X f3?2 و�� ��P� ،2?اح��أ �� fأ��اح?2 و �� f2، و?�fاح��� �� f?2 أس�سً�، و�ه�Tن �

  :��ج�ن
 �Mل ا��س�ل ا�>�ی2

 َوا��ِ>ي َ<ِEْ��PPَ�َ Wِ=ِ�َ�ِ *ِ&��0ُ ُس9ََ� ا��ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&ِ�ُ)ْ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

� َ�ْ( َدَخُ�(ا ُ'Nَْ� َض;� َ�َ=َخُPُ�ْ	Wُ)، َ��ُ�(ا�P�َ �:ً�&َ+َ �:ً��ََوِذَراً:� ِ�ِ>َراٍع َو �ٍ&ْJِ�ِ َوَمْ� ُهْ� َی� َرُس(َل : ِشْ&ً�ا

  )) َ+َ	ْ� : ا���ِ- َأْه7ُ اْ�ِ)�Pَِب ؟ َ��َل

ه��ك ن�� جی، ون��ء أي ��P3ل إن��ن ی?�دي ج��q أ��م �>�
 ���ن�� ی�س2 أزی�ء ا����ء آc س��   

 E�� cوج T� Hء ی��4ه2 اfzل ؟ أه�P3� ء�gه\ا ا� cت، ه�ا���دی J\ن وراء ه�Z?ا������5 ی�

اR?2، إن��ن ��سy ��ج5 ��ج� ه� ا�\ي ی�B� ��� 2�4س ن����R؟ ه\ا �Xء واkM أم f ؟ ه\J ا��M�iت �أ

 ی��E ا���ن ��P، أ�� ح(2 أ���R?� أ���>2، �2 یyB �5 ا���أة �Xء �2 ی�J ا��ج�ل، آ�� خ�P?� اM ،H

آ�� ه�، ن��ء ا������5 هfzء أی��O 5ءه2 ؟ أی5 إخ��?2 ؟ ��ذا ی�c3 هfzء أ��د وأ�Mل ح���� ی?�ن أ�� 

����� ن?�ن ��E اH، وح���� ُنTّ3ِ أ�� اH یT3ن� اH، وح���� ن�o�B ا�T3ة ��u ��p 5یy ه\ا ا�ی5  Hا

 H2 ی\��� ا�e3ی�دا�T� ل�M Lأّن ���ري �� ی?م ا!س�م ؟ �Mل: �T وج�M ،cل ُذِآ� �5 س�ن� � cذا : ه��
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ز�� ��2�ِ، وجال ����y، وأ��R ����ن، ��?2 ا��B�o وا������ وا���g ��5 ا���س : ی?م ا!س�م ؟ �Mل

��E ��ض خ��i، ی�Pل Jص�ح
 ا��ج?�5 : ��ج?�5 و���ن�5 اQن ص�ح
 ه\J ا�����e و�k ی

وا����ن�5 ه� �� وج?�5 و���ن�5 �� ن�ر ج?�2، ی��Pك ص�ح
 ا��B�o ی�3ف �5 أنh و�5 خ��4_، 

 _�� L��t�� ك�� L���pا�\ي ا _Bص�ح Eإ� 
ك �5 ی�ى أن_ ��
 L�B�p ����ح، ث2 ی\ه������oب 

 آc واح ��>�� ح�ج� ،L��Pب إ��_ ��� أص�ب M ذا ه�S� ،L��L�Z�� �B�o، ی��ث ��_ آ�� ��ث �_ 

: ��ن و��Pب ���ن ��B�o_ �� ��3ف �� �c3 ه\ا، ����ع ا��B�o أن� أ�Mل �r3B ا���س �Mل �L أحه2

L� ل�M �3Rإج��� را Lج��t� ،���B�pا P� : ًاو�5 أنh ح�E أ���p_، أنh أcM �5 ذ�_، �� أن� ���oب أح

 ����Pب ی�م ا���oن ا��U ،_�� ������� Eن?2 أو�U أ�� وأ�� hB�pf L���p5 ا�� L�خ\ ح���zس�

���L وس�2 Hا Eص� �Bل ا���M اق���L، وه\ا �4 L��[س� L���pح �5 ا�iوس�:  

اْ�ُ	8ُ�ِEْ ِ+��9َ َمْ� wَ : َ�ْ=ُروَن َمِ� اْ�ُ	8ُ�ِEْ، َ��ُ�(ا: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

ِإن� اْ�ُ	8َ�ِEْ ِمْ� ُأم�Pِ* َیْ ِ�* َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! ِ�َ�qٍَة َوِصَ��ٍم َوَزَآ�ٍة َوَیْ ِ�* َ�ْ= َشPََ� َهَ>ا : َوwَ َم�Pََع، َ��َلِدْرَهَ� َ�ُ- 

� َهَ>ا ِمْ� َ�َ��9َِ�ِ- َوَهَ>ا ِمْ�DَGْ�ُ+َ َدَم َهَ>ا َوَضَ�َب َهَ>ا QَEَْن  َوَ�َ>َف َهَ>ا َوَأَآ7َ َم�َل َهَ>ا َوَسkِ+َ -ِ�ِ�9َ�َ�َ

  ))  َ+6ْ�َ9ِ َ�َ��9َُ�ُ- َ�ْ&7َ َأْن َیDِGَْ* َم� َ:َ�ْ�ِ- ُأِخَ> ِمْ� َخ�3ََی�ُهْ� َ+��pُ -ِ�ْ�َ:َ 6ْ�َ�ِ3ُ ُ�ِ�َح ِ+* ا���9ِر

   ��E ا����B و�� ��3u�M أح 
iن وأن� أخ�M kر� \�� ،���u ،�3�)ث ی�م ا���E آc سtذآ�آ2 ��� ح

fإ ��Biإ��  ��ة �� خ اUس�Bع ا�����، رأی��X hً� ی�(L �5 ��ب ا���( إ�E أول ا����B وی34

وی���i3 ور3Bu ،�Mً� أن� ح���� رأیh إن��ن ی��g، ی��Ei ا���Mب ��c4 إ��، �� ا�\ي حث ؟ 

h�Mو �ًZی�Mل ا H�E��3، ه\ا �Xء آ��B جًا، ���3 أخtiت خtًi ��حgً� �� : ��4رت ���3 ذآ�ت ح

<�� �Biًا ا����Bآ �ً���� c3� ،5<�� ا���س qأن أح� �oB��� 5 ا��?�د و��5 ا��3ب�� hBgح��ً� ن c3� ،5


 ی(�ز، �P3� ��pل، �Eg ه\ا اUخ ووصc إ�� وص3 إ�� R�oة ا��ص L������� ی��oB أن ن��4 

jP� 
أ��م  وأ��iن� ه\J ا��ر�M، ن�eت إ��?� �Sذا �>��ب ���?� س��رة داس�� ر�M?� آ\ا �Z�ث� دوا��

 �uء، خ�ا��س��رة ی�جE �5 ص�حB?� أن یTی�?�، ن�eت إ��L س��Bن اH، واH ن��h أن أد�� ا�

 �Mر���� cآ\ا، ه\ا ا�\ي أرس �?�Mأّن س��رة داس�� ر h[إ��، ث2 ��ج cأن وص Eإ� ���ًا ج�ءآ��Zة ج

  .� اUخ�ةأ��q ����ً� ؟ أf ی��4 ا�(��3، �� ا�\ي حث ؟ أرأی�2 إ�E ���ه� ا���س أی?

  L� ل�M :Lج��t� ،���B�pًا : او�5 أنh ح�E أ���p_، �5 أنh، أنh أcM �5 ذ�_، �� آ����o� hً� أح

hB�pf أ�� وأ�� Uن?�� أو�E ��_ �������، إذًا أی?� اUخ�ة �� ���M ا!س�م إذا وجت ا��B�o وا������ 

2iأن ی� Eإن��ن ی��� cوآ ،�oBوا�  وا���oBء وا����سPوا��  E�� jPأن ی Eإن��ن ی��� cخ� آQا

 �u�XUا �Zأآ �� ،
R\ أص�B ا�ی5 ث���P، آ�
 و�� أآ�Z ا�>���أن�Pض اQخ�، ه\ا ه� ا�ی5، 

 ��� Hا E��� 5 ����ن��Rًا ن�5 ����ر و��  وا������ات، �� أآ�Z ا��وات، ح��ً� ه��ك سzال آ��B ج
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 ��� Hا Eأن ی��� cP3أی !J���4����، UنL آ�� �Mل �3Bu E��3ً� إذا  Hا E���:  

 �ً�ّcَ َن)ْGَ�ْْ(َف َی�2ََ(اِت َ+َ�Jَ��َة َوا��َ&0ُ(ا ا���  lَ�َMَ+َ �)59( C ِمْ� َ�0ِْ=ِهْ� َخlٌ�ْ َأَض�ُ:(ا ا�
  )س�رة ��ی2 (

ة أه���L، أن ی>�ن �� أي �>�ن �5 ا�3  g� ء�gه\ا ا� fإ Hا E�� E���أ f خ�ةUأی?� ا H2�َ أي وا�

ده2 ی�PBiن ه\ا ا�ی 5�P�Biً� ص���ً� ی>�ن ح(� ��E �5 س�اه2، � cّM ��?� 5 ا���س� ����)�

��Tp 2ی�، أد�� �Mی�، ح(� ن�ص�3،  ،���4� �o� ،�3Rات را��
 رن�ن�، ���iً�، �(�د خ����3 آBX

ح
، أن ی�
  إ���م، u��M ���ن، �M ��4�Xی� ن�ی �(��3ً� ����ً�، ن�ی صق، ن�ی أ��ن�، ن�ی

�\رًا، ن�ی أن ی�
 ا����U 2خ�L �� ی�
 ����L، وأن  Lخ�U 2آ��3>2 ��3ً�، ن�ی أن ی���q أح

 5<� ��?� cu�Bأ�� ا� ،kة إذا آ�ن ص���ً� ی��س��oص L��R5 دا<� ��?� yا�� ،L���� J�<ی �� L� J�<ی

�o��Bا� �e� وf ���4 یk�P ه\ا  أ�� �� ا��Pم: دا�R�L آ��Bة ی�l�P، ی�Pل ص�ح
 ه\J ا����X5 ر�

��ض أخ�L ا����2، ی�ج اQن �Iه�ة خ��iة جًا إذا ا��EP ا������ن �ی�ً�  5� Jوی�د L��<� 5�

�� وص�ر f ی�?2، �� � 
��kiP ا����e، آ�L س�ي وس�ي و��رك اH �>2، إذا �pب ��L ص�ر ص�ح

 2?�B�p �� ل�Pًا و�� ی�Xء M\ر جًا ه\ J���E ازدواج��، ی�Pل �� ح��ة ا���س �Xء راkR ج

 Jtiذآ� خ�� �ً��)X hإن آ� ،L�B�p �� Jtiآ� خ\� f أن �oBی� Jti�� L?اج��أن  ����ا�\ي  l�gا�

 �M�� �� وج?L وإf ��س>h، أ�� ه\ا ا���jM ا�����ن آ������ء ا���jM اfزدواج� ه\ا ا�\ي أ��

أس��ذ حث�� �5 أ��اض : ه��ك �5 ی�Pل �� ا������5، أن� أ��ث �5 ا������h�M ،5 �>2 آ��Zًا

ا��(��k، أ�Mل هfzء ا�\ی5 أ��ث ��?2 ����ا أ����، ا�\ی5 أ���� �����Tن، ����zن، ������Pن، 

 f ءfzء، هfz5 ه� ��ع ا���� وا��lM وا����ت واfخ��ط، أن� إن �>��h �� ه\ا ا���(��

 هfzء ا�����5�3، أن� ی���3ن��، أن� أ���� أن�س ������Pن، ��� ��3�� h��� �ً�E أن أ���� أ��ا

أ���� أ��اض ا��5���z رواد ا����ج ا����5��T، ا�\ی5 ی��4ن وی���4ن وی�(�ن ویTآ�ن و�?2 

 ،rp�Bا�� ،أ���ل �B�u وص���� و�?2 أذآ�ر و�?���M 2ت إ�E اH، هfzء ی�3ن�ن �g� 5>�ت ا����س

ع، أو أنBزدواج��، ا�fا ،�B�oا�  lح� ا����f hأن ،J������Xt� L�Pء ث�ن�ی� جًا ی��� ��?�  cogی�

أه�X 2ء ا������، وا�����ق ����ی* f یc<� tB3 ا����3ء : �������� ی���P آc ا����3ء، ی�Pل �_

ة ی�ى أّن ه\ا أه2 ��f ،2 ی�ج ه��ك إن�4ف، آc إن��ن ی����ر ح�ل �P3خ�ی5، وا�����ق �� ا�Qا

ن ی3ّ ن��L ���ر ا�2�َ�3، وأن �� س�ا�� J��L ��ص ا��(�ح، ه��ك ن�iP د�P�M جًا �?�� ذا�L، آc إن��

 k��)� ، ���5 ی?��� و�������س�ف  cu�B�3 ا�Mر h3��و�?�� ا ،k��� س�ف y�3 ا��Mر hM��

�� L��3� �ًPBi� إن �2 ی>5 ه� LنU ،L��� �Pی� L��3� �ًPBi� 5<5 �2 ی� ،Lم آ����3 ا!س�أن  ��oص 

إذا آ�����M : 2 ه\ا ا�2�3 ؟ �� �r3 ا���R�4 �� ه\J ا�����e وه� �uی�� Oخ\ ��?� ���i�Pت، ی�Pل
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 f ،2<���M �� ت�Pا!ی��ن إن اس� �P�Pأي ح L� yiُی� Eح� yiی� f ن ا�>��بS� ح��� ا�>��ب �� ا����

 f yi�� f خ�ی5 أ�� أنQح�آ� ن�� ا c<X E���5 ذا�?� �\ا�?�،  �B3� أن � fی* و�� fی� و��

 hPi�� إی��ن _B�M �� 5، �� أن�z�� h�� hنt� ،ی?�_ ن�4 إن��ن fل و����>�� وf ی?�_ إن��ن 

إذا آ��2 ح��� ا�>��ب وا���� �Sن ا�>��ب f ی�yi ح�E ُی�L� yi وإن ا����  f�c�3 ح�E ُی�M ،L� : c�3ل

2 ج��c یخc إ�E ���ت آ��Zة، ی�ى ا���>�ات ���E ی�2�3 ا�(�هc إذا س>h ا�2��3، إذا ا��M ،�?� :��3ل

 cم رج�M ان�Pِد ا��P� r3� �� ،أی?� ا!خ�ة Hی� وث��ء، وای�ى ا����h ی�ى أج?Tة ا��?�، ��ى �

 ،�?���E اUس���5 ا����4ه���5، وذآ� � 5��Pى اUس���5 و�5 ور Eا�2�3 أث� cآ���، �5 أه EPأ�

�5 ا!س�اف و�5  واH ا�����ون ی���3ن �5 ���زي ه���5 ،jی�ص f ء ا�\ي�g5 ا���س�Uا

�5 ه���5 اUس���5، آ���gت ج�هTة  �ً[�X �3ف� f hب ا����، أن�X 5�ا��B\ی� و�5 ا����h و

 hأن hiPء، س�X cءه2 ی���3ن آ���Mا�\ی5 ی���ون، أ Jخ�O E5 ا���5 ا�>�ی���5 ا����4ه���س�Uا

� f 2�3أن ی�4ن ا� �f ،ك ه2 ��3و��نح إf �2�3، س�ن� ا�4یy ��� زآE س�ن� ��� وJf وح�

یًا �Mل: �3J خ���� �Mل ��3?2X ����� hو�� P� H5 : ی� خ���� رس�ل ا� cوج T� Hا ���tس �� Hوا

 �� 2�� �� ��pل و���?2 أرح�?2، ه\ا ���� �S� Lن � hل ���� و���M2 ی� أ�� �>�، أ?��� hو��


، ان�e إ�E ه\ا�o���  f y���� fإ yi�� f y�Mم د�ه\ا آ ،
�o��� �� 2�� �� ��ّpل وا����� �Sن �

�Tآ� ��E اH أحًا، ا��X 2�3ء �2�e جًا  f�c3) ا�2�3 �� اUوح�ل، اجc3 ه\ا ا�2�3 �� ا����ء، �2 

���: ن�h ه\ا ا���Pم c�M ����م ا���5 ا��4Bي �Mل E5 دن�� ا���س، وح�ج�?2 إ�� �R��oأن ��س� 
�، ی(

 Hل ا�M ذا�� ،L��� 5� �P� ك ��ذا�� ��� ��tو �2 ی �?I �� �<5 دن�� ا���س، ا�2�ِ�3 إن �2 ی�� ��o���

E��3� ل�M 5 ا����3ء� :  

اَء 2ُfُ(ِرِهْ� َواْشPََ�ْوا ِ�ِ- � َوِإْذ َأَخَ> ا���ُ- ِم��rََق ا��ِ>یَ� ُأوُ�(ا اْ�ِ)�Pََب Pُ�ََ&��99ُ4ُ- ��9��ِِس َوَ�� َ�ْ)Pُُ	(َ<ُ- َ+9ََ&ُ>وWُ َوَر

  َpَ)187(C	qً��ِ�َ �ً9 َ+ِ&8َ�ْ َم� َیPَJُْ�وَن 
  )س�رة Oل ���ان ( 

   
���2�ِ�3 إذا رأى ��>�ًا ��2 ی�>�J ورأى واجBً� ���وآً� ��2 یL� ��t ، ��ذا ��M ،L��?� 5� �Pل ص�ح

�e�L ا���gع وح�c ا�2�3 ���وt� ،Jح�Bا ا��Pا اS� Hن>2 �� ز��ن رق ��L ا��رع، وcM ��: ه\J ا���

أن ی���3ا ����L، أه�X 2ء ا�g?�دات ه\J ا�ال ا��� �ل ��E ا�آ��ر cBM اfس2 ��وری� جًا ه��ك 

L� ل�P� ،دة�?gا� J\خ\ هt� �ً3ر�� �ًB4�� 2��� Hا Lرح� cرج :L� ل�P� ،دة�?gا� J\ه cن ی���ي �: س�

�َz� دة�?g، ص�رت ا���د�?X cZ� J\ه ،
��ت، ��eه�، ص�ر �� ا�ی5 دن�� ص�ر�� ا�ی5 ���ص

 E�� cح� yی����q، �>�س
، ص�ر ا�ی5 ح���، آtی� ح��� أخ�ى، f آ?��ت �� ا!س�م، س�ن� ا�4

 E3?� ح��B�� �ًأث�ا� Lآ�� E�� cش، ح���M ج���3?� وه� خ���� ا������5 آ�ن �B�� ش��Pأث�اب ا� Lآ��
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 J��X ج��انL ���� ص�ر خ���� ا������5I 5 ا�(��ان أنL �5 ی�c3 ه\ا �3 یtآL��3u c ح�fً وآ�ن ی��

�?���f مUا h��M LB4�� 2�ّ�� ی�م ���Bب ص�Bق ا��uُ ���� ،
ا���� ا��Bب ی� : أن ���2 ه\ا ا���4

h��M ب�Bا� h��� ���� ،ا���� :h��M رق ؟�i5 ا�� : yی�ج�ء ی� أ�� ح��
 ا��gة، أي ج�ء س�ن� ا�4

�� ،2?�� 
 J��X ج��انL وه� خ���� ا������5 ه\J س�� ا���PBu �Bه�، ا�\ي ��ش �k أص���L آ�اح��

 E��T���� Jًا B�
، ی>��_ ذ�_ �Mل أ��2 أن>2 �>��ن� ذ�_ و�>5 اH ی>�J أن ی�ى iا�� kج� ���و

ا خ��j س�� ا���B، أ�MانL ه\J ه� ا���� �\�_ أي ���2 ی���ق وی�(� إذا ���k س�� ا���B، وی�م وی\م إذ

 �ً���ا ����� ،L�4وا آ�ه�ا أن ی���3ا ���آM ر ������_ ��� ا����3ءP� y���و ،_��B�ر اP� �)��

 Xأ Lنt� م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Lل، ا���� ر�� ا�\ي وص��5 ���وى ا���� ح� k���� Lان��ا� �io��

t� ����د ا!س�Bا� r3� �� ل�Pه��ك �5 ی ،EنTأ��ا�_ �� �5 ا� k� _���نL ح�ل، و�X fء 

ة ج�TRة �_ Rء وا���fzه ��ة ���?� و�X fء ���_، و�k ه\ا ا���ل �����Z أ��ن� R�� \ا���4ف وخ

 �)� ��B3�� ،�?ا��� �� tiأن ی>�ن ا�� ��B<ا� tiا�� �e�وان�?E اO ،��Uخ� ن�iP �� ه\J ا���

، وL� ���M f أ�� ا��ti �� ا���Tان f ی��4 إu�Mً�، ا��ti �� ا���Tان، ا��ti �� ا��زن f ی�>�ر

�tخ�X �iء أن ی>�ن ��?(_ خti، ��>��ك خti، ��?� ا����P خ ،ti����P_ ����ر خti، ه\ا ا��gء 

خ��i جًا ا��B3ة أن ی>�ن ���P_ ����ر ص���ً�، ����ti �� ا���Tان f ی��4، ����� ا��ti �� ا��زن 

�iء �� ا��زن ������P س?�� جًا، أ�� إن آ�نh �� ا���Tان ������P خ��iة f ی�>�ر، ��� دا�h اUخ

جًا، راجk ��ازی�_ ی� ��ى ��Tان_ ا�>��ب وا����، أم أ��Xص ����ا �5���43، آ�X cء J���M ه� 

 ،c����� fع إ��c، وf ی��� fإ cBPی f ا�>��ب وا���� LانT�� ة، ه��ك إن��ن��iخ ��<g� J\ص� ه

أ��Xص ی�Pل ��ن آ�X cء L��M ص���، �5 دون ����gM، �5 دون د��c، �5 دون ��>��، ه\ا ه��ك 

��?� وه\ا ��?�، ا���?� اUول ا�>��ب وا���� ص���، ��?� س��2 وf ی�ج ��L ان�>�س�ت وf ���ج�ت، 

f�43م إ�  f ی>�ن �f ،�ً��43 أحM �ًأح��ن l�gوا� ،l�gا� Lوأس�س ��iن� خ�Zا���?� ا� �Bا�� 

�Pا���?�، ��?� ا��� kذ�_ ن�اج cجU ،م�ة وا���ا�4 L���.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .�r3 ا�\ن�ب ا��3R�g ��5 ا������5) :092( ا�رس  -��

  31-08- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ی?� اUخ�ة ا�>�امأ  

أن� f أدري آ�j ه\ا ا�ی5 ا�2�e3 و���?(L ا��Pی��B� ،2د ه\ا ا���?� ا�>��Zة جًا آ�j أنL ���ءل  

�T وجc ����4 دy�M ی�io آc ح�آ�ت ا!ن��ن و Hأن ��?� ا k� ،qدات خ��B� �Bصt� ،L���<س cآ

L�f�3أ��ان ان� cوآ.  

��R�u آ��Zة جًا �5 ا�������ت ا��� ی2e3� �?� kP  �\�_ أردت �5 ه\ا ا�رس أن أ�3>2 أ��م

ا������5، ا����2 أی�م ی��ه2 أنL ���2 و���c�M f 2�P، و�X fب خ��، وf زن�h، ی�ج ������ت آ��Zة 

 ا��?� وه\ا ا�رس ح�ل ه\J ا�������ت ا��� ا���ده� Xوس�2 أ L��� Hا Eص� �Bا�� �?�� E?ًا نج

ن?� ������ �� وی�4م وی�� ویTآ�، ویkP �� ه\J ا������� وf یري أا������ن، �( ���2 ی4

jی�X ي�Bن l�� ص�ی��.  

�5 ه\J ا�������ت ا��� یkP �?� آ��Z �5 ا������5 أن ی?(� ا����2 أخ�J ��ق ث�ث، ی�Pل ���L ا�4�ة 

  : وا���م

َمْ� َهَ#َ� َأَخ�Wُ َس9ًَ! َ+2َُ( : ��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُلَ:ْ� َأِ�* ِخَ�اٍش ا��%َ�ِ	*4 َأ<�ُ- َسِ	َ� َرُس(َل ا���ِ- َص(( 

  )) َآَ�QِEْ َدِمِ- 

  :و�� حی* Oخ�  

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� w َی7Nِ% ِ�ُ	ْ�ِ�ٍ� َأْن َی2ُْ#َ� َأَخ�Wُ َ+ْ(َق qpٍَث : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  )) َ+َ	ْ� َهَ#َ� َ+ْ(َق qpٍَث َ+َ	�َت َدَخ7َ ا���9َر 

   ������ J\ا���ر، ه cخ��E ه\J ا����� � hث� أی�م و��ن أن_ إذا ه(�ت أخ�ك ا����2 ث�M4� cه

 ،�ً���X ی5 س�� �� زارت أخ�?�، ���� ��ت ج�ءت�g� ،�3�iPاوات، وا����ص��ت، وا�آ��Bة جًا، ا�3

  .�Pل ؟ ��5 ا�MUرب، ��5 ا��5���z، ��5 ا�������3�iM 5 �����ة إ�E�� Eوه� �����، هc ه\ا �3

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� w َی7Nِ% ِ�ُ	ْ�ِ�ٍ� َأْن َی2ُْ#َ� َأَخ�Wُ َ+ْ(َق qpٍَث : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  )) ا���9َر  َ+َ	ْ� َهَ#َ� َ+ْ(َق qpٍَث َ+َ	�َت َدَخ7َ

0ْ�َُ�ُض َأْ:َ	�ُل ا���9ِس ِ+* ُآ47 ُ'ُ	0ٍَ! : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة، َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

اْ�ُ�ُآ(ا : َوَ�ْ�َ� َأِخ�ِ- َش�9َNُْء، َ+�Gَ�ُُل َم��َ�ْ�ِ� َیْ(َم ا9َpْwْ�ِ� َوَیْ(َم اِMَ�ْ	�Eَhْ�ُ+َ 8ُِ� ِ�ُ)47 َ:ْ&ٍ= ُمbِْمٍ� ِإw َ:ْ&ً=ا َ�9َ�ُْ-

 ��َ�Eَِی ��P�َ �َِأِو اْرُآ(ا َهَ>ْی ((  
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  : اQن �� ه� ا��c ؟ ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م  

��ِري4، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( َ>ْx7% ِ�َ�ُ': َ:ْ� َأِ�* َأی%(َب اNَِی w Wُ7ٍ َأْن َی2ُْ#َ� َأَخ�

  )) َ+ْ(َق qpَِث َ�َ��ٍل َیGِPَ�َْ��ِن َ+0ْ�ُِ�ُض َهَ>ا َوُی0ِْ�ُض َهَ>ا َوَخْ�ُ�ُهَ	� ا��ِ>ي َیْ&َ=ُأ ِ�����qِم 

   ،L�Pح Eا�>�ة إ� h�Pی��3 أ� L��� h�Pو���_ و�z�� hم ان���ا�� _���أنh ح���� ���2 ���L وf ی�د 

  .�L وأ�uح ���L ا���م �Sن �2 ی��(
 �?� اQث2 وحJإذا �� خ���4 أذه
 إ�

   ������ hأخ L� �� ��?(�، واح�X 
Bب، إذا آ�ن ه��ك س�Bًا �� ه\ا ا���ع دy�M ج�� اQن ی�ج

L� h�M ،�?أه(�ه� أم أص� cه ���tأو إن��ن ����ف إذا : س ،hا����� _Pیأن �?(� أخ�_ ا������� أو ص

���I E_ أن ه(�ك �L ی 
�p �� _�� �?خ�_ ی�ی�U أ�� إذا آ�ن ه(�ك ،J�)ه�� _�� L��Pوی L��د

�?(�ه�، ه\ا ا����� ا����Pس، أنh ح>�2، إذا آ�ن ه\ا ا�?(�ان یTی اUخ h����f �ً �?(�ه� ا�EP ��ق 

ه� �>�ن� آ��Bة جًا �Sن ��رأس?� ان�4?�، أد�?�، أح�5 إ��?�، اس��B�M c?�، ا3�M?�، أ�� إذا آ�ن �_ 

R\ ی��oB أن2 �?(�ه�، ه\ا ا�?(�ان ه(��� 3P� 2و� h��P� ره�T� 2و� �?�BP��� 2و� �?�� h����?� وأ

 L�i�ة، أن�M �� Lی
 f ی��4 أأ��Pا� J\ه E�� 
ة، 3Buً� ی�����M J\ه ،���X 
Bس L� ،���gا�

X �?����ء Oخ�، إذا آ�ن زآ�ة ���� ؟ ه\ا ���2 إذا آ�ن ��ك ا�4�ة �?�ونً� �Xء، و��آ?� إن>�رًا ���

���I E_ أن إ��iء ا�Tآ�ة إ�E ه\ا ا��Pی
 �L��P �5 اH ی��oB أن �L�i3 زآ�ة ���_، أ�� إذا  
�oی

  .ن  f�L�i3 زآ�ة ���_ ه\J واحةآ�نh ه\J ا�Tآ�ة �TیJ إن��Mً� �� ا���ام ی��oB أ

��� �Bا�� cBM 5� دg� �?ن� ن�� ،L��u دبzی ،Jدfدب أوzمأی�م ا!ن��ن ی�ة وا���ا�4 L:  

َوَ:ِ� اْ�َ(ْسِ� ِ+*  َ<2َ� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:ِ� ا��Dْ�ِب ِ+* اْ�َ(ْ'ِ-: َ:ْ� َ'�ِ�ٍ� َ��َل(( 

  )) اْ�َ(ْ'ِ-

   L��� �Bا�� cBM 5� یX �?ن L�� وه\ا ،L?وج E�� LB��u أو Lأو ا�� L��p ی��ب c3أی�م ا!ن��ن ی��

4�ة وا���م، وه\ا یL�� kP ا��Qء آ��Zًا وا�����3ن، ی��c3، ه\ا وجL �>�ن �>��� اH ��ن��ن، ی��oB ا�

  .�ب ��E ا��جL وه\ا ������ آ��Bةأن ���P ا��

  :�5 ا�������ت ا��� �>k��)� �� �Z ا������5، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

 ))�D6َ ْ�َ� ا��ِ�pَ َأن� !َ�َq�ِ *�ِا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َ:ْ� َأ ���Nِك َوَآ�َن ِمْ� َأْص�Nَِب ا��Jَ#َ�ِة َ�=�pَُ- َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��

َ�� ِم��ٍ! cَْ�ِ� ا�ْسqِم َ+2َُ( َآَ	� َ��َل َو8َ�ْ�َ َ:َ�� اْ�ِ� �َدَم َ<ْ>ٌر ِ+�َ	� w َیْ	Qُ�ِ َوَمْ� Pَ�َ: َوَس��َ� َ��َل:َ lَ�َ�َ �ْ7َ َم

Jَ�ِ -ُ�َEْ>َEْ(ُ�ِ �9ًِمbَْوَمْ� َ�َ>َف ُم -ِ�ِPْGََآ )َِم�9ً َ+2ُbَْ��َمِ! َوَمْ� 0َ�ََ� ُمGِ�ْ2َُ( ْ*ٍء ِ+* ا�=%ْ<َ�� ُ:>4َب ِ�ِ- َیْ(َم ا+َ �ٍ

 -ِ�ِPْGََآ ((  

ا��53، ی�53 أخ�J، ی���z� 53ً�، ی�53 أ��Xء �� ا�h�B، ه\J ا��B3رة ا��� ج�ت ��E أ���� ی��oB أن   

��?�Tه�ا أ����ی� 2?.  
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���L وس�2 Hا Eص� H5 رس�ل ا�  : أ�� ا��gء ا����i ورد 

 )) �ً	�f �2� �E�� أن ا��90! ��'� :� ص��&�2 إن ((  

   E�� kج��ا����3  J\ه �ً��I �ً[�X 53� أو ،LPی��� f �ً[�X 53� إذا ا!ن��ن ،�?Bص�ح E�� kج��ا����3 

�T ص�حB?�، ا��53 آ��� �ور �k ا����U آ��Zًا، ح� Hص�ی�� ���?� ا ������ J\5 وه���z5 ا���� E

cوج.  

أ�� ه\J ا�����R ا��� ی�h زوج?�، أو ا��?�، أو أخ�ه�، أو أ��ه�، ���ب ا��جL و�yg ا�(�
، ��4خ 

  :����یc، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

0َ�ََ� ا�Mَ�ِْمJََ! َوْ'�2َ2َ َوا�����Jَ! َ'ْ�َ&�2َ َوا�=�اِ:َ�َ!  َ:ْ� َأِ�* ُأَم�َمَ!، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 

  )) ِ��ْ�َ(ْی7ِ َوا�r%ُ&(ِر 

̂� : َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ:ْ&=ِ ا���ِ- َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل((  8َ�ْ�َ ِم��9 َمْ� 3َ�ََ� اMُ�ُْ=وَد َوَش

  )) َوَدَ:� ِ�َ=ْ:َ(ى اْ�َ#�ِهِ���ِ!  اْ�ُ#ُ�(َب

ا�49َ��َ�ُ! ِمْ� َأْمِ� اْ�َ#�ِهِ���ِ! َوِإن� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* َم�Qٍ�ِ اxْش0َِ�ي4 َ��َل(( 

�ً��َpِ �2َ�َ -ُ3َ�ََ� ا��� ;ْPُ�َ �ْ�َِإَذا َم�6ْ�َ َو !َNَiِ��9ِمْ� 3ِ�ََ�اٍن َوِدْرً:� ِمْ� 2َ�َِ; ا���9ِرا� � ((  

   L� c���Uا����3ء ا 3Buً� ی�Pس ��E ه\ا ا��جc یtث2، ه\ا أی�ً� ��� �Xع �� �����ت ا������5، أن� أح


 و���l ودخ�X cی�3، وح�� آ��ب اH، وأدى ا���� ا!�Tا��� �M 
�Bu 5�fح�دث، ا �� ����ا�5 

 زواجL و��سP�ی�� �� ا���gل نT3ي وا�J ا�2��3 و�2 � Eإ� ��B5 ��ت ���دث، ذه���Bأس 3� L

ر ���q ر��� �k أن ه\ا ا���دث �� Pء وا���Pه\ا ا� cBPاس� c��)أن ه\ا ا�2��3 ا� h[أن� ��ج ،c��)ا�

 Hء ا��P� وه� راض ،JرMو Hء ا��M ه\ا ه� ا!ی��ن، ه\ا ،L��4�أص�ب إن��نً� Oخ� fن?�رت أ

رMوJ.  

  :ا��3
 �����د kR�X ��5 ا������5، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

َمْ� 0ِ�ََ; ِ����9ْ�َدِش�ِ� َ+َ)َ <�َ	� : َ:ْ� ُسَ�ْ�َ	�َن ْ�ِ� ُ�َ�ْیَ=َة َ:ْ� َأِ��ِ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )) cََ	8َ َیَ=Nْ�َ *+ِ Wُِ� ِخ9ِْ�یٍ� َوَدِمِ- 

ی2 جًا، �� أآ�Z �����ت ا������5 ی�ج �uو�� زه�، �� ا�����4 �� ا��Tه�   M ی* ص�ی� ا���دح

���، ن�5 ن5e ا!س�م ص�ة وص�م، وح�، وزآ�ة، و�y�Bi ����دات �X ������ ،2?3� �?خ\ونtی

� ���tخ�ة �5 ا���?�، ا��3
 �����د ���م ��l ه\ا ا��ی*، ���hM��� �3 وی��Z �����3 ا��3
 إ�E س�

cا���.  

 أن� اخ��ت ه\ا ا�رس Uن ه\J ا�������ت ص�رت �3R�X ��5 ا������5، ی��4ن وی���دون ا����ج

 Eم آ�ن�ا �� ح��� ی�ث�ة وا���ا�4 L��� �Bأح�دی* ا�� lء، وح���� خ����ا ن�X E��وی��eن أن?2 
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�?�.  

  :ا����رة ����ص�� ه\J �5 ا�>�M ،�R�Bل ���L ا�4�ة وا���م

َمْ� : <�ُ- َ��َلَ:ْ� َأِ�* ِصْ�َمَ! َص�ِ�ِ; ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ ((

  )) َض�ر� َأَض�� ا���ُ- ِ�ِ- َوَمْ� َش�ق� َش�ق� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- 

  h��P� ����tا��رث�، ا��أة س وج� ح���� �Tوج�� ا��Xط ��� أن f أرث ���X L]ً� ز: أن ���م أح

آ�
 آL��� c �� ح���L إ�E أLR���M و�2 ی�X �?�� ��i3]ً� وأص� ��E ذ�_، h�M س��Bن اH آtن ه\ا 

 2� ��� h5، أن�Zا���أة ا� Ei� أP� ا�>�ن yخ�� ��ا!ن��ن ی�ی أن ی>�c ا��gع، �Xع ح>�5� 2 

�?�i3�.  

�5 رج c�Tوج   h3ا��أة،  أن� س� L��3ت أن ه��ك �� ح��X Eو�Uوج ا��أة أخ�ى، اT� 2ا��أة ث

 L���Mو L5 إرث� �?B�4خ\ت نt� ،�?زوج ����وج?�، ث2 T� أن ه��ك زوج� ث�ن�� h������h3B ا��U و

 ��P�u P� h��Mو ��Bأن ردت ه\ا ا�� fن�� إ�Zن��، �� آ�ن �5 ا��Zوج� ا�Tا� Eإ� L�4�� hZ3ن5��4 و�

�X Jء، ه\ا ا�ی5، أن�س �����ن ی����ن زوج��?2 ا!رث، cBM أن ی���� �� qث� أی�م، و���Z� ت

 L�أخ�ا c5 آ� ����ی����ن ا���Bت ا!رث، أو ی�رث�ن ����?2 وأ���ءهS� ،2ذا أح أوfده2 یtخ\ وآ��� 

  .5ا���Bت وی���?2 آ�X cء، ه\ا واkM ��5 ا������

و �>2 أنBأن أ��ر �>2 ���ذا ی ��Bدات �R�3Xی� ��P،  أن� أری yBiا�� yBi� ��p ع�gا� ،��� E��� Hا

ل ��5 اUوfد�  .، و��q ه��ك إ��iء آc ذي حy حLPأ�� �� ا!رث �� ا��q�� c��3 ه��ك 

س�ء ا�(�ار، واH أس��k آc ی�م إ�g� E>�ت ��5 ا�(��ان ی�ى �?� ا�(5�B، ���ی�Pت، إز��ج، 

��  : �L ا�4�ة وا���ماس��Tاز، ��iول، ازدراء، ی�Pل 

َوا���ِ- w ُیbِْمُ� َوا���ِ- w ُیbِْمُ� َوا���ِ- w ُیbِْمُ� 7َ��ِ : َ:ْ� َأِ�* ُشَ�ْیٍ� َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )) ا��ِ>ي w َیْ َمُ� َ'�ُرWُ َ�َ(اِیGَ- : َوَمْ� َی� َرُس(َل ا���ِ- َ��َل

  p h�� Eح� Jا�\ي �(�ور �iا�� ���oا� J\2 س�آ5 �� ه�� 
��u cر، رج�?uد أfة، أو��� واح

 ا����� ا������ ص�Bحً� �BXب ی�?�ون ���Zب ����� ی��3 ص��ح?2 وf أح ی��k�i أن ی��م، ه\ا

س �� ا!س�مP� ا�(�ر ،��  .ا���

4ق، أی5 ا!س�م، أی5 ا�\وق، أی5 أن� زارن� أخ cBM ی���5 حث�� ��� ی�L� c3 ج�رJ، وا�X Hء f ی

 ����ة، UنL ا���ض ��E ه\ا ا��?� ا������ ح�E ا�����2 ویc�3 �� ا� 
��u c؟ رج yا���

ا�ار ���o �(��ان?�، و��خl : ا������ وأوfدJ �3?2 ح��س��، ر���BMt� J ا�2R��g، ج�ر، أخ�ان� ا�>�ام

  .�(��ان?�
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ی* �Mم وهL� 2 آ�ره�ن، �3�� kا����E��3� ل�M ة��B��4 آ:  

hْ(ا َوَ�� َی�ُ��َوَ�� َ�َ# �ٌpْ4 ِإ��g4 ِإن� َ�0َْ~ ا���gًا ِمَ� ا���rِ9ُِ&(ا َآPَ'َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا� �ًD0ْ�َ �ْ(ُDُ0ْ�َ ;ْPَ

  C)12(���َ- ِإن� ا���َ- َ�(�اٌب َرِ��ٌ� َأُیNِ;% َأَ�ُ=ُآْ� َأْن َیْ ُآNْ�َ 7ََ� َأِخ�ِ- َمP�ًْ� َ+َ)ِ�ْهُPُ	Wُ) َوا��Gُ(ا ا
  )س�رة ا��(�ات ( 

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َیْ�Pَِ	ْ� ِإَ�� َ�ِ=یِ� َ�ْ(ٍم َوُهْ� َ�ُ- : َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ��َل(( 

 Qُ>ُ�  )) َآ�ِرُه(َن ُص;� ِ+* ُأُذِ<ِ- ا

  :h�� �� ���4 ا�(��ان، ا�>c ی�>��ن ���o4ا ��� ی�Pل، �Mل �E��3���k، أی�م ی�tg خ  

hْ(ا َوَ�� َی�ُ��َوَ�� َ�َ# �ٌpْ4 ِإ��g4 ِإن� َ�0َْ~ ا���gًا ِمَ� ا���rِ9ُِ&(ا َآPَ'َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا� �ًD0ْ�َ �ْ(ُDُ0ْ�َ ;ْPَ

  C)12(�ِ- َمP�ًْ� َ+َ)ِ�ْهُPُ	Wُ) َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َ�(�اٌب َرِ��ٌ� َأُیNِ;% َأَ�ُ=ُآْ� َأْن َیْ ُآNْ�َ 7ََ� َأِخ
  )س�رة ا��(�ات ( 

ِمْ� ُ�ْ�ِ� ِإْسqِم اْ�َ	ْ�ِء َ�ْ�ُآُ- َم� w : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  )) َی�9ِ0ِْ-

   E��u h[uأو و �BM E�� hًة وج���BP� ن أن_ إذا زرت�M4� cب ا���س، ه��� 5� LB�� L�oX 5��

�T وجc، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م Hا �?�� �� L�� أه�h ه\ا ا���h وه\ا ��?� P� _�P� �BM:  

xْن َیْ#8َ�ِ َأَ�ُ=ُآْ� َ:َ�� َ'ْ	َ�ٍة َ+NْPُِ�َق : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

 �ٍ&ْ�َ �  )) MْPَ+َ -ُ�َ��َpُِ�َ� ِإَ�� ِ'ْ�ِ=Wِ َخْ�ٌ� َ�ُ- ِمْ� َأْن َی8َ�ِ#ْ َ:َ�

3 ���L آSه�ن�L �� ح���L، إذا ا!ن��ن h�� c�p ���ء ی��o أث2، ی�Pل �_ ��h، ی(
 أن   � hإه�ن� ا���

���L ا�4�ة وا���م �L��o ���ء یLP�i و�� آ� �Bا�� Lج���ه\ا  L� �ًن ح�ً�، إآ�ا�  

  )) َآْ�ُ� َ:gِْ� اْ�َ	�6ِ4 َآَ)ْ�Jَiِ�:َ �ْ:َ : �¥��َ Wِ�َِ!، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

َ�� َ'ْ	َ�ٍة َأْو َسlٍ�ْ َأْو : ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���: َ:ْ� ُ:Gَْ&َ! ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َ��َل(( :َ *َJِْن َأْمx

�ْDَ�َ ِر)&ُGُ�ِْ�ٍ� َوَم� ُأَ��ِ�* َأَوْسَ� ا�ُمْ �ِ&ْ�َ ��َ:َ *َJِ0ِْ�* ِ�ِ�ْ'ِ�* َأَ�;% ِإَ�*� ِمْ� َأْن َأْم>َ lَ�Pِ'َ��َ 6ُ* َأْو َأْخِ

  ")) َوْسَ� ا��%(ِق 

   �� Lح�ج� ��Pوس�2أ�� ا�\ي ی L��� Hا Eص� H5 رس�ل ا�  :ا���BPة، ورد 

  ")) َوَم� ُأَ��ِ�* َأَوْسَ� اGُ�ُْ&(ِر Pِ'َ��َ 6ُ�ْDَ�َ* َأْو َوْسَ� ا��%(ِق ((

��4ر إن��ن �� ا��iیT� yدح2 �� س�ق ا����ی� ی��k ث���L وی��P ح�ج�L آ2 ه� ی���، �Mل ه\ا   

3 ���?2، �� أآ�Z ا�\ي ی��P ح�ج�L �� ا���BPة، UنL أه�ن ا���� Eات �?2 ح���?2 ح���Uا ،E�

  .ا�(��TR ی�ا��3ن یT�Pون ��E ا��BPر، ی(���ن ��E ا��BPر، ی��ioن �� ا�����P، ه\ا آ�L ���م
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B?�ن f إ�E أن� أذآ� �>2 ���دات ا���?� ا!�?� ا��� ا���� ��?� ا������ن، ه\J ا�������ت وهf 2 ی��  

  .أن?� ������ت آ��Bة

م ا�  :fس���ر �5 ا��Bل

َم�� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ�iِ�Nٍَ� ِمْ� �3َ��ِِن اْ�َ	ِ=ی9َِ! َأْو َم)�َ! َ+َ�ِ	َ� َصْ(َت : َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ��َل(( 

: ُی0َ>�َ��ِن َوَم� ُی0َ>�َ��ِن ِ+* َآِ&�ٍ� ��pُ َ��َل: ��َ�ِإْ<َ��َ<ْ�ِ� ُی0َ>�َ��ِن ِ+* ُ�ُ&(ِرِهَ	�، َ+�Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس

� ِآْ�َ�َ�ْ�ِ� َ�َ�� َآ�َن َأَ�ُ=ُهَ	� w َیْ�PِPَُ� ِمْ� َ�ْ(ِ�ِ- َوَآ�َن ا�َخُ� َیْ	ِ�9���ِ *Jِ	�َ	��pُ !ِ َدَ:� ِ�َ#ِ�یَ=ٍة َ+َ)َ�َ�َه

Gِ+َ َ�ًة�ِآْ �	ُآ47 َ�ْ&ٍ� ِم2ُ9َْ ���0َ�َُ- َأْن ُیlَ�EMَ َ:2ُ9َْ	� َم� َ�ْ� : �7َ َ�ُ- َی� َرُس(َل ا���ِ- ِ�َ� َ+6َ�ْ0َ َهَ>ا َ��َلَ+َ(َضَ� َ:َ�

  )) َ�ْ�َ&َ�� َأْو ِإَ�� َأْن َیْ�َ&َ�� 

   ،��43� �� kMو �ً�Mة، إذا ��ل وا��B��43 آ� J\ه Lث��� E��إذا ا!ن��ن ��ل ��E ص�� و��د ا��Bل 

 �\اب إذا ��ل �>q ا��ی� وار� 
Bل ��� ی��Bس���ر �5 ا�fم ا�ا��Bل ���L ه\J ���43 أی�ً�، 

�BPا�.  

 �� cBM أن ی�L��� kiP، أو ی��3��� Lم �5 ح�ج��P5 ی� c�gل ی�Bس���ر �5 ا�fم ا�ا����3ء ���Mا 

���L��� L، أو ی�LBg ���(�ن
 �� أن ی�Bل �� ا���Bول ا����3 أ��م  ا��Bل ��E ه�]� أو �� �>�ن ی��

  .ا���س


، أ��م ��u �R��� ��Bآ �?� �� rرس ه\ا ��ج� ا���اح� �� روس�� ���� Eإ� 

 ذه��u ی�ج

  .�ن ��اة أ��م ��3?2 ��3ً�، ه>\ا��3?2 ��3ً� وا������ت ی����

 
�<�� hأی�م رأی ،�?Bق رؤى و�����ت �2 ی�ه� ص�ح�5 اخ����z5 ا���� kP� و�5 ا�������ت ا���

  .ه2 ا���س أنL ص��� �>�ن�، ح�eة، ح�E ی�

  :�\�_ �Mل ���L ا�4�ة وا���م

ِإن� ِمْ� َأْ:gَِ� اEِ�َْ�ى َأْن ُیْ=َ:� ا���ُ'7ُ : َ��َل َ<ِ&*% ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: :� َواpَِ�َ! ْ�َ� اxْسGَِ� َیGُ(ُل((

َم� َ�ْ� َ�َ�َی� َأْو َیGُ(َل َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم� َ�ْ�  ِإَ�� cَْ�ِ� َأِ��ِ- َأْو ُیِ�َي َ:9َ�ْْ�ِ- ِ+* اْ�َ	�9َِم

 7ْGَُی ((  

َیGِ0َْ= َ�ْ�َ� َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َمْ� Nُ�ِ �َ��Nَ�َْ�ٍ� َ�ْ� َیWُ�َ ُآ�lَ4 َأْن (( 

  )) َ�َ�ْ�ِ� َوَ�ْ� َی7َ0َEْ َش�0ِ

  : ص�B ا��3g �����اد  

ُأِ�َ* ِ�َ ِ�* �Nَ�َُ+َ! َیْ(َم َ+Pِْ� َم)�َ! َوَرْأُسُ- َوPُ�َNْ�ُِ- َآ���hَ�rَمِ! َ�َ��ًض� َ+�Gََل : َ:ْ� َ'�ِ�ِ� ْ�ِ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َ��َل(( 

  )) َهَ>ا ِ�Jَْ*ٍء َواْ'9ِPَُ&(ا ا���َ(اَد  4�cَُ�وا: َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�
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   ��Bس�د ا���ح2، ا���ن ا�U�3 �����ن اgا� �B5 ص����L ا�4�ة وا���م  �Bا�� E?ن ،cوا���أة آ���ج

، أن ا��c3 ا������ Pاج�?�دات ��>�� ا�� �� ،�Bًا �� ه\ا ا����Bث�ًا آt� ث�تt�ث�� أخ و��BPل، ح

ا���أة سh س��ات، ی��3 �5 ا�3�Uل ا������� �����g أن ���ي  �����g ا�\ي ی���ج
 ا��(5

��gی5 س�� cBM ،ن��i�Bا�.  

و أنL آ�ن �����ً�، �\�_ �53 اH ا���Bg?�5 �5 ا��ج�ل Bءه� وی���Uن ه\ا ا��i�Bل یj4 ح(2 أ

  : ������ء

ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اْ�ُ	JَPَ&�2ِ4َ� ِمَ� ا��4َ'�ِل 0َ�ََ� َرُس(ُل ا���: َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َرِض* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ��َل((

  ")) ِ���49َ��ِء َواْ�ُ	JَPَ&�2َ4ِت ِمَ� ا�49َ��ِء ِ����4َ'�ِل 

  Hی* رس�ل ا  : ا���أة ا��� ��LBg ����جc ���3ن� ��l ح

ْ�ُ	q4'�َPَِت ِمَ� َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اْ�ُ	�rِ�9Mََ� ِمَ� ا��4َ'�ِل َوا0َ�ََ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:: َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ��َل(( 

  )) ا�49َ��ِء

3Buً� ا�\ي ی�ث أن ا��جc أح��نً� ی�qB اUس�ور أو ا�B�آ�ت، ه\ا ا�B�ك �LBg �����أة، وأح��نً� ی��ي   

  � رجc أ��ان �Tخ��� ��ردة، وآtنL ا��أة، وأح��نً� ا���أة ار�ي ا��i�Bل وآtن?

0َ�ََ� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا���ُ'7َ َیْ�َ&8ُ ِ�ْ&َ�َ! اْ�َ	ْ�َأِة َواْ�َ	ْ�َأَة َ�ْ�َ&8ُ : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  )) ِ�ْ&َ�َ! ا���ُ'7ِ 

��?� ا!س�م، 3Buً� ی��ف إ�E ه\J ا�   E?ة ا��� ن��B<ه\ا أی�ً� �5 ا���3ص� ا� qB� ة��B<�3ص� ا��

ا���4P وا���y �5 ث��ب ا����ء، أن ���ي ا���أة ��Bسً� ��4Mًا، أو ث���ً� ���P، أو ث���ً� ����X، ه\ا 

 jgءه�، أو ی�����Bس ���م، �Tوج?� f ی�ج �g>�� أ�� �� ا��iیy أن ���ي ��Bسً� یj4 ح(2 أ

Xأ L����ر�?� ه\ا ��?�  5� jg<� ��4ةM ه�، أوا��?� �� ا!س�م، ی�Pل ���L ا�4�ة  �5 ��ن ج�

  :وا���م

ِص�Eَ9ِْن ِمْ� َأْه7ِ ا���9ِر َ�ْ� َأَرُهَ	� َ�ْ(ٌم : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

َ��ٌء َآ�ِسَ��ٌت َ:�ِرَی�ٌت ُمِ	�qٌت َم�qiٌِت ُرُءوُس��2ُ َم2ُ0َْ� ِسَ��ٌط َآَ ْذَ<�ِب اْ�َ&Gَِ� َیDِْ�ُ�(َن ِ��2َ ا���9َس َوِ<

  )) َآَ>ا َوَآَ>ا  َآَ ْس9َِ	ِ! اْ�ُ&6ِMْ اْ�َ	�w !ِ�َiِ َیْ=ُخْ�َ� اْ�َ#�9َ! َوw َیِ#ْ=َن ِری�2َNَ َوِإن� ِری�2َNَ َ�ُ�(َ'ُ= ِمْ� َمِ��َ�ِة

�5 آc ه\J ا���Zب ا�\ي ���ی?� ا���أة ��ج�ن
 وا��� �   jg<�ه� وj4 ح(2 أ���ءه� و��ن ج�

�5 دی�?�، آc س����� �5 ث��ب ا���أة  �B3ن ث�ب ا���أة یU ،2ا����ی X?� ه� ث��ب ����� أ�ر��

ی5 ا� c4أةی����.  
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  :���� ا��ج�ل ���\ه
 س��� ذه2�M ،��B ذه�B، أدوات ا��ج�ل ا�\ه��B آ�?� �����

ِإن� ا���َ- َ:�� َوَ'�7 َأ�7�َ �َ<�ِث ُأم�Pِ* : ��ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُم(َس�، َأن� َرُس(َل ا�(( 

  )) اNَ�ِْ�یَ� َوا�>�َهَ; َوَ���َمُ- َ:َ�� ُذُآ(ِرَه� 

   E����E ص��L وf س���  �Bث�� س�t� L� cا��ج L��3إذا اس� 
���� نcP إ�� أن ا�\ه *�� h3وس�

س�h3 ��5 أثy �?2، ���ی2 ����، س���ت، ن�eرات، أM�م، ��ا���ت، آ�?� �5 ا�\ه
 إن(��L، ه>\ا 

cء آ���u 
���رات ������ أو ����i ���\ه ��.  

  َرُ'7ٍَ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:&��ٍس، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َرَأى َخ�َ�ً	� ِمْ� َذَهٍ; ِ+* َیِ=(( 

َی0ِْ	ُ= َأَ�ُ=ُآْ� ِإَ�� َ'ْ	َ�ٍة ِمْ� َ<�ٍر َ+َ�ْ#�2َ�ُ0َ ِ+* َیِ=7َ�Gِ+َ Wِ ِ����ُ'7ِ َ�0َْ= َم� َذَهَ; َرُس(ُل : َ+9ََ�َ:ُ- َ+3ََ�َ�ُ- َوَ��َل

ا َوَ�ْ= َ�َ�َ�ُ- َرُس(ُل ا���ِ- َص��� w َوا���ِ- w �ُخُ>Wُ َأَ�ً=: ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُخْ> َخ�ِ�َ	Qَ اْ<EِPَْ� ِ�ِ- َ��َل

  )) ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 

�>�u��� c ��ى س���L ذه
 ن�eر�L ذه
، خ���L ذه
، خ��2 ا���Bi ذه
، وی��4، وی�ج ن?�   

یX.  

 ث�ث� ی(���ن �� �(�q ی���دث اfث��ن دون ا���Z*، واH أراه� داt� �ً�Rم ����، �r3 اfح���fت، ��

���M، ی�Pل ���L ا�4�ة  L� q�� Lنtآ qج�� *��Zان��اد ��5 اث��5 وا� E���r3 ا��2Rf، حی* 

  : وا���م

� َرُ'qِن : َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 'َ�9َPََی q+َ !ًpَqpَ �ْPُ9ِْإَذا ُآ

� 3ُ�ِPَMْ�َ(ا ِ�����9ِس َأْ'7َ َأْن ُیNِْ�َ<ُ- ُدوَن ا�َخ�P�َ �ِ ((  

  .�Xرك اQخ�ی f 5��3gه2 أن?2 ��3ی5 ��_، أن ی���جE اث��5 دون ث��* ه\ا ���م �� ا!س�م  

�� ��M>2 أن_ إذا ن�eت إ�h�� E ج��ان_ أنh �� ا�y��i ا���3ي و�_ ج��ان �� ا�y��i ا�����، وه2 

��ً� ����ً�، �Mل �E��3ی(���ن �� ا����� ا h�3� P� 2?ت إ���eذا نS� ،آ��نtوی� ی����:  

� َ�ْ�Pَْ ِ<ُ�(ا َوُ�َ��4ُ	(ا َ:َ�� َأْه2َ�ِ�P�َ �ْ(ُ�ِ)�ُ�ُ �َ�ْcَ �ً�)�ُ�ُ َذِ�ُ)ْ� َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� َ�ْ=ُخُ�(ا �

  C)27(��0َ�َُ)ْ� َ�َ>آ�ُ�وَن 
  )���ر س�رة ا( 

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م  

ا��َ�َ� َرُ'7ٌ ِمْ� ُ'Nٍْ� ِ+* ُ�َ#ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَمَ� ا��9ِ&*4 َص��� : َ:ْ� َس7ِ2ْ ْ�ِ� َس0ٍْ= َ��َل(( 

َأ<�Qَ9ِ�ْ:َ *+ِ -ِ�ِ 6ُ9ْ0َ3َ�َ �ُgُ9ْ�َ Qَ ِإ<�َ	� ُ'7َ0ِ اwْسPِْ�َ>اُن  َ�ْ( َأْ:َ�ُ�: ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِمْ=ًرى َیQNُ% ِ�ِ- َرْأَسُ- َ+�Gََل

�ِ�  )) ِمْ� َأْ'7ِ اْ�َ&َ
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��رات أص��ب ا���Bت، rp ا��4B س�� أس�س��    E��و�� ا���B ا�f�� ��3س�]\ان ����� اuf�ع 

 
P5 ث� fو h�� 5� f5 ��ق و� f Lج��ان E�� k�iی f ،5�zء �5 �5 س��ت ا���X أي fب و�Bا�

ه\ا ا�3Bu ،c�BPً� وf س��� اQن أ���� ���Pر��، ���ت ��3?� ��ق �r3، وا�pUب �5 ذ�_ ه��ك �5 

 
��رات ا������5، إذا أن���p �� h ی>�ن �5 ی��e إ��_ ����eر ی( E��ی���م ا����� ��I�u�ع 

LB��� أن.  

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��((  : �ْ�7�َ 2ُ�َ =ْGَ+َ �ْ2ِ>ِِإْذ �ِ�ْhَ�ِ َمِ� ا��َ�َ� ِ+* َ�6ِ�ْ َ�ْ(ٍم

  )) َأْن َیGَEُْ�(ا َ:9َ�ُْ- 

   �ً[�X E�أ P� Lأذن ��p 5� Lآ��ب أخ� Eإ� �eأس�سً� �5 ن ،Lس��M Lج�ی��، و� �eوا�� Lح��� L� h�Bا�

���L أ�ًا وه\ا  ����ً�، أن ���e �� آ��ب k�i� أن yا�� _� q�� ك�� Jآ�ات، ن�� د���\� L� ،_أخ�

  .ه� ا�ی5

E��3� L��P� أن ا���اد H�� 2�Pآ�ن ا�5 ���3د ی ،�Pس��ع ا���3زف وا���س�:  

}Mِ�Pَوَی �ٍ�ْ:ِ �ِ�ْhَ�ِ -ِ�7 َ:ْ� َسِ&�7ِ ا���Dِ�ُ�ِ �ِی=ِNَ�ِْ�ي 2ْ�ََ( اPَJْ2ُ�َْ� َ:َ>اٌب َوِمَ� ا���9ِس َمْ� َی Qَ�ِ�ََه� ُهُ�ًوا ُأو<َ

  })6(ُم�2ٌِ� 
  )س�رة ���Pن ( 

  .ه� ا���oء

َ�َ�ُ)(َ<�� ِمْ� ُأم�Pِ* : :� َأُ�( َم�Qٍ�ِ اxْش0َِ�ي% َوا���ِ- َم� َآَ>َ�9ِ* َسِ	َ� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل(( 

�َNِ�َْن ا)%�NِPَ�ِْرَ�ٍ!  َأْ�َ(اٌم َی��9ِْ; َ:َ�ٍ� َیُ�وُح َ:2ِ�ْ�َْ� ِ�َ'َ �َواNَ�ِْ�یَ� َواMَ�ْْ	َ� َواْ�َ	�0َِزَف َو9ْ�َ�َِ�َ��� َأْ�َ(اٌم ِإَ�

�َخِ�یَ� ِ�َ�َدًة  َ� َوَیْ	َ�ُ]2ُ�َْ� َیْ 2ِ��ِْ� َی9ِ0ْ* اGُ�َ+َ !ٍ'َ�Nَ�ِ �َ�GِEَ�ْ(ُ�(َن اْرِ'ْ� ِإcَ �9َ�ْ�ًَ=ا َ+ُ�َ&�2ُPُ4ُ� ا���ُ- َوَیDَُ� ا0َ�َْ�

  )) َوَخ�9َِزیَ� ِإَ�� َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ! 

ِ+* َهِ>Wِ اxم�ِ! َخْ�lٌ َوَمْ�ٌ] : َ:ْ� ِ:ْ	َ�اَن ْ�ِ� ُ�َ�ْ�ٍ�، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

� َذاَك ؟ َ��َل َی� َرُس(َل ا���ِ-: َوَ�ْ>ٌف َ+�Gََل َرُ'7ٌ ِمَ� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ�Pَ�0َِزُف َوُشِ�َ�6ِ : َوَم	�9َ�ُْت َواْ�َGَ�ْ2ََ�ِت اfَ ِإَذا

  )) اMُ�ُْ	(ُر 

  .fOت ا��?� �����  

   kی��� ی���� ������ ���M cدة زور �5 أج�?X ?gأن ی Eا!ن��ن إ� E�X?�دة ا�Tور، آ��Z إ�E �� ی

��E آ��ب اH ویH�� 2�P ا�2�e3 أن صیLP آ\ا و Jآ\ا، وصیLP �2 ی>5 آ\ا و آ\ا، �?\J ا��u��B، ی

H�� 2�P� أن ،��Z<� E�pأ Hن�، ا\Pل �_ أن�Pًا ی   آ\�ً� وh3M �� إث2 آ��B ج
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  :اس���3ل أوان� ا�\ه
 وا����

ِ�َب ِ+* ِإَ<�ٍء ِمْ� َذَهٍ; َأْو َمْ� َش: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َخ�Pِ�َِ- ُأم4 َسَ�َ	َ! 6ْ�َ��َ(( 

  )) ِ+kِ+َ !ٍ�D<�َ	� ُیَ#ْ�ِ'ُ� ِ+* َ�9ِ3ِْ- َ<�ًرا ِمْ� َ'�92ََ� 

ا������p r ا����، ا�����i ������، و�>5 اUآ�f c ا���� وا�\ه
، �y��3 ��>�ت، ���ح� أ��اب،   

�ًo�B� hن  أE�p وأج�c، ه\ا آ�L ���م هc ی��i �� ���>2 أن_ إذا اس�P� L5 ا���ل �5 دون ح�ج� إ���

  :وh3M �� آ��Bة، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

َ��َل َمْ� َأَخَ> َأْمَ(اَل ا���9ِس ُیِ�یُ= : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 

  )) َخَ> ُیِ�یُ= ِإq�َْ+�2َ َأEَ�َ�ُْ- ا���ُ- َأَداَءَه� َأد�ى ا���ُ- َ:9ُْ- َوَمْ� َأ

   f 5دی L���م ح���L و�k ذ�_ إذا آ�ن M ،ق�u!ا E��م أث�5 �� ی��_ M ؟ �?gم ا�M ذا�� �?gا� �ًZ�

Hا c�Bد �� س�?gس�fا �� c3� k� ،5ی آ�X cء إf ا�ی5ی��o ه\ا ا��?g�� ��oی ،.  

ا ��ت أح أص���L و�� �� ��3آ� f ی��4 ���L إذا ���L دی5، ی�Pل وآ�ن ���L ا�4�ة وا���م إذ

�M نS� ،5دی L���  .ص��ا ��E ص�حB>2: ��ا ن23، ی�Pلأ

L� ل�M ن��Zا���م ا� �� �Bا�� L�tس ،L��� E�4� Lدی� ��� Lأص��� f، : أدیh ا�ی�M ،5ل: ��ًة �Mل أح

*��Zا���م ا� �� L�tل: س�M ،5ین�P� ،23ل ���L : أأدیh ا�ی�M ،5ل: �� ا���م ا��ا�fk، سL�t : أأدیh ا�

  .اQن ا���د ج�J: �4�ة وا���ما

 ،������� fس�س�� وUا L�ج���� f 5یی��Bد ج� ا��یf 5 ����ن� ا�ی5 و�>t� 5داء ا�ی5، ���\ي ی��

 اH ��>�����، ی�سk ا�h�B ی���P أج?Tة حی�Z، ه\ا ا�\ي ی��ی5���T وج��c>�����ت Oث2  .  

 Lی5، وه\ا آ���� Lس�س آ�Uا ��o5�4، یBي ث�ی�ت، ج��gی ،L��� kی�س ،L��� 5هأن�س آ��Zون ی

ی5، وا�\ي ���L دیf 5 ی(�ز �L أن یtآc ��ن�5 �5 ا��3iم، وf ن���5 �5 ا���آ?�، f ی(�ز، ���

  \ا ا���ل، ����� ج�اح�� اQخ�ون ����ا �>���5 أن ����L ����?2، �>���ن أن ��g� c>�ً� أس�س�� �?

  E�3م �� ه\ا ا���ة وا���ا�4 L���  :�>J���� 5���<� q�� 5 ا��iف اQخ�، ی�Pل 

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َسَ َل َوِ:Wُ=َ9ْ َم� ُیَ�>kِ+َ -ِ�9ِhْ	� �9َpَ�=�َ َ: َس7ُ2ْ اْ�ُ� اgَ9ْNَ�ِْ���ِ! َ��َل(( 

: َوَم� ُی�9ِhِْ-، َ��َل: ْ�rِ(ْPَُ� ِمَ� ا���9ِر َوَ��َل ا�Eَ%9ْ�ِ�*% ِ+* َمْ(ِضٍ� �َخَ� ِمْ� َ'ْ	ِ� َ'�Gَ+َ ،�َ�92َُ�(ا َی� َرُس(َل ا���ِ-َی

-ِ�4J0َ4یِ- َوُی=hَُر َم� ُی=ْ�َ ((  

  ���ات، ج�ءت ا��أة ����ل ا����ی�، �� ا����Uا �� c�3أخ�ان� ا�>�ام ی ?� ث��ب �����، �>�د أح

���ان?�، �\ه�Bا إ��X L�� q�� h�� �?��� Eء، ث2  E�� hة ود���Bة آ���� hB�uت �5 ا�(�ع و���

h��M �P�P���� واج?�ه� ���� ،Lدآ�آ�� k� yا��u kا���أة ���ء �5 أر� J\?� أن jgول : اآ�Uا ���f ه\ا

ج ن4
 ی� أخ�ان، واQن ا�����ل ذآ� جًا، وه\ا ���f ا��Zن� وه\J ا�آ�آ�5 آ� ن��3 ��?� آ��Z ی�
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 �Bان خ���� _�i3وی �������3_، ی�i3_ ���ن�ت، را���Xت، أد�� ��Pی�  �iPن coرح��_ ی�� coی��

 5��Bوج J��ة ا��4
، ی(
 أن ی�tآ ا!ن��ن cBM أن ی�k، ا�\ي �ة، ا�h�B ا���ا�� ه\ا � J\ه

  .�3uم ی��oB أن f ی�tل أح ه>\ا ورد

َمْ� َسَ َل َوَ�ُ- َم� ُی�9ِhِْ- َ'�َءْت َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َ��َل((

9َ� َ��َل: ُخُ	(ٌش َأْو ُخُ=وٌش َأْو ُآُ=وٌح ِ+* َوْ'�Gَ+َ -ِ2َِل َی� َرُس(َل ا���ِ-hِ�ْ(َن ِدْر: َوَم� ا�ُ	�2َ َخْPُ	َ��ِ َأْو �	َهً

  )) ِمَ� ا�>�َهِ; 

 : أخ�ان� ا�>�ام  ?Xأ Hی� رس�ل ا ،��i3د �� ا�fوUل ��5 ام ا�3����ل وا�������ت ا�>��Bة U5 ا�

L� ل�M ،ي ه\ا ����ن: ان��h آc ��?2 �� ن��h اUول، �Mل: ن�M ،23ل: أ�_ و� Oخ�، �Mل: أن� ن��h و�

 ��pي �Sن: �M ،fل?Xج�رأ E�� ?Xأ f �.  

E��3� ل�M:  

  C)8(�اْ:ِ=ُ�(ا ُهَ( َأْ�َ�ُب Gْ�P��َِ(ى َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن 

ة (Rس�رة ا���(  

��ق وو� ��ر، أf ی(�ز أن أح�م ا��3ق وأ��i ا��Bر، L� h�M: س���t رج�M cل �� f ی(�ز، : �� و�


 ا��3ق �����M :h�M ،��� :U cل�M c����� _�3� ،2?��� hأ�� �� س�ی ،Lن����� �ًM�P�ن_ �Tی ا��3ق 

  .إ��_

   E��3� Hا����2، أرج� ا �?� kPًا یإذًا ه\r3� J ا�������ت ���2 ی���د ا����ج، وه\J ������ت آ��Bة ج

?� آ��c، ��ى �رس� �?� أن ن�cZ� �P ه\J ا�������ت Uن ���د ��?� اH س��BنL و�E��3 آ��Zة جًا، ��

 �� ��O P�ن�eم داخ�� خ�q وث��ن�5 ص���، ��O ح�س�B ص��oة د��c اس����3?� ث��ن�5 ص���، وأنh أ

ا�>�ن ��?� ا�P� H ص�ة وص��م وزآ�ة، وح�، وا� �� c3��gء �3ه�، ی�ج ���ه� ������4 و���د، 

 �L �����ت، ون�اه�،�P�� أن �oBی� Lوأوا��، آ�.  

��ض س� 53� ،��Bآ 
��ب ا��جL ذن ،��Bآ 
یk ��� �2 �� ه\ا ا�رس، ه(� ا����2 ��ق ث�ث ذن

ا��5�z وه� f ی���y ذن
 آ��B ا����ح� ��E ا���h ذن
 آ��B، ا��3
 �����د ذن
 آ��B، ا����رة 

م � ،��Bآ 
����ص�� ذن
 آ��B، س�ء ا�(�ار ذن
 آ��B، ا����k إ�E حی* �Mم وهL� 2 آ�ره�ن ذن

fا ��Bآ 
س���ر �5 ا��Bل ذن
 آ��B، ا�(��س ��E ا��BP وا��طء ���L، و��Mء ا���ج� �� ا�����P ذن

 ��4Pا� qB� ،ا��ج�ل ������ء وا����ء ����ج�ل LBg� ،�3 �����ادgا� �Bص ،��Bآ 
ا�>\ب �� ا����م ذن

اuf�ع ��E ���ت وا��y�M وا���y �5 ا���Zب �����ء، ���� ا��ج�ل ���\ه
، ���ج� اث��5 دون ث��*، 

 f 5یا�(��ان، س��ع ا���3زف وا���س��P، اس���3ل Oن�� ا�\ه
 وا����، X?�دة ا�Tور، اfس�ان� �
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 h��X ا�\ن�ب ا��� r3� J\د، هfوUل ��5 ام ا�3�ی�ی و��ءJ، سzال ا���س ا���ل ���p 5 ح�ج�، 

Bا�� ��� Mب، و�P3ا� 
���L ا�4�ة وا���م ا��5���z ��5 ا��5���z وی���ن أن?� ذن�ب ����ج �  

ًا آ��Bًا، أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی����3 ��� ����� وأن ی�?��� ا�������.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� ا���م - ��Pص ا�4�ة ) :093( ا�رس  -��B� 5� T3رس��� ا�. 

  05-10- 1997: ��ر ��� را�
 ا������� ���ری������6 ا�آ

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�����zن  

  2��� cآ E�� Eة، ا������ن ی��4ن، و�>5 ن����ع ا�4��ی ه� ��)� qو�� ��ع جی��

 ،cوج T� Hة أراده� ا�ص Eإ� �ً<X دىz� ة�ة �5 ص�ى ا�4���� k��ن��� أن ی� E�� E���وأ

 ا���م رس��� �� ا�4�ة، وه\J ا��س��� �5 اUه��� ��>�ن، إن?� f ا�B� 5� T3ا� Lاس� c2��3 ج��� �P�P�

 �� Hل ��ة وا�M س�B�� ه��eه�، وا���gح أح>�م ا�4�ة ا��� ����3ن?� ج��3ً� و�> 5��gح ��Pص

 ا���م، آ�ن �5 ا����3ء ا�5����3، �5 ا�B� 5� T3ت ا��� Eح� ،�<�� �Pی5، �5 اس����3ء ا��(�ه

 �B�<� �� �?u�i�� cت، أص�Pًا وریا����3ء ا�\یf 5 ی����ن �� اL� ،2Rf ���� H رس��� ر�P�M ج

c��)ل ه\ا ا�2��3 ا��Pج��3ً�، ی Lن���ج �ً[�X �?�� ُت: اUس>�ی�ل �� أس�Bن��، أخ\ت وh3Bu ونh�P ووج

�T وجc، أ��ك Hا Eب إ��Pدات آ�?� ا���B3�4د ا�P�  آ�ة، أ��ك �����4م، أ��كT��� ة، أ��ك�4���

�T وجc، وآ�h أ�Mل ��ة ا��� �5  Hب �5 ا��P� أن �?������، آc ا��B3دات ا��R�3gی� وا�������3، ه

أجc ا�4�ة، وا��4م �5 أجc ا�4�ة، وا�Tآ�ة �5 أجc ا�4�ة، وا�4�ة �5 أجc ا�4�ة، أي 

�T وجc،  اf��4ل ��H أي ا��Pب، إذن ا��B3دات Hب �5 ا��Pأن ن c5 أج� �?� Hی� ا��� أ�� ا�R�3gا�

��� ا��B3دات آ�?� ا��B3دات �k����� ���3 ا��B3د، وأی� ����3 أ�2e : ا!��م ا��3��g رح�L ا H�E��3 ی�Pل

 �T وجc، أّي ����3 أ�2e �5 أن �>�ن �MیBً� �5 خ��y ا����وات واUرض، �3 Hب �5 ا��P� 5 أن�

c��M  ���4� ه��ك ،��P�Pد ا���B3دات آ�?� ����3 �����4 ا��B3ا� fًب، أو�Pا� E�3ب و��P5 ا��ن��ث 

�Tی�� و����4 وه���، ا���ل ����4، أن �>�ن ��pً� ه\J ����4 دن��ی� و�>5 ا�����4 ا����P�P أن 

، وأن �>�ن �� �c4 إ�E دار ا���م ���م، ا�����4 ا����P�P أن ���ز ���(��ن، وأن ���ز ������ان


 ا�ی5 إ��Pu Eس �zدى أداًء X>��ً� أج�ف �Pی� �م، ���5 �]�ا�� cBی?2 سدار �5 س�م إ�E س�م ی?


 ا�ی5 إ�E ح�آ�ت وس>��ت E�3� f �?�، �]� ی��Pب ا�ی5 ��� ی��E �� ا���oت �Pی� �[� ،L� E�3� f

دًا ��M 5ا� اUسU jن Xأ hر، وأن� أس���<�� ��Bج�Uدی� ا�gدًا �5 ا���ق ا!ن�ء ا�O�Pن ا�>�ی2 و

��ص�� �� أور��، ��ریq وأh��M ح�ً� X?��ًا ��ض ��E ا�(�?�ر ا���ن�� ��h اس2  Eإ� hBذه

 Lأن E�� c� Hم ا�آ Lأن E�� f ،qری�� �� Eم رب ا�5����3 ی���ن��، آO�M ،دی���، آ����� ،�M�X ر��<��

ا��Piس، �]� ی�ّ�غ ا�ی5 �5 ����نL، �]� ی�B4 ا�ی5 س��آً�  ��>��ر �M�X، ی��3 �]� ن��Pب �5

��p ��?�م، �]� ی�B4 ا!س�م اس�ً� �� ���E وا�O�Pن رس�ً� �� �E�3، ن�ی أن ن(د أو أن ن�5�ّ 
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�5 ص����، وه\J ا��س��� ا����ا��3 ��?� ��3یj ���4�ة، ��p ا���3ریj ا��P?�� ا������t، إخ�ان�� 

��E ا�����ی�ت ا�Z�ث، اUح>�م ا�� ��?P�LBg خ�ا�4M �R ا�>�ام ی�> �P�Pا�� J\2 ه<� ��5 أن أو

 �Rخ�ا J��ص�3?� أ�?� ا��?�س�5، أ�� ا!ن��ن t� fوى �L، �� أ�q ا���ج� إ�t� Eوى، إ�E آ�خ 

J آ�خ یzویr3B� ،L ا����3ء �Mل�� qو�� ،j��� �4P� :���2 ه��ك ����g��� 2ی�3 و����i��� 2ی�P و

���2 ا��gی�3 ی5�B �_ أن ا�4�ة ح�آ�ت وس>��ت وأ�Mال وأ��3ل، ����� ����>��B و����2  ،�P�P����

�������2، ا���Mف آ\ا، ا��آ�ع آ\ا، ا��(�د آ\ا، ا�uf]��ن، أي أوص�ف ح�آ�ت ا�4�ة، �� ی��oB أن 

 E��� f���3ن?� ج��3ً� و� J\ه ،��?Pة ا���أح>�م ا�4 J\ة، ه�أ �� ا�4�P� ���� وت��� E�� ��E أح

 ،cوج T� Hة ا��� أراده� ا�ه� ا�4 h��� ��?Pح>�م ا��Uا J\ه �?�� h�����>2، و�>5 ا�4�ة إذا رو

 f Lنtخ� وآO ء�X 2?�ء وح���X ا��g>�� ا�>��Bة أن ا���س ی\ه�Bن إ�E ا���( وی4ّ��ن وآtن ا���(

��L و��5 ا���( ا�\ي �zدى ��L ا���4ات، �2�ِ�3 ص�� ���?�� و�M fا�� ��5 ��ان ح���L و���ص�c ح�

ا��gی�3 ی�i3_ ا���3ریj ا��P?��، أي إن��ن ذه
 إ�E أورو�� ��رس �Tوج ���ة �5 ه��ك �Sی(�ب 

����ء ا��LP وا��gی�3 ص��� ���R����� �R، أ��  �� �R����� �R�� ص��� Lی5 و�?� زواجو�BMل و�Xه

3 ان�?�ء ا�� �?P�iإذا ن�ى أن ی 
����ء ا��iی�P وا���P�P زواج س�ف ی��س ��راس� �?\ا زواج 

 �Xط ص�� ��tا�� �� ا!��م اUوز�� �� ه\ا ا�Tواج و��tأراد ا�� �� LنU ا����ب Xأ L���ا!ن��ن 

 ا�Tواج، ����3ء ا��gی�3 ی��3?2 ا��eه�، ی��3?2 �� ا��P3د ا!ی(�ب وا��BPل، f ی�خ��ن �� ا���ای� P�

�ًM�uإ  ro� ��4، ن�4_ أن�أن  cBM 2�P��� ة ن�4_ أن�5 ا�4�و�>5 ���2 ا��iی�P إذا حث_ 

��4ك، ی��4_ أن ���B ���ن_، ی��4_ أن �B�M �?i_ �5 أجc أن ی��EP �5 اH ا��د، ا���ر، 

J\ه y�4 ا�\ي ُ��� و�Pا� E�� _� ا��(��، ا��>���، �2�ِ�3 ا��gی�3 ی�i3_ ا���ا�R و��2�ِ ا��iی�P ی

 �R_ خ�ا���ن ��5 أن ��g� ،L� k����� �4 آ�Pه\ا ا� Eخ�_ إ�ا���ا�R، و���2 ا���P�P یtخ\ ��ك ��

 ورد �� ا��ی* ا����4Mو L�4، آ�� أنP>5 ا����4 و��5 أن Pا�:  

ٌث َمْ� ُآ�� ِ+�ِ- َوَ'َ= qَ�ََوَة qَpَ: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأَ<8ٍ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل(( 

�wِإ -ُ%&Nُِی wَ ْ�َء	اْ�َ �;Nَِوَأْن ُی �	ِسَ(اُهَ ��	ِن َأْن َیُ)(َن ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأَ�;� ِإَ�ْ�ِ- ِم�	َأْن  ا�ِْیَ Wَ�َ(َْوَأْن َی -ِ���ِ

  )) َی0ُ(َد ِ+* اْ�ُ)Eِْ� َآَ	� َیْ)Wُ�َ َأْن ُیGَْ>َف ِ+* ا���9ِر

   M ،ن��ی���E ����4_ ا� Hا ���u ث�تO إذا f�3رض ا�����4 إ� ��f �\وق ح�وة ا!ی��ن 

 hMو c5 ودخ�z� _� yی ص�� cن ج������ �� hًا أن�� اH، ا����P س?�� ج�u���4_ و� yا����

�T ا�h�P� �?e و���tت وص��f h ی�ج �g>��، أ�� ح���� ���3رض ����4_ ا��Pیk� �B أو Hا�� ا

 cوة ا!ی��ن، ��5 أج�وق ح\� \R�� ،cوج T� Hا k�i�و _�M h�� �?3�� ،_���4� روجc و�?

 f �?� c�t�� وأن �Rا���ا J\ه ���P� أن c5 ا������، أ�� �5 أج� � f L�� 5<�� �4 وأنPا� cخأن �
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�4P ا�\ي ��� و�y ه\ا ا��رق ����ج إ�E ����� إu�Mً�، إذا آ�ن �3_ ورق ه\ا ورق، أ�� إن أردت ا�

ة اUس�س�� �� ��P��� ،qوا���� qوا��� lوا��خ� ���o��� ����� 5� � f ،�����5 ج?�د و� � f

 �� H؟ ا Hب �5 ا�Pذا ی��3 ا��� ،cوج T� Hا Eب إ��Pدات آ�?� ا���B3�4د ا�P� ا��س��� أن J\ه

fن، و�<� Lی��ی f أن ی>�ن �� �>�ن L� ن، �� �>�ن، ح�ش��Tا� yا��>�ن وخ�� yز��ن، ه� خ�� J ی�

 Lوإح��ن Jب �5 ج�د�Pب ه� ا��Pم ا��ا�� B� 5� T3ا��س��� ا� J\ه 
�E�3 ا��Pب �5 اH ؟ �Mل ص�ح

 f Hب �5 ا�P��� ،ر ن�رأي أن اH ه� �4ر ا!ح��ن، �4ر إس�3د، �4ر أ�5 وt�uن���، �4

 L�<ن و��<� Lی��ی f H�� L�ا\� cج H5، ث2 إن ا���zا�� Jد�B3� 5�4َ�َ�ْا�� Lوإح��ن Jب �5 ج�د�Pا�

�� وا��2�e3 وا����ع وا�����2 وإ�P��� fب �5 �i��� Lب إ���P����3 ا���� Lب إ���Pا��� c��3ی L��ج

�Mب ���2�3 : ا��Pب ن���ن: ذا�L ���ل، ا��Pب �5 ذات اH ���ل، أ�� ا��Pب �5 إح��نL وج�د�M ،Jل

� و��Xل ا����iن، و�Mب ���(�د وا!ح��ن، اUول ��م وا��Zن� خ�ص، ه\J ا���P�P �?��، وا��ؤی

cوج T� Hل ا�M ذ�_ ؟ ح���� E�3� �� ،E��3� Hب �5 ا�Pدات آ�?� ا��B3�4د ا�P�:  

 �ٌ��  C)4(�َوُهَ( َم0َُ)ْ� َأْیَ� َم� ُآPُ9ْْ� َوا���ُ- ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن َ�ِ
  س�رة ا��ی

  
��>2 ه� �3>2، هc ه� �\ا�L �3>2 ؟ f �ً3Bu، ح�ش �L��3� 2<3� ،L، ه� �k ا�>��� �L��3،  أي �Mی

 ،L��3� 5ا���� k� L��3� B3ا��� k� ،L��3� 5�zا�� k� ،L��3� ان� وا���رقTا� k� ،L��3� �k ا����

cوج T� Hل ا�Pأ�� ح���� ی ،L��3� 2<3� 2م، ه� �3>2 أی��� آ����  :ا��Pب اUول �Mب 

 �َ�Gِ�P	ُ�ْ(ا َأن� ا���َ- َمَ� ا	194(�َواْ:َ�ُ(C  
  س�رة ا�����

   ،2?� ���� L�����BدJ آ�?2، أي  k� Hا ،L�� 
ه\ا �Mب أی�ً�، ه\ا �Mب ا���k� �P اH، أي �Mی

ی��k ج?�ه2 وی2�3 س�ه2 وی�ى ���آ?2 وی2�3 آc خ�(� �� ���M?2 وآc خ��u ی�� ��E أذه�ن?2 وه� 

  :��2 ه\ا ا��Pب �Mب ا�2�3، أ�� ا��Pب ا��Zن� �Mب خ�ص �Mل �3�E��3>2 أی��� آ

  C)19(�َوَأن� ا���َ- َمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  س�رة اUن��ل

  :و�Mل أی�ً�  

 �َ�Gِ�P	ُ�ْ(ا َأن� ا���َ- َمَ� ا	194(�َواْ:َ�ُ(C  
  س�رة ا�����

ح���� ���Pب �5 ا H���Pب �f 2?3� 5 �\ا�L و�>t�� 5ی�J ونJ�4 و����LP وح�Le، أي أن�M : hل  

E��3� ل�M ،L5 رح��� 
  :ح�Le و�tی�J ونJ�4، ه� �L��3� _3 وأنh إذا آ��M �ً��z� hیٌ
 ���M Lی

 �َ�9ِ�ِNْ	ُ�َْ! ا���ِ- َ�ِ�یٌ; ِمَ� ا	56(�ِإن� َرْ�َ(C  
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��افUس�رة ا  

  J�45 ن� ،J� 5����LP، ا��Pب  أن�M hی
 �5 رح���M Lی
 �5 رأ���M ،Lی
 �5 إح��ن 5� L�tی�

E��3� ل�M L��3� ��3� Lول أنUا:  

 Qَ�ِِمْ� َذ �َوَ�� َأْآrََ� ِإ��� ُهَ( �َم� َیُ)(ُن ِمْ� َ<ْ#َ(ى pَ��َpٍَ! ِإ��� ُهَ( َراِ�2ُ0ُْ� َوَ�� َخْ	َ�ٍ! ِإ��� ُهَ( َس�ِدُس2ُْ� َوَ�� َأْدَ<

  C)7(َ:ِ	ُ�(ا َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! ِإن� ا���َ- ِ�ُ)47 َشْ*ٍء َ:ِ��ٌ� َم2ُ0َْ� َأْیَ� َم� َآ�ُ<(ا ��pُ ُی9َ&2ُ�ُ4ْ� ِ�َ	� 
  س�رة ا��(�د��

  :ا��Pب ا��Zن� ه� L��M أی�ً�  

  C)19(�َواْسُ#ْ= َواPَ�ِْ�ْب 
 y�3س�رة ا�  

  E��3� ل�Mو:  

  C)28(�َ:9�ًْ� َیJَْ�ُب ِ��2َ اْ�ُ	��Gَُ�(َن 
5���iس�رة ا��  

  E��3� ل�Mو:  

  C)89(َ+َ�ْوٌح َوَرْی�Nٌَن َوَ'�9ُ! َ<�0ٍِ� ) 88(َآ�َن ِمَ� اْ�ُ	��Gَِ��َ�  � َ+َ م�� ِإْن
) �3Mس�رة ا��ا(  

�T وجc، ا��Pب ن���ن   Hب �5 ا�Pه� ا�4M دات�B3أي : إذًا ا� L��3� ��3� Hم وخ�ص، ا��3م أن ا��

c �� �� ه\J ا��س��� �Mی
 ��� �L��3، وا���ص ن�5 ن��Pب �5 رح��L و�tی�J ونJ�4 و����LP، أ��

ه�، ه��ك ص�ة وص��م وح� وزآ�ة Rا�� 
��� 

 ؟ �Mل ����ّ�� jآ� ،
أن ه\J ا��B3دات ُ�َ�ّ�

ه\J ا��B3دات ���
 : وذآ�، ه��ك اس���oر و��وة O�Mن، آ�j ن��
 ه\J ا��B3دات و�y أي ���Pس ؟ �Mل

ه�، وا��gء ا�(��c جًا �MلRا�� 
ة: ���R�� دات�B32 ا�e�t�  ة آ���Rا��� h�eُ�ه� أ���?�، آ��� 

��Bدة ��E ا!u�ق ����3  2e� ا���م رح�L ا H�E��3 ی5�B أن أB� 5� T3دة، وا!��م ا��B3ا� hP�ار

 ،cوج T� Hا ��e� E���T وجc ه� ��M ا��B3دات، �\�_ ی>�د ی>�ن ث�* ا�O�Pن ا�>�یO 2ی�ت دا��  Hا

آ��ب ���L�4 �5 ز��u 5یh��� c ن�eي أنL �� ا�r3� ��  ���4 آ�
 ا�(���3 آ��� ا��gی�3

 cآ E��
 أه���?� ��(c3 �� ی���j�z� L ا�>��ب ��Bدة ا���>� أ��� �ًB���� دات�B3ا� 
اUو�E ی��

ة ه� أ���?� R�� دات�B32 ا�e�t� Lإ�� h��P� L����ا��B3دات ��E ا!u�ق ا��B3دة اUو�U Eن_ إن 

�T وجc أص Hوا�� وا���اه� وذ�_ ����3 اUه� أن ا Lآ� ���ا�2�َ�3 ا!س ��<gو� ،L���3� 5یc ا�

 Lه\ا آ� Hا ���u Eن�4اف إ�fم ا�م اUخ\ �?� و�م �P�Bi?� و� ا�(��k آ�j ن��� ����3و�� 

����ا ا��U و�2 ی���3ا ا��Q �����ا �� ا��� M و�� دا��ا ،��Qو�2 ی���3ا ا ��Uا ا�����h یَ�َ�� �tن?2 

�T وجc، ا���iP ا��Zن��،  Hا ���u �� ی���ن�ن ��Uث2 ی���3ن ا ��Qأ�� ح���� ی���3ن ا ،��U5 ه\ا ا�
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 J��BBوأح L� ��4ون�5 إذا أخ� L��3� ��� 
4 ا��B3دات آ�?� ا��Pب �5 اH ا��Pب ���Mن ه� �MیP� fًأو

ن�J حy ا��B3دة ن��Pب �5 رح��L وح�Le و�tی�J ونJ�4 و���B��LP، �\�_ ا��B3دة �� إی��ن E�3� f و

E��3� ل�M ،���BP� ��p L��ص E5 ص��z� ��p أي �� أن إن��ن ،cBP�ُ fو �?�:  

��َ�� َوَ�� َ��َة ِإ��� َوُهْ� ُآ�َوَم� َم2ُ0َ9َْ� َأْن Gْ�َُ&7َ ِم2ُ�ُ�GَEَ>َ �ْ2ُ9ْْ� ِإ��� َأ<�2ُْ� َآEَُ�وا ِ�����ِ- َوِ�َ�ُس(ِ�ِ- َوَ�� َیْ ُ�(َن ا���َ

  C)54(ُیGُEِ9ْ(َن ِإ��� َوُهْ� َآ�ِرُه(َن 
  س�رة ا�����

   E��أثhB اH �?2 ا�4�ة وا!ن��ق ور��?� ��?U 2ن?2 �2 ی���zا، ا���iP ا��P�M جًا أی� ��Bدة 

 Hل ا�Pوی ،�?� E�3� f دة�B3��� �ًی�M ن �2 ی>5 ا!ی��نS� cوج T� H�� ق أس�س?� ا!ی��ن�u!ا T�

cوج:  

 �َ�Gِ�P	ُ�ْ7ُ ا���ُ- ِمَ� ا�&GَPََی �	27(� ِإ<�َ(C  
ةRس�رة ا���  

  :و�Mل أی�ً�  

  C)54(َوُهْ� َآ�ِرُه(َن  �ِإ��� َأ<�2ُْ� َآEَُ�وا ِ�����ِ- َوِ�َ�ُس(ِ�ِ- َوَ�� َیْ ُ�(َن ا���َ��َة ِإ��� َوُهْ� ُآَ��َ�� َوَ�� ُیGُEِ9ْ(َن ِإ���
  س�رة ا����� 

�T وجc، وأح ا����3ء ا���3ص�ی5 وا   Hدات ����3 ا�B3ا� ��M c3خ�، ه�� جO 2��P� �?� دات�B3�

 
ن� ��Bدات ُ�������E ا���>�، اQن  ��Zًا ح�T وجO �� cی�ت آ��Zة ج Hدة ا���>� وأن ا�B�أس��ه� 


 ن�3?� ����س �ًZ� ����O �ًBخ� ���
 ن��B3�� �?3د، ���
 ن�3?� ��4حB?� ا���>� �� ��M ا��B3دات، ���

 اH وی�>5 B3� ی�>5 أن �ًZ� ی5، أي��Z<ا���س ا� k�)�� �?M�iن kدة ی���B�ا�4�Mت، ا�>ّ��رات، أی� 

 c5 ا���ض، ه� _� وجت درس ��2 وأ�?�ء ��3ة، د)�� Eإ� h؟ دخ� cا�2�3، أی?�� أ�� 
�i� أن

��2، أم أن �\ه
 إ�E �>�ن q�)� �� q�)� أن c��Uأن  �5 ا _X f ،ة ن�������4 ص�و �3�

د �5 ا���س، � �Bأآ c�g�� �?M�iن k5 ی����د�B3دة، ح��ً� أی� ا��B�
 ا�2�3 �uدة، و�B�ا�4�ة ا������ 

ر ا�\ي P��� L3� c�3ی f L<ی�X م أن�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Eه2 إ��� X>� أح��
 ا�2�3، �\�_ �u

���P� 2ل ���L ا 
��u وآ�ن �oBمی��ة وا���4� : E����3_ ُ��زق �L، �\�_ �5 أ��اب ا�Tآ�ة ا!ن��ق 


 ا�2�3 �� أن�� ��J��p ���یoً� آ��ً� وه�tن� �L آc ح�ج��L و��از�L وأرح��J �5 آc ه2 ��u ،2�3ا� �B�u

 c�gن ن�3?� یU دات�B3ا� EMه� �5 أر c� دة�B�
 ا�2�3 �u ،2�3ا� 
�u Eی��4ف إ� J���32 وجpو

Bدًا آ�c[أ�� ا�\ي س ،J��o� 2�ِ�3أ�� ا� L���� : �5 ی�3i_ ؟ وه� f ی�M ،c�3ل: ��ًا �5 ا���س، ا���3

L� c�M ،أخ� : B3ا�� ��Zآ cرج E�� Hان ا�����?2 ر Hص���� رس�ل ا Eأث� Mو ،_�� B�أخ�ك أ

���L ؟ ���Mا: ��Pل ���L ا�4�ة وا���م yل: �5 ی���M ،L��� yدة آ: ن�5 ج��3ً� ن���B3��� ،L�� c2 أ��<�
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 E�����ل U2 اe��T وجc �5 أ Hا Eة إ���د �5 ا���س ه\J أرEM، �\�_ آ�نh ا�� �Bأآ c�g� ا���

�T وجc ی�Pل Hق وا�u!ا :  

  33C(�َوَمْ� َأْ�َ�ُ� َ�ْ(wً ِم	�ْ� َدَ:� ِإَ�� ا���ِ- َوَ:ِ	7َ َص�N�ًِ� َوَ��َل ِإ<�9ِ* ِمَ� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� 
  �رة �h�4 س

   Eإ� ���T وجc ��5 د H5 ا� �ً��Mو �ًP����حً� ون(�حً� و�2 �e�أي �5 �( �� اUرض آ�?� إن��نً� أ

  .اH و��c ص���ً�

Uن ا�4�ة ��?� �E�3 : اQن ���P�3ت ا�4�ة، ا���4ات �5 أ��c ا��B3دات ا��R�3gی� ���ذا ؟ �Mل  

��ام، و�� ا�4�ة �E�3 ا�Tآ�ة إن_ �� ا�4�ة �ki�P �5 ا���، إن_ �� ا�4�ة ���جL إ�h�� E اH ا�


 ا���ل Uداء ا���4ات ���?� إن��ق س��B، ه\ا ا��hM ��>5 أن یTی ر��_ �� �<� cا�\ي ه� أص _�Mو

ا�آ�ن، أhP�p ا�آ�ن وذهhB إ�E ا���( �tنh أخ\ت �5 و�M_ ا�\ي ه� أصً� �>�
 ا���ل ��4�ة 

 أن ���ًا رس�ل ���?� �E�3 ا�Tآ�ة، و��?� ?Xوأ Hا fإ Lإ� f أن ?X�3د أPل �� ا��P�� دة�?g��� yiا��

اH، و�� ا�4�ة �E�3 ا���4م Uن ا���4م ه� ا����ع �5 ا��3iم وا��gاب وس��R ا����iات ����� 

 ��M �� kP� ة�ا�4 fًوt� ،م وا���آ��5 ا�>�ا�4�ة ��?� ا����ع �5 ا�\ي ی�Bح �_ �� ا���4م 

��ت و�pة ا��B3دات و��3اج ا��5�z إ�E رب اUرض وا����ء، �Mلا��iة ا�: �B3دات آ�?� إن?� س�

 Hّ�ف ����ج�ة اX L2 �� ��?� أنe����M ا�4�ة �����M ��4ل إن ��?� ����4 �����4 ��ج�� وOج�L، أ

E��3� ل�M L� ل�P� Hج� ا�����4 ُس�� �_ أن �ح����  hأن ،cوج T�:  

ِصَ�اَط ا��ِ>یَ� َأْ<ْ0َ	cَ �ْ2ِ�ْ�َ:َ 6َْ�ِ� اْ�َ	Dُhْ(ِب ) 6(اْهِ=َ<� ا��4َ�اَط اْ�ُ	ْ��GِPََ� ) 5(ُ&ُ= َوِإی��َك َ<ْ��0ِPَُ� �ِإی��َك َ<0ْ

 �َ�4���D7(َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ا�(C  
  س�رة ا������

  E��3� ل�M cوج T� H3?� �5 ا���ن_ tی� وا����وض آQأ ا�P�:  

<�ُ- ُهَ( َي ا��ِ>یَ� َأْسَ�ُ+(ا َ:َ�� َأْ<ِEُ�3ُ9َGْ�َ ��َ �ْ2ِ(ا ِمْ� َرْ�َ	ِ! ا���ِ- ِإن� ا���َ- َیEِhُْ� ا�>%ُ<(َب َ'ِ	�0ً� ِإ� 7ْ�ُ َی� ِ:َ&�ِد

  C)53(اEُhَ�ْ(ُر ا���ِ��ُ� 
��Tس�رة ا�  

  E��3� ل�M ،ء��Z��� fًأو ���ا��� Eإ� �eان:  

) 4(َم�Qِ�ِ َیْ(ِم ا�=4یِ� ) 3(ا���ْ�َ	ِ� ا���ِ��ِ� ) 2(اNَ�ْْ	ُ= ِ���ِ- َرب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� ) 1(ِ� �ِ�ْ�ِ� ا���ِ- ا���ْ�َ	ِ� ا���ِ��

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ 5(ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك ( �َ�GِPَ�ْ	ُ�ْ4َ�اَط ا�ِصَ�اَط ا��ِ>یَ� َأْ<ْ0َ	cَ �ْ2ِ�ْ�َ:َ 6َْ�ِ� اْ�َ	Dُhْ(ِب ) 6(اْهِ=َ<� ا�

2ِ�ْ�َ:َ �َ�4���D7(ْ� َوَ�� ا�(C  
  س�رة ا������
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  :و�Mل أی�ً�  

ُ<(َب َ'ِ	�0ً� ِإ<�ُ- ُهَ( � 7ْ�ُ َی� ِ:َ&�ِدَي ا��ِ>یَ� َأْسَ�ُ+(ا َ:َ�� َأْ<ِEُ�3ُ9َGْ�َ ��َ �ْ2ِ(ا ِمْ� َرْ�َ	ِ! ا���ِ- ِإن� ا���َ- َیEِhُْ� ا�>%

  C)53(اEُhَ�ْ(ُر ا���ِ��ُ� 
��Tس�رة ا�  

  � ��آk خ�Mا��آ�3 و �� L�أ�M ا�\ي ��Uه\ا ا \���� E�� cوج T� Hة �5 ا�Pًا ا����� 3ً� و��(

  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م

َأْ:3ُ(ا ُآ�7 ُس(َرٍة �2َ�g�َ ِمَ� : َ�=�9ِpَ* َمْ� َسِ	َ� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل: َ:ْ� َأِ�* ا�0َ�ِْ�َ�ِ! َ��َل((

  )) ا��%ُآ(ِع َوا��%ُ#(ِد 

   L��M ت���ا���ص وس(�ده� ا���ص، أي إذا  �?�أي أی� Oی� ��Pأه� �� ا��آ�ع وا��(�د �?� رآ�

E��3�:  

(َن � َیْ�ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ �0ُ9َ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	

)30(C  
  س�رة ا���ر

   Hا Eرك إ��P���� �3g� �� ی� رب، أن� خ��k �?\ا ا��U، أ�� ح���� ��(�uل س�3ً� و�P� kآ��ح���� 

��_، ا��آ�ع : ��Pل�u E�� �����E ����\ ه\ا ا��U وأ ������rp E ��4ي، أِ ���ی� رب أ

ه��?�� cوج T� H3?� �5 ا���خ��ع وا��(�د اس��3ن� وا���رة  E��3� L��M:  

 �َ�GِPَ�ْ	ُ�ْ4َ�اَط ا�  C)7(ِصَ�اَط ا��ِ>یَ� َأْ<ْ0َ	cَ �ْ2ِ�ْ�َ:َ 6َْ�ِ� اْ�َ	)Dُhِْب َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ا��4���Dَ� ( 6(� اْهِ=َ<� ا�
  س�رة ا������

���L وه� رب ا�5����3 ا��ح�5 ا��ح�2 ثL�� hB�u 2 أن ی��3_    hوأث�� cوج T� Hت ا�� ا������ ح�

��E��3� ل�M إی�ك وإن�� B3ن cP� 2� B3إی�ك ن hB�u ،J��Bد�L وح E:  

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ 5(� ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك(C  
  س�رة ا������

  E��3� ل�M 2�Pا��4اط ا���� Eی_ إ�  :ثL�� hB�u 2 أن ی?

 �َ�GِPَ�ْ	ُ�ْ4َ�اَط ا�  cَ �ْ)7(Cْ�ِ� اْ�َ	)Dُhِْب َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ا��4���Dَ� ِصَ�اَط ا��ِ>یَ� َأْ<0َْ	6َ َ:(2ِ�ْ�َ 6(� اْهِ=َ<� ا�
  س�رة ا������

��ء �������4 ا��3ج�� و اQج��،   ا���رة ا��آ�ع ث2 ا��(�د، �Mل أن Eّ�P�3?� ������4 ���?� �5 ا�

E��3� ل�M ب�M ة�ة ���ج�ة، وا�4�ة ذآ�، وا�4�ء، وا�4��  :ا�4�ة د

  C)19(�َواْسُ#ْ= َواPَ�ِْ�ْب 
y�3س�رة ا�  
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  :و�Mل

  C)14(�َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي 
Lu س�رة  

   �?�� cP� �� fإ L��ا���ء �5 ص q�� ،ء��ه\J ذآ� �� ی2�3 ا����4 �5 ی��ج� �� ان��c، ا�4�ة د

E��3� ل�M cP��cP، ���4�ة د��ء و�cP و���ج�ة وذآ� و�Mب، خ�q ��3ی��ت، ا�4�ة :  

� 0ْ�ََ�ُ	(ا َم� Gُ�َ(ُ�(َن َوَ�� ُ'9ُ&ً� ِإ��� َ:�ِ�ِ�ي َسِ&�7ٍ �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ��P�َ ُسَ)�َرى �ْPُ>َْ��َة َوَأ�� َ�َم9ُ(ا َ�� Gْ�ََ�ُ�(ا ا�

� Pَhْ�َِ�ُ�(ا َوِإْن ُآPُ9ْْ� َمْ�َض� َأْو َ:َ�� َسEٍَ� َأْو َ'�َء َأَ�ٌ= ِم9ُْ)ْ� ِمَ� اiِ�hَ�ِْ� َأْو َ��َمْ�Pُُ� ا�49�P�َ�َ َء َ+َ�ْ� َ�ِ#ُ=وا�

  C)43(َم�ًء َ+Pََ�	�ُ	(ا َص�0ِ=ًا 4��َ&ً� َ+�ْمَ�Nُ(ا ِ�ُ(ُ'(ِهُ)ْ� َوَأْیِ=یُ)ْ� ِإن� ا���َ- َآ�َن َ:Eُّ(ًا Eُcَ(رًا 
  س�رة ا����ء

  E��3� ل�M ب�Mو cP�  :ح�E ����3ا �� ����Pن، ���\ي f ی2�3 �� ی�Pل ه� �� ح>2 ا��>�ان، ���4�ة 

  C)19(َواPَ�ِْ�ْب  �َواْسُ#ْ=
 ) y�3س�رة ا�(  

  E��3� ل�M ة ذآ��وا�4:  

  C)14(�َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي 
 ) Lu س�رة(  

  :وا�4�ة د��ء، �� ی2�3 ا����4 �5 ی��ج� �� ان���M ،cل ���L ا�4�ة وا���م  

َ� َخَ�َج َ:َ�� ا���9ِس َوُهْ� ُیَ��%(َن َوَ�ْ= َ:6ْ�َ َ:ِ� اْ�َ&َ��ِض*4 َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��(( 

َ�� َ�0ٍْ~ : َأْصَ(اGِ�ْ��ِ �ْ2ُ�َُ�اَءِة َ+�Gََل:َ �ْ(ُDُ0ْ�َ �ْ2َ#َْی wَُی�9َِ'�ِ- ِ�ِ- َو �	َ�ِ �ْgُ9ْ�َ�ْ+َ -ُ��4َ* ُی�9َِ'* َر��ِإن� اْ�ُ	َ

  )) ِ��Gُ�ْْ��ِن

ي أن� أس�3_، أن� أن��M : �eل  B�ر��� �_ ا��� وا�g>� وا����3 وا���E ح�ًا : أن ���ن�، ��Pلی� 

 Lا����4 ی��ج� ر� ،cوج T� Hج�ة ا���� jی�g� �?�� 5�z���� �P�3�� ،_Pد خ�آ��Zًا �B� �ًB�uرآً� �3

���L وس�2 ح���� ��Pل Hا Eص� Hس�ل ا�� y�3� �?ن� : و��ا��?2 ص�� ��E س�ن� ��� و��O Eل س�

��E س�ن� إ��اه�2 و��O Eل س�ن� إ��اه�2 و��رك ��E س�ن� ��� و��O Eل س�ن� ��� آ��  hص��

 
�i� hأن ،�)� ��E س�ن� إ��اه�2 و��O Eل س�ن� إ��اه�2 �� ا�5����3 إن_ ح�� hآ�� ��رآ ���

���L ����ح��، �Mل E�)أن ی� �Bا�� E�� Hة ا�ا��ح��، ص Hس�ل ا�� : k��)� �?P�3� وأ�� Hد ا�B�

 H5 و��س�ل ا���z���� �P�3�� ا�5����4 إذن Hد ا�B� E��ا�� ������ 5���z��Pل ا���م ����� و

 E?�� �5 ا����gء وا���>�، ه�� ��� ا��gه E?�� �?ة، أن�ء �� ا�4�X 2و����5��4، أی?� ا!خ�ة أه

Pم ه��ك وازع داخ�� وه��ك رادع خ�رج�، ا��ً�، و�� ا!س��ة ن?�ً� ذا�ا��ادع، وا�4 E�� �ان� 5���3

 �� ،�B��� ر��Uا �BMان�5، ی��3 إذا ه��ك ��ا�Pة وا��ادع �� ا��ا��ازع، ا��ازع �� ا�4 E�� ��3�
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رآhB س��رة وانk� hP�i �5 ی�y�i، : �� ��ا�BM ا��Uر  f����B، حث�� أخ آ�ن �� أ��ی>�، �Mل

J\ه cح�5، أن آ 3� h[ًا ��ج����� ج ��3 أن  ا���� ،j4ا�� Eإ� �?��ا����رات خ��h �5 س�

2 ���� �3، أن �����R�� E وث��ن�5، أو ��5��R�� E، �� ا�\ي حث ؟ �2 ی�?2 �� ا�\ي حث ث2  hآ�ن

ه��ك ن�iP رادار، وأن �� آc ا����رات ج?�ز ی>jg ا��ادار، ������ ی�i3 ا�(?�ز إ�Xرة إ�E أن_ 

�ة آc خ�r س���L، إذن ا��Pن�ن f ی�>5 إf أن ی��3 اh���M �5 ا��ادار ا�\ي ی>jg ا���RاTت ا��

��E ا��ادع ا���رج�، ودا�Rً� وا�k ا��Pن�ن ذآ� وا���ا5u ی�>5 أن ی>�ن أذآL�� E، �>��� اخ��ع 

�5��P، أ�� ح����  5�� �?��� f ة، وه� ��3آ�T?ان�5 أج�P�� kن�ن ج?�زًا، اخ��ع �5 ی���Pا� k�وا

Hع �5 ا�gی>�ن ا�  ��R�� h�� ت ا�>?���ء �� ن��ی�ركt�iان ���3� ،�Mرا 
3X _� ل�Pی ،cوج T�

�� �r3 أی�م ا���gء ا��Pرس�، آ�ن ه��ك : أ�j س��M �� ���� واحة، حث�� أخ آ�ن �� أ��ی>�، �Mل

 ث��ج س��رة ��2 آ��Bة جًا ز�hP وانhB�P وا���yR آ�ن ��h آ5�B ا���Pدة، آc ا���س ا�\ی5 ح�ل ا����رة

 �o��� �Mس�ر��ا إ�E أخ\ �� ��?� و�2 ی�>� واح ��?2 �� ا���yR ا�\ي ��ت �5 ا��Tیj، أ�Mل ا�>�م �

��E ا��ازع ا�اخ��، ه��ك ��!س�م �Xء  ��E ا��دع ا���رج�، ����� ا�ی5 ی��3 ا��Pن�ن ی��3

دخc أح إ�E ا����م  �ه�، آc إن��ن وحJ، ان�Lu�B إ�E أ��E درج� وه� وحf ،J أح ی���جL، إذا

�� أی�م ر���ن ور���ن ���O �?X �� j�4ب وc�BM ا���oب أو ا��43 ی>�د ی��ت �5 ا��i3 و�� 

 fإ  ����ً� واحًا ی�gب �5 ه\ا ا��B�4ر، �5 ا�\ي ی>L�g ؟ f أح)� cر ��ء ��رد ه�Bا����م ص�

L� ل�M ،5یcM ��4ح�M ،�� h��� : �?Bل �L� :L ���3 ه\J ا��gة وخ\ ث��?�، �Mل: اH، ه\J ه� ���e ا�

L� ل�M ،h��� :L� ل�M ،�� h��� :L� ل�M ،
R\أآ�?� ا� L� cM : ث��?� و�� Eا���ج� إ� Xإن�� ��� أ Hوا

J ص�دق أ��5 و�>5 أی5 اH، أن� أآ�د أ�Mل أروع ��4S� ،��Mن� � 
R\أو أآ�?� ا� h��� �?B�4ح� h�M

f ،�B��� 5�zی5 أن ا��ی��k�i أن یtآc دره�ً� واحًا ح�ام، وf ی��k�i أن ی�� ����L وf  �� �� ا�

���e ا�ی5، �( ا���س ����iBن �� ��ا��،  J\ه ،�P� ،��B5 ���س5 ا��أة أج�� ����e واح

��E ا��ادار، أي اQن �� �r3 ���ت ا�k�B ا����3  ���Bا���ا�� ا��\ه�� وا!�>��ون�� ا�� k� وا�>��ر

� و�2 ��k ث��?� ��?� ��دة �����k� c ا��Bب ا���رج� ��4ر ص�ت ���j آtن ه\ا ا��4ت إذا ا��Xی�?

��ا�� �\ه�� و�k ذ�_ ه��ك �5 ی���یc : ی�Pل ،L���ه\ا ا�\ي �� � 5��h ا��Pس �l ا��BMا 

  اfن��Bط، �Tوج أحه2 ا��أة ث�ن�� �h��3 زوج�L اUو�E دون أن ��tآXأ �B��� 5�zأ�� ا�� ،�?���

��E ا���P�P زوج?� �Tوج ا��أة ث�ن�� و�3 ح�5 � kP� ذا ه�S� ر�BخUا �?� k�)5 ی� hوأرس� hZ�B

 �?��� Eإ� ��Bه\ا ا�� hوأرس� �?�����ت ا�Tوج، �� أث��ء ��زیk ا���آ� h��M ح�4?� ���?� و��5 

h��M أن fإ �?�����ت و��q �� واcBM ��P�u H أن ی: ��E أن?� زوج� و�?� نj4 ا��Z*، �� آ�ن �5 

 E�� cآtی �X Jء، ح��ة ا��ازع ا�اخ�� �Xء f ی4ق، أنk� 5[�i� h ا���س ج��f ،�ً3 أح��
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�T وجc، وح���� ی�3م ا��ازع ا�اخ�� ن��3  Hی��ف ا Lإن ،�oی ا���س أ��ا�?f ،2 أح ی>\ب، f أح

����p �� ،j3 ن�k��)� 5 ا��oب ا��Pي یtآc ا��j�3، اUذآE ی��co اcMU ذU�� 2<ى ی���MUآ�ء، ا

ا���o ی��>��P���� 2، ه\ا �(��k ا��oب �5 دون وازع داخ��، ����ازع ا�اخ�� ا����P س?�� جًا، 

E��3� ل�M اخ��  :ا�4�ة ��yP ا��ازع ا�

  C)45(َ&ُ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َم� َ�ْ�0ُ9َ(َن �َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة 2َ9ْ�َ� َ:ِ� ا�JَNْEَ�ِْء َواْ�ُ	9َْ)ِ� َوَ�ِ>ْآُ� ا���ِ- َأْآ
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

 ه\J اQی� و��M را�3R جًا ���Mا  ���T وجc: ا����3ء و��Mا  Hا cPأ�2 ی ،�?�� �� �Bأآ Hآ� ا\�:  

  C)14(�َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي 
 ) Lu س�رة(  


 أنh ح: ذآ� اH أآ�B �� �� ا�4�ة، و��M 2?�3ل  P� _� Hذآ� ا ،cوج T� Hی\آ�ك ا Hآ� ا\� ����

 5� T3ا!��م ا� ،j�3ا�� hي وأن�Pي، ه� ا�ذآ�ك �L أآ�B �5 ذآ�ك �L، ه� ا���i3 وأنh ا����(

 ا���م ی�PلB� : ،Jی��iَ>ّ�� خ�درج�ت ا����4 وُ k���ء وا���>� و�g5 ا���� E?�� �?�4ده� أنPو�

 ی ا�3?)� 2e�U�4ده� اPب و��oوا��43 وا�� �?eا� �� J ا��(� و��3ه�� L���ه hأن ،H��


 نLB�4 ��?� ا���� : وا��g3ء، �(ی ا�3? ��H، ه\J ه� ا�4�ة، �Mل�Pا� ،

 �L ��?� ن�4�Pا�

: وا!خ�ص وا!ی��ن ه\ا ا���ض، وا��ب ا�\ل وا���gع، وا���ا�� وا����ع، و�Mل �r3 ا����3ء

�� ا�4�ة ح�Pق �����P إ�E واج
 : �c� �?�R��� 5� q �5 ��ا�M ،�?�Rلا���gع �� ا�4�ة �

E��3� ل�M L���  :و��وب، حy اH �� ا������ �� �iXه� اUول Uن?� ث��ء 

  C)4(َم�Qِ�ِ َیْ(ِم ا�=4یِ� ) 3(ا���ْ�َ	ِ� ا���ِ��ِ� ) 2(�اNَ�ْْ	ُ= ِ���ِ- َرب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� 
  )س�رة ا������ ( 

  :����4 �� ا��ig ا��Zن�  L��M�E��3وحy ا  

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ 5(� ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك ( �َ�GِPَ�ْ	ُ�ْ4َ�اَط ا�ِصَ�اَط ا��ِ>یَ� َأْ<ْ0َ	cَ �ْ2ِ�ْ�َ:َ 6َْ�ِ� اْ�َ	Dُhْ(ِب ) 6(اْهِ=َ<� ا�

 ��4���D7(َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ا� (C  
  )س�رة ا������ ( 

���L رجc ی�Pل �Lآ�ن أح ا���5�u ا�\ی5    cم آ��� دخ�ا�� B� 5� T3ص�وا ا!��م ا���ا�Mؤوا : 

���L ه\J ا��س��� �� ��Pص ا�4�ة، أن� ذآ�ت �� �k�i ا�رس أن�� ���ج� f إ�E أح>�م ا�4�ة 

 T� Hا�����ى ا�\ي أراد ا Eإ� ����ص EM�� ه�، آ���� ه\J ��3و��، ن�5 ���ج� إ��P� Eص�gا�

 أ�Mم ا�ی5 و�5  وجc، وا!ن��نP� �?��Mی5 و�5 أی�5�ّ ص��L، أ�� �� ا���P�P ا�4�ة ه� ���د ا�

 هم ا�ی5 وآ�ن ���L ا�4�ة وا���م إذا حL�T أ�� ��در إ�E ا�4�ة وآ�ن ی�PلP� �?آ��أرح�� �?� : 

ح�� �?�، و�2 یcP أرح�� ��?�، وه\ا ��ق وا�� ��5 ا��
 وا��اج
، ا��اج
 أرح�� ��?� أ�� ا��
 أر
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وا!ن��ن إذا ص�E ��2 ی�g� �3gء وإذا ذآ� اH ��2 ی�g� �3gء وإذا �� ا�O�Pن ��2 ی�g� �3gء �?��ك 

��� خ��iة �� ن��L ی��oB أن ی����ه�، وأن ی�B* ��?� آ� ی���l ��?�، إن �Xء اH ه\ا ا�����ع 

�T وجk��� ،c ����ى ا�4�ة � H�� ��Bدات، �5 ��Bدة �� ����5 ا�4�ة ��(ی ا�3? Eس إ��Pu 5

��BَP�� دة�B� Eإ� ��BَP�� ��p.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� �� ا����ك إ�E اH) :094( ا�رس  - ���وه�  -ا����ة  -  �M1ا

E��3� H ق ا��ص�ل�u ى .إح

  09-11- 1997: ������6 ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�����zن

��ع ا�رس ا���م ی���ي ��h �� ی���u Eیy ا��ص�ل إ�E اH، أن ��3ف أح>�م ا��gی�X �3ء   ��

 k�� خ�، أنO ء�X H>�ن ��3ّ�� ا�ء وأن �X 5یوأن �c4 إ�E ا�X Hء Oخ�، أن ������t� k>�ر ا�

h�� �Rو�� خ�ا�iا� E��ج��c جًا ؛ خ�ر�u ��س�س�ت وخ�رU �uول y��u وث�ن� y��u وا�U?�ء  

وا��اخc وا����رج �Xء، وأن ��>5 ه\ا ا��X h�Bء Oخ�، ا���ا�X �Rء وا��X h�Bء Oخ�، 

 ا���ج� إ��f L ����3 ا���س وإن�� ��B�i ا�2�3، �g� Lت أن��ع درس�� ا���م أّن�� اج�?ت ��ج���

، وآ�� ��3دن�، "ا����ة : " ی�ج� اH وا���م اQخ�، ا�����ع ���انL آ��� واحة و��واد ا��ارس، ��5

 L��� �Bل ا���5 خ� E��3�و Lن��Bس Hأن ا fة، إf ی�>5 أن ن�ِث �� ا!س�م ����i4ت جی

  : ا�4�ة وا���م ����� أن ن��� �tن����، �Mل ا��س�ل

َرُ'7ٌ َذَآَ� : َسْ&0ٌَ! ُی�gِ%2ُُ� ا���ُ-: 9ُْ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:(( 

 Wُ�9َ�ْ:َ 6َْض�Eَ+َ �ًا���َ- خ��� ((  

آ�ن ���L ا�4�ة وا���م یj<�3 �� ر���ن �� ا��g3 اUواخ�، وآ�ن ���L ا�4�ة وا���م ی���   

أن �ki�P �5 زح�� ا�c�3، �5 زح�� ه��م ا���3ش، �5 : �� ذوات ا�3د، أْي����p �� Lر ح�اء ا����

زح�� �g>�ت ا�h�B، �5 زح�� ا��Tاح�� �� ا�ن��، أن �ki�P �5 و�M_ و �ً�M���� ��k� L ر�_، ه\ا 

وه\ا ا�>�م أن�4>2 وأن�4 ن��� �U Lن ا!ن��ن إذا اس��Pم ��E أ�� اH . ه� ����ع درس�� ا���م

��ع ه\ا ا�رس س2�ِ، �� h�3خ�، �\�_ جO ء�X �>�f L ی�3 إf �\آ�J، أن ��X 2�َ�ْء، وأن ��3

أن� : ا����ة، و�5 أس�� ����� إf أن O��k� 2< آc �>�ة ����?� �5 ا�>��ب وا����، أ�Mل �>2 ��ة ث�ن��

یة، أر�r ر��ً� 3u�Mً� أن أحث �� ا!س�م ����i4ت جیة، ��k� h �5 ی�ث ����i4ت ج

 c3� م�ة وا���ا�4 L��� �Bف، وا���<��fن?� ن�ع �5 اt� 2?�3� �?��ّ3ی5، یو�>5ّ ا����ة �5 ص�
 ا�

 ،�ًM�uإ Lآ��ف �� �<��fا������5، و�>5 ا E�� �ً�أ��Xء آ��Zة و��آ?�، ���ذا ��آ?� ؟ �]� �>�ن ��

��>�ف أن ����
 �5 ا����ة � ،�ً�Mz��c�t، �\آ� ا ،H���l أfن، اO�Pأ ا��P� ،ن�ای�ك l��� ،_����

��>�ف، ی��3 أن ���� �k ر�_، أی?� fه\ا ه� ا ،cوج T� Hج� ا���2، e�Uا Hآ� اس2 ا\� ،��o���

 
 �5 أدن�س ا������، �� ا������ ؟ 3Buً� آ�� �Mل أح�Pا� ��?i� 5 ا����ة� �3Bا� 4Pا!خ�ة ا�
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وا�(�� آ?���5 و أ�Xر �������B و ا��سEi و أ�Mن ���?��  ن>�ن �k رس�ل اH ون�5: ا�����4 ا�>�ام

 k�Bت ا��<g� ،دfوUت ا�<g� ،وج�Tت ا��<g� ،hـــ�Bت ا��<g� ���3��u و ،cهUا �������Sذا 


 ا����ة، ���ت ا��� cBMِ f �_ �?�، ا�ی�ن، ا���gآ��ت أح��نً�، �������، ا����Bاء، آ��د ا��gوا�


، �tن ����
 �g� 5� �ً�Mz>�ت ا����ة ����� �k ر�_ �� س��� أو ه\ا �Xء ی3>� ا����Pی3>� ا� ،q

 ،Jذآ��� cوج T� Hج� ا���ورد أن_ إذا أردت أن  LنU ،L��أ آ�P� أو Lج���� ،�?�� �Zأو أآ �?�� cMأ

�T وج�M�� cأ ا�O�Pن، �tن�4>2 وأن�4 ن��� أن نki�P وf س��� �3 أ Hث_ او S� cBMذا أردت أن ی�

ص�ة ا��(� و�Mً� ن�Pأ ا�O�Pن، و�Mً� ن\آ� ا��اح ا�ّی�ن، و�Mً� ن����o، و�Mً� ن�c�t �� خ�y ا����ات 

Eرض، ی� ��سUل: وا�M ذ�_ ی�رب ؟ jل وآ��M ،_أن أآ�ن ج��� 
أ�� ���h أن� ج��q �5 : أ��

y�Mي وجن�، ا����ة �� ��3ی�?� ا�B�ا��gB ����ة ��ودة  ان�iPٌع �5: ذآ�ن� وح���Z ا������ 


 �5 ه��م ا����ة ا��� f ���?�، وی���ی� ا��>� �5 �Pة ی���ة آ� ی���غ ا�و��ٌك �����ل ا�ن��ی� ��

*��� f2 ی���ً� و�Mة وأ�BP� Eإ� 
��ن �� ه\J : ا��cp�g ا������ ا���  f��kiP، اذه� إنL �� �5 واح

���M Jا2R أ�����ل f ���?� إْذ یt�� ا���ت ا���BPة إf وcBM أن ی��ت آ�ن Uح�4 �?�، ا f ی���u ل�

 k� ����� ا���ج� qأن�� �� أ� hت و أدرآ���o، ا���ت ی��P_ �5 دار إ�E دار، �?\ا ا�رس اج�?

 J\ه ،LPآ� ن��>� �� خ� ،Lإ�� c?�Bآ� ن ،Jآ� ن\آ� أس��ء ،L��أ آ�Pأن���� آ� ن��ج� ر���، آ� ن

f��4ة إM ت
، ا��3ام �?� آ��� ���B)3 ا����ة �?�� ��u ت، : أن?� إذا اس���ت آ�ن �?� أث��Bت ن�BZا�

�T وجc خ�q دyR�M، أن ��Pأ ص��� �5  Hج� ا���ن��_ أن  h�Tأ� �� ،L��� hْBZ� ��و�� ر�k س�

��E س�ن�  cِل ا��?2 ص�P� ة، أن�� �R�� Hا fإ Lإ� f ل�P� ة، أن�� �R�� Hا ��o��� أن ،Hآ��ب ا

 ،H�� fة إ�M fح�ل و f ل�P� أن ،�ً� ���R ��ة، أن ��Pل ح��B اH ون23 ا��آ�c خ���5 ��ة �����

���L ا�4�ة و ا���مس��Bن اH و���J، س��Bن اH ا�2�e3، ه\J أذآ �Bر ا��� .  

3 �\آ� اH وا����M c: ��ة ث�ن�� أ�Mل�� ،3�� f _�<� 2��� Hأ�� ا E�� _���Pس���E��3� L�:  

  C 28(�ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َو3ْ�ََ	ِ��% ُ�ُ�(ُ�2ُْ� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب 
 ) �  )س�رة ا��

   ،cp�g� ا����ة، ا����ة �P�Pح J\اف ا��?�ر، ه�uوأ cن�ء ا���O LRfO �� �ٌ@<��و kXخ� 
�P� Hذآُ� ا

ور �3?�، ��!ن��ن �5 ��c إ�E أح��نً� ی��� �� أن � ��)� 5� �3iPا!ن��ن �� ه\ا ا��43 آ jأص

��c و�5 زی�رة إ�E زی�رة و�5 ص��P إ�E ص��P و�5 حg� c>�� إ�E حg� c>��، و�5 ��آ�c ���ٍم 

E��3� ل�M L���  :إ���M Eء �Mٍض إ�O Eخ� �� ه���_، إ�E أن یt�� ا���ت �S� ��oذا ه� ره�5 

�ِ 8ٍEْ>َ %7َ&6ْ َرِه�9ٌَ! � ُآ�َآَ �	38(َ ( �ِ�	ِ�َ�َْب ا�Nَِإ��� َأْص)39( C  
  )س�رة ا��ث� ( 
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  E��3� L��M cBM 5� أذآ� hآ�:  

  C )63(�َوِ:َ&�ُد ا���ْ�َ	ِ� ا��ِ>یَ� َیْ	Jُ(َن َ:َ�� اْ�َ ْرِض َهْ(<ً� َوِإَذا َخ�َ�َ&2ُُ� اْ�َ#�ِهُ�(َن َ��ُ�(ا َسَ��مً� 
  )س�رة ا����Mن ( 

   E�3� E�� ��P� أن c�3ا� 
�ه�نً� أي f ی��� ��g>�ت ا�ن�� أن ���o وج�دf ،J ی��� ����

 Lه��� k� ه\ا ا!ن��ن ا�\ي ی���ق ،cوج T� H5 ا� L3iP� س�ة أنUا 
�س�3د�f ،L ی��� ����

و����LB و�g>�ت ا����ة ی�Eo وج�دJ، أنh إن��ن �>�م، أنh ا�����ق اUول، أنh ا�����ق ا�\ي 

�T وج j�<� c���� ��g>�� أن ���o وج�دك، �\�_ �Mل �E��3خ� Hدة ا�B3� hP:  

  C )22(�َوَم� َأْ<6َ ِ�ُ	ْ�ِ	ٍ� َمْ� ِ+* اGُ�ُْ&(ِر 
 ) �u�� س�رة(  

   cوآ ،L��B� ر�BP� kو را� ،L�ر ��(�ر�BP� خ�Oو ،L�?� ر�BP� وه\ا ،L��?g� ر�BP� أي أن ه\ا ا!ن��ُن

 L�ا�?Xو Lه��� q�Bا����ة إن��ن ح J\ا����وف و�5 ه J\ج �5 ه���2 � �� ،Lو���و� L��Bpور

�B��و�5 ه��م ا���3ش، �5 : ا�� ،�B��ا����ة ا�� J\ج �5 ه���2 � �� ،c���3uم و�Xاب ون�م و

 ،_M�� 25�َ ه k� ا��زق، �5 ه��ِم 
���ی�Pت ا���س، �5 ه��م ا��� وا�Tوج�، �5 ه��م ا�c�3 وآ�

  �k 5�َ ه2 دون_، ه\J آ�?��g� أن ا���ج� hُدرآt� ته��م، ذآ�ت �>k�i� �� 2 ا�رس أن�� اج�?

�(�� وfOت وروا�R و�pزات : ا����ة �k اH، إن?� ن��\ة ؛ ��4ر إن��نً� �� �c�3: إ�E ه\ا ا�رس

 ،��E حی�P ج���� ��ن��3، أخ\ �M�u جیة، �g�� �3Xط جی �?�� cut� �?��� س���، و ه��ك ن��\ة

u�gَد ن�ً� �� ا�ی5، ج� hوری� ��ن��ن و���������ء ا���Pب  r3� ا����ة ا��� ی\آ�ه� J\?� ،L

إن?� �5 أصc ا�ی5 وإن?� جTء �5 ا�ی5 واQی�ت واUح�دی* ��io?� و �zآه�، و ه�آ2 ا���c اUول 

E��3� L��M ا����ة ������g� Eو:  

Pِ&ْ�َ -ِ�ْ�َ7ْ ِإ�P&َ�ََو Qَ4�َواْذُآِ� اْسَ� َر� qً�)8( C  
 ) c�Tس�رة ا��(  

  c�Bا�� : fص��ح و fت و�<g� ه��ك q�� Lت ا��(� أن���T وجc، �\�_ �5 خlR�4 س� H ع�iPنfا

ی_ ��gح�� و�g� fدة، و�2e3 ا���س ن��م، س���ت � q�� ،j�ع ه��M fع ج�س و�M f و ،��)�

Bه�� و�� ح��U �B4ا��ح��، �� ی2�3 ا���س �� �� ا����3 وا�E��3� L��M ًا  :�ًا، ��\�_ اQی� ا��P�M ج

 qً�Pِ&ْ�َ -ِ�ْ�َ7ْ ِإ�P&َ�ََو Qَ4�8(�َواْذُآِ� اْسَ� َر(C  
 ) c�Tس�رة ا��(  

�5 ا���س وأس��_ و���_ وه��م ا���3ش، واخk� cُ ر�_ واذآ� اس�L: أْي   kiPإ�� أن : ان ،Hا Hا

���L ا�4�ة وا���م، �Mل �r3 ا�����ی5�\آ� اس�L ا����د، وإ�� أن �\آ� اUذآ�ر ا��� ذ �Bآ�ه� ا�� :

�5 ا�����B وا��?��c وا����� : واذآ� اس2 ر�_ أي ُدْم ��E ذآ� J�E��3 ��ً� ون?�رًا ��E أّي وجL آ�ن
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و�c�B وانkiP إ��k��)�� L ا�?�� واس��oاق ا�T3ی�� �� ��اL�BM، آ�م دy�M �� : إ�E أن �Mل ��3?2

�5 ا�?�ى ه. ����� ه\J اQی� yiی� f ي ا�\ي�Bا�� c��\ا ا���c ا�O�Pن� ���g� Eو��� ا����ة، وأ�� ا�

L��3أ� �� fو Jار�Mإ �� fو Lا��Mأ �� f : ا����ة آ�ن 
���L ا�4�ة وا���م ���� ��ویL آ� �Bأن ا��

 ا������ ذوات ا�3د cBM أن ی�Tع إ�E أه�L ح�E ج�ء ا��y وه� ��B3ر ح�اء ی��o� ر ح�اء  ی����p

 ر�_ B3�� د، أن�T وجc ا������ ذوات ا�3 Hا B3آ�ن ی� �B���� ،ا����ة ��� ث�g� h�BوM >�ن�و�?\ا 

 اH ا������ B3� _�3ص�� �� kBP� وأن h�Bك ا����د، أي إن �2 ُیَ�� �_ أن ا�yR�M آc ی�م ذوات ا�3

 Hواذآ� ا _��Bوأ��_ س _���p ف�u �� kBM�� د ص�� ذوات ا�3M _أن L�� �3g� دًا� cوج T�

h��M �?أن �?�� Hا �����gR ر 5����B�M : L_ واt�uنh ن��_، و Hا Eص� Hرس�ل ا L� ئأول �� ُ�

وس�2 �5 ا��ح� ا��ؤی� ا�����4 �� ا���م ث2 حhBB إ��L ا����ة �>�ن ی��� ��oر ح�اء، �����* ��L أي 

 ا������ ذوات ا�3د cBM أن ی�Tع B3ی� Eح� ،�?�Z�� ودTی(� وی�إ�E أه�L وی�Tود �\�_، ث2 ی�جk إ�E خ

ج�ء ا��y وه� �� �pر ح�اء، ه\ا ا�\ي �L�3 ا���B ی��oB أن ن�c3 جTءًا ��L، ی��oB أن ن�c3 ن��ذجً� 

��E ����4 ا���Bري ی�Pل Lح�X �� 5 أ�� ج��ة�: ��o4ًا ��U ،Lن ا����ة �k اH ح��ة ����Pب، 

� cی* د�����L �� ا�� �Bی* أن ا��J وص�ح دی�L، �� ه\ا ا��B3� E���E أن ا����ة ��ن ��ن��ن 

���L ا�4�ة وا���م  �Bن ا��U ،دا�4�ة وا���م آ�ن ی��� ��oر ح�اء �����* ��L ا������ ذوات ا�3

E��3� L��M c��  :��� ا��Tل �5 ا���س وخ� ����O L��J اH ه\ا ا���� ا�2�e3، ا�

ِ̂ ا���7ِ�ْ َوُ�ْ�َ�َن اEَ�ْْ#ِ� ِإن� ُ�ْ�َ�َن اEَ�ْْ#ِ� َآ�َن َم2ُJْ(دًا �َأِ�ِ� ا �َcَ �َوِمَ� ا���7ِ�ْ ) 78(���َ��َة ِ�ُ=ُ�(ِك ا��Jْ	8ِ ِإَ�

� َأْن َیْ&Qَrَ0َ َر�%Qَ َم�Gَمً� َمNُْ	(دًا �َ:َ Qَ�َ !ً�َ+ِ�>َ -ِ�ِ =ْ�#2َPَ+َ)79( C  
  )س�رة ا!س�اء ( 

 اH ث��?� ا����ات، �\�_ أح ا��3ر��5 ا�>�Bر رJO أح ����\J �� ا����م �Mل �Lا�����Pت ا�  ��ی� : ����3 

ی� ��� راحh ��_ ا��B3رات وذهhB ��_ ا!�Xرات و�2 یyB إf رآ��3ت : س�ي ��ذا �c3 اH �_ ؟ �Mل

�� اH د��ة إ�E ا�����، وا�: رآ��3ه� �� ج�ف ا���c، إذًا�u Eة إ������ Hا k� ا����ة Eة إ���

 ،cM أدو�?� وإن Hا Eل إ����Uا 
3، وإن أح�� Hا k� _�2 و������� _���i� ،ا���3دة Eة إ���د

��Tال: ه��ك اس���Bط Oخ� اس��Xُ LiBّ�اح ا��ی* ه�fای� ا����ة واBا� cهt� Eو�Uأن ا . c5 ه2 أه��

ای� ؟ إن?2 حی�Z ا�3? ��!ی��ن، �5 �2 �>5Bول  ا�t� hأن ،�M�g� ن?�ی� L� 5<� 2� �M��� ای�� L�

��2، �5 أجc أن  q��)� Eأذآ�ر وإ� Eاءات وإ��M Eج��ات وإ� Eخ��ات وإ� Eج إ�����إی��ن_  cاح��

 Hا ���u �� tgًا ن��oص �ً��X fإ �Bpأ f Hوأن� وا ،�M�g� >�ن ا��?�ی��آ�  �M��� ای�Bا� J\ن ه�<�

ر�5�3 آ�j ی>�ن ح��L ؟ ��\ ا�����َ� ��gَة ه� �k اH وی\آ� اH وی(�? �� ه\ا إذا ��� اU: أ�Mل

��E أن  c��ای�ت ا�����M �?� ن?�ی�ت ��M�g، ا�B��� ر�5�3 أو ا�����5 ؟Uإذا ��� ا j�<� L���u
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����L ا�4�ة وا���م أول �� ُ�ئ �� ن�B�L ا�َ��ا�R، و��زال  �Bن ا��U آ���?�ی� h��� ای�Bا� L��

 �P�ح�، ث2 �� زال ی����� �ePا�َ�َ�_ �� ا�� Jج�ء Eح� cرج�ت وا���ا�4�ة وا���م ی���P �� ا�

 hأي أن ،E?رة ا�������L ا�4�ة وا���م س �Bوه� ا��?�ی�، ��� ا�� Eس�5 أو أدن�M ب�M آ�ن Eح�

���T�� 5 إ�E  آ�5�z ی(
 أن ��3g أن_ �� ��iر، �� ر�M، �5 ح�ل إ�E ح�ل، ��P� 5م إ��P� Eم،

����T، �5 درج� �Mب إ�E درج� �Mب، أ�� أن �>�ن �� ح�ل واحٍة �uال ا����ة ��، �r3 ا��3ر��5 


 �� ا���م ا��اح �tر�5�3 ح�fً، ����� ا�����y یEPB �� ح�ل واحٍة أر�5�3 ���ً�، : �Mل�P5 ی��zا��

�� ����p H�� ����3� ،q�U ا����وض أن ���iر، أن ��Pل �5 ح�Q 5خ� رؤی�� ا���م ��p رؤی

 �5 ور�� ��q�U، �5 �2 ی>5 �� زی�دة �?� �� ن�4Pن، وا���Boن Xا���م أ ���q�U�� ����3، ور

�5 ���وى ی���J، و�3Xر ا��5�z أنL ی���P، �?\ا �3Xر ������ی�، أنh ح��ي إذا آ� �� h��iر 

E��3� L��P� 5 أدق ا����س��� _�\� ،����� :  

�ْEِhْPَاُآْ�  �َواْس)َrَْوَم �ْ(ُ&َ��GَPَِم�9َِت َوا���ُ- َی0َْ�ُ� ُمbْ	ُ�ِْم�9َِ� َواbْ	ُ�ْ�َِو Qَ&ِ>ْ<َ�ِ)19( C  
 )   ) س�رة ���

�T وجc، ث2 ان�cP إ�E رؤی� أوسk، وأ��y ی����    H 5 آ��� آ�ن �� رؤی�<� ،
ا��L� q�� �B ذن

h أ��م إن��ن �L���e ی�Pأ وی>�
، ث2 اآ�h�g أنL أنZ� ،hً�، ج��: ��ؤی�L ا�����P، وآtن?� ذن
، ی��3

 Lأن h���ی��X c?�دة ث�ن�ی�، ث2 اآ�h�g أنL ی��X c?�دة ج����3، ث2 ���h أنL ی��c دآ��راJ، ث2 

ی�ك P�� أو L� yا���� _�?�� hة اس������L جی �P�Pح h��� ���<� ،Lاخ��4ص �� J�4� وح�

�T وجcا����L� y، و ه\ا �5 أدق ا����س�� ��  Hل ا�M:  

  C )19(�َواْسQَ&ِ>ْ<َ�ِ �ْEِhْPَ َوِ�ْ�ُ	bِْم�9َِ� َواْ�ُ	bِْم�9َِت َوا���ُ- َی0َْ�ُ� ُم��GَPََ&ُ)ْ� َوَمrَْ(اُآْ� 
 )   ) س�رة ���

   y��� f �Pا���� L���3� �3 أنX ى���� �� Hف ا���?\ا ه� ذن
 ا���B، ه��ك ��iر ����� �>��� 

�T وج�M ،cل H�� ب��Pء ا����� r3� : ذاS� ،L�� E��ام ���t� Lد� ،L��EM إ�E �� ه� أ� �ً��P� 5 ن�ل�

���?� �tدب ج2، وX>ٍ� آ��B نL�P اH إ��� E��B أ��E، وه>\ا، و  ����� �B��� Eإ� Hا k� ا!ن��ن cوص

��E إخ���� ا�>�ام أن ی�3g أحه��o���� 2، ن�� اUح�5، و �����iر، أي  J����ا�\ي أ ،L���3� دادT� أن

أن یTداد إL��BM، أن یTداد ور� ،L���L<، ح�صL، ��دام ه��ك زی�دة إذًا ه��ك ح�آ� ن�ج��، ه��ك 

اوم ���t� Lدب ��EM إ�E �� ه� أ���M ،L�� Eل ا�i�P�ن�� �ً��P� م، �5 ن�ل��Uا����ة : ح�آ� ن�� ا

��k ا��>��، ن23، وا����ة أن ی��� �J��p 5 ��ی� ا�Pـ�
 �5 أ�oXل ا�ن��، و��� H Lp�E��3، و��(� ی��

���L ا�4�ة وا���م ����ك  �Bوس�2، أن ا�� L��� Hا Eص� H5 رس�ل ا��c و �5 ن��L��� L، ورد 

��>�فfا ،�ً��<�� س��J ا��P?�ء اMخ�� �5 ر���ن، وUا �g3ی��� �� ا� \R  : ه\J ا����ة إu�Mً� �>�ن �3
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  : ��5�z وی�Pي ه��L، أن ی(c3 ه\J ا����ة �(Tأة آc ی�م، �Mل �E��3و ا��gء ا�\ي یk)g ا. خ��ة

 qً��ِ 6(�ِإن� َ<�ِشَ�َ! ا���7ِ�ْ ِهَ* َأَش=% َوْ��ً� َوَأْ�َ(ُم ( qًی)ِ�َ �ًN&َْا��2َ�9ِر َس *+ِ Qَ�َ 7(ِإن�( C  
 ) c�Tس�رة ا�� (  

���L وس�t� ،2ن?2 آ�ن   Hا Eص� Hح أص��ب رس�ل ا�ُ _�\� ،cنً� �� ا����Bا ��س�نً� �� ا��?�ر ره�

���L وس�2 آ�ن : ی�Pل ا�2��3 ا�Tه�ي Hا Eص� Hف ؟ ورس�ل ا�<��fآ�ا ا�� j5 ا���س آ�� �ًB)�

 �gR����>�ف ح�rBِMُ E، و�Mل ا!��م ا���وي �� �Xح حی* fك ا�� �� L�<� Lء وی��آ�gا� c3ی�

L��M ��
 إ��L ا: ا��ارد �� ص��� ���2 Bء �?� ا����ة وه�ح�ء أوا����ة، أ�� ا���ن : ��tX

 5�
 وه� ����3 ��E ا���>�، و�?� ی�kiP ا!ن��ن �Pا��3ر��5، و��?� ��اغ ا� Hد ا�B�ا�5����4 و

ا����ة آ�� �Mل ا�2�ِ�3 ا�>��B ����د ا�����t� : ���3ت ا��gB وی��LB�M kg، أی?� ا!خ�ة ه��ك �Xء Oخ�

�gR����E حی*  Lح�X �� ل�M :�<ا��� E��
 وه� ����3 �Pن �3?� ��اغ ا�U ا����ة ؟ Lإ�� 
B2َ�ِ ح .

 ،c�3�� �P���� ،م���� cآt� �3�Biا� J\ه �� �o��Bا� ��وا�f �gB ی��cP أحه2 �L�3�Bu 5 إf ����ی�

 ���k� �P ا���س ��tنq �?2 ه\J ه� ا��3�Bi، أ�� أن �c4 إ�E اS� Hن_ ����ج إ�E �(�هة، إ�E ج?

���L ا�4�ة وا���م ؟ �Mل �Bا�� Eا����ة إ� hBBی�، �\�_ 2َ�ِ ح�M إرادة Eإ� ،�R��Zاس� ����Uن ��?� : إ


 ی5�3 ��E ا���>��Pو��اُغ ا� ،
�P�� �ًpا�� . f�3?2 إ�Bu 5�وا�tX 5� �gBن?2 أن?f 2 ی�����ن 

E���� �gBا� �i���� 5� kiP��� ا����ة Lإ�� hBB�� ،�o��Bا� ��ا������tت �5 ��دا�L،  ����ی�

����ن� �� صري ��ذا ی�c3 : واfس�]��س �����س �5 ����ت ا!��س، ��ذا �Mل �r3 ا��3ر���M 5ل

ا�R �� ؟ إن أ�3ون� ��3�Sدي س��ح� وإن ح��Bن� ����B خ��ة، وإن ���Mن� �X ���P?�دة ���ذا �أ

cذآ� أن ح�ل أه E��3�و Lن��Bس Hإن ا c� ؟ �� �Rا�  :ا�(�� ی\وLM ا��5�z �� ا�ن�� �Mل �E��3 ی�c3 أ

  C )6(� َوُیْ=ِخ2ُ�ُُ� ا�9#َ�َْ! َ:��َ+�2َ 2ُ�َْ� 
 )   )س�رة ���

���L ا�4�ة وا���م ح���� �Mل   �Bل ا���M 2?�3� ��� _�\� : أ�� �>� �� ا�(��، أي ه� �� ج��، ه�

3 وج�� ا��Pب، وf ی�3ف �� ن�PلBب، ه��ك ن�ر ا��Pی�3ف  �� ج�� ا� f ،أث� ا��س�ل E��M5 ا� fإ

 ،�ًBه\� �Bاخ��روا ا��� ����Bأح ،3Bب وذاق ا��P5 ذاق ا�� fإ 3B��3 ن�ر ا��ب و��ذا �P��3 ج�� ا��ذا ��

H�� ل ه\ا ا��3رف�Pث2 ی ،�ً��X 
��� ح��B س?c، وآc �5 اّد�E س?���L : و�� خ����ا �5 �\ه
 ا��

 ج?����M L� ���M:  

�; ��P- + ی�� م� +*�� ;Nی(م ه#�<�      ا� �PE7 ا�P� وأص0; م�  

   ،�B�4� ه��ك q�� ،ی���ق �ً��M H5 ا� 
�T وجc ح���� ی�( H�� 5 ا��4دق ا���ص�ل�zا��


 ���ة اس�?� iٌب خ�X اح��ق، �\�_، ه\ا 
ص��L و���L ودخ�L، و�>�L ا���د ��E ا��ص�ل ���� حِ(
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 L���
 ح�� ا�روس ���H�� c4 وص�ل وآ�ن أ��ه� ��X�� �ً��Xط uه\ا ا��� ،Lأن ی��� دروس

ك ���Tواج، �Mل: �\اق ن�gة ا��Pب ���� ����L وص�ل، ���� سL��t ��ة�
 : أی5 وBس hِی� وص�ل آ�

 Eإ� cذا ا!ن��ن وصS� ،J5 س�ا��� ��ف اH زه 5� Lأن c��
 اfن��4ل، وا�B>�ن� س� ��4ل، ��fا

 وصc إ�E آ�X cءP� Hا.  

   ����� ،�Mا��4د ��u�3��� T���� ص��ي�B�� دة�Bة ا��4M ن� أن������ آ�� �� ا�(���3 ��أی?� ا!خ�ة 

 ��u�� Eإ� �P��� �?�ّ<� ،�3Rت را��4��ًا، و��?� ن?� ا��Bدة ا��� أ��?� �M�X ��?� ��3ٍن د�P�M ج

����u ص�د�M، �>�ن ا� 5� y�iدب ا�\ي ی�Uه� ا �Bص��ي ��Bً� ���س�ل ا��Bص��ي واUدب ا����

 وصj ا���P� �BلP� ،م�ة وا���ا�4 L���أjَ�ِ ا���َ_ وا��B3دة وا����ة �uً� وه>\ا ا��(�Bء، ا���e3ء : 

�T وجc، آ�Bر ا��5���z، آ�Bر اUو���ء �?2 خ��ا�?2 و�?2 ج��ا�?2، ا!��م ا����وي  Hا k� 2 خ��ة?�

���L وس�2 ا����ة : ی�Pل �Xرح ا�(��k ا���o4 وه� �5 أX?� آ�
 ا��ی* Hا Eص� Lإ�� 
Bح

واfن��اد وا����ر ��i���� 5 ا���س ح�E �� اUهc وا���ل وا���3ل واس��oق �� ��� اUذآ�ر ا����3 

 Eا����ة إ� J\5 ه� cPة ��ن������� qنUُا L� c4�3 ح�4ل ا���اد وحgاد ��س��U5 ا� kiPن��

3 ا����ة، ی�� y�tا����3ء آ�ن�ا �� ح��ة �5 أ��ه2، ��ذا آ�ن ا�(��ة، ا!ن��ن ی� ،L� ��)�� Lر� k� ��

 k� رس إن خ��ت2 �� �ای� ا�<� h�M آ�ن ی��>� أم ی\آ�؟ c؟ ه L�خ�� �� c3م ی��ة وا���ا�4 L���

اH �?\ا ن��ع، �>5 �_ أن ��>� �� ��>�ت ا����ات واUرض وه\ا أ��E أن�اع ا�\آ�، و�_ أن �\آ� 

���L ا�4�ة وا���م، ��Pل ��3?2 اH، و�_ أن �B�3 خ��ة ا���Bu �� 5 ا����3ء اخ����ا<� ،L��أ آ�P� :

��Bد�L ����>�، و�Mل ��3?2 hء : آ�ن�X f 5 ا��>� وا�\آ��� hـ���Bد�L ���\آ�، وأنh إذا نّ� hآ�ن

��P>5 أن ی��إن  �ًZ� ��?� آc ی�م و أن ���_، وآ�h أ���E أن ��E ا!ن��ن ������ة ا��� ه� ر�k س�

أن ��z� �ً��Xً� س�L��X 5� k : ی(�k ��5 ا��>� وا�\آ�، و آ��Zًا �� آ�h أروي �>�4M 2 دا�Rً� خ�ص�?�

 LُB4ة �2 یی���Pب اL� H، ان��e أی��ً�  �eع ��4ر ی�����L ی��ً� �� ��M h�ّز ،�ً��P�أن �>c س�]� 

�� ،L�Bآ�� ،Jدfأو ،Lأه� ،L3�� 2�� _��4���BM�3، : �جE ر��P� Lل�Xء، ح���L ج�ة، و P� ی�رب

یًا، أن X �ً��P����BM_ و�2 �ِر، أ�2 أح��_ �\ة ���ج���، أf ی>��_ ه\ا  P� يB���LB�M �� kM أن ی� 

�>�ن ��(��ً� ���، ا��5�z ا��4دق ا�����ق ا���ص�ل f ی�Eg أن ی��ق �L اL��� �� �B�4� H أو 

 ج��c� ،L أآL�B�4� �B أن ُیM _إن L� ���M L���?س E��5 اH، ��� ح��B س?c، وآc �5 اد 
)�

  :ج?����

-�P� ;��� ;Nم� +* ا� ��ی(م ه#�<�          أی �PE7 ا�P� وأص0; م�  

��E ا���4، ��E ا��د، ��E ا�t�iن���، ��E ا��Pب، وأ�3J ��ة �?\ا أ��� ��Pب،    Hا Jّ�د��Sذا إن��ن 

���Pً� أ��  : �ً� أن اH ��3?2، ی��3 أ�3ه2 وح(�M ،2?Bل رجr3B� c اUآ���و أآ�B آ��� �3��اذآ�ن� 
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ر�_ �� خ���_، ��Pل �L إذا ذآ��_ ���hُ إذًا �L3 �� خ��ة، ا����ة أن�� أنkiP إ��L وf أذآ� �L3 أحًا، 

Hا k� نQا hأن hآ�X f5 آ�ن، وإ� �ً�R\آ� إن��نً� آ��خ��ة أن  �� hإذا آ� fً�BP� qو�� ،cوج T� 

�Mا�X2 إ��ا�2�3 ا!�Xا�M : �Mل ��3?2 ی��� �k ر�T�� Lداد ���ً� ����y، �?��ك ��2 �����4 و ه��ك 

 �� T�Pی M ،ء�X Lأ��� kی�� M ا��ؤی�، ا!ن��ن �Mا�X!ب ا�2�3 ا�Bأس �Bأآ یt�� ������ة، ی��3 أح

 ُی��X LB�M �� �P]ً�، هM ،L���4� 5� Hا jg<ی M ،ا��(?�ل ،�Mا�X!ا����3ء ا�2�3 ا �� Eا ی��\

 ���>��ب وا����، وإf �?� ����ض �Zً� ی�Pل �P� �?� �Mا�X!ا�2�3 ا tiخ �� kPن f E3ً� ح�Bu

l�X : 2����وری�، ه\ا نL3�4، إذا ص�ر �_  ��p ة�ت أن ا�4 ص�ر �� �(cٍ ��جP� Hوا

 ���>��ب وا����، �Mأت�P� �Mا�X!2�3 ا��� ،�Mا�Xم  إ�ا�� B� 5� T3ا!��م ا� ?� �� Lأت أن�M ����

���L وس��P� 2ل Hا Eص� Hرأى رس�ل ا M ص���، و cرج Jة : ج�ء�ا�4 L��� �Bا�� hرأی ���X ی�

�� ا��>�ن ا���ن� آ�T، اذه
 وا��* ��L وخ\J، وf�zد� زآ��L، ه\ا ا��جc ���� : وا���م، ��Pل ��

��ض ��L��X E ه\J ا��ؤی�، �Mل �L��وي ا�>�
 ذه
 إ�E ذاك ا� ���� ،J\وأخ T�<ا� أ�� : �>�ن، ��ج

: ا�2�P اUول �?� ص���، وأ�� ا��Zن� ���o ص���، Uن ���ى ا���B �� ح���L أص� ��?� �� ن��_، �Mل

 fو ��iX fم و��� f ،�ًM�uع إ�gف ا��اق خ�Xإ Lٌء اس��X ی��� q�� 5ن� ،L�وأد� زآ� T�<خ\ ا�

ًا ���>��ب وا����، �tول ث��ة �5 ث��ر ح�2 ی�P� أن ی>�ن 
�� أنT�M Lة، إ�Xاق، ی(�eP، آ�X cء �

 EPی� ،�BRود ��ؤی� ص�Tی ،L���4� 5� jg<ن23، ی ،�Mا�X!2�3 ا��� Eی�� �� ��B3ا����ة، إن ص� ا��


، و�Pا� �� Hا L�\Pا��، ن�ر یToا!��م ا� j�3ی�ى �� �Pإن ا�� c� ا���ر LB�M ��  خ�O فه��ك ه

�P�Pن�� ح(�ٌب ��5 ا!ن��ن و��5 ا��  .ا����ة ���4 ا��>�، ����� �cp�g ا�

�� أس�3ره� ن�ز��، �?� �?��م �>�L إذا خ�   ��� J��حB_ ا��gء ُی��3 وُی24، ا!ن��ن أح��نً� �>�ن 

LPخ� Hس�5 وأن ا�M ب�M ��)وا� Lوأن ،Jی� وج�د�pو Jف س� وج�د���T وجc، و Hا k�  ،J3���

�T وجc، ���?��م �tآLB�M c و�����ذ ���L، ا�?��م  H5 ا� 
 ا��(�رة، وإذا ا!ن��ن 3ُ�َ���� Eی��

 ی��EP خ�Bًا ث�ن�ً� ی��c ��ازنL، ث2 خ�Bًا Mو ،�i�)��� ًا ���3ً� ��4�ُب�Bخ EPا���س ی�� �Zح���ً� أآ ،LP���

��� ،��iن ا�>��� ��ض خQآ���، وا L� h�4�� �ًZث�� H5 ا� 3Bا� k� ه��م LنU ،k��)ًا �� ا���g ج

 T� Hا k� 2?�?2 ه� �� خ���س�3د ��M أي cوج T� H�� qو��3?2 ی�ى أن �� ا����ة أن ،cوج T�

���B�� L>�، ه\ا ا�B>�ء  Eن ی��O�Pا� Eإ� ،Hآ��ب ا Eإ� kص��ء ی��� ��وجc، وا!ن��ن أح��نً� �� س�

ّ>�5�R، وا�B>�ء �5 ����ت ا!ی��ن ا��4دق، ه��ك خ�gع، ��5 نh�T �>�ء ا��ح��، آ�ن ا�����4 �

��?� �iMة د�k خJ\?� H ��g ا�f 5�3 ���?� ا���ر، ا!س�م ح
، ا�ی5 ح
، َوْجٌ، هc ا��ج إf أن 

L� ا�\ي 
�Pح��ق ا�(��، �� ه\ا ا�f ا���� �M ��)دن� �5 ا� �� �B�M ! خ�Oآ����4، و 
�M ه��ك

� ،��Zآ�� L� ��S� ،�Bن��ن ��L� q ص�� �k اL� q�� ،H ���ج�ة وf ذآ� د��P�ّ� 
�Mو ،cی��� f ود�
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g� J>��، ح��M Eل �r3 ا��3ر��5��ا!ن��ن إذا ص�f : 2�� E �?��، ج�f J ی�3gP، ه\ا ی��3 أن 

J ی�g� �3gء، إن �Mأ ا�O�Pن ��2 ی�g� �3gء، إن ذآ� اH ��2 ی�g� �3gء، �� � وأن �>���ن 

 2�� Lة أ��م أن�O�� k�
 4�Xً� ه��ًا جbq ا��S� rBن �2 ی( ن�Bً�، و�Biا� �g>�� خ��iة، إذا �Xه

 H2 اeّ� ،Lٍ��� Lا ی��3 أن\?� �o4� 2�� 5�3ح�� ا�TM �� L3�ی وX ح�B4�� ر ��ء، ج�ء��� ی(

�� rBی� 
�M f آ�، و\��� fوة و����� fة و�ء ���4�X �� ،2و أج�آ ،Lٍ��� إذًا �?� cوج T� Hا 


 Eب، و إ��Pا� Eا�\آ�، و إ� Eو ن�5 �� ح�ج� إ� ،cوج T� H5 ا� ����M �ًن درسQدرس�� ا P� ه>\ا

 f _�<� ،2����� �ً��P��� h2 س��2، إذا آـ��Pخ��ة، ا���� Eج إ������ ،�?� �T وجc ن�3 Hا Eن��\ة إ�

3 ����Pب،�� _�<� ،���Pس�f�� ���L ا�4�ة وا���م ��3 �Bا�� cPآ�، ������ة، أ�2 ی\���:  

َسْ&0ٌَ! ُی�gِ%2ُُ� ا���ُ- ِ+* 4�fِِ- َیْ(َم �7fِ w ِإw : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

-ُ%�fِ .......:َ 6َْض�Eَ+َ ��ً�َِوَرُ'7ٌ َذَآَ� ا���َ- َخ�Wُ�9َ�ْ ((  

   ،��P�Pح ���Pاس� �>�ء ا��
، �>�ء ا���gع ��q س?ً�، إذا �2 ی��اج �Mب ح�P�P �5 اH، إذا �2 ی��اج

 ،cج�� J�gص�ٍح ون LB�M ًاg��ُ ان�M P� c��� ورج�ء ��ح�� اH، واf H ��?�� وf د��3، أح��نً� �(

�� خ��� ��P ه2 ا�\ی5 �>�ا� �Rث���5 ��5 ث� ، ���ذا �>�ا ؟ Uن ه\J اf�?��fت حّ�آh خ�Bا�?2 �(

�ًZ� Jذّآ� ،cوج T� Hا k� ���u�3ا� :_� ���P� ًا�i�� ن�كادُ��� ُن(c?� _B أنh حPً� د����� ؟ : وج

�h ن� c?� �ً�R��EP �5 ی�����Z� _�Z�� 5، ��ا خ(�� ��L إذا ه� �Mل ����ی� : د��ن�ك �����ات أ

ي �� �Mأت آ�����، أB� k�P� ن أنO ی�م ج���3، أ�� ��B��ُ 5� �g��� وی>��_ �� ج�ى، أ�� ��� ����� ��

j�Zٌء �?\ا ح(�ب آ�X ا!ن��ن ���g� T?ن �2 یS� ،ن���5 ا�\ن
 راج3ً� و��L� �� �e ج�ء و.  

   T� H ا��?�ل، و ���ج�ة Eإ� kم أو ی����ة وا���ا�4 L��� Hی�ً� ��س�ل اأح��نً� ی��k ا!ن��ن �

ة ��L�B، أْي أن ا!س�م ��q آ�L �����3ت وأ�>�ر وأد�� و��اه�5 X 5� Lج�� �� LB�M وب\�� cوج

 
�M م�ا!س cوج T� Hا Eق إ��Xو 
��وری�، و�>�?� ���h ا!س�م آ�L، ا!س�م �>�ء وح J\?�


، ا!س�م ��k� �B�u �M اH، أن �>�ن ���B�u H�� _�M، أن �>�ن ر��ن���� rBی� c�3�و Hا 
�� �ً�ّ

 5� �Z5 �?� رّ��ن�، �\�_ ��ئ �5 ا����ق �5 أآ�zه\ا ه� ا�� Hا Eg��و Hج� ا��و Hا ��H و��

ه\J ا����ة ه�?� ا���3ف ���u�� E ا����ات واUرض، ه\ا ا���3ف أس�س ��ح�ال : ذآ� ا���M ،Hا

��X آ�ن H�� 5ا��3ر��   :�ًا ��Pلا���B�P ا��� ��3 ا!ن��ن، أح

  س� أرق م� ا�9��� إذا س�ى          و�G= خ�(ت م� ا�N&�; و���99 

 -�q'- و��	6 ��� 'Jا              +=ه�&Mل :9* م�Nن ا���ا �=cو  
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�T وجc ی�>5 أّ�� ی��� �L �� ا���ة اUو�E، و ه��ك أ��Xص ی�M�iن    Hق ا!ن��ن ��ب ا�u أي إذا

 �X]ً�، ی�Pأ أحه2 ا�O�Pن ��2 ی�g� �3gء، �Mل ��3?2ا��Bب �� ی(ون  ،�ً[�X�q�) ��\آ)� �� �:  

  أخ�y �\ي ا��B4 أن ی�Ee ���ج�L و��5 ا��Pع ����اب أن ی�(�

�T وجc �4ِ�ًُا ی��� �_    Hك ا�� ی(��و إذا � 2��g� �3gء �� أول ی�م �Sن_ �� ا���م ا��Zن� 

كا��Bب، وإذا ��� �_ ا��Bب أدهg_، وإذا أدهg_ أس3:  

  س(ى ا���	� +2( �- '��8            و�* ا
 ��8 �- أ<�8 

*(&�+ Wـ>آ��+ Wُ�48            ُیَ>آ�E> Wه�)' و��= ا�ـ=ه�  

  :وc�M أی�ً�

  و��8 �- +��2 <��; وwس�2            :�� <E�Q&��+ - م� ��ع :	�

���L ا�4�ة وا���م �Mل �Lی�Pل ذات ��ة إنb س�ن� ��fً آ�ن �� ا��gم ��أى �� ا����م رس�ل ا   H : ��

ه\J ا�(��ة ی� ��ل ؟ ���ذا أنh �(�����؟ ��آ
 ن� 5� L�M��J و��جL إ�E ا��ی�� ا����رة وأّذن اUذان 

3 و��ة رس�ل ا���M ،Hا� � 2�yB ا��أة وf رجc إf خ�ج ��آ�ً� �U L��� 5ن OذانL ذآ�ه2 �3? : ا��ح�

� 5�zأي أن ا�� ،Hإن��ن رس�ل ا c5 ص��ت ا!ن��ن، آ� 
�L��B اH، ا��5�z أح�5 اfخ���ر، ا��

ی�
 و�>5 ا��5�z ان�EP أ���B�� Eب، ���Bب ��ٍق ��E ا�وام، آ���B�� cت اUرض ��oدره� إ�� أن 

س�Pی* ا�  :��oدرك وإ�� أن ��oدره�، وا��

ِإَذا ��Gَ�ََب ا0َ�ْْ&ُ= ِإَ�*� : ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیْ�ِویِ- َ:ْ� َر�4ِ- َ��َلَ:ْ� َأَ<8ٍ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���((

  )) Pُ�ْ�َُ- َهْ�َوَ�ً! ِشْ&ً�ا ��Gَ�َْ�6ُ ِإَ�ْ�ِ- ِذَراً:� َوِإَذا ��Gَ�ََب ِم49* ِذَراً:� ��Gَ�َْ�6ُ ِم9ُْ- َ��ً:� َوِإَذا َأَ��ِ<* َمJًْ�� َأ

���_ وأآ��_ وأنTل ��c����� E أی?� ا!خ�ة    cBMأ M Hأن ا )� fو cوج T� Hود ا 
i�� أن

��B�M E_ وأس3ك، أح��نً� E�)�ا��>��� و _B�M : ه� J\ه ،
�u ل��� q��� k��)ا� Eإ� ��tإن��ن ی

����� ر��� �T وج ،c��t�i��� qن���، ���L�� _��P� ،H _�B، إن ����� �� اUرض ا����ج، وإن 

�T وجc زواره� ه2 Hا ����� �L��� �� �?i ث2 زارن� �?\J ه� B3� E��i� ،ّ��ره�� . k�3?2 ج��

 ه\J ا����ة �MلRس�]��س : ��اfوا ،E��3� Hا ���u E�� �?�أوfً �?\ب ا���q و�Tآ�?�، و��و

 *B3ا��?� وا� Eإ� cا���س، وا��� ����)� 
��(����U ،Lن �kR�Bu 5 ا����س ا��Uرة �����ء ح

����iB، وآ�اه�� ا����ة �k اkBu ،H ا!ن��ن ی��c إ�E ا�(��س �k ا���س ی��_ وی�3
، یtآc یy�3 وا

�T وجc، أ�� ا��>��j أن ���� �k ا���P�P اUز���، �5  Hا ������g� Lء f ی� kت س�خ�ة، ی���P��3�


 وا��>� وا�cP3، �5 ا��gاcp ا�ن��ی��Pی� ا���أن?�  Hا k� ا����ة R�3  ��ا��gا!��م ا� ،�BM�3ا���

�5 أح
 أن ی��� اLB�M H وأن ی�زLM ا�L��3� 2�3 ������ة، و��ك �����i ا���?�ء، واH أی?� : ی�Pل

 L��P��3� يء ا����ن\� l�X �?� _ن��<� h�Tن ،L3� h�?B� _�3 أنg� l�X k� q�)� �ًا!خ�ة أح��ن
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�� Lان�، إْن ج�����?X Liود ن��� J��<�� ،س���� LB�M Hأن ی��� ا 
��P ن��_ أ���L، �\�_ �5 أح

 ،L�� 5�Bی�Pوا� H�� 5ا���?�ء، و�(���� ا��3ر�� �i���� ك��ة و������ L��3� ،2�3ا� LMا�5 " وأن ی�ز

 �B�)�
 �Xء �cZ خ��ة یخc �?� إ�E : ا�\ي �Xح ح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�ري، ی�Pل" �Pا� kن� ��

���L ی�Pل��ان ذآ�J، أ�� ا���5 ر Hا � :kء: ث��ر ا����ة أر��ioا� jgأو�?� آ : ��ا!ن��ن 

ا���ت ی>jg ا��ioء ��L، و�>5 �3 ��ات اUوان، ������ة ی>jg �_ ا��ioء وأنh �� ا�ن��، �� 

�� ا����ة : ا��hM ا����س
 و��Tل ا��ح��، و ی� 2��y�P ا����B، و���ن ا�4ق �� ا�>���، ��M 2?�3ل

 آ��Zة،Rس��ی�، ���آ�ة، و  ��ا ،y��3� ،ن���� ،�B�p ،ا���س k� ت ا����ن، ج��س��O 5� ���ا�� �?��

آ�?� ذن�ب، أ�� ح���� خ��ت �k اH ن(�ت ���O 5ت ا����ن آ�?�، وح���� ���� �k اH س����O 5� hت 

�5 ا Lوص�� _B�M heة، وح��?�� L�� ء�X وآ�ن ه��ك ا��أة أو أي q�)� �� hإذا آ� ،�eی�ء ا����

، �Xف B3ف ا��X ا\?� �?�� ����Pن�� وا�وا��اه�� و��pه�� �5 ا��Uاض، وحh�4ّ ا�Tه �� ا�

�5 ا���س، وس��h �5 ص��B ا�XUار، و�����i اUرذال، ��� ا���Pء  Jؤ��oاس� JT� c����� L���M وB3ا�

3، و �� ا����ة �( ح�وة �?2 ���د �2�e، �>5 ا����غ ���B3دة وا�\آ� وا�T3م ��E ا���Pى وا��B �� اB�

��ت و�\ی\ ا����ج�ة �Mل�iة : ا��Pط وا��gوة وا���ا����ة �5 ا�� �� f ی>�ن ا���ی ص�دMً� إf إذا وج

��ء �3 ا�4�ة د��ء س�یً�، آc إن��ن �� f ی(J �� ا�3�ن�� ، و أن� أح��نً� أ���E وأری أن ی>�ن ا�


، و ا�Tوج �L ی��ج� ر�L، و��B�u Lت ����3، ی�3ن�u L� و ا���ج� ،
�u L� �ًZ� 
��i��� ��<g� �

��ء ا�\ي ���_ و��5 اH د��ء ص�دق و��BPل ��� ،
�u L� ��o4و ا� ،
�u L� ��B<و ا� ،
�u


 : و���(�ب، �Mل ا����3ء�Pا� 
3� 
ن �>�i���� �� 5 ا���س �� ی�جBوا� 
�Pا����ة راح� ا� ��

ن، و�� ا����ة ص��ن� اBدة ا���>� وا��B����q وا�ی5 �5 أدران ا��gور واQث�م، و�� ا����ة ��>5� 5 

�2e �5 ا����ة ، أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ه\r3� J أ�Mال ا����3ء ح�ل ��ورد U�4د اPر، وه� ا���B��fوا

��ع ا����ة، و �� �� cوج T� H�� 55 ا�5����3 ا���ص����Mال ا����3ء ا��4د�Mا�>��ب وا���� وأ ��

 �_ �5 خ��ة �k اH آc ی�م، ونّ�ع ��5 أح�ا�_ ��?�، نّ�ع �?� : �2 ه\ا ا�رس �����l س�یL� kأخ� f

���?� آc ی�م آ�ن �_  heإذا ح�� J\?� ،ء����ء، ذآ�، ��>�، ��وة، دا�\آ� �k ا���>� �k ا���وة �k ا�

��� �3g� ة�P� �3g� ،خ�O ا���م ���ل �� h، آ��یً�u �ً�Bا��?�ر س �� �eن��� ونt�i� �3g� ،ازن


، ��أي سی، �>�م ��>2، و ��4ٍف ح>�2، ه\ا آ�L �5 ��آ�ت ا����ة �k اc�BM H ص�ة ا��(� و Mث�

3ه�، �\�_ �� ی2�3 ا���س �� �� ا����3 وا��(� وا�U �B4��ه�� و�� ح�Bًا، و�5 ص�E ا��(� �� �

�� �?� �� ذ�� اH ح�E ی�B4، وی� ا�5 ج���� �?� �� ذ�� اH ح�E ی��� و�5 ص�E ا��g3ء �� ج��

�5 رآcBM 5��3 ا�q�g أآ�_ ا��?�ر آ�L، أنh ی��?� �� ���ن اH، و�� ذ�� اH و��  T)3� f دمO

ح�� اH و����y اH، أردت �5 ه\ا ا�رس أن ن�l4 و�Mً� ن>�ن ��k� L اH، ن���
 �5 ه�����، �5 
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��B���� :،c�3ا� 
�
 اUس�ة، �������  

، f ی(�
 ا�MUرب، ه\J آ�?� ����
 اfخ��ط، �������


، ه� أرEM �5 ذ�_، �
، f ی>�ن ���?�>ً� �5 ه\J ا�������E ا!ن��ن أن ی>�ن ���P س�J\?� �oR ا����

  وأرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی����3 ��� ����� وأن ی�?��� ا���� وا��4اب


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� �� ا����ك إ�E اH) :095( ا�رس  -�����E  - ا��M2 -  �B�4ا

 .ی(
 أن �>�ن و��E ی(
 أن �>�ن خ��ة

  16-11- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� ا!خ�ة ا�����zن

  ��� ��4Mة وه� أن ا!ن��ن إذا cBM أن أدخc �� ص�
 ا���P� 5� �f ،رس�ع ا���l4 �?\ا ا�

�5 أ�?� ا�BuUء و�5 أ��E ا���Bات، و�5 أدق  *�Bذا ی��� ��iخ ���أص�
 ���ض �� 

 �f ن��ی� ا�����E ح���L، أی?�� أخ�i ح���L ا� Lة، ���صT?جUوا cRث ا��س�ا!�>�ن�ت، و�5 أح

 L�?� �����ت، أم ح�����5 أن ���Z�Uب ا�Mی� ؟ ی��3 أ�Uا : ���إذا أص�
 ا!ن��ن ���ض �� 

�5 أ�?� ا�BuUء و�5 أحث ا�������gت  *�Bی LنS� ،غ��
 أو ا��Pآ�� L�ی�?� ح�� ��� �� ،��iخ

L���وس Lص�� E�� L5 ح�ص� kات، و ه\ا ن��T�?)وا�� . L��� Hا Eص� H5 رس�ل ا� ورد M و

�5 ص����وس�2، ���� رواJ ا!��م أح q�� أي �سً�� �:  

))=ٍ�	Nَْ� َ�ْ ُخُ>وَن ِدی9َُ)ْ� : َ:ْ� اْ�ُ� َ:ْ(ٍن َ:ْ� ُم�	ُ�وا َ:gُ>ْ�+َ �ٌِإن� َهَ>ا ا0ِ�ْْ�َ� ِدی ((  

   E�3د إ��ر آ�?� ��U��4 أ��ن�، ا�ا�ی5 أخ�X �iء �� ح��ة ا!ن��ن، ا��?2 أص�� ��� دی��� ا�\ي ه� 

M و ��P��ی5، ��\�_ ا�uحh ه\ا �� درس س��y، أن ���M ا�ی���M 5 ���4ی�، f ی��k�i أح  ا�

 k�iی�� f ،L�� y�3�� ن ���4 ا!ن��نU ،5ی��E ا!u�ق آ�5R �5 آ�ن أن ی�i3 رأیً� �4�Xً� �� ا�

 �� tiن ا��U ،5یوf ی(�ؤ وf ی��� Uح �� اUرض آ��Rً� �5 آ�ن أن ی�i3 رأیً� خ�صً� �� ا�

 tiی5 خ  :�� ا����4، ا��ti �� ا�ی5 یzدي إ�E ن�ر ا�(��2ا�

))=ٍ�	Nَْ� َ�ْ ُخُ>وَن ِدی9َُ)ْ�: َ:ْ� اْ�ُ� َ:ْ(ٍن َ:ْ� ُم�	ُ�وا َ:gُ>ْ�+َ �ٌِإن� َهَ>ا ا0ِ�ْْ�َ� ِدی ((.  

ا�5َ ��� دی�_ دی�_، إنL ���_ ود�_ خ\ �5 ا�\ی5 اس����Pا و f�tخ\ �5 ا�\ی5 ����ا، ��5 ح�ص�   

�� یgلا��Mأ ،yٍ�� �?�� ،2�3ب ا��u �� f��X cBP]ً� �5 دون د��c، و f���E : r �>�ی5 ��?� 

�X]ً� �5 دون د��c وا���c اUول ه� ا�>��ب، وا�\ي ی��L ه� ا����، و�� س�ى ذ�_ ی�Pس ���>��ب 

 H5 رس�ل ا�ص�E اH وا����، �Sن وا�E�3� LP ا�5�3 وا��أس وإن �2 ی�ا�LP �� نtخ\ �L، �� ج�ءن� 

���L وس�E�3� 2 ا�5�3 وا��أس و�� ج�ءن� �5 س�اJ ���5 رج�ل وه2 رج�ل، آc إن��ن یzخ\ ��L وی�د 

 q��)� �� ح�iی ���M رس���L إf ص�ح
 ه\J ا��BP ا����اء، و �3ُ، �?��ك ����ع �� ه\ا ا�

 ی���L ��3?2، هc ی��oB أن �>�ن ��4حU �ًBهc ا��y، أم أن ���3 وحM؟ ا�2�3، و Eك، أی?�� أو�

أن�س آ��Zون جًا �2e3� c ا���س ی�ى أن یEPB وحJ، �?� ح� یk��P أو f یk��P، ی��4ع أو f ی��4ع، 
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ی�Pأ ا�>��ب أو ی���T��� ��p L�<� ،kم، �� q���U �ً3ح، f ی����M 2دU Jح ه\ا رأي �2e3 ا���س، وإذا 

��ه��ا أّن ا��y �� ه\J ا�(?�، ���ب �I?2 و أرادوا  أردت أن �3\رهt� 2ح��نً� �3?2 ا�3\ر، وأّن أن�سً�

 �� Hء ا�X إن L�� 
أن ی�PBا أح�ارًا، و�>5 ا�T� h��� ���Pاج��، ���M ���4ی�، ا��zال ا�\ي أج�ُ

هc اc��U أن �EPB وحك ؟ ��Pأ آ���ً�، ����X kیiً� ، ���� خ�Bi ا�(� ،�3�B)3_ أو : ه\ا ا�رس

k� >�ن�2َ�ِ  ،_B)3� f  ان���ه� �� ه\ا ا�رس، و)� Lال و إج���z2 ؟ ه\ا ا��?�� *�B�و yا�� cأه

��P_ وحك، : درس�� ه\ا c�3��� ،كا��B�4، أي هc ی��oB أن ��4ح
 أهc ا��y، أم أن �EPB وح

 fء و�X ي�� 5� q�� ،?� ا����ة���أن  Eإ� ،Hء ا�X م ه\ا ا���?� إنT>2 وآ�� أ��د��3Buً� آ�� 

U ،Jن أول آ��� ��M?� أس�k�i أن��� و��p fي وf أآ�B ��� وf أص�o أن ی�i3 �� ا�ی5 رأیً� �5 

��L أول وه� ��E ا����B �� خ�Bi ا����� �Mل إن�� أن�  Hا ��س� ا��5���z س� ا��5���z، ا�4یy ر

! yی� f ،ع�B�� h�� و ،kB�ّ�kB�� ع، إن�� أن��Bن��ن أن ی .  

L��� �Bإن ا�� c� 2ن ا�>�یO�Pا� lل آ�� ن�M yا��� ، "إن أ�kB إf �� ی�حE إ�� : " ا�4�ة وا���م س�

cوج T� Hا �?���ِ �ً�T��� >�ن�أن  ،k����3ت ا��4ن�� �ً�T��� >�ن�أن  ،Hا ��رك M kه\ا ا�\ي ی��.  

  P�5، �� ����ع ا��B�4 هc ی��oB أن ���3 وحك، ُ��>�2 ���B� �3ن و����B�� 5��� و �P� _�

� ،E�cBP أو  f� ،cBP���Pم ا���س ����ع، �� f أو E��� _B)3ی f أو _B)3اج_، یT� ق وراء����

 kج�� L� kن�� ؟ وه\ا ا���ج�� �zدة، �� د��T�� ،cوة �uر�R، أم أن �_ د��ً� أو ��ج3ً� �� ا����ة ا�

��� وراءJ، ا���جk ا�\ي أی�ً�، ا���جk ا�\ي ی��oB أن ��جk إ��L یLBg ��حً� �5 ا���Bر  jgص���ً� ی

 q�� ،c����� fإ c3� 5���c، وf ی�?�ك ��� fإ c3ل �_ ا��Pی f ،ا�>��ب وا���� L3ج�� ،Lإ�� kج��

�T وجc، ا���3iP�� ���4، . ه��ك �U ���4حٍ أیً� آ�ن Hا Eة إذًا إ���إذا آ�نh ه��ك ����4 �� د

E��3� ل�M :  

  C ) 50(� َم� ُی(َ�� ِإَ�*� 7ْ�ُ َه7ْ َیْ�Pَِ(ي اْ�َ ْ:َ	� َواْ�َ&ِ��ُ� َأَ+َ�� EَPَ�َ)�ُ�وَن �ِإْن َأ��ِ&ُ� ِإ��
  ) س�رة اUن�3م ( 

  :و�Mل  

  C )145(�َوَم� َأْسَ ُ�ُ)ْ� َ:َ�ْ�ِ- ِمْ� َأْ'ٍ� ِإْن َأْ'ِ�َي ِإ��� َ:َ�� َرب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� 
  )س�رة ا��3gاء ( 

  :و�Mل أی�ً�  

  C )21(ا��ِ&0ُ(ا َمْ� َ�� َیْ�َ ُ�ُ)ْ� َأْ'�ًا َوُهْ� ُمPَ2ُْ=وَن ) 20(� َ�ْ(ِم ا��ِ&0ُ(ا اْ�ُ	ْ�َسِ��َ� � َ��َل َی
 ) qس�رة ی(  

��ة ان�?h و�Pــ�h ا�����4،   ��� ،�ً��M ًا أو��Zًا، آح���� ���� أّن ه��ك ��M �ًB�<� ،���4یBً� أو ��3

 �(�h3 واUرض ��ى ����(��3ت ا������4، ��M �?اب آ�TحUوا jRا�iی�5 ا���ق وا��ا�2�َ�3 � �
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 T� Hا c�Bس �� yا�� cأه k� ف����fن��، أ�� إذا آ�ن ا��S� ،���4ذا آ�ن ا��(�k �����4 �?\ا �5 ا�

اع ��f�� ،�)� fو j4�� ،q����� f�3ون و��ع، �B� fو kBِ�� ،q����� f�3ون و��و kBِ�ّ� hنt� cوج

عو ا������Bت ا��������ع ا�رس ا���م هc ی��oB أن أآ�ن �k أهc ا��y أم . q و ا�(��د �� _�\�

ًا إu�Mً�، ی��3 ح�ًا ؟ آ��� ح� ��ا�M و�>5 وراءه� �� وراءه�، أن �>�ن ح�ًا �P� h�� �ًP��� أن أآ�ن

� qو�� ،J��g��� kج�� _� q��� �?���4_ �� ج� hف �� ا����ى، إذا آ�ن����رة ی��3 أن M _

���?� ح>�ً�  ��B�ه�ه� و�e� \خt� ی��� y�3�� M _�\� ،ا�>��ب وا���� yR�Pح Eك إ���E ا��ص�ل وح

E��3� ل�M 2ه  :وان�?E ا��U، إذا �Mل �_ أح

�ِEْ�ُ �ْ(ُ��0َ�َ -َا ا���)Gَُوا�� !ًEَ:َ�Dََن �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� َ�ْ ُآُ�(ا ا��4َ�� َأْض�0َ+ً� ُم)Nُ)130( C  
  )س�رة Oل ���ان ( 

   �Bا��� hإذًا �� دا� ،��<gا�� h�ُّح ،������ �ً��3��5 أآc ا����، وإن�� �5 أآ�L أ q�� ل ا�����P�

���ف  ���p L�� hـ�Bا� ،
 خ�M cZ� ���� �� �iیM ة، و�oث �?� )� M ��43� cآ ،��<g� �� ����M

ًا وس(�د، و���p ص���ن و �3u ���pم، ه��ك ���p ج��س ��?� ث�ی� ����p جًا ��?� ��ش ن��q ج

وfOت وآ���B��، ه��ك ث�ج� و��وح� و�>�j، و�6Bi و�� آh�� c ه��ك س�� ����M، هc �5 ا���>5 

أن یخc إن��ن إ�f h�� E ی���ر ��L إf ا�����P، ث2 دخO h�B� cخ� وأخ\ ا�����M k�ّ)� ،����Pت 

��qُ�ُ اUج��د ��ج��د، �Sذا : ���وی� آ��ب ذآ� �L��z أن اfخ��طا���Bت �� ح�وی�، و �cZ ه\J ا

 Hوا cء ج���X ،ط�ه��ك اخ� �5 اQخ� ��gة س������ات ��2 ی3 q��)ا� ��B� !! أن 
وا���Zب ی(

���� ��ن ا��3رة f ح(�?�، أْي أی� ث��ب ��t� f �Pس، و kM��h یي ه\ا ا�>��ب cBM أس�Bع، ��2 

3� L�� �5 ه\ا ا�>��ب إf أنL ح�وی�، ج�����M kت ا�>�
 أج �Bّ3ی �ًZ� hرأی �� ،c����4 إ�io� fة �

 ،kج�� Eج إ�����ء، ��\�_ ا����ة �gی �� c3��� LP�u5 ا!ن��ن وأ��� ه\ا ا�>��ب ور�k ا���ج 

��kR، و�� أن ا��2��3 ی�4 �ون �2�3 ����ن� ��E ا��U أ��ف ا���ی� kج�� �ن��ن �!�� ���o�U 5، و

 cآ �� �ًBی�P� ،ت�Pا��� ���oأ� ،��Pه� �5 ا���Bرس��، و و��ن� ا���c ا��5���3، و أ����o ا����U ا��

ا�2�َ�3 أول ��Tان�� ������� وا��2��3 روا�
 ا��5���3 وا��رس�5 وا�(���3ت، و �� آ�ن ��!�>�ن ا��2�3 

��2��3، و ا!��م ا��Bu�g �� ��ا��P�L وه� �5 �5 دون �h��U 2�3 ج��k ا�ول وزارات ا������ و ا

�� ا���س�3 ���� أذآ�Pل �� ا���Pص�ل یUا 
��yP��� 2ٍ�ِ : أرEM آ� ��E ی fا�2�3 إ 
�iی�>5 أن ی f

و �3ُ، �� ز�h �� ا���?�، أي هc ی�>5 أن ���3 وحك، و �ون ��جk ؟ ��P_ ه� ا���جk، . وِرع

 ،kه� ا���ج _�B�<� �� أن�اع ا����ك آ��ب cن ��?� آQه� ا�Zأی?� ا!خ�ة و�� أآ Hوا �ًBآ� )� Mو

 �4B�� k5 ��ج� _� � f ؟ cu�B5 ا�� yا�� jg<� أن _� Eّنt� ا��(� ا��اه�� r3B� Eio� ا!��ح�

��2 ا���q أن ا!ن��ن إذا  �� h��Zء ا��gا� _�\�� ،L�4ون Lم �_ رأیPات ���اآ�� ی�Bخ J�� y�3��
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ن��نً� ی>��
 ��L و�5 ���L وخ�B�L و�5 أخ�LM و�5 ن�ران��L إن وجت، ه��ك إذًا اآ���ب، ص�ح
 إ

3 X?� أو B� ،ق�P���� 2�<4ً�، ی��X 
ن�، �� ���م ا���Z� qً� إذا إن��ن ص�ح�� hء ث���gوه\ا ا�

 Lیاس��Pء �tث� X?�ی5 ی��L�� �P أ�>�رًا وأد�� ح�E أس���
 �� ا��ی*، أس���
 �� ا���آ�ت، ص�ر �

 آc ا���س، ��!ن��ن اج����� �q��� ،L3Bi ه��ك إن��ن �� أهc ا��oب، و�� Eح� hث�� �B�4ا�

 أن ���\ �_ ص�حBً� �5 أهc ا�cu�B، إ�� أن � �� yا�� c5 أه� 
ی��3 ����دJ، إن �2 ی>5 �_ ص�ح

��E ا� _���E اH أو ص�ح
 ی _���ر، ص�ح
 ی>�ن �_ ص�ح
 ج� أو ص�ح
 س�ء، ص�ح
 ی

��، ص�ح
 ی�oی_ ������43، أ�ًا �i��� _ی�oی 
یTی5 �_ اQخ�ة، أو ص�ح
 یTی5 �_ ا�ن��، ص�ح

 �5 إن��ن ��آ5 إ�� ،L�tنL� q، �5 ه� ه\ا ا!ن��ن ؟ ه�� ا��t� ،��<gنT�� hم وhَ�ْ�َ ����ًا، �� �f

���  .ا����B اfج���

  i� �ً���T وجc ح���� خ�y ا!ن��ن اج��� H�� 5 أن�س� �f ون أن�س، إذًاf ،L3B ی�>5 أن ی��3 �

 �B�4ا� ���3 �3?2، �5 ه2 هfzء ا�\ی5 ی��oB أن �>�ن ���?2 ؟ ه\ا ه� ����ع درس��، �Sذا �Eo أحٌ

�T وجc، و����iا  Hج���ا ی\آ�ون ا ،ا�L�� ����4 ص��B �5 ن�ع ث�ن، إذا آ�ن �L إخ�ان �� ا���(

� L3� ث�ا� أ��ر ا�ی5، و�� أ��ر ا�2�P و�� أخ�Bر ا�����4 ا�>�ام، و��ث�ا ��� ی��P��� L� �oBل و��

أن ی>�ن ���L ا��S� ،5�zن �2 ی>cZ� L� 5 هfzء، آ�ن �L ج���ء Oخ�ون �Tاح?2 ج���، ون>��?2 

 yP�� 2?آ5 إ����2، ?��t� 5 أن�س� _� �f �����BM، و���M�?2 ��?� أث�ة و��z� �?�� qاث�ة، أنh اج���

 ،L�� ��3� k��)� 5� _� �f ،��ا�ا�k اfج����� �� ن��_، ه\J ا��>�ة اUو�E أنh إن��ن اج���

 cج Hء ا�\ی5 اخ��ره2 اfzس�ء، �\�_ ه qص��� أو ج�� qث��* �?��، ج�� f 5�[�X 5�� ا�ـ���ر إذًا

 L��� �B��� 2?�Bا�>�ی2، �� ا�\ي ج�3?2 ی��زون؟ ص� L�Bن�ا أص��ب ن�<�� L��ج ا�4�ة وا���م، أح

 �Bرس��� ا�� L�o�B� ،�ًo��� �ًح�ص �?�������p Jت وآ�ن ی��ص ����BP ا�(?�� آ�ن  Lا�����4 و اس�

���L ا�4�ة وا���م ��BیL3، و��د إ�����p E�L، آ�ن یzث� أن  �Bا�� Eإ� 
���L ا�4�ة وا���م، ذه

� �Bا�� L��M �� L5 أص���� kوأن ی��� L�����p k� EPBی�ًR�M Lن�� 
uم، ث2 خ��ة وا���ا�4 L�� :

���L وس�LB�4� ،2 و��ك ����p�L، و �� آ�ن ی�L��� �� �i أن  Hا Eص� Hرس�ل ا k� أن أآ�ن �oBی�

 �� L�� hث�� P� اء�Pا� EM2 ا����3ء، و�5 أر��ًا ��َ� ا��gم، و���E أ�� ��4 وآ�ن �5 أR�M ی>�ن

���L خ�Bi حی�u �ًZیً� أن ه\ا �� � �Bا�� 
����p k� �P�L �� ا���4اء، �����L أح، �>�L ��� ص�

 k� 2?�B�4� fإ Lوص��ا إ�� �� Eوص��ا إ� �� Hم ��� �� ���، إذًا أص��ب رس�ل ا�ة وا���ا�4

 �ً��z� 
رس�ل اH، أي �5 ج���?2 س�ى إ��L ح��?2 وآ��� ن�3ف ه\J ا���P�P، أي إذا ا!ن��ن ص�ح

 �3gی L�� EMإن أر c� ،Hا k� T���� �3 ���لgی L��5 آ� یLZ، ی������ kی���� L� qنt�3دة، ی��

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bی�، أن_ إذا : ا��fا�� ���� 5� J\2، ه?� Hأو���ء أ��� إذا ُرؤوا ُذآ� ا
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�T وجc، ی��3 �5 ج���?2 س�ى ح��?2 إ��L، �5 ج���? 2�tد Hه\ا ا!ن��ن ذآ�ت ا hد�?2، رأیt� ب

�5 زfّت ا���س، ه�� ن�اجL ا��zال ا�y�M، أهfzء ا�\ی5 خ���ا  �5 ج���?2 اس�EP �5 أخ�M?2، وا��3

���L ا�4�ة وا���م أ��ج�دون �� آc �>�ن ؟ ا�(�اب H5 أ��� : رس�ل ا� ��R�u الT� f c��ن23، ا�

��?f ،2 ���� �5 ن�� ����ا ا���I  yه�ی5 ��E ا��y ح� E��Pم ا�����، f ���� ��?2 اUرض ����*

 ی���3ن M ءfzه ،LPخ� E�� Hح(� ا J\ًا، وه�T وجc، أ� Hا Lا وج�B�u و ،Hأ�� ا E��و اس����Pا 

 ی��4�Pن، �� ا�3?�د ا����oة آ�ن�ا آ��Zی5 جًا، �� ز�5 ا����د و ا���5 ��hM دا�R�?2، ا��* Mو

�� f رضU5 أن ا�z� أن 
��L آ�� ج�ء ��?2 �>5 ی( Hا ����� �5 ا���iب ر 5��� ��?2 أ�ًا، 

���X Eط ���2 L�ا���آ2 و روا Lی�، أخ�جPا� r�� �� : yا�� E�� f�Tال ��R�u �5 أ��� �Iه�ی5 

��ف اf ،H أ�Mل �>2 آ��� ا�����3  c5 رج� � f ،ي �5 وارث ���� f ��3ی ،��ح� E��Pم ا���

��>�ی� ا���P�i و f ا�����3 ا�� �Bی�� آ��� ��EM �����3 رس�ل اH، هfzء ص�Mا �>5 أح��نً� ی>�ن �

م t� fس، �?\ا P� 5� cMس، أt� �� مP� ن���
 أن ی�Pده� ��اء، �>���p L ��ج�د، ه��ك )��

����Zا� ���Pوا�� ،R�M 5� �?� �f 5<� 2 ج���?2 ی��3: ا���ج�د، و?� EPgی f م�Pأن�س ج���ا : ه2 ا� ��

 ،�<R�?2 ا�����ه2 ا��ح��، �go�� ���<2 ا��?������ت اH ی�ارس�ن آ��ب اH، اH جc ج��L ی�Tل 

 J�� 5��� Hی\آ�ه2 ا"  

   qج�� hأن ،�B�u ����� fی� و�� 3P� ه��ك q�� qج�� hأن ،Hا ����� �� hأن ،Hا h�� �� hأن

4ق أن?� أ�5 وt�uن���، و أن?� �����k إ�E ا��y و ا���Zر ا��� ��iP?� ����ر �� f M 2�3ا� q�)

 yا�� cأه 
����y، و أن?� ن�ر یL�\P اB�M �� H_، ه\J ا��(���� ���� ا��(�ن��، أي@ إن��ٍن إذا ص�ح

 J��اء، ون�ل ��fس���ء وا��tث� ا��وح�، ا���iP ا��P�M ا��� ُأ�� ���?� أن ا!ن��ن �Mf�� 2?�� qB�Mا

جًا و ه\J ا��Uاض إذا ��ش �L��Z� k �5 ا����E �� أح ی�3ف ��ض اQخ� أ�� أ��اض آ��Zة 


 ا���ه� ا��E��3 �5 ه\J ا��Uاض ی>jg ه\J ا��Uاض س�ی���M _�\� ،�ً3ا�Biا!ن��ن ا� : �Bأآ


 وأآ�B ث��ة �5 ث��ر ا���4ح�B أن هfzء ا�\ی 5�B�4?2 و�_ ث�P ���3?2 وأخ�M?2 وح��?2 �<�

zا����3، ه ?�
 ا�2�3 �5 أ��ا�L ا�����، و أح��نً� ی�Pأ ا!ن��ن ن4ً� ی>�ن حی* ��u ء ی��4�ّنf

 J\ه EP��� ا��>��� أن �Pی�iدب وا�>��ل وا�Uص�ل واUا����4 �>5 ا �� �i�p 5ی�g� ��o�� 2�3���

���L  ا��Pاءة ����BPل و��L?B إ��i�p E واحة و�� ا���ة ا��Zن�� ��L?B إ��i�p E أخ�ى، أ�� أن 
4�

 r3� 5� ا!ن��ن ��?i� �� ��<ه2 ح�� yا�� cو أه Jی��� Mو L)�Tا ��� ی\?� �ًBء ص�iخUا

��q ا��3ُر أن ���i و�>5 ا��3ر أن �i�� EPB]ً�، آO ��� cدم خ�iّء، : أخLR�i، وأن� �� آ��� X?��ة

��رًا وا��q�� .i ا��3ر أن �(?c، ا��3ر أن �EPB ج�هً� q�� hMzا�� c?)��� رًا ور����� q�� hMzا�� t

 ،Lأد� ،ji�� J�eن h�� cوج T� Hأن ا jآ� ،l4Pف ا�fO 5 إخ�ان��� kد���، و أن� أس�zی cوج T�
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���L ا�4�ة وا���م �Bا�� c[س M ًا، و�� ه\ا اUدب ی� رس�ل اH ؟ : نL?B، وه��ك l4M آ��Zة ج

zدب �?\J واg� H>��، أح��نً� ��ى 4�Xً� أر��ً� أد��� ر�� �tح� 5�tدیS� ،�Bذا �2 ی>5 ��ن��ن �: �Mل

 L��3ی L�� cإن��ن أآ� k� �3؟ إْن �2 ی L?B5 س���� ،L���� �3gی f و ه� ،��M�� L�� L��آ �ً��[� �ً�Mو

 k� ش���� یk� ��3 ا�>����5 ی( أخ�iءJ وا���، ص�رخ�، إذا ���>�j ی��ازن ؟ و ا!ن��ن 


أن �k� ��3 ا�>����k� f 5 ا���5�iM، أح��نً� �( آ��� ���Zة، �>5  ا���5�iM ی�ى ن��L و��ً�، ی(

���L ا�4�ة وا���م �Mل : _M؟ س� cیBه� ا�>��� ا� �� ،_��e�! ی� ����� إن ه\J ا���Zب �j4 ح(2 

E��3� ل�M ،ًا���L ا�4�ة وا���م آ���  f���Z ا�g?�ة أ� EPان�:  

  C )6(ِإ��� َ:َ�� َأْزَواِ'2ِْ� أْو َم� َمَ�َ)6ْ َأْیَ	�ُ<cَ �ْ2ُ�>kِ+َ �ْ2ُْ�ُ� َمُ�(ِم�َ� ) gُ+ِ)5(َن �َوا��ِ>یَ� ُهْ� Eُ�ُِ�وِ'2ِْ� َ��
  )س�رة ا�����zن ( 

 ُس]cَ ص���� ج��c و أآ�B �5 ا���B س�ً�  M ل: و�P� ؟ �Bأم ا�� hأن �Bو�>�� : أی?�� أآ ��� �Bه� أآ

�<� ج�ء P� دب ؟Uه\ا ا �� ،L�BM ت�� �5 أ�� ج?c ا�3و ا��ود ا�\ي ح�رب ا���B ونّ>t� cص���L و�

ج�ءآ2 �>��� ����ً� �Sی�آ2 أن ���Bا أ��S� Jن س
 ا���h یzذي ا��� : ����ً�، ��Pل ���L ا�4�ة وا���م

E��3� ل�M ؟ kا���� yه\ا ا��� �� ،hا��� ��Bی fو:  

 �ٍ�gِ:َ ٍ̂ �0َ�َ� ُخُ� Qَ�>4(�َوِإ( C  
 ) 2�Pس�رة ا�(  

أي إذا �2 ��4ح
 أهc ا��y و إذ �2 َ�َ� �5 أد�?2 و�5 ح��R?2 و�5 ��B أ����?2 و�5 ح�5 ���4?2   

 �L �5 أن�س ی�آ5 �f ،E�� �cZ� 5� L أ� f ت ؟ ��!ن��نf��<ا� J\ه �P��� 5و�5 ح>��?2 ��5 أی

خ�ان، ی(�q �3?2 ج��� أح��نً� أخ ی��r3� k� �P ا!: إ��?2، و هtن\ا أ�Mل آ��� وأن� ��tآ �5 ص��?�

��� وو��ء واح��ام ���Bدل، ��L ����� وإی�Zر، ��
، آ�م ��L أدب و���u م�آ ،Hا Eإ� �ًM�X ��iی

 5� _� � f إذا درس �� ج���3، و fإ �ًB�Bu �B42 وح>��?2، و ا!ن��ن �5 ی?���ی���P �5 أد�?2 و

، �_ دور آ��B جًا، یt�� أخ جی  ��ج k���L�� �P، وآc إن��ن �� ا�(��k ه� ��جk ��5 ه�)���

 ،LR�i�
، �5 أد�L ا����k، �5 ح��L، �5 آ��L و�iا� L��5 آ� ی�4ح
 أخً�، ی�?� �L3 س?�ة ��(

��E أن �>�ن  ،���\ي ی��P_ �5 اH إخ�ان_ ا�\ی5 س�PBك ��!ی��ن، �tن� أص� 3Buً� و � 2�tت اUد�� �3

kأن ی>�ن �_ ��ج E�� ،yا�� cأه k� اض��Uا J\?� ،c����� c�3ا�� Lخ\ ��أیt� Lی?��� J��g��� ،

ا���B�P، وا�c�3 ا������ �����c إ�E درج� أْن �zذی_، إن �2 ی>5 �_ ��جk، خ��B، إذًا ��>5 �_ إخ�ان 

 hخ�ج ،Lج���أح��نً�، ص��?2  h�4� رة، أو�B3� رة، أو�XS� _ن�?Bن �3_ ی���i2 ی��?��� hوأن c�ّآ

 نB?�ك آ��� ن���� ��P� 2 ی��>�ا�� �PRf ��p ح�T� ت>��ا ج��3?2 و�2 ی�P�3ا �tي �y��3، أح��نً� نّ

و�>t� 5دب و �2 ی�(��ك أو ی����وا وج?_، س>��?2 ��ج�L، ��!ن��ن ی�tدب ��5 سLPB �� ا!ی��ن، 
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ة وا����ك وأنh �� وه�_ �P3>�ن ����ف ا��ة أن ��iا�� ��<gى، ا���MU�� ،cآ�U�� دبtأن_ ی�

E��3� ل�M ،5�Bا�� yا�� E��  :أح�5 ا���س، وأن_ أرEM ا���س، وأن_ 

 wً�	َ:ِْ�یَ� َأ�(َن َأ<�2ُْ� ) 103(�7ْ�ُ َه7ْ ُ<9َ&4ُ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ ْخَ&ُ�َNَْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوُهْ� َیNَ�ْا��ِ>یَ� َض�7 َس2ُ�ُ0ْْ� ِ+* ا

  C )104(ُیNِْ�9ُ(َن ُص09ًْ� 
 ) j?<س�رة ا�(  

�ك ��O�� L�� q�� hة ؟ إخ�ان�� ا�>�ام، ��� h� ��Oة ��>5، و �>�_ ��ی ��3X j��4ك، ��ی هc ه�  

 Eج� إ���� h5، أن�zا�� Lة أخ�O�� 5�zن أن ا���M4� cة، وهO�� 5� أن ���ي ����_، �� �

* ا�\ي �U 5�zن ا��O�� 5�zة ا��L� ،5�z ��ى ����_ و�>ji�� ،���3�� 5، و ������س�B اس��k ا��ی

  :رواJ أ�� داود �5 أ�� ه�ی�ة

اْ�ُ	bِْمُ� ِمْ��ُة اْ�ُ	bِْمِ�، َواْ�ُ	bِْمُ� َأُخ( : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

 -ِiِِمْ� َوَرا -ُ�ُ)Nَُوَی -ُPَ0َ�َْض -ِ�ْ�َ:َ %l(ُِمِ� َیbْ	ُ�ْا ((  

��Oة ص���� ��ی_ ح(�_ ا���P�P، ��ی_ ����B_ ا����P�P، وه��ك ��Oة ج���ء �J�g  و�>5 ه��ك  

 k� h���3�� ،L�M�� آ�Bّك زی�دة و ص��ا��4رة، وه��ك ��Oة �>��B، ه��ك l�X ی>�Bك زی�دة، و

 jM�� �� _3ط، أراد أن ی��Bإح jM�� �� _3ذاك �\�_ و ی�O M ی>�ن LنS� ��B<ا���س �?\ا ا��(2 ا�

، ه��ك ��Oة ��3Pة �>��B وه��ك l�X آ���� ج��L3� h ی�o4ك، �tّي �Xء �>��h ی��L �_ ح�ج

رأی_ و���_ وو���I_ وإن(�زك وX?�دا�_ ودخ�_، ن�O�� Liة ����، �������zن ��Oة ص���� 

����ی�، ا��O�� 5�zة ص���� ����ی�، أ�� ��p ا��5�z إ�� ��Oة ج���ء �J�g ا��4رة أو �>�Bّ أو 

 ،�oّ4� Eإ� J�3ا إن��نً� ر��Bا���س إذا أح ����اUآ�c أ f�J��B< و f�J�oّ4، أ�Li حLP، آ5 ���4ً�، و

E��3� ل�M م إن�4ف�����5، وإذا س��iا ��E إن��ن جJ��3 �� أس�c س����5 وه\ا 2�I وه\ا  E��  :أ

  C )21(ْ�ُ'( ا���َ- َواْ�َ�ْ(َم اVَ�ِْخَ� َوَذَآَ� ا���َ- َآ��rًِا � Gَ�َْ= َآ�َن َ�ُ)ْ� ِ+* َرُس(ِل ا���ِ- ُأْسَ(ٌة َ�َ�9ٌَ! ِ�َ	ْ� َآ�َن َی
  )س�رة اUحTاب ( 

   �P�iوة ا��Pا��?�ی� ا� �� ،Hا��>��ء رس�ل ا س� ا�����5 رس�ل اH، س� ا����3ء رس�ل اH، س�

 ح��ء �5 ا�3\راء �� Xآ�ن أ ،kا���� Lوأد� L�����و L��<وح LM�خt� Hل أ�ّ� �5 رس�ل ا�M ،ره�خ

خc رج�P� ،E�4� cأ �Mاءة أن>��?� ���L، ث2 دخO cخ� ��Pأ � ��L آ�h �� ا���( Hا ��آ3
 ر

h�P� م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� E��ی� رس�ل : س�ى �Mاءة ص�ح���M ���� ،LB ا�4�ة دخ��� ج��3ً� 

خO cخ� ��Pأ �Mاءة س�ى� ،L������L  اH إن ه\ا �Mأ �Mاءة أن>��?�  �Bه�� ا����t� LBاءة ص�ح�M

 j5 أن ی��_ ا���� L� �f س�ً�، و�M ن?�� �3ً�، أ�� آ�نtX �Bأا، ��5�ّ ا���Pم أن ی�ة وا���ا�4

���L ا�4�ة وا���م ح>�2 ح�M 5�ّاء��?�� ��P�� �ً3 �� ن���  �Bه��، أ�� ا����E أح L� وی?�ي
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���L ا�4�ة وا���م �� : ي حث ؟ �Mل�tُس�P �� یي ث2 داخ��� ری
، ���ذا ه\ا ا�\ �Bرأى ا�� ����

 �ًZ� �ًه�ٍد، أح��ن �Bُ��ب¥، ا�� �Bا�� ،�ًM�َ�َ Hا Eإ� �eن� أنtوآ �ًM�� h��� ري��ب �� ص ���gp

 حL��i، دع M ن�<� _�\� hأح��نً�، أن Lن�B5 ی��Rِ�P�ُ م ه��ك�pا!د L��إن��ن ی�Pأ O�Mنً� أ���_ �pب 

f م�pا!د  qریه2 ح>��، ��� q�� أح��نً� و �o��� ة��M 2?�� ه��ك أن�س ،Lآ�ا�� L� و�>5 اح�� �?eی

����ّ� �B���� ،��<ون حی�ح�_ اH، : أح ا�����4 أث��ء ا�4�ة ��P� qiل �O l�X Lخ�. و�>5 �

L� ل�Mو Lرج� E�� L���یًا، اس>h، ���ف خ��ً� : �وي ج�ء �5 ���ة ��4Mة إ�E ا��ی�� �����4 X

�Bا�� L� ل�M ة�ا�4 h?ان� ���� ،�ً��� Lأن ی��� L��5 ص� LR�?ان� ��ی� أخ� إّن ه\J ا�4�ة f : خ�ف 

���t ه� وأ�� واM �� H?�ن� و�� �ّ���� : ی�X �?�� ��4ء �5 آ�م ا���س إن?� ا�����B وا�\آ�، ��Pل

S� 3ّ���ا� fّ���ا و�ن ا��2�3 خ�� �5 ا��j�ّ3، أح��نً� ی>�ن ا��_ و�� رأیh ���3ً� أرحL�� 2 وf أح>2، 

 y���� cرج cذات ی�م دخ ،L�� ٍء ��ج�د�g� L��� ��Z� أن _��� c� ،�)ی�� L�3)� س���M آ��� �ًB3�

���L ا�4�ة وا���م �Bا�� L� ل�M ،ة�ا�4 h?ان� ���� ،�ً)�)�: ا�4�ة �k ا���B ��� ا���( ص�Bً� و

3، أ� fح�صً�، و Hی��ن �� زادك اO ا��س���، إخ�ان�� ا�>�ام ه��ك �� ti5 أخ<� ،Lح�ص E�� Eث�

E��3� ل�M ��?PR�M5 د�  :ا�O�Pن ا�>�ی2 أآ�Z ا��5���z ی���oن 

Pَ(ِ�ْ2ُُ� ا	2ِ�ْ�َْ� َ�َی�ِ�ِ- َوُیَ�آ2ِ�4ْ� َوُی4�0َُ:َ )�ُPِْم2ُ9ْْ� َی wً)َوِإْن َآ�ُ<(ا �َب َواْ�� ُهَ( ا��ِ>ي َ�0ََ� ِ+* اْ�ُ م�4�4َ� َرُس !َ	َ(ْNِ

  C )2(ِمْ� َ�ْ&Eِ�َ 7ُ* َضَ��ٍل ُمِ&�ٍ� 
  )س�رة ا�(��3 ( 

��ة �5 �3J ه\ا ��Pم ا������، ��Pم ا������ أ���   ���L ا�4�ة وا���م و�� �B��� ��?� �Bآ�?2، ه� أآTی

��ة وان�?E ا��U، أ�EP ا������: ��P� 5م ا��2��3 �����ن ��ة، ا��2��3��� EPء، أ��X cآ E?ة وان�

 ،L���Mو إ H�� Lو ص�� ،L3��>5 ا���P�P �2 ی���X Lء ��Uس�س، أ�� ا������ أن ��ح� آc أخ آ�j و

��BPت ؟ ��ذا �یL �5 ا��g>�ت ؟ ا������ ���3 أ��ة،  5� L����� ذا�� ،Hا E�� L��BMإ ،�X�3ا�� L3�و

��3 وحك ��ج3_ ��P_ وا�>�
 ��5 یی_ هc ا�Uــــ�c أن �: اQن نc4 إ�E اUد��، و ا��zال

��t� �� �Mح، أن� ح�  f ل أن��P� و ،kی�م �� ج�� cات آ\�_ ؟ وآ��وا�u�XU آ��Zة جًا وا����

أن� ���cP و : y��u، أن� ���cP، أ��q ه��ك ن�اب �����Pن، ن�اب ی���Zن ج?�ت ����3، و �EPB ��دد

  :J أول Oی� �Mل ا H�E��3ه\ا خti وا�� و �3ُ، ���S_ اUد��، و ه\

  C )119(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َوُآ(ُ<(ا َمَ� ا����ِدِ��َ� 
  )س�رة ا����� ( 

أ�� إ�?� ی���P ا��ج�ب، واUدق �5 ذ�_ أن ��?2 اQی� �?�ً� ���Pً�، ی� أی?� ا�\ی���O 5ا ا��Pا اH و�5   

آ�ن�ا �k ا��4د5�M، أنh : ��4د5�M، ا��Pا اH �5 أجc أن ���PPا ه\ا ا�?ف����3�iا إf إذا آ��k� 2 ا
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 E�����ج� إ�E ��]� را��M، وا�>�م اQن دy�M جًا �( 4�Xً� ����س>ً� �L3 �� ��]� ��سة ی���� 

، ���س>L إ�E ح�5 ث2 ی?�ي، �>5 ا!ن��ن ا�\ي ی��3 �� ��]� را��M ی���، ه\J ا��B]� �?� أث� آ��B جًا

و��q ه��ك إن��ن یc4 إ�E اH إf ��ْ��� اج������ ی�4ح
 �5 ی�gء، و ذات ��ٍة �� درس �5 

أس��ذ، و��q �5 ا����tف : دروس ج��k ا��iووسّ�� آ�ن ه��ك ����y إ�?� وjM أحهt)� 2ة و �Mل

��3�ً�، �Mل ��� �� ن\: داخc درس ��م أن ی�>�2 أح��ه
 إ�E ی� أخ ن���X _�� kء ج��c جًا، و

L� h�M ،�ً3ج�ا�ً� س�ی Hا ���?�t� ،�4Pا� J\آ�� آ��، �� ه kن�ج h�Bا� : ��o� 2� إذا ،L2 آ�Piا� ��ّp

ی2M 2Piإذا آ�ن ا� ،��<g� J\?� 2Piم وص��ن، : ا��ح� وأ����� �X�Xو �Iح و���Tو�� و��u 
3�

h�B��� J، إذا � 2���o ا�q��� 2Pi ه��كP�� )����� L��4ّء ح�X c<� E��3� ل�M _�\� ،cح:  

  C)119(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َوُآ(ُ<(ا َمَ� ا����ِدِ��َ� 
  )س�رة ا����� ( 

   �P�� أن k�i��� 5� 5�Mا��4د k� 5<� 2� إن ��Uه\ا ا c�4�� إّن c� ،ا��ج�ب ���Pه\ا أ�� إ�?� ی

�T وجc، ا��Zن� Hل : ا�M ن ؟�Mا����3ء�5 ه2 ا��4د : L��P� Hه2 ا���ه2 ا���4ة �5 ا��5���z ا�\ی5 

E��3�:  

gِPَ9َْوِم2ُ9ْْ� َمْ� َی -ُ&َNْ>َ �Dَ�َ �ْ2ُ9ْْ� َم	ِم�9َِ� ِرَ'�ٌل َصَ=ُ�(ا َم� َ:�َهُ=وا ا���َ- َ:َ�ْ�ِ- َ+ِbْ	ُ�َْوَم� َ�=�ُ�(ا � ِمَ� ا �ُ

 qً23(َ�ْ&ِ=ی( C  
  )س�رة اUحTاب ( 

��E أخ�?� �����ه� �Mل �E��3اس2 ا�O�Pن ��Zن   ��Z�� ی�O cن آU �:  

  C)119(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َوُآ(ُ<(ا َمَ� ا����ِدِ��َ� 
  )س�رة ا����� ( 

�T وجL��P� c: �5 ه2 ا��4د�Mن ؟ �Mل ا����3ء   Hه2 ا���  :ه2 ا���4ة �5 ا��5���z ا�\ی5 

� َ<Nَْ&ُ- َوِم2ُ9ْْ� َمْ� َیgِPَ9ُْ� َوَم� َ�=�ُ�(ا � ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� Dَ�َ �ْ2ُ9ْْ� َم	ِرَ'�ٌل َصَ=ُ�(ا َم� َ:�َهُ=وا ا���َ- َ:َ�ْ�ِ- َ+ِ

 qً23(َ�ْ&ِ=ی(C  
  )س�رة اUحTاب ( 

���L ا�4�ة وا���م    �Bل ا���5 �5 خ�z� c<م و��ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Eــ�ن�� ��ج?� إ�Zی� ا�Qا

  :��M E��3ل

2ُ9ْْ� ُ�ِ�یُ= ِزی9ََ! �َواْصِ&ْ� َ<َEْ�Qَ َمَ� ا��ِ>یَ� َیْ=ُ:(َن َر��hَ�ْ��ِ �ْ2َُ=اِة َواJِ0َ�ْ*4 ُیِ�یُ=وَن َوْ'2َُ- َوَ�� 0ْ�َُ= َ:�9َ�َْك َ:

  C)28(�َن َأْمWُ�ُ ُ+ُ��ً� اNَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوَ�� 3ِ�ُْ� َمْ� َأ�9َ�ْEَcْ َ�ْ�َ&ُ- َ:ْ� ِذْآِ�َ<� َوا��َ&َ� َهَ(اWُ َوَآ
 ) j?<س�رة ا�(  
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3Buً� ه��ك س?�ة �� ��( وه��ك س?�ة �� ��?E وه��ك س?�ة ���h�B ه��ك اخ��ط وه��ك ��pء   

و�Tاح ون�eات ��p �?\�� و��P��3ت ��p س���� وه��ك ��gء ��2 وج��� ��ی�� و��?� س�ور و��?� 

E��3� ل�M   :�?(�، وه��ك ج��� ���(

یُ= ِزیَEْ>َ !َ9َ�Qَ َمَ� ا��ِ>یَ� َیْ=ُ:(َن َر��hَ�ْ��ِ �ْ2َُ=اِة َواJِ0َ�ْ*4 ُیِ�یُ=وَن َوْ'2َُ- َوَ�� 0ْ�َُ= َ:�9َ�َْك َ:2ُ9ْْ� ُ�ِ� �َواْصِ&ْ�

�ُ+ُ Wُ�َُوَآ�َن َأْم Wُ�9َ�ْ َ�ْ�َ&ُ- َ:ْ� ِذْآِ�َ<� َوا��َ&َ� َهَ(اEَcَْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوَ�� 3ِ�ُْ� َمْ� َأNَ�ْ28(�ً� ا( C  
) j?<س�رة ا�(  

  E��3� ل�M *��Zا� c��  :ه\ا ه� ا���c ا��Zن�، أ�� ا�

  C)15(�َوا��ِ&ْ� َسِ&�7َ َمْ� َأَ<�َب ِإَ�*� ��pُ ِإَ�*� َمْ�ِ'0ُُ)ْ� َ+ُ َ<&4ُ�ُ)ْ� ِ�َ	� ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ	ُ�(َن 
  )س�رة ���Pن ( 

  cَBMوأ Lإ�� kَورج Hا Eا�\ي أن�ب إ� yی�u kB�ا L��M kا��ا� c�����L واص�� L3� �َ�i�kB سL��B، ا�:  

 qً�&ُِت َمَ� ا���ُس(ِل َس<ْMَ9ِ* ا��Pَ�ْ�َ ُل َی�)Gَُیَ=ْیِ- َی ��َ:َ �ُ�ِ��g27(�َوَیْ(َم َی0َ~% ا� ( <ْMِ9ِ* َ�ْ� َأ��Pَ�ْ�َ �Pَ�ََی� َوْی

 qً��ِ28(ُ+َ��<ً� َخ (َأَض��9ِ* َ:ِ� ا�>4ْآِ� َ�0ْ =ْGَ�َ wًِن َخُ>و��َ>ْkِ�ْ�ِ �3َ�ُْن�Jِإْذ َ'�َءِ<* َوَآ�َن ا� =َ)29(C  
  )س�رة ا����Mن ( 

  E��3� ل�M qا���� c��  :ا�

 �َ�Gِ�P	ُ�ْ2ُْ� ِ�َ&0ٍْ~ َ:ُ=و� ِإ��� اDُ0ْ�َ <ٍ�ِ67(�اْ�َ ِخ���ُء َیْ(َم(C  
  )س�رة ا�Tخ�ف ( 

 �_ �5 ُخّ�� �k ا���5�P، وأن ���\ �k ا��س�  � f �B4� وأن Hا E5 أن�ب إ�� c�Bس kB�� وأن �ً�Bل س

 c��اة وا��g3 وأن �>�ن �k ا��4د5�M، ه\J خ��� أد��، أ�� ا�o��� 2?ن ر���ن��_ �k ا�\ی5 ی

E��3� ل�M ا���دس:  

  ��pُ�)59(C اْسPََ(ى َ:َ�� ا0َ�ْْ�ِش ا���ْ�َ	ُ� َ+�ْسَ ْل ِ�ِ- َخِ&��ًا 
  )س�رة ا����Mن ( 

�� �Mل ���ن� ا����ه\J س�� أ  �� Eن� ��س  :�Mل �E��3: د�� �5 آ��ب اH و ا���c ا�����M kل س�

َ�� َأْن 4�0َ�َُ	ِ� ِم	�� ُ:�4ْ	6َ ُرْش=ًا :َ Qَ0ُ&َِه7ْ َأ�� �  C)66(� َ��َل َ�ُ- ُم(َس
 ) j?<س�رة ا�(  

  �3�� إ�E أن ن>�ن �k ا��5���z، وأf ه\J سkB اQی�ت أf ی��oB أن �>�ن د��ً� 3u�Mً� ��ن3ً� ج��3ً� �

  :ن>�ن ���5��P، اQن ا���c �5 ا���� �Mل ا��س�ل

َم7ُrَ اْ�َ#8ِ��ِ ا����ِ�ِ� َوا���ْ(ِء : َ:ْ� َأِ�* ُم(سـَ� َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

َ+�Nَِم7ُ اْ�ِ	ْ�Qِ ِإم�� َأْن ُیNِْ>َیQَ َوِإم�� َأْن َ�ْ&�Pََع ِم9ُْ- َوِإم�� َأْن َ�ِ#َ= ِم9ُْ- ِری�Nً 4��ََ&ً!  َآ�Nَِم7ِ اْ�ِ	ْ�Qِ َوَ<�ِ+ِ] اْ�ِ)�ِ�

 !ًrَ�&َِخ �Nًَوِإم�� َأْن َ�ِ#َ= ِری Qَ�َ��َpِ ِ�َقNَْوَ<�ِ+ُ] اْ�ِ)�ِ� ِإم�� َأْن ُی ((  
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  :إذًا �?��ك ج��q ص��� وج��q س�ء، وحی* Oخ�  

م� ذآ�آ� اَ
 رؤیPُ-، : ی� رس(ل ا
 أي '����9i خ��، ��ل: :� ا�� :&�س رض* ا
 :9- ��ل(( 

  )) وزاد +* :	�)� مGُ39-، وذآ�آ� +* ا�خ�ة :	ُ�- 

  *��Zا� c���T وجcZ� c ه\ا ص�حLB، ا� H�� وی\آ�ك LPi��� _��3وی L��3� _��3ی:  

gُْ� َأَ�ُ=ُآْ� َمْ� ا���ُ'7ُ َ:َ�� ِدیِ� َخِ��ِ�ِ- َ+9ْ�َ�ْ: َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� ا��9ِ&*�((

7ُ�ِ�Mَُی ((  

  :د��O cخ�

َم� ُهْ� ِ�َ ْ<ِ&َ��َء ِإن� ِمْ� ِ:َ&�ِد ا���ِ- xََُ<�ًس� : َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� ُ:َ	َ� ْ�َ� ا��3Mَ�ِْب َ��َل((

َی� َرُس(َل ا���ِ- Mْ�ُِ&ُ�َ<� : َوwَ ُش2ََ=اَء َیhِْ&2ُ3ُُ� اxَْْ<ِ&َ��ُء َوا�J%2ََ=اُء َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! ِ�َ	َ)�ِ<2ِْ� ِمَ� ا���ِ- �0َ�ََ��، َ��ُ�(ا

�ٍم َ�2ُ9َ�ْْ� َوwَ َأْمَ(اٍل َی�0َPََ�ْ(َ<�2َ َ+َ(ا���ِ- ِإن� ُهْ� َ�ْ(ٌم �Nَ�َ�%(ا ِ�ُ�وِح ا���ِ- َ:َ�� cَْ�ِ� َأْرَ�: َمْ� ُهْ� ؟ َ��َل

َأ َهِ>Wِ اْ�َیَ! ُوُ'(َه2ُْ� 9ُ�َ(ٌر َوِإ<�2ُْ� َ:َ�� ُ<(ٍر wَ َی�Mَُ+(َن ِإَذا َخ�َف ا���9ُس َوwَ َیNَْ�ُ<(َن ِإَذا َ�ِ�َن ا���9ُس َوَ�َ�

  )")) َ:2ِ�ْ�َْ� َوwَ ُهْ� َیNَْ�ُ<(َن َأwَ ِإن� َأْوِ�َ��َء ا���ِ- wَ َخْ(ٌف( 

وا�X Hء ج��c، ه��ك ���وف ��Uرض اQن ���y أآ�B إن��ن، ا��Uاض وحه� �Xء ����، و   

 ������ �ً��3X ى��ا��3م، أح��نً�  �ُ?Pه� ا�ن��Pت ��ج ا��Uاض ��ق �M�u ا!ن��ن، �� ا��Uاض وح

Bا����وف آ ،�ًPس� �?P��� E�e3ول ا���ة جًا ��\�_ هfzء ا�����zن ا��4د�Mن f ی����ن إذا و ا�

  :خ�ف ا���س وf ی�Tن�ن إذا حTن ا���س، و ه\ا د��O cخ�

� َأْ<6َ َی� َأَ�: َی� َرُس(َل ا���ِ- ا���ُ'7ُ ُیNِ;% اGَ�ْْ(َم َوwَ َیْ��3ِPَُ� َأْن َی0َْ	7َ َآ0ََ	2ِ�ِْ�، َ��َل: َ:ْ� َأِ�* َذر� َأ<�ُ- َ��َل(( 

َ+َ َ:�َدَه� َأُ�( َذر� : َ+Qَ�>kِ َمَ� َمْ� َأْ�َ&ْ&6َ، َ��َل: َ+kِ<4* ُأِ�;% ا���َ- َوَرُس(َ�ُ-، َ��َل: َذر� َمَ� َمْ� َأْ�َ&ْ&6َ، َ��َل

  )) َ+َ َ:�َدَه� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 

��: أْي. Uن ا��Pم f یEPg �?2 ج���?2��X _خ�� و ه���� Lآ���ه\ا ا�\ي  lوأدق ن ،:  

: 9ِ�َGِ�َ* َأُ�( َ�ْ)ٍ� َ+�Gََل: َ:ْ� gَ9ْ�ََ�َ! اxَُْس�4ِ=ي4 َ��َل َوَآ�َن ِمْ� ُآ��Pِب َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

َ̂ gَ9ْ�ََ�ُ! َ�: 6ُ�ْ�ُ: َآlَ�ْ َأْ<6َ َی� gَ9ْ�ََ�ُ! ؟ َ��َل َ<ُ)(ُن ِ:9َْ= َرُس(ِل : 6ُ�ْ�ُ: ُسْ&�Nََن ا���ِ- َم� Gُ�َ(ُل ؟ َ��َل: �َلَ<�َ+

� َآَ <�� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َ+kَِذا َخَ�ْ'9َ�P�َ !ِ�9#َ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُیَ>آ4ُ�َ<� ِ�����9ِر َوا �� ِمْ� ِ:9ِْ= َرُس(ِل ا���ِ- ا���ِ- َص��

� : َ��َل َأُ�( َ�ْ)ٍ�. َس��َ� َ:�َ+ْ��9َ اxَْْزَواَج َواxَْْوwََد َوا��0َ�ْ�Dِت َ+9َِ���9َ َآ�rًِ�اَص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوGَ�ْ9َ�َ ��>ا���ِ- ِإ)َ+َ

� َدَخ�9َ�ْ َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُ��P�َ �ٍ(ْ�َ )�ُ6ُ َأَ<� َوَأGْ�َ3َ>ْ�+َ 7َ َهَ>اrَْی� : 6ُ�ِْم !ُ�َgَ9ْ�َ َ̂ +َ�>َ

َی� َرُس(َل ا���ِ- َ<ُ)(ُن ِ:9َْ=َك ُ�َ>آ4ُ�َ<� : َوَم� َذاَك ؟ 6ُ�ْ�ُ: َرُس(َل ا���ِ- َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

� َآَ <�� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َ+kَِذا َخَ�ْ'�9َ ِمْ� ِ:9ْ�P�َ !ِ�9#َ�ْ�9َ ِ�����9ِر َوا���0َ�ِْت +9َِ�Dَد َوا�wََْْوxَْْزَواَج َواx�9َ ا�َك َ:�َ+ْ=ِ
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َوا��ِ>ي َ<ِEْ�Wِ=ِ�َ�ِ * ِإْن َ�ْ( َ�ُ=وُم(َن َ:َ�� َم� َ�ُ)(ُ<(َن ِ:9ِْ=ي : َآ�rًِ�ا َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

iِqَ	َ�ْا �ُ(ُPْNَ+َ��َ�� ُ+ُ�ِشُ)ْ� َوِ+* ُ�ُ�ِ�ُ)ْ� َوَ�ِ)ْ� َی� gَ9ْ�ََ�ُ! َس�َ:ً! َوَس�َ:ً! qَpََث َم��اٍت َوِ+* ا�>4ْآِ� َ�َ:َ !ُ(َ ((  

رس أح��نً� وس�ور، راح�، t�uن���، �>b5 آc ا�?��م ���ا��i��� Eیy و ه\ا �Xء   ��� cٍ)� ی>�ن ه��ك

Hا �T وجc، وأنO hت ��3 Hا ����� �T وجc ی�?�3�Bu  2، ه\J و �� ا���( H6، ا�gا� �3� qو��

��ة H، أن ی���ر �X]ً� ی��سt� ،_Bنh أ��h�B� h اH، وه\ا ���L، �?\ا �� Lا�\ي ن\ر ن�� cه\ا ا��ج

 y�M وا���c ا�)���� Hا �����ا��3gر �����ور وا5�U وا�t�iن��� وا���3دة وا��اح� ا������ �5 

  :جًا

َم� اْ'Pََ	َ� َ�ْ(ٌم ِ+* َ�6ٍ�ْ ِمْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- �0َ�ََ�� : ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:((

ْ�َ	2ُPْ�E�َ !ُ(َiِqَُ� اَیPُْ�(َن ِآ�Pََب ا���ِ- َوَیPََ=اَرُس(َ<ُ- َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ�w َ<6ْ�َ�َ َ:2ِ�ْ�َُ� ا���ِ)�9َُ! َو2ُPْ�َJِcَُ� ا���ْ�َ	ُ! َو

 Wُ=َ9ْ:ِ �ْ	َ�+ِ -َُوَذَآَ�ُهُ� ا��� ((  

  c��P���� ،2?)Rح�ا �� Hه2 وا  :ه��ك �(cٍ، و س>���، و ه��ك ����y �5 اH، ه2 �� ���ج

ِمْ� َمwَ 8ٍ�ِ#ْ َم� ِمْ� َ�ْ(ٍم َیGُ(ُم(َن : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

  )) َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- ِ+�ِ- ِإ�w َ��ُم(ا َ:ْ� ِمEَ�'ِ 7ِrِْ! ِ�َ	�ٍر َوَآ�َن 2ُ�َْ� َ�ْ�َ�ًة 

حی* ا�ن�� f ی��?�، وه��ك ����q �����، وه��ك أن�س ���و��ن وOخ�ون �����Mن، وأن�س �3?2   

2 �5 آ�Zة اUآc وأن�س ی����ن أآ��P� c، أ��ال ��R�u وأن�س ���X 2?3� qء وأن�س �>�د ���(� ��iن?

���p J ���ح�� �� ��5 �������4 وOخ� f ی�ج�Bأس c" ��ّ�� ���ه� �����5 ����نً� �5 أج ����5 �� "

 أن ه��ك �g>�ت f ح�4 �?�)� 3?2� qاج� ،�ًZ� . �oّ4� و cوج T� H5 ا�ث �� P� hأ�� أن

 ،��Mz� ن��ن>�ن : و2َ�ِ ی� أخ�، �Mل �L: ن��y ح��P� ،��eل �L: ���� ا����M cل �Lا�ن�� �� ��5 ا���س، ا�

 Eإ� �eان ،Eن�� cهUا �������k رس�ل اH ون�5 وا�(�� آ?���5 و �Mن ��5 ا�����B و ا��سS� Eiذا 

L� ل�M دبUوأن� آ\�_ ی� أخ�، أح��نً�: ا :L� ل�P�� L5 زوج�� _� �<gأن� زوج�� ����زة : أخ �_ ی

 �>�ن آ�س�ة خ�J�u وی�Pل �_وا���M ،H واH ا��� أ��P�� ،��B3ل : زوج�� ����زة، ی�Pل Oخ�: 

Lك: ج����ز �َ���� ،L��� E�ي اH ی���وأن� آ\�_ ی� أخ�، : ه\ا آ�م ����M Lة، �Mل �L. أن� ا�\ي 

�B إ�E ا���B وحث�J انy�i ��� إ�E رس�ل اH، �\ه: أرأیh إ�E ه\ا اUدب و إ�E ه\ا ا���ا�k، ث�M 2ل

أ�� ن��X�3� 5 اUن��Bء ����م أ����� وf ���م �����M أ�� أن��P� : 2ل ح��P� ��eل ���L ا�4�ة و ا���م

5ْb3��و �e2، انR�4ل دا�ا E���� وس���، ن��X�3� 5 اUن��Bء ��� : qر، و����� ��س��� إ�BMل وس�

R2 دا�P��� 5�zن ا��U ،ل و���ر�BMإد��ر، إ ���ً� و f إد��ر �یL، ��� أ��ض �5 اS� HنL یL�43، س�

  :�Mل ا��س�ل

 ))~iا�Eا� �  )) إن ��8E9 إ�&�wً وإد��رًا، +kن أ�&�6 +��	�(ه� :�� ا�9(ا+7، وإن +�Pت +��	�(ه� :�
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�?�� آ�h ����یPً� ���3_ �����4ات وrp ا��4B و ح�� ا����ن و ه\ا ث��h، أ�� إذا آ�ن ه��ك إ�BMل   

M ��4 ص��ات �?��ك�ی�م، ��>5 أن  cن آO�Pء �5 ا�Tاءة ج�M ك��?� y�t� و إذا آ�ن ه��ك ،c�� م��

ه\J �� ح�ل ا!�BMل، أ�� ������ر �Sذا . ن���� و��4م آc اث��5 وخ��q، و �c�3 أ���fً ص���� آ��Zة جًا

 f J\ه Hء ا�X وإن ،rRا���ا E����iل و ���ج آ�ن ه��ك �g>�� ��3ن� ��?� وه��ك ���ر ����� 

L� ل�M ،����3� �?��:  

: 9ِ�َGِ�َ* َأُ�( َ�ْ)ٍ� َ+�Gََل: َ:ْ� gَ9ْ�ََ�َ! اْ�ُ َس�4ِ=ي4 َ��َل َوَآ�َن ِمْ� ُآ��Pِب َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

َ̂ gَ9ْ�ََ�ُ! َ��َل: 6ُ�ْ�ُ: َآlَ�ْ َأْ<6َ َی� gَ9ْ�ََ�ُ! َ��َل َ<ُ)(ُن ِ:9َْ= َرُس(ِل ا���ِ- : �Nَ&ْ :6ُ�ْ�َُن ا���ِ- َم� Gُ�َ(ُل َ��َلُس: َ<�َ+

� َآَ <�� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َ+kَِذا َخَ�ْ'�9َ ِمْ� ِ:�P�َ !ِ�9#َ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُیَ>آ4ُ�َ<� ِ�����9ِر َوا �9ِْ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��� َص��

� ِم7َrْ : �َ+ْ��9َ اxَْْزَواَج َواxَْْوwََد َوا��0َ�ْ�Dِت َ+9َِ���9َ َآ�rًِ�ا َ��َل َأُ�( َ�ْ)ٍ�ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:Gَ�ْ9َ�َ ��>ا���ِ- ِإ)َ+َ

� َدَخ�9َ�ْ َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 6ُ�ْ�ُ�P�َ �ٍ(ْ�َ )�ُ6ُ َأَ<� َوَأGْ�َ3َ>ْ�+َ َی� َ<�َ+: َهَ>ا !ُ�َgَ9ْ�َ َ̂

َی� َرُس(َل ا���ِ- َ<ُ)(ُن ِ:9َْ=َك ُ�َ>آ4ُ�َ<� : َوَم� َذاَك ؟ 6ُ�ْ�ُ: َرُس(َل ا���ِ-، َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

� َآَ <�� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َ+kَِذا َخَ�ْ'�9َ ِمْ� ِ:9ِْ=َك َ:�َ+�P�َ !ِ�9#َ�ْ�9َ ِ�����9ِر َوا���0َ�ِْت +9َِ�Dَد َوا�wََْْوxَْْزَواَج َواx�9َ ا�ْ

َوا��ِ>ي َ<ِEْ�Wِ=ِ�َ�ِ * ِإْن َ�ْ( َ�ُ=وُم(َن َ:َ�� َم� َ�ُ)(ُ<(َن ِ:9ِْ=ي : َآ�rًِ�ا َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

�َ:َ !ُ(َiِqَ	َ�ْا �ُ(ُPْNَ+َ��� ُ+ُ�ِشُ)ْ� َوِ+* ُ�ُ�ِ�ُ)ْ� َوَ�ِ)ْ� َی� gَ9ْ�ََ�ُ! َس�َ:ً! َوَس�َ:ً! qَpََث َم��اٍتَوِ+* ا�>4ْآِ� َ�َ ((  

���� إی��ن_   J\و ه ،Hا k� ح�ل L� Hا h�� �� 5�z� cذ�_ أن آ E�3� : c��ا�t�iن���، ه\ا ا�

ن� سO kBی�ت O�Mن�� وس�� أد�� �5 ا������ �Bأص P� ،أf �>�� ه\J أن �>�ن  ا���دس �5 ا����، و �3

��X h]ً� �?\ا ا�رس، ���ص� ����ع M M أن أآ�ن E��3�و Lن��Bس H5، أرج� ا�Mا��4د k�

�B�4ا� : � f ،L� �5 أن ی>�ن �_ ��ج k�L��3� yZ وور� f ،yا�� cأه k� >�ن�5 أن � _� � f

ی��gي ا��Tارع أE�p �\رة �5 أن �k� ��3 ا��5���z �5 أجc أن �>�ن �� ��]� ص����، أح��نً� 

وی�3?� �� ���� س��ده� ��p ج�، j���� ،2P3� ��p ،���� ��p ا�B\رة، یt�� �Tارع Oخ� �B\رة 

ة �����، ����B]� �?� أث� آ��B جًا �� ر�M ا!ن��ن، ��� ��P3� ���� �� �?35 وس� ی�� cMوس� أو أ

�س� جًا و�>�� أرج� اH س��BنL و�E��3 و إن �Xء اH ��� �����3 �� ه\ا ا�����ع، �?� ����ع أس

 kج�� �ل، ���أن �����eا ��q��)� E ا�J\?� ،2�3 ن���ت إ�?��، و ا!ن��ن �� �� 2���X ،LRرد، 

���L ا���داوی�، و أح��نً� ی�ى �k ا�O H?� أخ�ى، ی�ى ��نً� �Mیً�  
�o� �ًس، و أح��نtو أح��نً� ی� ،�Rح�

L�i3نً� ی�و� �ً��p خ�Oل ا��س�ل و�M ،
3g�ا���س ���ع و kB�وا Hن�� ا ،L3خ� ی��Oو:  

َ�ْ( َأن� َأْه7َ ا0ِ�ْْ�ِ� َص�ُ<(ا ا0ِ�ْْ�َ� َوَوَضWُ)0ُ ِ:9َْ= َأْهِ�ِ- َ�َ��ُدوا ِ�ِ- َأْه7َ : َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد َ��َل(( 

�9َ�َُ�(ا ِ�ِ- ِمْ� ُدْ<َ��ُهْ� َ+�2َُ<(ا َ:2ِ�ْ�َْ� َسِ	6ُ0ْ َ<ِ&��ُ)ْ� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َزَم�ِ<2ِْ� َوَ�ِ)x Wُ)�ُ<َ�َ �ْ2ُ�9ٍَْه7ِ ا�=%ْ<َ�� ِ�
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َأْ�َ(اِل  َمْ� َ'7َ0َ ا2ُ�ُْ	(َم َه	¥� َواِ�ً=ا َه�� �ِخَ�ِ�ِ- َآWُ�Eَ ا���ُ- َه�� ُدْ<Wُ��َ َوَمْ� �0Jَ�ََ&6ْ ِ�ِ- ا2ُ�ُْ	(ُم ِ+*: َیGُ(ُل

  )) =%ْ<َ�� َ�ْ� ُیَ&�ِل ا���ُ- ِ+* َأي4 َأْوِدَی�2َPِ َهQَ�َ ا�

   f ،�B�45 ا�� � f Lأن  �_ �5 ��جk، وه\J سO kBی�ت وس�� أح�دی* �zآ� fًا و���yB أنh ��ح

 �_ �5 ��جk ��آ5 إ�� L�L��3� yZ وور�L وا�(���� رح�� � f ،yا�� cأه k� >�ن�5 أن � �

�\اب �Mوا���:  

َم� ِمْ� pَqَpٍَ! ِ+* َ�ْ�َیٍ! َوwَ َ�ْ=ٍو �Gَ�ُ wَُم : َ��َل َأُ�( ا�=�ْرَداِء َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل((

�	َ�>kِ+َ !ِ:َ�	َ#َ�ْ��ِ �ْ(ُ�ْ�َ0َ+َ �3َ�ُْن�Jَذ َ:2ِ�ْ�َُ� ا�)َNْPَ4 َ�ِ= اْسwُة ِإqَ��  .)) َیْ ُآ7ُ ا�>iْ4ُ; ا�Gَ�ِْصَ�َ! ِ+�2ُِ� ا�

���د�t� Lخ�Bن� أنL ی�>5 �� رآ5 ا�ی5، ���رة آ\ا    Eإ� hBذه yیوا����ة ا��نّ�� ح��ة ���ق، �� ص

�5 ��ن ����Pا ��: ���Bء آ\ا و �Mل �� 2?��tس ،*��Zا� y��iا� hM�u ��3�� kا��ا� y��i��� Lإن : f

L� ،L أر�k س��ات س�آ5 و f ی���3نL، ه>\ا ا���س آc واح �� نL��3، ه2 ص�د�Mن �� ی���3ن اس�

h�� \R وحك �� �����f ،L أح ی�3ف أحًا، أ�� ا��L�� ،5�z أص�Mء و إخ�ة ����zن ی2?��� ��3 

��5 إخ�ة آ�ام ص�د5�M، واH أی?� ا!خ�ة أح��نً� ُ��c أآg� �B>�� ���3ون ا�(����، وأح��نً�  hا����ة أن

�5 إن��ن ی �� وأُ ��<g� cM��2i إن��نً� نّ��)��� c�� �<g� �Bأآ ،��<g� cMأ L�i�� J��3 وح

H5 �?� �� رح�� ا���zا�� k� ذا آ�ن ا!ن��نS� ،���zا�� ��  : ا�(��

ُأم�َ! ُمNَ	�ٍ= : ُأم�Pِ* َأْو َ��َل ِإن� ا���َ- wَ َیْ#َ	ُ�: َ:ِ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )) َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:َ�� َضqََ�ٍ! َوَیُ= ا���ِ- َمَ� اْ�َ#َ	�َ:ِ! َوَمْ� َش>� َش>� ِإَ�� ا���9ِر 

  �Mوإی�آ2 وا��� ����)��� 2<���:  

َم� ِمْ� pَqَpٍَ! ِ+* َ�ْ�َیٍ! َوwَ َ�ْ=ٍو wَ : ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُلَ��َل َأُ�( ا�=�ْرَداِء َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���(( 

  )) >iْ4ُ; ا�Gَ�ِْصَ�َ! �Gَ�ُُم ِ+�2ُِ� ا���qَُة ِإ�w َ�ِ= اْسNْPََ(َذ َ:2ِ�ْ�َُ� ا��3َ�ْ�Jُن َ+0ََ�ْ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ#َ	�َ:ِ! َ+kِ<�َ	� َیْ ُآ7ُ ا�

ي أ�u�X وأ�Mأ : ول ا�رس هc اc��U أن ���3 وحك؟ ی�Pل�(�اب ا��zال ا�\ي �uح أ  ��أن� 

 Mص���� و ��p ى��� ���� P� ح\ر�� ،��t� �Mح �� qو�� cP��� أن��ع وأن� ،�ًBiوأح�� خ �ًBآ�

 _�� ،5�Mا��4د k� ،5���zا�� k� >�ن�ًا، أ�� أن ��iف ان��ا�ً� خ���� Mص����، و ��p ����M k�P�

yZ� kج�� \R�� L� .Lان���و�� ُس�� أص��ُب ا���B أص��َب ا���B " ا��B�4 : " ه\ا ه� ا�رس ا���م 

���L ا�4�ة وا���م �cZ أ���M ،Eل �Bوا�� �Bا ا���Bن?2 ص�U fاخ��رن� واخ��ر �� : إ Hإّن ا

ر صLM وإخ�صL ی(�k� L3 �5 ی���� ��L . أص����M E��  وا!ن��ن 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -������ ا!س���� ا�� ا����ك إ�E اH) :096( ا�رس  -��� .ا�\آ� -  �M3ا

  23-11- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� ا!خ�ة ا�����zن  

 ،cوج T� Hا k� ��4ا� P�
 و�Pی� ا�\o� Eإ� L)�� ز��� �� س���� �5 دروس f روسأن� ه\J ا��

�L )ا��B�4(وان����P ��?� إ�E درس) ا����ة(�رس ��، )ا�\آ�(، وه� ن�5 ن��cP إ�E درس س�دس ��

E��3� ل�M 
�P�� اًء\p L�3ج E��3�و Lن��Bس Hا�\آ� أن ا cأص :  

  C)28(َ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب �ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َو3ْ�ََ	ِ��% ُ�ُ�(ُ�2ُْ� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�َ
 ) �  )س�رة ا��


 ا���q، ا���q ��5 أن ��i]5 و��5 أن ���iب، ��5 أن ��i]5 و ��5 أن ���ف، ��5   �M ه�� 
�Pوا�

 5� E���� �?اض آ���Uا J\?� ،اب�i�fو ا���ف و ا y�Pض ا��43 ا��� ،y�P� 5 و��5 أن[�i� أن

�T وجc، واQی� ا�> H5 ح���� ی\آ� ا�zی��ا��� :  

  C )28(�ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َو3ْ�ََ	ِ��% ُ�ُ�(ُ�2ُْ� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب 
 ) �  )س�رة ا��

��i]5 ا���Pب �\آ� اH، �>�ن ا��E�3 : �� اQی� ���� ���4M �?�� ،��p، �� أن اH س��BنL و ��M E��3ل  

H5 �\آ� ا[�i� �?أنE��3� Hل ا�M أ�� ح���� ،Hذآ� ا ��oو�  :  

  C)28(�ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َو3ْ�ََ	ِ��% ُ�ُ�(ُ�2ُْ� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب 
 ) �  )س�رة ا��

   k� ��i4أن ی cBM ة، ��!ن��ن�iه� ا�� J\و ه ،Hآ� ا\� f5 إ[�i� f ب��Pأن أي أن ا� cBM و Hا

�f ،�ً��e یري �� ه�، �Sذا وصc إ�E اH وذآ�J اt�uن  �ً[�X M�� Lنtع، آ��� �� �?� Hی�3ف ا

 J\��3 آ��� ا�\آ� ؟ أو أن ه�5، ه� أث�5 �� �� ا����ة ا������ ���ذا �Z� رP� f ن���t�iا� J\و ه ،LB�M

Bا���3ن� ا����� ��� ،Hا�\آ� ا�>��� ح���� وردت �� آ��ب ا fًی�ت ح�ل آ��� ا�\آ�؟ أوQ5 س��ق ا� �i

E��3� ل�M ،Lآ��t� 2ن ا�>�یO�Pه� ا�:  

  C)9(�ِإ<�� َ<Nُْ� َ<���9َ�ْ ا�>4ْآَ� َوِإ<�� َ�ُ- gُ+ِ�Nَ�َ(َن 
  ) س�رة ا��(� ( 

  Uا yا!ن��ن، خ�� ��B� \آ�ة�ن O�Pن ه\ا ا�tأي آ kن�� kاس2 ج�� cوج T� Hس2 �>��ب اfآ�ان وه\ا ا

 ورأی�e�� h ج��c، ث�u 2ل : ذّآ� ا!ن��ن �?\ا ا�O�Pن�� Eإ� hBذآ�ى أن_ إذا ذه E�3� ه� ذآ�ى، و

 ون��h ه\ا ا���S� ،�eذا أ��3�uك ��E ه\ا ا����e ��4رة �ًZ� ،��Pل أذآ�E�3� ،J ذ�_ أن �Uا _�
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 Hن اt� آ�\� H�� �َُ\آ��ح���� ُ hنt� ،ا!ی��ن k� yا����ة �iة ا���i� ا����س �i� E��3�و Lن��Bس

  إی��ن�� 

آ� إن?� �\آ�ة : " �Sذا ان���hَ و h��u ه\J ا���iة ث2 ذّآ��?� ���?� ذآ�ت، �\�_ ر��� �T وجc ی�Pل

 "E��3� ل�M ،زلU2 ا��� �� L��� Hا   :آc ه\ا ا�ی5 �\آ�ة ��ن��ن، ��\آ� �� ��ه

ْ� 2ُfُ(ِرِهْ� ُذر4ی�2ُPَْ� َوَأْش2ََ=ُهْ� َ:َ�� َأْ<Eُِ�2ِْ� َأَ�ْ�6ُ ِ�َ��4ُ)ْ� َ��ُ�(ا َ�َ�� َش2ِْ=َ<� �َوِإْذ َأَخَ> َر�%Qَ ِمْ� َ�9ِ* َ�َدَم ِم

 �َ��ِ+ِ�cَ َ��َمِ! ِإ<�� ُآ��9 َ:ْ� َهَ>اGِ�ْا َیْ(َم ا)�ُ)Gُ�َ 172(َأْن(C  
��اف ( Uس�رة ا(  

  :�� آ��ب اH و ا�O�Pن ا�>�ی�M ،2ل �E��3 إذًا ا�\آُ� �� ا���3ن� ا�J\?� �P�M ا�>��� ا��� وردت

  C)9(�ِإ<�� َ<Nُْ� َ<���9َ�ْ ا�>4ْآَ� َوِإ<�� َ�ُ- gُ+ِ�Nَ�َ(َن 
  ) س�رة ا��(� ( 

  :ص�ة ا�(��3 و خ�M ،�?�Biل �E��3: ه\ا ه� ا��E�3 اUول، و ا��E�3 ا��Zن�  

ِمْ� َیْ(ِم اْ�ُ#ُ	0َِ! َ+�ْس0َْ(ا ِإَ�� ِذْآِ� ا���ِ- َوَذُروا اْ�َ&ْ�َ� َذِ�ُ)ْ� َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ�  �رَی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا ُ<(ِدَي ِ����َ��ِة

  C )9(ِإْن ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ�ُ	(َن 
  )س�رة ا�(��3 (

ی��3 اس�3ا ���Bi ا�(��3 و ��4�ة، Uن?� �\آ�آH�� 2، أنh س��R، أن�o��� hق �� أ��ر ا�ن��،   

 أج�k یt�� ی�م ا�(��3، Mو ،Hن��، ��س�3ا �\آ� اه\ا ا���م H، ��\آ� اH، ��\آ� �?��_ �� ا����ة ا�

ا����3ء ��E أّن ذآ� اH �� ه\J اQی� ه� خ�Bi ا�(�l�g��� _�\� ،�3 ا�\ي یt�� ا���( �� أول 

� ��tة، وا�\ي ی�P� ّ�بM Lنt<� ن���Zا� ��م �نL، وا�\ي یt�� �� ا���ّMَ ن��t<� ��� ا����� ا��Z��Z س�

�>tنM Lّ�ب �Xة، وا�\ي یt�� �� ا����� ا��ا�t<� �3نM Lّ�ب دج�ج�، وا�\ي یt�� �� ا����� ا������ 

�5 آ���� اUج�  j<� �<R�م، و ا���آ fة و�ص �� �Bا��� 
�iا�� �>tنM Lّ�ب ����، �Sذا ص3

 E�3ی* ا����4، وه\ا ا��ا��Zن� �>��� ا�\آ�، أ�� ا��E�3 و�(��Bi��� k����� q آ�� ورد �� ا��

*��Zا� :E��3� ل�M 2�3ا� :  

  C)43( �َوَم� َأْرَس�9َ�ْ ِمْ� َ�ْ&Qَ�ِ ِإ��� ِرَ'�wً ُ<(ِ�* ِإ2ِ�ْ�َْ� َ+�ْسَ ُ�(ا َأْه7َ ا�>4ْآِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن
  )س�رة اUن��Bء ( 

  

  E��3� ل�M ی��نO ك�� :  

  C)59( �َ+�ْسَ ْل ِ�ِ- َخِ&��ًا
  )س�رة ا����Mن ( 
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  :و�Mل أی�ً�  

  C)43( �َوَم� َأْرَس�9َ�ْ ِمْ� َ�ْ&Qَ�ِ ِإ��� ِرَ'�wً ُ<(ِ�* ِإ2ِ�ْ�َْ� َ+�ْسَ ُ�(ا َأْه7َ ا�>4ْآِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن
  )س�رة اUن��Bء ( 

   cل أهtخ��4ص اسfة وا�Bأو�� ا�� ��g��� أن _���ا�\آ� �tنz���� hال أنh �� آzX cون ح���_ 

 ،5<��� ،l4��� دب ؛ �?\ا إن��نz� الz�� ی��>�ن �� c��3 آ���2، ?��������3 خ�Bات ا��ج�ل، و

 cأخ\ت آ L��tخ��4ص، إن سfه\ا ا �� �ً�����u Lیc �� ه\ا ا�����ع، أ��E أر�5�3 �� ��Bخ

����M _�\� ،Lل ا����3ء :E��3� Hل ا�M Mال ����ح ا�2�3، وzا�� :  

  C)43(َم� َأْرَس�9َ�ْ ِمْ� َ�ْ&Qَ�ِ ِإ��� ِرَ'�wً ُ<(ِ�* ِإ2ِ�ْ�َْ� َ+�ْسَ ُ�(ا َأْه7َ ا�>4ْآِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن �َو
  )س�رة اUن��Bء ( 

   ��أ�� إن أردت أن ��3ف اH، أن ��3ف أس��ءJ ا����E، ص���L ا����E، أ�� إن أردت أن ��3ف �� 

2�P� 2�35 ن� HاE��3� ل�M H�3ف ا�اب أ��2، أ�� إن أردت أن \� 5� J��  :، و�� 

  C)59(�َ+�ْسَ ْل ِ�ِ- َخِ&��ًا 
  ) س�رة ا����Mن ( 

، ه��ك �5 ی�M 2�3ان�5 خ�y اH، ه\J "ا��3رف ��H " ر�5 ه�� ی���Pن �� وصr3� j ا����3ء 


 وا�?�س�: ج���3ت ا�2�َ�3iت وا����، وا���_ و��2 ا���q و��2 اfج���ع ا���Tی�ء وا�>����ء وا��ی�

وا������، و��2 ا������ث�ت وا�(����ج�� وا���Tی�ء ا���وی�، وا�>����ء ا���3ی�، إ�O Eخ�J ��وع 

ا�(���3ت آ�?� ��i3 ا�y��� 2�3 اH، وا�(���3ت �� ا�2��3 ا!س��� ��i3 ا���t� 2�3 اH، ا�Tواج 

اUح>�م و��ری6 ا���gیk و���م ا�O�Pن و���م ا��ی* وا�i�ق وا����اث وأص�ل ا��LP واس���Bط 

 ،H�� 2�3ن_ ا��i3ه2 ی�T وجc، �>5ّ ا����3ء ��H وح Hأوا�� ا J\?� ،Jخ�O Eم ا���� إ����و

و���L،�?��ك ���g��� 2�ِی�3 وه��ك ���i��� 2�ِی�P وه��ك ���P�P���� 2�ِ آ�� ی�ى �r3 ا����3ء، �Mل 

E��3� :  

  C)43(�9َ ِمْ� َ�ْ&Qَ�ِ ِإ��� ِرَ'�wً ُ<(ِ�* ِإ2ِ�ْ�َْ� َ+�ْسَ ُ�(ا َأْه7َ ا�>4ْآِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن �َوَم� َأْرَسْ�
  )س�رة اUن��Bء ( 

  E��3� ل�M ی� ا������Qأ ا�M�� ی�Qا J\أت ه�M آ���:  

  C)59(�َ+�ْسَ ْل ِ�ِ- َخِ&��ًا 
  )س�رة ا����Mن ( 

ك إن أردت أن ��3ف ��   ��س�ى اH ��س��tا أهc ا�\آ�، إن أردت أن ��3ف اH ��سtل �L خ��Bًا،

4ران ��ج��� رجc ی�3ف اH، ورجc ی�3ف �� س�ى اH، وا��zال ����ح ا�2�3، وا!ن��ن ����zال �

E��3� ل�M �gBا���ج�� �����وت ��5 ا� ���Pه� ا� J  :ی�EM و���2�3 ی�EM، و�c3 ا�2�3 وح
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  ْ)9(C�Pَِ(ي ا��ِ>یَ� َی0َْ�ُ	(َن َوا��ِ>یَ� َ�� َی0َْ�ُ	(َن ِإ<�َ	� َیPََ>آ�ُ� ُأوُ�( اْ�َ ْ�َ&�ِب � 7ْ�ُ َه7ْ َی
 ) ��Tس�رة ا�(  

   cأه *��Zا� E�3?�، ا����ا�(��3 وص �Biن� ا�\آ� ه� خ�Zا� E�3ن ا�>�ی2، ا��O�Pآ� ا�\�� E�3� إذًا أول

  : ذآ� اH ����ن_ �Mل �E��3ا�\آ� أهc ا�2�3، ا��E�3 ا��ا�k ا�\آ�، 

	ُ��ِ َ+َ �ْPُ9ْ>َ ْ	َ�َْذا اkِ+َ �ْ(ُ�ِ)9ُ'ُ �(ا ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة � َ+kَِذا Pُ�ْDَ�َُ� ا���َ��َة َ+�ْذُآُ�وا ا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�

  C)103(َآ�َ<6ْ َ:َ�� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِآ�Pَ�ً� َمْ(ُ�(�ً� 
  )س�رة ا����ء ( 

   ،�ً�Rدا H�3ن، أي ��ذآ�وا ا)i�� 2ن وأن�2 ج����ن وأن���Mوأن�2 وا Hی� ؟ اذآ�وا اQا J\ه E�3� ��

E��3� L��P� ��Z<ا�\آ� ا� E�� 
4�� c� J��E ا�\آ� وح 
4�� f أوا�� ا�\آ� _�\�:  

  42(C(Nُ(Wُ ُ�ْ)َ�ًة َوَأِص�qً َوَس&4) 41(� َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا 
  )س�رة اUحTاب ( 

�c إّن �5 ����ت ا�����5�P أن?f 2 ی\آ�ون اH إ��M f�، وإّن ا�\ي ی\آ� اH ذآ�ًا آ��Zًا ��ئ �5   

E��3� ل�M _ن���� H\آ� ا�ا�\آ� أن  ���<� kا��ا� E�3ا����ق، إذَا ا��:  

ُآُ�وا ا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�� ُ'kِ+َ �ْ(ُ�ِ)9َُذا اْ�َ	ْ َ<Pُ9ْْ� َ+َ ِ��ُ	(ا ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة � َ+kَِذا Pُ�ْDَ�َُ� ا���َ��َة َ+�ْذ

  C)103(َآ�َ<6ْ َ:َ�� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِآ�Pَ�ً� َمْ(ُ�(�ً� 
  )س�رة ا����ء ( 

  E��3� ل�Mو:  

+ِ �ْPُ�Gِ�َ َن � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا)Nُ�ِEْ�ُ �ْ(ُ��0َ�َ ًا��rِا َواْذُآُ�وا ا���َ- َآ)Pُ&ُpْ�+َ !ً�َ)45(C  
  )س�رة اUن��ل ( 

  :و�Mل أی�ً�  

 qً�Pِ&ْ�َ -ِ�ْ�َ7ْ ِإ�P&َ�ََو Qَ4�8(�َواْذُآِ� اْسَ� َر(C  
 ) c�Tس�رة ا��(  

س�  M *ی���L ا�4�ة وا���م ���Pل �� ح �Bأ�� ا��:  

َأَ<� َمَ� َ:ْ&ِ=ي rُ�ْ�ََ	� َذَآَ�ِ<* َو��Nَ�ََآ6ْ : َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ا���ُ- �0َ�ََ��: َةَ��َل َأُ�( ُهَ�ْیَ�((

 Wُ�PَEََش *�ِ ((  

أي أن� �z� L3یًا، ن�ص�ًا، ح��T3ِ� ،�ً�[�i� ،�ًP��� ،�ًeًا، أی� ص�� ����ح إ��?�، أی� ص�� ��B4 إ��?�،   

إن_ ی� . �� ���i إ��?� ��H جc ج��L ی���_ إی�ه� إذا ذآ��L، أي إن أرد�2 رح��� ��رح��ا خ��Pأي ص

ا�O 5دم إن ذآ���� X>����، وإن ن����� آ�����، ��(�د أن �\آ� اt� Hن�X hآ� H، وأ��د Uآ�ر 

jی�gی* ا�  :ا��
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َأَ<� َمَ� َ:ْ&ِ=ي rُ�ْ�ََ	� َذَآَ�ِ<* َو��Nَ�ََآ6ْ : َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ا���ُ- �0َ�ََ��َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:: َ��َل َأُ�( ُهَ�ْیَ�َة((

 Wُ�PَEََش *�ِ ((  

  :و�Mل أی�ً�  

�ِْْسqَِم َ�ْ= ِإن� َشَ�اiَِ� ا: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ�ْ�ٍ� َأن� َأْ:َ�اِ��¥� َ��َل ِ�َ�ُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 

  )) wَ َیَ�اُل ِ�َ��ُ<Qَ َرْ�ً&� ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- َ:�� َوَ'�7: َآrَُ�ْت َ:َ�*� َ+َ ْ<ِ&9ِ�ْ* ِمJَ�ِ �2َ9ْْ*ٍء َأJَ�َ&�ُ� ِ�ِ- َ��َل

ا���P�P أی?� ا!خ�ة، ه\J آ��� ���� ��5 ا���iر، �� أول ا��iیy ا!ن��ن ی( ص���3 �� ا�\آ�، �>5   

 Hذه�_ وا �� q�� ،ا!ی��ن yی�i� �3ات واس�iخ �i�� أن 3� ،5�3� ا�\ي f إ�L إf ه�، �3 أ�

 f c5 أی��� ح�zا�� ،cوج T� H\آ� ا�أن  fإ _��u�g5 ن� qح_ و����u �� qو�� _����� �� qو��

ی* �5 نz� �4P� ،L�Bث�� ،Lی� �5 آ����� ،H�� ی��3ف ا���س ،H5 ذآ� ا� Lی��� ���ن ،�?P� 2<�� ،ة�

��ی� آ�ن��، ����z� �eث�ة، ����� د�P�M، �ُ�>2 ی���ج ا���س إ��L، أّي آ�ٍم ی��� إ�E اH �?� �5 ذآ� 

3 c��M ��ون أّن أوسk ن�gط ��E ا!u�ق ی�Pم �L ا!ن��ن ه� أن ی\آ� اH، إذا �Mأ ا�O�Pن ا�>�ی2 � ،Hا

آ� H، إذا �Mأ ����� ا�O�Pن �?� ذاآ� H، إن �Mأ ����� �?� ذاآ� H، إذا �Mأ ا��ی* ا��gیj �?� ذا

حی* رس�ل اH �?� ذاآ� H، أي ن�gط ��E ا!u�ق ی��رسL ا!ن��ن ی��� إ�E اH، إن �Mأت آ��ب 

 T� Hا Eب ا���س إ��P� 5 ا���>�، إن أردت أن� h�?إن��نً�، إن أ��ت �����3وف ون h�4إن ن ،LP�

  :h ذاآ� �M _�\� ،Hل ا��س�ل ا�>�ی2وجz� �4P� cث�ة �tن

َأwَ ُأَ<&Mَ�ِ �ْ(ُ�ُ4ْ�ِ� َأْ:َ	�ِ�ُ)ْ� َوَأْرَض�َه� ِ:9َْ= َمِ��ِ)ُ)ْ� : َ:ْ� َأِ�* ا�=�ْرَداِء َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

ِء ا�>�َهِ; َواْ�َ(ِرِق َوِمْ� َأْن Gَ�ْ�َْ(ا َ:ُ=و�ُآْ� َ+DْPَِ�ُ�(ا َأْ:2ُ�َ�9َْ� َوَأْرَ+�2َ0ِ ِ+* َدَرَ'�ِ�ُ)ْ� َوَخْ�ٍ� َ�ُ)ْ� ِمْ� ِإْ:�3َ

  )) ِذْآُ� ا���ِ- : َوَم� َذاَك َی� َرُس(َل ا���ِ- ؟ َ��َل: َوَیDِْ�ُ�(ا َأْ:�9ََ�ُ)ْ� َ��ُ�(ا

  � ،L� Hُإذا رؤي ُی\َآُ� ا _�\� ،Hی\آ� ا q5 أی��� ج��z؛ ا�� Hن ا��Bس ،�����ت أر���� J�� q�

 ��p (�رة�5 ���ت اUر��� ���� و��p ا����� ����ق ا�����ی5، ��ث �����L س��وی�، ا�������

ا���ج� ی��(�، ��ث �5 س�� ��p ا������ ی�Bّ�م، ��ث �T�� 5ات ا�Tواج ��p ا���Tوج ی�2�t، أّي 

�5 اH ه� hثرب ا�(��k، ه� خ��y ا�(��k، وه�  آ�م دن��ي ی�X 2�Pخً� �� ا��(�q، أ�� إن ��

 �����ت اUر�� ��Oل ا�(��k، �\�_ إن أردت أن ی�B_ ا���س �tآ�Z �5 ذآ� اH، أ�� tXن ا���P3�

���L ا�4�ة وا���م L��M �?��B��:  

ْ(ٍم َیGُ(ُم(َن ِمْ� َمwَ 8ٍ�ِ#ْ َم� ِمْ� َ�: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  )) َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- ِ+�ِ- ِإ�w َ��ُم(ا َ:ْ� ِمEَ�'ِ 7ِrِْ! ِ�َ	�ٍر َوَآ�َن 2ُ�َْ� َ�ْ�َ�ًة 

3 أن ���?� ا�(��� ی�Pل  � : q���� ء ��ی��X ه��ك qس�ر و�� �Bه��ك خ q�� LنU ،ج���� ��<� P�

E��3� ل�M ،خ����ث� و�<� c�:  
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�ِد َآَ	cَ 7ِrَْ�ٍ� ُ	(ا َأ<�َ	� اNَ�َْ��ُة ا�=%ْ<َ�� 0ِ�ٌَ; َو2ْ�ٌَ( َوِزی9ٌَ! َو�Eَ�َُخٌ� َ�9َ�ُْ)ْ� َوَ�َ)�pٌُ� ِ+* اْ�َ ْمَ(اِل َواْ�َ ْوَ�� اْ:َ�

اٌب َشِ=یٌ= َوَمEِhَْ�ٌة ِمَ� ا���ِ- َأْ:َ#َ; اْ�ُ)��Eَر َ<َ&�ُ�ُ- ��pُ َیPَ+َ �ُ�2َِ�اWُ ُمْ�Eَّ�ًا ��pُ َیُ)(ُن �3َ�ُمً� َوِ+* اVَ�ِْخَ�ِة َ:َ>

  C)20(َوِرْضَ(اٌن َوَم� اNَ�َْ��ُة ا�=%ْ<َ�� ِإ��� َم�Pَُع اhُ�ُْ�وِر 
 )   )س�رة ا��ی

ی��P ا���ء ��E ن��L، : وا!ن��ن أح��نً� ی���ق ����ی* �k ا��i�gن ��(c3 ن��L ���ر آc حی*  

M ل���� LMإن�� E�� ،L��u�gن E�� LRذآ� E��E��3� ل�:  

  C)6(� َیGُ(ُل َأْهَ�ْ)6ُ َم�wً ُ�َ&=ًا 
 ) �Bس�رة ا�(  

   L� ا���س، وا!ن��ن L)ی* ا������ر ح�ل ا�\ات ی���L3�� E ا��خ��4، �?\ا ا�� L3ری�g� E��

 اS� ،Hن L���M إ�E اH س3ت وأس3ت، س3ت �?\ا ا��ی* وأس3ت ��pك �\�_ ���\ي ��ح�ج� 

 T� H5 ا� Jأرج� ،���Mس��، �� إ �� ،�Bء، �� أي ���س�P� آ��، �� أي q�)� ج��3ً� �� أي ��� cوج

�M ،\Rل�� _Bی� cوج T� �Mان، ��>5 ���ن_ رBuً� �\آ� اH، ر��� P�  :�� ح�c، �� و����، �� 

َأَ<� ِ:4�fَ =َ9ْ َ:ْ&ِ=ي : ُل ا���ُ- ُسْ&�Nََ<ُ-َیGُ(: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

ُ- ِ+* َم�ٍَ ِ�* َوَأَ<� َم0َُ- ِ��َ� َیْ>ُآُ�ِ<* َ+kِْن َذَآَ�ِ<* ِ+* َ<Eِْ�ِ- َذَآْ�ُ�ُ- ِ+* َ<Eِْ�* َوِإْن َذَآَ�ِ<* ِ+* َم�ٍَ َذَآْ�ُ�

  )) ْ�ِ- ِذَراً:� َوِإْن َأَ��ِ<* َیْ	Jِ* َأPُ�ْ�َُ- َهْ�َوَ�ً! َخْ�ٍ� ِم2ُ9ْْ� َوِإِن اPَ�َْ�َب ِإَ�*� ِشْ&ً�ا اPَ�َْ�ْ�6ُ ِإَ�

�T وجc، واH جc ج��L ی��k �_ ذآ�ك، وأی��� ذآ� اس�_    Hح اأي أن h��k ن��_ �� ا�ce و��

ي �\آ�ن� وأن� أث�� ���_ أ��م B��T وجc، أنh ی�  Hه\ا ه� آ��ل ا ،_����� ا��(���3ت ی��Zن 

Pأن� أ� ،yوا!ن��ن إذا س�� ا��� ،yذآ�ك ��5 ا��� _� kآ�ن� وأن� أر�\� hأن ،yب ا�����M �� _�B�� �

y��3� ور، ث�ن��o� Lإن y��3� ولt� ،q�)ی��4ف �5 ا�� ������ Lح ن���� ه\J : ا���ء ��E ن��L و�

ا���P��3ت ا�����M، وأي l�X ی�>�2 �� ا��(�f q ی�>�2 إfّ �5 ��ب ا��(����، أ�� ح���� ی��ج ��Tاح2 

 J\وه cوج T� Hا L3ی�� Jf�� و Jا��ذ��، ��\�_ ح���� ی�k ا!ن��ن ن��L �� ا�ce و ی\آ� س�

 ،H  cBM أن ی�اجL ا����ر، س(�?gی5 ا���E ن��_ إ�Xرة إآq، �5 أن� ؟ ن�ر ا� k� hة، ی��3 أن��M

��J�4، ان�4 دی�_ ، إن>�ر ی� رب، س����ن� �� ه\J ا�>���، �5 ه� ا�>�
 ن�ر ا�ی5 ح�E : و�Mل

 أن أحًا �� اUرض P�� أن أحًا �� اUرض أن>� ذا�L آ�س�ل اH، آ�� أن� f أP��ا�\ات أن� f أ

 Hب ا����>��� آ��� ��ا�H h3 ر�3_ اH، آ��� ��hp جB?�_ �� أ �M�� ،Hآ�س�ل ا Hا L3ر�

�k ن��_ �� أ�Tك اH، آ��� أن>�ت ذا�_ ذآ�ك ا���س ������،  q�)� �� hإن ج�� _�\��

��E ن��_ واذآ� ر�_، اذآ� نL�B ا�>�ی2، اذآ� ص����L ا�>�ام، اجc3 �5 هfzء ا�����4  2��ا��2��3،

 �tخ�S� ،2?�B��� ،2?Mخ�ص?2، ن�5 ���ج� Xأ ،_Zیا�>�ام ا�\ی5 اص��iه2 اL�B�� H، اج�3?2 �ار ح
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�� cZ�ُ ا�����4 ا�>�ام ،E�����L وس�2، أ�� أن ��>�2 إ�cZ� E أ Hا Eص� Hرأس?2 رس�ل ا E���� و

�5 ن��_ �?\ا ی�X 2�Pخً� �� ا��(�q، ��5 ��>� و�4ق، ��5 ح�س و��
 f ی��� ��5 ح��_ أن 

 _�\�� ،���5 ن��L، وا���س ی�>�f ��� 2 ی� 2�<� �� L��� ل�Pی 
ی>�ن ح�سًا أو أن ی>�ن ��Bً�، ا���

ا�رس أن �(�P� 5� c3ءا�_ وج����_ وس��ك وو�Rf_ وزی�را�_ وآ�P� cءا�_ ا�\ي أرج�J �5 ه\ا 

 ،
)�
 ا�2�3 �ی�X Lء ی�>�L� 2، أن� أ��uًا، و�k ا���س أن �(q��)� �?�� c3 ذآ�، وا�2�3 ث��5 ج

س��Bن اH، �5 أ��Xص یی�ون حیZً� ��رpً� حیZً� س���ً�، ی��Zون اUح�Pد، ی�>�Bون، �k أن?2 �� 

B�uل�Mی��، واس���ا �� أن أ�u ت����� Lن���Pه2 �� ی����E أخ �5 إخ�ان�� : �ا ا�2�3 �>�ن  c�����

 �5 أن ی�>�2 س���ت وس���ت �ون �����، � f c� c����� ،2�3��� ودTوی� ا�>�ام ی���د ا����ج

eا� �� ا��(� و��?� ه\U JنL و��ء، درس ا�(��3 ودرس ا��hB ودرس اUح ودرس اfث��5، و

 �?��Pا������3ت إن أ� J\ه �P�� ؟ c3�� ص ���ذا ی�>5 أن��Xأ k� hن_ إن ج��U ،نTّ�َ�ُ آ�?� �����3ت

 cح�ل رج Lأن ،y�M�Sخ�ص دخc �3?� ا���ل، س�Mtل �>2 �3?� ن�iP د�P�M، أرج� اH أن أذآ� ا��l ا�

 ح�ل �f l�X k �� أ�j رجc خ�� ��M 5ل أ�j رجc �� رجc، أي أ�j إن��ن ی�>���ن ��

�2ّ أ�l�X j، أ�j واحٍ �� ح�ل  q�)�� 2�<� �ًBP� �ً4��� �ًث�وا آ�� �� أن إن��نz�3ن أن ی�iی��

 ،j�t� ث�zل ی��� f ی��وي ح�ل واح �j�t، أ�j آ�م �� ح�ل f یzث�ون �j�t ����� آ�م رجc واح

درس س��f y ی��k�i أح آ��Rً� �5 آ�ن  إذًا ا�\آ� �5 ص��ت ا��5�z، ون�5 آ�� ا����P وآ�� ���� ��

 ،c����� fإ �ً[�X cBP� fّأ E���� tXنL أن ی�Pل �� ا�ی5 ��أیL، ه\ا دی5 اH �\�_ و5uّ ن��_  ��?�

��c، ه\ا ا�ی5 دی5 اH وه\ا ا�2�3 ه� دی5 ��ن�eوا �� 5�tخ\ون دی�>2، و�Mل ��� fإ �ً[�X r��� fوأ

L ���_ ود�_، خ\ �5 ا�\ی5 اس����Pا و f�tخ\ �5 ا�\ی5 ����ا، �tح��نً� ی�tg ا�5 ��� دیَ�_ دیَ�_ إن

�ًZ�� ، : ان��اف���ات، ����ق ����>� ا!س����� EPت أ����z� Lو� ���اه���م ����>� ا!س L� إن��ن

t� LB�P� E���
 ا�2�3 وا�u cخ� أه�O إن��ن ،c��M Jث��t� إذًا ،j�3� Lإذًا ح�� c��M J5 ذآ�<� یX Jث��

ی، أ�� إذا ج�k ��5 ا�2�3 وا�\آ� � ��p L�<� یX Jث��t� إذًا ،�����>5 اUث� ��f ،��u ی�ج أث� 

�ً�Rل دا�M5 ا�2�3 و��5 ا�\آ�، �\�_ أ�� kج� P� ،L���u 5� 
 : ج�k ا��(�Mرك و� cP�ا!ن��ن 


 p\اؤJ ا�\آ� �Sذا hB�u ا�2�3 وذ�Pا�2�3 وا� Jاؤ\p cP3ا� ،
آ�ت ا�� �� H��X _ء �5 ا�ی5، أ�� ��

 Pو� �g�3ت ��حXو _B�M ��4� J\آ��و�2  h��3� ن��_، وإن \P�� أن fإ ki��� 2� 2�� �� L�إن ذآ�

آ��_ �J��3 ه\J آ��� �5 ا�\آ� �� ا�O�Pن ا�>�یO�P��� ،2ن ه� ا�\آ� وخ�Bi ا�(��3 ه� ا�\آ� 

��E أن ا�\آ� وا����3ء ���>�ن ه2 أهc ا�\آ� وأ�� ذآ� ا���� c�� ورد �� اQی�ت واUح�دی*، وا�P� ن

E��3� ل�M ی5، ��5 ا�>��ب  :جTء أس�س� �5 ا�

  C)152(� َ+�ْذُآُ�وِ<* َأْذُآْ�ُآْ� َواْشُ)ُ�وا ِ�* َوَ�� َ�ْ)Eُُ�وِن 
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  )س�رة ا��PBة ( 

  E��3� ل�M ه������ �?��� ji3�ُ ًا  :�>5 ه��ك Oی� أخ�ى را�3R ج

َأْآَ&ُ�  ِ�َ* ِإQَ�ْ�َ ِمَ� اْ�ِ)�Pَِب َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة 2َ9ْ�َ� َ:ِ� ا�JَNْEَ�ِْء َواْ�ُ	9َْ)ِ� َوَ�ِ>ْآُ� ا���ِ-� ا7ُ�ْ َم� ُأو

  C)45(َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َم� َ�ْ�0ُ9َ(َن 
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

  Pی cوج T� Hن اU ،أّول E�3� ة ه\ا�ء �� ا�4�X �Bأآ Hلذآ� ا�:  

  C)14(�َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي 
 ) Lu س�رة(  

ی� رب، اf ،H إ�L إf اH، : ا��E�3 ا��Zن� أّن ذآ� اH �_ ح���� �\آ�J أآ�B �5 ذآ�ك �L، أن h��Pل  

 J��E س�ن� رس�ل اf ،H ح�ل و�M fة إH�� f، ح��B اH وِن23 ا��آ�c، س��Bن اH و��� cّا��?2 ص

��Bس Jذآ� ��� ،L� ه\ا ذآ�ك ،Jآ�\� hنt� ،�Bأآ Hوا Hا fإ Lإ� fو H ن اH ا�2�e3، س��Bن اH وا���

اءك، �Mل �رك، ُیT3ك، ی�Pي B�M_، ی5��َ أM kذآ�ك، ی�� kی��4ك، ی�� ،_eی�� ،_�[�i؟ ی _�

E��3�:  

  C)45( � َوَ�ِ>ْآُ� ا���ِ- َأْآَ&ُ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َم� َ�ْ�0ُ9َ(َن
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

  E��3� ل�M L� 25 ذآ�آ� �Bأآ J���2 إذا ذآ�<� Hأي أن ذآ� ا:  

  C)152(� َ+�ْذُآُ�وِ<* َأْذُآْ�ُآْ� َواْشُ)ُ�وا ِ�* َوَ�� َ�ْ)Eُُ�وِن 
  )س�رة ا��PBة ( 

��y اذآ�ون� ��B3دي أذآ�آ2 �� �� خ�� ��?2، اذآ�ون� �� أن��>2 أذآ�آ�� 2�R>��، اذآ�ون� ��  


، اQی� ا��Zن�� �Mل �uط و�X �M��
، ا�3��M ��5 ا��5��3 �iأذآ�آ2 ج�اب ا� ،yن>2 ��5 ا���tX أذآ�

E��3�:  

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َر���9َ َم� َخ6َGْ�َ  � ا��ِ>یَ� َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�� ُ'9ُ(ِ�2ِْ� َوَیEَPَ)�ُ�وَن ِ+* َخْ�

  C)191(َ>ا َ��qً�ِ ُسْ&�9َGِ+َ Qَ>َ�Nَ َ:َ>اَب ا���9ِر َه
  )س�رة Oل ���ان ( 

ی\آ�ون اH دا�Rً�، وا�\ي ی��h ا���e أن ا!ن��ن ا��5�z ا��4دق ا��cBP ا�����ق ُأ�� أن ی>�ن : أْي  

��Bة، إذا وص�h إ�E ه\ا ا�����ى ��� أرو�_، أ��ت أن ی>�ن ِ J�eذآ�ًا ون LPiًا ون�<� Lص��

�Z��Zی� ا�Qة، أّ�� ا�B�  :ص��� �>�ًا ون�Pi ذآ�ًا ون�eي ِ

  )/ 42(َوَس&Nُ4(Wُ ُ�ْ)َ�ًة َوَأِص�qً ) 41(� َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا 
  )س�رة اUحTاب ( 
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  c?� ،4?� ا�\آ�R�4ی2 و�5 خ�P5 ا���?� ا�� hذ  ی��3 إذا آ�ن ه��ك �]� ان��������r ا�\آ�؟ أ

E��3� L��M 5���zی5، �5 ص��ت ا��  : ��H �?\ا أ�� إ�?�، وذآ� اH جTء أس�س� �5 ا�

 �ً	�gِ:َ َ�ًة َوَأْ'�ًاEِhًْا َوا�>�اِآَ�اِت َأَ:=� ا���ُ- 2ُ�َْ� َم��rِ35(�َوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ(C  
  )س�رة اUحTاب ( 

���L اQی� ا�>�ی��، �Mل �E��3واH أی?� ا!خ�ة إن ا!ن��ن ا� yBi�� أن Eإ� ��i5 ی�z�:  

���ِ- َ+PُGْ�َُ�(َن َوُیPَGُْ�(َن �ِإن� ا���َ- اْشPََ�ى ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� َأْ<Eَُ�2ُْ� َوَأْمَ(ا2ُ�َْ� ِ�َ ن� 2ُ�َُ� اْ�َ#�9َ! ُی�Gَِ�ُ�(َن ِ+* َسِ&�7ِ ا

اkِ�ْْ<ِ#�7ِ َواGُ�ْْ�َ�ِن َوَمْ� َأْوَ+� ِ�Wِ=ِ2ْ0َ ِمَ� ا���ِ- َ+�ْسJِ&ْPَُ�وا ِ�َ&0ِ�ُْ)ُ� ا��ِ>ي َ��َیPُ0ْْ� َوْ:=ًا َ:َ�ْ�ِ- Gّ�ًَ� ِ+* ا��Pْ(َراِة َو

 �ُ�gِ0َ�ُْز ا)ْEَ�ُْهَ( ا Qَ�ِ111(ِ�ِ- َوَذ(C  
  )س�رة ا����� ( 

���_، ���ن_، ��M_، �(�ر�_، ذات ��ة س: �k ن��_ ���3iM �ً3ً� وآ5 ��، أْي   ،_�M5 و� �ً��ِ�� cل رجt

L� ل�M ا����3ء :L� ل�M ي ؟آ�M ،2ل: آ2 ا�Tآ�ة ی� س���ن� أم ��آ2 ؟ �Mل: ��ن� و�� �� �� Hن ا��Bس :

 H Lآ� _�Mًا، إذا آ�ن وJ أنf h����X _]ً� أ���� Lو��� B3ن� ا���آ2 اث��ن ونj4 �� ا����R أ�� ��

_ آ�?� ��M H_ ا����ل آ�ن H، ���_ آ�t� ،H Lنh �5 ا����5�P و�M�u_ وإ�>�ن��_ آ�?� u H��M ���ن

 ،�B��� E��ا��4د5�M �5 أو�]_ ا��5���P �� ج��ت ا��2�3، ��!ن��ن س��Bن اH، �� ا�ن�� ��uح إ�E أ

وإذا آ�ن ����ر ا���ل آ��� جّ �Xء جی ��اJ یf ،L���P ی�
 أن ی>�ن أcM �5 اQخ�ی5، ی�
 أن 

Bّه� ی>�ن س J\ه cوج T� Hا Eإ� �ًM�Bّ>�ن س�أن  
�� f 2َ� ا���4؟ J\?� Hا k� ن�<� f ذا��� ،�ًM�

E��3� ل�M Eو�Uی� ا��ا��3، اQا:  

  C)152(� َ+�ْذُآُ�وِ<* َأْذُآْ�ُآْ� َواْشُ)ُ�وا ِ�* َوَ�� َ�ْ)Eُُ�وِن 
  )س�رة ا��PBة ( 

  E��3� L��M ن���Zا�:  

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َر���9َ َم� َخ6َGْ�َ �ا��ِ>یَ� َیْ>ُآُ�وَن ا��� َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�� ُ'9ُ(ِ�2ِْ� َوَیEَPَ)�ُ�وَن ِ+* َخْ�

  C)191(َهَ>ا َ��qً�ِ ُسْ&�9َGِ+َ Qَ>َ�Nَ َ:َ>اَب ا���9ِر 
  )س�رة Oل ���ان ( 

  L��M �Z��Zوا�:  

  C)42(َوَس&Nُ4(Wُ ُ�ْ)َ�ًة َوَأِص�qً ) 41(ا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�و
  )س�رة اUحTاب ( 

  E��3� ل�M �3وا��ا�:  

 �ً	�gِ:َ َ�ًة َوَأْ'�ًاEِhًْا َوا�>�اِآَ�اِت َأَ:=� ا���ُ- 2ُ�َْ� َم��rِ35(� َوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ(C  
  )س�رة اUحTاب ( 
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  �M ن ه�Qا������ اE��3� L�:  

  C)41(� َواْذُآْ� َر��Qَ َآ��rًِا َوَس&Jِ0َ�ْ��ِ �ْ4*4 َواkِ�ْْ�َ)�ِر 
  )س�رة Oل ���ان ( 

   �R�� Hا fإ Lإ� f ،ة�� �R�� Hا ��oة ا��(� أس��ص أن� أ��Mح ���>2، أن� واH أ��رس?� آc ی�م، �3

�R�� 2وس� LBوص� L�O E����E س�ن� ��� و cة، ا��?2 ص��  fإ Lإ� fو H ��ة، ث2 س��Bن اH وا���

 �R�� H�� fة إ�M fح�ل و f ،ة�� �R�� 2�e3ا� Hن ا��Bس JاH واH أآ�R�� �B ��ة، س��Bن اH و���

���L ا�4�ة وا���م ����ج إ�E ث�* س��� أي  �Bأذآ�ر ا�� J\ة ه�� �R�� cوِن23 ا��آ� Hا �Bة، ح���

23 ����
، و��ة ���ل، ��gی5 دS� ،�P�Mذ�� 
�P� 23 ��ًة، ��ة�� ��p 
�P� ی�م cه\ا ا�\آ� آ h�T� ا

 hنt� نO�Pأت ا��M ذآ�، إذا Lه\ا آ� ،L�ادا�S� ك���_ أن �\آ� و��E اH ا��M�B، و��E اH أن ی� hنt�

f ،�ًذاآ� أی� hنt� ا�5�3 وا��أس E����(� واسf ،�ً3  ذاآ�، إذا h�M اH اf�� Hس2 ا����د ��BPل و

 k� >�ن�ة أن �B3ن، ا�O�Pوة ا��و��س2 ���د و�� �Bذآ�ر ا��t� Hآ� ا\� h5 ه\ا، أن� _��� د� J\ه cP�

E��3� ل�M ی� ا���دس�Qوإ��_ ا ،Hا :  

�ُGُ�ِْ��% ا	ِ��% ُ�ُ�(ُ�2ُْ� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	28((ُب �ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َو3ْ�ََ(C  
 ) �  )س�رة ا��

   �4ق أن�S� L>�ن� أن أ�Mل س��Bن اH، أس���o اf ،H إ�L إf اH، ث2 أحq ��اح�، اH و� f M hأن

�P�Mرح� �>�ة د�Bا�>�ن، ذآ�ت ا� yء، خ���gر، : �?\ا ا��B<2، ��_ �5 ا����ك ا��e�أح��نً� إن��ن 

�o� Lاب دون��Uو�>5 ا ��Bآ Jؤ�i�م �L هی�، �2�e وP� و�5 ی��� �_ أن ،L���P� أن k�i��� 5� ،�P

 Lإ�� yRا�iا����ك وا� _�� Lآ\�_، إن q�� cوج T� Hو�>5 ا y�o� ب�Bوا� J��واH ه\g� J>��، ا���� 

 ،Hا Eق إ��u ه��ك _��� �� hذآ�ت �5 ی���5 وأن ،yR�د أن��س ا��3� yا���� Eإ� yRا�iح� ا�����

� �uیy إ�E اH، ا���Bة ا�>���� �uیy إ�E اH، أي إذا آ�h ��رًا ��t_ وأ��_ �?\ا �uیy ا����U ا�>���

إ�E اH، إذا آ�h رح��ً� �Tوج�_ �?\ا �uیy إ�E اH آ\�_، إن آ�نh ه\J ا�Tوج� ���َ 5�cَ@3Bَ زوج?� 

�5 آc ا��أة �ro �?\ا �uیy إ�E اH، إن ���5 ����� أوfده� ��iیy إ�E اH، خ�جhَ �5 ا�h�B و

 Eإ� yRا�iا� ،Hا Eإ� yی�u 2?� _وأ��ن�_ ون�4_ �������5 ورح�� _Mا��u �4Bیy إ�E اH، ص

 cآ c3ن� ج3��� ��Pخ� LنUح��� و��� ��Pخ� LنUو ��Bی� LنU cوج T� H�� ،yR�د أن��س ا��3� yا����

�� L��M���� cب �5 ذ�_ آ�pUا c� ،Lإ�� �ًPی�u ��<ض ح�آ� وس�M إ��?2 �?\ا hق إن أح���u!ا E

E��3� ل�M ،cوج T� H:  

َ�ْ�ِ- ُ�ْ�َ'0ُ(َن �َمْ� َذا ا��ِ>ي ُیGِْ�ُض ا���َ- َ�ْ�ضً� َ�َ�Eَ:ِ�Dَ�ُ+َ �ً9ُ- َ�ُ- َأْض�0َ+ً� َآ�rَِ�ًة َوا���ُ- َیGِْ&ُ~ َوَیْ&ُ�ُ� َوِإ

)245(C  
  )س�رة ا��PBة ( 
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�L ��!ح��  �P� أن �eی�� Hن اtة، إن��ن ���ج� آ���� Eإن��ن ���ج� إ� _��tأح��نً� ی ،Jد�B� Eن إ�

إ�E أن �>�ن وس�L� �ًi، إن��ن �>��ر، إن��ن ��E وX_ اfن?��ر �(t إ��_، هfzء آ�?2 ��BدS� Jذا 

E��3� ل�M �3ی� ا����Qا J\وه ،_�i3ر، وه� ا�\ي ی�<gإ��?2 �?� ا� hأح��:  

  C)25(َوَأِص�qً  �َواْذُآِ� اْسَ� َر�Qَ4 ُ�ْ)َ�ًة
  )س�رة ا!ن��ن ( 

���ن أن آ���   Tء ا�\ی5 یfzه ) Hا Hواذآ� اس2 ر�_ ) ا ��f��، ه\J اQی� وا��� ا��)Hاس2 ) ا

 h�M ا�\ات إذا E���2e، اfس2 ا�(��c<� k أس��LR ا����E، ا�2�َ3َ Uا Hا)Hا Hل ) ا�M ،ه\ا �5 ا�\آ�

E��3�:  

  C)8(َر�Qَ4 َوَ�َ&7ْ�P ِإَ�ْ�ِ- َ�ْ&qً�Pِ  �َواْذُآِ� اْسَ�
 ) c�Tس�رة ا��(  

  c�Bا�� Lن��Bس Hا Eع إ��iPنfی��3 ا.  

E��3� ل�M :  

  C)45(� َوَ�ِ>ْآُ� ا���ِ- َأْآَ&ُ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َم� َ�ْ�0ُ9َ(َن 
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

  :ه\J اQی� ذآ��?� �>c��M cBM 2 و�Mل أی�ً�  

�َة ِإن� ا���َ��َة Pُ�ْDَ�َُ� ا���َ��َة َ+�ْذُآُ�وا ا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�� ُ'kِ+َ �ْ(ُ�ِ)9َُذا اْ�َ	ْ َ<Pُ9ْْ� َ+َ ِ��ُ	(ا ا���َ�� َ+kَِذا 

  C)103(َآ�َ<6ْ َ:َ�� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِآ�Pَ�ً� َمْ(ُ�(�ً� 
  )س�رة ا����ء ( 

  :و�Mل  

�ْ<JِPَُ�وا ِ+* اْ�َ ْرِض َواْ�hُPَ(ا ِمْ� َ+7ِDْ ا���ِ- َواْذُآُ�وا ا���َ- َآ��rًِا ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن � َ+kَِذا 6ِ�َDِ�ُ ا���َ��ُة َ+

)10C  
  )س�رة ا�(��3 ( 

  و�Mل أی�ً�  

C4و=ُhُ�ْ��ِ �2َ�+ِ -ُ�َ �ُ4&�َُ- ُی	ٍت َأِذَن ا���ُ- َأْن ُ�ْ�َ+َ� َوُیْ>َآَ� ِ+��2َ اْسُ)�ُ�ُ *+ِ �  
  )ا���ر  س�رة( 

  E��3� L��M E�3�� ة ؟�ا�4 �� h�4ّأي ��ذا ح:  

  C)18(�َوَأن� اْ�َ	َ��ِ'َ= ِ���ِ- َ+َ�� َ�ْ=ُ:(ا َمَ� ا���ِ- َأَ�=ًا 
  )س�رة ا�(5 ( 

�T وجc، �\�_ أ�Mل �>2 آ�� h�M س��Pً� إن ه\ا ا����B وه\ا    Hآ� ��?� اس2 ا\�� h[gت ُأن��Bا� J\ه

�ً� Oخ� ا�>�س� �?�� �Xن?�� ������ cخ���L ���\آ� اH ورس���P� L وf ی jM5 و�� Hرس�ل ا �B
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 Jر��E ه\ا ا�>�س� �� ی��oB أن ی��ل �5 خL��4 وf أن ی��g ص qم، و�5 ج��Pا ا��\?� yی�� f

��?2 وf أن ی��M �� *�Bی� ��4�X، ه\ا ی�B�3 خ��ن� �?\ا ا�>�س�، ه\ا ا����B وه\ا ا�>�س� �\آ� 

�P� Hا T� H ب ا���س�Pی �� cآ E��، وی(
 أن ��k ن��_ �� ا��2��3 ا�>��c وأن ���P ا���ء 

E��3� ل�M ،cوج:  

ْ� َأْن َیْ=ُخُ�(َه� �َوَمْ� َأfَْ�ُ� ِم	�ْ� َم9ََ� َمَ��ِ'َ= ا���ِ- َأْن ُیْ>َآَ� ِ+��2َ اْسُ	ُ- َوَس0َ� ِ+* َخَ�اِ��2َ ُأوQَ�ِ�َ َم� َآ�َن 2ُ�َ

Eِiِِإ��� َخ� �ٌ�gِ:َ ِخَ�ِة َ:َ>اٌبVَ�ْ114(�َ� 2ُ�َْ� ِ+* ا�=%ْ<َ�� ِخْ�ٌي َو2ُ�َْ� ِ+* ا(C  
  )ورة ا��PBة ( 

���ً� أو أآ�Z ح���h ا����ج إ�E ����د��ت أو إ�E إسBi�ت    5�3Bس cBM ق�gد ا��� �� H�� وا���3ذ

E��3� ل�M ،Jٍ�� Eزن أو إ���� Eأو إ�:  

َم9ََ� َمَ��ِ'َ= ا���ِ- َأْن ُیْ>َآَ� ِ+��2َ اْسُ	ُ- َوَس0َ� ِ+* َخَ�اِ��2َ ُأوQَ�ِ�َ َم� َآ�َن 2ُ�َْ� َأْن َیْ=ُخُ�(َه� �َوَمْ� َأfَْ�ُ� ِم	�ْ� 

 �ٌ�gِ:َ ِخَ�ِة َ:َ>اٌبVَ�ْ2ُ�َْ� ِ+* ا�=%ْ<َ�� ِخْ�ٌي َو2ُ�َْ� ِ+* ا �َ�Eِiِ114(ِإ��� َخ�(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

��c �� ا�ن�� وا��g� �?�� c�3وع L�� ��43� f، و�>5 آ�j أ�tآ أن� ��h ذات ��ة س���t أخ أن� أ  

��5 ��?� اH �>5 �5 أدران� أن� f أح
 ا�ن�� �?\ا  c��ن�� �?\ا ا�c�3 ؟ سzال دy�M، أن� أ�� �ًB��

h�M ،c�3ا� : 
�� hنt� H5 ذآ� ا� c�3ا ا�\?� h�?س، إذا ا����P� ه��ك ،jXه��ك آ� ،����ه��ك 

�E��3� ل�M _�\آ h��� H ذاآ�ًا �ًePی hن��، أ�� إذا آ��:  

ْ(مً� ��GَPَ�َُ; ِ+�ِ- � ِرَ'�ٌل َ�� 2ِ�2ِ�ْ�ُْ� ِ�َ#�َرٌة َوَ�� َ�ْ�ٌ� َ:ْ� ِذْآِ� ا���ِ- َوِإَ��ِم ا���َ��ِة َوِإی�Pَِء ا���َآ�ِة َی�Mَُ+(َن َی

  C)37(اGُ�ُْ�(ُب َواْ�َ ْ�َ��ُر 
  )س�رة ا���ر ( 

ًا ه\J ا�ن�� ��ی_ و���B�P� h_، ا�ن�� إ�� أن �>�ن ��ی_، وإ�� أن �>�ن �� S� _B�Mن آ�نB�M �� h_ إذ  

ی_ �� ��?�_ �5 ذآ� اH، رج�ل، �E�3 رج�ل ه���� hأ�� إن آ�ن ،H5 ذآ� ا�أ��iل، س�ن� : أ�?�_ 

��� �T� 5اح2 � Lاس� J�4���ِ��ً� ج��ً� ��  j�ّآ TیT3ا� B� 5� ���L� ل�M أذآ� ��� : Eإ� qاج�

�� cMًا ویX ًاTن� هTوه �B���� 5� ��<ًا، أ��یX ًاTن� هT?� h���: ج�ن�B وراS� ��BMذا رأی��� 

ا�y اH ی� ��� �Sن_ س���ت، أي إذا أح ذآ�ك ���4�ة، ذآ�ك ���c�3 ا����4، ذآ�ك �tن ه\ا ا��>�ن 

H5 ا�3ك B� ه�Tا�� J\ن هt� ذآ�ك ،_� yی�� f �� E���T وجc، ذآ�ك �tن هfzء اUص��ب ����ا  

ی�ام، ذآ�ك �tن ه\J ا��� خf �?�Bi ���سB_ وإن?� ������، ذآ�ك �tن ه\ا ا���� ��q �� ����4 دی�_، 

��E ه\J ا�����4، ا��5�z إذا  Jذآ�ك �tن ه\J ا��(�رة f ��3د ���_ ������، �?\ا ی��oB أن ُ�cBّPَ ی


، �Mل �L : ل إن��ن ��E س�ن� ��� �5 ا���iب �Mل �Lذّآ��L ذآ�، ��ة ��iو�o� لإن_  f��i3 ا�3

�T وجc: أح ا�����ی5 Hا cP5 أ�2 ی���zی� أ��� ا��:  
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  C)199(� ُخِ> اEْ0َ�َْ( َوْأُمْ� ِ��0ُ�ْْ�ِف َوَأْ:ِ�ْض َ:ِ� اْ�َ#�ِهِ��َ� 
��اف ( Uس�رة ا(  

 آ��ب اjM�� H ��رًا وس>�h ن��L، أنh آ�5�z إذا  وآ�ن ��� و��Mًّ�: وه\ا �5 ا�(�ه�����M ،5ا  ��

 اH إf إذا ذّآ�ن� ����3، إf إذا ا���Rن� �� EMن� f أی?� ا!خ�ة Hون�5 وا ،
ذّآ�ك إن��ن ��س�(

E��3� ل�M ؟ c�Rإس�ا ��� H5 ا���>�، ���ذا أه�_ ا�  :�����3وف ون?��� 

  Wُ)�ُ0َ+َ �ٍ)79(C َ�ِ&8َ�ْ َم� َآ�ُ<(ا َی0َEُْ�(َن �َآ�ُ<(ا َ�� َی�9َPََهْ(َن َ:ْ� ُم9َْ)
ة ( Rس�رة ا���(  

   LRذآ� E����E أخ�LM و E�Zار وُی���م وُیTب ا���� أح��نً�، ُی�gی��4، ی f �ً4�X �(���ت، �(

م �L ا�?ای� ������س�Bت وآtنL �2 ی�c3 س�ءًا ��5 ا���MUء، ه\ا ا�\ي یP�ُو LB�u E���gب و��E ح>��L و

E��3� ل�M ؟ L��<وی L�e3ی5، ���ذا ُی�ى �5 ی  :ا���� وf ی��4 وی��iول ��E ا�

  C)79(�َآ�ُ<(ا َ�� َی�9َPََهْ(َن َ:ْ� ُم9َْ)ٍ� َ+Wُ)�ُ0َ َ�ِ&8َ�ْ َم� َآ�ُ<(ا َی0َEُْ�(َن 
ة ( Rس�رة ا���(  

  :وأه�>?2 ��ة ث�ن�� �Mل ا��س�ل ا�>�ی2  

َم� ُ<َ)�4ُ	ُ- ِ+��2َ َم� : َس6ْ�َ�َ َ:َ�� َ:2ِْ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gَُ�(ا َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َأن� اْمَ�َأًة(( 

َسَ�َق َی� ُأَس�َمُ! ِإن� َ�9ِ* ِإْسَ�ا7َ�iِ َهَ�ُ)(ا ِ�ِ	7ِrْ َهَ>ا َآ�َن ِإَذا : ِمْ� َأَ�ٍ= ُیَ)�4ُ	ُ- ِإ�w ِ�&%ُ- ُأَس�َمُ! َ+َ)��َ	ُ- َ+�Gََل

Gَ�َ =ٍ�	Nََ! ِ�6َ9ْ ُم	َوِإ<��2َ َ�ْ( َآ�َ<6ْ َ+�ِ�َ Wُ)0ُ3َ�َ َوِإْن َسَ�َق ِ+�2ُِ� ا�=%وُن Wُ)َ�َ�ُآ lُِ�ی�J�2َ ِ+�2ُِ� ا�Pُ0ْ3َ ((  

ن� اس�3اد أن نkP ��?� آ�?�، �Mل   ���\�_ ذآ�ت أ��اض ��� إس�اc�R ��� �� ا�O�Pن آ��Zًا ����ذا ؟ Uن�� 

E��3�:  

ِإْن ُآPُ9ْْ� ُمbِْم�9َِ�  �ُ�(ا َسِ	�9َ0ْ َوَ:َ��9َ�ْ َوُأْشِ�ُ�(ا ِ+* ُ�ُ�(ِ�2ُِ� ا7َ#ْ0ِ�ْ ِ�ُ)Eِْ�ِهْ� 7ْ�ُ ِ�ْ�َ�َ	� َیْ ُمُ�ُآْ� ِ�ِ- ِإیَ	�ُ<ُ)ْ��َ�

)93(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

 ا����ن، وی���Pن اf H ی�����،: ��ذا ی�Pل ����� ا���م  �B� إح��ن و���� �B�آ��B إس�اc�R أي  ن�5 

E��3� ل�M ،ا�����ق �?�_ �X c��  :س���3 و����4، إذا آ�ن ه��ك 

  C)24(َ��ِ:ُ=وَن �َ��ُ�(ا َی� ُم(َس� ِإ<�� َ�ْ� َ<ْ=ُخ�2َ�َ َأَ�=ًا َم� َداُم(ا ِ+��2َ َ+�ْذَهْ; َأْ<6َ َوَر�%�Gَ+َ Qَِ�َ�� ِإ<�� َه�ُه�9َ 
ة ( Rس�رة ا���(  

�oنf 2 ی���j أح، �� ا���oرم f ��ى أحًا، �� ا���oرم f أح ی�>�2، إذ آ�ن ه\ا إذًا ��ض، �� ا��  

ه��ك و���� أو نTه� ��ى ا�(��k ��ج�دی5 وf أح ��?BR�p 2ً�، أ�� إذا آ�ن ه��ك ��c ج���� أو �\ل 

 T� Hل ا�M E�3� وه\ا 
  :وجcأو ����� أو ��3ون� �( آc واح ��?2 ی�3\ر ا��\ارًا ���iً� وی���
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ْ� ِإْن ُآPُ9ْْ� ُمbِْم�9َِ� �َ��ُ�(ا َسِ	�9َ0ْ َوَ:َ��9َ�ْ َوُأْشِ�ُ�(ا ِ+* ُ�ُ�(ِ�2ُِ� ا7َ#ْ0ِ�ْ ِ�ُ)Eِْ�ِهْ� 7ْ�ُ ِ�ْ�َ�َ	� َیْ ُمُ�ُآْ� ِ�ِ- ِإیَ	�ُ<ُ)

)93(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

c إن اH س��BنL و�E��3 �\�_ �� أن�� آ��� أ��ن� ����3 ��3ً� �����3وف �>�� �� ح�ل ��p ه\ا ا���ل، �  

�T وجc أرس� c�R>� !ه�ك �Mی�، ���Mا Hح ا���س، ا�5 إص� jی�رب إّن ��?� : ی?�_ ا����4 إذا آ

ؤوا، ���Mا: ص���ً� �Mل��� L� :ل�M ل : �2َ ی�رب ؟�M E�3� ی���3ّ إذا رأى ��>�ًا، وه\ا f آ�ن L?ن وجU

cوج T� Hا:  

�ُ�ِ Qَ%�َن � َوَم� َآ�َن َر)Nُ�ِ�  Qَ�ِ2ْ)117(C اGُ�َْ�ى ِ�gُْ�ٍ� َوَأْه�2َ�ُ ُمْ
  )س�رة ه�د ( 

�5 ��>� أ�� ا����4 �� ی?�>L، وا!ن��ن    L�3وف وی��� ��tإن �2 ی L<�?ص����ن ������4 ی cP2 ی�

 أن ا� �g���y دا�R�L، ��اه2 )� �ً�Rص� دا���وإذا آ�ن ه��ك  ،Jؤ�ز� Lو ج��ان Lأه� L� ب ا���س�Mأ

��5�3 �� ج��� ون�ی أن ن��4 �>�?2 س�آ��ن، وإن حث ه��ك ًZ� ��p� ���k��) ی�>�2 أن ه\ا �(

ه2 ��ی�، ا��>�ت �L3 س��� دا�Rً�، ا���س ی����ن ��ون، ه\ا f ی(�ز أ�ًا، 3Buً� ا��>�ت Pوی�� ��p

Eب إ��MUت أس�2، أ�� ا�<���� ،
�� fو ،��<g� fو ،L�� إح�اج f ،ا��>�ت Eإ�  ،y���� yi�� أن Hا

E��3� ل�M:  

مً� ��GَPَ�َُ; ِ+�ِ- �ِرَ'�ٌل َ�� 2ِ�2ِ�ْ�ُْ� ِ�َ#�َرٌة َوَ�� َ�ْ�ٌ� َ:ْ� ِذْآِ� ا���ِ- َوِإَ��ِم ا���َ��ِة َوِإی�Pَِء ا���َآ�ِة َی�Mَُ+(َن َیْ(

  C)37(اGُ�ُْ�(ُب َواْ�َ ْ�َ��ُر 
  )س�رة ا���ر ( 

  :و�Mل  

َ+ُ وQَ�ِ�َ ُهُ�  َ� َ�َم9ُ(ا َ�� 2ِ�ْ�ُُ)ْ� َأْمَ(اُ�ُ)ْ� َوَ�� َأْوَ��ُدُآْ� َ:ْ� ِذْآِ� ا���ِ- َوَمْ� َی7ْ0َEْ َذ�Qَ�ِ َی� َأی%�2َ ا��ِ>ی

  C)9(ا�Mَ�ِْسُ�وَن
  )س�رة ا������Pن ( 

  L��ج cل ج�Mو:  

�ٌ�gِ:َ �ٌ'َْأ Wُ=َ9ْ:ِ -ُ9ٌَ! َوا���Pْ+ِ �َْأْمَ(اُ�ُ)ْ� َوَأْوَ��ُدُآ �	15( �ِإ<�َ(C  
 ) 5��oس�رة ا��(  

  L�� Hا ��إن�� أص�� �� ��p و��ء، أ��ذ ��H، وأح
 : ه\ا ا�����4 ا�\ي �Mل ���ن� ��� ر

 ��pل و�BP� ��p م�ا����ء، آ �� H q�� �� رضUو�� �� ا H5 وأ�� �5 رح�� ا�Pا�� Jا����� وأآ�

����ء ��>5، وإنL ی�
 ا����� أْي ی�
 أوfدJ إنL ی��4 ��E ا����o� �B و�: ��P3ل، ��Pل �L س�ن� 

E��3� ل�M:  
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 �ٌ�gِ:َ �ٌ'َْأ Wُ=َ9ْ:ِ -ُ9ٌَ! َوا���Pْ+ِ �َْأْمَ(اُ�ُ)ْ� َوَأْوَ��ُدُآ �	15(�ِإ<�َ(C  
 ) 5��oس�رة ا��(  

  E��3� ل�M 5 ا���ت�Pا�� J�<وی:  

 �ُ�Gِ�َ�ْا Qَ�َ�ِ َْی ��P�َ Qَ��99(�َواْ:ُ&ْ= َر(C  
  )س�رة ا��(� ( 


 أن ی�iل ���J وی��4 ����M ،Lل   ��� �Zص��� أآ c�3� k�iی LنU 5�zا���ت، ا�� J�<ی ��� @cوآ

L� : ی�ًا �(����3 ن?�ب، ن��Tp �i� لTرح��، إذا ن �iا�� c3ج Hا ،�i5 ا��� Hوأ�ّ� �5 رح�� ا

L� ل�M ،�?�� :ا� �� Hد واfا����ء، �� زوج� وأو �� H q�� �� رضUزوج� و�� �� ا L� q�� ء���

E��3� ل�M إذًا ،����� Eإ� f cویt� Eی���ج إ� lه\ا ا�� ،cویt� ه\ا ،  :وf و�

Qَ�ِ7ْ0َ َذEُْهُ�  � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� 2ِ�ْ�ُُ)ْ� َأْمَ(اُ�ُ)ْ� َوَ�� َأْوَ��ُدُآْ� َ:ْ� ِذْآِ� ا���ِ- َوَمْ� َی Qَ�ِ�َو ُ+َ

  C)9(ا�Mَ�ِْسُ�وَن
  )�رة ا������Pن س( 

  E��3� L��M �g� qا����:  

 �ً	�gِ:َ َ�ًة َوَأْ'�ًاEِhًْا َوا�>�اِآَ�اِت َأَ:=� ا���ُ- 2ُ�َْ� َم��rِ35(�َوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ(C  
  )س�رة اUحTاب ( 

ورد �r3� �3 اUح�دی* و�>�� ��t�� hآًا �5 ص��?� ؛ أنL ی(
 أن �\آ� اH ح�E ی�Pل �(��ن،   

Pأو : ���نی cأو ح qأی��� ج� ،Hه� ا L��B�� ،5�zی* ؟ ه>\ا ��>5 ا����p J ه\ا ا���� أf ی�ج

 ورد �����4ح أن ا!ن��ن ا��5�z ی�م ا�f ����P ی�م Pو� ،cوج T� Hی* س�ى ذآ� اوL� q�� jM ح

 ا��م، ذات ��ة آXم أ��E س��� ��ت �2 ی\آ� اH ��?� ی� ،���X Eء واح fإ L����ن ا��س�ل 

ص�ح
 ه\ا ا��BP إ�E رآ5��3 ��� : ا�4�ة وا���م �k أص���L ��أوا �BMًا ��Pل آ��� �zث�ة جًا

ا�@ن2 �����ن� : r3� �� 5���Pون �5 ����>2 أح�ج �5 آc دن��آ2، �( أرا�� ��3و�� ���P�� k�Bل �_

Uآ�ت ا�X r3� ،ت ا��(�ری��ا��� r3� �� آ5، ا���� �����ن��Uر، ا���� �R��3?� ة أر���3�B� دوی�

ي ���R ����ر، أر�Mم ��>�� آ�?�، �MلPا�� �?�R�� آ�ت ا����رات�X : ��� 5��3رآ Eإ� �BPه\ا ا� 
ص�ح

E��3� ل�M 2دن��آ c>2 أح�ج إ��?� �5 آ����ون �5 �P��:  

hًْا َوا�>�اِآَ�اِت َأَ:=� ا���ُ- 2ُ�َْ� َم��rَِوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ� �ً	�gِ:َ َ�ًة َوَأْ'�ًاEِ)35(C  
  )س�رة اUحTاب ( 

  ��?�� Hا ��وًا و��gً� وآ��� اس���M : �Pل ا�5 ��Bس رpأد��ر ا���4ات و �� Hا���اد ی\آ�ون ا

ا �L�T�� 5 ذآ� ا H�E��3، و�Mل �(�هp وآ��� Lًا وا�\اآ�ات : �5 ن����Zآ Hی>�ن �5 ا�\اآ�ی5 ا f

R�M Hی\آ� ا Eوط، ح��X �?��4� ط��gدات ی�B3ا� cًا أن آًا و��i(3ً�، وا��gء ا�y�M ج��Mو �ً�
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�ًZ�� : ،ن وا��>�نBب وا��Zرة ا��?uو ��BPل ا��BPواس� hMء ودخ�ل ا����ا�4�ة ����ج إ�E و

 Eإن��ق وإ� Eوا��� ی���ج إ� ،q�gوب ا��p E�3م �5 ا��(� ا��4دق إ�iك ا��� Eوا���4م ی���ج إ�

ج��k ا��B3دات ی��gط ��X �?��4وط إf ذآ� ا H�S� E��3نE� : L إح�ام و�� إ�E ذ�_، �Mل ا����3ءن�� وإ

 Lإ�f h�M ء ث�ن، إذا�X نO�Pوة ا���وة، �ا�� ��p Hذآ� ا �ًBج� hرة و�� آ��?u ��oرة و��?i� �4ی

�� ،2R�M ط�g� �M�� L� q�� ا ا�\آ�\?� ،H k)i، ن�2R، �>5 �5 اUدب أن إf اH، س��Bن اH، ا���

 ،
��، ج���� ��p ،����Pأ ا�O�Pن ا�>�ی2 ج���ً�، أ�� و أنk)i�� h ��_ أن �\آ� ا�u ،Hه�، ���

�T وجc ی�Pل ا!��م ا���وي Hي ح�ل اذآ� اt� ،ط�X أّي L� q�� Hذآ� ا ،��M jMا����3ء : وا kأج�


 وا����ن ��ث وا�(�
 وا��P��� ج�از ا�\آ� E�� ��rR وا�����ء، وذ�_ �� ا�����B وا�����

 ،2R�M ،k)i�� ،ن������ ،
�P��� ،ث�� ،
��ء، ن���ء، ح�rR، ج�وا��>��B وا�4�ة ��E ا���B وا�

 ا���وة �?��ك أح>�م د�P�M، ه\ا �� ا�O�Pن أ�� �� ا���� ��واjM، ���\آ� ��q ه��ك أي �Xط أ�ًا، أ�� 

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

َم7ُrَ ا��ِ>ي َیْ>ُآُ� َر��ُ- َوا��ِ>ي wَ : َ��َل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُم(َس� َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل((

  )) َیْ>ُآُ� َر��ُ- َم7ُrَ اNَ�ْ*4 َواْ�َ	�6ِ4 

  

  E��3� ل�M ،h�� ی\آ� f ا�\اآ� ح� وا�\ي:  

  C)21(ْ�َ��ٍء َوَم� َی0ُJُْ�وَن َأی��َن ُیْ&rُ0َ(َن �َأْمَ(اٌت cَْ�ُ� َأ

  
 ) cس�رة ا���(  

  :و�Mل أی�ً�  

  C)22(�َوَم� َأْ<6َ ِ�ُ	ْ�ِ	ٍ� َمْ� ِ+* اGُ�ُْ&(ِر 
 ) �u�� س�رة(  

  :و�Mل ا��س�ل ا�>�ی2  

ِإن� ِ���ِ- َمiِqََ)ً! َی3ُ(ُ+(َن ِ+* ا�3%ُ�ِق : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

َ+2ِPِNَ9ِ'ْ َ�ِ �ْ2ُ>َ)%ENُ�َْ� : َیPَ�ِْ	ُ�(َن َأْه7َ ا�>4ْآِ� َ+kَِذا َوَ'ُ=وا َ�ْ(ًم� َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- �9َ�ََدْوا َهُ�	%(ا ِإَ�� َ��َ'Pُِ)ْ� َ��َل

ُیَ�&Qَ>َ)Nُ4 : َیGُ(ُ�(َن: ْ� َر�%2ُْ� َوُهَ( َأْ:َ�ُ� ِم2ُ9ْْ� َم� َیGُ(ُل ِ:َ&�ِدي َ��ُ�(اَ+َ�ْ�َ 2ُ�ُ: ِإَ�� ا���َ	�ِء ا�=%ْ<َ�� َ��َل

: wَ َوا���ِ- َم� َرَأْوَك َ��َل: َ+Gُ�َ(ُ�(َن: َه7ْ َرَأْوِ<* ؟ َ��َل: َ+Gُ�َ(ُل: َوُیَ)&4ُ�وَ<Qَ َوَیNَْ	ُ=وَ<Qَ َوُیَ	#4ُ=وَ<Qَ َ��َل

َ�ْ( َرَأْوَك َآ�ُ<(ا َأَش=� Qَ�َ ِ:َ&�َدًة َوَأَش=� Qَ�َ َ�ْ	ِ#�ً=ا َوNْ�َِ	�ً=ا َوَأْآrََ� : َیGُ(ُ�(َن: َ�ْ( َرَأْوِ<* َ��َلَوَآGُ�َ+َ : lَ�ْ(ُل

wَ : َیGُ(ُ�(َن :َوَه7ْ َرَأْوَه� ؟ َ��َل: َیGُ(ُل: َیْ�َ ُ�(َ<Qَ اْ�َ#�9َ! َ��َل: َ+َ	� َیْ�َ ُ�(ِ<* ؟ َ��َل: َیGُ(ُل: ْ�َ Qَ�َ��Nً�&ِ، َ��َل
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َ�ْ( َأ<�2ُْ� َرَأْوَه� َآ�ُ<(ا َأَش=� َ:�2َ�ْ�َ : َیGُ(ُ�(َن: َ+َ)lَ�ْ َ�ْ( َأ<�2ُْ� َرَأْوَه� َ��َل: َیGُ(ُل: َوا���ِ- َی� َرب4 َم� َرَأْوَه� َ��َل

َوَه7ْ : َیGُ(ُل: ِمَ� ا���9ِر َ��َل: َیGُ(ُ�(َن: وَن ؟ َ��َلَ+ِ	�� َی0َPَ(�ُذ: ِ�ْ�ًص� َوَأَش=� �2َ�َ َ�َ�ً&� َوَأْ:gََ� ِ+��2َ َرcَْ&ً! َ��َل

َ�ْ( َرَأْوَه� : َیGُ(ُ�(َن: َ+َ)lَ�ْ َ�ْ( َرَأْوَه� َ��َل: َیGُ(ُل: wَ َوا���ِ- َی� َرب4 َم� َرَأْوَه� َ��َل: َیGُ(ُ�(َن: َرَأْوَه� ؟ َ��َل

َیGُ(ُل َمQٌ�َ ِمَ� : َ+ُ ْش2ُِ=ُآْ� َأ<Eَcَ =ْ�َ *4ْ�ُت 2ُ�َْ� َ��َل: َ+Gُ�َ(ُل: �Mََ+ً! َ��َلَآ�ُ<(ا َأَش=� ِم�2َ9ْ ِ+َ�اًرا َوَأَش=� �2َ�َ َم

!ِ(َiِ��َ	َ�َْ��َل: ا !ٍ'َ�Nَ�ِ َ'�َء �	ٌن 8َ�ْ�َ ِم2ُ9ْْ� ِإ<�َqَ+ُ �ْ2ِ�+ِ : �ْ2ُ�ُ��ِ'َ �ْ2ِ�ِ �GَJَْی wَ ُء��ُهُ� اْ�ُ#َ�َ ((  

   f رس��L� �M �?2، أي ��?2 ��ن Oت إ�E ا� f ا إذًا\?� ،hM4ً� �?\ا ا���X َ�����k ا�رس �>�L وا

�T وجc، أي ه2  Hی5، ه\ا �5 آ�م ا������� EPgی f L�3� 
 ���Pء �� ج��k ���\ه�إذا ا!ن��ن ُوِ

؟ آ�j �� رأون� : ی���3\ون �5 ا���ر و�� رأوه�، ی���tن ا�(�� و�� رأوه�، ی\آ�ون اH و�� رأو�M Jل

  :ی���Pن أن?2 �� ا�(�� ورد �� اUح�دی* س��ون ر�?2

َأ�Dَ�ُُم(َن ِ+* ُرْؤَیِ! اGَ�َْ	ِ� َ�ْ�َ�َ! اْ�َ&ْ=ِر : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

<�ُ)ْ� َسPََ�ْوَن َر��ُ)ْ� َآَ	� َ�َ�ْوَن اGَ�َْ	َ� َ�ْ�َ�َ! اْ�َ&ْ=ِر �Dَ�ُ wَُم(َن َ+wَ :kِ، َ��َل: َو�Dَ�ُُم(َن ِ+* ُرْؤَیِ! ا��Jْ	8ِ َ��ُ�(ا

 -ِPُِرْؤَی *+ِ ((  

  E��3� ل�M:  

  C)23(ِإَ�� َر�fِ�>َ �2َ4َ�ٌة ) 22(�ُوُ'(Wٌ َیْ(َمِ�ٍ> َ<�ِضَ�ٌة 
 ) ����Pس�رة ا�(  

  �oا�(�� ی �� L5 ح���� ی�ى ر��zث�ر أّن ا��Q�� ورد Mو cن آU ،م�� jة خ���5 أ��eة ا���g5 ن� 


ج��ل اUرض ���� �5 ج��ل اH، أجc، آc �� �� اUرض �5 ج��ل ���� �5 ج��ل اH، �� ا�(�� 

  :ی��ح ���5�z أن ی�ى وجL اH ا�>�ی2

ِإَذا َمَ�ْرُ�ْ� ِ�ِ�َی�ِض : َس��َ� َ��َلَ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َو((

ُ̂ ا�>4ْآِ� : َوَم� ِرَی�ُض اْ�َ#�9ِ!؟ َ��َل: اْ�َ#�9ِ! َ+�ْر0ُ�َ(ا َ��ُ�(ا �َ�ِ ((  

  

واH أی?� ا!خ�ة إن ه\ا ا��gء واkM أح��نً� إخ�ان آ�ام �(���، ��?�ة، ������، ��Tه� أح��نً� ی��oه2 

f ��� وراح� ن���� c)�س�ور و  E�)ی� cوج T� Hا ،cوج T� Hه\ا �5 آ�م ا ،jی�ص fو ،L�َحّ

E��3� ل�M _�\� ��)ا� �� Lنt(��ً� وآ�ن�� ��E ا��5�z �� ا�:  

  C)6(�َوُیْ=ِخ2ُ�ُُ� ا�9#َ�َْ! َ:��َ+�2َ 2ُ�َْ� 
 )   )س�رة ���

�B5�3 آR�Bا� r3� ا ن��ذجً� ��?�، أح��نً� ه��ك�Mن��، ذا����ا �3u?� �� ا� L��� cخ�3R ا����ی�ت، �

�T وجc �� : ��ی آ���ًا ���3iM _�i3 ی�Pل �_ Hوا ،�P� ن��ذج J\?� �?Mو\� ،c��P� ون� ،J\ه cآ
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H�� 5ا��3ر�� r3� ل�M _�\� ،
p�� أن cا�(��، �5 أج cأح�ال أه r3� _Pن�� أح��نً� ی\یواH �� : ا�

 T� Hج�� ا cخوجc، ی(
 أن ی>�ن �_ ج�� �� ا�ن��، ه��ك ج�� ا��Pب، ا�ن�� ج�� �5 �2 یخ�?� �2 ی

���_ ح��� ��Pل ��t� �ًًا، أح��نآtن� واH �� ا�(��، �Mل �� l�X ذات ��ة : وا��Pب �k اH ج��c ج

 ح� ��h اH ا���امM�3 أن_ : وgو�� ��� EP�أن ی>�ن أ fإ ��� واq�� H �� اUرض �5 ه� أس3


 و���وف، وا���س �����Mن Uن?2 ��3ون �5 اH �5 أس3 ا���س، ������
 وآ�?� ���R�4� �?ة آ��

�T وجc �� ا����Mا B�M ���f?2 أ��ً� وt�uن���، إّن ا!ن��ن إذا س3ِ �5 داخ�L وا H����P� L��<ت یtآ�?�، 

��، �>5 ا���س �� ز��ن�� ی�Z�Bن �5 ا���3دة �� ��h آT� ��Bخ�ف �Tی5، أث�ث ��2، إu��� ج��

 L��4� k��� f L���pو yا��� ���L ا�4�ة وا���م آ�ن أس3 �Bأن ا�� k� ،ی��ه��ن أن ا���3دة ه��

 fو ،cواٍد ج�� E�� ���uإ fج����، و �I��� �?� q�� ،���P�� cا��� j35 س� ،�gR��ون�م ا���ة 

fاس، و�Mأ fی�، وTآ�� �[�� fي وTآ�� j��<� fو ،��� �R��3ح� أر����  ���p fی���ت، وT�

ي �5 ح��2 وf أث�ث � L��� cة، دخ��oص ���p c� ،L5 ه\ا آ�� ��X f ،����p ���p f و ،��M�X

���?�، h�M: د�k إ�� وس�دة �5 ُأدم ���gة ����P و�Mل ��: ��?� �Mل ح��2 qل: اج��M ،hأن c� : c�

��E اUرض، هc ه��ك ��h �5: أن�M ،hل �Bا�� qوج� �?��� h��)�  fإ L�� )� f 5ی�����ت ا���

 Hآ�م ا ���وس�دة واحة، ه\ا ا�>�م �P3� ��pل، ه\ا ه� ��h ا���B وه� أس3 ا����M _�\� ،yل س�ن� 

L?ل: وج�M نS� ،ن�� ؟ : �����e ن�L�P3� �ٌI هc أن اH أآ�م ���ًا أم أه�نL ح�5 زوى ��L ا�P� Lأه�ن

 صق: آ\ب وإن �MلP� Lأآ��.  

Nوا� ��	رب ا���0 
 =	  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� �� ا����ك إ�E اH) :097( ا�رس  - �����ت ���M4  -  y�3ا����


 وا�\آ��P���. 

  30-11- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�����zن   

 y�3�� ت�����T وجf cز��� �� �� Hل ا�M Mو ،
�P��� :  

  ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسC�ٍ��ِ ) 88(� َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  )س�رة ا��3gاء ( 

   fن إ��� fن��، و �Tت ا���ز ا�>f ،��B ی��k ��ل حL��4ّ �� ا�P� ����Pس���ً� ی�م ا� _B�M ��tح���� ی

�P� Hا E�5 أ�cوج T� Hل ا�M س��2، وح���� 
:  

َ- َیNُ(ُل َ�ْ�َ� اْ�َ	ْ�ِء �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْسPَِ#�ُ&(ا ِ���ِ- َوِ����ُس(ِل ِإَذا َدَ:�ُآْ� ِ�َ	� ُیNِْ��ُ)ْ� َواْ:َ�ُ	(ا َأن� ا���

  C )24(َوَ�ْ�ِ&ِ- َوَأ<�ُ- ِإَ�ْ�ِ- JَNْ�ُُ�وَن 
  )س�رة اUن��ل ( 


، ا����ة ا��� ی��� �?� ����  �Pن��ن ح��ة ا�!�� y��� ا����ة ا��� ،
�Pه� ح��ة ا� Hة ا��� أراده� ا��


، ا����ة ا��� ُخy�ِ ا!ن��ن �?� ه� �Pا����ة ا��� ی�(� �?� ا!ن��ن ه� ح��ة ا� ،
�Pا!ن��ن ه� ح��ة ا�

�?� ا����وات واUر��
، ا����ة ا��� ���?� �L إ�E ج�� �Pح��ة ا� 
�M ك إًذا��?� ،
�Pض ه� ح��ة ا�


 ��3ض �M ،cBP� 
�Mو ��� 
�M ،
 س�3�Mو �PX 
�M ،��p 
�Mو ��P� 
�M ،ح� 
�Mو h��

��Mَ Lُ�َْلَ Lُbا�� ��
 ��ص�ل، ورد َ�5ْ َأِ�� ُ��َسE َرِ�M2َ: وbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� @�Bِbَل ا���Mَ :  

  ))ُ- َوا��ِ>ي wَ َیْ>ُآُ� َر��ُ- َم7ُrَ اNَ�ْ*4 َواْ�َ	�6ِ4 َم7ُrَ ا��ِ>ي َیْ>ُآُ� َر��((
  )رواJ ا���Bري(

   jن، ووص�Z3B�3ون أّی�ن ُیgی fأح��ء، و ��p ن?2 أ��اتt� ��<ا� cأه cوج T��\�_ وصj ر��� 

E��3� ل�M ،ن��  :أهc ا�>�� �tن?�BP� 2رون �� ا����ة ا�

  C )22(� اْ�َ ْمَ(اُت ِإن� ا���َ- ُیْ�ِ	ُ� َمْ� َی�Jَُء َوَم� َأْ<6َ ِ�ُ	ْ�ِ	ٍ� َمْ� ِ+* اGُ�ُْ&(ِر �َوَم� َیْ�Pَِ(ي اْ�َ ْ�َ��ُء َوَ�
 ) �u�� س�رة(  

  L?وج Hآ�م ا ¦���ی� ��� ��ت ُخTّان ا���ل وه2 أح��ء، وه2 �� أ��E درج� نu�g?2 : و�Mل ا!��م 

P�� 2?ن����دة وأ���Z?2 �� ا���Pب ��ج�دة، إذًا f ز��� �� ����ن، وا����3ء ���Mن �� ��P ا�ه�، أ

 5�ث�� �� ،
�Pة ا����� y�3�� 5 ) ا����ة(دروس�وه� ن�5 ) ا�\آ�(و��ث�� �5 ) ا��B�4ُ(و��ث�� 

�5 ا�\آ�أوfء �� ه ��Zی  .\ا ا�رس ن���k ح
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E��3� L��M أ�Pی>�� أن ن fأی?� ا!خ�ة ا�>�ام أ:  

  C )14(ِإَ�َ- ِإ��� َأَ<� َ+�ْ:ُ&ْ=ِ<* َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي �ِإ<�9ِ* َأَ<� ا���ُ- َ�� 
 ) Lu س�رة(  

  cوج T� Hا cPأ�2 ی ،H\آ� ا�أن  c5 أج� cصUة �� ا�ا�4:  

  C )152(�َ+�ْذُآُ�وِ<* َأْذُآْ�ُآْ� َواْشُ)ُ�وا ِ�* َوَ�� َ�ْ)Eُُ�وِن 
  )س�رة ا��PBة ( 

  cوج T� Hا cPأ�2 ی:  

  C )45(ْآُ� ا���ِ- َأْآَ&ُ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َم� َ�ْ�0ُ9َ(َن �َوَ�ِ>
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

ذآ� اH �_ إذا ذآ��L أآBُ� �5 ذآ�ك �L، أن h��Pل اH، �>5 اH إذا ذآ�ك أ���M �� _�B�� EPب : أْي  

��M cب ا��5���z ا���y، إذا ذآ�ك �� B�M_ س�3دة، إذا ذآ�ك �� t�u _B�Mن��� وو�P_ �� ح���_ وج3

E��3� ل�M ،_إ�� ��?�:  

  C )14(�ِإ<�9ِ* َأَ<� ا���ُ- َ�� ِإَ�َ- ِإ��� َأَ<� َ+�ْ:ُ&ْ=ِ<* َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي 
 ) Lu س�رة (  

���L وس�2 َ�5ْ َأِ�� َس�3ٍِ اْ�ُ�ِْري� �Mََل   Hا Eص� Hَل: أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ��� ورد �� س�� رس�ل ا�Mَ 

2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�ُل ا��:  

َ�� َمْ� َشhََ�ُ- ِ�َ�اَءُة اGُ�ْْ��ِن َ:ْ� َمْ�َ Pِ�َ* َوِذْآِ�ي َأْ:Pُ�ْ3َُ- َأْ+pَ 7َDََ(اِب ا����iِِ��َ� َوَ+7ُDْ َآqَِم ا�((:َ -ِ��

 -ِGِ�َْخ �  ))َس�iِِ� اْ�َ)qَِم َآ7ِDْEَ ا���ِ- َ:َ�
  )�\ي وا��P?�B وحL��ّ ا�را�� رواJ ا���(

   5� coِXُ 5آ� J�o�B� Eإ� c4ب ��5 ی�BسUا c<� cَ�ِ���ء ��یr، وَ� J��أّي إن��ن سtل اH، ود


 ا� 2�3�c�< اL� H ��زLM، أْي�u 5و� ،Hآ� ا\� Jدن�� : J\آ��وأن ی���ك، ���ٌل أن  J\آ��ٌل أن ���

��?�، إذًا E�p �� hت آ��<g� �3ن��وأن   cأ�� L��i���M L�oX 5اءة ا�O�Pن وذآ�ي ����t�� 5 أ

5��Rا��� �i�  .�� أ

زآ�ة ا��t� ،hMنh ح���� �ki�P �5 و�M_ و�Mً� �\آ� : ه\ا ا�����ع إخ�ان�� ا�>�ام ی�Pدن� إ�E �>�ة ه�  

����3 اH، أو ��Pاءة ا�O�Pن، أو ����ع ����� ا�O�Pن، أو ��Pاءة ا��ی*، أو ����ع ����� ا��ی*، أو �

ا��>2 ا��P?�، أو �����3 س�� ا�����4، ح���� �ki�P �5 و�M_ و�Mً� �����3 اH، و����3 اUس�Bب 

ا��zدی� إ��L، ��ذا ی�c3 اH �3_ ؟ ی�Bرك �_ ���PB و�M_، آ�j ح�ل ا�\ي یzدي زآ�ة ���L ؟ إذا د�k زآ�ة 

E��3� ل�M ،fًأو ،L��� ��P� L� Hح�� ا L��� :  
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ِ	�ٌ� ْمَ(ا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! 423َ�ُُ�ُهْ� َوُ�َ�آ2ِ�4ْ� ِ��2َ َوَص47 َ:2ِ�ْ�َْ� ِإن� َصQَ�َ��َ َسَ)ٌ� 2ُ�َْ� َوا���ُ- َس�ُخْ> ِمْ� َأ

�ٌ��ِ:َ)103( C  
  ) س�رة ا����� ( 

�T وجc ی��� �_ ���P ا��hM إذا أدیh زآ�ة و�M_، وی�Bرك �_ �� ه\ا    Hأ��ا�?2، ا ����آ�?2 أي T�

ی�، أن ُی��?�_ و�M_ ا�U 5��Z��L اUس�Bب، أي خti ا��hM، اM ء�X cآ E���T وج�M cدر وه�  H

 kَ�ِ�َ _أن ا�� �� ،j��u tiح?�، خ�ص! ��ك، ی�>5 أن ���?�_ �5 و�R�� _�M س��� ��O �� j��u

ی�� Eوإ� ،E�g��� Eأح��نً�، وإ� ������3 �3ن��، fح��ج ا��U إ�E ��4ی�، وإ�E إج�اء iM Eوإ� ،�

�T وج�M cدر ��E أن  H2�3 أن ا�أن  
��gة fOف ���ة أو أآ�Z، أي ی( j�<ی� M ،�PBu �4ی��

د و�M_، وُی��?�_Bب ی��BسUا L��U.  

 5� ��5 ا��gم وا����� �� Eإ� cا���4ات، وص E�� �e������� L��4رة، ن���� l�X ذات ��ٍة س���

Uوآ�ن �5 ا �� Eإ� cا���3دی�، وص yی�u 2آ� ن����4 ث\� ،�Bأن ی��4 ا�(��3 �� ه\ا ا� c��

3
 آ��Zًا �5 ا���Pدة، وأراد أن : �Mل� Mاس��اح� و Eإ� cح�5 وص 3� ،�c4ا������ ��2 ی kiMأن أ 
ی(

ی���ح، و�3 أن ار��ح ��M� دخc ا����م ث 2���k س��J، و�3 أن kiM ح�ا�� ���R وث��ن�5 آ��� ��ً�ا 

آ���� ��ُك ا�4�ة ث�ث���R وس��5 آ�����ً�ا، وه��ك : س��J �� اfس��اح�، �Mل �� �\آ� أنL ن�� ج�از

 E�� hوأن ،�ًZ� L5 أّو�� c�3ا� fOف ا��Z�U، إذ ی�>5 وأنh ��آ�
 ��O أن ���i ���آ�، ���3

 c3)در أن ی�M cوج T� Hن اt� ��Zب �>2 أ�����g س���ت، �tن� أ c��د Bی tًiخ �i�� ا���س�ب


، و� 5����c إ�E و�Bu Eإ� 
�Bu 5� J\خt�� _?�، أح��نً� ی��ض ا�����ب س���� و�BسU _�?ُی�� _�M

����c، و�3 أی�م و�>��� ث��ن�� ��g أ�ً�� یL��g اH، ی� ���L �2 ی��ض، �>5 ی�Bرك اH �_ �� و�M_ إذا 


 ا�2�3 و����ر �(��q ا��iو� ،H5 �\آ� ا��Zا� _�M5 و� �ً�Mو h3i�Mا _�Mو ��P� _� H2�3، ح�� ا

آ�� ی��� ر��� ���Tآ� �L��� ��P، ث2 ��رك �_ �� ه\ا ا��hM آ�� ی��� ر��� ���Tآ� ���L، آ�j �>�ن 

��ً� أآ�B �� وr3� ،c��M hM ا����3ء ���Mا ا�>�
 ا��� أّ���ه� ��  T)�� ْنt� >�ن�؟  hMآ� ا����

?2 آ��Bا آc ی�م ��ود ��5�3 ص���، ه c���k�i أن ح���?2 ��E أی�م ح���?2 ��\ أن و�وا ��جوا أن

��Pأ �� ا���م ��g ص���ت، ��Pأ ��P، ����� ه� آ�
 �f �ً���t ن��� ��5�3 ص���، إخ�ان�� ا�>�ام 

�T وج c��T) إن(�زًا آ��Bًا جًا �� وc��M hM جًا Uن_  Hق، أح��نً� ی(�3_ ا��آ� ا���X hMء f ُی4

��Zا� _�M5 و� h3i�Mا�2�3، ا q��)� ن وح��رO�P2�3 ا��� �ً�Mن، وO�Pاءة ا��P� �ً�Mو ،Hآ� ا\� �ً�M5 و

�� ��cَZَ�َ qَ ا�Tآ�ة، �>�� أنL ی(
 أن �zدي زآ�ة ���_ ی(
 أن �zدي زآ�ة و�M_، أداء ا���4ات 


 ا�2�3 ن�ع �5 أداء زآ�ة ا���M ،hMاءة ا�O�Pن ن�ع �5 أدا�u ،hMن�ع �5 أداء زآ�ة ا�� qء زآ�ة ا���

ا��hM، ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� ن�ع �5 أداء زآ�ة ا��hM، وآc �5 یzدي زآ�ة وL�M ی��� 
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اL� H وL�M �5 ا���j وی�Bرك ��L، أن� ���5���Z� h أو ث�ث�، و�>5 ه��ك أ��Z� jل، أص��ب ا���ف، 

�� وصc إ�E أص��ب ا���4��ت، أص��ب ا����3�ت، ج�ء أخ �5 ح�
 إ�E ا��gم ������3، ��و

L� ل�M lا���� jIا��� : fة إ�M fح�ل و f ،
ه\J ا������3 ی� �?4P��k�M أ��5 ا��(c ا��ن� �� ح�

��H، خ�q س���ت ذهhB هرًا، وخ�q س���ت ��دة آ\�_، وی�م �� ح�
 ���k�M ا������3 �5 أ��5 

�����ن ����، �Mل �� رجc یc�3 �� ا��(c ا��ن�، ���M Hدر أن ی(c3 و�M_ ُی��?�_ U��L اUس�Bب، 

3 أن جّ?Tت ا����ك واس�?�_ ��آ�LB �5 و ��M��k س���ت ن��h ��آ�
 �gMة، ی>�ن : ا����آ�ت�

��د ��_ ا����ك آ�L وو�k ا��gPة، و�Mل �� O l�Xخ� ،c��4، : أول M 5� 2�� q�)� hآ��

��o ��س�(�ب �?\ا ا���o وأخ\ أه�L �� نTه�، ه� ی��ج ی�م  L���ا�Z�ث�ء إ�E نTه�، و�>�L أ��ف 

����Bi���� h و���رس، ث�M 2ل: إ�E ی�م ا�Z�ث�ء ی�م ا�(��M �3ل �� P� : �[B3� و����� آ�h أری

��E ه\ا اUدب  �ًP������، ��<g�X L>�ًا  Jء و������� �Xب وأخ\ ه\ا ا�� cBMء، أ�� kBء أ��م ن��و

 س��M ،hMل ��M ذا ه�S� ��e��� تP�� 2دة، : ث��Pدة ا��?Xان ا�?�ی�، وا���>�ن�_ وP� fإ ��)�T2 ی�

�h��P س�3B أX?� وأن� أح�ول أن أجد ه\J ا��ث�yR �5 �>�ن إ�E �>�ن، و�5 دا�Rة إ�E دا�Rة، و�5 

���L وس�2 Hا Eص� H5 رس�ل ا�  :��ع إ�E ��ع، �\�_ ورد 

"))�2#iا)� *+ 
  ))ه� +* م��'=ه� وا

ki�P �5 و�M_ ا�5��Z و�Mً� �\آ� اH، ���وة ا�O�Pن، ����ر �(��q ا�2�3، ���� ح���� �: أآ�ر ث�ن��  

��ة إ�E اH، �?\ا ا��hM ا�5��Z ا�\ي اL�3i�M �5 و�M_ أوfً ح�� �_ ���P ا��hM، ث�ن�ً� �����3وف، ��

 5ْ����L ا�4�ة وا���م �� حی* َ L��M �ْة، واذآَأِ�� َس�3ٍِ ��رك اH �_ �� آc و�M_، ه\J واح

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb: اْ�ُ�ِْري� �Mََلَ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :  

َ�� َمْ� َشhََ�ُ- ِ�َ�اَءُة اGُ�ْْ��ِن َ:ْ� َمْ�َ Pِ�َ* َوِذْآِ�ي َأْ:Pُ�ْ3َُ- َأْ+pَ 7َDََ(اِب ا����iِِ��َ� َوَ+7ُDْ َآqَِم ا�((:َ -ِ��

DْEَِم َآqَ(َ�ْا �ِiَِس� -ِGِ�َْخ �  ))7ِ ا���ِ- َ:َ�
  )رواJ ا����\ي وا��P?�B وحL��ّ ا�را�� (

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َأن�Mَ Lُbَل  َ Lُbا�� Ebَص� Lِb5ْ َرُس�ِل ا���َ Lُ�ْ�َ Lُbا�� �َ�  :وَ�5ْ َأِ�� َس�3ٍِ اْ�ُ�ِْري� َرِ

َوَمْ� َأْه7ُ اْ�َ)َ�ِم َی� َرُس(َل ا���ِ- ؟ : اْ�َ�ْ(َم ِمْ� َأْه7ِ اْ�َ)َ�ِم، َ+7َ�Gِ َس0ْ�َُ�ُ� َأْه7ُ اْ�َ#ْ	ِ�: َیGُ(ُل ا���ب% َ:�� َوَ'�7(( 

  ))َأْه7ُ ا�>4ْآِ� ِ+* اْ�َ	َ��ِ'ِ= : َ��َل
)  )رواJ أح�

إذا �Xح اH صر إن��ن ��(��q ا�2�3، و�� ه\ا ا��(�q اس�EP ا�2�3 واUدب، واt�uن LB�M �\آ� : أْي  

3M�� ف��L �� ا����ة ا�ن��، و��ف س� وج�دJ، وا���?� اcZ�U، و��ف �uیy س�3د�L اH، و

 kور� ،q�)ا ا��\?� Hا L�b2، وأد�� q�)� L� خ ا�\يU�� ،5�Pا�(��، �?\ا �5 ا���� yی�uو ،Jو��ز
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 H5 ��?� ا�ذآ�J، و�� E�p LB�M، ونّ�ر �L�P، �5 ی�3ف ���M ن��L إf إذا ج�k� q صی�X L� yرد 

 5� Lس��آ Eوإ� ،L��P�س�L، اج�L3� q، ان�e إ�E حیLZ، إ�T� EاحL، و��LPi وأ�>�رJ، و��4را�L و

 �oBآ��_، �\�_ ��!ن��ن ی��X ��p E��واح����f ،L ��3ف ���M_ إf إذا ج��k� h �5 ه� �� س�_ 

���L أن ی�4ح
 أهc ا!ی��ن ���EM �?2، أ�� إذا أراد أن ی�3ف �� أ�J�i اH �5 ا�ن� cأه Eإ� �e���� �

���_، و�� حیِ* �3َ�ُِذ 5ِ�ْ  Hن��3 ا �P��� fّأح�ى أ _�\� _�� E��ا�����ن،  f���e إ�E �5 ه� أ

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb: َجcٍBَ َأن�Mَ Lُbَلَ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :  

  ))���ِ- ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- َم� َ:ِ	7َ �َدِم*� َ:َ	qً َ��% َأْ<َ#� َ�ُ- ِمْ� َ:َ>اِب ا((
)  )رواJ أح�

��Bدة �?� �Xوط، ���4�ة �?� و��ء، دخ�ل وhM، اس��BPل ا�u ،��BP?�رة ا�(�2،    cأن آ 
ا�3(�

 �Rاب وس��g�3م وا�i5 ا��u?�رة ا���Zب، وu?�رة ا��>�ن، ه\J ا�4�ة، أ�� ا���4م �?� ا����fع 

ا�q�g، ه\ا ه� ا���4م، ا��� ه��ك ا!ح�اُم، وه��ك  ا����iات ���u 5ع ا��(� ا��4دق إ��p Eوب

 Eو�� إ� ،�ُM�وا�� ،
�iرات آ���e5 ا���� ُ3Bوا� ،��وم، وا���Mُف ����3، و�uاُف ا!��Pاُف ا��u

 ،�ً�Rج���ً�، ن� ،�ً�R�M ،k�ذ�_، إf ا�\آ� ��L� q أي �Xط ���k�i أن �\آ� اH �� آc وhM، و�� أي و

�� ،�ًBه�ًا، ج��u ك��ل �� �BP� ر\���ًا، ���X L� qط، إًذا ��q ه��ك � ،�ًBP� ،ً�ا���� ،�ً��P� ،�ً�P��

 5ْ3َ� ،�?�� H2 ی\آ� ا� h�� ��ا�\آ�، وا��5�z ا�\ي ن(� �5 �\اب ا���ر هc ی�م ؟ ن23، ی�م ��E س�

��Mَ Lُ�َْلَ Lُbا�� ���Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَل ا���Bِb@ َص�Eb ا��Lُb: َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َرَِ :E�َ�3َ�َ Lُbُل ا���Pَُی :  

َ�ِ<* ِ+* َمٍ� َأَ<� ِ:4�fَ =َ9ْ َ:ْ&ِ=ي ِ�* َوَأَ<� َم0َُ- ِإَذا َذَآَ�ِ<* َ+kِْن َذَآَ�ِ<* ِ+* َ<Eِْ�ِ- َذَآْ�ُ�ُ- ِ+* َ<Eِْ�* َوِإْن َذَآ((

��Gَ�َ �ٍ&ْJِْ�6ُ ِإَ�ْ�ِ- ِذَراً:� َوِإْن ��Gَ�ََب ِإَ�*� ِذَراً:� ��Gَ�َْ�6ُ ِإَ�ْ�ِ- َ��ً:� َذَآْ�ُ�ُ- ِ+* َمٍ� َخْ�ٍ� ِم2ُ9ْْ� َوِإْن ��Gَ�ََب ِإَ�*� ِ�

  ))َوِإْن َأَ��ِ<* َیْ	Jِ* َأPُ�ْ�َُ- َهْ�َوَ�ً! 
)L��� y���(  

   5� ،_������_، �5 ی(�ؤ أن ی>�ن  3_ ��5� H3_ ؟ إذا آ�ن ا� Hأن ی>�ن ا E�3� �� ،L3� وأن�

ك، وإذا آ�ن ���_ ��5 �3_ ؟ أنh إذا ذآ�ت اH آ�ن اH �3_، و�5 آ�ن اHی(�ؤ أ� �L3 ن ی>�ن 

  .��ز �� ا�ن�� واQخ�ة

 ��k آc ن�u�gت ا����2، إذا M ،آ��� ا�\آ� واس�3 ا���?�م ���و��ة ث�ن�� إخ�ان� ا�>�ام ؛ و����

E��3� ل�M LنU ،ذ آ� Eص�:  

  C)14(َ- ِإ��� َأَ<� َ+�ْ:ُ&ْ=ِ<* َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي �ِإ<�9ِ* َأَ<� ا���ُ- َ�� ِإَ�
 ) Lu س�رة(  
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�T وجc، إذا �Mأ س��ة    Hا ���u Eوإ� ،LPأح>�م ا�� Eإ� Lی�ص� LPن آ��ب ا��U ،ذآ� LP� أ آ��ب�M إذا

ن�M ،23ل �?� ذآ� UنL ی�ى ا!س�م �(�ًا �� أ��Xص، إس�م ����، وهc إذا �Mأ ا�O�Pن َذَآ� ؟ 

E��3�:  

4=Gَ�ُ 9ً� َوَم��َ��َة َوَ�ُ�(ا ا���َآ�َة َوَأْ�ِ�ُض(ا ا���َ- َ�ْ�ضً� َ�َ��ُم)ا ِ�َ ْ<ِEُ�(ُْ� ِمْ� �َ+�ْ�َ�ُءوا َم� َ�َ���َ� ِم9ُْ- َوَأِ��ُ	(ا ا�

  C )20(ِإن� ا���َ- Eُcَ(ٌر َرِ��ٌ� َخْ�ٍ� َ�ِ#ُ=وWُ ِ:9َْ= ا���ِ- ُهَ( َخْ��ًا َوَأْ:gََ� َأْ'�ًا َواْسEِhْPَُ�وا ا���َ- 
 ) c�Tس�رة ا��(  

   �?� H5 ا�3ك Bط ی�gذآ�، وأّي ن �?� H5 ا� _��Pط ی�gا�2�3 �?� ذآ�، أّي ن Eإ� kی��� qإذا ج�

E��3� ل�M ،�?� :  

َ+ُ وQَ�ِ�َ ُهُ�  ا���ِ- َوَمْ� َی7ْ0َEْ َذQَ�ِ �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� 2ِ�ْ�ُُ)ْ� َأْمَ(اُ�ُ)ْ� َوَ�� َأْوَ��ُدُآْ� َ:ْ� ِذْآِ�

  C )9(ا�Mَ�ِْسُ�وَن
  )س�رة ا������Pن ( 

   EP�5 إذا ار�z���� ،2��3 ون�gط ��Pب، �tي@ ن�gط ��Pب ه� �5 ن�ع ا�\آ�، واH أB� ط�gه��ك ن

���L ح�ل f ی�yi ���نL إf �\آ� اH، أی��� ج�f q ی�ى �X]ً� ی���y أن ی? ��tی Hأن ی\آ� ا fإ L� 2�

و و��ً� S� ،Hذا ر�R ذآ� اL� H، أآ�رoی \R�� ،cوج T� رؤی�L، ورد : ��إذا رؤي ذآ� اH ��ؤی�L و

 _ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ qِ5ْ َأَن����� ���g إ�E ا�ی5، وَ h2، أن?� Hأن أو���ء أ��� إذا ُرؤوا ذآ� ا H5 رس�ل ا�

bا�� Ebَص� Lِb5ْ َرُس�ِل ا����Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلََ Lُ:  

�ِء َأْن ُ�(ُم(ا َم� ِمْ� َ�ْ(ٍم اْ'Pََ	0ُ(ا َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- wَ ُیِ�یُ=وَن ِ�َ>Qَ�ِ ِإ�w َوْ'2َُ- ِإ�w َ<�َداُهْ� ُم�9ٍَد ِمَ� ا���َ	((

  ))َمEُhْ(ًرا َ�ُ)ْ� َ�ْ= ُ�=6ْ�َ4 َس�4َ��ُ�ُ)ْ� َ�َ��9ٍَت 
)  )رواJ أح�

   ���tمس�ة و ا���ا�4 L��� L��M 5�  :أحه2 ��\ أی�م 

 )) �ْ2ُ�ُ��ِ'َ �ْ2ِ�ِ �GَJُْم َ�� َی)ْGَ�ُْهْ� ا((  
�5 أ�� ه�ی�ة( 2��� Jروا(  

   4P� ، ی(J �� ا���(M L�3 أنXح��ب، و L3� L�  �l�X k �� ا���(��� E��آ�ن أحه2 

ی5 إu�c� ،�ًM ج�ء إ�E ه\ا ا���( ����LB��i�� ،L� �P ������ب، هc یL��g ا����� �M�� L� q�� ی* ؟


 ��ًن� �ْی5، اس���3ا إ�E ه\J ا��4P ذآ��?� ا��Bرح� ���� أذآ�، و��?� ا�(�اب، ��iآ� ی ا���(

h�M L��� Eإ� hوص� ���� ،����3ًا � q�� L�<X ،5س��� cBM L��� Eا!خ�ة ا�>�ام إ� أنh �5 : د��ن� أح

���h ه\ا ا���( hMأي و ،Lإ�� cأن أص ki5 ا���ل، و�2 أس�� ��B� أخ �5 إخ�ان� k� �� ل آ�ن�M ،

 ،L� �P��U ث2 أخ�Bون� أنL ی��� درس ا�(��3 �� ج��k ا�������، ��3 ا���oب أ��h إ�E ا���(

 �� h�M ، ا���oب أس�k�i أن أ��L� �P، �>�� �2 أرJ �� ا���(��وأLB��u �?\ا ا����B، و��4رت أن�� 
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رس، ث�M 2ل�: ن����� h3واس�� hء، ج���g3ة ا��ص �� L� �Pا��� : ��3 أ�� ����Zا���� ا� J\ه Hِوا

�� hBp خ��?� �5 درس واحٍ، هfzء ه2 ا��Pم ا�\یf 5 یEPg �?2 ج���?��B�u ،2 ا���o� 2�3 اH، أو 

� �h�� 5� h��P اH ��_ أج� ��B�u ا���( ���o اE�t� H ا�2�3 أو أ�E ا���( إf أن ی>�ن t� Hنh آ���

ای�L، ا����3ء �?2 ?� �BًBس ����، آ�نh زی�رة ا���( c<g� Hا Eى إ�، وآ2 �5 إن��ن اه������ Mو

cوج T� Hل ا�M ال�MUا J\?� lة �� ا�\آ� وآ�����Zال آ�Mأ:  

َ�� ُ'kِ+َ �ْ(ُ�ِ)9َُذا اْ�َ	ْ َ<Pُ9ْْ� َ+َ ِ��ُ	(ا ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة �َ+kَِذا Pُ�ْDَ�َُ� ا���َ��َة َ+�ْذُآُ�وا ا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:

  C )103(َآ�َ<6ْ َ:َ�� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِآ�Pَ�ً� َمْ(ُ�(�ً� 
  )س�رة ا����ء ( 

  :وه��ك Oی� ث�ن��  

  C )45(َ- َآ��rًِا ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإَذا Pُ&ُpْ�+َ !ً�َ+ِ �ْPُ�Gِ�َ(ا َواْذُآُ�وا ا���
  )س�رة اUن��ل ( 

�� آc أح�ا�?2، وأنh واjM، ��ٍش، ج��q، : �� دام ���Mً� و�3Mدًا و��E ج���?2، أْي: ا����3ء ���Mا  

، ن�k)i�� ،2R، �� آc أح�ا�_، أ�� اQی� ا��Zن����M :ًا ؛ أْي��Zذآ�ًا آ : �Bوا��?�ر، و�� ا� c�����

Bوا� cآ E����، و�� ا���� وا����، و�� ا�E�o وا���P، و�� ا���4 وا��2P، و�� ا��� وا�3�ن�� و

ح�ل، ذآ� اH یور �3>2 أی��� س��2، �� آc أح�ا�>2 وآc ن�u�g�>2 وآc أ�uارآ2 وآc س�� ح���>2، 


: ا�5 ��iء اH ا��>�ري ی�Pل�Pوام ح��ر ا��k ا��y،  ا�\آ� ه� ا����l �5 ا����o وا�����ن �

c�Mو : ،L��35 أ�� c3� أو ،L��<أو ح>2 �5 أح ،L�ص�� �5 ص�� 
 وا����ن، أو ��دی�P��� Hاس2 ا ��دی

ای� Bص�� ا� ����أو ��p ذ�_ ��� ی��Pب إ�E اL� H، ��(�ل ا�\آ� واسk، ا�\آ� ��y�P ا!رادة و

�دة راج�3 إ�E ا�\آ� و��zgه� �5 ود��f ص��ء ا��?�ی� ���q وراء ا�\آ� �Xء، وج��k ا���4ل ا����

 رJO أح ����\�M ،JلMو cوج T� Hا J���� ا�\ي ��B<ا�\آ�، �\�_ ا�2�ِ�3 ا� : ،_� Hا c3� ي ��ذای� س�

ی� ��� راحh ��_ ا��B3رات وذهhB ��_ ا!�Xرات و�2 یyB إf رآ��3ت رآ��3ه� �� ج�ف ا����M : ،cل

ا�\آ� رآ�M 5ي �� �uیy ا��y س��BنL و�E��3، ا���آ�B : ��ء���\ي یEPB ه� ا�\آ�، �Mل �r3 ا��3

��L، أ�� ا����ك،  E�oه� ُی���?I E�� k���?�، ه��ك ��4
 ی� E�oا ُی��M ة��Zء آ��Xأ �?�� �ًZ�

 J\ی���� هTء ا����XUا r3� ،وقا���Mد، ا���Pد، ا��>�B، أس�س��ت �� ا���آ�B، �>5 ا���ش، ا��4

��?�، ا�\آ�  E�oه� ُی�� c� E��3�و Lن��Bس yا�� yی�u �� ا!ی��ن آ�����ك، رآ5 أس�س� yی�u ��

�T وجc ی�Pل Hن اU وام ا�\آ�� fإ Hا Eإ�   :ا��3ة �� ه\ا ا��iیy وf یc4 أح

  C )42(َوَس&Nُ4(Wُ ُ�ْ)َ�ًة َوَأِص�qً ) 41(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا 
  )س�رة اUحTاب ( 
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 ی�c@ : ا�2�ّM 5 ا�(�زی� وه� �5 أآ�B ا����3ء ی�Pل  M �ًح��نt� ،
 ی4أ آ�� ی4أ ا��ی�Pأّن ا� 
f ری

 �Bّ����L ا�4�ة وا���م  �Bوا�� ،L5�َ ح�� cّی� ،������M�L اfج��� cی� ،L��� cّی� ،L�ا!ن��ن ح��


�Pأ ا��5 ه\ا �4:  

 ))=�P� ب)�Gؤه�، ��ل: أ، ��7إن ا�q' وم� : 
  ))ذآ� ا
  )آ�T ا���3ل(


 ی4أ آ�� ی4أ ا��ی، وج�ؤJ ���\آ� �SنL ی(��J ح�E یJ���4 آ����Oة ا����Bء،   �Pأن ا� 
f ری

 J�� q�� رًا، وا�\ي��E إخ�ان�� ا�>�ام أن ی����Bا وی�����ا ���� إذا آ�ن ص���ً� أو �>ّ E���و�>�� أ

 L��<g�� ا����س�� ح��س�� J\ه J���5 ه\ا ا��(�ل، أ�� ا�\ي  �3� LنU 2�3ی f l�X ة ه��ك��Bآ

 ی���� Mی��4، و M ا!ن��ن 
�P� ،�<3ر آ����ء ا�<� 
�M 5ة، و��Oص�ٍف آ���� 
�M 5�� Tی�� �o��Bا�

E��3� L��Pصً� آ�ی���� إخ Mو cوج T� Hا Eإ� �ًM�X ی���� Mو �ًBح:  

Eَ9َْسِ��ٍ� ) 88(ُ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن �َیْ(َم َ�� َی ;ٍ�ْGَ�ِ -َا��� �  C )89(ِإ��� َمْ� َأَ�
  )س�رة ا��3gاء ( 


 ی4أ ������5 �� رأي ا�5   �P��� ،
�Pُج�� ه\ا ا� Hذا ذآ� اS� ،ئ
 إذا ُ��ك �5 دون ذآ� صِ�Pإّن ا�

l�g ا�\ي ��L� q ���43 و�>�2�ّM L ا�(�زی� ی4أ ������o وی4أ ���\ن
، ه\ا �E�3 جی اQن، ���

 
Bح(�ب، ���\ي ی� ���oح(�ب، وا� 
 ی4أ ���\ن
، ا�\نMو ،L���o� أ��Bد�X L>���، وه\ا ی4 c��p

 Hن\آ� ا ���oوا� L�� ��oن�� 

 ا����o وا�\ن
، وج�ؤ�g� J]�5 ؛ اfس���oر وا�\آ�، ا�\ن�Pأ ا�ص

��5 آ�نh ا����o : �\آ�، وا�\ن
 دواؤJ اfس���oر �Mل��(��، ا�����ن �?�� ��ج�ن، ا����o دواؤه� ا

 L�ا�eن ،��
 أو�M�L آ�ن ا�4أ ���اآ�ً� ��LB�M E، أح��نً� �(� ،���p l�X k� q��P��3�f Lذ�pأ

J ر�M، ن�Pل�� q�� ،5خ�یQا E���5 : وL�I ،��M ثc�P، ی��iول  ه\ا LB�M یJ��3 ا�4أ ویJ�go، ا��3

��L ا�>��ل،  
ر ا�H�� _��4، وأنh ن�lM اH �\هP� cآ�� hل، أن��<��� �Biاص Hب �5 ا��Mن اS�

 ،jص�� f �B�� �Bا ا���Bا�����4 ا�>�ام أح ،fًازددت آ�� H5 ا� h���Mا ���<� ،H5 ا�ر �3ك P�

ث��ء �� �r3 ا����ج �� أ: ���ذا أحJ�B ؟ UنL أآ�م ا���y، �� رؤي ��دًا رج���M L، حث�� أخ �Mل ��

��2 �2 ی>�jِ أحه2 �� : درس ا�2�3 ��ى 5�َ ی� رج��L، و��ة حث�� أخ Oخ� ��Pل q�)� �� Hوا

���L ا�4�ة وا���م �� رؤي �� آc ح���L ��دًا رج���M L، وf حّ�� وج?ً�،  �Bوا�� ،k)i�س�c� L�M ا

  :�Mل ا��س�ل ا�>�ی2

 )) W)')وا ا��	N� w((  
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  �� L?وج �Bi4وی c)2 وآ�ن ی����� ،c)خ J�� ح��ًء ��?�، Xآ�ن أ c� ،ره�����ة آ��3\راء �� خ

 �Pً��3� fآ��� ن����، و L�� k��� f �Zإن��ن أر�5�3 س�� أو أآ k� q�)� �ًا!ی��ن ی��� ا����ن، أح��ن

  :��ح�gً، وf ن>�� �����o أ�ًا، �5 ���� ا!ی��ن ��B ا����ن، �Mل ا��س�ل

� َیْ��GِPََ� َ�ْ�ُ&ُ- : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: Qٍ�ِ َ��َلَ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�((�P�َ =ٍ&ْ:َ ُن�	ِإیَ �ُ�GِPَ�َْی wَ

-ُGَiِا)َ�َ Wَُیْ َمُ� َ'�ُر wَ !َ�9#َ�َْیْ=ُخ7ُ َرُ'7ٌ ا wََو -ُ>ُ��َ�ِ �َ�GِPَ�َْی ��P�َ -ُ&ُ�ْ�َ �ُ�GِPَ�َْی wََو((  
  )اJ أح�رو(

  E��3� ل�M ،ط�B�� L5 أن ���ن�zا�� ����  :و

) 5(َوا��ِ>یَ� ُهْ� Eُ�ُِ�وِ'gُ+ِ��َ �ْ2ِ(َن ) 4(َوا��ِ>یَ� ُهْ� ِ����َآ�ِة َ+�ِ:ُ�(َن ) 3(�َوا��ِ>یَ� ُهْ� َ:ِ� ا���hِْ( ُم0ِْ�ُض(َن 

2ُ�>kِ+َ �ْ2ُ>ُ�	ََأْزَواِ'2ِْ� أْو َم� َمَ�َ)6ْ َأْی �� َوَراَء َذِ�) cَ �ْ)6ْ�ُ� َمُ�(ِم�َ� ِإ��� َ:َ�hَPَ�ِْ� ا	ُهُ� َ+َ Qَ�ِ�َو ُ+َ Qَ

  C )7(ا�0َ�ُْدوَن
  )س�رة ا�����zن ( 

 أن   )� LP� ا��� أي آ��ب ،c)�� ،(�ح ا����ء�ی� Qا J\ا�>��� �� ه J\ه cوراء ذ�_، ه Eo5 ا����

BP�3ل ا��Uوا ،�?Rس��t� ه��ك آ���ت ���ج� و��(��، ا��3رات LPا�� 
��� �tوص��?�، ه\ا �� آ�

E��3� L��M نO�Pأح��نً�، أ�� �� ا�:  

� َوَراَء َذQَ�ِ َ+ُ وQَ�ِ�َ ُهُ� ا�0َ�ُْدوَن hَPَ�ِْ� ا	7(�َ+َ(C  
  )س�رة ا�����zن ( 

   5��T وجS� cّن اH ی�?�L أج�c آ��� وأ��i?�، وأ�3ه�  Hا!ن��ن ح��ء �5 ا ���� ی>�ن ��

ی� ����� إّن ه\J ا���Zب �j4 ح(2 ���e_، وا��* �5 آ��� �ی��، �tي آ��� ���Zة، : ا����، �Mل �?�

  :�>5 ح(2 ���e_، ا��e3م آ��� �َ�ّ��ة، و�����Z� hة إu�Mً�، أراد أحه2 أن ی�Toل ��Pل

 ;��; ا��)� �g: w ا�#	7            إّن س�	� ُخ�6G م� ��  

;�c qًــ�� ری� ا�&�7                وإذا ���6 م�29 ��: Q�	ا�  

   
��E أّن ا�>���ت f ���س ه\ا Tpل ���Bi �� ا��c4� ،�P�P وج�c و�2e وه\ا ا��X h�Bه

���L ا�4�ة وا���م �Mل �?� �Bأ�� ا�� ،E�3ا�� : Eإ� �eان ،_��e�ی� ����� إّن ه\J ا���Zب �j4 ح(2 

���L ا�4�ة وا���م،  �Bا�� ��P5 ی�z���� ،���<ا� J\ه �Mد f 5<ل �� و��Pی M ،قأن� واf H أص

إن�z� bً�� آ��L �\يء، أخ ی\آ� ��رة ����نL، ی\آ� ا�c�3 ا���ح� ����ص��5�z� ،L أ��ذ ��H، : أصق

 ،H�� وا���3ذ ،�������اح f ی�3ف ح�P�P إی��نL إf إذا ص�ح
 أهc ا�ن��، أخ س��� ��ة �� رح�� ج��

واH ی�ى �?� ا�(5�B، آ�?2 أ��Xص ������ن، : و�uًُ�� ج����، و�Mل س� h3��P��3ت �\ی]�،: ��Pل

���PZن، ی��ogن أ����B�u fً �� ا��(��k، ذه�Bا �� رح�� ج����� وا���3ذ ��H، �3?2 أ��uل ون��ء، 

  و�� ار�َ�وا �5 ��ح� �5 ا�>�م،
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�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ2َbَل َرُس�ُل ا��Lِb َص�Eb ا��b: �5ْ3َ َأَن�Mَ _ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ qَِل َ Lُ :  

� َیْ��GِPََ� ِ�َ��ُ<ُ- َوwَ َیْ=((�P�َ -ُ&ُ�ْ�َ �ُ�GِPَ�َْی wََو -ُ&ُ�ْ�َ �َ�GِPَ�َْی ��P�َ =ٍ&ْ:َ ُن�	ِإیَ �ُ�GِPَ�َْی wَ wَ !َ�9#َ�ُْخ7ُ َرُ'7ٌ ا

-ُGَiِا)َ�َ Wَُیْ َمُ� َ'�ُر((.  
)  )رواJ أح�

��5 آ�نh ا����o أ��c أو�M�L آ�ن : ��P أج�c آ��� وأ��M ،�?�iلوا��5�z ا�>��c ی��B ���نL، وی�  

 E��
 � 2��L�� kBi ص�رة ا������3ت ُ�Pئ ا�
 L���p، وإذا ص��� Jؤا�4أ ���اآ�ً� ��LB�M E، وص

 hن�، أ�� إْن آ�ن��t� ا��4رة _� cP�� ا������� ���P4ة ا�����4 ا�Oة أن ا����� ه� ���L، ذآ�ت �5 �

�B<� �3ةP� ،yR�Pا�� Jb�X 
�Pئ ا��� ��o4، وإْن آ�ن h����� �J�g ا��4رة، �Sذا ص�� hوإْن آ�ن ،

E��3� L��M E�3� ا��ان، �?\ا LBواس�د رآ ،L���  :�Sذا ��اآ2 ا�4أ 

  C)14(�َآ��� َ�7ْ َراَن َ:َ�� ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َم� َآ�ُ<(ا َیْ)ِ�ُ&(َن 
 ) 5���iس�رة ا��(  

 ��4رJ وإدراآ���M :Lا  �� cBPی f أ
 ا�\ي ��J ا�4�Pه\ا ا� bق أن�u!ا E�� �B�4� �Bآt� ، و�3ُ

l�X �� ل�M ،�ًu�� �<ی� fو ،�ًPح :�R�M k���م، و�gا� Eة إ� أرس�h زوج�� �k ا���yR �5 جP� : Lإن


، �?c ه\ا ��P3ل، وحه�� و�5 جة إ�E ا��gم، و�2 ی�>� ��uً�، و�r3 ا���س ی�Pل�u : ا�\ي ��

ث، �5 ی�f ،�[ً�X _� c3 یcBP حPً�، وf ی�>� ��ًu��M ،ل ا����3ءح : �Bأآ ،
�Pت ا����P� 2e�وه\ا �5 أ

 ،cu�Bی�>� ا� 
 أنL أصEًio� �B ����ان، ی��r ا��y وf ی�>� ا�cu�B، �2 ی3�Pا� L� 
M�3ب ی�P�


 وی���3ن �J�4، واQن اس�k ه\J اQی� ا�>�ی��، �Pن ن�ر ا����iن?�� یS�E��3� ل�M:  

 �ً��ُ+ُ Wُ�َُوَآ�َن َأْم Wُ�9َ�ْ َ�ْ�َ&ُ- َ:ْ� ِذْآِ�َ<� َوا��َ&َ� َهَ(اEَcْ28(�َوَ�� 3ِ�ُْ� َمْ� َأC  
 ) j?<س�رة ا�(  

  cRل س�tی� M : L��pأ Hأن ا f��� ،LB�4ح� 
أLB�M ����p، إذًا ��L� q ذن
، ��H ه� ا�\ي أL��p وf ذن

LB ؟ ا��� ��3ج2 ا��cBM ،�o نTول ا�O�Pن، �� �cَ3َ�َ E�3 أ�Lُ�َ3 ؟ �� �E�3 ��� آ�ن ً��p�j�<� ، ی��س

��E أن اH خ�LB�M �� y ا����o، و��5  c3?2 ه\ا ا����ه��ك ��ق ��5 أن  ،�P� �ً��p Jن�أ����p ؟ أي وج

�� وج�?2  أنL ن�e إ��L ��جً��p J�c3� ، أ�L�3 أي وجJ ه>\ا، ���Xت ه\J ا����BP ��� أ����?2، أي

���ء، و�� أج��B?2، أي �� وج�?2 ج��Bء، ه\ا �Mل ا�2�ّM 5 ا�(�زی� �� ا�\آ�، و��� ا�ی5 ا��ازي 

  : �Mل �E��3: ی�Pل

9َ� َ+�ْدُ:(Wُ ِ��2َ َوَذُروا ا��ِ>یَ� ُیNِ�ُْ=وَن ِ+* َأْسَ	�iِِ- َسُ�ْ#�ْNُ�ُْء ا�	َ�ْوَن َم� َآ�ُ<(ا �َوِ���ِ- اْ�َ ْسَ

  C)180(َی0َْ	ُ�(َن
��اف ( Uس�رة ا(  
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�5 ذآ� اH، إذا أ��E ا!ن��ن آc وL�M إ�� �� ا�k�B وا��gاء، أو    ���oخ�ل ج?�2 ه� ا�� 
إن ا���ج

 cآtر، ی�BخUا E�� �Pی��� ،���?Bی��م آ�� ،cا��� j4��� Eة ح���o4ا� �X�gا� J\ا�(��س وراء ه ��

���k�� ،L و�Xاء �� ا��?�ر، و�� ا� Eإ� 
���ء وراء ا��X�g إ�E أن یt��L ��_ ا���ت، أ��q ث2 ی\ه

ه\ا ً��p�E�� ، ه\J ه� ا��X ،���oء Oخ� ؛ ا!ن��ن و��ء، ��� ا�\ي ی�� ه\ا ا����ء ؟ ه\J ا��X�g، إذا 

أراد أن ی�>�2 ی�>�2 �5 ه\ا ا�o\اء ا�\ي �o\اJ، ��ن� و��ن، ه\ا آcّ حیZ?2، وا��4P ا���ن��، 

یL حی* Oخ�، ا� �X�g�o\یL وه� إذا �>�2 �>�2 �5 ا�\ي وا����ح�� ا���ن��، � q�� ،ن��ا�� cوا�����

�o\ى ��L، ه\ا إن��ن c��p، أ�� �� آ�ن ا�O�Pن �SنL یo\یL، وا���� �o\یL، وس�� ا� ����4�o\یL، و�َ�� 

��E وص��Bر �� اUا �� ���� L� ،ء ا���ء���k �� ذه�_ ه\ا ا��cZ ؛ وه� و ،y���� f2 إ�<� ،cس�U

 hی\p ی�، ���ذا\oا�� 
��� 2�<�� 2�<�� ����E ی��ج �5 ه\ا ا��B�4ر، ��3Uا �� L�� k�ا�\ي ی�

ك ����ن ا��X�g، ه��ك �� �X�X _� ،نO�M ك�� 2�� q�)� _� ،yك ح�� 2�� q�)�� ن��_ ؟

خ�ل: ��Mات ��ء زfل، وه��ك ��Mات �(�ٍر، �Mل ا!��م ��� ا�ی5 ا��ازي� 
ج?�2 ه�  إن ا���ج

�\اب ج?�2 ه� ذآ� ا H�E��3، وأص��ب ا�\وق وا���gهة ی(ون  5� l���َ�ُوا� ،H5 ذآ� ا� ���oا�

��E ا�ن�� وX?�ا�?�، وkM �� ��ب  cBMوأ H5 ذآ� ا� c�p إذا 
�Pن ا�S� ،_�\آ ��U5 أرواح?2 أن ا�

u 5و� �Bpر Eإ� �Bp5 ر� cPال ی��Tی fا���ص وز�?�ی� ا�����ن، و Eإ� ���I 5و� 
�u Eإ� 
�

S� ،���Iذا ان��� ��LB�M E ��ب ذآ� ا H�E��3، و����3 ا H���l �5 ن��ان ا��Qت، و�5 ح��ات 

�E ا�ی����>��، ا����رات، واس��3g �����3 رب اUرض وا����وات، ه��ك ص�� �� ا!ن��ن ُ�

���u Eإ� Jد�P� ���iا����ج2 ا���آ��، أي ا!ن��ن ح�آ�، أي ا�  L��� �Bن� أ�� ذر ا��أآ�B، سtل س�

 �5 ا���ر ؟ �Mل: ا�4�ة وا���مB3ل: ��ذا ی�(� ا��M 2ث ،H�� ل: إی��ن�M 2ث ،c��أن : �k ا!ی��ن 

L� ل�M ،_��Bخ y��� ،_وج�ه _��M y��� ،_��� y��� ،_��� y��� ،إن��ق ،Hك ا�i��Sن : ��i3 ��� أ

�5 ا���>�، �Mلأن ی��t �����3و: آ�ن f ی���M k�iل E?ن آ�: ف، وی�Sل��M ،رPی f 5ْ3ِ�ُ : ن��

 إن��ًن� ��M ،��ً�3لاUخ�قْ�ر، ��Pل ���L ا�4�ة وا���م: ؛ س�Pی f ن آ�نS� : 5� Jأذا _�����

ن23، أْي f یzذي أحًا �SنL س�c4 : ا���س، �(�ءJ سzال ���ج ؛ َأَو ِإْن �c3 ه\ا دخc ا�(�� ؟ إن �Mل


 دخc إ�E ا��رس� و�2 ی��ب أحًا �5 ز��LR، إ�E ا�(��، ��u ،ًا�2 ی��X c3]ً�، و�>f 5 یzذي أح

أو إن �c3 ه\ا : ، ن(��ن�، و�>5 أن 2� h��Pأ أ�ًا، و�>5 أن� �2 أؤِذ أحًا، إن�M ،_��� yi�� Lل:و�Mل

 ���2 ی�4
 خ��4 �5 ه\J ا���4ل : دخc ا�(�� ؟ ��Pل ���L ا�4�ة وا���مB�ح�E أخ\ت �� �5 

��c أآS� ،�Bذا ا!ن��ن �أ  Eإ� Jد�Pص��� ی c�� cا�(��، ا!ن��ن ح�آ� دی����>�، آ Lخ�� Eح� J��

 ،�B��43 أآ� Eإ� Jد�P� ��43� c��ای� �B�u، ی��?� ن?�ی� c��P���� ،�B�u وا!ن��ن ح�آ�، آ��� �

 ���Pء، واUج�ن
 �ّ��ا �5 ه\J ا!��ح��، ����(?�ا إ�E ا�(�q ا���Zْ�ِ، و�ّ��ا ه\ا ن�eة �������� ���
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ا�(�q ا����Z ���(?�ا إ�E ا��X ،2R�?Bء f ی4ق، ان��iط ا���س �Xء f ی4ق، ا�������U ،5ن 

ا!ن��ن ح�آ�، آ��� ��c ���43 ی��?� ی�ی �Xً]� أ���، وأk�X، وأ���، وا!ن��ن آ��� ح�آ�� 

�ل وإن ا�(L ا!ن��ن ن�� ا�� ��43��L�P ا���آ�� �5 ح��دی�، �Sذا ا�(?h ن�� ا H���P_ �5 ح�ل إ�E ح

���ن، : ح�ل إ�E ح�ل، ن�� اUس�c، وی�Pل أح ا����3ء أی�ً�U�3ل وا�Uال وا�MUا���اص ث���� �� ا

 Hج�3?� ا Mو ،H5 ذآ� ا� Hاب ا\� 5� L� E)أن �ً��أ��e?� خ�اص اUذآ�ر، �� َ�O cَ�ِد�� 

¥c<� ،���XUء، آ���X��  دم إنO 5ی� ا� ،H\آ� ا�ن tآ Hاب ا\��� ی�L4، أي �X fء ی�(�_ �5 

أَح
@ : أي ��Bدك أح
 إ��_ ح�E أحB�� LB_؟ �Mل: ذآ���� X>����، وإذا ن����� آ�����، �Mل ی� رّب

 Eإ� ��BBوح ،��B5 أح� 

، ن�P ا��یf ،5 ی��g إ�E أح ���ء، أح��B، وأح�Pا� @�P� دي إ���B�

،�Pل خ��M :ل�M ؟ _Pخ� Eإ� _BBأح j�<� ،_B5 ی�� 
ذآ��ه�Rf�� 2 : ی� رّب إن_ �2�3 أن� أحB_، وأح

 \�� h�Pب، ا���P3��� �R�ء، و��i3��� �R��3ن، ون�<��� �Rf�� 2ء ذآ�ه��ون�R��3 و���R، ه\ا ��?� ا�

L� hـ�M ،L� ذيzی�>5 أن ی c�� Lس�����4، و��� l�X k� ة اH آc هfzء ا���س : �����Bد اH، و

 ذاآ�ة و�cP، ُآ��ح، ُP� ،c�Xآ��ي و cgو� ،B<��� k�g�غ، و��J خ�Zة �� ا���أ��اض خ�Z�B، و

�3 �5 أ��ی>�، ا��L� h�P ا���م، ��Pل� ��ً� �5 أس�أ : خ�c ������، أخ ج�ءن� �5 �� c�3أخ ی ��

���ل، ��ً� ���U�� �Pً�3�م وا���ن��ج، ث�M 2لUا :Lإن E��3� L��M ی��X �� kس� M:  

  C)12(�ِإن� َ�3َْ� َر�Jَ�َ Qَ4ِ=یٌ= 
  )س�رة ا��Bوج ( 


 س��ع ه\ا ا��gی�، �h�P: و�Mل  P� س�L3 ن�ً�ا �5 خ���5 ��ة، و��ب P� : �� J�eن h�� ا�\ي ��

د��4M  ،yg روی�?�، رویُ�?� أن� �� ا��gی�، رج2�P� c �� أح أح��ء: ه\ا ا��gی� ��p اQی�، �Mل ��

 �e��� L���� k�ُّی� Lأن fإ ،�ً[�X c3ی� f ،�4ًا�و�L ر�Bp �� ا�t� j�4ن ی���u �� Egیy ا������4 

 ،�P� 5���� �����4ا�� ا��� Eا�(��، وی�3د إ� �Pi�� Eإ� ا��oدی�ت وا��ا��Rت وا�������ت، ی34

�3 س��ات � ،L��� وه\ا ،L�Bpر J\وج�ت، هT�� د و���تfزوج� وأو J��ة أص�
 ���ض ار���ء و

یL ور�3?��، ث�M 2ل�� Lإذا أ��_ ج��� fإن��ن إ Eإ� �eأن ی� k�iی�� f ،�4 ا��� : ا�(��نPا� J\إّن ه

E��3� L��M k� ی��gوردت �� ا�:  

  C)12(�ِإن� َ�3َْ� َر�Jَ�َ Qَ4ِ=یٌ= 
  )س�رة ا��Bوج ( 


 های� أخ�، وآ�bر  Bی� ه� س�gی� خ: ه\ا ا��gد ا��� أP� ،cوج T� Hا Eب إ���5 ��ة، و���

L� ل�M ،_eی�� Hب ا����� ����، اح�� ا�B� L�ى ا!ن��ن �� ح��ی� س�ي �� : ���دام ه��ك ���Bح� �

ه\J ا���4 ؟ س�� و���3ن ���ً�، �B4��� ���M، ون�e ح�د، وس�k ��هj، وذاآ�ة �Mی�، وأس��ن_ �� 
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L� ل�M ،_وزوج� hه� �: ��_، وأن��eی� ��� ح� �ً�P� ش�� 5� ،�B<ا� �� ����� Hا �?e��� �o4ا� �

��ش �Mیً�، آc¦ ��� ی������X Eخ� ��M�g، ص�� و�����، ی���L��4� k إ�O Eخ� س��ات ح���L، ه\ا 

��، اح�� اH ی��e_، اح�� ه\J ا�5�3 �5 أن ���e إ�E ح�ام، �5 �� �iث�5 ه\ا ا� ��� 
 آc واح�u

H5 ا���ام ��ه�� ا� L���� �5 ج�� ج?�2، اح�� ه\J اUذن �5 أن ���k ح�اً��، اح�� ه\ا ا����ن �5 

 H��43 اح�� ا� Eإ� ����م �5 أن Pا� J\اح�� ه ،�iB� 5 أن� أن ی�cu�B��� yi، اح�� ه\J ا��

E��3� ل�M ،_eی�� :  

  C)64(�َ+����ُ- َخْ�ٌ� َ��ِ+gً� َوُهَ( َأْرَ�ُ� ا���اِ�ِ	�َ� 
 ) jس�رة ی�س(  

�T وجc نc4 إ�E درس ه�م �� ا�\آ�، وه� أ��Mم ا�\آ� ؛ أی   Hء ا�X دم إن�M ا!خ�ة �� درس �?

ا�\آ� ا����، وا�\آ� ا�(?�ي، س���B ا��Pل و�Xح �� ج�ء �� اUح�دی*، ح�ل ا�\آ� ا���� 

E��3� Hء ا�X وا�(?�ي، إن.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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� - ا������ ا!س���� �� ا����ك إ�E اH) :098( ا�رس  -�ت ������ ���
 وذآ�  -  �M5ا�Pذآ� ا�

 .ا����ن

  07-12- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�����zن   

  ،5�zل ا����� ���h �>2 �� درس�5 س��5�P أّنL �5 أ��c أMع ا�\آ�، و��وخ�� �f L ز��� �� ��

وJ ����ب �����M ،LPا� EP5 أن ی�� L� وا����، وخ�� 
و�� ه� خ�� �5 آc ذ�_ ؟ : �5 إن��ق ا�\ه

ذآ� اH، و���h أی�ً� أن ذآ� اH جc ج��L واسk جًا یc�g ن�u�gت ا��5�z آ�?�، �Sن �Mأت : �Mل

إن آ�B�L ذآ��L، وإن ا�O�Pن ذآ��L، وإن سL��B ذآ��L، وإن وحّ�L ذآ��L، وإن ح��L ذآ��L، و

�5 ا���>�  h�?وإن أ��ت �����3وف ون L�ذآ� L�� _��P� ا�2�3 ا��� 
د���L ذآ��L، وإن �Mأت آ�

 T� Hل ا�M Pی\آ�ك �� �� خ�� ��?2، و� LPخ� �� J\آ��وح����  ،L�ذآ� Hا Eت إ���ذآ��L، وإن د

cوج:  

  Eُ(ْ)152(Cُ�وِن �َ+�ْذُآُ�وِ<* َأْذُآْ�ُآْ� َواْشُ)ُ�وا ِ�* َوَ�� َ�
  )س�رة ا��PBة ( 

��ع خ�ص �� ا�\آ�، ذآ� ا����ن   �� Eا���م إ� cPن�� ،L�� ب�Pوا�� L�Bو�� L���3� ه� Hوذآ� ا


، ا!��م ا���وي رح�L ا H�E��3 ی�Pل�Pوذآ� ا� : �� L�� c��Uوی>�ن ������ن، وا 
�P��� ا�\آ� ی>�ن

tوا����ن �3ً�، ذآ� ا����ن آ 
�P��� لآ�ن�Pوی ��Bْن ی��_ ا!ن��ن ُس : fإ Lإ� f ،Hا fإ Lإ� f ،Hا ،Hا

����L، وی�c�t �� : اH، وه� �Xرد ���zgون ا�ن��ی�، ن�Pل r�oه\ا ذآ� ������ن، وا!ن��ن أح��نً� ی

 ��gأح��نً� ی 
�Pو�>5 ذآ� ا� ،
�Pل ه\ا ذآ� ا��Pن ،Hا ��e� �� c�tرض، وی�Uت ا����وات وا�<��

�3ة �5 ا�\آ�، �>5 ا!��م ا���وي � �uخ�ا Eإ� ��gأح��نً� ی Jإ�E أ��ر دن��ی�، وذآ� ا����ن وح

 ،J
 وح�Pوذآ� ا� ،J
 وا����ن �3ً� ه� أ��c �5 ذآ� ا����ن وح�Pی�ى أن ذآ� ا� E��3� Hا Lرح�


 أ��c، أآ�ر إن ا�4�M ا�\آ� ��E أحه�� ؛ ا�P��� ،ه����E أح �4�Mذا اS� ل�M أو ا����ن 
�P�


 خ��ً� �5 أن ُیL� 5e ا��ی�ء، ��!ن��ن �Pا� k� أن ی��ك ا�\آ� ������ن �oBی� f 2ث ،cأ�� 
�P���

L���5 ا�����B �]� ی�Pل  jMی�� :L����ء �]� ی�Pل �5 ا� jMی�� ،��Bآ tiاٍء، ه\ا : ُ��اٍء، ه\ا خ��


 �k ا����ن�P��� أن ی��ك ا�\آ� �oBی� f 2ث ،��Bآ tiی\آ� �?��  خ c� ،ا��ی�ء L� 5eخ��ً� �5 أن ُی


، واc��U ��?�� أن ی>�ن ا�\آ� �M إًذا ه��ك ���ن وه��ك ،cوج T� Hا Lوج ��?� 4Pج��3ً�، وی

 �Mل ��3?2Mوا����ن �3ً�، و 
�P��� : ا!ن��ن �?�� دن� ،�pص�Uوع، ��آ��� وا�g� ا�\آ� ������ن
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،Lی\آ� ����ن ،LنtX cM ��?و� LنtX  5�� ك��g� 2س�M ن ذآ� ا����نt<� ،Lی\آ� ����ن LنtX ��و�?�� 

اUآ��� واUص��p، وUح ا����3ء ��B�u ���P، ی�Pل إن ��ك ا�U c�3جc ا���س ری�ء، و�� ��� ا!ن��ن 

 إن��ن Oخ�، و�5 ��د�_ ��Mم ا��� 2� ��� ،c�2P ا���c خ��ً� ����E ن��L ��ب ��ح�P ا���س، ��Zً� ���م 

ه\ا ی��eه� أ���� ���Pم ا���c، وه\ا ری�ء، �>5 �� دام ��Mم ا���tX 5� cن_ �2P ا���c، وf : أن ی�Pل �5


 وا����ن، د�PMا : �tB3 إu�Mً�، ا!��م ا���وي رح�L ا H�E��3 ی�Pل�P��� ج�از ا�\آ� E��أج�k ا����3ء 

ث، وا�(�
، وا���rR، وا�����ء، أي �� �5 ��Bدة إf و�?ِ�ْ�ُ�� q��� ،ا�\آ� fإ cP� أو �Z<� ،وط�X �

ث اذآ�، ج�
 اذآ�، ن���ء اذآ�ي، ح�rR اذآ�ي، ��(k اذآ�، 2R�M اذآ� �� hط، أن�X @أي L�

E��3� ل�M ،2 اذآ�Rاذآ�، ن� �<�� :  

  C)41(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا 
  )س�رة اUحTاب ( 

  :و�Mل أی�ً�  

  C)63(�َوِ:َ&�ُد ا���ْ�َ	ِ� ا��ِ>یَ� َیْ	Jُ(َن َ:َ�� اْ�َ ْرِض َهْ(<ً� َوِإَذا َخ�َ�َ&2ُُ� اْ�َ#�ِهُ�(َن َ��ُ�(ا َسَ��مً� 
  )س�رة ا����Mن ( 

  :و�Mل  

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َواْخPَِ��ِف ا���7ِ�ْ َوا��2َ�9ِر Vَ�ََی�ٍت ِ�ُ وِ�* اْ�َ ْ� ا��ِ>یَ� َیْ>ُآُ�وَن ) 190(َ&�ِب �ِإن� ِ+* َخْ�

ِ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض َر���9َ َم� َخ6َGْ�َ َه َ>ا َ��qً�ِ ا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�� ُ'9ُ(ِ�2ِْ� َوَیEَPَ)�ُ�وَن ِ+* َخْ�

  C)191(ُسْ&�9َGِ+َ Qَ>َ�Nَ َ:َ>اَب ا���9ِر 
  )س�رة Oل ���ان ( 

م و���ق �� ه\ا أي دا�Rً�، ا!ن��ن �  P� 5 آ���<� ،Lأح��ن r3� �� Hا!ی��ن ی\آ� ا yی�u أول �

�T وجS� ،cنL ی\آ� اH �� أآ�Z أح��نc� ،L إنf L ی����� أن ی�>�2  H�� ا!ی��ن yی�u ؛ أْي yی�iا�

fً�Z� ب��tن��، سی��Tم،  إن��ن آ�ن �� ا�(�ه���، �� ج�ه���L ه�، أي cBM أن: آ�ً�� �5 آ�م أهc ا�

 �ً3Bu ،��ّ�pUا J\ه Eإ� kاس�� �� L���� ب �?�، �� أول�iًا ی��Zآ �?Bی� ��ّ�pأ L� ،Hا k� ��i4أن ی cBM

 �Bآ�� �� ��ّ�pUا J\ه kس� Lأن �� ،یg���� ��ّ�pأ ���oی Eb�p ،�oا�� �� ��p ��َ�pأ ،��ّ�pا��4اب ه� أ

���� ر��� �uب �?�، و�>�z� q�� Lاخ\ًا ��E ذ�_،  _���� �� L�م �� �(�ل ا!ی��ن و�uل ��P� أ�� إذا

���� �B�u، وأنh �� اUس�س  J\?� ،ازT[�Xfا Xأ �?�� Tّ[�g�� �?ن�� ��ّ�pUا Eإ� kی��� M ،ا!ی��ن

 �4P� M ،ع�gع، س��ك �� ����ى ا��gى ا����� Eن��_ إ� EM�� �ً5 أح��ن<� ،c�3ا� E�� 
���س

�5 ����ى ا��gع أ��  qا��� EM�� ،cوج T� H�� _ت ص���Xي إی��ن_ ا�Mا!ی��ن و �� hP�3� إذا

 f \R��ن��_ إ�E ����ى ا��gع، و����c��P، ��!ن��ن إذا أآ�Z �5 ذآ� اH ی�B4 ذآ� اH دینL، و

ی����� أن ی�Pل آ��ً� �5 آ�م أهc ا�ن��، ا��Tاح، ا��ی* ا���رغ، س��سj ا��Uر، ا�c�P وا��Pل، 
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�5 ه\J ا���ه�ت، و�5 ه\J اc�u��U، ا����ح L5 ذ�_، ی�4ن ن��� EMی� ا����?�، ه� أر��Pت، ا��<

 hي ذآ�ك س��M س����?� وَدِن��?�، أي إذا J�<ر وی��U���3 ا� 
و�5 ه\J ا����ه�ت، وإن اH ی�

ه2 ��!ی��ن، ���رس ا��3م ����iBن، �� ج��� رس��: ن��_، أح��نً�?�� أخ �L إخ�ان �� أول 

 M �ًاحT� r3� k� 2?�3� حTص��ح?2، و� ������iBن، �Sذا ج���ا �T� �ً�3� 2?�3� kح�ا و

ی>�ن �BP� ��pل، ه\J خ���?2، �>5 �� رأیh هfzء أن��?2 �3 أن �Mي إی��ن?2 ��أی�?2 �� أی� ج��� 

����� أو ذآً�ا أو روح�ن��، ��\�_ hدرج� �5 ا����، �� أی� ج��� س�اء آ�ن E��ا�\آ� إذا  ه2 �� أ

 P����E �� أ ،kRن�ن را�M ،���i3ا� E���� f L���k�i أن ���_ ��L، ه��ك �����Tی�ء �Mن�ن ی hداو�

أّن ا��Pان�5 ا���دی� �?� �� ا���q �� یU ،�??Bgن ا�>�ن �� وحة �ًءا، �5 ا�\رة وان�?�ًء ����(�ة، و�ًءا 

أ ا����i3 أن اUجB� ،ا��>�ن، �\�_ ی��3ن �� �5 ا���دة وان�?�ًء ����وح r��� م ا�����آ���

 5� Lأن yRورأى ا��� ،�R�� ����� L� hP�iا����رة، وان 
ا����رات اUحU ��Tن ه\ا ا��اآ
 إذا رآ

�� ا����رة، �� P�� ج�ج، أوT��� 3ً� ����ت، إ����� EPBی ،jPی f 
ا���وري أن یـt)� jPة، ����اآ

��i3ن�ن ا��M 
B�� ،امT5 ا��� �، ���(�2 ا�����ك ی��r ا��>�ن، وا�(�2 ا���آ5 ی��r ا���آ�، �

�\ًرا  y����� ،ا��(�ء L��� �Bً3ًا أو درس�5 ص�ر ص�Sذا ��ك أخ �5 ا!خ�ان �5 ا�روس درسً� واح


، ی�ی �L أن ی��ك ا�رس ا���Z*، و�3 أر��3 دروس أو خ��� �5 یt�� أ�ًا، ه\J ه� Bس L��U

f ی���ك، وا�\ي یاوم ��E ا�روس f ی��آ?�، وا�����ك f یjP، خ�ص� ا����i3، �� دام س>5 

���3�Bu E ا���q، ��!ن��ن إذا اج�? f یjP، إذا  أ ��Tی��M ،�Rن�ن ��Tی��R ��دي ی��3B� �3، ه\اRرا

�5 ا�\آ�، أح��نً� �r3 ا!خ�ة ا�>�ام ی�ث�ن��، أن�� �� ����� ی Lی��� ���ن f H5 ذآ� ا� �Z2 أآ� �ً��

 ����� P� ،ر��Uا jس��س �� Lا�\ي أ��� hMه\ا ا�� �Pآ�����2، وأح� ،kR�3 آ����Xرس، أن��� ا�

 ،���B)��T وجc إfّ وی>��L اH، وه��ك آ��� واHِ أ Hا h�� Eإ� cخ4ق أنb إن��ًن� ی� f ،��Zخ�� آ

�T وجc، ه� ی���e رح�� هfzء ا�\ی5 یt��ن إ�E ا�روس، f یt��ن �: أح ا����3ء �Mل H ن��t6 ی�g�

اH ی���e ا��>��� �5 اH، ا�����y �5 اH، ر��ی� اH، ی���e ����� ا��Uر، ی���e أن یTداد ���L، أن 

 Hا E��ای� ا��B3د، أن h�t�� إ�h�� E اH، و���ل ?� Hا Jس�� M 2�<ه\ا ا�\ي ی� ،H5 ا� L��M دادTی

�T وجc أن ��iق �� J\أی?� ا!خ�ة، وه Hی���?� �_، وا fو Lق ��ب رح���i� أن ،_� Lی��� fو L�

L� ل�Mأ ،y�o� ب�� cودة، آ�� Lق آ�?� أ����iث�� أن ا�: �5 خ�Bا�� ا���4�g، أح��نً� أخ آ�ی2 ی�

LBg� l4M Eإ� L�� kه� أس�� fإ Lإ� f ا�\ي Hء، وا�g� tB3� fو ،Lإ�� 
ا����ل،  اصk� �ْ�i اH، وُ�ْ

 E�� cَ�Uا!ن��ُن ا Pَ� ی�� اL� H ��ً��، س��Bن اH إذا P� Lزواج ���� ،L��� �� Lأآ�� Hُوا ،yb��َ�َ

J، ی�Pل ��اH، وو�k ثH�� L�P، رج� اH وحJ و�2 ی�ُج J��p، ��5 ا��3�Bi أن ی�J ا�P� Hة �5 


 وا����ن ����ث وا�(�
 وا���rR وا�����ء، ا!��م ا���وي أج�k ا����3ء ��E ج�از ا�\آ� ����P
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��ء ون�� ذ�_، ���L وس�2 وا� Hا Eص� �Bا�� E��وذ�_ �� ا�����B وا����� وا��>��B وا�4�ة 

 2�3�� ،���� Lإن��ن أص��� ،�P�Pا�� J\ی>2 ه��ء ه� ا��B3دة، اس���ا �� أی?� ا!خ�ة أن أ�k ��5 أیوا�

��2 ا��5�P، أن ه\J ا�����  ،L�B�� �� ةT�Mو ،Hة �� ����3 اT�M 5 ؛��T�M T�P�� fإ L� Hا �?Mس� ��

ة، �>�نh ه��ك gا�� J\ه bة �3X L� ا�����، �?��ك ����، س�ق J\ه 3� ���� L� ?� ا�����، س�ق���و

ٌة إ��L، �\�_ ا!س�اء وا���3اج ��E ج�ى ؟ ج�ى �3 ا�jR�i، ورح�� ا�jR�i آ�نh ����، ا�ّXَ ��

 ،L�� ب وُآ\�ب وُس����ُ ،rا���� �� jR�iم آ�ن �� ا��ة وا���ا�4 L��� Hن� ��س�ل ا��Bا�

��� �� أ���� و�_  
�p _� 5<ل إن �2 ی�M ،L�����ا �5 د��وج�ءه2 �3 أن أخ�جL أهc �>�، وأ

 ،�Bا����س J\?� ���M����م ن���c ��!س�اء وا���3اج، ��  cن�5 آ ،E��� Eح� EB�3ا� kMء و�X

��J\?� ���M ا����س�B أن_ إذا آ�h ص�دk� �ًM اH، وج�ء�_ ���� أو ا���ء أو ��B�4 وص�Bت  ،E?وان�

�5 إی��ن_، و�5 اس����P_ و� 2�TحTح_ �5 صق  _�T�T� 2و� cوج T� Hا �� �?�Bواح�� ،

���L ا�4�ة و �Bا�� ،���� �?BP3ا����� س� J\ن هS� ،cوج T� Hا Eإ� Lم �� رح�� ا!س�اء ا���ج�ا��

وا���3اج ��ف أنL س� اUن��Bء وا���س��5، وس� و� Oدم، �>tن ا!س�اء وا���3اج ه� ا��د ا!�?� 

��E ���� ا�jR�i، وآtن ��ح�
 ا����ء وح��وة ا����ء ه� ا��د ��E ج��ة اUرض، ن23، واH أن� 

ریq، أ���L أنL آ�ن ���� c�3ف أًخ� آ�ن ز���� �� ا����5 أ�3 ا���س �5 ا�ی5، واHِ ی>�د ی>�ن أ

 ،c<g��4، و�� kوی��� ،Hرس�ل ا E����E ه\ا ا�ی5، و ���� ،c��P��3�L س�خ�ة fذ cًا، ز�����

و�(��ل، و�\آ�ء، وی��X c?�دة ����، و�L زوج� ������، ی ��3��R?� آ�� ی��3 آ�Zٌ� �5 ا���س، وذات 

�� 
��u م�س �ّ����L��X E، وآت أfّ أصق ن���، �� ه\ا ا���م ؟ ��L� h�Mٍة رأی�L ی��2  2 :

ك ��\ س�� أX?�، أص�� ا�(��3، أهً� وس?ً�، وث�ر سzال �� ���5 أح�ا�_، �Mل �� واH أن�  ��[�u

J واHِ أ�3َ ا���س �5 ا�ی�M ،5ل �� ���u ص��oة أحB?� : ذه��?��� ا�\ي ج�ء �_ إ�E ا���(، وأن� أ

 ا��y�3 أن�hP آc �� أ��_ �5 حBً� ج��نXأ �?� y�3�� ن��Uو ،*�Bض �� د�?�، ��ض خ��� hBأص� �ً�

أجR��X c?� ح�E ا��iرت إ�k�� E ���� وس���ت �?� إ�E ��ی�iن��، و�2 أس�� �X]ً�، وه� ��5 ا���ت 

�c3 اH  �� أن�� �hB إ�E اH أن� وزوج��: ج�ءن� خ�h�M ،�u: وا����ة، ��3ن� س��uن ا�م، ث�M 2ل

ن� ا�T3م أن� وزوج�� ��E ا�����، �أت أص�� وحّ(hB زوج�� ��f���ق، و���L : ی�M ،��� �?��gلP3�

�Mی
 �5 ه\ا ا���(، ����Tم �?\ا ا���(، ���\ي ��h ن�eي س�L�ُ �� أ��E درج� �5 اUدب، 

ة س��ات f أدري آL� hB)3� 2، س��Bن اHُ�� ،H �2 ی��
 L�I، ��اجk ا���ض �g� �ً[�X]ً�، و� 3�

 P� ن��h ه\J ا��4P، ح��ت M hوآ� ،L���f ان�M P���ن� إ�E ح��ر � ����ه�، زارن� �� 

 ،�� �ً�ا��Pان وأ�h�P آ��� �� ه\ا ا���c و����� آ�hُ خ�رًج� �5 �>�ن ا��� c���3B ��ح��Bً ��، و��د

L� h�M :�� hBا��� زوج�?�، أه� ه� ا��� أص� J\ل�5 ه� ه�M ؟ ��i�4 : �ض خPا� J\ه� ه�، ه
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3 ���ص�L إذا س�L� k ؟ ��u 5یy ه\ا ��� f 5� ؟ LB5 ی�� �ًZ�Bخ �ً���Bًة �(�Bً�، أّن �� ���i�أ

ا���ض ا���B* ا�\ي ج�ء آ����j وهى اUم واUب ورحc، ه\ا �c3 اH، ه\J ه� ا�� �B�4�Tیك 

�ًBك ح  .Eً��M و�Tی

   �4Pا� J\ه cZ� درج� �5 ا��(�ح �� أی?� ا!خ�ة E��2 �� �� ���p، و�� أ�P� زارن� أخ Pف، و�fO

ن�دیh اj4��� �� H ا���h�M c ی� اH إن : ا�(�اح�، أص�
 ���ض ���ل ؛ خ�Zة �� ا���غ، �Mل ��

��، وخ�� ا��y، وه\ا �iا� E��أرد��� أن أ��� �����X وإن أ�����P ��ی�ً� ��\ن� إ��_ وأ��هك 

Hا���اش، وا�>�س�،  ا���ض وا �3M �Bه\ا ا!ن��ن وأص E?وان� ،f ی�(� ��l�X j�U�� L واح

 ا���آ� آ��ً�، �MلَPَ� P� : ل�M P� ،LR��3 س����5 �5 د� Hا J��X 2ی� أس��ذ �� �5 خ��� �� : ث Hوا

�T وجc واس�(�ب ا Hا hون�ج fة �5 د�� إ�iM 5� �� ،cوج T� Hون�دت ا fج��� إ ��ّpو H

  .ا�(�ه�R�� L وث��ن�5 درج�

أی?� ا!خ�ة ؛ إّن اH ��ج�د، و��q ه��ك إf اH، وآ�X cء ��J، أي ��4اح� ن�iP دم �(�ت ��   

 P� *و��>�ن ث�� ،E��أح أو��� ا���غ، �Xء ���j، إن ���Zت ��>�ن ی�ث c�X، و��>�ن Oخ� 

� �iPا�� J\ا�\اآ�ة، ه P� kن را��<�� ،kوس� ا��� Eإ� cخ5 ا�م ا��� �(�ت أی� ی ���k�i أن �

 _�T?وأج _R���ا���غ، أو إ�E ا��gی�ن و�\یB?�، اH ه� ا�\ي ��J آ�X cء، ی(
 أن �2�3 أّن آc أ

 
 َی2�َ3ْ ������ت ون���R وأ��Bu �?� ،�Bی�p �4Pآ�ن �3_، ا� L3� hذا آ�S� cوج T� H _���وأو

� Lه\ا ا���ض، ی�3ف ه\ا آ� Lص�وإخ ،�Mا��4د B3ج�ة ا����� E��3�و Lن��Bس Hُوا ،����P���3 ی

 ،�ًBی�P� j4�4 س�� ونPا� J\ه E�� E�� Pت، و��ا������ c3ی� cوج T� Hرة اP� L��Pوی ،یgا�

��E درج�ت ا��M ،��4ل ��t� kن ی���Qوه� ا : �ً[�X و�� ا���م ا����� أج�یh ���ًص� ����X و�2 أج

�Buأ ��م وا�� وآ�X cء ��3�Bu، �5ْ3َ َس�3ِِ 5ِ�ْ َأِ�� Pء ا����ء �5��B4 آ�Bر، ��جت اس�(���ت أ

 �Mََل ٍXَِرا  

  ))ُسْ&�Nََن ا���ِ- َأْیَ� ا���7ُ�ْ ِإَذا َ'�َء ا��2َ�9ُر : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 
)X5 أ�� را� �5 س�3    )رواJ أح�

��E ه\ا ؛ أی5 ا���ض إذا ج�ء ا���gء ؟ ا��Eo ا���ض، ا�\ي ی��y ا���ض ی��y ا���gء،    q�Mوأن� أ

����gp Lوة f ی( ص�ح23i� �?B ا�\آ� ح�وة وJ��o� f �5 ا��B3دات، : �Mل �r3 ا����3ء c��oا� 
�M

c�M _�\� :س� �ً��p ا!ن��ن 
�M إذا آ�ن ،Jٍس� c��p 
�M k� خ�� �� ذآ� f ،f ی��ك ا�\آ� ؟ cهً�� ه

ه\ا ا�\آ� ��Bب ���L : اس���P، اذآ� وB�M_ ح���، ا!��م ا�Toا�� رح�L ا H� L� E��3���M j�i� c�Zل


، وا��gPة ا��Z��Z أن ی��>5 ا��\آ�ر �Pن�� ذآ� ا��Zة ا��gPذآ� ا����ن، وا� Eو�Uة ا�gPر ا��gM ث��ث

�T و Hح���� ی\آ� ا 
�Pل�5 ا!ن��ن، وا��M ا�\آ� 
أن : جc وی�f L� y�3 ی��k�i أن ی��ّ_ ��L أ�� �
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 q��ت ا�\آ�، و���<X E��� ،H\آ� ا�أن_  E��� وی���� ا�\آ� وی���� أي 
�Pی���>5 ا��\آ�ر �5 ا�

 ،_B�P� \آ��\آ� ����ن_، وأن �ت ا�\آ� أن ��P� ،Hا k� >�ن�ا�\آ� أن  �P�Pأْي ح ،Hا k� أن_ ص�ت

�T وجc، أ�� إذا وص�h وأن ی��>5 ا�\ H\آ� ا�2�3 أن_ � cا���اح J\ه cآ �� h5 وأن<� ،_B�M 5� آ�


 ا�\آ�، �Sن_ �\آ� اH، و���E أن_ �\آ� اU Hّن ا�\آ� أص�B جTًءا �5 � Eرج� ا��ا��3 إ�إ�E ا�

�i�ة، وی���P أ��ان ا��3iم، أRا��� Eإ� q�)�� ،�3مu Eإ� E�ن� ه\ا ا�yBi، آ��ن_، ا!ن��ن أح��نً� ُی

أ��iن� ذاك ا�yBi، ه� واٍع ��� ی�c3، أ�� وه� ی����u qال ا��?�ر ی��E أنL ی���q أ��q آ\�_ ؟ 

إّن أ��E درج� ���\آ� أن : ����آ� َن��p L�ِ�َ واٍع، Uن�X Lء ����� و���tف، ��Pل ا!��م ا�Toا��

ا���احEPB : c أنk� h ا�M ،Hلی���� ا�\آ� ویEPB ا��\آ�ر، ا��س�cR ی�j3 وج�ده� ویEPB اH و�


 3Buً� ث2 اس���ء ا��\آ�ر و��� ا�\آ�، ه\ا �Pث2 ذآ� ا� �ً��<� 
�Pؤه� ذآ� ا����ن ث2 ذآ� ا�B� ث�Zا�

 Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� b5ِ�ْ َ��ِ�ٍ_ َأن qِ5ْ َأَن�رأي ا!��م ا�Toا��، و�� �r3 اUح�دی* ا��gی�� َ

Mَ 2َbَلَوَس��:  

ُ̂ ا�>4ْآِ�: َوَم� ِرَی�ُض اْ�َ#�9ِ! ؟ َ��َل: ِإَذا َمَ�ْرُ�ْ� ِ�ِ�َی�ِض اْ�َ#�9ِ! َ+�ْر0ُ�َ(ا، َ��ُ�(ا(( �َ�ِ ((.  
  )رواJ ا����\ي(

ة ا��Bد ��   X 5� ی>�د ی��ت یX إن��ن �� ��د ،�?���M ن���ن Eدي إ�zأي ه��ك ِن2ٌ3َ اس���اُره� ی

�g3 دyR�M اUو�E ی�3g ��اح� �� �3ه� راح�، �3 س��� یj�t ه\ا ا�(� دخc إ����p E دا�]� �� ا�

ی إ�E ج� ��3ل، ���\آ� أو�L ج��c جًا �3 ذ�_ ی�B4 جTًءا �5 X 5 ��د� cPان� Lأن Eل وی��ا���3

�Mَ 5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة�َ Lا!��م ���2 �� ص��� Lم ���� أخ�ج�ة وا���ا�4 L����Mََل : َلح��ة ا!ن��ن، و�Mل 

2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�ُل ا�� :  

َ- �9َ�ََدْوا َهُ�	%(ا ِإن� ِ���ِ- َمiِqََ)ً! َی3ُ(ُ+(َن ِ+* ا�3%ُ�ِق َیPَ�ِْ	ـ�ـُ(َن َأهـ7َْ ا�>4ْآِ� َ+kَِذا َوَ'ُ=وا َ�ْ(ًم� َیْ>ُآُ�وَن ا���((

َم� َیGُ(ُل : َ+َ�ْ�َ 2ُ�ُْ� َر�%2ُْ� َوُهَ( َأْ:َ�ُ� ِم2ِPِNَ9ِ'ْ َ�ِ :�ْ2ُ9ْْ� ِإَ�� ا���َ	�ِء ا�=%ْ<َ�� َ��َل َ+ENُ�َ%(َ<2ُْ�: ِإَ�� َ��َ'Pُِ)ْ� َ��َل

: َه7ْ َرَأْوِ<* ؟ َ��َل: َ+Gُ�َ(ُل: َیGُ(ُ�(َن ُیَ�&Nُ4(َ<Qَ َوُیَ)&4ُ�وَ<Qَ َوَیNَْ	ُ=وَ<Qَ َوُیَ	#4ُ=وَ<Qَ َ��َل: ِ:َ&�ِدي ؟ َ��ُ�(ا

َ�ْ( َرَأْوَك َآ�ُ<(ا َأَش=� Qَ�َ : َیGُ(ُ�(َن: َوَآlَ�ْ َ�ْ( َرَأْوِ<*، َ��َل: َ+Gُ�َ(ُل: wَ َوا���ِ- َم� َرَأْوَك، َ��َل: Gُ�َ(ُ�(َنَ+

َیْ�َ ُ�(َ<Qَ اْ�َ#�9َ!، : َ+َ	� َیْ�َ ُ�(ِ<* ؟ َ��َل: َیGُ(ُل: ِ:َ&�َدًة َوَأَش=� Qَ�َ َ�ْ	ِ#�ً=ا َوNْ�َِ	�ً=ا َوَأْآْ�َ Qَ�َ �َrَ��Nً�&ِ، َ��َل

َ+َ)lَ�ْ َ�ْ( َأ<�2ُْ� َرَأْوَه�، : َیGُ(ُل: wَ َوا���ِ- َی� َرب4 َم� َرَأْوَه�، َ��َل: َیGُ(ُ�(َن: َوَه7ْ َرَأْوَه� ؟ َ��َل: َیGُ(ُل: َ��َل

َ+ِ	�� : =� �2َ�َ َ�َ�ً&� َوَأْ:gََ� ِ+��2َ َرcَْ&ً!، َ��َلَ�ْ( َأ<�2ُْ� َرَأْوَه� َآ�ُ<(ا َأَش=� َ:�2َ�ْ�َ ِ�ْ�ًص� َوَأَش: َیGُ(ُ�(َن: َ��َل

wَ َوا���ِ- َی� َرب4 َم� َرَأْوَه�، : َیGُ(ُ�(َن: َوَه7ْ َرَأْوَه� ؟ َ��َل: َیGُ(ُل: ِمَ� ا���9ِر، َ��َل: َیGُ(ُ�(َن: َی0َPَ(�ُذوَن؟ َ��َل

: َ�ْ( َرَأْوَه� َآ�ُ<(ا َأَش=� ِم�2َ9ْ ِ+َ�اًرا َوَأَش=� �2َ�َ َم�Mََ+ً!، َ��َل: (ُ�(َنَیGُ: َ+َ)lَ�ْ َ�ْ( َرَأْوَه�، َ��َل: َیGُ(ُل: َ��َل

  ِ+�qَ+ُ �ْ2ٌِن 8َ�ْ�َ ِم2ُ9ْْ� ِإ<�َ	� َ'�َء : َیGُ(ُل َمQٌ�َ ِمَ� اْ�َ	iِqََ)ِ!: َ+ُ ْش2ُِ=ُآْ� َأ<Eَcَ =ْ�َ *4ْ�ُت 2ُ�َْ�، َ��َل: َ+Gُ�َ(ُل
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� ِ�2ِْ� َ'ِ��ُ�2ُْ� ُه: �Nَ�َِ'ٍ!، َ��َلGَJَْی wَ ُء��اْ�ُ#َ�َ �ُ ((  
)2��� Jروا(  

�3 اH آ�ا�� و�>��tة و����y، و�� حی* Oخ� َ�5ْ َأِ��   � _� cوج T� Hا h�� Eإ� hدخـ� hأي إذا أن

2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ َل�Mَ ُهَ�ْیَ�َة:  

bِْمٍ� ُآْ�َ�ً! ِمْ� ُآَ�ِب ا�=%ْ<َ�� َ<8َ�E ا���ُ- َ:9ُْ- ُآْ�َ�ً! ِمْ� ُآَ�ِب َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ! َوَمْ� َی��َ� َ:َ�� َمْ� َ<8َ�E َ:ْ� ُم((

ا���ُ- ِ+* َ:ْ(ِن َ�ِة َوُم0ِْ�ٍ� َی��َ� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- ِ+* ا�=%ْ<َ�� َواV�ِْخَ�ِة َوَمْ� َسPََ� ُمْ�ِ�ً	� َسWُ�َPَ ا���ُ- ِ+* ا�=%ْ<َ�� َواV�ِْخ

ِ�ی�Gً ِإَ�� اْ�َ#�9ِ! ا0َ�ْْ&ِ= َم� َآ�َن ا0َ�ْْ&ُ= ِ+* َ:ْ(ِن َأِخ�ِ- َوَمْ� َسQَ�َ َ�ِ�ی�Gً َیPَ�ِْ	8ُ ِ+�ِ- ِ:ْ�ً	� َس7َ�2 ا���ُ- َ�ُ- ِ�ِ- َ�

Pََب ا���ِ- َوَی�Pََن ِآ)�ُPٌْم ِ+* َ�6ٍ�ْ ِمْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- َی)ْ�َ �َ	َPَ'ِْ)�9َُ! َوَم� ا��اَرُس(َ<ُ- َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ��� َ<6ْ�َ�َ َ:2ِ�ْ�َْ� ا�=َ

  )) ْ� ُیْ�ِ�ْع ِ�ِ- َ<َ�ُ&ُ-َو2ُPْ�َJِcَْ� ا���ْ�َ	ُ! َو2ُPْ�E�َْ� اْ�َ	iِ��ََ)ُ! َوَذَآَ�ُهْ� ا���ُ- ِ+�َ	ْ� ِ:Wُ=َ9ْ َوَمْ� َ��3َ  ِ�ِ- َ:َ	ُ�ُ- َ�
)2��� Jروا(  

  M L�� Hا �����L وس�2 خ�ج ��E ح�P�ْ �5 أص���3Bu ،Lً�: �لو�5 ��3وی� ر Hا Eص� �Bإن ا�� )

�P�َح (-  ������-  �?ص�ا� tiخ �oا�� ��)�P�ْح ( -  م�ن ا��<�� - L� ل�Pی : ����)ا� yأن� س�ت �� ا�����

� خti، ا�����y �5 ا�����y، أ�� اس�L �?� ا������y ا�(����، ا�����y �5 ح�u y�ّر �� ا����ء، �?�

)�P�ْا�� ( hو���)�P�َذآ� ��?� أّن )ا�� ���P� 2ه، l�X أj�ّ آ���ً� س��J أخ�iؤن� ا��3R�g �\آ� أح

cوج T� Hل ا�P� ،ت�[�iخ E�� k�)ء ی�iأخ E�� k�)ی f tiن ا��U kR�X tiان ا�>��ب خ��� :  

  C)25(ْ� ِمْ� ُدوِن ا���ِ- َأْ<َ��رًا �ِم	�� َخ2ِ�ِ��َ�3ِْ� ُأcِْ�ُ�(ا َ+ُ ْدِخُ�(ا َ<�رًا َ+َ�ْ� َیِ#ُ=وا 2ُ�َ
  )س�رة ن�ح ( 

����، : ث2 ج�ء إن��ن ث��* �Mل   tiن ا��U ،�3R�gا� ��u�pوا��4اب أ ،tiن� خ�Zوا���3ان ا�

E��3� ل�M ،tiخ Lاس� �M�خUا tiا�� ،��p Lا����3 اس� tiأ�� ا�� ،tiن��اف خfوا:  

  C)25(ِخُ�(ا َ<�رًا َ+َ�ْ� َیِ#ُ=وا 2ُ�َْ� ِمْ� ُدوِن ا���ِ- َأْ<َ��رًا �ِم	�� َخ2ِ�ِ��َ�3ِْ� ُأcِْ�ُ�(ا َ+ُ ْد
  )س�رة ن�ح ( 

: ا�3وى ���(�ب، ی(
 أن ��Pل) ا��(�رب(، )�(�ُرب(أن� ���h : ا���o ا�����3 د�P�M، ی�Pل �_  


 : ���>��، ی�Pل �_) َ�َ(�ِرب(�Biه\ا ا�)�R�4م، أي ُی��4، ا!خ�4ء 5�ِ) أخأخ��t�  E4اض ا�

ه� ا��Zر اUح��، ی(
 ) ا�k�ّ�َ�ُ(��ن �k�ّ�َ �>\ا، : ُی��4 إخ�4ء، وا��4اب اخ��4ص�، ی�Pل �_


 اخ��4ص�، وأج�ى �(�ِرب، وحf �P�ْ ح2?�3� 5ّ<� ،�P�َ )k�َ�ْ�ُ(أن ی�Pل �Buا، و\<� k��ْ� ن�� ،

و�y ا��4اب ا����4 ُیَ�?2  ا��ti ا�kR�g خ�� �5 ا��4اب ا���kR، أي إذا �>�2 ا!ن��ن ���>���: �Mل

  .أنL أخti، إذا �Mل ه\ا ��5 �5 ی(?��ن ا���o ا�����3

ِإن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َخَ�َج : َ��َل ُم�0َِوَیُ! َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-: َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري4 َ��َل((

�Nََی9ِ0ْ* ِمْ� َأْص !ٍGَ�ْ�َ �َ�� َم� َهَ=اَ<� ِ�ِ=ی9ِِ- : َم� َأْ'َ�َ�ُ)ْ� ؟ َ��ُ�(ا: ِ�ِ-، َ+�Gََلَ:َ�:َ Wُ=ُ	َNْ>َ�9َ َ<ْ=ُ:( ا���َ- َو�ْ�َ'َ
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ْسEْ�ِNْPَُ)ْ� َ��َل َأَم� ِإ<4* َ�ْ� َأ: ����ُ- َم� َأْ'َ�َ��9َ ِإ�w َذQَ�ِ: ����ُ- َم� َأْ'َ�َ�ُ)ْ� ِإ�w َذQَ�ِ، َ��ُ�(ا: َوَم�� َ:Qَ�ِ �9َ�ْ�َ، َ��َل

  )) َ	iِqََ)َ! 2َ�َُ	ً! َ�ُ)ْ� َوِإ<�َ	� َأَ��ِ<* ِ'ْ&ِ�ی7ُ َ:َ�ْ�ِ- ا���qَم َ+َ ْخَ&َ�ِ<* َأن� ا���َ- َ:�� َوَ'�7 ُیَ&�ِه* ِ�ُ)ُ� اْ�
)�Rا���� Jروا(  

�(�qُ  إذا آ�q�)� �� h ذآ�، و�(��q ا�\آ� آ��Zة، �Xُح ا�O�Pن ا�>�یqُ�)� 2 ِذآ�، �Xُح ا��ی*  

��ُء �(�qُ ِذآ��� �(�qُ ِذآ�، ا��g2ُ��3 ا�2�3 ا��ِذآ�، .  

ِإَذا َمَ�ْرُ�ْ� ِ�ِ�َی�ِض اْ�َ#�9ِ! َ+�ْر0ُ�َ(ا : وَ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

ُ̂ : َوَم� ِرَی�ُض اْ�َ#�9ِ! ؟ َ��َل: َ��ُ�(ا   )) ا�>4ْآِ� ِ�َ�
  )رواJ ا����\ي(

إذا ��ر�2 �(���� ی\آ�ون اH ��ذآ�وا ��اL�M �?2، أو : ا!��م ا�5 �ّ�ن �Xرح آ��ب اUذآ�ر ی�Pل  

E��3� L��P� ،fً�� أو fًن?2 �� ری�ض ا�(�� ح�S� ،2اس��3ا أذآ�ره:  

  C)46(�َوِ�َ	ْ� َخ�َف َم�Gََم َر��Pَ�9'َ -ِ4ِن 
  )س�رة ا��ح�5 ( 

: ��>O 2داب ا�\آ� ا����د، وذاك ا�\ي ��b ��� ه� ا�\آ� �k ا��(��ع، أ�� ا�\آ� ا����د ��O Lث�ر، ���Mاوإ  

 L��P� �3رgوا� L�وا���23 ����ج� ،L��� qنUُا E�� 5�zا�� 
 وإی�PِدJِ، و��3ی�Pأث� ��3ّل �� ص��ء ا� L�

3 أن� L��� خ���ً� ����دًا H5 �5 ج��� ی\آ� ا�z��� � ��  ،Lب ن����� E�� k�iّوی Lن�� 
ی��س

L�� l����� Lن��   .وأخS� ،�?R�iذا �� رأى س�]� اس���o و��ب وإذا �� رأى ��Bً� ج�ه

س وأ�Xف �>�ن ����، وی�م ���� خ�� أی�م ا����،   Mداء ��ی�� ا���، وأU ن�Bإخ�ة آ�ام ی\ه

��دي، أو ذآ� ج����، ه\ا  LZی ا��م، ��(�q أحه2 �� ا�����، ���S حXم أ ی�Mو ،L��� �خ ��

 H\آ� ا�أن  � fو ،cوج T� H�� ���� أن � f دات�B3ا� r3� ،تfا��� r3� ،5آ��Uا r3� ك��?�

 5�وحك، ا�\آ� ا����د ��L ص��ء وی�eP وُأنq و�23ُ�َ ������ج�ة، وا��3gر ����Pب، �\�_ �?�� ��ث�� 

�\آ� ا����د ا�\ي �L خ�4ص�� خ�ص�، ا���f�� ،c ا����P� cل �5 ا�\آ� �k ا!خ�ة اUآ�رم �� � �5 ا

 Lُ�ْ�َ Lُbا�� ��  :�Xء �� �Xء، �5ْ3َ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َرِ

  )) َسْ&0ٌَ! ُی�gِ%2ُُ� ا���ُ- َرُ'7ٌ َذَآَ� ا���َ- َ+�EََضWُ�9َ�ْ:َ 6ْ : ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل:(َ(
)��L��� y�(  

ی��oB أن ی>�ن ا�\اآ� ��E أآ�c ا���4ت، �Sذا آ�ن ج���ً� �� : وه\J أ��Xء ����� ��رس، �Mل ا����3ء  

�k اس�cBP ا�ً�\�� ��BP� ���3�gً� ��>��� وو�Mر، �M�iً� رأسL، و�� ذآ� ����p E ه\J اUح�ال ج�ز ��

،c���� �ًرآ��ر آ�ن \� ��o� 5 إن آ�ن<� ،LPآ�اه� �� ح fو  �ً?)�� ،j�eأن ی>�ن �� �>�ن ن 
ی(

��ً� M�Xً�، ی��� أرً�� �Zً�، ی��4 س��رة  c�3ح�ج، ا!ن��ن ی �3\وًرا �� hأ�� �� آ� ،��BPن�� ا�


 ی(
 أن ی(��� q�J�) ا���BP و �� �>�ن Bس �؟ أ�� � kا���ن ��� Lث��� E�� 2�gوا� Hإذا ذآ� ا ،�ًZ�
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 ��ك اUو�E واc��U، وه\ا �Xء Oخ� �� : ��ءنj�e وی>�ن ه� ن�M �ً��eل ا��3M ر ی>�ن\��5 دون 

 آ�� �Mل ا����3ء�P���� ،y�i� وذآ� �P� ن� ذآ���ع ا�\آ� ؛ ��3�� : �Bا�� Lإ�� ���ه� ا�\آ� ا�\ي ن

 ًا ���Tن خ�ص أو �>�ن خ�ص، آ��\آ� �3 أداء ا�4�ة ؛ � 5����B و�����P� م�ة وا���ا�4 L���

ة ود�k ا��Qت و�>��B وgا� ��أذآ�ر ا������، وأذآ�ر اQآc وا��gرب، وأذآ�ر ا��>�ح، أذآ�ر ��Pل 

 �� ا���ت و�� ی�y�3 �?��، و�3 ص�ة ا�(��3 و����?�، و�� ا���ض و��
، وأذآ�ر ��Pل R�4وا��

� ا���م رؤی� ا�?�ل، أذآ�ر ا�2R�4، وأذآ�ر ا��� �tن�ا�?�، وأذآ�ر ��Pل �� ا��B4ح وا����ء و�

 �� �?� ،�M L� q��� y�iة، أ�� ا�\آ� ا���P� آ�?� أذآ�ر J\ه ،Hا c�Bظ، وأذآ�ر ا�(?�د �� س�Pس��fوا

 f ��>�ن و��T� fن، وhM�� f وf ���ل، و��P� fم و�3P� fد، ������iب �5 ا��5�z أن ی\آ� �P2 ی�

  :ت آ��Zة ��?�  L��M�E��3اH �� آc ح�ل ح�E ی>�ن ���نL رBuً� �\آ� اH، واQی�

  C)20(�ُیَ�&Nُ4(َن ا���7َ�ْ َوا��2َ�9َر َ�� َیPُEُْ�وَن 
  )س�رة اUن��Bء ( 

  :وأی�ً�  

  C)42(َوَس&Nُ4(Wُ ُ�ْ)َ�ًة َوَأِص�qً ) 41(� َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا 
  )س�رة اUحTاب ( 

  Lن��Bل س�Mو :  

 �ً	�gِ:َ َ�ًة َوَأْ'�ًاEِhًْا َوا�>�اِآَ�اِت َأَ:=� ا���ُ- 2ُ�َْ� َم��rِ35(�َوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ(C  
  )س�رة اUحTاب .( 

  و�5 اUح�دی* ؛   

ِإن� َشَ�اiَِ� ا�ِْْسqَِم َ�ْ= َآrَُ�ْت  :َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ�ْ�ٍ� َأن� َأْ:َ�اِ��¥� َ��َل ِ�َ�ُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�((

  )) wَ َیَ�اُل ِ�َ��ُ<Qَ َرْ�ً&� ِمْ� ِذْآِ� ا���ِ- َ:�� َوَ'�7 : َ:َ�*� َ+َ ْ<ِ&9ِ�ْ* ِمJَ�ِ �2َ9ْْ*ٍء َأJَ�َ&�ُ� ِ�ِ- َ��َل
  )رواJ ا����\ي(

  ��P� 2وس� L��� Hا Eص� Hرس�ل ا hوص� �?�� Hا ��آ�ن ی\آ� اH �� آh : cا���ة ���gR ر

Lأح��ن.  

��L أن�M Lل    Hا ���2 ی��ض ا H��M : E��3ل - وه\ا آ��L و��q حی�X �ًZی�ً�  - و�5 ا�5 ��Bس ر

 L� c3)2 ی� LنS� ،ا�\آ� ��p ر أه�?� �� ح�ل ا�3\ر\���BدJ ��ی�� إf جc3 �?� حًا ����3ً� ث2  E��

�L�P، أي �(��ًن�، حًا ی��?� إ��L، و�2 ی3\ر أحًا �� ��آ E�� �ً���o� ة ؛ إذا آ�نL إf �� ح��� واح

cR�M 5� Tّ�  :وأ��ه2 �\آ�J �� اUح�ال آ�?� ��Pل 

)	ُ��ِ َ+َ �ْPُ9ْ>َ ْ	َ�َْذا اkِ+َ �ْ(ُ�ِ)9ُ'ُ �َ��َة ا ا���َ��َة ِإن� ا����َ+kَِذا Pُ�ْDَ�َُ� ا���َ��َة َ+�ْذُآُ�وا ا���َ- ِ�َ��مً� َو0ُ�ُ(دًا َوَ:َ�

  C)103(َآ�َ<6ْ َ:َ�� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِآ�Pَ�ً� َمْ(ُ�(�ً� 
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  )س�رة ا����ء ( 

ا�O 5دم إن_ إن ذآ���� X>����، وإذا �� ن����� آ�����، أو ��
 أن ی>�ن اH ج���_، آ�j ه\ا ؟   

ي وجن�أ�� ���h أن� ج��q �5 ذآ: �Xء ی>�د f ُی4ق، �MلB�  .�ن�، وح���Z ا������ 

  :ا�>�ام ؛ أخ�2 ه\ا ا�رس �?\ا ا���\ی�، �Mل �E��3إخ�ان�� 

َوِإ<�2ُْ� َ�َ�ُ�=%وَ<2ُْ� َ:ِ� ا���ِ&�7ِ ) 36(�َوَمْ� َی0ُْ� َ:ْ� ِذْآِ� ا���ْ�َ	ِ� ُ<4�Gَْ~ َ�ُ- َش�3َ�ْ<ً� َ+2َُ( َ�ُ- َ�ِ�یٌ� 

  C)37(َوَیNَْ�ُ&(َن َأ<�2ُْ� ُمPَ2ُْ=وَن 
  )س�رة ا�Tخ�ف ( 

  :H، وإ�� أن ی>�ن ا��i�gن ه� ا�\ي ی�ّ��ك، اQی� ا��Zن��إ�� أن �\آ� ا  

ِمَ� ا�hَ�ِْ+ِ��َ� �َواْذُآْ� َر��ِEْ>َ *+ِ Qَ��Dَ�َ Qَ%:ً� َوِخ�Eًَ! َوُدوَن اْ�َ#2ِْ� ِمَ� اGَ�ْْ(ِل ِ��hُ�ُْ=و4 َواVَ�َْص�ِل َوَ�� َ�ُ)ْ� 

)205(C  
��اف ( Uس�رة ا(  

  T� Hل ا�M ،�Z��Zی� ا�Qوج واc:و  

 qً��ِ�َ 142(َ�َ�� َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- ِإ���(C  
  )س�رة ا����ء ( 

 ذ�b?2 ا H�E��3وه\J ����ول ا  M5 و�P�����.  

���L ا�4�ة وا���م ���Pل  �Bأ�� ا��  

 ))�ِ !ِEَ�'ِ 7ِrْا َ:ْ� ِم)�ُ��Eَ�َ �wِذْآٍ� ِإ �ِ�ْcَ �ْ:َ ا)�ُ��EَPَ+َ ��ً�ِ#ْْ#8ُ�ِ َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َم	اْ�َ Qَ�ٍِر َوَآ�َن َذ�	َ

  )) َ:2ِ�ْ�َْ� َ�ْ�َ�ًة َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! 
  )رواJ أ�� داود َ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة (

َم� َ'8َ�َ َ�ْ(ٌم َمْ#ِ�ً�� َ�ْ� : وَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

Eَcََ� 2ُ�َْ�، َ��َل َأُ�( ُآُ�وا ا���َ- ِ+�ِ- َوَ�ْ� ُیَ��%(ا َ:َ�� َ<ِ&�2ِ4ْ� ِإ�w َآ�َن َ:2ِ�ْ�َْ� ِ�َ�ًة َ+kِْن َش�َء َ:>�َ�2ُْ� َوِإْن َش�َء َیْ>

�ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َهَ>ا َ�ِ=یٌ� َ�َ�ٌ� َص�Nٌِ�، َوَ�ْ= ُرِوَي ِمْ� cَْ�ِ� َوْ'ٍ- َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9: ِ:�َ�

  ))ا�4Pَ�ُة ُهَ( ا��rْ ُر : َی9ِ0ْ* َ�ْ�َ�ًة َوَ<َ=اَمً! و َ��َل َ�0ُْ~ َأْه7ِ اْ�َ	0ِْ�َ+ِ! ِ��0َ�َْ�ِ���ِ!: َوَس��َ� َوَم9َ0ْ� َ�ْ(ِ�ِ- ِ�َ�ًة
  )رواJ ا����\ي(


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� ا����ك إ�E اH) :099( ا�رس  -��� .ا��M6  - ��3ا

  21-12- 1997: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام   

��ع ا�رس ا���م ُخyٌ�ُ �5 أخ�ق ا��5�z، أf وه� ا���3، و�\آ�ون أن ا�����4 ا�>�ام ح����  ��

���L ا�4 �Bا ا���Pة ا�����ة وا���م ��h ن�eه2 صLM وأ��ن�L و���L، وآtن�� ه\J اUخ�ق ا�Z�ث� أ

ص�ح اUخ�ق، ��� ا��ی* ص�دق، و�� ا��c��3 أ��5، و�� ا�g?�ات ��� ،j� ،2@�<�c�ُ�3، ان��ع، 

���j، وح���� ی�>�2 �?� ص�دق وح���� ی�k� c��3 ا���س �?� أ��5، ح �?� L��?X ��B��� k��E ح���� ی�

  .ن�3ف أ��ن�L وصLM و����L ون�3�LB* اH ���� رجً� 


R�p5 ا��� ����5 ا�g?�ات،  ��� ،k��i5 ا��� ��� ورد �� �r3 اUح�دی* أن ا!ی��ن Mو.  

���ر ا�رس ا���م ا�E��� ،��3 ی>�ن ا!ن��ن ����ً� ؟ إذا �L���O hP�3 �� ا�ار : أی?� ا!خ�ة ا�>�ام  

���L ص�ر X?�ان�ً�، أ�� إذا اQخ�ة، �Sن �2 ی>5 آ\ ��Bو� ،Lه� �Bن�� أآ�_ آ�ن X?�ان�ً�، وإن آ�نh ا�


 ��g، ��(�د �M E�� �iخ fو h3أذن س� f5 رأت و�� f �� �?�� ،خ�ةQار ا� LPخ� Hف أن ا��

أن ��cP اه������_ �5 ا�ن�� إ�E اQخ�ة، ��(�د أن ���_ ��ك ��Tان اQخ�ة، �>�X cء �� اQخ�ة 

E��3� ل�M ،�M�u�3 إ���� L� �M�� f ،kRم را�eخ�ة نQم ا�eی_، ن  : ��5 ی

  C)35(�2ُ�َْ� َم� َی�Jَُءوَن ِ+��2َ َوَ�َ=ْی�9َ َمِ�یٌ= 
  )س�رة ق ( 

إّن ا�ن�� �Bـ��� ��E ا���3، ��5 أجc أن �tآ�PًBu c �5 ا��3iم �B\ل ج?ًا آ��Bًا، و�5 أجc أن ��>5   

ًا آ��Bًا، و�5 أجc أن ی>�ن �_ �� ا�h�B زوج� �B\ل ج?ًا آ��Bًا، و�5 أجc أن ���ً� ص��oًا �B\ل ج?

E��3� ل�M ،ح  :���� أوfدك وأن � 2?��3�B\ل ج?ًا آ��Bًا، Uن ا����ة ا�ن�� أس�س?� ا�>

  C)6(� َی� َأی%�2َ اkِ�ْْ<َ��ُن ِإ<�Qَ َآ�ِدٌح ِإَ�� َر�Qَ4 َآْ=�ً� َ+ُ	َ��ِ��ِ- 
 )gنfق س�رة ا�P(  

   ��ً���5 إن��ن ا��Xى ��ً�� �� ا��gم ����R وس��5 ����ًن�، �>�j یاوم �� �L��3 ؟ ��\ ��gی5  h3س�

یاوم �5 ا����� ا������ ص�Bحً� ح�j4��� E ا���J\?� ،c ا��M وه\ا ا���3، وح�م ن��L آ�X cء 

إ�E ث�ٍث وث�ث�5 س��  ح�E ص�ر ��pً�، ح�E ا�L� E�o ث�5ٌ ��هٌ�، ح�E ی�Pل !ن��ن دآ��ر ی���ج

دراس�، أ��E زه�ة L��BX �� ا�راس� ح�E ی��k أ��م اس�L دال، ��ى ��ً�� �� �uف ا��ی��، 

 
ه\ا ا��جc أر�fO �3ف، آ�j وج?������X L، و���ح�L س��ن ���ًا، ث��L خ��R�� q أ�j، را�

ار آ2 س�� وه� ی(�k هج�3?�� E��  .\ا ا����B ح�E س>5 �� ه\ا ا�h�B؟ و
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E��3� ل�M ،_أ��� J)� _��� �� �iخ �X يt� خ�ةQح أ�� ا  :ا����ة ا�ن�� أس�س?� ا�>

C!ٌ�َ>ِ3ُ�ُ(ُ+�2َ َدا �  
 ) �Mس�رة ا���(  

  E��3� ل�M ،Lا���اآ:  

  C)33(� َ�� َم3ُGْ(َ:ٍ! َوَ�� َمْ	9ُ(َ:ٍ! 
 ) �3Mس�رة ا��ا(  

  C)24(َ'َ�اًء ِ�َ	� َآ�ُ<(ا َی0َْ	ُ�(َن ) 23( َآَ ْم�rَِل ا��%bِ�ُbْ اْ�َ	ْ)9ُ(ِن) 22(�َوُ�(ٌر ِ:�ٌ� 
 ) �3Mس�رة ا��ا(  

ه\ا آ�م رب ا�5����3، ه\ا آ�م خ��y اUآ�ان، ا!ن��ن ����ً� وآ�� أS� �3Xن �2e3 ا������5 �2   

ون �� اQخ�ة، �>f 5 ی���3ن P�3ن، ویO�Pؤون ا��P?2 �?2 ی�خ�ة �� ح����Qار اُیِخ��ا ����ع ا�

آ�ت �>2 ذات ��ة �� خ�Bi ا�(��3 أن أح ا��3ر��H�� 5 اس�L إ��اه�2 �5 أده2، آ�ن ی��g �� �?�، وذ

L� c�M �4ةBل: أس�اق ا��M ؟ ��� 
�� اH وf ی��(�Uن>2 أ���g3� 2<���M 2 خ�4ل، : ی� إ��اه�2 ���ذا ن

2��M ،ا�e3�� 2آ2 و���د���2 �� ،L���� ���3ا�2 و�2 <�Bن 
: 2���O ���(�� ��2 ����3ا �?�، 2��M إن>2: اّد���2 ح

  .�ت، آ�?� ��ا�� و �2 ی���3ا �?�إن>2 �����ن �5 ا���ر �� 2���Pا �?�B?�، ذآ� ��g ص�

إّن ا!ن��ن إذا �2 ُیِخc �� ح�����L ا�ار اQخ�ة، إذا �4ق رب ا�5����3 ��5 �4ق ؟ إن �2 ی>5 ه\ا 

4ق،�5 �� �ًMك ص�د�� T)3ن ا�>�ی2 ا��O�Pق ه\ا ا�>��ب ؟ ا�  أي@ آ��ب �4LM إن � 2�4

   c��5 ���ار اQخ�ة و�O إذا fإ k��i5 ا��� j3ی f5 ا����رم، و� j3ی f أی?� ا!خ�ة ؛ ا!ن��ن

إن ا��5�z س�3 �� ح���L، و�>�� أرى : أن h��Pل: �?�، ذات ��ة أخ آ�ی2 �5 ��ب ا��ا��M �Bل ��

L� h�M ،q<3ل: ا��M ،jا��: آ� 
5�z �� ی�4
 ا���س، إذا آ�نh ��ج� ا��� �k� LB�4 ا���س، ی�4

وإذا ج�ءت ��ج� ا��Bد �k� LB�4 ا���س، إذا ��hْb ��ج� آ��د آ�� ه� ا���ل اQن ی���k� c ا���س �� 

 ،Jدfی��ض أو P� و��ء �gإذا ان� ،J�ُ�p ی�3ن� ��?� آ�� ی�3ن� LنS� ت�أز�� ��اص hْ3Mإذا و ،cی���

�T وجc أ�?��� �Zً� ����3نL، وذآ��L آ��Zًا،وه� �>� j��Pل ا�� H�� ����3 خ�ص� ؟� Lو� 5�z س�3

J خ��� أوfد، ���U�� Lج�ة، ���cZَ ��آ��B ؛ �cZ ��آ��B، إن��ن �LX�3 أ�j وث��ن ���R ���ة، و

�د �L و���L د��ة إخ�ء، ��ض ث�ث� �� ا�h�B، وf ی��_ ث�5 ا�واء وا��3iم وا�>��ء، وی��_ �� ی�

 ،c��� ن، وه����� �R�� ا����� خ��� L�)2 ح� Lء، و��خ�� ��ً���� cأن ی�آ أج�ة ا�h�B، وی�ی

و��L� q أوfد، و��ت �� ح�دث �(tًة، ��5 ا��ری* ؟ ه\ا ا!ن��ن ا����P، إن��ن ��5 ���� و���ه� 

ة، وrBM أص�B ی��_ خ��� ���R ����ن �>5 إج�اءات ا������، و��اءات ا�\��، وا���آP3� ���M ت�

 أول ���B �5 ه\J ا���آ� �3 س�� ونj4 �5 و��ة �MیLB، ���ذا ه� �� ه\J ا���� وا��j4 �5 أس3

 J أس3 ا���س �k أنL �2 ی\ق ��B�u ��P �� ه\J ا����ة، و�2 ی��ِ)� ،�3�ا���س ؟ ه� �cZ ��آ��B و
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�� ا�\ي ی�3J وه� f ی��_ �X]ً� ؟ آ�ن �� ه\J ث���ً� جیة، و�2 ی�>5 ���ً� واس3ً�، و�2 ی5ِ�P س��رًة، 

 ��P� cآt2 ی� Lأن k� ،ا����ة J\ا���س �� ه ا���� وا��j4 ��5 و��ة ��L و��rBM 5 ا����B 5�ِ أس3

 J\آ�ن �� ه ،���L��3u E اUس�س� �?� أسk ا���س، UنL دخc �� اc�U وا�� �3uم ����T أو �Tی

 ���� جًا �Mل أcZ� ���M ه\J إن �Xء اH، آ��� رأى ���ً� را3Rً� ج��ً�ا���� وا��j4 آ��� رأى س��رًة ج

�  .�Mل ه\ا أ��XیL، دخc �� ا��

E��3� ل�M ،5�zه\ا ا��:  

ِ! ِمَ� اْ�ُ	DَNِْ�یَ� Gَِ��َم� َأَ+َ	ْ� َوَ:ْ=َ<�Wُ َوْ:=ًا َ�َ�9ً� َ+2َُ( َ��ِ��ِ- َآَ	ْ� َمWُ�9َ0ْ�P َم�Pََع اNَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� ��pُ ُهَ( َیْ(َم اْ�

)61(C  
 ) l4Pس�رة ا�(  

  E��3� ل�M ،ق ا���3دة��O �� y�ّی�� L� Hا �  :أی?� ا!خ�ة ؛ ص�Mن� أن ا��5�z ح���� ی�Pأ و

 �ٌ�Gٍِ! ِم9ُْ- َوِرْضَ(اٍن َوَ'��9ٍت 2ُ�َْ� ِ+��2َ َ<�0ٌِ� ُم	4ُ�ُهْ� َر�%2ُْ� ِ�َ�ْ�َJ&َ21(� ُی(C  
  )س�رة ا����� ( 

ا��ِ>یَ� َیْ�Pَِ	0ُ(َن اGَ�ْْ(َل َ+�P�َِ&0ُ(َن َأْ�َ�9َُ- ُأوQَ�ِ�َ ا��ِ>یَ� َهَ=اُهُ� ا���ُ- َوُأوQَ�ِ�َ ُهْ� ُأوُ�( ) 4J&َ+َ)17ْ� ِ:َ&�ِد � 

  C)18(اْ�َ ْ�َ&�ِب 
 ) ��Tس�رة ا�(  

  �zوا�� ،��)��� J�
 ی��ح، س�3دة ا��5�z أن اH و�p�� ی�O ،��gB� ی�O أ�M آ��� T� Hق ا5 ی4

 L� اءى���و �P� ن��وجc، ه\ا أح أس�Bب ��� ا!ن��ن، أ�� إذا اQخ�ة أسiP?� �5 ح���L وأ���L ا�

 y�P��� k���E ه\J ا�g?�ات ی3
@ ��?�، �Xء �3�Bu أن ی� 
X?�ا�?�، ��gء �3�Bu ح��]ٍ\ أن ی�>

��دًی� y�iوان ،kgوج k�u Lی��� ��( c� ،JT�Tاح2 � �� ،L��Bpر  E��ی�وJ هً�ى �� ا�3وان 

��اض وا��Uال، و�� E��y�P ا��>�ن� وا�g?�ة، ی�>5 أن ی���c آ��ً�� وی�PلUا : _�\� أن� �L��z، ی�ی

�Bن�� أآ���f L ی�3د ����ً� �>�ن�، وا!ن��ن �ِِ�(�د أن ی(c3 ا� ��Bو� Lه�.  

�5 ا���ل، و ����5 ا����رم،  ��� ،k��i5 ا��� ����5 ا����ء، ��ة ا��h�P ��جc إّن ا!ی��ن  ���

���J س�� و���3ن ���ً� �� ���ة ا��3، وه� وا� صی�M ،�Pل �� : H ا��Bرح� أج�ی�� �����c، وا���

�5 ا��k��i، : آ�X cء  ،�3�Bu�����c آ����، �Mل �� ��� J\، ه��دره�ً� ح�ا�ً� �� ح�� cآO 2� Hوا

�5 ا�g?�ات: و�Mل ���  .وf أ��ف ا���ام، 

�5 ا����رم،    ����5 ا��k��i، وا���3 �5 ا����ء  ���وأه�X 2ء ا���ل وا����ء، ا���3 �5 ا���ل 

 Jروbا���ل وا����ء، ص� E�� L���?� 
B�� إن��ن ُی��� �Bا���ل وا����ء، وأآ 
B�� 2iإن��ن ُی� �Bوأآ

�p ����� ،5 ��54 �5 ا���ل وا����ء�zة ����، �>5 ا����Bن� آ�<� L� ،�ًZ� h3س� M5 و�zا�� �- 

�� �r3 ا���Bك �� أ��ی>� ��ِدع ح(�L ا����� آ��B، �?\ا ��  - وf أدري ���B ص�� ه\J اUخ�Bر 
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ق أو إ�E �>�ن ����ء، وأ�pوJ ����أة، ���� س�P �� ح�tة �� Eإ� Jرج�
 �bT?� Lo�B ا��B_، اس��u

 Jو�Bوأخ ،�?��� k�uا��4ر، وُأ J\ث2 أخ\ت ه ،Jروbن� ص�Tا� J\ه �gن� 
 ����ص���i� د أن�)�� Lأن

ًا �5�َ ی��_ ���4ر، �>5 B� �B4ی L�M L� ّلT� ا، ��!ن��ن ح����ًB�ا��4ر �� ا��(�ت، ��4ر 

����ً�، وأآ�B رجc ی\ل إن  L�3)� k��i5 ا��� L����5 ا����رم، و L��3� ،ا��أس kرا� �ً�R5 دا�zا��

�Bن�، �\�_ ا��T� qB�� أو إن �M��� qB�� �ً�Bن hَأن ن��� ����أة و�� آ� ��������L ا�4�ة وا���م ح�م .  

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَل  َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� bَأن �ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ �َBَPْ�ُ 5ْ�َ :  

��ِر((َ>ْxَل َرُ'7ٌ ِمَ� ا�Gَ+َ ،ِء��ا�49َ �اNَ�ْْ	ُ( : َ(، َ��َلَأْی6َ اNَ�ْْ	َی� َرُس(َل ا���ِ- َأَ+َ�: ِإی��ُآْ� َوا�=%ُخ(َل َ:َ�

  )) اْ�َ	ْ(ُت
)L��� y���(  

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَل  َ Lُbا�� Ebَص� ��Bِb5ِ ا���  : وَ

ُ- َآWَ�ِ َ�ُ- ِج َآَ <�w َیMُْ�َ(ن� َرُ'7ٌ ِ��ْمَ�َأٍة ِإw َآ�َن 2ُrَ�ِ�pََ	� ا��3َ�ْ�Jُن َوَم9َ0ْ� َ�ْ(ِ�ِ- اNَ�ْْ	ُ( ُی�Gَُل ُهَ( َأُخ( ا���ْو((

 �2َ�ِ )َ�ُMَْأْن َی ((  
  )رواJ ا����\ي(

��ص، آ���، : ��M c� ،5�zل: ��ٍص، و�� �Mل: ��س�M �� ،yل: آ���، �� �Mل: ��� �Mل   ،5�z� cرج

 ،yی  ��gك، ��س ،y��P، ص

  ..)) w َیMُْ�َ(ن� َرُ'7ٌ ِ��ْمَ�َأٍة ِإw َآ�َن 2ُrَ�ِ�pََ	� ا��3َ�ْ�Jُن((...

�5 ا��k��i، درس ا���م ا���3 آ�� وردت �� ا���4ح أْيإّن ا!   ����5 ا����رم  ����� : ی��ن 

  .ا�>�
 ا�����4

َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل ِ+* َ�#�ِ! اْ�َ(َداِع : َ:ْ� ُ�ْ&Jِ*4 ْ�ِ� ُ'�9ََدَة ا���ُ�(ِ�*4 َ��َل((

0َ�ِ lٌ�َِ�ُ�َم6ِ اْ�َوُهَ( َوا Qَ�َِوَذَهَ; َ+9ْ0َِ= َذ Wُ�3َ:ْ َ+َ Wُِإی�� -ُ�َ َ�َ+َ -ِiَِأْ:َ�اِ�*� َ+َ َخَ> ِ�3ََ�ِف ِرَدا Wُ��ََأ !َ+َ�َ ،!ُ�َ َ�ْ	َ

َسِ(ي� ِإw ِ�ِ>ي َ+Gٍْ� ُمْ=ِ�ٍ�  ِإن� اْ�َ	ْ�َ َ�َ! 9ِhَ�ِ %7Nِ�َ w*� َوw ِ�ِ>ي ِم��ٍة: َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

�Eًَ��َمِ! َوَرْضGِ�ْ(ًش� ِ+* َوْ'2ِِ- َیْ(َم ا	ِ�َي ِ�ِ- َم�َ�ُ- َآ�َن ُخُrْ�ُ�ِ َوَمْ� َسَ َل ا���9َس �ٍgِEْْ�ٍم ُمcُ َیْ ُآُ�ُ- ِمْ�  َأْو

 �ْrِ(ْ�ُ�ْ+َ �7 َوَمْ� َش�َءGِ�ُ�ْ+َ �92ََ� َوَمْ� َش�َء'َ ((  
  )رواJ ا����\ي(

���J سkB س��ات، ���O L3 : ��� أخ ج�اح �Mل ��   ،y�3ا�� Xأ L� y�3�� 5ا� L� ���� cج�ءن� رج

 وإج�اء �S� Jج�اء ا�����3، ��5 ا�����B�M، وا�����3 ����ج إ�5��R�� E وخ���5 أ�ً��، ��L4 وو

L� ل�Mو 
�Bi��� 5���ُ إن��ن c4�ة، إن��ن ی�>5 �� رأس : ا�����3 ا�io� ����3ا� �Xور J�� cB)ا�


�Biا� L� ل�M ،��Pا�� c�iا� : أح\ی�، ���ا��3 وا����B�M ��O L3� L، أهc ا���� آ��Zون، و��� ج�ء وا�

L� ل�P� ،����� �?ج cBM 5� ة�io� ����3ك أن ا��gBن :
أ�Mل �_ ��ioة، وان�?f : E أ�P� ،cBMل ا�Biـ�
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�5 ا�����3، وآ� h�tوس E�g������ h�4�ج?� ا ،��Uل : ن ا�(�ابا�P� ،Hا Lة آ�?� ��ج�io� رة��ا���

L� : �ً[�X _ی�� f 5�� L�ي �r3 اfQت �k�4 اUح\ی� أ��3?�، وأد�k ث�5 ا�����3، وه\ا ا����B د��أن� 


أن� �2 أر �� ح���� إن��نً� أآ�B ��وءًة ����P� ،L و�����3�L ���ا��3، : یL3�B، ی�Pل �� ه\ا ا�Biــ�

ي : و�Mل��g� J>�� �� أن� ���Xء أ��L3، وأ��د ص�ن�3ً وأ��k اfQت، وه\ا ا����B د�L !ن��ن 


�Biل �� ا��M ،L3�Bی �� L� qو�� ،Lق، و�2 ی�ض : ص��أْن ی>�ن ث�� إن��ن �?\J ا��X ��3ء f ی4

  .إf و��ع اfQت، و��د یc�3 ص�ن�3ً ود�k ا����B ������م وا�>��ل

  ��� ،k��i5 ا��� �����?� أث��ء ا�?(�ة �� �c3 �?�  ا!ی��ن  Hا ���5 ا����رم، �\آ�ون أم س��� ر

أهc زوج?�، �� أ�(B?2 أن ی?�ج� أ�� س��� �k زوج�L إ�E ا��ی��، ���J�3 �5 أن یtخ\ زوج�L و�3?� 

 ��� ،JوJ ����3ا یXو ،J��ا ا��?� �t� ،�?3خ\وJ �5 یُا��?� س���، وأهc زوج?� �� اس��iب �?2 أن یَ

Mد ،Hس�ل ا�� y���� ی��3ودة ُ���ق ��5 أم س��� و��5 زوج?� و��5 ا��?�، زوج?� ه�ج� إ�E ا��� yR�

 Lآ��t� �ً���وه� ُأخ\ت إ�h�� E أه�?�، وا��?� س��� أخ\J أهc زوج?�، و�h�P ���� ��وي ا��وای�ت 

��ا �?� أن ���y �\ه
 إ�E ا���2�3، و�B>� و�� روای�ت س�3B أی�م، ، إ�E أن رق �r3 أه�?� وس�

آ2، ����ع ا��>2 ���Tوج?�، وج�ء �5 اس�ji3 أهc زوج?� أیـcP3 أن �\ه
 إ�E ا��ی�� وا��?� 

ة ��ح?� UنL ُس�� �?� أن ���y ��س�ل اH و�Tوج?� و�3?� X 5�� أ�� ه� ،y�Mد j�3ی� L� ���gا�

ت �ن��M ورآk� hB ا��?� وانhP�i ا��?�، خ��h أن ی��I tgف Oخ� ���3دوا و ی���3ن?�، �\�_ رأسً� أ

�5 : إ�E ا��ی�� T� y��Uوج�، ��Pل: إ�E أی5 ذاهh��M �B: �5 �>�، رOه� رج�g� cك �� ا����M ،2�3ل

h��M ،_3� : اث�� ���u ك�gق، ه\ا ا���� ��3 أح إf اH، وا��� ه\ا، ا��وای� �5 ا�34
 أْن �4

�� �3ًا ح�f E ی�اه�، ��g ی��ً� وه� ی�Pد ج��?� إ�E ا��ی��، �3� 3�Bوی ،c�)ح�� �5 ا���� ی��6 ا�

 qو�� ،Jد�P�� وی�3د ،
 اس��اح ه� أی��، ث2 ه�t ا�(�c ���آMو ،c�)ا� tد وه����Sذا ذهhB �����ی� 

 �eون ی�ً�� ������?� �2 ی��g� ��E أر�3ٌ� وP� ،�<� Eد إ�����X Lء �� ا��ی��، �3 أن أوص�?� 

h��M ،�?رأی: إ�� ��L�� ف�Xإن��نً� أ h.  

ن� ی�سj، وی�ى ه\ا : وس�ن� ی�سU jن�M Lل  ��� L��g� ف�I �� k���3ذ اH، آ2 إن��ن 5�ِ ی�ِ

ى ��E زوج� ج�ر �����، �����Lo�� L أن �4ً�X ا �cوا��س�ل ا��?2 ص ،cا��ح �� �Pوی� ،�ً��o�

��Pر �P� ،L��Mل ���L ا�4�ة وا���م 

 L��M، وا�>�
 خ�� ��LBL واخ�ن ص�ح: و�ی?2 آ��<�.  

�5 ا���ل وا����ء، آ�h �� ح54  �ً���� h5 ا����ء، وإذا آ�� درس�� ا���م ا���3 �5 ا���ل، وا���3 P�

��E وجL اUرض أن ی���_ �tذى أو أن ی�?�_ وf أن ی?دك   .ح5�4 وf ی��k�i أح

ا ���ن� ����ل، ��Pل �?� ��ة س�h3 ا��أة hB�u دیً�� �l�X 5 وه� ج�ه��، آ�j یtخ\ ��?� س  ً�

ده� ����4رة، �Xء ?�� k��5 ا� h3ا��4رة، إن ا��� L3ی�، ���4ر �3?� و�أ��4ر �3_ �� اUس�
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�5 ا���ل ی>�ن را��3ً رأس L��3� ،ًی��M ی>�ن L��3� Lأن ی2�3 أن 
�j��� 5، ا!ن��ن دا�Rً� ی( L��3� ،L

  .ا����ء ی>�ن ��4ً��

 5� ��ً����5 ا���M ،k��iل ���L ا�4�ة وا���مو��!ی��ن ی>�ن  j���  :ا����رم 

  ..)) ِإن� اْ�َ	ْ�َ َ�َ! 9ِhَ�ِ %7Nِ�َ w*� َوw ِ�ِ>ي ِم��ٍة َسِ(ي�((...
���و( 5� Hا B� 5�  )رواJ ا����\ي 

   cًا، رجاث��ن ؛ رج��p c ورج�M cي، ه\ان ا!ن��ن�ن  f��c �?2 ا�4�M، إf �� ح�fت ن�درة ج

��p L� ل�Pأن ن fً�P3� q��� ًةt)� �Pوا�� ��Bآ ��: ا���M L�<� ،�Pي، إذا آ�ن ��p¤� و�tX Lن اج���

L� آ�ة، ون�5 ن���T5 ��ل ا�� L�i3ن c� ،fً��� c���� ا�gه\ا ه� ا��>2 ا� ،L?ء وج��.  

��م ����Pي f ی(�ز أن یEi3 �5 ا�Tآ�ة، وا�f ��o یEi3 �5 ا�Tآ�ة، وه��ك ح��� c<g� ث�ن��،  أ��

�����i� c� ،c، واQن ا�2��3 آ�L ی�3ن� �5 أآg� �B>�� أf وه� ا����iB، �� ��ن�� س��  �Mي وf ی�ج

 _�\� ،����� ���iBه��، وا�\� �Bن� ،���iBًا، ی�3ن�ن �5 ا���g ����ًن� أو س�� �t�� h�� �R����� �gآ

���ل ا�����4U2 اe����ل �5 أU5 ا��t�.  

   J��ی��، ا���اد اUو��� ص3
 ����t?�، و��M c�3� : �?���tل ����ة أخ آ�ی2 M �4Pأر��، وا� f

J ث��ن�ن ���ً�، وا���3ل �?2 ���c<g ص��� ��p ��>5، و���p c<g ن���e ه��ك ��zو��� آ��Bة، و

 ���eن ��p ����c، وإن أح�� ��� rَ�3ی�ت و����t� ��ً�� �oً�B� k������tت، إن أy�p ا��c�3 ی

�i���� �� ل�M ،ج�دة�� ��p ����eا�� ����B5 ا�(��رك، وا�� ��Bة، ��ذا : آ��Bح��ة آ �� h3M��

L� h�M ،c�3ك ا��� Eإ� cی�� L�3 أنXت ا���اد أو���، و����ح�5  3� ،c��ث��ن� ��gة أس�ة ���� : أ


 ا���3ل، �?� �M�?�، و�� آ�f hَ ���� أ�ًا، �>5 ه\ا ا��c�3 أن�� �� ی�io ��4ریj ا��c�3، وروا�

�2�e، أنh ص�h ث��ن�5 أس�ة �5 ا����ع، �\�_ س�ن� ��� �Mل Uح ا��fة c�3� h�M إًذا hنt� : ذا��

وإذا ج�ءن� �5 ر���_ �5 ه� ج�kR أو : أkiM ی�M ،Jل: ��c3 إذا ج�ءك ا���س ���رق أو ن�ه
، �Mل


 وا���� ���م ؟ أنh ا��� ��ً�،B�� c�3ك، ���ذا ا���kiMt�� cu ی  cog� آ��X س��، أوz� c��وا

ك خ�5��I�� 5�� �R�� q و�?�س�5 و���س5�B و��وب �� c�3ري، ی� f hوأن l�X �R�� qخ�

 Eج إ������3 ����ردة، و Bu ����B��� ،_وإ��>2 ���ن ذ� ،l�X �R�� qخ� cog� hنt� ،�3ت�B�

ی��I�� Lن وfOت، وهfzء �?2 روا�
 X?�ی�، � lج��آ�، وا���� l��� Eی���ج إ� lوا����

��ت، ی>�j �?� ا���3Bi، آ�� ی���ج إ�E وس��� نcP، وه\J ����ج إ�E ����4 ��5 ا���5 واQخ�، �Bi�

 ��Bج�Uا �oا��  ����3Bi �5 ح�B وورق و ���ل، وه\J ا��zس�� ����ج إ�jI�� E ی(�� f _�\آ


 5�X، وه>\ا، ����zس����<� 5� � fو ،����B5 ا��Xت و�س��?�  ����اسt� 2ّ� آ� ا����gإًذا أو ا�

 yی�u 5����c و��jI أو أر�E�3� ،�R��3 ذ�_ أن اH أراد ��� أن ن>�
 ا���ل  �Rث���ی?� ث� jI��
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��c �� ه\J ا��zس�� أو  ���X أن �� ،���� cZی� ��5 ا���س، وآ�Pزع ا�>��� ا�����و�\�_  ،c�3ا�

fO ر ����� أو س��bPی cدخ L� ه� وآ�ن��p h�B�� ygأن ی>�ن خ�رج د� k�iی�� LنS� ،ی��?X ف ���ة

 c�3ی Mس�3دة، و h�Bا� L���ی��tج� 5���t� J��Pی�B، وی�Tوج وی>��ن أس�ة، و ی>��L اH �\ری� ��� 

 ،Lس�ی¤� �� ص�� ،L��oی Lن دخ�U ،qأو �� ا����ء ����4 ص��� ا��� ،�?eا� 3� �������ً� Oخ� إ

�ً�  .� Uس��L، آ�ی�� �� �(�����L3(ً� �� وL�u، را

���ل ی�? �� 2����j ا����iB وه� f یري، وا����iB ��ض   Uا yی�u 5�وآc إن��ن ی>�
 ا���ل 

 إL� h��M f ا�(�ی�� خ\ن� �3_�� ذه
 ا���P إ�E ��: خ�M ،��iل أهc ا���Bة.  

  آ�د ا���P أن ی>�ن آ��ًا، 

...))�*9ِhَ�ِ %7Nِ�َ w !َ�َ َ�ْ	َ�َْوَمْ� َسَ َل ا���9َس  ِإن� ا �ٍgِEْْ�ٍم ُمcُ ُمْ=ِ�ٍ� َأْو �ٍGْ+َ ي<ِ�ِ wي ِم��ٍة َسِ(ي� ِإ<ِ�ِ wَو

�7Gِ�ُ َوَمْ� َش�َء rْ�ُ�ِِ�َي ِ�ِ- َم�َ�ُ- َآ�َن ُخُ	(ًش� ِ+* َوْ'2ِِ- َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َوَرْض�Eً َیْ ُآُ�ُ- ِمْ� َ'�92ََ� َوَمْ� َش�َء َ+ْ�

rِ(ْ�ُ�ْ+َ �ْ ((  
  )رواJ ا����\ي(

�T وجc ��� إخ�ة آ�ام �?2 أی�ٍد ����ء    Hا c�� 5� 5<� ،���4ا� c�3آ2 �� ا�أن� f أح
 أن أزه

ة، هfzء ا!خ�ة ��>��ا � 5�tس�q ج���3 �>��� ا����ل، ��Pل �� أخ آ�ی2 ��?2�Bا� J\ه E��ن�5 : 

�P� خ��� ،ygل �� د����� �Rو�� jأ� E�� rBPا� ���Pأ�  ،jأ� �R�� kBاء، و��?2 5�َ ی��_ س�P� 2?��

 �R�� q_ خ����ة أخ�ى أ�j، أE�p ��� آ���، و���?2 واحة رص�ه� �� ا��B_ ث��ن ���R أ�j، وواح

  .وه� ������

H�� 2�Mخ� أO وأخ : J��ي ص�دق أنL ی�3ف ����fً س�ً�� 2� �tر�5�3 ����ًن�، وه� ����ل و��وه� 

م س��ر��ن �������ن، Pح�� ا���  .آ�� ی��_ ����5 �� 

  ...)) ِإن� اْ�َ	ْ�َ َ�َ! 9ِhَ�ِ %7Nِ�َ w*� َوw ِ�ِ>ي ِم��ٍة َسِ(ي�((...

، ���\ ی���c�u �4M 5 ص��o وا���i ی�?��، �Mل ��  ْbآt� �ًا�Tا���ل ج �P�� أن cBM : ت�e�� ،kRأن� ج�

أن� أ�� ��P�i وخ���� �uد��� وأن� ج�kR، أی�M : 5ل إ��L ح��ً��، f ح\اء ی��L�3، �� ه� �4M_ ی� ��� ؟

 �R�� L��i�أ�_ ؟ �� ح�ران، �� در�� آ���4M L ��آ�B، أح إخ�ان�� أ�L� 5 ح\اء، وأL�3u، وأن� أ

 خ�k ا��\اء و��د ح���ً�، �?\J أح�ال Mن و�<� �� Lث2 رأی� ،��ا��5���4، ��ن�e أی5 ���ة ��\ه
 إ�E در

_�Mَ  .��k ص

�Pـ�
، أ��P�i� L، وخ����u Lد�L، وج�kR، وا���i ی�?��، وی��� ح��ً��، أ��R�� L��i ���ة یPـki ا

 L� 5وأ� L�3uإخ�ان�� أ   .ح\اء، وآ��L ه\ا ����y واخ��ق��\ه
 إ�E در�� وأح
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ه� ���ء �jb�z �5 ث�ث� �uا�y، آc و� �5 أوfده� ��  ���� ،y��u���PPا وجوه� ��واحة ���ّ�ل، 

Bص�حfً���� ا��tس Mء، �\�_ ������ل ��ض، و��Bل: � ا��P� ل ا���س ؟t�� j�<� _3� hأن : ���Pا�

أB� ���M.  

  ...)) ِإن� اْ�َ	ْ�َ َ�َ! 9ِhَ�ِ %7Nِ�َ w*� َوw ِ�ِ>ي ِم��ٍة َسِ(ي�((...

  ���� 5� �P��� c�� L� q�� cإن� أرى ا��ج ،Lرأس kی�� c�3إّن ا!ن��ن ح���� ی.  

...))�ٍgِEْْ�ٍم ُمcُ ُمْ=ِ�ٍ� َأْو �ٍGْ+َ ي<ِ�ِ wِإ ((...  

�pم ی��3 ���L دی�، cَ�َMَ خtًi �� ح�دِث س��، وا��ی� ���R أ�j، وf ی��_، �?\ا اس��p Lم ��ke، أو   

 fو ،yی�iا� �� L�� hB4ِ�ُp5 ُی�َ�ق ��?2 ��ل، ����ن ���ة ا�Bا����س r3� ل، أح��ن��<Xإ J��ص�ر 

 Lل أ����)�Lی� kن�� �ل �tه\ا إذا س ،kM� �Pو� ،ke��ُ م�p ،ت ن�درةfح� _��� ،��Bا�� k�  .إf أن ی

  L� ل�P� �Bً�Bu لtس ،�?R�3ض �� أ���� hBأص� Lزوج� cرج k� h�Pا�� P� c��Pج : و�>5 �� ا������

 �� *�Bی?� ورم خ3 أX?� ص�ر �� ،��eا��� cه�t� ،��eی��_ ث�5 ا��� fو ،��e�� Eإ� cP�3ء، وان��Uا

 qو�� ،L�i3إن��ن ی jل، وأ�tأن ی� 
إ�E آc ا�(�2، أن� أti�� �3X آ��B ار�>LB ه\ا ا��جc، ی(

�� �Bی�P� h��M ز��� ����، ا��أة f ،ا
 اUس��ن ��ف أن?� ���ج� إ�E : واحً�Bu ���� أث��ء ا����3(� 

��iه� ا��L���<� ��B، ا��أة ث�ن�� ا��?� �t� �?��f ����� ��R�� ه��i�
، �?� ج�ر أ�Pا� �� ����� Eج� إ���

ن� ��L خ�� آ��B، ن�c��� 5 اcBM ،H ���ة ج���3 إ�E ا���>���5 ن��(� ����ن ���J ا�i�Uر، �� ،jأ�

 kا ج���3 خ�Bi ا�(��3، � ،yg2 �� د�Mر �Bأآ kج� �B3X 2 �� ح�R�Pا� k��?\ا ا���( ا����ا

4 واح UنL ج�k ����5، ��\�_ أMوأن� أ l4Pا� J\ذآ�ت ه Mو ،fًع ا���3 أو��ی?� ا!خ�ة ��

 ،���� ��3� E�ّل، ی��tی� f TیT� 5�z� k��)ا�� �� Lأن Eإ� LBا�� ان�Tا���ل ج �P�� أن cBP� ،�?�� ة�B3ا�

E��3� ل�M:  

اْ�َ ْرِض َیNَْ�ُ&2ُُ� اْ�َ#�ِه7ُ َأ9ِcَْ��َء ِمَ�  �GَEُ�ْ�َِ�اِء ا��ِ>یَ� ُأْ�ِ�ُ�وا ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- َ�� َیْ�0ُ�3ِPَ(َن َضْ��ً� ِ+*

  C)273(َ:ِ��ٌ� ا�lِ%E0َ�P 0ْ�َِ�ُ+2ُْ� ِ�ِ��َ	�ُهْ� َ�� َیْ�َ ُ�(َن ا���9َس ِإ�Nَ�ْ+ً� َوَم� GُEِ9ْ�ُ(ا ِمْ� َخْ�ٍ� َ+kِن� ا���َ- ِ�ِ- 
  )س�رة ا��PBة ( 

���_ واج
 �2 ی>5 ا�ــ�* �5 هfzء، ا��gء ا��Zن�، �� دام ا�\ي ی���   
y أن �f L�i3 ی��t_ ی���

 �5 أن ��tل �5 آc ����ج� �� ،L��  .�� ا����Bن، وه� أن ��tل 

ُ:ِ�َض َ:َ�*� َأو�ُل pَqpٍَ! َیْ=ُخُ�(َن اْ�َ#�9َ! : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  )) lٌ�Eِ ُمlٌ4E0َPَ َوَ:ْ&ٌ= َأْ�َ�َ� ِ:َ&�َدَة ا���ِ- َوَ<َ�َ� ِ�َ	َ(اِ��ِ-َش�2ٌِ= َوَ:
  )رواJ ا����\ي(
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  2<� h�M ه�ي، ذات ��ة�I j�3ا���3 داخ���، وا�� ،j�3�� j��� أْ�� �ه�، �?X : ��3أن ی 
أخ أح

E�o، وح(�L ا����� ج���3ً �����ان ��?� ���gR، و��* �5 أرض ���س�B، ه� رجc �5 أهc ا����ر ا�

آ�g� ،��Bه أرً�� ���سZ� �B�ث� ��ی�5 ونj4 ا�����ن، سtل �5 ص�حB?� وص�حB?� ورث?� ��\ أی�م، 

L� ل�P� ،دfخ��� أو J��ه\ا O : _�Xذن �رس� f ی��_ �5 ا�ن�� �Xً]� إf ث�ث� fOف ���ة را�LB، و

 ا����زل �� اUو�Mف�� j4ن� ���ة وا�����ن وا�������L� ل�P� ، :L� ل�P� ف ؟�MوUن اtX �� : أن ن�ی

L� ل�P� ،�3ًج�� �?��� ��Bل: ن�Mو ،LB�4ح� _�gا� kرجt� ،�3ًن ج����B� : �� �?�Mأن أ _�� Eأن� أو�

 5���?� �3ً� وأح إخ�ان�� �ّ�� ا���(، وه\J ا��4P وا��3M وص�رخ� �� وا��3M?�، وMو ،Hا c�Bس

ن ا��رس� ن��uًرا، ورّ�
 أر�fO �3ف ���ة �� ا�g?� ��� ر�� أن ص�ح
 اUرض اUص�� أْي Oذ

L� ل�Mو ،��Bخ\ ا��tی :L� ل�P� ،��Zخ\ : ه\ا آtأن ی ��ه>\ا أج�ة ا����uر �� أّي �>�ن �� ا��gم، ��

qن�Uا ygف، و�fO �3أر�.  

  L�� رضUي ا��gأن ی kiا�\ي �2 ی�� ��oل ه\ا ا��Pی : l�X ت أ��م�oص �� ��آ�� �� ح��

ص�oت أ��م ه\ا ا!ن��ن، اح��P ن���P� ،Lل أن� أ��_ ����R ����ن، وأس�k�i أْن أد�k ث�ث� ��ی�5 

 ،��Bن�� س�ى ه\ا ا���م وf یzخ��، أ�� ه� �� ی��_ �5 ا�Pی f �� �B����� ��Bا�����ن، وه\ا ا�� j4ون

�5 ا���ل، ورأى أن Lن�� h��، ه\J ه� ا���3، )���� L��ا���3 ه� ا���ل، و��3?� أE�p  و���زل 

  .وأث�5

م�ة س�=<� ر��0! رض* ا
 :9-، خ=م ا�9&* ا���2 ص47 :��-، وآ7 خ=م! �G=م ��9&* ا�)�ی� ی�اه� ((

ی� : دی9ً� :��-، +��8 ه�9ك :9��ی!، ه>ا ا���N�* ر��0! �� آ0; خ=م ا�9&* س&0! أی�م، +�Gل ا�9&*

� +�ص! ذه&�!، �� أ���ع ���#(اب، �7 ا<��ف س�=<� أم9�2*، ر�ه: ر��0! س�QP'�� *9، ��ل �-

�( س �P- أن : ر��0! وه( �q زو'! وw و�= وw ��6، ی�9م +* ا�	�#= م� أه7 ا���G+ ،��G+ ،!Eل

ی�و'9* أو أن ی9�30* م�wً ی2P9* ه>ا ا��30ء :9= ا�	(ت، س س �- أن أآ(ن ر+�G- +* ا�#9!، ��ل �- 

م� : أس �Q أن �� ل ا
 �* أن أآ(ن مQ0 +* ا��G+ ،!9#ل: ر��0!، ��ل م�ذا :9=ك ی�: ا��p *&9<* ی(م

: وا
 م� :�	9* أ�=، �)� ��pت ا�خ�ة :�� ا�=<��، +��9&* أ:#&- +�Gل: :�	Q أن �G(ل ه>ا، ��ل

49* َ:َ�� َ<ِEْ�rْ(َ�ِ Qََ�ِة ا��%ُ#(ِد :ِ َ+َ ((  

ُآ6ُ9ْ َأِ��6ُ َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ Pُ�ْ�َُ- ِ�َ(ُض(iِِ-  +�0 َرِ��0ََ! ْ�ِ� َآ0ٍْ; اْ�َ ْسَ�ِ	*4 َ��َل(( 

49* َ:َ�� َوَ��َ'�Gَ+َ -ِPَِل ِ�* َس6ُ�ْGُ+َ 7ْ َأْسَ Qَ�ُ ُمَ�اَ+QَPَGَ ِ+* اْ�َ#�9ِ! َ��َل َأْو cَْ�َ� َذQَ�ِ 6ُ�ْ�ُ ُهَ( َذاَك َ��َل:ِ َ+َ 

rْ(َ�ِ Qَ�ِEْ>َ ِد)#ُ%�َ�ِة ا� ((  
)2��� Jروا(  
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   ،LیTك نوه��ك أ�� �?2، ��?�� آ�ن �_ ��k� �B�u �M وا�ك ا�\ي ه� �رس ری����ت �Zً�، ووا�

إذا �2 �رس وا�����t ح���?� ����_ �2 ی�(�_، �?��ك �Xء ���_ أنh ح4ً�ا، أ��ك أس��ذ ری����ت، 

ًا ا����ن وأوراق ��P�o وأ��كpو ،J\���� hوأن  
ی�3ف خi_، و�>f 5 ی�>5 أن ی�(�_ إذا �2 �(

  .ا!ج���ت ا�����4

  Lا�� L� ل�M �<ً�� ؛ �� أّن cZ� ���� �� �iة خ�� : yP�� ،وجT�ة خ�ص�، ��ً�� �ً��م، أ�R�u ،س��رة أری

L� ل�P� ،�?آ� L��Bpر L� :L� ل�P� ،�3ی� ج�����b، خ\ دآ��راJ أوfً: أری أن أآ�ن � hو��� _��� J\ه 

،_�����2 ح�E أ Eج إ�����ل، ����� c��ُ f.  

L� ل�P� : ل�P� ،��)أن أآ�ن �3_ �� ا� �� Hل اt�� أن _�tأسL� :ة ا��(�د�Z<� _ن�� E�� ���  .أ

 ا��Lِb 5ِ�ْ َأِ�� َأْوE�َ اUْسَ�ِ��� �MََلِBْ�َخَ�َج َ�َ�ْ�َ�� : �\�_ د��ء ا���B �� أ��E درج� �5 اUدب ؛ �5ْ3َ َ

�Lِ�ْ�َ َوَس��Pَ�َ 2َbَلَرُس�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbُل ا��  

 ))Gُ�َ�ِ ��pُ �ِ�ْPَ0َ47 َرْآ�w 7ْ ِإَ�َ- ِإw ا���ُ- َمْ� َآ�َ<6ْ َ�ُ- َ��َ'ٌ! ِإَ�� ا���ِ- َأْو ِإَ�� َأَ�ٍ= ِمْ� َخPَ�َ�ْ+َ -ِGِ�َْ(ض�ْ  َوْ�ُ�َ

0َْ�ِش ا�gِ0َ�ِْ� اNَ�ْْ	ُ= ِ���ِ- َرب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� ا�����2ُ ِإ<4* َأْسَ Qَ�ُ ُم(ِ'َ&�ِت َرْ�َ	QَPِ اNَ�ِْ��ُ� اْ�َ)ِ�یُ� ُسْ&�Nََن ا���ِ- َرب4 اْ�

� ِإEَcَ w wْ�َ�ُ- وw َه	¥َوَ:َ�اiَِ� َمQَ�ِ�َEِhْ َوا�9ِhَ�َْ	َ! ِمْ� ُآ47 ِ��� َوا���qَمَ! ِمْ� ُآ47 ِإpٍْ� َأْسَ Qَ�ُ َأw َ�َ=َع ِ�* َذْ<ً&� ِإ

  )) �َء َ+kِ<�ُ- ُیGَ=�ُرَ+��ْ'Pَُ- وw َ��َ'ً! ِهَ* Qَ�َ ِرًض� ِإ��pُ *�ِ �2َPَ�ْDَ�َ w َیْ�َ ُل ا���َ- ِمْ� َأْمِ� ا�=%ْ<َ�� َوا�ِخَ�ِة َم� َش
  )رواJ ا����\ي(


 ��L ا�(�� �� ث�5، أ�5�ِ ا���P3ل أْن �ع ��kR س(�د ی��د �_  �i� ��Bآ Hت، ا�Bخ���5 س(�دة،  ��ج

خ\ ث�5 ه\�P : Jل �Lه\��Z� Jن���R أ�j، وه\J �����ن، ه\J إی�ان��، ه\J أص�?�ن��، و��_ آ��Xن��، و�

  خ�q ���ات ؟ 

أ5�ِ ا���P3ل أن ��k ث�5 س(�دة ���M?� ث��ن���R أ�j خ�q ���ات ؟ َأَو ��ی ج�� ��آ5��3 �� و��ء، 

  . أه\ا ث�5 ا�(��، إنL خاع و�?�ح�� ح��� و���ًا، و�Mم ��� ُی�E�ّ ح��ة، 

َمْ� َخ�َف َأْدَ�َ� َوَمْ� َأْدَ�َ� َ�َ�َ� اْ�َ	9ِْ�َل : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: :� أ�* ُهَ�ْیَ�َة َیGُ(ُل((

  )) َأw ِإن� ِس0َ�َْ! ا���ِ- �cَِ�َ�ٌ! َأw ِإن� ِس0َ�َْ! ا���ِ- ا�9#َ�ُْ! 
  )واJ ا����\ير(

��c ذن
 �5 ا�\ن�ب   ��p 5� ��)ا� 
�uو.  

ُ:ِ�َض َ:َ�*� َأو�ُل pَqpٍَ! َیْ=ُخُ�(َن اْ�َ#�9َ! : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  )) ِ- َوَ<َ�َ� ِ�َ	َ(اِ��ِ-َش�2ٌِ= َوَ:lٌ�Eِ ُمlٌ4E0َPَ َوَ:ْ&ٌ= َأْ�َ�َ� ِ:َ&�َدَة ا���
  )رواJ ا����\ي(

   l�X 5����j �5 ا�اخj�3�� ،c �5 ا���رج، f ی�tل، وإذا أ��i ی��r، واHِ حث�� أخ 

م ا�Bــ�h ��4حLB، ون�م س�� P� ،����� L�B�ن�ن، و���Pو���� �5 ا� ،jI�� أج�ة، وه� h�� �� 5<ی�
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?�، و�� سtل أحًا �tنL ی�ی ��ً��، �?c ه��ك �cZ ه\J ونLB�<� �� j4، وزوج�L أرس�?� إ�h�� E أه�

�5 ا����ء ����5 ا���ل و ����5 ا����رم،  ��� k��i5 ا��� ��� ،��Bآ j��3ت ؟ ا!ن��ن ا�fا���.  

��ِر َسَ ُ�(ا َرُس(َل ا���ِ- َص��((َ>ْxِري4 َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، ِإن� َ<�ًس� ِمَ� ا=ْMُ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= ا �

� َ<Eَِ= َم� ِ:�Gَ+َ Wُ=َ9َْل�P�َ �ْ�3َُه:ْ َ+َ Wُ)�ُ ََس ��pُ �ْ�3َُه:ْ َ+َ Wُ)�ُ ََس ��pُ �َْم� َیُ)(ُن ِ:9ِْ=ي ِمْ� َخْ�ٍ� َ+َ�ْ� : َ+َ ْ:�3َُه

�ِhْPَ�ْا���ُ- َوَمْ� َی -ُ�E0ُِی lْEِ0ْPَ�ْ9ُْ)ْ� َوَمْ� َی:َ Wُ�َا���ُ- َوَم� ُأْ:3َِ* َأَ�ٌ=  َأد�ِخ Wُ�ْ4&��&�ْ� ُیََPَ9ِِ- ا���ُ- َوَمْ� َیhُْی

 �ِ&ْ��  )) َ:�3ًَء َخْ�ً�ا َوَأْوَسَ� ِمَ� ا�
  )رواJ ا���Bري(

دخ�h إ�E ����ن آ�L خ��ات وث��ر وأX(�ر، وX(�ة �X 5(� ا����ح ��M : ،�?���� ��PZل �� أحه2  

�(�bْل وآcْ : اء، و�?� خ أح��، یُ ��3�E?َ�g، و�Mل �L ص�ح
 ا����Bنو���?� ���ح� أآ��M �Bس، وص��


، �Mل�� : �� hُ��)�و ،��Rی� ؛ ح(2ٌ و��ٌن ورا�o� �?� ،ًا��Zا����ح� آ J\ه cآO ن��� أن hM��

3 ا��3iم و�yBu ��� k ���ح، وه\J ا����ح: ا����Bن �>5 ن��� ��h أن �iM?� وأآ�?�، �Mل ��� �� �

Biا� E��  .yأ

�?� ��M ،Lل ��Mو h�Bا� 
��h أن یtخ\ه� وج�ء ص�ح Lن�� : Hا �?Mس� c� ،لtأآ��?� �5 دون أن أس

�ً3Bu ،�ً��<� ��Bآ E�3� L� 5<� ���� cZ� ه\ا.  

�� آ��� أ��M?� �5 ز�5، إن ه\J ا����ح� ��E ا�54o ا���Z* �����ع ا����q، ا�g(�ة ا��Zن�� �� ����ن، 

 J\آ\ا ه �Pi�� �� ن�و��>5 أن � ،fً��� خ\ه�tو��>5 أن ی ،�Mخ\ه� س�tن ی�>5 أن ی�ن �Qن، ا���

�����، �?� �L، وا! L� مP� ی�، و��>5 أنم �L هP� ی?�، و��>5 أن��gي ی\��� ،j�3ی� cM�3ن��ن ا�

_� _�.  

��?� �L، أآc أول �3iM د�� د��ء واHِ أ�>�ن�، �MلM ��ي آ����ن �2�M 5 س�B: ��ة زارن� أخ آ�ی2، 

  .��� ه\ا، وf ی��L��� 5� E أحًا

   hَ�� ،c�� اH زوج� و��h و����Bدf J ی���ك �L��� 5، ه\ا ا�>�م أ�Bg�� L��Mب �_  5� �Bـ hأن

 E�� �Bأوان اص L� ،Lن����� 
M�� Lأوان cBM ء�gا� c)3� 5� ،أوان L� ء�X cوً��، و�>5 آ���

l4M آ��Z، إن��ن �j�3، وح� 5�j�3 أ�J�i اH، وإن��ن س�P، ا���ام یtِ�_ ا���ل، وه��ك ح�fت و

Hا L�4P� ا���ام Eإ� J ی�.  

�T وجc ی��i_ ���ر ��>2 ا!p�ق، إ�E أن ��tس �5 ا���س ی��� �_ ��ب    H5 ا����ن، ا� � f

  :ا����ء، إذًا

...))-ِ9ِhُْی �ِhْPَ�ْا���ُ- َوَمْ� َی -ُ�E0ُِی lْEِ0ْPَ�ْا���ُ- َوَم� ُأْ:3َِ* َأَ�ٌ= َ:�3ًَء  َوَمْ� َی Wُ�ْ4&��&�ْ� ُیََPَا���ُ- َوَمْ� َی

 �ِ&ْ��  )) َخْ�ً�ا َوَأْوَسَ� ِمَ� ا�
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� َوا�Eَ0َ�َْف ا�����2ُ ِإ<4* َأْسَ Qَ�ُ ا2ُ�َْ=ى َوا�P%: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َآ�َن َیGُ(ُل((Gَ

 �9َhِ�َْوا ((  
)2��� Jروا(  

   ��� ،c��3���� ی*، أ��ن�ة ؛ ث�ث� أرآ�ن ��خ�ق، صق، أ��ن�، ���، صق ������Pا� J\ا ه�eاح�

 اUص��م، : �5 ا����ء وا��Uال، ه\J أرآ�ن اUخ�ق، و�Mل س�ن� ج��3B3ج�ه��� ن cأه �ً��M آ��

ن�3ف أ��ن�L ، ون��ء ا�(�ار ونkiP ا��ح2، ح�E �3* اH ���� رجً� ونtآc ا�����، ونt�� ا���اح�

LBون� L����  .وصLM و

E�� k����ف صق أ��ن� ه\J أرآ�ن اUخ�ق ���ف، ن�
، ��ج ی� ،5���zرؤوس ا��.  

  .�� نم ���X Eء ���L �5 ا�ن�� �M: س�ن� ا�4ی�M yل

َأْرَ�ٌ� ِإَذا ُآ�� ِ+�Qَ�ْ�َ:َ q+َ Qَ َم� َ+�Qَ�َ : ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َأن� َرُس(َل((

 �ٍ2ْ�ُ *+ِ !ٌ�E:َِو !ٍGَ��ُِ� َخ�َأَم�َ<ٍ! َوِصْ=ُق َ�ِ=یٍ� َوُ�ْ �ُEْ�ِ ��َ>ْ%=ِمَ� ا� ((  
)  )رواJ أح�

����ً�، أ�L�i أر�5�3 دی��رًا ذه�Bً�، ووج?�L إ��M  Eل أح آ�Bر ا����3ء و�L أم �� �ی�� أرادت أن   L�3)�

 fّأ Lوأوص� ،��o4ا� �?��f L�i�
 ا�2�3 ه��ك، ی��3 ج�h3 آc �� ���_، وأ�i� ����M k� �4ةBا�

L� ل�M م؟�p 3_ ی�� �� ،L�Mأو yی�u ku�M ق، أول�u ع�iM yی�i�3 أر��3ن دی��ًرا : ی>\ب، و�� ا��

�، ��Pل �L س�، و�2 ی4LM، ا�ku�P ا��Zن� أو ا���جT ا��Zن�، �� �3_ ی� p�م ؟ �Mل ذهBً��، ا��J�B �(��ًن

L� ل�M ،�3 أر��3ن دی��ًرا� L� :ل�M ،>\ب�أ :L� ل�P� 2�ِ ذآ�ت ه\ا ؟� Hوا ،f : fّن أ�� أوص��� أU

 أ��، �E<B ه\ا ا��l ا��M ،ku�Pل?� أ�_، وأن� أنh ���ف أن ���ن �?: أآ\ب، �tن� أخ�ف أن أخ�ن 

 اH، ���ب ��E ییL و��ب �5 ح��L �5 ا���4ص ��E یي ه\ا ا�o�م، ه\ا ?�f أخEg أن أخ�ن 

Hء ا�X ن� إن�ا�2��3 ا�(�.  

Qَ�ْ�َ:َ q َم� َأْرَ�ٌ� ِإَذا ُآ�� ِ+�Qَ َ+: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

 �ٍ2ْ�ُ *+ِ !ٌ�E:َِو !ٍGَ��ُِ� َخ�َأَم�َ<ٍ! َوِصْ=ُق َ�ِ=یٍ� َوُ�ْ �ُEْ�ِ ��َ>ْ%=ِمَ� ا� Qَ�َ�+َ ((  
)  )رواJ أح�

  Lزوج� L��tس l�gق، ه�� ����ح �_ أن : �>5 إذا ا����L أن ی4 �oBی� �� ،�?Bی� f ؟ وآ�ن ��B��أ

  .�>\ب

ِإ<x *4ْ:َ�ُ� َأو�َل pَqpٍَ! َیْ=ُخُ�(َن اْ�َ#�9َ! : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ِ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

 !ٍpَqpَ َأو�َل �ُ�َ:ْx *4>َوِإ lٌ4E0َPَُم lٌ�Eِ:َ �ٌ�Gِ+ََمَ(اِ��ِ- َو �̂ ̂� ا���ِ- َوَ� �َر َیْ=ُخُ�(َن ا��9ا��2ِ�Jُ= َوَ:ْ&ٌ= َأد�ى َ�

  )) ُس�3َ�ٌْن ُمPََ��4ٌ� َوُذو pَْ�َوٍة ِمْ� َم�ٍل w ُیbَد4ي �G�َُ- َوَ+Mُ+َ �ٌ�Gِ(ٌر 
)  )رواJ أح�
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س�  Pث� ا�Uورد �� ا " : ��P��� �Bاء وح�Pا�� 
، �5 هfzء ا�Z�ث�، أحXث أ�Z� �Bثً� وح�ث 
أح

 Xا���� أ ��o�� �Bء وح���pUا 
، وأحXا�>�ی2 أ "  

 )):َ �ْ(ُ�ِEُ>ِْمْ� َأ �¥Pا ِ�* ِس)9ُ	ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل اْضَ �َأْضَ	ْ� َ�ُ)ُ� ْ� ُ:َ&�َدَة ْ�ِ� ا����ِم6ِ َأن� ا��9ِ&*� َص��

ُ)ْ� َوDcُ%(ا َأْ�َ��َرُآْ� َوُآE%(ا اْ�َ#�9َ! اْصُ=ُ�(ا ِإَذا َ�=�Pُpْْ� َوَأْوُ+(ا ِإَذا َوَ:ْ=ُ�ْ� َوَأد%وا ِإَذا اْؤُ�ِ	Pُ9ْْ� َواgُEَ�ْ(ا ُ+ُ�وَ'

  )) َأْیِ=َیُ)ْ� 
)  )رواJ أح�

  
�Pا� kی�� jی�X *ی  :ه��ك ح

َم� َخ3ََ&�9َ َ<ِ&*% ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإw َ��َل w ِإیَ	�َن ِ�َ	ْ� w َأَم�َ<َ! َ�ُ- َوw : َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ��َل(( 

  )) َ	ْ� w َ:2َْ= َ�ُ- ِدیَ� ِ�
)  )رواJ أح�

ر ��L�� q إی��ن أ�ًا  oًا، وا�\ي ی  .ا���L�� �� 5R إی��ن أ�

َأَ<� َواْمَ�َأٌة َس�0َEُْء اMَ�ْ=�ْیِ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ:ْ(ِف ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ اxْشَ#0ِ*4 َ��َل((

اْمَ�َأٌة �َم6ْ ِمْ� َزْوِ'�2َ َذاُت َم9ِْ�ٍ; َوَ'َ	�ٍل  -َوَأْوَمَ  َیِ�یُ= ِ��ْ�ُ(ْس3َ� َوا���&��َ�ِ!  - ْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َآ�2ََ�ْ�ِ� َی

� َ��ُ<(ا َأْو َم�ُ�(ا �P�َ َم�َه��Pََی ��َ:َ �2َ�َEْ>َ 6ْ�َ&َ�َ ((*  
  )رواJ أ�� داود(

  �iًا و���Zآ ���p�� ��3ی��3 ا��أة�ًا،   .h �5 أجc أوfده���� ج

 ،��P�Pح ��� Eس��ك، وإ� Eح�دی* إ�Uا J\ه 
�P�� أن E��3�و Lن��Bس Hأی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ أرج� ا

 Hا Lوج Eoإن��ن ا�� cوآ ،��oه� ا� Hوا TیT�وأنh �����3 أ�Mى إن��ن، ���3 ���َ� ا��أس، Uن_ 

L��oی Hّن اS�.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - � ا!س���� ا���������ة ) :100( ا�رس  -��م �tث�� ا��ا�3��M ��5 ا�Tوج�5 و

 �?���. 

  22-03- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام

وf س���b �� ُ����ى ُأَسِ�ن�، َ�َ>2 �5  ه\ا ا�����ٌع َوَجُْ�L �5 أدق� ا���ا��k ا��� َ�q�َ@ ح��ة ا������5  

�5 ا���3ِی� �L، وا���3ِیِ� ِ�َ�ْ�ِ�?�، ور��� نtg �5 ه\ا ا����4Pْb َجْ�َ�ٌة ��5  L�ِاْن�4ِاف زْوَج �� �<Xَ 2ٍأٍخ آ�ی

bة X>�وى �� ه\ا اUُْس�Bع ج��ِ 5� �Z��3ً�، أآ�َءْ��� �5 ا�bTْوَج5�ْ أو �kٌ@�i إ�E ِس�اه� إذا آ�ن ا!ی��ن 

��ة إ�E اH، و�k ذ�_ ُ�ْ?cُ�ِ أآ�B : إْخ�ٍة ِآ�ام ی���Pنbإنb َزْوج�L �?� ا��(�Jٌ دی�� و�?� ن�gٌط �� ا�

�?�َbت ا��� َآ��Bا��اِج �?� Hا.  

  :أی?� ا!خ�ة

 إf ا�M ،Hل ���3ُBَ3ُْی f Eو�Uة اَ�ِ�P��� ،�bس�س�Uا �  : ��Eدىء ذي �ْء ُأْ��i>2 ا��Pا

  C)56(�َوَم� َخ6ُGْ�َ اْ�ِ#�� َواkِ�ْْ<8َ ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وِن 
  ]س�رة ا�\اری�ت[

C-َ0ْ�َُ&ُ=وَن ِإ��� ا��� ��َ�  
  ]2اQی� : س�رة ه�د[ 

��?� َأَه��َ�ً� ه�   @cPِ� f ة ا���َ�ِ�Pا: وا� B3ْأن ی  إf َوb�Xَ ��َ y�ْع، �tي@ إن��ن ی�یُB3ُْی f Hا bأن y�َْو H

���ض ی�Pلِ 5� c�ْ�َ�ُم ا���ْUا �b�RِUا �5 ا�bgْ�ع، �?\J ا��B3ِدة َ�ْ����� Uنb أح إنb : اْجِ�?�ٍد ��3ٍ

5�ْuَ�ْgَ�ِ fإ cBPُْی f c�3ا� : �� l�ِ�ْ�ُ ه\ا ا!ن��ن bأن ���ْbَ�ه�َ ��bإذا آ�ن خ��4ً� وآ�ن ص�ا�ً�، �� أن fإ

L� وأراد c�َ3َه\ا ا�  c�َأْآ bنU ،Hا ��َوْجL اS� ،Hن �2 َیُ>5 ه\ا ا��b��ُ�� �ًP�ِ�i�ُ c�َ3َ َ�ُ?َ� َ�ْ���ٌض 

 5� yiی� f م�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا��Uوس2�َ و L��� Hا Eص� Hه� رس�ل ا y�ْا�َ?َ�ى إْن ه� ا��

Eَوْحٌ� ی�ح fإ.  

�� Hا Eص� �Bْ�ج�?�ت ا���س?� �?\ا ا�\ي ی�(�َوُز َ Lُbإ�� أن �Bا�� bأن �ً��ْ�ِ ��?� ُیzَآ�ُ �ُ�4Pَ2 أو ُیbوس� L�

���L ا�4�ة  �B2ُ ا��?ِbی� �َ?ُ� ،L�� دادTْأن ی �oBی� f cٍ<ْgَ�ِ زاد Lُbوإ�� أن ،Lِ�ِbُس� E�� Lُ�َ���5 ا�\ي أ

�T وجc ی�Pل Hا bأن k� ،Eء أم أ��X م�وا��:  

  ْ� ِدی9َُ)ْ� َوَأْ�َ	ْ	َ0ْ>ِ �ْ(ُ�ْ�َ:َ 6ُ	Pِ* َوَرِض�6ُ َ�ُ)ُ� اkِ�ْْسَ��َم ِدی�C�ً9اْ�َ�ْ(َم َأْآَ	6ُ�ْ َ�ُ)
ة[Rی� :س�رة ا���Q3ا[  

  .3Bْuً� سtْذآ� �>Zَ� 2ً� ص�ِرخً�، أْح��نً� ا�cZَ�َ ا���ّد ُیَ���� ا�ِ�ْ>�ة
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 َح(hْb ح(�b ا��ْ�ض، وf ی�ج ج�َءن� ا���4ل ه�ِ��� cBM ی5�ْ��ْ ؛ اْ��أٌة ُ��یُ أن َ�b��ُ ه\ا ا�3  Mم و�

 زواج ص�ري ��E َرُجc ِ�َ�>�ن َ�ْ�َ��ً� �?� Pْ�َ Pِ3ْ� أْن fْن ی>�ن �3?� َ�ْ�َ�م إU yی�u ! ا���أة ا���

�ِس َMْtَ�ِ 
 اH َوT�ِ y�ْاِج?�، �3َ�َُْB3� أن  �� f َ�ْ�َ�َم �?� هc ه� ُ�َ>�bَ�ٌ� ����ّ� ؟ f، ه\J ا���أة ��یٍPْ

 �Mِاٍن Xْ>�� ص�ري �5 ! اUْرض Pْ�َ ُPِ3ْ� ،واجTا� P� ��5 إن��ن�5 ��E وجL اUرض ه� P�س Mt�

3 َح(bَ� ا��ْ�ض � �ًb)ح b��ُ�َ أْن cأج ! �P�Pُل حbت، أو�[� c� ات�gَ�ه\ا ِخ�ف ا�gْ�ع، cZْ�ِ ه\J ا����� َ

 E��3� Hا ُBَ3ُْی fو ،Hا fإ B3ُْی f ،��َ���َ�َ�ُ 5 اْ��أة�إf َوb�X �� y�ْع، إذًا ه\J ا���أة، وأن� f أَ�َ�bُث 

 Eإ� �?Pی�u �3ف� f ،نO�Pأ ا��Pْ� f 5 ا��أة�إu�f ،�ًM أ��ث �5 ا��أة f �3ِ�ف اf ،H أ��ث 

 byح cُ�ِ?ْ�ُ �?b�<ِة، و����� إ�E اH و�?� د
 اc� ،H أَ�َ�bُث �5 اْ��أة �ٍْBََس �3ً�، ���X fًَزْوِج?� إْه��

����
 ا����ء uل، وی���Pم ی�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� bأن k� ،َر��Bَ�ُ:  

ا:�	* أی�2P ا�	�أة و أ:�	* م� دو<Q م� ا�9��ء أن �ْ�َ� �َ&0%7 ا�	�أة َزْوَ'�2 ی0=ل ا�#�2د +* (( 

 
  )) س&�7 ا

�5 ا��gء ا�2�z�ُ أنb ا�bTْوج ی�َم آ�ن    ��oْ��ْاْ��أة وأن ی �ِbأی k� q�)ْأن ی Lِِن�<�ْS�ِ وی�م آ�ن ،�ً����َ�َ�ُ

����p k� �ًMَه�، �Eg�ْ أْن ی�hَb��َ �5 یَْی?�  2ُ�Pِ�ه� وُی�p Eإ� �e�ْح���� ی ،�ًe�ْpَ �?B�M �َ�ْوأن ی ،L�َِزْوَج

���، �Sذا ��ب ه\ا ا�bTْوج إ�E اH �ْ�َ�ً� َن�4حً�، gَ�ِ ���3ْ��َْ>ِ�?� وِهْ�اِ�?� وُ�zَد�ي �L ج��kَ ُحLِMِ�P آ�

 �B�iا����� ا� J\?� �Bَإذا أْص ،L� @c�ِ�َ f اْ��أة Eإ� �e�ْی �5 ���ِرِم اH، و�2 ی3 J�4� brpَو

 Lُ�ََزْوَج Lُ�ُ�ِ?ْ�ُ ،Hا k� �َ�َiَأن اْص ��! ا�������P و�3 2َ�P5 ُی� Lُbأن E5ّ إ�[ِ�َiْ� �?bنtاْ��أٍة أخ�ى وآ k� �ًMَ

ُ�ْ?cُ�ِ أداء ! أه\ا جTاُء ا��جc ا�\ي ��ب إ�E اH َ�ْ�َ�ً� ن�4حً� ؟! �3 أن ��ف اH، أه\ا جTاُء ا�2�P��ْ�ُ ؟

 ��َ�ِ�ْ�َ� ،�?�ِ�)�ِ� ،cة ا����ن، �4O�Pوة ا���� Hا Eُب إ�b�Pَ��و Hا Eإ� ��حLM�P ا�Tوج�� ؟ �?\J ا��� �ْ

5 ؛ ه\�4Pَ�ُ Jَ�ة �� أْآ�B واِجٍ
 �5 واِج�Bِ�?� وه� َزْوُج?� ا��5�z ا��4دق ا�2�P��ْ�ُ ؛ �5 ���ت ا�ُ�ْ����

�T وجc ؟ ! �5 ا��� ُ���p Lُ�ُ4ِ�ْ َزْوج�L ؟! ���p Lه� ؟ Hا ��أf �َ�ْوَن ��3 أنb ه\ا ا�f jMِ�ْ�َ ُیْ�

b ا���3ِی� �L، ���ف ���L أXَ���3ْ أ�ی�م آ�ن ُ�َ�َ����ً�  Hا Eب إ��� ���� k�i��ْ� �� bcُآ L� ُم�Pَ�ُ ،Jُ�َ�َ�ْ� ْن

 J�)� �?Bواِج hْ�َ�َوأْه hَْح��واْر hْbنt�َuْا ،L� @c�ِ� f اْ��أة �c5 ُآ� Jُ�4� brpَو ،Hأْ�� ا E��واْس��Pم 

�b�[ِ�iْ أنLُb �5 ی4ِ3َْ� اH زوج?�، ���Tوج، وf س���b إذا آ�ن ا�bTْوُج ��p L� 5ْ�َ� ،�ً��X َزْوَجL�ِ، وه� ُ�

cوج T� Hا ���T وجc، ��\�_ ه\ا ��p jMِ�ْ�َ واِ��، و �BP� ��pل، و�Piِ�ْ�َ ��p، وf ُیْ�.  

�T وج c��Pم ��E أس�س5�ْ Hدة ا�B� ،�P�Pا�� J\2 ه<��� kُ�  : أن� أَ

 اH �� ا�beْ�ف  َBُ3ْ� وأن ،L�� Hا _��Mأ ���� Hا َBُ3ْ� ؟  أْن cوج T� Hا _��M2َ أ�� ،L�� H3ََ_ ا�ا�\ي َوَ

أpَ _َ�َ�Mِ�ّ�ً�، إذًا ��Bدُ�َ_ إْن��ق ا���ل، ه\J ه� اUو�3Bْu ،Eً� ُ����4َ، و��4م، و���@ ا�h�ْB، و �zدي 

� ¤���ِpَ _��Mأ Hا bنU Eو�U_ ا�د�B�  ?� ا�Tآ�ة، و�4ْق، و�>�ن َ����ً� وأ���ً�، ه\ا �Xء �ی?�، أ�� 
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���L ���2�ْ3ِ ه� ن�g ا��M ،2�3ل �E��3: إْن��ق ا���ل، ا�2��3 b5�َ E��3� Hا bنU Eو�Uا Lُ�َُد�B�ِ :  

 �ً	�gِ:َ Qَ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ 0ْ�ََ�ُ� َوَآ�َن �ْ(ُ�َ �ْ�َ َم� Qَ	َ��:ََو�)113(C  
  ]113اQی� : س�رة ا����ء[

��Bَد�Lُ اUو�E إْن�4ُف ی�4م وُی��4 وی�� و یTآّ� و ی: ا�Pِ�ّي  ِ bأن fإ j���4ْق و ه� �z��5 و 

ا�5����eْ�َ، ���2�ِ�3 ُی2��3َ، وا���o ُیy�ِ�ْ، وا��Pّي ُیj4ِ�ْ، �\�_ ورَد أّن ا��َرع َح5�َ �>5 �� ا����3ء 

bب أْح�5، وأّن ا����ء ح�5 �>5 �� ا�����ء أْح�5، وأن�Bgا����� أ�� ح�5 �>5 �� ا� bأْح�5، وأن 

ا��Bْ4 ح�5 �>5 �� ا���Pاء أْح�5، وأنb ا����bء ح�5 �ِ>5 �� ا���pUء أْح�5، ی(
 أن ُ��ِح� �� 

��2�ِ ���3_ �2��3 ا�2�ْ3ِ، رج�M cي ���3_  c��3_ إْن��ق ا���ل، رج� ��p cرج ،cرج h؟ أن _�ُbَهِ�ی

_� hْiَا��� ُأن� Eو�Uا _ِ�ُ�َ�Iاْ��أة �� َو h5، أن����eُل  إن�4ف ا��bوt� ،��َ�ِ>�ن� زْوَجً� ص��؟ أن 

 c@3B� 5�ُْح b5�َ دوَنِ_ �5 ا�����ء أن ���ِ�و���I أْن �Tَ�ِ ���3ْْوِج_ وأْوfدك، ِاْ���� أیbُ�?� ا���أة وأْ

Hا c�Bُل ا�ِ(?�د �� س  .ا���أة َزْوَج?� َی3ِْ

����X �� cء �?� أن ��Pم، وَص��X �� hْbء اH �?� أَ�kُ ��5 أْیی>ًZَ� 2� Oخ� ؛ اْ��أة �?� أْوfد hْ��M 5�ِ ا  

3َ
 ���hْ�َ، و�?� أْوfٌد َخْ�َ�� أَ�َ�ْ�ُ?2 bا���ِدَس� أْدَرَآ?� ا�� ��أن ُ���4َ، و �Mأت ا�O�Pن و �>h، و�� ا���

حه2، �>5 أن یْ\ه�Bا إ�E ا�َ�ْرس�، وأن یtآ��ا ِ�ُ�ْ�َ�ِده2 ���3ی5 ��E أن��?2، وأن یْ��وا ِث��َ�ُ?2 و

 H5 ا� L�ُ�ِ�ث���?��p 2 ن��p 2?�ٌ�3u ،���e َج��، أْوfد ِص�oر، أن� واH ا�\ي f إ�L إf ه� ا�\ي أْ

�E��3 أنb ه\J ا��ْ�أة �� َص�hْb �ْ�ض ا��ْ(� ��P وُس�Lُ�َb وَرَ�hْ أْوfده� �� ِهْ�اِ�?2 و�3uِ�?2 و��Bِس?2، 

أ��M?� أ�ً�، أ��E دَرَجٍ� �� ��Bد�?� أْن : �E اH ؛ ه\ا واH إی��ن�، أيوآ�نh خْ�� أم¥ �?2 آ�نh أ�Mْب إ

 اH أن �>�ن زوج� ص����، ا��b��ِ��4ت ا�(���ت ��ْ��E أْوfده�، أ�Mَ�?� زْوج� أْ��E درج� ����?� �

�T وجc ی5�ْt�ْ أْزواَجُ?5ّ �� أ Hن اْbB3َأو أن ی� c5�ْ ا���Pُإذا أرْدن أن ی b5آL� ل�P� ،cن : ول ا����ی� �

ه� ح�ج�! أ�_ �� ح�ج� ؟����Bَد�?� إن آ�ن Tَ�ِْوِج?�  cBPْی f E��3� Hا bأن �??ِPْ�ِ ةbXِ 5� 2�3� �?bنU.  

   �� y�ْأم َو ،?ِ�َ)ْ� �� yى، وو��� �� yوو� ، اH َوy�ْ �� ��یB3� cا���أة ه bأن L�� 
ُ)�ا�\ي أْ

 cوج T� Hا �����3ْ ِ�ِ?ْ�اِ�?�، وf ُ�5�4�َ زْوج?�، و f�Lِ�i3ْ یْ�� fَزْوج?�، و cُ�ِ?ْ�ُ اْ��أة �ُbیt� ؟

 J\ی���5 َخْ���، ه\ا إی��ن� وه bcَأْت ُآ�Mو ،cا��� bcُآ hْbَص� �� Hده�، واfأْو E��ْ� f?�، و�5 ذاِ� LُbPح

��Pم ِ��اِجBِ?� ن�� زْوج?� وأْوfده�، Uنb ا��B3دة ا���bP أن �S� ،���َ�ِ3ْن اH جc ج��L ُیzِْثُ� ���?� اْ��أة 

 Hا L��Mأ ،E�
 �Zً� أن ُیْ?cَ�ِ ا�َ�ْ��Bu 5� ل�BP� c?� ، اH ِوb�Xَ �� yَ�َْع اf H َوy�ْ �� ��یB3ْ�

روس�، وی���bع l��gْ�َ�ِ ا�اء، و یْ��ْ�َ ��p أْدِوَی� �i3ُْی ،E�h�ِ إ��M Eاءة B�Buً�، وی?�c ا���

و أن�P� ،L�ِ�َ3َ�ِ c�ِ?ْ�ُ LُbلBْن ویO�Pأ ا��Pْی �رأى رُجً ���إن�� ُأْنTل ه\ا ا�O�Pن : ا�O�Pن �����3ِدة، سّ�ن� 

�َ�ً� ؟َ Lُ�َاَء�Mِ ت\ْ�َb�أ�� L� cَ�َ3ْ�ُ�ِ ! q�ْ5 خ� �Zوص��� أآ أن� f أَ�َ>�2ُb 5�ِ ��اغ، واH �� أس�Bع واحٍ
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X وى وه��<X و ،J�ِ�ْأ E��>�وى zَ�ُث�َ�ة جًا 5�ِ أْزواج ����ا إ�E ا H�E��3، و�3ّ�َ��ا إ��L، واْس����Pا 

 fی�، و���ْزوج��?2 �3ْ أن آ�نh آc واحة ���ف ���L َخْ��ً� �P3ْ�َ ��pل اt�uْنhb وأْهhْ�َ�َ نْ�َ�?�، �� ِ

fْوج، وbTا� k� ��َ�ْج fاْهِ���م، و fام ح�5، و��Bp�� ��َBِ�ْ�L، 4َ�ْ�ُِ�َ�� إ�E ا�4�ة وا���4م وإ�E  ِهْ�

��E ِح��ب ا���Pم ��اج�B�?�، وأداء ح�Pق زْوج?�، أ�Mل  f 5<� ا�5�ْ3َ وا��أس E���Mاءة ا�O�Pن، وه\ا 

��5 ا��أٍة f ��3ُْف ا H�c� ،E��3 أْ f5 اْ��أة ُ�َ�َ���َ��، و��� ِ�َ>��� إن ه\J ا���أة وأن� f أَ�َ�bُث أ�ًا 

���ٍل ج���� وص���� و ج�ة، �>5 ��2�3 أّن اH أ��M?� زوج�، ْt�ِ Lُب إ��b�Pَ��و ،E��3� H�3ْف ا�اْ��أة 

�5 اْ��أة ی��م زْوج?� وه� ���?� س�ِخ�،  Hا E��tوbُل ��Bدة �?� أن ُ�zدي حby َزْوِج?� ا�>��c، و�5 یْ�

�5 ا��أة �ْ��ج �5 ���?� Hا E���دت، ِن�eُم  �5 ی� Eح� �<َRِ�5 دون إْذِن زوج?�، �3َ�ُْ�?� ا���

 y��� ،L��� �L ُح�Pق، و���L واِج�Bت �Sذا أدى �� Rِ�Pوه\ا ا� ،Rِ�M �?� ��bسz�ُ ٌم�eًا، ِنا�bTْوِج��b راkRِ ج

 ی�Pل أحآ2M �ً3Bْu ،L� �� \خtأن ی L� :�3رك أد�Xِ c3ْزواج ؛ ِاْجU��4 �5 اPْ� و ه��ك  _���ا�\ي 


 �5 ا H�E��3 ا�\ي �_�uْوا.  

   Eاْن�4ف ا���س إ� ُیْ�وى أنr3� b ا�����ء �� ��� ُأ�b��َ آ��� ج�ء ا��3 و ص�E �����س ص�ة ا��3

 
 cBM أن ُی��4 �����س ا��3، َص3َِ ا�Lُ<َ�َ�ْt� �B�ْ�ِ أحi�ْراد أن یt� ،L�ِBiُْخ E2، و�2 ی�3�ِ�َ�ْا إ�?ِ�ِ���ُ

أه\ا �Lُ�3 رس�ل اH؟ 3Buً� �2 یh�ِ�َ�ْ إ��L، وَص3ِ ا��B�ْ�ِ و أ�EP ا��uَ 5� 5�3�ِ� : �Biَ�ِف َثL�ِ�ْ و�Mلا��

 
 cBM أن ُی�P� 5��ْ�َ�ِ ��4َء ا���س �� ا�َ�ْ�(iی� خQا q<���ذا �Mل أحه2 �5 س�3 ا�5 ! و

 أّدى ا�\ي ���L أْي ا�l�g ا�\ي : ا�ُ�َ���
؟ �MلP� لأ�� ه\ا�Mوأن� أ ،Lُ�َ4َْوج أد� ا�\ي : َنbTأی?� ا�


 �5 اH ا�\ي �_، وی� أیbُ�?� ا�bTْوج� أد� ا�\ي ���_ وا�B�uْ �5 ا H�E��3 ا�\ي �ِ_، أ�� أن �uْوا ،_���

BPی f H�� ،ن���� c ُیْ?cَ�ِ ا!ن��ن واِجLُBَ اUوbل، وL���I اUو�L��?� ،E اUو�E، ویh�ِ��ْ إ��X Eء ی3

cأج ،rRِد ا���اz�ُ 2� �� cا���ا� :rRا���ا hإذا أدی fإ cا���ا� cBPی f L��ج cج Hإن ا.  

   f ،ًا إf َوb�Xَ �� y�ْع، f �ْ�َ�ِ�ع دی�ً� جیB3ُْی f Hا bوإن ،Hا fإ B3ُْی f ،�Zَة و ث�ِنَ�� و ث��b�� ُ��ُأ

��� أن أْن�4ف إ�E ا�P� H وf أْ�t�ِ tُBحٍ، �� �Mل أح ه\ا �ْ(�? ���� �2 یtت �L ا�� f ،�B�cP أن� 

��، ����i�ُِب ُ�َ�جLb ��خ�ات ا�����zت ا�bTْوج�ت ا��iه�ات ا�����3ت، �>5 إذا ْ�ِ L�� م�م، ه\ا ا�>�ا�>

 5ّ?��� cBPْر��� �5 ی cوج T� H�� 5ّ?ِأْزواِج �yْ�ن �� حb4Mَ !�?��Mْت ���� أ�b4M �?نU  ،E��3� Hا

 L� E��3� Hا L��M5 ���� أ�fا �b4M إذا ،Hا LBُُی��ِس L� Hا L��Mْوج ���� أbTا� �َb4M زوج�، إذا Hا �?��Mأ

E��3� ل�M c��P�ُ��� �ً3Bu Hا LBُُی��ِس:  

  �Cَو��2ُ�َ ِم7ُrْ ا��ِ>ي َ:��2ِ�ْ�َ ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َو4���َِ'�ِل َ:��2ِ�ْ�َ َدَرَ'ٌ!
  ]228اQی� :س�رة ا��PBة[
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   ��4Pْ� إذا آ�ن ه��ك Lأٍخ ی�4�ْ َزْوَج� bcُآ bأن E���ی5، أو �?cZ� 5 ا�\ي ���?5 �����3وف ه\ا ه� ا�

 cجbا�� �M�3� ،q2�3 ا���� *�� Eدن� إ��Pع ی��م ِ���ی� Uنb ا�ّ�ج��p c ا���أة، ه\ا ���وإْه��ل و

5� L� �?�M��زاوی� ُأْخ�ى، ���Tوای� ُ�ْ�َ�ِ��� �ِ?� ��یُJُ ح�ِ��ً� �?�، ��یJ ِح�4ًْ�  �����أة �5 زاوی�، و

 ،�Pَ��t��ُ ���BP� >�ن�أن  cوج T� Hا Jُ�َi� ه� آ��ًا �?�، ��ی أن �ْ�َ��� �L، وه� ُی�یRِ�M J�?�، ��ی

����ء ا��q�ْb، ی�یه� c<ْgَ�ِ یْ�(\ب �L إ��?�، ه��X �?�� Lء و َه�@?� ���X Lء Oخ�، وه\ا ا� Jُb�Mَء أ�g

 E��ْ� fًا، ویX fًَزْوج?� إه�� cُ�?ْ�ُ ا��� J\?� ،�?�ِ L�M�� 5� j���ْ5 ن�ٍع ی� cج���� �?�M��ا���أة 

5�ِ َح��P أن أَ�Tَوbج، �tن� f ِز��X hُ�ًْ� : َحLُbP، و f�J\?� tB3ْ ا��b��ِP إuْ�S� ،�[i�� �?� ،�ًMذا �Mل آ���

f hوأن EPB� 5� و ،3P� 2و� ����Pا� h��Mو ،��<bا�� h�َ�M�����4، أ�� f یgه���_ ا�S� �����4�ْ ؛�ُ 

  .ا�\ي ���_ و أنh �ِ_ صر ا�h�B �� ه\ا ا�h�B، أنhِ �?��� أد ا�\ي ���_ و أنh ا����ة اUو�E، أد�

�?PBi� ة ا�����P��� : ِرُس���أس�� �_ أن ُ fو _bPَح _َ�i���f E ُأْ L>�ن ح����و ه� �?\ا  ،_bPَح

E��3� ل�M ة ��ات �>5 ُ�َ���َ�ةb�  :ا����43، إخ�ان�� ا�>�ام ه��ك Oی� ذآ��?� �>2 ِ

Cِء�hَ&ِ�ْا ��َ:َ �ْ(ُ�ِ��َPَ+َ ا)َوَ�� ُ�ْ)ِ�ُه �  
  ]33اQی� : س�رة ا���ر[

5 �?�� �ا �_ إ  �z� Lآ� ���ا�2��3 ا!س �� c2 ِ�َ���>2 ه<�tن� أن� أْسTا� E�� Lا��� �ُBِ)ْ��3ً� ُی� Lی��ن !


 �5 ؟ �Mلُuُی�� E��3� H�� ،c����ْ�ُ :  

Cا)hُPَ&ْPَ�ِ �ً9%�Nَ�َ ِء ِإْن َأَرْدَن�hَ&ِ�ْا ��َ:َ �ْ(ُ�ِ��َPَ+َ ا)َوَ�� ُ�ْ)ِ�ُه�  
  ]33اQی� : س�رة ا���ر[

ْ>cٍ أو ��خ�، ی�ی أو f ی�ی، ی�3gْ أو f ه\ا ا�\ي یjُPِ ح�Rًِ� ��5 ا���L و��5 زواج?� gَ�ِ: ا����3ء ���Mا  

أن� أ�kُ إن��نً� ��E ص�وق �� cّ�َ�َ ِ�(�ري : أو�� �5 ذ�_! ی�3gْ، ُی��Pَي ��?� َر�Bpْ ا��4ِ3َْ�� 

 �?ْbgأْ�َ�� ���ة �� ا� �ًZ� L�i��?\ا ا��f ��B ی>��L ! وا��b�oَ آ��Bة جًا ؛ �gَ3َ�ِات ا��Uف ُآbc ی�م و ُأْ

U �ًo�Bْ� L�i3� ح���� hأن ،L��� 5� 
R�p 2��3وا�� ،Jbة، وا��4وق ِ�َ�ِJ، وا��Uال �� ����ول َیِ�ی�م ِ

 �ًRِح� jM�3، وأن� ح���� أgْ� ْخ\ ا���ل ا���ام؛ دون أنU Lُ3ُ�ْ� _bنtآ Lْی��Mً� جًا جًا جًا وا���ل ��5 یَ

3Xْ5 ا���� و��5 زواج?�، ��5 دون أن أ�� hْbذا َز�S� ،ة�?ْbg�4�ْ ا���، و �5 دون أن ُأری ُأ��Mَي ��?� ُ

h��P� 5 ���ة� j��?��� آ��� hُ3ْ�ِول، سzب ه� ا���U�� �?�َMَ : fأ�� و yو�2 ُی�ا� �ًBuِث�ن خ��ج�َءن� ث

 LPا�� �� Eًا، ه\ا ی��
 وج�L أ�ٍB5 دون س� ��E واح"c�� " 5� k���ْب ا�\ي یUا �Bوی� ������سTْ�َ

 L���� یْ��ْ�P��� ،kْ�ٌع ح>�2، أي@ أٍب ی���Xَ ،�?و�ُجTَا����ة وُی b��َِو ���Pا� �ُBِ4ْل ُی�P3ْ� 
ٍBس �� Lا���


 ا���ض ِB�َ�ِ ی>�ن P� بUا Eإ� ���Pا� b2�َب اْنUا L3�Mْذا أS� وی� ا���_ ؟T� 5� k���� ذا��� L�t�ْوی

�� ُیTَو�ُج?� �Zً� ����ل ی��ل ���?� و��5 ا�Tو�P��� ���<ا� 
Bbم ا���Pَ2�3، أ�� إن �2 ُی� f اج، و ه�
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�Xَ�Bَ�ًة وه� َوِ��@?�، و ه�أن\ا أِصcُ إ�5u�ْ�َ E ا��gه ؛ ا���أة ا��� ُ�ْ?cُ�ِ نْ�َ�?�، ُ f���B�َ َر�Bpْ زْوج?�، 

ه� س?�ة، ا���Zب ا���  f���y �?� آTوج� �ْ��ی?� أ���L، أ�� إذا ه��ك حْ���، أ��و زی�رة، أو �� 

 yح cُ�ِ?ْ�ُ �?bنU ،ًاي أْج�c ا����Zب، و����3ْ ِ�ِ?ْ�ا�?� أج�c ا���3ی�، ه\J اْ��أة f ��3ف اH أ��َ�ْ�َ�

 ���P��� ،ًاا!ن��ن ا�\ي �5 َحLِ�P أن �>�ن �L، و�tُ�ِ ���3ن�ٍس آ��Zیqَ�ْ� 5 5�ِ َح�P?2 أن �>�ن �?2 أ�

�h إ�E ا�\ي أریtَ� Jّیُ� ا��أة �?�c واج �?B�J�) زوج?� ُ���Pَي ��L رL�Bpْ �� ا���eb إ�E د�P�M، اQن وص

�Lُ ون�e إ���p Eه� و�����p Eه� و���ْت ��H�� L�M، ِهَ� ا���zو�� اUو�E أ��م M hْbذا ز�S� ه���p

Lِoَِزْی 
Bه�، ه� س��p Eإ� L3�ّi� 
Bه� س ،�?�� Lاْن�4ِا� 
Bه� س ،Hا  T� H5 ا� Lو ان�4ا�

 ا��جc، و أ�Mل��أس�س�� جًا، وه� ُ�ْ?cُ�ِ ه\J ا���ج� ا���iی�، �Sذا : وجU ،cنb ه\J ح�ج� أس�س�� 

 LMfTن�� y�Tو إذا ان ،y�Tط ی��Bو إذا �2 ی>5 ه��ك ان� �B4ًا ی�>5 أن ییX �ًu�Bان� �ًiB��� آ�ن

Lص���� زْوج� �� )� �?ُBَواِج hْ�َا��� أْه�Lه�.  

  :أی?� ا!خ�ة

�T وج�M cل   Hا b5<� ،ع ح��س��
 L�P�َ�ِ، ی(
 : ه\ا ����iأن ُی c)�ْی Lُbنtه5، ه��ك َزْوج آ�e�ِ

cM ،�ً���T وجc، وأن� f أزال S� ،�ً��Xذا ��hْ3َ�َ إْه���?� �� : أن �>�ن واِ H�4 ا�أن� 2�P��ْ�ُ، أن� f أْ

 �f ،�� �5 وْ�f ،
 � 5�tدیّ� ،�?B5 ُس��ك ُیَ\آ�ُ�ه� ِ��اِج� �f ،اض�� �5 إْ�f ،5 ه(�ان�

 ا���س، �tرْدُت �� fو Hا �� f ل�BPْ� ��pل و�P3ْ� ��p c<ْgَ�ِ L�� ه� �� E�4�ْف إ��ا���أة أح��نً� 

�����Bت �5 ه\J ا�>��� ا���4Pة �� �ای� ه\ا ا�ْرس أن یْ?b2�َ اUخ�ات ا�����zت ا�����4ت ا�اِ���ت ا

 ِحَْن �5 �ْ�?� اH ا����4P� 5ّ?ِأْزواِج by5ّ إذا أْه5َ�ْ�َ ح?ُbأن Eإ� Hا Eإ�.  

� ا�	�أة ـ :�� ا��qق ـ؟ ��ل((�: �ًG� ا��9س �g:م م� أq�ة وا�q�زْو'�2، : س�7 ا�9&* :��- ا�

� ا���'7 ؟ ��ل: +�	� ُس�7�: �ًG� ء��ا�49 �g:أم%- : م� أ ((  

ول ا��أة �� ح��ة ا��جc أ�L، و أول رجc �� ح��ة ا���أة زوج?�، أن� واH ا�\ي f إ�L إf ه� أي أن أ  

أ���E 5�ِ ُآ�c أْ����M أن �>�ن ُ���ت ا�5����ْ�ُ ج��ت ���ِ���ق ��5 ا�bTْوَج5�ْ، ����
� ��5 ا�Tوج�5، ����ّد 

�T وجc ی�Pل Hا bنU ،5وج�T5 ا���:  

َ̂ َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْ<Eُِ�ُ)ْ� َأْزَوا'ً� Pَ�ِْ�ُ)9ُ(ا ِإ�2َ�ْ�َ َوَ'7َ0َ َ�9َ�ُْ)ْ� َمَ(د�ًة َوَرْ�َ	ً!C �َوِمْ� َ�َی�ِ�ِ- َأْن   َخَ�
  ]21اQی� : س�رة ا��وم[

   L��M E�� �ً��i� �ًP��3ْ� yb��وآtنb ا���أة أح أْ���ء ا��جc، : أي" خ�y �>2 �5 أْن��>2 " و �2?�3 َ

 jا!ن��ن آ� ،L�� ءTُْج �?bنU L�ِْوَجTَ�ِ ���3ْأن ی �oB؟ ی� ���Bا�� LR���t� ���3ی j؟ آ� L�ْ�َ�ْ3َ�ِ ���3ْی

L�� ٌءTُْج :  

َ̂ َ�ُ)ْ� ِمْ� َأ<Eُِ�ُ)ْ� َأْزَواً'� Pَ�ِْ�ُ)9ُ(ا ِإ�2َ�ْ�َ َوَ'7َ0َ َ�9َ�ُْ)ْ� َمَ(د�ًة َوَرْ�َ	   C)2(ً!�َوِمْ� �َی�ِ�ِ- َأْن َخَ�
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  �ُ�B3َة ُس��ك ُیbأح��نً�،  ا��َ�د �Bَ�ُ�اَ� �?eی ،�bیِ?َ� �?eی ،�����ِ�ْ�� �?eْی ¦

 ح�P��� �3ر، ه��كXُ 5�

�?R5 إح��� �f \R��أن� دا�Rًِ� وأ�ًا . ه\J ا���دة، أ�� ا��bْح�� �tْح��نً� ���B ����ر ا�3��M ��5 ا�bTْوج5�ْ و 

أنb ا H�E��3 5َ�ْ�َ ُآ�c �����5 ؛ ��5 ا�bTْوَج5�ْ، ��5  ���e ه\ا ا��ی5: أی?� ا!خ�ة ُأِ��@ ��E ه\J ا�ِ�ْ>�ة

ا�(�رْی5، ��5 ا��bgی>�5، ��5 اUخ�یt��ِ ،5خ\ ا�bTْوج�5، اH ��5 ا�Tوج�5 أي َ���M ُآQ�� ��?�� ¥cخ� 

�T وجc، أي أن Hل ا�ذی?�، : �5 ِخzْأن ُی Hی��ف ا ،L2�ِ زوج�eْأن ی E��3� Hوج ی��ف اTی��ف ا�

�5 َس�b�B�ِْ�?�، و ا�bTْوج�  �ro��� Hو ی�ج� رح�� ا ،�?��� Jِ�ِBْ4َ�ِ Hأن ُی?�َ�?�، وَیْ�ج� َرْح�� ا Hا

 Hْ�ج� رْح�� ا�و ،Lُه�)�� �?��� ���� �َ�4Pَ�ُ أن Hف ا��� ،Lُ�َ�ِeْ� أن Hف ا��� ،LُbPح cَ�ِ?ْ�ُ أن Hف ا���

�ِ�َ�5 ِس�b�Bِ�ْ�L، ��دام اH ��5 ا�bTْوَجJ\?� 5�ْ ا��zَسbَ�� َسَ�ْ�َ�ِ�ّ� �Sن � 2� 5<�S� E��3ْآ�ا�L، وِخْ rّoوا� ،L

 EP�ْی L�<� ،ُیْ�ِ�� ا���ل fًا و3P�ُ وجTا� ��4ْ�ٌَ� ���?�� آ�نh ا��bْح�� ���?��، �� آ��Z �5 ا���Bت �(ُ

bTت ا���B5 ا�� ��Zو�� آ ،L�َِی� 5�ِ َزْوَج��ْوج� ��ی�� و�h�َ�ْ َزْوج� ����E�3 ا���?�م، �>5 أْ��E ِر

��E ُآbc َزْوج 3Buً� ا�>�م ��زواج  E���ن� أt� ،ی��� ا��Xه� أ��زوج?� ��� �� LB�M �5 رح�� ی�

�b��ِ�ْX وج�5 ِس��َس�Tج�ا أن ا���دة و ا���اح2 ��5 ا�bوTَ�َ ب إذا�Bgا� Eوإ� ،Eو�Uرج� ا���.  

��>5 ِ��ن��ن أن ی��� ا�3��M، ی(�3?� ���M ح����، ی(�3?� ���M إی(����، : يا����ة ا�Tوج�� �5، أ  

أآ�X �Zء ُ��3ن� ��L اUَُس� اUْج�b�Bِ�َ ؛ ه>\ا �Mأُت ��3ن� �5 ُ���ر ا�3��M ��5 ا�bTْوَج�5، ه\ا ا����ر 

���4ف ��?�، ����3iْMِ h�B ُی�o�ْ أْج�c �� �� ا�Tواج، ه� ُ�ْ?ِ��� وه� ُ�ْ?c�ِ، ه� 4َ��ُِ�َ�� ��L وه� 

���L ا�4�ة وا���م �2 ی>5 ی�iْق  �B���� ،�PP�� �3دة���� �b���� y�Biْ� 5 ا�(��2، أ�� إذا آ�ن ه��ك�

Lوص�� cBM 2?ُ�َ�َ�3 َسَ�ٍ� �Zً� إf إذا أْ� Lل َزْوِج?�، �����أة . ��ب أْه��BPْ�ِْسf ا���أة b���ذا ؟ آ� �3ِ�َ�ْ

3ِ�َ�ْ� ���zو ا�� ،L�ِ5 ح�ج���t�اِ�?�، و ح�5 زی�ِ�?�، واْ�ِ���َ�ِ�?�، و fْس�BP�ِل َزْوِج?� ُآcّ ی�م 5�ْ�ُ�ِ ِهْ�ّ

h��M ،Lا��X 5��t� و ،L�ٍ�3u 5��t� : ةbgِ� أَ�َ�ْی?�، أو E�oِ�ِ ْوجbT5 ا�� h�َoْا���أة اْس� bأن �� ��b��َ�ُ ی�

أْي ��b��َ�ُ ! ج، و�ِ>b5 ا�����ء ُخ5Pْ�ِ ���ج�ل، و�ُ?b5 ُخy�ِ ا���ج�ل ح�َجِ�?�� إ��?� َ�ُ>�h أE�p ا���س �5 ا�Tو

 ،L���t� 2� qٍوأن� ،L���3ْ� f �ٍَوْآ Eِت إ�tgن L�� ا�\ي h�ْBَدْرِت ا��pو ،hَِدَرْج L�� ا�\ي b�3ُا� hِMَْر�� _bإن

���_ رB�Mً� و���>ً�، ی� ��b��َ�ُ ُآ�ن� �L أَ�ً�  L<�ْ��ِ �َBَْصt� �gْ�َ ����ًا َو �Xی>ً�، ی� ��b��َ�ُ ُخ\ي Bْ�یُ>5ْ �ِ_ َ

��، أْ�2ُe ا�����ء ��آ� أMََ�?5ّ �ْ?�ًا، أ�2e ا����ء ��آ� أ�M?5 : ِخ�4ل َ�ُ>5 ُذْخ�ًا �_ وأْج�ًا��P��� �ُB�ْ@4ا�

�� ا���أة زْوج?� ��u ،���iوا� k�ْbَ�ة 5�ْ�ُ�ِ ا��Xَ�3�ُوا� ،����P��� �B�4ون�، ا�z��?دی� k�ْل ُرإذا : 3ْ

�hْ َزْوج?�، دَخhْ�َ ج��b ر��?�َ�uنْ�َ�?�، وأ heَ�ِه�، وَح�?ْX hْا���أة خْ��?�، وص�� hbَص�:  

ِإَذا َص��6ْ اْ�َ	ْ�َأُة َخْ	َ��2َ : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ْ�َ	ِ� ْ�ِ� َ:ْ(ٍف َ��َل(( 

  ))  ِش6ِ�ْ َوَص�َم6ْ َش2َْ�َه� َو6ْgَEِ�َ َ+ْ�َ'�2َ َوَأَ��َ:6ْ َزْوَ'�2َ 7َ��ِ �2َ�َ اْدُخِ�* اْ�َ#�9َ! ِمْ� َأي4 َأْ�َ(اِب ا�9#َ�ِْ!
 ]  ]أح�
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  L�ِ�َ�i�ْ�َ أو L�ْ��أf 2ه��?�  - إن�3Bْuَ �� b س�ءًا : �Mل أح LُBَ�ْ�hْ��P � -أراد أن ی4َ�َْ�?� أو أf ُیْ�ِ�َ� َ

L� :�ًP�ُأْسَ�أ ُخ bإن  y��ُِ���ء ا� _b5�َ ح�ج _�� !  

 ،��BM E�� _�ْ�ِ Lُ�ُ�ْ�َ kُPَ� �� ،L�ِ�ْ�َ k��ْ�َ�ِ Pّ�َ�ّوا� ،���iوا� k�ْbة 5�ْ�ُ�ِ ا���Xَ�3�ُوا� ،����P��� �B�ْ@4ا�

� ،Lأن� k���� ����L و ا��3? k���� Pری�، ا��� 
َ�َuْأ f2ّ ��_ إgََی fو_�\ :  

إذا <gَْ�َت إ���2 َس��Q�ْ، وإذا cِْ&6َ :�29 : +��9&* :��- ا��qة وا��qم ذآ� ا�	�أة ا�����G+ !Nل(( 

  )) QPْgَEِ�َ، وإذا َأَم�2�َ�ْ أ��َ:QPْ، ِس�4Pَ�ٌة َو�(ٌد ودوٌد 

َنeَْ�َت إ�E �ْ��َ_  أْي إذا) َ�ْ�\وٌ�� آ��� إ��?� ( إذا َنeَْ�َت َس�bْ�_ : وه��ك �Xٌء Oخ� �� روای� أخ�ى  

َس�bْ�_، إذا َنeَْ�َت إ�pُ Eْ��� ا��bْ�م َس�bْ�_، إذا ن�eت إ�E ا��6Biْ س��_، إذا ن�eت إ�E أْوfدك س��_، 

 ����P��� �B�ْ@4و��د ودود س����ة، ا� ،_�ْ�َ�u?� أ�وإن أَ�ْ�َ ،_�ْeَ�َِح �?�� hَBْpِ _، وإن�ت س��eإذا ن

bة 5�ْ�ُ�ِ ا���Xَ�3�ُ2@ ��_ وا�gََی fو ،��BM E�� _�ْ�ِ Lُ�ُ�ْ�َ kُPَ� �� L���� k���� ��، و ا��3?�iوا� k�ْ

�iَِ�ة، َ ��َRِرا �)�ْ�ِ bأن hBث P� د، و�P�ْا�� 
��iا� 
�uأح�5 ا���5، وا���ء ْأ c�ْ<ری�، وا� 
َ�َuْأ fإ

�\� ،��iِة ��اح� �5 ا�(� �ٌ�َRِك را��?� Lُ�َ�e�َ�ُ یْ>�� أْن 
��iا� 
�uأح�5 ا���5 وا���ء ْأ c�<و ا� _

 5� cPس �5 أن ن��t� �� �Bة، ������س�iِ�َ �ٌ�َRِرا �?�� L���e�� ،Lن�� j�e�َُی L� 
�u f د، ���\ي�P�ْا��

��ع، ورد ی�م ا�(��3 أنb ه��ك �uیy اfQم وه� ا���?�ی�ت ا�َ �b�Bِ4َ3َ�c4ِ إ�E ا����ع �� Eع إ�����

وا��@��ع ا�bgْ�آ� إ�E ِج 2�ْ��h ا���bی� ا��4Bي، وه\ا ا�ِ(2�ْ ی��P_ إ��gْMِ Eة ا����غ ؛ �?\ا ا�bgْ�آ�، 

 h�� Eْ�آ� إ�bgا��@��ع ا� Eإ� �b�Bِ4َ3َا!ن��ن �5 ا��?�ی�ت ا� ا��iیy ه� �uیy اfQم �Sذا ِاْح��hْMَ ی

bن أنQا jg�ُغ، �ُ�آ��� �k��ْ  ا���bی� ا��4Bي إ��gْMِ Eة ا�M ا��ت�Bا� J\ا��ت، وه�� yی�iه\ا ا� E��

ُوص�ل ا2�U إ�E ا����غ، �y�o إذا أhْ3َ�َ�َ hْPَ�ِp ُوص�ل ا2�U، �5 ا�\ي یَ�َ�>2ْb �� ه\J ا��Bا��ت ؟ �Mل 

  f��2b�t ا2�U ا�\ي ی���p Lُ�b�t ا��5�z، سّ�. ا����� ا���b��ِ�ْb ��ن��ن، أْيM �ً��z� hن� ج��3ْ ��� إذا آ�

hْ3َiِM یJُ ا�E��ْ�ُ، َحcَ�َ ا��ای� ِ�َ�ِJ ا�ُ�ْ��ى، h3iM ا����t� Eی5 اfQم ؟ ���� hْ3َiِMُ ا�ُ�ْ��ى َحَ�َ�?� 

، ه\ا ا�����ع ا�3ِْ��� ُیَ���ْ� ��� fOف ا���ادث ا��� َجَ�ْت �k ا�����4 ا�ِ>�ام، ?gأن اس� Eإ� Lْیَ�ُ3َ�ِ

  ر ا��5���z، أی5 اfQم؟و�k ِآ�Bو�k ا���5�3�ِ، 

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام

   ،�Bَ?َ�ْ�َ ح�ارة ا�(�ع bنS� ،Lِ�ِ��� ��
 ا���P�ْد، ثb2 ا�3َ�َ?@ L��3u hMْ�َ�ِ، وا�ُ?وء ��iا� 
ُ�َuْو ا���ء أ

��َoَBْ� م�bا�� l�o�ْ�و .L� �g�� f إذا ن�م، و L� 5 ا��اح���t�و ،
س�ًا،  �L��3u 5��t �� ا��hMْ ا����س

 5�� L4ِ4َMِ bcْوج ُآbTا� �����أة ا�����z ِس����ة، أ�� ��p ا���b��َ ���zح�، ا���أة ا���س�P ���ح�، �(

�5 أَدق� ا�3��M ��َ�ُ?5ّ و��5 أْزواِجِ?5ّ، س���Bت أْخ�iء و�(�ُوزات ��>�2 و  5�ْb�<َات ا�����ء ی��gَ�ا���س، َ

! أن� زوج� ِ�َ����ن ی��Pب ���� و ه� ص�2R : � َزْوَج?� و��Pل���� زوج?�، �ْ(�q�)� �� q و�ْ�َ�
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 ���z���� ،و �>5 ه��ك ا��أة ���ح� و ه��ك ا��أة س���ة �ن آ�ِذَ�� أصً�<� Mو �ًPس�� L��3و ج L����

  .ْس���ة

َرJ، وإ  ْpَ ��ِ�َt� 2� Jُbِس� hِ�ْgَ�ْإن أ _bأْ��ًا، إن L� �ِ43ْ� fِس�ًا، و L� �g�ْ�ُ f ْ�ِتpَأْو Jُ�َ�ْأ hِ�ْ4َ�ن َ

صْرJ، وا�yِb ا�َ�َ�ح ��5 ییL إن آ�ن َ�ِ�حً�، ه\J أآgْ�ُ �Bِ>َ�ْ�، ه��ك ُ��oط �����ة �Mی� جًا، أْح��نً� 

��4ب ه� U2 اbi�َ�ُ h�ْBا� Eإ� ��tیْ�َ�ِ�ُ�?�، وی f M ط�o�ا!ن��ن �L��3 ��اج?L ُص���3ت، َ��BPَت، ُ

 وا���P��3ْت ا���خ�ة واfْسِ�ْ���ف وا�T�ُاح ا��bخ�l وا�Tْوج ُ�ْ���ح� ����� ه� �RِاTَ�ح ا����� ،
[�<

 یْ(Lُ�ُ3 یْ�َ�ِ(�، و ا�y ا���ح ��5 ییL إن آ�ن َ��حً�، وا��bَ�َح إن M نً� ه\اTَوه�ً� وَح �ًP������� أ��ً� و

b�وا ،�B�[إْن(�زات و ه� آ ybPوَح qح ا�����5 آ�ن َ�ِ�حً�، �?� ُ�ْ�� Eو�Uا bنS� ،�ًا�َ�َ�ح إن آ�ن �ِ�ح yِ

ی�<ْbِنَ�� �5 ا���Z��4، وا�Pْbا��.  

��E َه�اك ���� أْحhBْBَ أو    Jُك وه�ا����E ِر Jُ��واْ���� أنb_ �5 ���4ِ إ�ُ �� E�5��B�ِ ح�ُ E�zِْث�ي ِر

 bXَیُ>5ْ أ �ً��e�b �� �>�ن�L� 5 إْXَخ� ن���4 وآ�ن� أO و ،hِء َآِ�ْه�P�ْ�َْوج� ا�bT��� ،�ًی>�ن �_ إْآ�ا� ��

 �ً��e�b �� �>�ن�L� 5 إْXًَا، وآ�ن� أ��Zآ �?bBأَح Lُ�ْ�َbMو و Lُ�ْ�َ�َ�َْ�َ�ِ�م زْوَج?�، �>5 ُآّ��� اْح� f ه� ا���

b��ِاْ��أة �� ا�(�ِه �?�ْ��M یgا� jَِسUا k� �bا�َ�ِص� J\ی>�ن �_ إْآ�ا�ً�، ه �� bXَا��أة �� یُ>5ْ أ ،�

ا�(�ه��� َنhْ�َ4َ �?� ا��َ�?� ی�م ز��ِ�?� �Sذا آ�نh ه\J ه� ج�ِه�b��ِ?2، َ�َ>2ْ ه� ���e إْس��?2 ؟ ا�����ء 

ا�yِb اH ��� َن5ُ�ْ �_، إن اْسhَ�ْPَ�َ ْاسPَ�َْ���، وإن : ا���4ِ���ت ُآiَ�َ b5�ت �jُP ُ�َ�د�ُع َزْوج?� و��Pل

��E ا���ام، اQن آ2 اْ��أة �cُ�ِ�ْ َزْوَج?� ��E آْ�
 اْ�َ�َجْ(hَ اْ�َ�َجْ( �B4ْن fا�(�ع و E�� �ُBِ4ْن ،��

��o، ُآc@ ی��X L(�ر، ی�Pل �_ ،�o�ح��ً� ی�م : د���� ی��ً� واحًا �L� h��M ،�P: ا���ل ا���ام، 

L� ل�P� L�� ر�)X ًا ا�g(�ر، و f ی�: ن23 و ی�م f، �����م ا�\ي f ی�جp LBر ان��)X 5� 
ج أص3

  .Jا����ء، آbc ی�م، آbc ی�م إ�E أن ی��ج �5 ج�

  :أی?� ا!خ�ة و أی�?� اUخ�ات

E��3� ل�M ��Bٌم آ�P� Hا ��  :ا���أة ا��� ُ�yُ�Biَ ا��� �b��b�Pب إ�E اH، و�?� 

ْ�ِ�َ	�ٍت ُمbِْم�9ٍَت َ��ِ<�Pٍَت iِ��ََ&�ٍت َ:�ِ�َ=اٍت َس��Nَiٍِت �َ:َ�� َر�%ُ- ِإْن Gَ���َُ)�� َأْن ُیْ&ِ=َ�ُ- َأْزَوا'ً� َخْ��ًا ِم9ُْ)�� ُم

  5(C(4�pََ&�ٍت َوَأْ�َ)�رًا 
  ]5اQی� : س�رة ا����ی2[

   �b�P�Pدة ا���أة ا���?X bة، و ذآْ�ت أن����� hُ�ْPَ�َْسَ�� وأ �� hآ� M أی?� ا!خ�ة و Hو ا Jي أرا\���

 ����o أنb ه��ك زP� ،ده�fأْو b5ت، وه�B�Bu ب�oد ا��ا �� ����Mخ�ة ا�\ی5 أUا r3B� ات��Zوج�ت آ

 bأي bن رأی� أن�<� ،
�iدة �� ا��?Xَ E��ی5َBْ�i 5�ِ أْزواِجِ?b5 أن یْ����ا �?5ّ �3َ�َ���ُ�ِ ا��راس� c�ْ�َ�ِ أ

Bْ�ِ�ُ�?�، ه��ك ا��دة �?Xَ E���Sن>���ا و  �FRSرد ���tی>� واْ��أة أْحhْ�َ�َ �ْ�ِ�َ�� أْوfده�، �tْوfده� أ
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ATRG  ،����� ����� E�ّ�� M �?���� ،2?� ���3� 5ده� ا�\یfْ�ِ�ُ�?� ا��أة أْو�دة �?Xَ E�����ن��، أ

ح�ج����b�zَ�ُ L وث���L وL��3u و �Xا�L وِدراس�J\?� ،L اUم ا��� �t� ���3وfده� ه\J ا���3ی� ه� أْرEM أّم 

Bَ�َ �?bنU ،cوج T� Hا ��ْت ر�b?� ���� أL�� �?�َ�M، أ��M?� أ�ً�، وأی@�� ا��أة َر�hْ حby زْوج?� ِر��ی� 

Hرس أن ات ر�?� ���� أL�� �?��M، ذآ�ت �� أول ا�B� اU Hن?� �� ��T�� E��: آ���� ه� �� أ

����ً�، أMَ _��Mِ�یً�،  _��Mأ ،�ً��p _��M، أ�رجً _��Mأّ�ً� أ _ِ�َ�Mا��أة، أ _��Mأ _��Mأ ���� Hا B3� أن 
ی(

 اH �� ا�beْ�ف ا�\ي َوَ�S� L�� _3ذا آ�ن واِ�َُك ��ی�ً� �tوbل ��Bدة ه� ا���3ِی� B3� أن 
��L، و ی(

J اْ�ِ���ن �tوbل ��Bدة ا���3ِی� ����_، ج�ءك �t� j�ْوbل ��Bدة إْآ�ام ا���b�� ،jًة ث�ن����: ِ��اِ�ِك، ا��_ 

Mأ ���� JB3� أن �� LPْ3_، ه\ا ه� ا�����_ ��L، و�� ا�beْ�ف ا�\ي َوَ�L�� _3، ���� أ��M_ و ���� و

 Eإ� ��ا��ی5، ا��Bرح� زارن� أخ وه\O Jخ� Xَْ>�ى وذآ� �� أنb زْوج�L، ص���� و�ْ��� آ��ب اH، و �

b ا!ْه��ل إ�E درج�Xَأ Lُ�ُ�ِ?ْ�ُ �?bأن fًا، إ��Bث��ًء آ �?��� Eأْث� ،Hل �� ا�P� ،�?��: أنLُb آ�د أن ی�4�ْف 

 hت آ�ن�M�3ا� J\ه �َ� hاْ��أة، ���َم آ�ن �[� k� �M�� �� hوآ�ن ،�b��ِ؟ أن� �� ج�ِه 
إ�E �5 أذه

�ْ��ص َ�b��َ ِحْ�صً� f حود �L، و����3ْ ِ�َ�ْ�ِ�?� ِ���ی� ���ق حb ا����ل، وُ��ِح��Pُ �� أي� �>�ن، ���� 

Hا Eإ� hُBْ�ُ hْ�َ�َأْه hْbنt�uْو ا Jأ�� E�� h�Pق ا�����3 ؟!  واس��ْخUه� ا J\ف أن ! أه��� hی�م آ�ن

 ،hْ�َ�َو أْه L�� h��44ِ3َْ�� ان� c35 ی�� Lُbوأن L����و L���Pاْس� Eإ� hbنt�uْا ���� ،L� hْ�َ�َ�َر �?� اِْoْی

 ��L�BM h�P ث�ث �?\ا ��q �5 ا���yi ا����2 و f �5 ا���y ا��Pی2 وf �5 ا�M ء، و�X �� �Pدة ا���B3

h�P� ،ى�<X خ�O رح��Bت، و ا���?�X ورق، و اث���ن E��و اH ه\ا ����ع �?X : ،2>�وى �>����ت 

 kiMأردت أن أ ��<� ،Hء ا�X دم إن�Pرس ا���� Lن�3د إ�� h�P� c����� ع��ن� ���� cصUو �� ا

f : ی�Pل س��ن� ��ّ� آ�bَم اH وْج?L. ُآc@ إن��ن ُیL�B�َ زْوج�Lا�����c و ن���3 ه\ا ا�����ع ا����i، َو

أْصِ�ُم أخً� cBM أن ُأ��ِ�bT��� ،LُBَْوج� �5 ��ب أْو�cَBM ،E أن �cBM ،�?3َiَPْ أن �4َ�ِْ�َف ��?�، cBM أن 

H5 �?�، اْن4َْ�?�، ��5 �?� آ��ب ا��� ،�?B����5 َزْوَج5�ْ ی�م �?��?�، cBM أن ُ�َ�>�َ� �� ��pه�،  h3ْ�َِس ،

���h�B و : ا�3ُْ�س، 3Buً� ا�Tوج ی�م ا��3س، أو ی�م ا�>��ب، أو ی�م ا���Pء اUول، ُیَ����?� ���Xْtء آ��Zة

أن� �hٍ�ْ� 5 : ا���� واUث�ث، ویْ( �?�3�t� ��3ح�م آ�?� خ�����، إf أنb ه\ا ا�bTْوج �5 نَ�ٍ� Oخ� ��Pل

 �5 أن نS� j�ِ�َ�ْذا اْخَ�َ�ْ��� 5ْ�َ�َ ه� ا�َ�َ>2 ����� ؟ وأنh�ْ� 5� h، أن� �5 ّ� �� ،�[�� 5� hوأن �[��

L� hْ��P� ،�ً�<ل �?�: اخ��ري ح�P� ،L���ه\ا ُأِحL@B آ��Zًا، وُیB�ِ@�� آ��Zًا �Sذا اْحَ�َ>ْ��� : ��ن، أي �Zً� ا�5ُ َ

ه\ا صی�P، ه\ا أ���O : ،Lخ�، وآ���b �ْ���ر ی�Pل إ��L وjM إ�E ج�ن�B، �� �4َْ�َ�� �_، اْخَ��ري إن��نً�

ه\ا ا�>��ب ����� �Sذا : ج�ء ِ�ِ>��ب اH و�Mل! َأُ�5��B�ِ أن ی>�ن اH ح>�ً� �ْ���� ؟: ث�M 2ل �?� �� ا���?�ی�

E��3� ل�M ،وج�Tوج و ����4 ا�Tه� ح>2 ����4 ا� ،Lاْخَ�َ�ْ��� ن�3د إ��:  

  َ:��2ِ�ْ�َ ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َو4���َِ'�ِل َ:��2ِ�ْ�َ َدَرَ'ٌ!�Cَو��2ُ�َ ِم7ُrْ ا��ِ>ي 
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  ]228اQی� : س�رة ا��PBة[

 وِ��اء، درج� واحة   ���و ���ج�ل ���?5 درج� واحة، أي ��q أحه�� �(�ًا و اQخ� ��اء، �c ه2 

?� � f ّس��z� �@أی ،��َXِ�� �َ?ِ�َ Rِ�M �� ��bسzَ�ُ ،دة��Pوه� درج� ا�Rِ�M 5� � : ،5 درج�?���و ����ج�ل 

  :و �Mل اH س��Bن��O Lًا ا��ج�ل

C0ُْ�وِف	َوَ:�ِشُ�وُه�� ِ��ْ�َ�  
  ]19اQی� : س�رة ا����ء[ 

�5 إی�Pع اUذى �?�، �c أن �c�ِ�َ�ْ اUذى ��?� �Xء : �Mل ا����3ء   k�ِ��ْ� ة �����3ْوف أن�Xَ�3ا�� h�َ�ْ�

cج�� .  

2ُْ� َ:َ�� َ�0ٍْ~ َوِ�َ	� َأْ<GُEَ(ا ِمْ� َأْمَ(اC�ْ2ِ�ِ �ا��4َ'�ُل َ�(�اُم(َنDَ0ْ�َ -ُ7َ ا����D+َ �	َ�ِ ِء��ا�49َ ��َ:َ  
  ]34اQی� : س�رة ا����ء[ 

�T وجc أَ�َ�ن� �������4b وا�����e وا!ْ��اض وا�?(�ان   Hا��، ا!ن��ق أس�س�، وا�Pا� L� cج����.  

  :أی?� ا!خ�ة

   ،yb��َ�ُ 5�zا�� �ً�Rدفء وح�ارة، دا L�� �ً�Rواج ُ����ِ��ً� و داTوآ�ن ا� ،Lْوج�T� �Bَ��u �ٍM�� Eإ� yإذا ُو��

 k� م�ة وا���ا�4 L��� �Bاء أی�� س�3دة، ه>\ا آ�ن ا���� آc ��?�� َ�ْ?��، و��5 ا�Tوج�5 ُوّد، س3

���gR ��ة L�t�� ،ِه�ات�iا� Lل �?�: أْزواج�P؟ ی �� _@Bُح jآ� :Pْ3ُخ�َآQ 5ٍ5�ِ ح� L� ل�P� ،cBة ا�� :

ة ؟ ی�PلPْ3ُا� jًا، �� : آ� آ�ن ���L ا�4�ة وا���م زوجً� 5�ِ أْنَ(ِ� اUْزواج، ن�ج�ً� جP� ،�?ح�� E��

 cًا �5 أه��ة ا����e3، و��Pم ا��b�Bُة وا��س��� �5 أن ی>�ن زوجً� ص���ً�، آ�ن �� ���L واحْbLُ�ْ�َoَXَ ا�

���آً�، آ�ن ی�Pل ا�h�B، و آ�ن �ً���� L��ْ� cإذا دخ : fآ�ی2، و fأْآَ�َ�?5ّ إ �� Hأْآِ���ا ا�����ء ��ا

�ًB��p �ً��[� 5�ِ أن أآ�ن �ً���oْ� �ًأن أآ�ن آ�ی� @
  .أه�َنُ?5ّ إf �]�2، ی5َBْ�ِoْ ُآbc آ�ی2، ویB�ِoْ?5ّ �]�2، وأن� ُأِح

  :وی�Pل

w َ�ْ)َ�ُه(ا اْ�َ&�9َِت َ+kِ<���2ُ اْ�ُ	bِْ<َ��ُت : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َلَ:ْ� ُ:Gَْ&َ! ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َ��(( 

  )) ا�hَ�ِْ�َ��ُت 
 ]  ]أح�

َ+�ِ�َ	ُ! ِ�0َDٌْ! : َ:ِ� اْ�ِ	ْ�َ(ِر ْ�ِ� َمMَْ�َمَ! َرِض* ا���- َ:29َْ	� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

 *9ِ&َDَcْ�2َ َأ&َDَcْْ� َأ	ِم49* َ+َ ((  
  ] رواJ ا���Bري [ 

  :أی?� ا!خ�ة

3 أْن �4َ�ِْ���ا إ�E ���ِ�>2، وأن ُ�َ�����ا ��ِ�M�Tَ�ِ 2<ْوج�ِ�>2، وأن ���tوا زْوج��>2 أن ی>5ّ   � E��َ�أ

�3�َ�َهt�ِ 2ْخ�M>2، ی�>5 أن ی>�ن آc إن��ن  زْوج�ت ص����ت ����zت، إّن>2 �5 ��3�َا ا���س ��t�ِا�>2،
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 ��Uا ����زوجً� ص���ً�، �Sذا دخc ا�h�B َس�2b، وإذا ج��3i�� qم َس�Eb، إذا ����Bْ4��� E و ا���2 و 

 y@��َ�َه\ا ا�َ�َ��@2 ِحْ��ً�، وه\ا ا��>�@م آ��ً�، وه\ا ا� c3)ْأن ی cوج T� Hا bc3�� دة وروی�z� و ��<��

�ق ا���B ُخP�ًُ� أص�ً�، وی�>�c<ُ� 5 إن��ن إذا آ�ن ����حً� �L��B أن ُی���j إن��جL خ�رج ا�tِ� ،h�ْBُخ

3 و f��E4 �?� ی�
 أن یt�� إ�L��ْ� E ���ًء وی( اْ��أة � f ا����ة 
�����جc ی�3َ
 ویEPgْ، و���

c�3ء ا���� L�� j���و L� ���3� LPح E�  .ُ�L@B�ِ، وی��tِنq �?�، و�ْ�

   bنU ة
 ه\ا ا�رس إ�E ُ���ت س�3�Pأن ی� ،kMِوا Eْرس إ�
 ه\ا ا��P�ْأن ی E��3�و Lن��Bس Hأْرج� ا

 j3����L، وَ �� �َPِXَ L��� �� �PِXَ ًا، وا!ن��ن إذا��Bًء آ�i�ا������5 إذا َس3ِوا �� ُ���ِ�?2 أْ��iَا 

�2�e وراءJ ا��أة، وأن� أ�Mل �>2: إن��جL، وcM دخ�L و��اجk ����ى �LX�3 وأس��L ی���Pن cرج cُّآ :

 j��zأْح��نً� ا�� ،Jأْج� �iْX �?� ه\ا ا��(�ح E�� Lُ�ْن��أّي إن��ن َحyPّ ن(�حً� �� ا����ة �����أة ا��� أ

��ی� و�ji وو��ت �� ج�ًا : ی�Pل�� ���uنْ���، وأح�����f زْوَج�� ا��� و��ت �� َج�ًا ���j��t، وأ

bTْوج� �?� أهي ه\ا ا�>��ب �Tوج��، وا�. راح��� �5 أ��Bء آ��Zة ��� أ��h ه\ا ا�>��ب���j��t ��ی�ً� وأ

��Bأْج� آ Hا ��.  

 Mو ،LُPB�ْ� Mو ،�bو��zوا��� jی�gوا�� j��<ْا�� �� �ً���� cأن ن\آ� أّن ا���أة آ���ج 
ودا�Rًِ� وأ�ًا ی(

 اfO 5� Hف ا����� cاْ��أة أ�� ��ْI ���M ن�<�E��3� ل�M ،ج�ل:  

� َوُهَ( ُمbِْمٌ� َ+�9�َ�ِNْ9ُ�َُ- َ�َ��ًة 4��ََ&ً! َو9َ�َْ#ِ�َی2ُ�9ْ� َأْ'َ�rَ>ِْمْ� َذَآٍ� َأْو ُأ �ًN�ِ7َ َص�	ِ� َم� َآ�ُ<(ا �َمْ� َ:ِ�ُهْ� ِ�َ ْ�َ

  C)97(َی0َْ	ُ�(َن 
 ] cس�رة ا��� [  

E��3� ل�Mو:  

� َ�Dُ0ُْ)ْ� ِمْ� َ��C~ٍ0َْ+�ْسPََ#�َب 2ُ�َْ� َر�%2ُْ� َأ<4* َ�rَ>ْ7َ َ:�ِم7ٍ ِم9ُْ)ْ� ِمْ� َذَآٍ� َأْو ُأ	ُأِض�ُ� َ:َ �  
  ] 195اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

  .ص�����ت

   hی(� س�ه�واH أی?� ا!خ�ة �� �Mأ�2 ��ری6 ا��b����4 ا�(���� ا���ة خی(� ��3g�2 أن ا����ة خ

Mة و�����L ���ه�� آ��Bة جًا �� د�k ه\J ا� �Bَ�ت، �\�_ ا��Bوص ،hْن����نh، وَ�hْ�َb��َ، وأ 

3 ث��ن�� أ��ام �5 ه(���M Lل� �?��� J�� J\أی5 آ�ن ی��م ؟ ه �b<� �َ�َ� ��� م�ة وا���ا �� : ا�4�B4ُاْن

 BْMِ�ه� إ�3Xْرًا �������5 أنf�� Lb ه\J ا���أة ا��� أ��نْ���� �BM خی(� ون4
 رای� ��� وا��� َخْ�َ�ً� 

ه\ا إ��ن ص�Bت ��3 وا��� ح��h ��3 َه2ّ ا!س�م وا��� آ�نh خ�� �3�ُان ��� َحhُPْbP ه\ا ا���4ْ، 

  .��c، یc��� ��3 ص�Bِك
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cP� f إذًا hنt� : اْ��أة J\ه ! f ؟ أن� L�?ا�\ي واج س��tا أوbل ا��أة اhْ�َo�Xْ ���ُ�����ة �� ا��eف ا�(ی

 c�3ا� �Mة و�>5 أذآ�ه�!! أ�B���: h��M. آ�4P و�Pل ا��P� ،
�� : أث��ء ا���ا��3 ص�ر ه��ك ص�

��! ی� سّ�ي، إنb ��نً� ی����gْ : ا�\ي یْ�ث، ��Pل أحه2�Pا� L� ل�P� :ل�P� ل �_ ؟�M ذا�� : hل �� أن�M

 اH �?! ُ�َ�آ�c اْ��أة ��� tXن آ��B أي ه��ك l�X ج�ه�� �� ا���eة وا���>��، ن23 ه\J ا��أة، ا���أة 

��E أJ��ْ، وَحhْeَ�ِ نْ� hْ�َ�Pواْس� ،Lُ�ْ�َ��  .َ�?� و�2 �>5 ِ�ْ�َ�ً� � خ�ی5إذا 

�ً���  .ا��?2 ����� �� ی����3 و ان���3 ��� ������ و زدن� 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����ة إ�E اH ) :101( ا�رس  -�� .�g>�?� ا��y�i ا�

  17-05- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�����zن  

 E�� Lا�����3 ح��� J\ه ،Hا ��e� 5� �ًBف ج�ن�� ا���ج� إ��L، ه\ا ا��5�z ا�\ي �g� ��ع جی��

�M ا!ی��ن ���Mو c�3أن ی L��� �oBذا ی��� ،L���u c�3أن ا� k� ،�P� د�P����c و�����M q ا ��

 Lج�����Pد وحf J ی>��، آ�h أو�� ه\ا ا��cZ إن��ن �L3 ��ض ج�ي fأن ا fد إ�P��ی���ج إ�E ا

5�z ورب ا��ح� أن ی��3ض إ�E أ�3X ا�q�g ج�����e� ���p �� q وا�q�g س��M �3uل أن� �

�3uس� q�gن ا�t� �B3<ا�.  

م ه\ا ا!ی��Pل ��ذا ی�M ه\ا ا���ض E�g� آ� q�g�3 ا�Xأ h�� jP�ك و����أن  fإ �ً[�X مPی f ن ؟

E��3� :  

 َ+َ0ْ�َ�ْ	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� �7ْ�ُ ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� ِمrُْ�ُ)ْ� ُی(َ�� ِإَ�*� َأ<�َ	� ِإ2ُ�َُ)ْ� ِإَ�ٌ- َواِ�ٌ= َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�4ِ-

  C)110(َ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0ِ
 ) j?<س�رة ا�(  

   �� ro� ا!ی��ن ،Hا �� 
ا!ی��ن ح�آ�، ا!ی��ن ��jM، ا!ی��ن ا��Tام، ا!ی��ن وfء، ا!ی��ن ح

اH، ا!ی��ن ��iء �� اH، ا!ی��ن ��k �� اH، ا!ی��ن ص�� �� اH، ا!ی��ن �3�iM �� اH، ا!ی��ن 

  .ح�آ�

���e اU Hنf L ی�3ف اH إf ا2e3� ،H اUن��Bء ����ا ج�نBً� آ��Bًا �5  ا!ن��ن   5� �ًBف ج�ن��

ي، إf أن ا���س �Uز�� اU�� ی��� f ن ا�����ق ا���دثU ������� ��iأ�� ا�����3 ا�� Hا ��e�

ر �H�� 2?���3، إن��ن ��E ج�ن
 �5 ����3 اH ه\J ا�P� 2?ی��نS� ن��ی���و ���u E�� L���3 ح����

���ل U2 اe���c، أس�ع ��c، أ E�pأ ،c����c وأث�5  E��اH ه\ا ج�، ��ذا ���L أن یc�3 ؟ أ

E��3� ل�M ،c���� إ�E اcM ،H �� �� ه� ا�  :ا�\ي ی��P_ إ�E اH أن �

  C)33(ِإ<�9ِ* ِمَ� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� �َوَمْ� َأْ�َ�ُ� َ�ْ(wً ِم	�ْ� َدَ:� ِإَ�� ا���ِ- َوَ:ِ	7َ َص�N�ًِ� َوَ��َل 
 ) h�4� س�رة(  

   Hا Eإ� ��ي ��5 د��اH جc ج��L خ��y اUآ�ان ی�Pل ��q �� اUرض آ�?� إن��ن ه� أح�5 

��u cآ E����E آ5�z� c و 5����ة ��ض ���?� أن ا� ��ً� ص���ً�، أول ن�iP وأن� f أأآ c��
 و

2�� q�)� 5 ی���� cآ E�� ،2��.  
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��4ك وf ��ی ز��ن_،  ����ء اUرض، وf أن �>�ن وح� �Bأآ fو ���أن� f أآ��_ أن �>�ن أآ�B دا

 h3س� ،L�eا�\ي ح� ،L�3ا�\ي س� ،f ،آ��ب jأ� �R�� رئ�M ن�<� fت، و�o� q5 خ�P�� ن�<� fو

�� ،�Biی*، خ  .حود �� ��3ف و�� حود �5 �2�3 درس ح

د �5�د �5 اUح�دی*، � h3ة  س��P3ة �� ا��<� ،���X 2<ا�����4 ح l4M 5� د�اQی�ت، 

�?�� جًا، وی�ج ج��ان �_ وأص��ب ه\J ا������3ت �k هfzء ا��XUص، أنh ن��\ة �?�M _�\� 2ل 

E��3�:  

��َ�ٍة َأَ<� َوَمِ� ا��َ&9ِ0َ* َوُسْ&�Nََن ا���ِ- َوِ�َ �َم� َأَ<� ِمَ� اْ�ُ	Jِْ�ِآ�َ� �7ْ�ُ َهِ>Wِ َسِ&�ِ�* َأْدُ:( ِإَ�� ا���ِ- َ:َ�

)108(C  
 ) jس�رة ی�س(  

   J2 ی����، إن�ء� Jه\ا أن إن�ء E�3� rخ�ی5، وإذا �2 ی��Qا E�� rوی�� fإ Jإن�ء r5 ی���z� 5<ی� f

��E اQخ�ی��5رغ، و���� ا�� rن ی��t� Jء إن�ء�.  

����L ا�����4t� إن��ن ،L��3� إن��ن ،L��<� Hا Eإ� ��ك إن��ن ی�� ، إن��ن ُ����X L3ی�، f ی�ج

 �u�XU5 ا� ��م �Xی�، ����gی� ی��سB_، وه��ك أ��Xص آ��Zی5 ا���Mا �(��P� 2�<�� إ�>�ن أن

��E ج��انL ون�gM?2 �� ����ن?� وfح� رد ا��c3 ث2 أ��iه2  ،L�وأخ�ا LR�M��E أص �?�آ��Zة وز

  .ص�رت د��ة إ�E ا�X...Hی� Oخ�، ون��Z��� 2?gMن�

��ة إ�E اH وه\ا ا�����ع أن� ���(�L آ��Zًا و�>5 ا���م �5 زاوی� جیة،   �L ا���ه\ا ا�رس ��

 f ع����ات ه\ا ا�����ی5، ��3?� �5 أص��ب ا���ة ��tgه� ا��ه��ك ��BPت ��u �� jPیy ا�

c2 آ?� J\ی5، ه����ة وحهr3� ،2 ا��BP3ت ن��X �5 ا��4ى  ی?2 إخ�ان� ا�����ی5 وی?2 ا��5 �

��ة إ�E اH، ی(
 أن �2�3 ��2 ا��5�P ��د�t� �ً��z� hنh دا��� �c<g أو ��خ�، ی�>5 أن �Tور إ�E ا�

ج�رك زی�رة ه�د�� وf ���>5 أن ��>�L3� 2 وf آ��� �Tی�ر�_ د��ة، ��>5 أن �>�ن ��j4 �� ح>2 

ك د��ة،P�� أخ�ك P��� ة، ی�>5 أن����ة واس�3 جًا �>�ن  ��5 ج�ری5 �� ا��(�رة إن��4_ دا�

�>���، �>�ن �Tی�رة، ا��4ل ه����، ���3دة ��یr، �>�ن ��Pد، �>�ن ���3ون�، �>�ن �����4، �>�ن 

 Hخ�ی5 �5 اQب ا�P� ًا أي ح�آ���ة واس�3 ج��������، �>�ن ������ة، �>�ن ��P�Sء آ���، ا�

  .د��ة

ة ���2 رآL3� hB س�ة أ��ی>�� ن���e��� h?�، س�yR س��ر: حث�� أخ آ�ن �� أ��ی>� cBM أی�م و�Mل  

و أن ا���ة ���p، ه\ا ا���yR ا����2 Bح��، ی �?�� ��� ا�����e و��?� ��gة fOف دوfر آ�ش، وی�ج

 ��o�B�و ��t� jًا آ���gة fOف دوfر ���B آ��B ج ��B� ده� أن �u�g2 ا��M q�Rر �u�g��� c4�ا

L� ل�P� ،L��ی� ا��u�g ا�c4 ���آ2 ا��fی� وه� أن� ���2 ودی�� ی: � ،�� q�� �ً[�X \��3 أن أخ��
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وfی� وا5i�X، ح�آ2 ا��fی� ده� Uن�X Lء ص3
 أن ی��4روJ �� ه\ا ا��(��k ا���دي، وأن� ه>\ا 

ي ص�دق، �Mل أراد ح�آ2 ا��fی� أن ی�i3 درس �� ا��Uن� �i�ب ا��2��3 ا��Zن�ي ��س�h3 وا���>�2 

�� إ�E ح�c آ�� أن أحآ2 وج ح��B : �?�� �B�P وج�k ا��رس�5 وا�i�ب و�uح ���?2 ه\ا ا��zال�

�L : ��ذا ����3ن ؟ �� ��دد، �� ��>z نtخ\J ه\�P� ،����p Jل �?2... آ\اM c� J\خt2 �2 ی��� cرج ی�ج

?� إ�E إ���� وآ�ن ح�ی4ً� أن یc4 إ�E ص�حL�B، وأج�ي �L اح���ل خ�ص وآ���J ه\J ا���B�P وإی��4

ا��u�g وه\ا س�yR ا��>��، ی�>f 5 ی��k�i أن ی�>�2 آ��� �� ا�ی5، و�>�L أآ�B دا��� �� ا�ی5 

  .ه��ك

   f 2ه��ك أخ آ�ی ،jM�� أه�?�، ����ن Eن�ت إ���Uن�� ���2 أن� أؤدي اU ل�Mو cZ� ب��ه\J د��ة، 

��E ا��iو�� ور�M ص��oة و�Mل �� k���E أث� درس �5 دروس أن: أ���L وذآ�ت ذ�_ ��ارًا و �

ا��Uن� ا��� أ���P?� �� ج��k ا���Z3ن أرجh3 إ�E ورث� ��gون ����ن ���ة f ی��>�ن إی�4ل �?� 

��ة  اH، أرج�3?� إ�E أص���?�، أخ�ان� ا�>�ام أری أن أأآ �>2 أن ا��� fان إو��h �� اUرض �

  .��Uن�ت د��ة، X?�دة ص�د�M د��ةواس�3 جًا، أداء ا

�� س��رة �Xح�� أ�X 5� h�uرع ���� ث2 ��� y�iا���ص� وی� L�س��ر 
حث�� أخ �� أی�م ا��� ی�آ

 �ً3Bu ،
�� ���� h�M��h�M أy�u ����ر�L ا���3ن ث2 �ا �?\ا ا���yR أن یkiP ا��iیy ��4ر ح�دث ره�

 �ً3Bu ،ة��Zاح�ت آ�)� �Bأص� Lوزوج� yRوا��� �o��� Lخ� ج�احO c�uت و�� c�u �� ��س2 ی�ج

ا��� آ�� أ��2 ا�ی� ������ ����5 أو ث�ث، وه\�B�4� J آ��Bة جًا، وس�yR ه\J ا��gح�� أ��د أ��م 

ا��u�g أنL ه� ا����i وحJ، أحه2 ص� �L خ��R�� q أ�j ری�ل أو س�R�� kB أ�j ری�ل، ��Pل أن� 

ة أن �zدي ا�g?�دة آ�� وh�M وو���M إ�Xرة إ�E أن ����u kیP_ ث 2����u h3ی�P، ه\J أداء ا�g?�د

Hا Eة إ���  .وh3M ا���دث� د

   �� c�3أخ�ان� ی �� ه\J د��ة إ�E اH، أح��Bا� �� 
��ة، إذا أنh ��ج� و���h ا��3وسk ��?�م ا�

����4 ا����رات ج�ءl�X J �5 دول ا����� وس��ر�L ی�ی إص�ح?� وه� ��Tیc ا����ك وا�����3 

���R�� E ���4 ا���k وا����3ن ی��\ �>�j أر�5�3 أ�j ���ة، ��Pل � ��Uا h���L ا����ك س��2، �� 

ر�Bp ا�l�g ویtخ\ خ���5 أ��i� jی�P أو �tخ�ى، ��3ل خ\ه� �3 ی���5، ی�>5 ی�_ ا����ك 

  .وی�آLB و�2 ی�X ��oء، ��Pل �L ا����ك س��2

3 ه\ا ا�>�م د��ة إ�E اl�X ،H ی�j ���آ�ت، ج�ءJ ���ك أج��L خ��� fOف،   � LBج�ء ص�ح

��E خ��� fOف و�� ذه�L ا����ك  _3� y��ه� ا ،�P� ون ���ة�g�ی����P� 5ل ��4حLB خ�q و

 �?�� �� 2e���ة واس�3 جًا وأcM �� ��?� ا�>�م ی� أی?� اUخ�ان، وأcM �� ��?� ا������3ت وأ���وق ���

tخ\ �����3ت ا����y ونt�� إ��L ا���اjM وا�����4ت، �\�_ ن�5 نt�� إ�E ا���( �����B �5 أجc أن ن
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�Xی5 �� ا��ر  .ث�ن�ً� �5 أجc أن نrBP ا��P� 5�Z، أ�� ا�یq�� 5 �� ا���(، ا�ی5 �� ا���ق ا�

 �)�� �<�� j4ن 
�Mل �� l�X ��\ ث�ث س��ات �2 ی��gي ��>� ��Tی5، آ��� ج�ء�L س��رة ی��

�3?2 �� س��ر�� ی� ���،  c��3�� ل�Pا����ك وی c�pث س�ی5ثT�� �<�� ي��gات �2 ی��.  

M>� وأ��ات أخ\ ��� hوس �R�� kی5، ا���>� ث��?� أر�T�� سtآ fخ\ وtی f 5�zا�� c��p �?Bل ��4ح�

  .���ك ه\ا ا�ی5

إذا �?���ا ا�ی5 �� ا���ق، �� ا��>�
، �� ا��ر�X، ا�ی5 �آ�ن_، ���3د�_، �� �>�B_ ا�?�س�، �� 

�� ا�j4، اQن ص�ر ه��ك خ� س��M ی�>5 أن Hا k� �3 أن_ ��ص�لg�� ��4�� jP� ،Hا k� 5خ

 f ا�\ي Hی5 ه>\ا وا�U �<Bن ��Bد 2� J� 2� ،2?go���� 2� ،2?�T�Bه2، ن��4?2، أآ���?2، إذا �?��� ا�


 أ��� �5 اث�� ��g أ���M 5� j أ�� ه� ����ر و����Rن أ�j ����ن و�U 5����oن?2 �o� 5� ه� fإ Lإ�

 ���_ و��5 �?��ا ا�ی�� jأ� ،�� jأ� �R�� 5ی�R�3X 5، و�?��ا ا�ی5 ص�ة وص�م وح� ��P، ا�

 ���_ و��5 أوfدك، �� ن���e_ ا���4�g، �� ا����p_، �� و��R_، �� ا��Uر �� jزوج�_، أ�

ك ه\ا ه� ��ا���4�g جًا، �� اآ���ب ���_، �� إن��ق ���_، �� ��3_ و�XاR_، �� آ��_، �� ��ا

�� ��?2 ا�ی5 ��?� آ��c ن�Pا�ی�� ،5�B3<5 ورب ا��z� Hوا hل �_ أن.  

 ،L�4��t� LMن�L، ��ر� L��3� L���P5 ��س��zن ا���<� cآ �� l4Pف ا�fO ،ًا��ة إ�E اH واس�3 جا�

�?�� �� �Bه� أآ c3م، أ�� ا���ا�> �?�� �� lم وأرخ�ة، ا�>��  .أآ�B دا���، وأcM �� �� ا�

ی، _ حث�� أخ  X ل�BMإ L���أن ه��ك خ��ي �� �u�p د�yg وه� �u 5�ب ا�2�3 و�L درس ��2 و

 ،L����P� �� 2�P��� ،ر�<�Uض ا�� E�� L�رM fی�، وToا� L��� fو Lن��� �M�u q�� L��BMإ 
Bوس

L� ل�P� 2هك ���u rزج، ��Pل �L: سL�t أح�� ي ��\ أر�k أی�م و�>5 ج�ري اQ: ی�ج�� ن f ی�ج

  .أح�� ا�r�B، ح�� إ��_ ����gي ا��P� r�Bل �L ج�ري اfن أح�� ا�r�B وه� �uزج

   f2 إ<�� �� �>�ن ص�دق وأ���X 5ء راkR جًا، وآc واح ��>k��)� L� 2 ص��o وf واح��

��دي، و�>5  2�� 
��u ن�� l�g6 وی>�ن ه\ا ا��gن ج�ء ا����P6، ی�X Lأن Lو����ب ��5 ح��

��Pی Lأ��م أه� �BMا�� 
Mا������5 ���ا E���ن ج�ء ا�6�g، وآc واح ��>Li��� �� 2 ����ب 

 ���� ،�P>\ب، س�2 و����ة، أنh ���� دروس ��� �R�� ریة، ��� آ\ب آ\�� واحة أهX

  .دروس و����ل، ���� دروس و�?�c واج�B�_ أ��م وا��_ ووا�ك

�� �tخ\ خ� إس���، خ� ��gی��،   ������ دی��� ی��3ن_ ��h ا��>�Bات، وا���س f ��ح2، 

 

، وی(�oی f أن 
یة، ی��س�Bن_ ��E أن��س_ و��E ح�آ��_، ی(gاء ا���Uا _���ی���iن 


 أن )�� 6�X LنU jأ� k�أن �tخ\ ���L وf ی��سB_، ی(
 أن f ی��صc أ�ًا ��Pل �L أ�j ی(
 أن ی
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fی��� أو f أن 
ا���س ����ا ه��� ���P3� ��p أ�ًا �Mل ... دfJ یL���� _B��i، وf ی��ص�_، وی(

E��3�:  

 َ+َ0ْ�َ�ْ	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� �7ْ�ُ ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� ِمrُْ�ُ)ْ� ُی(َ�� ِإَ�*� َأ<�َ	� ِإ2ُ�َُ)ْ� ِإَ�ٌ- َواِ�ٌ= َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�4ِ-

  C)110(َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا 
 ) j?<س�رة ا�(  

���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َ:ْ� َأَ<8ٍ، َأن� َ<Eًَ�ا ِمْ� َأْص�Nَِب ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َسَ ُ�(ا َأْزَواَج ا��9ِ&*4 َص��� ا(( 

w �ْ2ُDُ �ُآ7ُ ا���Nَْ� َوَ��َل َ�w �ْ2ُDُ0ْ�َ w �ْ2ُDُ0ْ َأَ�َ�و�ُج ا�49َ��َء َوَ��َل َ�0ْ: َوَس��َ� َ:ْ� َ:َ	ِ�ِ- ِ+* ا���Gَ+َ 4�4َل

9َ� َ:َ�ْ�ِ- َ+�Gََلpْا���َ- َوَأ =َ	ِNَ+َ َ�اٍش+ِ �َم� َ��ُل َأْ�َ(اٍم َ��ُ�(ا َآَ>ا َوَآَ>ا َ�ِ)49* ُأَص�4* َوَأَ<�ُم َوَأُص(ُم : َأَ<�ُم َ:َ�

Pِ�9ُس �ْ:َ ;َcِْ� َر	َء َ+َ��8َ�ْ�َ ِم49* َوُأْ+3ُِ� َوَأَ�َ�و�ُج ا�49َ+َ * ((  

   ،5�z� ب���� ،c�3ا� �� ،_R���Mج��ان_، �� ���� أ ���� �� _��� �� hأن fإ ،kMه\ا ه� ا��ا

 ،_��3�t� c� _��<� q�� ث��كt� ة�Mة ویX �BMا�� 
Mا�� hدی5 وأن 
����ب ���2، ����ب ص�ح

 l4Pی���ن� �5 ا� f نQوا ،hس�آ hوأن ���ا�>��Zة ح�ل ه\ا ا�����ع ��>5 أن �>�ن أآ�B دا

l4Pف ا�fO وه��ك.  

   L3و� yی�iع �� ا��iP� ب�X أو 
��u رأى ����د ا!س�Bا� r3� �� ًارجc ی�آ
 س��رة ���� ج

J خ�Bة �� ا�راج�ت ووصL� c ا�(�Tی�، ��Pل �L أن� �� درس ��دراج� ا�(�Tی� ��iPع، ��jM وه� 

���L �� ا��>�ن ا���ن�، ��4ر �5 إخ�انL وذ�_  Hا Eص� �Bا�� ،Lدراج� L� 6 أص���gأن ه\ا ا� 
B��

Lآ�ن �� �?�� أه� ،���X 2ه2 أخ�ه�Pآ�ن إذا س ،Lأص��� ��  .وس�2 آ�ن �� خ

��E آc ���2، وأنi��� �� h_ دا��� و����ب    5����ة ��ض ��ة اcM �� ��?� ا�>�م وا����

��، و���2، وأنh أوجL وا�Mدی5، و���� و 
��ك إ�E ا!����، وإذا آ�ن �5�z، وص�حP2، وی?�� ح

ه��ك اح���ل ی���Pن �_ �>�2 ��� �>��� أس��ذ، آc واح ��>2 دا���، أن� f أآ��_ أن ���ك ���_ و��Pأ 

ك، واح�� اQی� وا��ی*�� �?Bدروس، اآ� J\وا�(��3 ه   .آ�
 f، �_ دروس ث�ث�، ا��hB واUح

ي f �4M أن��ه  �� ة �tث�ي �?�، أح أخ�ان� ا�>�ام زار أخ�L وآ�ن ه��ك واH أن� ی�جX 5� �

 Lوج دخ�T?� وا��?� وآ��ة ����ي �>���?X ��B� L�� 
�i� �?أن ���Pخ���4 ���?� و��5 زوج?�، وا�

ود و��q ی��_ ه\ا ا����B، وه\ا اUخ ا�>�یq�� 2 ����رًا جًا وه� ���B ث�ث ���R �� ا��P� ،�?gل ��

��Pل ...�R خ\ی?2 ��� وا����P ح��P� hل �� أول X?� ا�Z�ث ���I �� �Rف، ث�ن� X?�ا�Z�ث ��: �?�

��ة وه� �?�س �5 ا� ��E ا�g?� ا���دس ����U h��M �Bخ�?� ن�ی درس ��2 ��_، وه� ��3 ��


، وه� أخ�ا�L و���ت أخ�ا��M ،Lل ��: و�� ح���L �2 ی�y درس دی�P� ،5ل ���iا ا�\?� hی� : ��حO
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?� وا�(��k ا���o4، ه�t ن��L ��ی� وحی*، ج�3?2، ه\ا ا�رس اس��� و����E وهfzء ا���Bت س��3

B)��ث�وا وt� 5���z� ب�Bg� 2?�� د�  �ا، وزوج 

 ���Bوص�ر ه��ك درس أس Hا fإ L��3ی f خ�ج ��?� خ�� Lأخ� �?� �ا�Z�ث ���R ���ة ا�\ي س�

  .، و�O 5داب ا���أة، ا��LP، وا��ی*Uخ�ا�L و���ت أخ�ا�O ،�P� Lی�ت �5 ا����ء

4
 ر��k جًا أخ\ �B3X ������ ا�O�Pن ا�>�ی2، و�Mل �� أن� أصh�B إن��نً� Oخ�،   �� L� أخ ��� ی�ج

�� ��cP ا�ی5 إ�E : و�Mل ������ ا!ن��ن ی�i3 ی�X �B4]ً� آ��Bًا، ��أن� أس3 إن��ن �� اUرض، 

�� ���ه2 �� �?\ی
 ا����س،���� ی>�ن �_ ���4 �� ن��س ا���س �Xء �2�e جًا ا���س، ��.  

 �>�ن �ن�، وأن� أس��_ ه�وي و��q ����ف، وا�\ی5 ن(��ا   M ،Hا Eا إ���إذا أردت أن ��3 ��د

��ة ا�?�اة وا�������ن �2 ی�(��ا اجc3 ن��_ ه�وي �5 ا�?�اة، ی�Pل أحه2 أن� �� ث�ث�ن س�� �� ا�

E�� ،k��)ه\ا ا� �� kث� أس���ث ،�P�� مس�ف  .ن س�� ���EP خ��ت ��E س�ف ��

���_ ا����4، واسtل  fی��3_ إ f �BPول ا�Tن �����_ ا����4، و f���E س� 2)�� Hا ��ح(�_ 

�h إ�E ه\J ا��U، ه\J أ�� ا������5، و�5 �2 ی?���t� 2 ا������q��� 5 ��?2، ��ذا M ی�م ��ذا cآ

�h؟ M  

، إن�  )�� E�� ة، ص�ر إن��ن�� jM�� Eأن� f ص��� أن� c�� �� L�M�� 22، إن��ن س�ه��� E�� ن�

أن� أX>� هfzء : ����O�M �Pن آ�ی2 ود��h إ�E ��زیk ا�(�اTR، وjM ا��زی� ا����y رح�L اH و�Mل

 أه���?2 و�X fء ی�3 اUب آtن ی�ى ا��L �5 ح��ظ Bء ��\ات آfzه Hا آ��ب ا�eب ا�\ی5 ح��Bgا�

اH وأX>� ا�\ی5 ����ه2، وه2 ج��د �(?���ن، آ�� أن� أX>� ا�\ی5 ���4ه2 هfzء ا���gی6 آ��ب 

  .ا�>�ام

�� �Mل����ا أ��ا�?fz?� 2ء ا����ظ�>�� أX>� هfzء ا�\: �>5 أآ�X �Zء أث� ����� M 5ی.  

��Bأس ،
��u c<� ة���م M خ�O cرج م �>c ح��� ��gة fOف ���ة، وی�جM ��p cرج �5 ی�ج

  .���M �� �>� وا��ی�� ��E ح���Lذه�ب ����R�iة وإ

�� ص�ر ه��ك ���ة و��gة fOف ��4ر إ�BMل ��E ا������P، وا���ل y�PX ا��وح، أحه2 ح�� ��

م �M خ�O2، و���h ؟ آ��ب اH، واQخ� ��2، وOخ� ح>2 وOخ� M ل ن��_ ��ذاtاس hأن ،L��  

ي أح���L ا�� Eإ� ��tأی�م أخ ی Hم �?\ا واTل �� أن� �2�3 �� ا�>?���ء ��ذا ی��Pًا، ی��Bح��ا�ً� آ

  .أن� أ��c �� ا�ه�ن وأری أن أده5 ا��Uاب ��جL اH: ا���( أن� ج�هT، وأخ �Mل ��

ه\ا حاد وه\ا یc�3 �� ا�>?���ء، وه\ا �?�س، وه\ا آ�
، وه\ا وزع، وه\ا حg� c>��، اسtل ن��_   

h�� _، ه\ا�خ�Q h�M ذا��  J �5 أن ن��3ون وا!ن��ن �j�3 وح� fة، واH ون�5 أس�ة واح

E��3� ل�M c���j�3 وأ�j3 إن��ن �k اQخ�ی�M 5ي وا� J  :أ�Mى إن��ن وح
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hُPَ(َن َ+qًDْ ِمَ� ْ&�ُمNَ	�ٌ= َرُس(ُل ا���ِ- َوا��ِ>یَ� َم0َُ- َأِش=�اُء َ:َ�� اْ�ُ)��Eِر ُرَ�َ	�ُء َ�2ُ9َ�ْْ� َ�َ�اُهْ� ُرآ�0ً� ُس#�=ًا َی

kِْ<ِ#�7ِ َآَ�ْرٍع ا���ِ- َوِرْضَ(ا<ً� ِس�َ	�ُهْ� ِ+* ُوُ'(ِه2ِْ� ِمْ� َأpَِ� ا��%ُ#(ِد َذQَ�ِ َم2ُ�ُrَْ� ِ+* ا��Pْ(َراِة َوَم2ُ�ُrَْ� ِ+* اْ�

�hِ�َ�َِ� ِ�2ُِ� اْ�ُ)��Eَر َوَ:َ= ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأْخَ�َج َشVَ+َ Wُ َ3َْزَرWُ َ+�ْسhْPََ�َ� َ+�ْسPََ(ى َ:َ�� ُس(ِ�ِ- ُی0ِْ#ُ; ا��%ر�اَع 

 �ً	�gِ:َ َ�ًة َوَأْ'�ًاEِhِْت ِم2ُ9ْْ� َم�Nَ�ِ���  C)29(َوَ:ِ	ُ�(ا ا�
  )س�رة ا���� ( 

   �i��� اء��Uوی�>�2 وا 
iاء، ��>5 إن��ن ی���U�� 2�?� f ،Lي ���3ون��M ،Lخ�انS� ي�M ا!ن��ن

���L، و�>5 ا�\ی5 Jأج� cZ� 2?� Jی�3ون�.  

  L� h�P� ف�MوU�� l�X h���M ن� و: أن� ��ة�6 ا���gن، ا��P�t2 أس��ء و��?� Hا Eة إ���و�>5 ... ا�

 ��ة، ی?�]�ن ��ا��Pت �����ج�� �Bی?�]�ن أج�اء ���س ،yن ا����ه��ك ����Iن وراء ا��>��
 ی�

��اءUا h�� إن��ن cآ q�� ،ة���L ا�(��، ا�(�� �>c ا���س، �>5�z� c وآc  هfzء �Xآ�ء �� ا�

  .واح س�ه2

وأو�� ��Zل أس�ة و��3ا ا��3iم، اUب ج��q واUم وا�h�B وا5�f وه� ا���اض، یtآ��ن، اUب   

 ،h�Bا� h��� h�B�3م، وا�iا� h�Bu مUج�ء �����ل، وا c�3ت �� ا���ج�ء ا����� ا��Zن�� ث��ن س�

�5 ؟ آ�?cZ� 2 ��3?2، أحه2 س�هL���� 2 وا�Tوج� ���B�?� �� وا5�f أح�� ا�pUاض، �5 ه� أح

  .ا�i?�، وا�h�B ا���o4ة ���� ا�h�B واS� 5�fح��ر ا�pUاض، ه\J ه� اUس�ة ون�5 أس�ة

   cخو أح
 أن ی��P ح�ج� �Bی �Biم ج�ء وح�� خ�gا�5 �� ا� L� �4� 5� رجc ج�ء إ�E ا���(

ل إu�Mً� ������ و���J س��5 ��م �2 أرى ��(ًا أنje �5 ه\ا ���P3� q: إ�E دورات ا�����P� Jل ��

��E درج�، آtن?2 t� ورات��ً� ی�je ا��Bًا أسن� أخ اH ی(TیL ا���� وأن� أآJ�B ج�� ا���(، ی�ج

 وص�حL�B ��س)�� qل و��T�� ن�دورات)�� �� Jدورات ا���� J\س� ه�.  

 اH، ی�ج Oی� ��� ��Bآ Jخ أج�Uه\ا اE��3� ل�M 23؟ ن c�3ه\ا ا� �io:  

�Gَ�َْوا �َ�Eِiِ��3��ِ *َPِ�ْ�َ �ْ42�َِ�ْك ِ�* َشْ��ً� َوJْ�ُ ��َ َن اْ�َ&6ِ�ْ َأْن�(ََ�اِه�َ� َم�ْkِ�ِ �>َْأ�)�َ %ُ#(ِد � َوِإْذ�َوا��%آ�ِ� ا� �َ�	ِiِ

)26(C  
  )س�رة ا��� ( 

ن� أخ�ان ی�م ا����  �� �T وجc، ی�ج Hا h�� ه\ا ه\ا cآ ،�B�M �� Hت ی���3ن وا��q ث��ن س�

jeی�   .ا���(

��ة وf یE�3 ��?� أح، وآc إن��ن   ��� j�<� إن��ن cًا، وآه\ا ا�رس د��ة وه� درس واسk ج

h�M ،
 واح�u 2?�� hB�u �� Hء وا�Buأخ�ان أ ��� ،Lخ��4ص�� ����2 ��یr، : ی 
��u ه��ك

�����L، ی�ج أخ ه��ك  أن� أ�>�L� c وأن�P� :f hل �� h?ان� Eح� E�g� Eإ� 
�Bi� 
�Bu 5� ،2�?�
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دواء ث�����p L جًا وه\ا ا�� ،�<�� ��B�5�t ا�5�Z، وی�Pل �� ه\ا اUخ أن� إذا �h أری أن أد�5 �� 

ة �� f أجه� �� ��ي ی�ج أ�Buء، ی�ج : ا��gم وه� �5 ��آ��، �Mل ���Bا� J\ت �5 ا��ح�� �� هوج

س��?� H ء�X مP� أن 
�T وجc، وی( Hا h�� ء وه\ا�X مPإن��ن ی cأص��ب ����4، آ 5، ی�ج

م �Xء Uه�_ ح� E����t� Tن_ ص�ح
 دی5Mء و�X h�M ،�ًة أی����T وجc وه\J د.  

�� ��h، ه�   أح��نً� یk� �B4 ا!ن��ن إذا د�� ��q ه��ك ح>�� ی�ی إذا د�� أن ی>�ن ه� ��ق وا��

�pا�2��3 و �� cل ا����ء آ�P� _Bأ وا����ء ذات ا���M ،نO�M رس� ج�هc، ه��ك أحه2 وه� ���u، ی

��ك �?� س��ء، ذات، ��Pل :\?� _Bء، أ�� ا���أن�2 ا�(? j�<� أن�2، ن�5 ا����3ء fو L��3ا ه\ا ن�5 ن

  .�Xء f نf L��3 ن�5 وf أن�2

�P� الzس L�tه2 سس�h3 : ه c�E�3� 2�3 ه\J اQی�، ��Pل: ل �Lأی�م ی�ی أن ی���M ،��3ل �� أخ أح

c��� L� ل�P� ،ه������� :L� ل�P� ،ه������ه�  �� �� cMو c��� L� ل�P� ،ه� �� L� ل�P� cه\ا ا��ج :

  .�����ه� ��ق ����اك

  :ه\ا �Xء f ی���c، اس��3ا ا�O�Pن ��ذا �Mل

  C)24(ا���ُ- َوِإ<�� َأْو ِإی��ُآْ� 0َ�ََ�� ُهً=ى َأْو ِ+* َضَ��ٍل ُمِ&�ٍ�  � 7ْ�ُ َمْ� َیْ�ُزُ�ُ)ْ� ِمَ� ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض 7ِ�ُ
 ) tBس�رة س(  


 ا�>��ر، ��Pل �L اcM H �?2 ا��y ���3 أو �3>2، س�ف ن����M، ه\ا ه� أدب ا�O�Pن   uی�� Hرس�ل ا

E��3� ل�M خ�O ا�>�ی2، وه��ك أدب:  

  C)25(�9َ َوَ�� ُ<ْ�َ ُل َ:	�� 0ْ�ََ	ُ�(َن � 7ْ�ُ َ�� ُ�ْ�َ ُ�(َن َ:	�� َأْ'َ�ْم
 ) tBس�رة س(  

��� أج����، ه\ا    yا��� رس�ل اH �(�م، ا�>��ر ا��(���ن، ا���?�ء، ا��43ة، ا��(�ر، ����3ن، وس�

��ة، أدب ا�O�Pن، أنh ��ذا ��ی ؟ ��ی أن �?یL أو أن ��L�i، إذا أردت أن ��L�i أخ�ج �5 ه\J ا�

  .ت أن �?یL ���ا���L� k إذا أردأ

E��3� ل�M c����ة، و��q ا����P وص�ی�، وأنh�� h وص� ���L وا�  :ه\ا ه� ��?� ا�

  C)66(�7ْ�ُ َ�ْ�6ُ َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ�َ(ِآ�7ٍ 
  )س�رة اUن�3م ( 

  C)17(�َوَم� َ:�9َ�ْ�َ ِإ��� اْ�َ&َ��ُغ اْ�ُ	ِ&�ُ� 
) qس�رة ی(  

  ��ی� ���E�g، ث�ن�ی�، f ی�ج وص�ی�، ن���P� q�� 5ة، ن�5 د� hح_ آ���_ �� آ��س ،Hا Eة إ�

��gة ��ة س�� أX?�، وأ�Mل �>2 ه\ا دا�Rً� ی�ج أن��Bء  �R����� 2����� ار�M ر4� ،�i3_ س�� ی�ج

وأ�Mی�ء اUن��Bء س��i?2 ا�>��ل ی��>�ن ا���Pب، وا�MUی�ء س�ح?2 ا��Pة ی��>�ن ا���Mب، ون�5 ���5�3 
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E هfzء، �u�X ص��o ه\ا ���k إ�E ا�MUی�ء، أ�� ا�� 5�z���k إ�E اUن��Bء س�حL إ�E هfzء أو إ�

jخ�� L�I ،�)ا����2، ی��_ ح LPi�� ،ا���س Eإ� L�B�� ،L3�  .آ���L، ��ا

   l�X أح��نً� أحه2 ی�ی5 ی�ی أن ی��M ا�h�B آ�L إ�E ا��(�، ی�ج l�X خ��j ا�ce، وی�ج

�� إ�Tا��� أث�� ،���p Jم، وج�د�eن ��ء ا������ ی��ي ا�4�ة ه\ا ��fً�P3� q، آ��� ��>�ی� ی�ج

 
Bی� j�i� Lدی� l�X ��E ���ي ا�4�ة أث��ء ا������ ه\p J��I، ی�ج l�X دی����p L، ی�ج

e�p J�� اء ا�یf 5 ی�ج�  .�ا���س ���ی5، وج�دJ ��ی� و��BPل، ح�E ��5 أهc ا�ن��، ح�E ��5 أ

 
�Bح yا��� ا��y ا�\ي �L3 ا��ح� وا�\ي �L3 ا��T)3ات، وا�\ي �L3 ا�O�Pن، وا�\ي ه� أ��E س�

E��3� ل�M اتTا��� J\ه cق �� ا�>�ن، وآ����:  

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	َ&ِ+َ��ْEِhْPَ2ُ�َْ�  ْ� َواْس

  C)159(َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�� ا���ِ- ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ� 
  )س�رة Oل ���ان ( 

إذا رجf c ی��_ ا��ح�، وf ا�O�Pن، وT)3� L3� fة، وf ه� س� ا���y، وf ه� آ��c، وf ��43م،   

X أي E�� ،���pن���ا �5 و�� وf 
�Pا� ���p �ًe� آ�ن �� LPص��ة خ� Hا L�3ا�\ي ج �Bء، ا���

qوأن ji� Eج إ�����ة ��  .ح��L، ��ذا ���_ ح�E �>�ن �?\J ا���I�e ؟ ا�

   �ًB��u آ�ن ���� Lا�� k� h�Pة ا������ة �� �r3 ا�B�د ا!س���� أح أآ�B ا��r3� 5 ا� h3س�

�?�t �?2 ا��3iم و�pسc �?2 ����?2، ح�E ی��� �?2 أح\ی�?2، وی�U�� J�Bزه�، ی����P أص�MءJ وه� 

����� أی�ً�، f ی�ج l�X یc4 إ�E درج� ����� إc�3��� f وا�B\ل  L������ وخ L���آ��Zًا، 

  .وا������

��ة،   �Sذا أردت أن �>�ن دا��� ��q ا�����ع أن ���� حی5�Z و���Bوظ �?q�� f 2 ه\J ه� ا�

��ة إ���ة أن ا���ة صر رح
، ا���ة أ�y واسk، ا���ة ح�2، ا�
 آ��B، ا��M ة��E اH خ��، ا�


 ا���ًP�P2 ح?B�� ة أن��  .Qخ�ی5، ا�

ه2 ذآ�ء اج����� ی���4_ ���ارة، وی�>� أن ی�3M_ ا�ا��� ی(
 أن ی�
 ا���س ��ی�ج أ��Xص 

����h ا���س آtن?2 أخ��_ ا�����Bن ��q دا���، ه\J ه� حBً� ح�P�Pً�، واH ا�\ي f إ�L إf ه� إذا �� 


 واسk، أ�y واسk، رح��، ح
، و���?� ی�ج آ�م ون�4ص، �M ة����ة آ��ل، ا���ة، ا�ا�

  .�4ص وحه� ون�q ح����، ه\ا ����وی�ج أد��، أ�� أد�� وحه� ون

��ة ��: ی� أی?� اUخ�ة ا�>�ام���_ ا����4، وا� 2)�� Hا ��  : ض ���M ،5ل �E��3ح(�_ 

��َ�ٍة َأَ<� َوَمِ� ا��َ&9ِ0َ* َوُسْ&�Nََن ا���ِ- َوَم� َأَ<� ِمَ� اْ�ِ�َ �ُ	Jِْ�ِآ�َ� �7ْ�ُ َهِ>Wِ َسِ&�ِ�* َأْدُ:( ِإَ�� ا���ِ- َ:َ�

)108(C  
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 ) jس�رة ی�س(  

ی�?2 ؟ �L� h�P: س���t أخ ��Pل ��  � j�<� أن� cه ،c��� �g�ي اث�� �� �u T: أن� ی�ج H3ً�، اB

���?2 �5 أجc أن ���4?2 2�M _�3وج ،_Mو  .وجc ���ذا ج 2?�3��h إ���_ ؟ وجc3 روا�B?2 �5 ص�

دخ�h إ�c�3� E ��ة رأی�L ���3 ج��k داخc ا��c�3 أذن ا�e?� اfQت ��h�M وا�> c��jM، أذن   

دyR�M، وا�X Hء  ص�� ��� و ا��c ��� درس ��g: ا��zذن آc ا���3ل ج�ءوا إ�E ا���(، ��Pل ��

 2�M L�3ج Hم ا�\ي ا�ا!س Eه2 ان���ا إ��Z5 وأآ���z� L���� �Zأآ ،jPی c�3أث��ء ا���4ات ا� �� cج��

Hا Eإ� J2 �5 ا���3ل ه2 زاد?���.  

���ل ه2 زادك    kأر� _��
 ه2 زادك إ�E اH، أنh ص�ح
 ��c �(�ري ��u ث�ن�ك ث�� 2�3� hأن

ك ���دة �� ،Hا Eإ� L5 دی�� 
ی�ج ��5��I ه2 زادك إ�E اH، آc واح اH ج L�3��h یك ���س

�L إ�E ا�4� 2� ��� ،L�4�� 2� ا����2�3ذا 
�u Eن، إ�O�Pا� Eة، إ��.  

��ة �Mل �� أحه2 أری آt� ،jI�� 2ح��ن� إ��L آ2 أخ، ���3?2 �5 ا�روس، ح�E أن�M Lل ی(
 أن 

�� �����ق f ی��4 ا�c��3 أث��ء ا�وام وی4�u fة ��ض و�ا�4 ،L��3� hMن ه\ا وU ًء��� c<ا� ��


 س����5 وه\p J����I ���43 ا����y، ا�4�ة ��ض، ��oی c��P���.  


 إج�زة س�� أی�م ����Pا �c��M L ا��ی�، ��Pل �L ا��ی� ا��3م �u مM c�3ة ی�Rأخ�ان� ا�>�ام �� دا أح

P� ،hMن� و�� أن� أص�� �� ��( �Mب : �ل �L ا�c��3 أن� ���?�>?�، ��Pل ���Lذا س�� أی�م f ی�ج

L� ل�P� ،ن�ا س�� أی�م�<� �ًBی�P� 5ی�?X �� 2?�3ج� �����X 5_ أنh، وأ2�M : ا�ا�Rة آc ص�ة ر�k س�

  .��H ه\ا اUخ ا�رس ا��Zن� آ�ن ا��ی� ا��3م �� ا�رس ه��، �� ه\J ا��Tاه�

J ا����ة، ��jM أخ�L�� jM�� ،�M ورع، ��L�� jM صق، ��jM ه\ا ا��f 5�z یtآc ح�ام �� ه\  

 �?�Mو L�ر���� �e��� ء ه\ا س�yR ا��>�� ا�\ي وج� E����L أ��ن� أ��c �5 ����ن �����ة ��د 

�?� إ�E ح�آ2 ا��fی�، وح�آ2 ا��fی� ج�u k�ب ا��2��3 ا��Zن�ي وا����?2 M ی�ی� ا��u�g، وا��� Eإ�

�ج رجc ���2 أدى ه\J ا�����e إ�E ا�z�� �u�gدی?� إ�E ص�ح�B?�، ه\ا ��c أ�2e و�Mل �?2 أنL ی

��c �� ا� cآ qة و�������3��c �� ا�� _�o� hم، و�� آ�ن�ة آ��.  

أی�م ج��ل ا�c�3 أج�c �5 ج��ل ا������ة، رجc ���4 وآ���ت ����رة، و��Bرة �����، ج�س 

f 5<اس��3رة، آ��ی�، و� ،L�Bg� ،�Pرغ ��س��� Lه\ا آ� ���Pاس�   .ی�ج

   5� L�3� 
�iخ jMخ� ج��3، وO �Biص، ��ة �� أ��ی>� ح��ت خ�خS� 5<2 �����3 و��<� cورج

ی� أی?� ا������ن، ی� أی?� ا��3ب أن�2 أ���ء ا����5�3 وا�����4، وأن�2 هی���ن� إ�E ا!س�م : ا��Bآ���ن �Mل

�T وجc، و�>5 أن�2 ن�5 آ�� �(�س و��Bد ن�ر، ون�q�� 5 ��� ��ری6 H�� ن�������، أن�2 أنP\���ن� و
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 أسtت إ��>2، M hادآ2، س����ن� إذا آ�أن�2 أس��دن� وأن� 2��3�Bن ا���� �� أ��ی>� ه>\ا آ�ن�ا أج

����� 2����.  

 Eج إ����� f ة����y و�>5 ��?� ����u ج���X، ه��ك أن�س �>�ا وأن� �>�h �3?2، ا� �?�� q�� �Biا��

����3 جًا وأذآ� أن�M Lل ����� L�oو� Lص�خSB� ،قا�M Hل ا��Pر�� �� ا��Pر�� : ��ی إخ�ص وص

 L� q�� Lل أن�Mأ��ی>� و�� أ��ی>� و�� أدراك �� أ��ی>�، اح��م ا��3ب و cPو�2 ی ،��و�� أدراك �� ا��Pر

  .��ری6

  Lن��Bس Hأرج� ا ،

 ص���، ����ج إ�E إخ�ص، ح�M Eج إ�����ة ���h  ا�M أن أآ�ن E��3�و

��ة ووسh3 ا���?�م آ��Zًا ح�E یc�g آc ��ا�M�� ،2<�M_ د��ة، ��� y�3�� رس�Xء �� ه\ا ا�

��ة أ��ن�_ د��ة، ور�_ د��ة، ���_ د��ة، اس����P_ د��ة، ح�ص_ ��E ن�4 ا���س د��ة، وا�

��E آc ���2، وآc واح ���� دا��� �� حود �� ی2�3 و�� حود � 5�� ��ض ��5 ی�3ف، وح(�_ 

��E ا c�� 2e���ة ص��3 اUن��BءاH ��(2 ا�\ی5 اه�وا ��E یك، وأ  .!u�ق ه� ا�

 Hن��_ إذا س�� �_ ا E�� y�Mو�>5 ا ،L��� y�P� f Hم دی5 ا�ة، وا!س��وه��ك أ��u jی�g�� y ا�

  :�E�3 ه\ا  L��M�E��3 أم �2 ی���، إذا س�� اH �_ أ��iك ه\ا ا��gف ا�2�e3، وإذا �2 ی���

Mَ&َْی �	َ�>kِ+َ 7ْMَ&ْ7ُ َوَمْ� َیMَ&ْ9ُْ)ْ� َمْ� َی	(ا ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- َ+ِGُEِ9ْPُ�ِ َ��ِء ُ�ْ=َ:ْ(َنbَُه �ْPُ>َْوا���ُ- �َه�َأ -ِ�ِEْ>َ �ْ:َ 7ُ

�َ�ْcَ �ًْل َ�ْ(م=ِ&ْPَ�ْا َی)ْ��)َPَ�َ َ�اُء َوِإْنGَEُ�ْا �ُPُ>ْ9ِ*% َوَأhَ�ْا �ْ(ُ�َ�rَا َأْم)>ُ)(َُی ��َ ��pُ �ُْآ)38(C  
 )   ) س�رة ���


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��وح ا�(����� ) :102( ا�رس  -��

  21-06- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

 ا���ج� إ��?�، Uن ا�ی5 ه�  �g� ت ا���������E ا��� Tأن أرآ fز�h أح�ول �� درس اUح

 �Bوا�� ،cوج T� H2 ه\ا ��?� ا?��<g� c5 وح���zى ا������ k2 ا����ة ور�eی5 إذا نا����ة، ���

jی�gا� LR��أص�� ��� دن��ن� ا��?2 أص�� ��� دی��� ا�\ي ه� ���4 أ��ن�، و: ���L ا�4�ة وا���م �5 د

  .ا��� ��?� ���X�3 وأص�� ��� أخ���� ا��� إ��?� ��دن�

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

 ��i4وا�� ،kBiول ا�Uا ��i4رس، ا��ًا �����ع ا��?�� �?��ه��ك ث�ث ����i4ت أح
 أن أو

 Eب إ��Mأ kBiا� ،j��<�ة و�iو� kBu 5�� hنt� ،j��<ا�� *��Zا� ��i4ة، وا���iن� ا���Zا�(�2 ا�

�ً����� cZه\ا ا�� h��� Mو ،c3�� fو c3ا� cوج T� Hا �?�� j��<وا�� ،qا��� Eب إ��Mة أ�iوا�� :

إن��ن ن�م ا����� ا��Zن�� ��ً� وا��(� ث�ث� ون3Bu ،j4ً� ج��L ی��c إ�E ا��PBء �� ا���اش، 3Buً� ه\ا 

 �>�ن ا����o �>���، ا�(�2 ��3
 ��?_، ی���ج إ�E راح� وا���اش وث�� و�� ا���gء ا��Mاش دا�� و�

أص3
 �Xء ��E ه\ا ا�(� أن ی�?r �5 ا���اش �L3Bi ی��c إ�E ا���م، و�>�L إذا ��P ن��Rً� و�2 

 c��� L��iا���م و� Eإ� cی�� L3Buو Hا ���u Eإ� c��� L��i� ،LB�M rBPوی� Lن�� y��� �)ی��4 ا��

�� اH، ���\ي ی����P وی>�� �Pgً� ا!�u E�3 إ�gوی��4 ا��(� ث2 ی��م ی Lج�� �Bpر qظ وی�3آ�Pی

  .��اح� راح� ا���iة و�3
 ا�(�2، وا��>��j ی�Pل �_ اس���P وص��

��E ه\ا إu�ق ا��4B، ا�(�2 ی��c إ�E أن ی����k �����5 ا���أة وا���iة ح���� ��3g أن ا!ن��ن    qM

�T وج c���ro� ،y ا��4B ی���ج إ��P� Eو�� ر�Bp ا Hا E4��(�L�<� 2 ی�ی� ا���iة، ا!ن��ن 

E��3� ل�M j��<وا�� ،Hا ���u �� L�3 أنX J�4� rp إذا :  

� َیْ�0ُ9َ(َن � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	

)30(C  
  )س�رة ا���ر ( 

  :ق ا���ل، ا!ن��ن �� إن��ق ا���ل ی�Pوم L3Bu �>5 ی��(�
 ���i�L وا��>��j أن��M ،yل �E��3آ\�_ إن��  

  C)39(ْ� َ:ِ��	ً� �َوَم�َذا َ:2ِ�ْ�َْ� َ�ْ( َ�َم9ُ(ا ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم اVَ�ِْخِ� َوَأْ<GُEَ(ا ِم	�� َرَز2ُ�َُ� ا���ُ- َوَآ�َن ا���ُ- ِ�2ِ
  )س�رة ا����ء ( 
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  cBM إذًا  ����� 5� � f ،���ا!س k��)ا�� �� �����ع ا���م، ����ع ا��وح ا�(���� ����أن أ

j��<ا�� k� yا����ة �iوا�� j��<ا�� k� rMی��� kBi��� ،j��<ة وا���iوا�� kBiا�.  

��� ا���م ا��وح ا�(����� �� ا��(��k ا!س���، ا�kBi ��دي وا��>��j ج����، أنj�<� h أن   ����

 k� �3ون��ة ا������5، ی��5 أخ�ك، �>�j أن �Tور أخ�ك، �>�j أن ���4 أخ�ك، آc �� ی��5 وح

 cوج T� Hك ��\�_ اج����?2 أنL� j�<� h �>���ً�، أ�� ا�kBi أن �EPB وحك، وأن �����k ������ة وح

���L ا�4�ة وا���م �� أح�دیLZ ا�����4 ی��tن� �� ا���3ون وا���� �Bا�>�ی2 وا�� LنO�M �� ص�

 �ً[�X L� مPی ،L�i3ی L��3ا���4 ی Lی��� Hا �� L� �ًاور، وا��(���� وأن ی��\ أخ أخTذل وا���Bوا��

  .ث���ً�

���ل   Uا cR�أن ج cRا���� J\ه �Bأآ أ�� ا����3ء رأوا أن ا��وح ا�(����� �?� ���cR آ��Bة جًا، أح

أ�� ا�c�3 ا�(���� ی�yP آ�X cء،  f��Pم إc�3��� f ا�(����، ا�c�3 ا���دي f ی��X yPء 

 ����c ج�� 5� �f 5 ا���3ون� � f 2?��<g� ا������ن إذا أرادوا أن ی�?��ا، إذا أرادوا أن ی���ا

یًا، �?fzء ا��Uاد �?�� ح�PPا ن(�ح ��دي آ��B ه\ا ا��(�ح X 2?دی��� Eأ�� إذا آ�ن ان���ؤه2 إ� ،��Bآ

\� ،�ً[�X c3ی� fود و  :�_ ا H��M E��3لا���دي ��

  C)2(َشِ=یُ= ا�Gَ0ِ�ِْب �َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اpْkِ�ِْ� َوا0ُ�ْْ=َواِن َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- 
ة ( Rس�رة ا���(  

��>2 أن آc أ�� �� ا�O�Pن ا�>�ی2 ی���P ا��ج�ب، وا��?   Eی�� fأ�� إ�?�، و j�32 ا���ذج ا��

ا����_ أن ا�ی5 أن ���4، وا�ی5 أن ��4م وأن ��� وأن �Tآ�، ����� ا�O�Pن س�R�� h ص���، إذا 

�Mأت ا�O�Pن ا�>�ی2 آc أ�� �� ا�O�Pن �>�ی2 ی���P ا��ج�ب، ��PیBً� ا�ی�R�� 5 أ�j أ��، ا�4�ة 

�4م وی�� ویTآ� حyP �5 ا�ی5 وا��4م وا��� وا�Tآ�ة أر�k أوا�� وإ��ن ا�g?�دة خ���، وا�\ي ی

E��3� ل�M ا��ج�ب ���Pن ا�>�ی2 یO�Pأ�� �� ا� cآ ،jأ� �R�� 5� خ��� :  

  C)30(َیْ�0ُ9َ(َن  �ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	�
  )س�رة ا���ر ( 

� َیْ&ُ�َ� َأُش=�Wُ َوَأْوُ+(ا اْ�َ)7َ�ْ َواْ�ِ	�َ�اَن ِ��َو�P�َ �ُ�َ�ِْهَ* َأ *Pِ����ِ ِإ��� �ِ�Pِ�َ�ْا َم�َل ا)�ُ�َGْ�َ ��َ lُ4�(َ>ُ ��َ �ِ�ْGِ�ْ�

ا َذِ�ُ)ْ� َوص��ُآْ� ِ�ِ- ��0َ�َُ)ْ� َ�َ>آ�ُ�وَن َ<Eْ�ً� ِإ��� ُوْس�2َ0َ َوِإَذا Pُ�ْ�ُْ� َ+�ْ:ِ=ُ�(ا َوَ�ْ( َآ�َن َذا ُ�ْ�َ�� َوِ�2ْ0َِ= ا���ِ- َأْوُ+(

)152(C  
  )س�رة اUن�3م ( 

fً، أ�� إ�?� �����B ن�?2 ا�ی5   �أنh آtب ا���_ h<X �_ زوج?� إن � 2����k �5 زوج?� ���h ح>�ً� 

 L��� �Bه��، ا��\� cص���� L�� �?�� ،cی5 ��?� آ��ا�4�ة ��Bدات خ��� �zدى X>ً� و����� ن�?2 ا�

 Lو� Lا�� cBPی �م رأى رجً�وا��L�Z� L��BM fأ L� ل�P� خ�O   .و�
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ا���?� ا!�?� یc4 إ�E ����ى أن �3ل ��5 أوfدك ���cBP، وا���?� ا!س��� وصc إ�E ����ى �� 

���M_ ا������ �k زوج�_، ی�ج حود وی�ج أ��Xء �����، وی�ج أ��Xء ��Bح�.  

   �iوأخ cی5 ��?� آ����Bدات خ�q ص�ر ا�ی5 �� واد وا����ة �� ا� Eی5 أن ی���4 إ��Xء �� ا�

وادي Oخ�، و��ى ا������5 �2 ی��PPا �Xء Uن?2 �?��ا دی�?�Pu 2س، �?��ا دی�?2 ��Bدات �R�3Xی� 

��Bدات ������3، أآ5��R�� 5� �Z حی* �� آ�
 ا���ل، وأآ5��R�� 5� �Z حی* ��  J��?و�2 ی�

�ر �5�Z آ�?� ��ج�?�ت، �5 ���Mا�3��Mت اfج���P� f ك ث�وة �5 ا������ا�>�ی2  �Bا�� ،�� k� _

_���� k� _�M�� Eج��_، إ�.  

L� ل�P� ،�?ذنtأن ی�� Lأ� E�� cأ�� ا!ن��ن إذا دخ �Bة: ا���ا�4 L���أ��
 أن : وا���م أ��، ��Pل 

  .��اه� ��ی�ن�

 cخ��E أ�_ ی��oB أن ���tذن، وإذا أردت أن �خc ی��oB أن ���tذن، ی�ج ��?�، إذا أردت أن �

��E ا���_ وه� �� ���p?� ی��oB أن ���tذن، أ��
 أن ��اه� ��ی�ن�، ا���_ و�>5 ی�ج حود.  

   M _�\� ع�gف ا��ت آ\�_، ه\ا خ��Bت، وا���B?2 ا��أ��م أخ�ا ��\B�� ب �� ث��ب�Bgم ا��Pس� یUا �Zأآ

��E ه\J ا���P�P وأن�  f��tg ان��ا��ت ��5 اUخ�ة واUخ� Tأن أرآ 
 ������ ا��gع، أریB�� ات

c3� �� 5ی، ���\ي ص�م وص�E وح� وزآE و5I ن��L ���2 و���� jأ� �R�� ���أ����، ا���?� ا!س 

���M�_ وآc س>���_ c<� ،�ً[�X.  

 
أن ی(�2e3� q اUس� ا����Pg، ی�Pل �_ أس���5 ��ی ،5��P�5���P، ص�����5، یt�� ا��3س ی(

ا��3یq أ��م ����R ا��أة ��B\�� �� ث���?� أی5 ا�ی5 ؟ آ�j ی��� �?\ا ا��gب أن ی�ى آc هfzء ا����ء 

  .�E?�t زی��


 ������ أن�� ����4 ا�ی5 �5 ا����ة، أ����P ا�ی5 �� ا���(، أخ�ان� ا�>�ام  Bن�5 س : J\ا �� ه�PMد

L�� rBP�ا������3ت و L�� EP��� ��2  ا�>���، ا���( q�)� ���� ،�P� ا�5�Z وا�c�3 خ�رج ا���(

���د�_، إ�E ���3_ ���\ ا������3ت ��  Eدآ�ن_، إ� Eإ� ،_Mس� Eإ� _��� Eإ� y�i�� c3�� fو c3ا�

 _���Pاس� �?BBص�� س Hا k� _� P3�� ة���4 �� ا�4�� ��t� نQآ�ن، و�� ا���(�، اا��c�3، و�� ا�

��E ��?� اH، أ�� ا��?2 ا�E��3� ل�M ،_ل �_ ذ��M 5� ،��4ی LنU �ً3Bu 5ن دّی�ی5 أن ��� 2�P�:  

��َ��َة ِإ��� َوُهْ� ُآَ��َ�� َوَ�� �َوَم� َم2ُ0َ9َْ� َأْن Gْ�َُ&7َ ِم2ُ�ُ�GَEَ>َ �ْ2ُ9ْْ� ِإ��� َأ<�2ُْ� َآEَُ�وا ِ�����ِ- َوِ�َ�ُس(ِ�ِ- َوَ�� َیْ ُ�(َن ا�

  54C(�ِرُه(َن ُیGُEِ9ْ(َن ِإ��� َوُهْ� َآ
  )س�رة ا����� ( 

  . ی�>5 إن��ن ی��4  
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َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإن� ُ+qَ<َ! ُیْ>َآُ� ِمْ� َآrَْ�ِة َص�2َ�ِq َوِصَ��ِم�2َ َوَصَ=�2َPِ�َ : َ��َل َرُ'7ٌ: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

َی� َرُس(َل ا���ِ- َ+kِن� ُ+qَ<َ! ُیْ>َآُ� ِمْ� ِ���ِ! ِصَ��ِم�2َ : ���9ِر، َ��َلِهَ* ِ+* ا: cَْ�َ� َأ<�bْ�ُ �2َِذي ِ'�َ�اَ<�2َ ِ�ِ�َ��ِ<�2َ َ��َل

  ")) * اْ�َ#�9ِ! َوَصَ=�2َPِ�َ َوَص�2َ�ِq َوِإ<��2َ َ�َ�=�ُق ِ��pْxََ(اِر ِمَ� اxِ�ِ� َوbْ�ُ wِذي ِ'�َ�اَ<�2َ ِ�ِ�َ��ِ<�2َ َ��َل ِهَ* ِ+

ُ:>4َ�6ِ اْمَ�َأٌة ِ+* : ُ:َ	َ� َرِض* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	�، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- ْ�ِ� (( 

� َم�6ْ�َ ُ'(ً:� َ+َ=َخ6ْ�َ ِ+��2َ ا���9َر، َ��َل�P�َ �2َPْ�َ&َ�َ َل: ِه��ٍة�Gَ+َ :Gََس w�2َ َوPِ	ْ0َ�َْأْ<6ِ َأ w �ُ�َ:ْ�2َ َوا���ُ- َأPِ�ْ

  ")) ِ��َ� َ�َ&ْ��2َ�Pِ َوw َأْ<6ِ َأْرَس�2َPِ�ْ َ+َ َآ6ْ�َ ِمْ� َخ�Jَِش اxْرِض 

   hPBu ، أنh آ2 ���� jأ� �R�� �ًZ� 5یأول ن�iP أ�� ���?� آ��Zًا ی(
 أن �5�z إی��نً� ���Pً�، أن ا�

� hی5، ج��k صیy �_ وی�ج واح ث��* ��L، ا��h�P ����أة أج�f ��B ی(�ز أن ����4?� ه\ا �5 ا�

��E ی��oB أن ���2 ���U Lن ��ك ا���م t� h�Pا�� ،LنTن ه\ا ی�S� *یf ی��oB أن ����د �L3 �� ا��

���L خ��ن�.  

   k� hك �� ا����م، وأن �� آc ح�آ��_ و�� آc س>���_ وأنh وح�� jأ� �R�� ا�Mأ اUح�دی* ی�ج

�� hه� وأنTن �� hدك، وأنfم ه\ا  أه�_، وأو�� ی�Pل رجc واH ج�� وان?��ح�c، و�� ا��T3ی�، 

 Ei�آ��، ه\ا ا�\ي ��ت ه� ا�\ي ی5�3 أس�ة، f ه� ��3ن ��Uس�س، وا��5�3 ه� اH، ا���� إن H �� أ

  .و�L �� أخ\، �2e اH أج�آ2 و��q ج�� وان?م

  ��u�gن cآ �� �� jأ� �R�� م�ا!س ،cم ��?� آ���5 ن��_ ا!سuو Jاء�X ن�Bا��آ EP�� 2ه_ أح

 yی�iا� j4�� ،�35 ا�����cu، ه\ا ا��جc ی��c ا����ح ون�زل إ�E ا��ی�� و��L��P أنh وه� f ی2�3 

Lآ��د أوه��   .أن ا���ق سJ�3 رخ�l وی�ج

ك، ا��� 2�M ا���Bع ��ى ����Rن حی*، أر��� q�� �� kB� fأخ��س ���ع ا���س ��?� ان��اف k.  

E��أن ��y�3 �5 ه\J ا��>�ة ا����>� أن ا�ی5 ص���� وص��� وح(���، f، ا�ی5 ��?� �����4  أن� أ�� 

E��3� ل�M د��Bا� J\ه ���_ أن ����k ه\J ا���Bد واحًا واحًا، و�5 أح �� jأ� �R�� 5� j�z� :  

  C)2(0ُْ=َواِن َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َشِ=یُ= ا�Gَ0ِ�ِْب �َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اpْkِ�ِْ� َواْ�
ة ( Rس�رة ا��(  

   L��� ��Zی6، ی���g� �i� �i3و� ،LBج� �� L��4� ����ي ث��ب إس��ى ���2 ی���د ا����ج وی��

ا����B �� ر�� ث��h، أی5 دی�_، ه\ا ر�� أو أنL د�k� k رجc نj4 ث�h�� 5 وأخ\ أج�ة ث���� و����ن 

3 س���5، وأن� f أ���c ا����رة إذا ار��k ث�5 ا�h�B أو ان��r ه\ا ر��، � Eإ� c��3ى �� ا����

  .ا����� ی�ج ر��

���M ��ذا ی�ث �L، وه� یtخ\ أج��L �� ا���م ��gة fOف، �E�3 ه\ا ه�  L� qو�� Jج�tوی h�� _ی��

Jج�z� hم أن���� q��.  
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  C)2(َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اpْkِ�ِْ� َوا0ُ�ْْ=َواِن َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َشِ=یُ= ا�Gَ0ِ�ِْب �َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 
ة ( Rس�رة ا���(  

، ی(
 أن   �� jأ� �R�� 5یأن� أری �� ه\ا ا�رس أن أو�� أن f ��?2 ا�ی5 خ��� ���د، أ�?2 ا�


 ا�2�3 وإ f�kP �� ا���ام�i� L3���� 5� 2�3ا� 
�i� أن 
ا�����4، ��3ف  h[X أم أ��h، ی(

����gح>�م ا�Uا.  

��اL�u وآc خ��ا�U Lوfد ا�Tوج� ا���  cآ ،�P�i� د �5 زوج�fد �5 زوج� وأوfأو J�� ی�ج

�h ��5 أوfدك�ی أنh ار�>hB أآ�B ���43 وه� أن_ �� X إه��ل �P�iوج� ا��Tد ا�fأ�� أو ،L3�.  

ِإ<6ُ�ْNَ>َ *4 اْ�9ِ* : ا�9%0َْ	�ِن ْ�ِ� َ��Jٍِ� َأن� َأَ��Wُ َأَ�� ِ�ِ- ِإَ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل َ:ِ�(( 

  )) َ+�ْرِ'w : -ُ0ْ، َ��َل: َأُآ�7 َوَ�ِ=َك َ<6َ�ْNَ ِمrَْ�ُ- َ��َل: َهَ>ا qcًُم�، َ+�Gََل

ا� f h�B��X Ei3]ً� ���ذا ؟ Uن ه\ا ا����B ذاه
 إ�E ا�4?�، ��اJ ی�l  آ2 أس�ة اQن �� ��ن�  

  .ن�ث آ�X cء وه� �5 رواد ا����جا�\آ�ر �� آ�X cء وی��م ا!

 f ����ن صtآ ،��� E��� Lنtوآ ،��� E��� Hل إن ا�Mأ f ،ا���ر L� 
ا!ن��ن ی�� �� ا��ص�� ��(

 ���M أخ�ان� ��?�، ����c��3 أح E�ی�ج س�R�� h د��ى �� �4M : اH ی(TیL ا���� �Mل ��ی�

  .ل آ�?� ا���اء، هc هfzء �����نا�3

 jأ� �R�� ،ء�ى إخ��4
 ا���Pء س���5 �2 ی��L� k أح ���M، اQن سfO hف د�� E��� ���س�ن� 

fzه ،���<X دات�B�ء ا�\ی5 د��ى اح���ل، �Xء �P3� ��pل، �?fzء ا������ن ا�\ی5 �?��ا ا!س�م 

E��3� ل�M �oا ا��P� 5ء ا�\یfz2 وه?�� Hا E���:  

 �ً�ّcَ َن)ْGَ�ْْ(َف َی�2ََ(اِت َ+َ�Jَ��َة َوا��َ&0ُ(ا ا���  lَ�َMَ+َ �)59(C ِمْ� َ�0ِْ=ِهْ� َخlٌ�ْ َأَض�ُ:(ا ا�
  )س�رة ��ی2 ( 

�3 ا��� وج�ء ا  � ��� L�� 2�Mأ ����� �B�� ذآ�ت ��ة ،�oذ�_ ا� �P� Pء و��Biون وا��g���

  .�ح
 ه\ا ا����B ���ازن، f أدريو�>���ا وا����B �����، آ�j ��ازن، آ�j ص

 ��Rا\oت ا���ی�ج �g>�ت آ��Bة جًا �� آ�
 ا���ل، �� ا��Uاح، اU��اح، �� ا����، �� ا���4

جc أن ���k ه��� ا���� وص�� ا������5 أ f��oر ��E ص�� ا������ 5��k ه\J ا���اد ا��zذی� �5 أ

  .ا���3

��، ی(
 أن : أی?� اUخ�ة ا�>�ام�g�3ف ا��>2 ا��أن  

 ا�2�3، ی(�i� أن 

 ی(�Pم �5 ا��آ Hوا

5 أن �tخ\ �3 ا!س�م ��?� �����4 آ��c ه\ا ا���?� ی(
 أن یzخ\ آ�L ��\ا���J وإf f جوى �

  .�L�3 و�ع �L�3 اQخ�

���ل اUا ���  :����e3 ����ج إ�E ج���� وا���c ا�O�Pن�أول �Xء �� ا��وح ا�(��
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ْ&hُPَ(َن َ+qًDْ ِمَ� �ُمNَ	�ٌ= َرُس(ُل ا���ِ- َوا��ِ>یَ� َم0َُ- َأِش=�اُء َ:َ�� اْ�ُ)��Eِر ُرَ�َ	�ُء َ�2ُ9َ�ْْ� َ�َ�اُهْ� ُرآ�0ً� ُس#�=ًا َی

(ِد َذQَ�ِ َم2ُ�ُrَْ� ِ+* ا��Pْ(َراِة َوَم2ُ�ُrَْ� ِ+* اkِ�ْْ<ِ#�7ِ َآَ�ْرٍع ا���ِ- َوِرْضَ(ا<ً� ِس�َ	�ُهْ� ِ+* ُوُ'(ِه2ِْ� ِمْ� َأpَِ� ا��%ُ#

ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأْخَ�َج َشVَ+َ Wُ َ3َْزَرWُ َ+�ْسhْPََ�َ� َ+�ْسPََ(ى َ:َ�� ُس(ِ�ِ- ُی0ِْ#ُ; ا��%ر�اَع �hِ�َ�َِ� ِ�2ُِ� اْ�ُ)��Eَر َوَ:َ= 

  C)29(2ُ9ْْ� َمEِhَْ�ًة َوَأْ'�ًا َ:�gِ	ً� َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت ِم
  )س�رة ا���� ( 

   f دي�� c�� cآ ،L�� وى��c ��دي f ج c<� ،L3� 5ا�>��ر ؟ وا�\ی E��یًا X ��E آ�ن ���

م وf یzخ�، أ�� ا�c�3 ا�(���� ه� ا�\ي ی�?��U�� r، إذًا ا�c�3 ا�(���� ���iبPی.  

  یy آ�ن �� ه���ا �Mأ �� ج�یة إ��ن ��X ���I?�دة ث�ن�ی� ��ة ذآ�ت �>2 ه\J ا��4P، �� ص

 5�� c�3ا!ن��ن أن ی �M5 ر� ،y5 ��ی�� c�3�� ��4ه� أن ی kا��ا� �Bت ����3، ا����ً� وخ��

��یy، ی��3ون وی>�ن ه��ك ان�(�م، ی�ج f l�X ی���c أن ی��EP أ�� �5 أح ه\ا إن��ن ��دي 

�� وص�� ��رTدي ا���� ،��Tا��  �� �Mه\ا ر ���J روح ج���� �� حy ا!ن��ن، وآc إن��ن ی�ج

LPح . hوأن ،H_ �5 ��?� ا����ر P� دي�� hأن ،��������س�B ا!ن��ن �� L3Bu ��دي و����>��j ج��

��_ �X _�\�� ،Hء ج��c جًا أن ی��3ون ا�����zن�u رP� ��  .ج��

  h��� fو Lأن� �� رأی� Hوا c5 رج� �4M h3س�  ،L�BM L�3� اس�L، رجc ��ج� ���ء ���X cء f أح

 �?3�� kو�� ،�PX ث�ن�ء ث��� cة وآ��Bث أ���� آ�ث ygد� jى ری�M 5� ی��M �� ث أ�����ث ���

وأج�ه� ���Bgب ا�� 5���z�tج��، آ5���t� �PX c ���ة �� ا�g?� ���3ن �PX، آ�X cب یL�� 2�3 ا�4�ح 

�Bی���3ن ه\ا ی f ا���س ،Jب ا�\ی5 أ���?2 أج��Bgء ا�fzوه ،��R�u أر��ح �?� yPح ��?� وی���وی� k�� k

 هfzء �ا��iق ��ودة وا�h�B أس�س� �� ا�Tواج، �5 �?2 هfzء ا��Bgب، هc أح �>� أن ن��

��  .ا��Bgب ���gوع ���ء، �� ��c ج��

�3ی5 �5 ا��gع ی��3ون�ن ��3ون �Bن�� ا�\هc، ون�5 ا�ی5 ون�5 ��ى ا��gء ا��2�z جًا أن أهc ا�

��p�u ا���دی� ��Tذ�_ ا�� kو� q�gآ�� ����E حy وا.  

���ل ا�f ���e3 ��2 إf ����وح ا�(�����، أن� ��ة �Mأت   Uأن ا �� ا�(��Rط ��ا�P5 ن� �iPأول ن

 واح، أج�وا P� �� �ً��X 5وخ��� �R�� q��� ان�M P�إ��ن�5 ی�>5 �� ��4 أحه�� أج�ي 

���R�� q��� 2 وخ��� �PX 5����� �����Pت��gوع ���ء .  

��رة، آ��� ست �uق ا��>�ح ی(
 أن ن�>� ��>�� ج���� ونTوج ا��Bgب، وإ f���k دوا�R ���ت ا�

  .����u hق ا����ح

  .�2 ����3ا �>5 ���� و���د آ��B إذا ج�ءوآ2 �5 ����ن دی�L وخ�T� LPوج�S� Jن
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 اث��5 أر��3، Rن�، اث��5 زا�Zء ا��gة، �� ج���3 ا��g� اث��5 ���وي Rاث��5 زا ���أ�� ����وح ا�(��

�)� q�� إ��ادي ا��(��ع k5 ج���M�uاؤه���?�� ا������، ا��(��ع ج�.  

J��E ح �M�u cأ�� آ ،�?��� ���� j��� ی>�ن ه��ك ��3ون ه\J ا��M�iت ���3ون و������  

 q�� ���� ��B� L3� ل ا��(�ری� إن��ن���Uا E���3، ح�� k��)وع، ی�g� إذا ص�ر ،�ًM�uإ c�� L�

�Buأ q�3ون�اخ�� ���  .ء وی���3ن ���دة ج��

���دة �� �� أج��B آ�X cء ��?� ��q ی�Pل �_ اذه
 وح�c اذه
 وص�ر، آ�L �� ���ء  Eإ� hدخ�

  .واح، وا���3ون �� آ�X cء ���iب وا���3ون جTء �5 دی���، وجTء �5 أخ���M، وجTء �5 إس����

�iP�3ون ا������ fن إ�<� f ���e3ل ا����Uن�� ا�Zا�.  

   ��T���� ا!ن��ن ،�?� ���M f �3ون�5 دون � ،j�ا���iP ا��Z��Z �(��ع �M�uت ا��Uاد �����3ون ����

c�� J أن ی�2i اQخ�ی5، ح�E یEPB ����دJ �� ا���ح� �� �� ��دی� ی�جTن J��ا���دی�، وإذا آ�ن 

�� ا���دی� خ�y رذیTا!ن��ن���� �� ����� ����� ا�(��Tي، أ�� ا���oا�� E�3���� c.  

��� أی?� اUخ�ة ا�>�ام ح�ول أن ���3ون �k أخ�ان_، ���3ون ���c�3 ا��(�ري، ���3ون ���c�3 ا����3، ��   

ا�\ي ی��k أن ی>�ن ن�ع �5 ا���3ون ��5 ا����3ء �X fء ی��k، �5 ص��ت ا����5�4 ا���3ون، إذا 

خ��4ص، وإن��ن ����ق �� اخ��4ص Oخ� سJ���t وإن��ن ث��* ����ق ��خ��4ص إن��ن ����ق ��

ث��* سJ���t، آc واح ��خ��4صL ��جk ��4ر ه��ك �>��c، أ�� آc واح ی���د وحJ ���2�3 ویE�t أن 

�Xا���� cا�����ی�ت و�� آ cآ E����E ا���3ون  ��  .ی�tل أي ج?� أخ�ى، أن� أد

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإن� ا���َ- َیْ�َض� َ�ُ)ْ� �pًqpَ َوَیْ)�pًqpَ �ْ(ُ�َ Wُ�َ : �َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ�(( 

�ُ	(ا ِ�Nَْ&7ِ ا���ِ- َ'ِ	��0ً َو��Eَ�َ wُ�(اِPَ0ْ�َ ِ�ُآ(ا ِ�ِ- َشْ�ً�� َوَأْنJْ�ُ wَو Wَُأْن 0ْ�َُ&ُ=و �ْ(ُ�َ �Wُ�َ َ�ُ)ْ� 7َ��ِ َوَیْ) َ+َ�ْ�َض

  ")) َوَ��َل َوَآrَْ�َة ا��%bَاِل َوِإَض�َ:ِ! اْ�َ	�ِل 

���4م �5 حcB نL� 24�3، إذا f ی�ج �Xء ی(���3 fا �� �f ،ًا ه\J اQی� و��M ج���� ج��

E��3� ل�M ،fً��� ج���ع ص�رfا:  

��9ٍَ! َأْو Nَ0ً� ِإ��� ِ+* ُ�ً�ى ُم�	ِ'َ �ْ(ُ>َ)�ُ�ِ�Gَ0ً� َوُ�ُ�(ُ�2ُْ� �ُی�	2ُْ� َ'ِ&ُ�َNْ�َ =ٌِمْ� َوَراِء ُ'ُ=ٍر َ�ْ ُس2ُْ� َ�2ُ9َ�ْْ� َشِ=ی

� َذQَ�ِ ِ�َ <�2ُْ� َ�ْ(ٌم َ�� َیGِ0ُْ�(َن �P14(َشC  
 ) �gس�رة ا��(  

  E��3� ل�M ،cBح Eج���ع ی���ج إ�fا:  

�ُ	(ا ِ�Nَْ&7ِ ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َوَ�� ��Eَ�َُ�(ا َواْذُآِPَ:َْوا� �ْ(ُ�ِ)�ُ�ُ �َ�ْ�َ lَ�� َ+َ َأْ:َ=اًء �ْPُ9َْ! ا���ِ- َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِإْذ ُآ	ُ�وا ِ<0َْ

َ�� َشEْ�ُ �Eََ�ٍة ِمَ� ا���9ِر َ+َ ْ<Gََ>ُآْ� ِم�2َ9ْ َآَ>Qَ�ِ ُیَ&�4ُ�:َ �ْPُ9ِْإْخَ(ا<ً� َوُآ -ِPِ	َ0ْ9ِ�ِ �ْPُNْ&َا���ُ- َ�ُ)ْ� َ�َی�ِ�ِ- ��0َ�َُ)ْ� َ+َ ْص 

Pَ2ْ�َ 103(ُ=وَن(C  
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  )س�رة Oل ���ان ( 

 �5 أهاف �(�S� ��3ذا �2 ی>5 ه��ك �Xء   �f ،��3�)ری6 ی��5 � � f ،��3�)� 2�M ���e�� 5� �f

E��3� ل�M ًا  :��ح ی(���3 �5 ن(��k واQی� د�P�M ج

��9ٍَ! َأْو ِمْ� َوَراِء ُ'ُ=ٍر Nَ0ً� ِإ��� ِ+* ُ�ً�ى ُم�	ِ'َ �ْ(ُ>َ)�ُ�ِ�Gَ0ً� َوُ�ُ�(ُ�2ُْ� �ُی�	2ُْ� َ'ِ&ُ�َNْ�َ =ٌُس2ُْ� َ�2ُ9َ�ْْ� َشِ=ی ْ�َ

� َذQَ�ِ ِ�َ <�2ُْ� َ�ْ(ٌم َ�� َیGِ0ُْ�(َن �P14(َشC  
 ) �gس�رة ا��(  

ا����ص� وارد ��5 ا��5���z، ا�����zن �r3B� 2?�3 ن��4 ���ادون و�� ا��3ت ���ز�?2،   

gp r3B� 2?�3� ن�Pون و�� وا�����  .اh���M ���ز�?�g2 ����س

�T وجc أراد إه�ك �Mی�، ��Pل ا���R>� ی� رب  Hا ،cوج T� Hس�� ا �� kPع ا�����4 نوح���� ن

ؤوا، ���Mا: ��?� رجc ص��� �Mل��� L� :ل�M ،2� ی���3 و: و f LنUإذا رأى ��>�ًا L?ج.  

�� ،�M�t��L ا��� أخ���Z� Lب ����� ی�ح
 �?� وی L� q�� ص��Xأ ���?� أی� ی�ج �Pی� fو �?�BP��

�� یع ���T وجcن���4 وf ی���>� ث���?�، ا!ن��ن  Hس�� ا �� kPا����ص� ی.  

��� خ��ی�?� ا����ص� �Sن  ��Uا J\س ه���� hن�� خ�� أ�� أخ�جt� cوج T� Hوإذا آ�� أ�� آ�� وص��� ا

�?� ���M f ي أ��tآ ��Uدة ا��  .��آh ا����ص� 

))�َ Wُ�َ(ِْل َوَی�	اِل َوِإَض�َ:ِ! اْ�َbَ%�َ�َة ا�rْ7َ��ِ َوَ��َل َوَآ �ْ(ُ ((  

ا���ِ- َص���  َ:ِ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َ��َل َخَ:ُ �9َ&َ3َ	�Gَ+َ !ِ�َ�ِ�#َ�ْ��ِ �َُل َی� َأی%�2َ ا���9ُس ِإ<4* ُ�ْ	6ُ ِ+�ُ)ْ� َآَ	�Gَِم َرُس(ِل(( 

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+��Gَ+َ �9ََل ُأو�P�َ ( اْ�َ)ِ>ُبJُEَْی ��pُ �ْ2ُ>َ)�ُا��ِ>یَ� َی ��pُ �ْ2ُ>َ)�ُا��ِ>یَ� َی ��pُ *�ِ�Nَِص�ُ)ْ� ِ�َ ْص

 2ُrَ�ِ�pََ	� َیlَ�ِNْ ا���ُ'7ُ َوw ُیْ�lُ�َNْPَ َوَی2َJَْ= ا���Jِهُ= َوw ُیْ�2َJْPَُ= َأw w َیMُْ�َ(ن� َرُ'7ٌ ِ��ْمَ�َأٍة ِإw َآ�َن

3َ�ْ�J9َْ�ِ� َأْ�0َُ=ا�pْw�3َ�َْن َمَ� اْ�َ(اِ�ِ= َوُهَ( ِمَ� ا�Jن� ا�kِ+َ !َ�َ�ْEُ�َْ:ِ! َوِإی��ُآْ� َوا�	َمْ� َأَراَد �ُن َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ#َ 

  )) bِْمُ� ُ�Nُْ&(َ�َ! اْ�َ#�9ِ! َ+ْ�َ�ْ�َ�ِم اْ�َ#َ	�َ:َ! َمْ� َس��ْ�ُ- َ�َ�Pُ9َُ- َوَس�َءْ�ُ- َس�Pُ�َ4ُ- َ+َ>ِ�ُ)ُ� اْ�ُ	

   ���ً� وا�MUب إ�E اH یtخ\ �� cMUا ��2 یtخ\ ��Uوا j3�Uا �� ا�\ي ی��4، ا�MUى یtخ\ ��

 ،k)gی� L�� ر�oرس ی�� ی�ج ��3ون، إن��ن ج�ء إ�E ا�رس، ی�ى أخ س��LP إ�E ا���)��� ،3�Uا

�T وجc، ا Hا Eب إ��P��� L��� ���ق ���L ���2�3، ���ق M ی�ى أخ Lی�T وجc أج�ى ��E ی H

  .أ���ل ص���� آ��Zة، ���(���� �c�3 ح�ا�T وان��Bط

��ة آ��i� �� hر �5 أ���i� 2رات ا�2��3 ی(
 أن ���� ���X Eی� ����ك ������ �uی�� جًا   

 k� ی� ا�����ك�gأن ه\ا ا� ���� �� �iخ Hن ا��B5 ی��ر، س�و��E ا��gی� ح�جTان �5 ی��5 و

 cZی5 ی�Tا���ج L��� h�g� ذاS� ،����� ����E ه\ا ا��iی y��B4 ا��� h�g� إذا hنt� ،��ا�(��

 Hا Eإ� ����h، و�?\ا ا��gی� ح�جTان ی���3ن �5 ا���Pط، �tنk� h ا�(����، وه� ������ ��  ا���
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c�Tا� �P�و.  

5 �(����، أ�� ����دك ���� ����دك، أن� ���3�M hن أن?� ���43، ���رس ا����43 و  �� hأن ی�ج

�� أن_ � 2���X c3ء، أ�� ���(���� �_ أخ�ان ی�>�ون ���_ ذ�_، ���c �>�2 أ��م أخ ورع ��M ك��

 kو� ،�P�� 3_ �5 أن��� Tح�اج ی�Pل �_ ه\ا f ی(�ز، �tنk� h ا�(���� ��PیBً� �� ح54، ی�ج

��  .ا�(���� ی�ج س�

ی�ً� �� ا��gم آ�ن ه��ك ح���ت آ?�����R وی�ج �?\ا ا���  M  راج�ت �� ا��34دح����، ��آ�ب ا�

 J�� و�k ی����E ا������ ����LB إ�O Eخ� ا���، أن� h?BX راآ
 ا�راج�  Jص�B3 جًا ی�k ی

 5� c� L�� q�� أح�ال L��t� ،gوی� 
��E ه\J ا������ ار��ح س�L�B، وا!ن��ن ��5 ا�(���� ی���

، هc ی�ج س�Bق �� اUرض �5 دون ج����، هc ا��(��ع، یt�� L�y�t �5 ا��(��ع، ا�M Hل س���Pا

 L�� ق ا����رات�Bس ���5 س�Bق ����دf ،J ی�ج س�Bق �� اUرض إf ج�� 5��س�h3 إن��ن أ

E��3� ل�M ،��gات ا����ل، س�Bق ��دي f ی�ج L�� ق ا����ل�Bات ا����رات، س�g�:  

  C)133(ْ�ُض�2َ ا���َ	َ(اُت َواْ�َ ْرُض ُأِ:=�ْت ِ�ْ�ُ	�Gِ�Pَ� �َوَس�ِرُ:(ا ِإَ�� َمEِhَْ�ٍة ِمْ� َر�4ُ)ْ� َوَ'�9ٍ! َ:
  )س�رة Oل ���ان ( 

   �_، ی�جM لT� f ،54ح _�i3� ًا�� �E�3 ه\ا أي أن_ ��5 ج����، ���cR ا�(���� آ��Zة ج

����)��� 2<������L وس�2  Hا Eص� �Bل ا���M _�\� ،�� ح��س، وروح �����، زخ2 روح� ��5 ا�(��

�����>2 �5 أ���ظ ا!�pاء، أي ا���Tا ا�(�� J\وه.  

ْ� َأَراَد ُ�Nُْ&(َ�َ! َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ#َ	�َ:ِ! َوِإی��ُآْ� َواkِ+َ !َ�َ�ْEُ�ْن� ا��3َ�ْ�Jَن َمَ� اْ�َ(اِ�ِ= َوُهَ( ِمَ� ا9َpْwْ�ِ� َأْ�0َُ= َم((

  )) Pُُ- َوَس�َءْ�ُ- َس�Pُ�َ4ُ- َ+َ>ِ�ُ)ُ� اْ�ُ	bِْمُ� اْ�َ#�9ِ! َ+ْ�َ�ْ�َ�ِم اْ�َ#َ	�َ:َ! َمْ� َس��ْ�ُ- َ�َ�9َ

  L� h�P� �4M 5، ذآ�ت ا���م���z� أخ�ة L� 5 س�3دة ا!ن��ن أن ی>�ن� : yی���R�� 5 ص cإذا رج

 ���M L� _��ه� ،j�ه�ا yی ا����R ص��J ه��j وحJ ه\ا ا�?��U L� ���M f jن_ ����دك، أن� إذا ��

  .fzء اUص�Mء ��h ���4_، آc هآ��Bة جًا

ا!ن��ن إذا ��ش ��5 ج���� ����z ا����ة ج�� واH، ا�k�B وا��gاء آ�L س?f ،c ی�ج ��Biت، أ�� 

E��3� ل�M _�\� ،jإن��ن ی�� cآ ،
i� إن��ن c2، آo� إن��ن cى آ��ا���س، ا���س ������5  ����:  

�EِMَْ� ِمْ� ِزی��2ِPِ9َ َوُ�(ُ�(ا ِإَ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن �َوَ�� َیDِْ�ْ�َ� ِ�َ ْرُ'��2ِ�ِ 0ْ�ُ�َِ�َ� َم� ُی

)31(C  
  )س�رة ا���ر ( 

   �uخ� _��B� �iی� f 5���Bع أس�B��3 أس�ی�� ا����ر ����ع، أخ آ�ن �� ا���3دی�، 3Buً� �>� وا��

  .ن��Bط ��م ی�ج راح� ن���� ����ك ان��U �RنL ی�ج ان��Bط، إذا آ�ن ه��
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  :ا��ی*

ْ� َأَراَد ُ�Nُْ&(َ�َ! َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ#َ	�َ:ِ! َوِإی��ُآْ� َواkِ+َ !َ�َ�ْEُ�ْن� ا��3َ�ْ�Jَن َمَ� اْ�َ(اِ�ِ= َوُهَ( ِمَ� ا9َpْwْ�ِ� َأْ�0َُ= َم((

 -ُPُ9َ�َ�َ -ُ�َْ:َ! َمْ� َس���	ِمُ� اْ�َ#�9ِ! َ+ْ�َ�ْ�َ�ِم اْ�َ#َbْ	ُ�ْا �ُ(ُ�ِ<َ+َ -ُPُ�َ4َوَس�َءْ�ُ- َس� ((  

���L ا�4�ة وا���م وصj ا��t� 5�zنj�t� L أي یj�t وی�M ،j�zل ���L ا�4�ة وا���م �Bن ا��Qا:  

اْ�ُ	bِْمُ� : َوَس��َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- : َ:ْ� َأِ�* َ��ِزٍم َ:ْ� َس7ِ2ْ ْ�ِ� َس0ٍْ= ا����ِ:ِ=ي4 َ��َل(( 

lُ�َbُْی wَو lُ�َ َْی w �ْ	َ�+ِ �َ�َْخ wَو !ٌEَ�َ َْم ((  

   �oBی� E�� ،h<أن ی� �oBی� E�� ی�3ف yB� خ�ی5، أيQ�� 
ا��5�z ��5 ا��3ی>� س��، ��gش، ی�ح

خc، أن ی�>�E�� ،2 ی��oB أن ی���
، ��E ی��oB أن یE�� ،EPB ی��oB أن ی�خE�� ،c ی��oB أن f ی�

E��3� ل�M ��<ح J�� :  

  C)269(َ ْ�َ&�ِب �ُیbِْ�* اNِ�ْْ)َ	َ! َمْ� َی�Jَُء َوَمْ� ُیbَْت اَ(ْNِ�ْ	Gَ+َ !َْ= ُأوِ�َ* َخْ��ًا َآ��rًِا َوَم� َی>�آ�ُ� ِإ��� ُأوُ�( اْ�
  )س�رة ا��PBة ( 

ا�(���� ی�Pل ���L ا��j�t� 5�z و f خ�� ���f 5 یj�t و f یj�z، و ه��ك حی* Oخ� �5 روح   

  : ا�4�ة و ا���م

اْ�ُ	bِْمُ� ِ�ْ�ُ	bِْمِ� َآ�ْ�ُ&9َْ��ِن َیDُ0ْ�َ %=Jُُ- : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:� َأِ�* ُم(َس� َ��َل(( 

 �Dً0ْ�َ ((  

���5 صیPً�، أر��3 أو خ��� أح��نً� �Xب ی�Tوج، و اH أح��نً� أ�3X ���3دة f ��صj، ح��L ح�ا�� خ

  .أخ\وا �����p L، أر��3 خ��� س(�دة، أر��3 خ��� ث�ی�

   �?)� L�ح�ج� cآ kواج ی�Tا� k�Tًا، ا�\ي یان ا!س���� ه��ك ��دة �B�u ج�Bا� r3� 5� ��o��

ذا آ�ن ����3 و آc إن��ن ی�ی أن ی?یL هی� یt�� إ�E ه\J ا�(?�، ی�ی ��ادًا، ه\J �5 حy ا��Bاد و إ

 

 ا�Tواج ه\ا ��5 خ�i، ُی>���i� مPء ی�X cآ ،ti���� ی�م هP� f ،��� ح� ه\ا ��اد�B�� ��

م �L هی� ی�tل ه\ا ا���جk �� ه� ح�ج��L ؟ إ�� أن Pأن ی 
أن ��ن ه\J ح�ج��c<� ،L صیy أح

iح�ج�ت ه\ا ا� �B�� �?�
، ه\J ه� ا���3ون ی��هT)� 2ء ��?� أو �>�?� ���* أن آc ا�?ای� �� �(����

  :و ه� �Xء ج��c جًا

ِإن� اْ�ُ	bِْمَ� ِ�ْ�ُ	bِْمِ� َآ�ْ�ُ&9َْ��ِن َی�Dً0ْ�َ -ُDُ0ْ�َ %=Jُ : َ:ْ� َأِ�* ُم(َس�، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  )) َوَش&�Qَ َأَص�ِ�0َُ- 

  : مو ه��ك حی* Oخ� ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���  

)� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ِ� ا�9%0َْ	�ِن ْ�ِ� َ��Jٍِ� َ��َل(( َPَ(َن َآَ�ُ'7ٍ َواِ�ٍ= ِإِن اْش	ِ�ُ�ْ	اْ�ُ

� ُآ�%ُ- (َPََرْأُسُ- اْش �(َPَُآ�%ُ- َوِإِن اْش �(َPَ9ُ�ُْ- اْش:َ (("  
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  ��م �>2 ه\J ا��f ،�P�P �>�ن M5 وأ���zه��م ا�� c��� 2� إن �ً��z� Hا.  

  )) وا
 w یbم� وا
 w یbم� وا
 w یbم� م� ��ت ش&�0ن و'�ر�i�' W وه( ی��0 (( 

یf c ی��_ : ه\J ا��وح ا�(����� �( _�3�tآc و�23i، أی�م �Mل �� أخ  � Lأآ���� ����رة، و� Hا

  .ذهhB نTه� أخ\J ��3 نTه� � آ���س��رة وf ی�ج أ�c أن ی��ج نTه� ��Pل �

 L�ن��<�Sو� L��� �� 2ن��ن ی��ه!�� ،L�����X 5ء �5 راح�L وخ�j �5 أ��Bء ��o ا����ة  E���

���  .����وح ا�(��

اد4ِهْ� َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم7ُrَ اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِ+* َ�َ(: َ:ِ� ا�9%0َْ	�ِن ْ�ِ� َ��Jٍِ� َ��َل(( 

� ِمDْ:ُ -ُ9ٌْ( َ�َ=اَ:� َ�ُ- َس�iُِ� اْ�َ#َ�ِ= ِ�����2َِ� َوا(َPَِ= ِإَذا اْش�7ُ اْ�َ#َrَ2ِْ� َمEِ�ُ�0َ�َ2ِْ� َو	َوَ�َ�اُ�ِ ��	Nُ�ْ (("  

�� ا�رس ی�ج ن5��iP، اUو�E وه� ا���?� ا!س��� وأن� أ�Mل ر2M أ��p L�P�u دy�M، ا���?�   

�� jأ� �R�� ���ا!سhوزآ� hوص� hص�� �P� hذا أنS� ، ...�� jأ� �R�� 5� خ��� fإ h�3� ��.  

E��3� L��M د��Bا� J\ه �Bأآ   : ا���iP ا��Zن�� أح

  C)2(�ِب َشِ=یُ= ا�Gَ0ِ�َْو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اpْkِ�ِْ� َوا0ُ�ْْ=َواِن َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- 
ة ( Rس�رة ا���(  

ا��B ص�ح ا�ن�� وا���Pى ص�ح اQخ�ة، وا!ث2 وا�3وان، ا!ث2 ���43 ���� ���_ و��5 اH، وا�3وان   

  : ���43 ���� ���_ و��5 ا���y، و���l ا�رس ه\J اQی�

  C)2(ا0ُ�ْْ=َواِن َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ- َشِ=یُ= ا�Gَ0ِ�ِْب �َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اpْkِ�ِْ� َو
ة ( Rس�رة ا���(  

  : وا��Z�U آ��Zة جًا وا H��M E��3ل  

  C)3(�َوِم	�� َرَز�9َ�ُْهْ� ُیGُEِ9ْ(َن 
  )س�رة ا��PBة ( 

م �Xء �5 ج?J، ی�Pل �� أخ أن� أ�5P ا�>?���ء أي خ�� �� ا���(  Pإن��ن ی cه\ا أدى آ ،Tأن� ج�ه 

 c�3ون آ���� Hا h�B� ��م خPط، س(�د، ی�� Lآ?���ء وه\ا اخ��4ص Lه\ا اخ��4ص ،L���ا�\ي 

ی، واQن ا����ة �Mس���Xء ی�EM و�3م ا���3ون ص�رت ا����X ء
�  .ة 

 �iوه� أخ ��ي ����� ی��3 ج?�ز ا����p �B4�أخ�ان� ا�BuUء ذآ�وا �� اQن ی�ج اخ��4ص 

?�ز ��!ن��ن وا�(?�ز ا��B43 وا�(?�ز ا�?���ن� ه\J اUج?Tة ا�Z�ث ی�ج ��اصc ���?�، ی��3 ج

د، ی�ج ��اصc ��5 ا�(?�ز ا������ وا�(?�ز oا� Eإ� cP���و ��ة ا� ��B43���cP إ�E ج?�ز ا����gا�

أحث اخ��4ص ا��B43 وا�(?�ز ا�?���ن� ���* أن أي خ�c �(?�ز ی��cP إ�E ا�(?�ز ا��Zن�، واQن 

 J\وا�(?�ز ا�?���ن� وه ��ة ا������ وج?�ز ا����gل ا��5 ا���ض �5 خ�
 ه� أن ی�Z�Bا iا� ��

ة ا������ �� ه� سBB?� ؟ ا����ة ا���دی� gا ا������، ا�\?� f2 إ?�� f ًاد وإf ی�ج �Iاه� آ��Zة جoا�
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�P5 ی� ��5 إن��ن �5 أجc ث�5 دواء ی�M c�3ض �5 ��4ف، f ی�ج J\خ���ن ���ة، أ�� ه L�

5���z5 ا���� cء ی��X cآ ��<g�   .ا��f 5���z ی�ج

ا�2�3 �� ��S� ،�P� L� cن f یL� c�3 آ�ن ا�(?c أو�E، آ��� ��2 ی�X ��3ء ��X ،yBiء : أی?� اUخ�ة  


 إ�E واkM، أ�� أن �EPB ا������3ت �� ا�\ه5 را�3R و����سq�� ،�P ا�2�3 �� �Pء ان�X ،رس���

2����  .ا!س�م هف �\ا�L إu�Mً�، ����3ا �� X]�2 ��ا 5� H�zج�وا ح�E ����3ا ��� 

أی�م أخ�5 ی�����3ن �c�3 �(�ري �Sخ�ص وإن�4ف ه\J �5 ث��ر ا!ی��ن، أ�� ی�ج ����P خ�Z�B جًا،   

�5 �3 ج� أ�� ��g� 5رآ�  f��gرآL �����وا، �� ه\ا ا�ی5 ا�\ي إذا �Xرآ� L����J ه\ا دی5 ه�، 

E��3� ل�M j4�� LنU L�B�� �� Eن����رآ� �gا�� E�� 5�zا�� ،J����:  

0ْ�َ ��َ:َ �ْ2ُDُ0ْ�َ *hِ&ْ�َ�َ �3َ�َءMُ�ًْ�ا م4ْ� ا�rِ�0َِ'ِ- َوِإن� َآ>ِ �ٍ~ ِإ��� ا��ِ>یَ� �َ��َل َ�َfَ =ْGَ�َ	ُ�ِ Qَ�bَاِل َ<QَPِ#َ0ْ ِإَ�

  C)23(7ٌ��ِ م�� ُهْ� َو��fَ َداُووُد َأ<�َ	� َ+Wُ��9Pَ َ+�ْسEَhْPََ� َر��ُ- َوَخ�� َراِآ�0ً َوَأَ<�َب �َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َوَ�
  )س�رة ص ( 

���X Eی>��z� q�� Lً�، ی(
 أن ��gرك أخ�_،    �oBی� أن ا�\ي یQا J\ا����3ء �5 ه r3� �Bاس��

 fی�(� و f ا���دي c�3ي وا�)� c�� ��  .س��� �� ه\ا ا��43 ���\ات ��4 �>��توا�c�3 ا�(��

   ������ان ی��3ون�ن �رج� أن?2 س�ف ی��B4ن دو�� واحة، Uدول أور�� ���?� ح�وب �5 �]�ت ا

 cآzن fوإ �� �5 ا�c�3 ا�(��� f ح��ة ����اد f ،ة��Bود وا�(��رك، آ��� آور��M واحة، إ��oء ا��

����>2 آ�j أt� ون��ًا، واءن� ا���م ی����oن� أ�kg اس�o�ل وی���Pن ����� واحًا واحًا واحًا واح

 2������� و��E ����ى  2��� �5 ا���3ون ون�5 �� أ�q ا���ج� إ�E ا���3ون ��E ����ى ���

 �P�M5 ن�4ص د� L�� ��� رسإس��� و��E ����ى �Xق، وأرج� ا H�E��3 أن �r3 حyR�P ه\ا ا�


 إ�E واkM، وأ�Pًا أن ی��جUه\ا �� ا �?eأن ی 
  .��ل ا��(�ری�، وا���3ون ا�����Iح

�� ��دی� �5 ��ازم Tخ�ی5، ا�\ي ی��_ نQ2 ا�i�� �?وا���دی� �5 ��از� ��ا�c�3 ا���دي ی��h ا�(��

�� ا�(����� �5 ��از�?� ا���3ونTخ�ی5، ا��Q2 اiأن ی� Lدی���.  

��Bع وا���3ون ود��ة إ�E ا��p H ����4 وآ�h أ�Mل دا�Rً� ه��ك د��ة إ�E اH ����4 أس�س?� ا!

qأس�س?� ا�����.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����Bدة ا!خ�ص - rp ا��4B ) :103( ا�رس  -��. 

  28-06- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

و أنL ی�3ن� وأخ�ة  B�4، یBا� rp ح�ل 
 ��� ����Sح أن أجc3 �5 أح دروس اUح�u 2أخ آ�ی

�T وجc آ�ن ��  H5 ا���ا ��� �g>�� أن ح(��?2 �� j�4ا� �� 
آ�Z خ�ل ه\ا ا��hM ا��43

ا ����ع إu�ق ا��4B، وUن ه\ا ا�����ع وردت ��O Lی� O�Mن�� �� ا�O�Pن ا�>�یE�3� 2 ذ�_ أن ه\

 cRی5 وه� س�T�Bد آ���Mو k�B� د�Mو �i�� ،�P�Pا�� J\2 ه<� k��Xء �?2 جًا ح�ل ه\J ا���iP أ

���(� وی�ج �>�ن !��ن ی�>5 أن ی>�
 �� ه\ا ا!��ن أ�j ج���، ����ن ح>��، �� ا!��ن 

� ی��ق ا����i آ�?�، ن��� ه\ا ا!M 5خ��ن إ��ن ا����س
 �?\J ا����i ؟ ����ع ا��خ�U 5ن ا��

�i��4 ا����� y�3�� ن��  .���4ي ��4ح
 ا����i ا��>�2 ی���P إ

��E ا�\ي f یt��L ا�cu�B �5 ��5 ییL وf �5 خ��L وه� ��?� ا!ن��ن،   Uا cZا�� Hو cوج T� Hم ا�آ

 5� Tح� cog�4 یBا� rp ع���� ��� ،5�Bا����5، ه� ا���ر ا�� Hا cB2، ه� ح�Pه� ا��4اط ا����

pل�M ���<ا� J\ه ���B)���>5 أن ن�Pل ه��ك : r ا�E�3� �4B ه\ا �Xء �?2 جًا �\�_ �r3 ا����3ء أ

�4Bا� rp رس��.  

   ،c�Pا� k��� ،�Mا��� k��� �� cان�5 �� آ�Mو ��eه��ك أن ،J�4� roی L5 أن�z���� ا���4 ا��4رخ�

�X 5<ان�5، و��Pة ا���M 5� ی��ف Lأن ��Bی��ق اح���ل آ f أ��ًا ���\ي ���i3أن ی �o��Bا� Hءت ح>�� ا

 fو ،�ًiس� Egی� fن�نً� و�M Egی� f J�4� roان�5، ���\ي ی�Pا� L���� ��q �� ��د اUرض ��

 �M5 ا���� _������� ،H _ص�إخ E��ی��X Egء إf اH إذا آ�ن ه\ا اL� ��U خ�ص� ��نL أ�� یل 

 ُی��� خ��ً� �5Mو H �ً��u ُی��� M cوج T� Hخ��ً� �5 ا fی��� إ f �4B�� _�p أن fان�5، إ�Pا�.  

 rp ب ا����ء، ص�ر أ���Bج� h3ا�����ت وخ� h���� 2 ا����د، وآ����وآ��� اس��heP ا���5، وآ��� 

 أه��ً�X�4 أBا�.  

یc<g� ��3 ����4 ا��جc ا�>?c یtخ\ �5 ا���ل وا��gب یtخ\ �5 ا���أة، ی�ج �2o� 5��o ی�(�   

��gب و ه� ا���أة، و�2o ی�(� ا�>?c وه� ا���ل، وأآ�Z ��3ص� ا������5 �� ا���أة وا���ل، ���3 ا

��ت ��
 ا���ل وإن��ق ا���ل، ی�>5 أن �3 ���P ا����<� L�M�����M ا��جc �����أة و 2�e��� ر�g�أ

�g�.  

��ع rp ا��4B ه\ا �Xء �?2 جًا إf أن ا���ح  ��� �e ا��� أ���E أن ������ ن�l4 درس اUح
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 c�p E�� �3gأن ی ،Lدرج� أن ی>�ن ح>�2 ن�� Eإ� c4أن ی 
آ2 ه� أن ا��5�z ی(�� �ً���>�ن وا

�5 اE�� ،H ا��3X E�� ،L� c4 أنL ��(�ب، ���3X E أن ا��iیy إ�E اH س��_، ه\ا �3Xر �?2 

 �3g� �4Bع ا����� �� cه��� Lأن �� Lح��س�� �� إی��ن J������(�ب ��رًا أث��ء جًا، ا�\ي 

  .ا���4ات

J ح��ة، أ�� ا�\ي f ی�tل ه\ا ��Uس�س �2   �� م ا��(�ب �E�3 ه\ا أنL ی�ج����\ي ی�3g ����(�ب و

 _� jg<�4ل ی��fا ی�H�� c4 ��\�_ �2 ی�3g ����(�ب، ا��(�ب �� E�L� �3g ؟ �3 اf��4ل، �3

��(�ب، �� ذ23u hM ا�c�3 ح� E��Pل أیr3�  5 ح�fت ا��(�ب أ�� cBM اf��4ل ��E ا������5

��B ح�زم وf ی���  L�ا�?X �Bی� ���� ،cوج T� Hا k� ��i42 وی�Pا!ن��ن ی�� ���� ،c�3ا�

3 ح�5 � cه���أو  ��p �� H�� ص�� L� ه\ا ا!ن��ن ص�ر ،�P� Hا Lأح� ��� �e�� أن fا�5�3 إ J\?�

  .ن �� ا����� ��ص�fً، ����صc ی>jg �_ ا��(
ی�3g ����(�ب، و�3XرJ ����(�ب UنL آ�

 T� Hل ا�M Mو ،H5 ا� 
��Pب ی��ل ا!ن��ن ��E وجL اUرض ؟ أن ی�( �Bه� أآ �� �� h�M وإذا

cوج :  

  C)15(�َآ��� ِإ<�2ُْ� َ:ْ� َر�2ِ4ْ� َیْ(َمِ�ٍ> َ�َ	Nُْ#(ُ�(َن 
 ) 5���iس�رة ا��(  

 �>�ن ��ی�ً� و�� أ�2e س�3دة یc4 إ��?� ا!ن��ن   M ،L���u �� أن ی>�ن ،Hان ا��أن ی>�ن �� ر

 _�<� ،Hان ا�� ���ط �?��م آ��(�Bل و�>�_ ��E ��?� اH ا����4، �>�_ �� رMًا و��P� ن�<� Mو

�� اH، أن �>�ن �k أحL��B، أن �>�ن �u �� >�ن�أن  ،���iBه� ا� J\وه ،_Bی� H5 ا<� Hا ���u ��

 أ��ا�ً� ح�ل  �5 أو���LR، أنP3ی Lأن Hا Lدة ا!��م ا���وي رح����>�ن ���Pً� إ��L أول ا��gء آ�� ه� 

��ت ی�اه� �?�� ج��ه���P�ًا، �5 ه\J ا��Uاب ا��� :  

�3ة، � ��ب ���ی2 ا���e إ�E ا���أة اUج���B، ��ة ث�ن�� ی�ج ن�iP د�P�M، ا�یL� 5 آ���ت، و��P� Lص

�3ة �5 ه� ا��L�P ؟ ه� ا�\يBی5 ا�  .ر�� ج��RTت ا�ی�P�� 5ص ا�

رس ��   � hأن ،E�3� وا��Uا J\?� �Bی5 أصإذا ر�hi اUوا�� ا�������4 ر��P���� �?�iص ا�>�Bى ��

��Bرة � �M�g��k ���?� خ�  cا�?��� وآ E�� �?B�<� أن �eا�� h��� ةوh�u ن��_ أن آc �>�ة جی

\ا ����ط ����(�ح وا��(�ح ����ط �������I وا���u���� ���I أح�� �� ���M ه\ا ا����ك ا�(�RT ؟ ه

 L� إذا آ�ن ���Tواج، أي أن أها�_ ا�>�Bى ی�>5 أن ���� ��M �Mاء�_ ���l، ا!ن��ن ��E ی�3

�� آ�Bى جًا��P� ��RT)ا� c3ن ی�Qاف، ا  .أهاف آ�Bى وآc ا�(��RTت ر�k� �<Bg� �?i ه\J اUه

34 إذا ا!ن��ن ا���h ص��L و� f ،��� �� �iس� 
�Biا� L� ل�P�� ،�ً�ا���ض خ��i، اح��gء ��

��E ص��L یyBi ه\J ا������3ت �c<g �\هc، ر�� ا�رج  lا���ی rى ه\ا ا���ی��رج، ��E ا�  
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ة ا������ �����تgت، ر�� ا���� �����ت، ر�� ا������.  

�� ���� ا�(��RTت ���>���ت اQن ���\ ه\J ا�(��RTت   �� hا�>��� أن J\ل �>2 ه�Mى وأن� س�ف أ�Bآ �M�

إذا ر�rp hi ا��4B ���5 ص��_ ��H هc �� ح���_ آ�?� ح��� أس3 �5 أن �>�ن �k اH ؟ �5 أن 

��_، �5 أن �>�ن �� ر��انL، إذا ر�hi ه\ا ا!ن(�ز  �ً���>�ن ��ص�ل ��H، �5 أن ی>�ن اH را

ro� �4 ص�رBا� ro� H�� ��4ح�5 ا� ��B<ا�  ،_��� ��Bء آ
� ا�E�3� �4B آ��B جًا، و�2 ی3

 �u�X fم و�eن fن�ن و�M Lی��� f ء�X Lأن ،Hا ��ص�ر ���3، أن h����P� �3g_ و��>�ن�_ 

 ro� ح���� hك، وأنی��سB_، وf ������، وf رس2، و�_ أن �y�i ا��4B آ�� ��gء �>5 اH ی�gه

��  .اH وحJ و f�t� tB3ح ��4ك �5 ���رم اE�3� H ذ�_ أن_ ��

   k� �?نtن?� �� ���?�، وآtج ا���أة �5 ���?� وآ���؟ ح����  Lأه��� �g� E�� 5<دي و���ه\ا ا�>�م 

ی�ً� ا����د �� M Lًا أنزوج?�، وآtن?� ���� ��س?�، وه\g� J>�� آ��Bة جًا، �\�_ ی�ج ن�iP د�P�M ج

س���� وآE?�� 2 وا��ی�� آ�?� ن��ء ��(�Bت، دروس �zر ��ودة ���������ت واUر����3ت �� آ2 

��2، ���ج، ه\J ح��� س?��، آ�� أن_ دخ�h إ�E حی�P ح��ان ه\J ا����ان�ت ا�����س� ج���� �� 

أ��Mص وهfzء ا���س �� ���Bح� ی�(���ن �� ه\J ا��ی�P وی���3ن �� ��وج?� ا����اء أح
 أن 

 cأن ی�ى ا��� 
��l�M 5 وا�����3 س?��، أ�� اQن ی�ج حاyR ی�ى �r3 ا����ان�ت، أح �?�

�u ا����ان ��Pح��ان �� أ��یl�M 5��  .�y وا�Tا�R ی(
 أن ی>�ن 

ا���k اQن ه>\ا ا����د �� آc �>�ن، �� آ�u cیy، �� آc �(��، �� آc إذا��، ج?�ز إ��ن�، 

M �� 5�4، ن�Bا� rp ؟ ه� l�Pه� ا� �� l�M 5�� q�)ن ن�5 أن نQا 
�rp l ا��4B وی(

  .����r3� �� 2 اUح��ن إن��ن ی��?� ����أة

��ة   ي f ،l4M أ�>�2 �5 �����3ت �� ا�>�
، ا!س�م ه� ا����ة، خ�ل ه\J ا���أن� f أ����، أن� 

��ع ��� ،L�M hة وز���� ��E ی E?آ�ن�ا، ان� �<R�ب آ����BX ��3Mوا l4M ي�� ا��iی�� ی�ج

د �� آc �>�ن �2 أي �� س���ت، إذا أحhBB أن ����� �5 د�yg إ�E ح�
 ی(
 ا�g?�ة �2o، اQن ا����

أن ���k أ�pن� س��u �iMل ا��iیy، �� ا���� ی�ج أي ج?�ز إ���� ��L ن��ء �E?�t زی��، أي �(�� 

�4Bا� rp 54�� 24�3أن ن 
  .����?�، ن�5 اQن ی(

��Bدة ا!خ�ص، وص�Mن� J\ه ،J�r ا���وة ا��� ی\وM?� ا!ن� rp ا�H�� y�3�� �4B وح k� ن�

3�?� ح�وة� f �4Bا�.  

Hا Lأورث H5 ���رم ا� J�4� rp 5� J�Pی�م ی� Eإ� LB�M �� وة�إن��ن  ح cوآ ،�BB�� ن ا���أةU

J ه\ا ا��3gر ا�h��Z، ������ یJ�4� ro ی�k ث�5 ا�(����.  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1302�� آ��ب ��
 

�� ��� ا��أة ���h ا��J�4� rp �e، آtن_ ��ة خZ� ���� �� �iً� رجc ا��Xى �>��رة آ��Bة، وآ�  

�T وجc یtذن �_  Hا ����و�h3 �� ه\J ا��>��رة ���ة ذه
، آrp c ��4 ���ة ذه
، و

���Tواج ���� ه\J ا��>��رة ��( ��?� ���R أ�j ���ة ذه
 Uنf L ی�ج �� ا!س�م ح���ن و�>5 ا�\ي 

�ج حc وس�، إ�� �3iM �5 ا�(�� أو إنL ح��� یcBM j3 ا�Tواج ی>��T� Jtواج س�3، وا�Tواج f ی

�\اب ا���ر، �� ه�  ��Mخ�ة ح��� وQن�� ح��� و�� اا�ن�� آ�� ���r3� J ا����3ء، ر��� O��� �� ا�

 ،_�eح� �?�� hBp وإن _���u �?�_ وإن أ���ت إ��?� س��eن�� ؟ ا���أة ا�����4 ا��� إن نح��� ا�

  .و��د ودود ه\J ه� ا���أة ا�����4

   hMو�>5 �� ا�� ،_�� L��T وجf c ی���_ �5 ه\ا ا�\ي أود Hواج اTا� cBM Lن�� �Bإن��ن ی� c<�

 ro� ���� hًا، وأنا����س
 و�� ا��iی�P ا����سk� �B ا��اح� ا������، وا��اح� ا������ ��ی�� ج

���?X hو��M وه� أن� _Bا�>�ن، ی� رب أن� أح yخ�� Eب إ��P�� ؟ c3�� ًء �_ ��4ك ��ذا��  .إر


 ر�>�X 5� 2ب ���L� h ص�Bة، �Xب �� �cB�P ا���3 ���� أ��رJ، ه\ا ی��J�e خ�� آ��Z، أن�   )�

 L� ی>�ن f ،Jأ��ر ���� L�ب �� أول ح���X ،H�� �PZ5 ��ب ا�� c� ر��U5 ��ب اس�3(�ل ا� f Hوا

LنU ،ح��ة cأج� L� ��?ی cوج T� Hا ،c����� ،c����� ق�g� cBP���  f ،cوج T� Hا ���u أراد

 E����gات اUح�دی*، حy ا����2  ����ا أنL ی�ج حی* إذا ا!ن��ن �MأJ ی�3gP ج��L، وی�ج

 L�أ�M إذا ا����2 حy اUخ ��E أخ�L، حy اUب ��E أ��L، حy ا�Tوج� ��E زوج?�، إf حی* واح

��
 �k اH ی�3gP ج�ك، حy ا����2 �u ح�ل �� hأوآ� Hا Eا���3ف 
�u إذا L��3ن ی.  


 ��gوع �� �(��k ا������t� 5ن ی�Pل �Xب زوج�ن�، وآc إن��ن �u ،Hا ��
 ����م �u f ی�ج

 fإ L��3ی f م�P� Hا �� L� ،أس�ة qس�t� �� 2?ی� ،c�� L� ��?ی ،h�� L� ��?ی ،L)ویT� �� 2ی��ه

Hا .  

  ��<g� ،ب�Bgت ا��<g� �)��3� �� ����<g� نQإذا ا kه� ا���ن �� h�� مPوزواج، ا�\ي ی h�� �� 2?

R\ یt��L أ��c إن��ن، �>c إن��ن �� h�� h�� cآ Eإ� tت وه���� J���T وجc أآ��E�o��� L و Hآ�ن ا

 �� qس�t� �� 2س�ه M وی>�ن ،���X 54ب وح�X 54ب ی>�ن ح�g� c�� 5��t� �� ،h�� �� 2ی��ه

إس��� جی.  

rp�4، وBا� rp ا���5  درس�� hMو �� Lا���ج� إ�� �g�ن، و��Tخ� ا�O �� Lا���ج� إ�� �g� �4Bا�

�� إ�E ا�ن��، وا�ن�� خ��ة ن��ة  .ی�eP، وا�g?�ات ����3ة وآ�X cء ی

   5� ��Bآ 
س�ن� ی�سj و��I �� kف ���M ی�(� ��L أح، ��oي جًا، س�ة ا��4P و��E ج�ن

ن ���� ن��?�، وه� �pی
 و�Xب، وT�� ��pوج، ا����3ء ا�(��ل وه� ا��� �J��t و��q �?� ����4 أ

وا اث�� ��g س �ًBB�Tی �5 اح���ل اس�(���B�i� L?� و�k ذ�_ �Mل ��3ذ اH إن� أخ�ف اH رب �
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ًا �� ا��4P ث2 B��� آ�ن �� L��3� �4Pج�ری� �� ا� L��4 ��� رأ� TیT�ا�5����3، ���ذا آ�ن ؟ آ�ن 

h��M �4� TیT� L�رأ :�Bس�L���i� �ًآ��� �B3ا� c3ن �5 ج.  

 5�Zح��ة �����ة وا� cزواج، أ�� cزوج� وأ�� cی?�� �_ أ�� E��3�و Lن��Bس Hا c3� 2�3� f hأن

E��3� ل�M ،H _���u:  

  �gِ:َ)71(C	ً�  �ُیْ�ِ�ْ� َ�ُ)ْ� َأْ:َ	�َ�ُ)ْ� َوَیEِhْْ� َ�ُ)ْ� ُذُ<(َ�ُ)ْ� َوَمْ� ُی3ِِ� ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- َ+Gَْ= َ+�َز َ+ْ(زًا
  )س�رة اUحTاب ( 

   c�3أن ن اQن ن�5 ی��سO ��Bی� �tووا إ�E ا�>?j، أي آ?j ه\ا ؟ ���_ آ?j، وا���( آ?j، ن�ی

نTه�، ه\J ا�P?�ة ��3u?� ج� و�>5 ��?� ن��ء، و��?� أ�pن�، و��?� ��5، ا��5�z ج��L دارJ أو �>�ن 


 ج��f c ی�ج ��L ��3ص�، أ�� ا��Uآ5 ا���3�M fى و��5 �� f ،ة، وا��3ام �?2 آ�����Z5 آ�� �?�� �

  .ی�Tن

   �Zه\ا ح�ل أآ ،cآtو����ع ی �?X �3مiب ا��Bgا� �Zه\ا ح�ل أآ ،kR�3م وه� ج�iا!ن��ن ی�ى ا�

ا��Bgب، ����ع أن ���Pب ه\ا �\اب، أ�� أنh إذا ج��h �� ���_ أو �� �>�ن f ی�ج ����Z� Lات ه\ا 

ه� أهc ا�ن�� �tول Oی� ا���� �?� ا!��م ا���وي ��ب ���ی2 ا���e إ�E ا���أة ن�ع �5 ا���3دة اPی��� ی���

E��3� ل�M ��Bج�Uا :  

� َیْ�0ُ9َ(َن � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	

)30(C  
  )رة ا���ر س�( 

 �� h������e اH و  h���
 ا���س �tص�ل ا�ی5 و �>5 �3 أن H�� h��O و uی�� cوج T� Hا

ی �� ا�ن�� و اQخ�ة �Mل ی� أی?� ا�\ی���O 5ا ا���3ا X اب\�J إذا أL�3u و �� ی���e ا��3ص� �5 ��

  آ\ا و آ\ا 

  Hا _�\� ،Hا k� إی��ن� P3� _نU 
u��� hن أنQل  ا�P35 ا��� q�� ،5ی
 ا��5���z ���وع ا�uی��


 ا���R?�5 أو u��� أن �ًM�uإ cP35 ا�� q�� ،�4ك ی�?�_ ���(��ن� rp أن ��Pل !ن��ن ���

ا��gردی5 ���وع ا�ی5، هfzء ی���Buن �tص�ل ا�ی5، ��!ی��ن ��H، ��!ی��ن �����م اQخ�، �tح��P ه\ا 

H�� ا���z� ن، أ�� ح����O�Pا� h��O M h5، �� د��z� نQا hخ�، أنQو �����م ا L���<� و Lو ��س�� 

�?��ك ��?� �����4، أح ���د ه\ا ا���?� ا������4 ه\J اQی�، �>5 ه\J اQی� أي ا�O�Pن ا�>�ی2 ����ن 

E��3� ل�M ��3 آ��� �5 ؟�ح>�م، ��ذا Uی�ت اO �� ن��Z35 و ذآ�ت ه\ا ��ة �� درس ا��B� ����:  

7ْ�ُ � 9َ�0ُ(َن ِ�ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	� َیْ

)30(C  
  )س�رة ا���ر ( 
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 أو �Xط،   �M ون��?5، ه��ك ا�Tوج� � �4Bا� ro� أن j�<� hا����ء أن cأي �� آ ،r�3B��� 5�

U3ً� ه��ك ا����رم اBu ء ا����رمfzه hخUا h�� خ وUا h�� و ا���3 و ا����� و hخUو ا h�Bم و ا�

 یX h���� س�Uا �Zأآ ،��ه��ك ��ق ��5 ا�Tوج� و ا����رم، ا����رم ی��oB أن ���e إ��?��Z� 5ب ا��

 ��Pم M و Lاخ��� أ��م أخ� ی�Pم ا��gب �����Z��� h�Bب ا���B\�� جًا ا�M ،h�Bأ��م أخ�?� �� ا� hخUا

 E�����Zب ا���م ا�����g أح��نً�، ه\ا ��c خ��i جًا، أخ� ه� أخ��، أخ�_ أي ���Zب ا����، أخ�_ 

ا�5�3 و ا��أس و �>5 ی(
 أن ���e إ��?� ���Zب �����g و f ی(�ز إu�Mً� أن �y�i ا��4B �� أخ�_ 

ا دخ�h إ����p E ا���_، ی� رس�ل ا��Z� Hب ��g��� ��p، �5 ه�� آ�ن اfس�]\ان، ی(
 أن ���tذن إذ

L� ل�M :م�ة و ا���ا�4 L���أ��
 أن ��اه� ��ی�ن�، : أ�� آ�j اس�tذن?� �� ا�خ�ل ���?�، ��Pل 

 
J أخh، أم، أو ��h ی(��  .أن ی��tذن �� ا�خ�ل ��c������?���p E ا�\ي 

 �5 أن ��5 ا�h�B ه��ك ��?� و�� أن?� أخ�_، �� أن?� ا���_ أو ���_ أو � f _خ���_ أو أم زوج�

�����، ��h ا��آ�B، ه\J ث��ب ا���� و ا����2  �BM ،آ2 ����ح j4أي ن ،���e?� أ���_ ���Zب ا��

�B���.  

 ro� أن j�<� hنt� ،ث�ن� jأ�� ا����رم ص� ،jه� ص� أو �Xط، ا�Tوج� وح�M وج� �5 دونTا�

  .�ا�� f ی���5 �_ ه\J واحة��4ك ���p 5 هfzء، �r3� 5 ا����ء اUج���Bت ا��

�r3� 5 ا����ء، �5 ا��Zن�� �5 ز�5 ا���e، رج�X�� c �� : �5 ا��Zن��   Eو�U5 ز��ن��، �5 ا�

ا��iیy و ه��ك ��ji3 ح�د �(tة أ��م ا��أة رOه� آ�� ه�، ا���eة اUو�E �_ و �>5 اUو�E آ�� أراده� 

���L ا�4�ة و ا���م و آ�� ذآ�وا ����ء ا�� �Bز�5، ��رًا ا�� �?� q�� LنU �ًM�uث� إz� f Eو�Uا LP

3 أو�E ص�روا خ��� �2 � J\?� 5��P�Mد �� Eو�Uا J\أ�� ه ،_����ro ��4ك، اUو�E �_ و ا��Zن�� 

 Eو�Uن ا�<� Xأ _���g، اUو� f E��kBi ا��4رة ��E ا�Bg>�� إu�Mً� ه\J اUو�E، و آ��� آ�ن ور

  .���r�3B و ا��r�3B ا��hM ��، �5أ�4M، ه\J �5 ا��Zن

 J\ه ،_���ا!ن��ن ��>2 أنL ی��g �� ا��iیy، دخc إ�E دا�Rة، �(tة ا��أة رOه� اUو�E �_ و ا��Zن�� 

  .�5 ا��Zن�� ا��E�3 ا��Zن�

  *��Zا� E�3ا�� : f و cا����ص� �� �ًPM� �e�� fأ 
ا ا�Tوج� ی(�ح�E ا���ا�� ی�c �_ أن ���e إ��?5 

eا�� kB��ُ أو أن L����ة ا���eة، ا!ن��ن ��L� q حy أن ی�c�t ����ص�Z� cً� ج�2 ا���L أو أخ�L أو 

خ���L، ه��ك ن�eة ����X آ��� ��دی� �X ��3�Buی�� ��ی]�، أ�� ا����ص�Z� cً� أحهh��M 2 ��ی أن 

�ً� �� �5 اUرض ی(
 أ f���e و �� آ�نh خ���_ أو ���_ أو ا���_ أو وا��_، ه�p ول����ك ��

و B� ت ح�آ�و خ�iط ج��?� أح��نً�، �Sذا وجB� M �?��B� ه��ك ح�آ�ت ����أة h�Bا� �� y�Mد k�و
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 E�3ه\ا ا�� �ًM�uإ �eا�� yM�3?� خ�iط ا�(�2 و أنh ا��?� و ه\J أخ�_ و ه\J ا���_ f ی��oB أن �

E��3� ل�M *��Zا�:  

َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	� َیْ�0ُ9َ(َن  � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ�

)30(C  
  )س�رة ا���ر ( 

أروع �� �� اQی� f �ً3Bu ی�ج ی��� �5 ��وج?2 ه\f J ��ج إu�f �ًM ی�ج ح��� ث���Z، �>5 ح����   

rp ا��4B، أي إن��ن یJ�4� ro  ج�ء rp ا�cBM �4B ح�� ا���ج �5�B أن �uیy ح�� ا���ج

J�4� y�iی ����  .�����c أن ی��رط �� ����� زن�، ا��Uاب آ�?� ��P�o أ���L خ�رج ا��54، أ�� 

   ���P� �� �?�أ�M J\ر وه�Zا!ن��ن ُی ����و�Xء دy�M جًا وه� ��3�Bu 5 ا���q ا��gBی�، ه\J ا�g?�ة 

����� وه� ح�g� h>�� آ��Bة جًا إذا ا!ن��ن  ،���P3ا����آ�� ا� ci3غ ی��ز ��دة ی��ُأث�� ج���ً� ا�

 f ،آ��� ����أة �ل �� خ�M �� 5، أو�z� �ل �� خ�M �� ،�3iM 2ی���ح�م ا����ة ����أة  �Bا�� _�\�

  : آ���، وy���� f، و5�z� f، و f��P، وf ��س�M ،yل ���L ا�4�ة وا���م

w َیMُْ�َ(ن� َأَ�ُ=ُآْ� : ا��3Mَ�ِْب َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َخ3ََ; ا���9َس ِ��ْ�َ#�ِ�َ�ِ! َ+�Gََل َ:ِ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َأن� ُ:َ	َ� ْ�َ�(( 

  )) ِ��ْمَ�َأٍة َ+kِن� ا��3َ�ْ�Jَن 2ُrُ�ِ�pََ	� َوَمْ� َس��ْ�ُ- َ�َ�Pُ9َُ- َوَس�َءْ�ُ- َس�Pُ�َ4ُ- َ+2َُ( ُمbِْمٌ� 

ك ن��u qیc و��ى ح�fت ا��(� وا������ق �5 أی5 �أت ؟ ��اه� �5 ا����ة، أنh ح���� ����k و�� 

 cوج T� H�� _�M���5 أخ�X �iء ی?د  h3ا��� h5 ا����ة ����أة أن�  

   f ل أن�P35 ا��� cه ه\ا ا�����ع ��L�� q �(����، أ��h �5 �>�ن ��3، و�� ا�f h�B ی�ج أح

 �� ح54  أح �� ا�h�B، ه\ا ه� ا��5�z داخcأس��P3� ،�?�BPل أن  f����BP?� وf �?� cM ی�ج

cوج T� H L���u L�4وح.  

  :�Mل �E��3: أی?� اUخ�ة

  C)14(�َوَ�� ُیQَ�ُ4&9َ ِم7ُrْ َخِ&�ٍ� 
 ) �u�� س�رة(  

   ���� hأن ،Lوأخ\ �>�ن cBج ��M �� �P��� �)ح LBg� ة�?gا� J\ه ��Pه� ا�\ي خ� ،��Bه� ا�� Hا

� hر، أن�L3 أ�� إذا د�f L�3 ی���P إ�3M �� f ا��ادي، ��L3 إ�E ا����� f أو L3�� ك خ��ر واح�

 k��� ی��� LنU ،ن�اT� f cPن� و�2 یTا ا����P� f ن أنO�Pا!�?� �� ا� ��Uأ�� أن ا 
)��\�_ أ

 fإ �Pی�� f �)ای�تا��Bا� �� �i�oا��ادي، وا� ��.  

  .\ي ی?�ب �5 ا��L�<� �[�i ا�\ي ی?�ب �5 أس��B?�ا��gیq�� j ا�: �Mأت آ��� ���� ا�����
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ا�� وه\J ا�3ا�� ���P أو �(�ح،   � L� راذل، ا!ن��نUا �Bن� ص�Tب ا��Bن� ا����ة، أسTب ا��Bأس

 �P�� 2?خ��t� 2ه�ا��L، إذا و� �P�� 2?�\<� 2?ثا��L، إذا ح� �P�� 2?��e� ا���س c���ا!ن��ن إذا 

L���ا��L، �5 ه�� �Mل �  :ا�4�ة وا���م 

م� :�م7 ا��9س +�� ی�g	�2، و�=�2p +�� ی)>��2، وو:=ه� +�� ی�2E�M +2( م� آ	�6 م�وء�-، (( 

 -P&�c 6وو'&6 أخ(�-، و��م ،-P�2ت :=ا�fو ((  

ن� ح�fت آ��Zة، ح��� ��5 س�Pط ا�3ا�� و��5 س���?� س��ه� ج�ح، آtس س��2 وأح��ن� �� ی�ج

  .�tص5��u �B وی�ج ح��� ث�ن�� �c3 ه\ا ا�>tس ی�M�i��3g��� kP وآ��ن� ه\J ا�>tس 


 ؟   Bا�� ا��ا��، وس��� ا�3ا��، ج�ح ا�3ا��، ا���JT �� ا��M�iت ی(�ح ا�3�ن� س�Pط �� ی�ج

 ��UنL ی�ج ن��ء، ا��ی* ��E ا����ء ی(�ح ا�3ا��، ا���ث �5 أX>��?2، ص��B اUراذل، �5 

y�u5 أ� ،h�Bا� �� L�ص�  J�� ���سL ا���3ن، ��M 5د ��زونً� وأخ�ف ا���س �L، وه� ����� ی�ج

خc ا���Bء ه\ا� �� Liورا� 
ا��L، �5 أآc �� ا��iیy آ��  .�(�ح 

 J���Bخ�ی5 أ�t�� �ًح�Bص ��ePل �� ��ة اس���P� ،��J ا�5 �� رو��أح خ�Biء ا����ج �� ا��gم 

���5�� وأ�J���i س�وی�g وL� ���M آ�?� �� �fل ا�P� ،yی�iة : ا��ا�4 L���: وا���می� أ��� �Mل 

  .اUآc �� ا��iیy دن�ءة

�Xء ج��c�u c �� ا����ن� ی2�3 ا����، �5 أآc �� ا��iیy أو �5 ��ل �� ا��iیEg� 5� ،y ح���ً�، 

��E ا����3، ��ذا ی��وي ر��P� ��� k و�>5  c� ��4ا� E�� q�� د�Mا�� �i�� ،ة���� j�u 5�

ا� hرج��اج�حt� 2إذا وزن� ،L��.  

سtل ا�kR�B آ 2�j��i ����ة، أآ��P� c �5 ح�ام، رأى ���g �� ا��iیy و�2 ی�ی أن ی��gي �tآc و

L�g� k���ث��?2 و.  

 L�� ء�X cآ c�4 وا����2 وا�����Pع ا����ء ص�ر �� خ��ة وا���ا�� ا����2، ����ه\J آ�?� �(�ح 

  .عا ��M_ �5 ا��iیy ا���o ا���gوإث�رة ه\

E��3� ل�M ،��Bا� J�?��� 2ا���� و� L�3وس ��� E��u :  

  C)30(َیْ�0ُ9َ(َن  �ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	�
  )س�رة ا���ر ( 

  M 5 ی��ق�z� 25، آ�z��� نQآ2 ا���4 ا��4رخ� ا ،�ًBی�P� ی\آ� f ؟ c�P5 ی�z� 2ًا، آ�� آ��Zة ج

�5�z یJ�4� ro ؟ ��M جًا، rp ا��u �4Bیy إ�E اH س��_، وإذا آ�ن ی�ج إu�ق ��4، ه\ا 

H5 ا� 
)�� L�B�p Lا��ردة ن�� cZ� ب�X ،ث��5، ث��ا���م �� �� L��  .ا�����ع اسtل 
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  M�� Lأوان cBM ء�gا� c)3� 5�� ء أوان�X c<� J���
 �����نL، أن� ��ة أخ زارن� آ��B �� ا��5 

�����3iM L آ��� وآtس �Xي، و�k ا��gآ� �� ا�>��� و�Mل �ًBی�P� ن���ت��Z��� : 5ا��ح� H2 ا��

 L��� 5� Eی�� fو L��M ��ا��ح�2 س��Bن �2�M 5 ��� ه\ا وf ی��L��� 5� E أح، واH أی?� اUخ�ة 

����P ج J\ي، ه���� h3د� ًا، أن�X hب f ی���ك اL��� 5� H س�ف ��Tوج ویt��_ دخc و���3 أح

 fح�، و�B�� ��_��� �� �?3� ،  .ی��L��� 5� E أح

 5� Eی�� f2 ��� ه\ا و�M 5� ن��Bس ،y�i� Lآ��� ،hا�>��ر وی���ك أن �i3ی f E��3�و Lن��Bس Hا

�I Jوف ص�� ��E آ�X cء اf H ی�ج �?�Bأن� س� ،ن� �Mل �L���E��3 أح�� J\ه �B3:  

  C)21(�َوِإْن ِمْ� َشْ*ٍء ِإ��� ِ:9َْ=َ<� َخَ�ا9ُiُِ- َوَم� ُ<4�9َُ�ُ- ِإ��� ِ�Gََ=ٍر َم0ُْ�(ٍم 
  )س�رة ا��(� ( 

J آ�X cء وأنk� h اH ان�?E آ�X cء، ���ذا اخ��ت ه\ا ا�����ع ؟   �� H�3ف أن ا� ���� hأن

��ع ح��ي، ن�5 اQن ���� LنU �4Pأن ی L��B� �iن ����?�د إذا ی?�دي �2�4 أزی�ء �� ��ن�� خ�P�3

 hأن ،��ی�4Pون آ�?2، ��y ی���Pن، ن��ء ا������5 ����3ن إ�E ا�(��ال وا��(��، دی�?2 ا���

 rp ع���� _�\�� ،��زوج_ ���2 وأنh�� 5� h ���2 هc �5 ا���P3ل أن ����B ه\ا، ه>\ا ا���

 J����h، أو أخh، ���وض أن ی�ج??�، ه\J ا����� وا�(��اfت إذا �2 ا��4B �?2 جًا وا�\ي 

ي �XءB� f ث���� ���_ ����z� hً�، أن� أ�qB ث��ب ����M h�� �?3��.  

��� أن ا��أة ��B\�� جًا : ��ة أ�jّ آ��ب �5 ا���أة أ�(L� ��B �>�ة ج���� جًا، ا���M j�zل  �� ��

E��أ�j رجc وه� �� ث��ب �����، آ2 رجc �5 هfzء ی���h  و�X �?3?�دة ���� دآ��راJ و�����ة 

 ،hB)�� ؟ إذا cوي ا���أة ا��ج��� E�� ن إ��?� إذًا�o4آ�?2 ی �B)�� �?أن �� ،إ�E آ��?� ؟ وf واح

 h�Bصt� ا��أة h?� آ�ن��ت ����?Iأ�� إذا أ ،
�5 اUج�ن �?����� h��pأ إذا أB� �Bوص�ح ����� �?�

  .س��3

و �� أج�c �� �>�ن وه� �����g، و���P �5 ا���أة ا�����B� Hن ا��Bوج?�، وا���أة سT� خ�ص� �

E��3� ل�M ،ل\B�� ������5 ا���س :  

  C)30(َیْ�0ُ9َ(َن  �ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	�
  )س�رة ا���ر ( 

   _���p �� hإن��ن، أن ��Bدة ��Bدة ا!خ�ص، f ی�ج J\و��ة ث�ن�� ه ،L��ج cم ر��� ج�ه\ا آ

وا���Bء ا��(�ور خ�جL�� h ا��أة ��E ا���Z� ���gب ��f ��\B ی�ج ج?� �� اUرض ���سB_ أو 

ب ا�5����3 واQن �>jg ������_ إذا ن�eت وا��5�z یro ا��4B، یy�o ا����ر إن� أخ�ف اH ر

Hح(�ب ���_ و��5 ا   .�f ��4 ی�ج
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   cZوه\ا ا�� cZ� ل�M 2ه�� أن ه\J خ��ل ا�\ي ی>�ن ���X�X E ا�����ز، ه\ا �Xء ���_، أح� ی�ج

 E��أ�(��B، أحه2 یjP �� ا����g أ��م �O�� �?�� ���oة وه\J ا���Oة �3>�س �?� ص�رة ا�(�رة 

Oة ن�e إ��?� ��q ح�ام ن�q ا��gء ه\h��� J ح�P�P و�>5 خ��ل و�>5 ا����g ا������P إذا ه\J ا���

  .اUث� ا�\ي ��ثL ا��أة حP�Pً� ا��B3ة �� اUث�، اUث� ا�\ي ��ثL ا��أة �� ا���Oة ه�

���ن�، وا�M Hل �� 
  :ه\ا ا����e ی�P�� ،��Zل ص3
، أf إن س��3 ا����p H، أی5 أذه

�Eْ>َ -ُا��� lُ4�(َ�9َ َأْو َأْخ3َْ َ<� َر�َ�� ُی��اِخْ>َ<� ِإْن َ<ِbَ�ُ ��َ �9َ��6ْ َر&َ�َPََ&6ْ َوَ:�2َ�ْ�َ َم� اْآ��9َ ً� ِإ��� ُوْس�2َ0َ �2َ�َ َم� َآَ��

َ�� ا��ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&�9َ�ِ َر���9َ َوَ�� Nَ�ُ	�9َ�ْ4 َم� َ�� َ��َ�َ!:َ -ُPَ�ْ	َ�َ �	َ7ْ َ:�9َ�ْ�َ ِإْص�ًا َآ	ِNْ�َ ��َ��9  َو:َ lُ:ْ�9َ�َ ِ�ِ- َوا

َ�� اGَ�ْْ(ِم اْ�َ)�ِ+ِ�یَ� :َ �>َ�ْ�  C)286(َواEِcْْ� �9َ�َ َواْرَ�ْ	�9َ َأْ<6َ َمْ(َ��َ<� َ+�ْ<ُ
  )س�رة ا��PBة (

���ن� �>\ب آ�م اH، هc �2�3 ��ذا ��Pل �>\ب ا H�c����� E��3 أن    �� 
أنh إذا h�M أی5 أذه

�Bه� ا�� ،_�M�u ی>��_ ��ق E��3� ل�M �  

  C)14(�َوَ�� ُیQَ�ُ4&9َ ِم7ُrْ َخِ&�ٍ� 
 ) �u�� س�رة(  

  E��3� ل�M ن���Zی� ا�Qن اQا:  

 wً)�ُ�َْآ�َن َ:9ُْ- َم Qَ�ِ�َاَد ُآ7% ُأوbَEُ�َْوا �َ�  C)36(�َوَ�� lُGْ�َ َم� Qَ�َ 8َ�ْ�َ ِ�ِ- ِ:ْ�ٌ� ِإن� ا���ْ	َ� َواْ�َ&َ
  )س�رة ا!س�اء ( 

ج�ء �k ا���k وا��4B �?� ا���غ، ا��>�، ا!ن��ن أح��نً� ی�>� ������43 و��q أ����X Lء ا��zاد إذا   

E��3� ل�M ،�4ر� :  

 wً)�ُ�َْآ�َن َ:9ُْ- َم Qَ�ِ�َاَد ُآ7% ُأوbَEُ�َْوا �َ�  C)36(�َوَ�� lُGْ�َ َم� Qَ�َ 8َ�ْ�َ ِ�ِ- ِ:ْ�ٌ� ِإن� ا���ْ	َ� َواْ�َ&َ
  )س�رة ا!س�اء ( 

  :ا��M �Z��Zل �E��3واQی�   

  C)19(� َی0َْ�ُ� َخ�9َiَِ! اْ�َ ْ:ُ�ِ� َوَم� EِMْ�ُ* ا��%ُ=وُر 
 ) ���p س�رة(  


، ی��4?�   �Biا� ����5، أو�� �Xء ا��أة Uا ��R2�3 خ��رض آ�?� ج?� Uا �� qو�� JاH وح

Bس���ج?� ��>5 أن  ��� Oخ�  f�f L�� �<g ی�ج Eإ� �eا�� qأن ی��� Lن�<�S� �?ج f ،L ی�ج

Hا fا������� إ J\?� LiB�� ی�>5 أن.  

  C )19(� َی0َْ�ُ� َخ�9َiَِ! اْ�َ ْ:ُ�ِ� َوَم� EِMْ�ُ* ا��%ُ=وُر 
 ) ���p س�رة(  

   ،_���ره� آ�� �Mل ا����3ء، ا��gء ا�����ح �_ أن ���e إ��L ��ن�e إ��L و�X fء P� رP� ا���ورة

5���z� ء�Buأ ����e أن� أح���L آ��Zًا، ی�ج  أ�� �>�ن Oخ�، ی�ج 
�Bu �?2 س��ك راkR جًا، ی�ج
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 J\2 وه� ی�ى �5 ه�Uأی5 ا �?�tا���أة وی� E�� J\ه k�cZ� J ��ءة ����ء �?� ���� ص��oة ����

 ���ه2 ��
 �5�z ی��_ س��ك �Xیj جًا، ی�ج أ�Buء �Bu 5 أن ی>�ن<�� ،L)��3وی �P� ا�����


 ��B\ل، أن� أن�4  ���ق ح ا����ل، ا��أة�Bu ����ر وج??� ��L� q ح�ج� أن ی�ى وج??�، وی�ج

cأ�� �B�Bu 
 �5�z وإذا آ�ن ی�ج�Bu 5�  .اUخ�ان أن ی�Z�Bا 

  C)19(� َی0َْ�ُ� َخ�9َiَِ! اْ�َ ْ:ُ�ِ� َوَم� EِMْ�ُ* ا��%ُ=وُر 
 ) ���p س�رة(  

  E��3� ل�M خ��ةUی� اQوا:  

  C)14(�ِد � ِإن� َر��Qَ َ�ِ&�ْ�ِ	ْ�َص
  )س�رة ا��(� ( 

���L خ����، ن�5 ن�ی أن نc4 إ�E اH ن�ی أن ی���B، وأن    E��� f hی�اك آ�� أن cوج T� Hا

���، أح ا����3ء �L آ��� �Mل E�  .� أي أ�� أنL أ��، �5 دون �������: ی�

L� h�M ی�Pأ وf ی>�
 ی��o  ه\ا ا��>�j یt�� رجc أ�� f: ی�ج ن�iP �?�� ا���م ذآ��?� إ�E واح

ه\ا ا�Tر یt��L ه�اء ��رد، یt�� رجL3� c دآ��راJ ����>����ج�� وه� دارس ا���Bی وی�3ف ا��oز 

  .�� ا��� وج�ءه2 ه�اء ��ردوا���Bی، و���O ا���Bی، اfث��5 آ�ن�ا 

�X ����� f LPBi� fو Lو���� ،Jخ\ ث��رt� LPBi� �����T وجc �5 دون �����  Hأن أ�� ا h�M ء، إذا

kRرا وا ... ا���BیP3� f ًا �Xء، ا�ی5 ���� ج����� f رTا� �o�� 2�4ك و�� rp ،ر��Uا

  .�jiP آc ا���Zر

 ���Pم ��س�T��� ح�ول أن ،Hا E5 إ����3 �iM إذا ص�ر ه��ك Eح� ،H�� c4�� آ� �ً����اج�? اج�?�دًا 

cBP�ا���4 و J\ه P3�� أن cًا �5 أجR\ إذا  ح�ز�� ج����E اH، �5 أجc أن ��3ف 23u ا��Pب، 

 
3ك ��E ه\J ا���4، ���ص ��E إ��د�?� و��5 إ��?� وا!ن��ن �k� L اH ح�ل وی(Bء ی�X c4ح

 T� Hاب، وا�� 
ه\ا ا���ل أن ی>�ن �� ص�3د دا2R وإذا أص��L خ�c ن�3 ا�>�ة ون��ب، وا��5�z �\ن

cBPی cوی��3  وج Jد�B� 5��5 آ��Zا����� .  

  :ی�ج أح�دی* �?�� �� ه\ا ا��Bب

  ))ا��g9ة س�2 م� س�2م إ���8 (( 

  )) ا��g9ة س�2 م�	(م (( 

وا��?2 ا�����م ی��2 آc اUج?Tة، إذا أحه 2��EP س?��p 2 ����م، �>�ن ا��P� 53i، أ�� إذا ا��?2   

 J�4� y�iی �������B_ آc ح���k� ،L ����م ا��?2 وصc إ�E آc اUج?Tة، �E�3 ه\ا أن ا!ن��ن 

 J�� J ص��ء f ی�ج�� 
 وراء ���ق ا��5���z ؟ ی�جBه�، �� ه� ا����� �� cدخ ،L���أوfدJ و�� 
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 5� J�<� ���eون ،j�eن J�<� kR�gا� ��B3���� ��3ازنً�، ی��ص��ًء و LB�<� L���Pاب ن���، اس��i�ا

�� ���2�P و�>�ن ���j، آ�j أن ا�3س� ����� hأن ،L���eق ن������ k�)��و q�g�3 ا�Xt� �Mق ور

�� ��M�u �i3�_ آ�?� ��ج??� إ��X Eء ����، إu�ق ا��4B ی�Z3B ا��M�iت، ا���eة �� hق، وأن���و

 ��3�Bu ��p _�3� _، ردود�ح�� _� J�X �4Bق ا��uم أي إ���� E�3� ،qس?2 ����م �5 س?�م إ���

��oص�ر ه��ك إ ��B��   .ث�رة �����ة، f ی�ج

 � ا�>hB ؟ إث�رة �� ����B، وإذا �2 ی>5 ه��ك إث�رة f ی�ج آhB وا�>L� hB أ��اض آ��Zة، أ�� إذا�� ه

hBآ   .أنh أ�h�o ا!ث�رة f ی�ج

���M�L��� �� ،L أخ�ان� ا���Tوج�5 ا�\ی5 ی��oن  �� ،L�ر�)� �� ،Lی��� �� دراس� J�4� roا�\ي ی

  .2 زوج�L أن �>�ن آ�� ی�ی�E ی�?��4ه2 أول �>��tة أن اH س��BنL و��3

 ر�� �5 أخ�ق : أی�م ا���أة ���ن، وأی�م ���4ف ����M _�\� ،yل ا��3gان��� ���P� ف��أن� أ

  .زوج��

�T وجc ی��4 �_ زوج�_ ��اJ ی��B_ ث�ب    H5 ا� Eو�Uة اt��<ا�� yی�i�4ك �� ا�� ro� hإذا أن

 ����أن h�k� ��o اH �� خ�رج ا� ،h�B�t�� و��اه� f �5 ا��?���، �����_ آ��Zًا و���_ آ��Zًا، و

X م�س��، آ�M اه���م، آ��� fاح��ام، و م �f�Bة ���tك ه\J ���_ی�ج� ،ی.  

 J�� ���L، وا���Tوج ����ح f ی�ج qس�t� �� �)ی� ،Lواج ص���، ی�(� �� دراس�Tا� cBM ب�gا�

�T وجc ی�?2 ز Hی�، وا�g� J�� وج�L أن �>�ن آ�� ی�ی، وإذا ه� أخti ی�اه� ��ازن� وf ی�ج

 �M�3ح�، وه� أس�ء ا��Mا�� Eإ� c4� �?أن Eس� ح��M م�آ ،
Bس �� �ًM�uل إ�P3� ��p ء�g� �4ف��

  .�� اk�H اH، آjg س

 J\أوان، وه L� ء�X cح وآ��ب ��T�U5 ا��3زب وا� ��Z<� �Z�4 أآBا� rp Eوج ���ج� إ�Tا���

��Bدة ا!خ�ص 5�.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����ة إ�E اH) :104( ا�رس  -�� .1ن�R�4 �� ا�

  05-07- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

�k ��5 أیtس Hا Eة إ���ی>l��� 2 درس س��y ��>�ن ه\ا ر�� �رس س��y ح�ل أص�ل ا�

��E آc ���2 �� حود �5 ی2�3  5����ة إ�E اH ��ض ًا �?\ا ا�رس، ���h �>2 أن ا��?�� lا����

���L ا�4�ة وا���م ���oا ��� و�� Oی�، ���X qط أن �>�ن  �Bل ا���M 5� �ًM�i5 ی�3ف، ان� kو�

�ً��e� �ً������ً� آ��Bًا، وf دا fو ،)�� 
�iی� أو  خO 
�ی>�� أن �>�ن أح ا��5���z، وأن ����

ة وأن �����B?� وأن ���P?� ��5 ح��_ �P3ا� �� ���M ً�، أو���إس �ً��M أو ،�ً�?P� �ً�<أو ح ،�ًZیح

UصR�M_، وج��ان_، وز��R_، ��5 ه2 دون_، ��5 هt� ،_M�� 2س��ب �t� j�iنh دا��� و�� ا�رس 

،������L  ا����y وسh3 ��?�م ا�ا Hا Eص� �Bل ا���P� �����E أ�� اt� Hنh دا 2�P��� ی>�� أن

  : وس�2

 ))�(� �GP�ا ی)	�GPاس ((  

   ،Hا Eة إ��� ��ا�3_ ه� �� ح ذا�L د�، إن(�زك ���?3��� _Rو�� ،_�صM_، أ��ن�_، ���_، ور

،Hا Eة إ���وه\ا ی��L3�i آ5�z� c ��  واح�� ه\ی5 ا��ی5�Z اس����Pا ی��2P �>2، وا����ك ا�>��c د

�o� f ،ب\<� f 55 أ���z� ،5 ص�دق�z� ،���Pي ثtي ح���، و�tأي �>�ن و�� أي ز��ن، و�...  

   �� hخ�ی5 أدیQا Eإ� �?��Pودة إذا ناس����P_ د��ة إ�E اH، و�����3�_ ا����ا��3، ����3_ ا���

���_، وأح��نً� �( ن��_ إذا أدی�X hیiً� ه\ا ا��gی� ی>� y�Mع د�� ی>�ن ��M ،*ی�_ �zون� ا��

�5 ا��خ�5 أ�(hB �?� و��?� حyR�P، وإذا آ�ن  �Biخ h3س� hخ5 وأنجًا وا�\ي أ���_ إن��ن ی

�X L��i�ی� یخ5 أ��X L��iی� ا��خ�5، وإذا آ�ن f ی��4 أ��X L��iی� ا�4�ة، وإذا آ�ن ی��oب أ

  .ا��B�o، ه\J د��ة آ��Bة جًا

  :� أن ��2�3 ا�O�Pن وأن �t� L��3نk� h ا��(�هی5 و�k آ�Bر ا��(�هی�P� 5ل ا H�E��3و��ة ث�ن�� وی>�

  C)52(� َوَ'�ِهْ=ُهْ� ِ�ِ- ِ'�2َدًا َآِ&��ًا 
  )س�رة ا����Mن ( 

�T وجc ی�Pل   Hن اU ،5����ة إ�E اH ��ض  أن ا�P�3� أن 
  :وی(

��َ�ٍة َأَ<� َوَمِ� ا��َ&9ِ0َ* َوُسْ&�Nََن ا���ِ- َوَم� َأَ<� ِمَ� اْ�ُ	Jِْ�ِآ�َ� �7ْ�ُ َهِ>Wِ َسِ&�ِ�* َأْدُ:( ِإَ�� ا���ِ- َ:َ�ِ�َ �

)108(C  
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 ) jس�رة ی�س(  

   c����� ،����� �Pی�i� ،2��3وا�� c����E ���4ة ��� Hا Eإ� ���_ إ�E اH أن_ ��B�ا ���� 5��

 �5 خ�ل  L��M�E��3وا��Bه�ن، وا��(�، و����2��3، و����y�Bi و��!خ�ص، P�3� وی>�� أن:  

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
  )س�رة ا��43 ( 

��ة إ�E اH ��ض �����اص� ����y أح أرآ�ن ا��(�ة، ه\J ا�>���ت ا�  l��� ����P درس س��y، ا�

��ة إ�E اc����� ،H أن ��� L�5 ذا� �B3�� دون أن ی���ك _B�M �� ا!ی��ن �Pی�>5 أن ی�� f ،5��

��E اQخ�ی5، أ�� إذا �2 ی�E�3� r ذ�_ أنL �2 ی���� وه\ا �Xء �ی?� rی�� f 2ی���� إن�ؤك ث.  

ث ن��L ���(?�د ��ت ��E ث��� �5 ا����ق، وا�(?�د ا����ح �>c وذآ�ت �>cBM 5� 2 أن آf 5�z� c ی  �

E��3� ل�M ي��  :إن��ن و�� آc �>�ن، و�� آ�iM c إس��� ا�(?�د ا�

  C)52(� َوَ'�ِهْ=ُهْ� ِ�ِ- ِ'�2َدًا َآِ&��ًا 
  )س�رة ا����Mن ( 

  yة �5 درس س��Tة ��ج  .ه\J آ���ت ����4ة ���]�، ���

  � f ،h3��Mا hن أنQ5ا���zا�� cی* ا�\ي ی��ك آ��ة إ�E اH، وا�� �_ �5 أن ��?2 �� ا� :  

َوا���ِ- xْن َی2ِْ=َي ا���ُ- ِ�2َُ=اَك َرُ'qً : َ:ْ� َس7ٍ2ْ َی9ِ0ْ* اْ�َ� َس0ٍْ= َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

   ))َواِ�ً=ا َخْ�ٌ� Qَ�َ ِمْ� ُ�ْ	ِ� ا�0َ�9ِ� 

��X 5آ� أدوی� أ���ن�� ���R?� ا����� ا�\ي f ی(ون �L اس���Zرًا �� ا���� ���R وس��5 ����ر،    h3س�

�Sذا إن��ن ی��_ ه\J ا��gآ� أو �Xآ� س��رات ���� جًا، أو �Xآ� �R�uات، أو �Xآ� ��ح� 

�Bل �_ ا���Pی ،L2��3 آ��� Lإن��ج k�Bول یUاز ا�i5 ا�� �Rا\p c�3� أو ،�M���وه� ا��4دق  

�5 ا�?�ى yiوق ا�\ي ی�  :ا��4

َوا���ِ- xْن َی2ِْ=َي ا���ُ- ِ�2َُ=اَك َرُ'qً : َ:ْ� َس7ٍ2ْ َی9ِ0ْ* اْ�َ� َس0ٍْ= َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )) َواِ�ً=ا َخْ�ٌ� Qَ�َ ِمْ� ُ�ْ	ِ� ا�0َ�9ِ� 

��ك إ�E و��ة ذآ�ت أن أهc ا�ن�� ی  M _�Mأن_ س� _X f2، و?��� ����ن وی��آ�ن آ�X cء �3

�T3ی� �� ��h ��2 جًا، ی�ج ���ت �� ا��gم ث��?� ���R وخ���ن ����نً�، ص�ح
 ا�h�B أی5 ه� اQن ؟ 

 cن�� ی��ك آ�� ا��BP أ��ى ه\J ا����P ا��\ه�� ����p h�� 5 إ�S� ،�BM Eذا ا!ن��ن ��ت وه� �5 أهc ا�

�� �Xء، أ����c ص��� �L د��ة إ�E اH، �2�3 ا�O�Pن و���L، ��ك ���4ت وا��� و L� إذا إن��ن ��

  .ی��ت یtخ\ �L3 آ�X cء
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   J�BM ذاS� J�BM �� Jآ����5 ��5 أن یع آ�X cء، و��5 أن یtخ\ آ�X cء، آ�X cء �L�3 �� ا�ن�� ی(

c�3ق ه� ا�\ي ی�u!ا E��ص���ً�، ه� ا�\ي یc�3 أ���fً  رو�� �5 ری�ض ا�(��، وأ�cP إن��ن 

 �ًeی5 ا�����4 ا�>�ام د��3ا ث��ً� ��هص���� ی�o�B �?� وجL اH س��BنL و�E��3، ی�o�B �?� خ�� ه\ا ا�

خh�� c اH �5 دون ح�ج، � ،5�O hوأن Hا h�� cخ���g ه\ا ا�ی5، �خh�� c اH وأنh �>�م، �

���� ا�>�ام ون�5 نjiP ا���Z، أ� 2��tل ن��_ ه\ا ا��zال، �5 دون y�M، ا�\ی5 د��3ا ا�5�Z ه2 ا�4

�h �5 أ��ال، ��M�u 5ت، �5 خ�Bات، �5 M ذا�� ،hPذا أن��� ،h���h إ�E ا!س�م ؟ �5 أM ذا��

��ق، ���tX kن ا��5���z، ������ أ��ره<g� c�� ،2��y������ ،2? ���?2، ه\ا ���l درس  5� ،ج?

Hا Eة إ���یU 2ن ا�رس ا����� ��y�3 �?\ا ا�رسس��y، درس ا�Pه\ا ا�� h�M ،L����?�� kوسt� .  

��ة ��E ا!u�ق أن ��?c<g� 2 أو ��خ� �� های� إن��ن، h3�M أن ا� c�� 2e�اQن أنh3�M h أن أ

��E اQخ�یh3�M ،5 أن أ��c ج?�د  r���� أن ی���� �oBءك ی���إ�E اH ��ض ��h3�M ،5 أن و

  .��3یj ا���س �?\ا ا�O�Pن��� ه� ���ح 

 ا�>�اه��، ��ح\ر ث2 اح\ر ث2 Xی� ی>�ه?� ا���س أ��M رس ا���م، ه��كآ�j ����ك ؟ ����ع ا�

 ���� 2� _��اح\ر أن �kP ���� ی>�هL ا���س، إن وh3M ���� ی>�J ا���س أ�h�o د���_، ازور ا���س 

�� �5 أن �� f Lأن h3�M أن   .إ�E اc<g� H أو ��خ�، ��iی�P أو �tخ�ى �X]ً� ه\ا ���ر ا�رس، �3

ه��ك خk��)��� lR�4 ا��gBي ی�ج خlR�4 �� ا!ن��ن إذا ��3?� آ�هL ا���س وا��g>�� أن ا���س   

 yا�� cا إذا آ�ه�ا أه�PMد ،yا�� L3� آ�ه�ا yا�� cإذا آ�ه�ا أه ،yا�� cوأه yن ��5 ا���Mی�� f

ی5 ی��Tون ��5 ا!س�م وأه�L ��5 ا!ی��ن وا�����zن، و�>5 آ�ه�ا �L3 ا��y و����M ��M جًا �5 ا�\

ا�>�Zة ا�>��Zة إذا آ�ه�ا دا��ً� آ�ه�ا �L3 د���L، وإذا آ�ه�ا ����ً� آ�ه�ا �L3 إس��L، وإذا آ�ه�ا 

Lدی� L3� دی�ً� آ�ه�ا.  

  � �e��� f ،����� �?�<ن���4 و� h��� J\ا���س ی>�ه�ن ا�����4 �� ا�5�3، ه �eح�5 أول ��

��E �� �5 ا���س أن ی��(�
 �_ أو أن ی��k �_، س�ف ی�Pو�_، س�ف ی��L رأی_، س�ف  L�4��

 J\ه Hا Eة إ�����ن�ً� ه\h��� J د L4�� إن��ن ��5 �(��ع c3)� f ،ا���س T���� f ،_53 �� دی�iی

أن ���4 ا���س ح���M، ه\ا ح� ن�q، ��ی أن �����3 ���L، أن ��L�i، أن �J�3g أنL دون_، f إی�ك 

�ً3Rن را���� L� �3��gن�ً�، ا!��م ا��� :  

  و'9&9* ا�9��N! +* ا�#	�:!         �0	=<* �9�QN +* ا<�Eاد

  م� ا�w [��)P أرض� اسP	�k+        -:ن ا�9�� ��� ا��9س <(ع 

*�)� 6��  +q �#�ع إذا �� �30� ��:!        +kن خ��9PE* و:
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  � hأ��م ��، إن آ� ��4ً�، إن آ�h ��ی أن ی��B�M 5_ إن أردت أن ی�o4 �_، إن أردت f ���4 أح

 cوج T� Hن اU ،ح�آ� jiرة، وأ��Xرة، وأدق إ�B� cأج� �Pوان� Lو��� _��� L�4ان ،Lن�� kأن ی�اج

  :ی�Pل

َأْ�َ�ُ� ِإن� َر��Qَ ُهَ( َأْ:َ�ُ� ِ�َ	ْ� َض�7  �اْدُع ِإَ�� َسِ&�7ِ َر�Nِ�ْ��ِ Qَ4ْ)َ	ِ! َواْ�َ	ْ(ِ:gَِ! اNَ�َْ�9َِ! َوَ'�ِدPِ����ِ �ْ2ُ�ْ* ِهَ*

  C)125(َ:ْ� َسِ&�ِ�ِ- َوُهَ( َأْ:َ�ُ� ِ��ْ�ُ	Pَ2ِْ=یَ� 
 ) cس�رة ا���(  

إذا ج�د�h إن��ن ����� ه� أح�5، ��ق آ��B ��5 ا�����e ا����� و��5 ا�(ال ����� ه� أح�5،   

ح�S� ،5ذا آ�ن ه��ك ���R آ��� ح��� ی��oB أن ا�����e ا����� أن �>�ن آ��� �B�u، أ�� ����� ه� أ

  .����ر أح��?�


 ا��y، س� و� Oدم،   �Bوح yا��� ا��B3ة أن ���(�
 LB�M، ا��B3ة أن ی� f ،_B���E ه\J ا���P�P س�

���L �� ا�O�Pن  Hا Eا�\ي أث� ،E?رة ا����س� اUو���ء وا���س��5، أآ�c ا���Bu�M yً�، ا��� ��� س

�2�e، ه� ن��L ا���43م ا�\ي ی�حE إ���M Lل �L س��BنL و��M :E��3ل �Lا�>�ی2 و yخ� E�3� _وإن:  

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� �َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

  kِ+َ)159(Cَذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�� ا���ِ- ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ�  َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ�
  )س�رة Oل ���ان ( 

   ،�Bات ا��T�� 5� ةT�� أي _��� f2 و�e� yخ� E�� h��43ً� و��� hإ��_ و�� Eی�ح f hذا أنS�

��<� J\ا���س �_ ؟ ه c3س�ً� ��ذا ی��M hذا آ�S�.  

  �Zا� �iPا�� 
ن��،  f����e أن �( اس�(��� ��ری�، ا!ن��ن ��q ه� ��O، أی�م ه\J ا��Q ی�>5 أن ���

�tخ\ه� ا�>?��� �R��L3 �� �>�ن Oخ�، ه\J ا�����3 ��2 �� ث�ن��، ا!ن��ن ��q آ\�_، ا!ن��ن �Xء 

�� 
��دات ����3، أ� f ،���3� �[�� j��� �e��Pل �L آ��� حy ی��(� jاس���ار، أ� Lرًا، ه��ك اس�

�5 ی��(�
 ��رًا، و�>����M ��M 5 س��ة ����ن، ج�ءوا ��P?�وا س�ن� ��سE ����ه2 ���� رأوا ��4ًة 

E��3� ل�M ،L� أ���ا �ً��B� �ًن�B3ث h�Bأص:  

  C)122(َرب4 ُم(َس� َوَه�ُروَن ) 121(َ��ُ�(ا َ�َم��9 ِ�َ�ب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� ) 120(�َوُأGِ�َْ* ا���Nََ�ُة َس�ِ'ِ=یَ� 
��اف ( Uس�رة ا(  

ُ)ْ� َوَأْرُ'َ�ُ)ْ� ِمْ� ِخَ��ٍف �َ��َل َ�َمPُ9ْْ� َ�ُ- َ�ْ&7َ َأْن َ�َذَن َ�ُ)ْ� ِإ<�ُ- َ�َ)ِ&�ُ�ُآُ� ا��ِ>ي َ:��َ	ُ)ُ� ا��Nْ4َ� َ+َ�ُ ��0َ43�َ َأْیِ=َی

�  َوَ�ُ َص�4َ&�9ُ)ْ� ِ+* ُ'ُ>وِع ا�7ِMْ�9 َو0ْPَ�ََ�ُ	�� َأی%�9َ َأَش=%Gَ�ْ71(َ:َ>ا�ً� َوَأ(C  
 ) Lu س�رة(  
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 ا���س   �pا!ی��ن، أ�� أ Eًة �5 ا�>�� إ�t)� ا!ن��ن cPًا أن ی��ه\J ح�fت ن�درة جًا، ح�fت ن�درة ج

 ��oا�� c�3��� f ،ًء��� �B4ی�م ح(� ث2 ی cا��� آ hوء، أنی���ج�ن إ�E ن��u qیc، إ�E ه

���L ی�c�t ا����ج�، أ��P ا���P�P ودع ص�حB?� ا �?��Pي أ�\�  

أن� أLBX ه\ا ا��L�Bg، إن��ن ��Tان �>�� ی�ج X?�ات ح
 ا��3iم وا��gاب، وح
 ا����ء وح
 ا���3   

��e وزن?� خ��p qا��ت، �� L��� h�Pأ� hات خ��� آ���، أ�� أن�?gرض، س�ف ن�4ر ا�Uا ��

��Pا��� أ� yR�Pوا�� _e���e ث�ن�� خ��p qا��ت، ح� E��k�) ��ا�� \R�����L خ��� آ���  �?

 �?M�� ا��ت�p qان، �5 خ�Tی_ ا������ه2 �� ���ا��ت س�ف �p qا��� J\ان، �>5 هTی���ك ا���

 L� h��� ،L�رT� ض�� ،Jأ�M ب��<� h�Pزی�رة، �>��� أ� Eدرس إ� Eإ� �Biا��ت، �5 خ�p qخ�

ن���4 �?� دور و�>5  ح�P�P، ه\J آ�?� ���اآ2 ح�E ی�B4 وزن?� خ�q آ���، دخc �� ا��4اع، أول

��ة، f ی>5 ن��_ ��4Mًا اجc3 ن��_ �uیً�، وحه� f �>�� أنh ���ج� إ�E ن��u qیc �� ا�

���L جًا  TیT�ص�Mن� أی?� اUخ�ة �� أن�س �3 أر�k س��ات ان�P�iا إ�E اH، ی�ج أخ آ�یL� 2 أخ 

�R�� 
�Pًا ان3 س��ات س��X kیiً� واح� ،L�4ن ،�u�Xأ J�i�وث��ن�ن درج�، ه\J ا���R�4 ا�����P  أ

 ���
، أی�م إن��ن ی�gب أص�oB ��?� ���ن�ت ص��i��� Lء ی���3ن�gوه\ا ا� �X�B� ��o� hس�ه�

وی�Pل �_ f ی�ج �Xء �� ص���، �ً3� f ی�ج �Xء و�>�?� ���اآ2 �� ا�(�2 ه\J ا����ن�ت 

��?� ا�>����t)� ،��Rة ج�ء ا���ض، �5 أی5 ج�ء ا���ض ؟ اQن ا �B3ی J\ه ،��iا�� ���اآ2 ��� إ�E ا��

اد ا��gP ا��� I h�4M?� ا���3BاUج.  


 �X�B� ��p ه��ك Bه\ا ا�� ،
Bه\ا ا�� k� 
أح��نً� ��ى ��4ف ج��� ن�� ��L ��ض f ی���س

ی�� اج��h3 وه\ا ا��gء ی\آ�ن� ��ی* �Xیj ی�Pل ���L ا�4�ة وا���مM اآ��ت�� :  

  )) أن ی0&= +* أرض)� إن ا��3�Jن ی�8 (( 

، و�>5 ر�� ���� س�ى ذ�_ �� ���Pون �5   B3ی Hا ��p Lإ� ���ا�2��3 ا!س �� �����c أن �(

2<����  .أ

  :�\�_ �Mل ���L ا�4�ة وا���م

ْ� َوُم�GNََ�اِت ا�>%ُ<(ِب َ+kِ<���2ُ ِإی��ُآ: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

� ُی2ِْ�ْ)9َُ- �P�َ 7ِ'ُا��� ��َ:َ �َ0ْ	ِPَ#َْی ((  

�X�Bا�� ��p yی�iة، اس�_ ا��X�B� �Pی�i� 2?�4�� ا���س ی>�ه�ن أن ،�Z��Zا�����4 ا�.  

��ة f ی  ��� L�i�
، أن� أ��ب �>cZ� 2، إذا آ� h�g>� �5 ا��_ خ�Pً� س�]ً� �L3 أ���_ وأ�)��

 J\?� qB�� �4 إن��نM 5� LثاجL�3 ��5 ج�k ��5 ا���س، س?�ة �k أ���Mؤك، وجL ا�>�م �J��o و ح

 �ًZ� ،�4 ج�تM 5� Lث�k ث��?� ��هeً�، أنh ان�E ا��_ ن?��Rً� و وجL ا�>�م ���o ا��_ و ح� ��<gا��
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����� �����L ��ا h�Pأ� ��?� �gR�u L���� ا���3�� f ی��(�
، أن� رجc ���ع ��Mد�L ر���ء و س�

 ،��م ا������ة �� ��� jح�دث ��وع ه\ا ا���دث أ��� �5 أ� ���>5، ه\ا ا!ن��ن �� �Xه

  :��ی� و ه\ا ��M E�3ل ا���cR�P!ن��ن ی��i� ،�X�B� ��p c<g� 2�3ی�P س

4م، أنh إی�ك أ��� و اس��3 ی� ج�رة، أن�S� h>�ن_ أن ��جL ا���س، ��جL واح واح ��iی�P �� ی�

Lإ�� �e�� fو ،J4P� fو L��3� f.  

�� رأوا رجc آ��B �� ا��5 ی���t و�� خti �� و��L�� �B�u LR أن ی�>2   ��ا���5 وا����5 

���?�� �� ا����ء، ��3ف أنL آ�ن ��i]ً� ��حJ، اجc3 أس���_ �X�B� ��p، أن� أyBu ه\ا اUس��ب 

�3 وأ�Mل ی�ج �r3 ا�(�ا�k ی�c3 آ\ا، أرى س��ك f ی��B)3 �5 أح اUخ�ان، أ��� k5 ج���ث 

�Bل ا���M ،��Tإن��ن ان f و   : و�� أح t� �3Xن �?\ا ا�(��k ی�ج �g>�� و �2 ی���ج أح

 )) W)'وwوا ا�	N� w ((  

�X�Bا�� ��p س��بUم ا  .اس��

: َسِ	6ُ0ْ اْ�ُ	9ِْ>َر ْ�َ� َ'ِ�یٍ� ُیNَ=4ُث َ:ْ� َأِ��ِ- َ��َل: َ! َ��َلَوَذَآَ� َ:ْ(َن ْ�َ� َأِ�* ُ'Eَ�ْNَ: َ��َل َ�=��9َpَ ُش0َْ&ُ! َ��َل(( 

4�GَPًَة ُم�Eَ�ُ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* َصْ=ِر ا��2َ�9ِر َ+َ#�َء َ�ْ(ٌم ُ:َ�اًة �ِ=ي ا��%ُ�(ِف ُآ��9 ِ:9َْ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��

ْ� ُم��hَPَ+َ �َDََ� َوْ'ُ- َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ�َ	� َرَأى ِ�2ِْ� ِمَ� َ:�م�2ُPُْ� ِمْ� ُمDََ� َ�7ْ ُآ�%2ُْ� ِم

� ��pُ َخ�Gَ+َ ;َ3ََل ��� َی� َأی%�2َ ا���9ُس ا��Gُ(ا َر��ُ)ِ�( ا�Eَ�َْ�ِ! َ+َ=َخ��pُ 7َ َخَ�َج َ+َ َمَ� ِ�qً�� َ+َ ذ�َن َ+َ َ��َم ا���َ��َة َ+َ

َ̂ ِم�2َ9ْ َزْوَ'�2َ َوَ��� ِم2ُ9َْ	� ِرَ'�ً�� َآ�rًِ�ا َوِ<َ��ًء َوا��Gُ(ا  ا���َ- ا��ِ>ي ا��ِ>ي َخGَ�َُ)ْ� ِمْ� َ<8ٍEْ َواِ�َ=ٍة َوَخَ�

�=�َق ) 8ٌ َم� َ�=�َمhَ�ِ 6ٍْ= ا��Gُ(ا ا���َ- َوEْ>َ �ْgُ9ْPَ�ْ( َو ) َ�َ��َءُ�(َن ِ�ِ- َواْ�َ ْرَ��َم ِإن� ا���َ- َآ�َن َ:َ�ْ�ُ)ْ� َرِ��ً&� َ�َ

�َ	ْ�َ 4̂ Jِ�ِ )ْ�ََ��َل َو ��P�َ Wِ�ِ	ْ�َ ِمْ� َص�ِع Wِ4��ُ ِمْ� َص�ِع -ِ�ِ)ْpَ �ِْ- ِم	ِمْ� ِدْرَهِ Wٍِة َ+َ#�َء َرُ'7ٌ َرُ'7ٌ ِمْ� ِدی�9َِر

�َ#َ:َ =ْ�َ 7ْ�َ �2َ9ْ:َ �ُ#ِ0ْ�َ -ُ%Eٍة َآ�َدْت َآ�����ِر ِ�َُ>ْxَرَأْی6ُ َآْ(َمْ�ِ� ِمْ� �0َ�ٍَم ِمَ� ا ��P�َ ا���9ُس �َ�َ�Pَ�َ ��pُ ْت

� َرَأْی6ُ َوْ'َ- َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی7ُ��2َPَ َآَ <�ُ- ُمْ>َهَ&ٌ! َ+�Gََل َر�P�َ َ��ٍبpِا���ُ- َو �ُس(ُل ا���ِ- َص��

* ا�ْسqِم ُس�9ً! َ�َ�9ًَ! َ+َ�ُ- َأْ'ُ�َه� َوَأْ'ُ� َمْ� َ:ِ	7َ ِ��2َ ِمْ� cَْ�ِ� َأْن َیGُ9َْ� ِمْ� َمْ� َس�� ِ+: َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

 �ِ�ْcَ �ْ7َ ِ��2َ ِم	ِم ُس�9ً! َس�4َ�ً! َ+0ََ�ْ�ِ- ِوْزُرَه� َوِوْزُر َمْ� َ:ِqِمْ� ُأُ'(ِرِهْ� َشْ�ً�� َوَمْ� َس�� ِ+* ا�ْس �َGُ9َْأْن َی

  " )) ِهْ� َشْ�ً��َأْوَزاِر

   L5 أص���� 
�u �� ،���� اس��م أس��ب ا!ن�gء، اس��م أس��ب ا���B، واس��م ص��o ا���

 Hا JاTق ج4� cل رج�M Lأن fإ ،�X�B� c<gخ��ًا�.  

،�X�B� ��p �ًم أس���م اUس��ب ا���X�B، أس��ب ا��U، أس��ب ا��دع، اس������ f  
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�T وج�M cل  Hا:  

ُ- ِرْز��2ُ�ُ ْ�َ(اِ�َ=اُت ُیْ�ِض0َْ� َأْوَ��َدُه�� َ�ْ(َ�ْ�ِ� َآ�ِمَ�ْ�ِ� ِ�َ	ْ� َأَراَد َأْن ُی��Pِ ا���َض�َ:َ! َوَ:َ�� اْ�َ	ْ(ُ�(ِد َ��َوا

(ٌد َ�ُ- ِ�َ(َ�ِ=Wِ َوَ:َ�� اْ�َ(اِرِث َوِآْ�َ(��2ُ�ُ ِ��ْ�َ	0ُْ�وِف َ�� ُ�َ)��8ٌEْ>َ lُ ِإ��� ُوْس�Dَ�ُ ��َ �2َ0َر� َواِ�َ=ٌة ِ�َ(َ�ِ=َه� َوَ�� َمْ(ُ�

ْ�Pَْ�ِض0ُ(ا ِم7ُrْ َذkِ+َ Qَ�ِْن َأَراَدا ِ+َ��wً َ:ْ� َ�َ�اٍض ِم2ُ9َْ	� َو�Jَ�َُوٍر َ+َ�� ُ'�9ََح َ:2ِ�ْ�ََ	� َوِإْن َأَرْدُ�ْ� َأْن َ�

	َ�ْ��ِ �ْPُ�ْ�َ�َ َم� �ْPُ	َْأْوَ��َدُآْ� َ+َ�� ُ'�9ََح َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِإَذا َس�� �ٌ��0ُْ�وِف َوا��Gُ(ا ا���َ- َواْ:َ�ُ	(ا َأن� ا���َ- ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن َ�ِ

)233(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

�� �Mل ی� أی�?� ا��ا�ات أر�53 أوfدآ5، ا���أة ا�����4 ���k و�ه� ه\ا أس��ب �X�B� ��p، و�Mل   

  :أی�ً�

�4ِ&�َ� َوا�4��3ُ&(َن 4��3��َِ&�ِت ُأوQَ�ِ�َ ُمَ&��ُءوَن ِم	�� َیGُ(ُ�(َن 2ُ�َْ� َمEِhَْ�ٌة �َواrُ�&ِMَ�ْ(َن �rَ�&ِMَ�ْ�ِِت َوا�4��3َ&�ُت �3��ِ

  C)26(َوِرْزٌق َآِ�یٌ� 
  )س�رة ا���ر ( 

  :�� �Mل أح�ص�ا أن �Tوج�ا ا��B�iت ��5�B�i، و�Mل  

ِم9ً� َوِ���ِ- َ:َ�� ا���9ِس ِ��% اْ�َ&6ِ�ْ َمِ� اْس�3َPََع ِإَ�ْ�ِ- َسِ&�qً �ِ+�ِ- َ�َی�ٌت َ���9َ4ٌت َم�Gَُم ِإْ�َ�اِه�َ� َوَمْ� َدَخَ�ُ- َآ�َن َ�

  C)97(َوَمْ� َآkِ+َ �َEَن� ا���َ- 9ِcَ*� َ:ِ� ا�0َ�َْ�ِ	�َ� 
  )س�رة Oل ���ان ( 

و�2 یcP اج��3ا ه\ا ا�h�B أ��ً�، أرأیh إ�E ه\ا اUس��ب ا��j�i، أس��ب ا���B، أس��ب ا��3ض،   

  .ب f ،�X�B� ��p ی�ج ��اج?� اس��م اUس��ب ��p ا���اج?�أس��

  �ًZ� : h�3ل أن�ق، �u ة� ی�ج �2�3 �� صj أح
 أن ی��u cPو�� ث���P �5 �>�ن إ�O Eخ� وی�ج

 y�iأ ه� ��ن�Tاء �� ن���P ه\J ا��iو�� إ�E ه\ا ا��>�ن و�U2 أی?� ا<��M �� ،و���iا� J\ا ه��Pوان hوأن

��ون�L�I ،J خ��f ،j ���ض رأی_،  f� f ،��t�f ،j�3 ��دع أk�M ا���س ���cBM c�3 سu �3B�ب و

�X�Bس��ب ا��Uن ا�Bی� f ن ا���سU �X�Bا�� ��p س��بUم ا  .أن ی�u J\?� J���3ی�P، اس��

L� ل�M م�ث��ء ا��t� ًا و�>5 ��خ� �>�ن��Zآ LBا�\ي ی� Lأخ�ان ا��4ت : ی�ج رجc دا��� ج�ءJ أح

ك أخ�ف أن  f���k ص���، �� �Mل �L ا��Mب، أنh ج��q �� �>�ن ��3 جی�� Eإ� c4 ًا، ��>5 أن

  .�c4 إ�E آc أها�_

 L� ل�M h?ة ان��ا�4 ���� ،�Bث ج���ة أح ا�����4 دخc إ�E ا���( ����k� y ا���B �� ص��t� Lح

3� fح�صً� و Hزادك ا.  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1318�� آ��ب ��
 

� َ:ِ� اNَ�َْ�ِ� َأن� َأَ�� َ�ْ)(( Dَ�َ ��	�َ+َ 4l��� ِإَ�� ا�Jََم ��pُ 4l��َ�َة َ'�َء َوَرُس(ُل ا���ِ- َراِآٌ� َ+َ�َآَ� ُدوَن ا�

� ِإَ�� ا����Gَ+َ ،4lَل َأُ�( : ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َصَ��َ�ُ- َ��َلJََم ��pُ 4l��َأی%ُ)ِ� ا��ِ>ي َرَآَ� ُدوَن ا�

  )) َزاَدَك ا���ُ- ِ�ْ�ًص� َوَ�� 0ُ�َْ= : َأَ<� َ+�Gََل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ�ْ)َ�َة

 ���T وجc ی�?��� ا��4اب، إذا ا!ن��ن أخ�l �� خ�� ا��y، أخ�l �� خ Hا ،Lاه���� E�� Eأث�

yا��4ابا��� Eإ� Lی�T وجc ی? Hا ،.  

���L ا�4�ة وا���م �Mلی�ج �uی�P ث�ن��، ی(
 أن �� ،��Uا���س �?\ا ا 
B:  

َآ�َن َ:ِ�*% ْ�ُ� َأِ�* َ��ِ�ٍ; َرِض* ا���ُ- َ:lَ��Mَ�َ -ُ9ْ َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- : َ:ْ� َسَ�َ	َ! َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��َل(( 

َ̂ ِ�ِ- َ+َ�	�� ِ��9َPْ َأَ<� َأ��Mَ�َ: َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* َخْ�َ&َ� َوَآ�َن َرِمً=ا َ+�Gََل Nِ�َ+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �lُ َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��

xُْ:3َِ��� ا���اَیَ! cًَ=ا َأْو َ�َ�ْ ُخَ>ن� ا���اَیَ! cًَ=ا َرُ'7ٌ ُیNِ&%ُ- ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- ُیPَEُْ� َ:َ�ْ�ِ- : ا���ْ�َ�َ! ا��6ْNَPِ+ُ *Pِ َ��َل

�ْ>َ �ُNْ9َ+َ -ِ�ْ�َ:َ �َPِEُ+َ Wُ�3َ:ْ َ+َ �*�ِ:َ 7َ َهَ>ا�Gِ+َ َه�)'ُ ((  

  ���ًا ��جc ی�LB : ی�Pل س�ن� p 5 ا��ای��i�U ل�M �Bن ا��U ،�?�Mو fا!��رة إ ��ح�� �� h���� ��

Lورس�� Hا.  

   hس c�3وی jeی� Hا Lم ��جإن��ن رأى رجc ی�م ���( ��L� q ����4 و��q ه� ��jI، ی�

�2�e آ��?�M 5ل �E��3س �Bن cوج T� H2 ؟ ا�e� c�3�3 أن ه\ا ا�gأن ی 
��ت، أf ی(�:  

� َوَ:2ِْ=َ<� ِإَ�� ِإ¥��ْ�َ�اِه�َ� َوِإْسَ	�ِ:�7َ �َوِإْذ َ'�9َ�ْ0َ اْ�َ&6َ�ْ َم�rََ�ً! ��9��ِِس َوَأْم9ً� َوا��Mُِ>وا ِمْ� َم�Gَِم ِإْ�َ�اِه�َ� ُمَ

�ِ *َPِ�ْ�َ %ُ#(ِد َأْن 42�ََ�ا�َوا��%آ�ِ� ا� �َ�Eَِوا�0َ�ِْآ �َ�Eِiِ��3�)125(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

یq و�2�e3، ی�y�i ا!ن��ن إ� E����q��� J\ ر��� س�ن�   P�� Li��� ��Uا ���� hن، أن���e�ن��Bن 

J إ�>�ن�� ا!���� �f ،j�3 ی�ج hأن f ا!��رة ا�(�اب L�tري س��oرة وا!��رة أ�� ذر ا� Eج إ�����

  .حTم، �Mة

L� ل�P� ،_�X إن ا���س خ���ا ���واH ی� أ�� ذر �� ی2�3 ا���س �� �� �B�M �5 : أحه�M 2ل ���ن� 

  .\ا اf ��U ی��سLB إf آ�� ��ىا��ح�� Uخ\وا ��Bء�� ه\J، و�>5 ه

ة، أ�� ذر ��P� j�3لX Eا�(�اب ی�: ی���ج إ� ،
4��� ���� ،Hأ�� ذر إن�  اس�����3 ی� رس�ل ا

  .أح
 �_ �� أح
 �����،  f���tن ��E اث��5

   ��Bآ ���� hأن ،�P� ن���tآ�ن �5 ا���>5 أن ی ،J�B��T وجc إ�?�� ور��� ون�5  Hخ�، اO ء�X

ك ج�ي �p، أن�i�� q�� hًا أن � L�i3�c��3 ���� اج�q اذه
، ��3ل، إ��iء أوا�� ��P، أ�� ��و

  :��ب ����ي، ورح��، واح��ام �?\ا ا!ن��ن ر��� �T وج�M cل�� ���h ا��U ی>�ن ه\ا أس
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ُ- َسِ	�ٌ� َ:ِ��ٌ� �ُخْ> ِمْ� َأْمَ(ا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! 423َ�ُُ�ُهْ� َوُ�َ�آ2ِ�4ْ� ِ��2َ َوَص47 َ:2ِ�ْ�َْ� ِإن� َصQَ�َ��َ َسَ)ٌ� 2ُ�َْ� َوا���

)103(C  
  )س�رة ا����� ( 

  E��3� ل�M ،
B�� c��3ا��:  

ا���ِ- َأْآَ&ُ� َم� ُأوِ�َ* ِإQَ�ْ�َ ِمَ� اْ�ِ)�Pَِب َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة 2َ9ْ�َ� َ:ِ� ا�JَNْEَ�ِْء َواْ�ُ	9َْ)ِ� َوَ�ِ>ْآُ� �ا7ُ�ْ 

  C)45(َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َم� َ�ْ�0ُ9َ(َن 
  )س�رة ا��B<�3ت ( 

4�َ�� ا��ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&ِ�ُ)ْ� Gُ�P�َ �ْ(ُ��0َ�َ(َن �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم)9ُا ُآ(ُ�ْ�َ:َ ;َPُِ� ا�:َ ;َPُِآ �	183(َ��ُم َآَ(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

إذًا ا!�L ا�2�e3 أ�Ei اUوا�� وأ��iه� ���3�ت، ���?�، وو��?�، �5 أن h��i3 أ�� �5 دون   

Hا Eی�ص��� إ� c�3ه\ا ا� ،��� EMی� c�3ه\ا ا� ،��� c�3ه\ا ا� ������� �c��3، و E�، ه\ا ا�c�3 ی�

���L ا�4�ة وا���م، ه\ا ا�c�3 س� ن(�ح��، س� ا����� �Bوج��،ا��T�4 س� ا���3دة ا�Bا� rp ،y  

�Tب cBM أن ی�Tوج rp ا��4B س� ا���4ء��.  

E��3� ل�M ،E�oا� 
Bا!ن��ق س:  

Gَْوَی Wُِء ِمْ� ِ:َ&�ِد�Jَْ� َی	ُ� ا��4ْزَق ِ�َ�َوُهَ( َخْ�ُ� �7ْ�ُ ِإن� َر�4* َیْ&ُ -ُEُ�ِMِْمْ� َشْ*ٍء َ+2َُ( ُی �ْPُGْEَ>ُْر َ�ُ- َوَم� َأ=ِ

  C)39(ا���اِزِ��َ� 
  )س�رة س�Bء ( 

  :آ��� أ�h�i ��ج�L إ�?�، أو ��ج�L ن�Bي أ� h�i�c��3، وی�ج Oی� �zآ ذ�_  

  C)63(�9َ�ُْآْ� ِ�Gُ(�ٍة َواْذُآُ�وا َم� ِ+�ِ- ��0َ�َُ)ْ� Gُ�P�َ(َن �َوِإْذ َأَخْ>َ<� ِم��rََ�ُ)ْ� َوَرَ+�9َ0ْ َ+ْ(َ�ُ)ُ� ا�3%(َر ُخُ>وا َم� َ�َ�
  )س�رة ا��PBة ( 

  .إذا ذآ�ت �� ��L �5 ا��>��، �5 ا��ح��، و�5 ا���� ا�2��3، ه\ا ی��3_ ��E أن �tخ\T3� Jم و��Tم

  � c��3وا�� E����� اح��ام L�� c��3ي ح>�2، وا������ا���ج�?�ت ��?� أس��ب  c��3� f ،��<رح��، وح L�

دون  ��i3 أ�� �� �c��3، اUب ا���ج� �k أوfدJ ی�i3?2 أ�� وی5�B �?2 ا��4اب، �� أ�L��i أ�� �5

  .���Bن ا��4اب f ی��X 2�3ء

 5�B� 2� وإذا ،
Bا ا��\?� _����، أ�� أن� Pه\ا ص�ر ح ،L� c�3دون أن ی �P� Lی��� Lدب ا��zأب ی

 h�<X ،���� ن�<� f c��3ا�� �i32 ی�e3ا� L�!ا ،c�� �ً�Rدا ،
Bا ا��\?� 
ة أ�� ه\ا ا��tدیP� J��


، ح�Bا�� c�3وی Jد�B3� أ�� ����� ��?� J\���� Eا إ����Pی E  
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��ه2 إ��3u Eم ا��g3ء �?2 ن� ���ف �� رأی_ أن ن��ا��k� c��3 ا�Tوج� واUوfد �� ا�h�B، ا���م 

ه2 وی(
 أن  أ��q أن�
، أ��c �5 أن ��Pل اص��3 ��gء،��ه\��p J ه\J، �?2 س�ا�y ����5 أآ��� 

ك ��  .ح>�� أ��cیr�B وج?�� اQن، وأن� �� ث�P أن_ 

��c ا��U، ا!ن��ن ی>�J ا��p ��U ا��c�3، ی>�J ا��U ا����M ی>�J ا��U ا�\ي ��L اس�3�ء،  �ً�Rدا

u k� Eكح��� 
��u k� ،_ا�� k� ،��oص c�.  

�T وجc اH ی�?�L ا��4اب و��ى ���M�L ن�ج�� �k ا���س�c�� 5 اH ا!ن��ن إ Hذا اس��?2 ا.  

ِإن� ا��4ْ=َق َی2ِْ=ي ِإَ�� اْ�ِ&�4 َوِإن� : َ:ْ� َ:ْ&ِ=ا���ِ- َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

� َیُ)(َن ِص=4ی�Gً َوِإن� اْ�َ)ِ>َب َی2ِْ=ي ِإَ�� اEُ�ُْ#(ِر َوِإن� اEُ�ُْ#(َر  اْ�ِ&�� َی2ِْ=ي ِإَ�� اْ�َ#�9ِ! َوِإن��P�َ ُق=ُ�ا���ُ'7َ َ�َ�ْ

� ُیْ)Pََ; ِ:9َْ= ا���ِ- َآ>�اً���P�َ ا���9ِر َوِإن� ا���ُ'7َ َ�َ�ْ)ِ>ُب �  )) َی2ِْ=ي ِإَ�

��E ا�����Bت وی��E ا!ی(����   Tه2 ا���س ی>�ه�ن �5 ی�آت، یt��_ ی�(� �5 زوج�L، ��ة أح

L� h�P� ،�?�اT�� آ�\� Lرج: ���ن_، ��Pل: زارن� یg>� �� زوج�L ی�ی أن یP�i?� وأن� أردت أن أس�

L� h�P� ،�?�� j�
 �u 5?�?� ����زة، : �3i�� �?�?uم س��، ��Pل: أ��ذ ��f H ی�ج أ�uأ f ی�ج

L� h�P� :ل�P� ،ه� وس�� :?�Buو ����� f c)�� �?�اT�� 5�ی* ��� Lرج� ج�، ون���e، وأن� أس�

��E ا�����Bت، اH ی��4 ���L رأى ص?�k� J اUس�ى وج�ء ���P� L��Pل Tآ�� f JواH �� : ��ح

  .?�ا، ص?� ����ز و�2 ی��L� E ه\Jذ����J ص

jی�gی* ا�  : ا��

ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� w َیEَْ�ْك ُمbِْمٌ� ُمbِْم9ًَ! ِإْن َآWَ�ِ ِم�2َ9ْ ُخ�Gً�ُ  َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص���: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

  )) َرِضَ* ِم�2َ9ْ �َخَ� 

 L� ل�M ،�Bا�� L���ث �5 ا!ی(����ت وا�����Bت، دخc أحث ج��B ه\ا ا�����4 �� �� j4�� 5آ

3� fح�صً� و Hزادك ا.  

4
 ��Mدي،   �� J��ك، ��ذا وا!ن��ن ا�\ي �� jI�� tiة أخ�Rی� دا� ،E�g��� ی�� ،c�3� ی��

L� ل�P�� fًأو L�اT�� L� \آ��و L�اT�� \آ���أن  
أن� �3(
 ���tن�_، �3(
 : ی(
 أن �c�3 ؟ ی(

 E�3ح و���ار ،_���Pواس� _��Bص_ وخ�خS� 
�Sخ�ص_ وخ�B�_، �>5 ی�ج �tخ� ی���، آ��� �3(

ی�3ف ��Tا��، �>5 ی�ج �tخ� ی���، ح�ول أي إن��ن ��ی أن ���L�P ه\ا أن ا��ی� ی�3ف �>�ن��، 

��P�Pا�� cRن آ\ب، ا�����<� fو ��P�Pا�� L�R��� L� اذآ�.  

��E ��ج�?�ت O�Mن��    J�ذ�_ �� آ��ب آ�ُ j�zث� �� ا���س، ج�ء ���2 �5 ��4 ���ج آ�M cا

jI�� cآ ،�Mد Eج إ�����ا���ؤوس�5  k� _�M���5  ون�Bی� آ�?�،  E��3�� ����ك أو ا��_ ��
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 �?eء، ح��iء ص��د أخ�iخUا fی�ى إ f ،ا���]�ت fی�ى إ f ص��M l�X ��Tا�L ی�(�، ی�ج

  :وآ�Bه�، ا���M �Bل

ا��?2 إن� أ��ذ �_ �5 إ��م س�ء، إن أح��h �2 یcBP، وإن أسtت �2 ی��o، ا��?2 إن� أ��ذ �_ �5 ج�ر 

  .�ًا أذا�Lخ��ًا آ��L وإن رأى X س�ء إن رأى

 E��� f ،ة��Bخ���4 آ Lو��� _��� l�X آ�ن �� Eوك، ح����د ن��_ ا!ن�4ف ح�E �� آ�ن 

��Tا� f ،L���L�R��� E، إذا ذآ�ت ا!ی(����ت ��BPل أن �\آ� ا�����Bت، إذا ذآ�ت ا����س�BP� 5ل أن 

�5 اUخ�iء ه\�P�� ��4�X J���\آ� ا����وئ، أ�� ��Mص ���ب، f ی�B* إ f.  

 Lنtوآ �P� ،L�ا�o5 ث� *�B�� ن��نS� EPوا�� ،LR�i5 أخ� *�B�� أ آ��ب�M ی5 إن��Zف أن�س آ��أ

�B�� ��4�X J\ه ،L� �?gأ یBث��5، وی �T وجcآ�� ص� Hا �?Bی� f ���P�� ذة.  

 ،J��E ج���، ی�>5 ا!ن��ن إذا 2X را��R ج��� ی��ج �5 ج� yی�iا� �� Lأص��� k� E����� س�ن� 

���Pل: ا��P� ،�?ن�5 ری� Xأ �� : Xأ �� c��?ض أس��ن���.  

أخ\ ا���ح�� ا!ی(����، ����i و�>5 أس��ن?� ن���e ����ء، أن� أرى ا!ن��ن ا����y یtخ\ إی(����ت ا���س، 

�5 ا�����Bت، وآ�?2 ی�J�B وی��k�i أن ی��3?2 ��E أ�� دی�?U ،2نL �2 ی(�ح?2 أخ\  E��oوی�

�5 ا!ی(� E��3�ت و����?��pت و��Bا���.  

���ب ا���س،  5� *�Bول أن یUا Lص، ه���M ،ةT�� ،ةTب ه���� l�X ه��ك ،Jوا ا��ج����� f

���ب ا���س، ا���س ی>�ه�ن ه\J ا���4�g آ�اه�ً� آ��Bة، 5� LB�� L�oX 5� E��u5  و� *�B� أن

  .اUخ�iء وأن �>�Bه�

 ا���43 إ�B��� f وP�3ن f 5ة ون��P�حJ و�� س�ى ا��S� �ً��43� q�� �Bذا �Xء �2 أنh آ���2 �_ 

 J\ه T?� fو E��م �L��4، ی��ت ���2 �5 اUن�
 أن ن�>�2 �T�� 5ا��P� L، د�cZ� L أ� 5� _B)3ی


 وی\آ�J وا���M �Bل�� 5� *�Bی J  :ا���رة �(

ُآE%(ا َ:ْ� اْذُآُ�وا َم�Nَِسَ� َمْ(َ��ُآْ� َو: َ:ِ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )) َمَ��ِوی2ِْ�

   ��p yح�Uا Mت، وا!ن��ن ا�����Bا��� E�� hou ذا ن��ه�S� ،�?ات وی���Tخ\ ا���tا!ن��ن ا����� ی


؟ Bا�� اوة، ا��(�� k���h، ا�����zن آ��(� ا��اح� Eإ� 
�P��� ت ��\آ�ه���Bخ\ ا���tی yا����

����L ا��(�� k���h وص�ر ���3دي �Mل ��3��E��3ون L� ت�?Iإن��ن أ cن، أ�� آ� :  

2ُ&ُ�َNْ�َ =ٌ9ٍَ! َأْو ِمْ� َوَراِء ُ'ُ=ٍر َ�ْ ُس2ُْ� َ�2ُ9َ�ْْ� َشِ=ی��Nَ0ً� ِإ��� ِ+* ُ�ً�ى ُم�	ِ'َ �ْ(ُ>َ)�ُ�ِ�Gَ0ً� َوُ�ُ�(ُ�2ُْ� �َ�� ُی�	ِ'َ �ْ

� َذQَ�ِ ِ�َ <�2ُْ� َ�ْ(ٌم َ���Pَن  َش)�ُGِ0ْ14(َی(C  
 ) �gس�رة ا��(  
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وة �� ه\ا ��Pل  M م آ�ن�ة وا���ا�4 L��� �Bا��:  

َم�� َأُ�( َ�ْ)ٍ� َوا0َ�ْ&��ُس َرِض* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� ِ�َ	ْ#8ٍ�ِ : َسِ	6ُ0ْ َأَ<8َ ْ�َ� َم�Qٍ�ِ َیGُ(ُل: َ:ْ� ِه�Jَِم ْ�ِ� َزْیٍ= َ��َل(( 

��ِر َوُهْ�َ>ْxَل ِمْ� َمَ#�8ِ�ِ ا�Gَ+َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِم��9 : َیْ&ُ)(َن �َم� ُیْ&ِ)�ُ)ْ� َ��ُ�(ا َذَآْ�َ<� َمْ#8َ�ِ ا��9ِ&*4 َص��

َوَ�ْ=  َ+Mََ�َج ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ+َ=َخ7َ َ:َ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ ْخَ&Qَ�ِ<َ�ِ Wُ�َ َ��َل

َ�� َرْأِسِ- َ��ِشَ�َ! ُ�ْ�ٍد َ��َل:َ ;َ�َ:َ َ: ��pُ -ِ�ْ�َ:َ �9َpْا���َ- َوَأ =َ	ِNَ+َ اْ�َ�ْ(ِم Qَ�ِ0َْ= َذ�َ Wُ=ْ0َ�َص0َِ= اْ�ِ	9َْ&َ� َوَ�ْ� َیْ

��ِر َ+kِ<�2ُْ� َآِ�ِش* َوَ:ْ�َ&Pِ* َوَ�ْ= Dَ�َْ(ا ا��ِ>ي َ:2ِ�ْ�َْ� : َ��َلَ>ْx��ِ �ْا��ِ>ي 2ُ�َْ� َ+�ْ�َ&ُ�(ا ِمْ� ُأوِص�ُ) *َGِ�ََو

  )) ُمNِْ�2ِ9ِْ� َوَ�َ#�َوُزوا َ:ْ� ُمِ��2ِ�ِْ�

ان�eوا إ�E ه\ا ا���?� �� أج�c ه\ا ا���jM، وأنh �� أس��_، �� ���_ خ\ ا!ی(����ت ون��?� 

Lی��4 ن�� c<وا� _Bی� c<ت ا���B5 ا���� E��o�و.  

  � 6�gر ا��B<ا����3ء ا� ر ا�ی5 ا����� آ�ن ی�k� �g أص���L �� ����ن وا����Bن ��L ��ة س�h3 أح

 ،5�i��� 6�g2 ا�Xور fرس�_ إ E�� J�?B�� �Biی LBآ�5 ی�آ LM�وأخ co� 
5�u، ج�ء إن��ن ی�آ

����P� Lل  E�� J�Pأن ی k�iی�� f 6�g��� ،�ًح�B� ب�� L���� c�6?��ك أخ �2 ی����gأ��� : ا� ��

2?� Lس�� f م�M.  

  .>c و��5 أن ه\ا ا�f c�3 ی(�ز، ه��ك �uق ذآ�� جًا �� و�k ا��gء �� ���L3ری� ا�

   �4Pا� E��، ا��5�z س��ح و���، ی�ج l�X ی��� Mت ا���fTا� Eی�� f 5� ا���س ی>�ه�ن

خ�q و��gون س�� وf ی��f ،E ی��Bك ا���س إf إذا ���ت ��?2، ان�eوا س�ن� ی�س�M �� jل، ه2 

L� ذا أرادوا�� E��3� ل�M ،�[Bا� �� J���P؟ أرادوا أن ی:  

�2َ�َ0َ َر�Gّ�َ *4ً� �َوَرَ+َ� َأَ�َ(ْیِ- َ:َ�� ا0َ�ْْ�ِش َوَخ�%وا َ�ُ- ُس#�=ًا َوَ��َل َی� َأَ�6ِ َهَ>ا َ�ْ ِوی7ُ ُرْؤَی�َي ِمْ� َ�ْ&7ُ َ�ْ= َ'

َ� اْ�َ&ْ=ِو ِمْ� َ�0ِْ= َأْن َ<َ�َغ ا��3َ�ْ�Jُن َ�9ِ�ْ* َوَ�ْ�َ� ِإْخَ(ِ�* َوَ�ْ= َأْ�َ�َ� ِ�* ِإْذ َأْخَ�َ'9ِ* ِمَ� ا��4ْ#ِ� َوَ'�َء ِ�ُ)ْ� ِم

 �ُ�(ِNَ�ْا0َ�ِْ��ُ� ا )َُء ِإ<�ُ- ُه�Jََی �	َ�ِ lٌ�3ِ�َ *4�100(ِإن� َر(C  
 ) jس�رة ی�س(  

ه2 أی?�� أخ�i ا�B]� أم ا��(5 ؟ ا�U ،�[Bن ا��(5 ح���_ ����ن� و�>5 ی�ج ح�4 ح�ی�، و�2 ی\آ�  

�gا� 
  .�iن ه� ا�\ي دخc ������(�ی��?2، هq�� 2 �?2 ذن

J ذاآ�ة �� Eی�� f l�X ی2 ه\g� J>�� آ��Bة، ی�جM ti�� J\آ��و ،L��f أح ی�B_ إf إذا ���ت 

  : �>� �����c أن ����M ،Eل أحه����2]�ت �h�BZ ��>�ن

  �h إ�E إحاه5 ا�ه� آ�L ث2 رأت إذا أح�

  ر ��_ خ��ًا h��M �ً[�X _�� �M �2 أ
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��gون س��، ��ة : �Mل �� أخ   E�� ه����Pi�� �� c ج���� �>�
 و�3 �?X ������Tوج�� و

L� h��P� Lت زوج��)�  .وf ی�م آ�
، ��>��P� ، :hل �?��2 أج ��_ ی�م خ��: 

E��3� ل�M ،�ًM�uإ Jti�� Jآ�\� fا���س و k� ة  :ی(
 أن ���E اUخ�iء و���� ص��� جی

ِ��9َِ� یَ� ُیGُEِ9ْ(َن ِ+* ا�����اِء َوا����Dاِء َواْ�َ)�fِِ	�َ� اhَ�ْْ�َ� َوا�0َ�ِْ+�َ� َ:ِ� ا���9ِس َوا���ُ- ُیNِ;% اْ�ُ	�Nْا��ِ>

)134(C  
  )س�رة Oل ���ان ( 

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م

ِإ<4* : َأُ�( َأی%(َب ِإَ�� ُ:Gَْ&َ! ْ�ِ� َ:�ِمٍ� ِإَ�� ِمْ�َ� َ+�Gََل َ��َل اْ�ُ� ُ'َ�ْیٍ� َوَرِآَ;: َ�=��9َpَ ُمNَ	�ُ= ْ�ُ� َ�ْ)ٍ� َ��َل(( 

َ̂ ِم	�ْ� Wُ�َDَ�َ َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإw َأَ<� َوَأْ<6َ َآlَ�ْ َسِ	6َ0ْ  َس�Qَ�ُiِ َ:ْ� َأْمٍ� َ�ْ� َیْ&

َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- : ِ+* َسPِْ� اْ�ُ	bِْمِ� َ+�Gََل: َس��َ� َیGُ(ُلَرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َو

ی9َِ! َمْ� َسPََ� ُمbِْم�9ً ِ+* ا�=%ْ<َ�� َ:َ�� َ:ْ(َرٍة َسWُ�َPَ ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! َ+َ�َ'َ� ِإَ�� اْ�َ	ِ=: َوَس��َ� َیGُ(ُل

  )) �7 َرْ�َ�ُ- ُیNَ=4ُث َهَ>ا اNَ�ِْ=یَ� َ+َ	� َ�

   ،cوج T� Hق ا�أخ J\2 ی>5، ه� �ً[�X نtوآ L�س�� l�gه\ا ا� hأن ،��e� �?�� jM5 ا���ا� ��Zآ

 2� Hن��_ ا ���� f ،2�[� وأن� أن�4>2 ا!ن��ن ،�?R�iخtآ� ا���س ����3?� و�\� f ،س��� وس��ر Hا

ن� ا���اف ��6�g، اH س��ك اcBM س��f J �\آ� إf ا��gء ی>��_ أن ���� ن��_، ن�5 �� f ی�ج


، آ��Z �5 اUزواج ����� ص��ء ی�Pل �Tوج�L أن� �h�3 ��>�ًا، وه� ��اك أ���iا� hiPزوج س c

���?�، اH س��ك 5�.  


 ��tل س�ن� uس��ات ج�ءه� خ� 3� ،���?� ا�� ا�(� 2�Mوأ �gا���ح �� h3Mو hأخ L� cرج ���

L� ل�P� ،�?�� ا���س ی: أأذآ� �� آ�ن ،��� ا�\ي واH �� ذآ�ت ����P� L_، ا��U ان�?E أMه�ن ا����<

  .ی\آ� أخ�iءه2

 c�p cز��دي ��?� ��ء �5 أج أح ا����ك ج��q�)�� q و���X L3خ ا�cR�BP، وی�ج ��اآL وی�ج

ی� �Tخ\ ا�t� ب�g�� ه�P��و�Xب ��?�، ا�>c ا���2 ��ذا �c3 ا���_ ؟ ا���اآL، و���BM 6�X �2 ی��LB وا

Xی� و�Tمأخ\ ا�����f5 ا� jM�� c<ب ��?�، ا��.  

ا��R ه��ك ��اjM ح>���، وه\ا �Xء ورد ا��?2 ص�� ���L ��ة أآk� c أص���L ��2 ج\ور وصرت ر

  :آ�ی?� وج�ء وhM ا��P� �43ل

t�  .آc �5 أآc ��2 ج\ور �����

���M ه\���P� ،J\?� Jا �?� q��: ل�P� ،2آ: آ��� أآ��� ه\ا ا���t������ 2<�.  
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��?� إن  ه\ا ا�\ي ان�rP و��ءJ س��J، و�?\ا ا�رس ����، وه��ك أ��Xء أخ�ى ی>�ه?� ا���س ا��3

�� ا�رس و��5 P� �� ا ا���� ا�\ي آ�ن���� fا���س، و �?Bء ی���Xوه��ك أ ،Hا Eه2 إ���أردت أن �

Lن����.  

   Eإ� ��اH ��ح\ر أن �kP ���� ی>�J ا���س، ا���س f ی���Mن ��5 ا!س�م وا������ن، إن أردت أن �

��ة وا�ی5 �5 ��ة �5 أجc ا���ة، أح��ن ی>�ه�ن ا���ة وا�وf ��5 ا!ی��ن وا��5���z، وf ��5 ا�

  .ی��5، وا!س�م �5 أجc ا������5أجc ا�

�� إ��� إ�E ا�ن�� �Sذا رأوا ��_ t� ،�ً[�Xنh إ�� أن_ ��Pب وإ�� أن_ ����، إ�� أن_ �E اH وإ�� أن_ �

E��3� ل�M ،ًا  :������س�B أی?� اUخ�ة ی�ج Oی� د�P�M ج

 �َ�	ِ�ِ��gِم ا�)ْGَ�ْ�ِ !ً9َPْ+ِ �9َ�ْ0َ#ْ�َ ��َ �9َ��85(�َر(C  
 ) qس�رة ی�ن(  

  � L�����E أن یEPB آ���ًا، أ L�����c ��4ی� آ�ذب، أنh أ 5�z� �E أن ی�J��<� *Bg، آ��� �Xه

��c ��4ی�، �>�ن ه��ك أ��ف ا��(�ج �� �ًPس�� h))ی��4 وإذا ح f 5 ی>\ب ؟�z5، ا���zه\ا ا��

ر ا�ی5، P5، و�2 ی���zا�� yر �� ح����ا ��4ی� آ�ذب، ����iف اQخ� ا���B ه\ا ا��gء وص�� M

���ًا، أنJ��<� L���� h، أ�(LB ح���� ���i، وح���� �>\ب، وح���� ����ل ��i3 ا�>��� ح(� أن یEPB آ

Jآ��.  

ن� �uی�g� yوع fس���Zر ا��Uال، ا����ر��، أی�م ��ى l�X آ��� ن�gط وح��ی� وf ی��_ ��ن�5 

�Pی�iا� J\5 ه� cأح   .ا���ل، وl�X آ��B �� ا��f 5 ی��k�i أن ی����Z ه\ا ا���ل، f ی�ج

��Uن� �c أآ��ا ه\J ا��Uال ��Iً� و�?��نً�، �� ا�\ي وUن أن�س آ��Zون ج��3ا أ��ال �R�uً� و�2 یzدوا ا  

�� وأس�ء اس��ا��M Lى ا��B_ و�Mى �gا� yی�iم ا�، �?\ا ا�\ي اس��Rك وا���ا��B؟ ا� JTي ��آ�M

یc ه� ا���� وا��B_، و�� آ�� اه����� ������ر�� f ی�ج �g>��، واس���Zر ا���ل ح��� Bا����، وص�ر ا�

k��)ا ا���ل أس�س�� �� ا��\?� c3ذا ن��� ،�ًo�B� Lورث �5 أ�� ��oص c�u ،��P�� أر��� وإن��ن ، ی�ج

ن��J��Z، وا�\ی5 ج��3ا ا��Uال وأآ��ه� و�������رات، هfzء �� أس�ءوا Uن��?2 أس�ءوا إ�E ا�ی5، 

س� إ�� ا��iیy ا���gوع fس���Zر ا��Uال أس�ءوا اس��ا��P� Lي ��آT ا���Bك وا����، f ی�ج حc و


 أو ����B�� ،3B� ب أو�P� ا!ن��ن ،c4� أو أداة cأداة وص ،3B� وإ�� Hب �5 ا�P�.  


 ن�P ا��ی�M : f ،5ل ی� رب أي ��Bدك أح
 إ��_ ح�E أحB�� LB_ ؟ �Mل  �Pا� �P� دي إ���B� 
أح

� أحB_ ی� رب إن_ �2�3 إن: ی��g إ�E أح ���ء، أح��B وأح
 �5 أح��B وح��BB إ�E خ��M ،�Pل

�M ،_Pخ� Eإ� _BBأح j�<� ،_B5 ی�� 
  .ذآ�ه�Rf�� 2 ون�R��3 و���R: لوأح



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1325�� آ��ب ��
 

،kiM أو أداة cأو ���� أداة وص 
B�� ،3B� أو Hب �5 ا�P� ،وس� cح �Sذا  ��ة أخ��ة f ی�ج

J��<� 5ت ا�>��� ا���tiأخ.  

�����c�3�� 5 ورب ا�c�3 دی�Z� c��M Lً�، ه\ا ا�c��3 ا����2 أخti وآ\ L� 
Bوس L��3� Eان��ب و

ی� ا��c�3 ی�Pل �_� ،L��� 5P�وأ L� lی��4 أخ� f ا�\ي c��3ة، وا���B5 : خ��رة آ� cا�>�� أ��

  .ا!ی��ن

   j��?ن ا��B�� E�� h�Bا� 
ده�ن�5 اث��5، أحه�� �L زي إس��� ص�رخ وا��Zن� وس�، ��Pل �?2 ص�ح

دی� خ�q ا�f�4ت وی�iل ر�k س���، ��رًا �_ ج�هT، ا�\ي �L زي إس��� ص�رخ ��رًا أخ�B ا���3

ا��gآ� �L3 و�Mل �L س�?��� �Mل �_ اس�c�3 ا�?��j داخ�� و��q خ�رج�، أنh �?\ا ا��e?� ا�ی�� 

����<g� ه� J\ی5، ه��� L�أآ��.  

��ة أخ\، �Sذا أنh أردت   ��ة صق، أ��ن�، ���، خ��، ��3ون، ��iء، و��q ا���ة ��q آ�م، ا�ا�

ای� ا���y ی(
 أن �>�ن آ��ً�، ��ن إ��م وه� إ��م UنL أ��م ا���س �tخ�LM، ��� أی?� أن �?� 
Bن س�<

 c����ة إ��L وا� اH �5 ا��� cأج c����ة إ�E اH ص��3 اUن��Bء �� �5 ء إن ا�� E��اUخ�ة ��د 

E��3� ل�M:  

  C)33(َوَ:ِ	7َ َص�N�ًِ� َوَ��َل ِإ<�9ِ* ِمَ� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� �َوَمْ� َأْ�َ�ُ� َ�ْ(wً ِم	�ْ� َدَ:� ِإَ�� ا���ِ- 
 ) h�4� س�رة(  

   yا����ء وح�5 ا��� fإ L��4ی fو ����� L����ار M 5ی��ة ����ج إ�E خ�y، إن ه\ا ا��>5 ه\J ا�

J���Bص� �� ��?� Jآ���t�.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ��� -ا������ ا!س���� ����ة إ�E اH) :105( ا�رس  -��� �� .2ن�R�4 �� ا�

  12-07- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

��ة إ�E اH ��ض ��5 وأن آc إن��ن f ی�ث ن��L ���(?�د  �� ا�رس ا����� ذآ�ت �>2 أن ا�

��ي ��ت ��E ث��� �5 ا �5 أن ��L3B ا�� f 2وس� L��� Hا Eا��س�ل ص� kB�� hق، وإن_ إن آ�����

E��3� ل�M Hا Eة إ���  : �� ا�

��َ�ٍة َأَ<� َوَمِ� ا��َ&9ِ0َ* َوُسْ&�Nََن ا���ِ- َوَم� َأَ<� ِمَ� اْ�ِ�َ �ُ	Jِْ�ِآ�َ� �7ْ�ُ َهِ>Wِ َسِ&�ِ�* َأْدُ:( ِإَ�� ا���ِ- َ:َ�

)108(C  
 ) jس�رة ی�س(  

  E��3� ل�M ،�43س�رة ا� lا��(�ة �� ن kر� y���� وأن ا���اص�:  

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
  )س�رة ا��43 ( 

  �i>�ن خ�أن  �ًu�X q5 �5 و���z� ،_ز��ن ��4ك، وf ��ی 3�f �ًBً�، وf ���3ً� آ��Bًا، وf وح�

���� ا��5���z ی�>5 أن �>�ن دا��� إ�E اH �� حود �� �2�3 و�k �5 ��3ف، و���oا ��� و�� Oی�،  

 k� ء�P� و�� أي ،���Rا�� Lu�Pن h�)دروس ا�2�3 س �� Lإ�� h3ء اس���X ن��_ أي h�uذا وS�

صk� ،_M�� 5� k� ،_R�M �5 ���_، وذآ�ت �?O 2ی�، أو حیZً�، أو ح>�ً� أو �4M، ج��ان_، �k أ

�T وجt� cنh دا��� �c<g أو ��خ� H2 �5 ا?���M،  

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���P� �ًM�uم إ�آ Eج إ����� f Hا Eة إ���  :و���h �>2 أن ه��ك د

 )) �(� �GP�ا ی)	�GPاس ((  

  M_ د��ة، أ��ن�_ د��ة، ���_ د��ة، ا��Pن ���_ د��ة، و��ءك ���3? د��ة، ه\ا اس����P_ د��ة، ص

 5�� fة، و����ة وا�آ�L ذآ��L �� ا�رس ا����� و���h �>2 أی�ً� أن ن2e3، ا���س f ی���Mن ��5 ا�

 ا�ی5 ورج�ل ا�ی5، وf ��5 ا��y وأهc ا��S� yذا آ�ه�ا أهc ا��y آ�ه�ا ا��L3� y، وإذا آ�ه�ا

��iء خ�X ة وه\ا����ة �k ا���ة آ�ه�ا ا�  ،رج�ل ا�ی5 آ�ه�ا ا�یL3� 5، وإذا آ�ه�ا ا�

 �� tiو���� _��M �� tiا�� ��� ku�Mو cو����، ��ص 
B�� ،3Bب و��P� ن�وا���س �� ا��?�ی� رج

3B�و ����و kiP� _�3�،  
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  � c<g� 2ن ا�>�یO�Pا� �� Hأی�ً� أن ا���3ص� ذآ�ه� ا h��� 2ء وا���>� وذآ� ث�gي، �\آ� ا�����4

 f �� Hا E����E ا!u�ق أن ��Pل  ��43� �Bأآ c3ك وذآ� ا�>��، وج�gوان، وذآ� ا�ا!ث2 وا�3

 �?���� ا�رس ا����� أP� J\ه cوج T� H5 ا���E اf �� H �2�3 أ�3ت ا���س  h�M ن_ إذاU ،2�3�

��PB� �Pوث� �M�� E��ا�رس ا����y، وذآ�ت أن ا���س ی>�ه�ن أ��Xء وه\J ا��XUء  ��ة ث�ن�� ��>�ن 

�� ���Z?� ا�ا��� �>�ه�ا د���L، ا���س ی>�ه�ن ا�����4 �� ا�3�ن�� ذآ�ت ه\ا �����c�4 �� ا�رس 

 Eت وی����Bا��� E�� Tوا���س ی>�ه�ن �5 ی�آ ،Pا�� �� �X�Bس�� ب ا��Uوا���س ی>�ه�ن ا ،yا����

ی>�ه�ن �f 5 ی��E ا�fTت، وا���س ی>�ه�ن �5 ی���3?2 ��س�3�ء، وا���س  ا!ی(����ت، وا���س

ی>�ه�ن �5 ی���ع �������6 وا��tن�
، f ����ع، انم ��E آ��� � 2��P?� أ��c أ�j ��ة �5 أن ��م 

 Eورب آ��� أودت إ� ،h3iM ن ج�اح ا����ن أ��� �5 ج�اح ا����ن، ورب آ���U ،�?��M آ��� E��

���Mا�i�ق، و _� Eرب آ��� أودت إ�،  

ِإن� اPَ�َ�َ =َ&ْ0َ�َْ)��ُ� ِ��ْ�َ)ِ�َ	ِ! ِمْ� ِرْضَ(اِن ا���ِ- w : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

Pََ)��ُ� ِ��ْ�َ)ِ�َ	ِ! ِمْ� َسMَِ� ا���ِ- w ُیwً��َ �2َ�َ *Gِ�ْ َی2ِْ(ي ِ��2َ ُیwً��َ �2َ�َ *Gِ�ْ َیْ�َ+0ُُ- ا���ُ- ِ��2َ َدَرَ'�ٍت َوِإن� ا0َ�ْْ&َ= َ�َ�

�َ�92َ'َ *+ِ ((  

   c�P� ب ا���� ���43، وا���3ص� أن�X ،ب ا�����g� ون أن ا���3ص� أنP�3���3ن ی�وا���س آ�� 

 ا!��م ا�Toا�� �� � Mم أی�ً� �5 ا���3ص�، و���43، و�>5 ا�>� c�P5وا�� �Zی5 أآ إح��ء ���م ا�

  ،أر��3 ��gة ��O 5� ��Oت ا����ن

 Eح� LB�M 2�Pی�� fو LB�M 2�Pی�� Eح� B����ب ا���س وf ی��2�P إی��ن  5� LB�� L�oX 5� E��uو

L2 ���ن�Pی��،  

م ا����، وجت �Iه�ًا   �م ا�y�3 و� ����f ����ع �� ��ج�L ا���م، ��l4M yP آ��Zة �5 

?�P4رًا أ��� ،��<gا�� J\?� L� �M�� f ی>�ن ه\ا ا!ن��ن ��يء و M yأح� c��� �Sن��ن وو���L ه\ا 

E��3� ل�M ؟ �B��   :��ذا �Mل س����ن ���L ا���م ��� ج�ءJ ا�?ه

  C)27(� َ��َل َسgُ9ْ9َُ� َأَصَ=6َ�ْ َأْم ُآ6َ9ْ ِمَ� اْ�َ)�ِذِ��َ� 
 ) cس�رة ا���(  

  2<�� �� ح���L �(�رب، ���l�X 5� k ��اk����� �ً��)� J إ�E ا��iف  ه\ا ه� ا���y�P، وآc واح

ا��Zن� ���اJ أرح2 �5 خL�4، �5 ا��ti ا���ح� أن ����k إ��u Eف دون أن ����k إ�E ا��iف 

  ،اQخ�

   hMو Eإ� h3س��f Lإ�� h�oأص �� وه\J ن���4 �>2، �� أن إن��ن حث_ �O l�X 5خ� آ���� ی�ی

�5 ���وئ ه\ا ا!ن cی�u �3�Bu ء�X ،���<ا� �g� Eی* إ���ن، �� أن_ ج�T�� ��?��� h3ل ا��
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��E إی(�����L و��E س���Bت اQخ�ی5، ی��E س���B�L وی��E إی(����ت اQخ�ی5،  Tث ی�آا!ن��ن إذا ��

 �?��pأ L4�� ا��� ��Bط ا����Pم، ا���)� L�4ء وی>�ن ��_ وخ��Xأ E�� Tرآ Jا��ی�� ��ی�ة، �u ة�Bخ

 �?�� 2�����?� وأ��p?�، أ��ز إی(�����L وس���Bت ا��iف  2�� L�4�� ط ا!ی(���� ا����Pخ�، وا��Qا

  ،��q ه\ا �5 ا!ن�4ف ��gء

 2��P� �� �ً�4�� >�ن�ی5 أن جTء �5 ���_ أن �>�ن �� �� �ً�4�2��P ا��XUص، جTء �5 ا�

�M و�>5 ن�5 آ�� ،cوج T� Hن اtX 5� �P�P2 ا����Pأن ا�� k� ص��XUم ��� ا�ة وا���ا�4 L���ل 

س�ا، M ا�B2 إذا أح?B�p>�ن ���4ً�، وا���س �� أ�أن  
ا��eه�، واH ی���E ا���ا�R، ح�E ا��eه� ی(


 �5 أس�ة آ�j ص?�ن�، �EP ص�ح، ح��� iى إن��ن خ��وس�  cح وإذا أ���oا أس�iPا، f ی�ج

، ص�ر �L3 ��ض خ�B* وصP3ی��24 ه\ا ا� ��<g� tg�� ،نO�M وث��ن�5 درج� �R�� ،ق�وس�ء أخ ،k�

  ،��Uر، �5 �ح ���_ إ�E ذم ���_ی�B�Pن ا

 f ا���اءات ،Hرس�ل ا E�� L�� ي ا�\ي ا���ىXآ�رم أن ه\ا س����ن رUخ�ة اUا ����o �5 أح

����c جh�� c3 ا��h�� �B د��رة آ�
 �4M وه\J ا��4P ����ه�?� وح�Pر�?�، و���3?� و��>\ب ��?� 

�?���  L��� h���?� L��M �� رت ���ى��E �]�ت دور ا��h�BM ��� �g دار ن�g أن ���gه�، ���� ص

�3Bu 5�3أر� kBuو �gدور ا��،  


 ا��y، و�>5 ا�\ي حc4 وه� ر2M دy�M أر�5�3   �Bوح yا��� �Xء �2�z جًا أن ی�?2 ا���B وه� س�


 ه\ا ا�>��ب، f یcP3 أن ی>�ن ه>\اB�� ن� أس���ا�iی�� jأخ�ى أ� 
 ن�B ا�������Z�B� 5ا �5 آ�

  ،�Sذا ه2 ی����ن، رب ��رة ن���3

�3�� إن��ن ی\م ذ�ً� ��p حf �P�P ی4ق ی��P ه�، آc إن��ن �L �>�ن�، أن� أ�Mل �>2 ه\J ا�>��� جTء �

 k� J�?رأى ص �Bخ�4_، ا�� l�gص و�� آ�ن ه\ا ا���XU2 ا��P� �� �ً�4�� >�ن�5 دی�_ أن �

P�� س�ى ج�ءUلا�M ،ك�g� L��� : f ا!ن��ن 
واH �� ذ����J ص?�ًا، ا!ن�4ف �\هc، ا!ن�4ف ی\ی

�ً���o� 5<� f ،�ً��i�� 5<� f ،5�[ص ��ی��XU �ً�?� y4�� f ،ي����،  

  �  أن ی)(ن �QD�h ی(مً� م�        أ�&; �&�&Q هـ(<ً� مـ� :�

�   أن ی)(ن �&�ـ&Q ی(مً� م�       وأ�QD�h� ~h ی(مً� م� :�

f ����ع ��2��P ا��XUص، f ����ع �uS�ق اUح>�م دون ��4B، أن� ��ة ذآ�ت �>2 أح أخ����    

 5� 
�u ،kص�ن J�� c�3� J آ��� وی�ج��م اUخ�ة ���� رح�L اH ��\ س��ات، Mآ�رم، �5 أUا

ه2 ��جه2 ���3 و���3ن، ذه
 إ�ji3� E أّ� hا�>��� وص� ،hآ��� �R�� ة�Tا� c�3� ا���4ع ح

س��Bن اH اH أ�(��� �� �>��h وf : ��ج ��آ�h �� ج�L�B، هc ه��ك أو�� �5 ه\ا ا���c ؟ �Mل ��
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أرس��� �_ ���R ��آ�h وا��Xى ص�ن3_ ��آ�h ود�k ث��L : آ���، ذهhB إ�E ا��U c�3د�k ا����M 5�Zا ��

  .ه�ت ث�5 ���3 و��5�3

�� صj ا���B�<X ��B�<g� �X�3 أ��4M j اس�?� f ����ع، ی�ج �4M ��وى وآ�ن�P� hرة   

J زوج� اس�?� دی��ن� ی�B?� حBً� ج�ً�، ��س��iع أح �5 ح��L أن ی��P �� رو�L أن?� ���c�i، و

یً� ی�م �� Lزوج� �i3وج یTا� ،��P� آ�ن ه��ك yی�p!ا ����c، و� Jوج�ء Lن���  cذا وصS� ا��3س

��L ه\ا ا���یc إ�E إن��ن Oخ� �?\ا Pوی cی��� خ��ن�?� �L ��س��iع ه\ا ی�آ� أن یtخ\ ه\ا ا���

 أن?� خ�ن�L و��M?� ث2 اآ�jg أن?� ��ی]� وأن?� �uه�ة، وأنL ���ع ���P?� و�� آ��� آtن?� P���Tوج?�، ��

  ،Tی�� �5 ��ت دی��ن�، UنL ���ع�X fء ی3: ���ج �5 أ���ق LB�M، ی�Pل

  �L إذا ه� ���ع وأخ\ ���M ،jMل �E��3 أح��نً� إن��ن ی�م نم f حود 

)Nُ&ِ�ْPُ+َ !ٍ�َ�2َ#َ�ِ �ًا َ�ْ(م)&ُ��ٌ̂ ِ�Pَ+َ  ٍ&َ9ََ&��9ُ(ا َأْن ُ�ِ ا َ:َ�� َم� َ+Pُ�ْ0َْ� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإْن َ'�َءُآْ� َ+�ِس

  C)6(َ<�ِدِم�َ� 
  )س�رة ا��(�ات ( 

   Uا �T وجc ی�y ا���M ،yل �� أح Hي ا��c�� J س(�د �� ا���ی�M ،�Pل �� ��خ�ان وه� 

 ا�S� ��oذا �?� ن��4M خ��R�� q ���ة، أی5 �����ء، أ �Pث L�� yث�5 س�� وأن� واث�5 خ��� وث� jI��

ی�>5 أحه2 ج�ء وص�ف خ��R�� q د��3?� �5 ا�رج : ار�B_، و�Mل ��: ا����R�� q ؟ �Mل ��

R�� qا��� J\خ\ ه ،�B�3?� �� ج���، و�3 c��M دخl�X c و�Mل ن�5 ا��Xی�� �5 اUخ س(�دة وو

 5�3Bرًا و�� س\�وأخ�R�� q��� ��3� ti ���ة، اH أI?� ��اء�L ��رًا، f ����ع دا�Rً� ا���U qخ�_ 

5�P���� \5 وخe��� \خt� f ،ة��،  

ر ��E ا  Mأ h�� ،2?� q�� fً�� ا�B4�pا M �ًإن أن�س ���س���اجL ��?2 إf أن �Mل أح ا��fة ���ن� 

ی� س��Bن اH، أ���tذن�� �� �3\ی
 ��g، وهc �_ : أ��?2 ���3\اب، �Sن أذنh�3� �� h، س�ن� ��� �Mل

���?2 ا�S� ���Bذا h��M ��\ه2  2M؟ أ Hی�(�_ �5 س�� ا _�� �R��أن� ح54 �5 �\اب اH، وهc ر

ه�MS� 2ارهS� ،2ن �2 ی�Pوا ��د��ه2 إ�E ح�S� ،���B��� jن � 2�2P ��د��ه2 إ�E ا!�Mار �Sن أ�Mوا ��\

2?R��� Hا EPن�?2 أه�ن �5 أن أ����� Hا ا�Pن ی�U Hس�اح?2، وی2 ا y�ut� ن ح���اS� 5ا����،  

   2�eن ا�S� ،�ً���I �iة �5 أن ی��� j��3 خ�� أ���� ���Pا� �iن ی�U ،ة��M ة��Pأخ�ان� ا� ��

� c�u ش ا��ح�5، أی�م�� L� T�?أن� ی Hوا ،Lإ�� kی��� fو LBM�3وی �ًu�� �ً��?�ا L�?رس� ا��2�3 ی�� �

ة ن���� وه� ��يء، اس���t �� ه� P� c�iأورث ه\ا ا� LنU ج�ی�� L�� c�3ل أن ه\ا ا��Mأآ�د أن أ

�5 ن��_ kا�  ،أص3
 �Xء ��E ا!u�ق ؟ أن �>�ن ��ی]ً� وأن ��?2 ��?�� وf ی��� �_ أن �

ي ��c �� س�ق : ا���س ا��* �5 ا���c ا�����P، ��ة ذآ� �� أخ و�Mل ��cBM أن ��?2   ��أن� 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1330�� آ��ب ��
 

 �?���Z� Lن�، رأى زوج�\P�3ل وأن� cرج h�Bل �� �� ا��Pوی ��o4ا��� ا� ��tا�(��3، وأن� �� ���� ی

 ،�gح����� L?2 زوج��وا ���� c��ا�>���� وی�ج رجc �� ا�c�M ،h�B ا��Bب وأح�� ا��u�g و

� أن زوج�h��� L ��ح�g و�>5 ج�ه��، ی�ج ��c یk�B ح�ج�ت ن����X�� ��Rت ��L ح�ج�، وا��4P ه

L� h��M؟ : و cوج T� Hل ا�M ذا�� ،�����  خ�r ��� �� س�3 ه\J ا����3، ���ذا �M _B�Mس� 

�َ0ْDَMْ�َ ��َ+َ ��Pُ�ْGَِء ِإِن ا����َآَ َ�ٍ= ِمَ� ا�49َ ��Pُ�ْ�َ 4*&ِ�9َء ا���َ� ا��ِ>ي ِ+* َ�ْ�ِ&ِ- َمَ�ٌض َوُ�ْ�َ�  � َی� ِ<َ	ِل َ+3ْ�ََ)ْGَ�ْ��ِ

  wً)ْ�َ)32(C َم0ُْ�و+ً� 
  )س�رة اUحTاب ( 

��Zن� ی�م ��kM أن ه\J ا���أة �5 ن�ع Oخ� ��iق ا��Bب ودخc ��رًا، ا2��M ا�h�B، وه� �� ث���?�   

،Lوج?�، �� زوج?� �2 ی���ع �� آ�ن خ�� زوج�T� ت  ،ا�?�?� �����ح�g وه� أم أوfدJ ا�>����، ��س��(

E��3� ل�M ،yP��� أن cBM 2?�� ع وإی�ك أن����إی�ك أن :  

  C)27(�َ��َل َسgُ9ْ9َُ� َأَصَ=6َ�ْ َأْم ُآ6َ9ْ ِمَ� اْ�َ)�ِذِ��َ� 
 ) cس�رة ا���(  

ه\ا ا�>�م ی���جL ا��Qء، cBM أن ��?2 ص?�ك س�h3 �5 ا���_، اس�k �5 ص?�ك أf ی�L� y أن   

 إ�E اcBM j�U أن ��?2، وf ����ع �����س یا���5 ن��cBM ،L أن ��?�X 2ی>_ اس��X 5� kی>_،  k

��ة ��اJ وزع �?2 ��E هfzء وهfzء  ،ی>�ه�ن ا����ع، أ��Xص آ��Zون ی���3ن ���

أن� : �Mل �� l�X ان�2 إ�E ج���� دی��� ج�ة وه\J ا��� �P�2�ّP أح ا����3ء ����Pً� س�]ً�، ��Pل ��

 �Mان أ�EP ه\ا ا�2��3 آ��� را�3R، و����ت ا�4ق وا���، وا��P� ،y�3ل �� P� �� h2، وآ�?�Mص

��?U 2ن ���p 2?���P ص���أهرت آc آ��?2 وان h��4،  

 �ً�Rدا ،�?��� ��Mا ا��4P�� ���� ا���س �� _��Mا4� P�� إی�ك أن ،��Mا4� Eء ی���X ه��ك

��E ح>2 وا�3M إی�ك أن �Tی، إی�ك أن ��lP، إی�ك أن ����B، إی�ك اح�ص ��E ح>2 ح��دي، اح�ص 

أن �?ر آ�ا�� إن��ن ���cu�B، إی�ك أن ���L3، ا����P ا��ح�ة ا��� ���gك ��5 ا�2�3 واUخ�ق 

�����، وا���س ی>�ه�ن �5 ی���ع ��f�?�م  ���M �������� ���M خ���P وا��������، ا�����ا���

  .وا�����6

XUا  �5 سّ�م ذه
 إ�E أح� �5 ح��P� ،cBلأح�B� Lن�� : ��ص اس� E�� اH �� آ�h أ��_ B�ی� أ�� 

cBا�5 ح�  f�cP ه\ا إن �� أخ�انً� f أ��Pه2 إ��M fً� �>��� أث �� : 5� y����U y���_ آc ی�م، �Mل أح�

 2�e� c�3� م�Pی�م، إن��ن �����، إن��ن ی cه2 آ�Pأ� ��� �Z?2 أآ�إ ��د E�3� qآ��ب، و�� j�zن��ن ی

ه\ا أن آc رجc ی(�q �3_ دا�Rً� أنL ج�، ���Pس ��p دy�M، واQن د�PMا، �� أن إن��ن �L أس��ذ 

 qو�� Hأ�� ا E�� 2�P��� q�� \وه\ا ا����� ،L��e3�� ء�X cآ c�3وی Lن��<� kوی�� ،L�)Bوی L�e3ی



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1331�� آ��ب ��
 

� L��وس c�3� خ�O \���� ،س��ذUة ه\ا ا�� �� ����ى دRاT2 ا��e3ه\ا ا�� J�� �دي �>f 5 ی�ج

J أس���
 ا��2�e3 واH أ�Mب �� و�>�2�P��� L واH ا�\ي f إ�L إf ه� أن ه\ا ا�����\ ا��Zن� ا�\ي f ی�ج

 ،���Pس�f�� ء�gم ا���رغ، ا��<��� q�� ء�gول، ا�Uس��ذ �5 اUا Eب إ��M6، أ�gا� Eب إ��Mأ ،Hا Eإ�

E��3� ل�M:  

� اْ�َ	َ(د�َة ِ+* Qَ ا��ِ>ي ُیَ&4Jُ� ا���ُ- ِ:َ&�َدWُ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت 7ْ�ُ َ�� َأْسَ ُ�ُ)ْ� َ:َ�ْ�ِ- َأْ'�ًا ِإ���َذِ�

� َوَمْ� َیPَGِْ�ْف َ�َ�9ًَ! َ<ِ�ْد َ�ُ- ِ+��2َ ُ�ْ�9ً� ِإن� ا���َ- Eُcَ(ٌر َشُ)(ٌر �َ�ْGُ�ْ23(ا(C  
  )��gرى س�رة ا( 

��ة، اسtل أس��ذ �� ا�\ي   أن� f أس�t>2 أج�ًا وإن آ�ن ه��ك أج� أس�t>2 إی�J أن �>�ن�ا �� ����ى ا�

�(L ؟ أن �t��L أخ�Bر س�]� �5 أخ�انL، وأن ه\ا Tن، و�� ا�\ي ی���P��� Lأن أخ�ان k؟ أن ی�� Jی�3

��E ا����،5 ��E ا�ره2 وا�ی��ر ��q نj�eاUخ آ��Zًا ی2e3 و�>  c�3ی f ،�3مiا� E�� �P� ��tی

م وf یzخ�، وf ی�ج ح�ج� ���2�e3 ی�ج ح�ج� Pی f L��ة آ���Xء، �Sذا إن��ن ��q �� ����ى ا�

Hی��3_ ا yBu ،y�Bi���،  

��ا أ�\ار ����P، وا��cBM �B أ�\اره2   Mك و�B� وةTp 5� ا���B �����ا ?� �� y���� 5ث��ن� ی�ج

 J2، ج�ء?� ��oواس�L� ل�Mو 
واH إن� أو��h ���نً� و�� ج��U hح ��pك : أح ا�������5 س�ن� آ3

 �� ،_M��� �Sن� سtص Hا _i���� _���5 أهc ا�ن�� ���جh �5 س�Li، و�>��� خh�g أن أر

��_ �����M �Bل آ��� h���� ی�م �gأن fى و�Mأ hMو �� hن�ن : آ���Zق وا� صP� آ�ن�ا أ�� ه\ا

 k� ،5ی�آ�ذ���M 2?))أن ح،  

 اH، �_ �>�ن� آ��Bة، f �>\بB� k� ق���c ن��_ ���4ق، أصق �k اH واص ،  

ُی3َْ&ُ� اْ�ُ	bِْمُ� َ:َ�� اqMِ�ِْل ُآ��2َ4 ِإw : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُأَم�َمَ! َ��َل(( 

  ) )اMِ�َْ��َ<َ! َواْ�َ)ِ>َب 

   ،
�oی M L� h�M ،ی>\ب f 5�zا�� jه2 آ�ا��f 5�z ی>\ب، ح���� ی>\ب أهر آ�ا���M ،Lل �� أح

�L، ا�>\ب خ��ZB، ن��X qی�ة M لT�� ،��ZBخ L�� 5<ة و��?X L�� ��?X LB�o�L، أ�� ا�>\ب f ی�ج

�i��،  

�5 ن��_، ��Oء f ����ا أن أص3
 �Xء ��E ا���q أن ��?2 ا�?��ً� ��uً� وأن f ی���    �B3� أن _�

آ��Zون ی��>�Bن �� حy أوfده2 أن� أ�Mل ج�ی��، ی���ع وی( ه\ا ا�c�i أنf L ی�ج حy �� ا����ة، 

 fوإ ،
B5�ّ ا��� 
ا�?�L أ��J و���L و�uدJ إ�E ا���رج، ه\ا اUب ��p ن�ج�، ��yP وإذا ص�ر �tدی

، أ�� إذا أPا�� fء إ�X h��� �� ،�ً���� h�� hأن
Bا�� L� cP� Lد��،  
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ی�ج ����� وی�>�M �� 5أ�2 ��gات ا�>�
 ��q �?� �>�ن �� ه\J ا�>�
، �>�ن خ��i جًا، اس�?�   

 f Hوا ،L�Pأن ی�� ا��ج�ع إ�E ا��y، ا!ن��ن �� ���L س� f ی��3ف ��L[i أ�ًا ی>���، f ی��� Uح

 ��p ا������ �>�� �� ح�ل J\����3 ه�ل �� �Mد ن��_ أن أدري �� أ�����3ف ��i]_ أ��   ه\ا ا���ل، 

  ،�5 ه� دون_

����� ����i وص�ر �� خti، وأن� f ی�>5 أن أآjg ه\ا ا���P� ،tiل    LBX �� أج�ى 
�Bu �� hآ�

ي إ�>�ن أن أآ�jg ه\ا �� �� ی�ج خti ���، وأن� أح���L اح��ا�ً� آ��Bًا UنL ص�دق، وأن� f ی�ج


 Oخ�، ��Pل ��ا��ti، ی��k�i أن یT3و خBي سU ti : 2� Lنtه� آ fإ Lإ� f ا�\ي Hأن�، وا ��� tiا��

�iی�،  

���اف ���\ن
، f ی�ج ��43م إf س� ا�>���Rت   f�� _د ن���� ،L� 
ا����3ف ���\ن
 آ�f 5 ذن

 ،Lرأس 
، و�� س�ى رس�ل اH، أ�� ��p ا���43م إ�� أن ی>�ن أخ��M ی��3ف ��L[i، أو ی�آ���

�� ی�آ
 رأسL یTداد خ�u ،L��4ی�u yی c���J�4 �� آ��� واحة، �\�_ أن ���3ف ����ti و��

  ،جTء �5 ا�ی5

   L��� �Bا�� �?X��وة ؟ اUحاث ا��� M ��� آ�ن J\ه cZ� �4M ���L وس�2 ی�ج Hا Eا��س�ل ص�

 Lن��Bس Hل �>2 �����3، ا�Mأآ�د أن أ �o��� ��<�� روس�و�E��3 ا��e�� �?�3?� آ���L ا�4�ة وا���م �

��L ا��>�ن  
�3 �ر ا���B اH ح(M�� �� ،ی���Pات أ��ف ا��g3� ا��ح� yی�u 5� J�Bأخ Hا L��Mو

ا����س
 اخ��ر ��kM وf أ��E �� رو�L أن ا��>�ن ا����س
 وf أ�J�P وح�ً� وf اج�?�دًا، �(�ء ص���� 


، ��Pل�)� Lوأد� �B�)� L�Bو�� 
�)� Lص�إخ : �eإ��_، ان Hا Jوح� أوح� kMه\ا ا��� Hی� رس�ل ا

L� ل�P� ،رة�gأم ه� ا��أي وا�� ،y�i� Lآ��� Hح�ف، ا fإ��_ و Hا Jدب، �� آ�ن وح� أوح�Uا:  

ی� رس�ل اc� : �B���� ،kM��� q�� H ه� ا��أي وا���gرة، ��Pل ه\ا ا�����4 اUدی
 ا�(��c ا���oر

�u��� c<� L��� Hا Eص� L� ل�M وءأی5 ا���kM ا����س
، ��Xtر ���kM����� L ا����س
، ��Pل : و�>c ه

  ،�4اب وان���Pا إ�E ا���kM ا�(��L ه\ا ه� ا�

وة ��� �� ه\ا ا���y، �\�_ ا���س ی>�ه�ن �5 ی���دى M ا��4اب وآ�ن Eإ� k؟ رج �Bا�� c3� ذا��

ة إذا إن��ن ا��ti���� ti، �5 ی�آ
 رأسL، �5 ی�4 ��L�M�� E أح�y، �\�_ أن��M ي�� � ی�ج

وا�� ورآ
 رأسf L أآ��L أ�ًا، وأرى ���L�gM اح��ا�ً� �L وه� أح�P �5 ذ�_ سzال إذا إن��ن ���ل 

 دخ�L آ��ً�، �\ه
 ود��?� �� �>�ن و��� أر�k جران و�BM خ��اء، وس�واه� P� h��� ح��رة J��و

م اMرآ�ا �?\ا ا���� و�B� ش �� و��، وج�ء ا���س��ای� و��_ ا���5 وه\J ا�\���R، وه\ا ا���3ل ?�

L����� �?� 2ح� �\ه�� �� آ�ن ی���B��،  
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��L أن ه\ا   ��M ه\ا ا!ن��ن أن ه�� د�5 ح��ر ؟ k�P� رضUة �� ا�M اس��3ا ی� أخ�ان هc ی�ج

L�gMوإن ن� ،�Mی�� f ا ا!ن��ن\?� J�� Lدا�� LنU LgM5 ا�\ي ی��� Xن ح��ر أ����cM  ا�� ��p hنt�

 E��أ�ًا، ا�����f k ی���M، وf ی�ج أ�kg �5 أن ا!ن��ن ی�آ
 رأسL، �� أن ی���دى ���cu�B وه� 

Jtiخ،  

   ،L��� hن أن� ص���� ،cی��� f L��آ cرج k� q�)� ،L�ذا Eإ� cا��� 
ا���س ی>�ه�ن �5 ی��

�L، ��ن ا��Xیh�� L� h، ��ن ��2 أآ���L �5 خ��ي�، ه\ا �B(�، ا���س ی>�ه�ن �5 ی�ح ��ن س�

 Hا ���Pا� J\ه ،L��<� ب�i� 5�z� k� q�)� ،E��3�و Lن��Bس Hا Eإ� cو ا���T3ن �5 ی�Bوی� Lن��

 Eوإ� Hا Eإ� cو ا���T3ی k�و���P �?�، اH أآ���� �?�، ه\J اH أ�?��� ا��4اب �?� ��اJ ���ا

�L ه\ا إن��ن ��p س�ي، أآ�Z ا���س إذا ���M ج�ة ه� ص�ح
 ا���c<� ،c إن��ن ی��
 ا���c إ�E ذا

  ،ا�\ي ��3?�، أ�� إذا س�]� �?�� ج�اب

   5� E�� س���3رfس���3ر، اfل �_ ا�Pی yی�iت ح��ة �� ا�ن�5 �5 رواس
 �� ح�����، إذا وج

2� c�3� j�<� hأن _� tiي ا��T� خ���5 س��، ه\J أخ�iؤن� f ����ح و�T3ي ا��ti ��س���3ر، ا

��ً� ج�ًا ی�Pل أن�  c��ر إذا Pء وا���P��� Eا���س ح� �Zأآ ،_[i�� ف������_، ا hأح�� �� ،L�P��

ر ��� ه\ا ا��3P� زلU2��3 ا� Hا ،���ر P� Hل ا�P��43 ی� 
c، آzوس �h�3 ه\ا، أ�� إذا ار�>

3ودة �� أ��آ5 ��ودة�،  

��ت ه� �f ،�?�3 ی�iأ�� ا� L���رة P� أو ا���3ص� ،H ت وا���3ص����iإن�4ف، إ�� ا� �ج

E��3� ل�M _���� ت���iا���3ص� وا�:  

ِ���JَNْEَ�ِْء َأGُ�َ(ُ�(َن  � َوِإَذا َ+0َُ�(ا َ+�Jَ�ًِ! َ��ُ�(ا َوَ'ْ=َ<� َ:�2َ�ْ�َ َ�َ��َءَ<� َوا���ُ- َأَمَ�َ<� ِ��2َ 7ْ�ُ ِإن� ا���َ- َ�� َیْ ُمُ�

  28C(ُ	(َن َ:َ�� ا���ِ- َم� َ�� 0ْ�ََ�
��اف ( Uس�رةا(  

��ة ا������3ت : أی?� اUخ�ة  ��ة �����M hی� ���e?� أcM �� �� ا���ة، وا���� �P�3�� ی���Pا� J\ه

 ،k�وأ�2e �� ��?� اUخ�ق وه\J ا���Bدئ، آ�j ا���س ی����ن ح��_، آ�j ا���س ی��Bك ؟ �5 ا���ا

� ،�P�Pا�� LBBس Eء إ��gو ا�T�م �>�ار ا��ti، �5 ا!ن�4ف، �5 � ،Pم ا���م اfس�3�ء، 

  ،ا��ج�ع إ�E ا������

�� إ�E ا��i�gن وه� f ی�3g، أح��نً� نtخ\ ���M : ��� أی?� اUخ�ة  �� إ�E اH، یآ2 �5 دا��� ه� f ی

L� h�P� ،���M 5� l�X ���tة ��ة س��Bآ ���M �?�3)ة ون��oص� ه\ا ه� ا�(�اب، و�>5 : ص

���Pا� J\ه 
 ه\J ی(
 أن  ������ jأ� �Rا��� yBi� hذا أنS� ،jأ� �R�� �?B���� أو��ی�ت إذا ی�ج
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ز، ����p jM ذآ�، ��c3، أ�� ��رك أآ�X �Bء، أس�س��ت ا�ی5 و���y ���ص�c، ه\ا ��T?� jMو

j4�� ��p jM��،  

� loر وی�Zا� k�Bی kR�gا� ��B3���� ��3ج�رح�، ی ��Z�Uا J\ن ه�<� Mو ��Zأ� ��Zء ه��ك آ��XUا ،
��\ن

��ة�� ��4� f ،وزةT?� ص�رة J\ه �R�oی�اه� ص �R�B<وا� ،�R�Bًا ی(�3?� آ  ،ا���o4ة ج

   c3ی� ،LR�M��E آc أخ أ�EP آ���، ���c أه�L، ج�k� q أص E���، أن� أ��ا�\ا Pا�� Lء اس��X ی�ج

ن��ن ی�>�2 آ��� ی(�ح ��اج�3 إ�E ذا�L هc ی�ج آ��� أخtiت �?�، ی�ج آ��� أصhB �?�، أی�م ا!

رس ا�?�h ح��� �5 ا���ف أن آc أص���?� � hأن ،c�أحه2 ج�حً� ���eً�، ه\ا ا�(�ح f ی�

 f ،E�3أص���?� آ�ذ��5، ا��2��3 �5 ا� cح��� آ 
 وا�J یJ\?� c�3 ا����� f ی�ج��u c3� ،5آ\ا��

خ�ان� ����ز، ا��fء ی�io آc ی2�3 إf أ�� ،E�2��P ا��XUص ه\ا جTء �5 ا�ی5، ه\ا l�X �5 أ

 l�Xو ،tiء ���_خ�X 5 أخ�ان� س�� ه\ا� q��، خ�ةUی���م ه\ا ا!ن��ن، ��� أی?� ا f أح


 إذا �>�2 أ�2 یz�E ج�ا�k ا�>�2 ؟ ص� أ�2 ی>5 �i2 خe��T وجc �� جc3 ا���B أ Hق، ا�ة أخ��ا�

ًا ��>�یً� R�M 5<ول ؟ ن23، أ�2 یUاز ا�i5 ا�� �ً���MUدو�� �5 ا���ع ا q�Rول ؟ ن23، �� آ�ن ر

2�e�����M Lل Eو�>5 ح�5 أث� ،Hا���4ت �� ذآ�ه� ا J\ه cًا �\ًا ن23، آR�M ؟ ن23، �� آ�ن :  

 �ٍ�gِ:َ ٍ̂ �0َ�َ� ُخُ� Qَ�>4(�َوِإ(C  
 ) 2�Pس�رة ا�(  

  )� �� qس��رة وج� Lا�� Ei��M وجت �� أن أب أ� �iPا�� J\أن أ�?2 ه hل��ة ح�و��Mو q� : ا���

ك، أ�� �� �Mل ا��� ن(� ����ق، ه\ا ا��(�ح ��J س��رة، هc ه\ا ا��gء ی��k ا��_، ه\J ا����رة �5 ��

 ،�ًB�iًا، خ?�)� L�3ًا وجR�M L�3ج J�����L، آ�X cء اH یL�i3 ��ن��Bء �5  ��Z� ی�>5 أن J�5 ج?

���������ً�، أ�� ا��� �5 ا���B خ�y آ��B، ا���y ه�   �B�� 
�p ،ی��ب 
�oه2 ی��B، أح

���L، ا���2 أخ�ق،  hة، أ�� ح���g�ن��E�3� L ه\ا أنL أخ��M، إن��ن ی�?(2 ���_ �>�c ا��4ع 

 �Bوا�� �B� y����� �B� �4Bا� rpو ،�B���B، وإن��ق ا���ل ��B، و��B ا����ن  ���)gا�

���L، آ�
 �5 ج? ا!ن��ن ��\�_ ا!ن��ن ح���� ی���B ه\ا ا��gء � LB�Zی cوج T� Hوا LB5 آ�

cوج T� Hل ا�M _�\�:  

 �ٍ�gِ:َ ٍ̂ �0َ�َ� ُخُ� Qَ�>4(�َوِإ(C  
 ) 2�Pس�رة ا�(  

وا�ی5 ح�5 ا���y، ��5 زاد ���_ �� ا���y زاد ���_ �� ا�ی5، ا���y �5 آ�B_، ا���y �5 ج?ك،   

س�2 ه�B �5 اH، إن��ن و� ���p 5 ا���y �5 إراد�_ ا��Pی�، أ�� إن��ن ذآ� ��L�� q، إن��ن L�<X و

  L��P �5 أخ�c�� L� q�� L�� q�� �P� LM �?�، ی�>5 أن �
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 ار����L ����� وf یL��4 إf ا����ء وح�5 M 5ی��ة أخ�ق، ورد �� اUث� إن ه\ا ا��\�_ ا�

J���Bص� �� ��?� Jآ���t� yا���،  

وی�ج اQن ���ص
 ر���3 جًا، ��4
 ا�و�� إن �Xء اf H أ���� ��E ا!u�ق، : أخ�ان� ا�>�ام  

J خ���5 ����ر دوfر وه� �Xب �� ،hث�وات ��>��، ��>�وس�� ا���e3 ا��� ���>2 �� ا�2��3، وی�ج

����ء أرض ا���Tی�ء،  2������� �cZ أن��gی5 ی3 أ 
���J �� اUر����3ت وی�ج ���ص  

  )) qً َواِ�ً=ا َخْ�ٌ� Qَ�َ ِمْ� َأْن َیُ)(َن Qَ�َ ُ�ْ	ُ� ا�0َ�9ِ� َ+َ(ا���ِ- xْن َی2ِْ=َي ا���ُ- ِ�Qَ َرُ'(( 

  E��3� ل�M ،أدب L�� وإن�4ف، وإن>�ر ذات، وأس��ب ،k�  :وا�?ای� ����ج إ�E أخ�ق، و��ا

  C)24(ى َأْو ِ+* َضَ��ٍل ُمِ&�ٍ� �7ْ�ُ َمْ� َیْ�ُزُ�ُ)ْ� ِمَ� ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض 7ِ�ُ ا���ُ- َوِإ<�� َأْو ِإی��ُآْ� 0َ�ََ�� ُهً=
  )س�رة س�Bء ( 

   ،yا��� 
 آ��ر �Mی� ��E ح س�اء اH أ�� ا���B وه� س�uأن ی�� J\ة ���3 أو �3>2، ه�� yا��

5����ة ��ض   ،�r3 اUخ�ق ا�\ي ی>�ه?� ا���س �Sذا ��cZ �?� ا�ا���، وآ�>2 د��ة إ�E اH، وا�

��g ص��ت ی�B?� ا���س، �Sذا ��h�Z �?� آ�h دا��� ی�B_ ا���س ا�رس ا��Pدم إن �Xء اH ی�ج،  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1336�� آ��ب ��
 

��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .3اUخ�ق ا��� ی�B?� ا���س �5 ا�ا���) :106( ا�رس  -��

  19-07- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ���� ��� ا
 ا���	� ا�

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

��c �� اUرض أن   2e����5 أن أP� �� h��� 5�����ة، �� ا�رس�5 ا���fز��� �k دروس ��� ا�

  . �>�ن سBBً� �� های� إن��ن

ِ=َي ا���ُ- ِ�2َُ=اَك َر'qً َوا���ِ- xَْن َی2ْ: َ:ْ� َس7ٍ2ْ َی9ِ0ْ* اْ�َ� َس0ٍْ= َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )) َواِ�ً=ا َخْ�ٌ� Qَ�َ ِمْ� ُ�ْ	ِ� ا�0َ�9ِ� 

��ة، و��5 ا�ی5 ورج�ل ا�ی5، وf ��5 ا!س�م   ��ة وا�وأن ا���س ج��f �ً3 ی���Mن ��5 ا�

 Jآ� �ً���� Jی5، وإذا آ�وا������S� ،5ذا آ�ه�ا دا��ً� آ�ه�ا د���L، وإذا آ�J رجc دی5 آ�J ا�

!س�م، ه\ا tXن ��ام ا���س، ���\ي ی��ص ��E أن ی��g ا��y ی(
 أن ی��LB إ�E أن ه��ك ص��ت ا

��?� �� درس�5 hث  .ی>�ه?� ا���س ��

وا���م ن��cP إ�E ص��ت ی�B?� ا���س �Sذا أردت أن �خc إ�E ا���Pب، أن ���� ا���Pب cBM أن ����   

M _�3)� ا���4ت J\ا���4ت، ه J\?� _��3� ل�P3إذا ا� ،�ً��B�� _�3)� ا���4ت J\5 ا���س، ه� �ًBی�

 cخ�L�P، أ�� إذا � 2���ki أن � _� ��� ،kإ��_ ا��� Eoا!ن��ن أص 
�M Eإ� hدخ� L�P�إ�LB�M E آ�ن 

  .��صًا أ���_

��2 ا���q، وا���3م إن : أی?� اUخ�ة yR�Pح E�� ���B� رسه\J ا��yR�P ا��� س�ف أذآ�ه� �� ه\ا ا�

 5�  .��3م ا��(�ی�P�P���� ،��B واحة�uیy ا��ح��5، أو ج�ء��� ��u 5یy ا�ج�ء��� 

ا���س ی��Bن �5 ی?���ن �?2، ی(
 أن �?�2 �����س، أن �?���P� 2ی� ا���س، ����g>�ت ا��� ی�3ن�ن 

2?��<g� �� Lأص��� k� م�ة وا���ا�4 L���  .��?� ا���س، ������cR ا��� �cog ���?2 آ�ن 

� أن اUن��Bء ی�g�3ن �� ��ج ��ج� أخ��M، وf ی�g�3ن �� ��ج ��ج� �>�ي، ه2 ذآ�ت ی�م ا�(�3  

�k ا���س، �g� k>��?2 دون أن ی��iPا �� وح��?2، ه2 �� ��ج ��ج� أخ�k� 2?�<� �M ا���س �� 

��ة إ�E اH و�� ���B� c<g، و�� �c<g ��دي، و�� ��E ����ى آ��M cی�ه2، ���\ي ی�4ى ��

���L أن ی?�g�� 2>�ت اQخ�ی5، وإن �2 أصLR�M وج�� Hا Eة إ���انL، و�5 ح��L، ا�\ي ی�4ى ��

 ،L5 أه�� ،L��� 5� ،L��� 5� L�tإن��ن أس k� hج�� ،kا إ��_ ا����o45 ی� _��<g� 2?��<g� 5<�

ر �� ی�3ن�P� ،J�3رX رP� L� 2�?� _إ��_، إن cی�� LB�M c3)ال یzت ه\ا ا���<g� 5� ی�3ن� c5 ه� L

أن ا���Pاء ح���� ��ho زوج� أح ا�u��Uة �� ��ن��، أن ه��ك : �g>�ت ی����ن ��E ذ�_ ��Zل
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  أن�سً� f ی(ون ا��TB، أج��h ��\اج� ��tآ��ا ا�>���، أf ی�ج آ���، آ2 ه� ��3ة �5 أح�ال ا���Pاء ؟

  ��ی�، �Mل�Sن � 2��3g ��� یL� �3g هfzء، ج�ء س��� رس�ل �5 أذر��(�ن ���ن� ?� Jه\ا : � �(�ء ��

��E أذر��(�ن، �Mل: ا�\ي �3_ ؟ �Mل _����ح��ى، أآ�3iM c �5 ه\J : �� ه� ؟ �Mل: هی� �Z3?� إ��_ 

L� ل�P� ،ا��\اق �B�u ه�O�� ل: ا����ى�M �3م ؟iا������5 ه\ا ا� ����آ2 �� cآtی cه\ا : ی� ه\ا ه f

 L���� Eإ� 
���� ا������5 آ�j : ی���L وی�Pل ��3uLم ا���ص�، ���L�� 5� �?e وآ� cآtی ��� cآ

  .ی��3_ أ��ه2 إن � 2�tآc ��� یtآ��ن وإن � 2��gب ��� ی���gن

   k� c� �5 أن ����� f ،خ�ونQا L� �3g�3 �� یg� أن � f ،ا���س L�3ن� ��� ی�3ن��5 أن � �f

 أن �>�ن صًى �fQ?2 وأحTان?2، و���iح��?2، ا� f ،2?��<g� أول J\ن �5 ی?�2 �?2 وه�Bس ی����

ح�P�P، �� ا�\ي یcog ���?2، �� ا�\ي ی�o4ن إ��L، إ�E ��ذا ی���iن إذا ج��h إ�E إن��ن وأردت أن 

خ�L ه\ا ی�ث ��gرآ� � ،L�BP���� ،Jدfوt� 2اه� ،L��<g�� 2اه� L� 2إ��_، اه� �o4إ��_ وأن ی cی��

�� c�� ث
 وجان��، وا���gرآ� ا��جان�� ���Pا�.  

ا���س �����ن جًا إ�E �5 ی��P ح�ج��?2، أول درج� اfه���م، ا�رج� ا��Zن�� أن : ا���P�P ا��Zن��  

 أن ���5 إ��?2 وأن ���P ح�ج��?2 � f ،2?� 5�B� أن cBM 2?5 إ�����أن  �f ،إ��?2 ا���ج�ت ��P�

���ل Uن?� سc�B إ�E أن ���� cBM أن �>�ن خB�iً� أو ��>��ً� أو ��ثً�، �\�_ خ�� ا���y �5 أUا cج

���P?2 إ�E آ��_، أح�دی* آ��Zة جًا:  

 )) ->): *+ 
  )) م� آ�ن +* :(ن أخ�- آ�ن ا

 اْ�ُ	ْ�ِ�ُ�: :� َ:ْ&َ= ا���ِ- ْ�َ� ُ:َ	َ� َرِض* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َأْخَ&Wُ�َ َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

ْ� ُمْ�ِ�ٍ� َأُخ( اْ�ُ	ْ�ِ�ِ� w َیgِْ�ُ	ُ- وw ُیْ�ِ�ُ	ُ- َوَمْ� َآ�َن ِ+* َ��َ'ِ! َأِخ�ِ- َآ�َن ا���ُ- ِ+* َ��َ'Pِِ- َوَمْ� َ+��َج َ:

  )) ْ(َم اGِ�َْ��َمِ! ُآْ�َ�ً! َ+��َج ا���ُ- َ:9ُْ- ُآْ�َ�ً! ِمْ� ُآُ�َ��ِت َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ! َوَمْ� َسPََ� ُمْ�ِ�ً	� َسWُ�َPَ ا���ُ- َی

)) 
  )) م� أ��0 ��0مً� أآ�م- ا

   L����ر �� أن_ خ�h ا�U 5ح اUخ�ة، P� f h?2، أن�ح�ج� ��P� �3م، أنi�3م ا�uم إ�ا!س cأ��

�L� h آ��ب ث��5، ا���P�P اUو�E أن �?�2 �?2 واfه���م إآ�ام، M ،Lونzg� hت، اه������درس ری�

��5 ا���P�P ا��Zن�� أن �ً3Bu 2?�ح�ج� ��P� _���i5 إ�>�ن_ واس���  .ا!�>�ن، 

  

�Z��Zا� �iPل: ا���M م�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا��U ،ای�م �?r3� 2 ا�?P� أن:  

  )) ��2دوا ��N�&(ا (( 

   �� �� hًا، آ�م ��E زواج، ا�?ی� �Xء ث��5 جP� ی�، أخ�كی2 ا�?P� 
إحى أآ�B وس�cR ا��

��دة را�3R جًا، ا�\ي یk�T أن ی�Tوج ی��3 ��c �(�ري وی�k �� ه\ا ا���c آc �(�ور، ه��ك 
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 M ،L�M�u 5�� ،��R�Pا� E�� k�iوی cه\ا ا��� Eإ� 
م �L هی� ی\هPأن ی ح�ج��c<� L إن��ن ی�ی

ی(��k اث��ن أو أآ�Z ی�ioن ه\J ا���ج�، ��اد، ث�ی�، ����p، س(�دة، إ�� أن �>��� ��احة وإ�� أن 

g� ت�Bس��� ی2 ا�?ی� �� ه\J ا����س�Bت أی�م ی�جP� 5� cأج� ��ك �r3� k اUخ�ة ��احة، f ی�ج

  .ا����ح ا��ارس، �c4 ا���gء، ا���س إذا اح��ج�ا ��3?2 ��3ً� نtgت ���?2 ص�ت �B�u جًا

��َ+Nُ(ا : َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل : َ:ْ� َ:�3َِء ْ�ِ� َأِ�* ُمْ�ِ�ٍ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- اMُ�َْ�اَس�ِ<*4 َ��َل(( َ�َ

  )) َیْ>َهِ; ا7hِ�ْ% َو�2َ�ََدْوا �Nَ�َ�%(ا َوَ�ْ>َهِ; ا��9َNْ�Jُء 

 �?�دوا ی�ج �E�3 ا���gرآ�، ی��3 �?یL وی?ی_، ا�?ی� دی5، إن��ن �� ���PR ج�ء�L ه\J ا�?ی� �3

ر �� أخ\ت، �>5 ص�ر ه��ك ��3ون، ���\ي ی�ی أن أص�B�� �� �Bح� رد ه\J ا�?P� h3د� �ً����ای�، 

م �r3 ا�?ای�P��� Lا���س إ�� c��� أن.  

���L ا�4�ة وا���م ی��tن� �\�_،    �Bا��د، وا�� 

، هی� آ��Pا� j��t� ی�وه\J �?� أج� آ��B جًا، ه

م �L هیً�، ا�?ی� �\هMح�ج� أ L� q�� ،Lح�ج� ��Mأ L� 2ی� أس��ب أه�
 ��ح� ا�4ر، وا�?

م P5 ی�fا ،L5 وأ���fوج�5، ��5 ا�(�ری5، ��5 اTی>�5، ��5 ا��gء، ��5 ا��Mح��ري جًا، ��5 اUص

�?��f مP� مUی�، ا  .هی� ه\ا یTی ا�3��Mت ���نً� L�U ه

_ �Sح��ن_ ����� �_  f���k�i أن �(L�3 ی�o4 إ��_ إf إذا ��� LB�M إ��_، ����i_ أن ���� LB�M إ��

P�  .���B� Lن_، ��!ح��ن cBM ا���Bن

حث�� أخ راآ
 دراج� ���P، ی�آ
 ه\J ا�راج� ���M 5ی��5، انkiP ا�(�Tی�، ��ت س��رة ���� جًا 

 E�� ���� �?Bو أن ص�حBا����رة ی J\?� ،�?Bج�ن Eإ� jMوا �?Bی�ه� وص�حTع ج��iP� رأت دراج�

J خ�Bة ��Tل وأص�� �L ا���  .أي خ��: و�Mل �Lراج� 

 ji�� Lل وأص�� �?\ا ا!ن��ن دراج�T�� Hا Eة إ���
 های� راآ
 ا�راج�، رجL� c دBا���دث� س J\ه

  .جl4M ،2 آ��Zة جًا، أح��نً� ��c ص���

ی جًا ی�
 إذا : حث�� أخ و�Mل ��  X ی�آ�h �� ��د ا��(�ز �� ث�ن�ی� ی�ج أذان ی���ن، ا��

صhBB آtس �Xي ��Pع ا�(�س، : ن ی�y�i ا��رس�ن ج��3ً� إ�E ص���?�M ،2ل ���Mع ا�(�س أ

 3� ���tا���اش س ،j4ا� Eإ� hP�iوان ،J\ب ه�Xخ\ وا L� h�P� أ���� �ّ�اش hي س�خ5، ��أی�gوا�

�h إ�� ه\ا ا�>tس �5 ا��gي، ��Pل ��M ح�5 ���ذا :L� h�P� ،الzن� �?\ا ا��tة، : ��جن�5 أس�ة واح

h�?�Xا L� ل�P� ،سt<س : �_ ه\ا ا�t<ا ا�\?� h[م، أن� ��ج�س ��� واH أن� ه�� �5 س���5 �� س�2 أح

L� ل�Mو ،�� L�P� ي�gل �� : �5 ا��M ����أن� أح�c ��ج����، وه� �5 ��د Oس�� وه� ���P جًا، 

 جًا �� اP3� الzس ����tأن ا���� س h�3وا�� ،���� Eإ� L���� hM���Tی�ء وا�>����ء ��ج���� �� ص

L� ل�Mی�، وT��<ا!ن �oا�� �� ����� ��م �L ��س�Mل ��: و�P� ؟��: سzال ا���� ی�ج �� ه\J ا���س�
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 hذیً�، ج���� �ً���� q�� ج���� وه��� cی�� Lت أن�(��B وأج�ب إج��� د�P�M جًا، ��tآ �M�i� أ�M

�� أخ�انL ��5 ی���3��� أن ی E���� ،م�5 ا!س� Lث3 ی���5 د��ت أخ�انL : ن ��P� ،L3ل ��أح�

��5 آ�ن�ا ی���3ن �L3 وه2 س�� إ��3u Eم ا��g3ء و�����gM �� ا!س�م و�3 X?� أو X?�ی5 ا�����4 

�P�M�3وف، ا������ ر����   .أن هfzء ا���� أ����ا إس��?2 �5 أی5 �أن� �5 آtس �Xي،  f�Tه

ة �� أ���h �� ا�5 خ��� د���: ��ة حث�� أخ ��Pل ��  X 5�� ��� E�tًا آ�ن ی���Zآ L إ�E ا���(

ا�5 خ����، �tن� : ���L ج�ء ��ًة واحة �����ی� ���، �tن� أذآ� �3 ص�ة ا�(��3 ج�ء اUخ و�Mل ��

L� h�Mو L� hBورح h�?س ��د�� E����E ا�5 : نL� h�P� ،23: إن �Xء اH آ�h ���ورًا، ��Pل:  _���

�3�Bu، ه\ا اUخ ���P جًا و�5 أ�uاف ا��ی�� و�2 ی��kM أن ی�EP ��ح�ب خ���_، وأن� ��X h�3ء 

L� ل�P� ،��� :5 أدع درس� Hوا 
3 ه\ا ا���ح��   .�� ه\ا ا���(

 hذا أنS� ،h��� ،ا���رة �M�3ه���م وا���ح�ب، وا�fذا آ����� أن� ؟ ا������ و�����4 ���ارة، ا��


 �� های�Bس ،�ً��  :y ی(
ا��� أردت أن �>�ن دا

 l��� ،�ًن��� �M�3ا� م �?2 هی� �TیP� أن �ًZ2، ث��?)Rح�ا ��P� أن 
أوfً أن �?�2 �����س، ث�ن�ً� ی(

  .ه\ا ا!ح��ن cBM ا���Bن

   h�i3�� L�Bآ�� 
g� �4M?�رة جًا ���4، رجc یc�3 �� ا���Pء وی�3g أنL إن��ن ����ق، ی�آ


 أن ��آ
 ���3 أو أن ن��4 �_ ��آc<� _�B  �� ا��iیy، ��ت ��آ�B ث�ن�� و��h�M أي�� ��خ

أ���E أن ���4، ����4ا �L ا���آ�B وس� آ��Zًا وص�ر ه��ك ��3یj ه\ا ا��P� ،�u��� : l�gل �?2

��ة إ�E اH �5 ه\ا ا�3یًا و�� اس�L �� ا�X �ًP�t� y�t�ع ذ�_ ا�2��3 و�B�ص�ر �5 أ ���Pا� c�


،  f�Tه �� �c3 ا�����iا�.  

�T وج�M cل  Hا L��<� qBP� 2?��t�� 
آf �� �� 5 ��ج�، أرجE ��_ ��� ��ج�، س�ن� ��سE ذه

E��3�:  

  C)14(�ِإ<�9ِ* َأَ<� ا���ُ- َ�� ِإَ�َ- ِإ��� َأَ<� َ+�ْ:ُ&ْ=ِ<* َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي 
 ) Lu س�رة(  

 cوج T� Hا Lآ�� rا���دي ا��� 
Bأن �?\ا ا�� cP3ی c؟ ه  

أخ�ة ��� آ�Z ی��>�ن ه\ا ا��c�B، ی��k� �P صیc�3��� y، إذا آ�ن ��jI ج�رJ، إذا : أخ�ان� ا�>�ام  

 fًأو L5 أح�ا�� ،c�3ذا ی�� ،L5 ص��� L�tج�ر �� ا����رة س Lو� 
آ�ن ��O jIخ�، رآ
 إ�E ح�

ی2 ا�?ی� ث��S� LB�M h��� ،�ًZح��ن_ ���� �_ ���B� L�PنP�ث�ن�ً�، و ��  ._، ا!ح��ن cBM ا���Bنوا��

��E ح
 �5 أح�5 إ��?�، ی�ج رجc آ�ن ���ًا،    h�Bن ا����س جS� 2?ح��ن� إ��S� دي�B�ی� داود ذآ� 

 �?��� ��P���3، أن ی�J رواس
 إی��ن ��ًا �c آ�ن �>��ً�، إذا آ�ن إن��ن أ��5 إ���دJ و��� q��
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�����E إی��ن�X L��?� ،Lی�ة، أص�
 ���ض  T?)2 آ��ً�، ی�� ��B� Eی��_ ��ل وی���ج إ� f ل

 �4M ،_� k�)6 ی�gأن ه\ا ا� ygد� ��r3� E ���ج Jه��ك أن�س د�� ،�3� �� �� �������(�ي 

 L�����u 5ق رس���، �\ه
 إ�E ه\ا ا�6�g و��ض  fإ c����� نQر، ا��U2 ا�e�� cBM ًای�� جM

\?� ،Jإ���د Eإی��ن أخ� E�� h�� 6�gا ا�\?� cPو�2 ی L�T5 ا���ل، آ�ن ه� ی�� �ًo�B� L� k6 ج��gا ا�

�3 وأج�ى ا�����3، �3 أن ن(�h ا�����3 أص�B �5 إخ�ان � �� Eإ� 
س��5 ج��3ا �L ث��ن�5، ذه

 B�
 ���R وث��ن�5 درج� �5 ا!���د إ�E ا!ی��ن، Uن ا!ن��ن �Pآ�?� وان Lم دروسT6، و��gا�

  .ا!ح��ن

  :ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) أ�; ا��9س إ�� ا
 :� و'7 أ<�20E ���9س ((

   J�� ی� �رس�، ی�ج أ���ل ��Mدی�، وی�ج� ،E�g��� ی�� ،c��أح��نً� ی>�ن ا!ن��ن �ی� 

ه�g� 2ًا �ه2 أر��Mً� أخ�y �� إدار�?2 أ�� إذا �أ��Xص آ��Zون هfzء ا��XUص ا�\ی 5��h یJ إذا 

ك آ�j ح��_، آ�j أ��رك هc أنh ����ح، هc  أن�سً� �?�3X 2ر، إذا سh�t إن��ن�� 
یc�3 ح�ج

�X ��� ت أ��Jأنh ���ج� إ��X Eء، ��یP��و Jا���� Eإ� h�Tء، ن.  

 ،LPأن ی�� 
��E اUرض، ه\ا ی( ��M�B2 وا�Rا���رس ن� ی�وون وf أ��\هZ� 2ً� ن�����ن خ�ج وج

����E اUرض �tخ\  L��M��M ووjM �>�نL إ�E أن اس���Pی3�L، ح�رسL ا��4�g ن�2R و���Bا� L.  

ر �3Xر اQخ�ی5، ج���ن، ��B3ن، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���مP5 إن��ن ی� cأج�   :f ی�ج

  )) أ�; ا��9س إ�� ا
 :� و'7 أ<�20E ���9س (( 

����� جًا �� ا���_ ا��3>�ي، ج��دJ ی��BنL حBً� ��ق ا����ل، ه� ��اء،  �B��� Eإ� cوص cف رج��أ

M�� ت : �ل�M�3ا� ،Jدfن?2 أوtآ ،J��ه2 �� ا���c �� أی�م ا���gء ی�io ه\ا ا�(�، وا��Zن� ی�P��أ

�gا����لا�   . ��4�zدي ن(�ح�ت ���ق ح

 P���� �ً�� k)?ا�� Eإ� cخ�����، �L���p L ا��>��� وا���tة �� ا���gء، و�L ��آL�B ی �B���� إن��ن

2?Xءه2 و���ipم ا�(��د وأح�ا�?2 وPء �2 ی�X مP� 2� hإذا أن ،��<g� ه��ك c�3?2 هi� Eإ� cخ، ی

  .�_ �Xء، ا����ة أخ\ و��iء

 E�� Lخ���E ا!u�ق س�ور � c�3ا� 
آ��� أح
، �� اM�P�X?� ا���oي، أح
، اس 2����c ی��3 أح

��L دی�ً�، أو ��iد ��L ج��ً�، و�� أن ��k� �g أخ� ��P� آ���، أو أن L�� jg<� ،2ا���� �� _

  .�L �5 أن �j<�3 �� ا���( X?�ًاح�ج�L أح
 إ�

L� ل�M ،�ًB�[آ �رأى رجً ،Hرس�ل ا : �� �� أراك آ]��P� ،�ًBل: س�ن� ا�5 ��Bس آ�ن ��3>�ً� �� ��(

أ��
 أن أآ��L �_، ���ج �L�<�3� 5، : ���ن، �Mل ��M ،5�� :Lل: دی�ن �f ����T أy�u ساده�، �Mل
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��Bس أن��h أن_ ��M ،j<�3ل��Pل �L إن��ن، ی�  5� : �BPه\ا ا� 
f واH �� ن��h و�>��� س�h3 ص�ح

����J، واk� �g�U H أخ ��  h3ود� 
���L ا�4�ة وا���م وا�3? ��M Lی �Bا�� �BM Eإ� Jوأ�Xر ��

ي ه\ا�� ح�ج�L خ�� �� �5 )�� �� L��<��  .��Mم X?� وا


ي وhM اذه
  أنh ن(�ر �5 ا��iاز اUول �Mل �_ أ�\ه� ���g�� �3ي ���p ن�م، واf H ی�ج

  .����دك

5P�� إن��ن hف ا���م، أن�p �� _��Bخ Li�ا���M  �oل �L حBً� وآ�ا��، ا��� س����L3� 5 وأ

  .ا!ن>��Tی�، ��Pل �L ن23

E��3� ل�M ،�Bؤك أآ�i�  : آ��� آ�ن إی��ن_ أآ�B آ��� آ�ن 

  C)3(�َوِم	�� َرَز�9َ�ُْهْ� ُیGُEِ9ْ(َن 
  )س�رة ا��PBة ( 

ي ه\اواU Hن أ�k� �g أخ �� ح�ج�L خ�� �� �5 )�� �� L��<��  .ص��م X?� وا

 �ًM�uإ c�35 ا���Mل ی�ج �� ��ن��، اح�r3� c ا���3ل ا���4نr3� 5<� k ا���3ل �2 ی����ا 

2?3� �B�u ت�M��  .إآ�ا�ً� Uص��ب ا��U c��3ن �?2 

ا��د، وأس�س?� ا��
، وأس�س?� ا!آ�ام، واfح��ام ا����Bدل، �Mل �� ا�3��Mت ا���4�g ا��� أس�س?�   

l�X ج�ء إ�E ا���iر 6��X أن��P3� ��p c<g� Lل وا���س آtن?2 ذ��ب أ���L، �>�2 ا���jI : أحه2

 cن��، أرس�� Eإ� L�?وه� وج Le�oأن ی jIراد ه\ا ا���t� ،یX ء�ا��34د ��س�3 �M�i� E��ا�\ي 


�5�4، ه\ا اfس�3�ء د�k ث��L ��هeً�آc حLBR�P إ�E اR�Pح   .، س�c4 إ�E ��ن�� f ی�ج

  .یe�o_، وا���ا�k �5 ص��ت ا��5�zا!ن��ن f یc��3 ا���س ��س�3�ء، أ�j3 إن��ن ی�>�L أن 

 L����L دی�ً�، أو ��iد  ��P� آ��ً�، أو L�� jg<� 5�z� E�� Lخ����ل إ�E اH س�ور �Uا 
أح

g�� و�� أن �ً�  .� �k أخ�_ �� ح�ج�L أح
 إ��L �5 أن �j<�3 �� ا���( X?�ًاج�

ی�ج ن�iP �?�� جًا ���ن� اQن، ص���� ا����رات �� أ��ی>� ��اجh3 أ��م ص���� ا����رات ��   

 k� ة�Z<� ع�B� ب ���ذا ا����رات ا�����ن���BسUا �� E4P��� ا�����ى kخ�ة ر��Uا r3� ث��ا�����ن، ��

����ً�، وf أن أ��ی>� ��? �ًBBس fدیً� و�� q�� 
Bن ا��t� ًا ؟ ��ج]�ا� �c��3 س��رات �g?�رة ج

��
 اج���Bج�ً�، ا������<�.  

   ،���<� ����?f 2 ی�ج k� آ��نtراء ه��ك یأص��ب ا��c��3 وا��راء ���M?2 �����3ل ج�ة جًا، ا��

L3، وآtن ا��c�3 ����3، إ��Pن ا�c��3��� c�3 یL���P� �3g، وی����t وأسL�t، وی�Tح ��3 وأ�Tح �

 و�23i، دار ح��ن� )�� اء وی�جp �Bح�� ووج�Bص �Bًا وجس�r3� h3 ا��c��3، ا�c��3 �>�م ج

م ����3ل ص�ر ه�P� ����  .�ك ���Mت ����� انh�<3 إ��PنU�ًوfدJ\?� ،J ا����ت 
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�ً���� �?�Z� ن�����4�� �� س�ی��ا � Tی�i� ��O ي�eن h�� ء�X ا��� ��Qا J\ه ��، ا��Zب ا�\ي ص��

����O E ن��?� و�>5  �� س�ری� ث����R�� Lن وخ���5 ���ة ��ب ث�ث� ��g ���ًا، وا���� ا��اح

ی�� ��\ ��g س��ات، ا���ق M �4Pا� J\ة، وه��� �R�� kBس Lس�ی��ا ث�� �� ��إu�ق �y�i،   ا���4

�4Mع، وردة ن��iP� ن�، خ����، ز�h و��Xر، إذا آ�ن ه>\ا ا���ب 3Buً� ث��L ی�ج أخ�iء آ��Zة 

����Rن وخ���5 ���ة، أ�� إذا ی�ج إ��Pن ��م س�R�� kB ا����، و����Rن وخ���ن ا�Z�ث� ��g ���ًا، 

 c�� c�3ی ،c�3س?2 �� ا�� L� ح و����م ی>�ن���� c��3ی>�ن ا� ���� ،��Qا qة ن�وا��Q واح


�)�  .وی�q<3 إ��Pن وا!��Pن رواج 


 اج�����، ��ا�k رب Bه� س 
Bء ا�\ی5 ی�3�4ن ا����رات �� ا�����ن، ا��fzج� أن ه��� c�3ا�


 ه\ا ا!��PنBه� ا�\ي ی�.  

دا�Rً� ا���س ی��Bن إ�E �5 ی���k إ��?f 2 إ�E �5 ی�ث?2، ی�ج l�X یt�� إ�q�)� E ی���2 ا��ی* 

آ��ن، اجc3 ا��ی* ���و�� و��q ���ه�B وf یع ا�>�م �J��o �5 ا���� وح�E اUث�� ��g وه2 س�

 ،Lإ�� �oی* واصاس�� �L أن ی�>�2 وأن   اس�L� k واس�k وج?� نJ�e، إذا ج��k� h أخ  f���tث� ����

��J، اt� J�3XنL إن��ن ُی���k إ��L، اt� J�3Xه���L، ��\�_ ا���س �g� 5� L�uا�� 5��5 رأیL و �B3ی

� Eإ� f ،2?Zیوأخ��?� �Xء ... 5 ی�ث?2 �5 ن��L، أن� س���ت، وأن�hP،ی��Bن �5 ی���k إ�E ح

 5� ��Zا���س، آ 
��c، ا�(��� ����ج إ�E ح�ار، و��gرآ�، ���و�� �� ا��ی*، �?\ا ��� ی3(

 L�� ك، آ�ن��g� ی* آ�نا�(���ت ی���Pن ص�ر �(��، ص�ر س�ور، U fنL واح �>�2 ����دf J، ا��

  .ن ی��ث�ا� ه\ا ا����ث ا��yB أ���وب، س�

ثً� ����M _�\��ًPB� �ً3���� 5<� �ًPBا إذا أردت أن �>�ن ���.  

��� �o4ی Jا��أدرى �?� و L�3و� LB�Pو� L3��� *ی  

��E أح حیLZ، ه\J آ�?� حyR�P إن أردت ا���س أن ی����ا إ��_،  kiPی f م�ة وا���ا�4 L���آ�ن 

  .وأن ی��Bا حیZ_ وأن ی����3ا �_ �>5 ه>\ا �3?2

   �P� �� 2<� ذآ�tع س�Mا���3رك ذات ا�� أ���E �� أن� ح��ت �>2 حی* رس�ل اk� H ج��� �� أح

 E�� 
�5 ذه�� �5 ه\J ا��4P، ا���B آ�ن ی��� Oخ� ا��آ
 رح�ً� �����3ف، ��ج س�ن� ج��� ی�آ

L� ل�P� ،L�t�� j�3� cج� :� E�� Lن�����L ا�4�ة وا���م أ �B���� ،j�3� c�)وس�را ه\ا ا� L�3

L� ل�M ی� ج��� ؟ hوجT� cه ،L5 ح��� L�t�� ،�ً3� :L� ل�M ،23ن :L� ل�P� ،�ًBل: �>�ًا أم ث��M ،�ًB: ث� �ه

L� ل�M ،�?وج�T� ًا�<� :L� ل�M ،2?3�)�?2 و���وج ا��أة T�ي أخ�ة أردت أن أ�� :h�3� 5ح�.  

  L� ل�Mو L�t�� ،Lن زواجtg� j�i� ؟ : ح�ار c�)��3 ه\ا ا��B�أL� ل�M ،Jأ��3_ إی� L� ل�M :ل�M ،2<� :

L� ل�M ،2ل: س�P� ،2ره� :L� ل�P� ،LB�أزیك : درهc��M 2 ی� رس�ل اH، ������ ث�5 ه\ا ا�(�c، یا
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���L إ�E أن نc4 إ�E ا��ی��: ���X�� ،_�3ا�P� ،Jل �L: ا�ره��5 ث�ث�، إ�E أن ر�� ��Pل EPا�.  

  Hء ا�X ً�، إن�����4 Pأذآ� ا� f  ن� ج��� آ�ن�� درس �Mدم أ��>2 ����ص��?� ا�(����، س� ا���y، وس�

 f L� ل�Mو L5 ج����L��� 5 و�5 أخ��L، و�5 زواجL، و L�t�� ،L3� ًا، وآ�ن �� ا���3آ���oص �ً��X

L� ل�P� ء�X h�Bي �� ا��� ك : ی�ج��  .إن �Xء اH، وأ�J�i أ�cس�>�ن 

g� 2�?ث?2 وی  .�o إ�E حیZ?2، وی<g� ���3��z2?ون?2، ی4ا���س ی��Bن ا�\ي ی�

 Eإ� EMی� M ،LیT3� أن 
�TیT ی( Pی� M ،L[�?� أن 
 ی�(
 و�، ی(M ،��4�X ح�ادث L� آc واح

 ،h�� اء�g� ?�� إن��ن�أن  L��� ،L?�� إن��ن ��(�ح ا���ًا أن 4
 ی(
 أن �?�]L��� ،L ج���� ج��

  .آ��Zة جًا�Tواج، ا��?�]� وا��T3ی� ��c3 ص�ت 

  L� ل�P� ،L5 أح�ا�� L�t�� ا���م �� L� yیأن� وا���  H�hB إ�E اH و�>5 زوج�� : رجc ا��k� EP ص

L� ل�P� ،ًا��Zآ ��B3�� : ی� أخ� ه��ك أن�س ی����Tن ��!س�م ی(ون ص���3ت ����k� c��3 زوج��?3� 2

L� ل�P� ،2?�� tiی>�ن ا�� Mل: ���ة و�M ،jن?2 ی�: آ�U ��o�� وج� أنTون �5 ا�3(��ن ا��Uر، ی�ی

 ،ًا آ�� أریp ،����M Eج إ�����وج� Tا� J\و�>5 ه cء ج���X اك��، ا!ن��ن ����O q، أنh اH ه���


 �5 اQخ�ی5 أن ی���oوا ���oًا ح�دًا ی>�ن �iإن��ن ی c<� ،�u��Bا� J\?� ء�X ًاpء و�X رح��Bا�

�5 �?2 ا!ن��ن، ا!ن��ن ی �3��ً��M J  .���ج إ�E إ��Mع، إ�E �����، إ�E ر�y، إ�E أن �tخ\ ��

�5 ا�(ل، ������B3 ا����3 ا��3، ا���س ی>�ه�ن ا�(ل، ا�5 ج�ء �5 ��ن�� دارس  3Bن ا��Bا���س ی�

L��U ل�P� ،ًارة إ��Mع آ��Bة جM J�� 5�fة ��?� ��وج�5، اR�� E�� Lوأ� Jأ�� k� qأن� : �����، ج��

�iأس�L� ل�P� ،c��c أ�_ واحًا  f�k�P أن� سtآc واحًا، و��tآ: k أن أ3�M_ أن ه\ی5 ا���وج�5 ث�ث� و���

*��Zا� hأن cآtو��.  

�5 ا�(ل ا��R�i4�4، ا���رغ ا�\ي f جوى ��L، ی�Pل �_ ��ن آ��L ���ء   . ا��3

َأَ<� َزِ:�ٌ� ِ�َ&6ٍ�ْ ِ+* َرَ�ِ~ اْ�َ#�9ِ! ِ�َ	ْ� َ�َ�َك : ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���: َ:ْ� َأِ�* ُأَم�َمَ! َ��َل(( 

* َأْ:َ�� اْ�َ#�9ِ! اْ�ِ	َ�اَء َوِإْن َآ�َن ُمGNِ¥� َوِ�َ&6ٍ�ْ ِ+* َوَسِ� اْ�َ#�9ِ! ِ�َ	ْ� َ�َ�َك اْ�َ)ِ>َب َوِإْن َآ�َن َم�ِزً�� َوِ�َ&6ٍ�ْ ِ+

 -ُGَ�ُُخ �َ���َ �ْ	َ�ِ ((  

 ����اوات، ی��� ا��Tاز ����>�ة، ا!ن��ن �دا�Rً� �>�2 آ�م ح�س2، �5 دون جل، ا�(ل ی��� 

 ���M ،ان��4ر ���M f2، و�i�� ���M fإ���م و ���M f ،kی��اج f Lا���<� L��<� ر�� Lد��)�

�5 های� ا���س yی�u   .های�، ا�(ل أ�3

����وض أن ی>�ن yB� l�X ی�c ا��g>��، ه\���u J وه� أح��نً� ا��U یc4 �(��� إ�E ا���4دم، ا  

أن ج�� اس��2 ا���Pء ��ة �(�ءJ خ��4ن، �>�2 اUول آ�م ��P� k�Pل �L �3_ ا��y، و�>�2 ا��Zن� آ�م 
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��P� k�Pل �L �3_ ا��y، زوج�L س�h3 ه\ا ا�>�م �5 وراء ا����ر �L� h��P �� ه\ا ا��>�P� ،2ل �?� 

y3_ ا���.  

ه��ك ��4دم، و�>�ن خ���4 ��E درج� ح�ارة، ��E س�3 ���� �5 دون ���M، إذا آ�ن أی�م ی>�ن   

 _�Mو _�?��� f ،�� �3�3 س��� ���M أ�� ،h<ن� f نO�P2 ا�?�� tiخ ،h<ن� f ة�P3��� tiه��ك خ

P� f ء س������Xt� _��4�م و f�zخ� وه��ك �cZو�M�u�_ وأ:  

cI وإن��ن ج��q �?\ا ا��M ceم ���gب �(�q إن��ن �>�نL، دا�� واXt� ��M?� ا�j�4 ا���رة و�?� 

�ا، �hg ا�ا��، ��Pل �L ه\ا ا��>�ن ��، ��Pل �L اQخ� أن h���L< ا����i ��س�_ ���س>�ا و���ر�

��<gا�� h?وان�.  

 
ig� ى��هfzء ا�\ی5 ی��P���ن ��cI E ا����ر، ه\ا �2e3 أهc ا�ن��، اس��tا أخ�ان� ا���Pة آ2 د

ح ا�5���i، د��ى ��gون س��، خ���4ت و����ات، س�ن� ��� ی�Pل f أدخc ��3آً� ���ت أ

  .ا�����X �?�� �4 �5 ا���?Tم

   L� 
 ��Pل �L ا�آ��ر ��ن f ���?�5 �����س، واح�Bu ن�ره2 وی����?2، �Pن �5 ی�Bا���س ی�

����� ن�داJ �?�، وOخ� ��� L��B اج������ ن�داJ �?�، واح ی� �B��� ،L���<� Jن ن�دا�أ�� � L� ل�P� أن 


 ،l��� ن ه��خ\ رأي أخ�ن� �tن ،L��?� f ء�g� l��� ره2، إن��نPن �5 ی����?2 وی�Bا���س ی�

 ����
 أ���_ ه\ا اس�L �(�وز، ��>��t� cر ��>�ی� وأ���_ �Bu qوج�� 
i��� 2�<�� ،L�3 �>��نgی

  .آ�������B وی�ج أ���_ رجc ��ل أرآ�ن، ��>���t� 2ر 

ة ا�����3 Rا��� ��p ورة �� ه� ؟�gا�� ،Lی�(�ه� f خ��4ص ا����وض أن�� L�� E��إذا وج l�X أ

E��3� ل�M اح��ام ���M �?��:  

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� ْ� َواْس�َ+ِ&َ �ْEِhْPَ

  C)159(َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�� ا���ِ- ِإن� ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ� 
  )س�رة Oل ���ان ( 

ر ���L، ا���gورة   P� J��g��� وح���� ،L� ��3ف� J��g��� وح���� ،JرM k��� Jور�g� ����ا!ن��ن 

�z�� cPال أدی
، و�5 ا��zال ��وری� جًا �B��3 أآ���2، ?��P�، وا!ن��ن إذا اس��gر ا���س اس��3ر 

 ،L�� ا������3ت cخ\ آt� 2دب جt� ل أي اخ��4ص� وأي إن��ن ����قt�� ًا، ��>5 أن�5 دy�M ج

  .وا���P�P أنh ���ج� إ�E �����3ت

ر ��L ا��  ّP� ك إن��ن ����ق أن��ك ��jI أ��5 ی(
 أن �\آ�J أه�X 2ء �� ا����ة، إذا ����ق، 

ر ��_ أ��ن�_، أ�� �� ��ق ا��4وق و�M fش وf ��>�2 آ��� ث��ء ��دي، ی�U _�� cنL أ��5 Mأن�� أ
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 J�3g� أن 
ر ح�ص_، ی(P� ر أ��ن�_، أن�P� ة، أن��� jأن ی��3?� ��_ أ� 
إ�E أE4M درج� ی(

  .أن ه\ا ���3_

  L���ة أ��: ا��?2 ص�� �B�5 ه\J ا��U، خ�� س�j اH، ی� ��3ذ إن� UحB_، س3 ه\ا خ��� أرون� أ�� 

 ��� ���3ي �>�ن ���، أ�� �>� و� �Bآ�ن ن �� ،JرM J�i�خ�ل �cZ خ���، f ی�ج ص���� إf أ

 5� ����� �<R�ن ا��S� ن��Z�����ا �L ذ�_، أf أس��� �5 �� �M �4، �� س�ءن�Bوا� kا��� ���Z��

���، س�ن� ا�4یf y ی�ج ص�������Zن، س�ن�  ...Lر أص���Pی �Bه>\ا آ�ن ا��.  

: ا�h�4 وح�5 ا����M ،yل: �� ه�� ی� رس�ل ا�M Hل: ی� ��ن ��_ خ���4ن ی�B?�� اH ورس���M ،Lل

  .��Lا��� H ا�\ي ج���3 ��E خ�y ی�LB اH ورس

�5P أث�� ��E أ��ن�L أدی
 أث�� ��E أد�L، �إن��ن أ���_ أدی
 أث�� ��E أد�L، إن��ن أ���_ أ��5 أث�� 

kد� L�i3� ،Lن�P�إ E��.  

  .ی� ���ءوس�T�� 2?�� ،Lات أ��زه�ن�iP �?�� جًا اUب UوfدJ، وا�Tوج �Tوج�L، ا��


 ا��3iم زوج?� وأوfده� یtآ��ن �u6 أBi� ث�ن س���ًا ثی�ج ا��أة ��ی�iن��، 5P�� �?�Bu ج

ة وا�yBi ا�>Eio� ��B ����ا ��جوا �h��P� ،5B �� س�h3 آوی�>��ن، ���ة ج���ا إ�E اR��� ث��ء ���

  .�� ه\ا ا���3 آ�L آ��ا


، ا����q �>�ی�، ��� �?��� ، �5 ا���Zء ح�E ی ��4�k�)gإن��ن رأى �Xء ��Bu j�i?� ج�� f.  

��وا�c� ،c�3 ی(  �� آ��� !ن��ن �L آ��ب �5 �5 ا���Pدة، ا!ن��ن ی��r ا�\ل، �>�f L ی>�J ا��

Jی�P�و L� L��Rًا �5 اح��ام ر  .��?�� إر��ء ��oیTة ا!خ�ص �Xی�i أن ی>�ن ��tآ

   
�i� اس���اد 
�<� ي �4M د�P�M ون��ذج��، أخ آ�ی2 �رس ����ق �����o اUج���B وی�ج��

Mا�� cب وه\ا ا��ج�X 
�ر ا��رس، ���ج2، �>�ن ه\ا اUخ ���س
 �?\ا ا���4
 وی�ج �� ه\ا ا��>�

 LM�خ ا����ج2 أخUوه\ا ا����ج2 وه\ا ا 
ی� ا��>�� ��j إ�E ا��>�
 �?2، وآ��X cآ� ی�ج ��tی

�Zی�  د�3 ح�5 أح
 ا��� ،Lة ن�5 أس�ة وی����?M c�3ارج ی��ك ����E�3 ا�� ،����� LM�ًا، أخج

?�ة وا��gي، ج�� وص�k ا�Pأن ی c�3�����eت إداری� وآ�X cء ی(L�3 �>��ب، �>�
 �?�� اUخ ا���

c�3ك ا���ث�ن� ی�م .  

 hأس�ة، أن 
ه� ی��_ �5 ��ب ا���دة وا!آ�ام، ه� ���L ا���ج�� و��q ا�P?�ة وا��gي، ا���B ا��>�

�og� Lل �k ا���j وه� ���� ���� آ�
 ����?��ت ص�k ا�P?�ة وا��gي ث�ن� ی�م ��ك ا��M ،c�3ل �

��B3���� اش�� qأن� ���ج2 و��.  
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��c ی��L� y، إذا ��\ L� إن��ن cم، وآ�P� L� إن��ن c5، وآ�Zا� k��� ی�k� �i ا���س ی���_ ا!ن��ن 

 ،�P� ��م �_ خM LM�خ�دم �_، و�>5 �>�م أخ q�� خ�دم �_ ه\ا �B�3� f �ً��u J�� 5� _�إن��ن خ

L�  .����c��P ی(
 أن ��

���L ا�4�ة وا���م خم و� ا �Bن أن ا���M4� cخ�ان� �>���5، هU ل إن?2 آ�ن�ا�M L���� �X�)��

  .أح
 أن أآ��]?2 �����

��E ذ�_،    Jtآ�� �B���� ،ة��Bت آ��م �?2 خMو Hص��ب رس�ل اU 5د ��?� أ��Bآ Jد�م �M �X�)ا��

�� ��>� أنL ی�ج إن��ن ی(
 أن ی��_ أنh اس�_ �� ،�P�Mد �iPل �>2 ن�Mtس ،L���� J�tنL خم و�

�4��
 �5 ا���س أن �i� hًا، ��� أني و��q إن��ن، f ی�ج إن��ن �� اUرض �>�j أن ی��_ أ�

 h�Bا��4�3ی�5، أص k� _3� hص�� hنt� ،L<��� ن�i��� ،L<��� ل��� �?<��� hة أنT��� ك��ی�

Lم ن��  .�PBu و���4ي، أ�� ا����2 ی�

J، آ�ن ���L ا�4�ة وا���  �� Lح�ج� c5 ح�� �B<أ �5 ا��� ،J��3� cP3ی ،L�3ن j4وی� ،Lم ن��م ی�

 Eا���ج� أو� 
وی��
 �X�L، ی�ف ث��L، وآ�ن ی�o4 ا!ن�ء ��?�ة، وآ�ن یtآk� c ا���دم وی�Pل ص�ح

 ،
iا�� kج� E������?�، ه>\ا آ�ن ا���B، ح���� ���ا�k ی��3_ ا���س �Sذا �>�Bت ���?2 خ���ك، و

pt� ا���� و�� أن� E��ر ��� Mt� أن��� �� L� q�� ،��E اUج�، دخ��ا ������P� Lا أی>2 ��� 2<�� E�

�Bآ�س�، ه>\ا آ�ن ا�� fة وT�� fو.  

ه\ا ا�رس �L ���� وه2 أر�k دروس درس�5 �� ا���4ت ا��� ی>�ه?� ا���س، ودرس�5 : ��� أی?� اUخ�ة  

���، أن ی>�ن سBBً� �� �� ا���4ت ا��� ی�B?� ا���س �>c إن��ن أراد أن ی>�ن ����Bً� أراد أن ی>�ن دا

 E�� ���Bو� ،�PR�� وی��3?� ���3ی� Hء ا�X ر��3، إنUروس اهای� إن��ن ���L أن ی���k إ�E ه\J ا�

 J\ة ه����E ا!u�ق، ووس�cR ه\J ا� c�� E����ة إ�E اH ص��3 اUن��Bء وه� أ�����، وا� ��Mا

E��3� ل�M ،y����3ت خ�� h��� ة��  :ا���4ت، وا�

ٍ̂ َ:�gٍِ� �َو �0َ�َ� ُخُ� Qَ�>4(ِإ(C  
 ) 2�Pس�رة ا�(  

  ���  .و�� درس �Mدم إن �Xء اH ن���k ه\ا ا�����ع ون>�c ا���4ت ا��� ی�B?� ا���س �� ا�ا


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .4اUخ�ق ا��� ی�B?� ا���س �5 ا�ا���) :107( ا�رس  -��

  26-07- 1998: � ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری�����6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

��ع ا���4ت ا��� ی�B?� ا���س وا��� ی�oB?� ا���س، وا�\ي ی�4ى  �� �� kرس ا��ا�ه\ا ه� ا�

 L���ود، إن ���t� yخ�ق ی�oB?� ا���س أ�ro ا���س د�� c<g� و�� Hا Eة إ����� �3gی f وه�

3ًا، وآ�ن 3u�Mً��>�ن ��B� ًا، وآ�ن��.  

س�Pث� ا�Uو�� ا ،�ًBB�� وآ�ن ،�ً��P� ، وآ�ن�ا���س، آ�ن واصً �?Bق ی��خt� y��� وإن:  


 ن�P ا��یf ،5 ی��g : ی� ر�� أي ��Bدك أح
 إ��_ ح�E أح�M ،_B�� LBل  �Pا� �P� دي إ���B� 
أح

ی� رب إن_ �2�3 إن� أحB_ وأح
 ���B : 5 وح��BB إ�E خ��M ،�Pلإ�E أح ���ء، أح��B وأح
 �5 أح

�M ؟ _Pخ� Eإ� _BBأح j�<� ،_Bلی� :�R�و� �R��3ون �Rf�� 2ذآ�ه.  

 L�د�����L ا�4�ة وا���م آ�ن �� Tpوة ذات ا���Mع، وآ�ن �5  �Bذآ�ت �>2 أن ا�� ��ا�رس ا���

Mن� L� خ�تt� 5� ،2?��3� P���� Lgج� jخ� �gة أن ی��ا�4 L����L، �5 أ��X L� 2ء یzذیL، �>�ن 

Lأص��� E��  .وا���م، أح�ص ا���س 

َخَ�ْ'6ُ َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* cَْ�َوِة َذاِت ا��4َ��ِع : َ:ْ� َ'�ِ�ِ� ْ�ِ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َ��َل(( 

��	�َ+َ lٍ�0ِ7ٍ ِ�* َض	َ'َ ��َ:َ qًNِ�َ�َْوَ'6ُ�ْ0َ  ُم *Dِ	ْ�َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ'6ِ�َ0َ ا��4َ+�ُق �7َEَ�َ َرُس(ُل ا���ِ- َص��

� َأْدَرَآ9ِ* َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل�P�َ lُ��Mَ�ََی� َ'�ِ�ُ� َ��َل 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا���ِ- َأْ�3ََ  : َأ Qَ�َ َم�

َأْ:9ِ3ِ* َهِ>Wِ ا0َ�َْ�� ِمْ� َیِ=َك : َ+َ ِ<Mُْ- َوَأَ<�َخ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ��pُ َ��َل: َ	ِ�* َهَ>ا َ��َلِ�* َ'

ِ- َوَس��َ� َ+Mَ9ََ�ُ- ِ��2َ َ+َ َخَ> َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�: َ+6ُ�ْ0َEَ، َ��َل: َأْو َ��َل ا3َ�ْْ� ِ�* َ:ً�� ِمْ� َشَ#َ�ٍة َ��َل

ُ̂ َ<�Pَ�َُ- ُمَ(اَهGًَ! َ��َل َوNَ�َ=�َث َم0ِ* َرُس(ُل : َ<Mََ��ٍت ��pُ َ��َل 4̂ ُیَ(اِه Nَ�ْ��ِ -ُrَ0َ�َ َ�َج َوا��ِ>يMَ+َ 6ُ&ْاْرَآْ; َ+َ�ِآ

� َ'�ِ�ُ� َ��َل 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا���ِ- َ�7ْ َأَهُ&ُ- Qَ�َ َ��َل َ�� َأَ�ِ&�َ'َ *9ِ0ُ	Qَ�َ َهَ>ا َی: ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل

(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َوَ�ِ)ْ� ِ��9ِ0ِْ- َ��َل 6ُ�ْ�ُ َ+ُ�ْ	9ِ* ِ�ِ- َ��َل َ�ْ= 6ُ�ْ�ُ َأَخْ>ُ�ُ- ِ�ِ=ْرَهٍ� َ��َل w 6ُ�ْ�ُ ِإًذا َیhِْ&9ِ9ُ* َرُس

� : ْرَهَ	ْ�ِ�، َ��َل 6ُ�ْ�َُ+ِ&ِ=: َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�، َ��َل�P�َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �w، َ��َل َ+َ�ْ� َیَ�ْل َیْ�َ+ُ� ِ�* َرُس(ُل ا���ِ- َص��

�� َ��َل pُ: َ�ْ= َأَخْ>ُ�ُ-، َ��َل: َ<0َْ� 6ُ�ْ�ُ ُهَ( Qَ�َ، َ��َل: Gَ+َ 6ُ�ْ�ُْ= َرِض�6ُ، َ��َل َ�ْ= َرِض�6َ 6ُ�ْ�ُ: َ�َ�َ� اxُوِ���َ!، َ��َل

: َ�4�pَ 7ًْ&�، َ��َل: َأ4�pًَ&� َأْم ِ�ْ)ً�ا َ��َل 6ُ�ْ�ُ: َ<0َْ� َی� َرُس(َل ا���ِ-، َ��َل: َی� َ'�ِ�ُ� َه7ْ َ�َ�و�ْ'6َ َ�0ُْ=، َ��َل 6ُ�ْ�ُ: ِ�*

َیْ(َم ُأُ�ٍ= َوَ�َ�َك َ��9ٍَت َ�ُ- َسْ&�0ً  َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإْن َأِ�* ُأِص�َ;: َأَ+q َ'�ِرَیً! q�ُِ:ُ&�2َ َوQَ&ُ:ِq�ُ، َ��َل 6ُ�ْ�ُ

َأَصْ&6َ ِإْن َش�َء ا���ُ-، َ��َل َأَم� ِإ<�� َ�ْ6ُNْ(َ9َ+َ : �9َ�ْ'ِ =ْ�َ ) اْمَ�َأًة َ'�ِم0ًَ! َ�ْ#َ	ُ� ُرُءوَس��2ُ َوGُ�َ(ُم َ:��2ِ�ْ�َ، َ��َل
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َوا���ِ- َی� : َیْ(َم�9َ َذQَ�ِ َوَسِ	6ْDَEَ9َ+َ �9َ�ِ 6ْ0َ َ<َ	�ِر�2َ�َ َ��َل 6ُ�ْ�ُ ِصَ�اًرا َأَمْ�َ<� ِ�َ#ُ�وٍر َ+Nِ9َُ�ْت َوَأَ�ْ	�9َ َ:�2َ�ْ�َ

َ+َ�	�� ِ'�9َ�ْ : ِإ<��2َ َسPَُ)(ُن َ+kَِذا َأْ<6َ َ�ِ=ْمَ:ْ�+َ 6َ	َ:َ 7ْ	qً َآ�4ً��، َ��َل: َرُس(َل ا���ِ- َم� �9َ�َ ِمْ� َ<َ	�ِرَق، َ��َل

 ���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ�َ#ُ�وٍر َ+Nِ9َُ�ْت َ+َ َ�ْ	�9َ َ:�2َ�ْ�َ َذQَ�ِ اْ�َ�ْ(َم َ+َ�	�� َأْمَ�� َرُس(ُلِصَ�اًرا َأَمَ� َرُس(ُل ا

��ِ- َص��� ا���ُ- َ+َ ْخَ&ْ�ُت اْ�َ	ْ�َأَة اNَ�ِْ=یَ� َوَم� َ��َل ِ�* َرُس(ُل ا�: ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َدَخ7َ َوَدَخ�9َ�ْ َ��َل

� َأَ<PُMُْ- : َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 6ْ�َ��َ َ+ُ=وَ<Qَ َ+َ�ْ	�0ً َوَ��َ:ً!، َ��َل�P�َ -ِ�ِ 6ُ�ْ&َ�ْ َ+َ 7ِ	َ#َ�ْ6ُ َأَخْ>ُت ِ�َ�ْأِس اNْ&ََأْص ��	�َ+َ

ْ�ِ#ِ= َ�ِ�یً&� ِم9ُْ-، َ��َل َوَخَ�َج َرُس(ُل ا���ِ- َ:َ�� َ��ِب َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�، ��pُ َ'َ�ْ�6ُ ِ+* اْ�َ	

َ+َ ْیَ� : َم� َهَ>ا َ��ُ�(ا َی� َرُس(َل ا���ِ- َهَ>ا َ'َ	7ٌ َ'�َء ِ�ِ- َ'�ِ�ٌ� َ��َل: َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ�َأى اْ�َ#َ	�Gَ+َ 7ََل

َأِخ* ُخْ> ِ�َ�ْأِس َ'َ	Qَ�َ )َ2ُ+َ Qَ�ِ َ��َل َ+َ=َ:� ِ��Gَ+َ wًqَل اْذَهْ; ِ�َ#�ِ�ٍ�  �0َ�ََل َأْي َی� اْ�َ�: َ'�ِ�ٌ� َ+ُ=ِ:�6ُ َ�ُ-، َ��َل

َ+َ(ا���ِ- َم�َزاَل َی9ِْ	* ِ:9َْ=َ<� َوَ<َ�ى : َ+َ ْ:3ِِ- ُأوِ���ً! َ+َ>َهْ&6ُ َم0َُ- َ+َ ْ:�3َِ<* ُأوِ���ً! َوَزاَدِ<* َشْ�ً�� َیِ��ً�ا َ��َل

Pِ�ْ�َ �ِْم -ُ>َ�(َِة َم��Nَ�َْم ا)ُْأِص�َ; ا���9ُس َی9ِ0ْ* َی �	ُأِص�َ; َأْم8ِ ِ+�َ ��P�َ �9َ ((  

   
 ا�(�� ز��2 ا��U، ن�B ه\J ا��U، س� ا��سc، أ��E خ�y اH، ی���X k� �Pب، ی�آR�M ا�����

j�3� cج� E��.  

ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* cَْ�َوِة َذاِت ا��4َ��ِع َخَ�ْ'6ُ َمَ� َرُس(ِل ا���: َ:ْ� َ'�ِ�ِ� ْ�ِ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- َ��َل(( 

َ�� َ'َ	7ٍ ِ�* َض�َ+َ lٍ�0ِ	�� 7َEَ�َ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ'6ِ�َ0َ ا��4َ+�ُق َ�:َ qًNِ�َ�َْوَ'6ُ�ْ0َ ُم *Dِ	ْ

� َأْدَرَآ9ِ* َرُس(ُل ا���ِ- �P�َ lُ��Mَ�ََلَأ�Gَ+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �َم� Qَ�َ َی� َ'�ِ�ُ� َ��َل 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا���ِ- َأْ�3ََ  : َص��

َأْ:9ِ3ِ* َهِ>Wِ ا0َ�َْ�� ِمْ� َیِ=َك : َ+َ ِ<Mُْ- َوَأَ<�َخ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ��pُ َ��َل: ِ�* َ'َ	ِ�* َهَ>ا َ��َل

َ+َ َخَ> َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َMَ9َ�6ُ�ْ0َEَ+َ : �2َ�ِ -ُ، َ��َل: َ��َل ا3َ�ْْ� ِ�* َ:ً�� ِمْ� َشَ#َ�ٍة َ��َل َأْو

ُ̂ َ<�Pَ�َُ- ُمَ(اَهMَ>َ :!ًGََ��ٍت ��pُ َ��َل 4̂ ُیَ(اِه Nَ�ْ��ِ -ُrَ0َ�َ َ�َج َوا��ِ>يMَ+َ 6ُ&ْاْرَآْ; َ+َ�ِآ.. ((.  

���L ا�4�ة وا���م    �B���� ،5�zه\ا ا�� L5 ح�ج�� L��tع س�iP� ت إن��نأنh ���� �� ا��iیy وج

Hرس�ل ا �Mن� yص�ر ی��� LB5 ج���، ���� رآ� Hا B� cج� Tووآ Lأن�خ ج��.  

  ...)) َ'َ *9ِ	Qَ�ََأَ�ِ&�0ُ: َوNَ�َ=�َث َم0ِ* َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل((

   ،hس�آ L�� cMإن��ن أ k� qإذا ج� ،�����أی�م إن��ن ی>�ن �L �>�ن�، ی>�ن �L ح(X ،���� 2?�دة 

���L ا�4�ة وا���م أراد  �B���� ،_3� ثس>�ت ا�>�B، س>�ت أنf L ی�ج ن��B، �5 أنh ح�E أ��

  .أن یzنq ج���

 .))�َأَ�ِ&�َ'َ *9ِ0ُ	Qَ�َ َهَ>ا َی� َ'�ِ�ُ� َ��َل 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل : ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل َوNَ�َ=�َث َم0ِ* َرُس(ُل ا���ِ- َص��

9ِ* �َل w 6ُ�ْ�ُ ِإًذا َیhِْ&9ُا���ِ- َ�7ْ َأَهُ&ُ- Qَ�َ َ��َل َ�� َوَ�ِ)ْ� ِ��9ِ0ِْ- َ��َل 6ُ�ْ�ُ َ+ُ�ْ	9ِ* ِ�ِ- َ��َل َ�ْ= 6ُ�ْ�ُ َأَخْ>ُ�ُ- ِ�ِ=ْرَهٍ� َ�

w، َ��َل َ+َ�ْ� َیَ�ْل َیْ�َ+ُ� ِ�* َرُس(ُل ا���ِ- : َ+ِ&ِ=ْرَهَ	ْ�ِ�، َ��َل 6ُ�ْ�ُ: َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�، َ��َل

� َ�َ�َ� اxُوِ���َ!، َ��َل�P�َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �َ<0َْ� 6ُ�ْ�ُ ُهَ( Gَ+َ 6ُ�ْ�ُ 6ُ�ْ�ُ : ،Qَ�َْ= َرِض�6ُ، َ��َل َ�ْ= َرِض�6َ: َص��
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َأ4�pًَ&� َأْم : َ<0َْ� َی� َرُس(َل ا���ِ-، َ��َل: َی� َ'�ِ�ُ� َه7ْ َ�َ�و�ْ'6َ َ�0ُْ=، َ��َل ��pُ :6ُ�ْ�ُ َ��َل ِ�*: َ�ْ= َأَخْ>ُ�ُ-، َ��َل: َ��َل

َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإْن َأِ�* ُأِص�َ; َیْ(َم : � َوQَ&ُ:ِq�ُ، َ��َل 6ُ�ْ�َُأَ+q َ'�ِرَیً! 4�pَ 7ْ�َ :2َ&ُ:ِq�ًُ&�، َ��َل: ِ�ْ)ً�ا َ��َل 6ُ�ْ�ُ

َأَصْ&6َ ِإْن َش�َء : ُأُ�ٍ= َوَ�َ�َك َ��9ٍَت َ�ُ- َسْ&6ُNْ(َ9َ+َ �0ً اْمَ�َأًة َ'�ِم0ًَ! َ�ْ#َ	ُ� ُرُءوَس��2ُ َوGُ�َ(ُم َ:��2ِ�ْ�َ، َ��َل

  )) ا���ُ-،

 زوج�_ ا���B �5 زاوی� وج أن �L3 و  )� _��� Eإ� ��t� ح���� L�4 أنPا� J\?� ���� ج?� ن�e، ی�ج

L� ل�P� Rأو ا��س� q���iدت ا��� أM :Hن� �5 وس�دة ی� رس�ل ا��   .f ی�ج

َ+ُ=وَ<Qَ َ+َ�ْ	�0ً  َ+َ ْخَ&ْ�ُت اْ�َ	ْ�َأَة اNَ�ِْ=یَ� َوَم� َ��َل ِ�* َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 6ْ�َ��َ: َ��َل((.

  ...)) َوَ��َ:ً!

   ،J�3رX 5 دون أن ی(�ح� J�3Buً� ا�5�Z آ�ن آ��Bًا، أو��M ذه
، ه� ا���B ر��P� JOًا �tراد أن ی��

أ �ره2 واح� L������ �ًBBس c�)ا� k�� 5� c3)�.  

َ�� َ��ِب َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-  َ+َ�	�� َأْصَ&6ُNْ َأَخْ>ُت ِ�َ�ْأِس اْ�َ#َ	7ِ َ+َ ْ�َ&6ُ�ْ ِ�ِ-: َ��َل((. :َ -ُPُMْ>ََأ ��P�َ

َ�َأى اْ�َ#َ	7َ َوَس��َ�، ��pُ َ'َ�ْ�6ُ ِ+* اْ�َ	ْ�ِ#ِ= َ�ِ�یً&� ِم9ُْ-، َ��َل َوَخَ�َج َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+

�0َ�ََل َأْي َی� : َ+َ ْیَ� َ'�ِ�ٌ� َ+ُ=ِ:�6ُ َ�ُ-، َ��َل: ِ- َهَ>ا َ'َ	7ٌ َ'�َء ِ�ِ- َ'�ِ�ٌ� َ��َلَم� َهَ>ا َ��ُ�(ا َی� َرُس(َل ا���: َ+�Gََل

  ..)) اْ�َ� َأِخ*

  .اس�k إ�E ه\ا ا�>�م ��3ل ی� ا�5 أخ�، س�ن� رس�ل اH جc3 أ�� ج��� أخ�J �� ا!ی��ن  

: ْ:3ِِ- ُأوِ���ً! َ+َ>َهْ&6ُ َم0َُ- َ+َ ْ:�3َِ<* ُأوِ���ً! َوَزاَدِ<* َشْ�ً�� َیِ��ً�ا َ��َلاْذَهْ; ِ�َ#�ِ�ٍ� َ+َ : َ��َل َ+َ=َ:� ِ��Gَ+َ wًqَل((

� ُأِص�َ; َأْم8ِ ِ+�َ	� ُأِص�َ; ا��9�P�َ �9َPِ�ْ�َ �ْ* ِ:9َْ=َ<� َوَ<َ�ى َمَ)�َ<ُ- ِم	ِةَ+َ(ا���ِ- َم�َزاَل َی9ِْ��Nَ�ُْس َی9ِ0ْ* َیْ(َم ا� ((  

�Bن ؟ ی��Bن ا�\ي ی�ث?2 وی���k إ��?2 ویا�B?2، وی��ا�k �?2، وی�ا�� �3Xره2، ا���س ��ذا ی�

ة �5 دون �ه��p 5� 2 أن ی(�ح آ�ا��?2، وآ�ن ا���j ا����4 �?2 أس���
 را�3R جًا �������وی��

  .أن ی(�ح ا��3gر

ة ا��B�i أن رجً� �5 أهc ا����ر ی��3 ا�E�o و��q ا���gل س>  �Bا� J\5 ه� h3وج?�ء س� c5 ��� وآ

 ��P� Lإن L� ا���P� L���ا��� أ��BMا ���L وس���ا ���L، إf ج�ر ���P� L، �� س�2 ���L وf زارt�� ،Jل 

 5� L���p و�� أث��ء h�B5 ا�� 
�oی E�� ف��و��>�5 آ�j ا��c�B إ�E ��3ون�L �5 دون أن ی(�ح ؟ 

خ\وا ا��Uن�، زوج�L أخ\ت ه\J : و�Mل ا�h�B، ج�ء ��4ة ��?� ���ات ذه��B� ��B آ��B، و�uق ا��Bب

 �R�� ا���س أ��ن�، خ\ خ��� �����L ا��>��، ��Pل �� أ��_ �Xء و�_  h��Mن�، ���� ج�ء ���ًء، أ��Uا

 أح ���B، وأ2�M �?� أی��ن ��e�o، و�h3 ه\J ا��4ة : ���ة ذه�M ،��Bل�� �� qو�� ،�� h��� Hوا

3 ح�5 � ،�?B5 ص�ح� *�B�� 5 �� �>�ن�zون_، وا��zX jآ� ،_��� jح��_، آ� jآ� Jج�ر Jزار
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 q�� 
�iن ا�\ي یU ،ًا���_ دی�ن، UنL ی�ج ن�iP �?�� ج cه _��� j3_، آ��دا�Rً� ی�tل، آ�j و

cوج T� Hح?2 ا�T وجc، وا�\ی5 � Hح?2 ا  : �5 ا�\ی5 �

�ِ0ْ�َ lِ%E0َ�P9َِ��َء ِمَ� ا�cْ2ُُ� اْ�َ#�ِه7ُ َأ&ُ�َNْن� � َیkِ+َ �ٍ�ْا ِمْ� َخ)GُEِ9ْ�ُ َوَم� �ً+�Nَ�َْ ُ�(َن ا���9َس ِإ�ُهْ� َ�� َیْ�	َ��2ُْ� ِ�ِ+ُ

  C)273(ا���َ- ِ�ِ- َ:ِ��ٌ� 
  )س�رة ا��PBة ( 

 zXونL وأح�ا��M ،Lل �L أ��X _3ء ��Pل  P��و Jزار ���� :L� ل�P� ،Hوا f :L� ل�M ،ًاcBM أی�م �Mع : أ�

وح���� : J ا��4ة و����P� ،�� hل �L ه��?�، أن� سtدخ�_ ��3 �� �(�رة، و�Mل �Lا��Bب ود�h3 ��� ه\

 ��Bه\ا ا�� Eون� ��Bه\ا ا�� E��� ،2ا��� ��Bاآ� �?\ا ا���X L3� cدخ J5، �(�ر���یt�� ص�حB?� أن� 

 J\ه L� مM ه� ا�\ي L3� Lآ�Xا�\ي أ J�3 أن ج�رgت و�2 ی���� Jر ا��(�ر وأ��ر�Bوص�ر �5 آ

  .ا��4ة


 ان��4ر ا��Zرة   P� ا��Pدر ا�(Tا�Rي ه\ا ا��(�ه ا�\ي د�5 �� ا��gم وB� ���U5 ا� h3س�

 5� k�B�� L��� ض��ا�(Tا�Rی� نcP إ�E ه��ك آ�ن رجً� X?�ً� وص�ح
 ��وءة �L ج�ر ���P، ه\ا ا�(�ر 


، و�Mل�o� ة �J�P، د���B� L� k زه�X :Bا ا�\?� ��Bة ذه��� �R�� ث�ث �� k��h واH أن� f أ��k أ�

L� ل�Mو ��Bة ذه��� �R�� ث�ث L� cم أرس�ه\ا ا�> ���Uا ��� ���� ،��Bا ا��\?� ���Uج�ر ��� : ج��ة ا yا�

u�3� ،2اح��آ�ن ه��ك ��وءة،  h�Bا� h3� _نtوآkا���� yه\ا ا��� Eأرأی�2 إ� ،j.  

،L�5 أخ�� ،Jدf5 أو� ،L5 ج��� ،Lزواج ،L��� 5� L�tی� LB�خ�ق �E��3 ی� ا�5 أخ� ه>\ا آ�نh أ یا

���L ا�4�ة وا���م �Bا��.  


 ا�>��B، وا�ji3، : أخ�ان� ا�>�ام�Pه� ا��Zة ا������3ت وأآ�� ��ون?� خ��iة، أcM �� �� ا�M ���<�

2�e3ا� LPخ� E�� Eوس�2 أث� L��� Hا Eص� �Bا�� E�� Eح���� أث� cوج T� Hن اU ،2وا���اح.  

�5 ا�(ل، ی�ج ��B3���� l�X ا�LB�M ���3 ح�، ����gMت و�����3ت،  ا���س ی��Bن   3�Bا�\ي ی

 cا!ن��ن �5 أج c3ص�ات، وی��U��3 ا�ح��ت و�gم ا���P� M ،خ�z� fم وP� f ًا���Pی� ج��RT ج

  .� آ��Zًا و���وآ� وf أح ی����M2�t ث�ن�ی� �� ا�ی5، وی�ج أ��Xء �?�

���L ا�4�ة وا���م  ا���4�g ا�������M ی�Pم �Bی5، ا����E أ���M cM �� ا� yM�tآ�B ���43، وی

  :�Mل

َآ7َ�Gِ+َ 7َ �2َ�َ ِ+* َأن� َ:�Jَiَِ! َم�� ِ��2َ َس�Pْ3َ:ْ َ+َ 7ٌiُِ- ِآْ�َ�ًة َوَم�� ِ��2َ َرُ'pِ -ِ�ْ�َ:َ 7ٌَ��ٌب َوَهْ�َ�ٌ! َ+َ 0َ�َْ=ْ�ُ- َ+َ (( 

6ْ�َ�Gَ+َ ،Qَ�ِا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل َرُس(: َذ �  )) َأْ<ِ�ُ�(ا ا���9َس َم�9َِز2ُ�َْ� : ُل ا���ِ- َص��

L� ل�M ،cرج Jم، ج�ء�ة وا���ا�4 L��� Hن� رس�ل ا: جTء �5 إی��ن_ أن ��Tل ا���س ���ز�?2، س�

ي �5 ح��2، آ�ن ��_، �Mل: �5 ا��ج�M ،cل� :L��� Eإ� �� y�iم وان�M.  
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�� إ  ي �5 ح��2وح���� ���� ا��iیy اس��L��M ا��أة : ن��ن إ�E ���_ ه\J د��ة ث���� جًا، �Mل 

h�M ،�ًی�u �?��<� ،���<�� ���3�واH �� ه\ا ���t ��_، ���� دخL��� c أ�EP إ�� وس�دة �5 أدم : 

���?�، �g�� :h�Mة ���ً�، �Mل qل: اج��M ،hأن c� :ل�M ،hأن c� : E�����?�، وج�q ه�  h��)�

  .اUرض

   Eو�U2 ا�����3، ی��3 ا?��P�tس��ء إ��?2 و�Uا 
أنh ح���� ����م ا���س و���T?2 ���ز�?2 و���دی?t� 2ح

���L ا�4�ة وا���م آ�
 رس��� إ��P� ،�4�M Eل �Bا����3، ا�� LBP�� Lدی���أن  : Hرس�ل ا ��� 5�

،LBP� ه\ا c� �ً��e� q�� f 2 ؟�e��2�e ا��وم، هc ه�  Eحو إ���ی� LBP�� Lدی��� ���� hأن.  

 Lدی���أن  ،��� q�Rا��� �_ رTإ� ��ی� �zس�� دآ��ر، ن�دی�LBP�� L، أنh �� خ� _� jI�� hأن

����L�B ا��3>�ی�، أو ��LBP ا����3 أو ���L�B ا�ی���، ی�ج أ��Xص و��Mن f ی�����ن اQخ�ی5، 

  .وا�\ي f ی���م f ُی���م

���L ا�4�ة وا   �B���� f 5<� 2�Pا� Eون ی��4ن إ���Zص آ��Xه��ك أ ،L���i� 
���م وه\J �5 ج�ان

2، �ی� ث�ن�ی�، �ی� ?�����اء آ�?� Uا ،�ًM�u2 إ?��B�5 أ� ی����ن أن ی�EP ا���ء ��E واح

�5 ن��f ،L ی��� أن ی�ح �رس أ���L وf ی��� �ی� ا����E�g أن ی�ح  Lی* آ����E�g ا��


 أ���L وه\�Bu اء��Uوا ،L5 ح��� E��J ن�eة ���P جًا وه\J ص�� ��!ن��ن ��p را��M، أن ی2�3 

 h���ه�M�u 2ت، ���ق، �Sذا ��رات، M 2ه��آ�?� ���L وا��2��3 ��E �5 ح��_، هfzء ا�\ی5 ح��_ 

�Tی��?2، وأ�h�o وج�ده2، أ�� إذا آ�Bت أ��زت ����R?2، وآ�Bت ���س�?2،  hiB�3?2 وث�M 2?���

كوح���  .�h ح��?2 و��BM h�BM?2، ه\ا ی��2?3 

ر أص���L واحًا واح، س�ن� خ�� �X�M و�>� و��ش ��   M م ی�3ف�ة وا���ا�4 L���آ�ن 

�L��3 ن���، : ا��ی��، وآ�نh �>� �5 أرEM ��د ا��(�ز، أ��_ �Bً� وأآ�L أ��م رس�ل اH، ا���M �Bل

وة ��(��د، أدرك أنL س���ض ��3رك �uی�� س�ن� خ�� أآc ا��
 و�L��3 ن��L و�>5 أM راد أن ی>�ن

وة M راد أن ی>�نt� ،
�� سc�B ن�g ه\ا ا�ی5، وأB�p?� �� ا���4اء و��q �� ا���4اء إf ا��


 رؤی�L� L یtآc ��2 ا��
 س�j اH، : �(��دJ، ه\ا ا��3iم ا���B���� 5g أدرك ����P� ،LلP� خ��

�B�3 ا�y��3، أ�� B5 ا��3ام أدرك ا�� ���Tا� Hا B� ،���3ي �>�ن � �Bآ�ن ن �� ،��Uا J\ة أ��5 ه

 c�3� hآ� hذا أنS� ،LBP� J�i�ح�اري ه\J ا��U أ���>2 زی، أ��Mآ2 ���، f ی�ج ص���� إf وأ

یة، ا��?2 ا���یk، �����آ� gن� ا���U�� ق���� و�3_ أ��Xص واح ����ق ��Pة ا����آ��، واح

رJ\?�J ا���4ت ا�����3 أ��زه�، إ ا���ی�3،P5 ی� 
  .ن أ��ز�?� ا!ن��ن ی�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1352�� آ��ب ��
 

 q2 ا����zء ی�X رJ، وf ی�جPح ه��ك �5 ی��5 �� ه\ا ا�2�3، ی��Mن �5 ا������ج��� � �� q�)�

i� ن��ن!�� ،_��� cإح��ن_، وی�(�ه cوی�(�ه ،_��� cوج�دك وی�(�ه cآ�� �� ه��ك �5 ی�(�ه L3B

رJی�
 �5 ی�LB وی���Pوی L�.  

jی�gی* ا�  وا��

 )) �(�qه� � خ)0�0(ا ا��9س � م(ا�)� +�إ<)� �� � ((  

   M?2، و�2 ا���س دخ�?2 ی>�� ح�ج�e3� 5<� ،2 ����3 ا���ل?���ی�ج أ��Xص اH س��BنL و�E��3 ا��5 

 ،cدخ Lو� hد و��fزوج� وأو J��f یTی f ی>��، �(�ل ا�c�3 ا����4 �����ل ص�ر ��ودًا، إن��ن 

 Eح� �o��� �o��� ��<ح Eف، ی���ج إ�fO k�� 5�  .ی>��L ه\ا ا���ل، ����ع ا!ن��ق

  ا������_ وأخ�M_، وا��\ارك ه\ا ن�ع �5 ا�c�3 ا����4، 

� GِNْ�َ wَ�ن� ِمَ� اْ�َ	0ُْ�وِف َش: َ��َل ِ�َ* ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* َذر� َ��َل(( Gَ�ْ�َ َوَ�ْ( َأْن ��ً�ْ

 ٍ̂   )) َأَخ�َك ِ�َ(ْ'ٍ- َ�ْ�

أی�م �r3 ا��XUص یc�B أن ی2��B �� وج�J �5 ح��L، یc�B أن ی�tل �5 أح�ال �5 ح��L، ��ة   

� ��t�� cل �ی� �>�LB ��ی Eإ� LB�<� 5� م، خ�ج��ی� � �� �X]ً�، آ�h �� دا�Rة ح>���� وی�ج

  .وjM ��ه���م X f>�ًا

ی�ه2 ���ل ح�eة آ��Bة وا���س ه\ا آ�P�خ�ی5، وQح��ام، واه���م اfق ا�����3 وا�خU�� ،
�u م

  .ی�o4ن إ�E آ��_

   J\(� ه��ت أو أن �M�iا� J\ه co��� ت �5 ح��_ وأن�M�u �3ف�أن  Eج إ�����دة ا��>��� ��Pا�

را�L إ�� M cg� وأن L3�P� إ�� أن �����J إ�>�ن��ت ��أن ��(� ه\J ا��M�iت، ی�ج ا��M�iت، ا!ن��ن 

 yZی f Lرج� أن� J��J، ���\ي یی� �zس�� إدارة ��آTی� آ�X cء �� Lی� وآ�Tإدارات ی���ن?� ��آ

ر أداءه� وآ�?� ���?� وث�ن�ی�، اس�?�_ �>�J ا����3 Pی f ل���t� cPZ� �B4؟ ی c4ا�\ي ی� �� �tح

�?� ���M f ت��RT)�.  

ي حc وس� إ�� أن أثy : م اس��2، ج�k ا��راء ا�>�Bر و�Mل��ة أذآ� وزی� ا������ ی�  �� أن� f ی�ج

 ی� ��م ی��رس ص�ح���L ا�>���� وی��رس ص�ح���L ا�>����، ی�ج� c2، وآ<� yأن� أث ،yأث f وإ�� أن�

J إX>�ل ی����t، أ�� أن� �?��� ر�k ����ى ا���iP��� 2��3، �?��� إحاث �Xء جی، ��iی���.  

ا إن��ن ��E رأس ��L� c �?��ت خ��iة جًا، ا��?��ت ا����iة ا�(�ه�ی� ����u ��أس ا�c�3، إذ  

 h�Bأص یX cخJ اخ��4ص�ت، إذا ا��ی� ا��3م �خzX �� cون �راء ا��MUم ���ی� � cآ

ی� z�� 2�Mول ��M LارJ وی� cآ ��Mی� وه� �5 أس�أ ا!دارات، ����� ا!دارات ا��اTا!دارة ��آ �ج
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��� ی(�ي  hMو J�� J �>�ة ��� ی(�ي، وf ی�ج��������ص�c أ���ل ����y وإ��م، ا��ی� ا��3م 

راLR ا�5���3�.  

�Mل إذا أردت أن �>�ن ���M_ ح��� �Sن��ن ����* �T� 5ای�J وذآ�S� �?� Jذا ه� �uع ���ن_، �Xء 

 cوی�� _Bی� ،�?� Jوذآ� ،Jای�T� 5�رq�� J دy�M جًا ح��_ l�X ا��* P5 ی� 
إ��_، ا!ن��ن ی�

JرP5 ی� 
  .ه\ا آ�Bًا �c إن��4ً� ی�

   L� روا ��3?2، ی�3ف آc واح �Tای� اQخ�، ی�3ف آc واحPأن ی 
ی(
 أن نj�t أن ا����3ء ی(

 ن>?� خ�ص� آ����آ?� ����ً� ه\J ا���eة ن�eة ��3ة ن�eة ��Pي ا������5، أ�� وا���3ذ ��H ی�ج

�ً�Rص دا��Xأ  L����5 ا���3ب آ� ی�4ف ا���س �5 ه\ا، ��Mص یl�P ا���3ب وی>�Bه�، ه\ا  *�Bی

�R�gإن L��� qو�� �Bی���.  

   E�� ������ cاب، ه\ا ا����g�3م وا�iا� Eإ� c�� J��ذآ�ت �>2 س��Pً� أن �� ا!ن��ن ���ل أس�س��، 

 f�� ،ا���ع E��T�� c�� Jواج ������ ��ا�Tواج ����h ا��gBی� أ�� ی�ج وج�دJ �����ظ ��E ا���د، و

 �ً�Rدة ا��>��� دا��Pا� ،Lه���t� �3g�� ،L�ذا hBZ�� ،L�ذا �M c�� Jي ��zآ��زواج دا2R، �>5 ه\ا ا!ن��ن 

 L�وإ�>�ن� �5�3 �5 ح��?� �� E�tآ� ذوا�?2 �>�ن ���L ا�4�ة وا���م ی�3ف آc أص���L آc واح

4
 �>�ن ی����L وی��L��3 ���� ی��_ و������ ��?� �Bوآ�?2 ی�(��ن، وه� أآ ،L� cه� أه ��

 �5 ح��_ وأن ���o?� وأن �P�i?� وأن �(�3?��� ���(�، ه\ا ����4 ا���Pدي، أن ��3ف ا!�>�ن�ت ا��� 

  .ا�c�3 ا��3م

م �_ أ��Xء Pی ���� أن ی�(JT ی�ج إن��ن � f c�� �� L��<� ،����� ��J إ�>�ن�� خ�� l�X ی�ج

����� ج J����اju ج���X ی�(� �?�، ی�ج إن��ن  Eج إ�����إذا �?��  ��u��ًا ی�ج إن��ن أح��نً� 

 ،L�� 
�u و�� c�3� j?2، أح��نً� ا!ن��ن إذا �� آ��ذوا y�P��� 2?� رة ی�>2 ��5 ا���س آ� ی���M

��c یJ�3g ��ج�دJ وإ�>�ن����B3����L ا�ارج ی��(�، ی   .�ی

�رات اQخ�ی5، ی�Pل ���L ا�4�ة ��\�_ ا�\ی5 ی�4ون ��M 5� وا���?2 أن ی���� Hا Eة إ��

  :وا���م

  )) َمْ� w َیJُْ)ُ� ا���9َس w َیJُْ)ُ� ا���َ- َ��َل : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

�h إ��_، أي ��3وف M ����د ن��_ أي خ L���أسي إ��_، أي ��c ص��� وصc إ��_ إ�� أن ��د 


 ا���ا��، وأن h�k)g ا���س Bی� �ً�Rدا �<g��� ،�ًP����c�3 ص���، وا�� اUدنE أن ��د ���X L>�ًا 

2?��<X ا����4 إذا c�3ا� E��.  

����P أ���L، ی�   ج c�u أح��نً� وه\J ن�iP � ��ء �?��، إذا ا��اح �� ص�E ا��B4 ح��� ی�ج

 2?Bه��2 و��5 أن ?Bp�� ًا ��5 أن�uی�P ث�ن�� آc واح ی��4 ا��B4 ح��� �t��<� Lة، ��ق آ��B ج
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 �<g��� L3)g� أن 
م �Xء وی���ك ح�آ� ص���� ی(P2، ��� ا!ن��ن ی?BM�3� >��]?2 و��5 أن�5 أن ��

ی�Pوا��.  

�tدة ی��� �� j�3�L اUس��ذ سzال ص3
 f �� ا��2��3 ی�ج ص��ت ���2�3 أس�س��، c�u ی>�ن 

 EPB� 5���3ا�� r3� 5� آ���ت ، ی�جP3� c�iا� E?ا���4ت، ان� ke�t� L�4ی ،LBوی� Lی�3ف ی���

 L� ل�Pی ،�ً���  .أن�Bp h، ی�ج آ��� أE4M �5 ه\OJث�ره� خ���5 

 hأن �j�3 �� ��دة ج�ء ا��رس وسL�t سzال س?t� cج�ب ��L ج� c�u ����� ا�\ي حc4 ؟ �� ��

���، ��ذا �L3� c3 ؟ أ�J�i ح��س ��kiP ا��f ،��e ی�ج �Xء ی�k ا!ن��ن إ�E ا�( وا���gط ی� 

  .آ����Zء

�5 ا�����Bت    *�Bی yح�Uا����� ا ��p ط ا!ی(���� وی���?�، وا!ن��ن�P5 ا��� *�Bا!ن��ن ا����� ی

�5 ا�����Bت،  *�B� 5 ا!ی(����ت، و������ *�B� ����B� ،�?��� 
M�3ى ج��� ����� وی��ل أن �P3� cه

 �Bل ه\ا ا���P� ،�?ا �� أن�5 ری����M �ًرأوا ج�� Lأص��� k� ء آ�ن��BنUا r3� ،c���� f ��Rرا �?�

 ���ض أس��ن?�، ن�e إ�E ن�ح�� إی(���� �� ه\J ا�(���: ا�>�ی2Xأ �� c�.  

���� ��5 ح��_، ا!ی(����ت أن� ��4اح� �>�ن أنh ن�ج� آ��B إذا اس�h3i أن �c4 إ�E ا���اح� ا!ی(  

 L� h�3��� �tخ\ ا!ی(����ت و����?� و�� h5 ا���3ب، وأن� *�B5 ا�� _�ود�_ �5 ا�l�P، د

lا���� l��� ه\ا L�����E ا��i�gن، وإ�� أن �5�3 ا��i�gن  L��3� ا��?�ی� إ�� أن �� hت أن��Bا���.  

َدب� ِإَ�ْ�ُ)ْ� َداُء : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: ُ- َ��َلَ:ِ� ا��%َ�ْ�ِ� ْ�ِ� ا0َ�ْ(�اِم َرِض* ا���ُ- َ:9ْ(( 

ِ>ي َ<8ُEْ ُمNَ	�ٍ= اxَُمِ� َ�ْ&َ�ُ)ُ� اNَ�َْ�ُ= َواْ�َ&�Dَhُْء َواْ�َ&�Dَhُْء ِهَ* اGَ�ِ��َ !ُGَ�ِ�Nَ�ُْ! ا�=4یِ� Gَ�ِ��َ wُ! ا�0َ�Jِ� َوا��

� �Nَ�َ�%(ا َأ+q ُأَ<&4ُ�ُ)ْ� ِ�Jَْ*ٍء ِإَذا َ+ُPُ�ْ0َ	Pُ&ْ�َ�Nَ�َ Wُ)ْ� َأْ+Jُ(ا ا���qَم َ�9َ�ُْ)ْ� ِ�َ�ِ=bْ�ُ w Wِِم�P�َ 9ُ(ا ((  


 ��ك   B�� Mو ،
 ��ك ا���(B�� M أخ Eس�� �5 أخ إ��M أ����، آ��� f Hخ�ة واUأی?� ا Hوا

e�o� L3ه2 د�ن� أر�Mم، ��jM ا�4�ة، إن��ن ج�ء إ�E ا���( أح�� � و�Mل �L ه\ا �>�ن�، f ی�ج

 ،�Mس� ��ى ا!ن��ن ن��، وا����ر دا�Rً� ی��(�ي، وی��cP ا����ر إ�E ا���( ث2 إ�E �5 �� ا���(

 �?e� L� إس�ءة �5 إن��ن EP�� ى�� ،
B5 ا���ی�ج أن�س یc4 �?2 ا��U إ�E ��ك ا�4�ة ا��* 

  .ی5دی��، وی�ج أ��Xص ی��]�ن إ�E ا�

   L� h�P� ،���� Lو� ،k��)� وی��4 إ��م ،j�i� ًا ی�ن� �� ا���Bء l�X س�� ج�� �Mل �� رجc ی�ج

خc ا���Bء أث��ء ا�jig ی��آ?�، �L� h�P ه\�M ،Jل: ��ذا �c3 ؟ ��Pل� �� �?iدراج� را� J�� Lا�� : ����M

 c�p 22 ی�� �M?� آ2 ور���دراج� و   .�� ��h ا�راج�ه\J ی� أس��ذ ا��خc وس6، ی�ج

 �L �(�م، و�Mل �� f یع أحP���5 أ��Xء ��q �?� وج�د، أ�J�i ح(2 �� *�Bی yا�� �إذا إن��ن 

 *�Bی �ً�Rخ� داQف ا�iا� ،J�X 5��ًص��M >�ن�5 ا���3ب، إی�ك أن �.  
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�L��� �P، إی�ك أن ��?2 إن��نً� آ��Bًا، اH ی�3_ � �� Hا L��� 5رات ا�������� kB�� 5� ف�I �

ه2 ر�Bp ج���� أن ی(�ح�ا �tهc ا�ی5، ��ی(�3_ �� ا��حc وأنh ��يء، س��Bن اH أهc ا�ن�� 

���L ا�4�ة وا���مأخ�ق ا�����4 آ�� و �Bج??2 ا��:  

  .ا���U qخ�_ �\رًا و�� س5�3B ��ة

 ی3\ره2، أآ�Z �� ی(�ي ه\ا ��5  Mی����?2 و M 5خ�یQا c�� Lن�� kی� ����ا�Tوج�5،  ا!ن��ن 

 h�Bا� cا���ج��، آ J\أح�� ه _� h�M ،ح����� h�Bوه� �� ا� ��ة، ج�ء �����Bآ ��<g� c����oط 

 ،�� ��k ن��_ �>�ن اQخ�ی5 ��3 و��3�� hرون، أنPی f خ�ىUاف ا�uUا ،L��B� �iی� f

  .����ح و��ی�

��ُر َ+َ(ا��ِ>ي َ<8ُEْ ُمNَ	�w)�َ Wِ=ِ�َ�ِ =ٍ ا2ِ�ْْ#َ�ُة َ�(( َ>ْxَا���9ُس ِش0ًْ&� َوَسَ�َ)6ِ ا Qَ�َِر َوَ�ْ( َس��َ>ْx6ُ9ْ اْمَ�ًأ ِمَ� ا(ُ

��ِر َ�َ>ْxِر َوَأْ��9ََء َأْ��9َِء ا��َ>ْxَر َوَأْ��9ََء ا��َ>ْxِر ا�����2ُ اْرَ�ِ� ا��َ>ْxََ�ْ)6ُ ِش0َْ; ا�(ُم ِش0ًْ&� َ�َْGَ�ْا ��َل َ+َ&َ)

�Nَ�ِ ا)�ُDََأْخ ��P�َ -ِ�ْ�َ:َ -ُا��� �ُهْ� َوَ��ُ�(ا َرِض��9َ ِ�َ�ُس(ِل ا���ِ- ِ�ْ�ً	� َو��pُ �¥g�َ اْ<َ�َ�َف َرُس(ُل ا���ِ- َص��

 �9َ�ْ��Eَ�ََوَس��َ� َو ((  

� ا��q4َح َ+2َُ( �ِمٌ�  َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َدَخ7َ َداَر َأِ�* ُسEَْ��َن َ+2َُ( �ِمٌ� َوَمْ�(( Gَ�َْأ

!ٌ&َcَْوَر -ِ�ِ�َ�Jِ0َ�ِ !ٌ+ََأَخَ>ْ�ُ- َرْأ =ْGَ+َ 7ُ'ُُر َأم�� ا�����َ>ْx6ِ�َ ا�Gَ+َ �ٌ2َُ( �ِم+َ -ُ�َ��َ َ̂ �َcَْوَ<َ�َل َوَمْ� َأ -ِPَِ�ْ�َی *+ِ 

Pُ�ْ�ُْ� َأم�� ا���ُ'Gَ+َ 7ُْ= َأَخَ>ْ�ُ- َرْأَ+ٌ! ِ��Jِ0ََ�ِ�ِ- َوَرcَْ&ٌ! ِ+* : اْ�َ(ْ�ُ* َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل

ُ)ْ� َ+�ْ�َ	Nَْ�� َمNَْ��ُآْ� َ�ْ�َیPِِ- َأw َ+َ	� اْسِ	* ِإًذا qpَث َم��اٍت َأَ<� ُمNَ	�ٌ= َ:ْ&ُ= ا���ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َه�َ'ْ�ُت ِإَ�� ا���ِ- َوِإَ�ْ�

  )) =4َ��ِ<ُ)ْ� َوَی0ِْ>َراِ<ُ)ْ�ُ)ْ� َ��ُ�(ا َوا���ِ- َم� �9َ�ْ�ُ ِإw ِض9¥� ِ�����ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َ��َل َ+kِن� ا���َ- َوَرُس(َ�ُ- ُیَ�َواْ�َ	َ	�ُت َمَ	�ُ�

))*َGِ�َا ا��ِ>ي َ:2ِ�ْ�َْ� َو)ْDَ�َ =ْ�ََو *Pِ&َ�ْ:َ2ُْ� َآِ�ِش* َو�>kِ+َ ِر��َ>ْxَ��ِ �ْ(َُ��َل ُأوِص� ��pُ  �ْا ِم)�ُ&َ�ْ�+َ �ْا��ِ>ي 2ُ�َ

  )) ُمNِْ�2ِ9ِْ� َوَ�َ#�َوُزوا َ:ْ� ُمِ��2ِ�ِْ� 

   L���ه>\ا ا��U ،�Bن?2 ن�4وJ، أس�سً� ��� وجوا ���L �� أن��?2 آ�ن �� أ��E درج�ت ا��Pة، ��Pل 

  : ا�4�ة وا���م

�َ=Pُ�ْْ� َو((َ�َ+َ �ْPُ�ْGُ�َ �ْPُ�َْك َوَ�ِ�یً=ا َ��َل َأَم� َوا���ِ- َ�ْ( ِش�>َ�ْ�َ9َ+َ wًو<ُMْ�9َ�َْك َوَم�=�ُص=Pُ�ْ4ْ� َأ�9َPَ�ْ�َ ُمَ)>�ً�� َ+َ

��ِر ِ+* �0َ�َُ:ٍ! ِمَ� ا�=%ْ<َ�� َ�َ>ْxا �َJَ0ْ)ْ� َی� َمُ�ِEُ>ْ�9َ�ْ9ََك َأَوَ'ْ=ُ�ْ� ِ+* َأcْ َ+َ qًiِ�:ََوْی�9ََك َوV+َ 6ُ ِ��2َ َ�ْ(ًم�Eْ�� َ

��ِر َأْن َیْ>َهَ; ا���9ُس ِ�����Jِة َواْ�َ&�0ِِ� ِ�ُ�ْ�ِ�ُ	(ا َوَوَ>ْxا �َJَ0َْ�ْ�َضْ(َن َی� َم q+ِمُ)ْ� َأqِإْس �َآPُ�ُْ)ْ� ِإَ�

w)�َ Wِ=ِ�َ�ِ =ٍ�	Nَ8ُ ُمEْ>َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* ِرَ��ِ�ُ)ْ� َ+َ(ا��ِ>ي �َ�ُ)6ُ9ْ ا2ِ�ْْ#َ�ُة  َوَ�ْ�ِ'0ُ(َن ِ�َ�ُس(ِل ا���ِ- َص��

��ِر ا�����2ُ َ>xَ�ْ)6ُ ِش0َْ; ا�ُر ِش0ًْ&� َ�َ��َ>ْx6ِ ا(َ�َا���9ُس ِش0ًْ&� َوَس Qَ�ََس )ْ�َِر َو��َ>ْxَاْرَ�ِ� اْمَ�ًأ ِمَ� ا

�Nَ�ِ ا)�ُDََأْخ ��P�َ ُم)ْGَ�ْا ���ِر َ��َل َ+َ&َ)َ>ْxِر َوَأْ��9ََء َأْ��9َِء ا��َ>ْxَر َوَأْ��9ََء ا��َ>ْxُهْ� َوَ��ُ�(ا َرِض��9َ ا

 �9َ�ْ��Eَ�َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َو �  )) ِ�َ�ُس(ِل ا���ِ- ِ�ْ�ً	� َو��pُ �¥g�َ اْ<َ�َ�َف َرُس(ُل ا���ِ- َص��
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ا��S� h�Pن��ن �� ا��� ی3 أآ�B ��ج� خ��اوات �� ا����>�، ��Pل �� أن� أس��ذ أص�� ���ل �� س�ق   

�ة ص�ة �� ح����، وf أ��ف ا���ام �� ح����، �5 ���ل �� س�ق ا��� ا����ة، �� ����� ��ض

  .إ�E أآ�B ��ج� �� س�ق ا����ة

���_، اH أآ���� : ا��k� h�P أ��E ا�BuUء �� أ��ی>�، �Mل �� Hا c�� \آ��أن� أص�� ���ع أس>�، أن 

�4M h�� J وا��Zن� �Mل ����� ا��i��Tن�، ن�5 نtgن� أن� آ�h أدق س��ح�� �: وی�� �� ا�راس� و

  . ��Pاء

 Eی�� f ا!ن��ن ،k�����ت ا�g>�، وا���ا 5� J\ه L��� Hا c�� ورأى L��إذا ا!ن��ن ا���ف ���

���y، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م �<g� أو L�Z�� L���P� م �_ أنMُ ء�X د ن��_ أي�� ،Lأص�:  

َمْ� ُص9َِ� ِإَ�ْ�ِ- َم0ُْ�وٌف َ+�Gََل �Eَ�ِِ:ِ�ِ- : ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل َرُس(: َ:ْ� ُأَس�َمَ! ْ�ِ� َزْیٍ= َ��َل(( 

  )) َ'َ�اَك ا���ُ- َخْ�ً�ا َ+Gَْ= َأْ�َ�َ� ِ+* ا��9َ�rِء 

��3ن ���ء، ���ذا ه\ا � f ،5��4ء ی(�ح�ن ا���Biخ 
 ا�(��3، ی�جiي �� خ�)� J\أح��نً� ه

ل أن ا�>�م ؟ ��رك � ،Jو�<� c2 آ<�� Hا k�اH �>2 �� أه�>2، وأ��ا�>2 و�� ص��>2، اد��3ا ی

  .�(�ح ا�ح

��ة س�l�X h3 أ�EP آ��� وه�ج2 ا���pUء آ�?2، ه\ا ا�>�م ��p ص���، ی�ج آL� ��p c �>�ن�   

م وورع، و���ا�k، و��Pا��وح، ی y�PX ن ا���لU ����5 �>�ن أآ�B دا cP� f Hا �� ،2�P�

  : إی�ك أن �2�3، ا��2��3 �5 ا��M ،E�3ل ��B��� :E��3، أخ�ان� ا�>�ام

َوَأ<�2ُْ� َیGُ(ُ�(َن َم� َ�� ) 225(َأَ�ْ� َ�َ� َأ<�2ُْ� ِ+* ُآ47 َواٍد َی�2ُِ	(َن ) 224(�َوا�J%0ََ�اُء َی�Pِ&2ُ0ُُ� ا�hَ�ُْووَن 

�ُ�وا ِمْ� َ�0ِْ= َم� fُِ�ُ	(ا ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	) 226(َی0َEُْ�(َن َPَ>ًْا َوا��rِِت َوَذَآُ�وا ا���َ- َآ�Nَ�ِ���ُ�(ا ا�

  C)227(َوَس0ْ�ََ�ُ� ا��ِ>یَ� fََ�ُ	(ا َأي� ُمGَ9َْ�ٍ; َیGَ9ِْ�ُ&(َن 
  )س�رة ا��3gاء ( 

ه\J ، ...ی�ج اس���Zء، آ��Z �5 ا��XUص یtخ\ون أص��ب ����4 وی���Pن أن آ�?2 آ�ذ��ن، آ�?2  

 cBM م، وذآ�ت ه\ا�ة وا���ا�4 L��� �Bال ا���Mء، �5 أ��oBاوة وا�
 ا�3B�� ن���i�X cآ��� آ

c��M:  

َأْرَ�ُ� ُأم�Pِ* ِ�ُ م�Pِ* َأُ�( َ�ْ)ٍ� َوَأَش=%ُهْ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ��َل(( 

ُ� �pَِ�6ٍ ا���ِ- ُ:َ	ُ� َوَأْصَ=2ُ�ُْ� َ�َ��ًء ُ:rَْ	�ُن َوَأْ�َ�ُؤُهْ� ِ�ِ)�Pَِب ا���ِ- ُأَ�*% ْ�ُ� َآ0ٍْ; َوَأْ+َ�ُض2ُْ� َزْیُ= ْ� ِ+* َأْمِ�

Wِ اxُم�ِ! َأُ�( ُ:َ&ْ�َ=َة ْ�ُ� َوَأْ:َ�ُ	qNَ�ْ��ِ �ْ2ُِل َواNَ�َْ�اِم ُم�0َُذ اْ�ُ� َ'َ&7ٍ َأw َوِإن� ِ�ُ)47 ُأم�ٍ! َأِم��9ً َوِإن� َأِم�َ� َهِ>

  )) اْ�َ#��اِح 
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م ا��2��3 ��E �5 ح��_، ا���س ی��Bن أن �4َِ�َ� �?2 أخ�iءه2 �5 دون أن �(�ح?2، ��ذا �Mل   �ه\ا 

E��3� ل�M ؟ J  :س�ن� إ��اه�2 ��ا�

9ِ0ْ&ِ���+َ Qَ�ِ ْ43(* َأْهِ=َك ِصَ�ا�ً� َسِ(ّیً� �َی� َأَ�6ِ ِإ<4* َ�ْ= َ'�َءِ<* ِمَ� ا0ِ�ْْ�ِ� َم� َ�ْ� َی(C  
  )س�رة ��ی2 ( 

�� �Mل �L أن f h���X 2?ء، �� ا�\ي أ�?�_، ه>\ا ی�ج �BXب، ��>5 أن ���4 ����س أخ�iءه2 �5   

  .L أص�ب، �\�_ و���Mا ����س ح���دون أن �(�ح?�M ،2ل آ���، ه\J آ\ب، أن� �� رأي Oخ� ��3


 �Zً� إ��اه�2 واfس2 ا��Zن� ا���س ی��Bن أن ���دی?t� 2ح
 اUس����iن� �2�3، اس2 ا���ء إ��?2، آ�ن 

  .L أج��u cل ا��3م �>���L ی��دی��L ذآ�J ی��Z ا���_ �uل ا��3م إ��اه�2 ی��دیL، وا��Zن� آ���

 ،Jء�Mأنh �5 أجc أن ی�B_ ا���س ی(
 أن ���دی?t� 2ح
 أس��R?2 إ��?2، ی�ج l�X یtخ\ آ��� أص

دیL أ�� ��ن، ������س�B آ�q�� �P�P �� ا�O�Pن ا�>�ی2 آ�L آ��� إf أ�� �?
، �Mل ��ن ی�
 أن ���

E��3�:  

  C)1(�َ�&�6ْ َیَ=ا َأِ�* 2َ�ٍَ; َوَ�;� 
 )   )س�رة ا���

أ�� آc أس��ء ا�O�Pن، اfس2 ا����4، ی� ی��E، ی� ��سE، ی� زآ�ی� ی� ���E، إذا واح f ی�3ف   

T�� f _���<� أن آ���_ ون�داك Lس��ء إ��?2ن، ا���ج�Uا 
  .���دي ا���س �tح

L� ل�P� ��oص c�u 
�  .ی� أ�� ����، c�u ص��o: آ�ن ���L ا�4�ة وا���م یا

ْ�ِ- ِإْن َآ�َن ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�: َسِ	6ُ0ْ َأَ<8َ ْ�َ� َم�Qٍ�ِ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ- َیGُ(ُل: َ�=��9َpَ َأُ�( ا�����Pِح َ��َل(( 

�ُ�ْhَ%9ْ�ٍ� َم� َ+7َ0َ ا�	َی� َأَ�� ُ:َ �ٍ�hٍِخ ِ�* َصx َل)Gَُی ��P�َ �9َ3ُ�ِ�Mَ�ُ�َ �ََوَس�� ((  

   J\ه _��u �3ف أس��ء�اه���م، أن  Eی� وإ��M ذاآ�ة Eس��ء ه\ا ی���ج إ�U�3ف ا�أن  ،�R�iا� ��oا��

�ه2 أخ�ان آ�Z، ی(
 أن �T3روه2 �?�� جًا، ��q �5 ا��?c أن ���� أس��ء �5 ح��_، وا�\ی5 �

���M سzال ���ة زی�رة ��3ف  tg�� أی�م ،L���ی�Pل �� أحه2 أf ��3ف ��ن، أ�Mل �f L واf H أ

اس�L، أ�� f ی�ج أي ���M وf أي �Xء اس��R��Z، إذا ا!ن��ن ��ف أخ�ان�X Lء ج� و�>5 ه\ا 

  .ی���ج إ�E ج?


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -��� ا!س���� ا����� .ا���ت ) :108( ا�رس  -��

  23-08- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  


 ن��L ��اBMً� د�P�M إنL �� ا��Z* اUخ�� �5 ا��ح�� ی�>� ����3دة  Mم �?� ا!ن��ن ���ا�Pأی� رح�� ی ��

�gخ�� �5 أي رح�� و�Uا *�Zای�، �� ا�اء ا���ج��ت اUس�س��، و�� kiM �\اآ� ا����، و�� �Xاء ا�?

 J\ه �Rا�X س�>��لf E3آ�ن ی� ،�ًB�4ر أی� �ًBًا، آ�ن ذاه��ی�q<3 ا���>��، آ�ن �BPً� ��4ر �

  :ا��ح��، �Sذا ه� ی�f E3س�>��ل �Xا�R ا��3دة، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

� َ���hَُ- : َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� (( �P�َ -ُ�َ'َاْمِ�ٍئ َأخ�َ� َأ �َأْ:َ>َر ا���ُ- ِإَ�

  )) ِس�4Pَ� َس9ًَ! 

 �Mل ���L ا�4�ة وا���م  Mرًا، و\� L� ر أي �2 ی��ك\�  :�E�3 أ

  )) م�P0ك ا�	�9ی� ��� ا����P وا��&��0(( 

 ������� E�oا���>�� ی� j�3�اس���E أج�h�P� L أ���L رح�� ا��3دة، دا�Rً� آ�� h�M �>2 س��Pً� ا!ن��ن 

��، �>5 ا��M�B3ة واUذآ��ء ی�g�3ن ����� E�oی� �ًP� cMUی�3د، وا!ن��ن ا f ���k أن ا���

  .ا����cBP، ه2 ی��4ن إ��cBM 2?��P3� L أن ی��4ا إ��t� Lج���?2

   ������M cZ ا����fن، ا�\ي ی�(� ����ق اس���� ا����fن �5 أول ی�م �� ا��3م، ���e وأو

�T وجc أ�J�i ��>� اس�?� ��>� ا���4ر، ���ذا  Hا c��� ًا، وا!ن��نا����fن  f��oدر ذه�L أ�

f ی�ج �(�q ا�B?��� �� ����ن ��L ح��g أخ�� دون آ�c أو �� f ،c��c أ�ًا �� دام ا��3iم �����ًا 

 c4أن ی k�iود ���>� ا���4ر، ا���4ر ا!ن��ن ی��T� LنU ا!ن��ن ���ذا ی�(� ؟ ،c�� f ��<g� أي

 cBPا���� Eإ� L������ أو L�P3� Lإ�� c4أن ی cBM  

 ��?�، أ��� إن �MیBً� أو ��3ًا، ��\�_ ا!ن��ن : ��� أی?� اUخ�ة� f �e�� ��3ه� ا�\ي ی cM�3ا!ن��ن ا�

�cP ا!ن��ن ��س�3اد �?\J ا����eی(
 أن ی cوآ �eا��� J\ه Eإ� 3��.  

� َ���hَُ- ِس�4Pَ� َس9ًَ! ((�P�َ -ُ�َ'َاْمِ�ٍئ َأخ�َ� َأ �  )) َأْ:َ>َر ا���ُ- ِإَ�

أ���h ه��ك ح�ادث ��Uر�5�3، و�� ا�Z�ث�5 و�� ا��g3ی5 و�� ا��g3 س��ات، ���3ك ا����ی� ��5   

�5 ا�5 ��Bس ا����5 وا��5�3B، ورد   

  )) أ<- م� ��� اxر���0 و�� ی&�� خ��W ش�P��+ W#�2 إ�� ا��9ر((
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��U�� ،��43� Eر�5�3 یJ�4� y�i �����ام، ��Uر�5�3 یtآc ا���ل ا���ام، ��Uر�5�3    2�P� 5�3ر�U��

�� f 5� k� q�)یL� q�� �� \خtر�5�3 یU�� ،L� c.  

c3)� ق أن�u!ا E�� L�3�� c�� cP�إ�E ه\J �5 س��� ا���اق س��ً� أ��م ذه�_ دا�Rً� وأن ���3  إذًا أ

�?�� � f ا��� ��  .ا���

�� ی��k �� ا�� ،�3��j س�LM إ�E س�LM، ��ًة �Xهت : أی?� اUخ�ة��أآ�Z ا���� �I�tث��ًا ه\ا ا!ن��ن 

E��3� ل�M ،�?� L�Mء ث2 ر�� س������ �?��p ی���u ش��M �3iP� وی>�5 ج�ء c�oی �ً���:  

  C)30(ِإَ�� َر�Qَ4 َیْ(َمِ�ٍ> اْ�َ	َ��ُق ) 29(�َوا6ِ�EPَ�ْ ا����ُق ِ������ِق 
 ) ����Pس�رة ا�(  

   k����� و�k �� ا���3، و��� وص�h ا�(��زة إ�E ا��ip ��� �BPء ا���3 وح�c ه\ا ا!ن��ن وو

M�����L، واH أی?� اUخ�ة f أرى  fإ �BPا� �� q�� ء�X cك آ��اب، ����� J\ه Eإ� �ً� أ�cP �5 أ

 �?�� � f ا��� ��  .X]�� أو أ����، أح��BB أو آ�ه��ا���

  .��ر�5 ��� اUر�5�3 و�2 ی��B خ��T?)���� J�X J إ�E ا�

 زادًاو�5 أح ا�����4 ورد أنL إذا ��� ا��جc أر�5�3 س�� ن��t� cد دن� ا��ح���� Jدا.  

��ً� � خ�ة ی�ً� وf  أح��نً� أخ آ�ی2 ی�Pل �� أری� fًا و�<X L�� ی�ج� f ص��� c�� 5� *�Bی

L�� Hا E���ً� ی� ��ً� ��جL اH، ی�ی   .ث��ًء، ی�ی

اْ:ُ&ِ= ا���َ- : َأَخَ> َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ�َ&0ِْ~ َ'َ�ِ=ي َ+�Gََل: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ:َ	َ� َ��َل(( 

Qَ�> َِ�یٌ; َأْو َ:�ِ�ُ� َسِ&�7ٍ  َآcَ Qَ�> ََوُآْ� ِ+* ا�=%ْ<َ�� َآ Wَُ�َ�ا ((  

   f M hأن ،
ا!ن��ن ی��B ���ً� ی��?�_ ه\ا ا��R�� h�B رجc، ی�Pل �_ س�3B أآ��س �� ا���� ا��>3

kا��(�ري س�ی ��B3���� ق، ا!ن��ن���� j3����J ا!ن��ن ه� أ 5� j�U��  ���?�_ ه\ا ا�h�B واح

 
 ی�i�p ��3، أی�م خ�B س�� ی(L�3 �� ا��BP، أح��نً� ���X yی�ن ی�?� ح����iM ،Lة دم  f�Tیi3ا�

�5 رأس د��س ��(� �� �Xای�5 ا���غ، أح��نً� ح�دث، رجc وزوج�L وآc أوfدJ آ�ن�ا �� نTه� 

f ا!ن��ن j�<� ،�ً3ا ج����ص�ر ح�دث ��� yوا���ت ح ،��  .ی�>� �� ه\J ا���

  : "Uخ�ةأی?� ا

  )) ُآْ� ِ+* ا�=%ْ<َ�� َآَ <�cَ Qَِ�یٌ; َأْو َ:�ِ�ُ� َسِ&�7ٍ ((... 

   ��T�� cح، ه�إص Eی���ج إ� ���oء �� ا��X ،��p L�� تق، وج�� Eإ� hح� ن��_ إذا دخ�f hأن

 �eح�� jأ� h�Bه\ا ا� E�� ی>�ن �_ M j�4� �� h�� ج�تtاس� �� ����ة، ���� آ��Zًا ؟ ���� واح

 c�� 
ه c�U y��� �3gن ه��ك ��ح�eت � 2��T) ؟ ا���Mz� ���P، ح���� ���3 �� ا�ن�� آtن_ �pی

 ���p �� 5آ�ن ه��ك ���ت، وآ�ن س�آ kأن ی�� cBM 
�g� 2e3>��_، ی�ج �� ه\ا ا���( �� �Mی
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��� و� ا��(� واE<�X، و�� ص��f�� ��)� L���ق ��3 وXأ �)� ًا ���� ��2 ���س�3 ا���(�

 أن ی>�ن �h�� L �� ه\ا � وMو L�3س��و 3u�Mً� ��س�](�ر ��L� h ج� إ�E أن ی��?� ��iی� ا���(

L��� \أن ن�>� �� أخ cBM ا����� Lوا�� Mه\ا ا��(� و E��  .ا���(، س��Bن اX E�� �� H?�ان 

 L� ل�Mو �<Bی L��X 2، ج�ء�أخ� ���� و��ك ی�ون �4M ر�Tی� أن رجc ���� ��ك أوfد و��وfد 

3 أن ���?� : ن23 ��ك �Xء ی>��?2 س��، ��Pل �L: أ�2 ی��ك �M ،2?� �ً[�Xل: �� خ��� أوfد، ��Pل� ج�

  .ا�أ ���B>�ء، ��ت �3 X?�ی5ا��zون� �3 س�� 

�Bن ا��U ،��Z<ی�� ا���� ا���E أی Hر اPرن� وأن ی���t�  أن� أرج� ا H�E��3 أن ن�u ��3یً� وأن ن�3

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل:  

َمْ� َ��َل ُ:ُ	Wُ�ُ َوَ�ُ�َ� : َی� َرُس(َل ا���ِ- َمْ� َخْ�ُ� ا���9ِس َ��َل: َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ�ْ�ٍ� َأن� َأْ:َ�اِ��¥� َ��َل(( 

 -ُ�ُ	َ:َ ((  

ا���ت، أن  و�>5 ی(
، وه\J و اH ن���4 وأخ\ ن��� �?�، ی(
 أن ن��3 أخ�i حث �� ح����� ه�  

نf Lg�3 �5 أجc أن ن>�f ،f ،c �5 أجc ن�(2 �5 ا�f ،f ،c�3 ی�ج ��ج��B��� L أروع �5 ه\ا 

Lا���ج�.  

 ِإْن َ��َم6ِ: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َسِ	6ُ0ْ َأَ<8َ ْ�َ� َم�Qٍ�ِ َ��َل: َ�=��9َpَ ِه�Jَُم ْ�ُ� َزْیٍ= َ��َل(( 

7ْ0َEْ�َ�ْ+َ �2َِ�َسhَْی ��P�َ َم)Gَُی w �3ََع َأْنPَِن اْسkِ+َ !ٌ�َ��ِ+َ �َْ:ُ! َوِ�َ�ِ= َأَ�ِ=ُآ���ا� ((  

���ل، أد��آ2 إ�E آ�
 : أی?� اUخ�ة  Uا qس�t� Eآ2 إ���أ��� �� أ�Mل أد��آ2 إ�E ا�راس�، أد

�� وأح
 إ�E اH �5 ا��5�z ا��j�3، ا���ل، أد��آ2 إ�E أن �>�ن ��M �ً��zیً� Uن ا��5�z ا��Pي خ

و�>5 ح���� أد��ك إ�E أن �>�Z ا���>� �����ت، �5 أجc أن ����B، آ��ا وا���Xا ���p 5 إس�اف 

����  .وf �����، و�Tوج�ا واس>��ا، وأس��ا أ���fً، وح��4ا X?�دات 

اْ�ُ	bِْمُ� اGَ�ِْ(ي% َخْ�ٌ� َوَأَ�;% ِإَ�� ا���ِ- ِمَ� : َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

ْ*ٌء َ+q اْ�ُ	bِْمِ� ا�lِ�0ِ�D َوِ+* ُآ�7 َخْ�ٌ� اْ�ِ�ْص َ:َ�� َم� َیQَ0ُEَ9ْ َواْس0ِPَْ� ِ�����ِ- وw 0ْ�ََ#ْ� َوِإْن َأَص�َ�Qَ َش

  ")) َ>ا َوَ�ِ)ْ� 7ْ�ُ َ�َ=ُر ا���ِ- َوَم� َش�َء َ+kِ+َ 7َ0َن� َ�ْ( PَEْ�َُ� َ:َ	7َ ا��3َ�ْ�Jِن 7ْGُ�َ َ�ْ( َأ<4* َ+6ُ�ْ0َ َآ�َن َآَ>ا َوَآ

 ���  �5 س��� ن�oدر ��?� ا�ن�� ج��3ً�، ه\J ج��� �3 آ\ا ج��� f ی�ج واح� f Lا أن���� f 5<و�

Bا!ن��ن ی��ت ی ،L���L�� EP آ��� واحة إ�� أن ی�Pل �� ��ق اUرض، واH أ��2، وآc إن��ن ره�5 

Lی�ح� f Hأو ا ،Lی�ح� Hا LPح.  

 ا�T3یT ح���� ���E ا����� رد ا��2��e إ�E أص���?� وأخ\ �5 ا���س ��   B� 5� ���ی�وون أن س�ن� 

 ا�T3یT، و��ش �� B� 5� ��� cBM ا���ل �5 آ�ن h�� 5� ًة��Bآ �ً���q �?2 ��� رجc أL3iM أر

�Bح� آ�B�� 3� 5� Eل ا������ن، �(�ء إ��� h�� Eاس��ده� إ� ،L�� أخ\ه� ����ة ��3�� ج�ء س�ن� 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1361�� آ��ب ��
 

L� ل�Mو TیT3ا� B� 5� ��� :L� ل�P� ،Hا Lرح� ����(hB : ا��3iM جك أر�ً� واس��ده� ��� 

�������L_، ا�\ي أ��iك اUرض �2 ���ح2  hح���وا�\ي أخ\ه� ��_  ،L�.  

���L و�� � 2�cP ه\J ا�>��� ��3g أنL ��ز ا!ن��ن �� ا��?�ی� آ���  Hرح�� ا ���<� L��� lة ی��واح

�\ي ��ف ��زًا ���eً�، وا����ة آ�?� ن(�ح أو رس�ب، ا�\ي ��ف اH ن(� وأخ\ �L3 آ�X cء، وا

  .ا�ن�� رس
 و��ك آ�X cء

  :ور��� �T وجc ی�Pل

  C)7(َ:ِ� اVَ�ِْخَ�ِة ُهْ� �cَِ+ُ�(َن  �َی0َْ�ُ	(َن �fَِه�ًا ِمَ� اNَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوُهْ�
  )س�رةا��وم (

ُآْ� ِ+* ا�=%ْ<َ�� َآَ <�Qَ : َأَخَ> َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ�َ&0ِْ~ َ'َ�ِ=ي َ+�Gََل: َ:ِ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َ��َل(( 

&ُGُ�َْأْه7ِ ا *+ِ Qَ�َEْ>َ �=:ُِ�یٌ; َأْو َ:�ِ�ُ� َسِ&�7ٍ َوcَ Qَ�َEْ>َ 4ْث=Nَ�ُ q+َ 6َNْ&ََ� ِإَذا َأْص	َل ِ�* اْ�ُ� ُ:َ�Gَ+َ ،ِر)

�َ Qَ�ِ��َ�َ �َْوِم Qَ	ِGَ7َ َس&ْ�َ QَPِ�Nِح َوُخْ> ِمْ� ِص�&َ�����ِ Qَ�َEْ>َ 4ْث=Nَ�ُ q+ 6َ�ْ�َِء َوِإَذا َأْم��َ	َ�ْ��ِ Qَ�>kِ+َ Qَ�ِ)ْ7َ َم&ْ

  )) ْسُ	cَ Qًَ=ا w َ�ْ=ِري َی� َ:ْ&َ= ا���ِ- َم� ا

��� �� �uیy ا��ادي، أخ آ�ی2 �اوم ��E ا�\ه�ب ���3   �Bه� أسT2 ن�Pس�� آ�� ن �g��4M �5 اث�� 

 J\أن ی>�ن ���3 �� ه 
�uو �3� 3 ���L��� c إن��ن ج�ء �5 ��Bخ� اس�O أو 
B�� ،ه�Tا�� J\ه ��

3 أح ا���gرآ�5 �� ه\J ا��Tه�، ذه��B ا����� ا�Bه� ��س�Tا�� Hا J���� ة�X�3ا� ��ن� ا���� �3���

 Lث��� kأث��ء خ� ،L��� Eد إ���ا����� ا���س�3 آ�ن ���3، ذه
 إ�E ا���ق وا��Xى �r3 ا���ج��ت و

�ً��� kMو.  


 درس   P�  �� ا������� د��h إ�E ه\ا ا������� �5 ه\ا ا���ع ه��ك fOف ا�l4P، ��ة ی�ج

3 و��4M hM اUح، ذهhB إ�E ا�(��k اس����BP إ� �� �ن��ن ���ح�ب ��kiP ا����e ج��h �� �>�ن أ

ا�\ي اس��BP_ وkM ���ً�، ذه��B إ�E�g��� E أ��� ��جن�J : وجت ا��iاب �� ا���( ��ذا حث ؟ �Mل

  .��ت، ��دًا �5 ه\J ا��4P ه��ك fOف وه\�B3�� Jة ا���ت ا����ج�

))�ِ Qَ�َEْ>َ 4ْث=Nَ�ُ q+َ 6َNْ&َِحِإَذا َأْص�&َ�����ِ Qَ�َEْ>َ 4ْث=Nَ�ُ q+ 6َ�ْ�َِء َوِإَذا َأْم��َ	َ�ْ� ((...  

 ی�Pل أحآ2 اUس��ذ ه\J ا�روس ی>�Zه� �����، ا���B ا�>�ی�M 2لM : h�g� ،وا �5 ذآ� ه�دم ا��\ات�Zأآ

�5 ا�(����ت، ���ق اUح�Bب ���ج�L �5 ا��X 5� ،�B?�ی5 أو ث�ث أث��ء ا���Bi أح اUخ�ة ا���4

 �� 
�� وه� ج��q وkM ���ً� وذهhB إ�E ا��T3ی�، ی�ج ���س�Pا� �� qج��   ،J�� Eإ� hBف ذه�MوUا

3 : ا��3دة �uو��L آ�?� أوراق وأ����� رأی�?� ن���e ���ر، أی5 اUخ ؟ ���Mا� ،�u��Bا� J\?� ،����

�M ؟ ���� jن آ��� J���tف ی�م ا�(��3، س�MوUلی���5 زارن� ��3ون وزی� ا : 
ج�ء إ�� إ�E ا��>�

����Pا� hو��ل وآ�ن J�eن   .وه� �� ا��>�
 ج��q، أ�L��i �����3 یرس?� رأی�L ج�
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   3� Eن� إ����ك �� cن�5 ؟ ه��Zا� Eا����ة إ� _� ���ن� أن ��� _� fOف ا�l4P، هc ی�ج

�L، أن ن3��L ا�����، أن ن3 �L  س���، أن� f أ��gءم آ��� ��h رح�� اH و�>5 ی(
 أن ن3 ����ت 

��ً� دی��ً�، إن��ن أkiM أرض �اری� !ن�gء ث�ن�ی�  L� ا�c�3 ا����4، أن ن3 �L إن��ق ا���ل، أن ن3

��� ه\�4M J �� ا�(��، ی�ج أ��Xص یB\��ن �5 أ��ا�?2، و�M�u�?2، و���?2، ی�o�Bن اH وا�ار �X

  اQخ�ة 

��َ&�ِحِإَذا َأْصَ&Nَ�ُ q+َ 6َNْ=4ْث َ<((...���ِ Qَ�َEْ>َ 4ْث=Nَ�ُ q+ 6َ�ْ�َِء َوِإَذا َأْم��َ	َ�ْ��ِ Qَ�َEْ((.  

���L ا�4�ة وا���م آ�ن ی�Pل   �Bا�� ،c��  :وا�

َرَ'َ� ِإَ��  ِإَذا َ��َم َأَ�ُ=ُآْ� ِمَ� ا�����pُ 7ِ�ْ: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

��2ُ َوَض6ُ0ْ َ'9ِْ&* ِ+َ�اِشِ- َ+Eُ9ْ�َ�ْْ~ ِ+َ�اَشُ- ِ�َ=اِخَ�ِ! ِإَزاِرw -ُ�>kِ+َ Wِ َیْ=ِري َم� َخ7ْGُ�َ�ِ ��pُ =ُ0ْ�َ -ُEَ�َ ِ��ْسِ	Qَ ا���

2َPَ�ْ�2َ�َ َوِإْن َأْرَس �ْEِcْ�+َ *�ِEْ>َ 6َ(ْ�ََأْرَ+0ُُ- ا�����2ُ ِإْن َأْم Qَ	َِ�َوِ��ْس�Nِ�ِ���  )) � َ+�َ�ِ �2َgْEَ�ْ	� EَNْ�َُ� ِ�ِ- ا�

))cَ Qَ	ُِري َی� َ:ْ&َ= ا���ِ- َم� اْس=ْ�َ w Qَ�>kِ+َ Qَ�ِ)ْ7َ َم&ْ�َ Qَ�ِ��َ�َ �َْوِم Qَ	ِGَ7َ َس&ْ�َ QَPِ�Nا َوُخْ> ِمْ� ِص=ً ((  

�3 ا���اش،  M hMو ��tل ص���� ی�����>� أدوی�، �X  fب �cZ ا���4ن، �Mي وأن�M hي ا��c أ

ی��سB_ أن ��f ،�g ی��سB_ أن �tآc أآ�� ��?� ��اد دس��، ���c إ�E ا��اح�، ا!ن��ن �3 س5 �5�3 

  .ی��c إ�E ا��اح�

  )) َوِمْ� Qَ�ِ��َ�َ َ�ْ&7َ َمْ(w Qَ�>kِ+َ Qَ�ِ َ�ْ=ِري َی� َ:ْ&َ= ا���ِ- َم� اْسُ	cَ Qًَ=ا ((

  E��3� ل�M:  

� ِإَذا َ'�َء َأ�P�َ� ْ(ُت َ��َل َرب4 اْرِ'0ُ(ِن	ٌ! ُهَ( ) 99(َ�َ=ُهُ� اْ�َ	َ�َ�ْآ6ُ َآ��� ِإ<��2َ َآِ�َ �	َ�+ِ �ًN�ِ7ُ َص�	4�0َ�َ* َأْ:َ

  �2َ�ُiِ��َ)100(C َوِمْ� َوَرا2ِiِْ� َ�ْ�َزٌخ ِإَ�� َیْ(ِم ُیْ&rُ0َ(َن 
  )س�رة ا�����zن ( 

�Pی ،���ًاأن� f ی�ج آ��� �?T أ����M آ�Pل س�ن� p أن h��� �� H2 وا�e3أج�� ��  ل ه\ا ا!��م ا�

���� �� رت أن أزیM.  

 �5 أن � f ،H�3ف ا� hم، وأن�<� h5، وأن�z� hخ�ة وأنUأی?� ا Hوا ،����E س�t� �gی� LنU

م�� �?� H\آ� ا�ت �2 �� ����E س�.  

، و���یk����� j إ�E أن یرآL و�5 �2 ی��M L��� �� �iب أج����p �� �?� L دا��R و���ر �����

  .ا���ت، و�?�>L ح��ة ا���ت

��ن : أن ه��ك ���ً� خ��iًا اس��u Lل ا�M ،c�Uل �� رجc: ا!��م ا�Toا�� رح�L ا H��M E��3ل  

��P س�� أX?� ����ر ی�c3 ا���ی ا����gج داخ�� أم خ�رج�، : ی>�� ���L ه�>��، ��ذا ه�_ ��_ ؟ �Mل
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��gی5 س�� إذا ا�اخ�� أج�c وا�� �رج� أد��، �Mل �� �3 ذ�_ اس��P أنL س�ف ی(L�3 خ�رج�ً� و�3

 ن�(h وه� f یريص�ر ���د ی(L�3 داخ��ً�، ی��3 س�ف ی��3 ��gون س�� �Mد�� و�M Lن أآ��ن�<.  

أول ��ض �5 أ��اض ه\ا ا���ض �uل اc�U، ن�وي أن ی�R�� ��3 س��، ���3ن، أ��L �� ا�ن�� 

l�X وه>\ا س�h3، ������� وس�3Bن ی�>� أن یzس�P3� c�3� ،E?�� qل، أ�� ��?E آ�X ،��Bهت 

�T وجcوه� ����4 ���س� س�ف ی�EP ا H.  

 E�� �?��� �Mان �� ص��� وجت h�M ،�3�Bu ��p �?�<X ه\J ا�f ���4 أP� Eإ� h���5 ی���5 د

��ت ص�حcBM �?B أن �����، ����h ه\J �2 �>5 ص��� أس��ذ، آ�نh �>�ن M\ر جًا �>5 : أس�h ؟ �Mل ��

���ل ������تإ�E ص��� أ��اح، وه� �Uإن�� ا ،Lص���� �.  

��c ی���� �3 ا���ت، خ\وا �cZ ا��Pرئ وا����o، اfث��5 ����ا، واح إ��R�� E س�� �Mد��  ن�5 ن�ی

�Zن� ی��c، وا���P�P �\اع أ�pن�L، واح إ��R�� E س�� �Mد�� �\اع �Mاءا�L ا�O�Pن ا�>�ی2، واح ی�EM وا�

LBت ص�ح�� ��c ا�\ي ی���� �3 �iأخ.  

��، ��Pل س�ف أص�� وس�ف أزآ�،   �i5 ا�� c�<ا� ،c�Uل ا�u ض �?\ا ا���ض، ��ض��أو 

 ،E�gا���� cودخ Jرخ5 أص�
 ���ض خ�B* �� ص� l�X وس�ف أص�م، وس�ف أح�، ی�ج

L� ل�P� LBی�M Jه: زار k� �� 5 ه\ا ا���ض� E�X5 ح���� أ<� ،LBM��\ا ا���ض ��jM خ��i س�ف أ

 LBM��  .و�2 ی��ج �5 ا����E�g إf ���ً�ا���ض 

رك ��?� � f Mة و��Zی�م أ���� آUء، س�ف أص��، س�ف أص�م، س�ف أزآ�، س�ف أح� وا�X أول

 ،c�Uل ا�u اض ��ض���X]ً� وأن h��h اUرض �3 أن آ�h ��ق ا��Zى، وه\ا أول ��ض �5 أ

  .��� س�ف، ه��ك �Mل ه�_ ا������ن�5 ���ك ؟ آ�� ا�\ي ی��ق 

ا��3ض ا��Zن� ��iل اc�U، ��ك ا����� و�tج��?�، ی�Pل سt��ب ه\ا ج?c ووه2، ����� ج�ءت ی ا����ن 

  .cBM أن ���ب

 �� �5 ��ل أدخ�J ���ض أو   � f �Pأخ�ف ا�� ،�?�� �� kن�� وج�ا��3ض ا���Z*، ا���ص ��E ا�

��دي ج�ءJ ��ض ���ل، ��c أول ����� وا��Zن��  ����gخ� أو ح�ج�، أ��ف 5� cMأ J�e�� l�X

 J\ه ،L� kًا �>5 ه\ا ا���ل �2 ی������Zآ fً�� kة ج��<B� 5س �� Hا J���� 2ت ������3 ث�����وا��ا��3 

 �� �5 ��ل أدخ�J ���ض أو �f �Pل أخ�ف ا���P� ،�?�� �� kن�� وج�ح�P�P ص�رخ�، ا���ص ��E ا�

  .����P و���P� ��3ًا ����ت ��pً�أو ح�جً� ����ص ��E �� �� یی_ و���k حy ا ���Xخً�


 ون���ن اQخ�ة، Uن_ إذا أ���u hل ا���3 �2 �\آ� �Pة ا���M c�Uل ا�u ض��� kا��3ض ا��ا�


 ی�P� ��P�_ �� ا�ن�� �\�_ اQی� ا�>�ی���Pا���ت، ا�:  

  C)80(َأْخِ�ْ'9ِ* ُمMَْ�َج ِصْ=ٍق َواْ'7ْ0َ ِ�* ِمْ� َ�ُ=ْ<Qَ ُس�3َ�ْ<ً� َ<ِ���ًا �َو7ْ�ُ َرب4 َأْدِخ9ِ�ْ* ُمْ=َخ7َ ِصْ=ٍق َو
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  )س�رة ا!س�اء ( 

  E��3� ل�M ،�ًMج ص�د��� fو �ًMص�د cخ� M:  

4̂ َوَ�� َی Nَ�ْ2ُْ� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- َوَم� َ<َ�َل ِمَ� ا�ُ)�ُ�ُ �َJَMْ�َ َب ِمْ� �َأَ�ْ� َیْ ِن ِ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأْن�Pَ(ِ�ْا ا)�ُا َآ���ِ>یَ� ُأو)>ُ)(ُ

  C)16(َ�ْ&7ُ َ+�3ََل َ:2ِ�ْ�َُ� اْ�َ َمُ= َ+Gََ�6ْ ُ�ُ�(ُ�2ُْ� َوَآ�rٌِ� ِم2ُ9ْْ� َ+�ِسGُ(َن 
 )   )س�رة ا��ی

   3Bی����ئ ا����43، ی����ئ ا� ،
�Pا� ��Pأح��نً� ی LB�M ع ���ل�uإ E��أن� أ���E اUخ أن ی>�ن 

 ،H5 ا���Pب  L�tًا �2 ییX �ً��P� H5 ا� �eان� ،L�M hا�\ي ز� Eل ه\ا ا����M ب آ���X cآ E���أ

��E�4� :_�BM ص�ة ون�جE ر��P� Lل P� يB�� 2�� _��4��M ،��BM�3ل وLB�M �� kM أن ی�  P� ی� رب 

  .و�2 �ر أ�2 أح��_ �\ة ���ج���

��c  أن h���k�i ا�k� �3�iP اX H?� ؟ ����c ا�(��ة Eدر إ��Bًا ی�k اX H?�، ا��f 5�z ی����?� أ�

 5� 3Bأ�� إذا اس���أ ا� ،LB�M ��)ی� Eح� yا�� cهt� �4ل�إن��ق ��ل، ا Eن�4ح إ� ���� Eص���، إ�

Hا.  

   ،y�Mم د�آ ،����ة ه� ا�ا
 ؟ أول إن��ن ی���� �5 ا�Bا�� ،Hا Eة إ����\�_ أن� أن�4 اUخ�ة ���

��ة ا�ا�� Uن�i�� L أن ی>�ن ح��B�u Lً� وB�u L��Mً�، �?� ی3 ن��L ��س���ار أ�� أول را�� �5 ا�

 ���B2 درس أس�P� ���� hأ�� أن ،���p �� �?� ،ةی� ����� L���p أX?�ًا M Hا Eإ� ��ا�\ي f ی

ن_، أنh ���� �� ���_ إ�� Uوfدك أو Uص?�رك و����_ U ،5�3��)� q�� �ً3Buخ�ا�_ ا���Bت، �(��ا

 Hا k� _وأن ی>�ن ح�� ،Hا k� >�ن�أن  E3_ إ��ه\ا ا�رس و���� B�M_ �?\ا ا�رس، �?��ك �Xء ی

 ����ة ا�ا، أآ�B را�� �5 ا������ �Bأآ hأن Hا Eت إ���B�uً� وأن ی>�ن آ��_ سیًا، �\�_ إذا د

��L، أ�� إذا kا���اج k�iی�� f ء�g� Lم ن��Tأ� LنU Lن��  ���oا� ����� M ص��� c���2 ی>5 �_ 

�M ،ی� ا�>�ی��Qا L���p ت  .� LB�Mأ�u �?Xی��، وا!ن��ن إذا c�p وا��

 

 ا��k� ��i4 اH، ح��� ص3R5 ح��� ا����  أن ه��ك ح��� أج�c وf أس3P��واH أی?� اUخ�ة f أ

�5 آ�ه�L، أنh أن ی> hل أزی��Bن جtآ ،lMی� Lنt�4روه�، آ��س?�� ؟ أن  ���M Hا k� ن �_ ��دة�  

   qوخ� ،ی�ج �Xء ��oي، �� ���2 ا��(�رة إذا ���_ ����ن�5 ��جc و�L3 س� وث�ث ��ی�5 ��اح

 _��� ��ی�l�g� 5، وآc ���_ ث��L خ�q ��ی�5 و���_ ��E ا��(T، و���_ �\آ�ة ��*، وی�ج

 c5 آ� E�3� _ أن� ���أ ،�ًZ� ء�ى إخ��ه\J ا��oا��ت و�5 آc ه\J ا�ی�ن و�5 آ�g� cآc آ��Zة ود

�T وجc أ���دد �� أن � H5 ا� L�P� jM��� ،د��Pا� J\ه cت، و�5 آ�B��iا�� J\ه\ا ؟ ه\ا ه� ه c3�

Hا k� ��4ا�.  
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 اصk� ��i اH، وإذا P� ن�رض أن ه�]�ا �Uن�دى ���دي �� ا����وات وا Hا Eإ� B3ا� kوإذا رج

 ���� ن�4ح�B3ب ا���  �<R�وا�� L�eح�� Hا Eأن�Jی��iوخ Lرض آ�?� ذن��Uع ا�Pو�.  

 fق إ�P5 ح� _���3ً� �3 أن �zدي ا�\ي Bu ،Lآ� ���� إ�E أن �k� ��i4 اH وأن ���o ا���� hنt�

  .أن ی��3 ص�ح
 ا��y، أخ�2 ه\ا ا�رس ��Mtال �r3� �?��M ���i ا�����4 ا�>�ام ح���� دن� أج�?2

���L ا�4� �Bل �?�ا���P� ،Lأ��� ��u�� h<� م�ة وا�� : Lوإن� إ�� H إن� h� إذا أن� ���Mو �<B� f

B�4� إن��ن c<� نS� ،راج�3نh��M ،��  .و���: و��_، �Mل: � ��3

h��M ا���ت E��f آ��� ��E أ��_ : موا آ����P� ،Jل ���L ا�4�ة وا���: �� ه\ا ا�>�م ؟ و��� أ�Xف 

3 ا���م�.  

Q�� Jخ�ة، إن� : �M yلس�ن� ا�4ی?�ن�� وأول ��� J?� Oخ� �� ����M أ�� �>� �5 أ�� ?�ه\ا 

 
�oی2�3 ا� fوا���� أردت و ،L�� �Rورج� L� ��I _�\� EP�ل وا���� �5 ا���iب �Sن  2<���أ��ت 

Hا fإ.  

���، وh�M ا��?2 آ�Bت س�� و�M h�3: آ�م دy�M و����، و��� ح��ت ��� �5 ا���iب ا����ة �Mل  

 _��Bدة �� س�?gا� ��Mق، ا��?2 ارز��� fو ،k��� ��p _إ�� ���BM�� ،����ح����، وان��gت ر

 ��� ji3ی� Hا c3� رضUا E���k خي  Hا B� Jی�� رس��_ ث�M 2ل ���� �� ���� c3واج

  .وی�ح���

  h�3?� أذن� Eأوص L�<� ،Hرس�ل ا 
�L وه� خ���� اس���h  اس�tذن ا���ة ���gR أن ی�5 إ�E ج�

3 أن أ��ت �� �(��ز�� أ��م ���?� واس�tذن?� وأن� ��S� hن أذنh ��د��� إ�E ج�
 رس�ل : ���P� ،Lل�

رج� ����o أراد أن f ی>�ن ���LB4 دخc �?\ا ا!ذن، اQن أذنh �� و�>5 أری أذن ��?� وأ� ،Hا h�� ن�

�?��� �iی>�ن �� س� �[�.  

أوص�>�� ���Pى اH : ن� ��� آ�م اH وج?L د�� و�یL ا���5 وا����5 و�Mل �?����� ح��ت ا����ة س�

ن� ��2��e وا�Tه �� ا�ن�� وا���Bp �� اQخ�ة و f�tس�� ���X Eء ���>�� ��?� �Sن>�� ��?� راح�ن، آ�

  .خ�4ً� و�����eم ��نً�

3J ا�(�� ��g، وf خ�� �3J: و�L آ��� أی�ً� ی�Pل� �X �� ��� ن2�3 دون ا�(��  ی� cا���ر ����، وآ

 ��� ��
 J��p، و�5 ر�� 5� co�Xا Lن�� 
�����Pر وآc آc ��ء دون ا���ر ����� �5 أ��4 

ML��� �� E��  .�2 اL� H �2 ی�Tن 

 ،����� f تO وه� ���ث �� ح��أی?� اUخ�ة آ��� أخ��ة cBM أن ی��?� ا�رس، حث ا���ت أخ�i ح

  ا�c�3 وf ی��3 ه\ا أن نع 

...)) 7ْ0َEْ�َ�ْ+َ �2َِ�َسhَْی ��P�َ َم)Gَُی w �3ََع َأْنPَِن اْسkِ+َ !ٌ�َ��ِ+َ �َْ:ُ! َوِ�َ�ِ= َأَ�ِ=ُآ���ِإْن َ��َم6ِ ا� ((  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1366�� آ��ب ��
 

ا���>� �����ت �5 أجc أن ����B ح�آ�_ �� ا����ة، و�5 أجc أن  f�jP وأن ����k ا���� وأن 

�B���.  

�5 ا��iیy، ا���>� �����ت ی��k س��رة ���u Eیy ه� أ��م خ�iی   5، خ�i أن �jP وخ�i أن ���

ا!ن��ن �5 أن ی��ج �5 ��?� اH وی��L3 �5 أن یjP، و�>f 5 ��نk �5 أن �c�3 وأن �(�?، وأن 

�>�ن اUول، Uن_ إن �2 ����ق f ی���م دی�_ اQن، ن�5 اQن �� ��4 ا���eه� و��4 ا���دة، 

�� إن � 2�f �ًM���� 5< ی���م دی�_، وا�\ي ی�ی ا����ق �5 أجc ن�4ة و��4 ا���eة ا���دی� ا���

��Bن آtX Hا �� L� ی5 ه\ا  .ه\ا ا�

اْ�ُ	bِْمُ� اGَ�ِْ(ي% َخْ�ٌ� َوَأَ�;% ِإَ�� ا���ِ- ِمَ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

bْ	ُ�َْشْ*ٌء +ا Qَ�َ0ْ�ََ#ْ� َوِإْن َأَص� w0ِْ� ِ�����ِ- َوPََواْس Qَ0ُEَ9َْم� َی �q ِمِ� ا�lِ�0ِ�D َوِ+* ُآ�7 َخْ�ٌ� اْ�ِ�ْص َ:َ�

 7َ	َ:َ �ُPَEْ�َ )ْ�َ ن�kِ+َ 7َ0َ+َ 7ْ َ�ْ( َأ<4* َ+6ُ�ْ0َ َآ�َن َآَ>ا َوَآَ>ا َوَ�ِ)ْ� 7ْ�ُ َ�َ=ُر ا���ِ- َوَم� َش�َءGُ�َ�3َ�ِْن ا��J ((  

   L���M 5�zف ا���X ،f ،س�>�ن�f�3د واPوا� c�<وا� T)3ا� Eرس إ�أن� f أد��آ2 �5 خ�ل ه\ا ا�

 f2، و<��� J����ه\ا ا�\ي أ �ًM���� h5 ا���س ؟ إذا آ�� ��o��� E�� 5 ا���س� Jؤ��oاس� JT������c و

>� ��L دا�Rً�، وأن� f أن�E آ���  �?��M����Pا أآ�Z اUس��ذ �5 دروس ا���ت واH ا���ت ی(
 أن ن�


 ه\ا ا����ق ؟ ��PلBس �� c[ن�ی� س�Zا� �� Eو�Uرج� ا
 ن�ل ا���u : رق���ن �5 ����fا �e�� نU

  .ذه�� �uال ح����

   وإذا أرد�2 ا����ق ���o� �eدرة ا�ن�� ی(
 أن  f��oدر ذه��� �uال ح�����، دا�Rً� �>� إذا وh�M أ��م ی

�� Hا M ،����Pج�اب ی�م ا� H ه�� �ً�Rل دا�Mأن� أ ،hP�u ��� ،hggp ��� ،آ\ا h�3� ��� ؟ L� ل�Mذا أ

 ا���س، و�>5 ��
 ا��y إ�cu�� E، ه\ا �P� أن _Rآ�\� k�i��� Mا����ن و y��u ن�<� Mن ذآ�ً� و�<�

�� f ،_��� k�i� 5�� ا�(�اب، ه�� Eج�اب، ه�� ��\ي ی2�3 ا��� وأخ� H خ����، ه�� ه�� L��� E�

  .��5 ی2�3 آ�X cء

  jI�� ���tا���س �� ا��(�ن، : ��ة س k���Bط وأ 
ا��Pان��M 5س�� جًا وأس�k�i أن� أن أآ�

 ،_��� E���jI ���یf L� h�P� ،5 ی�ج ��نk، ه� اس��oب، ���kM أن أ�Mل �L ارح2 ا���س اH ی�

 k���Bط و ا���س �� ا��(�ن، وه� اس��oب ه\ا ا�>�م خ�ف �5 اL� h�P� ،H اآ�
 �cZ �� ��ی

L� h�Mه\ا ا!ن��ن : ���، و h��I ذاS� ،LB�<� �B� c5 آ��T وجc ج�ا�ً�  H ه�� ci� h5 إذا آ�<�

  .اH �����ص�د، وا��Pا د��ة ا����eم �Sن?� ��q ���?� و��5 اH ح(�ب

یًا، ی��3 إن��ن   X �ً��I 2 إن��ن�I خ�ةUأی?� ا J س��رة ��_ Oب ���c �?� واH واح�� ��3��

حی، سL�t إن��ن یc�3 �� حcP ا�(��رك ه\ا ا��ی ���P� ،5ل �L �5 ��ن إ�E ��ن، �\ه
 ه\ا 

��ف أن?� ������، �5 ا�\ي ص�ر ��zول : ا���L3� jI إ�E ��ن، ��Pل �ً3Bu ،��q ه\ا ا��ی
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��c وا�����دع، ���� ��ف ا�z�� �?�� ���Pو��� ����Pان�5 ا�(��آ�� ؟ ا���cM، ه��ك ��zول ا���cM وا��

 E5 �>�ن إ�� �Mل �L ا��ی ��q �� ��4ر ه\ا ا!ن��ن ا�����3 أ�� آ���cP�� J ه\ی5 ا�5��i ا��ی

 
ي اث�� ��g و�ًا، س�LM إ�E �>�ن ا�(��ك وص�در �L ا����رة ��������M وأن�  �� q�� ن، أن��<�

��L ی�ج�J أن f یtخ\ ��L ا��Pان�5 ا����\ة أن ه\ا ���رM E�� 
ط و�pب ��L أنL إن��ن ��p ��2�3، ان>

 
3 ث�ث�5 ی�م آ�ن ذاه� ،�Bا�� 
ا����رة Uن?� �4ر �M�L ا��ح� و�2 ی�د ���L أخ\ ا����رة وآ�

 E��ه\ا ا!ن��ن إ�T� Eر�� �� ا��oب وراآ
 س��رة ��زدا وی�ج س��رة ����� و�Mد ���ل ا���Mد 

 ،yی�iا� J\3ً� هBu J�5 ج� Lرأس kiP� خc �� س��رة ا��ی� �B<ا�� c�3س��� وأ���L س��رة حی

c����� ا���دث�.  

ة ج�ذان آ�ن�ا یtآ��ن ��L ص�Bحً�، ا��Pا د��ة   �أ2�M �� رج3Bu ،cً� ا���دث ��ف ص�Bحً�، 

�Pه\ا إن��ن ����3 �2 ی ،�M�� L� q�� Lن أن���� �R����� �3ن�M hم، أن��eا�� cح� �ًM�uان�5 إ�Pأ ا�

 Lن�<�S� وآ�ن Lو��� أن>�، �� رح�z�� �?�� ���Pف أن ا���ا��یات �5 ��ن إ�E ��ن، و��ن ��� 

�T وجc ان��X L�� 2P ان��Pم وا�h�� L� �3���� �?� �4P ج�h، وا��L ��ت ���دث  Hا ،Lأن ی�ح�

  .واUس�ة ���ت

ِ̂ : 2ُ9َْ	�، َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�0ََ� ُم�0ًَذا ِإَ�� اْ�َ�َ	ِ� َ+�Gََلَ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َرِض* ا���ُ- َ:((  ا��

  )) َدْ:َ(َة اْ�َ	gُْ�(ِم َ+kِ<��2َ 8َ�ْ�َ َ��2َ9َ�ْ َوَ�ْ�َ� ا���ِ- ِ�َ#�ٌب

  L� h�P� ،ي���ر P� 2ل �� آ�P� خ� زارن�O س�� وس5�3B س�� : س��5 س�� ��Pل ��: ی�ج واح

واH �� أآ��M hش ح�ام ������، و�2 أ2��I إن��نً�، و�>�2 �� : ���ي وه� یcP���� c�3 ن��L، و�Mل

��g س��ات واQن ����M Jی
 ا���5�3 س��،  \�� �4Pا� J\ال ح� ی�زق، وهTی fه��، و\� cص����


 ؟Bا�� Hد ا�B�  .آ�ن ���4ً� آ�ن ی�ح2 

Hأس�ء، إن ا  ی\ع ������iن �� f ی\�O�P��� Lن، أحه2 ی�k ��2 آ�ب �� ا�����4 أ�� إذا واح

E��3� ل�M Lح��� f hأن 
  :واردة، أحه2 ی( خ�وف �ه�س ی(L�3 ص���� ویL3�B إ�E ا���س، ی(

َرْأَ+ٌ! ِ+* ِدیِ� ا���ِ- ِإْن ُآbْ�ُ �ْPُ9ِْم9ُ(َن  �ا���اِ<َ�ُ! َوا���اِ<* َ+�ْ'ِ�ُ=وا ُآ�7 َواِ�ٍ= ِم2ُ9َْ	� ِمَ�َ! َ'ْ�َ=ٍة َوَ�� َ�ْ ُخْ>ُآْ� ِ�2َِ	�

  C)2(ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم اVَ�ِْخِ� َو2َJْ�َ�ْْ= َ:َ>اَ�َ2ُ	� Eَiِ��ٌَ! ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  )س�رة ا���ر ( 

   5� �� L���� أن 
ك إذا آ�h ص�ح
 دی5، إذا إن��ن ی��ء إ�E ص�� ا���ا5��u ی(�Mأ f أن�

 f ،��g س��ات �Mل ��حی �4 �5P5�3 س�� وا�Bش س�� وس��أن� f أرح2 : ��ح�L، ه\ا ا��Zن� ا�\ي 

 ،�?�� _3� hًا، أن�P� h�� hأن ،y3_ ا��� L� h�P� ،�3ةX f3?2 و� cه���أ fرات و�?��� ا���


 وا����eم ی(M�3أن ی 

 أن  f�L��e ا��Uر ���ا���?�ا����ء ی(.  
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�ا �5 اH خ��ً� ح�P�Pً� وأن ���
 ح��ب و�3 إ�E ا�����ن cBM أن ��Pل آ��� أن� أد��آ2 إ�E أن ����

�T وجc ن?�ن� �5 أن ن�ح2 هfzء،  H�� إن��ن، أ�� إذا إن��ن ���ء Eرًا إ��� 
B�� أن cBM ،��p

E��3� ل�M:  

� َ�ْ ُخْ>ُآْ� ِ�2َِ	� َرْأَ+ٌ! ِ+* ِدیِ� ا���ِ- ِإْن ُآbْ�ُ �ْPُ9ِْم9ُ(َن �ا���اِ<َ�ُ! َوا���اِ<* َ+�ْ'ِ�ُ=وا ُآ�7 َواِ�ٍ= ِم2ُ9َْ	� ِمَ�َ! َ'ْ�َ=ٍة َوَ�

  C)2(ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم اVَ�ِْخِ� َو2َJْ�َ�ْْ= َ:َ>اَ�َ2ُ	� Eَiِ��ٌَ! ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  )س�رة ا���ر ( 

یt�� زیh �5  ی�ج ان��ا��ت آ��Zة جًا، ی�ج f �p ن?�ی� �L، أس�l4M k ص3
 أن �4�Mه�،  


 ی�Bع ث�ث� أ��3ف �� �� ���oا� hیTه\ا ا� tB35، ویiM hزی Lن�<� k�أ��E ن�ع ����رد ���p ی�

 E��t� ة�X�3رج� ا�هc �5 ا���P3ل أن ���� خ�q ��ات، �5 أجc ا���ل ی23i ا���س �3uم �5 ا�

E��3� ل�M ،نO�P��� L�  :س�3، ��\�_ إن اH ی\ع ������iن �� f ی\

ِإْن ُآbْ�ُ �ْPُ9ِْم9ُ(َن ِ<َ�ُ! َوا���اِ<* َ+�ْ'ِ�ُ=وا ُآ�7 َواِ�ٍ= ِم2ُ9َْ	� ِمَ�َ! َ'ْ�َ=ٍة َوَ�� َ�ْ ُخْ>ُآْ� ِ�2َِ	� َرْأَ+ٌ! ِ+* ِدیِ� ا���ِ- �ا���ا

  C)2(ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم اVَ�ِْخِ� َو2َJْ�َ�ْْ= َ:َ>اَ�َ2ُ	� Eَiِ��ٌَ! ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  ) س�رة ا���ر( 

���� اس��رد ���3i� 2م ا�>�ب، ی�ج �r3 ا�B�د    �� �� cرج ا�\ي یzذي ا������o� 5\اR?2، ی�ج

�� أ��ی>� دا�� ���� ح��ان ��h خ�Tی� ��h، ی��3ه� �� ��اج c�����B��� 5ر وا�2e3 ی\وب ه� 


 وی�� �� J�B4اد ����3 ث2 ی��� J�)��3ی\وب و�5 ث2 ی Lه� وروث?� آ��3u J�3�Bم وأحR�g?� وج�

 ��p �?��� �M�4� k����� ا��Xى آ��� آ��Bة وو �� �� cرج ا���M�4 اUس�س�� آ�ب، ی�ج

�gB�� �?3�  . وو

Oخ� خ�B س�J���3 هfzء ا��?�د ا�\ی5 أرس��ا ��ردن ��ء ا��(�ري ��J���g ونj4 ا��>�ن �� 

e�� 2ه���ص�د ح���� ����� cوج T� Hا ،��Bآ Hن، اQت ا���gا���� hأن Hب ا�P�� أن_ ��(� �5 

�)�� f cج�ه.  

   h�M آ�� �ً)�)�ا���y آ�?2 ���ل اH وأحB?2 إ�E اH أن�L���3� 2?3، وا�\ي ی��ioس وی�� ا�ن�� 

ا��Bرح�، ��E رأس أآ�B دو�� �� ا�2��3 أذ��L ا��أة، وجL��3 ی��3ف ���Tن� �� ا�h�B اr��U، اث�� 

��� وfء زوج�L، ووfء ا���L، وأ��م ا���س أص�B ص��ًا، إن ر�_ ��g ��ة �k ا��أة، وا��i أن ی

P���   .�2، ا����2�P ی��L3 اH وی�����B�J�4ص�د، �k اf H ی�ج ذآ� أ�ًا، و�>5 ی�ج

ح�س
 ن��_ ح���ً� ����ًا ��>�ن ح���_ ی�م ا�����P ی���، ح�س
 ن��_ ��E ا�>���، : ��� أی?� اUخ�ة

� Hة، وا�eا�� E������� ���4 ا�2��e وا�����فt� ی�ی�� cوج T.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .�uق ا���� إ�E اH ) :109( ا�رس  -��

  14-09- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�����zن  

���?2 دروس س�� ا������4  �B2 أج�5�3 أخ\ن� ��?5 زوج�ت ا��?��� E��3� Hان ا��ت ا�(���ت ر

 Eإ� c4أن ن Eخ� وإ�O ع���� Eإ� cP5 أن ن��� �fو ،�Bو���ت ���ت ا�� �Bم و���ت ا���ة وا���ا�4

�T وجc ی>�ن ��صً� ��5  Hا Eرس درسً� �� أص�ل ا���� إ�ه\ا ا�����ع اQخ� سtجc3 �5 ه\ا ا�

���5 �5 ا�روس�(��.  

3 و f��E4 : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  � f ت�u�gة و��>5 �(�ل ا��(�رة ن��Zت آf�)� �� أن �ًPذآ�ت س��

و�>5 ه\J ا��(�رات ا��3ی�� ذات ا���u�gت ا������� ��?� �Xء واح إن �2 ی��� yP� �E�3 �?� ه\ا 

f fو cاء ا����g� E�3� �� ���� 2� نS� ���� ء ه� أن�g5��3 ا��� fزی3?� و��� fو ����Bس��داد ا�

 Eة �� ا�\ه�ب إ��ا���5��I، آc ه\ا ا���gط �5 دون ر�� ��E�3� L� q، و�� ا�(���3 ن�u�gت 

 J\ه cوآ l�3 ا�������iاءة وا���P\ة وا��س�Uا k� ء�Pا�� ،
ا�(���3 وح��ر ا�روس، ا���Mء ا�>�

�E �?� و��tخ\ ج�ن
 ا�ی5 ی�ج �� ا�ی5 ص��ات خ�q، ا���u�gت إن � 2���Lِ �_ إ�E ا��(�ح �� �3

 J\ا����3ء ه k� ء�P� ،����إس �u�Xء أ���M، ا����إس 
ص��م، ح�، زآ�ة دروس ��2، ا���Mء آ�

ا���u�gت إ���M اح���fت، ��ا� إس����، ج��4M kص�ت �5 أخ�Bر ا�2��3 ا!س���، س��ع أخ�Bر 

 J\ه c3?2 آ� ju�3، ا������5، وا������ا��(�رة أن  �� ،�?� E�3� �� Hا Eإ� c4� 2� ت إن�u�gا��

Hا Eإ� c4� ی5 أن  .و�� ا�(���3 أن ��(�، و�� ا�

وأن� �(ن� ���i أ�k یي ��E ا�(�ه� ��E اUص�ل �� ���2 ا�ی5 : ا��ص�ل إ�E اH أی?� اUخ�ة  

�� 2�Mح�ا�ً� أن� أ fً�� cآt2 ی��� ،H�3ف ا�5 أن � �f jM�� L��� �� LنU �ًM�uإ Hی�3ف ا f Lأن H

 J\ه E�� �g�� L� ص�� E�����L وآ�ن  �� LنU ،L� q�� �� \خtأن ی �g�� L��� �� LنU ،Jود ح��

 q�� �� \خt� تfا��� r3� �� 5<و� ���ء إس�X jأ� c3�� M H�3ف ا� f ������ ،kiP�� ا���4 أن

�J�4، �� �_ و��f �� c3 ی��y �_ إذًا  5� Hف ا�� �� ������ Hی5 ����3 اأنf h ��3ف اH، رأس ا�

���L �5 �2 ی�م ��BدJ، أول �Xء �� ه\ا  �� ،L�� j5 �2 ی�� L��� �� ،L��M 5 �2 ی�ج�� L���

 M�� ��3ء ی�X f 5� ��tء ی�X ن��� ة f ی�ج��M ن��� ا�رس رأس ا�ی5 أن ��3ف اH، ی�ج

f ،L�i3 ی�>5 أن �L��3 دون أن �B\ل ج?ًا، دون أن �خ� و�Mً�، وf _�M ی��� وf ی�ج ا��gء f ی

 ،�ًBی�P� �ً���3 أن �رس ث�ثً� وث�ث�5 � fل �_ دآ��ر إ�Pی�>5 أن ی f ،L��3� jآ� �����ك ه�� ��
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c ی�>5 �� ���2 ��>5 إن��ن f ی��k وL�M ����ر �����ٍة �� ا�(���3 وf ی��k و�P� L�Mاءة آ��ب ه

 h�4?� وأن��ًا ی�>5 أن ����� ج �B�و�� ����� �B��� ؟ ا!ی��نJآ��راا�ن�� ا���ود أن یc4 إ�E ا�

����، ����ك ��  �� 2�<�� hوأن ،c�3ا� �� hوأن ،yی�iا� �� hوأن �X�gوراء ا� hا���اش، وأن ��

���ل سى رأس اUا k��� f Eی>�ن ث��5 وح� hMا�� Eح� ،����ی5 ����3 اH، ����3 اH ����ج �

إ�E ج? وإ�E وf ،hM ���4ر أن �tخ\ آ��ءة وf وث��P إ���م ��ح�� وX f?�دة ث�ن�ی� دون أن �B\ل 

ج?ًا، ی�ج u�ب آ��Zی5 ی���E أن یtخ\ آ��ءة cBM أس�Bع ی��� �ًZ� �����Tی�ء ث�ث ����ت �5 

����� �5 دون ج? أنh ��5 ی��_ س��5، ������3 �����5، ه\ا ا�(? ا�\ي �\ �B��� ل���أن  ،L�

��Bدا�_ �zآه� ���3��_ f_ و�ه� ص��ا��E أن��?2 ه\ا ا�ی5 أس�سL ����3 اH و����3 ا f H�zآ.  

   k�Bا� �� �oإن��ن ی ،Hی�3ف ا f Lأن E��O h�� Jخ� ا�4�pب ا�h�B یل ��4
 ��h و�o� إن��ن

���L ���ف ��L، أول ن�iP �� وا��gاء ��tخ\ ��fً و�� �� Hی�3ف ا f �ً3iM 5ا������ �oًا ه\ا ا�\ي ی�

ه\ا ا�رس وأن� س�ف أذآ� إن �Xء اH أر�k أو خ�q ن�Pط ه� ا�ی5 وه� ج�ه� ا�ی5 وا��Zن� 

 أن ��L�3 أنh و f�L�� E�3 ه� � f ء ا�\ي�gی� و�>5 ا��X ع���� c�<اءة آ��ب، ی���P� c�<ی��

ة ا�ی5، أح رآ�TR ا�ی5 أن ��3ف اH آ� j�L��3 ؟ �5 خ�LP آ� j�L��3 ؟ �5 رآ�TR ا��ی5 وأ�

 _��3u 5� ؟ L��3� jن��_، آ� �� L�ی�O 5� ؟L��3� jآ� ،j�3ی� ����� _� Jا�>�ن ا�\ي س��

L� jٌ�3ی� L��وآ L��3وأ� LPخ� ،L��؟ �5 آ L��3� jآ� ،L��3؟ �5 أ� L��3� jا�_، آ��Xو.  

   2� �� �� hة آ��� ،L��3� f hرًة أخ�ى أن�� L��3�tرًة و��� L��<رًة و��� LP��� c�t��� _�Mو kی��

 �?eا� ����� jن�� ���P��4 ا�M 2)ا�� ��oص cرج cب دخ�oا��?�ج�ی5 أص�� ا��  �5 ���ج)��

 L��� hوس�� Lإ�� h��L� h ا��5 آ��Zًا، آ�k� h صیy �� �� إن ���h ه\ا ا��جc ح�E ه�P�

���L ؟ L� h�M ��� آ�� �� س hل �� �5 ه\ا ا�\ي س���Mب و�oاس� �Pیی، صX اح��ام L�� �ً��

 J�Bو ا���� وا��4ف، أن� أآ �oا�� �� �Pi2 ا����3ء ا����� آ����� وآ�ن �5 أ���ا�(��u �3��ً� آ�ن 

���L�I L إن��ن ��دي إن��ن �� ن?�ی� ا���3 ی��� ه\J اUی�م ه>\ �� �Pیا، ���� و��L��3� 5 ص


 ج�اح أح أنر ا�(�اح�5 �� ا�2��3 �Bu ج�ء �� ،L��3ی f وه� cف �>�ن� ه\ا ا��ج��صی�P أن� أ

 l�X jر أ��iى �� ا����أ��ی>�  �� J\���� آ�ن L� cز�� 
�Bu L��BPس�f ر وخ�ج�iا�� Eج�ء إ� ��

�L و��ا��L و������L ا�(�اح�� آ�?2 ی��e إ��L ه>\ا أ�� ه\ا ا�����\ ا�\ي آ�ن ����\J وی�3ف إ�>�ن�

  .ا�>��Zة وا���درة، ه\ا ی��2 ���L س��ً� ح�رًا ��Jz اfح��ام

   hوأن L��3� _ه2 أن���أ���� إی�ك أن  fخ�ة وUن� أی?� ا�M���h اH، ص cه H���3 ا� E�� Tأن� أرآ

?�����BدJ، أن_ �L��3 وأن_ �>\ب  L� ذيz�و L��3� _ه2 أن���إی�ك أن  L�43� _و أن L��3� _2، أن
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 J\ه Jد�B� E������ل ���?2 �5 س��k ا�������ت أن �L��3 وأن �zذي ��BدJ، أن �L��3 وأن ���3 

E��3� ل�M ،Hأ��3ل ا �� �eا�>�ن و��� �� c�t��� غ����ی��3 �� �2  ،�P�Pح :  

  C)11(ِ��َ� �7ْ�ُ ِس�ُ�وا ِ+* اْ�َ ْرِض ��pُ اْ<gُُ�وا َآlَ�ْ َآ�َن َ:�ِ�َ&ُ! اْ�ُ	َ)>4
  ]س�رة اUن�3م [ 

  L� h�M�4 وM 2ه��3 �ی أ�J�i رزMً� : ا���م ذآ�ت إ�E أح� Hا L3�� 2ه����Iن أ���?�� ج�ًا أح

�T وجc، اUول آ�ن �� خ�� ا���س وا��Zن� آ�ن  Hا Jخ� د��Qدًا أ��ارًا، واfوأو �ًB�u �ً3وس� fً�ح

L��3 وح�L وإن � 2���e إ�E أ�h��I L��3 أن ا�ن�� �(�ي ه>\ا، �\�_ �� ��kM إی\اR?2، إذا ن�eت إ�E أ�

 H���3 ا� E�� h��� �?نU ًا ؟��Bن(�حً� آ h�)م ���ذا ن�ة وا���ا�4 L��� �Bة ا��� ج�ء �?� ا����ا�

أ ��L)?�� ���3 و f��L���3�� fً�� �P ه� د��ة B� ة����ج�ء أوfً ث2 ��L)?�� ���3� E ث�ن�ً�، وأی� د

5��M E�� jP� f.  

   ��Uا cBM ��Q�3ف ا�وح����  ،��U5 ه\ا ا� h������ 5���� ��Q�3ف ا� fو ��U�3ف ا�ح����  _�\�

 �� Eن����و��5 أن  ��U5 ه\ا ا� h5 �� ا��������ه� آ����5 ��5 أن  ،��Qأ�� ا y�Bi� �� Eن����

�T وجc، إذًا ��
 ص�Bحً�، ��5 ا���oب و Hا ���u أن 3� ،�P���� أن ا��g3ء، cBM أن ���م، �3

 �5 أن ی��k و hM�� _�M�L��3، إن أحhBB �5 خ�ل �f ،�)ة ا���ص �����P �5 ا����� ا��� �3

 cه� أص �?� آ��L وإن أحhBB �5 خ�ل خ�LP، وإن أحhBB �5 خ�ل أ�J\?� L��3 ا���Pة ا��� �Tه

�T وجc ���ذا Uن�p �� Lر ح�اء آ�ن ا�ی5، ���ذا آ�ن ���L ا�4�ة وا���م  Hا B3ر ح�اء ی��p ��

��E ص�� �\�_ �Mل  �g��� Hا!ی��ن �����3 ا yی�u أBس��� ا!ن��ن ح���� ی fو Hا Eی��3ف إ�

E��3� :  

 -ُ&َNْ>َ �Dَ�َ �ْ2ُ9ْْ� َم	ِم�9َِ� ِرَ'�ٌل َصَ=ُ�(ا َم� َ:�َهُ=وا ا���َ- َ:َ�ْ�ِ- َ+ِbْ	ُ�َْوَم� َ�=�ُ�(ا �ِمَ� ا �ُgِPَ9َْوِم2ُ9ْْ� َمْ� َی

 qً23(َ�ْ&ِ=ی(C  
  ]س�رة اUحTاب [ 

��ن��� ح���_ ا����� آ��Z ج��c أن ی>�ن �_ ��ن��� وhM اس���Pظ وhM ن�م أد��� �� cBM ا���م ��5   

J دوام �3 ا�e?� ه\ا و�B� hMرك إذا دخc إ�E ا���( و�Mأ ��� �L ا���oب وا��g3ء ا�\ي f ی�ج

 J\أ، هT)� ر ح�اء�p 5� � f ،5 خ��ة� �f hMه\ا ا�� �� cوج T� Hی�ت اO �� �<� ن إذاO�Pا�

E��3� ل�M ����tا�(��� ا�� :  

9َ� َوُ+َ�اَدى EَPَ�َ ��pُ)�ُ�وا َم� ِ�َ��ِ�ِ&ُ)ْ� ِمْ� ِ'rُْم(ا ِ���ِ- َم)Gُ�َ )ْ� ِ�َ(اِ�َ=ٍة َأْنُgُ:َِأ �	ُهَ( ِإ��� َ<ِ>یٌ�  �9ٍ! ِإْن�7ْ�ُ ِإ<�َ

  46C(َ�ُ)ْ� َ�ْ�َ� َیَ=ْي َ:َ>اٍب َشِ=یٍ= 
  ]س�رة س�Bء [ 
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    ��?� اج�3?� ص�Bحً�، اج�3?� ��5 ا���oب وا��g3ء، اجcBM �?�3 أن ���م، اج3� �?�3�f ���)ا� J\ه

 �5 ج��� �k اH ه\J ا�(��� ��i3_ ا���Mد ���X إن h��X ج�ًا �� ه\J ا�f ،�)ة ا���ص ���)�

�tنh �� ا��?�ر ذو ���4ة، �tنh �� ا��?�ر ذو ح>��، �tنh �� ا��?�ر ذو ج�أة �� ا��?�ر ���_ ا��ؤی� 

 L�3ر ������ء ه\ا آ�g�3ر ������ وا�g5 وا��U�� �3رgة وا�ا����4 و ا���4ف ا��>�2 وا�>��� ا��ی

���� ،Lا��(� أآ�_ ا��?�ر آ� cBM 5��35 رآ� T)3� f �)ا�� ���X 5� J��ً� آ�� �5�g، أح��نً� ا�\ي 

 2e3� تPی�ً� و�M �?��X ور ا����ك، أ�� إذا آ�ن��آ�B ا��iBری� ا�(یة ح���� ���ك ا�����ح ی

 T� H�� �4ل��� ���gن� ا���g� ة��Tون?� س��� ا����ك f یور، وی�ج إن��ن ��iری�L جی

3 و f��E4، آ�
 وجt� ،cول �Xء �J�3 �� أذه�ن>2 ا�ی5 آ��B جًا ی�� f م�ا!س �� 
ج آ�

ا������ ����]�ت، آ�
 ا��ی* ����]�ت، آ�
 ا����ة ����]�ت، آ�
 ا����U�� LPف ��ذا ی��oB أن ��Pأ، 

Jج�ه� Lأص�� ،LB� 5ی  .ی��oB أن ����P �5 ا�

  S� ،L�?ون J�3ف أ���أن  ���iو�5 ��ازم ا� L3�i� ن� أن�Zا� �Bا� ،L��3� أن �� أن ��Pأ وإ�� أول ��

�� �� ه\ا ؟ ��ذا أ�c3 هc �� أ�gز �� ا��>2 ا��)� J\ل هt�� ی(�ز أن أن cا����5 ؟ ه jن أح�

��E ن��� أن� أو ��E ن�� ا������j ؟ ��� �5 أن �L3�i و�5 ��ازم أآ\ب jی(�ز أن أح� c؟ ه

�<��� �ً�t�� L�3ف إ����� q�)� أن �� أن ��3ف أ��J ون?�L، إذًا �3�iا� E�� q�)� 5 أن� �f ًا

 hر�� ث�� J�� _��� k�� 5�� 
�i� 2 أ���� 
��u وإ�� �ًRر�M وإ�� �ًRإ�� س� LPأ ا���P� آ� _��Bرآ

 ��Bأن ی��5 �_ ا�� LB��i�ج�ة ث���� وt� LB��i�و h�� اء�X �� إن��ن �إن_ f ��3ف اH ه\ا ر��، ���

�3� f hوأن L3�i� j�<� ،ر�� ص�ر lPدون أن ی� L��� �?Xأس�2 و cه2 ��جف أ��J ؟ �Mل أح

L� ل�M ،jا��� :L� ل�M ل؟�Mف: ��ذا أ��  .واf H أ

   f �� ،
أku ر�_، ی�Pل أحآ2 آ�j أL3�u ؟ هc ��3ف أ��J ون?�f �� ،L ی�2 ا��اج
 إL� f �?� واج

4ق �5 ی�Pل �_ إن� f ،ض�� �?� L� fی�2 ا���ض إ f �� ،س�� �?� L� 2 ا������ Hا k�i� ح���� _

�T وج c��3g أن ا��iیy إ�E اH س��ٌ_ ه\ا ا��iیy ا����_ ی���_ ص�ً� �����ة ه\J ا�f ��4 ی��3?� 

 �� Hا k� ه� ،Hا ���u �� ه� LنU H5 ا� 
���L اf��4ل ��H، ا���M 5�zی 5�zا�� ،�?M5 ذا� fإ

Lح����و Lح� �� ،Lن����، ی��3 ا��3gر أن_ �k اH، ا��3gر أن_ �� خ���L و�� ج���L، �� س�J و

ر �5�Z، ه\ا ه� ا�ی5 آ�L، �\�_ ا��>�� �t�� �5 ه��، �Mل Pی f �3رgه\ا ا� L3� hإذًا أن Hا ���u

E��3� :  

  C) 269(� ُأوُ�( اْ�َ ْ�َ&�ِب �ُیbِْ�* اNِ�ْْ)َ	َ! َمْ� َی�Jَُء َوَمْ� ُیbَْت اNِ�ْْ)َ	َ! َ+Gَْ= ُأوِ�َ* َخْ��ًا َآ��rًِا َوَم� َی>�آ�ُ� ِإ��
  ]س�رة ا��PBة [ 
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   ،cوج T� Hا �oB4� غ�Biصf5 ه\ا ا� ��t� ��<ا�� ،�ًR�4ل و�� آ�ن ه�د�f5 ه\ا ا� ��t� ��<ا��

E��3� ل�M :  

  C)138(�ِصْ&hََ! ا���ِ- َوَمْ� َأْ�َ�ُ� ِمَ� ا���ِ- ِصْ&hًَ! َوَ<Nُْ� َ�ُ- َ:�ِ�ُ=وَن 
  ]س�رة ا��PBة [ 

   Lن���� ،
�u Lح>���، ���ن L�ح�رة، ح�آ� L�ا�eه�دئ، ن LZی���� LB�M، ح 5�zى ا����غ �Biصfا

 ���iه� ا� ،L� c4�� L3�i� L��3� ��3ی ،cوج T� H�� �4ل�fث�ر اO 5� �3 ه\اg� Lه�ة، ن�ران���u

وء �>��� ��، أن� �� أآ�fً�� h ح�ا�ً� �� �>��h آ��ً� B� ه��Zأآ ���iوا� ��Bس� Eت إ�tن����، �� أس

��c س��B، ا���4م، ا�4�ة �c3 أ��  ���Pس�fه\ا أن ا E�3� ��� �M�B�� ���Pس�fا �Zوأه��، أآ �Pیص

ا���4م ��ك ا��3iم وا��gاب، ا���4م ��Bدة س���B أ�� ا�4�ة ��Bدة إی(���� ��?� ح�آ� وو��ء 

fك ؛ ا��أ�� ا���4م  c����c وو�Mف، �Mاءة، رآ�ع، س(�د، ا�4�ة  5� _� �f 5<� ،ك�� ���Pس�

 L� q�� ،اخ��4ص L� q�� ؟ c�� L� q�� رضUخ�ة ا����ر إن��ن �� اUأی?� ا ص��� ه�� هc ی�ج

  .ح���، �� �T�� Lة

�T وجc أن �(c3 �5 آc إ�>�ن��?� ��    Hه� ا��X 5[� ن\رت �?pد�� �� *�Bض خ��� hBا��أة أص�


 �� ا������5، أن خ�� ا������5، ا��أة ���Pة ��ذا �i�� ی��� �?� أن cا��أة ه ،c3�� أن k�i��

 �?3�B�ًا و���ج إ�E ا�(?�د �Zً�، ه\J ا���أة اس�tج�ت ���ً� ص��oًا وص�رت ���Bu 6Biت ن���� ج

��gات �5 ا�����3ت ا�(�اح�� �5  k�� اء ا������5، أج�ت�P� L� ���3� �?ر�� cآ ���oس� ا���

 ��P� ?�، أي إن��ن�ا�����3ت أج� r3� ء أن ی(�وا�BuUا r3� j�<� hج�اح�� آ�ن ����� Eی���ج إ�

ا�(�اح��، ه\cZ� J أ��E ه\J ا���أة f ���5 إf أن �f ،6Bi ���5 إf ا�6Bi �>�ن ا�6Bi س��ً� �?� 

 5<�� �R���?ل �_ أن� آ�Pی k�J إ�>�ن�ت أی�م یt�� أخ �>c ��ا�� 4ق إن��ن f ی�ج� f ،��)ا� Eإ�


 أ�Bu ن� أخ�� ،��
، ص��Bu ،����� ،رس� م ه\ا ا�(? ���ٍ� �B�u، ی�جM ،ن أخم ا���(

����� �� أس��ن?� : ����ق جًا �� اUس��ن �Mل �� Eج إ�����ًا وج�ء��� ا��أة �c�3 �� ا����P� 2��3ٌة ج

: ��Pی2 �(�نً�، ی�Pل ��رق �B�M �?� و�Mرت أن أج�ي �?� ����� ا�: ���� ������M h?� أح(��P� ،hل ��

 L� q�� 5 إن��ن<�� ،Hا Lأس��ن?� ��ج hا�\ي أص�� J\ه k� fری6 ا��?�� إ�� c<� �3ت ���3دةX ��

E��3� Hل ا�M Mو Hا c�Bس �� L�� y��� ی�>5 أن L���� ء�X ح��� أي L� q�� ،اخ��4ص :  

  C)3(� َرَز�9َ�ُْهْ� ُیGُEِ9ْ(َن 
  ]س�رة ا��PBة [ 

���ل ا� ����4��EM �?�، نL��3، ن  U2 �?� وا��� ���Pس�fا�����4ت، ا c3ن� ،L� c4ن� ،L)?�� yBi

 5��t� �BPنh ح���� ��� 2�P�Tی� ه\J ا��BP3ت  ��43� cآ Hا Eإ� yی�iت �5 ا��BP3ا� cیT� ���Pس�fا
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Lآ� yی�u �P�Mة د�<� ،yی�iه\ا ا� E����BPت  ا��iیy إ�E اH أ�� ح���� �c�3 ا�����4ت ����ك 

 c�3ا� yی�iه\ا ا� E��وأنh أ��م �?���5 أن �Tی� ه\J ا��BP3ت وأن ���� ��E ه\ا ا��iیy، ا���آ� 

 c<� Lی5 آ�ا����4 وإزاح� ا��BP3ت اfس����P وأس�س?�� ����3 اH ون��R(?�� اf��4ل ��H ه\ا ا�

 ،L� c4�� ا�����4ت c�3� L3�i� L��3� ،yR�Pا�� �o�� ه\ا درٌس ،�u��� ���3� 
ا�����3 ج�ن

 ����u ���u دة�B3ج���� وه� ا� 
واfس����P وا�c�3 ا����4 ج�ن
 س��آ� واf��4ل �L ج�ن

 �� Jا��أن  Lی5 آ���Tوج� �����B�M �B أس�س?� ����3 ی����P ���� إ�E س�3دة أ�ی�، ی��3 إذا أردت ا�

E��3� ل�M ،Lی5 آ�  : آ���ت ه\ا ه� ا�

  23C((�ً� ِإَ�� َ�ْ(ِمِ- َ+�Gََل َی� َ�ْ(ِم اْ:ُ&ُ=وا ا���َ- َم� َ�ُ)ْ� ِمْ� ِإَ�ٍ- Wُ�ُ�ْcَ َأَ+َ�� Gُ�P�َ(َن �َوGَ�َْ= َأْرَس�9َ�ْ ُ<
  ]س�رة ا�����zن [ 

�3
، س�ن� ��سE، س�ن� ه�د س�ن� ص���، ا��B3رات ن��?�،   X ن���M?� س�ن� ن�ح ا��B3رة ن��?�، س�

ة ن�u�gت إس���� ��Pأ آ��ب ���� ن?�ی� ا�2�3 ا���ح� ون?�ی� ا�3��c ا���Pى �\�_ أنh اQن أ��م 

 L��3وأ� L��وآ LPث ��4در خ��5 ث� L���3� 5ی، ����X kی�، ���� درس ��2، ج�ه� ا����

وا�c�3 و�L)?�� y، اس����P و��c ص��� اfس����P س���B إزاح� ا��BP3ت وا�c�3 ا����4 إی(��� ح�آ� 

��E ه\ا ا��iیy، ا� ���Pس�fذ�_ ا���>� وا E�3� L�oB4� _ن�� �Bi4�و L� c4�� ����)ا� 
(�ن

 J\ف ه��وا�c�3 ا����4 واf��4ل ه\ا ه� ا�ی5 وه\ا ه� أصc ا�ی5 وه\J ه� ث��ة ا�ی5 و�5 

��ف آ�j ی�yP ا�?ف �5 وج�دJا���Bدئ اUر��3 � P.  

�Pا� ��Bی Eح� L�� 
� ا����3 �3Rٍ\ ه\ا ا���ء ی(
 أن ی��r أنh أنh اQن آ�!ن�ء f ی�>5 !ن�ء أن �4

 Eة إ�������p Eك ه� ا� ������p Eك وا!�� r��� ����� ك، ح������p E�� r��� ����� ح����

E��3� ل�M ،Hا :  

��َ�ٍة َأَ<� َوَمِ� ا��َ&9ِ0َ* َوُسْ&�Nََن ا���ِ- َوَم� ِ�َ �َأَ<� ِمَ� اْ�ُ	Jِْ�ِآ�َ� �7ْ�ُ َهِ>Wِ َسِ&�ِ�* َأْدُ:( ِإَ�� ا���ِ- َ:َ�

)108C  
 ] jس�رة ی�س[  

   f kM�P�� 2��� ��3ی LP?� ���آ� ن�� خ��ذا و�����c أن ����P ح�P�P ا!ی��ن �� B�M_ و f�zآ

ی�ج، ���2 س�f �B ی�ج، ���T�� 2وي �� ���f L ی�ج، ���f 2 ی�>� �� أن ی(�ه ن��L وه�اJ أو 

یcZ� 5 ه\ا ا����f 2 وج�د �L إن��ن س��B ان�iاkM�P�� �R، ه�رب �5 أن یk�P اQخ�ی��e3� 5 ه\ا ا�

 c�3� أن ��E أ��J و�3 2�P��� أن 3 أن �L��3 و�3� qء ا�����gه\ا ا� E�3� ،�ً��z� q�� ا����ة ه\ا

��E اQخ�ی5، �\�_  r��� _ذ� cآ ا�����4ت، و�3 أن ��L� c4 و��Bi4 ن��_ ��oB4 ا�>��ل �3

  : 4�ة وا���م�Mل ���L ا�
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: * َیGُ(ُل:� َ:ْ&َ= ا���ِ- ْ�َ� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� ا�0َ�ِْص َ�=�pَُ- َأ<�ُ- َسِ	َ� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َی9ِ0ْ(( 

(�ْأ َمWُ=َ0َGْ ِمَ� 0َPَ	4ً=ا َ+hُ4��َ&َPَ�َ�ْ(ا َ:49* َوَ�ْ( �َیً! َوَ�=pُ4(ا َ:ْ� َ�9ِ* ِإْسَ�ا7َ�iِ وw َ�َ�َج َوَمْ� َآَ>َب َ:َ�*� ُم

  )) ا���9ِر

رة   Pی��_ ا� f 5� �?� 5�3ی�� yا�� ���B� �� �Pی�u ی(
 أن ��3g أن_ ���جٍ� إ�E ا�����B واQن ی�ج

��2 إن أ�(B_ وإن �tث�ت � L�tث�ًا آ��Zًا خ\ �XیLi وأس�L3 إ�E ا���س،  q�)� ���� أن ���Bا�� E��

��gة ��u 5ی�X yی�، أخ�ك، ج�رك، �MیB_، ا�5 ی��3 آ��� س�3 Eرس إ�h درسً� أس�k ه\ا ا�

 د��ت اc<g� H أو ��خ�، M ن�<� yR�Pا�� J\زع ه��ح����  hأخ�_، أخ�_، ا���_، زوج�_، أن

���ل أن �23i ا�(�kR، �>5 ه\ا Uا J\ة �>5 �5 ه��Zل ا�����4 آ���Uا����4 وا c�3��� نQا �P�Pوا��

ذا أL��3u أآc وج�B وه��?� وان�?h ی�ی وج�B ث�ن��، أآc ا��Zن�� ی�ی ا�q�� ���M �Z��Z �?� ا�(�kR إ

 Hا E�� Lإذا د��� hأن cوج T� H5 ا�
 �Xود B�� ن?�ی�، ه� ���ذا ی�3ن� �� ی�3ن� ؟ ی�3ن� �� ی�3ن�

��X L� h]ً� ث���ً� جًا وه\ا ه�M _ذ�_ أن E�3� ،ا�>�ن cصt� cصU�� Lا����4 ا�\ي  أوص�� c�3ا�

���ل دار Uوأخ�� ا �?Bت ص�ح�� 3� EPB� ل ه� ا������U2 اe�3 ��ت ص�حLB، ا���P�P أ� EPBی

 J\ة، وه�)� �ٍP�� دfوU ك ه\ا ا���ل ا�������و��ت و ��R�u �ًور�� ��?� أر��ح �?Bه� ص�حtgأن �?�

43� c<� 5ات ا�����g3� �?Bت ص�ح�� 
 �� ه\J ا�ار �� ص���� ا�ار ����ٌ� أ��ا�?� �3<��� �ٍ�

��c ه� ا�c�3 ا������ �3 ��ت  �iأخ _�\�� L���� دادT� c� L���� kiP�� f ث�رQه� واtg5 أن�

LBص�ح.  

���L وس�2 Hا Eل ا��س�ل ص��M LBت ص�ح��   : وأن(� ��c ه� ا�c�3 ا������ �3

ِإَذا َم�َت اِ�ْ<َ��ُن اْ<3َGََ� َ:9ُْ- َ:َ	ُ�ُ- ِإw : ���2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا�(( 

  )) ِمْ� pَqpٍَ! ِإw ِمْ� َصَ=َ�ٍ! َ'�ِرَیٍ! َأْو ِ:ْ�ٍ� ُیEَPَ9ُْ� ِ�ِ- َأْو َوَ�ٍ= َص�ِ�ٍ� َیْ=ُ:( َ�ُ- 

   �Bi�� ی� �\ه�� أردت أن أج�3?� ���رO �� ا���( ���h ����� �5 ح�ا�� ��g س��ات ی�ج

 h?أن ان� 3� ��Bأث� آ �Biا�� J\?� ی�، آ�نQا J\?� ًاي ه\ا ا������ �Mأ�S� Lذا ���X Lح دy�M ج��

 �Mأت ه\J اQی� �5 M م وه� أن��� jأ� cBM و��ت Lه\ا ا������ أ�� 
ه\J ا��h�M �Bi س��Bن اH ص�ح

ر وآ�ن �tث�هJ\?� 2 ا��o��� �Biً� وه� �� cBM J�BM ه\ا ا������ و�Xح�?� �Xحً� ��4ً� ��خ�ة ا����

 2e�3 ���_، أ� EPBی �ً�� c����م واUج� یc4 إ��U Lن ه\J ا���Bi آ�نh �� ص����L، �\�_ ا jأ�

��Pی� f _��� c3)ل ا��_ ا����4 ا��_ اس���ار �_، ا��_ ی���Uا J\ه.  

   Lم ا���Mو ygء د����� 
 خBiً� �� ه\J ا����س�B وآ�ن ��>��ً� وآ�ن واH ��ة آ� �� h�T3ی� Uحiی�

 ح�� ه\J ا��T3ی� وزی� اUو�Mف ��Pل Mر و�B<ا� ygء د��Biخ 
 أح�iة، وآ�ن ه\ا ا��أ�>�رJ ج�

 �ً��X jخ� M دام�� Jت أ���� �� Hن��� وا �� h�M أن� Hن ا��Bس ،L��U �ًی��<� Lن أ���<� L���وأن� أ



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1376�� آ��ب ��
 

����ً� حc�� c أ��L إذًا  c�3� أن ��E أ��J، و�3 2�P��� أن �� ��ت ��\�_ �3 أن ��3ف اH، و�3

 E�� r��� \ٍR��ا�����4ت �� سc�B ا��Pب ��L، و�3 أن ���Bi4�� L� c4 ن��_ �L�oB4 ا�>���� 

ي إن��نً��?� ����  .اQخ�ی5 ���3_ وأح�ا�_، و

<�� وم� +��2، وخ�� �Q م	� ��60 :��- ی� :�* ��� ی2=ي ا
 �Q ر'qً وا�=ًا خ�� �Q م� ا�=(( 

  )) ا�J	8، وخ�� �Q م� �	� ا��09 

   ��Bن ا�S� دوا ا�������\�_ ��Xوا �Sن ا��U ج و�tه�Bا �Sن ا���� �Mی
 و�Tودوا �Sن ا���� ��3 وج

 fی(��زه� إ f ودzآ �ٌBP� yی�iن �� ا�S� 2<��Pوخ���ا أث ���y وأآ�Zوا �5 ا�Tاد �Sن ا���� ��3


 �� S� h[Xن_ ���رق Bوأح h�� _نS� h[X �� �� ���4، وMن ا���S� ا�����ن، وأخ��4ا ا����

L� يT)� _نS� h[X �� c��  .وا

   
�iى ا���� ����M �e��� �ً��M �Bا�� E5 ا�����4 ا�>�ام ی��3 آ�ن�ا ی����3ن إ�� 
)�أن� واH أ

 �Bا�� 
i5، خ���
 س��iخ 
 ا���B ی�Pل اQن ث�ث أر��ع ا�����، ی�جi5 �5 خ��P�Mد �� EP��

���L ا�4�ة وا���م :  

إن ه>W ا�=<�� دار ار�(اء w دار اسP(اء وم�9ل ��ح w م�9ل +�ح +	� :�+�2 �� ی�Eح ��خ�ء و�� (( 

� +q� 70#ء ا�=<�� ��30ء ا�خ�ة س&&� &G: خ�ة دار�ی�Nن ��GJء، �= '�2�0 ا
 دار ��(ى و'70 ا

  )) م� ��(ى ا�=<�� :(ض� +� خ> ��30* وی&�P* ��#�ي و'70 :�3ء ا�خ�ة 

ه\J خ�Bi آ���ت ����M ��جTة ج���3 ��ن�3 وا�����4 ا�>�ام وص��ا إ��� E��B ر��ان ا�M ،Hل 

E��3�:  

َ ْ<َ�َل ا���ِ)�Gَ�َ� �ْ2ِ�ْ�َ:َ !َ9َْ= َرِضَ* ا���ُ- َ:ِ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِإْذ ُیَ&�ِی6َNْ�َ Qَ>َ)0ُ ا��Jَ#َ�ِة َ+0َِ�َ� َم� ِ+* ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َ+

  C)18(َوَأNPْ+َ �ْ2ُ�َ�pًَ� َ�ِ�ی&ً� 
  ]س�رة ا���� [ 

   ��ی5 وا�� وآ����L وا��� وا��iیy إ��L وا��، و�uیy اfس����P وا�� و�uیy ا�(�� وا���

����� إf ا���آ� ی��M �� �4M ��3 ا�(cB وه\ا ا�L�� �4P آ�X cء ��5 یc4 إ��t� Lن� f أس �� c� ��

 hMء ه\ا ا���X c�3ف آ� Lخ�3 أن �� Lإ�� yی�iا� E��أjM آL�� ���p 2 ؟ أری د��c� c س�، س� 

 ����إی�ك أن ����L �����ار وا��3، س� إ�E ه\ا ا��4P إن دخ��L ��3ف آ�X cء ی�ج إن��ن 

Eأ�� ��Bی� ا�(�ن��Pت وا��<gح�� وا���ار وا���gا���اء وا�� 
آc وL�M ��  وی�ج إن��ن ن�eي ی�

  :ا�c�P وا��Pل

َأِن اْآPُْ; ِإَ�*� ِ�Jَْ*ٍء َسِ	Pَ0ُْ- : َآPََ; ُم�0َِوَیُ! ِإَ�� اْ�ُ	�hَِ�ِة ْ�ِ� ُش9ِpَ�=�َ :!َ&َ0ْ* َآ�ِ�ُ; اْ�ُ	�hَِ�ِة ْ�ِ� ُش0َْ&َ! َ��َل(( 

  ِإن� ا���َ- َآWَ�ِ َ�ُ)ْ� : ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُلِمَ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+َ)Pََ; ِإَ�ْ�ِ- َسِ	6ُ0ْ ا��9
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  ")) �pًqpَ 7َ��ِ َوَ��َل َوِإَض�َ:َ! اْ�َ	�ِل َوَآrَْ�َة ا��%bَاِل 

��E ا��>� ا����3، وی( �>� �(�د �3_ آ��ب ����Rن ص���    cZی>2، ا��یcZ� ��3 أ�L3 ��5 أی

ك ا����ن ی�م ا����hB ا����� ا�����Z وأنh ی�م ا�(��3 ص�Bحً�، ج��h وص��h ه\ا اUس��ذ Oد�� و

ی� ��ى سzا�L س?c وf ص3
، واH إذا آ�ن ص3
 ی>�ن ا�5 ح�ام، ج��f q یرس هc �5 ا���P3ل 

أن أن(� واH ی(�ز أن أن(�، إذا آ�ن ا��zال ص3
 ��ذا أ�c3 ا��hM ی���، ه\ا إذا ��ك ا�����gM و��� 

��E اUخ�ان أن ی>�ن �>�ه2 ���� و��q ا�>�� E���أن� أ ،���� J�<�3 و�Mوا L���ب و�Mأ اQن 

 cأح ،���T وجc ��ج�د و�uیy ا�(�� وا�� �� ه\ا ا�� hM��Pأ ا�O�Pن، أخم وا� Hي، ا�eن

 ���P، ا� c�3��L� y�t، أ�� ا��3 وا��zال وا�(�اب وا����P ا������ ورأي ���ن �g>�� !ن��ن، أس�

yح L� ،yح L� q�� J��o� j���� Lى رأی��ی�  �?�  

  ")) ِإن� ا���َ- َآ�pًqpَ �ْ(ُ�َ Wَ�ِ 7َ��ِ َوَ��َل َوِإَض�َ:َ! اْ�َ	�ِل َوَآrَْ�َة ا��%bَاِل ((

   jه>\ا ا��ص L�� ء�X cآ j��� �4M یً�، ��ًة أخ�ى)� �ً�� L� c��آ5 ���� وا��hM ا���y ا

أن� ی(
 أن أس��، ی� ��ى آ���p 2، هL�B�� c �����، ی� أخ� اذه
 إ�E  اUو�� وا��iیL� y س��_،

ا��4P و��ى آ�X cء، ه\J اUس]�� س�ف �3iM �?��3ً�، ه\ا ا��hM ا� f 5��Z���L3 �� إث�رة 

ا��g>�ت ��L3 �����آ� ن�� ه\ا ا��4P، ���>5 أن �>�ن ���� 2M ص��، اح�� س�رة وا�?2 

�م ��c، ���ك، �� ا���آ� ��آ� ج��q وی�>� ه\ا ا�2��3 هc �����ه�، اخم إن��نً�، س�M ،_� وا�

 q�� أو l��� ی>�ن ���4ً�، إذا آ�ن f 5 ا���>5 أن� Hوا L����5 ا���P�P أن ی>�ن ���4ً� �� د

���L وإذا ���L� l، اجc3 ن��_ ���� ا�5 ج�ء �5 ��ن��  l��� q�� إذا ،hأن ���l ��ذا �����

: ��k� q أ��L وی�ی أن ی�یL ��ا��L �� ا������ وأ���L ��وج��P� 5ل �L ی� وا�يودرس ا������ وج


 : ن�5 أ����� ��وج�5 وأن� وأنh وأ�� وأن� أس�k�i أن أ3�M_ اQن أن?2 ث�ث�، ��Pل �L اUب�o� f

  .ن��_ أن� س�ف أآc واح وأ�_ �tآc اQخ� وآc أنh ا���Z*، اUب أذآ��Z<� L�� E آ�ن

   yی�iا� ،إ�E اH س��_ أس�k�i أن أص�� هc ی�ج أح ی��3_ �5 ا�4�ة �� ا�h�B أو �� ا���(

ا��� H واH ن�5 �� ن23 آ�Bى ا�(�ا�k ����� ج�ء أخ آ�ی2 �5 �� ���X 5ل إ��ی f ��P���k�i أن 

i��� ،2�3دروس ا� �k أن �خc إ�E ا���( وf ی2�3 أی5 ���4ك ان�e إ�E دروس ا�2�3 �� أي ��(

 إن��ن ه\ا ����4 و���� دروس ��2 و��Pأ ا�O�Pن �ro ��4ك و��k �5 ���_ و�j�z آ��ب، ���

 Lآ��ا ��آ��X Lء ���� و�(ي، ا���ض �� l4M ا����3ء �5 ��E حy و�5 ��cu�� E وه\ا 

h�3u ت، ی��3 إذا�<g���� �<أن ی� hMو J��   ��  وآ5 ����، ا!ن��ن ا����3 ی�y�t وا�f ���3 ی�ج

��P2 أن_ �� ا������ �?eا�.  
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   _�� J��eوا���س ی 
�T وجc وی�ج ن�iP �?�� إذا �3_ آ��� �3ن وه� آ��� ذه Hا Eإ� rارآ

أنh ا��ا�� اUول، وإذا �3_ آ��� وأنh ���4 و��>�2 واس�h3i أن �k�P ا���س أنL ذه
 أنh ا���س�، 

� Lه��ا أن��ا���س� وإذا  hأن 
�_ أنh ا��ا��، �g>��_ �3_ وخ��ك ��_ و�Xك إذا �3�Mا أنL ذه

 hأن ،cت، وا����ص����ت، وا������Pا�����4ت وا�� J\ور�_، أن� أص�5 �� ه hأن ،_�� _�Mر ،_��

cZ� 2<� ب�� f ی�ج ��?� إذا�� و�> : �?�� 5��Pل �� ا�O�Pن �(�ز، f ی�ج �(�ز، ا�O�Pن ��?� أ��

h�� ا��(�ل k��� غ��3ا ����R�u إu�ق ا��ص�ص، ج�ء رجc و�Mل واH ه\ا ا��رق �  f��pت و

 �oخ��، وا���2 ����ز وا��U�� k�Mا��� ،c�3 ج��Biا�� �Bرص��، وح L�� ًای�ج ��L و�Xء ج��c ج

���Bر خ��j نl ا�B�غ و�2 ی>5 �� Lأن ی�?2 ����ن fء إ�X cآ L�� غ ودرس�Bة، درس ه\ا ا�ج�

���Zا� ��3 ا���� h�Bا� �� �o�4��� fو k�Mا��� f2 ی�>� ����رق و� L��� ،L�ح�� h?نt� رص�ص� L�ج�ء �

L��� Eإ� cغ ودخ�Bأ ا��M ،�3 وا���فBiوا�� �Bوا��.  

���2 ���4 س�� أt� �?Xن�اع ا����J ���ك    �� qج� LPأن ی�2�3 ا�� 
����، رجc أح jM�� ی�ج

���O 2خ� L� ل�M ،Lروح hم وخ�ج�: ا!س�ا���ء ا�\ي  ������، وا EPأ� ،h?ان� ،L�� t��� L��g

 y�Bi� k� 2 وس���اجc3 ن��_ ����ك وf �>�ن ج�� آ5 ـ دی����_ ـ ���ك �����آ� ��?� ��آ�، 

 lی�� L�Bد ��آ�Pأن ی 
أ��j�t� c ��ة �5 ��Tp 2ی� �5 دون �y�Bi، إذا س�yR أ�� آc �� أح

؟ ا�Tیh ��ح��ق ا����ك، أی?�� أذآEا��iBری� وا��iBری� وا�Tیh، ورجL3� c دآ��راJ �����>�ن�_ ن�� 

ا��U ا�\ي اس��iع أن ی�k� c��3 ا��Uر �c��3 ج�، أنh ��>5 أن �c4 إ��P� Eم ���� جًا �����آ� 

E��3� ل�M ،���  :ا����4 وا��Uر اUس�س�� وا

Qَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	� َیْ�0ُ9َ(َن � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذ

)30(C  
  ]س�رة ا���ر [ 

هc ����ج ه\J اQی� ���g��Tي، ���Bi�� ،�Bu�Pي، ���ازي، �?fzء ا����3ء ا�>�Bر ؟ f ه\J ا��XUء   

�T وجc، اUس�س��ت وا���، ا���ل ��5 وا���ام ��5، ی�ج إن��ن f ی2�3 أن �� ا��ا�ی5 اH ی LB�

 وص�ر ا�ی5 �P3� 5ین� ا�P�هc ی�ج إن��ن f ی2�3 أن ا��o ح�ام، �c ن�5 دخ��� �� ���ه�ت 

�����ا�� ا�\ي �Mل �L س�ن� Uی5 ���� ه\ا ا���h : ���3 ه\J ا��gة وخ\ ث��?� ؟ �Mل �L: ���ه�، ا�

L� ل�M ،�� :L� ل�M ،h��� �?أن �?B�4ح� cM :L� ل�M ،�� h��� : \خL� ل�M ،�?ث�� : Xإن�� ��� أ Hوا

Hأ��5 و�>5 أی5 ا J��4��M وإن� � 
R\أو أآ�?� ا� h��� �?B�4ح� h�M ث��?� و�� Eا���ج� إ�.  

ه\ا ه� ا�ی5، ا�ی5 أن ��Pل أی5 اH، ا�ی5 أن ��k یك ��E ج�ه�J ه\ا ه� ج�ه�J، ا�ی5 ����   

ر ووا�� و���� �L� y�t ��ى ا��gب یJ�4� ro وصBا� cZ� L?ى وج�� L�دي ص��اzی Lدق ����ن�
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 ��E ا��f c��3 ی�ج اس����P واH ا�f 2�3 ی�ج ��t� رن�P� LP� رئ�M ًاوl�X ی�?2 أح>�م دy�M ج

 L�ف �\ان� ��2 ه�� أ����M 5<� L�� 2e ا�2�3 �� ��S� L� cن �2 ی���M L� q�� L� c�3، ن�f 5 ی�ج

��E أخ�ان� ا�>�ام وأن� h�M ��ة أنL ی�ج رجc ���� رح�L اH �� ا!س�م، ا�2�3 وس��� وأ E���ن� أ

h�M ���� �� �� ��Bآ ���أن� آh�g �� ه\ا ا!ن��ن ث�ث ص��ت، ا�یLi�� 5 و�L��P : وآ�ن دا

LPBuو.  

ن�5 ���ج� اQن إ�E دی5 ���� وا�� وf ی���k� rM ا�cP3 وا�U 2�3نL ا�\ي خ�y ا�cP3 ه� اH وا�\ي   

أنTل ه\ا ا�O�Pن ه� اH، وا�>�ن خ��g� LPء �3�Bu جًا أن f ی���rM ا�یk� 5 ا��اkM وk� f ا���iة 

ان�e أ�j : وk� f ا�cP3 وk� f ا��cP، نLi�B ونL��P3 ونLPBi وآ��� أخ��ة وإن آ�ن ا��cZ ص�رخ جًا

�2 و��5 �5 ی�Pل �� ی2�3، إذا ����ن ��5 أن ���e?� و��5 أن ���>?� وه\ا ه� ا���ق ��5 �5 یyBi �� ی3

  .h�M �� �2�3 وf ���_ ث�5 رj�p خTB وإذا hPBu �� �2�3 ���_ أ�j ����ن وا���ق واسk جًا

L� ل�M ،ا����Uه\ا ا 
�)����e و f�ci وا�X Hء  L� ل�M : 5ل ذرة خ��ًا ی�ى و��PZ� c�35 ی��

L� ل�M ،ًا ی�ى�X ل ذرة�PZ� c�3ى إن��ن ح��: ی�� ،hدروس  آ�� kع أر��Bأس cث�5 س��، وآ�ث

  .�LP ا��جc: و�� ا��?�ی� ���P� ،2�P��� qل ���L ا�4�ة وا���م

��E ج�ه�    Jی5 ی>�B ����3 جًا، وصc إ�E ا�?ف وو�k ی�� yBi� ب�X hأن� ��4اح� إن رأی

���l��� ،L ا�ی5، وإن رأیh إن��ن ی�
 ا��3 جًا و�>2�P��� q�� 5 أ�Mل �� وصc وا��iیy�o� y أ

 ،L�3� ل�و�5 خ ،LPل خ��5 خ� H�3ف ا�آ���ت أن  qخ� �� Lی5 آ�ا�رس إذا أردن� أن ن��o ا�

 \ٍR�� Lإ�� �ً��P� ا�����4ت c�3� وأن _�����E أ��J ���ك �� ح�م  2�P��� وأن ،L��ل آ�و�5 خ

����E �5 ح��_ ��� r��� _ذ� ة إ��S� ،Lذا د��ت إ�� L��L� c4 و��Bi4 ن��_ �L�oB4 ا�3� ����3

h��� ����� _��� ��ً� f ی��?� �3.  

 ا���ت وا�\ي زوج_ �� L��� �?ی�� _B)ا�\ي أن ،Hا E�����Mا �_ أٌب زوج_ وأُب أن(B_ وأٌب د�_ 

 Hا E��أ ���L �5 ا���م ا�\ي د�_ Bی Hا E�� ا���اق، وا�\ي د�_ ��أ ���L �5 ا�Tواج وی��?� Bی

 Eوی���� إ�cوج T� Hا Eإ� yی�iرس �2��3 ا�ی5، ه\J ه� ا���P�P وأردت أن ی>�ن ه\ا ا��Qا   .أ�

 ،L�� k�� E�Pی�م ان E�Pة، وا!ن��ن ���3 أی�م آ��� ان����c ص���، ا��4ل، د ،���P���3، اس��

E��3� ل�M:  

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
  ]س�رة ا��43 [ 


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ���j3 �� ا���ح� ) :110( ا�رس  -�� 
�oا�. 

  27-09- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6


  ا���	� ا�����  ��� ا

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

��ت ح��س� ��c4 ا�fً�4 وث�Pً� �������، اخ��ت �>2  ���� �)��3� E��أن� ح�یl �� ه\J ا�روس 


 ا���oط B�� س��� f2 ا���س وe3� L�� ع ی�3ن���
 وه\ا ا����oع ا���ه\ا ا�رس ��


�o��� ،���k ��5 أیی>2  اfج������، ا���oط ا�4�Mfدی� وا���oط ا�����tوس ��iض خ��

 �Bوا�� ،
�oاء ا!ن��ن ا��ى أ�
 �5 زاوی� إی��ن�� و�5 زاوی� ����� وس�ف ��ون آ�j أ�oا�

���L ا�4�ة وا���م �Mل:  

Dَhْ�َ wْ;، : ِص9ِ*، َ��َلَأْو: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َأن� َرُ'qً َ��َل �9��ِِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�(( 

  )) Dَhْ�َ wْ; : َ+َ�د�َد ِمَ�اًرا، َ��َل

  cوج T� Hل ا�Pی�ت یQى ا���� �� fًأو:  

َ ُآْ� ِمَ�  ِ�ُ)ْ� ِإْذ َأْ<�Jَا��ِ>یَ� َیْ#9ِPَُ&(َن َآَ&�iَِ� اpْkِ�ِْ� َواEَ�َْ(اِ�َ� ِإ��� ا���َ	َ� ِإن� َر��Qَ َواِسُ� اْ�َ	Eِhَْ�ِة ُهَ( َأْ:َ�ُ�

 �Gَِ� ا��	ُهَ( َأْ:َ�ُ� ِ�َ �ْ(ُ�َEُ>ْا َأ)%َأِ'�9ٌ! ِ+* ُ�3ُ(ِن ُأم��2َِ�ُ)ْ� َ+َ�� ُ�َ�آ �ْPُ>ْ32(اْ�َ ْرِض َوِإْذ َأ(C  
  )س�رة ا��(2 ( 

  E��3� ل�M ��oی 
�p إذا L5 أن�zا�� lR�4خ l5 أخ�zا�� lR�4ى خ  : إح

َوا����Dاِء َواْ�َ)�fِِ	�َ� اhَ�ْْ�َ� َوا�0َ�ِْ+�َ� َ:ِ� ا���9ِس َوا���ُ- ُیNِ;% اْ�ُ	Nِْ��9َِ�  �ا��ِ>یَ� ُیGُEِ9ْ(َن ِ+* ا�����اِء

)134(C  
  )س�رة Oل ���ان ( 

َ <�ُ- َوِ�*� َ�ِ	�ٌ� َآ �َوَ�� َ�ْ�Pَِ(ي اNَ�َْ�9َُ! َوَ�� ا����4َ�ُ! اْدَ+ْ� ِ����Pِ* ِهَ* َأْ�َ�ُ� َ+kَِذا ا��ِ>ي َ�Qَ9َ�ْ َوَ�9َ�ُْ- َ:َ=اَوٌة

)34(C  
 ) h�4� س�رة(  

  :Oی� أخ�ى  

  C)63(�َوِ:َ&�ُد ا���ْ�َ	ِ� ا��ِ>یَ� َیْ	Jُ(َن َ:َ�� اْ�َ ْرِض َهْ(<ً� َوِإَذا َخ�َ�َ&2ُُ� اْ�َ#�ِهُ�(َن َ��ُ�(ا َسَ��مً� 
  )س�رة ا����Mن ( 

  cم ��ص� رج�ة وا���ا�4 L���
، ی�Pل �p ��:  

Dَhْ�َ wْ;، : َأْوِص9ِ*، َ��َل: َ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َأن� َرُ'qً َ��َل �9��ِِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ:ْ� َأِ�* ُه(( 

  ))Dَhْ�َ wْ; : َ+َ�د�َد ِمَ�اًرا، َ��َل
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َ:�4ْ	9ِ* َشْ�ً�� َوrِ(ْ�ُ wْ� َ:َ�*� : َوَس��َ� َ��َل َ'�َء َرُ'7ٌ ِإَ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

 ;ْDَhْ�َ w ُل)Gَُی Qَ�ِِمَ�اًرا ُآ7% َذ Qَ�َِ�د�َد َذ+َ ;ْDَhْ�َ w 4�0َ�َ* َأِ:�ِ-، َ��َل ((  

��6 ی� رس(ل ا
 د�9* :�� :	7 ی=خ�9* ا��G+ ،!9#ل :��- : و:� أ�* ا�=رداء رض* ا
 :9- ��ل(( 

  )) Dh� w; : وا��qما��qة 

   
�oی f ������U ،cنL ی���ج إ�E ج?، ان��ع ی���ج إ�E �>���، ا!ن��ن  
�oم ا�� ،c��

c�� 
�oم ا�����L ا�4�ة وا���م  �Bا�� E��� ،�ً�� c�3ی.  

8َ�ْ�َ ا��Jِ=یُ= ِ����%َ�َ:ِ! : ِ- َوَس��َ� َ��َلَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�(( 

;ِDَhَ�ْ9َْ= ا:ِ -ُ�َEْ>َ Qُ�ِ	ْیُ= ا��ِ>ي َی=ِ�Jا� �	ِإ<�َ ((  

  
�oا� �� Lا�\ي ی��_ ن�� L�<ا�\ي ی�4ع ا��ج�ل و� q�� �Bا�� �� ciBا� ،ciBه\ا ه� ا�.  

م� ه>ا ؟ ���(ا : �G(م ی��3:(ن +�Gل:� أ<8 رض* ا
 :9- أن ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� م� (( 

: +qن w ی��رع أ�=ًا إw ص�:-، +�Gل :��- ا��qة وا��qم أ+q أد�)� :�� م� ه( أش= م9-، ���(ا

  )) ر'7 آ�	- ر'g�c �g(+ 7- و�c; ا��3�Jن: <�0 ��ل

  Hا Eإ� E��Pا� cRوس� 
 أح�oآ���ن ا� ،
�o5 أی5 ؟ �5 ا�� ��tن ی�i�gذ�_ أن ا� E�3� ل�Pی ،

���L ا�4�ة وا���م:  

 ))gً�ْcَ �َgَا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َمْ� َآ �� َوُهَ( َیGِْ=ُر َ:ْ� َس7ِ2ْ ْ�ِ� ُم�0َِذ ْ�ِ� َأَ<8ٍ َ:ْ� َأِ��ِ- َأن� ا��9ِ&*� َص��

ِ̂ َیْ(َم اGِ�َْ��َم iِqMَ�ُْرُءوِس ا �� ُیWُ�َ4�Mَ ِ+* َأي4 اNُ�ْ(ِر َش�َء َ:َ�� َأْن ُیWُ<َ4E9َ َدَ:�Wُ ا���ُ- َ:َ��P�َ !ِ ((  

���L ا�4�ة وا���م �ح ص����ً� ��Pل   �Bوا�� ،
�o� f أن E��3� Hب �5 ا�Pا� cRوس�   :ی��3 أح

ِ= ا8ِ�ْGَ�ْ ِإن� ِ+�x Qََش�4 َ:ْ&: َ:ْ� َأِ�* َ'ْ	َ�َة َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )) َخْ�Pَ�َْ�ِ� ُیNِ&%2َُ	� ا���ُ- اNِ�ْْ�ُ� َواxَ<�ُة 

   2eأن آ وآ�د ا����2 أن ی>�ن ن�Bً�، وا���2 س� ا���ق، آ2 نl ؟ سO kBی�ت وخ�q أح�دی* آ�?� �zآ

E��3� L��M ى �� ا����ة و��� ا�����ون�B<ا� cRا����   :ا���o أح

�  C)39((رًا َوَ<ِ&ّ�ً� ِمَ� ا�����Nِ�َِ� �َوَس�4=ًا َوَ�ُ
  )س�رة Oل ���ان ( 


 ���q س�ًا: ���Mا  �oا� LB�p ذاS� ،
�oا� LB�oی f ا�\ي   .ا���

 "))-9: 
  )) &ً! و�= �r; و�GP+ !ً&p +* ا��9رأن ی� �� �دم آ�	� Dc&6 وp&6 وp: و:� ا�N�� رض* ا

ی، ار�>�بX 
�p 
P� c�P2 ا�Rأح��نً� ج�ا Uایgا� 
�oا� 
P� �3��gل ا����.  
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 ،c3���� q�3ر ی(��ح ا���X 
�oإرادي، ا� ��p 
�o؟ ا� 
�o� f E�3� �� رسأ�� أدق �� �� ا�


 ن��L یt�� �� إرادة �oأ�� ا� 
�oب ا��Bأس 

 ه\ا أول �E�3، اج���oب ا��BسU �3ض�� f أي

  .یt�� وی(��ح �3Xر ا!ن��ن

  c3�� f ن��Zا� E�3ا��  c�)�� إن��ن �5 دون k� ����� �M�� 
، یZ� ��3ً� ی�ج�oا� L� ك��tی ��

 ،P3� ،، �5 دون إی�4ل، ���� أن>� ���_ حP_ �� أن_ وثhP ه\ا ا��S� ��Bی�4ل، ���P��5 دون 


، ح���� �>�ن �� �oب ا��BسU _ن�� h����L، �5 ی��ki أن یB�o_، أ�� ح���� خ���h ا��gع �M

ل �r3 اUوراق دون أن ���tذن ص�ح
 ا���S� ،cذا آ�ن ه��ك دآ�ن ���ً� وB�و hرج أن���� ا�

 Xأ hB�p نQا hوأن Lرج �5 دون إذنن��p 5� c� _�� q�� lPك و ا��\ك �U Lن_ ���h ا�


 Uن_ أ��h�3� _�<� ،5 �3ً� ی�>5 أن ��?2 ��oا����ا� c�3ا� ��e�� _ن�� h��� ،L.  

���L ا�4�ة وا��� �Bن�ا���زوج�� � J\رس��>��، ه E��  .م آ�ن ی�k� �g زوج�L ��� ص�ح�Bن �Mل 

 ا�h�B و�2 ی2�3 ا�(��ان أن ه\ا   Pأخ زوج�_ أن ی�� hوآ� �3� �� Eأن_ س���ت إ� �� ���� cZ� ��3ی

أخ� ا�Tوج�، ��ذا رأوا ؟ رأوا رجc یخc وی��ج �tس�ءوا ا�5e و��ioا �Sذا ���هE إ��L آ��?2 ��3_ 

 ا�h�B  ���جPًا أخ زوج�� أن ی���5 ج�ك، إن_ �� أ����?2 أن_ ����� آ�� ه� ا���� وإن�� وآ�h أح

��Uا E?ان�.  

   Hن?�ك ا c�� 
��p hوأن c�3� fو ،
�oا� L� ك��tی �� c3�� fو ،
�oب ا��BسU �3ض�� f

 P� ،و �5 �(�هة ا�3Xوا�?�ى أ qة ا����r3� 5 أص��ب ��L ه\ا ا��E�3 ا���Z*، و�(�ه cPن

 qج?�د ا��� �BآUا�(?�د ا Eإ� �oصUل و رج��3 �5 ا�(?�د ا�M ،آ�ن�ا �� ا�(?�د Mو Hرس�ل ا

  .وا�?�ى


 ه� أ�2e ا���س �Mة، ��ذا �Mل �r3 ز���ء ��ی�iن�� ؟   �oا� �� L2�3 ا�\ي ی��_ ن���أن  
وی(

��E ا�\ات، �Mل ��>�� ا�2��3 و�2 ن��_ أن����، �� ه� أآ�B ص�� ����� �iس� ،Lن�� �Bی� L2 ؟ أن

 Lن�� �Pح�f 
��p ا���أة وه� Eإ� �eو�� أن ا!ن��ن ن L�ذا E�� ا����iة P� ب إن��ن��o���


 ی��Pب �5 �oن��ن ح���� ی!�� ،�B��� ��p م�آ ��Rا�g�ی�B4 وح� وا���3ذ ��H ح�آ�ت 

  .ا����ان��

�B�p cM _�P_ وآ��� cM أcM ا: ا!��م ا�Toا�� رح�L ا H�E��3 ی�Pل �B2، آ��� آ?�P����س B�pً� أ

���<� �Bن� cP3وا� 
�o5 ا��� ،_B�p زاد _�P�.  

آ�� ��ة �� ا��Zن�ي u�ب �� صj ا���دي ��g، ی�ج أس��ذ ��pب وا�i�ب ی��Bن أن ی�����3ا   

���u Eو��S� Lذا  Lاء ی��3ن\�� ،qی�� TB�� وراقt� ن��tروس �>�ن�ا یدخc وا���3ذ �� درس �5 ا�


، دخc أس��ذ Oخ� ح>�2 �oوه� ی Lب أن ی�ون��iب، ا����iب وه\ا ا���Bس 
��H ان�c3 ان�fً�3، س
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 اذه��u jM�� ،j4ا� jی�����3ا �cZ� L3 �� ���3ا �k اUول وf ���ك وf �>�2 آ���، �Mل أی5 

وا ه\J ��ة ث�ن�� �L3وا���R ��ذن ا��رس�، ��Pل �L خ\ ه\J، و���k ا�رس، وا�i�ب �2 ی�3.  

ا�����i��� 2، أ�� ا���oب ی���h ا���Tم �5 ��5 یی�M _�\� ،Lل أح ز���ء أ���ن�� ����رك أن�   

 cم آ
 ی?�oا� ��ت ا���Tن، ا!ن��ن �� س�P� h�?ان� 
�o� ن_ ح����U ،
�pأ fو 
��o�أ

ث ج�ح��� �?�����م  �Xء ی?م ��L�M ا�Tوج�� یy�i زوج�L، أو ی�?(2  5����� fو c�f ی�

ى �
، أ�oی f ن��ن!�� ،
�p �� �Xآ� ���Pی� ،
�p ����� LB4�� Pأی�م ی� ،
�p �����


�o� �5 ا���ح� �3� hوآ��� آ� 
�o� f �Zت أآ
، وآ��� وح�o� f ،
�oاء ا!ن��ن ا��  .أ

  � yBiوج ا��أة ��� ی�T� l�X ث�� أخ��?2 خ��اء ا��2، ا���أة ا���ح� �E�3� L دy�M جًا، ح


 f �ًB�p ی����i� cده� �o� �?�ات ا��ج�ل �� ح���g�ا�����ء �� ا���hB ا���ء، ث2 اآ�jg أن 

��ف ��E ن���R�� L أ�j ���ة ح�E أرج3?� إ��L، ث2 t� ،إ�h�� E أه�?� f ��3د إ��L إf ��?� جی

یًا UنL د��R�� k أ�X �ًB�p 
�o� �?أه� h�� Eإ� hأه�?� خ�ج h�� Eدت إ���j ��3دت ی�م واح ث2 

 y�ut� ،5ج�ی��� 
���?� و��E أ�?� ا���ر و�3X أنL ار�> y�uأه�?�، وأ h�� Eإ� 
س وذه�� c���

����M ��p hن�<� L�وح�� Lأ�� إص��� زوج� ����M hآ�ن Lا���ر، إص��� Lن�� E��.  


 أن?E ح���L أ�kg ن?�ی� وا���3ذ ��H ا!ن��ن   �p ����� f 5�zا�� ،�ًgوح �B4ی 
�oا� ��

 ح�P�P ا!ی��ن ح�E ی2�3 أن �� أص��L �2 ی>5 B�
 UنL ��ح، Uن �>�X cء ح�P�P و�� ��� �oی

LB�4�� 5<2 ی� Jtiو�� أخ Jti���.  

ن�� �?� ده�ء و�>�، وإن آ�ن � خ�ة �?� ح��M : 2ل�� 
�oم ا��أcM ا���س B�pً� أ�S� ،2?�Pن آ�ن 

2��  .و

3� c�Mل�P� ،yح�5 ا��� ��� cرك أج��B5 ا��� Hا B : 2وا��� ،�ً�Bآ�د ا����2 أن ی>�ن ن ،
�oك ا���

س� اUخ�ق، ه\ا ا�2�P ا���ج�?� ا���4 �5 ا�>��ب وا���� وأ�Mال ا�����4 وا����3ء، ا�2�P ا����3 


 ه\ا ا��gء ا�\ي f ی4ق��o5 ا�.  

یة وا���oط ا�3یة ا��� یgت ا�f�3ن�fت اf�3ن�fا J\ه ،
�o�3ض إ��?� ا!ن��ن آ����ف وا��

د ��E إ��از ه���ن ��(L ن�� ا�>�e، وا�>�e ی��ز ه���ن�ت oة ا������� وه� ��>� ا�oك ا����

 

، وث�ن� ه\J ا�?���ن�ت ه���ن یTی وج��Pت ا����� kا�?���ن�ت ه���ن ی�� J\ة، أول هی�

ی��y اUو��� ا���ی� �����k ا���o، ورا�k ه\J ا�?���ن�ت ا��5��R، وث��* ه\J ا�?���ن�ت ه���ن 

 �?���ن B<إ��از ا� ه���ن ی�iح آ��� س>� ����� �� ا�م، وخ��q ه\J ا�?���ن�ت ه���ن یTی

ی ا����Pن وا����Rن یTداد وج�B?�� وس>� X 
�Pوا� �P�� ���ا��(�� وص�ر ا�م أآT� �Zوج� واUو

L�3ه\ا ا�\ي ی� ،k���� م
 ��!ن��ن ا��oا�.  
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��o إن��ن وه� : أی?� اUخ�ة ا�>�ام   h�M �� 
�oا� �� ��ار���ع ا���o ا����ج� وه\ا �Xء وا

��g درج�ت  k��ی� M ،�g�����دي اث�� fا �oی5 وا���g� یc4 إ�E درج� اث��5 وM 
��p


 أح��نً� ا�E�3، وأح��نً� خ�Zة �����غ وأح��نBی� M ا����ج� �oع ا�����وار ،c�X ،
�P��� �iج� �ً


 ار���ع ا���o ا����ج��oا� LBBض ی��� �iأخ.  


 ج��i، أآ�Z أ��اض ا��>�   Bس 
�Pا� �� �oا�� k��ار ،jیTن 
Bغ س����� �oا�� k��إذا آ�ن ار

 ی�iح?� ���م وی���u cح ا��>� �� B<ًا �5 ا�ی ی��ر آ��� س>� آ��Bة جX 5 ان��3ل����� �(tًة 

<�Bا�(�2، وا� J\5 ه��ی�س ی��ز ��دة ی��ق �?� ا��>� �� درج� س�3B وث�ث�S� 5ذا �(T ا��B>�ی�س 

 hس Eوخ���5 إ� �R�� kأر� Eی5 إ��g�ا���دة ار��k ا��>� ���م إ�E درج�ت ����� ������R خ��� و

�B� ��)ا�� Eدي إ�z� وج�Tا�� J\م، هغ ������R وخ���5 أح��نً�، ار���ع ا��>� یzدي إ�T� Eوج� ا�


 إX>�ل�Pا� �� ،c�X ،E��.  

ی ی����X kم ا�م، gا� 
�oأح��نً� ا� ،یX 
�p 
P� ��t� ����3اض ا���Uا �Zب أآ�o��� f

 
�4
، وا���4���� L���� ����� �B4������X kم د�L إ�E درج� أن?� ��4
 أو c�� L3� ا�\ي


�Pأو ان���خ ا� 
�Pا� j3� E�3�.  

  Uا 
 ی�4M یgن��3ل ا�fا �R�� ����
 ا!���ك ا��5�T، آ�م �o5 ��ازم ا�� ،c�<��� �3ء�

 Eدي إ�zی یgا� 
�oا!���ك، ا� Eدي إ�zی یgا� 
�oا� ،
iی?� �5 أو��ی�ت ا�������R، آ�م �

 ،5�3��� E�� Eدي إ�zی یgا� 
�oغ، ا���ی یzدي إ�E خ�Zة ���gا� 
�oای�5، ا��gا� 
�4�

Eدي إ�zی یgا� 
�oی�*  ا� یgا� 
�oن ا�U یgا� 
�oآ�?� �5 ��ازم ا� J\ه ،
�P��� �iج�

 ،5��Rا�� 

 وا��Zن� یTی وج��Pی��ع ا� ��E إ��از سh ه���ن�ت، واح �e<* ا���ة ا�������، oا�

وا���Z* ی��y ���3 اUو���، ورا�k ی��k ا���o، وخ��q ی�iح آ��� س>� إ�����، وس�دس ی�iح 


 �� ا�(�2ه���ن ا��(��، ه�oاض ا���  .\J آ�?� أ

أر�� م� آ� +�- و'&6 �- ا�#9! و��E م� ا��3�Jن، م� : ��ل رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس��(( 

  )) ی	�E> Q�- ��� ی�c;، وم� ی	�E> Q�- ��� یDh;، و��� ی2PJ*، و��� ی�ه; 

 ا��ه�B، ه� ا�ی5 آ�?� ا���ك�� ا�g?�ة، و�� ا���Bp، و�� ا���ف، و��  �B� Lی5 آ�����q، ا�

���g���.  

   ،����X ه\ا ا�\ي ،��B�pن ه\ا ا�\ي أQا yMد ،
 ا���ح��oا� k�أح ا����3ء ی�Pل إن أ��X 2eء ی

 T� Hوا ،Jا�Mو ��� L�<� ،L� س�� H؟ ا L� س�� Hأم ا J��ه\ا ا�\ي ��iول ��� هc3� c ه\ا �5 

ي �g>��، وجc ح>�2 ح>�� ��P�i و��دل، إذًا ه� أداة ���T وجc آ��c إذًا  Hوا ،cوج T� Hا ��

h�<3ان.  
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   jIا��� ،Jد�i� J�� jI�� k� jاخ�� �g�Mأ c�� J�� س��4M h3 ذآ��?� �>2 آ��Zًا، رجc ی�ج

 ����� L�� ذاS� ،23ً� ا�����دع دوهBi� ی��M �4Pوا� ����eن ��p ����� J�� ��L أنL ی�ج �Bأخ

یًا ����p جًا آ���J وا�X fً�3ان� cا��� 
�4P �5 اث�� ��g س�� ���R�� h أ�j ���ة، ��ن�c3 ص�ح

���L ا��ص�ص �L��P، ح>2 ث�ث�5 س��،  y�uأ 
�oت ا����� �5 س���� ،J��و��2 أن ه\ا ��5 آ�ن 

 cح jأ� 3 ���ة، آ�ن ی��م �k أه�L وأوfدJ، ی�ج� L��� L�
، �� آ�ن ح��2 ا����B اH ی�3�p �����

 ح�ی�L ث�ث�5 ���ً�، �� إن��ن درس ا��(�ن ��ج أن �2e3 نfTء أ�P� LB�o� ح���� اس�(�ب �

اء ا!ن��ن�ى أ�
 أ�oا� ،
�p ����� 2Rا �(�ا�uر��ا��(�ن .  

   ��O �?� _��� Jا�� c��� cوآ Hا fإ Lإ� f �P�Pا�� �\�_ اس����ر ا���ح� ا���P�P، ����ن ا���ح�

 اH، ���>2 إذ�� J
 �5 ا��43ة أم �5 ���oب إن��ن ��43ة، ا����وب ی�� Hس�� ا f ا إن��ن

 5� f L��� 5�� 
�oا��43ة ی>�ن �(��ن، ی E�� LB�p 
ا��43ة هc �5 ا���P3ل أن ی4

�T وجc رح�2 و��دل  Hا ،��Uا E?ان� Hا ا��43ة، إذا أیh�P أن آc إن��ن أس�ء إ��_ ه� أداة ��

  :f ا����، �Mل �E��3وح>�2 وf ی�c3 إ

َوُ�ِ>ل% َمْ� �Jَ�َُء  �7ِ�ُ ا�����2ُ َم�Qَ�ِ اْ�ُ	bْ�ُ Qِ�ِْ�* اْ�ُ	Qَ�ْ َمْ� �Jَ�َُء َو9ْ�َِ�ُع اْ�ُ	Qَ�ْ ِم	�ْ� �Jَ�َُء َو�0ِ�ُ% َمْ� �Jَ�َُء

َ�� ُآ47 َشْ*ٍء َ�ِ=یٌ� :َ Qَ�>ِإ �ُ�ْMَ�ْ26(ِ�َ�ِ=َك ا(C  
  )س�رة Oل ���ان ( 

�T وج�M ،cل �E��3إذًا اس   Hا �� ��O J��p c��� cوآ J  :����ر ا���ح� أي إن ا����c ه� اH وح

�ُ�ِ�Gََ�ْت ُصُ=وُرُهْ� َأْن ُی�(ُآْ� َأْو ُی�Gَِ�ُ�(ا �ِإ��� ا��ِ>یَ� َیِ�ُ�(َن ِإَ�� َ�ْ(ٍم َ�9َ�ُْ)ْ� َوَ�2ُ9َ�ْْ� ِم��rٌَق َأْو َ'�ُءوُآْ� َ�ِ

 َ+َ	� َ'7َ0َ ا���ُ- َ�َ����Gَ�َ+َ �ْ(ُ�ْ�َ:َ �ْ2ُ3ََ�ُ�(ُآْ� َ+kِِن اْ:Pََ�ُ�(ُآْ� َ+َ�ْ� ُی�Gَِ�ُ�(ُآْ� َوَأGَ�ْْ(ا ِإَ�ْ�ُ)ُ� ا���َ�َ� َ�ْ(َم2ُْ� َوَ�ْ( َش�َء

 qً�&ِ90(ا���ُ- َ�ُ)ْ� َ:2ِ�ْ�َْ� َس(C  
  )س�رة ا����ء ( 

H�� 5ا��3ر��  ر�� �5 : أنh ح���� إن��ن ی�(�وز حJ �3_، ی�Pل أح�� ���P� ف��U إن� Hوا

Hا k� ��<g�   .أخ�ق دا��L، إذا أ�E�3� L�B3 ه\ا ی�ج

�h أیی>2 و�� ی��3 اH أآ�Z، ا!ن��ن إذا   M ��� fد إ����Zة وf اخ��ج ��ق وf خش  5� ��


 ���\آ� اH ی�Pل أ��ذ ��H �5 ا��i�gن ا��ج�2 ا��?2 ص�� ��E س� ا���س��5 اس�p آ���ت ����

 Hن ی��(� �\آ� ا�i�gا� L�� cداخ 
��oن ی�(�، ا��i�gن، ا��i�gی?�ب ا� Hآ� ا\� ����ا���ح� و

qأ ا���?�.  

 اْسPَ;� َرُ'qِن ِ:9َْ= ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَ<Wُ=َ9ْ:ِ �ُNْ ُ'ُ�(ٌس: َ�=��9َpَ ُسَ�ْ�َ	�ُن ْ�ُ� ُصَ�ٍد َ��َل(( 

ِإ<x *4ْ:َ�ُ� َآِ�َ	ً! َ�ْ( : َوَأَ�ُ=ُهَ	� َیُ�;% َص�ِ�َ&ُ- ُمDَhًْ&� َ�ِ= اْ�َ	�� َوْ'�Gَ+َ -ُ2َُل ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�
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���ُ'7ِ َأw َ�ْ�َ	ُ� َم� َیGُ(ُل ا��9ِ&*% �2َ�َ��َ َ�َ>َهَ; َ:9ُْ- َم� َیِ#ُ= َ�ْ( َ��َل َأُ:(ُذ ِ�����ِ- ِمَ� ا��3َ�ْ�Jِن ا���ِ'�ِ� َ+�Gَُ�(ا ِ�

  )) ِإ<4* َ�ْ�6ُ ِ�َ	ْ#9ُ(ٍن : َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل


 ه\J ا����، اQن ��2 ا���q یzی ا���� ا���Bی�، �oا� ��ا���� أن ���H�� \�3 �5 ا��i�gن ا��ج�2 


 ا����� ا��XUص ا�\ی5 ی�iء ا�����ی إ�E ���ری5 خ�ص� �Mل ی��4 gا� 
�oا� Eن إ����3


 اfس��خ�ءB�� 5ا����ری J\ه�� ه\� �Rن�� Eدي إ�z�.  


 �Mل ��  �Bu ث����ض أن �3ُ، ح H�� \�3��� م ؟ أن�س!�� L���Pإن ا�\ی5 : ه\ا ��ذا ی 
i��� ن�وج


 ا!Bم، وا��
 واUو��� وا��Pاض ا���U �ً��3� �Zًا أآن��ن ح���� ی��م ی�j3 ی����ن ن��ً� �ی


 ی�j3 ح�آ� ا�م �Pا� ��������دي ث��ن�5، وfوا ��Bخ��� وخ���5 ن Eإ� c4ی M LB�M rBن

 kوس�ی yا����� �>�ن ا���آ� ��i]� ی�B4 ��س
، ا���cR إذا آ�ن ��L أ��Xء ����i]� �� ا��gای�5 و

ه��� ��E جر ا��gای�5 ا���م �(�ي �S� ،L3ذا أ�tiن� ا���cR ��س
، �tح أس�Bب ��س
 ا���اد ا�

  .ا��ی

�Mل ی��4 ا�BuUء ا���س أن ی�3iPا ن��?2 �3 أر�k س���ت ��(�وا �r3 ا���آ�ت ا��ی���� أو   

 kورج Eوص� ��(�وا �� ا��iیy ر�k س���، ی2M ��3 ص�� ا��B4 �� ا���( ی��3 ذه
 إ�E ا���(

�4
 ا��gای�5 و�(�� ا�م �5 إ�E ا�h�B ن�م و�Eo ا���م ا��ی، أص��ب ا���م ا��� �ً��3� �Zأآ ی�

  .��pهE�3� ،2 ه\ا أن اfس���Pظ ص�Bحً� ص�� �� ی2�3 ا���س �� �� ا����3 وا�U �B4��ه�� و�� ح�Bًا

  :واQی� ا�>�ی��

  C)200(�َوِإم�� َیQَ�9cَ�َ9ْ ِمَ� ا��3َ�ْ�Jِن َ<ْ�ٌغ َ+�ْس0ِPَْ> ِ�����ِ- ِإ<�ُ- َسِ	�ٌ� َ:ِ��ٌ� 
��اف ( Uس�رة ا(  

   ،

 أن ی�>h، آc آ��� ی�>��?� ا!ن��ن ا���oب ��B�M، س�ف ی���o�� �3Rا��ا �B5 وص��ت ا���

 5�<���� L�����ب ��3آq ا��U ان�(�، �L3 س>�5  EPوس�ف ی��ب وی�� ،q�3آ� 
وی��k س


 أ��ه�، ��
 س�ل ا�م، ه\ا ا��gء ا�\ي ی�ث آc ی�م، إذا hB�p ��س>h، �5 آ��� إ�E آ��� ی�

  .أ��i� ،J�ق ���Z�ث، ی���_ 6�X ی���_ ��gة

َ:�4ُ	(ا َوَی�4ُ�وا َوw 0َ�ُ�4ُ�وا َوِإَذا Dِcَْ&6َ : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس َ��َل(( 

�+َ 6َ&ْDِcَ 6َ َ+�ْسُ)6ْ َوِإَذا&ْDِcَ ْسُ)6ْ َ+�ْسُ)6ْ َوِإَذا ((  

  E��3� ل�M ،H�� \3س��� hB�p وص��، إذا J\ه:  

  C)200(�َوِإم�� َیQَ�9cَ�َ9ْ ِمَ� ا��3َ�ْ�Jِن َ<ْ�ٌغ َ+�ْس0ِPَْ> ِ�����ِ- ِإ<�ُ- َسِ	�ٌ� َ:ِ��ٌ� 
��اف ( Uس�رة ا(  
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  i�g5 ا�� H�� ذ�� إ�E ا�Z�ث�5، و��ض أن �3 ��Z�ث�5 اس�H�� \3، أ��ن ا��ج�2، ����5 ه2 ی���Pن 

 hB�p ،ات�)��� ،c���M _��آ ،j��� _��ن آQا ،h<س�� hB�p ن إذاQث�5، ا�ث ی>�ن�ا ث�ث

h��P� :M 2 أر ��_ خ��ًا��?��  .�، �U �?P�iنL ه�>�ن �� خ

��� رجc ح>�P��� 2 وح��ن� اUوfد : ج�ء��� �اخ�� �uزج�، �Mل�gو�� ا���>�� ا� ��ا��Bرح� �� در

،Lوج�T�  ا���دس� ���ًء ��آ�ن �L3 س�ح �c�P زوج�t� Lر�k رص�ص�ت وc�M ن��L، ا��Bرح� ا���

  .�5 ا����� ا���دس� وا��j4 ���ًءوا��P�c ا�Tوج د

 Lج��� 
 ی�>h، ی�ج�p 5 إذا�zا�� ،H�� \�35 ی���zا�� ،
�o�� إن��ن ��3ض cوآ 
�p ��س�

  :Oخ�، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

ِإَذا Dِcََ; َأَ�ُ=ُآْ� َوُهَ( iِ��ٌَ� َ+ْ�َ�ْ#8ْ�ِ : ِإن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل �9َ�َ: ر� َ��َلَ:ْ� َأِ�* َذ(( 

 �ْ#ِ3َDْ�َ�ْ+َ wَوِإ ;ُDَhَ�ْْن َذَهَ; َ:9ُْ- اkِ+َ ((  

  gي، ��آ��Bز ا���)����L ی�ج دآ��ر ���� رح�L اH ����ق جًا ��آ��gف ا! �Bة ا���Bن cRfف د�

 
�Pت ا�����
 ار���ع Bی� ا�\ي ی��e<ة ا�oأن ه���ن ا� jgاآ� 
�Biم، ه\ا ا��ة وا���ا�4

وس��� وج�
 ا��5��R و��y اUو��� ا���ی� وار���ع ا���o وزی�دة ا��>� �� ا�م، وه���ن 

 5��3�إ�E ث�ث وأنh واjM وی���r ا��(�� ه\ا ا�?���ن ا�\ي ی��زJ ا�>�e ه\ا ا�?���ن یTداد �5 

 cی�u ع�� J��
 ���� رح�L اH آ�h أ���f�P� k�L �� ا��(�ت ا�g?�ی� �Bu ،qج�� hوأن *�Zا� Eإ�

  .�� آjg ا�cRf ا�����3 ����ج�?�ت ا���Bی�

 ))�ْ+َ wَوِإ ;ُDَhَ�ْْن َذَهَ; َ:9ُْ- اkِ+َ 8ْ�ِ#ْ�َ�ْ+َ �ٌiِ��َ )ََأَ�ُ=ُآْ� َوُه ;َDِcَ 3َِ#ْ� ِإَذاDْ�َ ((  

   hذا آ�S� jMوا hوأن *�Zا� Eل إ�Tوی� ،jMوا h�3ف وأن��Mل �L اج�q ه���ن ا�>�e یTداد ث�ث� أ

  :وا�Mً� ��ج�q، أوfً أس>h، ث�ن�ً� اج��X qء ث�ن� ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

ُ'7ُ َسِ�یَ� اDَhَ�ِْ; َ�ِ�یَ; اWِ<ِ2َ�ِ Wِ<ِ2َ+َ !ِ�َ�ْEَ�ْ َذَآَ� اxْخqَق َ+�Gََل َیُ)(ُن ا���: َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري4 َ��َل((

ْ� َسِ�یُ� َوَیُ)(ُن َ�3ِ*َء اDَhَ�ِْ; َ�3ِ*َء اMَ+َ Wِ<ِ2َ�ِ Wِ<ِ2َ+َ !ِ�َ�ْEَ�ْْ�ُ�ُهْ� َ�3ِ*ُء اDَhَ�ِْ; َسِ�یُ� اEَ�ْْ�َ�ِ! َوَش�%ُه

'َ ;َDَhَ�َْ��َل َوِإن� ا ،!ِ�َ�ْEَ�ْ3ِ*ُء ا�َ ;ِDَhَ�ِْخ ا�EَPِ>َْ�ِة َ:9َ�ْْ�ِ- َوا	ْ�ُ �ْ	َ�ٌة ِ+* َ�ْ�ِ; اْ�ِ� �َدَم Pَ�ََ(��ُ= َأَ�ْ� َ�َ�ْوا ِإَ�

ْ̂ ِ��xْرِض  �  )) َأْوَداِ'ِ- َ+kَِذا َوَ'َ= َأَ�ُ=ُآْ� َذQَ�ِ َ+ْ�َ�ْ#8ْ�ِ َأْو َ��َل َ+ْ�َ�ْ�َ

Uرض، ا����رة �>?�ب أح��نً� أح��نً� ی��3ن �3iM حی �� ا��gح�� إذا آ�ن ی�ج ص���P ���غ �� ا  

 y4ل ا��M �B���� ،رضUی�4ف ا�>?���ء �� ا 
ی>�ن ��?� آ?���ء س�آ�� ی��3ن �?� ذن
 ه\ا ا�\ن

خك �� اUرض، ص�ر ی�ج ���� ص�ر ��س آ?����R، ص�ر �� ص���P ا�y4 خك �� اUرض إذا 

�Bً�، ه\ا ��ج�L ن�Bي Oخ�، ی��3 اس( H، ا�y4 خك ��Uر�p hی� ض ی��3 ص�� رآ� cMآ5��3 و


�oا� ��� 
  .رب أذه
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 Eإ� ��ض أن �3 ،��ض أن �kiP ن��_ �3 أر�k س���ت و�c�3 ری��� ص�� ا��B4 �� ا���(

 ا�Z�ث�5 اس�H�� \3 �5 ا��i�gن ا��ج�2، و��ض أن ��y4 خك �� اUرض ��أي ����ء ا���q اس(

  .H رآ5��3

�i(�ع، وا�4��fق ��Uرض، ث2 واc��p �����ء ا��Bرد، آ2 ن���4 ص�روا ؟ ا��>�ت و ا�(��  fس وا


 ی��� �5 ا���ارة ا����3 �o��� ،م�ة وا���ا�4 L��� �Bوص�� ا�� 
اc�p وج?_ ویی_ ���

 c��یًا أX 
�oاض وإذا آ�ن ا���Uا J\ه jرد ی���Bا���ء ا� ��tی ،y����� وا���3ق وا!ح��س

، وا���M �Bل ���c��o، اس>h، وج��q، وا�k)i، واس( رآ5��3 ح��م، ا���ء ��ی� ی?ئ ����4ب

H.  

��E رأس_ ا���ء ا��Bرد،  
أوfً، اس>h، اس�H�� \3، اج�q، ا�k)i، ا�y4 خك ��Uرض ص

c��pا.  

ُ- َرُ'�Gَ+َ -ُ&َDَcْ َ+َ 7ٌَم َ+Pََ(ض�َ  ��pُ َدَخ�9َ�ْ َ:َ�� ُ:ْ�َوَة ْ�ِ� ُمNَ	�ٍ= ا���0ِْ=يَ��(َ+َ 4	�9َpَ�=�َ : َأُ�( َوا7ٍiِ ا�Gَ�ْص% َ��َل(( 

ِإن� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ�=�9ِpَ* َأِ�* َ:ْ� َ'=4ي َ:��3َِ! َ��َل: َرَ'َ� َوَ�ْ= َ�َ(ض�َ ، َ+�Gََل

َ̂ ِمَ� ا��9   )) Dَِ; َأَ�ُ=ُآْ� َ+Pَ�َ�َْ(ض�ْ �ِر َوِإ<�َ	� Eَ3ْ�ُُ  ا���9ُر ِ��ْ�َ	�ِء َ+kَِذا cَاDَhَ�َْ; ِمَ� ا��3َ�ْ�Jِن َوِإن� ا��3َ�ْ�Jَن ُخِ�

ی�ج �Xء Oخ� إذا ا ��U���2M أنh وزوج�_ ��ذا ��c3 ؟ اخ�ج �5 ا�h�B، أ���X cء، إذا آ�ن �� 


 اخ�ج �5 ا�c�� �� h�B �(�ري اخ�ج �5 ا���U ،cنL ی�ج اس��Tاز�p.  

�����، س>�ت f ی�ج آ��� �Mس�� �� ج�حh أحًا، اfس��3ذة ��H ه\J ن�R�4 ا   �R�4وآ�?� ن �B��

 ���gا� hp�� Hا Eت إ�دت إ�E ث�ث�5، ج��h ه�B ه���ن ا�>�e إ�E ا��Z*، ا�h3)i وس(�

\ا آ�L، ی�ج خ�i ا�>?�����R ا���آ�� ذهhB �� اUرض، ه\ا آ�L �5 ��ج�?�ت ا���B وا�2�3 أآ ه

  .5 ا�h�Bاخ�ج �

 ا�?�(�ن ��g]�5 ���2�3 وا�c�3، ا�2�3 سh أ��Xء، أن �� 
�oر أن�� ی���3 ا��B<ا� ��RUا r3� ل�Pی

cوج T� Hا Eإ� ���M ����� ��o2 ا�eآ c�� �� 2ی��>� ا����:  

))Mَ�ُْرُءوِس ا �� ُیWُ�َ4�Mَ ِ+* َمْ� َآ�gً�ْcَ �َgَ َوُهَ( َیGِْ=ُر َ:َ�� َأْن ُیWُ<َ4E9َ َدَ:�Wُ ا���ُ- َ:َ��P�َ !َِ��َمGِ�َْیْ(َم ا ِ̂ iِq

  )) َأي4 اNُ�ْ(ِر َش�َء 

   cZ� س��ات qخ� J��� ��oص Lًا ا����2 ا��Xى 2Pu آ��Bت ج��c ج q�)� L� q�� ی�ج واح

 J\أخ cب و�2 ی���Uج�ء ا ،L2 آ�Piا� ��� ،cء ج���X ���� ش��Pا� E�� �?3�ا��ردة ��_ ��Xة وو


 أح�� �oم أخ\ ا��oا� kة، ���ًء اس�دت أص���i��� ��?�����E ا��iو�� و ��?3�یي ا��L و و

 ��I ،Lن�� c�Mا��ص�ص و Lن�� E�� y�uب �\�_ أU2 ا�� �kiM 5 ا�>��5، ���� �f E�gا���� Eإ�

2Pu ا��_ ی��وي ����ن.  
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 )) �(P�>� ��آ �  )) �D� w�(ا إم�ءآ� :�

ى  �
 أ�oا� �?BBس ��م �Xء أ�����g3� L  ی�ج l4M ��و?� ،
�o� إی�ك أن 
�oا� _Rا�أ


 س��ات،�o� ی5 س���g3� ��3� ء�X م?�.  

X L3���� Lث�ا� �� 
p��� 2و����� ا���3 وا��� ��o2 ا�eآ c�� �� 2أن ی��>� ا���� fًة ا���ص أو


�oأن ی Hث�اب ا E��.  

�ً��p ی��ب Lأص��� r3�   :اQن ا���B وج

َ��َل َأُ�( َمْ�0ُ(ٍد اْ�َ&ْ=ِري% ُآ6ُ9ْ َأْضِ�ُب qcًُم� ِ�* ِ�����ْ(ِط َ+َ�ِ	6ُ0ْ : �َ� ا��Pْ�ِ	*4 َ:ْ� َأِ��ِ- َ��َلَ:ْ� ِإْ�َ�اِه(( 

ا���ِ-  َ+َ�	�� َدَ<� ِم49* ِإَذا ُهَ( َرُس(ُل: َصْ(ً�� ِمْ� َخEِ�ْ* اْ:َ�ْ� َأَ�� َمْ�0ُ(ٍد َ+َ�ْ� َأْ+2َِ� ا���ْ(َت ِمَ� اDَhَ�ِْ; َ��َل

اْ:َ�ْ� َأَ�� َمْ�0ُ(ٍد اْ:َ�ْ� َأَ�� َمْ�0ُ(ٍد َ��َل َ+َ 6ُ�ْGَ�ْ ا���ْ(َط ِمْ� َیِ=ي : َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+kَِذا ُهَ( َیGُ(ُل

َ�� َهَ>ا اqhُ�ِْم َ��َل َ+: َ+�Gََل:َ Qَ9ِْم Qَ�ْ�َ:َ 0ُ(ٍد َأن� ا���َ- َأْ�َ=ُر�6ُ�ْاْ:َ�ْ� َأَ�� َمْGُ : َأَ�ً=ا Wُ=َ0ْ�َ ُ�(ًآ�	َأْضِ�ُب َمْ w ((  

���_ وی(
 أن    L�رMو Hب ا�P3� _\آ� ن���أن  
���_، ی( Hرة اM آ�\� 
�o��� خ�ذt� hأن


 ا�3اوة ون�g ا���oBء ��5 �5 ح��_، وی(
 أن یMا��
 و�oا� 
Mا����>� ا����2 ��\ر ن��_ �5 


��oا� �BM ص�رة ��.  

 E���أن� أ Lوح�، أی5 �>�ن� ،Lح�� L�3 ص�رة ����آ� ون�یgدون أن ی Jأن ن�4ر 
��p إذا واح

 _�Pی� 
�oن، ا���)� 
��p وه� Lإذا رأى ن�� ،�M�gا�� Lا����ازن�، وا������ L��4�Xو Jوءوه

��� Eى ح��ان�إ��.  

e�p 2e5 آ� L3م وی���Pن�fا Eإ� J��
 ا�\ي یB���� 
��oأن ی��>� ا� qء ا�����gی>�ن ا� M ،L

L��� 
Bس.  

   J
 ی(
 أن ی2�3 أن ه\ا ا��gء إذا ج�ى ��E ��اد اH ه� ا��y، ��ی��oع ا���أدق �>�ة �� ا���

J و�L�e3 ه\ا ��ادJ س�� !ن��ن أن ی��iول B3�و LB�� ا�\ي ،Hاد ا�� E�� f ،ادك�� E��أن ی(�ي 

���_، �Mل ���L ا�4�ة وا���م:  

َ:ِ#ْ&x 6ُْمِ� اْ�ُ	bِْمِ� ِإن� َأْمَ� اْ�ُ	bِْمِ� ُآ��ُ- َ�ُ- : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�:َ:ْ� ُص2َْ�ٍ; َ��َل(( 

 -ُPْ�ََس��اُء َشَ)َ� َوَآ�َن َخْ�ً�ا َوِإْن َأَص� -ُPْ�َِمِ� ِإْن َأَص�bْ	ُ�ْ�ِ wِإ =ٍ�َx Qَ�َِآ�َن َض��اُء َصَ&َ� َوَخْ�ٌ� 8َ�ْ�َ َذ

  )) َخْ�ً�ا

ا��� H ا�\ي ��L��3 ��2 ا�����4ت، : وآ�ن ���L ا�4�ة وا���م إذا ج�ءت ا��Uر آ�� ی�g?� ی�Pل

gف �� ی�لوإن ج�ءت خ�Pح�ل: �?� ی cآ E�� H   .ا���

 ح�P�P ا!ی��ن ح�E ی2�3 أن �� أص��L �2 ی>5 B����Jti و�� أخU 2� Jtiن �>�X cء ح�P�P و�� ��� 

  .��LB�4 ی>5
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Hاد ا�� r؟ ه� ا�\ي ی�� 
�o5 ��ادي، �5 ا�\ي ی� Eأو� Hاد ا��.  

   ،h<�� م وأن�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا��ج�2 آ�� أ��ك ا���i�g5 ا�� H�� ذ��اQن ا�c�3 أن ��Pل أ

وإن آ�q�)��� �ً�R�M h، وإن آ�h ج���ً� ���k)i، وأن ���4 رآ 5��3��q جB?�_ اUرض �����غ 

�gثا� ،t�
 �� ا�>?�����R، ث2 ����oج �5 �>�ن ا����ث2  ،c��o� 2  

 
�oاء ا!ن��ن، وا��ى أ�
 أ�oم، وا��ة وا���ا�4 L��� �Bا�\ي ن���4 �?� ا�� �R�4ا�� J\ه

��E ا�X Hءت  �M�Bوا� Hا k�uأن أ ����j3 �� ا���ح�، �� �Xء اH آ�ن و�� �2 یtg �2 ی>5، أن� 


ح>�� اH ه\ا، ��oی f وه� ا�\ي رJ ه� ��حMو Hء ا��P� E�  .��\ي ی�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� ) :111( ا�رس  -��

  04-10- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

  5���ع ا��U �����3وف وا��?� �� h)���ه\ا ا�رس ���Bi�� y�3 ا�(��3، �� خ�Bi ا�(��3 

 J\خ��ی� ه ���ا���>�، و���h أن ه\ا ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� ه� ا���ی�� ا���دس� وأن 

��E ا!u�ق c�� 2e�أن �>�ن سBBً� �� أخ\ ی إ�E  ا��U ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>�، وأن أ

 ��Uا �� ��<gخ�ة و�>5 ا��Qن�� وا��L، و�\�_ ی�3 �� ا��u E�� Lح�� ،H�� L�3ی�� ،cوج T� Hا

cوج T� Hل ا�P� �o��� �ٍ�<ح Eی���ج إ� L5 ا���>� أن�  : �����3وف وا��?� 

+َ !َ	َ(ْNِ�َْت اbُْء َوَمْ� ُی�Jََمْ� َی !َ	َ(ْNِ�ْا *�ِbْاْ�َ ْ�َ&�ِب �ُی )�ًُا َوَم� َی>�آ�ُ� ِإ��� ُأو��rُِأوِ�َ* َخْ��ًا َآ =ْGَ)269(C  
  )س�رة ا��PBة ( 

 ا���س   �� f cBP�� ��p L��� ا��>�� ��>�ن P5، ���3، ی���B�� ،2�3�� ،E?وی� ��t�� ا!ن��ن y�iی� M

� ��U5 أص�ل ا� cص����رس �� �T وجc، �\�_ ه\ا ا� Hا �� f5 ا���>�، و�����3وف و ا��?� 

 cوج T� Hا Jع ا�\ي إن آ�ن آ�� أراد��Uن ����ع ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� ه� ا���

 �R?� دوا�وح�ص� yا�� �Rدوا hء����5 ا���>� � E?�3وف و�2 ن����� ��tیً�، إذا �2 ن�M 5ی��P ا�

h دوا�R ا��y وح�ص�ت دوا�R ا�cu�B �\�_ ا�cu�B، أ�� إذا أ��ن� �����3وف ون?��� �5 ا���>� ��س3

 L<�?5 ی���Tن ��� ا�U ل��� f ا��(�ة، ا!ن��ن خ�س� kر� y���� ا���اص� �� ص�رة ا��43 ی3

E��3� ل�M:  

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َوَ�َ(اَصْ(ا ِ��) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
  )س�رة ا��43 (

��S>�ن_ أن ����E ه\J ا����رة ا����PP ح���� ���y ا�5�T إن��Mً� اس���Zریً� f إن��Mً� اس�?�آ��، إن��ق   

 ،�B4��� وا���اص� y���� ا����4 وا���اص� c�3وا� H�� ا!ی��ن yی�u 5�ا�5�T إن��ق اس���Zریً� 

��E آc ���2 ا���اص� �� 5���T وجc ��ض  H ة����y ر�k أرآ�ن ا��(�ة، و��ة ث�ن�� وث���Z ا�

 ��Bی�� ا�5�3، أ�� ��ض ا�>��ی� ا���� J\�3ف ه�5 � k2�3 و��ود �� و�>c<g� 5 وا�3M ���� �� ح

رة ��E أن �ل ��E آc ا�Bg?�ت وا���fت، وا���eی�ت Pد�� ا�������4، وا�Uا��� �� ا�2�3 و����3 ا

  ��3رض ا�ی5 ه\ا اخ��4ص،
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  E��3� ل�M:  

Qَ�ِ�َ9َْ)ِ� َوُأو	0ُْ�وِف َوَی2َ9ْْ(َن َ:ِ� اْ�ُ	َوَیْ ُمُ�وَن ِ��ْ�َ �ِ�ْMَ�ْا �ُهُ� اْ�ُ	)Nُ�ِEَْن  �َو(ُPَ�ْْ� ِم9ُْ)ْ� ُأم�ٌ! َیْ=ُ:(َن ِإَ�

)104(C  
  )س�رة Oل ���ان ( 

  Uا �?���Pو� Hا Eة إ����� �����3وف وا��?� �5 ا���>� ه\J آ�خ��4ص و��>r�3B��� 5� 5، ا�

���L ا�4�ة وا���م �Mل �B�3ف ا���5 � k2�3 و��ود �� ���oا ��� و�� Oی�، : ��>2 أ��، أ�� �� ح

 ��U�� f5 إ��M E�� 2R�M yا�� EPBی fو cu�Bا� �Rص� دوا��� fو k��� f yا�� �Rی��3 دوا

ع �� �� ����ع ا���3وف أن ا��� q�L��3، آ��� را�3R ا���3وف �����3وف وا��?� �5 ا���>� وأرو

qا��� J�<�� �<وا��� ،L��i� q�i� أن cBM ا!ن��ن �� ا����س ا������ ��3وف ��  .��3وف 

: ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلَسِ	6ُ0ْ َواِ�َ�َ! ْ�َ� َم0َْ&ٍ= َص�ِ�َ; ا��9ِ&*4 َص��� ا���: َ:ْ� َأِ�* َ:ْ&ِ= ا���ْ�َ	ِ� ا��%َ�ِ	*4 َ��َل(( 

ِ'6َ�ْ َ�ْ�َ ُل َ:ِ� اْ�ِ&�4 َوا�pِْ� : ِ'6ُ�ْ ِإَ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأْسَ ُ�ُ- َ:ِ� اْ�ِ&�4 َوا��Gَ+َ �ِpَْل

6ُ�ْGُ+َ : ،Wِ�ِ�ْcَ �ْ:َ Qَ�ُ ََأْس QَPُ�ْ'ِ 4̂ َم� Nَ�ْ��ِ Qَrَ0َ�َ َلَوا��ِ>ي�Gَ+َ : َم� َ��َك �ُpَْ�َح َ�ُ- َصْ=ُرَك َوا�Jَ>ْاْ�ِ&�% َم� ا

  )) ِ+* َصْ=ِرَك َوِإْن َأْ+�Pََك َ:9ُْ- ا���9ُس 

   ��U5 ا�� cاخ��E آc ه��ك � ،cصUًة �� ا�i� �<>� ا�����ًة و�i� �3ف ا���3وف� hنt�

��ة إ�E اH، وه��ك ���یT وه��ك �اخc، إن رأیh ��>�ًا ی(
 �����3وف وا��?� �5 ا���>� و��5 ا�

أن ��?� ��L، وإن رأیh ��ص� ���3وف ی��oB أن �L� ��t، وإن أردت أن ��? ���� �����3وف 

 ������L ��� وج�دJ و�pی� وج�دJ، وآ�>2 ی2�3 أن  cوج T� H�� ف ا!ن��ن��وا��?� �5 ا���>� 


 دخ�ل ا�(��، �Mل �E��3وج�دن� �� ه\J اUرض أن نc�3 ص���ً� Uن ا�c�3 ا���4Bس �:  

�ُ	َ0ْ�َ �ْPُ9ُْآ �	(َن َسَ��ٌم َ:َ�ْ�ُ)ُ� اْدُخُ�(ا اْ�َ#�9َ! ِ�َ�ُ)Gُ4��َِ&�َ� َی !ُ(َiِ��َ	َ�ُْهُ� ا��+)َPَ�َ �َ32((َن �ا��ِ>ی(C  
 ) cس�رة ا���(  


 �Xء وا��X 5�Zء Oخ�، ا�f 5�Z ی��k�i آ�5R �5 آ�ن أن ی�k ث�5 ا�(�� إن?  Bا�� c�� r�� �

 ��Bخ���5 ����ن، �?\ا ا�� Lث�� h�� ي ����ح��g� ة ��>5 أن��� �R�� _دخ� hأن ،cوج T� H5 ا�

م �_ هی� �tن�S� h>�ن_ أن ���gي ����ح M h�Bخ���5 ����ن، ا� Lث�� h�Bة ���ة، أ�� ا��g�خ��� 

U ��)ث�5 ا� qخ�ل ا�(�� و��� 
Bن�� ه� س���_ ا����4 �� ا� cآ ،h�B�� c�� r�� ��)ن ا�

2<����t� ه�����Mخ�ل ا�(��، ادخ��ا ا�(�� ��ح��� وا� 
Bا����4 س c�3وا�.  

2 ����اد أث�J، وی2�P �����ع : أی?� اUخ�ة  �Pل ������ت وی���Uإن�� ا ،L���� 2�Pا����4 ی c�3���3ن ا��آ�� 

�� �� ا�c�3 ا�\ي f ی��?� �Uاد ا���� ،Jأث� y�3� 2�Pوی ،L�3Mًا ی��3 رت ص�حLB، ه\ا آ�م دy�M ج

���ل ا�\ي ی���� Uا J\ی���� �5 ه c� L��� ����f c ی��?�  E��ا��5�z ا����4 ا����y ی��ص 
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 J\ا�(�ری�، �5 ه �M3 ا���ت ا�4� EPB� ل ا������Uا J\2��3 ا�2�3، �5 ه� ،����3 ا���ت ��ك أث� �

��3 ا���ت و� ص��� ی� EPB� ل ا������Uا  ��Xt� ،L��Uء ث�ث� خ��iة جًا ص�M ج�ری�، ��(

��، ����u ،E�g��� ،2یy ی�g� c>�� ا������y��� ،5 ح��ي، ه\ا ا�4�M ا�(�ری�، ا�2�3 �X ?3�

�� L��U، ی��3 ص��� �� أ�� ��2 دی�� �L أث� آ��B �� ا��(��k، وا��� ا����4 ا�\ي ی L� kا�\ي ی���

�� إ�E اH اQخ�ة، ه\ا ��?� إ�E ا���E ا!u�ق أن � c�� 2e�رس ی��3 إذا اس��P �� أذه�ن�� أن أ

�5 ا���>� وإذا اس��P �� ذه�_ أن ه\J ص��3  E?�� �3وف وأن���� ��t� أن Hا Eة إ���و�5 ��ازم ا�

cوج T� Hا Lوص� M م�ة وا���ا�4 L��� �Bء وأن ا����BنUا:  

  C)45(ْرَس�9َ�َْك َش�ِه=ًا َوُمَ&�4Jًا َوَ<ِ>ی�ًا �َی� َأی%�2َ ا��9ِ&*% ِإ<�� َأ
  )س�رة اUحTاب ( 

���_ أن ���LB إ�E ه\J ا���ح�eت،    5����ة إ�E اH وه� ��ض �Sذا أردت أن ����ك �� �uیy ا�

��، ح>��ً� �gا�� y�Mر ،�ً�\?� ،�ً��i� ،�ًP5 ا���>� ر��� E?�3وف وی����� ��t5 أن ی>�ن ا�\ي ی� �f

Uل�Pم ی�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا��:  

َی� َ:�Jَiُِ! : �َلَ:ْ� َ:�Jَiَِ! َزْوِج ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�، َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�(( 

ِ̂ َم� w ُی َ̂ َوُی3ِ0ْ* َ:َ�� ا��4ْ+ ٌ̂ ُیNِ;% ا��4ْ+ 3ِ0ْ* َ:َ�� اlِ9ْ0ُ�ْ َوَم� w ُی3ِ0ْ* َ:َ�� َم� ِسَ(اWُ ِإن� ا���َ- َرِ+� ((  

��2 ا���q ی�Pل �_ ا��>�j، ا��>�j أن    �� Eح� �ً�Rدا ،j�3ن ا��2�3 خ�� �5 ا��S� ���3ا� fا و����

ًا ن��4ً� خ���� �B��c4 إ�E ه�_ �tی�� ا��cB و�cMt ا�����R وه\J ه� ا��>��، أن� أنl زیًا أو 

�� Lس��، أح���M 6، �5 دون ج�ح، �5 دون آ�������5 دون � ،j��3� ا�����4 �5 دون J\ه \���� E

 ji5 أح�5 إ��?�، ا���� 
��E ح h�Bن ا����س جS� 2?ح��ن� إ��S� دي�B�ه\�3�Bu J ا���q، ذآ� 

 
�iا�\آ� ه\ا ا�\ي ی j�iا�� �eا�� hو�� ،Lو��� _��� �Rوا�����4 ا�?�د ��B3���� �Mم وا���5 ���>�

 ا���س�� L���  .ا�ا��� ح�E �>�ن د

ِ̂ َم� w ُی3ِ0ْ* َ:َ�� اlِ9ْ0ُ�ْ َوَم� w ُی3ِ0ْ* َ:َ�� َم� ِس((  َ̂ َوُی3ِ0ْ* َ:َ�� ا��4ْ+ ٌ̂ ُیNِ;% ا��4ْ+   )) َ(اWُ ِإن� ا���َ- َرِ+�

  : ه\ا ا��ی* �� ص��� ���2، وی�ج حی* Oخ� أی�ً� �� ص��� ���2  

 )) !َJَiِ�:َ �ْ:َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل �َ̂ w : َزْوِج ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص�� ِإن� ا��4ْ+

  )) َیُ)(ُن ِ+* َشْ*ٍء ِإw َزاَ<ُ- َوw ُی9َْ�ُع ِمْ� َشْ*ٍء ِإw َش�َ<ُ- 

�� E���4P ��  ه\J ا��e�o وه\J ا����B3ات ا��Pس�� أ��م ا���س، أح��نً�   L�أ��م أخ� Lب ی��ب ا��Uا

�T وجc، �� ه>\ا  Hا Eإ� E�واج
 دی�� ���ً� ��Bحً�، ا���q ح��س� ج�حh، حh�i، �� ه>\ا ی

���� j��� c<g� دن�fأو ��tن.  

َ̂ ُی: َ:ْ� َ'ِ�یٍ�، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((    )) Nَْ�ِم اMَ�ْْ�َ� َمْ� ُیNَْ�ِم ا��4ْ+
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 اUج�ن
 و��?��5 ��!ره�ب   ��ا�j�3 ����ع �� ا�ی5، ن�k� 5 آc ه\ا ا���y اس��� ا!ره����5 

h3ً� أنBu ،5�������ة ا��j�<� ،���i إذا آ�ن �3ً� 
 ا���س �?\ا ا�ی5 و�?\J ا�B�� أن j�<�.  

  : ?� �Mل �E��3ن�5 اQن أ��م Oی� واf H أر��ي �5 ��3ن�: أخ�ان� ا�>�ام

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� �َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

%;Nِا���ِ- ِإن� ا���َ- ُی �  C)159(اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ�  َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�
  )س�رة Oل ���ان ( 

   LB�P� 
 ا��5�z، ی�ج�M �� ت رح���P�4ل اس��fل ه\ا ا�5 خ� H�� �4ل�ن�ن، ص�ر ا�M ی��3 ه\ا


 رح�� اس��Pت B�� ��3ی ،jiا��ح�� ��3>�?� ا����آ� ا���5 وا�� J\ه ،H�� L��4�ل ا�رح�� �5 خ

 ،2?� �ً��� hآ�   :�����5 د��c ا��ح��، �Mل �B�M ��E��3_ ی� ���

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� �َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

  C)159(ا���َ- ُیNِ;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ�  َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�� ا���ِ- ِإن�
  )س�رة Oل ���ان ( 

   \R�� ،
�Pا� ���p �ًe� h�<� ة��Pا� q<3�� ،�ًس��M _B�M ن�<� H5 ا� �ً3iP�� hآ� �� �ً�ی��3 ��

ی��r ا���س �5 ح��_، ������P وا��� آ���M q�gن�ن ج��k ��نk، ا��4ل، رح�� ��5 ا����ف، 

Pان �e�p ة��M ع�iPضان�B.  

��ة ث�ن�� وث���Z أ�Mل �>2 ا���س رج�ن، رجc س�حL ا�>��ل ورجc س�حL ا��Pة، ص�ح
 ا�>��ل   

 hب، أن�Mب و��5 �5 ی��_ ا����Pن ��5 �5 ی��_ ا���Xب و�Mة ی��_ ا���Pا� 
ی��_ ا���Pب وص�ح

P>?� أن ی����ث�وة  �Bأآ J\خ�ی5 وهQب ا��M _��� ،_3�� اH ح�i�� �� _B_ ورح��_، وإن��M_، و��ا

 H إf ج��M c3ب ا��5���z �?�� إ��L �����دة وا��ح��B� lو�� أخ� ،yب ا�����M.  

ج�ب یr3� �� ��3 ا����Pت ا�ی��� ی(
 أن ��
 آtن ا��
 �Xء إرادي، ا��
 �Xء f إرادي،   

L� ل�Mأ ،��Bل أح�Pل ��\ي ی�Mأن� أ ،hأن L<��� f ء�X 
h آ��ً� أح�BB_ آ5 آ��ً� أحS� ،_Bذا آ�: ا��

�3Xآ�ك دون أن أ\� h)?�3 ونXدون أن أ.  

   �g� 5��P�Mد �P�Mا���ج د q�R5 ر���ة أخ� أح أخ�ان� ا�>�ام ح� �\هL�[�?�� hB، ه� �2 ی��LB حث�� 

 L��� ،L��3� Lن�P�إ ،L���Pاس� ،L�دyR�M نj4 س��� وه� ����سc �� ا��ی* �5 ه\ا ا!ن��ن، �5 ور

�5 أ��ال اQخ�ی5، L� h�P� L�B�ه� آ��_ أن ���ث : ح�����L ا��P�M، د�k آ�� ی�k أي إن��ن، �tن� دا

���P� ،Lل :2?� h�M ،Hوا f :ن L��j4 ان�eوا إ�E ا�>��ل وUنL آ�ن آ��c دون أن ی�3g حث�� 

  .س���، وأن� س�3 �?\ا ا��ی*
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ر �>5 �5 أنh آ5 آ��ً� ا���س ی�?(�ا ��ی�_،  f��Pل �?2 أح�Bن� ه\ا آ����� ��O م ��رغ، أن� ح����

ر ��� f ا ا���ء\?� cM ر��E ه\ا ا����ر ا���ء س�ف ی�� Jء�� 
أ��3?� أ���>2، وO�� �t<س ��ء وأص

 h�M م، وإن�ر �5 دون آه\ا آ�م ��رغ، cM ����ء ان�ر آ�م ��رغ، إن L� h�M ان�ر ه� س�ف ی��

ر س���ر، أنh آ5 آ��ً� ��� f L� 2?3� �ًم ��رغ آ5 آ���ن� آ�B2 أح?� cP� f ،ك ا���س�Bی�

 Eی���ج إ� f وا�>��ل ،cویt�و cویt� j�t� L4ً� و�� أو��Pن lPنt� ،_ن�Bی� f _�\>5 آ�ن �2 S� ك�Bی�

 ���M 
�tویc، ا�>��ل f ی���ج إ�h�� E ن�e، أ�� ا��lP �?�� ح�و�h أن �zو�L یEPB ن���M �ً4P ا��

�M ،�3ری�X f ،k����ی�، k� ��)��� ���M ا���q، �5 خlR�4 ا���q، ا!ن��ن ی�
 ا����ا ��

ی�
 ا�>�ی2، ی�
 ا�2��3، ی�
 ا�y�M، ی�
 ا���j4، وا!ن��ن آ�� ����3ن ی�
 ا�(��ل وا�>��ل 

 H إf ج��M c3ب ا������5 �?�� إ��L �����دة B� lب و�� أخ��B�� ا��3دل ���Pوا���ال، ا�

 J\وا��ح��، هE��3� ل�M ،ی�O أول:  

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� �َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

  Nِ)159(C;% اْ�ُ	Pََ(آ4ِ��َ� َوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْمِ� َ+kَِذا َ:َ�ْمPَ+َ 6ََ(آ�7ْ َ:َ�� ا���ِ- ِإن� ا���َ- ُی
  )س�رة Oل ���ان ( 

   cوج T� Hا y5 خ�� �M�� Lب وا��U5 ا�� �M�3أ�ً� وا� hآ� �� Eح� ،y��أنf hح� اQن س�ف أ

و�k ذ�_ ه��ك ا�5 ی>�J أ��J، إذا آ�ن �Mس�، j4�� ��p ،2��I، إذا �� أآ��L، إذا �� أ�J�i، إذا �� 

ب �� رح�� أ��L ���>��ل، ح�E ا�3��Mت اUس�ی� ا���iی� ه\J ا�>��ل یTیه� ا���L�� E، وه��ك ا�5 ی\و

 L��� 5� ی�ًا، وإذا خ�ج�i�M �ًس�B�3ه�، أن� ��tآ ه��ك l�X إذا دخL��� c ص�ر ا�(� Bی lPوا��

 �5 آ���L، وآ�ن �� �B4ی L��� cأب إذا دخ ���q أه�L ا�34اء، ا��� H إن �Xء اH ی�iل، وی�ج

�����آً�، وآ�ن ���L ا�4�ة ی>�م ا����ء ی�Pل �ً���� L��� cم إذا دخ�ة وا���ا�4 L� : 5أآ���ه

��5 ی����ن ا��S� �Bن?5 ا��zن��ت ا�����oت، وآ�ن إذا دخL��� c واح �5 أهL��� c، وآ�ن ا���5 وا��

  .أث��ء ا��(�د

ج ن�B وا���س ج��3ً� أ��Bع �Mي أو ���>��ل ه� ا�\ي یtث� ا���Pب، دyM �� ه\ا ا�>�م ی�ج �Mي وی�

ن�B، أ��Bع ا���B س�ح?2 ا�>��ل، وأ��Bع ا��Pي س�ح?2 ا��Pة، أ��Bع ا���B ��>�ا ا���Pب وأ��Bع ا��Pي 

  :��>�ا ا���Mب ه\ا آ�م دy�M، اQی� ا��Zن��

  ُ�ْ��ِ �ْ(ُ�ْ�َ:َ)128(C	bِْم�9َِ� َرُءوٌف َرِ��ٌ�  �Gَ�َْ= َ'�َءُآْ� َرُس(ٌل ِمْ� َأْ<Eُِ�ُ)ْ� َ:ِ�یٌ� َ:َ�ْ�ِ- َم� َ:P9ِ%ْ� َ�ِ�یٌ�
  )س�رة ا����� ( 


 ا��ح�2، ا��اح��ن ی�ح�?2   �Pا� Hا Eإ� 
�M ب�Mس�، وأ�Pا� 
�Pا� H5 ا� 
�M ا��ح�� �Xء، أ�3

Hا��ح��ا Eن إ���  .، وا��اح��ن ��3
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cآ L������L ا�4�ة وا���م ��g �(�ي  �Bأن ا�� f�� 2<5 أن���  ،�gBا� خlR�4 ا��gB ��� آ�ن س�

���L ا�4�ة وا �Bا ا�����M ً�ا����3ءBu�M y����� yم أرح2 ا������.  

��ن ذ�� أ���ء ��� �� ،E��Uل أن� ر�>2 ا�M ن����ن أی?� اUخ�ة �5 أآ�� آ��ر اUرض، ����

E��3� ل�M _ذ� kي و���p Lل �� أرى �5 إ��M ن���� ،2?Rواس���� ن�� c�Rإس�ا:  

� �hَ�َ -ُ�>َن ِإ)ْ:َ�ْ+ِ �� ) 43(اْذَهَ&� ِإَ�JَMْآ�ُ� َأْو َی<َPَ94��ًَ� ��0َ�َُ- َی wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ)44(C  
 ) Lu س�رة(  

��ن وf دا��� �cZ س�ن� ��سE و�k ذ�_ س�ن� ��سE أ�� أن ی>�2   �� cZ� إن��ن یf ��3 ی�ج

��ن �>�م ��5��.  

اراة ور���U�� y �����3وف �� �e�p، ا��اراة أی?� اUخ�ة  ا���س: ا!��م أح� ی�Pل  � Eج� إ����

�\ل ا�ن�� �5 أجc ا�ی5 وا��اه�� �\ل ا�ی5 �5 أجc ا�ن��، ا��اه�� ان��اف خ��i ��!ن��ن، أ�� 

 cP3رأس ا� ��Bاراة آ��ل آاراة ا���سا��� H�� ا!ی��ن 3�.  

P� اآ�ن أص��ب ا�5 ���3د إذا ��وا���M ل ��3?2: �م ی�ون ��?2 �� ی>�ه�ن�Mو ،Hرح�>2 ا �ً?� :

�� إذا �g� L� ،آ�ا�� L� ا!ن��ن ،_�� cBM �� ا!ن��ن hB�pی��3 إن أ ،_�� cBP� �ًرج hB�pأ ��

L���  .ی�آ
 رأسL وی��r آ��_ وی��اك ��Mت 

Rٍ\ ی: و�Mل ��3?2�� J�<ی �� J���3إن أس� ،_�� cBP� �ًرج hB�pأ �� rوی�� L���� �4��

  .ن���4>2

أ : أخ�ان� ا�>�امBن ،Hا Eة إ���ن� ن��ذج O�Mن�� �\ه�� �� ا��U �����3وف وا��?� �5 ا���>� وا���

��ن، ����ن ا�\ي ی�Pل �� ���h �>2 �5 إ���p Lي، �Mل �� k� Eن� ��س������ذج اUول ن��ذج س�

E��3�:  

َ�ُ  َم� َ:ِ�ْ	6ُ َ�ُ)ْ� ِمْ� ِإَ�ٍ- cَْ�ِ�ي َ+َ ْوِ�ْ= ِ�* َی� َه�َم�ُن َ:َ�� ا��43ِ� َ+�ْ'7ْ0َ ِ�* �َوَ��َل ِ+ْ�َ:ْ(ُن َی� َأی%�2َ اْ�َ	

  38C(َصْ��ً� 4�0َ�َ* َأ��ِ�ُ� ِإَ�� ِإَ�ِ- ُم(َس� َوِإ<9fُ َ�َ *4%ُ- ِمَ� اْ�َ)�ِذِ��َ� 
 ) l4Pس�رة ا�(  

cوج T� Hل ا�M:  

  Vَ)25(Cِخَ�ِة َواْ�ُ وَ�� �َ+َ َخَ>Wُ ا���ُ- َ<َ)�َل اْ�
  )س�رة ا���ز��ت ( 

   2<� h�����ن �� اUو��M Eل �� �� ،
ی�Pل أن�س ��� �� أخ\J ن>�ل اUو�E واQخ�ة �������c وا�����

���h �>2 �5 إ���p Lي، أ��  �� �����5 إ���p Lي، آ�م آ�� �>r3� L�� 5 ا����� ی��3 �� حود 

أ ��Uآ�Z آ��ًا �Mل �E��3أن� ر�: �� ا���ة ا��Zن�� �Mل� cوج T� H�� ،E��U2 ا<:  

 �  C)�)25َ+َ َخَ>Wُ ا���ُ- َ<َ�(َل اVَ�ِْخَ�ِة َواْ�ُ وَ�
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  )س�رة ا���ز��ت ( 

�ُ�وَن َ��َوَ<�َدى ِ+ْ�َ:ْ(ُن ِ+* َ�ْ(ِمِ- َ��َل َی� َ�ْ(ِم َأ8َ�ْ�َ ِ�* ُمQُ�ْ ِمْ�َ� َوَهِ>Wِ اْ�َ ْ<�2َُر َ�ْ#ِ�ي ِمْ� PِNْ�َ* َأَ+ِ&ْ�ُ �

  C)52(َأْم َأَ<� َخْ�ٌ� ِمْ� َهَ>ا ا��ِ>ي ُهَ( َم�2ٌِ� َوَ�� َیَ)�ُد ُیِ&�ُ� ) 51(
  )س�رة ا�Tخ�ف ( 

  C)29(�َ��َل َ�ِ�ِ� ا��Mَْ>َت ِإcَ �ً2�َْ�ِ�ي َ�َ ْ'Qَ�9�َ0َ ِمَ� اْ�َ	ْ�ُ#(ِ<�َ� 
  

  )س�رة ا��3gاء ( 

  E��3� ل�M ،ن��  :ه\ا آ�L آ�م ��

ْرُ'َ�ُ)ْ� ِمْ� ِخَ��ٍف َمPُ9ْْ� َ�ُ- َ�ْ&7َ َأْن َ�َذَن َ�ُ)ْ� ِإ<�ُ- َ�َ)ِ&�ُ�ُآُ� ا��ِ>ي َ:��َ	ُ)ُ� ا��Nْ4َ� َ+َ�ُ ��0َ43�َ َأْیِ=َیُ)ْ� َوَأ�َ��َل َ�

 �Gَ�َْأی%�9َ َأَش=% َ:َ>ا�ً� َوَأ ��	0َْ�ُPَ�َ7ِ َوMْ�971(َوَ�ُ َص�4َ&�9ُ)ْ� ِ+* ُ'ُ>وِع ا�(C  
  )ة Lu س�ر( 

  E��3� ل�M ،2ن ا�>�یO�Pن �� ا���  :ه\J أ�Mال ��

+ِ �َ2ِgَْوْ�َ�ْ=ُع َر��ُ- ِإ<4* َأَخ�ُف َأْن ُیَ&=4َل ِدی9َُ)ْ� َأْو َأْن ُی �* اْ�َ ْرِض اEَ�َْ��َد �َوَ��َل ِ+ْ�َ:ْ(ُن َذُروِ<* َأ7ْPُ�ْ ُم(َس

)26(C  
 ) ���p س�رة(  

�B، ا����ioس، ا�\ي اد�E ا��Uه��، واد�E ا�������، و�>�2 ه\ا ا!ن��ن ا���p�i، ا�(�Bر، ا���>  

ن� ��سE وه�رون أن یf�P �?\ا ا���p�i ؟ ��� Hل ا�M ذا�� Eن� ��س  �E4Mt ا�>���ت ��E د��ة س�

 �JَMْآ�ُ� َأْو َی<َPَ94��ًَ� ��0َ�َُ- َی wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ�)44(C  
 ) Lu س�رة(  

  :و�� Oی� ث�ن��  

�  �اْذَهْ;hَ�َ -ُ�>َن ِإ)ْ:َ�ْ+ِ �  C)24(ِإَ�
 ) Lu س�رة(  

   ،_��� ��pوأ _e�tإن� س L� ل�P� أراد أن ی�3 أ���ًا ���\�_ ی�وى وه\J س����3ه� ��� آ��Zًا أن وا

L� ل�P� : Eإ� Eس�� cأرس ،��� �X 5 ه�� E5 ه� خ�� ��_ إ�� Hا cأرس P� ی� أخ� �e�oو��� ا�

M L� f�M _ذ� kن، و������ً��� fً�.  

أح� اH إ��_ : ��Pت أرسL� c رس��� �Mل�س�ن� ��� ��ة �L صیy ان�>* و�Xب ا���� و�c3 ا��  

 E<و� E<أ ا��س��� و��M ات�?g��� رق�oا��3ص� ا� l�gا ا�\?� ،Jخ�O Eا���ب إ� c��M 
���p ا�\ن

L� �ًن����L ه>\ا ا���3ا �k أخ�>2 إذا �c آ�ن�ا  Hا ��وf �>�ن�ا  ��E ا��i�gن ح�E ��ب ��Pل ر

L�����نً� ���i�gن .  
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 Eب ی���ج إ��i�� ه\ا �ی5، �?ًی�ج إن��ن ی>�ن إن��نً� ی��iب یL�i3 ن�M ���4س�� ی�
 ا�

هوء، ی���ج إ�E س�3 صر، ی���ج إ�E اس���3ب، ��\�_ س�ن� ��سE وjM ا���jM ا�>���M ،cل 

E��3�:  

� �اْذَهَ&� ِإَ�� ِ+ْ�َ:ْ(َن ِإ<�ُ- َ�hَ)43 ( �JَMْآ�ُ� َأْو َی<َPَ94��ًَ� ��0َ�َُ- َی wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ)44(C  
 ) Lu س�رة(  

  Hا Eة إ�����ة ����ا أوص��ء، �Mل �r3 ا�ن���M ���� 5ة �>��� : أس��ب ا��3ض، هc �_ أ��
، ا�

��� آ�ن ا�ا��� ����iً� د��ة، ���� ��Mة ن�>2 ��E ا���س ن�زع أ��Pب ا�>�� ��E ا���س ن�5 د��ة، وآ

�ًP���� �Zة آ��� أآیX �eح�� L� رة�B35 ا��� ceا� jخ��.  

   �� �3�Bu ء�X ی2 ا������ وه\اP� 3ً� �� ر���ن ����عBuة �� اج���ع رس�� و�� h3ه>\ا س�

L� ل�Mذن وQا 
�u ج���عfی� ا�� ،����� ك : آc ا�وا�R، ی�ج رجc أر�f 5 ی�ج�� ی�ج

،����� L� ل�P� :� ،ي ر���نی� س�L3 أنL ر���ن �5 اQذنس����.  

 j�i� c<g� _ا�ی�ج أس��ب ذآ� جًا �� نcP ا������3ت، ا!ن��ن ی��ji ��>5 أن �c4 إ�E آc أه

E��3� ل�M ،���Pأن أزآ�_ ث _� cه L� ل�M �� ،ج�رح ��pذي وz� ��p:  

 �  7ْGُ+َ�)18(C َهQَ�َ 7ْ ِإَ�� َأْن َ�َ�آ�
  )ا���ز��ت  س�رة( 

���L ا�4�ة وا���م إ�E أ��E درج�    �Bا�� cأن وص ا��?2 ص�� ����X jM�� L� Lء f ی4ق، �3

 �� ا��Pة ��� �>� ودانL� h ا�(Tی�ة ا�����3 �5 أ�4Mه� إ�E أ�4Mه� وان��4 ��E ه�ازن، ج�ء أح

Hرس�ل ا L�tال سzأن��?2، أول س �� _���ی� س3 أی5 أن�M  : hل �Lأص���L و�Mل �L إن ���M وجوا 

L� ل�M ،ص�ی� �� أن� إ��M 5� : f_، أن�M�� �� h_، هc أنh ن��P� cM أم أن��B�� h رأی?2، س�ن� س3

���L وس�2 ا��5���z ا��4د5�M وآ�?2 إ�E إی��ن?2، ��� رأي �j�i جًا أن  Hا Eا��س�ل ص� ،���M 5�

���P2، ا�R��p ���M h��� ���Pن�4ر ا�Uء اfzو�� أخ\وا  ه L� ف�X ه\ا �ً[�X ا��س�ل J�i�أنL �5 أ

L� ل�P� ،ا���t�� �ً[�X : c3آ�� ی� c3� Lًا �� أناج���M �� k_، اQن د�PMا �� ه\ا ا�����c، ا���M �Bي ج

L5 إ�>�ن����  .ا�MUی�ء أ�Eo وج�ده2 آ�ن �5 ا���>f �ً3Bu 5 ی�c3 ه\ا �Mي أ�ًا، �>5 

  fzل إن ه�M �� ن��Zا� cا�� �� ،L�3� �� ن��Zوا� L�3� �� ولUر آ�ا��?2، اء �����Pن أن?�ه2 وأه

ه2 وf أهر آ�ا��?2 أه��?2، آ��Z �5 ا��XUص ی�Pل آ\ا د�L وtXنL، وا�f ،�?�3� �� �Z��Z أ�Eo وج�د

  .وf أه��?2

���L���4� 2?B وه\J �� ��3?�، ج�3?2 وه� �� أ��E درج�ت ا��Pة وه� ���>5، ��ذا  Lل �?2 ؟ �� أن�M

2 ��42�M و�4L� 2�M، أ����� �>\�ً� �4��Mك، �uیًا : ذآ�ه2 ����?2 ����M Lل��P� 2�[X �� 2<إن fأ
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 hًا أن��P� hأن�2 أوی���ن�، أن� آ� ��� أن� آ��u hی c�� 2<� 2ك، أن�����pt� �ًR���tوی��ك و

اآ2 اH ��، أن� ی� ��g3 اUن�4: أ�����pن�، أن� آ�h �>\�ً� أن�2 ص���Mن�، �Mل?� fً��ر أ�2 �>�ن�ا 

�3�� �5 ا�ن�� ��M �?� h��tم ������ا � �� ��� 2�أداة، ���� ���ptآ2 اH، ی� ��g3 اUن�4ر أوج

��ن أن ی\ه
 ا���س ����gة وا���3B و��ج�3ا أن�2 ��س�ل اH إ�E رح��>2، �� f>2، أ��ووآ��>2 !س

�4ر وأ���ء أ���ء اUن�4ر، و�� س�_ ا���س B3Xً� وس�_ اUن�4ر B3Xً� ا��?2 ارح2 اUن�4ر وأ���ء اUن

3
 اUن�4ر، �MلX h<��� :Pأخ���ا ���ه2 ی� Eا ح��<Bء��<Bة ا�X 5� 25 ���ه� k�  .� ا�

�� ه\ا ا�>��ل ؟ آ�ن ��S>�نL أن ی��o وج�دJ، وآ�ن ��S>�نL أن ی?ر آ�ا��?2، وآ�ن ��S>�نL أن ی?��?2، 

Lن�<�S� وآ�ن  fً��أن ی�3�B?2، ج�3?2 وذآ�ه2 ����?2 ���L ث 2��ji �3?2 و�Mل �?2 أ�2 �>�ن�ا 

h�M ة�� y��3� �4Pا� J\ه E�� hP�� ،�� Hاآ2 ا��ن آ��ب ا����ة ه\J ا��4P أی5 : �? �� Hآ�ن ا

� �>�ن?� �� ا����ة �k رح��L، أم �k ح>��L، أم �k و��LR، أم �k ح�5 س��س�L، ه\E?��� J ا��ح�

ی� �5 : و���?E ا����ء، و���?E ا��>�� و���?E ح�5 ا����س�، �\�_ أ�� س���ن ��� ���h �>� ن�e و�Mل

E��3� ل�M 5ی��O ل�Mو�� أرح�_ و�� أح>�_، و�� أوص�_، س�ف أ ،_�P�  :أخ� �� أ

� َوَ�� gْ�َُ�ُ	(َن َ+Gَِ� ا��	ِخَ�ُة َخْ�ٌ� ِ�َVَ�ُْع ا�=%ْ<َ�� 7ٌ��ِ�َ َوا�Pَ7ْ�ُ َم� qً�Pِ)77(C  
  )س�رة ا����ء ( 

�� ه� ���ع ا�ن�� ی��_ ث�ث� fOف ����ن ه\ا ��>�وس��h وص�h ث�و�L إ�E أر�5�3 ����ر دوfر،   

E��3� ل�M ،c��M ع��� Jس�� Hر�5�3 س��، اUدون ا J���  :و

  C)269(َآ��rًِا َوَم� َی>�آ�ُ� ِإ��� ُأوُ�( اْ�َ ْ�َ&�ِب  �ُیbِْ�* اNِ�ْْ)َ	َ! َمْ� َی�Jَُء َوَمْ� ُیbَْت اNِ�ْْ)َ	َ! َ+Gَْ= ُأوِ�َ* َخْ��ًا
  )س�رة ا��PBة ( 

 أو�� خ��ًا آ��Zًا أنh �� ا��>�� ���5 ا���4ف   P� ��<ا�� E�zو�5 ی ،c��M ن��اH ی�Pل �_ ���ع ا�

 �����ل ا�c��P و�5 دون ح>�� ���j ا���ل ا�>��Z، ����>�� ���4 ا�Tوج� ا���]�، �5 دون ح��� ��<

  .ا�Tوج� ا�����4، ����>�� �>�
 اUص�Mء، �5 دون ح>�� ���� اUص�Mء ا�������M ���<� 5س��

������س�B إذا ا!ن��ن اس��?2 �5 اH ا��>�� ی� رب ارز��M ا��>��، ی� رب اهی�� إ�E ا��4اب، ی�   

� H�� ل آ��� اس��3ن�Pأن ی cBM إذا ا!ن��ن ،5 آ��� �gR�u، �5 آ��� �Mس��، رب و���P �� آ�م سی

 g� 2�<وح ،lأس��ب ذآ� و��� �R�� ًا�5 آ��� ح��Pء، ��4اح� ی� أخ�ان وه\ا ا�>�م دy�M ج

��g س��5  Eج إ����� �ًP��u �g���_، ا�?م س?c جًا، ���ء اث��  J3B� س���M ةإن��ن �_، وآ��� واح

أ�(�رات، ا���ء، ا�>?���ء، ا��خc، اQن  ��5 رخ�4 وأس�س�ت، �2e، ���ك، ���u، ��ط، ن�ا�\،

��g س��ات  Jق ���ء�oء ا�\ي اس���Bل ث�ان� ه\ا ا��داخ�� خ �o� c�3� ����Uم ا?� c���M ی�ج

cاخ  .ی�?�وى �tر�k ث�ان �5 ا�اخc، أس��ب �5�3 ��ض أن ��?م إ�E ا���رج �?م إ�E ا�
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�?��P� ًا أن، وس?c جًا أن ��c3 أc3� �X، أ�� آ��� �B�u ا����ی
 س?c، ا�>��� ا��Pس�� س?c ج

J �_، ����� ا���س س?f c ی���ج g� ه\ا ا!ن��ن Eح� j��?��� ر�Bال واس��zح>�2 وزی�رة وس jMو��

  .ج إ�E ج? آ��Bإ����i� E ی���ج ��P إ�E ح���M، أ�� ��Pی
 ا���س إ�E اH ی���

���� 5�z� jM�� ،ًان� ��jM ث�ن� ��jM راkR ج��E��3� ل�M ،Eن� ��س  :ن، ��� �Mل ����ن ���

+ِ �َ2ِgَْوْ�َ�ْ=ُع َر��ُ- ِإ<4* َأَخ�ُف َأْن ُیَ&=4َل ِدی9َُ)ْ� َأْو َأْن ُی �* اْ�َ ْرِض اEَ�َْ��َد �َوَ��َل ِ+ْ�َ:ْ(ُن َذُروِ<* َأ7ْPُ�ْ ُم(َس

)26(C  
 ) ���p س�رة(  

  ��ذا �Mل ه\ا ا��5�z ا�\ي ی>�2 إی��نL ؟   

ْ� ِ��ْ�َ&��9َ4ِت ِمْ� َل َرُ'7ٌ ُمbِْمٌ� ِمْ� َ�ِل ِ+ْ�َ:ْ(َن َیْ)Pُُ� ِإیَ	�َ<ُ- َأPُGْ�َُ�(َن َرُ'qً َأْن َیGُ(َل َر�4َ* ا���ُ- َوَ�ْ= َ'�َءُآ�َوَ��

ِإن� ا���َ- َ�� َی2ِْ=ي َمْ� ُهَ(  َر�4ُ)ْ� َوِإْن َیQُ َآ�ِذ�ً� َ+0ََ�ْ�ِ- َآِ>ُ�ُ- َوِإْن َیQُ َص�ِد�ً� ُیِ�ْ&ُ)ْ� َ�0ُْ~ ا��ِ>ي َی0ُِ=ُآْ�

  C)28(ُمْ�ِ�ٌف َآ>�اٌب 
 ) ���p س�رة(  

   c��Pا� f ،c�Pی ���� c��Pا� fو c�M ��� ل��Pري ا������ت Oخ� ا���Tن ��ت آ�P3س ا�f ،2�o ی 5�

��� ،�P� 2��� LنU f ا ج�ی�� ؟�B<�ار cه �M�� ��?i� �ًZ� ن �����بQا ،c�Pی� ی2�3 ���� ی�gBری6 ا�

 ،c�P2 ی��� LنU أ�� ،c�Pل ی�� 
ی�ج U c�MنL �(�م یZ� ،c�Pً� ان�?_ ح���ت إن��ن یc�P، س�

 c�3ج س�ف ن��T�4ی� ان� c�32 ی��أن  ��E ه\J ا��(�زر أX?� و�3 h<ن� ی��Zف ا��iوا�

������5 اس��3اض ��uان، ��c�Z س�� ،j��c�Z وا�� جًا، �3 أن ان�?h ا��(Tرة وذه
 أ��ف ا

 Jأن?2 س�ف ی��آ�� Jدو�Mً� س�ف ی�ج?�ن إن\ارًا إ�E ز��2 ا���ب ح�f E یT)� c�3رة أخ�ى، وی?

Lا������5 �� ا�2��3 آ� E�� ه��ك ���� )�� �e�� ،ه�ي��.  

�4َ* ا���ُ- َوَ�ْ= َ'�َءُآْ� ِ��ْ�َ&��9َ4ِت ِمْ� �َوَ��َل َرُ'7ٌ ُمbِْمٌ� ِمْ� َ�ِل ِ+ْ�َ:ْ(َن َیْ)Pُُ� ِإیَ	�َ<ُ- َأPُGْ�َُ�(َن َرُ'qً َأْن َیGُ(َل َر

� َی2ِْ=ي َمْ� ُهَ( َر�4ُ)ْ� َوِإْن َیQُ َآ�ِذ�ً� َ+0ََ�ْ�ِ- َآِ>ُ�ُ- َوِإْن َیQُ َص�ِد�ً� ُیِ�ْ&ُ)ْ� َ�0ُْ~ ا��ِ>ي َی0ُِ=ُآْ� ِإن� ا���َ- َ�

  C )28(ُمْ�ِ�ٌف َآ>�اٌب 
 ) ���p ورة(  

أ �tنL آ�ذب ح�E ی���ح�ا، ه� ج�ء �?\ا ا�>�م إ  � L�\آ L���ن آ�ن ص�دق ان��L� 2�3، وإن آ�ن آ�ذب 

ي وخ���4ا��3ام ��  .?2 آ��� را�3R، ��3ل 

 �eان ،LBی��س Hًا، أ�� إذا آ�ن آ�ذب اإذا ج�ء �>�م وآ�ن ص�دق �E�3 ه\ا أن>2 أ��م ��zو��� آ��Bة ج

E��3� ل�M ،ل �?2 أن�2 �����ن أن�2 آ�ذ��ن�M ��:  

  C)28(�ِإن� ا���َ- َ�� َی2ِْ=ي َمْ� ُهَ( ُمْ�ِ�ٌف َآ>�اٌب 
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��ة �j�i جًا، ا!ن��ن إذا �E4 اH، اH ی��J، إن��ن   
، ه\ا �� ا�R�p م�ل آ�P� 5 أن<�� hأن


، ����3ا أص�ل ا��ی* إذا u������ 2�<�� f ،ر�Mدع �?2 و ،��p آ2 ه\ا��ی�Pل إذا �2��4 اH، اH ی

�M م ح�ج�ت ا!ن��نل إن اf H ی?ی>U 2ن>2 �����ن آ\ا��ن ا��B3رة �Mس�� جًا، ا�ا��� ی���

اUس�س��، آc واح ��� �L ح�ج�ت أس�س��، ا����� أن f ی��ض، ا���3دة أن ی>�ن س�3 �� ���L، أن 

 cوج T� Hا ���Pس�f�� ن��ن أن��   :ی�ز�M ،_Mل �E��3ی>�ن دخ�L آ���، �L �>�ن�، أنh ح���� �zآ

ُ�(ا َ+َ َخْ>َ<�ُهْ� ِ�َ	� �َوَ�ْ( َأن� َأْه7َ اGُ�َْ�ى َ�َم9ُ(ا َوا��Gَْ(ا �9َNْPَEَ�َ َ:2ِ�ْ�َْ� َ�َ�َآ�ٍت ِمَ� ا���َ	�ِء َواْ�َ ْرِض َوَ�ِ)ْ� َآ>�

  C)96(َآ�ُ<(ا َیْ)ِ�ُ&(َن 
��اف ( Uس�رة ا(  

Gَا��3ِ�ی �2ُ9َPِEْ9َ�ِْ� ِ+�ِ- َوَمْ� ُی0ِْ�ْض َ:ْ� ِذْآِ� َر�4ِ- ) 16(ِ! َ�َ ْس�9َ�ْGَُهْ� َم�ًء cََ=�ً� �َوَأْن َ�ِ( اْس�GَPَُم(ا َ:َ�

  C)17(َیْ�ُ�ْ)ُ- َ:َ>ا�ً� َص0َ=ًا 
  )س�رة ا�(5 ( 

  E��3� ل�M ،5�U، ا���ح�ج�ت أس�س�� ح�ج� ا��زق، ا�� J��  :آc إن��ن 

Mَ�َ ��ََو �ْPَُأَخ�ُف َم� َأْشَ�ْآ lَ�َْوَآ� %̂ �ُ+(َن َأ<�ُ)ْ� َأْشَ�ْآPُْ� ِ�����ِ- َم� َ�ْ� ُی4�9َْل ِ�ِ- َ:َ�ْ�ُ)ْ� ُس�3َ�ْ<ً� َ+َ ي% اEَ�ِْ�یGَْ�ِ� َأَ�

Pَ2ُْ=وَن ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ�ْ� َیْ�ِ&ُ�(ا ِإیَ	�َ<gُ�ِ �ْ2ُْ�ٍ� ُأوQَ�ِ�َ 2ُ�َُ� اْ�َ ْمُ� َوُهْ� ُم) 81(ِ��ْ�َ ْمِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ�ُ	(َن 

)82(C  
  )س�رة اUن�3م ( 

  .إذا أنh اس�h�3 ���ج�ت ا!ن��ن اUس�س�� ���5، ���زق، ����3دة، اس����?� اس��ام ح�5  

��E ص�ة ا��(� س�ف أ���_، ه\J واحة ا���ج�L ا��Zن� إذا أحآ2    �P���� 2� إذا L��f ل أب�Pی

ي �>��tة �� L� �)ة ا���ص E��
 اس���P ی� أوfدي pوه� را �Pی��� c�iات، ��5 ا���� �g�

���(�TRة و��5 أن ی��م �P?�ر وی��ف �5 ا���ب، ��ق آ��B جًا ���?�� دا�Rً� اس��م أنh ح�ج�ت 

  .ا!ن��ن اUس�س��

�(ً� �tح�� ����ًا �����م، أن ه\ا ا����م �J��3 أن_ س�ف ���ت، �L��P ا���_،   T� �ً���� رأى _��

L� ل�M خ�O ا�\ی5 ح��_ س�ف ی����ن �BM_، ه� ن�q ا��E�3، اUول c<g� L��M وا��Zن� آc : وواح

E��3� ل�M ،��<ح Eأی�م ا!ن��ن ی���ج إ� ،���BP� ن���Zا� �o�4خ�، ا�O c<g�:  

َ��َل ِ+ْ�َ:ْ(ُن َم� ُأِریُ)ْ�  �َی� َ�ْ(ِم َ�ُ)ُ� اْ�ُ	Qُ�ْ اْ�َ�ْ(َم �fَِهِ�یَ� ِ+* اْ�َ ْرِض َ+َ	ْ� َی9ُْ�ُ�َ<� ِمْ� َ�ْ ِس ا���ِ- ِإْن َ'�َءَ<�

  C)29(ِإ��� َم� َأَرى َوَم� َأْهِ=یُ)ْ� ِإ��� َسِ&�7َ ا���َش�ِد 
 ) ���p س�رة(  

 ی\ه
 ��>2، اس��3ن �����ج�ت   M _ة ه\ا ا�����ذآ�ه2 ����3 أن?2 �?2 ا���_، إن � 2����zا �?\J ا�

E��3� ل�M ،cBP������ 2س�س��، ث2 ذآ�هUا:  
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َم� ُأِریُ)ْ� ِم َ�ُ)ُ� اْ�ُ	Qُ�ْ اْ�َ�ْ(َم �fَِهِ�یَ� ِ+* اْ�َ ْرِض َ+َ	ْ� َی9ُْ�ُ�َ<� ِمْ� َ�ْ ِس ا���ِ- ِإْن َ'�َءَ<� َ��َل ِ+ْ�َ:ْ(ُن �َی� َ�ْ(

  C)29(ِإ��� َم� َأَرى َوَم� َأْهِ=یُ)ْ� ِإ��� َسِ&�7َ ا���َش�ِد 
 ) ���p س�رة(  

  C)30(ِإ<4* َأَخ�ُف َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِم7َrْ َیْ(ِم اْ�َ ْ�َ�اِب �َوَ��َل ا��ِ>ي َ�َمَ� َی� َ�ْ(ِم 
 ) ���p س�رة(  

  E��3� ل�M ،�Pا���� �B3��� 2ذآ�ه:  

  31C(�ِم7َrْ َدْأِب َ�ْ(ِم ُ<(ٍح َوَ:�ٍد َوpَُ	(َد َوا��ِ>یَ� ِمْ� َ�0ِْ=ِهْ� َوَم� ا���ُ- ُیِ�یُ= fُْ�	ً� 0ِ�ْ�َِ&�ِد 
 ) ���p س�رة(  

َیْ(َم ُ�َ(�%(َن ُمْ=ِ�ِ�یَ� َم� َ�ُ)ْ� ِمَ� ا���ِ- ِمْ� َ:�ِصٍ� َوَمْ� ُی7ِ�ِDْ ) 32(ِإ<4* َأَخ�ُف َ:َ�ْ�ُ)ْ� َیْ(َم ا��9َ�Pِد �َوَی� َ�ْ(ِم 

  C)33(ا���ُ- َ+َ	� َ�ُ- ِمْ� َه�ٍد 
 ) ���p س�رة(  

   ��Uو�� ا Hا Eة إ��������3وف و�� ا��?� أن� أ���E أن ن���م أس��ب ا�O�Pن �� ا���ار و�� ا�

E��3� ل�M ،5 ا���>�، وه��ك أس��ب ث�ن��:  

  C)24(ُمِ&�ٍ� � 7ْ�ُ َمْ� َیْ�ُزُ�ُ)ْ� ِمَ� ا���َ	�َواِت َواْ�َ ْرِض 7ِ�ُ ا���ُ- َوِإ<�� َأْو ِإی��ُآْ� 0َ�ََ�� ُهً=ى َأْو ِ+* َضَ��ٍل 
 ) tBس�رة س(  

  �Bوح yا��� ���L ا�4�ة وا���م وه� س� �Bن� أو ا����
 ا�>��ر ی��3 ا��y آ�ة uی�� yا�� 


  .���اJ إ�E ����ى آ��� ��gك ه>\ا��>2، نTل �

E��3� ل�M ،أس��ب أ���   :ی�ج

  C)25(�7ْ�ُ َ�� ُ�ْ�َ ُ�(َن َ:	�� َأْ'َ�ْم�9َ َوَ�� ُ<ْ�َ ُل َ:	�� 0ْ�ََ	ُ�(َن 
 ) tBس�رة س(  

���L ا�4�ة وا���م، ه\ا أس��   �Bأو ن�5 أج����، ا�� L�i�� _�ب ا�O�Pن ا�>�ی2، ����?�ی� أنh ه

�T وجc ؟ إن أردت ��L��i آ�M 5س�ً� �� h[X، أ�� إن أردت های�L ی(
 أن ����ر  Hا Eإ� Lی?�


، واس�53 ��E های�L ���ج��L اUس�س�� �5 R�oوأس��ب ا� �eح�أس��ب وأدق � jiرة وأ��B� cأج�

  .5 ه>\ا، ��P� �Pة ����i جًاح
 ������، وا���3دة، وا��زق، و���

��4* َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِإْذ َ:8َ3َ : َ:ْ� ُم�0َِوَیَ! ْ�ِ� اNَ�َْ)ِ� ا��%َ�ِ	*4 َ��َل(( َ>ُ �ُNْ>َ �9َ�ْ�َ

  .. )) َرُ'7ٌ ِمَ� اGَ�ْْ(ِم َ+6ُ�ْGُ َیْ�َ�ُ	Qَ ا���ُ-

 L� ل�P� cرج qi� ?�  .ی�ح�_ اHحی* 

  ...)) َ+َ�َم�ِ<* اGَ�ْْ(ُم ِ�َ ْ�َ��ِرِهْ� َ+6ُ�ْGُ َوا pُْ)7َ ُأمWْ��َ4 َم� َشْ ُ<ُ)ْ� gُ9ْ�َُ�وَن ِإَ�*�((

   ،�iP�� ل ه>\ا�P� jآ� LBا�\ي �(�ن L� ل�P� ��4وه� ی q� ،q� �?� ل�P� ��4وه� ی �iM رج�X cه

  .��Pل �L آ�>2 �>���2 ���4�ة
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َرَأْیpُ �ْ2ُPُْ)7َ ُأمWْ��َ4 َم� َشْ ُ<ُ)ْ� gُ9ْ�َُ�وَن ِإَ�*� َ��َل َ+َ#0َُ�(ا َیDِْ�ُ�(َن ِ�َ ْیِ=ی2ِْ� َ:َ�� َأْ+�Mَِذِهْ� َ+َ�	�� َ+6ُ�ْGُ َوا ((

* َم� َرَأْی6ُ ُم4�0ًَ	� َ�ْ&َ�ُ- ُیْ�ِ	Pُ(ِ<* َ�ِ)49* َسَ)6% َ+َ�	�� َص��� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+ِ&َ ِ�* ُهَ( َوُأم4

w َةq�� َیْ�ُ�ُ� ِ+��2َ َوWُ=َ0ْ�َ w َأْ�َ�َ� 0ْ�َِ��ً	� ِم9ُْ- َوا���ِ- َم� َآ2ََ�ِ<* َوw َشPََ	9ِ* َوw َضَ�َ�9ِ* َ��َل ِإن� َهِ>Wِ ا�

  )) ِ�َ�اَءُة اGُ�ْْ��ِنَشْ*ٌء ِمْ� َآqِم ا���9ِس َهَ>ا ِإ<�َ	� ِهَ* ا��Pْ�ِ&�ُ� َوا��Pْ)ِ&�ُ� َو

   �Bة وخ�ف �5 ا���أث��ء ا�4 h�3� ل �?2 ��ذا�P� ،Lوا إ���e�� Hی�ح�_ ا L� ل�M qi�ی��3 �وي 

3� c32 ی�� �Bءوا���X L.  

���L وس�2 اR\ن �� ���Tن� Hا Eص� �B��� ل�M cرج:  

� َش��¥� َأَ�� ا��9ِ&*�: َ:ْ� َأِ�* ُأَم�َمَ! َ��َل(( Pً+َ َل ِإن��Gَ+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �َی� َرُس(َل ا���ِ- اiَْ>ْن ِ�* : َص��

َأNِ�ُ&%ُ- : اْدُ<ْ- َ+َ=َ<� ِم9ُْ- َ�ِ�یً&�، َ��َل َ+َ#8َ�َ، َ��َل: َمْ- َمْ-، َ+�Gََل: ِ����4َ<�، َ+َ ْ�َ&7َ اGَ�ْْ(ُم َ:َ�ْ�ِ- َ+َ�َ'ُ�وWُ َ��ُ�(ا

w : َأَ+QَPِ9َ�ْw -ُ%&NِPُ، َ��َل: َوw ا���9ُس ُیx -ُ>َ)%&Nِم�2ِ�ِ�2َْ� َ��َل: 9ِ�َ0َ* ا���ُ- ِ+َ=اَءَك، َ��َلw َوا���ِ- َ': xمQَ4 َ��َل

w : َ��َل َأَ+x -ُ%&NِPُْخQَPِ،: َوw ا���9ُس ُیNِ&%(َ<ُ- ِ�َ&2ِ�ِ�9َْ�،َ��َل: َوا���ِ- َی� َرُس(َل ا���ِ- َ'9ِ�َ0َ* ا���ُ- ِ+َ=اَءَك َ��َل

w َوا���ِ- َ'9ِ�َ0َ* : َأَ+0َ�ِ -ُ%&NِPُ	�QَPِ، َ��َل: َوw ا���9ُس ُیx -ُ>َ)%&Nَِخَ(ا2ِ�ِْ�، َ��َل: َوا���ِ- َ'9ِ�َ0َ* ا���ُ- ِ+َ=اَءَك، َ��َل

w َوا���ِ- َ'9ِ�َ0َ* ا���ُ- ِ+َ=اَءَك َ��َل : QَPِ�َ�Mَ، َ��َلَأَ+NِPُ&%ُ- ِ�: َو w ا���9ُس ُیNِ&%(َ<ُ- 0َ�ِ	��2ِ�ِْ�، َ��َل: ا���ُ- ِ+َ=اَءَك، َ��َل

ا�����2ُ اEِcْْ� َذْ<َ&ُ- َو42�َْ� َ�ْ�َ&ُ- َوَ��4ْ� َ+ْ�َ'ُ-، : َ+َ(َضَ� َیَ=Wُ َ:َ�ْ�ِ- َوَ��َل: َوw ا���9ُس ُی2ِ�ِw�Mَ�ِ -ُ>َ)%&Nِْ�، َ��َل

� َیْ�PَEَ�ْا Qَ�َِشْ*ٍء َ+َ�ْ� َیُ)ْ� َ�0ُْ= َذ �  )) 6ُEِPَ ِإَ�

  :�����yi، رجc دخc ا���( و��ل  

َ̂ َ��َل((  Nََوُهَ( َ:�% ِإْس Qٍ�ِا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� : :� َأَ<8ُ ْ�ُ� َم� �َ�َ9َ�ْ	� Nْ>َُ� ِ+* اْ�َ	ْ�ِ#ِ= َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��

: َمْ- َمْ-، َ��َل: �Gََل َأْص�Nَُب َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�ِإْذ َ'�َء َأْ:َ�اِ�*� َ+�Gََم َیُ&(ُل ِ+* اْ�َ	ْ�ِ#ِ= َ+

� َ��َل ��pُ ِإن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ��P�َ Wُ)َ�ُآPَ+َ Wُ):َُد Wُ)ُ�ْ�ِرُم w

�ُ�ُ� Jَ�ِْ*ٍء ِمْ� َهَ>ا اْ�َ&ْ(ِل َوw اGَ�َْ>ِر ِإ<�َ	� ِهَ* ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- : ��Gَ+َ Wَُل َ�ُ-َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َدَ:ْ�َ w =َ'ِ��َ	َ�ْا Wِ<ِِإن� َه

َ َمَ� َرُ'qً ِمَ� َ:�� َوَ'�7 َوا���qِة َوِ�َ�اَءِة اGُ�ْْ��ِن َأْو َآَ	� َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َ+

-ِ�ْ�َ:َ -ُ�9Jَ+َ ِم َ+َ#�َء ِ�َ=ْ�ٍ( ِمْ� َم�ٍء)ْGَ�ْا((  

َ��َم َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* َصqٍة َوُ�ْ	�9َ َم�Gَ+َ -ُ0ََل َأْ:َ�اِ�*� َوُهَ( : :� أ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

: ُمNَ	�ً=ا َوw َ�ْ�َ�ْ� َم�9َ0َ َأَ�ً=ا َ+َ�	�� َس��َ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َلِ+* ا���qِة ا�����2ُ اْرَ�ْ	9ِ* َو

  )) ِ��ْ:َ�اِ�*Gَ�َ 4ْ= َ�#�ْ�َت َواِس�0ً ُیِ�یُ= َرْ�َ	َ! ا���ِ- 

ا���ل �?�  ا��?2 ص�� ���L آ�ن �� أ��E درج� �5 اUدب وا���ا�k، رج�M cل �L أ���i �5 ه\ا  

  .صق إنL ��ل اH: أ��_، �Mل �q��L ���_ وf ��ل 
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����� اUدب واfح���ل، وا���ji، : رجc ج\�L �5 رداLR ح�E أث� ��E رL�BM ا��gی��، �Mل ،J��د

 L���  وا��ح��، وا��B4، وس�3 ا�4ر، ه\J آ�?� �5 أخ�ق ا���B ا��?2 ص�� 

 أن ��uح آc واح: أی?� اUخ�ة  P��ای� إن��ن ��E یJ، ه\J ا�?ای�  أن� أ?� L� H2 أن ی��� ا<��

 ����ج إ�E ر�M، إ�E ح>��، إ�E ��دة إ�E آ��� ����i، إ�E خ��، إ�E ��3ون�، إذا أردت أن �tخ\ ��

�T وج�M cل Hن اU ،ji�U\ ا�>��� ا���وأن  �ً��iو� L3� �ً>�ن آ���أن  
  :إن��ن إ�E اH ی(

 َض�7 �7ِ َر�Nِ�ْ��ِ Qَ4ْ)َ	ِ! َواْ�َ	ْ(ِ:gَِ! اNَ�َْ�9َِ! َوَ'�ِدPِ����ِ �ْ2ُ�ْ* ِهَ* َأْ�َ�ُ� ِإن� َر��Qَ ُهَ( َأْ:َ�ُ� ِ�َ	ْ��اْدُع ِإَ�� َسِ&

  C)125(َ:ْ� َسِ&�ِ�ِ- َوُهَ( َأْ:َ�ُ� ِ��ْ�ُ	Pَ2ِْ=یَ� 
 ) cس�رة ا���(  

ا�>��� ا����� ح��� أ�� اUح�5، إذا ��  ��ق ��5 ا�����e ا�����، و��5 وج�د�?2 ����� ه� أح�5،  

���R آ��� ح��� ی(
 أن ����ر اUح�5 �� ا�(ال ی�ج ���M ن��س، ی�ج واح ����4 وا��Zن� 

��ة إ�E اH ا�����e ا�����  .��?Tم، إذا �2 ی>5 جال أس��م ا�>��� اUح�5، ���


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س������ .ح�وة ا!ی��ن ) :112( ا�رس  -��

  11-10- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

�T وجc، �?\ا ا�\ي ی��� ا!س�م ��اث إن��ن   H5 ا� cPن Lی5 أن�5 ا���3ی��ت ا�(���3 ا���ن�3 ��

�� أ�� دی��� وح� �5 اH، �5 خ��y ا�>�ن، ��\�_ ا�ی5 نcP وUن ا�ی5 نcP أخ�i �� ج�هc، ��اث أر

 ��L� cP���� L�M دور cBM ا��cP ودور �3 cP3ا� ،cP2 ا��?� cPا�� �� �� �iوأخ ،cPص�� ا�� cPا�� ��

3 ا��cP �?2 ا��cP، ی��3 �?2 ا��� Jودور ،cP5 ص�� ا��� l ه\J ن��3 �5 ا��cP، دورcBM J ا��cP ا��tآ

�T وجk� c أن ه��ك ����ً� را�Mً� جًا ��?2 ا���4ص  Hا Jآ�� أراد l?2 ا����ى أن �B<ا� Hن23 ا

��� ه\J ا���3م �5 أرEM ا�3�gح>�م ا�Uط ا�Bس��fوLPم أص�ل ا�������� ه� �gم ا���.  

��E آcٍ �� ه ،lري �5 ا���X!وا ���gوا��>2 ا� y�M\ا ا�رس اخ��ت �>2 آ� j�����B ا��E�3 ا�

��E ������3 ؟ ا!ن��ن  L���� �ً4ن  ی�tل أحآ2 ���ذا ��3M 5<ًا و���Z3>2 آ���� E�� L��Pن4ً� أ�

�� jP� 5 أن� �f رسE أح��نً� ی\آ� ن4ً� دون �Xح، أو ��gح ���� أ�� ح���� ی(c3 ا��l ���رًا �

  .ج��RT�L ودLPR�M وt�� �ً�Mن��

���4ص اUد��� آ�ن ی��� س�����X �� 5ح �����P� 5، �?2 ا���X lء دy�M آ�� �� ا�(���3 أس��ذ ا

 ورد �� ا�O�Pن ا�>�ی2Mًا و  :ج

)Gُ0َْ�ِل َی �َب َآَ	� َأَ�	��2َ َ:َ�� �َوَآَ>Qَ�ِ َیْ#Qَ�&ِPَ َر�%Qَ َوُیُ4�0َ	Qَ ِمْ� َ�ْ ِوی7ِ اْ�َ َ��ِدیِ� َوُیَ0ْ>ِ %�Pِ	Qَ�ْ�َ:َ -ُPَ َوَ:َ�

  6(C(Qَ ِمْ� َ�ْ&7ُ ِإْ�َ�اِه�َ� َوِإْس�Nََق ِإن� َر��Qَ َ:ِ��ٌ� َ�ِ)�ٌ� َأَ�َ(ْی
 ) jس�رة ی�س(  

 ورد �� ا��ی* ا����4Mو :Hآ��ب ا �� �ً�?� E�zأن ی fإ.  

   cوآ cPی5 ن���Pً� أص���ً� ه\J ن��3 آ�Bى ������س�B ا� �ً�?� ���gا� lی�?2 ا�� ������!ن��ن 

  :c<g� �P�P أو ��خ� �Xح �?\ا ا��cP، ا��ی* ا���مدروس ا�2�3 �� ا��

qpٌَث َمْ� ُآ�� ِ+�ِ- َوَ'َ= : َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

	�� ِسَ(اُهَ	� َوَأْن ُیNِ;� اْ�َ	ْ�َء w ُیNِ&%ُ- ِإw ِ���ِ- َوَأْن َیْ)q�َ Wَ�ََوَة ا�یَ	�ِن َأْن َیُ)(َن ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأَ�;� ِإَ�ْ�ِ- ِم

  )) َأْن َی0ُ(َد ِ+* اْ�ُ)Eِْ� َآَ	� َیْ)Wُ�َ َأْن ُیGَْ>َف ِ+* ا���9ِر 
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���ذا ی��4ف ا���س �5 ا�ی5، ���ذا f یخc ا���س �� دی5 اH أ��اجً� ؟ Uن?2 �� ذا�Mا ح�وة   

، ����3ا إ�E حyR�P ا!ی��ن و����3 حyR�P ا!ی��ن �Xء وأن �\وق ح�وة ا!ی��ن �Xء Oخ� ا!ی��ن

  .و��Xن ��5 ا�����ی�5، أن ��3ف حyR�P ا!ی��ن �Xء وأن �\وق ح�وة ا!ی��ن �Xء Oخ�

   ��Bآ  ی>�ن ی?�دیً�، ذآ� جًا ی��c أ��E ا�g?�دات وصc إ�E حM ����p �3إن��نً� �� ج�� )� M

 ی��� X?�دات �� ا��gی�3 ه\ا وصc إ�E حyR�P ا!ی��ن، ا���eی� ا��� �Mأه� ��  �5Mع و�u!ا

yی�u L� وة ا!ی��ن ه\ا�أ�� أن ی\وق ح ،
  .ا�>�

أری أن أ�Mل �>2 ��دئ ذي �ء، أنL ��ق آ��B آ��B آ��B ��5 أن ��3ف حyR�P ا!ی��ن و��5 أن �\وق   

���� ��Rوة ا!ی��ن، ����ر و���ح �g�ن ���2 ی���3ن حyR�P ا!ی��ن، و�� أن �5 هfzء، �� أن اث�� 

  .أ�j ��?2 ذا�Mا ح�وة ا!ی��ن �5 ی�B�oن �� اUرض

ٍ! َخْ�ُ� ا����Nََ�ِ! َأْرَ�0ٌَ! َوَخْ�ُ� ا���َ�اَی� َأْرَ�ُ� ِم�iَ: َ:ِ� اْ�ِ� َ:&��ٍس، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )) َوَخْ�ُ� اْ�ُ#ُ�(ِش َأْرَ�w� !ُ0ٍَف َوَ�ْ� ُیhَْ�َ; اJَ:َ �9َpَْ� َأ�Eً�ْ ِمْ� ِ���ٍ! 

����B3ة أن �c4 إ�E اH آ� �\وق ح�وة ا!ی��ن f أن �EPB �� حود ا�����3 ا���eی�، أن� �5 ��ب   

J خ���� إس����، �� ��E آ���ت ن��3?� آ��Zًا أنL ��ن ی�ج y��3، ا������إس ���J أر�� ��ن ی�ج

�� إس����، ��ن ثL���P إس����، ه\ا آ�L ث���P �����3ت أ�� ح�وة T، ن���إس J�)�ا �� ��ن ی�ج

ا!ی��ن �Xء Oخ�، ح�وة ا!ی��ن f �\وM?� إf إذا اصk� h��i اH، ح�وة ا!ی��ن f �\وM?� إf إذا 

f وة ا!ی��ن�ء، ح�X cآ E�� L�ث�O  f ء�X وة ا!ی��ن�أ�� ح ،Jأ�� E�� h�Pإذا اس� fإ �?Mو\�

ی4ق، واH �� ی2�3 ا����ك �� ن�5 ����P� L���ن� ���L ������ف، ه\J اUح�ال ا�\ي ��X?� ا�����4 

ي آ�ن ی3\ب cBM أن ی�M ،c�Pل �L أ�� س���ن� 5� 
�Bق، ی��3 خأ��
 أن ی>�ن : ا�>�ام �Xء f ی4

hن_ وأن�<� واf H أح
 أن : �E��3 �� أه�_، اس��3ا ��ذا �Mل UنL ذاق ح�وة ا!ی��ن، �Mل ���

ي ��أآ�ن �� أه�� و���� وو�ي، ج�����p �� q ا�(��س زوج�L أ���T�� Lی�� أوfدJ أ���L، و

����� ا�ن�� ون��3?�، ص�� �B�u و���ول �3uم ا��g3ء وا��>�j یc�3، و���M ورد، و���4 و��ا��، 

 qج�� Hن�� ون��3?� وی�4ب رس�ل اي ����� ا���و����ح واf H أح
 أن أآ�ن �� أه�� وو�ي و

2?�M�� وة ا!ی��ن ه\ا�ا ح�Mء ا�\ی5 ذاfzآ�، ه�g�.  

  JPأن ی�� �Bا�� Lا�\ي آ�� L� ل�M ،آ�ن ی��زع �� أرض ا���3آ� cح��ء : ص���� ج��U5 ا�� hأن ی� س3

L� ل�M ،ات��Uأ: أم ��5 ا �ً�Bى نTخ�� �� ج Hاك اTج L� cMم و�ا�� ��� Hات أ��� رس�ل ا��Uا k� ن�

�\ر �>2 إذا خ�l إ�E ن�B>2 و��>2 �� 5��iف، وه� ی��زع ذاق ح�وة  f Lص���U cMو ،L5 أ���

  .ا!ی��ن
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اH، ���� وh3M ا��أة رأت زوج?� ��Mً�، وا��?� ��Mً�، وأ��ه� ��Mً�، وأخ�?� ً��M� ،��Pل �� �c3 رس�ل   

h��M �Bا�� E�� �?���3ك َجَ�، أي �?�ن: � �ٍB�4� cآ Hی� رس�ل ا.  

ا�fO �3�� ����4ف ����ا ا�ن�� Uن?2 ذا�Mا ح�وة ا!ی��ن، درس�� ا���م ح�وة : أخ�ان� ا�>�ام  

ة، آ�
 ا����ة، آ�
 ا��LP، آ�
 ا��ی�P3ا� 

 ��ج�دة، ���� آ��<��� yR�Pأص�ل ا!ی��ن، ا�� ،*

 ة، ا���ری6 ا!س���، ��ری6 ا���gی�X ،kء f ی��?� ��ی�5 ا�>�
، أ�� ح���� �(�ه�P32 ا��� ،LPا��

��E آ�X cء ی>��_ اH إآ�ا�ً� f ی�صt� jن ی\یP_ ح�وة  Hا ���u ث�z� ن��_ وه�اك وح����

  :ا!ی��ن، ح�وة ا!ی��ن أن �c4 إ�E اH، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

qpٌَث َمْ� ُآ�� ِ+�ِ- َوَ'َ= : َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َرِض* ا���ُ- َ:9ُْ-، َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

  ...)) q�ََوَة ا�یَ	�ِن

   E���� اH، ا���أة ���BB، �� ا�\ي ی���_ �u E5 إ��zا�� k�rp ا!ی��ن �L ح�وة ی\وM?�، �� ا�\ي ی

ا��4B ؟ آ5 وا�3M أن �y�i ا��4B ه\ا �Xء ی��k� y ا�kBi أن �����k ����س5 ا����ء ا�>�س��ت 

 �4Bا� ro� أن _��� j��<ا�� ،j��<ا�� k� rMا!ن��ن �>5 ی��� kBu k� yء ی��ا��X ا��3ری�ت ه\ا

E��3� ل�M ،ن��_ وه�اك hإذا خ��� fإ��?� إ c4� ی�>5 أن f وة ا!ی��ن�ن حtآ:  

  C)40(َأم�� َمْ� َخ�َف َم�Gََم َر�4ِ- َوَ<2َ� ا�8َEْ�9 َ:ِ� ا2َ�َْ(ى �َو
  )س�رة ا���ز��ت ( 

   2?�B�� ،ا�����4 ا�>�ام L�3� ق ا�\ي��ج�
، �Xء f ی4Uا c3�� وة ا!ی��ن�\وق ح�ح����  hأن

�ق ی(�q ��?� آ�نh ��ق ا���4ر Uن?2 ذا�Mا ح�وة ا!ی��ن، أی�م ��ى 4�Xً� دآ�ن ص�i� ��oف ا��

��gة fOف ���ة، ���R أ���R�� jن أ�j ��اJ ا�آ�ن أصh�B ج��  ��oی�م ا� cإذا آ ،��اث�� ��g س�

y�3�� ا��ارد 
��B� ،L�.  

LBX ا!ی��ن ��gء ��دي �23u L وL�3u ح�� وأ��j ه\ا ا�23i إ�E ا!ی��ن، ح�وة : أی?� اUخ�ة  

ی��ن إ�E ه\ا ا�23i ��4ر ح�وة ا!ی��ن، �\�_ ه\J ا!ی��ن، LBX ا!ی��ن �23i ح��ى ث2 أ��h ا!

  .ا�Z�ث �5 آL�� 5 وج ح�وة ا!ی��ن

  ...)) ْن َیُ)(َن ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأَ�;� ِإَ�ْ�ِ- ِم	�� ِسَ(اُهَ	�(َ(

   
 اج�����، ی(��P�و lن ،�Bpور lة، ن�?Xو l���4، ن� ه�� ��5u ا��gه، ی�ج نl وی�ج

ج نl ود��ة إ�E ح��� را�3R جًا �����i، ی�ج نl وج�TRة آ��Bة ن��?� �����ن�4
 أن ����4?�، ی�

��E ا�g?�ات ا���  Lس�� �� �Bا�� ���uو ،LنO�M �� Hا ���u ث�z� وس��ة ����3، ح���� lن ی�ج

Hا ���u ث�O وة ا!ی��ن�ذاق ا!ن��ن ح Eوة ا!ی��ن، و���\وق ح�أن  _� Hی��� ا _�� h���E  أود

 �R�� E?ى أ��م ا����� ygد� Eإ� _Pی�u �� أ��م أي �>�ن h�M�� إذا hازن�، أن�� ���M ،ء�X cآ
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 J\�3ا �� هBM 5ء ا�\یfzه،kد� س��رة، ��ذا ی�ج �� ا�اخc ؟ ی�ج �3uم و��pء ورlM، وی�ج

ا!ی��ن �>�ن ا��Uآ5 یtآ��ن وی�����3ن، وی���3ن Oذان?2 وأ���?2 ��� ح�م اH، �� ذا�Mا ح�وة 

 q���3ً� ������ �>f 5 ی���3ن، إذا إن��ن أ2�M �_ ی���ً� �e�oً� أن ا��اس�����?�P� 2ب اH ی��3 أ

 LنU ص� L�ء �� ح���X 
�uمأ�ل ه\ا ا�>�M �� c�3ذاق ا� ��.  

اخ��ر أن� أ�Mل �>2 آ��� أی?� اUخ�ة، ا��5�z أآ�B إن(�ز �L أنL أح�5 اfخ���ر، اخ��ر اH، إن��ن 

 cوج T� Hإن��ن اخ��ر ا ا���أة، اخ��ر ا���ل، ا�(�J، ا���k ا��ح�ت، اخ��ر ا���eه� ا�����، وی�ج

أ�Ei ا!ن��ن أذآE إن��ن ه� ا�\ي اخ��ر اH ورس��L، ا!ن��ن ��E ی23i��� �3g ا���� ؟ إذا آ�ن 

 f ن��Zp L3� ، أو����ح���  L3� أو rاج، إذا ا!ن��ن ��یTص��� ا�� f ،�3مiر أن ی��4ر ا�Pی

 L���Pوة ا!ی��ن ��س��ص��� ی\وق ح LاجT� 5�z���� ،
�iاج ا�Tا�� 

 إf ص�ح�i23 ا�i��� �3gی

ی(�ب، �k أن اf H ی(�ب وf ی�gرط ج�ب أن �L3� ��i4 اصi�حً� ���ً�، أن ���4 إن �2 �>5 

� ،H�� c4�� ،cu�� 5ی
 ��L ���ج� ،L���J��o، ا�4�ة أ��E ���3 �� اUرض �?\ا ا��i� ،L��� cBP

�� س��ه� ا���B ح�وة ا!ی��ن�g� ����)� _B�M �� �Pن���، ی�t�i5، ا��Uا _B�M �� �Pی�.  

��ة ��Bت �5 ه\ا ا��ی* �?\ا ا��cZ، حyR�P ا!ی��ن أنh أ��م خ�ر�X �4P� �uء ج��c �>5 ورق،   

�uأ���ر ����زة، إ kر�t� ث��ن�� أ���ر ���gث ه�� ا��ث ��E ا��?c، ا����o خ��� �tر��3، ج� ��

��E ا��رق، ه\ا ورق ورق، �5�B حyR�P ا!ی��ن و��5 ح�وة ا!ی��ن  Lو�>5 آ� ،��Bف ن�م، ح��م آ�p

�� ��5 ا��رق وا��4P ن��L، ��5 ورق و���4M 5، ��5 حyR�P ا!ی��ن وح�وة ا!ی��ن �� ��5 ص�رة 

yR�Pآ�?�، �� ��5 حt� ح����ح� و���>?�  ���و��5 ����ن  �?Pi�� وة ا!ی��ن �� ��5 ����ن�ا!ی��ن وح

�5 ح�وة ا!ی��ن c� ا!ی��ن yR�P5 ح� f ًا، درس�� ا���م  .��ق آ��B ج

   ،Jأ�P� ارس� آ��ب� Eج إ�����ا!ی��ن  yR�Pأ�� ح ،ح�وة ا!ی��ن ����ج إ�E �(�هة، ج�ه ��gه

����3�_، ه\J حyR�P ا!ی��ن �t��_ �5 درس ���X 5� 2ی� ����X kی�، ���� درس، �� jPZ�Tداد �

 23u \وق�و cوج T� H�� c4�� وة ا!ی��ن ح�����ا!ی��ن، أ�� ح yR�Pح J\ة، ه���5 آ��ب �5 ���

 ذhM ح�وة ا!ی��نP� ب�Pا�.  

  p 5�3دة ا��B�
، ا�(�ارح �?� ��Bدة، �Pدة ا��B�r ح�وة ا!ی��ن ����ج إ�E إخ�ص، ا!خ�ص 

��Bدة ا��جc أن  ،Hا ���u �� >�ن�أن  ��Bدة ا�� ،Hا ���f �� 5 ی� j<� ذن أنUدة ا�B� ،�4Bا�

E��3� ل�M ،ص�ا!خ 
�Pدة ا��B�  :��Pدك إ�q��)� E ا�2�3، 

  C)24(ْ�ُ:�2َ ِ+* ا���َ	�ِء �َأَ�ْ� َ�َ� َآlَ�ْ َضَ�َب ا���ُ- َمqًrَ َآِ�َ	ً! 4��ََ&ً! َآJََ#َ�ٍة 4��ََ&ٍ! َأْص�pَ �2َ�ُِ�6ٌ َوَ+
  )س�رة إ��اه�2 ( 
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أن� أ�k ��5 أیی>2 ه\J ا��(���، أنh ذhM ا��3iم وا��gاب وا���� وا�Tواج، واfس���Pء ��E ��اش   

 ،cوج T� Hب �5 ا�Pوة ا��ح hMذ cح��� ��خ�ة، ه Eإ� E�وث��، أن ���ي ث��ب ج���� جًا أن �

  :��، �Mل �E��3اد�k ث��?�، ث��?� ا�c�3 ا��4

 َ+َ0ْ�َ�ْ	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� �7ْ�ُ ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� ِمrُْ�ُ)ْ� ُی(َ�� ِإَ�*� َأ<�َ	� ِإ2ُ�َُ)ْ� ِإَ�ٌ- َواِ�ٌ= َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�4ِ-

  C)110(َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا 
 ) j?<س�رة ا�(  

���X Eح ه\ا ا��ی* �� أوسk آ��ب ��gح اUح�دی* إf أن ا��ی* ه��    h3�uا ،y�Mء د�X ی�ج

  ا�����4 ی�ج �E�3 �?\ا ا��ی* �� ورد �� ا��gح،

  )) َأْن َیُ)(َن ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأَ�;� ِإَ�ْ�ِ- ِم	�� ِسَ(اُهَ	� ((... 

��� س�اه�� �(�رة ���gن  س�اه�� اس 2����c، ی��3 أنh أ��م �X]�5 ��� س�اه�� ���آ5 ����ن?�،  

آ��ده�، ��� س�اه� cM إن آ�ن ��Oءآ2، اUب �� أ��ك ���M ،��43ل �_ إذا � 2��cZ� c3 �� أ�Mل �_ 

E��3� ل�M ،ا��� qي و����  :���X _� qء 

اPُ+ْ�َPَ�ُْ	(َه� َوِ�َ#�َرٌة JَMْ�َْ(َن  �7ْ�ُ ِإْن َآ�َن َ�َ��ُؤُآْ� َوَأْ��9َُؤُآْ� َوِإْخَ(اُ<ُ)ْ� َوَأْزَواُ'ُ)ْ� َوَ:�Jَِ�ُ�ُ)ْ� َوَأْمَ(اٌل

��P�َ ا)�ُ���َPَ+َ -ِ�ِ�&ِِآُ� َ�ْ�َضْ(َ<�2َ َأَ�;� ِإَ�ْ�ُ)ْ� ِمَ� ا���ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َوِ'�2ٍَد ِ+* َس��َدَه� َوَمَ��َیْ ِ�َ* ا���ُ-  َآَ

 �َ�Gِِس�Eَ�َْم ا)ْGَ�َْوا���ُ- َ�� َی2ِْ=ي ا Wِ�ِ24(ِ�َ ْم(C  
  )ا����� س�رة ( 

   fو �Bأآ Hل ا�M �� ،LPع خ���uوأ �ًM���� ع�uأن ا!ن��ن إذا أ ��Mی�م ا�� �� �Biة ذآ�ت �� خ��

��ة و�� ردده� ����نL أ�j ��ة UنL أ�uع ا�MUى �� ��4رJ، ا!ن��ن إذا Oث� أن ی>�
 ��fً ح�ا�ً� 

�j ��ة UنL رأى أن ه\ا ا���ل ا�\ي ��p 5 ا���س، ه\ا �� �Mل اH أآ�B وf ��ة و�� ردده� ����نL أ

 Lه�U ًء���� اH ورس��L، ا!ن��ن ا�\ي �2 ی2P ا!س�م �� ���L إر�u 5� J�� E�pأ �o5 ا�� L3�)ی

 E�pد أfوUوج� واTء ا���وUوfد�M �� Jل اH أآ�B وf ��ة و�� ردده� ����نL أ�j ��ة، UنL رأى إر

�T وج�X ،cء � Hء ا��J �5 إر���� اt� HنO hث�ت �u E����ج جًا أنh ح���� �zث� ا�ن�� 

f \R �\وق ح�وة ا!ی��ن��  .ا�MUى أو اUن�k �� ن�eك 

اQن ی�ج ����ر و����Rن ����ن ���2 آ�?2 ی���3ن ا���ل وا���ام، ی���3ن ا�4ق ����� وا�>\ب   

ی��ن�ن، Uن?2 �� ذا�Mا ح�وة ا!ی��ن  رذی�� وه� ی>\��ن، ی���3ن ا��Uن� ����� وا����ن� رذی�� وه2

  .و����ا حyR�P ا!ی��ن

   
ی* د�P�M أن ی>�ن اH ورس��L ی��3 أوا�� اO�M �� HنL وأوا�� ا���B �� س��L أح���� �iPن ی�ج

 lا�� k� _���4� �3رض��ح�5 ا���3رض، ح����  Lأن y�Mرأي د إ��_، ی��3 ی�ج ص�اع وی�ج
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� _��tح���� ی ���gث���ً� �>5 ا� �ً[�X 
��ً�، ح���� �>��X �ً4ن jی��� ��Bي، أ�� ه\ا ا���o� ��B

 Hا _Mأذا Lس�� �� �Bوا�� LنO�M �� cوج T� Hث�ت اO ص�ر ه��ك ص�اع، إذا L���ا��gع f ی�Pك 

���X cق  L� إن��ن ی>�ن ��� ،��P� 
ح�وة ا!ی��ن ی�ج ن�iP �?�� ا��
 ن���ن، ح
 ن��� وح


 أج�ًا�iی  c� ی��� LنU f ؟ c�3ه\ا ا� 
آ��Bًا جًا، ی��3 ��g أ��Zل أج� ا��cZ ا��X c�3ق ���ذا أح

���P، ا!ن��ن ح���� یtخ\ ا�واء  
ه� �Xق �>5 أح
 ا�خc ا�>��B ا�\ي یt��L �5 ه\ا ا�c�3، �?\ا ح

��L ه\ا ا�واء ی�?� ه\ا ا��P� نU ،�ً��P� �ًBح LBواء ؟ ی�2�U، ا�واء وإن آ�ن ��ًا ا��� ���ذا ی�
 ا�

وإن آ�ن ���p ا�5�Z، وإن آ�ن أخ\J ی���ج إ�E ج? آc ث�ث س���ت ���L أن ی����P �� ا���t�� cخ\ 

 L����Pً� وه\ا ا�cP3 ا�\ي أود �ًBواء حا�واء �k أنL �� ن��P، و��B ����ر، وL�<� ،�� 23u ی�
 ا�

Mا����� �M�� 5� L3ا!ن��ن ه� ا�\ي ر� �� Hتا�.  

ا��5�z ح���� ی�5M أن ا��gرع ا��>�f 2 ی��t وf ی�?E إL�� �� f ص�ح ��جc أو : أی?� اUخ�ة  

 ���Pی cP3وا� ،cجO ص�أو خ cج��خ�ص Oجc، آc أوا�� ا�O�Pن ا�>�ی2 وا���� ا��i?�ة ��?� ص�ح 

cجQص ا�وا�� cح ا��3ج�ا�4 
  .رج��ن ج�ن

�2�P، ا����cBP ��ی� f ی�ج ���ج�ت، أنh وازن ���3X ،5�4�X 5ر ا��5�z ا��k� ��i4 اH ا���  

���M ا����cBP������ 2�P ا����ؤل  ،cBP������ L�M�� 2�P��� ��p إن��ن ،cBP������ L�M�� 2�P���

 �M�� ����� ،Lخ����X E���L وأن اH ی��5 خ���L وأن اH ی� ��oی�� f H�3ر أن اgن��� وا�t�iوا�

 5�zا�� ��p 5� ،خ�ف �� �P5 خ�ف ا��� hأن ،�?�� �Bأآ �B�4� �B�4ا�� kM�� ،ا���ف cBP������

خ�ف ا���ض �� ��ض، ه\ا ا�y�P ا������، خ�ف ا��(?�ل خ�ف ا����cBP، ه\ا وح�PX Jء، ح�وة 

ا�R �� إن : ا!ی��ن ���� ��_ آc ه\J اfQم، ��ذا �Mل أح ا����3ء�����ن� �� صري ��ذا ی�c3 أ

ا�R ��أ�3و�  .ن� ��3�Sدي س��ح�، إن ح��Bن� ����B خ��ة، وإن ���Mن� �X ���P?�دة، ���ذا ی�c3 أ

���L ا�4�ة وا���م   �Bل ا���M ��� *یأ�� �>� �� ا�(��، �?\ا ا��Pل ����3ن ا���X r3� : E�3اح ا��

�?� �2 یخc ج�� اUول أنL اQن �� ج�� ا��Pب و�Mل �r3 ا��3ر��H�� 5 �� ا�ن�� ج�� �5 �2 یخ

E�3ه\ا ا�� Eإ� ��g� ن��O�M ی�O   :اQخ�ة وی�ج

  C)46(�َوِ�َ	ْ� َخ�َف َم�Gََم َر��Pَ�9'َ -ِ4ِن 
  )س�رة ا��ح�5 ( 

  E��3� ل�M ،خ�ةQن�� وج�� ا  :ج�� ا�

  C)6(�َوُیْ=ِخ2ُ�ُُ� ا�9#َ�َْ! َ:��َ+�2َ 2ُ�َْ� 
 )   )س�رة ���
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� �� ه\ا ا�رس ��E ح�وة ا!ی��ن، ح�وة ا!ی��ن ���ك ��3_ إ�E أذا�3u 2?M?� �� ا�ن��، أن� أ�

�T وج�X ،cء �pی
 إن أردت أن �>�ن  H�� _ص���ل ا���ل، \� Eإ� ،hMوا�� ا�c�3، إ�E �\ل ا�(?

 Hا ���u E����P�tً�، إن أردت ���B ث��Rة f ����ة، �f �ًP�t خ���ً� ���3_ ���وة ا!ی��ن وه� أن �>�ن 

P�2�.  

   cدخ 
ی�ج �Xء Oخ� ا!ن��ن أح��نً� ی��\ذ �h�M �� ،L�P3 إن��ن ��ج� ویk�B ��3ً� آ��Zًا وه� ��3

ا���c ا����� ا�����Z وه� ��q ����ول �3uم ا�o\اء وا�ن�� ح� وا���وح� ���i3، وا�5R��T ��ق 

 ،j�<� ،�ًح��ا��\ة ا���دی� أن ی>�ن ا!ن��ن �� f ،ة ��دی�\� �3uم، �>5 ه� اث�� ��g ��3?2، ی�ج

 Lح�آ� ��t� 5 ح�����zا�� ،���P���c، ا�(� ح�ر �>5 ا�5R��T ا�>�Z وا�خc ا�>��B یL� c�3 �\ة  ��س�

 yی�iف ا��� ،Jی� وج�د�pو Jف س� وج�د��J �\ة ����P ه� �� �L �� ا����ة ی�ج?� �Pا������ ��ا�

 اH �>�ن�،�� L� ف أن�� ،E��3�و Lن��Bس Hا Eإ� E��3� ل�M:  

  C)54(�ِإن� اْ�ُ	�Gِ�Pَ� ِ+* َ'��9ٍت َوَ<2ٍَ� 
 ) ��Pس�رة ا�(  

أص�o ا��\اR\ ا����� ا���وة، ی�ج أ��3u ص3
 أن ���T ���?� أ�� ا��gء ا���� ص�رخ، ا��M : c�iل  

 �Bوة ص�رخ� وا���ح��، آ��� ا�� 
�i�3م ا�iا� �Zُی��، أآ c�� �P3� L�� �� ی��3ن ��o4ا�

�Bل��M ،ا!ی��ن ���g�� وة��3 اس��3ر ا��Rا��ا L�p:  

َذاَق 0ْ�ََ� ا�یَ	�ِن َمْ� : َ:ِ� ا0َ�ْ&��ِس ْ�ِ� َ:ْ&ِ= اْ�ُ	�3ِ�ِ; َأ<�ُ- َسِ	َ� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل(( 

>َ =ٍ�	Nَ	ُ�ِِم ِدی�9ً َوqَرِضَ* ِ�����ِ- َر�¥� َوِ���ْس �¥�&ِ ((  

ح�وة ا!ی��ن �t�� �5 إی��ن ا��5�z أن ا H�E��3 ه� ا���ن� وf ��نk س�اJ، ه� آ�X cء، إذا أردن�   

 أن ن��o ا!ی��ن ������l، ی�ج �� ا�>�ن ح�P�P واحة ه� اH أي �Mب ��?� ی�yP س�3دة، أي �3

��?� ی�yP ان�BPض، آc واح ��>k� L� 2 ا H�Xf ���)_، إذا آ 2�<� Lأو ���ن ،hر� L����ن ��p أو 

 ،�?B�3 ����(�ب، ا��3ام �?2 آ��� أحgًة ی�X�B� ،���� ء�X 2، أو�I أو أس�ء، أو ،Hا ���� f آ���

ا!ن��ن ح>�2 ن��L، إذا أن �� ho�� h�k� _���3 ن��_ أن_ ��3g أن_ اQن �� �Mب واQن �� ح(�ب، 

����� أصh�B ح>�2 ن��_إذا آ�ن إدراك ا��Pب وا��(�ب ص�رخً� �tن �ٍB��� �� h.  

�?�، ی���Pن أن ��ن ح>�2 ن��L، اQن   ی�ج l�X أآ�L آ�L خ��j إذا �3X أن ه\J اUآ�� ث���P ی

 yی�u Hا k� h��� خ�ان أن�Uا ن�یك أن �>�ن ح>�2 ن��_ �k اH إذا آ�ن ا��iیy س��_، �Mل �� أح

JPه\ا، ه\ا ا�\ي ی�� �2e3 ا������5، ی��4 ص�ة ج���ء f ی�ج ان��Bط،  س�خ5، ��ص�ل ن�ی

��Bدة اUوث�ن ������� �� ا�2��3 ا!س���  ،E?أرض ا������5 ان� �� B3أن ی q[ن أس�سً� ی�i�gا�

و�>5 ر�� ���� دون ذ�_ ��� ���Pون �5 أ����>2، ر�� ���� دون ذ�_، �?\J ا��R�o4 ا�\ي 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1412�� آ��ب ��
 

 �R�Bه� آ �R�o2 ی��ه�?� ا!ن��ن أن?� ص�P��� yی�iس2 وا� L�Bد ث�Pإذا ا�� �ًPس�� ���M ا����3ل آ�� ��

 �5 أن ���P �� ا��ادي �3 ح�5، ه\J ه� ا���o4 س����� واح و�>�_ ثL�B �� ا��?�ی� ه�ك�f.  

f ص��oة �k ا!ص�ار، وس��h ص��oة Uن �3ی�?� ی���، أن �3ل ا����ر ا����P س?�� جًا، أ�� إذا   

�o4ا� J\ه hBمث�ة وا���ا�4 L��� �Bل ا���M E�3� ة ه\ا��Bآ Eإ� hB�Pا!ص�ار : �ة ان k� ة��oص f

  .وf آ��Bة �k اfس���oر

   Eآ2 ح��T وجf ،c ی5�z أح Hا 

 إf �� ی��� f أن �oBوة ا!ی��ن ی��\وق ح�أن  c5 أج�

�B4� Hا ���u E���� ��cZ� ،L� �BB ����  ی>�ن ه�ا J�3Bً� ��� ج]L� h، ا!ن��ن ��� ی���� �iا�

 
 ��!ی��ن ی�
 أ���pت آ��Zة ���� 5�O واس��Pم إ�E اH �� س�k أ�pن�، �>5 راآ?�أحه2 حی* 

J �� اس��k و�>5 �� h��� J\ًا، وهیX �ً���� �?3� c���� ،�?Bی� ���pأ k�س��رة ���� وا���yR و

  .�����Pس�k، �5 اس��k إ��p Eن�� ص
 �� أذن�L اUن_ ی�م ا

   ���pUا L�3ح�5 �� أس� 4ق �3� f ق أو����اJ ا����� �2 ی�EM، أ�� ����ى ا���B ج�، �>5 ص

�ً� و��?�ج�، �X ���3ج c<� ًا��ج، ن�iP �?�� جTنfا Xأ �?�� ��Tنf �ًج� �ًBح �?Bن��?� ا��� ی�

g5 ا���3ة � kMع، �5 ح�* ا��ا�gا� yه� و��eن �5 ح�* ا��<� M qع، أ�� �� ذآ� و�� ا����

 Eإ� qا��� �P��� ������B، أ�� ح���� ��EM �� س�2 ا!ی��ن ����P ا���q إ�E ����ى ا��gع، و

  .����ى ا��gع f ی�ج �(�هة

 J ا���(، أج�c �>�ن ���L، أج�c �>�ن أن ی(�k� q أه�L �� ا�f ،h�B ی�ج��ا��5�z أج�c �>�ن 

 J��3�iت ����3ص� أ�ًا، س�3د����g��� Lء ا��j�e، ا��gء ا���Bح، ا��gء ا����4، ا��gء ا�\ي 

  .ی��� اH، أج�c ج��� ی(�k� q أخ�انL ا��5���z، ی�\اآ�ون ا�2�3 ه\J أج�c ج���

أی�م ا!ن��ن ی���oب ��ن �L د��ة إ�E اH و��L� q اخ��4ص �����3م �5 أی5 ج�ء �?\J ا���3م، ه\ا   

�T وجc ی�ج �Xء  ا�>�ن �>c ا������Mت، ه\ا ا�>�ن Hا Eإ� ��� hك، أس�سً� ��� أن��g� 2س�M

E��3� ل�M ا�(�2، أن� ذآ�ت ��ة yR�M� 2?����  :ی��L� k ا�(��k ه� ا�>�ن إن 

  C)47(وَن =%�َوَیْ�Qَ>َ)�ُ#ِ0ْPَ ِ��0َ�َْ>اِب َوَ�ْ� ُیlَ�ِMْ ا���ُ- َوْ:َ=Wُ َوِإن� َیْ(مً� ِ:9َْ= َر�Qَ4 َآَ lِ�ْ َس9ٍَ! ِم	�� 0ُ�َ
  )س�رة ا��� ( 

  :ن�5 ن3 ا��M ،��P��� 5�Tل �E��3: ه��ك Oی��ن �?\ا ا��r3� ،E�3 ا����3ء �Mل  

َ̂ ا���ُ- �ُهَ( ا��ِ>ي َ'7َ0َ ا��Jْ	8َ ِضَ��ًء َواGَ�َْ	َ� ُ<(رًا َوَ�=�َرWُ َم�9َِزَل 0ْPَ�َِ�ُ	(ا َ:َ=َد ا���9ِ4َ� َواNِ�َْ��َب َم � َخَ�

�7ُ4 اVَ�َْی�ِت Gَ�ِْ(ٍم َی0َْ�ُ	(َن َذQَ�ِ ِإ��Eَ4̂ ُی Nَ�ْ��ِ �)5(C  
 ) qس�رة ی�ن(  
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ه\ا ا���P یور ح�ل اUرض �� ا�g?� دورة، آ�j ن��
 ا������ ا��� ی3iP?� ح�ل اUرض ��   

ا�g?� ؟ نtخ\ ��آT ا���P و��آT اUرض نc4 ���?�� ��� ه\ا ا��� ن�iM j4 ا�ا�Rة ا��� ی��� 

� �?��� ��Pة ا��Rا� دور�L ح�ل ا�q�g، وا��Pن�ن ا��ی��� ا����B ن�3ف �5 نj4 ا��iP ���� ا�

 kiPآ2 ی ،�g�ح���B آ2 آ��� ��� یkiP ا���P �� دور�L ح�ل اUرض، آ2 یkiP �� س�� ��ب اث�� 

 ر�_، ا���م آ2 ث�ن�� أر�k و��gی5 ����م ؟ ��ب أ�j، ���3 ر2M آ��B، اQی� إن ی��ً�  jأ� ��

��ب س������M �� ،5 ا������ ��E ا�5�T ا���P یور ح�ل اUرض آX c?� دورة ��  ��ب س��5

��E ث�ان�  J����M ��B2 ح���� آMص�ر ���3 ر ،jب أ�����م  jأ� �� ،�g�ا���� ��ب اث�� 

د ث�ان� ا���م � E����م  jأ� �� ��P3?� ا�iPا������ ا��� ی J\ه ����M أن�� إذا tا���م، س�ف ن��ج

أن ا����� س��� ا���ء ا���R�� �P�Mن و���3 و��5�3 أ�j وث��ن ���R واث�� ��g، ه\J س��� ���ج]�� 

E��3� ل�M ،����Zا���ء ا� ��  :ا���ء، �E�3 ه\ا أن ه\J اQی� ���g إ�E س�

  lِ)47(C َس9ٍَ! ِم	�� 0ُ�َ=%وَن �َوَیْ�Qَ>َ)�ُ#ِ0ْPَ ِ��0َ�َْ>اِب َوَ�ْ� ُیlَ�ِMْ ا���ُ- َوْ:َ=Wُ َوِإن� َیْ(مً� ِ:9َْ= َر�Qَ4 َآَ ْ�
  )س�رة ا��� ( 

3ون ه\J س��� ا���R>�، خ���   � ��� إf أن اQی� ا��� ذآ� اH ��?� خ���5 أ�j س��، f ی�ج

 E��ة ا��� ن(��?� ح���� ن�k أیی�� Rا�>�ن �� ا��� ��e�أ��3ف س��� ا���ء، ا!ن��ن ح���� ی�ى 

  :ا��Qق وإن �� ا����M ،qل �E��3حyR�P ا�>�ن ا��\ه�� إن �� 

4��َ�ِ lِ(َْأَوَ�ْ� َی %̂ Nَ�ْ2ُ�َْ� َأ<�ُ- ا �َ��&َPََی ��P�َ �ْ2ِ�ِEُ>ِْق َوِ+* َأ�+َVَ�ُْآ47 َشْ*ٍء � َس9ُِ�ی2ِْ� َ�َی��9َ�ِ ِ+* ا �Qَ َأ<�ُ- َ:َ�

  C)53(َش�2ٌِ= 
 ) h�4� س�رة(  

  Hی�ت اO ��e� E�� J�T وجc �� ا��Qق و�� ا�>�ن ی�3X �3gرًا �(�Bً�، أنL  ا!ن��ن ح���� ی�k ی

ه2 ا��X 2�3ء وا�ی�X 5ء، ه\ا ا�i�ق ��5 ا�ی5 وا�2�3 ��ی�ج �� ا�>�ن ان�(�م، اQن أآ�Z ا���س 

ه�3X 2ر أن ا�\ي خ�y ا�>�ن أنTل ه\ا ا�O�Pن، وأن ا�\ي أنTل �� أهc ا���ل، أ�� أهc ا!ی��ن ��

ا ا���B ا�3ن�ن وأن آ�م ا���X �Bح ��O�Pن، وأن خ��y اUآ�ان ��Tل ا�O�Pن، وأن ه\ا ا�O�Pن أرسc ه\

 kMة ا������، وا��ا�iا��4ی� وا�� cP3ا����4، وا� cPط، خ� ا���iة ی�� �?� أر��3 خ�Rدا yا��

 ا�� 5�z���rM أ�ًا ی��(k� 2 ا�>�ن، ا�>�ن وا�O�Pن واح، أس�سً� ���Mا�� ��، f ی�ج��: ا���

�O�Pن آ�ن ن�yu، وا�>�ن O�Mن ص��h، وا��O�M �Bن ی��g، آ�ن خ�LP ا�O�Pن، اfن�(�م ا�\ي ی���k ا

ر �f ،5�Z ی�ج ���rM �� ح���L ا�2�3 ه� ا�O�Pن وا�O�Pن ه� ا�2�3، وی�ج �� ا�O�Pن Pی f 5�zا�� L�

E��3� ل�M ،ی�ت ح�س��O:  

َ̂ ا���َ	�َواِت َواْ�َ  َ̂ َأْ<Eُِ�2ِْ� َوَم� ُآ6ُ9ْ ُمMِ�Pَ> اْ�ُ	Dُ:َ �َ�4�Dِ=ًا �َم� َأْش2َْ=2ُ�ُْ� َخْ�   C)51(ْرِض َوَ�� َخْ�
 ) j?<س�رة ا�(  
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�T وجc �5 أجc أن �\وق ح�وة    Hم ا�آ ku�Pء ا��g>?��ت أ�� ا��ای� ا�2�3 �>c ا��>?5 �� �

 cآ E�� Lس�� �� �Bا�� ���uو ،LنO�M �� Hا ���u ث�z� أن �oB���4_، أو ا!ی��ن ی�� Lه2 أن��� ��

��2 �\ا�L، ا�2�3 : حI�e_، أو X?�ا�_، �\�_ ا���gط ا��>�ي س?���M ،cا ،LP��� 2�� ،J��t� 2��ه��ك 


 أس��ن، ری����ت، u ،س�
، ص���، ه�u ���LP ا����P س?�� خ\ ث�ن�ی� وادخc ج���3 ی�ج

 2�����LP، ادخ�X cی�3 ا���ل وا���ام، ��ری6، ج�oا���، ��o إن>��Tي، ه\J ا���وع ���(���3ت ه� 

 LP��� 2�� ،����X م���ة ه\ا ��J��t� 2، آc ا���3م ���م آ�ن�� أو �P3وا� ،��?Pح>�م ا��Uق، وا�iوا�

 ارس� إ�E ذاآ�ة، �3?� Eی���ج إ� J��tو� LP��� 2�3ا� ،L� 2��و��J��t� 2 أ�� ا�2�3 ا���در اQن ه� 

 2���J��t و���LP، ا�J��t� 2�3 و���f LP ی�EM ��!ن��ن إf إذا ا��\ وس��� إ��Pء �����ة وآ����، ه\ا 

 Eی���ج إ� LPو��� J��t� 2�3ة، أ�� ا�إ�E ذ�_، أ�� ا�L� 2�3 ه� ا�\ي ی�3ك، ا�L� 2�3 ی���ج إ�E �(�ه

ارس��.  

  :ی�ج �� ا�O�Pن ا�>�یO 2ی� د�P�M: أخ�ان� ا�>�ام

�9َُؤُآْ� َوِإْخَ(اُ<ُ)ْ� َوَأْزَواُ'ُ)ْ� َوَ:�Jَِ�ُ�ُ)ْ� َوَأْمَ(اٌل اPُ+ْ�َPَ�ُْ	(َه� َوِ�َ#�َرٌة JَMْ�َْ(َن �7ْ�ُ ِإْن َآ�َن َ�َ��ُؤُآْ� َوَأْ�

��P�َ ا)�ُ���َPَ+َ -ِ�ِ�&ِِآُ� َ�ْ�َضْ(َ<�2َ َأَ�;� ِإَ�ْ�ُ)ْ� ِمَ� ا���ِ- َوَرُس(ِ�ِ- َوِ'�2ٍَد ِ+* َس��َدَه� َوَمَ��َیْ ِ�َ* ا���ُ-  َآَ

�ِ �َ�Gِِس�Eَ�ْ َم)ْGَ�َْوا���ُ- َ�� َی2ِْ=ي ا Wِ�ِ24(َ ْم(C  
  )س�رة ا����� ( 

   �?gة �� ا���� �R�� L�ن وأج����� �g�ی��3 إذا Oث��2 ه\J ا��XUء أنh س�آh�� �� 5 ث��L اث�� 

h�Bه\ا ا� �� EPB� ث�ت أنO hنt� Lأوج h�Bث�ن� و�>5 ه\ا ا� h�� ك�� cBM س�� ا��5�3B، وP3وا� 

ك ����_ أن ��c3 ذ�_، أن ���م ص�ح
 ا�h�B �5 أن ی���L��B� k و E�����R ���ة �>5 آtن اf H ی�

��O hخ�، وأن ���co ا��Pن�ن ا�\ي ����4 ا����tج� وأن ����k �?\ا ا�h�B، أنh ��ذا �h�3 ؟ و���آ5 

 ا�ی�ن، ��� ا!ن��ن ی�ث� ����ن?� أح
 إ��>2 �5 اH ورس��L، وا�M L�� ��Uن�ن إی(�ر �� �Xع ا��اح

��E �(�رة را��� �>BX �?�� 5?�، ��� ی�ث�  Hا ���u ی�، ��� ی�ث�Tج�ة ر�t� 2�� 5<�� E�� Hا ���u

E��3� ل�M ،H�43 ا�ن t� _�Tأب ی� E�� Hا ���u : �� ،_س�� ��p Hا Eإ� yی�i�4ا، ی��3 ا�����

�tی E�4ا ح����ی��، ����ي أو  ح�جT �>�نِ_ ���P� ه� ا���ت، ی��ت ا!ن��ن Hأ�� ا ،J��t� Hا �

 T� Hا ���u E�� اQخ�ة واf H ی?ي ا��Pم ا���سE�3� ،5�P ذ�_ أن ا���سO yث� ا�ن�� Pن�� و�ا�

cوج.  

 أن ه��ك خ�ً� �� ���B_، و�� �L���3، أي : أخ�ان� ا�>�ام  �f H�43 ا�ًا، ح���� ی�ج ن�iP د�P�M ج

س�س?� خ�c �� ا����B و�� ا�����3، إذا إن��ن ی�
 إن��ن f یL�43، ���� ی>�ن �� ���43 ���43 أ

 L� ن�i�gح�ت، ا��B���� cء ث�ن� أی�م ا!ن��ن ی���س�X ی>�ن �� خ�c �� ا����B وا�����3، وی�ج
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���P���� ص��XUا r3� E�� Lاخ���E أهc ا�>�� �����3ص� وا���P�Bت، � Lاخ�اخc آ��Zة، �� 

E��3� ل�M ،مPوا�� ��r3� E ا���س ����اث� وا��(ی Lاخ�  :وا��3دات �

rَ2ِ�ِْ� َوَ�� َ�ِ#ُ= َأْآiِ�	َِ<2ِْ� َوَ:ْ� َش�	2ِْ� َوَ:ْ� َأْیَEِ�ْ2ُ�9�َ�ِْ� ِمْ� َ�ْ�ِ� َأْیِ=ی2ِْ� َوِمْ� َخVَ�َ ��pُ� �َ17(َ�ُهْ� َش�ِآِ�ی(C  
��اف ( Uس�رة ا(  

���، حاث�، أص���،    Lل �_ ا�2��3 آ��Pن���ح یf�4 ا� ،�����4 ا��MUر ا���4 ،����B��<�4 ا��

، و�5 أی��ن?2 ���Pة، و�5 خ��?2، ا���اث، ا��3دات وا����oص ���p ،��oص h�� ،ة��oی� ص�M

�p 5<� ��43� Jرق �� �� ا�����zن �5 ه�� یz��ن ی�oی���B���� Lت، ا���Bح�ت ا���?��ت f ی�ج

��M Eإ� Jدن�� ��oنfه\ا ا ،Lرأسcوج T� H5 ا� L��4ن�� ی  .س ���

 f �ً5 أی��zد ا��ح�5، وا���B� E��اخc ا��i�gن � ��fس��س�ل �����Bح�ت واfس�>�Zر ��?� أح

E��3� ل�M ،Hا E5 أن�ب إ�� Eإ� fإ �o4ی:  

��َ+َ �ٌ�ْ:ِ -ِ�ِ Qَ�َ 8َ�ْ�َ ِ�َك ِ�* َم�Jْ�ُ َأْن �2ُ0ْ3ِ�َُ	� َوَص�ِ�ْ&2َُ	� ِ+* ا�=%ْ<َ�� َم0ُْ�و+ً� َوا��ِ&ْ�  �َوِإْن َ'�َهَ=اَك َ:�

  C)15(َسِ&�7َ َمْ� َأَ<�َب ِإَ�*� ��pُ ِإَ�*� َمْ�ِ'0ُُ)ْ� َ+ُ َ<&4ُ�ُ)ْ� ِ�َ	� ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ	ُ�(َن 
  )س�رة ���Pن (

  :أول �� �5 ح�وة ا!ی��ن: أی?� اUخ�ة

q�ََوَة ا�یَ	�ِن َأْن َیُ)(َن ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- َأَ�;� ِإَ�ْ�ِ- ِم	�� ِسَ(اُهَ	� َوَأْن ُیNِ;� اْ�َ	ْ�َء qpٌَث َمْ� ُآ�� ِ+�ِ- َوَ'َ= ((

  )) w ُیNِ&%ُ- ِإw ِ���ِ- َوَأْن َیْ)Wَ�َ َأْن َی0ُ(َد ِ+* اْ�ُ)Eِْ� َآَ	� َیْ)Wُ�َ َأْن ُیGَْ>َف ِ+* ا���9ِر 

�� أخ�ان�  ا��U ا�O�Pن�، وا��U ا���Bي   ا���3رض وا����rM ��� س�اه��، ��Qن ن�5 ن�� Lإ�� 
أح

  .ا�>�ام إ�E أن �\و�Mا ح�وة ا!ی��ن ����43 ا�?�ى، ������� ا�?�ى، إذا خ���h ه�اك ن�h ���ك

  : ا��gء ا��Zن�

 ....))-ِ���ِ wِإ -ُ%&Nُِی w ْ�َء	اْ�َ �;Nَِوَأْن ُی (( ...  

���ك، �>�J ا���سy و�� أ��iك، أ�� إذا آ�ن�i3��� �P�3� _�B�� hء ه\J ی��3 ��
 ا��5�z و�� ج  

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bوا�� ،J�i�: ����4، ا��5�z ی�
 ا��5�z و�� ج���J وی>�J ا���سy و�� أ

y���� آ��� أو ،y���� أو yس��   .ا��? f 2�c3) �� خ��ًا ��E ی

ن� �Xء دy�M جًا ه� ا��
 �� ا  �� أن� أح
 ا��U 5���zن� : H وا��
 �k اH، ا��
 �� اHی�ج

 Hء ا��Bأن �Bو�� cأص H ��B�� ،H ��B�� q5 ج�� ،H �Bح k� rMی��� f 5���z��� �B�� ،Hا 
أح

���ل Uا �B�� ،H ��B�� 
B�� Hت ا��� �B�� ،H ��B�� 
B�� Hأو���ء ا �B�� ،Hا �B�� 
B��


B�� ����4ا� Hا �� 
  .��H ��B، ه\ا ح
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   h5 وأن��iPن ن��3ك �5 اH، ن�5 B� �?�B�� �ً?ج 
أ�� ا��gء ا����i أن ��
 �k اH، أن ��

 hBBن��، آ��� أح���?��، إذا h��M �5 ه\J ا���iP ا��3ت �5 ه\S� �ً3Bu Jذا آ�ن �� �Xء اQخ�ة وا�

3ت �5 اQخ�ة، f l�X ی�ج ��L دی5 و�>�M 5ي اQخ�ة ا��3ت �5 ا�ن��، وآ��� أحhBB ا�ن�� ا��

 hBBأح hة أن�5 اH ه\ا ح
 �k اH خ��i جًا، أ�� ا���آ� �(?� واح L� _B�� ت�Sذا أحL�BB ا��3

 ،Hا Eإ� L�B�� _��Pن Hآ��ب ا hBBأح ،Hا Eإ� L�B�� _��Pن Hا h�� hBBأح ،Hا Eإ� L�B�� _��P5، ن�z�

� ���� hء إذا أن�X cخ� وآ �� ���� hأن ،Hا �� 
� خ� واح وآ�X cء ��M_ �5 هف ه\ا ح

Hا k� 
  .د�3_ إ��� E��B أ��E، أ�� إذا �� 5��M���� 5�[�X آ��� أحhBB ه\ا ا��3ت �5 اH، ه\ا ح

 ))-ِ���ِ wِإ -ُ%&Nُِی w ْ�َء	اْ�َ �;Nَِوَأْن ُی (( ...  

   "����ل ا�����4 ��ح\ر أن ��
 �k اH أحًا وUا 
��_ أن ��
 ��5�z���� ،H ی�
 ا��5���z وی�

\J ا���Pات و���ت اH، وا!ن��ق و�(��q ا�2�3، وآ��ب اH، ه\ا آ�L�� L ان�(�م آ��� أح�P� hBBة �5 ه

E��  .ن��P_ إ�E ا��� أ

  :ا��gء اUخ��

 ...)) Wُ�َ(َْی �	َآَ �ِEْ(ُ�َْد ِ+* ا)َأْن َی0ُ Wَ�َ(َْف ِ+* ا���9ِرَوَأْن َی<َGَْأْن ُی((  

   "E��3� ل�M ،واردة h��� ح�ف E�� J\ه:  

Gَ>ْ9ٌَ! اPْ+ِ -ُPْ�ََ ن� ِ�ِ- َوِإْن َأَص�	ْن َأَص�َ�ُ- َخْ�ٌ� اْ�َkِ+َ َ�ْ�ٍف �َ�� َوْ'2ِِ- �َوِمَ� ا���9ِس َمْ� َی0ُْ&ُ= ا���َ- َ:َ�:َ ;َ�َ

  C)11(اMُ�ْْ�َ�اُن اْ�ُ	ِ&�ُ� َخِ�َ� ا�=%ْ<َ�� َواVَ�ِْخَ�َة َذQَ�ِ ُهَ( 
  )س�رة ا��� ( 

   E��3� ل�M ،ق����� 5�z� ،ق���U�� 5�z�   :ن�ی

�ُgِPَ9َْوِم2ُ9ْْ� َمْ� َی -ُ&َNْ>َ �Dَ�َ �ْ2ُ9ْْ� َم	ِم�9َِ� ِرَ'�ٌل َصَ=ُ�(ا َم� َ:�َهُ=وا ا���َ- َ:َ�ْ�ِ- َ+ِbْ	ُ�َْوَم� َ�=�ُ�(ا �ِمَ� ا 

 qً23(َ�ْ&ِ=ی(C  
  )ة اUحTاب س�ر( 

  E��3� ل�M ه\ا ا!ی��ن، أ�� ح����   :ن�ی

9gُ%(َن ِ�����ِ- �ِإْذ َ'�ُءوُآْ� ِمْ� َ+ْ(ِ�ُ)ْ� َوِمْ� َأْس7َEَ ِم9ُْ)ْ� َوِإْذ َزا6ِcَ اْ�َ ْ�َ��ُر َوَ�6ِhَ�َ اGُ�ُْ�(ُب ا�9َNَ�ِْ'َ� َوَ�

 �>َ)9ُ%gِم9ُ(َن َوُزْ�ِ�) 10(ا�bْ	ُ�ْا *َ�ِPُ�ْا Qَ�ِ�9ََشِ=ی=ًا ُه wً(َن َوا��ِ>یَ� ِ+* ) 11(ُ�(ا ِزْ�َ�اGُ+ِ�9َ	ُ�ُْل ا)Gَُوِإْذ َی

  C)12(ُ�ُ�(ِ�2ِْ� َمَ�ٌض َم� َوَ:َ=َ<� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- ِإ��� cُُ�ورًا 
  )س�رة اUحTاب ( 

��hM یJ �� ا���ل ��اJ ی   ،J3B� 5 أخ� �i�p ��3ا���ف، ی E���Pل �Sذا ا!ن��ن LB�M ��یr ی��3 

��E ح�ف، ه\ا و�L3 خ��i جًا ی��� ��E ح��� أي  Hا B3؟ ه\ا ا�\ي ی ���i3ذا �2 ی��� Hأی5 ا

���ق �?�� إی��ن �Mي f ی�T�Tل، U>�ن �� ا�أن  �oBی� hق، أ�� أن�oا��?� وی �� �B4ی �i�p



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1417�� آ��ب ��
 


 �L ا��Uاج، �>5 أنh راس�ً� آ���� ��o4رب ا��Pأ�� ا� ،cB)خ�ة ا����� آ���Bرب ا��M f cB)��

*��Zا� E�3اج ه\ا ا����Uا _� 
����.  

��E آc حI�e_ وX?�ا�_    Lرس�� ���uو ،cوج T� Hث� اz� وة ا!ی��ن ث��?� أن�إذًا درس�� ا���م ح

و����4_، �5 أجc أن �\وق ح�وة ا!ی��ن، وأن ی>�ن وfءك ������zن و��اء�_ �5 ا�>��ر 

f _ آ����ح�� �� h5، أن�Pإ��?�، ه\ا ا��>�ن وا����� 
، ه\ا ا�f l�g أ�L3� c��3، ه\J ا��Tه� f أذه

cا�� أه��اء، �Bء وا�fأح��ه�، ه\ا ا�� f ا����� J\ه� هP�ا!ی��ن  f أج�L�� q، ه\J ا�f �P�4 أ

  .و���Bأ �5 أهc ا�>��ان

���ق وأن �>�J أن ��3د �� ا�>�� آ�� �>�J أن ��EP �� ا�U>�ن �� ا�ء أن �X خ�O *ح�دیUر، ه\ا ا��

أی?� اUخ�ة �5 أص�ل اUح�دی*، حی* ج��k ��نk، ه\ا ا�����M ��5 حyR�P ا!ی��ن و��5 ح�وة ا!ی��ن 

��E ا�ی5، وا�\ي  _�BZی5 وا�\ي یوا�����M ��5 خ�ی�4P� �i و��5 ا��4P ن��L، وا�\ي ی�3_ إ�E ا�

أخ�ان �� آ��� و�� آ�نh ��3>2 ��ون?� ��o��B إذا ی( _�3��y�t ه� ح�وة ا!ی��ن وه\J �\وM?�، واH ی� 

E��3� ل�M ،����M J\ه _Bا�>�ن ی� yخ�� ،cك خ���   :�� h�M �� أن� أس3 ا���س ی�ج

  C)96(�ِإن� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َسَ�ْ#7ُ0َ 2ُ�َُ� ا���ْ�َ	ُ� ُوّدًا 
  )س�رة ��ی2 ( 

+ِ �َ�Gِ�P	ُ�ْ54(* َ'��9ٍت َوَ<2ٍَ� �ِإن� ا ( ٍر=ِPَGُْم Qٍ��ِ0َِ= ِصْ=ٍق ِ:9َْ= َمGَْم *+ِ)55(C  
 ) ��Pس�رة ا�(  

اك أ�� وأ��، أ��   � �T وجc، واH ی� ��3ذ إن�� UحB_، ار�� س3 Hا E�� ���p ن�<� ���� hأن

�ءن� �M، ه\ا �>� و��� ��� �����Z ا���k وا��4B سوا آc خ�خ� ��� إf خ�خ� أ�� �>�، �� س

E��3� ل�M ،_ی�T وجL�B�� c ��5 ی Hا ا!ن��ن، ا\?� Hا �B�� 5� ��B3� Hء �5 رس�ل ا��Zا�:  

َ0ْ�َ�ْ+َ  �ًN�ِ	َ:َ 7ْ	qً َص��7ْ�ُ ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� ِمrُْ�ُ)ْ� ُی(َ�� ِإَ�*� َأ<�َ	� ِإ2ُ�َُ)ْ� ِإَ�ٌ- َواِ�ٌ= َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�4ِ-

  C)110(َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا 
 ) j?<س�رة ا�(  

، ا�ی�e� q�� 5ه�   ���P�دات و�� q�� 5ی��ً� ��L� y�t، أن� f أری ا�ی5 ث���P، ا� c�3� ن_ أن�<�S�

  .ص�رخ� جًا، و�>5 ا�یf 5 ی�جاس��3ا���، �� �r3 ا�B�د ا!س���� ��eه� ا�ی5 

�Tی�� ��� �M أآL� c ا���2، ن�e إ��L و���E أن ه\ا واح J�� س�h3 أنL ��آ� ا��Xى آ����ن ��2 و

Mو L� k�i� ،خ�خ�ة L� k��� q�)ی �����ل �L، أوراد �Xك أ�� ی�LMT، س�د �L وج?L� �P��� L ورد 

  .أ���ت ی�ك

�� ی\وق ��ى l�X ثL���P ج�ة و�����3�L ج�ة، �>f 5 ی�ج اس����P �� ذاق ح�وة ا!��ی��ن، أ�� 

3 إ�E ا����R ����ن cBM أن �tآc دره�ً� ح�ام، cBM أن � ،H�43 ا�أن  cBM ن������ ح�وة ا!ی��ن �3
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 Hح���� ی>�ن ا ،_�� Hا E�
 خ�i]� ����ن_، ه\ا ا��رع ه\ا ی\یP_ ح�وة ا!ی��ن، وح���� ی�<���

�T وج Hا  �5 وجك و��ذا �3_ �5 ا�\ي س�>�ن ���_، وح���� �(P� ء، ی� ر�� ��ذا�X _��� �� c

كP� 5�   .وج


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ِحَ>2ِ ا���4م ونX �� �R�4?� ر���ن ) :113( ا�رس  -��

  13-12- 1998: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  � ا����� ��� ا
 ا���	

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

�5 رح�� ا5���z���� H أن?2 جc3 �?2 ���س�Bت دی���، �� ه\J ا����س�Bت ���o �?2 ذن��?2، ��5 ا�(��3 

��?��� �� ��oا��� ی Eا���3ة، و�5 ا��� إ� Eر���ن، �5 ا���3ة إ� Eا�(��3، و�5 ر���ن إ� Eإ�.  

  �Bع أن ا�������L ا�4�ة وا���م ص3 ا����P� �Bل 5��O، ص3  و�5 أدق اUح�دی* �� ه\ا ا���

��م أ��h ؟ ��Pل  Hا�����4 ا�>�ام ی� رس�ل ا L�t�� ،5��O ل�P� �Z��Zا� ا�رج� ا��Zن�� ��Pل 5��O ص3

 أدرك وا�یL ��2 ی��o : ج�ءن� ج�Bی�P� cل ��: ���L ا�4�ة وا���مB� j2 أنpر   B� j2 أنpر ،L�

  . خ�J ا�(��أدرك وا�یL و�2 ی

 )) �َcَِر ��pُ lُ>َْأ �َcَِر ��pُ lُ>َْأ �َcِا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َر �َأْ<lُ 7َ��ِ َمْ� َی� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��

  ))َ+َ�ْ� َیْ=ُخ7ِ اْ�َ#�9َ! َرُس(َل ا���ِ- َ��َل َمْ� َأْدَرَك َأَ�َ(ْیِ- ِ:9َْ= اْ�ِ)َ&ِ� َأَ�َ=ُهَ	� َأْو ِآ2ِ�ْ�ََ	� 
 ]   ]���2 ـ أح�

ث2 ج�ءن� �� ا��Zن�� : �E�3 ذ�_ أن �� ا��ا�ی5 أح أ��اب ا�(��، أو أح أس�Bب دخ�ل ا�(��، و�Mل  

���_ر2p أ: و�Mل cِ42 ی�� J�� ذآ�ت B� jن.  

�T وجc ی�Pل Hن اU :  

  C)21(َ�9ٌَ! ِ�َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'( ا���َ- َواْ�َ�ْ(َم اVَ�ِْخَ� َوَذَآَ� ا���َ- َآ��rًِا �Gَ�َْ= َآ�َن َ�ُ)ْ� ِ+* َرُس(ِل ا���ِ- ُأْسَ(ٌة َ�
  ]س�رة اUحTاب [ 

   cأه L�س�t� ن����!ن��ن f ی>�ن ا���B أس��L إf إذا آ�ن ی�ج� اH وا���م اQخ� �Sذا آ�ن ی�ج� ا�

ی�ج� ا��Pة أس��L ا�MUی�ء، وh�M �>2 س��Pً� ا���س  ا�ن��، إذا آ�ن ی�ج� ا���ل �tس��L ا���pUء، إذا آ�ن

رج�ن �Mي و��P��� ،�Pي ��_ ا���Mب ��P�L، وا���P ��_ ا���Pب ��ح��L، وا���س ج�� �ً3��M�� kBی�ء 

 L5 ا���س إ�� أن� واU���Pء، اUن��Bء ��>�ا ا���Pب �>���?2، وا�MUی�ء ��>�ا ا���Mب ��P�?2، وآc واح

L3� ي�P� k���  5�� hنt� 5خ�یQب ا��M L���<� _آ��ل ی�� L3� �B�� k��� Lخ�ی5، أو أنQا �?� 
�Mة ی�ه

2?���M _��� 2، و����ح�� وا�>��ل?��M_ ر���ة �P��� ة�P��� 2?<��� _ ا���س ���>��ل و��5 أن���أن .  

َس��َ� َرcَِ� َأْ<lُ َرُ'7ٍ ُذِآْ�ُت ِ:Wُ=َ9ْ َ+َ�ْ� ُیَ�47 َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َو: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

َك ِ:Wُ=َ9ْ َأَ�َ(اWُ َ:َ�*�، َوَرcَِ� َأْ<lُ َرُ'7ٍ َدَخ7َ َ:َ�ْ�ِ- َرَم�Dَُن َ+�ْ<َ�َ�َ] َ�ْ&7َ َأْن ُیEَhَْ� َ�ُ-، َوَرcَِ� َأْ<lُ َرُ'7ٍ َأْدَر

  )) اْ�ِ)َ&َ� َ+َ�ْ� ُیْ=ِخWُq ا�9#َ�َْ! 
  ]أح� ـ ���2 ـ ا����\ي [ 
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  cی�Bل ج�M �Z��Zرج� ا�  : وأ�� �� ا�

 )) -ُ�َ �َEَhَْ�َ] َ�ْ&7َ َأْن ُی�ُن َ+�ْ<َ�Dََرُ'7ٍ َدَخ7َ َ:َ�ْ�ِ- َرَم lُ>َْأ �َcَِوَر ((  

�� ����E أی?� اUخ أن ���� �_ ص��� جیة �3 ر���ن، ث�ث�5 ی�م، دورة آ���Z ��?� ص��م، و��?�   

�?� rp ��4 و��B ���ن، و��?� إن��ق ����ل، و��?� ��وة O�Mن، ه\J اUی�م ا�Z�ث�5 إذا ��Mم، و�

ت �5 ذن��_ آ��م و��_ أ�_ ی�م ا�(��3 ��ص�، ا�(��3 ���� س�3B أی�م، � �B��� c<g� h�Pان

���، أ�� ا���4م ���X س��ی�، أ�� ا���Bأس ���X �3�)ا� �Biی���� أ�� خ ���X ة�ا�4 �Bس������ �

  .���X ا���3

   �?�� ،�� �>�ن نj4 س�M �Biخ ا!ن��ن ی�5�g �5 ا�4�ة إ�E ا�4�ة ا��Zن��، أ�� ی�م ا�(��3 ی�ج

��ع، ��?� Oی�ت أح�دی*، ��ج�?�ت، ���X ی�م ا�(��3 إ�E ا�(��3 ا��Zن��، أ�� ح���� یt�� ر���ن ��

 �>�ن ا�4�ة ر�k س���، أ��M 5���ر���ن ث�ث�ن ی��ً�، ����g ر���ن  ��L ث�ث�5 ی�م، ا�(��3 س�

�� اH و��E ا!�BMل ����u Lال �u E��إ�E ر���ن، ی��3 آtنL ی��oB أن ����_ زادًا روح�ً� ی��3_ 

 ��P� �Mه\ا ا�� E��ا��3م، �>5 ا�\ي أذآ�J دا�Rً� ه� أن ا!ن��ن ح���� ی���P �� ر���ن ���L أن ی���� 

��L� k ا���k���� f �M ن��L �5 ا��ن�، أ�� إذا ا!ن��ن �� ا��3م ��>�ن ر���ن �k ر���ن درج ���

 Eة إ��iر���ن، �� ا��?�ی� ا���آ� ص��، خ ر���ن ار��k و��د �3 ر���ن وار��k و��د �3

ا��Uم وا��Zن�� إ�E ا��راء، �� ���3?� ����ن ��ة �>�نِ_ ���ي أو ����ی��، أ�� خ�iة إ�E ا��Uم 

م وا��Zن�� إ�E ا��Uم ص�رP� ��.  

 ..)) -ُ�َ �َEَhَْ�َ] َ�ْ&7َ َأْن ُی�ُن َ+�ْ<َ�Dََرُ'7ٍ َدَخ7َ َ:َ�ْ�ِ- َرَم lُ>َْأ �َcَِوَر (("  

  :أی?� اUخ�ة

�T وجc ی�Pل   Hن اU ح�ت�Bح�ت ی��3_ �5 ا���Bی��3_ �5 ا�� Hر���ن أن ا �� �iPأدق ن:  

 ))�>kِ+َ َم)ْ��  )) ُ- ِ�* َوَأَ<� َأْ'ِ�ي ِ�ِ- َیَ=ُع �0َ�ََمُ- َوَش2َْ(َ�ُ- ِمْ� َأْ'ِ�* َ��َل ا���ُ- َ:�� َوَ'�7 ِإw ا�
  ]ا���Bري ـ ���2 ـ ا����\ي ـ ا�����R ـ أ�� داود ـ ا�5 ��ج� ـ ���_ ـ ا�ار�� [ 

�� �Mل أب L��f ی� ��� نje أس��ن_، ��j�e اUس��ن ��5 ؟ ����M �� 5ل ی� ��� ادرس، ��5 ا�راس� ؟   

یة، ه\J اUوا�� ��دوده� ���5�، ی� ��� آ5 ص�دMً� ��5 ا�4ق ؟ ���5، �� أن اUب أ�� ا��L أوا�� 


 وا��3iم ح�ل، و�Mل�u �3مiًا وا���E ا5�f، أ�� �� أن ا5�f ج�kR ج : ��p ��Uا ،cآt� f ��� ی�

L� ل�M ،L� L�ة ثL��t� L�P وحL� LB وان��4g� 5�f5 ا<� ��  .�� ��ی� آح��� ی� أ�: وا

دع ا��3iم، وا��3iم : �����4م �� ن?�ك �5 ا�>\ب، �� ن?�ك �5 ا����M، �� أ��ك ���4ق، �Mل �_

  .ح�ل، ه\ا ا��3iم ا�\ي �� ا�Z�ج�  f�tآ� f ،L��gب،  f���Pب �5 ه\J ا���Bح� �_
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�5 ا������ت �5 ��ب أو�   k���� ح�ت ��ن�Bر���ن ��3_ �5 ا�� �� cوج T� Hه\ا إذا ا ،E

ا���yi، ا���Bح ��L�� _3، ��3_ أن ��gب، ��3_ أن �tآc، ��3_ أن ����P، �\�_ ��ك ا��B�o �5 ��ب 

أو�E، ��ك ا�>\ب �5 ��ب أو�E، ��ك إu�ق ا��4B �5 ��ب أو�E ��ك اfن��اف �5 ��ب أو�t<� ،Eن 

�2R ؟ ��ك ا��3iم اJ\?� H ا��iی�P ی(jM�� �� _�3 ح�ج �k ن��_، ص�2R و�>f 5 ی��4 ���ذا ص

_�\� ��  :وا��gاب و�>�L �2 ی��ك ا���e إ�E ا����ء، f ی�ج دا

َمْ� َ�ْ� َیَ=ْع َ�ْ(َل : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ َ��َل(( 

  )) َ'ٌ! ِ+* َأْن َیَ=َع �0َ�ََمُ- َوَشَ�اَ�ُ- ا��%وِر َوا0َ�َْ	7َ ِ�ِ- َ+8َ�ْ�َ ِ���ِ- َ��
 ]   ]ا���Bري ـ أ�� داود ـ ا����\ي ـ ا�5 ��ج� ـ أح�

  : أول ن�iP �� ه\ا ا�رس  

  ...)) ا���ْ(َم َ+kِ<�ُ- ِ�* َوَأَ<� َأْ'ِ�ي ِ�ِ-((... 

��g س���، وا�   �3Bب وا���4م سO �?g� ا����م �� hأن ،r�� يB3� دة أ���B��?�ر �uیc ا��4م 

جًا، وا���ارة ���3 وأر�5�3، وا���س ی\��ن �5 ا��� وی�ج ص��Bر ��ء ��رد وأنh ��حك وا����م 

���_، وه\ا ا���4م  ���p Hك، ا�y�o وا��Bب �c�P ه c��gب ؟ ��3g أن اH آ��B اH �3_، اH ی�gه

ی��3_ �5 إu�ق ا�f ،�4B  ی��k ���3ی�ت ا!ن��ن، ه\ا ا��gء یrp LBg ا�f ،�4B ی�ج �Mن�ن

 J�4� roی ����ی�ج ج?� �� اUرض ���3_ إf أن اH ی��tك أن �ro ا��4B، ��\�_ ا!ن��ن 

�T وجc، �5 ��ب  H ��� L�3 أنgی J��Bدة ا!خ�ص، وح���� ی�4م وf س��� وح J\�3 أن هgی

ص��م، وا�BuUء ار�tوا أن ا���4م ��� ا���ازن� ا�����i �� أن دو�� �5 دول ا�f 2��3 ی�ج �� ا�ی5 

��E ا���ا5��u ا��4م، ا��4م ��cBM 5� q اcBM 5� ،H إن��ن،  
جًا �4ر ��س�م ��gی�3 ی�ج

آ�j یyBi ه\ا ا��Pن�ن ؟ �����c أن یyBi، یخc ا!ن��ن إ�E دورة ا����J وی�gب، یc��o وی�gب، 

  . ی�ج حc، أ�� ��� إ�L یf ،��tیtخ\ �L3 إ��یy إ�L���p E ویc�P ا��Bب وی�gب

��ه2، وأر��R�� k أ�j ن�gة ��(��B ث�ث ���R إن��ن أ ���P� ��ة �� أ��ی>� ���3ا ا����، ی�ج

 
�3Buا، وأر�k خ��R�� q أ�j و��3ا �� ا��(5، وص�h3 ��اخ� ذات جران �Tدوج� ��?�ی

E��3� ل�M ��� ،ا����:  

َ	� اMَ�ْْ	ُ� َواْ�َ	ْ�ِ�ُ� َواْ�َ ْ<َ��ُب َواْ�َ ْزَ��ُم ِرْ'8ٌ ِمْ� َ:َ	7ِ ا��3َ�ْ�Jِن َ+�ْ'9ِPَُ&(Wُ ��0َ�َُ)ْ� �َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإ<�

  Nُ�ِEْ�ُ)90(C(َن 
ة [ Rس�رة ا���[  

   ی��3 أج��X cء �� ا�2��3 ا!س��� f ی�ج خ��، 3Buً� �� و�>c��M 5 یf l�X �R����� ��3 ی�ج

وه2 ��4ة أ�� �� ا�B�د ا�����o ا���� �cZ ا���ء ����ً�، أی��� ذهhB �� أي �>�ن ذه
 اث��5 ی���gن 
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�� ا���� Pء و�� ا���X cات ی��3ن آ�R�iً�، �� ا�����آ����ء  �����م Pع وی�Bا���� ی�زع وی

م، ��� ا!��M Lل ��ج��J�Bوأن�اع ا����ر آ�?P� �.  

، ����ع أن �tآc هc یcP3 أن ���>
 �3Bu ،��43ً� ا���4م ��Bدة ا!خ�ص �tنh ����ع أن ��gب

Lِ�ِ يTَِوَأَن� َأْج ��ِ LُbنSِ�َ ْ�َمb4ا� �iP�4ك، إذًا أول ن� y�i� >\ب أن�ب، أن ��o� ح��ً� أن Xأ.  

ا���iP ا��Zن�� و�3_ اjM�� �� H ح�ج، ��3_ أن �tآc، وأن ��gب، وأن ���Pب �5 زوج�_، وه�   

���E ص�حB?�، أنh ����ع ان ��c3 ه\ا �?c یcP3 أن ���j أ��Xء ��Bح� و�X fء  
��?� و f��Zی

  :إ�E ��ك ا���Bح�ت �c3 ا���>�ات ؟ �����c، و�� �r3 اUح�دی* ورد

 ))Eْ�ُ َل�Gَ+َ َن�Dَا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َذَآَ� َرَم �Pَُ� ِ+�ِ- َ:ْ� َ:ْ�َ+َ#َ! َ:ْ� َرُ'7ٍ ِمْ� َأْص�Nَِب ا��9ِ&*4 َص��

ُ̂ ِ+�ِ- َأْ�َ(اُب ا���9ِر َوُ�َ��Eُ= ِ+�ِ- ا��Jَ��ِ��ُ� َوُی�9َِدي ِ+�ِ- ُم�9ٍَد ُآ�7 َ�ْ�َ� �َhْ�َُهُ��� َأْ�َ(اُب اْ�َ#�9ِ! َو �ِ�ْMَ�ْا *َcِ��َ َی� !ٍ

� َیDِGَ9َْ* َرَم�Dَُن �P�َ �ْ�  )) َوَی� َ��cَِ* ا�4��J َأْ�ِ
 ] �Rـ ا����   ]أح�

ه� �� : �ج إن��ن �� y��M j�i� y��3لوی  �Pی Hح، ا��ال ا��3م ن��u ًة�P� ه��Pأ� L��ج cج Hن اtآ

3 ر���ن، ی��3 ه\ا ا�>�م �P3� ��pل، ��M 2?�3ل� ����� h��� 2ص���_ ا����4، : ر���ن ث

 ح>�� ���i�gن، إذا �� ��c یk�B ا��P� ،Hا E_ إ�����و ،Hأ�� ا E�� _���Pواس� fوا���س و ���

 ،2?���Pه\ا ا��� ��س� cن أهtآ ،E�3ح>�ً�، ه\ا ه� ا�� J�P�p2 أ?���Pن?2 ��س�tآ L�� ى��Xوا cإن��ن دخ

 �� 5�u��gا� ��?H 2، وا���3ده2 �5 ه\ا ا���c ا�\ي یk�B ا���� أJ�P�p ح>�ً�، و�\�_ ���4�uو

�gح>��، ��� ا������ن ی���4ن وی����ن �?�� ا�   .�iن �ci3 آtن?2 ص�وار���ن ���4

�iPإذًا أول ن:  

  )) ا���ْ(َم َ+kِ<�ُ- ِ�* َوَأَ<� َأْ'ِ�ي ِ�ِ- ((

���_: ا���iP ا��Zن�� �� �ً��  .ا��4م ��Bدة ا!خ�ص و��ى ا!خ�ص وا

  *��Zء ا��gا� : T� Hی�3ون_، ا Hب، ا�P23 ا�u _Pی\ی cوج T� Hر���ن، أي ا �� �4� 5�u��gا�

yی�u 5� cوج  ،��Pوا�� ��oا� E�� 
)� �Mا���B ا�>�ی2 أ��ن� �4�M ا���i، أ�pب ص�M ه\J ا�4

 E�� 
، و��E ا�\آ� واUنEZ، و��E ا��2�P وا������، ه� ����M س?��، �>5 ���ذا �(B3ا��� وا� E��و

 Hوا ،L��oی Hا ،yأن ی�� Eی��� L�3� 23 ا!ن��قu م ��ًة�� cآ �� Hا LP؟ ��\ی ��Pا�� �� cوج T�

Hب ��3ون� �5 ا�P23 ا�u ا!ن��ن yر���ن ی\ی.  

   kی� Lآ��t� k��)� ى��م، �eخ� ا���4م ی2�3 ا��O ء�X ،وء��ى ا���س �� ا���4م �� ص��ء، �� ه

 h�M��� ن���Zا� ����u 5ی�M yار �(�B ا���س یtآ��ن ا��� k�i��� cة ها��L�� �� ��P �� د�P�M واح

��ب ا�>c یtآ��ن، �Xء راkR جًا، ��� �5 ؟  f���k�i أ� k�ة ا��Rا��� Eج����5 إ� c<ا���4م ا� �
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��ى أث��ء ا���oب ��k �(�ل آtن ا��M�iت ��ر�p، ��ى ا���س ج��3ً� ی����ePن �����ر اس���Pظ 

L�� 2���3 دی����م ح��رة، �eم، وا���eه\ا ن ،  .ن�eم ��ح، �3uم ��ح، س��ك ��ح

  ._، ���M_، ص���_، س��رك اس��I�P_ ��حا���4م X?� ا���eم، أآ�

   ،Hا ��t� رًا���Rح ا�B5 ی��ك ا���zء، أ�� ا���X ك�� E��ا���4م ی2�3 ا!رادة، ی�ج إن��ن f ی�Pى 

�Mى �_ إراد�_، و���_ ا���eم، وح��_ ��E اfس����P، وجc3 ه\J ا��B3دة خ�ص� ��M ،L� E��M ،Lل �_ 

، جTاء ص�حB?� ا����oة وأن�f 2 ����3ن �E�3 ا����oة، h�M ه\ا ه\J ا��B3دة جTاء ص�حB?� ا�(��

J دی5 ی�3ف ���M ا�ی5، ا�ی5 ص3
 جًا ذل �� ا��?�ر وه2 �� ��ا��gء �� درس ا��iووس�� ا�\ي 

5�
 ��_ أن ����k ث�ث�5 ی��ً� �u �ًX�M �?�� _��� fی�5 و�3_ �� L� إن��ن ،c�3م وی��3_  ا���iا�

  ؟  ��?� هc ���دد

إن��ن �L �3_ ث��ن�� ��ی�5 وأنX�3� h_ خ��� fOف f ی>��_ أآc و�Xب، و���_ دی5 ث��ن�� 

��ی��M ،5ل �_ إذا ���ك ا��3iم وا��gاب ث�ث�5 ی��ً� و�tآc ا���oب ����ح أ���_ �5 ا�ی�ن آ�?� 

Lأ� L�  .هc ی�ج إن��ن ی��دد ؟ f ی�ج إن��ن ی��دد، رجk �5 ذن��L آ��م و�

َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� َص�َم َرَم�Dََن ِإیَ	�ً<� َواَPِ�ْ��Eِcُ ��ًَ� : ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َلَ:(( 

  )) َ�ُ- َم� Gَ�َ=�َم ِمْ� َذْ<ِ&ِ- 
  ]ا���Bري ـ ���2 ـ ا����\ي ـ ا�����R ـ أ�� داود ـ أح� ـ ا�ار�� [ 

   E_، ��4ر ر���ن إ��خ� �� ر���ن، ر���ن ی��3_ �\اO ء�X ر���ن آ��رة ��� ���?��، ی�ج

 أنh إن��ن دارس، ��2�3، �_ ��4
 ر��k، أ��ك ن��\، ��>5 �� اUرض، و�2 أ�Mل ج�Bر، f ی�ج

�5�z ج�Bر، و�>5 ی�ج ��M 5�zي، آ�X cء ��2e، آ�X cء ���tك، یt�� ر���ن وfس��� �� 

���ق س�س، ا�j�4 أول ی�م ��ى ن��_  ��4�j�3، آc س�3د�_ �>tس ا���ء، آc خ�ا�uك ��ء، 

 Eإ� �P��� ،��4�آc خ�ا�uك ا���ء ا��Bرد، ا��gاب ا����3، ی��3_ أن_ أنt<� �P��� hس ��ء، �>tس 

  .��3u ��Pم

   Jی�ج ن�iP �� اUآc وه� أنf�� L ه\ا ا�(�ع f ��ى �� اUرض �X]ً� أ�ًا، إذا آ�ن ا��P� 5�f ووا�

���� ���ذا �رس ؟ ��tآc ���ذا �رس ؟ �5 أجc أن ���ل X?�دة و��5�3 و�rBP ��3ش و���gي �3uم �

E��3� ل�M س�اقU�� ن�g�3م وی�iآ��ن ا�tء آ�ن�ا ی��BنUن أن اO�Pا� �� �� cوأج�:  

  َوَیْ	Jُ(َن ِ+* اْ�َ ْسَ(اِق�Cَوَم� َأْرَسQَ�َ&ْ�َ �9َ�ْ ِمَ� اْ�ُ	ْ�َسِ��َ� ِإ��� ِإ<�2ُْ� َ�َ�ْ ُآُ�(َن ا��0َ�3َم 
  ]س�رة ا����Mن [ 

��Bرة د�P�M، ی�P��� ��3ون �� وج�ده2 إ�E ���ول ا��3iم ����Pون إ�E ث�5 ا��3iم أن ی��gا ��   

 hا�(�ع �� رأی f�� ،�3 ���(�عX LنU cآt�3م، ویu ي��gل، وی�� 
اUس�اق، أي یco�g وی>�
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[� hء ���3، �� رأی��� hا!ن��ن ؟ ج���3، �� رأی c�3ذا ی��� ،��� ���4ع، �� رأیh ن�eرة ���4

ه� ح�ج� ذا���، أ�� ا!ن��ن ی(�ع �� ه\J ا��iو�� f ی�3�4ه�، ا��آ?� أ�j س�� �EPB آ�� ه�، f ی�ج

cآtأن ی   .ی�ی

   5� kBع ی��)�� kا���2e3� E ا���س، ا�ا�k ��(�ع ��p ا�ا�q�)�� k، ا� 
�o� ًای�ج ن�iP د�P�M ج

���L ا��Bب ی(�ع، أ�� ��  y�pوأ ���p Eإ� c5 ا���رج، إذا إن��ن دخ� kBی� q�)ا� kأ�� دا� ،cاخا�

 kا��5 ا����Zات f ی(�ع ج���ً� أ�ًا ���q<3 ی���ح، �\�_ ا� kط، وا����خ�f5 ا� kوا��� J�4� rp

 ،L�3م أ���u �e�� أي f ی�ج أي ص�رة �3uم، اUول دا�k ا��3iم وا��gاب ی�kB �5 ا�اخf ،c ی�ج

و�� �� رأی�X hء �(�ع، أ�� إذا إن��ن �� �Xه ا��أة وf J�4� rp ی�g?�?�، ��\�_ ا!ن��ن ی�Tوج 

  .ی���ح ن���ً�، �� س�3دة، t�uن���، �� راح�

ا��3iم ��L اس���Zء، ��>5 إن��ن أن یtآc ��2 خ�Tی� إذا آ�ن ��U ،�iن ا�(�ع خ��i، ��>5 أن   


  ی�gب ا���� إذBا�� qاج� �i�� ورات، إذا آ�ن�� q�)��� آ�ن ی��ت ��4o، و�>f 5 ی�ج

  :Uن دا�k ا�(�ع �5 ا�اخc دا�k ث��h، أ�� دا�k ا�(�q �5 ا���رج، �\�_ ر��� �T وج�M cل

C*>ِا���اِ<َ�ُ! َوا���ا�  
  ]س�رة ا���ر [ 

  cوأث�رت ا��ج h�g<� �?أن f�� ،ن�T��� cصUن?� اU ان��T��� أ�  5�� ��Bق آ�� ��� زن� �?�، ی�ج

ا�(�ع ا�(���، وا�(�ع إ�E ا��3iم وا��gاب، اUول ی���ج إ�E إث�رة خ�رج��، وإذا �� �� إث�رة 

وأو�� �cZ ��� ا!ن��ن ی\ه
 إ�E ا��� وا���3ة، ا��� H �� �>� وا��ی�� ا��(�ب إ�Tا��، ح(�ب 

��5 ث�ث� �� خ�i �� ���� خ��u ن���R أ�ًا ا��جL إ�Tا��، اسtل أخ ذه
 إ�E ا���3ة ی�Pل �_ �Bأس

UنL �� رأى �X]ً�، أ�� إذا آ�ن �� �rp �� ��4P ا��4B و��ش �� �� ����f h ی�ج ��L ح(�ب 

 f ت، أ�� إذا������ L� hB<وا� hBآ tg�� ��B�� ا!ث�رة ا������ة �5 دون J\إث�رة �����ة ه دا�Rً� ی�ج

 ��<g� دروسL، أ�� ا��gب أس�سً�، �\�_ ا��gب ا�j��3 ����ح ی�4ف �M�u�L إ�E ی�ج إث�رة f ی�ج

�)��� hا�����.  

ا��4م ی��3_ ��(�_، ی��3_ ���3_، ی��3_ أن_ ����P إ�E ا��3iم وا��gاب، وأن ا��3iم وا��gاب 

hنt�uا �?��M إذا أح�زت q_، ورد أن ا����أس�س� �� ح��.  

  �P�3ك �(�ع ا��gخ� ا��4م یO ء�X 
 �5 إن��ن ی�ج�iأن إن��ن ���ف أن ی 
�، آ��Z �5 ا�34

أن ی�B4، د��ة ا����ف ا����P إ�E ا��B4 ���>�، د��ة ا�c��B إ�E ا!ن��ق س��iM، أنf h ��3ف 

 �3X y��u L�3 ا!ن��ن ن��gی ا�(�ع أ�� �� ر���ن ��3ف ا�(�ع، ��3ف ���M آtس ا���ء �3 ا��3
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f ب ��ء، أ�� �� ر���ن�gی �i3���  k�iی�� f ��4ة، ر���نM ی�ج آtس ��ء ا�5�3 ���4ة وا��

L� �3��� _نU ��43س ا�tآ ���M ،ي�gس ا�tة وآ�?Pن ا��)�� ���M �3ف�ب، �gأن ی.  

�T وج ،c��Pي �_ إراد�_، ���3_ ��E ا���eم، ���� �_    H _دی��B3� _��3� ر���ن ���M _�\��

 �o�� ص� أن�� _�i3� Hا k� ص�� c3�� أن cآ �� ���آc دی�ن_ �?�� آ�نh آ��Bة، �T�M _� c�3ة ن�

��م، ����X _�i3 ���3م ا��Pدم، �����X 5 س��ی� إ�T�M Eة ن����، إ�E ����3 ��(2 ا���q و��Bدی�?� 

��E أ�� اU Hن_ �� ر���ن ��رك  ���Pاس� Eم إ��e��� �B�� Eی� ��رادة، إ��P� Eإ� cوج T� H

  :�5 ��ب أو�E، وOخ� �Xء����Bح ��ن �ع ا����م 

  ... )) ا���ْ(َم َ+kِ<�ُ- ِ�* َوَأَ<� َأْ'ِ�ي ِ�ِ-(( 

 J\ادرس ه ،�ًMأس��ن_، آ5 ص�د jeی� ��� ن L��f بUل ا�Pء ی�X h��� hی��3 أن ،Jا��4م H وح

ع آ�?� �_،  f�tآf c ی�ج ��Bر، إذا آ�ن ا�5 �?\ب ح��� آ�� ��ی ی� أ�h، أ�� إذا ا�5 �5 ا���

cآO f ن� ���ذا�Zا�.  

ی� ��� ی�ج إن��ن �\ه�3��X LB وإن��ن �\هLB ح���، وإن��ن �\هLB : ��ة س��X h3ی� ��M 2��3ل  

 yMس��، ا���4م ی��M آ��� L�� k��� ،co� ،���o� LBإن��ن �\ه ���>�، وإن��ن �\هLB ح���B وی�ج

�ً� ی� ربا���q، أ��iك أ�� �3�uس�3ً� و cآt� f يB.  

M ح ��>�� ��ة�g� ی�، أج�بT5 ��2 ا���� c[أ��ی>� وس Eإ� ygء د����� 5� 2��� 
�h �>2، ذه

���ی2 ا���Tی� و�� ���Bu 5� Lع س�]�، وL��3u أس�سL ا�(�j، ا���Tی� ی�
 ا�(�j، وأآ�3u �Zم 

 5� �PRن��� وث��� E�� h3�uن أن�� ا�M4� cی� ا�(�ذان، هT���� cد  ا�(�ذان����� �� Lأن

�_ س���� ���M�_ ا��gق ��P� ،j�e��3_ نu ،ًا، آ2 ن�5 �� خ��� ا�5�4 یtآ��ن?� آ�3iم ن��q ج

���eن.  

إح�4ءات س��3?� �� ��د ا��oب، ا����R أس�ة س��5 ��?� خ��ن� زوج��، ���R ح��� زن� ث�ث� وث�ث�5   

�E ـ س�ن ��ان���>� ـ ی�� �� �� ،Lا��� k� وأب Lأخ� k� ن أ��ی>� ح��� زن� ���رم، أخ� cأج� 3�

خ��� وسX �?��u�M 5� �R����� 5�3B\وذ، ی�ج نj4 أح��R?� ذآ�ر �k ذآ�ر وإن�ث �k إن�ث، و�Xذ 


 آtن_ �k� ��3 وح�ش�)�  .����ح أن یtخ\ ��X L3ی>L �5 أجc�X 2� c اUس�ة، �Xء 

��g ���ت آL� h�� 2 خ��ن� زو   L�� ء��� cی5 ���ء آ�g�ج�� ؟ ی(�ز ان�e اUس� أنh خ\ �Xرع، 

 �� 
��u �R�� ،L��� h3�uإح�4ء ث�ن� ا ،�R����� 5أ�� س�� �����5��R واح، ������R�� q واح

 
��u �R�� ،�R����� وذ، خ���5 زن�، ث��ن�5 دخ�ن\X �R����� 5�3رات، أر��� �R����� 5�3رس� أر�ا��

��E ا��5��3 f.  
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���X J?�یt�� 5خ\ ��3یc��P� r إص���L �?\ا ی�ج إن��ن �� ه\ا ا�g?� ح5P ا��L دم ��L إیز، ا   L��

 M ده�fأن أو h�ا���ض، ی�ج إن��ن� و�h3 أوfده� �� س��رة وأ�P�u?� �� ا����Bة ح��� E�h واد

h��P� y�P�� �?3� ص�ر ،��Uا jgوا، ث2 اآ�P� : ن�<Bده� یfن أوU �?3� أن ی��م rإن زوج?� ر�

  .�م �k زوج?�����P� 2?3?2 ح�E ����ذه�B ون��� 

 �5 اH ی��ق ح ا����ل، 3Buً� �� آc �>�ن ی�ج 3Bا� �� ��gى ����ح���� Eإ� c4ى ا!ن��ن ی��

�5 ا�� ا���P3لج�ی��، و�>5 ن�
 ا�(�ی�   .� �� ��د �Tی

�j�3 ر���ن ی�3gك ��E�3 ا�(�ع، آ�د  hم، ی��3_ ���3_ أن�eي ا!رادة، ی2�3 ا���Pر���ن ی

  .�ًاا���P أن ی>�ن آ�

�5 أن�س �� ���Bن �����ن أآ�3u 2?����M �Zم، ی>�Bن ا��3iم، ج�ءه2 ث�� س��آ�L خ��� أ���ر    h3س�

 cا�Tا�� Eا إ��Bا، �\ه��وه\J ا��4P �5 خ�q س��ات ��PیBً� ��ن�3iPا �5 اf�f�4ت ا���رج�� ج�

�t��  Tآ��ا ا��TB ا�\ي أ�cBM J�P أس���t�� kآ��k� J ا�����P، ر��� �T وجc إذا Hا!ن��ن �� اح��م ن��3 ا

Pی� cوج
ه�، �����ن ی��3_ أن ا�(�ع ص3.  

 ��یة �� أی�م ا��� وا���gأی�م ر���ن ا� ه\ا ا�2��3 ا�\ي أس�2 �� أ��ی>� ـ ج���ي ��_ ـ �Mل أح

���ء وان?��ر، ذه
 إ�E ا�h�B وان��e ا���oبS� �3X ،�3��)ا �� ا��PB�3ا أن ی�iی�� fو �g� ا��Zن�� 

 5�ا�(��ع ��  ا����� ا���س�3 وا��r3� �� j4 ا��fی�ت ���ول ا��3iم �Xه ��ن��� إخ�Bري 

 ة، أ�� ه\ا ا�(�kR �� ا����4ل f ی�جR�� ب�o5 �� ا��<� h3أن� ج Lأن ،�ًo��� ث�ًاt� ث�t� ا����4ل

�i�!�� �?ی�� hMz� ج�ع �����، ن�5 �� ا���4م ن(�ع ج�ع cآt�� ب�oة ا��R�� J��ر، وا���س �� 

ر���ن أح��نً� ا�\ي ���?2 �� اUث�� ��g س��� یtآ��نL ا��j3، یtآ��ا وی�Bآ�ا، �2 ن��� �Xء �5 

J ث�ث� وج�Bت یtآ�?2 �� ا���c، آ�نh ه\J ا��ج�Bت �� ا��?�ر �� 
ء، ی�ج�ا���4م، ص�ر ا���4م 

J س��ر، ��Mم ا���c ی��J إ��iر و��Mم ا���c و�� cح>2 ج�3?� �� ا��� r3� ����3ت� J\ه ،c��3 أآ

  .ا���4م

  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م

َ�ُ- ا���ی��ُن َ:ْ� َس7ٍ2ْ َرِض* ا����2 َ:�29ْ َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِإن� ِ+* اْ�َ#�9ِ! َ��ً�� ُی�Gَُل (( 

w َیْ=ُخ7ُ ِم9ُْ- َأَ�ٌ= cَْ�ُ�ُهْ� ُی�Gَُل َأْیَ� ا����iُِ	(َن َ+Gُ�َ(ُم(َن w َیْ=ُخ7ُ ِم9ُْ-  َیْ=ُخ7ُ ِم9ُْ- ا����iُِ	(َن َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ!

َ̂ َ+َ�ْ� َیْ=ُخ7ْ ِم9ُْ- َأَ�ٌ=  �ِcَْذا َدَخُ�(ا ُأkِ+َ �ْْ�ُ�ُهcَ =ٌ�ََأ ((  
 ]   ]ا���Bري ـ ���2 ـ ا����\ي ـ ا�����R ـ ا�5 ��ج� ـ أح�
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  أنE�� L ر���ن و��P اUج� وا��Zاب واQن أآk� c ا���س، و�3Xر ا�\ي ��3X  2ر ا�2R�4 ی�م ا��3

 ��P� k� cآtر���ن ی E?ن ان�Qر���ن وا E?ن ان�Qب وا�Xو cی� أآTی��3 آ���� ی24 ی�م ا��3

  .���43 �\ه
 ��\�?� و� EPB��3B?�ا���س، ����B3دة �\ه
 ��Pg?� ویEPB أج�ه�، وا�

أن ی��3_ ��E �����3 ا����M أو ی(�3_ �ا�k ا��ن�، أی?�� أرEM ؟ أن ��EM  ا��gء ا��Zن� أن ا���4م إ��

�5 ن��_ ا���Pط، أن ��EM أو�E، ی�ج ص��م ا��3ام، وی�ج ص��م ا��5���z، وص��م  k�أم أن �

ا���5�P، ص��م ا��3ام ��ك ا��3iم وا��gاب ص��م ا��5���z ��ك ا���3ص� واQث�م، ص��م اU���Pء ��ك 

ى اH، �\�_ �� �����4م ا��>�ف، آ�ن ���L ا�4�ة وا���م یj<�3 ا��g3 اUواخ� �5 ر���ن، �� س�

 L� ���إن��ن _ی��3 إذا ا!ن��ن إذا أ c����� ة أی�م�g� j<��J وا�� Jح� وأ�� L���أن یj<�3 وآ�ن 

  .وا!�BMل، �� ی��L�� EP ا��ح�� ی�H kiP �� ی��L�� EP ا��(��

�� ���R ��ذا ی��3 ��E ص�حB?� أن ی�c3 ؟ ی(
 أن ی�y�i س��رة �(
 أن �>���� �iPا�� J\ن �� ه

��5 ر���ن ی(
 أن  Eأ ا���4م وی��Bا!ن��ن ی q�� ،�R�� �iPا�� �� c4� ����� cBM 5 �>�ن�

ی���ك cBM، آc ا����آ�ت ی(
 أن ��og?� ص�Bحً� ر�k س��� إذا آ�نh آ��Bة، وا!ن��ن ی(
 أن ی?�� 

���� Lت إذا �� ن���<gا�� cح jM�� 5 �����ن ی�>5 أن<�� Lأن �ً�Rل دا�Mأ hر���ن وآ� cBM ن�

��ی�4 ر���ن f ی�f ،J��p k ی�g� k>�� آ��Bة،  ���M �4���� ���M �� ی_، إذا�X k� ��<g�

��س، ی��3 �� ر���ن f ی��س
 أن  kی� fآ�، و�X ���4� kی� f ،ح���g� kی� f ،د���)� kی� f

�  .�س ی�B4 �� ���ز��ی>�ن 

��E أخ�ان�� أن ی�J��3، وأن� واH أ�L�3 دا�Rً� إf إذا ا��iرت وا�����4 ��ج��    E���ء أ�X ی�ج

 L��3وا، أ�� �� ر���ن �� ج����ح�ا، و�����3م، وiا� Eأه�_ إ� ��� �?X �g� ك أح����E ذ�_، 

��Bدة، �Tا2R، وآ��3u Lم و�Xاب، وج��� وس?�ة، f ی�ج Lأن  آ� Eو�Uوا ،B3� �?X ور���ن

 �?X ،ءات�P� �?X ر���ن ،���Pا��3دات وا�� q<3��� ن��� ،���j ا�3��Mت �� ر���ن إ�E أدنE ح

 cن�، وإآ�ام �����ن ا������ن��� ا���Bن إآ�ا�ً� �����ن ا����Pی H�� 2، وا���3ذRfو �?X ،س?�ات

  .ا���ن� آ�L إآ�ام �����ن

�T وجc ی��3 إذا ا!ن��ن ج� �� ر���ن آc ا��2Rf وأآ�3u cم �Sآ�ام �����ن أن  H kiP��

 Hا c3و� Lآ��t� نO�Pا� Eإ� kواس�� cوج T� Hي اخ��j، و�L ص��L �� ج��L3 ووjM خ�kX ��5 ی

��LB�M E س��� ی��E ��?� آc ه��م ا�ن��، �?\ا �5 ��ازم  E�)وی� ،ji35�3 ا�� Lإ�� �eی� cوج T�

د �5 اUخ�ان ه�� ر���ن، و� 5� h3س� ،H Jآ���ا ��5 ��3>2 أن ه\ا ر���ن ا�P��� أن E���أن� أ

 cآtی L��� �� cآtدة، ا!ن��ن ��� ی�B� Lا �����ن أن ی>�ن آ��P��ا �ًBی�P� ی5 أخ�g��� ا�(��k وه2 

�� ی�T3م س��Bن اH آtن ا!آ�ام أن �L�3i ��ق L�M�u، و��إf أن �3uم ��3ل �L ن�eم خ�ص و
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ء، ��!ن��ن ح>�2 ن��L یtآ�3u cم �ی�X J��3iء زی�دة، و���P، ��اJ أآc ��ق L�M�u وص�ر ا��3iم 

هT�� 2ة أن?2 ی��iون ��E ��� وM?�ة وی��4ا�� خ��j یt�� إ�E ا���( ����ح، �� ��د ا��(�ز 

  .ا���اوی� ویtآ��ن �3 ا���اوی�

ة ن��4 ا���اوی� �� ه\ا ا���( إن �Xء اH ون�Pأ أر�k ی�ج ن�iP ث�ن�� ن�5 إن �Xء اcZ� H ا��3د

ص���ت �� ا��(� وس�� ��g �� ا���اوی� �(���?2 جTء، ث�ث�5 جTء �� ر���ن، ی�ج ا��Mاح �5 

أ ا���اوی� �3 نj4 س��� UنL ی�ج أخ�ان یt��ن �5 أ��آ5 ��3ة وا�(�ار f ی?�?2 B� أخ�ان�� أن

k س���، �� ا�����5 ا��>� وا��ن� ی���Pن ا��g3ء �3 س��� ن�5 ه�� ��>5 أن ی��4 ا��g3ء �3 ر�

��  .نj4 س�

3 ص�ة ا��(� درس، ودرس �� ج��k ا��iووس�� ��E ص�ة ا�e?� درس آc ی�م، ودرس   �

�5 ث�*  3 ا��43، ودرس �3 ا���اوی� وا�رس f یTی� ،qث�ء وا�����Zوا� ،��Uح�ی�، اUح

  .��اوی� وث�* س��� درس ی>��H، س��� إن �Xء ا

  :آ�ن ���L ا�4�ة وا���م

َ�اَهَ! ا���Vَمِ! َ:ِ� اْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد َ��َل َآ�َن ا��9ِ&*% َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیَ�ْ��ِ �9َ�ُ�)MَPَ	gَ:ِ)ِْ! ِ+* اxَی��ِم َآ(( 

 �9َ�ْ�َ:َ ((  
 ]   ]ا���Bري ـ ���2 ـ ا����\ي ـ أح�

  X وإن 3� T���� روس درس�� �ء اH �� آc س�� ا�روس �?� ن��، وه\J ا���� ی�ج ن�� جی

3 ا��(� ودرس ا��iووس�� ی���� �tس��ء اH ا����E، ودرس اUح�ی� � T���� ا���وای�، ودرس

 f �3�)درس ا� ،J��p kی� f ن ر���نU ci3� 5ث��fوا ی���� حی* �Xیj، درس ا��hB واUح

  .UنL أس�س� جًا �3 ا�L�i3 �43ن

ا��gء ا��Zن� ر���ن X?� ا�O�Pن �tآ�Zوا �5 ��وة ا�O�Pن ور���ن X?� ا!ن��ق �tآ�Zوا �5 ا!ن��ق، 

  .ه\r3� J ا���ح�eت ا��� ی�>5 أن ��Pل �� ا�رس ا�\ي ی�yB ر���ن

� ث�ث ���ات، س>� وأرج� أن ی���3 ا��L���Z� ��4 وج�ار�L، وf یtآc ا��Zم وا�c4B وا��gء اUخ�  

ا���� أس�ع س>� ی��cP �5 ا��2 إ�E ا�م ��g3 دS� ،yR�Mذا ا!ن��ن أآc ث�ث ���ات وص�E ا���oب 

�3ل، أ�� إذا �أ �����اد � cأآ cآtدي ی�� ،5���ة آtنL �� ی�م �3�Bu أآcBM c س�Rا��� E�� q�)ی

ه\J ا���اد f یc4 إ�E ��آT ا�kBg �� ا�س��، وا���اد ا�س��  f�cBM 2�? ث�ث س���ت، ی��3 أث� 

 cBM س>�ة cآt� ی��(�، ج�ب أن E�3م ؟ ح�iی��ك ا� E�� _�\� ،ت��3 ث�ث س�� fإ ��R��4 ا�����Bا�

E��3� ل�M _�\� �3مi�� _�����M 
  :ا��3iم �\ه

  C)21(َوNْ�َِ� َ�ْ�ٍ� ِم	�� َی2ُPَJْ(َن ) 20(�َوَ+�ِآ2ٍَ! ِم	�� َی��MَPَُ�وَن 
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  ]رة ا��ا�3M س�[ 

3Buً� ه\J �� ا�(�� و�>5 اس���B ��?� أن ا���آ?� cBM ا��3iم ���ة جًا، و��?� س>� ��اآL، وس>�   

ا���اآL أس�ع ا��>�ی�ت ���4��fص، وأن� �PBu?� �� ا����ات ا������ ث�ث ���ات ون��4 ا���oب 

Uل، اآc ا���3ل ���J �����اوی� �( �(�q إ�E ا��3iم f ی�ج ان>��ت حة ا�(�ع، �tآ�3u cم ��3

 س�ن� ا�4یE�� ،y یc4 إ�E س�ن� ���؟ یe?� أن_ ��ن��_ ���4 وأنh ����ح أی5 ه� اQن؟ 

 ن��_ ����ح واH أی�م �3iM �5 ا�(�� ص�ة ا���اوی� )� jخ�� cأآ cآO �3م، أ�� إذاiا� �� h�Pأث

j�3م خ��u cآO >�ن أن�و�>5 .  

  Uا j��� ا ا��ج�ء\?� E�� _��3� �����M �43ا� ��آc، و���ك ا��Zم وا�c4B، وإذا ���k�i أن ���م س�

ا���Pم، و�3uم c��M، إ��oء ا��2Rf �����ن ن?� ،�ً�R����j آ�X cء �� ر���ن ا�3��Mت، ه\ا ��� ی����3 

� L�����E ص��م ه\ا ا�g?�، وه\ا ا�g?� ��ص� ذه��B أن ن�3د آ��م و���� أ�?����، أی�م ی>�ن  �����

 �� yَBا������� و�2 ی h?�3 ��اح� ؟ ان�g� fأ ��� ��tی cجz� ،5)ی5 س�?X J�����ی��� ا!ن��ن 

 أن یzدى أو �f د�B3آ�ن ���_ و��5 ا� �� f3ً� إBu ،�Pا�������ت ا���� c5 آ� �������P، ه\ا ر���ن 

  .أن �����


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ر���ن دورة ��� �3 ا��3 ) :114( ا�رس  -��

  15-01- 1999: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  ...أی?� ا!خ�ة ا�����zن

3 ا��3، وجت �5 ا����س
 أن ی>�ن ه\ا ا�رس �� ����ٍع � Hء ا�X ة إن�PBس�رة ا� ����� kن���

��3���3 ا���i ا���3� yٍ.  

��E ا�O 5دم یt��L �5 أ��اٍب ��رج�، ... أی?� ا!خ�ة ا�>�ام   ��tن ح���� ی�i�gأن ا� cBM 5� 2<� ذآ�ت

��E ا��gك، �Sن آ�ن  Lُ�ُ�ِ�ْخ� َیO ٍب�� Eإ� cPیً� ان��M ة ا!ن��ن�P� hن آ�نS� ،��<ُا� E�� Lِ�ِ�ْ�َ�ِ أBی

اعث�� ��ح��M Jیً� ان�L3� cP إ�E ��ٍب��f5 ا� Lُ�ُ�ْوه� َح fأ *.  

 J\وه ،�?��?�� ���oأن ن 
اع اQن راR(ٌ� س�LM، أي أن ه\ا ا��>�P3� ��p 2ل، وه\J اQی� ی(��fوا

 cن أن ی���i�gا� E��ا���� ا���Bی� ه\h�� J و�M?� و���M?�، وf ���4 �?\ا ا��43، ������ ی���43 

�?2، و�P�ی���43 ���L أن ی���?2 ��E ا��gك ��Pة ��ح�ه2 یt��?2 �5 ��ب ا���س ��E ا�>�� ����� 

��، �?\��Pi�� ���M J، وه\J ��?� إن(�ز ح��ري، وه\J أ��، وا���أة نj4 ا��(��k، وا��Uال Bا�

�bT وج�p cب ��L ه\ا ا�b�Xَ ،�43َع ��43 ا�����4، أ��  Hن اtوآ ،Rخ\ ��اt� أن 
ا��(�ة ی(

اع ��ٌب آ�Bٌ� �5 أ��اب ا��i�gن���i3ت ه\ا ا��43 ��fن، ��\�_ اO�Pح����ت ا� �� cخ� 2�.  

�bT وجS� ،cن    H5 ا� 
ُ)ُ�ْ�َ ،�R�B<ا� ،�R�B<ا� Eإ� cPاع، ی����fن ��ب ا�i�gا� E�� E43ن اس�S�

�R�o4ا� ،�R�o4ا� �� Lُ3َb�uَ ًة��Bآ c3أن ی� L��� E43اس� :Hا ��o2، اس��� ،�ً[�X c32 ن��  ،cوج bT�

 ا��5�z أو ا����2 �� ه\J اUی�م f یTن� ���Tن� آ��Bة، f ی��ق ا����M آ��Bة، f یc�P ا�c�P آ��Bة، )�

�>5 ی(�k� q ا��أٍة  f��L� @c، ی��e إ� f �I��� E��L� c، یtآc �� ا���ل ��g� ��p c<gوع، ی�Pل 

_� :�R�o4�� c4ی*  ��?� ���ى و���4 أ���ه�، ���� ا!ن��ن ی�bT وجc، ا�� H5 ا� �?� 
ح(

  :ا����4

  )) w ص��hة م� ا�ص�ار وw آ&��ة م� اwس�EhPر(( 

 L����L �َ�ِر E43اس� ،�R�oص ،�R�Bاع، آأ ��g��� ،��<��� L3ك، ا���!  

   �� ،��اQن �� ا���Bح�ت، یL�og �� دن��J، آL�M�u c، وآc وL�M، وآc إ�>�ن��T� �� ،h�� �� Lر

� �c�3، آL�M�u c وآc وL�M، ��� ج�ءJ ��_ ا���ت f ی�ج ��X L3ء، �c��P اH ِصْ�َ� �(�رة، �

�ً�Rل دا�Mوأن� أ ،��?� L� ،رس��� L� ة، ا!ن��ن��iح�ت أی�ً� خ�Bی5، ا��ا�c�3 ا�\ي یtخ\ آc و�M_ : ا��

��2، وf أن ���t ���3وف، وf أن � q�)� ���� أن fو ،H�3ف ا�ی��� �_ أن  f5 ��>�، و� E?�
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 cوج bT� Hوج�دك، ا Eoأ� LنU ًاوf أن ���� ا�O�Pن، وf أن ����� أوfدك، ه\ا ا�c�3 خ��رة آ��Bة ج

  :�Mل

C�ً>)ْاْ�َ ْرِض َه �  � َوِ:َ&�ُد ا���ْ�َ	ِ� ا��ِ>یَ� َیْ	Jُ(َن َ:َ�
  " ) O 5� "63ی� : س�رة ا����Mن(


، آ�ن ی��ع �� �L�g، س�ن� ��� آ\�_، �k أن ا���B �2 ی>5 ی��g ه�ن�، آtنL َی  Bَآ�ن " ْ�َ��@ �5 َص

 kل أس��M وإذا ،kب أوج��، ی��gن ه�نً� أي f ی��� ��ن�� "إذا س�ر أس�ع، وإذا أ23u أkBX، وإذا 

��E ا�(ار،  L��3ن y4�� أن Eق إ��X c�� c�32 ا���س یe3� ،L<�?��� ن�� أنأن �tخ\f ،J ی��� ��

�� f ی�3ف، f ی�3ف �Xء �5 ا�ی5، أ�� ���c�3 درج� أو�f J\?� ،E ی�3ف Oی� �5 �X 2<ی*، حح

 E����5 ا��gع، �>5 ن�� ا�B���� ،�?3� Hح�ت أح أ��اب ا��i�gن  ،��ا���Bح�ت و�� أن?� ��gو

رج� ا!��Pن � ،c�3أو �� ا� ،k�4أو �� ا��(�رة، أو �� ا�� ،h�B5، �?� إ�� �� ا����zا�� ،c��<ا�

  .ج� أن وc�� L�M ن?�ر�ر

c�3� J �5 ا����� ا��ا��3 �(�ًا �� ،yg�رأیl�X h زر��X ،Lري ���R��� h وس��5 ����ن �

 f ،ا���ت _�� Jا �� ج�ء\?� ،����� c������c�3، یt�� أول إن��ن وی\ه
 Oخ� إن��ن، ���L ن?�ر 

��ً�ی��� �L ا�c�3 أن ی�Pأ ا�O�Pن، وf أن ی�3ف  c�3أن ی fو ،Hص���ً�ا .  

 5b<ذا �2 ی��S� ،ح�ت�B���� ،�R�o4��� ،�R�B<��� ،اع��f�� ،ك�g��� ،��<��� أن�� ،���<� y�Mن� دt�

 ا��5���z ����ص��ن، ����ز��ن، )� ،��<g5، ه�� ا�����zن ������ی� ��5 ا��Qا ،��P� l�X

 ،��5 ا����BP ا��احة، ��5 ����سون، �c3� 5 ا��i�gن، ��5 اUس�ة ا��احة، ��5 ا��� ا��اح

 �?���ات، و�>���، وا�?�م ����gك، وا�?�م )� ،Hا Eة إ���ا���g3َة ا��احة، ��5 ا!س�م، ��5 ا�

���>��، و53u ���2�3، وح� وا���3ذ ��H، �� ه\ا ا!س�م ؟ هc ی�oي ه\ا ا!س�م أح أن یt�� إ��L ؟ آ2 

�5 ن23 اH ا�>�Bى أن� ���h ا!س�م : " ج�ء إ�E ��دن� �Mل �5 ���2ٍ ��ف اH �� ��د ا��oب ����

  ".cBM أن أ���P ��������5، �� ا��h�P �?2 ��� أس��h أس�سً� 

��E ا��3، ه\J ا�����4ت ��5 اUس�، ه\J ا�3اوات، ه\ا ا�>�B، إذا آc إن��ن    5��BP� 5ون� �tن� أری

��ه ر�L �� ه\ا ا��3 أن ی�g� c>��، یc�3 ج� �o��ُ ی�رةTا� c3� ،JورT�3 ن�iM �� إن��ن ،L��M�3� د

 cح�� 
�X Jء �LB�P نL� c�3 هی�، �c3 ه\J ا�?ی� آ�� �Mل ا���B �\ه��ه\J ا��3�iP، إن��ن �� 

ا�4ر، إن��ن أسtن� �L �>��� ن�3\ر، �c3 ه\ا ا�3\ر ی2�P ج�� ���_ و���L، ح�5 ا�3�k� �M ا���س 

  .k� �M اHس�� �5 أجc ح�5 ا�3�أس�

��E إخ�ان�� ا�>�ام E���ن� أt� ..�Bi���� kإ���ح س�ی L� hرح�، وأ����Bا� kس�ی c<g� L�ء ذآ��X ..

، ��!ن��ن یc�3 ج�د LR���MU ی(
 أن یTوره2 واحًا واحًا، ن�5 ������س�B إخ�ان�� ���>5 ن�5 �� 
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،�Biا�� �� c��Pا���� ن� cا����، آ c���3 ��3ً� آ� k� وا�(��3، ودرس  ا�>�ام   ا�(��3، وسhB وأح

 ���� ا���M�g ث�ن� ی�م ا��3، �5 ا����P���3 �� ا�� k� �Pن�� ،
�u cح ،cح �����واث��5، �\�_ 

 ��<g� cء ی��Pه\ا ا�� ،�?e5 أث��ء ا����ا��X�3ة ص�Bحً� إ�E ا����� ا��X�3ة ���ًء، �k راح� س�

أر�k ��ات، ه\ا �L��t، أ�� ه\J اUخh ا��� ��>5  ا�Tی�رات، ���\ي �(�L3� q آc أس�Bع ث�ث� أو

 P��� ور أرح��_، أنT� أس�س�� آ� �Bس��� ����Pi ���5، أخh ������2، أخ�B�� hود، ه\ا ا��3

 �M�3وا� ،���Mت ����3 c�3� ءه2، ���ول أن���Mی���3ن أ f دfده2، ه��ك أوfأو E�zXون?2، أن ��

Uا P��� k����ی�رة، وT� أB�2?�t�� ح�ال وأن :�?�t��� hدك ی� أخ��، أخ �� أخfأو jدك، : آ�fأو

3?2 ����رس�، �����?2، ��ذا ی���3ن ���j�4 ؟ اسtل�ارس?2، و�.  

   J)� ،2?3� �3�iM �� Lنtآ ،�ًM�uإ LR���M5 أ�یL �����3ت � �tن� أ��جt أح��نً� ��ج�د إن��ن f ی�ج

��حk� ،2 أن �� ا���� ا���Bی� ا�����4 أآ�Z �5 ث�ث�5 حی* ی��B د��ات ��>�Bاء، وی?�c ص�� ا

�ًZ� ل�Mن� أt� ،ا��ح2 �����ر ku�M �أخ�_، ���l�g ا��3دي أنL� h و��pك �L، أ�� أخ�_ : ص���، ��ِ

  ���p �?� 5ك ؟

آ2، هc : أ��ف رجc ی�م ا�(��3 یtخ\ �L3 آ��� ��ل وی�iق ��ب أخ�L وی�Pل �?�  ��ن>�� ا����ة 

�� �E�3 ه\ا ا�c�3 ؟ ���ذا آj�ّ ه\ا ا�>��� �5 ا���ل ؟ ���B ���� جًا �>5 جc3 أ���، جc3 ود،  �2�3

ه�bPأه�?�، ��?� �5 ی�� E��  .ن�e إ�E أوfد أخ�L، زوج أخ�E�3� ،L ه\ا أن أخ�h��� L ه���� 

   �� ا���i ا���3، ی>�ن �� E�� ،�?X E�����>2 ون���BP� 5ن  J����ن� ا�\ي أt� ت�ت �4�Bس���

 اج������، ��>5 �>�ن أن6�X h أس��_، آc إن��ن �L درس ��2، ه\ا ن��\ة إ�E ا����ء، �tنh ه�� واح

 أه�_، أن��X h?2، أنh ا����\ة ا��ح�ة إ�E ا����ء، أنh ����\ ا�(��k ا���ن�، �� hف، أ�� أنfO 5�

��، �tنh إح>� ��� �5 ه\J اQی�، : �E��3 ی� أخ� أس�t_ ه\ا ا��zال�g5 ا��>2 ا���5 ه\ا ا��ی*، 

 6�X ��2، ُی3َ 
�u L� ،2�� q�)� L� �5 دون أن ��3g، ی�>5 أن �>�ن P��ُ\ ��5 ح��_، �>c واح

 k���� وه� أن ��Bخ�� آ E�� L�� c4�� 5<�� 2�e� 2�e� 2�e� c����E �5 دونt� ،Lنh أ��م 

  .أ���Mءك

 أخ�L رأى �� خ���4 ��5 أخ�L وزوج?�، �4M ذآ��?� آ��Zًا �>�?� ���س�B جًا، �  ���ة أخ آ�ن 

ود، �� Lدخ� jI�� LنU وجTا� r��� ،�?���B�4وف آ��ة �?� و�� �?g��� ة��� �Rث���ث L�� �B��u

Lخ�U خUل ا�P� : ،أت �3?2 �5 ه��ا����B خ\یL ���، آX c?� أ�uق ا��Bب وأ��i?2 ا�Z�ث���R ���ة، �

3 X?� أح��ت ���ت أخ��?� آ\�_، �3 س�� أ�M :�u �?Xل ��� ،�?���B� ���Bأخ�� ��� درس أس hB

���?6�X 2، أح�� �?O 2ی�، وحی*، و�4M، ه\ا ا���Pء  h������h درس،  ،L�د أخ�fأو cأي آ
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h�M ،5���z� ب�BX 5� 5?�� ث��ه2، وزوج�� ث�Zا أآ�B)�� ���BسUا : �Rث���Z� أت� ،Hن ا��Bس

� h?ان� �?g��� ة���Hا Eة إ���.  


، ن�eم ا����ن اUَُسِ�ي، آc أس�ة �tس��?�، ا��* �5 أ���Mءك، �5 أوfد   �)���!س�م ��L ن�eم 

�P�Mل �>2 آ��� د�Mد أخ�_، ��4اح� أfن��، : أخ�ك، أوإذا أنh�bB� h د��ة ا���pUء وا�>�Bاء ه\ا �5 ا�

ق ��2، أ�� ح�� �� ����� ���� ��g3ء ثc�P جًا، �� c������ ���B د��ة ا���Pاء، واH ه\ا �5 

 ی�2 P3ه��ك ا� ��Pو أن ا��Bی ،ygد� jى ری�M 5� ی��P� ان�M P�اQخ�ة، ص�Mن� ��ة �h��B د��ة 

 5� �Zأن أآ Jي، وأن� ا�\ي أذآ��gسً� �5 ا�tوا������ آ ،yی�i5�3 ا�u�M5�3 آ�اس� و�����iیy، وا

 �tح أح��ء د�yg ا����o،  ث�ث�5 أخ ا���y �(����3 �5 وراءP�، أ�h�P آ���، و��ة ح��ت P3ه\ا ا�

 ،�������� f ة�B3ی��� ن�ر أس�سً�، ا� Lوج �� q�� ،ودةواH �2 أس�ki أن أ�>�2 آ���، آc ا��iق ��

cوج bT� Hب �5 ا�P��� 
�i��� ة�B3ا�.  

، ه\ا ا��3 أن� أ���E، ن�5 ��>5 أن ن>�c ����� اQی�ت �� ه\ا ا�رس و�>5   �� E��ن���BP� 5ن 

 �� أول ا��U اس�(���، )� 5�� ،tج����زم f ،ه2 واح واحP��� ،ءك���Mأ cآ k� ص�� c�3� �Bس���

، ه\J ا��5�z ی���c �� سc�B اH، واح ی���Pن fذ��س�( أح��نً� س��ی�، س�( َص، س�( ��P��3ت 

و أن أن6�X L، أن� واf H أ��ف اس�L، �>5 س�3Bی��م، یU k�)ري ی�)� c�� Eإ� cدخ ،�ً���L س�� h

L� ل�M ،و�� �B��� ��pًا و�M ،Jل �L: ص�ح
 ا����M cس� ج�� y4B� ی��مUء اfz?� ء�X ه\J : ن�ی

L� ل�M وق��E اUرض صy3، أ�J�i ����ح ا��4 kMِ�� ،H ء�X أس����_ ��H أن �tخ\ �� : �\��M ن�ی

  .آ2 أخ\ت، ح(h[X L�b دون أن �����3

5ْ�ِ إخ�ان�� 5ْ�َ ی(��3ن ��ی��م، و�(���3ت، أن� أآ�Bه2 آ��Zًا، Uنq�� L �5 ا��?c أن �B\ل ��ء   

وج?_، ��� f l�X یcBP، أن� ��q ���ج�، أن� �>���، �>5 ه2 أن�س آ���ء و�5 أس� ��ی�P، وه2 

fzء ا�\ی5 ی����ن �5 ا�(�ع، ��f أ���pء ی��Pن وی\ه�Bن �c�3�� c�3� 5� ،c��� c�� 5، ی�B�iن �?

ا��>��c اfج����� fن�?E ا��(��k، �?��ك �f 5 ی( �� یtآc واH، واH �� أ��Xص f ی\و�Mن ا���2 

�� س�� أX?�، أن� أ��ف ذ�_، �� صیy وjM أ��م ��kR �ّ�وج، وا��M ُح��� L�� hB�u آ��� رج��5 

��M�� c ��?2 و�U 2?��3وfده�، أن�س ی>�دون ی����ن �5 دج�ج، ه\J یtآ�?� ا�>�ب � ،�P���o?2 و�3

Lآ�tث�5 ��وج ی   .اUآc، وأن�س f ی(

 �r3، وf س��� ا�����zن، إن��ن ����u ،5�z� ،2�Pه�، �>5 ا��iق ��ودة   Pن ن���Bس��� ���<�

� ،��Bص��� آ c�3� �Bس��� ��c، �� آ��د، ����3 ودة، f ی�ج�� ��Zق آ�u �� ،نQا ،P��� �Bس��

���X 2<ح �� _�\� ،LR���Mt� ،Lه�t� c�<�  f�cBP زآ�ة ���_ إذا آ�ن �5 ح��_ : " إذا آc واح

 Lج�ن إ������ " T��وا��i3ء ���Mرب ���4ری5 ��(�؛ ص�M وص�� �� وhٍM وح، أن� واH أ���Eb وأ
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 ا�>c، إ: �r3B ا!خ�ة ی�Pل ��Pج، ی������ ��5 أس��  أ��اد أس��f ،L ی�ج واحbPإن��ن ی�� cذا آ

 Oن P� ،�ًBی�P� ح��B�� �� ب، �� ُأن�س�Bg�� ى ���ت��Xب، ا�Bg�� ل����BXب، زوbج ا���Bت، أ�5b أ

  .اUوان ن�>�� �?fzء ا��Bgب، ���5 ���g� Eرف ا��3

  �ًR�M 
�iا�� jMان، و�Mِ P3� ةb�� h��م �>2 ث��?� : دP� ی� ا��� ی�>5 أنأ�j ���ة، واUخ دا�� ا�?

�� E�Tوی� ا��Bgب، أنh س�ف �tخ\ ز�ی�  yا����3ء آ� ی�� أ���B���� ،l�X j ����ن أود�k� L أح

 ،c�Z� �?� ك �>�ن، و����3u �?� q، وه� واحة f ی�ج�� ��3?� �� ا��Tان�، أصf �B ی�ج

 P� cب، �� آ�Bgج�� ا�bن زو����� �� ،���Mِان �?\J ا�?ای� ��Eo، ��ة ��gء اس�?�آ�، اس��3ا

2�tه� �����ن ���ة، ��!ن��ن ی���bء وز��Xان أ�Mِ P�  .ح��ت 

   Jأوج� ���B��3 ا��ء ا�����ج�5، أن �i� ا���Pاء وا����آ�5، إP��� ،2��4 ا��ح� �Bس��� �?\ا ا��3

، و�� إن��ن �i�Xن ی��ب ا��o4ر، أن �Tی ا���دbة، أح��نً� یخc أخ ی���5 ���M أخ�T� Lوج?�، ی�>�?�

 " ه\J ا�3��M، �>��� آ�h أ�Mب ��ی��ن ��h�b ه\J ا�3��Mت، ����5 ا�3��Mت �?2 جًا، وه\ا �Mل B� ��

 �uا���ا �B5 ج� c��t� Hا" f hص�� ا��ح2 ؟ أن E�� b��َع َأ�gذا ا���� ،��?� �iPذ�_ �� ن ، و�3

ار ا���3دة ا��� َ�oُْ�� ا�Tوج�P� �3ف�ده�، ا�\ي  f?�، أ��م زوج?�، أ��م أو�ی�رT� أخ�ه� ��tح���� ی

 ���u Eل، �uال ا����، ����3 ��هc، ا��3 ���Mرب، ا��3 ��رح�م، ا��3 ���3� k� 5أن ن� Jأ����

  :ا��L�� c و���� ��5 ح��_ �5 ا���Pاء، ا���B ا�>�ی2 ی�Pل

  )) أ+7D ا�سqم �>ل ا��03م (( 

���ل ا��3iم یj��z ا�  Uا c�� �3مi�3م ا�u�3م، إu c�3� 5<��� ،ا���س k�)ص، ی��XUب ا��Pب، ی��P

 ،L�د إخ�اfأو ،L�إخ�ا ،Jؤ���MU ���B2 درس أس<�� ا�����4، ا���ج�L، �� ا�\ي ی��k ی>�ن �>c واح

� ،Hوة ص��� �5 آ��ب ا�� �� ،Hا��?�ة �� ذآ� ا J\ه hم ا���رغ، �� أ����س?�ة، ه\ا ا�> �

ا���3ف إ�E س��ة رس�ل اH، إ�E أح>��L ا��P?��، إ�E س��L ا���Z<� ،����P �5 اUس� اQن �?2 ج���ت 

2��.  

  C)28(�َأَ�� ِ�ِ>ْآِ� ا���ِ- 3ْ�ََ	ِ��% اGُ�ُْ�(ُب 
 ) �  )س�رة ا��

  ،Hا Eة إ���، وا���3ون�، وا�Pی�رة، وا���T��� أB� ،��4ة، ا���Bآ ��?� L� ه\ا ���l  �?\ا ا��3

ة، ث2 د��ة إ�E اH، وا!ن��ن ی>�ن آL� ��B أخ��P� hة � ا�zgون، ث2 ���@P�� 2ث ،fًء، زی�رة أو�Pا��

Lان��U ن ی�ح��i�g5 ا�<� ،�Zأآ �B<ی c� �o4ی f ��Pور ا��Tی ��B<ا� ��� ،��P� �?أن ه\ا : زوج

س آ�Bاء �5 ����اك، أ�� ح���� �Tور ا�q�� h�B �5 ����اك، أنh أآ��Z<� �B، أنh ی(
 أن �Tور أن�

f ��4ح
 �f 5 ی�ى �_ �5 " ُأن�س ��Pاء، ��3ف، و��� B�M?2 س�3دًة ه\J �5 ن23 اH ا�>�Bى، �\�_ 
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 L� ى�� f �� cZ� c_، "ا����ی�رT� Tّ�3إن��ن ی 
، �?\ا f ��4حLB، ا!ن��ن �����M q_، ص�ح

�ر �(�]_ ��3J، ص�ح
 إن��نPإن��ن ی 
�� ���2p ���_ و����B� �� ،Lدئ ���gآ�، �� 2�M  ص�ح

��Bص��� آ c�3� ل�)� ی>2، ��>5 ی>�ن ا��3� �ً��  .���gآ�، ه\ا ا�>�م أ���E أن ی>�ن وا

   ،*��Zا� y��i��� yیا��gء ا���ح� وج�د ا��ا�� ��5 ا���س، ��ة دخ���B� hء ��� رآ5 ا�ی5، �� ص

��E ا�y��i ا��Zن� أو  ti���� hM�uL� h�M L�� h�Pا�� ���� ،Lی���3ن f ،kأن ج�رك : ا��ا� cP3ی cه

��f E ی�3ف �5 أنh ؟ �Mل ��Uوا EدنUا!خ�ة : ا r3� 5� kس�t� ،�3نu�P�� ن�س ،kMه\ا ا��ا

��j، ����ت ��h�B خ���5 ص��3u 5م : ا�>�ام ا�����3ی5 L3� yg5 أح��ء د�� ��� cدخ إذا واح

jا��� ،j�� L3� ن ج�رن�U  j��ُیَْه�، �5 أی5 ه\ا ا��3iم ؟ ��(�د أن �t�� إ�E ا�h�B و�3_ 

 cآUم ص�5 �5 اbM   ان�B?�ا ا�(��ان، آc واح

   Jوج�ر Jم ص�5 �(�رPی L��Bu 5� ی2 ا��3iم ���� ��5 ا�(��ان آc واحP� 5� ن�ع �� �Bی�M ة����

c ا��(� ���(��k یTورونE�3� ،L ذ�_ أنc��P���� L، �� ���یk �5 ا��3iم، �cBP ���ة إذا ا!ن��ن �2 ی4

 ���(��k سkB أ��Xص �� ص�ة ا��(� )� ،yPX ث��ن�� y��u cوآ �ًP��u �g� ���ء اث�� )� ،rی��

 f ؟ ���3 س�ح� أ���، آc ���ء اث�� �P��u �gً� أی5 ا�(��� h��� �ًP��u �g���P، �� أح��ء آc ���ء اث�� 

�j3 اT��fام 5� ،  .ی�ج أح

����� ��ج�د، ... � أی?� ا!خ�ة��   k��)� ،�� �u�Xدراس�ت ��، أ ،�� 
�����3ت ��ج�دة، آ�

 �ٌ�� L�� E<�Xإذا ا �z���ات ��، آ�X cء ��، و�>f 5 ی�ج ه\ا ا��د، أی5 ا��5���z آ��(� ا��اح

Pن qء و���Pط ا���P5 ن�ا�L� E س��R ا�(� ����?� وا���E، أی5 ه\ا ؟ دا�Rً� أنh ا��* � ،rMط ا�����

 �5 ا��3
، أو ز��ل، أی5 ی( *�Bص ی�b�M ن�i�gا� k� �X�� ص، ا�\ي�b�M ن�i�gا� k� ا!ن��ن ا�\ي

 L3�gی J��B<ی ،LiPی� tiخ ز���� یtخ\ه�، ی����M kb�)� �?��3، ه� ص�ر �(��b�M ،����M kص، أی��� وج

���4 خ���، ��L ��5 ا���س، ا��q<3��� 5�z س����، ی�(�وز ا��ti وی>�B ا�� L�� إن��ن c�3وف، آ

�ً�Rدا *Bا�� E�� Eoiی 
�iا� �?eی ��� ،J��Bوآ 
�iخ\ ا� hأن ،
��u �4�� L�� ،���)�4 إی��.  

��E ح��ب ا����، �� ���ح�    ��B��� إذا أخ\ن� ،��Bح��ب ا� E��ن�5 إذا آ�ن أخ\ن� ������ 

ودة، آ��� زادت ���ح� ا���� ��?� ��hM ���ح� �� hM�� ��Bوآ��� زادت ���ح� ا� ،��Bا�

 Lه�ى ن�� ،L��Zاء أ��B<ا� k� q�)أن ی Lه�ى ن�� ،Lه�ى ن�� k� �gی� f ح� ا����، ��!ن��ن���

  .یTور أ��Xص �5 ����اJ، ����ى ر��k، أ�� ا��gع ی��tك أن �Tور ا����3ء وا���Pاء وا����آ�5

J ا��u�X 5 و  ����E ����ى ��L��� 5، ی>�ن  Eح� Hا Lِi3ا�5 ث�ن� �2 ی Lح�5 ا��4رة وذآ�، و�

ة آ��Bة جًا ����L، أ�� P��bT وجcZ� c اUول، �Sذا اه�U�� 2ول دا �ً�R�y�t و�>�Z��� 5ن� ی��Z�� tgن� 

 ،Rٍ\ ی�tg ن�ع �5 ا��د، آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ی�k س�ن� أس��� �5 زی��ح���� ی?�f�� 2ث��3� 5ً� 
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���3� f 2ا���5 أن� kوی� ،Eا���� Lرج� E�� L3ی� ،jنUا qiأس�د أ� B� ،ن �5 ه� أس��� �5 زی

��E رج�L ا����ى، وی��?�� وی�g?�� وی�Pل   

  )) ا���2 إ<* ُأ�&2	� +َ �&2	�(( 

   hوأن �����!ن��ن ی(
 أن ی>�ن LB�M واسk� j�i� ،c<�� k ا�>t� ،cنh ��>5 �_ أن �>�ن أآ�B دا

��ة ��q آة ص��h، ا��ای�، أح��نً� ا����?��� �?��� ،Hا Eة إ����?� آ�م أو ح>�، زی�رة اUرح�م د

 E�3� �?� ،j��?��� c4�� ،رس��� 
ا���دی� د��ة إ�E اH، أح��نً� اfه���م د��ة إ�E اH، أح��نً� �>�

�(_، ا��3 آ��Z<� ،��Bًا �( إن��ن X>�ك ��E ا��4ل ه����، �E�3 ذ�_ أن_ ��\آ��J، داخ�B� cن�

L?إن��ن ی>�ن �� ���� �� وج cأن آ �Bس���   .���س�B3� �Bدة �5 ن�ع Oخ�، ��Bدة ج�B ا���ا�u، ا��3

   ،��ا ص�M ا���i خ���5 ���ة ��E ا��احPی f ،�3��� 
���� 2?� H2 وا?Bإخ�ان آ�ام أح ��� ��

��� ص��oة، �?\J ا�>��� یc�3 آ� أرز، و��>� س 2آ� �5 ا���2، و���B ��زfء، و 2�(ه2 ی���ون 

�X ��P��� h�bء یtآ�L، اQن �(J ی�k ا���iة M ،ل أر��3 أی�م�أس�ة �� خ �Bأآ ��<� ،��Bu �Bأآ

آ���� آ�ن وی��P?� وی��l ��?�، آ�j �� آ�ن، ا�� اUدنf E ی>�� خ���5 أس��ذ ؟ ی>��، ا���iة أن 

<���� �ٌ�3u ،�5 ا��zال �� ا��3 ��Pا�� ��o� �?� 2�<� ا���*، ��� آ��� �o2 �5 ا��R�4�� ٌة�?u5 و�

bT� Hا ،���BP� ��p _� ه��bipَ ة�iا�� J\?� cوج.  

��E آcٍ أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ن���k �?\ا ا���Pء Uن أس�سL أن ن��5 ا�c�3 �� ا��3، وا��3 ن�5 

��ت، �� أ�u Lن� آ��� ،cوج bT� H cن� آ�����5 وا����� ���د ا2�U اUخ�ى ��3ص�، ا��3

�3ة Bردة ا��g2 ا��U�� ،2 ا�����ن�R�?Bی��4ون آ�� L�� ���43، ا��3 زن�، ا��3 خ��، ا��3 ���@h، ا��3

��ت، أ���دن� ص�ة ا��3، أح��نً� ص�� �u دن������� وا���3ذ ��H أ���ده 2���h، �>5 وا��� H ن�5 أ

�3� @P�� دن����  .�� ا�r3Bا��ح2، أ

���>J\?� 2 أی�م ��?� إح�اج آ��B، أول ... أی?� ا!خ�ة   L��uرس �5 أ�� آ����cBM 5 أن أن?� ا�رس، ا�

ن�iP ن�5 آ���3دة نc�i3 أس�Bع �3 ا��3، ن�5 اQن درس ا�(�O �3خ� درس، اUس�Bع ا��Pدم ودرس 

ن، �tآ�Zآ2 ا��B4 ج�ء ��E ا��(� ا��hB واUح واfث��5 ُ���i، نtخ\ ن�5 ج��3 اس�(��م �3 ر���

 وا��i��� �?eووس��، وا�U�� �43ح�ی�، وا��g3ء ���������، ث�ث�5 ی�م أص�B �>2 إ�BXع، ���5 ن�ی

أ �5 ی�م ا�(��3 ا��Pدم إ�E ن?�ی� B� آ���� ��i�ن� ��أن نtخ\ اس�(��م ح�ا�� أس�Bع �5 ا���Tن �� 

Uدروس آ���� �� ا ��أ �(��Bث��5، نfی5 ی�م ا�(��3ا�g�  .س�Bع ا�\ي �3J وی>�ن ی�م ���3 و

  c��M cBM h��<� ���Z� ن���Zا� �iPن� : ا������، وا������ ��ج�دة، و�Pو�� ا� ن� ��Pء �����(��ن�5 

 c���3 آ� k� 5ن ن�U ،ت��B5 زی�رة ا�� r3B�4رة، آ��� ی��3 ����3 ا��� k��)��� ة��Pء ��3ی

�� ا���M�g، إن  ا���� �>���?�، آc ا�����Pا� J\?� ء�P� ن����k ����3، ��>� نzدي زی�رة ا��3 ن�5 
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 hMن اس��اح� و����Xء اH ث�ن� ی�م ا��3 �5 ا����� ا��X�3ة ص�Bحً� إ�E ا����� ا��X�3ة ���ًء، �k س�

2 وی��g، ا�e?� �5 ا����� ا��Zن�� إ�E ا��ا��3 إذا أ�>5، �?\ا ا��hM آ�L یt�� اUخ ی�gف إخ�انL وی��

ی� و�L أآ�� U ،�B�uن�� أری ا��_ أن �tخ\ �� L� ی�وإذا آ�ن أح�� �L3 ا��L ن��� أآ�Z، ونL� 5�z ه

 J�� 
، ی?��� ا��o4ر آ��Z جًا، �>c واحB�� ء�X Lأن E�� ��E ا���(، ����e إ�E ا���( Lرج�

،k��)ا� E�� L��3أی�ً�، ی L� ��tا�5 ی.  

  ��ی�، ��Pل �� أب �5 ا��Qءأن� ��ة �5 س���5� 5 ��ی� ��c�i و�� c�3أن ن ���د : h�Bا� Eإ� h3رج

��E : أن� ����o ا���م وجت ا��� ی�>�k� 2 أ��M Lل �?� J��واH ی� ���� ه\ا ا�6�g حL���B، أری أن أ�� 

 
 ا!ح��ن �3iM ح�� و��g ���ات جیة، ه\ا ا�c�i وه\ا ه� ����t� ،Lن� أحB� c�iل، ا��u _ا��

ای� ا��_ �E�3 ذ�_ ?� _Pی�� Hا hأ�� أن ،cBPا���� cن ا��_ ه� رجU �ً�Rی>�ن �3_ دا ،_�BM أن ی>�ن

��c آU ��Bن hPPح _bأن:  

 )) W=; ا��'7 و��7 آD+أ ((  

  Hء ا�gث�ء إن�Zی� ی�م ا�Pر ا��Mأ E��  .���یك أنh وأوfدك ����3 إن�gء اH، وا���Pء ث�ن� ی�م ی>�ن 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��iَ�َ�ََ_ آ� r3�2 -  f ا��>2 ا���R�i3) :115( ا�رس  -��

��Bا� k� _ی��آ f آ� _�َBَMَو rBPا� k� _�PBی....... 

  07-02- 1999: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

(Nا� Wد)'ن سّ� و��أن ی�0ف ا�< !	:  

  cوج T� Hل ا�M 5� �ًM�iخ�ة ا�>�ام، انUأی?� ا :  

C ًا��rُِأوِ�َ* َخْ�ً�ا َآ =ْGَ+َ !َ	َ(ْNِ�َْت اbَْوَم� ُی �  
  ] 269: س�رة ا��PBة[ 

ا��>�� أن ��3ف ا���P�P، وا��>�� أن ��3ف سّ� وج�دك، وأن ��3ف ���ذا أنh �� ا�ن��، وأن ���ج�   

 yن خ��Uآ��� ج���3 ��ن�3، و ،_��� �k اH، وأن �>�
 ا�ار اQخ�ة، وأن �Tآ� ن��_، وأن ��3

  : اUآ�ان ی�Pل ���

C ًا��rُِأوِ�َ* َخْ�ً�ا َآ =ْGَ+َ !َ	َ(ْNِ�َْت اbَْوَم� ُی �  
  ] 269: س�رة ا��PBة[ 

  : وUن خ��y اUآ�ان ی�Pل ���  

C 7ٌ��ِ�َ ��َ>ْ%=ُع ا��Pَ7ْ�ُ َم �  
  ] 77: س�رة ا����ء[ 

  . ��� ��>h ا�B�د وج�ءك ��_ ا���ت ��� �5 ���ر�M ا�ن��  

C 7ٌ��ِ�َ ��َ>ْ%=ُع ا��Pَ7ْ�ُ َم �  
  ] 77: س�رة ا����ء[ 

 �(َNِم� أَ'47 ا� !�i�30ا� �(Nا�:  

���?2 ا���ت، Uن ا��   
���?2 ا���ت، وإّن ا��5���z وا�>��ر آ� 
�ت ��oدرة، �\�_ �Sنb اUن��Bء ُآِ�

 q�<خ�ة، وا�Qار ا�� c�3ا��>�� ی E�z5 ی�� ،��Bا���ت حٌ� آ 3� �� Hا ��������iB أن ی>�ن �_ 

��E اH ا��Uن� E���ه�اه� و Lن�� kB�5 أ� Tا���ت، وا��3ج 3� ��� c��  . �5 دان ن��L، و

 ا�X?� �� ا�2��3 ا!س��� ا��>2 ا���R�i3، وه� �� ا���P�P �5 أَج  P� cBM �?دّرس� Mا�ِ�َ>2، و �c

 �r3 ح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�ري، ا���P�P أّن� �� ��Mو jPأن ن �ّ�� E��� 2ة، وأخ آ�یی�س��ات 

  . �h��4 ه\J ا��>2، واخ��ت �>2 ��3?�
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 ~&Gو ا� ��ا�&:  

  L��M r3�" :�Bا� k� _ی��آ f آ� _�َBَMَو ،rBPا� k� _�PBی f آ� _َiَ�َ�َ 2<ا�� J\وأخ�ج_ ه ،�

 Lء دون�g� ن�<� f آ� ��?��."  

   5���!ن��ن ���3یL أح�ال، و�� �r3 اUح��ن ی�3g ��ن�gاح وا��اد وس�ور وt�uن���، وا��ی* 

 
u2، وأخ���
 u�ب uن� أخ�t� ،خ�Qوا���م ا Hوی�ج� ا 
�i5 ی��ا��5���z، و�u 5�ب ا�2�3، 

?� Hء ا�X أن�ًس� إن 
uو أخ� ،���ً�، �c ه� رواد ��( q�� *ی���� ،H���3 ا� �� cی�u 2 ��ع

 hوأن ،hأن hَن��� وس�3دة، وأنt�uو y�t�اد وخ�ص ����r3� ��� ،5���z اUح��ن ��3g ��ن�gاح وا��

 ��� rBP��� �3g� Hا �?��� yBi� hوأن ،Hآ��ب ا �����2�P، و�zد�ي ��Bدا�_ آ�?�، وأنh و�Mّف 

أن اH س��BنL و�E��3 رّب ا�5����3، ��� أن ه\ا اfن��Bط اس���،  ا�\ي حc4؟ ا�\ي حc4 ه�

��ت، �iا� r3� 5� c�<وأن ی ،Lه�� j3�� دة ا!ن��ن، وأن�B� j3�� أن Lط �5 ��از���Bنf��

  .ویt�� اfن�BPض

  rBPا� ��tی P� ،ح�g��� c��)رة ��س2 ا��� E�)وی� ،rBP��� c��)رة ��س2 ا��� Eb�)ی� cوج T� H�� ،

ا ��ح�ال، ��(
 أن ًB��T وجc ی�یك أن �>�ن �f ،L3 أن �>�ن  Hأن ا �P�Pوا�� ،��Bا� ��tی Mو

 _i�B� ،ا���ل E�����ل، أّ�� اUح�ال ���B�p�َ ����3 أح��نً�، و�>��P� h��� 5سً�، وا�2�3 َحَ>2 Uا L� مP�

!ن��ُن، یt�� ا�y���� rBP ا!ن��ُن �L آ� f یk� _�PB ا�H�� ،rBP ح>�2، و�� اس��� ا�rُBP ��(� ا

ذر�ً�، ��t�� ا���B �����ح، و�� اس��� ا���B ن�5 ���� آ���4د5�M واUن��Bء ا��f 5���P، ���5 ح���� 

��ة ��J، وی��� ا��?�ر �� ا�M رم��� Eح� cم ی��4 ا����ة وا���ا�4 L��� آ�ن Mو ،j3ح ن���ن�

Hا Eإ� .  

� اْ<6ْMَEَPَ َ�َ=َم�7َ�Gِ+َ ،Wُ َ�ُ-َ:ِ� اْ�ُ	�hَِ�ِة ((�P�َ �َأَ�َ)��lُ : ْ�ِ� ُش0َْ&َ!، َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َص��

  ))َأَ+q َأُآ(ُن َ:ْ&ً=ا َشُ)(ًرا : َهَ>ا َوَ�ْ= Eَcََ� ا���ُ- Qَ�َ َم� Gَ�َ=�َم ِمْ� َذْ<ِ&Qَ َوَم� َ�َ خ�َ�؟ َ+�Gََل
 ]����َBَ3ْXُ 5ِ�ْ َ�ِة�oِ�ُ�ْ5ِ ا�َ 2[  

  fًص���ً�، أو �ً�� c��ی5�3 ��L آ��Zًا، وی�� ا�ن�� ص�Bً�، ث2 ی���ح �3ه� راح� ���ی�، : �tحن� إذا 

 آ�ن ���L ا�4�ة وا���م ی(? ا��?�ر وی(? ا���c وی�PلMو :  

  ))َأَ+q َأُآ(ُن َ:ْ&ً=ا َشُ)(ًرا ((..
 ]�َ�oِ�ُ�ْ5ِ ا�َ 2����َBَ3ْXُ 5ِ�ْ ِة[  

  ��Bا� ��tی q[ن� ن��T وجc یrBP��� ��)��3 وا�S� ،��Bذا ����B�B یt�� ا�rBP، وإذا آ �����.  
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  :م2	! ا�<��ن +* ا���Nة ا�=<�� 

   cوج T� Hذ�_ أن ا E�� c��J وأن �ع أ�� ا�rBP وا���B إ��L، وا�B3� ؟ �?��_ أن_��?� �� hأن

  : ی�Pل

  �ْ:ُ&ْ= َوُآْ� ِمَ� ا���Jِآِ�یَ� �C َ�7ِ ا���َ- َ+
 ]��T66: س�رة ا�[  

ی�،   M2 و����?\J �?��_، ارَ�ْ� وَأِرْح، �tن� ��ّ� أن أL3�u، وه� ���c3 �� �� ی�gء، �?� رح�2 وح>�2 و

jR�iم �� ا��ة وا���ا�4 L��� �Bل ا���M ا��Z��و ،L3�uأن أ �ّ��  : وأن� 

 )) *�)� l0ض Q، أ<6 رب ا���2 إ<* أش)( إ����	ا��9س، ی� أر�� ا��ا� �و��! ���P* وه(ا<* :�

 Q� �(أم�ي؟ إن �� ی -P(و م�=: �ا�	���E0DP، وأ<6 ر�*، �	� �)�9*؟ إ�� :&= یP#2	9* أم إ�

 7Nأو ی ،Q&Dc *� م� أن ی�9ل Q2'ه* أوس� �*، أ:(ذ �9(ر و QP�+�: �(أ���*، و� q+ *�: ;Dc

wو ،�� ��ضP� �&P0ا� Q� ،Q3Mس *�: Q� wة إ)� wل و)� ((  
 اH �5 ج��3 [B� 5�  ]ا��Biان� 

�T وجc �5 ه\ا ا�>�م   Hا k� ��ًأد �Zأآ fو yB�إن �2 ! وf ی�ج آ�م أروع وf أدق وf أج�c وf أ

�� kأوس _������E، و�>5 �� Eح� EB�3أ����، و�_ ا� �� ��� 
�p _� 5<ی "  

 H، وإذا ر�S� _3ذا أ��iك ����� H، وإذا ��3_   ����� _�BM وإذا ،H ����� _i�� وإذا ،H �����

 cوج T� H5 ا��4دق، وا�zا ا��\?� ،H ����� _��� y�ّ� H، وإذا خ��_ ����� H، وإذا �����

Hا Lا�� رح�Toا!��م ا� k� cMو ،Jار�M ه� L�� hا ا�\ي أن\?� ،Lق إ����g�و Jث�z�و JB3�و LB�� ا�\ي 

E��3� : 5� ��Tإن��ن ان cو�� أن آ ،kM2 ا��ا�خ��f ء�ioا� jgع ��� آ�ن، و�� آ��q �� ا!�>�ن أ�


 �َ�� ���Eb إf أن ی>�ن آ�� ه��o2 ا��� L� Hا jgث2 آ ،Lإ�� Hا LMء س��X .  

 
  :م� اسGP&7 م)�وW ا��DGء ����ض� +G= :�ف ا

h�� J ج���  �����ه� اث��� ��gة س��، �3iM �5 ا�(��ل وا����ی�، ��� ��ة �Mأت �Zً� د�Pً�M، أب  ،�

 jgآ Hر، و�� أن اM fو Hس�� ا f ،2�z� ء�Xو ،cی��� f ء�X �?�ُ��� h��� �?رًا، �� أن�Bح h�Bا�

��ً�ا �یًا آ�نh زان��، واUب ص�ح
 دی5 و�5�z ��ذا ی�tل اH؟ ی� رب  hX���L أن ه\J إذا 

Hأن ا �� ،�?�BM5، و�\�_ اRه� آ� �� fإ h���� f5، وRه� آ� �� fس�>�ن ��� أردت إ �� _� jgآ 

����ء  L�� �bB� ،ن� ح��� اس�?� ا��BPل، ����5�z یcBP واL3M، وه\ا ا��BPل ��3��اس���2ْ دا�Rً�، و

L� ل�M ،H5 ا���3 ی� رب هc أنh راض ���؟ وآ�ن وراءJ ا!��م ا��g: ا���Pب ������، �?� راٍض 
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L� ل�P� :L� ل�M ؟_�� E�أن� ��� �5 : ی� س��Bن اH �5 أنh؟ ��Pل: هc أنh راض �5 اH ح�E ی�

��L وأن� أ���E ر��J؟ �Mل �L: إدری�M ،qل E� : آ�j أرP� ��3���� آ��ورك ��P���� إذا آ�ن س�ورك

H5 ا� h��  .ر

f أح
 أن ی�cog ا��U�� 5�zح�ال،  إذا آ� hَ���cBP �>�وJ ا���Pء ������ �tنh ��3ف اt� ،Hن�  

����ن ز���PBRن،  ،y�t� L����¤ًا، ی�>�i� 2��M، و�� ��� �iً�B�� وًح� ���وًرا�g� إن��ًن� �tح��نً� �(

 ��<�� cوج T�وخJ ���ّرد، وآ��L دy�M، و����ح، وأح��نً� �(J آ��ً��، �Sذا ا���� ا!ن��ن، ����� 

BPنfأح��نً� ا LPی\ی �o��� آ�ن P� ،�Rا��� cZ� ،ًا�ض، وه��ك أ��م رس�ل اH، وأ��م س� ا����X f yء أ�

Lل �� ن���Pٍل، وی��أن� وأن�، وأن� �� أ���ل ص����، وأن� �5�z، واQن س�t>� أ��م : �Mدً�� �5 ��ب 

� ،L��� Hن� ��>�ً�ا، ی��� ا�Zا���م ا� �� ��tی�>��، ی c� ،ًاذ�P� : hMل �_رس�ل اH، ثf 2 یB>� أ�

 kط، و���Bاد وان����Pء �k رس�ل اf H أن��J ح�E ا���ت، �tول ی�م �2 ی��yP ا���Pء، �>�ن ��L ا

L��� ��� H�� ،c�\� اد، و�� ا���م ا��Zن� أص�
 ��ن�BPض، و�k اfن�BPض ُوِجَ��  . اfن��Bط ی�ج ا

  :��8E9 إ�&�ل و إد��ر 

ص3
، و�>5 اH ی������ ��u 5یy اfن��Bط واfن�BPض، و�5 و�\�_ اUح�ال ��3ة، واfن�BPض   

�T وجc �5 أس��LR ا��Bس� وا�r��P، ی�?��ن ه\ی5 اfس��5 ��E أن?��  Hوا ،rBPوا� ��Bا� yی�u

��E�3 ��دي، أي ی�i3 ا���ل أو یtخ\J، وه\ا ��BP� E�3ل، �>5 ه��ك �E�3 أرr��M �?� EM، أي 

 i�َ�َ_ آ� f یk� _�PB ا�rBP، یrBP ن��_، �Sذا ه� ��(�، و�P� ،y�t�� ذا ه�S� ،�?i�Bس�، أي ی�

 B� f ،Hا B� hا����، وأن B� f ،ا����ح B� hأن ،L� hوأن ،��Bا� k� _ی��آ f آ� _�BMو

J أح�ال، ���ن� خ�� آ�ن ی��رب وی��� �� qة �������5، و����Bآ ��اUح�ال، �Sذا �Mم إن��ن ��

�� أث��ء ا���� ��?�ٌ_ ���k ا���i، ورس2 ا��iاyR ا���ج�3 �>�
 ا���3رك، وی?�2 ا�B�د، وه� 

س�، أي أنh ��ق P� ا�?��م J\ا�?��م، وه ��j3 ا�3د و��M ا�3ُد، �� ��ج اUح�ال، و�>5 ��ج

ه��p 2 اUح�ال، وه� ��3ة ����3، ! اUح�ال،�� q�� 5ص ا�\ی��XUا �?� kح�ال ی����Uوا

�Pو���� L�<ء ��ی�، و��X �?� ،ح��ر�� ،EPً�ا، واس���إن��ن �� ح��م و�� ا���ض �ً�ء �� qإذا ج� 
ی

 q�� س����عfوا ،��ً���
 ه\ا اfس���Pء، و�� أ��E آc ی�م ث��ن� س���ت f ی>�ن P�f ی�B4 ��جً�ا 

 ا�� EMی� �ل ����Uدون ا �P� ح�الUا L� �L أّی� ث��ة، ��� أّن إن��ًن� آ�ن ه��H، وا�\ي ی��3_ 

E��3� ل�M ،c�3ه� ا� Hا :  

C -ُ0ُ+َ�َْی �ُ�ِ���  � َوا0َ�َْ	7ُ ا�
 ]�u�� 10: س�رة[  
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   5��T وجc ی���� ه\ا ا!ن��ن ��u 5یy اUح�ال، ��u 5یy ا�rBP ��رة و H5 أن ا� kن�� f 5<و�

?� إد��ر و�?� إ�BMل، �Sذا أh�BM ا����u" :� qیy ا���B ��رة أخ�ى، وا!��م ��� آ�م اH وج?L ی�Pل

 rRا���ا E��، و�� ح��� ا�rBP ی(
 أن ����� ��E "��ح���ه� ��E ا���ا�c، وإذا أد��ت ��ح���ه� 

ا���اrR، و�� ح��� اfن��Bط ی��oB أن ��E3 إ�E ا���ا�c، �>5 ه��ك أ��Xص إی��ن?2 �j�3، ��� دام 

4ّPی J)� rBP��� 
�، وح���� �k� �4P ا�J\?� rBP ��درة �B�u ��p �� ��� �?� ����ح، �Sذا أص�

�ًM�uإ .  

  :ا��0ر+(ن إذا ُ�ِ�3(ا أخ(ف م�29 إذا ُ�ِ&D(ا 

   ،Eو�Uا��>�� ا J\?� �P�3�� ی�� ح>�� أخ�ى��k " ا��3ر��ن إذا �i�ِ�ُا أخ�ف ��?2 إذا ��BِMُا " �

���L ا�4�ة  �B5 أن ا��� �Bء ی����gم، وه\ا ا�Pل ا�T� ط��BنfاL5 ن��� Lم ���� ی�وی�وا�� : Jج�ء

ًا؟ ��Pل: ج�Bی�M cلB� �ً�Bأم ن �ً<�� �ً�B>�ن ن�أن  ًا، أج�ع ی��ً� �tذآ�J، : ی� ��� أ��یB� �ً�Bن c�

 J�<Xt� �ًی�� kBXٍل، أج�ع "وأ����E ح�ل  �?��B5 ث� L� �ًح�ص �Z5 أآ�zی5 ح��ة ا�����و أن Bوی ،

t� �ًی�� kBXوأ ،Jذآ�t� �ًی��J�<X.  

   ���ً�� ��Pة ی���4 ا������5، و�>k� 5 ا��Pة ��ج Lي إذا آ�ن إی��ن�P��� ، j�3ي وا���Pن ا�Qوا

ا��Tا�y، و�k ا�E�o ��ج ا��Tا�S� ،yذا آ�ن اح���ل اfنfTق آ�Bً�ا ����j3 أ��c �5 ا��Pة، وإذا آ�ن 

أ��ی أن �>�ن ن�Bً� ��>ً� أم نL� : �ً�B اfنfTق آ�Bً�ا �k ا��P���� E�o أ�Mب إ�E ا����� �5 ا��M ،E�oل

ًا؟ �MلB�ًا، أج�ع ی��ً� �tذآ�J، وأkBX ی��ً� �J�<Xt، ����3ر��ن إذا �i�ِ�ُا أخ�ف ��?2 إذا : B� �ً�Bن c�

��P��� �B4ا���س ی��ه��ن أن ا� �Zا، وأآ��BِMُ ! ا�\ي ه� ���ح �� ��P���� ؟jآ� ،��o�� �B4ا� c� ،f

 ���p، و�L3 ا���ی�5 ��ُ��ح �L أن أ���L؟ ا�خc ا����� Eس��� إ� �¤��p أّن ��� ،c�3وا� h�Bود وا�

ی�c3 آ�X cء، وأن ی���د أي �>�ن، وأن ی(�q �� أي ���JT، وأن یخc أي ��?E، وأن ی��k� �P أی� 

J وذآ�� Eد إ���
 ا�c�3، و�<� Eق، إ�� اH ا��أة �� أي ��ق ���ح �S� ،Lذا اآ��L���o� E �� ا���

 cآ c3أن ی� L� ة، وا���ل ی����M ّن ا���لU ،��o؟ ه� ا��Zأآ �B4ا� Eًا، ��5 ه� ا�\ي ی���ج إ���Zآ

�Xء، وأن یtآc �� ی�gء، وأن ی��k� �P 5�َ ی�gء، وأن ی�>5 �� أي �>�ن �Xء، وه\J ا���ی� ا��� 

 cرج JT2، و�� اس���eأن ی Lن�<�S� ي�P��� ،�Bص Eج إ�����ي، ی���?� ا���ل �M LنU ،رًا�� L� �iB�

 أًخ� � ��ًT��� ���ًz�����Pً�t�� �ً ����ًح�، )� Mو ،j�35 ا��� �Zأآ �B4ا� Eا���ج� إ� qي �� أ��P���

L� ل�P4ً�ا یP� �ًإن رأى رج J)� ،L3� ذا ازداد ا���لS� : 5� ؟ �?� ی�4ب ���ع_� c4ذا ح��



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1443�� آ��ب ��
 

H5 ا� ���pاد، و���T وجk�� ،c ا����o أح��نً� یt�� اfن�BPض، ان�BPض اfس�3�ء، �?\ا ا���ل ��L ا 

_�)��.  

  :اxدب م� ا
 :� و'7 

واH ا����ُت ���ة وh��I أن�� سjMt أ��م ا��E��t� �B �5 ا�B>�ء،  -وأن� أL�I ص���ً�  - �Mل �� أخ   

یًا، ��H ���?� ��جX ن� ُآِ��ت آ�ً�ا�Zا���م ا� �� ،�ً���� �Rآ���� hُآ� Hِی� وا��?�، ��!ن��ن ��h ر

cP� �� Hل �� أخ: ا�M و��ة ،_���Pس��� أن� f أن�LB ������ت، وf أن�e إ��?5 و ا��� H : أن�، و��3

L� h�M ،ة إرادة�M ي�� : L��M م ا�\ي�أدب ه� ا�> L�� وا�\ي ،Hا k� أدب L�� q�� م�ه\ا ا�> Hِوا

  : س�ن� ی�س�M jل

  �ِهC�َ��ِْ#ُ� َأَ�;% ِإَ�*� ِم	�� َیْ=ُ:(َ<9ِ* ِإَ�ْ�ِ- َوِإ��� َ�ْ�ِ�ْف َ:49* َآْ�َ=ُه�� َأْصُ; ِإ��2ِ�ْ�َ َوَأُآْ� ِمَ� اْ�َ#�َ��َل َرب4 ا��4
]j33:س�رة ی�س[  

   �e�� ل�5 خ� cة ، ُیَ�ّ�غ ����ح��Bآ �Mح�� 
 إن��ًن� ذآ�¤�، و�>�L ی��>)� P� ،2آ�ی �Bم ن�ه\ا آ

hأ�� j3���E حود اUدب �� "ا��3ر��ن إذا �i�ِ�ُا أخ�ُف ��?2 إذا ��BMا: �L، و�\�_  jPی fو ،

�ًZ� ،c��Pا� fإ ��Bا� : L3� 
ی� �zس�� Mّ�ب ��I�� Lً�� زی�دة �J��p 5، وس?� �L3 س?�ة، وذه�

 ا���jI ی��bد ��خc �5 دون إذن أح��نً�، وی(�q وی�>�L3� 2 آ�ً�)� ،Lه� وأآ��Tن Eة إ�� ��L وح

 qو�� ،L�)خ\ حU ةbX ی� ا��3م f ی��U L3نL �(�وز حودJ، و�� آ�ن �5 ا��RاTح�ل، �?\ا ا!آ�ام ا�

 ����� ،������T وجc ��ن��ن ��t� L3bح�ال  Hُذا �َ�� اS� ،Hا k� Eوح� ،�Bًی>�ن أدی ��B��� إن��ن cآ

J\?� b اUح�ال، وb5I ن���P� Lً��، ��س�3����E ا���س ��Mً�، و�\�_ �Mل ا�5 ��iء اH ا��>�ريا E� :

" �� 2<��� h��� ا�B\ن�رًا، و�� �2 �B<ًا واس�T� hأورث ���u 5� وان>��رًا خ�� fًذ hرّب ���43 أورث


  ".ه� أآ�B، ا�3ُْ(ُ
 ا�3ُْ(

  :ا�N)	! م� ا�	�9 و ا��30ء 

��iك " :واQن ه��ك ح>�� �?��، ی�Pل ا�5 ��iء اH ا��>�ري  t� _3�� ك ���3_، ور����i�ر��� أ

 �Zً� ��ًدا ��E�o� 23 آ��B، ور��ه�� آ��Bة، وا��Uر ����ة إ�E درج� ")� P� ،y�Mود 
�u م�آ ،

 )� Mو ،Hء و��5 اfzح(�ب ��5 ه �P�Pن�� ا��3ی�� ه� �� ا���\ه��، وآ�X cء ���ا��، �?\J ا�

�<gا�� J\وه ،�PR��ت �>�ن �?2 دا��3ً آ�Bً�ا إ�E اH، ����(���3ت ا��� ��?� ��Mة �(��O �3ًخ� �� 
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 ،cوج T� Hا Eة، وا���س ������ن إ�����ة، �( ���جه� ����]�، ودروس ا�2�3 Xو �Pو� ،j3�و


 ��M?2 �5 اH؟Bء ا���س ه� سfz?� Hا �?Mة ا��� س�gا� J\أدراك أن ه ���  

��نE �5 أ��اض آ��Zٍة   cٌأ �� ن�ع �5 ا���3ب،  وه��ك رج� H ج�ة��� ��و ���B�� ،L�ال ح���u

وkM : ی� رب أن� �2 أر�� ی�ً�� �� ح����، ��� ا��>�� �5 ذ�_؟ ه>\ا �Mل ��، ���� رح�L ا�M ،Hل: ی�Pل

�� f�� �B�M ه\ا ا���ل ��� آ�h �� ه\ا ا���ل، �>c رج�I L� cوف نtg ��?�، وه\J ا��eوف ه� 

�fه� ��� آ�ن �� ه\J اUح�ال ا��� ی�23 �?�، وأح��نً� ی�tg ا���ُ ی��ً��، و��L3� q أ���X cء �L، و�

 5�fوا ،��pي و�M cوی��3 ح��ة آ�ی��، وه��ك رج y�tدة، وی��?X E��ث��3u 5م، ��رس، ویtخ\ أ

رس، وآ�X cء ��ج�د، س��رة، و��h، و�3uم، و�Xاب، و��ل، ی��ت اUب �� kا�یL ا�� q��

 �B4�� لfا�L�َ وراء ا���س �� ا��zخ�ة، ���B_ هc ا�2��ُ وا���P خ�ٌ� أم ا�E�o وا�fل؟ إّن ا�E�o وا�

��، أ��q آ\�_؟ ه\ا ��M E�3ل �5 ��iء اH ا��>�ريPا�� �� L�3ج �Pخ�ة، وا���2 وا��zا�� �� L�3ج :

��iك "t� _3�� ك ���3_، ور����i�  ".ر��� أ

  :P��� �i�DG- ا�7��0 م� ��ك اxم� 
 و اس

  E��3� L��P5 آ�zا�� ���g� T?� 2ن ا�>�یO�Pی� �� ا�O 5�ِ �� ،خ�ةUأی?� ا Hِوا :  

َوَأْ<Pُْ� َ�� � َوَ:َ�� َأْن َ�ْ)َ�ُه(ا َشْ��ً� َوُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� َوَ:َ�� َأْن Nِ�ُ&%(ا َشْ��ً� َوُهَ( َش�� َ�ُ)ْ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� 

C (َن	0ْ�ََ�ُ  
  ]�PB� :216ةس�رة ا[ 

  cM3_، وMوا cBَMوا ،L�� hوارَض ��� أن ،LR��P� 2واس��� ،cوج T� H ��Uدع ا : ی� رب �_ ا���

ر��� أ��iك ���3_ ور��� ��3_ "ا�\ي أوج���، و�_ ا��� ا�\ي أ�د���، و�_ ا��� ا�\ي هی���، 

��iك t�"bcن?2 آ�i3�� ،2دهfأو �����ء ����ا ح>��ء �� ��O �Xء، وه\ا ا��i3ء ��p ا���P3ل  ، وی�ج

 2?����3� �� ،q<3��� ء��O 
 ح���ن اUوfد �cBP��� 5 زاه�، وی�جُBا��>�2 س ��pروس وو��p ا��

2?�BP��� �� دfوUا y�t� 
Bه�ة س�eة ا���Pا� J\ده2، وهfأو E��  . ��Mة �Iه�ة 

  :ا�ی	�ن م0- را�! <E��! و '�	�! 

  ��<���� �P�3�� ��<وه��ك ح �Pل: ا�����M" :ء�i35 ا��� kد ا����� ،kب ا��?2 �� ا����� _� ��� E��" ،

��E ح���ن_ ��?�، وه\ا  Hت ا�<g� ء�ioا� jgآ �� �?�� hَ��ِء ا��� ُح��XU5 أّن اM�� أْن _� �oBوی�

  .ه� ا!ی��ن، ا!ی��ن �L3 راح�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1445�� آ��ب ��
 

   jg�<ی �Biم ا�2�3 ا�P� آ��� Lء ی\آ�ون �� أن�BuUة ن����، وإخ�ان�� اX اض��U2 اe3� أن وراء

 cوج T� H5 ا� E��� اUسE آ�?� وراء أآ�Z ا��Uاض، وأ�� ا�\ي ی��gم و����y�P وا���ف وا��

 حyP أول �Xط �� ا���4 ا������، و������� ا���4 ا�(����ْP� .  

��5 ا��i3ء "   kد ا����� ،kب ا��?2 �� ا����� _� ��� E��"أن ا ��<g���� _�\ة ، و��B3وا� ،kP� �B�4��

�?� س?t� ،cح��نً� یkP ز�Tال، و����cM وآ�fت اUن�Bء أخ�Bر ه\ا ا�T�Tال، �M�� ،�?��M5 و� f أن ��tآ

وی\اع �� آc إذا��، وی��g �� آc ص����، وُی�ى �� آc اUخ�Bر ا���4رة، �?c ا��B3ة أن ��ى 

ا��>��، وا�f ���iB أن ��tآ �5 و�Mع  ح�ادث ا�T�Tال أم أن ��?2 ح>�� ا�T�Tال؟ ا��B3ة أن ��?2

  : ��B�4، إن�� ا����iB أن ��3ف ا��>�� �5 ه\J ا���B�4، واQی� ا�>�ی��

C-ُ&َ�ْ�َ =ِ2ِْمْ� ِ�����ِ- َیbَْوَمْ� ُی �  
]5��o11: س�رة ا��[  

  LB�M ي  . �5�ِ ح>�� ا���B�4 إذا 5�O ا!ن��ن ��H ی?

  :��س ����0ة م(اwة ا
 �=+� ا�<��ن إ�� ا��

  ".إن أردت أن ی>�ن �_ �f T ی��� E� ���T3ن �T3 ی��E:"وی�Pل ا�5 ��iء اH ا��>�ري أی�ً�  

   Eإ� kا�ا�k إ�E ا��3iم ه\ا أس�س� ��PBء ا���د، وا���� ،kدوا� J�� ذآ�ت ا��Bرح� أن ا!ن��ن Mو

t� Eخ� إ�O kدا� J�����P� Eء ا�\آ�، ه\ا ا��iف اQخ� �5 ا�(��PB� qء ا���ع، و�>5  �ًIا�\ات ح�� آ�

  : ا�ا�k ا���Z* �_ أن ����L دا�k ا�T3ة

6&rوی �GP�آ7 :�ك ی Q��� 70'�+       6ن :�ك م�k+ (ت	ی �	زت ��P:ذا اk+  

***  

���L ا�4�ة وا���م ه2 ��    �Bا�� k� ا��Mك، وا�\ی5 وT3ی f 2ث Hا�� ا��أن  c����� 2ث cو�����

����5، وا E����م، وآ�Bر أUل ا�i�Uا������5، �������4 ا�>�ام ا cه2 �� أس� L� وآ��وا Jی5 ح�ر��\�

ا��Pدة ا������5، وآ�Bر ����ء ا������5، ی\آ�ه2 ا������ن �� ا���م ��ی�5 ا���ات، أ�� ا�\ی5 ح�ر��ا 

�ًZ�� ،ا���4ت k�Xt� م �ُ�\َآ�ون�ا!س :M ،c����� ؟L��� ���L اH، وأ�� �?
، أ�� ج?c هc ی��ح2b أح

L�� Hا ����L، ���ذا ! �M��L اH، وس�ن� ا�4یy ر Eb��� 2��� Jم آ��� ذآ���خ�ل أ�j وأر��3]� 

�� إ�E ا����ة وk� jM ا���B، و��ة ذآ�ت Oی� وه� �P� ؟c3� :  

ِ- َ+kِن� ا���َ- ُهَ( َمْ(Wُ��َ َوِ'ْ&ِ�ی7ُ َوَص�ِ�ُ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� � ِإْن Pُ�َ(َ�� ِإَ�� ا���ِ- َ+Gَْ= َص6ْhَ ُ�ُ�(ُ�ُ)َ	� َوِإْن �gَ�ََهَ�ا َ:َ�ْ�

C �ٌ�2ِfَ Qَ�ِ0َْ= َذ�َ !ُ(َiِ��َ	َ�َْوا  
  ]4: س�رة ا����ی2[ 
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ت ا��أ��ن ج?� ������ �� ��، �5�َ3�ُ اس����ر �� ا��Pى ا�(�ی� وا��Pى   Pل إذا ان��P35�ِ ا�� c?�

وج�Bیc "ح��ً� " �Sن اH ه� ��Jf"و�3ه� " وإن ��eه�ا ���L"ن ا��Bی� وا���Bی� وا��u�g؟ ا��أ��

��?I _ذ� 3� �<R�5 وا�����zوص��� ا��."  

اH وج�Bیc، وص��� ا��5���z وا���f : ،�<R ی���س
 وا��أة ����3 أن ی>�ن ا��د ��E ه\ا ا���eه�  

أهc ا��y، و��3داة ا�ی5، و�� إ��uء أنL ��(�د أن ��>� �� ��3داة : ه\J اQی� ���3ه�: ������3ء ���Mا

 L� 
B�� cج?� ه E��t� ص�� L� �3ف ه\ا ا!ن��ن� ن�ر اH، ا��2 �5 ه� ا��iف اQخ�، أنt� hي ��

��دي  f���k�i أن  �u�X ا���م ،J�3ف �5 وراء�و ،L�� ���ا�� �g>�� �� ا��iیy؟ c� f ��ی


 �U ��<g� LنL ی��ي �\�� رس���، وا�و��B��  cZی� LنS� ،�� c�3 �� آ�Bu ء�X وه\ا ،Jآ�?� وراء

ك، وه\ا �� ح����� ا������ ه>\ا، �Sذا أراد ا!ن��ُن � L3� k��)م وا��eا�� hأه� Lأه�� hذا أنS� ،م�eا��

J، و �� L�خ� ح��Qف ا�iوا� ،Hخ� ه� اQف ا�iن ا�U ،yآ2 ه� أح� j�i� ی5، ی�أن ی��ل �5 ا�

J، ودّس���� LB�Mjخ� J��M J?�، و�� Hأ��اض و����، وا Hا �� J، ی�ج�� Jوآ���� ،J�� LB�M ت� .  

Cاْ�َ ْرَض Wِ�9َ ِ�ِ- َوِ�َ=اِرEْ�َMَ+َ�  
  ]81:س�رة ا�l4P اQی�[

   f T�J أ��Xء آ��Zة، �>��� آ� �ً��z� h�tد�k� h اH آ��Zًا، وإن أردَت أن ی>�ن �_ �� cوج T�ر��� 

3��� �� Eی��Eی�� T3� نT :  

6&rوی �GP�آ7 :�ك ی Q��� 70'ن  اk+    6ن :�ك م�k+ (ت	ی �	زت ��P:ا  

***  

  :ا��30ء م� ا��M^ ��م�ن وا�	�9 م� ا
 إ���ن 

  ".ا��i3ء �5 ا���y ح���ن، وا���k �5 اH إح��ن : "Oخ� ح>��  

یًا، و�?\ا   X �ً�� L� c���� ،ء�i�ا��� c�L���)، و����L� y أح��نً�، أح��نً� ی���_ �5 إن��ن ��سy ��ج� 

 ،Hح���ن_ �5 رح�� ا 
Bء ه\ا ا!ن��ن س�i3� ،H5 ا� _B)�� ،_�\� �ًأه q�� وه� ،L��و����

�� �����، إْذ ��� J��J ����ت وس>����ات، و��J، و�� c�3ی L�3ج ��p 
وه��ك إن��ن ��M Lی

Z� ��ًث�5 أ��ث �Xً�3� L� l4وخ ،�ًZ� خ��ًرا k�Bی �Bً�را J�i��� أ��ً�، �?\ا ا��Pی
 ا���o ��سy، و

�� آ�?� ��Bو�(�ر، وا� y�� Lآ� 
آ�Bً�ا، وأ�J�i ��3ی��ت، وآc ح���L �� ا���3ص�، وا��>�

�T وجc، وه\ا �E�3 ا��i3ء �5 ا��� Hء ا�i� 5� Lح�� cا ا���\?� ،L3� ح���ن، �����، وَ��َل y

  . وا���k �5 اH إح��ن

����B3��� ،Lة أنL أص�B ���>�� ا��4لوأح��نً� ی�� cBP�و ،Jج���و ،L� c�\��� ء�X 5� _3.  
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  L� ل�P� ،6�X 
 ���ة اس�?� وص�ل، و�?� وا�iی�وى أن إن��ًن� خ : yزم دروس�، ��ا���ا��?� أن 

روسL، و�y�t ���� وص�ل، ���ة : UنL ی�یه�، �P� ،��<g� fل� bُس� Lو أنBوی ،q�)ا�� Eإ� ��س�

�ML� h� :�?� ل�M ؟�
 اfن��4ل، وأح��نً� ی���م : أی5 ا��B>�ن� س� ��4ل ��fا 
Bس hی� وص�ل آ�

�T وجc ح�ج��_ ����Pی
 Uر�_، ح�ج� �uر�R ی(�3?� ���( Hا.  

  L� h�M ،L���اء، وأن� f أo�3م ا�u ول��� Eن� ��ة إ����� k� _�4M ه\ا ا���(؟ �Mل : أخ آ�ی2 د

�� : k� �� أن� ی5، �خ�h ا���(َ��� LB��uU h[)� ،�3�)ك ی�م ا���رجc َدْی5، وإنL ی��� 

وج��h، ��أیh أن ث��b درًس�، و��q �5 ا���P3ل أن أcBM LB��u ا�رس، أح�� ا�رس أوfً، ث2 

h�P� ،ث��ن� س��ات \�� Lآ��2 أ�� ،��B)�
 إن��ًن� �ی5 : أLB��u، وا�رس أ��i�� �P� ج�ء ،Hن ا��Bس

أن� أدرس �� ا�(��k ا��Uي، وأ�� أ��م : �� ه\ا ا���(، ��Tم ا�روس ث��ن� س��ات، وأخ ث�ٍن �Mل ��


 های�� أن�� ن�یh أن أدرس ����Uي، وی�ج ��r3� L دروس Bوس ،kس� وأس�tُ� روس�r3 ا�

  .ا�2�3، و�� أث��ء س��ع �r3 ا�روس �tّث�، �tس�2

�T وجc ی��y ���س�Bت ����3،   H�� م�ة وا���ا�4 L���: " ����i3ء �5 ا���y ح���ن، و�5 ه�� �Mل 

 y���� آ��� أو  أصhَ�B " رب  f�c3) �� خ��ًا ��E یP� y���� آ��� أو Eإ� h�� وإذا ،L� c���

J، إذا �>� ti���� 2�L���)، وی�Pل �_��را���P إ�E ا��>�ن ا���ن� ������ ��L، وا���pUء : أس�ً�ا 

5�اcZ� H ا���B وأنh ا��Pرب، �Sذا ��LR�� 5� �ً[�X h3 ��3_ آ�_، وا������ إذا ��h3 �5  ا��gردون 

 yًء �5 إن��ن ��س�i� cBPی f5، و���zا�� k� ا!ن��ن EPBأن ی E���ن� أt� ،�?3?� آ��� �[ً�X ��Bء ا���

  . ��ج�، ی�X L�i3و�i3��� ،���3� �uًء �5 ا���y ح���ن، وا���k �5 اH إح��ن

  :�دة �&0~ ا�N)� إ:

  �P� اءة�M 2<3���� E��  : ه\r3� J ا��>t� f ،2س �5 أن أ���ه� 

��i_ آ� f یk� _�PB ا�rBP و�BM_ آ� f ی��آ_ �k ا���B، وأخ�ج_ ��?�� آ� f �>�ن ��gء   

Lدون.  

  c��M fإ ��Bدب �� ا�Uود ا��E ح jPی fا، و��BM ا أخ�ف ��?2 إذا�i�� ر���  .ا��3ر��ن إذا

��5 ا��i3ءأ kد ا����� ،kب ا��?2 �� ا����� _� ��� Eك، و���i�t� _3�� ك ���3_، ور����i�.  

  Eی�� Tٍ3� bنbT3��� �� ،Eی�� f T�  . وإن أردت أن ی>�ن �_ 

  .وا��i3ء �5 ا���y ح���ن، وا���k �5 اH إح��ن  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ����- ����  -  r3�3 ا��>2 ا���R�i3) :116( رس ا� 5�

c�Tوج�د ا� ������د ��E ا�c�3 ن�4Pن ا��ج�ء fا...... 

  14-02- 1999: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ا����Q إ�� ا
 ی	� �	�ا�7 و أ�(ال :=ی=ة 

��iء اH ا��>�ري، و�5 ه\J ا��>2أی?� اUخ�ة ا�>�ام، ن����X kح �r3 ا��>2    5�f ،��R�i3ا�:  

  " c�Tوج�د ا� ������د ��E ا�c�3 ن�4Pن ا��ج�ء fا ���� �5 ا����یL إ�E أن ا����_ "�5 �fو ،

��ً� ص���ً�،  Hا Lی��� Mو ،�ًBR�� ��4�� ��43ی�(� �5 ا�� P� ،ح�الt� وی�� cی�� ���اح Hا Eإ�


، و�>5�u ء�X وی�ى  وه\ا ،L���Pس��� �k آc ��ح�� ص���3�?�، و���P�T�?�، وح���� ی��2�P وی�3

 jMأ�� ا��� ،Hا yخ� E�� E�3واس� ،�?� ���5 اU ،HنL ا LB)�� �ًأح��ن ���Pس�fا J\?� ،ق ا���س�� Lأن

  : ا�>��jM��� c س�ن� ی�س�M jل

  �� َوَأُآْ� ِمَ� اْ�َ#�ِهِ��َ� �C َوِإ��� َ�ْ�ِ�ْف َ:49* َآْ�َ=ُه�� َأْصُ; ِإ2ِ�ْ�َ
 ]j33:س�رة ی�س [  

   �� h3M�� _و���P� j3ّ� E��3�و Lن��Bس Hو�� أن ا ،_� Hا �5 ��3ن� ا\?� ،�ً���� hإذا آ� hنt�

E��3� L��M E�3� وه\ا ،  : ا����43، وه\ا ه� ا���ح�

C �ُ�0ِPَ�ْ>َ ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك �  
  ] 5: س�رة ا������[ 

وا!ن��ن ح���� ی��2�P ی( �Tا�y، ������ ی��_ ا!ن��ن �uیy ا!ی��ن ی(
 أن ی>�ن وا��ً�، وأن   


 ا�2�3 ی�ی �Xً]� �����ى ��iرJ، و����ى ��i� ،ی��ن�� ���?� r3� y�3أن ن 
�iی Mو ،�ًePی>�ن ی

�T وجc ا�>�Bى، و�>5 ح���� ��3 �?� و��اه�  H5 ن23 ا� ���Pس�f�� ،L�M_، ر�ة إراد�M5 إن(�زك و�


 أن ����P إ�E اH، ورب ���43 أورثh ذfً وان>��رًا خ�� �5 )�� ،H5 ا��?\ J��B4 ح(��ً� �_ 

�Tًا واس�>�Bرًا hأورث ���u .  

  :م�G��9ت اwس�GPم! 

   ،2?���Pوا ��س�وأن و�5 ا����P�Tت ا��� ی�>5 أن یkP �?� ا�����zن وه���P��� 2ن ��E أ�� اH أن ی�3

 L� ����E ن��3 ا����� وی LB�M �� Hا �<gأن ی 
یTدروا 5ْ�َ دون?2، و�� رأى إن��ن ��صً��، ��(
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 �Mل �r3 اUد��ءMو ،Lآ��� �� lPا ن\?� ،L���رy�������" : h4M، أ�� أن یL� h�g وأن ی����3 

��ر�?�  h�g<?ً� ����?�، ��ن��ا�"ا������  �� kP� c����� L��� ح���� hوأن ،cم ا���� �� kP�و lP�.  

   ،J��!ن��ن إذا اس��Pم، و��P�T�� 5ت اfس����P أن ی�3 �?�، وأن ی�اه� �5 آ�LB ا��4�g، و�5 ج?

E��3� L��M �َ��� ،�?��� Lن�����L إذ أ Hا c�� Eوأن ی�� :  

C �ُ�0ِPَ�ْ>َ ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك �  
  ] 5: س�رة ا������[ 

  Hا ���u �� hنt� �B��� Eإ� h�Pن ان�Qوا ،cوج T� Hا Eر إ��P��fوه\ا ه� ا ،�?��� Hن_ ا�� إذا أ

 c�3و�� ا�2�3 أح��نً�، وه\ا ا� ،ة ا����آ�5، و�� إن�gء ا����ج���ة، و�� �����c �� ا� _�� ،c�3ا�

��ء���L، و�� ا� ��eً��، ��� ا�\ي ی��J؟ أن ���3 �ً�� ی>�ن M" :ا��?2 رح��_ أ ���� 5� kوس" ،

����د fذاك ا Lی�ِرث L��� E�� ����، ���\ي ی��3 E��وا����دي ��E رح��_ أ�Mى �5 ا����دي 

 E�� f ،L��� E���L وkM �� ا��tس، Uن ا����دJ آ�ن M hذا ز�S� ،c�Tوج�د ا� ��ن�4Pَن ا��ج�ء 

cوج T� Hرح�� ا .  

 
  :ا��hور یN#; ا�<��ن :� ا

  
 ا�2�3، و�� ا���(، و�k ج����  ������س�B ��ج�u ا!ی��ن، و�� yی�u �� hة وأن��Zص���3ت آ

 ذآ�ت �>cBM 5� 2 أن ا�q�� ��Pّ �5 ا��?c أن �c4 إ��?�، إن?� Mة، و��Zص���3ت آ )� ،5���zا��

ص�B3، و�k ذ�_ �� وص�h إ��?� �?��ك �y�T خ��i وأن��M �� h ا��(�ح، أن ��4ب ����oور، 

�iور أخ�oوا�  ����c ص���، أو �� د��ة إ�E اH، أو �� خ �� h�)ا���ج��5، ��� ن 
��ض ی�4

�ًZ� h���إن : ا���y، أو �� إن(�ز آ��B، �?\ا ا��(�ح ح��L خ�i، ه� خ�i ا��oور، وذات ��ة 

 ��Pا� - cB)ا� ��M -  ه\ا ��M Eإ� hو�>5 إذا وص� ،
3�� ��ا��iیy إ��?� ص3
، وه� �uیy ���ٍ� و

� ،cB)ورا��oا� Lة، إن  .?��ك �uیy ز�y ی(�3_ �� ا����r �� ث�ن�� واح

   k� �ًآ�� hإذا آ� Eح� ،cوج T� H5 ا� LB)ور ی��oور، وا��o��� ً�ا �� ی�4ب�Zوأح��نً� ا!ن��ن آ

ت ��E ا�>��ل، وا���B�L �5 إن(�زك، و�5 ج?ك، ����p Lور، �\�_ ورد �� ���ا�>��ل، وإذا ا

  : �r3 اUح�دی*

  ))�><; شbم :�� ��c ص��&-، إن ذآ�G+ W= ا�Pc�-، وإن :��W ا��P* �-، وإن أ��W ش�رآ- ����p ا(( 
 ] q5 أن�  ]آ�T ا���3ل 

   ،L� E��B�� J���3� أن �iر، خ�iث� أخ�ث Eض إ�b�3� hنt� ،
ح�E أنh �� �2 �\ن
، و��pك أذن

 �XرآP� L��� J�P� أن �iوخ ،L�B�pا P� س���� J\آ��أن  �iا!ث2وخ �� L� .  
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  ::=م ���9~ اxخ> ��xس&�ب م� ا�P(آ7 :�� ا

��L ی�Pل   Hا �����ی�، وس�ن� ��� ر Eج إ����� qا��� bخ�ة، إنUل : "أی?� ا�� kی�� f ی�م _B�M ?3�


 س��2�P� Hا E�5 أ� fن إ��� fو"����fح(�ب، وا �Bْ<ِوا� ،Hو��5 ا _��� 

 ُحُ(ٌ�Pن�ت ا���د ، ��

 Lع ی���ج��وة ��� �� اUخ\ ��Uس�Bب، ��Uخ\ ��Uس�Bب ه\ا ��M آ�ن �Bح(�ب، وا�� c�3ا� E��

L� ل�P� ،ب�BسU�� \خUم ا�?�� Eا���ج� إ� �q�َوه2 �� أ ،�B34ت ا��MوUا J\ه cZ� �� ی� : ا������ن

��ا�� أن أ��P?� أم أ��آ: رس�ل اH أ��P?� أم أ��آc؟ إن?� ن��M ��آ?� �� ��M ،cPلUه2 ه\ا ا��؟ c

��E اH، ���ذا أ�c3 ی� رس�ل اH؟ أ��P?� وOخ\ ��Uس�Bب  cب و��5 ا���آ�BسU�� \خU5 ا�� �ً�M��� ه��ك

��E اH وأد�?� س��BR؟  cآ��أم أ  

  ))اْ:�2َ�ْGِ َوَ�َ(آ�7ْ: َلَی� َرُس(َل ا���ِ- َأْ:�2َ�ُGِ َوَأَ�َ(آ�7ُ، َأْو ُأ�2َGُ�ِ�ْ َوَأَ�َ(آ�7ُ؟ َ��: َ��َل َرُ'7ٌ(( 
]_ٍ�ِ��َ 5َ�ْ qَ5ْ َأَن�  ]ا����\ي َ

   c3ج cوج T� Hوه� أن ا ��?� �iPوه��ك ن ،L3� c��<ی� c� ،cا���آ k� rMی��� f ب�BسU�� \خU��

�>�X cء سJ\?� ،�BًB سL��ّ �� خ�LP، وَخyَ�َ ا�>�َن و�y ن�eم دy�M، وأنh ح���� f ����م ه\ا ا���eم، 

ًا H، و�r3 اt���Z�UنB� h�� h :
�Biل �_ ا��M : ،k���� _io� hوأن ،�oا�� _� kا���� ی��

��E اH، ه\ا ��q آ�ً�� إی��نً��، وf آ�ً��  cآ��5 ا����، و� �Z�3م �\ی\، وأآu Lإّن cُْآ ،k��� f أخ�

�ًZ� ،ًا���ً�� أ� :X Lاس� k� ی�� fو Hس�2 ا ،c��p Eج إ�����آ?� ��cP3ا� �� j3�  : �ء، ه\ا 

 )) -�E> 7P� �  ))م� أآ7 ا���3 +) <	� أ:�ن :�
  ]أخ�جL ا��Biان� �5 س���ن [

 
  :ا�P دَب م� �(ا<�� ا�)(ن م� �(ازم ا�0&(دی! 

�T وجf c ی��ق    H�� ،cوج T� H دی��B3ان�5 ا�>�ن �5 ��ازم ا��M k� دَبt2 أن ا����أرى واH أ

��� fان�5 إ�Pا� J\له�P� ،�¤�Bن cأرس ،�bرس�ل : ورة ��س h�� آ�ذب hو�� أنUم ا�<��� ،Hأن� رس�ل ا

Hرس�ل ا Lأن hBZ� ةT)3�� ��t5 أن ی� L� �f ؟c3ذا ی���� ،Hان�5، ! ا�Pة؟ ه� خ�ق ا�T)3ا�� ���

Uی��ق ا cوج T� H�� ،J��\ّى ا���س ا�\ی5 آbس�Bب، وس�ن� ���ق ا��Pان�5 ی>�ن ���B �5 أجc أن ی��

 ��Bب ا��� Eن� ��س���E �5 دون أب، �?\ا خ�ق ����eم ا��3م، ن�eم ا!ن(�ب �5 ذآ� وأنEZ، وس�

��4ر �uیPً� ی�Bً�، وه\ا خ�ق ���Pان�5، وس�ن� إ��اه�2 ُأ��P �� ا���ر �� 2���LM، �?\ا خ�ق، �>5 ه\ا 

T� Hا �� 5� cت أن?2 رس�Bث! ،�o��� ��<�� ء��Bا���ق ��ن  
وجc، أ�� آc إن��ن c?� H�� 5�O ی(
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 cوج T� Hم ا�eی���م ن f ي\��� ،Jوه\ا �� أرا ،E�
 ا���Bان�5؟ ه\ا ی��Pا� L� Hأن ی��ق ا

cوج T� H ًاB� q�� ه� Lان���Mو.  

��L ه�ج�، و�2 یtخ\    Hا ����E ذ�_ س�ن� ��� ر �ًZ� ����Uخ\ ��Uس�Bب واج
، و�\�_ أو

 ،�uًى ا���س أ���?2 اح���b�� c� ،ر�BخU�� ِتtث�ر، و�2 یQ، و�2 ی�ُ� ا�س�ر ���حً fو ،Eاخ�� fو

ج��3ً�، �5 أراد أن �L�<Z أ���P����� L إ�E ه\ا ا��ادي، إّن�X Lء ی����، وا���B �2 ی�c3 ذ�_، وس�ن� 

� jbر ث�ر، وآ��p �� tB، واخ��خ�ج �5 �>� �����ً�، وس�ر ���حً Hث�ر، و�5 رس�ل اQا L� 5 ی���

یt��U�� Lخ�Bر، و�5 یt���3i��� Lم، واس�tج� د��ً� ��gًآ� ّرج� ��L ا���Bة ��E ا��fء، ی� ��ى أی?�� 

  أص�ب؟ 

    أخ\ اfح���ط ح�ا�ً�، و�3ّّ3� ��� L�3� �� c3� 2ا�>�ی �Bّ�ع، و�� أن ا��g� �Bأخ�ان�� ا�>�ام، ا��

�� ���L ا�4�ة وا���م �gّ�ع أخ\ ��Uس�Bب اUخ\ ��Uس�Bب ح�ا�ً�، و�3ّ �Bو�>5 ا�� ،�ًBواج �iك ا���


، و�L� 5�ّ �5 یt��U�� Lخ�Bر، �iة ا�X hMر ث�ر و�p �� tB، واخ��آ�?�، ���ج �����ً�، وس�ر ���حً

Eوص��ا إ� ،Lء، ث2 وص��ا إ��fا�� E�� و�5 ی��� �L اQث�ر، واس�tج� د��ً� ���iیy رّج� ��L ا���Bة 

 ،Lم إ���Pوص�ل ا� ����E ه\J اUس�Bب fن?�ر  ����pر ث�ر، ه�� ا���iP ا��P�M ا����bس�، و�� أنL ا

�T وجc، وا���P�P ه\ا ��jM دy�M وح��bس،  Hا E�� ���?�، إنL ی��3 ًا، و�2 ی��3B3� �?� \أخ P��

�5 ی���L واٍد س� yی�u �� 5ی�م، ون� cآ Lا���ج� إ�� qون�5 �� أ� ،yواٍد س�� J5 ی��ر��y، و

 cن?� آtب وآ�BسU�� \خt�� ،ب�BسU�� \خUوا cا�\ي ی(�� ��5 ا���آ yی�iا� Lإن ،y�ّ� yی�iوه\ا ا�

c��<ا� jMء، وه\ا ه� ا����g� h��� �?نtوآ Hا E�� cآ���ء، و�X .  

 ��  :ا�:=اد و ا�ی	�ن ش���ن مqPزم�ن ��9

إی��ن، ��!ی��ن ی�L�T اس�3اد، وا�3و یc�3 ��ً� ون?�رًا، : �_ا��gق اQن �2 یtخ\ ��Uس�Bب، ی�Pل   

 �5 اfس�3اد: ن�5 ن�Pل�f ی>�� ا!ی��ن، إْذ �� ،cوج T� Hن و�2 ی��4ن� ا���z� 5ن� .  

  ِ- َوَ:ُ=و�ُآْ� �C َوَأِ:=%وا 2ُ�َْ� َم� اْسPُ0ْ3َPَْ� ِمْ� ُ�(�ٍة َوِمْ� ِرَ��ِط ا7ِ�ْMَ�ْ ُ�ْ�ِهُ&(َن ِ�ِ- َ:ُ=و� ا���
  ] 60: س�رة اUن��ل[ 

   ���اد، و�5 ا!ی��ن، وآ�X ��?�� ¦cط fزم و��p آ�ٍف، ����oب أخ\ ��Uس�Bب، وا� �5 ا!�fو

���L ا�4�ة وا���م أخ\  �Bا�� L�3� ا�\ي c��<ا� jMخ\ �?� ����43، وا���tك، ون�5 �2 ن�Xt� �?���

Hا E�� ���  : �>c اUس�Bب، وا

َ�ْ( َأن� َأَ�َ=ُهْ� َ<gََ� : 6ُ�ْ�ُ �9��ِِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَأَ<� ِ+* ا�hَ�ِْر: َ:ْ� َأِ�* َ�ْ)ٍ� َرِض* ا���- َ:9ْ- َ��َل((

�>َ�َ�َ�ْxَ -ِ�ْ6َ َ�َ=َمNْ�َ !َل�Gَ+َ : �	َ2ُrُ�ِ�pَ -ُ9َْ�ِ� ا���pْ��ِ �ٍ(ْ�َ ��ََی� َأ Qَ%9fَ َم�((  
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]L�ْ�َ Lbا�� ��  ]ا���Bري َ�5ْ َأِ�� َ�ْ>ٍ� َرِ

�����، �Mل: �Mل: و�� روای� أخ�ى   2?��� h3Mو Hی� رس�ل ا :E��3� L��M أ�P� 2ی� أ�� �>� أ� :  

C ُ�وَن�  � َوَ�َ�اُهْ� َیgُ9ُْ�وَن ِإQَ�ْ�َ َوُهْ� َ�� ُیْ&ِ
��اف [ U198: س�رة ا[  

  �t� ،ا����2 ا���م Lء، وأذآ��ء، وه\ا ا�\ي ی���ج���pاء ا������5 أ�اء ا������5 أ�Mی�ء ووح�ش، أ

 c�<ب، وی�BسU�� \خtن � f ،c�3أن ن ���L ه>\ا، �� � cأن ن��آ ��� cBPی f Hن�، وا�i�X ذآ�ء L�<�

jی�gی* ا�  : ه\ا ا�����ع ه\ا ا��

))�ْ2ُpَ�=�َ -ُ�>َأ Qٍ�َِأن� ا��9ِ&*� َص: َ:ْ� َ:ْ(ِف ْ�ِ� َم� -ِ�ْ�َ:َ %*DِGْ	َ�َْل ا�Gَ+َ �ِ�ْ�َ'َُر �َ�ْ�َ �Dَ�َ �َا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� ���

ِإن� ا���َ- َیُ�(ُم َ:َ�� ا0َ�ْْ#ِ�، َوَ�ِ)ْ� : َ�ْ�ِ&َ* ا���ُ- َوِ<0َْ� اْ�َ(ِآ��Gَ+َ ،7َُل ا��9ِ&*% َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ�	�� َأْدَ�َ�

(َ�ْ��ِ Qَ�ْ�َ:َ 7ُِآ�)َ�ِْ&َ* ا���ُ- َوِ<0َْ� ا�7ْ َ�ْGُ+َ ،�ٌَأْم Qَ&َ�َcَ َذاkِ+َ ،8ِ�ْ((  
�ْ�ِف 5ِ�ْ َ��ِ�ٍ_[َ 5ْ�  ]أ�� داود َ

   hُْرِوَی ���u ك، وه��ك���و ، cوّص ،�Bً�u مّM ؟c3ًا؟ ��ذا ن�أه>\ا �����2، و f��c3 أي �Xء أ�

���y أن رجً� �Mل E�3� �?ه� ا��زاق ��: و� Hا cی5، وج�ء رج��ذا أ��c؟ ج�q �� ا�6�g ��� ا�

 �Z��Zو�� ا���ة ا� ،Liِ32 ی� TBخ L3� cء رج�)� ،L�i3آ���، ون�� أن ی fص���� و�2 ی�>�2 و L3�

�J�i، إًذا ���bك وا�qiُ، ��� ��آ��2 ��E اH حy ا���آc آ�� �Mل ���L ا�4�ة t� �eا�� h��� cْ3ََس

  : وا���م

̂� َ�َ(آ%ِ�ِ- َ�ُ�ِزPُ�ْْ� َآَ	� ُیْ�َزُق ا�hْ�َ �ُ�ْ�3ُ=و ِخَ	�ًص� َوَ�ُ�وُح ِ��3ًَ< َ�ْ( َأ<�ُ)ْ�((    ))� ُآPُ9ْْ� َ�َ(آ�ُ�(َن َ:َ�� ا���ِ- َ�
�ْ�ِف 5ِ�ْ َ��ِ�ٍ_[ َ 5ْ�  ]ا����\ي َ

و  o� ،�ًن�i� وح��و خ��صً� و o� ؟hْ�3� ذا�� ��iن �� أ�: ا�Qح�آ�، وا������ن ا �q إذن ��ج

 c5 أ��� *�B؟ یc3ذا ی��� Lإذا �ِ�ض ا�� ،����ا���ج� �?\ا ا��E�3، أن نtخ\ ��Uس�Bب، ا����2 


، وی��EP ا������3ت ��M، وی��\ه� ��\ا���ه�، وی�4ق، وی�Pل�Bu : jِXی� رب ا ،_��� hآ���ی� رب 

  . ی(
 أْن ن>�ن ه>\ا و��Tان ا����رة اQن! ا���، �?\ا ه� ا��5�z، وf ُن�َ��م إf إذا آ�� ه>\ا

  :اP:w	�د :�� ا
 م� اxخ> ��xس&�ب 

اH �2 ی��t� ،��Pنh أی5 ��P_؟ و���ذا � 2�2P : ی���ق ����� س�]� ���p �3ٍل، إن?�  f��Bع، ���Pل  

 q���� _� 55 أس�3ره�؟ و�� h�tس c؟ ه����Bوى ا�راس� د�P�M ����ق؟ و���ذا �2 ��ح� ج�

�?�Tی� J\?� ن  �����ق؟U ،نQض ا���� Lی���ك ح�آ� إّن f ا�\ي ���Bدراس�، ه\ا ا����2 ا���ذج ا�

ا����ة ا���م ��?� ���زع ���j، وح�َ
 ا��Pان�5 ا!�?��، ا��Pي ا�\ي ی���ى اUس�Bب ه� أ�Mى �5 

اR?2 ا��gس�5 إf أن یtخ\وا ��Uس��Bب ا����2 ا�\ي f یtخ\ ��Uس�Bب، ��������ن اQن f ی�(�?2 �5 أ
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وا ���?� آ�ن�ا آ��5����o ا�\ی5 و�3Mا �� وادي ا��gك، وإن ���وأن ی��آ��ا ��E اS� ،Hن أخ\وا �?� وا

�T وجc ��آً� س�ذجً� Hا E��  .�2 یtخ\وا �?� آ�ن�ا آ���@\bج ا�\ی5 ��آ��ا 

\��2، ا����آc آ: ن�5 ا����آ��ن، �Mل: �5 أن�2؟ ���Mا: س�ن� ��� رأى أ��Xًص� �� ��س2 ا��� ��Pل  

 ،5��������E إخ�ان�� ا�>�ام أن ی>�ن�ا  E���أ Hأن� وا ،Hا E�� cآ��رض ث2 Uا �� �Bح EP5 أ��

cM 2ب، ث�BسUا c<� \ادرس وخ ،c��<ا� jMوه\ا ه� ا��� ،Hا E��ی� : یtخ\ون ��Uس�Bب، وی��آ��ن 

��B و���p 5� ��P ح�آ�، و�5 دون س�3، و�5 دون إ: رب و���P، أّ�� ��p 5و� ،c����Pن 

، و���p 5 دراس� ����ق، �?\J ه� س\اج� ا��f ،c�o ی���L ا��Pن�ن، وا��f c�o ی���y ن�4 ��ا���ا

c�Tوج�د ا� ������د ��E ا�c�3 ن�4Pن ا��ج�ء fا ���� 5�� ،�u��Bا��\اج� وا� J\?� cوج T� Hا.  

ك ���M إی��  �� �Pب ا�>����، و��BسU�� ن أخ\تQوا ،��B<د ا�����fا Hا E�� ن��، ��(
 أن ���3

 �� Lا���ج� إ�� �qأرى أّن ا������5 �� أ� ���� E�3وه\ا ا�� ،Hا E�� أخ\ت ��Uس�Bب ���3_ أن ���3

��U cوfده2، و���T���� 5��tت  5��t���3?2، وu 5��t�?2، و�(�ر�?2، و���آ�?2، و�دن��ه2 وح��


 أن یtخ\وا ��.. ح���?2)��cوج T� Hا E��  .Uس�Bب، وأْن ی��آ��ا 

  :ا�P(آ7 م� :	7 ا��G(ب واxخ> ��xس&�ب م� :	7 ا�#(ارح 

   c�� 5� cا���آ hَ�3ذا جS� ،ا�(�ارح c����c ا���Pب، واUخ\ ��Uس�Bب �5  5� cأن ا���آ ��<gا��


�Pا� c����c  ا�(�ارح �2 ���ِ� �X]ً�، وه\J أآU ،��<g� �Bن ا���آc ا�\ي ه� �5  5� �Bأص

  .ا�(�ارح


 �?�ً� ��ت ا���ی�P�� ،rل �_  �Biن آ�ن ا�S� ،ت�i��o� ���و�� ح�� : fو ،Hن ا��Bس ،Lأج� E?ان�

 ورد �� �r3 اUح�دی*Mو ،�i��o� L�� م�ا آ\?� ،Hا fإ Lإ� :  

  ))َمْ� 3َ�َ&�َ; َوَ�ْ� ُی0َْ�ْ� ِم9ُْ- ِ�;� َ�ْ&7َ َذQَ�ِ َ+2َُ( َض�ِمٌ� (( 
 ]
�3X 5� و��� 5�  ]أخ�جL أ�� داود وا�����R وا�5 ��ج� وا���آ2 


 ی��س
، أ��   �Biا� tiذا أخS� ،5ن� L�3ب أْصَ�ب ��� ن��oی�، و�� ی(�ي �� ا�ی(
 أن ی�k ا�ّ

���_، وأ���_ د���M cي¦، ه� حی* ا!�_، �Mل �� أخ ��\ �ة q�� ا\?� Lأج� E?ع ان���ه��ك : ��


 و�Mل �L ��یr أج�ى �i�Mة،�Biا� rا���ی yح�5، ����� L� (َ�ى�ی(�ز أن ُ f Lأن h3��� :

L� cPة، و�2 ی�i�M �����أنh�M h �?� س���Pً؟ أجِ�یL� hْ ���ت، أf سL��t هc ُأجِ�یL� hْ س��Pً� : أجِ� �� 

L� ل�P� ��)� E����iة، �?\ا أجِ� �� ����� �i�Mة، �����ة ا��Zن�� آ�نh ن?�ی�J\?� L ا�P: أم f؟ �>�ن 

 c�M ت إن��ن، ��� ا���ق ��5 إن��ن�� 
Bس LنU ،ً�ا���
 ح��ً�� �Biا� 
�����Tان ا!س��� ی��س
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���L دّی� وص��م س��5 ی�ً��  tiإن��ًن� خ c�M 5� ��4ًا؟P� إن��ًن� c�M ًا وإن��ن4M qو�� tiإن��ًن� خ

� �� ی��� ا!ن��ُن ���P� ��4ًاP� إن��ًن� c�M 5ی�������3، و�ه�L��3� ،L ا��� Lأ��� c�u ���� ة�g .  

C -ِ�َِأْه �  � َوِدَیٌ! ُمَ���َ	ٌ! ِإَ�
  ]92: س�رة ا����ء [ 


 أن   )�� �4ّMو cأه� LنU 
�Bi5 ا�� tiوإذا آ�ن ا�� ،
إذا آ�ن ا��ti �5 ا�c�i ��!ن��ن ی��س

���L ا�4�ة وا��� �Bزوج� ا�� �gR��وزوج?� ! زان��: م ی�Pل ��?�ی��س
، ا��� ،c��c�ّ أن ا���ة 

Hرس�ل ا ! jأ� cی��� ��� cرج cوآ ،�gBا� �M�u ء ��ق�X c� ،cی��� f L؟ إنcی��� cء ه�gا ا�\?�

�L��� �� ��<g، أ�� أن ��?2 زوج�T��� LنE، وأن یk�g ا���B �� ا��ی�� آ�?�، �?\ا ا�\ي حث، وه\ا 

E��3� ل�P� ،L� Hا�\ي س�� ا :  

�َ&ٌ! ِمNْ�َ ��َ �ْ(ُ9َْ�ُ&(Wُ َش�¥ا َ�ُ)ْ� َ�7ْ ُهَ( َخْ�ٌ� �C ِإن� ا��ِ>ْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ یَ� َ'�ُءوا  
  ]11: س�رة ا���ر [ 

   yی�� fو ،Hح>��، �?\ا ا�>�ن ��_ ا kMوا c<� ی��، إن�� ��Bة ذه��M ی��و��� أن اH س�� �?\ا، ��

 ،L� ودون أن ی��� ،L�دون إراد Lء �� آ�ن�X kPدام أن ی��� ،Hا Jإذا أراد fء �� ا�>�ن إ�X kPی fو

 kMوا c<� إْذ ،�?�g<ن f أو �?�g<ه� أم �2 ن��3?�، ن����� وkM، ��?\ا ا���Mع ح>��، س�اء M ء�gا�

kة أوس��M �?� �ً3Buة، و��M J\وإرادة : ح>��، وه ،kMو Hا Jء أراد�X cوآ ،Hا Jأراد kMء و�X cآ

��<���� �P�3�� Hا  ،kM�3، ��!�_ وiM ء�X LنS� ،y�iا�� ������ �P�3�� �P�iا�� L��<وح ،�P�iا��

kPی fوآ�ن �5 ا���>5 أ .  

  :ا�w =��)P ی�h* ا�	�bو��! 

   ��أج��M �� cأت �� ا����س�� أنL ی�ج اث��� ��gة ح���، آc واحة ��?� آ�ن h���o حی* ا!�_، ��3

ة ���gR ووجوJ خ��ً��، �tی5 ه�؟ ���Zا ��?� ��جوه�، وان�?E ح�cَ أص��ُب رس�ل اH ه�َدَج ا���

ه� ��� آ�ن ا!�_P� k�ِه�، ��� �2 یP���L، ! ا��U، وا��Eo ا��ی*، و��ع  *�B� hBذه P�

 L�3وا أنg� ا�?�دج c�ِی* ا!�_، ُح
 حBوه� س ،kiPان M خ�� L5 �>�ن ا�?�دج، إن�وا��3ت 

، وه� �u �4Mی��، و�� أن ���iً� �2 ی>t�� 5خً�ا، ��� ��Lo ا���B ��� خ���Z�B� ،jا ��?� ��ج�ده�

Jخ�O Eا إ����<� .  

C �ٌ�ْ7ْ ُهَ( َخ�َ �ْ(ُ�َ َش�¥ا Wُ)&ُ�َNْ�َ ��َ �ْ(ُ9ِْم !ٌ&َ�ْ:ُ Qِ+ْkِ�ْ��ِ ِإن� ا��ِ>یَ� َ'�ُءوا �  
  ]11: س�رة ا���ر [ 

J اH خ�ً�ا  ّ�  : ، واH ی��س
 ا�\ي رّوج ا���M ،�Bل��ح�یً� س�� اL� H، و��ح�یً� 
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C �ٌ�gِ:َ ِم2ُ9ْْ� َ�ُ- َ:َ>اٌب Wُ�َ&ِْآ �  � َوا��ِ>ي َ�َ(��
  ]11: س�رة ا���ر [ 


 ���ت ا���یr و�Mل  �Biا� �b4M و���، إذاzا��� �oی� f 
 أج�f ،L إ�L إf : انS� �eّن ا���ح�����


 یك، ج�ء أج�f L ی��o ���س���� Lإن ،Hیً� ��ت ا��L�� �M، ��ح� _� q�� 
، وا���ح��Biا� �B

�tج�L، أ�� جTاt� �ً�Rنz�� hول ��� 5�L، وه\ا ی� إخ�ان�� آ�م دy�M، وا������ن ی�3Pن �� ��i��oت 

آ��Zة، ����oن أخ�iءه2 آ�?� �����ح�، أخ� درسh و�2 أن(�، واHُ �2 ی>�
 �� أن أن(�، �� ه\ا 

3ل، أو  ا�>�م؟ ه\ا آ�م ���_،��� hBرس ورسآ�م �L�� T[�g ا����س، �tن��4P� h، و�2 �


 : ��س���Pق، ث 2��PلBدي ه\ا س�P��اHُ �2 ی>�
 �َ� ا��(�ح؟ وأآ�Z ا������J\?� 5 ا���4رات، وأن� ��

��، Uن?2 �2 یtخ\وا ��Uس�BبPخ�ة و����ا �� ا��zن �� ا��Qأن?2 ا 
B2، وس?���� .  

  : م� اxش��ء و+^ اxس&�ب وا�	�&&�ت ا�7��0 م� ��0م7 

   Eوإ� ،Eو�Uث ا�Zون ا��Pا� Eا����5�3، وإ� Eوس�2، وإ� L��� Hا Eص� Hص���� رس�ل ا Eإ� �eان

 E��
، أخ\وا ��Uس�Bب �5 أ��E درج�، و��آ��ا ��E اH �5 أ�)�ا��5���z ا��4د5�M، إن�X Lء 

وا �?2، واQن ��: درج�، وه>\ا ا�O�Pن����?�  وأ أخ\ن� ��Uس�Bب ��ی�� ص���3ت أخ�ى، أن ن��3

Hا Eون�� .  

روس، �>�2 آ��� ��?� س�ء أدب �k ا�P� ،Hل  � Lیا�راه2 : رجc �?�2، وأ��رJ ��>��، وآ�X cء �

�T وجc أدخ�L ا��(5، و�L�� �P ث�ث� وس��5 ی�ً�� �������دة، �Mل  H�� ،ل����� @cء َی���X cاه2، وآ��

�� : ،Hح�� ا�� hنt� ،@c��ُ f �?وُحّ�?� �����ل، إن c���� راه2 ��اه2؟آc ی�م یt���� أ�j خ��u أن ا�

_Rآ�\� qو�� ،_� Leوح� ،LPو����� .  

��ت �� ح��ة ا������5،   ����\�_ أی?� اUخ�ة، ���M ا���آc واUخ\ ��Uس�Bب �5 أخ�i ا���


، �Mلوخziه2 اUول أن?2 �2 یtخ\وا ��Uس�Bب، وآBس L� ء�X c :  

ِإ<�� َم)���9 َ�ُ- ِ+* اْ�َ ْرِض َوWُ�9َ�ْ�َ�َ ِمْ� ُآ47 َشْ*ٍء * � َوَیْ�َ ُ�(َ<Qَ َ:ْ� ِذي اGَ�ْْ�َ<ْ�ِ� 7ْ�ُ َسَ ْ�ُ�( َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِم9ُْ- ِذْآً�ا 

  َ+َ ْ�َ&َ� َسَ&ً&� C* َسَ&ً&� 
 ]j?<85-83: س�رة ا�[  

�t)� h�Mة �� ص��اء، ��ذا ��c3؟ ی� رب ی��� ��؟ f، ه\S� Jذا رآhَB ��آ�u �� �Bیy س��، �  

�5 ا��L��4�� ti، ی� رب �_ ا�g>�، و�_ ا���، ا���  *�B�ء ا����ك و�ip ���� ،�ً��M أخ��ه�

 �ًP� qو�� ،�R���u cP� ���P3� ،ti5 خ��ipء ا����ك، وا��* ��X 5ی� ��iPع، و�g� 5>��، و
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 cP� Eون�5 ���ج� إ� ،�ً¤��������، أْي أن ن�k� c��3 ا��XUء و�y ��?� اH، وو�y اUس�Bب 

  . وا����BBت

  :ا�9&* أس(ة و �=وة ��9 

�� ���� ا��L إ��اه�2، و�Xءت ح>�� اH أن �>�j ا���� q�g�L، ه\ا ��   �����L وس�2  Hا Ebص� @�Bا��

  : �_�?�L ا�����4، إْذ ر��iا آ��ف ا�q�g ���ت إ��اه�Lo�� �B���� ،2 ذ

� َرُس(ُل ا���ِ- : َ:ْ� َ:�Jَiَِ! َأ<��2َ 6ْ�َ��َ((���َخَ�6ِEَ ا��Jْ	8ُ ِ+* َ:2ِْ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�، َ+َ

pُ ،َرَآَ� َ+َ َ��َل ا��%ُآ(َع ��pُ ،َ��َمGِ�َْم َ+َ َ��َل ا�Gَ+َ ،ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ�����9ِس ��� َ��َم َ+َ َ��َل اGِ�َْ��َم، َوُهَ( َص��

ُ#(َد،��pُ َ+7َ0َ ِ+* ُدوَن اGِ�َْ��ِم اxَو�ِل، ��pُ َرَآَ� َ+َ َ��َل ا��%ُآ(َع، َوُهَ( ُدوَن ا��%ُآ(ِع اxَو�ِل، ��pُ َسَ#َ= َ+َ َ��َل ا��%

�َ�َف، َوَ�ِ= اْ<َ#6ِ�َ ا�ْ�J	3َMَ+َ ،8َُ; ا���9َس، َ+Nَِ	َ= ا���َ- ا���ْآ0َِ! ا���rِ<َ�ِ! ِم7َrْ َم� َ+7َ0َ ِ+* اxُوَ��، ��pُ اْ<َ

9َ� َ:َ�ْ�ِ-، ��pُ َ��َلpَْذا : َوَأkِ+َ ،-ِ�ِ��َNَ�ِ wْ(ِت َأَ�ٍ= َو	ِن ِ�َ�Eَ�ِMَْی w -ِِن ِمْ� �َی�ِت ا����Pََی� �َ	َGَ�ْ8َ َوا	ْ�Jِإن� ا�

َی� ُأم�َ! ُمNَ	�ٍ= َوا���ِ- َم� ِمْ� َأَ�ٍ= َأcَْ�ُ� ِمَ� ا���ِ- : َآ&4ُ�وا َوَص�%(ا َوَ�َ�=�ُ�(ا، ��pُ َ��َلَرَأْیPُْ� َذQَ�ِ َ+�ْدُ:(ا ا���َ- َو

�ِ�َ �ْPُ(ْNِDَ�َ �ُ�َ:َْن َم� َأ)	ُ�ََوا���ِ- َ�ْ( 0ْ�َ =ٍ�	Nََی� ُأم�َ! ُم ،-ُPَُأْو َ�ْ�ِ<َ* َأَم Wُ=ُ&ْ:َ *َ>ِ�َْو�َ&َ)ْ�َأْن َی q� ً�ا�rَِآ �ْPُ((  
 ]�َgَRِ��َ 5ْ�  ]ا���Bري َ

���ُدJ أّن ه��ك : ه\ا ه� ا���jM ا����3، آ�h ��ة �����3ة، ���h3 آ�ً�� �5 ا��ی�� �P3� ��pل أ�ًا  

���L وس�2؟ واH ! أن�اًرا �34 �5 ا���Pم ا���Bي، أن�ار �����ء Hا Eص� Hا���ران�� ��س�ل ا J\ه ��

Xو l�X 5� �?�3ث� وأر��3س��ح��ِر درس ... �5�4 وث E��وذهhB إ�E ا��ی�� وأن� أح�ص 

��2 ه��ك، ����ت درس ��2 ��5 ا���oب وا��g3ء، ورجc أح����M ،Lل : ���t� h�4�ی� أخ�ان ا

 L�� kgی�� ���ء ی� ا��ی��، ���o��t أن ه\J اUن�ار ا����P� 5� �3uم ا���B ه� أ�3X ا���Tر، ا���م ی�ج

���L وس�2 �5  أT�� �3Xر Hا Eص� L)?�� ،��ّا�� L)?�� �Bا����3، ا�� jMا��� Eإ� �eأخ��، ان

ة �اUح�دی*، �?\J ا���ج�?�ت ا��ا�3R، و�����jM ا�>��c، ه\ا ه�، وf ی�ج داٍع Uن ��ى أن�اًرا ص�

وةMأس�ة �_ و L�32�3 ��?�، واج�أ ا��ّ�� و�Mح�ج� �\�_، ا f ،�iوه�� .  


  : و رس(�- ه( اxآ	7 �3&�^ م�29 ا

ذات ��ة ���Z� hً�، وا��gء ����gء ی\آ�، ه��ك إن��ن ���2 آL� ��B ح�ا�� ث�ث�]� أو أر��3]�   

����، وآ�س�  �B�<و� ،
�<� L� 2��3ا ا�\?� ،
J ح�ج
 f ی�Pأ وf ی>����j�z، وی��c دآ��راJ، و

��E آ�س�L ور 
اء ا��>�
، �?c ی�J\?� EM ا�����3 واس��p ��� ،kب ه\ا ا�2��3 ج�q ه\ا ا���ج
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���ً�� آ�Bً�ا، أ�� �� أخ\ ا���ج J��أی>2؟ f ،f ی�EM، یEPB ه\ا ا���ج
 أّ��¤� وج�هً�، ویEPB س�

 EMن أر�<� cری�، وأآ����<Bوأخ\ ا� ،cخ\ ا�>��ءة وأآ�t� ،2�3ا� yی�u �� م ��ح��، وس�ر���آ��ءة، أو إ

L� .  

� �5 أ��اض ا������5، ن�Bّ�ك، وا���Bك وحf J ی>��، و������س�B أن� f أ��o وث�O cZ� �bخ�، ه\J آ�?  

 ،_X �� �E�4�� ��4 ا�� �B�B>� وf ی�ج������ ا����4، و �oرج� أن� أ�� L� @��ا���Bك، وf أ

�3� f 5<ث�، و�t�� أن  وثّ�� ص�Eb ا���B، وه�� س(، وآ�ن وراءJ س�ن� ا�4یy وا�����4، ����

Bi� E�� �����E ا���Bك وحJ، اcآ�Uا ا\?� ،Hرس�ل ا �?�� y�.  

5 �?�� �ح أ��J، و�� أ��E آc ح���L ی�ح وا�O cZ� : ،Jخ��fوه\ا ا ،cا�5 ج�ه L� ً�ا�Bآ ��ً����� أن 

c5 ج�ه�f2 وا���  .��Uب 

��Pد ا��Pان ��ی� رس�ل ا�X Hء راkR، و�B>� أح��نً�، و�>5   �� q�)� M  ال�u Jح��ی� ُ��ى إذا �

4��Mن� أن ه\ا ا��ی� U ،L� ���M fن� أن� أ��_ د��ً�، � ،L)?�� yBi¤ً�، و�2 ن���إس q�� و����� ���ح��

E��3� ل�M :  

  Eُcَ(ٌر َرِ��ٌ� C � 7ْ�ُ ِإْن ُآNِ�ُ �ْPُ9ْ&%(َن ا���َ- َ+���ِ&0ُ(ِ<* ُیNِْ&ْ&ُ)ُ� ا���ُ- َوَیEِhْْ� َ�ُ)ْ� ُذُ<(َ�ُ)ْ� َوا���ُ-
  ]31: س�رة Oل ���ان[ 

 
  :م� �&^ س9! ا�9&* +2( +* م م� م� :>اب ا

  �ًP2 س��<� h�M : �� �¤ی�Bا ن��ری�ت، وص�ح
 ا����B أ�Mم ���ً LBX 5�Bوا����ء ی� ،����� �B��

�ُ��L �5 أآ�B ا����B ن��L، ود�� ا���س، وِ�َ�َق ا!ن�gد، وج�ء أن�س وأ��Pا آ���ت، �Xء ج��c، و

���L وس�2، وج�ء أن�س وا��Pا آ���ت  Hا Eص� �Bح�ا ا�� و�ٍ�gن �M�� ��ا���3ص�، و�k ذ�_ د

و��رك ا��t� H ��ن، وه>\ا أصh�B ح�����، ��اه� � ��p 5�y�Bi ��س�م، و�>5 ی�ج ��eه�، 

  : و��eه� ص�رخ� ��س�م، واQی� ا�>�ی��

  2ُْ� َوَأْ<6َ ِ+�2ِْ� َوَم� َآ�َن ا���ُ- ُم0َ>4َ�2ُْ� َوُهْ� َیْ�EِhْPَُ�وَن �C َوَم� َآ�َن ا���ُ- 0َ�ُ�ِ>4َ�
  ] 33: س�رة اUن��ل[ 

�\اب اH، و��دا��ا ی����oون    5 �5�t� �� 2?� 2?�ح�� �� �PBi� _��ّس hو�� دا� ،��� د�h ی� ���

أس��ذ أن� : واL��ِ ا��أة ا�h�4 وO 5�t� �� 2?��� h��Mخ�، أ�� f ی�PBiن وf ی����oون، إذًا �� ا�c�3؟ 

ي زج�ج� خ��، و�>�?� ����p ا�5�Z، وح�ام أن أآ��ه�، �?c أهی?� Uح ���gَ�?�، ه\J ص�ح�B دی5 �

Hف �5 ا���و !! 
�<�� L� �?یج�ء�?� هی�، �?c �5 ا���P3ل أن �>��ه�؟ �?��ك رجc ی�gب ��?

د هc ی�>5 أن أح�B?� �5 ا�Tآ�ة ی� أس��ذ؟ ی�ی أن ی��
 ���M ا��ر: ���ض ا��جL، ورجO cخ� �Mل ��
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��س، �(hB �?\ا وh�M �� ن��� �� L�Pآ�ة، ویTة ث�5 ا��رد �5 ا���� jء : أ�fzأی5 ی��� ه

�[ً�X ����� 5� L����<X ی5 ��?� إن أخ\ت  .ا���س؟ إن?2 ی���ون �� ���ه�ت، وه\ا ا�

   �?�3����� و f��B4 إذا أح��ت إ�Xرة س��رة ا���س�س وو EPB� �?نS� ا���4ن ���� E��

����د ��E ا�c�3 : "س��رة، �tرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی����3 ����>�� ا��ح�ة ا���مfا ���� 5�

 c�Tوج�د ا� ��  ".ن�4Pن ا��ج�ء 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��اج�?�دك ����  -  r3�4 ا��>2 ا���R�i3) :117( ا�رس  -��

_�� 
�ِuُ ���� ��4كP�5�ِ �_ و�ُ.......... 

  21-02- 1999: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :��; ا���0 ا��J:* ��ی^ ا�<��ن إ�� ا�9#! 

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

ً! ِمْ� ُآَ�ِب ا�=%ْ<َ�� َ<8َ�E ا���ُ- َ:9ُْ- ُآْ�َ�ً! ِمْ� ُآَ�ِب َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ! َوَمْ� َی��َ� َ:َ�� َمْ� َ<8َ�E َ:ْ� ُمbِْمٍ� ُآْ�َ�(( 

َ:ْ(ِن  َ�ِة َوا���ُ- ِ+*ُم0ِْ�ٍ� َی��َ� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- ِ+* ا�=%ْ<َ�� َواV�ِْخَ�ِة َوَمْ� َسPََ� ُمْ�ِ�ً	� َسWُ�َPَ ا���ُ- ِ+* ا�=%ْ<َ�� َواV�ِْخ

ِ�ی�Gً ِإَ�� اْ�َ#�9ِ! ا0َ�ْْ&ِ= َم� َآ�َن ا0َ�ْْ&ُ= ِ+* َ:ْ(ِن َأِخ�ِ- َوَمْ� َسQَ�َ َ�ِ�ی�Gً َیPَ�ِْ	8ُ ِ+�ِ- ِ:ْ�ً	� َس7َ�2 ا���ُ- َ�ُ- ِ�ِ- َ�

َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ��� َ<6ْ�َ�َ َ:2ِ�ْ�َْ� ا���ِ)�9َُ!  َوَم� اْ'Pََ	َ� َ�ْ(ٌم ِ+* َ�6ٍ�ْ ِمْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- َیPُْ�(َن ِآ�Pََب ا���ِ- َوَیPََ=اَرُس(َ<ُ-

  ))ْ� ُیْ�ِ�ْع ِ�ِ- َ<َ�ُ&ُ- َو2ُPْ�َJِcَْ� ا���ْ�َ	ُ! َو2ُPْ�E�َْ� اْ�َ	iِ��ََ)ُ! َوَذَآَ�ُهْ� ا���ُ- ِ+�َ	ْ� ِ:Wُ=َ9ْ َوَمْ� َ��3َ  ِ�ِ- َ:َ	ُ�ُ- َ�
�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة[ َ 2���[  

  Eإ� ��t� ح���� hنt�  �� _3M�� Eوإ� ،Hا Eو����3ف إ� ،���gا�2�3 ا� 
�i�� H5 ���ت ا� h��

ا����ة، ����3ف إ�E �?��_ �� ا����ة، ����3ف إ�E ا�c�3 ا�\ي ی��� اH، وی�3ك �� ا�ن�� واQخ�ة، 

�� �>�ن �� ا��iیy إ�h�� E �5 ���ت اt� ،Hن�u �� hیy إ�E ا�(��، وه\J إ�Xرة��  : و

6ٍ�ْ ِمْ� ْ� َسQَ�َ َ�ِ�ی�Gً َیPَ�ِْ	8ُ ِ+�ِ- ِ:ْ�ً	� َس7َ�2 ا���ُ- َ�ُ- ِ�ِ- َ�ِ�ی�Gً ِإَ�� اْ�َ#�9ِ! َوَم� اْ'Pََ	َ� َ�ْ(ٌم ِ+* َ�َوَم((... 

Pْ�َJِcَِ)�9َُ! َو��اَرُس(َ<ُ- َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ��� َ<6ْ�َ�َ َ:2ِ�ْ�َْ� ا�=َPََب ا���ِ- َوَی�Pََن ِآ)�ُPْ2ُْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- َیPْ�E�َُ! َو	2ُْ� ا���ْ�َ

 Wُ=َ9ْ:ِ �ْ	َ�+ِ -َُوَذَآَ�ُهْ� ا��� !ُ(َiِ��َ	َ�ْا(( ...  
�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة[ َ 2���[  

   yّور، وُحTُ�َه� ا� cوج T� H�� ،H5 ���ت ا� �ً��� cخ������ة ���B3، و��?� ه��م آ��Zة، وح���� �

Hوإآ�ام ا ،�RاTور أن ی>�م ا�Tا�� E�� 2e3� ه�Pن��� ا��� ی��t�i��� _��<ء ی��ق ا����ل، ی�X _� 

��E آ��Z �5 ا���س، و�����ازن، ��!ن��ن  Tّ�ا���س، و��5�U ا�\ي ی���جL آc ا���س، و����?2 ا�\ي 

 J\ا�(��، وه Eإ� �ًPی�u ن�� ی��_ �?\اS� ،2�3ا� L�� qوی��� H5 ���ت ا� �ً��� cخح���� ی�(t إ�E اH، وی

Xا�\ي ی�� إ ���ا��� ،�ًBوره �ًBp3ً�، ر�uخ��ً� و Hون اB3ن?2 یt� 5���zا�� jوص cوج T� Hُرة، وا�

��Mب u�ب ا�2�3 خ��ً�، �?\ا �2 ی�(� �� د���L، وا�ا��� ا�\ي ی�� ��Mب u�ب ا�t�u 2�3ن��� س�ذج� 
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Lن��س إخ�ان ��Bی f ص��� أی�ً� ه\ا c�� أن  �5 دون ����ن �5 ا��Tام أو �fًء ص���ً�، و���

L���� وأن Jج��� .  

س�  Pث� ا�Uورد �� ا" :cوج T� Hل ا�P� ؟_B�� LBأح Eإ��_ ح� 
��Bدي : ی� رب أي ��Bدك أح 
أح


، ن�P ا��یf ،5 ی��g إ�E أح ���ء، أح��B وأح
 �5 أح��B وح��BB إ�E خ��M ،�Pل�Pا� �P� �ّی� : إ�

5� 
ذآ�ه�Rf�� 2 ون�R��3 : ی�j�<� ،_B أحBB_ إ�E خ�P_؟ �Mل رب إن_ �2�3 أن� أحB_، وأح

�R�و� " c5 أج� �R�B� 2وذآ�ه ، ��B�� c5 أج� �R��3�� 2وذآ�ه ،���e3� c5 أج� �Rf�� 2ذآ�ه

 ،LRfO 5� 2�e3� ،
 ا�� 5�z�2�e3 وح
 وخ�ف �� وhM واح�M �� 5 أن ی>�ن� أن ی����ن�، ���

LR�� 5� وخ�ف ،LR��3�� 
  . وح

  :��; ا���0 ��'! :��� +* ا�<��ن 


 ا�2�3 ه� ا���ج� ا����3 �� ا!ن��ن، ا�\ي یzآ أن_ إن��ن B�u_ ��2�3، �� ی���ي   �u ،خ�ةUأی?� ا

 f 5خ�ة، وا�\یQن�� وای���3ن ا�\ی5 ی���3ن وا�\یf 5 ی���3ن، ا�\ی5 ی���3ن س���ا وس3وا �� ا�

  .ه�>�ا �� ا�ن�� واQخ�ة

��iء اH ا��>�ري، أ���E أن أ�k ��5 أیی>2 وcBM أن ن 5�f ��R�i3ا��>2 ا� r3� 5����k ا��ی* 

�P�Pا�� J\�3 : ه���ر �� Pی5، و� ا���ج� إ�E ����3 ح�P�P ا��g� 5ا������ E�� �iا�� �gر �� یP�

ر �� ن���ج إ�E إی��ن آ��B، ون��I �� 5ف اس��R��Z ح�* ا��� 5��lM، وا���P� 5ا��� ،yی�i5 �� ا�

��ری�، وأی���  LBX ص�رة ا��أة �?���و�� أي �>�ن �( ����، وإن أردت أن ���gي ح�ج� وجَت 


 �g� ��pوع، وأی��� ا���3��� bh��Mت ��p إس����، وأي �<��� h���� �3ة، وأی������ ������� hBذه

?��Mأ �M��
 ��q ���ً� إس���ً�، وأی� �pU2 ا�Uا ��� Lدخ�� h������إس �M�� h��� 
��oا� �� �?� � :  

َ�� اْ�َ#ْ	ِ� (( :َ ~ِ�ِ�Gَ�ِْدی9ِِ- َآ� ��َ:َ �ْ2ِ�+ِ �ُ�ِ���  ))َیْ ِ�* َ:َ�� ا���9ِس َزَم�ٌن ا�
 ]_ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ qِ5ْ َأَن�  ]ا����\ي َ

 
  :ا�=ی� ا�سqم* دی� ا

��E ه\ا ا�ی: أی?� اUخ�ة، ح�P�P أ�3?� ��5 أیی>2   y�P� f Hی5 دی5 ا5، إنL دی5 اH، و��f أن ه\ا ا�

ة �� ح��L �5 خ�4م و�zا��ات وآ�، و�>5 دی5 ا6��X H آ���iد، وآ��� g� ،م�� jن?�ر ��\ أ�f

اؤJ ازداد �Mة، وهfzء ا�\ی5 ی��ر��ن ا�ی5 ی��و��ن أن ی�i]�ا ن�ر ا��t� Hاه?2�  .ازداد أ

  . ث�ث�5 س�� دون أن ���LB �?�أخ�ان�� ا�>�ام، ی�>5 أن ��Pأ Oی�   
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C �ْ2ِا ُ<(َر ا���ِ- ِ�َ ْ+َ(اِه)�ُEِ3ْ�ُ�ِ ُیِ�یُ=وَن �  
 ] j48: س�رة ا�[  

���P، وه�    �4� L�Tه\ا ی� ،�?[�i�� 6ون� q�gا� Eإ� Lج���4ر إن��ًن� �و ،H5 ن�ر ا� _�د

  j�<� ،q�X إذا أراد أن ی��i ن�ر اH؟ 

  (َر ا���ِ- ِ�َ ْ+َ(اِه�C �ْ2ِ ُیِ�یُ=وَن Eِ3ْ�ُ�ُِ�(ا ُ<
 ] j48: س�رة ا�[  

ویE�t اH إfّ أن ی�2 ن�رJ، �?\ا ا�ی5 دی5 اH، واH س��BنL و��M E��3در ��E أن ی�t� J�4ی� وس���،   

اLR �5 دون أن ی�3gوا، و�5 دون أن ی�یوا�  . �Mدر ��E أن ی�cBM 5� J�4 أ

��ة ه>ا ا�=ی� > �  :آ7 إ<��ن ��در :�

   : ث�� أخ رq�R ��آT ث���P إس��� �� �� �M ���pل ��حM Lأن �ًP�Mّي إح�4ًء د4ق أن �� cه

4�Mن؟ رجc س�M �M\ر � c?� ،يXآ��ب س���ن ر 
B�� ن��iی�� jون أ��g�أس�2 �� ��ی�iن�� 

 وصc إ�E ه\ا ا�����ى، وا�2�َ�3 آ�L3� L، و�k ذ�_ ��gونP� ،رة�� وصh�� j ا���Bة �tنh�� L د

�T وج�M cل H�� ،ه\ا ا�>��ب 
B�� ن� أس���ا�iی�� jأ� :  

Gَ�ْ0ٍْ~ ُزْخُ�َف ا�َ �ْ)ِل cُُ�وًرا � َوَآَ>Qَ�ِ َ'�9َ�ْ0َ ِ�ُ47( َ<ِ&*� َ:ُ=و¥ا َشَ��ِ��َ� اkِ�ْْ<8ِ َواْ�ِ#�4 ُی(ِ�* َ�2ُDُ0ْْ� ِإَ�

� ِإَ�ْ�ِ- َأْ+ِ�َ=ُة ا��ِ>یَ� َ�� ُیbِْم9ُ(َن ِ��Vَ�ِْخَ�ِة َوِ�َ�ْ�َضْ(Wُ * َن َوَ�ْ( َش�َء َر�%Qَ َم� َ+Wُ)�ُ0َ َ+َ>ْرُهْ� َوَم� َیPَEُْ�وhَ�ْPَ�َِو

C َن)+ُ�ِPَGْا َم� ُهْ� ُم)+ُ�ِPَGْ�َ�َِو  
  ] 113-112: س�رة اUن�3م [ 

  J�� Lآ� ��Uوا ،Lدی� Lإن Hدی5 ا E�� y�P� f .  

C -ُ%َوِإَ�ْ�ِ- ُیْ�َ'ُ� اْ�َ ْمُ� ُآ� �  
  ] 123: �رة ه�دس[ 

C َواِت َواْ�َ ْرِض�	َ��ا� =ُ��ِ�Gََم -ُ�َ �  
 ]��T63: س�رة ا� [  

   M ��<��� 5یاء ا�ی��BM �� 5 اH، �� أی� ���e ی��o وج�دهS� ،2ذا س�� �?2 أن ی����ا �5 ا��وأ

�� hس�، و�>5 أن�X 5ی��f cM ن f ،�?��3�y�P و f��Tن و f��j3، و�� آ�نh ا�?(�� ��E ا� 2�

�� إ��L أم �2 ی���_؟ وهc س�� �_ هc س�� اH �_ أن ���4 دی�L أم �2 ی���؟ وه�X _��� cً�� أن �

أن �>�ن ج�ًی� ����y وأ��iك �Xً�� أن ���4 دی�L؟ وآc رجc، وأن�2 أ���� ج��3ً�، آ�M 2<�� cدر 

4M_ د��ة � �ًMص�د hذا آ�S� ،خ�ىt� أو �Pی�i� 5یإ�E اH، وإذا آ�h أ���ً� ��E أن ی��4 ه\ا ا�
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���tن�_ د��ة إ�E اH، وإذا آ�S� _��3� �ً�P�� h��Pن_ أیً�� د��ة، وإذا آ�h أ�ً� آ��ً� �b��t�_ د��ة، وإذا 

  .ح_ د��ة إ�E اH أ��م ��Z��_آ�h ا��أة ص���� �4�

3Rرا �Biخ �Pً�ا، وی�B�� ���3وی ،Jآ��را��ة ه� إن��ن ی��c ا�� �?�T �?� ا����س، � ،f� �5e أن ا�

��ة، وآc ���2 ی�>5 أن ی>�ن دا��� آ�Bً�ا وه� ص��h، ��س�L���P، و�S��Pن هfzء ������ن ���

 ،�P�Mد �P�P�� 2ا���5، أذآ��آ LPوخ� ،L����3� 5وح� ،Lوأ��ن� ،LM�����t� ،L�L، و����� أوfدJ، وص

اء ا�ی�X 5س�5، وأ�Mی�ء، وأ���pء، و�ر �� ی>�ن أP�2�3��� 5������ أْن ن>�ن 
  .خ�ZBء، ی(

���: و�5 أروع �� L��M س�ن� ��� آ��� ه�  
 وf ا��
 ی����� h�� . *��� *B5 ا��� h�� أي

  . َأْخَع، وf �5 ا��Boء ���* ُأْخع

 !9�Nا� !g:)	و ا� !	(N��� 
  :ا�=:(ة إ�� ا

��ة ن�5 �� أ�q ا���ج� إ�E د��ة إ�E اH، : ا���P�P ا��Zن��  ��� �M�� �?� q�� ���P� أت�M و��ة

 �?����M ������ی5، وه� �� �(�� ���ی��� ����3 ��زارة ا����ی�M ،5أت ا�����P ��ج �?� c� ،�ًM�uإ

��ة، ا�����P ه� أن ���� ی�goن ا���س، ی�3�Bن ����� س�]� �tس�3ر ����p، ����]�ن ��?(ً� �� ا�

���ی5؟ أ���?� �uی�Pن، ا��iیy اUول �uیy ا�k�P، وا��iیy ا��Zن� �����3 ا���س، ���ذا ��c3 وزارة ا�

  .�uیy ا��خc ا!ی(���

و�uیy ا�k�P أن ��سc ا��زارة �r3 ا���5��I إ�E ه\J ا����ت، و�>�
 ا���Bط، و�y�o ا����ت،   

k�Pا� �Pی�u J\?� ،5)ا�� E5 إ��X�goا� cP��ح��، وUا k�g��� �?����و .  

����، �c ه� وا��iی�P ا��Zن�   ��p ء�X Lإن ،�ًP�Mأآ�ن د Eیً� ح��eا!ی(���، ون cخ� �uی�P ا��

 ���Bء ا�fz?� ،����3� 
�utس�3، و� cMt� ����Bا���س أح�5 ا� k�Bس��، ونz� ن ن���t� _ي، وذ��eن

وا ا��zس�� ی����ن �5 ا�(�ع، وه\ا �uیO yخ��Pن إن �2 ی�X�goا� .  

   Hا Eة إ���أ ��خc إی(��� f �?�ج2 ه\ا  - ������ن ا���igن إن ص� ا����B3 ا - و�� yBu ا�Bه\ا ا��

، وf �(�ح، و f�53i، و f�c� ،����� 2P ح�Bُ_ أن ��>h، وyBu ا!س�م، وادُع P��� fا!ن��ن، و

 2�M 5�ِ L�� و�� ،��e��T وجc ����>�� وا�����e ا�����، وأI?� �� �� ا!س�م �5  Hا Eإ�

وك انTاح�ا �5 در�_، �5 دون �g>��، �5 دون ����، و�43
، و�5 و��Bدئ، �Pخ�ی5 إن �2 یQا �َ�

 _��� �� hنt� ،���)ا!ی cخدون ��gح��ت، و خ���4ت، ���(��k س�ف ی��?�، وه\ا ه� أس��ب ا��

 �� jI�� hأن ،_��R5 دا��وك واحًا واِحًا، �5 دون ��j، و�M س�ةUأ��اد ا )� ،�P� وةM 5آ

أن� ذاه
 إ�E : ا�Rة آ5 ص�د�Mً، وأ���ً�، وخ��j ا�ce، أد� ص��ا�_ �����، �c�� �� jI�� cZ ی�Pلد



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1463�� آ��ب ��
 

�� ُی�tل ی�Pل��
 س��� ون4ً�� أو س����5، و�oی� J آ�h أص��، �tنh آ�bهh : ا�4�ة، ��(P�


 ر�k س��� وارجk ��رًا، وص�c ا���� وا���ض وارجk ��رًا، ��5ْpِ ،ة���3_ ���4�  ،��<g� أی� )�

cوج T� Hا Eة إ���  .�>5 إی(���ً�، وإی(����_ ه� ا�

 ����� ا�<��ن أن ی)(ن دا:�! إ�� ا
 ��س�GPمP- و�0	�- ا��::  

أول ن�iP ه� ی(
 أن �>�ن دا��� إ�E ا�i� Hی�P أو �tخ�ى ��س����P_، ��س����Pا ُی��2Pَ �>2، و���3_   

�ى �_، و���Bن_ ا��ا�Pا����4 ُیj�iوأس���_ ا�� ،�.  

�5 : آ�hُ �� أ��ی>� ا��3م ا�����، �(�ءن� سzال �5 أخh آ�ی��، ه�   �Bا�� E?أ�?2 �2 ن f أن�

 c؟ وهL��<أن ن���4، �2 ه\ا ا����ی2 و�� ح �iح�ج ن� jM�� �� 55 �����4 ا��ج�ل؟ ون��

  ا���>5 أن ن�(�وز ه\ا ا��U؟ 

f ی(�ز : ب �P?�، وج�اب د��ي، ا�(�اب ا�� �?P��Pلج�ا: خ�i �� ���� أن ه\ا ا��zال �L ج�ا��ن

  : أن ����4 ا���أُة ا��جcَ، و�3ً� ه\ا f ی(�ز، ��ی* ُأَ�ْ�َ�َ� hِ�ْ�ِ ُرَ �َPَ�ْMَ��Pُُل

َوَأ��PُGْ�َ ِإ<w *4 ُأَص�ِ+ُ� ِ+�َ	� اْس��Pُ0ْ3َPَ : ِ'6ُ�ْ ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* ِ<ْ�َ(ٍة ُ<َ&�ِی�Gَ+َ ،-ُ0َُل �9َ�َ(( 

  ))ا�49َ��َء 
 ]�َPَ�ْMَُر hِ�ْ�ِ �َ�َ�ْ�َ5 ُأ� Lا�5 ��ج[  

  h�P� ،ي��ا���>� �� ��ی�iن�� ���
 ا��Pن�ن ا��Bی�iن�، f : وه���_ ج�اب Oخ�، إنL ج�اب د

اس�?�، وا���أة ا������ آ����>�، f ی���4M�3 رج�ل، ���3 �>�ن�?� وBس fن ی���4?� إO�Pا� lن �� �?

ا�>�ی2 إf س�3B رج�ل، ا��>2 واح، وا�(�اب ����ع أن �����4 إf ا����رم، وا��Zن� ه� ا�(�اب 

 E?م ن�ء ����، وا!س�X ����4وا�� ،h���� ن�L�ُ، و�>5 ا��Zن� �� L��S� ،jiن��ن ی��3 �� ��

_�\�� ،�ًBB�� ،�ًi�B� ،�ً3Rرا �ًPی5 ن��L، ���>5 �_ أن ��cP ا�  qا���م �� أ� ���ّن ا�2��3 ا!سS�

 Eإ� yا�� cPی����ن ن f 5<ی5 �� ا�2�3، و���B�� ء���� Eه� ���ج� إ� ��� �Zة، أآ��ا���ج� إ�E ا�

 k�Pن ا����Bوا� ،�Pی�iس��ب، وا�Uا Hا _�i3��� cوج T� H �ً4��� >�ن�ر �� PB� ،5خ�یQا


 ا���س �_Bا�\ي ی� ،��  . ا��ا

� ا�=ا:�!�:  -Pم�GPواس -P+و�� -�qأن ی)(ن �=وة � خ:  

   أی?� اUخ ا�>�ی2، ن�iP �?��، ی(
 أن ی�B_ ا���س، �>�ن_ ص�دMً�، �>�ن_ أ���ً�، ووا��ً�، �>c واح

 Lأن�س ی�ون Lوح�� fأو أخ�ى �� �5 إن��ن إ �Pی�iو� ،���وة، و�Zً�، وداM أن ی>�ن 
��>2 ی(
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، و��ج��3 دی���، وأنh ����ب ��E ا��5���z، آ��Bًا، �>c واح ��>t� 2س��L، أن)�� _� h

J  . أص�B و�ن� ��Xً�: و����ب أن_ 6�X، ��� أن أحهL� 2 درس ��2 ی�Pل �_ وا�

�tنh ����ب ��E ا��5���z، �\�_ هfzء ا�\ی5 ح��_ ه2 أ��ن� �� ��P_، و��S>�ن_ أن ��2�3، وأن   

  .2، وأن ���EP، وأن ُ���P، وأن �tخ\ وأن ��i3ُ�2��3َ، و��S>�ن_ أن َ�ْ�َ?2، وأن ُ�َ�?�

  : و�� درس ا�(��3 ا��Bرح� ُ��ج Oی� آ�ی��  

C ٍة�)Gُ�ِ �ُْخُ>وا َم� �9َ�ْ�َ�َُآ �  
  ]63: س�رة ا��PBة[ 

   EP�� ن��نS� ،�i3� أن cخ\ �5 أجt� _رح�، وه� أن�Bدرس ا� �� L����� 5� h��p E�3� ك��?�

  . ُی��Pا� 2�ِ� 2�3��J�P؟ �5 أجc أن 

Nِ�َْب َوا�Pَ(ِ�ُْ)ُ� ا	َ�َی��9َ�ِ َوُیَ�آ�4ُ)ْ� َوُی4�0َُ �ْ(ُ�ْ�َ:َ )�ُPَْأْرَس�9َ�ْ ِ+�ُ)ْ� َرُس(ً�� ِم9ُْ)ْ� َی �	ُ)ْ� َم� َ�ْ� � َآَ	َوُی4�0َُ !َ	َ(ْ

  َ+�ْذُآُ�وِ<* C* َ�ُ)(ُ<(ا 0ْ�ََ�ُ	(َن 
  ]152-151: س�رة ا��PBة[ 

ه\ا ا��E�3 دy�M، آ�� أرس��� ��>2 رس�fً ��ذآ�ون� أذآ�آc<� ،2 رجc آ�� هی��آ2 اهوا ��pآ2، و  

��ة إ�E اH، وf سّ��� �� �T وجc، ون�5 �� أ�q ا���ج� إ�E ا� Hا Eإ� �����>2 ی(
 أن ی>�ن دا

 �gى ا��M ة�iوس� ،yع ا�����ز�5 ا���5 وا�g?�ات وا���fت وا�Bg?�ت وا�����4ت، و�� ز�5 

��ة، وآc@ رجc ��>2 ی(
 أن ی>�ن �� ا�2��3، وآ�?� �Iوف ص�B3، ون�5 �� أ��q ا���ج� إ�E ا�

وة، �tخ�LM وح���L واس�L���P، وه��ك l4M آ��Zة، واHِ إن?� ����g �5 إخ�ان�� M وأن ی>�ن ،���دا

Zا� �iPه� ا�� J\ون، ه��Zوح��?2 أن�س آ ،���
 ��ا�M?2 اUخ���M وا�ی���، و��ا�M?2 ا��اBن����� .  

  :ار��Gء ا�<��ن :9= ا
 �����ع دا�iة اهP	�م- 

��E ه\ا ا�ی5، و�>5 اy�M هc س�� اH �_ أن ��J�4؟ وه�X _��� cً�� أن �>�ن ج�یً� �L؟    y�P� f

  : وإ���M �� f ه\ا اfن���ء؟ و�� ���M ه\ا ا����P؟ ور��� �T وجc ح���� �Mل �_

�)Gُ�ِ �ُْخُ>وا َم� �9َ�ْ�َ�َُآ �C ٍة  
  ]63: س�رة ا��PBة[ 

����ذا ی��oB �>2 أن �tخ\وا؟ �5 أجc أن ��i3ا، ������ة أخ\ و��iء، وا��>�� ا��� ��5 أیی�� وه�   

اج�?�دك ���� ُ�5�ِ �_ : "ا��>�� ا������ �5 ح>2 ا�5 ��iء اH ا��>�ري وه� �g?�رة جًا

��E ان��iس ا���4Bة ��_  cد�� ،_�� 
�ِuُ ���� ��4كP�5 �?2، "و��، وا���س ی(�?ون ���� 

 cا!ن��ن آ�?� �5 أج �M�uن��، وِ�
 ��?2، ���?2@ آ�L �5 ا�ن��، وا�(? آ�L �5 أجc ا�uُ ���� �4ونP�
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 h�Xو ،L���� 5�� J�P� Hا c3ن�� جا�ن��، و�L�P، وذآ�ؤJ، وح���L آ�?� آ\�_، ��5 أص�B وأآ�B ه��L ا�

���L��X L، و�2 یz�L �5 ا�ن ،LB�M �� J��p Hا c3خ�ة جQا Lه� �Bوأآ �Bو�5 أص ،L� ر�Mُ �� fإ ��

��pن�� وه� را���L��X L، وأ��L ا� kوج�.  

   _����ان�e �� ا�\ي ی?�_؟ و�� ا�\ي یP�P_؟ و�� ا�\ي ��E3 إ��L؟ هc ا�ن�� أم اQخ�ة؟ ������ ���� 


�u ن�� أم�T وجc؟  �� ا��B4ح �� ا�\ي یt��_ أوfًb أه��م ا� H���3 ا�  

  �?��M ص�� أول آ��� ���� ،���B�p Lص���t� ،��453ِ وه� یuُ ���هc ص�E ا������ن : ���c س�ن� 

��E ص��L، ی� ��ى أن� ��4ب ��gء خ�i؟ �>�j آ�ن ا�����c؟ �M ،fل 5[�iا��(�؟ �2 ی : Eص� cه

h5 أن� _� cMا�\ي ی?�_ أ �� �� cM ا������ن ا��(�؟.  

 اH �>�ن� ���
 اه������L، و�c3 وه��ك إن�  �� L� إن��ن cوآ ،Lإخ�ان L�?ة، وإن��ن ی���ن �?�L ا�

 y����� Lاه���� cَoَXَ LنU ،إن��ن E�����L ا�4�ة وا���م ه�@L أ�� ا���y ج��3ً�، و�\�_ �?� أ �Bا��

Hا �� h�P�ة اه����_ ار�Rدا h3��وآ��� ا ،y����� yج��3ً�، وه� أرح2 ا���.  

وه��ك l�X وا���3ذ �� H�L@�? ن��L، یtآ23i�� c، وf ی�ج �� ����3u Lم، �tَآc و�2 ی?�Lb أح، �?\ا   

 Lزوج� L�?� خ�O وإن��ن ،cآtو�5 �2 ی c5 أآ�� tB3ی fو ،Jوح� و��q أ�ً�، إْذ ی?�L أن یtآc وح

fوأو Lوزوج أخ� Lوأخ� Jأخ� ،Jء���Mأ c�gی Lوإن��ن اه���� ، Jدfوأو ،L�وج�ن وأخ�اTا��� Jد

 ا��اح ا�ّی�ن�� h�P�ه���م ارfة ا�Rدا h3��وآ��� ا ،�Bأآ Lه������ .  

 ����  :��	! ا�<��ن :9= ا
 ��G	! :	�- ا�

  . و�\�_ ��!ن��ن ح���� ی��L� 5 ا��زق  

C ��َ>ْ%=َ��ِة ا�Nَ�ْ2ُْ� ِ+* اPَJَ�0ِ�9َ َ�2ُ9َ�ْْ� َم	ْ�َ�َ �ُNْ>َ �  
  ]32: �فس�رة ا�Tخ[ 

  E��3� L��M �� yMد :  

C�  �َوَأْن kِ�ْ�ِ 8َ�ْ�َْ<َ��ِن ِإ��� َم� َس0َ
  ]39:س�رة ا��(2[

��ن��ن �� سE3، و�L �� �2 ی�q��� : f ،kَ �_ إf �� سh�3، واQی� د�P�M، و�� أن اH جc ج���M Lل  

cوج T� Hل ا�M أ�� ح���� ،kَ2 ی�� �� L� أن ی>�ن kی�� :  

  kِ�ْ�ِ 8َْ<َ��ِن ِإ��� َم� َس0َ��Cَوَأْن َ�ْ�
  ]39:س�رة ا��(2[

���_ ا����4   ���P� Hا �� _���Mو ،L�3س fح��]ٍ\ إ L� q��� .  
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C �2َ�ُiِ��َ )ٌَ! ُه	َ�َ�ْآ6ُ َآ��� ِإ<��2َ َآِ�َ �	َ�+ِ �Nً�ِ7ُ َص�	4�0َ�َ* َأْ:َ �  
  ]100: س�رة ا�����zن[ 

ن��، ح���� ی�oدره� ی�م ��E أه�X 2ء ��?� وه� ا�c�3 ا����4، ��!ن��ن ی�م ��E أه�X 2ء �� ا�  

��E یی_ ا�c�3 ا����4 Hر اM Hا �� h�P���3_ ا����4، وآ��� ار� Hا �� _���Mو .  

  :م� أ�ّ; أw ی	(ت +���Pك ص=�! '�ری! 

  Pا� ����� Eإ� �?�� h3ن�ج�ً�، رج hآ�ن E��3� Hا c�� 5� �Biخ h�Pی� ذات ��ة أ�O ه��ك ،�Bu�

 �Bو�� �5 ا���Tن �Xح?� �Xًح� راh�P�� ،�3ًR �� �� ا������ إ�E اUخ�ة ا�>�ام، وآ�ن �?� أث� ����، و�3

h�M : �M��م، وان��k ا���س ������J ح�E ا���م، وأدرآE�3� h ا�4 jت �5 أ��� M ه\ا ا!ن��ن

4�M ا�(���� ،L� ��ری�، ��( ُأسq، أو ���2، أو ���E�g، أو ا�(�ری�، و��2 ی���L� k، وو� ص��� ی

��، أو سZ� c�Bً�، أو آ��ب 2�ّM، أو �Xی� �zث��، أو ا�5 ص���، وه\ا ه� ا�\ي یEPB ����ً�ا �X ?3�

 L��� cٌ?ی��ت وذ�_ س bfأ 
3 أن ���E، ��5 أح� -  y��3ا� E�3���� - ج�ری� �M  .����ُ�ْك ص

  ���u h�tس ���iوث��ن�]� وخ��� �5 : و��ة �5 ��ب ا� jم أ��� ygش �� د���ی\آ� �� اس2 ��ج� 

2?� h�P� ،ا���� ����؟ �>�وا و�>�وا و�>�وا ��2 ی���3ا أحً L2: وس��5 و�<�Z� 2��آ2 ��ة ! وأن� f أ

 ،TیT3ا� B� 5� ���ن\آ� اس2 س�ن� خ��؟ وس�ن� ���، وس�ن� ا�4یy، وس�ن� ص�ح ا�ی5، و

؟ �]�ت أ��ف ا���ات �\آ� ....��م أ�� ح����، وا!��م ا���وي، وا!��م ا���Bريوا!��م ا��3��g، وا!

���iو� ،�ً��  . آc ی�م ه\J اUس��ء، Uن?2 ��آ�ا ��ً��، و

��L وإی��نL و�(��د ��Mِ س�3ًB و��gی5 ح��� أور���، وآ�ن ����ً�،   �)g� ی��� رّدUی5 ا�4�ح ا�

�M c�Pً� ����3ً�، و�\�_ یt�� ا���س �5 أ�uاف ا�ن�� ��Tوروا J�BM، و�Xیً��، ورح�ً��، و�2 ی��_، و�2 ی

  .وی��Pا أ���c<� L أدب واح��ام

 ��ى أح��نً� ج��زة f ی�ج ��?� أح أ�ًا، ��bgBُر �5 ��ٍد ح���� ��ت   Mًا  -و���X آ�ن Lا�2�3 أن k�-  ��

L� ،لTpَِه(�ء، و ���X Lإن��ن، إّن fو  اEg�  H �� ج��ز�L أح�� L���M 5�3، ��!ن��ن� 
����

��E ان��iس ا���4Bة  cد�� ،_�� 
�ِuُ ���� ��4كP�5�ِ �_، و����L ا����4، ��ج�?�دك ���� ُ ���P�

_�� .  

ی_ ا��hM ���3ف �uیy س�3د�_، إذا �2 ی>5 �ی_ ا��hM ���3ف �uیy س���_، وإذا �2 ی>5   � qو��

ی_ وU hMي �Xء؟ ����Bً�Bu c أح�� �L3 ��رد، و��� ���دة �_ ا��hM ���3ف ��?(_ �� ا����ة، �

��E ا!��ن أنL ی��� �5 ا�����3  
bْی5، و���L ����ن� ���ة، و�L3 أ��X E?�دة و���l4، وآ�����

L� ل�P� ،����Zا� ��ي وhM: ح�E ا���س�3، وج�ءJ ��یr ا���� q�� ل�og� إن�� ! ���� hذا إذًا أن����
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���� hی_ و���ذا أن� q�� ل�P�دی5، و _���غ؟ ج�ء ��5 وhM ا���3دة، وأنh ���ج� إ�E ا���ل، و

_���ی_ ��c أه2 �5 ���_؟ ه\ا � cوه ،c����� ؟hMو.  

��ً� ص���ً�، أو    c�3�� أو ،�P�P2، أو ���3ف ا���� q�)� ����� hMو Lی��!ن��ن ی�>5 أbf ی>�ن �

ي وhM، أو أن� � q�� ���<� ،نO�P2 ا�?���  ا�3(
، �Sن��ن یt�� إ�E ا���(Xأ �?� 
)���ogل، أن� أ

 ،kو��� j�i� ج�د درس�� ، t�� ،c����� �3X�� إ�E ا���(P� ،ء�X أي Lی� q�� و ،Lراح� E��

�5 : ���5 ن�?� ون��L3؟ �Sذا ج�ء l�X J��� L���o ا�رس و�zج�L، وإذا اس��� ا�?��j و�Mً� ی�Pل �_

أ، وإذ� M رس��� ،yوه\ا ا�\ي أ�� ،cogرس وان3 X?� أ�Eo ا�� Jی�>5 إن(�ز c��ا آ�ن ه��ك 

 Eو�Uرج� ا��2 �5 ا�رج� ا��X�3ة، و��q �5 ا�رج� اUو�E، ��5 ا� 
��u ،2��4� 5 دون� ��tی

�T وجcی�2�e ح���L و�y دروس ا� H hMّن ه\ا ا��U ،2�3.  

��c �� ا���f c یL�BP �� ا��?�ر، L� cوج T� H�� cا��� �� L�BPی f ا��?�ر �� c�� Hو .  

 !GGNرة م��ن خ��آ7 و�6 ا�< �P	7 ا�>ي ی	ا�0:  

   lذا ا��S� ،ًن����� �?g��� Lو�� آ�ن دخ� ،�PP�� خ��رة _�Mو cآ lا�\ي ی�� c�3ث�ن��، ا� �iPن

� Eإ� c4وی ،L�س��ر 
 أ�Eo وج�دك، وأ�Eo إن��ن��_، ��( ا!ن��ن ی�آP� _�Mو cآ c�3ا� �Pi�

 �o��� �ٍo��� ��<ح�دة، و�� ��B�M ز��t� 
 ا!�Xرة، وزوج�L إ�E ج�نLB، ��ن��E وأص��� jP�� ،ا��(�ز

3 ا�����، Pا�� �� L3�آ�ن صیLP �� س��رة ث�ن�� ��4خh زوج�T�� ،Lل ا�4یy وح�c صیLP وو

دة، و�gراٍق �����3ی� ا�� E�g� Eإ� L��3س! Lزوج� k� J\وأخ ،L�س��ر bjوص Lن�� 3 ی���5 وج

c�)ی� ا����X E��
 ��(�� و�Mل �i� ،ًح���آ�ن : ��ا���c ا���ن� ��q �� إن�� ه� Uخ���، وا�

یة، gز�� ا�Uا J\ه L�ج�ء ���� ،L�وح�م أخ� ،J4
 آc أ��ال وا��pا Lو أنB�� ،ا��رث� ا���ن�� Uح

���X Eی� أراد أن ی�(� �5 �\اب اS� Hرج�ع ا��U yص���L، �>� ی� Lا�����ع وf ی�tخ� �Mم ��

��(�c، و�3 أس�Bع ان�?h ه\J اUز��، و��د وآtن ���X L� qء، أی5 ا��gی� أ��iن� إی�J أخ\J و�Mم 

J��<� !  

   T����، ��Uُو�E ج�3?� اH إن\اًرا �B>ً�ا، �tح��نً� ر��� �Pا� hوآ�ن �?Xث��ن�� أ ج�ءت أز�� ث�ن�� �3

�� ��ب هhiB وجc ی�i3 إن\ار �B>�ًا��، �\ه
 إ�E ا��� و��د، و�ی23i� L ی�Bع ��L خ�� ���ب، و

 ��ت ��صً��، P� ،ی��ً� ��ت �g��Z�� L��ّpَ*، و���c ح�ا�� ث�ث�5 ی�ً��، ث2 أرجk ا����، �3 اث�� 

�T وجc، ور��� �T وجc إذا �hB إ��� L� ����e أن ��B4 ����ن�ً�ا �3 Hا c��3ا!ن��ن أن ی ���P� 

 �B4� أن c�t� L3�i� ������ �?� ث�5، و�5 ا����_ أن_ �i��� ،�P� _�� J��س���، �c ان��e ر
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 E��اُؤJ ������ا ا���ل، �L3uِt و f�y�3 أي ��iء دن��ي ��L أ�uU _�\آ ��Uآ�ن ا �� ،f ،رًا�� ��ً�p

 f أو _�i3ی �o��Bا� L��<�� �?� ،�P� L� kٌ�i� _حً� أن�وی>��_ � ،L���u ���� اج�?�دك cْ3ج�� ،_�i3ی

ِ�
 ��_، ���iب ��_ أن uُ ���� ��4كP�و ،_��� ��B� fه�_، و �Bن�� أآ��5 �_، و f�c3) ا�

��E أ��J، ��ج�? ���� ه� ����ن 2�P��� ص���ً�، وأن �ً�� c�3� وأن ،L��3� ..  

�� آ�� ص�oًرا �� ا��ارس، آ�h �� ث�ن�ی� ه� ا��Zن�ی� اUو  ���E �� ا��iP، ث�ن�ی� ا��(?�T ذات ��ة 

اUو�J\?� ،E ا��رس� �?�tة أن ی>�ن ا�i�ب ج��3ً� داخ���2�P��� ،5 ا����� ا�\ي ه� اQن ا�5 خ�ون 

�3 ��راس�، ��i� ف�pم، و���� kا���3ي آ�ن �?�ج y��iخ�ن ��ه�ون، وا��Bu L�� ،ً�ا�B3ً�� آi� آ�ن

Uا T�?)إن?� ا�� ،ygد� �� �B�<� 2��
 أن ی>�ن �� ه\J ا��Zن�ی� �5 و��?� أ��i�� ���ذا أS� ،Eو�

 cBP� hوآ�ن ،�Z3� 
ح�
، أو �5 ح�l، أو �5 ا���>�، أو �5 دی� ا�Tور، أو �5 أي �>�ن �>tنL ذه

��ت ��3��i، و�?�جk، وه\ا �M6 راٍق، وBiو� ،jو����ص ،u�ً�� �5 ا������eت، و��?� ��(

ی�ً� �� س�� ا�Z�ث���ت، وM ء آ�ن�gرس�، ا�اس�?� ا��(?�T اUو�E، آ�ن ه��ك ن�eم دy�M �� ا��

 J\اخ�� �� ه
 ا���i��� ،�3مi�3، و����i��� اح�، و����م، و��� hMوو ،y�Mد h�M��خ�ن �?�ة، و�Bu

�� ا�راس� �M ك��ب �i5 ا�� 
��i� ،L� رس، و�� س�ى ذ�_ ����نا��Zن�ی� ���iب ��L أن ی

Biا�� Eل إ�T�3، ون��iك ا����لوtر��؟ : 6، وأخ\ ی��g؟ وا��i�b2 ا���tت؟ وه��4B2 ا���gّM cه

L� ا���P� : ك�� P� ،درج� E��t� اTً�3م ج�هiا� ���_، و�� ا����� ا��Zن�� س�( q�� ��3_، �?\ا� 
اذه


 ا�2�3، وح�g أن�k� L ا�c4B، �?\ا �E�3 ا��>��، �uراس� واج�?�دك ���� "�?��L اUس�س�� �� ا�

��5 �_، و�L��3� ب ��_ أن��i� ��4ة ��_، وه�Bس ا���iان cد�� ،_�� 
�u ���� ��4كP ."  

  :م� ��; ا�7E(� ��0 ا
 �- ��ز�- 

: �5 را�k ا�������ت، وأ��Xص ی���Pن: واH أی?� اUخ�ة، ه��ك أ��Xء ن3ه� �������، ی�Pل ا���س  


 ا�S� 2�3خ�ص ثf 2 ���� أ��رك �i� ت، أن�ا������ kل�5 س���Mن��، وا!��م أ�� ح���� : �� ا�

�ًZی
 LB�u ��2�3 أن�M Lأ حBس " : LMز�� L� Hا c�<� 2�3ا� 
�u 5� " h�� 
و3Buً� �5 ی( ���ة ذه

 ،����ً� دخ�L وو�P3� L�Mل، ا!ن��ن ���L ث��ن� ��gة س� L� س�ف ی��� Hی�م، �>5 ا cآ L�وس�د

���ل سh س���ت أو أر�k س���ت، أUا r3ا�2�3، و� 
�u إن��ن c<� ،و خ�q س���ت، ودخ�?� ج�

 J
 ا�2�3، وج?�iأن ی L� ل، إْذ ی����P3� Lوا�� ،L��� L� أن ی��� cوج T� H5 ا� L� ةt��<����

E�3� ل، وه\ا�P3� " : LMز�� L� Hا c�<� 2�3ا� 
�u 5� " ل أْن�P35�ِ ا�� c?� ،L��3�� _Pخ� �?�

 5�ِ c؟ وهL��3� ء ی��3_ �5 أن�X ؟ �?\اL��3� ی��� �_ أن f Lرج� أنن�� ���� _�ogل أن ی�P3ا��
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 ،2�� 
��u >�ن�وأن  ،���gا�2�3 ا� 
�i� ح���� hنt� ،L� �� L���rM، خ�L��3�� _P، و���3

 l�X ،���3ل ه\ا �5 ��ب ا���Mأ f ن�t� ،و�_ �����3 خ�ص� ،_�����E أ��J، ی��� �_  �ً��Pو���

��� خ�ص�، f، �>5 أ�Mل �_ �5 ��ب ا��Pن�ن ا!�?�، و�5 ��ب سّ�� اH �� خ�LP، أن� �� ��3: ی�Pل �_

�� cP� ،ص ��_ �����3 خ�ص��خS� 2�3ا� hB�u إذا : J\ه E�� cد�� L3� 5�� ن؟O�P5 ا�� c3_ د��� cه

�T وجL�� ،c �����3 خ�ص�،  Hة ا���� 
�uم، و�Pواس� ���gا!ن��ن ا�2�3 ا� 
�u ا��>�ة؟ إذا

  : ����c أو �5 س��k ا�������ت أن یc��3 آ�� ی��P� c��3 ا���س، ا���cو�

Nِْت َسَ(اًء َم�Nَ�ِ���َ��ُهْ� َوَمَ	�2ُ�ُْ� � َأْم َ�ِ�َ; ا��ِ>یَ� اْ'Pََ�ُ�(ا ا����4َ��ِت َأْن َ<ْ#2ُ�َ0َْ� َآ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

C َن)	ُ(ُNَْس�َء َم� َی  
  ] 21: س�رة ا�(�ث��[ 

   5�zا�� c�� c?� ،f ؟yواج ا���سT5 آ�zخ�ة ���وغ ��?�، س�اء ����ه2، أي زواج ا��Qن�� وا���

 ،f ؟yا���س ���I5 آ��zا�� ���Iو cوه ،f ؟y5 آ�(�رة ا���س�zرة ا���)� cوه ،f ؟yا���س c�3آ

  . �E ص�رخً� �ی_وهc إذا س��� ا��5�z آ��� ا���سy؟ f، ه��ك ��ق آ��B، ی(
 أن ی>�ن ه\ا ا��3

Nِْت َسَ(اًء َم�Nَ�ِ���َ��ُهْ� َوَمَ	�2ُ�ُْ� � َأْم َ�ِ�َ; ا��ِ>یَ� اْ'Pََ�ُ�(ا ا����4َ��ِت َأْن َ<ْ#2ُ�َ0َْ� َآ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

C َن)	ُ(ُNَْس�َء َم� َی  
  ] 21: س�رة ا�(�ث��[ 

\J اQی� �� ��Pأه� �� ا���م أ�j ��ة ��5 ����ي ��?�، و�_ إن ه: ه\J اQی� أآ�B د��c، واHِ أی?� اUخ�ة  

 y�� �T وجf c ی�>��X Lء، وی�ج �Iوف صE�Z��� _�<� ،�B3، وی�ج Hُ����3 خ�ص�، وا�

ی و f�B�4_ خ��رة، وص���3ت ����o وf ی��_ �Xء، و��BPت، X وآ��د ،E�Z��� hوأن ،یX

�����، و��y خ�نy أو ان�BPض و �� hوأن���س �� hأن .  

Nِْت َسَ(اًء َم�Nَ�ِ���َ��ُهْ� َوَمَ	�2ُ�ُْ� � َأْم َ�ِ�َ; ا��ِ>یَ� اْ'Pََ�ُ�(ا ا����4َ��ِت َأْن َ<ْ#2ُ�َ0َْ� َآ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

C َن)	ُ(ُNَْس�َء َم� َی  
  ] 21: س�رة ا�(�ث��[ 

 -Pم�GPس�� Wأم(ر ���ن و ����س�0دة ا�<:  

ا�>�ام، أح��نً� ی��� �� أْن أ��t� �Pخ �uه� ���2، أ��ف أنL آ�ن ی�3ن� �5 أز�� ص�Mt� ،�B3ل  أخ�ان��  

L� :ل�P�� ،���[�u : ف����E أخ أ 5[�uت ا���ات أ�[� c� ،ات ا��]�ت�g� Hوا ،cء ان��X cآ Hوا

یة، إ�� ص���، أو �����، أو اج������، أو أس�ی�، ���� اX آ�ن ی�3ن� أز�� Lأن cوج T� Hا k� ��iص

hأزی� .  
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�T وجc یL� r�P آ���ًس�، وf ی�ج �Mة    H�� ، ًا، إن��ن ان��ف��Zآ L�����س���ا �� ��cZ أ

��L، وا�>�ا��q أن�اع، آ���س ��دي، وآ���س ���3ي، واج�����، وأس�ي، وص��، و�?��  LحTحT�

  .ا ا�>���س إذا اس��Pمح�ول f ی��U ،k�iن اH س�Li، �� ح��� واحة یTاح ��L ه\

وه\ا ���l ا����l، وی���ف ا!ن��ن ��t��L آ���س، وی��T��� 2�Pاح ��L، ���3د�_ ��ك، و�����   

ك، ��Pان�5 إ�?��، وأآ�M �Bن�ن�� _��<g� cك، وح  : أ��رك ��

  �ًا َ:ِ��	ً� �C َم� َی7ُ0َEْ ا���ُ- ِ�0ََ>اِ�ُ)ْ� ِإْن َشَ)ْ�ُ�ْ� َوَ�َمPُ9ْْ� َوَآ�َن ا���ُ- َش�ِآ
  ]147: س�رة ا����ء[

  :م� اس�GPم :�� أم� ا
 س0= +* ا�=<�� و ا�خ�ة 

   �4M أخ�2 �?� ا�رس، وی�>5 ��� ه\J ا��4P خ�q و��gون س��، أول �� َدرbْسh �� ه\ا ا���(

،5�3Bم أر��3 وس��و��  آ�ن ��� درس وح�، �� ی�م اUح، و�2 ی>5 ه��ك درس ی�م ا�(��3، وه\ا �� 

أهً� وس?ً�، وهc ی�>5 أن أزورك : أن� ���Z3 ��ن ��3ك، �h�P: ن?�ی� درس �5 ا�روس �Mل �� أخ

L� h�M ؟h�Bل ��: �� ا��M ،c��� ،لTا��� E�3 إ�� L�\خt� ،j��3��� ��T�� وآ�ن ،c��� : سأن� �?�

س�Bع ث�ث ��ات، �t���� ه\J ا����� ��U: خ��ط، درسh �� رو��ن��، و��3 ��ض ا��4ع، و�Mل ��

 حث ذ�_ �� ��ة �� ا����رة، و��ة أ��م ا���5��I، و��ة ���h�B أ��م أوfدي، M5 و��أو أر��3ً، أو ��

L� h�M ا ا���ض؟\?� cك ح�� c?� ،ا���س EPXوأن� �5 أ :�Bً�Bu h�� أحّ�� درس�، ! أن� cأن� رج


، �Mل�Biا� Eإ� 
��E ا!خ�ان، وا��c ی(
 أن �\ه L�Pی5 �?\ا : وأ�f أن� أری ا�ی5، �� رأي ا�

 �� �ًBدواء، وی>�ن راآ L� q�� ة، ��ضیX L�و أّن ��3ن�B؟ ویcّی5 حا�����ع؟ هc �� �� ا�

 �L�� 5، أ��م ��L��I أح��نً�، وه� �Xب ج��c ا��4رة، �Tا� �?eرض، ویUا �� Eا����رة ی��

L� h�Mو huر��ذآ�، وأن�  Lأن� �: وی��� أن Hِوا �[ً�X ن��ن! cی�س f cوج T� Hأن ا ������3

E��3� L��M c��
، وا�Bس �� �)ً�T� :  

C �ً	��ِ:َ َوَآ�َن ا���ُ- َش�ِآ�ًا �ْPُ9ْ7ُ0َ ا���ُ- ِ�0ََ>اِ�ُ)ْ� ِإْن َشَ)ْ�ُ�ْ� َوَ�َمEَْم� َی �  
  ]147: س�رة ا����ء[

����M ،��B�M Lل   h�Pن�� أ�tآ Hوأر: وا h�Pإذا أن� اس�L� h�M ؟���� 5� E�Xأ Hا h�� : J\أن� ه

������3� .  

C �ً	��ِ:َ َوَآ�َن ا���ُ- َش�ِآ�ًا �ْPُ9ْ7ُ0َ ا���ُ- ِ�0ََ>اِ�ُ)ْ� ِإْن َشَ)ْ�ُ�ْ� َوَ�َمEَْم� َی �  
  ]147: س�رة ا����ء[
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Bس ����4 أن ی3\ب إن��ًن� �� L� q�� Hن، اO�Pًا، أ�� ���2 ا�، وه\ا وأنh �3\ب، و�Xء ص3
 ج

ة ���LM أخ\ ور�M؟ I �� : h�M?� ��� ���>�م �L3، وأن� ا���B�?� ور�M ،�uلX 5� ؟c3ذا أ���

L�:ل�M ،�?B�<� ،�4ك� rp :L� h�M ،و���i��� 
أن� أس>5 : �3
 ا��iو�� ح�ام، �>��M ،�?Bل: أن� أ�3

L� h�M ،ج��ان ����M ،h�� 5ل: اfخ��ط ح�ام، �Mل:  *��tزوج�� س���ة،: س h�M : ،ح(�ب �?�Tی�

 6Bi� ،ط�واخ� ،Lج��ان �� ���p �� 5<ی� ،h�Bع ا����� �PB� ،ی�یً� ه�� L� مM Lوأذآ� أن

واح، وح��م واح، وا H���� �T�� Lل خ�ل أس�Bع، ذهT� hBی�ر�L �� ا�h�B، وأخ\ت �L ا���یt� ،cن� 

E��3� L��M L� h�M أن 3� :  

  َ>اِ�ُ)ْ� ِإْن َشَ)ْ�ُ�ْ� َوَ�َمPُ9ْْ� َوَآ�َن ا���ُ- َش�ِآ�ًا َ:ِ��	ً� �C َم� َی7ُ0َEْ ا���ُ- ِ�0َ
  ]147: س�رة ا����ء[

��E ه\ا ا�>�م، ��� ج�ء�L ا����� �3 س���، ��ذا س��Pل �L؟ ه\ا س���2�P ح�
 آ���،    h�آtن�� ن

�، �(�ء وس�2 ���h�P� ،b ��ض ���ل، �� ج�ء �3 س���، ��ذا أ�Mل �L؟ واH ان��eت إ�E اUح ا��Zن

L� :ل�M ه� fإ Lإ� f ا�\ي H؟ ��ا���[�u : ه\ا أول أس�Bع �2 أص
 �tي �Xء إu�Mً�، ����ز، واUح

�tنL �2 ی4
 ��gء، : ا��� H �2 ُأص
 ��gء، و���� أذآ� س�3B أس���k أسL�t، وی(�
: ا��Zن� �Mل

���M J�Bن�ًن�، و�L� 5�t ا�h�B خ�ل أس�Bع، �5 صLM، وا��� H، ه� ���Tم ����ً�، و�� L� L��M ا

وح(
 زوج�L، و��ك ا��iو��، وJ�4� rp، و��ك اfخ��ط، و�� اUح ا�5��Z �2 یtِت إ�E ا�رس، 

h�M ،hP�M أن� ،Hء ا�X ل: خ�� إن�M ،ن��t�u kا���س ��دت، و�>5 : إن ا����� ��دت �L، �(�ء اUح P�

R_، أن� B� E�� y�P� f J�� 5� hBوذه ،�ً��M ��<��زرت صی�Pً، وج�ءت زوج�L وج��h ���3، و

4ق، � Hا c��� Mو ،L��� hوس�� ،
ة س��5 �� ح�� 5� Lرأی� Pو� ،Hوا yی�iا� �� ����3ود�

ا��� H، : وا��gء ��q س?ً�، �?\ا ا��4ع ���ش �� ا���غ، و��ض ا���3 أح��نً�، واH س�M L��tل

Lو أنBل وی�Mً�، و����م Tل:ا���Mو ،
Bف ا���� L�<ن>��، و� L�_ : ج�ء��آ ،_RB� E�� y�P� f

  .ص���، و�>5 أن� أخtiت ه\J ا�(��3، و��ود��� ه\J ا�����

  . �Sذا ����h اJ\?� H ا��iی�P وأنl��� h أن� �ي O�Mن  

  َآ�َن ا���ُ- َش�ِآ�ًا َ:ِ��	ً� �C َم� َی7ُ0َEْ ا���ُ- ِ�0ََ>اِ�ُ)ْ� ِإْن َشَ)ْ�ُ�ْ� َوَ�َمPُ9ْْ� َو
  ]147: س�رة ا����ء[

���L، آ�ن ���L أbf : أخ �5 إخ�ان�� واH أح���L آ��Zًا، وأحLB آ��Zًا، �Mل   �� tiخ Lوإن ،tًiت خtiأخ

L� ل�M ،ن�اu 5� �R�ب �3?��fا kا��ا� j4ا�5 �� ا� Lی���� أنh ���ذا �h�3 ه\ا؟ : ی�c3 ه\ا، �

bfأ 
�?�، رأس���?� �]� و��gون : ��c3 ه\ا ا��gء، �Mل ی(��Bی bfأ 
�� ا��� ی(��Bا� J\?� ،h�)خ

�����?� ����kiP وأ���o?� آ�?�، ��خ���رJ أ�Eo ص��P ��]��5 : أ�ً��، ور��?� �]� و��gون أ�ً��، �Mل
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4ق، واH ه� � Hا c��� P� ،L����T وجc ی�L� EM وی�3ض  Hی� وأر�5�3 أ�ً��، واPوه� ا� ،��oا�

  . وا���i3، وإذا أ�Ei أده�

  :ا�P(��= وا�ی	�ن ا�N^ أw ��ى م� ا
 أ�=ًا 


 ��_ د��c : أی?� اUخ�ة ا�>�ام، f ز��� �� ه\J ا��>��  �u ���� ��4كP�5 �_، و��اج�?�دك ���� 

�� ���� 5[�i�ح و����و ،_�� 
�u ���� 5 �_، اH ان��iس ا���4Bة ��_، وا�q<3 ی(
 أن �(�?

_� 5�� cوج T�.  

��?� �k� L ��(�ن �5   M ���3 آ�iM ي��ة دخc أٌخ آ��B �� ا��5، ���J ح�ا�� ث��ن�5 س��، و�

س��Bن �2�M 5 ��� : ا��gي، ���t_ ا��gآ� أول �3iM ی3iP?� د�� د��ء، وا�L�ِ ا�3gM ج�ي ���M ،Lل

 L��M ��J " ی��L��� 5� E أحًا وf" ه\ا، وf ی��L��� 5� E أحًا، أن� �tث�ت ��، واH خ�P_، و�_ 

حy، وی(
 أن ی�زM_، وی>��_، وی?�� �_ زوج� ص����، وی?�� �_ �tوى ��> f ،L�� 5�y�P، ه� 

ي آ5 �� آ�� أری : خ�P_ وه� أ��2 ��� ����ج، و�>5 أنh آL� 5 آ�� ی�ی ��>�ن �_ آ�� ��ی، �MلB�

uخ� j�<� f����3 ��� ی��4_، و� f����3 ��� و� fو ،�ك و��Pل �� ��ذا ی��T_، آ5 �� آ�� أری

 _�B3�أ ی��4_، أنh ��ی وأن� أری، �Sذا س��h �� ���� أری أ���i_ �� ��ی، وإن �2 ������ ���� أری

  .���� ��ی، ثf 2 ی>�ن إf �� أری

  fو ،Hا fإ Lو�� 5�ِ إ� ،yR�Pا�� J\?� �ً3ی�ح��� ج�� cوج T� Hا c3� ،Hا f�3ل إ� fو ،Hا fك إ��� 

 kن�� fو �i3� fو ،Hا fل إ\� fو T3� fو ،Hا fإ rخ�� fو kرا� fو ،Hا fإ ��p fي و�M fو

 أ��c �5 ا���ح�، وا!ی��ن ا��y أf ��ى �k اH أحًا، �B3ا� h��3� و�� ،إf اH، وه\ا ه� ا���ح�

 أ���_ ����ن )� hًاو�� آ�  . l�X �� ��ى �k اH أح

 *�MPو ا� *�)Pا�:  

و أن   Bوی ،c�3� 
�iُ� ،ً�ا، اخ��4ص إ�>��ون��Bآ �Mً��� Lأخ �5 إخ�ان�� ا�>�ام ����ق ��خ��4ص

د ���t� Lن ی�ا���M ،LلّXو ،یX c�3ا�� 
أن� ��h ���ج� إ��_، : L� h�M آ��� خL� h�M ،ti: ص�ح

، : ح��ً� ��3ل، �Mل: �Mل �L وأنh ���ج� إ��، وأنh ������ر،P3ا�(?�ز ا�� �� ci3ا� cي أح��� cأن� آ

����� �� ه\O H�� : J�� J����Mً آ�Bً�ا، �Mل M5، و����� ر�k س���، أو نj4 س���، أو س���، أو س�

 
ا��g>�� ث��نَ� س���ت، و�2 ی��� �� �Xء، وث�ن� ی�م ث��ن� س���ت و�2 ی��� �� �Xء، وص�ح


د ا�����ت، وث��* ی�م ث��ن� س���ت �2 ی��� �Xء �L3،  ا��c�3 ی��س� E�� qا!ن(�ز، و�� E��
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أH�� 2َ�َM ث��ن�� أی�م، وآc ی�م ث��ن� س���ت، یt�� ا����� ا�����Z وی\ه
 ا����� ا��Z��Z، و�2 ی�3ف أی5 

2 ی��� ���، أن� أ��\ر س���_ �3 ی���5، راجh3 ن���، ��ذا �>���g� hء خti؟ ��H �: ا��M ،ci3ل

��c و�� : ��س��3ض ��ج ه\J ا�>��� أن�M Lلtس _B)�أن� ��h ���ج� إ��_، وأنh ���ج� إ��، إْن أ

�hB إ�E اH، ود�h3 ص�M، وذهhB �� ا���م ا���سk ���ل ر�k س��� ان�����M ،h : ذ�_ �>�M ،�@Bل

ةP3� ����Bآ�.  

�� ی�3@ ���B�L و�L��3، �?\ا ن�ع �  ���T وجH�� c ی��Jf، ��!ن��ن  Hا Eإ� �Pك، وإذا ا���g5 ا�

 ،یX ازدح�م L��3� اد��fًا، أ�� ��ب ا���L ازدح�م أ� q�� ن>��ر، ��بfب ا�� cوج T� Hا ��و

و�2e3 ا���س ی�3@ون ���3?2، وث���P?2، وخ�B�?2، و���?2، ون�B?2، وح�B?2، و���M?2، و����z�?2، أ�� 

�3 ��H، و��L���� q، ودا�Rً� وأ�ًا ن?�ی� ا�رس إذا h�M اH ی��fك، وإذا h�M أن�، ا��5�z ا��4دق ��

��_، وأنh�� h أآ�م ��E اH �5 ا�����4، ا�\ی���M 5ا Hا Eخ(�?2 : ی���t� ،5ن�5 �� ��3آ� ح��

Hا .  

C �ْ(ُ�ُ�َrَْآ �ْ(ُPْ&َ#َ:َْم 9َ�ُْ�ٍ� ِإْذ َأ)َْوَی�  
  ]25: س�رة ا�����[ 

  ! وا�����4 ا�>�ام، أ��م ا��U، ا�\ی5 اخ��ره2 اL�B�� H، و��?2 رس�ل اH، و��ا ���ی5  

�ْ(ُ9ْ:َ �ِhْ�ُ �ْ�َ+َ �ْ(ُ�ُ�َrَْآ �ْ(ُPْ&َ#َ:َْم 9َ�ُْ�ٍ� ِإْذ َأ)َْ�ٍة َوَی�rِاِ�َ� َآ)ََ�ُآُ� ا���ُ- ِ+* َم�َ>َ =ْGَ�َ �  �ُ(ُ�ْ�َ:َ 6ْ�ََشْ�ً�� َوَض�

  � َرُ�َ&��pُ 6ْ َو��Pُ�ْْ� ُمْ=ِ�ِ�یَ� Cاْ�َ ْرُض ِ�َ	
  ]25: س�رة ا�����[ 

  E��3� ل�M ر  : و�� �

C !ٌَأِذ�� �ْPُ>َْ�ُآُ� ا���ُ- ِ�َ&ْ=ٍر َوَأ�َ>َ =ْGَ�ََو �  
  ] 123: س�رة Oل ���ان[ 

��_ أم ��Pل اf���� Hك؟ �tنh ��5 ا����� وا�����، وه\ا ا�رس   Eل أن� ی����P� م�ر  ��خ� آدرس �

ه\ا اخ��4ص�، و f���� ��L أنh، : وح��5 یkP �3_ �� ا���م ��g ��ات و���k �5 ��3?2 ی�Pل

س� و�>�L ����ق : وه\ا ا��gء أ����M ،Lل ی� رب�?��� j�3� 
��u ،س����b ا�(�B و���_ ا�?�

ه\J ��دة أن� : ��نأی�ً� ���_ ا�(�B، ح�u E�ب ا�2�3 أح��نً� ی�B)��� :�P، ��س
 ���(�P� �Bل ی� رب

أ�?2 ��?� �� ی�(�، �� صیy دراس�L�<� ،���P3� ��p L آ�ن یzث� ا�راس� ��E ا�4�ة �(�ء سzال �� 

؟ ��PلP� : ا���ریz� 6��� ����5 أی5 P3ی5 س�t� ،5���� س2، وه� �>��ب�� LB2 ی��� ،qری�� �� Pِ�ُ

وی��ث �>�م ���_ ��E�3� L� q إu�Mً�، ��أی_؟ �tح��نً� ا!ن��ن ����4� q�i�L �� ا����fن، 

����� ��ً��  .وإذا و�y اH إن��نً� �SّنL یL�i3 أو


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��رع ) :118( ا�رس  -��

  21-03- 1999: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :�ة ا�>�امأی?� اUخ

   �ً����ً� ص���ً� و c��انi�Mً� �5 أن رآ5��3 �5 ورع خ�� �5 أ�j رآ�3 �5 ����، ا����� ا�\ي 

 �ًM�iرآ�3 �5 ����، وان jا����، رآ5��3 �5 ورع خ�� �5 أ� c�3ا����4 وا� c�35 ا��� kس�]ً�، ج�

  .�5 أن ح�ل ا��ئ ص�دق �� أ�j خ�� �5 أ��M jل �5 آ�ذب �� واح

4ا��M، أ�cR�M j ی�3  � � أ�j إن��ن ی�>�2 ���4ح� و����ح �>f 5 ی�ج صق �� آ��f ،L ی�ج

د � ،�B�)�f یzث� �� واح وإن��ن ص�دق واح یzث� �� أ�U ،jن ه��ك �� ا�2��3 ا!س��� �Iه�ًة 

2?��� 2?Rا�U ،2هأ�j سc�B  آ��B ����ر و��5��R ����ن، ���h آ���?2 ه� ا�q�� ،���3 أ��ه2 ��

وسfO �3�� ����� ،c�Bف �5 أص��ب رس�ل اH آ�نh آ���?2 ه� ا����3 ور���h رای��?2 �� ا��Qق، 

 c3� ،ه���5 ���� ه\J ا��U و��5 ح��� �B�)3ا� �M2، ا����ر�o�� ًة��وآ�ن�ا �Mدًة ���2 �3 أن آ�ن�ا ر

j5 رآ��3ن �5 ورع خ�� �5 أ����P5 ه�ذی5 ا�� ��� �Mا����ر J\رآ�3 �5 ����، وح�ل ص�دق ه  ��

  .أ�j خ�� �5 أ��M jل �� واح

jث� �� أ�zی Hا k� ح�ل L� ص�دق   .أ�j إن��ن ��>���p 2 ص�دق f یzث� �� واح، ورجc واح

��ع ا�رس ا���م ا��رع، ا!��م ا�5 ا�2�P رح�L ا H�E��3 وه� �5 أ��م ا������5 ی�Pل  �� : kج� P�

 L��� Hا Eص� �Bلا���P� ،ة  : وس�2 ا��رع آ�L �� آ��ٍ� واح

ْ�ِء َ�ْ�ُآُ- َم� w ِمْ� ُ�ْ�ِ� ِإْسqِم اْ�َ	: َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل((

  )) َی�9ِ0ِْ-
  )ا�5 ��ج� ـ ا����\ي (

���L وس�2   Hا Eص� L��M ل�Pب �5 ه\ا ا���Pی :  

  )) إی�آ� و+D(ل ا�k+ �g9<- ی&=ر +* ا�8E9 ا�2(ى  ((

ی �� دyR�M ا��XUء ا�(����، و�tس���B?�، و�� ��k ا�>��ر، و����?2، و��آ�B�?2، و   gا� c�tا��

�tن، ا���g�3ی jخ�ةوأح�ا�?2، وآ�Q5 ا�3ك Bء یfzح�ل ه �� c.  

P� co�gأن ی LنtX 5� q�� ل�ogاء رس���، وا���� ��ی� ���?�، إن اH ی�
 ��3ا���og� 5�zل �

  .ا��Uر وی>�J س����?� ودن�?�
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���L وس�2 �� آ��� واحة: ا�5 ا�2�P ی�Pل Hا Eص� �Bا�� L3ج� Lا��رع آ�:  

  )) ِمْ� ُ�ْ�ِ� ِإْسqِم اْ�َ	ْ�ِء َ�ْ�ُآُ- َم� w َی�9ِ0ِْ- ((... 

�e و��آf �� L یL��3 �5 اfس���ع، و��آL ی��3 ��آf �� L یL��3 �5 ا�>�م، و��آf �� L یL��3 �5 ا��  

 L��3ی f �� Lآ��5 ا��>�، و� L��3ی f �� Lآ��و ،�g5 ا��� L��3ی f �� Lآ��5 ا���آ� و� L��3ی f ��

��u�Bه�ة وا��eا���آ�ت ا� �R5 س��.  

�ر ��ر�ً� أح ا����3ء ا�>�Bاء إ��اه�2 ا�5 اUده2، ه\ا آ�ن س��iن، آ�ن ��_ و��ك ا���_ زهًا �L وص  

�� ی2�3 ا����ك �� ن�5 ���L ـ �� L��M إن��ن Oخ� �� ن4LM ون�Pل : ��S� Hذا �Mل ه\ا ا��Pل ی4ق، �Mل

  .�L أنh ��3ف �� ا���_ ـ ��P���ن� ���L ������ف

أ�� أه�X 2ء �L��P ��ك آ�X �� ،�?BX cء وا�� أنL . ا��رع ��ك آBX c?�، و��ك �� f ی�M :_��3ل  

J أوfد ا��Xى �3uم وأU L�3uوfدJ هc س�h3  ح�ل، �� أح��ی�tل ��L أ�ًا، إن��ن ���L ح�ل، و

�����_ إن��ن ی�tل 6�X ن�5 ا���م �� ا����Bu h�B وأ���3u اUوfد هc ه\ا ا���p c�3 ؟ �� أح ی�tل 


، و���3�Bu c، و���g� cوع أوfدك أح�ج ا���س إ��_، أ�u c�� Lأن ��و�E ه\ا ا��zال UنL وا

ا���س ���3uS?2 وإآ��R?2، وf ی�ج إن��ن �Mل ا�c�P ح�ل، ی���ر هc ا�c�P ح�ل أم ح�ام، أم �Xب 

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bی?�، ا��  : ا���� ح�ل أم ح�ل، �

���2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َسِ	6ُ0ْ ا�9%0َْ	�َن ْ�َ� َ��Jٍِ� َیGُ(ُل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا�: َ:ْ� َ:�ِمٍ� َ��َل(( 

Jَ	ُ�ْا �Gَِ� ا��	ِمَ� ا���9ِس َ+َ �ٌ�rِ�2َ َآ	َی0َْ�ُ w �2ٌَت�&Jَُم �	َ�اُم َ��4ٌ� َوَ�2ُ9َ�َْNَ�ُْل َ��4ٌ� َواqNَ�َْ�َأ ِ�ِ=ی9ِِ- ا&ْPَ�2َِت اْس�&

� َأw َوِ:ْ�ِضِ- َوَمْ� َوَ�َ� ِ+* ا�J%ُ&�2َِت َآَ�اٍع َیْ�َ:� َ�ْ(َل اْ�	ً�ِ Qٍ�َِوِإن� ِ�ُ)47 َم wَأْن ُیَ(ا0َ�ُِ- َأ Qُُی(ِش �	َNِ

َذا َ+َ�َ=ْت ِإن� ِ�َ	� ا���ِ- ِ+* َأْرِضِ- َم�Nَِرُمُ- َأw َوِإن� ِ+* اْ�َ#َ�ِ= ُمhَDًْ! ِإَذا َص6ْNَ�َ َصَ�َ� اْ�َ#َ�ُ= ُآ�%ُ- َوِإ

 ;ُ�ْGَ�َْوِهَ* ا wُ= ُآ�%ُ- َأ�اْ�َ#َ =َ�َ+َ((  
  ]ا���Bري ـ ���2 ـ ا����\ي ـ ا�����R ـ أ�� داود ـ ا�5 ��ج� ـ أح� ـ ا�ار�� [ 

اس���ا �� ��cZ ی��� ا��رع، ��4ر ����� c� �3M، آ�X cء إذا أ�L�� L��P ی��ج ��L ��� إن��ن   

�X Jء ح�ام أ�ًا آ�X cء ی�L�3، آ�3u cم یtآ�L، آc ��ل یtخ\J، آX c?�ة ی��رس?��� ، آf c ی�ج

وان ی�L�3، آc آ\ب ی>\�L، ی�c3 �� ی�gء، أ�ًا، ه\ا f ی��E ح�، ه\ا ی��E دا�� ����ن� ه\ا أص� �

��gی5 س����� وه\J ا�5�3  �?�����BX L� c>� و�>5  Lء �5 ا!ی��ن إی��ن�X J��آ�م، ی�ج إن��ن 

�، و�>5 ���ر ج�ز ه�، f ���ر ����i، ��ر�L �����ى، أو اس�L���P �����ى أن ا�>f �R�B ی��3?

 L�<BX إن��ن ������P، ���ح�، �f L�<Bg ���ر ����i �>5 ���ر ج�ز ه�، ه\ا ن�ع �5 اfس����P ی�ج

أ��f y ���ر ج�ز ه� و�>5 ���ر ������P، رجO cخ� L�<BX أ��f y ���ر ������P ���ر 

 Oخ� L�<BX أ��f y ���ر ���M آ�������ی�، رجO cخ� L�<BX أ��f y ���ر ���ح� ���ر ���M، وی�ج
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و���ر ح�B ح�l، وی�ج Oخ� L�<BX أ��y ���ر س����، وی�ج إن��ن اس�L���P ص���� f ���ر 

  .�Xء أ�ًا

   Hا Eب إ��Mص�ر أ L���Pى اس����� k��ار �� c<� ���Pس�fى �5 ا���� L� إن��ن cآ  

  L�� E?و�� ن Hم اT� ���� ا����� ���Pس�fم اT� ذاS� E��3� ل�M ،�ً�Rدا Hا k� ص�ر :  

ِ- َ+َ0ْ�َ�ْ	َ:َ 7ْ	qً َص�N�ًِ� � 7ْ�ُ ِإ<�َ	� َأَ<� َ�Jٌَ� ِمrُْ�ُ)ْ� ُی(َ�� ِإَ�*� َأ<�َ	� ِإ2ُ�َُ)ْ� ِإَ�ٌ- َواِ�ٌ= َ+َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُ'(ا �Gَ�َِء َر�4

  C )110(َوَ�� ُیJِْ�ْك ِ�0َِ&�َدِة َر�4ِ- َأَ�=ًا 
 ] j?<س�رة ا�[  

   �?P� 2<5 ح��5 رأي و�� �Xذ،  ،���3��5 ���ى و��  *�Bا��رع ی ��p ،�?BX cك آ��رع ����

ی�ج : �5 سh�t، ی�Pل: ���Mا ح�ل ی� أس��ذ، أ�Mل �L: و�� ���p L�P� 5 ���>5، ی�tل أي إن��ن وی�Pل

���J\?� L ا��u��B إن��ن f ��3ف �5 ور�L و. �X fء: ج��k ��ق �L إ��م ی��4 سL��t و�Mل 5� f

��Uا E?وان� _���  .�Xء UنL ص�q��� E أ��Xص �(��k ص��o جًا سL��t و�Mل �X fء 

   f ا��رع 
ا!ن��ن ��p ا��رع ی�y�3 ����ى ����3، ��أي �Xذ، ��>2 �5 �����p 2 ���>5، أ�� ص�ح

cBPوی ،J��p ی����� J��م �����c ا��Pي، ������س�B ا�(�هc وح���ى J��p، أ��  یcBP إf ا��>2 ا��

 f ءfzن، ه��PZا�� ،
 ا�2�3، رواد ا����ج��u ،د��Uوأن ی�ازن ��5 ا c��
 ا��iأن ی L���
 ا�2�3 ��u

 E?خ\وا ج�اب وان�tال ویzس J��t2، ی����یcBP ��?2 أن ی���tا إن��ن یc�3 �� ا��cP ا�ی��، f أ�Mل 

�� ا��U، ه\ا ��fً�BP� q �5 ا��5��PZ، وu 5� f�ب �gا��>2 ا� 
�iی ،ا�2�3، وf �5 رواد ا����ج

وا���c إذا سtل ���O 2خ� وأ�J�i ا���c ی�ازن ��5 اUد��، ی�ج أد�� أ�Mى �5 أد��، ��ن د���O Lی�، 

 ،5u�B� ی� ����3ه�O Lن د����ه�، ��eی� ����3ه� ا�O Lن د����ى ��Mی� أQا f ،j�3���ن د���L حی* 

ی�BP� ��p cل، ی(� ا��l أی�م ج�، أن�f 2 ��ح�eن ���p س��Mه� إ�E ا�\�� آ�E�3�� j ��آ
، ��tو

 J\?� q�� lا�� cBP� f ،E�t�� وا���4ص L���4و� LRأه�ا Eا���4ص إ� g5 ی� ،cBP� f وه� �)�

  .ا�����

   5� jg<� ا���أة �?� أن ،E�3� 5� �4 ��� آ�ن ���(�بBا� ro� ل �_ �� أن ا��ج�ل أ��وا�Pی

س�?� Uن ا��ج��t� cر �ro ا��4B، ه\ا اfس���Bط ���_، ا��ج��t� cر �ro ا��4B وا���أة ���

  .���tرة ����(�ب


 أ�� ه�ی�ةuم ی���ة وا���ا�4 L��� �Bا��:  

َوِرً:� َ�ُ)ْ� َأْ:َ&َ= َی� َأَ�� ُهَ�ْیَ�َة ُآْ� : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

َر َمْ� َ'�َوَرَك ا���9ِس َوُآْ� �0ً9ِ�َ َ�ُ)ْ� َأْشَ)َ� ا���9ِس َوَأِ�;� ��9��ِِس َم� ِEْ9َ�ِ %;Nِ�ُ�Qَ َ�ُ)ْ� ُمbِْم�9ً َوَأْ�ِ�ْ� ِ'َ(ا

 ;َ�ْGَ�ْ6ُ ا�	ِ�ُ QِNِ�Dَ�َة ا�rْن� َآkِ+َ QَNِ�Dَوَأ�7�ِ ا� �	ِ�ً�ُمْ �ْ(ُ�َ((  
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  ]���\ي ـ ا�5 ��ج� ا�[ 

ی��3 أ��E درج� �� ا��B3دة أن �>�ن ور�ً�، �\�_ ��ة، رآ��3ن �5 ورع خ�� �5 أ�j رآ�3 �5   

����.  

  :ه\J درج� ����� جًا، �Mل �E��3. ا��رع أن ی��رع ا!ن��ن �5 آc �� س�ى ا�M :Hل �r3 ا����3ء

  C)3(�َوا��ِ>یَ� ُهْ� َ:ِ� ا���hِْ( ُم0ِْ�ُض(َن 
  ]ة ا�����zن س�ر[ 

��ع ��p ذآ� اH أی���   �� J�� 
 ح��ة �5�z ����ق f ی�جMرا hأن ،Hس�ى ا �� c؟ آ �oه� ا�� ��

 ������ ح�P�P دی���، ����� Oی�، حی*، ���� ج�q، أی��� حc، أی��� ذه
 �k �5 ا��EP ه�L ا��ح�

�ً�Rدا ،c2 ج����� 5� �4M 5 ص����، روای�� �4M روای� ،�?P� 2<ا!ن��ن  ح ،Hب ا���س �5 ا�Pی

3ه2 �5 اH، ص�ر ا���س رج�ن Bث�م، ویQی5 �?2 ا���3ص� واTن�� وی��� 2?BBی� hرد ا������gا�

���� ،
B�� ،ku�M ،cواص ،3B� ،ب�P�.  


 ن�P ا��یf ،5 ی��g : ی� ر�� أي ��Bدك أح
 إ��_ ح�E أحB�� LB_ ؟ �Mل  �Pا� �P� دي إ���B� 
أح

� ی� رب إن_ �2�3 أن� أحB_ وأح
 �5 : ��ء أح��B وأح
 �5 أح��B وح��BB إ�E خ��M ،�Pلإ�E أح

  .ذآ�ه�Rf�� 2، ون�R��3، و���R: ی�j�<� _B أحBB_ إ�E خ��M ،_Pل

ا��5�z دا�Rً� ی\آ� ا���س ��23 اH آ� یTدادوا حL� �ًB، ی\آ�هf�� 2ء اH آ� یTدادوا �L� �ً��e3، ی\آ�ه2   

� ی����ا ��L أو یTدادوا خ��ً� ��L، إذًا ا��رع أن ی��رع ا���ء �5 آc �� س�ى اH، إ�?� �B�ء اH آ

����i� ك��  .أن�4P� hدي ور

و�Mل أ�� س����ن ا�اران� وه\ا �5 داری�، �Mى ا��gم �Mى ��Bرآ� ن�ى خ�جh ا!��م ا���وي، وداری�   

����ء آ�Bر  hم خ�ج�gد ا��ن �� �Zاران� وأآ��]�ا ا�B�د ���ً� وور�ً� و��Mً�، ��ح� ا!��م ا�

 �u�oر آ�ن�ا �� ا��Bء آ���� E5 ؟ إ�� Eی5 إ��Tوت ه\ا ا�� �� ی5 ج�� ����u�o ا���M�g ی�ج

�r3� 5 ا��Pى  kأس� ،���وًة ����س و�� �Tال Oث�ره2 ح�E اQن واM 5 وآ�ن�ا��ا���M�g، آ�ن�ا ور

��دات إس���� أخ\وه� �� ا��u�o ا���M�g ��?� أ�5، ��?� أ��ن ، ی���M ��3 ی��ق ����دع ه��ك، ی�ج

5������R?2 ا��ر 5�.  

�� أول ا����: �Mل أ�� س����ن ا�اران�  ��Pن آ�� أن ا� أول ا�Tه أن �>�ن ور�ً�، . ا��رع أول ا�Tه

Pآ�� أن ا� L� q�� �� ع�� أول ا!ن��ن ا�Tاه ی>�ن ورع یtخ\ ا���ل ویع ا���ام، یtخ\ �� �L وی��

�� ����T، ا���� ����T، ا�Tه ����T ا���آ��T�� c، ا!ی��ن ����?�ی� ی(
 أن ��Pزل، ا���� J\ه ،��ا��

 وإی�ك ن��5�3B3ارج ا����>�5 �� ���زل إی�ك ن  .ی��?� �_ إ�E ه\J ا����زل ه\J ���زل ا����>�5 �� �

  .�M�cف ��E ح ا� ��p 5� 2�3�tویا��رع ا�: و�Mل ی��E �5 ��3ذ
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�T وج�M cل Hا y�Mم د�آ:  

C��َ4َوَأ�7�َ ا���ُ- اْ�َ&ْ�َ� َوَ���َم ا�� �  
  ]س�رة ا��PBة [ 

  E��3� L��P� ،ح���� ����M 
  :ح�م ا����، یt�� إن��ن یzول ا���� ���

  Nُ�ِEْ�ُ �ْ(ُ��0َ�َ -َ)130(C(َن � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� َ�ْ ُآُ�(ا ا��4َ�� َأْض�0َ+ً� ُمEَ:َ�Dًَ! َوا��Gُ(ا ا���
  ]س�رة Oل ���ان [ 

��E ح ا�2�3    jP� ا����، ����رع أن cأن ی� Eإ� ،j�3� lی*، �5 نی�ی أن ی��\ �O 5ی�، �5 ح

E��3� ل�M 5 آ���zا�� _�\� ،cویt� 5 دون�:  

� ا���ُ- َوَرُس(ُ�ُ- Dَ�َ ِم9ٍَ! ِإَذاbِْمٍ� َوَ�� ُمbْ	ُ�ِ َوَم� َآ�َن�Cَ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِه�Mِ�َْأْم�ًا َأْن َیُ)(َن 2ُ�َُ� ا  
  ]س�رة اUحTاب [ 

 kأس�� hة آ��� ،�gM����� k�ی��3 ���� ا��5�z ا��gء ا�\ي E�M اL�� H ح>�ً� ه\ا ا��gء ��p خ�

،�� إ�E ��ن���، س��tا دآ��رة �� ج���3 ا��Pه�ة �5 رأی?� �� ا��3د ��B ا�?��3Bu ،jً� ��ن��� إذا

h��P� :L� Hی>�ن �� أن أد�� ��أٍي س�� ا �� . �iا!ی(����، �\�_ أخ J\ى �5 ه�Mإج��� أ hأن� �� رأی

  .��tل إن��ن ��X 5ء اH ح>�X L� 2ء أن

��E ح ا�2�3 �5 دون �tویc، و�Mل ��3?2 jP� ه� : ����رع أن�eوج?�5 ورع �� ا� E��ا��رع 

5u�Bوورع �� ا�.  

  f ه� أن�eا����  ا��رع �� ا� q�� ا���M ،Hس�ى ا LB�M cخی���ك ا���ء إH f، وا�5u�B أن f ی

 ا��U وا��?�، أن �� J��E وجL ا���ء وf ا�\ي ی��i �� ا�?�اء، ا���� آc ا���� �5 �( �gا�\ي ی�

ك ح�* ن?�ك، ه\ا ا��رع ا��eه�، ا����� ا��Zن�� ��g ور�k ی�م ا�(��3 Pك ح�* أ��ك وأن ی��ی(

���L، وhM  أی5 �� c�3ا� hMو ،��gهJ ؟ �� ا���( وhM خ�Bi، �� وhM ا���4ات �� ا���(

 _B�M Eإ� cخ� f 5 أنu�Bك ح�* ن?�ك، وا��وع ا�Pك ح�* أ��ك وأن ی��اUس�ة �k أس��L، أن ی(

� cBMا f ك��gا�� 
�Pوا� ،L�BMأ f ك��gا�� c�3ا� ،��R�i3ا��>2 ا� r3B� ی��3 ورد ،Hس�ى ا Hا ،L��

 f ك��gا�� c�3وا� ،L��� Hا cBPی f 
�Pك ه\ا ا���gا�� 
�P��� ،L� lخ�� 
�Mو L� lخ�� c�� ی�ی

�T وجc أE�p ا���pUء �5 ا��gك Hن اU Hا L�BPی.  

إذا آ���M c . �5 �2 ی��e �� ا�y�M �5 ا��رع �2 یc4 إ�E ا�(��c �5 ا��i3ء: و�� �Mل �� ا��رع  

� f _� ل�Pء ی�X L� �� L3�yM ا��p Hر رح�2، ی� أخ� أنh�T�� h ـ ح�?� ���� ـ إذا ا!ن��ن ه\ا و

����P3� L�P وی��س��B، ه>\ا  kی� f Hا ���M cآ ،h�T�� ن�<� f ،yM� f ل�Pی ���M cآ ،Hا ��

��iء، �5 �2 ی��e �� ا�y�M �5 ا�� f yM ی�ج� f _ا ا��3ام، و��دام رأی���Pرع �ی Eإ� c42 ی

  .ا�(��c �5 ا��i3ء
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�� اU ،Hن اH . ا��رع ا���وج �5 ا�g?�ات و��ك ا���]�ت: و�Mل ��3?2�� f ات ا����?gا� c3و�

  .��M �?� cًة ن��eً� ���ي خ��?��T وجX 5� �� c?�ة أود�?� �� ا!ن��ن إf وج3

  :ی� أخ�ان

�� ن �� ،���e��2�e، وf ی�ج ح���ن،  آ�م دy�M وا�� �� ا!س�م f ی�ج ح���ن، �� ا!س�م  

 _� 
�T وجc زی5 �_ ح
 ا���أة �� ح��_ ��?�، �>�M 5ل �_ �Tوج?� و��>�X 5ی>� ح���_ ���( Hوا

أوfدًا ی��]�ن ا�h�B س�3دة، �� أ��ك أن �>�ن ���و�ً� ��?�، و�>5 ��3_ أن �Tن� �?�، ��3_ أن 

 �ً�i� \ه����5 دون زواج، ��3_ أن � k����� Mو fا���ل إ��_ إ 
Bح �� ،���g?�ا�_، ا!س�م وا

E��3� ل�M ،وع�g� yی�u 5� LB�<� س�� �_ أن:  

C َوا�4��3َ&�ِت ِمَ� ا��4ْزِق Wَِأْخَ�َج 0ِ�َِ&�ِد *Pِ7ْ�ُ َمْ� َ���َم ِزی9ََ! ا���ِ- ا���  
��اف [ Uس�رة ا[  

?2 ا����h، ا��رع ا���وج �5 ا�g?�ات ی�ج �?T�� 2ه �?��p h�P� 2 ص���، و�� �?2 ����ی� �  

J�iخ ����Pا� �� cج L� اH . و��ك ا���]�ت، وی�ج �Mل Oخ� �5 دق �� �ی�� ور��ی��3 �>�ن�_ 

 E��3� Hا Lن� أ�� ح���� ا����3ن رح� ی>�ن �Xء �BP� ��pل �>5 واkM، ی�Pل س�M ،_�
 ور���

J، أ�E أن ی���ر ور�_ ا���k أن یh�� cI �� jP ��ه�ن P� نQوا ،J����h�� cI �� k ��ه�ن 

Jودن�� Lدی� �� L�� خ��ًا Hا L��� fإ H �ً[�X B�  .���Pب �5 اH واt�uن آc إن��ن ورع، �� ��ك 

   fوع، إ�g� yی�u 5� ����L أ��3ف ����� Hا H ء�X ك��خ�ان ا�>�ام Uا r3� �ًل أح��نtأس

Lدی� �� L�� ا خ���PMد Hا L���ودن��J، �� دی��P� L ا��iیy إ�E اH س��>ً�، ��P ا��� ا�\ي ���_  

��pن�� وه� را  .و��5 اH س�خ�ً� ی�ج ح�ارة، وا�ن�� �t��_ ا�

 اH �5 زاوی�   �����g� ��p cوع �� ا��Pان�5 ا����\ة و�(�ن
 ���g� ��p Lوع  L� أخ �5 أخ�ان��

ی� �����t�� ،�P و�Mل �� أن� أ��� �5 ه\ا ا�3��P� �� وأن� jأر�5�3 خ���5 أ� �?g��� ودخ�� c�

L� h�M ،�R�� qف وخ�fO ث��ل، : ث�BP� أن ی>�ن L�3� ����Bط �5 ا��gه\ا ا� �o�� أن h3iإذا اس�

����� آ����، �M :L� h�Mل �� J\ًا هJ : أ����� �_ ����4، ���آ?�، وه�B دخ�L إ�E ا�Z�ث� fOف و

ا�\ي ی�ی ا�(�� ی(
 أن : ذ أن� دخ�� خ���5 أ�j ی�B4 ث�ث� fOف، L� h�Mأس��: خ��� أوfد، �Mل ��

 k� �Bخ �� cرسt� ،5ی�?X �?X ث��5 ث���Bع أس�Bأس E�� ،م�ه\ا ا�> L� h�M �B���� ی��� ن

Hح، ا���� cدخ Jذ�_ ج�ء 3� Hل، وا�iن ی����fا cس��ذ هUل �� اtأخ أن أس  Eح� hBث Eح� Lا����

  .Jأخ\ أ��3د
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  : واH أی?� اUخ�ة

ه\J ا��4P ��>�ر آc ی�م و��q آX c?�، آc ی�م اH ی�ی أن ی���5 ص�Bك، ی�ج ن�iP أح
 أن   

 Eo�� ب��ح� و ،Hا Eب إ���23 iا�� 
أ���?� وآ��Z �� ذآ��?� وأو�� �23i� cZ یk�B ا����ر ص�ح

��23i خ�q أ��Zل cBM أن ی��ب ؟ �Mدر، ا���� أن� س�ف أس�t>2 أ��q ا�M Hدرًا أن ی(c3 دخc ص�ح
 ا

 ������ ا�\ي ی�c4 ؟ ی�Tل دخc ا��23i إ�E ا��Z*، ا���k، ���ذا ی� رب ؟ UنL �� أ�J�i خ�q أ��Zل 

 �� ��ب ص�ر ا�cog �(�رة، اfس����P أر�� �5 ا����د ��B4، وا���c وه\���u J و�>�?� وا�3M، ی�ج

��t� ا���� ����ع 
ا��ب وا��زق ��E اH، ه\ا ا�� 23i�t��L ا����� و  ح�
 ص�ح
 �23i آ��

ا��X�3ة f ی�ج ��c، ا����� ا��Zن�� �f �g ی�ج ��c، ا����� ا��ا�f �3 ی�ج ��c، ا������، 

 cا���ح�، ه qن� 
���L إ�BMل ��kiP ا����e، أآc�� 5� �Z ص�حLB أر��� آ� c�� ا���دس� f ی�ج

��Bد 5� q�� f دة ؟�B� 5� J\ه cدخ kر� Hا ��� ،
�)� 23iه\ا ا�� E�� 5R��Tل ا��BMإ ة و�>5 وج

 ا����� إ�E خ�q أ��Zل آc إن��ن یk�B ا���� ی��ب و�>H q�� 5 حBً� ����ل، ی�3_ ث�5 �� 23iا��

 cرج �Mارك، ث2 اس����P_ دا�h3 ث��?� ��ه� ی?�B ا�خc إ�E ا��g3 ��ذا ��c3 ؟ ث��h أم ن�h، ی�ج

3 X?� أرجk ا����، �3 أث�� ��g ی�م وا��L نم، ح� و� �g3ا� Eإ� cخ��د و�Eo ا���� ه�B ا�

  .ا�����

   Eإ� kإن��ن �5 أ��ی>� ج�ء ی�ج ��tی ،L3�إذا أنh أردت أن �k�i اH �� ث�5، و5u ن��_ ی(
 أن �


 إu�Mً� ورأى ا���� 
، �� �� وج����  ی(M ،Jدf2 وی��� أو�Pأن ی�� ���� J��Uر آ�?� ����ة ��

 
�ودخ�L �� ا��gم أآL� q�� �B أج� �� ا��3دة، ی��4 ا����P أن ی�ج�3ا ه�� أ��c، ی( �r3 ا����

�� Jار�M 5ث� 
�  .ا�c�3، وه\J ا����

E��3� ل�M:  

C8ٌ#َ>َ ِ�ُآ(َنJْ	ُ�ْا �	َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإ<�َ �  
  ]س�رة ا����� [ 

  :E��3وه\ا �Mار إ�?�، �Mل �  

C -ِ�ِDْ+َ �ْا���ُ- ِم �ُ(ُ�9ِhَْف ُی)ْ�َ+َ !ً�َ�ْ:َ �ْPُEَْوِإْن ِخ�  
  ]س�رة ا����� [ 

   Hی��3 ا ،L��� 5� H2 ا<��oف ی��� �ً����E�3 ه\ا أنL س�ف ی>�ن �j3 �� ا�خ�ل، �Sن خ��2 

�P23 ث�5 ه\ا ا��ار �5 أجc أن �T وجc إذا أخ\ت �Mار ح>�2 واصk� h��i اH وأL�3u ی(
 أن ی

 اH، و�5 أجc أن یy�o ا��iیy أ��م ا������u ،5�Pیy ا�(�� ����ف ����>�ر�u ،Jیy ا�(�� �� EM��

�ً�Rل دا�Mأ hآ� ،�P� و�>5 ��ح�� �ً�Rدا q�� 5<و� 
�ح��ة ا��5�z ه� ��ح�� �tدی
 إذا ��?� : ������
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��E ا��>�ی2، ��3ص�، و��ح�� ا���ء وا����ن �3 اfس����P، و��ح�� �>�ی2  �P��� L�2 أن ح����واH أ

E�� L�ح�� �P��� ء���fوا 
 �5 ا��f�ء �3 ا��tدی�f 5<و� 
  .ا��tدی

��ا ا��f�� H�ء أم �����>��M ،5ل� 5��cBM 5< أن �E��B، ا��>�ة د�P�M جًا إذا ا��\ت �Mار : ی� إ��م ن

Pه\ا ا� 
P� ��pن�� وه� را�� اH وج�ء�_ ا��i� fو L� �ًBح f Hا ���u Eا���س إ� L)ًة ی��X�B� ار�

�T وجc ی�3_ ث�5  Hا �ً�R5 دا<� B3ا�� E?ی5 وان�إی��ن ��Qخ�ة و�>5 حBً� �����4?2، ان�?E ا��

 ،����Pوج?_ ی�م ا� r�B5 ی�Zوه\ا ا� ،_M اH، وه\ا ا�5�Z یzی ص�� L� EM�� 5�Zه\ا ا� ،_���Pاس�

  .ه� را��p، ��5 دق �� ا�ن�� جc �� ا�����P خJ�iث 2�t��_ ا�ی5 و

��5؟ آ��� وجت : و�Mل �r3 ا����3ء   ���u cآ �� qا��� �Bو���س �?BX cا��رع ا���وج �5 آ

BX?ً� اخ�ج ��?� وح�س
 ن��_ ح���ً� ����ًا، �5 ح�س
 ن��L �� ا�ن�� ح���ً� ����ًا آ�ن ح���L ی�م 

 �� Lن�� 
����ًا ا�ن�� ی���ًاا�����P ی���ًا، و�5 ح�س ����Pی�م ا� Lآ�ن ح���.  

  :�� رأیh أس?c �5 ا��رع، �� ح�ك �� ن��_ ����آ�M ،Lل ���L ا�4�ة وا���م: �Mل س���ن ا��Zري

��ِري4 َ��َل(( َ>ْxَ�0ََن ا	ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:ِ� اْ�: َ:ِ� ا��9(�اِس ْ�ِ� ِسْ �ِ&�4 َواpْ�ِِ�، َسَ 6ُ�ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��

ِ̂، َواpْ�ُِ� َم� َ��َك ِ+* َصْ=ِرَك َوَآِ�ْه6َ َأْن َی�3ِ�َ� َ:َ�ْ�ِ- ا���9ُس : َ+�Gََل �ُMُ�ُْ� ا�اْ�ِ&�% ُ�ْ(("  
  ]���2 ـ ا����\ي ـ أح� ـ ا�ار�� [ 

  �?Bgوا� ،h�P� ء ا���ام�gل ��ی�، ا��ا�� ،yء ا���gا� ،_��i� _انTان، و��T�� _3� ت ��?� ی�ج

 ��tی ،y�� �� LنU ال ؟zة، ���ذا ه\ا ا���� �R�� 5� �Zأآ L��zس ��y، ذهhB إ�E أ��ی>� سzال واح

f ن���ح، �E�3 ه\ا ا��gء : ���2 ی�i3 ���ة f ی���ح�ن �?�، ی���tن، ی� أخ� أ� 2����tا ؟ ی���Pن

ك ��iة س���� ��p، ��دام أنh ج�ء�_ ���ى وأنh �� ر���?� �E�3 ه\ا أن ا��gء ��p، و�� hأن

Lآ��5 ا��رع، �� ح�ك �� ن��_ ��� c?أس hرأی �� ،y�Mان دTو��.  

  c?ل س�Mو :L�� Hا Eی�� f ه� ا�\ي L�� ���4وا� ،L�� Hا E43ی f ل ه� ا�\ي�ل . ا���ح ی�ج

(�رة وی�ج ص��ء �k ا���ل، �����ل f یE43 اL�� H، وا���4ء ا�\ي f ی��E اL�� H، ی��3 �

 ،q��� fآ\ب و ����ح �?� f ی�ج �?� �k�� ��43 أ�g�M وا��gاء ص��� وا�k�B ص��� وf ی�ج

 Hا ���u �� �?ل أس�س��� ی��E، أ�� أی�م ی�ج أM ه\ا ا!ن��ن یX 2خ�ة، و�>5 إذا �� ��سO Eإ� fو

����_ kR�u ه\ا  �� hص���، وأن _��� �� hوأن Hا Eة إ����c ح�ل، أ�� وأنh �� أس�ه� �� ا�

 
���_ ص��� ه\ا ��c أرEM، �\�_ أس3 ا���س �5 آ�نh ح���L ���ا�k� �ًP ا�(�هL، ی��3 إن��ن ی�

���L أ���B�<� 5، إن��ن ی(
 ا�2�3  ،یX �3��i��� 2?ن J�� c��ا���3��i و�J�3 أ���B�<� 5، أروع 

y خ��ي أ��X 2eء �� ا����ة أن ی��ا� ����g�� L ا�2�3، إن��ن ی�
 ا�c�3 ا����4 ����g� �� Lوع

�4�g(�ه_ ا��ا k� ��?ا�� _���.  
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��L سtل p���P� �ًل Hا ��: ��� L��O ؟ ��Pل: وا��رع، �Mل: �� ��ك ا�ی5 ؟ ��Pل: ا!��م ا���5 ر

k�iا�.  

  L� ل�M ح��ة Lأ��� �ً��p رأى E��3� Hا Lأ�� ح���� ا����3ن رح� ،�Pی� k�iإی�ك ی�  :ا!ن��ن ح���� ی

  .إی�ك ی� إ��م أن ���P إن� إن س�P س�P وحي وإن_ إن سhiP س�P �3_ ا�p : 2��3�م أن ���M ،�Pل

أن� س��M h3ل �� . ��PZل ذرة �5 ا��رع خ�� �5 أ��Z� jل �5 ا��4م وا�4�ة: و�Mل ا!��م ا���5

  .(� ا!س�م�5 ث��ن�5 ح(ً� �3 ح��ك دانy �5 ح�ام خ�� : ا����3ء و�L�3 ا�����ي �Mل

ا��رع �Xء راkR جًا ی��3 أج�c �� �� ح��ة ا��5�z ا��رع، وا��رع ه� ا���ج�، ه� ا�����، ه� 

��gی5  �4 �5Pا� J\ا��5 وه �� ��Bوه� آ ا��Pی
 �5 اH، ورزLM ح�ل واH زرت l�X �� ا��3

�B���� �� ل�M ،5�3 س����س�� و J������ h����c ا��Bرح�: س��  2�آ�L آ�ن  ،�3�Bu����c  واH ی� 

واH رأی�?� آ��� . واH �� أآ��M hش ح�ام �� ح���� وf أ��ف ا���ام: دم آ��c، آ��3�Bu L و�Mل

 rت، ح���Qا J\ه J�� J أس� أوری_ زی�دة، ��Xم ث�ث��، أf ی�ج�� 
 ���ء ا�\ه
، أf ی�ج�<�

  .ا��Bل ����k، آ�L ���م

  � qأس��ن و�� 
�Bu h�tة س��L� h�M ،ه\ا 4Mأ f أن� Lص�� أس��ن هE�3 : _3� �� c ه\ا أن إذا أح

J وf : آ2 ����M ،Jل: وا�ي، L� h�M: إن��ن أس��نL آ�?� آ���� ؟ �Mل�� خ��� وث��ن�5 س��، f ی�ج

ی جًا، �MلX ل، ورع�P3� q�� ورع L� L�� h3س5، س� fأص�� و fو ��p 5ه� : س��eی� ��� ح�

� �o4ا� ���� ����� Hا �?e�� �ًی�M ش�� �ً�P� ش�� 5� ،�B<ا�.  

��gة و���� ��  ����Zأ �� ا��2��3 �� ا�أح ا����3ء ا�\ي ن\ر ن��L ��2��3 ا��gع وا�2�3 ا�ی��، �

ا���دس� وا���5�3 أو �� ا�����Z وا���5�3 ��2 ث��ن�5 س��، آ�ن ی�ى ا��gب �� ا��iیy ی�Pل �L ی� ��� 

��ك ����\ي، وآ�ن جك ����\ي، وآ�ن �� ا�����Z وا���5�3 ���4
 ا����P، ح�د أن�B��u h وآ�ن أ

ی� س�ي �� ه\J ا���4 ا��� ح�Bك اH إی�ه�، : ����4B، ��هj ا���k، أس��نL�� �� L وآ��� ی�tل ی�Pل

����� �: ی�Pل Hا �?e��� �o4ه� �� ا���eیً�ی� ��� ح��M ش�� �ً�P� ش�� 5� �B<ا� �.  

�� h�Pا�� L� h�M ،Hا Lرح� ���� c2 ج�����: آ�j ص��_ و���J خ��� وث��ن�5 س��، ��Pل ��: 

  .����زة ح�
 س��

�T وجc أ�Mل �>2 ه\J ا�>���   Hا ،Lu�gون Lوح�آ� L��M ��3ی : j5 أ�� �� خ�ی�i�gب ن�Bgا� cآ

�T ا���3 ی���و��ن ا���س، ی�ج إن��ن �� خ�یj ا���3 ن��g، وی�ج إن��ن ��j3 أح�ا� H�� ،L

  وجc ی�ز��M ا���gط،
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 jی�gء ا���  : ا�

َ���َ	� َآ�َن َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُم ِمْ� : َ:ْ� َخ�ِ�ِ= ْ�ِ� َأِ�* ِ:ْ	َ�اَن َأن� اْ�َ� ُ:َ	َ� َ��َل(( 

-ِ�ِ�Nَْصxَ ِء ا�=�َ:َ(اِتwbُ2َ�ِ )َ:ُ=َْی ��P�َ 8ٍ�ِ#ْ�9َ َواْ'0َْ�ُ- . :...َمPَ�ْ�َ�ِْرَ<� َوُ�(��9َ�ِ َم� َأ��َوَم�9َ0ْ4P ِ�َ ْسَ	�ِ:�9َ َوَأْ�َ

  .... ))اْ�َ(اِرَث ِم��9
  ]ا����\ي [ 

   ،h�X غ�� ح�آ�L أ�Mب ا���س �L ی����� E�L، أ��ف �Mی�B أص��Z�� hBة ���P� ی��3 إذا ا!ن��ن

 kع أر��Bن(�م، ث�ن� أس qخ� ��ن(�م ���م �h�� �?3 �5 ����?� آc ی�م، �3 X?�ی5 أول أس�Bع خ

 ،�B<ا� �� ����� Hا �?e��� �o4ه� �� ا���e?�، ح��ا ������ب ا���س إ��?� �Mإ��?� وأ LBی�� ث�ث� �� أح

E��3� ل�M :  

ْ* َ�� َی0َْ�َ� َ�0َْ= ِ:ْ�ٍ� َشْ��ً� ِإن� ا���َ- َ:ِ��ٌ� َ�ِ=یٌ� �َوا���ُ- َخ��pُ �ْ(ُGَ�َ َیPََ(+��ُآْ� َوِم9ُْ)ْ� َمْ� ُیَ�د% ِإَ�� َأْرَذِل ا0ُ�ُْ	ِ� ِ�َ)

)70(C  
 ] cس�رة ا���[  

�Xء راkR جًا أن ���3 ح���_ آ�?� ����k ���4_، �>5 ه\J ����ج إ�E اس�rp ،���P ��4، ����ج   

cا������ c5�3 س�� آ��ا!ن��ق، س�� و �B� ،cخ��B ا���اس، ��B ا�(�ارح، ��B ا� Eإ� 

 : ص���� f ی�ج �i�p �� ج���M ،Lل�� Lف ا���م، وآ���واH �� أآ��M hش ح�ام ������ وf أ

_�\� ،y�Mب د���� Hل ا!��م ا���5: ا�Mل �5 ا��4م : و�Z� jل ذرة �5 ا��رع خ�� �5 أ��PZ�

  .و��ك دانy �5 ح�ام خ�� �5 ث��ن�5 ح(ً� �3 ح(� ا!س�م. وا�4�ة

���ل ث�ث�  Uا Xأ  ،Xأ kR�iب ا��g�� �B5�3 وحR�iا� 
، أحXٍث أ�Z� �Bثً� وح�ث 
ا�(�د �����P، أح

، وأ�ro ث�ث Xأ k�، أح
 ا����ا�5�3 وح��o�� �B ا����اXا�>�ی2 أ ��P��� �Bا�>���ء وح 
أح

 roخ�ة ـ وأ�tا��� �Pا���اه J\ـ ه X6 ا��3ص� أ�g�� ��oا��43ة و� roأ� ،Xث أ�Z� ��oو�

B<ا���Xأ c��Bا� ��o�� ��oء و���Bا� roوأ� ،Xأ �B<ا��� ��P��� ��oی5 و��.  

  E5 ی��ف وی�ج� �� yوا��رع �� ا����ة، وآ��� ا�� ��P5 . ا�(�د �� ا�� �� yآ��� ا�� y�Mم د�آ

�5 ا���، �Mل �L: ی��ف وی�ج�M ،Eل یTی �5 ��3وی� j>�2 ی� أح��وأخ��>2 :  h�\إن آ Hأخ�ف ا Hوا

  .�>�ن �����ً� أ��� �5 ��4ی�: ص�M ،hMلإن 

ی���Pن أن ا���5 ا��4Bي أدى أ��ن� ا�2�3 و�>�2 آ�م ��q �� ص�����B� ،L ا��(�ج وا��(�ج آ�ن   

 c�Pا��(�ج آ ����iش، ��Pل ��5 ح��L ی� ج��Bء واU Hروی��آ2 �5 د�L وأ�� �L��P، وc�M إن��ن 

5، ��� وص3Bu cً� ج�ء ������ف و� ا��ki ودخc ا!��م ذ����، �(�ء �����5 ا��4Bي س� ا�����3

ا���5 ا��4Bي ورأى ا����ف ج�هT وآ�X cء ���L، ���ك L���X �>���ت �� س�3?� أح، وإذ ا��(�ج 
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��E س�ی�J، و�Mل Lأج�� Eح� L�� L��Pوی ،L� 
ی� أ�� س�3 أد�� ��� أنh س� ا����3ء، : یL� jP، وی�ح

L�tوس Jواس���� ،Jر�gا، واس����oاس� 
، و���L، و�J�i، وL3�X إ�E ��ب ا��4P، ا����ف وا���ج

L� ل�Mو 
 ج�ء �_ ���o �� : رجc ج�ء �c�P�� L �� أدري �� حث، ���� خ�ج �L3B ا���جP� ی� إ��م

 آ���� ن ی� �zن�Z �� وح��g اجc3 نc3� : L��P ��_ ���ذا h�M ���_ ؟ �Mل��h�M ی� ر�� ی� ��ذي 

��� ��دًا وس�k�  .�ً� آ�� جh�3 ا���ر ��دًا وس��ً� ��E إ��اه�2،اخ��j ا��

   LBأخ �5 أخ�ان� أن� أح ، واH ی�جXأ Jة رأى أخ���� �R�� L3� 5�z� أی�م أخ ،��P��� ا�(�د y�Mم د�آ

hن�، و���<� c�� Oخ�، �B� c�� L� ،2�3ا� 
�i�� �B�iة ا��Bا� J\ه Eإ� ��tث� أن یO ��3ی ،Hًا وا��Zآ ،

��E : و����B، ج�ء إ�E ه�� ا�خ�M c��M cل �� ����Bا� r3� س��رة أخ� E�� h����h ووز

���t)� Lة  P� 5���zأخ �5 أخ�ان� ا�� L� ،سt� f ث��أ���5 ث c�35 ه\ا ا�� Lُخ�ا�5�3R�B، آ�ن ی

L� ل�M ،cح �� ـ دخ�_ أج�q إ�E ج�ن�B �� ا����رة وخ\ نj4 دخ: و��Tوج حیZً� وا��(� �f ،L ی�ج

اH : آ�L أ���5 وخ��R�� q أ�cBP أن ی�5���M 2�P ؟ و�>5�z� 5 وأن� س�h3 ا�L�� 5� �4P ـ �Mل ��

 E��3� L� h�M أن 3� jأ� �g�أ�?��� �c�3 �� خ�B� �iل أح � L��L��4، أول X?� ر��h خ��� 

  .واج�q إ�E ج�ن�B �� ا����رة وخ\ نj4 دخ��

�T وجc آ ��� ��B�tث� ی3   Hل ا�M ؟ c3ذا ی��� L��� P� �ًZی�i_ واH إذا أ�Ei أده�، أخ ��Tوج ح

�� : ����Bا� �i�أن� دخ�� أ���5 وخ��R�� q، اج�q إ�E ج�ن�B �� ا����رة وخ\ نj4 ا����B، أنh أ

واH أول X?� ر���� خ��� ��g أ�j أ�L��i ن�4?2، إن��ن Oث� : ��kR�B وأن� أ�EP �� ا����رة، �Mل ��

  .ی>�ن ا�یH !ci��� 5 ی���L و��E، ا

��E ا����B ا���س �tث�وا �?� آ��Zًا، l�X أح
 أن    �4M �3�)ی�م ا� hث�\�_ ا�(�د �����P، أن� ��

م ��PیBً� �>�2 أح أخ�ان� ا��?�س�5 أن ی���ر �L أرض، ��ج �L أرض Pا� �Pi�� �� ی��3 ��(

م �� �رس� ا��ا��R ���س�B جًا ث��?� ث�ث� ونj4 ����ن، وص�حB?� ور���� �?X cBM �ًث?� وراث

J ث��ن�� أوfد �5 أ��P ا���س، ���>?� �X 5?� ث��?� ث�ث� ونj4 ����ن، ج�ء ��دخ�L أر�fO �3ف و

ص�ح
 ا���gوع ا����ل ح�E ی�k ا�5�Z، اUرض أ�(L�B وا�5�Z ���س
، آ�
 �X_ �����ن�5 ���ة 

L� ل�Mل: و�M ،�3أول د� J\ه :Zوا� L�L� ل�M ؟ E�� ل: �ن���M ،ا����زل ��ا����زل ��5 �� ����ع : 

L� ل�P� ،ف�Mو�� L� ل�M ،ا����زل :L� ل�M ف ؟�MوUل : ���ذا ا�M ،ًا)�� �?��� tgرض س�ف ن�Uا J\ه

L� : )�� !L� ل�M :L� ل�M ،LMTو� 
3 أن آ�� _�gل ه\ا : ن23، أخ\ ا��Pی H �?�Mأن أ _�� Eأن� أو�

������ �� ص�oت أ��م إن��ن آ�� ص�oت أ�� ه\ا : ��Zي واQن �uی� ا���اش ����J اHا��جc ا

UنL إذا �L3 ث�ث ���R ����ن ود�k ث�ث ��ی�5 ��ذا �c3، أ�� ه\ا f ی��_ �Xء �� �L3 . ا�����م
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�� yوا��رع �� ا����ة وآ��� ا�� ��Pا�(�د �� ا� ،Hا c�Bس �� �?�Mرض وUا J\ه fش إ�M  5�

 Eوی�ج L�� ی��ف.  

ًا ـ �� ا�(��، هfzء ا�\ی5 ی��eون إ�E وجL اH ا�>�ی2 وی�B�oن �5 : و�Mل أ�� ه�ی�ة  p Hج���ء ا

Hا q>�ن ج���ا��رع إن أردت أن  cم ـ أه�� jة خ���5 أ��eة ا���gن��ن  . �� ا�(�� �>5 ور�ً� �� ا�

jا��� r3� ل�Mو :Eى ح��Pا�� �P�Pح B3ا� ��Bی f  روي ه\ا Mس، وt� L� ��� ح\رًا L� سt� f �� عی

�ً����� lوس�2 ا�� L��� Hا Eص� �Bا�� Eإ�.  

آ�� نع س5�3B ���ً� �5 ا���ل ����� أن نkP �� ��ب : و�Mل �r3 ا�����4 ود�PMا �� �Mل ا�����4

  .ه\ا ا��رع ��?� f �?BX ن�یه� .�5 ا���ام

  :أی?� اUخ�ة

ء رآ��3ن   � E���5 ورع خ�� �5 أ�j رآ�3 �5 ����، وا��رع ��ك ا�ی5، وا��رع ه� ��د 

ا������ ا�y�M ��� آ�ن ���L أص��ب رس�ل اH �5 ا��Pة وا����3 وا�T3، و��� h�O إ��L ح�ل ا������5 

 ا���Pم، وآ�ن�ا ر��ة ��t� 2�oص��Bا ر��ة ��م، أ�� ن�h��� 5 آ����� ه� Pوا����ذل و� j35 ا���

Uی5 ا����3 و����� أ�j سc�B وسc�B، ه\ا �5 �j3 إی��ن�� و�5 �j3 اس������P و�5 �?��� �� ��Rا�

 Eًة إ�����iًء و�\fً وf د fو �ً��Pاس� fی�ً� و�M �ً)?�� L�?و�2 ن� ��p q�� دات�B� J���?� ،�ً��P� �ً�?�

L���  .اJ���?� ،H �?�ً� ��>��ریً� �>�� ��E �� ن�5 


 رب ا��0 =	Nوا� ��	�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �����M ا!س�م ���(��ل ) :119( ا�رس  -��. 

  25-04- 1999: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

   ا���ج� إ�E ه\ا ا��g� Lت أن��E دروس ا�2�3، و�>�� وج 
رس، ا!ن��ن أح��نً� درس ��p L�3ی

 
اخc ا���Bت ��p نS� ،���eذا ذه� ،���eن ��p ت�M�iًا، ی�ى ا���Zی� ی�اه� ������ آ�M Eإ� 
ی\ه

 M ،2�Uا X2 أ�tا����2 ی� ،�Mن�Uا ،���eا�� إ��M Eی� أخ�ى ����i� �3ف Oخ� �u ��pف ا������5 وج

 یخc إ�E دآ�ن أخ�ى ی( یخc إ�E دآ�ن ی( ��?� ا��Boر وا����E وص�حB?� �5 رMو ،واد ا����ج

2�Uا X2 ا!ن��ن أ�zء ی�X خ�، ه\اQف ا�i5 ا�� �?Bوص�ح ���e2 وا���eا��� �?��.  

وًة ص����، و���L أن   Mو E�����L أن ی>�ن �Zً� أ 2��� cوه� أن آ �P�Pح Eا������ن ی���ج�ن إ�

��E ا��جJ�?e� 5� c، �5 ث���L، �5 نL���e أری ی>�ن س��� ا������5، ��!ن��ن ��دئ ذي �ء ی�>2 

 ،�ًM�uرس إ��� �?� �M�� f �Pو ا�� E�oا� ���M ،ع��أن أؤآ حP�Pً� �?�ً� جًا cBM أن أ���k ا���

 f ی���ج إ�E ��لP�   .���M أن �>�ن ن��eً� أن�Pً� ا���BP� �?eل ح�5، ه\ا ی���ج إ�E ج?

  �u�B�� ر��U>�ن ا�أن  kاض ��3?� ��ق  ��ذا ی���pأ �� ���_ ا��(�ري، ا���c نf ،j�e ی�ج

 yg� واء�5 ا� *�Bر، وی�Boدوی� أآ�ام، أآ�ام، ا�Uا ،cی��� f ء�X �ًأح��ن ���خc إ�E ص�� ،r3�

خc إ�E ص���� ث�ن�� �pی� اUن��M وا���eم وا���B، وا�����e، ی��3 أf ی(ر ������2 أن � ،qن�Uا

�g2، ی>�ن آ\�_، ا�e�� ��p L��� ��e�� ��p Lدآ�ن ،c�?� 2ًا أن ا����ء ا��اkM وه\ا �Xء �2�z ج

 ���eت ن�M�u �?�� ،�Mی� ث�ن�� ��?� ج��ل، ��?� أن��M Eإ� cخا��Pی� إج����p fً ن��p ،���e ج����، ی

ا����4P، ا���Bت آ�?� ����i ���ن �j�i، ه\ا ا��gء �2�z جًا آtن ��p ا������5 ی�?��ن ا�ی5 �?\ا 

Hی5 ��يء �5 ه\ا وا  .وا�

��Bدة    k��)� ���ا!س k��)ى ا����م ���(��ل ی� �ا!س �M��درس �pی
 �5 دروس ا�2�3 أن أ��5 


 أن ی��ح، وB� f?(� أن ����2 �P� fن أن ی��_، و���� f2، و��B� أن ��g� ی(�ز f k��)� ،_ون�

���ل ا��� ��Uا cس، آ�B�ی، q�� f ه\ا ه� ا����2، ا����2 ��E وج�J ا���س، X خ�ف �ً�Rة، داX �?

  . إن��ن ����cR، ا����2 إن��ن أن�y، نL��� ،j�e ح�5، اUح�دی* آ��Zة جًا

)) %;Nُِی w -َن� ا���kِ+َ (ا َآَ <�ُ)ْ� َش�َمٌ! ِ+* ا���9ِس>ُ)(ُ�َ ��P�َ �ْ(ُا ِ�َ&�َس)Nُ�ِ(ا ِرَ��َ�ُ)ْ� َوَأْصNُ�َِأْصEُ�ْا wَو �َNْ

� َ�ُ)(ُ<(ا َآ����Jَمِ! ِ+* ا���9ِس �P�َ ،�َ%NEَ�Pا�((  
 ]   ]أ�� داود ـ أح�
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ی(
 أن �2�3 ��2 ا��f 5�P ی�>5 أن �k�P أحًا �ی�_ إن � 2�iB��� 5<ً� ن��eً�، أن�Pً� ذا ه�]� ح���،   

اUن��M، وا�����e وا�?�ام ا���5 ��ًة ث�ن��  f�cP �� ه\ا �5 أس�Bب ا��f ،�P، ی�>5 أن �>�ن �pی� �� 

 E��م ا�����e وأنh �� أ���iاب، وا����E، وf5 ا� ���BP� ��p رج� �>�ن �Mو ،��P� hوأن

���M ���4 �5 ا!ن��ن أس�س�� �?� ،�Pوا�� E�o��� �M�� �?� q�� ���Pا� ،E�oدرج� �5 ا�.  

   h>�ن أن�أن  
وًة ح��ً� �?2، أنh إذا أردت أن ی>�ن �?\ا ا�یtX 5ن ی(M >�ن�ا���س، أن  Eإ� �ًBB��

 ،�ًP>�ن أن��أن  E�� ،c�)ا�� E�� r�� ن وا����O�Pًا، �� ا� ���ج]�ن أن ه��ك ن�4صً� آ��Zة جM

�u�B�� ��e�� ر��U>�ن ا�أن  E�� ،�ً��e>�ن ن�أن  E��.  

  
، �e� L?�، ث��ب، �>��� أن� f أصc إ�E أ��آ5 د�P�M ا�رس ��م، ی��3 رجL� ،h�� L� c دآ�ن، �>�

ك ���4 �� ا����ة ج����، ������س�B ا!ن��ن ج�2، �� آ�نh ه\���BP� J وج\ا�� �E�3 ه\ا أنh ی�ج

ه\ا ا�(�p 2\اؤJ ا��3iم وا��gاب، وح����  f��P� tB3ان�5 ا�(�t� 2ن f h�2e3 خ��y ه\ا ا�(�2، ا�\ي 

tد�h �3?� �>�ن ��tدب �k ا����y إن��ن f یtB3 خ�y ه\ا ا�(�2 خ�LP و��M yان�5 د�P�M جًا �Sذا �


 : ی��>
 ������ت ص��� ث2 یt��L ا���ض وی�Pل�Biب، ا��BسU�� \خt� أ��ك أن ،f ،��� JرM Hا

 ،Lج�t� ا!ن��ن ی��ت cوآ Hا E�� cآ�� cP� f ،k���� _io���3_ �5 ه\ا ا��3iم، ��3_ �5 ا���� 

ي ج�اب �?\J ا�>���، ا!��ن��ن ی��ت �tج�L �>5 ��5 أن ی��� ��gی5 س�� ��E ا���اش و��5 أن� 

  .� �R�Mً�، �>5 ی��ت �tج�L �3ً�أن ی���?

E��3� ل�M ،5ی ا������f 5 یB3]�ن ��Uس�Bب، واUخ\ ��Uس�Bب �5 ا���  :ی�ج أخ�iء آ��Zة جًا 

  C)83(ِم9ُْ- ِذْآ�ًا �َوَیْ�َ ُ�(َ<Qَ َ:ْ� ِذي اGَ�ْْ�َ<ْ�ِ� 7ْ�ُ َسَ ْ�ُ�( َ:َ�ْ�ُ)ْ� 
 ] j?<س�رة ا�[  

��E اH وآtن?� ����g� hء، ه\ا ه� ا�ی5    cآ���أن  _������_ أن �tخ\ ��Uس�Bب وآtن?� آ�X cء، و

��یً�، ��ً�?� q�q�� ،���� �e�� L� q�� ، ه\ا ه� �� q�� ،�ًB�[آ q�� 2س�ً�، ا�����M q�� م�س!��

���L، ��� ا����2، ا������4�X 2 �\ة، ج\ا��،  �� ،L��� �� ،�4�gا� Lس��آ �� �iB��� ،��e��

ا�\ي ی��k ا!ن��ن أن ی�je أ��م دارJ ؟ ��ى ا�\ي ی���� أh�� cM أ���L حی�P ص��oة إذا ���ح� �5 

h�B��   .ا���اب �Tرع ح��g أخ��، ���i أخ��، دا�Rً� ی�ج u�ء جی

  ،�ًP>�ن أن��آ�  �ً��p >�ن�أن  4Mأ f �Zة ث����  
�M E�� cخ� �?�<� �ً[�X j�<� f ء��Xأ ی�ج

 L� 2ج� hا�(��ل ؟ أن Eا���ج� إ� ��B�� Eن� إ���ا!ن��ن ا�B?(� وا���ح، هc �� ا�O�Pن وا���� �� ی

 Lان�5، و��MJاؤ\p  hاؤه� ا�2�3، وأن\p ة�Pا� J\ه ��Rة إدراآ�� ه��M cP� hاب، وأن�g�3م وا�iوه� ا�

ح�ج� ج�����، ه� أ��E ح�ج� ج����� �c4 إ��?� أن ��U H�� c4نkB�� L ن��B�i�� �?� qت ج����� 

cZ� 2<� ب��ی2 : ا�(��ل، �3 اf��4ل ��H أن �>�ن ن��eً�، أن�Pً�، أM Lو أنBی h�Bب �5 أ��اب ا���
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 jأ� 
Bی� k��(ً�، ه\ا ا�h�B ی���ج إ�E ن�iP زیh إن �2 ��T� �ً�ر ص�أث��ء ���L وإp�LM ی4

��<g�  5� cه ،c�Pی��ب، ی ،
ه\ا ا��Bب، اUب اQن ن�م، ا5�f ��� ا��Bب، ی��ج اUب �B�pن ی�

 ���M ل�P3ا����<g� �R�� 
B�� hزی �iP�� c���.  

  .ا��Q cخ��_ وأص�� دن��ك: ورد �� اUث�


 دخ�ل ه�اء �  Bار ی��رد أی�م ن�eم ��h �5�3، ��ب ���p ا�(��س ����ح ��E �>�ن ��Z� Lً� ���ء ا�

 ،Jدf2 أو�gب ی��4 أح��نً�، أی�م یU�� ،���o��� فء���ع ا� 
Bی� LP�pب �� أ�Bإن��ن وا� cدخ ���<�

��>5 أن ی>�ن دا��B�� kب f ��O ی>��X jء ی�g� c>�� حc ج\ري، أص�� دن��ك، ا��B أ��رك، 

 �?�� ،��e�� ،�iB��� ���P� 5� y�iن��ن ح���� ی�!�� ،��<g� c<� cن ه��ك حQا ���4 ج����، ن�3

 E����ة ث�ن�� ا!ن��ن ج�p 2\اؤJ ا��3iم وا��gاب و�p cP\اؤJ ا�2�3، ون�q ����ج إ�p E\اء خ�ص، أ

H�� �4ل�fا q���� اء\p.  

9ِ�َGِ* َأُ�( َ�ْ)ٍ� َ�: َوَآ�َن ِمْ� ُآ��Pِب َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل: َ:ْ� gَ9ْ�ََ�َ! اxَُس�4ِ=ي4 َ��َل(( 

َ̂ gَ9ْ�ََ�ُ! َ��َل ُسْ&�Nََن ا���ِ- َم� Gُ�َ(ُل َ��َل 6ُ�ْ�ُ َ<ُ)(ُن ِ:�Gَ+َ :=َ9َْل  َرُس(ِل َآlَ�ْ َأْ<6َ َی� gَ9ْ�ََ�ُ! ؟ َ��َل 6ُ�ْ�ُ َ<�َ+

� َآَ <��P�َ !ِ�9#َ�ْا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُیَ>آ4ُ�َ<� ِ�����9ِر َوا �� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َ+kَِذا َخَ�ْ'�9َ ِمْ� ِ:9ِْ= َرُس(ِل ا���ِ- ا���ِ- َص��

� : َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:�َ+ْ��9َ اxَْزَواَج َواxَْوَ��َد َوا��0َ�ْ�Dِت َ+9َِ���9َ َآ�rًِ�ا، َ��َل َأُ�( َ�ْ)ٍ�Gَ�ْ9َ�َ ��>ا���ِ- ِإ)َ+َ

َ̂ gَ9ْ�ََ�ُ! َی� ِم7َrْ َهَ>ا َ+�ْ<6ُGْ�َ3َ َأَ<� َوَأ � َدَخ�9َ�ْ َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 6ُ�ْ�ُ َ<�َ+�P�َ �ٍ(ْ�َ )�ُ

� َ=َك ُ�َ>آ4ُ�َ<َرُس(َل ا���ِ- َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َوَم� َذاَك 6ُ�ْ�ُ َی� َرُس(َل ا���ِ- َ<ُ)(ُن ِ:9ْ

� َآَ <�� َرْأُي َ:ْ�ٍ� َ+kَِذا َخَ�ْ'�9َ ِمْ� ِ:9ِْ=َك َ:�َ+ْ��9َ اxَْزَواَج َواxَْوَ��َد َو�P�َ !ِ�9#َ�ْ�9َ ِ�����9ِر َوا���0َ�ِْت َ<ِ�Dا�

ُ=وُم(َن َ:َ�� َم� َ�ُ)(ُ<(َن َوا��ِ>ي َ<ِEْ�Wِ=ِ�َ�ِ * ِإْن َ�ْ( َ�: َآ�rًِ�ا َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�

َ�� ُ+ُ�ِشُ)ْ� َوِ+* ُ�ُ�ِ�ُ)ْ� َوَ�ِ)ْ� َی� gَ9ْ�ََ�ُ! َس�َ:ً! َوَس�:َ !ُ(َiِq	َ�ْا �ُ(ُPْNَ+َ��َ:ً! pََ��َث ِ:9ِْ=ي َوِ+* ا�>4ْآِ� َ�َ

  ))َم��اٍت 
)   )���2 ـ ا����\ي ـ ا�5 ��ج� ـ أح�

ة �>5 �� ا����� ا��Zن�� ا��� ��?� ���ر، ی��3 أنh �� س��� ا!�BMل أنh �� أ��E در  �ج� �5 ا����

 �i�� Lأی�م أ��� ،qا��� �� �)?B3* ا�B� ا����\ة زه�ر E�� kأی�م ا!ن��ن ی� ،cج�� �e�� Eج إ�����

 �?�i3ء ا����وي ی�iا� ��oص ���o>�ن ا��أی�م  ،���oا� ��iأی�م ی ،cج�� �e�� kأخ��، أی�م ی�

���� ��ردة ا�i�ء آ�ن �� ـ ��� ـ ی�3X �?�i3ر ���فء، ی�ج أ��Xء د�P�M جًا �3Xر ��f���ع، إذا 

����Uان، ��� ا!ن��ن إذا أراد أن ی>�ن ��BP� �?e� Lل، ح�5، ص�ر س��� ا������5، ی(
 ا����2 أن 

 ،f ،أخ� ه\ا ���2 ر��ن� ���eن ��ي، f ی�ج أن�f ،�M ی�ج�� L��� ،���i�� �?آ� Jن أ��ر�<�
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�5 أذه�ن اUخ�ة ا�>�ام أن ه��ك Oی�ت آ��Zة �5�B أن ن�ی 
�oی M ،�B��� 5<2 رح��ن� و���� 

  .ا�(�ن
 ا�(���� �� ا����ة ���iب �c<g دy�M جًا

أول ح�P�P �� ه\ا ا�رس أن ا!س�م دی5 وا�3M، �� ا�?� ا!ن��ن ح���� ی��ت ی��ق، ی(
 أن   

� ذنB?�، وح�E اQن �� �r3 ا��Pى ح���� ی��ت ا�Tوج ���ق �L3 زوج�L، هc ه\ا ا�ی5 وا�3M ؟ �

 k� c��3ی� ،LBج�ان c<� ا!ن��ن k� c��3�3 ی�Mم دی5 وا�وه� ح�� ����ق، ا!س Lزوج� k���

 hث��E ا���ة ���gR، ه\ا ا���k �2 یB)3?�، ح h�3 دخ�gة ا��Rا�?�]�، ث� hا��أة �?��� رث ،Lج��

�5 زوج?�، زوج?� �?�c س�ن� �Bدة، و�� ا���4م  ا���B3رق �� ا��p ،�?زوج E�رس�ل اH اس�

 �Bإ��?�، ���� ا�� �eإن��ن ی� وا���Pم، وأه�c زوج�L، ��� أه��?� زوج?� أه��h ن��?�، Uنf L ی�ج

ی� ���Zن أ��q �_ �� أس�ة ؟ ��س�(�ب وا���h إ��?�، و��� ا���h إ��?� ��h�e، و��i3ت : نL?B، و�Mل

 ��B3���� h�ا�kR�g، �(�ءت إ�h�� E ا���B �� ا���م ا����� ��iة ن��ة، ���3?� ا�(ی ��h و�?�

h��M ه� ��ذا أص��ِ_؟��tس ،�eأص���� �� أص�ب ا���س: ا��.  

��i آc ذي حy حLP، أول   t� �Pح _�����!س�م دی5 وا�3M، إن �(��_ ���_ ح�P، وإن �Tوج_ 

وآ��q، وآcP3، وآ��ج�ت، و2�M، وواkM و��]�،  ح�P�P �� ا�رس ا!س�م وا�3M ی�c��3 �3_ آ(�2،

  .ا��صj ا��y��i ���اk� kM ا���cه� : وآ�X cء ��p واf �3M ی����، ا�2�3


 ا�2�3، �uا ���P3ح�ج�ت ا!ن��ن آ�?�، ا���ج� ا� cآ ��B�� Eا������5 إ� Lوج y�Mا!س�م �� ا����B3 ا�

����� آk� 5 اH، و����ح �_ أن ��وي ه\ا ا�(�ن
 ا���ج� ا�(���� ���ول ا�o\اء ا�(�، ا����� ا�

ال، ��fود ا����XUء ا�(����� ا��� أج�ز �?� ا��gع، �\�_ ا!س�م أ�� أن �kBg ه\J ا���ج�ت �� ح

  :واQی� ا��ا��� ا��P�M جًا

Qَ�ُِ�وا َوَآ�َن َ�ْ�َ� َذPُGِْ�ُ+(ا َوَ�ْ� َی�ا َ�ْ� ُیْ)GُEَ>ْ67(َ�َ(امً�  � َوا��ِ>یَ� ِإَذا َأ(C  
  ]س�رة ا����Mن [ 

��q ه\ا خ�P?2 �� أ�� ا���ل، �c خ�y أس�س� ��م �� : �>5 ا����3ء �?2 رأي Oخ� �� ه\J اQی�، ���Mا  

 ،���P3_، ا�(���� وا��ح�ج� cآ �B�� ع أن�gس�� �_ ا� hأن ،��iال وا��س��fأ��ر ا����ة، ا cآ

ا������ ا�(��ل، �� ��M ا�(��ل أن �>�ن �k ا��اح ا�ی�ن، واfج������، وا������، ه\J ح�ج�ت أس�س�� 

j�i� ء�X ،yء أن��X ،j�eء ن�X _ و���ت ج�����، أي�>�ن �� ح���ث2 أن .  

���4ی5 �� آ�X cء ا�����3 و ا�(��ل، أح��نً� ی�3�4ا ��O : ا���iP ا��Zن��   E��ا�O�Pن ا�>�ی2 ی�� 

p �?� �<3��4?� ا���>�ن��5 � E?ُی�� ���� cآ �ً�Rا�ف و ا�o�ف ���i، و �?� أ��Xء ج���� ���� �?� �

ة ج����� أي �5 أجc أن ی>�ن ��BBً� إ�E ا���q، أنh ان�e إ�E ���ء R�� L� ن���3، و �����ة R�� L� ء�X

خL�� c ��ط، ��L رخ�م، ه\ا �Xء آ�L ج����، � L� ء ص�ر��Bا�>��ة ا� 3� 5� hإس�� ،��<� ��p
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?�>�BP� ��p cل، ا!ن��ن �5 دون ج� f ُیf ،cBP ی���j��� c ه\ا ا!ن��ن، ه��ك أ�� ه� ��E ا�

ص�ر ��ن��ن ���ت ��X ،�Pء ���j، إن اH ج��c ی�
 ا�(��ل، أ��iك ج� ان�����، ��ن، 

خ�iط آ�?� ������ت ����i، ه��ك ���س�i���� yط، ���س�3�U�� yد، ه\J آ�?� أ��Xء ج�����، �\�_ د�PMا 

�� E��3� L��M :  

  C)5(�َواْ�َ ْ<�0ََم َخ�2َGَ�َ َ�ُ)ْ� ِ+��2َ ِدْفٌء َوَم�9َِ+ُ� َوِم�2َ9ْ َ�ْ ُآُ�(َن 
 ] cس�رة ا���[  

�t : ��?� دفء  ��5 ���?�، � cآt� ،�?��� _��Pأث c��� �?Bآ��ن�3م، U�� �3�4 ن���ا��4ف، �?��ك 

، ه��ك أن�اع ����p إ�E درج� أن?� �>�j ���4?�، اUن�3م �?� و���I ج�����، ا���4ن ج��c جًا

E��3� ل�M ی�5، ه��ك ج��ل�ات ا���g�:  

  C)6(�َوَ�ُ)ْ� ِ+��2َ َ'َ	�ٌل ِ��َ� ُ�ِ�یNُ(َن َوِ��َ� َ�ْ�َ�ُ�(َن 
 ] cس�رة ا���[  

ُ̂ َم� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن  �ُMْْ�َآُ&(َه� َوِزی9ًَ! َوَیPَ�ِ �َ�	ِNَ�َْل َوا�hَ&ِ�ْ7َ�ْ َواMَ�ْ8(�َوا(C  
 ] cس�رة ا���[  

�T وجc �� ه\J اQی�ت ی5�B أن ه\ا ا��gء ا�\ي    H���3ن، ا� f�� yی*، و ی��دخc ��?� آ�X cء ح

�T وجc أ�M أن ی>�ن  H�� ،�3���� ���Iن�� وو�� ���Iج�����، و ���Iو L� ن���3 و ���Iو L� LPخ� Hا


 أن_ أنh �� ا����ةBا�� ،L� kء ی�����X 5�zص��اء و  ����ة ا�� �� �g�� ن�� �3_ رس��� وا�

م ��3آ� و أ�uل ��3آ� و أ��j ��3آ�، M�3آ� و أ� �B�3آ� ا����ة، أآ� �P�Pخ�4م، و ا�� ی�ج

 ،cu�Bو ا� yا���3آ�، ��3آ� ا�� J\ه cص���� Eی�م إ� cآ k���� hو أن ،cu�Bو ا� y�3آ� ا���

ی��(�
 ��?�، ی���ح ��?�، آ�j ا!ن��ن ��!ن��ن ح���� ی��ض ��3آ� ی���ج إ�E أو�Mت ��ودة 

�����4اء ا���4اء �Mح�� و ��ح�g ی�� ��اح� ��?� cI ��آ� ��ء، ����ی�، �tخ\ i�Mً� �5 ا��اح� 

��E ی�م جی ���gط  �P���� ،
�3 نu�g_، ا���م ��� جًا �3 ی�م ���X cق ی��l آc ه\ا ا��3���

�، أي نTه� �?�� �> ��?� ،�i��� 5��M 5<ی�B، �?�� �>5 جی، أح��نً� أخ ی?�c أن یtخ\ أوfدJ نTه

وس��� ا��cP ���ا��3 �>�ن واسk، �>�ن ج��c، �>�ن ��L ���ط أخ��، ��L أX(�ر �>��ة ��Uزه�ر، 

ودًا ی>�ن �� L5 ا!ن��ن �?�� آ�ن دخ�� 
�uأن� أ ،�ًM�uإ E�oا� E�� T�3، أن� �2 أرآ�Biا� L��3u \أخ

J و���ت ج����� ��� f 5<� �4 أذآ�ه�M ة�� ��ا��� jو ی�� qي ا���\oء ی�gن ه\ا ا�U ،L����

 أری أن ��?��ا ��?� �Xء �2 أریJ أن� أ�ًا أخ �L زوج� ص����، وا�?���p �� �3 و f �ً3Bu ی�ج

اخ��ط س���5 ث�ث� أر��3، �2 ���ج و �2 �خc، ثh�� 2 ه\J ا����ة ه� ن�L��4�� q أن یtخ\ه� نTه� 


 و أص�B ه��ك ود، ��!ن��ن f ی�u c�oی�P� E��3 أن أخ\ه� ه\J ا��Tه� ا��Uر انhB�P رأسً� B� ،�

 �� *3Bی ���uإ L� q�� ص�� و ��p و y�� h�� ،ی�4خ c�iه\ا ا� ،h�B��� وج� ج����Tا� J\إن ه
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��ة ا���q ا���cZ� ،y ه\ا ا�h�B ی���ج أه�L إ�E اس�(��م �5 ح�Q 5خ�، ه\ا �Xء أس�س� �� ح

ا!ن��ن، ه\ا �5 ا�ی f ،5���k�i أنh أن �?�c ا���ح�� ا�(����� �� ا����ة، أ� 2�tآc ؟ ��E و �>5 

 L� ��4 ا!ن��نP� روح� س�k�i، دا�Rً� �>�ن ا����h�B��� �gM هc ی�ج ��Uآ c���4P ؟ آ� f ی�ج

Eإ� �eی� ،kن واس�<�� �gب، ی���ج أن ی��gو ا� cآUا ��p �3 ج����،  ح�ج�ت ج������Bu Eت، إ��Bن

 Eح� L����� �����)ا���ح�� ا� c�oی fخ�ان ا�>�ام أU5 ا� 
�uأن� أ ،�����إ�E ج� ه�دئ إ�E ن���ت 

 ،��o ا����ة آ��Zًا و ��i3?2 ن�gط جی 2?�� j��� دكfوU ه�_ وU �3�ی��ازن، أح��نً� نTه� ���ا

ن� آ��B جًا، و �>5 و ان��ع جی،  f� c�?��Pل أن� أ��c � خ�ة و �� hص� أن Lو رس�� Hا ��ه

�T وجc، روح�ا ا���Pب  Hأ��ح ا ���� �� f���E أن ا!ن��ن ���ج� إ�E اس�(��م، إ�E راح�، إ�E س�

E��3� ل�M _�\�� ،h�� hب إذا آ���Pن ا�S� ،��3 س�� ��  :س�

  C)6(َن �َوَ�ُ)ْ� ِ+��2َ َ'َ	�ٌل ِ��َ� ُ�ِ�یNُ(َن َوِ��َ� َ�ْ�َ�ُ�(
 ] cس�رة ا���[  

ى اQَ�ْEُ�ْ َمَ(اِخَ� ِ+�ِ- �َوُهَ( ا��ِ>ي َس�Mَ� اْ�َ&Pَ�ِ �َNْْ ُآُ�(ا ِمNْ�َ -ُ9ْ	ً� َ�ِ�ّیً� َوَ�ْ�MْPَِ�ُ'(ا ِم9ُْ- ِ�ْ�َ�ً! َ�ْ�َ&ُ�(َ<�2َ َوَ�َ�

  C)14(َوhُPَ&ْPَ�ِ(ا ِمْ� َ+Dِْ�ِ- َو��0َ�َُ)ْ� Jْ�َُ)ُ�وَن 
 ] cس�رة ا���[  

   �� 2�zء ا���g��� ،L� 5یT5 ی�<� ،cآzی f ة ا����R�� أي L� q�� ،���� ج����� ���M ة ا���� ؟R��

أن ا��iف اQخ� ی���3ن �����eه� و ��Uن��M و ����Tی���ت، ���سy ا��Uان ���ی� ���ق ح ا����ل، و 

������5، ی3(
 �B�د ا������ن �� ه\J ا���ح�� ��4Pون جًا، ��!ن��ن Uول ن�eة  f�LB)3 ��د ا


 و اH أی?� اUخ�ة �Bu ح� ��ح�f ،دا��gردی5، أن��M، حاyR دا�Rً� ا��gء ج��c، دا�Rً� ا��gء �(

ة ا��س6 ���?� ا���وف  f��Pأ، ی�>5 �5 اث��� ��gة س�� �2 ی���?�، �?\J أ���h وص�� ��ر g�

�رج��، ور�X، ��ح� ن�5 نc�3 ���ت ����P ؟ ��ح�، ��ة fحhe وآ��� ��uان ی���eا ا���ح�ت ا��

���L ث�ث�5  E�� �� ء��Bص��ن� �����ة، ه\ا ا� J������ و ن?��?�، ث f 2����c أي ا��iف اQخ� 

q���� راح� c�3� J\وري ه���ً� آtنL أسq ا��Bرح�، ���M ا���4ن�، وا���3ن�، وا���j�e ا�.  

�tة أنh س� �� ا��iیy آ2 ��ح� ��p ����ح� �5 ��gی5 س  � J�� �� ان�e إ�E ا����gت ی�ج

ن� ���e ج���� �� ی�� �� ا����g، س�2 �>��ر �� ا��e�� ،���g ا����gت f ی���c، ���ذا f ی�جM

���B��� f ی>��X jء، إذا �Xء ��J�e ���� أزحL �5 أ��م ا����Iی5، ه\ا �Xء �5 ا�ی�P� ،5 ا�>��� 

�J�?e وی>�ن ��i3، ا����2 أه2، ی��oB أن ی>�ن ا����2 ��E أن�y، و���L ج��c وا�>��� ��P ی���3 �

���eا���5، وا�� �e5 ا���� �����  .درج� 
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أن� أخ�ف أن ��?��ا أن ه\ا ی���ج إ�E ��ل، f أن� f أ��ث �5 ا���ل، ����ج إ�E ذوق f إ�E ا���ل،   

 cMt� _��� 5هن�ع �5 ا�ه�ن، �� ی�>5 أن ���ي ث��ب رخ��4 ی�ج أ��ان ���(��، ی�>5 أن �

ه�دئ، ی�>5 أن ���ص ��E اfن�(�م ���tان اUث�ث ��P ی>�� ��>5 أن ���e�� k ج��c، ورد 

ص���� ��L3 �� زاوی� ا����o ی�i3 ح�آ�، أ�� دا�Rً� أآc و�Xب ون�م، وآ�c�?� L ه\g� J>�� ه\ا 

2��� h��.  


 أی�م ��ى ح�ج� �� �uف ا�q�� h�B أن� أی�م أدخc إ�L�� h�� E أن��M ی��h ن�eي، ی�ج ن�eم، ���  �

��g س��ات، ح�جTة ح(2، و��f kg� �e ی��i �� ��ل إن��ن أن یTی�?�،  \�� �����?� ح�ج� ��

����P ا��e?� ا���5 جTء �5 ا�ی5، إذا ا!ن��ن س��� ی��سk أ�LP آ��Z، ی�ى ��eه� ���� جًا، 

���ی� أنh ی�>5 إذا آ�ن ا��gرع نj�e أن ،�Pه� أن��e�  yی�iا� E����L� �P ور�M ؟ ��(c أ�� أآ��� 

c����� ی� ه\ا�����E ا��M�iت، �?�� آ�ن ه��ك ن���e و EPی� L5 ن��\ة ا����رة آ��.  

   ��Pى ا���� ،�?�iPوردة ن ه��ك ن�iP د�P�M جًا، دا�Rً� ن�5 ن��B� ���3���، وf ن�i��� ���3یy، ی�ج

��4�� �5 إس�� J\آ�?� �>��ة وه cB)ا� �� Lم أن���h ��اه� �>��ة، ی�3g ا��جc إذا آ�� �Xء 

 Eإ� 
ص��X kء، ه\ا ���j آ��B جًا، ج��3ا ��ة �� نkB ��دى حی�P �5 أج�c ا��اyR، إذا �\ه

ه��ك �� t�P�t�� اUس�ة إ�E ه��ك �tآc و���ك آ�X cء �� �>�ن?�، ��Pی� ��اری� ��Pی� ��eم، ��Pی� 

س?� حی�P اQن ����M ه\ا �Xء یل ��E ����ى را�M جًا أن آc ه\ا ��اآL، ��اه� �>�ن ������P، أس�

أ�J���P �� ا��iیy أآ��� و��آ�� آ�X cء �cZ �� ه�، أی�م ��ى �� �r3 ا��Uآ5 ا�(���� ��Pی� ���ت 

ا���س ���* ��f �e ی���c إu�Mً� �� ا�\ي ی��k أن ی>�ن ا����2 ن��eً�، وأن�Pً�، وح�ی4ً� ؟ أی�م 

یtآc س>�ة ور�M ا��>�ة ��q �?� وزن واH ی���� أن ی��P?� �� ا��iیy ح�E ی( �>�ن، ن�5  ا!ن��ن

 ���� �?e� ،ل�BP� ��p �?e� أرى �ً�R2، دا�t�� وأن� ��<g� J\ه ����Pا� cا���� ���eن E��دا�Rً� ن���� 

�?e� ...�� hءأن�X c<� س���� E��  .�2، أنcZ� h أ

E��3� ل�M:  

  C)31(ُخُ>وا ِزیPَ9َُ)ْ� ِ:9َْ= ُآ47 َمْ�ِ#ٍ= َوُآُ�(ا َواْشَ�ُ�(ا َوَ�� ُ�ْ�ِ�ُ+(ا ِإ<�ُ- َ�� ُیNِ;% اْ�ُ	ْ�ِ�ِ+�َ�  �َی� َ�9ِ* َ�َدَم
��اف [ Uس�رة ا[  

   ،L�� �?e� ی�\X �PB� ��Rرا L� ،_ا��� 
�i� م ی�3ف�ة وا���ا�4 L���  آ�ن 

� َ�ُ)(ُ<(ا َآَ <�ُ)ْ� َش�َمٌ! ِ+* ا���9ِس َ+kِن� ا���َ- w ُیNِ;% اNْEُ�َْ� َوw َأْصNُ�ِ(ا ِرَ��َ�ُ)ْ� َوَأْصNُ�ِ(ا ِ�َ&�َسُ)((�P�َ �ْ

� َ�ُ)(ُ<(ا َآ����Jَمِ! ِ+* ا���9ِس �P�َ ،�َ%NEَ�Pا� ((  

   ���eن، نBا� ���eن ،���eآ�?� ح�ل ا�� �Pا�(��3 ا���� �Bi3ً� خBu ،c�)ا�� E�� r�� ًاOی�ت آ��Zة ج

Zا� �ب، ن���e ا��>�ن ن���e ا����ء ا�h�B، ن���e ا��iیy، �� ا��Uآ5 ا����3 ی��oB أن �>�ن ن��eً�، ی�ج
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��?� أن��P جًا آc أهc ا��Pی� ی�م ا�(��3 ی���eن ا��M�iت  h3ه>\ا س� ygد� jات ریة �5 ����

�?T�� �?� ،2ة خ�ص� �Tرو�� أX(�ر ص���� �� �?e�� ران، وی���3ن�M�u�?� آ�?� وی��iن ا�(

 h�Bا���>�� �5 أص���?� وأص h�Tن ،c������ا  q<3��� �?ًا، وأه������ ج ���� yة ��?� ��ا�?��

��  . ��>�� ��gع زر�y��� h، وریk ا����c<� y أهc ا��Pی�، ا�c�3 ا�(��

��h ��ة صیy �� آ�ن �� ه���ا �Mأ إ��ن �(�یة ��3Bu ،���Iً� ����5، وا�g?�دة، أ�� �� �� ی  

 ،��<g� ��f _��� 5 ی�ج ،����� 
�oا���دي ی k��iن�5 ا� ،y5 ��ی�� c�3�� ��4وه� أن ی �eا��

و�>5 خ�رج ا�f h�B ی�ج ��3ون أ�ًا، �� ا����U، �� ا��اخc، ی�ج ���ء �5 ا����U ی��h ا���e ه�� 

��3ا �?� ا�3�Uب، وا��Xوا �� د�yg، اج��k أص��ب ا���Bء، أنtgوا حی�P �� ���ء ا���Bء ����uل وص

 ��Mرا ���ه2 ن�ع �5 ا�3��M اfج�����ه2 آc أس�Bع س?�ة ی��اص��ن �?�، و��ة ����Bء �tآ��L، و���

ه2 س?�ة، وآc ج��3 ی\ه�Bن إ�E ج��k واح ی��3ون�ا ی���3ا ��جًا ی��3 ���ء ی��h ا���e، آc إث��5 

 ،یX �3ون�و�� ���?2  ، واح)�� 5� �Biب �����رات خO�� ،���� �Pی����� آ?���ء ����، ح

��دي ه\ا ��م، ن�eم ��ی �5 ن��L ه\ا ی��oB أن ی>�ن �� آc ���ء، ��ى f ی�ج ��3ون أ�ًا، ���ء 

  .� �?e���j أی?� اUخ�ة

 L��i� ،ف��X 5�zن ا��U ،ا!ح��س �� ا�(��ل وا�>�ن وا����ة وا!ن��ن y��� 5�zأن ا�� �����M أن�

� 5� 
�o� f درج� Eإ� y�Mا!ح��س ���(��ل، د y���i� ،q�i�L ن���e و�5 ��ازم ا���iة ا�(���� 

E��3� ل�M ،�����)ت ا��M�3وا� ،������X Lردة وf واردة �� ا�3��Mت اfج���:  

  C)6(ِمْ� ُ+ُ�وٍج �َأَ+َ�ْ� َیgُ9ُْ�وا ِإَ�� ا���َ	�ِء َ+ْ(2ُ�َْ� َآlَ�ْ َ��9َ�ْ9ََه� َوَزی���9َه� َوَم� �2َ�َ 
  ]س�رة ق [ 

  C)16(�َوGَ�َْ= َ'�9َ�ْ0َ ِ+* ا���َ	�ِء ُ�ُ�و'ً� َوَزی���9َه� fِ��9��ِِ�یَ� 
  ]س�رة ا��(� [ 

  C)7(�َواْ�َ ْرَض َمَ=ْدَ<�َه� َوَأ�9َ�ْGَ�ْ ِ+��2َ َرَواِسَ* َوَأْ<َ&�9َPْ ِ+��2َ ِمْ� ُآ47 َزْوٍج َ��2ٍِ� 
  ]س�رة ق [ 

  �)?B3* ا�Bی E��3� ل�M ،qا��� ��:  

َ̂ َذاَت َ�#َ2ٍْ! iِ�9َ ِ�ِ- َ�َ=اPْ&َ>ْ َ+َ ِء َم�ًء�	َ��َواِت َواْ�َ ْرَض َوَأْ<َ�َل َ�ُ)ْ� ِمَ� ا��	َ��ا� َ̂ َم� َآ�َن َ�ُ)ْ� َأْن  �َأم�ْ� َخَ�

  Pُ&ِ9ْ�ُ)60(C(ا َشَ#َ�َه� َأiَِ�ٌ- َمَ� ا���ِ- َ�7ْ ُهْ� َ�ْ(ٌم َی0ِْ=ُ�(َن 
  ]���c س�رة ا[ 

  C)6(�َوَ�ُ)ْ� ِ+��2َ َ'َ	�ٌل ِ��َ� ُ�ِ�یNُ(َن َوِ��َ� َ�ْ�َ�ُ�(َن 
 ] cس�رة ا���[  

 �ُ��4̂ َوَص(�َرُآْ� َ+َ ْ�َ�َ� ُصَ(َرُآْ� َوِإَ�ْ�ِ- اْ�َ	ِ Nَ�ْ��ِ َواِت َواْ�َ ْرَض�	َ��ا� َ̂   C)3(�َخَ�
 ] 5��oس�رة ا��[  
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 Qَ�َ=َ0َ+َ اَك�)�َ+َ QَGَ�َ7(�ا��ِ>ي َخ(C  
  ]س�رة اfن��iر [ 

J إح��س ���(��ل ی��ق أي إن��ن Oخ�، �� ا�\ي   �� ،L�����Xو jا���ه Lا������ وح� L��i�� 5�zا��

 L��� �Bإن ا�� c� ،5 ��ح�zس، آ���، س�داوی�، ا���B� L�� ی��k أن ی(�c ح���L ؟ ا!س�م f ی�ج

���آً�، یz� ،L��� �� 5�3نq، ا�4�ة وا���م آ�ن ی�Tح وf ی�Tح إf حPً�، آ�ن إذا دخ �ً���� L��� c

����� جًا، ��Pل �L آ�j حB_ �� ؟ ی�Pل Lزوج� k� L�M��ة ا�� ،cB��Pل �L �5 ح�Q 5خ�: P3آ :

ة ؟ ی�Pل �?�آ�P3ا� j :�?ح�� E��.  

h��M ،L�PB�� 3?� ��ًة� y���� :��PB�� 2ا��� ��Bوس�2،. ���� رآ L��� Hا Eص� Lوزن ��oی�  ه� �2 ی�Qا

  :ا�>�ی�� ا��P�M جًا

C َوا�4��3َ&�ِت ِمَ� ا��4ْزِق Wَِأْخَ�َج 0ِ�َِ&�ِد *Pِ7ْ�ُ َمْ� َ���َم ِزی9ََ! ا���ِ- ا�� �  
��اف [ Uس�رة ا[  

ة   ��� ��Rا\p دة�� Lأن ��p cج�� �e�� �?� ا����ح� ،Hزی�� ا ���ا�( ��� Eإ� h���ه\J ا�Tی�� أ

�T وجc، ان�eوا إ�E ا��e��  c�iه� ج��c، آ�X cء Hزی�� ا J\ن�ح�� ج�����، ه L�� اH خ�LP ی�ج

 c��3iM ج�����، ا�g(�ة ج���� جًا، ا����oت، ا�(�Bل، ا���4رى آ�X cء اH خ�L�� LP ج��ل، ������

Hوا 
 �k ا�(��ل �tX 5ن ا�ی5 ح�E ا!ن��ن أح��نً� ��� ی���� ی�ى ��M���� 5ت اH ا��gء ا�3(�

 ��Bى ا���ت ���T وجc اH ج��c، �� س� Hء اfO ی�ى ��� cوج T� Hب �5 ا�M دادT5 ی�zا��

�5 اH ��ث ا��3�Bi، ی�Pل �_ ا��B]�، إذا رأیh �>�ن  Jج��c جًا، ا�(cB ج��c �>5 ا!ن��ن �� �3

���Mت ��p ج����، و�� ان��ا��ت أخ���M خ��iة، ه\J ا�P\ارة ا Uخ� ��M�J�g ج��c جًا ی�ج

  ا�(��ل ا����M �3�Bi ا�(��ل وا���X ���eء أس�س� �� ا����ة 


 ا����Pد: ذآ�ت ی�م ا�(��3 �� ا���Bi، أن ا��أة �� ا�(�ه��� ��Pل  �iا� 
�uی� ����� وا���ء أ . ا�(�

�5 ا�(� ا��3م � ��iة �Sذا نL��e ی�ج را ��3�Bu ��R�e?� �5 ا�(�، �c3 ا�رس ��3 ��Rرا L� �

 cرج ،Lث��� �� yا����ة وا!ن��ن ��>5 أن ی>�ن أن� �� ����i� �����)ا���ح�� ا� ا����ج �>5 أن� أری

cرج L� ل�P� ،يء\� L��ًا آ  .إ�� أن ��>�cZ� 2 ث���_ أو ا���M cZ� qB_: ی��ي ث��ب أن��P ج

   E���  ا���س  f����c، ا!ن��ن إذا أن�y وأی�ً� آ��L �?\ب، و���L نj�e، أ��ر ����e ی�ج��

 ،Lن�<� ��p �� ح�ج� �f ،�B ی�ج ،�Mأن� �� )� h�� Eإ� cخ�� �� ا����ت ا��(�ری�، ���� J\ه

f ی�ج ح�ج� ��q �?� اس���3ل ��ج�دة، �خc إ�h�� E ��ى ح�ج� ��ج�دة ��\ ��gی5 س�� ی(
 أن 

�j3 ا 5� Lس�� ه\ا آ� �e�� �?خ\ ح(2 و�t� ،اح �5 ه\ا ا��>�نT� hح�� ا�(����� �� ا!ن��ن، أن���

  ح���� �>�ن أن�Pً� وذا �e?� ح�5 وی�ج ان��Bط �� ���_، ون���e، ه\ا ی�3د ��E دی�_ ������، Uن_ 
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_�BM 5� 5��zی �م ��ا!س �oة �5 ث�oث E�� 5�zأی?� ا��.  

، د��� ح����ت، أن� أ���E أن ی>�ن ���>2 ج��c �5 دون إ���� ن��Pت أ�ًا، �>j�e����� 5، د��� �  ���ا

إن �Xء اH وf ی��3?�، إذا ن�ي أن ی��3?� ی>�B?� ا�l�g ا�����B، ی�ج : ��Pل ��ج���M c ی�Pل �_

 L� ل�P� ،ا���آ�� E�� Lآ�ة، ��اج�3 ی����، أ�� آ�\� J�� J، ن�eم !ن(�زا�L، ی�ج��J ن�eم ���ا��

��E ا�� L� ل�P� ،ی�\آ�ه� f ة�� �R�� ���Pا� E��ن�� f ،h��3g أنL  :�ج� ����5 ث�ث ی�Pل �_

  .ی�ج ان��Bط

�� L�� hB�u ح�ج� �Mل ���X ?3�� l�g� h�4�ث� : ��\ ی���5 ا�ث 3� ،h�Bا� Eك إ��� Eإ� ��t�

ي �� ا�h�M h�B �� ن����� hآ�� : أی�م آ�ن �ل �3ً���J جول أ�� ح��ً� آ�E�3� ،�?B ه\ا أنL ی�ج

 cن� ن�\ه�، أرس�3 ث�ث� أی�م �����Bو� h�B�� وراق وآ��بUا.  

آ��� رأیh إن��ن ی�(E�3� c ه\ا أن�B��� L، ی�Pل �_ ن23 �>�م وf ی�\آ�ه�، f ی���\ �Xء، أی�م   

��E ا����P ث�ث ��ات وخ��� و��gة و���R، وf ی��\ �Xء وه�  L� ل�Mص أ��Xأ k� c��3�أ

J ن�eم �\آ�ات إu�Mً�، ن�eم ی�(c ی�اجk أ����L ص�دق وی��ي أن ی��\ه� �>f 5 ی�\آ�، f ی�ج�� 

 5�zا�� ،���eا�� ،�Mن�Uم، ا���ح�� ا�(�����، ا�eا�� ،�Bا�� c�gم ی����ع �� LنU ،J�� f ی�ج

��Bرة ا���س،  J\ـ ه ��د، ی�Pل �_ ـ �2 ن���دی�، ��q إن��ن �>���  ��4�X q��4 �\ة، و���X

J\2 �� ه�e�  .>���، آ�م ���_ ��L� q أي �E�3ا� أنh ����ق �?ف 

  :أی?� اUخ�ة

إن أردت أن �>�ن دا��� دون أن �>�ن ���>�ً� �5 ا�>�م آiB��� 5ً�، ا�����B إن��ن ����م جًا،   

��م، وا�رس سLBB ��3ن�ة  kن� L�� رسا�����B إن��ن �2�e أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی>�ن ه\ا ا�

4P� Jا��ا������5  r3� 5� �����ي، ���L ا��(�ري، �خc أی�م إ�E ص��� L��� ،رة\M L�Bآ�� ،�

 cرج ��ى �Xء �P3� ��pل اUدوی� أآ�ام أآ�ام، f ی�ج ن�eم وf د�Bp ،�Mر، وه� ����ح أی�م ��gه

�P�Mی� دQط، ا�B�� Lآ�:  

Jِ0َ�ْاِة َوا=َhَ�ْ��ِ �ْ2ُ��َمَ� ا��ِ>یَ� َیْ=ُ:(َن َر Qَ�َEْ>َ �ْ&ِ4 ُیِ�یُ=وَن َوْ'2َُ- َوَ�� 0ْ�َُ= َ:�9َ�َْك َ:2ُ9ْْ� ُ�ِ�یُ= ِزی9ََ! �َواْص*

 �ً��ُ+ُ Wُ�َُوَآ�َن َأْم Wُ�9َ�ْ َ�ْ�َ&ُ- َ:ْ� ِذْآِ�َ<� َوا��َ&َ� َهَ(اEَcَْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوَ�� 3ِ�ُْ� َمْ� َأNَ�ْ28(ا(C  
 ] j?<س�رة ا�[  

، د��� ح����ت  ��J ح��ب ص��� آ���p L، �� إن��ن أ��ر�u�B�� ��p J، د��� ��ا�� ، f ی�ج

 ،jPZ� q�� ل أن��P� f ،5�z� hأن y�M2 د�e�� L�M2 وe�� ،��J د�M �� ا������ت د�M �� ا���ا��

 ���Mأس��ذ، و 
 ج���3، �� ا�(���3 ؟ ی��3 ی�ج��u ل �_ أن��Pج���3، ی ،���Pث Eج إ����� f J\ه

ریq، وس�3B س���ت ��E أر�k س��� ��gی5 س�� وآc أس�Bع ی�ج \�� hأن ،q3_ ���ن� �B4ات ی
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 q�� 2 أن��� ی��� درس )�� L� ل !ن��ن�P� f �3��)دروس ا� cZ� دروس J\دروس، ه kأر�

 ،LPی*، وا����2، ��2�3 ا�>��ب آ�م رب ا�5����3 وا���� وا����ة، وا�� EM2�3، ه\ا أر�� hأن f 2�3��

 یzوي إ��L� ،L ��ج�?�ت ی���P?� ا����وض أن ه\ا أرEM أن�اع ا�2�3 ��!ن)�� L� ی>�ن ������ن 

�B��� Jا����وض أن ی>�ن أ�� �?PBiی.  

   L3� J إ��Bرة ��یf�4ت، ��Pل �L أنh دا�k ������� ه�ت ا��صf ،c ی�ج�� �Zً� إن��ن f ی�ج

P� ،ت �� �>�نf�4رات، ا!ی�B�J إ�� ك ص�رة f وصc ی�k ����5، آc إن��ن ی�ج�� L� ل�

ه2 إ��Bرة ��ك ص�رة �5 ا��ث��P ا��� �3_ ؟ f ی�\آ� أی5 ��ج�دة، ی�ج أن�س �� cی�3ف، ه


، ه\ا جTء �5 ��B ا!ن��ن، ��� Lص�رة ه�ی�، ص�رة وآ��� آ� ،�Pوث� L�� 
�u ،Jأ��ر cآ y���

��وري جًا أن ی 5<� �5 ج� دروس ا�2�3 �� ا����ج >�ن ا����4�X 5�z وإن آ�ن ا�رس ��3

��E ����ى ���� �5 ا��?2، وا��M، وا��U ،�Bن_ أنh س��� ��4�X ،ة\�.  

   �� �ًM���� 5<� 2� ن ه>\ا إنQی���م دی�_، ا f دن��ك �� �ًM���� 5<� 2� 2 إن?� h�M �� �� hة آ���


 اUول، وا���ج� اUو�Biول، وا�Uس ال اfن��Bط ی���ج دن��ك f ی���م دی�_، ی(
 أن �>�ن ا��?�

�T وجc أن ن>�ن آ��  Hأس�س�� ��ن��ن، أرج� ا �Bpا����ق، وا����ق ر �� �Bpر ،�Mد ،�B� Eإ�

E�  .ی�
 اH وی�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��درج� ا���Pب إ�E اH و��ج?� ا��(�ب �5 ) :120( ا�رس  -��

 Hا. 

  09-05- 1999: � ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری�����6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

  �M���� �[� س��z� cآ �� ?3� cآ �� kج�� cآ �� k��)� cآ �� ،����M �[� Eإ� Lدرس ا���م ��ج

�Bi� ه��ك cا وأ����ا، ه�P�t�ا و�M��� 5ء ا�\یfzن(�حً�، ه hPPة ح?�)� �P�t�� ه2 ؟ ه\ا�e��� ت

ای�، �>L� q�� 5 ن?�ی�، آ��� � L� 5یا�رس ی�� آc ا��]�ت �c<g أو ��خ�، ی�� �]� ی��oB أن �2�3 أن ا�

ازددت ���ً� ازددت ��Mً�، وآ��� ازددت ��Mً� ا��k اy�U، وآ��� ا��k اy�U آ�ن ا!دراك أ��y، وآ�ن 

Eأن ا!ن��ن ص� cBPی f ء ا�\ي�gا� ،Xب،  ا�>��ل أ�Xو cش وأآ��وص�م وح�� دروس ا�2�3 و

f، ه\ا ه� ا�� اUدنE، ه\ا ه� ا��2��3 ا!�Tا��، ��ق ا��2��3 ا!�Tا�� �2��3 ث�ن�ي، �2��3 ! ه\ا ا�ی5 

ج���3، ث2 ا���ج���� و ا�آ��راJ و�5 ثX 2?�دات ����44 ���� جًا، ث2 إن��ج ����، ث2 ��*، ث2 

��ن �L3 أر�k : أح��نً� ی�Pل �_! � �� ا�2��3 ه��ك درج�ت f ���?� اخ��اع، ���E �� ا��cP ا���3

  .j�z� 5�3، ��ن �L اخ��اع ��س�XL?�دات ������، ��ن �L ث�ث�5 أر�

���� جًا ؟  
�T وجc أf ی�>5 أن ی>�ن ه��ك ��ا� Hی��، وه� دی5 ای� ��ى �� ا�ی5 �� ا��cP ا�

3ي، وأ5I أن ��Pم ا�4یf y ی3�3Bu Lً�، د��ن� �5 اUن��Bء وا���س��� �Bن f �P�o� ت���P� J\5، ه

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bن ا��U ،م�P� :  

�( وزن إی	�ن أ�* �)� �kی	�ن أه7 اxرض ��'� : أخ�ج ا�N)�� ا��Pم>ي :� :	� �� ا��3Mب ��ل((

  ))إی	�ن أ�* �)�
)�uی5 ا����  )ا!صار ����م ج�ل ا�

4یy أ��q ه��ك ����Pت ���� ؟ ����B �� أی��ن ����� جًا ؟ 3Buً� ا�O�Pن أ�M �\�_، �?��ك دون ��Pم ا�  

  .إس�م، وه��ك إی��ن

  6ِ�َ��َ�C اْ�َ ْ:َ�اُب َ�َمbْ�ُ �ْ�َ 7ْ�ُ ��9ِم9ُ(ا َوَ�ِ)ْ� ُ�(ُ�(ا َأْسَ�ْ	�9َ َوَ�	�� َیْ=ُخ7ِ اkِ�ْیَ	�ُن ِ+* ُ�ُ�(ِ�ُ)ْ�
  )س�رة ا��(�ات(

 اH آtن_ ��اS� ،Jن �2 �>5 ��اS� ،JنL ی�اك، ه\ا ه��ك إ  B3� م أن�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Jح��ن ذآ�

���� ی��oB أن  
 ی��h ن�e ا�5��M�B إ�E أن ه��ك ��ا�Mو ، ی�جL إ��P�t�� �[� E �� ا���(M رسا�

 Hا h�� ��))وص��� ر���ن، وح ،qن ص���� ا���t� ���<أن ن f ،�?إ�� E3ا���ام، ود���3 زآ�ة ن�

 ��Uا E?وان� ،��M  .آ�� c��� �?M�� �B�f�B �2 ی��?� ا��U، !! أ��ا���، و�4
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  : ه��ك ����B ا!س�م ا��� ��ق ا!ح��ن، ����E�3 ا�y�M جًا: �Mل ��3?2

  C)131(�ِإْذ َ��َل َ�ُ- َر�%ُ- َأْسِ�ْ� َ��َل َأْسَ�ْ	6ُ ِ�َ�ب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� 
)�PBة س�رة ا�(  

  H _ن�� ����ُ hأن.  

  C)3(�َوا��ِ>یَ� ُهْ� َ:ِ� ا���hِْ( ُم0ِْ�ُض(َن 
  )س�رة ا�����zن(

   cBM5 أ� c2، وآ��� �?� Hا ��U 5 ی��4ع� cم، آ�ا!س �B�ا!ی��ن، و�� �B��� ��� ،Hس�ى ا ���

��E اLB�P� H، وس3 �?\ا ا!�BMل، �?� �5�z، وآc �5 رأى اH �� آ�X cء،  cآ وcBM آ�X cء، و�3

�Xء، و��ق آ�X cء، و��h آ�X cء، آc �5 رأى اH �� آ�X cء �?� ���5، وح���� f ی>�ن �_ 

اخ���ر �k اخ���ر اH، وf إرادة �k إراد�L، و f����E إf أن �>�ن آ�� ی�ی، �?\�� J��B ا!س�م ا��� 

  ! ��ق ا!ح��ن 

  C )131(�َل َأْسَ�ْ	6ُ ِ�َ�ب4 ا�0َ�َْ�ِ	�َ� �ِإْذ َ��َل َ�ُ- َر�%ُ- َأْسِ�ْ� َ�

 �r3 ا���4ص ا�ی��� آ�� ی�?�?� آ�Bر ا��3ر��5، ح�E �� ا��2��3   ��ن�5 إذا و���M و��Mت ��tن�� 

 Mو ،�X�3ا� j4آ��ب ا� �� Lن�� lا�� )� Mو ،kا���� j4�3 �� آ��ب ا�g5 ا�� lن k�ی�

 یخc أس��ذ ��Mآ��ب ج���3، و �� Jا�راس�ت ا����3 اUد��� ��t�� ����l ن��L ا�\ي �� آ��ب  �(

 kء ! ا�����X إن �?2 ا���4ص c� ،��o5 ا��?2 ی�<� ،���gح ���ً� �� ث�ث س���ت، ا��l واح

  . اخ�l اr3� L� H اUن��Bء

C�ُِ- ِمْ� َ�ْ ِوی7ِ اْ�َ َ��ِدی	َو4�0َ9ُ�َِ�  
)jس�رة ی�س(  

� M ،خ�O ء�X L�?ء، و��X lا�� Mو ،L� ود���Pً� جًا، ی�i3_ د�3ً� إ�E اf H ح �ً�?� l2 ا��?�

H5 ا�3ك Bودًا، أو �3>�سً� ی�� �ً�?� l2 ا��?�� cوج T�  .وا��gاه آ��Zة جًا!  

 ،�Bا�� Eإ� c4ن ی�>5 أن ی�i�gأن ا� h�?� إذا ،Lن �� أ�����i�gا� EPأ� E��� إذا �Bأن ا�� h�?� إذا

؟ أی5 ا���5�4 ؟ هfzء اUن��Bء 2�M ا�S� ،�gBذا ��>�X L ! 5]ً�، �� ه\J ا���Bة وأن ی��P �� أ����

 L��M ای�ا��i�gن أن یc4 إ��?2 وأن ی��P �� أ����?2، أ�� إذا �?�h اQی� ��O E�3خ� إذا ���E ا���B ه

E?ه� آ� ی��?2 وان� Lن �� أ�����i�gا� EPوج. أ� T� Hأن ا h�?� ًا، إذاc ح���� �Mل ا��U وا�� ج

  : �� اQی� ا�>�ی��

̂� اGَ�ْْ(ُل ِم49* َ�َ ْمَ�َ ن� َ'�92ََ� ِمَ� اْ�ِ#�9ِ! َوا   C)13(���9ِس َأْ'َ	�0َِ� �َوَ�ْ( ِش�9َ�ْ�َVَ�َ �9َ�ْ ُآ8ٍEْ>َ �7 ُهَ=اَه� َوَ�ِ)ْ� َ�
  )س�رة ا��(ة(
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  cوج T� Hأن ا ،�?� H5 ا� 3�B� ن�� E�� ��?2 ه\J اQی� M  أن tg2 ی� L�<� ،yای� ا����Mدر ��E ه

 f ،cوج T� Hة ا���� yی�� f E�3أن ی�� ا���ر، ه\ا ا�� cی?2 ؟ �5 أجی?ی?2، ��� �2 یtg أن ی?

E�35 ا��<� ،L���<� yى، : ی����E ا�? f2 إ<��Bء ��، ��� أج�X E��أن�� ی� ��Bدي �� آ��B)� hآ2 

، �Sذا أخ\ت اخ���رآ2 أ�h�o وج�دآ2، أن�2 ����ون، ��� أن� �>�>2 ����ون، ه�ی�>2 أن>2 ����ون

���ا أن T� �� ،ى��E ا�? f2 إ<��Bء ��، ��� أج�X E��أردت أن أس�B>2 اخ���رآ2 وأن أج�Bآ2 

2<��� Hر �5 اP� �[2 ا���<������E ا����gء، و�B)�� f . أ JB� cی�� fء، و�g����� ��t�� Hآ�ن ا ��

��E ا�� JB��g� ��)ث�5 ا� H�� 5eء، وح�5 ا� !  

�ً�P?�?� �?�ً� ث��ا ا��?2، و��5 أن \?� y�t�� �ً�?� �?�?�� ًا، ��5 أن  . ن�4ص آ��Zة ج

  C)8(َ+َ 2َ�َْ	�2َ ُ+ُ#(َرَه� َوGْ�ََ(اَه� ) 7(�َوَ<8ٍEْ َوَم� َس(�اَه� 
)q�gس�رة ا�(  

إذا �?�h ه\J اQی� ��E أن ! �ر ان�?E ا�ی5 آ�L إن �?�h ه\J اQی� ��E أن اH خ�y �� ا!ن��ن ا��(  

 ����Pی�م ا� Hا E��  :�>�M 5ل! اH ی��y �� ا���q ا��(�ر، �� ذن
 ه\ا ا���ج� ؟ �L3 ا��(� 

  C)8(� َ+َ 2َ�َْ	�2َ ُ+ُ#(َرَه� َوGْ�ََ(اَه� 

����� را��M، ���* �� �(�ت ��3ف ذا��ً� أن?� �(�ت، أ��iك ��Tانً�    ��Bج �?�Bج �ً�Rن��� داخ��، دا

E��3� L��M E�3ه\ا ا��   :أنh ��3ف وا3M_ ����ً�، یzآ

��َ�ٌة ِ�َ -ِ�ِEْ>َ �� َم�0َِذیWُ�َ ) 14(�َ�7ِ اkِ�ْْ<َ��ُن َ:َ�Gَ�ْ15(َوَ�ْ( َأ(C  
)����Pس�رة ا�(  

  ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م : أی?� اUخ�ة  

ص�i�9 ا�	�0وف �G* م��رع ا��(ء، "- وس�� ��ل رس(ل ا
 ص�� ا
 :��: :� أ�* أم�م! ��ل((: 

  ....))وص=�! ا��� �Dc �E3; ا��ب
)�uی5 ا����  )ا!صار �(�ل ا�

 ،Lب أج���Mا Lأن L� إن��ن ی��ت ���� راL��� �� ،�3R ��5 أحcBM ،L��B أن ی��ت ی��P اH �� رو)�

  .������دع أLR���M، ی����o ر�L، ی>�
 وص��L، ی��ت ���� ه��]� �T3زة �>

��E درج� �5   t� kء، وه� ی����جUا ygء د����� آ�h ذات ��ة �� �T3ی�، ج�q إ�E ج��B أح

ا���4، وسL��t وأج����، ودار ����� حی*، ث�M 2م وخ�ج �5 ا��T3ی�، �� إن خ�ج �5 ا�h�B ���ًا 

���L �5 زیL ا�ی��، د��J إ�E أن ی�ص� 5<� ،Lی�3ف اس� f 5�z� أخ L�P� Eًا ح�L إ�L��� E، واح

 cب، ودخ�Bو��� ا� ،kا��ا� y��iا� Eح� رآ
 �L3 �� ا����رة، وانL� y�i إ�E ا�h�B، دخL��� c، وص3

 Eإ� Lروح h���E ا���ی�، و�� EPواس�� ،L�Bج kوخ� ،L�����إ�L��� E، ودخc إ�L���p E، ونTع 
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L إن��ن f یL��3 وf ی�3ف �� أراد أن یtخ\ س��رة أج�ة ی��ت �� ا����رة، آ�j س�� اH �! ا����ء 

���E س�ی�J اس�L، أL�M إ�L��� E و�� Lروح h !  

 ُج��P� c�ِش، �MلMو ،yی�iا� E�� EP�� له\ا ��ت ه��، ذهhB : ����� وجت ��ة إن��ن أ��م �4M ا�3

��، إن��ن ی��ت �gا� 
�Biا� ��t2 ی� ،Eio� Lت، ه� �>�ن��ت �3 سh س������، و Eإ�

إن��ن ی��ت t� �3XنL ی�ى ا�����ز ��g� c<gش، t� �3Xن ه��ك 54p �5 !  �����ح�ض أح��نً�

 kiMة، و�)gا� أ�4pن ا�g(�ة ا��� أ��م ا� h�B��gش ا��4رة �5 ��E ا�5�4، �(�ء ���2 وص3

 �3Rرا ���� ،�ً��� kM�� ،L3iM M L�<54 و�o_ �?\ا ا����و ،Lازن�� c54، اخ�oء !! ه\ا ا��Pن c�Bس ��

  .ا��4رة

  3� E���آ� �2 ��E ا��L3�� ،���� l� k� �i أز�� L�<� ،��B�M �>�� ه\ا ا��t� lردا��M Jً�، أی�ً� 

ا���i، ه��ك �5 ی��ت وه� ی�43 اH، ی��ت �� دار �?�، ی��ت �� ��?E، ی��ت وه� ی����X kء 

رPه��ك �5 ی��ت وه� ی��4، ه��ك �5 ی��ت �� ���� ا� ،، ی�Pل ���م، وه��ك �5 ی��ت �� ا���(

  ا���ء  ص��kR ا���3وف ��P ��4رع:���L ا�4�ة وا���م

 k���و ،L���
 ا��M ،2�3أ ا�O�Pن و�u و�� ،Jا�P� و�� Hا ���u �� L�ح�� E5 ا�\ي أ���zا!ن��ن ا��

cوج T� Hل ا�Pی� ا�>�ی�� یQإن ا c� ،��Mرا ���� Hا �� L� ن�ن  :ا���B ا�3

Pَ'َْ; ا��ِ>یَ� ا�َأْم َ�ِ�C�ْ2ُ�ُ�	ََ��ُهْ� َوَمNِْت َسَ(اًء َم�Nَ�ِ���  َ�ُ�(ا ا����4َ��ِت َأْن َ<ْ#2ُ�َ0َْ� َآ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�
  )س�رة ا�(�ث��(

  .ا�\ي ا�EP اH و��c ا�����4ت f ی�>5 أن ی>�ن ���L آ��\ي اج��ح ا���]�ت  

Nْ2ُ�ُْ� َس�َء َم� َی�	َ��ُهْ� َوَمَNْ(َن �َسَ(اًء َم	21(ُ)ُ C  


 ا��ب�p ��i� ا��� �M  .ص��kR ا���3وف ��P ��4رع ا���ء، وص

4�M، أح��B�4� �BX ��<g� L� hu، إن��ن   � Hا ��واH ا�\ي f إ�L إf ه� �� �5�z� 5 ی���


 آ��Zة جًا �� ا����ة، وا!ن��ن �?\ا ا��43 س��Bن R�4ا�� ،L� ادًا��f 2 ی( س ��B� L��� ،Jده

H�3 اX ،�i�� �3X ا!ن��ن إذا _�\� ،
 ی��سM ك���آ����  ،jس� jأ� LM�� Hأراده� ا ��<�� 

 �M�k ص� ،L�B��o� E��J، إن��ن f ی�Pى �
 آf ،�B�4� �Bg� �3X ،��Bح �L خ�i، إن��ن ��i��


 ا��ب�p ��i� ا��� �Mه�، ا�4�M ��آ�وا ���4S� �Mن ا�B�ء f ی��L��� ���� .�i و��5 اH، وص

 Hا ا����gات و�Mی
 �5 �]�ت اس�� H5 أخ، وا� �Zأآ Hوا ،��Pا�� �kP �� ی اcBM ،H أن �kP �� ی

��?2 آc �>�وب Hا 
4t� �Mذه�.  

�P�Mد �iPرة : نP� ،ك��T وجc، وا��Uر آ�?�  Hا ��� ���� hة، أن�P3ی�ن ا��Pی �M��ء وا�4ا�

Uی�، اQا q<3�� در�M س�3_ واس�(�ب Hوأن ا ،Hا �� Lآ� ��Uذ�_ أن ا E�3� ،_���4� �?ر آ���  
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Lورح�� L�Bو�� J�4و� L3وس� L�رP� _��P�  .�_، وأراد ك أن ���Pى 

 ی�tل هc : ا����3ء ���Mا  M 2 ��!ن��ن، ا!ن��ن�� �B�4� �Bأآ ،
R�4ا�� �B�4� �B)�� f ا��� �B�4ا��

f ل ؟���، ��gد ؟ f، ��ض ا��fدة ؟ إ��س ؟ �kP�� �P ؟ دخ�ل ا��(5 ؟ f، ا���P ؟ f، ��ض 

 H5 ا����_ وأنh �� أص3
 ح��� ! ا���B�4 ا���  f���B) أن �>�ن ��(��ً�  E�)� cوج T� Hن اU

 _�Pgی Mو ،rی�� hك وأن ی�3M ،��p hوأن _�Pgی Mو ،��P� hك وأن ی�3M ،ا���س و أس3o�

M ،ص��� h>�ن  وأن�ه� أن  �B)�� f ا��� �B�4���� ،ي�M hوأن _�Pgی Mو ،j�3� hك وأنی�3

H5 ا� ���)��.  

  C)15(�َآ��� ِإ<�2ُْ� َ:ْ� َر�2ِ4ْ� َیْ(َمِ�ٍ> َ�َ	Nُْ#(ُ�(َن 
)5���iس�رة ا��(  

  zا�� �eن k��� y�t�� ن�، أخ آ�ی2 ����ق�<� L� إن��ن ،L� أن����5، اQن دخ��� �� ا�����ع ا�\ي �

 �B�4� L� ی��ق f ؟ Lد�zی jآ� Lد�zأن ی Hن?2، ه\ا �� أراد ا���وة �?2، إخ�انL ی���Pنc�� Lء M

 LB)5 ذ�_، ی�� cأج Hا ،f ی�\�� ���z� ! ،Lد�zی cوج T� Hا ،Hن، ی\آ� اO�Pأ ا��P��4، ی�� jPی

�T وجc إن��نً�  Hا 
ن��، �Xد وی��� �L �>�ن�L وآ�ا��L، وی���S� ،Jذا ح(�� c�� ��4 أوP� 
B��

�T وجc ی�(
، وإذا ح(
، ی�Pل أح ا��Bgب H�� ،ت�?BX ���L أن : خ��، ی�ج 6�gوا� �ً��X مT�

 H5 ا� J�e6 ی���gم ا��آ 
�L ��ة وkM �� ������، وح�M hب ذ��gوأن ه\ا ا� ،�ً��P��>c س�]� 

�eب أ��2، ��4ر ی���P� !  

   ��tی L�3� ب�P35 أن ا�I ن، �� أث��ء���Bع أس�Bأس E�� ،L��� Eإ� Jدfأو أو Lأه� Eأو إ� Lج�� Eإ�

� 2�� _��4��M ،��BM�3ل: ا����ج�ة �Mل P� ري : ی� رب���BM_ و�2 � P� B�أ�2 ! وLB�M �� kM أن ی� 

��Pب،  f����e إذا آ��M hی
 �5 اH، و��E ����ى راق جًا، إذا  �B؟ ه\ا اآ ��أح��_ �\ة ���ج�

��Pب ا�����5�M ا��(�ب، ی�(B_ آ� f �ًP�t�� h����e أن ی>�ن ا��3ب ��B�4 �� ���_ أو ج��_، 

L�� !  

����� جًا جًا، ی>�� أن f ی��e إ��L أ��J ح�E ی���ق، أ��ض ���P� L، وأس�سً� �5    L����� 5إذا ا�

��4ك، �5 ی��ف �5 ���P_ ا���دي ه\ا f ی�B_، أ�� ا�\ي ی� P� �4ك��ف أن ��kiP ص��L أ�uع 

ی أنL ی��ف أن ��kiP ص��H�� L، ا�ن�� gا� Hا E�� L��BMأس�ب إ �_ �?\ا ا�\ي ی�B_، وا��5�z أح

 L� سt� f�� ع�� ،cوج T� Hا LB)?� أن ی��ح��B� 5� \إذا أخ Egی� L�<� ،وخ��ة ن��ة ،�BB��

L� ل�M ب�gس، ه\ا ا�t� L� ��� ح\رًا :� f�4_ و����BM�3 : jR�i� 5 ؟ �L� c�Pإ�?� آ2 أ _B)أ�2 أح  

  أن�� ؟ أ�2 أخ�ج �B�M 5_ ح�وة ���ج��� ؟ 
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ی� �zن�� �� : ا���5 ا��4Bي ا��(�ج أ�� �L��P ���� دخc وج ا��ّ��ف ج�ه�M ،Tل �h�M :L �>2 ��ة  

��ّ� ��دًا وس��ً� آ�� جh�3 ا���ر ��دًا وس��ً�  L��Pن c3اج ،����M ����E وح��g، ی� ��ذي 

ی� أ�� س�3 أنh خ�� ا����3ء : اخ��j و�k ا��(�ج، ج�ء �L��P�� L ��س�L�BP، ووL� jM، و�Mل �L! اه�2إ��

  ! L و�J�i وL3�ّX إ�E ��ب ا��BP واس����J وأ���L وأآ��

��ة، �Mل اH أنL ���(�ب ا��� L� آ�ا�� �Bة، أآ��ا�>��ر ��(���ن : �\�_ ا��5�z ���(�ب ا�

�5 أن�ار ا���Pى، ه�� ا�رج�  ����e ا����� ���oا� ���e� ا����43 ��(���ن cى، أه�5 ن�ر ا�?

اد، : ا����3���� 2�P��� أن� y5 أن�ار رؤی� ا������ ���iرؤی� ا� ���e� �ًن أح��ن���)�� ���iا� cأه

 
أن وآtن ه\ا �5 ج?J ا��4�g، ه\L���i� J، ا���س ��5�3R، أن� أ��B أ��ري، ه\ا ن��L ذن
، ی(

 ،�ً��z� >�ن�س�� �_ أن  Hى أن ا��أن  
��ى ����y اH �_، ی(
 أن ��ى ��3ن� اH �_، ی(

yوأس�3_ ا��.  

C�ْ2ُ0َ	ََوَ�ْ( َ:ِ�َ� ا���ُ- ِ+�2ِْ� َخْ��ًا َ�َ ْس�  
  )س�رة اUن��ل(

���_ �� آ�h آ�� أنh، دخ�h�B� h أح �5 یc�3 �� ا��cP ا���3   Hا c�� f�� ى��أن  
� ی(

  . وجت Oی� O�Mن��، واH ا�3gM ج�ي

 �ً	�gِ:َ Qَ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ 0ْ�ََ�ُ� َوَآ�َن �ْ(ُ�َ �ْ�َ َم� Qَ	َ��:ََو�)113(C  
  )س�رة ا����ء(

   cوج T� Hث�5 س��، ا�ا��(5 ث �� k�هfzء ا�\ی5 ی��>�Bن ا�(�ا���Z� �g� 2R، س��� ح�c�M y، و

���ه� ����Z� �g، آc ی�م �����?E، ا�\ی5 یtخ\ون ا���رات ����Z� �g، ن�رك، هfzء ا�\ی5 ی���دون ا

ا�\ی5 یTن�ن ����Z� �g، ا�\ی5 ی���gن ا����، أن�س آ��Zون �pر�Mن �� �Xب ا���� و���ول 

�T وج��X c_ وآ��_  Hا���س، ا E��ا���رات �� ا�Tن� �� ا�g\وذ �� س��M ا���ل واfح���ل 

�3� ،5�z� 2، وج�3_ إن��ن�P��� _ى أن�� f ،ى�B<ا� Hن��3 ا J\ه ،�?����� �Bو��� �P�Pف ا��

ی(
 أن ��ى إ f����y اH �_ ح�E ج�3Bi� ،�ً��P��� _�3 ا�>��ر ��(���ن ����e ا����� �5 ن�ر 

 ���e� ن���)�� ���iا� cى، �>5 أه�P5 أن�ار ا��� ���oا� ���e� ا����43 ��(���ن cى، وأها�?

 ���iرؤی� ا� cإن دخ �� ،h�Bأخ �5 إخ�ان�� زارن� �� ا� J�5 أن�ار رؤی� ا�����y، ه\ا ا�>�م یzآ


 : أن� أhP�u ��4ي �� ا���ام، �� ��ذ اL� h�M ،H: خ�� ؟ �Mل: L� h�M! ا�h�B ح�E أج?� ���B>�ء �

��gی5 ��ة، وآc ��ة أنrP ا�����، واH أن� و�M?� �2 أج حh�M ،c : إ�E ا�M ،Hل hB�L� : ي�� cا��

أ��ب ث2 أ��د، زارن� ��ة ث�ن�� �?�L� ،h أب ��T��� qم �L�Z، ی���r3� k : أن ���ب، �Mل

أ ی���P وا�یL .. ا������ت، �t�� خ���L ی(���ن س�ی�، �����L� �B ه\J ح�ام وه\J ح�مB� !Pوی� �� �
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� j3ّ���4ة ه� ���t� ،2�Pد�L اt� Hن  ،��?��� اس�L���P، �� رأى ! �Pو��L ا�>�م، و�أ ی����3 ��ا

 f ت، ه��ا����� J\ه kی��� f ی�، ه��Pا� L�ورأى إراد ،Hا ���u E�� L�رM رأى ،L� Hا y����

 L� j3ّ� ،J�eن Hا h�� L��� Hا c�� ن�� Lٍص، ��ن��ی(�q ج��� �����i، أ��J ����ف و

 Lو���P� !ن� ی�  : سjی� ��ى ه\ا ا�>�م ص� ؟ ص� L��M س�

  C)33(�َوِإ��� َ�ْ�ِ�ْف َ:49* َآْ�َ=ُه�� َأْصُ; ِإ��2ِ�ْ�َ َوَأُآْ� ِمَ� اْ�َ#�ِهِ��َ� 
)jس�رة ی�س(  

  .اUدب، ه\J أ��E درج� �� اUدب  

  C)33(�َوِإ��� َ�ْ�ِ�ْف َ:49* َآْ�َ=ُه�� َأْصُ; ِإ��2ِ�ْ�َ َوَأُآْ� ِمَ� اْ�َ#�ِهِ��َ� 

�Tًا : �>�ري�\�_ �Mل �5 ��iء اH ا�   hأورث ���u 5� وان>��رًا، خ�� fًذ hرب ���43 أورث

 
uأن� أخ� ،H5 ا�واس�>�Bرًا، ا�����P أ�Mب إ�E اH، ا��>��ر أ�Mب إ�E اH، وا���3 ��(�ب 

ك ��Tp 2ی�، وح>�� ��ا�����5�M إذا آ�h ����ق وإذا آ�h دا���، وإذا آ�l�X h �?2 �� ا�ی5، 

���_، أن ���e إ��M Eة إراد�_����o، ی���eك � Hا c�� Eإ� f _���u Eإ� �e�� أن ،��iخ 
i  f


i� ه\ا ،_� H�3ن� ا� Eإ�.  

 ���ً� أL�I �� ا��c4 اUول �5 ا��oور P�3Buً� ا!��م ا�Toا�� رح�L ا H�E��3 �� آ���L ا!ح��ء 

راد ا!ن��ن أن یc4 إ�E ا�f ،��P إن أ: إن ه\ا ا���ض ی�4
 ح�E ا����3ء، وآ�h أ�Mل دا�Rً�: و�Mل

أن� ��k�ّ أي ث�ر : ����Pا ��Mُ، ا���P أي ا�����P، ا���Pِ ���>��، ه��ك أخ�iء �3R�X آ��Zة جًا، ی�Pل �_

ا��(�ِرب، : أن� ��f ،k�َ ����ص�، ��Pل ا��(�رب، ا��(�رب ا�3وى ���(�ب، ی(
 أن ��Pل: cM! أح�� 


 أخ�R�4 �� أ���Bu أخ� cP� f tiة ��?� خ��Zآ���ت آ اض ا�م، أي ی�l، اخ��4ص�، ی�ج

gه� ا� kR�gا� ti5 ا��<� ،kR�X��<gا�� J\ه ،kR��  .�kR، وا��4اب 

E��3� L��M أ�M �� L��� Hا c�� Eوی�� ،L���i�   : ��!ن��ن ح���� ی�3

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ 5(�ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك(C  
  )س�رة ا������(

  Pِا� ،
i� أآ��ت ه\ا Lآ� ���� yی�u �?� دی��� ��M �?نtوآ ،��Bآ �� ���p?� ص3
 ی���ج إ�E ج?

وأح(�ر و��اب و�Bpر، �Sن وص�h إ�E ا���Pِ ه��ك �uیy ز�y ی�3ك إ�E ا��Pع ��Zن�� واحة، وه� 

  .�uیy ا��oور 

Eره2 إ��Pی�ت ا������ E�����e اUن��Bء أن?2 �� أ��E درج�ت �P�t?2 آ�ن�ا �� أ 5��  Hا !  

��?2: وا�رس ا�g?�� جًا ا�\ي أدب اL� H أص��ب ا���B ا�>�ام Hل ا�M ر  : أن?2 �� �

C!ٌَأِذ�� �ْPُ>َْ�ُآُ� ا���ُ- ِ�َ&ْ=ٍر َوَأ�َ>َ =ْGَ�ََو�  
  )س�رة Oل ���ان(
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   �� ����3� ����� �� _���Iو �� _��� �� _��� �� hی�م أن c5، آ�z� cآ Lرس ی���جوه\ا ا�

r3�  2راها�وا �R��Pل أن� �� �>�ن��، ا���س ی�����ن� ی����ن ���، ی��?���ن�، �� أس��ب، ا�

ی� رب أن� ا��j�3، وأنh ا��Pي، أن� ا�(�هc وأنh ا�2��3، أن� ا����P وأنh : ��اهًZ� 2� ،�� ،cg��Pل

 E��� ���_ ا�\ا�راP� دت����E ا�P��� Hًا ��fك اH، إن ا h�BMإن أ ،��oا� ��_، وآc واح Hا ���

  .ی���ج إ�E ه\ا ا�رس آc ی�م

�� �2 ی���l �5 ا�3(
، آ���ت ����ج إ� E��4Bة، �>��Z جًا ����ج إ��M : Eل�iا� �� L5 رأى ن���

 5�ی، ر��� ُی��
 ا���ء ��ؤی� ا��B3دة �5 وجان ح�و�?�، ور��� ی�(
 ا���ء ��جان ا���وة ��


�5 ا����ن، ور��� ی�(
 ا���ء ��ؤی� ا����3 �5  ص�� ا!رادة، ور��� ی�( E�ّ�ِا���ء ��ؤی� ا�

  . ا���23

�� �2 ی���l �5 ا��oور، و�5 رأى ا��Zاب : �Mل  �i5 ا��ی�ء، و�5 رأى ا�� l2 ی���� y5 رأى ا����

 اH آtن_ ��اS� ،Jن �2 �>5 B3� أن ،������2 ی���l �5 ا��(�ب، ی��oB أن ��ى اH، ه\J ����ی�ت 

  .��اS� JنL ی�اك

  �4M :?6 إ���gه\ا ا� �eن ���� ،��Zآ yخ� L3B�� ی��� 6�X cل دخ�Mل�M L���؟ ا��?2: 2 وإ�E ازدح��?2 

��_ ��، آ�م y��p، أح��نً� ا!ن��ن f ی�ى  2?B)�� ذ �_ أن����_ �?2، وأ ��B)�� ذ �_ أن��إن� أ

fی�ى إ f 6�X �ًوأح��ن ،cصUه� ا H5 ا<� ،L��X fإ cصUه� ا Hوا ،Lی���_ . ��ی ��B)�� f 2?ا��

��_ ��، اH ه� اUصc، �� آ�h ���\ًا �5 ا��B3د خ��ً� �>�ن أ�� �>�  2?B)�� ذ �_ أن���?2، وأ

 ،kMآ2، �>5 ه\ا ا��ا�� L��BM ىخ����، و�>5 أخ وص�ح
 ��H، ه\ا آ�م ً��M y��p�f ، أ��ف �

 ،�ً�Rدا Hا k� >�ن�أن  
��J��p E، أ f�tنq إL� f، ی( c<�� f5، أu�Bه� وا��eخ� وا�Qول واUه� ا

���L، أf ��ى أحًا ��3ل J��p، أf ��ى ��i3ً� إf ه�، أf ��ى ��ن3ً�، أf ��ى خ���ً�،  fإ ��3� fأ

ن?�ی� ا�2�3 أن أf ��ى را�3ً�، أf ��ى �T3ًا، أf ��ى �\fً، ه\ا ا���ح�، وا���ح� ن?�ی� ا�2�3، ن?�ی� 

 L���u 5�  ��>h ا��(P� L�43� أن h�P�وا Hت ا  !��ح، وا���Pى ن?�ی� ا�S� ،c�3ذا وح

أن_ ���ج� إ�E خ��ة �k اH، و���ج� إ�E ج��� �k ا���س، �k ا���س ��E�3� : c�3��� EM ه\ا ا�>�م  

�� �ً3Bu5 ا���ازن، و� �fو ،L������ اO�P��� Hن ا�>�ی5��4M 2 ا����4، و�k ا H���BM!�� EMل 

5����?X : ن���E أن ی>�ن �k ا����3� ،y�LB اH، وس� Hا k� ث� أن ی>�نO ن� داوود ا�\ي�4M س�

 �5 أن �f ،5 ا���ازن� � f ،Hا LB��3� Hا k� 5 أن ی>�ن� yا��� k� ث� أن ی>�نO س����ن ا�\ي

 ،�ًBP� Hا k� ،yا��� kو� Hا k� ن�<� ��c ص���، و�k اH ی�ج �k ا���k� ،�ً��3� y ا���y ی�ج

5�X.  

5 �� Oخ�، ه\ا ی5�g �� ا�>?���ء، f : ��ة آ�h أذآ� �>2 ه\ا آ��Zًا  � L� ج�ء ��oص c�� �� مM cرج
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ی�ج ���i� Lری�ت، ������ أن�E أن أL��X أس���f L یc�3، وح���� أL��X ی�y�t آ��h�M ،q�g ه\ا 

�� ص���، : �2 ی5�g آc أس�Bع 5����X أو ث�ث� ی�j3 وی��ص، ی�Pل �_ آ���5�z إذاT�� c���

 2� 5� �?B5 ی�<� ،���� H5، ا����ة ���� ی� إخ�ان��، وا�gی� f 5�z� cف ص���، ه\ا ح�ل آ�Pء ی�X

3 أن ��د � ،�B<ا� �� c�3وج، و��ذا س�Tو�5 س�� ،L��� �� �<ی� ،��oب ص�X الTی f ،�?� c4ی

L���  Lذا آ�ن ه�S� ،Lه� Hب ��دام ا�X ل ا!ن��ن�Mأن� أ ،�ًM�uإ E�3� �?� وزوج�L و���L، ا����ة �2 ی3

Lه����5 � cی��� fو LR�35 اس�� cی��� f Lا� وصU cهM أن ی>�ن 3� l�X )� ،E?ن�� ان�  .ا�

، �Xب ��دام اH ه� ه�_ أن�X hب ��د�k� h ا�X ،Hب ��د� h���c ه��م ا������5: ��� أی?� اUخ�ة

h�?إ��?�، ان� hن��، ورآ���� h3�M ذاS� ،��B<ب ا��P3أن�اع ا� Xا��(�ب وه� أ ،!  

�5 ا�i� co�XاjR ا��>�� ودPR�M?� ص�ر ��(��ً� �5 حPR�P?�، ی�
 ه\J ا��iف ی���M : �?eل

ر ��(��ً� �5 وی�>�?� وی��_ ا���س، �uف ج���� جًا، �5 ا�i� co�XاjR ا��>�� ودPR�M?� ص�


 �J��o، وآc ه2 وذآ� �Pا� �M��حPR�P?�، و�� أ��ف ���43 أ��ت ��4حB?� �5 ن���ن ا��ب، و

������o� ،�?�� L ا H�E��3 �?� ح(�ب ���_ و��5 اH، ورب ح��� ی��3?� ا��جf c ی>�ن �L س�]� أ �

�B<ی� L�3)� ح��� .  

H�� ذ�����>2 �� ه� أآ�B، أ h��� ا�B\ن�س�دت �5 ی���5 �� �2  ،
، أآ�B �5 ا�\ن
 ا�3(
 ا�3(

 E�t� ،_ی�� f ي�X ،ء�X Lی� q�� ،�ً4�X ون�g� J5 وج�ءB� آ��� J���>�ة أن ا!ن��ن أح��نً� 

م ���ان �?2، ا�>��� � 5B���c خ��� آ��� ��ء، Mث�� و k������ آ��� ��ء، خ�� ه\ا ا��5B �����ء وو


 أ�ًا، ���3(
 �>f 5 ی���c ن�iP آ�ز واحة، �?)� cی��� f ،ًارJ ��رًا، ا�یf 5 ی���c آ�B أ�

�\ا�� وf أ����  L�Mء ��?�� أذ�X ���
 ��رًا، ا�>�Bی�ء ری��R، وا���e3 إی\اري، ��5 ن�ز)��  

�Tًا واس�>�Bرًا وا���c ا�MUى   hأورث ���u 5� وان>��رًا خ�� fذ hا��?2 : رب ���43 أورث �Bا��

�M ،L���ی� ن�صL�B ا�3اء ��gی5 س��، أخ�ج�L وأ���ت ��h��M ،L��M E أص���L، نّ>�L� h، ص�� 

 ،c��P� فfO ة�g� L3ث2 ��� �>�، وآ�ن ����4ًا و� ،Lص�t��� ث ح�وب، أرادت أن�ث Lح�ر��

  . أ��وه2 أ��دوه�M �� ،L�� :2ل یt���ون �>���

  . اذه�Bا �tن�2 ا��P�iء: ی�M ،2لأخ آ�ی2 وا�5 أخ آ�: �����eن ان� ���c �>2 ؟ ���Mا: �Mل

 E��3� H �ً3���J��3� y ��ا q��� L�����ه\J ن���4 ! ودخ�uti� �<� c ا��أس ح�E آ�دت ذؤا�� 

 f أن �oBی� ،_��� Hا c�� Eإ� �eان ،L�� hأن �� Eإ� �e�� f ،H k�  ��جL اH، �?�� ار��h3 ��ا

�5 ص� c����� f5 ا���23، و� ��3���� 
)��cا��� 
  .ح

���L ��?�، ورب س�]� ی��3?� ا��جf c ی>�ن ��M: Lل   ��رب ح��� ی��3?� ا��جf c ی>�ن �L س�]� أ

 �?�� L� kا���]� ! ح��� أن� J\ه ،
ی�>�� وی>�ن �Mی
 �5 اH وی�\�c وی��ب وی����o، أص�M �Bی
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�j3 ا!ی��ن ی�>�B �?�، أص�B ��(�ب، درس  k� وا����� ،
����ا5�M������ J، آ���L ��4ر �Mی

� ���i��� y�ّ3� أن �� ا����د �����qأ�� ا��3دی�5 أku ر�_ ���E أ�2e إن��ن، �3�iا� k� Lأن ).  

ا��?2 إن� أ��ذ �_ �5 ا��gك ا����، أن ��ى ن��_ �Xء �?�M ،2ل ن�ر : س�ن� ا�4یy آ�ن ی�Pل

H  ا�\ي رد ا���oل وحyP ان��4رات �\ه��، ��ة س(�?gی5 ا�ی� رب �5 ه� : �T وج�M cل ا�

ه� ح�X yPء آ��B جًا وصj ن��L �?\ا ا��صj، ! ا�>�
 ن�ر ا�ی5 ح� E��J�4، ان�4 دی�_ 

���M cل E�� cBMإذا ا!ن��ن أ ،cوج T� Hا ��e� �?eو�� ،cج T� H L3�ی� رب إن� : ��e?� ��ا

��_ و�M�_ و���_، ی� ذا ا��Pة ����P إ��_، ا��?2 إن� ��Bأت �5 ح��� و�M�� و���� وا��(tت إ�E ح

 �ً�Rدا ،cوج T� H2�3 �5 ا��أن  ،H�� ى�P�� أن ،H�� 5�3��� أن c�� cآ cBM _د ن����ا����5، 

 cوج T� H5 ا� 

 ����L ح()�  !ا!ن��ن إذا أ

   hرح� ص���Bأن� ا� ���)� l�X q�)?�، أح��نً� ی�ر�� h�g<?ً� ����?�، ��ن��ا������  h4Mل ر�M

�M Lح ن���� ی�ح ن����P� Lم ا���c، وی����م ا���c، ی� إ�?� �?\ا ا��(�� ا�\ي حث، ا�EP ص���ً�، 

� �Bأص Jذآ�رtی��  .یX L?�ة، X?�ة أن ی��(ي ا��

�?�� Hا ��ح(hB ا�ن�� ��Mب أه�?� �5 اH، ��� ��آ�ه� �(���<�� �� h�L ث2 رجh��M : h3 را��3 ر

  .��iاjR ا��>��

 �tن��p L ��(�ب �5 ر�L ؟ �Mل: ح ا��3ر��H�� 5س��tا أ  B3ء ی�3ف ا��X يt� : 
�i� 2و� L�B�u إذا


 ��� أ�J���i، و�5 �u 5و� ،J��BBأح ��B5 أح� ،�ً[�X L�� ���� 2و� L�واخ�� ،L�� د��و�2  L�وأرد ،L��

��� ���، آ�� �L و�� ���اآ� ��� E�.  

�ی_ ر�Bp أن ی>�ن اH را� �B4� �ًأح��ن �Bا�� ،j3ت ا��fح� Xوه� �� أ �Bل ا���M ه>\ا ،_�� �ً�

��L، وا���?�ء ر��J ����(�رة، M 5� ما���jR�i��� �?Mُ ،�?P��� 5 ُآ\ب، ُس�� ��L، وُ��ب وس�ل ا�

،L�� م�Pن�fا E��رة Pا� L�i3�� cی�Bج Jذ�_ ج�ء kو�  

(م* إ<w �2 ی�0	(ن، �70 ا
 ی�Mج w ی� أخ* ا���2 اه=ي �: �( ش�6G&�x 6 :���2 ا�#&���، ��ل((

� ��ض�، ه>ا ��ل : م� أصq��2 م� ی(�=W ��لP� !&P0ا� Qا���* و� q+ *�: ;Dc Q� �(إن �� ی

 !&�xاوس� �*، ه� ا QP�+�: �(� �� ��ضP� !&P0ا� Qأ���* و� q+ *�: ;Dc Q� �(م� إن �� یb	ا�

وا
 وإن +PP(ا +* �&�2 آ>�* ��ق :�� إن '�روا وإن :=�(ا، +��8 �* :�29 م0=ل وإن :=�(ا، 

  �&�2 راض �	� +�0(ا 

ی� مN	= إن ا�ّ�- �= س	� �(ل �(مQ� Q، و�= �9r0* ر�Q إ��P� Q م�<* � م�ك +�	� ش�6، إن ش�6 ... 

�7 أر'( أن ی�Mج ا�ّ�- م� : "أ�&6G :���2 اxخ�G+ ،��&Jل رس(ل ا�ّ�- ص�� ا�ّ�- :��- وس��
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w -�ّ�2 م� ی0&= ا��qك �- ش���أص�J�2، وس ل ��2 .  ی� �> P�2 +�س����Pض :��- :>ا��2 واس�: =G+

  ))ا�P خ�� �70 ا
 أن ی�Mج م� أصq��2 م� w ی�Jك �- ش��ً�،
  )ا!صار fخ��4ر ا����4ن�(

ا���2 إ<* أش)( إ��Q ضl0 �(�* و��! ���P* وه(ا<* :�� ا��9س، ی� أر�� ا��ا�	��، أ<6 رب (( 

6 ر�*، �	� �)�9* إ�� :&= یP#2	9*، أو إ�� :=و م�)P- أم�ي إن �� ی)� �Q ا�	���E0DP، وأ<

 7Nأو ی ،Q&Dc *� م� أن ی�9ل Q2'ه* أوس� �*، أ:(ذ �9(ر و QP�+�: �(أ���*، و� q+ *�: ;Dc

Q� wة إ)� wل و)� wو ،�� ��ضP� �&P0ا� Q� ،Q3Mس *�:((  
)�Bu�Pار ����م ا�  )ا!ص

ر�k درج�ت ا���M ،5�Pل آLB�M �� q�� 5� c س��iن ا�?��B ون�ر ا����B ا���E ��>�وJ ا���Pء أ  

���_، وآ��ك �5 ا��B3دة أن : وأنq ا��B�4 �?� ��(�ب، �Mل k�i� H2�3 أن ا�آ��ك �5 ا�����3 أن 

��_، وآ��ك �5 ا����B أن �2�3 أن حLB س��B�� y_، وآ��ك �5 ا�\آ� أن �2�3 أن  5o��� H2�3 أن ا�

P�� Jات، ذآ��?gا� �?�� hزا� �B�?ط ا���� E��3ت M ب إذا��Pذآ�ك، اذآ�ون� أذآ�آ2، وا� E��م 

 E��3ت M توإذا��oا� �?�� hط ا�����3 زا����.  

����� جًا، وآ��� ازددت ��ح�ًا ازددت ��Mً�، وآ��� ازددت : أی?� اUخ�ة 
ا�ی5 واسk جًا و�L ��ا�

2 ا���ح�، ون?�ی� ا�c�3 ��ا�3ً� ازددت �5 ا���M H، ون?�ی� ا��3إخ�صً� ازددت ��Mً�، وآ��� ازددت 

ا���Pى B3آ hوأن.  

  C)66(� َ�7ِ ا���َ- َ+�ْ:ُ&ْ= َوُآْ� ِمَ� ا���Jِآِ�یَ� 
)��Tس�رة ا�(  

J وان�?E آ�X cء، أدي ا�\ي ���_ وان��e �5 اH ا�\ي �_  B3� أن _��� hأن.  

�ْEَ3َِإ<4* اْص �َ�� ا���9ِس ِ�ِ�َس�َ��ِ�* َوِ�َ)َ��ِم* َ+Mُْ> َم� QَPُ�ْ�َ�َ َوُآْ� ِمَ� ا���Jِآِ�یَ� �َ��َل َی� ُم(َس:َ QَPُ)144(C  
��اف(Uس�رة ا(  

cوج T� H دی��B3ه\ا ح�ل ا�.  

   ،cوج T� Hا ��أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی����3 �?\ا ا�رس، أن ن>�ن �� ا�����ى ا�\ي ی�

�Pح J\2�3 ه�أن  
�P �5 �2 ی>5 �� زی�دة �?� �� ن�4Pن، وا���Boن �5 ���وى ی���J، وا�یL�� 5 وی(

����� جًا، وآ��� وص�h إ��� E��B ی��oB أن ���i إ�E ا��� أ��E ��?�، إ�E ان � 
3 ��ا�P� Eإ� c4

ر�P� _��� ��  .صق 

2<� L��Mtء س�X خ�O :ث��?� أ� ���p لT5، أه����p أ��م h2 ا����ان أن�����5، وأس�5 واحة ث��?� �� 

cرج �� L����� ا���B ا��?2 ص�� �� �gBی��، أ�� �2��3 ا�T?�3ف ا��  : س��، ا������ ث�ث� أ
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: َم� Gُ�َ(ُ�(َن ِ+* َهَ>ا؟ َ��ُ�(ا: َم�� َرُ'7ٌ َ:َ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل: َ:ْ� َس7ٍ2ْ َ��َل((

َ�اِء َخ3ََ; َأْن ُی9َْ)َ�، َوِإْن َشEََ� َأْن ُی�EJََ�، َوِإْن َ��َل َأْن ُیْ�Pََ	َ�، َ��َل ��pُ َسَ)6َ، َ+َ	�� َرُ'7ٌ ِمْ� ُ+Gََ�ِ�ي� ِإْن 

َ�،َوِإْن َ��َل َم� Gُ�َ(ُ�(َن ِ+* َهَ>ا ؟ َ��ُ�(ا َ�ِ�ي� ِإْن َخ3ََ; َأْن w ُی9َْ)َ�، َوِإْن َشEََ� َأْن w ُی�EJَ: اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� َ+�Gََل

  ))َهَ>ا َخْ�ٌ� ِمْ� ِم7ِْء اxَْرِض ِم7َrْ َهَ>ا : َأْن w ُیْ�َPَ	�Gَ+َ ،�ََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�
  )ص��� ا���Bري(

   �?i��� 5� 5آ��� ���، ن� jأر�5�3 أ� �?i��� رضUا J\ه ،�ً��إذا أردن� أن ن�?2 ا��l �?�ً� ری�

ف �iMه� وح(�?�، �� ����� ح(2 اUرض، �� أن?� آ�ة �(��� وأخ\ن� ح(2 ا!ن��ن، و����M ح(2 ن�3

 5� c2 ��>�، ��>5 أن ی>�ن إن��ن أ��M؟ ر k��� ر���� jأ� �R�� 25 آe� ،ح(2 ا!ن��ن E��اUرض 

 ی>�ن �� ا����ة إن��ن ��د! ���R أ�j ����ر إن��ن Mو ،Jأ�� E��ي، ���� ا���س إذا ��ف اH واس��Pم 

Pب �2 ی���p ی�3ف، وإذا f ًا إذا ح����دي ج l�X.  

َآْ� ِمْ� َأْش0ََ� َأcَْ&َ� ِذي ِ�ْ	َ�ْیِ�، w : َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�: َ:ْ� َأَ<8ِ ْ�ِ� َم�Qٍ�ِ َ��َل(( 

Wُ���َxَ -ِا��� �  ))ُیbَْ�ُ- َ�ُ-، َ�ْ( َأْ�َ�َ� َ:َ�
  )س�5 ا����\ي(

 ی>�ن   M ،k��)ن�� �� ا�� �>�ن �� ا�ن�� إن��ن �� ا�����B ا�Mا�5���3، و E�� اH �� أ�� �>�ن M

 cRوس� L� qب، و���Pأ� L�i35 ی� رس، f ی�ج� �Rاح�ج
، أو ��رب ��O آ��jI�� ،�B �2�3 ا��

�o5، �\�_ ا������ E�� اH �� أ�� ی>�ن Mرآ�ب خ�ص�، و Hا �� اH ه\J ا����3 ��ا ا����3 

L� ل�P3ً� یBu ،ا���ت �� kiP�� ن��3 ا���ت، أ�� ر��3 ا�� Eة ح������ : yآ�ن ��_ س�� �� Hا B�ی� 

L� ل�M cآ\�_ ؟ ه qه� ا!ن��ن �� : أ��Pن�� ی� اH ؟ ا!ن��ن ی3(
 أن ا�B�ی� ص�ح
 ا�(��� ؟ ی� 

 �oة، ا���ت ی��Mة ا��Pي، و�j3 ا��j�3، وE�p ا���o، و��P ا����P، وص�� ا����4، ث�ن�� واح

kiM 2، ا���ت��  .و��ض ا���یr، ووس��� ا��س�2، ود���� ا�

Cاُن)َ�َNَ�ِْخَ�َة 2ِ�ََ* اVَ�َْوِإن� ا�=�اَر ا �  
  )س�رة ا��B<�3ت(

ودة و����، ا!ن��ن ��ذ  �� Hن�� واا یtآc �� ا��B4ح ؟ أ������iB� �P ج��3ً� �� ا�c�3 � خ�ة، ا�

 qنtإن��ن ی �Pا���_، وأ� cZ� آ��t� kإن��ن ی���� �Pا���_، وأ� cZ� 5�4 ��ل� kإن��ن ی�>5 أن ی����

�t �� ا���gء، أ���L أوfدcZ� J ا���_، ا���ق ��ق � ،L��� Eوي إ�tإن��ن ی �Pا���_، وأ� cZ� Lوج�T�

نً� ���e ا��e�� ،��P ا���B، ن���ت ����i، �� ا����k ���� جًا أس�س��ت ا����ة �� آc إن��ن، أح��

��>5 أن �\ه
 إ�E أي �>�ن ��ى اUرض خ��اء، أX(�ر ج����، اUس�س��ت واحة، �>5 ا���س �5 

  .��e���� 2?P�3ه� أ�PXا أن��?2، أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی����3 �?\ا ا�رس


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������ � - ا������ ا!س���� ����2 وح�ل و��c وا���وج �5 - ا����� ) :121( ا�رس  -�

 .ا��2��e ا���دی�

  18-07- 1999: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�����zن

��2 أن ا����� ��2، وح   Mن�4ح� و �ً��� Hا E5 ح���� ی��ب إ��zا�� ،y�Mع د���ل، و��c، إن �2 ��

�2�3 أی3M�� 5_ �5 ا�یf 5 ���ب، إن hB�u ا�2�3 ���3M�� h_، ی��3 ��4
 أو ���g�� 2�P� �iع 

 hB�u نS� ،2�3ا� hB�u إذا fی5 إأو ����yBi� ،L� j ���� أو ��رك �f ،L �2�3 أی5 ���3_ �5 ا�

�� ،_��� 2��P� �� h������h �� ن�ع دخ�_،  ،hأی5 أن h���  .�h �� ����� ح�آ�_ �� ا�ن��ا�2�3 

   �� ،c���� أن إن��نً� ��ب إ�E اH ���ً� ن�4ح� �3 أن ��2، و�3 أن �tث� ـ ا����� ��2 وح�ل ـ اQن 

 ،��ه� ا�c�3 ؟ ا�c�3 إM�ع ��ري �� ا�����، و�Tم ��E أf ی�3د �� ا����cBP، وإص�ح �� ا���

�T و Hا Eً� ن�4ح� إ����5 ی��ب �z� 5� �� ،غ��Bأن أدرك ا� \�� ���جc إf وی�اجk ح�����L ا���

4
؟ هc ه��ك ح�ج� �tخ�ذة �2 یtخ\ه� ص�حB?�؟ هc ه��ك �o� ن ��ل��� c؟ ه��� yن ح��� cه

دی5 ��� ؟ �� �5�z� 5 ص�دق ی��ب إ�E اH إf وی�B* إص�ح أخLR�i ا������، ا����� ��2، وح�ل، 

 _3M�� h��� L�B�u وا�2�3 إن ،c����E �� ��ط ا!ن��ن ��c، إM�ع و یX م�5 ا�ی5، ا���ل ن

�  .Tم �� ا����cBP إص�ح �� ا�������ري 

ود ه� ا���وج �5 ا��2��e ا������، ی��3 ��ذا ی�ج ح�Pق �� 
�� أخ\ن� ا!ص�ح �� ا�����، ج�ن


، وی���جL آc إن��ن اصR�� cآ Lع ی���ج��k� ��i اH ����� ؟ ���_ آ�j ی��ج ��?� ؟ ه\ا ��

وی���جL آc �5 آ�نL� h ج�ه���، وی���جL آc �5 أراد أن ی��� �k اH ص��ً� جیة، آ�j ی��ج 

E��3� ل�M �iP2 ا���دی� أي ا������؟ أول ن��e5 ا��� 
Rا��� :  

  C)31(ُآْ� ِمْ� َ:َ>اٍب َأِ��ٍ� � َی� َ�ْ(َم�9َ َأِ'�ُ&(ا َداِ:َ* ا���ِ- َوَ�ِم9ُ(ا ِ�ِ- َیEِhْْ� َ�ُ)ْ� ِمْ� ُذُ<(ِ�ُ)ْ� َوُیِ#ْ�
  ]س�رة اUح�Pف [ 

ا���iP آ�?� �� �r�3B��� 5� ،5، ی��3 یr3� 2<� ��o ذن��>2 ا��� ���>2 و���L، أ�� ذن��>2 ا��� ���>2   

 c2 ��دی� دی5، ه��e� �� ی��3 إذا ،�iPأول ن J\داء أو ا�������، هU�� fإ ��o� f J\د ه�B3و��5 ا�

ت �� أرض ا���3آ�، و�3_ رس�ل اH ؟ إن آ�ن ���_ ه��ك أ�2e �5 أ?g>�ن ص����ً�، واس��ن 

2<Bص�ح E��  :دی5 آ�ن ���L ا�4�ة وا���م f ی��4 ��E ه\ا ا!ن��ن ی�Pل ص��ا 
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ا�0َ�ِْص َأن� َرُس(َل ا���ِ- َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َیِ�یَ= َأِ�* َ:ْ&ِ= ا���ْ�َ	ِ� اNُ�ُْ&ِ�*4 َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� (( 

  )) َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ُی�2ِ�J��ِ �ُEَhِْ= ُآ7% َذْ<ٍ; ِإw ا�=�ْیَ� 
  ]أح� ـ ���2 [ 

م    M _ ؟�ء أث�5 �5 ح���X ه��ك cه L�م ح��M ه\ا ا�\ي ،L��� Eص� Lدی� ��� Lأص��� �Sن �Mل أح

o�� ،��oی f 5ی�� f ح���L وا����� �>2 �5 ذن��>2، ���ذا ا���م ان�?E ا�ی5 ؟ ��j3 ذ�� ا������5 

آ5  یzدى ا�ی5 ی>j ا���س �5 إ�Mاض ��3?2 ��3ً�، ه\ا �k�� 5 ا�����ن، إذا أردت أن ���k ا����

  .���]ً� ��5 أسى �_ ��3و�ً�

E��3� L��M رس  :أول ن�iP �� ا�

C�ْ(ُ�ِ)>ُِمْ� ُذ �ْ(ُ�َ �َEِhْ�َ�ِ �  
  ]س�رة إ��اه�2 [ 

   ��o� f J\د ه�B3أ�� ا�\ن�ب ا��� ���>2 و��5 ا� ،cوج T� Hذن��>2 ا��� ���>2 و��5 ا r3� 2<� ��oأي ی

إU�� fداء أو ��������� �?�� ��hp جB?�_ �� ��ب اH، �?�� أh�u ا��(�د، �?�� �\��H h ی�Pل �_ 

ي �� آ�ن ���� و���_ أ��pه� �_ �>5 �� آ�B�ن ���_ و��5 ا��B3د f أJ��p �_ إf أن ی����_ زی ی� 

���_ ه\ا آ�م دy�M، ح�E �� ح((h�� h اH ا���ام و�Mأت ا��ی* ا����4 �� L� ديz� أو أن:  

ِ���ِ- َ+َ�ْ�  :� َأ�* ُهَ�ْیَ�َة َرِض* ا����2 َ:�29ْ َ��َل َسِ	6ُ0ْ ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َمْ� َ���(( 

ْ̂ َرَ'َ� َآَ�ْ(ِم َوَ�َ=ْ�ُ- ُأم%ُ-  �ُEَْیْ�ُ+ْ� َوَ�ْ� َی((  
  ]���2 ـ ا���Bري ـ ا����\ي ـ ا�����R ـ أح� ـ ا�5 ��ج� ـ ا�ار�� [ 

��?� ��PZل ذرة   �Pی� f Hد وا�B3و��5 ا� L��� ا��� Lأ�� �5 ذن�� ،Hو��5 ا L��� ا��� L5 ذن���.  

  :أخ�ان� ا�>�ام

أول ن�iP �?�� ی(
 أن ��X 2�3]�5، أن ��3ف ا���ام �� ا���ل ا�\ي ���>L، ا��gء ا��Zن� أن ��د ه\ا   

 Eج�3ا إ���2 أن �[X 5، وإن���t5 ا�����ه� c32 �� �2 ی���� ���� cBP� f LنU ،Lأص��� Eا���ام إ�

�5 خ�O qی�ت ة Oی�ت �Tی�  : ا�O�Pن ا�>�ی2 �?��ك 

  C)153(ا ا����4َ��ِت ��pُ َ��ُ�(ا ِمْ� َ�0ِْ=َه� َوَ�َم9ُ(ا ِإن� َر��Qَ ِمْ� َ�0ِْ=َه� Eُhَ�َ(ٌر َرِ��ٌ� �َوا��ِ>یَ� َ:ِ	ُ�(
��اف [ Uس�رة ا[  

ا����oة �5 �3 أن �zدي �� ���_، أه�ن �Xء أن ی>�ن �3_ ��ل ��q �_ و�>�L ���3م ا�5�3، ی��3   

ج� �����3 ا����M ،_� h��� 5�3?� س?�� جًا جًا، �\ه
 2�M ح���p �B جًا، س��� ودی�3، أ��ن�، ح�

_� J\أن أؤده� �_ وه ���ي ه\J ا����� وأن� �pب �� hن�� ،L� ده�z�و �?Bص�ح Eإ�.  

   �?� ،���ك، أو ه� أ��ن� ���3م ا�5�3، ح�ج� ��دة وا��ه��ك ��ل ��4oب أو ����، أو ��دع 

\ه� وأ�Li إی�ه�، ��ji واذآ� آ��ً� f ی(�ح ص�ح
 وص�حB?� ح� ی�زق، ا����P س?�� جًا خ
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��ك�g�.  

 hوأن L� Jد��و�2  Jإی� _��Mأ ��B� _3� L� ن�� �� �ًPس�� hراه2، أناQن ه��ك ��ل �5 ا�Z�Uل، ا�

 �_ ���ة ذه��B ی�ج�Mأ ،�??Bgن �?� �� یQج�دة ا�� jأ� �Rوا��� ،jأ� �R�� _��Mو�>5 إذا أ ،L�Pأن�

�_ آ���M q ی�ج آ���M q ه\���Z� Jت اس�?�، ی�ج أ��ال أ���ن وأ��Zل، ���ة ذه��B اQن، �Mأ

، ه\J آ�?� أ��Zل، Pن 
أ���ن س��� ���\ات ��h، ��آ�B، دا�� أ���ن، أ�� أ��Zل ��3X ،r�� ،��M، ز��

 ��ت ��د إ�E ورث�L وان�?E ا��U، إM �?Bإذا آ�ن ص�ح ��Uا E?وان� �?Bص�ح Eد إ���ن ���ذا إن آ�ن أ

4ق �?� وان�?E ا��U، إ�� إ��L وإ�� إ�E ورث�L، وإ�� أن �� L5 ورث�� fو �ً[�X L��آ�ن f ��3ف 

M�3?� ص��iأج� ا��س� _� hوأن L� c)�� �ً.  

 r3� ؟ ن��� J\خt� jاخ��� ����_ آ� L�<� �ً��Z� fً�� ن إذا آ�ن ا���ل ا���ام ا�\ي ���زة ا!ن��نQا

��Z�Uا :�g�Mج� أ�� hا���ا���  أن yی�u E����E إن��ن  �?��ك ص��P آ�سة ��3�� وی�ج

 k�Bا� �� �Pی�u J\ات ه��� qخ� �ً��� ��� cآ E�� _�i3وی c�4����� _��� رأس jg<� ا��������

���h رح�� أنh وزوج�_  ،�ًZ� رة��س�3ر، زورت ا���Uا h3ر� H�3ف ا�أن  cBM ،اس�?� ا���ا���

��E ا���4وف، � �?���tنh أخ\ت ��E ا���� خ�q ���ات ���h أن رأس ���_ ث�ث�5، وأخ\ت وأ

��E رأس ���_  �?�����L خ��� وث�ث�5 وأنh رأس ���_ خ��� و��gیJ\?� 5 ا���q ���ات ا��� أ

ا���P�P ه\ا ��ل ح�ام دخc �� ���_، ه�� ا��g>�� إذا ا���ل ا���ام دخc �� ا���ل اUس�س� ی(
 أن 

�P�4ا� J\أن ه ،LB���  أن 
��E ا���� خ�q ���ات، ی��3 �� خ�fO qف ���ة دخ��ا ی( ��� jأ�

���ج?� وأن ��3ه� إ�E ص�ح�i� ،�?Bی�P أو �tخ�ى، �>5 �5 رح�� اH ��� أن اH جc ج��L �2 ی>���� 

أن ن�Pل ���iف اQخ� أخ� ه\ا ا����B أن� اL�B4�p ��_ أو أخ\�L ��_ ح�ا�ً� خ\J، �� آ��_ اH ��ق �� 

�y�i، ی(
 أن یc4 إ��_ ��iی�P أو �tخ�ى أو �� أی� ص�رة و��h أي ���ن، دون أن ی2�3 أو ی2�3 

  .ح�ا�� �5 �(?�ل

ـ ه\ا ا����B ی(
 أن یzدى إ�E ص�حLB، إذا ا���ل ����T ا�x  ���Pإن��ن �_ �\��L ه\ا ا����B ـ س أو   

 �5 أن �f ،Jز���5 أن � �f T���� ��p ًا، أ�� إذا �5 أن �3J، وإذا آ�ن أ��h س?�� ج�f ،LB���

  .��Mً� اح���ط �5 ��ب أو�E، أورع

ی��
 ا���ام ا�\ي �� ا���ل ��iی�i� ،5��Pی�P ا��5�P، و��iی�P ا�5e، ی��3 أنZ� hً� : ا����3ء ���Mا  

�� �R�� ة ث�ن�� ح�ام��� �R�� kأر� ����R �3_ أ�j ���ة أر��R�� k ���ة ح�ل ���R �� ا����R، وی�ج

 5� l���وأن أ �R����� �R�� ل�ا�� �R�� kر�Uا �PB5 اس��Pا�� yی�u ،2ه��t� ك�<g� 5��R�� وی�ج

ا���R�� h، ه\ا ا��iیy اس��u Lیy ا��5�P، أ�� ی�ج �uیO yخ� اس��u Lی�B�p y ا�5e، ه\J ا�����Rن 

��B�p L ا�5e، ی��3 ی�ج ه� أ�Mب إ�E أن �>�ن ح�ا�ً� أو أ�Mب إ�E أن �>�ن ح�fً ه\ا ا��iیy اس
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���I E_ أن?� ح�ل و�>h�� 5 ����حً� راح� ����، اUو�E أن �>�ن ور�ً� وأن  
�o5 ی��R�� ك��


 ا���ل ��� ������ ،�R�� kر�Uا E5 إ���R2 ا����� �eوج?� ن �3?�، أ�� إذا �� آ�h ور�ً� ��Pل ی�ج�

،5��Pی�iا�   .�uیy ا��5�P و�uی�B�p y ا�5e ا���ام ا�\ي ��5 ا���ل ی(
 أن ��kB أح

ی�ج ��Mی� ا����3ء ���(�ه� أن� f أرى جوى �5 ا��B* ��?� أن إن��ن أ��iك دره��5، دره2 و��   

 Eإ� Jره��5 رد4
 واخ���iا ��ذا ��c3 ؟ أ�Mل �_ ه\ا ا���ل ن��B ��دام دره2 ��د، أي ا��o� 2دره

��3 ه\ا �h�3 �� آ���� ا��gع �L وfس��� اQن خ��� ص�حLB، أ�� أن ��tآ أي ا�ره��5 آ�ن ���ن، ی

ی�ً� آ�ن ا�ره2 ی�B_ سB>ً�، وآc دی��ر �L وزن ��� �3_ دی��ر ��>_ ودی��ر M c3� ،�R�� qخ� �R��

4
 !ن��ن 3Buً� ا��P?�ء ���Mا ی(
 أن ��د ا�ی��ر ا�\ي ���ن ���\ات f أن �L�i3 دی��رًا Oخ� �o�


 أن �>c دی��ر وBه� ه�، ه\ا وا�� j�Uوا ،�R�� qا��� �?��g�� �?ت آ��ن ا��3Qزن خ�ص أ�� ا

 5�� fخ\ إO f 
4�oره2 ا���u Jیً� إf إذا �Mل �_ ص�ح
 ا��� jPأن ن �oBی� f ع��ا���

 5� �?� Hل اTأن �� h�T� تfح� J\ه ،�ًM�uإ _�� J\خO f 
4�o�3ف أی?�� ا���ن �2 S� ،دره��

  .س��iن

��ل ����i، إن��ن cBM أن ی��ت أوص�P��� ��B�� Eاء ـ ��M ��Bی
 �5 خ��� وث�ث�5 أ��ً� ـ ی�ج ح  

 f Lا�� LنU 5<ًا و���2 ا��5�P ا��L �5 ا��f *��� �P ی�ص��P� ،j ج 2��ا����B ���زة ا��L، وأن� أ

� �Pأ� �5 إن��ن نL�i3 ه\ا ا��f ��B ن( *�B(�ز ا��ص�� ��ارث، وإن أردن� أن ن�؟  c3ذا ن��� L5 ا��

 E�� L�و وص�� ��ارث، وا��ص�� ����Pاء ��p ا��L، ی�ج أخ جTاJ اH خ��ًا أخ\ ه\ا ا��L�� ��B ووز

 E�� �?�ا���Pاء وأ�J�i �5 زآ�ة ���L خ��� وث�ث�5 أ�j، أخ\ ��5 ا����� وا�Z�ث�5 أ�j ووز

hا�����3 ح� jث�5 أ��خ��� وث L��� 5 زآ�ة� J�i�  .ا���Pاء وأ

4
 أرض، وأرض ��B4�o وص�حB?� ���� و��ك ورث�،   �pأن إن��ن ا �� �iPن� ن�� اQن ی�ج

 cخ� هQا j4أخ��ن �?�� ا�� Lو� j4ا�� L� 5ا��رث� ا� ���4
 أ��د نj4 ه\J اUرض، �� ���oا��

��E أن?� حL�4 ؟ f ی(�ز أ�ًا، ی(
 أن 
4�oده� ا���� ی��k�i ا5�f أن یtخ\ نj4 اUرض ا�\ي أ

 f j4ه\ا ا�� ،L�4ا���ل أو ن r3� 
4�o�4ب ورد ا���pآ��� ص�ر ا LنU ،رضUا j4خ\ نtی

  .��اح �c<� c ا��رث�

 �?Bص�ح Eس��ات ث2 رده� إ� �g� �?B4�pدار، ا 
4�pن� ح��� أخ�ى وه� �� أن إن��ن ا�� ی�ج

3 أن ��ب ی(
 أن ی��j إ�E رده� أج��?� خ�ل ه\J ا����ة Uن ه\J ��ل ذ� L� h�Bه\ا ا� ،kو ن�

 E5 ا���ل إ���4
 دار أو س��رة ���L أن ی�د �pإن��ن ا c<� LBص�ح Eإ� kد ه\ا ا�����أن  
ان���ع ی(

�?Bص�ح Eأو ا����رة إ� h�Bوأن ی�د أج�ة ا� LBص�ح.  
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J أ��uل   ��ن� ����ع ث�ن�، ان��Pل ا���ل إ�E ا��رث� هc ی��o �5 ص�� ا���ل ؟ �� أن أب �� ی�ج

f ی���3ن �X]ً�، واUب ���L�3� L ح�ل و�L�3 ح�ام، و��ت �(tة اUب �?\ا ا���ل ا�\ي  ص�oر

 �ً[�X 5 ه\ا ا���ل��L�3 ح�ام ورثL ا��o4ر هc ی�ث�نL ح�fً ؟ ا�(�اب ن23 إذا آ�ن�ا f ی���3ن 

fً�ح Lی�ث�ن.  

  U ك��ا���ر  L���� ه� cا�(�� ودخ L���� Lورث� cم ا���س �5 دخوfد�R�� J ����ن أخ\وه� �\�_ أن

 Hا ���u E���� ا H�Tوج�ا وأس��ا أ���ل و���Xا �� ���Bح� و����ا �u �� ه��Pوأن� fًfز fً�ح

 yی�u 5� 5<� Lی��� أوfدJ ����3ا �����ل وأن�J�P �� ح�L ودخ��ا ا�(�� وا�\ي آ�LB ��3ق جL��B وآ

� Lورث� cم ا���س �5 دخ  .��L ا�(��، ودخc ه� ����L ا���ر��J�Bg دخc ا���ر �L، أن

���?� اس2 ��ق �� خTان� وا�J، ه\E�3� ،��<g� J ه\ا أن?�  
5 �� ����� إن��ن وج ���P3 ذه<�

 �?��� ��g�� ن��i��tخ�ذة ا��4�pً�، و�>5 ��ة ص�ر ��3 ح�دث� أح أخ�ان� ا�>�ام زر�L��� �� L أ

5 ��ق، �� أدري �� �>��h وf آ��� اس2 ��ق، واH أن� �h��t آ��Zًا یE�3� ��3 ه� �B4�o� �?أن J\

و�>5 ه\ا اUخ ص�ر ���L إX>�ل، �3 ح�5 سh�t �>�ن ا�(�اب �� ��ی�ً� جًا، �Mل ه\ا ا���ق ی�زع 

ق إذًا ح�ل، إن �r3 ا�5e إث2، �� �� c�3خ� ا��3م وه� یO L��I�� E��آc ا����jX وا��gBآ�� 

���L ا�4�ة وا���م اا!ن��ن f ی���ع آ�� ����� ا �B5�3 ��ة��Bرًا و�� س\�  .���U qخ�_ 

 
4�o� ح� ی�زق، إذا ا���ل LBوص�ح 
4�o� 5 أن ه\ا ا���ل�P2 ا������� وری* وا�� وی2�3 �� ��

L5 أ��� Lو�� آ�ن ورث LBص�ح Eأن ی�د ه\ا ا���ل إ� 
  .و��p داخc �� ا���ل ���وز ی(


 ا����P آ�� h�M خ���� ه��ك �5 ی  �M ن ��ت ا���رثU �ًص�� fً�أن ا��ری* ی�ث ا���ل ح P�3

 Lأص��� ���L ا�4�ة وا���م د�U kح �Bًا، ا��ن� �Xه �j�i ج�� ص�� ا���ل، ������س�B ی�ج

م ����B هی� �5 ه\ا ا����، �����B أآ�?�، �k أن �5 M c��)?\ا ا�����4 ا�� ����3?� � �Mا���Pاء ص

��� �Bص��ت ا�� J��tس Lأص��� ،�ML ا�4�ة وا���م أنf L یtآc ا�4�M، یtآc ا�?ی� وf یtآc ا�4

����P�� L ه� ص�M، ا����P . ه� �L ص�M و��� هی�: �MلM ���� hص�� ه\ا ا���� أن hی��3 اخ���

 L��i��h �_ هی�، ی�>5 إن��ن أن ی���_ وی>��_ وأنh أM J\آ�?� هt�� ��� �Bم �_ حMو L<�� ءًاTج

 hإی�ه�، أن L��i�ة ا��� أ�J و���_ �5 ��آ?� وا���آ?� ا��Xاه� �5 ا������ Eإ� h5 ���_، دخ��

����� Eی� أو إ�  .����ع أن �tآc �5 ا�4�M إf أنL انhB�P �5 ص�M إ�E ه

��� إن��ن وا�J ص�ح
 ��?E ی��3 ا���ل ح�ام ص�ف آ�L، أ��ف �� �� ،J\ر �5 هی�ج ح�fت أن

��iه� إی�ه� دون ��دد ���ة U 5ی��� q5 أ��?� خ�� hB�u �?أن �� �� c�M ��Bآ E?�� 
وا�ه� ص�ح

E��3� ل�M ،ًا  :��M �� c�3ی� خ�رج د�yg ����3 و�tآc �5 را�B?� و f�tآc �5 دخc أ��?� و��P� f أ�

C 6ِ4�	َ�ِْمَ� ا �*Nَ�ِْ�ُج اMُْی �  
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  ]س�رة ا��وم [ 

��?� زو   h3ف ا��أة س���J أ��آ��M 5ر، �� ح��ت ��س و� �5 أوfده�، 3Buً� أ��ج� إن��ن 

 �Mان P� fو ����م �2 Uًا، ا��اس و��Pد ا��Pان �� ���دق ����، و�� ن�ادي ���� جUا h��Mأ

��س أح أوfده� أو ����?� أ�ًا، ا���iP ا��P�M ���ذا جc3 اH صی�P ا����ء Oس�� ا��أة ����ن  fو

��ن،�� h�� ل�M ه�� ؟��Uا E�ه\ا �cZ ص�رخ ������3 أن ا���أة �����P �� دی�?� �5 : و����ن اد

E��3� ل�M ،h��M ��p�iر ا��B)ن ا���  :زوج?� وأن?� f یcBP ��?� أن ��Pل ه>\ا ی�ی زوج�، ��

ِ� ِ�* ِ:9َْ=َك َ�P�ًْ� ِ+* اْ�َ#�9ِ! َوَ<#9ِ4* ِمْ� � َوَضَ�َب ا���ُ- َمqًrَ ِ���ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِاْمَ�َأَة ِ+ْ�َ:ْ(َن ِإْذ 6ْ�َ��َ َرب4 اْ�

 �َ�	ِ�ِ��gِم ا�)ْGَ�ِْ�ِ- َوَ<#9ِ4* ِمَ� ا	11(ِ+ْ�َ:ْ(َن َوَ:َC  
  ]س�رة ا����ی2 [ 

   f ���zأن� ؟ أ�� ا���أة ا�� c3ذا أ��� LیاQن أآ�Z ا����ء �?� ح(� واه�� ه>\ا ی�ی زوج� اH ی?


 k�f جًا ـ : أن �y�i، ��ة ا�h�4 �� ا��أة h��M ����43 اH و�� آ��?� �Bu زوج� ـ وه�

�?� h�M ��P�iی c3وإن �2 أ� LR�Mد��L یP�i_، و�>5 : ی(�Bن� ��E أن أذه
 إ�E ا�U ��Bسk� �B أص

�� P�u?�، وه� أ�j3 �5 ذ�_ ا���أة إذا آ�ن�M y���� hی�، ی��k زوج?�، وإذا آ�ن ��(�B ��ذا 

���u f ث ؟�����ق �� ���43 ا����y، إذا إن��ن آc دخc وا�J ح�ام �E?�� 5 ��ذا ی�c3 ؟  ی�

 Lك ���ة، أو زوج� وا���ل آ���أو  ،Lا��Xو L��3u 5س�س�� آ�ری* ث�Uا Lخ\ ح�ج�tا ی���M ا����3ء

  .ح�ام، ا�� اUدن �� E��Pم �L ح���?��، إذا ا���ل آ�L ح�ام ص�ف

ـ وأخ�ك ��jI �� دا�Rة �L ��3ش وی�ج دخc ح�ام یtخ\L� ،J �>5 �� ن�iP �?�� �� د��ك أخ�ك   

ات �r3B ا���ا5��u وإذا �� أ�f J�i ی��g ا������3، ه\ا ا���ل ح�ام و�L ��3ش یtخ\J ح�ل Uن �P3�

����g� Lوع ��Uس�س ـ ��4ر �� اخ��ط و�5 أجc أن  f�kP ��5 ��5 ا���س، ��دام �� اخ��ط ��5 

�T وجc ی(c3 ا��3iم ا�\ي أآ��L �5 ا�2�P ا���ل �5  ا���ل وا���ام س�� Hوا J�� cآt� أن _�

  .أجc أن  f�kP ��5 ��5 ا���س

ي أنL رد ��رث� ��gی5 ����ن ���ة f ی���3ن   ��أن� ��ة h�M �>2 أنL ی�ج أخ أ����� ��ر f �M�Tال 

���?� �X]ً�، وآ�ن اUب ح�یl جًا و��g� �� L3� �?3وع و���� �� ،�Pوث� fو ،�Mور �دث f ی�ج

��?� �X]ً� ورد ه\ا ا����B ه\J ه� ا��Uن� Lی���3ن أه� fو ،cوص fو.  

   �R��� رع ��5 ؟4
 درع ه\ا ��pل اس�cBM L أن ��زع ا�2R��o، ه\ا ا��pإن��ن آ�ن �� ��3آ� وا ��

E��: آc هfzء ا�(��د �Mل أ�j ج�ي أو �����5 أ�j ج�ي، إذا �� اس����� أن ی�زع ث�5 ه\ا ا�رع 

ی�>5 أن ی�k ص�M، إذا �� اس����� أن ی�د ه\ا ا����B ��4حLB إ�� �����L أو ����ع ���انL، أو �P��fد 

��Bا�� k�  ص�M وی�(c ��  ورث�L، أو اس����� د���B� k �����5 أ�j إن��ن �� �cZ ه\J ا����� ی
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LPص���� �5 اس��.  

cإذا إن��ن دخ ،���i� ح��� إ�f 23i� E س�� اH �� ا�(�ه��� وأآ�h و�� د�h3 وص�ح
 ا��23i  ی�ج

إن د�h3 ه\ا ا����B صMً� و�2 ی>5 آ\�_ ��f : L� q ی�ج �L ج�q ا�ی5 وH�� 5�z� ��p إu��M ،�ًMل

 ��� ا�ی5 وص�ر ا��L دا�أج� واUج� ��5 د�3?�، أی�م اUب f ی�ی أن ی>�ن ا��L ص�ح
 دی5، اUب 

Pی f �ً�������2، �� دام أنL �� ر�E ��>�ن  �Bأآ Lًا، �� آ�ن ا���ل أن ه\ا ا�c�3 �� ص���� اUب f أ�

�ًM�uإ Lه\ا �� ص���� q�� ،�ً����  .و�� أرادJ أن ی>�ن 

ا���َ- w ;ٌ4��َ َیGَْ&7ُ ِإw 4��ًَ&�  َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأی%�2َ ا���9ُس ِإن�: َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل(( 

َی� َأی%�2َ ا��%ُس7ُ ُآُ�(ا ِمَ� ا�4��3َ&�ِت َواْ:َ	ُ�(ا َص��Nً�ِ ( َوِإن� ا���َ- َأَمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِ�َ	� َأَمَ� ِ�ِ- اْ�ُ	ْ�َسِ��َ� َ+�Gََل 

��pُ َذَآَ� ا���ُ'7َ ُی7ُ�3ِ ) ِ>یَ� �َم9ُ(ا ُآُ�(ا ِمْ� 4��ََ&�ِت َم� َرَز�9َ�ُْآْ� َی� َأی%�2َ ا��( َوَ��َل ) ِإ<4* ِ�َ	� 0ْ�ََ	ُ�(َن َ:ِ��ٌ� 

َمْ�َ&ُ�ُ- َ�َ�اٌم ا���Eََ� َأْش0ََ� َأcَْ&َ� َیُ	=% َیَ=ْیِ- ِإَ�� ا���َ	�ِء َی� َرب4 َی� َرب4 َوَم0َ3ُْ	ُ- َ�َ�اٌم َوَمJَْ�ُ�ُ- َ�َ�اٌم َو

� ُیْ�Pََ#�ُب ِ�َ>Qَ�ِ  َوcُِ>َي ِ��Nَ�َْ�اِم�> َ+َ((  
  ]���2 ـ ا����\ي ـ أح� ـ ا�ار�� [ 

   _��� y��� ح���� h؟ ا�(�اب أن ��<gا�� J\ه cن� j؟ آ� L� ق4�� jال ه\ا ا���ل ح�ام آ�zس ی�ج


 ا���ل،�iا���ل ا� fإ cBPی f اب�Zا� �o�B� hص، إذا آ��ا�� �o�B� _اب وإ�� أن�Zا� �o�B� _إ�� أن 

وإذا آ�ن ���ز�_ ��ل ح�ام وأردت أن ��(� �5 �\اب اH ی�>5 أن ���y ه\ا ا���ل ا���ام ����P، ه\ا 

 
�u ،ص�ا�� 
�uاب و�Zا� 
�u 5�� ك ��ق��?� ،fً�ح J\وأخ Lج� إ����� ��Pا���ل ح�ام و�>5 ا��


 ا���ص ی�>5 أن ���y ا���ل ا���ام�u ل ص�ف، أ���ل ح�� Eاب ی���ج إ��Zا�.  

   Eخ�?� إ� ��ذا ی�c3 �?� ؟ إن L� ���M إی�ك أن �R5 أ��ال ا���ا� L3ت ر��ی� و����3� L� إذا إن��ن آ�ن

 �oBن یQه� ا L� ل�Pن ،�ًB�u fإ cBPی f �ًB�u Hإن ا cR�M ل�Pی M ،�?� قج�B_، ��ذا ی�c3 �?� ؟ ی�4

>�ن ا���ل ا���4ق �L ح�fً، أ�� إذا آ�ن ا���ص وf ی�oB ا��Zاب، �� أنL ی�oB ا��Zاب أ�J���T أن ی

  .L اخ�ج �5 ه\ا ا���ل �tی� �uی�Pی�oB ا���ص ن�Pل �

�5 ��ل س�f h یرى ص�ح�P� ،LBل �Bا�� c[م س�ة وا���ا�4 L��� �B��� ى��� ه\ا س�h : ی�ج

L� ق4�.  

ن�� دی� وا�J أود�?� ی�ج أح أخ�ان� ���� رح�L اH ���دث �>�ن �L ا�5 ص��o دون ا��5 ا��Pن�  

ة ـ R��� �4ف�� ��Bأودع ه\ا ا�� ���gا� ���Pم ا��ة ـ ح�� ه\ا ا�>R�� �4ف� �� ���gا� ���Pا�

4ق �?� وإی�ك أن �خ�?� � L� h�M ة؟Rا��� J\?� c3ل �� ��ذا أ��M h�Bا� Eم ج�ءن� إ��oه\ا ا� �Bآ ����

kMه\ا ا�\ي و ،_Bج� Eإ�.  


 آ�R�u c أآc �5 ه\ا ا��3
 ص�M  ی�ج ن�iP �?��، إن��ن  �� J�� T� Jر�� وی�ج��   ی�ج
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��gة  L��� 5� خ�ذt� إن��ن   ��4ح
 ه\ا ا��3
 دون أن یري ودون أن ی�ی، ��\�_ وه\ا ��Mس، ی�ج

��?� إf أن ا�\ي  2�� J�� fق �?� وfOف إن��ن اB4�p?� و��ت ه� وان�?E، �� ن�ى أن ی�4

�ب إ�E اH د�3?� صE�3� �ًM ا��2p �5 أنL �� �>� أن ی�3?� ص�M وf ن�ى ذ�_ اB4�p?� ��ب ���� �

ك �Tر�� وأآ�h ��?� ا���iر ���
 �_ ص�M دون أن �ري، ��
 �L ص�M آ�� �� آ�ن ���

  :وا��ی* ا����4

  ))إن ���ارع وا��hرس أ'�ًا +* آ7 م� ی��&- ا��9س وا��3(ر م� p	�رW وزر:- ((

 ه��ك ���M أ  Rا���ا J\وه Rا���ا k� L��� 
خ�ى إن��ن آ�ن �L ��ل �� ا��B_ و��ب ���� ن�4ح� وس�

 ی�Pل f cR�M ن����o� Eن� �� f ن���U Jن���� ه\ا ��ل ح�ام �>�j ن�����P��� J؟ M ،��P��� �?3د�

��L، وح�ل �����P ���ج�L إ��L أنh ی(
 أن ���ج ��L و�> ��R��oس�f �����5 ه\ا ��ل ا�(�اب ح�ام 

U hل أ�� أن�ح L� ه� ��P��� L��i���f L ی(�ز أن �tخ\Jوه� �Mام ا����ة �Sن أ 5o��� _ن.  

4
 ؟ ا�(�اب U ،fن �o��� ه\ا ا���ل 4
 و��ب إ�E اH هc ی�3�o� 5� 
4�pإذا إن��ن ا

�4
 ی��oB أن ��o� 5� �4ب ا!ن��ن�pإذا آ�ن ا Eو�Uوا LB�4ح� J4
 f ی�3�oا��L3  أن f �Mص


4�oا�� Eإ� Jد��.  

ا�\ي ی�ی أن ی��gي ��h �� أرض ��B4�o ی(
 أن ی�>� ج�ًا ���ع واح ��j�U �5 ث��?� ی�>� 

  .�B4�o� ��p اح���ط�� ��O hخ� �5 أرض 

  .ه\r3� J ا���Pط ا��� ی�>5 أن ��د �� ����ع ا���وج �5 ا��2��e ا���دی�، �2��e ا��Uال


 ی�rB، وآ�X cء ی�c، آ�h ��ًة �� ا���3ة ��� ���2 ج��c ن�5   :أخ�ان� ا�>�ام�Pن، وا�Qأح��ء ا

���L ا�4�ة وا���م، أن� �5 ��د�� ح��ت ه\ا  Hرس�ل ا ی��P درس ��5 ا���oب وا��g3ء �� ��(

�?���  .ا�رس �\آ� حی* أن� أ���L و�>5 أ��ف �L إ���� f أ���?�، �>5 أ��ف إ��L إ���� أن� f أ

   cلرج�M ،23ا ن���P� دی5 ؟ L���ص��ا ��E ص�ح�P� ،2<Bم : �5 أص��ب رس�ل ا H���� �����B سtل أ

ی5، سL�t ث�ن� ی�م هc أدیh ا�ی5 ؟ وه\J ه� : أح أص���L و�Mل��� c�<� ،Lدی� ��� Hی� رس�ل ا

ن�P� ،23ل ���L : ؟ �Mلf، سL�t را�k ی�م أدیh ا�یf : 5، سL�t ث��* ی�م أدیh ا�ی5 ؟ �Mل: ا�Tی�دة، �Mل

  .�����اد ا�(� f ����ن� ا�U�� c� ����4داء.اQن ا���د ج�J: �4�ة وا���ما

����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ:ْ� َ'�ِ�ٍ� َ��َل ُ�ُ(+4َ* َرُ'hَ+َ 7ٌ��Wُ�9َ�ْ َوWُ�9َ3ْ�9�َ َوَآ��pُ Wُ��9�E َأ�9َ�ْ�َ ِ�ِ- َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا(( 

����3َMَ+َ -ِ�ْ�َ:َ *4 ُخ3ً� ��pُ َ��َل َأَ:َ�ْ�ِ- َدْیٌ� �9َ�ْ�ُ ِدی�9ََراِن َ+�ْ<َ�َ�َف َ+NَPَ	�ُیََ�ُ �9َ�ْGُ+َ -ِ�ْ�َ:َ *4� َدَة�Pَ�َ )�َُأ �	2ُ�ََ

̂� اhَ�ِْ�یُ� َوَ�ِ�َئ ِمَ2ُ9ْ	� �Gَ+َ Wُ�9َ�ْ�َ َ+ََل َأُ�( �Pَ�ََدَة ا�=4ی�9ََراِن َ:َ�*� َ+�Gََل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ� ِ- َوَس��َ� ُأِ�

� َ:َ�ْ�ِ- ��pُ َ��َل َ�0َْ= َذQَ�ِ ِ�َ�ْ(ٍم َم� َ+7َ0َ ا�=4ی�9ََراِن َ+�Gََل ِإ<�َ	� َم�َت���َأْم8ِ َ��َل َ+�0ََد ِإَ�ْ�ِ- ِمَ�  اْ�َ	�6ُ4 َ��َل َ<0َْ� َ+َ

  َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا�َن َ�َ�َدْت َ:َ�ْ�ِ- ِ'ْ�ُ=�Gَ+َ Wَُل ُم�0َِوَیُ! ْ�ُ�  ا�Gَ+َ =ِhَ�َْل َ2ُPُ�ْDَ�َ =ْGَ�َ	� �Gَ+ََل
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 -ِ�ْ�َ:َ *4��َ>ُ �9َ�ْGُ+َ َوَ��َل Wُ�9َ�ْ��hَ+َ �ِی=ِNَ�ٍْ�و ِ+* َهَ>ا ا	ْ:َ ((  
 ]  ]ار�� ا���Bري ـ أح� ـ ���2 ـ ا�����R ـ أ�� داود ـ ا�5 ��ج� ـ ا�

   E�� ���B� د�B3ق ا��P���3ا أن ح�أن  c�3آ� �5 أج� �� ?gاس� �?X ی>�ن M ،ی>�ن ص���� M

 h��� �� ،_� q�� fً�� \خt� أن cBM ا�����ن Eإ� ���E ا�������،  ���B� Hق ا�Pح�� وح�gا��

ًا �?X أرض ا���3آ� �� hiPوس Hاء ا��_ دیf 5 ��(� و���tث�5 �� ���_، �� خ�h ��3آ� �k أ

Hاب ا\� 5�.  

 2��eن�4ح� خ�ج �5 ا�� �ً��� Hا Eب إ���أن  3� L5 أن�zا�� y���� ب�Bأس �Bأآ د�PMا أن� أرى أح

c�� J آ��� ���� رح�L ا�M Hل ����ی��، �� ا�5 �2 آ�ن Pب : ا���دی� ا��X ي�� Eإ� cة دخ��

 L� ث��3iM 5 آ��� أآ�?� �5 ��gی5 س��، ی�اجk ی�ج ��I L3ف ا�J�P أ���� وه�ب، ����L ی�ج

L�ح����.  

��، أ�k �� ج��B : أخ ص�ح
 ��M c�3ل ��  ��Bا� lP�� �ً�Rدا c�3ا�� �� �Mي آ�ن س��� ی�ج


، �Mل ���)� c<g� خ���� J��زت رجc ����ا�BM ر2p ا���ا�BM : أ�j ���ة �\ه
، ه\ا ا�c��3 ی

��ف �5 ا���رق �U �Pی�u hآ��ل ��ی��ق، �� �M ،�Mا��� h�M�� 2و��ل، ث ����gی5 : �� 3�

L� ل�M c?س�� ج�ءن� آ :L� ل�M ؟ ������ cه :L� ل�M ـ L�<X ��o� ـ Hوا f : c���ك �� c��أن� آ�h أ

L� ل�M ،2یPا� \�� : ،Tأن� ج�ه Jأن� ا�\ي آ�O hخ\ �5 ���_ و�5 �����_ وج] h��BRً� وأي �Xء ��ی

L� ل�M :ا���� J\ه ��eأن� س����_ن �.  

   J��ی�ج ��ح أ�J�i أرض ��gی5 دون2 ��u L�Pر �?�، �uل ���J ��ا�k یc�3 أج�� ص�ر 

L� ل�M Hا Lرح� ����ان ی� س�ي : أرض، أص�B ���_ و��ح ��حً� f حود �6�X L� ،L �� ا���

L� ل�P� ،ن� أرض�i�آtن ج��ة  :ه\J ح�ام، ه\J أخ\ت �5 ص�حB?� دون ر��، ��Pل ه\ا ا���ح: أ

L� ل�M ؟ cا�� �� ،hBا���ح� ذه J\ه cء، آ�� �?M�� hBBح�� : ص k�� ���P���� L�� �?ی��g� ح�ول أن

L� ل�Mو J�� Eإ� 
ه c���3�B إی�ه� ی� س�ي، ص���4M ... 5 آ\ا آ\ا: زوج�_ واذه
 و��و�L، �\ه

L� ل�Mو L� :ه ي أح�� Eد إ���\J هی� ��� �_ ازر�?� ی� ��� أن� ذه
 �� أر��R�� k دون2 و�� 

  .و���>?� وه� هی� ��� �_

ح���� ����ى ا���ل یt��_ ا���ل، ی� أخ�ان� ا�>�ام ن���ج إ�E ��اج�3، واH أن� أذآ� أن أول ح(�   

 ،�ًM�uإ ���M �?� q�� ي��ي أ�ًا إf أرج�3?�، �(�� أخ ن��?� �� �� h��� ��)� hآ��ح((�?� �� 

�X cج �5 آ���5 أن ی��ج �5 ح�ول أن �zس��ت ا�� ء وآ��� آ�h د y�M��3g أن_ خ��j، أح

  .ا��2��e ا���دی�


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��ا�c�3 ا����4 ���  - ���cR س�رة ا��43 ) :122( ا�رس  -��

 .وج�دن� 

  26-07- 1999: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6


  ا���	� ا�����  ��� ا

  :أی?� اUخ�ة

�� ا���س س�رة ا��43 �>��?2، �� �� ه\J ا���رة ؟ : ��د�R ذي �ء ا!��م، ا!��م ا��3��g ی�Pل  � ��

  :ر��� جc ج��L ی5�T��� 2�P، �?\ا ا!ن��ن ا�\ي ه� �� حL�P�P ز�5 ی2�P وی�Pل

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ِإ��) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3C  
  )س�رة ا��43 ( 

  :�Mل ا����3ء أرآ�ن ا��(�ة أر��3

   ،cوج T� Hا �?�� yBi� أي أن ،Hأ�� ا E�� 2�P��� ی�م، وأن cآ �ً���أن �H�� 5�z، أو أن �Tداد 

��E و�c�3 ا�c�3 ا� 5���T وجc، وأن ���اص ����y وا���اص� ����y ��ض  Hا �����4 ا�\ي ی�

 Hء ا��M E����، و�5 ا����43، و�iا� E�� �B45 ی�3ف، وأن ی� k� 2�3ود �� یآc ���2، �� ح

JرMو.  

���ل   Uا 
ا!ن��ن خ�س� f ����� إن �2 ی�c3 ه\J ا��XUء اUر��3، أن یTداد إی��نً�، وأن ی>��

�����4، وأن ی��اص ����y، وأن ی��اص ����B4، �\�_ ا!ن��ن ���3 أی�م، آ��� انE�P ی�م انE�P ا

، ��Tود ��� �?X _��� E����L�� k، و�� �5 ی�م ی�J�)� yg إf وی��دي ی� ا�O 5دم أن� خ�y جی و

� أی�م آ��� �Sن� f أ��د إ�E ی�م ا�����P، ا!ن��ن خ�س� Uن ��� ا�5�T ی��?�>L، ا!ن��ن ��3

L�� k�� E�Pی�م ان E�Pان.  

��E ا�c�3 ا����4، ا�\ي ه� أح أرآ�ن ا��(�ة ��c�3 ا����4 ��?�م س��B، وه� أن    Tأردن� أن ن�آ ��

 ��� �i3� ا����4 ��?�م إی(���، أن c�3و�� ،c3�� f أو c3ا���?� ا� yBiوأن ی Hأ�� ا E�� 2�Pی��

 L����T وجc، آc إن��ن  Hك ا�i� اH و�y ه�ی�S� ،Lن آ�ن ا��أة ��Bد�?� اUو�E أن ���5 أB3أن ی

��Bد�L اUو�E أن  �ً��p أن ی2�3 ا�2�3، وإن آ�ن Eو�Uا L�د�B� �ً����ر��ی� زوج?� وأوfده� وإن آ�ن 

 اH ���� أ�Mم، ��B3أن ی L��� ی��L��� 5� y، وإن آ�ن �Mیً� ��Bد�L اUو�E أن ی�j4 ا����eم، ��!ن��ن 

ه�ی�L، �� حL�P�P و�� ا��eف ا�\ي و�L�� L3، ��� أن ه��ك ���E، أو أن ه��ك ���ف، �tدی� 

 اH �� ا�5�T ا�\ي أ�I_ ه\ا ��?�م جی ���B3دة، B3� أن �oBوی� ،�Rر�iدة ا��B32 ه� ا�?B2 وواج?Pح
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c3 ا!س�م دی�ً� ا���?�م ا�\ي ��LX ا���B وأص���L، ا���?�م ا�\ي ی(c3 ا�����M 2ة ���آ�، ا�\ي ی(

  .یً� ی�k� yBi ا��اkM و�k ا���iةح��

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

 yوآ�ن ص�ا�ً� �� وا� ،Hا Lوج L� �oإذا آ�ن خ��4ً� �� ا�� f5، إ�u�g� fإ cBPی f ���4ا� c�3ا�

  .ا����

�T وجc ی�Pل Hأن ا c�����L ��دود، وا� ،Hا Lوج L� �o�Bی f �ً�� c�� 5��:  

َ� ِمْ� َ�ْ&2ِ�ِْ� َ= ا���ُ- ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِم9ُْ)ْ� َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َ�َ�ْ�2ُ�9Eَ�ِMْPَْ� ِ+* اْ�َ ْرِض َآَ	� اْسlَ�َMْPَ ا��ِ>ی� َوَ:

C�ْ2ُ�َ �Dَ�َ)��9َ4 2ُ�َْ� ِدی2ُ9َُ� ا��ِ>ي اْر	َوَ�ُ�َ  
  )  55: س�رة ا���ر( 

�T وجc �� اUرض ه� ا�\ي ی����L، ��� �2 ی����f L ی�>�L ه�� ا��M ا��o��B، ا�ی5 ا�\ي ی�   Hا L�<

 f Hذ�_ أن ا E�3�� رضU3ً� وه� أن�� إن �2 ن�>5 �� اRرا �ًu�Bاس�� �Bرض، ی�>5 أن ن���Uا ��

 �T وجc، دی��� ��L�� q ا���?� ا��Pی2 ا�\ي ج�ء ��L س� Hا ی���� دی���، دی��� ��q آ�� ی�ی

 ار���J اH، وإن � 2��E�3� 5< ذ�_ أن ه\ا ا�ی5 ا�\ي ���ه�L أنL ا���س��5، M _ی�� �ً�<�� hن آ�S�

�T وجc، ا�یc��<�� �?�� 5، ��?� آ��c �� آc ن�u�gت ا!ن��ن،  Hا ��دی5 ی��� اH ه� f ی�

L�u�� و�� ،L��� و�� ،LRا�Xو L3و�� ،L���Mوإ Jوس�� Lح����و ،Lوح� ،L���<وس ،L�وح�آ� Jه��I و�� ،

 �ًP�Mد q�� 2Mی5، ی>�د ر �Sذا  500و�� خ���L، وج���L، ه\ا ا�ی5 ��?� آ��c، ی>�د ی>�ن ا��� jأ�

 ن�6 ا�یP� دة�?gن ا���5 و�2 ی>5 آ�� ی��� اآ����� ��q��� L ���د ص�م وص�ة وح� وزآ�ة وإ

 cوج T� Hا  

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

�T وجc، وص�ا�ً� �� ا�c�3 ا����4 ی��oB أن ی>�ن ص� Hا Lوج L� �oا�ً�، وخ��4ً�، خ��4ً� �� ا��

  .وا�y ا����

�ْ�َ �ًN�ِ7َ َص�	َواِ�َ=ي� َوَأْن َأْ:َ �  َض��CWُ َ��َل َرب4 َأْوِزْ:9ِ* َأْن َأْشُ)َ� ِ<َ0ْ	QَPَ ا��Pِ* َأْ<0َْ	6َ َ:َ�*� َوَ:َ�
  ) 15: س�رة اUح�Pف( 

، ی��3 ا�c�3 ا����4 ا�\ي����J ج��� ��3ب ص�� �c�3 ص�  �M ��4وا� ،��  cوج T� Hا J��f ی�

L�BPی f.  

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

3د � L�د�� 
�<� Lإ�� yRا�iا��د ����� ورس2 ��� ا� yدد إ���� ����23، وخ���ی��3  E��3�و Lن��Bر��� س

yRا�iا� ،yR�أن��س ا�� yR�د أن��س ا��3� yا���� Eإ�.  
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�T وجc، �>�نh إ��ن�L ه��ك �Mي وه��ك  Hا �<X ،�<X j�3���� ي�Pا� Lن���j�3، ا��j�3 إذا أ

Hا Eإ� yی�u Lن���  .�uیPً� إ�E اH، وا��Pي ح���� ی5�3 ا��j�3، إ

��E ه\J ا����3    Hا �<X إذا ��Pس��>ً� وا�� Hا Eإ� �ًPی�u _س� Ei�وه��ك ��p و���o��� ،��P إذا أ

�>ً�، و�� ص��� و�� ��یr، ه\ا ا����وت �� ا���eظ ه� ن��3 آ�Bى f س�_ إ�E ا�u HیPً� س�

 Hء، ا���pا����4 �� أن ا���س ج��3ً� أ c�3ا� ciB� ا����وت f�� ،ظ�eا����وت �� ا�� ،Hا fی��3?� إ

�T وج�M cدر ��E ذ�_.      

:� ا
 �&�رك و���0� أ<-  :� أ�* ذر َرِض* ا���- َ:9ْ-، :� ا�9ّ&* ص�� ا
 :��- وس�� +�	� روى((

ی� :&�دي �( أن أو�)� و�خ�آ� وإ<�)� و'9)� ��م(ا +* ص�0= وا�= +� �(<* + :6�3 آ7 إ<��ن   :��ل

�N&إذا أدخ7 ا� ��M	ا� �G9ی �	آ w:9=ي إ �	م Qذ� �G> م� -P� �م. ((  
  ]أخ�جL ���2 وا����\ي و��pه�� [ 

�T وجc أ�Ei ا�>c ا�E�o  ذ�_ Uن ��R�i آ�م وأخ\ي آ�م آ5 ��>�ن زل   Hول، إذًا �� أن اT��

 ��Pخ� cوج T� Hا����4، ا c�3ا� jM��� ��4ا� c<ا� Ei��T وجc أ Hا����4، �� أن ا c�3ا� jM���


 ه\ا ا����وت B�� ���4ا� c�3ا����4 وا� c�3ا�(�� ث��?� ا� J\رض، هUا����وات وا �?��� ��)�

�Pظ ��5 ا���س، �\�_ ی�eم�� ا���ة وا���ا�4 L���  .ل 

م� <8E :� م��� آ��! م� آ�ب ا�=<�� <8E : :� أ�* ه�ی�ة :� ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� ��ل((

  ))ا
 :9- آ��! م� آ�ب ی(م ا���Gم!
 ا��زاق و���2 وأ�� داود وا����\ي وا�����R وا�5 ��ج� (  B� Lأخ�ج(  

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

  y��، و�L ��?�م واسk، �����?�م ا���y أن ��k �5 ن�4ب ���_ ا�\ي ه� ��?�م ا�Tآ�ة �L ��?�م 


 ا�2�3 وح��ر �i� ،_�M5 و�دخ�_ جTء ���P��� Lاء وا����آ�5 ا���?�م ا��اسT�� kآ�ة أن �Tآ� 

�(��q ا�2�3، وزآ�ة ا���ل أن ���X L�� k]ً�، وزآ�ة ا��hM أن �B\ل �5 و�X _�M]ً�، وزآ�ة ا���4 أن 

�� fً�� �i3� ك�i�5�3 ا����E ه\ا زآ�ة ا���4، �\�_ ا�c�3 ا�L��?��� ���4 ا�y��3 أن ���y ��� أ

 ���T وجc ���\ي ی�i3 ر��� �T وجc یL�i3 أ��3ف ������، أ�Mل �>2 أی?� اUخ�ة إن ح(�_  Hا

c�����_ ا����4 ه\ا آ�م دy�M وا� 2)�� Hا:  

Cُ�(ا	َ:ِ ��	َوِ�ُ)�7 َدَرَ'�ٌت ِم�  
  ) 19: اUح�Pفس�رة ( 

   ،Hأ�� ا E�� 2P2 ��س����إن أردت أن  ،Hا �� L� EP��� ا����4 ا�\ي _��� 2)�� Hا ��ح(�_ 

 E����ً� ص���ً� ی��� اc� ،H إن ��� وج�دك �� س�i اUرض، أو  c���� وإن أردت أن ��3

�5 ا�c�3 ا 
�oوا�\ي ی ،cوج T� Hا ���5 وج�دJ س�i اUرض أن �c�3 ص���ً�، ی� 
�o���4 ی�
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 5� y5 ا��?�� ا��� خ�� 
�oا����4 ی c�35 ا�� 
�oا!ن��ن� وا�\ي ی J5 وج�د� 
�oی c� ،ا!ی��ن�

  .أج�?�

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

   k� م�ة وا���ا�4 L��� Eg� L��� ص��� c�� E�� fم إا!ن��ن ح���� یt��L ��_ ا���ت، f ی�

�4�ة وا���م ص�ح
 ه\ا ا��BP، إ�E رآ 2� 5��3���Pون �5 ����>2 أص���L ���وا ��P� ،�BPل ���L ا

خ�� �L �5 آc دن��آ2، ��!ن��ن ح���� ی��4، وح���� ی����P وح���� ی�3ف س� وج�دJ، و�pی� 

 ،وج�دJ، ی�3ف ���M ا�c�3 ا�c� ���4 إن ا!ن��ن �� أ23u زوج�O�� ��P� Lه� ی�م ا�����P آ(cB أح

 اH ��ا�
 آ��Zة�>�j �� أ�pث ��>�5، �� L� Lی�ً�، ه\ا آ��� E�X ،ًا��P� ل��  .أ��P� 23uًا، أ

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

����5 ه� ا�c�3 ا�\ي ی���� �3 و��ة ا!ن��ن،    E�� اH إ�E أ�� _� EMا����4 ا�\ي ی� c�3إن ا� c�

، ��� ���E�g ه��ك أ���ل ����� �3 ا����ة، إن آ�نh خ��ة �?� ا�4�M ا�(�ری�، إن��ن ��)�� E

���ل ا�����4، Uأن�اع ا EMوه\ا �5 أر ،L��� ��، ه\ا ����� �3�X ?3� E�� ،دار أی��م E��

3 و���L، وآc خ�� یt�� �5 ه\� �� Eإ� �?Pا�(�ری� ا���، ی��3 �� ص���� �5 أن� �MJ ا�4�M �� ا�4

  .ص���� ا�\ي �c3 ذ�_

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

 ی  M ���4ا� c�32َ �5 ا�bَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� �Bا�� �>�ن ذا أثٍ� ��ود وذا أثٍ� واسkٍ جًا، ه\ا ا�\ي 

ة � ���J �� ه\ا ا��2�P، ا�����E رأس ���R اUواcR، �� ا����Pس ا�\ي ا L�3ل ا�2��3 ج�iأول أ�

 أی�ً� ا���ع ر�3M ا��tث�� وا��� أی�ً� ا��اد �Mة ا��tث��، ��Pی�q، أحه� �Mة �tث�� ه\ا ا!ن��ن، وا���

 �3Mع ر���ث��، واtث��، ون�ع ا��tة ا���M ،ن����و���L أ��ف إ�E ه\J ا���Pی�q ن�ع ا��tث��، 3Buً� �� ا

ا��tث��، وا��اد أ�c ا��tث��، و��y ا��tث�� �>�ن ���L ا�4�ة وا���م آ�� ه� ا��اkM ه� ا!ن��ن اUول 

yا�� 
�Bوح yا���   .س�

  :Uخ�ة ا�>�امأی?� ا

   cوج T� Hل ا�Pا " ح���� ی�������_ " و�>c درج�ت ���  2)�� Hا ���E�3 ذ�_ أن ح(�_ 

 c4��� ،Hف ا��ا����4، وأن ا������Pت ا��gBی� E�3� f �?�، ا��2��P ا���P�P ا���س رج�ن إن��ن 

3 �� ا�ن�� واQخ�ة، وإن��ن �� LPخ� Eوأح�5 إ� ،L)?��� �Bوان� L� 5� h���و ،H5 ا� c�p

  .�E خ��Pg� LP �� ا�ن�� واQخ�ة��?(L، وأس�ء إ

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

  ))و�)7 در'�ت م	� :	�(ا (( 
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  .و�� Oی� ث�ن��  

C�2َ�4�)ََوِ�ُ)�7 ِوْ'2ٌَ! ُهَ( ُم�  
  ) 148: س�رة ا��PBة( 

  E��3� ل�M ،ه� �5 اخ���رك �?���� hا��ج?� ا��� أن J\ه ،���� hأن :  

� Cْ�َ�اِتMَ�ْا ا)Gُ&ِPَْس�+َ  
  ) 148: س�رة ا��PBة( 

   ،5���� E��ی��3 أنh ���� اQن، وUن_ ���� ��S>�ن_ أن ����ر ا���� ��S>�ن_ أن �c4 إ�E أ

 hMz� خ���رfی����، ه\ا ا f خ���رf5 ه\ا ا<� ،�Uا 
  ��S>�ن_ أن �>�
 ا�ارة اQخ�ة أن �>�

  ))+�سG&P(ا ا���Mات " ��7 أ<- م6�b وا�=" و�)7 و'2! ه( م(���2 (( 

C�ً0�	ِ'َ -َُأْیَ� َم� َ�ُ)(ُ<(ا َیْ ِت ِ�ُ)ُ� ا����  
  ) 148: س�رة ا��PBة( 

�T وجc، وورد �� �r3 اQث�ر    Hا EP�� 5 أن� � f ،hو�� أي �>�ن آ� ،hی��3 �� أی� �>�ن� آ�

ي رج�3ا و��آ�كB�و�� ا���اب د���ك و�� ��Pا �3_ ��  أن ا!ن��ن ح���� ی��J�BM �� k ی��دى أن 

  .f أن�، وأن� ا��� ا�\ي f ی��تن��3ك و�2 یEPB �_ إ

  :ی� أی?� اUخ�ة ا�>�ام

�� أن ا!ن��ن ��ف ا���P�P �>�ن �� ا���Pم اUول، ه� اUز�� أز�� ����3، أهc ا���ر �� ا���ر 

  :ی���Pن

  10C(ُآ��9 ِ+* َأْص�Nَِب ا����0ِِ� � َوَ��ُ�(ا َ�ْ( ُآ��9 َ<ْ�َ	ُ� َأْو َ<7ُGِ0ْ َم� 
  ) 10: س�رة ا���_( 

�E�3 ذ�_ ا!ن��ن �ا�k �5 حLB ��ج�دJ، وحLB ����� وج�دJ وحf LBس���ار وج�دJ، وحLB �>��ل   

�5 ا����، ا�\ي ی��4رS� ،Jذا �hP��i رؤی�k� L ا��y س3 �� ا�ن�� واQخ�ة، �5 ه��  *�Bی ،Jوج�د

�� وی�Pلآ�ن ���L ا�4�ة وا��  :�م ی

-��9P'وارز��9 ا qً��� 7��&وارز��9 ا�&�:-، وأر<� ا� �G� ^Nا���2 أر<� ا�.  

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام

f ����� ن��_، ن��_ ���i_ إ�E ا f ،�?� y��� ،H�����f �? ���ه2 أن_ خ�� وأنh�� h آ\�_، ی��3   

cBP ا���P�P ا���ة وf یcBP ا��ه2 ا���ی� �� ا!ن��ن ا�cM�3 ه� ا�\ي ی�3ف حL�P�P ����ً�، ه� ا�\ي ی

 5� 3�Bوی ،L��z� ا���ة ا��� �P�P5 ا��� *�Bا�(�يء ی �ً�Rدا ciBة، ا��� �P�Pح Lا����ة وه2 ��ی� و��

 c�3ا� �� ،Hا k� ��Bل آ�<Xإ �� kPی Lأج� Eدن Hس�� ا f ��� ا��ه2 ا���ی� ا�\ي ی�رJ، �� أن أح

،H L�M ا����4 ا�\ي  hpp�����4، وإرواء ������، ود� �?� �o�Bن ،�?� ���M f ل���Uف اfO ه��ك  
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Lإ�� E3�� أن �oBی� c�3ه\ا ا� ،L� �4خ�� E��3� Hا Lج�� L�3�� ا�\ي c�35 ا�<� ،���uا��.  

���L ا�4�ة وا���   �Bا�� L��� L�ْ�َ Lbا�� �� اH �5 رواحL َرِB� Lا�����4 ا!آ�ام اس� م ی��3 أح

�L�ْ أخ\ ا��ای� ��P�L� c ح�c�M E، وج�ء دور َ Lbا�� ��ًا ث��Zً� �� ��3آ� �z��، اUول س�ن� زی َرِR�M

 �� اH �5 رواحL َرِB��L�ْ أخ\ ا��ای� ��P�L� c ح�c�M E، ث2 ج�ء دور س�ن� َ Lbا�� ��س�ن� ج��3 َرِ

��ًا رأى ا���ت ��5 ییL ���د�X ه� آ�ن ،L�ْ�َ Lb�3ا��gل ����5 �5 ا��Mد و .  

*�)	� *�PG� w8 إE> (ت �= ص��6     ی�	م ا��	ه>ا ُ�   

  وإن �(��G+ 6= شـــ6�G         إن ��0E* +2�0	� رض�6

أخ\ ا��ای� أخ�ك زی ��P�c �?� : وأخ\ ا��ای� ��P�c �?� ح��M ،c�M Eل ���L ا�4�ة وا���م �� ا��ی��  

ث2 أخ\ ا��ای� أخ�ك ج�P� ��3�c �?� ح�c�M E وإن� ��أى �L��P  ح�c�M E وإن� ��أى �L��P �� ا�(��،

 �� Hا ی� رس�ل ا���M ،Hا B���E أخ�?2  Lأص��� y�P� 2وس� L��� Hا Eص� �Bا�� h<ا�(��، وس ��

 ا�M HلB� c3� : 5� اH و�M�c �?� ح�c�M E وإن� ��أى �� �L��P ازورارا B�ث2 أخ\ ا��ای� أخ�ك 

Bه L�Bة ص�ح�ا�4 L��� �Bث�5 ث�ن��، ا�\ي ی��دد �5 أص��ب ا���دد ث�� LنU L�B5 ص�ح� L��P� �

 5� �ً[�X �i3أن ن 
��iا���م ن�5، ن 
��iذا ن�� ،L��P� �Bه L5 �\ل ن���وا���م ث�ث�5 ث�ن�� 

  :�Mل �E��3 أ��ا���، �X]ً� �5 ج?ن� �X]ً� �5 خ�B����X ،]ً� �5 ا��X ،2�3]ً� �5 ا�(��X ،J]ً� �5 ا��Pة

  C)3(�َوِم	�� َرَز�9َ�ُْهْ� ُیGُEِ9ْ(َن 
  ) 3: س�رة ا��PBة( 

  5�Pأول ص�� �5 ص��ت ا���:  

 �َ�Gِ�P	ُ�ْ�ِ ُب َ�� َرْیَ; ِ+�ِ- ُهً=ى�Pَ(ِ�ْا Qَ�َِذ�)َرَز�9َ�ُْهْ� ) 2 ��	َ��َة َوِم��ا��ِ>یَ� ُیbِْم9ُ(َن ِ��hَ�ْْ�ِ; َوُی�Gُِ	(َن ا�

  3C(ُیGُEِ9ْ(َن 
  ) 3ـ  2: س�رة ا��PBة( 

  :ی� أی?� اUخ�ة ا�>�ام

   ��� ،c�35 ه\ا ا�� Hا _�<� yا��� ���� hP���3_، ��� أن ن�ای�ك ار�� fإ L� 5�3��� أن Hأ��ك ا ��

 5� L�� h�� �� ،_� Hا y���� 5� ،_� H>�5 ا��ك و�>5 �5 �q�� 2�e �5 ج? c�� 5� L�� hأن


 ه\J ������_، و���u c��  fإ L� 5�3��� أن Hأ��ك ا �� _�\�� _M
 ه\ا ص�u c�� 5� L�� hأن

�T وجc أن  H�� yی�� fو ،_�i3�� fإ L�t�� و�� أ��ك أن _B�)�� fإ J������3_، و�� أ��ك أن �

cوج T� Hل ا�Pی ،L� E�3� f م�ل آ�Pی:  

 �ُ�0ِPَ�ْ>َ 5(�ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوِإی��َك(C  
  ) 5: ��س�رة ا����( 
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 ح�ج�   ��u 5� cه ،L�i�t� cR5 س�� cل ه�P�� ن��إذا آ�ن ث�* ا���c اUخ�� نTل ر�>2 إ�E ا����ء ا�

�� 5� cه ،L� �?��M���)ی��(� ا�� Eح� ،L� ��p�� ��o�.  

  :ی� أی?� اUخ�ة ا�>�ام

  [�i� أن �� اH، و�3�u E��5 إ�E ا���?� �3 أن ��i]5 إ�E ا!ی��ن ا�\ي ح�X L�� h�4]ً�، ح��_ 

ا�\ي آ��c أن ی�ص�_ إ�E اf H ی��oB أن ��>� ��gء ی��3 ��E ا�c�3 ا����4 ا�\ي ه� ��� وج�دك 

��E ذ�_ ا!ن��ن ح���� یt��L ��_ ا���ت ی�Pل cد�� �Bن��، وأآ  :�� ا�

� ِإَذا َ'�َء َأَ�َ=ُهُ� اْ�َ	ْ(ُت َ��َل َرب4 اْرِ'0ُ(ِن �P�َ�)99 ) 7ُ	َ:ٌْ! ُهَ( 4�0َ�َ* َأ	َ�َ�ْآ6ُ َآ��� ِإ<��2َ َآِ�َ �	َ�+ِ �ًN�َِص�

C�2َ�ُiِ��َ  
  ) 100ـ  99: س�رة ا�����zن( 

 -ْ�َ�ِ�Pَُل َه�ُؤُم اْ�َ�ُءوا ِآ)Gُ�َ+َ -ِ9ِ�	ِ�َ�ِ -ُ�َ�Pَ19(� َ+َ م�� َمْ� ُأوِ�َ* ِآ ( -ْ�َ�ِ��َ�ِ 6ُ9ْ9َ َأ<4* ُمَ��ٍقfَ *4>ِإ)2َُ( ) 20+َ

ُآُ�(ا َواْشَ�ُ�(ا َه��9ًِ� ِ�َ	� َأْسPُEْ�َْ� ِ+* ) 23(3ُ�ُ(ُ+�2َ َداِ<َ�ٌ! ) 22(ِ+* َ'�9ٍ! َ:�ِ�َ�ٍ! ) 21(ِضَ�ٍ! ِ+* ِ:�Jٍَ! َرا

 !ِ�َ�ِ�Mَ�ْ24(اْ�َ ی��ِم ا(C  

 -ْ�َ�ِ�Pَ9ِ* َ�ْ� ُأوَت ِآPَ�ْ�َ ُل َی�)Gُ�َ+َ -ِ�ِ�	َJِ�ِ -ُ�َ�Pَِ�َ�ْ-  َوَ�ْ� َأْدِر) 25(�َوَأم�� َمْ� ُأوِ�َ* ِآ���2َ ) 26(َم� ِ�َPَ�ْ�َ َی�

9َ� َ:49* َم�ِ�َ�ْ- ) 27(َآ�َ<6ِ ا�Gَ�ِْضَ�َ! cْ49* ُس�3َ�ِْ<َ�ْ- ) 28(َم� َأ:َ Qَ�َ) 29(َه Wُ(%�hُ+َ Wُ30(ُخُ>و ( ��pُ

 Wُ)%َص� �َ�Nِ#َ�ْ31(ا ( Wُ)(ُ�َُن ِذَرا:ً� َ+�ْس)َ�ٍ! َذْرُ:�2َ َسْ&0ُ�ِسْ�ِ *+ِ ��pُ)32 (>ِّإ �ِ�gِ0َ�ِْمُ� ِ�����ِ- اbَْآ�َن َ�� ُی -ُ

َ�� �0َ�َِم اْ�ِ	ْ�ِ)�ِ� ) 33(:َ %~Nُ34(َوَ�� َی(C  
 )�M33ـ  19: س�رة ا��� (  

��� ���M ا�c�3 ا����4 ا�\ي ه� ��� وج�دن��� Eإ� hPو� M أن أآ�ن E��3�و Lن��Bس Hأرج� ا.  


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� �� �r3 �5 ی���دون ) :123( ا�رس  -������ض ا��oور 

  .ا����ج

  19-09- 1999: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  ...أی?� ا!خ�ة ا�����zن

���4��ٌع دyٌ�M جًا یkP �� ��اث� ��� cٍ<gو� L2 ا���س، إنe3� L:  

  ا��oور 

 ی��o@ أ�Mو  ی��o ٌأ�Mى ا���س وأE�p ا���س، ����oور أحMا���س، و j3� ی��o@ أMا���س، و �P

ه\ا ا�����ع �� ذه�� �5 �ٍة �uی��، و�>��� آ���b رأیh إن��نً� ���ً� �?\ا . اUس�Bب ا�ُ�?�>�

b �5 ���3(�: ا���ض، أ�Mل�f رس  .ه\ا ا�����ع �����c�4 �� ا�

... أی?� ا!خ�ةBأن ن cBM ه\ا cص����5 �b �5 ن�eٍة آ���bأ ا��ی* �f ع��  .ا���

��E خ�ف �� ه� ���L، أو أن ���� �ً[�X 2������P3� ��p �ًل، �� رأیh إن��ن  �ً[�X ى��ور أن �oا�

���م ا�ی5، و5I أن ه\ا ا�2�3 ه� ا�ی5 آ�L ه� ���o، �� أن إن��نً� b5I أن إن��ق ا���ل  5� �ً��� 5P�أ

L ا�(��، ه\ا �pور، �� أن إن��ن b5I أن أذآ�رJ وحه�، وا���3ی� ��P� LB�P یخL� c ا�(��، وحJ یخ�

 c�35 أن ا�I ور، �� أن إن��ن�oا� �� kMی5 وه\ا �pور، �� أن إن��نً� b5I أن ا��LP وحJ ه� ا�

أن� f أأذي أح : أ�6، ی�(� ا!ن��ن �?� ���o، وآ2 ��5 ی�Pل �_.. ا��P� ���4 �� ورع و�� ��Bدات

  .�� وf یt� tB3ي ��Bدة، ه� ������o ا�(��b، وه� f ی4

 b�f ع ه\ا ا���ض ��5 ا���س��X ة�Z<�L���E ���ص�c أ��ا   ..�5 و�k ا��

 ،��o� hنt� L�����E خ�ف �� ه�  �ً[�X h�bه��س، إذا ��Pه� ا�� kMا��ا ،kMف ا��ا�ی�ى خ ��oا��

 c� ،c?)ور ی��وي ا��oوا�y�M  .ا��صj ا��y��i ���اk� kM ا���c: إن ��3یj ا�2�3 ا�

��، أ�� إذا أ�L��i ح(�ً� ��ق ���� hنt� �P�Pا�� L�)�� ء�gه\ا ا� h���آ�X cء �L ح(S� ،2ذا 

��o� hنt� L�����E خ�ف �� ه�  L��?� وإذا ،��o� hنt� L�)5 ح� h�b�M وإذا ،��o� hنt� L�)ح .  

���� cZ� :  

��رة، ���ه2b أن ا���ء اUح�� إذا �yb�t، ه\ا ��ء زی��، آ� ی���Eb �� ا��iیk� ،y أن إن��ن اE��M س

 _�bح��ق ا�����ك وآ�f ا���� h3��� �� ،hزی L�� q�� أي أن ا�����ك ،�iء خ��ه\ا ا���ء 

�yb�t �?� آ�  خ���5 أ�j ���ة، ��y@�t ه\ا ا���B4ح f ی��3 أنL �������، ��5 ��ه2b أن ه\ا ا���B4ح إذا

c?)��� ،cج�ه ��oوا�� ،��o� �?� yی�iا� �� Lاء ا!ن��ن ی����ى أ�  ..أو ا��oور أ
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وأن� f أری أن أوسk ا�����ع �رج� أن یc�g ا����ة آ�b?�، أن� أ�4M ه\ا ا�رس ��u E�ب ا�2�3 

��E روbاد ا����ج ،�P� .5 ���ً� �5 ��وع ا�P�ء ؛ أ�X 5P�إن��ن أ )� M �RTی>�ن ��ع ُج Mی5، و

��ء ه\ا  �� 2?���Pا���س، وی ��P� E��جًا، إذا �L ی��o، وی5e أن ه\ا ا���ع ه� ا�ی5 آ�L، وی����3 

  .را�2�3 ا�\ي أ�L�P، ه\ا �pو

  : ?��ك أ���Z آ��Zة جًا، ��ًZ�3Buً� �� أردن� أن ن�i3 أ���pf ��Zار أهc ا���3ص� �

 و: ه��ك �5 ی�PلٌPن�� ن خ�ٌ� �5 ا����]�، ا�ن�� �Xء ح��� ��5 یی_، ا�Pخ�ة ن��]�، وا��Qا

����س� ����س�، ان�?T ه\J ا���ص�، انq�o ��?� إ���M E رأس_، و�X fء ���_، ه\ا أآ�B أن�اع 

ا�ن�� Uن ه\ا ����ع أن� f أری أن أخ�ض �� �pور أهc . ا��oور، �>5 ه\ا �pور أهc ا���3ص�

  . f ی��?�

���J، ور��� ا��pوا أی�ً� �4�ح R��O?2، ه\ا �pور: ی�43 اH وی�Pل ه��ك �5 E�� c<bآ�ی2، ن� Hا .

h�b �>2 ن��ذج �5 ا��pار أهc ا���3ص� أM ،ًا�� ن�ی أن نخc إ�3Bu Eً� ه\ا ا�����ع �uیc ج

  .ُص�
 ا�رس

ون أن?2 ��E  هfzء ا�\ی5 ی���وا �(��q ا�2�3، هfzء ا�\ی5 ی���دون ا����ج، هfzءP�3ا�\ی5 ی

ا�?2 إ��p Eوٍر خ��i حy، وأن? 2����Mbا، وأن?2 ن(�ا، هfzءMل أT� M.  

: ا��ی* �u 5�ب ا�2�3 ا�\یcٍ<g� 5 أو ��خ� و�3Mا �� ��y�T ا��oور، �Mل... �5 أن�اع ه\ا ا��oور

���b وا��b��P3، وأه���ا ��gب ا�2�3 أح>��ا ا���3م ا�b�u 5� �ٌ[� 5 ه��ك� �?eا�(�ارح وح� @P�

 ،J�4� rp ًا، أ��ا���3ص�، أي �X L3?�دة، L��X ��ن، �5 ا��3? ا���ن�، ����@ق، �g?�دة آ��Bة ج

��B ���نL، ���ی� دخ�L �� �� د�bM، ی�?�، ی�3
 ن�د، ی�gب أرج���، �?\J ا��Uر ����i، أ�� ه� 

��� وا�L3� ،���P3 ا�g?�دة ا���ن��b، �5 ا��3? ا���ن� ـ وان��gا ا���3م ا���P�ء ا�\ی5 أfzـ ه ��Uا E?

��ت، ا��pوا ���I ،2?��3ا أن?2 �i��� 2?ا أن����T5 ا���3ص�، �2 ی�� �?eا�(�ارح وح� @P�� وأه���ا

2��  .ا��f ����3 ی�اد �L إf ا�c�3 �5 اH ��>�ن، و�� ن�e هfzء �5�3 ا���4Bة، ����ا أن 

c�3� jآ� h������h آ� j�c�3، آ� j�Tآ� ن��_، ه\ا f ی(ي،  �� أن_  ،c�3� أن �oBی� ،�)�� f

4 أن �Tآ� ن��_، وه\y�T�� J خ��i جًا، �2�3 آ�j �>�ن ا��Tآ��، ی(
 أن �Tآ� ن��_، f أن P���

 ،y�Mم د�آ ،c�3� أن 
�2�3 آ� j�Tآ� ن��_، ی(
 أن �f c�3 أن �2�3 آ�j ی��oB أن �c� ،c�3 ی(

�3�� ی����J إ�>�ن �5 ��ذا ی��oB أن ��5Pc3 ا!ن��ن ا�2�3 ص�ر �� .  

�5 : حbث�� أخ ��Pل �� �g����b رجc �5 أهc ا�2�3، أ�EP درس ��j4 ا���دي �X رس�� �� Hوا

�B<ا� ��\� ،�B<ل ��. ا��M : واH أ�ع إ�اع، ���ق ���@ق، �b2 ا�����ع �5 آc أ�uا�L، وأ��g� Eاه

����، وأ�Mال ا�����4، وl4M ا�����X ،5�3ء راkR جًا، ���� ان�?E ا�رس، دخc إ�E �5 ا�>��ب وا
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���p ا��رس�5، و�bj رجً� ��E رجc، وانTوى و�2 ی�3g أن أحًا �5 ا�����یL� 5 أن ی>���L، ه� 

  .أ��E درج� �5 ا�>�B وه� f یري��ق ذ�_، ه� cBM دyR�M آ�ن ی��bث �5 ا�ِ>�Bْ، وه� �� 

إخ�ان ا�>�م دy�M جًا، f ی(ی_ أن ��2b�3 آ�j ی��oB أن �c�3 ؛ �c ی(ی_ أن �c�3، وf ی��oB أن  ی�

b �5 أن �Tآ� ن��_�f c� آ�� ؛Tن ا���<� j2 آ�b�3�� . ���<ی Lت ا�2�3، أن�Pح� �� ��iخ y�T�� ��

hأن ،q�gًا، ص�رخ� آ���2��3 أن ا��B�o ح�ام، وأن  ���2�3 وf یc�3، واH أ��Xء ����س� ووا��� ج

�bT وج�M cل Hأن�اع ا!ث2، وأن ا Xأ �� kPب ی��oا��:  

C�ًD0ْ�َ �ْ(ُDُ0ْ�َ ;ْPَhَْوَ�� َی �  
  " ) O 5� "12ی� : س�رة ا��(�ات

آ�b�� hة �� ج��� . وأن، وأن، وأن، وأن ث2 أنf h ���رbع أن ���oب آc ا������c� ،5 آc ا����3ء

�م ���h ن�eي أن آPًا، وه� �2 ی
 ن��L وص� ��E آc ا����3ء، و�أ ی��gح?2 واحًا واحb4ن c واح

2?� h�P� ،5������� �ً[�X : �� L� ا��t�ا������5، و ���� �ً��أن� f أس�k ��>2 أي آ�م �� �2 ����3ا 

 س?c جًا، ��Qن �� ����� ���ءPا�� fدم، وإ�Pع ا��BسUا����� �?��. ا �� hء آ���� ،yR�Mك أ���� ُ�?م �

 ،yR�M� cاخ��u �gا�y، �5 اUس��h ا�����b، اQن �� c���M �� و�h3 ی�ا�E ا���Bء إ�E ا� 5�

��g س��ات أو  Eء �����ج إ���� �gأ�� �� أردن� أن ن� ،c?م سص�ر آ�م �5 اUس��h ا����hb، ا�?

 س?c جًا، �(�ی� Pًا، ا��h�b ؟ ا��خ�q س��ات، ا�?م س?c جM ذا�� hًا، أن  �س س?c ج

�م �X]ً� �������5، ه\ا ن�� P� 2� ،�ً[�X م�P� 2� h؟ أن h�bM ذا�� hأن ،tiء وأخ�X مbM ا ا!ن��ن\?�

 ،L�4و�� ،Lراح� ،Lن�� ،Lأآ� ،L��� ؛ ���4، ان���ء ��دي، ان���ء ذا�X ان���ء ،kR�X H�� وا���3ذ

� L���)اس� ،Lه�Tن ،Jدfأو E���4
 ن��_ وص�ً� �� jآ� ،�ً[�X h�bM �� ،ن���iا� J�P، و�3� 5

  .����5 �(��ح?2 واحًا واحًا ؟ا��

 ا��>�ة ��ة ث�ن����t2 : سb�3�� ی�(�_ أن f ،c�3� ی�(�_ أن ،c�3� أن �oBی� j2 آ�b�3�� ی�(�_ أن f

�ً��\ا�L، إن�� ه� وس���، ���2�3 ��  آ� j�Tآ� ن��_، ی�(�_ أن �Tآ� ن��_، ا�2�3 �� ا�یq�� 5 ه

� L� c�ِ�ُEأو� c?)آ�ن ا� L� c�3ن �2 ُیS .  

�bT وجc ��ذا �Mل ؟ �Mل Hا:  

  C)9(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َزآ��َه� 
 ) q�gس�رة ا�(  

cPل: و�2 ی�M c� ،ل ه\ا�M �� ،�?آ�Tی j2 آ�b�3� 5� أ��� M:  

  C)9(�َ�ْ= َأْ+َ�َ� َمْ� َزآ��َه� 
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،�ً3� �ًM�uأج� إ L� q�� �?آ�Tی j2 آ�b�3� 5� أ�� . �b��P3وا� �b���gا ا���3م ا���P�أي أن?2 أ �M�� J\ه

i�g6 �5 ا�� ،��i�3ا �� �6ٍ خMو Mورون و�o� ،ون��o� ءfzه ،�?� c�3�3ا وأه���ا ا�Mو Mن، و�

  .�� حcR�B ا��i�gن

��ً� وLPbBu أح>�h ا�2�3 وا�c�3 ا��eه� ؛ ج�ارحL : ا����M ا��Zن���X �ً��� 2b�3� ،LiB� Lدخ� ،�?iB�

��2 : �� ح���L ا�����3، ن�Pل cه� ص�ر آ�� ،LB�P� ���3ی f M J\ه ،�uور J��ه\ا ا!ن��ن �� 


 �?�>�، �� ی>�� أن �Pأ��اض ا� J\ه ،و��LB�M �b?u �� 5<� ،c �5 ا�3(
، �5 ا�>�B، �5 ا���

���c� ،h ی� ��� c�3� 2 وأنb�3�� _B�M ��?i�آ� ن��_، وT� وأن ،h��� ��� c�3� 2، وأنb�3�� أن �oB

�bT وجc ی�Pل Hن اU:  

  C)89(ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� ) 88(� َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  )س�رة ا��3gاء (

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bوا��:  

))gُ9َْی w -َْ�ِإن� ا���(ُ�ِ)�ُ�ُ �  )) ُ� ِإَ�� َأْ'َ��ِدُآْ� َوw ِإَ�� ُصَ(ِرُآْ� َوَ�ِ)ْ� َیgُ9ُْ� ِإَ�
  " ) أ�� ه�ی�ة " �5 : �5 ص��� ���2( 

���h ؛ �c ی��oB أن �B�M ��?i_ ا�\ي ه� ���e ا��ب، �� دام  ��� c�3� ی>�� أن f ن���Zرج� ا��� ا�

Hا��ب ا �e�� �?� �����M Eإ� �eی�.  

��Mٌ� ث��u 5� �Z�ب ا�2�3 ����ا أن ه\J اUخ�ق ا���u�B �\����، إf أن?2 : ا����M ا��M ،�Z��Zل اQن

�?��
 �?�>�، �>�?t� 2?B)3� . 2ن��?2 ی��eن أن?2 ���ّ>�ن �Pأن ه��ك أ��اض �� ا� h��� �Z��Zا�

��: ��ه��bا أن?2 ����3ن ��?�، �Sذا �>�bB ی�Pل �_�iا� bT� J\ه .�i� ل �_وإذا�Pول ی : 
ه\ J�tدی

J أ��اض �2 ی�(� ��?� �>�L ی���ه� �����ًا �L���4، ه\g� J>. � خ�ی5���� آ��Bة جًا، وه\ا ��>�ن 

kMء وا�gا�.  

2?� �Pًا ��5 أ��ي أ���Z آ��Zة ج��. واH أی?� ا!خ�ة إن �Xء اH �� ه\ا ا�رس f أ�>�2b آ��� إf و

f��<��� L4R�Pن ی���� نQإ��?�، ��� ا cوص �� J\ه ،
�Pا� ��?i� ذ�_ ه� �2 ی�(�وز ��ح�� E�3� ،ت


 ـ ���_ . آ�B، و�� �2�i � خ�ی5 إذا I?�وا أ���L، أو إذا ����ا ن�e اQخ�ی5 ی���biن�Bu �� hنt�


�Biل �_ ه\ا ا��M ـ إذا :L� h�M ؟ �ًPس�� _�b<ن: �5 ح�ص�. ���
�Biه\ا ا� L�����أ ،jوص kg�t� L ؟


 Oخ� یL�i3 أM\ع �Bu 5� kس� ��bا��?�2 آ� ��J أنL ه� ا��ح��� �eن hی�� �<� Lل، إن�P3� ��p

ح اQخ�یS� ،5ذا و� cی��� f دbأن ی��� �� ی�ی��ح Oخ� �?��، ه\ا إن��ن ����ف، �>c إن��ن � اح

��E ا���ر L�� 53iی.  
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� L� h���َم ا��gم، ِMَ ���� L�� Hا ����، ��Tل �J��3� 5، ونTع خ��L س�ن� ��� ر��

��zل أ��� ا���P3� ة ـ�B��5 ی��ض ������ وأ��>?�� وخ�ض ا���ء، و��P� ،J��3� L3ل �L أ�� 

  وی��k نL��3 ؟ ـ 

L� ل�M ا�: ـ h3ص� Pرض�Uا cأه �� �ً��e�  .��م ص�3ً� 

آ�ن ��BPل، �b_4  �� ���(�ز اQن ـ ا���م ـ ��BPل ا�>�م، أ�� وhM س�ن� �. �P3� ��pل أنh خ����

  :�� صرJ و�Mل

�bTآ2 اH �?\ا t� ،2ه�Pإن>2 آ��2 أذل ا���س وأح ،h�3و� L3� h�3�� ة�B�ـ �� ��pك ی�Pل ه\ا ی� أ�� 


 ا��i� ��?�� ،5ی�bT وجcا� Hی\�>2 ا J��o� bT3.  

ا�ی f 5���� f ،L����L إf  ه\ا ا���ری6 ا���3ص� و�� cBM ا���3ص�، �?�� hB�u ه\J ا��U ا���o� T3 ه\ا

ی5���.  

 LB�M ��?iی fو c�3ی2�3 وی y�T�� �� ،ًاه��ك ��O y�Tخ�، ا���y�T اUول ی2�3 وf یc�3، ه\ا آ��Z ج


، �>�L یzو�ل أ��ا� L�tویً� �Pوی2�3 أن ه��ك أ��اض �� ا� c�3ی2�3 وی �Zح��� ث�� �� ،L��5 أ��ا

Pإن��ن ی E�� ��M ذاS� ،L���4ل: �ل��Pه� یTا� J\ذا أخS� وص� ؟ ـ hأن c?� ـ Lأأد� :���iا� T�. ه\ا 


 �>�L یzو��?� ه� ی2�3 أن �� أ��اض �� ا�. ����4 ا������5 أ�c3 ه\ا: �Sذا �b�Pب إ��M Eي �Mل�P

L���4� cویt�.  

واb�� Hة . ح�E أر�tX 5� kن ا!س�م: اQن ی�ج ��O y�Tخ�، ی���B �� زی�� ا����ة ا�ن��، ی�Pل �_

ه>\ا : دخ�h إ��P3� ��p h�� Eل، آ�L رخ�م ����رد، أث�ث ����رد، وا��جc �5 أهc ا��M 2�3ل ��

�X q�� fط، ا��c3� �� �B ذ�_، ا���B ن�م �� ��h �� أراد أن ی��M ��4م . ی��oB أن ن>�ن أ��م ا���س

�4� L���p k��� f ،cا���yا���   .�L ون�م زوج�L، وآ�ن س�

���M ه\ا ا���ض �i�bب ا�f 2�3ز��� �� ��ض ا��oور، وfز��� ��... خ�ةأی?� ا!.  

 2?���M واbP��ت، و���i��� ه���bوا ج�ارح?2، وزی�b?uأح>��ا ا�2�3، و �ٌM�� ن �� ح��� أخ�ى وه�Qا

 ا��i�gن، وِخَR�<� 5� خ��ی� 
�Pزوای� ا� �� h�P� 5<و� ،�B<وا� ِع ا���q �����4?� �5 ا��ی�ء وا���

���ل ا�����4، وی�ى أن Uا cا��?�ر آ �� c�3وی ،L��� �?ه2 ی��2 ی���iا �?�، وأه���ه�، ���ى أح


 ا�\آ� وان��gر �u *��Bه>\ا ی�ى، ور��� آ�ن ا� ،Hر دی5 ا�?Iإ E����E ذ�_ ا���ص  LZ���

J ی2�P ا��>��)� JرM 5� cb�M أو ،L�� 53u ا����، ��� إن��ن.  


 ح���� ���b�4�X hb_ ؟ ه\t� : Jن h��Pل�oه\ا ا� hB�p ذا���� ،cوج bT� Hدی5 ا �gف نا�?

ح��� د�P�M جًا، ه 2���b�3ا، و����ا، و�b?uوا h�P� 5<� ،2?���M �� زوای� r3� 2?���M ا��Uاض، ه2 

�bT وج�p 5<� ،cب ��?2 أن?2 ی�B�iن ا�\آ� وا���� �� Hون دی5 ا�gا أن?2 ی���bه��5 ا���س، إ�� 
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 5� kس� ��b�3ري، آ�X f 5<� ،5خ�یQ�� 53i��� �ً�����وى ا��iی�� ا��3ی��، وإ�� ص�ی�ً� ���

  .ا���p ،�4 أن� ا��4 إن��ن آ��� ی53u �i3، أن ه\��p J وأن�

  :آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م... �>5 أی?� ا!خ�ة

))Pُ�َ4َوَس�َءْ�ُ- َس� -ُPُ9َ�َ�َ -ُ�ِْمُ�َمْ� َس��bْ	ُ�ْا �ُ(ُ�ِ<َ+َ -ُ((  
�5 : �5 س�5 ا����\ي(  " ���  " ) ا�5 

Lآ� ن��Tف �5 ی��� cوج T� Hا �� Jء ا�\ی5 . �?� ��جٍ� أ��fzه bذم cوج bT� Hا �Bس������

  :یTآ�ن أن��?�P� 2ل

  َی�Jَُء�C َأَ�ْ� َ�َ� ِإَ�� ا��ِ>یَ� ُیَ�آ%(َن َأْ<Eَُ�2ُْ� َ�7ِ ا���ُ- ُیَ�آ4* َمْ� 
  " ) O 5� "49ی� : س�رة ا����ء( 

Hوأص��ب رس�ل ا ،Lورس�� H5 ا�  ..أن� أ���Eb ا!ن��ن یc��P �5 ا��ی* �5 ن��L، وی>�Z ا��ی* 

أ<� :�f =9 :&=ي �*، وأ<� م0- إذا ذآ�<*، +kن ذآ�<* +* <E�- ذآ��- +* <E�*، وإن ذآ�<* +* (( 

  ))م� ذآ��- +* م� خ�� م�29 
  " )أ�� ه�ی�ة " �5 : ص��� ا���Bري �5( 

�bT وجc، ورس��L، وأص���L ا�>�ام Hرس ا أح��نً� ا�رس آ�L ���رl�X J، اجc3 ���ر ا�)�.  

��2 ا����ى، وی5e أن . اQن �� أن�اع أخ�ى �5 ا��oور أ�Xت إ��?� �� أول ا�رس �� ���B�� إن��ن

 ی��4P �� ا�c�3 اM ،L@ی5 آ���2 ا����ى ه� ا� 5Pی� Lأن fإ ،�b���X ٍت������� L�M لT� M���4، و�

E��3� L��M أ�Pا����ى، إن��ن ی:  

C�ِ2ُ(ا ِ+* ا�=4ی�GEَPَ�َ�ِ !ٌEَiِ��َ �ْ2ُ9ِْمْ� ُآ47 ِ+ْ�َ�ٍ! ِم �َEَ>َ ��َ)ْ�َ+َ �  
  " ) O 5� "122ی� : س�رة ا�����( 

ة، و�� ��2 ا����ك، و�� ا����ك إ�E أ�5P ا��5e� LP أن ا��LP ه� آ�X cء، �?��ك ��p ه\ا �P3آ2�3 ا�


، 5I أن ا��LP ه� ا�ی5، إن��ن 5I أن ا��(�ی ه� ا�ی5، ا��(�ی جTء �5 �Pا� ��?i� ،cوج bT� Hا

ا�ی5 و��q ه� ا�ی5 آ�Lb، إن��ن 5I أن ��2 ا���اری* ه� ا�ی5، إن��ن 5I أن ��2 ا��Pاءات ه� 

ه\ا ا�(Tء آ�b وkM  ا�ی5، ه\J آ�?� أجTاء �5 ا�ی5، ��!ن��ن إذا ��ه2b ا�ی5، ��2 ا��Pاءات جTء �5

  .�� ا��oور

 ،Eو�Uا �Mوح(� ا��� ،jأي، وا��أي ا��������� ��tول أن یUا Lbت، ه��b������� و�� ن�س أو��3ا

��kb آc ح� P� ،�)ا�� J\ه E�� Jن��، ورد�Zا� �Mا�ُ�َ(�، وح(� ا��� J\ه E����L �� ا�c�P وا��د 

  :وا��Pل، وإن اH آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

  ))َآ�pًqpَ �ْ(ُ�َ Wَ�ِ 7َ��ِ َوَ��َل َوِإَض�َ:َ! اْ�َ	�ِل َوَآrَْ�َة ا��%bَاِل((
�5 : �5 ص��� ا���Bري(  " �B3X 5� ة��oا�� ( "  
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ا�?2، و�2 ی���3ا أن و�� ن�س ا��o�Xا �2�3 ا�>�م، وا���yi، وا������ ا!�pی�b�P، هfzء أی�Mأ hbز� �ً

��2ٍ ه(�5، ا�ی5 دی5 اH، ا�>��ب وا���� ی>��، هc ی(
 أن ��yi�� 2b�3 ا���ن�ن  Eجٍ� إ���� q�� 5یا�

c����� ؟ �ً��z� >�ن�آ�  yی�p!م ا��� 2b�3�� أن 
ة ؟ ی(�P3?2 ا���ی* ا����4 . �>� ورد �� ا��

Lأن:  

  ))ُهً=ى َآ�ُ<(ا َ:َ�ْ�ِ- ِإw ُأوُ�(ا اْ�َ#َ=َلَم� َض�7 َ�ْ(ٌم َ�0َْ= (( 
  " ) أ�� أ���� " �5 : �5 س�5 ا����\ي( 

��E : ا�3َّ�، واH ��ة واح س���t سzال ��Pل �� 5��ن�5 �� ا��Pی� ������5، و����5�gM، و����ز

�bM، و��3ی��M jم ا���c، اخ����ا إذا ا!ن��ن ن�م واس���P هc ه\� ا �?(@ أم ه� ��Mم ��c ؟ ��3یj ا��?(@

L� h�M :L� cMع، و�gص وخ�خS� ��4 رآ��3ن�و ،cه\ا ا��� �� �P���� أن� أن�4_ أن : f ی� رب أن�

�P� ��� �?�BMة و�>5 ا�ا�4 J\ق ��5 . أدري �� اس2 ه����� �ًMر�pو ،b)?� fو cم ا�����M L����� Ebص� ��

��M ی>�ن م ا���c هc ه� ا���Pم �3 ا���م، أم ا�4�ة cBM ا���م، واkM �� ه\ا ��Mم ا���c وا��?(@، أي واح

��M �� 5ی� ا�(ل و�2 ی�>� أن ی��M ��4م ا���c، ه\g� J>�� ی�3ن� ��?� ا������ن، �tآ�Z ا������

  .ص��oة آ��Z ی>��Bه�

��u 5یy ا�l4P، وا���p l4P ا�����4،  ����، ا������ h�o�Xأخ�ى ا �M�� �ًه��ك أی�

Uوا hأن ،j�3���ة، حی* ح�دی* ا�����3، ی(
 أن یt�� ��gء �pی
، ا!�pاب ��ض �� ا�

�� �5 حی* T�� f ،cی�u ح�X Lح�Xوا ،L� _�?� y���اذآ� حی* ص��� یL��3 آc ا���س، و

���k ��3وف، ا�by �� ا���4ح، وا�Xح حی* ���tف ��3وف �> 5��X �� yb�3حL، أح�5 �� �

��  .�L إX>�لا���س ��gء �� 

 ،��Tp �3X �ً�3، وأح��نX Lن?� آ����� Hا Eة إ���و�� أن�س ا��o�Xا ���3XUر واUدب، �( د

ا���P�P ه� ���k، �� أ��Xء ���U�� �3دب، �>5 هc �5 ا���P3ل �>�ن د��ة إ�E اH �� ج��k أآ�Zه� 

��ة �3X وصc� ،j وص��Z� j ؟ ه\ا  .ا��gء آ\�_ ��L ان��اف ���

Z� ب��tا��>�ةس ��� f ��ج ��?� إذا��، وأراد ا���zو��ن أن ی���3ا ا��(�@ل، : c ی��� �� Lأن ��

: �(�ء واح �Mل. ����3ا إ��ن�ت �� ا��M�iت، إ��ن�ت ���k ا��(�ل ����R�u h إu�ق ا��ص�ص

yM�?��  واH ه\ا ا��رق f ی�ج �?�L، ورق �cp�B، ه\ا ا��رق ��p و��u، ه\ا ح��ً� ����رد، �

 �� 5�k��4 ا��رق، ان�LB، وا��Zن� ان�LB ���� ه\ا ��q خ�، ه\ا ���� 5� �b�Bج�ءت ح�وف أج�

ح�وف، ه\ا خ� خ�iط، وان�LB واح ���ع ا��L�� �B ���3، وf أح ان�LB �����ن ا�B�غ، وه� ی�>� 

  .�ن��P� _��� E، ی(
 �?�2 ����������� ج�ء�L رص�ص� � ،L���P��Pأ ا�B�غ و�\ه
 إ
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دي، س�3B و���3 ��g، وح��ب اUر�Mم، �>5 و�� �اQن �� آ��Z د��ة ���M أن ا�O�Pن ��L إ�(�ز 

���L� h ؟ هc جL��3 دس��رًا �_ �� !! ا��?�ی� ؟ cا�����ن ؟ ه h�?� c؟ ه L�أ�M cه\ا آ��ب ��?� ه

�� E5 ���ره� ا����4 إ����ة ��ة أن ���ج ا�وع ج�ن�b�B، ح���_ ؟ �tخ�X �iء �� ان��اف ا�

�bT وجc���?�_ �� ه\J ا���وع، و f�z�� ث Hره� آ�� أراده� ا��.   

ی* ی�iل، ی�Pل �_���� : ،��u�� ة�ِت �?� ���4t� 2� ، إن���ة �� ا���X �g�إذا �� أ�h�P اUر��3 

�bT وجc یcBP �5 إن��ن أن ی�Pأ ا������ وس�رة، وی�آk وی� H�� ،�o��B� ،_�\ور آ�p ء ه\ا�gا� ،)

 E�3ا�� L��� k���� اتg��� 2�?ة آ�?�، ه� ی�ا!ن��ن ا�4 Eرج� ی��ا���BPل J\?� ،�@3P���� f ا�

  .�o��Bت آ��Zة جًاوا���gع �� ا�4�ة آ�?�، �� �

rRآ�ا ا���ا��و cو�� أن�س اه���ا �����ا� . qوی�� ،���L أن یcBP ا��(� اUس�د، ����ب واح 
ی(

ت �� �r3 ا��(�، واح، ویTی� واح?X ةb�� Hا��(�، أن� وا c�BP�� ت������ �g� 
<���� ،

اخ��ت ی�م �� ا����� ا�cBM �Z��Z ا�k��� �43 س���، وا���ارة ث��ن�� وخ���5، و�3�� ان�?E ا��� 

� �g3� 5ی5 ی�م، وا5��M خ���5 واح، �� و��Mا ���ور ���bBPا ا��(� �� دyR�M، �>5 یk�i ا��اح

  . �c�BP آtنL ��43ر ����b�oا�

 
p�g� 5ء ا��)� ،Jدfأو k� ��M �4رت أب� ��� ) ��، ��_ أول أخ ر��L، وا��Zن� ���L، )أز

L� ل�Pب یU�� ،��Uخ� اO �� Jأ�� �� اUب أه>\ا ��c3 ؟ أنL . ���ب أنh وه\ا ا��c�BP: وc�BM یTی�

��B جًا �� ا���، و�� ا���4م، ح�E �� �?� ج?c آ! �5 أجc س�� ���>
 ������ت آ��Bة جًا ؟

 �P� Lا�\ي خ�� j4ا� q�� kح، وی�����ص�ت، �� E��t� ��ا���4ات، درس 2R�M، ی�ی أن ی��4 ج��

  .k آ�t� ،Lbي أدب ه\ا ؟�c ا�(��

 ،���5 أن ا�(���� اUو�E ه� ا�(���� ��P، وا��M�B ����ا �(�� L�Pأن أ� إن �Xء اH �� درس أری

�p ی��g���  .، وا��Zن��، وا��Z��Z، وا��ا��P3� ��3ل �� أآ�Z ا����ج ؛ أول ج��

 hBَُوِه ���� ،Lوج�T� L��� 
���b، ی5e ن��cBM ،�u�X L ن?�ی� ا���ل ی?�gا� c�َ���� ن�س اخ��4ا ��

 kد� �� L�ح�� cآ Lأن k�iوج?�، یT� LB?� ن ا���لf�َب ح��Mذا اS� ،ا���ل �?��� E�� �� ه\ا ا���ل

ة، cBM ن?�ی� ا���ل ی?T� LBوج�L، وcBM ن?�ی� ح��?� �?T� LBوج?�، وان�?E ا��U، و���c�َ���� 5�4 زآ�

 �b���)ح �?� ا!ی���� ����gا� cا��� ،cی�u ج�اب، و�?� درس �?� ����gا� cأن ا��� k� ،����gا�

i� ل���� ،�M��c ص���، إن��ن f یtخ\ ��_ ص E���ی�P أن?� ��P� c<g، ا!ی(���� أي أن_ ����ل 

���b هی�، ا!ی(����ت ��P، أ�� �5 أجc ا��?�@ب �5 �X ح��� 
<���� j���<ا��!!  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1533�� آ��ب ��
 

 �� 2�� Eإ� L�M لT� f ،���4ا���?� ا� k� ،kMا��ا k� ا!ن��ن ی>�ن Lرس أن�tن� أردت �5 ه\ا ا�

 c����2 و Eور، إ��p k� آ��T�و c����2 و Eآ��، إ�T� �� c����2 و Eإ� ،c�� 2�e3� k� آ��T�و

  .��وع ا�ی5 وإه��ل ���P ا���وع ��ع �5

أنL أن� �5 ج���� ��ن وحه� ��E حy، و�Tدري أي إن��ن �5 ج���� أخ�ى، : وه��ك �pور ث�ن�

ود جًا، ��>�� ��� ��<�� ،�P� ��� ��)ا� ،�P� ��� Hا ،�P� 5ورن��oًا، ه\ا أی�ً� �5 ا�  .��Pت ج

��، . ..ی� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام�gب ا�2�3 ا�b�u �� �?eور ی�p E����ب ا��oور �uیc، وأن� ا�4�Mت 

E��3� ل�M ،ن��  :أ�� �pور أهc ا�

ْ� َواِ�ِ=Wِ َشْ��ً� ِإن� � َی� َأی%�2َ ا���9ُس ا��Gُ(ا َر��ُ)ْ� َواْخJَْ(ا َیْ(مً� َ�� َیْ#ِ�ي َواِ�ٌ= َ:ْ� َوَ�ِ=Wِ َوَ�� َمْ(ُ�(ٌد ُهَ( َ'�ٍز َ:

̂� َ+َ�� ��hُ�َ<�ُ)ُ� اNَ�َْ��ُة ا�=%ْ<َ�� َوَ�� َی��hُ<�ُ)ْ� ِ�����ِ- اhَ�ُْ�وُر َو   C)33(ْ:َ= ا���ِ- َ�
 ) �u�� س�رة(  

  ))ا�=<�� ��h و��D و�	� (( 
 )��o4ا� k��)ح ا��X 5� : 5����و �b��ُ 5ة " ( "  

  ..وا��i�gن ی3ه2 وی���?2

  C)120(ِإ��� cُُ�ورًا � َوَم� َی0ُِ=ُهُ� ا��3َ�ْ�Jُن 
  )س�رة ا����ء ( 

L� ل�Pر ��!ن��ن، ی��oن ی�i�g��� :2ٌر رح���p Hا . �� 
��i� ل�M آ��ل 
��u آ�� �� أن �B����

L� h�b هیcBM �b ا���l ی�i3_ اUس]��، ار��ح : أول ا��3م ا�راس�M hإذا أن ،��Zآ yMاUس��ذ f ی

ي آc ا���� ا�راس��b �����م، وا��?� �k أصLR�M، وار���د دور ا������، ی���ح ا�c�i، ویzد. واذه
 ن�م

یt�� ی�م ا����i�� lق ��ب اUس��ذ �>� یL�i3 ا�?ی� ویtخ\ اUس]��، �����L وی�iدJ، ص��، آ�ن 

 �� �3g3� ًا  . أذه�ن ا��5���z وه� ���h ص������ ���p ���4، �� أوه�م آ��Zة ج

��ء ا�\ي أد�� �L أح  :��نً�ا�

  ...))ا����2 أخ�'�9 م� �f	�ت ا�#72 وا�(ه�(( 

.. " ا��ه2 ی��k� �P ا�(?c، وا��ه2 ی��k� �P ا��oور، ا�(?c، وا��ه2، وا��oور �����ت ��gء واح

ح�ل ا�g?�ات إ�E ج��ت ا��?2 أخ�ج�� ����I 5ت ا�(?c وا��ه2، وأدخ��� �� أن�ار ا�2�3، وأنP\ن� �5 و

  ".ا����Pت 

ا!ن��ن ���ج� إ�E ���س�B ا���q، وا��k� y�M ا�\ات، �>� ی�(� �5 ه\J ا���Biت ... ةأی?� ا!خ�

  .ا����iة ا��� �?�_ �2e3 ا������5


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .���س�B ا���q ) :124( ا�رس  -��

  16-01- 2000: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام  

  �ًiِّخ kُ�َوی ،L�ح���� kُوُی�اج ،LMأورا 
ا!ن��ن ا�y�ّ�َ�ُ وا���ج� �� ا����ة، �5 ح�5ٍ إ�O Eخ� ُیَ���ُ

 �ًiِّخ kُوی� ،L�ح���� kُُی�اج ،LMأورا 
�ْ�ح�ّ��، وآcّ إن��ٍن ن�جٍ� ه>\ا ی�c3، �5 ح�Q 5ٍخ� ی�ّ�ُ

�Mد��، ���5 �3 ر���ن دخ��� �� أّول ا��3م، ر���ن َدْورٌة �>��Zّ ج¤ا، ��?� ص�ٌة، و��Mٌم، ِ�َ��ح�ٍ� 

 �� �?gّه\ا ا� �� cb4ح وِص��ٌم، وrّp ��4، وَ�Bُْ� ���ٍن وإن��ُق ��ٍل، و�Mاءة O�Mن، وآcّ واحٍ


 وَرِ�Lِ، واْسLِ�ِ��P�ِ، وِن�Lِ�ِb ا��3ِ�َ�َ�ِ ،Lُ�4ّأن ی� Hسَ�َ� ا ��Bد�L، و�� َصLِ�ِ�ْ، اQن �3 �� ��َ�

  ر���ن ��ذا ی��oB أن نc�3 ؟ 

أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، أّول ح�P�P ه� أّن ا!ن��ن ��E ن��L ���4ة و�� أ�EP ��3ذی�J، ا!ن��ن ���L أن   

3 ر���ن، اQن ��اج�3 � L���ی�cb�t، ه\ا ا�َ�ْ>�
 ا�\ي حL�4ّ �� ر���ن ی��oB أن ی���� 

، هc �� ا�g� h�B>�� ؟ هc �� ا�h�B �43َ�� ؟ هc �� خ�وج ا���Bت وا�Tوج� ������ ا������ت

 ��ّ����M اجِ��� h�Bا� �� c؟ ه cوج T� Hا ���T وجc ؟ هc �� ا��P� h�Bٌء f ُی� Hی�3 ا�gَ�ِ

أ ���\ات ؛ آ�j اّ� H�� _��4�E��3 ؟ Bصّ� أن نUوا h�B��� أB؟ ن cوج T� Hخ�رج ��?� ا jآ�

 j؟ آ� _Rِ�����Bْ أ j؟ آ� q�ْح�اّس_ ا�� �Bْ� j؟ آ� E��3� H ِذْآُ�ك jن ؟ آ�O�P�� _�َو��ِ

�Bُْ_ ���ن_ ؟ اْ�َأ ِ�ُ��اج�3 ا�\ات، ث2ّ ��اج�3 ا�h�B، ث2ّ ��اج�3 ا�c�3، ث�ثٌ� ���>Tاٍت ُآ�Bى، �Sذا 

bر �2ْ ی�yPّ �� آ�نh ه��ك ������ ی(ُ
 أن ُ�Tال، و��ْ���ض جfً أنb واحًا �M fو ،Hسَ�َ� ا f �b�

���L ر���ن آtح Xُ?�ر ا��3م، ��ذا ی�c3 ؟ ��S>�ِنLِ أن یْ�َ�َ� �k اH صْ��ً�  E�� ،ُیْ\آ� �[ً�X ر���ن

  .جیة �� واح Xّ�ال

  Uث� ا�Zا���ج�ت ا� J\ح�ل ه Eوإ� ،c�� E2�ْ، وإ�� Eج إ�����ن��ن Sآ hا�\ات، أن �ُBْ� fًbس�سّ��، أو

��2ٍ ��>���� ؟ درس  q��)� E�� 
Iا�� c2 ؟ ه�� q�)� E�� 
ٌIا�� hأن c2، ه�� Eُج إ�����

�����، درس حی*، درس س��ة، هc أن h����r3� kُ ا���Pی� ِ�َ��ِ�_؟ ه c��tل ؟ ���2�ْ3ِ أس�س� �?� 

E��3� ل�M ،خ�ةQا c5 أه�  : ا�\ي ُی�T�ّ أهc ا�ن�� 

  C 10(َ<ْ�َ	ُ� َأْو َ<7ُGِ0ْ َم� ُآ��9 ِ+* َأْص�Nَِب ا����0ِِ�  � َوَ��ُ�(ا َ�ْ( ُآ��9
  )س�رة ا���_(
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   5� ّ��� ،c?ج P� 2�� M L5ّ أّنI ذاS� ،2�3ا� 
�u �� ��ً���
 ا�2�3، ویcّe ا���ُء �u 5� ّ�f hنt�

 �b��ِ hال أی5 أنzس �ُiأخ ،c�3ن ا�Qا�2�3 ا 
�u س�س�� ؛Uا���ج� ا J\ه ��َio� �b��ِ �2�3 ؟ آcّ واحٍ

وَصcَ إ�E سL3�ْ حyR�P آ��Zة ج¤ا، أی5 ه� ��?� ؟ إذا آ�نh �_ ُج�أة أ��م ن��_ أْن �>�jg ا��gء ا�\ي 

�� إ��L، وأنL� yٍ�Biَ�ُ ��p h ه\J �� حyّ ا!ی��ن ج�ی��، �ّ�ًة و kَM��h یي Jُ، وا��gء ا�\ي �ْP�3�

Pو�� ا�� ��َ��z� �Pّث�ة ج¤ا، أّول ُد��ء ا��?2ّ إن�� أ��ذ �_ أن ی>�ن أحٌ أْس3 آ��ب 4�ُّر �tر��3 أد

��E ا���س ُدروًس� را�iُ�ِ ،�ً3Rل أ� س��ع  �P��ُ ن_ أن�<�S� ،2�3ِا� hBْ�u نQا hأن ،����ِ �����ّ� ���

g�<� أن _���i�ُ 5ْ<� ،ل ه\ا�P� ك آ��� �����3ت ی�>5 أن��ك ذخ��ة، وص�ر ��j �� ا�2�ْ3ِ ص�ر 

 c؟ ه �?g�3� f _ ا����ّ�� أو�ح�� �� �?g�3� 2�35 دروس ا�� �?��b4ا������3ت ا��� ح J\ه hإذا آ�ن

E��3� ل�M ،5���zا�� E�� 
  : ه� �PBّi�ُ �� ���_ أم �PBّi� �ُ�p ؟ ا���P�P رّ��� �T وجc ی�3ُْ

)�ُ0َEْ�َ ��َ َن َم�)�ُ)Gُ�َ �َ�ِ 0َُ�(َن ) 2(َن � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(اEْ�َ ��َ ا َم�)�ُ)Gُ�َ 9َْ= ا���ِ- َأْن:ِ �ًPGْ3(َآُ&َ� َم(C  
 ] j4س�رة ا�[  

   LMأورا 
أت ا�رس ه>\ا ؛ ا!ن��ن ا���y�ّ، ا���ج� �� ح���L، 5�ِ ح�5ٍ إ�O Eخ� ی���ُ� ،�eح�ُل �bوt�

أ ���\ات، أنh ����ٌق ا�اخ�ّ��، وُی�اجkُ ح�����L، ویkُ�َ ِخbiً� ��ح�ّ��، 5ْ�ِ�َ ��ب Bاج�3 ا�ِ�����ت ن��

 cّا�2�3 ؟ وه� آ c�4�� E�� 
ٌIا�� hأن c?� ،���3� 
 اH، وا��B3دة ��?� ج�نٌَB3� رض آ�Uا ��

 2����2؟ ��2 ا�O�Pن، ��2 ا��ی*، ��2 ا����ة، ��2 ا��gی�3،  bأي c�4�َ�ُ 
�ّu ،5�zٍء �� ح��ة ا���X

 أن ا���P�P، أّي �� 2��c4ّ ؟ ّ�f ،�?��� lٌح�ی h؟ ه��ك ��اد أس�سّ�� أن c��<�� 2�ْ3ِ�� _�ُ�4�� cوه

���L ا�4�ة  E�i4وس2�ّ، وس��ة ا�� L��� Hا Eص� Hوِ�ُ�ّ�� رس�ل ا ،H2 ِ�ِ>��ب ا�� E���>�ن 

y�Mد cٍ<gَ�ِ روس؟ إن آ�hَ  وا���م، واUح>�م ا��P?ّ��، و�r3 ِسَ�� ا�c?� ،����4 أنُ h�kُ�ِ��َ ه\J ا�ّ

 ���Pّن ا��U ،�?�ّا����ة آ k� �ّ���ْ�ُ 2�3ا� 
�uا�2�3، و 
�u دة، وه��B3ّول �5 ا�Uا 
آ\�_ حhPْbP ا�(�ن

 �P�M ج?c، اQن ا���اج�3 ا�P� 2َ�ِ� M Lأّن b5I 5� @c<� ،2�3ا� 
ُ�i� hَ�ْ2ٌ �� ُد��� h�3 ؛ أنRا��ا

�� Lُ��ْb�3� ة ا����ج�، ه\ا ا�\ي��iا�� LPی* وا��ذا ��L� h�ْ ؟ ه\ا ا�\ي �Lُ���ّ3 �� ا������ وا��

 hأن ،l��� hإن��ٌن ص�دق، أن hأن ،kRرا hنt� y��i� ذا آ�ن ه��كS� ؟ L� h�ْ��وا����ة ��ذا 

E��3� ل�M ،أ�� إذا آ�ن ه��ك ان��4ل ،cوج T� Hا LBّ5 ی�b��ِ hس_، أن���� :  

  C )3(َآُ&َ� َمPGًْ� ِ:9َْ= ا���ِ- َأْن Gُ�َ(ُ�(ا َم� َ�� 0َEْ�َُ�(َن ) Gُ�َ)2(ُ�(َن َم� َ�� 0َEْ�َُ�(َن  � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِ�َ�
 ] j4س�رة ا�[  

   5� c)َ�� أن�، ��>5 أن �?�� jٌ�3�ه\g� J>�� آ��Bة ج¤ا، وا!ن��ن ُی�ّ(c، وی>�
، ا��iP�ّ ا���ن�� 

خ�hMْ اfس� 5<�� ،���P��c) �5 صیy آ� ��Pم ����4،  ا�ّ���ف، �(�qُ ج��� �����i، أنh �?\ا

 اUّول ُ4ْP��� ن ا��@��كQا ،cوج T� Hا ����> 5��c) �5 صیf ��ً�)� Lُ3� q�)�� y ی�
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 f ؟ Hا k� ح�ٌل _� cه ،E��3� H\آ� ا�ن، وO�Pأ ا��P�4ّ��، و�ن ا��@��ك، ث2ّ إّن_ Qا�2�3، ا cُ�4��

���?O 2ی��L زاد�?2 ُ�>�ء وf ُخ�gع  h�َ�ِ�ُ 2، وإذا?���M hْوِج� H5 ا�\ی5 إذا ُذِآ� ا� f�3ْی�ٌة، وgَMُ fو

إی��ن�، و��E رّ�?2 ی��ّآ��ن، f إن ص hَ�ْ�ّ��3g، وf إن َذَآْ�ت ا H��g� �ُ3gٍء، وf إن �Mأت ا�O�Pن 

ن�� إن وجْت ذ���� ��iُ� أ���_ ��g� �ُ3gء، واH ه��ك �g>�� آ��Bة ج¤ا، أنh ���ذا �� أ��ر ا�ّ

 ِ���ِرِغ ا��Bْb4، ی>�ن ج�ا�_ ؛ �3 X?�ی5، و����e ا���ِ� ����ن ی�Pل �_ أّول ��ُِ 
�Bu kاج��

 �?3� 
َ3ِ� f 5�3ا� ! �iّإًذا ن�5 خ ،_B�M ���س E�����ذا ���ُس ��E س��� �ْ�ِ�_، وf ���ُص 

3ِ��� c�3ا�2�ْ3ِ، وا� 
ُ�u ت، وص�ارخ، ا���اج�3 ه��iBّZ�ُت و�BP��T وجc، ه��ك  H�� �4ل��f2�ْ، وا

و��BPت َآtداء، وح(�ب ���_ و��5 ا H�E��3 ه\J ه� ا���اجk� �3 ا�\ات، اQن خ�ْجh �5 ذا�_، 

زوج�_ ؛ هb4M cْ�َت �� ن���4?�، هc ه� �� ا�����ى ا����iب ؟ هc �ْ��ُص ��E دی�?� أم 

 �?���  : آ�X cّء، أوfدك و����_، هc أنh �� ����ى ه\J اQی�، �Mل �E��3���ُص أن �tخُ\ �5 خ

C�2َ�ْ�َ:َ �ْ&ِ3ََ��ِة َواْص�����ِ Qَ�ََوْأُمْ� َأْه�  
 ] Lu س�رة[  

   5�� 
�ّu ٌء�P� h�Bا� �� cه �BPآ�� hٌ�� ؟ أم ه� Hً�ا �ِ\ْآ� ا��� _��� cُ3)� cة ؟ ه�ه2 ���4��t� cه

���ٌ� �ِ\ْآ� اH أم ���ٌ� ��Uآc ا��5���z ؟ �ارس� O�Mن آ� _��� cه ،E��3� Hا Lی2، ج��� ِ�َ�ج

وا��gّب ؟ وا���_ وا��@َ�ف ؟ وا�ّ�ْ?�ة إ�E ا����� اث��ن �����c، وا��c�ِ� _�ِbء ا��2، ��ُ�َ_ ���ذا ه� 

k� _ح�� h3ْ2�3، راج� ��� _��� h3ْ2�3، وراج�� _B�u h3ْ_، وراج�ذا h3ْراج �����ٌ� ؟ �3  ،Hا

Q_ا�دك و���fزْوج�_، وأو kن راِج.  

�T وج�M cل Hا :  

C�2َ�ْ�َ:َ �ْ&ِ3ََ��ِة َواْص�����ِ Qَ�ََوْأُمْ� َأْه�  
 ] Lu س�رة[  

  E��3� ل�Mو :  

  C)214(� َوَأْ<ِ>ْر َ:Qَ�َ�َ�Jِ اْ�َ ْ�َ�ِ��َ� 
  ]س�رة ا��3gاء [

  ،�B�َbا�� Lأخ� k� �Pا���س ی�� �ُZ_، أآ�ى إخ�ا��2  ی� <���f !! آ�j ح��_ ؟ هc ی��X _�Tء ؟ ا���م 

ی?�2ّ ِ�یLِ�ِ إu��Mً، واH زْرُ�L وه� ا��� H ِ�َ���، هh�� c أخ�_ ��L دی5 أم f ؟ هL�� c ������ أم f ؟ 

آ?\ا ا�>tس ح���� ی��ُ� ی��r، إذا آ�ن : ��E أْد�� إ�E اH ؟ L� hُ�M: أنh اUخ اUآ�M ،�Bل أحه2

pًخ�ی��5رQا E��  .� f ��ج َد�َ�ة، إذا ا��� ا�>tُس آL�ّ ��ض 

أن� أرْدُت �5 ه\ا ا�ّْرس أن ی>�ن ����ُ� ��ٍم جی، �3ًBu ر���ن ان�?E، واQن ن��ُ� �k اH ص��ً�   

 Hا k� نQ�4ٌ� ِ�َ����ن ن�5 اP� و�� آ�ن ه��ك ،cوج T� Hا E5 ا����� إ�� cُأج� جیة، f ی�جُ
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��ًRأ دا�P� 4ّ��، و�_ أن�ة ی�>5 أن �ر���ن، ا�4 �?gر آ�?gا� cّآ c3)5 أن ی�z� cّن آ�<�Sو� ،

 kُون�اج ،��Mأورا kُء، إًذا ن�5 ن�اج�g� �� cَ3�� ا�2�3، و�_ أن 
�i� و�_ أن ،H\آَ� ا�ن، و�_ أن O�Pا�

�T وجc ��ح�ّ��، واQن �� ��5 Hا Eِ�ُ���آ�� إ� �ًbiِخ kُ، ون����؟  ح���� c�3أن ن �oBی5، ��ذا ی�ا��3

�T وج ،c��Pُأ ��?� ا�O�Pن، �4ّ��، �\آُ�  Hا k� �ٍ5�ِ ج�� ّ�f ،2<3� أن� أن4ُ�>2 وأن4ُ� ن��� Hوا

 �M�u ،jP� �M�u �� �ٌBآ�� ،�Bا���آ �� �M�iً�� آ�����ا، ¤�T وجc، ه\J ا�(��� �M ،���Xُّی� ج Hا �?��

 ��?�، ص��_ أس�سّ��، rّp ��4ك، اfس����P، اQن ���M ا��5�z ا��B3دة، وإح>��?ّ� f J\?� ،�

�� ِ���� : �Sخ�ان_، ه��ك إن��ن س��M ،�BلِTإن��ن ی� h�ْb ! أن� f ی�جM ؟ ��ذا hَ�ْbM ذا�� 
ْ��u

��ً�� ُی� hَآ�� cه\ا ا���3ُ ؟ ه �� hPْbP5 ه��م ا������5 ؟ ��ذا ح� h؟ أو �������5 ؟ ��ذا ح�� L� kُ��

 h�ْ؟ س�ه ��ًb�3� ��ًآ�� h�ْbسّ�� خ��ی� ؟ أو أ�z� ؟ أو �Bً��u �ً��5 �3ك ؟ أو � _� ��و�ًا ص��ً�� ی

 �� 
Bَbا�� hأن hآ� c؟ ه ای� إن��ن ؟ هc ه��ك س�3B أو ث��ن�� ��u 5یy ج�ءوا إ�E ا���(?ِ�ِ

<g� 5ْ<� ،ح�آ� Eا!ن��ن ی���ج إ� ��ًRای�?2 ؟ دا�� ا���س ی��ّ�آ�ن ح�آً� ر���B ن�م واس���P وأآc ه

3 �k أه�L، ون�م واس���P ث�ن� ی�م، ح�آ� ر���B ث����، Mو ،Egّ3�ًء، و��� kورج cّ���� 
و�Xب، وذه

�5 ه\J ا���آ� ا�����B ا�����Z ؟ ه c���bْرت �5 ا��3ف ا�\ي یLgُ�3 ا���س ج���3ً ؟  hخ�ْج c5ْ ه<�

Hا Eإ� k@�iَ� _� cٍء  ه�X 5� ٌف، و���T وجc ؟ أن� ا�\ي أراJُ أّن أْجcَ�َ �� �� ا����ة أن ی>�ن �_ ه

��ZًB ؟ َآْ�ٌن  _P2 خ��e3ا� L�!_، ه\ا ا�ف �5 ح��ی(cُ3 ح���_ سb��ِ� �ً��Pً�، ر��Bً� آtْن ی�3َِم ا�?

��3دن وأJ�BX و�(ّ�ات و���R أ�j ����ن �(ّ�ة، و��Xُس وآ�اآ
، وأن��e، واUرض ��?� آ�X cّء، 

ه\ا آ�م ! ��3دن، ون�B��ت، وأس��ك وأ��uر، وح��ان�ت وأزه�ر، هc آcّ ه\ا ا�>�ن �5 أجc ا�B3* ؟

�� ج�ه�ّ� �Mل ا�(?َ��،�X وأس�ًس� ه��ك :  

��� أ��دره� ��� ��َ>h یي َ� ��b��ِ�َ k�ْد kُ�i��� f hن آ�S�  

  bرؤی�، إن ص� Jُووراء fإ c�� hْ ه\J ا�ّ�ؤی� ص�b ا�c�3، أن� أ��ب �r3 ه\f ،����� J ی�ج

 ،LُM�� ِ�َ�ة?�� �iوي، ا��ی، رأْیhُ إن��ًن� ی�آ�X �� rرع ا�3gا� �iة، �� أّی�م ا����?gا� ��Z�Uا

 Lُ�Mي، و����)��� Lُ�bا�(�ي، وأّن ِص� �� LB�M ���رأى أّن س Lأّن _ّXf ؟ c3ْ�ِه\ا ا� cَ3� Eذا رأى ح���

Lُ�رMُ5 رؤی� ا���س ج���3ً ؟ ا���ُس  ���(�ي، و� �?� Tb���� رؤی� _� cي، ه�)��� ��gا�� c�3ا� E��

 _�� ��ّ�M �P�Pا���ت، ا�� _ُ�� L��tخ�ة ؟ ا!ن��ن ح���� یQا Eإ� h?ْ)َb�ا c?� ن��آّ�?2 ی�>B@�ن ��E ا�

 وا�b�3ِMِ �5 ا���ت، وه\ا ��4ُ� آcّ حّ�، ون�5 ّXٌث أ�� ه\ا ا���( ا����ا�k، ا���ت، f ی�جُ حَ

�T وج�M ،cل �_ Hه2 ا�b��َ� آ�رمUات ا!خ�ة ا�g� ان�cP : ی��3 Mروس ���3 وواH آ�ن ی��ُ� ا�

 ���iّن� إ���p Eن� M ا أّن �َ�َ_ ا���ت����إ�E رح�� ا H�E��3، وأن� س�ف أن�cُP، وأنh س�ف ���cُP، وا

  .رن��b���ِْ�\ ِحْ\وس�����p Eiّن� إ����، 
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f أزاُل أ���5ُ �>2 أّن ه�� �5 ه\ا ا�رس، اْ�َ�� �k اH ص��� �3 ر���ن، ونcُ�3 ِخ�bi، ��?� ج�نٌ

����3، وج�ن
 ُس��آ�، وج�ن
 ج����، وِخ�bi ��?� ��اجk� �3 ا�\ات، و��اجk� �3 �5 ه2 ح��_، 

hُ�ْن دخQت، ا��Bد وا�fوUوج� واTّإ��_، ا� ��ً�M ا���س ّXو�5 أ  cصUا �� �������� ی� ��ى  Eإ�

�T وج�M cل H�� لtوع، ِاْس�gْ�َ :  

  C)7(� َ+�ْسَ ُ�(ا َأْه7َ ا�>4ْآِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن 
  ]س�رة اUن��Bء [ 

  E��3� ل�Mو :  

  C)59(� َ+�ْسَ ْل ِ�ِ- َخِ&��ًا 
  ]س�رة ا����Mن [ 

ك ��b��ِMن، �P�ّ3�� ��ّ�M �� ا�ن�� �  �� L� ْلtس�� cوج T� H�� �P�ّ3�� ��ّ�Mا�\�ْآ�، و cا أه��tس�

 5� 
�Biا� cخخ�Bً�ا، وا!ن��ن إذا سtل اس��3ر ُ��Pل ا�ّ�ج�ل �� سzال واحٍ، أن f h���k�i أن �


 ����� إf و�3_ اU��3ب �>5 �<� E��دون أن ی>�ن �3_ اْجُ� ا���3یَ��، و f���k�i ا�خ�ل 

���2ٍ ��اJ، �5 دون c��P�ُ، ُی �b��ِ _َ�i3���k�i أن �خcَ أ �َBل أآt��5 دون رس2 ُدخ�ل، و� ّي ��(

 J\ل ؟ ه�<Xإ L�� cْ�ض هP؟ ه\ا ا� f أم �ٌ?BX L�� ل أم ح�ام ؟�ح c�3ا� cْل هtاس ،cوج T� Hا Lُ�b��

 �T وجc ؟ أن أ�3ِ�َ Hا ���T وجc ؟ ه\ا ا����b هc ی� Hا ���� c5 زوج�� س�� ا���(�رة ه�

E��3� ل�M ْل ؟tَ؟ ِاْس cوج T� Hا ��  : �tآ��?� �5 أجc أن ُأحc�4 َدْخc إ���� c��M، ه\ا ا��gء هc ُی�

  C)7(� َ+�ْسَ ُ�(ا َأْه7َ ا�>4ْآِ� ِإْن ُآPُ9ْْ� َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن 
  ]س�رة اUن��Bء [ 

  E��3� ل�Mو :  

  C)59(� َ+�ْسَ ْل ِ�ِ- َخِ&��ًا 
 ]�Mن س�رة ا���[  

  E��3� ل�M Lُأص��� �َ�gأن ی�� E�i4ا�� Lُb�Bأ�َ� ن cوج T� Hا _B�Pَ�ِ �Bً��ِiْ�َو :  

C�َِوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْم�  
  ]س�رة Oل ���ان [

 ُأِ�َ� أن ُی�gِوَر أص���Lُ �5�َ أن� ح�f E ُأ�Xِوَر؟ اْسtل رجcَ دی5ٍ   M yا�� 
�Bوح ،yا��� �Sذا آ�ن سّ�

،Lِ�ِ�ْ3ِ� yُZ�  5ُْ�َآ� ��ً�z� �Pًیوأ�LُP واسk، وخ�B�L ������ة �����، و���L ا��ی��، و����P�P���� L، اْسtل ص

 �� kُ��� ء ا�����XUْ�ذي وا�ي ُ�o� ء ا�����XUا ��ًR���3ن، دا� f 2ا�ّ\ْآ� إن آ�� cا أه��tس�� Lإ��

��_ اQن، أن� أ��ُب �Zً� إذا ا��اح أراد أن�� f M cBPا����  E��ی�2�ّ3 ��E ا��Q ا�>���B، أو 

ا�>���B��، �5 دون �2�ّ3 ی���م أص�3ًB واحة، �� ی���م ا��Q ا�>���B أو ا�>���B�� ث�ث�5 س�� ی���ج 
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 kة أص���g�رس� �2��3 أوbل ��c ُیَ>����ك اس��ام � Eإ� h�ْت، أ�� �� دخ�������4ّ ا��احة ث�ث� س�

ای� و�>5 �� ا��?�ی� ا����4 ��gة دyR�M، أن� أرى ا���Bاء �� ا�>���� ��X ،�3ًٌء ص3ٌ
 ج¤ا �� Bا�

 �� �ٌB3��ُ ا���ج�� �Pی�i��� yR�Mة د�g���E ا��ر�M وی�ّ�ك أص��Lُ3 ��3ً، آcّ ص���  L�ُ��ه>\ا، 

ای�ت ��3ٌ
 �� ا��?�یBٍء ��یٌ� �� ا��X cّ<� ،خ�ه�O �� �ٌB3�� �?ا��?�� �� أّو� �Pی�iت، أّو�?�، وا��

���� �� ا����ة J\ة ه��Pای�ت ��یٌ� �� ا��?�ی�ت، ا�Bا� �� 
  .وآ�X cّء 3��ٌُ

   ،��Mأورا 
ء، �3 ر���ن ی��oB أن ن��� �k اH ص��ً� جیة، َ�ْ�ُ��اِجk ِح�������، وْ�ُ�َ���ْ� E���ْ�ٌد َ

 ��Pل �_ ا�Tوج�M ،��BZ� ح�ّ��، وه��ك أس��ب�� �ًbiِخ k�َ�َ: و��ن Q، ��دام ا���نَ�َ� ح�� �َ��o� أن �ی

 b�pْ�ُت اQن، Mو ،�Pً5 ن��� س���
 ی�rB، ��>5 أن ��iّ�ر ��i@ًرا �\ِهً�، �tن� �� آ�hُ راٍض �Pا�


 ا�2�3 �(ُ ه\ا ن�Rً��، وذاك f یt��، أ�� �� أْص�ْرت �i� cهUا kك ���راء، ِاْج�ّgی k��)ا�� ��ًRدا

 �ُB4ْ��ٍة ُی� 3� 2?�����¤�، وص�ر ه��ك �(�ل �Bًء ُأس�P� ه\ا �ُB4وی ،h�B��� �ًج�� �[ً�X 2�3درَس ا�

 ،��ًRی2 داPا� E��cP�َ�ِ حTَ�ِ �P�Pوج�_ وأوfدك، وأص�B ه��ك �Xء اس�L �2��3 ��!ن��ن یj�َtْ أن ی�3َ� 

م ا�4�ة ج���ً�، وإذا ا!ن��ن أراد أن یoّ�� ِ�َ�َ�� ح���L، أوbل �5 ُی�3رُ�L أ�Mُب ا���س إ��L، أ�ِ�ُ��ا 

أِ���ا أن ی>�ن ا��ی* ����ًح� �5 دون ��ا��، واH اٌخ �5 إخ�ان�� أْآُ�B�L آ�Zً�ا، ه2 ��gة أص�Mء، 

�>cّ ر���ن ی��� آ�� ی��� ��E ا���س ج���3ً، یX ��3?ُ� ا��2Rf وا��P�ّءات، وا�ّ�?�ة ���Zن�� ���، 

Pو��ن��� خ�ص �����ن، ان ،c���� وه��ك Eإ� ،��
 ه\ا ا�bg?� إ�X E?� و2Rf، وإ�X E?� اج���َ�

 �?X �?gَّ�ة، �?\ا ا��م ��Bَ�� أّی� َد� E����gة �5 إخ�انL ا��P�bا  k� خUأح��ًن�، ه\ا ا h�ّ�� �?X

�T وجc، وأ���Pا  Hا ِذْآ� ا��P�ن، وأ�P�S� ْ�ه�bة ا���اوی�، ص��ا ص��P�?2، أ�خ�ج�ا �5 ��� fدة، و�B�

�M y�Mاءة ا�O�Pن، و��iBا أن��?2 وأزواج?2 وأوfده2 و����?2، ��4ر ه\ا ا�bgْ?� جّ��، جّ�� ����E�3 ا�

�� ا�ّن�� جّ�� 5�َ �2 یْخ�?� �2 یُخc جّ�� اQخ�ة، �tن� أ���Eb ��ن��ن أن f : ج¤ا، Uّن أح ا����3ء �Mل

��� �iِ�ْأن ُی� �B��ا�� L�ون�� ح�� ،���P��� �َط ی���Bن�fم ا� jَ�ِة، وأ���4 ���4Pا�� jأ� ،L

 Lُ2 أ���b�<إن��ًن� أن ی� kُ�iی�� f ،ر�B<ا� ygء د����� ���>�م، أ�� أنh ُآ5ْ آ?\ا ا!ن��ن ا��رع، آ�ن أح

 ��ّ� ��E إن��ٍن، وf آ���، ُاْس>t� ،hنh ُاْ��Bُ ن��َ_، ا���س ��3ُ� َسBَْ?َ�َ� ی(�qُ وی�>�، وf أح

���_ ی��4،  ،�B�p إخ�ان_، ص�ر ه��ك kو� ،_Rِ�M��2ٍ، و�k أصِ qِ�)�َ�ِ hأن ،���o� ���4آ��� ا��

�����، و�5 آ�ن ح�ی�4ً ��L���4� E �ْ�َ�ْ\ه
 إ��L : أن ��Pل yّح L� ،2��� وه\ا ،�B�pِ J\ی� إخ�ان، ه

B5، وا���zق ا���ه\ا �5 أخ q�� ،Lِ�ِBَ�p �� Lُ��ْ����L ا�4�ة وا���م وی�L�ُ4، أ�� أن �ْ�?َ� ِ �

 �5 ا�Tن�، ی��3 ج��cٌ ج¤ا أن �>�ن �����U �iًرك، ����iً �3َ�ِِ�َ_، وس�3َِ_ و���ِن_، : ی�PلّXأ �B�oا�

 ا��iیy إ�E اH س��ً>�، ُ)� c<gا ا�\?� ��و��ِ�َ_، ورٌع ِ�ِ������_، و�tْخ\ك و�R�i_، �>� �>�ن ورً

��ٍل Hا k� _ة، وح���ص ��p _��ص  h�ْMأ ،_��� �� hَْیbأد _َbأن 
Bَbا�� ،ybة، و����b��� ا، أ��رك¤ج
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د ا������5 �Xْ�ع اH �� ���_، ا�Mأ ا�O�Pن ��b��ِ 5 ی�?2 ا�>��َب �?ً�� ����Pً ؟ و��E أن�M Lbن�ن ؟ آ2 

��3� Hا������5، ا E�� h�َ�ِ�  : E ��ذا �Mل ؟ �Mل �E��3ا�\ي ی����ن ���2��3 ؟ آtنLb ��ج حْ�ب ����ّ�� ُأْ

 �ٌ�Nُِ�(َن ُم	َی0َْ �	ُآْ� َآْ�ُ=ُهْ� َشْ��ً� ِإن� ا���َ- ِ�َ%�Dُا َ�� َی)Gُ�P�َُ�وا َو&ِ�  C) 120(� َوِإْن َ�ْ
  )س�رة Oل ���ان(

  E��3� ل�M L3� 5ن� �b��3 إذا آ�� H�� ،_�َ[ِ�iی>�� أن ُی f ،cوج T� Hم ا�ه\ا آ :  

  C)12(یَ� َآEَُ�وا َسhْPَُ�ُ&(َن َوJَNْ�ُُ�وَن ِإَ�� َ'�92ََ� َوِ�8َ�ْ اْ�ِ	�2َُد � 7ْ�ُ ِ���ِ>
  )س�رة Oل ���ان(

  E��3� ل�M :  

�ُ� ُرُس�9َ�َ َوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِ+* اNَ�َْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوَیْ(َم َیGُ(ُم اْ�َ ْش�2َُد ُ51(� 9ْ9َ�َ(C  
 ] ���p س�رة[  

و�� ا����ة ا�ن�� ی��4ُ آ5�z� cّ، ا���ح�ُ ��یٌ� ج¤ا، �(ُ إن��ًن� ی��X!  ،qRٌء ج��c ؛ �� ا�ن��   

، وأْنَ?�ا ا��g�gن، �E�3 ذ�_ أّن �Bی�ء، وآ�دوا �������5، وأْن?�ا ه\ا ا��MUا c3� ه>\ا Lأّن ���)َ�ِ qُ�)ی

E��3� ل�M ،j3ْ�ّس، وا�tا�� c3)ی Jِ  : هfzء �O?� ه\ا ا�ِ�ْ>� ِ�َ�حِ

� اْسPََ)�ُ<(ا ی4ْ� ِمْ� َ<ِ&*� 7َ�َ��َ َم0َُ- ِر��4%(َن َآ�rٌِ� َ+َ	� َوَه9ُ(ا ِ�َ	� َأَص�َ�2ُْ� ِ+* َسِ&�7ِ ا���ِ- َوَم� َضEُ0ُ(ا َوَم� َوَآَ 

  C)146(َوا���ُ- ُیNِ;% ا����ِ�ِ�یَ� 
  )س�رة Oل ���ان(

�T وجc، ی���Pن   H�� cٌأ� L� أن ی>�ن L���J أ��iر ��جأ��iر f: ��!ن��ن �� ، آtّن اf H ��ج !!!

�T وج c���b�o آcّ ح�����، �3ًBu ذآْ�ت ���cBM �Bi�ُ ی���5،  Hا k� �َ�ِiَ4ْ�َ�ِی�، وM ٍء�X cّآ E�� Hا

�T وجc ح���� �Mل Hأّن ا :  

ِمَ� ا���َ	�ِء َواْ�َ ْرِض َوَ�ِ)ْ� َآ>�ُ�(ا َ+َ َخْ>َ<�ُهْ� ِ�َ	�  � َوَ�ْ( َأن� َأْه7َ اGُ�َْ�ى َ�َم9ُ(ا َوا��Gَْ(ا �9َNْPَEَ�َ َ:2ِ�ْ�َْ� َ�َ�َآ�ٍت

  C)96(َآ�ُ<(ا َیْ)ِ�ُ&(َن 
��اف [ Uس�رة ا[  

��ت ��U�� fاد، ی��3 إذا أّ�� �tآ��?� ا�h?)َb إ�E اhُ�M : H ��خ�ان ا�>�ام  ��)��� �P�ّ3�� ی�Qا J\ه

ْ�Lُ، وأْخ�4ََB�L� h، وآ�ن ���?� �Bً��u، ه\J ُأّ�� ُیَ�>5b �?� �� اUرض، وُیَ�سkb �?� �� ِا��(�ًه� ح�P�P¤� ؛ 

ا�ّ�زق، أ�� إذا آ�ن ا���س �Xردون، أنh �?\ا �_ �����3 خ�ّص� واس�R��Zّ��، أ�� ا���k ا��3م س��، Uّن 

� L� �M�� f ،���ْ� دة�B� 5���م،  f�5ّe أنb ا��ی5 ��Bرة  h@���>�ن ه��ك ه��ك �43َ��، و�ة، ��� �����

J آ�X cّء، اQن ص�ر ه��ك إن��� ِ�َ� cوج T� Hا ،
P� E��
 رأًس� �P�� دة ص����، ا����ة�B�

�T وجc اس�(�ب، ا���ُ H، ص��� ن�5 ِ�َ��ج�  Hا �ّP�Pورج�ء ح ،��َgء، وخ�<B��� ء، وإن����Pس��f��

J ��ّس� ����iر، و�>5 نh�َT آ����ت جّ�ة ج¤ا، �� ��Uأران�، وأّن ا Hُث��ج، ه\ا ن��، وا hْ�Tون
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Jِ آ�X cّء، �� ِ�َ� Hء، وا�X Hا k� hنt� ،��ً�3�س��BنL، ن�5 ن�ی 3ْ�ََ�ِ�ی�bٍت ���َ��، f أن �>�ن 


 ا��اح ���ّ>5، وی��ض إراد�iPوأّن ا� ،�¤��iر �?ً�� س�BخUا L س�U _�bحٍ أوfًb، أ�� أن ی�?2 ا��اح

ِ���L، وه� ی�B�� �� �ُ�3ح�، �?\ا آ�م � �bوس� ،L5 أج�� cُ�3� �3ب@gا� cّ�3ب، وآ@gا� cّآ E��

E��3� ل�M ،ن�i�X :  

َءُهْ� ْ�NْPَِ�* ِ<َ��� ِإن� ِ+ْ�َ:ْ(َن َ:َ�� ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ'7َ0َ َأْه�2َ�َ ِش0�ًَ� َیْ�Eَiِ��َ lُ0ِDْPًَ! ِم2ُ9ْْ� ُیَ>�4ُ� َأْ��9ََءُهْ� َوَی

  C)4(ِإ<�ُ- َآ�َن ِمَ� اْ�ُ	Eِْ�ِ=یَ� 
 ] l4Pس�رة ا�[  

  E��3� L��M �� yMّ5 د<� :  

 �َ�pَِوَ<ْ#2ُ�َ0َُ� اْ�َ(اِر !ً�	iِا ِ+* اْ�َ ْرِض َوَ<ْ#2ُ�َ0َْ� َأ)Eُ0ِDْPُا��ِ>یَ� اْس �َوُ<َ	)4َ� 2ُ�َْ� ) 5(� َوُ<ِ�یُ= َأْن َ<ُ	�� َ:َ�

  C)6(ِ+ْ�َ:ْ(َن َوَه�َم�َن َوُ'9ُ(َدُهَ	� ِم2ُ9ْْ� َم� َآ�ُ<(ا َیNَْ>ُروَن ِ+* اْ�َ ْرِض َوُ<ِ�َي 
 ] l4Pس�رة ا�[  

   �� 5َb<�� أن c5 أج� j3َ���� hة، أن��Bُحْ��ٌة آ Hا �� _َ�َ� ��ً3���� hإذا آ� hی��3 أن

�M >�ن�أن  c5 أج� j3َ���� ،رضUا �� H>�ن خ���� ا�أن  c5 أج� j3َ���� ،رضU5 ا� �Bًی

�P��3ا��ؤی� ا� J\ِ�َ_ ه��ة أن �B3ِ��� ،
َR�4� 23َا��� 
ُ�Pِن3ًَ��، وی 
R�4ا�� 
ُ�ِPی��ن ی!�� ،cوج T� Hا.  

   hُ�ْ��ا�\ي ُأریُJ �� ه\ا ا��P�ّء اUّول �3 X?� ر���ن، أّن آbc واحٍ ی(�k� qُ ن�Lِ�ِ َج��ً�، ��bًة 

ن��ن ���p دوfب، وا�وfب یور، ه\ا ا��p�B �?\ا ا�وfب �� �ًZ� L� �Lُ�ّ3 ���س
، أح��ًن� ی>�ن ا!

�5 ا�وfب، ه\ا �E�3 ا�5����3 ��ّP��� إرادة : ���ه��ك ح�آ� ح��ة �tخ\ن� ج���3ً، آtّن �uی�Pً ! ن�5 ُنَ

�T وجc، ی��ُ، ا���  H�E��3 س��2، ی Hا ا������ُح أه�L، إج�Bرّي ��ج�د أس�ًس� ����س آّ�?�، إذا �� 

3 �ْ��ة ی����P�� jeن ح���، وا��� H، و�3 ه\ا ���ج �L أس��ن، و�3 ی>��p، و�3ه� ح��ن�، �

��ً�، �T�ُّوُجL ؛ �uی�� و��4Mة، و��3ة  L� �P� أ��L وأU�� ،L�ّب یtآc ه2ّ ا��L ی(ُ �ُ�i�� ���أ ا����Pی

ا�Tوج�، �3ه� �2 ی�ّ���ا أوfًدا، ی\ه�Bن و�Mی�B، و���� و��p ����، ویخ��ن �� ���ه� اخ���ر 


، ی� ��ى ��L أم ��?� ؟�Bi�� ! L� خ�Qوا ،���o�� ی>�ن M ،دfأو 
وه\J ���ه� أخ�ى، و�3ه� ی�(ُ

 �?2 �5 ا�ّراس� ی� ��ى و���I أم ��c، أم حّ�، ّ� f ،دfوUا �ُB<ی 
�Bu Eإ� 
�Bu 5ْ�ِ�َ ،��<g�

�ِ c�3� أم c�3���� Lُ3ُ�َأی ��t� ه�3� ،��<g� _�\د آfأو 
(�ري ؟ ه2ّ اUوfد، زوbَج?2 ا��Lُ �� أن(َ

 3� J\وه cآUا cBM J\أدوی� ؛ ه �<�� Eه� إ�ا��g>�� ��ب ؛ ا��?�ب ���صc، أو أس� أوری_ وی���ج �3

ل �� ی�� آcّ �5 ه>\ا ا���س، أی�جُ ��p ه\ا ؟ ه\ا آ�م واt� �3Mوb!! اUآc، و�� اUخ�� �4ُر ا��3ْbَ�ة 

 ،Jح��Lُ ی��_ وه� یB>� وْحJُ، ی��g �ِ�ح��، �Sذا �>cّ �5 ح��L یS� ،�<Bذا آ�ن �iً� ی��ُ_ وح

 E�� ه\ا ا�\ي 
�ّu ،E�� �b��ِ cّMأ �M�Bی>�ن ا� M 2<3� 5ّ وأن�eا� 
ُ�pر�5�3 أUا cدخ آcّ واح
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��� �bُآ� ،L�Z� آ\�_ ی��� �M�B�4َ، وا�Bآَ�ْ�� ا� E�� ه� ������1957ت، أي 1960، ث3� 2ّ

 2001ی� ��ى ا��اح أ���5 وواح !! ا�������ت، ث2ّ ا�����3Bت، ث2ّ ا���Zن���ت، ث2ّ ا������3ت، واQن أ���5 

ی� ��َ_ : ، ��_ ا���ت f نري ��E یt��، ا!��م ���_ رأى ��_ ا���ت �� ا����م، �Mل �2010Lأم 

�Xt� ي ؟���ُ 5� �َP� 2ا���ت ه>\ا ا���ت آ _�� L� ى خ��� س��ات  - خ���  - ر��ی�  ،�Pاس�� ��ّ��

أم خ��� أّی�م أم خ��� س���ت، ��tل أحه2 ����ء ����� !! �h�َP أم خ��� أX?� أم خ��� أس���k ؟

Hا Lا����م، وه� ا�5 س��ی5 رح� : Lا�5 س��ی5 رح� L� ل�M ا��ؤی� ؟ J\ه ����رأى، ���  �� L��� lّMو

E��3� Hا : ی�Pل �_ ��_ ا���ت إّن سzا�_ �5 خ��� أ��Xء f ی��3?� إf ا�b��ِ 5� ،H ی5��ْ ا�3� ��3

 ،�?�� hا��� أن ��
، و�_ ا����p cb�z�ُت، وا��� E�� ��� ،��س��� ؟ وf دf ،�P�M ���_ إf ه\J ا���

آcّ اT��fا��ت، وإذا آ�ن ���L وأن� أ���Eb، وح�یlٌ ح�ًص� f حود �L، أّن آcّ إن��ن ی�?� ِح�����L، و

�T وجc، ح��?� ی�3ُ� ح��ًة ��?�  Hء ا�P�ِ� اTًی>�ن ج�ه Eح� ،L��M�� cّت، ُی�?� آ�Bواج L���ح�Pق، و

 ُ)� Lا�\� Egوی� ،Hوی�ج� رح�� ا ،L�د�B� 5P�ْی ،L��� �� م�ا!س yBّiوی ،Hا k� ��i4ه��ء، ی

��ا أن ا!ن��ن ا��5�z خ��j، ُ��ی�، وf ه���iس��ات اس� ����� f ��ّ�ُ� 
J آ��(�Bل، �� �Mی��م 

ر �� M ،yRوث� ُی�?�ا ���M�L ا������، ه\ا �Xی_ �cّ��َ�ِ L3، وه\ا أخ\ �h�� L و�� د�L� k ث��?�، f ��ج

� f ،د�P3ُ�ِ ،ء�X cّآ h�Bء، ث�X cّء، ���5 آ�X cّآ c�)ٍء، وس�X cّآ 
ر و��� ا��Uر، ُاْآُ�P� c3)

���L ا���Pق، وأدbى واج�B�L ا��(�J اt� Hهً� وس?ً�، أٌخ �5 إخ�ان��  h�ا��Uر ����P، ��!ن��ن إذا ان3

��E ُس���، و��E �� ج�ء ا���ت أهً� t� �g�4@ري أ�� 
�>2�ّ آ��� را�3R، أن� ��5ٌM �����ت، وِ�َ��

���M Lل Hا �����hُ : وس?ً�، ا!��م ��ّ� ر �� Hوا���� �� ْرُت أن أزیَM �� ا أج��ًp أّن.  

��cٍ ص���، أو  5� Eان��� f ،����4ا� _�����T وجc، أ H _، وِذْآ�ك�و��_، و��ص ،H L�ّآ _�ُMْو

 �g�� ،ل���� fو ،�ّo� fب، و\<� f ،���إس _���درس �2�ْ، أو ِخ�� �5�z ���_ إس���، و

وس?ً�، t�َ�ِ�� ��E أراد، �����ت ��ُس ا��5�z، وا���ت ����Lُ، سS� ،��ً�P��� hُ3�ِذا ج�ء ا���ت �tهً� 

ا، و�5 ��د�L إذا ً)�� �b���5 واح، وس�hُ3 ا�cٍ<g� �4ّP ��>ّ�ر رجcٌ ص��ٌ� ی�ّ
 ا���� آ�Zً�ا، 

ة ی�Pل�آ2 اH: ج�ءْ�Lُ �(�� إ�L��3� E ی���ج�ن ���X2 وُأن��[ْX �� وق وا����ا�T ا����ا ه\ا ا��4ّ 

 وأ�Mم !! وجf c ُ����3ن� آ2 أخْ\�2 ٍ�� Eس��� إ� L�4ّ أّنPا� �bMل، ِد���ه\ا ا�ّ�جc ص�ر �L3 ��ض ُ

 Lُا�� kرّن ا�����ن ر� h�B��� ��ًآ�ن ج�� ����� ،j��?��� ا�(�اب J�i3أن ُی Jو������c ورجk، و

ة ث�ث� ا������، ���k ه� �5 ا�(?� اUخ�ى، وسkَ�ِ ا����(� ����L، وأّن �ّ� E4Mم، أL3 س��uن ���ّ

و أّن ��Xzات �Mی� ج¤ا آtن?���M 2اBأّی�م ی��?�، وی : kَ�ِه� س ،lة ث��* ی�م ی>�ن خ��ا����� ا��اح

L� ل�M yی���M�L ا����ّ�� آّ�?� وأح ا��P�4ت : ا�tُ� �4ّPْذنL� ،L ص E?ل ی�م أنbوt� ،h�?َ�َن أن� ان�ی� �

��iء ا�ّ��� S� E2 آّ�?2، ث��* ی�م أوص?ُ�َbوود L�و��� Jدfوأو Jأص?�ر cّآ k� EPد، وث�ن� ی�م ا��fو��
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 J\وه �?Rر�� E� L2َ روحbة س�Jِ، وس��Bن اH ا����� ا��احِ�َ� cَ�ِ�oْ�َ�ِ c?���� وه� دخ�ا ���M6 أ�gج�ء ا�

ّ�
 واس�L���P وإنiا� Lُ�����ق ���L �� سc�B اH، وأ����L ا�g� �4ّP?�رة، �?\ا �� أص��L ُذ�ٌ� أ�ًا، 

 ،�[ً�X c32 ی�� ،h�ْ?َ�َل ان�M ب، و�� وْ�َ�ل، و���i�ا����ّی�، وإن�gء ��ِ(، ه\ا جt�u L� c3ن���، �� اْ

cوج T� Hل ا�Pس� أّی?� ا!خ�ة یM *یر�BM cّ<� Jل، ه��ك حMو Hء ا��M cَBPاس� ��bْدت : وإنbد�� ��

ي ا���X ��5�zٍء أن� ����Lُ �َ�د@B� �َ�ِBْM �� ِدي.  

ر أّی?� ا!خ�ة، ��!ن��ن ی� ��ى ی��ت : هc ی��ّدد اH ؟ �Mل  َM ا���ت ،Lُ�ء��� Jُا���ت وأن� أآ� Jُ�<ی

 أصLR�M، ام �� Oخ�، ی��ت ٍ�َBَ� أم ����?�ر، أم c����� ،ء��g��� أم j�4��� ،h�Bخ�رج ا� ،h�B5�ْ ا��

��ى ؟ وآ�j ی��ت ؟ ه��ك ��ا��ت ا���وج �����iر، ��Zً� ��ا�� أر��3 ی��ت �����(، أی5 ی��ت ی� 

وخ���ن، �tن� أLBّX ا���ت �?\J ا��Bا��ت، �?\ا خ�ج �5 ا����ة ���دث، وه\ا ���ض ���>���، وه\ا 

ك ����ن ��ض ����4ب، وه\ا دّس�م، آcّ واح �L ��ا�� ی��ج ��?�، U�� وه\ا ورم، وه\ا ،
�P���

 اH دواء إf ��ض ا���ت، ا���ت، وا����� Lو� fدواء، �� �5 داء إ L� ض ا��3دي، ا���ض ا��3دي

 cی��?�، ه Eح� ،�o4ی fو �B<دام ��ض ا���ت ی �� ،�Pًی��� آ�ن نBّ�، و�� آ�ن و�ّ�، و�� آ�ن ص


�>cّ إن��ن �L ��ا�� ی��ُج ��?�، ��ی�� �b��ِ !! h��M ی��k�i أن ی�Pل f ؟ وأنL �5 ی��ت �Bi�� : cه


�Biل �?� ا��P� ل �?�: س��(� ا���3ّ�� ؟�P� ث��ن�ن ؟ �R����� E�3� �� L� h��P� ،ث��ن�ن �R����� : ی��3 إذا

إذا آ�ن ا�����3ت ���R����� �R آّ�?� : أ�Mم ا�l�X �R�� ��ّ��3 ی��ت ��gون ویEPB ث��ن�ن، ��Pل �?�

أحه2 ص�رْت �LB�P� ��<g� L3 ���َص ��t� Eن� أری أن أخ�َج �5 ��ا��، ! �>�j ���ت ا���س ؟

ح���L، و��ْسَ�َس وأخ\ اح����uت ���ق حّ ا����ل، ا��ی���، وا���g، واUآc ا��5�ّP وا��i��ّت، و�� 

 cَ�3� ،اٍر�g�ِ Eإ� Jً�ا، وأخ\ أ������ Lء ا���)� LB�M 5� J\خtه� ی�ى أّن ��_ ی ،Lُ��3ك دواًء �� اس���

��جc ُأِخَ\ ��LB�M 5� q، و�>O cّ�� 5� 5خ�، ����Pّ�� �?ّ�� ج¤ا، �>cّ إن��ن ح�دًث�، و��ت �L، �?\ا ا

 L������ِ�ِ ا���ت cإذا أدخ ی�4ّ�ر ��ا�� ی��ج ��?� �Sذا �Bَ�ِا�� أخ�ى ��p ا��Bا�� ا�����3Mّ ����اح

��� Eأن ن��ج ��?� إ� ّ� f ْ�َدة، و��ا���O 2ٍخ�، ح��?� ا����ّ��، ودخ�o� �� cدرة، و�� خ�وٍج �� 

 ���یTْهُ �� ا�ن��، و�jُ3�ْ رL�ُBp �� ا�ن��، و���cُP أها�L إ�E اQخ�ة، وآc ا��اح ��� أ��رJ وا

 cّر���ن، وآ ج¤ا، وا�gْ�ع وا�� ج¤ا، وا��iیy إ�E ا H�E��3 س��ٌ_، واQن ن��ُ� ص��ً� جیة �3

Lو5�َ�ِ ح�� ،J��oو� L���� ورةM إن��ن ی>�ن.  


 رب ا���0	�� وا� =	N  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��ث�ث رس�cR  -ا�����e ����� ه� أح�5 ) :125( ا�رس  - ��

 .ا!��م ا���وي إ�E ا��eه� ���Bس 

  30-04- 2000: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :.أی?� ا!خ�ة ا�����zن

 Mو yٌ�Mٌع د��  : ���b ُی���3 �� ا����ج، ذ�_ أن اH جc ج��L ی�Pل��

C�ُ�َ�ِْهَ* َأ *Pِ����ِ �ْ2ُ�ْ9َِ! َوَ'�ِد�َNَ�ْا !ِgَ:ِ)ْ	َ�َْوا !ِ	َ(ْNِ�ْ��ِ Qَ4�َسِ&�7ِ َر �  �اْدُع ِإَ�
 )cی� : س�رة ا���O 5�125(  

�eٍ� ح���، و�>5 ا���ار ی���ج إ�E أس  �� Eج إ����� ��Rا��fة ا����ٍب أح�U ،5ن �� ا���ار ���

 ُیْ(َ�ُح أح ا�5���i، �����ج�L ا!�?� أن_ إذا P� ،5�4�X 5�� ًة�I��� ن �� ا���ارUخ��4ً�، و

Hا Eإ� ���bT وجc ی��oB أن � Hا Eت إ���  ..د

C !ِ9َ�َNَ�ْا !ِgَ:ِ)ْ	َ�َْوا !ِ	َ(ْNِ�ْ��ِ �  

  ..�دلوإن_ إن ح�ورت، أو ن��Iت، أو ج�د�h ی��oB أن �(

C �ُ�َ�ِْهَ* َأ *Pِ����ِ �  

���L أن ی5�ّB، وأن ی��4، وأن ی\آ�،  2�3��� Hا L�bإن��ٍن آ� cأن آ 
�bT وجc، وf ری Hا Lج���ه\ا 

�4� cي �� آ�Pي ه� ا��Pوأن ا�.  

  E��3� Hا Lرس��ٍ� �5 ا!��م ا���وي رح� E�� وا!��م ا���وي َ�2ٌ�َ �5 أ��م ا������5 ؛. ��Zت 

 
ص�ح
 ری�ض ا�5����4 �5 آ�م س� ا���س��5 ���L أ�2 ا�4�ة وا�����2، وا!��م ا���وي ص�ح

 ،�3��gا� LPا�� 
�Xح ص��� ���2، وا!��م ا���وي ص�ح
 آ��ب ��oْ�ُ ا�ُ����ج، وه� �5 أوسk آ�

cZ��� ن����� Lا�Tوا�� L���Pا����ل، واس� b  .وورع ا!��م ا���وي ی��ق ح

ا ا!��م ا���وي ا��eه�ة ���Bس ؟ د�PMا �� ا��>�� ا��� اس���3?�، و�� اUس��ب ا�\ي آ�j ن�4 ه\  

اس���L، وه\ا ��?ٌ� ���، ه��ك �5 ی��ه2b أن ا��4�ُ ی���ج إ��e�p E، وإ���M Eة، وإ�E آ�ٍم ی(�ح، 


  .f أ�ًا، �c ی(
 أن �zدي أ��ن� ا�2�3 وأنh �� أ��E درجٍ� �5 ا��ji وا��?\ی

و   Bی ،�u�oا� E�� �uَ�ْ�َا� ��<g� �?م، إن�gا� �� h3Mو �ٌ�<g� ا!��م ا���وي ه��ك ?� �� Lأن

ا����u أي اfس���ك، أو ��4درة اUرا��، وا��u�o ه� ا����Pi ا����اء ا�����g��� �iم، �� 

��َن ��?� أهc ا��gم ��<g� �u�oا� E�� �uع ا�����د أن وا!��م ا���وي رح�L ا H�E��3 أرا. ��


 رس��ً� إ�E ا��eه� ���Bس�<� ،
�iا� �Bه\ا ا� c5 أه� ���eا� J\ه kی�� . kbMا��س��� وو J\ه 
آ�
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2Rf ���� Hخ\ه2 �� اt� fو cوج bT� H ا����3ء ��5 أخ��4ا r3� �?���L ا!��م و��� آ����M :Bا. 

  :ا���وي �� ه\J ا��س���


واس���>h ـ ��E أ��ك د�yg ح�س?� اH جc ج��L، ��� اح��� ـ أي ص�درت ه\J اUرا�� : آ�

  :�Mل

"E��3� Hل ا�M 5����3رب ا� H   : ��2 اH ا��ح�5 ا��ح�2، ا���

  C)55(� َوَذآkِ+َ �ْ4ن� ا�>4ْآَ�ى Eَ9ْ�َُ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  )س�رة ا�\اری�ت ( 

أ رس���J\?� L اQی�  �:  

Eَ9ْ�َ ن� ا�>4ْآَ�ىkِ+َ �ْ4ِم�9َِ� � َوَذآbْ	ُ�ْ55(ُ� ا(C  

  E��3� ل�Mو:  

C-ُ>َ)	ُPُ(ْ�َ ��َ�99ُ4ُ- ��9��ِِس َو�&َPُ�َ َب�Pَ(ِ�ْا ا)�َُق ا��ِ>یَ� ُأو�rََوِإْذ َأَخَ> ا���ُ- ِم� �  
  )O 5�187ی� : س�رة Oل ���ان( 

  E��3� ل�Mو:  

�  اpْkِ�ِْ� َوا0ُ�ْْ=َواِنC � َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�
ة(Rی� : س�رة ا���O 5� "2 ( "  

  ..أرأی�2 إ�O Eی�ت ا�O�Pن ا�>�ی2 آ�j أن?� ����X 2ٌٍف  

  C)55(� َوَذآkِ+َ �ْ4ن� ا�>4ْآَ�ى Eَ9ْ�َُ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� 
  )س�رة ا�\اری�ت ( 

��L، واQی� ا��5�z ی���ج إ�E أن ُ�َ\آ�Jُ�َ أح��نً�، أن �\آ�J ��یٍ�، أو ��یٍ*   c�oی M ،�?P� 2ٍ<�� أو ،

�Z��Zی� ا�Q5، وا��Bن�� �?�� ا����3ء ا���Zا�:  

Cَوا0ُ�ْْ=َواِن �ِpْkِ�ْا �  � َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�
ة( Rی� : س�رة ا���O 5� "2 ( "  

  JT���E ا��>�5��b ن���4 ا����iن أ Hا 
 أوجMا������5، ���  و ����اH وأ�T أن�4رJ، ون���4 

���L وس�2 أن�M Lل Hا Eص� H5 رس�ل ا�  :ا��ی* ا����4 

 ))!N����س(�-، وix	! ا�	��	�� 
، و�)�P�-، و: �	� ی� رس(ل ا
 ؟ ��ل: ���9. ا�=ی� ا�9

�2Pو:�م ((  

  U c�Rأه�_ ��� إس�ا cوج bT� H�4، وا��ی5، أن   .�ا f ی���َهْ�ن �J��3� �ٍ<�� 5ن?2 آ�نه\ا ه� ا�

  .c إ�E س��iن ا��gم ا��eه� ���Bسأن� �� �Mأت رس��� �� ��?(��، و��?� د�M آ?\J ا��س��� �5 ���2ٍ ج��
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��L، و��Jbf �>�ا��L ـ ه\ا آ�م ا!��م ا���وي ـ و�5 ن���4 : ث�M 2ل�i� Hا LPbن و��iو�5 ن���4 ا���

�i� Hا LPن و��iما����ا!س ���L، و��Jf �>�ا��L أن ��?E إ��L اUح>�م إذا ج�ت ��E خ�ف �Mا.  

  �b�?� ،م�ا!س k� Eن أي إذا ص�ر �� إج�اء ی�����i���� ا ه\ا���Bا����3ء أن ی.  

��E ا��ِ���b، واfه�� �P�gا� E��3� Hا 
  . �م ������3، وإزا�� ا���ر ��?2وأوج

ی���j أح>�م ا!س�م، ������3ء ا��4د�Mن، ا��ر��ن، ا�����4ن ی��oB  �� ج�ء إج�اء �5 ا����iن ���

 ،�����E ا�� �P�gا� L��� 
أن ی\آ�وا ا����iن �tدٍب، و�jٍi إ�E أن ه\ا ����jٌ ��س�م، وأن اH أوج

E��3� ل�M ،2?��  :واfه���م ������3، وإزا�� ا���ر 

  C)88(�َواْخُ�ْ�ِ Qَ�َ�9َ'َ ~ْEِ	bِْم�9َِ� 
  )�رة ا��(� س( 

���L وس�2   Hا Eص� H5 رس�ل ا�  :و�� ا��ی* ا����4 

 )) �(i�E0D� wن إ)ون و��ز���  )) ه9� 7
)��o4ا� k��)5 : �5 ا�� "   " )س3

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م  

  )) َم� <8�E :� م��ٍ� آ��ٍ! م� آ�ب ا�=<�� <8E ا
 :9- آ��ً! م� آ�ب ی(م ا���Gم! (( 
  )ر ا���وی� �5 اUذآ�( 

  و  

  )) ا
 +* :(ن ا�0&= م� آ�ن ا�0&= +* :(ن أخ�- (( 
  )�5 اUذآ�ر ا���وی� ( 

   �R�� Ei3�� ون2 ����ن ی>�ن ث�5 ا�M ،_����� أرض L� ة، إن��نی�� و���h جیM ��<g� J\3ً� هBu

یX 2ٍ�Iو ،یX ا إج��ٌف\?� ،�Rخ���� Ei3ی Mو ،jأ� Ei3أو ی ،jأ�.  

 ))E> م! َم���G9- آ��ً! م� آ�ب ی(م ا�: 
  )) 8 :� م��ٍ� آ��ٍ! م� آ�ب ا�=<�� <8E ا
  )�5 اUذآ�ر ا���وی� ( 

  و  

  )) ا
 +* :(ن ا�0&= م� آ�ن ا�0&= +* :(ن أخ�- (( 
  )�5 اUذآ�ر ا���وی� ( 

���L وس�2 ـ fز��� �� رس��� ا!��م ا���وي إ�E ا����iن ا��eه� ���Bس ـ    Hا Eل ص��Mو Eل ص��Mو

���L وس�2 Hا:  

 )) -��: ^G�2 +�ش��: �̂   )) ا���2 م� و�* م� أم� أمP* ش��ً� +�+^ ��2 +�ر+^ �- ی� رب، وم� ش
 )��3o4ا� k��)5 : �5 ا�� " �gR��  " )ا���ة 
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���L وس�2   Hا Eل ص��Mو:  

 )) -P�:وٌل :� رb�آ�)� راٍع وم(("  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 

���L وس�2   Hا Eل ص��Mو:  

��3 :�� م�9�� م� <(ر :� ی	�� ا���	�، ا�>ی� ی0=�(ن +* �)	�2 وأه���2 م� وّ�(ا (( �G	إن ا� ((  

  .یt��Q�� Lی�ت و��Uح�دی*  

 أL��M اH ���4ة ا�ی5، وا�\ب   P� ،Jأن�4ر Hا T������ و��E س��R ا�������i����� 5ن أ Hأن23 ا Mو

اء �5 ج��k ا��iاjR، و��� ���L ا����ح�ت ا��g?�رة �� ا��ة �5 ح��ض ا�����Uا L� 5، وأذل��

 LBB�� k�Mد و�B3د وا��Bا� L� b?5، و��Mا���ر �Rی5، وس�اء ا��
 ����M �� Lب أ�ا�����ة، وأوkM ا�ُ�

��E ه\J ا��23 ا��eه� ��ن� وا��ji وا���3دة، ���L ا���!�� Jة وا����ات أهc ا�Tی� وا����د، وأ�

5��O ،�ٍ����  .ا���>�ث�ة، ن�tل اH ا�>�ی2 دوا�?� �L و�������5، وزی�د�?� �� خ�ٍ� و


 ا����iن ا��eه� ���Bسأرأی�2 إ�E ه\J ا���M، وإ�E ه\ا ا��ji ؟ وه� ا!��م ا��  uوي ی���.  

E��3� ل�P� ،5آ�ی�gا� E�� ا�Tی�دة � أوج
 اX H>� نL�3، ووMو:  

  ُ�ْ� َ�َ ِزیَ=<�ُ)�C�ْ َ�ِ�ْ� َشَ)ْ�
  " ) O 5� "7ی� : س�رة إ��اه�2( 


 ه\J ا����u ـ أي ه\J ا���4درة ـ ��E أ��آ?2 أن�اٌع �5 ا���، f ی�>5   B�� 5ا������ y�� Mو

 J\?� ،�4درة� �?� fت ��>��?� ـ وإ�B2 إث?�� 
�u 2 ـ?�Tت �� ی��B2 إث?�� 
�ِuُو ،�?�� ��B3ا��

 أحٍ�� c�� f �uا���  ،L������اض fا cی� f ،L<�� �?� �ٌX J����ء ا������c� ،5 �5 �� ی 5�

��ف ذ�_ ا���Tن، و�>c ز��ٍن ��ف، اQن  �� L<�� �?� Jوf ی>�S� jث�B�L ـ ��دا�h ه\J اUرض ��

 Lن أن�i5 س��ة ا���� �?�Xا Mـ و L<�� �?� Jی���ج إ�E س� ����_، أ�� و�M?� �5 آ�نh اUرض ��

��L� c، وا���zول إu�ق ا���س �5 ه\J ی�
 ا 5� Eأو� �?� ،L� Lع، وی�ص� ن�ا��g��� c�3�

 Hا _P�u2 أ?P�ut� ،2?35 ج���ا����u ـ أي ا����iب أن ���3 ا���س �5 ه\ا اfس���ك ـ وا!��اج 

��3ف، و��?2 اUی��م، واUرا�c، وا����آ�5، وا����3، وا�����4ن، و�? �ٌ�3� 2?� Jو�<� c2 �5 آ

��R?2 وص�ح?2 وإخ�ص?2 ـ وه2 س>�ن ا��gم ا���Bرك، ج��ان ن���4، ون�oث، ون�زق ـ أي �

���?2، وس>�ن دی�ره2 ��?2 ح���ٌت �5 ج?�ت  L��وس Hء ص��ات ا��BنUا   yن �� ی���iو�� رأى ا���

?َ�ْ�ُ f 5<خ�ه2، و�z2 �� ا���ل، و�2 ی?P�u2، وأ?��� LنTح b�Xf Rاgا���س �5 ا� E��E ا��Uر إ��_ 

 �c4 إ��L ���ف �� M 5<و� ،L�����E وج??� أي ��E �� ه�  Lإ�� c4� f ر��Uوج??� ـ أي أن ا

 2?� c�)����_ ��H ـ أp* ا������5 یZo_ اH، وار�y �?2 ی��y اH �_، و 2�Mـ أي ا H�B� ـ L���ه� 
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ورث�ا ه\J ا�U�ك �5 أس��?2، وf ی�>�?2  ا!��اج cBM و�Mع ا�i�Uر و��p j�b�S� ،2?ن أآ�Zه2

 L��� Hا Eص� Hء رس�ل ا�� ن?hB آ�B?2، وإذا ر�y ا��>�ن �?2 حL� c4 دMاء، و�gا� 
��c�4 آ�

E��3� Hل ا�M P� ،LRا���E أ J�4ون ،L��t� yوس�2 ��5 ر�:  

C�ْْ�ُآ�  �ِإْن 9ْ�َُ�ُ�وا ا���َ- َی9ُْ
 )  " ) O 5� "7ی� : س�رة ���

   5� J4Pی �� kج�� �� L� رك�Bآ�ت، وی�Bا� L�<��� �� �?e�ات، و��وی��L� ��b �5 ر���L ا�

���L وس��M 2ل Hا Eص� H5 رس�ل ا�  :ا����ات، و�� ا��ی* 

  )) م� س�� س9ً! ��9! +�- أ'�ه� وأ'� م� :	7 ��2 إ�� ی(م ا���Gم! (( 
 ا" �5 : �5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء( B�  " )H ج�ی� �5 

   cك أه�أ� r3� �4درة� 
B�� ،س�B�� ه��eا� Eإ� ،E��3� Hا Lز��� �� رس��� ا!��م ا���وي رح�f

�B�iة ا��Bا� J\ه.  

���tل اH ا�>�ی2 أن ی���y ا����iن ����5 ا����� ا��� ُیْ\َآ� �?� إ�E ی�م ا�����P، وی���L �5 ا���5   

�� ����� �Bن�����4 ا��اج J\?� ،�[ل، ا����BPا� �?�� Hا L�?أن ی� E��3� Hا c�� 5� ن، ون�ج��i��

  .���م ���>2 ورح�� اH و��آ��Lوا

* * * * *  

  . رس��� ��Zت ���?� �5 آ�
 ا���ری6 �5 ا!��م ا���وي إ�E ا����iن ا��eه� ���Bس

2 أن ی���Bا إذا �E�3 ذ�_ أن ��2�3 رس���، وأن �� ��y ا����3ء أ��ن�، وأن واج
 ا�\ی5 ����3ا ا��3  

�bT وجc �?\ا ه� ا��د، وه\ا ه� ا��ji، وه\J ه� ا��>��،  Hا �?�� ������ 
B�� �ٌ�<g� ه��ك h3Mو

 jٍM�� Eٍم ی(�ح، وإ��آ Eة، وإ���M Eج إ�����2 أن ا�����4 bه��ا�����، و�5  �e�وه\J ه� ا���

 cح���� أرس cوج bT� Hن اU _ذ� ،c5، �?\ا إن��ٌن ج�ه��2�e، أر �ٌBن Eن، و��س���� Eإ� Eس��

  :و����ن �p�uٌ� آ�M ،��Bل

C�ً94��َ wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ �  
 )Lu ی� : س�رةO 5� "44 ( "  

��ن ا�\ي �Mل  ����:  

 �  C)24(�َأَ<� َر�%ُ)ُ� اْ�َ ْ:َ�
  )س�رة ا���ز��ت ( 

  ..و  

Cْ�ِ�يcَ -ٍ�َ6ُ َ�ُ)ْ� ِمْ� ِإ	َم� َ:ِ�ْ�  
 )q�Pی: س�رة ا�O 5� � "38 ( "  
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  :�Mل  

C�ً94��َ wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ �  
 )Lu ی� : س�رةO 5� "44 ( "  

یS� ،5ذا أنh �_ أخ آ�ی2 ����_ ���یS� j�<� : h��p 5ن��ن ی�Pل  ��� _bوإن��ن ی��� ،Hا fإ Lإ� f

����M Lٌ�، ی(
 أن ��L�4، و�>�M�B� �?و�� jٌi� �?�� �ٌ��45 ن.  

* * * * *  

 ا���، �5 أ�� ���3وف ���>5 أ��J ���3وف... ا�>�ام أی?� ا!خ�ةB3ی�� �B���.  

 )) �ًEی�ى ��2 � س� ی2(ي ��2 +* '��92 س&��0 خ�ی w !	�(��� ��(P�� 7'إن ا�� ((  
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )ا�� ه�ی�ة " 

  :�>2 أن وا�eً� و�� أ���ًا ��Pل ��ة ذآ�ت

_��� ��ptوس _e�tـ س.  

  Uل ه\ا ا�P� ـL� ل�M و ـBی L�P� 5 : ��� ـ وه�� E5�َ ه� خ�ٌ� ��_ إ� Hا cأرس P� ،ی� أخ� �e�oو�2َ ا�

��ن و�k ذ�_ �Mل�� Eإ� Eس�� c؟ أرس ��� �ٌX ه�:  

 �JَMْآ�ُ� َأْو َی<َPَ94��ًَ� ��0َ�َُ- َی wً)ْ�َ -ُ�َ ��َ)Gُ+َ �)44(C  
 ) Lu س�رة(  

��L وأر��L� ،J ص   Hا ���5 ��?� اH، وس��� إ�E ��د ا��gم، و���M ا����، س�ن� ��� ر b\X yٌی

  :وواجٌ
 أن ی�L�4، آ�
 �L رس��ٌ� ر�M �P�Mل

وو'- �- ... أم� �0=، أ�	= ا
 إ���c ،Q+� ا�><;، ���7 ا�P(ب، ش=ی= ا��G0ب ذي ا�3(ل، w إ�- إw ه(((

ا+�0(ا ه)>ا إن : '�G+ ،7ل س�=<� :	�آ�	�ٍت ر��G!، ص�ر ی�Gأه� وی&)* إ�� أن ��ب إ�� ا
 :�� و

  )) رأی�P أخ�آ� �= ضw ،7 �)(<(ا :(<ً� ���3�Jن :��-، و�)� آ(<(ا :(<ً� �- :�� ا��3�Jن 

  


، ا�>��� ا� �B�i���Z ا��3اju، ا�>��� ا� �B�i�c3) ا!ن��ن ی��Pد   �P5���َ ا��أی?� ا!خ�ة ُ �B�iا�>��� ا�

�bT وج�c_، أ�� ا��e�ْoِ، وا���c ی�Pل  Hا:  

2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� � َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

C�َِوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْم  
  " ) O 5� "159ی� : س�رة Oل ���ان( 

�bT وجc ی���� LB�M رح�ً�، وإذا ا��� LB�M رح�ً� انh�<3 ا��ح�� �E�3 ذ�_ أن ا!ن��ن إذا ا�4   H�� c

�bT وجc ی����  H5 ا� �ً3iP�� أ�� إذا آ�ن ،J�Bوأح Lا���س ح�� jه\ا ا�� c3� ذاS� ،�ً�iو� ،�ًbMور ،�ً���

  ..�5 ح����M LB�M Lًة، و��q<3 ا���Pة e�pً� و�I�eً�، وه\J ا��e�o وا�� �I�e�c3) ا���س ی���@�ن
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2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9ٍْ! ِمَ� ا���ِ- 6َ9ْ�ِ 2ُ�َْ� َوَ�ْ( ُآ	َرْ�َ �	2ُ�َْ� � َ+ِ&َ �ْEِhْPََواْس �ْ

C�َِوَش�ِوْرُهْ� ِ+* اْ�َ ْم  

�bT وجc ی�?�L... أی?� ا!خ�ة   H l�3 أن ا!ن��ن ح���� ی��Xس��ب  أآ�د أUا L�?ا��4اب، ی�

  .�cَ4ْ�َ L ا���iب، ی�?�L ا��>��ا��zث��، ی�?

* * * * *  

 5� �?�� ��� 2<���و أن ه��ك رس��� ث�ن�� ����م ا���وي �����iن ا��eه� ���Bس وس�ف أ���ه� Bی

�p�� 5و�5 ح>�ٍ�، و� ،jٍi�.  

�� ه\J ا��س��� �Mل  P� �� :5� �ٍس� �� ��Pم ا��gد ا��ا!��م ا���وي ��  اج��ح � �?X��ا����5 ا��� 

 ا���_ ا��eه� ���Bس، 3Buً� ه\ا ا���_ ا��eه� ���Bس آ�ن رجً� ص���ً�، ص�ح
 ا����ح�ت، ?�

 �X�Bی ،�ً��)X وث��ن�ٍ� وخ���5، وآ�ن �Rم س�����واUخ�Bر، واQث�ر، ���E س���i ��4 وا��gم 

J ا���وب ����L، و�L ا��kR�M ا�?�k� ��R ا����، ��M�� 5�3، وح�لBوس�ٍ� وس �Rم س����� ygد� �� ��

J�BM ه�ی�، ح�ل�eا� �B�<ل ؟ ـ ا���Pـ �5 ی h��Mأ.  

���� ص�ر ه��ك ��M وج��ف h�p اUس�3ر، وhb�M ا�o�bت، وه�>h ا���ا�X، ��ج��k ا!��م ا���وي   

�bT وجc و����4 ا��� Hا ���u ث�zث�ون �� یz5 ا����3ء ا�\ی5 ی� rٍ3� k� �3اMأن ی� E�� ،5���

ر ا�ی5 ا�Tْ�ِنار ا��eه�ي، وه�آ2 � ���Uا yی�u 5�آ���ً� آ�LB ا���وي ����L3 إ�E ا��eه� ���Bس 

  :نl ا�>��ب

������س�B ورد �� ا���ری6 أنL أح خ���ء ��� أ��� أراد أن ی��o س�� ا���B �� . ��2 اH ا��ح�5 ا��ح�2  

�>q اQی�، أخ�b ا�4�ة إ�E ص�ة ا��3، ��5 أجc أن یEPB ا��� L�Biخ Eوأن ی����3ا إ� س �� ا���(

 
i��� �Bا��� أ ���4�ة ون�Bi���� ��Z، ���� أراد أن ی34Bن 3 ا���Bi، ����3ن أن ص�ة ا��3� ��

3Buً� ه\ا ا������ �� س�k إ��L . إن ه\ا �� �L�3 رس�ل اcBM :H ا�4�ة، أح ا����h�� 5�3 نJ�e، و�Mل

3 ا����P� ،�Bل ��3?2وص :L��� أدى ا�\ي P� أ�� ه\ا.  

   J�� hرأی ،�B�u ل�����ة زرت أخ ��>�LB ا��(�ري، وه� ����ٌب ��E ا������5، ���2 و�L أ

ل �?� Bا�����4 اس� J\أث� ه E���� f �ً�I���B�� ،�Bb)�� ��p ��I�� ،L� y\�� �� ث���?�، ��L��4، و

�� �ًP��3� ل�M وه� ،�ً�I��L� ��4ن E :ع��  .أنL واH زارن� أن�س آ��Zون �� أح ذآ� �� ه\ا ا���

   f وزًا، ه\ا�)� hإن رأی ،�ً����� hًا، إن رأی�<�� hدي أ��ن� ا�2�3 ؛ إن رأیz� د ن��_ أن��� hأن

یX jٍiدٍب ج2، و�t� ل�P� أن fی>��_ إ :J(�وز��ع، أن� أن�4_ أن �g�� j���� ء�gه\ا ا�.  


 ج��Rٍ� اج��حh ��� ا��س�  P��� ا��Zن�� ی�Pل ا!��م ا���وي �� رس��ٍ� �3* �?� إ�E ا��eه� ���Bس 

Mه\ا ا�>��ب و cم، وأرس�gا� cا����3ء ا����5�4 أه r3� L��� kMو.  
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��E ا����E ا�5�ِ�ْ�ُ، ��_ ا��Uاء �ر ا�ی5 أدام  L�و��آ� Lورح�� Hم ا�ی��� ا���وي س Hا B� 5�

، و��رك �L� �� L ا����ات، و��Jf �������ت، و��Lob �5 خ��ات اQخ�ة واUو�E آL���O cاH ا�>�ی2 

5��O Lأح�ا� kج��.  

  .واH آ�م �j�i جًا

 ��M 
B�� ح�ٍل j3���ٍ�، و y��ون�?� إ�E ا���3م ا��gی�� أن أهc ا��gم �� ه\J ا����، �� 

  .ك ا���ا�X و��p ذ�_ا���Bت، وه�ا�i�Uر، وp�ء اUس�3ر، و��M ا�o�ت و

 �Xر آ�?� �ّ���، ا���ا�P�Uًا اواH �� أخ�Bر ����z جًا �r3� 5 ا�B�د �� أ��ی��P، ص�ر آ��Zة ج

L��3u J و�Xا�L، و�� ��ء ����B�4ر، ������، ی��ت ا���س ج��ً�، ��!ن��ن إذا آ�ن ی�>h�� �� 5، و

h�� �� 5س�آ hى، أن�Bن�3ٌ� آ J\ه.  

�(_ ؟ �Mل ��: ���� ���L� h�Pة أخ ��(�b أ  Tس�3ت �� : �� ا�\ي ی Mح، و���دون2  �Rث���ي ث��

h�M ،����M س�3رUی�ً�، اM ا����ات r3� �� ح���5 ��t� �� آ�ن �?�Mس�3ر ����، وt� : bT� Hا �<Xا

h�M ،L3�B� �ً[�X ك��ك �X]ً� ـ ����4
 ـ أ�� إذا h�M: وجc ذ�_ أن �� : ،L3�B� ٌء�X ك��ه��ك �5 

 ،Lأ��� Jدfأو ،Lأ��� Lزوج� ،L�3م ی��u J�� إن��ن أج?T�L آ����، ���L ��ج�د، )� ،�ً[�X k�Bی f

�M Jت ی��L" ی 2َ� ،�<g�g>� ؟ �� ،Lج�� �� Eً��3� ،Lس�� �� �ً��O 2آ�>tن�� ��_  إذا أص�B أح

  ".ا�ن�� ��\ا���ه� 

� jه� �� إن��ن ی��_ أ� fإ Lإ� f ا�\ي Hل �_وا�Pل، ی���أ���E أf : ���ن دوfر، وأص��L ��ض 

  .وأن ی�����3 اH �5 ه\ا ا���ض أ��_ �Mت ی���

4
 �� وزارة �� E���� صیL� yٌ صیy ی��c دآ��راJ �5 ��ن�� �� ا��Uر ا���Tی���R، و���E أ

L� ل�M ،�Pی��E واH أ���E أن أ: ا���4��، آJ�4� bj وه� �� ری�3ن ا��Bgب، �TارJ ص qج�

  .ا��ص�j، وأن أ�>�j ا���س، وأن ی�دb �� ��4ي

  L� ل�Mأ Lن�� y���ی�(�، و �����bT وجc ���اس خ�q، أح��نً� ا!ن��ن  Hا Lا�\ي أآ�� : hأن

 fو ،
، و f�Tرع آ��� ���?��M ی�ن�X رعT� أن �i�� fو ،_B�M ص��م ��ّo� أن �i�� h��

� ا���غ ��?� �g>��، �� آc ��ض ���ل ی��o ا�ن�� آ�?�، �� �i����� ��Uی>� �5 أجc خ�Zة �

 ،Lس�� �� �ً��Oو ،Lت ی���M J��وی(c3 ا����ة ج���ً� f ی�iق، �Sذا أحآ2 اL���3� H �� ج��L، و

J أوfدJ وأه�t<� Lن�� ��_ ا�ن�� ��\ا���ه� ��  و

ن� ز�Tال : ، ���Pل �LأX>� إ�E أ�� p�ء اUس�3ر، و��M ا�خ�ل: حث�� أخ ���M cMل ��  ��ی� ا��� �� 

أن�2 ��ون آ�j أن ا���س یb�gدون �� ا���4رى، أو �� ا���Zج ؛ �3u fم، و�X fاب، وf . وه\J ن��3

�tوى، ه2 وأ���u?2، وأوfده2، و��Xخ?2، أن5�O h �� س��_، ه\J ا�23َ�ِ ا���  f��E4 وا��� أآ���� 
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�Bن23 آ J\ة، ه�Bا� J\ه �� �?� Hن���ه�ا fأ �oBدرس . �ة ی� Eإ� k���� وأن �_ أن �t�� إ�E ا���(

��2، و�_ أن ���4، و�_ أن ���� خ�Bi ا�(��3، و�_ أن ��(�
 ����_، ه\ا آ��X Lء ����ر �_، 

�B�iة ا��Bا� J\ه �� ����� L� Hا cb��� ��� وه\ا ،Hوه\ا �5 ن23 ا.  

  L� ل�M :cی�� أن أه�gا���3م ا� Eن�?� إ�  ��M 
B�� ح�ٍل j3���ِ�، و y��ا��gم �� ه\J ا���� �� 

 
ا�i�Uر، وp�ء اUس�3ر، و��M ا�o�bت وا���Bت، وه�ك ا���ا�X و��p ذ�_، وأن�2 ����3ن أنL ی(

 �� آ�
 خMی5 ا�����4، و��E ا�����b، وا����iن، ونL���4� �� L���4 و�S� ،2?���4ن ا� �P�gا�

�i���� ع ا���ص��ن�gا� L�� q2، و��?� yوا��� ،L���ن، ا����Bن �L آ���ً� ��\آ��J ا���e �� أح�ال ر

 E��3� Hا J��ر �c ه� ن��4ٌ� ����، وP�Xٌ� ����، وذآ�ى Uو�� ا�B�Uب، وا���zول �5 ا���U أی

��� إ�E ا����iن أدام���� y����� رة�X!5 ا� L���ی�L إ�E ا����iن أدام �L ا����ات، و��>���ا P�  L� Hا

E��3� ل�M ،Hا �� L� خ�ًا� J  :ا����ات، ��� ی(

ُ- َأَم=ًا َ��0ِ=ًا �َیْ(َم َ�ِ#ُ= ُآ8ٍEْ>َ %7 َم� َ:ِ	6ْ�َ ِمْ� َخْ�ٍ� ُم�DَNًْا َوَم� َ:ِ	6ْ�َ ِمْ� ُس(ٍء َ�َ(د% َ�ْ( َأن� َ��2َ9َ�ْ َوَ�9َ�ْ

C-ُ�َEْ>َ -ُ4ُرُآُ� ا���<Nََوُی  
  " ) O 5 "30ی� �: س�رة Oل ���ان( 

   J\5 ه�وه\ا ا�>��ب ا�\ي أرس�L ا����3ء إ�E ا���U أ��نً� ون�i���� �ً��4ن أ�JT اH، وأن�z�� 2و��ن 

�?�� ا H�E��3، و����tن �� �?�� ��4Pح(� �>2 �� ا�� fو ،�?���\ر �>2 �� ا��tخ@�  fن�، و��Uا..  

  C)89(ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ�  )88(�َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  )س�رة ا��3gاء ( 

   cوه\ا �5 أه2 ا����ات، وأ�� ،Lن إ����أن�2 ��� ا H���Bن ا����، و���ص�ن ���L، و���ر

ًة إن �2 X ��Uداد اTن أن ی��Rون�5 خ� ،H5 ا� cٌ�� إ��>2 وه� Hا LMوس� ،L� 2ُأّه�� Mت، و���iا�

  :���e �� ا����M ،2?� yل �E��3ی�c4 ا

  C)201(� ِإن� ا��ِ>یَ� ا��Gَْ(ا ِإَذا َم��lٌiِ��َ �ْ2ُ ِمَ� ا��3َ�ْ�Jِن َ�َ>آ�ُ�وا َ+kَِذا ُهْ� ُمْ&ِ�ُ�وَن 
��اف ( Uس�رة ا(  

  � cPر، ی�i�Uا �?�� cP� ،ح�الUا �?�� y��� ف�)� �t�� س��اٌت M ،Lن�� �?� آtن ا���ری6 ی�3

�Bس�3را��Uا �?�� ��o� ،ت .  

L� الzأول س ،L�fو آ2 ؟: س�ن� ��� إذا ا��t� EPح��  .آ�j اUس�3ر 

  C)35(�َوَ<ْ&ُ�(ُآْ� ِ���4��J َوا9َPْ+ِ �ِ�ْMَ�ًْ! َوِإ�9َ�ْ�َ ُ�ْ�َ'0ُ(َن 
  " ) O 5� "35ی� : س�رة اUن��Bء( 

  خ�ل ا�>��Bة، ی�����ن ����iPن �� أح��نً� ا������ن ی�����ن ���E�o، وا��واج، وا��(�رة، وا�

 ،y����� خ�O �ًات، ث2 ی�����ن ا����ن�?g�3ن ا�Bات، ی�b\ن �� ا����M�oی ،Hا ���u ن، یْ���ن����fا
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 J\ه �� �ً���� k�ارآ�� ��ح��L، واH �>�ن ا��� Hأن ا f�� Hوا ،h3iPر ان�i�Uة، �� أن اg���

��gیf�� ،������� 5 أن اH أ�ن� �?\J ا�i�Uر، أي  ا�B�د، ن�5 أر��3 أX?� و�2 ی�Tل 5� cMس�ى أ

��g، �� یTال  E5 و أث���R�� ی5، أو�g���PیBً� ا�i�Uر  f�Tال ���R و��gی5��R�� 5� ������� 5 و

ن�، أ�� إ��3ل ا�i�Uر ا����ي، �� ج��ف ��م، ه\ا ا�(��ف ��P3ل � Eة إ���Bه��ك ����� آ b�Xذا ا

� �Zأآj��� ن ج��ف�<�.  

�bT وج�M :cل Hا �� J���  ..وا�(���� ا�>���Bن ����eون ث��ة ه\ا، ��� إذا �J����3 وج

  C)128(� ِإن� ا���َ- َمَ� ا��ِ>یَ� ا��Gَْ(ا َوا��ِ>یَ� ُهْ� ُمNِْ�9ُ(َن 
 ) cس�رة ا���(  

 ��?��� jMار ـ أو���?�� ردb ���� وص�h ا��ر��Mن إ��L ـ أي إ�E ا���U ا��Tن jMن، ���� و�iا���

5، �>�
 رح�L ا H�E��3 ج�ا�ً� ث���M ،�ًZل�B��<ا� ��ت خ�ا�u ا�(��b<��� ،�ً��zْ� �ً����  :ج�ا�ً� 

   B�، و��O Eل ��� وس�5� ،2 ٍ��� E�� cٍرب ا�5����3 ا��?2 ص H ��2 اH ا��ح�5 ا��ح�2، ا���

 آ��Bا �� ��� ا����iن، أ�T اH أن�4رJ، �(�ء ا�(�اب اH ی��� ا���وي ی�?� أن َخََ�َ� اM ع آ�ن�ا�gَ�

 أوج
 اH إی��ح Mو ،L�<ح E����!ن>�ر وا��?ی، و�?��� ��L أن ا�(?�د ُذآ� �� ا�(�اب �� خ�ف 

 ا���ج� ��Pل��  :اUح>�م 

4�&َPُ�َ َب�Pَ(ِ�ْا ا)�َُق ا��ِ>یَ� ُأو�rََوِإْذ َأَخَ> ا���ُ- ِم� �C-ُ>َ)	ُPُ(ْ�َ ��َ�99ُُ- ��9��ِِس َو  
  " ) O 5� "187ی� : س�رة Oل ���ان( 

�3ًا   � JOا���ل، ������ ج�ء ه\ا ا�>��ب، ر Eإ� �bو ا����، وه� ���ج� ��س� Lن آ�ن ی�اج�iو أن ا���Bی

�ً���� Jن رد�<� ،kM5 ا��ا�  :، ��Pل ا!��م ا���وي

���������� ح��]ٍ\ ���نL، وح�م  
  :ا��>�ت، �Mل �E��3 ��ج

8َ�ْ�َ َ:َ�� ا��Eَ0َ%Dِء َوَ�� َ:َ�� اْ�َ	ْ�َض� َوَ�� َ:َ�� ا��ِ>یَ� َ�� َیِ#ُ=وَن َم� ُیGُEِ9ْ(َن َ�َ�ٌج ِإَذا َ<َ�Nُ(ا  � -ِ���ِ

  91C(َوَرُس(ِ�ِ- َم� َ:َ�� اْ�ُ	Nِْ��9َِ� ِمْ� َسِ&�7ٍ َوا���ُ- Eُcَ(ٌر َرِ��ٌ� 
  )س�رة ا����� ( 

  :ه\J اQی� �?�� جًا... ��إخ�ان  

Cَن)GُEِ9ْا��ِ>یَ� َ�� َیِ#ُ=وَن َم� ُی �8َ�ْ�َ َ:َ�� ا��Eَ0َ%Dِء َوَ�� َ:َ�� اْ�َ	ْ�َض� َوَ�� َ:َ� �  

��M L3� f ،j�3ة، وL3� f ��ل،    ،y�ِی� f 5، ه\ا���Bأس L��<ی f فfO qأو خ� kأر� LX�3� إن��ن

 Hا Eب إ��Pی� j2، آ��� L3� fلو�M ؟ cوج bT� :Lو��س�� H �4ه\ا ا!ن��ن ی� . j�3ا�� ���M ��

 �B�iا� ���<��� hنt� ،Lو��س�� H �4؟ أن ی� Hا Eإ� ��Pا�� ���M �� ،Lورس�� H �4؟ أن ی� Hا Eإ�

 EM�� وإ�� أن ،j�3ن�4ف ا��S� EM�� ن��ق ���_، وإ�� أنS� EM�� إ�� أن ،cوج bT� Hا �� EM��

���<���  H ن �?��?2 أن ی���4ا�Pون �� ی��ا�fz?� ،�B�iء ا����3ء، وا����E، وا�\یf 5 ی(



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1554�� آ��ب ��
 

Lو��س��.  

إن ا�(?�د ��U�� �ً4��� qج��د و�>5 ا�(?�د ��ض ا�>��ی�، �Sذا �Mر ا����iن ��P� : Lل ا!��م ا���وي  

���M ا����� �����4?2  أج��دًا ���4ص�5، و�?2 أخ�Bٌر �h�� 5� ����3 ا���ل آ�� ه� ا��ا ،kM���bغ

و����4 ا����iن واUج��د، و��pه� �5 ا�Tرا�� وا�kR��4، و��pه� ��� ی���ج ا���س إ��L، �(?�د 

اUج��د �c��P اUخ�Bر ا��وا�
 ا���Pرة �?2، وc�� f أن یzخ\ �5 ا����� �Xء، �� دام �� ��h ا���ل 

، أو ���ٍع، أو أرٍض، أو ���ٍع و��p ذ�_ٍPٌء �5 ن�X.  

   Hا وهfzء ����ء ا������5 �� ��د ا����iن، أ�T اH أن�4ر�P��� ،Jن ��E ه\ا، و��h ا���ل ���

 yون� �>��ل ا���3دة وا������Pن ا���iوخ��ًا و��آً� �� ح��ة ا��� Eً3رًة وس��� Hا J��3ر، زاد�

اء ا�ی5��Pر إ�E ا H�E��3، وا��Bع وإن�� ی���3ن �� ا�(?�د و��f�� J��p. وا��h�BZ، وا�e?�ر ��E أ

 Hی5 اه�، ونP�3وث�ن�ً� ه� ا�����4 ا��� ن fًأو J��Bآ� �� kع، وج���gز�� أح>�م ا��و� ،�Bث�ر ا��O

 ،L����?�، ون�L�t ا�وام ���?� ح�E ن�J�P، وا����iن ی2�3 أن?� نL� �ٌ��4 و������، و��q ��?� �� ُن�م 

����3� fن إ�i���� ه\ا 
���، وا��P�g  و�2 ن>����� yا��� �� �Bق ا���ع، و�����3 أخ�gا� 
أنL ی�

���L وس�2، وآc ن� Hا Eص� �Bث�ر ا��Q L2، وإآ�ا�?���J��Bه\ا ا�\ي آ� E�� yٍصٍ� ��ا�.  

 
أن� ��Zت ��E ه\J ا�>�
 ا�Z�ث� ����م ا���وي رح�L ا H�E��3، أول �Xٌء ی����B �5 ه\J ا�ُ>ُ�

  .2 ی?���t� 2 ا������q��� 5 ��?5������2، و�5 �اه����L �����4 ا

���L أن ی��c ه��م : آ����lٍ �?\ا ا�����ع ا�y�M، أوfً... أی?� ا!خ�ة Hا Eة إ���4ى ���5�َ 

  .ا������5، ���L أن یL��3 �� ی��3?2

��E أذر��(�ن ی��L� c هیً� ث����، وصc ا��ی�� �� ���j4 ا   ������c، ج�ء رس�ل ���c س�ن� 

Eإ� 
  : ا���(، �Sذا ��جc ی��4 وی�Pل �>�J أن ی�iق ��ب ا���U ��ً�، �\ه

�Tی?� ؟ �Mل �Lـ رب ه h�BM c����� �tه��� ن�t� �?�أم ردد ،��:  

  .ـ �5 أنh ی�ح�_ اH ؟

L� ل�M ـ :���  .أن� 

L� ل�M ـ :�Bی� س H؟! �ن ا cم ا������ fأ.  

  .ن��� أ��م ر��، وإن ن�h ن?�ري أ�h3 ر����إن� إن ن�h ���� آ�L أ�h3 : ـ �Mل

   �� cآtی?� یBا� E�� �ً3Bu ،5اء ا�������P� k� cآtأو أن ی J�� cآt5 أن ی�� J�bوخ� ،h�Bا� Eإ� J\أخ

�Uا h���?� ل�P� ـ q�3م أن�iن ا�U �� :  

 5���z�3م ؟ ـ ی� أم ا��u 5� ك��  ��ذا 

h��M و: ـ TٌBخ fن� إ�� �� Hآ��ن ا���2و. ���واtاء ی�Pآ�ن ا��.  
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  : ���5، ���� ان�?�M L��3u 5� Eلوأآc ه� و���L خTBًا و���ُ� ��P وه� خ���� ا���. ه���L ���: ـ �Mل �?�

3BXt� ���3uا�\ي أ H   :��، وس�Pن� �tروان� ؟ ث�M 2ل �Lـ ا���

��  ك ؟ـ ��ذا 

L� ل�M أذر��(�ن: ـ E�� _���� ��  .ج]�_ �5 

L� ل�M ا �3_ ؟و��ذ: ـ  

  .هیٌ� �_ ��L: ـ �Mل

L� ل�M ا���?�: ـ .
��u �3ٌمu ذا ه�S� �?ص�ی������ًا،   .، أي ح��ی�ت ����p ج

L� ل�P� ـ :�� cآtی c�3م ؟ هiا������5 ه\ا ا� ����آ2   

  .��ا��PBi ا�f .�o، ه\ا �3uم ا���ص�: ـ �Mل

6b��� L� ل�Mًا ویX �ً����� ا��ا��:  

 L�� cآtی ��� cـ آtی ��� cآt� 2� ی��3_ أ��ه2 إن jا������5، آ� ����  .آ��ن ؟ إن �2 ��3ِن �� ی�3ن�ن ؟

  .�tول �Xء ی(
 أن ���c ه2 ا������5

ی��oB أن ����ك ���k ا�2�ْ�َ ��?2 ����>�� وا�����e ا�����، أن� �(h�g أن أ�Mأ �>2 : ا��gء ا��Zن�  


 ا�>�
 ا�Z�ث� Uجc أن ����3ا آ�j أن ه\ا ا�2��3 uخ� jث، ا��رع، آ��ا�(��c، ا��L�P ا�>��B، ا���

 bT� Hل ا�M E�3� ا\?� ،�ً��� yدون أن ی�� ،��Pوا�\وق دون أن ی ،jiوا�� ،�Mا�� E?���� ��Uأو�� ا

cوج:  

C!ِ9َ�َNَ�ْا !ِgَ:ِ)ْ	َ�َْوا !ِ	َ(ْNِ�ْ��ِ Qَ4�َسِ&�7ِ َر �  �wاْدُع ِإَ�
 )cی� : س�رة ا���O 5� "125 ( "  

���L ا�4�ة وا���م   �Bل ا���Mو:  

  )) م� أم� �	�0وف +��)� أم�W �	�0وف (( 
�5 : �5 ا�(��k ا����4(  " ���  " )ا�5 

وا������i� �bM، وا��>�� �����i، وا�>�م ا����i� j�iب و��E اH ا��oB��� ،�M�B أن ���c ه2   

��?2، �>��ٍ�، ��س� jا����� �� �� �ً[�X c3�� ا������5، وأن fٍة، و��M 5 دون� �ٍe���� ،�ٍ��4�� ،�ٍ�

j��� cٍ�� fو ،�ٍo��B�.  

وا��(���3ت ا!س���� ه� ه�، �g>��?� ه� ه�، وا���آ2 ه� ا���آ2، وا�2��3 ه� ا�2��3، وآ�X cء 

_��� Hا L����_ ���آ�_ و�y ��?� اt� ،_�i��� ،_�4�� ،Hس��ٍب �� cٌ)��.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -� ا!س���� ا�������3 �5 ا�>�R�B ) :126( ا�رس  -��� cu�B��� أ��ال ا���س cأآ. 

  07-05- 2000: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�����zن

  2e3� c� 55 ا������� rٌ3ًا، و��ً� دP�Mً� ج��ا������f 5 ی��B?�ن اخ��ت �>2 �� ه\ا ا�رس ��

Lإ��.  

ا��B3دات ا�������3 أس�س ا�یS� ،5ن َص�hb ص�h ا��B3دات ا��R�3gی�، أ�� هfzء ... أی?� ا!خ�ة  

ا������ن ا�\ی5 یtآ��ن أ��ال ا���س ���cu�B، ی�����ن، ی�B4�oن، ی>\��ن، ی�goن هfzء ��ه��bا أن 

  .ا�ی5 �� واد، وأن ا����ة �� واٍد Oخ�

�5 س5�3B  �5 أه2   ��ت ا�>�R�B، ه��ك ص�R�o، وه��ك آ�R�B، وا�> �R�B�Tی����ت ه� ����ا���

آ��Bة �� إح�4ء �r3 ا����3ء، �5 أ��ز ه\J ا�>�R�B أخ\ أ��ال ا���س ���cu�B، ������ یtآc ا!ن��ن 

Rٍ\ ی��4 أ��ال ا���س ���cu�B آtنL ی2�P ح(��ً� ���L و��5 ر��L، وآtن ا��iیy إ�E اh��� H س��>�� ،�


 أنL ��(�ٌب Bا�� ،Jوf ی�3g أنL ی��4، ی�Pأ ا�O�Pن ی�ى P�o� LB�Mً�، ی\آ� اH �� ی���3 ج�

2�e���.  

E��3� L��M ب، ه��Bه\ا ا� �� cٌی� ا��� ه� أصQا :  

C7ِ�ِ�&َ�ْ��ِ �ْ(ُ9َ�ْ�َ �ْ(ُ�َا)َا َأْم)�َُوَ�� َ�ْ ُآ�  
  " ) O 5� "188ی� : س�رة ا��PBة( 

  Uا����2، ا����� ا k���ال ی��oB أن �>�ن ���>2، ی��oB أن �>�ن ��او�ً� ���>2، ا���k ا���4، ا��

�bT وجc، أن �>�ن ه\J ا�>���  Hا �?�� E�ا��B��i، ا����� ا��� ی�EM �?� ا��(��k، ا����� ا��� ی�

bوTن، وی�>��ن، وی����gآ��ن، ویtی k��)��� ،�ً3ي ا���س ج��ی� ��5 أیPده2، ا��f��3ن أوiج�ن، وی

 �g�� ،ا�(�ی�� tg�� ة ؛��Z<ة ا��Z<م ��?� ا����و ،����M وی�اَوون، أ�� ح���� �(��k ه\J ا��Uال �� أیٍ

 �?��Pی cخ� ح�ج� أس�س��، ���(�هQف ا�iا� Eن ح�ج� ا!ن��ن إ�U ،رة��ا����Mت، �>�Z دور ا�

��S� ،آ�ن ا����ح �����ام fأن ی>�ن ن>�ٌح وإ.  

  :أول ن�iP �� ه\J اQی�... ��� أی?� ا!خ�ة

C�ْ(ُ9َ�ْ�َ �ْ(ُ�َا)َا َأْم)�َُوَ�� َ�ْ ُآ�  
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ی(
 أن �>�ن ه\J ا��Uال ���>2، ��او�ً� ���� ���>2، دا�Rً� ح���� �Tداد ا�?�ة ��5 ا���pUء وا���Pاء   

س ���� ؟ إذا آ�ن�ا ج��3ً� �� ���(� �� ا��(��g� k>�ٌت f ی��3?� إf ا ،H����b)، و��E ی>�ن ا���

�bT وجc �� س�رة ه�د Hل ا�M ح�، وح�����B��:  

C�ٍ�ْMَ�ِ �ِْإ<4* َأَراُآ �  
  " ) O 5� "84ی� : س�رة ه�د( 

  .ة ا���اد ورخl اUس�3ر��� ����ء ا�O�Pن ه\J اQی� ����

�iPول نt� :أ� cاو�ً� ��5 آی� ��Pا�>��� ا�� J\>�ن ه��3 أن �Biا� k�  �اد ا��(��k ا��

   �� �� E��اQن أي@ �uیPٍ� �� ا�k�B وا��gاء، وأی� �uی�P �� آ�
 ا��Uال، وأی� �uیPٍ� �� ا���4ل 

���ل �� ا���ل، �uی�g� yوع، أ�� إن Uی��3 ا ،��b��� ه� cوج bT� Hي ا���س �����ٌ� ���?� اأی

���ل وحه� ���Z ا���لو� ا���ل ا���ل ه\ا ه� ا����، ا���� ا���ل وحJ ی���، أUا kی�gا�� cأص �� ��.  

�bT وج�M �� cل Hی�، أن اQا J\ن�� أی?� ا!خ�ة �� ه�Zا� �iPل: ا���M �� ،2<آ��ا أ��ال إخ�انt� f : f

  : f�tآ��ا أ��ال اQخ�ی�M c� ،5ل:  f�tآ��ا أ��ال ا���M �� ،5���zل: �tآ��ا أ��ال ا�������M �� ،5ل

  ُ�(ا َأْمَ(اَ�ُ)�C�َْوَ�� َ�ْ ُآ
  " ) O 5� "188ی� : س�رة ا��PBة( 

�� ��X h�3]ً�، !! ی��3 أن� ��ذا �h�3 �� أن�� أخ\ت ���R ���ة �5 ه\J ا�(��B وو��3?� �� ه\J ا�(��B ؟  

��q ه\ا ه� ا���4Pد، ا��E�3 ه� أن ���_ ه� ��ل أخ�_، وأن ��ل أخ�_ ه� ���_، ��ل أخ�_ ���_ 

إن ��ل أخ�_ ه� ���_، �5 : ي �5 زاویٍ� واحة أن ����� ���L وآtنL ���_، إذا 5�h�M زاویٍ� را�3R، أ

L� h�P� ،�?ا����_ وخ�h أن ی��ء اس�� T3ن��ن ی! �Bت ��آ��: زاوی� ا����ظ ���L، آ�� �� أن_ أ

���M _، إذا�ه� س��ر�B��ن ��E�3 أن �(�? �� ا����ظ ���L وآtنL ���_، ��. ��ل أخ�_ ه� ���_: ا

Eام �5 ��ب أو������ L5 أآ�� k����.  

   k��� Jٍوج� �� y�َ�ْأن ُی �oBی� Jإی� Hا _B؟ أي أن ه\ا ا���ل ا�\ي وه jن، ���_ ��ل أخ�_، آ�Qا

 �>�ن Mو ،��Bآ tiه\ا خ ،E?�� c��ا������5، أنh �� �_ ح�، أن� درسh وجت أن أر�� �Xء أ

�����c� ،5 ی�� أخ�ق �BXب ا������5، ی�4ف ا������5 أر��ح��R�u L، و�>5 ه\ا ا���?f E ی��k ا�

��E ا���ام، وأآc ا���ل ا���ام، و�Xب ا����، ����_  3?2)gن��، ی�5 ا�(�� واQخ�ة، وی�BB?2 �� ا�

. ��ل ا���س �5 زاویٍ� ث�ن��، ی��oB أن ���LP �� ����4 ا������5، و��q �_ ح�یٌ� أن ���LP آ�� ��gء

اوی� أن ����� ���L، و���_ ��ل أخ�_ �5 زاوی� أن ���LP �� ����4 ا������5 ��ل أخ�_ ���_ �5 ز

  .ا����3
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 hة، أنR����� _���یc<g� ��3 أو ��خ�، �� �3_ أ��ال، ووجت أن اس���Zره� �� ��د ا��oب أ��د 

اء ا������5 وأ�h�3 ا������5�  .��ذا �h�3 ؟ b�Mیh أ

  Bی� Lا������ن، و���3د إذًا ���_ ��ل أخ�_ �5 زاوی� أن L� kا������ن، و����� L� ى�P��� LP��� أن �o

��L ا��P?�ء �>���: ��E ا������k����� 5 وا����، ��Pل �� �bB�ا����ك : أن� ح�، q�� f ���، وه\ا 

: ا�����3، أن� ا��Xیh ��دة p\ا��R أس�س��، و��h3 ��3?� آ� ی���k ث��?�، �tن� ���>�، �� �Mل ا����>�

��� أ�c3 �?� �� أ�Xء، أری أf أ��f ،�?3، أنh �?\ا ���س
، ه\ا س�ء اس��ام ه\J أخ� ه\��� J

  ..ا���ی�

Cِم��(Nُ�ْا �  �َوَ�� َ�ْ ُآُ�(ا َأْمَ(اَ�ُ)ْ� َ�9َ�ُْ)ْ� ِ��ْ�َ&�7ِ�ِ َوُ�ْ=ُ�(ا ِ��2َ ِإَ�

 ی>�ن ا��Pن�ن إ�E ج�نB_، أآ�X �Zء وا�� �� ه\ا   M أو ��خ� cٍ<g� �ًن�ن ی��� أح��ن�Pا!ی(�ر، ا�

 5� c?� ،ن�ن�P��� 2<ی� ���Pن�ن ی���_، وا��P5�3، �>5 إذا ا�Bم ا���� cBM JP�ا����tج� ا�\ي 

 hح، �?�� �� أد������ h؟ ��>5 وأن �?gة �� ا���� �Rن و������� �g�ا���> 5��h�� �� 5< ث��L اث�� 

f ،_���4� �ً�<2 ح?�� h�Tا��>�م، وان� Eإ� ���Pا� J\?� ���oی f ة��Pُح>2 ا� ،Hاب ا\� 5� �)�� 

 ی��3_ �� ا�ن�� أ�� �� ا��BP : ا��y، أآ�Z ا���س ی�Pل �_M ،�BPی��3_ �� ا� f 2<أن� ��3 ح>2، ه\ا ا��

 fو ،yا�� ���oی f ���Pٍض، ح>2 ا��M 2<�� L�� hأن L��Tخ�4_، وان� k� yی��3_ ، ��� أن ا�� f

yا�� ،�ًu�� yا�� c3)ی _�\� ،yا�� �o��ُ f ء��Pوأح>�م ا� ،����� yی2، وا��M:  

  ِل ا���9ِس ِ���C�ِpْkِ�َْوَ�� َ�ْ ُآُ�(ا َأْمَ(اَ�ُ)ْ� َ�9َ�ُْ)ْ� ِ��ْ�َ&�7ِ�ِ َوُ�ْ=ُ�(ا ِ��2َ ِإَ�� اNُ�ْ)��ِم Pَ�ِْ ُآُ�(ا َ+ِ�یGً� ِمْ� َأْمَ(ا

* * * * *  

  :U 2�eآc أ��ال ا���س ���cu�B ه�  L��M�E��3واQی� ا��Zن�� �� ه\ا ا��Bب، �� آ��Bة ا�  

4̂ ُأوQَ�ِ�َ 2ُ�َْ� َ:َ>ا Nَ�ْا �ِ�ْhَ�ِ َن ِ+* اْ�َ ْرِض)hُ&َْن ا���9َس َوَی)	ُ�ِgْا��ِ>یَ� َی �  C)42(ٌب َأِ��ٌ� � ِإ<�َ	� ا���ِ&�7ُ َ:َ�
  )س�رة ا��gرى ( 

ی>2، أنh ح���� �tآc ا  � �ً�����ل ا���ام، وا���P�P أن ���ق ا���ل ه\t� Jن� أ���E أن ی>�ن ه\ا وا

ح��� ن�درة جًا، وf ی�c3 ه\ا إ����M �[� f جًا �5 أ��Bpء ا��(��k، أ�� ه��ك أ��u jیU yآc أ��ال 

ا���س ���cu�B وهf 2 ی�3gون، أ��u jیy، وا�R�� H أ��u jیy، ����ن �uی y�tآc أ��ال ا���س 


���cu�B وهf 2 ی�3gون، أص��ب ا��Biل �_ ا��M �� 2 ؟?B5�َ ی��س ��Mة : �?5 ا��ا�g�أری اث�� 


�Biل �_ ا��M �� ؟ LgMأن ی�� k�i5�َ ی�� �ًM�uج?� إ���� f hوأن ،c���� : hوأن ،��i�� Eج إ�����

��ى، وه� ��5ٌM أن?� f : f ����ج إ��L، 5�َ ی��سLB ؟ �� �Mل �_ ا������أن� أ��5 �_ ن(�ح ه\J ا�

 یtخ\ ��_ أ��ا��R�u fً، وی��co ح�ص_ ��E ا�>� ���4_، ا��رس ��(�، و�3Mث��ن� س��ات و L

L�b�u  ی�Pل Uِب أحM :�)5 ی�� L5 أنM�� دروسً� خ�ص� س��(�، وه� L��i�  .�� أ
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��E اخ��4ص، هfzء �2e3 ا���س f ی���3�iن أن ی���gMه2، ��    أص��ب ا��?5 ا��ا��M ا��� ���3


 ا�Biل ا��Mاح�)� : c�Uء، وا�gحUا cآ �� �g��� س�]�4ل ه\ا ا��رم، وا��رمf ����� Eج إ�����

ص��، �>5 ی��� ا�5iB، ویTیr3� c ه\ا ا��رم ویtخ\ �R�u �ًo�Bً�، وآ\�_ ا��(�ر، وه��ك fOف 

cu�B��� أ��ال ا���س 
�<� yی�iا�.  

  E�� �?3�B� ،�M�X �� kه� �5 ص� ،����Bر ا�4� ��o� ی>�� أن ���p �� kة . أن?� �5 ص���

 ��Xى ح���Xج� ا�� hرأی )made in franc  ( ا�>���، ��4ر J\ب ه�Zا� ��Xح� E�� kBi�� اة�<����

 ،cu�B��� أ��ال ا���س cه\ا أآ ،��M�X دو�� �� k�4ش ا�\ي ی��P�3ف ا��ا���Pش ��ن��، أر�k أ

�� �oا� ،����Bا� �� �oا� ،Hا fی��3?� إ f �oض  أن�اع ا��� �Pی�u �� �oا� ،����Bا� ���ن�

����Bه. ا� ،Hا fی��3?� إ f �oأن�اع ا� cٍآ E��cu�B��� أ��ال ا���س cا �5 أآ\ .  

  :وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) ا��f ��g	�ٌت ی(م ا���Gم! (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 

   L��� Hا Eص� �Bی* ا����4 أن ا��وس�2 رأى ��E ا���ی� ���ة ـ وه� س� ا���y ورد �� ا��


 ا��y ـ �Mل�Bوح:  

 )) �2Pآ�x !�=�� أن �)(ن م� �	� ا�Jأ<9* أخ w)� !Ji�: ی� ((  

��>5 ن��gي ��اد أو��� ���Z� : Lً�. ه\ا ه� ا��رع، ورآ��3ن �5 ورع خ�ٌ� �5 أ�j رآ�3 �5 �����

 ،�?��3���?�  .2�3 إf اH، ون��� أ��ا��R�u fً، �>5 اH �����ص�د�� ص���� p\ا��R، وf أح ی ون���

حث�� أخ، ���� رح�L اH، یc�3 �� إص�ح ا����رات، �L ج�ر ج�ءl�X J ی�آ
 ��آ�B حی�Z جًا   

 J\ه ���س E�� lإن��ن ح�ی Lأن l�gدرك ا�t� ،�?���س E�� lوح�ی cوه� ج�ه ،cخ� �?��

ه\J ا���آ�B، ا����P ����ج إ�E ر�k س���، ���L� Eb أس��ء، ا���آ�B وه� f ی��X LP]ً� �� أ��ر 

L� ل�Mح?�، و�ص! yRا�u J�i���gة fOف: وأ�L� Ei أوص�ف، وأ j�<� .L� ل�P� :yل �� . ��ا��Pی

Hا Lرح� 
��E ا�h�B، و�Mل �?2: ه\ا ا��Pی Lه�t� c4�ان�، س��رة : ا�Tا� Eإ� 
ج?Tوا ح��>2 س�\ه

أول نTه�، ث�ن� ی�م ���u Eیy ا���iر، ث��* ی�م ��E وادي ��دى، ث�ث� أی�م حی�Z جًا، �tخ\ه2 

��P3ل : رآB?� واس���k �?�، وأص��?� ��g3ة دyR�M، وأخ\ ��gة fOف ���ة، ی�Pل �L ه\ا اUخ ا�>�ی2

  .ه>\ا ا�c�3، ه\�iX Jرة، ج�هc: أf ���ف اH ؟ �Mل �L!! ذ�_ 

خc ن�Zة   � ،�u��� �� c�3ا�5 ی L� J\ع هTی>��، ن��Uن ��(���3 ا��B� Eإ� J\خtی ،L��3� دf�B5 ا��

 �R�� وي���ا����ة  h5�3، آ�نBس�� ا����� وس cBM ،ن���B� ة��� jأ� �g�ا���Zة ��M 5ن��L آ�L��b س�� 
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jی5 أ��g����4_ و� 2��M ،��BM�3ل ��M :Lل �L. وس��5 ���ة، آ���L خ��� و P� ی� رب : M يB�

ِر���BM_ و�2 �.  

   �o� f ح���� ،�ًM>�ن ص�د�ل، ح���� �ا���ل ا�� cآt� أ�� ح���� ،j��� cu�B��� أ��ال ا���س cآt�

 \ٍR�� ،hآ�?� أنt� ة�3?2 ����ً� ج�i� س�3رك، ح����t� 2?ح����4?2، ح���� ��ا������5، ح���� 

 ی>�ن ا��M ،q<3و��� ،��Bآ kٌن� L� c��M ٌل�� ،_��� �� _� Hرك ا�Bی 
�ل آL�� q�� ��Z ��آ�، ی\ه

�?Bص�ح ���� f E�X ٍق�i�.  

  )) ا��f ��g	�ٌت ی(م ا���Gم! (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م  

  ))م� أخ> ش&�ًا م� اxرض �(�- إ�� س&� أرض�� ی(م ا���Gم! (( 
  )�5 اUذآ�ر ا���وی� ( 

  J�� l�X ف���BX، ا��Bg . أرض ��?c ���ی�، ج�رJ أخ\ ��L ث�ث���R وث�ث��BX ��� 5، واH أ

����P5 ی�م ا���  :�ًZ�LM�u . إ�E سkB أر

w ه* ��آ�2P � آ7 م� خ�Jش دخ�6 ام�أٌة ا��9ر +* ه�ة ر��2P3 ـ ه�ة ـ w ه* أ�0	�2P و(( 

  ))اxرض
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا��  " )أ�� ه�ی�ة " 

Rٍ\ یb�iق ���M ��� ،L_ ���� ��ق ا�?�  �� ،cح ة ؟ ���ن�� ه��ك حg� c<� c>��، أ�� ی�م ا�f ����P ی�ج

م د��R�� k أ�j، إن��ن Oخ� د�k ����ن، إن��ن Oخ� M إن��ن ،
�Pا� �?� kی��� Hن�4ص وا �� Hوا

��bرة، د�k خ�q ��ی�5 ��جL اH، إن��ن د��R�� k ����ن، س�h3 إن��ن �L ث�ث�c�� 5 �� ا��ی�� ا��

و��� وس�3ا ا���م ُنh�َ�e ه\J ا����ت واس���>h، و�Mر �L ث�ث���R ����ن ری�ل، أي أر�fO �3ف 

�b?� ��جL اH، إن��ن د�k ����ن، خ�q ��ی��R�� ،5 ����ن، Mخ\ه� وtن ���ة س�ري، أ�� أن ی����

M ف ����ن ���ة، وإن��نfO �3ن ری�ل، أي أر����� �Rث���ث k2 إن��ن د�e�bم روحL �� سc�B اH، �5 أ

، Uن إن��ق ا���ل س?c، أ�� أن ����� �����_، أن ��k روح_ ��E آ�_، ه\ا �?gً� ؟ ا�����ء fzه

bر �5�Z، و�k ذ�_Pی f ء�gا�:  

  ))ی�2J�� �Eh= آ7 ذ<ٍ; إw ا�=ی� (( 
 )��o4ا� k��)5 : �5 ا�� " ���  " )ا�5 

  M ،L�م ح��M ؟ c3� ع �?� ��ذا��م أث�5 �� ی��_ و�2 ی�(� �5 ��M ،Lی5م روح�Mل ص�E اH .. ا�

���L وس�2:  

  ـ أ���L دی5 ؟ 
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  .23ن: ـ ���Mا

  .ص��ا ��E ص�حB>2: ـ �Mل

���b دی�L: 2ـ ��Pل أحه .�Bا�� L��� E�4�.  

L�tی5 ؟ : ـ س  أأدیh ا�

  . f: ـ �Mل

  أأدیh ا�ی5 ؟ : سL�t ��ًة ث�ن��ـ 

  . f: ـ �Mل

tً�ـ سZث�� L� : ی5 ؟  أأدیh ا�

  . ن23: ـ �Mل

  .اQن ا���د ج�J ؟: ـ �Mل

ذنٌ
 f ی��o وه� ا��gك، وذنٌ
 f ی��ك وه� 2�I ا��B3د ��3?2 : ا�\ن�ب ث�ث�... إخ�ان�� ا�>�ام  

Hآ�ن ���_ و��5 ا �� ��oی 
  .ان��P�� LBق ا��B3د. ��3ً�، وذنٌ

��ة �� ه\ا  ا���( �5 ح�ا�� خ��� و��gی5 س�� ـ أخ �5 إخ�ان�� اQن  واH ��ة أخ ـ �� أواcR ا�

أخ� آ�ن ن��I وص�، �� ث��ن�� fOف ���ة آ�نh �� ذ��L و���L أن : f أراJ واH �5 ز��M ،5ل ��

ی� : واH رأی�L ی���ق �� ا����م وی�Pل: یzدی?� �c�3 ا����، ��2 یzده� وص��?�، ووا��L ا�����، �Mل ��

O ن����Zر أخ� ا���� Eو�� أخ ���ج� إ� ،L��fف ـ وه� �� ا����م ـ وأخ�J اH ی(TیL ا���� د�3?� 

L� ل�Mأ�?��� أن أ H�� ،ة ی����ا�BX Jب و���Xت و����o واح��ی�� آ��Z ـ M �4M ـ ���p : �i�أ

L� ل�M ،JدfوU ث�ن�� ���p ��3�� ا ا!ن��ن\?� ��Bن�: ه\ا ا���Mف ح�fO ث��ن��.  

 اH ج��ح ��3�� إن أآ�h أ��ال ����P ح  ���Pق ا��B3د، f ص��_، وf ص���_، وf ح(_ �3ل 

�bT وجc، ی��ف أن یtآc دره�ً� �5 ح�ام Hی��ف ا ،Lاه�T5 ن�zا�� ��e3� ،cu�B��� ق . ا���س�P��

��E ا��g�ُح��، و �ٌ��B� د�B3ا�������ا� E�� �ٌ��B� Hق ا�Pح .  

  :می�Pل ���L ا�4�ة وا���

 )) �ٌ�f *9hم73 ا�((  
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " ���  " )ا�5 

  L� ل�P�� LB��i5 ی� L��tی ،jأر�5�3 أ� L���ث�ن� : واH أ��ف l�X ی�>�M L3� 5ی
 أ���5 ����ن، 

 
�)�و�L3 أ��ال ��R�u، وذ�� ث���� وf ی��M ،kل ه\ا !! خ��q، ص�ر �L س���ن، ث�ن� خ���X ،qء 

  :ه�

 )) *9h7 :�ض- م73 ا�Nی �ٌ�f((  
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�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " ���  " )ا�5 

  h�M �� ،\اخz� f L�� h��<� �� أي :��<g� �� �� ،�3س�..  

  ))م73 ا��f *9hٌ� ی7N :�ض- (( 
�5 : �5 آ�T ا���3ل(  " ���  " )ا�5 

ة �?�، Uن?� و�5 أآ�B ا�2�e ا����5 ا���ج�ة، ه\J ا����5 ا���ج�ة ا����5 ا���oس، ه\J ا����f 5 آ��bر  


�Biل �_ ا��M ذاS� ،Lج ا!ن��ن �5 دی����أ�� إذا �� :  ،L��� Lه\ا أن E�3� ،ء�gی �� cآtدواء ی L� q��

د آ��B جًا، ا����5 ا���oس f آ��رة �?� Uن?� �q�o ص�حB?� �� ا���ر، وUن?� g� �� ،ء��g��� cأ�

ی(د إس��L، وأن ی5�3 ا�g?�دة، �Mل ���L  ���ج ا!ن��ن �5 إس��L، و�3 ا����5 ا���oس ی��oB أن

  :ا�4�ة وا���م

  ))م� ا��3P �^ ام�ٍئ م��ٍ� ��	�G+ -9= أو'; ا
 �- ا��9ر (( 
  " )أ�� أ���� " �5 : �5 ری�ض ا�5����4( 

  L� ل�M :L� ل�M ،j��� :jا����5 ی��ح. ج�ء ا���ج أح� j��� L���: وا�M Hل �� l�X. ا�>\اب إن د

�g� ����ا���>�� أ Eإ� cدة زور، دخ�?X أول ��ة ?gی Lو أنBف، یfO خ��� 
�i� ���P� زور ه

L� ل�P� ،5وی�� j�4� ��gة، �� ی��f 5 ���� ���3: ��ج   :��Pل ���L ا�4�ة وا���م. أری

  ))م� ا��3P �^ ام�ٍئ م��ٍ� ��	�G+ -9= أو'; ا
 �- ا��9ر (( 
  " ) أ�� أ����" �5 : �5 ری�ض ا�5����4(

  2?�ة ورX 5� ،yح E��ة ا��B�i إخ�ة ُآf �Zُ ی����ن ی���ً� و�� آ�ن�ا �Bا� J\ه �� Hوا .c�M : ی�

  :رس�ل اH وإن آ�ن �X]ً� ی���ًا ؟ �Mل

  )) وإن آ�ن ��D&ً� م� أراك (( 

  :ه\ا ا��ی* رواJ ���2، وآc إن��ن f ی4ق ا���B آ���، و�>5 ی�Pل س�ن� س3 �5 أ�� و�Mص  

) ) 
pqpٌ! أ<� +��2 ر'7 و+�	� س(ى ذ�Q + <� وا�ٌ= م� ا��9س، م� س	60 �=یrً� م� رس(ل ا
 ص�� ا

 ���0� 
ٌ̂ م� ا   ")):��- وس�� إw :�	6 أ<- �

  :ی�Pل ا���B ا�>�ی2

  ))وإن آ�ن ��D&ً� م� أراك (( 

��د أراك و� 2�P�� 5<ً� ی�Pل   E��  : �� ح��h ی���ً� 

  ))�ر أو'; ا
 �- ا�9(( 

  )) رواW ا�م�م م��� (( 

   ،
4�o� أ��ال ،
4�o� ل، ���تأی5 ا������5 ؟ �� ح�ا�� خ��� وث�ث�5 أ�j د��ى �� �4M ا�3

 ،L��� T�Bی ،L���4
، أر��ح ��o� ��R�u حy، آ�?� ��u 5ی�g� ��p yوع، إن��ن ی���ل �o� آ�ت�X
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��?2 �5 س�ء �?�?2 �?\ E��� ،55 ا������� E��� Hن اtه� آ ،�bی�R�3X داٍت�B� J��?� ،5یواH ا ا�

  .�� اUس�س ��Bدات ������3

���L ا�4� �Bع، ا����  :ة وا���م سtل �r3 أص����P� Lل�?\J ا����س�B ا��ی* اUول �� ه\ا ا���

  ـ أ�رون �5 ا����q ؟ 

  . ا����f 5� q درهL� 2 وf ���ع: ـ ���Mا

  ـ �Mل 

�qٍة(( � �، وص��ٍم، وص=�ٍ! و�= أآ7 م�ل ه>ا، وش�P ه>ا، وض�ب ه>ا، +� خ> ه>ا w، ا�	8�E م� أ�

� ی�3ح +* ا��9ر P� �2��9- ���(ا :��- س�����ذا +6�9 �k+ ،-��9�� ��9-، وه>ا م��م� �((  
  )�5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء ( 

نTی?ً�، أن �>�ن ا��B3ة أن ���P ا����رم، ا��B3ة أن ���P أآc أ��ال ا���س ���cu�B، ا��B3ة أن �>�ن   

  .ور�ً�، ورآ��3ن �5 ورع خ�ٌ� �5 أ�j رآ3ٍ� �5 ����

   ،h�� ����� خ� c���أح��نً� �( ����M kRش، إن ا��Xى ��Mش، آ�j ی>�c ا���Pش ؟ �( ا���Pش 

، ����gاء ی�خ�، ه\ا أآc أ��ال ا���س gی k�B��� ،ش��Pق ا�Tی>�د ی�� ،Jgش ی��M ی�خ�، إذا ��ع

cu�B��� .�� cML� cM ، 5���� ن�م ���p J�� أخ24 �_ أ�j ���ة، : أری ��h واح ���Pل �_: اح

5����� L� cM ،h��� ���p J��خ���5 أ�j، أو ث�ث�5 أ�j، ���ذا ����24 : ی�Pل. ادخc��� c ث�ن� 

ل أ�ًا، ح���P��� Eس�ت، ح�E ������ح�ت �� �Tوی��  .أ���5 و��!���� ث�ث� ؟ �� �� 

  �iPا�� J\ا!��م ���2 ه Jی* رواJ ث�ن�ً� ا����  :د�P�M جًا أ

ی� رس(ل ا
 وإن آ�ن ش��ً� ی���ًا : م� ا��3P �^ ام�ٍئ م��ٍ� ��	�G+ -9= أو'; ا
 �- ا��9ر، ��7(( 

  ")) وإن آ�ن ��D&ً� م� أراك : ؟ ��ل

  c)32 ی��� yح L� ki�P�� �ًس��p �ًی��� j5 ی��� Lا���س أن jأ� ،�iPب، أن�ٌس  �>5 ه��ك ن�P3ا� Hا L�

2 �ة ��E ا��2p �5 ی���?2 ا���oس، ه\J ا� ���P���O �?ی��ن، ?� Hا @آ��Zون ی����ن �(tًة، وأح��نً� ی�

Eو�Uی� اQا:  

  C)69(�7ْ�ُ ِس�ُ�وا ِ+* اْ�َ ْرِض َ+�ْ<gُُ�وا َآlَ�ْ َآ�َن َ:�ِ�َ&ُ! اْ�ُ	ْ#ِ�ِم�َ� 
 ) cس�رة ا���(  

�) �ـ�ء  (   

، واQی� ا��Zن���������P3ا�� E�:  

  C)11(�7ْ�ُ ِس�ُ�وا ِ+* اْ�َ ْرِض ��pُ اْ<gُُ�وا َآlَ�ْ َآ�َن َ:�ِ�َ&ُ! اْ�ُ	َ)>4ِ��َ� 
  )س�رة اUن�3م ( 

�bT وجc أن    Hح>�� ا ���P� Mرًا، و�� L��Pأن ی cوج bT� Hح>�� ا ���P� P� ،ا���اخ� E��

3� �ً�?� L�i3یf cٍآ E�� ،L� Lب���P� 5� b�.  
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  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م �� ا��ی* ا����4 ا�\ي رواJ ا!��م ���2

� :	P(+ 7ٍ	�9 م3�Mً� +	� +(�- آ�ن wً)�c ی �* �- ی(م ا���Gم! (( �: W�9�	0Pم� اس ((  

إذا �_ ��c، أدوات ا�h��� c�3 �_، أ�� أن �����?� ���یٍ� آ��Bة، أو أن �tخ\ه� دون أن �2�3   


  .ا�c�3، ه\ا اس�L �� ا�ی��p 5ل ص�ح

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م

إن ا�J	�! ا��2�c *P ـ أ�= ا�	�����G ش	�!، رداء أخ>ه� و�� ی=خ��2 +* ا��i�9h، آ�<w)�c 6 ـ آ�<6 ((

�&- ا�	�Gس� +�Gل� �� W<اٍك آ�ن �= أخ�J� م ر'7ٌ +#�ء�G+ ،wً)�c -��: : ش�اٌك م� <�ر ((  

ي ی�c4 ؟ ی��ت اUب ��t�� اUخ اUآ�B یtخ\ أث�5 س(�دة، ه\J �5 را��R أ��، أي ح\اء، �� ا�\  


 �Mة اUوfد، آc و� �Mي یtخ\ أ��c �� �� ا���آ�، وا���3ف یtآ��ن ��� ،��وا��Zن� أخ\ س�

��ى أن ه\J �5 را��R أ��L، آ\�_ د��ى ��?� آ\ب  .ا����ت، وآ\�_ �

���L ا   �Bل ا��tص��ب ا�>�ام سUا ی� رس�ل اH إن h��M ص���ًا ����BP� ،�ًBً� : �4�ة وا���م �Mلأح

�ٍ� أ�>�� ��� خ�iی�ي ؟ �Mل� ��p:  

  )) <�0 إw ا�=�ی� (( 
 ) 2��� Jروا(  

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م  

ٍ̂ +��2 ا��9ر ی(م ا���Gم! ((  � ��h� 
  )) إن ر'�wً یMP(�ض(ن +* م�ل ا
  )رواJ ا���Bري ( 

   �ً3Bu f م ا�\ي�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� ��ه\J اUح�دی* آ�?� ص����، وه\J اUح�دی* آ�?� �5 

Eوحٌ� ی�ح f5 ا�?�ى، إن ه� إ� yiی� . ،Lاه�T5 ن�z��� ����وأ��ز ���� ���5�z ور�L، أ��ز 

  .أ��ز ���� ���5�z خ��L �5 ا���ل ا���ام

أن� ���ي س�� : وا� صی�P، زر�L �� ا��3 ��Pل �� واHِ ا��k� h�P إن��ن، ���� رح�L اH، وه�  

واH س�� و��5�3 س�� ����c دم . ����� �5 ج� �3����c آ��I c?� آ��3�Bu L: و��5�3 س��، �Mل ��

واH �� أآ�h و�M fش ح�ام �uال ح����، وf أ��ف ا���ام : و��ل آ��c وآ��M ،�3�Bu Lل ��

�� �ً�P� ش������� ������E�3 ا��Zن�، 5�َ  Hا �?e��� �o4ه� �� ا���eیً�، ی� ��� ح��M 5  ش� ،�B<ا�

��ش �Mیً� �ً�P� ش��.  

�ْ(َ�ةُ 5� 
���L وس��M 2ل �>3 Hا Eص� �Bأن ا�� ،L�� Hا ��  :و�5 ج��ٍ� ر

 )) -� �  )) ی� آw ;ُ0 ی=خ7 ا�N� !9#ٌ� <&6 م� س6ٍN +���9ر أو�

  5���gط ا��X E��  .ه\ا ص��ٌ� 
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���ً� �5 ح�ام،  * ی��3 أن ا!ن��ن إذا أآ��3u cً� �5 ��ٍل ح�ام، �>tن ه\ا ا��3iم أنL� hBه\ا ا��ی

L� Eر أو������.  

 ،y�� ،وع�g� ��p ،وع�g� yی�u 5� fً�� 
، f أح ی�tل، ی�ی�)�واH ی� إخ�ان اQن �Xء 

  .�د��، �k ا�>\ب، ��P ی�ی ا���ل�k� ،cu�B ا�>\ب، �k ا��k� ،�o ا���

  :حیٍ*، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م Oخ�

  )) w ی=خ7 ا�' !9#�c =ٌ>ي ����Nام (( 

L� ل�P� �?دع زوج��أن  cBM ب�Bا� E�� jP� hا�����4 ا�>�ام آ�ن ?�ی� ��ن، ا�yِ : �\�_ ا�Tوج� �� 

 E�� �B4ن fا�(�ع و E�� �B4ج(��، ن��اH ��� ن�5 �_ ؛ إن اس�h�P اس����P، وإن ا��ج(h ا

  . ما���ا

وأن� أن�4 . ا�Tوج� ا���3ص�ة  f�Tال ���o و���o إ�E أن ���c زوج?� ��E أآc ا���ل ا���ام  

 f ه>\ا Lأن دخ� tB3� 2و� ،h�Bأث�ث ا� ��o�� ،h�Bا� ��o�� Lة �5 زوج���Bط آ�o� EbP�� ،5�z� أٍخ cآ

ه� ��نk، أنcZ� �4 ه\ا ��
، و�� أآc ا���ل ا���ام �� �� �i� ��� L� ل �?�ی����Pخ أن یUی� : ا

 q�gء ا���
 ن�ر وج??� �o� رضUا E����ن�، إن �� ا�(�� �5 ا���ر ا�5�3 �� �� أhb�u إحاه5 

  .وا���P، ��ن أ��� �ِ_ �5 أج�?5، أ��c �5 أن أ��� �?5 �5 أج�ِ_

  cآt� أ�� أن ،qB�� ��� �?�B�� وأن ،cآt� ��� �?�3i� أن fإ jb�<� f ،مTح J�� 5�zا���ل ا���ام  ا��

 Lه�t� ��t2، وی��iس�اق وا��Uب �� ا�uإن��ن �� �\ و cآtأ�� أن ی ،Hك وا�X ه\ا ،_�� E�آ� ��

�ً��z� q�� H5، ه\ا واg�3م خi� . ،cآt� ��� 2?�3i� ،آ��نtی ��� cآ ،kن�� دخ�_ ��ود f ی�ج

  : ��J، أ��و�tآc ��� یtآ��ن ��P و�X fء ���_، ون�5 آg� c>�ت ا���س �5 ا��

  )) إذا أص&� أ�=آ� �م9ً� +* س��-، م�0+ً� +* '�	- :W=9 �(ت ی(م- (( 

  Hا fی��3?� إ f ?2 ه��م�روس�، ج�ء� ��p �3ون ��(�رات واس��Zإخ�ان آ Hه2. وا: ی�Pل �� أح

?� واH أ���E أن Oآc أخ�3u 5gم دون أن أkM �� ه\J ا��g>��، أن ���t� c�3ال ا���س، �(�رة ��

�u��� �?�� ،ة���o� . ح�دی* أنUا r3� �� ورد  

��د +* ا�	J�0! خ�ٌ� م� �0~ ا�P#�رة (( P�wا ((  

 _� 
B�� h�g<(�رة إذا ان�أو  ،cم ا������ f (�رة�ًا، أو �(�رة �����، أو �(�رة ��?� ����oة آ��Bة ج

y�P� ء�X رة، ه\ا�)� h��� J\ا��، ه�p ا���ل آ\ا س�� س(5، أو �� آ\ا ����ن Eb4P� cٍآ E�3� ،

  .ا���ل

��5 اث��5 ا���ل وا���أة،   ��������س�B أی?� ا!خ�ة ���3 و���3ن ������R �5 ��3ص� ا���س �� ��

���M، أو �5  5� Lح�ا�ً�، وح54 ن�� fً�� cآt5 أن ی� L5 ن��b4ذا ا!ن��ن حS� ،5�3���3 و��
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 ن(�، P� L� c�� f ا��أٍة k� *ی��5، إذا ن�eة، أو �5 ح��وأآ�B رجc ی�S� �Pحى ه\ی5 ا���

ن� ������5 ؛ ��j�� ،���� j ج���، ی��?� ا!ن��ن، �tح ا�����5 ��أردن� أن ن�2i إن��ن �� 

 ،���Pس�fخ ا��X ،�b�3خ ا���X ،خ ا!ی��ن��X 6��X ؟ ���ذا ه� �ً�Rدا Lرأس k5 ���ذا ی���z���� ،�?ی��

  .UنL نTیLح أن ی�Pل �L آ��� ؟ f ی(�ؤ أ

��E س�k� �X�� �B���� ،L�3 زوج�L ا���ة  lح�ی c� LیTن �P� q�� ،*ء ث���X j��tس �Bس������

  :ص���، ��bا ص�����ن ��Pل

 )) !��Eص *P'زو W<ه �	رس��) ��:((  
  )�5 ���ی� أح�دی* ا!ح��ء ( 

�k ا������، آ�X cء  ����5�z ح�یl، �� أن اH ی2�3 ذ�_ ���5، و���، آ�X cء �����L، آ�X cء  

ر P� f ا!ن��ن ���P(� �5 اس��ی� ا�5�3، وا���3دة ا������ أی?� ا!خ�ة ا����M م��� \ٍR���k ا��5��B، و

 ا���س ����دًا، و�5 أس��ء ا���B أنL ����د، �Mل �� اH ��ی]ً� و���5�Z، ی�>5 أآ�B س�3دة أن �>�ن 

 اH، و����ٌد : �r3 ا����3ء�� ن��L، وآ��� ا�� f y�kiP رزMً� وf ����ٌد �� ا���س، و����ٌد ��

��5 �_ رزMً� ح�ل��Pب أجً�، وا cوج bT� H.  

 54oة، ا��X�3ة ا��)gان�، �� ا��T5 �� ا������ J آ��Zًا، �� أح��أن� أ��ب �cZ أخ��، �cZ أ

 h)ون� ،hنb�<�و ،h�Bن ��\ أن ن��� J\ه ����Zا����ح� ا� ،kن ���� ؛ إ�� أن ا��ا��ن، ��ه� ��

ی��M?�، وإ�� أن ی����b?�، وإ�� أن یtآ�?� ح�ا�ً�، وإ�� أن یtآ�?� ����L، وإ�� أن یtآ�?� ����ً�، وإ�� أن 

  :یtآ�?� هیً�، وه� �L، ا��iا yR����j أ�� ه� �_، �ـ

 ))
� ��P(+* رز�G��+ ،�2(ا اP� ت)	� �� �ً�E> 6 +* رو:* أنrE> س=Gإن روح ا� ،
 :&�د ا

  ))وأ'	�(ا +* ا��3;، واسP#	�(ا م92)� 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا������ ا�(���� ��وfد ) :127( ا�رس  -��

  01-10- 2000: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

 �� ا��Pه�ة، و�z��� ا��>�ن وا������، P�إ����ً� �����ع ا�رس ا����� ح�ل �z��� ا���أة ا�\ي 

یcٍ ج\ري ��2�P ا�ی��� ا��� ه2 B� �� ون���zإ��� ا�� cص��رات ا��� �P5، وح�ل ا���<� �� P�ا�\ي 

��م، وا������ن �c<g خ�ص وآ�j أن  c<g� ن���zن وا������ن، ا�����zا�� �?���ه\J ا��z���ات 

 ،5�4�X 5�� P���ی أن �(c3 ا�Tواج �� دا�Rة واس�3 جًا ��>�J اUدی�ن ا����وی� آ�?�، ���Tواج 

 h��ت و�?�Uء وا��Uت ا��� �� q�)� وه��ك ���رس�ت ،q�)واج وا!ن(�ب وا�Tوه��ك ��ق ��5 ا�

�?� ا���q، إ5�B f و��TPز �س�3?2 و��4ه2، وه��ك إج?�ض 5�O إ�E �� ه���_ �5 أ��Xء ی�ى �?� ا�(

یc �� ه�Bأن ا�.  

  :أی?� اUخ�ة

   :X]�� أم أ���� ن�5 �� ��4 ���د ��ی�M ،rل ���L ا�4�ة وا���م

  .)) أ�&�6 ا��PE آ�3G ا���7 ا�	��g یP&� أو��2 �خ�ه�(( 

)���L وس�2( ) رواJ أح� Hا Eص� Hرس�ل ا E��� �B?5 أ�� ��ی�(   

اU hP�Xح���M ،J��3� ���� ،���Bا أو أو���� أح��B_ ؟ �Mل f أن�2 أص����، : ا���مو�Mل ���L ا�4�ة و  

 ،5�3Bج� سtا�(��، أج�ه2 آ E�� r��Pآ�� Lدی� E�� 2?�� r��Pن ا���Tخ� ا�O �� ن��tأن�س ی ���Bأح

ون�U ،2<�� cن>2 �(ون ��E ا���� ��3انً� وf ی: ���Mا ��� أم ��?�M ،2ل).  

L��� �Mل Mی* ا����4 و  :ا�4�ة وا���م �� ا��

  .)):&�دة +* ا��2ج وا�9PE! آ2#�ة إ�*((
�cP3� 5 �5 ی��ر -أخ�جL ا��Biان� [[  

��� وا���Pی
 ا����د آ�ن cBM خ���5 س�� �� أي �ی�� إس���� �� �zر ��ودة   ���� �ًBی�P� ��3ی

 r3دور ا������، و� r3� ی��� Tی�� �� ��?� ��آا����رح ا�?���i، ه�� ا����د، ����� جًا، �� �� �

 إس����، ح��ء، ���P� ����دات إس�� ،2���2e3 ا��ی�� �����ت ����iB، ج�ا�k ���ج، دروس 

  ...خ(c، ��وءة، ا�6

ا��g>�� اQن ا����د �� أن آh�� c، �� ا��iیy، أی��� ا���h �� ���د، إن ا��Xی�P�� ��)� hأه� ��?�   

��E ا����د، ا������Rت ا����د حث وf ح�ج، و�� آh�� c �� ���د، ج�یة ��?� ص�ر ���B� �X�gة، ا�  
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  .ا��gء ص�ر وس��� �o\ی� �������5آ�ن �� �zر ��ودة جًا أص�B �� آh�� c، وه\ا 

���ی�، و�L ص��Bر س���،  ���� L� اد�Bر ا��?gء ا���ء ا������cZ ���� جًا ����L �>2 آ��Zًا ه\ا و

L���� �� L3 ا���3ی� �tخ\ �5 ا��B�4ر ا�����، إن و�h3 ��ًء �tخ\ ��ًء، إن و��g��� h3ء ا�\ي ��

  .��ًء �uه�ًا �tخ\ ��ًء �uه�ًا، إن و�h3 ��ًء Oس�ً� �tخ\ ��ًء Oس�ً�

�?\ا ا!ن��ن، ه\ا ا��gب �� ا�\ي ی?Tج، آ�� h�M �� ا���Bi یo\یL أخ�Bر ا���5�iM وا����iMت،   

 ی��c ��ض ا!یز، ���ذا اUح��ء ��?2 وا��Uات، ��Mذًا ج���ً�، و�X ی>�ن Mآ�ة، و 
��� T�3ذا ی�

 ،2?u�P?2، وس�ره2 وان��ا���Bأخ ،k��)ء ن(�م ا��fzن��، ه�ا�� ���o���� ،ن��ا�� ��o���� T�3ی

  .��?2، ه� ا�\ي ی�o\ى �����BX Lوزواج?2، وح���M�?2، وان�

ی� ا��ح�ش �� أ��Mص، وا�Tوار �P�uء، �� �cZ آ�� أ���L س��Pً� أن حاyR ا����ا��Pا�� E�� ���� ن

  .حاyR ا����ان ا��ی��S� �Zی��P ا��ح�ش �P�uء وا��ح�ش �� ح�4ن، �� س��رات آ�?� ����4

��رات �>���g، ن��ء آ�س��ت  ،��4P� ان��اف ،h��� ���5 اQن و���3 ا��_ آ�j �� ���ك س��gه

  ...را�4Mت، ا�6 دور �?� ����oت، ��ری�ت، دور س����،

 L5 ح�ج�� j3� jأ� Eإ� c4� >�د�أ����  f Hن ح�ج� ا��_ �������، أن� واQن ا��ح�ش ������، اt<�

hآ���م، أی5 �� ��  .cBM خ���5 

   rBM ،�<ی��Uي اO ج�س�س !ف ب Lأن ���R5 إن��ن ج�س�س ����س�د ا!س�ا��Mأت �4M �5 أی�م 

 L�4M م، أول����o�t� Lن���ن وس�3 ،���X 2�� 
��u أن ی>�ن Jأراد أ�� ،��T��� ب �5 أس�ة�X

��E ��2 ����ف، �� رJO �� ا���2 ��رسc3���� L، ث2 أ�j ا�g\وذ س�3B أX?�، ث2  L3�uأ ،yیص�ح
 ص

 T?)م �����3ت، آ� یPن���ن ی�oأ� �� �B�أ�pي أن ی>�ن ���ً� �(?�ت اس���3ری� وص?��ن��، و

<�� h?ی5، وان���E ا��(�ه��Lام أس�س�ا�L، ه\ا ا!�S� L.  

  :��� أی?� اUخ�ة

��E ا!u�ق �5 �����  �iأخ c��ا�\ي أL��M �>2 �� ه\ا ا�رس خ��i جًا، اQن أن� f أ���� �� �5 

 cأه E��اUوfد، ��E ا!u�ق، UنL أي أب إن رأى ا��L �����ً� س�ف یy��� �3g �� ن��L �� وزع 

��<�   .ه��2

����� آ�ن��gی5، : ی>�h�M ��ة �� أ�� �ًB�و�� ،qون�س�tإداریً� آ>�����ن، وث�وة آ �ًB4�� _��� _أن ��

 2��3��� �����هfzء أ�iMب ا����ق واح ح�آ2 ا� 2��3��PیBً�، وواح أآ��p �B ���2��3، واح أ��X E?�دة 

  .أو ����ع أن��gی5، و�2 ی>�ن ا��_ آ�� ����t� Eنh أEPX ا���س

  Hوا c��Pو����  h�ه��ك أ��ء ر��ا أوfده2 ����� إس���� ص���� واH ه��ك س�3دة ��� ���M?2 �� وز

 �>��?2، �\�_ ن�5 ی(
 أن ��l4 و�Mً� �5 ز�ة و�M_ ������ أوfدك، �� ی5�3 �� �� cأه E��
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 cت آ3Bات اس����zا�� J\وه ،����gا� ��p 5 ا����رس�ت�ا��z���ات �5 ا�g\وذ، و�5 ا����h، و

Pق ا��Pا������، وا��>�ن، وح ،�M�3رات ��اX h��و ����2 ا�ی��� اس��3Bدًا آ��ً�، ح�E ا�2�P اfج���

 ا���أة، ا�6� Tا���أة، و�>���� ا����...  

��ع   �� hدرس cBM 5� ج����، أن� �����دن� fن��� أو jرس أ��* �3>2 آ�ی��3 أن� �� ه\ا ا�

 h��M ه\J ����� اUوfد �� ا!س�م �c<g ��?2 و��Mو ،cوج T� Hا c��� �ًث�5 درس�و�� ث ،c4

ا�روس ��5 ا������ ا!ی��ن��، وا������ اUخ���M، وا������ ا�����3 وا������ اfج������، وا������ 

  .ا������، وا������ ا�(����، وا������ ا�(����

  fًی��: أو f �ًدی����� و���، وf ��5 ج?�ٍز ا��gء ا�\ي ی��h ا���e ا�c�i ی�tg إن��نً�  5�� T

 c�3ء، وی���X c<� *B3ء، وی�X cآ qوی�� ،Lء ح���X cآ E��وج?�ز، ه� ی�
 أن ی��3ف 

�5 أح أ���ءJ، واUب آ�ن  Jل أ��tًا، ��� أن ا��ً� سح�اسL �� ����3 آ�X cء، و��3�Bu k ج

 h�� ا�>���ت J\?� hأن 
��ی�� و����P ���(�ة، اس>h ح�ام، M ���P� Tآ��� Tوص�ر ی�آ ،J�eن

  .�P3� ��pل ��E ه\J ا��XUء

��E زه�ة آ�j أن    ��3�uه�ة وأT� س]�� �(�ءUا J\ي هحث�� أخ، �Mل �� آ�h ص��oًا وسh�t وا�

 ��t� jوآ� �M�ی�2 ا�� jن*، وآ�z� ����r3 اUزه�ر ��?� ��� �\آ� و�r3 اUزه�ر ��?� 

���ی�، �5 دو �u��B� ،ة
 �� ������ زه�ة ج���� وجی�� L� ل�P�و L���� 5 دون �� أن� ،��g� ن

 qء، وأن ی���X c5 آ���tل ه\ا ا��zال، ا�c�i ��يء ا�c�i ی�
 أن ی�3ف آ�X cء، وأن ی�tل 

 Lأن ی>�ن ج�ا� �oBا�(���� ی� Jء�����X 5ء �5 أ Jذا س�ل أ��S� ،ء�X c<� *B3ء، وأن ی�X cآ

L� ��4، �5 دون أن ����L، إن_ إن hB�p �5 ه\ا ه�دئ جًا، �3�Bu، �5 دون ���g، �5 أن �

�iPأول ن J\�3ً�، ه�Bu ��p ء�gه\ا ا� E�� JTآ���ال ص�ر zا��.  

   J\ه�ة ی� ���، هTف ا��X ا�(��ل، أن k� 
و��>5 ی>�ن ا������ ����، ����� �j�i، ����� ی���س

��� ،�M�� �� �B4ی ،�Zنz� ء���tg زه�ة جیة ج���� ا�Tه�ة ه�ن �� أ���ء �\آ�ة وه�ن �� أ

 5<� ،cص����ة، وا!ن��ن آ\�_ ی� ���، �5 دون �gا� c��� jة، وآ��gوا� ،���oآ\�_ ا����ان ه>\ا، ا�

  .��j�i ری� ا�c�i، ص�ر �Xء �3�Buهوءك وراح�_ و���ن_ وه\ا ا���c�4 ا

  : �� �Xء Oخ�

�3ة �5 أس��  � ���i� س��ءt� ء���Uا J\م ی���ن هUب واUا��� ی��3?� أح��نً� ا ��Mا��� ��\�Bء ا��

 ،�ً� ی�tل ا�c�i أن ��� ا����� �?� ثي وا�L� �� ���B ثي ��M �ًZ� ���i� أس��ء ،yی�iا� �� c�iا�

 �� أح ی��LB �?�، أن ه\ا ?gی Hح>�� وا �� Hوا ،
�k ا��?�، ه\ا �>�ن ا������ ،k�Uن ا����� ��

�X ،ل�Bاز ا���! ���ف ا�c�i ی�?�O 2?� Lخ�، f ی�?�L �?2 ج�q �?2 ����، آ�� ��� ا�(�q ه� 
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ي �5 أجc إ�3uم ا�c�i ا����
، ���>5 ی>�ن ����، وأنh ه�دئ ����ح، f أن �L� ��4، وأن Zأن ا�


 �� ������ ه\ا آ�L ی����k� E ا������ ا�����4، �� �� دا�� ی>�ن �� ������L، وان ��Pل 

ً� ه�د�B3� ���i� �Rًة �� ��c�Z، ��?� أزه�ر، ح��ان�ت، وا!ن��ن آ\�_ ���ص�c ��>5 أن �(�
 ا��_ إج��

 h��� ،�?أخ\ن�ك �5 ا�� ،J\ص���� ه h��� ،yی�iن�ك �� ا�ی� ���، �5 أی5 ج]h ی� ����، وج

یة، ث2 نh�T، آ��ن خ��_ � �?X5 أ�_ أi� �� hZB� ،ص���� h��� h�Tص����، �5 ا����ء ن

م �Mأن أ � ه\ا ا�رس آ�j اUب ی��� ا��L ا������ ا�?�د�R ا�����4، ح�E اf 5�f وا�3M أن� أری

  .ی���g، وf ی�آT ��آ��P� ��p Tل

 Hا Eإ� �eن انQح��ء وا����ء �5 ا!ی��ن، ا Lی5 آ�اQن ی�Pل �_ f ح��ء �� ا�ی5، أن� أ�Mل ا�q<3 ا�

�5 ا�3��M ا�(����، �Mل �B3ی cوج T�:  

 �ْPُ9َْوِإْن ُآ �C9ُ&ً� َ+����2ُ�وا'ُ  
ة( R6: س�رة ا��� (  

  
  .�� آ��� ج�Bً�، �� سtل ا�E�3� �� 5 ج�
 ����، اQن أ�Mل �>E�3� �� 2 ج�

C�ْ(ُiِ��َ>ِ �  � ُأ�7�ِ َ�ُ)ْ� َ�ْ�َ�َ! ا��4َ��ِم ا���َ+ُ� ِإَ�
  ) 187: س�رة ا��PBة( 

  :ه\J ا��Zن��  

gَ+ِ�Nَ�ُْ�وَ'2ُْ� َوا+ُ �َ�gِ+ِ�Nَ�َْوا�Cِت�  
  ) 35: س�رة اUحTاب( 

C%(ُه���	ُه�� ِمْ� َ�ْ&7ِ َأْن َ�َ)	ُPُGْ���َ َوِإْن �  
  ) 237: س�رة ا��PBة( 

C�ًE�Eَِخ qً	ْ�َ 6ْ�َ	َ�َ َه���Jhَ�َ ��	�َ+َ�  
��اف( U189: س�رة ا (  

Cَء َ+َ�ْ� َ�ِ#ُ=وا َم�ًء��ا�49َ �ُPُ�َْأْو َ��َم �  
  ) 43: س�رة ا����ء( 

   Lآ� Jش ح��ءح��ء ا�ی5، هc ه��ك آ���ت أ�ji �5 ه\J ا�>���ت، هc ه��ك �5 آ���ت ا�f c�i ی�

 �� آ�
 ا��LP آ���ت �>���g، آ���ت ���P3� ��p إu�Mً�، آc ه\ا ��f 2?��M h ح��ء )� M أ�� ،�?�

�5 أدق ا��XUء �ji�t ا� �B35 ی�>5 أن ی�zا�� Hی5، ا����ء �5 ا!ی��ن، وا>���ت، أ�_ �� �� ا�

ح�ج�، ی�Pل f، �\ه
 و���4، أ�_ �� ح�ج�، ی��3 أذآ� أن� أ�Mال ا�����4 ����M 5 ا���Pء ا�Tوج� 

��B3رات ����i جًا، �?\�� جًا، ی��3 ��?� إ�Xرات �5 دون إح�اج، �5 دون خش ح��ء، �5 دون 

��Mام آ���ت س�  .اس��
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  O�Pن �� ر���ن ووص�h إ� L��M E�E��3 أنL أن� آ�h أ�Mأ ا�: ی�Pل أح اUخ�ة ا�>�ام

 )) �(i��> �  )) أ�7 �)� ���! ا����م ا��+� إ�

�� ن��?� �5 ا��Pاءة س�ف أحث_ �5 ه\ا   ��سh�t أ�� �� �E�3 ا���* إ�E ن��R>2 ؟ �Mل �� أ�� 

�M5 ا!ن��ن، و�ل ا�����ع، وحث��، و�Mل �� �أ �����B��ت ث2 حث�� �5 ا����ان�ت، ث2 ����ی* 

 5� � f *نz� qآ�، وج�\� qع، �� ج����5 ا�>���Rت اUخ�ى �� ه\ا ا��� jی��� f ا!ن��ن

�u��B� _م ث2 ی��ج ه�Uء ی���5 ��ح2 ا�Pء، وا�(��5 ن��(� ه\ا ا���P�.  

   ���وا���P�P ��دة ا������ ا�ی��� ی(
 أن �>�ن ا����س�B ا��?�� �� ����� ه\J ا��XUء ����uل ��

� �Zً� �� أن اUس��ذ �Mل ی� ا��� إذا واح اس���P ص�Bحً� وج ث���L ا�اخ��� �J��3� ���B �� وا��، ی�3

 �� h�Bا� hePی��3 إذا آ�ن اس�� �?���f مUل ا�P� ،�u��Bا� J\?� ،c��oأن ی ���P� L�� hدة خ�ج��

، �J��3 وص�h إ�Xس5 ا�� ho�� اخ��� دم ���3ه�E س5 ا����، ����ج ی�م �5 اUی�م �� ���B�t?� ا�

  ..أی�ً� إ�E أن �T�3ل أو إ�E أن �c��o، ا�6

   ��B� مUوا ،Lا�� ��Bب یUرس� و�� رأي ا��Uم ی(
 أن ���� ���f?� ه\J ا��yR�P، واUس��ذ �� ا��

 E�� 2��3� �� yBی f c�i5 أن ه\ا ا�� �f ��3ا��?� و���?�، ی ��B� مUا���?�، و�� رأي ث�ن� ا

  .� �(�ل إ�E �����ات �Xذة �������Rً� إذا �� �2��3 ��E ا�����ع ص�ر �ا�����ع دا

��E آcٍ ا��(c ��ض، وا����ء �����، أن ����� أن �\آ� أ��Xء أس�س�� �� ح��ة ا!ن��ن أن ����� 

������، أ�� ی(
 أن ����� � ��43� 5�f ،�?���P ی��oB أن ����� �5 سzال ���� c)ه\ا خ.  

���L ا �B�4ر ا���ا�� c�p 5����P� ،rل ���L ا�4�ة �4�ة وا���م، ��L�t ا��أة أن�4ری� 

  :وا���م

)) �P� د�)� ش=ی=ا -(�=P+ �2رأس ��: ;�� �p ا�23(ر ��NP+ �23P+ خ> إ�=اآ� م�ءه� وس=ره� �

�2� �23P+ !(�	خ> +�ص! م � �p ،ء�	�2 ا���: ;�� �p ،�2ون رأسbی&�� ش. ((  
) �gR�� 5� 2��� Lأخ�ج(  

��3 خ� ،_����� ���B� �M�i?� �?�، آ�j أc��p �5 ا���r ی� رس�ل اH، ا��أة أن�4ری� ��tل ی  

رJ، و��E ج��� ه� ،L�B��Pل �L آ�j أc��p �5 ا����P� ،rل ���L ا�4�ة M 2e� E�� �Bا��

، و �أ ا��gح، ح�E وصc إ�L��M E ث 2�tخ\ ��ص� ���>�  �tخ\ إحاآ5 ��ءه� وسره� : وا���م

�� �?� �3B�� Hن ا��Bس �gR��i?� �?�، یh��P� ،_����� ���B� ��3 وآ�j أh��P� �?� �?u �?� ا���ة 

�(h �5 ه\J اUن�4ری� Tًا، وان��Zآ hأح�ج �gR���c�p 5 ا�(����، ا���ة  L��tث2 س h��P� ،مأث� ا�

M ًا �� ا����ء، ���ذا�5 أ��Xء خ�ص� ج �Bل ا��t�� ة وا�ا����ا�4 L���  : ��م ؟ �Mل�ل 

��ر �� ی)� ی	�209 ا���Nء أن ی�2GEP +* ا�=ی�((>xء ا��ء <���0 ا�9> ((.  
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 ] �gR�� 5�[  

�5 ا��أة أن�4ری� ج� ��Zی yا��� �5 أرأیh إ�E ه\J ا������ ا�(���� ا��ا��M، س� L�t�� 2دب جt� ءت

  .zXون دی�?�

 L���� أن 

 أن ��>�L ی! ی(
 أن ��?�J ! إذا ا��_ س�t_ سzال ���ج ی() ! 
��! ی(
 أن ��Pل 

�5 أدق أدق خlR�4 ا���أة، و�k ذ�_ ی(�B?� إج��� ه �Bل ا��t�� ا��أة�?��� Eأث� Lإن c� ،�Rد�.  

 h�� أن أس��ء ،�?����?� ��وي ���� ی�وي ا���Bري و���2 َ Lُbا�� �َ�ا��l اUس�س� ا���ة ���gR َرِ

Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� �Bا�� Eإ� h�أ c<X �?� ل�P� rا���� c�p 5� L�t�� 2َbَوَس� :   

   ،�?� �?i�� �<��� خ\ ��ص�t� 2ث L��M Eإ� cوص Eح �?�، ح��gأ ی�tخ\ إحاآ5 ��ءه� وسره�، و�

ة ����� ،L?اح�� وج �Bه�� ی�وى أن ا�� ،�?� �?uأ jوآ� h��P� �?� �?i�� _����� ���B� �Mأي خ�

���gR أدرآh ا���ج �h��P �?� ا���ة  c�p 5� L��tس h��M 2م، ث���gR س��Bن ا H���3B �?� أث� ا�

ا�(����، وأنO �� Lخ� ا��ی*، ��Pل ا���ة ���gR ن23 ا����ء ن��ء اUن�4ر �2 ی>5 ی��3?5 ا����ء أن 

  . ی��P?5 �� ا�ی5

L ا�اخ��� �tنh و�� ��f_ ا���Bغ، �� ��دة ����ء ���ج �5 ا!ن��ن أح��نً� �� ا���c ی���2 ی( ث���  

 J\غ، وه��Bس5 ا� ��� Lأن Eإ� �Xz� وه\ا ،c��oأن ی Eل ه\ا ی���ج إ��Bآ�� hدة ث���� و������ ،���B�

د��c رج���L أصh�B، و���B اUم ا���?� ح�E یEPB ا��U وا��، �� ی��k ا5�f �5 ر��ق ا���ء ����� 

f ء��O ا���ادث، وه��ك J\عه��  . ی�>���ن �>��� �� ه\ا ا���

ن� أنq �5 ���_ ���� ی�ویL ا!��م ���2 ی�Pلس� : J���Lِ�ْ�َ َوَس�2َb وَ Lbا�� Ebَص� �Bا�� Eإ� h�إن أم س��2 أ

ا���ة ��h��P� ،�gR ی� رس�ل اH إن ا���أة ��ى �� ا����م آ�� ی�ى ا��جc، ث2 ��ى �5 ن��?� آ�� 

ی� أم س�� 2���h ی���_، ��Pل ���L ی�ى ا��جc �5 ن��h��P� ،L �?� ا���ة ��h��� ،�gR ا����ء 

�gR��  .c��o آ�� یc��o ا��جc�c أن h���h ی���_، ی� أم س��c� 2 �: ا�4�ة وا���م ����ة 

ی(�ز آ�X cء ��q�)��� y�3 ی��3 ����>� ���?(5، �� ! ه>\ا ��ج�L ا���B، أو�� �5 ه�_ �� 

  :J ����2 ا��ی* ا����4 ا�\ي روا��y، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م �

�M  .و�� ��k أحآ2 ص

   Hا ی� رس�ل ا���M ،�MواH �� ه\ا ا�ی5 ا�2�e3، ی�P� ��3ء ا�Tوج ��c ص���، و�� ��k أحآ2 ص

���ذا أج�ب ا���M ،�Bل ���L ا�4�ة ! أیt�� أحن� �?X�L وی>�ن �L ��?� أج� ؟ ��P3ل ه\ا ��c ص��� 

ذا و�3?� �� ا���ل ���L وزر، ���Mا ��، �Mل آ\�_ إأرأیh �� و�3?� �� ح�ام أ��q ی>�ن : وا���م

  .ی>�ن �L أج�

  .ه\ا دی���، دی5 واkM، �� دی5 ی��م ا�Tواج، وf آ���oب
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ري، ی��3   � f _أخ�_ وأ� J\إی�ك ی� ��� ه L� ل�M ،J
 ���ة �� أ��ی>� أ�(L�B، ذآ� ��ا�iب خ�X


 ���ة ث�ن��، سtل وا�J وه\J أی�ً� iخ ،�?�t� ة زان�
 واحiري، خ� f _ی� ���، إن?� أخ�_ وأ�

 Eإ� 
ري، ��(� ص�ر �(�ان، �\ه� f _أخ�_ وأ� J\وه ،LنU زی� ن��ء Jء، أ���gا� qن� �Zث��

c��� 
3X ،ب�oري، ه�_ ا�  .أ�L و�Mل �?� ه>\ا L� h��M خ\ أنt� h[X Eّنh�� h ا��L وه� f ی

 J\م ه�أ�� �� ا!س�س�، وP� �M�� �M�3ص���ا� c�.  

��ً� ص���ً�: و�� روای� ا!��م أح� وانً�، ی3� q�� ل�ون �� ا���ام ؟ إذًا ا��  .�>�j أ� 2��3

  :أی?� اUخ�ة

 �5 أن یE�3 آ�� k�i� �� h�M ا�رس، أن   � fو ،Jدfآ���ً� ������ أو �ً�Mب وUا �i35 أن ی� � f

����، و����� ج����، ���، و����� ن����، و����� اج����یE�3 ������ إی��ن��، و����� أخ���M و����� 

  .و����� ج����

  .�O 5داب ا!س�م �� ا���Pی� ا�(����

  �C�ْ(ُ9ْ َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِ�َ�ْ�Pَْ ِذْ<ُ)ُ� ا��ِ>یَ� َمَ�َ)6ْ َأْیَ	�ُ<ُ)ْ� َوا��ِ>یَ� َ�ْ� َیْ&hُ�ُ(ا اNُ�ُْ�َ� ِم
  ) 58: س�رة ا���ر( 

  Uًا ا��oص �ً�u ت أنfا��� J\5 ه� ��Zآ �B34ت ا������ ا�fا��� r3� أ�Mر، أح��نً� أ�o4ل ا���u

��E أ�L، �?2 اO 2?� ��Uخ�  Lوان �5 أ���رأى أ�L وأ��J �� ح��� ا���Pء ا�Tوج�، ��3g أن ه��ك 

 ن����، ا�O�Pن إذا ذآ� �X �ً[�Xء خ��i جًاP� J�� tg��.  

اٍت ِمْ� َ�ْ&7ِ ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِ�َ�ْ�Pَْ ِذْ<ُ)ُ� ا��ِ>یَ� َمَ�َ)6ْ َأْیَ	�ُ<ُ)ْ� َوا��ِ>یَ� َ�ْ� َیْ&hُ�ُ(ا اNُ�ُْ�َ� ِم9ُْ)ْ� pََ��َث َم���َی� َأی%�2َ ا��

اٍت َ�ُ)ْ� 8َ�ْ�َ َ:َ�ْ�ُ)ْ� َوَ�� َصَ��ِة اEَ�ْْ#ِ� َوِ��َ� 0ُDَ�َ(َن pَِ��َ�ُ)ْ� ِمَ� ا��2ِ�gَ�ِة َوِمْ� َ�0ِْ= َصَ��ِة ا�Jَ0ِ�ِْء pََ��ُث َ:ْ(َر

C~ٍ0ْ�َ ��َ:َ �ْ(ُDُ0ْ�َ �ْ(ُ�ْ�َ:َ َن)+ُا�)�َ 2ِ�ْ�َْ� ُ'�9ٌَح َ�0َْ=ُه��:َ  
  ) 58: س�رة ا���ر( 

   ،�?eا� r3� _�\س�]\ان، وآ�� fحً� إ�Bص Lوأ� Lن�م أ�� ���p ب�� cخfزم ی���E ا�c�i أن f ی

اUص3
 �5 ذ�_ �� ��Oء f ی��ر��ن، أنf L ی���B �� إp�ق و�3 ا��g3ء، آ��Z �� أ��uل یخc و

 ��p ب�Bء زوج� وا��P� ًا إذاا��Bب اQن �� إر��ج، ا��Bب ی���، أن� أح�c اUم واUب ��zو��� آ��Bة ج

����، ���� یc�P� ��3، و�k ذ�_ ی(
 أن ��جL ا��_ ��ج�?ً� دP�Mً� جًا، ی��oB أن ���tذن ��E أ�_ 

J اUو�Mت ا�Z�ث�، وإی�ك أن �خc، أ�� ا�>f ��B ی��tذن، ه\ا ا���o4 ا�>��B ی(
 أن وأ��_ �� ه\

J أخ�ات �� 5�z� �� ��� ،ی�ن���ی��tذن دا�M ،�ً�Rل �L أأس�tذن ��E أ�� ؟ �Mل �L أ��
 أن ��اه� 

� ��g<� م���اه5 2 �ون اس�]\ان، �c3 إحاه 5�� ��o���c3� ،�? إح?���p Eإ� cخر ���ت یPی �ًZ
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ی?��، أ�� ا�L� c�i ث�ث أو�Mت � _�� Lأ� E����E أخ�ا�L ا���Bت �ون اس�]\ان، أو  cخا��5�z أن ی

 �����  

م� �&7 صqة ا�E#� و��� �0D(ن ��p�)� م� ا���2gة وم� �0= صqة ا��J0ء qpث :(رات �)� ((

 ~0� ��: �(D0� �(��: ن)+ا)� �2 '�9ح �0=ه���: w8 :��)� و�� ((  

   c�iة د��ت ا�یXة و��Bة آP����� �r3� 5 اUخ�ة أن  Eإ� hًا وص�ي ح�fت آ��Zة ج��أن� 

UنL رأى ا���Pء ا�Tوج� ��5 أ�L وأ��L دون أن ��3g، اQن أ�Mل �Xء واkM �� ���ت ا������5، أب 

 Jدfأ��م أو L���� ��oأن أ! ی  ا�kR�g، أنL أری��Pن�ع �5 ا�� �B4ی ،�u��� c<� ،����� ��p

 Jدfأ��م أو ����� ��oأ�� أب ی ،���oی��ج�ن �5 ا� ! �P� اخ����� ��Oء وا���3ذ ��H ی��ون ث���?2 ا�

 ،h�B��� اخ����k أوfده2 واH حث�� أخ، �Mل �� ا��أة أخ� �����Zب ا�����g وأخ�ات ا�Tوج ����B�U ا�

�ن ی�Pم �����Zب ا�اخ��� �� ���L، وأخ���Z��� Lب ��5 ا���ر �� �� �>���X ،jء kR�X جًا أن ا!ن�

 Lث��� kب ی��Uا����د ؟ �5 ه��، أ�� ����ع ا ��tج�دة، �5 أی5 ی�� h�B��� �ًأی� Jا��أة أخ� ،����gا�

ًا، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���مأ��م أوfدJ أ�:  

))QP'م� زو wإ Qر�): �Eا� ((.  
  ]أخ�جL ا����\ي [ 

  Bخ� سO *ی��ن اH، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م ���� ی�ویL ا!��م أح� �� إس��د ص��� �5 أ�� �� ح

���L ا�4�ة وا���م ی�Pلأ�� آ�gB اUن��ري حی�u �ًZیً� �� Oخ�J أن ا �B�� :  

  .�5 أ��ثc أ����>2 إ���ن ا���ل

��p زوج�L، �5 حLP،  ا��?2 اآ��� ����_ �5 ح�ا�_، �ل أن ی��e إ�E: ا�\ي أ����J أن ا!ن��ن ی�Pل  

زوج�L �5 حLP، إذا �� �f ��4Pزم ی� ،�??B���Z��� ��4Pب وا�?�ام وا�Tی��، ی(
 أن �tخ\ زی��?�، �� 

 ،�ً�� Lق ��ب أه��iی�>5 أن ی f م إذا آ�ن �����ًا�ة وا���ا�4 L��� �Bأن ا�� ،�B�)����� ا����ة 

E ا���(، ویL�� ��4، وی2�3 اUهc، �� آ�ن �� f ی�>5 أن یt�� إ�E ا�t)� h�Bًة، آ�ن ی\ه
 إ�

��E ا�h�B �5 دون إ��م، � 2�c�o، أو �T3ل �Zً� أو ��je، ه�ا�?�  ��t�و ����� hأ�� أن ،j�ه�ا

س�� جًا، وأنh ��رآ?� X?� ی�B4 �3_ ص�� آ��Bة آ��Z، ی(
 أن ���Bه� �� E�t��، ی(
 أن �2�3 

  .ا����cBM س���ت �uی�� �� E�t��، ه\ا �5 

   �� �ًB���5 ج�ی�� �� أ��ی>� وh3M، أن ا��أًة h��M زوج?� أث��ء ا����آ�� ذآ�ت  h3س� Hوا

 L5 زوج��J، أنf L ی���ل أحآ2 � Eر إ��Xم أ�ة وا���ا�4 L��� �Bوج�، ا��Tء ا��Pزوج?� �� ا��

ت ���L إ�E أن L���M، ن�5 ��?(�� ��?� آ��c ی��3P�� ،�?ح�ج� ��P� أن cBM  أدق �� Eح�

 f ،ی��Bج�?�ت ن��ًا ه��ك ، �� ا�3��Mت ا���ص� ج�� jأ� �Rل خ�����M م�ا!س �?�� ،cا����ص�
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 E�� �?�4M h3وس� ،L���M Eح� L���ت Pح J\ح�ج�?�، ه ��P� أن cBM L5 زوج��ی���ل أحآ2 

ت ���U LنL أن�ن�، �5 أ��ثc أ����>2 إ���ن ا���لPأن?� ح jی�، وآ��X.  

r3 اUخ�ة ا��رس�5 �� ا�(���M ،�3ل ��� أس��ذ رح�L ا�M Hل �5 خ���5 س��، �Mل وأن� �� درس �  

�5 دروس ا�ی5 ����� أن ی� أوfدي ح���� ی�Pم أحآ2 ص�Bحً� ��( �������B� L ه\ا �J��3 آ\ا وآ\ا، 

���� أح>�م دی���،، و�Xح ��� ا�����ع، ����BP ه\ا ا�����ع �>c ص��ء، و�>c ن�Pء، و�>c ن���e و�3

��د ن��_ أن �2�3 آ�X cء، ی��3 ا��gء إ�� أن ����، وإ�� �2�3، إذا ���h ص�ر �� �(�ل  hنt�

  .� و���3�ت O ،���BMث�� أح��ن�U�ً>�ر ��p ص���

 �5 �\ل وhM آ��B ������ أوfدن�، وه\ا ا�c�i أ��ن� �� أ���ق وا�یL، واUب �f 2<� ل�Mًة ث�ن�� أ��

� 
���L ا�4�ة ���س �Bن ا��U ،��Bذخ� ��ب آ cصU5 �� ا�fًا ذ�_ أن ا����5 ا��L ح���ً� 

  : وا���م ی�Pل

  ))  .أ+7D آ�; ا��'7 و�=W وآ7 ��� م&�ور((
  )  رواJ ا��Biان� ،  �5 أ�� ��دة �5 ن��ر(


 ا�?وء، وا���2، و�����3 واH أن� أح��نً� ی�م ا�  )�� J
 ا���Bi ی��3 أ�2e آ�
 ���جc و�P� �3�)

م �L هی�، �3iM ح��ى، اUس�Bع ا����� ج��B �ـMأن أ 
c�u و�2  120آc�u c ج�ء �k وا�J أح

 �X Hء ا�X �� jِ<180ـ  170ی  ،�X�� ،ن� ن��وي� �X خ\واtی E�4وا ح��?5 ح�Pر ی�B<ـ وأی�م ا�

�� �� �X �����ة،  �q ��ة واح أ�uل ��� ���ة ون�M j4ل �� وی5 ح L� h�M ،��4���c، ��ق

LB�u 5� Lأس�� cP� �� �� L�3ف أن�.  

��E آcٍ ی(
 أن ��4
 ا��_ إ�E ا���(، وا��_ p�و�p 5� L�و�_ �� ا���(، وأن ی>�ن ��   

 jأول ص ،jًا أول صیX �ً2 أ���t�ن� أ�Zا� j4ا� Eإ� c�u kأرج ا�j4 اUول، وأن� واH إذا واح

Eإ� ��M ����� �Bن�  ی��4 ه�_ ا����E ی��رJ س� �����ج�ن
 ا��p �B�م ص��o إ�E ی���L، �(�ءت 

أ ����M ،��o4ل �L ی� p�م أ�tذن �� ، �Mل �f L واf H أس��، �tخ\ Bل أن ی�P3� ��3ی ،yیا�4

  .ا������ أوfً، ح�
 ا���� �5 ی���L �2 یcBP ه\ا ا�c�i، ی��tذنL أی�ً�، أرأی�2 إ�E ه\J ا������ ا!ی��ن��

�4
، ��jM ی���نL ���4ي، أج�ز أح ا��Bgب، �� jMوا��� ���c�BM ،L ��3آ� أح cة ا��?2 ص�

 Jل أن� ه\ا ا�\ي أج�ز�Mو ،Lأ� Eإ� E<Xو E<و� ،L� ودو�2 ی(Tِ اQخ�، ا�\ي �2 ی( JT�2�t أ��ً� f ح

��g��� 5 ج�ء�اد ا���3آ� ��� ا���B أص��U�� ،Lم ج�ءت إ�E ا���B و��L�o، �2 یL�og إ�i5 واص�

 cل، ه��uU��4 ا�X م ی����ة وا���ا�4 L���أ���t� ،Lج�ز اUول ��(�L وا��Zن� ��P�L أج�زJ، آ�ن 

�� إذا �� �����B4ن ی�Pل ��� �L��P، وآ�ن ی E�� 2?3� y����� ن�Pی���� fً��uرأى أ Lن أن�M4�

��E ا����M إ Lخ�� 
آ�ا�ً� �L، و��ة ح�c ا���5 ا���م ���>2 ی� ص��Bن، و��ة د�� p��ً� ���آ
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 ���2��3 ا!س��� وه� ی��P خ�Bi ی�ى ا�5 �iخ �� ،L�Biخ k���و �Bا��� Eإ� ��?� وا����5 وص3

  .ه\ا ا��2��3 ��� أن ا�tX L� c�iن آ��B! ا����X �� L ی�Tل وی���L وی34 ی>�c ا���Bi ؟

�Xء، أن� �� ذآ�ت آ�X cء، ذآ�ت  إن �Xء اH �� دروس �Mد��، ه\J ا���اح� ا��ا��3M، أن� ذآ�ت  

���h دروس ث�ث�5 درس �� ا������، ����� اUوfد  Hا c�� 5� ی��3 أن� ،L� ج���� h�� cء آ�X

 y���� �?�� ،ات ا���ات�g���gات ا���ات �� ا!ذا��ت  h3ن أذی��B�� Hا c�� 5� ،م�ا!س ��

fد، إذا س�k ه\J اk� �u�XU زوج�L یL�i3 آS� ،��Bذا ا!ن��ن ��Tوج حیZً� و��E وX_ إن(�ب أو

��?� ������ اUوfد، ا������ ا!ی��ن��، وا������ اUخ���M، وا�����3، وا����P3 واfج������، وا������، 

وا�(����، وا�(����، وا��ی����، ی(
 أن ن��� أوfدن�، ون�5 ه�� �� ا���( واH ا��o4ر �?�X 2ن 

�T آ��B جًا وا H�B\ل � Hا Eة إ������ی� ���ق ح ا����ل، ون���e أن ی>�ن أ���ً� �� ا��(��k، ود 2?

  :وجc و����ء، أن�2 أ����ن� ��E أوfدآ2 ��>�ن�ا �3>2 �� ا�روس، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) أ��م(ا أوwدآ� ((

   �ً3� L� إذا آ�ن ��ح�� أو ����ان أری� J�tB، إذا آ�ن آ��O �� ��Zء ی�
 أن ی>�ن ��ح 5�fا ،L� أری�

ی�
 اH ورس��L ی(
 أن ی>�ن �L3 ا��L، أآ�Z ا��Qء ی�
 أن ی>�ن �5 دون أوfدJ، ����ح، �>5 ه\ا 

�� اUب، اUب �� f ی� أخ�ى\o� �� ص�ر �ً�Rدا Lأ�� k� ی>�ن f ان��ف، إذا c�iأن ا� 
Bی�

ا���(، �� ا�رس، خ\J نTهً� ه\ا ��c ی>�t)� jgة ا5�f ����ف، ا���Tا أوfدآ2 ا��_ �3_ �� 

��c ص���ص��� LB�M E��  .، أدخc ا���ح 

  .�tرج� اH أن ی����3 ��� �����، وی�?��� ا����


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ث��ب ا���أة -  ����1 ا����ء) :128( ا�رس  -��

  15-10- 2000: ���� ���ری������6 ا�آ��ر ��� را�
 ا���

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام   

 ح�fت  Xن �5 أU ،ًایX �ً���� Eی��� c� ،5ا������ Hأن ی��4 ا Eأن ا����2، أي ���2، ی��� _X f

 kMا����4، إذا و j5 ن�4 ا����2، و�>5 آ�� ه� س��ة ا���� �B�u ر�Bأخ Eإ� k���� ا���ح أن

 �5 أن ی�3وا ا����� fو Hا k� ا���i45 أن ی� � f ،2?� �ً4���� وًا���ن �� �tزق، ووجوا أن 

 ���M ،52 ا������e3� ��?� kPی5 ی��i5 خ�[�X ت أن وجM?2، وأن ی�اج�3ا أ��ره2، و�ح����

ا��R ا���T وجc، وح�E ی��P ا��M �� Hب أ Hن�4 ا yن��� E��� ،ا���ل ���Mا���أة، و ،�Bه�

Hا k� 5 أن ن>�ن� � f اءن��  . وی���i3 ا�M Hة و�Tی�� ن�اجL �?� أ

C �ْ(ُ0ََوَ��َل ا���ُ- ِإ<4* َم �  
ة( R12: س�رة ا���  (  

  :��gط  

  ْ�َ�ْضPُُ� ا���َ- َ�ْ�ضً� َ�َ��C�ً9 ِإ<4* َم0َُ)ْ� َ�ِ�ْ� َأَ�ْ	Pُُ� ا���َ��َة َوPُ�ْ�َ�َُ� ا���َآ�َة َوَ�َمPُ9ْْ� ِ�ُ�ُسِ�* َوَ:��ْرُ�ُ	(ُهْ� َوَأ
ة( R12: س�رة ا���  (  

و �Xس،   ����3 ا�g� Hو�u، وآ�� ��ون �� �5 �� �5 ��د ا������5 إf و ی�3ن� �� ی�3ن�، �5 


، ��biش وح�، ���ذا ی�(��� �5 �\اب اH ؟ ه\ا ن�ع �5 �\اب اH، ی�(��� �Pس� ا��M ،د�Pس ح�io��

Hا k� �3، أ�� أن ی23 أن ن>�ن�Bu ء�X رض، وه\اU2 ا����د �� ا� Mو ،Hأ�� ا E�� 2�Pوأن ن�� ،

  .و��?�، ودی5 �2�e، ه�� ا��g>�� ��5 ا������5، و�3?2 آ��ب،

�T وج�M cل Hأ �����أة، اB�� خ�ة ا�>�ام ؛Uأی?� ا:  

َوا�9َGَ�ِْ��ِ� اْ�ُ	3َ9ْGََ�ِة ِمَ� ا�>�َهِ; َوا�DEِ�ِْ! َوا7ِ�ْMَ�ْ  � ُزی4َ� ��9��ِِس ُ�;% ا�2َ�Jَ(اِت ِمَ� ا�49َ��ِء َواْ�َ&�9َِ�

C��َ>ْ%=َ��ِة ا�Nَ�ُْع ا�Pََم Qَ�ِْ�ِث َذNَ�ْ(�َمِ! َواْ�َ ْ<�0َِم َوا�َ	اْ�ُ  
  )14: س�رة Oل ���ان( 

   �� 
أ��y وا�ن�� آ�?� ���ع، وخ�� ����?� ا���أة ا�t� ،����4ن ی�
 ا��جc ا���أة �Xء ��آ

 �� cوج T� H�� ،م�5 �� ا!س�P� س����نfوه\ا ا ،
أ���LM، و��آ
 �� جL��B، و�>5 ه\ا ا��

ح����، و�>5 س�� ��� أن ن��رس ه\J ا�g?�ات ا��� أود�?� ا��M �� ���� Hات ن���e، و�5 ه\J ا���Pات 

Uد ا�� k� دن��� ���M ة إذا��B23 آ�� H ج�ن
، ���5 ح��� ج�ة �����Pس ا�Tواج، وX f_ أن�� وا���

  .إ��?2، و�� ح��� س�]� �����Pس إ�E ��?� ر���
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 ذه�Bا �>c اUج�، إّن?2 ی���ون ا�(��3   M ن ا��ج�لt� ،5?e5 ح�أول ن�iP ؛ أآ�Z ا����ة ی�

  :وا�(����ت، وه2 ی(�هون �� سc�B ا�P� ،Hل ���L ا�4�ة وا���م ��fأة

:�	* م� وراءك م� ا�9��ء أن ��� �&70 إ�=اآ� ��و'�2، و��&�2 ا<��+* أی�2P ا�	�أة، وأ(( 

  ))م�ض��- وا�&�:�2 م(ا+PG- ی0=ل ذ�Q آ�- 
  ]آ�T ا���3ل �5 أس��ء ��h یTی اUن�4ری� [ 

   L�� k��� 2س cإن ث��ب ا���أة آ c� ،�?أ �5 دی�T)ی� f ءTه� أن ث��ب ا���أة ج �ً[�X ه\ا Eإ� j��أ

ی�?�، �����أة� y�3��  ����� ب�Bgف ا��������Tة �5 ا��جc �� أن ث���?� ��Bدة، ه� إ�� أن ���ه2 �� إ

�� أن?� �����?�، إf ��5 أن ی�L� c أن ی��e إ��?�، وإ�� أن ��? �� 2��2�i ا��Bgب، ���ذا ��c3 ؟ �

iی�� fأ���?2، و �g�� ا��أة J\واج، وهTا� Eن إ��M���� ب�Bgه�ة، وا��I �?����� 5<� ،ی���X �3ن�

  f���LB إ��?�، ح���� M دة�B3� cا��ج E��أن ی>���ه�، وه� ���g �����?� ��5 ا��Bgب، �����أة ����Tة 

ي ث���ً� س��oً� آ��Zً� و�����ً�، و���� �����?� ��f 5 ی�L� c أن ی��e إ��?�، ��243 ا��Bgب �5 ���

  .ا�����

جc وو����p �� J��3، وأ��P�p ا��Bب، وf ی�ى �X]ً� أی?� اUخ�ة ا�>�ام ؛ ه��ك ن�iP د�P�M، �� ج]�� ��  

 kن دا�U ،�ً��5 أ��ان ا��3iم، f ص�رة، وf �>�ة، و���P� f، و�3 أی�م ی(�ع، وی>�د ی��ت ج�

ا��3iم داخ�� ��� �2 ی�Pأ آ��� �5 ا��3iم، أو �2 ی��e إ��3u Eم، أو �2 ی���3i� kم ی(�ع، و�\�_ �� 

i���� ت ا���ورة س��fره�، وس�� ح�P� رP� ی��ت، وا���ورة �ی� �]T2 ا����� cآtأن ی �

 �� cن� أآ��3�L، إذًا � Eإ� ��Pا�� ���خ�� آ�  �����جc إذا آ�د ی��ت ��4o أن ی�(�ع ج�

  .ا���ورة

 ی�X ��3ب �� ��]� ص����، ��]�   M _�\و� ،cاخو�>5 ا�ا�k ا�(��� �tث��J �5 ا���رج f �5 ا�

� q�� ،���eرة �5 ن���?� ���Zات، و��q ��?� ن��ء آ�س��ت ��ری�ت، وf �(�ت و�i�� fت ��cP ا�

�o� cخ���� �5 آ ���eن �R5 أن ی��3 ح��ًة ه�د�z� 
R�� ب�X ن�<�Sن��، و�  .أ�uاف ا�

��E أث� إث�رة، آ���أة س���ة، أو  ��tه� �5 ا���رج ی c� cاخ�tول ن�iP ؛ ا�ا�k ا�(��� ��q �5 ا�

  :، أو ���Bج�، و�\�_ ر��� �T وجc ی�Pل������

C*>ِا���اِ<َ�ُ! َوا���ا�  
  )  2: س�رة ا���ر( 

ی�?�، وآc ���ح� ؛ �5 ن�ع   � ��P3�� ح� �5 ث��ب ا���أة��� c<� ،
Bن?� ه� ا��U ،ان��T��� أ�

،�?���Z� �?ر� B3� ی�?�، وه� �?\ا� y�3�� �?�وf أ�Mل إf  ا���Zب، و�5 ��ن?�، و�5 ح(�?�، و�5 ا���

ا��اkM، ����جc أس?L� c أن ی��ي ث���ً� خ���� �� ا�j�4، و�>5 ا���أة ��q ����حً� �?� أن ���ي 
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 5� k��� 2س cإن آ c� ،�?ء �5 دی�Tإذًا ث��ب ا���أة ج ،�ً��� Xراحً�، و�>�?� أ �Zث���ً� خ���ً�، �?� أآ

ی�?�، و�5 ��Bدة ا���أة ���?� ث� y�3�� ب، ث��ب ا���أة�Bgف ا�������?�، إن?� ��?c<g� 2 أو ��خ� �� إ

 اH أج� ��إذًا ا���أة ا��� ���ي ث���ً� �����ً� س��oً� ص��Pً� ؛ أي س��>�، و�� آ�ن ا��hM ح�رًا �?� 

�� أن?� f ی�صU ،jن?� س�ه�h �� ن���e ا��(��k ا����2، ����� ا���أة ا��� ���ي ث���ً� �����، و�

�k ��3?2 ����رس� �Xء ���P��� f و�Xی�� Mب، و�Bgا� TRا�p ��Z� �?������ �?وه� آ\ا��، إن ،�

cوج T� Hا ��  .إذًا جTء �5 دی5 ا���أة ث���?� ی�

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb �� ه\ا ا�����ع، ی�Pل ���L ا�4�ة َ Lbا�� Ebَص� H5 أح�دی* رس�ل ا� ��R�u k� 2<3�وأ

ري وا���م ���� رواJ أ�� س�3 ا��  

ِإن� ا�=%ْ<َ�� ُ�ْ�َ(ٌة َخDَِ�ٌة َوِإن� ا���َ- ُمْ�Eُ�ِMْPَُ)ْ� ِ+�gُ9ْ�َ+َ �2َُ� َآlَ�ْ : أن ا�9&* َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ��ل((

  *))ِ+* ا�49َ��ِء 0ْ�ََ	ُ�(َن َ+���Gُ(ا ا�=%ْ<َ�� َوا��Gُ(ا ا�49َ��َء َ+kِن� َأو�َل ِ+9َPِْ! َ�9ِ* ِإْسَ�ا7َ�iِ َآ�َ<6ْ 
)2��� Jروا(  

��ة إ�E اH ا�\ي 3Bu ،L� ����Xً� ی kP��h س�l4M �3 آ��Zٌة   ���� �� ا� 2<�� l4M �3و�


 ���ة، وان�?S� ،Eن أول ���� ��� إس�اc�R آ�نh �� ا����ء، B�� ُد��� ��ً�X ��� ی��ذ �Sخ�ان��، ��(

  وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م �� ا��ی* ا����4

ِ=ي ِ+9َPًْ! َأَض�� َ:ْ� ُأَس�َمَ! ْ�ِ� َزْیٍ= َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َم� َ�َ�ْآ6ُ َ�0ْ( (

َ�� ا��4َ'�ِل ِمْ� ا�49َ��ِء:َ((  
  )رواJ ا���Bري(

  Lُ��َ Lُbا�� �َ�  :می�Pل ���L ا�4�ة وا���  و�5 ا�5 ��Bس َرِ

� إw م� �&7 ا�9��ء، وآ�E م� �G* م� �&7 ا�9��ء((Dم �	م �Eم� آ �E(ی ��((.  

  :و�5 ��3ذ �5 جcB ی�Pل  

ا�9PE� �P��P! ا��Dاء +�&���، وسP&�(ن �9PE! ا���اء، وأخ(ف م� أخ�ف :��)� +9P! ا�9��ء، إذا ((

آ��E ا���GE م�w ��(رن ا�>ه; وا�DE!، و�&�� ر��ض ا��Jم*، و:�; ا��	�، + �0&� ا�9h*، و

  .))ی#=

�=�ْ�َ�  وَ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ:َ	َ� َ:ْ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ<�ُ- َ��َل َی� َمJَ0َْ� ا�49َ��ِء((َ�َ

َأٌة ِم��2ُ9ْ َ'ْ�َ�ٌ! َوَم� �9َ�َ َی� َرُس(َل ا���ِ- َأْآrََ� َأْه7ِ َوَأْآrِْ�َن اِ��ْس�EَhْPَِر َ+kِ<4* َرَأْیPُُ)�� َأْآrََ� َأْه7ِ ا���9ِر َ+6ْ�َ�Gَ اْمَ�

 ِم9ُْ)�� 6ْ�َ��َ َی� ا���9ِر َ��َل ُ�ْ)rِْ�َن ا���0َْ� َوَ�ْ)Eُْ�َن ا�Jِ0َ�َْ� َوَم� َرَأْی6ُ ِمْ� َ<�ِ�َ��ِت َ:7ٍGْ َوِدیٍ� َأcَْ�َ; ِ�ِ>ي ُ�;�

��ُن اْ�َGْ>ُ �2ََدُة اْمَ�َأَ�ْ�ِ� 0ْ�َِ=ُل َش�2ََدَة َرُ'7ٍ َ+2ََ>ا َرُس(َل ا���ِ- َوَم�Jَ+َ 7ِGْ0َ�ُْن ا��َGْ>ُ 7ِ َوا�=4یِ� َ��َل َأم��Gْ0َ

��ُن ا�=4یِ� َGْ>ُ َن َ+2ََ>ا�Dَ3ُِ� ِ+* َرَمEْ�ُ4* َو����ُن ا7ِGْ0َ�ْ َوَ�ْ	ُ)ُ� ا���َ��ِ�* َم� ُ�ََGْ>ُ((*  
)2��� Jروا(  
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	! أ��ه� َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� م� خ�� م� ��0E- ا�	�أة +�Gل :��- ا��qة و�= س �6 ا���=ة +��((

  )) ��8 ��9��ء خ�� ��2 م� أw ی�اه� ا��'�ل، وw ی�ی� ا��'�ل : وا��qم
 اQی�(�� J����� �� �Bu�Pا� J4:ذآ� y�35 س�رة ا��(  

ا��5�z، وإی��نL، وس���L وس�3د�L ��  ه\J أح�دی* ص���� �5�B أن ه��ك خ�iًا آ��Bًا ی?د س���  

�4Bا� ro� ن���zد أ�� ا����� cًا �\ری�3 آ  .ا�ن�� واQخ�ة یt�� �cBM 5 ا���أة، و�\�_ س

C�ِْرِه��  �ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ
  ) 30: س�رة ا���ر( 

�4 �رس�وf أcBM، و f���BPن أن�2 رجً� ی�j4 ��!ی��ن ویJ�4� y�i �� ا�  Bا� rp إن c� ،ء���.  

  C".�ا��g9ة س�2 م� س�2م إ���8 م�	(م!، +	� ��آ�2 م� خ(ف ا
 أ�p�- إی	�<� ی#= �qو�- +* ��&-
  ]  أخ�جL ا���آ2 وص�� إس��دJ �5 حی* ح\ی��[ 


، و  ��iِب، وح��ة ا�Tَ�َUوج، وح��ة اTح��ة إن?� س?2 ����م، ی��3 ی��2 ا����ة آ�?�، أْي ی��2 ح��ة ا�


 ���ة، واHِ ا�\ي B�� Lص� �� 

 رس��u 5� 2ا��أة، وآ 
B�� آ� ان?�رت�X 5� 2ا���ج�، وآ

 �� L�أ�M �� ، ��5 ی��ذ �?2، أو���أخ� r3� 5� �3س� Eإ� cق، وأذآ� �>2 �� وصأس�L3 ی>�د f ی4

  �r3 ا�>�
 ا��� ���ث ���M 5ی� ا��(��k، وی�Pل ���L ا�4�ة وا���م 

 ))�Eَ9ٌْء َآ�ِص��َن ِ��2َ ا���9َس َوِ<َ)�ُ�ِDَْی �ِGَ&َ�َْ�ْ(ٌم َم2ُ0َْ� ِسَ��ٌط َآَ ْذَ<�ِب ا �	ِسَ��ٌت ِن ِمْ� َأْه7ِ ا���9ِر َ�ْ� َأَرُهَ

Nََیْ=ُخْ�َ� اْ�َ#�9َ! َوَ�� َیِ#ْ=َن ِری ��َ !ِ�َiِ�	َ�ْ6ِ اMْ&ُ�ِْ! ا	ت ُرُءوُس��2ُ َآَ ْس9َِqiَ��ٌت م��	�2َ َ:�ِرَی�ٌت ُمِNَ�2َ َوِإن� ِری

  ))َ�ُ�(َ'ُ= ِمْ� َمِ��َ�ِة َآَ>ا َوَآَ>ا 
�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة( َ 2ٌ�ِ�ْ�ُ Jَُرَوا(  

��  :و�5 أح�دی* أ�Xاط ا���

ُأم�Pِ* ِرَ'�ٌل َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ٍ�و َیGُ(ُل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل َسَ�ُ)(ُن ِ+* �ِخِ� ((

َ��  َیْ�َآُ&(َن َ:َ�� ا��%ُ�وِج َآَ ْشَ&�Wِ ا��4َ'�ِل َی9ِْ�ُ�(َن َ:َ�� َأْ�َ(اِب اْ�َ	ْ�ِ#ِ= ِ<َ��ُؤُهْ� َآ�ِسَ��ٌت َ:�ِرَی�ٌت:َ

ْ� ُأم�ٌ! ِمْ� اْ�ُ َمِ� Mَ�ََ=ْمَ� ُرُءوِس2ِْ� َآَ ْس9َِ	ِ! اْ�ُ&6ِMْ ا0ِ�َْ#�ِف ا9ُ0َ�ْ(ُه�� َ+kِ<���2ُ َم0ُ�ْ(َ<�ٌت َ�ْ( َآ�َ<6ْ َوَراَءُآ

  ))ِ<َ��ُؤُآْ� ِ<َ��َءُهْ� َآَ	� َیMِْ=ْم9َُ)ْ� ِ<َ��ُء اْ�ُ َمِ� َ�ْ&َ�ُ)ْ� 
)   )رواJ أح�

ا��R، وأن ی���M �� �Pب   ��T وجc، وأن ی�ح���، وأن ی�(��� �5 أ Hإذًا ن�5 إن أردن� أن ی��4ن� ا

ا��R ا���ف ���، ن���ج إ�E أن ن����2 أ 
��u ف�� Oن اUوان أن أص�رح>t� ،2ن� أMأ��رن�، و �B

�5 رواد ا����ج، �BP� ��pل إu�Mً� أن �>�ن زوج���g��� ��p L، و�BP� ��pل إu�Mً� أن �>�ن 

ا���L س���ة، أf ��ون �� ا��iی�e�� y ا��أة ��(�B ح(�ً�� آ��ً� وا��ُ�?� إ�E ج�نt� �?Bحث اUزی�ء، 

b��� f 2َ�ِ��ً�Rل �>2 دا�Mأ hا����ة ؟ آ� J\ه E : 5?����� ن�?eی ��ء ا�����ت ا�>�س��ت ا��3ری�ت ا���اfzه
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L�� 5ن� �� �<gن Hا Eء ؟ أو أ�?�ت ؟ أو أزواج ؟ وأخ�ات ؟ وأ���ء ؟ إ���O 5?� qأ�� �Rد ورا�p c<�.  

ا��gیj ه� ا�\ي ی?�ب  ��q: أی?� اUخ�ة ؛ أول �Xء، �5 أ��اب س ا�\راcZ� ،kR آ��� ا��� ا�����

jی�gو�>5 ا� ،�[�i5 ا��� �[�iب ا���Bه� ا�\ي ی?�ب �5 أس.  

� وه�� ن�iP �?�� آtن ه\J ا�g?�ة ص��ة �����P��� �3ة �� ��M جS� ،cBن أردت أن ��3?� ن�

  .ا����ر  f����P إf ����ادي

 c395و� % EنTد ه� أن ی��ن�، و�2 Tب أن ی�gأراد ا� �� EنTت ا�f5 ح�� hه����ن?� U 5<و� ،�?�

�?� ا!س�م ��ص�h إ�E ن?�X ا��� ��R�M���4!ج�اءات ا��Bا� rp ء�X وأول ،�gی� ا���ح�.  

 Lأورث H5 ���رم ا� J�4� rp 5و� ،Jودن�� Lدی� �� L�� خ�ً�ا Hا L��� fإ H �ً[�X B�و�� ��ك 

J�Pی�م ی� Eإ� LB�M �� وًة�ح Hا.  

�ل، �tن� f أن�e إ�E ا��أة ح�P�P، أن� أن�e إ�E ص�ر�?� ��E ا�ًZ� �X�g�t� ،ن� ه\ا خ�: وی�Pل أحُآ2  

أ�3_ أ��م ه\ا ا���Zل، �� آ����X �� h، و��E ه\J ا����o� ���g و��Oة، وو h�M�c�o یی_، �Sذا 

زوج� ج�رك خ�جh إ�E ا���Z� ���gب �����، وأن 2� h���e إ��?� ��X�Bًة، و�>5 ن�eت إ�E ا���Oة 

�� Eإ� �e�� 5 أن�� �ًM�uق إ�� f ة إ��?�، و�� ا���ق ؟Oا��� �� �e�� ح �_ أن�Bی c?� ،أی�?� آ�� ه�

ج��?� ��X�Bًة و��5 أن ���e إ�E خ���?� �� ا���Oة، ������� ح�ص�� �� آ� ا�����5، و�\�_ �tول إج�اء 

Lأورث H5 ���رم ا� J�4� rp 5� ،j��� L5 أن�z�4، و�5 ص��ت ا��Bا� rp Hا LB�M �� وة�ح 

J�Pی�م ی� Eإ�.  

 ،kی�� f �4، و�>5 ا��(�لM �R�� L�� �5 ه\J ا���Bد، ��3 �� cخ�ة آUأی?� ا Hن� ؛ وا�Zء ا��gوا�

 Lس�، و���� L2، و�?� زوج دی��� q��)� ����و �B)�� رس��� ا��أة ���ج�ء Mو ،��Bج�U�� ة������

��� �?� آtخ� أدخ����B�p �� L، و�\�_ أ��iه� أ�ً�ا، وان�?�M Eی
 یJT3 آ��Zًا، �Mل �?� إذا ج�ء ا� 5

_�\� ،�J�BP، إ�E خ��ن� زوج��، �5 خ��ة رجc وا��أة �� ��h واح   :ا��U إ�f�� E ی��

C�ِْرِه��  � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ
  )  21: س�رة ا���ر( 

  .إu�ق ا��4B خ�iة �5 خ�iات ا��i�gنا����ة ��Uج���B خ�iة �5 خ�iات ا��i�gن، و  

C�ِ(َ9ْ	ُ�ِْء َوا�JَNْEَ�ْ��ِ �َُیْ ُم -ُ�>kِ+َ �  
  ) 21: س�رة ا���ر( 

   ���  وا��i�gن آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م �� حی* ا���5� 5 

  *)) ِإن� ا��3َ�ْ�Jَن َیْ#ِ�ي ِمْ� اkِ�ْْ<َ��ِن َمْ#َ�ى ا�=�ِم (( 
 ] L��� y���[  
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  M _�\م��ة وا���ا�4 L���  :�ل 

  )) َأَ�� َ�� َیMُْ�َ(ن� َرُ'7ٌ ِ��ْمَ�َأٍة ِإ��� َآ�َن 2ُrَ�ِ�pََ	� ا��3َ�ْ�Jُن ((
 ]����5 ا�5  L����� ا����\ي Jروا[  

   �?�� h�)ی��، وخ أ��u 5� hف ا��Mو ،h�Bا� �� h��� _زوج�_، وزوج� hب أخ�Bق ا��i� M

���e� 5 ا hخ�ج hنt� ،�?دخ��t� �ً��i� �ًإن��ن� hإن آ� ،h�Bدخ�?� واخ�ج �5 ا�t� ،cوج T� H

��خ�ج �5 ا�h�B، أ�� أن ���� ����أة  f��c �_، و�� آ�نh ا��� ��_ أو ا��� خ���_، أو ا��� ���_، أو 

  .أخh زوج�_، و�� آ�نh �5 ا�MUرب ��p ا����رم

� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِإی��ُآْ� َوا�=%ُخ(َل َ:َ�� ا�49َ��ِء َ+�Gََل َرُ'Gْ:ُ �ْ0َ+َ 7ٌَ&َ! ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��(( 

  ))ِمْ� اْ�َ ْ<َ��ِر َی� َرُس(َل ا���ِ- َأَ+َ�َأْی6َ اNَ�ْْ	َ( َ��َل اNَ�ْْ	ُ( اْ�َ	ْ(ُت 
]L��� y���[  

�5 ا��iف اQخ� أ�j سc�B  ا���� أخ� ا�Tوج، أو أخh ا�Tوج�، �tخ� ا�Tوج، وأخh ا�Tوج� �?��  

ودة، وا���أة �5 �� LPو��ا� ،��oص h�Bاح، وا�Tو� ،���� ی>�ن ��L دMو ،وسh�� �� ،c�B واح

 أن�اع ا���5 أن ی���� ا��جT� cوج� أخ�L، أو أن Xو�5 أ ،h�Bي ث��ب ا�ا��6Bi إ�E ا����م، و���

ا���(، f أ�Mل �5 أخ���� ا���ز��f ،5،  ����� ا���أة �tِخ زوج?�، واH أی?� اUخ�ة l4M �5 ه\ا

  .�أة وح��?�، أو ��5 ا��جc وح��5��L ح��?l4M 2 آ��Zة جًا ان�?h �����ح�g ��5 ا��

 Lج��  وO �Xخ� ؛ زنE ا�5���3 ��جrp L ا��4B، وزنE ا��ی5 

  )) ِإ<4* َ�� ُأَص�ِ+ُ� ا�49َ��َء( 
)�ْMَُر hِ�ْ�ِ �َ�َ�ْ�َ5 ُأ� �Rا���� Jَ�رواPَ(  

 د�� آ�Bر   �B¤�، ووزی� ا���� �� ه\ا ا����ًا إس س�4M h3ً� واH راhM ��، وزی�ة ن�� زارت ��Mو

ی5 ����ً�، ���� نh�T �5 ا��R�iة ��� _���� L��I�� ر�Bآ و أن أحBر، وی�iا�� �� �?��BPس�f L��I��

\����جً� �����4?� آ�Bر ا����5��BP، ه\ا ا���jI ا����2�P ا����Tم اTان h)�Tأن ی���4?� ��ن E��ر 

L� ل�Mأی�ً� و ��Tوا��زی� ه��ك ان ،L� ود س�bدَت وج?��، ه>\ا �Mل : f حP� آ�_ �� ص����?� ؟t� cه

اء، ��h�t وزی� ا����o�3م ا�u E�� L� : �?���42 ی� ����ه\ا ا�\ي �2 ی�����4 أی5 ه� ؟ 3Buً� ه� 

���P� ،Lل �?� �L�3 ا��\ر، h��M: ��م، ��Pل � fL�tِت ا�: �uدJ �5 ا������، و�Mل h�t�� ،سt� f : أری

 2� 2َ� L� h��M ،خ�ًةt�� ة����J، و�� آ�نh ا���i ا��زی� إ�E أن ی�tل ��L، وأن ی�� ،Jأن أرا

L� h��P� ،أص��� ا����ء fن� أ��tی��، ودی�� ی�� أن ا�������Z� 5_ : ������4 ؟ �Mل Uن�� ����_ �

  .� �5 دو�� �T��� 5�z���� ،���eمh ح>�>2، وه�>�� ��

�� h��M ،�<ة �� أ��ی����� �Pأ� hآ� ،hأخ cBM 5� h�[ء : و��ة س�X ن���4 ا��ج�ل ؟ وه\ا f 2َ�ِ

�?�Mو �?� h�P� ؟ ���gإ����، ��2َ ه\ا ا��>2 ا� �B����� ج��� : fی���4?� إ f ن���iإن ا���>� �� ��ی
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Bن�ن ا��Pا� 
ن� ا���أة ��>�، f ی���4?� إf س�3B رج�ل س�3B رج�ل ������ی�iن� ���P� ��3?�، و


 ا��Pن�ن ا�O�Pن����.  

 حث�� أخ ��Pل ��  Mو : h2 �5 أ���ن��، دخ��� c�3�� ي ح�ج�ت��Xأ c��واH آ�h ����ً�ا �� 

J ا��أة �ی�ة �>�LB، أو س>����ة، ��Pل ������E ا��ی� ا��3م �Sذا  :Uن�4?� ا Hن� واt� ،Lٍر آ��� E��


 �t�،L��3خ\ )�h��p ��4ي �pً� ح�ز�ً�، �خ�hْ وأ��L�o، ه\ا إن��ن �pی
، 3Buً� ه� أ

 L����5 �� Oخ� �� � L�BM ح�5 أن إن��ًن� �� ،����M وأس�3ًرا ������، وأخ\ آ��� ،k���?��ت �� ا�

  .�P ا�\ي ی�� ����L �5 ���س�?��5 ���س�?�، �tخ\ أس�3ًرا أ��E��� ،E ا���أة ����م ا�j��3، و���

 �?�� jه\ا ی��� ،Lزوج� hوأخ ، Lوا��� خ��� ،L����?\ا ا�\ي ی���4 ا��� ��L، وا��� خ��L، وا��� 

���L ا�4�ة وا���م �Mل Hرس�ل ا:  

  *))ِإ<4* َ�� ُأَص�ِ+ُ� ا�49َ��َء ((
)�َPَ�ْMَُر hِ�ْ�ِ �َ�َ�ْ�َ5 ُأ� �Rا���� Jروا(  

��c إن ا   �Bل���Pم ی�ة وا���ا�4 L��:  

)) -� 7N� w 8 ام�أة	م� �=ی= خ�� �- م� أن ی ��M	� أن ی�03 +* رأس أ�=آ� ((  
�cP3� 5 �5 ی��ر: رواJ ا��Biان�[[   

َ�� اْ�ِ� �َدَم َ<ِ��ُ&ُ- ِمْ� ا�((:َ ;َPِا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ُآ ��4َ<� ُمْ=ِرٌك َذQَ�ِ وَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��

ْ�َ�ُ= ِزَ<�َه� اْ�َ&3ُْ� َ�� َم�Nََ�َ! َ+��9َ�ْ0َ�ِْن ِزَ<�ُهَ	� ا�gَ�9ُ� َواْ�ُ ُذَ<�ِن ِزَ<�ُهَ	� اِ��ْسPَِ	�ُع َوا��4َ��ُن ِزَ<�Wُ اْ�َ)َ��ُم َوا

 Qَ�ِ4ُق َذ=��9� َوُیَ	َPََی2َْ(ى َوَی ;ُ�ْGَ�ْ�3َ َواMُ�ْْ�ُج َوُیَ)>4ُ�ُ- َوا��4ْ'7ُ ِزَ<�َه� اEَ�ْا ((*  
 ] 2��� Lأخ�ج[  

  و�Mل �� ا��ی* ا����4   

  *)) ِإ<4* َ�� ُأَص�ِ+ُ� ا�49َ��َء (( 
)�َPَ�ْMَُر hِ�ْ�ِ �َ�َ�ْ�َ5 ُأ� �Rا���� Jروا(  

  :و�� حی* Oخ�  

  )) w أم8 أی=ي ا�9��ء  ((
] j�3�ة وه� �B� 5� Eس�� Lوس� و��Uوا ��B<ان� �� ا��Biا� Jروا    

 َوَس��َ� ِ�َ�ِ=Wِ وَ:ْ� ُ:ْ�َوَة َأن� َ:�Jَiَِ! َأْخَ&َ�ْ�ُ- َ:ْ� َ�0َ�ِْ! ا�49َ��ِء 6ْ�َ��َ َم� َم�8 َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-((

=ْGَ+َ *&َِ��َل اْذَه -ُPْ3َ:ْ َ+َ �2َ�ْ�َ:َ <ََذا َأَخkِ+َ �2َ�ْ�َ:َ <َاْمَ�َأًة َ��% ِإ��� َأْن َیْ ُخ  QِPُ0َْی��َ((*  
)2��� Jروا(  

��L� hP أس�ًس�، ه\J واحة، أی�ً� أن ���� �Tوج�_ أن � 5� ���4��gء، آ�j ؟ و 2َ�ِ�L���4 ؟ وآ�j ا

  .وآ�j ن�e إ��?�

م �����4 ا���أة اUج���B، واUو�E: إذًا ا�\ری�3 ا��Zن��؛� : Eو�Uوا ،��Bج�Uم ا����ة �����أة ا�  
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Eو�Uا :�� �4Bا� rp�?.  

   واQن س�� ا���أة ���p 5 ���م، ��� رح�� �uی�� آ�h أرآ
 ا��R�iة وورا�R ا��أة �����ة �5 ��

 Hوا ،��?Zی رآ
 إ�E ج�نB?� رجc، وأن� أس�k حMه�، و�3 �5 أE4M ا��oب إ�E د�yg ��آ
 وح�

��T� �?�Mوج?� ، وه� ���_ و�� Eت ح����، وإ��M�� Eإ� cی* وص
، ا���)���ص� �Xء 

أ���L، وی�خzX �� cون?�، وا���أة �� ا���� وحه� ��oی�، ه��ك �5 ی�3�ِ?� آ���ت �����3، و5�َ 

��L� �?�M، و�\�_ �Mل ���L ا�4�ة وا���م 5��5 أح�ا�?�، و�5 زوج?�، و �?�tی� :  

  ))َ�� ُ�َ��ِ+ْ� اْ�َ	ْ�َأُة pَ��َpََ! َأی��ٍم ِإ��� َمَ� ِذي َمNَْ�ٍم(( 
  ]���Bري �5 ا�5 ���رواJ ا [

 زواجً� ص�ریً� ��E ا��أة �5 أجc أن   P35 ه��ك ی� Lأن h3س� �� kg، ی��3 �5 أ����و�� أرادت أن 

��� Hی5 ا� 
3� Hوه\ا وا ،L3�.  

���L وس�2 Hا Eص� �Bل ا���M:  

  *)) َمِ��َ�َة َیْ(ٍم َوَ�ْ�َ�ٍ! 8َ�ْ�َ َم�2َ0َ ُ�ْ�َمٌ!  َ�� َی7Nِ% ِ��ْمَ�َأٍة bْ�ُِمُ� ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم اV�ِْخِ� َأْن ُ�َ��ِ+َ�(( 
  ]رواJ ا���Bري �5 أ�� ه�ی�ة  [

   ،�?� k�iه�، وه��ك �5 ی ی��i ا��آ�ب ا���م �� ا���ق، ���م �� ���p وحMو ،ci3�� M ة�R�i���

� J�� Eد إ��� س��4M h3 إن��ٍن �2ٍ�P �� دول ا�����، وMة، و��Zت آ�<g� وج وه��كT��4، و

و أن?� Bن��?�، وی T?)� أن 3� �?�Pه� أن ی��� ا�c�3، وو�� Eوس��� إ� ،�?��� Lان�M P�ا��أة 

J اج���ع خ��i، وأن� �� Lه� أنtBوه��ك �5 أن ،�B)�� ��p وه� ،�?Xأ وص�h إ�E ا���iر �3

 زنE �?� أن�س آ��Zون، Uن?� �5 دون ���م، Mو ،hM4� ،h�Bا� Eدك إ��Mtس�<R�Xی�� و�u �4Pوا�.  

  و��E آcٍ، �?��ك أخ�iر آ��Bة �5 س�� ا���أة وحه�، وا���B ا�>�ی2 وه� ��gع ی�Pل 

  *)) َمٌ! َ�� َی7Nِ% ِ��ْمَ�َأٍة bْ�ُِمُ� ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم اV�ِْخِ� َأْن ُ�َ��ِ+َ� َمِ��َ�َة َیْ(ٍم َوَ�ْ�َ�ٍ! 8َ�ْ�َ َم�2َ0َ ُ�ْ�(( 
]  5�  ]أ�� ه�ی�ة رواJ ا���Bري 

��Mً� ذآ�ًا، أ��ه�، أو ا��?�، أو زوج?�، أو أخ�ه�، ه>\ا، وه2  �ًo��� �ً���� أن ی>�ن 
وه\ا ا����م ی(

  .�5 ���ر�?� ا�\ی5 ی�c@ �?2 أن ی�وه�

��رة ا��جc وا���\ ��رة، آ�� أنf L ی(�ز    Eإ� cا��ج �eی(�ز أن ی� f L�4 أنBا� rp و�5 ��ازم

Eا���أة إ� �e�� أن f Lإ�� �eی(�ز ا�� f ��� cا���أة، وآ E����رة ا���أة وه��ك ��رة ����أة  

hء ث���X أی�ً�، وه\ا L�� ی(�ز.  

  ن�3ذ ��b�M �?�� Hَ�� ن(ه� �� ��دن�، و�>5 : وا�ی�ث�

pَ��َpٌَ! َ�ْ= َ���َم ا���ُ- َ:2ِ�ْ�َْ� اْ�َ#�9َ! ُمْ=ِمُ� :َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ:َ	َ� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

 �َ&َMَ�َْأْهِ�ِ- ا *+ِ %�Gَِوا�0َ�ْق% َوا�=�ی%(ُث ا��ِ>ي ُی �ِ	ْMَ�ْا((*  
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)  )رواJ أح�

   ،�?� L�b�3ی yی4� EPن�، آ��� ا���ح، زوج�� ���زی��، وه� �� E?أ� �� Lزوج� k� �gی� �?�

 �i���� L�وس?�ا ،LR�Mو أ��م أصB� �?وزی�� �?���� c<� Lزوج� ،L��� E��آ�?�، وه\ا ا�\ي f ی�oر 

 Eج إ����وه�  ،L��� E��و أ��م أ��p LR���M ا����رم، �?\ا f ی�oر B�و ،�?�M�Xج���?� ور c<�

�L دی�ث، و�?� �� E��g� J>�� أ�ًا، �?\ا ا�\ي f ی�oر �� qو�� ،����X �P�Mب ر��Z� ���gوصا� L�

���L ا�4�ة وا���م �Bا��.  

را، �ج�ی��،  �M63أت U �ً4Mخ آ�ی2 أ�j آ��ً�� �5 ج�ا2R وh3M، وا��(���ن ��د��ن �� س(5 

و أن Bأ��م ا�(��ان، وی �iB��� ��pی5، وT�� �?س�����bُ�?� ا��أة �� أول أی�م  2Rا�(�ا J\ى هإح

ق آ�� ی���Pن ا2��M ا�h�B، و�3gا� یX �?� ج�رًا h?5 زوج?�، وان�� hP�u �ً3Bu ،�gا���ح �?� c

  .ح���?� ا�Tوج��

�� ا���س إ��?�، وه��ك   ��E ا����gت ���Zب J\?� ،��g��� ��p ا���أة � �?e� أن ���B� f ا��أة �?�

 ��� �>�ن س�آ��، �>5 ث��ب ا���أة د��ة ���ج�ل، �>��� آ�نh ا���Zب ��Mل، و�P� ن ح�ل و���ن���

�� ا  :��ج�ل إ�E أن ی����Xا �?�، و�\�_ �5 أدق اQی�ت ا�>�ی��  L��M�t<�E��3ن?� �

C�ََذْیbَْأْن ُی0َْ�ْ+َ� َ+َ�� ُی �  � َذQَ�ِ َأْدَ<
  )  59: س�رة اUحTاب( 

   cن��ن �� آ! fب و�g� 5<ی� �وج??� � ����آ���� و �ً�g��� �ًي ث���وأن� أ��ى أن ا��أة ���

ة، Uنf L ی�ى ��?� �X]ً�، وf ی�ى خ�iط ج��?�، إذ ث���?� ������ ح���?� أن ی��3?� آ��� واح

وس���o إ�E اUرض، ووج??� ����ر، وf ی�>5 !ن��ن �?�� آ�ن ص��Pً�، أو �\ی]ً�، و�?�� آ�ن زی� 

ن��ء f ی�>5 أن ی��3?� آ��� واحة، �����أة ا���(�B ��>�، �?� ه��B، وآ�?2 ی����3ن?� ��ح��ام، أ�� 

ي ث���ً� ����� �Sن?� ���k �� ا��iیy أ� j�y��3 و�y��3، و��?� ��P��3ت �\ی]�، و��P��3ت ح���� ���

�� ا��ج�ل إ��?�� ���  .�?���، وج�رح�، و f����U cن ����Z?� ا���

ن� أن ��آ
 �k ا���yR دا��R، إذ   �� ��g��� ��p دة��واQن �� ی(�ي �� �r3 ا�B�د ا!س���� وه� 

��ن س�Pی�� ،h�Bا� c5 أه� yRن ا���tس��، وه\ا �� دول ا�����، وآO �M�X 5� ة5�PR �5 ��د ��3

�����Bت وا����ء ی�آL3� 5B وی��>5، ه\ا أی�ً� �5 ن�ع ا����ة ��Uج��B، و ا��34 خ��ة، وا��gب 

�u ت�P��3� �?��� J\و ا����رة خ��ة، وه ،ی��، وخ�ص� ا��رع f ی�آ
 �k ���ة وحه� �� �34

  .���رة �c<g إی��ن�ا�

 Hا cPم أ�2 ی�داب ا!س�� ��T��� fو ��g��� ��p ن خ�وج ا���أة �5 ���?� �5 دون ح�ج�، وه�Qوا

cوج T�:  
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C��(ُ�ِ)�ُ�ُ *+ِ َوَ�ْ�َن�  
  ) 33: س�رة اUحTاب( 

3?� ����أة ���gي ح�ج�ت �5 ا���ق �tس�3?� ا�kR�B آ���ت �����3، ��س��h�i ه\J ا�>���ت، و�2 ���  

��وري ��p خ�وج �?BBوس ،�gح����� ��Uا E?وان� ،L� h������ ،ی�م �?� هM5 زوج?�، و�.  

C�ً+َم0ُْ�و wً)ْ�َ �َ�ْ�َُ� ا��ِ>ي ِ+* َ�ْ�ِ&ِ- َمَ�ٌض َو	ِل َ+3ْ�ََ)ْGَ�ْ��ِ �َ0ْDَMْ�َ ��َ+َ�  
  )32: س�رة اUحTاب( 

  أن ن�3د إ�E اH ح�E ی��P ا��?��� ��  ووhM ه\ا ا�رس �k �� ی(�ي �� اUرض ا������، �� �

 ا��R، وأح���E أ Hأن ی��4ن� ا yن��� Eح� Hا Eأن ن�3د إ� � fو ،��Rا�أآ�B ا���3ص� ��Mب أ

  .اQن ����ع ا����ء

    :و���� روى ا��Biان�

 )))G�+ �3ن�J�2 ا�+�JP��+ �2 وم� ��2 م� � سP�� ج م��MP� أة�	ء :(رة وإن ا���ا�9 �	لإ< : Q>إ

أ:(د م�ی�D أو : أی� ��ی=ی� ؟ +GP(ل: w �	�ی� � �= إw أ:#&�P-، وإن ا�	�أة ��G�+ �2���p 8&�Pل

�2P�� *+ W=&0� 7 أنr#=، وم� :&=ت ام�أة ر��2 م�أش2= '�9زة أو أص�* +* م.  ((  

��، وأ�Mل ذ�_ ���� ���ج ��g��� ��p، أ�� ا���أة ا��� ���ج �رس ��2 وه� �����g وث���?� ����

���M �?� �?\ا ا��ی* f J\?� ،ووج??� ����ر ،�oوس��.  

   kب ا���أة، وأول ص�� اس���3ب ص��ت ج����Z� ص��ت q5 خ��وإن �Xء اH �� درس �Mدم أ��ث 

ن، وا���4 ا��Zن�� أbf ی>�ن زی�� �� ن��L، وا���4 ا��Z��Z أن ی>�ن ص��f �ًP یjg، وا���4 ا��ا��3 Bا�

��y، وا���4 ا������ أf یLBg ث��ب ا��ج�ل، وf واحة ��PBi، أf یLBg أن ی>�ن ��� ��p �ً��

 J\5 ص��ت ا���أة، وه���Bس ا�>���ات، وأf ی>�ن ��Bس X?�ة، وإن �Xء اH �� درس �Mدم ن��ث 

،L���أ ���B���، و������R، و���B���، وآc واح ��zول �5 رBن ،��Rا� خ�iة ����� آ� ن���4 ��E أ

واHِ أن� أن�4?�، و�>U�� : 5ب ��zول �5 ا���L، أ�� أنL ه� ��ادي وه� ��اٍد، ��� ه\ا ا����2 ؟ ی�Pل

���?�، ���Bp?�، و����?�،  y��� ،�?��� �iإْذ �3_ س� ،�ًM�uل إ�Pی f م�ا����، �?\ا آ E��� f

اس، و�>5 ����ج إ�E ح>��، و������?� أح��نً�، و�>��?�، �����أة ���h ص�B3 ا���اس، �c س?�� ا���

 Eج�ع ا������5 إ��� �BًBرض ا������ سUا �� ��وأرج� اH س��BنL و�E��3 أن �>�ن ه\J اfن���

 اH ا���4، أْن �� by����� � fو ،cوج T� Hا دی�?2، و�� ��� واح إf وی���E ا���4، وا���4 ��

��ع ا���أة وا���� ،��P�Bi�ا��� وT���� LPن������ت ح��������ن خ��iان جًا �5 ����  .��ل ��


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .خ� lR�4��q ا����ء -  ����2 ا����ء) :129( ا�رس  -��

  22-10- 2000: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام   

 ���5 أ L��4� ر ا����2 ا����iأخ �B5�ِ أآ Lأن ذ ��H أن أkM وإی�آ2 �� ا���o��B، و�>��� واt�� Hِآ


 ���ر ��Bدا�L، وإ��ا�L، ه� ا���أة، و�\�_ ���Zب ا���أة جTء �5 B�� وا��� ، L�� LB)��و ،Hا

ی�?�� y�3�� �?5 ث���� k��� س������ cإن آ c� ،�?دی�.  

م ؛ �� أن ���i و�Mد ��?� �>�ن !��ن واح، و ن>�
 �� ه\ا ا!��ن ����ن أی?� اUخ�ة ا�>�ا  

 ی��ق "ا��خ�5 ����ع " ح>��، ��� اخ��ن� �5 ����ن إ��ن إ��ًن� واحًا M c3�gخ�ن ا��، Uن ا�

��iء خ�X J��3�� ا ی���?�، ������ اخ��ن� �5 ��5 ����ن إ��ن إ��ًن� واحًMآ�?�، و �iا��� J\ه ،

  .و�Xء ���4ي

   Hآ��ب ا �� ن� اH ���و�L إ�E ی�م ا�����P، وح���� ن(َbB3� ن ا�\يO�Pه\ا ا� ،Hآ��ب ا �� وح���� ن(

Oی�ٍت آ��Zًة ��P�3ً� �� ح(�ب ا���أة وس��ه�، وإخ��ء زی��?�، وح��g?�، وأد�?�، وح��E�3�� ،�?R ذ�_ 

h�Bا���أة، و� L�� h���� ا���س  أن ه\ا ا��43 ا�\ي h�og� ،�� ��g?�، وأ��زت �5 �����?� �� ��ی

 jه� أ��iی��ق خ M ةج��3ً� ص��oه2 وآ��BهT�� ،2وج?2 وT�� ��pوج?2، و�E�3 ذ�_ ا���أة ا��اح

 أن ن�Pو�L، أ�� اQن �?��ك �f ،ي ��ن��ی�ً�، �>�L اس���3ر وا��، ج�M 5ون�5 آ�� �����3ی ،k�َ�ِ

�Tp Tو �>�ي، Tpا ا�2��3 ا Hح���ت ا L�� _?�َ��ُ ًن��<� h�� cوأح�ل آ ،E?�� h�� cح�ل آt� ،*��Z�

وجc، ��ن�4ف ا���س �5 دی5 اH، �?��ك �5 ��ك ا�4�ة وه� �� ا����5، وا� �� kB�LZB ا������Rت، 

��ت أس�س��، ����ت ا��� أخ��ره� �����T وجc أن �>�ن ا��� Hم وأرج� ا�ل �>2 ه\ا ا�>�Mوأ

وح�س��، و��cBP���� �P�3 إی��ن��، ذآ�ت �>2 �� ا�رس ا����� أح�دی* آ��Zة آ�j أن  و���4ی�

���L ا�4�ة وا���م ح\رن� �5 ا���أة �Sن أول � �Bا���أةا�� �� hآ�ن c�Rإس�ا ��� ���.  

  .ا��Pا ا���� وا����ء

��E درج� �5 ا!ی��ن،  t� خ أْن ی>�نU 5<ا���أة، وی� H5 ا���E درج� �t�  5آ�B �� ی��4_ tو�

ا!�BMل وا��رع، وا���3دة، وه� یc�� �� c�3 آc 5�َ یخ�L 5�ِ ا����ء ا�>�س��ت ا��3ری�ت، �� ی�>5 

 rp 5ْ�ِ ء��� L�� L�4، ����جBق ا��u5ْ�ِ إ ،����p L?وج E��ل ن��L ���3ض، وی>�ن B�� أْن fّإ

�4Bا�.  

  h�M أ���� إذا f Hن  إن �5: ��� أی?� ا!خ�ة ؛ وا��Tخ� ا�O �� 5���z�4ف ا���ا��4ارف ا���  �Bأآ



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1588�� آ��ب ��
 

�5 ر�?2، و��3M?2 �� ا!ح�Bط، ��3M?2 �� ا����4P و��3M?2 �� ا��(�ب ه� ه\ا ا��4B، ا�\ي أ��ن� 

L�oأن ن .  

C�ْ2ُ'َا ُ+ُ�و)gُEَNِْرِهْ� َوَی��  � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ
  )  30: س�رة ا���ر( 

أن �>�ن ��� ��Bدة ن��رس?� �� ا���م �]�ت ا���ات، �fO cف ا���ات، آ��� h��p أf ��یون 

 T� Hا ����4ك �5 ا��أة  f��c �_ أورث_ اH ح�وة �� B�M_ إ�E ی�م ا�����P، وآ�X cء ����ظ 

cوج .  

5�3 �� �� ا��ِ�� ی� أ�� اH أن �� ا�(�� �5 ا���ر ا�: زوج� hB�u �5 ص���� �X]ً� �5 ا�ن��، �Mل  

 jأ� c5 أج�?5، أ��� _� ���
 ن�ر وج??� ا�q�g وا���P، ��]5 أ�o� رضUا E��أh�u إحاه5 

  .��ة �5 أن أ��� �?5 �5 أج�_

�>2 أن ی>�ن ه\ا ا�رس �� �Xوط ��Bس   �أ �?� ����ع ه\ا ا�رس، و�tی� ا��� سQأی?� ا!خ�ة، ا

��p وط�gا� J\ه cأن آ 
 ا����د ���h ن��ء ا������5 �5 ه\J  ا���أة، وأن� واt�� HآBوأن س ،�PBi�

cوج T� Hل ا�Pی ،
�pU2 ا�U3ً� �� اBu ،وط�gا�:  

2َfَ ��2ُ ِإ��� َم�Pَ9َُ�وَ'��2ُ َوَ�� ُیْ&ِ=یَ� ِزی+ُ �َgْEَNِْرِه�� َوَی��َ� ِم�2َ9ْ �َوُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِت َیDْDُhَْ� ِمْ� َأْ�َ

�ِ	ُMُ�ِ �َ�ْ�ِDْ�َ�ْ��2ِ َأَوPِ�َ)0ُ�ُ ��2ِ َأْو َ�َ��ِءiِ��َ�َ ��2ِ َأْوPِ�َ)0ُ&ُ�ِ ��2ُ ِإ���Pَ9َ��2ِ َوَ�� ُیْ&ِ=یَ� ِزی�ِ)�ُ'ُ �ْو ِه�� َ:َ�

���2ِiِ َأْو َم� َمَ�َ)6ْ َأْ���2ِiِ�9َ َأْو َأْ��9َِء ُ���2ِPِ�َ)0ُ َأْو ِإْخَ(اِ<��2ِ َأْو َ�9ِ* ِإْخَ(اِ<��2ِ َأْو َ�9ِ* َأَخَ(ا��2ِ�ِ َأْو ِ<َ�

:َ �  ْ(َرا49���َِ��ِءCَأْیَ	�ُ<��2ُ َأِو ا�cَ �َ�0ِ�ِ��Pْ�ِ� ُأوِ�* اkِ�ْْرَ�ِ! ِمَ� ا��4َ'�ِل َأِو ا�7ِEْ43 ا��ِ>یَ� َ�ْ� َی2َgُْ�وا َ:َ�

ا ِإَ�� ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم9ُ(َن ��0َ�َُ)ْ� Nُ�ِEْ�ُ(َن �َوَ�� َیDِْ�ْ�َ� ِ�َ ْرُ'��2ِ�ِ 0ْ�ُ�َِ�َ� َم� ُی�EِMَْ� ِمْ� ِزی��2ِPِ9َ َوُ�(ُ�(

)31(C  
  )31: س�رة ا���ر( 

   �ً[�X �?�� �?e� fزی��?� آ�?�، وأ ����ی� أن Qا J\رة ��4ی� ه��t� ی� أن ا���أةQا J\ء �� ه�X أول

�T وجc �� ا�O�Pن ا�>�ی2 Hوه\ا أ�� ا ،
  أ��م اUج�ن

  )) ی� زی�2P9وw ی&=(("

 زوج?�،   �� �ً��B�� ن�<�� �?� Hزی�� زی�?� ا cوآ ،�Bج��� LیB� fأ �oBی� L� Hء زی�?� ا�X cآ

 5�� 
و��>�ن ����pً�، و����iً�، و��ج�ًة، ه\J ا�Tی�� إن�� ص��h �5 أجc ا����ق ا�Tوج�، وا��

� �>c ا���س، وإذا آ�نc<� h ا���س دخ��� ا�Tوج�5، و���ن� ا�3�f ،��?��� �M �5 أجc أن �>�ن ه\J ا�Tی�

�T وجc ی�Pل Hن اU ،rی��  :�� ���د 

Cِء��2ََ(اِت ِمَ� ا�49َ�Jُزی4َ� ��9��ِِس ُ�;% ا� �  
  )  14: س�رة Oل ���ان( 
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ي أج�c ا���Zب، و����ك   ��� c�3��� ب ا��ج�ل، ��� أن ا��أة��M �� ا���أة 
bBزی5 ح cوج T� H��

�i� ح�آ�ت  ی>�ن أحP� ،jاخ�� k���، و��>�2 آ�م ��iً�� رJ\?� �Pً�M ���5 آc ا���5��I، وا��

 أن(L� hB خ��� أوfد، وه� ��3ن� �5 نlP �� ص��?�، ��ن�4ف ه\ا Mزوج� و J�� 5��Iا���

و أ���L ح���ء �5 زوج�t� ، Lول ���� یkP ��?� ا������ن اfخ��ط، B� ا����ة ا��� J\ه Eإ� cا��ج

fوا���س �?2 آ���ت ���>� ا ،�� y�3، �>5 ا��Mم وا�وآ ،�P�Pم ح�ی��، وه\ا آTاء ا�خ��ط �k إ�

 cZ� "Hء ا�X رح� "أخ�� إن�Bأت آ��� ا��M ، _أخ� cZ� �?ل �_ إن�M 5� ،_أخ� cZ� h��� f ،

 �� ،2�� �B��uة وا��أة، و��ی� وس>����ة، رجc یc�3 �� ا�� ،�B��uرس و� ،���B)�ج]�R��� h أ

L� �?ی�T�� ن�i�gا� ��tأة ی���� cوا��أة �� ا��?�ی�، و�\�_ ح���� ی��� رج cح���، إن?�� رج.    

  .))  w ی�M(ن ر'7 ��م�أة +kن 2r��p	� ا��3�Jن((
  ] رواJ أح� وأ�� یE�3 وا�TBار وا��Biان� [

  � �T وجc أراد أن وه��ك أ��Xء �� ا!س�م �ی?��، �>U 5ن ������?� ��ی�� جًا ��zآ Hوا ،�?��

  .�ت، آ�� ��5 ا�5 آ �� ��Z�����Jی��T ا���أة ا������ �5 ن��ء ا�(�ه��� ون��ء ا���gآ

ي B� خ� أنQوا���م ا H�� 5�z� أة��f cی� �إ��?�� �eا�� cی� f 5�� �?زی�� .  

���ء �Uوا ، Lا���5 �(��ع �� ا��ج cآ c� ،ی��T5 ا�� Lج���� ،�P�Pح J\ی�� وهT5 ا�  

  " )) وw ی&=ی� زی�2P9 إw م� �2f م�29 (( 

  وا��iل زی��، وه\ا ا��iل ���S� q>�ن?� أن ����L، وا��f�ء زی��، و���S� q>�ن?� أن ���� ا���ءه� 

)) �2f م� w�2 إP9ی&=ی� زی wٍن، " و�p �2ن م(ض(عfم� أ wk+ ،�29�2ن مfم� أ w7 إGو�� ی

  " )) إw م� �2f م�29 " وا�	(ض(ع آ�- اخl�P، أم� 

�?R�وا�� ،�?��uآ��ن ث���?�، و ،Jإخ��ء k�i��� دون أن.  

  E��3� L��P� _ر، وذ�  : و�� اQی� آ�� �Mل ا�5 آ��Z رح�L ا H�E��3 ��4ی� ��ج�ب س�� ا�y�3 وا�4

 ")) �2�)�' �  ")) و��M� ���D	�ه� :�

  eا� jخ� Eإ� Lن��ء ا�(�ه��� ی���� hء ا��أس، آ�ن�ip ��Uذن�ن، ج�ء اUوا Lوا��ج y�3و ا�B�� ،�?

 cوج T� Hل ا�M ا ا����ر آ��\?� ،Lر ��ورًا ����ج  " أن ی��ب ه\ا ا�(��Bب ��E ا�4

)) �2�)�' �  "))و��M� ���D	�ه� :�

وا�(�
 ه� ا�4ر، وه\ا ا����ر س�� ا��جL وا�y�3 واUذن�5 وا�4ر، وه\J اQی�، O�Mن، O�Mن ی��   

  . أ��ر ا�یf 5 ی�ج رأي ����P� �4�X، آ�م خ��y اUآ�ان، ذآ� ا��Bu�P ��إ�E ی�م ا

  .)) إن ه>ا ا���0 دی� +�<�gوا :	� � خ>ون دی9)�((
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  �Bu�Pل ا��M ��oأن ی 
إن ا����ء آ5 �� : و���یf 5 ��ج أه�اء، وf واkM ��، ����اkM ا��� ی(

kن�Pخ��ة وه� ا��U�� 5?5 رؤوس�ip ا�(�ه��� إذا EPB�� ،�Bا�� k�4آ�� ی �?e5 وراء ا�� �?��، أس

ا���� وا�y�3 واUذن�ن f ی���ه�� �Xء، ���t ا H�t� E��3ن ی��ب ا����ر ��E ا�(��ب، وا�(��ب ؛ 

ه� ا�4ور، وه\J واحة، إذًا خ��ر ا��أس آ�ن ی��ب إ�E ا�e?�، ویEPB ا��جL وا�y�3 واUذن�ن 

 ��Uء ا�)� ���g<�  

 ")) ���D�2  و���)�' �  )) �M	�ه� :�

  : ���� ا��جL، وا�y�3، وا�4ر و�� Oی� ث�ن��" 

 ")) �2P9م� زی ��EMر'��2 ����0 م� ی � ���Dی wو (("  

���?5 أن ی���ن أرج�?5    
إذًا اUرجc زی��، وزی�� اUرجc، ح�E ا�>3
، یل ��E أن ا����ء ی(

،E5 ��� ی���Mأن ا��ج��5 وا��� E�� lي  أی�ً�، وه\ا ن�� 5� 2<� cPأن f وأن� ،Jاؤوf ی�c إ�

 �Bu�Pا� ��Mا������ ا��ا 
�ً�، �c أنr3� �� �� 2<� cP آ��g� أن ی>�ن Lن�<�S� إن��ن �X]ً�، �� ی�ج

  .ًا، وا�5 آ��Z، ح�ل Oی�ت ا��(�بآ��ب ����� آ��B ج

��?�� �Mلَ Lُbا�� �َ� �?\ا �5 ا���� حی* ا�5 ��� َرِ?gوی :L���5ْ�َ َج�b َثLُ�َ�ْ  : ا�4�ة وا���م �Mل 

  ُخَ�َ��َء 2ْ�َ َیeُ�ْْ� ا��Lُb ِإLِ�ْ�َ َیْ�َم اhْ�َ�Pَ�َ �ِ�َ��َPِ�ْ ُأم@ َسَ�َ�َ� 

ُ- ِذَراً:� َ�� �lَ�ْ(َ+َ9َ َیْ�9َُ� ا�49َ��ُء ِ�ُ>ُی(��2ِ�ِ َ��َل ُیْ�ِخ�َ� ِشْ&ً�ا، َ+6ْ�َ�Gَ ِإًذا 9ْ�ََ)lُJِ َأْ�َ=اُم��2ُ َ��َل َ+ُ�ْ�ِخ((: 

�ٌ�Nٌِ� َص�َیِ�ْدَن َ:َ�ْ�ِ- َ��َل َهَ>ا َ�ِ=یٌ� َ�َ ((.  
  ]رواJ ا����\ي [

إذًا ا���أة �����Zة �5 حی* ج�ا!زار، إْذ ی(
 أن ی>�ن ا�(��Bب س��oً�، و�� ا��ی* رخ�4 �����ء   

  .ن أس�� �?��5 ج� ا!زار UنL ی>�

�P?�Bل ا��Mوج�ب س��: و E�� cل و�� ه\ا د���P� ه\ا jو�5 خ�� ،�?��M : ،5 ����� ��3رة��Pإن ا�

cد�� L3� q�� LنS�.  

م إI?�ر ا��ج��5   �ه\ا �� ج�ء �� ا��Bu�P و�� ا�5 آ��Z، ح�ل ��ب ا����ر ��E ا�4ر، وح�ل 

��ع Oخ� ی�Pل�� �� cوج T� H?��، ث2 إن ا�ح���� c<� :  

َ�Qَ�ِ�9َ َوِ<َ��ِء اْ�ُ	bِْم�9َِ� ُیْ=ِ<�َ� َ:��2ِ�ْ�َ ِمْ� َ'َ��ِ��ِ&��2ِ َذQَ�ِ َأْدَ<� َأْن ُی0َْ�ْ+َ� َ+َ�� �َی� َأی%�2َ ا��9ِ&*% 7ْ�ُ ِ�َ ْزَواِ'Qَ َو

  C)59(ُیbَْذْیَ� َوَآ�َن ا���ُ- Eُcَ(رًا َرِ��	ً� 
  )59: س�رة اUحTاب( 

ا��أًة ���� آc �����?�، أ�Mل  واH أی?� ا!خ�ة �� �2 ی>5 �� ا�>��ب إf ه\J اQی� �>�h، ���>2 �� أن  

c����� ،ة  آc �����?�، وf ی�ى ��?� �Xء ، هc ی�>�g� 5ب أن ُی�3�ِ?� آ��� واح
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  ")) ذ�Q أد<� أن یq+ �+�0 یbذی�(( 

Eأدن ���<� ��  .أ�� ا��و

إذا رأیh �� ا��iی��BX yً� ی��ون ث��ب ا����ة، ���ذا �5e ؟ �u 2?�e�ب �رس�، ی� ��ى أن ی��ي   

�j�3 جًا، �c ه�  cرس�، أم د��� 
��u Lأن E�� ���Pی cه\ا د�� cا����اء ه ��\Bا� J\ب ه�gا�

cد�� Eأدن.  

�������� f ی>�� أن ���� �����?� ��>�ن ��P� ���z، �?��ك ح�Pق ا�Tوج، وه��ك ����� اUوfد،   

� �?���uده�، وfوج?�، وأوT� �?ی�����?�، وخL��g، وه��ك أ��Xء و����3 اH، وأداء ��ا�R?� وح�5 ر

  ذ�_ " آ��Zة، أدنE �� ی��g إ�E أن?� �����، أن?� ����رة 

  ".)) أد<� أن ی�0+�((

ارس ا��iP، : أن� ح���� أرى �Xً�� ی��ي �\�� خ��اء، أ�Mل� cوًدا �5 آ�i� ی>�ن M أ�� ،
��u ه\ا

��u Lأن Eإ� ��gی cد�� cMا���اد ، �>5 أ c<� خ\ أص��رO ی>�ن Mبو�Zه\ا ا� 
.  

    �?��� �P� ،f ،ة��Bًة ه� ����� آ��س� �ًoاه5 ث���ً� س���?��ك ن��ء ی��ه�5 أن?5 ��(�د أن ���ي إح

 E�� cBP� ده�، وأنfأو yح E�أن ��3ف اH، وأن �zدي ا���اrR، وأن ���E حy زوج?�، وأن ��

����� ح(��?�، �Sن � 2��B)�� 5<، اH، �?��ك واج�Bت آ��Zة ����eه�، �>5 أدنE �� ی��g إ�E أن?� 

5 ���� اUدن��p E ���ا��، إذًا إی��ن?� �B�P?� �?\ا آ�م ���_، و���4، وه� �4� c<� ���� ر

yی�iی�اه� �� ا�.  

 �5 أن � fدی�، و��ن� �Xء Oخ� �� ا��(�ب، أن ���ي ا�(��Bب وه� ���ي ث��ً�� ��و�\�_ ��Qن 

ي ��ق ا���Zب ج���Bً� ن���� �ioد ا�����، وه� ث�ب ی�ءة �� ��B���i3� Lً�� اQن �� ��دن�، أو 

ر ج�2 ا���أة، M E�� ،�P�� ju�3� ط ج��?�، وه��ك�iخ cب ����ض، وی��� آ�Zث���?�، وه\ا ا�

 ��p J\5��3، وهiM 5� ا���رج�، وه��ك ث��ب ��ب ا����Zب ه� ا��B�)��� ،�ً��Bج� 3� f ju�3ا�� J\وه

� fو ،����X د�Bا�  �5 ث�ب س��� ����ض، واUآ�c أن ی�io رأس?� �k ج��?�، و�� �r3 ��ج

 �ًBB�)� >�ن ا���أة ا�������أن  b� fب، و�B�)ه� ا� ��5 ث�ب س�� � �� cٍآ E�� ����3، و���P� ��

c4� أن _� �oBی� hنt� ،ا، و�>5 ه\ا ه� ا�>��لإ�E ه\ا  و��BPً�، وه\ا ه� ا��y وf أری أن أح�ج أحً

_���� 
  .ا�����ى، أو أن ��k ه\ا ا�>��ل ن4

ی��oB ����أة إذا خ�جh �5 داره� أن ���� �ن?� آ��ً�، وأن ��qB ا��B3ءة، أو : و�r3 ا����3ء ی�Pل  

�5 أن یj4 ح(2 رأس?� وأآ���?�  ا�(��Bب آ�� ج�ء ذ�_ �� اQی��5 ا����5��P، وذ�_ أس�� �?�، وأ�3

�gا�� LB�iع ا��>�2 وه\ا أ�� ی  

  ")) ذ�Q أد<� أن یq+ �+�0 یbذی�(( 
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وأن� أ��ى أن ����k ا��أة ���� آc �����?� و�y ا��gی�3 ا!س����، ���ي ا�(��Bب، و���ب    

خ��ره� ��E صره�، وf ���ب �tرج�?� ح�f E ی2�3 �� ���� �5 زی��?�، ��� hPBu ه\J اQی�ت 

E��ا!u�ق، Uنf L ی�ى ��?� �X]ً�، وس��Bن اH ����(�ب �L  ا�Z�ث، �� ی�>5 أن ی���ش �?� �Xب 

 �ً<X �?Bوه �� cوج T� H5 ا<� ،Hب �5 ا�Pدرج�ت ا!ی��ن وا� E�� �>�ن ���ة �� أP� ،��Bات س�T��

 k5 ا�(��ل ی��� 
��E ج�ن hن آ�نS� ،ذی�zت ا���P��3ا�� �?�� kب ی���ه�، وی���)���� ،�e��� ��ًج�ذ

��?� ا���P��3ت، �?� ��>�، �����أة إذا ��?� ا���3 kم ا�(��ل ی�����E ج�ن
 Oخ� �5  hت، وإذا آ�ن�P�

 f ��� ذی?5 ا����قzی �ت، ��B�iا�����4ت ا� jR��3و�5 ا� ،�Rن?� �5 ا���اt� h���ا�����B�)��� hب 

ن� �� ا���o ���ن ا�����ل و���ن ا���Pل، ی��y �5 ا�>�م، وآ��� آh�g ا���أة �r3� 5 �����?�، ون�5 

 ��Pل ا��أةP� : ی�5 ا����ة�ا���ج�ات، أ�� � fا��أة، إ L�3�� ��b�M وه\ا ،�?��P� إ��، ����ن �e�3ل وان�

 ،�P� jg<ا�� yی�u 5���ن ا��ج�ل إ�E ا���e إ��?5، وأن ی�� ا��ج�ل أ���?5 �5 ���س�?5 ی

  .ل ���ج�ل أن ی����Xا �?��ن ا�����>j�g ا���أة �r3� 5 �����?� د��ة ص�ی�� ���

،�P�Mث�ن�� د �iPوه��ك ن  

 ))6ْ�َ��َ !َJَiِ�:َ �ْ:َ : َذاkِ+َ ِ�َم�ٌتNْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُم �َآ�َن ا��%ْآَ&�ُن َیُ	�%وَن ِ��9َ َوَ<Nُْ� َمَ� َرُس(ِل ا���ِ- َص��

َ�� َوْ'kِ+َ �2َ2َِذا َ'�َوُزوَ<� َآWُ�9َEْJََ��َذْوا ِ��9َ َسَ=6ْ�َ ِإْ�َ=اَ<� ِ'ْ�َ&�َ��2َ ِمْ� َرْأِس2َ:َ � ((  
  ]أخ�ج أ�� داود [ 

  h��M �?����L وَ Lُbا�� �َ�آ�� ن�io وج�ه�� �5 ا��ج�ل، وآ�� ن��cBM �g : و�5 أس��ء ��h أ�� �>� َرِ

  .�_ ��!ح�امذ

 ا!خ�ة اUآ�رم، اQن ا��gط ا��Zن�،�� ���  أول �Xط  وه\J اUد�� ا��� ی(
 أن �>�ن وا

  )) أن ی�P(:; ا�r(ب آ7 ا�#�� (( 

  وا��gط ا��Zن�   

 )) ،-�E> *+ !9ی)(ن زی wأ ((  

  E��3� ل�M ن��Zط ا��gوه\ا ا�:  

 )) �2P9ی&=ی� زی wو (( "  

وه\ا یc�g ا���Zب ا��eه�ة، �Sذا آ�نh ه\J ا���Zب ا��eه�ة ���tان زاه��، ون�Pش را�3R، وزخ���ت    

 ُأِ��ْت أن ���� زی��?�، �Sذا آ�ن ث��?� زی��، إْذ �r3 أ��ip ا��أس �� ج���� ص�ر ا��Zب زی��Mو ،

 c<g� �eء ا��أس ی(\ب ا���io� ،�Bان ج����، ����س��t� ن�ٌع �5 ا���ی� ����د ا!س�Bا� r3�

  .ص�رخ، ����gط ا��Zن� أf ی>�ن ا��Zب �� ح ذا�L زی�ً�

  َ� َ�َ&�%َج اْ�َ#�ِهِ���ِ! اْ�ُ وَ���Cَوَ�ْ�َن ِ+* ُ�ُ�(ِ�ُ)�� َوَ�� َ�َ&��ْ'
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  ) 33: س�رة اUحTاب( 

  2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� �B5 ا��� ورد Mو:  

  )) pَ��َpٌَ! َ�� َ�ْ�َ ْل َ:2ُ9ْْ� ((

  أي �Sن?2 �5 ا�?��>�5 

� ِإَم�َمُ- َوَم�َت َ:�ِصً�� َوَأَمٌ! َأْو َ:ْ&(( �َ̂ َ+َ	�َت َواْمَ�َأٌة �cََب َ:�2َ9ْ َزْوُ'�2َ َرُ'7ٌ َ+�َرَق اْ�َ#َ	�َ:َ! َوَ:َ ٌ= َأَ�

َزَع ا���َ- َ:�� َوَ'�7 ِرَداَءWُ َ�ْ= َآ�Eََه� ُمbَْ<َ! ا�=%ْ<َ�� َ+Wُ=َ0ْ�َ 6ْ'َ��&َPَ َ+َ�� َ�ْ�َ ْل َ:2ُ9ْْ� َوpَ��َpٌَ! َ�� َ�ْ�َ ْل َ:2ُ9ْْ� َرُ'7ٌ َ<�

  ))اَرWُ ا��0ِ�ُْة َوَرُ'7ٌ َش�Q ِ+* َأْمِ� ا���ِ- َوا9ُGَ�ْ(ُط ِمْ� َرْ�َ	ِ! ا���ِ-َ+kِن� ِرَداَءWُ اْ�ِ)ْ&ِ�َی�ُء َوِإَز
]�B� 5� ����� 5�   ]رواJ أح�

cة ا��ج�?X L� ����� ��� Jس�� �?��� 
ي ا���أة �5 زی��?�، و���س�?� �� ی(B� ج أن�Bا�� j�3ی�.  

أ �5  B� �3مiة ا��?X ه� أن ،�P�Mد �iPذآ�ت ن M��3ً�،  وu و�2 ی� ،���o� إن��ًن� h3�ا�اخc، ��� و

��L، و�k ذ�_ �SنL ی(�ع، أ�� X?�ة  �Zًیو2X f راL��R، وf رأى ��J�e ، وf ص�ر�L، وf س�k ح

 T� H�� cإذا آ�ن ه��ك ح(�ب آ�� ،�?�gی �ذ�_، إذ �2 ی>5 ه��ك إث�رة خ�رج�� � q<� E�3� q�)ا�

  : وج�M cل

�  C)31(ا���ِ- َ'ِ	�0ً� َأی%�2َ اْ�ُ	bِْم)9َُن Nُ�ِEْ�ُ �ْ(ُ��0َ�َ(َن  � َوُ�(ُ�(ا ِإَ�
  )س�رة ا���ر(

�� نjiP ث��ر ا��(�ب، إf إذا LPَbBu ج��k ا����ة، و ن���t� 5رون أن نro ا��4B، وه5   

(�ب، ���tراٌت أن ی��(5B، أ�� �� حث ���h �5 ه\ا ا��U، ���5 نk�i اH، و�>f 5 نjiP ث��ر ا��

 �b��3 ؛ إذا حMوا ��Zت، و�� أ����zخ�ات ا��Uا kج�� LPBi� آ���� ح���� jiَP�ُ ّن ث��ر ا��(�بU

 L��tی f M ، ��!ن��ن�5 ح(��ً� آ��ًB)ا����ء ه��ك ی�� 
 ی(�pU�2 ا�Uا���ام، ��� ا Hا h�� 2ُا����

U ،�ًآ�� L�� 
�oی �uة، �?\ا ا����� �?gا� �� �Rن�� �uأ �� ا!ث�رة خ�B� ة�?gإث�رة، وا� نf L ��ج

  .ا���رج��، �Sذا ��(hB ا����ة، وrp ا��J�4� 5�z �?\ان إج�اءان و��R�Mن

���L ا�4�ة وا���م، �Mن ا���Bج ����gك وا�Tن� وا����B���� ،�M ح���� ��یk ا����ء، ��ی3?5  �Bوا��

��E أن f ی�gآ�X H�� 5]ً�، وf ی��5M، وf یTن�5   

 ))�ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ-  +0َْ� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� ُش0َْ�ٍ; َ:ْ� َأِ��ِ- َ:ْ� َ'=Wِ4 َ��َل َ'�َءْت ُأَمْ�َ	ُ! ِ�6ُ9ْ ُرGَ�ْ�ََ! ِإَ�� َرُس(ِل ا���ِ- َص��

َ�� َأْن َ�� Jْ�ُِ�ِآ* ِ�����ِ- َشْ�ً�� َوَ�� :َ Qِ0َُل ُأَ��ِی�Gَ+َ ْسَ��ِمkِ�ْا �َ�ْ�ِ�ِ�* َوَ�� َ�ْ�ِ<* َوَ�� PُGْ�َِ�* َوَس��َ� ُ�َ&�ِی0ُُ- َ:َ�

  *))�ِهِ���ِ! اْ�ُ وَ�� َوَ�َ=ِك َوَ�� َ�ْ ِ�* ِ�ُ&�Pَ2ٍْن PَEْ�َِ�ی9َُ- َ�ْ�َ� َیَ=ْیQِ َوِرْ'Qِ�ْ�َ َوَ�� 9ُ�َ(ِ�* َوَ�� َ�َ&��ِ'* َ�َ&�%َج اْ�َ#
]   ]رواJ أح�

  E�� hی�3 آ�ن�B���� ،رآ�، وا���ازن��gا�� ���Pی ji3وا�  fن�، وأT� fق، وأ��� fك، وأ�g� fأ

  .أ f���Bج ��Bج ا�(�ه��� اUو�E�c�P، وأ f�t�� �B?��ن ����یL وأf ���ح ��E ا���h، و
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  وا��gط ا��Zن� 

 :))-�E> *+ !ً9ب زی)rی)(ن ا� wأ ((.  

 *��Zط ا��gوا�  

  )) أن ی)(ن صG�Eً� ؛((: 

�5 ��ن ا��gBة، و������س�B ح�E أآ�ن أي ث���ً� f ی��Z��� ،jgب ا��h��� �P�M ح(�   jg� �?نU ،�ً�

یL ا���أة أ��م زوج?�، ���Bح �?� أن ���ي آc ا���Zب ��� ��� L� �M�� f م�ه\ا ا�> c3>2، آ� �Pً�Mد

 cأج� L� يا������، و��q ��5 ا�Tوج وزوج�L أي ��نk أن ���ي � �� L��gء، واc��U أن ���

��Zب ��g��� ��p، وه\ا اc��U، و�� ی�Pل �� ا�f h�B ی�Pل �� ا��iیU ،yن ا���Zب، و�� آ�نh ه\J ا�

  ا���M �Bل 

 )) �ْ�َ0َ+َ �ْ3ِPَ�ْْ�ِج َوَمْ� َ�ْ� َیEَ�ْ�ِ �ُ��ِ� َوَأْ�ََ&َ�ْ�ِ %~cََأ -ُ�>kِ+َ َ�و�ْجPَ�َ�ْ+َ �3ََع اْ�َ&�َءَةPََمْ� اْس -ُ�>kِ+َ ِم)ْ�����ِ -ِ

  *))َ�ُ- ِوَ'�ٌء 
 اH �5 ���3درو(B� 5�  )اJ ا���Bري 

آ�j ی>�ن ا�Tواج أ�4B�� rp ؟ إذا �ت ا���أة �E?�t زی�� أ��م زوج?�، و�� I?�ت أ���ؤه� أو   

�ًM�uرس إ��L� �M �?\ا ا� f �?ا���أة أ��م زوج Lی��� ��� ،Eو�Uا ا\?� ،q<3و��� ،kن�� �� �?�����.  

Uن ا����� f ی��yP إL� f، وأ�� ا���gف �SنL یTی ا���أة ���� أن ی>�ن ص��f �ًP یjg ؛ أي ث��ً��، 

  .وزی�ً�

�ُ! ِ�6ُ9ْ َ:ْ&ِ= ا���ْ�َ	ِ� َ:َ�� َ:�Jَiَِ! َزْوِج ا��9ِ&*4 َص��� ا(( َEْ�َ 6ْ�ََأ<��2َ 6ْ�َ��َ َدَخ !َ	َGَ�ْ:َ 4ُأم �ْ:َ -ِ�ْ�َ:َ -ُ���

ٌ̂ �َ! ِخَ	�ٌر َرِ��َEْ�َ �  *))َ+Jَiِ�:َ -ُPْ�GJَُ! َوَآَ��2َPْ ِخَ	�ًرا َآ�Eً�rِ  َوَس��َ� َوَ:َ�
)tbuا��� �� _��� Jروا(  

   �gR�� h��M ،5 ���4ر�   و�� روای� س�3

  *)) أم� ��0	�� م� أ<�ل ا
 +* س(رة ا�9(ر، �p د:M� 6	�ر +)��2P إی�ه� (( 
)L5 ���4ر �� س���   )رواJ س�3

  �SنL �2 ی���، وإن?� �2 �����، و� 2�t��� � L��P�E��3 وه\J إ�Xرة إ�E �5 ����ت ��Zب ��Xف   

 )) �2�)�' �  ". )) و��M� ���D	�ه� :�

���P، وآtنb ا���أة ��ری�، وf ی��i �� ��ل أح وصjٌ أ��ُ� �5    �Pن ه��ك ث��ب ص��Qا ��<gوا��

 �Bا�� jری�ت"وص����oض �5 ا��Zب ه� ��ری� ����ً�، �>�?� �>��bة ���Zب ���P، وUن ا" آ�س��ت 

 L�<� ة�gBس�� ��ن ا� LنS� yأ�� ا��� ،kب ا�����ض ا��اس�Z��� fه\ا إ c4ی� fا�����، و kإن�� ه� ر�

  .�L�3 وصj ح(2 ا�(�2، أو
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أی?� ا!خ�ة ؛ إنb �?�>2 آ��ی�، وا��U وا��، ه\J ا���Zب ا����P ا��� ���ی?� ا����ء ا������ت ����� 

 �ًBی�p qا����ی2، و�� Xأ k��و f�i�� يأن ��ى ا��أًة ��Bز آc �����?�، أ�� ا��oی
 أن ا��أة ���

��E رأس?�    �Pب ا�����Zا� J\رأس_ أ��م ه E���ipء ر�Pً�M، أ����� ه� ؟ ��� ���M ه\J ا��X��P ا��� 

آ2، ی��3 ���ة �5�� ��ً� ا��� وص�h آc ج��_ ؟ �3ً� إّن?� ���ر�p �MیU�� ، �Bو�E أن ی>�ن ه\ا وا

��h ���2 أن ی��� �?� أ��ه� أن ���ي ��fً�i، وf أ�Mل ���i�B��� ،�Pًل �� L�LBg ����ج�ل، أن ���� 

  .�، f ه\ا آ�م �BP� ��pل أ�ًا��i�Bل و��E رأس?� خ��ر، ��E أن?� ه� ����

 qط ا�����gا�  

  ))أw ی)(ن م&�Mًا م�3&ً�،(( 

  َأی@َ�� : UنL آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م

  *))اْمَ�َأٍة اْس3َ0ْPََ�ْت َ+َ	��ْت َ:َ�� َ�ْ(ٍم ِ�َ�ِ#ُ=وا ِمْ� ِری�2َNِ َ+2َِ* َزاِ<َ�ٌ! ((
�5 أ�� ��سE ا�3XUي  ( �Rا���� Jروا(  

   5� E��دت X ی�3 ا�����ء�gإن ا� c� ،ع�g5 أح>�م ا��زان��، آ2 ه5 ن��ء ا������5 ��3ات 

ادت ا���وج و�� إ�E ا���(، وا���أة ا��� اس��i3ت و�t� �ًB�u h3ن �c��o آc�o ا�(���� إن أر

���?� أن �c�p c��o ا�(���� 
  .ی(

َ'6ْ ِإَ�� اْ�َ	ْ�ِ#ِ= َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل، َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأی%َ	� اْمَ�َأٍة ��pُ 6ْ&َ��3َ�َ َخَ�(( 

 �ْ�َ �2َNُ�2َ�َ ِمْ� اْ�َ#�9ََ�ِ!ِ�ُ�(َ'َ= ِری��َPِcْ7َ ا�ِPَhْ�َ ��P�َ 7ْ ِم�2َ9ْ َصَ��ٌة&َGُْی((  
]�Rا���� Jروا[  

: َی� َأَمَ! اْ�َ#&��ِر َأْیَ� ُ�ِ�یِ=یَ� ؟ 6ْ�َ��َ: وَ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأ<�ُ- Gِ�ََ* اْمَ�َأًة ُم4�3َPََ&ً! ُ�ِ�یُ= اْ�َ	ْ�ِ#َ= َ+�Gََل(( 

َأی%َ	� : َ+kِ<4* َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل: َ<0َْ�، َ��َل: َوَ�ُ- ��3َ�َْ&6ِ ؟ 6ْ�َ��َ: اْ�َ	ْ�ِ#َ=، َ��َل

 7َ�ِPَhْ�َ ��P�َ 7ْ �2َ�َ َصَ��ٌة&َGْ�ُ �ْ�َ =ِ#ِ�ْ	َ�ْا �  *)) اْمَ�َأٍة ��pُ 6ْ&َ��3َ�َ َخَ�َ'6ْ ِإَ�
]�Rا���� Jروا[  

  .ا��ج�ل �L را�P� ��R �5 دون ��نذًا ��i ا����ء �L ��ن � �P��h ا��(�ب، و��i إ  

  ا��gط ا���دس 

 :))�2Pp)>أ ��: �r>xوا ،-P�)'ر �  .)) م� ا��3Eة ا�P* ش�:�2 ا
 �0&�دW أن ی�N+� ا��'7 :�

  g<�� ���� ،ا�(��ل ��p ن�ث�Uن ؛ ��?� ج��ل، و��?� أن�ث�، ا�[�X �?� ن ا���أةQوا �����ا���أة، و j

ت أن�ث�?�، وأج�c �� �� ا���أة P� 5<� ج���� EPB� ،k���� >�2 ��4ت��إ��?2 و �eا�� ا��ج�ل، و��

�ْ�ُ?َ�� �Mََلَ Lُbا�� �َ�  أن�ث�?�، ��\�_ ��� ی\ه
 أن�ث� ا���أة �Bg@??� ����ج�ل، 5ْ3َ�َ ا5ِ�ْ َ��bBٍس َرِ

َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� اْ�ُ	JَPَ&�2ِ4َ� ِمْ� ا��4َ'�ِل ِ���49َ��ِء َواْ�ُ	JَPَ&�2َ4ِت ِمْ� ا�49َ��ِء  0َ�ََ� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ-(( 

  *))ِ����4َ'�ِل 
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  )رواJ ا���Bري(

 �L�3 رس�ل اH وا���أة ا���LBg ����جc ����ج��، و��   Mأة �?� ���*، و����� LBgا�\ي ی� cوا��ج

  حی* Oخ�

ِ- ْ�ِ� َ:ْ	ِ�و ْ�ِ� ا�0َ�ِْص َ��َل َسِ	6ُ0ْ َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل 8َ�ْ�َ ِم��9 َمْ� َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���(( 

  *))Jَ�َ&�َ- ِ����4َ'�ِل ِمْ� ا�49َ��ِء َوَ�� َمْ� Jَ�َ&�َ- ِ���49َ��ِء ِمْ� ا��4َ'�ِل 
)  )رواJ أح�

  :و�Mل ���L ا�4�ة وا���م   

 ))4'�َPَ	ُ�ْْ�َأُة ا	َ��َمِ! ا�0َ�ْق% ِ�َ(اِ�َ=ْیِ- َواْ�َGِ�ْا���ُ- َ:�� َوَ'�7 ِإ2ِ�ْ�َْ� َیْ(َم ا �ُgُ9َْی ��َ !ٌpَ��َpَ ��َ !ٌpَ��َpََوا�=�ی%(ُث َو !ُ�َ

  )) َ	� َأْ:3َ�َیْ=ُخُ�(َن اْ�َ#�9َ! ا�0َ�ْق% ِ�َ(اِ�َ=ْیِ- َواْ�ُ	ْ=ِمُ� َ:َ�� اMَ�ْْ	ِ� َواْ�َ	��9ُن ِ�
]   ����5 ا�5  �Rا���� Jروا[  

  .هfzء ا�Z�ث� f یخ��ن ا�(��

  kط ا�����gا� : 
ي ا���أة ث���ً� �LBg ث��ب ا�>���ات، �tنT���� ���z� hِة، ���Zب ا�>���ات ی(��� fأ

L��3 ا����ء �B� أن.  

  *))ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َمْ� Gَ�ِ -َ�&Jَ�َْ(ٍم َ+2َُ( ِم2ُ9ْْ� َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���: وَ:ْ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َ��َل((
  )  أخ�جL أ�� داود(

  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م  

� ه(اه� +	� ه(ي ا�)�Eة +2( م� ا�)�Eة وw ی0E9- :	�- ش���(( �: �JN� 8E> 7آ ((  
  ]أخ�جL ا��Biان� �� اUوس� �5 ج���  [

 5��Zط ا��gا�  

  )) ش�2ة  أw �)(ن ��pب(( 

ص��� حی�Z، وه\J ص���ت اUزی�ء ا��ی f �Z���y �����أة ا������ أن ���ی?�، �?��ك ث��ن�� �Xوط   

 l��� دة�B�ی��oB ��� أن ���2e ث��ب ا���أة، وث��ب ا���أة جTء �5 دی�?�، وه� جTء f ی�(Tأ، �c إن?� 

� fًج�� Hا���أة ا������ ا��� ���?� ا J\2 ������ء، وإن ه?�� 
��?2 �� إ���ف ا��Bgب، ح���� ���(

ه� ��Bدة آ���� ه� ���� إ���ف ا��Bgب، إذًا ه� ��Bدة، و�?\J ا��B3دة ���Tت �?� ا����ء �5 ا��ج�ل، و

أن ��?2 �� إ���ف ا��Bgب، ���� ه\J ا�Tی�� ا��� أآ��?� اH �?�، وا��� جT� �?�3وج?� و����ر�?�، 

�5 أ��5 ا��ج�ل ا�\�Rب.  

� اH س��BنL و�E��3 أن ���ج2 ه\J ا��yR�P، وه\J ا���4ص وه\J ا���ج�?�ت إ�E واkM، و���س�B وأرج  

 L��� 5��L، وأح>�م دی�L، وا!ن��ن ��zول �X ���Mإذا أ fإ ��Rا�ه\ا ا�رس أن اf H ی��4ن� ��E أ

 أَدیhَ ا�\ي ���_ و�5 ن��S� ،Lذا أh�M ا!س�م �� ���_،P� _���  .و�� 
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 cBM ص�ة ا��3، �L� _��t أح ا����5�3، و�Mل �L و��ةiخ���ء ��� أ��� أراد أن ی� ه\ا �2 : أح

34 ا����P� ،�Bل أحه2� ،L���4�� k42 ی��� ،�Bا�� L�3ی�: L��� أدbى ا�\ي P� ه\ا �bأ�.  

�5 ه���5 ا fاخ\ إz� fو ،_�������>��5 ا����5 وأنh ح���� �2�P ا!س�م �� ���_ و�� ���_ أدیh ا�\ي 

  ��b>_ اH إی�ه��


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .��c ا�cP3 ) :130( ا�رس  -��

  29-10- 2000: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام

�k ا�رس ا���م �� ، j�Uب �5 ا��P� خ�t� أو c<g� cP35 ا�� hث��c ا�cP3 ، اQی�ت ا��� ��

وا�cP3 أصc �� ا�ی5 ، إf أن ا�cP3 ی���j �5 إن��ن إ�O Eخ� ، �\�_ ن�Pل ا�cP3 ا��4ی� ، ه��ك 

 jی��� ، L��� jی��� �Pi�� 5Rه�اء وا�����4 ، ا!ن��ن آ�U�� �B��� cP�� cP��Bی�ي ، وه��ك 

 ، Lان��ا� cP3ا� ���M ذاS� ، خ�O E5 إن��ن إ�� ��oل و��B�� cP3��� ، Lج�ی�� jی��� ، Lن��ou jی���

 cP3ا� cP3ا� cی>2 أص� �ً�� ی>�ن �cP إن��ن ی���L���4� j ، و�>5 ا�\ي أ���E أن ی>�ن واM �P�

��� �R�� ع�gا� k� yأن ی��ا� 
���R ، ذ�_ أن ا��4ی� ، ه\ا ا�(?�ز ا����i ا�\ي أود�L اH ���� ، ی(

 اH ، وا�����ن إذا ا��ا �� 5� cPوا�� ، ���� Hا L� اH ، ه� ا��cP ، وا���P� cP3س أود��ا��gع �5 

�ً��M �ًر ا����3ء آ����Bآ �� ح���� ��ا�y  �� أصc واح �?�� ����وی�ن ، �\�_ ���p qیBً� أن یj�z أح

cPا�� k� cP3ا�.  

ً� �� أ�����J �� وح�L ، ��جن���p J ص��� ؟ �����U ،cن ا�cP3 �5 هc یcP3 أن ی��i3 ا��P� Hس

 cP3�3 ح�ل ا�Rآ���ت را 
 �5 ا���ا�r3� _�\� ، y ا����3ء آ��f إذًا ، Hوح� ا cPوا�� ، Hا kص�

  :ت أن أنk� 2<� �?�P ا��gح ، �Mلأرد

�ً� ، وأس ا����cR وی��Bع�Bأدب ی� c<أسً� ، و� ����� c<� 2 أن��اQداب ه� ا�cP3 ، ی��3 إن��ن  ا

����ق �� دن�� ��ودة ، أ�� ه� ی3 ����ة أ�ی� ، ���cP3 ی���P أن ���23 �� ه\J ا����ة ا�ن�� و���� 

�T وجc ، ا�cP3 ی���P أن �c�3 � خ�ة ، �\�_ ا����3ء  Hی5 �� ج�� ا�Qا اQخ�ة أم أن ���23 إ�E أ�

ن�� : ���Mا�� c�35 إن��ن ی� �� �P�Pوه� �� ا�� fخ�ة إQا Eدةوی���?X E��، �(��ن ، و�� آ�ن ی��c أ

 5� c�pى �� ا�>�ن ، و�B<ا� �P�P5 ا��� c�p و�>5 ح���� ، �ًP� Eی�� fذآ�ًء و Eا����3 ی�� LM���

�5 س� وج�دJ إذًا ه� �(��ن واQی� ا�>�ی�� c�pخ�ة ، وQا:  

  C ) 2(َأْ<6َ ِ�0ْ9َِ	ِ! َر�Qَ4 ِ�َ	ْ#9ُ(ٍن َم� ) 1(� ن َواGَ�َْ�ِ� َوَم� َیْ�3ُُ�وَن 
 )2�P2ـ  1: س�رة ا�(  

  ل أص���L سzال ا��3رف ، �5 ه\ا ؟نh أ�cP ا�P3�ء ، �\�_ ��� رأى ا���B �(��نً� �� ا��iیy سtا

 �>c ذرة �� : ���Mا ه\ا �(��ن ، �MلP�3� 5 ، وأن�z� أن 
f ه\ا �E��B ا��(��ن �5 �E4 اH ، ی(

أن ه\ا ا�\ي f ی��4 ، وf ی��3ف إ�E اH ، وه� �pرق �� ا���3ص� واQث�م �(��ن ، و��  آ��ن_ ،
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4
 أ��ال ا���س ه� ی��ه2 ن���u�X Lًا ذآ�ً� ، f ، ه� �oدة ، وأن ه\ا ا�\ي ی�?X E��آ�ن ی��c أ

  .أح�U yنL س�ف ی�tل �5 آc ذرة

 �) Wُ�ََل َذر�ٍة َخْ��ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	ْ� َی0َْ	7(َ+َ ( Wُ�ََل َذر�ٍة َشّ�ًا َی�Gَrْ7ْ ِم	َوَمْ� َی0َْ)8 (C  
 )��T�T8ـ  7: س�رة ا�(  

ی5 أصً� و��ن�� ���دًا ، إن��ن ��cM ی��3 ح��ة ه�د�R، ح��ة ��?� س��� ، �� Hا L�3ا�\ي ج cP3ل ا��M

���� L��M�� E�� ، L�)�� ك��� ، L� q�� �� ك��و ، L� �� \أخ Lس�3دة ، أن �?�� J�Bح ، �����س أح

 c�3اس� ، �?B�<� خ�ةQا �� L�P� c�3إن��ن اس� )� ، Jدfأس�ة ، ور�� أو qل ، وأس�ل ح�� 
وآ�

� Hا L�3ل ج�P� ، �?���� ن��ی5 أصً� و�ن�� ���دًا�L�P �� ا��� E��3.  

  :أی?� اUخ�ة

���L ا�4�ة وا���م Hل رس�ل ا�Pی:  

  ))7G: 7D+ 7rر'7 م ;�Pم� اآ  wن :&= و�	ردى وم� �� إی �: Wه=ى وی�د �ی2=ي ص��&- إ�

 -�G: 7	(ی �P� -9م دی�GPاس((  
  ) أخ�جL ا�5 ا��(�B �� ا�cP3 و��L ا���رث �5 أ�� أس���(

J زوج� ی�B?� حBً� ج�� ، إf أن?� �� c�3ا� �� cوز�� yیا!ن��ن ��p ا�cP3 یEPg وی�Pg ، حث�� ص

3 أن��� ��p وه� ، 
)�� f  L�tج��� ، J3� 5� Lی�ث ��� Lن�� hM�u Lن�� hMی��ط �?� ، و�� ا��

 ��� L��<ی cوج T� Hا c3� ًة��� L� hBiخ ، �?�� 
�iدون أن ی L� hBiن خt� 
)�� f ا��� Lزوج�

��?� ، ه� �>��tة �?� ��E ه\J ا��Bدرة ا��B�i ا��Xى �?� �5 ا���� �� ا��Xى �?\J ا�Tوج� ا��Zن�� ، 

ي ص�دق �Mل ��وأآ��?��: � إآ�ا�ً� ��kiP ا����e ، ث2 أن ا�Tوج� ا��Zن�� أن(hB ، أH�� �� 2�M وه� 

 ، ��<g� fو h�Bا� �� kP� 2و� �ً�����E زواج� �5 ه\J ا���أة ا��Zن�� أآ�Z �5 خ��� ��gة  E��

اUو�E �� �>�ن�?� �Mل �� ا�h�B ح���� ���h أن ه\J ا�Tوج� اUو�E ه� ا��� خ�Bi?� أح�B?� ، وا�Tوج� 

  .ا����3

��?� أ�ًا ، �2�P ا��>�� ،  Eی��� f زوج� ث�ن�� ، وه� Eا���ج� إ� qن آ2 �5 ا��أة زوج?� �� أ�Qا

و�(c3 ح��ة زوج?� ج���ً� f ی�iق ا�cM�3 ی�3 وُی�3 ، أ�� �j�3 ا�cP3 یEPg وُی�Pg ، �\�_ أن� 

��iء إ�?� ی��ق ��  5� �� Hأ���� وا fل و�Mراج�ً� ، ی��3_ أن أ �ًP� Hا _B?أن ی cP3ء ا��i� L���M

���3 ��5 ا���س ، ��E أن ی�B_ ا���س ، اQن �� إن��ن ���ن ��آ���ب اUص�Mء ، �c إن �L���i أن 

 �� Lوأص��� ، L��Bاء ص�روا أح�Uا Jاء�وJ إ�E صیy وآ�ن ���L ا�4�ة وا���م ، أ�ی��ل 

 Jء�Mاء ، اخ��4ص ، ����4�L ، آ��L اس�>�BرJ ، ردJ ا���BP إن��ن أح�y ی��ل أص�إ�E أ

 �� q<3ی� cP3ل أن ا��Mأآ�د أ ، L� وًا� Lا���س إ�� lأخ� c3)ی ، Lص���U L�3وف ، إه�������  
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cوج T� Hل ا�M ا�����4ت ح>�� ، وح����:  

C ا��rُِأوِ�َ* َخْ��ًا َآ =ْGَ+َ !َ	َ(ْNِ�َْت اbَْوَمْ� ُی �  
  ) 269: ا��PBةس�رة ( 

ی��3 أنcP3��� h وا��>�� ، ��3 �Tوج� �5 ا�رج� ا������ و�5 دون �cP وf ح>�� �T� EPgوج� 

ود ، و�5 دون �cP وح>�� ��� ن��_ �� cخ�5 ا�رج� اUو�E ، أنcP3��� h وا��>�� ���3 �

ود ، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م �� ��p cخ� hوأن :  c�� cZ� cرج 
�cP ی�� اآ�� LBي ص�ح?

�5 ردى Jى وی�د  .إ�E ه

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام

 �Bرأس ج�� ����رب ا�� E��أح آ�Bر ا�����4 ، اس�L ن2�3 �5 ���3د ، ه\ا ز����ip 2ن وج�ء 

 �Bوه� ی��ص� ا�� ، Lخ��� �� �ً�P���� �3 ، آ�نR�4 راM L� ، ق���L ا�4�ة وا���م �� ��3آ� ا���

، ج�ى ح�ار ذا�� ، داخ�� ، اQن إذا إن��ن رآ
 وس��� وحJ ، س�آh ، ه� ���L ا�4�ة وا���م 

 �eی�� qأو ج�� ، hوه� ص�� yی�i��� �X�� 2 إذا<�� ��q س�آ�ً� ، ه��ك ح�ار �k ذا�L ، وآc واح

 c��)ًا ، �?\ا ا�����4 ا� �5 ح�ار �k ا�\ات ، ه\ا ا���ار �k ا�\ات �?2 ج� f ، hوه� ص��

، Lن�� 
uی��  cس�_ د�ً� ، ه cه ، cرب ه\ا ا��ج��� h[2َ ج� ، cM�� hل وی�_ ی� ن2�3 ، أن�Pی

4
 ��fً ، أی��y �_ ی� ن2�3 ، أن ���رب رجً� رح��ً� ، ح�ور ن��L ، آ2 إن��ن �pا cه ، �ً���ان�?_ 

 ، cرب ه\ا ا��ج���أن  cM�3ا� hی� ن2�3 ، وأن _� yل أی���M ، c��p ط وه��pUا kgأ� 
��ذا �c3 ی��>

 jMأن و E5 ا��4اب ، إ�� *�Bوی ، �?Bنzوی ، L؟ و��زال ی��ور ن�� Lأص��� c3� ؟ ��ذا cه\ا ا��ج

��E رس�ل ا�B���� ، H ده� ، ز�����BM 2 ��3دی�، �Mل �L ن2�3 ؟ cودخ ، �Bن�� ��3>� ا�� L)�وا !

��5 إس�U h[ل ج�M ، ل ی� ن2�3 �� ا�\ي ج�ء �_ إ�����M ، 2�3ن L� ل�M ، ��<�� ����� Hن ا��Bس ، ��

 ، Lورس�� Hك ی��رب ا�g� c5 رج� 
�Pا�\ات ، ان k� *یس��� إ���ل �cP ، س��� �c�t س��� ح

 5� r3� ل�M ، م�أن ی��?� ا!س _Xو E��إ�E رج�M ، 5�z� cل �L ا��ن� ی� رس�ل اH ، ا���3آ� 

�4�M د�� �����وآ��ى وأحن� f ی5�t أن ی��P ح�ج�L ، اH  آ�ن �k ا���B أی3ن� ص�حB>2 أن ���� 

�T وج�M cل:  

  C) 11(�ُهQَ�ِ�9َ اْ�Pُِ�َ* اْ�ُ	bِْم9ُ(َن َوُزْ�ِ�ُ�(ا ِزْ�َ�اwً َشِ=ی=ًا 
  )11: س�رة اUحTاب( 


 ی�5M أن�P� L ��س�م س���ت ، �� اج��k �� ا�(Tی�ة ��gة fOف ��P�c ج�ءوا Mا!ن��ن ا���ا  

خ\ل ��� �� : ، �Mل �L ا��ن� ، �Mل �L أنh واح ، ��Pل ���L ا�4�ة وا���م ����tص��ا ا!س�م

اس�h3i ، ه\ا ا��جc ا��اح اس��iع أن یخc إ��M Eی� ، وأن ی�kM ���?� و��5 ا��?�د ا�\ی5 ن��Pا 
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 f 5 آ�Rن ��>2 ره��B�iن س�Qا ، ��� k� 2ه?� rPن E��هk� 2 ا���M ، �Bل ا��?�د ن��ا ?�

���� 5�� kMو ، qم ��3آ�ی� آ�P� ل�M2 ، و?��P�� �Bا�� Eن?� إ���P5 س�ف یRا��ه� J\2 ، وه?���ا 

وره2 ، M hB�M ، ������T وجc د�2 ا���U jMنL أرسc ری�حً�  Hق ، وا�Pgا� L�� �� ی� وا��?�د�M

P5 ا����zا�� Hا Eخ���?2 ، وآ� h3��Mت ن��ان?2 ، واt�uلوأ��.  


 ه\ا إن��ن ��u L� ا����وض إذا آ�ن ��� �L�P و�>� ا��اح c���P� 5��g� cك إ�E ج?�2 ، ��� أ

 kی�اج ، �?BX Lدخ� �� ، Jدf2 ی�ِب أو� ، ���P��� h��� L��43 زوج�� L��� �� ، Hا ����f c ی�

�cP  ن��L أی��y �_ وأنu 5� h�ب ا�2�3 أن ��43 اH ، أن ��c3 آ\ا وآ\ا  c�� cZ� cرج 
�� اآ��

�5 رد Jى وی�د  : ى ، وی�Pل ���L ا�4�ة وا���می?ي ص�حLB إ�E ه

ر �L�P �>�ن ��Bد�L��� L ، أ�� س��M 2�3ل ا��(�رPB� ، L�P���c ا���ء  ����  :�>�X cء د���� ، ود

  C 10(َوَ��ُ�(ا َ�ْ( ُآ��9 َ<ْ�َ	ُ� َأْو َ<7ُGِ0ْ َم� ُآ��9 ِ+* َأْص�Nَِب ا����0ِِ� (� 
  )10:س�رة ا���_( 

�ًZ� ��3ی : ، L3� لT�3ا ا���ر ا�\ي انB�وا ، JروT�أص��ب ا���B ا�\ی5 أ���ا �����B ، ون�4وJ و

����5 ، �� �5 ���2 �5 ����ر و��5��R ����ن آ���  E��وصJ�M ، وح�ر��ا �L3 ، أی5 ه2 اQن ؟ �� أ

L�3� ،c?أ�� ج E����Lُ �5 ��ض َ Lُbا�� �َ�اH وا���R>� وا���س أج�5�3  ذآ� أح ی�Pل س�ن� ��� َرِ

اء ا��y ، ���3ا �� ا�ن�� واQخ�ة ، �� اس����ا �إ�E ی�م ا�ی5 ، أ�� ج?c ، أ�� �?
 ، هfzء أ

 وا��3دات ، اQن �2e3 ا���س f ی�����ن ���P?2 ی�g�3ن ���P��� 2 ، خ��3ا?�[�B� 2 ، خ��3ا?�P�

J ح�ل ��L3� ، �P� 2?�e ��ل ی�c3 آ�� ی�2e3� c3 ا�����س ی��>
 ا���3ص� واQث�م ، �� �� 

 k��)���� rا��� ا��3ی Lا���س ، ی���ن k� أن� _�P� ، دئ�B� J�� �� �� ، 2�M J��وح�ام ، �� �� 

E��3� ل�M :  

C -َِك َ:ْ� َسِ&�7ِ ا���)%�Dَِمْ� ِ+* اْ�َ ْرِض ُی �َrََوِإْن 3ِ�ُْ� َأْآ �  
  ) 116: س�رة اUن�3م( 

k� hنt�  ���MUا k� ، ��M�3ا� ���MUا k� ���zا�� ���MUا k� >�ن�أن  
اUآ�Zی� أم �k ا���MU ، ی(

  .ا���>�ة

، ن(�ة ، وه�� ر��ع أ��Bع آc ن��y ی� ��� ا���س ث�ث� ���2 ر��ن� ، و��2�3 ��E سc�B: س�ن� ��� �Mل

  .c أن �>�ن ��?2�2 ی����]�ا ���ر ا�2�3 ، و�5 ی�(]�ا إ�E رآ5 و��y ، ��ح\ر ی� آ��

 ، �Mء ی���ن ا���fzع، ه��ن� ه�� ر��ن� ���2 ر��ن� ، و��2�3 ��E سc�B ا��(�ة ، و�� �� ��

�� ا��B]� وf  ده��ء ا���س ، ه\J ا���R�p�o ، آk� 5 ا����B ، آk� 5 ا���MU ا���M�3 ، آk� 5 ا�\ي یzث�

�[�Bث� �� ا�tی�.  
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����P: ی�Pل س�ن�  cا��ج cوح�أص ، L�LPخ� L�و��وء ، Lدی� LB.  

�Pً� إf اس��L� J\P ی��ً� �� �� اس��دع اH أحًا: وی�Pل ا!��م ح�5 ا��4Bي.  

 5� L��Pة ، ن�cP واح �e�� 2�3ن� نی5 ، آ���Qا ی��3 أی�م ا!ن��ن ��jM واح ی�3 �L إ�E أ�

  .��� ج��c ، ����ض ��L اQن��gك ��P�c إ�E ج?�2 ، إ�5�z� E ص�

�Mی>�ن و M ، c?)ى �5 ا��وًا أ�وJ ج?�L ، أن� f أرى �ل �r3 اUد��ء صیy آc ا��ئ �L�P ، و

Lن�� �� c3ی� cن ا�(�هU ، ���?اوة ��� ��?2 ج� Xو�>5 أ ، Hو ، ا��?�د ��3?2 ا� ���  k�iی�� f ��

L� L�3أن ی� Jو�.  

J ���ت ��س��>�� ، �� �Tارع ��e���� 5� �e���� 5ت ��ن� ج�ء إ�E ا���ق ������g س��د �� 

 L� ل�M ، ى س��د ذواب��Xه� ، ا��Pی5��R�� �?��p �ًB أ�t� jی�م ا���gء وآ�?� ح���� ، �tراد أن ی��

ا�kR�B �\وب ��� ���c���B و��ش ، �ي أآ�M ، �Zم و�k ���ی5 ، اس���P ث�ن� ی�م آ�L أس�د ، ی��3 

��� LنU ،   .، اس��م ج?�L ، �� اس��م ���jL ا�>��� خ�� ��5��R أ�j ���م واح

حث�� صیy �� یc�3 �� ا���iر �Mل �� ���c ا������eت ، أث��ء ��j�e ا��R�iة وج أن ا�3(�� �?� 

 �R�iح� ا�fو�� ��?�اء ، و�P� ��)3ن ا��<� f Eت ، ح��ا�3( k��� y��� ة�R�iة ، ��� ا���Bآ ���p

 Eه>\ا ، ح� Lأرج� c3)ی ��iی ��� J\ه ، yا����� f �>�ن اUرج�P� cو�� ��?�اء ، آc ا��R�iات �3

 ، cاخا�3(�ت ����k و�خc �� ج�2 ا��R�iة ، �?\ا ا�c��3 وج ���p واس�M ، �3ل أن� أج�q �� ا�

 �4Pا� L�� Eًا ، �� �� أزآf أد�k أج�ة �R�uة وT�� fا ، و f�h�< ، و�X fء ، �Xف ن��L ذآ� ج

3 �� ار����M h3ً� أر���  و�i� �� h3Mر� ، hPح� ��B�� Eإ� �Bة ذاه�R�iا� ، qوج� د�yg ، ص3

أصh�B وh�� kM ، ه� أراد أن ا����o أصh�B ه>\ا ��?�ًا �خ�ل ا�3(�� ، ���� اUرض ه>\ا 

 �5 دون ��R�u �M�iة �5 دون ���Xtة ، ! ؟ی��ت�� Eإ� c4ا���س ، ی c5 آ� Eأراد أن ی>�ن أزآ f

��Tا ، �5 دون آ�X cء ، �>�نL���� h ، ه\ا اUخ ا�\ي حث�� ����M �4Pل �� أن� أ��ف  �5 دون

س��� ��h ا���4 ، ی��ت ���k  �50>�ن �� ا�2�P ا�اخ�� �q �� رآ
 ، ا���ارة خ�رج ا��R�iة 

  .�5 ا��Bد ، �� ا�\ي د��J ؟

و ����h �5 ��?� ا ا���gة حث�� أخ �Mل �� واH آ�h راآ
 ��� l�X k�J�) ا���iر ه\Bی l�

Hا yی�iح�ارة ، �>�ن ا� lأس�د ی�� Lن�� h�Tرص ، وا��M ء و��د��X hMو ، ��oج�و ص ، وج

 y�uأ ، Lدون أن ی��� Lیر ا���yR ا���ه� یlP یP� ، ��M دان�� 
 أد�� �5 ا���اب ، ه\ا ا�>�B3ا��

ر ��P أن یlP یJ ، اUخ ا�\ي حث��M Lه����ی� ، أن �<��  ، �P�Pا�� J�Pاح� ، LBج�ن Eإ� 
راآ

و أنL �2 ی�>�2 وf آ��� �Mل �� واH ا��hB ا��Pدم ���q ا��>�ن ا�3(�� ���� ��Tل ح�E ی��4?� �_ Bی

fوب ا����رة ، وا�وfب ��ق ا��Bا�p ، ور�k ا����رة ����ا��3 وس�
 ا�وfب وh3M ��ق ا�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1603�� آ��ب ��
 

L�oاس�دت ذرس Jاه
 إ�E ا����E�g وh3iM یاJ اfث���5 ، أH�� �� 2�M ، ��ن?�س�ا ، �3 دyR�M ی

 L�?ج ، Lی���5 ، �� ا�\ي kiM ی�iP� Jا3 ث��ن�� أی�م آ�ن ی� Hل �� وا�M ، L���وه� ح� ی�زق وأ

  .ا آ�
 �� �� �L أح �L رب ا�>�
��H ، ه\

jب خ������ب س��رة  L�Bآ�� 
، ����4?� ی�2  �5 ���ة ����i رجc و�Mر �5 أهc ا�2�3 ، راآ

 
و أن ص�حB���4 ا����رة ، ی�� c�<�� أن� Lأن Lن����2 Mر 
��j4 س��� ، �5 ور�L آ�
 اس�L وآ�

ي ��ك ، �Mل �L ر�� ی����� �Mل �L خ�� اH ی��4_ � L� ل�M ، ًا ی��3 ���� ��!س�ءةا����رة س��L ج

 ��� ، ��E أر�k و��gی5 س��� ، ص�ر �L3 ح�دث ه\ا ا��Zن� ا��Pو� ، ���ج� ، اQن �c�X L3 ر��

وJ أن � k�iی�� f �� Lن�� �� c3ی� cی� أخ�ان ، ا�(�ه y�Mم د�ل آ�Mآ��� ح>�ه� ، أن� أ ، yiا��

 L3� ص��?� ، �� آ�ن ص�ر ، ی�L� L�3 ، ه\ا �� آ�ن اح��م ا�l�g ا���Mر ، و�Mل �cZ� L �� ��ی

5 اH أن ه\ا �L رب ، �� آ�ن ص�ر ��X L3ء ن��X 5ء ، وه\ا ا�\ي داس یي ا�>�
 ، �� آ�ن خ�ف �

ن� �� واحة ����ح �?� �� ا!ی(���� ، �� �� h3iM یي �� �� fم ، إ�س!�� ��������س�B آ��� �� ����

 P� �� ، ر�Mه\ا ا!ن��ن ا�� k� ًاا�>�
 ، �� h3iM یاي ، ص� ه\ا ا�>�م ، �� �� �Mل آ��� آ��Bة ج

  .� ح�س�Bا أن��>cBM 2 أن ���س�Bان��ن دا�Rً� ی��س
 ن��L ، و�Mل س�ن� ��ح�آ�L ونLPi ، ا!

وJ ج?�L ، و�Mل �r3 ا��o�Bء خ�� ا���اه
 ا�cP3 ، و�X ا��
 �\�_ صیy آc ا��ئ �L�P ، وR�4�

  :ا�(?c ، و�Mل �r3 ا��3gاء

 L�P�  یTی5 ا���E �� ا���س ص�� 

  �eرًا ���L �>�سLB وإن آ�ن ��

 �� E5 ا����gی L�P� ��M ا���س  

 LBو��� س Lا���  وإن آ��h أ

 Lا���س إن �� cP3��� Eی��3 ا���  

 L(�ر��و L�����E ا�cP3 ی(�ي   

 L�P�  وأ��2�M c اH ����ء 

  �����XU qء �Xء ی�Pرب 

 L�P�  إذا أآ�c ا��ح�5 ����ء 

 Lو��ر� LM�أخ hآ�� P�  

ن� ��p cPیTي و�cP آ�c<� ، �B إن��ن ���� �� �P�Pو�� آ�ن أ�� ، �>5 �� إن��ن  ا�� cP� J��

 E�� 
�L3 دآ��راJ ، اUول ا�cP3 ا��3�Bi ا���iي ، ا�cP3 ا��Zن� 5�X �����3ت ، ا!ن��ن ���س

�L�P و���i� E�L ، اQن أآ�Z سzال ی�tل ��L ا!ن��ن ، ی� أس��ذ أهc ا�5�4 أهc ا�����ن ، ا��3gب 
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Uت ا���pو ، ��Pإ��ی cه�)�� ، ��Pأودع ���� ا!��ی Hء ا�X أول ، ����Pن ی�م ا��Bی��س jزون آ���

�cP ، ه\ا ا�cP3 آ��� آ� �L��3 ، وأودع ���� ��iة ه\J ا���iة آ���� �>� ��3ف خc<� ، _[i إن��ن 

��E أص�ل ا�ی5 ا��� ی�>5 أن ی��3?� ا�cP3 ، و��E أص�ل ��i�L ا��� ی�>5  
� 2�L�4 رس��� ی��س

��?� ، أ�� ا��gء ا�y�M ه� أن ا H���E های� ا���y أن �>jg خL[i ، أ�� �� 
�ص�c ا�یf 5 ی��س

  :�Mل

  C) 12(� ِإن� َ:�9َ�ْ�َ 2ُ�ْ�ََ=ى 
 )c12: س�رة ا���(  

C 7ِ�&ِ��ا� =ُ�  �َوَ:َ�� ا���ِ- َ�ْ
 )c9: س�رة ا��� (  

4 و�MلPا� c�Bن س��� Hا E��  : ی��3 و

  23C(ْ��ًا َ�َ ْسَ	2ُ0َْ� َوَ�ْ( َأْسَ	Pَ�َ �ْ2ُ0ََ(��ْ(ا َوُهْ� ُم0ِْ�ُض(َن َوَ�ْ( َ:ِ�َ� ا���ُ- ِ+�2ِْ� َخ(�
  )23: س�رة اUن��ل( 

 L��3ی cP� 5� L�� Hأودع ا �� E�� 
�T وجc ی���E ا���س آ�?2 ���?ای� ، وا!ن��ن ���س Hا _�\��

E��3� Hل ا�M ��� ا����3ء r3� L[i�� L��3� ة�i� 5و� ، H��:  

�C��ّ�َ 9ْ�ُ�ِِ>َر َمْ� َآ�َن  
 )q70: س�رة ی (  

أي �5 آ�ن ��Mً� ، ا���P�P ا�cP3 ه� ا�(?�ز ، ی��3ف إ�E ا����� ا���رج� ، ه\ا ا�(?�ز f ی�?2 


 ، وf ی�?2 ا��gء إ�o� fی� وf ی�?2 ا��gء إذا آ�ن �����Mً� ، ه\�B� Jدئ B�� fء إ�gا� cP3ا�

�T وجc خ��y اUا�Z�ث Hا ،�?��Bسt� fء إ��XUی�?2 ا f cP�  .س�Bب ، اH خ�y اUس�Bب ، أودع ���� 

�� ا���y�P إذا آ�ن أثhB ه\ا ا���?2 ، أن وhM ا�(�ی�� آ�ن ���
 ، f �� د�yg ، ی��ج �M نQا

�cP ا!ن��ن f ی>�ن �� �>�ن�O �� 5ن واح ، �Sذا آ�ن أثhB أنL آ�ن ��  J�� ���Pن ا�U ، اءة��

�3��ًة �ی�� �?�� q�� ا�(�ی�� إذًا ه� hMو.  

ی��3 آc واح ��� ی���م �L�P �����م fOف ا���ات ، واح ی�Pل �_ �� خ��J��3� ، �g �� ح�gة ، 

��E ح�آ� ، ا��ا��R ی�Pل � L�، _ �� ح�ی�X �� ، �Pء ی���ق �Zً��� ح��ان �� ا�h�B ، ����4ت ی

��u 5یy ا���اس ، ه\J ا�����3 اس�?� اfس�fل ، ه\f cP3��� J ی>jg ا���P�P إt� fس�Bب ��دی ، �

ا�����3 ا��ح�ة ��cP3 ، اfس�fل ، ی��cP �5 ����س إ�E �(�د ، أ�� أ��ر اQخ�ة ، أ��ر ا�(�� 

 J\ه ، �ًM�uإ �?� cP3�� cدخ f J\ه ، �3Bا� cBPا���� ، yا���� ��وا���ر ، وا�(5 وا���R>� ، ا���

���P وی5�P إخ�Bري ، ������ان ی�k� c��3 ا�����  أخ�Bر ، ن�5 �� ��fن� ی5�P ح�� ، وی5�P اس���

 �B���� �P�Pا�� k� c��35 ی��zأ�� ا�� ، cP3ا����� �����اس وا� k� c��3أ�� ا!ن��ن ی� ، �P� اس�����
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Hأی5 ا L� ل�Pی �T اH أخJ�B �� ج�� ، اQن أآ ��<g� �B�kP ��5 ���2 ی���M إن��ن ��� Hا ، �ًZ� ، 

رآL ا�4�Uر ، اثhB �� أنL �� ج5 ، �� �� إث�Bت ���� ، �� إث�Bت إخ�Bري ، اH أخ�Bن� ، � f cوج

ن� ح�P�P ح��� ، ���T وجc أخ�Bن� أن ه��ك جt� ، 5نh داf �ً�Rزم ��3ف ��  Hوا H�� hأن� أ��

 yی�u �?� �P�Pح cری� ، آ�Bإخ �P�Pوح ، ���P� �P�Pی� ا����� وح��Pو�?� ��ه�ن ، ��ه�ن ا� ، cو�?� د��

ا���q ، وا�2g وا��4ت ، وا��4رة ، و�� إ�E ذ�_ ، أ�� ��ه�ن ا���Pی� ا����P3 اfس�fل ��ه�ن 

 5�z� ، cP3ا� yی�u 5� H5 ��ج�د ا�z� �Bا�� yی�u 5�ا���Pی� ا���B�o ا��t� ، �Bن h�Q�� 5�zخ�ة 

gى ا���ا�5�3  yی�u 5� q�g��� م�eن cآ ، yخ�� Eی���ج إ� yخ� cى أن آ��5 ، �z�� �3uس� q�

� ی���ج إ�2e�� E ، آc ح>�� ����ج إ�E ح>�2 ، آc ����� ی���ج إ� ���� E�H�� 5�z اس��u�Bً� ، أ�

�ًPی4� �?� 5�z� خ�ةQأ��ر ا.  

����P، إذا  \Rح��� و�\ا \Rا\� �� ، cP�ك ��ا!ن��ن �� ����ع دy�M جًا ، أنh �_ ح�اس و

�����ن ��ك ا��3iم وا��gاب ح�
 �� اH أ��J ، ی(�ع ، ح��ً� ی(�ع ، وی�i3 ، وی���E أن 

T� H k�i� ه� Lأن ���P��� ��\ة �X 5<� ، cآtأن ی Eب ، ی����gی  ��Zآ��ن آtی�� ی ، cوج

�� ن��L خ��j نc<� ، ��g �� ار�EP ا!ن��ن ی�k� c��3ی���ی�Pن�X 5<� cآtی f l�X �� ،  \Rا��\ا

 ��Bی� H5 ، ا��� h�Bأن� أص Lأن ، ���P�ا����P3 ، اQن إن��ق ا���ل �� خ��رة ��دی� �>L3� �� 5 �\ة 

 ، ���P��5 �\ة  *�Bا!ن��ن ی EP�ار �� c<� ، 5ا������ ��<g� cح �� hإن��ن ، س�ه� hأن� أآ�� ،

�5 �\ة ح��� ، اQن ا��أة ح���ء �_ أن  *�Bی Jا���� �Bه �� cة ح��� ، وآ\� J\ه �?�� _���� ���

 _Bی��س ����?� �\ة �U ، ���Pن أن�M �� �� hن�ن ی���M �� �� ، _3ن�ن أر �4Bا� ro� و�_ أن

ی H و���L� _�B ، و����_ �� ، L�ro ا�k� ، �4B أن gص_ ا��خS� _أن f�4 ، إBق ا��uإ E��

�5 ���رم اH أ �4� rp 5� ، _Bس��� f رضUاج?� �� ا LورثJ�Pی�م ی� Eإ� LB� �� وة�ح H.  

 cآ Lو أنBی ، cآtأن ی rًا ر�م ��3u Lم ن��q جM ، 
�Pج�اح� ا� �� c�3ی 
�Bu k� ة�� hج��

 5<� ، cآtاث� ویzی ودة ����igP ، وا�>�����ول ، ��� أآc ، ا��اح�� �������� ، ی�ى اUو J��ی�م 

3ی5 ،� 
�M �����و � Lای���X وا�Mی� ،  ه� ��ك ا��3iم وه� ی�3X 5<� ، L�?�g ��\ة أن إراد�L ی��

  .وی��� LB�M �5 اfن�اد

��c<� E �� ار�EP ����اك ��k� c��3 ا��\اR\ ا����P3 ، اQن ان�e ا�\ي ی( Lروح ، Hا c�Bس �� �ه

Lآ�Uا ، L��� yي ی��\�� �eان ، cوج T� H L2 ا���س ه� ��ع ن��e����pء ،�>5 ی�3g ن��L �5 أ

ه�u 2ق ����3دة f ��صf 5<� j ی���3ن?� ، ی5e س�3د�k�)� L ا���ل أ�� إن��ق ا���ل ��وا�MUی�ء 

 T� Hًا ، �\�_ ا
 ا����y �5 ا���ور f ی�صj أ��M E�� cخ�� س�3دة آ��Bة جًا ، ی��3 ا�\ي ی

  :وج�M cل
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  ��C ْ�2ِ ُخْ> ِمْ� َأْمَ(ا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! 423َ�ُُ�ُهْ� َوُ�َ�آ4
  ) 103: س�رة ا�����( 

L� ل�M ، Hا E��  : �i?�ه2 �5 ا��gك ، و�Tآ� ن��س?�BM!�� 2ل 

C ْ�2ُ�َ �ٌ(ََس Qَ�َ��ََوَص47 َ:2ِ�ْ�َْ� ِإن� َص �  
  ) 103: س�رة ا�����( 

�cP ی�k� c��3 ا��اkM ، ا�ن�� ��Xء ، J���cP ی�k� c��3 ا���Bن ، ا�\ي ��  J��و��  ������س�B ا�\ي 

 yی�iدو�� ��ح� أن ا� �Pi�� �� 5�3�ك س��ة ���h3�u ، l ، ووا�� hر ، و�� ث��ج ، وأن�iأ�

 ، ��Xرض ن�U؟ �>5 ا c�<� cدو�� ه �� hأن ، _Bا�� �� �ًZ� ج��Zاآ2 ا��� 
B�� y�o� lح� Eإ�

c�<� ؟ jP� ا���ح� J\ورأت ه ��X�� دا�� �� ، �P� ن��Bا� k� h���3� ، _س�� yی�iا�  ��، أی 5�jP ؟ 

�5 ا��خ�5 ؟  k�Pی E�� 5خا��Z(�ت ، ان�e إ� E�c��3 ا!ن��ن �k ا���Bن، و�k ا��اkM ، اQن ا�\ي ی

 Eدي إ�zی ، �iج� c�3ی ، Lج�� L� jخ�ن ی���cP أن ا� J�� س��uن ا���R ، یjP ، أ�� إذا آ�ن ��

�L وه� ص��� ، �� ��gرة ، إذا�5 ا��خ��M 5ل خ�ل  �p�pی5 ، یzدي إ�E أ��اض ی k�Mا!ن��ن أ

 T� Hة �5 اt��<� L� خ�نX?� أو X?�ی 5�Tول أث�ر ا��خ�5 ا����اآ�� س��Pً� ، وا!ن��ن إذا ��ك ا�

 ه�� jM ، ص��� Lی�3د ج�� ، cنوج��Bا� k� c��3� �� ، �iPا�� J\.  

 ، و��L زه�ر ، راآ
 دراج� وا��iیy ه��� ، وا�ارج� ��ی�� ����Tول ، وا�O cZ� :iخ�B3� yی�

 ح�� وأآ��ت ، وص��ر ، و���3ق ، و����Tول �(�ه� ج� ، ا��اkM ی�Pل �_�......... و�� �uیy ص�

اQن أآ�Z ا���س ��E ا��5��X�� ��T ، ی�� ����L �5 ا���ام وی>�
 ��ل ح�ام ، ویtآ�3u cم ح�ام ، 

����ة �� �?� ��M 5ار ، ��?� وح�ش ���ور ، ا�����ع ��ح� ��iی5�P ه\ا ا��iیy ا���زل ی��?� 

 c����و  ی��?� �j��� �4P ��5 دخ�L ، �� خ�q آ���ت ��E ا���ح� �����_ �34�وا��iیy ا��4

  .��34د و��gآ�L ، ه\J ا��4P آ�?�ا

ي س��رة أرآ
 ��Bص ������fO Lف ا���ات �>��B3� L ، آ�ن ���� �� ا�j��3 و�� آ�ن  cZه\ا ا��

��E ا����5 ا��?�ج�ی5 ، ����� �M�� ، L� jM�� خ�O ق�gا� J�)��� ج������ jPی j�4ی�م ا�t� ج�

��E ا����5 ��E ا�q�g ، ا��آ�ب ی��eون إ��  qاج� ، cI ا����ر E�� q�X ! ور دورةا��Bص س�

 ce��� k��� L�P�خ�ل د�P�M ، و��q<3 اQی� ، وأ���Q ce��� kخ� خ� ث�* س��� ، ا��اآ
 �� اس��م 

، �P�Mد  cZ� ورة ، ه\ا  وج�ء�L أ�3X ا�q�g ث�* س���، أن� ج��h �� ا�U ، q�gنL س�ف یور ا�

  .���� جًا ، �>��B3� L جًا

ا��5�z أ�uع اH �� ا�ن�� �>�
 اQخ�ة ، وا�>��� ؛ آ2 ج��� ��?� ��y و�(�ر ، وآ�X 2�� 2ف ، وآ2 

ی5 ، �����Qا 
  5�z أ�uع اH �� ا�ن�� ا���4Pة ،س?�ة �����L ، و��ت ، ���c ج?�2 إ�E أ��<�  
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  .اQخ�ة ، ه\J ا����P آ�?�

  :�\�_ ��Mم ا���ء �L�P ، وا�M Hل

  C) 44(� َأَ+َ�� Gِ0ْ�َُ�(َن 
 )l4P60: س�رة ا�(  

  10( C(� qً��ِ�َ َم� Jْ�َُ)ُ�وَن 
  )23: س�رة ا���_( 

  C) 23(� َأَ+َ�� َ�َ>آ�ُ�وَن 
  )23: س�رة ا�(�ث��( 

�ُ�وَن � َأَ+َ�ِ&ْ�ُ �)21 (C  
  )21: س�رة ا�\اری�ت( 

  C) 50(� َوَأْ<gُ9ْ�َ �ْPُُ�وَن 
  )143: س�رة Oل ���ان( 

L� ل�M : kان�� J���h�P ؟ ی��3 ر�E�3� �� hi إن��ن ��cM ، ی��3  E�3� �� ، �M���� ، cآ��و �?�P�ا

�L�P یTن� L3ل ح�ام ، ی���� cآtأن ی L�P� L3ل ا���]� ، ی�����Uا ��L�P ی�3ي ��E أ��ال   L3ی�� ،

�L�P ی�>�2 آ�م � L3لا���س ، ی���M �Bم ، وا���)� cP3��� ، يء\:  

 ا���_ ، وf ی��_ �5�zا!�M ی��ن.  

 cآ ، ro� أو ، �e�� _�� hج �5 ���_ ، �� ���ة ، أن���ك ح�آ� �����م ، �� hم ، أن�� c<g� ��3ی

\ب ��>5 أن �4ق ، ���L� j ی��5 أن?� �� ����� �ًZ� �Xء �� ، J�3�t�� إ�E ا���c ��>5 أن �>

 ، Hآ\ب ، ا��زاق ه� اU ��� _�P� h����k�B وا��gاء ، ��>5 أن �>\ب ��>5 أن �4ق ، �Sذا اس��

��� UنJ\?� �e ا���أة ، ا�Tواج �uیLP س��_ ، �� ���(�� ح�ر ��5 ، �>��� واج?g� h>�� اس��م 

، اUص�� ، واس��م ا��gف ا����j ، وارجk ���ح� ا�>��ب وا���� ،  ��P_ واس��م ��P_ ا��4ی�

  .����� ، ���tك أن �>�ن ������ً��P��M ا�>��ب وا���� ، وا�cP3 ا����4 وا���iة ا�

واH ��ة �Mأت �5 أس��ذ ج���3 �� �� أج��B أن�X �� Lب خ�� �����L وf دخ5 ، وآ�ن ی��م ��آ�ًا ، 

���q�� ، L ����ً� ، و�>�L و Eإ� 
 �L �5 أن ی��م ��آ�ًا آ� ی����P نi�gً� ، ی\ه� f أن L�P3� cص

 ، ������ ��tع ی�gن ا�U ، LP��  وا�خ�ن وا���� ی����ن ح���L ، �� أی�م إن��ن ی�g�� c4ع �5 خ�ل 

  .������� �����3دة

��LP وا�cP3 أص cام ا��ج�Mو ، ����P3� kأن ن��� E��3�و Lن��Bس Hی5أرج� ا  .c ا�


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا�Tه) :131( ا�رس  -��

  29-04- 2001: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام

O �� ن����ع ی���جL ا������ن ج��3ً� وfس��� �� ه\J اUی�م، Uن ا��� Mن خ��ة ن��ة، و��Tخ� ا�

cوج T� Hل ا�M :  

C6ْ9َِإَذا َأَخَ>ِت اْ�َ ْرُض ُزْخُ�َ+�2َ َواز�ی� ��P�َ�  
)qس�رة ی�ن(  

آ�X cء ج��c ا��Tی�5 ه2 ا���س اUول، ا����� ا�(����� �� ا���Bت وا����ج� وا��>��
 و��   

 ،Eو�Uرج� اUن ا���س أرادوا ا�ن��، أرادوه� دار ا��M�iت و�� ا���Pصj و�� ا����Tه�ت �kP �� ا�

 _�\� ،j��<� 2 أن?� دار?��ن2�3، و�pب ��?2 أن?� دار ��c، أرادوه� دار جTاء ���
 ��Pی��?2 و�pب 

���L وس�2 أن�M Lل Hا Eص� H5 رس�ل ا�  :ورد 

��َ� َ�	�� َ�0ََ� ِ�ِ- ِإَ�� اْ�َ�َ	ِ� َ��َل ِإی��َك َوا�09َ�P%َ� ٍ َ:ْ� ُم�0َِذ ْ�ِ� َ'َ&7ٍ َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس..(( 

��	ِ409َPَ	ُ�ْ��ِ (ا�ن� ِ:َ&�َد ا���ِ- َ�ْ�ُkِ+َ َ((..  
) ا!��م أح����(  

   Tآ�� c<g� J�� ی�L�3 اH �� ا�ن�� �>5 دون أن ی>�ن ه\ا ��4Pدًا Mن�� و ی�� �� ا�M 5�zا��

���ً� B�uً� ی>�ن وا��، ا���4Pد  c�3وأن ی ،L� Hا EPص���ً� ی� �ً�� c�3وأن ی Hأن ی�3ف ا J�

��ع أی5 �5 ا��yR�M، ا��yR�M ��ب �5 أ��اب ا�ی5 �� وج?L �5 خ��L أ���ً� ی�م ا�����P، �\�_ ی�ج


، ه��ك �5 ی�3g أن �M LB�Mٍس ی��4 �� ی�tث� ی�Pأ ا�O�Pن ��Pا� yM�� ی�تOوأح�دی* و l4M ث�tی� �

 cZ� ،Hس�ى ا �� E�� 
<� ،Hس�ى ا ��� y�3و�� 
 �Mس و��3�Pذ�_ أن ا� E�3� ،ث�tی� �� Hی\آ� ا

LPM�� ء��Xت، أ�PM�� Eی���ج إ� 
�Pه\ا ا�.  

 ���ج]�ن أن أ�2e ا�Tّه�د ��   M 5<� ن����ع ا�رس ا���م �5 ا����PMت وه� ح�ل ا�Tه �� ا����

U ن���?� اUرض ه2 أهc ا��� ��)� �U�� وان?2 زهوا �� اQخ�ة زهوا �ار f ���?�، زه

ا����وات واUرض زهوا �ار f ن> ��?� وf ��ض ��?� و�P� f ��?� وy�M f ��?� وf ا�i?�د ��?� 


 ��?� وf زوج� س�]��Pض ا��� fم �� ا��5 ��?� وP� fو �?�� q���� fح�ج� ��?� و f2 ��?� و�I fو 


 ا�ن�� f ن(ه� �� ���� cآ ،rBP� دون أن kد� fس�ق ��رد ��?� و fق ��?� و����?� وf ا�5 

f5 رأت و�� f�� �?�� ،2�P� 2�3خ�ة، دار نQا�g� 
�M E�� �iخ fو h3أذن س� .  
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�� أن ا�Tه �� ا�ن�� �4M اc�U، �� ا�\ي ی��k آ��� اس��heP ا��� H، اH س�� : ا!��م أح� ی�Pل

  : أ��� ی��ً� جیًا، أ�ًا آc ی�م ����L، ��دام ا!ن��ن اس���P وه>\ا �c3 ا���B آ�ن إذا اس���P ی�Pل

: إَذا اْسGَ�ْPََ� أَََ�ُ=ُآْ� َ+7ْGُ�َ�ْ:":� أ�* ه�ی�ة رض* ا�ّ�- :9- :� ا�9&ّ* ص�� ا�ّ�- :��- وس�� ��ل(( 

  "))َو:�+�ِ<* +* َ'َ�ِ=ي، وأِذن �* �ِ>ْآWِ�ِا�Nَْ	ُ= ِ���ِ- ا��>ي َردَ� َ:َ�ّ* ُروِ�*، 
  )اUذآ�ر ا���وی� ����م ا���وي(

c�U�4 اM ن��  .اس���P ج�هTی� ���� ص�E ا��B4، إذًا ا�Tه �� ا�

  �4M :ل�M :ل�M ،��<ه� Hل: وا�M خ�� ؟ : c�3ار، ی�M \خtو�2 ی �?Xس�� أ L��eان� cج�� h�� أآ��

h�� ی� داخ���Tا���آ �[�داخ��� أج� �� 5<� c�h�i3 أص�hB : ا�B�ط أم خ�رج�� ؟ اح��ر، ی�Pل ا��

: س�� أX?� ث2 ا��\ �Mار راkR: اUن���
 ������د، ی���ج ��>��� ا�B�ط، وإذا خ�رج�� ��p ح��ری�، �Mل

��gی5 س�� إذا ��ت ن��3?� خ�رج��، f ن>�� ا�B�ط، ه\ا �uل ا�M :�Uل c، ی(
 ن��3?� داخ��� و�3

  ی��3 ��gی5 س�� �Mد�� أن 

ا�Tه �� : وآ�X 5� 2ب ����� ج�ان���u Lح�ت f ���?� ن�(h أآ��نL وه� f یري ا���3یj ا��Zن�

،�?BX L�� 5<� _��<g� cآ L� c�� 2�� ��B� ، ا�ی��ر وا�ره2 إذا آ�ن �5 ح�ام، ه\ا ن�ع �5 ا�Tه

��oه� ا� Hا cMو _�P� Lارآ�.  

 �5 ا�Tه  ا!ن��ن آ�ن ��3ًا �5 اH، وآ��� : ��Pلوُس]c ا�(����اس��o4ر ا�ن��، آ��� �h�e ا�ن�� 

 ،L�������� ص�o ا�ن�� ��  �� L�e� �� 2e�ص�oت، �� صیy آ�ن �5 أ�2e ا���س �� ����، وأ

 اH آ��Bًا، وآ����� hك آ��� اH ص��oًا �>��� ص�oت ا�ن�� �� hك آ���  .آ�Bت 

�� آ�h ����ة �5 ا��Bا� J\ه ،��Bج�Uا ����B�3 ا�u�P� ع ح�ل������ات ���(�J ا��gق �ار ا���

 qرات ا����Pا� ���ون��(ا��� ، وا���P�P ه��ك )وا�خ�ن ا���Uآ� ا�>�آ�آ�f وا�T��Bا ه�ت وا��>

أری  !أن� f أس�k�i ا���3 دون ا���B�B : أن�س ا����3ا وأص�B أث� إی(��� آ��B جًا ��Pل �� أحه2

cی�.  

 اH، وآ��� ��ك ص�oت �� ا�H>��� آ�Bت ا�ن�� ��ك آ�Bت ��  .ص�oت ا�ن�� 

��L ی: و�Mل أ�� س����ن ا�اران� _�ogأو ی H5 ا�3ك Bء ی�X ،H5 ا� _�ogی �� cك آ�� ��oB ا�Tه

  .أن ���آL، ه\ا ��3یj ا�Tه

  .، وا��رع ��ك �� ���ف ��رJ �� اQخ�ةا�Tه ��ك ��f ی��k �� اQخ�ة: و�Mل �r3 ا����3ء

���L ا����3ء وا��3ر��ن   kخ�ة، ���>2 إذا : وا�\ي أج�Q5 اuو Eن�� إ�
 �5 و5u ا��Pس�� ا� أن ا�Tه

 E�� c4وی� 
 �� ا�2��3، ح���� ی\ه�� E�pوأ cأج� �B5 أن ه\ا ا�eی �B� اT��� 
�u مM إن��ن

c4ا�\ي ی� �� Jج�از س�� E�� �Pان  ا���ا��?X و��5 ا���� L��� ،الTی f م�gة س���، ه� �� ا�t)�
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��tس jأی5 أس>5 آ� c3ذا أ��� Jوص�ر J�uوخ�ا L��4را�و L�fخ�� cة ه��ك �5 س���، آ������ k�

  !أ�Tوج ه>\ا 

س �?� Lن�� c��� �)ن �����tح��نً� ا!ن��ن ی���� cBM أن ی����، إن��ن ��J�o نtB ن�c ا�g?�دة ا����3، 

z�� ���cBM L أن ی���� إ��c<� ،L واح Eه\ا س��� إ� �ً�س�� ���� و�>�
 خ�ص أن(�g� Tوع ��

Eن�� إ�
 �5 و5u ا��Pس�� ا� ����ء أج�ء ا�Tه �� أح��نً� یL����� ��3 و���4را�L و��uح��L �?\ا 

  .و5u اQخ�ة

�5 ن kدا�tس j؟ آ� cوج T� Hا 
uخ�tخ�ة ��ذا سQ�� �<ی� �ً�R5 دا�z؟ أی5 ا�� ����Pی�م ا� ���

�>�ن� �� ا�(�� أم �� ا���ر ؟ هc أ��k� �P ا��5���z ؟ هfzء ا����3ء ا�>�Bر هc أ���P �?2 �� ا�(�� ؟ 

 Eن�� إ�
 �5 و5u ا��Pس�� ا� ی��3 أح�ال أهc ا�(�� وه� �� ا�ن��، ه\ا �5 أج�c ا���3ریj ا�Tه

  .و5u اQخ�ة

   �?��� 
 أح ���ة ی�م ی��3iًا إذا خP� h��� ���أن ا��� k� ���ءوا ا����P؟ ! وی ���p 2آ h�B��� �<�

 jی�>� آ� ،L������p ا���م و���p اfس��BPل و���p ا��3iم ی�>� آ�j س���� ا��k� L أن ه\ا �B>�ًا 

 �� �iوخ ،c��ر M J���>�ن ا�����R ی�>� ���eم خ�ص ���h�B ی�>� ������3�T� Lوج�L، ه\ا ا�\ي 

�Bأن ی L��� ،دfأو �?�� 
L3، وی��gي 2�p وا�2�o ی��ا� وی�B4 ��ج� آ��B، ث2 ی�Tوج ا��أة ج���� وی�(

 L���O cآ h�i��و L���<� رةPا� h���� �43ا� k��� Lد�z�43 وی��� Lی��� Lا�� tiذا أخS�!  


 ا��5�z �5 و5u ا�ن�� E�p و5u اQخ�ة: ��E آc ��3یj ا�Tه�M ال. س��zس :Hن�5 ن��� آ��ب ا ،

 ��iع خ��هc �� آ��ب اO Hی�ت ��T��� �P�3ه ؟ إذا آ�ن �� آ��ب اO Hی�ت ��T��� �P�3ه �?\ا ��

  .��3 أن�X Lء �?2 جًا جًا جًا��: جًا، ����ع O�Mن�، وإذا h�M ه\ا

E��3� ل�M :  

  َ�9َ�ُْ)ْ� َوَ�َ)�C�ٌpُ � اْ:َ�ُ	(ا َأ<�َ	� اNَ�َْ��ُة ا�=%ْ<َ�� 0ِ�ٌَ; َو2ْ�ٌَ( َوِزی9ٌَ! َو�Eَ�َُخٌ�
)  )س�رة ا��ی

���J أر�k س��ات ی��gي س��رة ص��oة ی���ه� ��E اUرض ث�3�i��� 2 ی�i3?� ص�ت �5    c�u

J، ث2 یjP ث2 ی�Pل���� ص�ر : ��أص�B ���3 ح�دث، یf���� ��3ت �� أن ص�ر ه\ا ا�c�i ����2 و

\?� y�3� L�P�J ا����رة وآ�j آ�ن یt� ��3ح�م أf ی����4�X �P �?�� ن�e �?\ا ا����2 آ�j آ�ن 

J�P��� �?�(�وز�ح�� إذا �� 
  .ن��L ؟ ه>\ا ه\ا ا��3
، ا��3

C)ٌ2ْ�ََ��ُة ا�=%ْ<َ�� 0ِ�ٌَ; َوNَ�ْا �	ِإ<�َ�  

�5 ا����q ه\ا ا��?�، آ��� �?� ���3 ��آ�X hء ن��q وا��X h3B]ً� خ���ً�   q������ �?� �?�� M.  

  ُ)ْ� َوَ�َ)�pٌُ� ِ+* اْ�َ ْمَ(اِل َواْ�َ ْوَ��ِد�C َو�Eَ�َُخٌ� َ�9َ�ْ
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���h : ی�Pل: �� ج��q�� ���)� h ��?� ذآ� H اس�k ا�>�م   hPأن� h3د� h�B� hأن� س���ت أآ�

ر�hB أنtgت ر��h أ�ًا ���خ�، و�(�L�� q ���خ� ��L�� q رح�� �5 اH أ�ًا، �(��i�X qن�، ��د 

cوج T� H5 ا�  .ن��_ أن ��>�2 

َ ْوَ��ِد َآَ	cَ 7ِrَْ�ٍ� � اْ:َ�ُ	(ا َأ<�َ	� اNَ�َْ��ُة ا�=%ْ<َ�� 0ِ�ٌَ; َو2ْ�ٌَ( َوِزی9ٌَ! َو�Eَ�َُخٌ� َ�9َ�ُْ)ْ� َوَ�َ)�pٌُ� ِ+* اْ�َ ْمَ(اِل َواْ�

َ�ِة َ:َ>اٌب َشِ=یٌ= َوَمEِhَْ�ٌة ِمَ� ا���ِ- َأْ:َ#َ; اْ�ُ)��Eَر َ<َ&�ُ�ُ- ��pُ َیPَ+َ �ُ�2َِ�اWُ ُمْ�Eَّ�ًا ��pُ َیُ)(ُن �3َ�ُمً� َوِ+* اVَ�ِْخ

  20C(َوِرْضَ(اٌن َوَم� اNَ�َْ��ُة ا�=%ْ<َ�� ِإ��� َم�Pَُع اhُ�ُْ�وِر 
)  )س�رة ا��ی

   k�)وی cا��� q�ّ<ی� �>�ن یJ د���� آ�ن ص�ن3ً� یc�3 �� س�ق ا������إن��ن ���� رح�L اH آ�ن 

ة وی�3?� ���u Eف ا��� ���3� ����P��B وی��?� ��رق P� c<g� ط ح�ی�ي�g� �?iوی�� ���p

 ��� �R�� 3� ،L� yو ی��ا��ص�t�� j�� إن��ن �Xء �oٍ�، ی� ��ى ���j أ���س ��?� ؟ یtخ\ه� وی3

 3 ���R ��� ث���Z ���?� ��ج� ،�Mف ا��ر�oث�ن�� �ّ_ ا� ��� �R�� اt�uن و��� ا��gی� ا���ی�ي �3

 ا���ت ه!  ����M ا���c ا��(�ري ��\J ���ج]� ص���P، واH ا�\ي f إ�L إf ه� س�ف ی��جt أهc ا�ن�� 

 Hا ���u ،ء�g� q�� JOأن ی��ت ر cBM أ�� ،�ً[�X JOح�5 ر آ�cZ ه\J ا����جtة، 5I ا���ل آ�X cء �3

�BPه\ا ا� 
���?�P� �BP� 2ل ص�ح Hان ا���� إ�E رآ5��3 �: آ�X cء، �� ا���B ا�>�یk� 2 أص���L ر

  .�5 ����آ2 خ�� �L �5 آc دن��آ 2���Pون

  :Oی� ث�ن��

�DEِ�ْ3َ9َْ�ِة ِمَ� ا�>�َهِ; َواGَ	ُ�ْ�9َِ��ِ� اGَ�ِْء َواْ�َ&�9َِ� َوا��2ََ(اِت ِمَ� ا�49َ�J7ِ�ْ � ُزی4َ� ��9��ِِس ُ�;% ا�Mَ�َْوا !ِ

�َNَ�ُْع ا�Pََم Qَ�ِْ�ِث َذNَ�ْ(�َمِ! َواْ�َ ْ<�0َِم َوا�َ	ِب اْ�ُVَ	َ�ْا �ُ�ْ�ُ Wُ=َ9ْ:ِ -ُ14(�ِة ا�=%ْ<َ�� َوا���(C  
  )س�رة Oل ���ان(

أي �� �� ا�(�� خ�� وأ�EP �5 ا����ء وا�5��B وا���u��P ا���i�Pة �5 ا�\ه
 وا����، ا����4 ه� 

ا��BP، هc ه��ك �5 یg_ �� ذ�_ ؟ هc ه��ك �5 ی(�ؤ أن ی��3ض أن ی�Pل f ی�ج ��ت، وه�p cدر 

ًا ؟ أ�ًاا���ت أح.  

   h�B5 ا�� �ًBR�p hت إذا آ�����<��� c�)�� ي ج?�ز����gی5 س��  5� cBM 5� ��ف ح���u 5� Hوا

 L� ا��4ً� ���X �g��>f 5 أح ی��LB، اث�� �4�X �gً� ! �?\ا ا��gی� اس��h3 ��ة cBM س���5 اث�� 

fzا �5 ه����ا�\ی5  hیّ� 2?R��4ا و�2 أآ5 ��ج�د وذآ�وا أس���ة ا�g3��4ا �5 ��ق ا��ء ا�\ی5 ا

�ً3iM.  

 L�� اء أ�� آ�نTأج kًا أر���\�_ ا�ن�� ����، ��ة اh���M آ���ً� �l4M 5 ا��3ب �Mأ��X Lء ���k ج
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أن هfzء أص��ب ا�l4P ��?2 ا�MUی�ء وا��زراء وأ���pء و��Pاء وأ��Bpء وأذآ��ء : ����e آ��Bة

  .و������ن آc هfzء اQن ��h أ�Buق ا��Zى

  C)30(�ِإ<�Qَ َم�6ٌ4 َوِإ<�2ُْ� َم�Pُ4(َن 
)��Tس�رة ا�(  

  �B��� ء�X ،ه�� q�)ی ��� ب ا���o4 و�Xء ��ق ه\J ا�(��� �3 خ���5 س�� ���R س�� أآ� f أح

  ���(cB ص��� ؟

  .آc ����ق ی��ت وf یEPB إf ذو ا�T3ة وا�(�Bوت

ُ- ِ+* pِ�ْ�َِ- َوَمْ� َآ�َن ُیِ�یُ= َ�ْ�َث ا�=%ْ<َ�� ُ<bِْ�ِ- ِم�2َ9ْ َوَم� َ�ُ- ِ+* اVَ�ِْخَ�ِة �َمْ� َآ�َن ُیِ�یُ= َ�ْ�َث اVَ�ِْخَ�ِة َ<ِ�ْد َ�

 ;ٍ��  C)20(ِمْ� َ<ِ
  )س�رة ا��gرى(

��ذا : ���ذا ؟ �Mل: واح ��>�Q�� :h�M 5خ�ة �X fء، ��ة ن\آ� اس2 إن��ن �L3 ��ی��M ������ 5ل ��  

  .�Xءخ\ �5 ا�ن�� ؟ h�M �2 یtخ\ أ

��c ص����5 ه� ا���o ؟  Lو� Hف ا�� 5� ��oا�.  

  .ا�E�p E�o ا�c�3 ا����4

 �ٌ�Gِ+َ �ٍ�َْأْ<6َ�ْ�َ ِإَ�*� ِمْ� َخ �	24(�َرب4 ِإ<4* ِ�َ(C  
)l4Pس�رة ا�(  

3 ا��3ض ��E اH، �?\ا ���P، ح��ت أ����ت �T3ی� آ��Zة جًا �>5 : س�ن� ��� �Mل  � �Pوا�� E�oا�

h�B� �?�3�  2�� ًا أس�سث��L خ���5 ����ن أی5 ص�حLB؟ ه� ا�\ي اخ��ر ا�h�B وآ��J أذواق ر���3 ج

h�� J ی34
 وص�L و���L ��ج� ��j، وج�ب أ�iMر ا�ن�� �� cف رج��جًا أی5 ص�حLB ؟ واH أ

 Lح���� ��� �R��3أر� h�B�3، وا�iPی�5 ث�5 ا��ى �������� E�� �3iM J��j �5 أ��وآc س��ة 

2�Mة،  و��iء ا����gأی�م ا� �M�X و���p 2�M، وآc جرانT� Lدوج� �5 أجc ا�3ل، ���� �� أح

ر ��� �� ���J س�داء ��h �(�ى ��E ا�c[�� �BP ا���P� LلP�4، ا�P��� ث��ی� �L��3 ح� : c3ذا ن���

c ح�، �J�3، ��� وازن���� h�L �� ا�ن�� و���X J��4� 5ء f ی4ق، ��E آc ه\ا ا��BP ���4 آ

E��3� ل�M _�\�� خ��Uى ا�Zوه\ا ا��:  

 qً�Pِ+َ َن)	ُ�َgْ�ُ ��ََو �Gَِ� ا��	ِخَ�ُة َخْ�ٌ� ِ�َVَ�ُْع ا�=%ْ<َ�� 7ٌ��ِ�َ َوا�Pَ77(�7ْ�ُ َم(C  
  )س�رة ا����ء(

 ا�T3یT آ��� دخc �>�ن ���L �� ه\J اQی�  B�  : آ�ن س�ن� ��� ا�5 

9َ� َ:2ُ9ْْ� َم� َآ�ُ<(ا ) ��pُ)206 َ'�َءُهْ� َم� َآ�ُ<(ا ُی(َ:ُ=وَن ) 205(ِس�9َِ�  �َأَ+َ�َأْی6َ ِإْن َم�9َ0ْ�Pُهْ�cَْم� َأ

  C)207(ُیَ	0ُ�P(َن 
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  )س�رة ا��3gاء(

   L� kBأص cآ ،J���دخ�h ��ه�ام ی�ج ��_ ی�>5 اس�L ��ت ����O 6ن ��ت �� ا�����3 ��gة �5 

�� Eی� ح���� L� E��3� ،lا���� 
ه2 ا���Pد ����B ���\ه��Uه�ام ����ت ��>�� ��h اUرض، 

 cس�U�� �?ا���ج� ا������ آ� TBم، ا����د �5 س�� fOف P� 2ح��ة أخ�ى، ا��� خ��u أنL ی�ج

  .��Uه�ا��ت

9َ� َ:��pُ)206 ( �ْ2ُ9ْ َ'�َءُهْ� َم� َآ�ُ<(ا ُی(َ:ُ=وَن ) 205(�َأَ+َ�َأْی6َ ِإْن َم�9َ0ْ�Pُهْ� ِس�9َِ� cَْم� َآ�ُ<(ا َم� َأ

  C )207(ُیَ	0ُ�P(َن 

  . واH ه\J اQی� �zث�ة جًا  

C7ٌ��ِ�َ ��َ>ْ%=ُع ا��Pَ7ْ�ُ َم �  
  )س�رة ا����ء(

 qً�Gِpَ �ًَن ا�0َ�ِْ'َ�َ! َوَیَ>ُروَن َوَراَءُهْ� َیْ(م)%&Nَِ��ِء ُیbُ27(� ِإن� َه(C  
  )س�رة ا!ن��ن(

� ) pِbْ�ُ 7ْ�َ�)16ُ�وَن اNَ�َْ��َة ا�=%ْ<َ�� Gَ�ِْخَ�ُة َخْ�ٌ� َوَأVَ�ْ17(َوا(C  
)E��Uس�رة ا(  

   ���L ا�4�ة وا���م ��ذا �Mل �5 ا�Tه �Bأ�� ا�� ،  ه\J آ�?� Oی�ت زه

  * ))َ��ب َ�ْ(ِل ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ُآْ� ِ+* ا�=%ْ<َ�� َآَ <�cَ Qَِ�یٌ; َأْو َ:�ِ�ُ� َسِ&�7ٍ (( 
  )���Bريص��� ا(

�ً� ا����ر ��Tق f ی�2�t ���� واحة   �� ق ی�ج����� tiخ ق ���� واحة ی(��� l�X لTأح��نً� ی�

 ی( ��L أخ�iء آ��Zة �� اUث�ث وا��2��4 و�� ا�i�ء M �?X h�� ج�tن�، إذا اس��Zم ا������ �gی�

ة ���Mz، �� أنL اس��P واس��� واUج?Tة f ی���ك ���3X Lة UنhMz� L، ه\ا ا!ح��س أن_ ���3 ح��

 ،Hا k� خ�O ح�ل �� h�<�c�Bس ����  .آ5 �� ا�ن�� �pی
 أو 

 ن��_ �5 أص��ب ا��BPر وی�>5 أن ن�Pل cBM ا�4�ة ص�� : �� ه\ا ا��ی* روای� �����\ي �����و

�T وجcص�ة  Hا ��e�  .��دع، واس���� 

  .� ا�>���ا�ن�� س(5 ا��5�z وج� :و���� رواJ ا!��م ���2

إن��ن رآ
 �Mرب �����B و��_ إ��ة أJ���� �?��p ا���B ث2 س�B?�، ��� رجJ��� 5� k ا���B ؟ �� ح(2 

  : ا����J ا��� ��hP ��!��ة ؟ �L�Bg راkR جًا، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  ))م� ا�=<�� +* ا�خ�ة إw آ	� ی�D أ�=آ� أص&0- +* ا���، +���g9 �� ی�'�((
  )>�م ا�O�Pن ����م ا��Bu�Pا�(��U kح(
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�5 ا���B ا����س�، وا����� ا�?�دي وا����� ا���uU وا����� ا�?�ي وا���(� ا�����g وا�(����   

خ��i��� qت أر�k أ��Zل ا������ أو خ�q أ��Zل ا������ ���ر، �� h��p أصJ��� �� _3B ا���B ث2 

�5 س��B?� ورجh3 ��� ��جk ؟ ه\ا آ�م ا��f �B ی� yiEوح� ی�ح Eا�?�ى إن ه� إ�.  

  : ه\ا � 5��Bg?�ت ا���B ا��ا�e���� ،�3R ��� ی�جk، و�� حی* Oخ� ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  * )) َم� َأَ<� َوا�=%ْ<َ�� ِإ<�َ	� َأَ<� َوا�=%ْ<َ�� َآَ�اِآٍ; اْس6َNْ�َ �7gَPَ َشَ#َ�ٍة ��pُ َراَح َوَ�َ�َآ�2َ (( . 
  )س�5 ا�5 ��ج�(

  یة واح ج��M �?�I �� qم ���gب  ی�جgی�م ا��� ا�t� دا�� ،c��M 3� Lر س����3ن�?g� �B3X cZ�

ه\ا �>�ن� f �>�ن_ f �>�ن� �_ ح y�q�) �>�ن� q�� f �_ حy ه��i� cب : ج�O qخ� �>�ن�M ،Lل

د��ة hBiX  ه\J ا�ن��، اسtل إخ�ان�� ا�������5 آ2! ��س�_ ��س��ا ���س>�ا ���ر��ا ث2 ا����ر س�ر 

��ات، ���?���ة ���ت أح ا�5���i أ�ًا ���ت أح ا�5���i ؟ واfO Hف ا�  .ا�

  : و�� حی* Oخ�

ا���ِ- َ'�9ََح  َ:ْ� َس7ِ2ْ ْ�ِ� َس0ٍْ= َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�ْ( َآ�َ<6ِ ا�=%ْ<َ�� 0ْ�َِ=ُل ِ:9َْ=((

� َآ�ِ+ً�ا ِم�2َ9ْ َشْ�َ�َ! َم�ٍء َ�0ُ(َضٍ! Gََم� َس(( *  
  )س�5 ا����\ي(

   5�  f ی�ج أحP��أح��نً� یc�P ا!ن��ن ح��انً� �(J ا��iب ی���ءل هc ی(�ز L��M أم f ؟ �>5 أ

 ا���س، ��3��، �����Pل ����E یJ ی�3g انc�M L ����ق إu�Mً� �?�ان?�  ���3� c�M ی5 إذا��ا���

�3��؟ ��q ���(��ح�5 واح �� ج��ح � ! EPس �� �� اH ج��ح ��3���� أن ا�ن�� �tآ��?� �3ل 

ة ا��Pب ح(�ب، حی* X �ًو أن ا!ن��ن أح��نBًا �>5 یا�>��� ��?� ���X ��ء، ه\J أح�دی* �����t ج

 �B���  

ِ- َوَس��َ� َ�ْ( َآ�َ<6ِ ا�=%ْ<َ�� 0ْ�َِ=ُل ِ:9َْ= ا���ِ- َ'�9ََح َ:ْ� َس7ِ2ْ ْ�ِ� َس0ٍْ= َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�((

� َآ�ِ+ً�ا ِم�2َ9ْ َشْ�َ�َ! َم�ٍء Gَ0ُ(َضٍ! َم� َس�َ ((*  

 f h�B� 5وس�آ �<�� ��B� L3� رق �����3ص��p L���5 اH و�Xرد  c��p 5دی L�� q�� �� أن واح

  .�t� Lنf h ��3ف اH ی�صj وراآ
 أE�p ��آ�B ��(�د أن ��Pل ه��]ً�

 �ٍ�gِ:َ ���َ 7َ َم� ُأوِ�َ* َ��ُروُن ِإ<�ُ- َ�ُ>وrَْ��َة ا�=%ْ<َ�� َی� 6َ�ْ�َ �9َ�َ ِمNَ�َْوَ��َل ا��ِ>یَ� ) 79(� َ��َل ا��ِ>یَ� ُیِ�یُ=وَن ا

C�ٌ�ْاُب ا���ِ- َخ)َpَ �ْ(ُ�َا ا0ِ�ْْ�َ� َوْی)�ُُأو  
)l4Pس�رة ا�(  

  : ة وا���ماQن ی�Pل ���L ا�4�  

  )) اْزَهْ= ِ+* ا�=%ْ<َ�� ُیQَ�&Nِ ا���ُ- َواْزَهْ= ِ+�َ	� ِ+* َأْیِ=ي ا���9ِس ُیNِ&%(َك(( 
  )س�5 ا�5 ��ج�(
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 إن ��آh سzا�L و��� Oدم ح�5 ُی�tل �oی Hا ،y�o� f Lا�\ي أ��ا� cدم ح�ج� وسO ��� 5�[�� f

 
�oی  

��_ و��q ��ج�د  أح��نً� ی>�ن �_ ��k� �B�u �M إن��ن   �5 ح�ج� �(J ی��>� وا��3 L�t�� ����

 j�<� f �M�3ا� hدا��� ،L��tس ���� 
���B�u �Mو��L� q وt�� 5�3� hM�� ان��.  


 إن ��آh سzا�L و��� Oدم ح�5 ُی�tل �oی Hا ،y�o� f Lا�\ي أ��ا� cدم ح�ج� وسO ��� 5�[�� f

 
�oی  

 ))Nَِكاْزَهْ= ِ+* ا�=%ْ<َ�� ُی)%&Nِِ+* َأْیِ=ي ا���9ِس ُی �	ا���ُ- َواْزَهْ= ِ+�َ Qَ�&((  

  :Oخ� حی*  

))=0� wإ 
  )) ا��P�6 ا���:!، وw ی�داد ا��9س إw ��ص� وw ی�دادون م� ا
)�uی5 ا����  )ا�(��k ا���o4 �(�ل ا�

  Q5 ا�خ�، �\�_ ورد �� ا��ی* ن��iPن اQخ�ة وا�ن�� وأنh ���?��، آ��� اh���M �5 أحه�� ا��3ت 

jی�gا� :  

Vِخَ�ِ�ِ- َ:� َأِ�* ُم(َس� اxَْش0َِ�ي4 َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َمْ� َأَ�;� ُدْ<Wُ��َ َأَض�� ِ�((

 �9َEَْم� َی ��َ:َ �Gَ&ُْ�وا َم� َیpِV+َ Wُ��َ>ْ=ُ�ِ َوَمْ� َأَ�;� �ِخَ�َ�ُ- َأَض��(( *  
) ا!��م أح����(  

L�� c�M yی  .أنL �� نم ���X Eء ���L �5 ا�ن�� �M أ�ًا: س�ن� ا�4


 �Mل  �u م�ا����3ء آ r3B� نQا : f ،Hا ���u �� �?���q ا�Tه ر�r ا�ن�� و�>5 أن ����

�Tاه، ا�Tاه ه� ���4ر ا�Tاه إن��ن �\ري ا�?�]� ج�k��M kR �� آ�خ �ًZ� �c�? ح���q�� f ،L ه\ا ا

ا�\ي ی���م ا�ن�� � خ�ة، ی��I?� � خ�ة، ه\ا ��3یj ا�5 ا�q�� ،2�P ا���اد �5 ا�Tه ر��?� أي 

 آ�ن س����ن و داوود ���?�� ا���م �5 أزه أهc ز��ن?�� و�?�� �5 ا���ل وا���_ P� ،_ن�� �5 ا���ا�


 : ��f ی�صj، آ�� �Mل �r3 ا��3ر��5�P5 ا�� cP��� أن jI�� ك � خ�ة�� ��I�� ن��إ�E ا��، ا�

  .ا���ل ��� ،y��jI ا� ،y��� ��4��jI ا�y��� 2�3 وه>\ا، Uن ا�ن�� �Tر�� اQخ�ة

آ\��2 ا����آc : ن�5 ا����آ��ن �Mل: �5 أن�2 ؟ ���Mا: س�ن� ��� رأى رج�ل ی�>���ن ا���س ����� �Mل  

��E اH رأى رج cآ��رض ث2 Uا �� �Bح EPل�5 أ��M B3ی� c�3ا� hMو �� c :ل�M �3_ ؟i5 ی� :

ك B����M cل! أخ� �Mل أخ�ك أ L� qن �� ا��?�ر و��O�Pأ ا��Pی cرأى رج ���إن�� أنTل ه\ا : س�ن� 

��ً� ؟ ا��S� ،cس���� إس�م ��c �>5 إس�م ��jI�� c � خ�ة  L�اء�M أ���\ت L� c�3�� نO�Pا�

 ی�5P وه�دف، أ�� اQن ا��oب وا��gق ی��3M 5�zف، أ�� ا���ن �g?�ا�?2 و��3?2 ا���ص� f ی�ج ه

ص��3 أو �(�رة أو ص���� أو خ�Bة أو ح��� ی�jI ه\J ا���Bات وا�خc � خ�ة، وحB\ا ا���ل آ�� 
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�� وأ��Pب �L إ�E ر��، أ���E أf ��?��ا ا�Tه �?��p 2 ص���، �� L� ن� أ�� ذر أص�ن�Mل س�

�� ا���ل و�>5 ا�Tه أن �>�ن �q�� c�Z� 5 ا�Tه : ی�ج آ�م Oخ����� ا�ن�� ����ی2 ا���ل وf إ

  .�� ی اH أوثy ��_ ��� �� یكاH أوثy ��_ ��� �� یی_، أن �>�ن ��� 

���M Lل Hا ��و أن�3u Lم �5 : رجc ج�ء إ�E ا!��م ا���5 رBا�����ث�، ی cآtی f إن �� ج�رًا

B3ل ا���5. �س�ا����ی�ت ا���خ�ة ����43 ا��P� :ل�M ل ا!��م : و��� ؟�P� J�<X أؤدي f ل�Pی LنU

إن ج�رك ج�هc وهc یzدي X>� ا���ء وا�?�اء ؟ f ی�ج ن��3 یzدى X>�ه�، وا��gء ا�y�M : ا���5

  : ��Qی�

Cَه�)�ُNْ�ُ ��َ -َِ! ا���	َوِإْن 0ُ�َ=%وا ِ<0َْ�  
  )س�رة إ��اه�2(

ه� : �� أ��iك ���ة ی�Pل �_  ���gة �3ه2 أ�� واحة _�i3� ،E�3� L� q�� م�آ.  

Cَوِإْن 0ُ�َ=%وا�  

 ����R?� ��ن �>�ن� 5�3 ����R?�، أن�2 ��جTون � f ة�ا �E�3 ذ�_ أن ���cR ا����3 ا��اح

Eه� �5 ��ب أو��<X 5���جTی5 .  

؟ ��� ��E آc هی� ���Z?�أم أن ی> واح ج�ءJ ����د �Zً� ج�ء�R�� J هی� أی?�� أه�ن أن ی3 ه\J ا�?ای�

ه� س?c، آ�
 ��R�M ه\ا �5 ��ن وه\ا �5 ��ن، �3ه� �Xءّ�  .����� آ��Bة جًا 

 Cَه�)�ُNْ�ُ ��َ -َِ! ا���	َوِإْن 0ُ�َ=%وا ِ<0َْ�  

E5 ��ب أو�� �?R�45 إح�ه�، ��ن أن �>�ن�ا ��جTی5 � 5�  .أن�2 ��جTون 

  �ًZ� :�X L��P��� k� ص�ر l�X ر، ن��3 �5 ی��4ر\Pه\ا ا� L� خ� ی��جO 5 إن��ن� ��� c

ا����2�P هc ��3د�?� ن��3 ؟ ن��3 ��B ����ت ا!ن��ن، �� آ�ن�u�B�� ��p h ی�L�T ��ط، ن��3 أن_ 

ك خ�q س���ت ��c، اQن ا���4اء �����م وا�?�2 ی��O c<g� c�3، �� آ�ن ا�?�2 إرادي �tآc و

3 وf ! اQن ا��B>�ی�س اQن ا�?��P3� ��p 2ل � f 23ن _��)� أنh آc وا��g ���م و����ح، ی�ج

 L��M E����_، �� �2 ی�ج ج?�ز ��ازن f ی�ج إن��ن ی��k�i ا���� M E�� �g�� ن��3 أن ،E4��

 E5�3 س������، ح�Bه� س�iM ة��M �?� ��B�Uا k�� �� ًا، ا��(���تة إس���د ��ی�� ج��P� ی���ج

 f hا��� c��یjP، �5 ی��k�i أن ی�h�� jM ؟ Uنf L ی�ج ��ازن، اH و�k ج?�ز �jP، وا�

ا���ازن �� اUذن ث�ث ��Mات وس�cR و��3Xات، ��� ���c ی��B?�ا ا���3gات ا�\ی���f 5ا ا���3gات 

 E5 إ����iا� �k ا���c، ا���cR یEPB أ�S� ،�Pذا ا!ن��ن ��M Lس و��L س�cR و��ل، �����cR ی���k �� أح

  .ًا و��3Xات ����LB أنL ��ل ی3لح��س� ج أ��4ب
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 �?Xث� أ�ث cBM ��o4ا� c�iا� ،kPات ا���ازن ی��P� ا��?�ب L3� دراج� إن��ن 
�\�_ f ی�>5 أن ی�آ

 ،q�)�� ی�3د �ً��M إذا ��ل �?Xث� ا�ث r3� 5<� ،kPی Eح� cا��� k��� �ً��M ذا ��لS� _ح�� �� L3�

c�3��� أ  .ج?�ز ا���ازن �

  Hن��3 ا�5�3، وا ،E4�� fو 3� f 2�)ا� �� _�T?س��ات وس��ات �� ا���>� �� ن23 أج ���� M 

واح �L3 ��ض ار���ء ج��ن آ�j ی�ى ا�l�g ؟ ی��_ یاJ وی��k ج��L ���ى ث2 ی�3J، ن��3 

3 ذرع ا���R ا���3ل ی����، � LنU ،�R3\ر ذرع ر�م، ��P�4 وا���آ� وا�Bوا� kا�(�5 ن��3 ا���

 L��Rاض إن��ن�� �� ر��t� وا!ن��ن �5 دون س�3ل ی��ت ! k�)م ی���� hًا، أنة جP3� ا���3ل ���O

 hوأن _�Rر k�B� ا���ي yی�u ی��� ��Rا�?�ا �B4Pا� y�o�3م ی�B�� ��Uا ��t2 یRن� hا���3ب ���_، وأن


 ��PیBً� ث��ن���P� ،2Rن� hن?�رًا وأن �ً�� c�3ر ی��T2، ه\ا ���ن ا��Rث�5 ��ة ی��5 و��ة ی��ر،  ن��وث

��E ا�2�P اUس�c، ه\ا  5�ip��2 ���k ا�(?�ز ا���e3 وا��3�ت ��ق ا�(?�ز R>�ن ن��ن_ U


، �>�ن ا����oط �P�� أ�� ��t2 یRن� hوأن c���� وی��� j3� �����y ���3 اUو 
Bس �oا��


 �5 ث��ن�� وث�ث�U 5ر�5�3 ��ة ���P2 ی�Rن� cح، ���4روا رج��ة ارح�E ی�ی� 2�M ! ����� ا��اح

j?<ا� c5 أه� cوج T� Hل ا�M ا�(�2 ی?��ي J�B�Pت إذا �2 ی�Bس L3� 2، أ�� ا�\ي�M 5�   : وی����

Cِل�	4َJِ� َوَذاَت ا��	4ُ&2ُْ� َذاَت اْ�َ�ِ�Gَ>َُو�  
)j?<س�رة ا�(  

��S>�ن_ أن �zدي f  �<X یtآc ا�����ث� f یzدي J�<X، هc: وه\ا �5 إ�(�ز ا�O�Pن ا��P� ،���3ل  

��_ ؟ ا�M E��  ?�اء وا���ء وا���� 

��E آc ���2، : إخ�ان�� ا�>�ام 5��ن� زه ��ض أن h�Tه �� ا���ام ه\ا ��ض ��ا�Tه أن�اع 

Pا��� �?Bgا� J\ه hی�M نS� ،ت�?Bgا� �B��� 
��� h ����اج
 وإن �h�3 وزه ���Bg?�ت وه\ا ا�Tه

�B���� hآ�ن.  

إی�ك و���ل ا��S� �eنL یB\ل �� ا���q ا�?�ى، ���ل ا�>�م، �5 ح�5 إس�م : �لا�Tه �� ا���

  .ا���ء ��آf�� L یL��3، ���ل ا���e ه\ا زه أی�ً� زه �� ا����ل

 ا���س ه\ا : زه �����س  �� Lن��<� c5 أج� Hا���س وی�43 ا �� Lو�>�ن� L�3ول س�Uا Lه� l�X

أح��نً� ی��3?� �� سc�B ا l�X ،H�tخ\J ا�T3ة : زه �� ا���qأی�ً� ��ض، ��� زه �� ا���س، و

أf ی�ب �>�م ����L وه� : ��fسf 2 ی��5، أ�� O l�Xخ� ن��L ���ا��3 ی\�?� �� سc�B اH، ا��ی*

  .�?� �?�5، أf ی� رب �?�5 وه� �?� �>�م
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H�� y�3�� ء�X cآ ،Hس�ى ا ���� ن� زه ج��c<� k ذ�_ ه� أن �Tه��، وا�(�� واQخ�ة وا�ی5 

 L��وا�2�3 وا�4�ة وا�(�ا�k وا�O�Pن ا�>�ی2 وا��ی* وا��LP وأخ �5�z و���2 �( أن�o� hم ����ی* 

��L، ه\ا ا���3یj ا�(��k ا���نT�� kه 3B� ات�?g��� y�3�� ء�X cآ ،c�3وا���3 وا�.  

��E : وه�، و�Mل Oخ�ا��Bوه� وf ���3: ی�ج �Mل �r3B اUن��Bء: إخ�ان�� ا�>�ام   ��B5 ذا ا�\ي ی�

إن �5 آ�ن ���BM آ�ن�ا ی(��3ن ��ن�� �� : ��ج ا���B دارًا ��>2 ا�ن�� �� ���\وه� �Mارًا و�� �Mل Oخ�

 زهوا �� M ن���5 دن��آ2، أ�� ا���م �tآ�Z أهc ا� c�� �� 2<�خ�Q ?2، وإن>2 ��(��3ن�خ�O 5� c��

�5 دن��ه2 c�� ��� Eخ�ة ح�Qا .  

  ا���e �� ا�ن�� وس��� زوا�?� و���R?� ون4P?� وخ��?� و�� �� ا��Tاح�� : اUس�Bب ا�����3 ��E ا�Tه

���?� �5 ا�l4o وا��lo واUن>�د، وا���e �� اQخ�ة وإ��BM?� و�(�]?� ودوا�?� و�R�P?�، و�Xف �� 

 TR��)ا� k��g� ،خ�ةQار اوا���>� �� ��4رع اUهc ��?� �5 ا����ات، ا!آ�Zر �5 ذآ� ا���ت وا�

�� اH، إی�Zر ا�����4 ا�ی��� ��E ا�����4 ا�ن��ی�، ا�B\ل �u E��واUخ�ان، ا����غ � خ�ة وا!�BMل 

وا!ن��ق وآ�Zة ا�4�Mت ��ك �(��q أهc ا�ن�� وا�o�Xfل ��(��q اQخ�ة، ا!M�ل �5 ا��3iم 

�B�3 أخ��i� احTاب وا���م وا���_ وا���gاهوا�Tا���س��5ر ا� ی5 و���ص� س�.  

��ع O�Mن� ون�Bي وآ�� رأی�2 أن اUد�� ���L آ�?� �5 ا�>��ب وا����، وf : ه\ا ����ع خ��i جًا��

ي ث���ً� أ f��Tوج، �Mل ���L ا�4�ة وا���م��� fو cآt� fأ c�3ع ا�  :ی��3 أن �Tه �� ا�ن�� أن �

َوَأ�Gَ�ُْآْ� َ�ُ- َ�ِ)49* َأُص(ُم َوُأْ+3ُِ� َوُأَص�4* َوَأْرُ�ُ= َوَأَ�َ�و�ُج ا�49َ��َء َ+َ	ْ� َرcَِ; َ:ْ� َوا���ِ- ِإ<4* َ�َ ْخ�Jَُآْ� ِ���ِ- ((

  * )) ُسPِ�9* َ+8َ�ْ�َ ِم49* 
  )ص��� ا���Bري(

  E��3� L��M h�� ن�� � خ�ة، ه\ا  : �Tه أن ���B�M 5� cP_ إ�E یی_، أن ��O �� jI��ك اH �� ا�

  ْ�Pَِ� ِ+�َ	� َ�َ��َك ا���ُ- ا�=�اَر اVَ�ِْخَ�َة�Cَوا
)l4Pس�رة ا�(  

وأآ�B زاه �� ا�ن�� ���3یj ا�Tه ه� ا!ن��ن ا��3ص� H ا��oرق �� ا�ن��، Uنk�u L �� ا�ن��   

  وزه �� اQخ�ة، وأآ��u �Bح ه� ا��5�z زه �� ا�ن�� و��u �� اQخ�ة


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -��� ا!س���� ا����� .����3 اcBM ��Q ا��U) : 132( ا�رس  -��

  12-08- 2001: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�����zن

  fzه Lآ2 ن��ء cBM أن ن��� �� �����3 ����ع ا���Bع اس������M �>�ة �?�� جًا، أ�2 ی�tل أح

 
 ا�(��3 ودروس ا�2�3 آ�?� �zآiوا��?� �� ����و�?2، وخ ��Uی?2 واا������ن وأح>�م ا��LP ��5 أی

آ2 ج�اب ی��g ا�4ر ���ذا ی�43 ا����2 ر�L ؟ و��ون �tم أ���>2 آ2 ه� �� cل وا���ام، ه�ا��

�<g� J\ه ،����X h��� ت�M�3ت ������، آ2 ه� ا���Bة، آ2 ه� ا��g��� ًاا���3ص�  .� آ��Bة ج

   ���<� cف ا��س��� �5 ا���س�Xو ��Q5 ا� ��Uا ���M���3 و� ��Qأن� أرى أن ا���3 �� ه\ا ����3 ا

��ف ا���س ر�?2 ان�4��ا إ�E أ��J ون?�L، ی��3 أf ��>� أ��E ا���B ث�ث ��gة ���ً� �� �>� و�2 

��T وجc، �� أن_ �Mأت ی�Tل ��gیk، ��ذا �c3 �� ه\J ا����ات ا��iی�� ؟ ��ذا �c3 ؟  H�� 2?��

اQی�ت ا��>�� آ�?� ��3یH�� j سس ا�O�Pن ا�>�یO 2ی�ت آ�ن��، إن ���h ا��Q ث2 ���h ا��U آ�� 

 ����gح>�م ا�Uا���س ا k���� E�� �Pأ�� ح���� ن� ��Qا ���u �� hن���� Hآ�ن أص��ب رس�ل ا

ه2 ���eً�ا���� q�� ��Q����4 وا�.  

�Bس������ E��3� ل�M :  

 �ِ�gِ0َ�ِْمُ� ِ�����ِ- اbْ33(�ِإّ<ُ- َآ�َن َ�� ُی(C  
 ]�Mی� : س�رة ا���Q33ا[  

  L� h�M 5 ؟�z5 ه� ا��� cRس� ���tس ،H�� 5�O qإ��� E2، ح��e���E آ���  Tة : ا���آ���Bة آ�Rدا

یًا وه� ��يء X �ً��� L����Eg أ���ر حث جًا، آc �5 آ�ن �اخ�?� �5�z إن��ن 2�I إن��ن و

�L3 ح�دث ��وع ��h�i ��آL�B ��جk إ�E ه\ا ا�\ي ���L وا��\ر ��L، ���ذا ر�� ه\ا ا!ن��ن ا�\ي 

���L �?\ا ا!ن��ن ا�����j3 و��5 ح�دث ا���� ؟ �E�3 ه\ا أن5�z� L، ح���� ��3g أن  2 ��5�I

  .ه��ك إ�?ً� ی��س
 ه\ا إی��ن

� cوج T� Hا ��� ر���ن ����k ���ذا ؟ Uن?� �5�z أن اH إن �h�3 ه\ا ا��أة �c�3 �� حf cP ی�

E��3� ل�M 5�O qإ��� ،�iPه� ا�� J\5 ن�ٍج ه�z� cب �� آ�P3ا� Xأ �?BM�3ر���ن ی ��:  

) 80(َ	0ُْ�(ِم ِإَ�� َیْ(ِم اْ�َ(6ِ�ْ اْ�) 79(َ��َل َ+Qَ�>kِ ِمَ� اْ�ُ	gَ9ِْ�یَ� ) 78(�َ��َل َربgِ>ْ َ+َ 4ْ�ِ<* ِإَ�� َیْ(ِم ُیْ&rُ0َ(َن 

  C)81(َ��َل َ+ِ&cْ ُ�َ Qَ�ِ��0ِِ(َی2ُ�9ْ� َأْ'َ	�0َِ� 
  ]س�رة ص [ 

C*9ِPَGْ�ََخ�  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1620�� آ��ب ��
 

  ]76اQی� : س�رة ص[ 

  gِ>ْ َ+َ�)78(Cْ�ِ<* ِإَ�� َیْ(ِم ُیْ&rُ0َ(َن 
  ]79اQی� : س�رة ص[ 

  ��<g���� ،qیً� وه� إ���TیT� L� 5�Oر�ً� و L� 5�Oو ،�ًPخ�� H�� 5�O q5 إی��ن ی�����  إ���� *�Bأن ن

 ا2�U أج إن��نً� X2 أ�t�أن� أ _�\� ،L� ���M f Hا ���u E���� اH، ا!ی��ن ا�\ي f ی���_ �u E��

 ی���د ا����ج، حث�� أخ cBM ی����M 5ل ��Mی5 و3 وf : ی���� إ�E ا�� f أ��ال 
4�o� إن��ن

�ازن ؟ آ�j ا!ن��ن ی��ازن أن ی3 ن����z� Lً� أو أن� أسtل آ�j ی�. ��E4 رJO �� ا���( ی��4

���L وس�2  Hا Eص� �Bا�� ��� Hا J���� �ًن أن ص����ً� ج���M4� cا���ل ا���ام، ه cأآ Mو �ً����

ج�ء أح ا�����4 . ص��ا ��E ص�حB>2: ن23 ���L دره��ن، ��Pل: أ���L دی5 ؟ ���Mا: ��4�ة ����P� Lل

���_ ؟ �Mل ی� رس�ل ا�M :Hل �� hا���م ا����� أأدی �� L�tس ،L��� E�4� ،ره��ن��� ا� : �� L�tس ،f

���_، �Mل �� hأأدی *��Zل: ا���م ا��M kا���م ا��ا� �� L�tس ،f :ل�M ،5ی  .اQن ا���د ج�J: أدیh ا�

وا��� ��(��k  أن� ا�\ي ی����z أن هfzء ا������5 یTیون �5 ����ر و����R ����ن وا���3ص� ا�>��Bة

 ،fً�ح Lی���ى دخ� ���M 2ا����ی Xا���ل ا���ام ���م أ cی2�3 أن أآ f رضUا Lوج E�� 2��� cه

وان، ���q، و ی�ج اح�>�ر، و ی�ج اس�o�ل، وی�ج ا�4�pب، و� ی�ج �p وآ\ب، و ی�ج

�Bا�� ��إ�E اH ؟ ���?H�� 2  وی�ج �5 ا���3ص� ��f ی3 وf ی�g���� ،E4>�� أی?� ا!خ�ة آ�j د

fًأو.  

cBM أن أ��ف : �4M روی�?� آ��Zًا و�>�?� د�P�M جًا أح إخ�ان� آ�ن یj� �� c�3 ا����آ�ت �Mل ��  

�5 ا�c�3 وj� �ً3Bu ا����ك ی>�j خ��� fOف ���ة، أ���t� Lج �Xی�  ci3�� ك��� ��tآ�ن ی Hا

cBM ،ا����ك c�3�� �P�Mل د�ع ی��2 خ�iP� خ�رج�  L�ogا����ك ی 
أن أ��ف اH ح���� یt�� ص�ح

  .L وی�Pل �L اس�� ��� ����� fOف�L أ���

L� ل�P� ،ون ���ة�g�3 أن ��ف اH وج�ءcZ� J ه\ا ا����ك ی�Pل �L خ�q و� Lه� ن�� : 
�)�

L� ل�M ،ف ���ةfO ط خ����gا� :Lع وأن� وص���iP� ی� خ�رج��X L� ء�X f.  

���_ إ�E أ��y أ����_، إذا ا�ی5 �� وصc إ�E آ�
 ���_ إ�E إن��ق ���_ إ�E إذا ا�ی �� 5�co�o إ   E�

��k� _��� �� _�M أوfدك �k زوج�_، �k ج��ان_، �k أR���M_، إذا ا�ی5 ��  ،qح�آ� ح�اس_ ا���

ص�h وصc إ�E ا�3��Mت ا����3، ا��B3دات ا��R�3gی� ���M f �?� إu�Mً�، ا��B3دات ا��R�3gی� �cBP إذا 

�ًM�u��4 إ�gل � راء ا��)�   .ا��B3دات ا�������3 و���یf 5 ی�ج

َه7ْ َ�ْ=ُروَن َمْ� اْ�ُ	8ُ�ِEْ ؟ َ��ُ�(ا اْ�ُ	8ُ�ِEْ ِ+��9َ َی� : َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ:ْ� ا��9ِ&*4 َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل((

ِإن� اْ�ُ	8َ�ِEْ ِمْ� ُأم�Pِ* َمْ� َیْ ِ�* َیْ(َم اGِ�َْ��َمِ! ِ�ِ�َ��ٍم َوَصَ��ٍة : � َم�Pََع َ��َلَرُس(َل ا���ِ- َمْ� َ�� ِدْرَهَ� َ�ُ- َوَ�
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 َوَهَ>ا ِمْ� َوَزَآ�ٍة َوَیْ ِ�* َ�ْ= َشPََ� ِ:ْ�َض َهَ>ا َوَ�َ>َف َهَ>ا َوَأَآ7َ َم�َل َهَ>ا َ+�PَGْ�َ+َ =ُ0َGْ�ُ% َهَ>ا ِمْ� َ�َ��9َِ�ِ-

+َ -ِ�ِ�9َ�َ�َ��pُ -ِ�ْ�َ:َ 6ْ�َ�ِ3ُ+َ �ْ�3ََی� ُأِخَ> ِمْ� َخ�3ََی�ُهMَ�َْم� َ:َ�ْ�ِ- ِمْ� ا *َDِGْ�9َُ�ُ- َ�ْ&7َ َأْن َی�ْن َ+6ْ�َ9ِ َ�َkِ ُ�ِ�َح 

  ))ِ+* ا���9ِر 
 ]   ]���2، ا����\ي، أح�

  :َآ�ٍة وإ�E ا���ر، �Mل �E��3ه\ا ا��ی* وحJ ی2�P ا�e?�، َیtِْ�� َیْ�َم اPِ�َْ��َ�ِ� 4ِ�َِ��ٍم َوَصَ��ٍة َوَز  

 �َ�Gِمً� َ+�ِس)ْ�َ �ْPُ9ُْآ �ْ(ُ�>ِإ �ْ(ُ7َ ِم9ْ�&GَPََأْو َآْ�هً� َ�ْ� ُی �ً:)ْ�َ ا)GُEِ>ْ53(�7ْ�ُ َأ(C  
  ]53اQی� : س�رة ا�����[ 

َ�� َوَ�� ُیGُEِ9ْ(َن ِإ��� َوُهْ� َآ�ِرُه(َن �ِإ��� َأ<�2ُْ� َآEَُ�وا ِ�����ِ- َوِ�َ�ُس(ِ�ِ- َوَ�� َیْ ُ�(َن ا���َ��َة ِإ��� َوُهْ� ُآ��54(َ(C  
  ]54اQی� : س�رة ا�����[ 

َصَ=cَ �2َPِ�َْ�َ� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُ'7ٌ َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإن� ُ+َ��َ<َ! ُیْ>َآُ� ِمْ� َآrَْ�ِة َص�2َ�ِ��َ َوِصَ��ِم�2َ َو((

� ِ�ِ�َ��ِ<�2َ َ��َل ِهَ* ِ+* ا���9ِر َ��َل َی� َرُس(َل ا���ِ- َ+kِن� ُ+َ��َ<َ! ُیْ>َآُ� ِمْ� ِ���ِ! ِصَ��ِم�2َ َأ<�bْ�ُ �2َِذي ِ'�َ�اَ<2َ

  ")) ِ!َ* ِ+* اْ�َ#�9َوَصَ=�2َPِ�َ َوَص�2َ�ِ��َ َوِإ<��2َ َ�َ�=�ُق ِ��ْ�َ pَْ(اِر ِمْ� اْ�َ ِ�ِ� َوَ�� bْ�ُِذي ِ'�َ�اَ<�2َ ِ�ِ�َ��ِ<�2َ َ��َل ِه
 ]   ]أح�

6ْ اْمَ�َأٌة ِ+* َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� ُ:َ	َ� َرِضَ* ا���ُ- َ:2ُ9َْ	� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ُ:>4َ�(( 

� َم�6ْ�َ ُ'(ً:� َ+َ=َخ6ْ�َ ِ+��2َ ا���9َر َ��َل َ+�Gََل َوا���ُ- َأ�P�َ �2َPْ�َ&َ�َ �2َ ِ��َ� ِه��ٍةPِ�ْGَ�2َ َوَ�� َسPِ	ْ0َ�َْأْ<6ِ َأ ��َ �ُ�َ:ْ

  " )) َ�َ&ْ��2َ�Pِ َوَ�� َأْ<6ِ َأْرَس�2َPِ�ْ َ+َ َآ6ْ�َ ِمْ� َخ�Jَِش اْ�َ ْرِض 
  ]ا���Bري [ 

�?\J ا���ازی5 ا���س ه��>�ن، ��Tان ا��c��3 ا�T��� y�Mان ا��رع ���Tان آ�
 ا���ل ���Tان إن��ق   

ی��م ����L �5 ث�و�L وی>�LR���U �?B �� ح���L ؟ ی�Pل �_ ه\ا ا���ل f أری أن ی\ه
  ا���ل، آ2 ���2

5?Pح L���� �i3أن ی ��E اf H ی�ی E�tه� ی� ،J  .إ�E ا�4?� ه� ی�gع ��ح

  ")) إن ا��'7 ��0&= ا
 س��P :�مً� �p ی�Dر ���(ص�! +P#; �- ا��9ر (( 

c اUح>�م أ�3X إذا ا!ن��ن �� وصc إ�E درج� و��ف �5 ه� اH واH ی� إخ�ان أری أن أآ�c ���ص�  

 k�Bی �ًZ� ن����� ��Bدات و���3�ت �( ��iی5 �?2 سی3 ������ن cBM أن یL�43، أ�� إذا �?2 ا�

 ا2�U أن X2 أ�zة، ا�\ي ی�� ��س��� k�B2 ی��� �� �����، ی5�3 ��?� ��iی�P ����� أح��نً�، �(���

�ن �� ا���( ه� �� ا�c�3، �� اUس�اق، �� ا��c��3، �� ا��zس��ت، �� �>��
 ا�ی5 �5 ی>

��ت ا��ریq، �� أ�?�ء ا�(���3ت، ه�� ا!س�م، ی��3 ا����2 �M �� ،ء�BuUدات ا���ا������5، �� 

 hی�� LM��� ،Lu�Bان� ،Jح��ؤ ،LM��� L���h ا���e، ص �eا�� h��� Lأ��ن� hوه� ص�� �����Uس�س دا

�T وجcا� Hل ا�M ى آ����ه\ا ه� ا����2،  ،�e�:  

Cُ�واEَ9ًَ! ِ���ِ>یَ� َآPْ+ِ �9َ�ْ0َ#ْ�َ ��َ �9َ��َر�  
  ]5اQی� : س�رة ا�������[ 
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�� ا!س�م   آ��� ی�ى ���2 ی>\ب ی��J�P وی���P دی�L وی�Pل �_ أن� ا��4، ا�>�� ه� ا�U �4ن �5 ی

 ���� ا!س�م ی���ل، �5 ی���L س��، ی3ی>\ب، �5 ی ،L��� 5Pی� f م�ا!س Lه\ا آ� ،yM� f ��

  .آ�م ����ض

_����ه�ا �5 إس��_ ؟ �5 اس����P_، �5 صM_، �5 أ��ن�_، �5 g5 ا���س أن ی� 
�� jأن� . آ�

 L� yث�� �5 أث �� اUس�اق أی��ن آ�ذ�� ����� ��X�go، ه\ا ا�\ي ی��� ا���اری� واH ح)� 2�t�أ

��gة �R����� وه� h�� 2�� �ً23 ا���س أح��نi5، ی���� �g�yM ه\ا آ�j  خ��� � f Lم أآ����

�� �r3 ا���>���5 ���>���ا �� ی��4ًا وی��� L�� 2�P؟ وی ����� �B�� 5� LMرز 
؟ آ�j إن��ن ی>�

 Hا ��ه\ا ا����B ا������، آ�23i� j یk�B ا���� وص�حLB ���2 ؟ آ�j إن��ن ی��3 �5 ��f c ی�

T����M �� ه\ا Oج�ر،   f ل أن��Pف ؟ یfO ة�g3� ج� ���_ ا�����z� j؟ آ� ����� �M�� 5� cوج

��2 ا��5�P أن ه\ا ��q أج�ر �c ه\ا ��h د��رة، Uن أ���p E�p �� ا���gا��ن ����� fOف ���ة،  2�3�

�ًM�uه\ا ���>5 إ q�� ه\ا E�3� فfO ة�g��� د��3ا �_ �� ا����� ��.  

�� اH، ���ذا ���E ��ى ��   �� f kری�g�� ا���ل �� ��3ص� 
Oج�ر ا���Bت �� ��3ص� آ��Bة، �>�

��� أی5 ا���c ؟ ا����2 دا��� آ��B وه� ص�� ،h�L���3 ص�دق، ی�ث_ ص�دق، �L���3 أ��5،  Hا

��� وأ��ن� وصق، ه\J أرآ�ن اUخ�ق �Sذا ا��5�z �� آ�نh أخ�LM ص�رخ�  ،j�����3ض �X L?�ة 

 ی>�ن ����� ��cP، وMو cPأن ی� c����� 
��u م ؟�ا���س ��!س 
ا��� یL� ���P ا���س آ�j ی3(

نcP ا������3ت �p �� ا����fن، ��ى ا����2 یL���� ��B آ�X cء أ�� ص��L وص���L وح�Le �>��ب 

  .اf H ی>��

  )� f ًا�������?�، آ��� أن� أ���E �� ه\J ا�3(��� أن أ��5 �>2 ح�س
 ن��_ ح���ً�  qُMا ،�ًM�uإ �?���

ح�سhB ن��_ ح���ً� ����ًا �� ا�ن�� آ�ن ح���_ ی�م ا�����P ی���ًا وآ��� آ�ن ح���_ �� ا�ن�� ی���ًا 

 ،cu�Bا� �Rدوا E�� y��� yا�� �Rودوا kوی�� �gم ی���ا!س Eًا، ح����� ����Pآ�ن ح���_ ی�م ا�

4� f hأن ���e�ق أن ا��3ب �� ج�ه���?2 آ�ن�ا cR�BM ����ر�� ������ ح�E ا!س�م ی>�ن ���رة 

 ح�fت ا��اح� Xوه� �� أ Lوج�T� ل�Pی cی��3 رج ،�?Mخ��ر زن� ا�3��Mت ا!��ح�� ا�f cP3 ی4

 5<�� L�Z� ذآ� cرج ����tی Eی(��3_ ح� L���E ج���� ! اذه�B إ�E ��ن ��س�L�� �3�B ی��3 د��

�� أ��3ف ������، خ��ر �� ا�\ي B�M?2 ؟ �� ا�\ي �R�� 2?B�M وث��ن�5 �� ا�(�ه��� ���ق ح ا����ل، ر

درج� آ�j آ�ن�ا ور��5 ؟ آ�j آ�ن أحه2 ی��س
 ن��L ح���ً� ����ًا ؟ أن� f أ�Mل �>2 ه\ا �Xء 

J �]� ی���L�e� k، ا�����ء آ�ن إذا �� 5?��� h�� cI �� jPأن ی rوع �>5 أ�� ح���� ا����3ن ر��g�

�ًZی���L ی�Pل حث ح Tآ�� Eإ� cإذا دخ TیT3ا� B� 5� ���  :خ�صً� ی��i ا���اج، آ�ن س�ن� 

  C)205(�َأَ+َ�َأْی6َ ِإْن َم�9َ0ْ�Pُهْ� ِس�9َِ� 
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  ]205اQی� : س�رة ا��3gاء[ 

��L�<� 5� E اH �� اUرض   yBi�� ی�Qا J\ی� ؟ هQا J\اخ��ر ه jآ�.  

9َ� َ:2ُ9ْْ� َم� َآ�ُ<(ا ) ��pُ)206 َ'�َءُهْ� َم� َآ�ُ<(ا ُی(َ:ُ=وَن ) 205(�َ� �َأَ+َ�َأْی6َ ِإْن َم�9َ0ْ�Pُهْ� ِس9ِcَْم� َأ

  C)207(ُیَ	0ُ�P(َن 
  ]س�رة ا��3gاء [ 

  :إخ�ان�� ا�>�ام

   cآ kس��آ_، راج cآ k_، راج��4را� cآ k_، راج�ح���� cآ k، راج���ذا �����ذا f ث�رة، ان���

�� ا�� f �M�����M�_، أي  �?�� ��3ك �5 اH ان�4ف ��L، أي ���Bی l�X أي ،�?�H د

���یBX 2?� د�?�، ح�ول أن �c�3 ج�د إ�E دخ�_ وإن��M_ و���_ وآ�X cء، f ی�ج جوى �5 

L� 2�e3ك ذ�_ ا���� q�� ا�\ي أ�� ��Q����4 ����� ا��ء �����3ت �i�  :إ

 �ِ�gِ0َ�ِْمُ� ِ�����ِ- اbْ33(�ِإّ<ُ- َآ�َن َ�� ُی(C  
 ]�Mی� : س�رة ا���Q33ا[  

�� ا��Q أ�� إذا ���h ا��U و�2 �u �� Eن���� ��Qا h���3 أن � ��Uا h��� وأآ�ر إن_ إذا ��وأ

��U5 ه\ا ا� h5 �� ا������� ��Q�3ف ا�.  

اQن ی�ج ��ج� ���وى ی��3 آ�X cء ی>�د أن ی>�ن ��Bحً� ی�Pل �_ �� ا����i ا������R ا���ن��   

نوة س��3?� ا���� f ی�ج ��نk، ا���� ����ح وا���oء ����ح وا��lM ����ح وا���c�Z ����ح  ی�ج

وس�� ا���أة �5 دون ���م ����ح وا�����P ا����ي ����ح آ�X cء ����ح، ی�Pل �_ ا�ی5 ی�� 

��E ا��Uا�یf 5 ی y��� hح�ج أن L��   .�ج

 ���� ،��اH ح�م ا���� أf ی2�3 أنL س�>�ن ه��ك �� ���cBP ا���?� وا��، ا��U وا��، ا��?� وا

اUی�م ���ك �zدي �Mوض اس���Zری�، ا����م �5 ا���� اfس�?�آ� ���م أ�� اfس���Zري ��p ���م 

  .ی�����ن ������h �5 ا��gع

��� ا��Zن�� أن ه\ا ا�ی5 ا�2�e3 ا���س �2 ی����J�B ��ى �  ��Mو ،j�3� H L��e3� نU �����M 5 أن�

 2?� �� L2 ن���Pآ���ت ی Eات أو إ������ Eوات أو إ��j3 �� ا����PZ اUص��� ��ی5 إ�E ن

 
� �>�ن ه\J ا�>���ت �� اUصc ص����، ی�iP���� ���3 ا��P�M ا�c����� �P�M أن ����Mص��?� و���

f 5��iP ی�س2 ا�cu�B آ�L، ا�f cu�B ی3 وf ی�E4 وا�� جًا خ� ���2�P ��5 ن5��iP �5 ه\ی5 ا��

 f yول ی��3 ا��U2 ا�Pا���� E��إ2�P��� f واح وإن رس�h ����ن ��� 2�P��yBi ه\J ا�������Pت 


 ����ن خ� ����� ��>�� ؟ ا�cu�B ����ن �]� �ی�3د ��س���3ب خ� ���2�P واح أه�ن أم أن ����

Bًا ا�ود و�uیc ج�� yی�iا� cu�Bاس���3ب ا� �� h�pإن ����ن �>��� أو yا�� 
����i أن ����

cu�Bن ا��i� E��  .اس���hB ا��y آ�ن ا����P� yسً� �_ ود��ً� 
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�T وجc �� ه\ا ا���Pء أو �� ه\ا ا�رس، ه\J اQی�ت ا�>�ن�� ا��� �� ا�O�Pن ا�>�ی2    Hا E�� E���أن� أ

 ،L� ����e�Tداد خL� ����g ��ذا ن�c3 �?� ؟ ����3 إذا �Mأن�ه� و�>�ن� �?� ازدادت �H�� �����3، یTداد �3

��E أنT��� �� hان �� أن ا�g?�ة ا��� Uا cZا�� Hو �ًBی�P� ،Jأ�� y�Bi� Eإ� �ًM���� _ن�� )� \R��

��ت وزن?2 خ��� �pا��ت هc ی�>5 أن �jP ه\J ا��oا��ت ��M ��ك �(������5 ج��B_ وزن?� آ��� و

دًا ا���q أ��م ا�p j�Uام ؟ �� أردت أن أ��i وحات � h3ام س��p jة ا�(���� أ��?gة، ا��?g��

��ت وزن?� خ��� ��M ك��د �5 اUص�Mء و� k� qوج�� 
دًا �5 ا�>��
 و�Mأت i5 ا���

  .�pا��ت، ا����� �pا��ت  f�jP أ��م ا�p j�Uام

j إذا أ����i وحات ��ی��ن ووحات ��g?�ة، إذا ا�g?�ة أ��p jام f یjP �� وجL ا�g?�ة إf أ�  

�]��� وX?�ا�L آ��Bة، أح��نً� یخc �� ص�اع  L�����M ن�<� 
�oام، ا!ن��ن أح��نً� ی�p �R�� qوخ�

���L، أ�� إذا آ�ن إی��نL آ��B جًا ار��ح ��M M E�� L�ا�?X ه\ا E�3� ص�اع ��ی� �� cی� إذا دخ��

���ق �5�B أن �>�ن ����oً� إذا آ�نh ا�g?�ة �Mی� وUا �� c���3 و��5 أن �5 ا��4اع ودخ���ت ��Pا�

��_ �X fء ��M _ أ��م�ا�?X >�ن�ت و��5 أن ����Pات �� ����ى ا��?gن �� ص�اع ��ی� إذا ا��<�

���L وس�2 Hا Eص� Hواص�ً� رس�ل ا cوج T� Hل ا�M آ�� _�\�:  

 �ٍ�gِ:َ ٍ̂ �0َ�َ� ُخُ� Qَ�>4(�َوِإ(C  
 ]2�Pی� : س�رة ا�Q4ا[  

  f yإن_ ذو خ� q�� 5<��� ج��� ��t� M ��Bا� �X E�� jP�4ر إن��نً� ی�2، �e� yخ� E�3� _إن 

 f ج��� E����E ��� أآ�B ��ج� أ��E ��ج� أ ci� cBأ�� إذا آ�ن �� رأس ج L��B� أو J\خt�� �����

���ق أنh �� ح�ز ح�یT �� ح54 ح5�4، ا�ن�� ��o و��� و���Uا �� hآ� ���<� ،Lإ�� c4�.  

  hدخ� hإس�� c�3� زرت  ،�M�i� L� ط���� 
3<� cت وآ�B3<� إ�h�� J�B�� E ن�eي أنL ی�ج

�5 ه\J ا��>�B3ت �Mل �� h�tس : k�3
 وی�<� c<X E�� 
4� ��Biا� J\ه ،��Bu cZی� 
3<� cآ

 E����E و�L��M 5 اUس�c آ�� ���k ��?� أوزان ����ری� Uا L��M 5� EPج?�ز ���� ی� �� 
ا��>3

ي �Mة ��Pو�� ه\J ا� ��Bi�j�4 ه\J ا���Biت، ��Bu ����� ��Bu أcM أي وزن ی>�� ه\ا ا��>3
 أ

�tن� �3Xت أن ه\ا ا��cZ ی��ن� جًا آc إن��ن �L ����ى إی��ن ��E أي X?�ة ��oی� ی>�� ؟ أو . ���ن�

 E��ك �����5 ��>�� إ�� ا!�pاء أو ا���o، ی�ج إن��ن ی>�� ����E أي �j��� �o ی>�� ؟ 

��E أن : ن� ا���B ا�>�ی�M 2ل��o �5�3، أ�� س� ����X �� ��Pی���� وا� �� q�g�3ا ا��واH �� و

  .�L ح�E یJ�?e اH أو أه�_ دونLأ��ك ه\ا ا��U �� ��آ

 Eإ� ��tی f _أخ\وا اس� L� c�M �� خ�O إن��ن ی�ج إن��ن �� L�3iM إر�ً� إر�ً� f ی�43 اH، ی�ج

  .�5 ا���( �>��� ��M?� إن��ن ی�Tح �L3 أح��نً� أو t�� ��pآا�روس، آ��� واحة ه\ا ��اق ���� و�



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1625�� آ��ب ��
 

J إ��M Lى اUرض �>���?� �� B3� f _ی��� f إن آ�ن JB3� س�� ه\ا ا�\ي�M �?�3� ل �>2 آ����Mأ

 Eأن ی���_ إ� cP3أی L��BM �� رضUء �� ا�X cآ ،E�e3ول ا�L��BM، ا�ول ا�E�e3 أس��� ا�

  !L وه� f ی���_ نh ��ی أن �3�iإن��ن أ

 Eن� ��سن� �� ا�ی5 �(��B ��4ر �]� ����M س����?� �Xذ�� �3?� س���ه\ا �����c ی�ج ح�fت 

 �� ،L��B�t� Lان��t� Lس���t� Lن��oi� LRی��B<� L�و�B)� ن��وخ���R وه� ��(?� ن�� ا���B وراءه� ��

E��3� ل�M ،cأ�   :ا������ت اUر��� f ی�ج

  C)62(َ��َل َآ��� ِإن� َم0َِ* َر�4* َس2ْ�َِ=یِ� ) 61(ُم(َس� ِإ<�� َ�ُ	ْ=َرُآ(َن �َ��َل َأْص�Nَُب 
  ]س�رة ا��3gاء [ 

ة ��p�u وهfzء �Xذ�� c��M ��(?�ن ن��   Mح� qأس��� ���آ� ن� ��Bج�� آ cأ� �� اUرض f ی�ج

�Bا� c3ج cوج T� Hا ،cأ� � �uیPً� ی�Bً� ���� خ�ج ا���B، ا���B أ���?2 وا�3و وراءهf 2 ی�ج

��Bق وه� �� وس� ا��oن أدرآ?2 ا����� 2?3B�خ� وQف ا�i5 ا�� Eأص��ب ��س.  

   5i� �� ًةt)� _ى ن����5 أن � �Bرض أآU�� �B�4� �� ��3ًا، ی ه\ا Uن�X Lء راkR ج��أن� أ

�4ون�� �L ح�ت، �� 5i� ���I ا���ت، ا���ت وزن�R�� L وخ���u 5ً�ن وج�B أآ�L ا���3�� ا�3

 
أر�5u �3 إذا أح
 أن یc�3 س�وی�g ی��� ��L وی��g ی(�k ا���_ ویtآ�?2، ر��3 و��J ا����

 ����ث�ث ���R آ��� ث�ث ر��3ت �� ا���م 5u ح��
، ا���ت ح��ان ثي، ا���ت ج� س���� 

ً� وخ���5 ث��ن�� وأر�5�3 س��� وه� �c�3 ���آ��?� �>q ا�(�J ا���ت، ا���ت ��L خ����u 5ً� ده�

 cأ� 
�uً� ���ً� ی��ج ��L ��5�3 ����ً�، إن��ن ی( ن��t)� Lًة �� �5i ح�ت هc ی�ج أ�c ؟ ن�

E��3� ل�M   :ا��(�ة ص��، هc ی�ج خ���ي �k س�ن� ی�نq ؟ f ی�ج

Cِت�	َ�ُ%g�9ََدى ِ+* ا�+َ�  
  ]87اQی� : س�رة اUن��Bء[ 

  Xأ f ة�� jی� أروی?� أ�Qا �� H�� 2�Mأ�?�� kB.  

 �َ�	ِ�ِ��gِإ<4* ُآ6ُ9ْ ِمَ� ا� Qَ>َ�Nَ&ِْت َأْن َ�� ِإَ�َ- ِإ��� َأْ<6َ ُس�	َ�ُ%gِمَ� ) 87(�َ+�9ََدى ِ+* ا� Wُ�9َ�ْ�#>َ�9َ َ�-ُ َو&ْ#َPَْس�+َ

C4�hَ�ْا  
  ]س�رة اUن��Bء[ 

  :وf ی�>5 أن �>�ن l4M ا�O�Pن l4M إf أن?� �Mان�5  

  ُ)88(C	bِْم�9َِ� �َوَآَ>Qَ�ِ ُ<9ِْ#* اْ�
  ]88اQی� : س�رة اUن��Bء[ 

   ،��Zأ� ���i3ی cوج T� Hا ��<g� f ی�ج � ��<g��EM إ�E ����ى أن �>�ن �� �5i ح�ت، f ی�ج

E��3� ل�M ،ة  :س�ن� إ��اه�2 أ�J�P �� ا���ر آ��� واح
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  C)69(�َی� َ<�ُر ُآ(ِ<* َ�ْ�دًا َوَسَ��مً� َ:َ�� ِإْ�َ�اِه�َ� 
  ]69اQی� : اUن��Bءس�رة [ 

��E إ��اه�2  cPد، �� �2 ی�Bً� ���ت �5 ا���س cPد، �� �2 ی�Bة ا�X 5� ل ��دًا ���ت إ��اه�2 ��دًا�M ��


 ج�q ا���ر، آ�ن� ��دًا وس��ً� ��E إ��اه�2 ه\O Jی� uی5، ی� ن�ر ی���Qا �o�U ���3ل ا���ر إ�E أ�

  .ث�ن��

���L ا�4�ة   �Bردوا ا���u 5ا�\ی L�� Hا ���� ن�e : وا���م و وص��ا إ�E ا��oر ی�Pل ا�4یy ر

L� ل�M ن�O�� L�M �u�� Eه2 إ� رأون�، �Mل � f :L��Tن إن ا�M ،��3� Hل �L ��ة ث�ن��: أحP� : ی� أ��

E��3� L��M أ�P� 2: �>� أ���4ونوBی f 2ون إ��_ وه�eاه2 ی��.  

X cآ J�� 5� k� �g�� ؟ �g�� 5� k� hأن L��\ا��?� أن ی E���ء، �?�� �� ��P3ل ا��أة ���ف 

E��3� ل�M ،ن����:  

C4��َ�ْا *+ِ -ِ�Gِ�ْ َ+َ -ِ�ْ�َ:َ 6ِEَْذا ِخkِ+َ �  
 ]l4Pی� : س�رة ا�Q7ا[  

  .�E�3 ه\ا أنL ��ت و�L�3 �� ص�وق  

  C)7(ْ�َسِ��َ� �َوَ�� �Mَ�َِ+* َوَ�� Nْ�ََ�ِ<* ِإ<�� َراد%وWُ ِإQِ�ْ�َ َوَ'�ِ:ُ�(Wُ ِمَ� اْ�ُ	
 ]l4Pی� : س�رة ا�Q7ا[  

E��3� ل�M ،5��ر�gB� ه��g5 ن?��5 و��  :أ��ه� ���tی5 ون?�ه� 

   fو ����� fه\ا ث�ن� أ��، و L�P�t� L��� hذا خ�S� ،ه\ا أول أ�� L�3�وأوح��� إ�E أم ��سE أن أر

  .��Tن� ه\ا أ��ی5، إن� رادوJ إ��_ وج����J �5 ا���س���g� 5ر��5

<�� َراد%وWُ ِإQِ�ْ�َ �9َ�ْ�َ ِإَ�� ُأم4 ُم(َس� َأْن َأْرِضkِ+َ -ِ�0َِذا ِخ�Gِ�ْ َ+َ -ِ�ْ�َ:َ 6ِEِْ- ِ+* ا4��َ�ْ َوَ�� �Mَ�َِ+* َوَ�� Nْ�ََ�ِ<* ِإ�َوَأْو

ن� ِ+ْ�َ:ْ(َن َوَه�َم�َن َوُ'9ُ(َدُهَ	� َ+�3َGَPَ�ُْ- َ�ُل ِ+ْ�َ:ْ(َن ِ�َ�ُ)(َن 2ُ�َْ� َ:ُ=ّوًا َوَ�َ�<ً� ِإ) 7(َوَ'�ِ:ُ�(Wُ ِمَ� اْ�ُ	ْ�َسِ��َ� 

� َأْن َی�9َ0َEَ9ْ َأْو َ<Wُ<َMِ�P َوَ�=ًا َوُه) 8(َآ�ُ<(ا َخ�ِ�ِ��َ� �َ:َ Wُ)�ُPُGْ�َ ��َ Qَ�ََو6ِ�َ��َ اْمَ�َأُة ِ+ْ�َ:ْ(َن ُ���ُة َ:ْ�ٍ� ِ�* َو �ْ

  C)9(َ�� َی0ُJُْ�وَن 

 �ًcِر�+َ �) 10(ِإْن َآ�َدْت Pُ�َْ&ِ=ي ِ�ِ- َ�ْ(َ�� َأْن َرَ��9َ3ْ َ:َ�� َ�ْ�ِ&Pَ�ِ �2َُ)(َن ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� � َوَأْصَ&َ� ُ+bَاُد ُأم4 ُم(َس

�َ�ْت ِ�ِ- َ:ْ� ُ'9ٍُ; َوُهْ� َ�� َی0ُJُْ�وَن ُ&َ+َ -ِ�4��ُ -ِPِ11(َو6ْ�َ��َ ِ�ُ ْخ (C�ََ�اِض	َوَ���ْم�9َ َ:َ�ْ�ِ- اْ�َ  
 ]l4Pس�رة ا�[  

5 �3 وh��Mوه\ا ا����ی2 ���ی  � L�3B�� L�3، أخ��  :f k�� 2 ���ی 2��gیk، �� ا��2P ثي ��

َ+َ�َدْدَ<�Wُ ِإَ�� ُأم4ِ- َآْ* ��Gَ�َ َ:�2َ9ُ�ْ َوَ�� Nْ�ََ�َن ) 12(�َه7ْ َأُد�%ُ)ْ� َ:َ�� َأْه7ِ َ�6ٍ�ْ َیْ)Eُُ�(َ<ُ- َ�ُ)ْ� َوُهْ� َ�ُ- َ<�ِصNُ(َن 

  C�َ̂و0ْPَ�َِ�َ� َأن� َوْ:َ= ا���ِ- َ�
 ]l4Pس�رة ا�[  
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 k� آ�انUا yخ�� k� 5 ؟� k� h5 أن�O ك �5 أج�_ إذا����ل �B)2 ا��e3ا� H�� 2�M5 أ�z� ح���� hأن

5 ��J أ�� � k� ،وا�(�ن qا!ن J�� 5�Lآ� ��Uا kی�ج Lإ�� Lء إ��X cآ.  

ًا ���ز��ً� وآ�X cء ���Bط وآ�c ج?�ز ��L ج?�زی5 ه\ J����g(� ا�\ی���M 5ا ��?� ا����ي وج��3ا 


  .وآ�X cء ���م و��?� س�3B رواد ���ء ���?�� ا��أة وأJ�P�u س5�3B ث�ن�� آ�ن آ��ً� �5 ا��?

ر �� صی y����J ا�M Hل ��  Pى ����� ا�اؤن� ��3?2 اcBM H أر�k س��ات �� إح�آ�h أن� �� : أ

L5 ح��� cآ E<ء أ���ر ود�� ا!��م دPا���م ا��>� �� ���� ا�  E�� Jء����E ا��?�د واس��� د ��د

��5 ه\J ا���k س��� ا��?�د أرادوا أن یtخ\وا ره�5R �5 ا����ج Uن  �� �ًBی�P� ��ا��?�د ر�k س�

ا���س آ�?2 �� ه\J ا����� �� ا����ج ه�]�ا �R�u��5 ��وح���5 ه���آ���� وه�]�ا ���R و��gون 

�3��ن و�g3� fی5 س��، وه\ا ا����� ���� آ���نوس آc واح �>�j خ��� ��ی�5 وf ی�

 P�ا�>���نس ا���oار ی�5P ا��4اع ا�����ن� ی�5P ا���o ا��Pi���� ����3، ی�5P ا���ح اr��U ی�5P أ

 5���R�u ه�]�ا �Bس ن�اUج?Tة ا!�>��ون�� ری��� �5 ا��iاز اUول ��4رع ی��3 ن��B، ا�>���ن

ر وh3M ا��R�iة ا����3 ��E ا��R�iة  ����iن �� ج��ب ���Bن �����iا ا���س �5Pا� ���� �� Hت ا���

 Eو�2 ی�� �ًi�����E �����3ٍة ه��ك و��ت �� ���� واحة ���R وخ�q و��gون  �ً��3 �3Mوو Eا����

  :ا��?�د ����رة ��\ أن أس�h دو��?2 وح�E اQن ��cZ ه\J ا����رة Uن ا�M Hل

#ْEَ�َْم3َْ�ِ� ا ��P�َ *َ5(ِ� �َسَ��ٌم ِه(C  
ر[ Pی� : س�رة ا�Q5ا[  

أن� أس�P وf أدري ��� أسf ،�P : ��� آ��gا ا��4وق اUس�د Oخ� آ��� ��M?� ا���iر ا���3ي �Mل

  .أ��ف

�T وجc ی�ی?2 ا��(�م    Hة و��وءة ا��L و�� ���B ����� و��3ون ون(�u �� 5إذا آ�� ن� cخ� Hا

�T وج�M ،cل �3 Hا   :��IE?�ًا آ�X cء ��

C-ِِإ��� ِمْ� ِ:9ِْ= ا��� �ُ�  �َوَم� ا��9ْ
  ]126اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

C�ْ(ُ�َ ;َ�ِ�cَ ��َ+َ -ُْ�ُآُ� ا����  �ِإْن َی9ُْ
  ]160اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

C��َ>ْ%=َ��ِة ا�Nَ�ُْرُس�9َ�َ َوا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِ+* ا �ُ�  �ِإ<�� 9ْ9َ�َُ
 ]���p ی� : س�رةQ51ا[  

  C)173(َوِإن� ُ'9َْ=َ<� 2ُ�َُ� ا�hَ�ِْ�ُ&(َن �
  ]173اQی� : س�رة ا����4ت[ 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1628�� آ��ب ��
 

ه2 س�حc �5 أج�c س�احc ا�2��3 ��5   ��  اH هfzء �� ا���gل ج��ان�� ی�ج?X �4M cآ ی�ج

 اس���Bل إ�E أز��� أن� رآL�B ������رة ث�ث ���R وث��ن�5 آ��� ���ًا �� ���Pi اس�?� إز����p h أز���

 f أدري ��Bط ���ی� وح�c ��ج5 ورا�4Mت ��Pا�� E��ه� ���ن �uیc ی�ج ح�c ���ی� أو إح��� 

3 ا����� ا��Zن�� � cخ�ة �5 ا���t�� ��و���ف �5 إس�اc�R و���ف �5 أ��ی>� وح��P� c إ�E س�

ة أص��L س>� ��Pا� R�M و أنBء ی��oوا� lMا��(�ن وا�� �P� ن��� ا��س���Bا� E?ان� �g� 5� 
�u

ام Mأ h�� j�4ا�� k�م ج�ء ��j�4 وP� 5<ه\ا ا����� ی� j�4�� ��tأن ی ��Bآ ����

 �� ة خ��L و�E ه�ر�ً� وه� ا���ج� ا��ح�X 5� إی��ن J��ا��ا�4Mت و�Tق ه\ا ا����� ی�>5 أن 

� �?�� 5� c<� �?��� 5� c<� ة��M �Bة أآ��Pا� J\ال هT�Tة ج�ء ا��g� fإ �Z��Zا� ��5 ا����ف ا���

 h�Tأی�م ن ة وا����ء وا��ا�4Mت أص��Bا �� خ�B آ�ن، �3��Pط وا��Bوا�� c�R5 أ��ی>� و�5 إس�ا�

ي ص�دق �Mل ���� Hآ�� وا��ث�� أخ �5 ح� �tآ��L����t� L وس��را��p : Lاص� إ�E أ���ق ا���B، ح

E��3� ل�M ،��Bع ا��M �� آ�� ه� �?���� E��  :ح�E أس��ء أص��ب ا���Bت 

  C)12(�ِإن� َ�3َْ� َر�Jَ�َ Qَ4ِ=یٌ= 
  ]12اQی� : س�رة ا��Bوج[ 

ه\ا ا�\ي ن(� ����L ه� صیy أخ ��� �� ��آ�� وحثL ا��4P ����ً� وأن� �� روی�?� وج�ء��� �]�ت   

 LPی س�k �5 صMو l�g� h�Pأن ا�� Eإ� �?� �ًo��B� م �� روی�?� خ��ً� أن ی>�ن�gا� �� �?��اUوراق 

��gة آ�ن ا�T�Tاله\ا ا�\ fإ �Z��Zا� ��  .ي ن(� ����L ا��ح� ا�\ي ج�ء ����j�4 ث2 و�E ه�ر�ً� ا���

أ�� ا��gء ا�\ي f ی4ق آc أخ �5 إخ�ان�� ا��?�س�5 إذا �� ز�Tال أول ���ء ی�4ع ا�6��g وا�\ي   

����� ����X و��( Lا���� ا���آ� �]\ن� E�� )�� ة ص��oة، ��j4 إز��h ی�ج��M L� ي��P� 

�� آc �� ح�ل ا���( أن�Pض ار����L ث�ث�5 س�����ًا أن�Pض ه\J ا��4رة أن� �X ?3� LBو�(�ن

���?� ث�ث ��P��3ت، h�M �?2 �� ا��y��3 اUول �����أن : أخ\�?� �5 اfن��ن�h و��3Buه� و��ن�ه� و

E أور�� وأن ز�Tال أز��h ح�ب ا����� رس��� أ��ی>� إ�E ا�2��3 ا���Z* وأن ح�ب ا��P�Bن رس���?� إ�

�� و�� ح�ل ه\J ا��]\ن� وا���( آ�X cء �X رس��� اH إ�E ا��gB، �]\ن� و��( �2 ����ن و�3?

�h ه\ا ا����2 �� ��آ����ة أص�M �� h�Bع ا���B وی�ج ��Mة ��Pال وا�T�Tا� Tآ�� hوإز�� ���.  

ل ا��ف �k �5 أن h���g، ���ذا �Mل � 5� k���g أنh ؟ أن h��k� �g �5 یcP آ5 ��>�ن، زل ��Tو

E��3�:  

C�	َ(ُ�ُ)�ُ�ُ 6ْhََص =ْGَ+َ -ِا��� �  �ِإْن Pُ�َ(َ�� ِإَ�
  ]4اQی� : س�رة ا����ی2[ 

���gR وح��4، ا��أ��5   
uی�� Hا.  
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  َ	�C!ُ(َiِ��ََوِإْن �gَ�ََهَ�ا َ:َ�ْ�ِ- َ+kِن� ا���َ- ُهَ( َمْ(Wُ��َ َوِ'ْ&ِ�ی7ُ َوَص�ِ�ُ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� َواْ�
  ]4اQی� : س�رة ا����ی2[ 

��2 �5 ه� ا��iف اUول ؟ ا��2 �5 ه�   �� yا�� � jP� ل إذا أردت أن�M ،5��ل ا��أ�P3� ه\ا cه

 5� k� ،آ�انUا yخ�� k� �g�� ،��ا��iف اUول ؟ أن 5� k� h���g ؟  f��l�X k� �g، ج��

ة اoة، ا�������� ن�p j4ام وزن?� ��i3 اث�� ��g أ�� ��J ص��_، B�M_، ر��R_، أ���4_، ا��3

���J س��5  cی2 رجTP� ا �� ��U��� \��B4 ح��ة ا!ن��ن ج��2، أ�� ا���� إذا f ی�ج أ�� ا���� ی�ج

���L أن  
��gی5 س�����، ��i3 أ�� ��ازن ا���اcR إذا إن��ن f ی�ج �L3 ه\ا ا��U ی( L��u س��

��c إf ا���ح�ض وا��B�4ر، آc أ�� �5 ه\J ی�gب ��g ��>�ت ��ء أو ��gی5 وی L� q�� 2?ج��

و ح��ة ا!ن��ن ج���ً�o� \ام �� �� ن��p j4ة ا��� ه� نoا�.  

د ص��ء   p J\ه ��Mرة ا�>�eی� وا��B>�ی�س وا�oة ا������� وا�o5 ی��_ ا�� k� h5 ؟ أن� k� hأن


 ی�6 �� ا�Pا� ،_B�M J�� 5� k� ،نQا Eاخ��4ص ح� �Bی�م ی�6 أآ cآ 
���م ث��ن�� أ���ر �>3

 T5 ��آ� �R���?خ\ أ�� آtی c�� fو cآ� �� c�3س��ب �� ا�2��3 ی ��uن� �B��3 ���س� �� ی�� أآ�

 T5 ��آ� J\خ� أخQا ci3� خ� وإنO T5 ��آ� J\أخ Tه\ا ا���آ ci3� وإن L� خ�ص ��ذا �R���?آ

  .ث��*

�، أذن�ك Oی�، �3Xك Oی�، د��O _pی�، آc ه\J ا��M �� ا�O _B�M k�4ی�، رO ،_��Rی� ���ن_ Oی�، ���_ Oی  

 �[� k� fو ���T وجc، ی(
 أن ن2�3 ن�k� 5 �5 ؟ ن�k� 5 خ��y ا�>�ن k� f ج�� H5 ا� c�o�و

E��3� ل�M ،��Z<� �Bی5 أآ  :وl�X k� f، ا�

  C)18(�َوَأن� اْ�َ	َ��ِ'َ= ِ���ِ- َ+َ�� َ�ْ=ُ:(ا َمَ� ا���ِ- َأَ�=ًا 
  ]18اQی� : س�رة ا�(5[ 

���L وس�2، ه��    Hا Eص� Lرس�� Eإ� fوإ J�L�� E !ن��ن إH f وحه\ا ا���( f H ی�>5 أن ی

 ��5 ؟ f ی��y �_ إf أن �>�ن H ح���� B� hأن �g�� 5� k� 2�3� ���� hنt� cوج T� H ة��ا�

E��3� ل�M ،_ن�� �P��� Hا ��o� ن�<�:  

  َیcَ�ُْ; َ:ْ� ِم��ِ! ِإْ�َ�اِه�َ� ِإ��� َمْ� َسَEْ>َ -َEِ�C-ُ �َوَمْ�
  ]130اQی� : س�رة ا��PBة[ 

   ���� Hا Lرح� ���� c2 ج����� Hا E��اح��Pه�، أنf h ی��y �_ إf أن �>�ن H أن �>�ن �����ً� 

fOو cRف ا��س�fO ءت�)� ��ف ا���آ��ت وا!ی���ت ن��L �� ��ی�iن�� ����3ا �����P� L3 �� ا!ذا

ن�5 ج��U . �ً3ن� ����ب ��E اJ��t�� :H �� ه\J ا��>�ن� ا��� ح�Bك اH �?� ؟ أج�ب إج��� را�P� �3Rل

 H أنh س��� ا������5، أنh و��_ اH ه�_ اH ���3ك B� hأن ،Hا E��ی(
 أن ن>�ن ������5 

E��3� ل�M ،�3iM k�� _ن�� h3� hأن Hة ا�����:  
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C!َ�9#َ�ْ2ُْ� َوَأْمَ(ا2ُ�َْ� ِ�َ ن� 2ُ�َُ� ا�َEُ>ِْم�9َِ� َأbْ	ُ�َْ�ى ِمَ� اPَِإن� ا���َ- اْش�  
  ]111اQی� : س�رة ا�����[ 

إذا أنcM �ً��� h3� h �� ��4اح� وh�BM ث��L آ��ً� وh��u زرت ص�ح
 ا�h�B، ���ذا ز�h ه\ا 

B� 2أ� h5 ؟ ���ذا ه� ح� أن����o5 ا��� �Rا��� L�3� h�?ان� h؟ أن L��B؟ ���ذا ا����م آ Lذا ده����� ،L3

  .و�3 أن �h3 وq�� h�BM �_ آ�م

   5�Zى ��_ ن��_، أن��?2 وأ��ا�?2 وا���Xى ا��Xا Hإن ا �ًP�Mی� �?�ً� دQ?2 ا��ن إذا أردت أن Qا

���M ��، �3* �_ زوج� �5 ا�رج f وأن� � اUو�E، �5 ا�(��، جc3 دخ�_ ��ودًا ه>\ا ه� ی�ی

 5�z5 ا��<� ،��<g� ا�رج� ا������ �cZ �� ی�ی، أن� �h3 وإذا �ً3� h3� f ���3ض إذا �� �h3 ی�ج

c�?� l�X ی3?� ��ی3?� ی>�ن�� ��p J\ا��4دق ��ع وه.  

C!َ�9#َ�ْ2ُْ� َوَأْمَ(ا2ُ�َْ� ِ�َ ن� 2ُ�َُ� ا�َEُ>ِْم�9َِ� َأbْ	ُ�َْ�ى ِمَ� اPَِإن� ا���َ- اْش�  
  ]111اQی� : س�رة ا�����[ 

  :أی?� ا!خ�ة

   ��4P� 5� ة �� أرىX 5� 5<ع و���Bع ا���ي ��?� ���� واcBM H أن O�� إ��>2 أن� أ��ف ی�ج

م ا��Tا�?2 وآtن ا�(���X kء وا��X h�Bء Oخ�، وا�(���X kء وا��X c�3ء �ا������5 وان��ا�?2 و

  .وص�ر �� ازدواج ��4�X أو ان��4م ��4�X وی���3ن آ�م f یJ�PBi وی�g�3ن �� وادی�5

L� ل�P� ن��� 
�Bu Eإ� E��3� cج�ء رج :
�Biا� L� ل�M ��4 ؟�X ان��4م c3�� أن k�i��� cه :

L� ل�P� ،������ الzه\ا ا�� ���tس 
 �� أح�)� :E���t� 5�4�X �Bي ���3 أص��ق خ��P ��ح.  

  Lس�� L� k��)��4 ی� إخ�ان، ه\ا ا��X ان��4م ا���5 و�����B�L أ�� �� ا�h�B إن��ن Oخ�، ��  ی�ج

 jMى ��ا�g��4 أي ن��ق، ا����ق اس��X خ�، ص�ر ازدواجO خ�، �� ا���� إن��نO إن��ن c�3ا�

س وه� ���h آ\�_ �� P� ه��?e� وج�Tى ا���وح� أح��نً�،  L��� �� kودی Jا��ت �gدوج� اس�T�

،���Pس�f�� L��e���3، ���4ق، ����Uن� ا�h�B ����� ص�ر خ�c، دی��� ���.  

   Eإ� hأرس� Eو�Uوج� اT5 ورع ا�� ���� h��<� و�� h��� Eو�Uا Lوج ا��أة خ��ً� زوج�T� cرج

�?� h��P� 5 ا����اث� �?B�4ن �?����X Jء: �� �� اUو�E ور�� خ��cBM ��P�u . h ی���f 5 ی�ج

Z5 ا����اث وا�� �?B�4ن Lزوج� Eإ� hرس�t� ق�Pا�� k��� أنh��M ��أن� �q�� �P�i : �ن�� أی�ً� ور

آ�X 2ء�� ��.  

�T وجO �� cی�ت جTء �2 آ�?� ا�q�g وا���P وا��(2    Hن اU ع��B5 دروس ا���و�� �اخ�� �� 

وا�q�g و���ه�، وا��(� و���ل ��g، وا���c إذا یEgo وا��?�ر إذا �(�E آ�?� Oی�ت آ�ن�� �t�� Oی� 

�ًM�uن إ�<��� �M�� �?� q�� E��3� L��M:  
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 �َ�Eِ4E3َ	ُ�ْ�ِ 7ٌ1(�َوْی(C  
 ]5���iی� : س�رة ا��Q1ا[  

   kiPا ا�\?� c���� cأج� ،c��3���� c� ن�<��� �M�� �?� qی�ت آ�?� آ�ن�� و��Qذ ا�g� J\ی� رب ه

أی?� ا!ن��ن أنh ه��_ إذا ���h حy أخ�_ وی5���i��� c إذا ا��زن �� : �����ق r3� L��M ا�����ی5

  :���ً�آ�ن ص

  C)2(�ا��ِ>یَ� ِإَذا اْآ�Pَُ�(ا َ:َ�� ا���9ِس َیْ�Pَْ(ُ+(َن 
 ]5���iی� : س�رة ا��Q2ا[  

إذا آ�h ه��>ً� ح���� �j�i حy : إذا �� �p، آ\ب، ���q، �(�وز، إی?�م، اح�>�ر، ویc، ا�?�ك، �Mل  

  .P_ ؟ ���M?� ������ق ا��3م ه\اأخ ���j�<� 2 إذا ���h حy ا�\ي خ�

�ً� أح>�م ������4 آ��Zة واس�راآ?� س?c ����ً� وأن� أری ه\ا ا�\ي ��ف اH أوfً ح�E ی ی�ج���k ان�

L���u Eً� إ���ذا.  

ي أس]����:  

  ����Z�� �B ا�خ�ل ���?� �3ً� ؟ه\J ا����ة ا�����4 ا�>���� ��������i �3: ا��zال

  .>����Lب �y�o دخ�ل ی�ج
 ا��?� �ا����ة ا�����4 ا�B: ا�(�اب

��ض اUن�4ر ��E ا��?�ج�ی�g� 5رآ�?��U�� 2?� 2ال وا��(�رة وا�آ�آ�5 وا���B��5 ح�E : ا��zال

��ا ���?2 اخ���ر ا�Tوج� �5 ��5 ا�Tوج�ت ؟��  أن?2 

��ة أن� ! أن� واH �� روی�?� ������ ه\J ا��4P هc س����3ه� ��� ��ة واحة : ا�(�اب  �>c ��ری6 ا�

�ي : ��M ،2ل�� روی�?� اH أ��ي ح�ن���ن خ\ أحه�BP� 2ل، ��ي ����ن�ن خ\ أحه�� ��BPل، ��

 ��Bل آ�<Xإ ي زوج��ن اخ�� أحه�� ؟ أن� �� ذآ��?� إu�Mً� ی�ج������ن خ\ أحه�� ��BPل، أ�� 

  .ح��?�

  أ��q ذ�_ T�� �ً��Iوج� و�����3?� آ�����ع ؟ : �Mل

  .واH ص�

��ا ��E ا��?�ج�ی5 أن ی�i3ه2 نj4 أ��آ?2 ����?2 ورد �� �r3 آ�
 ا����ة أن ا  ��Uن�4ر 

������?2 و�>5 ا��gء ا�\ي f ی4ق أن ا���ری6 ا!س��� �2 ی�(c ��?�ج� واح أخ\ �5 أن�4ري 

 c���Xء، آ�ن ج�اب ا��?�ج� ��رك اH �_ �� ���_ و�>5 د��� ��E ا���ق هc ��ون ا���3، اQن ا

�� kوع خ��ي �5 ی����g� أي Hًا، ا��?�ج�ون ��رك اL ؟ ا���pUء أول �Xء یtخ\ون، آ�ن�ا ��Pاء ج

�_ �� ���_ و�>5 د��� ��E ا���ق وا��3ض آ�ن ��BPل دآ�ن إحاه��، ����5 إحاه�� أ�� زوج��5 

�� cو�>5 �� آ 
  .روي �� ا�>�
 ی�Pل واH أن� �� روی�?� Uن� �� ار��k� �?� h أن?� وردت �� ا�>�
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  :� � L��M E�3��E��3: ا��zال

C�2َ9ْ2ََ� ِمfَ ��2ُ ِإ��� َم�Pَ9ََوَ�� ُیْ&ِ=یَ� ِزی�  
  ]31اQی� : س�رة ا���ر[ 

ر، ���i?� : ا�(�اب  P� f ؟ �?��u ���� ا���أة أن k�i��� cه �?I �� fًا، إآ��� I?� د�P�M ج

��?�، ه c���k�i ا��أة أن ���� ا���ء ج��?� أم ن���?� ؟  �ً�pر �?eر ����]� أو س���� أو یP� f

ن����، ه c���k�i ا��أة أن ���� ��ن ث���?� ؟ �����c، اH س��BنL و��M �� E��3ل إf �� أI?�ن ��?�، 

��Q�� �Mی� ه\J، أ�� ی�?��ن?� �?�4�X 2 ی�>5 أن  L� q�� J�?e� f أو J�?e� ن?� أن�<�S� ء�gإذا ا�

� f5 ج��?� إ� �ً[�X �?e� ،�??وج �?e�ل�M ،�?�� ن�?Iأ �� fل إ�M �� Hا f �?�� �?I �:  

  C)31(�ِإ��� َم� 2َfََ� ِم�2ْ9ْ

   f ء�X ن ث���?� ه\ا�� fن���?� و fء ج��?� و�ا�� fو �?��u ���� أن k�i��� f أن ا���أة ��<�

E��3� ل�M ،L���  :�zاخ\ 

  C)31(�َوَ�� ُیْ&ِ=یَ� ِزی��2ُPَ9َ ِإ��� َم� 2َfََ� ِم�2ْ9ْ

   �� fه�� ص�ر إ ،L���� 2 أن<���� J�?e� f أو J�?e� ن?� أن�<�S� ی��T�� ��B5 آu�� ه���أ�� إذا 

أI?�ن ��?�، f، اQی� إI �� f?� ��?�، یf ��3 ی(�ز أن �e?� ا���أة �S� �ً[�X>�ن?� أن ����L �>5 إذا 

  .���ء ج��?� و��ن ث���?��X �?�� �?Iء ��q �� إ�>�ن?� أن �����X f Lء ���?� آ��i?� وا


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��اQث�ر ا���To�� ��Bو ا����PZ �� ���ت ) :133( ا�رس  - ��

 .ا������5 

  02-09- 2001: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

��ت ا��� أخ��ره�، ا���P�P ��>5 أن ُی��� : ����ع ا�رس ا���م��أری أن أ��ث �5 ه\J ا���

ی�، �>5 أح��نً� ه��ك ��Pت ا��������آ��ب �LP ون�Pأ ه\J ا������3ة �5 واk�� ��3M  ت��� LP����

��gی5 ث�ث�5 ن�ع �5 ا�k�B ا����م اQن ��p ��ج�د 5� �Z، أآ����ا�� k�� ةTن�  ا�����t� ،�ًM�uإ

��ع نLg�3 ج��3ً�، �� ،������ع ح���� �� ،Lا���ج� إ�� qع ن�5 �� أ����� ����أ���E أن أ

��ت ��p ا��اf ��3M ی�صE إ��?���  .ا���

 واE�U وأم   B3وا��� وا� �B3ا� y�� و�B35 ا�� LP���� ن، أ��ابQا �B3ا� y�� 5� hث�� ����� ��

� fو ة ا���، اQن f ی�جB3��� �3بX ، �>5 ��جB�ا��ی* اQن ی��oB أن ی>�ن �5 ! �د 

5 ����ع دا�Rً� ی�io ح�ج� ا����5، �ة، ا���P�P أن� أ��* B3اد ا������U5 ا� f ةB3�3ب ا����gا�

 kM�� �� *�� ي
 إX>�ل آ5�z��� ��B، ا���P�P و kM��h یBع ی����� 5���ع ح����، ��

Mا���ا J\ث�ر هO 5�k ا!��ح�� �� ا!ن��نh أو ه\J ا����iت ا�����X ��Rء f ی4ق، و��>2 ی��ث 

��ة أی?� ا!خ�ة���� �� ا� : k��)ن، �?\ا ا��Qت ه� إ��از ��� ی(�ي ��5 ا���س ا�<g� ����t�

 kMا���ا J\و�5 ه ��Rت ا�����iا��� J\ل ����ق، �5 ه�� E�� �i�� ی�>5 أن f 
�iا� ���ا!س


 ا!��ح�� �� ا!Bة س��� ���M ���P��� ،ل ا��������Uا J\ت و�5 ه�ا��( J\و�5 ه ،hن��ن

اخ���ري �?\ا ا�رس أن رجً� ی5iP �� أح أح��ء د�yg ا��ا��M �����?�م ا���دي، ج�ء إ�E أح خ�Biء 

 5�B)ى �?� ا��L���M 5 ا��� ی� Lثأرج�ك ی� أس��ذ ��ن أن ��3ض ����M : و�Mل �L!  ذ�_ ا��� وح

�J ص�5 واسk جًا ویt��Z� L�ث���R وخ����M ،�i�� 5ل���k أه�L ی���و��ن : �E ا���L���M �� ،�B؟ 

 Eإ� L�Pن �� ن��
 ���e إ��ح�، ��Uب س���� �e��� ذاS� ت�iا��� J\ه �� 
�Pء وی�g3�3م ا�u

�� ا��Zن�� �� ا: ���i أخ�ى و���ول ا�(���3u kم ا��g3ء وOووا ج��3ً� إ���p E?2، ی�Pل ه\ا اUب���

ًا ��5 ا��� وا���� آت أ��ت ?g� ت��رًا و�Xه\� hePأن��ً� ��س�� h3س� cا��� j4��� 3�

 M ت وآ�ن�iا��� 
�Mه\ا ا�5�4 و Eد إ��� ��?Xا�� Eإ� Lی5 �3 أن أوى وا��fن ه\ا اU ،y3وأص

��5 ا�Tوج�5، �?\ا ا��جc رج�J  ح�� ر2M ا����i ا��� ��?� أ��t)� Jة، �?\ا رأى �� ��5 ا��L وا���L آ��

��gات  k�� c� ات�g� h3أن�� س� f�� Hوا ،�Pی
 ص�iا���س وه\ا ا�� E�� L�4M أن ی�3ض
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�5 ه\J ا��g>�ت �� �����ت ا������5 ��� اخ��ت ه\ا ا�رس، �Xء ���j، ا!ن��ن ی���P ی��ض 

 h�Bا� �� Lوا��� L5 ا���� �gأ�� أن ی�ى ا���ح ،L���Iء ! ی��� و��Xن� أ����ذا ی�c4 �?\ا اUب، 

��ة�.  

واQث�ر ! ن�5 أ��م Tpو ث���P، ه\ا ا�Toو ی(c3 �5 ���ت ا������5 ��ه� ون�ادي ����� : أی?� اUخ�ة  

��E اUوfد، �� ��4رن� أن ا�Tوج وا�Tوج� ��g� c>��?�� ���� ���?��، �>5 هfzء ا��Bgب وا����gت 

3 ���j4 ا���c، ح���� �t�� �?\ا ا�5�4 وح���� � Eإ� L�س�ی� �� �� E������ Uوfدك أن ی�3�iّا 

ا��eه�ة اQن ا���ا�\ آ�?� ���]� ا����� ا��Z��Z ا��ا��3 ا������ ��ً� آ���M Lم ����M �� cات ا��(�ري، 

��ع ��h یي خ��i جًا �j�z �5 اث��5 و��gی5 ص��� �>5 أ���� �5 ه\ا �� E����Zت 

2<Bع �� ی��س��  .ا���

وا أنL ��دام ا!ن��ن ����ًا �>�X cء ح��_ ا����دي c��M إ�E أن : أوfً أی?� اUخ�ة  P�3� أن 
ی(

 ������ L��L �� ا���� أو أن �����L �� ا��g، آ�X cء ح��_ ح��دي وه� c��M إ�E أن ��������

آ��ب ��2 آ��ب �LP آ�� ه� c��M أن �����L �� ا��g، ا�>��ب ه��ك آ��ب ی��Z �_، وآ��ب ی?�ي �_ 

 �iMل ���� ��ج�� س����آ��ب ����� آ��ب حی* آ��ب س��ة آ��ب ���� یL� ��Z، وی�ج آ�
 ��?� أ

 �4M ،_� ص ی?�ي�Mص ی��� �_، و�M ري ه��كT�� ص�M ،_� ف ی?�ي�g<دب ا��U5 ن�ع ا�

 ی���مMق و ی���م اس��ام ��L ن�f k ی4M ?�ي �_، ا���س�ب��4 Mو _� ����  L�� �ًا�اس��

 �P��3ا� L�����أذى f ی4ق، ا!ن��نh ی�>5 أن �k� ��3 ا�2��3 آ�z� c<� Lس���L ا�����3 و��

 ���M ة��iخ ���Pد��ر ا!ن��ن،ا� 
Bس kMت وی�>5 أن ی>�ن ه\ا ا���f�)ا�� cآ �� cP��� وی�>5 أن

f ت�<g� Lخ�انS� 5 ی��ذ� r3� 5� h3ان���ح، ��ن�� س� c��� ء أو�P� J\ن?�ی� �?� س�اء �5 ه 

 cRا��س� J\ه c<ًا و�ة ون���3 ج�Xا��ت را���4ن أو ��_ ا�MUاص أو ه\ا ا!ن��نc<� ،h ه\J اس��

��E إخ��� ا�>�ام أن یtخ\وا ه\ا ا�����ع أخ\ًا خ��iًا، اUب  J����ًا، ���\ي أاس��ا��ت س�]� ج

J ا���4ن f یري ��ذا ی�c4 �� ه\ا ا�h�B، ا�\ي ی�?� ��� ی(�ي �� ا�h�B ی���� یع ا��k� L ه\

cآ�Uا :��Bا� J�?��� ��ّا�� L�35 وس�� E��u.  

   cوج T� Hا Eإ� ����Pء ی�X 5� �� م�ة وا���ا�4 L��� �Bن ا��U ،ا���4ص k� أBء ن��دئ ذي �

�T وجc إf ن?�ن� ��U ،LنL ن�B وUنL ی H5 ا�3ن� Bء ی�X 5� و�� ،L� أ��ن� fإ Hن اUو ،Lإ�� Eح�

�T وجc آ��L أن ی��Bن� �5 آ�X cء، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م :  

ي ِ+9َPًْ! َ:ْ� ُأَس�َمَ! ْ�ِ� َزْیٍ= َرِض* ا����2 َ:29ْ	َ	� َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل َم� َ�َ�ْآ6ُ َ�0ِْ=(( 

  ))�ِء َأَض�� َ:َ�� ا��4َ'�ِل ِمَ� ا�49َ�
  )ص��� ا���Bري(
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ا����� اUو�E وا��oب ی��ر��� �����أة، حث�� أخ �� أ��ی>� ��Tوج �5 زوج� أ��ی>�� آ�ن� �� ا�����   

ه\T� : Jوج�L سL��t آ� j���g ه>\ا S�  !h��Mذا ا��أة ���ي ث���ً� داخ��� ���g �� ا��iیy ه>\ا 

أة UنL إذا �� ا��Bgب ��ت ا��U، وإذا ان��h �?���، �?��?� أن ���g ه>\ا، ا��oب ی��ر��� �����

�h ا��U أآ�B خ�i ی�اجL ا��U ا!س���� ا���م ���ع ���h ا�����ت ��اUس� ان��h ا��U، وإذا 

�?����X وان��اف �?��BX.  

��_ ا�����ت ا��ا��Rت ا��oدی�ت ا�>�س��ت ا��3ری�ت ا���R�ت ا�����ت أ��q هfzء ه5 : أی?� اUخ�ة  

�ت ا������5 ؟ أ��fz?� qء ا���Bت ��Oء �����5 یخ�5 ا����ج وإخ�ة �����ن ی���دون ا����ج ؟ ��

آ�j س�� �?5 أن ی��ج5 ه>\ا ؟ ����U اQن أ�� ���4ي، �tي ��h ح���� ی���هc �� ه\ا ا�Toو 

�u 5�یy ا����PZ ا���رج� إ�� ��u 5یy ا����iت ا������R أو ��u 5یy ا�MUاص ا���Tری� أو 

 �>�ن ���ة �\�_M J\ه hا!ن��ن kMا�� : ��B3ا���َج�ِل 5َ�ِ ا���َ��ِء و���� E�َ�َ b��ي ِ�ْ�َ�ً� َأَِ3ْ�َ hَُ�ْآ�َ ��َ

إذا آ�ن ��ن� ور�M را��� اQن وح�ة ه� أ���S� ��Rذا �� أ�����R ان�?cBP��� E أ����، وإذا ان�B?�� : ا��ی*

��E ا!u�ق �5 ا���3ی� ��R���U �?2 ا��ر�M ا��ا���  2e�ا��ح�ة �� أیی��، �\�_ �� �5 ��c اQن أ

  .���R���t و����4?2

ی�� دار س���� : آ�h أ�Mل دا�Rً� أی?� اUخ�ة  � cودة، �� آ���� ��E ا����د ���4ر �� ُ�]� ��

5 �رس�L و����P� L، �>5 اQن�� 
��iة وا��ة ���\آ� وا�4������ج �g>��  و�����و ��P، وا���Bت 

 ،�ً����آ��Bة جًا، اh3�u ��ة �� ��kM �����3�� أن أ�ً� یc�3 �� ا��ریL� q ا�5 آ��u cحL أن ی>�ن 

 �P� ن��افfن وه\ا ا LM�أخ h2 إ��ح� ��ن������ E�� J�3�u5 أ�fء ه\ا ا�M���، أص�X ث�ن�ی� Lأدخ�

?\ا ا����B ا���رات �5 ا�g\وذ إ�E یTداد إ�E أن cBM أن ی>�ن ���ً� �(?� اس���3ری� ����gي �

ل ��E ��اkM ا��(�هی5 �� q�)ی� L��� rBMُ ن���ن�o�t� ،يO �� ف�� �ً���ا���رات إ�E أن ی>�ن 

����ً� ان�?E إ�E أن ی3م ��?�� ا�����3  Lأن ی>�ن ا�� Lح أ����u ،2�3ا� م، ا�5 أس�ة �����e ��ی�tُ�

�5 ��رات آ�ن ���ً� ��س���3ر ا����o، وcBM أن ی>�ن �5 ��رات، وcBM أن ی>�ن ����ً� آ�ن �

Hا ���� f م�ر ا��� ��?� أ�Tاص ا����Mأ E��.  

�e���� أس� c� ء وأ�?�ت��O 2?ن أ���ء أس� و��iMن ا������  .هfzء ا��(���ن ا��

��E ا!u�ق �5 أن �: ����U أی?� اUخ�ة   �Bأآ �B�4� 5� �� ،�4رون�� ��� �iأخ �� �gى ا���ح�

 M وح� LنU ،hأی5 آ� L�t�� أن k�i��� fو ،cا��� j4�� ���_، �5 أن یt�� ا��_ ا����� ا��Zن�� �3

ی�?(2 ���_، ه\J ه� ا��f �B�4 أن �>�ن ���Pًا f واf ،H أن �tآ��3u cً� خf ،�ً�g أن ���ي ث���ً� 

و��� �� ا�h�B واس����P وأوfد أ��ار و���Xت  ���f �i واH، ��ح�P���� �ًB إذا ��L ان��Bط أس�ي
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 ��<g� أس�ة ����س>� أي k� ن�?� ��<g� أی� ،�ًBت ��ح��Rات س��������zت �����ت ���BRت �Mن��ت 

cوج T� Hا Eg�� ����� ���X k� ن�?� ��<g� د أ��ار، أيfأو k� ن�?�.  

 ی�� f ز��� ����، أن� f أخ��>2 اQن، �>5 : إخ�ان�� ا�>�ام  M �iخ ی�ج خ�i خ��i جًا، ی�ج

أن� أح
 أن أآ�ن ����� ��E ا����رة أن : أس�ن� وأ�����R و���X���، ه\ا ا!ن��ن ا����2 ا���ذج ی�Pل

��_ حg�� c>��_ أ��  h3�uإذا ا hء ث�ن�، وا���_ ؟ أن�X وا��_ ؟ ،hی(�ي �� ا�2��3 ه\ا أن �� k�uأ

 fإ cح f _ا��_ أو ا��� k�uإذا اgن ��5 ا�Qن اU ،EنTا��g�  .�ب وا�Tواج ��gون س��، خ��� 


 راج�3ا أن��>2 وح�����>2، ا��iBا ���ز�>2، أي ج?�ز : ی� أی?� اUخ�ة�Pا� Eإ� 
�Pآ��� �5 ا� Hوا

 ��43� E5 أن ی>�ن ن��\ة إ�<��Jی��T�و J�iB��و J�BMا��أن  
  .ی(

cوج T� Hل ا�Pی :  

ا�2َ�Jَ(اِت ِمَ� ا�49َ��ِء َواْ�َ&�9َِ� َوا�9َGَ�ِْ��ِ� اْ�ُ	3َ9ْGََ�ِة ِمَ� ا�>�َهِ; َوا�DEِ�ِْ! َوا7ِ�ْMَ�ْ � ُزی4َ� ��9��ِِس ُ�;% 

C��َ>ْ%=َ��ِة ا�Nَ�ُْع ا�Pََم Qَ�ِْ�ِث َذNَ�ْ(�َمِ! َواْ�َ ْ<�0َِم َوا�َ	اْ�ُ  
  )س�رة Oل ���ان(

�ح ��� زی��L ���، ا��?2 إن� أس�t_ أن أن�LP �� حP_، ی� ا��?2 إن� f ن��k�i إf أن ن�: س�ن� ��� ی�Pل  

 �?�� k� �?�3اج _��ر�� ه\J ا�g?�ة ا��� أود��?� ���� اج�3?� �� �����_، و�y ��?� ���� ی�

  . ا�O�Pن ا�>�ی2

ْ<َ�� ُ�ْ�َ(ٌة َخDَِ�ٌة َوِإن� ا���َ- َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري4 َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِإن� ا�=%(( 

�َ !ِ9َPْ+ِ ن� َأو�َلkِ+َ َء��ا ا�49َ)Gُا ا�=%ْ<َ�� َوا��)Gُ���+َ ُ�(َن	0ْ�ََ lَ�َْآ �ُgُ9ْ�َ+َ �2َ�+ِ �ْ(ُEُ�ِMْPَ�ْ7َ َآ�َ<6ْ ِ+* ُم�iِ9ِ* ِإْسَ�ا

  )) ا�49َ��ِء 
  )ص��� ���2(

  ���� �Bص�اح� إن أآ c<� 2<� ل�Mوأ  �B���� ا���ل ا���ام 
  ! ا������5 ا���م �� ا����ء، و�� آ�

) 30(� َیْ�0ُ9َ(َن � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ� 2ُ�َْ� ِإن� ا���َ- َخِ&�ٌ� ِ�َ	

  َوَیgْEَNَْ� ُ+ُ�وَ'��2ُ َوَ�� ُیْ&ِ=یَ� ِزی��2ُPَ9َ ِإ��� َم� 2َfََ� ِمC �2َ9َْوُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِت َیDْDُhَْ� ِمْ� َأْ�َ��ِرِه�� 
  )س�رة ن�ر(

  . إ�O Eخ� اQی�

���ِدَ��ِت �ِإن� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� َواْ�ُ	ْ�ِ�َ	�ِت َواْ�ُ	bِْم�9َِ� َواْ�ُ	bِْم�9َِت َوا�Pِ>ِ�Gَ�َْ� َوا�Pَ>ِ�Gَ�ِْت َوا����ِدِ��َ� َوا�

�ِ����=4َ��ِت َوا����iِِ	�َ� َوا����iَِ	�ِتَوا�َPَ	ُ�ْ4ِ��َ� َوا=�َPَ	ُ�ِْش�0َِت َوا�Mَ�ِْش�0َِ� َوا�Mَ�َْ�اِت َوا�ِ��� ِ�یَ� َوا�

َأْ'�ًا َ:�gِ	ً�  َوَوا�gِ+ِ�Nَ�َْ� ُ+ُ�وَ'2ُْ� َوا�gَ+ِ�Nَ�ِْت َوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ��rًِا َوا�>�اِآَ�اِت َأَ:=� ا���ُ- 2ُ�َْ� َمEِhَْ�ًة

)35(C  
  )س�رة اUحTاب(
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  ����gز��� �� ا���4ص ا� f ،�4Bا� rp ح�� ا���ج yی�uه\ا �5 ح�� ا���ج، و .  

) 3(َوا��ِ>یَ� ُهْ� َ:ِ� ا���hِْ( ُم0ِْ�ُض(َن ) 2(ا��ِ>یَ� ُهْ� ِ+* َص2ِ�ِ��َْ� َخ�ِش0ُ(َن ) 1(� َ�ْ= َأْ+َ�َ� اْ�ُ	bِْم9ُ(َن 

ِإ��� َ:َ�� َأْزَواِ'2ِْ� أْو َم� َمَ�َ)6ْ ) 5(َوا��ِ>یَ� ُهْ� Eُ�ُِ�وِ'gُ+ِ��َ �ْ2ِ(َن ) 4(ِ����َآ�ِة َ+�ِ:ُ�(َن  َوا��ِ>یَ� ُهْ�

  C)6(َأْیَ	�ُ<cَ �ْ2ُ�>kِ+َ �ْ2ُْ�ُ� َمُ�(ِم�َ� 
  )س�رة ا�����zن(

C�>َ4ا ا��)�ُ�َGْ�َ ��ََو�  
  )س�رة ا!س�اء(

�Mص ��Tري أو أی� ����R��� �i ��3ض ���_ �� f ی(�ز أن  أي ��kM إ��ح� أو أي: دyM اQن  

EنTاب �5 ا���Mة ا  .��اJ ه\J ا���gه

 qً�&َِوَس�َء َس !ًJَ�ِ�+َ ا ا��4َ<� ِإ<�ُ- َآ�َن)�ُ�َGْ�َ ��َ32(�َو(C  

ا!ن��ن ح���� ی��Pب �5 ا�Tنt� Eن ی�gه أو أن ی���k أو أن ی�Pأ، ح���� : ی�ج ن�iP د�P�M جًا  

��Pب �5 ا�Tنt� Eن ی�gه ��f ی�L� c أن ی�gهJ أو أن ی���f�� k ی�L� c أن ی���k إ��L أو أن ی�Pأ ی

 Lوج E�� ���آ��L، و�� �5 إن��ن Pی� ��Z�ُن��ن إذا اس!�� ،Lآ����� Pی� Jأ�Pأن ی L� cی� f ��

�5 ا����آ��، وه\ا ��M E�3ل ا�� �3� L��� E�ّ3� وه� fإ L�M hرض ز�Uا�>�ی2ا �B:  

(ُل ا���ِ- َ:ِ� اْ�ِ� ُ:َ	َ� َأن� ُ:َ	َ� ْ�َ� ا��3Mَ�ِْب َرِض* ا����2 َ:�29ْ َخ3ََ; ا���9َس ِ��ْ�َ#�ِ�َ�ِ! َ+�Gََل َ��َم ِ+��9َ َرُس(( 

 ��pُ َخْ�ً�ا *�ِ�Nَُص(ا ِ�َ ْص)ْPََل اْس�Gَ+َ �ْ(ُ�+ِ *ِم�Gَ7َ َمrْا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِم �ا��ِ>یَ� َیُ�(َ<��pُ �ْ2ُ ا��ِ>یَ� َص��

� ِإن� ا���ُ'Pَ&ْ�َ�َ 7َِ=ُئ ِ����2َ�Jَدِة َ�ْ&7َ َأْن ُیْ�َ �2َ�َ َ+َ	ْ� َأَراَد�P�َ ( اْ�َ)ِ>ُبJُEَْی ��pُ �ْ2ُ>َ)�ُاْ�َ#�9ِ!  َی !َNَ&َNْ�َ �ْ(ُ9ِْم

َوُهَ( ِمَ� ا9َpْ��ِْ�ِ� َأْ�0َُ= َ�� َیMُْ�َ(ن� َأَ�ُ=ُآْ� ِ��ْمَ�َأٍة َ+kِن� ا��3َ�ْ�Jَن  َ+ْ�َ�ْ�َ�ِم اْ�َ#َ	�َ:َ! َ+kِن� ا��3َ�ْ�Jَن َمَ� اْ�َ(اِ�ِ=

  ))2ُrُ�ِ�pََ	� َوَمْ� َس��ْ�ُ- َ�َ�Pُ9َُ- َوَس�َءْ�ُ- َس�Pُ�َ4ُ- َ+2َُ( ُمbِْمٌ� 
) ا!��م أح����(  

 وأآ�ر  ��t� :��Z� �ً44M �?�� نU أه��P� أن �oBی� f ��)� Jة، و�Mص ��Tري f ی��oB أن ��gه

 ،hا!ن��ن �� Jا��أن  �oBی� f إ��ح� kMو�� ،�?��� k�iّ� أن �oBی� f ��R��� �iو�� ،����B�<ا� E��

 cZ� 5� �� ،L�إراد Pی� EنTب �5 ا���Pوح���� ی ، EنTب �5 ا���Mا P� kر�Uا J\ه E��م M5 أ�

_�\� ��سtس�� : رآ5 رآ�5 أنh إذا د��3?� إ�E ا��ادي وh�M �5 ص��ة وا��M �� �3M جcB، ��: أو

�?� أن �?�B ���ی 5� �P� 5����P إ�3M �� f ا��ادي، وأنh ح���� ���� ����_ أن ��ى ��f ی��oB أن 

��اJ أو أن ��Pأ ��f ی��oB أن ��PأJ، أو أن ���f�� k ی��oB أن ���L3 أو أن ��gه ��f ی��oB أن 

J\ه h3ن_ د�t<� J ح، � 5�jP إ�M �� fع ا��ادي، �\�_ أي  ��gه�� jP� أن �?��� h����ا���4ة، و

EنTا� Eی��?� إ� EنTاب �5 ا���Mا.  

 qً�&َِوَس�َء َس !ًJَ�ِ�+َ ا ا��4َ<� ِإ<�ُ- َآ�َن)�ُ�َGْ�َ ��َ32(�َو (C  
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َ� َ��َل ِ�ُ)47 َ�9ِ* �َدَم َ��� ِمَ� ا��4َ<� َ+��9َ�ْ0َ�ِْن َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��((

َوِزَ<�ُهَ	� ا�gَ�9ُ� َواْ�َ�َ=اِن َ�ْ�ِ<َ��ِن َوِزَ<�ُهَ	� اْ�َ&3ُْ� . َ�ْ�ِ<َ��ِ<��>ي ی�g9 إ�� أش��ء إ����! آ�<- ی�<*

�9� َواEَ�ْْ�ُج ُیَ�=4ُق َذQَ�ِ َأْو َوا��4ْ'َ��ِن َیْ�ِ<َ��ِن َوِزَ<�ُهَ	� اْ�َ	Jُْ* َواEَ�ُْ� َیْ�ِ<* َوِز	َPََی2َْ(ى َوَی ;ُ�ْGَ�ْ7ُ َوا&َGُ�ْا Wُ�>َ

  )) ُیَ)>4ُ�ُ- 
) ا!��م أح����(  

  EنTن�ع �5 ا� Hا ��  .�����e ن�ع �5 ا�TنE، وا������ ن�ع �5 ا�TنE، وأن ی��g إ�E �>�ن f ی�

م� م� ذ<; �0= : "&* ص�� ا
 :��- وس�� ��ل:� ا��r�2 �� م��Q ا�i�3* رض* ا
 :9-، :� ا�9((

 -� 7Nی w وض�20 ر'7 +* ر�� !E3> م� 
  )) ا��Jك أ:�g :9= ا
)�uی5 ا����  )����م ج�ل ا�

��ة واH ی��?� إ�E س��3 إ�� �5 ان��ل : واH أی?� اUخ�ة  ��c �� ا� 5� L� Hأآ���� ا �� 
���

l4M j��?ل ا��ا!خ�ة أو �5 خ r3�  ت�iا��� J\ه 
B�� ق�(�ي ��5 ا������f 5 ی�>5 أن �4

 y�M(�رة ا���(�رة �� ا�2��3، �ث��* أر��  h�Bا��(�رة أص J\ل �>2 أن ه�Mأن أ و��_ ا���اf kM أری

 r��Uا !  

  �ًZ� : ����Zوأر�5�3 ����ن ص��� �� ا� �R��35�3، وأر���و kBم س��ه��ك ����R ����ن ص��� �� 

أن رواد ه\J ا����4ت ���R وأر�5�3 ����ن �� ��م ا�����Z وا���5�3، وأن دخc ه\J وا���5�3، و

�� دراس� ����� �> ��Z�hBZ أن ه��ك �tث�� ��X�B و����ظ ������ز ! ا��gآ�ت ی3 ث��* دخc �� ا�2��3 

���2 ص�ح �tن �� �2 ی���ع ه\ا ا�(?�ز �>�ن �� أ��ی>� �� ه\ا  ��� ،Lی��E س�_ و��>�� ��gه

��gة fOف c�M ج�ی�� س��یً�، وس5�3B أ�j ج�ی�� ا�4�pب،  �B��� ا��43 ان���ض �� ا!ج�ام

 ،2Rا�(�ا J\ه hآ�ن ��� q�)وا� j�3م ا��ه\ا ا�(?�ز ا�\ي ی�3ض أ� f�� ،�����وس�R��3B أ�j ج�ی�� 

ا���س �� ه\J أح أآ�B أس�Bب ج�ا2R ا�c�P وا����M وا�4�pfب وا�j�3 ه� ه\J ا�U�م ا��� ی�gهه� 

���O 2خ� �Mل 
�Bu ة، ه\ا �� أ��ی>�، و��T?جUا : jم أ���إن ه\ا ا�(?�ز دخc إ�E أ��ی>� وآ�ة �� 

 �� c�Pا� �Bن� h3��5�3 ارBوس kوخ��� وأر�5�3 و�� ا����ة �� ��5 ا����� وأر�5�3 وأر� �R��3��و

Uا J\ه yی�u 5�ه\J آ�?� دراس�ت ج�دة ! ج?Tة ��_ ا�و����B��� 5 ث�ث و���R����� 5�3 زی�دة 

ة �� و����i و����4، وأن� أنcP �>2 �� ی��4 �رس دی�� �� ه\ا ا���(، f أنcP �>2 آ�X cء ��ج

 ح�م ه\ا ا�(?�ز ���
 ا�(�ی�� وا�c�P وا����M هhiB إ�E ����ى ی>�د M آ�ن �� �� ��Pب أ��ی��)�

����� جًاf ی\آ�، ���� ُأدخc ه\ا ا�(?�ز ار��h3 ه\J ا��� 

 إ�E ن�.  


 اQخ�ی5 : ا��gء ا�y�M: أی?� اUخ�ة  R�4�� م اآ��اث�ی وX j��أن ا�\ی5 ی>�ن �� س��آ?2 

ي ح�ا�� ��و�cBP ج�ا2R ا�4�pfب ه2 ی���>�ن Oث�ر إ��ح�� �� ����?2، أآ 5� �Z��Pی� ودراس� 
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رات وا���اد ا!��ح�� �� ��gی5 دراس� آ�?� ���� ��5 ا�(�ی�� وا�4�pfب وا�g\وذ إد��ن ��

ن� ا��� H ص�5 دی(���ل ی��� ث�ث���R : ا���Tل، أن f h��Pل�� �B�4ي، أص�أن ه\ا ج?�ز 


 c�M أو u�قBد��ر أس�ة س 
Bی>�ن ه\ا ا�(?�ز س M �i�� 5وخ���.  

  �gء ا���Pم �� ا����� ا��gع اUول ��P ث�ث�5 �M ج�د�� ��p نQأخ �5 إخ�ان�� ا Hلوا�M �� :

 �g�ن�
 ا�i�ق �� ��دن� وا��� H اث��ن ��cBM j�U ه\J ا���4ن، �3 ه\J ا���4ن خ��� 

 �R����� ! 
 ا���4ن، ی�Pل أح ا����3ء �3B�� ،ق�iا� E?� إ����زی(�  �g�آ�R�� c زواج خ��� 

��م ا���س ���o ح(
 أو دراس� ��(���� آ��Bة ��5 ا����ا �?\ا ا�اء أن وج�د ا���اد ا!��ح�� ��?��� أ

 5� ���� ���B� انP� _ذ� jآ� �� Eح� Jو���Pاد أن ی��Uا E�� 
ی ی34X اء�pإ c<g���4 ی�

اء ��ا���ل، آ�� وج أن ��اج ه\J ا���Pات ا������R ا!��ح�� �� ا����زل یzدي إ�E ن���R وخ��� آ�

��uU��4?2ا�pر وا�o4?2 ا��أخ�ا E��  .ل 

q�� �ً3Bu �5 ا���>5 أن أذآ� ���ص��?� �?� �3��X جًا، آ�?� ���� ��5 ه\J  أ���� ��gی5 دراس�

 2Rلا�(�اTو��5 ا���اد ا!��ح�� �� ا���.  

  .د�PMا وراج�3ا ح�����>2 و���PPا وا��iBا zXون>2، ا��U خ��i: أی?� ا��Qء

   cوأدی5 ودخ cP����gات ا�(�ا2R �5 ا�c�P وا�4�pfب ���� ا 
�� أن : ا��(�M 5لی�ج واح ار�>

 ��h3 ��� �� ص�Bي �2 ی>q�)��� ��oX 5 وا�g\وذ وا!ج�ام، �MلM رة وا!��ح����إن : ��اد ا�

4
 ����uل و�M�c، و�� آ�ن آc ذ�_ ����f�� yP وج�د �oذ و��X ن�t� ،ی��o�� ��� �ً3��X أث�ه� آ�ن

� �� h��� راس�م، ا����رى وا!��ح�� و���g?�، ه\ا أ�دن� �c �� أ��ی>� و��ث�P، وآc ��دا ا�

 ،5�B)ى �?� ا�دراس� ��M 5م ���راس� و�� أي ج���3 ا�����ع �uیc جًا، و�3��X l4M جًا ی�

 
وآ�?� ه\J ��ة را��3 ���� ��5 ا�(�ی�� وا�g\وذ وا�4�pfب و��5 ا���اد ا!��ح�� �� ا���Tل، ی(

 J\ه 
Mا��خ ا�>�ی2، وUی�ت أی?� ا
 ا���Mا��أن  kMا�� 
ا���اkM أن� واH اX>� ا���zو���5 ��E ح(

 �Zن�5 ����، أآ H ��B ا���(���ت �� �� ی�ی، �>5 وا��� cی��� �5 إن��ن ی��� f ة، �>5 ه\ا��Zآ

 �5 ��5�4 أوfدن�، �f س��ء ����3رة أو أس��ء ث�ن��t� >�ن�ا!��ح�� ��(���، �>5 ��>5 أن  kMا���ا

 �5 �����?2 و�3�fcوج T� H�� 2?ی��.  

ة، ا��ح�ش �� أ��Mص?�،   ��P� ح��ان �Pیذآ�ت �� �k�i ا�رس أن و�E�� ���� ��3 آ�ن آ�

 وا�Tوار �P�uء، ا����د �� ُ�]� ��ودة جًا وا���س �� ���Bح�، ه>\ا نtgن� ��h و�رس�، f ی�ج

 kون�� J�� �?��� 
�� آ�� ص�oر ��� �Mی
 أح�� رادی� ��\ه��اUخ�Bر، آ�ن ا��ادی� �Xء �Xء، 

  .ن��q جًا
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أن� وأ����Z �5 ن�� وح�Xً� ن�5 أ���R>2 : ا��gء ا��Zن� ا�\ي أری أن أس�3>2 إی�J ی�Pل أح ا��(���5  

وأزواج>2 ������ �� ���ت �����e و�>5 ا���اد ا!��ح�� ی�>�?� ا���م أن �� یی?� داخc أي ��Tل 

 2?���uأ ji��� !�?راس� آ��� أ��ی>�، هfzء ا��(���ن ا���3ة ا�\ی5 �(�3ا ا��(��k ا��Uی>�  ه\J ا�

 ���
 اB4�p?� و��M?� ؟ اu �B��u 2ن� �����5 س��ح آ���(�ا�R?2 وX\وذه2 وا��4�p?2، ن�5 آ�ن 

 �g� ���� !  

  �� E2 وزنRه��ك ج�ا �Bدن� أی�ً� أص�أن أخ��>2 �� � �رم، ه\J ا�(�ا2R آ��Zة جًا، وأن� واf H أری


 ه\J ا���4ن، ه\J أآ�B ح�ب ن��رب �?� ن�5، أن� B�� �?ًا، آ�وا�4�pب وج�ا2R ج�q آ��Zة ج

 ا����د� ا�5<� ،2�3 � h�� أن� ،����Pوة ث��� ی(�ي ���2��3، آ�uf�ع ��E ن k�iّ� أن � h��.  

ا��M Lل��hg اQن ���ة �uی�� �� ا��(5 وص�حhB رج�fً آ: �(�م Oخ� cBM إ P� دوا��� اM 5ی��Z

یي ا��tث� Xس �� ا��4ر ا!��ح��، و��oنfي ایX ن?2 ج��3ً� آ�ن�اS� ء��Zون اس�ا���Z� j�3، و�

�?���  . ���_ ا���اد وه2 ����ن 

ا���اkM وا���ی�ت وا����iت ا������R وا��(�ت ه\J ی�>5 أن �(c3 �5 ا5�f : أن� آc درس� ا���م  

 �ً��Mو �ًB4�oح���� ی�ون �(��ً� و� cهU2 ا�\ي ی���ب ا�Uار اP� �3ف� fرات، و�� 5�س�رMً� و�

5 ��رات أو ��5 دخ�ن أو ��5 ان��اف، واf H أ���E أن أ�>�آJ\?� 2 ا������3ت �?� �ا��?2 �

H5 وا<� ،��<g� أن أث�� 
 خ��iة جًا، وأردت أن أ��h ن�eآ2 إ��?� إذا آ��2 ����3ن ��?�، أن� f أح

��g ح� 5� �Zت، أآ�iا��� J\ه �?BBس ��<g� ون�g� 5� ��g� E>�ت �Tی h3�uا LنU ت خ�4مf


 ه\J ا����iتB�� زوج�.  

���2 �3 ه� أخ�X �iء و�pب <� L��Mء �2 أ�X : ت�iا��� J\ه E��أول ن��(� �5 ن���R ا!د��ن 

ًا، ا��gء ا�\ي أود�L اH ���� وا���اkM ه� س�ء ا�3�k� �M ا�Tوج� ��Eo و�?�c، وه\ا �Xء وا�� ج

 �M�3ا� E�� �ًBس� q<3�� cوج T� Hا ���� f خ�ى ا���Uء ا��XUا J\وج�، هTا� yی�u 5� 2�4�

��ن�h أر�g� k>�ت سBB?� ا���4ن، اfن�Pgق ��5  ��ا�Tوج�� أآ� ������R ����ر، واH اUس�Bع ا���

��ف إ�E ه\J ا����iت ن��?� آ��ً� وأص�X �Bس ا�Tوج�5، زوج� �5 أآ�c ا�Tوج�ت �>5 زوج?� ان

���ل ی�X �B4سً� وحgً�، ردود ��M L�3س�� جًا Uا J\ه cZ� E���� ی�5 ا!ن��ن �� Hن ا��Bس

 L���وآ���M Lس� جًا وی��ب وه� Oخ� ح�دث� ر�h3 إ�� ا���ب وا���Bب، واH �5 إن��ن أ

U ،Jن �?\ب جًا ح���� أد�5 ��E ه\J ا����iت f ی�>�� Lزوج� h?ان� ،Lزوج� Eإ� �e5 أن ی�

  .هfzء یt��ن �?5 �5 أ�Mص� ا�ن�� خ��Bات �Xء Oخ�

�� و�2�z، �>5 واf �� H أن�� رأیh أن�� �����X E ا�?�وی�،   T� رسأن� f أری أن أ�>� ص��آ2 ا�

آ�Z، أح��J دی(���ل ا!ن��نh ان��g، وا���ی�ت ان��gت، وآ��� آ�B ا�5�4 آ��� آ�ن ص�حLB �?�2 أ
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ث�ث���R وخ����i�� 5، و�pب ����M Lم ا���f c ص�ة ��gء وf ص�ة �(�، وآc ا��oف ���ءة 

 kMص�ت ا����ك، ه\ا وا k��� cا��� cی���ك آ J�� Jدی� وج�ر J�� ��ً�، وإذا واح f ی�ج

<� 2� h؟ إذا أن ��Rا���E أ cوج T� Hن ی��4ن� اt� k�iا������5، أن �� y5 ه\ا ا���س� T���� 5

 �5 أن �>�ن ����Tًا�f ؟ Hا �� _���M.  

3Buً� �� ی�ج �� ه\J ا�راس� f ی�>5 أن ��EP آ�?� �� درس ��U 2ن �� ��?� �Xء ���j، اث���ن   

و��gون ص��� آ�?� ح�ل ر�� ا�(�ی�� وا�g\وذ وا�c�P وا�(�J\?� q ا���اkM ا!��ح�� أو ���MUاص 

أو ����(�ت ا!��ح�� أو ����4ر ا�ا��ة، أو ������iت ا������R، و�(�رة ا�(�q اQن ا���Mم ا���Tری� 

���tف ا�����رات، س��ه� اQن �(�رة ا��y�M اr��U، آX c?�، ی�ج ���tی>� ���R وخ���5 أ�j ا��أة 

����ر، آc ی�م �5 أورو�� ا���M�g ��(�رة ا�(�q، ا���اkM ��]�ت ا���ی�5، ا�Tوار س����R وخ���5 

E��3� L��M h�� ،ا�2��3 ا���م ��<g� J\ی�5، ه�زوار ���� :  

Cَ&6ْ َأْیِ=ي ا���9ِس�َآَ �	َ�ِ �ِNْ&َ�ُْد ِ+* اْ�َ&�4 َوا��َEَ�ْ2ََ� اfَ�  
  )س�رة ا��وم(

  :ن�5 اQن �� Oخ� ا���Tن، �>5 أخ�2 درس� ه\ا �?\J اQی� ا�>�ی��  

 �Jِ�ََ� اJَ�ِ�Eَ�ُْ! ِ+* ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا 2ُ�َْ� َ:َ>اٌب َأِ��ٌ� ِ+* ا�=%ْ<َ�� َواVَ�ِْخَ�ِة َوا���ُ- َی0َْ�ُ� َوَأْ<Pُْ� �ِإن� ا��ِ>یَ� ُیNِ&%(َن َأْن

  19C(َ�� 0ْ�ََ�ُ	(َن 
  )س�رة ا���ر(

ي �tص��ب ا���B، وا��gء   �Pون �Bأ سّ�� ا���Pن، ونO�Pأ ا��Pت ون��Bا� J\د ه��ن� Hء ا�X 5 إن���

�\ي أ��حL اf ،��� H ��نL�� k أ�ًا، �� �X 5?�ة أود�?� اH �� ا!ن��ن إf وج��M �?� c3ة ن���e ���ي ا

غ pخ��?�، أ�� أن ���ول اfس����ع ��� ح�م اH �?\ا ان��اف خ��i �� ا�ی3Bu ،5ً� ی�ج آ�م ی

���� وأ�y واسk، ا��3اju ن�5 ���� ا��� H، وه\J ح��رة واu�ع ��E �� ی(�ي ��  ���Pا�2��3 وث

 f �P�P���� ی5، وه�وأنh ��ى ا�4�ة ���>�B3 آc ی�م، ��P ه\J ؟ ه\J ا��(� ا�>�Bى، وآ2 نوة ج�

 f ،وی� ون�ع �5 ا�>\بT�و cدج نوات وf ص�ة ���>�X c� ،�B3ء ث�ن� ���iب، ه\ J���io ی�ج

��� ون�5 �� ه\J ا���ل، f ی�> Hا E�5 أن ���k�i ����� أوfدك وأنh �� ه\ا ا���ل، ی�>5 أن ی�

ا�\ي �L��B �(��3 ی?م ���k س���، آc إن��ن أودع اL�� H ه\J ا�g?�ة، ن�5 ن�(�ه�، ان�?E ا!ن��ن، 

  .ه\ا ح�ل ا������5، �>5 ی�ج آ�م Oخ� ی��� ا���س أن� أ�>�2 ا���P�P إن �Xء اH و�� أن?� ُ�ّ�ة


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� . Oداب ا���() :134( ا�رس  -��

  03-02- 2002: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

أی?� اUخ�ة ا�>�ام ؛ ����ع ا�رس ا���م Oداب ا���( ، ن�eًا ��� ی�ى �5 ج?c ��داب ا���( ، أو   

 Lدخ�� �، وا�(��س ��L ، واfس���ع ، وا�4�ة ، وه� أن� ذا أجc3 ه\ا ا�رس ��y�3 ان�?�ك ��Pا

 ، ��داب ا���( �k أن ا�\ي ُی�ح� أن ���3 و��5�3 ����]� �5 رواد ا���( �����Tن ��داب ا���(

�� ، أ�� ا���P ا�����P ه\J ی��oB أن ُی��h ن�eه��g2 ا��3م أو �����3?2 ����>2 ا�?M5 ذو� kا�إ�E  إ�� �

 H5 ���ت ا� �ً��� cا����2 إذا دخ �?��  .اQداب ا��� ی��oB أن ی�ا

أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ ا����ج ���ت ا H�E��3 ، و�5 أح
 ا H�E��3 أح
 ����L ، وأآ�Z �5 زی�ر�?� ،   

 E��3� ل�M :  

C ِ'َ= ِ���ِ- َ+َ�� َ�ْ=ُ:(ا َمَ� ا���ِ- َأَ�=ًا��َ	َوَأن� اْ�َ �  
  ]18: ا�(5 اQی�  س�رة[ 

   2�p2 ، و?���i�وی� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ وا���j إذا نTل ���ح� ا�>���ء ، و���زل ا���e3ء ن�ل �5 أ

  .�5 ج�ده2 و���?j��� j�<� ، 2 نTل �tآ�م اUآ���5 ، وحh�B� c رب ا�5����3 ؟ 

���L وس��M 2ل ���� ی�   Hا Eص� Hأن رس�ل ا L�� Hا ���5 أ�� س�3 ر L5 ر�� Lوی :  

)) �p -P�� *+ �23� =&0� �إن ��(�* +* اxرض ا�	��'= ، وإن زواري +��2 ه� :	�ره� ، +3(�

W�iور أن ی)�م زا�	ا� �  ))زار<* +* ��P* ، وُ�^ :�
  ]رواJ أ�� ن2�3[

  Hور اTا����2 ا�\ي ی Hا yت أن ی\ی��i�Uا J\ه c2 ه\ا ا!آ�ام ، وأ��e���  أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ أ

  .���L �\ة ا��Pب ، وح�وة ا����ج�ة ، وأن ی���X L?�دة ا!ی��ن 

�5ْ َأِ�� َس�3ٍِ �Mََل   َ : 2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :  

)) �ِإ<�َ	� َی0ُْ	ُ� َمَ��ِ'َ= ا���ِ- َمْ� �َمَ�   : ]ِإَذا َرَأْیPُُ� ا���ُ'7َ َی�Pَ0ُْد اْ�َ	ْ�ِ#َ= َ+�ْش2َُ=وا َ�ُ- ِ��kِ�ْیَ	�ِن َ��َل ا���ُ- �0َ�ََ�

  [ ))ِ�����ِ- َواْ�َ�ْ(ِم اV�ِْخِ� 
]Lا����\ي وا�5 ��ج Lأخ�ج[  

�� ���زل ی�م ا�����P ، وآ���ت ��ا�M?� ، وأه�ال ��gهه� ، ی>�ن : أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ �Xء Oخ�   

 �ً��O L��ج cج Hش ا�� cI ��   .��i]�ً� ی�م cI f إL�I f ا�\ي ی���د ا����ج
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�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَل   َ Lbا�� Ebَص� ��Bِb5ِ ا����5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة ََ :  

ْ�ُ&ُ- َر�4ِ- َوَرُ'7ٌ َ�َسْ&0ٌَ! ُی�gِ%2ُُ� ا���ُ- ِ+* 4�fِِ- َیْ(َم َ�� �7fِ ِإ��� �fِ%ُ- اkِ�َْم�ُم ا�0َ�ِْدُل َوَش�ب� َ<Jََ  ِ+* ِ:َ&�َدِة ((

ٌ̂ ِ+* اْ�َ	َ��ِ'ِ= َوَرُ'َ��ِن �Nَ�َ��� ِ+* ا���ِ- اْ'Pََ	�0َ َ:َ�ْ�ِ- َو��Eَ�ََ�� َ:َ�ْ�ِ- َوَرُ'Pْ&َ�َ�َ 7ٌُ- اْم َ�َأٌة َذاُت َم9ِْ�ٍ; ُم��0َ

� َ�� 0ْ�ََ�َ� ِشَ	�ُ�ُ- َم�P�َ �Eََق َأْخ�=�ُ̂ َیِ	�9ُُ- َوَرُ'7ٌ َذَآَ� ا���َ- َوَ'َ	�ٍل َ+�Gََل ِإ<4* َأَخ�ُف ا���َ- َوَرُ'7ٌ َ�َ Eِ9ْ�ُ �

Wُ�9َ�ْ:َ 6َْض�Eَ+َ ��ً�َِخ�((  
  ]أخ�جL ا���Bري و���2 وا����\ي وا�����R وأح� و���_[

ا!ن��ن ا�\ي ی�
 ا�ن�� ��U�� y�3� LB�Mآ5 ا��� ��?� ا�ن�� وا!ن��ن ا�\ي ی�
 اH ، وا�ار اQخ�ة ،   

L�� ن ا�\ي�<���� y�3� LB�M  23ه\ا ی� ، �Mب �5 اH وا�ار اQخ�ة ، ا��جc ا�\ي y�3� LB�M ������ج

  .�ce اH ی�م cI f إL�I f ، آ�� ورد �� ا��ی* ا����4 

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَل   َ Lbا�� Ebَص� ��Bِb5ِ ا����5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة ََ :  

  ))ا���ُ- َ�ُ- ِ+* اْ�َ#�9ِ! ُ<ُ�ً�� ُآ��َ	� cََ=ا َأْو َراَح َمْ� cََ=ا ِإَ�� اْ�َ	ْ�ِ#ِ= َأْو َراَح َأَ:=�((
]  ]أخ�جL ا���Bري و���2 وأح�

   T� Hداء ا���4ات ، �\آ� اU 2�� q�)� ی�� ، ����ر�� J\ة ا�(��3 ه�4� أن �t�� إ�E ا���(

cوج T� Hا �� 5���Pا�2�3 ه\ا ��� ی(�3_ �5 ا�� 
�i� ، نO�Pوة ا���� ، cوج .  

   l�P� ی� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ ح�P�P د�P�M و����P ، أرج� أن ی>�ن اfن�J�B إ��?� وا��ً� ؛ دور ا���(

��4ر �tخ� ا������ ، 5�l�P إ�E أن أص�B �>�نً� �zدى ��L ا���4ات ، �k أن أي �>�ن ��  ��

  . اUرض یU ��4داء ا���4ات 

))47�  ))َ+2َُ( َمْ�ِ#ٌ= َأْی9ََ	� َأْدَرَآQَPْ ا���َ��ُة َ+َ
]Lوا�5 ��ج �Rري و���2 وا������Bا� Lأخ�ج[  

 ؛ UنL �>�ن ا��(�د �cِ3�ِ 5ْ َسَ(َ ، �tداء   )�� �?� L�� hإذا ص�� hMا�� L�� _أي �>�ن أدرآ

ا���4ات ی�>5 أن ی>�ن �� أي �>�ن و�>5 ا���( �L دور أآ��Z<� �B ، وأخ��Z<� �i �5 أن ی>�ن 

  : ��ات ، �Mل �E��3 �>�ن �zدى ��L ا�4

C -ُ	ٍُت َأِذَن ا���ُ- َأْن ُ�ْ�َ+َ� َوُیْ>َآَ� ِ+��2َ اْس)�ُ�ُ *+ِ �  
  ]36: س�رة ا���ر اQی� [

C �GَJْ7% َوَ�� َیDِا��َ&َ� ُهَ=اَي َ+َ�� َی �ِ	َ+َ �  
  ]123: س�رة Lu اQی� [

Nُْهَ=اَي َ+َ�� َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َی �َ&ِ�َ �ْ	َ+َ �C َن)>ُ�َ  
  ]38: س�رة ا��PBة اQی� [
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�L�P ، و f�EPg ن��L أی5 ن(J ؟ �� ا��iیy ؟ ��    cی� f ا!ن��ن L3B�ى ا�\ي إذا اه\ا ا�?

 ��ن �>�ن ا�?ى ، �>�ن ن�g ا��y ، �>�ن �.. ا��(�ت ؟ �� أي �>�ن ن(J ؟ ن(J �� ا����ج

  .ا������ ، �>5 ����� ا�?ى 

؛ �� ا���( خ�Bi ا�(��3 ، و�� ا���( ����� آ��ب اH ، و�� ا���( �Xح أی?� ا!خ�ة ا�>�ام 

 حی* رس�ل اH ، و�� ا���( ���ن س��ة رس�ل اH ، و�� ا���( ���ن أح>�م ا��LP ، و�� ا���(

 EPgی �[� 
�P�� اء\pو ، cی� �[� cP3اء ا�\p �?ا�����4 ا�>�ام إن l4M . ىf آ��ن �� �>�ن ا�?

  .5 �>�نL ؟ �� ا���( أی

��ر�ً�    �ً��P��� �ًی�?� �ً��z� >�ن�2�3 ��?� ، وإذا أردت أن ��5 ج���3 � � f �ًB�Bu >�ن�إذا أردت أن 

  .���P�P ا����ة ا�ن�� ، ��ر�ً� ���P�P ا!ن��ن ، ه\ا ا�?ى أی5 �(J ؟ �� ا���(

  �Bا� E��  : وا���Pى ، �Mل �E��3  أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ و�� ا���( أی�ً� ��3ون 

  َشِ=یُ= ا�Gَ0ِ�ِْب C � َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اpْkِ�ِْ� َوا0ُ�ْْ=َواِن َوا��Gُ(ا ا���َ- ِإن� ا���َ-
ة اQی� [R2: س�رة ا���[  

  .ا��B ص�ح ا�ن�� ، وا���Pى ص�ح اQخ�ة : �Mل ����ء ا������   

���L وس�2    Hا Eص� �Bل ا���M ��Bدور آ L� وا��gه ا�\ي ی��� ه\J ا���P�P ا��� ���اه� أن ا���(

�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة �Mََل َ Lَل : �� �� روى ا!��م ���2 �� ص����Mَ : 2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� Lِbَرُس�ُل ا�� :  

ْ� ُآَ�ِب ا�=%ْ<َ�� َ<8َ�E ا���ُ- َ:9ُْ- ُآْ�َ�ً! ِمْ� ُآَ�ِب َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ! َوَمْ� َسPََ� ُمْ�ِ�ً	� َمْ� َ<8َ�E َ:ْ� ُمbِْمٍ� ُآْ�َ�ً! ِم((

ِن ِة َوا���ُ- ِ+* َ:ْ(َسWُ�َPَ ا���ُ- ِ+* ا�=%ْ<َ�� َواV�ِْخَ�ِة َوَمْ� َی��َ� َ:َ�� ُم0ِْ�ٍ� َی��َ� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- ِ+* ا�=%ْ<َ�� َواV�ِْخَ�

ِ�ی�Gً ِإَ�� اْ�َ#�9ِ! ا0َ�ْْ&ِ= َم� َآ�َن ا0َ�ْْ&ُ= ِ+* َ:ْ(ِن َأِخ�ِ- َوَمْ� َسQَ�َ َ�ِ�ی�Gً َیPَ�ِْ	8ُ ِ+�ِ- ِ:ْ�ً	� َس7َ�2 ا���ُ- َ�ُ- ِ�ِ- َ�

2ُ9َْ� ِإ��� َ<6ْ�َ�َ َ:2ِ�ْ�َُ� ا���ِ)�9َُ! َوَم� اْ'Pََ	َ� َ�ْ(ٌم ِ+* َ�6ٍ�ْ ِمْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- َیPُْ�(َن ِآ�Pََب ا���ِ- َوَیPََ=اَرُس(َ<ُ- َ�ْ�

ِ- َ:َ	ُ�ُ- َ�ْ� ُیْ�ِ�ْع ِ�ِ- َو2ُPْ�َJِcَُ� ا���ْ�َ	ُ! َو2ُPْ�E�َُ� اْ�َ	iِ��ََ)ُ! َوَذَآَ�ُهُ� ا���ُ- َ:�� َوَ'َ�+ِ �7	Wُ=َ9ْ:ِ �ْ َوَمْ� َأْ�3ََ  ِ�

-ُ&ُ�َ>َ((  

  .�ب اH و���ن ��3ن�L و�ارس�h�� L اH ا��>�ن ا��3�Bi ا����4 ���وة آ�  

ا��>��� �(cٍ �5 اH . َس��?� �� h[X ، و�>�?� ح�ل إذا أص�ب ا���3X 5�z آtنL ��_ ا�ن�� : ا��>���   

 Jzحً� ، ی���� Jzی�� ، fًؤ��� Jzن��� ، ی��t�u Jzی�� ، �ً�
 ا��5�z ی��Eً�p Jz ی��Jz ر�M E�� cوج T�

  . �3Xرًا ������ق ، ی���3X Jzرًا �����ح س�3دة ی���3X Jzرًا �����ز ، 

  )) َ:2ِ�ْ�َُ� ا���ِ)�9َُ!َوَم� اْ'Pََ	َ� َ�ْ(ٌم ِ+* َ�6ٍ�ْ ِمْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- َیPُْ�(َن ِآ�Pََب ا���ِ- َوَیPََ=اَرُس(َ<ُ- َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ��� َ<6ْ�َ�َ((

 ی�Pل أحآ2   M :�<ا��اح� ه� ا�� J\ى ، ه�B�3ت ��اح� آX Hة وا�ا�4 L��� �Bا��� ذآ�ه� ا�� ��

 ی�Pل أحآ2 M ، م�وس�2 : وا�� L��� Hا Eص� �Bن��� ، ه� ا��>��� ا��� ذآ�ه� ا��t�i� �3تX Hوا .  
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  ))َو2ُPْ�َJِcَُ� ا���ْ�َ	ُ!((

   �P�i� Hخ�وی� ، رح�� اUر ا��Uن��ی� ، أو �� ا�T وجc ��ح��L ، إن �� ا��Uر ا� Hه2 اأ�

  . ه2 �� ���جه2 ، واH �� ح�اR(?2 . س ، �3�c�g ا�ن�� واQخ�ة ووا

))!ُ(َiِ��َ	َ�ْ2ُُ� اPْ�E�َُ! َو	2ُُ� ا���ْ�َPْ�َJِcََو((  

  . ا���_ ی�?2 وی�د   

)) Wُ=َ9ْ:ِ �ْ	َ�+ِ �7'ََوَذَآَ�ُهُ� ا���ُ- َ:�� َو((  

     .ور�k اH ذآ� ه\ا ا!ن��ن ا�\ي ی���د ا����ج

ی* ا����4 ا�\ي رواJ ا!��م ���2 ه� ا����ر ا�\ي ی��oB أن �>�ن ���L رس��� ا���( ه\ا ا  �� .  

 َ:2ِ�ْ�َُ� ا���ِ)�9َُ! َوَم� اْ'Pََ	َ� َ�ْ(ٌم ِ+* َ�6ٍ�ْ ِمْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- َیPُْ�(َن ِآ�Pََب ا���ِ- َوَیPََ=اَرُس(َ<ُ- َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ��� َ<6ْ�َ�َ((

  ))ْ�َ	ُ! َو2ُPْ�E�َُ� اْ�َ	iِ��ََ)ُ! َوَذَآَ�ُهُ� ا���ُ- َ:�� َوَ'َ�+ِ �7	Wُ=َ9ْ:ِ �َْو2ُPْ�َJِcَُ� ا���

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ اQن إ�E اQداب   

  .�2�e3 ���ت اH : اUدب اUول   

   5� ، L3� دبtور وأن ی�Tر ا��M أن ی�3ف jا��� 
إذا آ�ن �5 حy ا���j أن ن>��S� Lن �5 واج

��j أن ُی>�م �cBM 5 ص�ح
 ا�h�B ، و�5 واج
 ا���j أن ی�3ف 5�َ ص�ح
 ا�h�B ، 5�َ حy ا�

 ا�ا�� �5 ا��Tور ، أن ��3ف �5 ص�ح
 ا�h�B وأن ��tدب �L3 ، �\�_ أول أدب �O 5داب ا���(

L�Bوأداء رس��� ن ، Lوة آ����و�� ، L�د�B3� h���ُو Jآ�\� h���ُ �?نU ؛ L��ج cج H2 ���ت ا�e3�  �gون ،

�L����3 و�L)?�� ���B ، وh���ُ آ� ی��3رف ا������ن ���� ���?2 ، �>�ن ا���Pء �>�ن ا���3رف ، �>�ن 

 
  .ا����ص� ، �>�ن ا�B\ل ، �>�ن ا������ ، �>�ن ا���Rم �>�ن ا��

   T� Hا �B�� E��وجc ، أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ ا������ن �� ���ت اH ی��oB أن ی��3ر��ا ، وأن ی���Pا 

 E��3� ل�M ، ق�خUوأن ی�?��ا ا�2�3 ، وا��>�� ، و�>�رم ا :  

C ِب)�ُGُ�ْى ا)َGْ�َ �ْ�2َ ِم�>kِ+َ -ِا��� �َiِ�0َ4ْ� َشg0ََوَمْ� ُی Qَ�َِذ �  
  ]32: س�رة ا��� اQی� [

  hُ�ْ��ِ �2َُ=و4 َواVَ�َْص�ِل �C ِ+* ُ�ُ�(ٍت َأِذَن ا���ُ- َأْن ُ�ْ�َ+َ� َوُیْ>َآَ� ِ+��2َ اْسُ	ُ- ُیَ�&4ُ� َ�ُ- ِ+�
  ]36: س�رة ا���ر اQی� [

���L وس�2    Hا Eص� H5 رس�ل ا� ورد �� ا��ی* ���� رواJ ا��Biان� Mو :  

))*G� 7#= ��6 آ�	ا�((  

��E إ�Xد�?� ، وص��ن�?� ، وا���3ی� �?� ود��ة ا���س إ�E ذ�_ : اUدب ا��Zن�    c�3ا�.  
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 �Mل ���L ا�4�ة و  P� م�ا�� :  

9َ� ا���ُ- َ�ُ- َ��Pً�ْ ِ+* ا�9#َ�ِْ!((�َ �َhَ�3َ�ٍَة َأْو َأْص �ِNَEْ	َِ#ً=ا ِ���ِ- َآ�َمْ �  ))َمْ� َ�9َ
]  ]أخ�جL ا�5 ��جL وأح�

���L وس�2 ی�Pل    Hا Eص� �Bن ا��U :  

  ))خ�� ا�&qد م��'=ه�((

  .2 �>�ن ا�?ى ، و�>�ن ا��B3دة ، �>�ن ا�\آ� ، �>�ن ا����3  

   cدی��M ی�����L وس�2 ح�c �5 ا��gم إ�E ا�� Hا Eص� Hأص��ب رس�ل ا روي أن ����ً� ا�اري أح

 y��وزی�ً� وحfً�B ، ���� ان�?E إ�E ا��ی�� وا�y ذ�_ ���� ا�(��3 ، أ�� p��L� �ً ���� ا���Bل ، و

� p��t� Lس�ج?� ، وخ�ج ا���Pدیc وص
 ��?� ا�Tیh ، وجc3 ��?� ا����h��p ���� ، c ا�q�g أ�

���L وس�2 إ�E ا���( �Sذا ه� �Tه� ، ��Pل  Hا Eص� Hا : رس�ل ا���M ، ه\ا c3� 5� : ، اري���2 ا�

���_ �� : ��Pل ���L ا�4�ة وا���م ��ج?ً� ا���iب إ�E ���2 ا�اري  Hم ن�ر ا�2 ن�رت ا!س���ی� 

  .�>?� ا�ن�� واQخ�ة ، أ�� �� آ�نh �� ا��� �Tوج

   2e��2�e �5 أ c�����ء ا����ج ، ���ی� ا����ج ، ����� ا���ا�y ، ����� راح� ا����4 ه\ا 

���ل Uا.  

أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ ا��>�ن ا��j�e ی(\ب ا���س ، ا��>�ن ا���ی� ی(\ب ا���س ، ا��>�ن ا�(��c ی(\ب   

?Zثzون �?��iون ، �?�eت ؛ ن���B��� ���3(\ب ا���س ، �>�� أن�� ن�آ�  � ، ی��oB أن ن���3 ������ج

وأ��� آ��� h��M �� ه\ا ا�����ع أنf L ی��oB أن �>�ن ا����ج �5 ح�* ا�����e . ا���س إ��?� 

   .واUن��M ، وا�����
 ، و����� ا��اح� أcM �5 ������ ، ح�E ی�(\ب ا!ن��ن إ�E ا���(

� ُیE43 اH ��?� أن��P ، و�Tدان� ، ����� ا����ج ا��� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ f ی��oB أن �>�ن ا�ور ا��  

 ����� اH ��?� ی��oB أن �>�ن ن���e ، وأن��P ، و�Tدان� ، وأن �>�ن B3ُی.  

C
  �ِ+* ُ�ُ�(ٍت َأِذَن اُ

  : �2 یcP اH أن ُ��M ، E�Bل   

C�+��ُ أن�  

��E أن ���ت اH جc ج��L ی��oB أن �   ��fا�>��� د J\و�� ه ����X �����  .>�ن 

   *��Zدب ا�Uء ، وا����ك ، : ا���O 5داب ا���( ا��?�z ��\ه�ب إ�E ا���( ���i?�رة ، وح�5 ا��

 
�iوا�� ، c�)�3 ، وا��gا� cج���و ، ���IU2 ا��P�و ���eب ا����Zا� qBو�.  

   2��� cآ E�� �ً���� �ًBا�(��3 واج c�pُ 2وس� L��� Hا Eص� �Bا�� c3ج _�\� .  

  ))اPc�7 و�( م=ًا �=ی�9ر((
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   E��3� ل�M ، ب��Zا� j�eن H5 ���ت ا� h�� Eإ� ��t� أن c5 أج� :  

  ِ�ِ+�َ� �C َی� َ�9ِ* َ�َدَم ُخُ>وا ِزیPَ9َُ)ْ� ِ:9َْ= ُآ47 َمْ�ِ#ٍ= َوُآُ�(ا َواْشَ�ُ�(ا َوَ�� ُ�ْ�ِ�ُ+(ا ِإ<�ُ- َ�� ُیNِ;% اْ�ُ	ْ�
��اف اQی� [U31: س�رة ا[  

  jآ�  je�� ، �3كX cج��ث���_ ،  cي أج� �Mان ، ���P� Eإ� ، ��?� cح� Eإ� hBإذا ذه _�

 H5 ���ت ا� h�� Eإ� h?ج��إذا  c3�� أن �oBه>\ا ی� ، LPن�z� ، _ا�  .ه�

   Lوس�2 أن L��� Hا Eص� H5 رس�ل ا� ، L�� Hا ���5 أ�� ه�ی�ة ر Lروى ا!��م ���2 �� ص���

  : �Mل 

� ِإَ�� َ�6ٍ�ْ ِمْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- DِGْ�َ�َِ* َ+ِ�یDًَ! ِمْ� َ+َ�اiِِ~ ا���ِ- َآ�َ<6ْ َخ3َْ(َمْ� َ�(( Jََم ��pُ -ِPِ�ْ�َ *+ِ �َ�23َ Wُ��َ

  ))ِإْ�َ=اُهَ	� �Nُ�َ% َخ�3َِ�ً! َواْ�ُ ْخَ�ى َ�ْ�َ+ُ� َدَرَ'ً!
]L2 و�5 ��ج��� Lأخ�ج[  

   kدب ا��ا�Uا :P�� ��ء ا����� ا�خ�ل إ�E ا���(��E : ی2 ا��جc ا����E ، وا� cا��?2 ص ، H2 ا��

  .س�ن� ��� ، ا��?2 ا��� �� أ��اب رح��_ 

م ا����ى وی�Pل   Pی ا��?2 ا��� �� أ��اب : Uن ا��ح�� �� ا���( ، وإذا خ�ج ا����2 �5 ا���(

���L وس�2   .���_  Hا Eص� Hل رس�ل ا�M :  

 َرْ�َ	QَPِ ُ� اْ�َ	ْ�ِ#َ= َ+ْ�ُ�َ��4ْ� َ:َ�� ا��9ِ&*4 َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� 7ِGُ�َ�ِ ��pُ ا�����2ُ اْ+Pَْ� ِ�* َأْ�َ(اَبِإَذا َدَخ7َ َأَ�ُ=ُآ((

Qَ�ِDْ+َ �ِْم Qَ�ُ َ7ِ ا�����2ُ ِإ<4* َأْسGُ�َ�ْ+َ َذا َخَ�َجkِ+َ((  
  ]أخ�جL ا�5 ��جL وأ�� داود[

 ���EP �5 اH ا��ح��ت ، وخ�رج ا���( ���EP �5 اH ا���cأنh �� ح���5 ، �� ا  )���.  

   cP� 5<��� 2� نS� ، ا�(��س cBM س��Bن اH ، وا��� : و�O 5داب ا���( ص�ة رآ5��3 ���� ا���(

 2�e3ا���3 ا� H�� fة إ�M fح�ل و fو �Bأآ Hوا ، Hا fإ Lإ� fو ، H.  

��\اء ، وإزا�� �� ��L� y وإLM�Bu ، وو�L3 �� ا��>�ن ا����س
 ، وا��\ر و�O 5داب ا���( خ�k ا  

 L�   .�5 ر�L3 ��ق ا��ؤوس ، وا��\ر �5 ���ی* ا���(

   
  .ن��L ، إزا�� �� ��LPBu ، L� y ، و�L3 �� ا��>�ن ا����س

 �5 و�O 5داب ا���( اfن�J�B إ�E ن���e ا�(�ارب ، �>2 �5 �j�3 �� ا!ی��ن ن�� �5 ا���(  

 ، j@e�َ؛ ا�� _�\� ، ��Rذي را c4� 5� ج�رب ذي را��R ، وآ2 �5 �j�3 �� إی��نL ��ك ا���(

 
 ، �O 5داب ا���(�iوا�� ، c�)ب ، وا����Zن وا�Bا� ���eن.  

   L��� �Mل P� ، �?آ�ی ��Rرا L� و�� c4Bم وا��Zا� cأآ 
�)� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ و�O 5داب ا���(

  : م �� ا��ی* ا����4 ا�4�ة وا���
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))���َ�َGْ(َم َواْ�ُ)��اَث َ+َ�� َی%r7َ َوا��َمْ�ِ#َ=َ<� َ+kِن�  َمْ� َأَآ7َ ِمْ� َهِ>Wِ اْ�َ&Gَْ�ِ! ا�r%(ِم و َ��َل َم��ًة َمْ� َأَآ7َ اْ�َ&َ

  ))اْ�َ	Pَ�َ !َ(َiِ��ََ ذ�ى ِم	�� َیPََ ذ�ى ِم9ُْ- َ�9ُ( �َدَم
  ]وا����\ي وا�����R وأ�� داود وأح� أخ�جL ا���Bري و���2[

ك �5   �� E�pوس�2 أ L��� Hا Eص� Hخ� ، و��>5 أ�� رس�ل اO اج�3?� �� ی�م �BBآ�� ا���Uا J\ه

  .ه\J اUآ�� 


 ر�k ا��4ت و�� ���وة ا�O�Pن   �)�   .أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ و�O 5داب ا���(


 5ِ�ْ َیTِیَ �Mََل   ِRِ�b5ِ ا���َ :  

�َ&9ِ* َرُ'gَ9َ+َ 7ٌْ�ُت َ+kَِذا ُ:َ	ُ� ْ�ُ� ا��3Mَ�ِْب َ+�Gََل ُآ((َNَ+َ =ِ#ِ�ْ	َ�ْا *+ِ �	ًiِ��َ 6ُ9ْ : -ُPُ�ْ#ِ+َ �ِاْذَهْ; َ+ْ 9ِ�ِ* ِ�2ََ>ْی

ِمْ� َأْه7ِ اْ�َ&َ�ِ= َ�َ ْوَ'Pُ0ُْ)َ	�  َ�ْ( ُآPُ9َْ	�: َمْ� َأْ<Pَُ	� ؟ َأْو ِمْ� َأْیَ� َأْ<Pَُ	� ؟ َ��َ�� ِمْ� َأْه7ِ ا�lِiِ��3 َ��َل : ِ�2َِ	� َ��َل

  ))َ�ْ�َ+�0َِن َأْصَ(اَ�ُ)َ	� ِ+* َمْ�ِ#ِ= َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�
  ]أخ�جL ا���Bري[

��2 �� ا���( ، وا�رس    q�)� �ًأح��ن c4ن ، �� ا�\ي ی�O�Pوة ا��ی(�ز و�� �� f ا��4ت kر�

�4�� cرج cخ� إ���ً� وی��k ص���P��� Lاءة ���gش ��E ا�����5�3 درس?2 ، إذا رأیh ا���م 2R�M ، ی

 �� 5� cآ k��� أن �oBی� f ، �P� 2?3س�t� 5خ�یO hخ�رج ا���م ، وإذا أ�� c4� 2�� q�)�� �ً[����

   .ا���( �Mاء�_ و�>��Bا�_ ، ر�k ا��4ت ح�O�P��� Eن �>�وJ �� ا���(

�5ْ َأِ�� َس�3ٍِ �Mََل   َ:   

��Pْ4َ� َوَ��َل اْ:lَ(َPَ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* اْ�َ	ْ�ِ#ِ= َ+َ�ِ	2ُ0َْ� َیْ#2َُ�وَن ِ��Gِ�َْ�اَءِة َ+َ)lَJَ ا((

0ْ�َ ��َ:َ �ْ(ُDُ0ْ�َ �ْ+َ�َْوَ�� َی �Dً0ْ�َ �ْ(ُDُ0ْ�َ ِذَی��bَْ�اَءِة َأْو َ��َل ِ+* َأَ�� ِإن� ُآ��ُ)ْ� ُم�9ٍَج َر��ُ- َ+َ�� ُیGِ�ْا *+ِ ~ٍ

  ))ا���َ��ِة
]  ]أخ�جL أ�� داود وأح�

  : و�� حی* Oخ�   

)):َ �ْ(ُDُ0ْ�َ �ْ2َ#ُْی�9َِ'* َر��ُ- َوَ�� َی �	َأَ�ُ=ُآْ� ِ�َ �ْgُ9ْ�َ�ْ+َ �7'َ4َ* ُی�9َِ'* َر��ُ- َ:�� َو��َ�� َ�0ٍْ~ ِإن� اْ�ُ	َ

  ))ِ��Gِ�َْ�اَءِة
]   ]و���_أخ�جL أح�

   k�Bن�� وا�
 ا�����4ت ، و�(�
 ا�o�Xfل ���tر ا��)� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ و�O 5داب ا���(

 �3gء ا��gوإن ، kR�� 5� *�Bاء وا��gوا�.  

   L�� Hا ��  : �53 ا�5 ��� ر

Jََ= ِ+�ِ- اْ�َ ْش�0َُر َوَأْن أن ا�9&* ص�� ا
 :��- وس�� َ<2ََ� َ:ِ� ا�4Jَ�اِء َواْ�َ&ْ�ِ� ِ+* اْ�	�#َ= ، َوَأْن 9ْ�ُ((

ِ̂ َیْ(َم اْ�ُ#ُ	0َِ! َ�ْ&7َ ا���َ��ِة �َNِ�َْوَ:ِ� ا !ُ����Dا� -ِ�+ِ =َJَ9ْ�ُ((  
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���L وس��M 2ل    Hا Eص� H5 رس�ل ا� روى ا!��م ا����\ي P� :  

ْرَ�َ� ا���ُ- ِ�َ#�َرQَ�َ َوِإَذا َرَأْیPُْ� َمْ� َیJُ9ُْ= ِ+�ِ- َض���ً! ِإَذا َرَأْیPُْ� َمْ� َیِ&�ُ� َأْو َیْ&�Pَُع ِ+* اْ�َ	ْ�ِ#ِ= َ+Gُ(ُ�(ا َ�� َأ((

Qَ�ْ�َ:َ -ُا َ�� َرد� ا���)�ُ)Gُ+َ((  

  .و�5 ج�q �� ا���( �Sن�� ی(��q ر�LP�� ، L أن f ی�Pل إf خ��ًا   

  Mو�� ، kص��Uا _�Bg�ی_ ، و�� _��Bق رآ�i� ء ، أن�Bح�fا 
�)� �3?� ، وا�B3* و�O 5داب ا���(

 �?�.  

 ��oت   P� Lص _B�4ح� h�M إذا ، ��B����� *B3م ا��   .و�O 5داب ا���(

���U E��� 5 س�3 ا��ري �Mل    :  

���9 أ<� م� أ�* س�0= وه( م� رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس�� إذ دخ��9 ا�	�#= +kذا ر'7 '��8 +* ((

~0� *+ �2D0� -0�أص� �ً(&Jم ��&PN#= م�	وس�� +��  وس� ا� -��: 
+ ش�ر إ��- رس(ل ا
 ص�� ا

إذا آ�ن أ�=آ� +* : ی�3E ا��'7 �ش�رة رس(ل ا
 ص�� ا
 :��- وس�� +��6EP إ�� أ�* س�G+ =�0ل

 �P� =#�	ة م� آ�ن +* ا�qی�ال +* ص w �3ن، وإن أ�=آ��Jم� ا� Q�&JPن ا�k+ �(&Jی q+ =#�	ا�

  ))ی�Mج م9-
  ]رواJ أح� وإس��دJ ح�5[

  .أن ��2 ا��ج�ن إ�E ا��Z� 5iBب أو یی5 : اfح��Bء   

3 اUذان إf �3\ر ح�E ی��4   � 
 ا���وج �5 ا���(�)� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ و�O 5داب ا���(

  .ا��>���� 

أح��نً� إ��م �� ��( ، و�رس ی��P درس ��t�� ، L�� 2خ� ��Mً� �� درسt� Lذن ا��zذن ، ی��ج   

�5ْ َأِ�� ا��Zَ3ْbgِء �Mََل  .�( ����4 إ���ً� �� ��( Oخ� ا!��م �5 ا��َ :  

))&َ�ْ َ+َ *Jِ	ِْ#ِ= َی�ْ	َم َرُ'7ٌ ِمَ� اْ�َ�Gَ+َ ذ4ُنbَ	ُ�ِْ#ِ= َمَ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ+َ ذ�َن ا�ْ	0َُ- َأُ�( ُهَ�ْیَ�َة ُآ��9 0ُ�ُ(ًدا ِ+* اْ�َ

Gَ+َ =ِ#ِ�ْ	َ�َْخَ�َج ِمَ� ا ��P�َ Wُ�َ�� َأَ�� ا�Gَ�ِْسِ� َص��� ا���- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َ�َ�َ:َ =ْGَ+َ َل َأُ�( ُهَ�ْیَ�َة َأم�� َهَ>ا�((  
  ]أخ�جL ���2 وا����\ي وا�����R وأ�� داود وا�5 ��جL وأح� وا�را��[


 ���ول ا��3uU ، و�(�
 جc3 ا���( �>�نً� ���اح� ، وا������P ، وا����   �)�   . و�O 5داب ا���(

   fاح� ، و��� fنً� ����� و�<� q�� ًاحی* دن��ي ، ج��� �3 ا���t� �43ر ا�ن�� ، ه\ا f ی(�ز أ�

���P?� آ��B ،   .����ول ا��3iم  �B�o��� وا������ ، وا�>\ب ، �B�oع �� ا������ت آ���Mأی�ً� ا�� 
و�(�

س �\آ�P� ن�<�   .�B�o� f ، H ا������5  ه\ا ا��P3ب ی����j إذا آ�نh �� ا���( ، ا���(

   yی�iآ 
 ا���ور �5 ا���(�)�   .و�O 5داب ا���(

  أح��نً� أن�س آ��Zون یخ��ن إ�E ا�(��k ا��Uي �5 ��ب ، وی��ج�ن ��L �5 ��ب Oخ� ، اخ��4رًا   
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  أو ا�خ�ل وا���وج ���p 5 ص�ة ، أو ذآ� ، . ��iل ��iیy ، ه\ا f ی(�ز أن ی>�ن ا���( ���ًا 

��2 ، ه\ا آ�f L ی(�ز  أو 
�u 5 ��>� ، أو�  .����B ، أو ��Bدة ، أو أ�� �����3وف ، أو ن?� 

   ، LBوآ� ، L�3وأ�� ، Lوأث�ث ، L�Mوأن� L���eن E��و�O 5داب ا���( ا�����P ���4ن� ا���( ، وا����ظ 

 Lا��. و��4ح� yن�Uا��(�د ا E�� j�e ا����� ا�\ي �?\ا ا�\ي یt�� �o�م ص�B�� ��oل �� ا���(

 �o��� إس�ءة   .أص�3iM �B واحة أ�2 ی�� إ�E ا���(

���L وس�2 أ�� ���Bء ا����ج �� ا�ور ، أي �� ا��Uآ5    Hا Eص� Hأن رس�ل ا روى ا!��م أح�

 
�i�� وأن je��ُ ت ، وأن��Bا� �?�� E�B�ُ ا���.  

�5ْ َأَن�Mَ _ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ qَِل �Mََل   َ y�Mی* د�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb و�� حَ Lbا�� Ebَص� Lِbَرُس�ُل ا�� :  

))Pِِ#ِ= َوُ:ِ�َض6ْ َ:َ�*� ُذُ<(ُب ُأم��ْ	�2َ ا���ُ'7ُ ِمَ� اْ�َ'ُ�ِMْاُة ُی<َGَ�ْا ��P�َ *Pَِأَر ُ:ِ�َض6ْ َ:َ�*� ُأُ'(ُر ُأم� �ْ�َ+َ *

  ))�2َ َرُ'��pُ 7ٌ َ<ِ��2َ�ََذْ<ً&� َأْ:gََ� ِمْ� ُس(َرٍة ِمَ� اGُ�ْْ��ِن َأْو �َیٍ! ُأوِ��
  ]أخ�جL ا����\ي وأ�� داود[

   L���  .ی�gM ��3 إن ا���iP?� �5 أرض ا���( وو��3?� �� ج�B_ ه\ا ا�ُ c�3�zج� 

، ه2 ا����cBP ، وا�>�Bر ه2 ا�����أ�� ا��uUل ��ق ا�����3 ی��oB أن �t�� �?2 إ�E ا���( ، ا��uUل   

���L أ�t� jخ\ ، �>5 ا ������cBP ی��oB أن ی>�ن خ��ًا �5 ا����� ، �\�_ ��>5 ا��_ �3_ �� وا���

ا���( �>5 ��ق ا�����3 ، آ� ی�?2 ا���Bi ، آ� ی�?2 �� ی��E ، �� ی�Pل أ�� إذا آ�ن �� س5ٍ ص��oة 

  یzذي ا���( ، ه\ا ��q �5 ��3یM5 زوج�_ و� Lج���� fء إ�g� f _3� LB�)� ًا وأردت أنج

��E ���ت c�iا�  L35 ن�� �Bأآ Jر��� آ�ن إی\اؤ c� ، �ً[�X �?�� LPی� f ا��5 ا��� J\ه �� Hا.  

   ، 
 ، وا��Tی5 ، وا���Bج ����أة ا��� �خc ا���(�iا�� 
�)� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ و�O 5داب ا���(

 �ًM�uج�ل إ���� ����� f 5 �>�ن دخ�ل ا����ء ، وأن� cخ  .وی��oB أن �

  
�5ْ َزْیَ�ََ  2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� Lِbَل َ�َ�� َرُس�ُل ا���Mَ hْ�َ�Mَ Lِbا�� ِBْ�  : اْ�َ�َأِة َ

  ))ِإَذا َش2َِ=ْت ِإْ�َ=اُآ�� اْ�َ	ْ�ِ#َ= َ+َ�� َ�َ	�8 ِ��ً&�((
]  ]أخ�جL ���2 وا�����R وأح�

  � �R����� 5�3���3 و��ء ، ذآ�ت أن � E��5 إخ���� ا�>�ام رواد ه\ا أی?� ا!خ�ة ا�>�ام ؛ ��د 

 �R����� �5 واح ��2 أو �5 ذوق ��م ، و�> f ����M ��M 5�Tی 5�ا���( ی����Tن �?\J اQداب ، إ�� 

 �(?�?� ، �\�_ ُجh�3 ه\ا ا�رس ��h نfz?� �eء ا���P ا�����P �5 أجc أن Mح>�م ، وUا J\�3ف ه� f

Hا h�� 2�e3� 5و� ، �ً�e3� Hا h�� ی*  ی>�ن�T وجc ا��Bع ه\J اQداب ا��� ورد �� آc ��?� ح  

  . ص��� 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا����ة واfخ��ط - 1أس�Bب هم ا���Bت) :135( ا�رس  -��

  07-04- 2002: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :خ�ة ا�����zنأی?� ا!


 ا�2�3 ی3 ا�2�3 ح�رسً� �L، ا!��م ��� آ�م اH وج?L ی�Pل�iا!ن��ن ح���� ی ،y�Mع د��ی2 ���Pآ� :

ی� ��� ا�2�3 خ�� �_ �5 ا���ل Uن ا�2�3 ی��س_ وأنh ���س ا���ل وا���ل ��L4P ا����P وا�2�3 یTآ� 

�5 ا!ن��ق.  

  �?�Biخ �Biأول خ �� Lی�ً� أنM وص�ر  ذآ�ت ه\ا �� ه\ا ا���( اس�����M أخ �� ص�5 ا���(


، �MلB5 ا��� L��tًا، سآjg خ��ن� زوج�k� L ج�رJ : یB>� وا!ن��ن ا��جc إذا �>2�z� J�e�� E ج

���h زوج�_ ج�رك ؟ �Mل jآ� L��t��3 : �5 س���5، س� q�)� ردت أنt� ن� �� س?�ة��واH آ�ن 

� ��Uا E?وان� Lخ�tن?� آU�gح����.  

h��M ی5 ؟إ�E ح�* ��gء، E�M ح�ج�L : و��ة س�yR اس��L��M ا��أة أ�Xرت �L، وjM �?� أی5 ��ی

أ�5���I L�i �� اUول رس��� و�� ا��Zن� خ��� fOف دوfر، ا��T� ��Bور و�k �� ا��(5 و�� 

  .�Zن�� ��حBً� �_ �� ن�دي ا!یزا�

gود ا���ف ح Lا�2�3، �� أن 
�u Lویآ�ن �5 ا���>5 �� أن Lول �5 خ��ن� زوج�Uع أن ی�(� ا� �)�

c��Pن� �5 ه\ا ا���ض ا��Zا�.  

  .ا�2�3 ی��س_

  :إخ�ان� ا�>�ام


 ا�q�� 2�3 اس�?�آً� ���hM إن�� ه� اس���Zرًا �L، ه\ا ا�>�م یL��3 ا��(�ر، �u �� L�I�� ا�\ي hMا��

 ی�3M cآ� �>5 ه\ا ا��آ��X c�3م وآ�uه�ه� إ�I �� �Pن� y��� �ًأح��ن ،������ �ً��3�د ���_ ا���k أ


 �L ا�2�3 ه� ا�i� ا�\ي hMا��L� �ًآ�اس�? qو�� hM��� ر��Zس�.  

 E��ا�2�3 خ�� �5 ا���ل Uن ا�2�3 ی��س_ وأنh ���س ا���ل وا���ل ��L4P ا����P وا�2�3 یTآ� 

  .ا!ن��ق

��E وج   �B�4� أو ��<g� 5� �� ن�ن�M ه� �P�Pا�� J\ل �>2 أی?� ا!خ�ة ه�Mل �� �5 أ�Mرض، أUا L


 خ�وج �5 ��?� اhPBu �� ،H �����3ت ا��4نq�� k ه��ك �� ا����ة وg� f>�� و�� B�� fن�ن إ�M

 
�� hن��_ أن 

 ا�(?c �\�_ ن�5 ن���ج إ�E ا�2�3 ذ�_ أن_ ��B�� fإ H5 ��?� ا��5 خ�وج 

وج�دك، ��P أن ����4_ ��
 وج�دك ��
 س��� وج�دك ��
 آ��ل وج�دك ��
 اس���ار 
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 _Bح E����3ف �uی�P س�3د�_ ا����دًا ��E حB_ �\ا�_ و��E حB_ �����_ و��E حB_ ���3د�_ و

�>��ل وج�دك و��E حf _Bس���ار وج�دك ی>�� أن ��3ف �uیy ا���3دة ���3، �\�_ أهc ا���ر 

  : وه2 �� ا���ر ی���Pن

  C)10(��9 ِ+* َأْص�Nَِب ا����0ِِ� �َوَ��ُ�(ا َ�ْ( ُآ��9 َ<ْ�َ	ُ� َأْو َ<7ُGِ0ْ َم� ُآ
  ]10اQی� : س�رة ا���_[ 

��ص�J �5 ا�>��ر آ�ه��    5� k� �ً�أز��?2 أز�� ���P� 2، أنh �� رأیh ص����ً� ج��ً� وا��h�P ص

����5 وا��Zن� ��  E�����L وس�2 ���ذا آ�ن اUول �� أ Hا Eص� �Bص� ا������ة وآ�ه�� ج�ء�L ا�

ا���ق ه� ا�U 2�3ن ه\ا ا�\ي آ�� �� �2�3 ا�\ي �L��3 ه\ا ا�5�Q ����4 آ�� 5�O وcBMU  أس�c س����5؟

آ�� أcBM وUح
 آ�� أح
، أ�Mل �>2 ��ة ث�ن�� اUز�� أز�� ���P� 2 ��5 ا��5�z وا�>��� ذ�_ أن 

 lح�ی ،Jاس���ار وج�د E�� lح�ی ،L���س E�� lح�ی ،L�س�3د E�� l5 وا�>��� ح�ی�zا��

��E آJوج�د E�� lح�ی ،Jل وج�د��.  

E��3� ل�M ،��B����3ت ا��� E�3ف إ���أن_ ح����  Eإ� �?�� cخ�� نPا�� J\ه:  

  C)14(�َوَ�� ُیQَ�ُ4&9َ ِم7ُrْ َخِ&�ٍ� 
 ]�u�� ی� : س�رةQ14ا[  

f ی�>5 أن �>�ن أوا�� ا�ی��M 5دًا ���ی�_ إن�� ه� ���ن �����_ Uن?� �����3ت ا��4نk ا���3دة   

 T� Hا ���i� ح�ا�� cح آ�ا����ق وا�� cا��(�ح وا����ق آ cا���ز وا��(�ح آ cا���3دة وا���ز آ cآ

و �>�p 2یBً� انi��M �5 حB_ �\ا�_، و������B3 ا�y�M انi��M �5 أن�ن��_ Bی M م�ی��3 آ ،cوج

E��3� ل�M ،_ر� B3� أن �oB���4_ ی�� E��  :وح�ص_ 

  C)71(َوَرُس(َ�ُ- َ+Gَْ= َ+�َز َ+ْ(زًا َ:�gِ	ً�  �َوَمْ� ُی3ِِ� ا���َ-
  ]71اQی� : س�رة اUحTاب[ 

  :إخ�ان� ا�>�ام

�2�e خ��y ا����وات واUرض ی�Pل   Lی��5 إ�O 5�� وازن�ا:  

C7ٌ��ِ�َ ��َ>ْ%=ُع ا��Pَ7ْ�ُ َم�  
  ]77اQی� : س�رة ا����ء[ 

_ ��5�3 ����ر دوfر، إن آ�h ���_ �� آc أي ���ع �� آ� h����R�� _ ����ر دوfر ه\ا ��c آ�h ی��  

ی�� �� ا��4M 2��3، إن آ�h ���_ �5 آc ن�ع �5 أن�اع ا����رات ��آ�B �5 أ��E ����ى و�R�uة �

 yء ی���i� ا���ت ��q ه\ا �� kiPی� LنU ء�i3� ه\ا q�� ن ه��ك ��تU ��Bا� �� hخ�ص� و ی�

Uرض f ی��L� y إf أن ی>�ن أ�یً� س��یً�، إذا ����y ا����وات واUرض ��iء خ��y ا����وات وا
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 k� �ًBك ا����رة ه�i�إن��ن �Mل �_ ه\J ا����رة ر�k س��� اس���3 ������?� ه\ا ��iء ؟ إذا �� أ

��iء ر�k س��� ���i3� qء q�� ه\ا �ً�Rی5 داT�Bن�ت ا��� k� �?ح���� k� �?Mأورا:  

C7ٌ��ِ�َ ��َ>ْ%=ُع ا��Pَ7ْ�ُ َم�  
  ]77اQی� : ����ءس�رة ا[ 

  :اQی� ا��Zن��  

 �ً	�gِ:َ Qَ�ْ�َ:َ -ِ7ُ ا���Dْ+َ 0ْ�ََ�ُ� َوَآ�َن �ْ(ُ�َ �ْ�َ َم� Qَ	َ��:ََو�)113(C  
  ]113اQی� : س�رة ا����ء[ 

ي ا����ي �\�_  �Uء ا�i3؟ ه� ا� L�   :أي ��iء ی�3gP ا�(�

 wً�	َ:ِْ�یَ� َأ�9ُ(َن ) 103(�َه7ْ ُ<9َ&4ُ�ُ)ْ� ِ��ْ�َ ْخَ�ِNَْن َأ<�2ُْ� ُی)&ُ�َNَْ��ِة ا�=%ْ<َ�� َوُهْ� َیNَ�ْا��ِ>یَ� َض�7 َس2ُ�ُ0ْْ� ِ+* ا

  C)104(ُص09ًْ� 
 ] j?<س�رة ا�[  

أن� أ�Mل �>2 آ��� ��?� ���ر�M ا!ن��ن ��uح إن آ�ن ��uحً� �� ا�ن�� �?� أزه ا�Tاهی5، �5 ه�   

i� Eإ� ��u خ�ةQا Eإ� ��u ح ؟ ا�\ي��iا� 
3� fو �?�� loن f ح��ة Eإ� k�u ،ي�ء أ�ي س��

وf ه2 وf حTن، ���>2 ه\ا ا�\ي ����3نL �� اUخ�Bر هc ی�3آ2 ؟ f واH ن�5 �2 ی�X ��B4ء 

 j؟ آ� L��� \خzی j؟ آ� Lاس آ�ا��� jن��ن ؟ آ�!�� c3ی� �� c���� cن��ن هSآ hأن ،H وا���


 رؤی� ه\J یc�P أوfدJ ؟ آ�j ی?م ���L ؟ ا�
 و�� س��h أنh �5 ه\J ا�������E ا���� �Bة ��آ����


 �3>� ص��كا�����
 وس��ع ه\J ا�����.  

إن ه\J ا�ن�� دار ا���اء f دار اس��اء و��Tل ��ح T�� fل ��ح ��5 ���?� �2 ی��ح ��خ�ء و�2 ی�Tن 

��iء ��Pgء ج�3?� اH دار ���ى وجc3 اQخ�ة دار �c3)� EBP ��ء ا�ن��  c3وج �BBخ�ة سQء ا�i3�

�� ��tخ\ ���i3 ویT)�� ���Bي  اQخ�ة �5 ���ى ا�ن����  

  :إخ�ان� ا�>�ام

 5� 3�B� M LنU hM��� ر��Zه� اس� L)?�� ���3و� H���3 ا� �� L���� ا�\ي hM��3 أن ا��� ��Pا��


B5 س�
 ا�?�ك وB5 س� 3�B� Mو ،cوج T� H�� _���3� 
B�� ��
  �Xء �B5 س�ا���ر و

  .ا��Pgء

   L� �T وجc �� ا������ ؟ أي �>�ن �خ�L ی�ج Hا h�� h�Bه\ا ا� Eإ� ��t� ح���� hن�� أن�Zا��>�ة ا�

 fو Lاآ�� fة و�?M سtآ fي و�X سtآ f مPی f qرض ج��Uا E�� hوث�� ��ی�، أن 3P� ،�Bآ�

�� ��h اH ؟ ا�2�3، هc �2�3 �� ه� ا������ ؟ ح��ی�ت و�3u fم، f ی�ج �Xء، هc �2�3 �� ا������ 

  .ا��>���، هc �2�3 �� ه� ا������ ؟ ا��>��
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واH أی?� ا!خ�ة �5 دون ح>�� ��� ن��_، ����>�� ��3 �Tوج� �5 ا�رج� ا������ و�5 دون   

د ا���ل و����>�� �>�
 اB� ��<5 دون ح� ،�?� EPg� Eو�Uرج� ا���ل، ا��>�� �T� EPgوج� �5 ا�

�����L �_ أن یz��_ ا��>�� �����L �_ أن ی�� B�M_ س�3دة �����L �_ أن  L��� h��إذا أ cوج T� Hا

�T وجc، اQن �� ز�5 ص3
 ا���س ���iBن ا���س ���MTن ا���س  H5 ا� Eً�ی�� B�M_ ر

���3Rن آ�j ی���ون ه\ا ا�\ي ی(�ي ؟ ی34
 �����J �5 دون إی��ن، �5 دون إ��ءة O�Mن ��

 cخ\ آtك وأن ی��و �ود �Mي جًا وأن f h����X _]ً� وی�ی أن ی��PP_ وأن ی� ،J����� 
ی34

  .h�B وأ��P ��5 أوfدcBM J ی����X5ء وأن ی\�_ وأن یc�P أوfدك أ���_، kiM رأس رب ا�

� H5 ا� E�T وجc �>5 إذا �3_ ن�ر ه\ا ا���ر ی�i3_ �����ًا ���ازنً� ��� ی(�ي، ا���ر ی�i3_ ر


 ا�L�� 2�3 ن���R آ��Bة �uو ،L� �ًآ�اس�? qو�� hM��� ر��Zا�2�3 اس� 
�uا�2�3 و 
�u 5� �f _�\��

  :جًا

  C)114(�َو7ْ�ُ َرب4 ِزْدِ<* ِ:ْ�	ً� 
 ]Lu ی� : س�رةQ114ا[  

cوج T� Hوا�2�3 ���?� ا H�� 2�3ا� L� �4دPا�� H2 ورد �� آ��ب ا��  .وأي 

س إن �Xء اH ه\ا ا�����ع ی���ج إ�E درس�5 أو ث�ث� �� ه� اUس�Bب ا����iة اQن ����ع ا�ر  

 ���� ی�Pل أحآ2 ه\ا ا�����ع ن�eي أم ���� ؟ واH ا�\ي f إ�L إf ه� ��>2 M ت ؟��Bی2 ا�?� ��

��� إ��  �?�g� J>�� ی�3����ة ��q ه\ا ��Tة �� U 5<� fن� أد�� إ�E اH آc إن��ن �� ا�

�X l4M ة�ي ��ي آ2 �5 ا���4رات �5 ا��(��k آ��B جًا، ���4ً� أو ��س��� أو ���?��t� ،jن� 

 �� L��?ج���وس�2 و L��� Hا Eص� Hأ أح�دی* رس�ل ا�Mأ ������ h��5 ���ت ه cRآ�س� ���ج�ء

�(�ب �� �3J إ�(�ب ه\ا ا���B ا�>�ی2 آtنL ی��3 �3S� �3Xأ h�Bا� ���وس h�Bم ا���M��  ا�\ي ح\رن�

  .��L واf kM ���ل

أول �Xء إن �5 اUس�Bب ا��� �?م ا���Bت ا��\ر �5 دخ�ل ا�MUرب ��p ا����رم ��E ا���أة �� 

 ��pب زوج?�، وأ���E أن f أ��i إ�E ذآ� ���ص�l4M c ورد��� أخ�ف إن ذآ�ت �� h�Bا�

4ق وh3M ���4��?� أن ی��k ه\ا ا�>�م ا�\ي و2�t��� L3� kM �5 ذآ�ه� ��� f l4M Hرس، وا�

ا���ح�g وh3M ا����ن�، �5 ج?� ه�� ���e ص�ح أ�� ح���� خ� رجc ����أة آ�ن ا��i�gن ث��Z?�� ه\ا 

  .أول ��ج�L �� ه\ا ا�رس

(َل َ:َ�� ا�49َ��ِء َ+�Gََل َرُ'Gْ:ُ �ْ:َ 7ٌَ&َ! ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِإی��ُآْ� َوا�=%ُخ((

��ِر َی� َرُس(َل ا���ِ- َأَ+َ�َأْی6َ اNَ�ْْ	َ( َ��َل اNَ�ْْ	ُ( اْ�َ	ْ(ُت َ>ْxِمْ� ا(("  
 ] L��� y���[  
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  .أ���Mء ا�Tوج: ا����

��E س�ة ا���Tل �� ��pب زوج?� ؟ �����c ه\ا  cخهc ی(�ؤ إن��ن �� ا��iیy أن ی�iق ���ً� ��

Pی f ء�X5ا� ،L����E ا���أة �� ��pب زوج?� ؟ أ���Mء ا�Tوج أخ�L، ا�5  cخ k أ�ًا، �5 ا�\ي ی

LPی  . خ���L، ا�5 ���L، أخ�J، ص

ه� ا��ی* أ�Mرب ا�Tوج �Mل ���L ا�4�ة وا���م ا���� ا���ت، أ�j ا���س أن هfzء ا�MUرب 

�� خ� ��سy ���س�P و�� �Mل �� خ� �� خ� آ��� �>���ة و�� �Mل : ��3و��ن ��ث��Mن، ا���M �� �Bل

  .�P�iً� إf آ�ن ا��i�gن ث��Z?����ج� ���ج�ة، �Mل �� خ� رجP�i� cً� ����أة 

س���t أخ cBM ی���5 ح�ل ه\ا ا��ی* �Mل �� إذا �� ثL� h�M �P هc ی�ج ��رود Oد�� ؟ إذا ����M ا���ر 


 �5 ا��Bرود �� ا�\ي ی�c4 ؟ �� خ� رجc ����أة إf آ�ن �Bوح yا��� ا��i�gن ث��Z?�� ه\ا آ�م س�

  . ا��y ه\ا آ�م ��3Bث ا���3ی� ا!�?��، وأنh ح���� �tخ\ اfح���ط  f���i أن �c4 إ�E ا����ه�ت

  :�\�_ ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

��ِر َی� َرُس(َل ا���(( َ>ْxَل َرُ'7ٌ ِمْ� ا�Gَ+َ ِء��ا�49َ �ْ	َ( َ��َل اNَ�ْْ	ُ( ِ- َأَ+َ�َأْی6َ اNَ�ِْإی��ُآْ� َوا�=%ُخ(َل َ:َ�

  ")) اْ�َ	ْ(ُت

ا���اد : ه\ا ا��ی* رواJ ا!��م ا���Bري، ا!��م ا���وي رح�L ا H��X �� E��3ح ه\ا ا��ی* �Mل  

ا ��OءJ وأ���ءJ، وا� ا�Tوج �5 ا����رم وا�5 ا�Tوج �5 ا����رم Uن?2 � �ً3Bu وجTرب ا��Mی* أ����

  .��5 ا�4?�ة ا����g و��5 ���ر�?��>5 اUآ�c أن f �>�ن خ��ة  ���رم ��Tوج�

ا���اد اUخ وا�5 اUخ وا�23 وا�5 ا�23 وا�5 اUخh و��pه2 ��5 ی�c �?� ا��Tوج : و�Mل ا!��م ا���وي

 Eإ� cی* أ��م ا�(��ان دخ�? 2� �� 2�T�� 5<وج�، وه2 أو�k����� E �5 اUج��B ی�ج �Mا�� ی�ج ح

Jأخ� h�Bا� Lا�5 أخ� L��....  

 �zدي إ�E ه�ك ا�ی5 : و�5 أ��X �� �� jiح ه\ا ا��ی* �Mل  M ����� ا���� ا���ت أي أن ا����ة

إن وh3M ا����43، ه�_ دی�L، یr3� �� ��3 ا��س� cR��Pل إن أخ�c3� J �3?� ا���ح�g �2 ی2�3 أخ� 

وج?� أو أن?� خ�ن�L ��\�_ ا���ت ا�Tوج �>5 ه� ان?�رت، ان?�رت ���3ی��?� �3Xت أن?� �(��� ��y ز

E��3� ل�M ،��43ا�� h3Mی5 إن و  :��E�3 ه�ك ا�

C4̂ َوَ�� َیْ�ُ<(َن Nَ�ْ��ِ َ���َم ا���ُ- ِإ��� *Pِ8َ ا��Eْ�9َن ا�)�ُPُGَْوَ�� َی �  
  ] 68اQی� : س�رة ا����Mن[ 

  Mو �c ا���q، ا!ن��ن إذا ار�>
 ا���ح�g ج�ء ا�Tن� �3 ا�c�P ��س���B ا����3ء أن ا��M c�P�ن c�M ا�(�

��ب ���c�M h ج�یً�، �(�ءت اQی� Lن���ً�، أ�� إذا أص�� c�M Lنtآ:  

َ̂ َأ�pَمً� 4̂ َوَ�� َیْ�ُ<(َن َوَمْ� َی7ْ0َEْ َذQَ�ِ َیْ� Nَ�ْ��ِ َ���َم ا���ُ- ِإ��� *Pِ8َ ا��Eْ�9َن ا�)�ُPُGْ68( � َوَ�� َی(C  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1656�� آ��ب ��
 

  ] 68اQی� : س�رة ا����Mن[ 


 ج�ی�� أخ�ى<��� c�P5 ر�?� و���� 
  .یT��� ��3ن� �c�P ا���q و��(

أو �zدي إ�E ا���ت إن وh3M ا���ح�g ووج
 ح ا��ج2، اUول ��ت ن��� ا��E�3 ا��Zن� ��ت : �Mل  

ح�P�P، أو إ�E ه�ك ا���أة ���اق زوج?� �?� إذا ح���L ا���oة �� E�P��i?� إ�� أن ��?�ر أ��م ر�?� 

��ً� ن���ً� وإ�� أن ���>
 ج�ی�� ��c�P وإ�� ی���?� زوج?� ��E ا�i�ق أو ا���4Pد اح\روا ���ت �

ا����ة ��ج���B آ�� ��\رون ا���ت، أو أن ا����ة �>�وه� آ�� ی>�J ا���ت أو ����h ا!ن��ن وf ی��� 

��Bج�t�.  

���L ا�4�ة وا���م   �Bا�� Lج���ا���اح. ه\ا  hح�� �� Hن ا��B5 س<� � �� أس��B?� ؟ أن� f أ���� أح

 f ی�>� ا��جc أو f ��>� ا���أة M ،�<�� f ی�>� أو f M ل�Mوأ kأدا� M ا����ة، وأن� �?��Bأس �Bأآ

 hMخ� kخ�ل، ا���ان ���?� ������ن� دون أن �>�ن ��ادًة cBM ا�M ا����ة h3Mن� أ�� إذا و������ �ًPB��

  .ی���نL اخ��اق

   أخ� ا����� ا�c3� �Z��Z أ�tخ� �� ج�ء اس�L��BP، ی�ج أوسk �5 ه\ا �Xء kR�X ج�ًا ��5 ا���س أن� وا

 LPی f ی�tث� ا�Tوج إذا رأى زوج� L���cBP صM و ،LPی ���cBP صM و Jأخ� cBP��� M ،�Pی ص�وا

رة، ه� �Tی��?� أو ��g��� ��p �� ث���?�، ه\ا ی3وJ ح��رة أنL س�Bر، �(��k �����، أو ح��

  :واثy، ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م ���� رواJ ا!��م ا����\ي

َ�� َیMُْ�َ(ن� َرُ'7ٌ ِ��ْمَ�َأٍة ِإ��� َآ�َن :..... َ:ْ� ُ:Gَْ&َ! ْ�ِ� َ:�ِمٍ� َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  "))2ُrَ�ِ�pََ	� ا��3َ�ْ�Jُن 
  ]، ا����\ي، أح�، ا�ار�� ا���Bري، ���2[ 

�Mل ه\ا ا��ی* یc�g أ�EP ا���س و أ�(� ا���س، و ا��gی f �3���cZ� 5� ��Z ه\J ا���4ص أحًا،   

 ���4ف ا���أة إ���p E زوج?� M أح��نً� أخ�ى ،�gدون ا���ح �� kPو �>5 ی �gا���ح kP� f M �ًأح��ن

fس��س�ل �� ������ت ه\ا اfخ��ط د�_ �5 ا����ة، �� B�M?� و ه\g� J>�� آ��Bة جًا، إذا أردت ا

 �� ،�Zص آ��Xأ اfخ��ط، ا����ة اخ��ط �5 دون أ��Xص ی3ون ��یPً� ث��Zً�، أ�� اfخ��ط ی�ج

�T وجc ؟ �Mل Hل ا�M ؟ ��ذا c4ا�\ي ی�:  

  ْ� َأGُ�ِ �ُ2َ�ُْ�(ِ�ُ)ْ� َوُ�ُ�(ِ��C��2ِ َوِإَذا َسَ Pُ�ُْ	(ُه�� َم�Pَ:ً� َ+�ْسَ ُ�(ُه�� ِمْ� َوَراِء ِ�َ#�ٍب َذِ�ُ)
  ]53اQی� : س�رة اUحTاب[ 


 �uه�ًا f ی�X c�3]ً�، إن��ن   �Pط ��5 ا����ء و ا��ج�ل ��� آ�ن ا��ط ا�3>�� �� أن ه��ك اخ��Bس��fا

 hأخ ،Lزوج� hأخ k� ،Lزوج� أخ� k� EP5 ا��<� �gا���ح c3ی�>5 أن ی� f Hم ی��ف �5 ا����

�L یtخ\ ه\Z� Jً� ؟ ه\ا حی* داخ��، إن��ن �f c<g زوج���LB�M E و �2 ی E�� Hذا ا��� cأج� L

�3Xري ی�ازن، أن� أ��ى إن��ن آ��Rً� �5 آ�ن أن ی�ى ا��أة أج���p ��B ا��أ�L و f ی�ازن ���?��، و 
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y�X، انLPi��� �e، أ��ى ا��أة f ��ى رجً� �k زوج?� و f ��ازن ���L و ��5 زوج?�، ان�e إنL ر

4 أن Mأ f ،c4ی� Hه\ا و ا ،c��M �eح ،�eی��?�، ه>\ا ح cم ا������ f ،jPZ� ه\ا cزوج� ج�ه

أ��3>2 و �>5 ه\ا ی�c4، و اH حث�� أخ أس�ة ذهhB إ�E ا���حc �� ا�j�4 ��س�(��م �3 ا��3دة 

��Pی����ا�M، �� �5 ه\J ا��Tه� ص�ر u�ق و زواج، ��Bدل زوج�ت، و أس���5  �� ،5����z� 5

 c<g� ��43�� ا�M�p ة و �>5 ا���س إذا�� �P�Pت، ا����Bم ا��Xء، ص�ر ه��ك اخ��ط، اfخ��ط ی?

���gك f ی�>���ن ��?� أ�ًا، ی(����ا ��3?2، أ�� ج��k� q أخ�ات زوج�_، أو ج���� �k أخ�ات 

� ،���3� ���Pث L� ،م�ا�> �� �Pی�u L� l�X cزوج?�، و آ J���u Jف، ��yi�� L �� ا��ی*، 

4، أح��نً� ی>�ن ا��i�gن إذا وج ن��ء �pی�Bت Pث و أح��نً� ی��اjM ���ج�، ��اjM ����3، ی��

ی���5 ا��جc �� ا�����3، ی���5 �� ا��ji، ی>�ن �L��B وح�، ی���5 أن ی>�ن ���iً� و X>�ًا و Oسj و 

 �B4ی ���iاخ\ة، ه>\ا ا��zم ا���)very nice  ( 5 أ��م����ة أی�ً� ��� )� M و ،�Bج�Uا ��B3����

�T وجc ��?� ه\ا، ��?� إ�?� �Mل H�� �?زوج ��p خ�O cرج :  

C��2ِ�ِ)�ُ�َُو �ْ(ُ�ِ)�ُGُ�ِ �ُ2َ�ْْسَ ُ�(ُه�� ِمْ� َوَراِء ِ�َ#�ٍب َذِ�ُ)ْ� َأ�+َ �ً:�Pَُه�� َم)	ُPُ�ْ ََوِإَذا َس �  
  ]53اQی� : س�رة اUحTاب[ 

   Lت إ���e، ���ذا ن�ة ��ًن� ��gآc ���اح�� و اH حث�� أخ �Mل �� آ��� س?�ن� س?�ة �����i ی�ج

L� ل�P� ب : زی�دة ؟��Pا� k��)� ،ت�<gا�� k��)� ،ط�خ�fا k��)� ة، ه\ا��� T�o� hآ� hأن

�Zأآ c>�2 ����ص��رس دی5 أن أ� k�iأس� f أي ،kBأن ُی� yأح Hث ��>�ات  ا���ی�� ��?� اأ�� ��

 ی>�ن أآ�B ��>� أن ��م ��E زواج_، أن ��م ��E زواج?� �5 زوج?�، و أن M و ،Hا fی��3?� إ f

ی�م ��E زواجL �5 زوج�L، ا��k�i إ���p E زوج�g� L>��، و �3�i?� إ���p E زوج?� �g>��، ��ازن� 

��p k� �?وج� زوجTو ��ازن� ا� ،��<g� ه���p k� Lوج زوج�Tا!ی��ن ا� k��)� ،kMه\ا وا ،��<g� J

 J�� �(��k ا�k��)� ،��3 اfن��Bط، ا��5�z اج�����، ا��j�i� 5�z �>5 و�y ��?� اf ،H ی�ج

 5� �Bآt� وB� أن E��رة Pرة ��!ن��ن اس�?� ا�M ��، أح��نً� ی�B4 ه��ك ��c�Z، ی�ج� ji�

L� ل�M ،��ك س��ن س��� ؟ أی5 ه\J ؟ ����(� اUس�د، : �Lأی5 ��>5 ؟ �Mل : ح(�_، ��ة �>���g� hه

آ��L ص�، أي �ی�� ا��(� اUس�د، �5e ن��ج�س�، ���ج إن��ن ی��k�i أن یL���� _�i3 ح(2 

 LB�<� و 
�<���� hآ� Hو ا L���� �ً�)ح �i3أن ی cا��ج k�i؟ ی��c4ط �� ا�\ي ی��خ�f�� ،��Bآ

ك ه\J ی>�ن ص��o جًا، ی�ج أس���
 آ��Zة �>�� ی>�ن M و ���B ح(�_ ا�4�Mfدي و اfج���

 M و ه� ،�Mن�Uا J\?� L�f� c5 ا���أة ؟ أن آe� ًا ��ذاك ��pه� و �>�?� أن��P ج�� �� f ی�جBا�

 �ً���� ���_ ا���أة أی�ً� أن �e?� ��(2 أآ�B �5 ح(�?�، �( �?� ص��ً� M زی�دة، و Lح�� k��� ی>�ن

� �f �B4 ص�ت �?� �k اUج�ن
، ����i جًا، ه\g� J>�� اfخ��ط ی� إخ�ان، ���k� 5 زوج?� و �>�?
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 f ن�سt� �P�3�� ��43� 5، �� أن�BR�p 
uأخ� f أن� ،L�ت ا������5 ��� ذآ���ط �� ����خ�fأن ا f��


 اuا������5، أخ� 
uأخ� ،
 رواد ا����جuأن� أخ� ،�?��������5 ی���دون ا����ج أ�ًا f أ��ث 

 f ط�خ�fا Eإ� ���?\ا ا�ی5، اfخ��ط �g>�� آ��Bة جًا �� �(���3ت ا��5���z و أآ�B د��ى �

 k� �?�� أي ی�3ن� إخ�ان�� ،��<g� �B>�ن أآ�د �<� Hى، و ا�����ق ا���R�3، ون�ی أآً� واحًا، أآ�B د

س�M�PX c�3ً� ��5 ا!خ�ة، و ! ق ا���R�3 أه�?2 ه\J ا��g>��، إذا أراد أن ی�X yBiع اH ص�ر آtنL س���

ه\ا اح��Pر ��خ�ة، و اUم ج�ه��، اUم ی��3?� أن ��ى آc أوfده� �� �>�ن واح �k ن��R?2، ه\ا �Xء 

 L��� �Bا�� Jذآ� L�)5 ح� �Bو ��(2 أآBا ا�\ي ی\?� ،cوج T� Hا ��ی��k اUم و اUب �>f 5 ی�

  :ا�4�ة و ا���م �Mل

َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإن� ِ�* َض��ًة َ+7ْ2َ َ:َ�*� ُ'�9ٌَح ِإْن Jَ�َ&�6ُ0ْ ِمْ� َزْوِ'* cَْ�َ� : ْسَ	�َء َأن� اْمَ�َأًة 6ْ�َ��ََ:ْ� َأ(( 

�َ)ْpَ 8ِ�ِ��ََ�ْ� ُی0َْ� َآ �	4ُ� ِ�َ&JَPَ	ُ�ْا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ا �  "))ْ* ُزوٍر ا��ِ>ي ُی�Gَ+َ *9ِ�3ِ0َْل َرُس(ُل ا���ِ- َص��
 ]   ]ا���Bري، ���2، أ�� داود، أح�

  :إخ�ان� ا�>�ام

�T وجc، ه\J ا�f �R�3g یjiP ث��ره� أ�ًا،    Hا �R�3X ديzو ی ،�?�g� �� Lن�� �i3ا!ن��ن ح���� ی

 f cءة و ا�����ی��� ���� ی��E دیX 5>��، دی5 ���ق �5 ����نL، ان���ء f ی�X ��3]ً�، أي ���f و

 �� أ�ًا، و ه\ا ا�\ي ی(�ي أح أآ�B �����ا�L، اfن���ء ��یX 5>��، ������ن ��E اH ی�ج��� L��

و ���� آ�� ی�ی، ا�O 5دم آ5 �� آ�� أری أآ5 �_ آ�� ��ی، آ5 �� آ�� أری و f �����3 ��� ی��4_، 

Uحاث ا��� �(�ي ی��oB و اQی�ت آ��Zة جًا �3 ا��5���z �����4، ��\�_ ن�5 اQن �� صد أن ه\J ا

 ن� إن��ق ح�ام، ی�ج�� ن� آ�
 ��ل ح�ام، ی�ج�� أن ن�اجk أن����، ی�ج ������ت ���B���، ی�ج

ن� ���Mت Oث��، أي ی�Pل �_��أن� ا��� f H أزن� و f أس�ق و f أ�Xب خ��ًا و f أ�M�c أحًا : 

  :ه\J آ�R�B، �\�_ ی�Pل ���L ا�4�ة و ا���م

  ")) إن ا��3�Jن ی�8 أن ی0&= +* أرض)�، و �)� رض* +�	� دون ذ�Q م	� ��GNون م� أ:	��)� ((

���L ا�4�ة و ا���م ی�Pل �Bو ا��:  

 )) -� �Pأه w �	و م -� �Pأه �	م Q� ا���2 إ<* أ:(ذ (("  

  Z� رة�B�ه2 ���?� f ی?�2 ا���س �?�، و ��g� 5<� ��43� ع�gة ه� �� ا���Zه��ك ��3ص� آ c

أخ�ك، ه\O Jی� أم حی*، إن �Xء اcZ� H أخ�، ��M 5ل �cZ ه\ا ا�>�م ؟ ا���P�P ��ة أ�� أح�5 أن 

ی>�ن ه��ك اخ��ط، و أ��� و أروح ����q، ی�Pل �_ Z� ��B�M cّ�ًُ�، إذا أردت ا�(��، ا�(�� �?� ث�5، 

 c4ی f M y�Mأآ�ن �3_ د Eح� �gا���ح Eإ� cو �� �� وص ��إ�E ا���ح�g �>5 ی��� اfخ��ط �

 L5 زوج��إ�E ا��م، ی��� إ�E ان�4اف ا�Tوج� �5 زوج?� ن���ً�، و ی��� إ�E ان�4اف ا�Tوج 
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 �<gی �ً�Rو دا ،y�3� ه��ك �5 اQخ� ه\�B�4� J آ��Bة، �2 ی3 5���iا� ن���ً�، ان�4اف أح

3 ح�5 ه\ا ا��
 ���، أي �����Bi سh س���ت ا��>����، � Lوج�ن أنT5 ا�������� یt�� إ�E ا���Tل �3

 �� Eت ؟ ان�?�ا، ص�ر ه��ك ان�4اف إ����tخ\ ��L ا�>��� أخ\ًا صB3ً�، أی5 آ�ن و ه� ی�>�2 سh س�

س�ى ا�Tوج�، و ه� أی�ً� �?�2 �4ی�P�?� و �tه�?� و �tوfده� و���E زوج?�، آ\�_ أص�B ه��ك 

  .خ��طUن ��3X ا��
 أt�uت ��f ان�4اف، ه� انh��4 و ه� ان�4ف

  :أی?� ا!خ�ة

ي، f ی�ج إن��ن �?�� آ�ن آ��Bًا �zهً� أن ی�i3_ أ��ًا   ��أن� ��3 ن�4ص  f���BPا ��� آ��� �5 

�T وجc، ذآ�ت �>2 ه\J اQی�ت وه\J اUح�دی* و آ�?� ص����،  Hا ���� أ�� دی�_، أ�� ا�ی5� 5 

� rی�P� ت إ����Bی2 ا���� أي u�ق أو ج�ی�� أو ��gد أوfد أو آ�?� �� ا���Bري، أح أس�Bب �?

 5�ی2 ���3ي، ا��?ی2 ا����3ي ی�PX L� �B4ق زوج� و ان�4اف ا�Tوج �5 زوج�L و ا�Tوج� ?�

زوج?�، ه\ا ی�t�E �5 اfخ��ط و �5 ا���ازن� و �5 ا���Pرن� و �5 اfس���iف، و دا�Rً� ا��i�gن 

ا���ء و أه�T�� ،LیL� 5 أی� ا��أة و �� أن?� دون  �?��L ������س�B أآ�i�g�� ��?� �Bن أن ی��ق ��5

 ،cوج T� Hل ا�M وه>\ا Eو�Uن ا�i�gا� L��?�� ،�?و �� آ�ن دون زوج cأي رج �?� LیTو ی ،Lزوج�

�?�� ا��i�gن اUو�E ا����یy ��5 ا�Tوج�5، ��� ا�\ي یo\ي ه\J ا��?�� ؟ اfخ��ط، أنh ح���� ����� 

  .�L�3 وی��\ �?��L �� ه\J ا������B4 آ� ی�c3 آtن_ ��i3 ا��i�gن ���� خ

أن �r3 ا��ج�ل ی�ح�ن زوج��?2 أ��م أR���M?2 أو : ی�ج �Xء Oخ� ��P أن أذآ�J �>2 �?2 جًا

أصR�M?2، ی�ح�ن ذآ�ءه� و ��i?� و أن��M?� و ر�M�X?� و �Bu?� ا�(� وإی��س?�، ��B��� q?ً� ��ذا 

  :إ�E زوج��M ،Lل �E��3 ی�>�2، أذه�ن هfzء ا��ج�ل ان���4ا

C-ِ�َِوَس�َر ِ�َ ْه�  
 ]l4Pی� : س�رة ا�Q29ا[  

 �>�ن   M س��رة h��� J\ه ،Lس�� ؟ زوج� J\س��، �5 ه �� h��M ه>\ا Hو ا Lأو ی\آ� اس2 زوج�

 5����h س�ح�ة و �>5 ی�ج اس�o� 2ي، �����، س�� �Zً�، ���ج أ��Xص ی��س�3ا ����ی* 

وج��?2، و �T�� 5ات زوج��?2، و ��Bu 5?� و �5 أن��M?�، و �5 �?�?�، زوج��?2 و �5 خlR�4 ز

 �>�ن أcM �5 ه\ا �>��Z، ه\ا ن�ع �5 ا����ق، ن�ع �5 ا�>\ب، ��q �5 ا���وءة أن M و ،�?R5 ذآ��و 

5� f و �?�M�X5 ر� f و �?�M5 أن��، اQن �� ........��ث�� �5 زوج�_، ��q �5 ا���وءة أن ��ث�� 

�أة وص�T� hوج?� �r3 صی�P�?� ���م، ���م أن �r3� L� j4 صی�P�?�، و ���م أی�ً� أن ا�

 ،Lإ�� h��4ًا، أی�ً� انأن یj4 �?� صیX ،LP?2 و ��p و �Mي �� �Xء اH، اH أ�X J�i>ً� را3Rً� ج

 ی�Pل cR�M ه\J ���ى ���� و اM 5<� ،�?� \خtأن ن E��3� و Lن��Bس Hرج� اt� yR�Pح J\ه E�� H
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J اخ��ط، زرت 4�Xً� �� ا��3 �Mل ���� ن�5 ن(�k� q : ����ى �5 یc�3 �� ا��cP ا����3 ی�ج

 J\ع، ه�gف ا��ه\ا خ ،�?��زوج�ت إخ��� ���3u Eم واح، ه>\ا ��ی أ�� ��ذا نc�3 ؟ ن�ی أن ن�

ا��gع، ��q �5  ���ى ���� ���ذا أن� 2������oا أو �(وا أن ا�����ع �P3� ��pل ؟ ا���P3ل ه�

�T و جc ی���_ و ی��e_، ی���_ �5  Hا Hآ��ب ا �� �ً��M>�ن و�ی(�ي، �\�_ ح����  fل أ�P3ا��

 ،L� 2<3�Mأ jأدري آ� f خ�O ء�X ا�اخc و ا���رج، ی���_ �5 أن ���4ف �5 زوج�_، و ی�ج

�T وجc یTی�?� �� ن�eك و یTی�_ �� ن�eه�، ه\ H2 أ�� ا�P� ح���� hأن T� Hا c3� 5� ء�gا ا�

 �� ��M زوج?� و ه� J�<� ا�(��ل، و ه��ك ا��أة �� ��M و ه� Lزوج� J�<إن��نً� ی )� M و ،cوج

 T� Hا k�i� ح���� hو أن ،L������?� و س�ده� ��  �� Jر�?� س�د h4�ا�(��ل، UنL ه� ح���� 

�?���  .وجc یTی�?� �� ���_ ویTی�_ �� 

fخ��ط و ا����ة و أه�X 2ء ������ة دخ�ل ا����، و ا���� أ���Mء ا�Tوج ��E إذًا ا��صj ����ع و ا  

 حود اt� Hن5�O h و �� أرض �� �ً��M>�ن و�ح����  hو أن ،Jس�� �� ���Uو ا L�B�p �� وج�Tا�

��E أرض ز���R�� �P، و ی�ج ن?� ���y و ا��oق hنt� ا���?��ت J\ق ه����ج���، أ�� ح����  �Bص� 

،yP�� 5����3رب ا� H   .و ا���

  :أی?� ا!خ�ة

   E�� P32 ا��ج� و ��ى س��3 �5 ��Xا �ل أخ آ�ی2 أن رجً�Pی �?P� الzة أس]�� و �>5 س� ی�ج

3 و یtخ\ ا����3 � ���� �M�B��� ��tأن ی E��ی�ً�، P� �ًس�� ��Bث�* ا�� kR�B�� ي��gا�� kد� M س�3 �5�3 و

ون ��ی ا�5�T، ���� ج�ء � �iPن L�� الzازدادت، ا�� M س�3رUإن ا kR�Bا� L� ل�M �M�Bا� ��B����

�E�� ،j3 أح�� ا����B ا��M�B ؟   

��gة fOف و hBp خ��� و ��gون    h3ی5 أ��ً� ���� ا����� و خ���5 د��g3� �ً��� ي��g� hإذا أن

��gة أخ�ى أ���i ا�h�B، ا�h�B أص�B سJ�3 ث�ث� ��ی�5،  ���� hو أن �ً���أنh دا�k نj4 س�3 

3 أس�Bع، � ،���z���� j3ال ��E ؟ �3 س� �iPن �j3، �>5 ی�ج �R�� j���� h�Bو ا� h�Bا�

kR�Bا� L� ل�M ،ج�اب ��5 إذا وج ��pب �uیc و أنh ح�جT س��3 ی�ج�Bازدادت و : أس M س�3رUإن ا

 و ا��zالP3ی�م ا� L��� y5 ا�����Zا� �� ��E ا����gي أن یTی 
�� ا��>2 ا�ی�� �� ه\J ا�Tی�دة : ی(

  ��]� أم f و جTاآ2 اH خ��ًا ؟هc ه� �5 ��ب ا��

  : إخ�ان� ا�>�ام

   
أنh ح���� ���gي و ���X hوط ا�k�B ��!ی(�ب و ا��BPل و ��ی ا�5�Z و ا�5�T و�uی�P ا��k وج

��B ه\ا ه� ا��>2 ا�k�B، اQن ه\J ا����3 �� �2 ی�BP?� ه� ��_ ا��gري و �_ �� ذ�� ا��gري �

 jس���5 اخ�� ��، �� �2 ی�BP?� و �J�)�� �� h�P، أ�� إذا آ�ن اf���ق �3 س��� و ج�ء �3�gا�
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ة��Pا� ،k�، ����zال ی���ج : ا����� kس� أن آc ج?��� ���� إ�E ا����ز��، �2 ی��د ا��hM، ی�ج

3 آ2 ؟ و هc آ�ن اf���ق أن� ��Bا�� ��P� L�Pن E�� �Mد Eأن  إ� h��� و �ً�3 أس�Bع ��� ��Bا�� k��

 Eإ� ����2 و ا�(?��� ?uو�X ��ا���3 ثhB و �_ �� ذ�� ه\ا ا����B آ\�_ ی���j، ا������ن 

ا����ز��، و أنh ح���� ���gي �Sی(�ب و �BMل و ��ی ث�5 و ��ی وhM و �uی�P د�k آ�X cء ص�ر 

� ��J أ��ن� و ��kR�B �� ذ�� ا����gي نj4 ا����B، وا��ً� و �� � 2�rBP ا����3 ه� �_ �>5 ��د�

 jاخ�� �ً�إذا آ�ن ��5 اf���ق ����ع، أ�� �� ����� أن اf���ق أس�Bع و �pب ث�ث س��ات ��

��Uا .  

 H�� إی��ن� f�� و  أثt� yح�سzال Oخ� أنL انh3iP ثc<� ��P ا���س �5 ح��� ح�t� Eه�� �2 أ

  c3 ؟fنh3iP ث��P �����، ��ذا أ�

 f���M 5� ،�ً[�X c3ل ه�_ ا���س �?� أه�ُ>?2، و ی�ج روای� �?� أهَ�َ>?2، ه2 ����ا ه��>�5 �>5 ه\ا 

 cث� ه�أس�ء �_ اث��5 ث l�X ض، إذا�� �PZا� ��T���ض ��!ن��ن، س�ء ا�5e �����س ��ض، و ز

��E ا�(��k ؟ ا��2��3 �5 ا��M ،E�3ل 2<��:  

  آ�ـh� l=و إذا c=وت :��qً      أي ه>ا ا�	PJ)* و م� �Q داء

  آ� '	�qً ��ى ا�('(د '	�qً      أي ه>ا ا�	PJ)* و م� �Q داء

  .ی�ج إن��ن ن�cR���� Li، ی��5 ا�5e �����س، ی��3ون �3?2، ی�ج إن��ن ��gؤ�� دا�Rً� ی�?2 ا���س

����ً� و f زاهًا و �M : fل h�� دي��  ��Xً� آ�j أصc إ�E ا�(�� ��أی_ ؟أن� �Xب 

����ه�،  �P� ة�g� ��p Uصc أن� أوfً و �>5 أcu ���_، ا�(�� ��ح�� اf H أح ی���?� f ی�ج

Hا ���i� ؟ jآ� ،Hا ���i� ��)ا��ج�ء، ا� c�Bس E��  :ا�\ی�g� 5ه2 ا���B و �� س�ى ذ�_ ن�5 آ��� 

�َNْ(َن ) 62(ُ<(َن �َأَ�� ِإن� َأْوِ�َ��َء ا���ِ- َ�� َخْ(ٌف َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ُهْ� َیGُ�P63(ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَآ�ُ<(ا َی(C  
 ] qس�رة ی�ن[  

ی?�  B��� �3ف� cوج T� Hا ���u و:  

��َ�ٌة ِ�َ -ِ�ِEْ>َ �� َم�0َِذیWُ�َ ) 14(� َ�7ِ اkِ�ْْ<َ��ُن َ:َ�Gَ�ْ15(َوَ�ْ( َأ(C  
 ] ����Pس�رة ا�[  

  ����� Hا c�� 5� ��3?� و ه\ا�ی?� B���:  

Eْ>َ(اَه� ) 7(8ٍ َوَم� َس(�اَه� �َوَGْ�َ�2َ ُ+ُ#(َرَه� َو	8(َ+َ 2َ�َْ(C  
 ] q�gس�رة ا�[  

ك س��3 آ�سة �Mل �_�� ،L�4�� 2� اس���4_ و l�X hأي إذا أن : L��4�� ،��Bخ hان���4 أن

������3 ا�>�سة، �� �2 ���� درس ��2 �� آc ح���_، � 2��Pأ أي ص��� �LP �����_، أ f��q ن��_ 

  .ن_ خ��L ؟ �ی?�أ
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أآ� : إذا h��M �_ ا��ا�ة أری ن�Pدًا ��واء ا����� ا��احة ��ً�، و h�M �?� إن ا�(��k أ ،y�p��Pل �_  

 ،h�B_ أ��م ا��و س��ر �?P�� �4تM _ن��_ أن ا�(��k أf y�p ی�ج ���و��ت ؟ س>�h أ�L، أ�2 �(

�حً�، و �>5 ��������5 ه� � 2�tخ\ ا�واء، و �> 5���k�i أن �\ه
، �� ذهhB و �2 �( ا�واء ���م ���

���?� f ���م ����حً�، ا���ة ا��Zن�� آ�h ص�دMً� �3?� ا�واء ���Pد ����م ����حً�، ا!ن��ن  h�\أول ��ة آ

ی�3ف، إذا وجت أ���_ ���ح��5 ه\J ��?� خ أح�� أخ\ه� و و�k اUح�� ��س�c و أخ\ه� و �gMه� و 

  خ��ه� �5 صیLP، أ f�jg< ن��_ ؟أاخ��ره� ه� و �>5 

��Pیf ��3ف أن ه�� ��q أآ�Z د�]ً� و �>5 . ����3ا إ�E ه�� أد�f�� .2<� tخ��ط �5 ج�ء ؟ ��Pل �L ص

  :��ی أن ��ى أخh زوج�_

��َ�ٌة ِ�َ -ِ�ِEْ>َ �� َم�0َِذیWُ�َ ) 14(� َ�7ِ اkِ�ْْ<َ��ُن َ:َ�Gَ�ْ15(َوَ�ْ( َأ(C  
 ] ����Pس�رة ا�[  

�T وج c�c4 إ�E ا�(����   Hا k�i� ����ی?� B�:  

  C)43(� ِ�ْ�ُ)ُ� اْ�َ#�9ُ! ُأوِرPُpُْ	(َه� ِ�َ	� ُآPُ9ْْ� 0ْ�ََ	ُ�(َن 
��اف[ Uی� : س�رة اQ43ا[  

 �ً	�gِ:َ َز َ+ْ(زًا�+َ =ْGَ+َ -ُ�َ)71(�َوَمْ� ُی3ِِ� ا���َ- َوَرُس(C  
  ]71اQی� : س�رة اUحTاب[ 

ی�� ؟�� ا���ق ��5 ا���Pز��� ا�Uی5 �� ای5 �� ه\ا ا���Tن و ا���  

   �4� c<� ط، و�o� ��4 ی�ج c<� ة وإ�?�� واح و ن���B واح و O�Mن واح و ا�g?�ات واح

 2?� ��o و ی�ج ��4 ی�ج �Mة و ی�ج c<� ی�ت، أی5 ��ت ا!��م أ�� ح����؟ ����(5، أي�o� ی�ج

أی�ً� �� ا��(U 5نL أ��E ���ى آc ا�2��3 ا!س��� ی��� �?�  أنh ��يء ��?�، ا�5 ����� أی5 ��ت ؟

��c3� E �� و ی��c3� 5� �?3 �� و ی>�J ��اM?� آ��اق  �?����� Lزوج� y�u إذا ا!ن��ن Lأن Eن، أ��Qا

 J\?� \خt� ����gا����آ2 ا� cن آQرض اU�� ع�gل ���آ2 ا�tاس ،���M 5ه\ا ی�� �ًM�u q�� ه\ا Lدی�

��4 ی�ج �Mة و  ا����ى، و c<� ا����ى، و J\?� 5)ا�� �� �����ا�����5 ی���ن �?\ا، ����� ا�5  �Zأآ

اء و ی�ج X?�ات و ی�ج ��>�ات، ا���B رج2 ا��أة زان�� �3?J، ا�g?�ات �ی�ج خ�4م و ی�ج أ

� و اH ه� ا�g?�ات و ا���أة ه� ا���أة و ا��Pي ه� ا��Pي و ا���آ2 ه� ا���آ2 و ا���?� ه� ا���?

yا��� �?P� ���e�  :��ج�د و اUن��Bء ��ج�دی5، أن�2 ��ون دو�� 

C!ٌ	َ�ِ�fَ *ََوَآَ ی4ْ� ِمْ� َ�ْ�َیٍ! َأْم6ُ�ْ�َ �2َ�َ َوِه�  
  ]48اQی� : س�رة ا���[ 

  :إ�L ی�>�2  

��ُ� �َوَآَ ی4ْ� ِمْ� َ�ْ�َیٍ! َأْم6ُ�ْ�َ �2َ�َ َوِهَ* َ�ِ�fَ	��pُ !ٌ َأَخْ>�2َ�ُ َوِإَ�*� اْ�ِ	َ)48(C  
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  ]48اQی� : س�رة ا���[ 

 ��4 ی�ج �Iوف ص�B3 و ی�ج ��oی�ت و ی�ج ص�ارف و ی�ج ��ا�* و ی�ج c<B� ،ًاأ�

��BPت.  

  أ��q اخ��ط ا����ء �k� 2?�3 ��3ً� �5 أس�Bب ا��Pgق ��5 ا�Tوج�5 �� ه\ا ا��43 ؟

  �?�Pیأن زوج?� أخ\ه� ����c ا���ن� و ن���ا آ\ا  3Buً� إذا ا��أة ��س�P، ا��أة �����P، و �>\ب ��E ص

 y�� L�� q�)� ط�ن�� أی�ً� س�ذج�، اخ��Z?�، و ا��ح�� ��� �ً3Bu ،�?���و ذه
 و أ�E و �>\ب 

��p ی�
 ا��Pgق ��5 ا�Tوج�5 و�(�ر و آ\ب و �B�p و ن���� و �Bل ی��P3�.  

  :إخ�ان� ا�>�ام

5�� 5� LPیا��5���z ا��4د5�M، و ی��oB أن ����ر ا���أة صی�P?�  و اH ی��oB أن ی���ر ا!ن��ن ص

  .�5 ��5 ا�����zت ا��4د�Mت، و إf ه��ك �g>�ت


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� ��خ�i ا�Toو ا��>�ي  - 2أس�Bب هم ا���Bت) :136( ا�رس  - ��

 .�5 اUج?Tة ا��ی�Z ا�����ز

  14-04- 2002: � ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری�����6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام

�5 آc إی(��� ���� ی(�ي، ��5    *�B5 أن ی�zا�� E���� �cZ ه\J اUو�Mت ا��B�43 آ�h أذآ� أن 

�5 ا�����Bت، �>5 أح��نً� �� ��ا5u أخ�ى *�B� 5 ا!ی(����ت آ��� *�B� و��  ا���ازن أن

 Lن��Bس Hذ�_ أن ا E�� c���5 ا�����Bت cBM ا!ی(����ت وا� *�B� أن �oBت أخ�ى ی�������

E��3� ل�M ح���� ذآ� ا���� E��3�و :  

Cَآِ&�ٌ� َوَم�9َِ+ُ� ��9��ِِس �ٌpِْإ �	2َِ�+ِ�  
  ]219اQی� : س�رة ا��PBة[ 

ً� ؟ أ�ًا ه� ����� �Sج��ع اk���� c?� ،��U ا���� ا��� ذآ�ه� ا�O�Pن ا�>�ی 2�c3) ا���� ��Bح  

����� �����4ص ا�t� ����� ،��3iPح�دی* رس�ل اH ا�����4، و �k ذ�_ ا�O�Pن ا�>�ی2 ح���� ذآ� 

  :ا���� �Mل

CWُ)&ُ9ِPَ'ْ�+َ �3َ�ِْن�J7ِ ا�	ُب َواْ�َ ْزَ��ُم ِرْ'8ٌ ِمْ� َ:َ��  �ِإ<�َ	� اMَ�ْْ	ُ� َواْ�َ	ْ�ِ�ُ� َواْ�َ ْ<َ
ةس�رة ا��[ R� : ی�Q90ا[  

 أن�اع ا����ی2، و ��ث ��?� �� Oی� أخ�ى ��Pل  Xج���ب أfو ا:  

C�	َ2ِ0ِEْ>َ �َْأْآَ&ُ� ِم �	2َُ	ُpَْآِ&�ٌ� َوَم�9َِ+ُ� ��9��ِِس َوِإ �ٌpِْإ �	2َِ�+ِ �  
  ]219اQی� : س�رة ا��PBة[ 

ی ����ی�L ه� ا��جL ا�4  X �iخ c��P� �ً35 ن����ء و �� �gى أن ه��ك أي أن ا���و ح����  ،���

 �Pi�3 و ا����Biء ا��gا�?2 ا� ا������5، و ح���� ��ى أن ه��ك إخ�� �� �ًM��y�P أه�� �ً��� �ً�3�

 T� Hد ا���5 ا���c، أی5 ا���c ؟ أنh ح����  f��� k�i��y�P أها�_، أو ح����  f�t�� و *�B� أن

ن�� إ�?� ؟ و�ن� ������iة ��E اQخ�ی5 وجc ���ا�k� �P ا��اkM، آ2 و�  :�����4، و

 qً�&ِِم�9َِ� َسbْ	ُ�ْا �  C)141(�َوَ�ْ� َیْ#7َ0َ ا���ُ- ِ�ْ�َ)�ِ+ِ�یَ� َ:َ�
  ]141اQی� : س�رة ا����ء[ 

�ُ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� ْ>َ �9َ�ْ�َ:َ �ًGّ�َ 47(�َوَآ�َن(C  
  ]47اQی� : س�رة ا��وم[ 

  Hد ا���� �ًM4� kMا��ا ��tی f 5 أن ح����� Hا E���T وجc إذًا ه��ك خ�U cن زوال ا�>�ن أه�ن  

 f kMد ث���� و ا��ا���O �gی�ت، ���� 5� f ی�yP و��د5���z��� J، و ا����د ث���� ��ی�ت آ��Zة �Tی
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���ان أی5 ا���c ؟ �tن� ��  h�� 
 أن �e?� آ��f _�\� ��<g� د، إذًا ه��ك��4J\?� �ًM ا��� ��tی

��ع واح ه� ا�رس ا����� E���5 أح أآ�B أس�Bب �?ی2 ا���Bت و �4Mت ا�رس  hث�� ��

دخ�ل ا���� �� �B�p ا�Tوج و اfخ��ط، و ا���م ا��ی* ��X 5ء Oخ�، ه\ا ا��gء اQخ� ه� 

ا��4ر ا�h�� c<� ���PZ ���2، و آ��� ثf ���P ���3 آ�� ���eن، ث���P أي �(��ع أن��ط ا����ك و 

ی ��5 ا��gق وا��oب �O Lث�ر ا��3دات و اgا� ���� ا��� یk��)� �?PBi ��، ه\ا ا���اصc ا!���P��

 E�� 
�oة، و یات ��سP�3� 2?� ،�4رات�2 ?� ،���P� 2?� ،دات�� 2?� 5����oء ا�fzًا أن هخ��iة ج

ا�?2 أن?2 ی���3ن �Iه�ًا �5 ا����ة ا�ن��P�3� E�� 
�oدی�ن، یU?2 إن>�ر ا�اP�3�  2خ�ة هQ5 ا�و ه2 

ه2 ه� آ�X cء��ا�?2 أن ا�g?�ة P�3� E�� 
�oن، ی����p:  

CWُِإ2َ�َُ- َهَ(ا <َMََأَ+َ�َأْی6َ َمِ� ا���  
  ]23اQی� : س�رة ا�(�ث��[ 

   l�� ة ح�4ًا�?g��� f5 إ�zی f k��)� ن ا�>�ی2 وO�Pا� l�� �ًM�uخ�ة إQ�� 5�zی f k��)� أي

  :ا�O�Pن ا�>�ی2

  َأْی6َ َمِ� ا��Mََ> ِإ2َ�َُ- َهَ(ا�CWَُأَ+َ�
  ]23اQی� : س�رة ا�(�ث��[ 

�L إن>�ر اUدی�ن و س��آ L���h �5 أي ��?� س��وي، ه\ا ا��(��ُ k��cP إ���� ح���t� Lدق   �P� k��)��

 h��� ،ج ا���أة�B� ،وج�Tوج، س��ك ا�Tوج��، س��ك ا�Tا� �M�3م، ا���Uل ا�?� �5 خ���4��

��ت �� اUس�ة اUور��� و ا�����o آ��Zة جًا ه\ J��cP إ���� ��B ه\J ا��X�g ا��جc، ی���� �ج

 ،h�B�� ،وج�T�� ،���� ،س�ةUاد ا��U ا���o4ة، ��\�_ ح���� ی�B4 ه\ا ا�(?�ز ا��4ر ا����PZ ا��ح�

ًا أن �( ���g�� ،���gب �4رJ ا��ح�، ه� و��ء ا!ن��ن و یo\ى �5 ه\ا ا���gب ��gء �3�Bu ج

 هfzء ا�\ی5 یo\ون �5 ه\J اUج?Tة ه� �� ن�c ا���ل ��P، و ����ً� إ�E ا�g?�ات، أن �( أن ا���ز 

�T وجc إن�� ا���ز ���g?�ات، أي  Hا �?�� ���Mإ �� f ا������ت و �� f ت وf�iBا� �� f ا���ز


 �L أر��3 أهاiا� 
��u د ا�����3 أن�Bا� r3� �� ف�iُت ـ أي �5 ا����� kر�t� ��Z��� ى�Bف آ

 h�� ،ل�� �P� ا���دة �B4� اف���دة و ����� و ��وس و ���ن أي ��یr، اUه L�ح�ف ��5 ـ ه

ی�ج : ��P، ا��أة، ���k ������ة، ه\J أهاف ا���س اQن، �5 أی5 ج�ءت ه\J اUهاف ؟ ی�ج �o\ی��5


 �� اUس�Bع ی��EP درس��iه� ا��P���3 ی���ً� أو درس�5، و ی��EP آc ی�م س���ت �uاfً، ا��� �P�o\ی� 

 L�� �ًBB�� ًا?g� _��� أ��ض M ة، أن������ _��� �Pان أ� �ًu�X q�� أي أن� �X�B� ��p ی>�ن M

 ،�ً3R��ة ا����t� ،2نh ح���� ��ى ج�ً� �P3� ج�ح L�� �ًBB�� ًا?g� _��� أ��ض M ،Hخ�ق ���?� ا


 ه\J ا��o\ی� �zدي إ�E ه\J ا����(�، ����ً� آ?\ا ��ى ج�ً� X?�ان�ً�، �B5 ا��� h�tً� و س����� �ى ج�ً�
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ا����ء ا�\ي ن�L�� k ا���ء، ا��gء ا�\ي ن�L3 �� ه\ا ا����ء نtخ\J �5 ص��BرJ و ا��gء ا�\ي ن��� 

 �Bی�� c?2، ه\ا ا�\ي ی�3ض ه����4�?2 و �5 ��5 آ� L�Pی�م ن�� cی�� آ�u ت���L أوfدن� س�

��?� اH ؟ ه\ا ا�\ي ی�3ض هc ی��ا�k� y ا��U و ا��?� ا�\ي �� ا�O�Pن ا�>�ی2 ؟ ه\ا ا�\ي ی�3ض �

ة أخ�ى و ��?� Oخ�، ����gء �P�هc ی��ا�k� y ا�2�P ا��� ج�ء �?� ا!س�م ؟ أ�ًا، 2�M أخ�ى و 

Uده�، أو ��5 اfم و أوUو ��5 ا Jدfب و أوUة ��5 ا��Bى ه�ة آ���3 أن �Biا�?�ة ا� J\?�، ه�م و ���


 ه\J ا��o\ی�، �>�� أن اfخ��ط أح أآ�B أس�Bب �?ی2 ا���Bت آ\�_ ه\ا ا�\ي ی�4ر آh�� c و B��

3 ���j4 ا���c ی����3ن �� � �� Eود �?� إ����ن آc أ��اد اUس�ة و ی���ن أو�M�f �ً ح L� y�3��

اH أ�ًا، ث���Pت أ� f 2�Q�� 5�zخ�ة، ا�ن�� ه� ��?�، ه\J ث���Pت أ�2 أخ�ى، ه\J ث���Pت أ�f 2 ��3ف 

 �?)?�� ،�P� �4دي�Mfا���� ا y�P�� �?)?�� ،سP� �?�� �?�ح�� �� q�� 2ت أ����Pث J\ء، ه�X cآ

 2?Rان��� j3� ،2?��P� j3����غ أ��E درج� �5 ا������، �\�_ ی�ج �g>�� ن�3ن�?� �� أج����� 

�� �� اUصO�M �� cن�� و �� س�� نt� ،���Bردت �5 ه\ا ا�رس أن ��U?2، ان��oس?X �� 2?�ات ���

���ن أهc ا�h�B و ی���ن  �?��� P3�� ت و��Bا� cر آأ�k ��5 أیی>�u��� 2 ه\J اUج?Tة ا��� ��4

أو�M��u �ًی�� وراءه� و ه2 ی���ن أن?2 ی?��ن ����?t� 2یی?2، أي أ�� أ�Tه� اH ��!س�م، أ�� �?� 

�g� 6ری��ذا ��� ��Uا J\ل، هTی?� آ�� ن�T وجc، أ�� �3?� وح� ��5 أی Hف، أ�� �3?� ��?� ا

 �?� ���أج���?� ه>\ا ؟ ه��ك خ�c3� ،c أخ�X �iء ـ دyM ـ �� ث���Pت ا2�U و إذا h�M ث���Pت ا2�U أ

� ���Pآ��� ث ،E�3ه\ا ه� ا�� q�� Jدآ��را L3� jPZ� ن�2، ��Uء اfzه ����3 أن��ط أن��ط ا����ك 

، أس���
 ا����ة، أن��ط ا�Tواج، أن��ط ا�3��Mت اfج������، ث���Pت ا2�U أي ���Pا����ك، ا��3دات، و ا��

ه�، ه\J آ�?� ���cP إ���� ��B ه\J ا�BuUق ���cP و ��3ض، ��\�_ أردت �� ه\ا ا�رس ���P� ?� و�دا��

���E هم ا���Bت  c�3� ة ا�����B<ر ا��iخUیً�أن أ��5 اR�P.  

   5�ة د�P�M جًا و ص���� جًا �5 ����� ا��ج�د و �5 ����� ا����ة و �P� cء ا����2 ی����دئ ذي �

ة أن ه\ا ا�>�ن f ی���ج إ�E إ�L إن�� ه� ������ ا!ن��ن، ����� ا��ج�د ���� ی�3ض ��E أج����� ا��4

����� أن ا!ن��ن آ�ن أص� L��iر ذا��، وی>�� أن ی�Pأ أ���ؤن� �� ا��ارس و أن ی�ون ��  �Pح� cآ

 �� k� rMء ی����X وج�د ا�>�ن، إذًا ه\ا ����ی� ا��� �eر ه� ا���iی� ا���eر و أن ن�i� Lدًا و أن�M

 ا!ن��ن �M��� �ً[�Xً� ��� �� ا��ح�، ��� �� ا�O�Pن P�3ًا أن ی�� ا�O�Pن ا�>�ی2، إذًا خ�i آ��B ج

������ت ��� ه\J ��3ض ��E أن?� �Iاه� ح��ی� �����ج��، �Iاه� ا�>�ی2، ������ ��3ض ��

��Tی���R آ�����I ،��Rاه� ج����ج��، أ�� أن ����k �>��� حy أن �?\ا ا�>�ن إ�?ً� ���eً�، أن ه\ا ا�>�ن 

 yخ� �5 إ�اع اH، أن ه\ا ا�>�ن �5 خ�y اH، ن�5 درس�� �� ا��2��3 ا��Zن�ي أن ه\ا ا�c�i ح���� ی��

LB�M �� Hه�اء  ا L�� q�� L5 أ�i� �� c�i��� ،ن���� L2 اس���� 
PZه\ا ا� jgذن�5 ا�\ي آU5 ا�� �ًBPث
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 c�3� ا�?�اء و أن ygأن ی��� �oBی� و ر���i3� J��Rن Uن د�L ی�(د ��u 5یy دم أ�L، أ�� ح���� ی��

 �5 أن یy�o ه>\ا �Mل ��� أس��ذن� ح��f 
PZم، إذًا ه\ا ا���E ����4 ا� J��Rن�ي، ر�Zآ�� �� ا��2��3 ا� ���


 ؟ و �� �2 PZه\ا ا� y�o� ?� آ��ذا �� 5� �iج� ��t� أن cP3ی cه ،
PZه\ا ا� �Mل �t�� ج��i و ��

 ��o4ا ا�����د ا�\?� hM2 ه� ا��� س��e3ا� L�!ا یU y�oصh�B ح��ة ه\ا ا�c�i ا���� �������، أي ی


 ��ن�h�P اPZه\ا ا� hP�pأ Eح� �i�)ا� J\ه yیورة إ�E ا��5��R و �(د ا�م و ان��3 ا�c�i، �� ص�

��gة fOف  cو آ y�o2 ی� 
PZرق أي ا�T3?� داء ا�� J\ل �� ه�M ة��oص h�� J��f یTال ح�ً� ی�زق 


 ����ح f ���3 ��ق ا��g3 س��ات، أذآ� ��ة أن?� ص3ت ��g درج�ت PZح��� ا� EPB� دةfح��� و


 ا�م ی���ر ا��iیy اUس�ع ���k س��� f ی�ج �Mة د�?Pج�د ث�� ��i3� 5��Rأزرق أي دورة ا�� �

 5� 
 ��P ����حً�، ا��iح ا��u ���3ح ��3PZو ������� �� أن ه\ا ا�o� ح��ة ا!ن��ن c<� ،ب�MUا

�ji� 5 اH، ��\�_ إذا  �3� ،Hی� اP� 5� �3� ،H5 رح�� ا� �3� ،H5 ح>�� ا� �3� ،Hوج�د ا

ن��ن ��ك أوfدJ ی���Pن ث���P?2 ��� ی�3ض �Xfء ی�3ض یل ��E اH إf ح�fت ����M جًا و ا!


، ��\�_ ی>�� أن �pU2 ا�U�� Eخ\ �� ی��O ،rخ\ ا��� ا��3یO ح>2، أن� L� q�� ء��Zس�fن�درة أي ا

و أن� و اH  ���ه2 �5 خ�ل ��ض أن ه\ا ا�>�ن خ� 5� y���Pء ذا�L و أن ا!ن��ن آ�ن أص��M Lدًا

أح��نً� �� س���ت ا2�U أصق ه\J ا����eة �3>�س� أنL آ�ن إن��نً� ��4ر �Mدًا، ص�ر ح��انً�، ص�ر 

 5Rد ؟ آ��M Eأن ا!ن��ن ی��6 إ� jآ� ،�?Mوحgً�، و ا�\ي ن�اJ ا���م أي f ی>\ب ه\J ا��c� ���P ی4

3�� ،�P� q�)اب و ا��g�3م و ا�iا� fإ L��3ی f �P� ان��?X ی�3ض ه� إ���د ���� ��iء خ�X �Bأآ c

��، أ�� اQن أي ��
 ��>�ن ا�رس وا�3M و ���pU2 ا�Uل �� ا�Mب ا������5 أن� أ�BX R�P�

����� ا��Xی?� ���ج�� ن�eم ا���س��� أن ا�>�ن، أن ا!ن��ن �أ إن��نً� ���حgً�، ا��43  ����س�

J\ا�(����ج��، ه cا���اح J\ت، ه�B�4 ا���خ�ف ا�O�Pن ا�>�ی2، و ه\J ا���eی� ن�eی�  ا��(�ي 

 jوج ؟ ا!ن��ن آ���ب، ���ذا �P3ی qی� �� ن��o� ی��eا�� J\وی� ه��ن?� �>5 �i� hBن ثQداروی5 ا

 cآ c3أن ی� c?5 ا��� Lإ� f Lأن P�� أنf L إ�L، إذا اP�3ات ؟ ح���� ی�?gا� cأن ی��رس آ k�iی��

ة ا��� ��io ان��ا��P3��� ،ء�X Eإ� �e�� f ل ؟�P3ن� أ� ی�Pل أحM ،دی�نUة إن>�ر ا�P�ً� آ��ً� ه� 

 �� �2e3� c3 ا���س �� ا��Pرات ا���q �� یzآ إی��ن?2 )� cه Lی���3ن �� Eإ� �eا���س ان L��Pی ��

 �� أن��ط س��آ?2 �� یzآ إی��ن?Q�� 2خ)� c؟ ه Hخ��?2 �5 ا  �� أ���3?2 �� یzآ)� c؟ ه H�� ة ؟�

 �� أن_ زرت B�Buً� آ� ����3 ن��_ ��f و اH، ا��B3ة ��q ه\ا ا��>\ی
 ا����e، أن� ذآ�ت س��Pً� و أ

 L�Pن L�)��3� 5� E?ان� ،yB� و j�i� hآ� ی��3(_ و أن cهz� ��p L�J و �� أث��ء ا����3(� وج��

U _� Lواء ا�\ي وص�ن_ ���M hنL� �ً3، أنh اUج�ة و �<X�L و ا����h �� وج?L و � 2���g ا�

 
���L، ����>\ی h�\آ hأن _� Lواء ا�\ي وص�5 �3م �Xاء ا�<� Lن اح���������� hأن L��\ن �� آ������
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ا����3 أ��� �5 ا��>\ی
 ا�t� ،���Pنh ح���� ��ى �2e3 ا���س یtآfً�� c ح�ا�ً� ه c�5e أن ه\ا ا!ن��ن 

 ��Qخ�ة ؟ �����c، ح���� ��ى إن��نً�P�3خ�ة ؟  یQ�� 5�z� أن ه\ا ا!ن��ن P�3� cه �ً���� �ً[�X c3ی�

م إی��نL �����م اQخ� �����B3ة f �� یL��P ا!ن��ن �� ی�c3� ،L�3 ا���س f یzآ إی��ن?2 ���ار اQخ�ة، 

�T وجc ه� H5 ��?� ا� L���� 
Bس.  

  :أی?� ا!خ�ة

ة �5 ص�ر و ��g� 5ه و �5  �P� �P��� ء أن�X �iخt�  ع��ة أو �5 ���P3ا� J\أن��ط س��ك ه

 f ��4ت�g� 
�T وجc، أنh ح���� �3( Hن اO�M k� و Hوح� ا k� و H5 ��?� ا� rM���� ����

 2?3� �g5 ه�ي ا�>��ة ح� ،y��4ت ح(�ب ���_ و ��5 ا���gء ا�fz?� ب�)��T وجc ا! H�� 5�z�

����X L]ً� أي أن� ح���� ��ى ا����� L3ی�� f و ،Hص��ب رس�ل اt� ن�B)3ده�ة یT�4ره2 ا��� �� 5�


 ا�>�ة �f ؟ LB)3ب ��3ص� �� ا�\ي ی�X k� ��3� ی5، �>5 ح�����?iا�� ���Uل ا�i�Uء اfz?�

 اUج��ل �� أج��ل ا������5 ا������p �P ا��cZ ا����3 ��ا���ن�، أح��نً� ا���cZ ا���ن�، ����cZ ا����3 

Bق آ�� ة ا��ح�P ی�ج�P�ة دن��ی� ����، �P� �>�ن ��p ص����، M ة�P3ء ا��X ولU�� ،ًا�� ج

 ��p Hا �� ��i3_ ن��ذج ه� M ء و�gی �� c3أن ی� �� Lات ا!ن��ن و ���ی��?g� 5 ��!ن��ن و�z�

J\5 ه� L���Pث �P5 ی��� �� �5 ؟ �� 5���� E�� اH ه��>� ه\J ا����ذج �>�ن �� أ�� ����BP، ه� 

  .اUج?Tة

و أی�ً� �cZ ه\J اUج?Tة ���Z ا�g?�ات و ه\J ا�����ت �y�3 ا�����ت ا�Tوج��، أي ا�Tوج ی��4ف   

إ���p E زوج�L، و ا�Tوج� ���4ف إ���p E زوج?�، أي ی�ج �Xء �3�Bu ��p أن ه��ك ن��ذج 

J زوج��ً� أو زوج� �� آ�ن ن�درة ��3ض دا�Rً� و ه\J ا����ذج �� أن ا!ن��ن وازن ���?� و ��5 �� 

 5�ا��Bن �Xسk جًا ه\ا وحJ ی>�� !��اض ن�q ا�Tوج �5 زوج�L و إ��اض ن�q ا�Tوج� 

 ��p 2?ة، س��آ�?2 ��س�P�زوج?�، إذًا ی�ج أخ�iر ن��(� �5 إث�رة ا�g?�ات، �2�e3 أ��Xص 

�T وجc، اQی� Hا �?�� yو� fر إ�Z� fأ �oBات ا��� ی��?gث2 إث�رة ا� �B���:  

  C)74(�َوِإن� ا��ِ>یَ� َ�� ُیbِْم9ُ(َن ِ��Vَ�ِْخَ�ِة َ:ِ� ا��4َ�اِط �9َ�َِآُ&(َن 
  ]74اQی� : س�رة ا�����zن[ 

 هfzء   R�P� ��� M �ًیR�P��T وجc، إذًا  H5 ��?� ا� 3�B5 أن ی� �f خ�ةQ�� 5�zا!ن��ن إن �2 ی

�gل ا��� ی���Uا J\2 �5 ه?���Pن ث�Pات ا��� ا�\ی5 ی���?gا� J\2 �5 ه?M�أخ ��� M �ً�M�ون?� و أخه

���ل U5 ا� ��Z<أي ه��ك ا� ،J�gی M ،L���3� q�i� �ًأح��ن ���ة، و ا���ری6 ا!سT?جUا J\ر �� ه�Z�

ا���ری��� ا��� �J�g ح�P�P ا���ری6 ا!س���، إذًا آ�4ر ثf �B��� ��p ���P ی��ا�k� y ��?� اH و 

���L ا�4�ة و ا���م �Mلk� f س��  �Bا�� _�\� ،��Bآ �iه��ك خ Hرس�ل ا:  
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  )) ا��م(ا أوwدآ� (( 

   
 ا���4در ا�����PZ ا��� �o\ي ا��f ،L ی�جMی�ا �ً�Rدا Jدfإی��ن أو E�� lب ا���یUب ا����4، اUا

 ح��ة ا!ن��ن����4 M �ً؟ أح��ن EP5 �5 أی5 ی���fه\ا ا ،�P�� Lأس�س fس��ك إ h���� yی، و أح��نً� ص

�� E�o\ی� ا���B�� Lدئ ا�ی5، و 2�M ا�ی5، و  lب ا����2 ح�یUا ،c��<ب ا�Uق ا��_، إذًا ا�أخ ی��

 cBPاس� L�4 أنPا� J\ه ���B)��T وجc، ذآ�ت ��ة أن أح ا��XUص روى �4M ر�Tی� أ Hا �?��

� kأ ی���L ه� و أه�L و یL� �o4 ه� و أه�L، ه\ا ���ً� و�L3 �� صر ا���Tل و �L�e و �(�L و �

 3� ،�� Lدخ�� h�Bا� Eإ� cآ�ن إذا دخ ،L��ؤوا ی����4ن � Jدfأن أو 3 ح�5 وج� h�Bا� 
ص�ح

ح�5 ه��BP� 2ن ��E ه\ا ا���j ا�\ي �4ر ا��(�q و ه� ی�ث?2 وی�ی?r3� 2 ا�����I، و اUب 

��ً� M�Xً� و یt�� و ی��ج و آtنL �� دخc و f خ�ج، ث2 اآ�jg ا c�3ة أن یUب أن �?��L ا��ح�

 �i3أ ییt���3i��� 2?م و ان�?E دورJ، ه�P�3�� 2ن �?\ا ا���j ا�\ي �4ر ا��(�q و �4ر ا�h�B و �

�(� ص�ح
 ا�h�B و �Mل أخ�ج�ا ه\ا ا��ح�، أي أن� f أح
 أن  \R����U Jاد اUس�ة �� �� cآ

�iل �>2 ه��ك خ�M5 أ<� �ًo��B� س�ة  أآ�نUي أ��اد ا\oی ���Pر ثآ��B جًا جًا جًا �5 وج�د �4

��E أ��اد اUس�ة  q<3�� J\ص���� و ه ��p ن��ط س��كt� ص���� و ��p 2�P� ص���� و ��p ة�P3�

 5�� ���u _�\� ،�ً����� �ًس��آ��Bا� J�?��� 5� ا���� و L�3وس.  

ا���h، آ�j ا!ن��ن ا��� یB)3_ حیLZ و یB?�ك ��h ی\آ� اL�� H و ��f h ی\آ� اL�� H آ���� و 

 �� L�� h�� c� L�� Hی\آ� ا f h�� h�B� ،L�� ف��� hو ا!ن��ن ا��� ،L�� ب�P��� qنt� و J�e��

ی و ه� آ���BP ��\�_ �� ذآ� اH ا��U ���\آ� إf ج�ء X �iخ L�� h�� ه\ا cوج T� Hا �?�� rMی��

��Z<��� ًا�P� ا�\آ�:  

  C)41(� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا � َی
  ]41اQی� : س�رة اUحTاب[ 

Cًا َوا�>�اِآَ�اِت��rَِوا�>�اِآِ�یَ� ا���َ- َآ �  
  ]35اQی� : س�رة اUحTاب[ 

5�z ی\آ� اH ذآ�ًا آ��Zًا و ذ�_ أن ا�����f y ی\آ� اH إ��M fً�، ا�����y ی\آ� اH ذآ�ًا ��Mً� ����� ا��  

 ��أ �5 ا����ق �5 أآ�Z �5 ِذآ� اH، ���5 ح���� ن��� أ���Mة�م ا�4�Mو إ Hذآ� ا E��  .ءن� 

  :إخ�ان� ا�>�ام

ی�>5 أن ���4 ا���ض �� ا���( و ی��oB و اUو�E أن ���4 ا���� �� ا�h�B �]� ی>�ن ا��BM h�Bًا،   

T� H�� fًص��� h�Bی�ت  ��>�ن ا�O ی�\اآ�ون ،Hی���ن آ��ب ا h�Bأ��اد ا� )�� Lنtآ h�� وجc، ی�ج
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 �� q��)روا ا��ا�O�Pن ا�>�ی2 و ی�ج ��f h ی�ج ��L ذآ� إf ����م، أي ذآ� �?fzء ا�\ی 5�4

ی* ��?2 و ه2 ����ا أهً� �\�_ا��.  

��� ا��>�ةأرج� اH س��BنL و �3�� �� yأن أو� E��.  

ة�P� cآ f  �� ی���i�4 ا�Pا� J\ه jن� ی�س��Pؤه� �>��ب، أح��نً� �k��P ��>�ة اس���4M 5� �?�iB، س�

ة ا��� ����P?� �5 ه\J ا��4P ؟ �P3؟ �� ه� ا�   ا�O�Pن �3 أن ��Pأه� ��ذا �����

َ�� َأْمWِ�ِ َوَ�ِ)�� َأْآrََ� ا���9ِس َ�� َی0َْ�ُ	(َن :َ ;ٌ�ِ�cَ -ُ21(�َوا���(C  
  ]21اQی� : سjس�رة ی�[ 

  :اQی� ا�>�ی��  

  C)4(� َی� َأَ�6ِ ِإ<4* َرَأْی6ُ َأَ�َ= َ:Jََ� َآْ(َآ&ً� َوا��Jْ	8َ َواGَ�َْ	َ� َرَأْی2ُPُْ� ِ�* َس�ِ'ِ=یَ� 
 ]jی� : س�رة ی�سQ4ا[  

   cBP��� �� L� ج��3ً� س�ف ی���3ن L�و إخ� Jو أ�� Lا�\ي رأى رؤی� أن أ� c�iذ�_ أن ه\ا ا� E�3�

L و آ�j أن إخ��L أرادوا �L آ�ًا آ�j أن إخ��L و�J�3 �� ا�(
، إذًا  �4M��Pؤه� ������B ��?� أی��

 ����fO �Bف M ،5 آ��ب دی��� �B���� ة�P� cة، �� آ�P35 آ��ب ا�� �B���� ة�P� cإذًا �� آ ،�P�Pح

 �� Lه\ا أن E�3� ه�ی� ��p ا� �4M 5� ����4��Pأه� أو ��gهP3ة ا���4رات ا��P� E�� �iخ

 �3�Biا� Eى إ�T3ً� آ�ن ی��ذا ��3X Lر أن ه\ا ا�>�ن ه>\ا ��ا��P� Eب إ�����أح��نً� �5 أن  ا���gه

 kR�X L���أو أن ���4ر أن ه\ا ا����ك �X fء ���L س��ك إ��ح� أو س��ك ��L �(�ن �X fء 

��Pً� �� ا�O�Pن ا�>�ی2 �5 آ�Zة �� وا����3ء ��B?�ا إ�E ه\J ا���ح�� س��ه� ���ى ����، ا��gء ا����م ی

  .ی�gهJ ا���Uء �� ه\J اUج?Tة آtن�X Lء �3�Bu ص�ر، ه�B ����ى اfن��Bط

واH �� أردت أن أس�� ا��XUء �tس��R?� وأن أصc إ�E أدق �� �� ا!ن��ن ��ج�2 أن ���ء ا!ن��ن   

أن �o\ی L�o\یً� ی(�ون ه\J ا��Bا�� و��5  ی���j اخ���ً� ج\ریً� ح���� �o\ي ا��_ �o\یً� �5 هfzء ا�\ی5

  .إس���ً� ص����

  :إخ�ان� ا�>�ام

  ی�tل أخ هc ن�س�� ا���ی�ت ح�ام �k ا�2�3 أن�� f أن�6 إf ا��Bا�� ا�ی��� وا�����3 ؟

ا��gء ا�h��Z أن أی� أداة آ���>�5، ا���Mء ا��>�5 ح�ام ؟ �� أن إن��نً� ذ�� �?� �uً� ا��>�5 ����م   

fO ل�<Xأ E�� �>�ن �zذیً�، ا��XUء ا��� ����م M ا��ت أخ�ىف اfس��ا��ت ا���Bح� و�?� اس��

 h�3دة ح���?� �� اس��ا�?� ا����م، ������ ���6 أ�Mاصً� دی��� �X fء �� ذ�_، أ�� إذا اس����

��B ه\J ا���س�� �� �B�p ص�حB?� �� ن�6 أ�Mاص أخ�ى Eج إ����� �X f ح��� �?��.  
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 5� �B� 5� �f �ً����� �B5 ا���رج أص� �Bًا وه� أن ا��ه\ا ی�Pدن� اQن إ�E �>�ة خ��iة ج

��E اfن��Bط  Jا!ن��ن ح���� ی��� أ���ء �PB� hBا����43 أی��� ذه Eإ� ��ا�اخc ی��3 آ�X cء ی

iا�ً� خ��ًا �?\J ن��6 �?� ا�\ا�� ه\J ا����ن� ا��ح�ة أ�� ا��gء ا��3م آ�X cء ی�>5 أن ی���م اس��

 ��p ص���� ��p اص�M6 أ��� _�B�p �� h�أ�Mاص إس���� f ی�ج ��نh��p �� 5<� k ��س��

 ��و �� خo� آ� �ً�<�� �ًiB� �?iB� 5� �f ،�?iB� 5� �f ث�ً� إذًاO ص�ر �?Bة ��4حج�

��ة  .ا�

و أن ه\ا c�u ص��o جTاJ اH خ��ًا ی�Pل أن� �� �رس� و����3Bی �eی(�ز ا�� c?� �B)�� h��� ��

  إ��?� ؟

ادی� L� h��M: واH ��ة حث�� أخ �Mل ��  �ی� إ� Eإ� hخ�� �ًM�uإ �iB��� ��p رس�� : ی�ج


 ��Pل �?���u E�� �<�g� �?�I ـ ه� 
��u 2ن ـ ذآ�ت اس�� :L� h��P� ،رًا�� L�4و�� : أ�Uا Lإن f

ي �>f 5 ی��e إ��،�� 
��u ي، أول�� �� : ��Pل �?� )� M أي ،Lد�z6 ه� ی�X L� 
��u ه\ا

 �� ا��gم ��ة اس��t�� ��ePخ�ی5 و : ا��uUل ور�ً� ی��h ا���e، حث�� أخ �Mل ��)�� 
�iأن� خ

L��f ل�M �3م وi�� �R�iX مUت اt�?� ء��X ن��ی� أ��M hل ���L : آ�?� �� ا��iیy ه\�M ،Jل �L: ا�

�� اH، و دا�Rً�  اUآc ��: ا�4�ة وا���م�u �� tgن c�u 5� cء أج��X ا��iیy دن�ءة، أي f ی�ج

ا�c�i و ه� ص��o یc<g آ�� ��ی، أي ا�c�i ��دة خ�م آ�� ���)3���� �ً�g>�?� آ�� ��ی، �?fzء ا��Qء 

 ی�3M ،lMء ��ق ا���X �ًZ� 2�3ی� M ،lMی�2�3 ا�� M ةT?جUا J\?� 2دهfأو c�<g� ن���2 ا�\ی5 ی

  ا������5، �5 أی 5�L��3 ؟ ������س�g� �Bه ا�O �?� j�3ث�ر آ��Bة جًا، ��gه��س��آً� ���?(�ً� 

ا�j�3 أح��نً�، ��gه ا�c�P ���ك Oث�رًا خ��iة جًا �� ن�q ا�c�i ا���o4 ��\�_ ان�B?�ا ه\ا �4ر 

cی2�3 آ M ،وذ\gی2�3 ا� M ،ن��افfی2�3 ا M ،j�3ی2�3 ا� P� ���Pث  T� Hا ��س��ك f 5R�X ی�

cوج.  


 �� ا��رس�، إذا c�u ص��o جًا ذه
 إ�E ا��� هc یcBP ح(L ؟��u ل أن��Pی  

��� �tدی��B و أح>�م   �X ن� أح>�م�� ���L ا�4�ة و ا���م ����� آ�j ن��� أ���ءن�، ی�ج �B3ً� ا��Bu

��� �>�����، إذا ا��_ ���J سkB س��ات �J��t ���4�ة و ��X k� �?آ�� E�� L���� س��ات �g3ا� �

 �5 أن یرب ��E ا�4�ة �� س5 �f ��4ة یt)� c�u c����� ،�g� �Z��Z��� ة�4��� j�<� Lأن

3 ذ�_ ی�م ��e?�، ی�م ی� �i�����L، ی�م � ،f ة ی�4م ی�4م ی�م ن23 ی�مt)� c�u c����� ،ة�<B�

��B4�� �g ا���4 �Z��Z5 ا��� �B4ی Eح� ،Jz��<� وا�� ی���ه� ی�4مUا J\?� ،رس�� j��<� J��م 

 �oًا و آ�ن ث���?� س��ك ا��� ص��oة ج�� Lا�5 �� أن J�� l�X c<� ،��3ی�g� أوا�� f ��Bدیt� أوا��

 �P�Mد �iPا�� J\م، ه�د�?� ��داب ا!سz� hاء ا��(�ب، أنأن h�zد�?� ��داب ا!س�م cBM أن ���z ��ر�
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h�Bا� J\>5 ه�ًا، �� �2 �>��� أن ���(
 ی��oB أن ی>�ن ث��?� س��oً� أي آ��Z ی�ج أ�?�ت �����ت  ج

 h�Bا� J\ة ه��oص �ً��� J\أن ه �����(�Bت ا���?� ص��oة أي ���ه� أر�k س��ات ���B?� ث���ً� ��

 j�t� ت�Bذا آS� �45 أن ه\ا ه� ا�e� �?2 ج��e3� وBب و ح���� ی��Zا� J\ي ها���o4ة ح���� ���

 ،hم، �� أ���ر ��داب ا!س�o4دب أ���ؤن� ا�zأن ی �oBم، و ی��داب ا!س�� ���دب ����z� أن �oBی� _�\�

 c�u ،ف�iی c�u ،ًاو اH أن� �� ا��� ح���� أ�Xه �uً� ص��oًا ی�qB ث��ب ا!ح�ام ���e راkR ج

��c جًا، ی(
 أن ُیcBP ا��(�، �Xء ج��c جًا، و ح���� یt�� اUب �k ا��L إ�E ا���( أی�ً� �Xء ج

 k� q�� 2 و?iB� k� �ً3Bu 5<� ء و���Uوج�د ا k)g5 ی�� Hأن� و ا ،ی>�ن ا��_ �3_ �� ا���(

  .�����?��T��� ،2ا أوfدآ2

3اد ا������5 ����ر و ث�ث���R ����ن، ا��خ��5 ��   � ،j4رات و ن���� hة س>�ن ا�2��3 س�gن J\ه

خ��5 �� ا������5، وأر��ح �Xآ�ت ا��خ�5 أر��ح ا�2��3 ����ر و خ��� ��g ����نً�، أ� �Bن� �Bآ

 �Pا��� J\و�� ه ،L�3�� أن 
��>�� ���ق ح ا����ل، ��ذا ن�c3 ؟ ا��ك ا�خ�ن ه\ا ا��gء ا�\ي ی(

��5�z، و�� ه\J ا���U �Pس��_، ���ج أر�Mم خ�����، ن�5 �� ��ن� أر��R��3 ����ن ث�5 ا�خ�ن ا�����، 

\ي ی�Bع �� �iMن� أر��R��3 ����ن آc ی�م، ����3م آ2 ����ن ؟ ه\ا �5 ث�����3u 5 و ث�5 ا�خ�ن ا�

  .أوfدن�، و ن��Pت �Tوی� أ����X��Rا���، و �5 ث�5 أج?T��� و ������، و یki�P �5 ن��Pت ����� 

أ و ��E ���?� ؟ و �� ه� ا���ی� ا��� إذا PBu?� : سzال ��مB� E�� ا����2 �� رأی_ ���ی� ا����2 ؟ و

  f ی��>
 �?� ذنBً� ؟

ه\ا آ�م ��م L� E�3� f إu�Mً�، ا����L3� 2 ��?� إذا T�� LPBuم �?\ا ا���?�، ���\ي س�� اL� H س��   

�T وجc، ی�س��ا  Hا �?��� �P� hنt� L� H2 ی��� ا� L� Hو ا�\ي �2 ی��� ا ،L�� ح� hأن ،L� Hا

�L��u cB خ���5 ���ًا إذًا ا���س �L3 ح�ی� ح�آ� دا�Rة ص�رة ������� آ��س �Zً� ����ط، ا�

Hل �� ا�M ن�t� ،ه���  :�iMه� ���R ��� أ�� ی�ج حود ی��?� 

Cِ�ُ+(ا�َوُآُ�(ا َواْشَ�ُ�(ا َوَ�� ُ�ْ�  
��اف[ Uی� : س�رة اQ31ا[  

  :ه\J ��?�، أس�k�i أن Oآc و أ�Xب و �>5 �ون إس�اف أو دون ا����ر و �����  

ِإ��� َ:َ�� َأْزَواِ'2ِْ� أْو َم� َمَ�َ)6ْ ) 5(َوا��ِ>یَ� ُهْ� Eُ�ُِ�وِ'gُ+ِ��َ �ْ2ِ(َن ) 4(ِ>یَ� ُهْ� ِ����َآ�ِة َ+�ِ:ُ�(َن �َوا��

� َوَراَء َذCQَ�ِ) 6(َأْیَ	�ُ<cَ �ْ2ُ�>kِ+َ �ْ2ُْ�ُ� َمُ�(ِم�َ� hَPَ�ْا �ِ	َ+َ  
  ]س�رة ا�����zن [ 


 ا���ل ����ح ا���ل �5 ا�  �<� ���(�رة أو �5 ا!رث أو �5 ا�?�B أو �5 را�
 �tخ\c��P� J خ

ة R�� ،�zدی?�، إ�� خ��ت �tج�رة أو �(�رة أو زرا�� أو ص���� أو إرث أو ه�B، ی�ن�4
 f ی�ج
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��ع ی�ج أ��Xء ��Bح� و �� c<B� ،��f q ی�ج� ،ر��ی� f ی�ج، س�f �M ی�ج، اح���ل f ی�ج


 ا���ل، ���3��M ������ء، ا��Tه� ����ح� �>f 5 ی�ج اخ��ط، ی�ج أ��Xء �����، و�<� ���ا

 f 5<� اح���ل ����ح و ،hآ���2 أن ������ J\ری�ت ه��نTه� ��>�ن ��م، أ�pن�، ون��ء آ�س��ت 

ی�ج اح���ل �����، ��س ����� یخc ا��3یq و ی(�q أ��م ن��ء آ�س��ت ��ری�ت f ی�4، 

� c2 �� آ?B� الz���� ل�)� ،��(�ل، �(�ل ا����ء، �(�ل ا��3iم و ا��gاب، �(�ل ا���gط اfج���

ا���� ی�ج ��?� دy�M، �\�_ ه\ا ا�\ي ی��ه2 أن ا!س�م ��Bرة �5 ص�م و ص�ة و ح� و زآ�ة واه2 


 ���_ ���آ��_، �<� LPأ ا���P� إذا ،�� jأ� �R5 خ����� 
جًا، و اf H أ���� ا!س�م �Mی

،_��u�g��  �3Bس ������ أوfدك، �3�T� _�Mوج�_، ���وج_، �ro ��4ك، �>��_، ��یZ_، ی�ج

���O �g ����ن، ه\�B�p J، ه\J ن����، ه\J �?��ن، ه\J آ\ب، ه\J اس�?Tاء، ه\J س��ی� k�B��� �ً3Bu و 

 �?�� J\ه ،�p �?�� J\آ\ب، ه �?�� J\ه ،q��� �?�� J\ن ح��� ��?� ح���، ه���� ����c ا��gاء ی�ج

 J�)� �3ريX 5� �?�� �B���Bرة أ �Xء f ی���L ه\ا ا��gء ا����gك، ��� ا���ی� ؟ أن� f ی�ج

��p �B��� ��p l�X أنL دا�� ����ن�، ه\J ح�ی� l�X دا�� ����ن�، یtآc �� ی�gء، ی�>�2 �� ی�gء، 

�>�م و �� ا����ك، ی�c3 �� ی�gء، یJ�4� y�i إ�E �5 ی�gء، دا�� ����ن�، ا!س�م آ�L ان��Bط �� ا

أ ح�ی� اQخ�ی5 ه\ا آ�م ��iط، أي أنh اس�k أ�pن� B� ?� ح�ی�_ ح�������ل �_ �Pی 
 اUج�ن��

�� ج�رك ه\J ه�، ���>5 أن ��c3 ا���3ص� آ�?� T� f *��� ص�ت ا��\ی�ع k��� f 5<� و آ�� ��ی

أ��Xء �� ا�2��3 ا����o أي  ���3یj ا��oب ����ی� و �> f 5�zذي �3Xر إن��ن Oخ�، أي آ�h أرى

���P3� ��p زی�� L� kو ص�ن 
�Bu l�X L3�أي ��Mش و �Tخ�ف و أ�Mاس ��  ص�5 ���ء وا


 أن أزیL� 5 إی�J، اص3 و : ؟ �Mل ��ه\ا)�� J�3رX Eذي إ�z� 5�4ا� �e�� �ّ�� E<�Xج�ري ا

��ری� ه\ا z� ��pذ LBX ���� س��ن ��ذا �?�، أ�� ا��أة�M Eن� إ��� �eًا اني، �>�م ا��oب ���_ ج

أ ح�ی��� B� ا���ِ�م و lا�� ��t?� ح�ی��� ح���� ی���خ�ی5، ن�5 Qأ ح�ی� اB� ح�ی�_ ح���� �?���

  .ح���� ی��B ا�X ��� Hء، ا���Bح ��Bح و ا����م ���م ه\ا اfن��Bط

  �Rذا آ�ن داS� c���ع وhM ی�ج �Xء ��Uج?Tة �����Bت �2�3 ا����P، ا!ن��ن ���c3 و �� fًأو kی��� �ً

 ،�Bر ص�i�P� �u���� c�� �P�3� �uیc و ���P، أي �� �j�i� ��B3 أح��نً� ��c ث�ث س���ت ی�ج

 Eإ� �P�3ا�� J\ه cخ��c �\ا�� ��i�Pر ص�B آ� � �P3�� �e���e، ه\J ا����� ة، ی�جR�� ی�ج

��4?� آ����5 و ی�ج �?� ج��_ ی(
 أن ��gب �i�Mر ا��B4 �3?�، أي �( �u �4Mی�� ��ی�� �

أنL ی(�ز ��دی
 أن ی�4ر ا��ذی�� ��E ن�� ن>�ه?�، أ�� إذا : ��gه و �?� ��اjM، ��ة آ��
 �Mل

ص�ره� ��E ن�� ن�S� �?Bن �(��t� �ً3آ��L ی�?م �?\ا ا�c�3 اUد��، آ�م دy�M، أنh ��>5 أن ��4ر 

 را���� kR�L و إن��نً� ان��ف �خc ا��(5 و ان�?h ح���L، أ�� ح�5 یخ?g� E�� ���3�uا��(5 أ c
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م ?� �Bأآ hنt� �?Bن�� ن� E���Xء ��o أنh �2 ��4ر ا��ذی�� ��E ن�� ن>�ه?�، ص�ر�?� 

��E ن�� ن>�ه?�  �4Pإذا ص�ره� آ c�� Eإ� 
�P�� أن cBM �4Pا��ذی�� آ 
����(��k، إذا ص�ر اUدی

  .��L ی�>5 أن ی�?�ر �5 خ�ل ه\ا اUدبج�، أ�� إذا ص�ره� ��E ن�� ن�S� �?Bن �(��t� �ً3آ


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ��اUث� ا����X�g�� �B  - 3أس�Bب هم ا���Bت) :137( ا�رس  -��

j��?وا���4ی� وا�. 

  21-04- 2002: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  � ا����� ��� ا
 ا���	

  :أی?� اUخ�ة ا�����zن  

أت cBM درس�5 �� ����ع اج����� دی�� آ��B ه� ��ا�c هم ا���Bت، وح���� أ�Mل هم ا���Bت  �

4 � ��<g��tg ��5 ا�Tوج�h�� 5� ��� ،5 �� ا�2��3 إf و��g� L>�ت ��tg ��5 ا�Tوج�5، �>5 �� Mأ f

��Bت ی��3 ان��اف خ��i �� ا�Tوج� أو �� ا�h�B ا��U حه� ا���P3ل ����BP، �>5 ح���� أ�Mل هم ا�

  .وا��U ا�\ي ی�ج
 ان?��ر ا�h�B ا�\ي ی�ج
 ا�i�ق أح��نً�،

  : ا���P�P أن اH س��BنL و�E��3 وصj أهc ا�ن��

 �ً��ُ+ُ Wُ�َُوَآ�َن َأْم Wُ�9َ�ْ َ�ْ�َ&ُ- َ:ْ� ِذْآِ�َ<� َوا��َ&َ� َهَ(اEَcْ28(�َوَ�� 3ِ�ُْ� َمْ� َأ(C  
)j?<س�رة ا�(  

 ،����gل ا���?��ت ا��ا������ن، و�5 خ Lg�32 ا�\ي ی�zا�� kMول ا��اUل ���ری5، ا����ر ا�و�5 خ

 J\ور�� ه ،J��أ�� ا��gء ا�\ي f ی4ق ذاك ا���ا�y ا�3(�
 ��5 آg� c>�� خ��iة �? ا�h�B و�

���gا� �?���� ��<gا��.  

J ��  ��ة زرت �ی� س(�ن ا��iP أهان� آ���ً�  �� 2Rأص��ب ا�(�ا cث وس��5 ج�ی�� آ�Z� ء�)�

ا��(5، و�k آc ج�ی�� �� y��M �ًP��3ن�ن�ً� ���ذا ح>2 ��E ه\ا ا��(�م ����ات ��g أو �Z�ث�5 ��م، 

 hBا��� اس��ج ����gا������� ا� �� ،���X y��3� ن�ن� ه��ك�Pا� y��3ا�� �>5 أج�c �� �� ا�>��ب �3

  و�Mع ه\J ا�(�ی�� ؟ 

 �2e3 ا���س   ����ة ��>2 أن?2 و��ة ث�ن�� أؤآ �>2 أن آc اUخ�ة ا�>�ام ا�\ي ی���3ن �� حcP ا�

ى ا�ا��� آ2 آ��B �5 ا��g>�ت f ی��ح ��اح �5 اUخ�ة ا��5���z أن � k�)��� ،ة��Zس]�� آU kج��

یL، �?�� �>5 ا����P ن�درة ه��ك ��gات ا�l4P وا���س� وا���Bت ا��� k�)ی� 
B�� �?رة، آ��?�

�?��  .������ت ن?E ا��gرع ا��>�2 

 h�Bا� h���، ث2 ی��جt أن �g>�� آ��Bة جًا ه�gة �?\ا ا��?� ا���Bآ ���M 2�Pی f M �ًا!ن��ن أح��ن

Lخ�
 دخ�ل l�X إ�E ا�h�B ن?E ا��gع أن یB��.  

  fً�)� q�� رسی* l4M آ��Zة،  �>�� �\آ�ون �� ا�رس اUول ���h أن ا���� ا���ت، وا���


 دخ�ل B�� ق وان?��ر أس�ة�uخ��ن� و Eة ا��� أدت إ���iن��ا��ت ا��fا l4M 5� ي�� Hوا



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1676�� آ��ب ��
 

دًا، ه\ا : ا���� ا�h�B، ا���M �Bلg� Eی�>5 أن ی�� f 5�zس�ة ا��Uرب ا ��د g���� ،ا���� ا���ت

cP2 ��ح� ح<� �ً�Rل دا�Mس�ة، وأUا J\ه ���ن �����د ه� gا��  c� ،�?3�أ��oم f ی�>5 أن �>�J وا

 أن �U J�<gن ه\J ا���ح� f ی�>5 أن �>�ن حًا ���ی�_، �c ه� ���ن �����_، ��5 خ�ل آ2 �f

 Lنtًا، وآJ آ2 آ��B ج�� Eء أم أ��X ���ا��g>�ت ا�>��B جًا ا�\ي ��3ن�L أس� ا������5، وآc دا

�f�4ت ه����� ورس�cR و��Pءات وأس]�� و���وى، ��3 ی��3 ا��اc<� kM ج��RT�L و���ص��L ��>2 ا

 �ًPBi� q�� Hأن ��?� ا �?BBس ����M ا��4رة J\، �>5 ه���ا!س k��)��� �M�g� h��� ص�رة ���ا�ا

دك وآ���L واس���ارJ �� ح�����، وآ�h أ�Mل دا�Rً� أن_ ح���� ��y�i �5 حB_ ��ج�دك و����� وج�

  .�yBi ا��gع

Rل دا�Mأ hةوآ���Bآ qأس J\5 : �ً� وه� �� LنU ،2�e�� L�� 5<م ح���ن و��ی�>5 أن ی>�ن �� ا!س f

  .X?�ة أود�?� اH �� ا!ن��ن إf وج��M �?� c3ة ن���e ���ي خ��?�

أن أس�ًا أن� f أ�Mل ج�ا2R وh3M ه��ك ج�ا2R وh3M �� س2��t ا���اجk ا�����3 : ص�Mا أی?� اUخ�ة  

� c� ات�g�
 دخ�ل ا����، 3Buً� ی�i3ن>2 B�� 5ت ا����������� �� h3M2 ا��� وRت �5 ا�(�ا�[

  ! �ی�� أو u�ق، واUوfد ی�gدونا�خ�ل ��L خ��ة، وا����ة ���?� ������ن�، و���?� إ�� �(

 �� c2، وی���ه�M ���e�� LiB�� 5�zا�� ،�B��� Jأ�� ،�ًu�� Jأ�� q�� 5�zوج ا��Tد ا�g� ذاS�

 fع إ����� f ی���هc أ�ًا، ی�ج ��2�M ���e و�����e أوا�� ون�اه� ����ن ���gا���?��ت ا� ��

�gM����� �3�  .ه\J ث�ا�h��� h خ�

 اج������ ����iB �?\ا   ��g>�� ا���س ح���� �?��ا ا�ی5 ص�ة وص��م وح� وزآ�ة و�2 ی�?���M Jا

�TیTًا و����س>ً� و��L ا �ً��� EPBأن ی cا����2 �5 أج h�� h�Bوا������ ا� 
���دة وا��ح�� و��L ا��

Hاس2 ا L�� ی\آ� h�� ،hآ���� وا��� ،H�� �4ل�fوا.... f 5� 5 دخ�ل�ث�� �� yون�5 �� درس س��

 ��ی��� �L ا��gع أن یخc إ�E ا��B�p �� h�B ا�Tوج، و��ث�� �5 اfخ��ط، �� آ�h ��ح* اج���

��� أو�gت �5 ا����آ2 ا��<gوأخ\ت ����ت ا��  �R��)5 ا��Uا 
�5 ����� ا��u�g أو �5 �>��

 H5 ��?� ا�
 خ�وج �5 ��?� اH، و�� �5 خ�وج B�� fرض إUا Lوج E�� ��<g� 5��� Lأن hه�\�

H2�3 ��?� ا�أن  cصU�� ،�?ا ا���\?� c?ج 
B�� fإ.  

�5 ا�f ،�X�g أس�k�i أن أ��i أ�� �>5 أ�Mل �_ ا���   L�� hث��u وأنh ا�c3 �� ا�رس ا��Zن� ��

��gء، إذا �� ��B ن��3 آ��Bة، أ�� ��دة ���(�ة وh��M ��?� ن�رًا �����(�� ح�صf c �����، ه\ا آ�م 

�T وجc أودع �� ا!ن��ن ه\J ا��M�i، وه\J ا�f �M�i ����ك إf إذا اس���Zت،  Hی?��ت ا����ة، ا� 5�

\J ا��oیTة ا��� أو�?� اH �� ا!ن��ن �?ف �Sن��ن ی�k ن�� L�� h�tث�� خ��i جًا ح�E ����ك ه

h�M _�\� اده���t�   : نc�B �5 أجc ا�Tواج وإن(�ب اUوfد، و�5 أجc أن �>�ن أس�ة ��3
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C-ُِهً=ى ِمَ� ا��� �ِ�ْhَ�ِ Wَُ� ا��َ&َ� َهَ(ا�	َوَمْ� َأَض7% ِم�  
)l4Pس�رة ا�(  

  Hا c�� 5� ��iء خ�X أن ه��ك ��إدراآ� �L وا�� جًا، ا!ن��ن ح����  وذآ�ت ���رس ا���

ی���ك آ�j ی���ك ؟ و�y ��4رات، اسtل ه\ا ا��l ���ذا دخc إ�E ا�h�B ؟ UنL ��ه2 أن أخ\ ا���ل 

���L، ه>\ا  rBPا� EPو�5 ی� ،L��<g� L� c��ا ا���ل و\?� kًا وس�ف ی�����u 5یy ا����M س?c ج

��p رؤی� LRورا fس�� إ c3� 5� �� ،c3�� ی�  رأى�Mأ ا��B� ی� ؟�Mح���ط وا��fأ اBص����، �5 أی5 ی

  .�، آ�j ���4 ؟ �����3 ��?� ا���4��H ا��ؤی

 5� ،2���\�_ ��q �5 ن���� ا��Pل أن نt�� إ�E درس ��q�� ،2 �5 اس�?�ك ا��hM أن ن��� درس 

ا�2�3 خ�� �5 ا���ل ی� ��� : " اس���Zر ا��hM وآ�� وصj ا!��م ��� آ�م اH وج?t� Lن ا�2�3 ح�رس

  "Uن ا�2�3 ی��س_ وأنh ���س ا���ل 

   �� L�3ة وس���� fل و� �4P� fو ����� f ��<g� J��  إن��ن ��ش ح��ة �یة f ی�ج)� fأ

 �����، ه\ا ��� c�y�Bi ا���?� ا!�?�، �tری ����� 2?� L���� ،����� 2?����� Jدfه� أو�u L��� ،وجUا

��3 �2 أ�Xح?� ج�ًا �� ا�رس ا�����، ا��>�ة ��دام ا����ك ��q<3 ��ؤی� �?\J أن أ��j �>�ة �

 fن وس�� وی(�ز وO�M ی�\o� ی� ه�\oا�� ا��ؤی� �5 أی 5�t�� ؟ �o� 5\ی�ت ث����P، ح���� أر��د ا����ج

أp\ي ی(�ز وح�ام و��Bح وج�� ون�ر و����i وOخ�ة ودن�� ه\ا ح�ام وه\ا ح�ل ه\J ا��o\ی�، أ�� ��� 

م ا����3ن ��Uدی�ن �tن �?\ا �ن��� وأوfدي وزوج�� وأخ�ا�� و����� �o\ی� ��y�i �5 ا����3ن��، أي 

ا�>�ن خ��Pً�، أن ه\J ا����ة ا�ن�� �3ه� ح��ة أ�ی�، أن ا!ن��ن ����ق g� f?�ة ی����c� �?� k ����ق 

��B، أنh ح���� ���� Uوfدك �c�3 ص��� ی�L�3 آ� یc4 إ�E ا�(��، ا����P�iت ����j اخ��ف آ

 ی��� M 
و����_ أن ی�gهوا أ���ل ���� ��y�i �5 إن>�ر ا�ی5 أو إن>�ر ا�2�P �� ا�\ي ی�c4 ؟ ا�>��

��E ه\J ا���4�g أ��E ا���4ت ا!ی(����، أن� دراس�� أدب ����، و����ع ا����ح�� جTء �5 

��4�X E��
 ا��4P ح���� ی��� ��<� ،�P�3ا�� ���دراس�  L�� ى��� L��B� cخا��4P ا����iB ث2 �

 
4
، إن��ن ی��� E��t� Lإخ�ان \Pأن ci� أن ه\ا �eی� ��رًا، ج��ح ��gب ا����، �?\ا ا�\ي ی�gه

 k��)��� ء �5 ��ازم ! ا�����X ا���� �Bرة ه\ا، أص�i2�3 خ� f hأن ،h�Bر �� ا��� J�� 5<�

�� ا����iB وح���� ی�3ض �_ 6�X ا��Pی� أو 6�X ا�� f L�tه� y�� J��<�� ود�� LPإن��ن أ� ���

 k�f y�t�� l�X 
B�� ن��ذج�5 ن��ذج h�i� ا�ی5، �>5 أ� ���<� 2�<�� 2� h2 أنe��� ��p L���

 ��Uوا ،L�B�p �� �?ء زوج�Mذآ� ���Bب ح��L أ��Bع آL�<� �Z ی�gب ا����، وزوج� L���cBP أص

��<g� f ،���، ��� ا�\ي حc4 �?\ا ا�c�i أو ا����g ا��� ����k ه\ا ا�c�3 ؟ �3�Bu جًا ی�Pل روح ری�

 ،��43� h��� ا���� c�3ل ه\ا ا��ع �5 خ�gا� �?�� E?ة ا��� ن��B<ا����43 ا� J\أن ه c4ا�\ي ح
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 k� وجTا� yی�Xء �3�Bu جًا ���tف، وأن اس��BPل ا���أة صیy زوج?� �� �B�p زوج?� ویEPB ص

�Bوج� ����ده�� �� ا�Tت ا�ی5، وه\J ا�>���ت ���P?� ا����gت، إذا ُوجP3� 5ًا، ن��X hء �3�Bu ج

، أ�� آc ا�(ر وا���4ن وا���انk ا��� P3� L��ة، و�Xب أراد أن ی��2�P ی�Pل P3� J\ه ���z� ���X

cن?��ر ح�صf�� ،h�  .���k ان?��ر اUس�ة ه\J ه

���43 وا��� جًا د��ت أس�ة، ا���أة hP�u أح��نً� أس��k إ��4M E أ�>�، ا�: ص�Mا أی?� اUخ�ة  

 J\ه ،�ًZ� وجTا� �B�p �� خ�ل إن��ن
 ������ ����i ا����ح �Bًا، ا��اUوfد �Xدوا �Xء �3�Bu ج

4 ه\ا، �>5 Mأ f ه��ك خ��ن� �Bوج أصTا� �B�p �� إن��ن cآ��� دخ qو�� ،�i��� ل�Mأ f ء أن���Xأ

�h آ��ن?� �����5 دخ�ل ا���� ص�ر خ�i، اUس�ة  hثن?��ر، ������ ه\J ا�روس أول درس ��

 �X�g5 ا��إ�E ا��B�p �� h�B ا�Tوج و�5 اfخ��ط وا���ازن� و�� إ�E ذ�_، و��ثh �� درس ث�ن� 

آ�j ��3ض 2�M د�_ �5 ا!ث�رة ����ع ث�ن� ��iح h�M ،2�M �>2 دا�Rً� ����ح ��Uدب أن ��4ر 

L�� T[�gن�� ن E��ون���Pه� ون>�ه?� وf ن����?�، إن وص�h ا��ذی�� ه>\ا g� f>�� أ��  ا��ذی�� �>5 

 ��<gأن ی��3?�، وه�� ا�� cه\ا ا����� k���� ي�o�و �BB�� �Pی�i� �4ر�ذ�_ ا��ذی��  q<� kPا�\ي ی

ري أن_ �o� 2?�i3\ی�ت � cه ���gب أو ا��gأو ا� c�iم آ\�_ ه\ا ا�Uوا یX ����� أن اUب ��E و

k� rM����  5؟ ن� ����2 ا!س�Pا� k� rM���� ����Pی�ت ث\o� 2?�i3� �X�gا� J\ري أن ه� cی5 ؟ ها�

 J\ی5 ��?�رة �� ه���3 ��?� وح� O�Mن س��، ن�5 أ��Bع س� اUن��Bء، �( ا���اجT ا����� �� ا�

� �5 دون ��B ا��o\ی�ت ا�t� ،����PZنf h ���4ر ���M س?��، إذا �� ان��Bط ا��� H ن��3 آ��Bة، أ�

��BPه�، ه\ا ا�رس ا����� ��ج�د ن�iP أ���E أن �>�ن  ��� f ث�رO ی>�ن ه��ك f ی�>5 أن f

 ���2 �5 أب وأم �� �� �X2 ن���� hی��� أن�L و�o\ی�L ا��P� 
ی>2، آc واح ��� ح�� ���وا


 اiل خ�5 خ� ����ت ا!س����P��� ،ك���
 ج�5� �3 iخ ���� h�3 وأس��ذ �����5 وأن�)�

�� ��4رات و�(���� 2�M، ه\J أس��?� خ� د��ع، ��)� _�i3� 5ی��ا�ی�ن� ����رس� وأ�_ وأ��ك ا�

�5 ی��k�i أح أن ی���ق ه\J ا���Bi، ��ذا ی�c3 ا�c�3 ا���� أح��نً� ؟ ی���c �5 ��5 ه\J ا���iط 

cZ� 2<� ب����� دون أن ��3g، أ���� : ا���)� E����ة ��� h�Pد�� �� أ�U�� �3Rب را�BX

 ة، �� أن أح هfzء ا��Bgب ی�آ
 ��آ�B و�XهRاTا� ��وا��gاه وا��4ر وا���س� �5 أخ�iر ا���

ت إث� ��B�4 نh�T ؟ ���c�3 ا����PZ ا���� P����L و��pه�، وآ5� 2 ���� ��M Eإ� c��� ح�دث ��وع

ا أردت أن �>�ن ���2 ن�q وأن ی���c �� �� ��5 خ�iط د��ع ا!ن��ن ویL�i3 ��4ر Oخ�، �\�_ إذ

  .���c آc ان��اف ا��(��k س LBB�o\ی� س�]�

اUب ا�\ي ی��ص ��E زوج�L وأوfدJ و����L، آL���i� c أن یo�� c�3\ی� ص���� وf ی��� ��o\ی�   


 ا����Uت Mا��أه� ا��_، و�Pت ا�\ي ی�ا��( yا���ء ا��_ �5 ه2 ؟ و�M
 أصMا�� ������ ،������
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��P�4ر دون ا��� ی� f�4ر، و�س��ك دون  ?� ا��_ �k �5 ؟ ا��ی* ه\ا �Xء �?2 جًا، f ی�ج

 ��M2 ا�����Pا� c���� ��� c�3� 5<�� ،ی� �5 ن�ع ث�ن�\o� ��� c�� ،����X ی�\o� 2�3ی�، درس ا�\o�

�� rرا� L�� �ZآUا��(��ع ا c�)ا� j�3 ه\ا ی��� آ�g� ی5 دون أن�� ��Mر ا�����<�Uی5 وا�� 2�P

 �P�Pح rت، �>5 ر��<g� Lح�� ��Z�� 2�<5 ی�� ا!س���� ��q ر�r ���ن�، ا!ن��ن ذآ� f ی�ج

  .....ر�r اfن��Bط وrp ا��4B و��B ا����ن و��3��i أ��Xء


 ا��o\ی� ا�����PZ ا��� : �tن� أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی>�ن ه\ا ا�رس �� خ�� ا!خ�ة ا�>�ام  Mرا

4ق س �?BB�o\ی� ث����P س�]�، أح��نً� �� ح�fت س��M  یo\ى �?� ا��_� f ء��X5 أ��� س��M h�tة 

 Jذ�� أخ� c�u ،�Pه�، أراد أن یا���رق ����P� qًا �>5 رأى ����ً� �5 أ��م ا�j�3 وا���X �iء �

 Jًا ذ�� أخ���oص jآ� c����� رأى ج�ی�� LنU ��o4ی�2�3، ا�! ا� Lإن c�i5 ��ؤی� ا��?��� f f c�i

����ء آ�Bر �5 ����ء ا������5  �g�ی��_ ��Tان، �� �g>���� ؟ ا�c�i ی�2�3 ����4رة ��P، أح�� 


 ورث ا�?�]� �Pس� ا��M L�<� 5ی�ى ص�رة إن��ن دی c�u ��tی5، ی���e ه\ا ا� 5�وی�ث�ا ا���س 

م �L هی� وه� أآ�B ��سy، اM 5ًا و����c�i ی�2�3 وآ���M Lس�، وی�ى ص�رة إن��ن �j�i ج

 L�������4رة، ه\J أخ�i آ��� أ��M?� �� ه\ا ا�رس ا�f c�i ی�2�3 ����>�ة �c ����4رة �tنh ا��ض 

 ��p �<� ذو L�<� 
B�� �?e� L� ص�رة إن��ن L���ص�رة إن��ن �e� L?� دی�� �>�L س��، وا��ض 

  .�y ��!ن��ن ا��Zن�دی��، ی�3

���ل ا���ص� ����o4ر ��?� ا��_ ی�: أ�Mل ه\J ا�>��� Uخ���� ا�>�امUا J\ه Eح� ،�P� 2�3 ����4رة

�3g� إ��ح� إ���دي دون أن Lج��� L�� ن��ن ه\ا ا�>���إ���دي إ��ح� ���2 آ� Lج���.  

ا���i وا���Biت �( ا�c�i ی�B?�، دّرسh ث�ث�5 س�� ��PیBً�، ��ة رأی�u hف �5 ا�i�ب ��>�ر ��   

g� 2س�M 5 �رس� و�5 آ�B3X c، ن��?� أس�3?� ی�ج� h�����ك ث2 ���h أن ه��ك ���ح�� 

 
 ��آh أث� ه\J ا����ح�� �� ا�2��3 ا!س��� ی��ق ح��Pت و��Biآ��5 و��g� ب�u���3 و�

 ،
B�� ا���� c�3ا� ،k�4 وا���Bوا� qا�� kء ی���Xن و�P�إ Lو�� 
B�� ا���� c�3ن ا�U ،ا����ل

�gد�� �� نUم ا��5 ا  .وا�B��p �� إی�4ل ا��y � خ�ی5ا��y،  ا!ن��ن ا�2�e3 ی���

��c آ���ن� ح�ل ��� ا����� �>�h خ�q ��ات  E����4ر �� ! آ�h ��ة �� اس��ن�Bل أ�3�uن� 

 ،L��� Eوأث� L�� �Bأخ �Bون، وا���M ا���� E�� h43ی�� اس�� ��� ��oب ص�X 5� ��� c��آ�ن 

P�Pح q�� ن���ا���� آ� c�3وا� ،���، ���4ر �� آ�نh آc ا��o\ی�ت إس���� واh<�� �� H د��

�Mآ���� �B4ی L��?X ا!ن��ن yی�� ����  .��جت ج�c ی? ا�(�Bل، �>5 

 �َ�Gِِإ<�2ُْ� َآ�ُ<(ا َ�ْ(مً� َ+�ِس Wُ):ُ��َ َ+َ -َُم)ْ�َ �lMَPَ54(�َ+�ْس(C  
  )س�رة ا�Tخ�ف(
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�3�� �>�ن إذا �kB ا!ن��ن ا�g?�ة ی�B4 ج�Bن جًا، أن�ن� وص��� ان�iBح� و  � ،c���� f ��4ت�

ا��o\ی� ��p إس���� X?�ان�� إ���دی�  f�U�� 5�zدی�ن إu�Mً�، ��4ر إذا ��ض �Xء وث��PR أن �� 

��M 2�eل �B�� ی��gBأ ا�� cوج T� Hن، اO�Pف ا��خ J\دم : " ا!ن��ن ا��(�ي ی��3 ���>?�ف هO

 ��� fو �Rا�� h�� Lأ ا" و�5 دون� cوج T� Hا �� c<� ،2 إن��نe�t� �?2 إن��ن وخ��e�t� ی��gB�

���ل ا����� ا���ری��� ��p ص��� ی���k� rM ا�O�Pن، أ�Mل آ�ن Uت ا�����3 و�� ا����اJ �� ا���س�

 E����ن ��B��u، یخc أس��ذ ا���3�Biت ی�Pل �L ا!ن��ن أص��M Lد، یخc أس��ذ ا�ی�ن� ی�Pل  �� Hا

��ع س�ن� Oدم ه�� Oدم �� 
B�� ا�\ي ن�3ن� ��?� س��ك ����ف ���Pا� ،
��iا� kد، ی���M ه��

tiی� خ\o�.  

�tن� أ�Mل دyM �� ا���4در ا�����PZ ا��� یo\ى �?� أوfدك وأه�_ �� ا�h�B، ی>�د ی>�ن ا����ك   

 c�35 أراد أن ی� c���� �� آ�ن Lأن h3س� ،k��)ا�� �� Rل ا����� ه� ا������U5 ا� �Bا�����

����Bء أث��ء ا�����c، ا��M�iت ص�ر ��?� ��k �(�ل، �5 ی�ی �y���� ���p ���3 ی�Pم �?\ا ������ �

 ���Pن ا�U م�ل ه\ا ا�>�Mأن أ �i�� ا أ�� ؟\<?� _��M �� ،L� LBی�� 3م وج�د أح� cا����� hMو

�5 ا��_ f س��  �B�� tج����?�ر أس�ة و��5 أن <�� ،_?B؟ أن c3ل ��ذا أ�t�� f ،ة��iر خM fو Hا

 Lن��Bس Hرج� اt� ،���P3ا�� ��p ی�\oل، ��ج�د ا���Bا�� ی? ا�(�Bل، ��>5 أن ����ج�B�� t �5 أه�_ ی?

ی>2و���3� ��  .E أن ی>�ن ه\ا ا��U وا

 �T وجf ،c ی�ج H5 ا� 
ن���ج إ�h�� E ���2 ون�5 اQن ����� آ��Bة و��3��ن إ�E ا����ن ص3

ن� س�ح ��p اfس���  .���P وأن �>�ن ������ آ�?� �����

 ������ر cBM أن ���� Uوfدك ��o\ی� ���h إس����، س�Mtل �_ آ����5  �
 ا��Qء uا!ن��ن : أن� أخ�

 H�� م ا!ی��ن�م ا!ی��ن �L، و�ة أح ح����5 إ�� إی��ن ��H أو �P3ة وس��ك ه\ا ا!ن��ن، ا��P� J��

����ن�، ا�h�B س�Bر آ�م �j�i، ��ن ����� ��ن أي 5�z� ��p ه\ا �?� أX>�ل آ��Zة ی�Pل ه\ا 

 cی�ء آ�MUن�� ا5 ���ن�� ��P، و����z� H�� 5�z� ة، ا����ك �X fء ح�ام آ�X cء إ��ح�، �(�P3ا�

�ً�Rأو إ��ح�، آ���� دا �B��� ب أو�o5 ا�� ��t� ا����ل : cل ون�� 5� k��)ا�� �� آ2 �(


��ت و�uاjR وأدی�ن وأج��س وأ��4ر ا��gB رج�ن، f یTیون ��?��،  وا�(�ه�ت و�\اهTون

 H5 ا� c�p خ�ة، وإن��نQن�� وا3 �� ا��� LPخ� Eوأح�5 إ� L)?��� �Bن��� ،Hف ا��إن��ن 

 2�z� م�إن��ن ث��*، �?\ا آ ����h �5 ��?� اH وأس�ء إ�E خ�y ا�Pg� H �� ا�ن�� واQخ�ة و�5 �(


 �h�B��� ��<g �>5 دا�Rً� ��ح� حcP أ��oم ی(
 أن �3ه� ���نً� �����_، و���h حًا UنL یB�

  .���ی�_

��ع ث�ن�  �� : f ت، أن���Bب خ�اب ا��Bأس  ی>�ن أحM E�e3ا� Hا�\ي ه� �5 ن23 ا j��?ه\ا ا�
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ي ���4M �R، ی�ج �5 ی�3آq ا������� �?��Mآ��� أ c<� Hي وا�eم ن�5 آ� y�iت �� ا����زل أن

 �5 أن ی��?� ���Pء ����?�ی� �3 X?� أو �f م�م، ه\ا ا�>�وب آ�)� EP� ذاS� 2Mق أي ر��gا�Rً� ی

  .X?�ی5 أو ث�ث�

ق �Mی
 �5 ا���م أ��م ا��34 ی�ج ��ح� l4M أی?� ا��Tیc اس��3   ��� h�T��3ة ون��� hة آ���

U�4 وأرج�3?�، اM ي اس��3تب �رس وا���B3���� ����� h�B اfج����� �4M وأرج3?�، آ�h وح

أ ����4ل ه���� ور��h ����5 وث�ث� ث2 سh��َ ث2 أج��h ث2 � ،و���ة �B��u و��E4MU ���g ح

Uن ه\ا ا�\ي �أ �3?� ��>���� اس��iع أن یc4 �?� ����?�ی� ! ان�?E ا��U ����(5 ��>��� ث�ث�5 س�� 

�h ی?ده� ����4ر، ث2 ����ا أه�?� ث2 ����� �5 س���ت وی�4ره� ویT�Bه� ����Uال، وإذا ر�

L���M �?ران��.  

یة، أو ��ج�L آ���   X �BMا�� �ًBMا�� j��?أن ی>�ن ا� �oBم ی�Uب واU�� ،j�5 ه�� ��<g� أB� �ًح��نt�

�Mآ��� أ ای� f ی�جB��� 2<� ل�Mأ ،l4Pي �]�ت ا��� 
�?� خ ti�kiP ا��>���� ��رًا، أ�� ��tل و�(�

ي �]�ت ا�l4P وا��B�� 5� H �>2 وح�ص� ���M Eة وس��� ����>2 أ�Mل ه\ا ا�>�م، أح��نً� �� fإ


 ا�?��j إ�E أE4M درج�Mأن ی�ا 
  .ی�?�ر ا�h�B �5 ه��S� ،jذا �� �g>�� ی(


 ا���   Mق، رو�i��� رًا�� h?3ً� ان�Bu ،ًا��ا ��� إخ�ان أ�u�X ��>����ت ���P3� ��p أ���

�?i��� h�ق، و��c�Z آ�L ی�cZ أ�3ن� وإی�آ2 �5 ه\J ا�l4P وا���س� ا����iة، ���?��j ی(
 أن وان


، ��ذا ی��3 أن5�z� h ؟ ��3ف ه\ا ا��g��� �B��� h�Bع �5 یخc و�5 ی��ج وآc ا���آ�ت Mی�ا

ا�ة ���Bgب وا��>��ت و�y ��?� اH، أ�� أ��Xء ���3Bu �Bً� ی(
 أن ی>�ن ه��ك ��ج�L �5 ا��ا� وا��

 ��<g� وا����gت �tص�ل اس��ام ا�?��j، ا!ن��ن ی�>�2 أن� ��ن، إذا �� ح> E�y�o ا������، ی�ج


 ا�f 5e ی�ج �� ی��، ا�?��j أح أس�Bب �pط أ�Bی>�ن ان� ���� ،c)أو س 
Mا��� أو را kiMا

  .ا���Bت ان?��ر

خً� : �� �5 ده�R_ ی���� ؟ �Mل�� �: أج�c آ��� ا��gیj �5 ی?�ب �5 أس�Bب ا���M �[�iل� hدخ���

خً� أح��ج أن أخ�ج ��L: إf أح��h ا���وج ���M ،Lل� hدخ��� Hاه��، أ�� أن� وا� h��.  

أ �����م، ����ا أوfدآ2 وأه�>2 اfن��Bط Bن ی�>�2، ی�2 �<�����E ا�?��j آ�م ا���م  k��� �ًأح��ن

j��?ا� E��.  

��ِ �َ0ْDَMْ�َ ��َ+َ� �ً+َم0ُْ�و wً)ْ�َ �َ�ْ�َُ� ا��ِ>ي ِ+* َ�ْ�ِ&ِ- َمَ�ٌض َو	ِل َ+3ْ�ََ)ْGَ�ْ)32(C  
  )س�رة اUحTاب(

ن� �� Oخ�  �� : hB�u راس�رس� ������ جًا �� ن?�ی� ا��3م ا�� ������3� kM�� �� �?�أ�M �4M

 إس��� �� ��?� �r3 ����\ا�?� ص�رة �\آ�ری� �رس� ��ج?� �����e ��ج?� ��ج�L دی�� ��� �
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د �3د ا��B��iت، �B��u �3?� ا��4رة �?� أخ ����ف أخ\ه� ��?� ���?� � �?�� kBu ا��(�ز ا��4رة

��E س>�� ودخ�?� ���kM �� ��ن��� ���4ر ی��o آ�X cء �(c3 رأس?� ��E ج�O 2خ� �5 دون 

hن��ن!�� �?���  .ث��ب، و

؟ آ�دت ���ت �5 ص�رة أن� أنB?>2 ه\J ص�رة ! �� ج�ءوا ا��B��iت �� ا���م ا��Zن� هc رأی�2 ا���3  

�\آ�ری�، ا��g �2�3 ا���م ی� إخ�ان، �2 ی3 آcBP، ح����� أصh�B خ�ط ؟ �� ی��3 خ�ط ؟ خ�ط 

��ن� �>5 ه��ك �5 و�k ��2 خ�Tی� وخ�� ودار ا���ط  �3 ��2iM5 و�P� ن� أن����� ،Lا���اآ

  ا���اصc ا!���� ا�2��3 أص�M �Bی� ص��oة?�� Hوا �?��� k�uّس�ة أt� cآ Hن واQا ���p 2ث h�� 2ث

 ?g� ،�?M
 ������ ���J\?� �i ا��4ر ا���P�P �� ��ا�� ����4ی� ا�f cP3 ی4B�� �?ل وآ��B)ا� �?�

 J\ه ،���oا�2��3 ا� E�� ��Pدرج� �5 ا�� E��t� ًا وزع ی>�ن آ���p L ص��� �>h�M��� 5 خ��i جM

� h4ا�� ��Pا�� J���X ی��ك ����� ���P� �� 5<�� ،2?أج��� ��p 2?ص رؤوس��Xی�، ��>5 أ�gا ا�\?

 lا�� ��oي ی�����Bن��� آ��B� cخو�y ا��l، وا���B� lن��� ث�ن� یtخ\ ن�Bة ص�حLB، ا��l ی

 
ی�B4 ا���Bة ن�Bة اUص��، ��t�� إن��ن ی�>�2 نl یzخ\ ��E ��ن��� ی���o ا���Bة آ��Bة ص�ح

��ك J���X و�y ا���وف �(J ی��P آ��� ی>�د ی��ج ا!ن��ن ��?� �5 ج� ،J���c و��! ا��4رة 

 ��P���� �4رة��� ���Pن ا��U ،ص�رة fی� و�Xی� ��ی�، اQن f ی�>5 أن یzخ\ �� ا���Pء �X fی� ��

��LB، وا��4ت ��ho ح ا����ل، �tن ی>�ن ا���4ی� �?\J ا��?��� ه\J أخ�_ أو ا���_ �\آ�ری� ی(
 أن �

د آ��B و�tیي أ���� و��iق ����ن� ������R ����ن وإg� �� f>�� آ��Bة، وfس��� g�� ی>�ن ا���

  .ا��g ی�2�3

أآg� �Z>�� ��اجL ا�� �Bi��h�M ی�یون �Xی� ا���ی�، �5 ا�Tوج ��X L3ی� ��L آc أ���Mء   

Hوا ،J��ی�ج ����u ������� إذا ��p  ا������i، حc ا��g>��، ی�i3?2 إی�J ی>�ن ن�6 ن��� أخ�ى 

5�� E��u �?� ی�وح LB��� ��Bا� J�?��� 2ا���� و� L�3وس.  

��م ا���4ی� خ�i ان�B?�ا، وا�?��j خ�i، وا��X�g خ�iة، ودخ�ل ا�MUرب خ�iة، واfخ��ط  c<g�

�iخ.  

�3� �iPن J\ن� ه�� ی5 ��?�، أ�� �� ��p ��د أخ�iر ث�ن�� ا���5�PR وا��م ن�5 ا��� f H ی�ج

 yRتا�����Bر ا��iأخ �Bأآ   .وا���د�� أح

jی�gی* ا�  : أf ��3ف أ��3د ا��

9َْ= ا���ِ- َیْ(َم َسِ	6ُ0ْ َ:ْ&َ=ا���ِ- َ��َل َسِ	6ُ0ْ ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َیGُ(ُل ِإن� َأَش=� ا���9ِس َ:َ>اً�� ِ:(( 

  )) وَن اGِ�َْ��َمِ! اْ�ُ	َ�(4ُر
  )ص��� ا���Bري(
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�� ��Pأ ه\J ا�cBM 5� 2<� h�M ،l4P أن ا��i�gن ح���� یt�� ا!ن��ن ی�س�س �L ���>��، إن   �� fإ

 L� س�� ی�س�س E�� JOع، إن رB��� L� ی�س�س ��E ��ح� JOك، إن ر�g��� L� إی��ن ی�س�س E�� JOر

 JOإن ر ،�R�o4��� L� ی�س�س ���u E�� JOإن ر ،�R�B<��� 55 را������Mور ��p ��E ورع �2 ی3 ی�ج

5���zی� ��5 ا�������� L� ی�س�س.....  


 ���ی� ا��i�gن ���?��، �Sن آ�ن : ص�Mن� أی?� اUخ�ة  B�� f5 ا������5 إ�� tg�� ��<g� 5� ��

�� Lآ� L�Mو yی� ی����� ه��ك ����� وو�� وإدراك �L3� h�P ور�M أخ��ة ا���Bح�ت، ی�B���� ���3ح�ت 

�Tی�5 ا�h�B، ا�h�B ح�ج� أس�س��، وآ��� �Tی5 ا�h�B أآ �Z��o� �B4در�L أص3
، �>��� أرى �Xء 


���� أ�Mل اH ی��3>2 ��E ا���ت واH ص3��oدرة ه\J ا���3ی� وا������Bت �Xء ! �u�X �5 ��ب ا�

��tس c؟ ه h�Bدر ا��pأ cأن� ه y��� y�M J���3�� ی���B ا!ن��ن ���ن�� � ،
ت �MیBً� أم ��3ًا ؟ ص3

�� �>�ن دن�� ا!ن��ن ��ی�� ی�B4 ج�Bن وی��ف، أ�� ��ی�S� ،��<g� tgذا آ�ن ا��gء ���� وfح� 

�� و�3Xر ���ازن �5 ه�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م�)X J�� )� ��gخ L�ا : إذا إن��ن ح����X�gاخ

وم، ا!ن��ن إذا أ�r3� j ا���gن� �� ا����ة� f 23ن ا��S�  ی��وم fاء و�p! fو �o�� f kی�� f

���B� EدLR، أ�� ح���� ی��3 ح��ة ���ق ح ا����ل وهد �kiP ه\J ا����ة....  

   J\?� د�� أس���
 ا�MUی�ء �k ا����3ء ���2��3 ؟ ا!ن��ن أ�J�i ح��ة خ�����، �tي خti ی��>LB ی?

ج �Xء ی��ف ���L أس�سً�، �����o��B �� ا����ة، ه� ����_ �?�، �5 ه� ا�\ي ی��� �>�X cء ؟ f ی�

3ك �5 ا���Bدئ ا�����4، ا!��م ا�Toا�� رح�L اH ی�PلBه\ا ی Jوا���� �Mن�Uی�5 واTح��ة : ا�� j5 أ��

  .���� ا����iن أو أن یtآc ا���ام����� ث2 هد �?� أ���L إ�� أن ی

�<� J��J ح����5 إ�� أن إذا اه�2 ا!ن��ن �����Bح�ت اه���م �3�Bu ��p ��4ر �� L���
 آ��B ی��ف 


 ان?ا�ً� ����BتB�� ر ا��� ی�>5 أن�iخUا r3� J\ا���ام، ه cآtن أو أن ی�iی���� ا���.  

دره2 و�Mی� خ�� ��i�M 5ر ��ج، ا����iB أن  f�g� kP>��، وا���i� cMU إذا وh3M : إخ�ان�� ا�>�ام  

��� ���* f ی���ج إ�E أن ی��جt أن ���3(?�، �>5 �5 ه� ا�cM�3 جًا ؟ ه� ا�\�X س�ارt� L�ي ی��� ح��

 
P��T وجc، وی�>5 أن أ Hا �?�� ������ 
B�� �?ل وآ��B)ا� �?� ?� Hر وا�Bأخ ��2�z� �B، وی�ج

ء� E��
 خ�وج � : 5�B�P3ً� �5 ن�ع ��د B�� fإ Lو�� ا�2��3 آ� ���ا�2��3 ا!س �� ��<g� 5� ��

اء ا!ن��ن وی�c3 ا�(�هc ��?� اH، و�� �5 �ى أ�
 ا�(?c، وا�(?c أB�� fإ H5 ��?� ا�خ�وج 

L� L�3أن ی� Jو� k�iی�� f�� L����.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  - ا������ ا!س���� �� اج������ ��?2 �� ن(�ح ا����ة ) :138( ا�رس  -����Mا

 .ا�Tوج��

  12-05- 2002: ������ ���ری������6 ا�آ��ر ��� را�
 ا�

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : ��(ت ا�	��	�� ���6 آ	� یh&9* أن �)(ن

أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ����ع ه\ا ا�رس ی�y�3 ������ة اUُس�ی�، ���B��ت ا������h��� 5 آ�� ی��oB أن   

 اH �?� ا��5���z، و��q ��5 ا�Tوج�4 ���h ��?� ا���3دة ا��� وM>�ن، أ�_ ا���دة وا��ح�� ��5 �

 Hا Eص� H5 رس�ل ا�ا��� وردت �� نl ا�O�Pن ا�>�ی2، وf ��5 ا�Tوج�5 ا������5 �� نcP إ���� 

���L وس�2 ���� آ�ن �
�i5 ا��ّد ا�� L�و��5 زوج� L��.  

�iPد : أول نfوUا E�� q<3ًا ه\ا ی��gً� ه�دRً� س�3 h�Bوج��، وی>�ن ا�Tا� �M�3��4 ا��ح���� 

�T وجc �� ا�O�Pن ا�>�ی2 Hا Lث��ر ه\ا ا��د ا�\ي وص� jiPوج�، وا�\ي یTوا� c�3وا� :  

َ̂ َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْ<Eُِ�ُ)ْ� َأْزَوا'ً� Pَ�ِْ�ُ)9ُ(ا ِإ�2َ�ْ�َ َوَ'7َ0َ َ�9َ�ُْ)ْ� َمَ(د�ًة َوَرْ�   َ	ً!�Cَوِمْ� َ�َی�ِ�ِ- َأْن َخَ�
  ) س�رة ا��وم ( 

  : س&; اخ��Pر ا�	(ض(ع

�� ا���y�i ا�\ي أنL� y�i �� ه\ا ا�رس ؟ X>�وى ��B ا�?��j، و��P� �Bءات  : ��4�X����tن ��3>2  

، وه� �u 5�ب ا�2�3، و����ب )�� Eوج ی���� إ�Tأن ا� k� h�B5 أن ه\ا ا�� ،E4�� fو 3� f

�T وجc، و�k أن ه�ی� ا�Tوج�5 ه�ی� إی�� Hف ا���وج� Tأن ا� k5، و����zا������5 ا�� E��ن��، 

 ���?�� ه\J ا���دة ا��� ذآ�ه� اH �� ا�O�Pن ا�>�ی2، �� أردن� أن ن�M yBiان�5 ا��د ا����3 )� f 5<�

E��3� ل�M :  

C!َِ��َمGِ�َْیْ(ِم ا �  �َ+9َُ�(ا gّ�ًَ� ِم	�� ُذآ4ُ�وا ِ�ِ- َ+َ cَْ�ْی�9َ َ�2ُ9َ�ُْ� ا0َ�َْ=اَوَة َواْ�َ&�Dَhَْء ِإَ�
ة(Rس�رة ا���(  

م ا��د ��5 ا�Tوج�c� ،5 إن  ��دام  � ��4P�3 �?\ا ا���Biا� ������� cوج T� Hا ���u �� ��4P� ه��ك

 Hا �����L ا�4�ة وا���م �� أآ�Z �5 حی* ا��gیj آ�� ورد �� اUث� �5 ا�5 ��� ر �Bا��

���L وس�2 آ�ن ی�Pل Hا Eص� �Bأن ا�� ��?�� :  

  ))��Eق ��29	� إw �><; یp=N- أ�=ه	� وا�>ي <E�W=�� * م� �(اد ا�9pن +… (( 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1685�� آ��ب ��
 

 ص���[ ���   ]أح�

   Hن �>��ب ا�PBiو� ،Hن أ��م ا��Tو��� ،Hا ���u E���� ��4رن� أن �5���z أخ�ی5 زوج�5 آ�ه�� 

یً� �����c أن ی�tg ���?�� خ�ف ��M �ًیً� أص����eوا����، ن ! ،�eًا �� وج?�ت ا��إf �� آ�ن ���uً� ج

  .�?� ه� ا���iیوم س���، أ�� اfخ��ف ا�y��3 ا�\ي ن�اJ �� ا���Bت �>5 ه\ا 

��B ا�?��j، و��Pءات X 5� ��4�X>�وى �5 ا�Tوج�ت أو �5 اUوfد ه\ا  ����tة �� ی�Z5 آ� Hِوا

  .أخl4 ه\ا ا�رس ����3دة ا�Tوج��ا�\ي ح���� أن 

c4ی� ،Jون�ر Lج�� hآ�ن �Bi؟ ح���� آ�ن �� ا�� c4ی��، ��  �� ا�\ي ی��u ت���?�، وی�>�2 �3?� س�

 cی��� f Mخ�، وQ5 ا� ��?�� 3 ا�Tواج ؟ ���� ه\J ا�3��g� �ً[�X �M]ً� إ�E أن ی��4ف آc واح� L���

  ن ی(�k� q اQخ�، �� ا�\ي حc4 ؟ أحه�� أ

 �Mان�M ،Lل ��P�ة، واHِ ا���4: انh�M ،���4: ا���P�P أن ا��Bرح� زارن� أخ د��ن� ����ر P3� ��

 ،L����3 �Tواج_ إf إذا س3َت أنH�� h، إf إذا ��5 �L��P� ت  .وأL�3u، وا�L� h�4، وس3

 Hا Eإ� 
M��� �?نU ،ك��L، وس3ت �L��P اQن ��3�uر�?�، وأ h��3� ،Hا Eه� إ�اQن إذا أخ\ت ��

�?��e� أن Hا Eg�� _نU ،س�3ده�S� Hا Eب إ��P�� hس�3دك، وأنS� _��e� أن Hا Eg�� �?نUو ،.  

��4ر زوج�5 آc ��?�� ی�Eg اQخ� أن ی2�e ا��iف اQخ�، وآc ��?�� ی��Pب إ�E اS� Hس�3د   

ا��iف اQخ�، �� ه\ا ا�Tواج ؟ ���ذا ه��ك ث�oة ؟ �� �ای� ا�Tواج ��3X، ث 2���g� �ً[�X �B]ً�، ث2 

� ا�\ي یc4 إ�E س��3 أن أس�ًا ����M جًا ���?�� ود ����i ؟ أ��q �5 ا���>5 أن ����� ه\J ا���3g ؟ أن

  .و��اح2 �����

  : �(ا:= ش�:�! ���2 +* ا���0دة ا��و'�!

  

1 – 
  : �3&�^ ا��و'�� �	�29 ا

�T وجtX �� cن زواجL، و�� tXن    Hا!ن��ن ��?� ا yBu آ��� ،����gأ �����اح� ا�أی?� ا!خ�ة، أ�

 ،�Zآ�ن ا��د أآ Lوج�T� L�M�����L ا�4�ة وا���م وا������ج�?�ت ا �B��.  

  : �ًZ� �Mل ����أة

ا<��+* أی�2P ا�	�أة، وأ:�	* م� خ�QE م� ا�9��ء أن ��� �&70 إ�=اآ� ��و'�2، و��&�2 (( 

  ))م�ض��-، وا�&�:�2 م(ا+PG- ی0=ل ا�#�2د 
)�uی5 ا����  )ا�ر ا����Zر �� ا������ ����tث�ر ����م ج�ل ا�
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د وه� ذروة س��م ا!س�م، أ��E درج� �� ا!س�م أن �>�ن �(�هًا، وه\J ا���أة ا��� ��4ر ا�(?�  

���5 ر��ی� زوج?�، وأوfده� ه� �� ����B ا��(�ه �� سc�B ا��B3���� 5<� ،H ا�ارج f ی�ج ا��أة 

 
�Bوح ،yا��� 
 اH، آ�م س��Bم ح�ن�م، آUا ا��y، و�k ذ�_ �tخ\ �?\ا ا�>�م، �>5 ه\ا آ�م س�

���L ا�4�ة وا���م �Mل �B��4، وا��P� ه��ك :  

 )) ،���� �2&�hآ7 آ�ی�، وی �&�hی ،���� wأه�<�2 إ wآ�ی�، و wم� أآ�م�2 إ 
أآ�م(ا ا�9��ء، +( ا

 �ً&��c �ً	��� م� أن أآ(ن �ً�)�hً� م	وأ<� أ�; أن أآ(ن آ�ی((  
  )ورد �� اUث�(

  : ا�	�0ش�ة ���	�0وف – 2

  : � �Mأت ا�O�Pن ا�>�ی�2  

 C0ُْ�وِف	َوَ:�ِشُ�وُه�� ِ��ْ�َ�  
  )س�رة ا����ء( 

�5 إی�Pع اUذى �?�، �c أن ����c اUذى    k���� ا�����ی5 أن r3� ل�M ة �����3وف آ���X�3ا�� h���

�?� h�M س��Pزوج?� ا� �� h<�Xة �����3وف، ا��أة ا�X�3ا�� J\س�� ا��أة : ��?�، هO ا����ء �Pیص

وة Uی� زوج� ��M رض ���ذا ؟ ��>�نU5 أآ�� آ��ر ا� c� ،ر آ����Bج ��p�u h�� Hن ج�3?� ا��

�Xءت ح>�� اH أن ی>�ن زوج?� �Mسً�� أو U ،��ً��Iن �ی?� أوfًدا ���3?� أن ��M ��� ،�B4أت ا�O�Pن 

�ًZ� �?ی�� f �� �B3و�5 ا� l4P5 ا�� L�� ت  :ا�>�ی2 ��ج

7ُrَْو��2ُ�َ ِم�  C!ٌ'َ0ُْ�وِف َو4���َِ'�ِل َ:��2ِ�ْ�َ َدَر	ا��ِ>ي َ:��2ِ�ْ�َ ِ��ْ�َ  
  )س�رة ا��PBة(

3ه�، ���   Pن��، و�2 یأح��نً� ی��� ا!ن��ن �5 أهc زوج�S� ،Lذا �>��h ا��أ�L آ��� �� حy أه�L أ�Mم ا�

��?2، و���� q����Mه2 واح��ا�?2 ه� آ\�_، kا��?\ا ا���?�م �r3� 5  ه\ا ا����T ؟ آ�� أن أه�_ �

Hء : أح�دی* رس�ل ا�gا� ،qی��Pس �5 أروع ا����P� أن ی����3ك، ه\ا 
أن �����ا ا���س آ�� ��

 J\3?�، ه� L�3�� fأ �oBی� �?��� J\خt� ء ا�\ي�gأه�?�، ا� k� L�3�� fأ �oB5 زوج�_ ی�� _)�Tا�\ي ی

��P�.  


�Pأن ی���� ا� H�� �4ل�fا ،Hا ���u �ً3Bu  
��� آ���� �وام ا���X ب�Bأس Lوج�، ه\ا آ�T��� رح��

  .��5 ا�Tوج�5
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  : �(ا:= ا'P	�:�! ���2 +* ا���0دة ا��و'�!

�>5 ه��ك ��ج�?�ت اج������ ن���� إن ص� ا����PBu �� ��B3ه� ����iP ث��رًا ی�ن�3 �5 ا�3��M ا�Tوج��، 

  .أن� س�Xtح ��3?�

  : �و'!ا��qم :9= دخ(ل ا�&�6 و�GE= ا� – 1

  �ًZ�� : *ل ا��Tا��� Eإ� L�د�� �� L�����د�_ إ�E ا���Tل وه\J ن���4، إْن آ�ن ا�Tوج ��  ��

�5 ا�Tوج�، وس�2 ���?� ��iی�P أو �tخ�ى، ه��ك 5�َ یخc إ�E ا�tg� h�Bن �zX 5ونL، وی��E أن �� 

 h�Bا� �� Lأن jg�<� 5ح� (�د أن �خc إ�E ا�h�B ه\J ن f ���4��X j�<ً]�، ��!  ا�h�B زوج�، �3

ا��* ��?�، وس�2 ���?�، ه� ��آT ثcP �� ا�h�B، ه� اUو�E �� ا�h�B، أنh إذا دخ�c��P�� h إن��ًن� 

�?�¤�  f�U�� 2�?ث�ث، �?�2 أن ���e إ��L، وأن ���2 ���L ��دئ ذي �ء، ������ ��3د إ�E ا�h�B، وی>�ن 

����?� �� ا�h�B، و���2  *�B� أن _� c������i جًا �>�i� �?�  �?� 5ی�P أو �tخ�ى، �?\J ن�iPأول 

��Bآ E�3�.  

أخtiت �� ح f : ،_P�zاخ\ن�، آ��� E�3� �?� 5<� ،�?��M آ��B، إن��ن ی�Pل: أح��نً� ی�Pل ا!ن��ن

3ة�� yة، آ��� ا��
، آB�p c_ ی��EX �>��� واح�oا� c_ آ����س�����، .  

  ))� � س� ی2(ي ��2 س&��0 خ�ی�E +* ا��9ر إن ا��'P�� 7)�� ا�)�	! w ی�ى �2(( 
  )ا����\ي(

  �����M ��� ،5ل �_ أح E��ه\ا ا����ر : f ی�fً�� �?� �P، �� أن ا��جc ی�>��B�u ���<� 2 ی��3 �?� إ�E أ

 2<� ا�\ي ���� و��5 أه��، ه\ا ا�(��ء واfن�4اف آc ��?�� ی��4ف �5 اQخ�، �� ��جL ؟ أن� أؤآ

 اUوfد، ه��ك أن س�3دة آc وا��ه� و�� ��Bو�?� أث� آ ،L���ح ��>L��B� 2 �?� أث� آ��B جًا �� 

أوfد ی�zgون نtgة آ����، أو نtgة ص����، أح أآ�B أس��B?� ح�5 ا�3��M ��5 اUب واUم، أ�� اUوfد 

�Tق، ه\ا أ��ه2، إذا نzgوا ��E خ�4م ����� ��5 اUب واUم ��?f cBP��� 2 ی��� أحًا، ���L إ�E ا��

  .���ت �����ة ���?��وه\J أ�?2، وخ

�eح�ول �t� : ،h�B�3رًا �?� أن?� أث�5 �� �� ا�Xإ ،�?�����د�_ إ�E ا�h�B ا��* ��?� أوfً، وس�2  ��

h�Bا� �� cPZا� Tوأن?� ��آ.  
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  : ا�P	�س ا�0>ر – 2

  c��M cBM h�M آ�� :�� �Tی ا��>���� �5 سh س�M �Biأی�م ا�� �� h�Bا� �� yiی� f 5ح� ت، �>3� 5

ر ��c ا�Tوج، ی>�ن !  �>��� P� f اج�ً�، أح��نً� ا���أةT� أن ی>�ن �oBء ی��X cآ q�� 5<� ،
3��

 L��� �� ��<g� وه��ك ،c��M cخ
، و��BPت، و��oط، و���L د�k آ��Z، وا����� Lو�� ،�Mً�X L���

���L ا��(�ري، وk� ���M ا����ی5، وk� ���M اfس���ا ،LM�� jI�� k� ���M ،jI�� ه� ،�ًZ� ،د

 q�� ه� ،h�4أن ی E�� L���� L��Pا�?��م ا��� أث J\م، ه��?��� �PZ� وجTا� ��tح��نً� یt� ،y����

� ،��<g� ه�����T��� ،h�4ا� �Z<ی J  .���ح�، �(

� �?� qأن ی��� Eوج� أو�Tر، وا�\� L� q�َأن ی�� Eوج أو�Tرًا، وا�\�\ر، �>f 5 ��نk، ا���U qخ�_ 

 ،�ً���ن�hِ ��?� ؟ �� ��<g� ه��ك c؟ ه _� c4�؟ �5 زارك ؟ �5 ا h�3� ذا�� ،�M�5 ی��?� � �?�tاس

  .هc ه��ك �g� 5>�� أز�(�_ ؟ ����zال �5 أح�ال ا�l�g د��c ��دة

  L� ل�P�� ن��نS� �P��� �ًل: أح��ن�Pا���4 ؟ ی jآ� :Uا ،H هc واUوfد ا��� H، ا�c�3 ج� ؟ ا���

���� ؟ ا��_ ن(� ؟ ا��_ ا�\ي �Tوج آ�j ح���L ا�Tوج�� ؟ ه\J اUس]�� �(c3 ��دة آ��Bة ���_ و��5 

 L��3� ،Jدfواج أوT� ،Jدfأو cBP���� ،Jدfوt� ،Lوج�T� ،ًا��Zآ L� 2�?� _ه\ا أن E�3� ،l�gا�

 �M�3خ� ه\ا ی�5�ّ ا�Qف ا�iا� k� الz5 ا��� �Z<� ������ ،وج� �� ه\ا ا��(�ريTوا� ،Lو��� _���

 ���أو�E، ��� أن_ دخ�h إ�E ا�h�B، و�أت دخ��_ �����م ���?�، ث2 ث��z�� hا�?� �5 أح�ا�?�، و

  .ج�ى �3?� �� ا���م، ه\ا أی�ً� �5 ��ب ا���دة

  : ا�<��ت إ�� ا��و'! – 3

�ن �3>2 د�Pً�M، ح�ول أن ا���P�P أن ه\ا ا�>�م أوج?L �>2 و�����، ��h أن� �L� �ًPBi آ�L، ح�E أآ  

��E ا�>����B��، أو  kة، أو ی�����h4 �?� آ��Zًا، ا!ن�4ت أدب، أح��نً� ��ثL زوج�L وه� ی�Pأ ا�(�ی

 5�� �M�35 ا����أی�ً�  J\ه ،L3� ث��� ���� �?� �o4أن ی �gM5 أص�ل ا����� ،cّ�� 2ی��� آ���ً�، ث

 �e�� ء إ��?�، وأن�o5 ا!ص���وج�5، أن Tإ��?� وأن ا� h4�� ك، ���ول أنإ��?�، وأن �ع �� ��

�?�t��.  

 ����i جًا  f��X j�<]ً�، �>5 ی�>5 أن ��?2 ��دام ��q ه��ك أ��Xء   �3Buً� ه\ا ا�رس �(���� �Mا

آ��Bة، ��دام ا�Tوج�ن ��u 5���zه�ی5 �����5��T��� 5���P��� 5، ه\ا ا��ی* ���ص� ا���ص�، 

 ی�r3� ��?�P ا��XUء ا�����i، ا��T� �Bوج�5 ی���3ن اH، وP� ،L���i� وی���3ن ،Lن�Bوی� ،Lی����ن

Lأص��� r3� L� ل�M م ح�����ة وا���ا�4 L���:  
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ی� رس(ل ا�ّ�-، إ<* �x;% ه>ا، +�Gل : أن ر'qً آ�ن :9َ= ا�9&ّ* ص�� ا�ّ�- :��- وس��، +	ّ� ر'�G+ 7ٌل(( 

إ<* ُأ�&Q +* ا�ّ�-، : أْ:ِ�ْ	ُ-، +��G+ -GNل: w، ��ل: َ�ْ	Pَُ- ؟ ��له7 أْ:: �- ا�9&ّ* ص�� ا�ّ�- :��- وس��

  ))أ�&�Q ا�>ي أ�&&9P* �- : ��ل
  )اUذآ�ر ا���وی� ����م ا���وي( 

��ی� ���N; وا�	(دة – 4Pا� :  

�5 حB_ ؟ �� ا�\ي    �B3� f 2َ� �ً4�X 
�� hی�ك ؟ إن آ�P� 5� �B3� f 2َ� �4ً�X ًراّP� hذا آ�S�

آ�j حB_ ��، و��tآة : إن�� أحB_ ؟ آ�نh ا���ة �� �gR��L�t: �3_ ؟ �� ا�\ي ی��3_ أن ��Pل �?�ی�

�� _Bح j؟ آ� �?� L�B�� 5 �� ����ى<� ،�?Bی� Lل: أن�M :  

 ))6��� ،7&Nة ا�=G0(ل: +)69 أ�(ل �-: آG�+ ،ة=G0ا� l�2 : آ���� ��:((  
��ت(��  )�\آ�ة ا���

 ��tلآ�ن ا���B ا�>�ی2 زوًج� ن�  Mول، وUاز ا�iجً�� �5 ا� : ،L��� �� ل أن ی�(� إن��ن�P35 ا��� cه

 ،h�Bا� cداخ �iی� h�Bن� خ�رج ا�وه� ی�Pد أآ�B د��ة إ�E اH ؟ ی�>5، ن� 5� 5���4Pن� إذا ن(� أح

 ��c خ�رج ا�h�B، �5 ا��?c جًا أْن ��(� �tح L� qو�� h�Bا� cًا داخ إن��ًن� ن�ج� ج)� Mو

�Pث ا���ی� ث�M ح�رب ،Hا Eة إ����5، �>5 ا���B ا�>�ی2 ن(� �� آc ا���Pل، ن�B ��سc ی�Pد د

L� ل�Pی L��� ی� أ��، و��ة ا��cB، و��L�t �5 ح�Q 5خ�: آ�j حB_ �� ؟ ی�Pل: ح�وب، یP3آ : jآ�

ة ؟ ی�PلP3ح��?�: ا� E��.  

  �?� cM أآ: إذًا M، و��إن��ن �� ح�� E�pأ hوأن ،_Bح� أن_ إن�� أحf ،_��P� ت���� اH �_، وس3

 ،L� 2��B�و ،L� �B�و ،L� k��j�i جًا �k اQخ�ی5، یt�� ا���j ���ح
 �L أح�E ��ح�
، ���ا

 ��_ ه\J ا���دة ���2�t، وه� أو�E ���د�_، وأن� )� f �?إ�� hذا دخ�S� ،ح��وی� ،cآtأن ی L��� j���و

  .أح�ول �� ه\ا ا�رس أ��Xء ����i جًا

ي، إذا وجت : �Mل ��ة ث�ن��أ  )� 5�� �R�4ا�� J\5 ه� hPBu ��?� ة��Bآ ����X ت ������تإذا وج

 E�����ل س���� U �3���� ردة، أو�X 5��م ا��Tام، ��� اH و�u �� ��4P�ة و��Bآ ����X ت������

�� اH �?��ك ا��X�g، آc ه\ا خ��ن� زوج��، وأ���ل ����i، إذا وج اه���م �?\ا ا�tgن ا�\ي f ی�

و�_ ا���B ا�>�ی2، وأص���L ا�>�امM hنt� ����ی� إس\o>�ن ا���وح����  ،c�� f ��<g�.  

  �?�t�� ،�?ث��� h�Bو� ،hB3?�، �\ه� q�)ی>�، وه� ی��t� وج ا��أةT� cرج :h��M أی5 ؟ Eي : إ���

 �Pی �k ص� ث! ��� �Xء �3�Bu جًا، �2 ی���c، ص�B �� ا���م ا��Zن� ����� *��Zٍن، ا���م ا��

 �?3� q�)� L� kث��*، ا���م ا��ا� ! ��Rوج ا��أة ����� ص����، وه� ن�T� ،�?P�i� ،ل3��� �g�� ه�
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�� ج�k� q ا��Uی>�� وجه� �5 ا��iاز : ی�Pل�� ،�?3�iی f Eآ�_ ��، ح� hی��� ��، أن Hا

  .اUول

  : ا�	�E��Mت ا��J:�! م�<0! م� ا�(+�ق ا��و'*

��Pد ا��Pانإذا    �� �ً�Rل دا�Mوأن� أ ،�Bا��� fا��د و )� �� ����X 5 زواج : آ�ن ه��ك ������ت� ��

�� اH و�� ا���P إ����P� 2e3� Eت ن(�حL إf وی���E اH ا�����y ��5 ا�Tوج�5، و�� �5 �u E�� E�Bی

�gا� Eوی��� fإ Lب ن(�ح�Bأس cآ L� ا��ت��و��  H��43 ا� E�� E�Bزواج ی ،��?��� yن ا����ی�i

ة �Mل �?�Rا��� E��Uن ! أنP�u ،y��u ،y��u ،y��u h?� ی�م ا��3س : ��س آj�ّ ��ی�5 ���ق، وه� 

��ن �i�Xن�، و��ن رح��ن�، ا�Tوج : ا��i�gن یخc ���?��، أ�� ا�����zن ��H ���?��، ی���Pن

ج� ا��ح��ن�� أی�ً� ���ف اH، و�ji3 ا��ح��ن� رح�j�i� 2 ح>��P�X LB�M �� ،2، ی��ف اH، وا�Tو

��E زوج?�، أروع �� �� اQی� ا�>�ی�� :  

َ̂ َ�ُ)ْ� ِمْ� َأْ<Eُِ�ُ)ْ� َأْزَوا'ً� Pَ�ِْ�ُ)9ُ(ا ِإ�2َ�ْ�َ َوَ'7َ0َ َ�9َ�ُْ)ْ� َمَ(د�ًة َوَرْ�   َ	ً!C �َوِمْ� َ�َی�ِ�ِ- َأْن َخَ�
  )س�رة ا��وم( 

�5 ا��
، وا������f ��دة، �>�?� ���B�� 5� �P�i ا���دة وا���، ا��ح�� ؟ ا���دة س��ك    L� �B3ی

 L��� rوج ��یTوج�5، آTب ا�����3 ��5 ا��Bأس kiP�� P� ی� ��دة، أ�� ا��ح��
، وا�?�Pا� ��

 E�ه�، وی�?� ���ض ا�Tوج� �� ی���k �?� آTوج� إu�Mً�، �>5 ی��� M ،ی���u س��ات Lزوج�

Tا ا�\?� ،cی�u  tXن?� إ�E أ�Pَ�َ آ��?��، أ�� إذا E����E ا���دة وا��ح�� �3ً�، أو  ��B� واج ه�

ت ا���دة آ�نh ا��ح��، �\�_ ���MاP� �� ،خ�Qه�� آ�ن ازّوج ا���_ ���5�z، إن أحB?� أآ��?�، : أح

ر ـ وإن �2 ی�B?� �2 ی��e?�، آ���M fو Hس�� ا f ـ �ً�إن�� أحB_، أنh أE�p 5�َ �� ح����، : ��


، ه� وا�3M، ا!ن��ن ���T� �Pوج� h[X أم أآ�u م�ه\ا آ ،�ً����� اH �_، 5�َ أن� ��fك ؟ ��

  .أ��h، إذا س���ت زوج��M �ٍ�U Lه�، أو س��� ه� ی�3ف ���M?� ����ً� �� آ�X cء

5 – -P'7 زو	7 زو'�2 وش)� ا��وج :	ش)� ا��و'! : :  

  Biا� ،�ً���� �zدي �� �?� �<Xأخ�ى، ا �eح�\آ� ذ�_��أن  �oBًا، ی�
 �L� E��3 ج�u 6.  

 C�ْ(ُ9َ�ْ�َ 7َDْEَ�ْا ا)ُ�ََوَ�� 9ْ�َ�  
  )س�رة ا��PBة( 

   jی�gی* ا�
، و�� ا����� h�B\آ� ه\ا، ا��أن  �oBی� ،�eا�� hء ی���X ،Eدرج� أو� L���eن h�Bا�

  : روای�
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 )) Qت س���g> إن ((  

��_، إن ن�eت إ����p E ا���م س��_ ����B، إن و��q إ��?�، وا���4Pد إذا ن�eت إ�E ا��6Bi س  

ة، إن ن�eت Rا��� E�� 2�e�� _، ه��ك�س� _�R��� ت�e_، إن ن�س� ���eدك ث���?2 نfأو Eت إ��eن

��?�، ون��2  *�Bن h�Bإن دخ��� ا� ،�ًB�u �ً��إ��?� س��_، أو إن ن�eت س��_، اX>�ه� ح���� �zدي 

���?� أوfً، وإن �>��h ن4ِ� إ��? �ًB�u �ً���zX 5ون?� وأح�ا�?�، وإن أ�ت  �?�t>�2 ن���وإن �2  ،�

���?�، و�5 ح�Q 5خ� ���_ أن ��Pل E��إن_ ��B?�، ����5 �� ا���م، و��q ������ ��ة، : نg>�ه� 

����ء ا���q ��ة �� ا���م، ذآ�ه� ����?� r3� ���4ن.  

أ��ذ : هc ���ن_ ؟ �Mل: رج�L، و��L� h�Mة زارن� أخ یk�T أن یy�i زوج�t� ،Lن� �� ا���P�P اس�  

 H�� ! م ؟�ل! �� ه\ا ا�>�M رة ؟\M ه� cه ،LM���f واH، إن?� ن���e ی� أس��ذ، أری أن : ار�3
 �5 أ

 ���eن Hوا f رة ؟\M ،ه�ة�u ًا����� ج ،H�� ذ��أس�رجL ��\آ� ��Tا�?� دون أن ی�3g، ���ن_ ؟ أ

���?�، و�5 ن���e?�، �\ه
جًا، �Bu?� ����ز، �?� خ 5�  .(c، وج أنL ذآ� 

�L��e �� درس �5 دروس ا��(�، آ���3دة    E��ه� �O 5ی�ت اH ا�ا�� � اH، وأن� أ?X ة�� Hوا

��E ا��5��3، ����3دة أ�c������� �g، أح اUی�م f أدري  f 5 ری�ض ا�5����4، أ��� ا�>��ب� �i�أ

��E ا��3 f L���� 
Bًدا إ�?ً�� �� ا����5، ج�ء ا�����ع �5 ا�Tواج، أن� �3Xت ن��� أن ه��ك �

��دي، أن� f أ��ف �� ا�\ي حث،  ��p ���3ا� ��B3���� درس ،kRرا c<g� ًا�(��Bً، ��3ن� د�P�M ج

fً5 : أو� hخ�ج ،�Mص�د ��u��و أن ه��ك Bًا، یاخ��ت حی�Zً اخ���ًرا ��gا�R¤�، وآ�ن ا��gح ����Pً ج

أن� ا���م آ�h سy�ut زوج��، و��E إث� ا�رس : �k، ��جت رج� یjP، ����� و�M ،���BّMلا�(�

�T وجc، ��3ن� د�P�M، و����u ! أ�h�o ا�i�ق  H5 ا� 
�)��T وجc أ�?���، أن� �3Xت ��د  H��

��E وX_ أن یy�i زو cآ�ن ه��ك رج ،
Bا�� h��� hخ�ج ���� ،y�Mح د�Xو ،�Mا ص�د\?� ،Lج�

رس ��u 5� L3�M?�ا�.  

 6Biوا�� ،���e�4ن آ�?� �>�ی� ون�Pا� ،�eح�� J\ه�، أی�ً� ه�?u ح3 ا���أة ا��3iم ا�� ����

 

، واUوfد ����Bن، ون���Rن �� وhM �5�3، ی>��Bن و�R�I?2، و����3?2، ی(��� h�Bا� ،Eدرج� أو�

�B�u �ً��3u _� hً� ی��oB أن ��حM ث2 إذا ،�?���  .��3u?� أن ��ح 

  : ��ی� ا�	�أة ��و'�2 – 6

   hی�T� �� 5<� ،ء�g� ل، أو�BPی�رة أو ��س�T� 2�?� ،L� 5یT�� f Lن أن زوج��<gزواج یUا �Zن أآQا

 fی5 وج??�، وT� ،ةي ث��ً�� جی��� ،���3� ،c�)�� ،5یT�� �ًآ���، أح��ن f؟ و hآ� ذ�_ أن\� cه _�
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��E اه����?� آtنL ی�ج �Xء، �E�3 ا!ن��ن أن ی ��Z� أن �oBی� ،�?e���� ه��ك اه���م ،�ً?B��� ن�<

��e?�ه�، ه\ا �k�)g �?�، وأن� أرى �� ه\J اUی�م ���\ات اه���م ا�Tوج� ��e?�ه� و�Mا�?� وث���?� 

 �R6، �?� رواBiس ا���B� h�Bو� ،h54 زوج?�، أ�� إذا أه����ن?� �?\ا U ،�?�د�B�جTًءا آ�Bً�ا �5 

�3Xو ،cآU5 أن ا� L�4�� زوج?� أو ه� ���iب ��Pة، ه� زوج� ����4، �>5 �2 �3 زوج� ��3

ی����o� �eه�، ���3ی� ا�Tوج� ��e?�ه� وأن��M?� و�Mا�?�، أ�Mل �Mا�?� UنL أح��نً� f ی>�ن ���ی� ����Pام 

���p 5ه�، ه\ا ا!ن��ن *�Bی J)� ،J�� ���BP� ��p  أصg� �B>�� آ��Bة، إه��ل ��Pا�?� � 2�3

�5 وس�cR ���3 أخ�ى ی��4ف ��?�، ���3ی� ا���أة ��e?�ه� و�Mا�?� وأR��X?� ا���  *�Bم یTا����

أ�_ �� : ��T� �?BBوج?� جTء �5 دی�?�، �c إن ا������4ت ا�(���ت آ5 ی��tذن أزواج?cBM 5 ا���م

��Bدا�?�  cق آ�� Lداء ح�ج�t� ح�ج� �?� L� ل! ح�ج� ؟ إن آ�ن�M �4ف : إن�� ،fcم ا�����M Eإ�.  

ه2 أ�oXل ��ق ا���4ر،   �� ی>�ن M ًا، وه��ك أزواج�� جT� 
ه��ك ن�iP د�P�M، ا���p h�B ا����

 ،Lآ� h�B2 ا��e��� 2�?�� hMی>��?� ا�� f ،ب�i�� h�B��� ،Lن�<� �� Lن���>5 أي �Xء ی���3نL ی

�E، ی�Pل ه���� h�Bا� �� )� :fءك �� �>�ن?� ا����4، و��Xم ه� �\�_، إذا  دع أ�P� أن �e���

 
Bی� c<د، وأ��ه2، وا�fوج�، أ�� أر��3 أوT5 ا���Bً]� آ�Bً�ا  jأ��آ�?� خ� �� L�إن��ن ح�ج� k�و

 hMم آ��ی� ا��یًا، �( ا�h�B ! ا����E، وه�  f��� k�i��2�e ذ�_ �3X fإه�� c3ی>�ن رد ا��

��ً���.  

اء ��E ا��iو��، رأیf �[ً�X h ی4ق، س�3B أوfد �2 ی���ا ����� واH دخ��P3� ��p ��ً�� hل أ�ًا، ا��\

 �e��� fءك �� �>�ن?� ا����4، و��X5 دع أ<� ،��<g� J\?� ،h�ّ� وج�T3?2، وا�� c�?� بUة، واج�

�Bً]� آ�Bً�ا �5 ا�Tوج� jأ��آ�?� خ� �� L�إن��ن ح�ج� cآ k�  .أن ��Pم ه� �\�_، إذا و

  :ل ا�0P; وا�	�ضم��:=ة ا��و'! +* �� – 7

���ل، أح��نً�   Uا r3� دی�t�� _����� �?�����ض �� ���og� أو �B3�� �ًت ی����ح�e أخ�ى، إذا �

اد ا��g3ء �Zً�، وا���P�P أن ه��ك ��4Pً�ا �5 اUزواج ج��3ً�، أ�� �� أن_ �5 ح�5 �
 ���p، إ����

 L������ل �?\ا �Xء f ی��E، وآ�ن Uا r3B� �?��ا�4�ة وا���م �� خ�� أه�L، أح��نً� Qخ� س�

 h�Bا� �� �?��ی>�ن �� ا�h�B أ��آ5 ����ج �� �Mی�، وج? آS� ،��Bن r3� �� h�M اUح��ن ����

  .�?\ا یy�3 ا���دة ���>��
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  : م���&! ا��و'! إ�� <�ه! ش�:�! – 8

���g، ی��t� �Pص�Mء، أخ�ج?� ����JT �3_ و�� ����4M hM �5 ح�Q 5خ�، ا��جc ی��ج �5 ا�h�B، ی  

 kج����، أول ی�م، ث�ن� ی�م، س�� h�Bاح�>�ك، ه� �� ا� J��ی�آ
 س��رة، یخc ��3�، أو ��(ً�ا، 

 f �3 ـ أن��ی�م، أول ج��3، ث�ن� ج��3، ث��* ج��3، ث2 ���(�، ه� روح أی�ً�، �tح��نً� ا��Tه� ا����ا

�ً�، أو �tآ��ن خ�رج ا�h�B، ه\J ا��Tه� نTه� ����p جًا ـ �� أی�م ا�Tه� خ\ه� إ�E ا: أ�Mل�� �u�o�

یة جًا أن� أ��ف gط ا����ة ا��o��5 ح�Q 5خ� ��M �i3ة د�k �� اUس�ة آ��Bة جًا، واQن �� 

 ،h�Bزوج�، �� ه\ا ا� h�B?2، �� ا��ح�� cآ �ًM�u?2 إ�ح���� �� cخإخ�اًن� آ��Zی5 ����ع نTه� f ی

 ��c�M ا����o، �� ا��6Bi، أول M(�، و��س��، ث2  kب : س��، ث�ن� س��، ث��* س��، را���Pروح�ا ا�

���U�� ،hوfد وا���أة ی���igن، أن� أ�Mل h�ّب إذا آ��Pن ا�S� ،��3 س�� ��نTه� إس����، f : س�

�5 ا���س، �3_ أآ�_، و�� آ�ن �>�ًن�  �3� c�3 ج���Bu 2، ��>�ن��i� ء أو��p ط، أو�اخ� �?�� ی�ج

  .�M�Bًی

زوج�� ��(� آ��Zًا، وf ��ی أن �EPB ��3، و��
 أن �(�k� q : واH ��ة أخ �5 إخ�ان�� �Mل  

��L��4 ! �5 أر�k س��ات �2 أص�B?� إ�E نTه� : إخ���، �Xء f ی4ق، �2 �>5 ه>\ا، ���M ،L��tل

�ج� ����JT أح��نً�، و�� أن یtخ\ه� إ�E نTه� �uی��، وإ�E �>�ن ��3، ��h�ّ ا��g>�� ن?��Rً�، إذًا ه��ك ح

�(�ه\J اUی�م ��oط ا�c�3، ���ت ��p ص���، �� L�� hح� ،�B�3ا� cZ� y��u h.  

���و��� ا��g3ء ���(cB، ه��ك أ��آ5 ��3ة ن�f ��R ازدح�م ��?�، آ�?� ر�k : واH أ��ف أ��Xًص� ی���Pن

Uء �5 ح��ة اTه� جTط، ا���g5 ا��� ����ك أن س�ة ا���3ة، أن� �� أدس��� �Zً� ی�>5 أن �t�� ن�ً

5<��   .��>�cّMt� c� ،j ح

 _�T�3 ؟ ی��Bu ��p ء�X 5� c5، ه��ة أو ���� Lزوج� �Bی� L���ه��ك آ��Z �5 اUزواج، وه� �� 

���_  f��qَ زوج�_،  �� hً�ا، وأن�Bوًدا آ 
B�� J\ه ،�ً��Xء، ��یی�X 5ً]� ؟ ��ذا ��5��3 ؟ ��

�5 أح�ا�?�، أو ���gرآ?� �X]ً� ��ا�c4 �?� �5 ح�Q 5خ� �� �?�t�.  

9– Wخ� � �: -Pَ'إخ&�ر ا��وج زو :  

   Eإ� ��gء س��� �ك ����إذا آ�h س��tخ� ����B��� �?� c4ه�، واH ه��ك آ��B ی�>5 أن ی>�ن 

 ��Uخ�، وآ�ن اt�� _أن h�4��4ب، إذا ا�U2 اiء ی��X ه\ا ،3� cآt� 2� ،�e��� ة، وه�ا��اح

  .�Xء، وإن آ�نh أ��Xء ����u جًا�?\ا �uهً�ا 
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�T وجc ی�3�iنL، أ��  Hن ا�Bن ی���T��� ن���z� زوج�ن ،�PBi� ة��B<ر ا���Uرس أن اأن� �أت ���

 ���� �M�3��4، ا�P� ة �?��ك��o4ر ا���Uا ��.  

  :سbال ا��وج زو'P- �&7 خ�و'- م� ا�&�6 – 10

�?� cM h�Bج �5 ا����أن  cBM :5ی  . �ً[�X�t��L� �? ؟ أی�ً� ه\ا آ�م �j�i هc ��ی

  : م�9 ا��وج زو'�J: -Pی� د��W�&P>q� !G ا�)�م7 – 11

�(�� �5 أ��ك، و�� �����م    E��ا���?� ��gی5 د�P�M �5 و _�M���LB إ��?� �>���_ �5 دون أن �>�ن 

 �M�3ء، ه\ا ��� ی��5 ا��g� fً�og� >�ن�دون أن  ،�?Zی�� LB��� �P�Mون د�g�  .���_ و���?�

  : �G&7 :>ره� – 12

أ ��g>��، آ�م �Mس، ا��Tه� آ�?� B� ،ه�Tخ� �� نt�� M ،اد ����وجوء �tخ�ه� �5 اfس�3?� cBّP�

ر ا!�>�ن یyBi ه\J ا������3تP� ن��ن!�� ،h�i3�.  

13 – ^�D��� 0(رJم�20 :9= ا� l��0Pا�:  

� �3g� ������ه� �g� k� ju�3� �ًآ���أی� ،y���� :ح��� y3_ ح� Hوا.  

واH �3_ حy، �>�2 اQخ� و�Mل : ��ة أح ا���Pة ج�ءJ ����ص��ن، �tول خ24 ح>E آ�ً�� ��M ،�3ً�Pل

L� :L� h��P� ،ا����ر jخ� q�)� Lزوج� hوآ�ن ،yل: �3_ ح�M ن ؟�ه\ا ا��>2 ی� � �� :y3_ ح� Hوا !  

�(�q وأنh ج]�i�� hً�، ا����ة ص�B3 جًا، أح��نً� ه� �3?� حy، وأنh �3_ حy، ه� ��ه�P جًا   

���ل ��p ����رة، Uًا، وااQن ا�\ي ی��k�i أن ی5�z ��4و����M q�� L س?��، ا����B�iت آ��Bة ج

 5�و��ص ����p c ��ج�دة، وا����Pت آ��Bة، ���Tوج �L3 حy أح��نً� وه� �3?� حS� ،yذا ��Bت 

�?�fO �?رآ�X3?�، و� jْu�3�� �?أ��.  

  : ا�	�E' ة ���2=ی! – 13

أی�ً� ��ِج]?� �?ی� ص��oة �5 وQ hMخ�، ���h ا��B3ة ����P ا�?ی� و�>5 ����3ه� �?ی� ص��oة �5 

  .وQ hMخ� ���M ورد �Xء ���� �5 ح�ج��?� آ?ی�
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 ا�واء ه\ا اه���م آ��B �?�، وإذا   ��5 ح��?� و��iر ���?�، وذآ�ه� ��� �?�tی�� ��س�� hإن آ�ن

��g� hت وس������، إذا ذآ�ت آ��� ج�حtiًا، أن�� أخ��\ار ���س
 جfر �?�، وا\���Mس�� �ه� ��

��ه� ����\ر�g� �?� hوج�ح.  

 ا��� �Xح�?� �>2 ��نً� ��E أن �>�ن ا���دة �أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی>�ن �� �r3 ا��Pا

  .وا��ح�� ��5 ا�Tوج�5

  : ا��G:=ة ا��0م! +* ا��0Pم7 ��� ا��و'��

��E ا�Tوج أن ی��i نj4 ا��iیy، وا�Tوج� نj4 ا��iیy، �>5 و   
ة ا����3 أی?� ا!خ�ة، ی(��Pا�

f ی�ج إن��ن �?��4P� c س��، وی���e �5 ا��iف اQخ� أن یt�� إ��L، ه\g� J>�� ا���gآc، خ�iة 

م �Xً]�، و����e ��?� آ�X cء �P� 2� أ�� إذا ،yی�iن �� وس� ا���P��� �?�� ة�iوخ _�� ،c����� ا\?

�X 5��ِ]ً�، و��P� fص��� ��p ء، ه\ا�X cآ L�� 5ی�e�.  

 Hوج�5، وأن� واTا���دة وا��ح�� ��5 ا� ���Xإ �� 
Bرس سأرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی>�ن ه\ا ا�

 Lخ\ ح�ی�tی L��� �� �4، وا!ن��نP� �ً��3 أن� أی�� ،Hء ا�X إن �?PButوس ،�R�4ا�� J\?� k2 أس��<�Z�

���ت ��p ج�ة، وا��� H رب ا�5����3��� �?� J\أح��نً�، �>5 ه.  

  : سbال

إن?� � yBi�� ��� �[���� 5�3��Pل ی� س�ي، و�>��� ���h ا�>�م، أری أن �zآ ح : �� _B��Pل زوج�  

  �tن ���gي ��، و�tخ\ن� إ�E ا��Tه�ت، ��p أن�� �5 ذوي ا�خc ا���ود، ��� ا�c�3 ؟

7i��� !N��> :  

ا�yِ : واH أن ��B4 ا��أة ��E دخc زوج?� ا���ود ه\J �(�هة �� سc�B اH، ا������4 آ�ن h��Pل  

��E زوج?� �tآc ا���ل  hio���E ا���ام، وآ2 �5 ا��أة  �B4ن fا�(�ع، و E�� �B4ن ،���� Hا

  .ا���ام

  ُآْ� َ:ُ=ّوًا َ�ُ)C�ْ � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِإن� ِمْ� َأْزَواِ'ُ)ْ� َوَأْوَ��ِد
)5��oس�رة ا��(  

 �Bأآ hا���ام آ�ن cأآ E?� ح��ح�ج� �Bأن ی� cی���ً� �5 أج �ًio�إذا �hio ا���أة ��E زوج?� 


 دخ��L ا���رBن?� سU ،L� وة�.  
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ى o�� 5ة ح��� jاخ\ أ�z� hأن ،qB�� ��� �?�Bوأ� ،cآt� ��� �?�3uسً��، أ�M ا�\�_ ا��gع و�k حً

،2��i�� Hث2 واO hأن ،L�� ء�X f h�B�3ن، وا�BX.  

��ة إf ج�ءوا ���Z?� إ�E ا�h�B، یtآc ا��g� 5�z?�ة   واH أ��ف أن�ًس� �� أآ��ا أآ�� �� �23i، أو �

 2?� L3�4�3م، یiا ا�\?� Lأه� �?�gی ،q�3م ن��i� ا!ن��ن E� یM ،h�B��� cآUا cا����2 آ h�� ،Lأه�

ا��5�z، أ ��� �?�3u�tآc، �>5 ه��ك أن�س آ��Zون یtآ��ن ��� ی�g?�ن �k �� ا���م ا�����، ه\ا 

qB�� ��� �?�Bوأ� ،cآt� ��� �?�3uع، أ�� أ�gف ا��ء خ�X ه\ا ،L�� ء�X f h�B2، وا�?R�M  .أص

  : سbال �pن

��E ا���أة c�p أ�pاض زوج?� ؟    
  هc ص��� أنf L ی(

  :'(اب

5، ا���ة �� �?��U h<X ��u�B3?� �5 خ�� ا�h�B، ���ذا �Mل �?� ؟ واH ه\ا ا�>�م f أصL� c �� ا�ی

��: ه�M cل �?� �����_ أن �� yی� f �ً�    !رآ��g� واجTن ا�U ،f.  

إن زوج� �Tوج��، وأن� ���X ذات أهc و��ل، ���� آ�Bت س��، ون��i� �Z، و���ق : �Mل ��_ ا���أة

��� آe?� أ��: أه��، وذه
 ���� �Mل h2 أن?������ا، وإن �� Lآ�?2 إ����د، إن fأو L�� و�� ،

�3�Bu ء�X ه\ا ،h�Bم �� ا�  .إ�� ج���ا، ه� یt�� ����gاب وا��3iم وا��زق، وأن� أخ

   ،6Bi� fي، و�<� fو ،c�o� fو ،je�� f ،�ًM�uإ ���<� ��p وج�Tخ�، أن ا�Q 55 ح�� L3م اس��آ

Mوا ��p م�اش، ه\ا آ���� �P� �?��?� ،Lه\ا ا���ج� L2 ی�ج� �Bوا�� ،�ًM�uا�����4 إ L�3�3، و�2 ی�

 �� خP� �Bأص ،c�o�6، وBi� أن �?��� ا�Tواج أن P� �� q�� ص�نً� �>�ا��?� و�>�ن�?� ! ���ذا

 �� P�س Mی>�5 أ�X P�س، P� P� ا�Tواج ا����، ه\ا P� �� 
وUص���?� f ی�>5 أن ی>�

�ب ا���B أن ا�Tوج� ��م زوج?� �� ا�h�B، وه� یt�� ����زق، أ�� أن?� ���h ا����ة، �>5 �� ���L أص�

Lح�u �� ف�i�و �o��B� Lو�� ،L� cأص f م�ء �?\ا آ�g� ���<�.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا���ازن ����اج�Bت وا���Pدة ���جc) :139( ا�رس  -��

05-12- 2002: ��� را�
 ا������� ���ری������6 ا�آ��ر   

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  : م�ا:�ة ��'! ا��9س إ�� م(ض(:�ت م9�0!، وو'(ب اهP	�م ا��9س ���=روس

و�3 ؛ أی?� ا!خ�ة، ی�>5 أن ی���3 ا���>�2 ����ع ��3ًا 3�ُ اUرض �5 ا����ء �5 اه���م ا���س،   

 حث�� أMث� ��?2، وzی f 5 وه� �?\ا�خ آ�ی2 أن درسً� أ��P �� ج��k، وا�ن�� ����ق، وا��ی* 

  . ��!ن��ن إذا �(�هc ح�ج�ت ا���س واه������?f 2 ی��k�i أن یzث� ��?2! آ�� ه�Tة إن أو ���?� 

  : و'(ب اس�DNPر ا��G; +* أ�9pء ا�=رس

  .آ�� أن ه��ك أن�سً� ی(���ن �� درس ه2 ��3ون �5 ����ى ا�رس

ـ رح�L ا H�E��3 ـ آ�ن ی��P درسً�، وی��ث �5 ���د ا���Tن، و�5 ج��� �� �>�2 أن  حث�� أخ ����  


، ��Pل 5�َ �� : أی5 آ�h ؟ ��Pل: ���ة �t�� ا�h�B ا����� ا��Zن�� ��gة، وح���� ُ��tل�Bا�� ��

q�)ا�� : 
�Bا�� E�� Eخ������>�2 �� واٍد، وا���! ص�O واٍد �� k��.  

M أ�P� ��4ث�� إ��م یE��3� L�� [ : 5َ��ِ�bَل 3َ�َْ�ُ�َ?� ِإًذا َوَأَن� 5َ�ِ ا���Mَ ]ل ا����4ن�P� :ون  .5��O، ه�3� 2

   �ً��<X Jأن ی>�ن وج�د kا����� ��O5 اه�����ت ا���س، و� L�������O ا��ریq أن ی�tى ا���>�2 ���

cوج T� Hل ا�Pه� �� واد، وا���>�2 �� واد، وح���� ی :  

kِ+َ �ْ4َوَذآ�C�َ�9ِِمbْ	ُ�ْا �ُEَ9ْ�َ ن� ا�>4ْآَ�ى  
  )س�رة ا�\اری�ت( 

  �Pا� �� 
 أن �()3� fخ�، وO Eأن ی�>�ر �5 ح�5 إ� �oBی� ��Uت أي أن ا����Oن ا�>�ی2 ��

  .��>�ر آ��Zًا

 [ 5َ�Mِِد�b4ا� kَ�َ Hَا bِإن] ، [5َ�Mِِد�b4ا� kَ�َ Hَا bِإن ]ًا��Zر آ�<�� l4Pا� r3و� ،.  

 w-���� *+ ر��Pخwا ��ن ِم� ُ���> � =� :  


 اخ���ر ����ع ه\ا ا�رس أن �Iه�ة آ�Zت، وآ�دت أن �>�ن ��ء ���ً�، ه\J ا��eه�ة أن   Bس

�ً�Rل دا�Mأ hن� آ�t� ،���3ا����ة ا� E�� q<3ه\ا ی� cاخأ��X y4ء : ا�h�B ا����2 ح���� ی�?�ر �5 ا�
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��ً�، وا��5�z إذا �� ح��ة ا!ن��ن ���L وزواجL��3� ،L ی��X �ً���Tق �L، ��!ن��ن ا����y ی���ر 

��ف اH �� وB� hM>�، وه\T�� Jة آ��Bة یc<g ح��� L�g>�ً� إس���ً�، ی���ر ��ً� ی��L� k ا������5، 

��� f ل���Uف اfO ب ن���ً�، وه��كb\3ُی �ً�R5 �?� دا������� kن� L�� q�� c�3� Hا J�أ�� ه\ا ا�\ي ا�� k

ه2 أح��نً���� c� ،5ا������.  

ة،   R�� fه� ���3، و fه� ذآٌ�، و f ،ت�� ی��P أن�س ��?� س���ت وس�M ؟ c3ا���د، ��ذا ی� k�Bی

 ،����� ��Rث��ب ن�� k�B� 5 ا����� ،�ً�Rدا LP�Pی c��إن�� ه� ����hM��� k، ��5 ا���� �k�B ا���د �?\ا 

3gب ی��Zا� J\ي ه  . � أنL س�ه2 �3?� �� ه\J ا����43آ��� رأى ���ة ���

   Hا �?�� yو� c�3ى، إذا آ�ن ا��B<ا� H5�ِ ن23 ا J\?� �ً3ن�� �ً��إذا اخ��ر ا!ن��ن ���L ح�* ی>�ن 

�� c��h دا�Rة ا����43  L� �3ل ون��k ه\J ن��3 آ��Bة، وآc واح� c<g� ��یk�B ا���س ��اد ��gو

E�� J����ة، ا�\ي أ��Bآ ��<g� J\?�  L�ح���� kأن ی�اج ��� cآ.  

���، أو   �gب ا���Z�3م أو ا�iا� k�B� ،cصUا �� �ً�د��ن� �5 ����ع ا�c�3��� ،c�3 إذا آ�ن ��gو

�T وجc، �?\ا أح أس�Bب  Hا ���� f (�رات�و kRت و������k�B ح�ج�ت أس�س��، وه��ك خ

��ع Oخ�، ح�ل اUس�ةا��(�ب ���_ و��5 اH، �>5 ا�رس ��q ح�ل ا�c� ،c�3 ح�ل �� .  

Qأ��م �	�+ 
  : w �= أن �0&= اَ

   �<B� hMو �� H5 ا�zف ا����ح���� ی>�ن اخ���ر ا�Tوج� ��p ص��� ���g� tgآ f c���S� ،�?ذا 

 5<� ،L3� �Pن?� ج�ءت ���ا�U ،�?� ی��5 اخ���ر زوج�L، وآtن ا�\ي ی��5 اخ���ر زوج�L ی�3

� j3�y�Bi ��?� اH �� أ�� ا�Tواج ی�tg  أن ا!ن��ن: ا��g>�� ا��Zن�� kوج�5، و�Tأ��� ا� k� �ًأح��ن

� �M�3ا� E�� �Bن3>�س ا���fا Xأ q<3�� J\ه ،h�Bا� cوأح��نً� خ���4ت داخ ،�M�35 ���ر �� ا��

  .ا�Tوج�5، و��E ����� اUوfد

�ًZ�� :إح�4ن Eو�Uأن �?��?� ا E��� cوج T� H�3ف ا� f أن �?��?�  ا���أة ا��� E���زوج?�، و

J و�y �� أ��M?�، أ��M?� ا��أة ی��oB أن B3� أ��ه� أن Hأن ا E���ده�، وfی� زوج?� وأو��اUو�E ر

J �� ح�5 ر��ی�?� �Tوج?� وأوfده�B3�.  

  �ً�Rل دا�Mأ hوآ� ،_��Mأ ���� Hا B3� أن �oBی� Lأن ����Zا� �P�P3: وا���أن  �oBی� �ً���� _��Mإذا أ �� JB

 hوإن آ� ،yق ا���Pإح �� JB3� �ًی�M _��Mإن��ق ا���ل، وإن أ �� JB3� �ً��p _��M2��3 ا�2�3، وإذا أ�

یL �� ح�5 ر��ی� ا�Tوج واUوfدB3� أن �oBا��أة ی�.  
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���?� Uح>2 ��5 ا�Tوج�5 أج أن ه��ك خ�� آ�Bً�ا �� ا�3��M ��5 ا�Tوج�5،    k�uأ ���M 5� �Zأآ


 ه� جB2 �� ا���z� ث?c آ�P�� ��?�� cق ا��iف اQخ�، �Sذا آ�ن ه\ا ا�(?c �����ًا ی��?� ��

��E اUوfد q<3وج�5، وه\ا ی�T5 ا��� �P�Pا�� ��Bق، أو ا���iس�ة، إ�� ا�Uا.  

 ا�O�Pن أf ی��oB أن ی��� 2�3�L ح�Pق ا�Tوج ؟ أو ه\J ا���أة : أ�Mل  Rا�� E�� E��� 5 ا�\ي�zه\ا ا��

�T وجc أf ی��oB أن �2�3 ����?� ح�Pق ا�Tوج ؟ وه\ا ا��� ر� Hن، و�� ���ت اO�Pا� Rا�� E�� h�

�� اH أf ی��oB أن ی�3ف �?��L �� ا�Tواج ؟ �u �� tgب ا�\ي ن�gا�  

�	2D0� ق)G� ��'م�ا:�ة ا��و:  

��3ً� �� ا!ن��ج أرى أن �����ت ا������5 ح���� ��Pم د���R?� �5 ا�اخc ی�q<3 ه\ا P�Mً� و�Xودًا و  

 yBiم، وأراد أن ی�وج� �� ا!سTق ا��Pوج وحTق ا��Pح E�� jPأن ی �� ا����ة ا�S� ،���3ذا أراد أح

Pا�� J\هh�Bا� cداخ ��   .�ق Xf_ أنL ی�3

إنL ان���ء X>��، �>��� أج أن �2e3 ا���Bت ا!س�ُم : وا���P�P أن�� ن���� إ�E ا!س�م، وأخ�ف أن أ�Mل

P� �ُ�p�?�� ٍم�.  

   �� L�<� ،L�Bآ�� ��P� �� j�4� ا��(�ري، أو L��� �� ن��O�M ی�O ،��ً��ي إن��ن زی¤� إسأح��نً� ی��

 �� ��<g� tg�� �ً�Rا� ،L�ح�� �� �PBi� ی�تQا J\ه )� f وج��Tت ا��M�3ا�����، و�� ا� c��3ا��

  .��Pق ا�Tوج�، وه\�P�P� ���M Jا�h�B، أح أس��B?� ج?c ا�Tوج� ���Pق ا�Tوج، وج?c ا�Tوج �

   E�� L?�، ه\ا آ��ی�راTو� ،���إن ا���أة �3 وhM �5�3 �5 ا�Tواج �?�t� 2وfده�، و�3��M�?� اfج���

 �� Hأودع ا Mو ،L� fًوإه�� ،L��ح��ب ح�Pق زوج?�، ���Tوج f ی( �5 ی?�L� 2، ی( ان�4ا�ً� 

وأّي �(�هJ\?� c ا��oیTة ا��� أود�?� اH �� ا!ن��ن ا!ن��ن ه\J ا��oیTة �����ى ���y و��ٍل، 

 L)�ا L5 زوج��S� ،Jذا ان�4ف �� �M f Lن�� أن�� اH إ�g� ،L��43� E>�� أهc ا��u 5� L��4ی

��E ���3 ا���ام،  c4��� ،kی�� �� cأ، وآ�Pی �� cوآ ،yی�iی�ى �� ا� �� c<� J�4� kه�، و����o�

�T وجc، زوج Hوه� ی�43 ا yح J���� fو ،L�4�� fزوج?�، و J�)� �?��Bواج c�<� ح���� L�


، وآ2 �5 زوج وkM �� إث2 �?\ا Bا ا��\?� h�4ه\ا ا!ث2، وآ2 �5 أس�ة ان� �� L3� 2?�� �?� ی���ا��


Bا ا��\?� L5 زوج��
، وآ2 �5 زوج ان�4ف Bا��.  

   ?X ةاH أن ا��جc ا��5�z إذا دخc إ�L��� E أی?� ا!خ�ة، إن �2 �>5 �����ت ا������5 ����س>� وس�3

آ�ن �� ج��، ج�� ا��د ���L و��5 زوج�L، أ�� ح���� ی��e إ���p Eه�، و���e إ�J��p E، و��ازن ��5 

 ����� tgی� Lو��5 زوج� �X�gا� E��ه\ا ا�\ي ��E ا��X�g و��5 زوج?�، أو ه� ی�ازن ��5 ه\J ا��� 
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ك و��5 ���� ��ى �� ا��iیg� y>�� آ��Bة جًا، �Sذا �2 ی>5 ه��ك rp وان�4اف، �����ازن� ��5 �� 

 L)Rن�� L� ا����� ��Bا�����، وه\ا ا�� ��Bا�� �?�ّMت، أ�<g� tg�� h�Bا� �� ��Bط آ�B�4، وان��

  .ا����iة �� ا�3��M ��5 ا�Tوج�5

��ة إ�E اH ه\ا ا�c�3 ا�\ي ����X اL� H، أ  ���� �� ا� 2<�� �ً�Rل دا�Mت أن� أ��ی� ����Bخ E�� k�u

ا������5 �5 ح�* ا�g>�وى واf�f�4ت وحc ا���Pی� وا���>��X ،2ء ���j، ��� ا�\ي ی��k أن 

ن���ك ح�آ� إی(����، ه\J ا�Tوج� �� حM�P?� ؟ ی(
 أن �zدی?� �?�، وه\ا ا�Tوج �� حLM�P ی(
 أن 

 آ�Bوا، وأن?� M ده�fأن أو ��[�i� 2 وه��e� أ�� أْن ،L� �?دیz� �?و���>5، وزوج ،Tح�ز ح�ی ��

و �Mةo���3 ���3(� ص���� ن�ت ���ت ا������5 ح���� �<gی(�ز، و� f ًا �?\ا��Zآ kPوه\ا ی ،L��?�.  

   �3X، أ����إس �����ا ����د fأو ،y��� س>ً�، زوج���� ��ً�� �� أج��أح��نً� أ��� ج�¤ا �5 ا����ؤل 

رى ا����h وا��4اع، وا���4م وا����gء وا���oBء، وا��uUل أن ا����cBP آ��B �������5، وح���� أ


 ج?cِ آ�c واح ���Pق اQخ�B�� ه\ا cن ��5 أ��?2 وأ�?2، آ�MT���.  

   Eی�>5 أن أن��ز إ� f Lا���أة، آ�� أن J�)� وجTت ا��Bواج cا���أة، وأه� Eی�>5 أن أن��ز إ� f �ً3Bu

f ،�?زوج J�)� وج�Tت ا��Bواج cوج وأه�Tی�ت ا�>�ی��ا�Qا r3� ��� �5 ا���ازن، �>5 �� اس��3� :  

Cِء��ا�49َ �  �ا��4َ'�ُل َ�(�اُم(َن َ:َ�
  ) س�رة ا����ء( 

  : �(ام! ا��'7 :�� ا�	�أة

، إذا ���زع ا�Tوج�ن �� ��Mدة ه\J ا���آ�B ه\ا أول خ�i ی?د اUس�ة،   R�M 5� �?� �f �Bآ�� cإّن آ

�� Lوج أنTًا ��5  وح���� ی�?2 ا�و ا������ آ��Bة جo� درج�، ح���� Eأدن �� Lدرج� وزوج� E��أ

cوج T� Hل ا�M ،��<gوج�5 ه�� ا��Tا� :  

C!ٌ'ََو4���َِ'�ِل َ:��2ِ�ْ�َ َدَر�  
  )س�رة ا��PBة ( 

  cوج T� Hل ا�M Mأی?�، و�� ��  : ه� درج� ا���Pدة، ���Tوج� �

C0ُْ�وٍف	ُ�وا َ�9َ�ُْ)ْ� ِ�َ	َوْأَ�ِ�  
  )س�رة ا�i�ق ( 

  . و�c3 ا���Rوا ه� �c3 أ��، أس�س�g� c3� Lرآ�، ���tك و���tه�، ���4?� و���4_، ��?�ه� و��?�ك  

 C0ُْ�وٍف	ُ�وا َ�9َ�ُْ)ْ� ِ�َ	َوْأَ�ِ�  
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  : ا��وج ص��; ا��Gار

  �M �?� �M��� ������م، �>5 ا�>��� ا���ص�� ��Tوج، UنL ی>�c درج� ا���Pدة، �Sذا آ�ن ه��ك س����  R

 
م، ��� �5 ص�حMأ L�<� ،�?ن�� �B�ی>�ن �� ا��� Mة، ورج� واح� L�� Eی>�ن أدن M ���� Lو�

��<g� J\?� ار�M 
  .�Mار واح، �Sذا �2 ی>5 ا�Tوج ص�ح

 أ��J ن��\، ��f ه\ا f ی�(� أب �� �����   R�M أن ی>�ن 
أول ن�iP ح���� ن5�z أن �?\ا ا�h�B ی(

�Zوأآ ،Jدfأو  �?��u�3� �?ًج��� Lج��م Uد، اfوUج�?�ت ا��ی5 �� ��Uزع ا���5 � ��t� ت�<gا��

 kس�ة، وی��Uا J\ه c�X قTم ا���ج�?�ن ی��i4ج�ً?�، ������ ی�� Lا��اج� ی�ج L�P3� بUا����3ء، وا

 �?\J اUس�ة �5 ص�ح
 �Mار ه� ا�Tوج�f Lن� أنO�Pا� Lد ��5 أ�?2 وأ��?2، �����ج�fوUا L��P� ،

E��3� :  

C�ْ2ِ�ِا ِمْ� َأْمَ(ا)GُEَ>َْأ �	0ٍْ~ َوِ�َ�َ ��َ:َ �ْ2ُDَ0ْ�َ -ُ7َ ا����D+َ �	َ�ِ ِء��ا�49َ �  �ا��4َ'�ُل َ�(�اُم(َن َ:َ�

   Lوج �5�3 زوج�Tا� �o4ان�¤�، ح���� ی�?X L�إن وجت ا�Tوج� زوج?� �� q��Pً�، وf ور�ً�، �c وج

 f _ذ� �����?�، وf ص�ح
 ا��Pا�� ���?�، وح���� یk�i ا��ج f c�L3�i، و �ً���M ی�>5 أن ی>�ن

���ل زوج�L، وی?ده� ���i�ق، إن � 2�Li3 ���اث أ��?�، أی�ً� L3�u ی�j3 �>�ن�L �� اUس�ة، 

��E زوج�_، وح���� �>�ن أ�EP و أورع ��?� ی?B_ اH حPً� اس�L حy ا��Pا��،  _��� 5� y��� ������

�Pا� yوحcوج T� Hل ا�M ،ة  :�دة، آ���_ ی��oB أن �>�ن ������، ه\J واح

C�َ'ْ�ُMُْه�� ِمْ� ُ�ُ�(��2ِ�ِ َوَ�� َی)'ُ�ِMْ�ُ ��َ �  
  )س�رة ا�i�ق ( 

  Mْ�ُ wَِ�ُ'(ُه�� ِم� ُ�ُ�(2ِ�ِّ� 

أن� ���
 �����3�� ا����ا�S� �3ن� أ��2 أن أآ�Z ح�fت خ�وج ا�Tوج� �h�� 5 زوج?� إ�� أن   

 ���?� إ�E ا�i�ق، ذ�_ أن ا���أة إذا آ�نh�� �� h زوج?� یM تfا��� J\ج، ه���ج?�، وإ�� أن ��

ی، �?\ا X 2�I ءات آ�ج�د��Zم، وه��ك اس���و أصg� �o>��، ه\ا آ�م o� Eح� �p�4�� ��<g� �Bأآ

��ع Oخ���.  

�E ا�i�ق، ��� أن ا�Tوج أ�� إذا خ�جh ا���أة �h�� 5 زوج?� ن�TXة ���>5 أن ی��?� ه\ا ا��U إ

cوج T� Hل ا�M �3B�وج� اTوا� :  

C�َ'ْ�ُMُْه�� ِمْ� ُ�ُ�(��2ِ�ِ َوَ�� َی)'ُ�ِMْ�ُ ��َ �  
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3 ح�5، وأصg� �o>�� وا�Tوج� �� ��h أه�?� � �o4� h�Bوج� �� ���?� �� ا�Tوا� ��<g� �Bأآ hن�<�

  .��� EP�o\ی�ت س�]� جًا

   5����_ ا�(��c : زوج�L أآ�Z �5 س�� ��PیBً�، آc واح ��Bج، ��L� h�Mة ��3X hُZZري �Tوج �pب 

 5<� ،Lی� ��<g� f ،J�� Lك زوج�ی?�، �>5 ی�ی أن ی��o وا�ك، ووا�� ��<g� �� _3� _وزوج�

ی�ی أن ی��o ا��iف اQخ�، �5 ه� ا����� ؟ أنh وزوج�_، ���� ی��o ا�Tوج إخ�اج ا�Tوج� �5 

�وج?� �h�� 5 زوج?�، و�3 ���?� ���ً� ی(
 أن ی�P��� EPBًا، وأن أی� � ��<g��L��� c، و���o ا���أة خ

 أ��P�p ���ً� خ��iًا �5 أ��اب ا��Pgق ا�Tوج�M زوج?� ن>�ن h�� �� وج�5، وه�T5 ا���.  

Eو�Uا �iPا�� : f 5<� ،J\����ار و�Pار ا� وا���Pد درج� واحة، ه� إصR�P5 ��5 ا�<� ،R�M L� h�Bا�

  .��Tوج آ�X cء، و��T�� qوج� �Xء cP3 أن ی>�نی

یًا، آ��� نtgت �g>�� ذهhB إ�h�� E أه�?� و�2 : ا���iP ا��Zن��X اًزاTاه� T?� وج��Tار ا����ة ا��Pاس�

، وآ��� نtgت �g>�� أخ�ج?� �5 ���?� �]� ��3د، ه\J ن�iP ث�ن��ْ3ُ�.  

  : :�ِم7 ا��9َس آ	� �N; أن ی�0م�(ك �-

ة ذهf ��B ی2�3 إf اH ا���iP ا�  ��M J\ة، �>5 ه��Z5 أح�دی* آ� J��3� �B���� *ی�Z��Z أی?� ا!خ�ة، ا��

ة��Pا� J\ه ���M : c���� cن��_ �>�ن زوج�_ ه k�� ح���� hنt� ،أن ی����3ك 
���c ا���س آ�� ��

J\5 ه������ c5�3 ن��_ �>�ن زوج_ ه��أی�?� ا���أة ح����  hا������3 ؟ وأن J\ا������3 ؟ �� أن  ه

�� c��3أن ی 
���c ا���س آ�� ی� 2��� cآ�Zث�� ���M J\ه ،����<g� cآ h�.  

آ�� ����E أنh أن ����م زوجُ�_ أ�b_، ه� ����E أن ����م أ�b?�، آ�� ��
 أن ����t� cه�_ ح���� 

  .?� آ�gی_ه\�B� Jدئ ی(
 أن ��ا��یt��ن إ��_، �?� ��
 أن ����t� cه�?� ح���� یt��ن إ��_، 

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلَ Lُbا�� Ebَص� ��Bِb5ْ ا��� ا��Lِb 5ِ�ْ َز3َ�َْ� َِBْ�َ 5ْ3َ� :  

  ))َ�� َیْ#ِ�ُ= َأَ�ُ=ُآْ� اْمَ�َأَ�ُ- َ'ْ�َ= ا��pُ ،=ِ&ْ0َ�ْ ُیَ#�ِم�2َ0ُ ِ+* �ِخِ� اْ�َ�ْ(ِم (( 
  ]ا���Bري [ 

 واUج��، ����?� إه�ن�ه\�X Jی>� ح��ة، �����ب ی?�B �?� �5 درج� ا�B3درج� ا� Eی_ إ��g.  

���L ا�4�ة وا���م �2 ی��ب زوج� إu�Mً�، أ�� ن�5 �>��� نg� tg>�� ن�?(2 ���?� �����ب �Bا��.  

   cی��� آ 
�p ��یة، �� س��ا��g>�� أی?� ا!خ�ة أن ا!ن��ن ی��B ه\J ا�3�k� �M زوج�L أX?�ًا 

��� �Bا�� _�\� ،J��� له\ا ا�\ي�M م�ة وا���ا�4 L :  

 )) ;ْDَhْ�َ wَ((  
  ]ا���Bري �5 أ�� ه�ی�ة [ 
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�5 ا��?c أن �c4 إ�E �>�ن �5�3، �>5 ا����iB أن �L�� EPB، زوج ی��5 : أ�Mل �>2 دا�Rً� أی?� ا!خ�ة  

 5� L���p 
B�� �B�iا� �M�3ا� J\ه cی��� آ ���pو 
�p �������3 زوج�k����� c<g� L، و�� س�

Xو ،Hلا�P3ا�� ��p LB�pو ،L� .  

  : م90� ا�	�0ش�ة ���	�0وف

  : �Xء Oخ�، ح���� ی��tك اH س��BنL و�E��3 أن ��4حB?� �����3وف  

C0ُْ�وِف	َوَ:�ِشُ�وُه�� ِ��ْ�َ�  

  : وا���X�3ة �����3وف ����P أن ����c ا�\ي ��?� آ�� �Mل ���L ا�4�ة وا���م �� أآ�Z �5 حی*  

ا
 م� أآ�م�2 إw آ�ی�، وw أه�<�2 إw ����، ی�h&� آ7 آ�ی�، وی�h&�2 ����، وأ<�  أآ�م(ا ا�9��ء +((( 

 �ً&��c �ً	��� م� أن أآ(ن �ً�)�hً� م	أ�; أن أآ(ن آ�ی((  
  ]ورد �� اUث� [ 

 اUول�Bأن ی>�ن: ا� R�M h�Bا ا�\?�.  

 ا��Zن��B��3: وا�����3_ إی�ه�أن �أن  
�� ����3� �?�.  

�Zا� �Bی>� : �*وا��X وج�Tا� J\�3ت أن هX 5ی��� �ً?P��� hآ�، وآ��� آ��X واجT2�3 أن ا��أن  �oBی�

  .ح���_

   Eإ� hا���أة ا��� خ�ج J\ی��3?� ا��ج�ل، ه f 5 ا��أة� �B�u f���واH ا�\ي f إ�L إf ه� أح��نً� �( أ

 M �?أن زوج hoأ�� Mو ،H5 رس�ل ا� c�M، وأن ا��?� س�ح� ا���3آ� �� ُأُح ��tل M وأن أخ�ه� ،c�M

 c�M، و��PلM :h��M 2س�� Lأن h�Pم ؟ ���� أی�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� c3� �� : cآ ،Hی� رس�ل ا

3ك ج� �B�4�_5�َ ه� hَأ���� إذا س�� f ،c�.  

������� �<� cأه �Zأآ J����E نL�B �>�، ود Hح���� ��� ا �?�� Hا ���J �� ه\J ا���ة خی(� ر

  :����?2، ��ذا �c3 ؟ �Mل

  )ا<�&(ا �* خ�	! :9= �&� خ=ی#!(
  ]ورد �� اUث� [ 

��ة إ�E اH، ه\ا  .ا���� ا�(��L�� �?� c س?2 آ��B �5 أجc أن ی3ّ�ف ا���س ����?� �� ا�

�� آ��� اح��م ا!ن��ن زوج�L آ�ن ��zً�� وح��رًی�، وی�?2 ح�Pق اQخ�ی5، واH ا�\ي f إ�L إf ه� ح��

 ا���ح، ه>\ا ی��oB أن �>�ن �����ت ا������5Xأس�ة ����س>� أ��ح أ ���� 5�  .ی��?� 
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�� ِم� وا�� ا��9س� :  

J أر��3 أوfد، �Tوج ا��أة، ه\J : ه��ك �4M س��3?� وh��u �?� آ��Zًا  ��رج c����h زوج�L و

���ی� ���PR، و���� ه\ا ا�Tوج، ج�ء أوfدJ آ� ی�i3ا  L� h���زوج� أ��?2 ح�Z�� ،�?Pا �5 ا���أة ا

وه� ه\ا ا��?�، وا��?� آ�� ����3ن دی5 ����ز، ث2 �3 ی���5 Pة، ن��� jأ� �g�ا��?� �>�ن خ��� 

ا���Pء �Xء،  ه\ا ا��?� ی��oB أن ی 2�P����Pً� جیًا، 3Buً�: اس��دوا ه\ا ا����B، س��tا ����ً�، �Mل

  .وا�ی�ن� �Xء Oخ�

�ن ث�5 ا�h�B س�� fOف، ی��3 أن �?�ه� ث�* ث�5 ا�h�B، اQن ث�5 ا�h�B س�� ا��أة �?�ه� أ�َ�� ���ة، آ

و أن هfzء Bی ،����Z2 ا��P��� ��ً��P� �?2 ا���Pی�ن� ه��ك �5 ی��ی� 5��i3?� أ���5، ��ذا أ���i?� ؟ �

���B �]� ی��oB أن ��i3ه� حP?� ���3 ا���م، أ��دوا �?� ا�: ا��Bgب ور��ن، س��tا ����ً� ج��ً� �Mل

  .وخ���5 أ�j ���ة

  2?� h��M :�� ل�M ـ Hا Lه�، : إن أ��آ2 ـ رح��M أح ا��(�ر خ���]� أ�j ���ة ه� �_، ه2 ص�� L�

 cوراق رس���، أ�� أن ی��\ آt� fإ �i3ی�>5 أن ی f *2، ا��ری?����� أن?2 �2 ی���3ا ذ�_ �X fء 

: �Mا ه\J ا���أة ا�>�ی��، وذه�Bا إ�E ا���ج�، و���Mا �Lآ�م ی�Pل �L �?\ا �Xء ��L� q ن?�ی�، �>�?2 ص

pّ�� ا��صc ا�\ي ����U، واجT� L�3وج� أ����، ث2 أخ\وا ��?� ا����B آ�L، وا��Xوا �?� ���ً� ص��oًا أوت 

���ی� ���PR إ��L، وه2 ی���3ن �?�.  

ُ�iَ�د زوج� اUب �5 ��(�د أن ی��ت اUب ! أ f��iب �?\J ا��4P، و��3g أن ا!س�م �Xء �2�e ؟

5�z� ��p5 و�z� 5�� ن��X ،�?�� E�gا!س�ءة إ��?�، وُی� �� ���Bوی ،h�Bا�.  

��وي ا�>�
 أن رجً� �Tوج ا��أة ُخ��� �5 زوج�h��3� ،L ا�Tوج� �\�_، �>�?� �� أحhB أن �����   

?���� hأرس� �?�ة ورX 5� وج�T��� ،وجTه\ا ا� Hا E��� 2ص����، ث h�P� ،�?ح�4?� �5 زوج �

ا!رث ح�
 ا��gع، ��� آ�ن �5 ا�Tوج� ا��� �Tوج?� ا�Tوج �3 زوج�L اUو�E إf أن أ��دت إ��?� 

�?� h��Mو ،��Bا�� :P�u Pء��X J�� �� qع، و���Bأس cBM ��.  

 ،L�ث�و j4خ\ نt� ض أ��ی>� آ��M ����ى ��E زوج?� �� أن?� ��� ��T�2�P ا�ا���م �( ا��أة �

 E��� fه�و�?�� fع، و�g���.  

ا���P�P أن ا��gء ا��2�z أن_ ��ى أن ا!س�م ��eه�، ��4حj، ���ج، أe� ،�u�X?� دی�ً��،   

 cا��ج ،LPح yذي ح cء آ�i� ور�ً�، وf إ)� f 5ص��2 ح��ة ا������ Eإ� hات، �>5 �� دخ����z�

 اH س��5 ���ً�، ثB3ا���ری L� 
  .2 ی��ر �� ا��ص�� ��(
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��?�ب �5 إ��iء ا�h�B ح�4?�، ا�f h�B ذن
 �?�، Uن?� ��Tوج� ا���س ی�?��Bن أن ی�i3ه� آ2 أس�ة 

 اH س��5 ���ً� ث2 ی��ر �� ا��ص�� �(
 �L ا���رB3ا ا�\ي ی\?� ،�?Pح.  

   ،ygأح��ء د� EMأر �� �ً��� Jأ�� L� ك��5 ا�>�ام ���z5 إخ�ان�� ا��� �ف رج��أی5 أداء ا���Pق ؟ أ

ه� وأخ�L، وأخ�T�� Lوج�، و�?� زوج و��h، وأ��ره� ج�ة جًا، �>5 ه\J اUخh �?� حy وا��ری�Zن 

L� h��M ،Lأ� k� h�B5 ی�>5 ا��fوا ،h�Bل: �� ه\ا ا��Pأی5 ح��4 ؟ ی : E�� _� �ًأه ،��R�3ا� h�� ه\ا

 Lأخ� Pرغ، ون�� h�� Lأن E�� L��ّM Lأن H�� �� 2�Mخ�ات، أU2 اe3� ل�Pه>\ا ی ،h[X 5ث� E�pt�

� L��� Hا��(�ری�ح�4?�، و��� ا L����  .��ً� آ��Bًا �� أ

�� ��ى ���ً�� ����ًرا ص�د�Mً یzدي ا���Pق Uص���?�، آ�E �?� ن��3 أن ���� E�2e3 ا�ی5 ؟ 

��� آc خ��: ی��4ح
 ا����4ح�Bن، ث2 ی����Mن، وی�Pل آc واح ��?�� � خ� Hاك اTج.  

����رة، ی�سc را�T� �Bًوج� أ��L �5 اث��� ��gة س�� �T)� c<gي إآ�ا�ً� �?�، ا��t� h�Pخ �� ا��ی�� ا  

 j2، �\�_ آ�?M�Pخ\ أ��ا�?2، وه�2 حtخ�ی5، و�Qی\اء اSخ�ی5، و�Qق ا�Pخ\ حt� ا���س ی�����ن )�

ی ��5 ا������5، آ2 �5X 2�I ؟ ه��ك ��� cوج T� Hا E�زوج� �����e ؟ وآ2 �5 زوج  ی�

  .وج� ا��q�� ����e �?� إf اTH؟ وا����eم

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb 3َ�ََ* �3َ�ًُذا ِإE�َ اْ�َ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� b�Bِbا�� bَأن ��َ?ُ�ْ�َ Lُbا�� �َ�  : �Pَ�َ 5َِلَ�5ْ ا5ِ�ْ َ��bBٍس َرِ

ِ̂ َدْ:َ(َة اْ�َ	gُْ�(ِم، َ+kِ<��2َ 8َ�ْ�َ َ��2َ9َ�ْ َوَ�ْ�َ� ا���ِ- ِ�َ#�ٌب ((    ))ا��
 ] L��� y���[  

  .ا��Pا د��ة ا����eم و�� آ�ن آ���ًا: و�� روای� أخ�ى

  : ا�GN��� 72#(ق وا�6�EP م� م�29 ا
 س&; ا�	q(Jت

   
B�� �?ث�، وآ��5 أو ث����M ع�Bأس cزواج آUی� ��5 ا��P� kة �� أس��X 5� ،أی?� ا!خ�ة Hوا

��اف وخ���4ت، وأآ�X �Zء أن� أ�Mل �>2 ه\ا ج?c آc واح ���Pق اQخ�، وه\ا ا�(?c ی��� ��L ان

 ا!ن��ن ���?� اH �� ا�Tواج، إذا أL���3� y�u ا���3ن، وه: ا�>�م�Pی� f ق ��5 ح�����Pgأی�ً� آ�ن ا� �

ن� �Mن�ن راkR جًا.ا�Tوج�5�� :  

  ْ�َ&�Dَhَْء ِإَ�� َیْ(ِم اGِ�َْ��َمِ!�C َ+9َُ�(ا gّ�ًَ� ِم	�� ُذآ4ُ�وا ِ�ِ- َ+َ cَْ�ْی�9َ َ�2ُ9َ�ُْ� ا0َ�َْ=اَوَة َوا
ة(Rس�رة ا���(  

  ��� Hاث��ن �� ا M�3� �� _�\� ،ن�ن�M ه��ه\ا  .ق ���?�� إf �\ن
 أص��L أح

  وه\ا ا!��م ا��3gان� رح�L ا H�E��3 آ�ن ی�Pل 

 )) *P'ق زوqم* :9=ي ر�* م� أخ�Gأ:�ف م((  
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�T وجc ی?�� � H�� _�M�� 2�P��� ح���� �Bه� �?B�M �� Hرع اTی ،�Bه� _� ،_��?\J ا�Tوج� kBu ی�

��5 زوج��L_، وح���� ی�43 ا�� 5� L�Bه� �P�� Lر� cج.  

 yء، و�5 �2 ی��X cآ Lه�� Hا EP�5 ا� ،�Bه� Hا _Bأآ� Hا ���u �� ho��� أی?� ا!خ�ة، آ��� _�\��

  .اH أه��L اH �5 آ�X cء

أ أخ�J یg>� �5 زوج��M ،Lل��ة آ�� �� ا���، وآ�ن ��3  B� ،ة)� Jزار أخ� ،c2 ج�����: � أخ آ�ی2 

�Tح، ��خ��رض ��Uری>�، وه� �� اUا E�� q�)� �?� ة�?���� q�)نL� h��M ،�?�P� L :ة��Pا� ��ّp.  

  .زوج�ت و��Mت جًا، وس�]� ا�kBi �2 ی���c، ه��ك

>�L حی* ص���، وی��oB أن ن���م حی* رس�ل ������س�B، واH أ�?�
 آ��Zًا Uن أذآ� ه\ا ا��ی*، �

Hا :  

 )) -i�:د 
  ))م� آ�<PN� 6- ام�أة س��! w ی�P#�; ا
  ]ورد �� اUث� [ 

��� ا��>�ة  �� :_�tس :h�M ؟ c3ل: ��ذا أ��M ،ا���وج r��� ،اخ�ج �5 ه�� : �M�� f ؟ c3ذا أ���

 حو�� jPا!ن��ن أن ی E�� �oB��� ،hن��4_ ور�� ،�� ،cخ� حO ق�i3ً� ا�Bu ،cوج T� Hد ا

 L� ���M f ًا، ه\ا ا��(�ح�>5 أ�2�t ��ؤی� l�X ن�ج� �L��3 و���M� L�t�� X>�ى �5 زوج�L آ��Bة ج

  .أ�ًا

   yی�iوا� ،j���� وه� ی�3د ،lأن ی�� 
������س�B �5 ی>�X c?�دة ��Mدة آ�j ی�2 ا���l ؟ ی(

��ض ا����ر E�� ،y��ة �uا��� ��س��_، �Sذا وh3M إحى ���3ج �c<g إآq، و�ة، وه��ك 

���ذا ان��Pا ه\ا اUس��ب ؟ ه\ا أص3
 �Xء �����Pدة، أن ��جk ا��P?Pى، وی>�ن ! ا��iا��� f ی�(� 

��E ا��iیy، و����ط أن  f���X qً]�، وأنh ��جk، إن ن(�h �� ه\ا ا���Pدة ن�� ا��Uم  _�رج�

3J س?c جًا� ��U��.  

  :9&* م� أه�-ه)>ا آ�ن ا�

hْ�َ�Mَ �َgَRِ��َ 5ْ�َ :2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :  

  ))َخْ�ُ�ُآْ� خْ�ُ�ُآْ� ِ�َ ْهِ�ِ-، َوَأَ<� َخْ�ُ�ُآْ� ِ�َ ْهِ�* (( 
  ]ا����\ي، أ�� داود[ 

، و�_ ����4 وس��3 ه\ا ا��ی* دy�M جًا، �3��M�_ ا���رج�� ا���ج�� ه\ا �Xء U ،�3�Buن_ ذآ�  

 E�� �?e� E�� 5<� ،��رج ��h ا�\آ�ء اfج����� h�Bا���ج�� خ�رج ا� _��M�� c<� ،�?������ف 

B؟ �� ا� _�P�P�3ًح�  .�h �>�ن ه�د�Rً رح�ً�� ���ا
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hْ�َ�Mَ �َgَRِ��َ 5ْ�َ :hُ�ْ[ُِس :�ِ cُ�َ3ْ2َ َیbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� Lِbَآ�َن َرُس�ُل ا�� ��َhْ�َ�Mَ ؟ Lِ�ِ�ْ�َ � :  

 )) -ُ�َEْ>َ ُم=ُMَْش�َ�ُ-، َوَی ;ُ�ُNَْوَی ،-ُ�َ)ْpَ *�ِEَْی ،�ِJَ&َ�ًْ�ا ِمَ� اJَ�َ َآ�َن((  
]  ]أح�

�َgَRِ��َ h�َ[ُس :hْ�َ�Mَ ؟ Lِ�ِ�ْ�َ ��ِ kُ�َ4ْ2َ َیbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lbا�� Ebَص� @�Bِbَآ�َن ا�� ��َ :  

  ))… 9َِ! َأْهِ�ِ- َآ�َن َیُ)(ُن ِ+* ِم2ْ(( 
  ]ص��� ا���Bري[

   Lورج�� Lی��E ی �Bا�� �gأن ی� cP3أی ،k����e ا!ن��ن �� ا�h�B، واح �5 أ��اد ا�h�B �� ��ا

 E��
 ا��y ؟���آ
 ا���5 وا����5 �Bوح yا���   J�?I وه� س�

�5ْ َأَن�Mَ qٍَلَ :  

َ>ِ ~ِ0ْ�َ =َ9ْ��iِِ-، َ+َ ْرَس6ْ�َ ِإْ�َ=ى ُأم��2َِت اْ�ُ	bِْم�9َِ� ِ�َ�EَNٍْ! ِ+��2َ َآ�َن ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ:(( 

!ُEَNْ��، َ+�ْ<6ْGَ�َEَ، َ+َ#َ	َ� �0َ�ٌَم، َ+Dََ�َ�6ْ ا��Pِ* ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* َ��2َPِ�ْ َیَ= ا�Mَ�ِْدِم، َ+َ�6ْ3َGَ ا�

َ̂ ا����pُ ،!&N َ'7َ0َ َیْ#َ	ُ� ِ+��2َ ا��0َ�3َم ا��ِ>ي َآ�َن ِ+* ا���EَNِْ!، َوَیGُ(ُلا��9ِ&*% َص�� � ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+َ� :

EَNْ��� ُأِ�َ* ِ�َ�EَNٍْ! ِمْ� ِ:9ِْ= ا��Pِ* ُهَ( ِ+* َ��2َPِ�ْ، َ+َ=َ+َ� ا��P�َ ِدَم�Mَ�ْ8َ ا&َ�َ ��pُ ،�ْ(ُ%َرْت ُأم�cَا !َ !َNَ�Nِ���

  ))ِإَ�� ا��Pِ* ُآِ�َ�ْت َص�2َPُEَNْ، َوَأْمَ�Qَ اْ�َ	ْ)ُ�(َرَة ِ+* َ�6ِ�ْ ا��Pِ* َآَ�َ�ْت 
  ]ا���Bري[ 

J وس�LM إ�E ا��f : J�<g�� �B أن��B��� jM�� E ا�>�ی2  �P� yح ��o� L�� cوأآ ،Lن���� cأن�4ري دخ

��� qB��� م س�رق�ة وا���ا�4 L��� L� ل�M �B��� �Bا�� L� ل�M J���M ا���ص��� وی(
 أن �kiP ی

���L ا�4�ة وا���م :  

 )) qًإذا آ�ن '�ه -P	�: q0ً�، وهi�' إذا آ�ن -P	0أ� qه((  
  ]ورد �� اUث� [ 

�2#i�P> م� w �2��&ِم� أس !�(J	م��0#! ا� :  

��U�� �Mحاث ا����ة، دا�Rً� ن���3 ا!ره�ب �5 ن��L)R، ی� L� *ی�oB أن ی���3 �5 أسL��B، ه\ا ا��

ی: وأن� أ�Mل ��ةX 2�I ی��?� ��ج�د f 2 �� ا�2��3 ��!ره�ب�eا� c��� عT2 ی�� ��.  

   ،
B���� *ا�� hنt� �o� �(_، أ�� ی�جT� ی�>5 أن f 
�Pا� �B�u ���<� 5<� 2� �� وج�Tا� J\وه

���h اUس ��� ،��<gب ا���Bأس �� *�Bأن ا!ن��ن ا�\آ� ی �P�Pوا�� Mو ،��<gا�� J\ه c�� M ب�B

c�M :

 �ci ا�3(Bا�� �?I إذا.  

��E آc أخ آ�ی2 أن ی>�ن ح���� ���?��    E���آ2 أ ،��<gا�� c�� L�?�� 5 ح����<� ،�[ً�X 2?�� f �ًأح��ن  

 cRوج�ت، أو رس�T5 ا�� l4P� kأس�� j��?��� H5، وا�zن ا��ح�� �5 ص��ت ا��U ،��3 رح���Mوا  
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 زوج� وا���3ذ �� f H����5�B)c، آtّن �� ا�h�B وح�gً، وأح��نً� �ی�ى �?� ا�).  

cج�� c�M :ل�M ،ًا  . f أ�pt� �?P�u �?� ا������5واy�u :H ا��أ�_، �L زوج� س�]� ج

cوج T� Hء �5 ا�وه� � ،c���� f ه��ك زوج�.  

  :ا��N :� زو'! ذي ����! إی	�<�!

��E �5 �2 ی�Tوج �3 أن    E���ود، أه� ح�� ،2�� h�� �� ة���� ،������5 زوج� ذات أخ�ق  *�Bی

����ن��، ا��o\ی� ن���ن، ا���أة ا��� �o\ى �o\ی� ����ن�� ه\J �5 �>�ن زوج�  hی�?� إی��ن��، و���\o�

  .س�3ة

 �ً3�)g� LM�� �� P3ی�� ��5 أج�ى ا��<� c2 ح��Pأراد أن ی ygدق د���� �Bأآ ذآ�ت ��ة أن أح

�M�B�� J\ه ��� cBM ق�iا� Eإ� h?د ان��P3ا� J\5 ه� �g� ��h �� س�� أX?� ث�ث� P� �g�5، س�� 

�?XUا.  

 �Mان أ�Mل ه\J ا�>���P� c5 : �� آ�� yا����� LR���� �� Hا E��� Hا ���u E��إذا ��� ا�Tواج 

،��?��� yن ا����ی�i�gا� E��� H��43 ا� E��ا��i�gن ج�هT، وأآ�B  ا�Tوج�5، أ�� إذا ��� ا�Tواج 

�?�� ���?� 5�L ا����یy ��5 ا�Tوج�5، ویTیT�� 5وج ��p زوج�L، ویTیT�� 5وج� ��p زوج?�، وه\ا 

 اQخ�ی5 �� اfخ��ط �� ه\J ا��X�g ا��� ��� ���ت آ��Zة، �� �� E��ی�>�س آ�� ی�Pل �� اuf�ع 

�T ه\ا آ�L ی��X ،c4ء ج��c جًا أن ی>�ن ا�h�B ����سً>�، �� H ل ورح��، وذآ��L ود وح
، و

cوج.  

  : أ���E �5 أ���ق �B�M أن ی(? آc واح ��� �Sص�ح ا�3��M ��5 زوج�U ،Lن اH ی�Pل

C�ْ(ُ9ِ�ْ�َ ا َذاَت)Nُ�ِا ا���َ- َوَأْص)Gُ���+َ �  
  )س�رة اUن��ل (

�  : َوَأْصNُ�ِ(ا َذاَت َ�9ِ�ُْ)ْ�: م90

  :�ث�ه\J اQی� ��?2 ��E ����ی�ت ث  

  : ا�	90� اxول

Hأن ن��4 �� ����� و��5 ا.  

  h��M ،�?�t�� ؟ L� h�BM jل، آ��P3� ��p ء�X ،yوج د��2 ا���T� ا�(��ل ��  : رأى رجcٌ زوج� ��ر
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tو���3 أس ،�� Hا L��<أن ی E��Mا Hا ����ً� ص���ً�  c�� L�3�L� Hد��� اt� Hا k� �M��  .ت 

��ن �Tوج� ص����، أو یzد�T� Lوج� ��یL ا��(�م I?�ًا، أص�� ���M_ ���_ و��5 أح��نً� ی>�م اH ا!ن

Hا k� _�M����?2 زوج�_، �tول �E�3 أن ���4 P� ا���س، و�� k� _�M��  .اH ی��4 

*>�rا� �  : ا�	90

  .أن ���4 ���M_ ���� ���_ و��5 ا���س

���rا� �  : ا�	90

�L ا!ص�حأن ���4 ��5�z���� ،5�4�X 5�� �M ه.  

�ً� أن یX : ��4>�ت Uح ا!خ�ة زوج�� ا��� ه� أخ��M Lل: �Mل واح ��ة  �� ،_� cأ�� �?P�u


 خ��u ص?�J أ�Xر �i�t� ،�?Mنj�<� h أن ���4 ��k� _�M اH، وأن �iوی ،Lأخ� LBی� ��?���

���M ��5 اث��5 c��4 آ�ا���س، وأن  k� _�M�� ��4�.  

  : xزواج �&�2D0ا�=:�ء �NP��� �q:! ا

   ��ء ����� أن ی��5 ا�3��M ��5 ا�Tوج�5، خ�Biء ا����ج� cوج T� Hل اtأی?� ا!خ�ة أن ن� �P�

��Pد ا��Pان �� : 5��
، اجc3 آ�M ��?�� cة �iا� ��Z<ا� ��?�� 
ا��?2 أص�� ��5 ا�Tوج�5، أن(

�Xادة وا��  .��د، ه\ا آ�L د��ء ی��oB أن ی��� خ�، أ�?2 أه�?�� ا��

 T� Hل ا�Pذا ی�� ،Lو��5 أه� L��� �M�3أن ی��4 ا� Hل اtوی� fإ cم �� ج�ف ا����Pإن��ن ی وf ی�ج

cوج:  

C-ُ'َ�9َ َ�ُ- َزْوNْ�ََوَأْص�  
  )س�رة اUن��Bء(

�(��� 
  : ی� أی�2 اxزواج �4�cوا أ�(ا�)� م� ا
 ���4�h ا

�ْ�ِ�و 5ِ�ْ ا�3َ�ْ  َ 5�ْ Lِbا�� Bْ�َ 5��Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َی�Pُُل: ِص َی�Pُُلََ Lbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� kَ�َِس Lُbإن :  

 ))�Jَ4ُ+ُ- َ�ْ�ُ� َی��ُء، ��pُ َ��َل ِإن� ُ�ُ�(َب َ�9ِ* �َدَم ُآ���2َ َ�ْ�َ� ِإْصَ&0َْ�ِ� ِمْ� َأَص�ِ�ِ� ا���ْ�َ	ِ�، َآGَْ�ٍ; َواِ�ٍ=، ُیَ

  ))ا�����2ُ ُمَ��4َف اGُ�ُْ�(ِب َص�4ْف ُ�ُ�(َ��9َ َ:َ�� َ��َ:QَPِ : - َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���
  )ص��� ���2(
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�T وجt��<� cة    H�� ،_�� 
 زوج�_ ��3�Mو cوج T� Hا k� h��iی* ؟ إذا اص�� �E�3 ه\ا ا��

،���uو 

 زوج�_ ���B وه��M ���� cخ��E اس����P_، و����_ ی� _�  Hا k� _�M��وإذا ��ت 

 T� Hا �� LB�M 5<� ،���� Lأن k� خ�Qف ا�i��� ،�ًرًا وان�4ا��Pوج� ازورارًا واح�Tا� 
�M ی��

cوج.  

4ق، ����   � f 5?أزواج E��وص�Mا أی?� ا!خ�ة، آ�h أس��r3B� k اUخ�ات ا�����ت X>�ى 

�5 ا�����o، ه\ا ا�\ي f  اس��Pم هfzء ��E أ�� اH س�h3 ث��ء f ی4ق، �� Tج���k�P ن��_ أن_ 

�T وج�M cل Hن اU ،��o� أن 
ر أن یq�� ��o �5 ��� ا��gB أنh ی(Pی:  

C�ْ2ِ�ِEُ>ْ َ�ِ 4ُ�وا َم��hَُی ��P�َ ٍم)ْGَ�ِ 4ُ� َم��hَِإن� ا���َ- َ�� ُی�  
)�  )س�رة ا��

  �?� E�3� f ی�Qا hن�<� c����� ���oآ�ن ا�� ��.  

� ُی4�hَُ�وا َم� ِ�َ ْ<ِEُ��C�ْ2ِِإ�P�َ ٍم)ْGَ�ِ 4ُ� َم��hَن� ا���َ- َ�� ُی  

��c�3���� c ه\J ا������� اh��M أن ���ء    �� H5 ���ه� ا� �?�� jوخ�� c�3� J��أخ �5 إخ�ان�� 

�5 ا��3 L��tس ،L�ا��أ k� L��<g� إ�� �<g� �?P��i� E���c، ذآ� ا�3�L��� �M و��5 زوج�L ح�E أ�Xف 

L� h�M ،ع�g�� ��ً���� �[ً�X �� :�?ر ��(�ری��Uدت ا��  .أِزْل ه\J ا�������، و��� أزا�?� 

  L� ل�M 5���� أراد ص�ح ا�ی5 أن ی(�ه ��ض ��ی�B، ث2 اس��gر أح ا����3ء ا��ر��ه\J ح�ام، : 

�Lu�B ا 2�t�� ،ه��o�t� ی�����ن ح�ام �اء ��Pء، أ�� ا�����pUخ\ه� �5 اt� ا���M c� ،ء�o�!ر �?\ا ا�B<�

L� :ل�P� ؟ �Bا���ی h�oأ� hرب وأن��� jآ� : �Bا����43 وا���ی J\ه Eo��43، ���� أ�� k� f أج�ه

سPو��� ا� ،Hا J�4ن ����eا�.  

   �� 2<� cPردت أن أنt� ،_��� �� Eح� Hا k� ًا�� ��Pم �k� ��4 اH س�( ان3>�س�ت وا��� ج��

Zآ ����zآ�ن ی Hأن ا ���زواج_ ا!س ��e� ،5�z� h5، أن���zزواج ا��Uت ��5 ا�<g� 5� ًا��

 Hا Eب إ��P�� أن �oBوی� ،_��e� أن Hا Eg��و ،�?��e� أن Hا Eg�� أن �oBو��5 زوج�_، ی� _���

�?����_���� Hا Eب ه� إ��P�� وأن ،.  

��دة وا��ح��، ا���دة ه� ا��
 وا��ح�� ه� ��cZ ه\ا ا�Tواج f ی�?�ر �c ی����، وا�\ي ی�>�L ا�

  . ا!ح��ن


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا�(��ل ��e�� 5ر إس��� ) :140( ا�رس  -��

  23-06- 2002: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

 5� q��  ع�����(L �� درس �5 دروس ا�ی5، و�>5 ه\ا ا���tع آ��\ي س��ا����tف أن ی���3 ��

���L وس�2 Hا Eص� H5 رس�ل ا� ورد Mع ا�(��ل، و��  : أ��X y4ء �� ح��ة ا!ن��ن وه� ��

َ'ِ	�7ٌ ُیNِ;% ِإن� ا���َ- .... .َ:ْ� َ:ْ&ِ= ا���ِ- ْ�ِ� َمْ�0ُ(ٍد َ:ِ� ا��9ِ&*4 َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل(( 

  )).....*اْ�َ#َ	�َل
  )ص��� ���2(

ا!ن��ن ی�E3 إ�h�� E ج��c، وإ�E ا��أة ج����، و��آ�B ج����، وإ�E حی�P ج����، وإ��B� Eس   

��� ��Tوج� �����B�M �B أس�س?� ����3 �u ���u دة�B3ا� hإن ا�(��ل ه� ث��ة ا!ی��ن، أ��� c� ،cج��

�� ����Pلی�Pح���� ی cوج T� Hإن ا c� ،ا�(��ل j��3 �� آ��ی�، ا���3دة ه� أن   : �� إ�E س�3دة أ�

C�ْ2ُGَ�ََخ Qَ�ِ<َ�َِو Qَ%�ِإ��� َمْ� َرِ�َ� َر�  
  )س�رة ه�د(

   ����P5 ی�م ا��zإن ا�� c� ،L��ج cج L���)� 2 ������3ا?Pه2 أي خ�3��� 2?P2 ���ح�?2 أي خ�?Pخ�

Hذات ا Eإ� �eة خ���5 س��  ی��eة ا���g5 ن� 
�oة ی�eح�دی* نUا r3� وي��آ��  L��ج cج !

  :و�� اQی� ا�>�ی��

  C)23(ِإَ�� َر�fِ�>َ �2َ4َ�ٌة ) 22(�ُوُ'(Wٌ َیْ(َمِ�ٍ> َ<�ِضَ�ٌة 
)����Pس�رة ا�(  

ي ا���3ي، هfzء ا�\ی5 ی\ه�Bن إ�E ا���ه  �Uل ا��)��� k���� ذا ا�(��ل ث��ة ا!ی��ن، �>5 أن��� �

 5��T وجc، ه2 ی�Z�Bن  Hا �?��� ������ E����، �(��ل ��� ��ی\ه�Bن ؟ ������3ا �(��ل 

��E وجL اUرض إf وی��ق إ�E ا�(��ل، ا�(�� ��?� آc ا�(��ل، �k أن ه\ا  ا�(��ل، �� ��� واح

ای� ه\ا ا�رس �����t� qً� أن ی���3 �� درس دی��، و�>�L أ�� �� h�M ع آ������ع �� ا����� y4

cوج T� Hا Eإ� c4� أن ،y�iا�(��ل ا�� Eإ� c4� ح��ة ا!ن��ن أن.  

ه��ك �c3 ج��c وه��ك آ�م ج��c، و��jM ج��c، ح���� : ا�����ع واسk جًا: أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

 2?��� ��Pأن ی Lن�<�S� وآ�ن ،�<� c5 �5 أه<�� �������L ا�4�ة ا���م  �Bل ا���M Eإ� �o4�

 ��>5 ��?2، ���� س��M 2?�tًءMو ،�ً��B� :ا���M 2<� c�: أخ آ�ی2 وا�5 أخ آ�ی�M ،2ل: �� ���eن� أن� ��

  .اذه�Bا �tن�2 ا��P�iء
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  )ورد �� اUث�(

  c��)ا� jM�3ا �5 ه\ا ا���Bg� fل �]�ت أ��ف ا���ات و�Pددوا ه\ا ا��� M : ة�ا�4 L���ح���� آ�ن 

  : وا���م �� ا��M jR�iل

  ....)) ی)� �q+ *�: ;Dc Q أ���*، و�)� :�+�QP ه* أوس� �* إن ��(( 
)�Bu�Pم ا�����(  

   hأن �� kه� أوس _�������� �� أ���� و�>5  _B�p 5� ��B3� �?�� ا����� ا��� أن� J\>5 ه�إن �2 

�T وجc ؟ �5 أجc أن ��L���)� c4، �� ه� ا��>���  H�� c4�� ذا��� 
�M E�� Hا �?�Pا��� ی�

  ؟ 5�zا��

C-ُPَ9َ�(َِ�َل ا���ُ- َس>ْ َ+َ�  
  )س�رة ا�����(

 LBP3� ������ ج��ل ه� ا�(��ل ا�\ي ی�� B�M_، �>5 ی�ج ج��ل ��دي ح�� �uرئ �LBP3 آ���، وی�ج

  .س�3دة

  .ا�(��ل ��e�� 5ر إس���: ��\�_ ����ع ه\ا ا�رس

   2��و����� و�5، ���2�3 �� ه� آ�5R، ج�ت ا��3دة ��E أن ا���3رف ا��gBی� �j�4 �� أص��ف ث�ث� 

 5� y�iة ا��5، �>5 ن��Rدا Eی���� إ� k��� ء�X cآ ،k��� أن ی>�ن، وا��5 �� ه� �oBوا������ �� ی�

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���M :  

  ..... ))ِإن� ا���َ- َ'ِ	�7ٌ ُیNِ;% اْ�َ#َ	�َل(( 

 ���5�z���� �P ج��c �� أ�L��3 وأ�Mا�L وح�آ��L وج���L و�  M _آ�>2 ی2�3 أن L��M����L و�J�?e و

 L�[�?� \خz�� ن��نS� ! 3� _����
 إذا �u م�ث_ �>�Sذا ن yi���E ه�t��B?� Lط آ��L، أ�� إذا ح

 �� fا�(��ل إ hBZی f ،����3و� yiو�� �?e� ن���ا�>�م ���E آ��L ���ء �E�3� ،L��3 ذ�_ 

t>�ن ه��أن  �oBی� ،�Z��Zا���ح�� ا��ج���� L��3و� 
�u L��ح��� وآ L.  

آ�X cء آ�� �Mل ا����3ء ج���L وح��L آ��5 �� ا�>��ل ا��L� yR، أ�� إذا آ�ن ��r3� L : أی?� اUخ�ة

  .�5 وا�(��ل، و��L�� q آc ا�(��لا�>��ل ا��r3� L��� L� yR ا��

�ت ا��� ���ا�� �� ا���س ا�(��c ج�k آc ا���4ت ا��� ���y �����س، ا��� ا�(��c ج�k آc ا��4

L� �PR�ا� L���4� c�)ی c� J��p ��4ت� c�)ی f ء�X cأن آ �P�M  .ا��� ا�(��c، �>5 ا���iP ا�

  : �Mل

 �  C)50(َ��َل َر�%�9َ ا��ِ>ي َأْ:3َ� ُآ�7 َشْ*ٍء َخ��pُ -ُGَ�ْ َهَ=ى ) 49(�َ��َل َ+َ	ْ� َر�%ُ)َ	� َی� ُم(َس
)Lu س�رة(  

  ....ا��L� �PR، ان�e إ�E ا���i وا�Toال وا��ردةأ�J�i ا���4ت ا�>����   
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C -ُGَ�ُْآ�7 َشْ*ٍء َخ �  �ا��ِ>ي َأْ:3َ

  L� �PR�ا�>���� ا� L�ص�� J�i�  .أ

  ��pُ�)50(C َهَ=ى 

�5 أذه�ن>2 أن ا�(��ل س�� وا��� �� ا��3�4 ا!�?��، أf ��ى إ�E : أی?� اUخ�ة ا�>�ام   
�oی f

�P3ا� ����ل �(���?� ؟ ! ل �(���?� ؟ أن�اع �5 ا���_ �P3ا� ���� ��iأن�اع �5 ا� fى إ�� fأ ! fأ

���?� ��س2 ا�(��c، ! ��ى إ�E أن�اع �5 ا�Tه�ر وا��رود وا���B��ت �tخ\ ���B�Uب �(���?� ؟ Hا E�)�

 إن اH ج��c ه� ا�\ي أ�ع ا�(��ل! أf ��ى إ�E وجc�u L ج��f c ی��E �5 ن�e إ��L رو�� ج���L ؟

ن� ���eة إ�E وج?L ا�>�ی2، �?ف ا��B3دة أن ��?� ا����وات واUرض، وه� ا�\ي و��ن� �(�� �وو

�����k ���(��ل، �>5 أهc ا�ن�� اس��PBا ا��Uر وأرادوا ا�(��ل ا���دي ا��iرئ ا���ن�، وه\ا ا�\ي 

 �5 أن ی���c ا�>��f cوج T� Hا �?�� L�
 ه\ا ی����k ���(��ل، وی���j �� اس����P3� ا��� ��

  .اfس����ع

  .�ل س�� وا��� �� ا��3�4 ا!�?��أول �>�ة ا�(�: أی?� اUخ�ة

  : اQی� ا�>�ی��

ِم9ُْ- َ�ّ&ً� �َوُهَ( ا��ِ>ي َأْ<َ�َل ِمَ� ا���َ	�ِء َم�ًء َ+َ ْخَ�ْ'�9َ ِ�ِ- َ<َ&�َت ُآ47 َشْ*ٍء َ+َ ْخَ�ْ'�9َ ِم9ُْ- َخ�Dًِا ُ<Mِْ�ُج 

ُم�JَPَِ�ٍ-  ِمَ� ا�7ِMْ�9 ِمْ� �2َ0ِ�ْ�َ 9ْ�َِ(اٌن َداِ<َ�ٌ! َوَ'��9ٍت ِمْ� َأْ:�9ٍَب َوا���ْیPُ(َن َوا��%م��َن ُمPَJِْ&2ً� َوcَْ�َ�ُمPََ�اِآ&ً� َو

  C)99(اْ<gُُ�وا ِإَ�� َpَ	Wِ�ِ ِإَذا َأpَْ	َ� َوَی0ِ9ِْ- ِإن� ِ+* َذِ�ُ)ْ� Vَ�ََی�ٍت Gَ�ِْ(ٍم ُیbِْم9ُ(َن 
  )�مس�رة اUن3(

   cآ ،cج�� �e�� �?� �?M5 �\ا�اQن ی�ج ��ح�ت ���� را��M جًا ��?� ص�ر ��اآL، ا���آ?� ��ً� 

��آ?� ��E حى X>�?� و��ن?� وح(�?� �Mا�?� ورا��R?� و�3u?�، آ�?� ���ص� ج����� �� ه\J ا���آ?�، 

�T وجc ی�Pل H�� :  

  C)99(ِ- ِإن� ِ+* َذِ�ُ)ْ� Vَ�ََی�ٍت Gَ�ِْ(ٍم ُیbِْم9ُ(َن �اْ<gُُ�وا ِإَ�� َpَ	Wِ�ِ ِإَذا َأpَْ	َ� َوَی0ِ9ْ

���L ا�4�ة وا���م : أی?� اUخ�ة ا�>�ام   �Bل ا���M 5� y�gرس أن ی�c3 أ��ز ح�P�P أ��M?� �� ه\ا ا�

  :ح���� ن�e إ�E ه�ل �Mل

ْ�ِ- َوَس��َ� َآ�َن ِإَذا َرَأى ا2ِ�َْ��َل َ��َل ِهَ��ُل َخْ�ٍ� َوُرْشٍ= ِهَ��ُل َ�=��Pَ�َ �9َpََدُة َأ<�ُ- َ�hَ�َُ- َأن� ا��9ِ&*� َص��� ا����2 َ:َ�(( 

َهَ; ِ�2ْJَِ� َآَ>ا َخْ�ٍ� َوُرْشٍ= ِهَ��ُل َخْ�ٍ� َوُرْشٍ= �َم6ُ9ْ ِ����ِ>ي َخpَ QَGَ�ََ��َث َم��اٍت ��pُ َیGُ(ُل اNَ�ْْ	ُ= ِ���ِ- ا��ِ>ي َذ

   * ))َوَ'�َء ِ�2ْJَِ� َآَ>ا 
  )س�5 أ�� داوود(

   cأن آ �Bم ی����ة وا���ا�4 L��� �Bم ا���آ E��ن� إ�E اH، ���ء Xن�� وی�  أي أن� أن��L� k �� ا�
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 ���Iوا�� ،L��5 خ� Hا E�3ف إ���ة أن ��B<ا� Eو�Uا ���Iن، ا������Bن آ����Iو L� Hا LPء خ��X

�5 ا���c وخ�رت H س�جًا ��ا�\ي حc4 ؟ ازددت ����3  ا��Zن�� أن ����L� k �� ا�ن��، �� �Mأت آ���ً�

��H �5 خ�ل ه\ا ا�����ق ا�\ي ی�i3 ا�c�3، س�اء أآ�h ا�c�3 أو � 2�tآ�L أنh اQن ���?ف ا��Zن� 

أن ����J\?� k ا���دة ا��� ���(?� ه\J ا���gة، أ�� ح���� ���3ف إ�E اH �5 خ�ل ا����� حhPP ا�?ف 

  .���ق، ا�?ف اUول أن ���3ف إ�E اH س��BنL و�E��3 �5 خ�ل خ�5�LP خ�y ه\ا ا��

�� إن   Pا�� �� ،��i5 ا��ي ��س���ت ����� ���ج�� �5 أرEM ����ى �Sحى ه\J ا���س���ت ��

 ��iى ا����� Eإ� �P��� f ة ص�3?� ا!ن��ن�R�u 2e��L��e ! أ jوزن خ�� Eی���ج إ� ��iه� ی

ح���� ی���yg ا�?�اء، ا�?�اء یc4 إ�E آc ج�2 ا��B�� ��iد ���ت ا��p���  ��i، ی���ج إ� E��Bی

�� �5 دون ��U jMن �r3 أن�اع ا���iر ���i س�ً� وث��ن�5 س� !  

 ��iى ا����� Eإ� �P��� f ة ص�3?� ا!ن��ن�R�u 2e�ی�ج ��س��� ! ��س��� واس�3 جًا إن أ

f ا!ن��ن L3ص� c�3� 2e�ا��ر�M _�\� c�3� �Mل !  ی�EM إ�E ����ى ا��ر�M أخ�ى �5 ا���B��ت إن أ

E��3� :  

Cُء�	ا0ُ�َْ�َ Wِا���َ- ِمْ� ِ:َ&�ِد �JَMَْی �	ِإ<�َ�  
)�u�� س�رة(  

Xَْل ِهَ��ُل َخْ�ٍ� َوُر�Mَ َ . أن Eو�Uا L���Iو ،Eو�Uا L���I5 و� k���� أن �oBی� L��� _��� kP� ء�X أي

L���Iو ،L��5 خ� Hا E�3ف إ��� L� k���� ن�� أن�Zا�.  

�2e3 ا���س f ی��� �?2 دخ�?�g� 2اء ا�Tه�ر ��س���ار ��P ������س�Bت، �� وh�M أ��م ��kR زه�ر   

 �� ،cوج T� Hا h�Bر وس��iت وا��Xأ��ان ا���ا �� h��t� �� ،Hا �?�و�h��t ه\J ا��Uان ا��� أ�

 yف �5 خ�ا�Tه�ر، أي إن_ �h��3 إ�E اس2 ا�(��c �5 أن_  f���gي آc ی�م ا�Tه�ر إن_ حhPP ا�?

P�gی�5 یTس� ا��  .�ن ا��Uان �5 ا�Tه�ر وا���ا�Xتخ�ل ا�Tه�ر، آ�Bر �?�

  : Oی� ث�ن��

َوَ�ُ)ْ� ِ+��2َ َ'َ	�ٌل ِ��َ� ُ�ِ�یNُ(َن َوِ��َ� ) 5(�َواْ�َ ْ<�0ََم َخ�2َGَ�َ َ�ُ)ْ� ِ+��2َ ِدْفٌء َوَم�9َِ+ُ� َوِم�2َ9ْ َ�ْ ُآُ�(َن 

  C)6(ْ�َ�ُ�(َن َ�
)cس�رة ا���(  

�5 ث�5 ا����رة آ�5R ی�c� _3� ju�3 إن    j3� �R��� ع�Bی cأن�اع ا��� r3� أن Eج���� ح� cا���

 k��r3 اUخ�ة ا�>�ام ا�\ی5 آ�ن�ا �� أ��ی>� أخ�Bون� أن ���ثً� ����� ج�دة �zآ أن رآ�ب ا���c ی

، ����� إد�B<وا�>����5 وا� 
�Pا!ن��ن أ��اض ا� B<وا� 
�Pن��ن أ��اض ا��� 
�ن رآ�ب ا����رة ی(�

  .وا�>����5
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��ً� M�Xً� ���ذا ؟    c�3ج��ل ا�>�ن، ا!ن��ن ی E5 إ��zا!ن��ن ا�� �eن h��� ة��Zی�ت آO نO�Pا� ��

 cن ج���<� Eإ� 
 ی\هM ،Jدfوأو Lزوج� k� L��4�آ� ی���ح �� ���L وی(�q ج��� ����ح �?� أ

� أو ��ء ن��� ی��k خ�ی�J وإ�E أX(�ر ��س�P ج����، �(Tء �5 ح��ة ا!ن��ن و�>�ن ��L حcP أخ�

�T وجc، ���(��ل أ��X y4ء �� ح��ة ا!ن��ن،  Hا yخ� ��� kن ی����t� LB3� ث��ر jiP5 أن ی� �f

�h�� 5 ج��c و��ن ث��ب ج���� و�5 ��اآL ج����، أنh ����ر ا���آ?� واحة واحة،  *�B� 5� *�B�

  .ا�>��ل ا��yR �?�وج�د 

E��3� L��M ء ا������ ح���� ���وا���� �P�Pا�� :  

  C)6(�َأَ+َ�ْ� َیgُ9ُْ�وا ِإَ�� ا���َ	�ِء َ+ْ(2ُ�َْ� َآlَ�ْ َ��9َ�ْ9ََه� َوَزی���9َه� َوَم� �2َ�َ ِمْ� ُ+ُ�وٍج 
  )س�رة ق(

�ء، �>5 ��ة ذهhB ��>�ن ا���وج �PXق، f ی�ج �PXق، ن�5 �� ا��ی�� ��3ون جًا �5 ج��ل ا���  

ری�� واس����e��� h3 ا����ء �� ا����e�� ،c یtخ\ ���B�Uب، ن���p �� 5ة ا��ن وا��gارع 

  : �Mل. وا�>?���ء ��3ون �5 ج��ل ا����ء

eان ،Lت ج������P�   �س��� ا��gء �5 ا���3ب أح

�9َ�ْ9َ�َ lَ�ِْء َ+ْ(2ُ�َْ� َآ�	َ��ا� �  C)6(َه� َوَزی���9َه� َوَم� �2َ�َ ِمْ� ُ+ُ�وٍج �َأَ+َ�ْ� َیgُ9ُْ�وا ِإَ�

�T وجc خ�y آ��c ��م Hا yخ� Eإ�.  

�2e ا���\ �L : أی?� اUخ�ة   c<X L� وا!ح>�م، ا!ن��ن �Bوا�� y5 س��ت ا�(��ل أی�ً� ه� ا������

 2e��2e ا���\، �>5 �2e ا���\  ��X�g�� ح�ض و�� ا���ض �>�ن�ن L� ذا ؟ ا!ن��ن��� ،y�� T����

��y زاوی� ��R�M ه�� ا���X�g، �� أن �2e ا���\ آ�ن ����P� �ً��P وی��?�  L2 و�� ن?�ی��P��� Lأن

 �2e3 ج���L، أ�� ح���� P� ،k��� ا!ن��ن �5 دون وس� c<X ا���ض �>�ن �� �X�gوا�� ،�X�g����

��y ا���\، 
B�� ج���� �e�� وس� ا!ن��ن ه\ا kث2 ی�� yل ا�(\ع ن�� ا���Tا���\ ه�  ی� y�3�

ی ا��Pي gا!ن��ن ا� ،���R�� 5 وخ���5 آ��� �pام آc واح ا�\ي ی���c آc ا�cPZ، ی���c �� یTی

 5u j4ن cی��� ! c4ح� ه\ا ا���f yس������ ،c��)ام ا��Pا� cا���\ �5 أج y����y ا���\، و Lی����

یh ا��>�� وا�(��ل، ا�(��ل �� داخ�� �� أي �>�ن ؟ ��c4 ا��آ�B خ�رج�، �� دhPM �� ا����صc رأ

yن� ه� ا����س�Zم ا��Pا��.  

  C)10(َوَهَ=ْیWُ�9َ ا��9ْ#َ=ْیِ� ) 9(َوِ�َ��<ً� َوَشPَEَْ�ِ� ) 8(�َأَ�ْ� َ<7ْ0َ#ْ َ�ُ- َ:9َ�ْْ�ِ� 
)�Bس�رة ا�(  

  cوج T� Hا y5 خ�� Lه\ا آ� ،
  .fح� ا��أس و�� ح�ى، ان�e إ�E ا��3g وا�(B?� وا�5���3 وا���اج

َ̂ ُآ�7 َشْ*ٍء َ+Gَ=�َرGْ�َ Wُِ=ی�ًا    C)2(َ�َخَ�
  )س�رة ا����Mن(
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  : ��� أجTاء ا!ن��ن ������ ��o��� �M، اQی� ا�>�ی��  

  C)7(ا��ِ>ي َخQَGَ�َ َ+َ�(�اَك َ+Qَ�َ=َ0َ ) 6(�َی� َأی%�2َ اkِ�ْْ<َ��ُن َم� ��cََك ِ�َ��Qَ4 اْ�َ)ِ�یِ� 
  )س�رة اfن��iر(

��3ً� ��J ا�����4 و��L ح�r ی�M��� �3g، ی��3 أن ا!ن��ن أح  u ول���ذا S� ،L3B(�ح أص�نً� ��

ر أآ�B ح�����  f����U ،cن P� h�4ب آ�ن�Uا J\أن ه �� ،�o��� ��<�� ������ ��4ب �� ا�(�Uا

 E��اUصkB ج�ح ��Mً� و�q ه\ا اUصr3� kB ا����ض ح�E �� ا��3iم ��2�t، أح��نً� ��k یك 

ن_ �����k إ�E دوي وه� دوي اUج?Tة ا�اخ���، Uن اUج��م ا��B�4 أآ�Z ن����M ��ص�ات �5 أذ

 c<g� LR�gص�ت أح k5، ��\�_ �� أن ا!ن��ن ی����Rوا�� 
�P�3ء وا��Uوي ح�آ� اا��oزات، �?\ا ا�

c���� f L�ح�� �B<�.  

���د��M Lل   �� hآ� Hا Lرح� ����ن: أخ 3� 
�P�� ص��م hBلرآ�M �Mخ�د L�� � : ،cأن�م ا��� f


 ی�ج ص�ت �?\ا ا���4م �P�� ��Bن cآ k� c�3 �?� �5 ا��(��، أ�� �� س>�ن ا���Xأ f ر�?����

�ًZ� ،ء�gحUص�ت ا k��� f أن L� yآ��ل ا!ن��ن ا�\ي ی�� ،LB�M �� 
اUص�ات : ا��3ن� ا�\ي رآ

��3 أی?� اUخ�ة �� � 2�U 5<صh�B ح��ة ا���س �� اUرض أ��اج?� ا��4��� �����، واH ه\J ا��

����u�?<اج ا���Uآ� ����� f ����4اج ا���Uق، �� أن ا�i� f �ًج���.....  

   J\ه ،������� cی�� jص�3?� ا!ن��ن أر�5�3 أ� ����E س�t� ���� h�Pي و���gا�� Eإ� hBذه �Bآ��

E وص�h، �5 ه��ك أرس�h ص�رًا ا���آ�B اس���ت �� س��ه� إ�E ا����gي آ2 سh س��ات ح�

 ����� f ن?� أ��اجU إ����، أ�� c4�f وإ�Xرات ��B ا��Uاج ا�>?�����u، �� أن ه\J ا��Uاج �����

 آc �� ی(�ي �� ا�2��3 �5 ح�وب وc���M و���(�ات ����� f ����4اج ا���Uإ����، �� أن ا hوص�

  .�3ً�وأص�ات أ��اج و����ن�ت وأص�ات �c��3 ن��L3 ج�

   ����� f ����4اج ا���Uأن ا �� ���5 ��>2 دخc ���ق ا����س��5 ؟ هc ی���c أن یL�� EPB س�

 ن� �� ا���(����\�_ ه\ا ج��ل، أن ا���ج� ا��4��� �����، ا�����ن ! �>�نh أص�ات ه\ا ا���ق 

�� ،2�Uوب �5 ا\� �ً�Rدا Jآ�\� hآ� �� J���� ،ًا�T وجc أ�H L��3 ج��ل أن ���jM�� E ���ج ج

cآ�� _Pج���� وخ�.  


 ا��gی�ن ا���ج� ه2 خ��X qای�5، ی� أحه�M 2ل �� أح اUخ�ة ا�>�ام�Pي ا�\oی�ن ی�X : أح��نً� ی�

 �3g� ود دون أن  ! أن ا�(�c<g� 2 ذا�� ی�X k�4ی�ن�ت �(��ع أ�iMره� ی��وي ا��gی�ن ا���

  C)7(ا��ِ>ي َخQَGَ�َ َ+َ�(�اَك َ+Qَ�َ=َ0َ ) 6(�Qَ4 اْ�َ)ِ�یِ� �َی� َأی%�2َ اkِ�ْْ<َ��ُن َم� ��cََك ِ�َ�

   �Pی�u ی��oB أن یtآc ا!ن��ن آ���iP أن ! ���f�� c ه\ا ا���c4 آ�j ن��3 ؟ آ�j نtآc ؟ f ی�ج

 Lا�5�4 ����ن y3وی� �iBی� ! L�� y3ی� Lص�� Lأ��� ��� cوآ �iB�� k��)ی�� ا�T� J��  ه\ا ! 
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�T وجc و�h�e اH آ��ل �y�iا���c4 ه\ا  Hا yخ� �� h��t� آ��� kص��Uا ،cآt� ج��ل .  

  C)7(ا��ِ>ي َخQَGَ�َ َ+َ�(�اَك َ+Qَ�َ=َ0َ ) 6(�َی� َأی%�2َ اkِ�ْْ<َ��ُن َم� ��cََك ِ�َ��Qَ4 اْ�َ)ِ�یِ� 

  .إدراك آ��ل ا��3�4 �5 ا!ی��ن

  َ ْرِض7ِ�ُ�C اْ<gُُ�وا َم�َذا ِ+* ا���َ	�َواِت َواْ�
)qس�رة ی�ن(  

�� ا����k ��ون أن اUرض ج��، اUرض خ��اء اUزه�ر ا��ی�ح�5 اXU(�ر ���Zة ا����Tp Jی�ة،   

 �_ ج��ت �(�ي �5 ���?� اUن?�ر�  .ه\ا آ�L ج��ل ����h اH ن�eك إ�E ص�L�3 ا�(���� وأنL أ

  .أول ��Pم ����P� 5ت ا�(��ل أن ی��� �5 ا���3ب

��E إخ�ان_ ه\J ا���P�Pأ��: أخ آ�ی�M 2ل   �P�� أن _��� E� : أن 
�� أن إن��نً� أن(
 �uً� آ��ً� ی(

 5� ��Z�� ،ء ا���ن�Mزر �?� ،�?B�M �� ی�� H س�جًا Uن ا��� أن(
 ���ً� �� خti �� ا��gی�ن وا��ری

 �� یc ا��gی�ن وا��ریB� �� �?�دfت �5 و��
 �� س�ری� ��(�ي �?� ����� خ�ل س��Bu 2� 
�Pا�

 jأ� �R��3أر� 
�u 
�Bu ن��B� �� دةfا�� �Zی�� l4��� 
�M ج�اح 
�Bu س�ری� cآ �� ! ن(

خ�ل س���ت د�h3 : وا��E�g ث�ث���R أ�j وا����رة خ��� و��gی5 أ�j ح���� ������رة، �Mل

ه\ا �Xء ��c �� خ�LP س�R��3B وخ��� و��5�X أ�j ح�E أنP\ت ح��ة ه\J ا�t� ،���iن یt�� ا�c�i آ

�eا�� hی��.  

: �Xب ��Tوج أر�5 زوج�L ح��c ی�Pل �?� دا�Rً�: �5 ی���5 س��4M h3 �5 أخ رج�ن� أن أن�P?� إ��>2

ه� ی��P?� ��زحً� أو �?دًا �>5 اH أد�L �?\ا، ! أن(hB ���ً� �� ی ! إن أن(hB ���ً� س�ف أkiM یه� 

Eا���� �� ا���iP� �ً��� LBووه.  

��E اH: �امأی?� اUخ�ة ا�> _�  .ا!ن��ن ی��oB أن ی���h إ�E اH، آ�X cء �� ا�>�ن ی

3Buً� ن��ث �5 ا�(��ل ا���دي، �>5 ی�ج ج��ل ���3ي، ا�(��ل ا���� ذآ��L �>2، أ�� ا�(��ل   

 ���z� yص�X L�� cاه Tی* ��>2 ��ج�� k����� �ًال أح��ن�MUج��ل ا Lخ� ج��ل ���3ي أو�Qا

 yiت ون�P�Bi�او���M و��4ح�، ا�(��ل آ�� ��ج��ل ا��جc ��4ح�L، وا��3ب آ�ن�ا یzخ\ون : وا

 L�3ی��2 ا����ن ج�ء �� e��5 حyR�P ا����ة���4ح� ا��جc، اUدب �5 �5 أ ��Zا�� ��B3ا��.  

��Bرة ��دی� f ی�ج ��?� ج��ل، أ�� �r3 ا��3gاء : واح ی�Pل ،
R�4ا�� ��������o ا��i��B �>�ث�ت 

  :�Mل

>q�6� رزاءx�� ء م� <&�ِل    * ا�=ه��Jc *+ اديb+ ى  

  �)��ت ا�9��ل :�� ا�9��ِل        +)69 إذا أص��9P* س�2م
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  : آ�م راkR جًا، ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

))�َ �ِ0ْ4Jا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ��َل ِإن� ِمَ� ا� �  )) Nِْ)َ	ً! َ:ْ� ُأَ�*4 ْ�ِ� َآ0ٍْ; َأن� َرُس(َل ا���ِ- َص��
  )س�5 ا�5 ��ج�(

�� ��M ��oل�X j�3، وصRرا   :O �3Xخ� ��g� Lه

  +* �&� ��د و+* اسP)&�ر ه�م�ِن        :(اء آ�; :�� أو��ر م9=+!

�E�Pا���0 +)�- إذا اخ ;�Nِن         و��N7 �ـhـ* �ـ(+ �h9P9= ا�:  

أن� أ��4 ا��3ب �� : أ��4 ا��3ب �Mل ��� ا�>�م أح��نً� ص�ر را�3R جًا، آ�ن ���L ا�4�ة وا���م  

  .و�Mی� أ�cR�BM �4 ا��3بأن� ��M 5ی�، 

  .ه\ا ن�ع �5 ا�B��p اس� L�tآ� ا��ی� ��� یLBg ا�\م، ���>�م �L ج��ل

   5� ،hgده ���iوع ا�(���3 �5 ا���� cآ �� �?��u k2�3 ج��� ����oد ا��Bا� r3� ي أن�eن h��

�<� �P�3�� ذه�� �� ���iًا، ا��ن� �� آ��� ا��gیq�� �3 ه��ك ��دة خ���i أ��� Eح� �P� ����X ت��


 ؟ �MلBا�� �� h�tس ،���i5 أن ی�2�3 �5 ا��� �f �3��)��� ب أي ��ع�oه\ا ا�2��3 : �� ج���3ت ا�

 �5 أن ی�4غ ا�>�م ص���p ج�ة ��ة إن��ن ص�غ خ�Bًا �Mل�f ؟ L��� cPی� jی��� ��س���اد : آ�

� j�3ًا، �� آ�ن ا���Bرة ���BM ج J\?� ،j�35 ��س���اد ا���u5، ه� �� ص�ا�?�؟ ی��� ����ا��uا���

��E  ی��� ��س���اد ا�j�3 ����ا5��u، أح��نً� آ��� �Mل و��h أ���� ح���� ُأc�M ����ً�: ی�5P ا���M ��� �oل

 ���4� Hا �� EPأ� 
  أي ج�

3�   : ��o���� j ����ص� �Mله\ا �Mل أح ا�����4 وه� �� ا�(��، ��اح

� +* ا
 م��:*       و��6 أ���* ��9	� أ�7P م��	ً� Gأي '9; أ� ��:  

، ا���o ا�(���� ح�آ� واحة ی��cP �?� ا!ن��ن �5 ا�(�� إ�E ج?�2، ا���o� �o ا�O�Pن ا�>�ی2! ه\ا �(?�2   

��Bث�� آt� �?�.  

yMد :E��3� ل�M _�\� :  

  C)33(ْ� َدَ:� ِإَ�� ا���ِ- َوَ:ِ	7َ َص�N�ًِ� َوَ��َل ِإ<�9ِ* ِمَ� اْ�ُ	ْ�ِ�ِ	�َ� �َوَمْ� َأْ�َ�ُ� َ�ْ(wً ِم	�
)h�4� س�رة(  

  jم س���ج��� آ �� qاج�.  

َ�� َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َ��َل َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم� ِمْ� َ�ْ(ٍم َیGُ(ُم(َن ِمْ� َم8ٍ�ِ#ْ (( 

  )) ْ>ُآُ�وَن ا���َ- ِ+�ِ- ِإ��� َ��ُم(ا َ:ْ� ِمEَ�'ِ 7ِrِْ! ِ�َ	�ٍر َوَآ�َن 2ُ�َْ� َ�ْ�َ�ًة َی
  )س�5 أ�� داوود(

fح� ه\J ا���Pءات �� ا���Bت ����ع ا��ی* �B�p ون���� ا����ر و��Bه� �tآ� ��\ات �3
 و�?�   

���T وجc ه\ا آ�م ج��c، وزی�� و���خ� ����Uال واUوfد f ی�ج ج��ل، أ��ّ إذا  H�� ا���س h�  
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  .ان����P �5 ج��ل اXU>�ل إ�E ج��ل ا�>�م ث2 إ�E ج��ل ا�3�Uل

C�ًN�ِ7َ َص�	ا���ِ- َوَ:ِ �  �َوَمْ� َأْ�َ�ُ� َ�ْ(wً ِم	�ْ� َدَ:� ِإَ�

�5 ��ا ����i� jM��Pل l4M k��� ج��� �� q�)� �ًأح��ن : ،Egان� _B�M نt� �3g� س�رن� Hوا Mو

q��)ا�� �i3�� 5����4ل ��3?2 �\آ� ا��M.  

   ��B5 آ��� cورج ،ygاف د��u�3 أرض �� أiM ورث �?X 5� ًاذآ�ت �>2 آ��Zًا إن��ن ���P ج

�5 أرض وج?�  *�B��� Lس ا�\ي آ��أراد إن�gء ��( �� ه\J ا���U�� �Piرض ���س�B جًا، ا��?�

Uح� وس�3ًا، �(�ء ������5 ���ى ا��� �B5 ث��?� ���س� �?Bل ص�حt�� ،�?د��3 �5 ث�� k�رض و��

��Pل ا���M ،ن ���ة���� j4ث� ون�ث��ن ����ن ث��?� ث�� _�X L� ا���3 وح�ر E��ا�\ي یc�3 : ا���Pا 

J خ�q أوfد f ی>��L أی�م �5 ا��M �?gل��رس� �LX�3 أر�fO �3ف � �� 
أی��P� 5 ا����B ؟ : ح�ج

 ا����زل، �Mل: �Mل��و ��(ًا : ���ذا ؟ �Mل: �� اUو�Mف، �Mل: ���زل ؟ �Mل أي: o� س�ف J\ن هU

�?� إ�E اH، ی�Pل ه\ا ا���o : أخ\ ا��g_ ا���kM �����ن�5 و��M LMTل! ��(: �MلMأن أ _�� Eأن� أو�

_ أن� أو�E ��: ا����5 �� ص�oت �� ح���� آ�� ص�oت أ��م ه\ا ا����P ا�\ي ����P درسً� f أن���M ،Jل

و ��(ًا ؟ د��c س��ح� آ�ی2 ��3ف إ�E اH وس3 ���M L���3لo� �ً��?� H، أن� أ��k أرMأن أ : hآ�

آ2 : �� �ی�� �� ا���gل و�L3 ��ج س��ح�، �tح ا���اح أراد أن ی��gي �Xء �kR�� 5 ��(�ل �Mل

س��R أو ��p !  ی���o س�3ي �R�� L� cM :f �?\ا س��M �Rل: أر�5�3 ���ة، �Mل: ث�5 ه\ا ا��gء ؟ �Mل

  .�ل ����P درس �� ا�4ق f أن��Jه\ا ا�kR�B ا���(: س�f �R ی���o ا���M ،�3ل

 �?�� ��M�أخ jMو��ا 
�u م�<� h3ج��� واس�� hح� إذا ج��f ،cج�� jM�� ح��نً� ی>�ن ه��كt�

  .....X?��� و��وءة ون(ة

��gی5 دون2، آ�ن ��ح ���P �3ّ\ب f ی(  رجc أ��i أرض ���
 ا��Pان�5 اUخ��ة أخ\: حث�� أخ  

 J\5 ه� Lث�Mت ی��S� ،Lذا �L ی��_ ��gی5 دون2، آ�د ی�lM �5 ا���ح، ذه
 �L� 6�g �� ا��gم وح

�u��B� L��X L� ل�M �ً�ح�ام أن �tخ\ه� ی� ��� ه\J اUرض ���h �_، : اUرض ا�\ي أصT� �?� �Bار

�5 ر��، ی�Pل ه\ا ا! �?B5 ص�ح���E ج��ة �t�utه�، آL���O c و� 2�zخ\  
ن��ن آtن آtس ��ء ص

اذه
 ��4ح
 اUرض �L�3 ی3�B_ إی�ه� �k� �ًi��P : ��ذا أ�c3 ؟ �Mل: وس�3د� L��hX ����ى �M ،L��Xل

 سt� ���X h�tخ�Bن� أن?� : ح�� زوج�_ �\ه
 إ���M LلMی5 دون2 و�g� _�ی� س�ي أ��iن� �5 أر

��� أخ\ه�، �oBی� f �B4�o� أرض ��أن� ذه
 ��� : �? c���3�B إی�ه� ؟ �Mل �L ص�ح
 اUرا

  ! وf واح إf أنh وه� هی� �_ �2 یtت ��5 أ خ\ه� ! أر��R��3 دون2 

 jMح� ه\ا ا���f ،�?� _� Hو��رك ا �?���jM ا���ح ا��رع، و��jM ص�ح
 اUرض ! ���>?� وازر

  .��رع ��هLB إی�ه�ا�\ي أآL�� �B ه\ا ا
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  .���l ا�رس أن_ ����ق ���B3دة: ا�>�امأی?� اUخ�ة 

  C)56(�َوَم� َخ6ُGْ�َ اْ�ِ#�� َواkِ�ْْ<8َ ِإ��� 0ْ�َ�ُِ&ُ=وِن 
  )س�رة ا�\اری�ت(

   cوج T� Hل ا��)� k����� ی� أن��� أس�س?� ����3 ی����P ���� إ�E س�3دة أ��u ���u دة�B3وأن ا�

ی5، ���(��ل یLB�i ا��5�z أ��3ف ��Qا 
 إ�E أ��i5 ی�z5، �>5 ا���zا�� ��p LB�i5 �� ی� �����


 ج��f fً ی�BM LBP3، ���(��ل أ��X y4ء �� ح��ة ا!ن��ن، �c إن �iی�، یج��fً أ�ی� وس�3دة أ�

���k�� 5� L ا����ة ا��f �� ���e سc�B إ�E وص�L، ح�E إن  Hا �B4ی Hا �P5 ح���� ی��zا!ن��ن ا��

 L��M أ�M �3?2 ح�����E��3�:  

  C)46(�َوِ�َ	ْ� َخ�َف َم�Gََم َر��Pَ�9'َ -ِ4ِن 
  )س�رة ا��ح�5(

�5 �2 یخc ج�� ا�ن�� �2 یخc ج�� اQخ�ة، : c�M ج�� �� ا�ن�� وج�� �� اQخ�ة، و�r3 ا����3ء ی�Pل  

�T وج�u cیy ج�� ا�ن�� �� ����ول یی_، أku أ��ن� ن� Hوا ،Hب �5 ا�Pن�� ه� ج�� ا��k ج�� ا�

 ،��Pار خ��Xأ L�� ��� _����� �����)� و�\ ����ن� واح��� ،��B5 أح� ��Uج�_ ح(S� ��Bن ����� ����

 Jك �5 ح���� ا�\ي رأو����و�5 ذآ�ن� f یcp�X _��og وأخ� ��� l��EP ا����ة وا�?�� ��� �Xهت 

��_ ث��ب ا�3(
 وج]��� h3خ� ����iأذن_ ح�5 خ h3ن� و�� س���o� ��� h23  ��� و��u 5� hMو�� ذ

����P� �ًM���Xوا �ًBی�p h�� ن��� _� ����M 5� hو�� ن�� ،��B�� �ً��M E��  .ا����B ذرة �\رت ا�\ي أ

س ودا2R وأ�يP� ل��)� E3ل، �>5 ی���)�� E35 ی��zرض آ���Uا Lوج E��  .f ی�ج إن��ن 

�5 إن��ن �]�2 ��   �4Mو ،q�)ا�� �i3� k��X 5�z� 5?2 آ�ی2 ���ا �4M �<3� J�)�fا ��ف ذا��

ا��(�q، ���ج ج��ل أس�سL ن�� ا���3ب وج��ل أس�سL د�M ا��>�ی5 وا����سy وج��ل ا�>�م وج��ل 

 ح�f�L ا�����B ی\وق 23u ا�(��ل X5 آ�?� ج��ل �� ج��ل وه� �� أ�z�3ل، وح��ة ا���Uا  

  �B�� ن���B�3دي س��ح� وإن ح�S� ون�ا�R �� ؟ إن أ�3�� خ��ة وإن ���Mن� �X ���P?�دة ��ذا ی�c3 أ

 L�fح� 
ا�R �� ؟ ا�>��� وه� �� وج ا��2�3 �� ج��2 و�PXء وا��5�z و�� آ�ن �� أص3����ذا ی�c3 أ

�Bل ا���M E�3� ب، ه\ا�Pه� �� ن2�3 ا� :  

�ُهْ� َوَ��َل ِإ<4* َ�ْ�6ُ ِمrَْ�ُ)ْ� ِإ<4* َأ7fَ% َ:ْ� َأِ�* ُهَ�ْیَ�َة َ��َل َواَص7َ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا����2 َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+2َ9َ(( 

 *9ِ�Gِ�ْ9ِ* َوَی	9َْ= َر�4* َ+0ِ3ْ�ُُ:ِ (( *  
) ا!��م أح����(  

   .�tنh إذا آh�g أن �� اf��4ل ��H ج��ل f یان�L ج��ل �>�h �� ح�ل ��p ه\ا ا���ل  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت � -ا������ ا!س���� �� .1ص��ت ا�ا���ت) :141( ا�رس  -����� ��

  20-04- 2003: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام

   ،�?)���آ�� ه� ا��3دة أح�ول أن أ�k یي ��E ج�اح �?\J ا��U وأح�ول �����y ا H�E��3 أن أ

��� �ًBی�p وBی M ع ا���م����ة إ�E اU Hن ا��U ا������B إ��>2، ا���P�P ا��U �� أ�q ا���ج� إ�E ا�

Bو�� cوج T� H5 ا�3ه� � 
B�� ه� �?� h�Tا��� ن 
R�4ا�� cن آUو H5 ��?� ا�
 �Xدت 

L��ج cج Hی�3 ا�X 5�3ه� �.  

ه� ���L �5 ی�(?� �5 ��ء إذًا ا��U ا!س���� �k أن ان���ءه� X>�� �?\ا ا�ی5 و�k أن ان���ءه� ا�\ي 

��ة  .آ��B إذًا ن�5 �� أ�q ا���ج� إ�E ا�

 ی��هl�X 2 أن آ 5� c��X 2�3]ً� و��>5 �5 إ�LR�P �?� دا��� وأن آc أخhB�u h ا�c<g� 2�3 أو   M

��خ� و�4رت �(��ً� وح��?� ����\ا�?� �?� دا���، ا���P�P ان ا�ا��� رجc آ�ن أو ا��أة �L ص��ت 

oBة ی���BآL� hiدي ا��س��� ا��� أن�zی Eح� L�� ا�����أن  �.  

   �ً��� q�� 2<ت وه\ا ا�����ا��ی* ا���م �5 ا�ا���ت 3Buً� أس��k أح��نً� إ�E أخ�iء آ��Zة �kP �?� ا�ا

J دا���ت ��وا��2��3 �5 ا�E�3 ه��ك دا���ت أرج� اH س��BنL و�E��3 أن ی(�3?5 �� أ���P� Eم 

ت ور��ت، ا!ن��ن ا�(� f ی���ج إ�E ���3(� دا�Rً� ا!ن��ن ا�(� ا��ی* �� L���BRت ����4ت رح���

U c��Mن�M Lم ��اجLB وأدى رس���L وحyP ا�?ف أ�� ا���س ی��ث�ن آ��Zًا �5 ا!ن��ن ا�\ي ی��i وأن� 

���L ا�4�ة وا���م �L س��، �L س�� ���� ��E�3 ا�c3 و f��c3 و�L س��  �Bا�� �ً�Rل دا�Mی�، ه� أ��د

����?2 آ�j خ�?2 آ�j ��ا�k �?2 آ�j آ�ن رح��ً� �?2  jی5 آ�ا���B آ�j د�� أص���L إ�E ا�

 2?��<g� hآ�ن j؟ آ� L��<g�  

 _��i� 
�h�i و� 2�tخ\ ی� �5 آ�نh ا��ح�� �?(�_ وا�3ل �Xی�3_ وا��t� ا����ة h[ی� �5 ج

  .وا���� ح���_ و�g>�ت ا���س ��Bد�_

���L ا�4   �B���� ��Zی� ی���ة وا���م �L س�� د��ی� وآc دا��� ذآ� آ�ن أو أنEZ �2 ی�kB س�� ا���B ا�

 �ً��P� أن ی>�ن ���
 أح��ن� إ�E ���� واUصc أن ی>�ن ��Pب اUصc �� ا�ا�Pی� Mًا و��Bآ fًح��L ج

�� �Bة ا������3ت وأآ���T وجc �\�_ اس���ا �� �?\J ا�>��� أcM �� �� ا� Hا Eإ�  ،��B<ا� 
�Pا� �?��

 L2 رأ��?��� L2 ح�ص?� L�B�� ��B<ا� LB�M م ؟�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Eإ� �Bأص��ب ا�� X ا�\ي ��

E��3� ل�M 2?� :  
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  C)128(�َ:ِ�یٌ� َ:َ�ْ�ِ- َم� َ:P9ِ%ْ� َ�ِ�یٌ� َ:َ�ْ�ُ)ْ� ِ��ْ�ُ	bِْم�9َِ� َرُءوٌف َرِ��ٌ� 
  ]128اQی� : س�رة ا�����[ 


 ا�>��B وا���y ا��Pی2  ��\�_ أول�Pا� �?�� �� �Bا������3ت وأن أآ �?�� �� cMة أن أ��ح�P�P �� ا�

E��Uا cZوة وا��Pوا�.  

ه��ك دا���  f�j�t إf �5 آ�ن ��E ����اه� �Sن آ�نh �5 ا��PBi ا��ا f ��M�j�t إf �5 آ5 ��   

���L ا�4�ة وا���م  �Bا�� ���آ�ن ی(�k� q ا�>��B وا���o4 وا���o ا����P ا��PBi ا��ا��M ه\h��� J دا

 وذو ا�tgن ا�>��B وا3XU* ا�BpU ا�\ي f ی��_ �X]ً� �5 ح�iم ا�ن�� ح�E أنL آ�ن إذا ص��� أح

 �� Lح�ج� cی�� yی�iا� �� �gا���س ی� k� ن�<� Lا�\ي ص��� �?Bی�� Eح� Jأص���L �2 ی>5 ی�Tع ی

�u jP���3 ی� ا�����4 إ�E ا���� J����L�M ا��أة ���� X ی>��?� �� ح�ج�?� �?\ا ا�\ي �یً LM�أخ �B

��B<ا� LB�Mا�����3 و.  

�tن� ��دئ ذي �ء �� آc أخh آ�ی�� ح��X he]ً� �5 آ��ب اH أو ��3ً� �5 آ�
 ا��LP أو �r3 أح>�م 

�P��� �ً��  .ا��(�ی وج�h3 ح��?� �]ً� �5 ا��B��iت ��>5 أن �>�ن دا

روس� �>��� �iB��� ��p �>��� ��?� أی�م ا!ن��ن �>��  � ��p ���<� �?X �� J��� �� ة ی��ب� واح

 yا��� �?�� �� �Bة ا������3ت وأآ��ر��ن� ی��ب �� ���X �� J?�، ��ة ث�ن�� ه\ا �� أرى أcM �� �� ا�

��ة f ����ج إ�E �����3ت آc دا��� ی(
 أن ی>�4 أن ا�Mأ f أ�� إن�� ��B<ا� 
�Pی2 وا��Pا� �ً����ن 

 �5 ح أدنE �5 ا������3ت �f ،ي f ی(M ه\ا yح��ب ا������3 وا��� E���>5 ا����B ا�>��B جًا 

���L و  Hا Eص� Hو �5 س�� رس�ل ا Hا�����4 �5 آ��ب ا ���?� ����gاه c�ا�����4 ا��P�M ا��

���� �5 أص��ب ا���Bت ا����� و  f�L�t س�2، إذًا ا�ا��� ا���  f�j�t إ�PBu f ����3 �5 ا��PBi ا���

 ���M 5� ة��Pا�� �� )� M LنU ،2�e3ی5 ا��3ة �5 أن �>�ن دا��� �� خ�� ه\ا ا�� J\ات ه��P���

�3 و ���� ا��Pی�B وBا� j��t� ،�oBی� �� E�� h��� ا��أة jأ� Hا ��اوي ا���Pب، أح  ��Iه� �3ل �

  :ا��3gاء �Mل

  وده� �cZ ا�Tج�ج� آ��ه� f ی(�B ����� إن ا���Pب إذا 

  

�� Oخ� ��ig ا��M h�Bل�X ج�ء:  

  :9= اxآ�رم '&�ه� w ی0��      إن ا��G(ب إذا ��9+ـــ� وده�

  م7r ا��'�'! آ��ه� w ی#&�      و ��(ب أرذال اx<�م إذا ا�P(ت

3B� ���3��� ة�e، ن����س�� �M آ��� ،k��� س���M ة�eأي ن.  
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   �Bا�� yب �5 خ��Mأ L5 أنI fإ L5 أص���� ���L ا�4�ة و ا���م ا�\ي آ�ن ی���L� k أنL�P� �� L أح

ا���س إ��L، ه\���i� J، أي ا�ا��� ا�>�ی�� أی� أخh �5 أخ�ا�?� و أی� �B��u 5� �B��u� �?�5e أن?� 

k�
 و إ���i� E و إ�E ��ا�u Eذآ�ء و إ� Eج إ����� J\ه>\ا، ه ���و إ�E إدراك  أ�Mب إن��ن� إ�E ا�ا

  .حy حLP وأن ��Tل ا���س ���ز�?2 ا���وق ا���دی� ��5 ا���س و إ�E إ��iء آc ذي

�tول �Xء ی(
 أن �>�ن �>c ا��B��iت ��E اخ��ف �PBu�?5 و اخ��ف ان���ءا�?5 و اخ��ف 

  .����ی��?5

 �B��u c5 آe� درج� أن Eة إ���B��u 5�?� أن?� و ا���iP ا��Zن�� أن �>�ن ا�ا��� �Mی�B �5 آc واح

���L ا�4�ة و ا���م �B5 س�� ا��� J\ت إ��?� و ه�B��iب ا��Mأ.  

  ��B<ل ه\ا ا!��م ا��M ًان� ��� آ�م اH وج?L آ��� ����P ج��� : f و y���� ن�5 ن�3ف ا��ج�ل

2<�� f ت، أي���ة �����g أآ�Z �� ی>�ن �� اUخ�ات ا�ا��Pا� J\ه q<� ن�3ف ا��y ����ج�ل، 

 ،c��
 ا��i� f ،yM� f ،l��� f ،�M��� f ،Eن� و آ��ا����2، أي � cP32 ا�<�� f ،2�<ع ا���gا�

 2�����L ا�4�ة و ا���م  �Bص�اب، ا�� E�� �?� h��<� ��?� ن��ة �\���� J\ه ،c��3ا�� 
�i� f

L�4 ج�ت أنM ل�5 خ� Lأص���:  

َل َ�0ََ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َسِ�ی�ً! َوَأم�َ� َ:2ِ�ْ�َْ� َرُ'ً�� ِمْ� اْ�َ ْ<َ��ِر َ:ْ� َ:ِ�*� َرِضَ* ا���ُ- َ:9ُْ- َ��(("

(ا ْن 0ُ�3ِ�ُ(ِ<* َ��ُ�َوَأَمَ�ُهْ� َأْن ُیDِhَ+َ Wُ)0ُ�3َِ; َ:2ِ�ْ�َْ� َوَ��َل َأ8َ�ْ�َ َ�ْ= َأَمَ� ا��9ِ&*% َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َأ

� َ+َ ْوَ�ُ=وا َ<�ًرا َ+َ�	�� َ�َ�� َ��َل َ�ْ= َ:َ�ْمَ�َ �ْ(ُ�ْ�َ:َ 6ُ	� َ'َ	Pُ0ْْ� 3َ�ًَ&� َوَأْوَ�ْ=ُ�ْ� َ<�ًرا ��pُ َدَخPُ�ْْ� ِ+��2َ َ+َ#َ	0ُ(ا 3َ�ًَ&

� ا��9ِ&*� َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+َ�اًرا َه	%(ا ِ���=%ُخ(ِل َ+�Gََم َی2ُDُ0ْ�َ �ُgُ9ْْ� ِإَ�� َ�0ٍْ~ َ��َل َ�2ُDُ0ْْ� ِإ<�َ	� َ�ِ&9َ0ْ

 �ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ+�Gََل ِمْ� ا���9ِر َأَ+9َْ=ُخ�2َ�ُ َ+َ&9َ�َْ	� ُهْ� َآَ>Qَ�ِ ِإْذ َخَ	َ=ْت ا���9ُر َوَسَ)َ� Dَcَُ&ُ- َ+ُ>ِآَ� �9��ِِ&*4 َص��

  )) ً=ا ِإ<�َ	� ا���3َ:ُ! ِ+* اْ�َ	0ُْ�وِف َ�ْ( َدَخُ�(َه� َم� َخَ�ُ'(ا ِم�2َ9ْ َأَ�
 ]   ]ا���Bري، ���2، ا�����R، أ�� داود، أح�

�T وجc �� ی�ج ��ج��BP� Lل    Hا �?��� j���� واج و ه\اT5 ا�� ��?E أخh آ�ی�� ����?� M أي

 Lإخ�ان �i3أن ی ���و أن ��i3 ا�ا��� �5 أي إن��ن آ��Rً� �5 آ�ن �����ً� ���� ا���B، و ����i ا�ا

 �� ،c����� fإ rأر� f و c����� fإ cBMأ f ؟ Lو �� ا�\ي أر�� L�BMا�\ي أ �� ،�P?� ��?� ا����أخ�ا

 c��أ����o ا���c ان�?E ا�ی5 آ�L، ا���c ه� ا�\ي ی����4 �5 ا�Tیj وا��ti و ا���ل، �� أ��o ا�

��c، و اH ج�ء��� ا��Bرح� أ��o ا�ی5، ه\ا ا�ی5 دی5 اH و f ی��k�i أح��� fإ yiرض أن ی�Uا �� 

 
)�� f hأه� �>2 أي أخ�Mرح� ی�م ا�(��3 و �� ن��� أن أ�Bا� cBM ،رسرس��� �Mأ�?� �3 أن ان�?E ا�

�u Jی�P �� أن �� �� �ً4�X أن h3زوج?� س� �?I 5 وراء� ،L�أ�M ا�\ي fف إ��ه>\ا h��M أن� f أ

J و �3 ح�5 ح��h و ��حh �>�ن ��(�B ذهhB إ�� L���X M ء�g� ة��� ���5 ا�� h��p 2ث L��
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��حً� f حود �L ث2 اآ�h�g أن زوج?� f ی�(
 إu�Mً� و اH ی�ج دج�ج�� �� أن��ء ا�2��3 ا!س��� و 


 ا���Bت ه� ا�\ي ی����P35 ا����ء ا�� L��t� 5� cح�5 أن آ 3� h���ام، ث2 �c اH ی���ج�ن إ�E إ

ى ��ن��ن �5 �و ��q ا�Tوج و رج��� أن أ�Mل ه\ا �� ا�رس Uن?� وh3M �� ا��f ،6 ی�ج �Xء أ

 �?� �4M ،L� Jو� L�3أن ی� k�iی�� f �� Lن�� �� c3ی� cاء ا!ن��ن و ا�(�ه�ى أ�ج?�L، ا�(?c أ

\ا أن?� زان�� ه\J و h3M���� �f 5< �(�ل �\آ� ا�����، �3 أن ��2 زوج?� أن?� ح��c و ه� �E�3� 2�P ه

 2�� �?X cBM��PیBً� و اUخh ا�>�ی�� رج��� أن أ�Mل ه\ا ����س Uن?� وh3M �� �6 ا�(?c، ه\ا ا�ی5 

  :آ�� �Mل ���L ا�4�ة و ا���م

  )) "َ:ْ� ُمNَ	�ِ= ْ�ِ� ِس�ِ�یَ� َ��َل ِإن� َهَ>ا ا0ِ�ْْ�َ� ِدیٌ� َ+�ْ<gُُ�وا َ:	�ْ� َ�ْ ُخُ>وَن ِدی9َُ)ْ� (("
 ] 2���[  

   �?��B��u 2�3� أن �oBی� �Mا��4د ����� أآ�Z ا�ج�ج��، �� أآ�Z ا�>\ا��5، �� أآ�Z ا���3gذی5، ��\�_ ا�ا

ا�ی5 و �� أن?� ُ��ة، أي �]�ت اf�f�4ت �t���� خ�X �?Biب و ���X?� أج�ت �?� اس���رة، ��!س�م 

�Xء ����j �����، و ی�ج ا�(�O Jخ� نtخ\ اfس2، نtخ\ �2 ی�د أ�ًا أن �(�ى اس���رة �������� أ�ًا، ه\ا 

ا���وف �5 أي ��ج إن آ�ن �5 ��ج ا��Zر �L و�k، �� ه\ا ا�>�م ؟ ه\ا ��5 ص��ف ا������5 أی?� 

 ���M ا�����5 و ا��3ا��5 و ���M اج، و��Uا ���M ،5ا!خ�ة، ه\ا ��5 ص��ف ���ت ا������

�وف اfس2 و اس2 اUم و اس2 اUب و ی�ج ��3دfت ری���� اfس���رة �������� و ���M ا���وف ح

ه\ا آ�L خ�ا��ت �� أنTل اH �?� �5 س��iن، �tه�X 2ء أن ا�ا��� �?��?� آ��Bة أن ��i3 ا���P�P و �� 

 hم آ���ة و ا���ا�4 L��� �Bإ��اه�2 ا�5 ا�� ����ذ�_ ؟ أي ح����  E��آ�نh ��ة، ه c���Bن د��ً� 

ه�BP� 2ل جًا و ��P3ل أن ا�q�g و ا��4����� ا�>�ام ه\ا ا�5 ن�B?2 و ن�B?2 س� اUن��Bء ��gء 

یًا �MلX �ًB�p 
�p �Bا�� kا ���� س����M ت إ��اه�2، ه>\ا �?��ا و ه>\ا��� q�gا� j�<� : إن

و �L آ�ا�� وBأي إن��ن ی Lأن k� ،LP5 خ�� ا���س  ا�q�g و ا�O ��Pی��ن f ی��oB أن �>��� ���ت واح

h<ح و ی���ی� �?�� Jی\آ�و.  

   E���� أ�k یي �� �P� ����
 �]� و ث��ن�5 �M ع����3 � Hل �� و ا�M ق ���� أخ�u ة��

 
ك ی�جL� h�M ،�ً�3�Bu k و اH ه\ا ��p ص���، ه\ا وه2 و دجc، إذا ه>\ا ا����P ن(���ا�(�س 

�3ي دق ا�(�س ���3د �3�Buً�، أن� أ� 
�Pأ��اض ا� cا��>��� آ �<�� hا ا���ا��، ��ة آ���BP� fرج� أ

 ا����ء أن�ار Bآ Eإ� Lأن� �� أدري أن Hو ا �Bا�� �BM 5� �3uن�ار ا���U5 ا� �ً44M h3��3ة س��

 ا��f �B ی�ج � �3�q�� ،y��3 ��3 د��c إث�Bت و f د��c ن��، ث2 ان�h�P إ�E ا��ی�� ا����رة ی�ج

���ة أن� أس�k درسL، درسL ��5 ا���oب و ا��g3ء، ���2 ج��c أح
 أن أس�k در 
سL، آc �� أذه

� Lدرس h3رس أی?� ا!خ�ةس�  :�Pل �� ن?�ی� ا�
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أ����� أ��� ا��ی�� أن ه��ك أT�� �3Xر ��ق �BM ا���B ه\J �>�ی�B��� 2، أT�� �3Xر أي ص�k ��د 

����ً�، آc �� ه� ����ً� ی>�ن آ��L ا�>�� f ����ه� أن�ارًا س��3u �����ء، ا!ن��ن ی(
 أن ی>�ن 

 ،y���� ف ا��ج�ل��ت ���M?�، ��\�_ أن� f أ��ف ا��y ����ج�ل أP� ة����� ���Bی �����fً�BP، أ�� 

���2 آ��B آ��B آ�م ����O�P�� jن و اH أن� �5 ��ب اUدب أ�Mل �c3 ه\ا ا�>�م  5�أي �Zً� �� ج�ءن� 

ور �� آ�LB، ه\ا أآ�jM�� c أن ه\ا ا�2��3 ا�(��f c یcP3 أن ی�Pل ��L�3� ،L� q أ��j إ��L�3� ،L ز

��� ی�ج ��yP و ا�>��ب ��Biع �� �� ،L���ه\ا ا�>�م �Sذا ثhB أنL �� آ���L، أول اح���ل �L�3 دس 

 Lأن hBذا ثS� ��ا��ا���6 ص�ر ه��ك  cج�ء �� آ lة و ه\ا ا��ی��3Buت آ��Zة أو ���iط ���6 

4 �O E�3خ�ًا ��p ا��E�3 ا�\ي �?��L أن� أی�ً� �5 ��ب ح�5 ا�5e و ه\ا آ�LB ه� ���3 M Lنt� Jأ��أ

4J أ�MلM L��<ا�\ي أن E�3خ� أن ا��O ن�<� �� hBذا ثS� ،ا����3ء k� أدب : Lأن hBذا ثS� ،L�� ب�� L�3�

 �BPا� 
ن� واح ��43م و ان�?E ا��U ص�ح��ا����اء ��ت و �2 ی�
 ��L �?� أخti ان�?E، ن�5 

س�س � Lل إن�Mأن أ ��Uأح�ول أول ا ،L��4�م �ه� ا���43م �� س�ا��p J ��43م و ه\ا �5 

 E�3ا�� 4M ،ن���Zا� J\ه E�3ا�>��� ه\ا ا�� J\?� 4M L�3� رًا\� L� qأح�ول أن أ��� L��M Lأن hBث ،L���


 ا�\ي أن>��L أن� أح�ول أن أ���L�3� q ��ب ��cBM L أن ی��ت f �2 ی���Uا E?و ان� tiإذًا أخ L��.  

 �Bل ا���P� �?���)�� ���43� Lأ�� ����� Jو س�2 ��43م ����د L��� Hا Eص� �Bأن ا�� P�3ن�5 ن

 f�k��) أ��� ��E خ��t� ،ti ا�� f �3��)� �B���i أ�� ا��Uاد ی�i]�ن، و : ���L ا�4�ة و ا���م

�<� L� ت �5 إن��نم �L��4 و ان�?E ا��U، دا�Rً� أنh أرح ن��_، إن وج�ن� آ��Bة خti ه\ا �5 

ل ه\ا Bی f و ��oی f و �Mی�� f و kی�اج f �?�أس��ذ L���M ء�X cأن آ �oBی� f ا�>�ی�� ���إذًا ا�ا

���L ا�4�ة و ا���م  �Bا�� kRرا ���� ���L ا�4�ة و ا���م �q<3��� c ی�ج �Bس�� ا�� �� q��

E?ن M ح���� ��� �>� و  
�o� �5 أن ی���Pا أحًا ص�ر ه��ك ���و�Xت ��u 5ف س�ن� خ�� Lأص���

���M ،JاPان� l�X یًا ��tل أراجL3 أح ـ هc ی�جX �ًB�p �Bل: ا���M ،23ا�5 : ن���M ح\ی��، : ؟

  .ا��� �M :Hل

  : أی?� ا!خ�ة ا�>�ام

�� أخ ���� رح�L اH و آ�ن �L درس إذا إن��ن ��>�2 أخti و �Mل �L أخtiت ن>�ن ن�5 ����، أ�� حث  

�Mل �� ��ة أ��ث �5 ���د ا��(���M kل إن L�t�� ا����ة ا����� ا��Zن�� ��gة إ�E ا���Tل، أی5 آ�h ؟ و 


 ا�>c ص��ا ��E ا���Bا�� �� hآ� H5 ��ذا ی�>�2ا�
 أي �2 ی�?��ا �B.  

t�� لTا��� Eإ� ��t� أن ا����ة k��)5 ���د ا��� �3Mی�وي وا ����)��� 
�Bا�� k� ؟ hخ�ة أی5 آ�ن

 yًا، إذًا ا��
، ه\g� J>�� آ��Bة ج�Bا�� E�� cا��?2 ص 
�Bس��ذ س��3ا ا��Uا k� ح�5 و ����ا����

نL� q�P ا��ج�ل و نL� q�P ا�ا���ت و ��q ـ د�PMا �� أ�Mل ـ ����c ا���ام �cMt �5 ���ی2 ا���ل 
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،L���� ل�ء ح�X ،ه�� �� ا!ث2 س�اء�ء ح�ام  آ�X أو ،��Bآ h����kM ا���س �� ���ه� آ��Bة، �� 

  .ه�� خti آ��B، أي ا��2��3� L� y����L آ�

  :إخ�ان� ا�>�ام

ا��f y ی�Eg ا��B*، و f ی����� �L، و f ی���ج إ�E أن �>\ب �L، و f إ�E أن �>\ب ���L، و f أن   

 ،Hه� ا yا�� ،L�� ���B� أن Eإ� f و ،L��45 خ� c�P� ا�>�ی�� hخU�� ،cی�Mي �\ا�L �5 دون �3

 ���gا� h��M �4، أي ه>\ا�X �?��� q�� و ������ �?��� ،h2 ث���� E��ا�ا��� ی��oB أن �>�ن 

  .ا���ن�� ان�?f E ��اجk و  f����M ه\ا �Xء ��p ص���

  ،Hا Eه� إ��P�� �?�ذآ� ������P� hة ��h ا�ا�M إذا Lأن j�i� ���� آ��� ��Pاء إ�E اH،  أي ه�� ی�ج

 �4�� c2 ج�����ا���ا�k أر�X EMء ��!ن��ن ا�ا��� UنL ه� �>c ا���س، �����p�� �P� qء، ��ة 

L� ل�M ا����ي L��Rأن ی>�ن ر L���ن�5 : أن�2 آ2 ؟ �Mل �L: ذاع س�Li آ��Zًا ���ج حTب ��ض 

L� ل�M ،ن���� :p�� ،ا���س c<� �������� جًا و أن� �����5 ����نً�، ا�ا ���P5 ث��PZاء و ا���Pء و ا�����


 و ا�i?� و �iرس �5 ا� ا�\ي �2 ی�� اUن�س ا�5�B�i ا�\ی5 �2 یرس�ا و �>5 و اH أح��نً� �(

  .ا��u��B �� ی�زع ��E ا��5��PZ أوس��

  g� Hوا �ً��p آ���، إن آ�ن f ا�>��� و J\ه E���?� ا�L�� E�o، أن� أ�Mل آ��� إذا f 5�z� h�M ���ف 

 f أي L��B� L�و إدار Lوآ�ا�� Lة ن��T�و إذا ���Pًا ص�Mن� �� أ�Mل ��g?� ا��t� L�� �Pد�L و ���L و 

ی�4ف إf ص��ً� �روسً�، و إن آ�ن ری�� ��g?� ا��یj �5 أج��B� Lاء�L و آ�ا��L، و إن آ�ن �ن�ً� 


 �Mل �l�g ی� ��g?� ا��ن� �� ،L���f �M ی�ج، ص���� ج��c �5 آ�Bر �p ����� LنU ����4ا�

 ������e ه\ا ا�ی5 أنc<� L ا���س، و ا�ا 5��� ،E?إن_ ا��ؤ ��_ ج�ه���، ان� L� ل�M �B5 ا���داء، ا���

�>c ا���س، آ�h أ�Mل دا �ً�R����B د��ة ا���pUء �5 ا�ن��، و ����B د��ة ا���Pاء �5 اQخ�ة، أح��نً� 

��ك إن��ن ��iف ا��ی�� و ��Pg و �>�ن ��3 ��3g ��اح� و ��ن�gاح f یL��3 إf اH، ��ة أخ ی

 f Hًا ص�ر س�ورًا و ا��2 أحLB آ��Zًا د��ن� إ�L��� E أول ج�دة �5 ��ق ��h ���ا�k ج 
��u 2آ�ی

��E ا!ن��ن ی���L آ�X cء، �tنc<�� h، أن� ه\ا  E�)ی� Hا ����أن��J ح�E ا���ت ه\ا ا���ور، 

أن�B��u c<� hت ا���P� ،���p ،2�3ة، ��6�g��� �?�T�� ،�<������ �?�T : أL��M ��خ�ات ا�ا���ت ا�>�م

 ،EMا����>� ه\ا أی�ً� أر ���o� �<������ ی�>��ن J\���� cدروس ������>� و آ L� l�X ،5ی��� ا�

  .و ه� س�آ�B� 5زة، �Mل �L س�ي أنh أی5 ��>5 ؟ �Mل ��M�g� ،L ا����>�

  �� 5� 2Mر ��ت ��Mم ا����� أن ���M ا!ن��ن �����L��� kM��� ،L��B� ،L، ����ح� ���L، ����ر�L، ی�ج

 2M5 ر� Lخ\ �>�ن�t�3ن، ی��و  �[� ��p ا���رآ�، ی�ج س��]� و ی�ج خ���]� و خ���5 و ی�ج

L�  .س��ر�L، ه\ا �5 ����ت ��Mم ا�����، ���M ا���ء ���
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ا��� �>�B��u cت ا�2�3،   ��� f Hا ��و اH أی?� ا!خ�ة ج�B خ��u إن��ن �?\ا ا�\ي ج�B خ�J�u أج� 

 أي �Xء f ی�صj ا�E�o و �Xرون ا���?� Eا���� یL��3 إf اH، و ��ة ی��E ا��B �>� ا�\ي آ�ن ا��

L� ل�M Jو زار l�X 2 ا��(5، �(�ء?� �tود�X2 ا��?��� 
�p ةt)� ن�iة و ا����Pل : ا��M ه\ا ؟ ��

L� :ء�gا���_ �5 ی ��zی cوج T� Hأن ا jون آ���م أص�����، و ��e� ة��  :و اc3� H د

Cُء�Jَ�َ �ْ�	ِم Qَ�ْ	ُ�ُْء َو9ْ�َِ�ُع ا�Jَ�َ �َْم Qَ�ْ	ُ�ْا *�ِbْ�ُ�  
  ]26اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

  :هc ����3ا اUخ�Bر آ�j ی�Tع ا���_ ��5 ی�gء  

َ�� ُآ47 َشْ*ٍء َ�ِ=یٌ� �َو�0ِ�ُ% َمْ� �Jَ�َُء َوُ�ِ>ل% َم:َ Qَ�>ِإ �ُ�ْMَ�ُْء ِ�َ�ِ=َك ا�Jَ�َ �ْ)26(C  
  ]26اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

و   Bی M رأی� ،�?��� c�� �?���B� c� �?���� E�� c�� �?� q�� ���أي ی�ج �E�3 أن اUخh ا�ا

5�z ی�ى ��c ا���س ����p ،LیBً�، �� �2 ی>5 ه��ك �5 ی��j ح��?� أی5 د���?� ؟ �ا�Rً� ا!ن��ن ا��


 د��ً��uأ : E�� ،2?أن�� �� L������L و س�2 أن اUن�4ر وجوا  Hا Eص� Lo�� 2ا�>�ی �Bا�� ����

��Lo ذ�_ ؟ �3 أن ان�?E �5 ��3آ� ح��5، أي ��� أوج �M�L، إذا ی�ج خ� ���ن� وصc خLi ا���Bن� 

 h?ی�ة، ان�T)ا� cآ E�� �iا�\روة ا����3 أي س� Eا��3ب أج��3نإ� cآ L� kا���وب، و خ�:  

 ))Qَ�ْ�ِ �ِْم � ا�3َ0َ�َْی� َ:ْ� َأِ�* َس�0ٍِ= اMُ�ْْ=ِري4 َ��َل َ�	�� َأْ:3َ� َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َم� َأْ:3َ

�  ِ+* ُ�َ�ْیٍ� َوَ�َ&�7ِiِ ا0َ�َْ�ِب َوَ�ْ� َیُ)ْ� ِ+* اْ�َ ْ<َ��ِر ِم�2َ9ْ َشْ*ٌء�P�َ �ْ2ِ�ِEُ>ِْر ِ+* َأ��َوَ'َ= َهَ>ا اNَ�ْ*% ِمْ� اْ�َ ْ<َ

� َ��َل Gِ�َ �ْ2ُ�ُiِ��ََ* َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َ�ْ(َمُ- َ+َ=َخ�P�َ !ُ�َ�Gَ�َْ�ْت ِ+�2ِْ� اrُ7َ َ:َ�ْ�ِ- َس0ُْ= ْ�ُ� َآ

َهَ>ا اNَ�ْ*� َ�ْ= َوَ'ُ=وا َ:Qَ�ْ�َ ِ+* َأْ<Eُِ�2ِْ� ِ�َ	� َص6َ0ْ9َ ِ+* َهَ>ا اEَ�ْْ*ِء ا��ِ>ي  ُ:َ&�َدَة َ+�Gََل َی� َرُس(َل ا���ِ- ِإن�

��ِر َأَصْ&6َ َ�َ�ْ	6َ ِ+* َ�ْ(ِمQَ َوَأْ:6َ�ْ3َ َ:�3ََی� ِ:�gًَم� ِ+* َ�َ&�7ِiِ ا0َ�َْ�ِب َوَ�ْ� َیُ)ْ� ِ+* َهَ>ا اNَ�ْ*4 ِمْ� اَ>ْ َ�ْ

ِ�* َ� َأْ<6َ ِمْ� َذQَ�ِ َی� َس0ُْ= َ��َل َی� َرُس(َل ا���ِ- َم� َأَ<� ِإ��� اْمُ�ٌؤ ِمْ� َ�ْ(ِم* َوَم� َأَ<� َ��َل َ+�ْ'َ	ْ� َشْ*ٌء َ��َل َ+َ ْی

  .....)) َ�ْ(َمQَ ِ+* َهِ>Wِ ا�gِNَ�َْ�ِة َ��َل َ+Mََ�َج َس0ٌْ= َ+َ#َ	َ� ا���9َس ِ+* Qَ�ْ�ِ ا�gِNَ�َْ�ِة

���L، أي آ�ن �5 ا���>5 آ�� ی�c3 أن� �Xء ��h ن�eي و ی?   2?���� LZیأ ح� �Bأن ا�� �M���T أ

ا�MUی�ء أن ی��o وج�ده2، أو أن ی?ر آ�ا��?2، أو أن ی?��?2، أو أن ی�3�B?2، ا�\ي �c3 أنL ذآ�ه2 

_��� 2?���� .:  

�َخُ�وَن َ+َ�د�ُهْ� َ+َ�	�� اْ'Pََ	0ُ(ا َأWُ��َ َس�Gَ+َ =ٌ0َْل  َ��َل َ+َ#�َء ِرَ'�ٌل ِمْ� اْ�ُ	�2َِ'ِ�یَ� َ+Pََ�َآ2ُْ� َ+َ=َخُ�(ا َوَ'�َء((.... 

Nَ+َ �َا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس�� �9َ� َ:َ�ْ�ِ- َ�ْ= اْ'َPَ	Qَ�َ �َ َهَ>ا اNَ�ْ*% ِمْ� اْ�َ ْ<َ��ِر َ��َل َ+َ َ��ُهْ� َرُس(ُل ا���ِ- َص��pْا���َ- َوَأ =َ	ِ

 ��pُ 7ٌَأَ�ْ� �ِ�ُ)ْ� ِ����ِ>ي ُهَ( َ�ُ- َأْه �ْ(ُ�ِEُ>َْه� ِ+* َأ)	ُ�ُ=ْ'َ9ِ* َ:9ُْ)ْ� َوِ'َ=ٌة َوPْhَ�َ�َ !ٌ�َ�Gَِر َم��َ��َل َی� َمJَ0َْ� اْ�َ ْ<َ

(ُ�ُ- َأَم�% َوَأْ+7ُDَ ���ُ- َوَرُسُض���ً�� َ+2ََ=اُآْ� ا���ُ- َوَ:�َ�ً! َ+َ �9َcُْآْ� ا���ُ- َوَأْ:َ=اًء َ+َ ��lَ ا���ُ- َ�ْ�َ� ُ�ُ�(ِ�ُ)ْ� َ��ُ�(ا َ�7ْ ا
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اْ�َ	�% َوا7ُDْEَ�ْ َ��َل َ��َل َأَ�� ُ�ِ#�ُ&(َ<9ِ* َی� َمJَ0َْ� اْ�َ ْ<َ��ِر َ��ُ�(ا َوِ�َ	�َذا ُ<ِ#�ُ&Qَ َی� َرُس(َل ا���ِ- َوِ���ِ- َوِ�َ�ُس(ِ�ِ- 

�ْPُ�ْ4=َوُص �ْPُ�ْ=َ�َ�َ+َ �ْPُ�ْGُ�َ �ْPُ�َْأَم� َوا���ِ- َ�ْ( ِش ((.....  

  Lن�M  :إذا h�M ه\ا ا�>�م أن�2 ص�د�Mن و ا���س ج��3ً� ی4

  ...)) َأ�9َPَ�ْ�َ ُمَ)>�ً�� َ+َ�=��9َ�َْك َوَمMُْ>وً�� َ+9ََ�ْ�َ<�َك َوَ�ِ�یً=ا َ+Vَوْی�9ََك َوَ:��9َ�ْ9َcْ َ+َ ��ًiَِك((.....

���، ج�ء دورJ اQن   c�� 2<� >2 ص��� و��آ cآ:  

� ْ<Eُِ�ُ)ْ� َی� َمJَ0َْ� اْ�َ ْ<َ��ِر ِ+* �0َ�َُ:ٍ! ِمْ� ا�=%ْ<َ�� َ�َ ��6ُEْ ِ��2َ َ�ْ(ًم� ِ�ُ�ْ�ِ�ُ	(ا َوَوَآPُ�ُْ)ْ� ِإَ�َأَوَ'ْ=ُ�ْ� ِ+* َأ((....

ا���ِ- َص���  (ِلِإْسَ��ِمُ)ْ� َأَ+َ�� َ�ْ�َضْ(َن َی� َمJَ0َْ� اْ�َ ْ<َ��ِر َأْن َیْ>َهَ; ا���9ُس ِ�����Jِة َواْ�َ&�0ِِ� َوَ�ْ�ِ'0ُ(َن ِ�َ�ُس

��ِر َوَ�ْ( َسQَ�َ ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� ِ+* ِرَ��ِ�ُ)ْ� َ+َ( ا��ِ>ي َ<8ُEْ ُمNَ	�Wِ=ِ�َ�ِ =ٍ َ�ْ(َ�� ا2ِ�ْْ#َ�ُة َ�ُ)6ُ9ْ اْمَ�ًأ ِمْ� اَ>ْ َ�ْ

اْرَ�ْ� اْ�َ ْ<َ��َر َوَأْ��9ََء اْ�َ ْ<َ��ِر َوَأْ��9ََء  ا���9ُس ِش0ًْ&� َوَسَ�َ)6ْ اْ�َ ْ<َ��ُر ِش0ًْ&� َ�َ�َ�ْ)6ُ ِش0َْ; اْ�َ ْ<َ��ِر ا�����2ُ

¥g�ََو �	ً�ُهْ� َوَ��ُ�(ا َرِض��9َ ِ�َ�ُس(ِل ا���ِ- ِ�ْ�Nَ�ِ ا)�ُDََأْخ ��P�َ ُم)ْGَ�ْا �� ��pُ اْ<َ�َ�َف َأْ��9َِء اْ�َ ْ<َ��ِر َ��َل َ+َ&َ)

  ")) �9َ�ْ��Eَ�َ َرُس(ُل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ� َو
  ]أح�، ا�ار�� [ 


 أي f ی�ج �Xء ی�� ا�c�3 آ��>�B إu�Mً�، أن� أ��ب   �M 
��i�� ،2<ی�?� cP2 ی� �� Hاآ2 اه

 2?� kأن ی� cء، �?� ح�X ك�� ك آ��� �5 ا��5B و ج�ءك ��gون f �ً4�X ی�ج�� Lأن �ًZ�

���انً�، أح�� �iMرة و �k ��?� ن�iً� و �k خ��� آ��� �5 ا���ء �c��M k �5 ا���� و ث��  �ً�B� ص�ر

�ً[�X ع  .�?\ا ا�>��� �5 ا���iM 5Bة ن�� واحة ��ذا ی�5B���� c3 ؟ ����L�� l، ه\ا ا���� ه� ا�>f �B ی

Hء ا�X ا���ج�� إن ���  :ن���k ص��ت ا�ا

 اH أح��نً� �>�ن ا�ا��� زوج� و �?� زوج أول ��ح�e أن اH أ��M?� زوج  B3� دة �?� أن�B�� �tول 

��E ح��ب زوج?� و أوfده� �?\ا  cوج T� H h����� أ��M?� و ی�ج �Iه�ة �����g أن اUخh إذا د

ت ر�?� ���� أ ،�?��M�zدي حy زوج?� و حy أوfده� إذًا B��� أح��f ،h �>�ن ا�ا��� ن�ج�� إf إذا 

f �?زوج h?�، أ�� إذا أه���وة �����\اM ه� E��3� ��p دfوUل و اTط �� ا����Bان� f 6 وBu  ی�ج

 ����?2 و ا�����e درج� خ���� و ه� دا��� ه\ا ا��gء �BP� ��pل أ�ًا، �\�_  f���k�i أن �>�ن دا

���L ا�4�ة و ا���م ی�Pل  �Bن ا��U ،ده�fزوج?� و أو yإذا أدت ح fإ �?���B� وةM >�ن�ن��ذج�� و 

  :���Buً� ا��أة

ا:�	* أی�2P ا�	�أة و أ:�	* م� دو<Q م� ا�9��ء أن ��� �&70 ا�	�أة زو'�2 ی0=ل ا�#�2د +* ((" 

 
  " )) س&�7 ا

ن� �?\ا ا��cZ، إن��ن   P�3?2 ی��� c3� �ًZ� ب��و ا�(?�د آ�� ����3ن ذروة س��م ا!س�م، و آ�h أ

B3� ا���دس� ��هh��M 2 �4�ة ا���c و h��M و ص�h و أh�BM و ا�����h ��وت إ�E ��اX?� و اUوfد 
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 رس� أي آ���?2 أن ی��وا tXن?2، ی�ج c�u ث����iB��� ��p L و ی�ج c�u ح\اؤ��p J ج�، ی�ج�

��gا��R ��4ر �g>�� أخ\ ���iX L3ة  �Pی�i� cحً� أآ�Bص cآt2 ی� c�u c�u �2 ی>�
 وL���I، ی�ج


 ����L و �<�� hیTا� cPان� q�<2 ی�3?� �� ا�� cBM �)ا�� hو ص�� hePاس�� hإذا أن f ،2�3ا�� L���

 �� hا�?2 أن��uع ا�q�g و ه�tت أآً� ��وfد ود�t�cBM 2? أن ی\ه�Bا و راhBM و�R�I?2 و آ�B?2 و ه�

 ،_��Mأ ���� Hت اB�ا����� ا��Zن�� أ�Mب إ�E اH �5 ا����� اUو�E، أ�Mب �>U ��Zن_ �� ا����� ا��Zن�� 

�T و H>�2 �5 ��اغ ا�أ f 3ً� أن�Bu ،_��Mأ ���� cوج T� Hت اB� hنt� ل��uUء اfz?� �ًأ� _��Mأ cج

�����B� L�?5 �� ر��ی� ا�Tوج و اUوfد، و ی�ج دا���ت  cZ� ات��Zت آ���أن� أ�3X أن ه��ك دا

�T وج�4P� cات �� حy أزواج?5 و �� حy أوfده5، و ا������4 ا�(���� آ� Hل أص��?5 ا�P� hن

 ،c>�ن ح�4ً� ���ج�ص�2 ه>\ا ا���أة أن  Hن اU أ�_ �� ح�ج� ؟ cم ا�����P� م�P� أن cBM �?وجT�

�4B�� rpأ LنS� م�ة و ا���ا�4 L���  .ص��?� أن �>�ن ����4 ���جc آ�� �Mل 

  ی(� إذًا ا�ا��� ا���ج�� ��i3 حy زوج?� و أوfده� آ��  f���E حy د���?� ح�E �>�ن ا���ة خ

 h��Zً� أ��E �?�، أي ا�Mؤوا �4M ا���ة خی(� أن� �� �Mأت �4M ا��أة أخ�T� h4وج?� و خ

���L ا�4�ة و ا���م ��� �>� س]c أی5 ���م ی�  �Bی(�، ��� ا��
 آ����ة خpی� �� hBpزوج?� و ر

 �BM خی(� و رآ����E اس������M Lل ان�B4ا �� خ���  q����� �<� c؟ آ Hاء ا���4 رس�ل ا�� T

 �?�� Hا ��أ��م �BMه� ���3g ا���س أن ه\J ا���أة �?� س?2 آ��B �?\ا ا���� ا��5�B، آ�نh ه\J ا���ة ر

 ��B�� J��س�J �5 ا�اخc، و ا!ن��ن أح��نً� ی�(� إذا آ�ن ����حً� �� ا�h�B، ی�(� �L��3 إذا آ�ن 

�i� ،Jدfأو E�� �ً�[�i� س�س��، إذا آ�نUا L�ج���� ���5 ه� ا���أة ا�����4 ا��� � ،L��� E�� �ً�[

زوج?� إذا ن�e إ��?� �tآ�c درج� و ���Le إذا �pب ��?� و �L3�i إذا أ��ه�، ه\J ا���أة ا�����4، أي 

���L ا�4�ة و ا���م و ه� یخ�M cل أول �5 ی��_ ���y ا�(�� أن�، أول  �Bا�� ���� Eأن� f أن�

�M Hل �Sذا ����أة ���ز��� ��ی أن �خc ا�(�� h�M ،��BM �5 ه\J ی� إن��ن یخc ا�(�� ه� رس�ل ا

ه� ا��أة ��ت زوج?� �h�t ا�Tواج �5 أجc أوfده�، 3Buً� ا��ی* �L ���4�ت و : ج�Bیc ؟ �Mل

�Xوح آ��Zة و �>5 ی�ج ���� واح أن?� أح��h ����� أوfده� �?� ���زع رس�ل اH دخ�ل ا�(��، إذًا 

B3� ح���� �ًZ� hآ�ن M و Hا Eإ� �� ا���أة ا�ا��� ر�?� ���� أ��M?� �5 ر��ی� زوج?� و أوfده� ث2 �

�T وجc، أن�  Hا �� ���� f \R��أ���B��i� E�?� ���ز ����ان اH، أ�� إذا أه��h واجB?� اUس�س� 

 E��ی�ً� �5 خ�q أو سh س��ات و و�h3 ا���Pط M 5�iی�X ع��ا���وف و آ�ن �� �?\ا ا���

E�3ه\ا ا�� �� یX c�4�� L�� ی��gا�.  
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  �?��ة خی(� أن�M Lل ���� �Bدن� ا���س و : �5 و��ء ا���u إذ ���وO إذ آ\��� ا���س، و ���Mص

��� اH خ��ًا ��?�، �k إن ���gR ج���� و �>�ًا Bو �2 ی واس��� ����?� و ���?� و رز��M اH ��?� ا���

Hا ���Bخ��ًا ��?�و �2 ی .  

اQن l�X ���ت زوج�L ی�Tوج أخ�ى f ی�ج ن��X �� �Bء اH ح��_، رأسً� ی��E ���?� و �2   

��� اH خ��ًا ��?�، إن �Xء اH �� درس �Mدم ن���k ه\ا ا�����ع، 3Buً� ه\ا ا�>�م ��ا���ت و Bی

�T وجc و �>5�z� c، إی�ك أ��� و اس��3 ی� ج�رة H ة����.  

	Nوا� ��	رب ا���0 
 =  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��3دة إ�E ا����� -  2ص��ت ا�ا���ت) :142( ا�رس  -��

  27-04- 2003: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� اUخ�ة

��y ح�ل ا���4ت ا��� ی��oB أن ����E �?� ا�ا���، و fز��� �� ا�����ع ا�\ي �أن�J �� ا�رس ا��  

��ة �� وhM واح ؟ �>cBM 5 أن أ�Xع �� �����3 ا���ت و ���� �ً��X رس��ذا ی��k أن ی>�ن ا�

یة ا��� ��� ��������5 : ا��ی* أری أن أ�k ��5 أیی>2 ح�P�P �?�� جًا، و ه�gا���5 ا� J\أن ه

 أن��?2��  : ه� ��5� 5 

�C�ْ(ُ�ِEُ>ِْمْ� ِ:9ِْ= َأ )ََهَ>ا 7ْ�ُ ُه �  َأَوَ�	�� َأَص�َ�Pُْ)ْ� ُمِ��َ&ٌ! َ�ْ= َأَصْ&Pُْ� ِمPُ�ْ�ُ �2َ�ْ�َrْْ� َأ<�
  ]165اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

و، و tXن   � Lو أنو tXن ا�3�إذًا ا����iB أ f�g� y�3>�ت ا������5 ��E ج?�ت أخ�ى، ا�3و 

���L، ه>\ا ا�3و، و �>5 ی��oB أن ن�Pل داk� �ً�R ا�3و أنL ی�iB، و  
�3� f ،�?Pی Lو أنtXن ا�3

cوج T� Hل ا�M:  

C�ْ(ُ�ِEُ>ِْمْ� ِ:9ِْ= َأ )َ7ْ�ُ ُه�  
  ]165اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

   yی�iا� ����� 5� �f و cا��� ����� 5� �f ؟ c3أن ن� �oBذا ی��� ،��iخ cن� خ��� إذًا ی�ج

zا�\ي ی��P5 ؟ ا��� ��?� J\ا���5، ه J\ه ���� Eن��: دي إ��Zا� ��Pة، و ا��یX ���� �� 5ن� : J\ه

�Z��Zا� ��Pأن����، و ا�� kا����� �5 ص� : L������ ا��yR�P �������5، إذًا اQن ا���3ل ��5 � �f

�Bو ح yا��� ���L ا�4�ة و ا���م و ه� س� �Bإذا آ�ن ا�� ،Hا Eة إ����T ا� Hا LBuخ� yا�� 


  :وج�P� cل

  َوَداِ:�ً� ِإَ�� ا���ِ-C) 45(�َی� َأی%�2َ ا��9ِ&*% ِإ<�� َأْرَس�9َ�َْك َش�ِه=ًا َوُمَ&�4Jًا َوَ<ِ>ی�ًا 
  ]س�رة اUحTاب [ 

��ة ��ض   ��ة، ا���ة �5 اخ��4ص ا�أری و ��H ا�����y أن أنTع �5 أذه�ن اUخ�ة ا�>�ام أن ا�

�� 5�� 2��E آc ���2، ه� ��ض آ��ی� ��5 ���غ �?� و �y�3 �?� و ���B ��?�، و ��5 أ��P?� و ��5 

 5� �Pس r3Bا� L� م�M ض آ��ی� إذا�� J\ت ه�?Bgا� cآ E��اUد�� ا�������4 و ��5 ��>5 أن ی�د 

�M ح���� cوج T� Hن اU 2��� cآ E�� 5����ة ���?��?� ا����B ا��اسk ��ض   :لا�>c، أ�� ا�

 �ِ�4̂ َوَ�َ(اَصْ(ا ) )2ِإن� اkِ�ْْ<َ��َن Eِ�َ* ُخْ�ٍ� ( 1(�َوا0َ�ْْ Nَ�ْ��ِ ِت َوَ�َ(اَصْ(ا�Nَ�ِ���ِإ��� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�

 �ِ&ْ�����ِ)3(C  
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  ]س�رة ا��43 [ 

  :ا���اص� ����y أح أس�Bب ا��(�ة �c ر�k ا��(�ة، و اQی� ا��Zن��  

��َ�ٍة َأَ<� َوَمِ� ا��َ&�C*9ِ0َ 7ْ�ُ َهِ>Wِ َسِ�َ �  ِ&�ِ�* َأْدُ:( ِإَ�� ا���ِ- َ:َ�
 ]jی� : س�رة ی�سQ108ا[  

   f �?� Hرس�ل ا kBو �5 �2 ی� ،H3ً� ��س�ل اB�� h�� c��3و ا�� c����E ���4ة أي ��� ���Sن �2 �

cوج T� Hل ا�M c��� Hا 
  :ی�

  ���َ- َ+���ِ&7ْ�ُ�C*>ِ)0ُ ِإْن ُآNِ�ُ �ْPُ9ْ&%(َن ا
  ]31اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

  .���oا ��� و �� Oی�: إذًا ن�5 أ��م �?�� أس�س�� ���4ی� �>�j �?� آc إن��ن و �� ا��ی* ا����4

��ة ا��� ه� ��ض ���B���� 5 �� حود �� �2�3 و �k �5 ��3ف، �� آ��_ اH ��ق ��   ه\J ا�

�ً�، و�i� �ً�X 2إذا رأی� ،y�i�  م ���_ و أ��_ ���ن_ وT��� Lذي رأي ��أی cب آ�)�ه�ى ��3Bً�، و إ

��  ._ أ�� ا����3 و ���_ ���ص� ن��_خ\ �� ��3ف و دع �� ��>� و دع 

���_ ���ص�  E�3� ه\ا ،خ�ص� ا���q أ�Mر�_، ج��ان_، أص�Mؤك، ز��ؤك، �5 ه2 �3_ �� ا���(

  .ن��_

ه\J ا���5 ا�������3، �5 ه\J ا���5 ا���ح�P، �5 ه\J  إذًا اQن f ی�ج �Xء ی�(� ا������5 �5  

وك ؟ آ�j ا��c�B إ�E اfن��4ر ���ة، �5 أنh أی?� ا����2 ؟ �5 ه� ا���5 ا���ح�P، إf ا����ی�، ا�

 k�P� M _�\� ،2��� c؟ ه\ا �?�� آ cوج T� Hا �����L ؟ آ�j ا��c�B إ�E ا���ص ��L ؟ ��ذا ی�

 �t�� �L إM ،_� �ً5 أخ����ة ��ض  �L3�P أنh، ا�M ،�ًآ��� L� مP� M ،�ًiی�X L� مP� M ،�E ا���(

 و أآ�ر���5 �2 ی(�ه أو �5 �2 ی�ث ن��L ���(?�د ��ت ��E ث��� �5 ا����ق، و : ��E آc ���2، و أ

E��3� L��P� ي��  :ا�� ا���BPل �5 ا�(?�د ه� ا�(?�د ا�

  C)52(��ًا �َوَ'�ِهْ=ُهْ� ِ�ِ- ِ'�2َدًا َآِ&
  ]52اQی� : س�رة ا����Mن[ 

 �5 أن ی�?r �?� آc ���2 �5 دون اس���Zء، و ا��gء   �f و ،Hا Eة إ��� �5 ا��f أي ،��P� J\ه

 J\س، ه���� hن?� خ�� أ�� أخ�جt� ��Uا J\ه jح���� وص E��3� و Lن��Bس Hه� أن ا �eا�� hا�\ي ی��

J\ه hذا ان��S� ،���  :ا���3 ان��h ه\J ا����ی�، �Mل ا����ی� �?� 

�|Cَخْ�َ� ُأم�ٍ! ُأْخِ�َ'6ْ ��9��ِِس �ْPُ9ُْآ  
  ]110اQی� : س�رة Oل ���ان[ 
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   ��Uا ��Uا J\خ��ی� ه ��� ،H�� ن���z� 5 ا���>� و���� خ��ی�> 2���tون �����3وف و ��?�ن 

Uا���ی�� ا���دس� ا J\ه hآ��ذا S� ،�<5 ا������ �����3وف و ا��?� �5 ا���>� �����3وف و ا��?� 

R\ أص���B آ��\ی���M 5ا�� ،��Uا J\خ��ی� ه h�  :ان3

CWَُأْ��9َُء ا���ِ- َوَأِ�&��ُؤ �ُNْ>َ�  
ة[ Rی� : س�رة ا���Q18ا[  

���?�P� 2ل   Hد ا��:  

Ĉَ   �7ْ�ُ َ+ِ�َ� ُی0َ>4ُ�ُ)ْ� ِ�ُ>ُ<(ِ�ُ)ْ� َ�7ْ َأْ<Jَ�َ �ْPٌُ� ِم	�ْ� َخَ�
ة س�رة[ Rی� : ا���Q18ا[  

   ���T وجc و ح���� �\ن�Bن أن�tX 2ن>2 آtgن أی� أ��، ��q �>2 و T�� fة  H ن�B�)��� f أي ح����

 c5 �����3ت آ� �?� �f Hا Eة إ�����ة إ�E اH أی?� اUخ�ة و ه\ا ا�\ي أراJ، ا�ا H�E��3، اQن ا�

2 �ا���، نcP ا���� c2 �>5 �� آ��� ������?� ��gاه، ���Z�t، دا� ،yR�Pا�� ��������3ت، ��

ص���BB�� ،����t� ،�i��� ،���i� �p��4� �?�p، ه\ا اخ��4ص أو ه\ا �5 �� نcP ا!ن��ن �5 ح��� 

 �� cMة ه� أ����ة �5 ��2، و �>5 س�Mtل �>2 ه\J ا���P�P، �>5 ا������3ت �� ا��� إ�E ح���، ���

�Bآ 
�M �?�� �� �Bأس�ة ح���، ��?�، أآ �?�� �� �Bوة ح���، أآM �?�� �� �Bی2، أآ�M yخ� �?�� �� �Bأآ ،�

وة �?2، أي M >�ن�ر أن P� ل�P3� ��p c<g� _3� 5ث� ���5 ح��_ و �� ا�\یz� أن k�i��� hأي أن

��>��� ا�>�م ی>�د ی��?� ��k� �P� L��3 أن اUن��Bء ج�ؤوا ���>���، �>�?2 ج�ؤوا ���>��� ا��B�i، ج�ؤوا �

 T� Hن اU ،ن��ا��4د�M و ���>��� ��B�M �Pا وجL اUرض، ���>��� ��P ر���h رای��?2 �� أ�uاف ا�

  :وجc ی�Pل

  bْ�ُِ�* ُأُآ�2َ�َ ُآC�ٍ��ِ �7) 24(�َمqًrَ َآِ�َ	ً! 4��ََ&ً! َآJََ#َ�ٍة 4��ََ&ٍ! َأْص�pَ �2َ�ُِ�6ٌ َوَ+ْ�ُ:�2َ ِ+* ا���َ	�ِء 
  ]س�رة إ��اه�2 [ 

�T وجc جc3 ا�>��� ا� �B�i���i �� ا��Qق، ا�>��� ا��B�i ا�>��� ا��4د�M، ا�>��� ا��B�i ا�>���    Hا

ا�����4، ا�>��� ا��B�i ا�>��� ا��� س��h �5 اUه�اء و ا���eظ و ا�����4، اUن��Bء ج�ؤوا ���>��� 

�>�Zة ���3ل ا�>�م و �>�Zة �5  ا��B�i و ���>��� ا��B�i وحه� ���3ا آ�X cء، �>�Z<� 5ة ا����ق و

 5� �?� �f ،�?���M P�� ه���ى آ��L آ��c�3 و �L�3 آ�Uث�Z<� cة ه\J ا����ر�M ا���دة �>�د ا�>��� وح

  :د�2 س��آ�، �\�_ ا���P�P اUو�E أی?� اUخ�ة

��ة، آ�ن أ  وة cBM ا�Pا� �ً�Rل دا�Mأ h_، آ��آ��� cBM _����3� _ا���س إ�� gا�\ي ی L��� �Bص��ب ا��

ًا ی��ق ح ا����ل ��ذا �c3 إن�g� L �>�?2 �� رأوا أ�ًا ����� ��5 أ�Mا�L و X Lوا إ��X م�ة و ا���ا�4

c3ل و ��5 �� ی��Pًا ��5 �� ی  :أ�L��3، �� رأوا ����� أ�

  P)3(Cً� ِ:9َْ= ا���ِ- َأْن Gُ�َ(ُ�(ا َم� َ�� 0َEْ�َُ�(َن َآُ&َ� َمGْ) 2(�َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ِ�َ� Gُ�َ(ُ�(َن َم� َ�� 0َEْ�َُ�(َن 
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 ] j4س�رة ا�[  

   yخ� Eی���ج إ� L�P5 ن<� jی�X ء�X 2�3ا�2�3 ه\ا ا� r3� h��3� 2�3 أو�إذًا إن��ن، إن��ن� أو إن��ن، 

��E ا���B، أو ح�� ��Zأو ح���� أراد أن ی �Bا�� j4ح���� أراد أن ی cوج T� H2، �\�_ ا�e��� أراد 

 ح�زم و ز��2 �\ و �(�? آ��B و ���2 ج��c، آc ا���4ت R�M رع و�� 
�i3ً� ه� خBu ،�Bح ا��أن ی�

����M Lل Hه�، أ�� ح���� ا��  :آ�ن �� أ

 �ٍ�gِ:َ ٍ̂ �0َ�َ� ُخُ� Qَ�>4(�َوِإ(C  
 ]2�Pی� : س�رة ا�Q4ا[  

  �O ا�>�ی2 ا�\ي �Bأن ه\ا ا�� �ًPحf و �ًPل س���Mأ hو آ� J��O ات وT)3ا�� J��O ا��>�� و J��O ا�2�3 و Hا J�

��E �� ه� ��L �5 ���ق آ�M ��Bل �L أنh ن��_ L2 ه� ن���e3ا� yا��� J��O ا���4ح� و:  

C�ْ2ُ9ْ:َ lُ:ْ�+َ Qَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9َْوَ�ْ( ُآ�  
  ]159اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

�T وجc  أي ه� ن�B و   Hا cBM 5� y��� ن و ه�O�Pا� ��ات و أوT)3ا�� ��و أو �gBا� رس�ل و س�

  :و أ��4 ا��3ب �Bu�M و آ�ن ج��c ا��4رة ���L ا�4�ة و ا���م �Mل �L أنh �\ا�_

CQَ�ِ)ْ�َ �ْا ِم)%DEَ>ْ��َ ;ِ�ْGَ�ْا �َ��ِcَ �ًgّ+َ 6َ9َْوَ�ْ( ُآ�  
  ]159اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

�h أ�Mل إذًا ه\ا ا��q�� �B ن�Bً� و f رس�fً و f ی�حE إ��L و ��q ���43ً� و��L3� q آ��ب و �tن� آ  

 � yا�� ���<� yi�� أن cBP� ،���� ه\ا 
�Pا� ���p �� ات و ه�T)3� L3� q�� وح� و L3� q��

ح�� ؟ ���j هc أن�B�� hب ؟ هc ی��Bا ا���س أن ی����Pا ��_ ؟ هc أنh ���ا�k ؟ هB�M �� c_ ر

 L�� �4ف�رح�� أو  L�� 2؟ أح��نً� ا!ن��ن ���4ف?��zی �� _��zی cخ�ی5 ؟ هQت ا�<g� ��3� cه


 إس��L ؟ �MلB5 س� c[�� 2ة س��5 أس��: ���B �5 ��>2 ی4ق أن أآ�B إن��ن ��� ���ن�� �5 

�ً���� L��Pي ا�\ي آ�ن �>��ً� أن ی��2 یL��P و أy�u س�احL أي  �����ب ا������3 ا��Zن�� وkM أس��ًا و ا�(�

 L3أن د� Eس��ات و س��ات إ� Lن�� �� ����f ی��E ه\ا ا���jM �5 ه\ا ا!ن��ن ا����2 و ه\ا ا��U ا

  .�� ا��?�ی� إ�E أن ی��2

��jM وح، ذآ�ت ��ة و ه\ا �Xء �?2 جًا أن 5� L��q�B إ���q أن إ���q یTه ا��5���z ��� ه2   

��4 ص�ة �� ،��P�ro ��4ك، f �>\ب،  f���oب، ��ك و إن ��M h�3درون ����X ،Lء ��ك، �

 �ً����ه\ا أث�E ا���س ���_ و f أح ی���R_ و f أح ی��سB_ و f أح ی��M_ إذا آ�h ص�دMً� أ���ً� 

�� �� Hأ�� ا h�Mزوجً� و��ً�، إذا أ hأخً� آ�ی�ً�، إذا آ� hأ�ً� رح��ً�، إذا آ� h��3_، إذا آ�� �ً�P�� إذا ،_�

ورك و �� إ�>�ن_ و �� P� �� ه\ا q<3��� ،���_، �5 ی��k�i أن ی���R_ ؟ f أح �� Hأ�� ا h�Mأ

ر�_، إ���q ا��5�3 یTه ا��5���z ��� ه�M 2دری5 ���L و یt�� إ��X Eء �����c أن ی�J��3 ��ق M
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������M�u  �� ،J��3� �� �ً3Bu c?2 ی�3?2 إ�����B� ،L?�ی� f ا�\ي ه�M 2درون ���J��3� L و ا�\ي ه�

  .ا��?�ی� �� ��X ���3]ً�، إذًا �>�ن_ ���ي أو ����ی��

   ،cBM 5� 2<� L�ذآ� M و jح�ل ا������5 ا���م آ?\ا ا���3ی ��و اH أی?� ا!خ�ة �� رأیZ� hً� ی�

 �t�� ���(�� و ��B<� �?3ات و �t�� ��gی� و ���k ا�4M h، أن���ه�ة ص��I �Bم أص�ت ا!س�

إ�E أ��E ����ى �Sذا ه\J ا���(�� و ه\J ا��>�Bات ��� ا��>�ن ص��حً� و �(�(ً�، ه\ا ا��4ت ی��?� 

�5 ه\J ا���(�� ا�>?���ء �2 ی3 ه��ك �Xء kiMة، اأیcP3 أن ی>�ن ا!س�م �Iه�ة . ���آ� واح

� و�k ا������5 �� ص���� ؟ أی5 ا!س�م ؟ ا!س�م هT أرآ�ن ا�ول و ا��3وش، أي �����B و f أ���

ا��ی�� أ��م دو���5 ���5��M ا��وم و ��رس f یTی آ��Zًا �5 و�k ا������5 أ��م دو�� ����M آ��Bة 

  :و �k ذ�_

C-ِْذِن ا���kِ�ِ َ�ًة�rِ6ْ ِ+َ�ً! َآ&َ�َcَ !ٍ�َ��ِ�َ !ٍ�َ+ِ �َْآْ� ِم�  
  ]249اQی� : س�رة ا��PBة[ 

ر ��  و ی(
 أن ����3ا أن �Mة ا�3و اQن  P� اتإن آ�ن ا!س�ا���R و إن ا��Zن� ح����M h��� Lة �3

 ��Bآ2 آ ه� �Mة �����3ت، و ا������3ت �5 أی5 یt��ن �?� ؟ �5 ��3ف ا����س أ��q آ\�_ ؟ إذًا ی�ج

 �� ��iخ cخ� ���P� ،ة����ا إ��M E�?2 ا��3��� �Mة جیt� ا������3ت J\ا ه�i���3ف ا����س أ 5�

 cخ� ،����M��ا���، خ�c خ��i �� س��آ��، و ه\ا ا�\ي حثP�3� �� ��iخ:  

C�ْ(ُ�ِEُ>ِْمْ� ِ:9ِْ= َأ )َ7ْ�ُ ُه�  
  ]165اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

أول ن�iP أنL أنh أی?� اUخ أو أنh أی�?� اUخh آا��� أو آاع إ�E اH ی��oB أ f�Tه ��� أن�M hدر   

5P5 أن ن5�3 أخً�، ی�>5 أن ن�<�� ،L��������، ی�>5 أن ن>�ن ص�د5�M، ی�>5 أن ن�أب ا�4ع، أي  

 Eه���م ؟ أن� ی��?� إ�fو ا����ء و ا ji3أی5 ا� ،_� cأ�� �?P�u L� ل�P� �?خ�U Lزوج� �<X l�X

��E ا�����4 ���?�� أ�u �?Xی�� و f أح ��5 ح�ل  E�� 5أح��نً� أن زوج�5 ����ص�� ����

 ح��� اس�?� ان���ء ذا�� �2 ی3 ه��ك ان���ء ج����، آl�X c ا�Tوج�5 ی�>� أن ی��4 ���?��، ی�ج

ه�L اUول ���L، و ه�L���4� L، و ه�L دخ�L، و ه�L اس�����L ������ة، ��E ا�ن�� ا���م، ه\ا ا!ن��ن 

�T وجc ی�Pل Hن اU �4أن ی�� yی��� f:  

��َ&�� ا��ِ>یَ� fََ�ُ	(ا ِم9ُْ)ِ�ُ ��َ !ً9َPْ+ِ ا)Gَُوا���C!ًَخ�ص� �ْ  
  ]25اQی� : س�رة اUن��ل[ 

   �� �M�� f ل أن��M خ� ا���O �� 5<ی�� ���\ي ی�
 �� ح� �5 أح��ء ا��gن �ًPأن ح�ی �� cZ� ��أو

 yی����� yء ا���ی��u?2 �� إ��ج �5 ���_ و ���إن �2  h�� خ�O 
ا���یy �� أول ��h، ن�Pل ��4ح

E��3� L��M E�3� إ��_ و ه\ا c4س�:  
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��َ&�� ا��ِ>یَ� fََ�ُ	(ا ِم9ُْ)ْ� َخ�ص�ً!�Cَوِ�ُ ��َ !ً9َPْ+ِ ا)Gُا��  
  ]25اQی� : س�رة اUن��ل[ 

   �Bی� jو آ� ،�Zأآ Lدخ� �Bی� jو آ� ،�Zأآ Jأ��ر �Bی� jأخ آ�ی2 أن ی�>� آ� cآ E�� E���أ

�l�X ،�B ی���د �� ���M�L أآ�Z، و آ�j ی��B ج�ارحL أآ�Z، أن� f أ�Mل f ی�ج ،H5 ���ت ا� �ً�

�T وجQ�� 5�z� ،cخ�ة، �5�z �?\ا ا�>��ب ا�>�یXf ،2_ أنL أ�Mب إ�E اfس����P و �>5  H�� 5�z�

 �3g� أن Eا�\ي �_، إ� �P� ،_���أن� أ�Mل ن���ج إ�T� Eی �5 اfس����P إ�E أن ��3g أن_ أدیh ا�\ي 

��� jP� ������ _ و ��5 اH، إن �Xء اH �>�ت cBM أی�م أن أنq�� L ���_ و ��5 اH ح(�ب، f ی�ج

��ع rp ا��4B �� خ�M �Biد�� إن �Xء اH، أ��� �Xء rp ا��4B، ی�ج ج?� �� ����أ

 cد�� ،H�� إی��ن c�4 د��Bا� rp ن��، وO�M ی�O �?� ��Uرض ���3_ أن �ro ��4ك ؟ آ� و ی�ج

وًا، ��I EPBه�ة أن_ �4ق �>��ب اcBP� ،H أن �yBi ���ص�c ا��gی�3 � Lاج��أن  k�i��� f

ص����، اح��eا ه\�I ،Jه�ة ص����، ����e ���?� ه\J ا��eه�ة، آ�j أن�e��� L آc ه\J ا��Pة ���Bت 

اد أی5 ا��Pة، أی5 ا���ق ا�����5 ؟ أی5o� hiPه�ة ...و س�I 5 ا����2 أن ی>�ن<�� ،EX�� L3؟ ج��

  .c خ��i و ه\ا ��Xz، ه\ا ��Xz أی�ً� خ��iص���� !ج�اء ���� ان�?E آ�X cء، ه\ا خ�

  :��� أی?� ا!خ�ة

ن���ج إ�E أن ی>�ن آc واح ��� دا���، أي ��P3ل و أنh ���� دروسً� ��gی5 ���ً� ����� و   

 f و ،LP��� رئ�M أح�دی*، و ����� k��� ن?�ی�، و f ��� ی�تO ����� k��� ث�5 س��، و�ث �ًBiخ ����

�f ،c ی�ج � �P� c3��yi �>��� حy، آc ا�� � ��3��f y ی�ج إ��Pء، آc ا�f c3��� ��3 ی�ج

 ،��E ا�رس و ��E �5 ی�>�2 و ��E ا���( و ن�5 ���� و ا��� H و ج����3 ج� ��Z� أي ،c3���

�T وجc ؟ �tن� درس� اQن ن�5 آ��� د��ة  H _ی�h ��5 یM ؟ ��ذا cوج T� Hي ا�h ��5 یM ذا��

 Eی*، و إ�ة، نL?B أن ه\ا ا�f c�3 ی(�ز و ا���c اQی� و ا��X 5 دون� ،ji�� ،د�� yیاH �_ ص

���_ و ���L ح�f E ی>�ن �g?��، ا���X ���4ء و ا������ �Xء Oخ�، إذا آ�ن ���iB ������، و 

Hا c3� ،ا���Mأ h�� ����� ت�����3 ا������iB أ������، و ���ص���، و ��اددن�، و و  c3� ی�ح��� أو

 f دات�?X ، ن��س f ی�ج�M ،اH ی����e،أي رأی�2 ��ذا حث �2 ی�X yBء، د��ر أ��، وث�f �P ی�ج

 E��ی�ج، دراس� f ی�ج، آ�X cء أ�f ،�o ی�ج ا����ن�ت أ�ًا، أي ���Tا �Xآ� �kBi آ�
 ���زع 

�3ًا �5 وراء ا���Bر، س� j�tی�ن� س��
 f ی�ج �Xء، f ا�i�ب، أي آ��ب ا���iا� Jؤ�Pی ��tف ی�

ارس، f ی�ج �3uم، � ی�ج ��Mد س(�ت ��Pری�، f ی�ج ��Mد ن��س، f ی�ج ج���3ت، f ی�ج

�]�، f ی�ج �Xء، ���� آ��c، خ��� ��g ����ن آ��ب أح�ق، �]�� و خ���5 � f آ?���ء، و fو

س�� د�� و س�ق، ه>\ا ی�c3 ا�>���، ه\ا ا�\ي  أ��i�� jط أح�ق، ا����O L� jث�ر �5 سfO �3Bف



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1737�� آ��ب ��
 

3
 ا��3اق، ��ذا ن�c3 ؟ ن�c3 أن X أص�ب �� �?B�4أن ی ��X�� ����دو�� إس cو آ j��� Lون��

 cوج T� Hا�\ي ���، ا H5 ا� 
�iو أن ن �����نk�i اH، ن��_ أن ن��ب إ�E اH، ن��_ أن نzدي ا�\ي 

��ف ا���ری6 ����ً� أرح2 �5 ا��3ب، أي ن(�k أس��� �(�k آ��� أران� ��ذا ی�c3 ا�>��� إذا ان� �� ،�4

c3ًا �?>\ا ی�  :ج�ة �(�ن�ه2 ��ت أر�f �ً4�X 5�3 ی�ج �g>�� و س5�3B ج�ی�ً�، f ی�ج �g>�� أ�

C�ْ(ُ�ِEُ>ِْمْ� ِ:9ِْ= َأ )َ7ْ�ُ ُه�  
  ]165اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

ة أخ اخ��k� j أخ�L أن� دخ�h وس�iً� ���?�� و����� ا���Mً� و آ���B و ی�ج خ�c، ا�3��Mت ����� س�]�، ��  

یة ث2 ��ت أح اUخ�ة و دخc اUخ �k أ���ء إخ��L �� ا���Pء ��g س��ات ث2 �أ����� س?�ات 

h�M ؟ _i�� J\أن ه ��د�?X 
�u ���P��� �?�Bا��� آ� �Mأ��زوا ا��ر : ���P�� h��� أن 3B� ،23ن

 L� h�M ��د�?Xل�Pی cوج T� Hن اU ،أن���� k� ����<g� ��Rا�  :ن�k� h��� ����<g� 5 أ

2ُْ� َ:َ�� َ�0ٍْ~ ِإ��� ا��ِ>یَ� �َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�����Nَ�ِِت َوَ�ِ�Dُ0ْ�َ *hِ&ْ�َ�َ �3َ�َءMُ�ًْ�ا م4ْ� ا�rَِوِإن� َآ�C�ْ7ٌ م�� ُه�  
  ]24اQی� : س�رة ص[ 

��E خ����z� q�� Liً�، ا�Tوج� خ���، و ا��gی_ خ���، و و ا!��م ا��3��g اس���B أ   �oBن ا�\ي ی

 E�� ،Lر��Mأ E�� ،L�إخ� E�� ،Lأه� E�� ،L<ی�X E�� ،Liخ�� E�� Eo� ذا إن��نS� ،ء�iا��رث� خ�

�ً��z� q�� ،Lج��ان:  

2ُْ� َ:َ�� َ�0ٍْ~ ِإ��� ا��ِ>یDُ0ْ�َ *hِ&ْ�َ�َ �3َ�َءMُ�ًْ�ا م4ْ� ا�rَِوِإن� َآ� C�ِْت َو7ٌ��ِ�َ م�� ُه�Nَ�ِ���  َ� �َم9ُ(ا َوَ:ِ	ُ�(ا ا�
  ]24اQی� : س�رة ص[ 

��E ����3 ا�r3B ؟ أآc ��ل ح�ام، آ2 �5 إن��ن یtآc ا���ل ا���ام ؟ آ2 �5 إن��ن    وان ی�ج�آ2 

  ی�3ي ��E أ��ك ا���o ؟ آ2 �5 إن��ن ی�3ي ��E ح�Pق ا���o ؟ 

  ِEُ�7ْ�ُ�C�ْ(ُ ُهَ( ِمْ� ِ:9ِْ= َأْ<
  ]165اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

  :إخ�ان� ا�>�ام

���M ��� اfس���3ر، ا���س�د، ا�4?��ن�� ا������3، س?c جًا،    f 5ل ن��P� ًا أنا���P�P ��ة و س?c ج

ن� �5 ���� اfس���3ر، �5 ���� ا�4?��ن��، �� 5� q�� tiح، ا����ن� q<3��� ء�X ����<ی f ء�X ه\ا

f:  

  َ( ِمْ� ِ:9ِْ= َأْ<Eُِ�ُ)C�ْ �7ْ�ُ ُه
  ]165اQی� : س�رة Oل ���ان[ 

�T وجc ؟    Hس�� �?2 ا jج�د، آ��� Hا �ًM�uخ� إQا E�� _��<g� y�3� f  

C-ٌ�َِء ِإَ�ٌ- َوِ+* اْ�َ ْرِض ِإ�	َ��َوُهَ( ا��ِ>ي ِ+* ا��  
  ]84اQی� : س�رة ا�Tخ�ف[ 
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  C)26(َوَ�� ُیJِْ�ُك ِ+* ُ�ْ)ِ	ِ- َأَ�=ًا  �َم� 2ُ�َْ� ِمْ� ُدوِ<ِ- ِمْ� َوِ�*�
 ]j?<ی� : س�رة ا�Q26ا[  

C-ُ%َوِإَ�ْ�ِ- ُیْ�َ'ُ� اْ�َ ْمُ� ُآ��  
  ]123اQی� : س�رة ه�د[ 

   EPBن� أن ن���tن� أرى أنL ی�(��� أن ن�اجL ا���P�P، ی�(���، ن��3ف ��i]��، ی�(��� أن ن���ك، ی

��5 ذن����، ی��ن� أن ن?�f ��� 2 ن��k�i و أن نع �Iه�ة ص����، ص�ت ��P، ن�>�2، ی k�Pن fن� أ�

�� ن��k�i، أن�2 �\آ�ون cBM س�� ��4ی� ن�ی أن ن��س
 ا��3اق، ه\ا آ�م �3 ذ�_ أص�B �3ً�، ث2 

ای�ت Bم، ا��5 ���>�?��� f ،ء�X cذ�_ أخ\وا آ j4M، ث2 ����، ث2 اح��ل، ث2 ن?
 ث�وات، �3

ای�، ث2 �3 ذ�_ یً3� �B4�t� ،نh آ���2 ��ذا ���_ ؟ ���_ أن ���ب إ�E  آ�م ��4ی��ت،Bا� ی?�

���_ أن ���4 ذات ���_، أن ���4 ��H�� _�M، و أن ���4 ���M_ ��5 ح��_، و أن ���4  ،Hا

  :ا�3��M ��5 اث��5، ه\J �?��_، �5 أروع اQی�ت

  Gُ���+َ�C�ْ(ُ9ِ(ا ا���َ- َوَأْصNُ�ِ(ا َذاَت َ�ْ�
  ]1اQی� : س�رة اUن��ل[ 

  J�� ��Uج�د و ا�� Hو ا:  

C�ْ2َِیُ= ا���ِ- َ+ْ(َق َأْیِ=ی�  
  ]10اQی� : س�رة ا����[ 

C�  �َوَم� َرَم6َ�ْ ِإْذ َرَم6َ�ْ َوَ�ِ)�� ا���َ- َرَم
  ]17اQی� : س�رة اUن��ل[ 

  C)26(ُ�ْ)ِ	ِ- َأَ�=ًا  �َم� 2ُ�َْ� ِمْ� ُدوِ<ِ- ِمْ� َوِ�*� َوَ�� ُیJِْ�ُك ِ+*
 ]j?<ی� : س�رة ا�Q26ا[  

C-ٌ�َِء ِإَ�ٌ- َوِ+* اْ�َ ْرِض ِإ�	َ��َوُهَ( ا��ِ>ي ِ+* ا��  
  ]84اQی� : س�رة ا�Tخ�ف[ 

   Eن�5 �� ح�ج� إ� ،�ً��Pی _B�M ��� ،cوج T� H م�اس�� _B�M ��� ،راح� _B�M ��� ه\O Jی�ت ا���ح�

Hا k� ى�� fأ ��  ا���ح��� hى، أن�Mأ cوج T� H�� ًاأحًا، أي ا�(?� ا���p�i إذا آ�ن�M hی� ج

 أن?2 ی��iح��ا، ص�ح
 ا���gوع kiM ا�>?���ء �2 ی3 ه��ك �Xء )� ��R���?<ا����رات ا� �B3� ى��

J ا�ku�P، أي أآ�M �Bي ��EX، و رأی�2 أن�2 آ�� Hا ،Lن�<��  �j أن اHان�?E آ�X cء، ج��L3 ج�

  .ی�Tع ا���_ ��5 ی�gء

��E درج� وج�ه� أصh�B ��حPً� ��ی أن ���2 ن��_ أ��q آ\�_ ؟ آ�j ی�Tع اH ا���_ ��5 t� hآ�

  ی�gء ؟

  bْ�ُ�C�ُ�ْMَ�ِْ�* اْ�ُ	Qَ�ْ َمْ� �Jَ�َُء َو9ْ�َِ�ُع اْ�ُ	Qَ�ْ ِم	�ْ� �Jَ�َُء َو�0ِ�ُ% َمْ� �Jَ�َُء َوُ�ِ>ل% َمْ� �Jَ�َُء ِ�َ�ِ=َك ا
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  ]26اQی� : �رة Oل ���انس[ 

  C)12(�ِإن� َ�3َْ� َر�Jَ�َ Qَ4ِ=یٌ= 
  ]12اQی� : س�رة ا��Bوج[ 

 f Lدرج� ی��ه2 ا!ن��ن أن Eإ� cBا�� Eی�خ ،cBإرخ�ء ا�� Lس��س� ی� أخ�ان، س��س� L� cوج T� Hو ا

  ���س�B، ث2 ی��س
 ح���ً� ����ًا ی�ج �g>��، ی�c3، ی��4ف �� 

  :أی?� ا!خ�ة

ت ا�T3م ��E ���� ن�4ح، ���h ��ن��(ً� أ  P� hذا أنS� ���)س�fا kس�ی Hأن ا E2 إ�<�[�uأن أ ری

��� ی��oB و ��� f ی��oB، أي ��ن��� ��B3دا�_، ��ن��� ���وة ا�O�Pن، ��ن��� ��(��س �k أوfدك و 

���5 ه\J ا���?��ت و ج���� �k أه��� و  k�iر �� ن��M ن����ه2 �� �� ا�>��ب و �� ��ج�??2، �� ا��3

 ��� ،�3g��3 دون أن ن�Bu h�Bأص ������ ا����، أي دا�Rً� ی�ج ح�آ� ح��ة آ�?� ������، ��� أن?� 

 h�Bذا آ�ن ا�S� ،م��Uی?� ؟ ا\oا����ة �� ا�\ي ی J\ى ؟ و ه\oذا ی���� c�i��3، إذًا ه\ا ا��Bu ����أن?� 

 ،�iB��� ��p ی� �5 ج?�ت\o���� �B��� ��p ط�Bان� f ي وR�P�دا�Rً� ا�\ي ی�ى f ی�ج ان��Bط 

���ل Uا J\2 �5 ه?���Pن ث�Pد ی��fوUر ه>\ا ا��Uا hذا آ�نS� ،�ًBی�P� إ��ح�� k� س��آ�، ی��3 إ���د

 ا�����، و ا�Tوج� �k ا�(��ان، و اUب �pرق ���c�3 إ���M E رأسL، ه\J اUس�ة ا������، f ی�ج

�� ���، و f ی�ج اه���م ����4 اUوfد، ه�L اUول أن ی�3i?2 و أن ی��P?2، ه�L ان��Bط و f ی�ج

 5� ،Jدf5 دی5 أو� ،Jدf5 أو�ا��Zن� أن ی�(��ا �� دراس�?�P� 2، ه\ا واkM ا������5، اUب ��zول 

L��� ى��ی�   4�Xً� ی���د ا���()� ،��iخ cن� خ���  س��ك أوfدJ، أن� f أ�>�2 �5 ��اغ، ی�ج

 LRان��� k� 
ی���س
 �k ان���LR ؟ی� ��ى س��ك زوج�L ی���س
 �k ان���LR ؟ی� ��ى ����L خ�وج?2 ی���س

 ygا�������، آ2 أس�ة �� د� ���PZ��� ون�\oأن ی ��Rا�U إذا س���� ��iخ cخ� إ�E ا���( ؟ إذًا ی�ج

�ت ؟ �( أس�ة ����د ا����ج  f f�cBP �5 ا��3یq إf أن ی(�k� q ا���?2 أ��م آc ا����ء LBX ا��3ری

��E درج� ؟ آ2 أس�ة f ی�ج ان��Bط t� ط�آ2 أس� ��?� اخ� ،k�iن�� f �����ی��4 ه\ا ی�>���ا 

 Eل أن���� ��ذا ����3 ح�tأن ن� 
�����Bس ���h�B ؟ ی�ج آcBP� ،��Z أن ن�Pل ی� رب ��� �2 ���4ن� ی(

��ت ��دی� �>5 أ�3X �� خ�i ج�س2 و  ن���y ا���4 ؟ و اH أی?� ا!خ�ة أ���E أن���� ����أ

���� f H�� ،H ی�ی ��eه�ًا، 3Buً� ��>5 ی�م ا�(��3 أن �u fإ ��� L3�خ�M �iی
، ه\ا ا��f �i ی

 J\ه h��� 5<� و ،�?� yiPi� آ�از و�� ��B�� _��� 5 ا���3دی�، و� J���� _�� 5� ًا�i� k��

�� �4P�4ك، ا�� ro� �4P�4، ا�Pدك، أن� ا�fأو �����4 Pص���ً�، ا� �ً�� c�3� �4Pر دخ�_، ا��

 hأن ،�ً[�X c��f أ�>�2 �5 ��اغ، أرى خ�ً� خ��iًا، و ا���c ص�ر ����gًا �tص���t� �Bً�، ی�Pل �_ f أ

�c�3 آ�X cء، و �� �2 ���وي �Xء،  f�cBP ا��أة ����� ��(�B إf إذا د�h آc أص?�ر و ���ت أن 
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ی�L، و �Xه ح�آ��?�  یtآ��ا ج��3ً��ة واحة ص� أم خti ؟ ه\ا ا��X �?4ه زوج� R�� E��

 وس>���?� و ��>?�، اخ��ط، ی�ج ���د آ��B، ه\ا �� اUس� ا������T، �� اUس� ا��� ����د ا����ج

 ،��B<ء ا��Bه\ا ا� 
ه>\ا، �Sذا أردن� أن ن�ث �5 ا���c �� ح����� ی�ج خ�c خ��i ه\ا ا���c ج�

�T وجc، �� دخ��� ������ص�c ی�ج أآ�Z، ی�ج �����Bع ������ت آ��Bة  Hا k�iأن ن fن��_ إ f 5���

 جًا، ی�ج ��س���Zر ا���ل ������ت آ��Bة جًا، ی�ج ���3��Mت اfج������ ������ت آ��Bة جًا، ی�ج

���ت آ��Bة جًا، ���ت �����5 ���وج ا����ء ����M�iت ������ت آ��Bة جًا، ی�ج ����ع ا�pUن� ���

 
4ح �?� ا�pUن� ص� أم خti ؟ و ا���oء ��3وف ح>�L، ا���oء ���م، ��pء و آ�
 ح�ام و آ��

 ر��ي أح��نً� و�Xء ���tف أنL أن� ���� أ�L3 �� ا��4وق ا���ن� و ����B_ ا���ن�، ����ح و f ی�ج

g� J>�� و اf H ی��4ن���.  

�T وجf c ی�   Hن ا�<� Hء ا�X ة إن���4ن� إf إذا ��آ�� آc ا���>�ات، أن� f أ��_ إf ه\J ا�

 E��ص�د�M، أن ن��4، أن ن�جk، أن ن��o، إذا �� ��pن� اf H ی��o �� ���، إن �2 ن��o اf H ی��o، و 

Pء ا��� ���2��3 ا!س��� خ�ل ��gی5 ی��ً� ی�ج د)�� ��ت �>c أس�أ، آ2 د��ن�، ی�>f 5 ی�ج

 Hل اtی>��، أس f ء����ء f ی>��، إذا �2 ی�ج ����o ج\ري ا�ا���4ات ص� ؟ �2 ی��X c4ء، ا�

 Eا��3دة إ� E����، و ��E اfس����P، و �iا� E��أن ی>�ن ه\ا Oخ� درس �� ����ع حq ا����س 

��B ا!ن��ق، و ��B ا�خc، أج �g>�ت آ��Bة  E����B ا���Bت، و E��جًا ��5 ا������5 اH، و 

و �����Pء و�����ت إذا ه\ا ا���ل ��q �_ آ� j�tخ\J ؟ أ�Mل �_ أن� وآ�h �����ً�، ا������ ی�(�_ �5 

 jل ا�>��ب ا�����Mأ hأن� آ� ،L��B� cخ�T وجc ؟ f ی�(�_، l�X ��>2 یc�3 ��اج�3 ی Hاب ا\�

أ ����B_، أن� أن��e �5 اUخ ��PؤS� Jذا ان�?��M 5� hاء� L��Zء�h و ن�h، أ�� ا�>��ب اB�� ��i��

أ ����LB، آ�j أص�� ���� ؟ آ�j أص�� زوج��، B� رس أنا��5�z ا��4دق إذا اس��k إ�E ه\ا ا�

أ ������B ه\ا ا!ن��ن ا��4دق و آc إن��نB�� رس  : آ�j أص�� ����� ؟ ی��?� ه\ا ا�

  �C�2َ�ْ�ََمْ� َ:ِ	7َ َص�Eْ9َ�ِ+َ �ًN�ِِ�ِ- َوَمْ� َأَس�َء َ+0َ
 ]h�4� ی� : س�رةQ46ا[  

   hأن LنU cوج T� Hا k�iأن ی L���ا!ن��ن إذا انy�i �5 حLB �\ا�L أي إذا آ�ن ������B3 ا�ارج أن�ن� 

 إ�(�ز �?� ص�نk و ا��4نL� k �����3ت و f ی�ج ج?� ی��oB أن �P3� ةP3ا�� ��Qن، و ا�<��� ��O P�أ

U kا��4ن f?� إ�����3� kB��E��3� ل�M ،��Bا�� Lن:  

  C)14(�َوَ�� ُیQَ�ُ4&9َ ِم7ُrْ َخِ&�ٍ� 
 ]�u�� ی� : س�رةQ14ا[  
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��ة ث2 أص�B د��ة إ�E ا���4   رس�5، ا���y�i آ�ن �5 ا�ا���ت ث2 ��سk ا�����ع إ�E ا�� ���<��

 Eة إ���ا����ك �k اH، د��ة إ�E ا�����، د��ة إ�E إص�ح ا���Bت، د��ة إ�E ���ي ا���ل، د

���ن��  L� �P� �� ��Rا�t� Lسtو� Leو ح� Lی�ی�� �5 آ�� E��3� و Lن��Bس Hا c3�� ،��ا�����B اfج���

Hء ا�X إن.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� ��ج�L إ�E ا�i�ب �tgن ا����fن) :143( ا�رس  -��

  06-06- 2004: ا�
 ا������� ���ری������6 ا�آ��ر ��� ر

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ا�>اآ�ة ش*ء م�2 '=ًا +* ���ة ا���3; و ا�=ا:�!

�>2 �� ا�رس ا����� أن ی>�ن ه\ا ا�رس �5 أص�ل ا�راس�، و ا���اج�3، : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  �و

ادی� و ا��Zن���Tاء �� ا�g?�د��5 ا!Uا ����u نU ،و ا��\اآ�ة E��� ه2 ا����ن�ت ��3?� آ����ی� 


 �� آ���ت ا�(���3 ���
 ا�3���ت ا��� ن��?� �� ا�g?�دة ا��Zن�ی���iد ���4 ا� ی��P� ،��4ی��.  

دا�Rً� و أ�ًا ه��ك ج? �B\ول �� ا�راس�، ه\J ح�P�P أو�E، و �>5 ه\ا ا�(? إذا : أی?� اUخ�ة ا�>�ام

 یz�� ث��M راس� f یz�� آ�ن و�y أص�ل ا�M و أص�ل �رJ ا���ن�3، و إذا آ�ن ��gا�Rً� �5 دون �Mا

  .ث��رJ ا���ن�3

ه\ا ا��l ا�\ي أ���_، أو ه\ا ا�>��ب ا�\ي أ���_، أو ا�>��ب ا���Pر، سtس�� ����� أن : ��دئ ذي �ء  

Le �� أن ا�(? ی�Pس ��حات، �� أن ا�(? �� �Mاءة ه\ا ا�>��ب ی�Pس و �� �?�L و �� ح�: أ�Mل

 �B، ������س��ذاآ� Eع إ���ی�Pس ��حات، أي ��PیBً� أن� ���ج� إ�E �]� وحة آ� ی��cP ه\ا ا���

 
ا�\اآ�ة �?� أه��� آ��Bة جًا �� ا�راس�، أنh �� ا����fن �>�
 �5 ذاآ��_، أنh إذا أ�h�P آ��� �>�


 �5 ذاآ��_، ����P ا�\اآ�ة �Xء �<� �ً��iخ h�Pإذا أ� h_، أن�و �5 ذاآ� 
��iًا �� ح��ة ا��?2 ج

���  . ا�ا

!�:�'�Pسw�0+�! و ا�>اآ�ة اPا�>اآ�ة ا�:  

 �5 أن أو�� �>2 أن ه��ك ذاآ�ة �����3، و ذاآ�ة اس��ج����، و ا���ق ���?�� : أی?� اUخ�ة ا�>�ام  �f

 L�أ�M \آ� �� ا�\ي��3 أی�م أن Bس f �\آ� �X]ً�، واسk جًا، أي أنh إذا �Mأت آ���ً�، �� أن_ أردت �3

ك ان�Biع، و اH آ��ب ج�، آ��ب ���y، آ��ب ���� ��Mی� أس�س��، أ�� ا����ص�f c �\آ�ه�، �� EPBی

ه\�M Jأ�?� �� ا�>��ب، أن f h���k�i أن : و �� ذآ� �_ أحه2 �3 X?� أو X?�ی��Z� �4M 5ة ��Pل

ا ا�>��ب أودع �� ذاآ�ة اس�?� ا�\اآ�ة ���\آ�ه� �>�?� إذا ذآ�ت �_ ��\آ�ه�، إذًا ا�\ي �Mأ�L �� ه\

��M f J\ً�ا������3، هM�uإ �?� �.  
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 f ���3_ : أنh ح���� ��ى آ��� �����o ا!ن>��Tی� ��PلM 2�<�� أن �� ��ی��ه\J ���3ه� ص��، �>5 

��?�، إذًا ن�5 أ��م ذاآ��_ �tن ��i3_ ه\J ا�>���، إذا رأی�?� ��3ف ���3ه� �> f 5���k�i أن ���

 ���P\آ�ه�، ا�����\آ�ه�، ا���دث� ����4 إذا ذآ�ت أ���_ Pا� ،�ًM�uإ �?� ���M f ����3� ذاآ�ة

�� ه\J ا������3ت، أو ا�l4P، أو ا��U ،yR�Pن?� ���44 �� ���\آ�ه�، �> f 5���k�i أن ���

 ا���ج���ك ��� f ذاآ�ة.  

ة اس��ج���� ؟ ه�� ا�(?، ا�\اآ�ة اfس��ج���� آ�j أنcP ه\J ا������3ت �5 ذاآ�ة �����3 إ�E ذاآ�  

 f ����3اآ�ة ا��\��� ،�e�� أی� �� �?� yi�� ،�?<��� _<�� �� ا������3 ه� J\ه �� أی� ���e ��ی

 f �?نU ����3ن� �5 ا�\اآ�ة ا����ی�>5 أن ���\آ�J، أ�� إذا �Mأ�L ث�ن�� �\آ� أن_ �Mأ�L س��Pً�، إذًا د

X ن����fی_ �� ا)����  . �]ً�، �>5 ا�\ي ی(ی_ ا�\اآ�ة اfس��ج�

!�:�'�Pسwؤه� +* ا�>اآ�ة ا�Gی *P�0(م�ت ا�	و ا� ^i�GNن أن ی(دع ا���ا�< ��: :  

ر �� ���cP ا������3ت : اQنP� اءة�Pا� �� L�\ا�\ي أ� ر ا�(?P� ،أ�Mأ���� آ���ً�، و أ k�أن� ح���� أ

  .��� �� ا�\اآ�ة ا������3إ�E ا�\اآ�ة اfس��ج����، �5 دون ج? ی

��E ا���ی�، ی��� ا�>��ب و    �Pأح��نً�، ی��� k)iن، ی��<�� q�)أ، ی�Pی Lأن Lأح��نً� ا!ن��ن ی�ه2 ن��

 J\ه cP��� أن c5 أج� hة، و أن4ق أن ا�(? ا��B\ول �� ه\J ا��Pاءة ی��وي وحة واح� cأ، ه�Pی

 Eج إ����� ������u Eو��، و ���_ ��Mً� ا������3ت إ�E ا�\اآ�ة اfس��ج� q�)� ة، أ�� ح�����]� وح

�5 ا��ص�ص، و ��Pأ ا���Pة، و ���4?� ��E ا�?��� اUی� ،5��Pأ ا���Pة ا��Zن�� ���4?�، ���� ��5 

ه\J ا���Pة �?� �Xه ه��، و ه��ك ���X �?� qه، ���ذا ؟ ه\ا ا��gه وا�3M، ه\ا ا��gه : ا���P�� ،5��Pل

� �ری��، أنh ح���� ��� �� c��Pأ، أی5 ا��>�ة ؟ آ��X jحh ؟ آ�j ج�ء ا���c ن�4، ه\ا ا��gه

 ��E ا����5، اQن �\�h ��5�3 وحة ، آ��� ار��h3 ن��B ا�(? Lه\ا آ� 
���?� ؟ آ�j ر�hi ؟ و �>�

 أودع �� ا�\اآ�ة اfس��ج����، إذًا ن�5 ���ج� M ع���� �Mاءة ا�����ع آ��� آ�ن �2e3 ه\ا ا���

 Eإ����  .أن ن�دع ا��yR�P ا��� ن�Pؤه�، و ا������3ت ا��� ن�Pؤه� �� ا�\اآ�ة اfس��ج�

3 س�3B أی�م   � hأن ،�?��� hدراس� أج�ی أي ��د ن��_ أن ا����4 ه� �Mاءة ���M f �?� إu�Mً�، ی�ج

���l، و  f �\آ� �5 ا�\ي �Mأ�f ،�ً[�X L یEPB �5 ا�\ي �Mأ�L إf ان�Biع ��م، أ�� ح���� �>�
، و

 أح��نً�، و ����ءل، ث2 ح���� ����M أخً� �_ �� ه\ا ا�����ع ح���� ی��t_ أو P��� و ،c��� و ،y�3�

�Z_ أآ�ا������3ت �� ذاآ� hرس� �Bًا أآ  . ��L�t، آ��� �\�h ج?
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  : ��یG! ا�N(ار وا��bال وا�#(اب أ+7D ��یG! +* ا�P=ری8

�uی�P ا���ار، و : !��Pء، و أ���u cی�P �� ا��ریq ه��uی�P ا: �\�_ أس�أ �uی�P �� ا��ریq ه�  

 k� ًاا��zال و ا�(�اب، ح�E اQن �r3 وس�cR ا��ری q��Pم ��E أن یی� ا��رس ح�ارًا ذآ�ً� ج

  .u��L آ� یc4 إ�E ا��yR�P �5 خ�ل ا���ار

��h� دq&ا� Qد       و م� م�q&ا� ����ب ه�ن :��- ���  

***  

  � � �Mاءة ا�>��ب ���iً� آ��� آ�ن ا�����ن أس�ع، و آ��� آ�ن ا�(? �� �Mاءة ا�>��ب آ��� آ�ن ا�(?

Tآ�ن ا���س�6، و ا����، و ا��� �ً����  .ی5 �� ا�\اآ�ة اfس��ج���� أ�Mى

���u Eو�� ا����fن، �2�M _3، و ور�M ����ء، ا�c��3 ا���س2 �� ه� ؟  q�)� ی� إن��ن�?���� hأن

  . ��(�د، أ�� ا��2��3 ا�tX L� ���3ن Oخ�ذاآ��_، ه\ا ا��2��3 ا

� آ7 إ<��ن أن ی&>ل '2=ًا آ&��ًا +* ��اءة آ�Pب م��: :  

���_ : أی?� اUخ�ة ا�>�ام   �P� Eو�Uاءة ا�Pا���5�3 �� ا� h�\� ذاS� ،ةه\ا ا�>��ب ی���ج إ�E �]� وح

���_ ���3ن، f ��ه2 �P� Eو�Uاءة ا�Pات �� ا�ن��_ أن_ �Mأت ا�>��ب،  ��g، و إذا �\�_ ��g وح

 �5 �\ل �f ،_ن�� k� �ً��  .ج? آ�M �� ��Bاءة ا�>��بی(
 أن �>�ن وا

 ،��Uا E?ن، و ان�����fا cBM اءة�M Eج إ����� hث2 أن ،������� �P���ه\ا ا�(? �>��� ��Pاءة واحة 

2 �5 ح��L أنL یرس، أ�� أن ی(��P�� qأ آ���ً� ��c<X E ���4، و ی���4 ا��Zن� و ی�ه2 ن��L و ی�ه

  . �>f 5 ی�ج ج? أ�ًا، ه\ا f ی��

  :<�gی! ا�:��ء

ن�eی� ا!���ء ؛ أن� سtح�� آ��� أ�L3 �� یي، سtر�L3 ��ة، : ا���ح�e ا��Zن��: أی?� اUخ�ة ا�>�ام  

د �5�3 �5 ا��� k�c4 ا����3� ��g، خ���5، ی�ج ح��� اس�?� ا!���ء، �3 ،qث�، خ��اث���5، ث 

إ�E ح��� ا!���ء، أي f أس�k�i أن أح�ك یي إu� ،�ًM�zآ ا��(��� أن_ �� و�h3 نj4 آ��� ی�>5 

أن ���k ا��j4 آ��� �]� ��ة ث�ن��، �� و�h3 ث�ث�]� �pام ���L3 �]� ث���Z، �� و��p ��[� h3ام 


أ �tص3B� أن �oBرس ی�� ���� hذ�_ أن E�3� ،ام �]� خ�����p �[� ،�3را� �[�  ،
ا���اد، ��3


 ی�Tم ن��L �>��ب ��i2، �>5 أح��نً� ا�Rط دا�gن �� hى ا���دة أن���� r��� ���3� ،c?دة أس��� cP���
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 Lاح���� �M�u و ،
ص3
 ی��ً� �>���L، دون أن ی�3g ی��k ا��hM، و f یرس، Uن ا�>��ب ص3

E إذا درس�ا �3 ا����fن�ت أو �� ��ودة، آ��ب �����Tی�ء ���ً�، ����ی����ت، �tن� أن�4 ا�i�ب ح�


 ص���3 ا���دة، أ�أ �tص3
 آ��ب، أ�Mأ �4ً� واحًا، ��� �ًB���� 
��ام ا��Pد��، أن� أر�
 ا�>�Uا

أر��ح ر�k س���، Oخ\ آ���ً� ����اJ أcM أ�Mأ �4ً� ث�ن�ً�، ث2 أر��ح ر�k س���، Oخ\ آ���ً� ث��Zً� ی�>5 أن 


��ت یk�4 ر  �� �Bp��Pأ �� ا���م ا��اح ا�>���ل ا���B� ،�ً4� آ��ب cآ�?�، و �>5 �5 آ

��E ا��Pاءة، �?\J ح�P�P ی �gأن hى ا�>��ب آ��� آ����� rراس�، آ��� ان��
 أن ن�حe?� �� ا�)

  .zXون ا����fن

2 ی��yِ إذًا ن�5 ن�Pأ و ن���ح، ن�Pأ و نB\ل ج?ًا آ��Bًا، �>5 �( B��uً� ی�Pأ و ی�(� و أس���L ه� ه�، �

 ا���3ن� ��P، و f ی���h ��س��ب�� jPأ ی�Pح���� ی LنU ،�3ةX f و .  

Q�)ء أس��Gر�w ��r	ا� !Gا��3ی :  

آ�j ی���P أس���_ ؟ آ�j ی�>5 أن ��>�2 �>���ت ����4 و ��B3رات ����� و ��4ر ����p را�3R ؟   

 ا�i�ب، �� � 2��Pأ ا�>��ب����E ا��iو��  ه\ا ا��gء ی>�د ی>�ن �����ً�  �Mاءة أس�����، أي ی�ج

 ،�)�Xت آ��� وم ����� ه\J آ��� "���Mت و2�M"�)�X رص�ص و 2�M أح��، �Zً� وج���� hأن ،

��Bرة ث�ن��  ه\J " و إذا ن��h �� أن�E"ث�ن�� و ،�)�X��k خiً� أح�� ��h آ��� و�X(�، ی�ج

_ آ��� وجت ��Bرة ����� ��>�� �>���ت ج��T، ا��B3رة ����i، و ه�� ��c ا!�Xرة أ�k، و ی���P ذ�

ه\O Jی� O�Mن�� �>5 ��Bرة ی�>5 أن "f یt��L ا�cu�B �5 ��5 ییL و f �5 خ��L "أو ص�رة أد���، 

 �?����� f رة�B� E���?� و را�3R، أو ���� f آ��� E���?� �� آc آ�����_، �>��� ��رت ����

�k ���?� خiً� أح��،  �3Rرا �?�<� yR�Mد �g� 5� cMt� L���4� ع، و�Bأس cا�>��ب آ h<ذا أ��S�

 اس��3�h ه\J ا�>���ت ا��ا�3R، و M >�ن�?� خ� أح�� ���ا�>���ت ا���  E�� _���� h3���P، و

��_ ا��B3رات ا������، ه\k� J ��ور ا� 5�T���cP إ�E ذاآ��_ اfس��ج����، أنh ار�EP أس���_ و 

  . ار�hP آ����_

  : �Eدا�Q م� ا��h! أوس� آ�	� آ�<6 :&�ر�Q أدقآ�	� آ�<6 م

ارس2 : �� أ����i إن��نً� ��ن�ن أ��r و أس�د، و وjM أ��م ���e ج��c ن�Pل �L: ������س�B أی?� اUخ�ة  

 h�� L�� ه\ا ا���U ،�eن ا��Uان ��ودة نcP ا����e إ�E ا���ح� ی>�ن ��ودًا جًا، �>5 ا����e ی�ج

 أح�� �>5 ���M L�Pأخ��، س J�� J أح��، ا����e ی�ج �L حcP أخ�� �>f 5 ی�ج�� f ی�ج
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 ،rأح��، و أزرق، و أص��، و أ�� J���i�J أزرق، اQن أ�� ا���L�� �e ��ء ن?� أزرق �>f 5 ی�ج

 �� cآ c)و س ،��)�� J�i�و أس�د، آ��� آ�Zت ا�>���ت دhM ا��B3رة، ج���ا �k إن��ن ��p ��2�3، أ

�Bع، و ح\��ا ا�>���ت ا��>�رة ��جوا أن ه\ا ا!ن��ن ا���o ��2�3 ی���م �����L آ�?� L��M �� أس

ث�ث�]� آ���، أ��iا ه\J ا���(�� Uس��ذ �� ا�(���3، وجوJ ی���م �����U�� Lس�Bع أ�j و خ���]� 

��Bر�_ أدق hآ��� آ�ن kأوس �o_ �5 ا���دا��� hن آ��� آ�نQآ���، ا .  

  : � أوس� ا���hت اش��GPً�ا��h! ا��0��! م

ن� �����o حج، �Mل ���L ا�4�ة و ا���م  �� ن� �����o ن�e، و ی�ج��   : �Zً� آ��� ن�e، ی�ج

  ))�=ث ا�G(م م� �='(ك � ���ره� (( 
�5 ا�5 ���3د[  �oا�� LP�[  

ن�: ا���ی�  �� ���، ��� ن�e  ن�B�� k� �e، إن��ن ی�
 اQخ� ی�L� �e ه>\ا، إذًا ن�e و حج، ی�ج

ث2 أ��ض، أي إن��ن ی��g �� ا��iیy ی�ج ��ب ����ح �2 ی��LB أدار وج?L ن�� ا��Bب، �Sذا ا��أة، 

ه\ا ��� ا��أة، f ن�Pل ن�e إ�E ا��أة، �>5 أح��نً� ���(� ی�ج �R�uة : آ�ن5�z� L یJ�4� ro، ن�Pل

ح أي ا��gء I?� و اخ��E، أ�� fحh ا��R�iة، f: و ی�ج ��pم، ��2�p ��3iM 5 ���ح �R�uة ن�Pل

�h، و حج ن����B�� k� �e أنh ن��  .�eت و أ

 �e�� �[>�2 �>���ت �\ی�ر، إن��ن �\يء ا����ن �Pاح� k� �eرًا، أي نTX �eن نQلا�P� ،ه>\ا L� :

  .ن�eت إ��TX Lرًا

4ع، و س�k ص��ً�، و ا�yg ��سk ����ف ن�Pل�� �?�Pس ���o� 5إذا ا!ن��ن س�آ :X ،l�X l�

�?I ء�gح ا�f ،�Bا��� k� �eج ن�h نk� �e ا���ف، ح��  .و اخ��E، ��� ن�eت أنh و أ

y��� نQج�ن : ا��� J�����Lio ��جJ اث��5 و ��gی5 �>�د  q�Pی l�X �ًأح��ن ،�gهنk� �e ا�

  .�5 �>�ن?��

ن� ��5�3 ح��ق، �� l�X ��_ ا�(�5 و ���L، ی( ��L ��نً� أح��،   ��ه\ا اس�L اQن ح��y ؛ 

ح��y، و ی�ج حق ؛ ا���ء خ��j جًا، و : ح��ق ا�5�3، ������ ح��5u�� �?I y ا�(�5، ن�Pل

ا��3iP ص��oة، �( ح�M ا� 5�3���k، إذا ا��h3 ح�M ا�5�3 ���3ه� حق، و إذا I?� ح��ق ا�5�3 

و اخ��f Eح، و إذا  ح��y، و إذا نk� �e ا�هy��� �g، و إذا نk� �e ا����B حج، و إذا I?� ا��gء

 �h ���، إذا آ� h���P� jP جcB، و أ���_ س?c ج��c أخ��، و ��3� 5��ن�eت آ�5�z و أ

رن�، رن�ت إ�E ا����e أي ن�eت �k : ا���B و أی�م ر��k و اUرض آ�?� ���ي ح��  ،�B�gM��Pل

  .اfس����ع
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  f و ه� cPی� L�<� و ��oص L�)ح 
��u 
 ا�i�ب و ی�جMی�ا 
Mإذا ��ا ،Lی�� ح�� 
Mا����� ،Jی�ا 

اس��gف، اس��gف ا��k� �e ا����i، و إذا أ����iك l�X : �ًX��M ر�k ج��L و �� ن��L ن�Pل

اس�jg، رأى ه\J رؤی� ��B�M رأیh ا�2�3 ن��3ً�، ا�f 2�3 : ه\ا ������� أم ص�ف �3�Bu ن�Pل: ن�Pل �_

���3 ا��ؤی� ا���B�P، و k� l�X ا���ف، �>��� آ�نh  ی�ى ���5�3 أن� أرى ه\ا ا�2�P أ�� رأیh ا�2�3 ن��3ً�

  :ا�>���ت ا��� �����3?� آ��Zة آ��� ج�ءت ا��B3رة د�M ،�P�Mل

 �  C) 17(� َوَم� ِ�َ�ِ Qَ�ْ�ِ	�Qَ9ِ َی� ُم(َس
 )Lu ی� : س�رةQ17ا(  

، أ��ب �� �Mأت آc ��3ج2 ا��q�� �o ه��ك إf آ��� واحة ���4 �?\ا ا���دث أو ه\ا ا��E�3 أه�  

�����E ی صیLP ن�Pل  J��E آ��fL، أح��نً� l�X ی�k ی hر� ،f ؟ L�� ،f ؟ L.  

  . آ��� ج�ءت ا�>���ت ا��� �����?� Tpی�ة ج�ءت ا��B3رة د�P�M: ا���ص�

!�:�'�Pسw�2 +* ا�>اآ�ة ا(�P	ی *Pت ا��	�(�0^ �0=د ا�Pن ی��ب ا�<)أس� :  

  � y�3�� __ ؟ أس����آ��� ���� jأس���_ �� آ� ،���3د ا�>���ت ا��� ����>?� �� ا�\اآ�ة اfس��ج�

3د ا�>���ت ا��� ����>?� �� ا�\اآ�ة اfس��ج����، ����ً� آ���Uان ���س�م، إذا آ�ن ی��_ � y�3�� ����<ا�

J أر��3 أ��ان ی���j ه\ا، �\�_ ا�5�3 ا��gBی� ی�>5 ���]� ��ن ی�>5 أن ی�i3 أدق ا����ص�c، أ�� إذا 

ا��gBی�  ن ���ق ��5 ��ن�5 �5 ث��ن�]� أ�j درج�، �� درج�� ا���ن اUخ�� ث��ن�]� أ�j درج� ا�5�3أ

رك ا���ق ��5 درج��5�.  

�\�_ �� ص�رن� اUخ�ة ا�����ی5 ���� ��4ی� �>�د �>�ن ا��Uان ���Pر�� �� ا��4رة، أ�� ���5�3 

  .ا��Zن�، ا�5�3 �رك ذ�_آ����ن  ا��gBی� f ی�ج l�X �5 اUخ�ة ا�����یL� 5 ��ن

 2�P2 أح��، ا��M 2 رص�ص و�M ��3� إذًا ح�E ی�Pى اUس��ب ی(
 أن ن�Pأ �Mاءة أس�����، ی�ج

���?�، و ر�i?�، و ����B?�، و �����?�، و ا�2�P اUح��  
�P34?�، و ا������ا��ص�ص ���>�ر، و 

  . ��>���ت ا�(�ة، ���B3رات ا�B���p، و ا��4ر ا�(����

w���0ا� wر م� �&>ل ��2 م� '2= إ=G� �2� �P	P�� ش��ءxف ا :  

   _�i3ی f 2�3ا� fإ ر �� �B\ل �?� �5 ج?P� �?� k����� ء��XUف اfO ،ء�X 2�3��� أخ�ان�� ا�>�ام ی�ج

 2�3� hوس�، أي أن cح �L�3 إf إذا أ�L��i آ�_، �Sذا أ�L��i ��3_ �2 یf 2�3��� ،�ً[�X _i3 ی�ج

��E ح�ف ی��س
 أ�Mى ا���آ��5 ح�آ�?� و ح�آ� ا���ف ا�\ي �BM?�، أن ا�?� 
�<� �iة ا����سT
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��E ا��او �BM?� ����م و ه� س�آ�� و ا��2 أ�Mى، أ�Mى  5�z� ،�?eح� 
ة ج��ة ی34��M

ا���آ�ت ا�>��، �3 ا�>�� ا��2، �3 ا��2 ا����، �3 ا���� ا��>�ن، f ی���eا، ��ة دآ��ر �� 

�M �3��)ل ���ا� : 
 �5 أجc أن �>��J ����ج إ�E أ��E ج?، أ�� �5 أجc أن ���L ی�ی��P� hRا

 ��� 2�ج?ًا أcM، أ�� إذا آ�ن �����ً� ���L أس?c، أ�� أن �L�PB س�آ�ً� f ی���ج إ�E ج? إu�Mً�، آ�� 

  .س>�ن، �>��� ����  ���M��� ،cZ�� �?i����g� �?iء

  �ًZ� اب��رة  :أح��نً� ی�Pل �_ ��!Pع ������ ا������ c�ج�ء أخ� أو ج�ء وا�ي ���ً�، وا�ي ��

 �ًeرة ح��B3ا� J\ه ���� f ،�Bآ� ا����س����� cل ا����o�Xره� ا�?I 5� �ً3�� 2�<ی�ء ا��� cBM �� E��

ه\ا : ج��ًا، ح�ول أن ��?�?�، ه\J ی�ء ا���>� f 2�cBP ج�رًا �?� إf �>��رًا �?� �?�r ا�(��ح، ��Pل

�Mل�P� ،ع���� �B2 خ�M 2: �� ه��M ،���M ی�ء ا���>�2 : ه\ا cBM �� E��رة Pع ������ ا������ �Bخ

��I 5� �ً3?�ره� ا�o�Xل ا���c �����آ� ا����س�B، أصc آ���� ا�?�Tة �>�
 ا�?�Tة ��E ح�ف ���� �� 

�ن� آ��� �tری6 س?��M hئ ذ�_ ا���ف، Uن �M ���BMی� ���j ا�?�Tات و  ���BM��� 2��PP?�، ن�5 �

��ری6، و �2 ی>L� 5 آ�zًا أح ه\ J����M ،2ی� آ��ًا أح، �]�، ���، : �tری�M ،6ی� ��Pل: ��� 2��Pل

 

، ���5 ا�?�Tات ��yP و ��?c، ا�?�Tات �>�R5 ذ� �ً��� 
�����o ا� ����3�� f c?��Z� ،yPً� ذی

 5�z� ،ة��Pا� J\ئ ذ�_ ا���ف، ه�M h�?ح�ف ���� �� س E����E ا��او، إذا س?��?� ��Pل 
�<� :

��E ا���Bة �� س?��?� ��Pل 
�<� �<R�� ،5��� :ن���Pی>�، ا��3ام ی�أي : � ،�<R�� q�� ی>� و��

 L�� kی��� f ًا و��Bًا آس?��ا ا�?�Tة، 3Buً� ا�>�م f ی��3 ا�i�ب ��P، أي أخ �Mأ آ���ً� إ�� أن یB\ل ج?

  . >��ب ���B4 جTءًا �5 ثL���Pأ�ًا، و إ�� أن ی�Pأ ه\ا ا�

  : ا��Eق ا�)&�� ��� ا��EN و ا�9���ن

   ���L خ��� إن� f ی�ج ��� �3M ء �5 دون��J و�� l�X إذا ،E��� أ و�P� ًا ��5 أن��ق آ��B ج

 2� l�X إذا ،k�)و ی ،k�)�3 یM _� أن ی>�ن L��?� رسر �� ���f h ی�ج �3M، ه\ا ا�P� ،ء�X

J ح��ة �� k�)ی� �2 یO دا�Rً�، و اH ج��h ��>�ن ی�ج �M �4Mأ�?� و �>5 ن���?�، و اH ی�ج

 �Pی�iا� J\?� ،�ً[�X ی��� f 5<� ًا و��Zأ آ�P2، یRدا ����� J)� ،J\آ��ی* �2 أأ�\آ�ه�، و اH ی�ج ح

  . ��Pأ و ����، و ��Pأ و �����، و ��Pأ و ����M 5� kاء�_ اQخ�ی5
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  : �&7 اwم�NPنأه� ا�	�g�qت 

  

  :ـ ا�0P�wد :� ا��G^ ا�>ي ی(�= :=م ا��Pآ�� :9= ا���3; 1

ی�ج �3Xر ی���ب ا�i�ب ������fن أن(�، f أن(�، أن�f ،E أن�E، أ�\آ�، f : أخ�ان�� ا�>�ام  

 5� q�� ،_�[ن، ی��i�gی�� �5 ا��� جًا، ه\ا ا��3gر ا���P�P �����?�م ا�T� �3رg\آ�، ه\ا ا��أ

�Pل أن أ�\آ� آ���ً� ث��ن�]� ص��� �5 أ�\آ� �X]ً�، أنh ار��ح، أنh ا�Mأ �?\J ا��iی f ،�P� �P�cog ا��3

 L��?� الzف ا���ء خ�X cء، آ��iح��� اس�?� اص �B4� الzا�� ��tی ����ن��_ �?\J ا���P�Pت أ�ًا، 

 y�M ن ح����g�3ب ی�iا� �Zأآ ،L�e3� آ�\�� M ال وzه\ا ا�� E�� Tآ��و  f M Lن أن����fأث��ء ا

��E اH �� ا����fن،  c5 ا���آ� cأج� ��E اH، أي f ی�ج cآ�� hأن ،E��� f hأن ،Eأن� M ،أذآ�

J��  .أآ�Z ا�i�ب ی��kM أf ی�(�، ی�(� و یtخ\ ����ت ج�ة �>5 ا�y�P ی

  : ـ أخ> ��� م� ا��ا�! 2

  ����fأث��ء ا �� Lن�� م ��آ�T �� ا����fن، �� صیy أح��نً� ا!ن��ن ی(?� ن ی�q<3 ه\ا ا�(?

أآ�Z �5 س��� و : ��ث �z� 5��� ����5 ؟ �Mل ��: دخl�� c ا�g?�دة ا��Zن�ی� �����ری6، آ�ن ا��zال

 y�P� ء�X  ا��z��� ؟ �>��ب ����5، إذا آ�ن ه��ك �3
، إ���ء، س?�، أو ی�جP�أن� أ�\آ� أی5 

ی?�� �>f 5 ی��k�i أن ی�آt� ،Tن� أ�Mلا���آ�T ی�j3، ا����P �>�ن � : fً�P3� �ًi�M \خt� أن 
ی(

 �5 ا���م و �>f 5 أن ���م اث��� ��gة س��� ی�م ا����fن، و إن �2 ��2 أ�ًا �\ه
 إ�E ا����fن آ��ن_

 �5 أخ\ ��M �5 ا��اح���� ،Tت ا���آ�P� ،وزT?�.  

  : اwم�NPن ـ ا��0Pد ا���ء و اxم�2ت :� ا�	�Jآ7 أی�م 3

 : ا��gء اQخ�  M ،h�Bا� �� cآ�g5 ا���3 ا��Qء و ا�U?�ت �� أی�م ا����fن �Bأن ی �Bpأن� �� ر


 �(� ا����fن ی���ج إ�E ص��ء، ی���ج إ�E هوء، ی���ج ��iأي ا� Lوج و زوج�Tف ��5 ا��خ 
gی�

  .ن���� ه>\اإ�E راح� ن����، إذا آ�ن ه��ك �g>�ت ه\ J�y�3 ا��\آ�، ن�5 ا����

ی�ج ا����ن�ت أخ�ى، �Zً� ������ن�ت آ��ب أر��3]� ص���، ی�ج أر��3]� سzال آc سzال �5 

 أن �f ا��� آ��ً�، أي �o�� �Pی�iا� J\ن�ت ه����f�� أخ�ى �Pی�u ص���، و ا��zال ن23 أو f، ی�ج

 J\3_ آ��ب أس]�� ه� ا��iی �P�c�3 ���ً� ��3ف �� آc ص��� �� ه� ا�(�اب ا����4، �\�_ ی�ج
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ن� �PBi� ��p، أي �� ��دن�  f�Tال ا����fن�ت ���c ا��� ��?� �L أث� �� ،
��i����3ت ا��� �آ��ً

�T وجc، و ج�ك ا�����  Hا E�� cآ��ك ��آS� ،��Bذا أن�M hأت، و آ�نh أ���4_ ����ح�، و 

  .ه�دئ ی�>5 أن �\آ� �2e3 ا������3ت

  : ا��ـ ��'! ا��EN إ�� ا��و 4

��� " وس�y ا�\ی5 آ��وا إ�E ج?�2 ز��ًا ح�E إذا ج�ؤوه� و ���h : " اQن ا���� ی���ج إ�E روا��   

 ،h��� ،h��� " h��� إذا ج�ؤوه� و Eا�(�� ز��ًا ح� Eا إ��P�ا�\ی5 ا y2 ا����ظ "وس�e3� ،

س�LM اH إ�E ا�(��  ی�ziون، ه c���k�i أن �c�3 را�iً� ���ذا و ���h ؟ ���ذا ���h ؟ أي ا��5�z إذا

ه\ا إن��ن �>�م ���� أ��ا�?� cBM أن یc4، هc �5 ا���P3ل أن ن��cBP رq�R ج�?�ری� یق ا��Bب ؟ إذا 

ن� ��j رq�R ج�?�ری�، و ن�ی أن ن����4P��� L، هc �5 ا���P3ل أن یc4 إ�E ا��4P و ا��Bب ��

ود، اfس��BPل�y�o ؟ ه\h��� J واردة إu�Mً�، ا��Uاب �����، ا��(�د ��:  

C �2َ�ُ6ْ َأْ�َ(اNَPِ+ُِإَذا َ'�ُءوَه� َو ��P�َ اْ�َ#�9ِ! ُزَمً�ا �َ̂ ا��ِ>یَ� ا��Gَْ(ا َر��2ُْ� ِإَ�   � َوِس�
 )��Tی� : س�رة ا�Q73ا(  

  �P� دم إس�3ف أو �(�م�M l�X أ�� إذا:  

� ِإَذ�P�َ �92ََ� ُزَمً�ا'َ �َ̂ ا��ِ>یَ� َآEَُ�وا ِإَ�   ا َ'�ُءوَه� ُ+6ْNَPِ َأْ�َ(اُ��C �2َ َوِس�
 )��Tی� : س�رة ا�Q71ا(  

  . اQن ان�?h ا�����3  

� ا�<��ن أن ی��� آ�D� 7! ر�3ً� م9�0ً� آ* w ی9��ه� أ�=ًا�: :  

   ���� jم آ��ة و ا���ا�4 L��� c[ًا، سإذًا آ ���M c���k�i أن ���i?� ر�f �ً��3� �ًi ����ه� أ�

� أ�L�P، أ�L�P أي ی�ج روا��، أ�� أن� 2��Pؤون ه>\ا f ���� و fس��� �� أن: ا�O�Pن ؟ ��Pل

cوج T� Hل ا�Pی �ًZ� ت، أي�?��gا��� :  

Pَ(ِ�ْ2ُُ� ا	2ِ�ْ�َْ� َ�َی�ِ�ِ- َوُیَ�آ2ِ�4ْ� َوُی4�0َُ:َ )�ُPَْو� ُهَ( ا��ِ>ي َ�0ََ� ِ+* اْ�ُ م�4�4َ� َرُس(ً�� ِم2ُ9ْْ� َی !َ	َ(ْNِ�ْا �َب َوا)>ُِإْن َآ�

  C) 2(ِمْ� َ�ْ&Eِ�َ 7ُ* َضَ��ٍل ُمِ&�ٍ� 
  )2اQی� : س�رة ا�(��3( 

  ��C �ْ2ِ َر���9َ َواْ�0َْ� ِ+�2ِْ� َرُس(ً�� ِم2ُ9ْْ� َیPُْ�( َ:2ِ�ْ�َْ� َ�َی�Qَ�ِ َوُی4�0َُ	2ُُ� اْ�ِ)�Pََب َواNِ�ْْ)َ	َ! َوُیَ�آ4
  129اQی� : س�رة ا��PBة( 
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ی��� ���?O 2ی��_ و ی��3?2 ا�>��ب و ا��>�� و یTآ�?2، �>5 اH : س�ن� إ��اه�2 أنL ی�ج ����c، اج�?�د  

��E ا������3ت، ی��� ���O Lی��_ و یTآ�?2 و ی��3?2 : ی�Pل ��P� آ��Tآ�?2، ا��T_ و ی�ی�O L���ی��� 

Hأ�� ا ،Eو�Uك ا�� Lاح��Mن� إ��اه�2 ا�� أنh ���� س����T وجc ذآ�  ا�>��ب و ا��>��، ��\�_ 

  .ا���?� ا����4، ��وة اQی�ت ث2 ا��Tآ�� ث2 �2��3 ا�>���� و ا��>��

5 �ENـ ا�=�! +* ا�0&�رة و ا�=�! +* ا�:  

�ًZ� ،�gء ��ح�iن أخ����f�� ذآ� ����5 �5 ا���M �3g?�� أح أص��ب رس�ل اH، : ث2 أح��نً� ی�ج


  :ح���� ص�

�� +* ا
 م��:*     و ��6 أ���* ��� ُأ�7Pَ م��	ً� :�Gأي '9; أ�  

***  

  5���Bأ ا��M l�X : c�Mا���ر ح�5 أ �� ��� و ��h أ���� ح�5 أcُ�ُMْ ����ً� ه\ا �(?�2، آ��� خ��

��2 أراد أن  
��u L�� ب��Mا Hا Lرح� ����رئ �M ����ً�، ��5 أc�ُM و ��5 أc�َM ����� آ��Bة، ی�ج

����M Lل ��Zی :� hَ�� ا�5����4 و 
  :�?2، ه� و ��hُ ��?2، ان�e إ�E ا���آ�، ه�أح

  �ــ�0* أن أ<�ل ��2 ش�E:!   أ�; ا������N و ��6ُ م�29

  و�( آ�9 س(اء +* ا�&�D:ـ!   وأآ�W م� �P:�D- ا�	�0ص*

***  

  .�tح��نً� ی�ج أخ�iء آ��Bة جًا، آ��� �h��3 ا��M �� ا��B3رة و ا��M �� ا���� ار�EP أس���_  

6  7(J� اءة�Gريـ ا�)2' :  


 أح��نً� f ی��5 أن ی�Pأ Uن �Mاء�L آ�?� �Mاءة ص����، آc ح����M Lاءة   ��iأن ا� �eح�� ی�ج

ص����، �� آ���L أن ی�Pأ ص��� f ی���?�، ا�\ي ی�c4 أن ا���o ا�����3 �?� �رج ص��� ��ود، أ�� 

��E ���5، آc ح� �gب ی�fدو Lنtوآ ،kأوس ��رج ص�� �?� E�4ا�� �oا�� �Piا��� J\?� Lآ�

  .ا���ودة ه�� ح�آ�L س?�� و �>5 ��3ل و أوص�L إ�E �>�ن صئ ی���3

ن���4 أس��ذ �� ا�(���3 أن ن�Pأ ��g ص���ت �5 ا�O�Pن آc ی�م ��4ت ج?�ري، ه\ا ی�Pي   

 5�اUس��ب، Uن ا���د �?� ���ج، ا�ال و ا���د، و ا���ء و ا��iء، �����oت ا�����3 دا�Rً� ح�ف ی>�� 


��u L�tس�5، أس��ذ �� ا�(���3 س ه2 ث�ء ی�ج�� ة ث�ء و س�5 و : اث��f ،5 ی�جP3� ���o� ی� أس��ذ

L� ل�M ،ء�u ء و�I :Hا �Zًا ��5 آ   أ��
 أن ی�Pل آ�Z اH أ���Z_، أم آ�� اH أ���Z_ ؟ و ا���ق آ��B ج
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_��Zأ� Hو ��5 آ�� ا _��Zأ�.  

��2 ا��_ أن ی�Pأ آc ی�م نc<g��� �ًu�B�� �ً���<� �ً4 ح���� ��yi و ��Pأ ��4ت ج?�ري.  

7 �N�E��� اءة�G�0د :� ا��0م�! و ا�P�wـ ا :  

  
��u �� ل�M : ى�P�أ �Pی�u ��اب آ��Zًا و f ی�ج ��3 ث�5 دروس خ�ص�، هc ی�ج!�� j�3�أن� 

L� h�M اب ؟��!�� �?� :Lآ��ب اس� ه\ا ا�>��ب ی��?� X\ور ا�\ه
 �� آ�م ا��3ب، : ن23، ی�ج

�Z�ث�]� ��h �5 ا��3g ����?�س، أ��ب أح ا���Uت �>��ب إ�E ج�ن
 آh�� c ر2M ا����4 ا��� 

أ��ب ��?� إ��ا�ً� دt� ،�ًP�Mنh أ��ب ���ً� و ارجk إ�E �>�ن إ��ا�L و وازن ����_، �� اس�h3i أن 

Mك ا��4�g ث2 ��ى آ�j ��3ب ه\J ا���Uت �?)� h�� �[ث���3ب ث���<gا�� c�� �o��� �.  

�����o " إذًا ی�>5 أن ���Pى ��!��اب، ���Pى �����o���� ،yi ا�f ����3 ی�ج �?� أح�ف ��Zی� أ�ًا، 

ا��f E�4 ی�ج ��p ��، �������3 ی�ج ��، ��، ��، �� �L��P، �� ��ج�د، �� �B�u هc اUآ��، �� 

 �� �B�u �� ،�� ج�د�� �� ،�� L��P�."  

�� ی�>��o���� 2 ا��L��� �� E�4 و �k ا���P�P أ  ��ن ا���o ا�� E�4��Pؤه� ���g�� �3gة، و ا!ن��ن 

l�X 2?� ل�M ،�3ةPا�� �oا�� q�� و Jدfأو : J\ه ،�����ّ� آ�>tآ]>2 ��E دج�� ا��ن�3Pا  2�tآt<� 2<���

  . ���BP� ��p ����3ا�����BP� ��p �o، و �>5 �ل ��ب �_ ����ن، ا�c4 �_، إذًا ی�ج آ���ت �����o ا�

  : أه� ا�	�g�qت أ�9pء اwم�NPن

  

  :ـ ��اءة اxس��! آ��2 و ا�P آ= م� ا�	�3(ب1

  Eو�Uن����4 ا : hو أن yR�Mد �g�أن����f�� hن ا�Mأ اUس]�� آ�?�، أح��نً� ا� 2�P�LP�o، و ���?�_ 


 ا�Mأ ا��zال ج�ًا، آ  2��c�t �� اUس]��، ه\ا ا��q�� hM هرًا و �>� L��j�I ������ن، cBM أن�<�

��z���� �?� �Mال، �?�L �?�ً� س�ی3ً�، أول نU ���4خ�ان�� ا�i�ب ������fن  f أج�ب إج��� 
��u 5�

 �Mاء�?� ح� E��tآ �� ه� �وء، و أ?� yR�Mد qل خ��س]�� خUأ ا�Mال أ���_، و اzا�� k�

  .ا����iب
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  :ش*ء وآ�P�! ا�M(ا�� :�� ا�	�(دةـ آ�P�! ا��bال ا�>ي ��0ف '(ا�- أول  2

أ �tص3
 سzال، ی��e?� ����ً� أن� أ��ف   Bی Lأن 
��iا� k� ��4ی ،hأن Jا��ال zه�ن سt� أاQن ا�

����ت  �?���ك أ��Xء ���3?� ����ً� و �� ه\J، أن� �Tح�� آ���� ا��zال ا�34
 ان�?E ا��hM، ی�ج

���_، ������وض أن �>�
 ا��zال ا�\ي � hال راحzس 
 ی�ج�<� hء، و أن�X أول L�3ف ج�ا�

 _�� 
�o� ة و�uا��� _��t� �ًأح��ن LنU ،ا����دة E�� �?Bاآ� 
ص3
 �\آ�ت �>�ة �5 ا��zال ا�34

 L5 أج�� y�M و 
���Bرك ��ogل ����zال ا�34�� hو أن ،fًأو c?ال ا��zا�� 
�<� hنt� ،أح��نً� أخ�ى

 
��E ا����دة��3�� �t��_ �>�ة �5 ا��zال ا�34 �?Bاآ�.  

3 !��P(ا� ��G9� ـ :  

 ی��3_ �5 ح�2 ����ت آ��Zة، �����o ا�����3 إذا آ�ن ه��ك أخ�iء ��oی� أو ن��ی�   M ����<��� ��Pا���

 hذا أنS� ،س��بUا E�� j4ع و ا������E ا��� ���� j4ن �ً�Rن ا!ج��� داU ،ت����ة � 2���

iأخ �ء ���?�Tات، ا�4�Mfد هc ��ی ه�Tة ؟ f، ه\J ه�Tة وصc، أن� � 2���P��� 2�? اUس��ب ی�ج

 kiPو ا� cة ا��صTه� ،ti���� اتTة ی��3ن ه���Bرات أح��نً� ��ح�ت آ�iا�� Eإ� 
أس��oب أذه


، آ����?� خti، و إذا �<� f ة إذًاT�?ا� hBواوًا ذه k� �Pاس�� ،cوص �?� hiPن سS� واوًا �?� j�أ

�� tiات خTة ه��   .!ج��� ���2 نj4 ا�3���t� ،ن� أ�Mل �_ ا�أ ����zال ا�\ي �L��3 ����ً�وج

ة �������4 إذا أه���X h]ً� �5 حLP ا!ث�Bت : ث�ن�ً�  ��M ن��� ا�?�Tات ی(
 أن �?�2 �?�، �>5 ی�ج

Pس، أ�� اس��t�f ةT5 دون ه�� c�3ً�، أي أآ�� ��� س?�ًا، أ�� إذا أث�X hB]ً� �5 حLP ا!ه��ل ��� 

 �Pس?�ًا، أ�� اس�� ���� hت أه���?� أن�Bا!ث �?P5 ح� cن أآU ق�� ����، ی�ج �?��� 
�?�Tة ی\ه

 yR�Mد �g���3ً� ی�ج ح�2 ����ت، أه�X 2ء ا�����P، دع  ���� �?�Bأث hا!ه��ل إذا أن �?P5 ح�

��gة أخ�iء،  ��4� M ،��P������P����� ت زی�دة���� qخ\ خ�t�.  

أ ��Bإذًا ن�Pن�(�?�، ث2 ن� 
  .��zال ا�\ي نL��3 و إذا ج�ء��� خ�ا�u �� ا��zال ا�34

  : ـ :=م ����� ا�(ر�! إw �0= أن ��N; مQ9 ��2ًا4

   J\ن، ه����fا j4�� 
��u 
3 أن ���
 ��_ M?�ًا، ی\ه� fإ �M2 ا��ر��� f خ��ةUا cBM ���4ا��

 ،
 ا�i�ب �(��B أن ی��ج �� نj4 ا��hM، �2 أآ�B?�، و ه\J �2 أآ�B?�، أی5 آ�h ؟ f �\ه�� �Bpر

�Mا��ر _�� hBإذا س� fن إ����fج �5 ا��� f 
ك س����ن اآ���.  
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  : ـ أن � خ> ��xس&�ب و آ <�2 آ7 ش*ء P� �p(آ7 :�� ا
 و آ <�� �2�J� 6*ء 5

ت Oخ� ��ح�e ؛ أن_ إذا درسh ج�ًا أي أخ\ت ��Uس�Bب، و ن��h اH: أخ�ان�� ا�>�ام  ���، و ا

h�M و ،��Pراس� ا���دت �?\J ا������?�، و ا : �)�� f M ،����� ���� �5 أن أن(� و س�خ\ �f أن�

 f �ًرس أی��T وجc، و إذا �2 � Hا hراس�_ و ن��دت ���Uن_ ار�>hB أآ�B خti �����ح� أن_ ا

��E اH و ��(� Uن_ � 2�tخ\ ��Uس�Bب، ا���jM ا�>��c أن �tخ\ ��Uس cآ���ء ث2 �X cن?� آtب و آ�B

  .آtن?� ����g� hء

  L� ل�M : أن 
س� و �B)��� f، ی(�?��� f �)2 ی��� �?�� ی� رب ��ّ� ا�?�س� و ���_ ا�(�B، ه\t�� Jآ

 f �\آ�ه� أح��نً�، ��3ن� M ن����f�� hك ������3ت و أن�T وجc ی�>5 أن ی� Hو ا ،Hا Eإ� �P���

� Hبا�BسU�� \أخ Eو إ� ،cآ�� Eو إ� ،���Pاس� Eء، و إ���  .�����fن وا��� جًا ����ج إ�E د

 _�����E اH و آtن?� ����g� hء، ی� رب  cء ث2 ی��آ�X cن?� آtب و آ�BسU�� \خtی �ً�R5 دا�z����

��ّ� �Xء: ا�?�س� ��Pل �L ا�(�B و q��.  


 ���M 5، ��2 ی���4وا�5 نo: ا�����4 ا�>�ام �3?2 س� ا������M yا�:  

��pُ َو��Pُ�ْْ�  َ&�6ْ َوَیْ(َم 9َ�ُْ�ٍ� ِإْذ َأْ:َ#َ&Pُْ)ْ� َآhْ�ُ �ْ�َ+َ �ْ(ُ�ُ�َrِْ� َ:9ُْ)ْ� َشْ�ً�� َوَض�6ْ�َ َ:َ�ْ�ُ)ُ� اْ�َ ْرُض ِ�َ	� َرُ�

  C) 25(ُمْ=ِ�ِ�یَ�
  )25اQی� : س�رة ا�����( 

  
�ً� Oخ� �tخ\ ص��ًا، ی��4ف ذه�_ إ�E  و ی�ج l4M �?\ا ا��X c�BPء f ی4ق، �>�����

م ا���ی*�م ا�����y، و ���ع ث�ن �5 ا�����، و �� .  

  : اxخ> ��xس&�ب �p ا�P(آ7 :�� رب اxر��ب �&7 ا���Gم � ي :	7


 أنL أول �� یtخ\ ا��zال یy�o ا�2�P، و ی��ول أن ی�c�t اUس]�� خ�q د��iا� E�� E���أ Eح� ،yR�M


 �� ه��  .ا����iب ی���

��E اH و  cآ���ء ث2 �X cن?� آtب و آ�BسU�� \خt� ر��ب، أنUرب ا E�� cب ث2 ا���آ�BسU�� \خUا

آtن?� ����g� hء، و ه\ا ا��gء ی��ن� ������fن، و ������ة ا�����3، و cBM أن ���P درسً�، و cBM إج�اء 

c�������، و cBM ا���Pم �tي .  

  �?X 5 ح�ا��� qا���i� hة، أي آ�����TیT زوج�L �� وfدة  yی
 ��iا��L� q ص�Bu ی5، أول

L� ل�M ،Lح��� زوج� L���
 و ��ض �Biا� LPی: ی�ج �g>�� آ��Bة ����fدة، �(�ء ا�4یy إ�E ص

L� ل�M ،��Bu رة�g2 اس�����أن� أ�?2 واح، س�ف أ�Mل �>2 : أرج�ك �� أن_ سO �ًB�Bu h�tخ�، أي �� 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1755�� آ��ب ��
 

H�� آ��� و ا���3ذ L� ل�M : ن��B� 6أول ��ة ���ری ،L�د�?X hBن س�Qا 
�Biه\ا ا� ،��pأن� أ ��oی Hإذا ا


، ه\J ح��� ح�دة جًا، u 
��u LB<�ی� f tiخ 

، و ی��oم ����B �������رات، ار�>iدة ا��?X 
���

 ،
u 
��u LB<�ی� f tiخ 

، ار�>�Biه\ا ا� fإ L�د�?X 
�Bu 5� 
و�3 ���ری��B� 6ن �2 ���

����ا �(��، و ���h ا�Tوج� y�Pا��� .  

  : أ<�، <�N، �*، و:9=ي أر�� آ�	�ت م�2)�ت :�� ا�<��ن ا�0P�wد :�29

�� ��Pل  ��ي: أن� �E�3 ه\ا ی�ج ح�y، أر�k آ���ت �?�>�ت: ��  . أن�، و ن�5، و ��، و 

C -ُ9َْأَ<� َخْ�ٌ� ِم �  
��اف(Uی� : س�رة اQ12ا(  

  Hا L<ه�t�.  

>َ �C =ٍُأوُ�( ُ�(�ٍة َوُأوُ�( َ�ْ ٍس َشِ=ی �ُNْ  
 )cی� : س�رة ا���Q33ا(  

  cوج T� Hأه�>?2 ا.  

C �َ�  � َأ8َ�ْ�َ ِ�* ُمQُ�ْ ِمْ
  )51اQی� : س�رة ا�Tخ�ف(

  cوج T� Hا L<أه�.  

C 9ِْ=ي:ِ �ٍ�ْ:ِ ��َ:َ -ُPُ��ُِأو �	ِإ<�َ �  
 )l4Pی� : س�رة ا�Q78ا(  

أن� ج]t�� hخ�ًا، أ��ذ ��H �5 آ��� أن�، ���ج روح_ �5 ه\J ا�>��� ی��P?� : اQن ی�ج أخ ی�Pل �_  

 ��p J\5 آ��� أن�، ه� H�� ذ���_ �]� ��ة، ��P ��ة واحة و ان�?E، �5 آ�
 ا�����I ؟ أن� أس��ذ، أ

ي، أ�� �رج ا�>�م f: ص����، ��Pل��اد أن�، و ن�5، و ��، و ��ی�ج �?�  أن� ��3 �?�، إذا ه��ك ا

4ت ا�>�B، و ا����fر، و ا�Tه� f ی�ج �?� �XءM �� ء، إذا�X.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ���k ا��3gب ����م) :144( ا�رس  -��� ����ت ��������. 

  22-01- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ��� ا
 ا���	� ا��

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام  

ا�Rً� و أ�ًا ا!ن��ن ی�3g �5 ح�5  � ،������ L�����رس واح ه� ه\ا ا�رس أردت أن �>�ن ���

 c2 آ<��� �P3>2 أن أ�� hب، أي أ���2 و أ����Pح��ة ا� إ�O Eخ� أنL ���ج� إ�E ا��(ی، و �� ا��(ی

3 أح درسً�، �>5 ه\ا اUخ ا�>�ی2 ا�\ي أ�j س��ع � h�Pأ� cه �B�� دة و�� c<� 5ن� L�tروس ن�ا�

 Lی�ء اس�T����� أB� ن��� LنU _ ؟�خ�Q L�\��ا�\ي ا c�3؟ �� ا� h3أن س� 3� hآ��� c؟ ه h�P�� أن

 �ً[�X j�tا���آ�، أح��نً� ا!ن��ن ی r��� ا��>�ن و ا���آ�� r��� ج��م ا�����آ�Uا ،���i3أ ا�B�

�� 5��L ی�q ح��L ج�، ی� ��ى �� أن ا��اح ��� سtل ن��L سzاfً و اH سzا��B3���� fً اQخ� ی

ي ��ذا �h�3 �5 أج�� ؟ ��3>2 ���ه��ن أن ح��ر B� ���tو س ����Pی�م ا� ���Mأو Hجً� �� أن ا���

 EPا��(�ري ی�� LB�<� Eج�ء إ� jI�� �ً���� LBgرس یا�رس ه� ��c، أن� أ�Mل �>f 2، ح��ر ا�

���g� 5ی5 ا����3 *�Bأن ی L��� ،L��3�B� 2)ح L���وب ��3�Bت، �� L��� ،c�3ا� 
��ت �5 ص�ح

��ً� ه\ا ���P ��ج�?�ت ��P، و  q�� ه\ا 
�<��� ��tآ�، أ�� أن ی�g�� �ًر�� yPأن ی� L��� ،5���eن

Qا ��oا� L3� ء و��� ��tخ���ح���� ی �[���� L� c�3و ی L[��<ن ی.  

� ��E ه\ا �tن h�t�� إ�E ا���( H��4 ��>��]_ ا�و ��ة ح����  yج�?�ت ا������ EP��� 5 ��ة آ����

 h؟ أن h�3� ی���ً� أن� ��ذا Lن�� 
ا�t� ،c�3ن� أ���E أن ی>�ن درس�� ����ً�، ی� ��ى �� أن 4�Xً� ح�س

��h  ��ح�eن ��ذا ی(�ي ���2��3 ا!س��� و اH ی�>5 �� �ّ� ��E ا��U و�Mً� صL3� �ًB3 إح�Bط أن�

2�e3ی5 ا�ی2 ��c ث��5 �?\ا ا�P� Eج� إ���� ،c�� Eن ن�5 ���ج� إ�Qًا، �>5 ا  .���R�gً� أن� ����cR ج

   �Bأآ _M��� اج�?�دك و hأن L� h�M ؟ c��
 صj4��� ��o ا�����M kل �� ��ذا أ��u ل �� ��ة�M

ی�� �����gل دخ��� إ�J�B�� E ه\ا �����B�<� l4��ا�� Jأخ زرن� �� ،c�� ����Bآ�� ،c��3ت ا��

، ه\J ا���ح� ��ci3 إص�ح?� )matherbord(ا��L�� c�3 ��ح� ه\J أه�X 2ء ���>���B�� اس�?�

��5 أو ث�ث�، ُ��س�B��� cی ا�(�ي ُ���4 و ��3د و �Bأس c�3ا�� ci35 ��ق ا�����ن و ی�� c��3���

���ح�ت و ی�س2 خ�اiR?�، و اH ا�����B ����ن ��� ��ق، ه\ا اUخ �g?�ر جًا اس��iع أن ی�_ ه\J ا

��E خ�ر�3iP� �u �5 ه\J ا���u kiP?� س�� أ���ر �5 ا��رق، رأی�?� �tم ����، اس��iع أن  ��3�uأ

 cم، ����ن آ�� cخ4�4ً� آ� ی��4 آ j�3�ی>jg ا���c ی>�ن ه��ك ص��م ���وق، ����ع 

 c�3و ی Lو ی�س� L<ی� ،c�3� cف �5 آfO ة�g���ص��ت ی>jg أی5 ا���4م ��م، ه\ا اUخ یtخ\ 
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 ����B��<ا� �� cإذا آ�ن ه��ك خ� L� )���� �iPا� c��3� cن آQ3ً� اBu ،L��4ا����وق و ی

ا���4��، ه\ا ا!ن��ن آ2 و�� ��E ا�B�د �5 أ��ال ��R�u ذهhB إ�E ا��oب ؟ ه\ا ��c، ���5 اQن 

�5 اfس���اد، ه\ا آ�X cء ن��_ ن�2�3، ن��_ ن��� أوfدن�، ن��_ ن�iر �����، ن��_ أن ن� ��o�

��E ج���3 اس�?� ا!���ف  h��Xن ����ح �?�، �5 ی���5 أQج���3ت خ��ی� ا c�3ن��_ أن ن ،L<ن��

�� ه\J ا�(���3 ؟ �Tوی� ا��Bgب، إن�gء ���ت ���Bgب، �kiM 5��t أث�ث �tس�3ر ����� �i��Pً� إس���ً� 

ی>�ن�ا وس�iء ���Tواج ���X 5ب �5�z و ���z� ���X، �5 دون زی�دة، �?2 ��!ن��ن3M�� hً� ��>5 أن 

��g ج���3ت خ��ی� و أن� ��� �(�5���3 إحاه�� �>���� ا��خ�5  E�� h3�uا �?X ل�خ �ًBی�P� أن�

 ،�ً��  أری آ��ً� ن�ی�و اUخ�ى ر��ی� ا�����i، اQن �2 ی3 ی���c ا�>�م ��4اح�، �3Xت �2 أ

م ��  ن�ی �X]ً� ن�LPP، ن�ی أنM ،دن�fأن ن�54 أن����، أن ن�54 أو ،���uم ون�Pي أن����، أن ن�

 �iخ c��P���� ًا و ج��� hن��ن�fا c��أخ آ�ت أ�f�� L3ن��ن�h ی�(
 آc ا���اkM ا!��ح��، ه\ا 

 EدنUا EدنUا م �X]ً� ����، ا��Pأن ن E���ه\ا ا�>�ت، أ k�J أوfد، حc ا��g>�� و��جًا ��5 

Uا����� .دنE أن ���� ا��_ ����� 

   jی�� ،L���م �Xء، ی�iر Pی ci� ى �?�، إن��ن\o�ن�� أtو آ l4M خ�Q 55 ح�� kأس� Hو ا

اءن� ا�MUی�ء ����Z� �g �>5 ��3ون�ا و ا���P�P ا���ة أن� أ�Mل ���ا، أPء ا������5، ی��ول أن ی��B�أ

���ؤن� ��دي، أ�� �M��� �����3ون، f ن��3ون، ا!ن��ن إذا دا�Rً� أ��c أ�j ��ة �5 ا��ه2 ا���ی�، ن�5 ان

ا��k� EP نJ ی�L�i، ادخ�g� cآ� ��jI جی f أح ی�ی�_، و�Xی�ت، �tخ� س�ي، أ� q�tخ�، ه\ا 

���ل �Mل �� یt�� ا���jI ا�\ي أ�EP ا�ورة �Mدم Uدارة اS� ح�� دورة 
�>q ��یy ا��M �� ،c�3ی

�3 أ��Pه� ��!� �� 5� f 5<� ا��4ص، ح�آ� �����ة و LBgآ� ی�g� jI�� cخ�� ی��ن>��Tي، 

 L��3� د و اس����ف و�� J خ�Bة ه� ��ح UنL �5�3، ا��Mاح ث�ن�، ث��*، یc�3 س(�ت، ی(�� ی�ج

 c�3ا� E������e أول ���tی>� �Mل �� أن� O�� X?� إ�E ه�� أن� ���3د  
�Bu ة ج�ء�� ،L��3� و �Tه�

� ��q داخً� �� ��ن��(� أن أج�X q?�ًا �� ���M ،cل �� أن� �Mدم Uخم و��u، أن� �>�ت ا�����، أن

��gی5 س�� و آtن ا����3�Bu c4، ه�  5� cص��� 
ن� ح�fت ص�B3 جًا �� ا����صc، ی�آ�� h�M

�ً��  ج�اح ��eم �5 ا��iاز اUول أص�L �5 س�ری� أ�Mم ه��ك یt�� آc س�� X?�، ه� �Mل �� أری

، و اH أن� ا��h�P ��زی� اUو�Mف L� h�M أن� �Bم ه\ا ا� أ��c أخP� ،Hا Lد ��ج�Pن �� �?gا ا�\?�

ه�M�u 2 آ��Bة جًا و ی��Bن أن ی���ا و��M �� 2?�u_ أن �� j�4��� �<ا �5 أ��ی��tي إخ�ان ی��

ًا �?\ا ا�g?� ی��3(?� نL� c�3 ����ص���p ،j �����صj، و ن(�k خ�ل ا���� ا���fت ا��B34 ج

ی� ا�����ص�M jل �L ��ذا � �����M و ��Bا�>�ی�� و ذه jأ��ًا ������ص Ei�ه�، �Mل �� أن� �3_، و أ

J .��ی ��جk ا��أس، ��آL ی�Bك، f ی���ا، �cg ��� ا���gوع آ�L خ��L و زه



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1758�� آ��ب ��
 

�4ءات د�P�M جًا ����3 ا2�U ا�\ی5 ی����Mا ����� f أ���� یco�g أحه2 ث��ن�� س���ت ص��� �Sح  

 ،�P� �P�Mی5 د�g���gة د�P�M إ�E سkB و  kBا!ن��ن �5 س c�3ول ا������ ی�����e ا�c�3 ا������ ا�

 ی>�ن �5 ح�
 �Mدم، M c<X يt� J���4زم یf ،ه\ا c3ًا، ص�ر ه�ی�_، ا�p �3ل� Lآ� ،c�� f ی�ج

 f ق أول ی�م و ث�ن� ی�م و ث��* ی�م آ������ L�PBی f ،c�� ی��� إ��Bرة و ی�ى �L إی�ه�، f ی�ج

 .ی�ج إن��ج

   ���Pا� cخا�>��� ا��Zن�� ا��� �5 ا�34
 أن �4�Mه� �Xآ� س��رات ی���ن�� أر��ح?� ���وي ا�

���4 س5�3B ����ن، �Xآ� واحة، ���T��� 5ان ا��(�رة ��4Pون جًا، ���Tان ا������ ��4Pون 

 kری�g� Eًا، ن�5 ���ج� إ�س>��� �����Bg و ���X���، ���ج� إ�E ��ص ��c و اH ��ة أخ �Mل �� �2 ج

 أس�k�i أن أ���c ص���3ت ا�c�3، ��ذا س�c�3 ؟ �Mل �� سtس�ح ا���3ل و أy�p ا��c�3 و �أ

 Eج� إ���� h�� ،ا��?�ی� Eدي ح�fد أوfدي و أوf>���� أن� و أو�ل �� أن� ��3 آ��� �M ،أس��ی�

�M ،5�z� hل �� 3Buً� أ��ذ ��H �� ه\ا ا��zال، L� h�M أنh ���� ث��ن�5 ���ً� ه\ا ا�L� h�M ،c�3 أن

 اH، ���� ث��ن�5 ���ً� �� �2 ���� و f ���ة �uال ا��3م آ�ن_ 5�zَ�ُ ث��ن�5 أس�ة و ث��ن�5 ��وحJ ر�� 

ه2 خ��� أوfد ه\ا ر�� و اH و ا�������4 و �2 س�(�ب �أب و ث��ن�5 أم و آl�X c أب و أم 

c�3ی��2 ا��. 

 Lآ� �ً[B�� �ً[�X أن� أری �>�ًا �����M �ًPً� ن��i�� 5 ی� إخ�ان، ��ون ا��?یات، ��ون اQن �2 ی3

ه�g� 2وع �Xق أوس� جی، أس�س ��یLZ ا����E ا��� ��ون?� ����3اق��   .�>�gف، ی�ج

�5 ا��>cBM 2 اfح��ل �Mل �   �� 2�<� l�X H�� �� 2�Mو أ L��I و Lی���� f ی�ج ح>U�� 2رض �

اس�����L ��!ن��ن، c�M إن��ن آc�P ذ���� و ��ی�5، ث2 وjM أن� ��h ن�eي ��� و�M ،jMل �� و اH ث2 

 y�o� ��<ل �� ی�M و�� ؟ jآ� L� h�M ،yل آ�ن و��ً� ا��>2 ا�����ح�fرأی�� ا ��3� Hث2 و ا Hو ا

� ،�ًP�o� �ًح�Bص J)� _��� �eن ن��Qا ،�i����� 5یT�� 3B* ا���_ إ�E ا��رس� ��جk ا�e?�، ی�ج

 اث��� ��gة س���، ی�ج ��ء ن��B��� j�eت اQن �5 ن?� ا���ات، ی�ج آ?���ء، اQن f ی�ج

 ��Uج�ة ��ری6، و ا�\ي س�J��3 ا��Bرح� �� c<� 5و راس�� ��e�� E�ه2 ����آ?���ء، ح>E آ��ً� 

 ن�ج، ی�ج خ�g� �iق أوس�  �����iب f ی�ج��  ن�ج �5 ه\ا ا��gء، ح�E دول ا����� f ی�ج��

 f ً� أن�����ح� ��آ��B یe?� ح�ا�� �]� و خ���5 دو��، آ�3P� c ص��oة دو��، و ا��Zوات �?2، و

 .م �� ا!ذا��، أن� f أ�>�2 ���أ�>�B�� �ً[�X 2]ً� ه\ا ُی�>�2 آc ی�

���� H5 و ا<� �i>�2 �� ه\ا ا����ي �RاTج س>�� و ��3ون�� و إی��ن�� ا��Pي ن�cg ا����i، زارن� و�

�� آ�نh ����� ا�(Tا�R، ا��Pى ����� ��ن�� � 5���M 5ة ��ن�� و �c���M 5 ��ن�� ����uUن و 

 5����Pج�د، ا�\ي ن�4 ا�����4 ا��� Hا ،
�)��tآ��?� �Mل �� و اH رأی�� ��3ون� �5 اH و ن�4 
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��E ا����ر  ��ج�د، TiM �4دول أور�� آ�?� ��ج�د، ا�\ي ن E��ا�\ي ن�4 س�ن� ص�ح ا�ی5 

��ج�د، دول ����� آ�نh، أن� ��P أح
 أن أح>� �>�X 2]ً� �5 ه�����، آl�X c ��� ی(
 أن ی�Pل 

�T وجc ی�م ا��M �� ����Pل �� ی� ��ن ��ذا �h�3 �5 أ H ل�M؟ ��ذا أ ��Uا J\?� h�M ج�� ؟ أن� ��ذا  

 �� L��3� درج� �5 ا�2�3 رأت إن��نً� ی�>5 أن E��t� إن��ن� ،yR�د أن��س ا��3� yا���� Eإ� yRا�iا�

راس� �� L�3دات، د��?X 2، أخ\وا?����J ث��ن�� أوfد ر��?2، ��د���L وا�hP أن �>�ن ا�Tوج� ا��Zن��، 

?� qح� ن� �?� q�� ،2?��� y��� �3��)�� Lأخ\ �>���ری�، دخ�� h�����iء ��iء،  Lع ؟ آ���\ا ا���

 �>�ن ���i، أ�3X H�� 2�M�?� صی��B3���� �P ا!س���، أي ��iء �P3� ��pل و M أن ا���أة �?��س�

 L�3ون� ،L� ���3� ،Jدfأو ����>5 ����4، و ه� ��و ه�  k�h�� J ���ا��ه� أس3 ا���س، زوج?� 

راس�، L� h��M إذا �2 ��� L3���ة، ��tخ\ دآ��را�g��� Jی�3 �5 أcI �3_، �� آ�ن �L3 �>���ری�، ���

���>5 أن ی>�ن �_ ��c آ��B آSن��ن أو آ���أة أو آ�gب، أن� ه\ا ا�\ي أ���E أن أ�LZ �>2 �� ه\ا 

  .ا���Pء

 c���� c�����e، ا ��c خ��ي، ی�ج ��c اج�����، ی�ج ����، ی�ج c�� ��ً�، ی�ج c��ا

 �ً[�X مM ،�ً[�X. 

  � J\ه J��ي �����3ت �5 �� م، ی�ی ز��ة ����3 أن� f ی�ج� �i�� أخ ��Z�Uا r3� ح��U �ًZ

ا���Tة، �� cَBِMَ l�X أن ی�tل آc أخ �5 إخ�ان� ا�>�ام ی�م ا�(��3 و اUح أن ی�Pل �L أنh �� اس�_ 

��E ا�>���B�� ���R�P، ی��Bك إن��ن ا�� �3Bu c�3ن ،�P� _ن_ و ز��ة د�����ل و �Pی c����� ة�� واح�

��ً� ؟ �>5 ی�ی ج?ًا، أری أن  qن، ه\ا أ���� �Bأخ ��R�Pم، أن� أ��� ا��_ أن� ی����T ���ی5 �5 ا�

أ�Mل �>2 آ��� د�P�M ی�ج إن��ن� ��(�B و�ت ص�ر �3?� نTیj أث��ء ا��fدة أح��وا �?� ���ی5 دم 

����ص ��4ً� دP�Mً� �>��ب ا����(� س���B أي f �5 ��_ ا�م أ��iه� إی�ه2 ص�ر �3?� إیز، ا�م 

J س�� أX?� ص��B�� hي، إذا ��ی�ج إیز و ص�ر �3?� إیز، �3 ذ�_ اآ���gا أن ه\ا ا����وس 

3 س�� أX?� ح�E ُی>S� c������� jgذًا ��>5 أن ی��i إن��ن إ�E دم، B� ه\ا ا����وس L� cدخ l�X

و ی�ج ��l دy�M و �tخ\ ��Bة و ����ص� و ا����(� س���B  ی\ه
 إ�E ��_ ا�م ا�\ي ����J ا�و��

 c�3م أن یی� ��_ ا�� �i�ی��cP �_ ��ض ی�� �_ أس��_ آ�?� و ی��ك ���M �� ،�?3_ ؟ ��

 �������4ی�ً� ���gی5 أن� f أن�E ه\ا ا���4ی� �Mأ�L آ��� آ��� و ح�L�e ی�Pل ه��ك ا�����3ت ن���ن 

 .��ردة و ����� ح�رة


 أس�tصc ا���ارة ی�ج ��?� ���4ت آ��Zة و ��?� ا��?���ت، �Mل �� ��   pردة ؟ أي أن� أر�� E�3�

 �����
 اس�tص�?� أ��E�� ،_� c ؟ �Mل �� �X _3?�ی5 أو ث�ث�، f ی�ج �g>��، ه\J اس�?� �Biا�

5� �i3أن ی �?��M�� Jردة ��خ���ر�� ����� J�� د�E�g����� L  ��ردة، ����4 �ی� ��_ ا�م ا�\ي ی�ج
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 �� ��<gه�� ا�� h��� ��<gأ�� ا�� ،L3ی���ج Lخ\ د�tم ی ا�����3 ص�ر ه��ك ح�ج� ���� ،L� أ��ن�

 �5 ���ی5 دم �� ا��c ؟ ی��4 �ی� ��_ ا�م ���gی5 أن �f ،داخ�� jیTح�رة، ح�دث س��، ن �����

��M 5ی
 ���2�P، ��4ی� �Mأ�L ����3 ی��4 �ی� ��_ ا�م ��  *�Bی *�Bا�����3ت ا���رة أن ی

ا!ن��ن ��M 5ی
 ���2�P یL�i3 ا�م، ��� ����� أخ �5 ا!خ�ان ��Bع ی�tل ه\ا اUخ أنh �� اس�_ و 

ي ��E ا�>����B�� ز�� ا�م أح��نً� یt���� ا��4ل ا����� ا��احة ������ن_ و ز��ة د�_ ��P ؟ إذا أن� 

���ل ا��iق إ�E ا����y  أ�Mل �L و اf H أ��ف، ه\J ��ی ج?ًا، ه\اUف اfO ن����2�e، أي  c��

،yR�د أن��س ا��3�. 

��5 ����5 ی(���ا ��E ه\J ا�����P و ی�Pل �_   Pة، ا���T)3ه�، ا���Mن أوQا �ًPون س����أن�2 ����� 


 ی����ه2، أن� ه\ا ا!ن��ن ا�\ي ���J ث��ن�5 س�� آ��� ��eم ی?T ه>\ا أن� أرى ا������5 gخ 
gخ

آ?\ا ا�f l�g ی�X c�3]ً�، ی� ��ى ی����ن� أس��ذ ؟ و اf H أ��ف، ی� ��ى ی��ص�ون� ؟ f ن�3ف، 

 kی�� �P� ،��م خPی f و Lأن ی��� ا�� f أن ی�>�2 آ��� و f ًا أن ی���ك و3��� q�� ،ی���3ا f

 دروسً� و إ�E�� E س��ع ه\J ا�روس ؟ 

J و اH ی� إخ�ان ا���Bوا ه\ا ا�>�  ��
 و ری� ا�(�� �� ا��Bgب، �( ا��gب �Pا� Eإ� 
�Pم �5 ا�

 L� q�� l�gإذا ا� �����E درج�، ی�Pل س�ن� t� ًا��Bخ Jإ�>�ن��ت �\ه�� ���>����B���B��� ،ا��، �(

����، أنh ���ذا ����ق ؟ آc إن��ن �L ���ق ��gء 5� �Pص��3 ی�. 

��gات ا���ات أخ ��   �?��
 أن أآ�ن دا��ً� و أن� أن� أ�>�2 ��4M 5 أpأن� أر ��M�gا� �u�oة �5 ا�

أ�� ی� أس��ذ ��ذا أ�c3 ؟ L� h�M خ\ آ�X 2ی� و وز�?�M ،2ل �� ح��ً�، ا��Xى �]� �Xی� د�k ث��?2، 


 ج��3 هc س�L�3 ؟ �oم، ی�اس2 ا�� �ًZ� \ن أخ�اس2 � kی� ی��X ه\ا �i3آ�?2 ی Jء���Mأ E4أح

ك J��p ؟ �� ،cء ج���X 23ث�5 أر�5�3 أخ ص�روا ن�ث j4ح�ا�� س�� و ن co�X>�م، ه>\ا ا�ن23 

 .���(��k �5 أ���Mء ه\ا، ه\ا دا��� أ��

�� أنh ��ی �X]ً� اH ی��� �_ ا��iیy، اk�M إن��نً� یt�� إ�E ا�رس، أ�� إن��ن �Xی� درس   ��

م �L ا��gی�، اس�L3 إی�J، ا�رس آ�ن �5 ا���� M ،ًا��Zآ L� hث�ت أنt� ،واءو �_ �Mی
 ��اٍب ه\ا ا�

�5 ا���oء ��M Lی
 ���o، و أس�L3 إی�J و ��ب و ص�ر �5 إخ�ان�،  �ًiی�X ��� 
�u ة أخ�� Hو ا

c�� .���o ی��ب ه\ا 

 أن� أدرس �� ا�(���3 أج أن� أ��م خ��� fOف   ?3� Eإ� cل، أح��نً� أدخ���Uی�5 ا�أ���>2 � Hو ا


 �5 سh و خ���5 ج������u  �ی����3ا ا��gع و ی�ج�3ا إ�E ��ده2 د��ة �tص3
 ا��eوف، أن� أ

 �ً�� L�� 
�uا ،Hا fإ ه\ا ا��3? أنL �5 ا���>5 أن �c�3 ����ن �Xء �?\J ا��eوف، f ی�ج

��ً�، ��ة د��h ��?�ة دوری� ا��\رت أ���ا ��ّ� ا��\رت،  ��ً� ��EP اL� H، أری 
�uص���ً�، ا
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��\رت، �3 ذ�_ و� �ًu�X h3�T�)3یً�، �� ا��gط ا��T�)3ي ؟ أن� f أ�>�2 �� ا�(���، أ���ا ��ّ� ا

 Hو ا ��ا �L، و�3?2 ا���دي ج��B� ج�اح�� ����� ن� �(���� �?��ت ن��3?2، ی�ج إن��ن ی�ی��

��ً�، ن �ی ح�آ�، ه>\ا ا����P، ی�>5 أ��k س?�ة أس?�ه� �k هfzء آ�م f ی�ج، ی>�� ه\ا آ�م، ن�ی

ی�X 2ءP�. 

   �M�u _�i3ی H��3ً� �>5 ا� �>�ن إن��نً� M ،yR�د أن��س ا��3� yا���� Eإ� yRا�iه� ��ة ث�ن�� ا���أ

آ��Bة، إح��ء ���م ا�ی5 ه\ا ا�>��ب ا���2، ه\ا ا�>��ب آ�LB ا�Toا�� �5 ذاآ���g��� �P� Lم، ا!��م 

��ش ث�� �3��gث�رًا ؟ ا�O ك��ش، آ2 ا���وي ��ذا ��ن�� و أر�5�3 س��، ا���وي دون ا�����5 س�� 

 آ��ب ��ك ؟ ا��Bu�P ��ذا ��c ؟ ه\ا ا�>��ب ص�M ج�ری�، ���j آ���ً�، ���B ����ً�، أح��نً� أج ��3ه

��� ا�\ی5 أس��ه� ����ا Uن?2 �Xc�� .ص�د�Mن �k اH اس���ت، ه\ا 

H�� ًا ��ص�ل�T وجc و آ�ن ج�ی]ً� و آ�ن ح>��ً� جًا، اQن  ا���رس� ���آ�� أن� أL�I ص���ً� ج

c����L)?�� E ی��gن، ه\ا  ،�ًBی�P� 5ی��خ��� � L��B�أ. 

����ء ا��Pه�ة، ����ء ��4 أ�Mل ی�    �>� �c�3 ی���� �3 ا����ة، أح��نً� أن� أس��� أس�k دروس أح

���_، �2�P رب �5 ث�ث س��ات ��h و �L آc ی�م درس، و ��ك أث�ًا آ��Bًا، أي ن�ی 2�P� ،�ً�� 

ح���_، �2�P ���_، ر�� أوfدك، اخ��ع �u ،�ً[�Xر �X]ً�، ح��X 5]ً�، ا��c ج���3 خ��ی�، أي ����ن 

 f و أن� ��c ی�ج�ً��  .أصق l�X ی�Pل أن� f أج

J\ه ،�?�� �ً���3 و  f��E4، أخ أخ\ ا���س��� ا�����3 �������� و أخ\ ��� f ل���Uا Hو ا 

 cا������ات و آ cو آ �ًBی�P� دروس� cآ ��ي ��س���ا���س��� ��?� �]� و س5�3B أ�j ص���، 

�ً� واحًا ���Xء أ�L��P �� ح���� �� س��ة واحة، �]� و س5�3B أ�j ص��� أI?� ��?� آ���ً� ��

 cM �P� hأن ،c��ج �� أری أن أ��c ی�����B* یlM *�B و �y4 ج�3?2 ر�I 2?B?� آ���ً� ه\ا 

c�� .����ن 

 H>��، و ا�ال �MUا���، ا�Mل أ�5 خ� f Hا Eأن ن��3ف إ� �P� L���� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ه\ا ا���Pء ه

أ���E أن ی�B4 ���ة ص�h آ���� f إذا�� و �X fء ن���ح ��Mً� �5 ا�>�م، آ�م آ�م آ�م، ��اس��5 

  .ن�z�� 5خ�ة ا2�U، ن�ی �X]ً� ن�3g أنL ان��4ن�أخ�Bر �����ت، خ�ج�� �5 ج�ن� �5 ا������ت، 

 ،�ً[�X مPی ،�ً[�X c�3ی ��� l�gك ��*، ا���� q�� و c���tرج�آ2 أن ��B�3وا ه\ا ا�رس ���ك 

،م ه\ا ا��gء إ�E أي ج?� ��یM و c<ا� k� 5ن�. 

�iن ا�U ،ورة��ف اQخ� ی��?��� اQن وح���، ��3ون�� ��ورة f خ��ر ��� ��?�، ��q ����� إن�� 

 و���3 �� س�� واحة ی��oB أن نjP �� خ�ق واحM ج��3ً� و ��دام .  


 رب ا���0	�� =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا�?(�ة ح�آ� -ذآ�ى ا�?(�ة ) :145( ا�رس  -��

  29-01- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  �� ��� ا
 ا���	� ا���

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام  

�5 ���س�B ذآ�ى ا�?(�ة ه��ك حyR�P أ���E أن أ�3?� ��5 أیی>2، ا���P�P اUو�E أن اUحاث ا���  

���L ا�4�ة وا���م  �Bا�� jP�� أح>2 ا��>��ء cBM 5� �?��4دة �\اP� hآ�ن Hرس�ل ا ?� �� hثح

���M ن� س����ن� س�� ��?� ا���jM ا���gع، ن�5 آ�� ن2�3 �����L ا�4�ة وا���م و �Bال ا���Mه� أ �

 �P�P�� L�?� 5� ��B3م أ��� �� ا���ة وا���ا�4 L��� �B5 أن أ��3ل ا���PPا��� ������� ه� أ�L��3، و

 �� c3��� 2?و�� y���ا�O�Pن و���P�P ا�ی5 �5 أ�Mا�L ���ذا ؟ Uن أ�Mا�t��� ����M Lویc و��?2 ���� و��?2 

Bا�� Jج�?ً� أراد�� Lج��ة وی�>5 أن ��Zی�ت آ���� E�����L ا�4�ة وا���م، ��Mtا�L ی�>5 أن ��?2  �

 Lا��ج jgأن آ E�� L��ول آzج�ب ه��ك �5 یt� 5 ا��(�ب� c[ی� �� أن إن��نً� سخZ�Bً� �>5 أ�L��3 ح

��E أن س��J ه� اUصc، ان�e إ�E زوج�S� Lذا آ�ن وج L��ول آzوه��ك �5 ی J��??� ��BPل 

����رًا �E�3 ذ�_ أ��T� Jوج�L ���� وج??� ه� �?�L ا���P�P ���(�ب ه� أ��� �5 أ�Mا�L ا��� ی�>5 

  .أن �zول و�y �� ی�ی أو و�f �� y ی�ی

���P�P�� L�?� E ا�ی5 و�>�م رب ا�5����3 أ��� �5    �?��fی� أي د�\�_ �Mل ا����PPن أ��3ل ا���B ح

�Rل دا�Mأ hآ� ،_�\� Lا��Mأ hآ���ً� وس�� أو �>�ن hم �>�ن�ة وا���ا�4 L��� �Bس��ة ا�� f2 ی>5 إ� �� �ً

����Pا� L���� �ً�?ب و���<�� �ً�?�.  

���L ا�4�ة وا���م    �Bا�� ?� �� kMء و�X cن آQی�، اا!ن��ن ی���ك و�c� L� 2?� y ح�آ� ح

آ�ن ا!س�اء وا���3اج و���ذا آ�نh �>� �� ���ذا آ�نh ا��Z3B �� �>� و���ذا ان�cP إ�E ا��ی�� و���ذا 

ا���4اء ؟ آ�X cء وkM �� ح��ة ا���4P� �Bد �cBM 5 ا���3ی� ا!�?�� ��jP ا���B �5 ه\ا ا��ث 

 LنU م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� �Z3� *یا���jM ا���gع، ذآ�ت س��Pً� أن أخ�i حث �� ا��43 ا��

����ت ا����� UنL خ��2 اUن��Bء �Mل �5 ن��hZ3� L وا����� آ?����M 5ل � 5� L�Z3� ا����3ء إن r3

 yا�� �?Iأ L���وا���س��5 وUن ا�O�Pن ا�>�ی2 خ��2 ا�>�
 ا����وی� اQن I?�ر �L�Z3 أو نTول ا��ح� 

��ة وا�?(�ة 3 ���ة �5 ا��سc أخ�i حث �3 ا��Z3B ا�?(�ة، ا��Z3B نTول ا��ح� أو I?�ر ا��

�<g� ،yخ���4ت، أن� ح�آ� ن�� ا�� ���<� kM�P� kM�� �e�3د نM ���ت �� ا�2��3 ا!س�<gا�� �

ة أس�س?� P3� وا!ح�4ءات ��g� ًا���i أن أ�>�r3B� 2 ا!ح�4ءات، �� إح�4ءات د�P�M ج

د أ��اد � k� c�3ت ا���د أ��اد اk� ��U ا!ن��ج ا����P، ��!ن��ج ا�k� ���P س�� k� c�3ت ا���س�
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��4 أن ا���ا5u �� دو�� �5 ا�2��3 ا���Z* یc�3 سkB و��gی5 د�P�M �� ا���م ��P �� ا�5����3 ا���

 h�<رض وأحUا E����gة د�P�M، �� ا�ول ا��� س��iت  kBس c�35 یuا���ا �ً���� �Zدو�� أآ

س��i�?� ون?hB ث�وا�?� و���h ث���P?� ا!��ح�� ��E أ��اد اUرض ��u 5یy ا��MUر وا������Rت 

��gة د�P�M �� و��u 5ی kBس c�3� ت آ����، أ����y ا�3وان وا�j4P وا�3وان ی���3ن ث��ن س�

ا���م  f���k�i أن ��اجL أ�� �c�3 ث��ن س���ت ه\J ح�P�P ن�5 أ�� f نc�3 أو ن�5 أ�� ن���Rن �� 

اؤن� ی���3ن �� ا�e�م���ء ا�q�g وا�q�g ه� ا��ح� وأ.  

ی�yB ا���2R �� ا�q�g، ن�5 ���3 وح� �O�M ��3ن ���3 ����� أؤآ �>2 أن ا�\ي یc�3 �� ا�e�م   

 T?ن، �?\ا ا�\ي د���3 أن أن���Rذ�_ ن� kو� ���ا��� �Z3Bن آ�ی2 ���3 ا�O�M ��3� �Bم ا���ا��ج�د ���3 آ

 cوآ �ً[�X H مP� أن Lآ2 إ����
 أن ا�?(�ة ح�آ�، ا�\ي أد�iء ا��Pذآ�ى ا�?(�ة ��>�ن ���ر ه\ا ا��

P� ء�X د3� yR�ا�� Eإ� yRا�iل ا��M Hا L2 رح��Pأن��ه� ا�5 ا� f ا����3ء r3� �?��M ل ه� آ����B

 ،Hا �� ا���س و�� �P��� c� _�Rی�� أن��س ا���yR، ����ن �uیy و�uیy إ�E اH ��5 یی_ وf أح

 5�fا Eل إ��Mا�(�� وأ Eإ� yی�u ه��ك h�Bا� �� hل �?� وأن�Mأم أ ����tرس� ه��ك إن سوأنh �� ا��

 E4�� fو 3� f c�3أ�� أن�اع ا� ،��c واح L�BPا�\ي ی c�3وا� �uیy إ�E ا�(�� ی��3 ا!�L واح

س��Bن اH إن��ن ���ق �� ���ء ا����ج إن��ن ���ق �� إ��Pء ا�روس إن��ن ���ق �� ا��j��t إن��ن 

 اH س�اس�� ه\ا ��� �� y�tس�q ج���3ت خ��ی� إن��ن ���ق �� ر��ی� اUی����م واUرا�c آ�?2 


 ���3د�L ی���3 ا������S� 5خ�ص وی��4?2 وf یT�B أ��ا�?2، �Bi� ��)ا� ،f ة��ا��ه2 أن ا�(�� ��

4ق وإخ�ص وأ��ن� �5 دون آ\ب ودجc وإی?�م، � L5 ��آ�� kودا� ���M _ا�(�� ������ أ��

���ن وو�k ر��ً� �fً�P3 و���c ا���س ��ji و��X�g ا�(�� ���ج� ا��Xى ����� ج�ة ی���k �?� ا���


 وا������ وا��رس وأس��ذ ا�(���3 �Bi�� ��)وا� jIو���� kال، ا�(�� ����ج� و���4ن��وا

 ��Uق ا�أخ ����و cوج T� Hا ��و���زی�، إذا وزی� ��J ���ه� ا��iP وأ�� ��j��t ���ه� ��

��ة أو ����gی6 ��?�م ���_ ا�(�� �>c ���2 وآc ���2 ا��iP آ�L����4� L، ��?�م أن ا�(�� ��

 ��Z�Uوف وا�eا� 
م L��U آc خ�� وأن یc4 إ�E أ��E درج�ت ا�(�� وه� �� أص3Pأن ی k�iی��

  .آ��Zة

  .ا�?(�ة ح�آ�

E��3� ل�M ،�<� �� ل���Mfم ا���L ا�4�ة وا���م ��EP أ��ًا إ�?�ً� �3 �Bن�� أن ا���Zا��>�ة ا� :  

  َ�ْ� َ�َ� ِإَ�� ا��ِ>یَ� 7َ��ِ 2ُ�َْ� ُآE%(ا َأْیِ=َیُ)ْ� َوَأِ��ُ	(ا�Cَأ
  ]77: س�رة ا����ء[ 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1764�� آ��ب ��
 

   L�� h�Bن ا�U ح>��، �� �� آ��ن �<� �� ����M أو j���ا�R أو � c����k ا�����4 ��3ً� ���ً� �5 أي 

� �>5 ا��U ا!�?� ���>�g� jك و���2 �� أن اH س�� ��gء �5 ه\ا ا�c�BP �� �>� �>�نh ح��ً� أه��

أ�� �� ا��ی�� �� آ��ن �� دو�� �� رq�R دو�� �� س��س� خ�رج�� �� ��?�، ����ی�� س�� ��>� �2 

  .ی���

   L�� ی���ج hMأ���� �� �5 و fل �>2 و�Mل �>2 وأن� أ�Mا�?(�ة درس ���� ���� ���� وأن� أ J\إذًا ه

 LنU hMدروس ا�?(�ة آ?\ا ا�� Eب أ�� ا���?� ا������ن إ��BسU�� خ\واtم ا������ن �2 ی�� c<g�

��E اH وآtن?� ����g� hء cآ���ء وأن �X cن?� آtب وآ�BسU�� \خt� 2 . ا!�?� أن�e3ا� L�!2 ا<���

��E ا��Bاق وا!ی��ن ��!س�اء إی��ن �5  �4Bس �� ��� ا�Pا�� h�� E5 �>� إ�� Lرس�� cPا�\ي ن

��وری�ت ا�ی5 و�5 ی���L ی> ��� �� E?رة ا����س إ�E سPا�� h�� 5� 2ا�>�ی L�Bن cPون ��

 Eد إ���ا��4B و��� ا����وات ا�3� ورأى �O 5ی�ت ر�L ا�>�Bى ورأى �� آ�ن و�� ی>�ن و�� س�>�ن و

 Eاق ث�ن�� �5 �>� إ��Bا� E�� L�Bن cPأن ی� k�iی�� f2 أ�e3ا� L�!س�خ�ً� ه\ا ا LXا�� �Pو� LXا��

ه\ا ا��3
 وذاك ا��4
 وا���� س�حً� واfخ��Bء ��oر ث�ر وأن یt�� ا���iردون إ�E  ا��ی�� ؟ ���ذا

 E���pر ث�ر وأن ی�وا �>�?2 �2 ی�وا؟ و���ذا اس�tج� ا����M ؟ و���ذا �>��j د��c رج� ��L ا���Bة 

���ذا ا���� ا��fء ؟ و���ذا �>��j �5 ی��� اQث�ر و�>��j �5 یt�� ��Uخ�Bر و�>��j �5 یt�� ���Tاد ؟ و

���L ا�4�ة وا���م و�ا�k ا���س �t�� L��Pخ\وا ا��]� ن��M ؟ ��� آc ه\ا  �Bر دم ا�� هMی�� و�u �ًأی��

س أ�3 �5 ا��ی�� ���� ا��4B و��E ا��Bاق ؟ ه�� Pا�� h�� E5 �>� إ�� L�Bن Hا cPن Mو 
ا��3

  .ا��zال 

  ��� أ�Xك وه\ا tXن ا��iف اQخ� أخ\وا  أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، �5 أخ\ ��Uس�Bب واP� �?���

وا ���?� ���3Mا �� ا��gك وا�����zن �(?�?2 أو �����Uس�Bب أخ\ًا �\هً� �>�?2 أ�?�ا ه\J اUس�Bب وا

 q�� ه� fإ Lإ� f ا�\ي Hة، واT)3�� 2س���4ه Hه��ا أن?2 �����ن وأن ا��خ\وا �?� وt��4ه2 �2 یP�

ة �5 ��ب ا���gؤم ��q ه� 5� k�i��� �� 2?� دت���ك �T)3ات ه��ك �T)3ة إذا ن�\ت أ�� اH إذا أ

اءن� �ا���ق اH ی?�]T)3�� Lة أ�� �� �� ح�آ� أ�ًا ���5 دون أن ن�3g ن���e ح�دث خ�رق اH ی�� أ

 c����� ء�X ة وه\اT)3� �eو�>5 ن�� �ً[�X c3ن� fخ� وzن fم وPن f 5ح���ن�5 �� �P�ن���e ص�

E��3� ل�M:  

 C~ٍ0ْ&َ�ِ �ْ(ُDَ0ْ�َ )َ�ُ&ْ�َ�ِ �ْ(ِ�َِم2ُ9ْْ� َو �َ�َPَ>ْ��َ -ُُء ا����Jََوَ�ْ( َی�  
]  ]4: س�رة ���

ر وآ�ن ��   Pس��ات �� ���� ا� kBس hس cBM ًا�T وجc ی�c3 أ�fً�3 �?� دffت ����P ج Hأح��نً� ا


 خ�2 ا�O�Pن �(�وز اP�
 �� ا���م ا��>� و�Bu yی خl إ��م ا���م �5 د��LR صMو ����ء س��
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 �Bن� ��?���ون� أرس�R�u c��5 ��وح���5 ���g دyR�M أو أآ�Z د�� ���4ة ا������5�i��� �� 5 و

 
ری� r��Uح ا�ا�� E�� 
�u�B?2 أE�p �]� ا���Bط ا���oوی� ا���oار �>�j ��ی�5 �ری �Bن�

��E ا���o ا�ارج� �tي 
��E ا��4اع  ��E أرEM اfQت �ری 
���Pi �� ا��gق اUوس� ا��ری

���L ��ی�5  yوس ه\ا ُأن���E ا���iان ه\ا ا����� ا���oار وا�>��� اUج���B آ��� ن 
ا�����ن� ا��ری

 E�� 
و�� �R�u��5 �]� وخ��� و��gی5 ����M�� 5� �ًi ا���oوی� �ر��ن �ریBً� �\هً� �ری

Qا EMأر E�� 
ری� r��Uح ا�ا�� Eا���� E����E ا���o ا�ارج�، وh3M ا��R�iة ا����3  
fت �ری

ووh3M ا��R�i��ن ��ق �����3ة إس�ا����R و��ت ج��k رآ�ب ا��R�iة وح���� ����ا ا��4وق اUس�د 

�T وجc ه\ا ا�\ي هم  Hا cخ� �� ،�Pأدري ��� أس fو �Pل أن� أس�Pة ا����3 ی�R�iا� R�M س��3ا

��E اUخ�Bر ان�?�Z� Eن�� ه>\ا س5�3B أ�h�� j ا 2��3� �� Jر�B\آ� أخ�أن  cMن�� ه� أ�Z� E?ان� cخ� H

�T وجc أراد ی�خc ص�� �P�y34 آc ا�>��ر  Hأن ا �� J�T وجc آ�X cء ��J آc ا��Pى �� Hا

E��3� ل�M c��  : ��Zن�� f ��ى �Xء �3 ذ�_ وا�

6ْ9َ َو��fَ َأْه�2َ�ُ َأ<�2ُْ� َ��ِدُروَن َ:�2َ�ْ�َ َأَ��َه� َأْمُ�َ<� qً�ْ�َ َأْو َ<�2َرًا َ+َ#�9َ�ْ0ََه� �َأَخَ>ِت اْ�َ ْرُض ُزْخُ�َ+�2َ َواز�ی�

C8ِْم َ�ْ��ِ �َhْ�َ �ْ�َ ًا َآَ ْن=��ِ�َ  
 ]q24: س�رة ی�ن[  

دن� �?�اt� ��Rن ن3 �?2 �� ن��k�i ن�5 إذا أ��T وجc أوآc ��� أن ن���4 ��E أ Hإذًا ا k�i2 �� ن��

E��3� L��P� ةT)3ا�� ��t� ،ةT)3� ��t� نQی>�� ���اج?�?2 ا f Jدن��  :وا�\ي أ

  C)249(�َآْ� ِمْ� ِ+َ�ٍ! َ�ِ��َ�ٍ! cََ�َ&6ْ ِ+َ�ً! َآ�rَِ�ًة ِ�kِْذِن ا���ِ- َوا���ُ- َمَ� ا����ِ�ِ�یَ� 
  ] س�رة ا��PBة[ 

 �5 أن �  � f 5<� ��Bآ c�Uوا ��B3�� �� ام ا�>�ةTا�?(�ة ا�� c����X c3]ً� ���?(�ة ح�آ� ا�?(�ة 

ا�?(�ة ��iء ا�?(�ة أن ���c ه2 ا������5 ه\J ا�?(�ة �� �5 وhM ی���ج ا������ن إ�E دروس 

 E�� cء وأن ن��آ�X cن?� آtب وآ�BسU�� \خtأن ن L���ا�?(�ة آ?\ا ا��hM ا�رس اUول ا�\ي f ی��3 

5� �ً3Bu ،ء�g� h��� �?نtوآ Hس?��  ا ���M �?��� ا��?c جًا ا���iف أن �tخ\ ��Uس�Bب وأن ���3

��E ا���M H أس?c �>5 ا����iB أن �tخ\ ��Uس�Bب وآtن?� آ�X cء ث2  cاآ���خ\ �?� وt� fًا وأج

 J\ا���� �>5 ه cBM _�Bًا ���آ��E اH وآtن?� ����g� hء، س?c جًا أن �(�ي ��اج�3 د�P�M ج cآ���

���_ وس��h  ا���اج�3 hآ���ل ی� رب �P� ًاا��P�M ��ه�_ أن_ �5 ��4ب ���دث ه�� ا���i وس?c ج

 cخ� �� ���<���� cت �� خ��3(��� cان ا����رة �� خ�T�� �� cء و�� خ��X c3�� أ��ي إ��_ و��


 خ�5�T� c �����آ�B �2 ی���3 �� وL�M، س?c أ f�tخ\ ��Uس�Bب وس?B�� ا���ادث �Zك وأآ������ c

��E اH وآtن?� ����g� hء  cآ���ء ث2 �X cن?� آtخ\ �?� وآt� أن c?5 ا��� q�� L�<� �?� \خt� أن
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 kو� H�4 �5 رس�ل ا���� yرض أحUا Lوج E�����L ا�4�ة وا���م ؟ �� �5 إن��ن  �Bا�� c3� ذا��


 ���(�J ا��ی�� س��� ��3آ�ً� ���iی�� ا��(�J ا���حc أول اUی�م ذ�_ أخ\ ��Uس�Bب ا��ج?� إ�E ا��

���L اخ���o� Eر ث�ر و�pر ث�ر ���� جًا �Xق ���ذا وصc ا�>��ر إ��L ؟ ���ذا  یX 
�u �� ث��Zا�

��3ًا ��E اUس�Bب � �Bآ�ن ا�� �� LنU ًاس�� اH �?2 أن ی��4ا إ��L ؟ ا���P�P ی�ج ج�اب دy�M ج

��E ا�M ��� _�\� Hل �L أ�� �>� ا��� أخ\ �?� ووص��ا إ��f Lن?�رت �MاJ ه� أخ\  Jد����ًا واB3� �?�

 Hث��5 ا�� _�I �� �<� ی� أ�� L� ل�M ن�O�� L�M �u�� Eه2 إ� رأون� أو �� ن�e أحP� L�� Hا ��ر

��?Zث��.  

��E اH و��>�� �����o��� �o أح��نً�   ���?� ی��3  ����5�z یtخ\ ��Uس�Bب وآtن?� آ�X cء �>�f L ی��3

���?� ��t��L اH �5 ح�* f ی���
، أ��ف رجً� أL�I ص���ً� وf أزآ�  یtخ\ أحن� ��Uس�Bب وی��3

��E اH أحًا أص�
 ���ض ���ل �� LB�M ودخc إ�E�g��� E �� أ��ی>� وا�����3 آ�ن اح���ل 

ن��ن یzخ\ �5 ن(�ح?� ��gی�P� �[���� 5 ون(�h آc ��4رJ أن ن?�ی�LB�M 5� L ��ت ���دث، أی�م ا!

 
 �� أ��ی>� ی5�z ���(�ي وا���P�P ا�(�ي ����Bu �� �ًZ� ة��Zآ l4M �uیO yخ�، ��E آc ی�ج

 f و�� ا���م �ً�Rای�5 ����ح� دا�X��3 و�ًا وجًا وا�\ی5 یtخ\ون ��ی��� ا�(�ي �?��M 2ب �Mی� ج

�5 خ���5 ���� �U �Pن?2 ��دوا ��E ا�(? ��� ا 2?���M ت���� ��اح� یcP ا�(? آ��Zًا، ه\ا �Tی


 ی5�z ���(�ي وأج�ى ����Iات �� ا!��م و�f�P� Lت و�L آ�
 وه� ی(�ي �� ا���م ��gی5 �Biا�

 ����5 أر�c��P� 5�3 و��ت وه� ی(�ي U fن ا�(�ي ��ر �>�L أ�L ا�(�ي وا آ��� ��� و���J یTی

Hوا fإ L��� ة �� ��X 5ء ���3��Pا� J\وخ\وا ه L���ت ���
 L�� _�I �� ا���� L�� _��� ی�oر 

ت ���L ی��
 �I_، اH ی��P �� رو�L أن ی��
 U _�Iن اH ی�oر ������M Eی
 و�Mي و�L ی إن ا

J��p Eإ� L)�� أن _���.  

   ���L ا�4�ة وا���م أخ\ ��Uس�Bب وآtن?� آ�X cء، واH أح��نً� f أج �Bأی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ا�� _�\��

� ا��XUء ا�>��Bة جًا نtخ\ �tس��B?� أ�ًا �\�_ ا�ول ا�����R آc أ���3?� ردود أ��3ل  f���i أ�ًا، أن� �

س ح�� ا���Pء �>�ن ���ورًا جًا سL��t ��ذا �c�3 ؟ �Mل أن� �?�س �� �?� �� �3� آ�h ��ة �� ��

��gی�X 5آ� س��رات آ��Bة جًا، �� ن�ع ���_ �� ه\J ا��gآ� ؟ �Mل أن�  3� k�4� رة���� �iأخ

��م، ن��kM س�3 ا���Bول ن��kM ���� اUس�ة، اUس�ة آ�نh زوج وزوج� وآ2 و� اQن زوج وزوج� 

وآ�f 5�B ی�ج أوfد f ����ج إ�E أر��3 أ��اب ی>�� ����5 وأس�3ر ا���Mد �?� ���M ��2��4 ا����رة 

�g3� 5ی�g�ی5 س�� �Mد��، دا�Rً� ا!ن��ن ا�cM�3 ی��3 ی�X ��3آ� س��رات �2�4 ��آ5���U �B و

�P�ء اUرض  cP�ا����cBP و������س�B ن�5 أخ�i حث �� ا�����o� cBPدرة ا�ن�� ه\ا ا���ت �\�_ أ

 �P�Pن��3 ح f �ً�Rًا ون�5 دا�T وجc، ا���B�4� �P�P ا���ت ��B�4 آ��Bة ج Hء ا�P�� �iه� ا�\ي ی�
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��ب �Zً� اس���ا �� د��h إ�E إ��Pء �����ات �� أس��ا��� وأس��ا��� ا���ت ن�<� ��3��P� L، أن� أ

ا�2�P ا�(���� �5 اUرض ودا�Rً� ا���4ل ���3آ�� ��5 ا���gل وا�(��ب، ی��3 �� ا���gل آ�� �� 

��E أس��ا��� ��E س�ن�  hن��ن�fا h��� ygث� وأر�5�3 �� د��ا���ارة ث Hوأذآ� وا j�4ا� �?X

��� وث�ث� وأر��3 �� ا���ارة ث�ث� أ �ip��و أر��3 أن� أ��� ا��� أ��� ا���، ا��� �Mة 

اfن��ن�h �>�ة f أ��g?� �\�_ أن� اس�(hB إ�E ا�(� ا�\ي ی��� �� وأخ\ت ��3 أ���B ص���� أن� ِ�َ�ٍ� 

 ������ L���ي أول درس �� ا���( �>��� ص�Bحً� �3Xت ��Bد f أ��ی وص�h إ�E س�ن� وX

��Bءات و ��وات و�3BMت وأن� رداء ص��� رy�M جًا و��B3ءة ر�P�M جًا، f أن�E ه\ا ا�رس ا��5��4 

 _Mذو E�� LXوس��5 ���ًا ��ر �[� h�� ،ًان� �>�ة و��q ح�P�P ا���oدرة ص�B3 ج��ن�5 اQن ا���ت 

��  ج5�4B ث�ی�ت س(�د س��رة ��E ا��Bب زوج� أوfد �>�
 �(�ري �>�ن� ��M�iت رح�ت س��ات

ا��BP �� ��ب ص��o وا�X Hء f ی4ق، واH أح أخ�ان� ����h وا��h�<� L أن� �� ا�(��زة ��� 

 ،�?�� � f ا��� �� اH �� رأیh �� اUرض أ�cP وf أذآE ��5 یJ\?� c�3 ا���?X �BPا� �� h3�و

آ�ن إذا دخc ا�h�B  ی��3 آ�X cء ج�L�3 �� ث�ث� وس5�3B س�� �����Z� Jن�� آ�ن 4�Xً� ص�ر خ�Bًا

خc إ�E ه�� � f ح��� L���ی�� ا�h�B أن�ً� اQن ����o وج�دcBM J د��L و cBM�L���o ی����ا یخ��ا 

 E���ر خ�ف، أن� أ4ر ��ح اQن �4� h�Bا� �� qر أنه�� ��ج�د �� ا�\ي حث ا��Bرح� آ�ن �4

Pن ا�����g�3ی یgا� jسUا k� اؤن�� c<� cB���i�i�?2 ی�g�3ن ��g3ی5 س�� أن ن��3 ا����cBP، أ

  .�Mد�� �>�X cء

   �3g� م ��4ر�ة وا���ا�4 L��� �Bص�روا ا�� ،c3� رد c�3ن Eح� c3ا�� �eا�?(�ة ح�آ� ن�5 ن��

ن� �c3 ی��EP رد �c3 ن�5 ��جًا إره��� �M���B�M c ن�وی� ��أسL ��ذا ن�c3 ؟ ن���e �� اH ی�?��� �� 

 q�� ه\ا c3� ��3ا آ��� رد� ،L� �iی� ��J هف وا�� ��� 5� �iآ�ن ی� �B5 ا���z5 ص��ت ا���

 ��B3���� ل�Pی �M�Bا�?2 وا�ی ث�ث� ����]� �5 ا���س �� ا�ول ا�����R ی���3ن أهgا� jسUا k� ن��Bاس�

  .ا�ارج �2 ن�� �� �� هف وا�� أ�ًا 

  U�� \خt� ول أنUرس ا��E اH ���?(�ة ح�آ� ی� أی?� ا!خ�ة ا� cآ���ء وأن �X cن?� آtب وآ�Bس

م اUخ\ ��Uس�Bب، ���رن� �]��5 و��gی5 إذا إن��ن �وآtن?� ����g� hء، أآ�Z ا���ادث �� ح����� 

��t� Eخ\  �ً�Mء ی��3ن وا��O ��h یJ ا����ر وآ�ن �� ا����م ��Uرض �� ��ء ی��ت ��رًا، ی�ج

، أح��نً� ی>�ن �tخ\ ا�>?���ء �>�gف �� ا�L<�� c�i یc4 ا�>?���ء �5 أجc أوfده2 ا���p 5�f جًا

 �� ��Pا��� Eت ن���uح���fخ\ اtء ن�X c<� ���رض ��ء ی��ت ��رًا ���ذا �� ح��Uا�>?���ء وا Eإ�

روس� �Mل �� أح اUخ�ة آ�ن �?���ا �Mل آ�ن �� ����c �� �>�ن � ��p ��Rا\p ي ��اد��gأ��اض ن

iل �� ی��M ا����م k�� س��رة ��t� c���Bا� �� k����P� 5ة ذن
 ��Pة ���e خ�Tی� ی� _��� �� �
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ن� ��س2 راkR جًا c<X زر�Mء و��Pة �� Eإ� ��tس2 ی J��3)ی cاج��� Jی4?�و c���Bخ\ ه\ا ا�t� ة��Bآ

ج���� ه\ا آ�L س��ن آ�����م ����ع اس����3?� �� �� ا���cBM ،tg أن ���gي �Xء �>� ��L ی����3 

م �� ی��ن� ی��� �P���رة أي ?� E�3� رج�g� c�3>�ت أآ�Z ا����ن ه� زی�ت رخ��4 �?

��y ا��gای�5 ا�����3 أر��3]�  
B�� 2 ه��?�� f �3Bg�3، ا��Bg� �p�3 وBg� ن� زی�ت��

وخ���5 أ�j ه>\ا ا�����3ت أر�Mم ��ق �M�u ا!ن��ن Uنo� �4M L\اcBM LR أن ���gي ا���اد ا�س�� 

��E ا����PZ ا����4 وا����PZ ا�o\ا��R ��3ف ��ذا �tآcاسtل �2�3  L� ود  .واH أن� ح�یl ح�صً� f ح


 ا��y س� و� Oدم ه� �Bوح yا��� ��� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ا�?(�ة ح�آ� وا�?(�ة أخ\ ��Uس�Bب س�

�اLR أ��T وجc و�� نL�P ����� �5 أ Hاق ا�B��� Hا L�Pإن��ن �����4 �� ن yاء ��ج�دون أح

ون وأ�Mی�ء وأ���pء ورس2 خ�i �5 �>� إ��p Eر ث�ر ث�ث� أی�م اس�tج� خ��Bًا �� Mو�����4ن وح�


 ��L ا���Bة ��E ا��fء ��gك وأ5�ّ رجً� ی��� اQث�ر وأ5�ّ رجً� یt�� ��Uخ�Bر وأ5�ّ �p yی�iا�

iiخ E�� f Hا E�� Jد�����P� L ����حً� �� �I_ ��ث��5 اH رجً� یt�� ���Tاد ووص��ا إ��L وUن ا

 �M��3ر ح���_، ا��(�رات ا��u _�(�ر�ر �u _�����u cر ص�� Eج إ�����ن ا����ة Qا ��?Zث��

�� �]� أ�j دوfر اQن ��3وض �Pن �� أ��ی>� اس����X *�� ق ���ك���2��3 ا��X ���oء f ی4

���ل ا��3��M أو�?� �>�Uا ،cp�p رfر دو���� �g� ����  �ً�I�� ��دي ����oة ج�أة ا!ن��ن ی�ی

ن� ��3ون ������� fOف ی�Pل �_ f ی>�� ا���3ش ا��c ح�آ� �>� ���gوع ��3ون �k أخ�ك ن�5 �� 

ن�5 ����� ��دي، أآ�B ص�� ��(����3 ان���ء ��دي f ن��3ون أ�ًا واQن ������سf �B ی�>5 أن ی�(� 

�E ��3ون اQن س���ا ��?� ���دة ���gآ� یخc ا���ی�g� rوع إf �����3ون، ا���gریk ����ج إ

 �[�3Bق ���ء ���(�ر سصری� ��B�M ه���� و����c و���B، آ�h �� اس���Bل ص�Mا �Xء f ی4

 j��� وس��رة cا��� 

 �(�ري ا��>�
 ��c و�>�
 و����دع و��jM ����ر��5، س��رة ��4ح�<�

3 ا����� �� أج� ���ة ح�f E ی�iل یخc ����ر�L إ�E داخc ا��>�
 أو ز��ن ا���j ی(�q س�

 5� L� ی���ج �� cوآ LB�<و� L�س�u �3Bا�y س�u �3Bق یخc ����ر�L و�����L وس��ر�L و����د

�2 یخc ا����� ا�����Z ی��ج �iو� ا�و�� �� ه\ا ا���Bء أ�ًا ا���Bك ا�(��رك ا������ آ�X cء و���ج

 ان�e ا���>�� ����� ا��hM �?2 جًا خ�i ا����� ا���دس� ���i�� qًا ی\ه
 إ�Bخ� �� ا�O ن�<� E�

 5���3� cا���آ E�� Lر ح����ت �� �� آ��Bp �?�3� ى ح�ج�ت ��ق�� LB�ري ر�)� c�� ك��

 L�)5 دون أن ی�� ��oر ی�4ف �5 ا���Zأ��ال اس� L3و� ی�3?2 �� ا�(��B، ج�L�B وج��B ا���c واح

��E اH ی�3 cج�د�?� و���آ ��u�� Jوآ�ن أ�� ،�X��.  

��E اH وآtن?� ����g� hء  cء وأن ن��آ�X cن?� آtب وآ�BسUخ\ اtا�?(�ة أن ن �Bس���� E���أن� أ

�T وجc وأخ\  Hن�4 ا yأول �5 ی��� Lأن k� ب�BسU�� J\م �� أخ�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� �Pوأن ن
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دون دراس� س�ق �5 دون دراس� أس�3ر ��Uس�Bب ه\ا درس آ��B، ی��gي ص��P �5 دون دراس� �5 

 f راس��5 دون دراس� ن����  f��Bع �L3 ی�Pل �� �� ج�B أن�i�p hن ��gاR_ �� �� دراس� ا�

ن� وه2 خ��i إذا درس أن��z� h�� hً� أی5 ��آ�_ ؟ ��M 5ل �_ أن ه\ا ������k� rM ا!ی��ن، ن�5 

� س�t?2 �5 أن�2 ؟ ���Mا ن�5 ا����آ��ن �Mل آ\��2 ��آc، س�ن� ��� رأى أن�سً� ی�>���ن ا���س �� ا��

��E اH، س�3د ن��_ أن �tخ\ ��Uس�Bب �� نO lخ� �Mي  cآ��رض ث2 Uا �� �Bح EP5 أ�� cا����آ

  : جًا ی�Pل ���L ا�4�ة وا���م

  )) إن ا
 ی�(م :�� ا��#0 (( 

  p ��� �� ی����� ی� رب Hوان اUء ��ت ا�X ن�  ��ك ه>\ا ا������5 اQن �����2 �� ��

 )) 8�(��� Q��: �(ا�0#� و� �  )) إن ا
 ی�(م :�

   qك أول ح�آ� ج��� �iا�� Pان �iخ k�د�� �>� خ�i اج�k� q أخ�ك خ\ ��أیL خ\ رأي خ�Bاء 

_B�p ذاS� ���  .أ�� �cP ح��B اH ون23 ا��آ�c ا��rB ���ك و�>5 ���>q�<��� 2 ی��3 ا��

U h�)ن �� cZ� ��ن_ �� درسU hن_ ��h3M أس]�� و�� ج�ءت Uن_ أ���h ا��3م ا�راس� آ�L أو

�5 دون دراس�، یt��  l�X��Pل �L ن(�h ی�Pل f واH ���ذا ؟ �� �� ن�4
 اH �� آ�
 �� ا��(�ح 

أن� راض �5 اH أن� واثy �5 ح>��L آ�L آ\ب ودجc وز��Bة و��cM ��B أن� �� درسh ��� ن(�h، أن� 

 ��i4� �� ح�آ� fو ��ر و��5 جTاء ا����4P، ی��3 إن��ن f ری�Pء وا���Pأ��ق ��5 ا� L�أس��

ر P� Hض ه>\ا ا�� Jا���4 وإذا ج�ء ���E آ��L وf ی���ك �?�c آ�M cا cآtی �Rا\p م�eن fو

رًا ه\ا جTاء ا����4P ج��_ ��M Lان�5 إذا أخ\ت �?�Mء و��M q�� ه\ا f ،Hأن� ص��� ی� ا ��� 

 _��tر أ�� ا�\ي یPء وا���Pب ه� ا��BسU�� \خUا k� _��tء ا�\ي ی�gر ا�Mء و��M وص�ر ��ض ه\ا

 ؟ �Zً� رأی�� أث��ء ص�وق ا�����3 ا��أة �B��4 آ2 ح�دث �� ا�Pاء ا��Tج L��4 ه\ا اس�P� E�� �ًBP�

��E ا �3� ا��oز وواM�� ق�� ����3 زج�ج� ��?� �
 واBا�� Lح�� ���وق وج??� آ� hز زی�o�


 ا�Tیh وصc إ�E ا�Tج�ج� اح��hM آ�?� وا�e�� Hه� �Xء ی��j، ��ى ی��� ا!ن��ن ?� hیTا�

E��3� ل�M �ًePی �ً���� ح�����XU Lء ����i جًا، أن� أ���E اUخ\ ��Uس�Bب أ�����z� Eً� وا��:  

 C�َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ُخُ>وا ِ�ْ>َرُآ�  
  ]71: س�رة ا����ء[

��E خf �i ن��k�i ��اج?�L، خ\وا ح\رآ2 ح���� ��3g أن ا��iف اQخ� ��    �P����� ن�5 ن��م

 L� q�� م�در ؟ آ�p ��p وان�وان �pدر ��E آ�ن �وان ن�5 ح�E یkP ا�3وان ن�Pل �J ��ادر ��

ن نtخ\ ��Uس�Bب ثE�3� 2 إu�3Bu �ًMً� ا�3وان �pدر، إذًا ا�رس اUول ا�\ي ی�>5 أن ن���� ��L أ

��E اH وآtن?� ����g� hء  cآ���ء وأن �X cن?� آtب وآ�BسU�� \خt� ر��ب، أنUرب ا E�� cن��آ
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��u ،ك�g��� kM�� �?��� ���ه\ا ا���jM ا�>��c، ا��gق �2 یtخ\ �?� �E43 وا��oب أخ\ �?� وا

ن� ��� Tی�i� تfO س�ی��ا �� h3ت ص�fO �� أن� أذآ� kج� ص�ن��ع ا���ب �Bً� ی����ت fQا J\ه cZ

 ��Q�3]� وخ���5 ���ة اB�� ز ا�����i� ش��M �?ت ن��fQا E��ن� ��]�� ���ة ن���رد �� L���<�

��E ا���ب ه\ا ا���ب آ�L ��]�� ���ة  h�3 زیP� �� ع�iP� ن ه�� �� خ���P�إ ن��?� UنL ه�� f ی�ج

�k ا!��Pن وا!��Pن جTء �5 ا�ی5، رآ
 ص�5 ����ع  أ�� ا���� ���3B]� وخ���5 ���ة ا��Q ن��?�

 kMب ا��ی�ح و�Bض أر��3 أث��ء ه�� 5��p�� k�ا�5�4 ����ع Oخ� �>5 رآ
 ص�c)3��� 5 و

 Lی��� c�u زج�ج ��ق kPن، أح��نً� ی�P�إ ��ق ��h أح أص�R�M �� ا�j4 ا��� 5��Z�h ��رًا f ی�ج

ًا ��E ری�ح ث��ن�5 ��� ��ق ی�?م ا���ر، �� إه��ل آU �� ��Zن��p L ��>2، ن�آ
 س�رًا f نL�BZ ج�

 Lوإ��ح�� ����� L���Pن ��ض ثQن ���_ ن�ص�� ا�2��3 وا�P�5 إP�ن أ�P�!�� ن���� إ��Pن، ا��oب ��_ ا�

����� ون�f 5 ن��k�i أن ن��X c3]ً� �>5 ا�>�ة �� ����B3 وإن ��3دوا ن3 واH ��ج�د  Liiوخ �����

�� Lق إ�?�� وإ� إ�?�� وإ�L ا�����4 ا��� ن�4ه2 �� �ر إ�?�� وإ�L ا�����4 ا��� ن�4ه2 �� ا����

 
�Bu ،��دة ن�5 ���� خ�� أ��ب �>2 ه\ا ا��cZ ا��اgوا�\ي ن�4ه2 �� ح��5 �>�� �� ا���3ی� ا��

� 
ة ح��gا� E?���� ����3ت� L�i3؟ ی cآO ذا�� L�tة ح�د ی��P و���ح یt��L ��یL3� r ا��?�ب �3

 L�������ع آc ا�B?�رات وا���اد ا���ی�� وآc ا���ا�r وإذا ��Lo أنL �(�وز ه\J ا������3ت ی2�P ا�ن�� 

3ه�، ��یL3� r س��uن ����g ی�Pل �L ��ذا Oآc ؟ ی�Pل �L ُآc آ�X cء ن�5 �� ا���3ی� Pی fو

دةgا��.  

  P� ق �� اح���ل أن�PX �?�� وی�ى ���X ��3ی ����k و�� اح���ل أ f�kP ��ذا ی�c3 ؟ ا��?�س 

ی���?� ��ا��c ��ء ��gیc���� 5 ��ء ����]� �����ء �Sذا وf h3M رده� اH وإن ص�ت ی���3 �?� 

 Hوا y�iن f �� ی����� c������� ی������ cوج T� Hا c3�� ،ح�ت�ق وی(�ي �?� إص�Pgوی�� ا�


 أز�� ��B�M واH ا��?یB�� ه�ات وحه�  f�����e�� c ا�c�P وا���ء f ی����M cل اUخ�Bر وح

E��3� :  

C�ْ(ُ�ِEُ>ِْمْ� ِ:9ِْ= َأ )ََهَ>ا 7ْ�ُ ُه �  �َأَوَ�	�� َأَص�َ�Pُْ)ْ� ُمِ��َ&ٌ! َ�ْ= َأَصْ&Pُْ� ِمPُ�ْ�ُ �2َ�ْ�َrْْ� َأ<�
  ]165: س�رة Oل ���ان [ 

   �B� Hا Eس�� إ� Hا k� ح�iص��ة ح�آ� اص Eج إ�����إ����  �eی� cوج T� Hا Eر ح���Uا

�ً�z� 2هXًا و�� أPه2 حXه2 و�� أ�Zو�� أآ ��Rا�  .��ح�� وح�E ی��4ن� ��E أ


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .����3 خlR�4 ا���q ا��gBی�) :146( ا�رس  -��

  05-02- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام  

��h3 �� ذه�� �>�ة أن اUب ��� f یzث�، ا�Tوج ��� f یzث�، �ی� �رس� ا��اf ��� ��R یzث� ��  

 f ��� دة��Pث�� وا�t2 أ�� ا��?� cء ا�\ی5 أوآfzه c�3� �3ج�� E�g��� س��z� ی� أيا��5���3، �

fzء Uن?2 ج?��ا ح�P�P ا���q ج?��ا خ4R�4?� ج?��ا س��?� �\�_ �2 یzث�وا أ�أ یzث�ون ؟ رأیh أن ه

��E ح
 �5 أح�5 إ��?� h�Bن ا����س جS� 2?ح��ن� إ��S� دي�B�. ��Uب ����T��� 2�3وج، ی� داود ذآ� 

 
iا� �P� 2�)��� y�3�� ����� cدی�، آ�� ���ح��ر c>�ن ����ً� ن�5 آ�أن  
إن أردت أن �zث� ی(

� k�i� jوآ� EPg� jوآ� 3�� jوآ� qا��� yR�Pح E���ً� �\هً� �>5 ���(�2 أ�� ا�\ی5 و��Mا P� مP

وآ�j ��43 وآ�j ����ق وآ� j����k هfzء ����ا ح�P�P ا���q ح�E ان�Pدت �?2 ا����س �\�_ 

�L  ا��gب ���ج� إ�E ه\ا ا�رس واUب ���ج� إ�E ه\ا ا�رس وا��2�3 ���ج� �L وا��رس ���ج�

و�ی� ���E�g ���ج� �L، أي ����M kMدي ی(
 أن ��lR�4�� 2 ا���q ح�E هfzء ا�\ی5 ح��_ 

 5�  یt�� إن��ن ��3M ،ء�X cآ L�� \وخ Lوآ�ا�� JTBخ j�pا!ن��ن ر �i�ی�i3ن_ آ��� ��ی، أ

 J
 أنL و�k یBًا ا����Bا�����ً� آ L5 ح��� j5 ا����ء �>5 �\آ�ء ی�����E ح�ج��?2 ا�ی5 �3 اUرض 

  .اUس�س�� أ��i ا!ن��ن رj�p خJTB وآ�ا��L وخ\ ��L آ�X cء

   �� �ً�I�� أن ی>�ن L�� 
�uُ ی�T��<ا!ن �o���� l4��� 2ًا أخ آ�یأن� أروي �4M �?� د��f آ��Bة ج

 �Z5 آ��I�� Eی���ج�ن إ� f 2ًا وهی� �Xب وأ����L آ��Bة ج� L� 

 �(�ري آ��B ه\ا ا��>��<�

��E ذوق ر��k وه\ا ا L�<� ��Bأج� �o�� ��t� ا��� cRا��س� E��Uخ ا���L��?� jI ا���ج�� وأن ی�د 

 
وب �Xآ� �?�X �� �� 2ب �� ا��>��� jی>�ن ا��� M 
ی� ا��>��� j��وأدب جS� 2ذا ج�ء 

یk�4 ا������ �>�ن ه\ا اUخ ا�>�ی2 ا�\ي ���J خ��� وخ���5 س�� وه� ����س �����o ا!ن>��Tی� 

�?� وی�gب �3?2 �3 X?�ی5 أو ث�ث� أراد �ی� ا��>�
 أن Pا������ وی k�4ی L��� �� Lنtو���ج2 آ


 إ�E ج�ن
 اس�L ��ج�� وM?�ة و�Xي ث�ن� ی�م �<� jI�� cآ c�3� jص���ت إداری� و���e�� ی(�ي

� L�� c�� 5� ���i� L�� c�� 5� qن� 
�u 5� �?Xي س�� أ�gة وا��?Pم �_ ا�Pی �P� ،ك���3ون 

�ً�R�?ك ن��ي ث�ن� ی�م �Xة و�?Mج�� و�� L���  .أن>� ذا�L أ�� ��� آ�hB �� ��اص��ت 

   f �ًن(�ح �)�� qا��� lR�45 ����3 خP�� ح���� hی� ج���3 أن� E�g��� ی�ی� أب �2�3 �� hأن

ی ا�\ی5 �� ����ا اH وآ��وا �L وأ��ح�ا Uن��?2 آc ا�g?�ات �>gا� jسUا kو� L� ود5 �\آ�ء ح
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 hآ� _�\� LPخ\ حtأن ی 
��ا أن ی�(��ا �� إدارة أ����?t� 2ن?2 ����ا أن ه\ا ا!ن��ن ی(�iل اس���

 ،H�� ًا ه2 آ��وا��Bدة H أ� 5� f ����ب إس�o، إی(����ت ا�����ب إس�oإی(����ت ا� cآ �ً�Rل دا�Mأ

�5 خ�y آ�ی2 أ�ًا �ا�k �5 ذآ� fًا و�� H أ��u 5� fا!ن��ن، أول خ�ص�، ی� و �P�Pف ح�g2 واآ�?R

��E ح
 �5 أح�5 إ��?� h�Bن ا����س جS� 2?ح��ن� إ��S� دي�B�إذًا f ی�>5 أن ����_ . داود ذآ� 

 5��� _���M 2�3 أن�ح����  hء، أن�i3��� f2 إ?���M _���� ی�>5 أن f ،ح��ن!�� fب �5 ح��_ إ��M

،�i3� �� رP� \خt� �� رP� f _ح��  Lآ��� Lأن L�4و��� L�ه�T�� �)B�3 �(��� ی�gإن��ن دون أن ی

ه\J ا��Tه� ث�ث�5 أ��ً� ���آL�B وا�����ی5 ����ا ��E اه���م �?\ا ا�����ع ی���ون ��L أ�� �� خ�ج 

 �iی� �5 أخ�gBا� qا��� lR�4أن� أرى أن ����3 خ ،Lث���ً� ی����ن ح�� �ً[�X 2?� مMو L�5 ذا�

��ت ا��Pدة، ا�� آ�h أ�Mل ��R�M �?� ة�g� وآc إن��ن ی���E أ�� R�M Xوا��� R�M 2�3وا�� R�M بU

دا�Rً� �� ث���P ا������5 اUب ����م جًا �>5 �� آc أب ����م ی�LB أوfدJ ا����X �Bء واfح��ام 

Bا� qا ا������M _�\� ء�i3ا� 
B�� 
�Pا� c�� �Bدات أ�� ا����� و���P� ح��امfخ�، اO ء�X 
�gی� ��

 f ��<ح L�� jM�� رح�� L�� jM�� ا��� L�� jM�� إن�4ف L�� cآ�� jM�� ا�>��ل وا�(��ل وا���ال

 5� jR�iا� E�� yی�iوا� jR�iا� Eإ� Lج��م ح���� �ة وا���ا�4 L��� �Bذآ�ت ا�� ،Jداد��5 � kBg�

_ اfQت ا��3��M ا����رة ��>�ن ���* أن ا�\ي رص�u jیPً� �5 �>� إ�E ا�jR�i ا��i أن ی�>

 Eم إ��ة وا���ا�4 L��� �Bا�� cوص j�<� ار�yg ا��iیy وأن ��آ
 �� ��kM ا�c�3 آtن ا�(�Bل ج

��L ؟ ی�م اث��5 ث�ث� خ��� ��g ص�3د ج�Bل وصc إ��?2 آ\��J س��وا ��L اس����ا M E�� jR�iا�

 ��e� �?eأن ی cوج T� Hأراد ا Jن?2 أن ی������Bوا ص�pأ L���� Jه\ا ا!ن��ن، ه\ا ا!ن��ن ج�ء

 2?�� 2Pأن ی�� Hا L�<� ��35 ی�BgخUا L��� hPBuU h[X �� ���e آ����M Lل ی� ��� 5�B�� ل�B)ا� _��

��ذا �Mل f ی� أخ� ا��?2 اهِ ���M، أو���M fً ن�5 أح��نً� إ�E ��د ا��oب ی�جk ی�Pل �_ هfzء 

� �ً��BM �ً��ل ا��3ب ج?�� �(2 ی�>�2 آ�M م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� Lأص� E��ا��?2 اهِ : �E أ��L و

��E اH أن ی��ج �5 أص��?2 �5  E���ی���3ن و f 2?ل إن�M 2?��ای� وا��\ر ?��� 2?� �����M د

Hا   .ی�ح

   5� 2�<� �?�� kBXأ f Hن آ2 إن��ن ���2��3 ردده� ؟ واQا Eإ� �?��Mو hM�4 �5 وPا� J\2 ه<���

�� 
 ی>�ن ا�\ي ی�Mا�>��ل و 
jM �]�2 خ��q دن�ء ح��P �>�د ���ج �5 ج�ك، �\�_ ا!ن��ن ی�

 jM�� �� رة ج�����B�ا�>��ل ��p آ��c، ی�
 ا���ال ی�
 ا��i3ء ی�
 ا�(��ل وا�(��ل ���ع �� 

��E درج� �5 ا��رع وا��EP ج�ء�L إن��ن� �5 ریj د�yg وزن?� t� ���M ،c�4ف ج���و��  cج��

�B5 آ� hح�� وج??� وذا��� L�� ه\ا ا��4ت hن��ن أن ی���S� yی�� fًا و�(ً� جT� �ً�رت ص�� أص

 kل �2 أس��M �?اس� L� h��M ل �� اس�_ ی� أخ���M Lإ�� hس���3 ���� وص� P� �?خ�U h��Mو c)ة ا��X
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ي ر�h3 ص��?� �Mل �2 أس�k أن� س��3 �j�3، ه� ���X L�� qء �4M را�3R جًا ����?� ��jM أ

  .ه\ا ج��ل

   �4Pوا� �Pا��3ی ygأح��ء د�  �� أح)�� 
�iوس�2 وه� خ L��� Hا Eص� Hإن��ن رأى رس�ل ا

���L ا�4�ة وا���م �� ا����م cM �(�رك ��ن إنL ر���P �� ا�(��  �Bا�� L� ل�M ًا ه>\ا ا��وای�ی�� جM


 آ�ن ی��kM أن �>�ن ا��gBرة �L إذ ه� �(�ر�iا ا��\?�  _� L� ل�Mو L��� ق�u ا���س ���� 5� L�

���_ إf إذا حث��� ���ذا �k� h�3 ر�_ ح�E أن_  �?�P5 أ�� Hو�>5 وا Hرة �5 رس�ل ا�g� ي��

 L�����د�� أن أروي ا������ت �>5 ا�����Z� jM جًا ���� أ��  5� q�� Hرة، أن� وا�gBا� J\ه h�Pاس��

��E وX_ ا��fدة �E�3 ذ�_ أن ه\ا ا�\ي ��  وأص� ����M Lل وا H�Tوجh ا��أة qا���� �?gو�� ا�

�?� �tن� ��5 أن أ���?� وأس�P?� وأP�u?� وأج�o�� �?�3 �� ا��UاJ و��5 M hز� Mو L�� q�� �?�i�

 3� ��Bء�L ودخc ا���( h�� 5��)ت وأخ\ ا�
 ����?� �(�ءه� ���ة و�Bأن أس��ه� وأن ی>�ن �� س

ة ا��(� و�L3 وراء ا��Bب ���� ان�?h ا�4�ة �>E ا���o4 واج��k ا����4ن ح��L أن ن�ى ا!��م ص�

 Eإ� Jد���(�ءه2 وآtنL ی2�3 ��ذا حث �Mل �� ا��U ؟ ���Mا ��M ��Pل أ��iن� إی�J أن� أر��L و أ�>��L أ

L������ c�<�و ��P� Lأن E��  .أ�L أ��م آc أهc ا��� 

  ?�� ���� رح�� ��?� إن�4ف ��?� ��ا�k ه\J ا� f �4P��c �?�� ی�4M �� ��3 ��?� آ��ل ��?� 

 5�ذآ��?�، �>5 إذا أردت أن �3>� ن��_ ��ث �5 ا��]�م و�5 دن�ء�?2 و�5 آ\�?2 و�5 دج�?2 و

ص�Mا أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، إذا س�h3 إ�E ��4ی��ت ا�2��3 ا����o ی��3 �� اح���ل ا!ن��ن ی��ض 

�� �3Mوا ��p م�م آ\ب �>\ب آ�أ�ً� أو ���3ً� أو آ hأن_ إذا آ� c5 أج� ��P� J\ه _�\�� cدج L

ك ����Iن إذا ��ًا أو دا��� إ�E اH أو أس��ذًا ج���3ً� أو آ�h ص�ح
 �k�4 أو ص�ح
 ��(� وX��

آ�h رq�R ج���3 أي ��4
 ��Mدي ح��_ أن�س أوآ�_ اH �?2 ی��oB أن ��3ف �3�Bu ا���q ا��gBی�، 

��E ح
 �5 أح�5 أن� ذآ�ت أح �Mان h�Bن ا����س جS� 2?ح��ن� إ��S� دي�B��5 ا���q ی� داود ذآ� 

ه\ا �Mن�ن إن أردت أن ���_ ا���Pب �>5 ����ً� إن أردت أن ���_ ا���Mب . إ��?� و�ro �5 أس�ء إ��?�

  .�>�M 5یً� ��P، ا��Pي ی��_ ا���Mب وا���B ی��_ ا���Pب

4 ج��ل ا��أة آ��� ج��ل  �Mن�ن ث�ن� ا!ن��ن ی�
 ا�>��ل وا�(��ل  Mأ f ج��ل h�M وا���ال وإذا

 cه ،c��)ا� yا��� c��)ا� jMد�� ا���zا�(��ل، ا�>��� ا�(���� ا�(��� ا�� 
واس�3 جًا إن اH ج��c ی�

آ2 ��4رات ��3�Bi ا���q ؟ �Mان�5 ا���q وآ��� �����3 ���?� أآ�Z آ��� اس���3i أن نzث� ���5 ��

�Pا� ،�Zم ح���� أآ
 ن(�ح?��P��� 2دة أن ا�\ی5 ح��?2 ی�ون رح��?2 واH أ��ف إن��نً� خBر س�B<دة ا�

 5� �ً�� ��<Z��� Jج��د Pا�(�� ی���ً� ی�� �� �B�ر E��t� ��P�و 
��E ا���t� ی��<���� �3iMت 

ذا ���ج� إ��X Eء �5 ی�X 5� �<gء ی��L آtنL أب �\�_ أ��J ن��\ �f c<g ی4ق، أنh �� ا�h�B إ
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 2?�B�p �� ح�ن�(��B دا �ً�R��Pل اUن��Bء ی� �i_ س����وا���دة  qنUوا ji3ا� E�����h ح���_ 

وا�MUی�ء �� ح���?t� 2نh ح���� ��k� ju�3 �5 ح��_ ح���� ��k یك ��E ج�احL ح���� ��3ف 

�4�ة ح�ج�L ح���� �>�ن �g� L��<g>��_ و����L ����_ ح���� ی�3g أن_ �Mی
 ��L، آ�ن ���L ا

 hی� آ�ن�M 5� إن�� أن� ا�5 ا��أة _���ی?� ه��L و�5 ����L أحLB، واح �Mل �L ه�ن � JOم �5 ر�وا��

 2?�� ی ��>�، ���ا�k جًا ی(�k� q أص���L آtنL واحPا� cآt����L أ��ا�� ی�Pل أی>2 ��� cخ؟ ی

3 خ�ص آ�س� خ�P� ث��ب خ�ص� ج��� خ�ص� L� �� �� E�3� أن� L� ل�Pل ی�Mأ L5 أص���� ص واح

 c<g� kRث��ر ا����ك ا��ا jiM �Bا�� �M دي إن��M 
�>2 آ��� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، أي إن��ن ���4

ك ��
، أح��نً� ی>�ن ����?2 وأث�ر ��?2 ا�� �B<واس� L5 ح��� E�� E��3� �Bا�� �Pوإن �2 ی kRرا

Eج إ����� hأن cه Jدf5 ص�� أو��5 ص��L و L�t�� م����  EPBی Hور ؟ وا��� hأن cء ؟ ه�X

ه\ا ا�����م X?� ی��ن2 �>����_ ا�3\�� ا��� ر�tX 5� h3نL �\�_ أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ا���Pدة �5 ی>��Bا 

 یgا� jسUا k� 2����م �5 وذوق أخ�ق ��?�  c<g� دة��Pل �>2 ا��Mق أ�دة �5 وذوق وأخ��Pأی�م ا�

ه2 ��وع ���(���3ت إد��اءن� ����ل ه� �5 ا���Pدة ه\ا اخ��4ص ه\ا ��2، أن� آ�h �� أUارة ا

 Eل إ����Uف ��دة إدارة ا���أن  ���zه\ا ا�� �� L�3اح س���Mب ا�pًا أ�z��� �� ��د ��3ة ج

 Lح�� )�� 
�iأو خ  ی>�ن إ��م ��(M �ً��X ی>�ن M ن ه\ا ا�����ج �� ا��?�ی�U �3ی�gآ���ت ا�

ی� jون آ���Zة أن�س آ�ا�4 L��� �Bا�� lR�4�3?2 ج��3ً� ی����ن ح��_ ؟ �\�_ �5 خ)� jه2 آ��

 5� 
وا���م �Xء f ی4ق أن آc ص�ح
 �5 أص���L آ�ن ی5e أنL أ�Mب ا���س إ��L، آc ص�ح

  .��L ی��Pً� أنL أ�Mب ا���س إ��Lأص�

�ًP��3� h3س� qا����رات �� ��ری hMء أوا��، أن� ح���� اح���Pإ� h��� ���Pه\ا  ا� LBgًا ی�>5 دP�Mً� ج

ه2 أوا�� وk�M و�u�X وس(5 و������ت �>5 ��ا���M y��3ل هfzء ا���Pاء �� أ�uاف ��ریq ا�و�� 

 ���4� E��هk�M 2 و������ و��B �>5 ا�و�� �?� وجO Lخ� ا�و�� ح�ص ��ا���4ر �5 ا�و�� 

 �3Rی� را�<��3و ا�و�� �2��3 ا�و�� ��اث، �tنh ا���ا5��u ا�و�� ��iء ا�و�� أ�5 ا�و�� �Mة ��

 ��Uرض إ��iء أوا�� R�M أس�أ hت أن������ �B�ح���� �>�ن ��l�X k� _�M إ��iء أوا�� و

 L�اT�� cآ Eًا وی����E خj��u ti ج LBأ���ً� ���س Lأن ا�� Eب أح��نً� ی��Uت أب، ا������ �B�و

���L ا�4�ة وا���م ح���� دخc ص��� �Bا�� _�\� �Bث ج�� ج��L3� y���� c ا��آ�3 اUو�E وأح

ك ��jI أ��5 �� ،3� fح�صً� و Hزادك ا L� ل�M م�ة وا���ا�4 L��� �Bا�� E?ان� ���� �ً)�)�و

أ ���Tا�L ی�Pل �L ا��ی� B� أن �oBل ی��M Jخ�t� E�� LBس���إذا أردت أن  hًا أن��Zخ� آt5 ی�<� l���

ي ی5�P أن_ آjء وأن_��
 آ��Zة، زادك اH  أن� ���� ��� 
Bخ� ی�tو�>5 ا�� LیT2 وأ��5 ون�P���

 ���i3إن��ن ی k� ��M��3، ا�أ ��!ی(����ت وث�� �������Bت �>�ة را�3R جًا إذا أن� � fح�صً� و
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�Bا� �� Lه� أوا���e��� �ًی�M إن آ�ن L� أن�4ع fو LBأح f ًا5u أوا�� وی��B ا�������ت أن� f أوا��L أ�

 ��P� أ آ���ً� أو�M ث�� أخ��E أي ����ى �3�Bu ا���q ا��gBی� أن� ح ،kMه\ا ا��ا L�� م�Pن�fأ�>� �� ا

س ی�م ����ه� س5�3B أ�j ذ���ا �(tة ص�ح Pا���ن(� �� ا� L�3� �� �4ر�ا���ری6  
آ��ب أآ�Z آ�

��oرخ�ن یzء ا���iل أخ�M ،س�� Lنtري آ�iأس c<g� �4ی��� ان�Uی5 ا�ن ��ذا آ�ن cBM اfن��4ر ا�

ی ث2 ان��4ر �� ��Bر ه\ا ح�ل ا������5 ا���م ی���eون �T)3ة X امT?ارس أزال ا���>�ات ان� ���

اءن� �� �� ز�Tال ی���eون �X]ً� خ�رق ���3دات وf ی���3ا، ��� �� �T)3ات ی���eون ز�Tال ی�� أ

M *یی���ج إ�E أ�j ص��� ��ذا �cBM c3 أن ی���4  أ�� ا�\ی5 ان��4وا آ4�ح ا�ی5 اUی��� �� ح

 L3ل د��P� hMو yBل �2 ی�M ،ي���M L� 6�X Eل �L أزل ا���>�ات ی� و� ��Uض ا��أزال ا���>�ات 

Hن�4ك ا f 2M L� ل�Mو . �� �� ���Pا���ن(� ا� Lواج \RR\ ج� آ�X cء وأزال آc ا���>�ات و�3��

  .�� �2 ن�3ف ه\J ا��Pان�f 5 ن��� �k ا��iف اQخ�س�� و�� �� �T)3ات �� �Mان�5 ن�5 

   _4�X E�� T5 ح��_ ی����ن ح��_ أ�� إذا آ�ن ا���آ�� ����E خ Tإذًا ح���� ی>�ن ا���آ�

��E ان��اد ��BPل أ��  P_، ا����ث�ون �>tی� fن �_ و��و����4_ هfzء ی����4ن ��_ وf ی��4

��L أ��م أخ�ا�L ا���Bت أو ا�\آ�ر أو أ��م أLR���M أو أ��م أ��م ج���� ����ض، آ��O �� ��Zء یj�3 ا

��E ان��اد ��BPل أ��J أ�� أ��م ا����ف أ��م أ���MءJ أ��م  Lا�� k� �ً����ا����ف ی�>5 �?�� آ�ن اUب 

�f _�\� j3 ����وا ا��ج�J ا�����4 أ��م ا���س ����� وا�����4 ���_  �[� j�أخ��L ا2�U ی���

ة ا��Zن�� ا!ن��ن �L �>�ن�L �_ آ�ا��l4M �� �ً3Bu L آ��Zة جًا آ�ن و��5 ا����4ح ���Pا� J\ه ����

�jM�� 5 ی��ج أص�����i4� �� ،L حی* �>L� 5 أص�ل �� ا�ی5  E��3م ی��ة وا���ا�4 L���

ی� ��م � Lء اس��X �� �� س��تzآ�ت ا���ج�� وا���gا� �Zآt� c�3ا� yی�� ��i4ًا ه\ا ا��آ��Bة ج

��c ح�E ����ع أن ی�4ر وحJ إذا �� ص�رة �\آ�ری� �k ��یy ا�c�3 وج��3ً� وح yی�� L3� J

 �ً�Rل دا�Mأ hأ��اده�، آ� c<� س�ة ن(�حUوع ���5 إذا آ�� �� أس�ة ن(�ح ا�gص� ن(�ح ه\ا ا�����

 ��t5 ی�fوا h�Bا� je�� h�B6 وا�Bi� مUوا L���یة آ�cZ أن اUب �� �و���h ه\ا ��ات 

ة واحة و�>�ن�?2 واحة ���5 ��?�م ��یy ا�c�3 ه\ا أ�Mى ��?�م ��R�� E���pUاض أ�� ���e?��ة ه2 

 jI�� ج�د ی��3 أي�� ��p د ������ ه\ا ا���?�م�رض ����� �� �Uك ن�ص�� ا�ب �� ا���oن(� ا�

jI یt�� إ�E ی��o أ�j خ�B ی\ه
 إ�E ا��ی� ا��3م ��p وا�>c ی��ح وآtنL ص�ر ��Mص �>5 �� �� ��

ه\ا ا���jI ا��ی* وی�L�4 ه\ا ا�f c�3 ی��4 د�L ویEPB س�آ�ً�، �3��� ا���� أن �c��3 أخ�ك 

آ�� ��
 أن ی���3_ ��?�م ��یy ا�c�3 أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، یرس �� ا�(���3ت �\�_ ح�E أ��3ب 

�� Eج إ����� fإ �?� 
��c ح��ة ا���د �5 دون ا��o4ر أس�س?� ا���3ون ی�tg ا��B3� �� �� c�i ی�3 yی

 �����M _�\� cا �r3 ا�B�د ا��اح yی��� �����3ون �����f 5��� ،c ن�5u ن���� ��E أن ن>�ن 
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��g3ة وا��g3ة ��اح، ا��g3ة ��اح ی���iا ��3?2 ی��B4ا واح، وا�X �� Hآ� أن�(h دواء 

_ اخ����ا ���� ���?2 وان�?h ا��gآ� �(Tت ��L أ���ن�� أ��iا ا�����ع ��Tات ���ق ح ا����ل �3 ذ�

ر ه\ا ا��?�س أن ی(L�3 �����ء ون(� ن(�حً� آ��Bًا M وا�� �Bدة ����� س�� L�� ا���ار 
دا�Rً� ا��

��ا ���L ا�(���� و�O �<�� ��Bث�ر أن ����ا ���?2 ا����� ��وذه
 إ�E أآ�X �Bآ� ����tن�� ��� 

J واخ��j ا��gآ�ء ���� ���?2�� �� EPBو��  یا��g3ة ��اح ی���iا ��3?2 و�� ���ق �� �r3 ا�

��E ����ى �Xآ�  ا��اح ��g3ة وا��g3ة ��اح، �>5 ��?�م ��یy ا�c�3 ��3ون ��E ����ى ��(

 c�� yأي ����ى ن�5 ج��3ً� ��ی E�� E�g��� ى���� E����E ����ى �zس�� ��E ����ى أس�ة 

\� k��)ا� E�� �i��� >�ن�أن  
��اء ی(Uوا yد ��ی�Pآ�ن ی jم آ��ة وا���ا�4 L��� �Bا�� _�

 ��T��� ��� ���ة، خ�� س�j �5 س��ف اH، أ�� �>� و�B���c ؟ ی�Pل �Zً� أ��5 ه\J ا��U أ�� 

رJ �� أ��Xص ی���3ن ��E �5 ح��?f 2 ی\آ� �5 ح��L أ�ًا أ�� M ص���� cآ Ei�ا���k وا��4B، أ

���L ا�4�ة وا���م ی�Bز  �Bن� ا���5 ح��L س�ن� ��� f ����� ی� أخ� �5 د��R_، أ���?2 زی، س�

3 ن�B أ��c �5 أ�� �>�، ا����س� دی��ً� � q�X h3�u �� �ًZ� ل�P�4 یBوا� kا��� ��T��� yیا�4

ن�ً� أ��E درج� �5 ا�\آ�ء� ،H ص�درج� �5 ا!خ E��  .�� أ

  � ���L ا�4�ة وا���م ��� ج�ءJ س3 �Bا�� �ًZ� �� _�����Bدة و�Mل ی� رس�ل اH إن ���M وجوا  5

���L ا�4�ة وا���م أراد أن  �Bا�� fًأو ،�ً[�X L�� ن�4رUخ\وا اtه\ا ا���ء ا�\ي �2 ی cأن��?2 �5 أج

ی�د ه�ی��M Lل �L أی5 أنh ی� س3 ��?2 أنh ن�cM أم ����B ؟ �Mل �� أن� إ���M 5� f ی��3 أن� أی�ً� 

 دانL� h ا�(Tی�ة ا�����3 �5 أ�4Mه� إ�E أ�4Mه� ����M ،2�t�� yiل اج�R�M �4ر�ن Qا ،_��M �� k

ا�j�3 وا��S� �?P>�نL أن ی��o وج�دهr3B� 2 ا�B�د ا��� ان?�رت ا���M�g آ�ن إذا �� ا���اض 

���اض، أوfً آ�ن ��S>�نL أن ی��o وج�ده2 وآ�ن ��S>�نL أن ی?ر fف ��(�د ا��Uون �]�ت ا��ی

3 ح��5 دانL� h ا�(Tی�ة �5 أ�4Mه� إ�E أ�4Mه� و��S>�نL آ�ا�� J\ة ه�Pدرج� �5 ا� E��t� ي�M 2?�

 �g3� ل ی��M ���أن ی?��?2 و��S>�نL أن ی�3�L���4� 2?B ا��gء ا�\ي f ی4ق أنL ذآ�ه2?���� 2 

4��Mك �uی� 2 ��42�M و�42�M أ����� �>\�ً� ی� �����P� 2�[X �� 2<ن�4ر أ�� إنUًا ��وی��ك �>\�ً� ا

اآ2 ا�M �� �� Hل ?� fً��ذآ�ه2 ����?2 ��� وه� �Mي جًا، ث�M 2ل ی� ��g3 اUن�4ر أ�2 �>�ن 

 5�� j�t� اء����L ا�4�ة وا���م أ�2 �>�ن�ا ���� ���ptآ2 اH أ�2 �>�ن�ا أ �Bأدب ا�� �� yMی�?2، د?�

� ���3� �� ��� 2�5 ا�ن�� ���M �?� h��tً� ������ا ووآ��>2 إ�E إس��>���M 2>2 ی� ��g3 اUن�4ر أوج

 Eا ح��<B� ل�M رح��>2 ؟ Eإ� Hج�3ا أن�2 ��س�ل ا����3 وBة وا��g��� ا���س 
أ�� ����ن أن ی\ه

�ًeوح �ً��M Hس�ل ا�� ����  .أخ���ا ���ه2 و���Mا ر
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�L أم �k ��ا�L3 أم �k و��LR أم أن� آ�h أ�Mل ه\J ا��4P أی5 �>�ن?� �� ا����ة �k ح>��L أم �k رح�  

 �Bن أخ أآ�<� M hأم أ�� h[X R�M hخ�ة أنUي ��\�_ أی?� ا�Bء ی��� ؟ ه\ا ا�>��ل ا���X Lس��س� k�

 cا����ص� h�P�� ���� Lأخ� k� ًاك إخ�ة ص�oر، ��ة اh<�X �� أم ��E ا�?��j أن ا��?� �Mس ج��

L�<� �ً���ًا إس���L ���ة ج�ة ه\ا  وجت أن اUخ �B��� ��p أ� 
���X Eء f ���س Lأخ� 
ی��س

 5� �P�� rM���� ح���� hء، �\�_ أن�iخUأدق ا E�� �?Bوی��س hإذا آ�ن ه� ی��� LB�� jآ� rM���

��ی�نً� أ�Xف �_ �5 أن �>�c ��>����5 وأن ���P�� q�Pس�5 �g�� 5[و� y5 ا�������5 اH و�5 .  

   
c�u J ی��2 یc�3 ��ة آ�c�� �� h �(�ري وا�5 ص�ح��
 �� ا�j4 ا�5��Z و��u Lأ�� �� cا���

J ��ك ا��رس� ��P� 5 اUس�ة ح��L أول ��ب وا��Zن� وا��M *��Zل f أس��M k�iل �L أن�X hب، ��

���P3� qل ا!ن��ن ��� ی���rM ی(
 أن ی�5 �� ا���اب . ح�c ا��L ��ب واح �Mل إی�ك I?�ك ی� ���

��5 اH و�5  5� �Pس kأس�� Hر، وا�o4_ ا��أخ� k� دي��M دور _� ��Bآ��5 آ hإذًا أن y5 ا�����

إ�l4M E �� اUس� ا����Pg �5 ا�>��ل �5 اUخ�ة ا�>�Bر �k أخ�ا�?2 ا��o4ر وأخ��?2 ا��o4ر 

 �ً�4�� hإذا آ� Jك إی��i���� واح و�_ دور اH أ ��3� h�4، أنPا� J\?� �?X 2ن��ء أی�م أ�X

 �� �ً��ی جًا ی��?� �>���، وواX 
�p �� ت ؟ ی>�نtiل ��5 ح��_ س����� أخ�P� أن kا�\ي ی��

 ،���iBا� E3?2 إ��ا!ن��ن �L آ�ا��L أنh ح���� ���?�5 �>�ا�� ا���س �\��?2 �5 ا��ری إ�E ا��ری و�

اؤن� ������ ����  .أن� واH أ�Mل آ��� ����y أ

\ا ا�����ع، ا!ن��ن � L3�j��< و� kBu L�tآوا أن ���rM أری أن أ�Mل آ��� آ�y��3 جًا ��E ه  

 kBi�4 وا�Bا� ro� أن j��<ا�� J\خt� أن kBiا���ل وا� y��� أن j��<ث�5 ا�(�� ا�� kBiا� k� j��<ا��

أن �y��B، ا��>��j أن �����P وا�kBi أن ���م، ا��>�j أن ��R���� h�4 ا���س وا�kBi أن ���ض 

 اQن ا��?�� J\2 ��?�،ه?�i3� 2?��� 5�B��4?2 و��ز �5 ح��_ و�B� hأن ��kBi ��دي وا��>��j ج��

ر ���43_ P� _ن�� E����اء Uا �P��و ce(�3?2 �� ا��2 و?�����_ H و�2�3 �u رP� 2?� J��� 2?Pح

 c��Pة وا����Zآ l4M ا���ت و�� Eإ� J���� f3_ إن��ن ��3و�ً� أ� c3� إذا Lًا أن�X ،Hء وا�� ج

��د ن��_ أن ���h�3� �� E وأ f���c3� �� E �3_، ه\J إذا  ،J���� أن 
�h�3 ا���3وف �k ا���س ی(

ة �?�� جًا �� ا�3��Mت أی?� اUخ�ة ن�5 ���ج� جًا إ�E ا����س_ ���ج� ���(�ح Uن�� ن�5 أ��م ��M

اء ی����ن إ�Uا Hء، وا�P� ن>�ن، ��3آ� f ًا ��3آ� ن>�ن أو��د��� وی�����ن �� ��3آ� خ��iة ج

 �����J �>5 ن�5 �� ��Uوا Lرض إ�Uو�� ا Lوه� �� ا����ء إ� L�!ه� ا cوج T� Hذ�_ ا kو� ���fإذ

م آc �� ن��k�i �5 أجc أن ن���س_ ��� أج M�PXً� ��5 أخ�ی5 أ�2�t أ��ً� f حود Pأن ن��4 أن���� وأن ن

رP� hة إذًا أن��_ �L �>�ن ��3ون�ً�  �L ا���3 ��ود واUهاف واح�u رPن ��دیً� و��<� H _��43�

 E��3� ل�M ن ا���3ون ��ض أس�س�Qوا �ً��  : ج��
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Cَوا0ُ�ْْ=َواِن �ِpْkِ�ْا �  �َو�0َ�ََوُ<(ا َ:َ�� اْ�ِ&�4 َوا�Gْ�Pَ(ى َوَ�� �0َ�ََوُ<(ا َ:َ�
ة [ R2: س�رة ا��� [  

  � qا��� lR�45 خ� L�� ث��
 آtخ أآ�B آTوج آ�2�3 آ�رس آ�ی� إذًا ه\ا ا���Pء ����iب آtآ hنt

 �� �ً�4�� hإذا آ� hنt� بUء ا�X cMأ ،Lأ��ه2 إ�� cص أوآ��Xأ L��� �� �� إن��ن �� �� E�g���

�r3� 5 ا���3ب  *�� 
uواج?� وآ��� ج�ء خ�T� tB3ا�\ي أه��?� أ��ه� و�2 ی h�Bث�ر أن ا�Qا r3�

g� J>�� ه� ����ح ز��وج�L أ���L وأ��ر��e��� J أ�� ه\J ا����ة ا��� ����ق ��L���� E ه� �� 

cأدخ Eا���ر ح� cأدخ f ل ی� رب�P� cوج T� Hي ا زوج ه\ا �Xء �M �3�Buل ی�م ا� ����P�jP ��5 ی

 �ًX�3� �i3ی c�3� �ً2، أح��ن?��<g�� �3g� 2?� R�M cأ�� hخ�ی5 أنQا ��<g�� �3g� ح���� ،��BM أ��

3 ��q وا�3Mً�، ����ي ا��iیc وجت ر�Tیً� f ی>�� P� fن�� وا�c��3 أی�م وإذا �� خ j��u ti��Pم ا�

 L� 5�z� 2� �� ،_�i3ی Li����ل ��?� ر�M آ��B جًا سLBB أدرآ�ا أن ا!ن��ن أUإدارة ا �� 
أس���

�ج��L ح�ج��L اUس�س�� و��E رأس?� آ�ا��f L ی�X _�i3]ً� �\�_ أ��i ا!ن��ن رj�p خJTB ی��3 ح

ر �� P� \خtر �� نP� f Hا ��ا���دی� وآ�ا��L ح�ج�L ا����3ی� وخ\ ��L آ�X cء، ون�5 �>�ن��� 

اء ا��gB أخ\وا و�2 ی�i3ا�  .ن�i3، واUن��Bء 2�M ا��gB أ��iا و�2 یtخ\وا، وا��oiة أ
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا���4م وا��(?�T �����ن ) :147( س ا�ر -��

  28-08- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، �k درس جی �5 دروس ا������ ا!س����، وس�>�ن ���ر ه\ا ا�رس �� ن�5 

ة أس���k �5 ��ی�� �3 ث�ن� أآ�B ا��B3د� 3� L���  . ات �� ا!س�م�Mد��ن 

  : أص(ل ا�سqم

����3 �����4 ا���y، إن : ا��B3دات �� ه\ا ا�ی5 ا�2�e3 آ�� �Mل ا!��م ا��3��g: �>5 ��دئ ذي �ء  

  :ه��ك �Z�Zً� �?\ا ا�ی5 ا�2�e3 ص� أن

: ا��kiP اUولR�P3ا�.  

  .ا��B3دات: ا��kiP ا��Zن�

*��Zا� kiPت: ا���ا����3.  

kا��ا� kiPدا: ا��Qبا.  

ة، و��Bدة، وأح>�م ������3، وOداب�P�ی5 ��� .  

  : ا��G0=ة – 1

  c�3ا� ة ���P3ت ا�ة ص� ا�c�3، وإن ���P3ا� hم، وإن ص���MUا J\رأس ه E�� kP� ة�P3وا� .  

  : ا�0&�دات – 2

ة ��l ����3 �����4 ا���y، ���4�: ه� ا��B3دات، ا��B3دات آ�� �Mل ا!��م ا��3��g: ا��kiP ا��Zن�  

  :ا�O�Pن ا�>�ی2

C�ِ(َ9ْ	ُ�ِْء َوا�JَNْEَ�ْا �ِ:َ �2َ9ْ�َ �  
  )  45: س�رة ا��B<�3ت اQی�( 
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  : أ ـ ا��qة

�T وجc ��_ ا����ك، خ��y ا����وات واUرض، ی�>5 أن ی��tن� أن ن��4 و�>5 رح�� ��� أ��iن�    Hا

  :��M cل���3�ًً ��4�ة، آ��� آ�ن ا��Q أآ�c أ�Ei ا����tر ا���3

C�ُ&َ9َْ)ِ� َوَ�ِ>ْآُ� ا���ِ- َأْآ	ِء َواْ�ُ�JَNْEَ�ْا �ِ:َ �  � َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة 2َ9ْ�َ
  ) 45: س�رة ا��B<�3ت اQی�( 


 ه�آL �� : إذًاBء وا���>� س�gء وا���>�، وا����g5 ا���� J�?�� ،ة ����3 �����4 ا!ن��ن�ا�4

  .ا�ن�� واQخ�ة

�5 ا����gء وا���>� ��� jiM ث��رًا �5 ا�4�ة، �]�  اQن   L��ص L?�� 2� 5� Lأن L��?� c��3ه\ا ا��

ة ��?�، �]� ��Pم ��3�tل ����p �5 ����ن?�، �MلR�� f �3ل�t� م�P� �[� ،�?� E�3� f �3ل�t� م�P� :  

  ْ�ُ	9َْ)ِ� َوَ�ِ>ْآُ� ا���ِ- َأْآَ&ُ� �C َوَأِ�ْ� ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة 2َ9ْ�َ� َ:ْ� ا�JَNْEَ�ِْء َوا

���L ا�4�ة وا���م �Mل �Bا��:  

  )) ا��qة �2(ر (( 
  ]ورد �� اUث�[ 

 ��ض، �����c أن ی>�ن ا�����I ��4ً�، ا�2�e ��ض،   Pدًا، ا���Pأن ی>�ن ا����4 ح c�����

  .��B<��� ��4ًا، ا�>�B ��ض، واح�����c أن ی>�ن ا�

  �ة ح�Bر، س�3دة، ا�4: ا��gء ا��Zن�

  )) أر��9 ��2 ی� �qل (( 
  ]أ�� داود[ 

  .أرح�� ��?� �2 یjiP ث��ر ا�4�ة، ��ق آ��B ��5 أرح�� �?�، و��5 أرح�� ��?�: ���\ي ���ن ح��L ی�Pل  

 �gى ا���و ،L3B��� ى ا���� خ��ًا��ًا، �X �gى ا���� خ��ًا وا���ة �ل ا�4�ة ن�ر، �5 خ�وا�4

  : ا����Xcًا ��(��LB، و

  ُ)ْ� ُ<(رًا َ�ْ	Jُ(َن ِ�ِ-�C َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َوَ�ِم9ُ(ا ِ�َ�ُس(ِ�ِ- ُیbِْ�ُ)ْ� ِآEَْ�ْ�ِ� ِمْ� َرْ�َ	Pِِ- َوَی7ْ0َ#ْ َ�
  )  28: س�رة ا��ی اQی�( 

  ،k�i��� cان، هT�� ة�ر، وا�4�Bة ح�ر، وا�4�?u ة�ة ن�ر، وا�4�4���  hB<�(���� إن ار� �و�

�L أن ��S� ،��4>�ن_ أن �jP، و��Pأ ا������ �� E����E إن��ن ��L��� E أو  hی��إث�ً�، أو ا

 T� H5 ا� _B)ح _Bن ذنU ،H�� c4�� ن_ أن�<�S� q�� 5<� ،وس�رة، ��S>�ن_ أن ��آk و��(

  .وجc، ���4�ة ��Tان ص�رت

 )) �+)Pاس �  )) ا��qة م)��ل +	� و+
  ] رواJ ا�5 ا���Bرك �5 أ�� ه�ی�ة [
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Cَن)�ُ)Gُ�َ (ا َم�	0ْ�ََ�ُ ��P�َ ُسَ)�َرى �ْPُ>َْ��َة َوَأ��  � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َ�� Gْ�ََ�ُ�(ا ا�
  )  43: س�رة ا����ء اQی�( 

  Hة ا��� أراده� ا�ا�4 cِ4ة إذًا ه� �2 ی�ل �� ا�4�Pی2�3 ��ذا ی f ي\���.  

  ))�� 8	bم� م� ص�q- إw م� :7G م9- ��(( 
���ر �5 ی�س� [  5�   ] أخ�جL أح�

  :ا�4�ة �Mب، و�� ا�O�Pن ا�>�ی2  

Cِ�ْبPَ�َْواْسُ#ْ= َوا �  
 ) y�3س�رة ا�(  

  : ا�4�ة د��ء  

 �َ�GِPَ�ْ	ُ�ْ4َ�اَط ا�  2ِ�ْ�َْ� َوَ�� ا�C�َ�4���D ِصَ�اَط ا��ِ>یَ� َأْ<ْ0َ	cَ �ْ2ِ�ْ�َ:َ 6َْ�ِ� اْ�َ	Dُhْ(ِب َ:) 6(�اْهِ=َ<� ا�
  )س�رة ا������ ( 

  :ا�4�ة ذآ�  

Cَ��َة ِ�ِ>ْآِ�ي��  � َوَأِ�ِ� ا�
 ) Lu س�رة(  

��ت، و�pة ا��B3دات، و��3اج ا��5�z إ�E رب اUرض   �iا� cة أص�5، ا�4�zة ��3اج ا���ا�4

  .وا����وات

  .إذًا ا��B3دات �� ا!س�م ����3 �����4 ا���y، ه\J ا�4�ة

  :ب ـ ا����م

  ��Zی  .ا���4م ��y�i ح

  )) م� �� �29- ص�q- :� ا��JNEء وا�	9)� �� ی�دد م� ا
 إw �0=ا (( 
�5 ا�5 ��Bس [  ��B<ان� �� ا��Biا� Jروا[  

  )) آ� م� ص��i ��8 �- م� ص��م- إw ا�#(ع وا��30 (( 
  ] أخ�جL ا�����R وا�5 ��جL �5 حی* أ�� ه�ی�ة [ 

   Lذ�_ أن E�3ی�ن�  : �� ا���4م ���
 ا��اح ا�

�P�َ �ْ(ُ��0َ�َ �ْ(ُ�ِ&ْ�َ �ْا��ِ>یَ� ِم ��َ:َ ;َPُِآ �	4َ��ُم َآَ�  Gُ(َن�C َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم)9ُا ُآ(ُ�ْ�َ:َ ;َPُِ� ا�
  ) س�رة ا��PBة ( 

  � hPP�Xی�ن، وا��E ا��اح ا� h�BMث�م، وأQا���3ص� وا cآ hآ��و ،h�3_ إذا ص�� hا���ر رأی L�

�ًu�� cu�Bوا� �ًPح yا��:  

Gُ�P�َ �ْ(ُ��0َ�َ �ْ(ُ�ِ&ْ�َ �ْا��ِ>یَ� ِم ��َ:َ ;َPُِآ �	4َ��ُم َآَ�  (َن �C َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� �َم)9ُا ُآ(ُ�ْ�َ:َ ;َPِْ� ا�
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  yدات ����3 �����4 ا����B3إذًا ا�.  

  : ت ـ ا��آ�ة

  423َُ�ُه�C�ْ ُخْ> ِمْ� َأْمَ(ا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! ُ�
  )  103: س�رة ا����� اQی�( 

  E��3� ل�M ،�g5 ��ض ا�� �?iی ��oا�:  

Cَن)Nُ�ِEْ	ُ�ُْهُ� ا Qَ�ِ�َو ُ+َ -ِ�ِEْ>َ َوَمْ� ُی(َق ُش�� �  
 ) �gس�رة ا�� (  

، �Sن   Pی� ��Pن ا��U ، Pآ�ة �5 ��ض ا��T��� �?iی ��Pوا�� ،�gا� L�� Hا 
و�5 أدى زآ�ة ���L أذه

i�ًا، وا���ل ی 5� �?i�y�3 حy ا�L� ��oأMو ح�oی f آ�ةTا� L� h�.  

 C�ْ2ِ�4ُخْ> ِمْ� َأْمَ(ا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! 423َ�ُُ�ُهْ� َوُ�َ�آ�  
  ) 103: س�رة ا����� اQی�( 

   L�3 أنgح���� ی ���� ��oا� qون� ،L2 ی��� k��)�3 أن ا��X LنU ،���� ��Pا�� qآ�� أي أن ن�Tا��

����M Eب اfQف، وا���ل ی���، ا��c��3أدخc ا���ح � :  

C�ْ2ُ�َ �ٌ(ََس Qَ�َ��َا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! 423َ�ُُ�ُهْ� َوُ�َ�آ2ِ�4ْ� ِ��2َ َوَص47 َ:2ِ�ْ�َْ� ِإن� َص)َُخْ> ِمْ� َأْم �  
  ) 103: س�رة ا����� اQی�( 

�Nث ـ ا�:  

�&�Q ی�9دى أن Q�&� w وw س0=یQ�&�  ،Q ا���2: م� �� �	�ل ��ام، ووض� ر'�- +* ا��آ�ب، و��ل(( 

 Q��: م�دود Q#و�((  
  ]ورد �� اUث� [ 

  E��3� ل�M _�\�:  

C�ُ�َ0ْ(ا َأن� ا���َ- َی	0َْ�ُPَ�ِ Qَ�َِذ �  
ة اQی�( R97: س�رة ا���  (  

 حhPP ا���Zة �5 ا���P� 2�3ی H2�3 أن ا�د أن �)�� hأن.  

 أنL إ�L إf اH، وأن ���ًا رس�ل اH، ی�Pل ���c� L وا��g��� yi?�دة �5 أرآ�ن ا!ی��ن، أ  ?g� ن

  :ا�4�ة وا���م

 )) 
  )) م� ��ل w إ�- إw ا
 ��2GN دخ7 ا�#9!، ��7 وم� ��2G ؟ ��ل أن �N#&- :� م�Nرم ا
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ا��B3دات �� ا!س�م ����3 �����4 ا���y، �� أردن� أن نt�� ��M�� jPن�� : h�M آ��� �� �ای� ا�رس

 ا���4م�� .  

  : م� ��0ی�Eت ا����م

  :�5 ��3ی��ت ا���4م

 ی��Pب �5   M ،cی�u j�4وا���م �� ا� ،j�4ر���ن �� ا� ��tی M ؟ jص، آ��دة ا!خ�B� Lأن

ی، وا��i3 ی>�د ی��h ا!ن��ن، �خc إ�E ���_، و��q �� ا�h�B أح، ا�Z�ج�  17X وا��� ،��س�

��� fب ��ات ��رد، و\�k�i أن ���iM kة ��ء �� ج��_، ���ذا ؟ �5 ی��س
 ؟ f أح �� ��?� ��ء 

_�\� ،_Bرض ی��سUا :  

  ))آ7 :	7 ا�� �دم �-، إw ا����م +k<- �* وأ<� أ'�ي �- (( 
 ] L��� y���[  

  .أول �Xء ا��4م ��Bدة ا!خ�ص  

  دورة �0ّ&=ی! : ِ�)	! ا����م

  

  :دورة �0&=ی! – 1

�3م �tآc ا��3iم وا��gاب، ه c��3g �\ن
 إذا ���و��3u hم ا!��iر ؟ �>5 �� ح>��L ؟ أنh �� أX?� ا�  

ه c��3g �\ن
 إذا h��X آtس ��ء ؟ �� أی�م ا!��iر ه c��3g �\ن
 إذا �Mر�h زوج�_، وه� ح�ل 

 �� _����_ ؟ أ�ًا إu�Mً�، وf واح �������ن، ا��XUء ا���Bح� ا���ل ا��� أ���h �_، و�X fء 

� �� ن?�ر ر���ن، إذا آ�ن ���ول ا��3iم وا��gاب وه� ��Bح �� ��p ر���ن، ����ً� ��رس�?� ����

 hى ��_ ا!رادة، أن�M cوج T� Hن اtآ ،Eث�م �5 ��ب أو�Qع ا���3ص� وا�� ر���ن، ��ن أن �

 c؟ ه cu�Bل ا��P� أن cP3ی cب ؟ ه��o� أن cP3ی c>\ب ؟ ه�أن  cP3ی c?� اب�g�3م وا�i5 ا�� k����

cP أن ��o ا������5 ؟ أنh ��رك ا��3iم وا��gاب ا���ل ��رآL، ��ن �ع ا���ام �5 ��ب أو�E، ی3

�M �?gه\ا ا� �� E��3�و Lن��Bس Hن اt<�4م ر���ن��أن  E��  .ى �_ ا!رادة 

 f ی���c أن یرس �����5 س�� �Mد��، أ�� دورة �� ث�ث�5 M ،ودةا!ن��ن أح��نً� ی����Z دورة ��

  .��P ی��ki ی���
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  :ش�2 ا�	�Ehة – 2

�Bس������:  

  ))م� ص�م رم�Dن إی	�<� وا�P���� �Ec �- م� �G=م م� ذ<&- (( 
 ] L��� y��� [  

  )) م� ��م رم�Dن إی	�<� وا�P���� �Ec �- م� �G=م م� ذ<&- (( 
 ] L��� y���[  

  
����P��� : Lی ة، ���L ���آ��، و���L ��ی�5 دی��، أ��ا�L آ�?� ��(�ز 8ا����ه�2 ا���3ص�ة واح

L� c�M ،5)ء، : س�X c5 آ� E�3� hه� أن��ی�5 أ�h�o،  8ا�c3 ه\J ا�3�Uل ث�ث�5 ی��ً� ��P، و�3

وا���>�� أ�h�o، وا��(�زات أ�h�o، هc ی��دد ا��اح ��� ث�ن�� ؟ أنh �� ر���ن ���� �k اH ص��� 

  .جیة

  )) P���� �Ec �- م� �G=م م� ذ<&- م� ص�م رم�Dن ـ ه>ا +* ا���Nح ـ إی	�<� وا�(( 

  )) م� ��م رم�Dن إی	�<� وا�P���� �Ec �- م� �G=م م� ذ<&- (( 

  .إذًا أنh أ��م ��ص� ذه��B، آ�j ؟ ���� �k اH ص��� جیة

  : دع اxش�hل و��7 ا�	q(Jت إ�� م� �0= رم�Dن

ر �>5 ه��ك �>�ة د�P�M، ی(
 أن �>�ن س���_ �� ر���ن �]�، أنh ه��   P� f hأن ،ص��، أو واح

��E ا��اح، �ـ �g�� ?�� ن��_، ه��ك  29أن�ا����وض أن  ،k�i��� f ،�[��� رًا�� T�P�ن، و�B3X

 cBM �?�3ا� h�� ر���ن، ���و�� آ��ة 3� �� Eی�4 أّج�?� إ��� ��<g� ،ر���ن cBM �?bح� ��<g�

 �Bا�� �P�Pغ، وا����� �?X ،دة�B� �?X ن ر���نU ،ر���ن �� j<�3م آ�ن ی�ة وا���ا�4 L���

ة، ا����ة P3� �3>��ا، ا����ة�أن  E�� 2<Zأح f M 5 ا�2��3 ا���رج� آ��ً�، أن��ر���ن، وه� ان�iPع 

���2 ا�c�P وا��Pل، وا��zال  5��5 ا�2��3 ا���رج�،  kiP�� ف أن�<��fا E�3� 5<ًا، و�ة جP3�

، وا�?��م واUحTان، ه\اPوا�(�اب، وا�� ���X �?�� دة�B3ن ا�U ،Hا k� ��Bری  . X?� دورة �

  : ش�2 ا�9NJ! ا�ی	�<�! – 3

��E ذك   cZ� ��ا�?��j ا�����ل ی���ج إ�S� ،5�X Eن � 2� L��g��L�X�X ��i وی�>h، أص�B : أو

ن� 5�X ی���، ���3iM ��س��_ ���M f �?� إu�Mً�، وأنh آ�5�z ����ج إ�5�X E، ا�5�g آ2 ن��� ؟ 

  :��� وh�M �� ا�4�ة �5 أجc أن ُ����X 5�g روح�� ، �\�_آ
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 qً��ِ 6(� ِإن� َ<�ِشَ�َ! ا���7ِ�ْ ِهَ* َأَش=% َوْ��ً� َوَأْ�َ(ُم (Cqًی)ِ�َ �ًN&َْا��2َ�9ِر َس *+ِ Qَ�َ ِإن�  
 ) c�Tس�رة ا�� (  

�(�ارح_، وأن آ��_  ح���� ُ�5�g �� ص�ة ا��(� ��u �3gال ا���م أن_ ��ى ا���P�P، وأن_ ���ٌ_

�T وجc یzیك Hا y���� وأن ،_� jّ�� Hوأن رح�� ا ،��[�i� _وأن ن�� ،������ _B�M وأن ،  .سی

 Eث�ن�� إ� ���X �?eا� ،�?eا� Eح إ��B45 ا�� ���X ،��إذًا ا�4�ة �3�Bu 5<� ،���X ا�4�ة ث�* س�

Eإ� ���X ب�oب، ا���oا�� Eإ� ،�Zث�� ���X �43ء ا��43، ا��g3ا�.  

ص�ة ا��(�، آ�h �� ا���اش، ������ ���BM وأنh ن�cBM ������ ،2R ا���ض �ری
، ا���ض ص��ت،   

���Bر ��u _B3ال ا��?�ر ا���� �� ا��g3ء �3ی�، ا���� أ�Mب إ�E ا���م، ا��(� ا���� ���BM، ا��g3ء س�� ��

�?e>���ن، ا��ء رآ��3ن �g3ی�، �� ا��(� ن��_ ص����، و�� ا�آ�h �� ا���c ا��(�ري، واح أخ\  �3

ی�L، أن�g� hش، ���4 أر�k رآ�3ت، � _B��u kى، وا��ا���Xا �� ،_)����_ ��o�B، وا��Zن� أز

 �� L���� _ �5 ا���ض�2، �� ������ی� 3Bوا� ،�[�?� ���BPا��آ�3ت ا� �ً�Rدا ،اث���cBM 5، واث���3� 5

3ی�، �\�_ ص��ات ا��?�ر �uی��، أ�Bل ا���� ا��M _�\� ،���X ،5��4ة، ص��ت ص��� ا�\هM �)ا�� �

���L ا�4�ة وا���م:  

  )) ا��qة إ�� ا��qة آ�Eرة �	� ��29	� (( 
  ] أخ�جL ا���آ2 �5 حی* أ�� ه�ی�ة [

ر���ن ث�ث�ن ی��� �5 ا���4م، و��M 5اءة O�Mن، و�5 ا�\آ�، و�5 ص�ة ا��(� �� ا���(، و�5   

آc ی�م ��gون رآ�3 ��اوی�، وث�ث�ن ی��� �5 ا!ن��ق، وrp ��4، ص�ة ا��g3ء �� ا���(، و

و��B ���ن، ر���ن ���X �5 ا��3م إ�E ا��3م، ا��� ���X إ���P� E ا�X ،��3?� �5 ا���� و��ك 

  .إ�6... اUهc واUوfد، واس��BPل ا�>�B3، وا��iاف، وا���3، وو�Mف ����3ت، وو�Mف ���E و�Tد���

، ه\ا �E�3 �5 ��3ن� ا���4ما��B3دات ���X: إذًاXأ ���gا� hل آ�ن�uأ �Uت، وآ��� آ�ن ا.  

8 :�� ا�رادة – 4E9ی! ا�)G� م���  : ا�

��دك ��E أن �k�i اU ،Hن_ ��آh ا���Bح�ت، ��ن �ح ا���?��ت �5 ��ب : ا���4م ��دئ ذي �ء

Eأو�.  

L��� �iال ی��X ر���ن، و�� �� Lوج�ارح L��� إذًا ا����2 ی�4م  Eإ� ��Rص� Lج�ارح EPB�و ،�P�

  .ن?�ی� ا��3م، وJ�4� rp، و��B ���نL، و���ي ا���ل، ه\ا �uال ا��3م، ه\ا واح

�� اH، �>5 ن�5 ن���E �5 أ���ق أ�����M أfّ ی>�ن ص����� ص��م : إذًا  �u E��ا���4م ��Pی� ا!رادة 

2 ا��5، ��س2 ا��?�ات، ��س2 حی*، ��س2 ر���ن �� ا��(���3ت ا���3ص�ة ��س2 ا�U�م، ��س
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 �?X �?g5 ه\ا ا�� c3)5 ی�zا�� ،cخ�ة �5 ا���t�� ��ا��2Rf، ��س2 ا�����، ��س2 ا��?� إ�E س�

ه� ����Bدة، �P� �?X fءات وو2Rf، و�� �Xآc ذ�_، وا��PBi ا������� ـ وا���3ذ ��H ـ ص��م ر���ن 

أ ا����� B� ا����م ا�����ن�� Eإ� ��t� ،ر��<�� EPوا���س� lM���� �?���ر، و�i�!�3م اu ول����

�?�����ل ا����iM ی>��Bن Uا cوآ ،�P� ��� 2ردی5 ��س�gا� ��وم : " وا���oء، ر���ن P� �ًإآ�ا�

��Bدة، ی�>5 أن �T�M T�Pة ن���� �� ه\ا "X?� ر���ن ا���Bرك  �?X �?g5 ه\ا ا����zن�5 آ� ،

�?gا�.  

  ـ ا�0J(ر ���GP+wر إ�� ا�7 5

�T وج�M cل: �Xء Oخ� Hا:  

C�ًE�0ُِن َض��َ>ْkِ�ْا َ̂   � َوُخِ�
  ) س�رة ا����ء ( 

   ،L� إن��ن ی���3ن jت، أ�f�4�ا L3� ،��4�gي ا��M ،kر�� 
4�� L� ،L�3� f ی�ى M L�<�

 ��نjg ���نL، خ�اJ�u آ�?� آtس ��ء ��رد، آtس ��ق س�س، آtس ���4،  �12>5 �����ن ا���

�T وجc �� اUن��Bء�Xء ��رد، آtن  Hل ا�M ��� ،Lرن� إ���P���� �3ن�gأراد �� ر���ن أراد أن ی Hا :  

Cَن ِ+* اْ�َ ْسَ(اِق)Jُ	ُْآُ�(َن ا��0َ�3َم َوَی ْ�َ�َ �  
  ) 20: س�رة ا����Mن اQی�( 

ًا ه� �� �E�3 ذ�_ ؟ ه\ا ا�\ي یtآc ا��3iم أي ه� ����P �� اس���ار وج�دJ إ�E أن ���ول ا��3iم، إذ  

�T وج�M cل Hإ�?ً�، ا q��:  

  َوَ�ْ� َیُ)ْ� َ�ُ- ُآEُ(ًا َأَ�ٌ=C) 3(َ�ْ� َیِ�ْ= َوَ�ْ� ُی(َ�ْ= ) 2(ا���ُ- ا���َ	ُ= ) 1(� 7ْ�ُ ُهَ( ا���ُ- َأَ�ٌ= 
  )س�رة ا!خ�ص ( 

  �� �P��� hأن ،y���� _أن� hP�pن أS� hأ�� أن ،J��p Eًا إ��P��� q�� Jی��3 أن وج�د ،?�اء، ا��4

 �P��� ،وج�T� �Pم، و������� �P�3م، و���i�� �Pء، و������� �P��� hت، وأن��� yR�Mث د�5 ث� �Zوأآ

�T وجc، ��� ه�  Hا Eإ� Jر�P���� 5�z�3 ا��gة، �\�_ �� ر���ن یT?جUدوات واUا r3� Eإ�

Hا Eإ� �P��� دی� ؟ أن�B3ا�.  

�َ�ُآُ� ا���ُ- ِ�َ&ْ=ٍر َوَأَ>َ =ْGَ�ََو �C!ٌَأِذ�� �ْPُ>ْ  
  ) 123: س�رة Oل ���ان اQی�( 

  :ی�P��� ��3ون، أ�� �� ح��5 ��2 ی>�ن�ا ����Pی���P� ،5ا  

  )) �� ��h; ا��(م م� ��! (( 
 ] q5 أن� �P?�Bا� Lأخ�ج [  
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  �Zن�5 آ.  

6ْ�َ َ:َ�ْ�ُ)ُ� اْ�َ ْرُض ِ�َ	� َرُ�َ&��pُ 6ْ َو��Pُ�ْْ� � َوَیْ(َم 9َ�ُْ�ٍ� ِإْذ َأْ:َ#َ&Pُْ)ْ� َآhْ�ُ �ْ�َ+َ �ْ(ُ�ُ�َrِْ� َ:9ُْ)ْ� َشْ��ً� َوَض�

C�َُمْ=ِ�ِ�ی  
  ) س�رة ا����� ( 

أی?� ا!خ�ة، إح��س_ ���(�ع وا��i3 ن�ع �5 ا�P��fر إ�E اH، أنh ـ ���ًا ـ f ��3ف ���M ه\ا   

رار، ����ض، ا�l��P ا�\ي ���یL إf �� ا���، ح�* ���ي ��5���g، ه�� L� l��M أآ��م، �L أز

���L ا�4�ة  �Bج�?�ت ا����ا���، �\�_ �5  �� fب إ��Zا� ���M �3ف� f ،5���g�� يه��ك ���

  :وا���م

  )) ا���2 أر<� <0	GE� w �2��+)� Q=ه� (( 
  ]ورد �� اUث� [ 

�� ن�5 آ�� ن�23 ��� ی��E ���ازن ا��Pى �� ا�2��3، ��ج�د ��3>�ی5 آ��Bی5 ���?: ا��gء ����gء ی\آ�

4ى �L ا���3>� اQخ�، �>c ا�ول ا�����3 ��23 � q�� �� \خt�� �<�3� ك���ح�ب ��ردة، وآ��� 

��خ�ء �5�t واس��Pار، ��ج�د ��3>�ی5، �>5 ی�م آ�� ن��3 ه\J ا���ب ا��Bردة �� آ�� ن�3ف أن �� 

ا��?
، وا���
، اUرض ��3>�ی5، أ�� ح���� ان��د �iM واح رأی�� ��L اUه�ال، رأی�� ��L ا�P?�، و

L�� ل، رأی��fوا!ذ Lوإ��ح�� L���Pث �����  .أنL ��ض 

 ���p?�، �>5 اUذآ��ء ��إذًا ا����iB أن ��ى ا������ ��3�T� f ،�?وا�?�، ج��k ا��BpUء ی���3ن ا��23 

  .ا�����Pن ی���3ن ا��23 ���ر�?�

  L� ل�M ،سً� �5 ا���ءtآ 
�u Mل وزی� ��>�، وtس  ی�: �\�_ ��ة سt<ي ه\ا ا���g� 2<� ،5���zأ��� ا��

��j4 ��>� اQخ�، ُ��_ : �Sذا ��k إخ�اجL ؟ �Mل: ���M ،�<�� j4ل: �5 ا���ء �� ��k ��_ ؟ �Mل

��یr ی��وي آtس ��ء cی�u.  

  .�\�_ ن�5 �� ر���ن ����Pون إ�E اt<� ،Hس ��ء، ��3u ��Pم

5 �i�#وا� �GE�0<�ة ا�	0(ر �Jـ ا�:  

�� أن �_ صی�P نtg خ�ف ���L و��5 زوج�L، وزوج�L ��آ�L إ�h�� E : و��3ن�ة�>�ة، : �Xء Oخ�  

م و f�zخ�، و f�zث� P� f ة�<� J\أه�?�، ه h�� Eإ� hBذه _Pیك �>�ة أن زوج� ص�� hأه�?�، أن

��E س���_ وس�3د�_، أ�� ا�4یt�� y�� I?�ًا �� ی( زوج�، و��Bu، و���3u f، اUوfد ی���ج�ن 

Eإ� �� hا���3ن�ة، وأن J�� yی���ی�، ا�4��Bوج�، ا���ق آTك �>�ة ه(� ا�.  
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�ًZ� :ة، أ�<� J\ت، ه���g?�، ا��ف ���ح��oوا� ،yا��iء، ا��X c�4، و��?� آP� �uأری�_ خ�ر �� ��

  .أن ���_ ه\ا ا��g� �4Pء ث�ٍن

_� h�M �� :� �?� yi�� >?� وأن���5 أن �� ،����ق آ��B جًا، �]� ����ن �]� ����ن دوfر، ه\J وا

  .ا��yi �?� س?c جًادوfر، 

�\�_ �� ر���ن ��3ف ��3ن�ة ا����P أ�ًا، ا���Pاء �� أول ا��Zرة ا���ن��� �� وج�دوا خTBا، ��Pل 

hان��iآ��ن : ��ري أنt( ی ��ا�>�( cآtا یTBن� خ
، �� ��3ن�ة )ا�>��� ( ، إذا �� وج أح�uوه� أ ،

�ًM�uإ.  

  : �\�_ ���Mا

  وw ا��&��! إw م� ی�0<��2             ی)��=w  W ی�0ف ا�J(ق إw م�

***  

   kR�)أ�� ا� ،L��3ی f cآU�� L�أنh �� ر���ن ی�>5 أن ��3ن� �g>�� ا����P، أنh ج�kR، ا�\ي �� �3

�ء f ی�>5 أن ��3g �(�ع ا����P �� ر���ن، وأن ا�(�ع �e��� :X اUآc، ورا��R ا��3iم �L��3، إذًا

�T وجc ذآ� ن5���3 �5����e �5 ن�P� ،L�3ل Hا ،cی���:  

C2ُْ� ِمْ� ُ'(ٍع َوَ�َم2ُ9َْ� ِمْ� َخْ(ٍف	َأ0َ�َْ �  
  )س�رة �Mی� ( 

��M�� 5���Pام ا���سة   �Bن أآQف، ا��� �5 ��t� ع، وأن�)� �� cآt� ق أن�u!ا E��  :أآ�B ن5���3 

َآ�َ<6ْ َ�ِم9ًَ! ُم3َْ	�9�ًِ! َیْ �2َ��ِ ِرْز�2َ�ُ َرcَ=ًا ِمْ� ُآ47 َمَ)�ٍن َ+َ)Eََ�ْت ِ�َ ْ<0ُِ� ا���ِ- َ+َ َذا�2َ�َ  � َوَضَ�َب ا���ُ- َمqًrَ َ�ْ�َیً!

C0ُ9َ(َن�  ا���ُ- ِ�َ&�َس اْ�ُ#(ِع َواMَ�ْْ(ِف ِ�َ	� َآ�ُ<(ا َیْ
 ) cس�رة ا��� (  

   أآ�B ن5���3 ا�kBg وا5�U، وأآ�B ن5���P ا�(�ع وا���ف،  

C 2ُْ� ِمْ� ُ'(ٍع َو�َم2ُ9َْ� ِمْ� َخْ(ٍف	َأ0َ�َْ �  

ِ�َ ْ<0ُِ� ا���ِ- َ+َ َذا�2َ�َ � َوَضَ�َب ا���ُ- َمrًَ�� َ�ْ�َیً! َآ�َ<6ْ �ِم9ًَ! ُم3َْ	�9�ًِ! َیْ �2َ��ِ ِرْز�2َ�ُ َرcًَ=ا ِمْ� ُآ47 َمَ)�ٍن َ+َ)Eََ�ْت 

  �ُ<(ا َیْ�0ُ9َ(َن Cا���ُ- ِ�َ&�َس اْ�ُ#(ِع َواMَ�ْْ(ِف ِ�َ	� َآ

 hآ��ل، �ا�� hآ��ن_ U ا����� Hا ���u E��إذًا أنh �� ر���ن ��ً� �5 أن_ ���5�3 �����4م 

Bا��Eع ا���ام �5 ��ب أو�  .�ح ��ن �

 T� H _دی��B3� �3g� أن E��وأ��ن_ اH �����4م ��E أن ��3g �(�ع ا����P، أ��ن_ اH �����4م 

cوج.  
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  : '	�:�! ا����م :&�دة

   
P��Xء Oخ�، ا���4م ��Bدة ج�����، ��4ر ��ن� خ��� ��ی�5 �� د�yg یtآ��ن �� ث�ن�� واحة 


، �>tن اH س��BنL و�E��3 أرادن� B�� م�eا�� ،�����Bدة ج�� ،�pت ��ر�M�iر، ا��i�!ا k�إu�ق �

 �� ر���ن ا���eم، ا!���ك �5 ا��3iم ی�k� 2 أذان ا!�)� ،2eأن ُن� ،��ك، ا���4ات �� ا���(

���، ی2�ّ3 ا��(� �� ا���(، ا��g3ء �� ا���(، ا!��iر �� وhM واح، �\�_ ا���4م ��Bدة ج��

  .ا���3ون، ی2�ّ3 ا���eم

 ��اء �k د�Mت س��� ��_ �5، ا���o�3م ا�u ث�5 س�� ن���ول�ن�5 �5 ث ،���� Jحث�� ��ة أخ وا�

  .�ت�Bت ا��3iم �?� أوMا��Zن��، �� ا�h�B ن�eم ص�رم، وج

 �3gه\ا ؟ ی �� ،�pب ��ر�oا�� ��ا���eم ح��رة أی?� ا!خ�ة، أح��نً� یt�� س��R أج��B ی�ى ا��M�iت 

5��e�� أرادن� أن ن>�ن cوج T� Hا ،���  . أن ه��ك ��Bدة ج��

  9َْ��ٌن َمْ�ُص(ٌص�C ِإن� ا���َ- ُیNِ;% ا��ِ>یَ� ُی�Gَِ�ُ�(َن ِ+* َسِ&�ِ�ِ- َصEًّ� َآَ <�2ُْ� ُ�
 ) j4س�رة ا�(  

  .�ة أی�ً� ��?� ن�eم، ��?� أ�Mتا�4

أن� أص�� cBM دخ�ل ا��43، وه\ا أآ�Z راح� ��، ه��ك ن�eم ص�رم جًا �� : ��ة �Mل �� أحه2

  .ا���4ات ا���q، و�� ا���4م

4
 ر��k ���4، �� أث��ء ا��3دة ����R�iة �Mل  �� L� ،ا���ام Hا h�� cٌی� و: ح� رج���اH ه��ك 

����o، �>5 �� أ���Mا ا��� ��E خ�q دورات، آX c?�ی5 دورة f ی>�ن ه��ك ازدح�م، أی5 ه� �5 �?2 

  .ه� ��Bدة اج���ع! ه\J ا��B3دة ؟

یًا ��Mfاح وزی� أو�Mف ����M 2ل  X �ً��u h��u ،���إس ���z�� ه�ة�Pا� �� hأن� آ� : cأن آ ��


 ح���L، و�<� L�ح�ج ��س���ر�ًZ� ،Jن��ز ����B�<ا� E�� : E��� ا���z� ونP3رس� ا�(���3ت ی�

آ2 ص�����5 ی���Pن �z���ا، و���Tار��z� 5���، و���(�ر ����cّ ا��g>�ت، وا�?��م ا����gآ�، 

<� �P��� أرادك أن Hن اtا��� آ ،���z� ���3ا�� jR�Iص��ب ا��Uو ،���z�5ا������ c.  

  .��ن �5 آc ا�(����ت��� ی�ى ا!نوا���P�P �� ا

أراد اH �5 ا���4م أن �>�ن ��Bدة ج�����، وا�T3ا2R ا��� ی�Pم �?� ا��5�z، وی���P إ��?� �r3 : إذًا

zدى �� ر���ن ���� وس?���ا��z� 5���.  

أی?� ا!خ�ة، ه\r3� J ا����� ا��� ���ح �� اy�U �?\ا ا�g?� ا�>�ی2 ا�\ي ه� ��ص� ذهf ��B : إذًا

� f�3ض إ�Hا k� ��i4� خ�، آ�O م�� 3.  
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  : ا�qMص!

   ،Hا k� ��iاص P� �ًن�رض، أن ه�]�ا �Uن�دى ���ٍد �� ا����وات وا Hا Eإ� B3ا� kإذا رج ،�Bس������

 ���� ن�4حً� B3ب ا���إذا  ،Lوذن�� Jی��iرض آ�?� خUع ا�Pو� �<R�ا�� Hا Eأن� Hا Eإ� B3ا� kإذا رج

�eح�� Hا Eة أن�L، وا���R>�، و��Pع اUرض آ�?� خ�iی�J وذن��L، ور���ن ��ص� ���� ص��� جی

Hا E��  .�k اH، ��ص� جیة ���BMل 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1791�� آ��ب ��
 

��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .ا��Bن��� ا����3 ��� �3 ر���ن ) :148( ا�رس  -��

  25-11- 2006: را�
 ا������� ���ری6 ������ ا�آ��ر ���

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  أ:��د ا�	��	�� � �* :G; :&�دات 

��Bدات    
P� ��t� ���3ن�د ا������5 آ�� �����م وأن�2 ����، وأ cء آ�X cآ cBM ،أی?� ا!خ�ة ا�>�ام

 ��tرك ی�Bا�� E��Uا ��
 ��ی�� ا���4م، وP� ��tی 
 ا���، �\�_ آ�Bى، ��3 ا���i ا���3P�

E��3� L��M ح دی��، و���� Jد���t� 2ح ا������:  

C ُ�وَن(ُJْ�َ �ْ(ُ��0َ�ََم� َهَ=اُآْ� َو �  � َوPُ�َِ)&4ُ�وا ا���َ- َ:َ�
  )س�رة ا��PBة ( 

3 ا��3، ون��cP إن �Xء اH �� ا�روس   � �� ه\J ا��>��Bات إ f���B<ات ا�g>�، �\�_ ه\ا درس وح�

  .�LP ا����ة ا���Bی�، ون���� إ�Eا��Pد�� 


 Oی�ت ا���4مP�  : و�� ا��>��Bات ا��� وردت �� ا�O�Pن ا�>�ی2 

C ُ�وَن(ُJْ�َ �ْ(ُ��0َ�ََم� َهَ=اُآْ� َو �  � َوPُ�َِ)&4ُ�وا ا���َ- َ:َ�

  .إf �5 أجc أن ن���k ا��>���Bت ا��� آ���Bه� �� ر���ن �3 ر���ن

�م X?� ر���ن إfّ ��>�ن ��L ا���4ء وا��Pب وا��B3دة، وا���وة، �\�_ �� اصE�i اH �5 أX?� ا�3  

��E أX?� ا��3م، أ�� ح���� ن�Pل 

 ه\ا ا��>������� fًء إ�g�إن�� ن�3د : وا�4�ة �� ا���( �(�ًا و

�ًM�uا���4م إ �?X 5� ن�  .إ�E �� آ�� ���L ��� اس��

  ٍة َأْ<َ)��C �ًp َآ����2َ�َ�ْcَ 6ْDَGَ>َ *Pِ ِمْ� َ�0ِْ= ُ�(�
  ) 92: س�رة ا���c اQی�( 

 )) 6Gأ�� �	� w6، و�&� �	� w ري=� q+ �2�2 أه��7 ا���9! �&r	م آ���  )) م7r ا�	�9+^ +* ا�

   hوص�� ،cم ا�����M ا���اوی�، وه� hوص�� ،�� ا�\ي �L��3 �� ا���4م ؟ ص��h ا��g3ء �� ا���(

  .ا��(� �� ا���(
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  0	�* �	� �0= رم�Dن �9(د ا�&�<�م� ا�

  

  : صqة ا��&� وا��J0ء +* ا�	�#= '	�:!: ا�&9= اxول

 اUول �� ه\ا ا�رس  �Bِب : ا�أن ��E3 ج?ك أن ���4 ���� ا��(� وا��g3ء �� ا���(، 5ْ3َ�َ ُجْ�َ

 ا��Lِb َی�PُُلِBْ�َ 5ِ�ْ :2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :  

  ))  ِ+* َ<�ِر َ'�92ََ� ْ� َص��� ا��%ْ&َ� َ+2َُ( ِ+* ِذم�ِ! ا���ِ-، َ+َ�� َی3ُْ�َ&�9ُ)ْ� ا���ُ- ِمْ� ِذم�Jَ�ِ -ِPِْ*ٍء َ+ُ�ْ=ِرَآُ- َ+َ�ُ)&�ُ-َم(( 
  ]ا���Bري [ 

  Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� b�Bِbا�� bَأن Lُ�ْ�َ Lُbا�� �َ��Zَْ��َن 5ِ�ْ َ���bَن َرُِ 5ْ�  : َوَس��Mَ 2َbَل َ

 َ��َم َمْ� َص��� ا�Jَ0ِ�َْء ِ+* َ'َ	�َ:ٍ! َ+2َُ( َآَ	ْ� َ��َم ِ<ْ�lَ ا���7ِ�ْ، َوَمْ� َص��� ا��%ْ&َ� ِ+* َ'َ	�َ:ٍ! َ+2َُ( َآَ	ْ�(( 

  ))ا���7َ�ْ ُآ��ُ- 
 ] 2���[  

  ))w �0#� :� رآ��P0 �&7 ا�J	8، و�&7 ا��hوب أآQE م� ��29	� : ا�� �دم(( 
  ]ورد �� اUث� [ 

  fو 3� f ر�iأخ LM�� ا!ن��نjی�gي ا��Bء ا����  :  ��E4، وا�

 ا���Mَ LِbَلِBْ�َ 5ْ�َ :2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :َل�Pَ�َ ٌنTََه2¦ َوَ�� َح @�Mَ ا  :َ�� َأَص�َب َأَحً

ْ&ِ=َك، َواْ�ُ� َأَمQَPِ، َ<�ِصPِ�َ* ِ�َ�ِ=َك، َم�ٍض ِ+*� ُ�ْ)ُ	Qَ، َ:ْ=ٌل ِ+*� �Dَ�َُؤَك، َأْسَ Qَ�ُ ا�����2ُ ِإ<4* َ:ْ&ُ=َك، َواْ�ُ� َ:(( 

ْو اْسpَ ْPَْ�َت ِ�ِ- ِ+* ِ�ُ)47 اْسٍ� ُهَ( Qَ�َ، َس	�َEْ>َ -ِ�ِ 6َ�ْ�Qَ، َأْو َ:��ْ	Pَُ- َأَ�ً=ا ِمْ� َخQَGِ�ْ، َأْو َأْ<Pَ�ْ�َُ- ِ+* ِآQَ�ِ�Pَ، َأ

��� َأْذَهَ; ِ:ْ�ِ� اhَ�ْْ�ِ; ِ:9َْ=َك، َأْن َ�ْ#7َ0َ اGُ�ْْ��َن َرِ��َ� َ�ْ�ِ&*، َوُ<(َر َصْ=ِري، َوِ'َ��َء ُ�ْ�ِ<*، َوَذَه�َب َه	4*، ِإ

َ��، َیhِ&َ9ْ* ِ�َ	ْ� : ؟ َ+�Gََل َی� َرُس(َل ا���ِ-، َأَ�� َ<ُ��0َPَ	7َ�Gِ+َ :�2َ: ا���ُ- َه	�ُ- َوُ�ْ�َ<ُ-، َوَأْ�َ=َ�ُ- َمَ)�َ<ُ- َ+َ�ً'�، َ��َل�َ

 �2َ	َ��0َPَ�2َ0َ َأْن َی	َسِ((  
  ]أخ�جL أح� وا�5 ح�Bن وا���آ2 �5 حی* ا�5 ���3د[

أ:(ذ �9(ر و'Q2 ا�)�ی� ا�>ي أض�ءت �- ا��	�وات واxرض، وأش��6 �- ا��g	�ت، وص�� :��- (( 

Q3Mأو ��9ل :�* س ،Q&Dc *�: 7N� خ�ة، أن�  )) أم� ا�=<�� وا
 اH �5 ج��3 [ B� 5� ��B<ان� �� ا��Biا� Jروا[  

�َ�َ� �Mََل  ُ 5ِ�ْ Lِbا�� ِBْ�َ 5ْ�َ :2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbِء َرُس�ِل ا����  : َآ�َن 5ْ�ِ ُدَ

  ))ِة ِ<َGْ	QَPِ، َوَ'ِ	�ِ� َسQَ3ِMَ ا�����2ُ ِإ<4* َأُ:(ُذ ِ�Qَ ِمْ� َزَواِل ِ<َ0ْ	QَPِ، َوNَ�َ(%ِل َ:�ِ+QَPِ�َ، َوُ+َ#�َء(( 
 ] 2��� Jروا [  

   ،L�ذاآ� Pخ� ی�O و�� �>�ن ،J�4� P��� غ��ا!ن��ن ن�iP دم f ��ى ���5�3، ��(� �� �>�ن ���

cوج T� Hف ا�iأ� h�� 5ن� ،Lح�آ� Pو�� �>�ن ث��* ی�.  



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1793�� آ��ب ��
 

  ))29	� w �0#� :� رآ��P0 �&7 ��(ع ا�J	8، و�&7 ا��hوب أآQE م� ��(( 

  )) َمْ� َص��� ا��%ْ&َ� َ+2َُ( ِ+* ِذم�ِ! ا���ِ- (( 
  ]ا���Bري [ 

  Hن�4 ا �� ،Hا   .�� ر��ی� اH، �� ح�� ا �� ،H����y ا �� ،H�tی�

 ))'َ *+ِ �َ&ْ%�َ	�َ:ٍ! َ+2َُ( َآَ	ْ� َ��َم َمْ� َص��� ا�Jَ0ِ�َْء ِ+* َ'َ	�َ:ٍ! َ+2َُ( َآَ	ْ� َ��َم ِ<ْ�lَ ا���7ِ�ْ، َوَمْ� َص��� ا�

  )) ا���7َ�ْ ُآ��ُ- 

  .ه\J واحة

��  .أنh �� ر���ن ص��h ا��(� �� ج����، وا��g3ء �� ج��

*>�rم ا���7: ا�&9= ا���� ��: !&f(ا	ا� :  

   �� _�����gی5 رآ�3، أو ث��ن� رآ�3ت، ��ذا  hص�� ،cم ا�����M hر���ن ص�� �� hن أنQا

ر ورد �� ا��ی* ا����4 َ�5ْ َأِ�� َس�3ٍِ َوَأِ�� ، k س��� اس��cBM heP ا��(� ���Mرآ5��3، و hوص��

��َ�Mَ 2َ: ُهَ�ْیَ�َةbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :  

� ِإَذا َذَهَ; pُُ�ُ� ا���7ِ�ْ اْ�َ و�ُل َ<َ�َل ِإَ�� ا���َ	�ِء ا�=%(( �P�َ 7ُ2ِ	ُْلِإن� ا���َ- ُی)Gُ�َ+َ ��َ>ْ : �ْ؟ َه7ْ ِم �ٍEِhْPَ�َْه7ْ ِمْ� ُم

 �ُ#ْEَ�ْا �َ#ِEَ9َْی ��P�َ 7ٍ ؟ َه7ْ ِمْ� َداٍع ؟iِ؟ َه7ْ ِمْ� َس� ;ٍiِ��َ((  
 ] 2��� [  

   kن�� fرآ�3ت، و kأو أر� ،�P� 5��3ر���ن رآ 3� cِی�م، ص cی5 رآ�3 آ�g�ص��h �� ر���ن 

cآ����، آ ،j�4أ �5 ا���P� 5 أن�  cآ ،cم ا�����P� �ًأ خ��رآ�3 ص���، �k أ���_ ��4ً��، وا�

cوج T� Hم ا�آ ��  .رآ�3 ص���، و�

   hوص�� ،��أن� أ��i>2 ��ن��ً(� ���ً��، أنh �� ر���ن ص��h ا��(� �� ج����، وا��g3ء �� ج��

��(� �� ���_ ا���Pم ح�ول أن ���4 ا��g3ء �� ا���(، وا��(� �� ا���(، وأن ���4 رآcBM 5��3 ا

  .��Mم ��c وا�Mأ �?�� ص����5

���rن: ا�&9= ا���Gوة ا�q� ��: !&f(ا	ا� :  

أنh �� ر���ن ���ت ا�O�Pن ا�>�ی2، أ��q آ\�_ ؟ ی��oB أن ��Pأ آc ی�م سh ص���ت أو خ�ً��، أو   

خ�ً��، أو �gً�ا، أر��3ً، ا�أ ����� ��وة، ا����� اUو�E، خ��� �Mاءة ���Pم ا���c ا�Mأ أر�k ص���ت، أو 

ر �M�u_، إذا أh�BM ا���q ��ح��?� ��E ا���ا�c، وإذا َ�َ��ْت ��ح��?� ��E ا���اt� ،rRنh ��5 ح��� P�
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س��� �_، وس��� ���_، ه\���P� J : إ�BMل و���ر، إی�ك، ث2 إی�ك، ث2 إی�ك أن ��Pل آ�� ی�Pل ا�(?�ء

�ً�Rدا H hن��، أن�i�X.  

  ُ<ُ�ِ)* َوَمNَْ��َي َوَمَ	�ِ�* ِ���ِ- َرب4 اِ�َ�0َ�ْ	��C�َ 7ْ�ُ ِإن� َصَ��ِ�* َو
  ) س�رة اUن�3م ( 

ا���ِ- َ+PُGْ�َُ�(َن � ِإن� ا���َ- اْشPََ�ى ِمَ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� َأْ<Eَُ�2ُْ� َوَأْمَ(ا2ُ�َْ� ِ�َ ن� 2ُ�َُ� اْ�َ#�9َ! ُی�Gَِ�ُ�(َن ِ+* َسِ&�7ِ 

  Gّ�ًَ� ِ+* ا��Pْ(َراِة َواkِ�ْْ<ِ#�7ِ َواGُ�ْْ�َ�ِن َوَمْ� َأْوَ+� ِ�Wِ=ِ2ْ0َ ِمَ� ا���ِ- CَوُیPَGُْ�(َن َوْ:=ًا َ:َ�ْ�ِ- 
  ) 111: س�رة ا����� اQی�( 

   kر� ،hأو س ،qن، أو خ�O�M ص���ت kوأر� ،ص�ر ���3 ا��(� �� ا���(، وا��g3ء �� ا���(

c�� م��M ورآ��3ن ،yR�Mد �g� cMأو أ ��  .س�

� c~4 ا�&��: �ا�&9= ا��ا��: !&f(ا	ا�:  

  H5 ���رم ا� �4Bا� ro� ر���ن �� hر���ن أی�ً� ؟ آ� �� h�3� ذا��.  

C�ْ2ُ�َ �  � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ��ِرِهْ� َوَیgُEَNْ(ا ُ+ُ�وَ'2ُْ� َذQَ�ِ َأْزَآ
  ) 30: س�رة ا���ر اQی�( 

   �4Bا� rp �� ر���ن �� Hا _Pذا و�Sر���ن�   .����oB أن ����k ه\J ا��B3دة �3

 )) W�Gی(م ی� ���W :� م�Nرم ا
 أورq� -pوة +* ��&- إ�� ~c م�((  
  ]ورد �� اUث� [ 

  . ی��oB أن ����k ه\J ا��B3دة �3 ر���ن  

 )) W�Gی(م ی� ���W :� م�Nرم ا
 أورq� -pوة +* ��&- إ�� ~c م� ((  

  )) ه	� ا
 م� '	� '�92 وم� م� :��9- م� ا��Nام م�(( 

وا��g9ة س�2 م�	(م م� س�2م إ���8 �90- ا
، +	� ��آ�2 خ(+� م� ا
 ���W ا
 :� و'7 إی	�<� (( 

  ))ی#= �qو�- +* ��&- 
  ]أخ�جL ا���آ2 وص�� إس��دJ �5 حی* ح\ی�� [ 

3 ر���ن: إذًا  � *��Zا� �Bث��ا: ا� E�4 �5 أو�Bا� rp�4، وBا� rp k���� وج�، أنTا����ق ا� L�

 ر�� �5 أخ�ق زوج��، ��دام : " وآ�ن ا!��م ا��3gان� رح�L ا H�E��3 ی�Pل�� ���P� ف��أن� أ

 �Mل ���L ا�4�ة وا���مMو ،Lزوج� �B�� LMی�ز cوج T� H�� ،�4B�� �ً��p ،H �ً3R�u وجTا�:  

 )) !Ji�: ;� *9ا�>ي رز� 
 =	Nا�((  
  ]ورد �� اUث� [ 
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ِن23 اH ا�>�Bى أن ��
 زوج�_، ح��_، أم أوfدك ا��� أآ��_ اH �?� و��PX 5ء ا!ن��ن أن  5�ِ  

L� c�� f ا��أة 
  .یroB زوج�L، وأن ی�

 )) !Ji�: ;� *9ا�>ي رز� 
 =	Nا� ((  

3 ر: إذًا� k�4 آ�� آ�� �� ر���ن������Bا� rp ن���.  

��ء ا��E ا���4م وا���Pم وrp ا�g� : �4B?��وأن�2 ج��3ً� �� ر���ن �����3ن إ�E ا� ���ا��?2 أ

  .وح�� ا����ن

  :ض&ُ� ا����ن �0= رم�Dن: ا�&9= ا��Mم8

   q��)� ر���ن 3� q��)>�ن ا���وا������، أ�� أن  �B�o5 ا��
 ا�5e أن_ ا��3ت �pر���ن أ ��

ا ��ّ�م، �\�_ �B�p ون����، وخ�ض �� أ��اض ا���س، وا���اءات، وT�p، و��T و�� �Xآc ذ�_ �?\

  :�Mل ���L ا�4�ة وا���م

ْ� َم� ِمْ� َ�ْ(ٍم َیGُ(ُم(َن ِمْ� َمw 8ٍ�#ْ َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- ��0�َ� ِ+�ِ- ِإ�w ��ُم(ا َ:ْ� مEَ�'ِ 7ِrِْ! ِ�	�ٍر وآ�َن 2ُ�َ(( 

  ))َ�ْ�َ�ًة 
 ] L�� L�ّا� ���5 أ�� ه�ی�ة ر J��pأ�� داود و Jروا [  

  ))Gُ(ُم(َن ِمْ� َمw 8ٍ�#ْ َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- ��0�َ� ِ+�ِ- َم� ِمْ� َ�ْ(ٍم َی(( 

  �c ه�B�p �� 2، ون���� وT�p، و��T، وس��ی�، و���آ�ة 

  ))ِإ�w ��ُم(ا َ:ْ� مEَ�'ِ 7ِrِْ! ِ�	�ٍر (( 

َ<ُ- َ�2ُ9َ�ْْ� ِإ��� َ<6ْ�َ�َ َ:2ِ�ْ�َْ� ا���ِ)�9َُ!، َوَم� اْ'Pََ	َ� َ�ْ(ٌم ِ+* َ�6ٍ�ْ ِمْ� ُ�ُ�(ِت ا���ِ- َیPُْ�(َن ِآ�Pََب ا���ِ- َوَیPََ=اَرُس((( 

 Wُ=َ9ْ:ِ �ْ	َ�+ِ -َُوَذَآَ�ُهْ� ا��� ،!ُ(َiِ��َ	َ�ْ2ُْ� اPْ�E�َُ!، َو	2ُْ� ا���ْ�َPْ�َJِcََو ((  
�5 أ�� ه�ی�ة [  2��� Lأخ�ج [  

Cًا��rَِی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ �  
  )س�رة اUحTاب ( 

  َوَس&Nُ4(Wُ ُ�ْ)َ�ًة َوَأِص�Cqً* � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا اْذُآُ�وا ا���َ- ِذْآ�ًا َآ��rًِا 
  )س�رة اUحTاب ( 

  ))م� أآ�r ذآ� ا
 +G= ��ئ م� ا��E9ق (( 
�5 أ�� ه�ی�ة [  ��o4ان� �� ا��Biا� Lأخ�ج [  

�� ج����، و�3 ر���ن ی��oB أن ���4 ا��(� �� ج����،  أی?� ا!خ�ة، �� ر���ن ص��h ا��(�  

�� ر���ن ص��h ا��g3ء �� ج����، و�3 ر���ن ی��oB أن ���4 ا��g3ء �� ج����، �� ر���ن 

ص����M hم ا���c، و�3 ر���ن ی��oB أن ���M ��4م ا���c و�� رآ��3ن، �� ر���ن ���ت ا�O�Pن، 



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1796�� آ��ب ��
 

 cن آO�Pا� ����أن  �oBر���ن ی� ی�م ، �� ر���ن h��p ��4ك �5 ���رم اH، و�3 و�3

  : ر���ن ی��oB أن ����k ه\J ا��B3دة و��?� Oی� آ�ی��

C �ْ2ُ'َا ُ+ُ�و)gُEَNِْرِهْ� َوَی��  � ُ�ْ�ِ 7ْ�ُ	bِْم�9َِ� َیDhُ%(ا ِمْ� َأْ�َ

ی�، اQن �� ر���ن �hiB ���ن_ �5 ا��B�o وا������ وا�B?��ن وا�P\ف وا�T�o وا���T وا����  

�3� � ا!��م ا�Toا�� � Mوا����آ�ة، و ،��Pث�5 ���43 وا���5 ث� �Zص� ا����ن أآ  

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلَ Lُbا�� Ebَص� ��Bِb5ْ ا����5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة ََ :  

 ))��َ �2َ�َ *Gِ�ِْمْ� ِرْضَ(اِن ا���ِ- َ�� ُی !ِ	َ�ِ(َ�ْ��ِ �ُ��(َPَ�َ�َ =َ&ْ0َ�ِْإن� ا �ُ��(َPَ�َ�َ =َ&ْ0َ�َْیْ�َ+0ُُ- ا���ُ- ِ��2َ َدَرَ'�ٍت، َوِإن� ا ��ً

  ))ِ��ْ�َ)ِ�َ	ِ! ِمْ� َسMَِ� ا���ِ- َ�� ُیGِ�ْ* �2َ�َ َ��ً�� َی2ِْ(ي ِ��2َ ِ+* َ'�92ََ� 
 ]  ] َرَواJُ ا�Bَُ��ِري@ وأح�

���?�� �tن?� ��4Mة، �   Hان ا��  :�Pل ���L ا�4�ة وا���ما���ة ���gR وص�h ا���ة ص��� ر

 )) -Pْ'َ�َ	َ�َ �ِNْ&َِء ا��	ً! َ�ْ( ُمِ�َ'6ْ ِ�َ	6ِ�ْ�ُ َآِ�َ =ْGَ�َ !Jَiِ�: ی�((  
 ] �?�� L�ّا� �����gR ر 5�  ]رواJ أ�� داود وا����\ي، 

  .ه\q��)� J ا����ء

  .ر���ن ی��oB أن ی���� �3 ر���ن��\�_ أی?� ا!خ�ة، ��B ا����ن ا�\ي آ�ن ��   

5ْ��Lِ�ْ�َ َوَس�2َb: َأَن�Mَ _ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ qَِل ََ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :  

� َیْ��GِPََ� ِ�َ��ُ<ُ-، َوَ�� َی(( �P�َ -ُ&ُ�ْ�َ �ُ�GِPَ�َْوَ�� َی ،-ُ&ُ�ْ�َ �َ�GِPَ�َْی ��P�َ =ٍ&ْ:َ ُن�	ِإیَ �ُ�GِPَ�ُْخ7ُ َرُ'7ٌ اْ�َ#�9َ! َ�� َ�� َی=ْ

  ))�ُرWُ َ�َ(اGَiُِ- َیْ َمُ� َ'
 ]   ] أح�

  w ی�=Q�9c إ<ـ- pُـــ0&�ُن        ُ   ا�>ر ���َ<Q أی%ــ�2 اِ�<��ن

->ِ��� 7ِ�P� م� �ِ��G	�0ُن    آ� +* ا�#Jا� Wَء�G� آ�<6 ��2َب  

***  

  cٍBَ2َ �3َ�ُِذ 5ِ�ْ َجbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� @�Bِbَل ا���Mَ:  

6ُ�ْ: َ�َ�� َی� َ<ِ&*� ا���ِ-، َ+َ َخَ> ِ�ِ�َ��ِ<ِ- َ��َل: ِ�َ	َ��ِك َذQَ�ِ ُآ�4ِ- ؟ 6ُ�ْ�َُأَ�� ُأْخِ&ُ�َك (( Gُ+َ ،َهَ>ا Qَ�ْ�َ:َ �lَی� َ<ِ&*� : ُآ

ِ+* ا���9ِر َ:َ��  QَPْ�َ(ِpَ ُأم%Qَ َی� ُم�0َُذ، َوَه7ْ َیُ);% ا���9َس: ا���ِ-، َوِإ<�� َ�ُ	bَاَخُ>وَن ِ�َ	� َ<Pََ)��ُ� ِ�ِ- ؟ َ+�Gََل

 ْ�2ِPِ9َ�ِ�َْأ =ُiِ��  ))ُوُ'(ِه2ِْ�، َأْو َ:َ�� َم�9َِخِ�ِهْ� ِإ��� َ�َ
  ]أخ�جL ا����\ي وص��L وا�5 ��جL وا���آ2 [ 

  : ��ة ث�ن��  

��ُ- ِ��2َ َدَرَ'�ٍت، َوِإن� اPَ�َ�َ =َ&ْ0َ�َْ)��ُ� ِإن� اPَ�َ�َ =َ&ْ0َ�َْ)��ُ� ِ��ْ�َ)ِ�َ	ِ! ِمْ� ِرْضَ(اِن ا���ِ- َ�� ُیGِ�ْ* �2َ�َ َ��ً�� َیْ�َ+0ُُ- ا�(( 

  ))ِ��ْ�َ)ِ�َ	ِ! ِمْ� َسMَِ� ا���ِ- َ�� ُیGِ�ْ* �2َ�َ َ��ً�� َی2ِْ(ي ِ��2َ ِ+* َ'�92ََ� 
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 ]  ] َرَواJُ ا�Bَُ��ِري@ وأح�

�5 أخ�?� ص���، ��Pل ���L ا�4�ة    �gR��  :وا���مد�PMا ث�ن�� �� آ��� ��4Mة، ���M?� ا���ة 

 )) -Pْ'َ�َ	َ�َ �ِNْ&َِء ا��	ً! َ�ْ( ُمِ�َ'6ْ ِ�َ	6ِ�ْ�ُ َآِ�َ =ْGَ�َ !Jَiِ�: ی�((  

  .ا��(�، وا��g3ء، وا���Pم، وا���وة، وrp ا��4B، وح�� ا����ن  

� ا��=�!: ا�&9= ا���دس�: !&f(ا	ا�:  

�ن �� ر���ن، و�3 أنh �� ر���ن �4hM، وآ�ن ���L ا�4�ة وا���م ج�ادًا، وآ�ن أج�د �� ی>  

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل �Bن ا��U ،ق  :ر���ن ی��oB أن ��4

  ))َأَ�;% اْ�َ ْ:َ	�ِل ِإَ�� ا���ِ- �0َ�ََ�� َأْدَوُم�2َ َوِإْن �7�َ (( 
 ] �gR�� 5� L��� y��� [  

��E ا   _��BMوی��اآ2 إ ،_���� _�Pا���اآ2، ����اآ2 ث qث �� ا������ل ا������ة ��Uاآ2 ا���و ،H

_�\� ،H5 ا� _��M:  

  ))َأَ�;% اْ�َ ْ:َ	�ِل ِإَ�� ا���ِ- �0َ�ََ�� َأْدَوُم�2َ َوِإْن �7�َ (( 

  �?َ�ْ�َ Lُbا�� �َ��gَRِ�3َ�ِ hُ�ْMُ �َ�َPَ�َْ� َرَِ 5ْ��Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َیl�َ�ْ@ 5ْ�ِ اtَ�ْی�bِم : ََ Lُbا�� Ebَص� Lِbَآ�َن َرُس�ُل ا�� cَْه

hْ�َ�Mَ ؟ �[ً�ْXَ :  

  ... ))َ�� َآ�َن َ:َ	ُ�ُ- ِدیَ	ً!(( 
 ] y��� [  

L3���� أن �oBص���ً� ی� �ً�� h�3� أن_ إذا _���i� _�\� ،ًا�����.  

  �ًZ� : 
�ً� �� أح
 ا��اح ا���3��i، وی��� ،L3���� أن ���iBا� ،أ�(B_ درس ا��hB �� ه\ا ا���(

�B�Bu ��)� ى��Xا ،��Biت ا�f�Pا��  cدة ؟ ه�����Pأه� آ�?�، هc ی�Bً�Bu �B4 ؟ هc ی��k�i أن ی��� 

J ث�M ،��Bu ���Pأ �� ،���Pث J\؟ ه J\اس�?� ه �� ،L�BM�4ّن رPن ؟ ی�آ��ر �ی��k�i أن ی>�
 ا�


، أ�� أن ی��� ���دة، أی5 ا�آ��راJ ؟ أی5 ا�B>���ری� ا����3 ؟ أی5 i��� �� 52 آ�����<�� ،���P230ا�� 

 ���� 2��؟ أی5 أول س�� ���م ���� ؟ أی5 ث�ن� س�� ��gی� ؟ أی5 ث�ن� س�� ����Tج�� ؟ أی5 را�k س�� 

  .ا��Uاض ؟ أی5 خ��q س�� ��2 اUدوی� ؟ أی5 ا���دس� وا�����3 ا���ج، أی5 ه2 ه\J آ�?� ؟

 �Mان، �  P� J���Pم رجc<� cٌ إن��ن ح�� درس ��2 وا�X Hء ح��، اH ی(TیL ا����، �3 ذ�_ آ�ن 

م و f�zخ�، آ�� �� �Mأت �r3 ا��f�Pت ا�f ،��Bi ی�>5 أن �>�ن P� f ،���Pث J\آ����5، ه EPوأ�

��  .�B���� ،�ًB�Bu، ه\ا وا

ة، �� ا����ة، �� ا��LP، �� ا������،   �P3ا� �� ،�Rا�X k2، اس���� ��2، ا�Mأ آ���ً� ��E ی q�)� مTا�  
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 ا�2�3 إن_ �zآ  �� ا��ی*، اج�u k� q�ب ا�2�3،�i� _إ��?2 ح�وره2، أس��?2، ��(�د أن kاس��

  .إن��ن��_

�� ا!ن��ن ح�ج�ت س��E، ن�5 وا�2R�?B س�اء، ن�5 ن��م وا����ان ی��م، ن�5 ن�Tوج وا����ان ی�Tوج، 

نtآc ویtآ��ن، ن�gب وی���gن، أ��q آ\�_ ؟ ن�5 ��E أرEM، ه��ك ���p ن�م، ه��ك �uو�� س��ة 

 ،EMأر E���Tوجc أودع اH ��_ ح�ج�  Hُ5 ����ى إن��ن��_، وا� hiBه P� �����دا�h ا���ازع أر

  .Sذا �h�B ه\J ا���ج� �tنh إن��ن���ی�، �Mة إدراآ��، �

�\�_ إذا أردت ا�ن�� ���3_ ���2�3، وإذا أردت اQخ�ة ���3_ ���2�3، وإذا أرد�?�� �3ً� ���3_ ���2�3، وا�2�3 

fإ L�3� _�i3ی f �ً[�X _iِ3�3_ �2 ی� L��i�  .إذا أ�L��i آ�_، �Sذا أ

  ))َم7ُrَ ا��>ي َیْ>ُآُ� َر��ُ- َوا��>ي w َیْ>ُآWُ�ُ، َم7ُrَ ا�Nَ*4 َوا�َ	�64 (( 
 ] L�� L�ّا� ��  ]رواJ ا���Bري، �5 أ�� ��سE ا�3XUي ر

�5ِ ا5ِ�ْ َ��bBٍس �Mََل  َ :�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ2َbَوَس� Lِ�ْ�َ:  

  )) ِإن� ا���ُ'7َ ا��ِ>ي 8َ�ْ�َ ِ+* َ'ْ(ِ+ِ- َشْ*ٌء ِمْ� اGُ�ْْ��ِن َآ�ْ�َ&6ِ�ْ اMَ�ِْ�ِب (( 
 ]   ]ا����\ي، أح�

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َرُجَ��ِن َأَحُُهَ�� : َ�5ْ َأِ�� ُأَ��َ�َ� ا�Bَ�ِْهِ��� �Mََل  َ Lُbا�� Ebَص� Lِb2ٌ�ِ، ُذِآَ� ِ�َ�ُس�ِل ا���� َواْ��َخُ� ٌَ�ِ��َ

2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Pَ�َ :  

َ�� َأْدَ<�ُآْ� (( :َ *�ِDْEَا�0َ�ِْ�ِ= َآ �  )) َ+7ُDْ ا�0َ�ِْ�ِ� َ:َ�
  ]رواJ ا����\ي �5 أ�� أ���� [ 

َ�� َس�(( :َ �ِ	َGَ�ْ7ِ اDْEَا�0َ�ِْ�ِ= َآ �  ))iِِ� اْ�َ)َ(اِآِ; َوَ+7ُDْ ا�0َ�ِْ�ِ� َ:َ�
  ]ا����\ي �5 أ�� ا�رداء [ 

م، �� f jي ؟ آ�
 ا�2�3 آ� ��3ف �5 أنh، ���ذا أنh �� ا�ن�� ؟ �� ه� ا�c�3 ا��(�i� أن �oBإذًا ی�

م أ�ًا�� f L��3� ا�\ي إذا c�3ا� ��.  

  �<� E�����>2 أن�� �3 ر���ن ی��oB أن ن����  J����ا�\ي أ cه� �� أی?� ا!خ�ة، آ��PPا��� ح ��Bس

ر���ن، �ءًا �5 ص�ة �� ا���( �(�ًا و��gء، ث2 ��وة ا�O�Pن، ث��M 2م ا���c، ثrp 2 ا��4B، ث2 

���ل ا�����4، ه\ا ا�\ي یt��L ��_ ا���ت ��E أي �Xء ی�م ؟ ��E ا�c�3 ا����4Uح�� ا����ن، ث2 ا.  

  َ	� َ�َ�ْآ4�0َ�َC6ُ* َأْ:َ	7ُ َص�N�ًِ� ِ+�* � َرب4 اْرِ'0ُ(ِن
  )س�رة ا�����zن ( 

 cآ L�� k)iًا، وص�ر ی��BM Jا�5����4 ح�� �� ص�5 دار أی?� ا!خ�ة، ه��ك �Xء دy�M جًا، أح

E��3� L��M وی��� ،qی�م خ�� :  

  4�0َ�َ* َأْ:َ	7ُ َص�N�ًِ� ِ+�َ	� َ�َ�ْآC6ُ* � َرب4 اْرِ'0ُ(ِن
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 ن��L وی�Pل  u���� :،����� ،أرج��3ك P� ���M ل�Pم ی�ة وا���ا�4 L��� �Bا��:  

  ))َأْآrُِ�وا ِذْآَ� َه�ِدِم ا�ّ�ّ>اِت ـ م�Eق ا�x&�ب، م6PJ ا�#	�:�ت ـ (( 

  )):� م� ش�Q>k+ 6 م�6، وأ�&; م� ش�Q>k+ 6 م�Eر�-، وا:	7 م� ش�Q>k+ 6 م#�ي �- (( 
 ] ��� 5� ،�P?�Bازي، و ا���آ2، وا���gا� Lأخ�ج [  

  ))ا +�J إن خ��ا +��M، وإن ش�(( 
  ]أخ�جL ا��Biان� وأ�� ن2�3 �� ا����� �5 واث�� [ 

� ا��Gِب م� ا
: ا�&9= ا������: !&f(ا	ا�:  


 ا�2�3، وأن ا��4دق �k اH ی(X 5� c3?�ر   ��u أن �P�M�� ر���ن آ�h أ�Mب إ�E اH، وا���P�P ا�

3ة ورب ذي ا��(Pال، ورب ذي ا��X إ�6...�، ورب ���ما��3م آ�?� ر���ن، رب ر���ن، ورب.  

  :اH ��ج�د

9�     إذا آ69 +* آ7 ��ل م0*c *+ �>* زادي أ�	�0 �+  

  +����6 ش�0ي أ<ــ� م� أ<�        + <�P ه( ا�c w ^Nـ��آ�

***  

ا�4�ة �� ا���(، ��وة أر�k ص���ت، ��Mم ��c رآ5��3، : �� ا�\ي ی��k أن �>�
 ��ن��(� ی��ً�� �_  

 
ن��_ ��L، واآ�ْ
 ������ت ����_، إذا �4Mت �� ی�م ��د�k ص�M، ه\ا ه� اآ�
 ��ن��ً(�، وح�س

�BPا� �� J  .ا���� إ�E اH، ه\ا �(

  ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� C* � َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 
  )س�رة ا��3gاء ( 


 ا�\ي f ی�M " :gل ا����3ء  �Pا����2 ه� ا� 
�Pا�\ي ا� 
�Pا����2 ه� ا� 
�Pوا� ،Hا ���� f ة�?X �?�


 ا����2 ه� �Pوا� ،Hا ��p B3ی f ا�\ي 
�Pا����2 ه� ا� 
�Pوا� ،Hوح� ا k� rMًا ی����Bق خf ی4

 Hع ا�g� fی��>2 إ f ا�\ي 
�Pا�."  

  Gَْ�ٍ; َسِ��ٍ� C ِإ��� َمْ� َأَ�� ا���َ- ِ�* � َیْ(َم َ�� َیEَ9ُْ� َم�ٌل َوَ�� َ�9ُ(َن 

�	Gا� �  : درس شN> ��2	�، ور+� :�


 ا����2�Pه\ا ه� ا�.  

��، وح��ظ ��E ا��>���Bت، �(c3 أX?� ا��3م   �g��� ج��t�2، و�?�� \ٌ�X رسأی?� ا!خ�ة، ه\ا ا�

  .دا�� ا�H�� ��4، �����2 ا��tiر���ن، !
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  :�r3 ا��3gاء وf أح
 أن أذآ� اس�L ی�Pل

 �0� ِإ�� ُم�PJِق        ه���2ِِ ی� س��*َرَم�Dُن َوّ���َ !ً�َ�PJُم  

***  


 وه� ا�\ي �ح   ��ی��، ���� ُM �4P2، ی�م آ�ن ح�ً�، ا��� 
��u cBَMِ 5� 
���ُ Lأن h3ة س���

�4��X 5?����5 آ�j ی�PلM �� Hرس�ل ا:  

0� ِإ�� ُم�PJِق        َرَم�Dُن َوّ�� ه���2ِِ ی� س��*��َ !ً�َ�PJُم  

�5 ن��L ��ی� آ�ی�� �Mلآ�ن ه   kا��� ذآ�ً� جًا، ��gا ا�\:  

  َوَأ<�2ُْ� َیGُ(ُ�(َن َم� َ�� َی0َEُْ�(َن C* َأَ�ْ� َ�َ� َأ<�2ُْ� ِ+* ُآ47 َواٍد َی�2ُِ	(َن * � َوا�J%0ََ�اُء َی�Pِ&2ُ0ُُ� ا�hَ�ُْووَن 
  )س�رة ا��3gاء ( 

  .أْي �� ��3?�، ه>\ا �Mل

   5� �iPس J\ه ،cٍآ E�� Eoأ� Lنtر���ن، وآ cBM آ�ن �� Eر���ن إ� س�iPت ا��5�z، أن ی�3د �3

��Bدة، �� ا��Piس ؟ اUدی�ن ا�����3 اUر��� ه�  L�3)و�2 ی ،�ً�Pu L�3ج Lنtا�>�ی2، وآ �?gه\ا ا�

 E�3� �?� �� ،�?� E�3� f ت، وآ���ت، وأ��3ل�����س، ی��3 ح�آ�ت، وس>��ت وإی��ءات، و�Pu

 ����� ،�ًM�uدة ����3إ�B3ا� ،yدات ����3 �����4 ا����B3ا�.  

C�ِ(َ9ْ	ُ�ِْء َوا�JَNْEَ�ْا �ِ:َ �  � َوَأِ�ِ� ا���َ��َة ِإن� ا���َ��َة 2َ9ْ�َ
  ) 45: س�رة ا��B<�3ت اQی�( 

  :ا��B3دة، ا���4م  

َ�� ا��:َ ;َPُِآ �	4َ��ُم َآَ�  ِ>یَ� ِمْ� َ�ْ&ِ�ُ)ْ� Gُ�P�َ �ْ(ُ��0َ�َ(َن�C َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم)9ُا ُآ(ُ�ْ�َ:َ ;َPُِ� ا�
  )س�رة ا��PBة ( 

  :ا���  

C�ُ�َ0ْ(ا َأن� ا���َ- َی	0َْ�ُPَ�ِ �  
ة اQی�( R97: س�رة ا��� (  

  :ا�Tآ�ة

  �C �ْ2ُ ُخْ> ِمْ� َأْمَ(ا2ِ�ِْ� َصَ=َ�ً! 423َ�ُُ�ُهْ� َوُ�َ�آ2ِ�4ْ� ِ��2َ َوَص47 َ:2ِ�ْ�َْ� ِإن� َصQَ�َ��َ َسَ)ٌ� َ�
  ) 103: س�رة ا����� اQی�( 

yدات ����3 �����4 ا����B3���.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� �� .���M ا�2�3 وا�c�3 ��!خ�ص - ا!خ�ص ) :149( ا�رس  -��

  26-11- 2006: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  ��3Mب ا��Gأ<* ���9س ا

  

  : خ�3ب ا��0م! � ص(ل ا�=ی� – 1

���� ا���س، و�5 أس���
 ا�O�Pن ا�>�ی2 أن اH ح����    Eروس إ�أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، أح��نً� ��(L ا�

E��3� ل�M ،5ی
 ا���س ���� ی��t� 2?Buص�ل ا�uی��:  

C �ُ(ُ��َی� َأی%�2َ ا���9ُس اْ:ُ&ُ=وا َر �  
  ]21: س�رة ا��PBة[ 

  : خ�3ب ا��Mص! م� ا�	bم�E� ��9وع ا�=ی� – 1

  E��3� ل�M ،5ی
 ا��5���z ی��Bu?2 ���وع ا�uا���ص� ��?2، أ�� إذا خ� 
uأ�� إذا خ�:  

C �ْ(ُ�ِ&ْ�َ �ْا��ِ>یَ� ِم ��َ:َ ;َPُِآ �	4َ��ُم َآَ�  � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم)9ُا ُآ(ُ�ْ�َ:َ ;َPُِ� ا�
  ]183: س�رة ا��PBة[ 

Cِد)Gُ0ُ�ْ��ِ َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا َأْوُ+(ا �  
ة[ R1: س�رة ا���[  

C-ِ�ِ�Gَ�ُ �̂   � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َ�
  ]102: س�رة Oل ���ان[ 

��� ا�=روس �q3ب ا���0M� ض�ورة:  

  

  :ـ خ3(رة ا�خqص 1

�L ا�رس إ�u E�ب ا�2�3، إ�E رواد ا����ج، إ�E ا��5���z، �>5 أج أح��نً� ��ورة �4Mى إ�E ��ج  

 P� ،_ی���ب ا��ی�ء إ�� Mًا، و��Zآ �ً�� c�3� M ص�ب ا!خ�� �� Lأن 
Bا�� ،Hا Eا����>�5 إ� Eإ�

  : �>�ن آ�h �� خ�ق ا����ق وأن f h��3g، �\�_ أح ا����5�3 ا��t� EPر�5�3 ص����ً� ��Pل
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  ))إw ویE> �g�- مG+�9ً� م� ش=ة خ(+- م� ا
  م� م�29 وا�=ًا(( 

  :ـ أه	�! ���ن ا��E9ق 1


 �� ا���م �P5 ی��zا�� ����� ،�ً���وأ�Mل �>2 أی?� ا!خ�ة، إن ا�����y ی��3 �� ح�ل واح أر�5�3 

Lوح�ص Lة خ��X 5� fًأر�5�3 ح� ��   .ا��اح

  X رك إن�Bرس ا����ع ا!خ�ص، Uن ���M ا�c�3 اخ��ت �>2 �� ه\ا ا���Pء، و�� ه\ا ا��� Hء ا�

4 ا��gك Mأ f ك�g5 ا���T وجc أE�p ا���pUء �5 ا��gك، أن� ح���� أ��ث  Hوا ،�P� ص�خ!��

 ،�?�O ن����T وج��p c ��ج�د إu�Mً� �� ا�2��3 ا!س���، ن�5 ��  H cك ا�(�� وا����gا�(��، ا�

ه� �5 دوB3ذا ن�Bن� أص��م آ�� إ�?ً� واحًا، �>5 ا���iرة ���h �� ا��gك ا�(��، �c و�� B3ن ،Hن ا

ه� �� ا��gك ا����، ا!ن��ن أح��نً� ی�5P ص��L أ��م ا!خ�ة ا�>�ام، وf ی�L��� �� �?�P، دخ��� �� ��ب 

� ����� ،�ً[�X c�3ح �2 ی��ً� ص���ً�، �Sن �2 ی� c�3ح ی��L �5 أ��اب ا��ی�ء وا����ق، أح��نً� إذا �

 وkM ح��]\ �� ا��gك، وأ�Xك ن��k� L اH، ��\�_ أی?� ا!خ�ة �� �5 آ��ب �� P� ،L������Zء ا���س 

2<��  ی�Pل واحMص، و�أ ��ب ا!خB� ی���ه\ا ا�����ع : ا��LP أو �� ا��ی* و�2e3 ا�>�
 ا�

  : �uح آ��Zًا، وا�(�اب

  �C �َ�9ِ َوَذآkِ+َ �ْ4ّن ا�>4ْآَ�ى Eَ9ْ�َُ� ا�ُ	bِْم

  : أ��دی� :�g	! أص7 +* ا���9ت

  

  ِإ<�َ	� اْ�َ ْ:َ	�ُل ِ������49ِت : ا�N=ی� اxول

�َ�ُ� 5ُ�ْ ا�bi�َ�ِْب َرِ�َ� ا���Mَ Lُbَل  ُ Jوس�2 ���� روا L��� Hا Eص� �Bل ا���Pخ�ة ا�>�ام، یUأی?� ا : hُ3ْ�َِس

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َیَ Lُbا�� Ebَص� Lِbُلَرُس�َل ا���Pُ :  

 ))�2َ&ُ��َأْو ِإَ�� اْمَ�َأٍة  ِإ<�َ	� اْ�َ ْ:َ	�ُل ِ������49ِت، َوِإ<�َ	� ِ�ُ)47 اْمِ�ٍئ َم� َ<َ(ى، َ+َ	ْ� َآ�َ<6ْ ِهْ#َ�ُ�ُ- ِإَ�� ُدْ<َ�� ُیِ

  ))َی�2َNُ(ِ9ْ َ+2ِْ#َ�ُ�ُ- ِإَ�� َم� َه�َ'َ� ِإَ�ْ�ِ- 
 ] L��� y���[  

  : و�� روای�

 )) !ِ�ّ49���ِ( (  
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��ام   Uا J\وأدرك �� ه ،�ً����5 ص�ة ا��(� أر�5�3  j��� �� 5����4ا� إخ���� ا�>�ام، أحُ

3 ا�q�g، و�Mل� �Pِس�� �5 ا���م، ��س�� L�\ة ا!ح�ام، ��ة أخ��B<� ا!��م k� 5�3ر�Uل : ا�Pذا ی��

�����ج،  f����L  ا���س ��� ا���م ؟ أر��3ن س�� �5 أجc أن ی��Tع إ�(�ب ا���س، أنL رجc ��زم

  .�>��Bة ا!ح�ام �� ا�j4 اUول �k ا!��م

   
��5 ا����Pت ا�ی��� ��5 ا����ج ه��ك دن��، ه��ك إن��ن ی� LنU ،�ًZB�أن� �� اخ��ت ه\ا ا�رس 

و ��L ص��ت ا����iة، خL�4 ی��LP، وه� �5 رواد ا����ج، وح���� f ی>�ن ا!ن��ن ���B� �ً4

�B�)�  .�pی�B و

��jR�I���� �M  ه\ا L� �� �ًرس� آ������ ا���س، ا!ن��ن خ�رج ا�� Eج?ً� إ��� q�� رسا�

وا��\اآ�ات، وا����ه� وا����ق وا�uUوح� وا��B* ا���ص، ه\zX Jون ��i� y�3�ب ا��ارس، �\�_ 


 رواد ا����ج u�ب ا�2�3، أن� أخ�Bu?2 ���4ص��ت ا�ی5، ا!خ�َص ا!ْخ�َصuأن� ح���� أخ�.  

  :مbش�ات :=م ا�خqص 

  :أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، cBM أن ن��� �� ا��ی* �5 ا!خ�ص أ�r3� 2<�i ا���Xzات

   5�� c�3ا� jن اخ��S� ،_ص��� �� q�� �Bس� �Xz� _ �?\ا�5 خ���ـ إذا اخ��j ا�c�3 �� ج���_ 

�E�3 ذ�_ أن  خ���_ و��5 ج���_، ی��3 خ���_ وحك ج���_ �k ا���س، ه\ا �q�� �Xz �� ص���_،

  .ه��ك خ�ً� �� ا!خ�ص

  �ً�Rل دا�P�أخ�_ ـ و k� �B�u ل���ی� ا���س �_ أو �k ذ�?2 �_، �_ أ� k� c�3ا� jأن� : ـ إذا اخ��

 5� �e�oی��ن ا��U�� 2�P�� ،
أ���o وجL اH �?\ا ا�c�3، صر �5 ه\J اUخ��p jM�� h ���س

ه� �3 ا���م، �E�3 ذ�_ أن_ ح���� ����ه� ��ی أن ���(ي �ی�?� وث��ءه�، وا����3 ا��B�i، أس��

ة���� واج?�_ ��� 2� jM� 5<���L3M ح��h اUی��ن ا��� إ��?� ی ا������ fأ �e�o.  

  :ا!خ�ص ی��3 أf ی���o ا�k� c�3 ا��ی� أو �k ا�\م، �Mل �E��3: إذًا

  ُ)ْ� َ'َ�اًء َوَ�� ُشُ)(رًا�C ِإ<�َ	� ُ<0ِ3ُْ	ُ)ْ� ِ�َ(ْ'ِ- ا���ِ- َ�� ُ<ِ�یُ= ِم9ْ
  ]9: س�رة ا!ن��ن[ 

���� ث�ن�� J\ه.  

�Z��Zا� ���س>���: ـ ا�3 L�� _�����د  fإ L?خ��4ً� ��ج Hا Eإ� kی�� c�� 5� ��.  
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  : ا�0	7 ا����� صE> !N��! و'�	�!


 ـ جTاJ اH خ��ًا ـ أنtBن� ���P�P را�3R، أن ا!ن��ن ��� ی��  �Bu k� ���Pا�� �BX 5� ،�iف �5 خ

ل آ����ء د�L، ا���i یرك B�� L� lو ی���� L� ی>�ن ��� ،���i� �BX 5� ،ض�� �BX 5� ،�B�4�

ة ا������� أن o5 ��>� ا�(?�ز ا�?���ن� ا�� qغ ی�������غ، وا���غ ��_ ا�(?�ز ا��B43، وا����

ه� وزراء، أه2 وزراR?� ا��ة ا������� ��>� oوا� ،�iا�� Lاج��أ��ًا  �i3� ���<ة ��ق ا�p ،�e<�

 jR����� ،
�Pا� rBن kی�� Lح ی�س��أس���، أول س L3� �e<ا� ،�iا�� Lزی� داخ���?� أن ی�اج��

 B<ا� Eأ��ا إ� cح ث��* ی�س�س ،
یTداد نLB�M rB، ا���ح ا��Zن� ی�سc أ��ا إ�E ا��5��R یTداد ا��ج�

 Eإ� kا��ا� ��Uا ،�����اUو��� ا����y���� ،��i ���3?� ����ا�� ا�م ���3�ت ��S� fاز آ��� س>� إ

 !u�ق ه���ن ا��(�� س��>ً�، ������B3 اQخ� �Tجً�، B<ا� Eأ��ا إ� cی�س qا���� ��Uوا ،إ�E ا�(�

 h��������، �� أن_  
�Pت ا����� ،k���� �oج، وا��T� م�\�_ ه\ا ا�?���ن ی�Pب �5 ا�(��i، ا�

��ً� ص���ً�، �� أ hآ� �� ،�ً�?X hآ� �� ،�ًMص�د h5 ح��_، �� آ�� h�ن_ خ�h ا!ن��ن، خ

���iً�، �� آ�h رح��ً�، �� �\�h�\� ،_��� 5� h �5 وh�\� ،_�M �5 خ�B�_، �� ا�\ي ی�c4 ؟ ه��ك 

 ،5��Rا�� 

، وی��r وج��Pت ا�����ه���ن Oخ� ��3آq ی�سk اUو���، وی��r ا���o، وی�Tل 

Rح س>�ًا زا�iی f �4� أو أن ،ًا، ا!ن��ن ی�3g ��اح�، و�t�iن���، و���3دة، �\�_ إذا أردت أن ��3

  .�tس3 ا���س

ا��gء ا��ه� أن ا�c�3 ا�L� ���4 وزن آ��B �� اQخ�ة، �>5 �5 ی4ق أن ا�c�3 ا����4 ص��،   


 ����r، ا�c�3 ا����4 أو��� واس�3، ا��M rBا����4 ن c�3ا� ،r���� �o�c�3 ا�c�3 ا����4 

 ،kه���ن ا��(�� ه���ن ا����� 
�)�ا����4 دم س��ل �� �� ج��iت، ��\�_ ه\J ا�?���ن�ت �Xء 

 kه���ن ر� ،�oا�� r���� ه���ن ،�oا�� kه���ن ر� ،�?P��� ه���ن ���ه���ن ��س�k اUو

  .5��R، ه���ن ����r وج�
 ا��5��Rوج�
 ا��

��ً� ص���ً� خ� c�3� أی?� ا!خ�ة، ��(�د أن _�\� �t� H �ً4نh أس3 ا���س، إذا أردت أن �>�ن أس3

  .ا���س �tس3ه2

أ �5 ا�����، �5   Bم یfQا yی�u ،مfQا yی�u ن���
 Oخ� أن �Bu ث��أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ح

 f م ا���fQغ، ا��ا���اس ا���q، وی�(�k �� ا���3د ا���Pي �� ا����ع ا��gآ�، وی��cP إ�E ا�


 أن یk�P !ن��ن أح أس��نL وf ی�� k�i����c ��ج�دة ��Biا� �iغ، ��� ی���� ا���غ، �� �gMة ا�

 ،Jا���یr أن ی���c ا���ر، ��� أث��ء ن�� ا��5 ی�4
 ا���یr أ�f 2 ی4ق، ی>�د ی��ج �5 ج�
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��E ا��5 ی( ا�43
 ا�\ي kiM أر�k �5 ا��3gة، آc ه\J اfQم �5 ه\ا  Lی��� 
�Biا� k�uذا أS�

43
ا�  

  ه7 ���0 أن +* '�	Q �(ا��ت ���� 

��gة    E2 إ��Uا j���� h��� وإن ،�g3ا� E2 إ��Uا rان�� hP�pم ��ا��ت، إن أfQا yی�u E��

ن ���zً� أ��Zل، إن?� ��ا��ت ا2�U، �5 ا�\ي ی��>2 �� ه\J ا��Bا��ت ؟ ا����� ا������ ����یr، إذا آ�

  .آ�نL�fO h خ���� جًا


�Bu ث�� أخ
 �5  ح�Bu ،�?�ه\J ا��4P، ���3 روی�?� �>2، �>5 اQن ه� ���س�B أن ی�3د س��

 ،�eا�� hء ی���X ،�3ء�Uن �� ا�u����� �4ب� rح>���، ج�ءه2 ��ی E�g���� إخ�ان�� ا�>�ام

L� ل�Pی J5�َ ی�3د c2، آ��� دخ��B� : L?وج ، أن�� راض �5 اH، ی� رب، �_ ا���?X، ا�وس?ً �أهً

J أنL ����، ن?gی JورTإن��ن ی cآ��� دخ ،h��� وا���ض ،*�Bوا���ض خ ،cR���� ،ح�� ،�B�u L��

 J\5 �� ه<� ،Hا J����ودة وراض �5 اH، وی�kB ه\ا ا�>�م �>��� ا��� H رب ا��P� ،5����3 أی��� �3

،L���p Eخ�ل إ���E ا���LB ی����q ا������ن ��E ا� �o�وا�BuUء  ا����o س� وس�� وج\ب، إن 

���L إن��ن �Mل cآ��� دخ ،H ������� Lن�� ،H5 ا� ���J، ن��L را��: ی����ن إ��L، وی���ح�ن 

 أن�� راض �5 اH، ی� رب، �_ ا���?Xا.  

واH أی?� ا!خ�ة، �� صیy ح��2 أص�
 �?\ا ا���ض، و��P س��� ،5�H�� 2�P زوج�L إنL خ�ل   

 H، ی� رب، �_ ا���، ی� رب أن� راض، ا!ی��ن درج� ����� جًا، ا�����5 �� س�L�� h3 إf ا���

س��Bن اH، ����، وج�ء ��یO rخ� إ�E ا����o ن��?�، وا�BuUء ن��?2، وا������ن ن��?2، �� 5�ِ 

ن�B �� سLBّ ه\ا ا���یr ا��Zن�، سّ
 ا�ی5 آtنL اس���oر، ص�ت f ی���c، را��R آ�ی?�، ��gؤم، 

 h�Bب، أص�Bس H�� 2�Mأ ،L�� ی�?�ب c<ا� ،ه\J ا��3iM ���o �5 ا�(��2، ی�Pع ا�(�س �� ی(�LB أح


 و�Mل ���Biل ��: ه\ا ا��M ،�?م ن��fQا ،Lا���ض ن�� E�g����� دّرس : f ولUا rن ا���یtآ

2�Uا��ت ا�� J\2، ه�tی�.  

ی5  ��� �M�� L� q�� ع�������  ه\ا ا�����ع أن� أخ\�L �5 �(��، �>5 ا��� ���M �?إن ،�ًM�uإ

 2�U5 ا� cا��ت، ��ص�Bا� J\ه hP�pأ r��3ی�ت ا���ی� h3��ه��ك ��ا��ت أ�2، �>��� ار ،����

�T وجh��� c ا��Bا��ت ��E ��4ر�?�، وان?��  H5 ا� rا���ی ا��g3، وه� ����c، وآ��� ا��3

cی��� f c<g� 2�Uا.  
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  O ه���ن J�� 5�zه���ن �\�_ أی?� ا!خ�ة، ا�� ،���خ� ��p ه���ن ا�>�e، ه���ن ی�سk اUو


، ه���ن ی3B* ا���ور وا���ح، ��\�_ إذا أردت أن �Pت ا����� rه���ن ی�� ،�oا�� rی��

   .اQخ�ی5، ا���4ص��3 �tس3

 L�oX 5� ،_��4����3 ��� ی� fو ،ي، آ5 �� آ�� أریB� ،ي، آ5 �� آ�� ��ی أآ5 �_ آ�� ��یB�

�t�� 5�  .�� أ�L��i ��ق �� أ��i ا���5��Rذآ�ي 

*>�rی� ا�=Nُصَ(ِرُآْ� َوَأْمَ(اِ�ُ)ْ� : ا� �  ِإن� ا���َ- َ�� َیgُ9ُْ� ِإَ�

�Lِ�ْ�َ : أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، حی* Oخ� ��y�3 ��!خ�ص َ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة �Mََلَ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ

2َbَوَس� :  

  ))َ�� َیgُ9ُْ� ِإَ�� ُصَ(ِرُآْ� َوَأْمَ(اِ�ُ)ْ�، َوَ�ِ)ْ� َیgُ9ُْ� ِإَ�� ُ�ُ�(ِ�ُ)ْ� َوَأْ:َ	�ِ�ُ)ْ� ِإن� ا���َ- (( 
 ] 2���[  

2 ��ق   ����ة آ�z� �� h��� إس��� آ��B �� ا���oب، اUی���>�، ��م ث�ث� و��5�3، ون���T �� أ

��ا��Zن�� ��g ��ً� ی�م اUح، ن�h ��  ه��ك، آ�ن ه\ا ا���ق ��Pًا ��z���ات ا���P، وص��� ا���

 cِ��3� ذاS� 5 ا����\ة� h��uًا، أص���B ا���م اUول اس��h3 إ�O�M Eن آ�یk� 2 أذان ا��(� راkR ج

h�Mأ�>�ن�، و Hث��ة، واz� اءة�Pع، و��gو�� ،kR�4ت را� L�Mی��4 ا��(� �� و �Pی�c3 ه\ا : ا��

 اH 5�ِ آc رؤس�ء ا�� cأ�� c��3َلا��Mَ _ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ qِ5ْ َأَن�َ ،���zد �� ه\ا ا������ : Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ

2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص�:  

 )) Wُ���َ َ�َ -ِا��� �  ))َآْ� ِمْ� َأْش0ََ� َأcَْ&َ� ِذي ِ�ْ	َ�ْیِ� َ�� ُیbَْ�ُ- َ�ُ-، َ�ْ( َأْ�َ�َ� َ:َ�
  ]ا����\ي [ 

 ی>�ن ا!ن��ن �� ا�رج  M ،��Bآ Hا �� ی>�ن ح�جL�<� ،�ًB ��ص�ل ��H، وه� M ،ن��� اfج������ ا�

_�\�:  

  َخ�ِ+Dٌَ! َراِ+�2َPِ0َ�ْ)َ�ِ 8َ�ْ�َ *C !ٌ0َ َآ�ِذَ�ٌ!* � ِإَذا َو6ِ0َ�َ اْ�َ(ا0َ�ُِ! 
 ] �3Mس�رة ا��ا[  

  M rوا�\ی5 آ�ن�ا �� ا���� ،rی�م ُه2 �� ا���� ��tی M 2�Pی�م ه2 �� ا�\ی5 آ�ن�ا �� ا� ��tی 

 Hا ��ا�2�P، خ���� را����iB��� ،�3 أن ����ق �P�� fی�q ا��P�� c� ،�gBی�q رب ا��gB، أن �>�ن 

E��3� ل�M ،�ً��B��:  

  ِ+* َم0َGِْ= ِصْ=ٍق ِ:9َْ= َمQٍ��ِ ُمPَGِْ=ٍرC* � ِإن� اْ�ُ	�Gِ�Pَ� ِ+* َ'��9ٍت َوَ<2ٍَ� 
 ]��Pس�رة ا�[  
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  : إذًا  

  )) ا���َ- َ�� َیgُ9ُْ� ِإَ�� ُصَ(ِرُآْ� َوَأْمَ(اِ�ُ)ْ�، َوَ�ِ)ْ� َیgُ9ُْ� ِإَ�� ُ�ُ�(ِ�ُ)ْ� َوَأْ:َ	�ِ�ُ)ْ� ِإن� (( 
 ] 2���[  

  :�Mل �r3 ا��3gاء  

  آ9G=ی7 :�� �&� ا�	#(س      '	�ل ا�#�� م� �&� ا�E9(س

***  

� ا��جc َج��ل، �>5 آ��L �\يءأح��ن� ی>�ن �.  

و ��pً� وأ�����p L��B جًا، و�>�2 آ��ً� �\ی]ً� جًا، أح ا��ج?�ء �Mل �L آ���  ��ة l�X أن�y جًاBی

L� ل�M ،�3Rرا :_�ِBْ� cZ� 2�<�� _، أو��آ cZ� qB�� إ�� أن.  

!��E> !��� مq(دب +* ا� Pا� :  

���j، واf H أدري ��ذا أ�Mل، أن� f أصق أن ی�yi ا��5�z �>��� ��ح�g، ه��ك آ   5�zت ا�����

آ��Zة، ه\ا ا�\ي �(�ي ��E ���نL ه\J ا�>���ت واH �� أس�k�i أن أ��e?� �� ح���� آ�?�، ه\ا إن��ن 

��ح� �����، ��q ا��5�z �����ح� وf ا������، آ���ت ا��3رات، آ���ت ���ت ا!ن��ن، آ���ت 

�5�z� 5 ؟ واH  ا���Bب ا��خ�l، آ���ت س�Bب أهc اUز�M ا�������5، هc ه\ا ی>�ن �� ا���( ؟

 5�ا�\ي f إ�L إf ه� �����c وأ�j أ�c����� j أن ی�yi ا��5�z �>��� ��ح�g، أو أن ی>�� 

ا��3رات، أو أن ی�yi �>�م ���oم، أو ��goش، أو �Tاح ج���، ه\J آ�?� ص��ت ا�����5�P، ص��ت 

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَل َرُس�ُل: ا�����، ص��ت ا�������5، َ�5ْ َأَن�Mَ _ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ qَِلَ Lُbا�� Ebَص� Lِbا�� :  

� َیْ��GِPََ� ِ�َ��ُ<ُ-، َوَ�� َی(( �P�َ -ُ&ُ�ْ�َ �ُ�GِPَ�َْوَ�� َی ،-ُ&ُ�ْ�َ �َ�GِPَ�َْی ��P�َ =ٍ&ْ:َ ُن�	ِإیَ �ُ�GِPَ�ُْخ7ُ َرُ'7ٌ اْ�َ#�9َ! َ�� َ�� َی=ْ

 -ُGَiِا)َ�َ Wَُیْ َمُ� َ'�ُر((  
 ]   ]أح�

  U���3ا ا�ب�iا��أة ���3 �5 ا�� h��M ،����4ام، �� : دب �5 ا��M 5، إن زوج� صّ�ام���zی� أ��� ا��

إن?� �g>� زوج?�، ��q ه\ا ����ع : ��رك اT� _� Hوج_، �Mل س�ن� ���: ان�LB س�ن� ���، �Mل

ی� ه��، ��ذا اخ��رت ه\J ا���أة� : �M�� f ،2R�M c2، �� ا���Rام، �� ا��?�ر ص��M �3 ص�ام� L�

  :إu�Mً�، وأن� ���و�� ��L، ا�Mأ ا�O�Pن ا�>�ی2

َ+َ	ِ� * ِإ��� َ:َ�� َأْزَواِ'2ِْ� أْو َم� َمَ�َ)6ْ َأْیَ	�ُ<cَ �ْ2ُ�>kِ+َ �ْ2ُْ�ُ� َمُ�(ِم�َ� * � َوا��ِ>یَ� ُهْ� Eُ�ُِ�وِ'gُ+ِ��َ �ْ2ِ(َن 

CQَ�َِوَراَء َذ �hَPَ�ْا  
  ]س�رة ا�����zن[ 
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����ق وا���اط، و��Bدل ا�Tوج�ت، وا�3�Uل ا�������، وزن� ا�2R�?B، وزن� دخc ا�(�q، ودخc ا  

  : ا����رم، آc ه\J اfن��ا��ت �����?� آ���

Cُهُ� ا�0َ�ُْدوَن Qَ�ِ�َو ُ+َ Qَ�َِوَراَء َذ �hَPَ�ْا �ِ	َ+َ �  
  ]7: س�رة ا�����zن[ 

  :ا�Mأ ا�O�Pن  

�ًE�Eَِخ qً	ْ�َ 6ْ�َ	َ�َ َه���Jhَ�َ ��	�َ+َ �C  
��اف[ U189: س�رة ا[  

  .��goه� f �(�ح ا����ء إu�Mً� آ���  

E��3� ل�M:  

C �ً&4��َ ا َص�0ِ=ًا)	ُ�	�َPَ+َ َء َ+َ�ْ� َ�ِ#ُ=وا َم�ًء��ا�49َ �ُPُ�َْأْو َ��َم �  
  ]43: س�رة ا����ء[ 

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb ا  َ Lُbا�� Ebَص� �B���3ا �5 ا���ن�� آ�?� أدب، O�M دب، ه��ك آ���تUن اO�P���3ا �5 ا��دب، U

  .����3ا �5 أص��ب رس�ل اH اUدب

  qpث <�G م��M ا�خqص 

��E ا���Pط ا������    Tأن ی>�ن ا���آ� E���5 أ<� ،��Bص ��ب آ�ع ا!خ��أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ��

  :ا�Z�ث

 c�� ،L�ج�� �� fو L�خ�� �� f ،J���k� L ا���س أو وح jی��� f lة، وـ ا������Bدة واح ،اح

  .ان��Bط واح

lم ـ ا����\��� fی� و���� f ث�tی� f.  

cP� 2� �3دة، وإن���� J�3gی LB�M �� EPء ی��X ���<ن ا��U ،���<���� �3gی lا���س : ـ ا���� أن� أس3

cی��ن �� خ�!��.  

���rی� ا�=N9! : ا��N� م� ه�  

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ2َbَل َرُس�ُل : َ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة �Mََل  َ Lُbا�� Ebَص� Lِbا�� :  

َ�� َسْ&ِ� ِم�iَِ! َمْ� َه�� ِ�Nََ�9ٍَ! َ+َ�ْ� َی0َْ	�2َ�ْ ُآPَِ&6ْ َ�ُ- َ�َ�9ًَ!، َوَمْ� َه�� ِ�Nََ�9ٍَ! َ+0َِ	�2َ�َ ُآJْ:َ -ُ�َ 6ْ&َPًِ�ا ِإ(( 

;ْPَ(ْ�ُ �ْ�َ �2َ�ْ	َ0ْ4َ�ٍ! َ+َ�ْ� َی��َوَمْ� َه�� ِ�َ ،lٍ0ْ6ْ ِض&َPِ�2َ�َ ُآ	َوِإْن َ:ِ ،((  
 ] 2���[  
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�5 ه2ّ ����� ��2 ی��ki أن یL� �� ،�?��3 أج� إu�Mً�، �� اس��iع أن ی��ق، وج �� : �>5 ه�� سzال

�?��ِ�  .ا�h�B أ��Xص�، ��2 ی��ki أن ی��ق، �5 ه2 ����� ��?� ذا��، ��م �� 

_ fOف ا�ن��ت، ج�ء �5 ی?�q �� أذنL أن ا����P �� ا����، 3Buً� أ��ب �ًZ� �g?�رًا �l�g ی��  

 2e�� ی� أن�Bا� �i�� ه\J اUرض آ�?� ��gع، وأس�3ره� رخ��4 جًا، أنh ح���� ���Bع ���Bء ��(

م ���Bء P� ،��4ی f cصUس�3ه�، ه� �� ا k��ار ����� Eذا ��زت إ�S� ،����� Eرض إ�Uا J\ه

ی� ا��iت أن ��2e ه�B��� ،خ��� دن��ت ��، وار��k ا���3، ��(��� Eزه� إ����رض أن Uا J\

��Bا���س ���5 آ ��  .ه� 

  !!! إی�ك وا�(�(ف +* خ9=ق م�0د ��=ی� 

   ،�B)�� ة��� cآ E��ة Mو أن?� ح�Bی�ة ی��ة أح إخ���� ا�>�ام �L زوج� �رس� �� ث�ن�ی�، وا��

 ��Zه�، وآ��P�� �� ،�?�4� �� ،�?��إی �� ،�?�fن�ی� خ��ً� �5 �����5 �� إذ�Zآ�ا ا���رس�ت �5 ا��

 hBأص� ،f ،h��� �?�3� ؟ c4رأس?� ا��(�ب، �� ا�\ي ح E����X ،�?giهت �3 ��k س��ات 

L� h��M ،�?رأس E��
 أن ��k خ��را �Biة رأس?�، ���4?� ا�هc ی�>5 أن : ���ض ���ل �� ج�

�� ( أ�k ا��Bروآ� ��iصf�3 اgل)ا��M ، :ح� _ِ� 
�B�� ،f Hه� ا�?P� �3 خ��را��أن  
�س��، ی(

  .����(�ب

 T� Hل ا�M ��� ،�Pً�Mی� ���ً�� دQا �� LنU ،إن��ن EPXی5، ه\ا أأEPX ا���س �5 آ�ن �� خ�ق ��3ٍد ��

cوج:  

ْ(Wُ��َ َوِ'ْ&ِ�ی7ُ َوَص�ِ�ُ� اْ�ُ	bِْم�9َِ� � ِإْن Pُ�َ(َ�� ِإَ�� ا���ِ- َ+Gَْ= َص6ْhَ ُ�ُ�(ُ�ُ)َ	� َوِإْن �gَ�ََهَ�ا َ:َ�ْ�ِ- َ+kِن� ا���َ- ُهَ( َم

C�ٌ�2ِfَ Qَ�ِ0َْ= َذ�َ !ُ(َiِ��َ	َ�َْوا  
  ]4: س�رة ا����ی2[ 

  :هc �5 ا���P3ل ��gR�3، وأخ�?� اس����ر  

C �ٌ�2ِfَ Qَ�ِ0َْ= َذ�َ !ُ(ُiِqَ	َم�9َِِِ� َوا�bْ	َُوِ'ْ&ِ�ی7ُ َوَص�ِ�ُ� ا� Wُwَ)ُْهَ( َم 
  � َ+kِن� اَ

ت إذا Pم، إن?� ا��أة ان���ت ���ة ا���eم ی�ث اس����ر ا��Pى ا�(�ی� وا���Bی�، و�Mى ا5�U وا!Pان�

5����<�.  

��2 �5 ه� ا��iف : �� اQی� �Xء ��q وا��ً�، �>r3� 5 ا�����ی�M 5ل  �� y��� �ً�3دی� hإذا آ�

� �����ب ��P� 5�4�g �� ا�O�Pن وا��5 ����� cوج T� Hخ�، �\�_ اQل ا�M ،ب ا���ا����� 

E��3�:  

C-ِ�ِ)ْ�ٍب ِمَ� ا���ِ- َوَرُسNَ�ِ 0َُ�(ا َ+ْ َذُ<(اEْ�َ �ْ�َ ْنkِ+َ �  
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  ]279: س�رة ا��PBة[ 

�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة �Mََل  َ :2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :َل�Mَ Lَbا�� bِإن :  

  )) Gَْ= �َذْ<Nَ�ْ��ِ -ُPُْ�ِب َمْ� َ:�َدى ِ�* َوِ��¥� َ+(( 
  ]ا���Bري [ 

 Hن ا��Bس !!! y4��� ،يء�� L�<� ،��ً�3� ��ً�z� ی>�ن M ،j�3ا�� �?P� ص أح��نً� ی��\ذ��XUا r3�

L�fه� ��يء ��?�، �����5 �� إذ ��?� L�.  

و أ  Bی L�J ��آ�B، �� أث��ء رج���ن ��آh�� L�B واH أ��ف رجً� ه� �5 ����ء ا��gم اUج�ء، 

 cا��� ،��� ��?� cح ا����ص! ��آ�B أخ�ى، �5 أد�L وور�L آ�
 رس��� أن ه\ا ����ن�، وأن� ���3

 
���� خ���� جًا، ی�>5 أن ���4 �� دk� ،yR�M ذ�_ آ�B?�، �� أث��ء آ���� ا��ر�M ج�ء ص�ح

����� وج�B، �2 ی��ك آ��� �\ی]� �� نL�3 �?�، اH ی���� Lة ا����رة، و��g�_، �?�� �ِ�د أ�i_، خ\ 

 �� LR�MT� Jر��، �tح أص�� ،ygث�ن� ی�م ح��� خ�رج د� J�� Lا����رة ا���� 
أ��3ف، ه\ا ص�ح

L� ل�P� ،����ف ا��Tر : hس J������دJ ا���Pي،  kiP� امأن� س��� وOخ\ك، ��kM �� ح�دث ص

���J آ���g� Lل ��Pون س��، وه� ی�g�  .و

  )) ِ��¥� َ+Gَْ= �َذْ<Nَ�ْ��ِ -ُPُْ�ِب َمْ� َ:�َدى ِ�* َو(( 
  ]ا���Bري [ 

   ��?�� L�?�� ًج�، أو��� fاzأو س ��ً� L� 
4��� q�)� ،cوج T� H ب �5 إن��ن و����P� إی�ك أن

�T وجH�� ،c ی��رب اث��5، ی��رب ا���ا��، و H ر، ه\ا و��ّP� f Lأو أن ،��u�� :  

  ))Gَْ= �َذْ<Nَ�ْ��ِ -ُPُْ�ِب َمْ� َ:�َدى ِ�* َوِ��¥� َ+(( 

  ا�خqص ا�خqص 

أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ا�����ع ی�y�3 ��!خ�ص، و�k ا!خ�ص ی��c��M k ا�c�3 وآJ��Z، و�5 دون   

 ،�Bن fو ،_�َ� f ،
، وf یL� 2�3 أح�Pدة ا��B�إخ�ص f ی��c��M k ا�c�3 وf آJ��Z، وا!خ�ص 


 B�M_، ه c��o�B وجL اH، أن� .ه��ك إخ�ص ی���ج إ�E إخ�ص، و��\�_ ا!خ�َص ا!ْخ�َصMورا

أE�p ا���pUء �5 ا��gك، ا��gك أخ�E �5 د��
 ا����� ا����اء، ��E ا���4ة ا���4ء، �� ا����� 

  .ا����eء

   ،c����� ؟ �?�g� ص�ت k��� cص��ة ص��ء ؟ ه E�� cن��� �� ا��� �g� k��� ی�>5 أن cه

��g��� 5ك أخ�E �5 ذ�_ E��3��� ك�Bي، ی�M ��p ،LB�� �Rج�ر، إن��ن ج� E�� 
، وأدن�J أن ��
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 5�َ ،cBP� �� دبt� _�4ن، أو أن إن��نً� نQا L3� ���4� �� اء، أن�T3��� ع�Bًا، یخ f ،Jti��L�4 أ�

  .أنh ح�E �����4 ؟ أخ\�L ا�T3ة ��!ث2

  :��)� ���P(اض� وإی�آ� ا��0( 

ی، أ�� ��ب اfن>��ر إ��� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ��X ازدح�م L����E اH ا��3ا H، ��ب ا���3 �� اUرض 

���L ازدح�م أ�ًا q���.  

��Xل، ج��ب، ��ق، ��h، أ��q ������س�B، أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ه��ك سh ج?�ت، �Xق، �pب، 

  :؟ أر�k ج?�ت اح��?� إ����M ،qل �E��3آ\�_

  َأْیِ=ی2ِْ� َوِمْ� َخ2ِEِ�ْْ� َوَ:ْ� َأْیَ	�ِ<2ِْ� َوَ:ْ� َشَ	�2ُ�9�َ�ِVَ�َ ��pُ � C�ْ2ِ�ِiِْ� ِمْ� َ�ْ�ِ�
��اف[ U17: س�رة ا[  

�5 ��ق و��h، ا��iیy إ�E اH ���وس �5 ا��i�gن، و�uیy اfن>��ر أی�ً� ���وس،    >�2�5 �� <�

E��3� ل�M ،ن�i�g��� (�ه�ت�ا kر�Uه��ك ح�اس�، و��ق ه��ك ح�اس�، أ�� ا h���:  

 �َ�GِPَ�ْ	ُ�ْا Qَ�َ2ِ�ِْ� * � َ�َ 0ُ�َْ=ن� 2ُ�َْ� ِصَ�اiِ�	َِ<2ِْ� َوَ:ْ� َش�	2ِْ� َوَ:ْ� َأْیَEِ�ْ2ُ�9�َ�ِْ� ِمْ� َ�ْ�ِ� َأْیِ=ی2ِْ� َوِمْ� َخVَ�َ ��pُ

C �ََ�ُهْ� َش�ِآِ�یrََوَ�� َ�ِ#ُ= َأْآ  
��اف [ Uس�رة ا[  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -س���� ا������ ا!�� .ا������ ا!س���� ـ ��Mی� س��آ�� وإداری� ) :150( ا�رس  -��

  08-06- 2007: ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� ���ری6

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 8E9(آ��ت ا���م� م�ا'0! ش�م�! � =� w:  

��4ی� �t� ،ci3ن� �5 ح�Q 5خ� أری أی?� ا!خ�ة، دروس ا������ �������، وآ�?� ��4رة، واQن ا�  

��ت ���3(� إن �Xء اH، ا!داری� ��أن أ���� ��Mی� س��آ�� إ�E اH، ����ً� إ��?� ��Mی� إداری�، وا���

أؤخ�ه� ��?�ی� ا�رس، أ�� ا����آ�� ��!ن��ن ی���ج �5 وhM إ�O Eخ�، �5 ح�5 إ�O Eخ� ���اج�3 

LMأورا.  

  L�B�<� ا!ن��ن 
J آ2¦ آ��B �5 ا�u�XU،  أح��ن� ی����، وی��
 أوراLM، وی��
 أL�u�X، ی>�ن 

 5�ِ �� Lأن P��ی��k ویj�4 ا!ن��ن ی��o وی���، ی�2e أL�u�X، ی�2e أوراLM، ی�L�B�<� 2e، �>5 أ

  : �Xء أه2 �5 ن��_ ا��� ��5 ج�U ،_�Bن اH س��BنL و�E��3 ی�Pل

Cَأْ+َ�َ� َمْ� َزآ��َه� =ْ�َ �  
  )�q�g س�رة ا( 

 -�E> !آ��� wآ� آ7 ش*ء إ<Pن ی��ا�<  


 أن��?2، و��E ن��?2 ا��B�i، �>�?2 ��رآ�ن أن�َ�?2 ه�ً�،   �u E��ه��ك آ2¦ آ��B �5 ا!خ�ة ا�>�ام 

 Lی�3ن� أن 5�َ ح�� ،cوج T� Hا �?� ی�3ن� �5 3�ٍُ، ا�����ع f یL)��3، ی�3ن� � 5��Z3 �� س�


 ؟ Bا�� �� ،J�� 5� rی�� k� L� q�� ،لtی� f ،LMأورا kی�اج f ،c�tی� f ،�<ی� f ا!ن��ن ا�\ي

 c�� ��<g� c5 ح� k�َة وا����ة ���ip، وا����ة �>���، ��!ن��ن ُیP3� ن��_، ا����ة k� ،Lج�� Lن��

 j�4ا� ��tی ،L3ل إن��ن ���دی�BPء، �5 اس��P� P3� ء�P� P�� 5� ،��<g��y�P هف ���y�P هف، �5 

  .���cBP أ���MءJ ا������ی5، ی�د�?2، یzس�X qآ�، ی(���3ن، �>5 ی��E ن��L، ی��E أخ�X �iء�

�ًZ� ب��ذه
 أحُه2 إ�E ا��� ����Xى fOت، ا��Xى ��(�ت، ا��Xى أج?Tة ��4رات، : أ

  .ی� اH، ن��h أن أحّ�، �>5 �� ن�� أن ی��gي آ�X cء: وخ��uت، وصc إ��i� Eر ا��Pه�ة ��Pل

 �Xآ�ت ، وحg� c>�ت، واس��BPل �( ا�P�
، و��Pءات، و�(�o�� cًَ�� إ���M E رأسcp�g�� L، و���

 L�Bا��� ��5 ج� Lء ن���X �iأخ E2، �>5 ی��Rfو ���Mف، وإ��� kدی��ف، و����5 ح�Q 5خ�  

 c؟ ه cخ� L�� _��� j؟ آ� cوج T� H�� _ص�� j_ ؟ آ���ص jآ� ،_Mاج�3 أورا�� Eج� إ���� hأن
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��ك ا��B��� ��p 5 ؟ أو ��h �?� ذه�ب ���p 5 إذن أح��نً�، و��tخ� أح��نً�،�5 یخc إ�E ���_ ؟ �5 ه

، �_ �Xی_ ی�o ؟ ه� ��U ،_�BMن_ أنh % 100ی��ج ؟ هc دْخ�_ ��BX L?� ؟ هc أآ� أنL ح�ل 

  >L، هc ه��ك ����� ����� ��Bع ؟ �Xی

Uأر��3 ���د، ا ��p ي��ي أن� أ���E، وأن� �� �� �� ،�?��� �5 س�� أو س���5 أ�� P��ر�k ���د أ

  .�Xء اس�L ن(�ح جf ،�RT ی��E ا��(�ح ا�(�RT ن(�حً�

واH أ��ف �44M ��جc ذه
 إ�E ا����� ��c�3، ویt�� �h�� 5�Z ج�، أه�c زوج�L، وإی��ن?�   

��� ،�?�M hز� Lق، وزوج��MT��� Jدfوأو ،Jدfأو cة س��، وأه�ن(�، آ�S� jن��ن  �j�3، وا��ح

��� �5 دون زوج�L وأوfدJ س���5، أر�k س��ات ؟ هc ی�>5 أن ی��3 أوfدك س��ات �5 دون  cBPی

  .����� ؟ اUب ه� ا�����

8E9ح ا�q(ا ذات ��9)�: �9(د إصNوأص� 
  +��G(ا ا

  

  إصqح ا��q0! م� ا
 : ا�&9= اxول

  

  ـ آ�QP�q: l م� ا
 :�و'7  1

fا E���ر��3أن� أUت ا������k� _�M اH ؟ �� ��ار��، ح��ر : أول �Xء: ه���َم �?\J ا��� jآ�

  .ا�رس �Xء، وا�3��M ا�k� �B�i ا�X Hء Oخ�، ا�3��M ا�k� �B�i اH ����ج ج?

أح��ن� ا�رس، أن� �k اح��ا�� ��p ا���ود ��5 ی��� ه\ا ا�رس، �k ث��P أنL ص�دق �k اH، آ�ن   


 آc ح�5 آtس �Xي، أو ��(�ن M?�ة، وه���ا ی���E أ�iوث��، ی 3P� E��ا ��M L��� �� �PBن ی

ی�>5 أن �(�q �� ���_ ����ح�، �>�_ ��آh ، ا���اآL، وج�ء ر��LP، ویLB�i ��ذا حL3� c4 �� ا���� 

 وأنh ج��q، وf آtس �Xي ، وf آ�س� ه�� ، ���_ ح��ً� ��ی� ، ���_، وزوج�_ وأوfدك و����_ 

��E اUرض  ، �[ً�X �T وجc، و���E�3� ،��� k ذ�_ أن_ ��ی Hا 
�i�و.  

2 !�G�&3� !ُر م#��8 ا���0 �- �&�0ت س�(آ�)D� ـ:  

ه�� ا�(��L� k : أری ��P أ�g� 2<3�Mء، �>5 ا����ر �L ��ا�L3 ، أن� f أX_ أن ا����ر �?2 جًا   

 �P� ا������3ت ، �?���ن �P�� ، 5�Zا� rBMو ،� cZ� \خt�� ����Zا� ��و�� ا���3�Bت، یt�� ا����
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��gة fOف، ی��EP ا�����3، ا��?��ت  J\ه ،jأ� �[�� h��ا�����3، أ Eiَ3�� ��o��� ًء��� ��tی ��tت، ی�

  .�����o، ویrBP ا�����3

 P� ،ة�ا�4 �� �<B�� ��4�� ة ث�ن���� ��tا������3ت �� درس ا�2�3، ی EPی�� آ5�z� c یخc ا���(

rBM 5، �>5 أی5 ا��Z؟ ا� �B��� _��� c?� ،_��B� ء ؟��B  

ا�3* �� خ5���iّ، إن��ن �pٍل ��ّ�، و�L سh ���ت خ�ج��Z� 5َب ����� ��X�Bة، : وا�M Hل �� إن��ن

��E ِآ�Bَ، ح���� � �ُ�b<g��<g��3� :��M ،L�Bل �� 
R�� �3أن��  . خ�uً]�، ��ذا أ�c3 ؟ ه\ا و

� jرس، آ��T وج�M cلی�>5 أن ���� ا� H5 ���_ ؟ ا< :  

C�ْ(ُ9ِ�ْ�َ ا َذاَت)Nُ�ِا ا���َ- َوَأْص)Gُ���+َ �  
  )  1: س�رة اUن��ل اQی�( 

  �M��أص�� ���M_ : ه\J اQی� د�P�M جًا، ه\J ا��ای� ���ه� ا!��م ا�Toا�� ��E أر�k ����ی�ت أول 

Hا k�.  

  : ـ م� دام +�Q ���ة +��P(�! م	)9! 3

�5 َأَن�Mَ _ٍ�ِ��َ 5ِ�ْ qَِل�� دام ا�َ ،cّء ی��X c<� rBی� 
�P : 2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� hُ3ْ�َِس

  : �Mََل ا��َ Lُb��Bََرَك َوَ�E�َ�3َ: َی�Pُُل

َ�� َم� َآ�َن ِ+�Qَ َوَ�(( :َ Qَ�َ ْ�ُتEَcَ *9ِ�َ)ْ'ََم� َدَ:ْ(9ِ�َ* َوَر Qَ�>6ْ َی� اْ�َ� �َدَم، ِإhَ�َ�َ )ْ�َ ،ُأَ��ِ�*، َی� اْ�َ� �َدَم �

 *9ِPَ�ْ�ََأ )ْ�َ Qَ�>َوَ�� ُأَ��ِ�*، َی� اْ�َ� �َدَم، ِإ Qَ�َ ْ�ُتEَcَ *9ِ�َ�ْEَhْPَاْس ��pُ ،ِء�	َ���9ََن ا�:َ Qَ�ُ)>َُ�اِب اْ�َ ْرِض ُذGُ�ِ

Gُ�ِ QَPُ�ْ�َ َ�َ ��ً�ِْ�ُك ِ�* َشJْ�ُ ��َ *9ِPَ�Gِ�َ ��pُ َ�ًة َخ�3ََی�Eِhَْ�اِ��2َ َم ((  
  ]ا����\ي [ 

  .وا����4 �����  

C�ً0�	ِ'َ ا�>%ُ<(َب �ُEِhِْإن� ا���َ- َی �  
  ) 52: س�رة ا���T اQی�( 

Cَوِس6ْ0َ ُآ�7 َشْ*ٍء *Pِ	َ�َْوَر �  
��اف اQی�( U156: س�رة ا  (  

  � ،��R�M ������� rB؟ �� دام ه��ك ن Hوس�3_ رح�� ا �[ً�X hأ�� hأنc :  

C�َ��ِا�)�Pا� %;Nِِإن� ا���َ- ُی �  
  ) 222: س�رة ا��PBة اQی�( 

  c� :  

C�ْ(ُ�ْ�َ:َ َب)Pَُوا���ُ- ُیِ�یُ= َأْن َی �  
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  ) 27: س�رة ا����ء اQی�( 

��J إB�)�� f_، و�� و�� أ��ك أن ���ب إ�BP�� f_، و�� أ��ك أن �����o إ��o�� f �_، و�� أ��ك أن �

�t�� أ��ك أن_�i3�� fإ L.  

   ،cآ�g� J�� q�� 5�ِ إن��ن �� ،Hوا Lن(�، وأن� أ��رس fن��ن إ! Lوص�� �� Hآ2، وا���� رج�ء 

و ی���c�3��� q���� L� ،L� l ی�ی أن � L� ،c�3ا� �� ��<g� ،��4ا� �� ��<g� ،����� ��<g� أح��ن�

3 و f��E4، و�� ا��ی* ا��� f ت�<g� ،L5 �>�ن� Lی�Tی Lُbا�� �َ��Bي ا����4 َ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َرِ

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلَ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� bَأن Lُ�ْ�َ:  

 ))Pَُل َمْ� َیْ=ُ:(ِ<* + ْس)Gُ�َ+َ ِخ��� pُُ�ُ� ا���7�ْ اGَ&ِْء ا�=%ْ<�� ِ��َ� َی�	��ا� �؟  ِ#�َ; َ�ُ-َی9ِْ�ُل َر�%�9 ُآ�7 َ�ْ�َ�ٍ! إ�

 -ُ�َ �Eِcْ َ+َ *>�ُEِhْPَ�ْ9�ُ* +ُ ْ:3َِ�ُ- ؟ َمْ� َی �َمْ� َیْ((  
  ] ا���Bري و���2 [ 

   Eاك، إ��<X Eإ� kس��U _إ�� h�Tي، أن� نB�
 ��_ أن اس���t ی� �iی Hا�����، ا J\أن� أن�4>2 �� ه

 Eإ� ،_��t�� Eح�ج�_، إ� Eإ� ،_B�uة  .اس����رك، إ�E ����_، ه\J واح

�T وجc ی����E ���ذا ؟ ���4�M: ا��Zن�ا�رس  H، ا��خ�ب ��3 ��ة �� ح�� �� Hوا.  

  ))ص=�! ا��� �Dc �E3; ا��ب (( 
  ] أخ�جL ا�5 ���آ� �5 ا�5 ��Bس [ 

  )) ��آ�وا �����=�!، +kن ا�&qء w ی�3MPه� (( 
 ] q5 أن� ،�P?�Bن�� وا�  ] رواJ أ�� ا�6�g، وا�5 أ�� ا�

 )) *+ �G� !�=���0� �&7 أن ��G +* ی= ا���7i ا�� 
  )) ی= ا
 اH �5 ���3د [ B� 5�  ]رواJ ا��Biان� 

ك ص�ة cBM ا��(�، ح�* ی�Tل ر��� إ�E ا����ء ا�ن�� وی�Pل  ��ه��o��� 5� c : �\�_ أی?� ا!خ�ة، 

�L�i ؟t� cR5 س�� c؟ ه L� �?��Mt� ح�ج� 
��u 5� c؟ ه L���
 �t��ب R�� 5� c؟ ه L� ��pt�  وأن

�M4��� Hا ������.  


�iء ا��Pا ا��\?� أص�� ��k� _�M اH، وا����4 �����، ا����� ��R�M ا��5�z ��اب، �\ن
 : أول ��

  .��اب، آ��Z ا�����

 
  ا�=ی� آ�- اس�GPم! و�E)� و:	7 ص��� وا���ل ��

���Pرن ا���اری*، أح>�م ا�ی5 واسk آ��Z، �� أردت أن ���l ���ری6 ا���gیk ی��T_ دآ��راLP� ،J ا  

أ��o �_ ا�ی5 آ�L  ا�i�ق، اUح�ال ا���4�g، واH ه��ك ����رات ا�>�
 ا!س����، �>5 ی�>5 أن

  :�tر�k آ���ت



��ت ������ �� ا������ ������ ا�آ��ر ��� را�
 ا������� 1816�� آ��ب ��
 

  .�>� ـ و��c ص��� ـ وا��4ل ��Hاس����P ـ �

\ا ا��iیy، �����>� ی��� إی��ن_، و��fس����P ی>�ن ا��iیy إ�E اH س��>ً�، ���c�3 ا����4 ح�آ� ��E ه

  .و��f��4ل س�3دة

  ا�=ی� س72 ی��� 

 �u��B� ي �>�نt� إن��ن cآ LPgأن ی>�ن آ��?�اء ی��� 
ا، أن� رأی� أنL ی(ًP3� 5یی�>5 أن �( ا�

��Jن�P�  .��o، ه\ا ه� ا�ی5، ون�5 

 ،J�y�ِ أحُه6�X k� 2 أزه�ي �� أح>�م ا����ء، و�L3 س�� أX?� �� أح>�م ا����J، خ�ج �5 ج�

L� ل�M ،خ�O 2��3� EPا�� ،Jی��?� أح>�م ا���� hو�� آ�ن Lروح hی5، خ�جا���ء ا�\ي �L��g : و��ك ا�

��Uا E?وان� ،L�� t���.  

   �f �3��X ،h<�� أن �f ح��� hأ، أن�P� f ،أ وراء ا!��م�P� ه���� �� cخ� ،���B��� ن�5 ���ج�

�� ا�4�ة ا�(?�ی� اس>h، وا���ی� ا�Mأ، وان�?E ا��U، أن ��Pأ ا������، f ح�f ،��B ���>�، ی� أخ� 

 kأس� H��3، واMوا ��p ی���Mه�ت، وأح�ج�، و���� cاخه\J ا�����ع ی��� �]�� ص���، و�(ن� ن

�Bی�p ر �� ه�P� cP3ا� �?M  .أ��Xء f ی4

  ؟ه7 ��داد :�	� 

��H�� _�M ه c�Tداد ���ً� ؟   ،H�� _�M��  .أول �Xء 

 )) w �ً	�: 
  ))�(رك �* +* ی(م ��(ع ش	8 ی(م �� أزداد +�- م� ا
  ]ورد �� اUث� [ 

�Jوى ی������ن ؟ �5 �Bo5 ه� ا�� .  

 E�3� ؟ �ً��M دادT� c؟ ه �ً����5 �2 ی>5 �� زی�دة �?� �� ن�4Pن، أول �Xء ��H�� _�M، ه c�Tداد 

��iًء، و��ً� ص���ً�، ه\ا ج�ن
ذ�_ أن2�P��� h، أن �Tداد ���ً�، وأن ���2�P، وأن �Tداد .  

   ،
Li�ّ� ،J، ا�ی5 آ��?�اء، ا�یf 5 ی��>�J إن��ن، وf ج����، و��R�u f، وf �\هPّ3� f 5یا�

4
 دی�� ���2��3 : ا�ی�M 5ام ا!ن��ن، ا�ی5 ح��ة ا!ن��ن، وا�ی5 ����، أ�Mل �_ ��4اح��� �Bأآ

��� ص�ح
 ه\ا ا���4
 اس�cBP ص���� وث���?� ا!س��� f أس����� L��B رq�R وزارة، �� ��

 ���� ،Hی��ف �5 ا L�<� ،
O Jِذٌن f ی�Pأ وf ی>������، و�� أث��ء ا���Pء �� ����L �5 ���س�?�، و��

  دخ�J�َ4� brp hْ، �5 ا�2�ِ�3 ؟ 
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 )) -��� ���	�ء 'q2 أن ی0Eوآ ،
� اJMأن ی �	ء :��	��� �Eآ((  
 ]� �P?�Bا� Jروا �5 ���وق ��س�3
 ا!ی��ن X � [  

��Zآ �?i�� ر��Uا P3� f.  

��ة ا���4ا �� ��e���� 5 ح��ة، آ�دوا ی����Pن ح�ل ��3یj ص�ة ا��?( أو ��Mم ا���c، اخ����ا، ی�   

 ��ى أّي ص�ة ���م، �����P، و���4 ؟ هc ه��ك ص�ة cBM أن ���م، وص�ة �3�� ���م، ی� ��ى ا��?(

��>cBML� h�M ،h أن ��� ،2?�Bأج �� H؟ أن� وا �P���� ��ی� رب، أن� f : صcِ رآ5��3، وcM: م ؟ أم �3

 cو�5 أج ،J\ه cق ����3 �5 أجTس�� j�i� ی� ،�?���ه\J، أ��ف �� اس�?�، ا�BM?2 ���، ی� رب، �2 أ

  س�c��P، ه\ا �Xء �P3� ��pل 

ن ����3\ی
 cBM ا�c�P، �� ه� ا���ف ؟ إ�L واH س�h3 ��ذا ی(�ي �� ا��3اق، �Xء f ی4ق، ی�����

  .� ����� 5���f j ی��4ره� ا�cP3واح، وO�Mن واح، وا���B واح، و�tس�� �����، ن

 k��5 ��ا h��<� ، 5ی�� أن?� آ�ن�P��� h جًا ا�cP3 و�tث� آ��Z ا���P��واH ��ة أ�h�P آ��� أ

 L2، و��� ج�� وه� زR�M آ�ن ��� Lأن jآ� ،�Bج�?�ری�، ��ً>�، ا�� q�R2 أ��، ر��4
 ی���نL ز��

 5ْ� ج��، ا��واح����M c، ا�����4 آ��Z، ��ذا ��ی ا��c ؟ َR�Mورس�ل، و ،�Bون ،L���� ����Z ��ی

 ا��Lِb 5ِ�ْ �3ُ�ْ�ٍَد �MََلِBْ�َ :  

َ�� َ��0ٍِ�، َآ�َن َأُ�( ُ�َ&�َ�َ!، َوَ:(( :َ !ٍpَ��َpَ %7ا���ُ- ُآ��9 َیْ(َم َ�ْ=ٍر ُآ �ِ�*% ْ�ُ� َأِ�* َ��ِ�ٍ; َزِم�َ�ْ* َرُس(ِل ا���ِ- َص��

: َ<ْ>َ �ُNْ	�Gَ+َ ،Qَ9ْ:َ *Jَِل: َ+�Gََ��: َوَآ�َ<Gْ:ُ 6َْ&ُ! َرُس(ِل ا���ِ- َص��� ا���ُ- َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�، َ��َل: َ:َ�ْ�ِ- َوَس��َ�، َ��َل

9َ� َ:ْ� اْ�َ ْ'ِ� ِم9ُْ)َ	�  َم� َأْ<Pَُ	� ِ�َ ْ�َ(ى ِم49*، َوَ�� َأَ<�cْ َ�ِ((  
 ]   ]أح�

  .�tث� ا���س �?\ا ا���ا�U ،kنL سّ�ى ن��k� L ج�ي

��ة، �Mل  خ�� إن �Xء اH، : ه��ك خti آ��B �� آ��_، L� h�M: ان�?h آ����، ج�q إ�E ج�ن�B أح ا�

  .�ا�����4 أ�j، ه2 أ�j وأر��3 �h�M :g: أی5 ؟ �� �>��h آ��� �M ،�i�pل

�Bا��� E�� h�M ة�� Hل �� : وا�M ،ی�ل�h �5 ��آ�� أر�5�3 أ�q��� j �5 أجc ا���نPإن أ���ن�� اس�

  آ�j ذه�Bا، �5 دون ���رم ؟ : واح

   ����� ���� c��Pون� ،واH ن�5 ن��3 س����ت f ی4M?� ا�cP3، أی5 ن�5 ؟ ن\�� �5 ا��ری إ�E ا��ری

�E ه>\ا، ه\ا و�k رآcBM L��B ییL، ه\ا و�k ییcBM L رآ���3B� ،L��B، ه\ا �� ر�k یJ، ه\ا ص

  .ن�oق �� ا�(��RTت، ون��E ا�ی5 ���ه�ت، ج��RTت، وه\ا ��ض خ��i، أن

د رآ�3ت � ح�ل )�� �� 5 �]��5�� h�4دة ح�g� أّن Lo�� ،ا��Zآ L2 أن� أح��������ة ه��ك 

��E ا�ن�� �?\J ا��g>��، �� آ h��؟ �� آ�� ن��?� ��?�، ن��ت وf  20أم  �8نh ���?�، ا���اوی�، أن� و
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��E ا�?�اء: ؟ �Mل �� واح 20أم  8ن��?� ��?�،  :L� h�M آ2 رآ�3 ؟ : cِ8ص cِ12، وص cِوص ،

16 cِت، 20، وص��RT)ه�ت ا����� fدخ� Eآ� ،��<g� ثِ�� fو ،k��)ا� �� cِوص ،_��� �� cِوص ،

أن ���k� �P واح، أنh 5�ِ أی5 ؟ 5�ِ أی��X 5_ ؟ ��ی أن  إ�E درج� ����MT و��gذ���، �� ی�>5

 5� �Pح� c4�� �� ،6�X دی5 �5 دون 
��E ص�ح c4�� �� ،L��X k� رًا�� L��4� h�4ح L��4�

  أرEM ا����Pت و��?� واح س�ء ؟

  ا�	&�دئ w اxش�Mص

2��3 �5 ا�f ،E�3 �2�3، اس��3ا ه\ا ا�>�م، �� أرEM ح��P أن�س س�]�ن، و�cMt ح��P أن�س �B�uن، ا��

  .ا���Bدئ f ا��XUص: اس��3ا ه\J ا�>���

   6�gارج ا����>�5، زارن� ا�أن� آ�k��)��� h ا�>�ی�� �� درس، درس ا����ء ا����E ���>�ی�� آ�ن و�

 L��5 ص� E?أن ی��4 ���، ���� ان� L��� h���� ،L(�ه�ـ ��3وف ا Hا Lرن�ؤوط ـ رح�Uدر ا�Pا� B�

��2 إخ�ان�، وآ�h �?\ا ا�(��k ج�ء ا�6�g أح� ا���Bل، و��3وف رج��L أ Eدرس�، ح� ����� �Pن ی�

 ،L�<���E اUرض، وL� h�M 180ا�(�هL أی�ً�،  hن�، وج���<� L�3�ادع ���، أری أن : درج� و

��ة آc ��آ  .?� ���3iأ��2 إخ�ان� أن�� آ��� واح، �cZ ا���اآL، ا�

2��� أحا، آc إن��ن ��X Lء اH ا�ا��� : ��ة �Mل �� �P� f ،J��o� yی�� fو ،L3ی�� f ،ث��� Hا L�Bأ�

L� LP�ّو.  

  ا�#(ه� w ا�J)���ت 

، �_ ص�� ��H ؟�P3� 5 دون� ،Hا k� _�M�� << : ه\ا ا!��ا�� ا�\ي �Mل �L ا�5 س�ن� ���  .أول ��

L� ل�M ،�?ة، وخ\ ث���gا� J\��3 ه� :L� ل�M ،�� h���: cM :L� ل�M ،
R\أو أآ�?� ا� ،h��� �?B�4ح� :

�?B�4ح� h�M ث��?�، و�� Eا���ج� إ� Xإن�� ��� أ Hوا :J��4S� ،��Mن� � 
R\أو أآ�?� ا� h��� 

  .>>ص�دق أ��5، و�>5 أی5 اH ؟ 

 J�� fو ،�B�<� J�� f وي ؟Bا� hأرأی ،�?� cح f38 �� fا، و���z� و�2 ی��� ،LP���� آ���� J

J��ا�� ا��ا�� و�k یUوي اBاء، ه\ا ا��P� ون خ����g� J�� fو ،����Bی5،  آ���E ج�ه� ا�

Hو�>5 أی5 ا.  

_�\�:  

  ))��ك دا<^ م� ��ام خ�� م� p	�<�� �#! �0= ا�سqم (( 
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  ]ورد �� اUث� [ 

   
iی�>5 �� أ��ر ا� ) ��gة fOف، اح���ل ا��>�� ��L ) اس��ن L������� �L ) اس��ن (  ، ه��ك20%

 L�� ��<ا�� ،�����3% L�� ��<ف ؟ وا��fO ة�g3� ا�\ي k�� 
�Biآ hة % 20، أن�g� c5 أج�

  .وح(_، وزآ��_، Uن_ fO ����� hggpف أ�h�o ص��_، وص���_،

أن� أ�?2 ا�ی��p 5 ه\ا، أن� f أ�?2 ا�ی�e� 5ه�، دع �e?�ك ��دی� جًا، �� ��L أي إ�Xرة إ�E أن_ 

،2��� �Bً�Bu hَإن آ� rی�� �o� f ،أ���� ،�M5 آ5 ص�د<�.  

ي إن��ن �Mل ��  ��واH أخ(c أن أ�Mل �_، ه\�3R�X J جًا، أنh ��یr ؟ أری : واH ا��Bرح� آ�ن 

12  �P� ب��i� ،�����2ا  10، وا�ـ�oأ� P� ،�?3�
 وا����c، وأن� ����BM أ�Biص�� ��5 ا����

��ى ن�ج�� : آ��?U ،2ن?2 أخ\وا ��f �����ام، وا������ ا�\ي ی�Pلص��?2، وص���?2، وح(?2، وزا�

100% ،Lص��� ��o� Pاج�?�د ��>�� ا�� �� LنU ،��3 أن?� خ�س�ةiM ���P5 یM�� وخ\ه� ���، وه� ،

3 ه\ا ن�Pل 200س��ات ن>�ن س�L�� ��B  5�8 ه�� �ـ: ی�Pل �_� ،jح����، : أ� ���� ار�Eg ن�Pا�

  .Eo ص��L، وص���L، وح(L، وزآ�������L �أی�ً� ه\ا ا�

واH وf أ����، ی2�P اUس��ذ �\اآ�ة ��i�ب وا����(� آ�?� أص��ر، ی�یون دروس� خ�ص�، ی3B* وراء 

R��O?2، آc درس �j�t ���ة، أ�Eo ص��L، وص���L، وح(L وزآ��L، ا�ی5 ���3_، ا�ی��B� 5_، ا�ی5 

  .�EP ا��>���ت ��P، ا�ی5 ه��كن�����iیy، ه�� ن��EP ا������3ت، 

ة، ��?� ��ن f ی�Bع، زی��، آc اUث�اب ن���� Rش زا��M �Pك ص��� ،Hا k� _�M��ی(
 أن ���4 

اH أری ��ن� ی>�ن ج���، ه\ا أج�c ��ن : إf ه\ا ��X L�� k�� �� ،5��Zء، ج�ءك أحُه2، و�Mل �_

ي، زی��،  f�zاخ\��P� ،داg� q�� ون�، ه\ا :L�ggp.  

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َی�Pُُل: َ�5ْ ُسْ�َ��َن 5ِ�ْ َأِس�ٍ اْ�َ�ْ�َ�ِ���َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� hُ3ْ�َِل َس�Mَ:  

  ))َآُ&َ�ْت ِخَ��َ<ً! َأْن Nَ�ُ=4َث َأَخ�َك َ�ِ=ی�rً ُهَ( Qَ�َ ِ�ِ- ُمَ�=4ٌق، َوَأْ<6َ َ�ُ- ِ�ِ- َآ�ِذٌب (( 
 ]   ] رواJ أح�

xم! س&; ا��زق ا�(+�� ا�GPس  

���_ رز�M و��ً�ا، �Sنf L إ�L وf رب إf اH، ی�Pل   Hا����4 ی��� ا yی�iا� E�� �g�� ��� : أز��

 ��� �ً���� 2�P��� ��� ه� fرب إ fه�، و fإ Lإ� f Hوا ،��B�4وف آ� ،c��M cدخ ،���i� ،آ��د ،c��

 �?M  .ا�cP3���P اH ����ً� ��ى �f ����3 ی4

 �ً'�َMْا���َ- َیْ#7ْ0َ َ�ُ- َم ِ̂ �Pَوَمْ� َی � *C ;ُ�ِPَNَْوَیْ�ُزْ�ُ- ِمْ� َ�ْ�ُ� َ�� َی  
  )  2: س�رة ا�i�ق اQی�( 
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  .J��o، �� س��_ ��eوف ص�B3 أ�ًااH �� س��_ �

 ر���3، ی��م � ��P�L، یEPB واH ��ة ��ذا أ�Mل �_، أٌخ f ی��_ إf ث���L، و�L3 ص��، ه� �5 ��ٍ

 ������ k��)���12  L� Hة ��� اt)� ،L��� 
�����c، ی\ه
، س�اد ا���c ی>�ن ا��(� ���(��k، ا�(��k ج�ن

�Bى ��آ��Xى ����، وا��Xوج، واT�ب رزق، و��.  

���_، ا��B س�3_، ا��B یك، ا��B ح�آ�_، وإذا آ�h اQن    �B���P اس�2Pِ، ا��B ���ن_، ا

���c اH، أح��ن� ا�ی5 یT�� �B4وج� ا��B ���_ زوج ،cوج T� Hی���ك ا f ،دكfأو ،_���� ،_�

 �� cBM ث�، ون��م�ث ���Puس، �����3 ن��4، ون�4م، و�����ن نc�3 آc ی�م �Tی��، ون�?� ����

وم X?� ر���ن ا���Bرك،P� �ًإآ�ا� c���� cت، وآ����� kإآ�ام �����ن،  ن��4 ا��(�، ون��� Lآ�

��Bه>\ا أص�.  

  : ���3�k� �M اH، اQن

C �ْ(ُ9ِ�ْ�ِ ْا َذاَت)Nُ�ِْا ا�ّ�َ- َوَأْص)Gُ���+َ �  

��k� _�M اH: ا��E�3 اUول.  

*>�rم� ا��و'! : ا�&9= ا� !�q0ح ا�qإص  

اQن ��k� _�M زوج�_ أ�Mب ا���س �_، واH ه��ك ُأَسٌ� ی���ر��ن X?ً�ا، f ی�>���ن، خ�4م،   

ت �����5، �(J �� ا���رج f أنL�� 23، أی5 أخ�M_ ؟ ه\J زوج�_، ه\J نB�4_، و2R��X، وآ�?� ���

 ،Hی� �5 ا  .وأنhِ أی�ً� ه� زوج_ أ�� أوfدكه\J ه

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلَ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� b5ْ َثْ�َ��َن َأن�َ :  

  )) cَْ�ِ� َ�ْ ٍس َ+Nََ�اٌم َ:�2َ�ْ�َ َراNَiُِ! اْ�َ#�9ِ!  َأی%َ	� اْمَ�َأٍة َسَ 6ْ�َ َزْوَ'�2َ َ�َ��ً�� ِمْ�(( 
  ]أح� وأ�� داود وا����\ي [

Jه� زوج وأوfد، وآc ی�م �g>��، ی��ج ��?� ا��اح �5 ج���  .ا�Tوج� س�آ�� �� ��h، و

  �T�� hة ���_ و���?� ؟ �2َ أن���� �M�3ا� hَ��ذا آ�ن� ،�eوج� انTا� J\؟ �\�_ أی?� ا!خ�ة، ه �?�� �

�?� cM ،�?3� ج��� qن�، آ2 ی��� : ص�رح?�، اج��Zُر ا�M ��� أن� أری أن أ��� �3_، ن�5 آc واح

 yده�، �3?� حf?� أ��م أو�� ����؟  _�� �?��zت، �� ا�\ي ی�<gا�� Eإ� �eور، ان��� Lg�3أن ن ن�ی

ه� أوfد ، و���g?� أ��م أوfده�،��3 ����3Bu ،cً� س�>�ب �3_،  وا���u h��� ،H، ه� آ��Bة، �2 �

 5� E�� ،�B�� L�� ،ود L�� �iB��� h�Bی>�ن ا� ��� ،ان�e ��ذا ی��z?� ؟ حg� c>��، ان�e ��ذا ��ی

و���B، واه���م، ی�q<3 ؟ ��E اUوfد، ه\ا أ�L، وه\ا أ��J، ی�
 ��3?2 ���3، ���?�� ��دة، 

  .واح��ام ���Bدل
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 J�� ���� cأح��ن� أدخ H2، ه��ك  14وا?�R�Iن و�B�<، آ�?2 س�آ��ن، ی��ص� kأن اس� h�?�Xا، او�

�M، ون���3، وأنh �� ���ه2 ��5 اUب واUم، �f _���i أن �>�ن ن�ج�� �� ا���رج، ا������، وأن�

  .ا�اخc وح�

hْ�َ�Mَ �َgَRِ��َ 5ْ�َ :2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :  

  )) ْ� َخْ�ُ�ُآْ� ِ�َ ْهِ�ِ-، َوَأَ<� َخْ�ُ�ُآْ� ِ�َ ْهِ�* َخْ�ُ�ُآ(( 
  ] أخ�جL ا����\ي ا�5 ��ج�[ 

��k� _�M ا��P� ،Hس?� اf��4ل ��H، �_ ص�� �L3 ؟ �B>� ح�5 س��ع ���O�Pن ؟ ��3g أن    أول ��

�Uا P3� f ،�u��� c<� ،kiP� ��43و���� ،���i��� cص��3_، � Hس��_، ا yی�iل ا��P3� ��p ،ر�

 5� _����أن ��o ا���س، و�>\ب ���?2، و��yP ����4_، و���_ ���?2، و�tآf�� c ح�ا��، و��� 

اH أآ�B، و��q �_ أن ��L� c4، أن �P� h��Pأ، و��آk، و��(، �>f 5 : ا���ام، وأذن ا��P�� �?eل

��B�M E?2، أن�  E�)ا���س ی� cآ q�� ،TیT� cوج T� Hن اU ،ث�t�� �� ا�(�ح، �� آ�ن E��أ�k یي 

LنS� ��P�Pص�� ح :  

  ... )) َ�� ُیhَْ�ُ; اJَ:َ �9َpَْ� َأ�Eً�ْ ِمْ� ِ���ٍ!((... 
  ] أخ�جL أ�� داود وا����\ي �5 ا�5 ��Bس [ 


3X �Pأ� c� ،اء�P� 5��� _ذ� kو� ،Hا fی�3?� إ f ن� ث�وات��  .ن�5 ����ر ونj4، و

   E�pوه� أ ����p زرت Hوا ،
3X �Pوات، وأ��Zوا���ران��م، وا� ،
 �� إ��ی���U�� ��Pس، وا�\ه��

 �eان ،���M��� 5� ،��Rا�U �?آ� ،Hا fی��3?� إ f ث�وات E���Xء �2�z جًا، ا������ن ی(���ن 

 ��ج�ن
 اUور���5، آ2 دو�� ؟ ی�yi ��س�?l�X 2 واح ج��3ً� ی���نy��� L ا����س� اUور���، واح

2 ��س2 ��ی�iن��، و��ن��، وأ���ن��، وس�ی��ا وا�����، وإس�Bن��، واح، ون�5 دی5 واح، وإ�L واح، ی�>�

وO�Mن واح، و��E ا��ود �jP سkB س���ت، �Xء �2�z جًا، ون���M �� 5ل، و��دن� ����� اQن، 

 2?Pی�u �� نQ5، وا����4ل، وا�iن، و���Qن ����� ا��Bن���ن، وا��3اق، و��oا���دان، دار أ� Eإ�

  .��ر، سh دول �����، وه��ك �� ��?� ح�ب أه��� ؟ ن\�� ����3

  �?�� cMج���، و qاج� ،cوج T� H�� �M�3ء ا��X 2أص�� ؟ ���ذا : أه f ؟ ���ذا Hا k� ���<g� ��

،cم ا�����M 5��3رآ �cن��(�، ص�� _���� c��رآ5��3  أ�Mأ ا�O�Pن ����y صري ؟ ���ذا أy�p ��رًا ؟ ا

  .آ� اH، و���4 ا��(� �� ا���(��P، و��Pأ �5 ا�O�Pن سh ص���ت، و�\

 ا��Lِb َی�PُُلِBْ��5 ُجْ�َِب 5�ْ ََ :2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ :  

  )) َمْ� َص��� ا��%ْ&َ� َ+2َُ( ِ+* ِذم�ِ! ا���ِ- (( 
 ] 2���[  
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  5� Hن ا���� hء وا��(� ��  أن�g3ا� cِ؟ ص ����M J\ه cه ،�B4�� ء�g3ء، و�5 ا��g3�� �B4ا�

 �B�ا�(��k، وا�Mأ سh ص���ت �5 ا�O�Pن، صc ورآ��M 5��3م ��c، و�� ا��?�ر rp ��4ك، وا

�5 س��ك���ن_، وان�4 ا��� f ،H5 ا�  .س، و�>�2 

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ2َbَل َرُس�ُل ا��Lِb َص�Eb ا: َ�5ْ َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة �Mََلَ Lُb��:  

2ُ�َْ� َم� ِمْ� َ�ْ(ٍم َیGُ(ُم(َن ِمْ� َمw 8ٍ�#ْ َیْ>ُآُ�وَن ا���َ- ��0�َ� ِ+�ِ- ِإ�w ��ُم(ا َ:ْ� مEَ�'ِ 7ِrِْ! ِ�	�ٍر، َوَآ�َن (( 

  )) َ�ْ�َ�ًة 
 ]J��pأ�� داود و Jروا [  

  ن� اQن ���� جیة، اس�?� ج�
 ا�\ات، �(�l�X k� q ی��ّ�� 5�ث �5 ������، و� 5������M، و

 J\5 ا����ء ا�>�س��ت ا��3ری�ت، وه����، و�����BX 5، و�5 ا����د �� ا��ارس، وا��M�iت، و���

 L�Bق ن��iوا� ،L�ا��أ y�u وه\ا أب ،Lخ�ن� L�ن��ء س�ری� �5 دون أزواج، % 50ا��أ j4ون ،

رات، وأ�Mاص إ���� kزی��2، و�ح��،  f���k�i أن �jP �5 ا����د، ��ذا واUس�3ر ����k، وا����د 

cM ،�B�u ��� c��م �Xً]� ����ی� رب، أری : ��c3 ؟ اM ،��Uم ا  .أن أخ

 jة أ����ه�، آ��وا�4 Jرس أ����إخ�ان�� ا�>�ام، ا�3�k� �M ا��p ،H دروس_، و��p ا���4ات، ا�

�_ ؟ آ�j اس����P_ ؟ Uي ��gخ jذآ�ك ؟ آ� j_ ؟ آ���ىص��� _��� j؟ آ� ���Pس�f�� c؟ واص  

�M Mو ،�ً�Rن� دا��ي �Xء، أن� ��g، أج إن��ن� ی�3
 �uو�� ا���د ی��� �� q�� ،�eأح��ن� أن Hوا ��

  :����ن ��ة

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلَ Lُbا�� Ebَص� ��Bِb5ْ ا����5ْ ُ�َ�ْیََة ََ :  

  )) � cََ	8َ َیَ=Nْ�َ *+ِ Wُِ� ِخ9ِْ�یٍ� َوَدِمِ- َمْ� 0ِ�ََ; ِ����9ْ�َدِش�ِ� َ+َ)َ <�َ	(( 
  ] رواJ أ�� داود[ 

��L� �M، ی�Pل �_ f : Eإ� ��t؟ ی 
��hM ن�L�ُ، وا�(� ��Xء أی5 ی\ه M ه� ،cرس ج��واHِ ا�

J)� f j�4ی�، و�� ا���X ز��ن� Lه\ا أس�� ،E����� رس  .ا�

��E ا����M ،Lل �?�   �����خ�� س��� ��E اUس��ذ، ����i�Bل، �tدرُت وج?�، ���ذا اد: واH ��ة أخ 

�X Jء ه\J ا���L، وإذا آ�نh ا���_، ! �3ّ���� ���?� ؟ �� ����M �3?� أن أراه� �?\ا ا���k ؟�� ��

 j��?ء، ی�ن ا���o� ، أ�� ه����إس h�� �B��� h�Bورع، ا� fط، و�Bان� �� ،�ًZ� ��Bا���_ أج�

 �� ،����� ���pأ �?e�j��?��� �?3�� ���pUا J\ه ��p ت  .وج

   ،2?3� qدك اج�fأو ،��<g� _و��5 زوج� _��� c3)� f ،أا�3�H�� �M، وا�3�U�� �Mهc، �5 ا���م ا�

�?�� yل �_ آ���، وأن� واث�Mه�، أTدة: خ\ه2 ن�B����M_ واH �� أخ\ت أه�_ نTه� �?�  h��ّو� ،

  .�3?2، وأرحَ�?2
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�Rرا cا��ج )� M ،2��)�3 �5 ا�iM L��� � �pدًی� ���gط، و�� س�� واحة �� أخ\ أه�L إ�E ا��Tه�، ��(

�B35 ا��� 5� J\دك، هfخ�، خ\ �3_ أوQ 5ه� �5 ح�Tن _���� c��دة، أنh رب أس�ة، 5�َ �?2 ا

  ��pك ؟

 أّي أآ�� یtآ�?� �����رج ����� یt�� ���Z?� إ�f ،L��� E ی�?gی Hا fف رج����م أه��X Lً]�، واH أ

�E ا��اح، ویtآc �� ی�g?� �5 اUآc، یt�� ث�ن� ی�م ���Z?�، أآc أآ�h ح�� یt�� ��Z?� ث�ن� َوأح��ن� ُی

  .ی�م

 2?� �
� ،2?�� �ً��M ب��Mدك وزوج�_، اfأو ،yی�iا� j4ن Jإ��_، ا�� ن�� ��tا ی f����e واح

  .ح�ج��?2

cآ ،E��� ـ Hا L�4 ـ رح��X ف���k� L��<g زوج��u ،Lل ���J ���ف �3?� �5 أجc  واH أ

���� ����3 خ�� س�� ��ی�5، آ�B�u cت زوج�_ �]� أ�j، خ�� س��  5� Lس��� 
�ّM Hوا ،����p

  .��ی�5

  .ا����ة �5، ی(
 أن ���4 ��k� _�M اH، و�k زوج�_ وأوfدك

  w �= م� ا�	�ح وا�E)�ه! ا�	�Jو:!

 ،_Mرد رز�� _��� ،_��� �P� f ،c�?ی� ا��3م، ی��5 ا�� 5� �Pإن\ار، س L��tذ�_ ی ی�tخ�، �3

،
  .آ�?� ��E ا�\اآ�ة ی>�

ن�5 ن��3 سB?��، ی��T_ أح��ن� ح�ج� ن�h�B�� �4M، ی��X E?� وX?�ان، وث�ث�، وأر��3، وخ��� 


، وإذا إن��ن ن2e أ���<� f نU ،ج �����ه����ث2  ،h�Bا� �� hآ�ه� وأن\� ،�?� ��tی f 2�<ی� �� Jر

�ًM�uإ E�oا� E��.  

   r��U�� ¦��i� ���� h�� ،Hا yَخ� �P5 أ�� Lأص��� ،Jأن�� �� Hج���، وا �Pi�� �� h�� hدخ�

 �Mأن� Lآ� ،rش أ����M �?���ا���صk، و��L زه�ر وورود، دخ����p h ا����ف �Sذا ��?� ���و�Xت 

�� ،�ًM�uإ E�o��� �M�� �?� �� ،
�M?� ���\وق ��P، �>�ن ���� ج����� ���h�B �(\ب ون���e و����

اf ،5�f ی>�ن ا�g(�ر �� ا�h�B، أ�� ا�g(�ر ن?��Rً�، ا��ك ا�(� ��یً��، ج�ا ����ح، ا�Tوج ا���ج� 

  ��ح، ی��P ا��>h �� ا�h�B، ی��_ أوfدJ، ی��_ زوج�L، ا�ی5 ا��Pس� دی5 ا�>?��ت، و���ذا ه\ا ؟

  )) �W أن ی�ى +* دیg�c �(9! ا�2(ا وا�0&(ا، +k<* أآ(( 
 ] Hا B� 5� 
�i5 ا���3
 ا!ی��ن X �� �P?�Bا� Lأخ�ج [  

 k� Hوا ،�ًM�uل إ����� _B��uأ f أن� ،�B�u 3_ أآ��� 

 Uوfدك، اج�ْْ�f ،2?<�� ،�ً��M آ5 ��ح�

�?M���  .ا��د وا��� �B�tآc أخ5g أآk� c زوج�_، وه� ���ح �5 أ
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��3 ����
، ���3 �����دة، "��TB���� q وحJ ی��E ا!ن��ن " �ن� ���E، و5�ِ ه\ا آ�م س  � hأن ،

 cآUا�����3، �� ه\ا ا _ِ�i3ی H2، ا<���آ�j أنh ی� : ا��_ ج��q اس������f�� ،ji���� !L�t، ا���م 

ه��ه2 ��j، و��رس�_ ؟ ��ذا �>�2 اUس��ذ ا���م ؟ ادخc ���دة، ه��ك أن�س � j؟ آ� ��� ، �e�p 2

2?3� qوج�� cن داخ�i�gب، وا��Bوس ،�B>��� أ��اب، وخ��3 �5 ا�(��2، iM 2?و���.  

���r7 : ا�&9= ا�	ا�0 *+ !�q0ح ا�qإص  

��i� cّ�ر، ن2eّ، ر��
، ��>5 دوا�_ ص����،    
��c�3��� _�M، ا�وام، ا!��Pن، إن آ�h ص�ح

� �ً�ك، ی>�ن س�آ5 ���� �?�Bآ� �� ،���Pi ا����2، و���_ �� س�ح� ا���ج�، ی�آ
 ی�ص�_ ا��اح

L� ل�P� 2إ��_، ث c4�� ������ج إ�E د��� ! واH ن��h، ��3ل �3 أس�Bع، هc أنh ���2 ؟: ا�����ت س�

ت رج� ا����q، اآ�
 : أ���ل، أن� أ�Mل �_ ��4اح�� �� ���L، و��J د��� ��ا��ا!ن��ن ا���ج� 

ي جول ا����q، اآ�B?� اUر��3ء ح�E ی���م ا����q �>�ن ح�ج�L ج�هTة، f أخ�ج �5 ���� إf و

  .أ���ل

ًا   p ،Hوا f واء ؟ك ه\ا ا��� ،������_ إن آ�I�� hً��، إن آ��B�Bu h، إن آ�h ������، أو ص�

�L� L، واH �� أ��L� h، أو ���3ل، آ�L�B ؟ �� آ�LB، ن��، �5 أی5 أ��L� h أنh ؟ �O 5خ� ا�ن��، و

>\ب، واH ا�\ي وص���J �� أ�L� E، أنh �� وص�h أحا، ا�\ي وص���J �� أ�E أی�ً�، آ\ب، أ��ف ی

�Mم ا��  .��خ�ف ا�>\ب، آ�X cء ����tج�c وا!ه��ل و

   ،�?�� _X ،ء�X �?�� �� ،ه�ة�u Lوا��� ،L����� _X أب ،�?�� �B�M j)��4 ارM h3ة س��� Hوا

 c���� ، وه��ك�����ن>��، أج�ى �?� �� cا����� J�� kMو jIو أن ا���Bی ،f أم �ح�� h5 إذا آ�ن�Bی

cا����� �� 
�<� Jی�  .��Bرك، ه� ح����، ذ��?� أ��ه�: إی(���، �Mل �L: خ�ف �5 �

 ،_� ،kا��4ن j�<� ،hزی cیB�  ��T�� �iی5، ی�ی�� jM5 ا���3دی� و� E�ف أًخ� أ��واH أ

U ،Jن وو�k، هc ه��ك 5�َ ی��� ���4نgو�2 ی ،�p�Bا� k�k أن ی�_ ا����ك، ه\ا ا��4نk و

L� ل�M ،c�3� Lوآ�� Jن�دا c�3ا� 
  .���t� ،cص�
 ا���yR ���دث ���ت ان�?���: ص�ح

یة gأث��ء ا��ی�ح ا� �� ،�?Bی� ،*��Zا� j4ا��ردة، �� ا� cZ� h�� J�� yیوkM ص�5 ا�ش �� ص

  .����M �?M?� ��رًا

،c�3ن ا��P�ع إ���� c)�� ء�X c5، آP�� Lًا، آ�  .و����ع ا�c�3 �?2 ج

  
�Bu �� ل�Pه� �5 : ی��ا��أة وfّدة ی��3ن أ���?� إ��Bر�?�، إ��Bر�?� ز��ة د�?� ، و�� 


، ی�ث �?� نTیj ����ج إ�E دم، ی��� �Biا� qنtأن ی�� cء �5 أج��Xه� �5 أ��أ��اض، و�� 
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��� ��t�� م
 ا!��Bرة یtخ\ ز��ة ا��Biا� ،�?���p Eدة ������م، وأخ\وه� إ�fت وم، �?\J ا��fدة و�

��Bر�?�، ن��ه�، S� ه� �� ج�ؤواا�\ي حc4 أن ه\J ا!��Bرة ن��ه�، �� أخ\وه�، وا��� أ��ا �?� �3

��4ر �3?� نTیh��� ،j ا!��Bرة أخ\ت ا���Tة، أ��iه� د�� ����h ��رًا ��ن��ل ا�م، ی�>��f 5أة 

ه� خ�����  .أن ���P?� �5 أجc إ��Bرة أوfد 


 ث��ن�5 �Bi�3ن ا��
 س�ك، ����oب ی���� Lر آ�Pء وا���Pدن� أن?2 ی�?��ن ا��B� ����<g� 5ن� _�\�

  .����ن دوfر

   E�� ،���P3� ��p Hوا �B�<� J�� ،L�د���
، أران� �M 
�Bu أ��ی>�، وه� �� 
�Bu E�� hدخ�

�M ؟ J\ه �� ،�����f : ���ذا ؟ �Mل ��: هfzء ����ي ا�\ی5 ����ا L� h�M: ل ���uل ا����R آ�?� أ

ي خ�q س��ات، �c3 خ�B� �iل أح أوfد ا����E ا������5 أن ی2�P د��ى ��ر، ی(
 أن ی�PBا Mأ

3 و���q��� L س��ات، ا!ن��ن ����م جًا ه��ك� L�ر�B����(�L ؟ ی(
 أن أخ�B إ jأن� آ� ،���.  

 J��ا �L ا�>��� ا��P� ،����4 واH �� أخ آ�ی2 وا�T5 ن<� ،������5 ا�c�3، أج�ى  h�Mُآ��� و J��

��ا ا�����4Tن ���i3ن ا����Tض �� ی�����g س��ات،  E�<ا� c�oی.  

ي ث�ث س��5، ن���4 ن�M ���4ل �� أس��ذ  ��
 ـ رح�L اH ـ ���E، داوم �Bu خ : ��ةU yا��� f

ج�ء��� ا��أة ���tص�� ثی?�، : راء �BuUء ����M ،5�4ل ��ی��tص�X cً]� �5 أ���LR إZ� f�ث� أ

 Eإ�� ح� �?Z3� ،يZا� cصtأن اس� 
�Biا� Eآ� ،�ًM�uء إ�X �?� qن، و���uأس�س �3?� س� E��

L� ل�Mو ،��u��� �3XU�3، أی�ً� اXأ �?� c��ي، ��>���، ��� اس�tصc : أZا� �?� hص�tی>�� أن اس� f

ن� ���هc جًا، وا��B�u 5� H ثی?� P�u?� زوج?�، �?\�� ، 
�Biد ی��م ا��� ��p �� J\ه ،�u��Bا� J

c��ر، c� ،f ی(
 ���س�B ا����i، وا�Mء و��M ه>\ا ،c5ْ : ن���ه�َ Lِ��ِ5ْ َأ�َ 
ٍ�ْ3َXُ 5ِ�ْ ْ�ِ�و�َ 5ْ�َ

�Lِ�ْ�َ َوَس��Mَ 2َbَلَ Lُbا�� Ebَص� Lِbَرُس�َل ا�� bَأن Jِ�  : َج

  )) 3َ�َ&�َ;، َوَ�� ُی0َْ�ُ� ِم9ُْ- ِ�;� َ+2َُ( َض�ِمٌ�  َمْ�(( 
  ] أخ�جL أ�� داود وا�����R وا�5 ��ج�[ 

 ی��ت ا5�f ح�5 یخc ا����م ح����، وا����ر Mو ،_�� ti�� أس�ة �����_، أح��ن� � 5P�t� ،ه\ا دی���

��E ا���� ���ت220 J  .، ا���� �>�gف، أص��L، و�k ی

ی(
 أن ن���3 �����4، ه� رأس �����، أن� f أس�k�i أن أذآ� آ�X cء، �>5 ان�h�P� LB ا���4،   


 ج��iت، ان�e �� ن�ع ا���5 ا�\ي �tآ�L ؟ �� �B�� ،رج��o\اR_، ه��ك أp\ی� �����u، وس��م �?

  .ن�ع ا�o\اء، �� ن�ع ا��TB، ی(
 أن ��3ف ��ذا �tآc، ن�ی ثp ���P\ا��R أس�س�� �� ���_

  . ����ك إ�E اH، ه��ك 2�M ث�ن� 2�M إداريه\ا 2�M ا
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��ی�M �Bس�� جًا، ا���س ی��BنL آ�?2   L�� إن��ن زی�دة �?�Xإذا ا ،�Bی�� L� ء�X cإخ�ان�� ا�>�ام، آ.  

  :w�= م� ا��r(� ^��=Pة ا��h وا��P�wل وا�)>ب

  

�� م� وا��90 ا��Gی;� :  

��E ��ج� ��Pل �Lآ�ن أحُه2 ج���� �   cدخ �أن رج ��o��3 أ�� :L� ل�M ،_إ�� 
: أن� ���Z3 اUس��ذ را�

L� ل�M ،jأ� �[� ه\J �]� أ�j، واf H أ���L، وf ی����3، وf س���t، ه\J ا��4P �>�ر آ��Zا، : أری

4Pا� J\ل، أن� أذآ� هtض، ی��P� إن آ�ن ،�ًM�uإ L���f ،J أ��� Uح إذا آ�ن ���Tواج، أح�� 

  :���ج� آ��B، أن� ��ن، ی�Pل �L آ���g واحا ص��L یLBg ص��� ����ً�، ی��� ����ن: ا����3ء، �Mل ��

L� ل�M ،س��ذUا qو�� 
ي �pل : أهً� وس?ً� و��حBً�، أهً� �tس��ذن� ا�>�ی2، ی>�ن ه� ا���ص��أخ 

� 
���� ورأس� أس��ذ، ی\ه E�� ،_� LZ3�tس ،jأ� �[� L�Tوی� ،��Zآ f Hوا ،jخ\ �]� أ�t�� L���

  .��q ���3 اQنأ���L إu�Mً�، واUخ ا�\ي أ����o ج

�ًZ� :2?� ل�M ،ب�g�� ،آ��ل �ا�� ��X Lزوج� h�� L� ن��Pی :L� ا���M ،آ��ل �� ،J\ب ه�Xأ f أن� :

� �� س�ا�آ��ر را�
 أ��E �?�، وأن� q<3��� h�M، واH ح�ا�� �]� ���ى h�M �3>�?�، ی����oن ا

Hوى أن� ��يء ��?� وا���.  

���oا ا���س آ�?2، إذا آ�hُ أری �5 إن��ن �Xً]� أن� أخJ�B، وإذا �� أخ�B��4P��� L : س�Mtل �>2 ��E ا���

 hى أن� أ������ �[� h3س� Hوا ،c)�� رسf ی>�ن �?� أصc، و�� ا����ى أ��� �� درس، وا�

�?�<3�.  

�� L��BM �5 أول وجL وا��Zن�، آ2 وج?� ���j�4 ؟ س��، �� L��BM  إن ا��j�4: ��ة أ�Mل !خ�ان��  

 
�5 س�� وج�J، و� 2�yBi أح>�� f L������B� ،L� k أحَ ا���gخ، وأحLB آ��Z واH، أن اUس��ذ را�

L� ل�P� ،ا���� ه>\ا �Mل، : ی��م �c�BP ا���Mt� ،j�4م ���?� ا�����P �� درس، وآ�ن أح ا!خ�ة ح�

L� ل�M :�L� ل�M ل ؟�M ل : �ذا�M ،L� kی��� f L��<أح yBu و�� ،J5 س�� وج�� j�4ا�� cُا��ج cَbBM إذا

L� :�� ل�M ن�Oء، ���� ر�X �?�� �� J\ه: ���BMو ،h�  . f�zاخ\ن�، أن� ���

 f ،h�M �� q<�ه��ك نcP س��، cBM أن ��cP ا�>�م ��yP، واH ی��cP آ�م �> ،L��M �� q���cP ���وى 

�J، ��ذا أ�Mل �_ ؟ أ��  ��L، أح�� 
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J، وه� ���k دروس�، ����?� : ا��أة ��p ����� أس��h، و�Tوج�M ،����� hل �?�  ��أن� أح�� 

L� h��M 5<ی� ،�ًM�uإ Hوا L���أن� أس�k دروسf ����3� : ،L ی���3?� �?� وح�، ج�ءت واf ،h<�X أ

J أح��، �4ّhM، ��رًا وا��M :Pل �?���  .ث 2�5�ّB أن �Xرب خ��، ووحh�ٌ، أن� 

 �� L��Bإذا �� أخ ،J�Bن� أخt� �����>2 أن ����PPا، ���oا 5�َ ح��>2، إذا آ�h أری �5 إن��ن خ E���أ

 yP�� ی>2 ��ج�د، و������وى��� ����L�Z3� ti اس���t، أن� ��5 أی�� �� ،���t2 ، أو اس<��tا �5 ی�M4�

�?��.  

  .أن_ أ���h ؟ واc����� H أن أ�Mل ه\ا ا�>�م، آ��� وا�� واH أح��ن� یt�� إ�E س��3

ي ��h، ا: أنh ج��q ����ح، �Mل �_ واح: وا��gء ا��Zن�  ��ي ���ت�� ��4 اUس��ذ را�
، أن� M ؟

ي أن أوزع ����� ؟ واH ه\ا أ�� ا�و��، �?� ��زع ا���Bت، �� cه ،��P� B�ي أن� ؟ واH أن� �� ��

�� �� hأن c�U�� ش����P� ،�[�X h د�L�َ3 إ�ّ�، وأح�ج���، وأخ(���� أ���L، وأنL�3�u h، و

ن� أ���c ی5�ّz �� ا�h�B، ج�ء وا��\رت �L، �� ه\ا ا�>�م ؟ ه��ك أخ�iء آ��Bة ��ث، أ: س����5، و�Mل

Hوا ��M�u ق�� �[ً�X.  

��o ��ق ا���4ر، س�Mtل �>2 ���ص�ر ��� : �5 دون ��ار�� رج�ء، ��ون�ن� U���k ا�روس، أن� 

�5 اUول، واH أ�Mل �_ j3� �[� �o� :j�أس]��، وه�ا ،j3�، وحg� c>�ت، وا���س �]�� 

  :��M ���Zل

�o4ا� ی�ا���أة وا���M ء�X cآ E�� cن ا��ج�Bی�� �.  

�k إ��  f 5�َ�L��3، وآc ح� f hنt� ،��5 إ�>�ن���� fإ �[ً�X c3أن أ� k�iأس� f أن� Hج� رأی�?� وا�

رت أن أخM ي إ�>�ن��، أن� إذا�� �� Hوا ، Eإ� �?� hZ3� ة��Bآ��� c��� M Hم إخ�ان� ی>�ن ا.  

 ،L�3س� �� �[ً�X ن���� E�� cP�� f ،ی���Pا� J\?� ن���إآ�ا�ً� H، إذا آ�ن ه��ك ��دة ���� و���>2 ��ا

cP� f :�tاس ،��B��3� 2����3، ث� f hوأن ،L���  .�� ی� أخ� أن� ��ج�دأن� أ

ي �� �� Hوا ،
�u ن�ن�، ��Bوی� fإ �[ً�X L�� 
�iا، �� 5�ِ إن��ن ی��Zآ Lأخ �5 إخ�ان�� أح���

L� ل�P2، ی��ي ��2، �>5 ی�yP، ����ج دً��M �M�U ،ن اfح���ل : �� �� Hأن� وا ،
���Z3 اUس��ذ را�

��Bآ.  

أ���،  11أ���، ی�یون  E�g�����16 ����ح ��i?�، ا�����3 ا��أ�� �: واH ��ة دق ���� �M l�Xل ��

 ی� أس��ذ، وا�B�M kiM H، أن� واH �� آ�ن ��3 ، خ�Bت �4�X ��\ه
 �L3 إ�E ا����E�g، ث 2�5�B أْن

  .f زوج�، وE�g��� f، و�X fء

��Pی ��E ذ�_، واH أح��ن� ا��اح 2?B���ا��M 2?B�M Eٍس، آ�h أن� Pة ا�>\ب  إخ�ان�� ا��Z<� LB�M

cج  .وا�
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ی��M�i� ��4P : أن� ج�ء��� إ��رة آ�ّرس �� ا���5، ا��� �M ،Hل ��: ��ة أحه�M ،�?e� L� 2ل ��  

،yی  :أ�M ،�M�i� L� 5�ّل ��: �R�u L� h�Mة، إ��رة، و��3ش ����j، و����P� ،L��<g� c، �� ص

����، ��E ج��3 أن� ن��h، خ(�L�� h، أخ�B��M ،Lل E�� �� : �M�i� واH �� ج�ء أح، f ی�ی

،�?� cأص f �4M �?ا���5 آ� ،fً��   .أن� f أی]�>2 �5 ا�c�3 ا��R�u ���4ة، ی�ی

 k� yP�� إخ�ان�� آ��� ا����ل ����ل، ��P خ��� ��Pاء، أحهL3� 2 أر��3ن ����ن  1500واH أح

  .���Bك، و��B� Lس خ�ص ������ل� ا���ة، وه� أح�5 ��� آ���، ا���PB ����ن�ن أو ث�ث� �

���2 ج���M ،cل �� c4�س : ��ة اPا� ����ه� ؟ أن� أ�>�2 ه\ا ا�>�م ؟ ه\ا " أنcR�M h �� إذا �gR��إن 

، ه\ا آ�L ه��ك ح�، وا���اء، وس�ء �?2، وس�ء نcP. ا�>�م �5 س��k ا�������ت، �� ه\ا ا�>�م

  .��ج�د، أ�3>2 ����4رة

5  ��8ودا �(����3، اQن ه��ك إذا�� ی��k درس� �����م  cBM س���5 ا��U آ�ن�� �ًBی�P� 5ی���

q<3��� 2?�� رس، وآ���
 �g>�ت، أح��ن� ی>�ن س�ء �?2 ��B�� J\آ��?� هt� yg5 ود��i���.  

cج�� c�M : ��آ�نc����� : h وحه�، أی5 آ�نh ؟ ی�>� �5 ���د ا��(���M ،kل �12 L�t�� ا�h�B ا���


�Bا�� ��
 ا�(����U ،5ن?2 �?��ا�Bا�� E���P�g?�، ا�>c ص��ا  ��  .، ه� 


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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��ت ������  -ا������ ا!س���� ����E اH ) :151( ا�رس  -�� cا���آ. 
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  ��� ا
 ا���	� ا����� 

   ��� ی=ي ا�N=ی�

أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، اخ��ت �>2 حیZً� ص���ً� �Xی�ً�، ���ذا اخ��ت ه\ا ا��ی* ؟ Uن�� أرى آ��Zًا �5   

 ،
�Pا� ،�B43ا�(?�ز ا�?���، ا�(?�ز ا� 
ح�fت �َ���� أس�س?� ��oط ن����، أ��اض آ��Zة ��4

�ioً�، ا���o، ه\J ا��Uاض �T3ى ���رج� اUو�E إ�E ا���ح�� ا������ ا����ip، ا� EP��� q��

ات ����o، ا������� �P3ة، ا����Zط آ�oا�� ،����M ة، ا���ارد��Zآ 
��iًا، ا��ة جP3� �3 ا����ة�Buو

 J\ط ، وه�oا�� J\ا�?��م، وه J\ص �5 ه�ا�� �� ،Hا fی��3?� إ f ه��م Lو�� fإ h�� 5� ��� ،ةیX

   f����c ه\ا ا���o ا����� ؟ ا�4��ت، ث2 �� ا��?�ی� ��_ ا��Uاض، Uن ا���3ی�

̂� َ�َ(آ%ِ�ِ- : �=ی� :��g ی�9G س&�7 ا�	J�0! وا��زق َ�� ا���ِ- َ�:َ �ْPُ�ْ( َأ<�ُ)ْ� َ�َ(آ�ْ�َ  

�Lِ�ْ�َ َوَس�2َb َی�Pُُل  َ Lُbا�� Ebَص� b�Bِbا�� hُ3ْ�ُِل َس�Pَُی Lُ�ْ�َ Lُbا�� �َ��َ�َ� 5َ�ْ ا�bi�َ�ِْب َرُِ 5� :  

̂� َ�َ(آ%ِ�ِ- َ�َ�َزَ�ُ)ْ� َآَ	� َیْ�ُزُق ا�hْ�َ ،�َ�ْ�3ُ=و ِخَ	�ًص�، َوَ�ُ�وُح ِ�� َ�ْ(  َ�� ا���ِ- َ�:َ �ْPُ�ْ�3ًَ<� َأ<�ُ)ْ� َ�َ(آ�((  
  ]أح�، ا�����R، ا�5 ��جL، ا���آ2، و�Mل ا����\ي ح�5 ص��� [ 

ِ̂ ا��9َس – 1 �Gَ� ٌر=�  :ا���Nة وا��زق م

  � ���� Jإی(�ز E����f�L، أوfً �� ا�\ي یy�P ا���س ؟ ا��زق وcBM ا��زق ا����ة، ح��ة حی* � �

 5� � f �ًMرز Hا �� L� وأن ،���ًا f ی�lP وf یTی Hا �� L� أن B35 ا�Pذا أیS� ،LMا!ن��ن ورز

��Bآ �o� L�� kم ر���P� LMود، ورز�� L5 أن أج�Pإذا أی ،Lأن ی�����.  

  :+* ا�P(ّآ7 :�� ا
ه>ا ا�N=ی� أص7ٌ  – 2

   fن��ق و!�� f 2�?ی f ��o4ا� c�iا� Eإ� �eان ،Hا E�� hآ���و�� أن_  ،cآ����� y�3ی* ی�ه\ا ا��

��E أ��L، �� ی?�2  Lه� cا����ة، آ �P3�� fا���ارد، و �g� fس�3ر، وUع ا���ر�� f�4وف و����

���J س�� أو س���ن، ��اJ ی��ح، وی�� c�u ،�ًM�uإ Lه��� k5 ا��4دق ح���� ی��zح، وی��_، ا��
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�T وجc ی���ی�، ه\ا ا��ی* ا��gی�M jل ��L ا����3ء Hا ��، وه��ك "أصc �� ا���آc " ه� : 

 5� أح�دی* �5�B ا���آc �5 زوای� �����، أ�� ه\ا ا��ی* ��3 أصً� �� ا���آc، وه\ا ا��ی* ی3


 ا��زق، �Mل �E��3أ�2e اUس�Bب ا��� ی(�
 �?� ا��زق، �?� �u �� cوأص cا���آ �� cأص:  

 �ً'�َMْا���َ- َیْ#7ْ0َ َ�ُ- َم ِ̂ �Pَوَمْ� َی� *C;ُ�ِPَNَْوَیْ�ُزْ�ُ- ِمْ� َ�ْ�ُ� َ�� َی  
  )س�رة ا�i�ق ( 

C-ُ&ُ�ْ�َ )َ2ُ+َ -ِا��� �  � َوَمْ� َیPََ(آ�7ْ َ:َ�
  )س�رة ا�i�ق ( 

  Qا J\أ ه�M م�ة وا���ا�4 L��� �Bلا���Mأن ا���س آ�?2 أخ\وا �?� �>��?2: ی�، و ��.  

3 – 
  <�N� �N'! إ�� ا�P(ّآ7 :�� ا

 ا���ج� إ�E ا���آc، إ�E أن ���P ا�?��م آ�?�   Xی�، ن�5 �� أQا J\ه Eا���ج� إ� qّن ن�5 �� أ�Qوا

ك ن�ص��� ��ك، B�ك، وا�5 B� اH، ی� رب، أن� ��  

  )) ، َواْ�ُ� َ:ْ&ِ=َك، َواْ�ُ� َأَمQَPِ، َ<�ِصPِ�َ* ِ�َ�ِ=َك، َم�ٍض ِ+*� ُ�ْ)ُ	Qَ، َ:ْ=ٌل ِ+*� �Dَ�َُؤَك ا�����2ُ ِإ<4* َ:ْ&ُ=َك(( 
  ]أخ�جL أح� وا�5 ح�Bن وا���آ2 �5 حی* ا�5 ���3د[

   ،_B�p �� cّ�� أو ،_iل �� س�T�� رض �5 أنUا����وات وا L� hM�Xذ ���ر وج?_ ا�\ي أ��أ

EB�3و�_ ا� � Eح��� kأوس _����� 5<� ،E�� .  

J آ�X cء، ی� رب، ��q �� إf أنh، أن� �� H�3ر أن اgع، ا��gا�� k� ء��
، ا��Pء �5 ا���ه\ا ا�

�T وج� c� X_ أن_  Hا E�� hآ���و ،yR�3ا� h3iM ب، إذا�BسUا h3iM رح��_، إذا fأ��_ إ f

J، أن� ��� أن B�
 ا�2�3، أن أ� ،2�3��3g ��اح� آ��Bة، أن� ��� أن أ�uأن أ ���أ��* �5 أ��J، أن� 

 fو ي آ5 �� آ�� أریB����L، ه� ی2�3 ح�ج��،  Lآ� �M�Bوا� ،Jوأن أن�\ أ�� ،Jأ�� E4P�وأن أ

�����3 ��� ی f ،_��4� f ،2g)�j�< خ��uك، ��Pل ��ذا ��ی، أ��2 ��ذا ��ی، أ��2 ��ذا ی��4_، 

��  ._، أ��2 ��ذا ی�3ك، آ5 �� آ�� أری أآ5 �_ آ�� ��یأ��2 ��ذا ی��ك، أ��2 ��ذا ی�

  :ا�P(آ7 وا�GP(ى – 4

  jا��� r3� ل�Pا : " ی����U cى وا���آ�Pا���س ا�� yPح ��" cی�4، وآ f ى�P� �� cن ا���آS� ،

 ،Hا E�� cأن ی��آ k�iی�� f ��43���� qB��� إن��ن cرس، آإن��ن ���qB، وه\J أخ�i �>�ة �� ا�

 ا���Pى، أي : L خ(�ل، Uن وج?L أس�د، f ی��k�i أن ی�PلUنB3ا� yPأ�� إذا ح ،_��� hآ���ی� رب 

��X hً]� ی� رب، أن� أ3�u_، ه\ا ���M ���� أ��_، أن� M ،L��� cأن ی��آ Lن�<�SB� cوج T� Hا ���u
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ار ��ك ی� رب، أن� f أ��_ ا���4MUار، اMUأ��_ ا f 5<� ،_3�u3_، أ��_ أن أ�u5 أ��_ أن أ<� ،

أن� f أ��_ ا���ل، �>�_ ���_ ا���ل، أن� أ��_ أن أ3�u_، أن� f أ��_ ا�MUی�ء، ه2 ��ك، أن� أ��_ أن 

 L� jٌ�<� hأن �� ،L���i� j�<� hأن ،L3�i� _ أن���_ ؟ ���ذا �� hًا، أنأ3�u_، ا��U وا�� ج

MUا ،L��� 
���L، و�� ��f L� �ً��<� h ���س 
ك، ���i أو f ���س�� h��� ك، ا����ء�ی�ء ����ا ��

  .���i، ی� رب إن أ��i��� �J\? رح��_ ا��اس�3، وإن � 2���iن� �?\J ح>��_ ا��X ،�o��Bء ��ی�

5 – ���0� 
  :ا�P(آ7 اسP�qم 


 ا����� �� أور�: أن� h�M �>2 ��ة  i�� ���z� P� q2 ا������ أس��ذ ��� �� ا�(���3 �5 آ�Bر أس��\ة 

�?��P� �� ل�M ،ی���uو �o��� ة��أ ���� ،���zوب س�ری� �� ه\ا ا��أ��5 : �� أ���ن��، وآ�ن ه� ��

cوج T� H�� ا!ی��ن 
B�� ًا���>2 أی?� ا���دة أن ن��B ا��Uاض ا������ �� �(���3��� ����M ج.  

  +��8 �* :�29 م0=ل و إن :=�(ا         ه� ا�x&! إن '�روا وإن :=�(ا

  ��ق :�� �&�2 راض �	� +ـ�0(ا       
 و إن +PPّ(ا +* �&�2 آ&=ي وا

***  

   ،h�Bا!�>�ن��ت، و�?\ا ا� J\?و� ،cخ�T وجc، أ��M_ �� ه\ا ا�c<g، و�� ه\ا ا� H م�ه��ك اس��

 E��� ا���g� ،_�<�� ع ��� آ�ن، ی� رب ه\ا ح>�_، وأن� راضو�?\J ا�����، ��q �� ا!�>�ن أ�

 ،jص�� f ،Hء ا��P� E�ا��5�z إذا ار�EP �� ا!ی��ن ی�3g �����3دة ا��� f ��صj ح���� ی�

 ی>�ن ه\ا ا���Pء �>Mو ،Hء ا��P� E�  .�وهً���

�\�_ آ�ن ا���آc �5 أ�2e اUس�Bب ا��� ی��(�
 �?� ا��زق، و�� حyP ا��B3د ا���آc وا���Pى fآ���ا 

  .�\�_ �� ����4 دی�?2 ودی��ی?2

  3iM ن ه��كU ،ء��Bرخ�4 ا� Ei32 ی� Eو�Uرض اUن، ا�اه�� رج��Xء ا��B�� ن��ّ��ن �5 أرٍض �3

ه\J اUرض س�ف ��� �?� ا��(�ري، وا��Zن� أ��i رخ�4 ا���Bء، �tنtg ا����iiت، وح�� 

 E�� ������fا h������J، و h3و�� ،L?وج y�t�و ��R�iا� ���Bا�� rBMا���س، و L��� cBMس�س�ت، وأUا

L?وج Eح� L��� �oوی� ،L��� �oزال ا�?2 ی� �� ci3� ي، وه���gوی k�Bی Jن� ی�ى ج�ر�Zا� ،

�5 آc أر��ح  ������ �ً��3�����5 ن�ل ا��خt� ،�4صh�B س�3 أر�L أ 3� ،��B�M ز��t� 
أص�


 ا�ن�� واQخ�ة، f ��3ف ا���� أی5 ه�، �Mل �<� Hا E�� cآ��وان، �� Uات ا�� ج�رJ، و�>3� 5

�3�E�:  
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َوَأْ<Pُْ� َ�� � َوَ:َ�� َأْن َ�ْ)َ�ُه(ا َشْ��ً� َوُهَ( َخْ�ٌ� َ�ُ)ْ� َوَ:َ�� َأْن Nِ�ُ&%(ا َشْ��ً� َوُهَ( َش�� َ�ُ)ْ� َوا���ُ- َی0َْ�ُ� 

C(َن	0ْ�ََ�ُ  
  )س�رة ا��PBة( 

ت، �� أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ی>���� ج���4M �ً3 س�ن� ا����، س���� خ�hM و��f أن?� خ�hM ��4در  

��2 ص�حPB�� �?Bً� أن ه\ا ا���ق �L���4 �>�ن �Xآ�ًا  ��� ،hM(� �5 ا���4درة أن?� خ���ا�\ي ج�3?� 

<� ،L� �?Mء��\ي خ��ioا� jgی2�3، ث2 آ f L�.  

 اآ��E �?�� �� ����4 ا�ی5 وا�ن��P� cى وا���آ�Pل �5 ا��  . إذا ��yP ا�3

-G�Gآ7 و�)Pا� �  : م90

  

�  :ا�G�GN! اxو�

  ���E ج?�، و f� ،�?� yZ��Pل ��3� M hأن ،Hا E�� 
�Pد ا�����: �ف ��3?2 ا���آt� cنL صق ا

 
�Pد ا������\اب ا�ن�� واQخ�ة ه� صق ا 5� �)�� L�� ا�\ي �P�Pا�� cد آ�ذب، �>5 ا���آ����ه\ا ا

��E اH ا����دا ح��P�P، وا!ن��ن أح��نً� ی�آL���M c ����ٍم k�f جًا، و�� ،��R�u J����B3 ا����3 ی

E��3� ل�M ،cه� ا��آ� L��ج cج Hإذا آ�ن ا j�<� ،�ًZ� Lن وآ���ح، ���ی� Jة، ���ا��Pا� �Zح أآ����:  

Cِإن� ا���َ- ُیَ=اِ+ُ� َ:ِ� ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا �  
  )س�رة ا���( 

!�>�rا� !G�GNا�:  

�P�Mرة د�B� J\ل ��3?2، وه�M :أن Lإ�� c5 ا���س� _Bی2�3 ح� L��� cح�5 ا���آ _B�M 5� Hا .  

��Bد  5� B� 5� 2<� ،L��� cأن_ ص�دق �� ا���آ Hة أن ی2�3 ا�_ وس��� واحة إ�E اH، ا��س��� ا��ح�

L�ّأه �� cآ Hا J��<� Hا Eإ� Jض أ���� Hا.  

���L حy، ��: أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ن��iPن   _�� L�3uذا أS� ،Hا k�i� أن _��� ،L��� cآ���أن  k�i�

��E اH، ی�(U ،cن ا�\ن�ب ح(�ب،  c5 ا��3ص� ی���� أن ی��آ<� ،��E اk��� H و��3 cا���آ

��E اH �� اس�(�ب ا�����4، ود�k ا����ر �� أ��ر ا�ن��  
�Pد ا�����ح�P�P ا���آc صق ا

��E اH �� اس� 
�Pد ا�����ا����ر (�ب ا�����4، ود�k واQخ�ة، وه\ا ��3یj ج��k ��نk، صق ا

  . �� أ��ر ا�ن�� واQخ�ة
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 ی�Pل��iر، وا��Bی� ج ،Hا E�� cوا���ج� ی��آ ،Hا E�� cی��آ 
��iارع: ا�Tی� �5�3، وا�� : ،�Mی� رز


 ی�Pل�Biوا� ،Lإن��ن ��خ��4ص cآ : l��gی�?�_ ا�� cوج T� Hا Eا��ح�5 ا��ح�2، ح� H2 ا��

ء ا����س
، وا������ آ\�_، وا��?�س آ\�_، ��ب ا���آc واسk جًا، ��د ا����4، وی�?�_ ا�وا

cP� c�� E�� h�Mء، آ��� أ��ا��?2 إن� ��Bأت �5 ح�ل و�M��، وا��(tت إ�E ح��_ و�M�_ : ن��_ ا�

  .ی� ذا ا��Pة ا����5

!r��rا� !G�GNا�:  

���Lأنf L ی�i3 وf ی��k، وf ی�� : ��y�P ا!ی��ن أي ح�P�P ا!ی��ن cآ��إذًا  ،Hا fإ kی�� fو.  

��E اH ج��ع ا!ی��ن، ��!ی��ُن �tآ��L ی��l �����آc، وا��oی� ا��4Pى : " �Mل �r3 ا����3ء   cا���آ

 ا����، وا��4ف، �
 ن�4ص�، ن�M L��3ا��iا�����3 ن2�3 ا� �oون�5 أح��نً� �� ا�� ،cه� ا���آ

cى �5 آ�B<ی� ا��oوا��3وض، ا� ،�p�Bی�،  وا��p 2��3وا�>����، ا�� �?�gا����2 ا� ��B3ا���وع ا�� J\ه

 ،Hا h��� وا���� ا��4ف وا�B��p وا��3وض وس�cR، �����آ�p cی�، �Sذا ��>5 ا���4ص وا��Pا

 ���i��� ،خ�ةQن�� وا���L �� ج�
 ا�����4 ود�k ا����ر �� ا� cآ��� Jأ�� E�� �ً��P��� hوآ�


 ا�����4 ود�)� cخ�ةوا���آQن�� وا  .�k ا����ر �� ا�

  :ا�G�GN! ا��ا�0!

Lر� E�� B3ا� cآ��5 �  ". أن ی2�3 أن اH ه� ث�M " : L�Pل �r3 ا����3ء 

���_، وآc ثL�P ���ن، ه\ا یL��3 اH، ی2�3 اH ح�P�P ه\ا ا���آc، : أح��ن� ی�Pل ا!ن��ن   hآ���ی� رب، 

cى ا���س �����آ�Mأن ی>�ن أ J�ّا،  �\�_ 5�َ س�PMد ،_��� cق ا���آ��E اH، ا��?2 إن� أس�t_ ص

E��3� ل�M ،آ�ذ�� �آ��ن ه��ك U ،cق ا���آ  :ص

C-ِ�ِ�Gَ�ُ �̂   � َی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ(ا ا��Gُ(ا ا���َ- َ�
  )س�رة Oل ���ان( 

C Wِ�2َِد'ِ �̂   � َوَ'�ِهُ=وا ِ+* ا���ِ- َ�
  )س�رة ا���( 

   cق ا���آ���_ �>���L، ح��B اH ون23 أس�t_ ص cآ��ا��?2 اج���3 ��5  ،�P�Pا�� cا���آ Hا E��

cا��آ�.  
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  اwخ> ��xس&�ب �p ا�P(آ7 :�� ا

   T� Hب، ا�BسU�� �3ا�� hآ�� Hا E�� hآ���أن_ إذا  ��� J��?�� أن J�>5 أی?� ا!خ�ة، ا�\ي f أری

  : وج�M cل

  (ا ُخُ>وا ِ�ْ>َرُآ�C�َْی� َأی%�2َ ا��ِ>یَ� َ�َم9ُ
  )س�رة ا����ء ( 

C7ِ�ْMَ�ِْمْ� ُ�(�ٍة َوِمْ� ِرَ��ِط ا �ْPُ0ْ3َPََوَأِ:=%وا 2ُ�َْ� َم� اْس�  
  )س�رة اUن��ل ( 

C -ِ7ِ ا���Dْ+َ �ْا ِم)hُPَ�ُْ�وا ِ+* اْ�َ ْرِض َواJِPَ>ْ�+َ َ��ُة��  �َ+kَِذا 6ِ�َDِ�ُ ا�
  )س�رة ا�(��3 ( 

  : ���3ء�\�_ �Mل �r3 ا�  

  ))م� ��0 +* ا��Nآ! ی90* +* ا��0* وا�)�; +G= ��0 +* ا��9%! (( 

   cا���آ ،cه\ا ه� ا���آ q�� ،إن��ن آ��ٌل hأن ،�ًP�Pح Hا E�� cی��آ f L��� �� kBPإن��ن س�آ5 ی cآ

B�� f ،ه\ا �\اك ���� f ،�3وا�(�ارح �>�ن?� ا�� ،
�Pا� Lن�<� cب، ا���آ�BسUا c<� \خt� أن E�� q


، وا���3 ���(�ارح، �Mل أح ا����3ء�Pا� �� c53 �� ا���آ� ی��3 �� : " ا���س دی�?2، ا���آu 5�

 53u �� ا!ی��ن P� c53 �� ا���آu 553 �� ا����، و�u P� 
  ". ا���3 وا�>�

�j�3 ا��y�Bi �����، ا��   �?� E3ا!ی��ن، وإذا �� س j�3� Lذ�_ أن E�3� ا!ن��ن cآ��إذا ��  �B

آ�ن ی�E3، وأآ��X cٍُء أن ��E3 �(�ارح_، وأن ���آB�P� c_، أن� ��� أن أسE3، وأو�ُ� �cٍZ أن 

ا���iِردی�M 5� 5یٍ� ح���� وص��ا إ��p Eر ث�ر ا���P� �B را�� ا�(tش، ه� أخ\ ��Uس�Bب، واQن ه� 

Bا����س ����Bى ا���Xا���ج�، ا cآ��ن Qا ،���i�� q�� ،درس 
��u cُZ� ،cآ��� �� �، واج�?

اخ���ره� وأس�3ره�، وی���ح، اQن ��3?� ��E اH، ا��Tارع زرع �� ا��hM ا����س
 و��آ�X ،cء 

 cاخج��e� _� ،c?�ان �e?� ا���3 وا���gط وا���آ�، وا�2�3 واUس�Bب وا���i، و�e?� �5 ا�

Tراس�، وا�واج وا��(�رة وا���4�� س�م �� س�م، ی� رب، ه\ا ا�\ي ��� ��P� L��3 ا�\ي ���_، �� ا�

 ،�P� ةT?جUا����رة، ا���>�ن�_ وا h3راج hس��، أن _���وا���Pء وا����Bi وا��ریq وا�?�س�، 

و��E اH ا��M�B، أ�� إذا �� راج�3?� �� ی>�� ا���آ ،c��g� _3� tg>�� آ��Bة، �� راجh3 ا����رة 

�� ��P3ل، �� ه\ا ا���آc ؟ ه\ا ا�l�g أن� ���آc ی� رب، �� ��?� آ�ا��، و�X fء، ه\ا  :p��Pل

ر �� ه� یtخ\ ��Uس�BبP� 2����� ر �� ه�P� ا����ازن.  
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 -P9; س�(آ7 ��ل ا�9&* وا�)Pا�  

   ،Lأن ی��ك س�� �oBی� f Lح�� E�� c�� 5�� ،Lس�� 
أی?� ا!خ�ة ا�>�ام، ا���آc ح�ل ا���B وا�>�

�� J�P� أن j�<� hأن ،cا���آ Lا���3 وح�� Lس��  �Bآ�ن ا�� P� ،م�س��f�� Lح�� �� ،Lو�� س�� Lح��

ا��� H ا�\ي ��L��3 ��2 ا�����4ت، وإن ج�ءت : ���L ا�4�ة وا���م إذا ج�ءJ أ�� ��E �� ی�ی �Mل

��E آc ح�ل، ه>\ا اH ی�ی، أنh آc ح���_ �5 أج��M ،Lل : ا��Uر ����p E �� ی�ی �Mل H ا���

E��3�:  

  َصَ��ِ�* َوُ<ُ�ِ)* َوَمNَْ��َي َوَمَ	�ِ�* ِ���ِ- َرب4 اِ�َ�0َ�ْ	�7ْ�ُ�C�َ ِإن� 
  )س�رة اUن�3م ( 

  ._ ی� ب، وه\ا �Mارك، وه\J ح>��_آc ح���� �5 أج�  

L�� أت ��ح��M ة�� Hوا :  

C Qَ4�َر �ِ(ْNُ�ِ �ْ&َِواْص �  
  ) 5�48 اQی� : س�رة ا��iر( 


 أس��ن، وی�i3_ إ��ة �� آ�ن ح>2 اH وا��� جًا �� ی���  �Bu ��ج إ�E ص�B، ��� �>�ن ��ی�� 

جًا، �>���z� 5، �>5 أ��?� أخfO 5� ��Z<� jم k�M : ا���B ا���ر، و��3ف أن ا!��ة �f ،���z أ�Mل

 cوج T� H�� ���ك، UنL وا�� �tنh ص���، �>5 ا��U إذا �� آ�ن وا�� ��ا���س، ����U وا

  : ی�Pل �_

  Nُ�ِْ)ِ� َر�C Qَ4 � َواْصِ&ْ�

ی� رب، �_ ا���، أن� �����2، : أج��X cء �� ح��ة ا��5�z إذا ج�ءت ا��Uر ��E خ�ف ��ادJ ی�Pل  

Lس�� 
  .أن� راض ی� رب، ا���آc ح�ل ا���B، وا�>�

  :�q! ا�P(آ7 � +�0ل ا�<��ن ا�0P&=ی! وا��0دی! 

  

  : :�q! ا�P(ّآ7 ����3:! وا�0&�دة – 1

��BدJ �?�، وج�3?� سBBً� : " �ء�Mل �r3 ا���3   Hت ا��� أ�� ا���iث� أن�اع، أو�?� ا��أ��3ل ا!ن��ن ث

 ،�?��� L� س��3ن�fوا ،Hا E�� cا���آ k� �?�3� 5� � f ت���iا� J\ة �5 ا���ر ودخ�ل ا�(��، ه�)���

 J\ه �����م �� �ة وا���ا�4 L��� �Bل ا���M ،H�� fة إ�M fح�ل و f LنS����<ا� :  

 )) -� wإ -P:�� �
، وw �(ة :��� wإ 
  )) w �(ل :� م0��! ا
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  ]ورد �� اUث� [ 

   _� j3ه��_، ی� _� j3ی� cوج T� Hت، وأح��ن� ا���iأداء ا� �� Hا E�� cآ���أن  
ی(

��E ا���y، أن �?� Lأن ی�� �oBی� �� ���Pس�fا!ن��ن ا Hو��_ أح��نً�، وإذا رزق ا�P� ��p 2، وأن��P��� �

 �����_، �Sذا اس��Pم ا!ن��ن ��E أ�� اH، وا H5 ا� c�� ا\?� �ً��P��� h؟ إذا آ� hن، و�5 أن��

 ���Pس�fا J\ا���3، �\�_ ه �?��X ،�B<ا� �?��X P� ،���Pاس� h��� J\?� Hد ا�B� E�� �?� J��و ،_���Pس���

�� ی���BP� h��� �<g إf إذا خ��i?� ا���ا�k، خ���i� Hا LP5 ا��4دق إذا و��zا�� ،H دی��B3ا� �?i

 ،q�)أن أح�� ه\ا ا�� �� hس�� ،c�3م �?\ا ا��Mأن أ �� hإ��?�، ی� رب، س�� LPأن و� E�� Hا

 h�Bا� �� cآ�g� ،L�ة �� ح����Zآ 
���� L� cوج T� Hا 
Bوإن��ن ی� ،rوه��ك إن��ن ��ی

Hا Lp�� ذاS� ،دfوUوا ،c�3ل وا��M ،H5 ن23 ا� J\?� 2�� q�)� أن ی��� L� وس�� ،cوج T� 

E��3�:  

  kِ�ْ�ِیَ	�ِن�Cَیُ	9%(َن َ:Qَ�ْ�َ َأْن َأْسَ�ُ	(ا 7ْ�ُ َ�� َ�ُ	9%(ا َ:َ�*� ِإْسَ��َمُ)ْ� َ�7ِ ا���ُ- َیُ	�% َ:َ�ْ�ُ)ْ� َأْن َهَ=اُآْ� 
  )س�رة ا��(�ات (

  c��  : ، ا������ح�E ا��B3دة ����ج إ�E ��آc، وا�

C �ُ�0ِPَ�ْ>َ ِإی��َك َ<0ُْ&ُ= َوإی��َك �  
  ) 5اQی� : س�رة ا������( 

��E ص��_، و��E ص���_، و��E ح(_، و��E زآ�ة ���_، و��rp E ��4ك،    H�� 5�3���

���ل ا�����4U�� _���M E����B ���ن_، و��E ���ی� دخ�_، و E��  .و

  :�q! ا�P(ّآ7 ����0دة وا�	&�ح – 2

 : ا��gء ا��Zن�  �� ا�(�ع، وا��gب �� cآUآ� ،Jد�B� L� ن��، وأ���� أج�ى اL� H ا��3دة �� ا�

���?�، �Sذا  
ا��i3، واfس�e�ل �5 ا��� وا���z �5 ا��Bد، ه\J أی�ً� أس�Bب، إن � 2�tخ\ �?� ���س

�j3، أو أه�c ن�ع ا��3iم، أه�c ا���ج L3� ث�ت اUس�س�� ا��� أه�c ا!ن��ن �3uم ا���iر، وح

 ،_<�� q�� _ج�� ،J��4P� E�� 
���?�، ی��س 
أ��J اH �?�، وحثJ\?� ��<g� L� h ا��g>�� ی��س

�?\ا ا�(�2 أ��ن� ��5 یی_، س��_ اH إی�ك ���3_ أن �U L� ���3ن�M Lام ح���_، ورأس ���_ �� ح���_، 

: ��gب، ه��ك أ��Xء ��?� ��اد ���ث�، ���M �_ �����3ی� �����4 جTء �5 ا�ی5، أن �2�3 ��ذا �tآc، ��ذا

�� ا�j�4 أ��اض آ��Zة وخ��iة جًا، وحثh ح�fت و���ت آ��Zة جًا �5 ا����ث، اQن أن� أن�4 

أن ی>�Zوا ���ول ا��3iم �� ����?23i� �� c��3��� ،2 أح��ن� f ی�je ن��L إذا E�M ح�ج�، f ��3ف 

��ث�، �?\J ا��iی �P���cP ا�(�اث�J\?� ،2 ا��iی �P����g اUو�]�، ا����ر ه\J ا���i�َb �� �?� ��?� ��اد �
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 ،Jاد�3م ا��M �� إ� L�� 3�Bن��ن أن ی�� Eو�Uل اT�3م خ�رج ا���iع اس����3?�، ا����� ��Mا��ر

  .�oBوا�c��o ا���5P �����ر وا���اآL، ه\ا أخٌ\ ��Uس�Bب و��E اH ا��M�B، أ�� أن �?�c ا��U �� ی�

��ا ���صً�   P2 �>���ن أن ی��i5 ا����I�� cة ��\ ی���5 أن آ��h ن�eي أن� �Mأت �� ا�(�ی

���L ا�4�ة  �Bذا ا����� ،�Pی�iا� J\?� ا�(�اث�2 أن cP��� ه\ا E�3� ،ي�eن h�� �Bازه2 ����4، خ�B�

�R�P23 ا�i� اء إذا آ�ن\oع ا����� �P�Pة، ا��یgا� ���e���� م أ��ن��5 وا�����z� ا���� L��� 5�

��E ذ�_ l5 ���ی�zًا أن أ�� ا����ع ا��c�?� ���e ج���.  

  �( �G^ ا�0&�د ا�P(آ7 :�� ا
 ��G(��2 ���ق ا
 إ���2 أرزا��2 م� أد<� س&; : 


 : اQن ی�Pل �r3 ا����3ءBس Eأدن k� 2?Mإ��?2 أرزا H2 ���ق ا?���P� Hا E�� cد ا���آ�B3ا� yPح ��

و وا��واحق إ�E ا��iآ�� ی��oد ا��)�� �?Mأرزا � .  

 ،_Mرز y��� Eا���س ح� k� �)��3و� ،cآ�g� ،أن ی�43ك 3� 5<� ،_Mی�ز cوج T� Hأح��ن� ا

_� Hه\ا �5 إآ�ام ا ،����   .وأح��ن� ی>��_ ا3B�� H* �_ رز�M ی>��_ �k ج?

أ�h�i �5 و�M_ ا�5��Z و�Mً� �����3 اس��3ا ه\J ا���P�P، إذا hB�u ا�2�3، وح��ت �(��q ا�2�3، و  

 _� Hه\ا، س�ق ا �� �ًo��B� أآ�ن fأ cوج T� H2 ا����ة، أرج� ا?�� ،L�B2 س�� ن?�� ،L2 آ���?�� ،Hا

أن� ����ق : رزMً� و���ًا �k ج? ی���، أن� أ�3X أح��ن� �l�X k یg>� �� درج� ���P3� ��p، ی�Pل

�� ا��احة، إذا آ�نh ا�ن�� � �P�tخ\ ��_ آc ه\ا ا�(?، وآc ذاك آ��y ا�����ن� ا���43رة، ی��م ا���

Jوج�د �oأ� P� اغ ا!ن��ن�� hMو �oذا أ�S� ،�B3ح��ة ص J\ه Hوا ،hMا��.  

 : أن� أ�Mل �>2Mة، و��Bخ��رة آ �?� Lدخ� �� ��?� 2<�Mو cق آ�o2 إذا اس�<����اQن أي ��c �5 أ

��c ص��� ی��3_ �3 ا���تأ�Eo وج�دك، أن h�c�3 �5 أجc ر c5 أج� ،H�� _إی��ن cس���، �5 أج.  

   f ،زوج� f ،ا������ j4ن E5 ا��(� إ�� L�ر�)� ��p ء�X J��أن� أخ��j أن�سً�، ا�ن�� آ�?� �� 

 L��3� ،L��3� و�� ،L� �BM L�ر�)� ،L�ر�)� �� L�Mو cن، آO�M f ،LP� درس f ،2�� q�)� f ،دfأو

وL���I، وL� �BM L���I، ان�?E ا!ن��ن، ا�c�3 ا�\ي ی���oق آc و�M_ ه� خ��رة ��دح�، L� �BM، و�� 

  .?�h، ان�?E وج�دك، ان�?h رس���_و�� در ���_ �]�ت ا��Uف، Uن_ ان�

3 �� ی��م أوfدي، وأذه
 cBM أن ی����ePا، 5�َ �?2 أوfدك ؟ � ��O أن� Hوا ،Eه�Bأح��ن� ه��ك إن��ن ی�

��E ا���P� H?2 ���ق اH إ��?2 أرزاk� 2?M أنh�� h أً� cد ا���آ�B3ا� yPح �� ،�P� 2?��� y��� hأن ،�

iا� Eآ�� ی��ق إ� ،
Bس Eو وا��واحأدنoد ا��)�� �?Mأرزا ��.  
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 �� ،L�ح�� �� �ً��i3ی* ان���L ا�4�ة وا���م حیZً�، آ�ن ه\ا ا�� �B5 ا����\�_ ا!��م أ�� ح���� �Mأ 

  ؟  ه\ا ا��ی*

  )) م� ��; ا�7E(� ��0 ا
 �- ��ز�- (( 
  ]ورد �� اUث� [ 

ه\ا ا�>�م �3iM، إذا hB�u ا� 2�3�c�< اH �_ ��زM_، ور��� ح�م ا!ن��ن ا��زق �\ن
 یU ،LB�4ن 

  . ا�\ن�ب �kiP اUرزاق

  م� أس&�ب ا��زق

  

  :اwس�GPم! – 1


 Oخ�، ��� Oی� O�Mن�� اس���B ��?� ا  Bن� ���زق س��
 ���Bح� ا��زق، �Mل وBی� c�3���3ء أن ه\ا ا��

E��3�:  

C�ً�=َcَ �9َ�ُْهْ� َم�ًءGَْس َ�َ !ِGَا��3ِ�ی �  �َوَأْن َ�ِ( اْس�GَPَُم(ا َ:َ�
  )س�رة ا�(5 ( 

  ���Pس�fا.  

  :ا��qة – 2

  E��3� ل�M ،ة�ا�4:  

C �2َ�ْ�َ:َ �ْ&ِ3ََ��ِة َواْص�����ِ Qَ�ََوْأُمْ� َأْه�  
 ) Lu س�رة(  

��cا  �:  

Cى)َGْ�P��ِ !ُ&َ�ِ�0َ�َْوا Qَ�ُْ�ُز>َ �ُNْ>َ �ًِرْز� Qَ�ُ َ�ْ>َ ��َ�  
 ) Lu س�رة(  

  :ا�GP(ى وا�P(آ7 – 3

  �Z��Zا� J\ه cى وا���آ�Pا��.  
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  :اwس�EhPر وإ��Gن ا�0	7 واxم�<! وا��=�! وص�! ا���� – 4

  ��Uوا ���Pس�fن�، ص�� ا��ح2، ا��Uا ،c�3ن ا��P�ر، إ��oس�fا ،�Mن� وص�� ا��ح2 وإ��Pن ا�c�3 وا�4

  . اس���iوا ا��زق ���4�M وا���آk� c ا���Pى

  �� <E�� :=م �(ا+� ا��زق م� �(ا+� أس&��- 

ه\J آ�?� أس�Bب ����ة ا��زق، وإذا ��ا��ت آ�?� وا��زق 2َB� c��M ن��� ذ�_ ؟ ن��� ذ�_ ����>��، آ��   

 ����م إن �5 ��Bدي �f 5 یL��4 إf : " �� اUث�B3وإن ا� ،Lدی� L���ا��S� ،�Pذا أL���p أ��ت 

 f ،م��P� رقTود وا��� cجUوأج�?�، وا �?Mرز c�<��� Eح� qت ن����و�5  ،LB�4ی 
ا��زق ���\ن

jا��� r3� ل�M ،y�P� :j�<� fو 
  .��آُ c�yْ�َ إ��_ اUرزاق �� �3

^�M+* أدي ا� �	آ7 ا�� س م)Pم! ص=ق ا�q:  

���� صق ا���آc ؟ ��Pل: " ���ءسِ]c أح ا�3 �� : 5� ��E اH، وأf ی>�ن �� LB�M أح B3ا� cأن ی��آ

  .اQد���5 یk�i أن ی(��g� LBء

��ب : ی(
 أن ��]q ��� �� أیي ا���y، �� دام ��ن f یL��� hM�u �� �4P، ��ن ی�دن�، ��Pل  

 T� Hك اوجc ��� ����ج، �3��� صق ا���آc ا��tس ا����ء �y�o، إذا ی]�h ��� �� أیي ا���y أ�

yأدي ا��� �� ���.  

  س7 ا�>ي أ�(ا�- w        ;#َN�ُ w �� �� �9* �دم �ــ�'! و

  و�9* �دم ��� ُی�َ ل َیDh;     ا
 یDh; إن ��آ6 سbا�-

***  

  5��Pودون، ویTی� fا���5 ی�(�ن، و cن ا: آ�ن أه��t��� ،�<� ن��t�� ،س، ن�5 ���آ��ن، ���(�ن���

  :�tنTل اH ه\J اQی�

C ى)َGْ�Pن� َخْ�َ� ا���اِد ا�kِ+َ َوَ�َ�و�ُدوا�  
  )س�رة ا��PBة ( 

���t� 2?�3� LنkiM L اfس��gاف �5  cق ا���آه\J اQی� �ل ��E اUخ\ ��Uس�Bب، ا���P�P أن ص

k�iاف ه� ا��gس�fا ،yا���.  
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J، وه� �Mل إ��اه: �� ا���c ؟ �Mل: س]c أح ا����3ء  ����L ا���م ��� ��ض ���L ج�Bیc أن ی�� 2�

L� ل�P� ،ا���ر �� Eل: ی���M ال : أ�_ ح�ج� ؟z5 س� k��� 2م أن إ��اه��ه� ا�>�I، و�أ�� إ��_ �

  . ج�Bیc ح���� أ��P �� ا���ر

�T وجc ح���� رأى ��_ یtس_ �5 ا���y أ�ك ��� ��ی Hا.  

ا��iاب �� س>�ن، وس>�ن �� ا��iاب، : �5 ا���آ�P� cلس]c أح ا����3ء، وه� ��g ا�����   

cRا��� L� ل�P� :�g� ل�P� ،L?Pن� Eح� ��� J��� : ،�3���� Lب ج�ارح�i� cس>�ن، رج �اب ��i�ا

 c<� \أخ ،E�م واس�Mل، وtوس ،�iب، وخ�BسU�� \وأخ E3س ،L��� Eإ� f Hا Eس�آ5 إ� LB�Mو

�T وجc، رجc س�آ5 إ�E اUس�Bب، ه\ا ا��iاب، �>5 �� س>� Hا Eا��>�ن إ� c� ،c�3ه\ا ا� Eن إ�

�T وجc �� ح�آ�، وf ا��iاب، ����iاب �� س>�ن، وس>�ن �� ا��iاب Hا .  

� ِ��ْ�َ	ْ�ِء ِإpًْ	� َأْن ُی4�Dََ� َمْ� َیGُ(ُت Eََآ  

  �� 
�T وجc، و �� �4M��c�4 رزق أوfدJ �?� ���س Hا E��: اH، وا���c  إذا ��آc ا!ن��ن 

�ْ�ٍ�و �Mََلَ 5ِ�ْ Lِbا�� ِBْ�َ 5ْ�َ :2َbَوَس� Lِ�ْ�َ�َ Lُbا�� Ebَص� Lِbَل َرُس�ُل ا���Mَ:  

� ِ��ْ�َ	ْ�ِء ِإpًْ	� َأْن ُی4�Dََ� َمْ� َیGُ(ُت (( Eََآ((  
  ]أ�� داود [ 

  L� ل�Mك: أح��ن� ی��ط ا!ن��ن، أن� أ��ك �BXب، �L  ه\ا ��q ���_، ه\ا ��ل أوfدك، �����ت، 

ك أوfد، �� �� �Xاآ�، د�L یt� c�3ص�L، هc أنjٍ�<� h ؟ �>5 P� L� ،Lأه�� l�X k� 2یM ح��ب

ة ا���ج� X k� ق�P���� �B��i��4 �� ا��P���� ،cن أ���<� L� دكfأو hوزوج ،L��4أن ه\ا ا���ل ح

L��� 
  .����ل ه\ا ا!ن��ن ی��س

  ٌ� َوَأَ�;% ِإَ�� ا���ِ- ِمَ� اْ�ُ	bِْمِ� ا�lِ�0ِ�D اْ�ُ	bِْمُ� اGَ�ِْ(ي% َخْ�

���L ا�4�ة وا���م ی�Pل   �Bا�� :  

 )) lِ�0ِ�Dِمِ� ا�bْ	ُ�ْا���ِ- ِمَ� ا �  ))اْ�ُ	bِْمُ� اGَ�ِْ(ي% َخْ�ٌ� َوَأَ�;% ِإَ�
  ]ص��� ���2[ 

Hا Eإ� 
 �5 ا��5�z ا��U ،j�3ن آ5�z� c ی�E3 وی>�
 ا���ل، وی��\ اUس�Bب، ه\ا �Mي، ه\ا أح

5������� L��M.  

أخ درس دراس� ����� جًا، اح��B4�� c ر���3، ��>5 أن ی�م خ���5 أخ�، �>��� �Mي ��آTُ ا!ن��ن   

���L ا����4 ،  �Zًا ر��3ً�، آTآ�� cاح� ،LنtX ��  آL��� �Z، و
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  ))ُ	bِْمِ� ا�lِ�0ِ�D، َوِ+* ُآ�7 َخْ�ٌ� اْ�ُ	bِْمُ� اGَ�ِْ(ي% َخْ�ٌ� َوَأَ�;% ِإَ�� ا���ِ- ِمَ� اْ�(( 

   
و�>5 ا��Pي أح�5، آSن��ن ی��X c?�دة ����� جًا، وی��4 أ��م ا���س، یg(� ا����3ء، ص�ح

 ���وة، �>��� ار��h3 �>�نُ� ا!ن��ن اfج���M Lا���3ل آ�?2 ی�ون ،���� ���P2 اس��P2، و�������gوع 

�P�� �4اP� وة، أ�� إذا آ�نM ص�رL� ���4: ل��أن  cBM _آ��g� cث2 ح ،fدة أو�?gوخ\ ا� 
  . اذه

 W��h� وة=� *��r	* ا��	م� ا�0b	ا�  

ون �L إf إذا ���ق �� ���L، إذا آ�ن دآ�نL : أن� h�M ��ة Uخ  �Pی f5، و�zی�����ن ا�� f نQا���س ا

�E و ���4P �(�وزات ن���e جًا، ح����ت دZ� �P�Mً�، إذا آ�ن �� ا��c��3 ر�M، وإذا آ�ن ��� L�

L� ى�Pُی f وإه��ل.  

 ))7ْGُ+َ �ٌَأْم Qَ&َ�َcَ َذاkِ+َ ،8ِ�ْ(َ�ْ��ِ Qَ�ْ�َ:َ �ْ(ِ�َا0َ�ْْ#ِ�، َو �  )) َ�ْ�ِ&َ* ا���ُ- َوِ<0َْ� اْ�َ(ِآ�7ُ : ِإن� ا���َ- َیُ�(ُم َ:َ�
  ]أ�� داود[ 

��H، ح��B اH ون23 ا��آ�c، ه\ا ج?f ،c ح�ل و�M fة إf : إن��ن ��4P �� ن(�، و�� درس ی�Pل  

ه>\ا ����
 اH، ح��B اH ون23 : ادرس، ا��Xى ����� �5 دون دراس� ��� ��L3� h3، ث�M 2ل

_�� ��4P� ه\ا f ،cا��آ�.  

 ))7ْGُ+َ �ٌَأْم Qَ&َ�َcَ َذاkِ+َ ،8ِ�ْ(َ�ْ��ِ Qَ�ْ�َ:َ �ْ(ِ�َا0َ�ْْ#ِ�، َو �  )) ْ�ِ&َ* ا���ُ- َوِ<0َْ� اْ�َ(ِآ�7ُ َ�: ِإن� ا���َ- َیُ�(ُم َ:َ�

���L ا�4�ة وا���م �Bل ا���M ل�M ه�، وأدق�M ث أ��  : أح��ن� ی�

  ))إن ا�P(آ7 �0= ا�)�8 (( 
  ]ورد �� اUث� [ 

Hا E�� cآ���ب �BسU�� \خt� أن 3� ،cP3ا�� q�<ا� E�3�.  

  �Bء �� ا���آ�X �iأن ی�اج3?�، أخ 
J ��آ�B، ی(��  إن��ن M ���<ان وا��Tان وا��>���، ا���Tا���

�c�P ص�ح
 ا���آ�B، وه��ك أ��Xء ���h خ��iة، أ�� ه\ان ا��g]�ن ����iان �� ا���آ�B، ��5 ��ازم 

  .ا���آc اUخ\ اUس�Bب

 ی>�ن ا�(�k ���?�� أ��c، أن �(�k ��5 اUخ\ : �Mل ا����3ءM c� ،ب�BسUی���� ا f cإن ا���آ

cب وا���آ�BسU�� ب ���(�ارح�BسUوا ،
�P��� cوا���آ ،cوج T� Hا E��.  
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  أ�(ال �)�	! +* ا�P(آ7 :�� ا

  

  م� �(آ7 :�� ا
 ��3; ا��زق +G= '70 ا�P(آ7 س; – 1

  Lu�Pه� �5 أدق ن cا���آ �� �iPأن� : أخ� ن ،�ًBBس cا���آ c3ج P� ا��زق 
�i� Hا E�� cآ��5 �

 ،��Mی�ز Hا Eح� cآ��س�ف أ ،_� L��M ��� ن_ راضU Hا E�� cآ���أن  
جh�3 ا���آc سBBً�، ی(

��E اH آ�  hآ���أ�� إذا  ،�P�Pا�� cا ه� ا���آ\?� _� L��M ��� ن_ راضU Hا E�� hآ���وإن 

��ً�g� �Bأص cا��زق �?\ا ا���آ cا ا���آ\?� 
�)�.  

  :م� �(آ7 :�� ا
 ��3; ا��زق +G= '70 ا�P(آ7 س&&ً� – 2

f5��?ِ�َ�ُ 5����� ن�ا �������ن �?���5 ��>�ن�ا�<�  .  

� qpث در'�ت  – 3�: 
  ا�P(آ7 :�� ا

��E ث�ث درج�ت: ا��>��ء ���Mا   Hا E�� cى، : ا���آ�<gا� ��Zی�، �?��ك إن��ن آ�<gك ا���أو�?� 

ی� أول درج� g>�أی��� ج�q ی��i_ �?��� س�داء، ا�cog ص3
، أوfد، ��h، ج��ان، ��gآc، ���ك ا�

c5 درج�ت ا���آ�.  

  .ا����: وث�ن� ه\J ا�رج�ت

ا����B، ���ك ا�g>�ی� درج�، وا���� درج�، وا����B درج� ث���Z، اUو�E : وث��* ه\J ا�رج�ت

  .��Tاهی5 وا��Zن�� ���4د5�M وا��Z��Z ����س��5

  :أص&6N وم��* س�ور إw +* م(اض� ا��DGء وا�G=ر – 4

  B� 5� ���ر ا�\ي : "  ا�T3یT ی�Pلآ�ن س�ن� Pء وا���Pا� k�أصh�B و���� س�ور إf �� ��ا

 cوج T� Hا L��Pی"���ا���Pء أر�k درج�ت  ا���� ��>�وJ<< : ، أن� راض ��M ،Lل س�ن� 

5�Pا��<< .  
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  �2>ا آ�ن ا�P(آ7 م(ض(ع ه>ا ا�=رس 

  : سhP ه\ا ا�رس ��س�Bب ا������

ة، وا�?��  P3� نه�، وآ�
 ا���ل ا����ة �� ا��Xأ E��یة، وا��4ا��ت X ط�oة، وا����Zم آ

��E ا!ن��ن  �o�� ن?� أنtX 5� ط�oا�� J\?� ،ة��Zت آ�?Bgوا� ،
���ل ص3Uا �����و ،
ص3

���L، اQی� ا��� أ���E أن �>�ن  cوا���آ ،Hا ���u �B34ت ا�fا��� J\ه cZ�� cا�� ،
i3��� LB�4��

3ه�، �Mل ��3XE��3رًا �>2 ج��3ً� أو�?� � �� hBZ�و ،�?�BM �� ���� c� ،اب��  :�c� ،c ح�ف إ

C�َِآِ�ی��J7ِ ا���َ- َ+�ْ:ُ&ْ= َوُآْ� ِمَ� ا��َ�  
 ) ��Tس�رة ا�(  

���L إf إذا أL�3u، إن_ إن �2  cا���آ k�i��� 5� ،_��?� �?��� �?و� ،_��?� J\ه ،c)���� �3g� L3i�

  .��3g ����(�ب

��ج�� أی?� ا!خ�ة cوف �� ا���آ�eت ا�P3�و ،
ت ا��Uر، و��hM ا��>�س�Xإذا ا.  

�Zً� ه\ا ا���o ا����� خ��i جًا، ی��?� ���k ا���o، ی��?� �tز�� ��B�M، ی��?� ���tاض ��   

ا��3ة، ی��?� ���tاض �� ا��3�ت، ��ن�(�ر �� ا���غ، وه\ا �Xء ث��h، ������وض ��E ا!ن��ن 

��آc، و��E اH ا��M�B، �����آc ی���ج إ�E اس����P، اس�2P �� أن اH �3_، أن ی����2، وی��2�P، وی

_3� Hا �� Hا k� 5وآ.  


 رب ا���0	��  =	Nوا�  
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