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 	��ة آ��ب 1��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

"+�*# ا����() وأخ%$# "! ) : 5- 1(ا��رس  - س���� أ�� ��� ا���ی�  - س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

 ا�-�ه��)

  21-03- 1994: ���5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.�

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  ا� ر�� أو ا�	���� ا��� ا����� أ�� ��� �� ا�س�م 

مD ا��رس ا;ول م	 س��ة س���� أ�� ��� ا���ی� رض! اA @0#، ه?ا ا����2! ا�-��< ، أی>� ا;خ�ة  

 Eا;و� (F*�)وه! ا� ،(�Gی�ا�� (F*م� H�� H�� �G" ،(Gی�أی�5ً ص Kة م�ی�ت، وا���Mات وا��س��F0ا� �N�

ص�$V ی� رس�ل اA، ;ن : م	 $��# م	 ا�F0! مU�Fً� أن آ< �!ء رRS ا�F0! و*��K �# إMّ $�ل "�# ا���Oی�

 D�"م# ا���Gم 	ث @�ر ا�/! */2�XYی�، ا�ا�� ���م س��Gم Aرس�ل ا 	م م�Gأ$�ب م ،V<��\* (ا��ؤی

  ، آ_��ة ج�ًا

  )) م� +�*( )	' &�% ر�# أ�$# م� أ�� ���(( 
)�X;ورد "! ا(  

 )) �������0( أ/� وأ�� ��� ��.� آ��((  
 )�X;ورد "! ا (  

0(ً�، وM ��ب خ(�ًا "! "b��ر �aصNF# ا��س+E وا�/! *��>�، وه?ا ا����2! ا�-��< م� @F� ص  

  .ا�-�ه��)

  :ا�8: وا��98 &.1 ا�*0# م.�8 ر��/�� آ��ى �6/��ن ی*�ف م� 1��2 

، درس�0 ا���م ِم	 س��ة ه?ا ا����2! ا�-��< ی/F$ #*��2� ��N< اdس%م، وه� �2	 مD ا���< ا;ول  

  : و"�>� ی�Gل اf@ A وج<، و�F�أ ��Yی) ا���ی()

  Fَوَم� ُآ.�B ُمَ*B��َ �َ��ِDE% َ/ْ�َ*9َ َرُس�ً<>
  ) 15: س�رة اdس�اء اYی) ( 

، وم(� "��ه� �>� ا�(���ون أّن ا��س�ل ه� ا�GN<، وم	 أو*! @Gً% راج2ً� ">?ا م	 م��N! ه?R اYی)  

ا�GN< م	 دون رس��) ا��(�ء، وم	 دون أن ی/F� H�F%غ @	 اf@ A وج<، "�a# ی>�ي ص�حF# إ�E ا��2، 

  : �?�j @0�م� س���� خ��� �	 ا����� أس�K، وآ�ن $� *bخ� "! إس%م#، $�ل @��# ا��%ة وا��%م 

  ))&G� )�H ی� ��2  أرى �G ���ًا ( (




 	��ة آ��ب 2��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

  
 )�X;ورد "! ا (  

و"! ه?ا ا��رس ���?ات مD ا�(�ح�) ا�/! سm VGF>�ر اdس%م، آ��N* lم< ه?ا ، �k�N "! ه?ا ا���<  

ا���ی� م�F@ Dدة ا;ص�0م "! ا�-�ه��)؟ آ�p�G@ EG�* l�هK؟ ه< $�F>�؟ ه< رض�>�؟ ه< *�(o ا��2؟ 

  .�ع "���0 ا���م ه< *�اءى �# ا��2؟ ه?ا م�ض

ا�%ت وا�fNة، وم�0ة، و���p)، وهF<، ه?R ه! ا;ص�0م ا�/! آ��FN* V� م	 دون اA "! ، أی>� ا;خ�ة  

�ً)pدا K�� أ$�ل 	ء : ا�-�ه��)، ��Msه !" tا��اح >GNوا� ،>GNا� ()N0� #��2Fس Aن أآ�م# ا���dإّن ا

 lوا ح�s\0أن ی Eإ� Kاه�س%م هdا >F$ @���ا 	م أم�م ا�?ی��u)ا� Dن �# م��Gی l�2ا���5ل، وه?ا ا�

Kَwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ #ُwا�� Ewَص� #ِwَرُس�ُل ا�� >َzِ0ُْ# ُس@َ #ُwَأِ�! ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ! ا�� 	ْNَ" ،K��uَل (( ا��Jَ ِس�B.َمْ� َأْآَ�ُم ا�

ُم ا�.�Bِس ُی�ُسN��ِ/َ Oُ ا��1ِB اْ�ُ� َ/D��ِ ا��1ِB اْ�ِ� َ/D��ِ ا��1ِB اْ�ِ� َأْ��0َُهْ� �Jَ 1ِB��ُِ��ا َ�ْ�َ' َ&ْ� َهEَا َ/ْ��Jَ Gَ�ُLََل Lَ�َْآَ�

ُهْ� ِ�� 2َِ��ِ# ا���Jَ 1ِBُ��ا َ�ْ�َ' َ&ْ� َهEَا َ/ْ��Jَ Gَ�ُLََل َ�َ*ْ� َمَ*�ِدِن اْ�َ*َ�ِب َ�ْ�Lَُ��ِ/� ا�.�Bُس َمَ*�ِدُن 2َِ��ُر

Rِ�ْ2َِ��ُرُهْ� ِ�� ا �ِB��ِِه�Hَ�ْْسَ��ِم ِإَذا 0ُ�َُ��اا ((  
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K @	 أ�! ه�ی�ة "! ص2�2>(�(

ا���dن إذا آ�ن ی/(ّ/GN� D< راج| و"+�ة س��() "�a# ی>/�ي إ�E م%م| ا��2، أو إ�E خ+�}#   

  .ا��Nی5)، أو إ�E م�Fدp# ا���Fى ��GN#، وم� ا�/�D أح� ��GN# آ��(sم	، "��(sم	 ی�GN� D�/0# آ< ح�	 

  : /�Wم ا���8ة �� ا��Hه��� اUو�% 

ا�N+�ء ا�?ي M ی�صl وM یG�ر �_(	 ه� ا�GN< ا�?ي أود@# اj�" A، �2	 اYن "! ه?ا ، أخ�ا��0 ا���ام  

 ،�5* Mو D�0* M دة ا;ص�0م�F@ ،ای) ا��(�ء، ج�ه��) ج>%ء�دون ه 	م >GNا���< س�ف ��ى $�() ا�

ی� $���)، K�mُ م� �N�K�m R، س�l م� �N�R س�l، ح�وب }�ح0) ر�� ا�-�ه��) آ�ن ی-(D ا;م�ال "! أ

V�$ إذا Hأ��� Mه! ا�-�ه��)، و R?*�">)، ه 	ب *�">) �< أ$< م�Fا��0س ;س 	2+* : Eا�-�ه��) ا;و� R?ه

 Hأ��� Mو ،(���X (ج�ه�� 	م �� %" Eأو� �<�b� �<م� وص��و@0 ،Eأو� �<�b� Aس%م وص�>� اdا VGFا�/! س

إن ج�ه��) ا��Gن ا�N\�ی	 أ�� ه�Mً وا��2ا"ً� م	 ا�-�ه��) ا;و�E، ��	 ��< @�� ج�ه��/#، : $�Vإذا 

 D)/-)ا� E��@ ن، @�ش "! "/�ة�Xدة ا;و�F@ ی� @�ش "! ا�-�ه��) ا�->%ء ، @�ش "! "/�ة�ا�� ���س�

  ."�>� م	 م�س! ا���ق ا�+GF! ا����F ، @�ش مD اض+�اب ��uم ا;س�ة 

أي ��-�مN>� و*0-1 و��ًا م	 رج< Sخ�، KX ی�@�# زوج>� ، ام�أ*# ��ج< �/�/D5F م0#إ���ن ی�س<   

���0#، @\� رج�ل @�E ام�أة واح�ة، ��uم ا�fواج "! ا�-�ه��) M ی��ق م	 ��ة ا��2ا"# وا�#�%2، 

  .ه?R ه! ا�-�ه��) 
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  &0# أ�� ��� إ�% أی� ه اY ؟

N0� A() ا�GN< ا��اج| إ�E أی	 ه�ا�G@ R#؟ أ���ص ه?ا ا����2! ا�-��< س���� ا���ی� ا�?ي أآ�م# ا  

 l�2ا���5ل، وه?ا ا� lح� l�2وا ه?ا ا�s\راج| و"+�ة س��() أ� >GN� ا�N/)* (دون "! ا�-�ه���Nم

"! ا;ص< م	 أج< أن یlG مD ا�(��uم *-�R ا�K��u، و$� حR�5 ا�F0! ص�E اA @��# وس�K، وآ�ن 

ا��وای�ت، وأE�@ E0X أص��2#، ا�N(< ا�+�1 }�1 "! آ< @��،  ص�Uً�ا، و�K یH�F ا�K�2، "�(� *�وي

ا�N(< ا����O خ��، ا�M �F یE�F، وا�?�M 1 یE�0، وا��ی�ن M ی(�ت، وا���dن ه� ا���dن "! أي زم�ن 

E��N* وم��ن، $�ل :  

2ََ�َ: ِمْ.َ�� َزْوَ�َ�� َوَ�B9 ِمْ.ُ�َ	� ِرَ��ً< َآِ[��ًا Fَی� َأیNَ�� ا�.�Bُس ا��0ُBا َر�Bُ�ُ� ا�EِBي 0َ�َ2َُ�ْ� ِمْ� َ/ْ]ٍ' َواِ�َ ٍة َو

<�ً��Jِ1َ َآ�َن َ&َ�ْ�ُ�ْ� َرBا�� Bْرَ��َم ِإنLَ�َْءُ��َن ِ�1ِ َوا��َ�  َوِ/َ��ًء َوا��0ُBا ا��1َB ا�EِBي َ
  ) 1: س�رة ا���0ء اYی) ( 

�"D $�ر ص�حF#، وا�/�اضD ی�b� !�N#، ا�o�0 �>� ��0) واح�ة، ا�K�u مK�s وا�N�ل م�ی|، واdح��ن ی  

KX إن ا;�>� ا��2م ا�/! آ��V م/NF) ومN(�ل �>� "! ا�-�ه��)، ه?R أیG* M �ً5< @	 ح�l ا���5ل، 

;ن ا��2ب *+2	 ا��0س }02ً�، و$� ی�E�@ �F ا�(/�2رب أن ی�G! ا��%ح، "/b*! ه?R ا;�>� ا��2م آ! 

أن یG//< ا��0س "! ه?R ا;�>�، "��+�"�ن ا�(/�2ر��ن  *��2 ��(/�2ر��	 م�ء وج�ه>K، آ�ن م�2مً�

ح��E�@ �ًm م�ء ا��ج# ی�$��ن ا��2ب م	 دون أن ی��ن ه�0ك ���1 أو م��Uب، وح�0(� ی/�$l إ}%ق 

  .ا��0ر آ(� ی�Gل ا���م، "��(� *�Nد ا;م�ر إ�E م-�ری>� 

  :م� م�مa ا��Hه��� ا�*�0ء ا�Eی� ی���م�ون ا�`*� وا���	� 

، -fات ا�GN< ا��اج| "! ا�-�ه��) م�ض�ع ا;�>� ا��2م، ا�-�ه��) آ�ن "�>� ��N ا��p�5<م	 م0  

  .م0>� ا����ء وا���م، وح�*K ا�+�p! م�Nوف ����p#، وا�0-�ة وا�\-�@)، وا�K�2 وا�/�اضD، وا���Fن 

z< س���� م�ت أ�l م	 ا���N) خ�� م	 ار*�Gء واح� م	 ا����)، �?�j @0�م� س: آ�ن ا�-�ه���ن ی���Gن  

واAِ واAِ م�*�	، ��z� ��2ی	 ���a*�	، وآo0 أرض ا�2-�ز ��ی\/�	، : @�! آ�م اA وج># "�Gل

  .و��< @F�ی	 أس�دی	 ح/E ی���ا أ���5	 أه�ن @�! م	 }�1 ح�ج) م	 �K�z ��"�ء دی	 

ا آ�ن "! ه?R م�ذ، ا���"< إذا ار*EG "�ر*�GؤR �!ء M ی2/(<، س�ق @��ظ َمNَْ�() م	 مK��N ا�-�ه��)  

ا���ق؟ ا��0ا�H وا��FN$�ة وا��2(�ء، آ���ا ی/�Fرون "! إ��Gء ا;��Nر وا���(�ت، ی0N! م�/EG "��ي، 

م�/EG أد�!، ا��0ا�H ا�?ی	 ی�0Nن �\sون ا���� آ���ا یb*�ن إ�E س�ق @��ظ ��/�0��وا ا;��Nر و��/�Fد��ا 

  .اYراء 
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  :�� � ی� إ��اه�� ا�*b�0  ا���b ة �� ا��Hه��� و�	�G ا����0 ��

  o)\ا� �FNی 	أن ه�0ك م K�Nی Kآ�� 	، �� 	، وه�0ك م 	ا�- �FNی 	وه�0ك م ،(�p%)ا� �FNی 	وه�0ك م

ه?R ه! ا�p�GN� ا���0X) ا�/! آ��V س�p�ة "! ا�-�ه��)، وا;د�) ه! ، یFN� ا���اآ1، وه�0ك م	 یFN� ا��ه�

E��N* #��$ :  

Bُث� �ً*�	ِ�ُُ̀�ُهْ� َ َ/�0ُُل EِB��ِیَ� َأْ)َ�ُآ�ا َمَ��َ/ُ�ْ� َأْ/ُ�ْ� َوُ)َ�َآ�ُؤُآْ� eَ�َیBْ�َ.� َ�ْ�َ.ُ�ْ� َو�Jََل ُ)َ�َآ�ُؤُهْ� َم�  Fَوَیْ�َم َ/8ْ

�ْ*ُ�ُ وَن >َ �/َ�Bُآْ.ُ�ْ� ِإی  
  )28: س�رة ی��o اYی) ( 

  E��N* و$�ل :  

Dْ̀*َ�ى >   Fَوَأ/1ُB ُهَ� َربN ا�
  ) 49: س�رة ا�K-0 اYی) ( 

  : ا�K-0 ا�?ی	 *FN�و�# م	 دون اA س��2F# و*E��N اA ر�#، وه�0ك ا��ه�ی�ن، $�ل *E��N ه?ا  

�َ.� ا� Nْ/َ�� َ/ُ	�ُت َوَ/8َْ�� َوَم� ُیْ�ِ�ُ�َ.� ِإ��B ا� Bْهُ� َوَم� َ�ُ�ْ� ِ�Gَ�ِEَ ِمُ��َ�َ �Bُ��ا َم� ِهَ� ِإ��JََوF �Bِإْن ُهْ� ِإ� �ٍ�ْ&ِ �ْ

  َی�N.Wَُن >
  ) 24: ة ا�-��X) اYی) س�ر( 

  (�0Xا�� �p�GNا� R?وس� ه ، E�@ (�$ دي، آ�ن أ��س��/$Mوا !@�)/جMض+�اب ا����ي واMووس� ه?ا ا

 Kإ��اه� 	دی.  

  :ا�/��ن م���gL� Oل ا� ی� و��و&1 إذا ��i أم� إذا �� ی��h0� i م���gU�� Oل 

ا�\�ع M ی�2س1، ��0! أ$�ل ��K ، وأ�� أ@0! م� ه�0ك م	 ی/�هK أن ا���dن إن �K یU�F# ، أخ�ا�� ا���ام  

ا�GN< م�0ط : ا���dن م�2س1 داE�@ �ً)p م� أود@# اF$ #�" A< ا�/H��F، أ�K ی(j20 اG@ Aً%؟ إذًا: أ$�ل

 Aا��+�ة ا�/! "+�ك ا E�@و ،j�" Aا�?ي أود@# ا >GNا� E�@ 1ة @���)؟ س/�2س�+" j� oأ�� ،l���/ا�

و����+�ة */�Nف إ�E ا��+F$ b< أن *���d�" ،o)+0ن إذا ا��2ف، ، �N/* >GNف إ�E ا���A: @��>�، إذًا

وإذا آ?ب، وإذا ا@/�ى، وإذا أس�ء، وإذا أخ? م� ��o �#، "���+�ة ا����() *\z+�� R�N#، ">< "! ا�S�Gن 

E��N* ؟ $�لE0N)ه?ا ا� �آs* (یS Kا���ی :  

�ْ�ِ یَ# kَ�ِْ�ِ: ا��1ِB َذGَ�ِ ا� Dیُ� اD�0َ�ُْ� َوB��ِ�َ َأْآَ[َ� ا�.�Bِس َ�� َیْ*َ�ُ	�َن > jْ�ِ Fَ�َة ا��1ِB ا�jَ�َ ��ِBَ� ا�.�Bَسَ ��َ ��َ�ْ�َ&َ  
  )30: س�رة ا��وم اYی) ( 

  E��N* ی) أ$�ى وأوَض|، $�لS ه�0ك :  

  َ�َ�ْLَ�َF	�Hُ�ُ ��ََرَه� َوَ�0َْ�اَه� >
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  ) 8: س�رة ا�\(o اYی) ( 

-�ره�، أي أ�>� إذا "-�ت *�Nف أ�>� "-�ت، وا���dن إذا �K یU�F# اdس%م أو �K یU�F# مE0N أ�>(>� "  

l���/*��ص�< ا� 	م E�Nر�(� آ�ن م l���/ا�\�ع أو ا� ،�ً)�u@ �ً<ّن �>?ا ا���ن إ�b� Vی�ذا اه/a" ، وإذا

ن *�< إ�GN��� E< وا��+�ة ی(�	 أ: ح�صV أM *�!ء �>?R ا�(���$�ت، ">?ا ه� ج�ه� ا��ی	، إذًا

آ���ت ا��ی	، إ�E م�Gص� ا��ی	 ا�l���/��� ،l�02 وا�/j��@ H��F أن *�0? *��ص�< ا�\�ع، ا����ات 

�2	 إذا ���0U ا�\�ع ، ا��(o، ا�fآ�ة، أح��م ا�D�F، أح��م ا�(�5ر�)، أح��م اdی-�ر، أح��م اdح��)

  .ت ا��ی	 م+���Fن �/��ص�< ا�\�یN)، أم� إذا �K ی�0U�F ا�\�ع م+���Fن �����

ه?ا : ا�G(� ر�!، م�ة $�ل: ا�\(o ر�!، م�ة $�ل: س���� إ��اه�K م	 خ%ل *���R �����ن، م�ة $�ل  

E��N* ل�$ KX ،!ر� K-0ا� :  

ِْ̀�ِآ�َ�>   Fِإ/�D َو�Bْ�ُ( َوْ�ِ�َ� EِB��ِي jَ�ََ� ا��Bَ	�َواِت َواLَ�ْْرَض َ�ِ.�]ً� َوَم� َأَ/� ِمَ� اْ�ُ	
  )79: ) س�رة ا;��Nم اYی( 

اYن "! ا�K��N ه�0ك م	 یFN� ، ه?ا ه� دی	 إ��اه�K، أن */�ج# M إ�E ا�(���$�	 �< إ�E خ��� ا�(���$�	  

o)\ا� �FNی 	ه�0ك م ،�GFس�� ، ا�S ا���2ا��ت، "! ج�0ب ��ق �FNی 	ا�(�أة، ه�0ك م �FNی 	ه�0ك م

��dا ،Kو"! أ@��ده K<*M��/اح !" ��Fن ا���FN_ا� 	ون ا�/�0�FNإذا وّج# وج># ��?ي "+� ی Mإ E$ی� M ن�

  .ا��(�ات وا;رض 

  :أم[�� م� واmJ ا��Hه��� U/�س &���ا ا
 �J# ا�.��ة 

  E��N* #��$ Rرس م�2ر�، وا�	س ج�ه�����; Mًأ$�ا Kی��أی 	�� Dأض :  

  Fَوَم� ُآ.�B ُمَ*B��َ �َ��ِDE% َ/ْ�َ*9َ َرُس�ً< >
  ) 15: س�رة اdس�اء اYی) ( 

وأ�� أم�< إ�E أن أ">K ه?R اYی) @�E أن ا��س�ل ه� ا�GN<، ">?ا @�م� ا�	 ا��uب ا�N�وا�! ی�Gل   

#�G@ #رآ�م# م��2ً�ِ ����# @(� ی�G� : "1�[/ :�2 hJ �ًo�( )و< رأی( م�ض�&ً� إ< ، إ/� م� رأی

ه�0ك $�ة : إذًا "ا� واء مr.�&ً�، و< ���bً� إ< ذاه�ً�، و�� آ�ن ا�Eي ی	�( ا�.�س داء ���ن ا�Eي ی����8

  .آ��Fة ج�ًا ���ه� ا;م� 

�� ���s )�%، :" ا�(/�(o �	 أم�) ا����0! ی�Gل @0� ا��FN) "! ا�-�ه��)  Ek�أ+�*�/� ��) وا، �0  ا

"% رس��)، وM وحً��، وS�$ Mً��، و�F� Mة آ�ن �>� وج�د، ��	 ه?ا " وإن ا
 ر��� ورب م� �*� ون 

  .���0س ر���، وه� خ��K<G  ا�GN< ا����K ی�رك أن
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��< "  :وی�Gل، زه�� �	 أ�! س�(E ی(�j أوراق ا;�-�ر ا�/! اه/fت خ�5اء �N� أن آ��V ی���)  

  :و�# ه?ا ا�V�F ا�\>�� " أن ی��.� ا�*�ب uم.( ���Eي أ���ك �*  �]�ف س���8 ا�*�Wم وه� رم�� 

  ��k]% �	�	� ی��� ا
 ی*��  �� ���	� ا
 �� /]�س��

أ�� $�o �	 أ�o ا@/fل $�ی\ً� وأص�0م>�، وا*�? "! ��/# م�-�ًا M *�خ�# ام�أة }�م� وM ج10،   

ا���dن "! ��u2ت *bم< م�u2� ،#��� Dت *���� @(��، ی-� أّن آ<  "أ/� أ&�  رب إ��اه��:" و$�ل

وه�0ك ، �ی(ً��!ء ی0+� ��ح�ا��) اA، وآ< �!ء یb� �+0ن ه?ا ا���ن إ�>ً� ح��(ً�، ر�ً� رح�(ً�، آ

(X%X ت : أ���ص�GNء ا�Ms"<، ه�� 	<، وور$) ���� 	@(�و � 	� �ی�دي، وزیdة ا�س�@ 	� o$ Kه

  .$���>E�@ K دی	 إ��اه�K @��# ا��%م 

  :/	�ذج �2s م� ا����[�� إ�% ا��0�08 

و�K ، وا�?ي @�ش "! ا�-�ه��)، وا�?ي ه� م�ض�ع ه?ا ا��رس، إّن س���� ا���ی� ا�?ي �/2�ث @#0  

م� ا�?ي ح(�# @�E ذ�j؟ @�G# ا��اج|، وآ�ن ص�یF0�� �Gً! @��# ا��%ة ، و�K ی\�ب خ(�ًا، یFN� ص0(ً�

: وا��%م، یb\� !0Nا مNً�، وَأِ��� �5N>(�، $�ل ذات ی�م �N� أن *�EG م2(� رس��) ر�# وSم	 مN# أ�� ���

F� ذآ�ى أی�م ��N/أص��2# ی� 	ل @��# ا��%ة وا��%مآ�ن @��# ا��%ة وا��%م ج���ً� ���G" ،#�� : V��

#u0! أح�Fی_ً� م� أح��ث ح�ة م(/+ً�� ج(< أورق "! س�ق @��ظ، وه� ی/2�س�@ 	� o$ Eل ! أ���G"

إ�! أح�u# ی� رس�ل اA، آV0 ح�ض�ًا ه?ا ا���م "! س�ق @��ظ، وم	 "�ق ج(�# : س���� أ�� ���

  : ا;ورق و$o$ l ی�Gل

وآ# م� ه� sت sت، ، وم� م�ت ��ت، ذا و&��� ��/�]*�ا، م� &�ش م�تأی�� ا�.�س اس	*�ا و&�ا وإ"   

وإن �� اUرض �*�ً�ا، م��د م�ض�ع، وسO0 م���ع، و/�Hم �	�ر، و��8ر �� ، إن �� ا��	�ء ��kً�ا

��yر، ��# داج، وس	�ء ذات أ��اج ،�ً0� �ً	�J 'J ��0ي أ/�� ، یEإ��1 م� دی.�� ا� zدی.ً� ه� أ� 
إن 

  : ، KX أ�\� "�Gل"أرض�ا ���	�0م ��JLم�ا، أم ��آ�ا �.�م�ا، رى ا�.�س یEه��ن و< ی��*�نم��� أ، &��1

�bــ�r� �.� و��� م� ا��0ونUاه��� اEا� ��  

  �	� رأی( م�اردًا ��	�ت ��' ��� مrـــ�در

�|�gUآ��� واU$� ا	م� /�8ه� ی�J )ورأی  

  أی0.( أ/� < م�g 9�� ���8ر ا��0م b�gــ�
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o �	 س�@�ة اdی�دي "! ا�-�ه��) دون أن ی/�EG رس��) وM د@�ة، و$F< أن *b*! ا��F0ة ، ه?ا آ%م $  

و$F< أن ی/f0ل ا��ح! @�E ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، ه?ا م	 إ�-�ز ا�GN< ا�F\�ي، ا�GN< ی� أی>� 

  .ا;خ�ة ی/�ا"� مD ا�G0<، وم� ج�ء �# ا�G0< ی/�ا"� مD ا�GN< ا���ی| 

ی� م*`� �Jی{، وا�Eي " : �	 ���< ی�Gل و$� أس0� R�<m إ�E ا��FN) م�0دیً� ا��0س أم� زی� �	 @(�و  

/]�� �� Y م� أa�g أ�  &�% دی� إ��اه�� |��ي، إ/� ا��*( م�� إ��اه�� وإس	�&�# م� �* ه	�، 

� وإ/� �W�/U /��ً� م� و�  إس	�&�#، م� أرا/� أدرآ1، ث� �m0 &�.1 &�% &�م� �� ر��*� ��.�دی1 ی� &�م

س���� ا���ی� إذا اس/(D إ�o$ E �	 سN� اdی�دي " �� ر��*� إن +��( �G ا���8ة �1b�JL م.� ا���م 

ه?ا : ی/��@< مN#، إن اس/(D إ�E @�م� �	 ر��N) ی/��@< م�G" ،#Nل س���� ا���ی� @0�م� س(D ه?ا ا��%م

  ورب إ��اه�K ه� ا��2، و��	 آ�l، وم/F�� E| مE�@ #0 ی�G	؟

! ه?R ا;���ء *�(��ت، هMsء ا��ج�ل ا���Fر ا�-�ه���ن ا�?ی	 اس/N(��ا @K<��G ا��اج2)، م(�	 أن ��(  

�ً)�u@ �ً<ا أن �>?ا ا���ن إ��"�N" ، f@ Aا 	دی o�� (ا�?ي @��# ا��0س ا���م "! ا�-�ه�� 	ی�وأن ه?ا ا�

  .و دج< ، وج<، وإ�(� K�m، وس�l، وخ�ا")

��ج�< ی/��ه� وی�رس>� @��ه� *��# @�E دی	 إ��اه�K، أم� زی� أم� ور$) �	 ��"< "��ن @�آ�ً� @�E ا;  

"��ن ه�p(ً� مD أ��ا$# ا�(sم0) مG�+0ً� "! �+�ح م�) pM?ًا ����FN) *�رة، م�0ج�ً� ر�# *�رة أخ�ى، ی�Gل 

�G �1، و��.� < أ&�	1 " : زی� �*� Gإ�� zأ� Y��  " ا���� �� أ/� أ&�ف أي ا��

  �G2ا� Eا�\�ق إ� K<ی�ص�ر � (G.  

  :م�OJ ا�*�	�ء م� هYE ا�U اث ا��� ��ت �J# ا�.��ة 

ه?R إره�ص�ت، مE0N اdره�ص�ت ج(D إره�ص، ی0N! دpM< $�ب م-!ء ا�F0! @��# : ا��N(�ء $���ا  

ا��%ة وا��%م، وآ�ن س���� ا���ی� یfداد }(0��b) وأم0ً�، آ�(� رأى زی� �	 @(�و ی\� ص��ف ا��0س 

(FNح�ل ا�� 	�G�2/)و، ا�%ًp�$ 1�<* ��� !" #*��G@ D"ًا ور$ً� : "ی��FN* �ًGح �ًGح j�F� " �N� �ًأح���

�j�F ا��>M j�F� ،j�F� K ��یj�F� j� j، إن " ،ا��N(�ء "! ا�t2 ی��Fن �>?R ا�/��F)، وا�/��F) ا�(�Nو")

� Aا Rا�ل ه?ا ا��ج< ا�?ي ه�Gأخ�ى وی (�F�* R?ه ،j� jی�� M j�)وا� j� ()N0وا� �ا��2 ا�2( Eإ� #�GN

  : وا�>�ى، وا*DF م�) إ��اه�K ح��0ً�

  �1 اUرض �8	�kg #ًا ث�0<      وأس�	( و��� �	� أس�	(

  &�% ا�	�ء أرس% &���� ا���H<     د��ه� ��	� رsه� اس�ــ�ت 

  �1 ا�	eن �8	E& #�ــً� ز<<      وأس�	( و��� �	� أس�	( 
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  :م� +�z ا��0�08 و� ه� 

آ��K إن ��ء اE��N* A م	 }%ب ا�K�N ا�\�@!، وآ��K "�(� یF�و *2F_�ن @	 : مأ$�ل ��K ه?ا ا��%  

(G�G2ا� ،�<F�{ أن �N� Mإ (G�G2ا� Eإ� �ً��� Aى ا�ه� م� ه Mإ�# إ M ا�?ي Aوا ، Eي إ��م�0ً ی>/sى م�* M

(Gض ح��*# ا�����N/آ< إ���ن ی� ،�<� �ًF��{ إذا آ�ن Mإ (G�G2ا� ،j� ل�Gأ@�ف أ�2: ی M ء!� 	@ �

أی	 ه�، م� ه� ه?ا ا�\!ء؟ ا�G�G2)، ا�G�G2) ا����)، ا�G�G2) ا���Fى أن *�Nف أی	 أ�V م�ج�د؟ أی	 

(G�G2ا� Eن إ����dا�(���؟ م� "���) ا��ج�د؟ م� "���) ا���2ة؟ }�1 ا 	وأی V0إ��>�، ، آ Rا�ه� ا�?ي ه

E��N* #��$ 	ه?ا ا�(�ض�ع م E�@ ق�ی) أصS 	وم� م :  

  ا�EِBیَ� َ��َهُ وا ِ��َ.� َ�َ.ْ�ِ َی.Bُ�ْ� ُسُ�َ�َ.� َوِإنB ا��َ�َ 1َB	mَ اْ�ُ	ِ8ْ�F< �َ�.َِو
  )69: س�رة ا��F�0Nت اYی) ( 

إذا }�VF ا��2 ���ق، واAِ ا�?ي M إ�# ه� �fوال ا���ن أه�ن @0� اA م	 أM *�< ، أی>� ا;خ�ة  

ا�G�G2) ، 	، "! @�� ا�M%5ت، اْ}1�ُ ا�-* �2�Rإ��j، "! أي @��، و"! أي م��، "! @�� ا��/

  :X(0>� أن *+�F>� ص�د$ً�، أم�) �	 أ�! ا���V آ�ن ی�Gل

  م� �*  |�ی�.� م� رأس م�Hا/�     أ< /�� �.� م.� ����k/ــــ� 

 1� ��H8ا� �� �	أرآــ�/�   إ/� أ&�ذ � 
  و ا��ا�*�ن � ی� ا

@�E ا�N� �2� أن ی���0 @��#، ص�ر ه�0ك ��2 @	 ا�G�G2)،  أ��o "��0 م	 ی-(�0N: س���� ا���ی� ی�Gل  

!OF0/)آ(� $�ل ا� >GNق "�(� $�ل، أم� ذو ا��ص �و$ :  

  KN0وة ی�G\وأخ� ا�->��) "! ا� #�GN� K�N0ا� !" EG\ی >GNذو ا�  

  هEا إ/��ن ا�*�r وا�r ی: إ/��ن &�W/�� Y�r إ�% ا�	]�ر�J ��.�	� ؟

  K<��G@ @+��ا 	ا، ا�?ی�NF*أم "!  وا ، (م�G)ا���2ة، أ"! ا� 	م Kه 	ن أی�"�Nی M ءMsه ،Kأه�اءه

ا�(sخ�ة، أم @�E ه�مk ا���2ة؟ أ�� أذآ� ��ً/� م	 ا�\�NO ه� أه-V�� E $��/# ا��Nب، ودخ< ا�\�@� م	 

(z�+20#، وه� $�ل ا�@ Aرض! ا �)@ �<@ !" 	-أج�# ا��:  

����y�� #���  ا��j&� ا���س�واG/R�  *J أ/(    دع ا�	��رم < 

ه?ا ا�V�F ر�(� ص�ر "! زم	 ا�-�ه��) ا�_���) ��Nر آ< إ���ن، �(� أن دخ�j آ��F، و��/j م�ی|،   

*-�ر*j را�2)، أوMدك "! @�"�) *�م)، م� �j و���2، م� �j و�>?R ا;م�ر ا�(/FN)؟ ا��0س ی�2�0ن 

ی�Nف دی0#، أح1 أن ی��ن �5N� K<5Nً�، اج�j/�� !" oْ أ"j� >5، إذا }�1 رج< ا�K�N، وأح1 أن 
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د@j م	 ه?ا، ه?ا ا�?ي یN� : مD ج(�@) ص�د$) }�ه�ة ی-� @\�ات ا;���ص ی2ِ?رو�#، وی���Gن �#

 #/��$ V�� E-ص�أه�N)ن ا����dن ا�ب، ه� دی�Nا�:  

 ����y�� #���  واG/R�  *J أ/( ا��j&� ا���س�    دع ا�	��رم < 

ا�/! @��>� ا���ی�، إ���ن @�ش "! ا�-�ه��) م� ��ب �2	 "! ه?ا ا���< �D5 أ����0 "! ا;ج�اء   

ه?ا ا��%م ، ا���dن ا�	 ��z/#، مN+��ت $�س�)، ��z) "�س�ة: ا��(�، وF@ M� ا��K0، وهMsء ا�?ی	 ی���Gن

  .آ�# ��}< 

  :ا�/��ن ا�� /]�1 

  (Nل: ذات م�ة $�ل ��0 أس/�ذ "! ا�-�م�G" ،#/Xورا 	إ���ن إ�# ا� 	ن @���Gص�2|، : ی 	ن ا����dا

و��	 : و��N� #0� ه?ا $�ل، م�2+#، ص�2|، ا���dن ا�	 أم# وأ��# صK��* ،|�2 @\�ات ا��FNرات

ا�(E0N أن ا���dن ی�/�ر أح���ً�، "(_ً% "! ��V آ�# "�� و"-�ر ، ا;ص| م	 ذ�j أن ا���dن ا�	 ���#

@�E م	 ی�@! أن ا���dن ا�	 ی/�اج� إ���ن ص��|، ه?ا ا�\�ب ا����| ا�?ي �\z�� !" b) "�س�ة ح-) 

��z/#، *-� أح���ً� ا�V�� !" �0ً م�ل K�@ V�� !" M، ��0# ی+�1 ا�K�N، أی5ً� ه?ا ا�\�ب ح-) @�E م	 

(��%G/اس j� !0Nی j��� 	ا� Vم�2+#، أ� 	ن ا����dأن ا �G/Nاخ/��رك، ی jو� ،E��N* ل�$ :  

  ُ�َ�َ.� َوِإنB ا��َ�َ 1َB	mَ اْ�ُ	ِ8ْ�F< �َ�.َِوا�EِBیَ� َ��َهُ وا ِ��َ.� َ�َ.ْ�ِ َی.Bُ�ْ� ُس
  )69: س�رة ا��F�0Nت اYی) ( 

  ا��� ا�Eي آ�ن �� دا2# ا�r ی: �	*��� ا�8: د��# ذ�G م�J]1 م� ا�.�� ی�م ا��*�� 

  : آ��K یK�N "! ا�-�ه��) أن ه?R ا��FN) آ��V $�م)، آ(� $�ل اf@ A وج<، أی>� ا;خ�ة  

  ٍ( ُوِض�B.��ِ mَِس EِB��َي ِ�B��ََ� ُمَ��َرآً� َوُهً ى ِ�ْ�َ*�َ�ِ	�َ�>FِإنB َأوBَل َ�ْ�
  )96: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

ه� ا�?ي أ�\bه�، أم� أول ��V وضD ���0س $�}Fً) ه! ا��j�?� ،(FN ا��FN) م��ن : س���� إ��اه�M K أ$�ل  

، p�F< "! م�ض�ع ا�2-� ا;س�د م	 ی2(�#"�(� أرادوا إ@�دة ��0ءه� اخ/��V ا�G، مG�س ح/E "! ا�-�ه��)

ویN5# "! م���# ا���2|، وM ی1�U @	 أذه���K أن ا��Nب "! ا�-�ه��) آ��K<0�� 1\0* V ا��2وب 

: ا�+�ح0) ا�/! *�وم @\�ات ا���0	 م	 أج< @(< *�"#، ذات م�ة رج< "! س�ق @��ظ م� رج�#، و$�ل

یb\0" ،�<N+$ !0Nت ح�ب }V02 ا��0س @\�  َم	 آ�ن أ��ف م�G" ،�<��5��" !0م إ���ن وض��>�،

 kی�$ �Fة، أآ��U)ا� 	ذر $��#، وأم�) � �$ k+�ن $�ی� 	ًا، ا��%ف ���ة ج��F، ه�0 $�5) آ	س�0

ح�() وس0ً�، ی\�� @�E ا��0س أن یO�2(�ا أول $�دم، و@��>K أن ی�*�5ا ح�(#، س���� ا���ی� ی?آ� م	 
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وهK "! ، �	 @��# ا��%ة وا��%م ه� أول م	 $�م @�E هMsءآ�ن م2(� ا;م: ا�?ي آ�ن أول $�دم؟ $�ل

ه?ا ا;م�	 م)2�KN� ، ا�K�2 ه�، "��F0! @��# ا��%ة وا��%م �� أن ا��0س ا�?ی	 : زح() خ%"�*>K، $���ا

و"! *�Nم�# مbخ?ًا ی���ًا ���ح�ا �# �N� ا�NF_)، ، @���ا مN# و@�ص�وR، واA �� أ�>K رأوا "! س��آ#

Msه 	��	مs)م)، وأم��)، وه�?ا ی-1 أن ی��ن ا��G/و}>�ًا ، واس ،(�@ Mوآ�ن ، ء م� رأوا م0# إ

�KN ا�K�2 م2(� @��# ا��%ة وا��%م، "��F0! @��# ا��%ة وا��%م آ�ن "/E ���ً�، "�(� : ا���ی� ی�Gل

"-�ؤوا �_�ب،  ه�ّ(�ا إ�ّ! ��Xً�،: رSهK م�/���	 وم2/�م�	 و@�E و�j أن *0/" DG) ��K<0 @(��ء، $�ل

و��دى �/bخ? آ< $��F) �+�ف م	 ا�_�ب KX ار"R�N ج(�Nً�، "�س/-���ا �# ح/E ا$/�ب ، "�ضD ا�2-� �#

وا�/>V ه?R ا��/0) أسN� : ا�2-� م	 م�ضb" #Nخ?Rُ م2(� ص�E اA @��# وس��� K�R، ووضN# م���#، $�ل

  .�>�ی)، "��ن م	 ا�((�	 أن *0?ر �\� و��< 

رأى ه?ا ا�\�ب ا��/E، ا�l��N، ا�+�ه�، ا���دق، ا;م�	، ح�K ا��%ف �>?R  س���� ا���ی� �(�  

�N< أول رج< ی-!ء "�K�2 ا��%ف م�ة أخ�ى، وی�F	 ���0س م� : ا�+�یG) ا���F+) "��ن �# $�ل �>��

 (Nورا� (_��Xو (���X ا��2، م�ة 	اخ/���ا "�# م.  
  )س��ة ا�	 ه\�م ( 

��2، وا���dن �(� ی�u/0 ا�2< یb*! ا�2<، إذا ا�/�u ا���ج یb*! آ�ن ه�0ك *\�ق و*+��D و*�1�$ �  

  .ا���ج 

 )�*[��1 ا��� ��س�( �� آ��/1 و�&�.J ن ه���م�8ك ا�/:  

�0u* Mا أن اdی(�ن یb-" !*bة، ">�0ك �!ء ی�(E *�اآ(�ت، *�اآK $�0@�ت، "����dن ی/bم<، وی�ا1$   

dا EG�* �)ا;$�ال، آ� Eإ� D)/اث، وی��ا;ح�zً�� م� ،���ن�ن م_ً% @0���d�" ،	{�Fا� >GNا� !" #�fخ

 Eرس أّدى إ��ه?ا ا� ،R�52" o�-)م)، ��0# ار*�ح �>?ا ا��G/سM�� #F��+ی �أح Mو ،K�@ o�-ی�52 م

*�اآ(�ت @0�f/�* Rن "! ا�GN< ا��F}	، ه?R ا��p�G2، وه?R ا;"��ر ا��2�2)، و*�j اYی�ت ا���ی()، 

وا�/��N%ت، وا�/�ج�>�ت، ووضD ا��G0ط @�E ا��2وف، ه?R آ�>� */�س1 "! ا�GN<  وا;ح�دی� ا�\�ی�)،

ا��F}	، إ�E أن ی��ن ه?ا ا�GN< ا��F}	 إن ص| ا�/��FN أو *�j ا��GN�ة ه! ا�(�ّج# �>?ا ا���dن، وی-1 

  .� ��K أن *K�N أن آ< ا�(�fون ا�_�G"! "! ا�0>�ی) ی/��@< مjN و ی�جO# س��آj، ه?R أخ+� "��ة أذآ�ه

آV0 م�ة أض�ب م_ً% }�یً��، ا�(�ء ا�?ي ی�/��م# ا��0س "! ا�f0ه�ت �# "/2) @��ی) و�# ص�F0ر   

"��?ي *N5# "! ا��/2) ا���Nی) ه� ا�?ي *bخ?R م	 ا���F0ر ا����!، "����dن أخ+� �!ء "! ، س��!

ا��VF، ی�م ا�-(N) "!  ح��*# م��در ا�/U?ی) ا�_K�@ 1��{ ،(�"�G ی�(D ی�م ا�0XM	، ی�م ا;ح�، ی�م

إذا ، ا��+�F� ،(F/# ی�Gأ آ/�ً��، آ< م��درR ا�_�G"�) @	 ا��2، و@	 ا��ی	، و@	 ا��0)، و@	 ا����2)
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K��/، أح1 أن ی 	ر ا�����0�Fأخ (�"�G_یُ/# ا�?U* خ�S ��ًا��2، أم� إذا أح�5ت إ��� K��/ل؟ ی�Gذا ی�)"

ا��خ��) وا���$+)، وا�(-%ت ا�/! *U?ي @�Gل ا��0س، وا�����0ت م_ً%، وا�(���%ت وا;@(�ل ا���0) 

K��/أح1 أن ی �� ("�G_ا� R?ه EG�* ن ا�?ي���dه?ا ، ه?ا ا (2/" !" VNوض jأ� �� �)ل؟ آ�Gذا ی�)"

 #�" VNا�?ي وض Mإ jَ+ِNی K� ًرا�F0ا��@�ء ص .  

 zbا�`�ا Y��*� > �0/ ���g ��*	� ودeن أن ی���ا�/ %�& �y�.ی:  

واح� مK<0 ه� أ�V، ����) ، أ�V "! ح��*Vz� j أم أ��X%X V) أ���ص: ��K داp(ً� آV0 أ$�ل  

م� ا�\���) ا�/! */(E0 أن : *���>�، و����) */(E0 أن *���>�، و����) *��R أن *���>�، $< �!

j� >$؟ أ�<���* : K<ی/��رون أ� (@�F��" ،وی/��ر ��ً�� م� Mّأن ی�0م إ >F$ إ���ن �ی�ج M ؟Vأ� 	م

-�ر آ�Fر، وا�(�2م! ا��0�� ی/��ر م�2مً�� $�یK، وا�+1�F ا��0�� ی/��ر ���# }�Fً�F $�یً(�، آ< واح� *

  .�1�2 ح�"/#، و�1�2 مF0/# ا�+GF! ی/��ر ��ً�� أ@�E م#0 

  #��� Dح��ب م #� �ً)pا��%ة وا��%م وأص��2# ا���ام، دا #��@ !F0ا� Mّذه0# إ !" o��" 	مs)أم� ا� ،

�	 ی0+� و�	 ی/��K إM ، ا���dن @0�م� یU?ي ���# ������ ا��ی0! وا�M�+Fت اdس%م�)، ;خ�ة�?�j أی>� ا

����2، و*��را*# مE�@ (�0F م� س(D، ی12 أن ی0-� ا����G وا�(�>�ف، وأن ی��ن آ�ی(ً�، أخ%$�ً�، 

�خ��) أن *k�N م�ض�@�ً�، آ< ا��p�5< أس�س>� ه?R ا�/U?ی�ت ا�_�G"�)، أم� خ+�رة ا;@(�ل ا���0) ا�

 R?<� ن���dذا ُأح�� اa" ،(ی��2اف ا;خ%$!، أج�اء ا�\>�ة ا�-��Mأج�اء ا !" E/ا��/�ة أو ه?ا ا��

و��Nَت أ�>� ح�آV ا�(\�@� ، إذا $�أت $�ً) أو $���ًة: ا�(U?ی�ت ا�>��+) "bم�R آ(� ی�Gل أح� ا;د��ء

  .ی�م� @	 }�ی� ه?ا ا��	 ا��خ��  ا�����) "V�b أم�م "	 رخ��، وإن م-/(b� �Nًآ(�# ی(�	 أن

  !"�G_اد ا�fا� A �)2وا� �ج��)��" ،!"�G_اد ا�fآ< �!ء ی-1 أن ��/�ر ا� >F$ 	2� ، (0ن وا��S�Gا� �<�"

 R?وه ،K�Gا� j�*و (Npا;"��ر ا��ا R?<� #��� ي?Uأن ی E�@ ن���dذا ح�ص اa" ،وس��ة ا����2) ا���ام

  .م� آ�ن $� �?ي �# م	 $F<  "���%م وا����ك ی�GدR إ�E، ا�(_<

  :م�0م أ�� ��� ��� أم�1 

  (F{�$ (��2ه?ا ا����2! ا�-��< ا�?ي ه� أول ا�� 	ی� @�ا�2 !" R�0�5وه� ، ">?ا ا���< ا;ول أم

  : ا���Oی� ا�?ي $�ل @0# @��# ا��%ة وا��%م

 )) hJ ��� ��م� س�ء/� أ((  
 )�X;ورد "! ا (  
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  : � أ��f<* (\@�� �N! ه�fا دون أن أ*��K أ�ً�ا، ی�Gل @��# ا��%ة وا��%مواA ه?R ا���() ح�0(� أردده  

  ))م� د&�ت أ� ًا إ�% ا�س�م إ< وآ�/( �1 آ��ة إ< أ�2 أ�� ��� (( 
 )�X;ورد "! ا (  

وه?ا یDG "! $() ا����2)، أ@�E درج) �����ق واdخ%ص ، �?�j $�أت س��ة ه?ا ا����2! ا�-��<  

وا�/���! "! خ�م) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، �?�j م�Gم# @0� ، اf@ A وج< وا�/���! "! ح1

 K�u@ Aرس�ل ا.  

   �F$ R�-* ن��Gی/�20ن $��ً%، وی KX ،#وی�0ج�� !F0أم� ا� (�$ن و��Gة ی�)Nا� Eن إ��Fی?ه 	أخ�ا��0 ا�?ی

<، *\�N�� �Nدة M ا���ی� رض! اA @0#، وه�0ك آ%م }�1 ی�Gل "! ح� ه?ا ا����2! ا�-��

lا�?ي $�ل، *�ص Kوس� #��@ Aا Eص� Aرس�ل ا �N� أم�م ا�\�� ا;ول Vأ� :  

  ))س وا آ# �2�2 إ< �2�2 أ�� ���(( 
  ) أخ�ج>(� ا���Fري وم��K وا���� �(��K "! ا���2| ( 

���،  ه?R خ�خ) أ�!، "! ا��2م ا�(�! ا�\�یl "! ج��1 ��ب ا��%م ��ح) "! ا;خ�5 م�/�ب @��>�  

  .أي ه�0 آ�ن ��/# 

  :�g�2 ا��0ل 

أح�دی� آ_��ة ج�ًا @	 ه?ا ا����2! ا�-��<، ��	 م� ی�0�0N أن �lG @0� د$��p س��*#، وس�ف �(5!   

مN# أس�F@�	 أو أآ_� إن ��ء اE��N* A، ��	 ا���م �XSت أن �EGF مD م%م| ا���2ة ا�-�ه��) ا�/! @�ش 

��GN# ا��اج| و"+�*# ا����() م� @F� ص0(ً� وM ��ب خ(�ًا؟ وآ�ن  وآ�l أ�#، �>� ه?ا ا����2! ا�-��<

وآ�ن ص�یGً� و"�ً� ��F0! @��# ا��%ة وا��%م، و��K�� V0 آ�l ، ی�u/0 ه?R ا�E�@ (_NF أح�w م	 ا�-(�

Kإ��اه� 	دی E�@ ا��ج�ل �N� (وج< وأن ا��+�ة ، آ�ن "! ا�-�ه�� f@ A jی�ی> >GNأن ا� lوآ�

  .��N) وا���Gط *f-2ك @	 ا�(

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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دخ��# "! اdس%م ) : 5-2(ا��رس  - س���� أ�� ��� ا���ی�  - س��ة ا�����ء ا����ی	  -ا����ة 

!F0ا� Dا$�/# م�وم� 

  28-03- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :� ا��Hه��� وس	� ��1 �� ا� ی� ا�O�.8 ا�	* ن ا�Eي ا/�jى &��1 ا�r ی: �

ه?ا ا����2! ا�-��< ، مD ا��رس ا�_��! م	 س��ة س���� ا���ی� رض! اA @0# وأرض�R، أی>� ا;خ�ة  

ه� ا����2! ا;ول، �?�j إذا $�أ*K س��*# ی(�	 أن ی��ن $�وة ;ي مsم	 "! }�ی� اdی(�ن، "��ن "! 

ؤل @	 ا�>�ى، "��ن ه?ا ا����2! ا�-��< ص�ی� رس�ل اA ���# *��ؤل م�/(�، *��ؤل @	 ا��2، *��

 R�0م�/�ى ص Eم�/�ى ا��ج< إ� D�*ًا م0#، آ�(� ار�أ�# $�ی1 ج jذ� E0Nوم ،Kوس� #��@ Aا Eص�

#� �ًGی�ٍر َ$�َل، ص�ر ص�w)@َ 	ْ@َ |�2ی� ص�ا��%ة وا��%م "! ح #��@ !F0ُل: ا��Gَُأَ�� ُهَ�ْیَ�َة َی VُNْ)َِس :

  : ُس�ُل ا��wِ# َص�Ew ا��wُ# َ@َ�ْ�ِ# َوَس�Kَwَ$�َل َر

  "2َِ��ُرُآْ� ِ�� ا�Hَ�ِْهB��ِِ� 2َِ��ُرُآْ� ِ�� اِ�ْس�ِم ِإَذا 0ِ�َُ��ا " 
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K @	 أ�! ه�ی�ة "! ا���2|(

  :م��رم ا�2Uق �� ا��Hه��� 

، ه?R ا;م) وه! "! ج�ه��/>� *0+�ي @�E م��رم ه?R ا;م) ا����N) ا�/! اخ/�ره� اA �/��ن أم) وس+ً�  

  : "G� آ�ن ح�*K ا�+�p! وه� م	 س�دة ا��Nب "! ا�-�ه��) ی�Gل �U%م# ، ��خ%ق

  وا��Dیaَ َی� ُم�Jُِ  ِریN�gِ aٌ      َأْوRِ�َ  ْJِنB ا��Jَ #ٌ�ْ�َ #َ�ْBــ��

Nـ�	% َیَ�ى َ/�َرَك َمْ� َیُ�َضْ�ً]�     َ&َ )َ�ْ�َ�  Lَ�َْ/َ( ُ�ـ�Nِإْن َ

  l�5� !0/zإآ�ام#، أي إن ج 	ا���< آ! ، وم�0/0! م !" (Gا���0ان ا�\�ه �ی�$ K<5NF" ،ح� V�b"

 ، l�5ب "! ا�-�ه��) آ���ا ی��م�ن ا��Nآ�ام، وا�dى وا�Gِم��ن ا� E�@ ل �>� ا���5ف�ی�/

 �ًGح (�$%م��رم أخ K<ی�ه� "��1 ا�pا�� E�@ �0ن�Nم، وی��u)وی��0ون ا�.  

ا��Nب "! ا�-�ه��) آ��K<� V أ�>� ح�م، أ�� M أ��E أ�# آ��K<� V ��ا$� آ_��ة، ��	 ، أی>� ا;خ�ة  

  ه�0ك م��رم أخ%ق ر�K ا�-�ه��) ا�/! آ���ا ی���Nن م0>� 

  " .2َِ��ُرُآْ� ِ�� ا�Hَ�ِْهB��ِِ� 2َِ��ُرُآْ� ِ�� اِ�ْس�ِم ِإَذا 0ِ�َُ��ا " 
  )ه�ی�ة "! ا���2|أخ�ج>(� ا���Fري وم��K @	 أ�! (
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   R?م�ء، ه�ا� jس� l$�/ا��2وب، وی l$�/*أ���ن، و Eا;�>� ا��2م */2ّ�ل ا����ف إ� R?ه !�"

  .وح�وب أه��) GِF* M! وM *?ر ، م�fة آ��V @0�ه0�� ،K(� ��(D اYن أن ا��2ب دامX%X V) @\� @�ًم�

  :م�OJ ا�*�	�ء م� ا��ؤی� ا��� رsه� ا�r ی: �� م.�م1 

�Oی� @��# رض�ان اA "! ِ$(w) ه?R ا�0(�ذج ا�/! @��V "! ا�-�ه��)، وا�/! ج�ءه� اdس%م، آ�ن ا��  

K�� V�$ �)ء "+�ي، ه?ا ا����2! ا�-��< آ�G� E�@ !ی\�ب خ(�ًا: وه K� ،�ً)0ص �FNی Kوآ�ن "! ، و�

-�ري، و$F< أن آ�ن م�ة "! �%د ا�\�م "! @(< *، م���/# *��ؤل آ��F @	 ا��2 ا�?ي یN� ���ء ����0س

ی�Uدر ا�\�م إ��� E�R م�) رأى رؤی�، رأى $(�ًا $� ��در م���# "! ا;"� ا;@�E، و�fل @�E م�) ح�� 

KX *�5مV0 ه?R ا;جfاء م�ة أخ�ى، ، *-fأ إ�D+$ E وأجfاء، *��$V "! ج(�D م�0زل م�) و���*>�

ی� م	 ��م#، و$� رأى ه?R و@�د ا�G(� إ�E آ���# ا;ول، واس/�G "! ح-� أ�! ���، ص�2 ه?ا ا���

ا��ؤی�، "��ر إ�E أح� ا��ه�Fن ا�(/�G	 ا�?ی	 أ��>K، و@G� مK<N ص%ت ���\�م، و$� @��# ا��ؤی�، "/>�< 

ا�F0! ا�?ي ُی�uَ/َ0، وی-�F# : م	 *0N!؟ $�ل: �G� أه�Vْw أی�ُم#، $�ل: وج# ا��اه1 ا����|، و$�ل ;�! ��� 

  .N� ا��0س �# �KN، وس/sم	 مN#، وس/��ن أس: ا��اه1

ه?R ی�(�>� @�(�ء ا����ة إره�ص�ت، وا;���ء ا�-���) ا�M ()�uN �� �>� م	 إ��رات *sآ� $�وم>�،   

إ�! @F� اA، : و*F\� �>�، س���� @��E @��# و@��0�F� E أ"5< ا��%ة وا��%م آ�K اA "! ا�(>� $�ل

�Fم#، "�(� آ�G� Mًرس� Aوأرس�# ا ،%Uات ا�/! *?آ�وا أن ه?ا ا�f-N)��" ،R�<م !" K��* م ه� ا�?ي

و��E�@ �<u* ، �<0 أی�ي ا;���Fء "! و$V م��F ج�ًا م	 إرس��>K ���0س ���V مf-Nات ���(E0N ا��$��

إره�ص�ت، وح�0(� ی�NF ا�F0! ��س��/# إ�E أم/# ی?آ� ا��0س أن �>?ا ا���dن : آ(� ی���Gن @�(�ء ا����ة

"���+�ن ��	 ا�2�ث ا�G�یK و��	 ا�NF_) ا�-�ی�ة، وه?ا ا���� ��ی>K م(�  وضNً� خ�صً� ح�0(� آ�ن ص��Uًا،

�ً�F� اخ/�رت ه?ا ا��ج< ����ن (�<�d�0ی) اNأن ا� �آsی ،E��N* #��$ E0Nوه?ا م :  

<�.ِ�ْ&َ %�َ&َ mَ.َrْ�ُ�َِوF  
  )39: س�رة }# اYی) ( 

  .ه?R اdره�ص�ت *sآ� ���0س ص�ق �N_) ا;���Fء   

ی2/< م�*F) ا���ی�G)، ح��G* �)0ؤون س��*# س/-�ون "�>� م� M ی��ق ، ا�12 ا�?ي  "����� ا���ی�  

ی0+�ي @��# ه?ا ا����2! ا�-��< ��F0! ی��د M ی��ق، ا�(sا�Xة، ا�/�25)، ا��Mء ، ا��>K، اdدراك "! 

(G�G21 ا��{ !" K<$�ص >��G* 	�0مs)�� Aرات ا��ّ?ة ا�/! ی(20>� ا�Gا� R?م�/�ى، وه E�@أ .  

: آ�(� ا�/� ص�$j "! }�1 ا�G�G2) مj20 اA $�رات اس/_��G2* E�@ j0�N* (�p�0 م+�jF "! ا���2ة، إذًا  

  .ه?R آ��E0N)��� V ا��$�� إره�ص�ت �u>�ر ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م 
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  :ا���k ا�Eي ض� �1 أه# م�� و�r ی: ا�r ی: �1 

، ��	 ه?R ا�(�ة @�د إ�E م�) ا�(��م)، و"�>� ح�ث س���� ا���ی� آ�ن م��"�ًا، و@�د إ�E م�) ا�(��م)  

 �N\" (م��)م�) ا� 	؟ ا$/�ب أ�� ��� م�Fوي ا;رج�ء، م� ه?ا ا���ی �Fو"�>� خ ،K�u@ ج�<، و"�>� أم�

أن "�>� ح�K� �Xً ی�	 ح�0(� ��دره�، "�(� دخ< م�)، و$��< أص�$�ءG* R�م>K أ�� ج>< و*�G��N، و��أ أ�� 

ك @	 ص�حjF ی� @/��، س���� ا���ی� آ�ن اس(# "! ا�-�ه��) @/�b" ،�Gًج��# أ�� َأو ح��Xw: ج>< ی�Gل

*0N! م2(�ًا ا;م�	، ودار ح�ار : أ@0! ی/�K �0! ه��K، $�ل أ�� ���: م�ذا *0N!؟ "�Gل أ�� ج><: ���

�KN س(N/#، : س(VN أ�V م� ی�Gل ی� @(�و �	 ه\�م؟ $�ل : س�یD ��	 أ�! ج>< و��	 ا���ی�، $�ل

N)لوس�$ ،�ًN�)ل ؟ $�ل: # ا��0س ج�Gو�/�ك م� : وم�ذا ی ،R�FN0� �0ل إن "! ا��(�ء إ�>ً�، أرس�# إ���Gی

: أج<، $�ل ا���ی�: إن اA أوحE إ��#؟ $�ل أ�� ج><: آ�ن یFN� ��Sؤ��، KX إّن س���� ا���ی� سbل أو $�ل

*��b وج# أ�! ��� آ�b# ا�\(o، إن ج�Fی< أ*�R "! ��ر ح�اء، و: أ�K یG< آ�l آ�(# ر��#؟ $�ل أ�� ج><

  ."G� ص�ق : إن آ�ن $�ل ه?ا: $�ل "! ه�وء وس��0)

  :اUس��ب ا��� د&( ا�r ی: إ�% �r ی: ��2 ا��	�ء 

  

  : )�z�+ �� 1 ا��0�08 ا�Eي وg# �1 إ�% ا����0 �2ل ا��98 &.��  - 1

ا���ی�، ;ن یG"  #0�G� ص�ق، و�>?R ا;س�Fب س(!: ا���< آ�# ح�ل ه?R ا���()، إن آ�ن $�ل ه?ا  

j\@��# ا��%ة وا��%م "�ق ا� �ق م2(�س0) م� ج�ب ا��0س @��# آ?�) $�، ، �� 	�Nإ���ن @�ش أر�

إ���ن @�ش أر��N	 س0) م� ج�ب ا��0س @��# خ���) $�، م_< ه?ا ا���dن ی��ق إذا $�ل، }NFً� أ�� 

��E�@ !G أذ�! أ�! ��� خ�Fًا ج>< م� *�$D ه?ا ا�(�$l ا�>�دئ، وM ه?ا ا�/��ی�، ه� یu	 أ�# س

�ًG@ا��%ة ، ص� #��@ !F0ق ا��ی� ی��وإذ �>?ا ا�� ،!F0ا� 	ا ا�(�دة ��0# و���@ Kأ�# س��� 	uی

  ."G� ص�ق : وا��%م، إن $�ل ه?ا

$�� أ�� ��� دارR ���ى أه�#، وی1N* #0@ ��0 ا����، و�N�ه� ی5G! اA أم�ًا آ�ن م�KX ،M�N إّن   

د أن ی/�< ���F0! @��# ا��%ة وا��%م ا*��Mً م�F��ًا، وه� ی�N"# م�N"ً) ج��ة، س���� ا���ی� أرا

ح�0(� آ�ن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م }�ً% ص��Uًا، و$� د@�R أص�$�ؤ1N�� R آ(� ی�1N ا;}��ل @�دة، 
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��Uل @��# ا��%ة وا��%م وه� }�< ص�Gح��*# ا;: آ�ن ی O	ُأخَ�� �>?ا، وه� "! س K� آ�ن أ�� Eو�

 R�u/0* !/ى ا��Fوا@�ً� ��(>() ا��.  

  :ا���زم ا��8	� ��� ا�	� أ وا����ك ی.�� &.�	� ��آ� �8�8g �� ا���8ة 

  (G�G2ا� R?ه K�� أخ%$# ه�?ا، : أ$�ل Vآ�� 	، م	ا�+�ه� ا���دق، ا;م� ،lا�\�ی K�G/�)ن ا����dأّن ا

! داpً(� ی���G# ا��2اف @p�G�ي، ه?R حG�G) إذا *��K "�2ي �# أن ی��ن ص�د$ً�، وا�2�Mاف ا����آ

E��N* ع �>�، $�ل�+Gم :  

  Fَأَرَأْیَ( ا�EِBي ُیDE�َُب ِ��� Dیِ� >
  )1: س�رة ا�(�@�ن اYی) ( 

�ْyَ�ِ Yَُهَ�ا mَ�َB�ِ� ُهً ى ِمَ� ا��1ِB ِإنB ا��Rِ�َF 1َBْن َ�ْ� َیْ��Hِ�َُ��ا Gَ�َ َ��ْ&َ�ْ� َأ/Bَ	� َی�Bِ�ُ*�َن َأْهَ�اَءُهْ� َوَمْ� َأَض#N ِم	Bَ� ا

<�َ�	ِ�ِ�BWَیْ�ِ ي ا0َ�ْْ�َم ا� ��َ  
  ) 50: س�رة ا���G اYی) ( 

   %ًG@ًا ���ًا، و��" Vن رأیa" ،Kا���� ا���ی 	ا���2| و�� 	ی�ا�/ 	ه�0ك *%زم ض�وري ح/(! ��

��%م ا���ی� وذاك ا�GN< وآ%مً� س�ی�ًا، ورأیً� صu" ،�ً2�2	 �F�U) ا�u	 أن ص�ح1 ه?ا ا، راج2ً�

ا��اج| إ���ن م�/K�G، وإن رأیV اس/�Gم) وور@ً�، و}>�ًا، وص�$ً�، وأم��ً)، "u	 �F�U) ا�u	 أن 

ص�ح1 ه?R ا;خ%ق ا��"�N) إ���ن م�Fدp# ص2�2)، ا@/Gْ� ه?ا ا�G/@Mد، ه�0ك *%زم ض�وري وح/(! 

F)ة وا���GNس%م) ا� 	س%م) ا����ك وس%م) ا����، �� 	أ ���.  

2 -  1�� 1���k� م��ة وا��rا ا�.�� ا�* /�ن &��1 ا�Eم*��� ه:  

وآ�ن ه� "! ا�_�م0) وا�_%�X	، ، ج�ء*# ا��س��) "! ا;ر��N	، س���� ا���ی� @�ش مD ا�F0! @(�ًا م�ی�ًا  

!F0ا� 	س Dرب "! س0# م�G/ن إذا ، م���dی��ن، ه?ا ا M ی�?ب M ، ا�?ي 	مfا� 	ردحً� م #Nش م�@

  : "G� ص�ق، و"! ا�S�Gن ا���یK ه�0ك ��N اd��رات، $�ل *E��N: $�ل

  َ&ْ� ًا ِإَذا F *<%B�gََأَرَأْیَ( ا�EِBي َیْ.َ�% 
  ) 10-9: س�رة ا���N اYی) ( 

  Eًا إذا ص��F@ E<0ا�?ي ی Vت ا�-�اب؟ أرأیbی Kی)، و�Y0/>! ا* lآ� ،V</ی) ا�Yا�-�اب، ا : �uأي ا�

  : ��ء*#، ا��u إ�E ا$/�ا"# ا�XYم، ا��u إ�E ا��2ا"# ا����آ! $�ل *E��Nإ�E أخ%$#، ا��u إ�E د

  َأْو َأَمَ� ِ����0ْBَ�ى>* Fَأَرَأْیَ( ِإْن َآ�َن َ&َ�% اْ�ُ�َ ى 
  )12-11:س�رة ا���N اYی) ( 
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  .ا��u إ�E اس/�Gم/#، ه?ا ا�/%زم م>K ج�ًا، �N< ه?ا ا�/%زم ه� م�ض�ع ه?ا ا���<   

�G� ص�ق، إM ;�# خ��F ������ م2(� ص�E اA @��# وس�K : ،K ی�Fدر م/N-ً%، و$�لس���� ا���ی� �  

وه?ا م	 @�G�ة ا�(��K، إن ا;���Fء م��Nم�ن $F< ا��س��) ، و�� �K ی����ا ، �?�j ا@/G�وا أی>� ا;خ�ة

K ه�sوا م��Nم�	 $F< ا��س��) �َ\wj ا��0س "! د@�*>K<�; ،K ص�N0ا @�E @�	 اf@ A وج<، و;�>

 ()�uNا�(>() ا� R?<�.  

  : ا�*��ة ا��� اس�*�� ��� ا�.�� م� م�OJ ا�r ی: م� ا��س��� 

و*�ج# إ�V�� E ا�F0! @��# ا��%ة ، س���� ا���ی� ا�/G< م	 ��/# �N� أن ��� @0# و@_�ء ا����  

ا��Gم ی� أص�2| م� أ��bF! �# : وا��%م، وج�ى ح�ی� ��0>(� "! س�@) ا��5ء وص��p#، $�ل أ�� ���

إن اA أرس�j إ���0 : م�ذا أ�sFوك؟ $���ا: أخ� ا��Nب، و�K ی�	 رس�َل اA؟ "�Gل @��# ا��%ة وا��%م

"G� ص�ق، ی�وي : إن $�ل ه?ا: وم� آ�ن ج�ا�K<� j ی� @/��؟ $�FN0� :K<� V�R وM �\�ك �# ���z، $�ل

;�# ه� یu	 أن ه?ا ا���dن ه� أول  آ/�ب ا����ة أ�# "�ضV @��0 رس�ل اA م	 ا��مF� D+ً) و���ًا،

#0m �G2* �$$#، و�ی� 	0#، ، م�Fج >F$و ،#Fو���ًا @��� ص�ح (ً+F� م�ع���� !F0�0 ا��@ Vض�" �)�

E��N* ا��ح! "! ��ر ح�اء؟ $�ل Rج�ء lآ� #X�2ی E5وم :  

َ&�Bَ� * ا�EِBي َ&�Bَ� ِ��0َ�َْ�ِ� * ْأ َوَر�GَN اLَ�ْْآَ�ُم اJَْ�* 2ََ�َ: اRِ�ْْ/َ��َن ِمْ� َ&َ�ٍ: * FاJَْ�ْأ ِ��ْسِ� َر�GَD ا�EِBي 2ََ�َ: 

  اRِ�ْْ/َ��َن َم� َ�ْ� َیْ*َ�ْ�>
  ) 5-1: س�رة ا���N اYی) ( 

م� آ�ن م	 ه?ا ا����2! ا�-��< �N� أن $�F# ا�F0! و��E إM أن �� ���/� ی�ی# @�E ی� ص�حF#، وص�"|   

وأ�>� أ�j ، وأ�>� أ�# M إ�# إM اA، �>� أ�j ص�دق أم�	أ: �>(� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م و$�ل

  : رس�ل اj�?� ،A $�ل @��# ا��%ة وا��%م

  . م� د&�ت أ� ًا إ�% ا�س�م hJ إ< آ�/( �1 آ��ة إ< أ�2 أ�� ��� 
 )�X;ورد "! ا (  

  : ا�	�م� &$ Y أ1�2 �� /`� ا�8: 

  N* م��ق ا��2، و@0�م� *��0@ Kأی>� ا;خ ا���ی �\� !" j*إم���� lm�* م��ا��2، و@0 �\� E�@ 	�

 Eإ� #Nم 	خ�یYا �خ? ��bی 	خ�ا�#، $�ي �َ(b� 0# $�ي�� ،l�Nإ���ن ض (�@ا�ا� ،K�u@ >)@ ا��2 ">?ا

وی-� رج�Mً ��< مE0N ا���()، أ��اء، ور@�	، م/f�2ی	، ، اA ورس��#، "0N�م� ی�/l ا���dُن ح��#

وا�o�0 وا�o��0، م	 أج< ه?R ا��GN�ة ا��(�2ء، ه?ا ، ��U! وا��خ��م�25	، م�/N�ی	 أن یG�م�ا ا�
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 K� 0! إنN1 ا��2، ی�Fا���� وح �ا��%ة وا��%م ه� س� #��@ !F0ا� �ًNF{ ،(�@ر أي دا�ص t�_ء ی!�

"�	 م0�Nً� و����ًا ���@�ة، M *�	 "! خ0�ق م�Nد ;ه< ا��2، آ	 مD أه< ا��2، داp(ً� ، *�	 دا@�)

وم��# ا��"�� م	 دون زوج) *��!، ، sم0) آ�>� م�ح�م)، وآ< واح� �# دور، م� $�() ا�fوجا�-(�@) ا�(

و*0-1، و*+F.، و*G�م ا�(���Nت وا���م�ت ;"�اد ا;س�ة؟ ا�M	 �# دور، وا�fوج �# دور، ">?R أس�ة، 

K م/�Nو��ن وج(�@) ا�(sم�0	 أس�ة، M أح� أ"5< م	 أح� "! ا;س�ة ا��اح�ة، أس�ة �(E0N ا���()، آ�>

  .@���G2* E ا�>�ف ا����F ا�?ي م	 أج�# ج�ءت ه?R ا��س��) 

  :م�OJ ا��� ة 2 ی�H زو�� ا�.�� م� ا��س��� 

یsآ� م�ى ا�/�ا�� ��	 ص�ق ا��@�ة و��	 ا;خ%ق ا����N)، وه?ا ا�\�ه� ا��+�ة، ، ه�0ك ��ه� Sخ�  

	 آ��) ��@�) "! ا�K��N اdس%م!؟ ا����ة خ�ی-) م	 @�w(>�؟ م� درسVْ "! ا�-�مN)، وM *��جVْ ِم

Rج�ء �ن ا��ح! $b� ا��%ة وا��%م #��@ !F0ه� ا�bF؟ ، ح�0(� أ�#*�Fذا أخ�)�  

)��J " :ا� ه� zbا�/ %�& ��*���0ي ا�$�O، و�8	# ا��#، و G/أ� ًا، إ 
  " وا
 �� یekیG ا
  )أخ�ج# ا���Fري @	 @�p\) "! ا���2| ( 

#، وه?ا ه� ا�\�ه� ا��+�ي م	 دون *�GN�ات، "����dن ا���دق، ا��رع، ر�+V ��	 ص�$# و��	 أخ%$  

 ،�)ً�G/ی��ن م� 	uأ��1 ا� >GNي ا�?Uأّن آ%م# ح�، وا�?ي آ%م# ی 	uأ��1 ا� ،D، ا�(/�اض	ا;م�

  .">�0ك *%زم 

  : ا/�W إ�% أ�2ق ا�.�� ا�Y�H ا�r ی: �� ی.' �$�1 وا��Uدی9 ا��� وردت �� �10 

  : >� ا;خ�ة إ��N� E م� $��# ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "! ح� ه?ا ا����2!اس/(�Nا أی  

م� �U  &. /� ی  إ< وJ  آ��Y�/L ��� م� �2 أ�� ��� �Rن �1 &. /� ی ًا أر�� ا
 أن ی���1o ��� ی�م " 

  " .ا���0م� 
 ) �X;ورد "! ا(  

  : $�ل @��# ا��%ة وا��%م  

  " ..� م�ل أ�� ��� م� /]*.� م�ل hJ م[# م� /]*" 
 )�X;ورد "! ا(  

  : $�ل  

  ".وم� &�ض( ا�س�م &�% أ�  إ< وآ�/( �1 آ��ة & ا أ�� ��� �R/1 �� ی��*[� " 
 )�X;ورد "! ا(  
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  : "Nَِ	 اْ�ِ	 َ@�wFٍس، َ$�َل  

َ&�gًِ�� َرْأَسJَ�ْ2ِ ��ِ 1ٍُ� 0َ�ََ*َ  َ&َ�% 2ََ�َج َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� ِ�� َمَ�ِض1ِ ا�EِBي َم�َت 1ِ��ِ " 

ِإ/1ُB َ�ْ�َ' َأَ�ٌ  َأَم�B��َ&َ B ِ�� َ/ْ]ِ�1ِ َوَم�1ِ�ِ ِمْ� َأِ�� َ�ْ�ِ� ْ�ِ� َأِ�� : اْ�ِ	ْ.َ�ِ� 8َ�َِ	َ  ا��1َB َوَأْثَ.% َ&1ِ�ْ�َ ُث��Jَ Bَل 

�EْkَBُت َأَ�� َ�ْ�ٍ� 2َِ��ً� َوَ�ِ�ْ� B�2ُُ� ا�ْس�ِم َأْ�َ$ُ# ُس Nوا َ&.�D ُآ#�8َJُ Bَ�َ� َوَ�ْ� ُآْ.ُ( ُم�EًkِBا ِمَ� ا�.�Bِس 2َِ��ً� >

  "2َ�ْ2ٍَ� ِ�� َهEَا اْ�َ	ْ�Hِِ  َ|ْ�َ� 2َ�ْ2َِ� َأِ�� َ�ْ�ٍ� 
  )أخ�ج# ا���Fري @	 ا�	 @�Fس "! ا���2|(

 " Gا �1 ذ����&�� hJ �/م� س�ء"  
 )�X;ورد "! ا(  

  .وه�0ك أ$�ال أخ�ى ، $��>� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م @	 س���� ا���ی�">?R أ$�ال ص2�2)   

  :وم�J]1 أی$ً� م� ا�r/Uر �� ی.' �$��� وإ���� � ی[1 إ���� 

، وا�F0! @��# ا��%ة وا��%م @0�م� ا�/>E م	 و$N) ح�0	، وآ�ن @��# ا��%ة وا��%م "! أوّج $�*#  

أ���>K، ی0N! "! م0+� ا���N م(�	 ا��Gي ی�U! وج�د ��U# أن ��N ا;���ر $� وج�وا @��# "! 

K<Gل "! ح�$ !F0أن ا� ��" ،K</ر آ�ام�ي أن ی>�G�� 	�)ء، وی�Uإ� 	ی�G/0): ا� 	ا، وم�</� M ن�G"�0م K<إ�

ا�((�	 أن ی>(�>K، وم	 ا�((�	 أن یK<F*�N، م�ذا "N< @��# ا��%ة وا��%م وه� "! أوج $�*#؟ "Nَْ	 َأِ�! 

  : ُ�ْ�ِريO َ$�َلَس�Nٍِ� اْ�

 "#ِbِ��َJََ�ْیٍ{ َوJُ ��ِ َی��jَ*َ�ْا Gَ�ْ�اْ�َ*َ�ِب َوَ�ْ�  َ�	�B َأْ&jَ% َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َم� َأْ&jَ% ِمْ� ِ

ْ� B��َ% َآُ[َ�ْت ِ��ِ�ْ� ا�Jَ %B��َ �ُ�َ�0َ�َْل َیُ�ْ� ِ�� ا�rَ/ْLَ�ِْر ِمْ.َ�� َ)ْ�ٌء َوَ�َ  َهEَا اN�8َ�ْ ِمْ� ا�rَ/ْLَ�ِْر ِ�� َأْ/ُ]ِ�ِ�

َی� َرُس�َل ا��1ِB ِإنbِ�Jَ  Bُ�ُ�ْ� 0ِ�ََ� َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Jَ �َBْ�َم1ُ َ�َ 2ََ# َ&1ِ�ْ�َ َسْ*ُ  ْ�ُ� ُ&َ��َدَة �0َ�ََل

ْ� ِ�َ	� gََ.ْ*َ( ِ�� َهEَا اْ�َ]ْ�ِء ا�EِBي َأَJَ )َ�ْgَ�ْ	Jَ ��ِ )َْ�ِمGَ َوَأْ&jَْ�َ( َهEَا اJَ B�8َ�ْْ  َوَ�ُ وا َ&Gَ�ْ�َ ِ�� َأْ/ُ]ِ�ِ�

 َذGَ�ِ َی� َسْ*ُ  َ&�jََی� ِ&�Wًَم� ِ�� bِ��َJَِ# اْ�َ*َ�ِب َوَ�ْ� َیُ�ْ� ِ�� َهEَا اD�8َ�ْ ِمْ� ا�rَ/ْLَ�ِْر َ)ْ�ٌء �Jََل Lَ�َْیَ� َأْ/َ( ِمْ�

Bَل َی� َرُس�َل ا���Jَ َ�َجkَ�َ َل�Jَ َ�ِة�Wِ8َ�ْا YِEَِه ��ِ Gَْ�َمJَ ��ِ mْ	َ�1ِ َم� َأَ/� ِإ��B اْمُ�ٌؤ ِمْ� Jَْ�ِم� َوَم� َأَ/� �Jََل َ��ْ

s َء��َ�َ�دBُهْ� 2َُ�وَن َسْ*ٌ  َHَ�َ	mَ ا�.�Bَس ِ�� ِ�Gَ�ْ ا�Wِ8َ�َْ�ِة �Jََل �Hَ�ََء ِرَ��ٌل ِمْ� اْ�ُ	َ��ِ�ِ�یَ� َ�َ�َ�َآُ�ْ� َ�َ 2َُ��ا َوَ

��ُهْ� َرُس�ُل ا�َLَ�َ َل�Jَ ِر�rَ/ْLَ�ِْمْ� ا N�8َ�ْا اEََه Gَ�َ mَ	َ�َ��B�gَ 1ِB% ا���َ�َ 1ِ�ْ�َ&َ 1ُB	�B اْ�َ�َ	ُ*�ا َأَ��Yُ َسْ*ٌ  �0َ�ََل Jَْ  اْ

ََ̀� ا�rَ/ْLَ�ِْر َم� yَ�َ�َ �ٌ�َ�Jَْ�ِ.� َ&ْ.ُ�ْ� َوِ�َ ٌة َوَس�Bَ� 8َ�َِ	َ  ا��1َB َوَأْثَ.% َ&EِB���ِ 1ِ�ْ�َي ُهَ� 1ُ�َ َأْهٌ# ُث��Jَ Bَل َی�  َمْ*

Lَ�َ 1ُ َوَأْ&َ اًءBُآْ� ا���.َ|ْLَ�َ �ً�َ�&َ1ُ َوBاُآْ� ا�� َ�َ�َ ��ً�Bُض� �ْ�ُ�ِs �ْ�َُ�ْ� َأ�َه� ِ�� َأْ/ُ]ِ�	ُ�ُ ْ��OَB ا��Jُ �َ�ْ�َ 1ُBُ��ِ�ُ�ْ� َوَ

ََ̀� ا�rَ/ْLَ�ِْر �Jَُ��ا َوِ�َ	�َذا ُ/Gَ�ُ�Hِ َی� َرُس�َل �Jَُ��ا َ�ْ# ا��1ُB َوَرُس�1ُ�ُ َأ َم�N َوَأْ�َ$ُ# �Jََل َأَ�� ُ��Hُِ��َ/ِ.� َی� َمْ*

�ُJْD gَُو �ْ�ُJْ َrَ�َ�َ �ْ�ُ�ْ0ُ�َ �ْ�ُoْ(ِ �ْ�َ 1ِBَل َأَم� َوا���Jَ #ُ$ْ[َ�َْوا N�	َ�ْ1ِ َوِ�َ�ُس�1ِ�ِ اB��ِ1ِ َوBُمَ�ا�� �.َ�َ�ْ�JْB rَ�َ ��ًBEَ.�َك ْ� َأَ
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Lَ�ْا �ََ̀ �ْ� ِ�� َأْ/ُ]ِ�ُ�ْ� َی� َمْ*ُ ْ�ْ/�rَِر ِ�� ُ�َ*�َ&ٍ� َوَمEُkْوً�� َ�َ.rَْ�َ/�َك َوَ+ِ�یً ا َ��َوْیَ.�َك َوَ&�Lَ�َ ��ًbِْ|َ.ْ�َ.�َك َأَوَ

�Jَ ��َ�ِ )ُ[ْB�Lَْ�ًم� ِ�ُ�ْ�ِ�ُ	�ا َوَوَآْ�ُ�ُ�ْ� ِإَ�% ِإْسَ��ِمُ�َ ��َ/ْN ُس ِمْ� ا��B.ا� zََهEِْر َأْن َی�rَ/ْLَ�ْا �ََ̀ ْ� َأَ�َ�� َ�ْ�َضْ�َن َی� َمْ*

�ُ*�َن ِ�َ�ُس�ِل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� ِ�� ِرَ��ِ�ُ�ْ� َ�َ�ا�EِBي َ/ْ]ُ' ِ�ْ��Bِ̀ة َواْ�َ�ِ*�ِ� َوَ ���ِ ��َ�ْ�َ Yِ ِ�َ�ِ  ٍB	8َُم

ا�rَ/ْLَ�ِْر َوَ�ْ� َسGَ�َ ا�.�Bُس ِ)ْ*ً�� َوَسَ�َ�ْ( ا�rَ/ْLَ�ُْر ِ)ْ*ً�� َ�َ�َ�ْ�ُ( ِ)ْ*zَ ا�rَ/ْLَ�ِْر  اHْ�ِ�َْ�ُة َ�ُ�ْ.ُ( اْمَ�ًأ ِمْ�

�ُ��ا 2َْ$ُ��ا �8َ�ُِهْ� َوJَا��B��ُB اْرَ�ْ� ا�rَ/ْLَ�َْر َوَأْ�َ.�َء ا�rَ/ْLَ�ِْر َوَأْ�َ.�َء َأْ�َ.�ِء ا�rَ/ْLَ�ِْر �Jََل َ�َ�َ�% ا0َ�ْْ�ُم B��َ% َأ

 �.َJْB�[َ�  "َرِض�َ.� ِ�َ�ُس�ِل ا��Jِ 1ِBْ�ً	� َو��W�َ ُث�B اْ/rََ�َف َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َوَ
)R�0ري "! م��ا�� ��Nأ�! س 	@ �أخ�ج# أح((  

   #��@ K<�5�� Kذآ�ه.  

  :م� م�0م ا�.��ة ا�/�rف 

! ;حjF، أح� أخ�ا�� ا��N(�ء یN� آ/��Fً �+�ً�� @	 أ$�ال ا�F0! "! واAِ ی� م�Nذ إ�: $�ل ������ م�Nذ  

  .أص��2#، وه?R ا;$�ال م	 آ/1 ا����ة آ�>� 

أ�� @�F�ة أم�	 ه?R ا;م)، خ��� س�l م	 س��ف اA، ارِم سN� "�اك أ�! وأم!، �� آ�ن �F! م	 �N�ي   

أ@+�R حG#، ه?R م	 @u() ا�F0!، مD ���ن @(�، "(� م	 ص��2! إM ذآ�R @0# ا�F0! ��%ٍم أ���#، و

أ�# ه� أ@K<)u، وأر$�هK @0� اA، وه� ا�F+< ا;وح�، ومD ذ�j م� ��! َم	 ح��#، وم� ��! ا�M�+Fت 

  .ا�/! ح��#، مD أ�>� إذا $��V إ��# "% *N�ل ���zً، ومD ذ�j أ�َ�َزه�، وه?ا م	 ا���dف 

L% �$# أ1�2 &��1 م��أن < ی. ���	ا� %�& �y�.ی :�kا ا�E�� ��.��� �ًس�:  

  Kأی>� ا;خ ا���ی ، E�0* ی�ك أنa" ،�0ً�)X �zً�� j� م�$ ،jزوج ،Aا E�@ jأ@+�ك، د� ،jأخ، أآ�م jم�خ

 ()����" ،VَN0م� ص E�0* أن j��N" �ً"و�Nم VN0�5#، أم� إذا ص" E�0* م ا;ص< أنs� 	)" ،#�5"

جfاك اA ا����، أ�� واM A أ��G" : E< �#، �عو��ه�*# �N� أسF، ا�+�F) ص�$)، أح�هK $�م �j خ�م)

"NO-� ،j�5#، ه�0ك ��� ی/�EG خ�م�ت اYخ�ی	، وی/�EG ا�(�Nوف وه� س�آV، وآbن ه?R ا���م�ت 

  .ض�یK<��@ (F أن یsدوه� �# 

() أ�� M أح� �# "5< @�ّ! إM اA، وه?R آ�: م	 "m�u) ا���dن وِم	 ض��2/#، ی�Gل �j، ی� أی>� ا;خ�ة  

  : ح� أری� �>� ��}<، ص�2| أّن A ا�(0) وا��5<، و��	 oَ0* M $�ل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

 " 1َBا�� �ُ�ُْ̀ ُْ̀�ُ� ا�.�Bَس َ�� َی   " َمْ� َ�� َی
  )أخ�ج# ا�/�م?ي َ@ْ	 َأِ�! ُهَ�ْیَ�َة "! س#00(
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  : �$�ل ا�\�@، وآ?�j ا��sم وا�-�2د و���ان ا�-(�< ه?ا م	 }DF ا���zم  

  م� آ.( ����yوي و< ا�	�*zr       �� ومEهz آ# �� مEه�ــ�

  �z اUذی� م� +��ع ا�*0ـ�ب     یL�% ��ادي أن ی	�# إ�% اUذى

  �� أ/.� أرض% ���ق 2ــ�z         �� أن أرد م��ءة �	�ـــ�ءة

  �� س�Y ی� ���.� �� أذ /ــ�       z�z ا�	��ء )*�رY وم0ـ��1

و"5َ< أص�$�p# ا�?ی	 $ّ�م�ا �# ا�(��N) ی�م ا���Nة، ، و"5َ< أم#، أ��# @��# إذا �K ی� ا���dن "5َ<  

��N ا��0س $� ی/+�ول ، و"5< ا�?ي دّ�# @�E اA، و"5َ< ا�?ي أآ�م#، و"5< ا�?ي زوج# ">� ج�ح�

(X%X ء��Yوا ،j� ؟ ه?ا أبj0س 	ه� ِم ><" ،j/زوج j� ا�?ي ر�� j)@ ه?ا ،#)@ E�@ : ،jF-أب أ�

  .جj، وأب دE�@ j�ّ اA، و"�رُق ا��	O م>K ج�ًا وأب زّو

  ا/�W ا�	]�ر�J ��� أ�2ق ا�.��ة وأ�2ق ا�*W	�ء �� ا���8ة ؟

ه?R م	 @o�� ، ()u ِم	 ص��2! م	 أص�2ب رس�ل اA م	 دون اس/_�0ء إM وذآ�R ا�F0! �(� ی�/�2  

ا�N) ا�0>�ر ، ��	 �bن ا�uN(�ء ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، "bخ%$# و@u(/#، و�+��/# آ��\(o "! ر

M ، أي *�G�bا ووص��ا إ�E $() ا�0-�ح، م	 @�د*>K أ�>K إذا m>�وا، "! ا���2ة ��� ا;���Fء وا�(sم�0	

  .ی�(�2ن ;ح� مK<N أن یu>�، ��	 ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ه� ا�?ي أm>� أص#��2 

  ا�Y�H ا�.�� ؟ا/�W إ�% ا�z8 ا�*z�H ا��yیz ا�Eي ��z�J ��  J ا�r ی: 

  : ی�Gل @��# ا��%ة وا��%م  

  ".م� /]*.� م�ل hJ م[# م� /]*.� م�ل أ�� ��� "
 )�X;ورد "! ا(  

   Mإ >FGی K� �)@ ���س� 	ی�، م�م�ل ا�� Mآ�# إ �م�ل أح !F0ا� >F$ آ< م��#، وم� R�+@ی� أ�ا�� ���س�

 (N��� ،Aی/���2ن "! ا 	���� 	�� ($%@ b\0* �$ ،#م�� l$�ا أی>� ا;خ�ة���@%$) إی(���)، ص 	ِم ،

 	�� ($%Nا� �، أح���ً� *\/�ن واحf2، وا��ة، وا���ح واح�م واح�)<، وا��ا�(�ل واح ،E�%/* إّن ا���ارق

  .م��! وم��j واح�: ا�(sم�0	 ��رج) أن ا�(���) */%�E، ی�Gل

  �ْNُی K� ًا�ا��%ة وا��%م ح #��@ !F0�� #Fح 	م H�� ی��ا�� ���إ}%$ً�، $�ل �# س� Mًی� أ�� : ی�ى أّن �# م�

أVُ�G�ْ �>� اA ورس��#، ه?ا ه� اdی(�ن ا���N! ، آ�(� ار*EG إی(���K أحK/FْF : ���، م�ذا أ�j��0� V�G؟ $�ل
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�5N� K�5Nً�، وإّن ا��2� م	 ضlN اdی(�ن، و*�ا�� ا�/>K م	 ضlN اdی(�ن، وأن */(E0 أن *fول 

 lNض 	م ()N0ا� jأخ� 	ی(�ن @dا.  

  :)*�ر ا�	�م� ا��ا�  ��H	�m وا�	H	�ع ��ا�  

  j�"�0ی Mو �)pدا j0م �Fًأخ $�ی 	م�0s)ا� 	�� �ًا ، ی�ج�ج �Gً�$ًس� د��Gم j� م�أ$ِ ، %" K�@ 1َ��{ V0إذا آ

یj�"�0 *�ج�، أ�V "! حG<، وه� "! حS >Gخ�، أم� *�ج�ان "! م��2) واح�ة، و}���Fن "! م�رس) 

��X�)* �)<0< وج�َت *�u��" ،��ً"�0 إ�j��� E إن ج�ء ;خ�j خ�� و"�حVَ �#، وآbن ه?ا  واح�ة، إذا آ�ن

j0#، ا���� ج�ء إ��@ ()N0زواَل ا� V�0)**# و�أّم� إذا ح� ،(FNا�� Oورب 	مsم V�b" ، �"�0م jأ� Kْ�@�"

  : $+Nً� وی�G� ،�ً0�Gل اf@ A وج<

��ُ�ْ�ُهْ� َوِإْن َُ �ٌ.َ�َ�َ Gَ�ْrِ�  Gَ�ْrِ ُم�rَِ�ٌ� َی�0ُُ��ا Jَْ  َأEْ2ََ/� َأْمَ�َ/� ِمْ� Jَْ�ُ# َوَیB��َ�َْ�ا َوُهْ� َ�ِ�ُ��َن>Fِإْن ُ
  ) 50: س�رة ا�/��) اYی) ( 

وآ�(� "�حV ;خ�j إذا *��Kw م�Fً�0 ر"��Nً، أو ��ل �>�دة @���)، أو *fوج، أو ا�/�ى ��ً/�، أو ا�/�ى   

، و��Nر ا�(sم�0	، � ص�ر أ$�ى مj0، و$�*# ��< ا�(sم�0	م�آF) ص��Uة، ا"�ح �#، ه?ا أخ�ك، و$

 j*ر�و$ j*وإم����� Vأ� ،�ًN�)أی>� ا;خ ��0 ج Vوأ� ،K�0م �، آ��0 ��اح�وا�(-(�ع ���اح ،D�)-�� �ا��اح

  .و@j*%5 وم��j ��-(�@) آ�>� 

  :م� &�ف ا�r ی: أ/1 أس�ء إ�% ا�.�� و�� ���	� 

ت م0# آ�() *�!ء ��F0! @��# ا��%ة وا��%م، وم� زال أه< @�E م�ى س�0ات ه?R ا��F2) م� ورد  

م�) ی�?��ن ا�w!F0، وی���Fن د@�*#، وی/>(��# ����?ب *�رة، و���-�0ن *�رة أخ�ى وی/>(��# ��b# آ�ه	 

و"! زح() ه?R ا�(�Nرض�ت أس�ى اA �# إ�V�� E ا�(G�س ، وأ�# ��@�، و"! زح() ه?R اM*>�م�ت

أ�� أm	 أن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م �� آ�ن ا;م� ��خ/��رE0)/� R أ�l م�ة أن و@�ج �# إ�E ا��(�ء، 

وم	 دون أن ی�Nج �# إ�E ، ی��V @	 إس�اp# وم�Nاج# ;�# م	 دون أن ی��ي �# إ�V�� E ا�(G�س

  ."��l إذا ح�d�� K<Xس�اء وا�(�Nاج؟ ، ا��(�ء ا��0س ی�?���#

  :د��# ذ�G ی�م ��دث� ا�س�اء وا�	*�اج 

  (�Gا� R?ا "! ه�G$د ،(FN���� م� 	ح� #�b� �NF� �ًFآ�ن أ�� ج>< ذاه ، #��@ Aا Eص� !F0ا� ���b"

وس�K ج���ً� وح�R "! ا�(�-� ا��2ام، ص�م/ً� م���ًا، وأراد أ�� ج>< أن یsذي ا�F0! @��# ا��%ة 
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�F0! @��# ا��%ة أو�K یj*b ا����) �!ء ج�ی�؟ "�"D ا، "�$/�ب م0# وس�b#، وا��%م ��NF س��ی�*#

: KNَ�َ، ُأسِ�ي �! ا����) إ�V�� E ا�(G�س "! ا�\�م، "�Gل أ�� ج>< م�/��0ًا: وأج�ب "! ج�، وا��%م رأس#

وأصVَ2F ��	 أNF{ ،���<mً� آ< @�� �# مN+��*#، اYن م_ً% س>< ج�ًا أن *�آ1 ا�+��pة م	 ج�ة 

��روا ا���N ا�?ي @�ش "�# ا�F0! ��	 م�) ا���@) ا�/�سN)، و*��ن ا���@) ا��N��ة "! ا�\�م، ��	 *

و��V ا�(G�س، أ@/G� أّن ا�(��") آ��V �>ً�ا أو �>�ی	 ِم	 رآ�ب ا��0$)، وه�0 ص�ح أ�� ج>< "! 

ی� �0! آ1N ه�(�ا، وأ$V�F $�یk ی�0دي �5N� �<5Nً�، "(�ذا ح< ���F0!؟ وه� مbم�ر أن یH�F : ج�0ن

مK<0، وه� م�?wب، "��d�� lس�اء وا�(�Nاج؟ و�K ی�	  ا��0س أ�# أس�ي �#، م	 دون إس�اء �K ی0/#

 ،(FNا�� �ا��0س @0 D)-/" ،�ُN� س�اءdا bF0� #��2أص 	ًا م�أح �Fأخ �$ Kوس� #��@ Aا Eا��س�ل ص�

ومE5 أ�� ج>< ی2�K<X "! ح�Fر �(� س(D، و$� 0m>� ا���ص) ا�(�ا*�) ا�/! @0�ه� س���0 ا��0س @	 

��%م، وأّن أْم� ا�F0! ا�/>E إ�E ا;��، ��	 ا�?ي ا�/>E وص�ر "! م��f) رس�ل اA @��# ا��%ة وا

E��N* ا�/�ری. أ�� ج>< وأ�� �>1ٍ وأم_��>(�، $�ل :  

< Bz���Bْ( َیَ ا َأِ�� zٍ�َ�َ َوََF  
  ) 1: س�رة ا�(�� اYی) ( 

  !F0ل ا�bوس 	ا�(��(� 	م �م واح�G*ن؟ وYا Kه 	أی !F0@�رض�ا ا� 	ء ا�?یMsه :  

و�2L� )��gا/� اU/���ء ه.�ك، وهYE أ�mW ، /*�: ی� رس�ل ا
 أ�0ً� أس�ي �G ا�����؟ ��0ل ا�.��

أی$ً�، وس�ى �� ا�H	m ا�	h��2  `�8 م�.��� م� ا�	`�&� ا�	�����، ور�z ا�	`�آ�ن �	� س	*�ا 

ا ا�Eي ��0ل هEا G���g، وهE: و���Jا �1، أ)  ا�����z، ث� وg# هEا ا�H	m ا�y]�� إ�% دار أ�� ���

ا��rدق اUم��، وا�Eي ��W �1 ��2ًا، �*�ل واس	m هEا ا���k ی� &��:، و�2ج أ�� ��� ده`ً� : &.1

�H	�1 ا����.� وا���Jر ،���Lا: وس���J ل: م�ذا وراءآ�؟�J ،G���g : ةB ( 1 س�ء؟ ِم���gوی��8 ه# أ

�س أن ر�1 أس�ى �1 ا����� إ�% ��( <، إ/1 ه.�ك &.  ا��*�� ی8 ث ا�.: ��1 �1، و��ا�m ا��0م، و���Jا

����� أ�� ���L� ،�/أ��� ��� a�gو&�د ��ً� وأ �ً�� z# ا�8 ی9 س��2ًا، ذه	�2 ی�s 0ّ م�، ا�	0 س، و

1�����# و  J1 �� : و��Lء ی�	�1 �� ��2 ا�J gأ ،Gأ�*  م� ذ� �	1 ��J gU �/ا؟ إEس �� هL� أي

  .�g  0 ق : | وة أو رو��، إن آ�ن �Jل هEا
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K "! ا���2| ( 

   DF"�ق س 	ی< م�Fل @��# جfه?ا ا�?ي خ�� ا��(�ات وا;رض، وأ� ،�)ً�u@ ی� أدرك إدراًآ��ه� ا��

م� ه?ا ا���G	؟ ه?ا ، س(�ات، ا�?ي "N< ه?ا �aم���# أن یbخ?R إ�V�� E ا�(G�س، وأن ی�N�R "! ���) واح�ة

واA �� آ\l ا�U+�ء م� ازددت ی0�Gً�، ا�(sم	 آ�(� ار*EG إی(��# : ی�Gل، ی�G	 ا���Oی�G)، س���� @�!

 Rوج�د 	# أ$�ى م� 	مs0# ����2 ا�?ي ی�G0! یNوج>ً� ��ج#، ی �p�G2ه� وا� |Fی�.  
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آ�l ذه1؟ وآ�l @�د؟ @�G# ا��اج|، وخF0��� #*�F! @��# ا��%ة ، س���� ا���ی� ��0@ o�R م\��)  

" R�u� و أن�F�0)، وی�Gوا��%م ی ،R?خbأن ی E�@ وا�?ي خ�� ه?ا ا���ن $�در ،K�uNه?ا ا���ن ا� !

وه�ول أ�� ��� إ�E ا��FN) ح�� ا��س�ل ص�E اA @��# وس�K، و@0� ا��FN) رأى ، وی�N�R "! ���) واح�ة

ا�-(D ا�\�مV ا�(�*�ب م/�G�2	، ورأى ��ر اA ه�0ك "! ج��/# ا����N) م�/FGً% ا��FN) M یo2 �>?ا 

��b! أ�V وأم! ی� رس�ل : وM ی�(�G�� Dم رآfا، وا�+�ح أ�� ��� @��# یG��N#، وی�Gل، ح��#ا���U م	 

واA إ�j ���دق، �?�F0��" j! @��# ا��%ة وا��%م م	 *��یK اA �# أ�# أح�}# ، اA، واA إ�j ���دق

  .�>Msء ا;ص�2ب 

وو"�ًء، و�?Mً، و*V�b" ،(ً�25 @0� اA "! وأم��ً)، وور@ً�، ، "��(� آ�ن أصj��2 م	 @��) ا��Gم ص�$ً�  

م��ن ر"�D، و آ�(� آ�ن ا�?ی	 م	 ح��j م��Gی	 م/�ددی	 م/\���	 م/��ذ��	 أح���ً� ، ">?R @%م) 

 j��)إی lNض.  

  :��r ی: م�اOJ أی$ً� آ[��ة ی`� ه� ا�س�م وأه�1 �� م�ا+� ا�	�8 و اUزم�ت 

  " ،l$ه?ا ا����2! ا�-��< �# م�ا (G�G2ا� Mإ �<� �)ی� M �pا�ا�\ �N� �ً، وأح���	م�0s)ا� !�/F�0 ی��

 (�Fی�ا�2 !�" ،R�ی� وح�ا�� Mإ �<� �)ی� K� وأزم�ت 	س%م�) م�ت �(2dة ا�@���" ،()Gآ�ن "! ا� 	م

وه?ا ا���| م>��) ��(��(�	 �N� أن ذه1 ا�(\�آ�ن، ومK<N ه�ی>K ، رأى س���� @(� "! ه?ا اM*��ق

�U/Fن ح��ً�، وا"� ا�F0! مD س>�< �	 @(�و أن ی�جD ه?ا ا��Nم @0� f@م# دخ�ل م�) م�0�N	 أ�>M K ی

مN/(�ا، ووا"� ا�E�@ !F0 أن ا�?ي یK<�*b م	 $�یk م��(ً� ی-1 أن ی�د إ��>K، أم� ا�?ي ی�*� م	 

  : ">� ا*��ق م>�	 "! �uِ� س���� @(�، "?ه1 إ��# و $�ل: ا�(��(�	 یUF0! أM ی�Nد إ��>K، إًذا

�ِ�َ� /*�j ا� /�� �� دی..�؟ ��0ل : ��% ی� &	�، �Jل: رس�ل ا
، ی� /�� ا
، أ��َ( /�� ا
 �0ً�؟ �Jل ی�

ی� &	� إ/� رس�ل ا
، و ��( أ&1�r، وه� /��gي، أي ا�Eي �*��1 ��' : &��1 ا��rة و ا���م

�� ا���(، و/�jف أو �ْ� َ�ِ*ْ /� ی� رس�ل ا: م� ا����دي، �# ه� �.]�U Eم� ا
، �Jل &	�L.س �./L� 


<، �Jل ا�.�� &��1 : أو �J( ��� هEا ا�*�م ی� &	�؟ أ�J( ��� هEا ا�*�م �8 ی ًا؟ �Jل &	�: �1، ��0ل ا�.��

��1 ومD�jف �1 ، ��� س� /� &	� < یeال ی��y، ا�]�ق م���، /�8 أ&eة و : ا��rة وا���مs G/R�

�� م�س#، ��	�ذا هEا ا<�]�ق ا�	���؟ �Eهz إ�% س� /� م��	�ن، وا�.�� &��1 ا��rة وا���م /

أی�� : و ��J �� ���Eة، و�Jل ��، �E2L أ�� ��� �� ي: وأ�0% &��1 اUس[/ ��o����J ،ل ، ا�r ی:

 
ا���# إ/1 رس�ل ا
 &��1 ا��rة وا���م، و�� ی*1�r، وإن ا
 /�Y�g، ��س�	��y� GزY، �� ا

  .���.� &�% ���J، و &�	( أ/1 ا�8: إ/e/L� ،:� %�& 1ل ا
 ا�
  )ا���Fري وم��K "! ا���2| ، م/�� @��# ( 
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ه�0ك ام/���2ت صFN)، آ�Fر ا����2) اه/fوا : @(%ق اdس%م @0�م� ی/f�fل آ�ن م%ذR ا���ی�، إذًا  

�/��X !G� ی��ا�� 	أ، �>�، �� ،�ً/��X !G� !F0ا� 	ی�، ���ا�� ���س� fّخ� هS 1Nو ه�0ك ام/�2ن ص 	ی

ی� أ�� : �� ��u أح�هK إ�E م�}� $�م# ����S، $�ل: ه?ا؟ "! ا��Uر، "��F0! $() ا�(-/(D اdس%م!، $�ل �#

��� f2* Mن إن اA مGX ،�0N) ا�F0! ���0 اA �!ء M ی��ق، وه� @�E و�j أن ی5G! @��# ا����ر 

G2# س�ا$)، وا�F0! م>�ور آ(� "! �mه� ا;م�، وه�0ك �!ء أدق م	 ذ�j، @0�م� آ�ن "! ا�>-�ة، و�

ی� س�ا$) آ�j� l إذا �V�F س�ارْي آ��ى؟ أي إّن ا�F0! س��< إ�E : ا��م وم%ح�، ومD ذ�j ی�Gل �#

ا�(�ی0) س��(ً�، و س�0\� دو�)، وس��2رب ا���س، وس�K<��@ ��/0، وس�Kp�0U� !*b آ��ى، وس�ف 

  .ی��F>� س�ا$) ، وه?GX R) ا�F0! ���0 اf@ A وج< 

  :$ً� ا���jk وا�W&U ی�م و��ة ا��س�ل م�J]1 أی

��	 ا�(�$l ا�?ي M یE�0، وا�?ي @�K اA �# ا�(��(�	 م	 ا�\/�ت ی�م *�"! ا�F0! @��# ا��%ة و   

، ا��%م، أ�� أ@/G� أ�# م� م	 أح� @�E وج# ا;رض ی12 ا�F0! @��# ا��%ة و ا��%م آ(� یF2# ا���ی�

ا�F0! @��# ا��%ة و ا��%م �K ی2/(�# أح� م	 أص�2ب رس�ل اA، و مD ذ�a" jّن ه?ا ا���F، خ�F م�ت 

"����� @(� آ?�#، وس���� ا���ی� آ�ن "! ��b� �N# "! }�ف ا�(�ی0) ی�م *�"! ا�F0! @��# ا��%ة 

إن رج�Mً م	 ا�(�G"�0	 یf@(�ن أن : $�ل آ%مً� اخ/< *�از�#، وا��%م، س���� @(� ح�bF0� K�ِ@ �)0 ا��"�ة

A م�ت، وإ�# واA م� م�ت، و��0# ذه1 إ�E ر�# آ(� ذه1 م�سE �	 @(�ان، واA ���جN	w رس�ل ا

إ�# م�ت إVG�" M ه�م/# : م	 ی�Gل، رس�ل اN+G��" Aّ	 أی�ي رج�ل ز@(�ا أ�# م�ت، أM M أس(D أح�ًا

  ����! ه?ا، ه?ا م�$l س���� @(� ، �!ء ��� م�GNل، أی(�ت رس�ل اA؟ 

  ���ی� وه� "! }�ی� ا��Nدة إ�E م�-� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م س(D ا�bF0 "! ا�+�ی�، أم� س���� ا  

وه� م�H% �� ، ود2# &�% ا�.�� &��1 ا���م، < ��ل و < �Jة إ< ��
، و�� ی��� ا�.�س: ��0ل

+�َ( ، �L�� أ/( وأم� ی� رس�ل ا
: /���� ا���( &��1 ��دة ���ة، ��`O &� و��1 ، ث� 1�B�Jَ، و�Jل

  ) . 1(��ً� وم��ً�، إن ا�	��� ا��� آ���� ا
 &��J G  م��� 
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K وا���� ����Fري( 

أی>� : KX خ�ج و@(� ی��K ا��0س، "�@�R �����ت "E�b أن ی��V، و*��D @(ُ� آ%م#، "�Gل ا���Oی�  

�س ی��(>K، "2(� اA، وأb" ،#��@ E0Xْن ا��0س، "�(� رأى ا��0س ا���Oی� ی/��K أ��/�ا، وأ$E�@ >F ا�0

*12 إ����ً� إ�E درج) *��ق ح�w ا����ل، و*�ح� اA إ�E درج) *��ق ح� ا����ل، ا�-(D ��	 ا�/�ح�� و 

و إذا ، و$D "! ا�\�ك، ��	 ا�o�� ،12 أمً�ا س>ً%، "bآ_� ا��0س إذا أح1 ی\�ك، وإذا و$D "! ا�12

وأح���ً� ��� @�دي، دا@�) یfداد ا�1ّ2 �# ��رج) أن أ*�F@# ی��0ن و$D "! ا�-��ة، ، و$D "! ا�/�ح��




 	��ة آ��ب 26��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

و هM K ی\�Nون، و إذا *K�N ا�\�ُ� ا�/�ح�� �\�< "�# ، اf@ A وج< م	 أج�#، و$�Nا "! ا�\�ك

 #0@ V��� درج�ت ا�12 م� E�@ی� وه� "! أ�ا�� ���س� 	وآ%ه(� ���، �� ،�uً��� ��u" R�-* ،ج��ء

م	 آ�ن یFN� م2(�ًا "aن م2(�ًا $� م�ت، ">� وا$N! و@�$< وم/(�سj : �ل أی>� ا��0سح�p�G ا�/�ح��، $

 R?ه %* KX ،ی(�ت M !ح Aا ،Aی(�ت، وا;ص< ه� ا M !ح Aن اa" Aَا �FNآ�ن ی 	وَم ،o�01 وا��Gا�

  : اYی)

Rِْن َم�َت َأْو Jُِ�َ# اْ/0ََ�ْ�ُ�ْ� َ&َ�% َأْ&�0َِ�ُ�ْ� َوَمْ� َیْ.F %�َ&َ zْ�ِ0ََوَم� ُم8َ	Bٌ  ِإ��B َرُس�ٌل Jَْ  2ََ�ْ( ِمْ� 1ِ�ِ�ْJَ ا��Nُسُ# َأَ�

�Bِ̀آِ�یَ�>   َ&1ِ�ْ�َ0ِ َ�َ�ْ� َیُ$�B ا��o�ْ(َ 1َBً� َوَسeِHْ�َي ا��1ُB ا�
  )144: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

  : $�ل  

�0  وmJ &�% اUرض ��� &��  �� ا
 ��Lن ا�.�س ی�	*�ن هYE اuی� أول م�ة �� ������، أم� &	�

  ).2(أن آ�	�ت أ�� ��� ��آ  أ/J 1  م�ت 
 ) Rاس�2ق و��� 	ا� Rروا ، (��/ظ م����b� R�2� ري��Fروى ا� �)آ (  

ه?ا ا�(�$l ا�?ي M ُیE�0 ;�! ���، وه� ی-(D $() ا�/�ح�� مD $() ا��"�ء، "�?�j ی-1 أن *�ح�وا،   

"��o ه?ا ه� ا�/�ح�� ا�?ي أرادR ، ذا ح(��K ا�/�ح�� @�E ا�-��ةوأن *����ا أو"��ء "! ا��$V ���#، وإ

"���V ه?R ا�(F2) ا�/! أراده� اf@ A وج<، اج��Nا م	 ، اA، و إذا ح(�/�K ا�(F2) و ا��"�ء @�E ا�\�ك

 E�@و"! أ ،!F0�� درج�ت ا�12 و ا��"�ء E�@وة، آ�ن "! أ�$ K�uNی� ا��ه?ا ا����2! ا�-��< ا��

��، "(� @F�R م	 دون اA، وM أ��آ# مD اA، ��0# أحF# حFً� م� أحF# أح� م	 ا��)��N	M ، درج�ت ا�/�ح

  . *o0 أن اA ه� آ< �!ء 

  (\p�@ ة�ی� �����ل ا���$ :j"dا 	م (p�F/ا� �N� ،Aرس�ل ا Eم! إ��$ ،V��G" : ،A Mأ$�م إ M Aوا

و أt ، Mّ إ}%$ً�، "�-1 أن *-(D ��	 ا��"�ء و ا�/�ح��@�"V ا��2 ;ه�#، �K یKw�F/" :@f0 ا�F0!، و$�ل

  .و أM یj�)2 ا�/�ح�� @�E إ���ر ا�-(�< ، یj�)2 ا��"�ء @�E ا�\�ك

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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خ%"/# وإخ%ص# "! ) : 5-3(ا��رس  - س���� أ�� ��� ا���ی�  - س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

 ا��%")

  04-04- 1994: (� را*1 ا�����0! �/�ری.����5) ا��آ/�ر م2

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ی.��y &�% ا�	��� أن ی��ن ��� م��8ی��1 س��ة ا��8r�� ا�Eي /� &���� ا����ب 

*�N(�ن أن ا�F0! @��# ، مD ا��رس ا�_��� م	 س��ة س���� ا���ی� رض! اA @0# وأرض�R، أی>� ا;خ�ة  

  : $�ل، ا��%ة و ا��%م

  " أو<دآ� أو أد��ا أو<دآ� &�% �z /����، و �s zل ���1 و ��وة ا�s�0ن  ر��ا" 
 )�X;ورد "! ا(  

آK�N� �0 أ��0ء�� م�Uزي رس�ل : ح�0(� $�ل، آ�l ی/�جK ه?ا ا�2�ی�؟ *�ج(# س���� سN� �	 أ�! و$�ص  

�E ح1 رس�ل اA اA ص�E اA @��# وس�K آ(� �K<)�N ا���ر م	 ا�S�Gن، "aذا أردت أن *0\� أوMدك @

@��# ا��%ة وا��%م یUF0! أن *��Fهb� ،#*M�)�� Kخ%$#، ��ح(/#، ��N(#، ه?ا ه� ا�N(< اdی-��! 

�/z\0) أوMدك @�E ح1 رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، و �2	 ا���Fر م	 ��ب أو�E أ��0 إذا أرد�� أن 

و إذا أرد�� أن ��Nف هMsء ا�?ی	 رض! ا�N� Aف ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "% �� أن ��Gأ س��*#، 

@K<0 ��0 ا�S�Gن ا���یK "% �� آ?�j م	 $�اءة س��*>K، وM *��0ا أی>� ا;خ�ة ح�ی� َ@Fِْ� ا��wِ# َرِض! 

  : ا��wُ# َ@0ُْ#، َ@ِ	 ا�O!Fِw0 َص�Ew ا��wُ# َ@َ�ْ�ِ# َوَس�Kَw َ$�َل

  "َیُ��َ/ُ�ْ� ُث�B ا�EِBیَ� َیُ��َ/ُ�ْ�  2َْ�ُ� ا�.�Bِس Jَْ�ِ/�، ُث�B ا�EِBیَ�" 
)Aا �F@ 	@ |�2ا�� !" Kري وم����Fأخ�ج>(� ا�(  

  ."V�b إذا $�أت س�� ص��2) رس�ل اV�b" A مD ا�F�0) ا�((/�زة م	 ا�F\�ی)   

  :��i ا�.�س و�� sی� 

	 ا;����)، وم	 $� �k�N "! زم	 ا��0س "�# ح_��)، و"�# م	 ا��sم، وم	 ا���)، وم	 ا����ءة، وم  

  .ا���Gة، وم	 ا���Gط، وم	 ا2�M+�ط م� M س�F< إ�E وص�# 

أ�V "! أ�� ح�Mت ا�-�ع، و@0�ك $+K2� (N م	 ا�+�از ا;ول م\�ی) �+�یG) : أوض| ��K ه?ا �(_�ل  

 K2ا�� (N+G" آ�#؟b* م�N{ oأ�� K2ا�� 	م �F+ه?ا ا� oت، أ��%FG)ا� 	ق م�F{أ jFج�� Eوإ� ،(Npرا

�� *�آ/>� "! ج� ح�ر سNF) أی�م �u>�ْت م0>� راM (2p *+�ق، ه! ���>�، "����dن إذا ا*�< ���>� 
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��f@ A وج< ص�ر آ�مً%، "aذا أ@�ض @0# ص�ر "�س�ًا م�20"ً�، "(\��) ا��0س ا���م أ�>K إذا ج���ا "! 

 !" ،K<*M��/اح !" ،K<*ءا�G� !" ،K<*س>�ا !" ،K<*وا�� !" ،K<p�$�أص Dم K<*��� ،Kس��ه !" ،K<ا�fأح

"! ح�5ه�G� !" ،Kء @���، "! ��Gء م�Fم�G� !" ،tء م�روس، ی/2��Xن @	 �5N� K<5Nً�، و$� ی�NGن 

"! ��F) و �(�() أو ��2ه(�، "�����ن "! س�� اA س��2F#، وا��0س آ(� ��ى $� ا��2"�ا و$��وا، 

��	 ا�2�ی� @	 ا��(�ل ا����d!،  "��2�ی� @	 ا�p�FG| ی\�D "! ا�(-�o ا�\�Nر ������) و ا�FG�Mض،

  .@	 �(�ذج �\�ی) راNp) ج�ًا، @	 �(�ذج �\�ی) م/��$)، ه?ا ی�"D إ�E ا��(�ل 

   o�� ،V�� #� o�� ،>أه #� o�� أخ�ا��0 ا���ام 	م �رس، ">< ���00 أح�ا ا�?<� (م�G)أ��| أخ�*�0 آ ��b"

o�� أ$�رب، ه< ه�0ك إ���ن #� o�� ،أخ�ات #� o�� ،دMی�>�  �# أو M ،ع�Fا;س !" (X%X ءان أو�G� #�

مD أخ�ا�#، M أح� ��o �# �\�ط اج/(�@!، "! ه?R ا���Gءات @	 أي �!ء */��K؟ @	 ا;س�Nر أو 

�!ء ی�@� �%��FGض، "�ّ}	 ���j أن *H�F @	 رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م و�� Sی)، وّ}	 ، ���ه�

@ Aس��ة رس�ل ا 	ث ا��0س @�أن *2 j��� V)�N* ذاa" ،K�N*و K�N/* أْن j��@ا��%ة وا��%م، و #��

 	@ ،>������ !0F��{ ا ا��%م؟?<� Vzج 	أی 	ق، م%{dا E�@ أ"5< م���ق jأ� j� �أؤآ V)�@و

  : ُ@ْ_َ(�َن َرِض! ا��wُ# َ@0ُْ#، َ@ِ	 ا�O!Fِw0 َص�Ew ا��wُ# َ@َ�ْ�ِ# َوَس�Kَw َ$�َل

" �َB�*َ�  "اs�ْ0ُ�َْن َوَ&�Bَ	1ُ 2َْ�ُ�ُآْ� َمْ� َ
  )أخ�ج# ا���Fري "! ا���2| @	 @_(�ن(

*-�وز ذا*j، *-�وز م���j2، *-�وز ا��uوف ا�/! ی��N! م0>� ا��0س ج(�Nً�، ا�+�� إ�E خ�م)   

  .�/! م	 ه?ا ا��FG< ه! X(�ر ی��N)اYخ�ی	، ا�+�� إ�K<)��N* E، ا�+�� إ�E ا;خ? ���هR?<" ،K ا��روس ا

  :إ� ى ا�`��rkت ا��`�ی� ا�]Eة ا��� ی.��y ا<�J اء ��� إ���� م[�ل م� 

�2	 اYن مD ص��2! ج��<، یN� م	 $(K ص��2) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، �< أ@%هK $�رًا   

@�E اd}%ق، ص��2! ج��< واA �� وزن إی(�ن ا���� مD إی(��# ��ج|، ص��2! ج��< م� س�ء رس�ل 

$�، ی0N! ه?ا ا�0(�ذج ا��? ا��اDp أM یUF0! أن �G/�ي �#، أن �/(_�# وM س�(� اA @��# ا��%ة وا��%م 

 	@ V�bذا سa" ،�<أن ی��� Rی�� (����أن ی���>�، و E0)/م�0 ����) ی �(�ن أن ��< واح�N* K/وأ�

"��(sم	 ، "% �� م	 ����) "�ض�) *�/G! م0>�، و*�*�ي ِم	 م0�N>�، ا�\���) ا�/! */(E0 أن *���>�

(E0 أن ی��ن م	 ا�?ی	 رض! اK<0@ A و رض�ا @0#، م	 ا�?ی	 أح�Fا اA و أحK<F اA، م	 ا�?ی	 ی/

  . أخ���ا دیb" A K<0خ��>K اA �����) ا�/�Gى 




 	��ة آ��ب 29��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

  �2� �Nأّ�# ی Hأ��� Mو Aِوا 	رخ�ن، ه?ا ا����2! ا�-��< أؤمs)ا�_��! ��س%م، : آ(� $�ل ا� oسs)ا�

Aو"�ة رس�ل ا �N� #�; ،�ًخ�ج�ا م0# أ"�اج �دخ��ا "! دی0# أ"�اجً� $ 	آ�ن ا�?ی Kوس� #��@ Aا Eص� 

  ."��\!ء ا�?ي *��# ���@) *�G�R ���@)، م	 أخ? ا�F%د ���U ح�ب، ی>�ن @��# *���K ا�F%د 

  :م� ا�	�ا+� ا�Eي ی`�  ��r ی: �g��1 �� أ�j2 ا���&�ت ی�م و��ة ا��س�ل

   ���G/��� م�0اS 	ء ا�?یMs;ن ا��0س ه 	ی�م�0ا، دخ��ا "! ه?ا ا�S �ًN�)م�0ا ;ن ا��0س جS ،(ی��Nو���

�N� و"�ة رس�ل اA @��# ، ج(�Nً� دخ��ا "�#، هMsء س�یNً� م� خ�ج�ا م	 ه?ا ا��ی	، �?�m j>�ت ا��دة

ا��%ة وا��%م *D5N5 ا����2) أی�5ً، وذ�j ;ن أص�2ب رس�ل اA رض�ان اK<��@ E��N* A م� 

Vن، "�ق أن  آ���F�2ا��%ة وا��%م، �!ء "�ق ا� #��@ Aو"�ة رس�ل ا bF� !G�/� ًةbw�<م K<س���

 wfه j�?�" ،A�� @��# ا��%ة وا��%م ؟ أ@�ذ �أی(�ت م2( ،R�0ی�Nأن ی 	ی/�ه(�ا ه?ا ا�\!ء، "5ً% @

@��# ا��%ة وا��%م $�  واAِ م	 یG< إن م2(� رس�ل اA: " ه?ا ا�bF0 أرآ�ن @(%ق اdس%م، ح/E $�ل

، آ< أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م "م�ت ;ض��	 @G0#، إ�# �K ی(V، ذه1 إ�E ر�# وس��Nد

م�دت �>K ا;رض و*V�f�f، و�K ی�	 إM ه?ا ا����2! ا�-��< ا�?ي �G! آ��-F< ا;�E�@ ،K ا���K م	 

،>F-ًا آ���ص�م !G� #� #p�"وو #� #G�N*و !F0�� #Fة ح�م�ت، : $�ل � �ًا $�ّن م2(a" ًا�م2( �FNآ�ن ی 	م

  .وم	 آ�ن یFN� اa" Aّن اA حّ! M ی(�ت 

   jأح� !" #�bاح/�� ����}) ج ،V��� ()ا��� R?ه Mی� إO�>?ا ا��� 	ی� K� �� ه� Mإ�# إ M ا�?ي Aوا

   .و$� *V�f�f م	 *V2 أص�2ب رس�ل اA ا;رض ، ا���@�ت، �G! وا$�ً� @�E $�م�#

  :)��دة ا�.�� ��r ی: �Lن ی�م ���.�س د��# &�% أ/1 أ&�% J 1���8g رًا و&�	ً� وإی	�/� 

  : َ@ْ	 َأِ�! ُم�َسE اَ;ْ�Nَِ�يO َ$�َل  

َُ̀�ِ���.�Bِس ، Jَ ُمُ�وا َأَ�� َ�ْ�ٍ� D#rَ�ُ�ْ�َ: َمِ�َض ا�.B�gَ N��ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�B �َ(ْ��َ �َB َمَ�ُض1ُ �0َ�ََل "  bِ�&َ )ْ�َ� :

ُمُ�وا َأَ�� َ�ْ�ٍ� �B.���ِ D#rَ�ُ�ْ�َِس َ�َ*�َدْت ، : ِإ/1ُB َرُ�ٌ# َر�Jٌِ: ِإَذا �Jََم َم�0ََمGَ َ�ْ� َیْ�mْjِ�َ َأْن ُی�B.���ِ �َD�rَِس ، �Jََل 

��Yُ ا��Bُس�ُل �B.���ِ %B�rَ�َِس ِ�� َ�َ��ِة ا�.D��ِB ُمِ�ي َأَ�� َ�ْ�ٍ� �B.���ِ D#rَ�ُ�ْ�َِس gَ B��ُB/Rِ�ََ�اzُ�ِ ُی�ُسLَ�َ Oَ: �0َ�ََل َ

 �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ"  
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K "! ا���2| @	 أ�! م�سE ا;��Nي(

  .إ��رة إ�E أ�# ا�����)   




 	��ة آ��ب 30��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

س�ل اA @��# ا����ة @�p\) ا��N* #/0ف أن أ��ه� ر$�� ا�1�G، آ_�� ا���Fء، M ی2/(< أن یlG م��ن ر  

V��G" ،ة ا��"�ء�� 	ا��%ة وا��%م، ه?ا م :  

 " ��rأن ی �	& �	1 ا����ء، ���| Gم م�0م�J وأ/1 إذا ،z�0ا� :�Jر #�ی� رس�ل ا
 إن أ�� ��� ر

ُمُ�وا َأَ�� َ�ْ�ٍ� D#rَ�ُ�ْ�َ : " و��� رو�m ا�.�� &��1 ا��rة وا���م |$z أ)  ا�z$y، و�Jل، "���.�س

َُ̀�ِ���.�Bِس bِ�&َ )ْ�َ�Jَ ، :َل�Jَ ،ِس�B.���ِ �َD�rََأْن ُی mْjِ�َ�َْی �ْ�َ Gََم َم�0ََم�Jَ ِإَذا :ٌ�Jَِر #ٌ�ُمُ�وا َأَ�� َ�ْ�ٍ� : ِإ/1ُB َرُ

��Yُ ا��Bُس�ُل B�rَ�َ% ُمِ�ي َأَ�� َ�ْ�ٍ� �B.���ِ D#rَ�ُ�ْ�َِس gَ B��ُB/Rِ�ََ�اzُ�ِ ُی�ُس�B.���ِ D#rَ�ُ�ْ�َ :�َ Oَِس َ�َ*�َدْت، �0َ�ََل َLَ

 �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ D��ِB.ِس ِ�� َ�َ��ِة ا��B.���ِ"  
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K "! ا���2| @	 أ�! م�سE ا;��Nي(

إ�# إص�ار @�E أن ی��! م���# ا���ی�، وه?R �>�دة م	 ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م �>?ا ا����2!   

  . ول أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م $�رًا، و@�(ً�، وإی(��ً� ا�-��<، ��b# أ

  :ا/�W إ�% م�J]1 ا����8 �� إ�gح ا��kف ا�Eي /`z ��� ا�	��	�� ی�م ا���0]�

وه� M ی�ري أو ��N# آ�ن ی�ري ، ص�E ا���ی� م��ن رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م وام/_< ا;م�  

K��/آ�ن ی (u2ا�� j�* !" #ه?ا  أ� 	�� ،R�N� 	م �<�)2�� Kوس� #��@ Aا Eص� Aرس�ل ا 	ا��ای) م

و اخ/�ر ا�F0!� ا��"�� ا;@�E، وا�/G< إ�E ا��ار ، و $5F# إ��#، ا����2! ا�-��< ح�E"�* �)0 اA رس��#

اYخ�ة، "�ج� أن "/0) آ�دت أن *DG ��	 أص�2ب رس�ل اA @�# ا��%ة وا��%م، "�>K ا�(>�ج�ون و 

�" K<أّی 	ووا و ���وا، "(S 	ا�?ی Kس%م، و ا;���ر هdا !" �Fا;���ر، ا�(>�ج�ون أص�2ب ا�� K<

ی��ن خ���) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م؟ أم	 ا�(>�ج�ی	، أم م	 ا;���ر؟ �?�j واج# ه?ا 

ًا أّن ه?ا ا����2! م\��) و"/V��� (0 "! ص��| ا�(��(�	، مD أن @�(�ء ا����ة یsآ�ون *bآ��ًا ��ی�

ا����2! ا�-��< آ�ن أ�N� ا��0س @	 أن ی/(E0 أن ی��ن م��ن رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، آ�ن 

" +��z ا��<ی� < ُیB��َ% " :ه!، وا�F0! @��# ا��%ة وا��%م أ@+��� $�@�ة ذه�F)، @�ز"ً� @	 ا��%")

��b� V"5< م	 : ، آ(� $�ل س���� @(�;�# ی��1 "! م��U(>�، وا��Mی) ���V مK��U �< م�Uرم، أ@�Fء

  .أح�آK و��00! أK��GX ح(ً% 

��	 ه?ا ا����2! ا�-��< M ی2/(< أن ی�ى "/0) *0\1 ��	 أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م،   

 K<0م o��" 	�)��)م� ا�b� K/<ی K� 	، م	م�0s)�0# أم� ا�Nی 	مs)، ا�	مs)ن ا�b� وه?ا ،jی2/(< ذ� Mو.  
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& Oم� ؟آ�Uا اEی: ه rا� ���  

  : س���� ا���ی� وضD م�fاً�� *+(z	 ���س>K إ��#، ا�(�fان أخ?R م	 ا�S�Gن، م�ذا $�ل اf@ A وج<؟ $�ل  

�ُ.ْ&َ 1ُBٍن َرِضَ� ا����َ�ْRِ�ِ �ُْه�*ُ�َB�ا َ&ْ.1ُ ْ� َوَرُض�Fَوا���Bِ��0َُن اLَ�ْوBُ��َن ِمَ� اْ�ُ	َ��ِ�ِ�یَ� َوا�rَ/ْLَ�ِْر َوا�EِBیَ� ا

<�ُ�Wِ*َ�ْاْ�َ]ْ�ُز ا Gَ�َِ��ُر �2َِ�ِ یَ� ِ��َ�� َأَ� ًا َذ/ْLَ�ْ8َْ�َ�� ا��.�Bٍت َ�Hِْ�ي ََ �ْ�ُ�َ B &ََوَأ  
  )100: س�رة ا�/��) اYی)(

ا�(>�ج�ون $F< ا;���ر م�f0)، و$�م�ا "! اYی)، وا�����Gن مb� K<� K<0ن Sخ�، و�>K م���) @��)،   

و "�(	 هK $(K ، �دًا �>?ا ا�/K��G ا��S�G! أراد أن ی-N< ا��%") "! ا�(>�ج�ی	"����� ا���ی� اس/0

  ا����2) ا�?ی	 �>� �>K ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، 

  "�� آ�ن /�� �* ي ���ن &	�" 

  
 )�X;ورد "! ا(  

  : و$�ل أی�5ً  

  " .أ�� &�� ة ا��Hاح أم�� هYE اUم� " 
 )�X;ورد "! ا(  

�< أ�V أ$�ى م0!، : أ�V أ"5< م�G" ،!0ل ا���ی�: ّ� ی�ك ;��یjN، "����� @(� $�لی� @(�، م: " "�Gل  

و*�j ا��/0) هKّ أن ی/��K، ��	 ، ، "����� @(� "! ه?R ا;زم)"$�*! إ�j�5" E، وأ�� خ�دم ��G" : jل @(�

?آ�ون ی� مN\� ا;���ر، إ��M K *: " و$�ل، س���� ا���ی� أ��ر إ��# أن اس�V، و*��E ه� ا��%م

، "���%م ا�K��2، ا��%م ا�?ي ی+�1O ا�1�G، ا��%م ا�?ي ی_�t ا���ر، ه�?ا ��أ ""5ً% إM وأ�/K �# أه<

ا���ی� $��#، KX راح ی/2�ث @	 وح�ة ا�(��(�	، و@	 "5< ا;���ر، و@	 "5< ا�(>�ج�ی	، و@	 

@(� �	 ا��+�ب ا��ج< ا�?ي : إ�! أر�| ���%") أح� ا�0X	: " وص�) ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، و$�ل

أ@f اA اdس%م �#، وأ�� @�F�ة �	 ا�-�اح ا�?ي وص�# ا�F0! ا;م�	 أ�# أم�	 ه?R ا;م)، وا$/�ب م0>(� 

�G� رض�V أح� ه?ی	 ا��ج��	 @(� وأ�! : و$�ل ���0س، ور"D ذرا@�>(� ���/� ی�ی#، أ�� ��� و*�س+>(�

(�ة م�/>F)، و�+E أ�� @�F�ة @��0# ا��Fآ�/�	 "! ح��ء @�F�ة، وار*N�ت ی� @(� آ�b(� سV+G @��>� ج

  " . M �< أ�V : ��ی�، وص�ح @(�

وا
 ��o أJّ م " : ا����2) ا���ام آ���ا ی�N"�ن أ$�ار �5N� K<5Nً�، $�ل س���� @(�، أخ�ا��0 ا���ام  

$�ل  ،"# �1هEا م`�  م�H، ��$�ب &.�0 �� |�� إث�، أ�zّ إ�� م� أن أؤم� &�% �Jم ���� أ�� ���

E��N* :  
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�ُ�ُ�َ�ْJَُ��ا َو�Jَ َم� zُ�ُ�ْ.َ1َ �0ِ�ٌَ� َوَ/8ُْ� َأْ|ِ.َ��ُء َسBا�� Bُ��ا ِإن�Jَ �َیEِBْ�َل ا�Jَ 1ُBا�� mَ	ِ0َ�َْ  َسF �:�َ �ِ�ْyَ�ِ ِ�َ��َء/ْLَ�ْا 

  َوَ/�0ُُل ُذو�Jُا َ&Eَاَب ا8َ�ِْ�یِ: >
  )  181: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

� ���V �(o ذ�j ا���م إM وا�/>V ه?R ا��/0) ��2() ه?ا ا����2! ا�-��< وم�$�# ا��2زم، ا�G�G2) م  

 #��@ Aرس�ل ا Dأن ی��ن م �Xsا���رس، آ�ن ی #�bذا ه� "! وض| ا�0>�ر ی/�2ك آa" >uآ�ن "! ا�

�Fس%م آdا R�-*ا #Fأن واج �N� Kوس� #��@ Aا Eص� Aا��%ة وا��%م، "�(� *�"! رس�ل ا j�?� ًا�ج �

  .�(� و أ$�م، أي ه�0ك أ���ص ی/�خ��ن "! ا��$V ا�(�0س��N��" 1ن ا�(f-Nات 

  :+��z ا��<ی� < ی��% 

س���� ا���ی� ی?آ� $�ل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ح�0(� ی?ه1 إ��# ا��FNس ی��b# أن ی���# ا��Mی)،   

  : "bج��# @��# ا��%ة وا��%م

 "Uا اEه ���/ > 
  " .م� أ� ًا ی�1�L، أو أ� ًا ی�8ص &��1 إ/� وا
 )�X;ورد "! ا(  

م�ذا �]*# إذا ��ءك ا�.�س " : أي م�Uم و���V مK0U، أ�K یG< س���� @(� ;ح� وM*#، ا��Mی) @1ء  

�Rْن ��ء/� م� ر&��G م� ه� ��mb أو &�+# : إذًا: أmjJ ی Y، ��0ل &	�: ���رق أو /�هz؟ �Jل

��&���، و/��� &�ر���، : � رًآ���mjJL ی ك، ث� �Jل �1 م�  �.� 10�2 %�& �.[�kاس�  J 
إن ا

��0ض�.�ه� )��ه�، إن هYE اUی ي 0�2( ��*	# Gن و��.� ��� ذ�R� ،������ ��� ���/و ،  H��Rذا �� 

  " .��)�J �&�j��� ���y# أن �`��� G�y	��r* ، �� ا��j&� &	ً�، ا��	�( �� ا�	*��r أ&	�ً<

  �$ R?<" ،ا�G$دEا��%ة وا��%م وح! ی�ح #��@ !F0ة ح��()، "��?ي $��# ا��@ ، E��N* ل�$ :  

  ِإْن ُهَ� ِإ��B َوْ�ٌ� ُی�َ�%>* َوَم� َیْ.jُِ: َ&ِ� اْ�َ�َ�ى * َم� َض#�gَ Bِ�ُ�ُ�ْ� َوَم� َ|َ�ى * Fَوا�.HْBِ� ِإَذا َهَ�ى 
  ) 4-1: س�رة ا�K-0 اYی)( 

  ا��%")، �1�2 ه?R ا��G@�ة، M ی-�ز أن ����# إی�R  �� أن إ����ً� @�ض ���# @�E: إذًا  

  :س�z ا<ض�jاب ��� ا�	����ی� وا�r/Uر ی�م ا���0]� آ�ن س��ً� |�ی�ً� &.��

"! ا�G�G2) أنw ا����2) ا���ام @���ا مD رس�ل اA ص�E اA @��# وس�K "! أ@�E درج�ت ا�/�Nون   

l*��/وا� ، wMإ (ا����2 	ا�?ي ج�ى ی�م "�;ص< م� آ�ن �� l$�)ه?ا ا� 	ا��د، وا��"�ء، وا�12، ��

آ�ن ه-�o�� ،K<��@ �ً0 م	 @�د*>o�� ،K م	 }o�� ،K<@�F م	 : ا����G) آ(� ی�Gل @�(�ء ا����ة
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س-�/>o�� ،K م	 �o�� ،K<�b م	 أخ%$>o�� ،K م	 أخ%ق ا�(sم�0	 ا�/o"�0، ��	 ح�< ه?ا 

  .وا��%م  اMض+�اب @1G و"�ة رس�ل اA @��# ا��%ة

  >F$ 	م K�� أذآ� K، أ� 	أ"�اجً� وأس�(�ا وح� Aا 	ی0) �(� دخ��ا "! دی�رج "! ا�(fا;وس وا�� 	أن ��

إس%م>K، وا*���ا ���>K، ص�روا م	 ا;خ�ة، وا�(F2)، وا��"�ء م� M ی�صl، أح� ا��>�د �S(# أن 

-�ء �K<5N ، وجN< ه?ا ا�U%م ی/�� ی��ن ه?ا ا���pم ��b" ،K<0رس< �%م# ���G�ة $��V ِم	 $F< "! ه

@�E أس(�@>K ه?R ا���G�ة، ی0N! "! س�@) ���) �o)2* K<5N ورد Sخ� @��# ���G�ة أخ�ى، إ�E أن 

 !F0ا� K<��@ ا;���ر ���?ات، "��ج 	ا��%ة وا��%م، أي �� #��@ Aأص�2ب رس�ل ا 	1 خ%ف ��\�

� ��	 أm>�آK؟ ">?ا م�$o�� l أص�ً% "�>K، �< ه� أ*�/�(�ن وأ�: و$�ل، @��# ا��%ة وا��%م م��ً@�

E��N* #��$ لf0" ،K<��@ >دخ� l$�)ه?ا ا� ،K<� (F�0��� 	�-ه :  

�ْ�ُ]ُ�وَن َوَأْ/ُ�ْ� ُ�ْ�َ�% َ&َ�ْ�ُ�ْ� sََی�ُت ا��1ِB َوِ��ُ�ْ� َرُس�1ُ�ُ َوَمْ� َیْ*1ِB����ِ �ْrِ�َ 0َ�َْ  ُهَ Oَ�َْوَآF َ�اٍطgِ %�ََي ِإ ِ

  �0ٍِ�>ُمْ�َ�
  ) 101: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

  . "�f@ A وج< س(E ه?R ا���$) آ��ًا، وه?ا ا�\�Gق آ��ًا   

  :م� &�م� g ق إی	�ن ا�	�م� أن ی1�2U z8 م� ی1�8 �.]�1 

أ�� م\��/! م���2)، وا�(��(�ن �>K اf@ A وج<، ه?ا آ%م ض�Nف اdی(�ن، ، M دخ< �!: *�Gل  

ن آ< مsم	 أخ�R "! ا�����d) و اdی(�ن، ی�0N# م� ی�0N#، ی�s(# م� ی�s(#، ا�(sم	 ا���دق ی\�N أ

ی��ح# م� ی��ح#، إن أص�ب م��(ً� م��وR أص��#، و إن أص�ب م��(ً� خ�� أص��#، ">?R @%م) ص�ق 

  .اdی(�ن 

  A�� j�bإذا *��ق، أی>� ا;خ�ة، أس jه< *��ح ;خ� ،EG*أو إذا ار ،E0/أو إذا *�، أو إذا ا� �ًF�0م K�

�ًN�"وج، رf* أو إذا ،Mًf0أو إذا ا�/�ى م ،(Fأو إذا ا�/�ى م�آ ، �<u* �0؟ هR��2* أم #)اس D)� أو إذا

 j��)م) إی%@ .  

�8	# ا�	��و��� أث.�ء ا�	�8 واUزم�ت  �� �	�� ���jا��:  

آ�ن ُی�ى : " أح� ا;د��ء وصl إ����ً�، وأ�� أرى أن ه?ا ا��صl یE�@ �F+0 س���� ا���ی�، $�ل  

ر$��، ��2<، ی12 ا�M ،>u ی12 ا�u>�ر، M ی12 " ض��Nً� م�/a" ،�ً�N5ذا ج� ا�-� ">� ا���� @�دیً� 

و��NرR أن ، اMس/�Nاض وM ا�/F-|، وM @�ض ا�5N%ت، أي أن ا*���# ��A ومf@ A #/F2 وج<
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j�?� ،K<ه� أم�مfأن ی 	ی| ا��0س، و@�اء م�اس/- 	�0# @Uه?ا ی #F2ی Aأن  ا !" (Fت ا����ا�/ �)آ�

یu>� ا���dن ">?ا ضlN "! إخ%ص#، آ	 @F� ا�N� ،Aر ا��FNدی) f@ A وج< ��Nر X(�	 ج�ًا، 

ی0N! رج< أواب، $�ة @�0# "! ا��%ة، "! ا���d) إ�E اA، "! خ�م) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، 

   "-bة وج� ���# "! مN(N) ا;ح�اث، وه� ا�(�sول ا;ول

$� ی��ن ا�M	 "! ح��ة وا��R م�*�ًح�، ��	 "-bة ی�FG وا��R، وه� أآ�F أخ�*#، وه�0ك : م_ً%  

م�sو���ت، وأ@(�ل، وأی/�م، "�ضN/# ا�(02) أم�م>j�?� ،K "! ا���2ة م-�Mت آ_��ة ��F+��)، وأ�� 

# ا�fواج ا�(�0س1، أ@�ف ��ً�� ح�0(� *�"! أ��R *�ك �# أخ�ات، "�K ی/fوج إN� M� أن یّ�� ��< أخ�ا*

 ��Gّوج، ">?ا �+< حf* KX ،�ًN�)ج 	ن @��>b){ا�(�0س1، وا V�Fوا�.  

  :س�ال ی�jح 

وأ�/K ��2ج) إ�E إدراآ>� "�(� أ@/G�b" ،ح���ً� ، أرج� أن *��ن واض2) @0�آK، ه�0ك �G+) م>() ج�ًا  

و *b*�0! خ�ا}� أ�t@f م0>� أ�� وأ�� م/K�b ج�ًا م	 ه?ا ا�\�Nر، أ، أ�� أ��N ��?ا وآ?ا: ی�Gل، یb*�0! أخ

ه< *t@f0 أو ، إذا ج�ء*j ه?R ا���ا}�: اf�M@�ج، "(�ذا أ"N<؟ أ�� @0�ي م��Gس د$��، أ$�ل �>?ا ا;خ

ه?R دخ��) @��j، ه?R م	 : إذًا، ">?V��� R مj0: ا�t@f أ�� اf�M@�ج، أ$�ل �#: t@f0* M؟ ی�Gل �!

j*إذا ج�ء 	و�� ،l�* Mو bFN* M ،ا�\�+�ن  ،j0إ��>�، ">! م V0إ��>�، ورآ Vَ2*ا���ا}�، وار R?ه

 ���G/، و@%م) ا��ی�وه! @%م) ا�(�ض ا�\  

  ا/�W إ�% ا�]�� ا����� وا� �J: �6س�م &.  أ�� ��� &. م� &��� م���L م�/*� ا�eآ�ة

$�F$ V< أم� ا�(\��) ا;آ�F ">! أّن ح��*# آ��V آ�>� م\�%ت رض! اA @0#، وا�(\��) ا;آ�F آ(�   

: دخ��ا ���@) و���Nی)، �< دخ��ا "! ه?ا ا��ی	 *��G�ًا، إذًا، ه! "! ا�?ی	 دخ��ا "! دی	 اA أ"�اجً�: $��<

وM ، هMsء ح�0(� *�"! ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م }(�Nا "! أن ی/����ا م	 أ@�Fء اdس%م، M ص%ة

��5G) س>�) "! �K<5N� �u، م)2� �F!، وM ص��م، و}(�Nا أن یF/�@�ا ;���>�F� Kات، "�، زآ�ة

و"%ن ��N" ،!Fدوا إ�j�?�" ،K<*��F�@ E واج# ا���ی� م�$�ً� صFNً� ج�ًا، وه� أن مKuN ا�?ی	 دخ��ا 

ه?ا ا��ی	 ا�-�ی� $� خ�ج�ا م0# و ار*�وا، و ه�0ك م	 یu	 أ�>�G� Kا "! �%دهK ی/bه�Fن ��G/�ل، وه�0ك 

وه� هK أ@��0ا @�اءهb� Kن ��ؤوا �(D0 ا�fآ�ة، ، >-�م @�E ا�(�ی0)م	 أ*���N)� Rم�ت أ�>K ی�/N�ون ��

و ا
 �� م.*�/� &�0ل �*�� آ�/�ا ی*�j/1 ��س�ل ا
 �g% ا
 "  :"����� ا���ی� M *��	 �# $�0ة ، $�ل

أي و$l م�$�ً� *>� �#  ،"&��1 و س�� ��0����� &����� 1��O، < ی]�ق ��� ا��rة و ا�eآ�ة أ� ًا 
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F-لا�� .  

أح���ً� ا���dن ی�/�ر أ���ف ا���2ل، یbخ? ویN+!، ی��ن م��ً�، ��	 ا���ی� أم�م $�5) مF�أ، أم�   

 E�@ أ���ف ا�+�ق، ی/��وض�ن �ن @0��Gی ،(z)خ? ا�b�� 	��)���� !25ن أص�2ب م���|، یYا

ا یN+��# ��س�ل اA واAِ �� م�G@ !��N0َل ��Nٍ� آ���: " $�ل، أ���ف ا���2ل، ��	 ه?ا ا����2! ا�-��<

 l����� #��@ K</�*�G� Kوس� #��@ Aا Eال ا��2ج"ص�s@(� ه?ا ا�� ���س� #�bمً� : ، و س�$ >*�G* lآ�

Aا Mإ�# إ M #ون أ��$��>�، ی\> 	ا��%ة و ا��%م أ�# م #��@ !F0ا� �Fأخ �دم# و م��#؟ ، و$ K�@ �G"

 #0@ Aی� رض! ا�ل ا���$ ،K</��Gم �)@ >G�" : �<G2� Mإ Kو س� #��@ Aا Eص� !F0ا� >Gی Kَأِ�! ، أ� 	ْ@َ

Kَwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ #ُwا�� Ewَص� #ِwَرُس�ِل ا�� 	َل، ُهَ�ْیَ�َة، َ@ْ�$َ :  

 "Rِ�َ 1ِ�ِ )ُoْ�َْ̀�ُ وا َأْن < ِإ1َ�َ ِإ< ا��1ُB ، َوُیْ�ِمُ.�ا ِ�� َوِ�َ	� ِ �َ# ا�.�Bَس B��َ% َیِ�Jَُأِمْ�ُت َأْن ُأ Gَ�َِذا َ�َ*ُ��ا َذ

 1ِBُ�ُ�ْ� َ&َ�% ا����َوِ�َ ��َD08َ�ِ >ِدَم�َءُهْ� َوَأْمَ�اَ�ُ�ْ� ِإ �D.ا ِم�	ُrَ&َ. "  
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K @	 أ�! ه�ی�ة "! ا���2|(

 أن ی�دDَي ا�eآ�ة، �	� �� ی�د ا�eآ�ة �� ی���0"  :، $�ل و م	 حG2�"�<G>�"س���� ا���ی� م/?آ� آ�()   

  " .< �  أن ی�8ر��� : إذًا، ���08

ا�G�G2) أن ز@(�ء ا;مK، ا��Gدة ا�/�ری���ن ا�?ی	 *�0ط �>K م���p ا;مK، هMsء ی2(��ن ص��ت "?ة "!   

أن ی����ا رج�ل م�Fدئ، ���(�Fدئ M *�ج� م��وم�ت @�E م�/�ى : �����*>K، أو�E ه?R ا����ت

  ."! ه?ا ا�(�/�ى ا��"�D ا�(�Fدئ ا�(��وم) ��� م��FG)، "��ن ا���ی� 

أي �N� $��< أ�>K اA س���� @(�  ،"�	� ه� إ< أن )�ح ا
 g ري ��أِي أ�� ���" :س���� @(� ی�Gل  

#0@ Aد رض! ا�Nم� 	ص�ا�ً�، وا� RS1 "  :$�ل، رأي أ�� ��� ور��& 
�J  0	.� �*  رس�ل ا
 �g% ا

Bَم� 
  .د$�Gا "! ه?ا ا��%م  "&��.� �L�� ���  وس�� م�0مً� آ /� /��G ��1 ��< أن ا

وآ�ن س���� @(� "! أ@�E درج�ت ا�a" ،()�2ذا رأى م	 أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م   

وی�Nض# ، م�ذا آ�ن ی�N<؟ آ�ن ی/E0F ه?ا ا��أي، *(�(ً% أو ا@/�اضً� أو ا�/�Gدًا أو رأیً� M ی�اR ا���ی�

$�ً� ص��w�N* �ًF �# ِم	 دون أن ی-N< م�اج>) ��	 ا���ی� و��	 "aذا و$l ا���ی� م�، @�E ا���ی�

  .أص#��2 

��{ أس�م� +�&� ��س�ل ا
 &��1 ا��rة وا���م E�[.����H% ��	�1 ��.	� ��ص &�%   

"��وى أن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م $�F< و"�*# أم� أن ی-�k ج�k ��2ب ا��وم، وأم� أن ی��ن   

م) �	 زی� f* Mی� س0# @	 سNF) @\� @�مً�، ��	 �N� أن *�"! رس�ل اE�@ A رأس# ��ب ی�(E أس�

@��# ا��%ة وا��%م، "�����2) رأوا أ�# ��o م	 ا�GN< أن ی0+�� ه?ا ا�-�k ��2ب ا��وم، ��0(� 
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 Kه�د، و@0%Fأ$�ص! ا� Eا�(��(�ن ج�ً\� إ� #Oل أن ُی�ج�GN)ا� 	ا�(��(�ن "�>�، ">< م �ار* �ی�ة $f-ا�

) داخ��)، وا��Nص() م�\�")، وا��0س $� ار*�وا، وأرادوا أن ی���وا ��(��(�	؟ "��ر ه�0ك Sراء "/0

  .م/��و*) 

  >��$ >F$ V�$ �)@(� آ ���ل س��Gی� رأي : ی�ا�� E�@ ض�Nأراد أن ی #�N� أو ،jرأى ذ� #�N�

��س# هEا ا��H{؟ �� اّد�2�1 ��8ب ا�	�"  أص#��2، �َ�ِ ،}�Hا ا�Eت ه 	� G/ی��� أ �"�(� أص�  ،"

وM یGN< أن ی��ن آ�R?<� �ًz ا�(�Nآ)، ، إّن ه?ا ا�p�G� ص��U ا��	: ا���ی� @�E إرس�ل ا�-�k، $���ا

إن س���� ا���ی� $�F ��2) @(�، وأم��>� ���R، وهfه� هfًا ��ی�ًا، ح/E آ�دت أن *�� D��0��G�" : ،Rل

��`1 ی� &	� ث���G أمG، أ���ر �� ا��Hه��� ، 2ّ�ار "  :و$�ل �ً`�� }���� ا�س�م؟ أ�	.*.� أن أ

رس�ل ا
 &��1 ا��rة وا���م؟ أ�	.*.� أن أو�� &�% هEا ا��H{ أس�م� �� زی ، وJ  أّم�Y رس�ل 

ه?ا ه� اdی(�ن ، �F! ه?R ا;م) ی-�k ج�\ً�، وأ�� M أرس�#، �F! ه?R  "ا
 &��1 ا��rة وا���م؟ 

" ،R�$أ M ًا وأ���p�$ 	�Nأ�� ؟ا;م) ی 	(َ.  

 �����gوأ ��� �0*� ����	�  :أ�� ��� أ&�د ��م� م`�ر��� و

یN� : ه?ا ه� ا�(�$l ا�?ي ��E�@ !5G� RM اdس%م، و�(� آ�0 �2	 م��(�	، $�K�� V "! ��ای) ا��رس  

�G� $(N� �0� : ه?ا ا�����) ا�K�uN ا�(sسo ا�_��! ��م) اdس%م�)، وM *��0ا $�ل س���� ا�	 م��Nد 

  .�ل اA ص�E اA @��# وس�K م�Gمً� آ��� �>�M�� #�" j أن اA مّ	 @���b� �0! ��� رس

�1 آ	� أم� رس�ل ا
 &��1 "  :$�ل أ�� ���  E[/U ب�bEا� �.�[jّk� �� 
أ/]Eوا �*9 أس�م�، �� ا

(�ن، و�2	 ه?ا ه� اdی، "ا��rة وا���م، وم� آ.( Uرد J$�ء Y�$J رس�ل ا
 &��1 ا��rة وا���م

  : إذا آj��ّ اb� Aمٍ� *����!، أ*/�دد "! إ���ذR؟ د$�Gا "! ه?R اYی)، أی>� ا;خ�ة

ْ� َوَمْ� َیْ*ِ� Fَوَم� َآ�َن ِ�ُ	ْ�ِمٍ� َوَ�� ُمْ�ِمَ.ٍ� ِإَذا Jََ$% ا��1ُB َوَرُس�1ُ�ُ َأْم�ًا َأْن َیُ��َن َ�ُ�ُ� اkِ�َْ�َ�ُة ِمْ� َأْمِ�ِه

  0َْ  َض#B َضَ��ً< ُمِ��.ً�>ا��1َB َوَرُس�1ُ�َ َ�
  ) 36: س�رة ا;حfاب اYی) ( 

  ا/�W إ�% ��اض*1 ؟

   �p�Gی2/(< ه?ا ا� K� ،E/ا�� �p�Gا� �زی 	أس�م) � ���رآ�ب س� !" E\أ�� ��� م ���إّن س� KX (F�0س)���

��]� رس�ل ی� 2"  :ا��/E أن ی�آE�@ 1 ��$)، وه� $�p� ا�-�k، وخ���) ا�(��(�	 ی(\! إ�E ج��F#، $�ل
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Ye1 ، وأن ی�0ي م�آ	ی: و ی�ی  أن ی & rم`��، ��0ل ا�U م ���آ�� أو��ة وا��r1 ا���& 
: ا

 
  " .واِ
 < رآ�ُ( و< /�eَ(، وم� &�ّ� أن �J �ّ�y م�ي س�&� �� س��# ا

  :�g�2 ا��0ل م� أ&	�ل ا�r ی: وم�اJ]1 ا�����H أث.�ء 1���2 

/>V "/0) ا����G)، وح�رب ا�(�*�ی	، وK<��@ E5$، وأ��? ا���ی� ا�-�k و�>?R ا�(�ا$l ا���2() ا�  

 Aح1ّ رس�ل ا �زی 	د*# أس�م) ���$ E�@ �ّ$ا��%ة و ا��%م ��2ب ا��وم، وأ #��@ !F0ا� #_N� ا�?ي

@��# ا��%ة وا��%م، وه?R ا�(�ا$l ا�/! و$�>� ا���ی� آ��V ه! ا�(�ا$l ا�/! V/wFX اdی(�ن "! 

  .�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، وV/FX اdس%م ���س أص

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




 	��ة آ��ب 38��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

 ور@# وح�(/# "! ا��%")) : 5-4(ا��رس  -س���� أ�� ��� ا���ی�  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  11-04- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  � ��� ا
 ا���	� ا����

  :��j2 ا����k ا��� /��.�h م.�� ا�*�� وا���8 

  

  :ا/�W إ�% ��اض*1 &�% ا��|� م� س	� م��/�1 ��� ا�	����ی� وا�r/Uر 

أن ه?ا : مD ا��رس ا��ا�D م	 س��ة س���� ا���ی� رض! اA @0#، وا�(�ض�ع ا���م، أی>� ا;خ�ة  

"�� ، "خ+F) ا��%") "� ��N ا�(sرخ�	 ا����2! ا�-��< ا�?ي ص�ر خ���) ا�(��(�	 أ�EG خ+F) ی�(�>

: " د$�0G "! آ�(�ت ه?R ا��+F) ��ج��� أ�# $�ر "�>� م�Fدئ *F>� ا�GN<، و*bخ? ��;��Fب، "bول آ�() $��>�

Kآ���� V�� و K���@ Vو�� !�a" ،< " أی>� ا��0س� 	ق ا�(��(��" o�� ،	�)��)ا� 	م �أ�# واح 	ا�+�� ِم

، ��%") ���V *\�ی�ً� و��o�� ،�ً����* �<0 ا�����) أ"5< م	 أي م��Kه� واح� مK<0، ا�+�� م	 أن ا

 >zَأد�# ر�#، ح�0(� س 	مs)ه�?ا أی>� ا;خ�ة، ا� 	مs)ه�0 ا�+��، وا� 	ح(ً%، م 	ا�(��(� >GXو��0# أ

  : @��# ا��%ة و ا��%م @	 ه?ا ا;دب ا��"�D ا�?ي ی/�G" ،#� E�ّ2ل @��# ا��%ة و ا��%م

�Lدی�� أد�.� ر�� " ���L�."  
 )�X;ورد "! ا(  

  :ی.��y &�% ا�/��ن ا�Eي رز1J ا
 �Wً� �� ا� /�� أ< ی��*�� &	� دو/1 

ا���dن ح�0(� ی�*��b� D#، $� ی�*�D �(��#، و$� ی�*��G� D*#، و$� ی�*�F�2� D#، و$� ی�*�D ، أی>� ا;خ�ة  

�(N�ودی	 @�E أص��D ا���، ح�0(� أص�2Fا "! ��N(#، و$� ی�*�D �?آ�p#، س���� ا���ی� م	 هMsء ا��G) ا

 !0N* (F+ا�� R?ه j�?�" ،D)/-)ق ا��" K<رأوا أ��� Mا، و���F* Mوا، و��U* س%م! م�dا D)/-)ا� ()$

أّن آ< إ���ن إذا آ�ن b� Mن �#، أو م	 @�م) ا��0س، أو "! ا��رج�ت ا����� "! ا�(-/(G" ،D� ی��ن 

ه< یE�@ �/ً��X EGF ، د���، "E�b �# أن ی/��F، ��	 ح�0(� ی�N� ا���dن م/�اضN" #�; ،�ًNً% م	 درج)

@�Fدی/# f@ A وج<؟ أم ه< یF�ل ه?ا ا�(1�0 أخ%َ$#؟ وه< ی-�N# یE�@ ��G أ@�اp#؟ وه< ی-�N# ی/�# 

  @��F@ Eد اA؟ 
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   "Kآ���� Vُو�� ،K���@ Vُ�O" أّی>� ا��0س ُو�	م �أ�# واح 	ی0+�� م 	مs)��" j�?و�  VG�+ا��0س، إذا ا�

 V�b" ،K<$�" jأ� 	ِم VG�+أم� إذا ا� ،j��@ ا��F$وأ ،jا��0س، ا�/��ا ح�� jFا��0س أح 	م �واح jأ� 	م

 ،jح�� 	ء ا���5ا م!� M Kوه ،K�u@ ء!� "Kآ���� V�� و K���@ Vأی>� " أی>� ا��0س و�� K/وأ�

  .ا��0س ��K دور، ه� دور إی-��! مD ا�����) 

  :ا�.ar وا�����1 وا�.�  0	� ���g 1ح أم�ر اUم� أ)�ر إ�% ��Jل 

م� أرو@>� م	 آ�() �� }GF>� ا�(��(�ن "�(� ��K<0، " إن أح�b" V0@���0!، و إن أسbت "�Gم��!: " $�ل  

 E�@ ن آ�نa" ،أخ *��ق j� 	�� ،0#، ">?ا ه� ا���0ق@ ()N0ا� R?ول هf* أن E0)/*و R��2* ،أخ *��ق j�

ن آ�ن @�j��N" >{�� E أن *2�0# ، و��o ه�0ك ح< ���X، أخ�ك، أس/�ذك، ح� "j��N أن *�@(#، وإ

أي إ���ن، إن آ�ن @�E ح� "j��N أن *0�N#، وإن ز�V $�م#، أو ض< رأی# "j��N أن *2�0#، و"! 

 V/�/ی Mى، و�Gس%م!، و یdا D)/-)ی0(� ا� (Gا�+�ی R?<� ،#دی�N* أن !UF0ی M 	�/��2ا�.  

ی(�ُ�# ��ل ا�2��0) ی�5|، و��ل أن ی�0| ی\>� �#، و ��ل أن ی0�N# ی�2�R، ا���dن ح�0(� یlN5 إ  

أم� أ�/K، : " "���2� و ا��2�5) ه(� م	 ��ازم ا�(�G"�0	، ��	 ا�(sم	 ��	 ح��/�	، م�N	 أو ��ص|، $�ل

یUF0! أن ی�>K م	 ح��# أن ، و آ< إ���ن وRM اA م�Fً�0" إن أح�b" V0@���0!، وإن أسbت "�Gم��!

و أن *�ك ا�(�Nو�) خ���)، ه�?ا ، �2��0) أم��)، وأن *�ك ا�2��0) خ���) ��م��)، أن ا�(�Nو�) أم��)ا

	�G"�0)ا� �ی< @0�Fا� ،K��)ا� D)/-)، ا�	إذا أح� �ا��2 ، ،	�G"�0)ا� D)/-و ا��2�5) إذا أس�ء، ه?ا م "

!��0�@b" V0م��! ، إن أح��G" تbوإن أس. "  

  	��واة ا/�W إ�% م� أ ا�* ا�� وا�

أM إن ا�K��" l�N5 $�ي :" KX *�0ول رض! اA @0# ا�K�G ا�_��/) ��sآ� أ�>� ا�(�Fدئ ا�/! ی/�0Fه�، "�Gل  

�(-/(D ا��Uب ا�?ي ی0/�� ه� ا��Gي، �(-/(D ا��2 ا�?ي ی0/�� ه� " @0�ي ح/S Eخ? ا��2 �# 

D *��د��X K�$ R/)، *��دKu� R ص�ح1 ا�K�$ ،�2 ���#، وآ�l َم	 ح��# �(>(�*>KX ،K ��	 أن ه?ا ا�(-/(

��	 ج�F) �	 ا;ی>K م�j ا���Uس0) }�ف ح�ل ا��FN)، وآ�ن $� $ِ�م إ�E " ج�ء �>� @��# ا��%ة وا��%م، 

م�) م��ً(�، و}�ف إ�E ج��F# ��وي م	 "fارة، "�اس ا�F�وي }�ف إزارD��" ،R اdزار @	 آ/�#، 

ج�ء ا�F�وي إ�E @(� �	 ا��+�ب ی\�� ج�F) "��/�V إ�E ه?ا ا�F�وي، وض��# ض��) ه\(V أ��#، 

#�b�" ،j�)ا� :�Fء و آ%N/واس (�<-0N� اري ا�-�ی|؟ $�لfه?ا ا�� E@ی��0 : ه< ص�2| م� اّد 	)م V��

أرِض ا��/M ،E �� م	 إرض�p#، "(� زال ��mك : ���zً، أ�� أد�V ا��/E، وأدرآV حG! ���ي، $�ل �#
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ه� س�$) م	 @�م) ، آ�l ذ�j ی� أم��: *�0ل م� "�N/# آ�j، $�ل@��� ��م�p#، أو ��>\(	 اYن أ��j، و

�fوات ا�-�ه��)، وری�ح ا�0N->�) $� : ا��0س، وأ�� @�ش و*�ج؟ آ�l *�ضE أن ی�� ا�K-0 أرضً�؟ $�ل

(�Fًا، $�ل ج��F@ی�0 و�ًا، و*��وى ا��0س أح�ارًا ��ی��0 "�$>� ص�حً� ج)$آ�ن وه(ً� م� ج�ى : د"�0ه�، وأ

@�0 ا�(�*� ������0F� K��@ ،f2* l#، : ! @0�ك أ$�ى و أ@f، أ�� م�*� إذا أآ�ه/0!، $�ل �#"! خ��ي أ�0

  " .آ< ص�ع "�# �\�F ا���l ی�اَوى، وأ@f ا��0س ���FN� ������Nك *��وى 

إن خ+F) ا��%") �ُ/�َ/1 "�>� م-��ات، آ�(�ت $���) ی(�	 إ��Gؤه� "! خ(o د$��p، ��0# أ@+E آ< �!ء   

 ،#Gح  

  " < �$# �*��� &�% أ&H	� إ< �����0ى" ، " ( &���� و��( ���kآ�و��" 
 )�X;ورد "! ا(  

ه?R ا��+�ط ا�/! ی/(�یf �>� ا��0س "! ا�(-/(�Nت ��� ا�(sم0)، ح� ا�(�ل، وح� ا�K�N ا���Nي،   

 وح� ا��Gة، وا�(1�0، وا�-�R، وا��س�م) وا�?آ�ء، ه?b� M Rن �>� إ}%$ً� "! م-/(D ا�(��(�	، إن

  .أآ�م�K @0� اA أ*�GآK، وا�/>E ا;م�

   " !" K�N� �)ی� آ�ا�� ���وس� ،�F@ ?zب، و�%ل ی�م?Nی M%� 0# �(� رأى@ Aأ�� ��� رض! ا ���س�

 R�<0" ،R�س� >Fَ$ِ 	ب ِم?Nّم� @��# وه� ی ،�ًF��� �ًFآ�ن ��0ً� ��ی�ً� ح�� ،kأ��اف $�ی 	م D)/-)ا� ()$

��N�F* K#، و�N� أن *��وم� ا�/�اR، : إذا ��G" ،Rِ�/��" Vzل �# ا���Oی� : lا���ی�، $�ل �# أم�) �	 خ�

واVَF�{ �� Aِ مz) أ�l ;@+�/�>�، "�(� د"X D(0#، : واA �� د"VَN �# دره(ً� ��G" ،#�/NFل ا���ی�: $�ل

+�ب "! ا��0س ی�(�ن ه?ا ا��" ه?ا أخ! ح��G : وأخ?R م	 ��	 ی�ي س��R، وضD ی�V2* R إ�+#، و$�ل

  .زم���0 ه?ا خ+�َب ا��Nش، ی0N! ا�(�j ی�G! خ+�ب ا��Nش یO�F	 "�# م�Fدئ ا�/�Nم< مD ا��@�) 

إن أسLت ��0م�/�، أ< أن ا�$*�O ، إ/� و��( &���� و��( ���kآ�، أّی�� ا�.�س"  :$�ل ا���Oیُ�  

م.1، أ+�*�/�  ���� �Jي &. ي ��% E2s ا�8: �1 أ< وإن ا��0ي ���� ض*�O &. ي ��% E2s ا�8:

��� ی��	�� ا
 ، م� أ+*( ا
 ورس��1�g %م�ا إ��J ،����& �� �&�+ �� 1��r& نR�. "   

  :م� ��ازم ا�ی	�ن ا�.ar وا��*�ون وم� ��ازم ا�.]�ق ا�8�  وا��`��� 

   E�@أ jوأ� ،K<��@ 	)�<إ���ن م jأ� 	م VG�+إن ا� ،	��mم� (X%X ك�ة، @0�pدا o�pر V0إذا آ Vأ�

>K، و*K<�" K�ّ2، و*U/F! أن ی/?���ا �V�b" ،j ج�ه�! و@��0ي، �< أ�V واح� مK<0، وأ�V "! م0

 ،K<م��N* �)آ jم��Nس� ،jFوس��2س jF$س��ا D�)-ق ا��" Aا ،K</م�خ " ،E�0ی M 1�?وا� ،E�Fی M �Fا�

� م	 م�Nدا*# M �: أ�V مD أخ�j، مD ص�یjG، مD $�یa" ،jFن ار*�D $�ی�G* jFل" وا��ّی�ن M ی(�ت

j�?آ V0إن آ ،R��G2*وإْن ، و ،R�ْ@��*ع ����2 و�أن *� j��@ 	ْ�� ،�"�0ج�ه�! و@��0ي وم V�b"
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 ،R��2ع ����2 ی�إن ص ،jذ� 	م o�Nا� E�@ �"�0)ا� ،K�� أ�Fا ه?ا م��Nواج ،R��2# وأر���" b+أخ

  : وإن ��� ی�25#، $�ل @��# ا��%ة و ا��%م

و إن رأى )�ًا أذا&1، ا���� إ/� أ&�ذ �G م� ، س�ء، إن رأى ��2ًا آ�� ا���� إ/� أ&�ذ �G م� ��ر" 

  " . و إن أسLت �� یy]� ، إم�م س�ء إن أ��.( �� ی#�0
 )�X;ورد "! ا (  

و}	 ���E�@ j ا��2 وا���اب، واf@ A وج< ح�0(� ی�اك *�N	 أخ�ا�j، وK<��@ !�N/�* M، و*bخ?   

ا رأى ر�f@ �0 وج< أن @�FدR م/�2س�ی	 م/�5��F	 آ�ن @��>M K ���هK، أحjwF و���ك ووّ"jG، أم� إذ

!�S�G@�ء ا��ج�ء ا� j�?و� ،K<� :  

�F �.َ�ِ��ُJُ ��ِ #ْ*َHَْوا�EِBیَ� َ��ُءوا ِمْ� َ�ْ*ِ ِهْ� َی�0ُُ��َن َر�Bَ.� اْ|ِ]ْ� َ�َ.� َو2ْRِ�َِ�اِ/َ.� ا�EِBیَ� َسRِ�ْ��ِ �/َ�0ُ�َیَ	�ِن َوَ ��َ

EِB��ِ �ً�ّ|ِ<�ٌ��َِرُءوٌف َر GَB/ِإ �.َB�َمُ.�ا َرsَ �َی  
  )10: س�رة ا�2\� اYی) (

   E��N* #��$ و :  

  Fَوَ/eَْ&َ.� َم� ِ�� gُُ وِرِهْ� ِمْ� ِ|#� ِإ2َْ�ا/ً� َ&َ�% ُسُ�ٍر ُم�0َ�َِ�ِ��َ�>
  )47: س�رة ا�2-� اYی) ( 

K<2�0 ���2) م���) ��j0 و��K<0 ه?ا مj/F2 ;خ�ا�j د��< إی(��j، م�Nو�/K<� j د��< إی(��b" ،jن *  

()��� Kی/�ج K� ء!� E�@ �ًإ���� �<�" Aا �ی/�@ Aآ/�ب ا !" (یS 	م� م j�?� ،j��)�2آ)، د��< إی� Mو ،

f)U� Mو ،f)�� Mأ�#، و Mإ :  

َُ̀� ِ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا َ�ُ�ْ� َ&Eَاٌب  mَ�ِ̀ اْ�َ]�ِ� �َأِ��ٌ� ِ�� ا� Nْ/َ�� َوا2ِ�َ�َْ�ِة َوا��1ُB َیْ*َ�ُ� َوَأْ/ُ�ْ� FِإنB ا�EِBیَ� ُی�N�8َِن َأْن َ

�ْ*َ�ُ	�َن>َ ��َ  
  ) 19: س�رة ا��0ر اYی) ( 

  .�0ا، وضD ���# "! خ0�ق ا�(�G"�0	م�ذا "N<؟ �K ی��zً�� >N، إM أ�# *(E0 أن *\�D ا���ح\) "! ا�?ی	 Sم  

  :ا�r ی: �� ��� �� /]�1 ا��<ی� ��� J ر ���ن 

وM ���)، وM س�b/>� اM A "! ، واA م� آV0 ح�ی�ً� @�E اdم�رة ی�مً�: " >?ا ا����2! ا�-��< $�ل"  

 (��%@ !" Mا��%ة وا��%م" س�، و #��@ !F0ل، وا��Gی :  

 " %Bا��<ی� < ی�� z��+. "  
 )�X;ورد "! ا(  
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ه� }��1 وMی)، : Mر ح/E ی��|، إذًا"! ��N ا�F%د ا��ی(�Gا}�) ی�"D ا�(��| أح���ً� مz) م���ن دو  

واA م� آV0 ح�ی�ً� @�E ا��Mی) ی�مً�، وM ���)، وM س�b/>� اM A "! : " و}��1 ا��Mی) M ی��E، $�ل

 (��%@ !" Mس�، و. "  

ا���ی� ی�F! ح/�F\* E ، ذات ی�م دخ< @��# @(� ��fورR، "�ج�R ی�F!، وم� آ�د @(� ی��F أم�م#  

G��N* !� VْGً�، وُأرِ�(M Vُ ح�ج) �! "! إم�ر*�G� ،K� O�@ُ، ی� @(�: " ورق �-�ة، $�ل �#وآ�b# ز، �#

�<��@."  

أرج� أْن *��$��! "�(� أ$�ل ">� آ%م د$��، ا�(sم	 إذا وص< إ�E اA ">� ح��G س�N�، ، أخ�ا��0 ا���ام  

��VU ، "����� ا���ی� ا}(V�b  وه?R ا���Nدة ا�/! @��>� �N� أن وص< إ�E اG* M A�ر �Xb(�ن م>(�

  . ���# �(�N") اA، وا�F$dل @��#، ">?R ا��%") G* M�م وs* Mخ� 

ذات م�ة }�1 رج< ح�ج) م	 س���� ا���ی�، "bراد ا���ی� أن یbخ? رأي @(� وآ�ن $�ض�ً�، $�ل "   

D ه?ا ا�\�� و �p�<� >�\� #�" V!، "�$، اذه1 إ�E @(�، س���� @(� ر"� ا�(�ض�ع آ��ً�: ���ج<

ه� إذا ��ء، M "�ق ���00، ��	 @(� : أأ�V ا�����) أم ه� ؟ $�ل: $�ل �#، "! ح��ة، و@0�م� ج�ء ا���ی�

#0@ Aأ@�(�0: $�ل، رض! ا Vأرح(�0، وأ� Vأ� ،j��G/�� Mو ،j��G� M Aا�(��؟ وا 	أی Eإ� ، Vو أ�

 j��G/�� Mو j��G� M Aأ"�0�5، وا Vأ$���0، وأ�. "  

  :�W إ�% و<ء ا�r ی: ��8: ا/

   #��@ Aرس�ل ا K@ س�FNوا� ،Kوس� #��@ Aا Eص� Aة "�}() ا�0) رس�ل ا�وي آ/1 ا����ة أن ا����*

 Eص� !F0ة، آ�ن ا���Uأرض ص (N+$ !" �)<Gح #�Mbی�، ی��ا�� ���س� Eإ��#، إ� �Fا��%ة وا��%م ذه

و ��N ، @��# ا��%ة و ا��%م یN+! ا����ة "�}()وآ�ن ، اA @��# و س�K $� أص��>� "! ��N ا��!ء

َسِ(VُNْ َرُس�َل ا��wِ# َص�Ew : أه�# جfءًا م	 �/�ج>� KX یK�G ا��� !$�F	 �G"اء ا����2) ، "�Gل �>� و���FNس

Kَwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ #ُwُل، ا���Gَُی :  

ََ̀� اUَْ/ِ�َ��ِء < ُ/�َرُث َم� َ�َ�ْآُ( َ�ْ*َ  َم�"    " .وَ/ِ� َ&�ِمِ�� َوَ/َ]َ/ِ �ِ0َ��Jَ َgَ �bٌِ� ِإ/�B َمْ*
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K "! ا���2| (

   Vإن *�آ E\أخ !�a" ،#/N0ص Mإ #N0ا��%ة وا��%م ی� #��@ Aرس�ل ا Vأدع أم�ًا رأی M Aوإ�! وا

Hأن أزی Rأم� 	م �ًz�� ، ا�0) رس�ل R?<" ء ���2 أم �����ص؟ إن آ�ن �����صM���" #��@ Aا

ا��%ة وا��%م أح1 ا��0س إ��# @�E اd}%ق، *�ی� أخَ? ��N ریN>�، أم� إذا آ�ن ا��Mء ���2، "���2 

ا�?ي ج�ء �# ا�F0! یsآ� أن ا�M !F0 ی�رث، و��	 م	 أج< أن ی+(0z>� وأن یN0G>�، وأن ی-�N>� *�*�ح 

�2) وا����f وسN� �	 أ�! و$�ص �>?ا ا�/�ج�#، ج(D آ�Fر ا����2)، أي }�1 @(� رض! اA @0# و}
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، و@F� ا��ح(	 �	 @�ف، وسK<�b أم�م>� ����*�K اA، أ��N* K(�ا أن رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م

  : $�ل

 " �ٌJَ َgَ �bِ��َ/ِ �ِ0َ[َ/ََ�ْآُ( َ�ْ*َ  َم�وَ/ِ� َ&�ِمِ�� َو�ََ̀� اUَْ/ِ�َ��ِء < ُ/�َرُث َم� َ   " .ِإ/�B َمْ*
)��Fا���2|أخ�ج>(� ا� !" Kري وم��(  

"ْG� m	 �D)�* K� �<�N آ%م أ��>�، "-�ءت *+�1 حG>�، س(VN *�ا*�ًا، س���� @(�، وس���� }�2)،   

 Eص� Aرس�ل ا 	ا م�N)س K<أم�م>� وأ$�وا أ� K<�b@�ف، س 	ا� ���وس� ،�Nس ���وس� ،���fا� ���وس�

V��$ ،ل�Gه?ا ا� Kوس� #��@ Aص: ا Aأن رس�ل ا K�N* jح��*#، إ� !" !� �<Fوه �$ Kوس� #��@ Aا E�

أج< أ@�K، ��0! رأی/# ی�G(>� ��	 ا���Gاء وا�(��آ�	 : "�Gل أ�� ���، ">! �! ��2 ا�>F) M ��2 اdرث

 KX ،l$اء، ">! و�G��� Kpأراد أن ی��ن "�>� ح� دا �G" ،Kم0>� م� ی���� K��+Nأن ی �N� >�Fا�� 	وا�

 (){�" V��$ ،(_��X (-2� 0>�ج�ءت@ Aی�0: رض! ا�ي ، د@>� "! أی�-* Vم� آ�� E�@ �<�" -�ي� 	و�2

��V أرى ذ���b" j أم�� ا�(sم�0	 م	 : @��# وه! "! ی� رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، $�ل أ�� ���

K<رس�� �N� ، �<N5ا��%ة وا��%م ی #��@ Aا�?ي آ�ن رس�ل ا D$�)ا� !" �<Nم�0(� أض j�?� وأ�� أح�

 #�".  

   (Nا�\�ی R?<� ءMوأن ا�� ،!F0ء ���2 ا�?ي ج�ء �# ا�Mوأن ا�� ،R�وح A ءMم��ده� أن ا�� (�Gا� R?ه

آ?ا وآ?ا "�%م# ��ع، ومD أن ا���ی� : ا��(�2ء، وأن ا�F0! ص�E اA @��# وس�K م\�ع، "aذا $�ل

�	 یEGF ا��Mء f@ A @��# رض�ان اA آ�ن "! أ@�E درج�ت ا�12 ��س�ل اA @��# ا��%ة وا��%م �

Kَwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ #ُwا�� Ewَص� #ِwوج<، ه�?ا َ$�َل َرُس�ُل ا�� :  

 " �ٌJَ َgَ �bِ��َ/ِ �ِ0َ[َ/ََ�ْآُ( َ�ْ*َ  م�وَ/ِ� َ&�ِمِ�� َو�ََ̀� اUَْ/ِ�َ��ِء < ُ/�َرُث، َم� َ   " .ِإ/�B َمْ*
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K "! ا���2|(

  :ی ل &�% و<1b  ا�	�OJ ا�[�/� ا�Eي

�# م�$M l ی��ق، �\�ة وpM# ���2، س���� ا���ی� آ�ن خ���) ا�(��(�	 ، وأرس< س���� ، أی>� ا;خ�ة  

أس�م) �	 زی� $�p�ًا f* Mی� س0# @	 سNF) @\� @�مً�، وه?ا ا�-�k ا�?ي ی�GدR أس�م) �	 زی� "�# ج�0د 

����2)، ا�N(��G)، ا�K)G، خ�ج ا���ی� ی�دع آ����� @(�، وس���� @_(�ن، وس���� @�!، هMsء آ�Fر ا

 �)@ EGFأن ی E�@ ��ًا��+�ب، وآ�ن أ�� ��� ح�ی 	� �)@ k�-ج�0د ه?ا ا� 	، وآ�ن ���زی 	أس�م) �

�-�ارR، و�G� آ�ن ی�/+�D آ����) ��(��(�	 أن ی�/�G� #�GFار ی��0د �aص�ارR، و��0# یK�N أن "! ه?ا 

1 أن *�"� �# ا�5(���ت ا�/! *(�0# م	 أداء واجF#، و أو�E ا�/��ف ا"/E�@ �ً*�z م�lm م�sول ی-

أ�G/0* M ه�F/# و س�+/#، "(�ذا "N<؟ ا$/�ب ا�����) ا�K�uN س���� ا���ی� م	 $�p� : ه?R ا�5(���ت
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إذا رأیV أن */�ك �! @(� �	 ا��+�ب "�a! أج� "! �p�G# : و $�ل �# "! ه(o و رج�ء، ا�-�k أس�م)

و أ�V أ@�E م	 م�ی� ا�(�/\�E ، و ه�0ك أ}�Fء، ?ا درس ���H، م�/\�E �>� م�ی�مN! خ��ًا و ��Nً�، ه

"% یUF0! أن *+��Fً�F{ 1 م�F��ة، �< M �� أن *�/bذن م�ی� ا�(�/\�E، أ�V م�ی� *���)، وه�0ك م�ی� 

ه�0ك ���Xی)، وه?ا ا�(�رس @0� ه?ا ا�(�ی�، وأ�V ��2ج) �>?ا ا�(�رس "% یUF0! أن *�Gل �# *�Nل إ�!، 

  .م�ی� ی-1 أن *�/bذن م�ی�R، ه�0ك *���<، *��FN إداري M �� م	 م�ا@�ة ا�/���< 

  .إن أ�� ��� �K ی�N< ذ�j م-�م�) و M *�اضNً�، إ�(� "�N# واجFً�: ی�Gل آ/�ب ا����ة  

  :زه Y وور&1 

م	 ا�_��ب  و "! أول ی�م م	 خ%"/# یE�@ D5 آ/��# ���") آ��Fة، س���� ا���ی� *��K م1�0 ا��%")  

#�Mbة "�$�� ی���F@ 0# و أ��@ Aرض! ا �)@ RSا���ق، م� ه?ا؟ ر !" �<N�F�� : ی� خ���) رس�ل 	أی Eإ�

"(	 أی	 أ}KN : �(�ذا و $� و��V أم� ا�(��(�	؟ $�ل: إ�E ا���ق، $�M: اA @��# ا��%ة وا��%م؟ $�ل

ل، *�Nی� *��غ، صF2>(� ا�����) إ�E ا�+�� م�0N ���ض �z�� jً� م	 ��V ا�(�: أوMدي؟ $�ل @(�

ا�(�-� ح�� ��دي أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، و@�ض @��>K @(� رأی# "! أن ی��ض 

">< م	 ا�(�GNل أن *D�F أ$(\) ���+�ی� ، ������) ��ل *��غ، أ�V خ���) وم��l ��@�ی) �sون ا�(��(�	

  .(_�< وإ�(� ه?R حG�G) م	 أج< أن *bآ< أ�V و أوMدك؟ ص�$��! ��o ه?ا *

أ*�ري م� : $�ل �# ا�U%م، �%م ج�ء�N+� Rم "bآ< م0#، و�(� "�غ م	 أآ�#، آ�ن �>?ا ا����2! ا�-��<  

إ�! آ$ V0� V0<�* ��ج< "! : م� ه?ا؟ $�ل: ه?ا ی� خ���) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م؟ $�ل أ�� ���

� �0�G! ا���م "b@+��! م�Mً، ">?ا ا�?ي أآ�V م0# م	 ه?ا و$! ا�-�ه��)، وم� أح�	 ا��>��) إM أ�! خ�@/#

"bدخ< ا���ی� ی�R "! "(# ح/E $�ء آ< �!ء "! ج�"#، ویl�5 ص�ح1 آ/�ب ا����ة أ�# : ا�(�ل، $�ل

#0@ Aل: $�< ;�! ��� رض! ا�G" ة؟�واح ()G� >أج 	أآ< ه?ا م Aا j)ی�ح : Dم Mج إ��* K� �� Aِو ا

  . ���! ;خ�ج/>� 

�.�1 م� ا���# �Lآ��� ��� ی.� ��G ا����� ��0ل �*� "  )8��	�ة   �أن ا�.�� �g% ا
 &��1 وس�� و

1b��/ :ل�J ا���ر��؟ )Jأر 
�.�� [ إ/� و� ت : ی� رس�ل ا )8��	�ة �Lآ���� وآ�ن &. /� �	� م� ] 

�	� ا�k� �J r`�( أن ���ن م.1 "  
  )�	 ا��Nص أخ�ج# أح(� "! م�0�@ R	 F@� اA �	 @(�و( 

  E��N* ل�$ :  

Bَ̀�َ�اِت َ�َ�ْ�َف َی0َ�ْْ�َن َ|ّ�ً� >   Oَ�َkَ�َF ِمْ� َ�ْ*ِ ِهْ� Oٌ�ْ2َ َأَض�ُ&�ا ا�Brَ��َة َوا�Bَ�ُ*�ا ا�
  )59: س�رة م�یK اYی) ( 
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ه< ه?ا ح�K ��@! أم م�$l ���!؟ ه?ا م�$l ���!، أي إذا أآ< ا���dن ، ه�0 م��b) م>() ج�ًا  

�@ KX ،�ًم�N{ ���س� 	؟ ه?ا ورع م#*�Nم >�Uأن ی lه� م�� ><" ،(<F� #�" م�N+أن ا� jذ� �N� ف

  .ا���ی�، وم�$l ���!، و��o ح�(ً� ��@�ً� 

ی�حK اA أ�� ���، �G� أ*1N ا�?ی	 ج�ؤوا �N�R، أ*K<FN آ_��ًا، �N� أن ج�ءR : آ�ن ی�Gل داp(ً�، س���� @(�  

ا��uي م� زاد "! م�ل أ�! : و$�ل �>�، إ�V�� E م�ل ا�(��(�	رّد آ< ا�(�ل ا�?ي أخ?R ، ا��!ء م	 ا��/�ح

��� م0? أن و�! ه?ا ا;م� "�دی# @�E ا�(��(�	، أوصE ا�0/#، أي �!ء أخ?*# م	 ��V ا�(�ل ردی# @��# 

 Kp�0Uا��!ء وا� 	م E��N* Aأن أ���0! ا �N�.  

  :/	�ذج ��ی  

() "! ا��رع، و�N� ا��>K و ا�\-�@)، و"! ه?R �(�ذج م	 م�ا$l ه?ا ا����2! ا�-��< ا�?ي آ�ن $  

ا�(-�د ا�_��! ���و�) اdس%م�) �N� أن خ�ج ا��0س م	 : آ(� ی���Gن، ح�	 س��س) ا;م�ر، "G� آ�ن ��2

  .دی	 اA أ"�اجً� @1G و"�ة ا�F0! ص�E اA @��# وس�K، و�N� أْن دخ��R أ"�اجً� 

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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أد�# و*�اضN# "! ا�/�Nم< ) : 5- 5(ا��رس  - س���� أ�� ��� ا���ی�  - ��ة ا�����ء ا����ی	 س - ا����ة 

 مD ا����2)

  18-04- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 �ً�� 
  :أر���8 &0ً� أ) آ� 

، اA @0#، و یF�و أ�# ا��رس ا;خ��مD ا��رس ا���مo م	 س��ة س���� ا���ی� رض! ، أی>� ا;خ�ة  

ا�\! ا�?ي ی��2 ا��GNل "! س��ة هMsء ا;�+�ل أ�>K آ���ا $((ً� "! ا�/�Gى، و"! ا�+�@)، و"! 

اdخ%ص، و"! ح1 اA ورس��# @��# ا��%ة وا��%م، وآ���ا مD ذ�j ی��"�ن م	 اA خ�"ً� �� ُوزOع 

 Kه���� �أه< �� E�@.  

  : @��# ا��%ة و ا��%م ی�Gل، أی>� ا;خ�ة  

 " 
  "رأس ا��8	� م���k ا
 )�X;ورد "! ا(  

  : و ی�Gل @��# ا��%ة و ا��%م  

 " �ً�� 
  "أر���8 &0ً� أ) آ� 
 )�X;ورد "! ا(  

   K-ح 	م j�G@ K-ف ح�N* أن 	؟ وه< ی(�jFح K-ح 	م j�G@ K-ف ح�N* أن 	ا�((� 	م ><"

 Aا 	خ�"ً� م �أ� V0؟ "��(� آj"أرج|خ� j�G@ آ�ن ، j�G@ وج< آ�ن f@ A �ًFح �أ� V0و آ�(� آ

�� أن أ���ًص� خ����هK ��	 إ��ء ���ر و}0! : أرج|، و$� ض��K�� V م_ً% م	 $F< $� یF�و م�25ً�

 E�@ K�2� ء��dا Kه�ة، و ح�0(� ی�/�ر أح��� �/z0# م)X س آ�ی�/�لbآ 	(0# @\�ون ���ة س�ری)، و ��X

 �Fأ�# أآ Dلح(�$/# م�G� سbخ� ا��S أ$< : ��_��، وح�0(� ی�/�ر EGFء، ��0# ی��dاخ/�ر ا 	م( Eأذآ #�N�

@Gً% م	 ا�?ي اخ/�ر آbس ا���ی�/�ل، "bرجG@ K�2ً% أ��آA K حFً�، ه?ا ا����2! ا�-��< داp(ً� آ�ن 

م�ذا " ���( أم &	� �� ��  &	"  :وس���� @(� آ�ن داp(ً� ی�Gل" ی� ��/0! آV0 �-�ة *5N� : " ی�Gل

رأى ه?ا ا����2!؟ �M K ی�Gل أح��� ه?ا ا��%م؟ و اA ا�?ي M إ�# إM ه� M ی���� ��Nري �_���) 

واح�ة أن ه?ا ا��%م M ی�Gل �%س/>%ك، وM ی�Gل *(_�ً% آ(� ی�Gل ا��0س ا���م، �< آ���ا ص�د$�	، 

أ�>K رأوا @Ku ا�(�sو��) ا�/!  "����ق "��5) آ�Fى، آ���ا ص�د$�	 مD أ���>K ، ومD ر�>K، ویF�و

ُأ�K<��@ V�G، ورأوا @Ku ا��5< ا�?ي أ��� �>K، ورأوا ه?ا ا�/���l ا�K�uN ا�?ي آ��>K اA إی�R، و">(�ا 

  : أن ا���dن ی2(< رس��) آ��Fة ج�ًا "! ا���2ة، �?�j آ(� $�ل ا�\�@�
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  � أ�2 ا�����H �� ا�`�0وة ی.*    ذو ا�*0# ی`0% �� ا�.*�� �*1�0 و

  م� و��]� ا�/��ن �� اUرض ؟

آ%ه(� M ی0F-N! ا�?ي یb�� k�Nآ< ح��ان، وا�?ي ، ه�0ك م	 یbآ< ��k�N، وه�0ك م	 یb�� k�Nآ<  

*k�N �(�ذا؟ M �� أن ی�>K ا���dن أّ�# f@ A وج<، : یbآ< ��k�N إ���ن }NFً�، و��	 ه�0ك سsال د$��

  .و س(�0N درسً� �+��ً�، ا�(�ض�ع رس��) "��(�ض�ع أآ�F ��_�� م	 أ��0 ح���5 درسً� أ

آ�l أن ا��0س ج(�Nً� ی(\�ن "! ا*-�R إج�Fري؟ ی���، KX ی�خ< ا�M/�ا�p)، KX یbخ? ، ا��uوا أی>� ا;خ�ة  

�>�دة اd@�ادي، KX ا�_���ي، KX یbخ? �>�دة ج�م�N)، أو ی/G	 م��2) أو ح�") ، ی/fوج وی0-1 أوMدًا، 

 ،%ً��$ �Fوی� ،K<وجfی KXه! ا���2ة R?ه ،#�N� ن�N5ی KX ،#/2ص #)</" ، ،jء م(<، }�ی� س��!�

  ��0# }�ی� إج�Fري، ��	 ا���dن أ@Ku م	 ذ�j، ی2(< رس��) 

ه?ا ا�F0! ا���یK ا�?ي ج�ء إ�E ا;رض و ��دره�، ">�ى أم(ً�، ومK<0 هMsء ا����2) ا�?ی	 "/�2ا   

، "Nَْ	 َأoٍ�َ، أ�X%X K�� >G) أ$�ال، م�N") اf@ A وج<�%دًا، و�\�وا "�>� اdس%م وا����5) وا���Nدة و 

  : َ$�َل

َی� : 0ُ�َْ�ُ(، َی� ُمzَD�0َ ا0ُ�ُْ��ِب َث�Jَ )ْDْ�ِ�� َ&َ�% ِدیِ.Gَ: َآ�َن َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� ُیْ�ِ[ُ� َأْن َی�0َُل" 

)َoْ���kَُف َ&َ�ْ�َ.�؟ �Jََل، ِ�1ِ َرُس�َل ا��s 1ِBَم.Gَ�ِ �B َوِ�َ	� َِ #ْ�َ�َ : 1ِBا�� mِ�ِ�gَِمْ� َأ �ِ�ْ*َ�ُgْا0ُ�ُْ��َب َ�ْ�َ� ُأ Bِإن �ْ*َ/َ

َ̀�ُء    "ُیD�0َُ�َ�� َآOَ�ْ َی
  )أخ�ج# ا�/�م?ي @	 أ�o "! س#00(

" � ��V أم @(� �K *�� @(: " ی�Gل، س���� @(�" ی� ��/0! آV0 �-�ة *5N� : " ی�Gل، س���� ا���ی�  

  .أي أن هMsء ا����2) ا���ام @�"�ا خ+�رة ا�(�sو��) 

  آ�O ر�% ا�س�م ه�<ء ا����ل ؟

سbضD ��	 أی�ی�K وا$�/N	 2/*��Xن @	 ورع ه?ا ا�����) ا�K�uN، ر��N) ا;س�(! ص�ح1 ، أی>� ا;خ�ة  

Kوس� #��@ Aا Eص� Aل �! : " $�ل، رس�ل ا�G" ،أ�! ��� آ%م ح�ار 	آ�() آ�ه/>�، آ�ن ��0! و��

و�N< ه?R ا���() �� $��0ه� �2	 M"/���� �>�، و��	 آ�(� ار*EG ا���dن ی�2س1 ���# ح���ً� د$�Gً�، أح���ً� 

#�b��" ،ًا��Uص R�-�" V�� Eخ< ��� إ��ی �أح���ً� $ ،Aا 	@� 	ا�/��م) س�خ�ة *>�ي �>� م : lآ�

�)@ Vا���() ؟ أ� R?<� V�N" م�ذا V؟ أ�V�Fه?ا ا� jNی� ،V�Fن ا�/�ى ه?ا ا����dًا، ا�ج �zًس� %ً)@ V

#F*ر ،RواS ،(0س 	�X%X ?00# م)X D)0)، ج-� #�bو "�ح �#، و "��#، و"�ح �#، وی�ى ���# وآ ، VFذهb"
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ا�0\�ة @0#، إن ا�(sم	 داp(ً� ی�d ENس�Nد ا��0س K<�b� ��U�/� M، وd M"��د ح��*>K، یF�و أن س���� 

ی� ر��N) ردw!�@ w م_�>� : و$�ل �!" ى "! وج# أخ�# ر��N) ج(�ًدا، KX ��م @��>�، ا���ی� *��K آ�()، "�أ

V�$ ،ن $��ًص���* E/ح : >N"أ M. "  

آ�ن أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م ی�N"�ن $�() �K<5N، ه?ا ص��2! ، أخ�ا��0 ا���ام  

">< م	 ا��>��) أن ، "! اdس%م رج< ج��<، ه?ا أم�	 س� رس�ل اA @��# ا��%ة و ا��%م، KX ی�خ<

">� ی�Nف $�ر ا���Oی�، أ�K أ$< ��F$ K< درس�	 أو X%X) " و اM A أ"N< : $�ل ر��N)" ی/+�ول @��#؟ 

، < أ�*#، أ/( أ&�W وأ�$# م.�: م  ی ك U��ی*�J ،Gل �1"  :@0�م� $�ل س���� ا���ی� ������ @(�

�: أ/( أ�Jى م.�، �Jل �1: ��0ل �1�J Gوأ/� �� 2 م� ،G�$� mم �"  

   " jذ� !" lGی-�ؤ أن ی K� ا��%ة وا��%م #��@ Aرس�ل ا �F0م E�@ ی��ا�� ���س� l$و�(� و

 �G" 	�/درج �N�" ،Kوس� #��@ Aا Eص� Aرس�ل ا #��@ lGآ�ن ی �G� ،آ�ن " ا�(��ن !F0ا� �F0م >Nو�

م� آ�ن اAُ : " یlG "! م�Gم أ�! ���، $�ل �# X%ث درج�ت "KX ،�G إّن س���� @(� م� ج�ؤ @�E أن 

"aذا آ�ن أخ�ة "! ح�G) ی-1 أن ی�N"�ا $�ر �K<5N، ه?ا أآ�F " ���ا�! أن أضDَ ���! "! م�Gم أ�! ���

 R?<� #p�)/م "! ا��م س0ً�، وأ$�رًا، و@�(ً�، وأ$�$ j0م �Fا;آ jف $�() أخ��N* م، "�-1 أن�س0ً�، ه?ا أ$

E ا�-�k "�# *���< "! ا��*1، و��ی>K إج�اءات $�س�) ج�ًا، "aذا *-�وزه� ا�G�2) ا�+�F)، ا��u إ�

 ،(�GFم�ا*1 وأس K<� j�?ن آ�)یd1، وأه< ا$َ�Nن ی���dل �!" ا�G" : j����; م0!، أو jG2� خ?نb/�

  " ��س�ل اA @��# ا��%ة وا��%م 

  �ًG�$د �ً{�F0/اس �F0/رأى "! وج# أخ�# أن ه?ا ا����2! ا�-��< �# $�1 @�م: أ�� أس �)�" ،Aآ� ا?� �

M ی��2# إM أن یG/� م0#، أ�� مN-1 ، و ه?ا اMخ/%ل، وه?ا ا�0�م، ��م ��مً� ��ی�ًا، آ�اه�) آ�() $��>�

��;دب ��	 ا����2)، ;�0! ذات م�ة $�أت @	 س���� زی� ا���� رض! اA @0#، رج< م	 وج>�ء 

  ، وآ�ن ج(�< ا���رة، آ�ن ص�ح1 م�وءة، آ�ن �>(ً�، ا�-�ه��)

 " H�	م��2ة ا� �� OJم و��ة وا��rم ا�.�� &��1 ا� J �	�� ،��.ا� �W/ )[�� ، 1��j2 )��/ا �	��

1��g1، و���L� ؟#��# أ/( زی  ا���k، : أ/� زی  ا��k#، ��0ل �1 &��1 ا��rة وا���م: س1�L م� ا��

� ر�# إ< رأی�1 دون م� وOg إ< أ/(، ��0ل واِ
 م� ُوOgِ �: و�Jل زی  ��.�� &��1 ا��rة وا���م

�# � ی9 &�  ���س�م ، ! " 
 درك ی� زی ، أي ر�# أ/( ؟: رس�ل ا
 &��1 ا��rة وا���م����

���.�� J م �1 وس�دة ����� " ر�	� إس�م1 م.E ��ا�� /Or س�&�، ُ&ْ	� إس�مOr/ 1 س�&�، 

�	� هEا " �� �$��G ی� رس�ل ا
 &��1 ا��rة وا���م وا
 < أ��� : &����، م�ذا �Jل �1؟ �Jل �1

  .اUدب؟ 
 )�X;ورد "! ا(  




 	��ة آ��ب 49��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

ح/E أن أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م ، "����dن آ�(� ا$/�ب م	 اf@ A وج< ازداد أد�ً�  

  : ی� رس�ل اA م� ه?ا ا;دب؟ $�ل: *��2وا "! أدب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، $���ا

�Lدی�� "  ���L� ��أد�.� ر. "  
 )�X;ورد "! ا(  

، �Eهz &.� م.0�jً� إ�% ا�.�� &��1 ا��rة وا���م، وا/0�j( وراء�H� ،Yء أ/�س م� أس��: �Jل" 

اس���ا هEا : وه� ا�Eي �Jل �G م� �Jل، �J( ���، ی��� ا
 أ�� ��� �� أي )�ء ی��*�� &��G: ����0ا

 1.& 
ث�/� اث.�� إذ ه	� �� ا��yر، و�� ا�s�0ن ُذِآ� اس	1، إی�آ� أن ی��]( أ�� ���، هEا ا�Eي �Jل ا

 ،1�$y� م��ة وا��r1 ا���& 
���اآ� �.�rو/.� &��R� ،z$y�� 1ذا |$z أ�� ��� |$z رس�ل ا

، ����8r�� ی*���ن "وإذا |$z رس�ل ا
 &��1 ا��rة وا���م |ِ$z ا
 ���$y	� ����G ر��*� 

�	�مً�، ور��*� ی*�ف م� ه� ا�r ی:؟ هEا ا�z��r اUم��، هEا ا�Eي � ى ا�.�� م�0م�ت �*$�� 

 ،1��	� Y1، � ا��% ا��س�ل �8 ث1 �	� آ�ن، ���m إ�� : ی�0ل ر��*�" ���8L� ، ��� ��0ُ( وراء أ�j/وا

ی� رس�ل ا
 &��1 ا��rة وا���م، إ/�J 1ل �� : ی� ر��*� م� �G و��r ی:؟ �J(: و�Jل، ا��س�ل رأس1

آ�	� آ�ه���، ث� +�z إ�� أن أرده� &��1 ����ن L� �ًg�rJ��(، أ/� �� أ�*# )��oً، ��0ل &��1 ا��rة 

  :وا���م
 )�X;ورد "! ا (  

  #� >G" ،(أخ�ك آ�() $�س� j� ذا $�لa" ،ا;خ�ة 	أي ه?ا ه� أس��ب ا;دب �� :j� Aل" ، ��� ا�$ : E��"

!�Fأ�� ��� وه� ی "Aرس�ل ا �م# @0�Gا����2)، آ(� ،  @��# ا��%ة وا��%م@�ف م �م# @0�Gوم

 ،Kأدب ج 	م DF0* ،#�2 أخ�� Kأخ م�� l$م� 	م K-0* �$ (ای�ف أدب ه?ا ا����2! ا�-��<، وا�>�@

 D�"وذوق ر .  

  :ا�/��ن &�  ا����ن 

ذات م�ة أخ�G� K�*�F) ح�0X! �>� أخ آ�ن ��F� @��! م�Nر ��/�ریo، وآ�ن "! ا�(�رس) "�اش   

، أي ه?ا أه�ن إ���ن @�E ا�(-/(D "! ه?ا ا��F�، م	 �%د ��$! Sس�� م�N�# خ(�(z) ری�ل، "�/��مم"

 t0إس� (��" 	@ رة�F@ #*2آ< ح�� Kس ، #��Nری�ل م (z)�)آ�ً�� "�# ح�ج�*#، خ #��@ ��Nوم�(�ر ی

، ا�(�رس)أ�� م�رس �>?R : ا�\>�ي، وه?ا ا�(H�F @0�هK ض�K ج�ًا ی�2ل مuN(# إ�E أه�#، "�Gل �!

#� V�G" ،!� �</FFا�\�ي ص 	س مbآ !Nم ���(�|، م�Gت ه?ا ا���اش ی�$�ن أن : ��ه�5<، ">< *��*

 #��@ E5م �إ��#، و$ �u� 1 إس%م#؟ ا���اشFم# �>?ا ا���اش آ�ن س�ا�\�ي ا�?ي $ 	س مbهِ?ا ا��

وه� یV)�� >)N �>?ا خ(o س�0ات "! ه?R ا�(�رس)، �K ی��K @��# أح�، و�K ی�Gأ @��# إ���ن ا��%م، 
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واM A �\!ء إM ;�! رأی/j *��م�0، ی0N! : �(�ذا $�مV �! ه?R ا��bس؟ $�ل �#: ا;ج� ا�fه��، $�ل �#

�(� س(VN أ�# ی2(< : أ�� أح(< م�ج�/�� "! ا���Nم، ه?ا أ�X ا���G" ،�Gل �!: ��ً@� م	 ا�(�دة، $�ل �#

�V، ود@�ت أس/�ذ @��م ی2(< �>�دة @���، وج�0z د@�*# إ�E ا�F: م�ج�/�� "! ا���Nم صVGN، $�ل �!

: ا$�أ، $�أ و��ح، ی0N! آ%م# ص�2|، ه� }o�� �ًNF م��(ً�، $�ل: و$��0 �#، �(�س�@) ����U) اf����dی)

V�F�� !��@�* ن; Kا �#، م� ا�?ي د@�آ���G" ،K�u@ أن *��ن م��(ً�، $�ل: وه?ا ��ف E0)/� 	2� : م�

و�\�ح �# اdس%م إ�E ، وا�0�G� A أر�N) أس���D آ< ی�م ��@�R إ�E ا�V�F: ی�اdس%م؟ $�ل �! ه?ا ا���

  . أن أ@�	 إس%م# وا*�< ��f@ A وج< وح�	 إس%م# 

   o�� Aا �ك، ��0# @0�0@ D2<، ه� ص��)��� Dك ص���0@ �� ،�ًG�$أن ی��ن د K��)ا� 	ِم E0)*أ ��b"

Aا �ی��ن @0 �$ ،A �F@ وإ�(� ه� ،�ًNص�ح1 ص�� Vوأ� ،j0م Aا Eی��ن أ$�ب إ� �$ ،j0م Ku@أ 

K<��@ �F�/ی M، و	خ�یYإی(��# ی2/�م ا EG*ن آ�(� ار���d�" ،>2)ی�، ا��ا�� ���< س����ل، وا��$ ":

 Kآ���� Vو�� K���@ Vو��."  

  :م.�zJ ا�r ی: 

18�8g �� ري�k1ُ َ&ْ.1ُ، روى ا��Bْرَداِء َرِضَ� ا��B َأِ�� ا� �ْ&َ ،�Jَ1ُ : " َلBا�� %B�gَ D��ِB.ا�  َ.ْ&ِ ��ً�ِ��ُآْ.ُ( َ

B�gَ N��ِB.َأْ�َ ى َ&ْ� ُرْآ1ِ�ِ�َ �0َ�ََل ا� %B��َ 1ِ�ِ�َْ�ِف َثjَ�ِ اEً2ِs �ٍ�ْ�َ ��َُأ #َ�َJِْإْذ َأ �َB1ِ�ْ�َ َوَس�&َ �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %

�Jََل ِإ/�D َآ�َن َ�ْ�ِ.� َوَ�ْ�َ� اْ�ِ� ا�Bjkَ�ِْب َ)ْ�ٌء Lَ�َْسَ�ْ&ُ( ِإ1ِ�ْ�َ ُث�B َ/ِ ْمُ( َأم�gَ �Bِ�ُ�ُ�ْ� 0َ�َْ  َ|�َمَ� َ�َ��Bَ� َو

�%َ�َ�1ُ�ُ�ْLَ َأْن َیJْLَ�َ B��َ&َ %�َLَ�َ ��ِ �َ[ِyَْ�ْ�ُ( ِإGَ�ْ�َ �0َ�ََل َیyِْ]ُ� ا��Gَ�َ 1ُB َی� َأَ�� َ�ْ�ٍ� َثَ��ًث� َLَ�َ َم ِ/َ �َ	َ&ُ Bِإن Bَل  ُث�eِ.َْم

�َB��َ�َ �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ D��ِB.ِإَ�% ا� %�َLَ�َ ��َ َأُ�� َ�ْ�ٍ� �0َ�َُ��ا �َBَل َأثLَ�َ�َ �ٍ�ْ�َ ��َِأ  %B�gَ D��ِB.1ُ ا��Hَ�ََ*َ# َوْ

1ِ�ْ�َ�َ �0َ�ََل َی� َرُس�َل ا��1ِB َوا��1ِB َأَ/� ُآْ.ُ( َأْ�َ�َ� ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َیَ�َ	*B��َ �ُB% َأْ)َ]َ: َأُ�� َ�ْ�ٍ� Hَ�ََ[� َ&َ�% ُرْآ

�Jََو )َ�ْEَ1َ َ�َ*َ[ِ.� ِإَ�ْ�ُ�ْ� 0ُ�َْ�ُ�ْ� َآBا�� Bِإن �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ N��ِB.�0َ�ََل ا� �ِ�ْ�َBَق َوَواَس�ِ/� َم� َgَ �ٍ�ْ�َ ��َُل َأ

�ْ�ِ� َ�َ	� ُأوِذَي َ�ْ*َ َه�  ِ�َ.ْ]ِ�1ِ َوَم�1ِ�ِ َ�َ�ْ#َBَم� ��ِ�ِ�gَ ��ِ ِرُآ�ا��  "َأْ/ُ�ْ� َ
  )أخ�ج# ا���Fري "� ص2�2# @	 أ�! ا��رداء ( 

  "م� د&�ت أ� ًا إ�% ا�س�م إ< آ�ن �1 آ��ة إ< أ�2 أ�� ��� �� ی��*[� " 
 )�X;ورد "! ا(  

م� آ�ن ی*�  "  :وم� اخ/< *�ح��R، $�ل ه?ا م�Gم آ��F، ومD ذ�j �(� *�"! ا�K� !F0 ی�/< *�از�#،   

  " .م8	 ًا �Rن م8	 ًا J  م�ت، وم� آ�ن ی*�  ا
 �Rن ا
 �� < ی	�ت 
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  :ا/�W إ�% ��2]� ا�	��	�� 

آ�ن ه?ا ا����2! ی�Gم �b@(�ل M *��ق، "FG< أن ی��ن خ���) آ��V �# خ�م�ت ج��) ، أخ�ا��0 ا���ام  

# ج��اً�� ی/�مE ص�Uر، و@�E رأس>K @-�ز آ��Fة "! ا��	، "��ن ;��0ء ح�#، وم	 ه?R ا���م�ت أن �

یK<� 1�2 ا�\��R "! ا���<، یsم ه?R ا���Fت "�K<� 1�2 ا�\��R، ویsم ���ً*� أخ� "�+>� �>K ا�+�Nم، وآ�ن 

یG�م خ�م�ت ی/�"D @0>� أص�U دا@�) اYن، أأ�� أخ�م "%ً��؟ ��o ��ی�0 إM ا��%م "�G، وإ��Gء ا��+1، 

� ص�ر خ���)، *�0هE إ�E س(N# ح��ة ا�fp�-N، ;�>	 س��2م	 م	 ه?R ا���م) ا�-���) ا�/! ی�Gم �>� و�(

وإذا �>� ، ه?ا ا��ج< ا����|، وذات ی�م $�ع داًرا ِم	 *�j ا��ی�ر، "��ر@V "/�ة ص��Uة �/�/| ا��Fب

|��* :@ Aی�، خ���) رس�ل ا�ا�� ���ه� ح��1 ا�\�ة ؟ س� 	ا��%ة وا��%م، ج�ء ح��1 ا�\�ة، م #��

ویj2 ی� �V��$ : !/�0، وه� خ���) ا�(��(�	، وخ���) ا�(��(�	، �(� @�"V أن س���� ا���ی� }�ق ا��Fب

، ی+�ق مD ���#: م� ه?ا ا��%م؟ ی�Gل آ/�ب ا����ة، أ���G* M	 خ���) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م

ه?ا ا��صl أحb� !0/ ، 1ح1 ا;@(�ل إ�E اAد@�>� �G� وص�: ی�Gل، وی>(>K ���(�ت �N< ���ن ح��#

  .إ��# م	 آ�() خ���) ا�(��(�	 

  :أر�� أم�� �Lم�� أ�� ��� 

أآ�ن م0>-# ، �� $�ر ;�! ��� �\(��p# ا��ّ?ة أن ی��ن "! م1�0 ا��%") "! @���� ه?ا: $���ا  

*/�0س1 مD ه?ا إ�# �K ی1�2 ا�\��R، و��	 س�ف یG�م خ�م�ت أخ�ى : س�/��U؟ ی�Gل آ�*1 ا����ة

 wَأن jٍ�َِم� 	ِ�ْ oِ�ََأ 	ْNَ" ،وص�فb� >��-ه?ا ا����2! ا� !F0ا� lوص j�?� ،l�+� ���N* #إ� ،��Nا�

Kَwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ #ُwا�� Ewَص� #ِwَل، َرُس�َل ا���$َ :  

  "َأْرَ�ُ� ُأمLُ�ِ ��ِBمBِ�� َأُ�� َ�ْ�ٍ� " 
  )أخ�ج# ا�/�م?ي @	 أ�o �	 م��j "! س#00(

  jF�$ !" ()ا��%ة وا��%م، وآ�(� ازدادت ا��ح #��@ Aا���� ������ رس�ل ا Kوأرح ، E�@ >ا د��?<"

ه< *�N"�ن أن ام�أة ��U) رأت آ�Fً� ، أ�j أ$�ب إ�E اA، وأ�N� $�1 @	 اf@ A وج< ا�1�G ا��Gس!

م�ء، وار*VG وسVG ی�>� م	 ��ة ا�k+N، یbآ< ا�_�ى م	 ��ة ا�V�f0" ،k+N إ�E ا��zF وم�ت خ�>� 

 �<� Aا ��U" ،1ه?ا ا���.  
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  ا/�W إ�% إ/��ن ا�*�r ا�8$�ري ؟

*b*�0! أح���� ���وى، أن }�ً% ی/�ً(� "! م2< ی/(E0 أن یbخ? �>�دة، "+�1 م	 ص�ح1 ا�(2< أن   

@0�م� ی/K�N ی/�ك م�2!، ا*�آ# خ�دًم� : ی��ج م	 ا�(F$ >2< س�@) إ�E م�رس) ����)، "�K ی�ض، و$�ل

  .@0�ي، أم� ا�F2�" #0# أن ی��ن }F�$ ،�Fً�F# م_< ا���� 

م�ة ��ه�ت �0�N! ص�ح1 م2< *-�ري، ا�0# "! ا�N+�) ا�����) آ�ن "! ا�(2<، وX() ص��D ِم	 س	   

ا�0# *(�مً�، "�NF أ�Xاً�� إ�E ج>)، وح(< ه?ا ا����D أول �Xب، و�X !��Xب، و�X ���Xب، "�K ی�/+D أن 

أ�V ��ب "�ح(<، و�K یK� : #F/0 أس/+D ی� س��ي، "�Gل �# ص�ح1 ا�(2<: ا����Dی2(< أآ_�، "�Gل ه?ا 

  .ا�/F# ی� �M !0 *2(<، ا�/u� #F>�ك : "�Gل �#، إ�E ���# "-�ء ا�0# وح(<

;�>� "+�ی)، و���V آ��F)، ، ه?R ا���0Nی)، ا�/�0$� ا�G?ر ا�(�fي، رح(/b� jوMدك "% $�() �>�  

ا���2ة، ��	 �+��/j "! ا��ح() ا��Nم)، أن *�حK إ���ً�� �N* M"#، ارحK  أود@>� اj�" A آ! *�/(�

  .إ���ً�� مG+�ً@�، إ���ً�� ض�Nً��، ه?R ه! ا��ح() 

  :م�ث� ا�r ی: 

س���� ا���ی� "! $�F# رح() آ��Fة، @0�م� رأى س���� �%Mً یO?Nب م	 $F< أم�) �	 خ�b" ،lراد أ��   

G�*م� ا�أن ی\/�ی# م0#، و@0 ��� 	ل أم�) ��Gاب، ی?Nا� 	م R?G0ی� آ! ی�ا�� ���س� Eل إ�%� D�� E�@ �

واA �� أ��V إM : خ?R، "�� أ��V إM أو$�) واح�ة ��G" ،�<� j/NFل س���� ا���ی�: خ���G2* lًا �\bن �%ل

 R�ی Dم0# ووض Rا�/�ا ،lأ� (zي م�ی��وي @0 #�a" (�$ك أو�ی��وي @0 M إْن آ�ن ،j/�+@; lأ� (zم

  .ه?ا أخ! حGً� : و$�ل، *V2 إ�+#

ه� س���� وأ@/� س����، : ی���Gن، آ�ن أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م إذا ُذآ� ا���Oی�  

 Mً%� �0نNی.  

س���� @(� خ���) ا�(sم�0	 K�@ أن �%Mً $�م ا�(�ی0)، "��ج Mس/��FG#، ح�1 ا��Nدة ا�2�ی_)، إذا آ�ن   

#�FG/دو�) ی� o�pر l�5ا�  l�5وزارة، وإذا ا� o�pر #�FG/وزارة ی� o�pر l�5دو�)، وإذا ا� o�pر

���/FG< ��ً�� آ�ن إ�E أج< ) خ���)(وزی� خ�رج�) ی�/�FG# وزی� خ�رج�)، أّم� أْن ی��ج رo�p دو�) 

  .$�یF@ 1ً�ا ">?ا ه� اdس%م 

وص>�1 و�%ل وه�0ك $�) *�N"��>�، و$l أ�� س���ن س�@�ت }�ی�) "! ��ب @(� "�K یsذن �#،   

ز@�K $�یk یlG ، أ�� س���ن: ی�خ%ن �% اس/z?ان، "/K�b أ�� س���ن، "�(� دخ< @�F*�@ �)@ E#، و$�ل �#

: �j��F س�@�ت }�ی�)، وM یsذن �#، وص>�1 و�%ل ی�خ%ن وی��ج�ن �% اس/z?ان، "�Gل �# س���� @(�
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�وب ض� رس�ل اA @��# ا��%ة أأ�V م_�>(�؟ @0�م� آ��� یN?��ن، أی	 آV0 ح�0>�؟ وخX V5%ث ح

  .وا��%م، ��0(� ه(� آ��� ی-�ه�ان مD رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م 

�K ی�Nف و�� م�ة واح�ة $�*< أحً�ا، أو ��*K، أو أس�ء، أو *��E : م(� ی�وى م	 }�اlp ا;خ�Fر، $���ا  

  .@	 م�وءة، أو ��< �(��# أو ج�ه# 

  :&��دة ا�r ی: 

آ�l آ�ن أ�� ��� ، ذه1 @(� ی�bل زوج/# أس(�ء �o�)@ V0، ���ی� رض! اN�#0@ A� و"�ة س���� ا  

(�p�$ #/ج��b" م� ی��� ���0#؟�ر�# @0 �FNی : KX ،Eوص� bا��-�، $�م "/�ض >�F$ ،�2ا�� V$آ�ن إذا ج�ء و

 وآV0 أ�� أ�K "! ا�V�F را2p) آF� *\�ى،، وی�F! وی�@�، ی�/(� ی��!، وی/�� ا�S�Gن، وی�F! وی�-�

م� أ�� إM ح�0) م	 ح��0ت : أ��M Ew	 ا��+�ب م_< ه?ا ، و$�ل @(�: "E�F @(� رض! اA @0# و $�ل

  .أ�! ��� 

  :ا��Og ا�H� ي ��r ی: 

آ�ن أ��� ا���ن، ��2< ا�-�K، خ��l ا��Nرض�	، أح�N� " : E0 آ/�ب ا����ة ی���ن ���#، $���ا  

(<F-، ��*� ا�	�0�Nا� �p�� ،#وق ا��ج�Nم ،�<uل أی5ً�ا��Gی �)، آ	ري ا���$��@ ، : �ً��Nآ�ن ُی�ى ض

 	��p�Gا� f� K��* ذاa" ،�ً/ص�م R">� ا���� @�دیً�، آ�ن ی�ى أآ_� ده� �ا�- �ذا جa" ،�ً�N5/م�. "  

وا|]� �� م� < : ا���� ا�*�.� ��2ًا م	� ی���0ن، و�Jل أی$ً�"  :م�ة ُم�ح ه?ا ا����2! ا�-��<، "�Gل  

�/E2ا��إ�0! أرى م	 ا��0) أّن ا���dن إذا ُم�ح أن ی�/��U اA، ">�0ك " �	� ی���0ن  ی*�	�ن، و< 

  . �� أ�(< م	 ه?ا ا��@�ء 

 ���8rا� #b�	(:  

ح�ی� م(/D وم�N�، و ا���dن إذا *2�ث @	 أص�2ب رس�ل اA @��# ، ا�2�ی� @	 هMsء ا����2)  

@) ا�M�+Fت، "! ج(�ل ا�E�@ K�$ ،K�G ا��%ة وا��%م @�ش "! ج0) ا��Gب، "! وهt ا;خ%ق، "! رو

�+�Mت @�E $�ب م	 اE�@ ،A إخ%ص، @�E *�اضE�@ ،(0+" E�@ ،D ذآ�ء، @�E م�ا$l ح�زم)، 

"����dن ی2/�ج إ�E ه?R ا�(_<، و إ�j�* E ا�K�G، آ! ی>/�ي �>� "! ح��*#، و ا���dن ی�G� م	 "�$#، �2	 

  . �2ب رس�ل اA ا���ام آ��V أ"K<��N أص��) ح�G�G) إذا @ِ(���G* �<" �Fً�{ %)@ �0�، ��	 أص
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  :�	[# ه�<ء /�0 ي 

م� ا��G� م	 *�ریo س��ة ص��2) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م؟ ������ا $�وة @(��) ��0 "! ا���2ة،   

  : ی�Gل @��# ا��%ة و ا��%م

 " ���8gا��2ر/� و ا��2ر �� أ 
  " إن ا
 )�X;ورد "! ا(  

إم� ، ���2) ا���ام �(�ذج �\�ی) را$�) ج�ًا، وM �� ��اح� م�0 م	 أن ی�/G! مD أح� ا����2)هMsء ا�  

"! ا��	، أو "! ا��ور اMج/(�@!، وإم� "! ا�(�$l، أو "! ا�0(�ذج، �?�j آ< إ���ن م	 ا�(sم�0	 

  .�# یUF0! أن ی/�? م	 أح� ا����2) ا���ام ا�?ي ی/�ا"� مD م�*F/# ����ن ه?ا ا����2! $�وة 

   �ًFح Kه�و أ� K<�)و أآ K<$�ا��%ة وا��%م أص #��@ Aی� ه� ا�/�(�? ا;ول ��س�ل ا�ا�� �����"

  .وو"�ء و *�25) وأ$��>K إ�E اf@ A وج< 

 :�yت �� ی>�jب ا����:  

إن أ��اب ا�M�+Fت م�/2) "! آ< ا���Nر، أ��o : أح1 أن أ$�ل آ�() $F< أن أخ/K ه?ا ا��رس  

��ن م_�M ص�دً$� "! *�Nم�j مD أخ�ا�j؟ أ��a� oم���j أن *25! م	 أج< �\� ه?ا �aم���j أن *

ا��2؟ أ��اب ا���� م�/2) "! آ< ا���Nر، "�?�j �2	 ح�	 ��رس ه?R ا�(�ض�@�ت، "���G� أن 

  .*/�جK إ�E م(�رس�ت، وأن ی��ن هMsء ا����2) ا���ام "! $����0 و"! ح��*�0 

  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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ح��*# "! ا�-�ه��) و*F��# ) : 7- 1(ا��رس  -س���� @(� �	 ا��+�ب  - س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

 م	 ا���� إ�E اdی(�ن

  10-01- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 mدر ا��`�ی�rم� م:  

M ، @(� �	 ا��+�ب رض! اE��N* A @0# وأرض�R مD ا��رس ا;ول م	 س��ة س����، أی>� ا;خ�ة  

  : ی�Gل، *��0ا أن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

 " Eِ�  " . َ�َ*َ�ْ�ُ�ْ� ِ�ُ�.Bِ�� َوُس.Bِ� اkُ�َْ�َ]�ِء ا��Bاِ)ِ یَ� اْ�َ	ْ�ِ ی�N$&َ �َ�Dا َ&َ�ْ�َ�� ِ���.Bَ�اِ
  )أخ�ج# ا�	 م�ج) @	 ا����Nض �	 س�ری) "! س#00 (

   >F$ !ه (G�G2ا� R?أس�س�)، ه (G�Gح �ة @0���$ (�$و lG� أن !UF0س��*# ی 	ی� @�5! "! ا�2)� أن

أن أص�ل اdس%م *F�أ ���S�Gن ا���یK، وه� وح! ا��(�ء إ�E ا;رض، و*b*! س0) ا�F0! ا����G) ���ن 

  :$�ل *E��N، و*���< �>?ا ا;ص< ا;ول

  >�B.��ِ �َD��َ�ُ�ِFِس َم� ُ/Deَل ِإَ�ْ�ِ�ْ�
  )  44: س�رة ا�20< اYی)( 

  Aا��%ة وا��%م ��/�ب ا #��@ !F0ا� K<�� ���-* (��)Nس��*# ا� !*b*و ، Aن م� "! آ/�ب ا��F� ���-*و

ا���یG� ،K! "! أص�ل اdس%م أص< را�D وه� أن ص��2) رس�ل اA رض�ان اK<��@ E��N* A، رض! 

\�. م2! ا��ی	 رض! اA @0#، و$� *?آ� اسK��@ K و*/�ضE ا�: اK<0@ A ��0 ا�S�Gن ا���ی$ ،K� �G*ل

@0# د@�ء �G* Mی�ًا، و��	 ص��2) رس�ل اA رض�ان اK<��@ E��N* A، رض! اK<0@ A رض�ء 

">?ا ، هMsء ا��E�@ (��2 آ_�*>K ی(_��ن �(�ذج إی(���) آ��>� م��FG): *�Gی�یً�، M رض�ء د@��pً�، إذًا

،��G0!، وه?ا ا��Uا�  Mو �N* M KN� !" b\� وه?ا ا�?ي ،��Uوه?ا ا�\�ب ا�� ،��Fوه?ا ا�\�. ا��

*E�2، وه?ا ا�?ي ه�ج�، وه?ا ا�?ي م�ض، وه?ا ا�?ي َ@(�w }�یً%، وه?ا ا�?ي م�ت "! س	 ا�\�Fب، 

 K<0@ Aرض! ا 	ء ا����2) ا�?یMsه ،(آ�N)أ��#، وه?ا ا�?ي م�ت "! س�ح) ا� l/ه?ا ا�?ي م�ت ح

  .*>K ی(_��ن ا�0(�ذج اdی(���) ا�/! یUF0! أن ی��ن @��>� ا�(sم	 @�E آ_�

�?�j �2	 مD @(%ٍق آ��F م	 @(��G) اdس%م، وا�N(�G) ه�0 @(�G) إی(���)، مD @(%ٍق آ��F م	   

وا�?ی	 صR�F2 ���ٍق وإخ%ص، ه?ا ا����2! ، ا�(sم�0	 ا�?ی	 @�ص�وا ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

#/w���� >��-ا�  E/ح ،>F$ 	م �<"�N� 	�� K� 1�0 ج�ا�� l\�0* #*س�� 	ة، آ�(� درس�0 مw?" (ٌ����
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 (�����dا K�Gا� �أح >_ّ)ی #�; ،K�uNا� (ع ا;رض ی2/���ن �>?ا ا������G� E/ّ� !" .ء ا�/�ری�)�@ إن

"! ه?ا ا�����ة، و$� س(VN أ�# "! ��N ا�F%د ا����U) م/l2 آ��F م�/�ب @�E ���# آ>l ا�N�ا�)، و

  .ا�(/l2 �(�ذج م	 س��ة ه?ا ا�����) ا��ا�� 

  :م��/� &	� �� ا��jkب �� ا��Hه��� 

آ�ن یGN� "! م�) س�ق ُ@��ظ، أي مs*(� أد��ء، م�N\�� �)*sاء، ی/Fــ�رى ا�\�Nاء "�(� ، أی>� ا;خ�ة  

s*(� أو ��K<0، وی�Nض�ن $��p�هE�@ K ا�(s*(�ی	 و ا�(\�ه�ی	، وآ�ن ��. آ��F م	 ���خ ه?ا ا�(

ه# &�	( ا�.�L ا�*��W ی� أ�2 ا�*�ب؟ ��0ل " : $�"ً% إ��� E�EG/��" ،#* �(	 ی�Gل �#) @��ظ(ه?ا ا���ق 

ا�Eي آ�ن ی�rرع : وی���ءل ا�`�� b�Jً�، ذ�G ا���# اU&�� ا����: وأي /���W& L؟ �Jل: هEا ا�`��

  " .وا��m م8	ً ا  �0  أس��: م� ���1 ی� ��%؟ �Jل: �Jل، أ�# ه�: �� س�ق &��ظ؟ �Jل

إن ا���dن أح���ً� ی/�2ك ح�آ) M ی�/�V إ��>� أح�، وه�0ك أ���ص @u(�ء إذا *�2آ�ا ح�آ) م�sوا   

، ا����� �bخ�FرهK، ">?ا ا����2! ا�-��< آ�ن ��ی� ا�bFس "! ا�-�ه��)، وی��� ه?ا ا�\�. م	 ده\/#

! رأى ����) "?ة، $�ی) ، م�(()، ی0N" أم� وا�8: ���س*.�� ��2ًا أو ���س*.�� )�ًا " : وی�Gل

  .هّ(/>� @���)، وا�G� (G�G2� أوسK<N خ��ًا 

  :م� س	�ت &	� �� ا��jkب 

م	 س(�ت ه?ا ا����2! ا�-��< أ�# آ�ن إذا *��K أس(D، وإذا م\E أس�ع، وإذا ض�ب أوجD، وإذا   

�# ا���م� أم�م رهF) أو ه?ا ا��K� !��2 ی�l $�� "! ح��*# أ��ًا، و�K ی�/�t ج�0: " أ}KN أ�DF، $���ا

  :ه?ا ا����2! ا�-��< *�F+0 @��# اYی) ا���ی()" "fع 

َ̀�ُء>   Fَیeِیُ  ِ�� اkَ�ْْ�ِ: َم� َی
  )  1: س�رة "�}� اYی) ( 

ه�0ك *��Nن ���(z) م	 ا�-o0 ا�F\�ي م/�س+� ا�G�رات، وخ(�) ���(z) م/��$� : " @�(�ء ا�o�0 $���ا  

  ."��ن ه?ا ا����2! ا�-��< م	 ا�(/��$�	 " ��Gون "! $�را*>K ا�G�رات، وخ(�) ���(z) أی5ً� م

  :��2رآ� �� ا��Hه��� ��2رآ� �� ا�س�م 

   #��@ !F0ا� ، Kأن ی�� >F$ >رك $�() ه?ا ا����2!، $�() ه?ا ا��ج�ا��%ة وا��%م آ�ن ی #��@ !F0ا�

�Fوأو*! خ ،�ًG�$وأو*! إدراآً� د ،�ًG�)@ �ً)<" !*رك أن ه?ا ا��%ة وا��%م أو�ة "! ا;���ص، ه� ی
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 K<5N� 	�)��)ه� أن ا� lی�{ �ٍ��N* Eج م0# خ�� آ_��، ه?ا ا��%م ی��$�0 إ���� Kن �� أس����dا

@1ء @�E اdس%م، و�K<5N اYخ� اdس%م @1ء @��>K، ی0N! ی2(���#، ی0>�5ن �#، "aذا أردت أن 

ی2(�# د@�ة، ی2(�# ، آ	 م(	 ی2(< اdس%م*��ن @0� اA م�ض�ً� M *�	 م(	 یj�)2 اdس%م، �< 

*+G�Fً�، ی2(�# خ�م)، ی2(�# ���ة، ی2(�# �\�ًا، ی2(�# *-���ًا، �/�wن ��	 م	 ی2(< اdس%م، و��	 م	 

ی2(�# اdس%م، ه?ا ا����2! آ�ن ��/�ة زم�0) م	 أ�ّ� أ@�اء ا��ی	، م	 أ�ّ� أ@�اء ا�F0! @��# ا��%ة 

j ِم	 أ�# ذهG�� 1/�#، وی�ی| ا��0س م0#، و��	 ح�0(� أس�K آ�ن م	 أآ�F وا��%م، وM أدّل @�E ذ�

�?�j آ�ن @��# ا��%ة وا��%م ی�@� ، ا�(�ا"�N	 @	 ا��ی	، وم	 أآ�F ا����2) ا�?ي خ�م�ا ه?ا ا��ی	

  : وی�Gل

 "�ْ�َ ��ِLَ�ِ Gَ�ْ�َِإ �ِ�ْ�َ�ُBْیِ� ا��Eََه Dz�َLَ�ِ ْسَ��َمRِ�ْا Be&َِأ B��ُBِإ1ِ�ْ�َ ا�� �	َ�ُB��ََل َوَآ�َن َأ�Jَ ِب�Bjkَ�َْ� ْ�ِ� ا	َأْو ِ�ُ*َ #ٍ

 �ُ	َ&ُ. "  
  )أخ�ج# ا�/�م?ي @	 ا�	 @(� "! س#00(

وه?ا ی�Gد�� م�ة ���X) إ�E ا�/�ّ�ق، "% *�	 م	 @�م) ا��0س، و�* M	 E�@ ه�مk ا���2ة، وM *�	 إ����ً�   

�Nف أحً�ا وM ی�N"# أح�، *�ّ�ق ;ن أ��اب ا�F+��) م�ّ/M (2 یG�م وM یsّخ�، M یD�0 وM یM ،�5 ی

" وأن $�را*# م2�ودة ه?�u� Rی) ��}�) ، �bن ذآ�ء ا���dن م2�ود: " ��< ا��0س، وا��u0ی) ا�/! *�Gل

وه! أن "! ا���dن $�رات آ�م0) إذا "-�ت ج�ءت ���(f-Nات، وأ�-fت ، ح< م�u� �<�2ی) أخ�ى

  .ا��52رات 

 G/�	د إی �:  

ا�\!ء ا�?ي آ�ن م/�حً� �����2) ا���ام م/�ح ��K أی5ً�، اA ه�ه�، آ/��# ��	 أی�ی�K، ، أی>� ا;خ�ة  

أ@(�ل ا��@�ة، أ@(�ل ا���م)، أ@(�ل ا���dق، أ@(�ل ا��@�ی)، ، "�ص ا;@(�ل ا����2) م� أآ_�ه�

Vَ2�+ـ#، واص��@ Vـ�F$وأ ،#� Vه! ه!، إذا أخ�� A0>� اw0$ !/ا� 	ا���Gب،  وا��-N1 ا�-Nى ا��* #Nم

*�ى ا�N-1 ا�N-�ب "! س�Nد*j ا�/! ��* K	 �N*">�، "! ا�+(0��b) ا�/! آG/�* V0�ه�، "! ا�/�ازن ا�?ي 

  :$�ل *E��N، آV0 ��2ج) إ��#، "! ه?ا ا���� "! أ@(��j ا�?ي *�u2# �\�< ص�رخ

 %0َB�  َ��Yُ�ُD ِ�ْ�ُ�ْ�َ�ى>َ�َ�ُ.* َوB gََق ِ��ْ8ُ�ْ�Lَ�َF * %.َم�B َمْ� َأْ&jَ% َوا
  )7-5: س�رة ا���< اYی) ( 

أن ا��@�د ا�/! و@� اA �>� ا�(sم�0	 ه! و@�د م	 ِ$F< خ��� ا���ن، ، ذآ�ت "! درس م	 ا��روس  

 Aآ(� $�ل ا ،j��)د إی�ج >� ،j��)إی !" j\" ه��-* K� ذاa" ،DG* Mأ 	م Aا E�@ وال ا���ن أه�نfو�

  :@wf وج<




 	��ة آ��ب 58��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

  َ�% ا��1ِB ِإ/�D َ�ُ�ْ� ِمْ.Eِ/َ 1ُیٌ� ُمِ��ٌ�>N�[ِ�َFوا ِإ
  )  50: س�رة ا�?اری�ت اYی)( 

  :��ب ا�����j م]��ح 

س���� @(� �	 @F� ا�fNیf رض! اA @0# وأرض�R أM یN� خ�مo ا�����ء ا��ا��ی	، س���� ص%ح ا��ی	   

م� @��j ، ن ��ب ا�F+��) م�/�ح داp(ً�ا;ی��! ا�?ي رد أورو�� �bآ(�>� أM یN� س�دس ا�����ء ا��ا��ی	، إ

 ،j�)* م� w>وآ ،j*را�وآ< $ ،j/$�{ك و�آ< ج> j�ّر !+N* أن Mق، وإ�أن *�ِ Mأن */�2ك، وإ Mإ

E��N* #��$ E0Nوه?ا م:  

  Fَوِم	�B َرَزJَْ.�ُهْ� ُیْ.ِ]�0َُن >
  ) 3: س�رة ا��GFة اYی)( 

  (G�G2ا� R?ا م0! ه�N)ا، اس Eدا@�ً� إ� V0إذا آ A$ً� وإخ%صً� س�ق ا�ص �أ� V0وج<، "��(� آ wf@ A

إ��j ا�(����	 ا���د$�	، وآ�(� آV0 أ$< إخ%صً� وأ$< ص�$ً� ا�/l ح��j ا;$< ص�$ً� وإخ%صً�، إذا 

أردت أن ی��ن ح��j أ��س }��Npن f@ A وج< "�	 أ�V أسK<GF إ�E }�@) اf@ A وج<، M ُیGN< أن 

أص�ق مj0، أو أ}�ع A مj0، أو أ$�ب إ�E اA مj0، أو أ�� إخ%صً� مj0، آE�@ E0)/*  V0 اA ُأ��سً�

�ً)p@�ء دا�ه?ا ا� K�� .� م.�، ا���� إ/� أ&�ذ "  :أ$�ل�	&� �	أن ی��ن أ�  أس*  � G� ا���� إ/� أ&�ذ

ی`�..�  �G أن أ�Jل �Jً< ��1 رض�ك أ��	' �1 أ� ًا س�اك، ا���� إ/� أ&�ذ �G أن أ�eی� ��.�س �`�ٍء

 G0�2 م�  �U أن أآ�ن &��ة G� ك، ا���� إ/� أ&�ذ .&. "   
  )د@�ء م�Xbر( 

�\�ة ، ا��_�� �->� ی��� إذا �2_ـV @	 ا�F�0) "(jN ا��2، ;ن هMsء ا�F�0) یG�م�ن ا�\!ء  

K<إخ%ص.  

  :س� ا�]�ق ��� ه�Hة ا�.�� وه�Hة &	� 

ة و��دره�، و*�ك ا�>�ى "! مKuN �%د ا�F0! @��ــ# ا��%ة وا��%م، ��� واح�، ج�ء ا���2  

ا;رض، $�1 ا�(-/(�Nت ا�F\�ی) رأسً� @�1G@ E، �\� ا����5)، �\� ا��ح()، �\� ا�>�ى وه� واح�، 

م� ز��0 أ@fًة م0? أس�K ُ@(�، آ�ن إس%م# : " اwf@ A وج< ح�ض� و���m إ��j، ی�Gل @F� اA �	 م��Nد

  " .ر*# رح(ً)، وم� ��/+�D أن ��ّ�! ���V�F ح/E أس�K @(� "/2ً�، وآ��V ه-�*# ���ًا، وآ��V إم�

   M ا��%ة وا��%م؟ #��@ Aرس�ل ا 	م D-�خ�، أی��ن @(� أS �)<" R�)<�* أن Kه?ا ا��%م إی�آ 	��

واA، آ�0 إذا ح(! ا��}�o آ�0 ���ذ ��س�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، "�K ی�	 أح� أ$�ب إ�E ا�N�و 




 	��ة آ��ب 59��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

N)اس 	م0#، ��(G�G2ا� R?ا ه� : K� ��" ،ا��%ة وا��%م م\�ع #��@ !F0ا� 	�� ،#��� >_ّ)@(� ی ���س�

یbخ? ا��2+)، و�� �K یbخ? ا;س�Fب �N� ا$/�2م ا;خ+�ر س0)، و�N� أخ? ا;س�Fب ح�امً�، ه?ا ه� ا���ق، 

��%م م\�ع، س���� @(� ��o م\�@ً� "aن أص�ب "���0#، وإن أخ+��N" b>�، ��	 ا�F0! @��# ا��%ة وا

 �N� K�@ KX �ً0F� ی� ��ب�ا�� ���ا���0!، س� l$�)ا�\�@! وا� K�2ا� 	ا���ق �� Eإ� �ً)pد�� دا�Gوه?ا ی

أن ���# أ�# م�ل ح�ام "/Rb�G، ی� *�ى *s�G ا�+�Nم ح�K ��@! أم م�$l ���!؟ م�$l ���! ی�ل 

  : وا��%م، $�ل@�E ��ة ور@#، س���� ا���ی� أ@+E آ< م��# ��س�ل اA @��# ا��%ة 

  " .ا
 ورس��1 : ی� أ�� ��� م�ذا أ�[.� )�0�G؟ �Jل" 
 )�X;ورد "! ا(  

   #��N�+/ی� M ا��0س KuNن م; ،M ؟!@�� Kدرج�ت ا�/�25)، ه< ه� ح� E�@أ E�@ ل�ی l$ه?ا م�

  .مD ا;آ_�ی) ا�(/�س+) M مD ا;$��) ا�(/��$) ، ، ا�\�ع ج�ء مD ا��� ا��Nی�

  : �� وOg م� ��ء �� �Jة ا��jkب إ���� ���/ً� 

�� ا��Hه��� آ�/( ���1 �6س�م ���د و� ه� �* ل أذى �Jی{ " : ی�Gل ��N آ/�wب ا���� ا�?ا*�ـ)  

��*�	� ، Yس�L� ل م�0وم� ا�س�م *�ح-(# آ��F ج�ًا، إذا  "و�� ا�س�م �gرت ���1 ���ث.�� ���د 

ه?ا ا��ی	 "��2# �>?ا ا��ی	 *N�ل ح�ب $�یk آ�>�،  ا*-# إ�E ا��2 ��< إم����*#، وح�0(� آ�ن ی�2رب

 (�0X��� #س%م آ�dوم) ا�Gل م�Nح��# ی Kأن أس� �N� (�0Xح�رب ا�� �)وح�0.  

وه� "! ا�G�G2) آ�ن @(%ً$� "! ا�\�<، آ�ن " ه� @(%ق اdس%م : " �?�j ح�0(� ی�Gل ��N ا��N(�ء  

/�wب ا���� أرادوا أن ی��F2ا ه?R ا�Nَْ(G�َ) "! "�رع ا�+�ل، @�ی� ا�(�F�0	، $�ي ا��0F)، "�NF آ

  .ج�(# إ�E ا�N(�G) "! إی(��# 

  :ا�]�ق ��� ا��]�ق وا���jف 

ی-1 أن *�N(�ا أن ه�0ك "�$ً� د$�Gً� ��	 ا�/+�ف وا�/��ق، ا���dن إذا *+�ف خ�ج @	 ، أی>� ا;خ�ة  

  :$�ل *E��N، ا��س�

<�ًjَوَس �ًBُآْ� ُأم�.َ�ْ*َ�َ Gَ�ِEََوَآF  
  ) 143: س�رة ا��GFة اYی) ( 

ه?ا ا��ج< وْس� ��	 : مE0N وس� ��� وْس�، إذا آ�ن ح�ف ا���	 س�آ0ً� أي �(��ن م/�س�، *�Gل  

أي مN/�ل M إ�E ا�/>�ر وM إ�E ا�ُ-F	M ، إ�E إ���ق ا�(�ل إس�ا"ً� وM إ�E مN0# ، رج��	، أم� وس�
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ا�(V�G، "��َ�َس� ه� اM@/�ال، وا�G�G2) داp(ً� وس� ��	 *G/�ـ�ًا، M إ�E ا��(�ل ا�((�V وM إ�E ا�/>�ر 

 	�"�{.  

">?ا ا����2! ا�-��< �K ی�	 م/+�"ً� �< آ�ن م/��$ً�، "�bن ا�/+�ف ح�آ) أ"�G)، ��0(� ا�/��ق ح�آ)   

وأن *G/���ا م	 ا�/��ق، آ�(� زدت م	 إخ%صj، ، @(�دی)، وأ�� أه�K�� 1 أن *N/F�وا @	 ا�/+�ف

/j، زدت م	 �ْ?�j و*j/�25، زدت ���j "! }�1 ا�V$��* K�N، وآ�(� أخ?ت "�@ً� زدت م	 اس/�Gم

و���E�@ #� VU ح��ب "�وع ا��ی	 ا;خ�ى "G� و$VN ���/+�ف وا���U، و��Nذ ��A ، م	 "�وع ا��ی	

آ�ن س���) م�ا$l م/+�") ، وM س�(� "! @��ر ا�/��l، م	 ا�/+�ف، وM أآ/(�K أن *�ری. ا�(��(�	

�</NF*  ا�/+�ف 	@ M ا�/��ق 	�2 @F� 	2� ،("�+/م >N" ردود.  

و$� ذآ�ت ��K م	 $F< أن اA س��2F# و*S !" E��Nی/�	 ا0X/�	 ی0>��� @	 ا���U "! ا��ی	 ، وم	 أدق   

أن ا�(��U! یbخ? ُآِ��) م	 ُآ���wت ا��ی	 "�-�N>� ا��ی	 آّ�#، أو یbخ? "�@ً� م	 : *�Nریl ا���U "! ا��ی	

  .	 "�-�N# ُآِ�َ�) م	 ُآ�w��ِت ا��ی	، أو یG/N� �N"��" ��\# "�ق م�Gم# ��_��، ه?ا ��� "�وع ا��ی

 a[�ل ����ض�	ا ا�Eإ���� ه:  

   R�)� ،	�0س �\@ R�)@ %ً�{ ا�/+ّ�ف وا�/�ّ�ق، �� أن 	$�� ���ا���ق ا� !" ��Fم_< م Kری�bس (G�G2ا�

@\�اE�@ �ً�p ح��ب ا��%ی� ا;خ�ى ">?ا ص�ر  �\�< م/�ازن *�ّ�ق، أم� أن *�N� �َ)0 ا��%ی� �(�ًا

م�ضً� خ+��ًا، "��/+�ف �(� ��� }N�F!، �(� ��� مE�@ 1��-� �F50 ح��ب ج��1، ��	 ا�/��ق 

#�G@ �)0م/�ازن، "��(/��ق ی !N�F{ �)� ،#F�$ �)0وی ، E�@ >GNی# *�ازن، أم� إذا �(� ا���" ،#�)@ E$وی�

�(� ا�E�@ 1�G ح��ب ا�GN< ر�(� و$�0N "! ا��f�$)، وإذا �(�  ح��ب ا�1�G و$�0N "! ا����+)، وإذا

ا�GN< وا�1�G و*��lw ا�G" >)N� ض��0N ا���2ة ا����� "! ا��G< وا��Gل، وإذا آ�ن ه�0ك "! ا�K��N اdس%م! 

  .ص�2ة "bخ+� �!ء ��\�E�@ R ه?R ا���2ة ا�/+�ف M ا�/��ق 

  :�rJ إس�م &	� 

أح�اث م_��ة، "?ات ی�م Mه1 آ(� ی�Gل آ/�ب ا����ة خ�ج ه?ا ا��ج< "! $�) إس%م ه?ا ا�����)   

، ا�N(%ق م	 دارR وس��# @�G*�@ E# م�((ً� وج># �+� دار ا;ر$K ح�� آ�ن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

و��� م	 أص��2# ا�(sم�0	 ی?آ�ون اA ه�0ك، و"! ا�+�ی� ی�� K�N� R�G	 F@� اA "��ى م%م#2 */�ّ-� 

إ�E ه?ا ا����� ا�?ي "ّ�ق أم� : إ�E أی	 ی� @(�؟ "�-�F#: " وی�Gل، و�G�" ،()G/�ب م	 @(� �bسً�

 #�/$b" �</<�S 1ّوس�# أح%م>�، و@�ب دی0>�، وس ،kی�$ " Kأس� ��0# $Nأن ه?ا ا�?ي ی 	m �)@ ���س�
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*(�مً� أن ا�	 و�K�N ی�Nف " إن *�	 "V�N "� ا�%ت وا�fNى ;��أن �j�N� ،j صbFت: " أی�G" ،�ً5ل �#

 �<N$ی2/(< و K� #�; ،أخ�ى (<ج Eإ� �)@ رٍة *��ي زم�م�FN� ل، "�0>! ا��2ار�G0! م� یNب ی�w+ا��

أK�N* M ی� @(� أن أخ/j وزوج>� $� أس�(� و*�آ� دیj0 ا�?ي أ�V @��#؟ أخ/# "�}() �V0 : " ا�\�ی�، $�ل

و@�ی0َ#، وه�?ا *�ج# إ�E دار أخ/# ����ي  م��# و��ار ا;ر$K، و$� ا$/K2 ا��+� داَرR: إًذا، ا��+�ب

أم� خ�Fّب "��رع إ�E م�bF $�! "! ، @(�: م	؟ $�ل:" مN>� ا���2ب، $�ع ا��Fب $�@ً� ره�Fً�، و$�<

ا��ار، وأم� أخV @(� وزوج>� "G� اس/R%FG ��ى ا��Fب یU\�ه(� ذه�ل ا�(��جbة، و�V0� o0* K ا��+�ب 

ی() ا�/! �>� Sی�ت ا���X V2* �<*bFّ�" A>� م	 ��ة خ�">� م	 @(�، "! ه?R ا�U(�ة ا��اه() ا����2) ا���

M �!ء، إ�>� �-�ى : أج���) س(VN ص�ت $�اءة ( م� ه?R ا�>�0() ا�/! س(VN @0�آK؟ : $�ل @(�

أرأیV ی� @(� إن آ�ن ا��2 "! ��� دیj0؟ و�K : $�ل س�N�، س(VN أ��(� صbF*(�: وأح�دی�، $�ل �>(�

@ 1X�" ،�)@ #�<)وی��ی#، ��# "! @��0ا�#ی R�ّ-أي ، وأخ? ��أس# ی ،Rر�ق ص�" oأرضً�، وج� R�Gأ� KX

أن آ< ا��U5 ا���0! ا�?ي "! @(� صE�@ #wF زوج أخ/#، وح�G* �)0�wمV أخ/# �/�ا"D @0# أص��/>� 

أ*E�@ !0��5 إی(��! ��A ، ی� @�و اA، �+() أدمV وج>>�، @0�p? ص�حV �# وآ�b>� ��ق س(�وي

  ". "�a! أ�>� أن M إ�# إM اA وأن م2(�ًا رس�ل اA ، �؟ أM م� آN"�" %ً@�" V0<ا;ح

 ��y� OJ�	ا�:  

ه?ا ا�M�"�ع ا�\�ی� ض� ه?ا ا��ی	 ، ه�0 ح�< ا�/F�ل، ه�0 ح��o�� !" V @(� ح�دX) ��یF) ج�ًا  

آ% : م� "�>�، و*-�F# أخ/#ه�ت ا����2) ا�/! آ�G* �)/0أان �>� ;��u : " ا�-�ی� *�$0@ ،l�p? $�ل ;خ/#

�w<+*ا�(+ّ>�ون، اذه1 وا�/�< و Mی(ّ�# إ M #إ� " ��ًwmآ�ن إ���ً�� م��ً�� م� >��$ >F$ ،�)@ �w�U*

 �w)2وأن م Aا Mإ�# إ M #أ� �إ�0! أ�> ،>@�" Vم� أ� >N"ج># ا�� Vا��2، ح�0(� ص�ح �ض >{�F��

  :�د إ�E أخ/#، ویbخ? ا����2) ِم	 ی�ی>�، وی�Gأ "aذا "�>�وی(U�� �)@ !5/�<، ویN" ، رس�ل اF* ،A�ل

 1+F * %0َْ̀ َ̀% *َم� َأْ/Gَ�ْ�َ&َ �.َ�ْeَ اsَ�ْ0ُ�َْن ِ�َ� kْْ� َی	ِآَ�ًة ِ�َEْ�َ �Bَواِت * ِإ��	َB�ْرَض َوا�Lَ�ْ2ََ�َ: ا �ْB	یً� ِمeِ.ْ�َ

� ا��Bَ	�َواِت َوَم� ِ�� اLَ�ْْرِض َوَم� َ�ْ�َ.ُ�َ	� َوَم� َ�8َْ( 1ُ�َ َم� ِ�* ا��Bْ�َ	ُ� َ&َ�% اْ�َ*ْ�ِش اْسَ�َ�ى * اْ�ُ*َ�� 

  ا��1ُB َ�� ِإ1َ�َ ِإ��B ُهَ� 1ُ�َ اLَ�ْْسَ	�ُء ا8ُ�ْْ�َ.%>* َوِإْن َ�Hَْ�ْ� ِ��0َ�ْْ�ِل 1ُB/Rِ�َ َیْ*َ�ُ� ا��B�D َوَأ2َْ]% * ا�[Bَ�ى
  )8-1: س�رة }# اYی)( 

  :وی/��a" Dذا "! ه?R ا���رة  

�َ�ٌ� َأَآ�ُد ُأeَHْ�ُ�ِ ��َ�[ِ2ْى ُآ#F * 'ٍ[ْ/َ Nِإ/Bِ.� َأَ/� ا��1ُB َ�� ِإ1َ�َ ِإ��B َأَ/� َ��ْ&ُ�ْ ِ/� َوَأJِِ� ا�Brَ��َة Eِ�ِْآِ�ي ِsَ �َ&َ�B�ا� Bِإن

 %*َ�ْ�  ى>َ�َ�� َیGَB/B rُ َ&ْ.َ�� َمْ� َ�� ُیْ�ِمُ� ِ�َ�� َوا�mَ�َB َهَ�اYُ َ�َ�ْ�َد* ِ�َ	� َ
  ) 16-14: س�رة }# اYی) ( 
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M یUF0! �(	 ه?S Rی�*# أن : و$�ل، س���� @(� ص�ر إ���ً�� Sخ�، @��� ا����2) و$�wF>�، و�>� وا$�ً�  

س���� خ�wFب �	 ا;رت خ�ج م	 م�zF# ، وه�ول ص�ب ، ی��ن �# ��یj ُیFN� مN#، د���! @�E م2(�

�ً2pاس/-�1 ، @(� ص� �G� A@�ءأ�\� ی� @(�؟ "� ا�ا� D)س �$ �<" ،j� Aد@�ء رس�ل ا :  

�ْ�ٍ# َأْو ِ�ُ*َ	َ� ْ�ِ� ا�Bjkَ�ِْب �Jََل" َ ��ِLَ�ِ Gَ�ْ�َِإ �ِ�ْ�َ�ُBْیِ� ا��Eََه Dz�َLَ�ِ ْسَ��َمRِ�ْا Be&َِأ B��ُBِإ1ِ�ْ�َ  ا�� �	َ�ُB��ََوَآ�َن َأ

 �ُ	َ&ُ. "  
  )أخ�ج# ا�/�م?ي @	 ا�	 @(� "! س#00(

  :��� ه�Eا ���ن ا��

ی� رس�ل اA أ���0 : وح�0(� ا�/F0��� �)@ EG! @��# ا��%ة وا��%م، $�ل ��F0! @��# ا��%ة وا��%م  

، ��E ی� ُ@(�، وا�?ي ���! ���R إ��E�N� K ا��2 إن ِمُ/K وإن ح��ُ/E�@ :K ا�2ّ� "! م(�*�0 وم����2؟ $�ل

، ���0ج	 مN� ، jN� أن ُآ\l �# ا�Uِ+�ء"��K اMخ/��ء إذًا؟ وا�?ي �j_N ����2 �/��ج	 و: "�Gل @(�

(Nا��0ص (G�G2ورأى ا� ،#F�$ Eل ه?ا ا����2! ا�-��<، ودخ< ا��0ر إ��$ : #�" Vأ*�ك م���ً� ج�� 	� Aوا

  " .���ُ��� إM ج��d�� #�" Vی(�ن 

�م، ��	 ا�K�N، وا��2ل، وا�N(<، "��K�N ی�رث ح�Mً، وا��2ل ی�رث ا�j�?� :0 ی�12 ا�/��) X%X) أ���ء  

>)Nا� 	أ��اع: $���ا، @ (X%X ه� ، >FG/�)ی() "! ا�f@إص%ح "! ا�(�ض!، وإ$%ع "! ا��2ض�، و.  

  م� ا��� �� هEا ا</�0ب ا��yیz ؟

1ُ.ْ&َ 1ُBَل، َ&ْ� َأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َرِض� ا���Jَ :ِس؟�B.َمْ� َأْآَ�ُم ا� �َB1ِ�ْ�َ َوَس�&َ ��Bا�� %B�gَ D��ِB.��ِ #َ�Jِ ل�J " :

Lَ�َْآَ�ُم ا�.�Bِس ُی�ُسN��ِ/َ Oُ ا��1ِB اْ�ُ� َ/�Jَ : D��َِل . َی� َ/B��ِ ا��1ِB َ�ْ�َ' َ&ْ� َهEَا َ/ْ��Jَ : Gَ�ُLَُ��ا . َأْآَ�ُمُ�ْ� َأْ��0َُهْ� 

 1ِB1ِ اْ�ِ� 2َِ��ِ# ا��Bا�� D��ِ/َ �ِ�ْ1ِ اBُ��ا. ا���Jَ : Gَ�ُLَ�ْ/َ اEََل . َ�ْ�َ' َ&ْ� َه�Jَ : ؟�/ِ��ُLَ�ْ�َ�َ*ْ� َمَ*�ِدِن اْ�َ*َ�ِب َ

  " .kِ�ََ��ُرُآْ� ِ�� ا�Hَ�ِْهB��ِِ� 2َِ��ُرُآْ� ِ�� اِ�ْس�ِم ِإَذا 0ُ�َُ��ا : �Jََل . َ/َ*ْ�: �Jَُ��ا 
  )أخ�ج# ا���Fري @	 أ�! ه�ی�ة "! ا���2| (

  Kآ�ل أح�Gی �خ�؟ $S �ً@�"�"�@# ا��1 ا��Gا� E/@\�) أ: م� ا�?ي ح�< ح 	ی(�ن ��dه?ا؟ أی��ن ا >GNی

وض�2ه�؟ أی�خ< اdی(�ن إ�E $�1 ا���dن "! }�") @�	؟ "����2ة أ�K ی�/N	 �K< "�@�ن ���ح�5ا 

ا��2 ا�?ي ج�ء �# م�سE؟ وآ�l ا��F�Gا "-bة م	 ُأ��ٍس یN(��ن ����| ا�ُ��� إ�E ُأ��ٍس $� Sم�0ا "! 

>$ K� Sم�0ا مD م�سE ه�دهG��� K/< وا���1 وا�/N?ی1، أ@�E درج�ت اdی(�ن؟ ;ن "�@�ن ح�K�@ �)0 أ�

  :"(� زادوا @	 أن $���ا �#
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 ��َ/ْN ا8َ�َْ��َة ا� YِEِ0ِْ$� َه�َ �	َB/ٍض ِإ�Jَ )َ/َْم� َأ �ِJْ��َF * 1ِ�ْ�َ&َ �.َ�ََی�َ/� َوَم� َأْآَ�ْه�jَ2َ �.َ�َ �َ[ِyْ�َ�ِ �.َD��َ�ِ �B.َمsَ �B/ِإ

B8ِْ� َوا��D�1ُ 2َْ�ٌ� َوَأْ�0َ%>ِمَ� ا�  
  ) 73-72: س�رة }# اYی)( 

  ه# ا�*��ة �� ا���gل إ�% إ)�ا�J ا�ی	�ن ا�eم� ؟

أح���ً� ا���dن ی��j س�Fً% }�یً% ج�ًا ح/E ی�< إ�E ، وأرج� أن ُی�>K آ(� أری�، ه���N* �0 أ$��#  

Aی�ت اS !" �Oی(�ن، س�0ات *�� س�0ات ی��dا ،Eإ� R# وه�ا��� �ی(�ن،  وی-�هdإ��ا$) ا Eأن ی�< إ�

وأح���ً� *G0�ح إ��ا$) اdی(�ن "! $�1 مsم	 "! و$V $��� ج�ًا، "(� ا�N%$) ��	 ه?ا ا;م� ا�+�ی< 

  و��	 ه?ا ا;م� ا����G؟ 

ا�-�اب د$�� ج�ًا، "! ا���dن @��0 اس(# @��0 ا���ق، وM أ@0! �����ق أن *�Gل ، أی>� ا;خ�ة  

D$آ%مً� ی+��� ا��ا ،" Dأن *��ن ص�د$ً� م R�ق ا�?ي أری�أ@�0# إ}%$ً�، ا�� M ق�خ� ���S ا م�>�م?<

���j "! }�1 ا�G�G2)، أن *��ن ا�j��@ (ً���� (G�G2 ج�ًا �M ��2 *�0م ا���< إ�E أن *�< إ��>�، 

��/��FN @	 م�ى ج�ی) ا���dن "! }�1 ا�G�G2)، و@	 م�ى ، وی�/�N� >)N ا��N(�ء آ�() ا���ق

" Rم إص�ار�u0"! ا� 	ق أح�ق ا�(�اح<، �2�ذا زاد ا��a" ،�<"�@# إ���ى ا��م 	و@ ،(G�G21 ا��{ !

ا��Nم M ی(�	 أن �N+! }��1 اdج�زة إN� M� أر�D س�0ات "! ا��راس)، "! ��N ا�F%د ا��ا$�) 

ر���G)��� (Nس ا�(�دي *�Nف أن ه�0ك ُأ��ًس� م/��$�	، �?�j *�(| ;ح�هK أن ی-/�ز ه?R ا;@�ام ا;

�_%X) أ@�ام، ��	 �2	 ��o ��ی�0 "! ا��u0م ا�/��N(! إ���ن "! و$V $��� ج�ًا ی�0ل أ@�E �>�دة، ">?ا 

+��: ا�رادة وا�]*#، �Rذا َ&ِ�� م� إ/��ن " : م�/�2<، ��	 اA س��2F# و*E��N آ(� ی�Gل ��N ا��N(�ء

� ًا �ً���& �ًJ g ،�ًJ g #JUا �j*م� < ی ���ی )Jو �� Y�j&ی#  أ�+ )Jو �� " �N� ل�$ j�?�

  " . و��� �	� g ق ، ا�	�ا�z ا�ُ*��� < �	� س�:"  :ا��N(�ء

م�X%X !�@ E5ن س0)، وح��! م���j، وإ���ن : ی�Gل �G" ،j� *-� أح���ً� ��ً�� دخ< إ�E ح�G) دی�0)  

أ�>�، "aذا ه�  Sخ� �K ی(� @�E م-�z# إ�E ح�Gٍ) م	 ح��Gت ا�K�N أو ح�Gٍ) م	 ح��Gت ا�/���) أآ_� م	

�Fس 	)� M ق�ص 	ة �(�FN��" ،(0س 	أو @\�ی 	س�0 �\@ #��@ E5ی��ق ه?ا ا�?ي م �ًG�ّb* �w�b/أي ، ی

وِم	 إآ�ام ، رأیـV م	 *�"�ـ� اA، أن A رج�Mً إذا أرادوا أراد، آ�(� ازداد ص�$j رأیV م� M ی��wق

: �Gة ا�/! *-?ب ا�(sم�0	، و$� ورد "! ��N ا;ح�دی�اA، وِم	 *bی�� اA، وِم	 ��� اA، وِم	 ه?R ا�

  " .م� أ$ٌF@ >F� E�@ ر�# إM جN< $��ب ا�(sم�0	 *��0ق إ��# ���(�دة وا��ح() " 
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 �r*م� أم�اض ا�:  

، ا�(-�م�) *0N! م-/(M D ی/�0ص| "ا�(-�م�)"و��	 اس(# �+�l ، "! ح��*�0 ا�(�Nص�ة م�ض خ+��  

 Rد��* D)/-ًا، م�أ� Rأ"�اد %" #Fم��س Eذا*# وإ� Eم0# ی0/(! إ� �آ< واحٌ D)/-دئ، م�F)ا� M |���)ا�

ی�0N# م	 أم� ا��0س ��j�?� ،�ًz م(� ی�Gل @	 ا;ذآ��ء ��� ا;*��Gء أ�>K ی(���ن $�رة @�E ا�/�ّ�ن 

 K<أ� Rو�N�أ ��F@ Dأ$�ب ا��0س إ��#، وإن ج���ا م K<أ� Rو�N�ا��0س أ 	م �زیٍ Dإن ج���ا م ،(F�-@

 K<أ� 	ّu* E/�0ا @��>� حXدئ وأ�F)ا� R?ا ه��w_)* (0�ّNدئ م�Fأص�2ب م Dأ$�ب ا��0س إ��#، وإن ج���ا م

  . م	 أص��2>�، ه?R ا�(-�م�) أو ه?ا ا���0ق ه� ا�?ي یsخ�O �\� ا��2 

�% ه ای�1 ��  :ا�*�J# ا�	��yب �����ى 

م�وءة، ص�دق، $�F# رح�K<� #0��  #� Dْw$�/" ،K، ص�ح1، إذا وج�ت ��ً�� M ی�ّ�!، M یG/N� ����ی	  

 j�?� ،ی(�نdا Eإ� Mإ #Fد ص�ح�Gی M ��ُ�ُ، ;ن ه?ا ا�	م�0s)ر ا��Fآ 	م0# أن ی��ن م �ْu/خ��، وا� w>آ

Kأس� �ا��%ة وا��%م رجً% $ #��@ !F0ل @��# ، وآ�ن "! ا�-�ه��) ذا أخ%ٍق @���)، �(� رأى ا��G"

  : ا��%ة وا��%م

  " .َ( َ&َ�% َم� َأْسَ�ْ]َ( ِمْ� 2َْ�ٍ� َأْسَ�ْ	" 
  )أخ�ج# م��K @	 @�وة �	 ا����f "! ا���2| (

إذا رأیVَ ، ا��0س "! م��2 م� ��	 أ$���K<p، و"! م��2 أ@(��>K، و"! مK<*�$%@ ��2، أخ�ا��0 ا���ام  

"! إس%م# ص�حـ1 ا�(�وءة ا�?ي b* Mخ?R "! اA ��م) KpM، إن رأیV ، ا�\�� ا���دق ا;م�ــ	

"�<� ه?ا ا���� أصDْ){�" ، |F �>?ا، ود�E�@ #w اA، ;�# إذا أس�K وSم	، أو "! إی(��# *���Gًا، *���Gًا

  . "! خ�م) ا�(��(�	 

 1�  :ا�* اوة ���ن ��	� أ ا�Eي ی*�.10 ا�`�k و��' �Eا

ومN# س�lٌ ، ��%م ���(�0سFـ) @0�م� ج�ء ُ@(�� �	 وه1 إ�E ا�(�ی0) ��G/< ا�F0! @��# ا��%ة وا  

ی� رس�ل : " و@�ف "! وج># ا�\�، و$�دR إ�E ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م و$�ل، ورRS @(�، م�(�م

وا
 د2# "  :م�ذا $�ل @(�؟ $�ل، ح�0(� أس�K ُ@(��، وا��G) *�N"��>�  " اA ه?ا ُ@(�� ج�ء ی�ی� ��ًا 

  ". . Y وه� أ�Nz إ��B م� �*� أو<دي وا�e.kی� أ�Nz إ��B م.1، و�2ج م� &، ُ&	�� إ�% ا�.��
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  K�� إن : أ$�ل ،#Nواص+�| م ،Aا Eرأی/# *�ب إ� �� ،�pًf</م� �Gً"�0"�جً�ا م 	ی�و�ا ���إذا آ�ن ا�\�� @

K<*دي ا;���ص �?وا�N* M jأ� j��)م0ً�، @%م) إیsم V��" (Fّ2م #� j5U� 1�G0ی K� ، دي�N* 	و��

<" �<0@ Dذا رجa" ،K<*ی(�ن ا*-�ه�dم) ا%@ R?<" ،�ًGأخ�ك ح �.  

  :ا�� ف م� ا� روس 

، أرج� اA س��2F# و*E��N أن ی�"�0GO ج(�Nً� إ�E م�N"/>� وا$/��ء م��N(>�، ه?ا ا����2! �# $�) }�ی�)  

 �p�G2ا� R?أن *��ن ه M ،س��ك Eإ� �p�G2ا� R?1 ه�G0* أن E��N*��2# وFس Aم�ة أرج� ا �N� وم�ة

  . ��Gؤه� �0(� �>� و$V ا���اغ، @0�G* M ?p�م وs* Mّخ� ح�p�G *�ری��) 

  #)<" !" 1N/� >�" >آ 	ًا @��$ Vا�/�ری. م� ، أ�� أ@�ض 	�12 م� 	2� ،	uس�ء ا� !" DG� �$و

 �ًN"ی(�ن دdا E�0 إ�N"�* �<�N�" ا����2ت R?خ? هb� 	20" ،�0��@ �ًzF@ ض @(� آ�ن�Nًا ��0، و�f"آ�ن ح�

  .ح_�_ً� 


   رب ا�*��	�� وا�8	  
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@(%ق اdس%م ور@# ) : 7- 2(ا��رس  - س���� @(� �	 ا��+�ب  -س��ة ا�����ء ا����ی	  -ا����ة 

،Aا Dاد�# م 

  17-01- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  /��ن أ1�g ؟�آ�O ی.�% ا

�(� خ+1 ه?ا ، رس ا�_��! م	 س��ة س���� @(� �	 ا��+�ب رض! اA @0#مD ا��، أی>� ا;خ�ة ا���ام  

أی>� ا��0س، �G� رأی/0! وأ�� أر@E : " ا�����) ا�E�@ K�uN ا�(�F0، أ�EG خ+F/# ا�(\>�رة، "aذا �# ی�Gل

KX یf0ل ه?ا ا�����) م	 @�K0� " E خ�Mت �! م	 �0! م�fوم، �5F$ ��u) م	 *(ٍ� أو م	 ز��1 

	�� �F0)ا� K<ا��U/ده\) ا��0س واس ، �F@ ���ا����2)، وه� س� �م أح�G/؟ ی#/F+�� ه?ا ا��%م ($%@ �)"

م� أردت ��Eا ا���م؟ وم� &���jk��� 1�J؟ وم� ، ی� أم�� ا�	�م.��" : ا��ح(	 �	 @�ف، وی�Gل �#

أ/( أم�� : ویG8 ی� ا�� &�ف، ��2ت �.]�� ���0( ��: " م.�س��1؟ وم� س��1 ؟ ���0ل &	�

  " .�	� ذا أ�$# م.G؟ �Lردت أن أ&���� J ره� ، ا�	�م.��، و��' ��.G و��� ا
 أ� 

"bح�آK ی��ن "! أول ح��*# ��ً�� مU(�ًرا M أح� ی�N"#، }��1 م�رس) أم�# أْن یbخ? �>�دة @���)،   

�N� ، ا��0س E�@ #�/ا ی?<� #�N� ،(�@�)/جMا #/)�G� �N\وی ،��Fم_ً%، دخ�# آ �Fً�F{ |F��" E�0ا ی?<� #

و$� "w5< ا�N-" #��@ A# �>?ا ا�(R?<� ،1�0 ا�\>�دة، �>?ا ا��خ<، وه�0ك *-�ر ، أ�# آ�ن ���ً� "��Gًا

  ">?ا ِم	 آ�� ا�-(�< ، "����dن إذا ��! م�ض�#، آ���ا "�Gاء "��روا أ���0ء

  م� ه� ا����# إ�% �Eآ�� ا�/��ن �.*� ا
 &��1 ؟

  E5ن "�(� م���dذا آ�ن اa"  KX ،وىbم #� o، و���و� #� oزوج)، و�� #� oو�� ،#"�Nی �أح M ،ً�ا�G"

: ی���Gن �#، *�5< اA @��#، وأخ? ا�\>�دة، و*�N	 "! ا����m)، أو ص�ر }�Fً�F أو م>0�ًس�، وأخ? ا��0س

 ،#��@ A5< ا" jوإ�(� ذ� ،#pآ�?� jأ�# آ�1 ذ� #��� Eإ� �u0س "%ن، "% ی�آ/�ر "%ن، ا�(>0�ا�

���dن آ�(� *?آ� م�ض�#، ">?ا ا�/?آ�� یKN� ��� E�@ #0�N اA @��#، وا���dن *V2 أ�+�ف اwf@ A ا

 Aا �وس%م/# �� Rوج<، "�< أم�.  

ی(�j خ�Fة "! م�ض�ع یk�N م0>� آ�یً(�، "�� أن �G+) دم *�_�ت "! أح� ��ای�	 ا�(.، ��0! @0�ه�   

�(� ، G� ذاآ�ة آ�! ، و"G� ذاآ�ة جpf! ، �� أن ا���dن اخ/< @�G#آ< م��Nم�*#، وGَ�َ�َ� ذاآ�*#، ">�0ك "
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@�د �# م2< "! ��/# مD أوMدR، أصF| م�2# "! م�/\�E ا;م�اض ا���GN)، و�� أّن إ���ً�� و$D �# ح�دث 

 Aأ�+�ف ا V2* ن���d�" ،ي ���� آ< �!ء�Gد ا���)Nس��، وأص�1َ �\�< "! ���# ا;س�<، أو "! ا�

  .@wf وج< 

"����dن M ی�u0 إ�S Eخ� أوض�@#، داp(ً� ی�جD إ�E أ$< أوض�@#، إ�E ��ای�*#، "aذا أ$�م م�از�) ��	   

  :�?�j داp(ً� *?ّآ� $��# *E��N، ی�ى "5< اA ا�K�uN @��#، ا�F�ای�ت و��	 ا�0>�ی�ت

<�ً	�Wِ&َ Gَ�ْ�َ&َ 1ِBَوَآ�َن َ�ْ$ُ# ا��F  
  )  113: س�رة ا���0ء اYی) ( 

، خ< ا���dن إ�E ��/#، أو خ�ج م0#، رأى ���# }��G)، م��F2)، مfNزة، م��م)، ه?R آ�>� �KNإذا د  

أ�KN اA �>� @��#، رأى ص2/# *�م)، أوMدK<� R سF�{ (N))، س��*>K م2(�دة، زوج/# *�ض�#، "�< 

R�َوزی j�)ل ا�bخ��، س R�ِل ا��زی�: " أم�G" ؟j�ِ)ا� 	َم :j�ِ)ل ا��G" ،Vأ� : >� ، M #� آ�ن 	م j�)ا�

  " .��V یsوی#، وزوج) *�ض�#، ورزق ی���# 

ه?R ا�(�از�) أج�وه� داp(ً� ��	 ا�F�ای�ت وا�0>�ی�ت، م	 أج< أن *12 اwf@ A وج<، �?�j ی�Gل @��#   

  : ا��%ة وا��%م

  " . ��Nا َأْهَ# َ�ْ�ِ�� ِ��D�8ُ َأ�N��ِا ا��1َB ِ�َ	� َیEُyْوُآْ� ِمْ� ِ/َ*ِ	1ِ َوَأDz8ُ�ِ �/ِ�N��ِ ا��1ِB َوَأِ�" 
  )أخ�ج# ا�/�م?ي @	 ا�	 @�Fس "! س#00(

"��KN0 ا�(�دی) E�@ K/* M ص�حF>� إM ���>�ى، ;ن ا�KN0 �% ه�ى " *(�م ا�N0() ا�ُ>�ى : " وا��N(�ء $���ا  

  .*D+G0 ���(�ت، ��	 ���>�ى *�/(� إ�E م� �N� ا�(�ت 

  :	� �	� ی�ض� ا
 م� &�م� ����: ا�	�م� ����O ا�.*

م�ة ح�0X! أخ، وه� رج< $�م ��a\�ء م\�وع خ��ي، مN>� *�ری1 م>0! ���/��ت ا����Gات، وآ�ن   

ا�V�F "! مG+0) را$�)، "��ن X(0# آ�Fً�ا، "�< "/�ة "�# */K�N ا����})، "G� *��ن م/���O) "/��� م0/-)، 

)� V�Fم ا�w�$ ا�?ي 	1، وه?ا ا�\�� ا�(�2O�{ >)@ وه?ا E�@ Kأ$�م�ا �# ح�< *��ی ،Rfw<وج Kض� H�F

أ�� G� : M� أ�V�G آ�() ا���دت �>� م	 ��	 آ< ا�(/��(�	، $�V �>?ا ا�(�2	: ه?ا ا��G" ،>)Nل �! ���

أE�@ !0X إح���j، و��	 أد@�ك إ�E أن *\�� اwf@ A وج<، أْن جN* j�N+!، و�K ی-b* j�Nخ? م	 

  .ج(�N/�0 م��@�ة �>�ی) 

، آ�ن م	 ا�((�	 أن ی��ن وا$ً�� @�E ا��Fب، وی�u/0 م��@�ة �>�ی)، "0N�م� ی��م اwf@ A آ%م }�1  

وج< إ���ً��، وی-�N# ی� !+N�Mً م	 أن یbخ?، ی-�N# ی/��� K�Mً م	 أن ی�(D، ی-�N# $�وة، ">?ا "5< م	 

>G* M ،>وج wf@ Aأ�� م/��ق، �< $<: ا : ��{b" ،Rس(| �! أْن أذآ� Aوس(| �! إّن ا ،Rذآ� !" !����
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أن جN< ا�>�ى @�E ی�ي، وه?ا م	 "5< اE�@ A ا���dن، "����dن آ�(� *�"�ت �# ا�KN0 ��?وب ���ًا 

  .wf@ A وج< 

 1�  :إ�2ص &	� وم�eا

*/E�2 ه?R ا�\���) ا��?ة ���) ��درة، ا���dن داp(ً� "! ا;@K ا;��1، إذا *��ق ی��F# ا��Uور،   

وه� "! $() ا�(-/(���a" ، R?<" Dن M ی�/+�D ا��Uور أن ی/��< إ��#، زم ا�(/��$�	ا��Uور م	 ��ا

����) "?ة، "G� دخ< اdس%م ���2وة ا�F0! ا�U��F)، وصF2# ا���ام، آ�ن دخ��# ح��Xً آ�Fً�ا، وآ�ن @��# 

  : ا��%ة وا��%م ی�Gل

 "�َ�ُBْیِ� ا��Eََه Dz�َLَ�ِ اِ�ْس�َم Be&َِأ B��ُBِإ1ِ�ْ�َ ا�� �	َ�ُB��ََل َوَآ�َن َأ�Jَ ِب�Bjkَ�َْ� ْ�ِ� ا	َأْو ِ�ُ*َ #ٍ�ْ�َ ��ِLَ�ِ Gَ�ْ�َِإ �ِ�ْ

 �ُ	َ&ُ . "  
  )أخ�ج# ا�/�م?ي @	 ا�	 @(� "! س#00(

*�ك أXً�ا : و�(� دخ< "! اdس%م ص�ر ا�(��(�ن یFN�ون اA ج>�ًا �N� أن آ���ا یFN�و�# س�ًا، إذًا  

  .واض�2ً "! إس%م# 

ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م �N/# �����روق، وا�F0! @��# ا��%ة وا��%م إذا �VN ، ه�0ك �!ء Sخ�  

إ���ً�� ���) @���) ">! ح�، ;�# "�ق �aس%م# ��	 ا��2 وا��F}<، و��	 ا�(%ی0) وا�(�اج>)، وآ�ن ه?ا 

� ا��ح!، *��S�$ |Fً� ا����2! ا�-��< @(%ق اdس%م یG/�ح @�E ا��N� !F0 اM$/�اح�ت "�f0ل �>

ه?R م�fOة أیKX ،�ً5 ی�F| ه?ا : ُی/�E إ�E ی�م ا���Gم)، وی�(��>� @�(�ء ا����ة م�ا"�Gت @(�، إذًا

  .ا����2! ا�-��< خ���) ا�(��(�	، وآ< ه?R ا�(f�ّات م� س(| ���Uور أن ی+�ف ح�ل ���# 

#، وإْن ج(�zً�� D م	 ا�(�ل، وص�ر ����0 و"! أی�م�0 إذا ح�wG ��� أ$< *���ق "% أح� ی�/+�D أن ی�ّ�(  

*E�@ E��N ا��0س، أو ح�zً�� #��0� �Gّ م	 ا��Gة ص�ر ی/�# �>� @�E ا��0س، أو *(�fw �\!ء م	 ا��س�م) 

 �Oم�ور م�Uور، وا��Uا� Rأخ+�ِر 	، "��/���ق م	خ�یYدري اfص�ر ی.  

أ@��wf اd�� Aس%م، "aذا ذهo)/�� �0F ا�wfNة  �G� آ�0 و��z�� �0ً� م?آ�رًا ح/E: " آ�ن ی�Gل، س���� @(�  

 Aأذ��0 ا R��� !" " Eض�" k�N* ،($O��/م >p�F$ ،م?آ�ًرا �zً�� ب "! ا�-�ه��) م� آ���ا�Nأّن ا� (G�G2ا�

 ،(U��� (��\، و"! خ�ی�� l���* !" ن�\�Nل، ی�)آ�1 ا� !" Eض�" ،�<*�$%@ !" Eح��*>�، "�ض !"

  .و"! ِ@�اء م�/(� 
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  م� ��0ل ی�&	� ���G | ًا ؟، م1���0 ا�	`��رة �� ا���ری� 

م� *�Gل ی� : " أن آ�(ً) آ��V */�دد @�E ����# آ< أو$�*# ، أدق �!ء "! ح��ة ه?ا ا����2! ا�-��<  

�(�ذا أ@+�V؟ �(�ذا مVN0؟ �(�ذا *->V)w؟ �(�ذا ا�/�(V؟ �(�ذا رض�V؟ �(�ذا " ُ@(� ���jO ��ًا 

w�{ ؟ �(�ذاVF5ًا��وأ� �ً)p@(� دا ���ال، "��sس #� l$؟ آ< م�V)؟ �(�ذا خ�صVG ،ل�Gل ی� : " ی�G* م�

  ".ُ@(� ���jO ��ًا ؟ 

وأ�� أ*(E�@ E0 ���! و@���K آ�(� *�2آ�0 ح�آ) أن �>�� A ج�ا�ً� ی�م ا���Gم)، �Kَ أ@+�V و��ك ��/ً�،   

) �N�* K< مN>� ذ�j؟ "aذا واح� م�0 "! ح�آ/# و�N* Kِ� أخ�R؟ �Kَ زوwجV ه?R ا��/�ة �E�@b درج)، وا�_���

"! ��اN�� !" ،#p#، "! �\�}�*#، "! ��/#، "! خ��*#، "! آ< م�$l ی��N# ی>�� wf@ A وج< ، ا���م�)

  .ج�اً��، ">?ا ی��ن إ���ً�� ��ج� اA أن ی0-� م	 @?اب ا����� و@?اب اYخ�ة 

  o�$ 	� l0ا��+�ب ": " $�ل، ا;ح 	� �)@ Dم V0رج<، $�لآ #�G� : !Nا�+�� م 	م�0s)ی� أم�� ا�

*�@�ن أم�� : "E�@ !O0@b "%ن "G� �m(0! ، س���� @(� ر"D ُدرw*#، وخ�� �>� رأس ه?ا ا��ج<، و$�ل �#

 ،!O0@أ !O0@أ R�)/�*أ 	أم�ر ا�(��(� 	مٍ� مb� >Uِ�ُ إذا E/ح ،K���@ >ٌFGم ،K�� ٌضw�N، وه� م	م�0s)ا�

خ? وا$/� : @�!w ����ج< ، "�(� @�د ��و�# م��G/#، و$�ل �#: أس�ً�، "�Gل @(� "����ف ا��ج< ��F5ن

وُ@�ُت مD @(� إ�M : ،#/�� E واA، و��0! أد@>� A ، وا���ف ، $�ل ا;حj��0� :l0 م0!، $�ل ا��ج<

اك ا�َ	 ا��+�ب آV0 وض�jN"�" �ًN اA، آV0 ض�<" Mً�E��" : رآ�/N	KX ، ج�o ی�2س1 ���#، وی�Gل

اA، آV0 ذ��ً% "wf@bك اKX ،A ح(�E�@ j ر$�ب ا��0س، "-�ءك رج< ی�/�N	 �j "��5/#، "(�ذا *�Gل 

  " .���j ��ًا ؟ 

  :��ص &	� &�% ا��&�� 

آ�ن یsّم ا��0س "! ا��%ة َ"َ��(D ���ءR " ج�wFر ا�-�ه��)، @(%ق اdس%م : " سّ(�R @�(�ء ا����ة  

م�ة ه�ول وراء ���N ُأ"�V م	 ح��u*#، وی�R�G @�!� �	 أ�! }��1 ، و�\�َ-# أص�2ب ا��l ا;خ��

#�b��" " :#F�-�" ؟	م�0s)ی� أم�� ا� 	أی Eإ� :#F�{$) أ�إ�< ا�� 	م �� ��N� ، Aم اwل �# @�! آ��G�"

�� أن @f0ًة ، وا�?ي ��N م2(�ًا ���G� :�2� أ*VFN ا�?ی	 س�-��zن م	 �N�ك، "�-�F# @(� ���(�ت: وج>#

VFا���ات ذه �{�\� ، (م��Gی�م ا� �)@ �<� ?" ُ;خ �رج) *��ق ح�آ�ن � (و��s�)�� #أي أن إدراآ

  .ا����ل 

  R��\� �ً)pل : " ودا�G* ذا�)" ،Aك اwf@b" %ًذ�� V0آ ،Aاك ا�<" Mًض� V0آ ،Aا jN"�" �ًNوض� V0آ

  " ���j ��ًا؟ 
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  :ا/�W إ�% 2`��1 م� ر�1 

ی� أ�� : " م	 أ@�E درج�ت ا�/�ح��، م�ة آ�ن مD أ�! م�سE ا;��Nي $�لس���� @(� آ�ن م�حOً�ا، و  

 w>آ #Nوخ�05 م ،#Nا��%ة وا��%م، وه�ج��� م #��@ Aرس�ل ا Dه< ی���ك أ��0 أس�(�0 م Eم�س

أ@(���0 ی0N! أن " ا�(�Nرك؟ ه< ی���ك أن @(��0 ه?ا آ�w# ُی�د� @���G� �0ء أن �0-َ� َآ��"ً�، M ��0 وM @���0؟ 

Eأ�� م�س #F�-�" ،�0، وص(�0، و@ِ(��0 خ��ًا آ_��ًا، : " "�>� $��ر�w، وص����ج�ه �G�" ،�)@ُ ی� Aوا M

 jاب ذ��X ی�0 خ�� آ_��، وإ�� ��0ج��أی E�@ Kوأس� " E@(� أم أ�� م�س ���أی>(� أآ_� @(ً% ص��2ً� س�

: "�-�p�$ �)@ #Fً%، آ��"ً�، M �# وM @��# ا;��Nي؟ س���� @(�، ص�ح1 ا�N(< ا�K�uN، ی/(E0ّ أن ی0-�

  ."ً�، رأسً� ��أس، M �! وM @�!أم� أ�� "� ا�?ي ���� �)@ o�R ��ددت� أن ذ�j ی�د� @�ّ!، KX أ�-� آ��"" 

م�ذا ��>K م	 ه?ا ا�(�$l ا�?ي و$�# س���� @(�؟ ��>K م	 ه?ا ا�(�$l أ�# ی�\E اA خ\�ً) M ح�ود   

u@ ف�Nوأ�# ی ،�<� ()uNا� R?ی�ى @(�# أم�م ه Mوج< و wf@ Aا ().  

  :م� &�ف /]�1 �0  &�ف ر�1 

أن أح� ا��0w�@ (��2# ا�p�$ !F0�ًا ��-�k ��-��) ا�_��_)، "bول $�p� آ�ن س���� ، $� ذآ�ت ��K ذات م�ة  

ل $�p� أخ? ا��ای) زی� �	 ح�رX)، وا�p�G� ا�_��! س���� ج��N، وا�p�G� ا�_��� س���� @F� اA �	 رواح)، أو

(���X 	�X%X !ا�_��� $���ا *�دد ح�ا� �p�Gوا� ،>/$ُ E/ح �<� >*�G" (وا�_��! أخ? ا��ای ،>/$ُ E/ح �<� >*�G" ،

  : و$�ل

 ���	� ���0�  هEا �	�م ا�	�ت ��g  J(     ی� /]' إ< ُ

  وإن ����B( �0  )�0ـــ(      إن �]*�� �*��	� رض�( 

KX أخ? ا��ای) أخ�آF@ K� اA، وإ�! ;رى "! م�Gم# ازورارًا : " $�ل، �# ا��Gدة"�(� ذآ� ا�F0! خ�F أص�2  

 #�Fص�ح 	@ " ،("�N)ا� R?ی�ى @(�# أم�م ه M �_م ر�# أآ�Gن آ�(� @�ف م���d�0ه� أن اNدد، م�* #�;

، وا�F0! @��# ا�M >)N *�ا�u@ R(ً� إM إذا آ��V خ\�/j $���)، ;ن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م آ�ن $�و*#

  : ا��%ة وا��%م $�ل

 " ����أوذی( وم� أوذي أ�ٌ  م[��، و2]( وم� �2ف أ�ٌ  م[��، وم$% &�� ث�ث�ن ی�مً� و�� ی #2 

ی� رس�ل ا
 �0  : ومm ذ�G آ�ن ی	$� ا���# آ�1 یrّ�� وی���� ، BH	� �J# �1" إ< م� ی�اری1 إ�h ��ل 

�  " َأَ�� َأُآ�ُن َ&ْ�ً ا َ)ُ��ًرا : " �B2L، �	�ذا أ��ب؟ �Jل|]� ا
 �G م� �B 0م م� ذ/�G وم� 
  )أخ�ج# ا���Fري @	 ا�(��Uة "! ص#2�2 (
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@(��0 آ?ا، : وی�Gل، ا���dن أح���� یN(< @(ً% ص��2ً� ���ً+� ی/�# �# أس�F@ً�، وی�O�G "! ص��ا*#  

(���+Fل ا��)@;ا R?ا��%ة وا��%م آ<� ه #��@ !F0��" ،وآ< ه?ا ا�ی_�ر، �/>-�dا�/�25) وا R?وآ< ه ،

  .اس/w�G# "! جu@ 10() اwf@ A وج< 

  :أرJ% أ/�اع ا�*��دی� 
 وأ)���� ه� ��1 و��Y��J وا���8ء م.1 

ا�G�G2) أّن ا���dن $� ی0+�� "! ا��ی	 ��Fا@� م�0@)، ">�0ك ��ا@� ا��fع، و��ا@� ا�12، وا�12   

إ���ن ی��ف م	 ا�(��F)، وإ���ن ی��ف م	 م�ض ا����F، أر$E، *-� إ���ن ی��ف م	 ا��0ر، و

 D"ا�� Aا t<0م E�@ �ً)�G/ی0+�� م� Rه��)، "/�اdا 	1، وإ���ن ی��ف م�Gم�ض ا� 	وإ���ن ی��ف م

ا���ف، ��	 ��N ا����2) آ�ن ا�?ي ی�"K<N إ�E اwf@ A وج< ا�12، ح1 اA و*�$��R وا���2ء م#0، 

ا@(< م� �G" Vz� E� : اK� �� ،A ی�	 ����G@ KX) م� أKX، �� $�ل اK� �� j�?�#� A ی�l @(� م� @

 j� ت��� . Aم� ی�ض! ا Mإ >)Nم� خ+� "! ���# أن ی.  

   wf@ Aا �م�ح�) }�1ِ م� @0 Eم�ح�) ا�12ُ، إ� Eا���ف إ� (*-�وز م�ح� 	م�0s)ا� 	م �ذا ا��احa"

  .">?R م�*F) ج��ة ج�ًا وج<، إ�E م�ح�) ا�\�ِق إ�E اwf@ A وج<، 

 #��H�8�� ا�rا ا�Eه 
  :م� أو�Go ا�Eاآ�ی� 

إ�(� ه! م�2 "5< م	 اwf@ A وج<، وأن ، "��ن س���� @(� یK�N أن �N() اdی(�ن وا�>�ى واdم�رة  

 ">?R "5ٌ<: اA آ�ن $�درًا @�E أن ی�/�R?<� w ا�R��� ()N0، وأن ی�� �>� س�اR، أم� و$� R�XS �>�، إذًا

ِمَ	 اwf@ A وج<، ه?ا ا�?ي أ*(K���@ R�0، إذا خj�ّ اA �\!ء، جj�N @��ً(�، جj�N }��� ا����ن، 

 ��Fص�ت آ jأي أ� ،(ا;س�ة م��� !" j� >Nم�م�ق، ج !@�)/اج fم�آ !" j�Nو*0+� ����2، ج

jp، �< ه� ا;س�ة، ">?ا "5< م	 اwf@ A وج<، G/N* M� أن ه?ا ا�\!ء ا�?ي ح��/# ��j*�F وذآ�

 ()Nو� Aا 	5< م".  

م	 ��ة خ�"# م	 اV�� " wf@ A أم @(� �K *�� @(�، ��/>� آ���G@ V(� : " ی�Gل، "��ن س���� @(�  

ا�)2� A ا�?ي و��ت أم @(� @(�، أ��o آ?�j؟ ;��G0" : �0ل، أم� �2	، وم	 ��ة *�$��R �#، وج<

�(�ذا "V�N : " "! ح��*# ه�جo ی�م!، آ�ن ی�Gل داp(ً� اس/���� م0# ا��_��، وأ@+��� م_ً% أ@�E، وآ�ن 

"N�bَ� ��َ�# @	 آ< ا�(�Fح�ت ا�/! ی(�	 أن *-�R ، ی�\E أن یN(< @(ً% ی�2سF# اA @��#" ه?ا ی� @(�؟ 

 b+خ Eإ�.  
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 1�  :ا/& ar/ �W	� �U  و<

# ��N ا��p�G2، $�ل وی/5| م0، آ/1 م�ة ��Nم�# @�E ا���Fة @/� (F	 �fوان، وه?ا ا��/�ب م>K ج�ًا  

�G� صVF2 رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م "fNزت �# �N� ا�ِ?�w)، و$�یN� #� V� ا�lN5، و$� : " �#

"ُ��(D مj0، و*bم� "�+�ع أم�ك، "���>� م	 �N() إن �K : ص�ت أم��ًا م��w+ً�، وم��ً� م+�@ً�، *�Gل

* ()N0ا� 	�2ط م* ،jدو� 	م E�@ ك�+F*رك، و�ق $�" jN"�* �<"أخ� !<" ،(��N)ا� 	م j{�2

@0�ي @��j أن *�/�رجj، وأن *��@�G�/" j سG+ً) *��� �>� إ�E ج>Kw0، أ@�?ك ��A، وأ@�? ���! م	 

 jذ� " ()G� V2Fأص ،()N� V��� R?ه.  

"(	 ا�((�	 أن *��ن ا�N0() ���>� م�Gً�f إ�E ا�>%ك، "��N0() ه?R إذا ر"j/N ، وه?R ا����ة م>() ج�ًا  

  .� أ�V �# أه<، أو جE�@ �wF�/* j/�N خ�� اA، "�� آ�ن ا;م� آ?�j "��(\��) آ��Fة ج�ًا "�ق م

  : /�8r�� 18r�� أی$ً� 

ه� �K2 : " م� ه?ا ی� ج���؟ $�ل : " م�ة س���� @(� رأى �2ً(� م�Gًw�N ���ي ج��� �	 @F� اA، $�ل �#  

  :*��ف أن ی�Gل �j ی�م ا���Gم) أم�، أو آ�(� ا�/>�V ا�/�یV: ا�/>�/# "��/�ی/#، "�Gل

< ��َ/ْN ا� �ُ�ُ�ِ��َ�َ ��ِ �ْ�ُ�ِ��َD�+َ �ْ�ُ�َْأْذَهF  
  ) 20: س�رة ا;ح�Gف اYی)( 

*�5< و��	 ح�ً�� : " وآ�ن س���� @(� ج��ً�� إ��N{ Eم#، "�Gل �#، م�ة زارR ح�� �	 أ�! ا��Nص  

Nم K\ّ-ی b\ی K�" ،�)@ #0آ< مbًا ی���ً� ی�ی�أى $�" �u� ���درك س�b" ،ه5(#، "�@/?ر ��آ�ًا (wG\م #*�

واA إ�# }�Nٌم خ\	، وإ�! راجD : م� ی(jN0 م	 }�Nم�0؟ "�Gل �#: @(� س� @fو"# @	 ا�+�Nم، "�Gل �#

أ*�ا�! @�جfًا أن Sم� ���Uر ا�(�@EG��" f : إ�b" !/�� Eص��N{ 1مً� ��0ً� $� ُصD0 �!، $�ل رد�ا @��#

ا�fF��" �F خfFًا ر$�$ً�، وSم� ���ٍع م	 ز��EG��" 1ٍ "! َس(	، ح/E إذا ص�ر @�N� �<0ه�، وSم� ��$�ق 

�2	 �N� Mف ه?R " م_< @�	 ا�2-< ُصw1 @��# ا�(�ء "��F| آw�b# دم �fال "�آ< ه?ا وأ��ب ه?ا 

j25ل �# ح�� وه� ی�G" ، �)@ ���س� �و") "! @>�Nو م�F* �<0م : " ا;آ�)، و���N+1 ا�O�+� jwإ�

��F���)@ ل�G" ، : V0�� Vz� و�� ،K�\�@ 	�� !" K�/ح��0*! �\�رآ �G0* أن M�� R��� !��� وا�?ي

أ}��N{ K�Fمً�، وأر">�K @�\ً�، �2	 أ@�K �+�1 ا�+�Nم م	 آ_�� م	 Sآ��#، و���00 ��@# ���ٍم *?ه< "�# 

 VN)س !�; ،!*�F�{ !GF/آ< ذات ح(ٍ< ح(�>�، وإ�! ;س D5*و ،VNأرض �)@ (ٍNآ< م�ض E��N* Aا

  :ی�Gل @	 أ$�ام

�ُ�ُ� ا� Nْ/َ�� َواْسَ�ْ	َ�ْ*ُ�ْ� ِ�َ��>ِ��َ�َ ��ِ �ْ�ُ�ِ��َD�+َ �ْ�ُ�َْأْذَهF  
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  ) 20: س�رة ا;ح�Gف اYی)( 

  :ا/�W إ�% أد�1 مm ا�r ی: 

��	 @(� " ی� @(� ه�ت ی�ك ��Fیj� D: " @0�م� *�"E ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، $�ل �# س���� ا���ی�  

وأ�V أ$�ى م0! ی� @(�، : $�ل أ�� ���، �< إی�wك �F�ُیV�b" D أ"5< م0!: " إْذ $�ل، �ّ�� م0>� ��ج�ً�*

  .@�اوة bXر أرأی/K آ�l ی�N"�ن أ$�ار �K<5N ا��NF؟ "���K<0�� V" إن $�*! �j مj�5" D : $�ل @(�

� أّن ا���ی� و$l ه�0، @0�م� ��یD س���� @(� ����%")، و$l م��ن س���� ا���ی� @�E ا�(�F0، "/?آ  

م� آ�ن اA ���ا�! أن أرى : " "f0ل درج)، "�(� �fل درج) أ�Xر ا�/R�F ا��2ض�ی	، "�Gل س���� @(�

س���� @_(�ن �K یf0ل درج)، : "��o مMً�GN أن أ$E�@ l درج/#، ی���Gن، " ���! "! م�Gم أ�! ���

�(�ذا �K یf0ل @_(�ن درج)؟ : " سbل أح�هKوو$l م2< س���� @(� دون أن یf0ل، "bََح� خ���ء �0! أم�) 

;�# �� �fل آ< خ���) درج) "�5ّ0+� إ�E أن ���2 ا;رض ���G" :�z� �N$ !" V0�� �<�N" �� " lGل �#

  .ا�����ء 

 z�y1�2 �� ��� ا�U �2ة �� ا�س�م ا� &�ءUم� ��ازم ا:  

  K<5N� ل�G" ،K���$;ا !" #��w)@ �)@ لb: " ذات م�ة س�،  أّم� ��ُ	م�0s)ن أم�� ا��Fی�ه K<�a" آ?ا

وی��"�ن �bس#، وأم� ��� آ?ا، "K<�a ج(�Nا أم�اMً آ_��ة، *�0ء �>� ا���	، وهK "! ا�+�ی� إ��j، وأّم� ��� 

أي أ�# $� ج�ء*# " ا��>K ا��� �N(�، وار"D درج/# : آ?ا "aن �>� $�مً� ص���2	، ی�@�ن اj� A، وی���Gن

�F" ،K���$;ا 	م�ت م��Nم ���ل س��G" ،#س�$�ه� إ�� (�p�{ Mًا أم�ا�N)ج �@�ن �#، و���ی �و�� ،#��Fی�ه �

�ًFGNم0# : " @(� م lا���� م� ِخ� �)N� �خ�"0! "�� أری 	ص�) ذم ( أم� م R?وأم� ا;م�ال ا�/! *�0ء )ه ،

�)N� o�� 	�)��)م�ل ا� V�F�" 	ا��� �<� ،�<u� K/N)@�ء ا�?ي س�ل @(� �!ء، وأم� ا�Y M1  و�Uا�

 Rم� أرج� j�?" " (��-/وم� (رآ�F@�ة م�ا� R?<" 1�Uا� �<u� #� �@د 	)� #��� Vار*�ح.  

  :1��2 م� ا�م�رة &�% أه# ���1 

وآ�ن "! ح��ة ��ی�ة �(	 ی��KO �# ه?R ا;م��)، أي ا��%")، "�Gل ، آ�ن س���� @(� @�E ِ"�اش ا�(�ت  

(FN�ُ 	� ة��U)ی� أ: " �# ا� #��@ j، $�لأ�� أد��	م�0s)ه�؟: م�� ا� 	ل @(�: $�ل، م�G" ،�)@ُ 	� Aا �F@ :

"bر�1 "�>� ;حٍ� م	 أه< ��/!، إن آ��V خ��ًا ) أي ا��%") ( M أرب ��0 "! أم�رآK، إ�! م� ح(�/>� 

"G� أص�0F م0>�، وإن آ��V ��ًا "S 1�2Fل @(� أن ی�2س1 مK<0 رج< واح�، وی�bل @	 أم� أم) 
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وا��%م، أM إ�! $� َجِ>�ت ���!، وح�مV أه�!، وإن �-�ت آ��"ً�، M وزر وM م2(� @��# ا��%ة 

 ��N�� !�a" ،وه� ا�0# " أج� ،�)@ُ 	� Aا �FN� R�N� 	م (یMر"� أن *��ن ا�� �)@ �����".  

ی� @F� ا��ح(	 �G� Vُ0�ِ ���0س، ح/E خ\�V اA "! ا���	، KX : " م�ة $�ل �FN� ا��ح(	 �	 @�ف  

أي أ�� خ�lp " ح/E خ\�V اA "! ا�\�ة، وایK اA ;�� أ�� مK<0 "�$ً� وخ�"ً�، "bی	 ا�(��ج؟  ا�/�دت،

أآ_� مK<0، خ�lp أْن أح�َسE�@ 1 ا�\�ة، وخ�lp أْن أح�َسE�@ 1 ا���	، KX ی�G�" ،!�Fل @F� ا��ح(	 

N�ك، �G� أ*1N م	 أي أ@�ن اA م	 �" أف �>K م	 �N�ك : " وه� ی/(�Ew ه?ا ا�(\>� م��ً�، �	 @�ف

 R�N� 	س�-!ء م.  

 1��1 �� ا�م�رة &�% و< (:  

ذات م�ة آ�ن ج��ً�� مD أصK2/$�" ،#��2 ا�(-�o رج< م��وب، *R�\U و@_�ء ا����، وح�	 ا$/�ب م	   

Kه�ن ;ح���Gی K<N)وس KهS: " ا��0س، ر 	م�0s)ل �# "! " ی� أم�� ا��Gص�َب ه?ا ا;م��، وی #-/ّ�"

KX ی(��F�� !5# ��� وان، وM م�/�ث، ��2 �# ، @(�؟ وی< �j ِم	 اA ی� @(�َأأ�V : " م�ارة

 #F�$و Rوی>�ول ه� وراء ، K<��-)� دوا�Nأن ی Kم�هbوی K<@(� ی�0دی 	ا��2ض�ون "! ��� وح�0، و��

 l-*ی� .  

*M j ;ن @(��j ووM: وی�! م	 اA، �(�ذا ی� أخ� ا��Nب؟ "�-�F# ا��ج<: �G2# ح/E أدرآ#، "�Gل �#  

@�م�E�@ j م��، اس(# @��ض �	 K0�َ، وM : أي @ّ(��! *0N!؟ "�Gل: یN���ن �< ی�u(�ن، وی�bل @(�

ارآ�F إ�E م��، وأ*���! : ی��د @(� ی�(D *��ص�< ا�\��ى، ح/E اخ/�ر م	 أص��2# رج��	 ی�Gل �>(�

 K0�َ 	� ض��N� " دون ه�ادة K<Fوی�2س ،#*Mو E�@ ا�یً�آ�ن �.  

  :�ء ا�s�0ن ���ء &	� أث.

: " ی�Gل �#، آ�ن س���� @(� إذا س(D ا�S�Gن ی�F! ���ء ��� م�GNل، "��(� ا�/�b� EG! م�سE ا;��Nي  

ذآ��� ����0 ی� أ�� م�س�G�" ، Eأ أ�� م�سE، وی�F! : ی� أ�� م�سE ا*< @��S �0ی�ت م	 آ/�ب اA، وی�Gل

�)@. "  

k، أو ی�N\G ج��R، و�K *�مD @�0# إ}%$ً�، "� اA ه�0ك إذا $�أ أحُ�آK ا�S�Gن، و�K ی�*N، أخ�ا��0 ا���ام  

  . م\��) "! ح��*#، ه?ا ا��/�ب "�# روح���) 

" ادُع �! ی� �N� 1�?* K� j�a" !0� : " إذا �G! ص�Fً� "! ا�+�ی� یbخ?�� R�R، وی�Gل �# و@����F* R�0ن  

  ."��uN(�ء مD ��ة @K</)u *-�هK م/�اض�N	 ح/E مD ا����Fن 
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  : g]�ت &	�

ی� &�  ا
 E2 رأس� &� ا��س�دة وض*1 ��ق "  :$�ل F@ #0�M� اA، وح�0(� آ�ن ی�/FG< ا�(�ت  

  :$��# *E��N، أآ_� Sی) آ�ن ی/B#*� "�<�" �Xb ا
 ی.�W إ�� ����	.�، ا���اب

�ُ*�َن>َ�ْ�  Fَأ8َ�َِ�ْ�ُ�ْ� َأ/Bَ	� 0ْ�َ2ََ.�ُآْ� َ&َ�[ً� َوَأ/Bُ�ْ� ِإَ�ْ�َ.� َ�� ُ
  ) 115: ة ا�(sم�0ن اYی) س�ر( 

ه?ا ا��%م م�جw# ��0 ج(��Nً، ح��*F@ V��� �0_ً�، ا���2ة �>� رس��) آ��Fة، ی-1 أن �+�1 ا�K�N، وأن   

>@ E	 �w�N/ف إ�E اA، وأن ��Nف مt<0 اA، وأن �+�OF ه?ا ا�(t<0، ی-1 أن �bم� ���(�Nوف ، وأن �0

  .ا�(��0، وأن �N(< ص��2ً� 

إذا �(V ا���< : " ً%، وآ�ن أآ�# *�Gً*�، وآ�ن ��F# خ\�0ً، وآ�ن ی�uGن داp(ً�، وآ�ن ی�Gلآ�ن ��م# $��

 !/w�@ر VُNwا�0>�ر ض� Vُ)� وإن ،!��� VُNج<، "أض�� EG/ل �#، وآ�(� ا��Gی " : Mو j��� !� >$

">� ی�ج� م	  "آ�l *-� @(�؟ أ*1�2 أن اA راض @0#؟ أُ*�ا�! �K أخ	 اA ورس��# "��K ؟ ، *�?�0!

 Mإ o�� ،(ا��%م Aا.  

، آ�ن ح���j ی�م ا���Gم) ی���ًا، "aذا ح�سF/>� ح���ً� ی���ًا، آ�(� آ�ن ح���j��0� j ��ی�ًا، أی>� ا;خ�ة  

آ�ن ح���j ی�م ا���Gم) @���ًا، وأ�� أ��| ��K أن *�2س�Fه� ح���ً� ��ی�ًا، رآN/�ن م	 ورع خ�� م	 

 �Oم�� 	م (Nرآ lأ�.  


 رب ا�*��	�� وا�8	    
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@��# وم�2سF) ���# ) : 7-3(ا��رس  - س���� @(� �	 ا��+�ب  -س��ة ا�����ء ا����ی	  -ا����ة 

()pا�ا� 

  24-01- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :م�ث� ا���k]� ا��ا)  &	� �� ا��jkب 

ا���< ا���م ح�ل ، ا�_��� م	 س��ة س���� @(� �	 ا��+�ب رض! اA @0#مD ا��رس ، أی>� ا;خ�ة

@��# ا�?ي ��o �# م_�< "! ا�/�ری. اdس%م!، "��ن ه?ا ا����2! ا�-��< �# ورع M ح�ود �#، ی�2س1 

(<F� أي 	هً� @f0آ�ن م �)أ�# آ� �N\آ�(� آ�، ���# ح���ً� @���ًا، وی E��N*��2# وFس Aا Eن أ$�ب إ�.  

?ا ا����2! م�ا$l آ_��ة وج���)، م�ة "! @�م ا�(-�@) ��N أن أم�NءR *5+�ب "��}1 �+#0، �>

  " .K ح/E ی\DF م0# ص�F) ا�(��(�	$�$� أی>� ا�F+	، أو �G* M$�، "� اA �	 *?وق ا��2: " و$�ل

$F< آ< �!ء ا���G ا�/! س�ف أ*��ه� @�E م��مK�N ر�(� س(N/(�ه� م0! آ_��ًا، ��	 م�2ر ه?ا 

1�2" ��Gا� R?ذآ� ه o�� رس�ا�/��2<، ا� 	اث و��ّ�ا;ح R?ه 	�0�0 مNه� ا�?ي ی.  

و"! روایٍ) أخ�ى، آ�ن یbآ< ا�fیV، ویN/F� @	 ا��(	، ;ن سR�N م�*�D ج�ًا، وی1ّ2 أن ی��ي ���# 

#0+F� ل�G" ،	�)��)ا� (م�N� " : !$ع ��;وا�Fی 	)م� دام ا�� Vیfا� E�@ 	+Fأی>� ا� 	رِ*# أي �" �/(���0

  .ص�ر ی�Fع ��;وا$! 

  :�� +�: ا�	��	�ن هYE ا��0& ة 

إذا }�wF ا���dن ه?R ا��G@�ة "! ��/#، "(� 

أآ< }�Nمً� أآ_� م(� یbآ< أوMدR وزوج/# 

وأه�#، إذا س�ى ���# مD َم	 ح��#، ">?ا 

ی-N<  ا�?ي ی-N< ا�(��K ی/��b، وه?ا ا�?ي

  .ا�(��K *>�� ا���Gب إ��# 

���# مD أوMدR، وا;م مD "�� س�ى ا;ب 

��0*>�، وا;خ ا;آ�F مD أخ�*# ا���Uر، 

 ،K<د وأ��Mا;و 	�� (ة ا�����wد�)ا� b\0*
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  .sم	 $� �E0 ح��*# @�E ا�(sا�Xة و��	 ا;خ�ة وأخ�ا*>K، و@�E ه?ا ی��ن ا�(

�ت ���j إم� أن *E�@ j��� �Xs أخ�j، وإم� أن *�Xs أخ�ك @�a" ،j��� Eن XS: �2	 @0��� $�@�*�ن

 E��N* ة، $�ل�Xاs)اس(>� ا� R?ه j��� E�@ ت أخ�ك�XS ة، وإن�X;اس(>� ا R?<" jأخ� E�@:  

<�ٌgَ�rَ2َ �ْ�ِ�ِ ِ�ْ� َوَ�ْ� َآ�َن�َوُیْ�ِثُ�وَن َ&َ�% َأْ/ُ]ِF  
  ) 9: س�رة ا�2\� اYی)( 

@+E ا���اك ا;ول م�/K�G، وا�_��! م�Nج، "b: م�ة أم�j ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ���اآ�	" 

  " .� أص��2#، و*�ك ���0# ا�(�Nج ا�(�/K�G ;ح

ه?R إ��رة د$�b" ،(Gخ%ق ا�(sم	 م�0F) @�E ا�(sا�Xة E�@ M ا;�Xة، أخ%ق أه< ا�����، وأخ%ق 

ا�(G+�ع @	 اwf@ A وج<، وأخ%ق ا�(��Gی	 أس�س>� ا;�Xة، "��(sم	 ی�N�R أن یN+!، و��� ا�(sم	 

  . ی�N�R أن یbخ? 

  :ی�Hز �� أ���م ا�`�ی*� ا�س�م�� م*�ی�ة ا�	��� أ1�2 ا�	��� �	� ی`���  <

أح��ً�� ا��ج< ا��ا�� ی��F، ��	 ا��M ��U ی���U���" ،�F ی\/>! آ< �!ء، وی+�1 م	 وا��R آ< 

 #��@ !F0�0 ا�)w�@ �0ه 	ا��2ج�ت، ِم �N� ا;آ%ت، وأن ی\/�ي �N� >آbأن ی R�وا� E�@ |�ِء، وی!�

  وا��%م،  ا��%ة

 " #�  " .���ن إذا D Jُم ��.�� ��آ�� �� ��اآ��ه� یE2L ا�]�آ�� وی����0 )��ًا 
 &e و
 )�X;ورد "! ا(  

  :وه?ا ا�/�FG< �# م��0Nن

ا�)2� A ا�?ي أح���� إ�E أن : ا�(E0N ا;ول

أدرآ�0 ه?R ا���آ>)، اYن ��@/�Fر وج�د 

 �-* �)pا�" ،Vاخ��زرا@) م2(�) "�;م�ر *

خ�5ًرا "! ��� و$/>�، أم� ا;ص< "�< 

 wf@ A ا;ول ���ًا E0N)ا� ،Kآ>) �>� م�س�"

ن، وج< @�E أن ه�bw ه?R ا���آ>) �����

  . وه?R م	 �KN اwf@ A وج< 

@�E أن أح���� ح/E أدرآ�0 : ا�(E0N ا�_��!

 �<�+Nوی ،�<�FGا���آ>)، آ�ن ی R?م-!ء ه

 o�-)ا� !" >�{ �Uص;.  
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إذا آ�ن �j ا�	 "! م�رس)، أو "! ا��وض)، وأ�V م���ر ا��2ل ، "/N+! ا�j0 ، ه?ا أی5ً�ی�/�F0 م	 

أ*�آ# یbآ<، وی\DF "! ح��*!، ه?R م��N) آ��Fة، ا�+�< ی\/>!، "aن أ@+�/# : "�آ>) ����) ج�ًا، و*�Gل

) ) إM ا���آ>ه?R ا���آ>َ)، وا�?ی	 ح��# م�2وم�ن م0>� ی\/>��>�، "% *�N ا�j0 ح�	 ذه��# إ�E ا�(�رس

  .ا�/! ی�/+�D آ< ا��0س ��اءه� 

  : وا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "! ��N م� ورد @#0

  " �Rن �� �]*# �Lد���2 س�ًا " أي ��Hرك، " وإذا ا)��ی( ��آ�ً� ��هِ  �1 م.�� " 
  )أخ�ج# ا�1N� !" !G<�F اdی(�ن ( 

Yی<، ا�ا���آ>) "! سّ�)، و@��>� م0 D5ا����| ی lا��0ی��ن ا;��� آ�ن ا��� 	م oآ� !" Dن *�ض

  ا�\��ف، واA م\��) 

وإذا ا)��ی( ��آ�ً� ��ه  �1 م.��، �Rن �� �]*# �Lد���2 س�ًا، و< ی�kج ��� و� ك ����y و� Y، و< " 

��ذY ���0ر J رك إ< أن ��yف �1 م.�� ."  
  )أخ�ج# ا�1N� !" !G<�F اdی(�ن( 

  .ه?ا ا�2�ی� آ�# $�ا@� أخ%$�) 

  :/	�ذج a�8g م� هEا ا�*�r ی ل &�% ا�	�اث�ة  إ����

إّن ح��ة ا�(sم	 م�0F) @�E ا�(sا�Xة E�@ M ا;�Xة، ح��ة ا�(sم	 م�0F) @�E ا�N+�ء E�@ M ا;خ?، 

  .ا��0س  ا�(sم	 ا���دق ا�?ي ی�ی� *l��b ا���Gب ی�ّ�ي ���# مD ا���N5ء، ومD @�م)

�اآ#، "��ن ا��G*�Fل "! ا�\/�ء ��درًا و���ً�� ج�ًا، ی�م آ��V ه�0ك أزم) "! ��N ا��، س(VN @	 رج<

واAِ أردت : أ$�K �! ه?ا ا��ج<، آ�ن �aم���# أن ی\/�ي م	 ه?R ا���آ>) م� ��ء �# أن ی\/�ي، $�ل �!

أن أ��رك @�م) ا��0س "! س��آ>�0G/� K	 ه?R ا���آ>)، "�K أ�/� م0>� م�ة }�ی�)، وأVN0$ أوMدي أ��0 

@0�م� ی\�رك ا���dن أخ�ا�# ا�(sم�0	 ، أآ< ا��0س �bآ<، وإن �K یbآ��ا �b� Kآ< �2	 مD ا��0س، إن

Kا �!ء ��در ، �(\�@�ه?<" .  

  :/	�ذج �2s م� هEا ا�*�r ی ل &�% اUث�ة 

و$� س(VN @	 ��� "! أح� أس�اق ا���5ر، وآ�ن س�N آ��� ا��(bة س/(z) ���ة، "+�1 ��اء @\�ة 

�?�j إذا ، ة، وآ�ن S ��� ()Xخ� ی�u0 إ��#، وه� ی\/>! خ(o ���اتآ��� م0>�، ود"D س/) MSف ���

وا��N	 D5* ا�-(< "! ا�G�ر، ور�wf@ �0 ، ر�(� أص��2��� 1�K� ، یu>� ا���dن م� @0�R م	 خ��ات

  :وج< $�ل
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  Fَوِمْ� َ)�D َ��ِسٍ  ِإَذا َ�َ�َ  >
  ) 5: س�رة ا���� اYی) ( 

  :ور�wf@ �0 وج< $�ل

  ِمْ� َ)�D اْ�َ�ْسَ�اِس ا�B.kَ�ِْس >* ِإ1ِ�َ ا�.�Bِس * َمGِ�ِ ا�.�Bِس * ِ�َ�بD ا�.�Bِس JُFْ# َأُ&�ُذ 
  ) 4-1: س�رة ا��0س اYی) ( 

"aذا أm>� ا���dن م� @0�R، وخ�ج @�E $�م# �fی�N" ،#/0ض ا�KN0 ا�/! حR�F اA �>� أم�م ا��0س، 

#F$�@ �)ر� ،�<� Aخ�� ا E�@ R�*وج< آ(� @�$1 $�رون وا"/�� �>�، و wf@ Aا:  

  kَ�َFَ�َج َ&َ�% Jَْ�ِم1ِ ِ�� ِزیَ.1ِ�ِ>
  )79: س�رة ا���G اYی)( 

  :و$�ل اf@ A وج<

  kَ�َFَ�ْ]َ.� ِ�1ِ َوِ�َ اِرYِ اLَ�ْْرَض>
  ) 81: س�رة ا���G اYی) ( 

أ���ء X(�0) ، وم	  "����dن M ی1F2 ا����� ���0س، M یfرع "�>K حF>�، وM ی�Nض أم�م>K م� @0�R م	

 o�� ؟K<N�0رح%*#، ">?ا ا��%م م�ذا ی !" ��Fم��و"# ا�� 	رح%*#، و@ 	@ K<XO�2ی Mو ،��Fدخ< آ

  .?ا م	 �bن ا�(sم	، آ	 مD ا��0س ه

K�uNا� (ل ه?ا ا������G؟ : " آ�ن ی K<F0! م� ی��Fی� K� ن ا��0س إذاb� !0�0Nی lآ� " �)إذا أآ< م

  .���Nن، @0�pٍ? یb� #�0Nن ا��0س �ن، و*w)2< م� ی/��w)2ن، و@��E م� ییbآ��ن، و��ب م(� ی\��

  .أآ_� ه?R ا���G */(�2ر ح�ل أن ه?ا ا�����) ا�K�uN سّ�ى ���# مD أضlN ا��0س ومD أ"�G ا��0س 

  :ا/�W إ�% م�OJ &	� م� وا�� أذر���Hن 

ا�(�ی0) "! مl�/0 ا���< "��R ذات م�ة ج�ء*# ه�ی) م	 أذر��-�ن، وه! }�Nم ���o، دخ< ه?ا ا��س�ل 

أن ی�$� أم�� ا�(sم�0	، "/�جw# إ�E ا�(�-� ا��F0ي ا�\�یl، "! ا�(�-� س(D ص�ت رج< ی��! 

ر�! ه< $b" !/��* V�Fه�0 ���! أم ردد*>� : " وی�F! وی�0ج! ر�#، وم(� س(D م	 آ%م ه?ا ا��ج<

ی� س�2Fن اA أM *�0م ا���<؟ : $�ل، � @(�أ�: م	 أ�V ی�ح(j اA؟ $�ل: " "�Gل ه?ا ا��س�ل" "f@bَی>�؟ 

K�uNا� (ه?ا ا����� #F�-�" : VNري أض�<� V)� أم�م ر�!، وإن !��� VNأض #wآ� !��� V)� أ�� إن

 !/w�@ا��%ة وا��%م" ر #��@ !F0ل ا��$ E0Nوه?ا م " : >����� �<�FGی M Mً�)@أ A إن "  
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 أي "! ا�0>�ر FG* M< أ@(�ل ا���<، و"!

ا���< FG* M< أ@(�ل ا�0>�ر، أرأی/K إ�E ه?ا 

ا�/�ازن؟ ا�/�ازن ��	 @(��	، ��	 اdح��ن 

�����، واM*��ل ����2، وأآ_� ا��0س ی�/< 

 E�@ ا�Fّ�0م� أن یa" ،انf�)ه?ا ا� Kه�0@

وی��0ن @�Fدا*>K ، ا;@(�ل ا����2)

وأذآ�رهK وا*���>K<��� K، وإم� أن ی�F�0ا 

K<*دا�F@ E�@ ،ی� Mا;@(�ل و 	م �ًz�� ن��N

ه�Fن "! ر، ا����j�?� ،(2 ه?ا ا�/�ازن

  .ا���< "�س�ن "! ا�0>�ر 

م�ذا @0�ك : " و$�ل Mم�أ*# ح��)، ود@� ض��# إ�E ا�V�F، "�(� أذwن ا��-� صE�ّ أم�� ا�(sم�0	 ����0س

V��$ م؟�N+ا� 	م : fF@(� "��" م�| وخ ���أم� س� ،K2آ��ن ا��bی 	اء ا�(��(��G" آ�ن fFم# ا���N{ ن

، م� ه?ا؟: " و$� ��م ا�l�5 أ�ّ� ا�0�م @�E أ�# اخ/�ر }�Nم ا;م��، $�ل، وا�(�|، �N� أن أ}KN ض��#

" وآ�ن وا��ً� @�E أذر��-�ن، " و$� أرس�0! �>� إ��F/@ُ j) �	 "�$� ، ح��ى ی�N0>� أه< أذر��-�ن: $�ل

، M: �(��(�	 ه�0ك ی+N(�ن ه?ا؟ $�ل ا��ج<أوآ< ا: "?ا$>� @(� "�ج� �>� م?ا$ً� �>�ً�، "�bل ا��س�ل

أی	 ���Nك؟ خ? ح(�j ه?ا : و$�ل ���ج<، "b@�د @(� إ�%ق ا��@�ء ج��ًا، وإ�(� ه� }�Nم ا���ص)

  " . ا*� اA وا�DF م(� ی\DF م0# ا�(��(�ن : @(� ی�Gل �j: وارجF/N� #� D)، و$< �#

�1 &�% أه# ���1  (:  

�وزوا ا�2�ود، �< إن أه�# آ�ن @��>NF* K) م�5@�) "�(� �� و$�Nا "�(� س���� @(� M ی�(| ;ه�# أن ی/-

إ�! $� �>�V : " و$�ل، أو أم� أم�ًا، أو ح�u أم�ًا، ج(D أه�# أوE<� ،Mً @(� @0#، "��ن إذا سّ	 $����ً�

K/F ا��0س @	 آ?ا وآ?ا، وإن ا��0س ی�u0ون إ���K آ(� ی�u0 ا�+�� إ�E ا��a" ،K2ن و$K/N و$�Nا، وإن ِه

�K ه���ا، وإ�! واM A أو*E ��جٍ< مK�0 و$V�<� �)�" D ا��0س @0# إM ض�@�V �# ا�N?اب، "(	 ��ء م0

  " ."��/G�م، وم	 ��ء "��/bخ� 

و@0�R م�lwm وا�0# "! ا�(2<، ا�0# �# م�Nم�) �� أس�ء أ�� اdس�ءة ، "bی�م ی��ن @0� إ���ن م2< *-�ري

 �� lwm�)أم� ه?ا ا� ،#N0#، ی�ى ی/��ه< م�N� ی�ى lwm�)ا����0، ه?ا ا� #��@ K�Gی ���G* Eأد� �w�$
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 Mإ 	ص�د$� 	م�0sن م��� M 	2� j�?�" ،#� #م��Nم� ی 	م< �# ا�0# و���Nم� ی 	ا�/��$) ا��اض2) �� R?ه

  .�0س @�0 إذا @�م��0 أ$�ب ا��0س إ���0 آ(� ��Nم< أ�N� ا�

، ی��ف @�R�<m E، ی��ف أن *��f0 إح�ى "�Gا*#، ی��ف أح���� ا���dن ا�M #0 ی�O)2# "�ق م� ی+��

@��# ا�(�ض، "�(�ذا إذا آ�ن @0� ه?ا ا��ج< م	 ی0@ >)N�R "! م2ّ�# ا�/-�ري أو "! مN(�# ی2ّ(�# "�ق 

 #F/��" ،	�0مs)ا� 	�� Rر�F/@ا �Gا�/�0$�، وا�(/�0$� ی� 	ن م���dا !" D\ص�) أ� 	م� ی+��؟ م� م

>F$ ،ة�@�$ !+N* أن >F$  E�@ (GF+م R?ا�+�ق، ه< ه 	م �ًGم }�ی�أن *�/� >F$ ،س��G)� o�G* أن

���j و@��G� E) ا��0س، أم أن ه�0ك م��Gًس� �j��0 وم��Gًس� ���0س؟ وه?ا ا�/�0$� یDG "�# ا��0س أ�� م� 

ی�NGن، "��0/# "! ا�V�F �>� م�Nم�)، أم� زوج) ا�0# "�>� م�Nم�) أخ�ى، اُ;و�E "! مE</0 ا��ح() 

/��م|، وا�_���) "! مE</0 ا���Gة وا�\�wة، أو ا;م *�Nم< ا�0/>� "! مE</0 ا�/��ه<، و*�Nم< زوج) وا�

  .ا�E</0)� �<0 ا�\�ة، ه?ا *�$�0 

  .أصV2F ا��Gا�) م	 @(� م��F)، وأی) م��F)، ;�>� *2(< ص�ح��G@ �<Fً� م�5@�ً� 

�` ی Y &�% أه# ���1 �YE�� �ً0��j اuی� ا���ی	�  �� z��ا�:  

  :*�Gل، ه?ا ی�0�G0 إ�S Eی) آ�ی()

�kَْ$ْ*َ� ِ��0َ�ْْ�ِل َjْ�َ�َ	mَ ا�EِBيَ ��َ�َ B��ُ�ْ0َB�ِ�� 1ِ�ِ�ْJَ َمَ�ٌض َوF  �َ�ْJَُی� ِ/َ��َء ا�.ْ�َ D��ِB�B��ُ َآLََ�ٍ  ِمَ� ا�.Dَ��ِء ِإِن ا

  Jَْ�ً< َمْ*ُ�و�ً�>
  )32: س�رة ا;حfاب اYی)( 

D��ِB.َء ا���َی� ِ/َF <ًا���1ِ َیِBا�� %�َ&َ Gَ�ِاُب ِضْ*َ]ْ�ِ� َوَآ�َن َذEَ*َ�ْا ��َ�َ Oْ&َ�$َُی �ٍ.َD��َُم �ٍَ̀ �ِ�[َ�ِ B��ُ.ِْت ِمLَْمْ� َی  
  ) 30: س�رة ا;حfاب اYی)( 

إذا أ}�@V ر�>�، وA V/0$ ورس��# یs*>� أج�ه� م�*�	، "��G�وة داp(ً� �# ح��ب مl@�5، إن أح�	 

  .، وإن أس�ء "�# وزر مl@�5 مl@�5"�# أج� 

آ< إ���ن ی�u0 إ��# @�E أ�# أب، أو مK�N، أو مKO�N "! م>0)، أو *�E�@ E�ّ ُأ��س أ$< مb" ،#0ي م1�0 

">?ا م1�0 $��دي، "��?ي ی/��E ، $��دي م>(� ��ا م/�اضNً�، آ(l�� K�N، أو @ّ�یE�@ l خ(�) ج�0د

fوإح���# ج ،l@�5م #��G@ #*دیً� إس�ء��$ %ً)@ l@�5م Rاؤ.  

  :/eاه� ا���k]� ا��ا)  �� ر&��1 و�g�2 مm أه# ���1 

"��ى إ�ً% س(�0) *(/�ز @	 ��G) ا�d< �0(ّ�ه� وام/%p>�، ی�bل ، م�ة خ�ج إ�E ا���ق "! ج��) *�/�\�)

ه! إ�< @F� اA �	 @(�، وا�/�� أم�� ا�(sم�0	، وآbن : إ�< م	 ه?R؟ "���Gا: " @(� �	 ا��+�ب
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وأرس< "! ) أي اA یj0�N " (�ٍ. �ٍ. ی� ا�	 أم�� ا�(sم�0	 F@ ،� اA �	 @(�: $�مV، و$�ل ا���Gم) $�

R�ي وا��ی 	�� l$و 	وح� ،ENی� Aا �F@ >F$رًا، وأ�" #F�{ ، #*د�@ j�*ر�#، و�� (�Fی�/< س �)@ ?أخ

م� ه?�G" " : Rل، �# }�یG) إذا أه(w# أمٌ� خ+��، "bح���ً� ا���dن ی�j2 رأس#، أو یO�2ك ���X#، آ< إ���ن

أي ( ا�/�ی/>� �(��!، و�V_N �>� إ�E ا�2(E ) ی0N! هfی�) ( إ�>� إ�< أم�5ء : ا�d< ی� @F� اA؟ "bج�ب

 E@�)ا� Eإ� (�ً@ذM �ً)�ُ<* �ً)�</ل @(� م�G" ،ا�(��(�ن !U/Fم� ی !U/ل ا��0س ، ُأ*�ج� "�>�، وأ��Gوی

�0	، اس�Gا إ�< ا�	 أم�� ا�(sم�0	، و*�(	 إ�< ا�	 أم�� ار@�ا إ�< ا�	 أم�� ا�(sم: ح�	 ی�و�>�

، ه?ا إدراك ��در" ا�(sم�0	DF" ، ه?R ا�d<، وخ? رأس م��j م0>�، واجN< ا���| "! ��V م�ل ا�(��(�	 

  .أن ه?ا ا�	 أم�� ا�(sم�0	N�" ،< ا��0س أ@+�R "�ق م� ی�/�2، و�K<�N أآ�م�R، أرأی/K ه?R ا�f0اه) 

ی0) م�ل آ_�� م	 أم�ال ا;$���K، "/?ه1 إ��# ا�0/# ح��) رض! اb/� �<0@ Aخ? م�ة وص< إ�E ا�(�

(F@ا�ل �# م�G*و ،�<F��� : "����JU�� 
" ی� أم�� ا�	�م.�� �ّ: أ�Jر�G �� هEا ا�	�ل، �0  أوg% ا

��دًا ����H�� " : G��� %م� إ��J ،��	��	ل ا��	ا �Eم���، أم� ه �� �b���Jاذه�� أي" ی� �.��� �ّ: أ ،

< : " +�*ً� م� &�	1 ذ�G؟ إّ/1 ا�.�� &��1 ا��rة وا���م، ��.	� �Jل z�U ا�.�س إ��1 ��+	� ا����ل

  " .ی� ��+	� إن �� ا�	��	�� م� ه� أ��ج م.E�� Gا ا�	�ل، وا
 < أؤث�ك &�% ��0اء ا�	��	�� 
 )�X;ورد "! ا(  

ن أس(�َء أص��2# ح/E یK<�+N م	 "!ء ا�(��(�	 م�ة أراد ه?ا ا�����) ا�K�uN أن ی�-O< "! ا��ی�ا

ض�Nا @(� و$�م# "! ه?ا ا�(�ضG" ،D� ُر*VFO ا;س(�ء : " �1�2 أ$�ارهK، وسK<GF "! اdس%م، $�ل

*�*�Fً� �1�2 ا���F "! اdس%م، و�1�2 ُ$�ب ا����2! م	 رس�ل اA ص�Ew اA @��# وس�Kw، ه�?ا 

!*Yآ� ()p�G�0 : أم�، "-�ءت ا�� Kاس(#، واس >G0" ،�)@ لS KX ،��� !ل أ�S KX ،!F0ا� V�� >أه K�ه�

أه�# إ�E م��ن ��N� ج�ًا، "�(� ذه�Fا إ��# أه�# �0! @�ي راج�	 أن *u< أس(�ؤهK "! مG�م) ا��ی�ان آ! 

K<p�Fا �#، ی���0ا أ�����$ :�)@ K<ج��b" ؟	م�0s)ي، : أ���0 أه< أم�� ا��<m E�@ >ا;آ K*أرد ،.ٍ� .ٍ�

أه1 ح�M ،K�� !*�0 واb/� Aخ?ن م����K، و�� جS K/zخ� ا��0س، ��K م��ن M ی/G�م وM ی/bخ�، و��  وأن

 !p���$أه�! وأ K/0آ. "  

  :و��1b �6م�رة 

م	 اس/N(< رجً% �(�دة أو : " و$�ل ه?ا ا�����) ح�0(� ا$/�ح @��# أح�هK أن ی-N< ا�0# "! @(<، $�ل

Mإ #��)N/اس E�@ #�)2ی M (ا��$j،  ذ� 	م�0s)ورس��# وا� Aخ�ن ا �G" " �� ،lم�/�ى ص E�@ !0Nی

  ."G� ُخV0 ا;م��) ، @�V0w @�یً�� @�E هMsء ا�+%wب م	 ی��ذ �j، و"! ا��l م	 ه� أآ�b م#0

"aن ج�ء�! : أ$+D ی�R $�ل: م�ذا *�N< إذا ج�ءك ا��0س ���رٍق أو ��ه1 ؟ $�ل: " أ�K یG< م�ة ;ح� ا��Mة
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w�@ر 	و��/� م ،K</@�ْج ��0� #Gخ� 	اس/����0 @ �$ Aن اa" ،ك�ی D+$b�" >{�@ أو Dpه� ج� 	م j/

 K� ذاa" ،>)N/� VG�ِي ُخ�ا;ی R?ه�، إن ه��� Kض��0ه�G* jذ� K<� �0�"ن وa" ،K</"ح� K<� �"و�� ،K<*ر�@

 j�U\* أن >F$ (@�+��� �<�U�b" ،Mً�)@أ (��N)ا� !" V�)/ا�+�@) @(ً% ا� !" �-* (��N)��� . "  

  :ر�	� &	� ��&��1 

��0U! : " أي أ�>K خ���pن م�G" ،j0ل ه?ا ا�����)" إن ا��0س ه���ا ��*j : " م�ة $�ل �# ��N أص#��2

$� آ�ن @(� ی\/ّ� ورس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م ��	 : أن ا��0س ه���ا ��w*!، وخ�"�ا u��ِ/!، و$���ا

آ�ن ی\/� ، أصV2F م\��)" أ��	 مl��" ،#0 و$� ص�رت ا;م�ر إ��#؟ أKX ،���<m ا�/�w @���0 وأ�� ��� 

lی� ی���ا�� ���وس� �وآ�ن ی\/ ،lی�� Kا���ی !F0ل، وا��G" " : V0آ !�a" ،ق�ص �G" $�ل ه?ا 	م Mأ

مD رس�ل اA صE�ّ اA @��# وس�Kw @��# وخ�دم#، وآ�ن @��# ا��%ة ا��%م M یH�F أح� ص�/# م	 ا���	 

  :)، وآ�ن آ(� $�ل اE��N* Aوا��ح(

  Fِ��ْ�ُ	ْ�ِمِ.�َ� َرُءوٌف َرِ��ٌ�>
  )  128: س�رة ا�/��) اYی) ( 

!��)Uُی E/ح Mًی# س��ً� م����ی 	�� V0�" ، E/ح jذ� E�@ Kwوس� #��@ Aا Ewص� Aرس�ل ا Dأزل م K�"

آV0 ��� رس�ل اA @��# ا��%ة " وأ�� �# أسN� R�w"�* ، اA وه� @0! راض!، وا�)2� E�@ A ذ�j آ_��ًا

  . �م0!، ه� آ�ن رح�K، وأ�� ��ی� إم� أن ی�/��م0! وإم� أM ی�/�، وا��%م $�ة

KX و�! أم� ا�(��(�	 أ�� ���، "��ن م	 M *0ِ��ون د@/# وآ�م# و��V0�" ،#0 خ�دم# و@��#، : " $�ل

"bمK�" ،!5 أزل مN# آ?�j ح/5F$ E#  أخِ�ُ� ��*! ���b" #0آ�ن س��ً� م���Mً ح/E ُیU(��!، أو ی�@0!

  .آ%م واض| ج�ًا " وأ�� �# أسN� اwf@ A وج<، وه� @0! راض، وا�)2� E�@ A ذ�j آ_��ًا، 

و��0>� إ�(� *��ن @�E ، "�@�(�ا إن *�j ا�\�ة $� أضKX ،V�N إ�! $� وV��ّ أم�رآK أی>� ا��0س: " "�Gل

  " .��b أ��	 �>K م	 �5N� K<5Nً� ی	 وا��G� "أه< ا�K�u وا�/N�ي، "bم� أه< ا��%م) وا��

  .أم� أه< ا�K�u وا�/N�ي ">� ��ی� @��>K ، أرأی/K أی>� ا;خ�ة، ه� ��(sم�0	 رؤوف رح�K، ��	 م+�اع

  :ا�` ة �� م�ض*�� ر�	� 

  :$�ل، ه?R ا�\�ة أ��ر ا�S�Gن إ��>�

<1ِBَرْأَ�ٌ� ِ�� ِدیِ� ا�� �	ُآْ� ِ�ِ�َEْ2ُLْ�  Fَوَ�� َ
  )  2: ا��0ر اYی)س�رة ( 

E��N* #��G� ،>/Gًا، إ���ن $/< ی-1 أن ُی�ذی) جsم �<Nا��أ") "! ��� م�ض:  
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���0ُBَن>َ �ْ�ُB�*َ�َ ْ�َ��ِبLَ�ِْص َ�َ��ٌة َی� ُأوِ�� ا�rَ0ِ�َْوَ�ُ�ْ� ِ�� اF  
  )179: س�رة ا��GFة اYی) ( 

  :$�ل *E��N، م�2	 إ���ن ز�E ی-1 أن ُی�جK إن آ�ن م0�2ً�، أو أن ُی-�� إن آ�ن ���

<1ِBَرْأَ�ٌ� ِ�� ِدیِ� ا�� �	ُآْ� ِ�ِ�َEْ2ُLْ�  Fَوَ�� َ
  ) 2: س�رة ا��0ر اYی)( 

  : $�ل @��# ا��%ة وا��%م ، إذا ��U# ا�/>�ك ��2م) و@�� @0>�، أم� و�! ا;م�

  ".< &]� ا
 &.1 إن &]� " 
 )�X;ورد "! ا(  

إ�(� ه� ضlN، و *�س�D �����د ، ا�o�� ��N خ��F� �ًGً% م��� "! ا;رض، ه?ا، ا���N @	 إ���ن م-�م

  .��	 ا��0س 

 ���kا� ��j2 أث.�ء �� �	ي س�ر &��1 &E.��ج ا�	ا�:  

��w!�@ K أن M أج/z�� !Fً� م	 خ�اج�K�� : ،K @�! خ��ل أذآ�ه� ��K "�?و�! �>�، أی>� ا��0س: " $�ل

" ، @�ّ! أن S Mخ? م	 أم�ا��z�� Kً� إM ض(	 ا��2یK�� !0N " وM م(� أ"�ء اK���@ A إM م	 وج># 

E��N* Aإن ��ء ا K�$وأرزا K@+�ی�آ �أن أزی !ّ�@ Kو�� " ،(\�N)ا� Dخ< م�أي �(� ی/�0س1 ا� " Kو��

 Kرآ�UX w�أن َأُس w!�@ " ،اء�وان ا;@�@ 	د م%Fود، وأح(! ا��ا�2 	أي أح� " K��Gُأ� M أن w!�@ Kو��

 j��<)ن ه� ا;ص<"�" "! ا����dن ���!، وا���d ، #��@ #ورس�� Aخ�ن ا �G" j��<)ا� !" !Gذا ُأ�a"

أي أ�� م/��< " "��b أ�� ا���Nل ح/E *�ج�Nا ) "! ا�->�د ( وإذا K/F�ِ "! ا��NFث " ، ا��%ة وا��%م

KدآMوأو Kه��b� ، " !��� E�@ !��0�@0!، وأ@ �<O��� Kأ���� E�@ !��0�@وأ Aا ا�G*�" وف�N)��� م�;��

  " .) "�(� و�Mّ! اA م	 أم�آK وا�0>! @	 ا�(��0، وإح�5ري ا�2��0

fیfNا� �F@ 	� �)@ ���س� j�?� ،ل�$ ،Kاحfُم 	اس(# @(� � �G/@ء، وا�)�Nر ا��Fِآ 	ی� : " اخ/�ر رج< م

�ً)pدا !Nم 	ه، @(� آ !�wfوُه !F��%* 	م��0! مb" V)�m !0/ن رأیa" ،Kأح� �)�" �uًاوا��ی�ًا �f ، >$و

  .ه?R وj/��m " ا*� اA ی� @(� "jw�a س/(�ت : �!

  :ا��*�ی� ا�*���b ا�Eي ��ض1 &	� ��<دة آ# م���د �� ا�س�م 

وخ�w(�ا @0� م\�ر">�، و$� أراد ه?ا ا�����) ا�K�uN أن ی�Gم �-��) *�/�\�) ، م�ة $�م ��w-* �Nر ا�(�ی0)

 �F@ #Nی0)، "�ص+12 م�*�ّ�م، "! أ}�اف ا�( �وآ�ن ا���< $ ،(�"�Gأم� ا� �G�/�� ف�@ 	� 	)ا��ح

وا$/�ب ا�>fیD ا;خ�� م0#، و@0� ا��G"�) ا�p�0() ا*�? @(� وص�حF# م-��ً� @�E مGُ��ٍ) م0>�، و$�ل @(� 
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"�0(� ��G) ا���< هFN� " : �0� ا��ح(	

س���� @(� ا�����) ا�K�uN " ��2س ض��"�0 

أم�ا�>�،  ج�o ���2س ه?R ا��G"�)، وی�2س

 ،!Fص�ت ���ء ص D)وه(� ج����ن س

 wl�ُأن ی �u/وا� ،V)وص �)@ #F/��"

 E5)" ،#�" و��0# *(�دى ،#p��� 	@ !Fا��

ا*� اA وأح�0! : " ی��ع ص��#، و $�ل �>�

jO�Fص Eم���#" إ� Eد إ��@ KX ،#�Nأي أرض ،

 R�2� ء، ">�ول��Fا� �!F@�ود ا�� 	ح�ٍ �Nو�

#wو��دى أم ،�)@ ،�$ُj� V " : jO�Fص Eوأح�0! إ� Aا*� ا " E/ح �ّG/ی� �ی� K� ، #��-م Eو@�د إ�

ویj2 إ�! ;راِك أم س�ء، م� ��M jO�F ی��G : " و$�ل �>�، ز��f# م�ًة ُأخ�ى ���ء ا��F!، "?ه1 إ�E أم#

�E ا�ِ�+�م ی� @F� اA $� أض-�*0!، إ�! أح(�# @: " أي �(� M *�ض�N#؟ $��V وه! �N* M"#" �# $�ار ؟

E�b�" ،�)@ُ �<�bس :V��$ ا�ِ�+�م؟ E�@ #0��)2* �)و� : K�+��� Mء إ�+Nی��ض ا� M �)@ أي أن " ;ن

K�+��� Mإ #�+Nی M ی��N/ل، ا��$ " :V��$ ؟�)Nا� 	م #� Kأ�>�: وآ (N5� ،ل�$ : #��-N* M j2وی "

، وأ�(� @��0#، ���ی# ی�Gل ص�حF@ #F� ا��ح(	 �	 @�ف، آbن س���� @(� ُص�N، وأم�j رأس#

;�# أم� أن ُی��0 ، @� ���# $�*ً%" آV�/$ K م	 أ}��ل ا�(��(�	؟ ، ویj2 ی� ا�	 ا��+�ب: " و$�ل

أج< أآ_� ا;م>�ت ی2(�	 أ}���>	 @�E ا�ِ�+�م $F< ا;وان م	 : ا�/�Nی� @�E ه?ا ا�Uُ%م �N� ا��+�م، إذًا

  .أن *bخ? ا;م *�Nی� �%م>� 

N* M-��ا @�E صK����F ����+�م، "��a ���ض م	 ��V ا�(�ل ��ّ< م���ٍد : " دى "! ا�(�ی0)KX أم� م�0دیً� ��

وذه1 ����! ا��-� مD أص��2#، "���0س م� اس/���Fا $�اء*# م	 ��ة " ی��� "! اdس%م م	 دون "+�م 

ر�! : " ی�Gل و�K<5N ی?آ� أ�# آ�ن" آK $/< م	 أوMد ا�(��(�	؟ ، ی� �sسً� �p��� " :�)N#، وآ�ن ی�Gل

  " .ه< $b" !/��* V�Fه�0ّ ���! أم ردد*>� "f@bی>� ؟ 

 G� وة J �	& E2:  

�>?ا ا�����) ا�K�uN م�ا$l آ_��ة ج�ًا، وی(�	 أن �>/�ي �>�، "aذا }�wF آ< إ���ن ه?R ا����ة "! ��/#، 

س�wى ���# مK<N "! @(�# إذا آ�ن ر��pً� ��ا�pة، و@0�R @�د م	 ا�(���m	 "/�اضK<� D، و@�ل ��K<0، و
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ح/E أحR�Fّ، "�(� أحR�F أح�Fّا دی0#، وأح�Fّا إس%م#، وأح�Fا م0>-# "! ا���2ة، @0�pٍ? اdس%م ی0(�، 

  . (_< ا����Nُ، وی��F+/��� �)0 و��	 ی0(� ���، اdس%م M ی0(� ����%م

مK�� �ً-<0 "! أ�� م� أردت أن أْم/R?<� K�N ا���G، أردت أن *��ن ه?R ا���G ، ی� أی>� ا;خ�ة

  .ح��*�K، أردت أن */�جK ه?R ا���G "! ح��*�K ا���م�) 

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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*G\�# وح�ص# @�E س��ك ) : 7- 4(ا��رس  - س���� @(� �	 ا��+�ب  - س��ة ا�����ء ا����ی	  -ا����ة 

#*Mو 

  14-02- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 
  :�ey < ی1�8 إ< ا�ی	�ن ��

إ��0 أم�م و$�Dp آ�;س�}��، و��0>� و$VN ، ا;س�}�� : ��o ��یFً� أن أ$ـ�ل ��K، أی>� ا;خ�ة ا���ام  

 o�� !" |�2ی(�ن ا��dا �Xأ E�@ ل�* �)�a" ء!� E�@ ر�Fا;خ R?ه Vوإن د� ،DG* أن 	ی(� M ��$

���d�" ،ن���dا#F�$ !" ی(�نdا �<�" �G/ا�/! ی� (u2أی>� ا;خ�ة "�! ا�� 	مS ذا*# �?ا*# ، ن إذا 	@ �OFNی

 ،K�َ$ِ ی(�نdی(�ن م_<، اdی(�ن @(<، اdی(�ن ح�آ)، اdم) ا����، و��2 ا*���# ����2، ا��2آ) ��2 خ�

�)X �<إ� ،VN$ق، و��0>� و��* M �)ر ر��Fس%م �# أخd@(� @(%ق ا ���ر إی(��# ">?ا س��)X 	ة ِم.  

ی� @�! إذا و�V�O م	 : " و$�ل، وه� @�E "�اش ا�(�ت ح�N{ �)0	 م	 $F< م	 }0N# أوصE أص#��2  

أم�ر ا��0س ��b" �ًz@�?ك ��A أن *2(< �0! ه��E�@ K ر$�ب ا��0س، وی� @_(�ن إذا و��V م	 أم�ر 

س، وی� سN� إذا و��V م	 أم�ر ا��0س ا��0س ��b" �ًz@�?ك ��A أن *2(< �0! أ�! مE�@ ��N ر$�ب ا��0

  " .��b" �ًz@�?ك ��A أن *2(< أ$�ر�E�@ j ر$�ب ا��0س 

j��� ��U* M دو�>b�" Kآ< $�ی>K : " ی�Gل ;ح�هK، وآ�ن ه?ا ا�����) ا�K�uN ح�0(� ی��}1 @(��#  

 K<��Nض. "  

  :م� یj	a إ��1 ا���k]� ا��ا)  

، �z	 V\@ إن ��ء اE��N* A ;س��ن "! ا��@�) َحMً�ْ: " ةأ�# $�ل م�، آ�ن م	 }(�ح�ت ه?ا ا�����)  

إم� أّن وM K<*M ی�"��N>� إ�!، وإم� أ�>M K " ، أي �a"" ،!0��* M! أ@�K أن ���0س ح�اD+G* tp دو�!

، أس�� إ�E ا�\�م "K�$b "�>� �>�ی	" أي أن ه�0ك س1F إم� م	 ا��ا�! أو م	 ا��@�)، ، "ی���ن إ�! 

واKَN0� A ، و�����Fة �>�ی	، و�����") �>�ی	، و�(�� �>�ی	 و����2Fی	 �>�ی	، >�ی	و���-fی�ة �

  " .ا�2ْ�ُل ه?ا 

   K<وأح�ا� K<*م\�%ت ا��0س وح�ج� E�@ #��0� �<�" D�+ّی) ی�G�* (ٍ��-� م�Gأن ی E0)/آ�ن ی �G".  
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  :ه	�م ا���k]� ا��ا)  

KX أم�*# ���N�ل أی�Fئ ذ�j ذم/! ، K خ�� م	 أ@�Kأرأی/K إن اس/V�ّ)N @���: " $�ل، م�ة سbل أص#��2  

ی� *�ى ه< ا�/>V ، إذا آ�ن س���� @(� اخ/�ر أص�| إ���ن ��Mی) م�، وأم�N��� R�ل" أم�م اA؟ 

اس/K<��@ V�)N خ��هK، وأور@>K، وأ@�(>K، وأ"K<�5، وأم�*>�G�" :KN� ، Kل أص��2#" م�sو��/#؟ 

G� ح��ن، "(�ذاdف وا���dل وا�Nل����G؟ یj��@ ! :%أ@(< ، آ ،#�)@ !" �uأ� E/0/ِ# م>(/! ح* K�

@�V)�m ��b" " #��� w ، أی(� @�م< �! K�m أح�ًا، و��U/0! مK�" #/)�u أ���Oه�: �(� أم�*# أم M ؟ KX ی�Gل

  .و�K ی�O�U ه?R ا�(��m ، ()�u(ً� إذا ��U/# م�u() أح� @(��#

  #*Mو �ل ;ح�Gوی:  "G� ��8�r/ ر وأ/، إن�yم� ث �yث %rJL� ه� �	��8 ��r.آ '���( &. ي 

َم� م�ت : " وذ�� G	� JB�+.� ا
 م� أم�ه�، �Rن رس�ل ا
 �g% ا
 &��1 وس�� ی�0ل، ا�	��	��

 �.H�8 ا�b1 �� ُی�ح را��&�� �ً(�|. "   
 )�X;ورد "! ا(  

��V أم @(� �K *�� : " ًا م� آ�ن ی�Gل"G� رأى ه?ا ا�����) ه?R ا��Mی) @zFً� آ��Fًا ی_j�?� ،R�<m >G آ_��  

 �)�G@ Vآ�� �</�� ،�)@. "  

  .أي رأسً� ��أس " أ*(E0 أن أ�EG اwf@ A وج< M �! وM @�!: " وآ_��ًا م� آ�ن ی�Gل  

 :8�� �	& :����:  

آ�ن ه?ا ا�����) ا��ا�� یG/�ي ��س�ل اA ص�E اA @��# وس�K ا$/�اء د$�F0��" ،�ًG! @��# ا��%ة   

  : $�ل، وا��%م

  ".إ/� وا
 < /��� هEا اUم� أ� ًا ی�1�L أو ی�8ص &��1 " 
 )�X;ورد "! ا(  

وذات ی�م أَس�w ه?ا ا�����) "! ���# أن ی�/�ر أح� أص�N-�� #��2# وا��ً� @�E أح� ا;$���K ، وه?ا   

?ا ا����2! ا����2! �� صD5� �F س�@�ت Mس/�@��G�� �)@ R�R ا�(1�0 ا�?ي ر�2# �#، و��	 ه

DG* أن >F$ در ا;م�ر�� ، #��@ D$م�رة، وه� ���# ا�?ي وdأن ی���# ا #�bی� 	م�0s)أم�� ا� Eوذه1 إ�

$� آ�0 أرد��ك �?�j، و��	 : " وی��KX %ً��$ �O ی�Gل ���حF#، اخ/��ر @(�، ویK�/F @(� ��2() ا�(�Gدی�

  " .وو�Ew م	 ی+�1 ه?ا ا;م� M ی�Nن @��#، وM ی-�ب إ��#، KX ص�"#
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  : آ�z�+ ��� :��/ O س� /� ی�سO ���<ی� �� اuی� و��� /�� ا�.�� �	� ی�ی ه�

  (G�$د (+G� �0ی�أّن � (G�G2ا� ،j�ِ)�� >Gی Kی)، أ�Mا��%ة وا��%م }�1 ا�� #��@ lی�س ���وه! أن س�:  

<�ٌ��ِ&َ �ٌ�[ِ�َ �D/ْرِض ِإLَ�ْا �ِbِاeَ2َ %�َ&َ �.ِ�ْ*َ�  �JَFَل اْ
  )  55: رة ی�سl اYی) س�( 

  : "���O"�� l ��	 *�ج�# ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م  

  " إ/� وا
 < /��� هEا اUم� أ� ًا ی�1�L أو ی�8ص &��1 " 
 )�X;ورد "! ا(  

  :و��	 $�ل اwf@ A وج<  

<�ٌ��ِ&َ �ٌ�[ِ�َ �D/ْرِض ِإLَ�ْا �ِbِاeَ2َ %�َ&َ �.ِ�ْ*َ�  �JَFَل اْ
  ) 55: ) س�رة ی�سl اYی( 

و��	 $�ل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، ، ه�0ك *�ج�>�ن ی(�	 م	 خ%�>(� أن ��"�O ��	 اYی) ا���ی()  

"0�2(� }�1 س���� ی�سl م	 ا�(j�ِ أن ی/��E أم� خfا�) م��، وأم� *(�ی0>�، آ��V اdم�رة "! 

(Gpض� ، �ً)0Uم M �ًم�Uة، وآ�ن ا�(1�0 و$/>� م��Fو"! م-�@) آ.  

أ�� أص�| اM$/��د، ه?ا ��o }(Nً� : "! ا�F%د أزم) آ��Fة ج�ًا، ا�>��ر ا$/��دي، وإ���ن ی�Gل *��ر  

 �N� ه?ا ،(GG2م (ٍ{ور 	م ��Fذ ا��Gأج< إ� 	م #/N)�� م�ٌة�Uم��س1، �< ه?ا ا�(1�0 *�25ٌ) وم !"

 (�b�)ا� K<ْ".  

م�FGل، إذا أ}�VG ی�ك "! حG< م	 ">?ا ، ا�(�j ح�0(� أج��# إ�E د@�*# وأ}�� ی�R، ی�ج� *�ج�# Sخ�  

j@وور ،j*�Fوخ ،j)�@و ،j/م�G/اس 	م �Xوا 	مsم Vل، وأ�ــ�G2(��2) ، ا��� jpMوو ، jوإخ%ص

  .">?ا ا�\!ء أی5ً� م�FGل ، ا��Nم)، "aذا }�VF ه?ا ا;م� م	 أج< أن *�G2 إ�-�زًا آ��Fًا

�.��� �ً]	�  :� ا�* /�ن ا�	� أ ا�Eي ا&�	  &��1 &	� �� ا���2ر ا��<ة 

  #*Mو �ل ;ح�Gم�ًة ی " : K�G/� j/�)N/و��0! اس ،K<أ@�اض E�@ M، و	دم�ء ا�(��(� E�@ j�)N/أس K�

"�>K ا��%ة، و*K<0�� K�G، و*N��� K<�" K�2�ل، KX یN�� �# @�ًا ا��0اه! ا�/! @��# أن ی/-M ،�<F0 *�آ1 

ه?R آ��V " را">ً�، وj��� ��U* M دون ح�اtp ا��0س  دا�ً) م+>(ً)، و��X oF�* Mً� ر$�Gً�، وb* Mآ< }�Nمً�

  .*�ج�>�*# ���Mة 

، ��o ��0 "�# ح�ج): "�Gل، "%ن: "���Gا، د���! @�E رجٍ< َأِآ< إ��# أم�ًا ی>(0!: " م�ًة $�ل ;خ�ا�#  

م	 ��ة  "أری� رجً% إذا آ�ن "! ا��Gم و��o أم��ًا �>K ��ا وآ�b# أم��هK : "(	 *�ی� إذًا؟ $�ل: $���ا

 K<��@ #*��� ة�� 	م ،K<� #p�)/ة ا��� 	ح�ص# ورح(/#، م .  
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أ�K ی�N< ه?ا س���� خ��� "! ��N ا�(�Nرك ح�0(� أم�w ���# "! م�Nآ) ا���م�ك، وه� ��o أم��ًا، ��	   

l$�)ا� ?G0ی E/ح #��� �Oمsم) أن ی�Nا�(��2) ا� 	م �ة ، وجMاخ/��ر ا�� !" K�uNس ا�����) ا���Gه?ا م.  

 1��8gم ��� أ��ة وا��r1 ا���& 
  :هEا ه� رس�ل ا

، وأرادوا أن ی*���Hا )�ًة �	Lآ��، س� /� ا�.�� &��1 ا��rة وا���م �	� آ�ن مm أ�8g�1 �� س]�" 

&�� +���k، ��0ل &��1 ا��rة : &�� س���k، و�Jل ا�[��9: &�� ذ���8، و�Jل �J :�2sل �*$��

أ&�ف ذ�G، و��� ا
 ی��Y أن : �Jل، ی� /�� ا
 /�]�G ذ��J :G# �1و&�� �	m ا�zj8، ��	� : وا���م

  " .ی�ى &� Y م�	�eًا &�% أ�Jا/1 
 )�X;ورد "! ا(  

   R?إ���ن ی�وي ه 	م Kه� �2?ا"��ه�، وآ�GFّ+" K<�F� 	ا�/�ج�>�ت م R?ا ه�N)س K<�; (��2ا�� w��ُ"َ

Dن ��س�� #Nم 	َم 	و��0# و�� ،(�Gوه، ه� "! ��ٍج، ا� Dp�$وة و%/� M ة�FN��" ا���52؟ !" K

 �<� >)Nا����ة وا� R?ة �/(_�< ه�FNا����ة �< ا�.  

، "0>�هK ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م" وا�	 س���� ، أ�V س����: " وم�ًة $�ل ا�F0! ;ص��2# ح�0(� $���ا  

  : و$�ل

  " .< ی���yی.��B ا�`��jن " 
 )�X;ورد "! ا(  

  : وآ�ن ی�Gل  

 "0� > �$*� ��$*� �DW*آ�� ی��	� ���&Uی�0م ا �	م�ا �� آ�. "  
 )�X;ورد "! ا(  

"��ن ا�F0! أ�Nـ� ا��0س @	 م�uه� ا�/ٌF@ #�; ،K�uN� wf@ A وج<، وا���dن آ�(� *�اضD ازداد "!   

 (Nض K<0�@ !" ازداد K<��@ E�N/اس �)وآ� ،(ًN"ا��0س ر 	�@.  

  م�ذا ���.�� ؟، � وم�OJ &	� م� ا��r0ص ا/�W إ�% ا�	�OJ ا�	�`��1 ��� ا�.�

  t2ا� K، م�ة "! م�س	ح-�ج ا�(��(� 	م (�p�<اد ا��ا;@ 	م� م E�@ �)@ أی>� ا��0س: " $�ل ، Aإ�! وا

M أ��N @(��! إ���K �����5ا أ�\�رآK، وb�� Mخ?وا أم�ا��K، و��	 أ�K<_N إ���O�N�� K(�آK دیK�0 وس0) 

N"���" #� >N" 	)" ،K��F� ص��Gا� 	م�00# م; R��� !��� ی��}1 ج(�ع ا��0س "! " # إ�!؟ "� ا�?ي ،

 t2ا�.  
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، ی� أم�� ا�(sم�0	: " س���� @(�و �	 ا��Nص آ�ن وا��ً� @�E م��، و$� س(D ه?R ا�b� (��G)ذ�#، "�Gل  

�! وا�?ي ��: أرأیV إن آ�ن رجٌ< م	 ا�(��(�	 وا��ً� @�E ر@�)، "bدب �K<5N، أ*G/� م0#؟ "�Gل @(�

Aا R�"�/أن ی >F$ >Gی K#، أ���� 	م �/Gی Kوس� #��@ Aا Eص� Aرس�ل ا Vرأی �G" ،	�N"; R��� :  

م� آ.( �� ت �1 ���ًا ��Eا ���ي ����0ْ  م.1، م� آ.( أE2ت �1 م�ً< ��Eا م��� ���Eْ2L م.1، َم� " 

  " آ.( )�	( �1 &�ضً� ��Eا &�ض� 
 )�X;ورد "! ا(  

  . ! @��# ا��%ة وا��%م أن یG/� م0#، َ"َ(	 �2	 إذا أ���0 أن ی�$D "��0 ا���Gص؟وا"َ� ا�F0: إًذا   

  :اه�	�م &	� ا�` ی  �Lم� ا��<ة 

ه� خ�ٌ� ی� أم�� ا�(sم�0	M�� ، : " م�ة سbل و"�ًا زارR م	 ح(� @	 وا��>F@ K� اA �	 $�ط، "����Gن  

�ره) ی/\�م. �>� @�E ا��0س، �ٍ. �ٍ. �M	 $�ط، KX دارًا ": $�ل، أ�# �E0 ���0# دارًا "�ره)، س���� @(�

Mًإ��# رس� �ل، ی�"�Gی��د أن : وی Mه?ا ا��ج< ا��ا�!، و !*bإ�!، وی #� Vpا KX ،�<��� ار "�ح�ق�أ ����ا�

 #/wُح� Dأن ی�� Rم�bی E/ح 	م�0s)أم�� ا� E�@ >FGی ) #���X (س ا��@�ة�F� �<م��� oFل �#، وی��Gه?ا : وی

ه?R خ�ٌ� م	 ا���N ا�/! آ�ن أ��ك ی>�k �>� : آ�ن ی�oF أ��ك، KX ی/�0ول @�E، وی�Gل �# خ�ٌ� م(�

>�dا Eی\�� إ� KX ،#)0� E�@ ، #� ل�Gل �# : وی�G@�#، وی�ی�/ 	ح�ٍ �N� KX ،Aا �F@ وار@>� ی� �<NF*ا

�ًF*�Nًا : م�أ� V�N" �)� �N* Mو ،j�)@ Eإ� Dْ0!؟ ارجF*و ��\/� j/ه< أرس�. "  

  K<0م �م�ًة $�ل ��اح ،�<uم K<� ة أن ی��نMا�� 	أراد م �)" " : (���" j� V\" �$ #0! أ�U��" ،

أن ، اح?ر ی� @F� اA" ، أصj� V2F ه�zٌ) "! م�j�F وم��j0 وم+N(j وم�آ�N� V��� jFم) ا�(��(�	

  ".و"! ا��(	 ح/�>� ، *��ن آ���ا�) م�ت ��اد خ�V�N-" ،1 ه(>� "! ا��(	

  :ا��� ر�*( إ�% أم�� ا�	�م.�� &	� �� ا��jkب م� ا�`��وي 

  

  : )��ى م� )�k م�rي  - 1

ور"D �# أمً�ا أّن ا�	 س���� @(�و �	 ا��Nص ض�ب رجً% "! ، م2(� �	 س�() ی�خ< @�E س���� @(�  

أرس< أم�� ا�(sم�0	 ی�@� @(�و �	 ا��Nص وا�0# م2(�ًا ، َو0َ�َْ�ْع أ�o �	 م��j : م�� ;�# سGF#، $�ل

"� اA إ�� �-��س @0� @(� وإذا @(�و �	 ا��Nص یFG< : " ي ��0 ا�bF0 آ(� �>�R، ور�0�N� RS#، $�لی�و
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أی	 : "! إزار ورداء، "-N< @(� ی/��V ��ح_ً� @	 ا�0# م)2�a" ،ذا ه� خ�l أ��# ، "�Gل س���� @(�

�>� ا�	 ا;آ�م�	، خ? ا�ُ�رة واض�ب : ه� أ�� ذا ی� أم�� ا�(sم�0	، $�ل @(�: ا�(��ي؟ "�Gل ا�(��ي

#0�Xأ E/\/>! أن ���5# : $�ل، "��5# ح� 	)ا����2) ( و�2 	ع مf0�0 أن یFFأح E/ع حf0ی K�" ،

أج�>� : و$�ل، اض�ب اض�ب ا�	 ا;آ�م�	، KX أ��ر @(� إ�E ا���N: آ_�ة م� ض��#، و@(� ی�Gل 

ی� أم�� : ���G" ،jل ا��ج<@�E ص�N) @(�و، "�اA م� ض��j إM ��5< س�+��#، �� �K ی�	 ا�0# �(� ض

أم� واA �� ض��/# م� ُح�j0�� �0 و��0# : ا�(sم�0	 $� اس/�"�V وا�/��V وض��V م	 ض��0!، $�ل @(�

ی� @(�و م/E اس/FَN�K* ا��0س و$� و��*>K : ح/E *��ن أ�V ا�?ي *�@#، KX ا�/�V إ�E @(�و، و$�ل

  ".أم>�*>K أح�ارًا 

ا�_�رة ا������)، آ��V أورو�� "! ���ه1 ا�->< وا�K�u، و$F<  م/m E>�ت ح�Gق ا���dن؟ "! أ@�Gب  

  ".م/E اس/FN�K* ا��0س و$� و��*>K أم>�*>K أح�ارًا : " ی�Gل ه?ا ا�����) ا�K�uN، أ�l وخ(�(z) @�م

: ه! F@ j0�M� اA، $�ل: �(	 ه?R؟ $���ا: " وه?ا "�N# س���� @(� مD ا�0ِ#، ح�0(� رأى إ�ً% س(�0)، $�ل  

�/p؟ $�ل: $�ل، �! �#، "�(� ج!ء �#ا >�dا R?ه 	)� : E@�)ا� Eإ� �<� V_Nه! إ��!، ا�/�ی/>� �(��! و�

وی�Gل ا��0س ار@�ا ه?R ا�M !<" ،>�d	 أم�� ا�(sم�0	، اس�Gا ه?R ا�d< : "(�ذا صVN0؟ $�ل، �/�(	

D�ِ : $�ل �#، ؟ ;�j ا�0!�(�ذا س(�M !<" ،V0	 أم�� ا�(sم�0	، وه�?ا *�(	 إ��j ی� ا�	 أم�� ا�(sم�0	

>�dا R?ه ،j، وخ? رأس م�� 	م�ل ا�(��(� V�F� !$�Fورد ا�."  

  :)��ى م� أه��� �	�  -  2

م�ة *�EG ���ى ض� واٍل م	 وM*#، اس(# س�N� �	 @�م� ا�ُ-َ(2!، اس/�@�R @(�، وواج># ���\�آ�	،   

K<� ا، $���ا: و$�ل�)��* :G" ،ا�0>�ر D�*ی� E/ی��ج إ���0 ح M!: �ل ا��ا�	م�0s)ی� أم�� ا� Aوا ، V0إ�! آ

 KX ،K<� RfFأخ KX ،�)/ی� E/ح oأج� KX ،K<0�-@ K<� 	-@أ ��b" ه�! خ�دم; o�� ،1Fأن أذآ� ا�� Rأآ�

واM : A ی-�1 أح�ًا ���<، $�ل: ا��sال ا�_��!، $���ا: أ*�ضb وأخ�ج إ��>V$��b" ،K م%م| @(�، $�ل

إن �# "! : اسR��b ا��sال ا�_���، $�ل: جV�N ا�0>�ر �>K، وا���< �!، "�Gل إ�! آV0 أآ�R ذآ� ذ�j، إ�!

��Nًا، $�ل س�أح #�" >��Gی M �ًه� : ا�\>� ی�م�u/ه?ا ا���م أ���>�، وأ� !�" ،!���X >�Uخ�دم ی !� o��

@�E ، س���� @(� م� $�F# ا���ور وا�FU+)، �bن ه?ا ا��ا�! " ح/KX ،l-* E أخ�ج إ��>S Kخ� ا�0>�ر 

  .��آ�/#، و$� أ@+E ا;ج��) ا���"�) 

  #�bس 	أذر��-�ن ح� E�@ #@(� ��س�ل @�م� ���س� >Gی K�0م ا���<؟ $�ل: أ�* Mآ�# : أ !��� V)� �� !إ�

  " .أضVN ���! أم�م ر�! ، وإن �(V �>�ري أضVN ر@�/! 
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  :آ���ً� م� &	� إ�% وا�� �	� أی$ً� 

(# @(�� �	 سN�، م�� ه�0ك @�مً�، وم� أرس< �# خ�اج م�ة أرس< س���� @(� وا��ً� @�E ح(� اس  

  .ح(�، وM *�< م0# أ��Fء 

  #F*��� �)@ ل�G" " : #�@�/خ���0، وأرس< إ��# ی� �أخ�ف أن ی��ن $ !�a" ��)@ Eاآ/1 إ�  

ذات ی�ٍم �>�ت ��ارع ا�(�ی0) رجً% أ��N أ�R�\U* ،�F و@_�ء ا����، ی��د یD�/G $�م�# م	 : $���ا  

/%@ً� م	 }�ل م� E$M م	 @�0ء و�?ل م	 ج>�، @�E آ/�# ا��(E0 ج�اٌب و$�N)، و@�E ا;رض ا$

دخ< ، آ/�# ا����ى ُ$��ٌ) ص��Uٌة "�>� م�ء، وإ�# ��/�آE�@ E�@ b وM یsوده� ح(�# ا��5م� ا��ه�0ن

  م� �j�b ی� @(��؟: و$�ل، "�هk ا���روق م	 ح��/#، @�E أم�� ا�(sم�0	 @(� �	 ا��+�ب

  �! م� *�ى، أ��V *�ا�! ص�2| ا�F�ن، }�ه� ا��م، مN! ا����� أج�ه� ����G>�؟�b: $�ل  

مN! ج�ا�!، أح(< "�# زادي، و$�S !/Nآ< "�>�، ومN! $��) ��ض�p! : وم� مjN؟ $�ل: $�ل @(�  

  و��ا�!، و@��ي أ*�آb @��>�، وأج�ه� �>� @�وًا إن @�ض، "�اA م� ا����� إDٌF* M �(/�@!؟ 

  م���ً�؟ أجVz: $�ل @(�  

  .�KN : $�ل   

  أو�K *-� م	 ی/�Fع �j ��ا�ٍ) *�آF>�؟ : $�ل  

  .M، إ�>K� K ی���Nا، وأ�� �K أسK<�b : $�ل  

  "(�ذا @(�V "�(� @>��� إ��j �#؟: $�ل  

أ*�V ا��F� ا�?ي �N_/0! إ��#، "-(VN ص��2ء أه�#، وو��/>K ج(K<z�" D وأم�ا�>K، ح/E إذا ج(�Nه� : $�ل  

  .N>�، و�� �j� !G م0>� �!ٌء ;*�/j �# وضNُ/>� "! م�اض

  #F*��� �)@ ل�$ : ��)N� ًا�د @>�ج.  

آ���! ذ�j، رج< "! أ@�E درج) " ه�>�ت، *�j أی�ٌم خ�j� V�)@ M ،V وM ;ح� �N�ك أ��ًا : $�ل �#  

  .م	 ا�f0اه)، س���� @(� آ�ن @�E ح�، مV5 س0)، و�K یbت م0# أخ�Fر، م� ��b#؟ وم�ذا ج�ى �# ؟ 

W/1 ا.& 
  :� إ�% �0`]1 رض� ا

  (Nر�� 	م� ��@ 	� Aا �F@ ل�$ ،tم�ة ح �)@ ���س� " : (م� Eی0) إ��ا�( 	ا��+�ب م 	� �)@ VF2ص

#� >u/آ�ن �# ��0ٌء ی� Mء و�Fخ M�0، "(� ُضِ�َب ��0 "�+�ط وNرج KX ،t2ا� !" ، !Gإ�(� ی� E�@ آ��ء

 �</2* >u/��" ٍة�-� ."  

  آK أ���0G "! ح-/�0 ه?R؟ ، وس0�b! @(� : "وی�Gل �\�ر �	 �(��
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  V�$ : خ(�) @\� دی�0رًا.  

  .�G� أس�"�0 "! ه?ا ا�(�ل، وس���� @(� *V2 ی�ی# آ�0ز آ��ى و$���، ومN# أم�ال }��p) : $�ل  

  :أ���y م� أ��Gy هEا ا���م 

  #�\G* ة�� 	و م�Fم#، ی�N{ (��\وخ ،%ً��$ #��� D/)�0ا أن ی)* �w��ُا، أّن أص��2# ا��N)/ج�" ،

  .و*�او��ا، وا*��Gا @�E أن ی�/(��ا @0�R أن ی�"D را*F# $��ً%، ;�# ر"D روا*1 آ< م	 ح��# إM ه� 

س���� @_(�ن رأى أن ُ*�َ"D ا�0/# ح��) إ�E أن ُ*�Gِ! @��# ه?ا ا��ج�ء، واس/�/(�ه� أم�هK، و}��Fا إ��>�   

: $�ل @(�، "�أخ?ت *��ق ا�2�ی� �2?ر ورأن *�/+�D أم� أ��>�، ذهVF ح��) إ�E @(� م/>�F)، و

  م	 �j_N إ�! �>?ا؟ 

V��$ : �أح M.  

  .�< �j_N �>?ا $�ٌم �� @�"/>K ��2سK</F : $�ل  

  #/0�M ؟ : $�لoF�)ا� 	0! "! ��/# م/Gا��%ة وا��%م، "(�ذا آ�ن ی #��@ Aزوجً) ��س�ل ا Vِ0آ �G�  

  V��$ : 	�0Xا 	���X.  

  /# یbآ�>�؟"(� أ}�N{ 1() رأی: $�ل  

  V��$ : 	)���� ي م��ود�{ ��N� fFخ.  

  "(� أو}b ِ"�اش آ�ن �# "! ��/jِ؟: $�ل  

  V��$ : !��_��0# ا�� ���X�*ذا آ�ن ا�\/�ء ��+�0 ���#، وa" ،lا��� !" #+�F� 	��X آ��ء.  

�ا ا��س�ل وأ�! ��� آ_%X) س��، "U��b! ا�?ی	 أرس��ِك إ�! أن َمَ_�! وم_< ص�حF!، ی� ح��): $�ل  

"��j }�یE5"b" #G إ��#، KX ا�_���، ، }�یE5)" ،�ًG ا;ول، و$� *fوwد و��H ا�(f0ل، KX ا*NFـ# اYخ�

�<� D)/-ی K� �)<Gی�{ ��� jاده(� ُأ�2ِ�ْ �>(�، وإن س�f� !ورض �)<Gم }�یf� نa" ، jUأ�� 	م !U��b"

  .ه?ا ا��%م 

ح�اث وو$�Dp وأخ�Fر آ�;س�}��، ��0>� و$VN، إ��0 أم�م أ: �!ء ����M >N ی��ق، $�K�� V "! ا�F�ای)  

 R�N� ٌل م��@ ،(اهf� ه��N� م� (ٌاهf� ،	مs)ا� o�� !" ن�)یdا �Xأ E�@ ل�* �)�a" ء!� E�@ Vوإن د�

  . @�ل، ح�ٌص @�E ا��@�) م� �N�R ح�ص 
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  أی� ی$*1 ؟، ا�	�ل ا�]��b، م� م`��ت &	� ا��� &�ض( &��1 �2ل 1���2

آ�l ا;س�Nر @0�آK؟ وآ�l ا;م+�ر : "bول سsال سK<�b، ا س���� @(� م	 ا���Fةإن و"ً�ا ج�ؤو   

  .@0�آK؟ ی�bل م	 رح(/# @�E ر@�/# 

  Rر�م� 	ل @b�" ،K���$;ا �أح 	و"��ًا م Mًة ح(ـ< إ��# م�ة م�Mا�� �س� و"�*# وآ_�*#، "�(� ، أح 	و@

  ! ی�"N>� أه< ا��/�ب @�K أ�# م	 ا�fآ�ة ا�/! ی�"N>� ا�(��(�ن، وم	 ا�-fی) ا�/

  .إ�! ;K�0m $� أه��/K ا��0س : $�ل  

  .یM ، !N�F{ >�\� !0N واA م� أخ?�� إM ص��ًا @��ًا: "���Gا  

  .�% س�ط : $�ل  

  . �KN : $���ا  

  . "�>� أی5ً� ا��"�ة وا��_�ة ح�َر، "ا�)2� A ا�?ي �K ی-N< ذ�j @�ّ!، وM "! س�+��! : @0�pٍ? ُس�، "�Gل  

  :ا��0ل &� هEا ا���k]� ا��ا)  &	� �� ا��jkب g]�ة 

��K : خ(o خ��ل خ?و�! �>	، أی>� ا��0س: " $�ل، أذآ�آF+���� K) ا�/! أ��Gه� ح�E��* �)0 اdم�رة  

@�! أS Mّخ? م	 أم�ا��z�� Kً� إG2� M#، و��w!�@ K أM أ��G# إG2� M#، و��w!�@ K أن أزی� @+�ی�آK إن ��ء 

  " .�K/F "! ا��NFث "��b أ�� ا���Nل ح/E *�ج�Nا  اE��N* A، وإذا

  . خ?و�! �>� وح�س��F! @��>� : و$�ل، ه�?ا أخ? @(� ���# �>?R ا��Gا@�، وأ@�0>� ���0س ص�ی2)  

ه?ا إ���ن ی��ف اf@ A وج<، }NFً� آ< @�� �# �mو"#، ��	 ا���dن إذا ا*EG اwf@ A وج< ی�ى   

ٍع م� �N�R ورع، وخ�ٍف م	 اA م� �N�R خ�ف، وح�ٍص @�E ���# م0�N"ً� �\�ٍ< @-�1 إ�E ور

 D��/� أن ی�>(�0 ا����، و"! درس $�دم Rج��� E��N*��2# وFس Aح�ص، وا R�N� م) م��Nا�(��2) ا�

  .ا�2�ی� @	 ه?ا ا����2! ا�-��< 

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 *�اضN# وإص�UؤR ���2) : 7-5(ا��رس  -س���� @(� �	 ا��+�ب  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  21-02- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��اضm ا���k]� ا��ا)  ��	�ع ا�8: م� أد/% )�k �� ا�	�H	E/s mاك :  

�< مD ا��رس ا���مo م	 دروس س���� @(� �	 ا��+�ب رض! اA @0#، ا��، أی>� ا;خ�ة ا���ام  

ا���م ح�ل �(� م	 س��ك ه?ا ا�����) ا�K�uN، ه?ا ا�0(� ی/�ض�b� |w# آ�ن رض! اA @0# یFG< آ�() 

آ�() ا�M ،�2 خ�� "��K إن ����G* Kه�، وM : " و�� آ��V م	 أ$< ا��0س @0�R، "�# م�Gل م\>�ر، ا��2

 �<N)�� K� خ�� "��0 إن" ، D�)-ی�ى أن ا��2 "�ق ا� �ه?ا ا�����) ا��ا�.  

و�� آ�ن ، �� أن آ< إ���ن ی\�ف @�E م-(�@) م	 ا��0س إذا ا�+�� م	 ه?ا ا�(F�أ مF�أ س(�ع ا��2  

  .م(	 ه� دو�#، وا����Mع �# و�� آ�ن "! ه?ا م�ارة، آ�0 ��2ل ��� ه?ا ا��2ل 

  #0@ A@(� رض! ا ���ل، "���G��0# ی�ا"� ه�اي، $���ا ا��أي ا�?ي : " یu* ا ا��أي ا�?ي���G* M

م� ا�?ي ی�ض! "%ً��؟ وم� ا�?ي ی�ی2#؟ وم� ، ، ;ّن ا���dن أح���ً� ی�/��F�2"!�G# ی�ا"� ا��2 *

  .ا�?ي یF-N#؟ وم� ا�?ي ی�ا"� @��#؟ 

واA ی� أم�� : م�ًة آ�ن مD أصb" #��2راد أح�هK أن ی�Gل $�Mً ی�ا"� ه�ى س���� @(�، $�ل �#  

@��# ا��%ة وا��%م، "��/�� ه?ا ا����2! ا�-��<،  م� رأی�0 أ"5< مN� j0� رس�ل اA، ا�(sم�0	

 Kه�أن $�ل أح Eإ� ،�u0ا� K<�" w�ًا، وأح�ًا واح�أص��2# واح !" �uإ��# *>()، و� V<وج #w�bوآ

، أ�� ��� ا���ی� رض! ا�G" :#0@ Aل، وم	 ه�؟: $�ل، M واG� A� رأی�0 م	 ه� خ�ٌ� مj0: م�/�رآً�

  .آ?�/K ج(�Nً� ح�0(� س�/K، وص�ق ه?ا : "�Gل ه?ا ا����2! ا�-��<

 a�[ا�  *� ��L�  : ا����د أم�� ا�	�م.�� �� م���L اUراض� ا�eرا&�� ا��� 

  K�@إ���ن "�(� أ 	ِم o�� ، م� jذ� D@(�، وم ���س� 	وج< م wf@ A ور@ً� و}�@ً) وا����@ً� ;م� �أ�

>?R ا��F�ة ُ*N�� م	 ا�Kp�0U، "�� أن أ"�اد ا�-��G@ >w+@ k# وM م�ة، "��(�Nوف أن ا�-�k إذا "/| ���ة "

*�ز@�ا ه?R ا;رض، وهK م\���Uن ����/�ح @	 زرا@/>�، وإذا أرادوا أن یfر@�ه� ����ا خ�Fاء "�>�، 

"����� @(� آ�ن ی�ى أن ا�-�k اdس%م! إذا "/| ���ًة یUF0! أن ُیGِF! ا;رض �bی�ي أص��2>�، وأن 

رض ا����2) ا���ام ه?ا ا��أي، ��0# أص�E�@ w رأی#، مG�+0ً� ِم	 أن یbخ? مK<0 خ�اجً�، و$� @�
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ا�(��2) وا�GN< یG/��5ن أن *EGF ه?R ا;رض �bی�ي أص��2>�، وأن �bخ? مK<0 خ�اجً�، ;�>K أ$�ر 

@�E زرا@/>�، وأ$�ر @�E اس/U%�>�، و�2	 ���0 م/����	 �>?ا ا�N(<، "��ن اج/>�دR "! ه?ا ا�(�ض�ع 

  .	 �N�R إ�E ی�م�0 ه?ا س0ً) س�ت م

وآ�ن أص�2ب ا�K<��@ !F0 رض�ان اA ح�0(� یN/�ض�ن @��# "! ه?ا اMج/>�د ا�?ي �K ی��F إ��#، آ�ن   

، أي أن ا�+�@) ا�/�م) *�OFN @	 إی(�ن ا�(�ء، ��	 ا�2��0) "إ�(� أ$�ل رأی! ا�?ي رأی/#: " ی�Gل

  .ا�����) *�OFN @	 أم��/# و���*# 

Eا�`�رى ا� OJن م�s�0��� اء �J�8�1 اgأ ��� �	& Y 	�&ي ا:  

  K<0ح��ب دی E�@ أن ی-�م�# ا��0س K�uNم�ًة خ\! ه?ا ا�����) ا� ، ،K<$O�أن ی� #��� E�@ وه� ی��ف

إ�! د@�*�K �/\�رآ��! أم��) م� ح(�V م	 أم�رآK، : و$�ل �>j�?� ،K ج(D @��) ا��Gم و��F) أص#��2

G* ا���م K/وأ� ،Kآ�حbآ �واحٌ !�a" أن �أری V0!، و��G"وا 	0! مG"خ���0!، ووا 	ون ����2، خ���0! م��

*/�NFا ه�اي، "(K�N م	 اA آ/�ٌب ی0+� ����2، "�اz� A	 آb� VG+� V0مٍ� أری�R "(� أری� �# إM ا��2، 

وM أي أ��K مK�N م��Gس، وه� آ/�ب اA، وسK��ّF� (0، وإی�آK أن *�G+0ا ��%ٍم و"� ه�اي، *2ّ�وا ا��2 

  .*bخ?آK "! اA ��م) KpM، ه?ا م�$S lخ� 

م�2ر ه?ا ا���< ه?ا ا�(�$l ا�(/\�د م	 أص��2#، ح�� إ�>w��* �� K(�ا آ%مً� dرض��N� #p�ًا @	   

 15Uا� �أ� #F5U� �ًFFا��2 ���ن ه?ا س.  

  : $�ل، /\�� أص��2#أن اA س��2F# و*E��N أم� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م أن ی�، وM *��0ا أی>� ا;خ�ة  

  Fَوَ)�ِوْرُهْ� ِ�� اLَ�ْْمِ�>
  )159: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

  : "�Gل، آ(� أن اA س��2F# و*E��N وصl ا�(sم�0	  

  Fَوَأْمُ�ُهْ� ُ)�َرى َ�ْ�َ.ُ�ْ�>
  ) 38: س�رة ا�\�رى اYی)( 

  �N/اس/\�ر ا��ج�ل اس 	ی-1 @���0 أن ��/\�� "! آ< أم�، ;�# م 	آ(��(� 	آ(� $�ل �2 ،K<��G@ ر

  : @��# ا��%ة ا��%م

��آ��� &�% ��$�ء /��0 ����� آ.��ره� < یeیi &.�� إ< ض�ل " . "  
 )�X;ورد "! ا(  

"% �bس @��# أن ی�bل، وM ح�ج @��# ، م� دام ا�(sم	 @�E ا��2، و��o �# م���| */�0$� مD ا��2  

� ��F@ُو �خ? ��أي زیٍbأن ی D��)ا��2اٍف أو "! خ+�رة؟ أن ی�/\��، وم� ا� !" DGی %z.  
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  #0@ Aرض! ا fیfNا� �F@ 	� �)@ ���أن س� K�� wم� �ور@ً�، و$ KهO��ء وأ�)�Nا� E$أر 	�� 	اخ/�ر م ،

اج�o إ�E ج��a" ،!Fن رأی/0! ض��V "�?�! م	 *%��F!، وُه�wf! هfًا : "رجً% @��(ً� ج��ً% "�ضً%، $�ل

  " .@(�، "jw�a س/(�ت  ا*� اA ی�: ��ی�ًا، و$< �!

 1��J ا�.�س ��2ً� م� Y�8r.أن < ی �	2`�� &:  

   wf@ Aًا "! أم� ا�ی�ًا، ��ی�@(� آ�ن � ���س#، س�bو� #*w�� ا;م� خ�ف ا��0س Kw��* �)0ح� �)@ �����"

"�ج�R  دخ< @��# ُح?ْی�)، وج<، "0�2(� *>�مo ا��0س خ���p	 وج��	 م	 *�ّ�! ه?ا ا�����) ا�\�ی� ا;م�

إ�! : م� ا�?ي یj��F ی� أم�� ا�(sم�0	؟ $�ل @(� رض! اA @0#: م>(�م ا�o�0، ��آ! ا��N	�G" ،ل �#

واA �� رأی�0ك خ�جV @	 ا��2 : أخ�ف أن ُأخ+� "% ی�د�! أحٌ� م�uN* K�0(ً� �!، "�Gل ح?ی�)

أص��2ً� یGّ�م��0! إذا  ا�)2� A ا�?ي جN< �!: و$�ل، ��دد��ك إ��#، @0�pٍ? "�ح @(� و*�w�b وج>#

 V-ا@�ج .  

  #0@ Aرض! ا �F0)ا� �Nم�ًة ص ،�ًN�): " و$�ل ���0س ج	ا�(��(� �\Nأس! ، ی� م�� Vن �� م����G* م�ذا

إذًا ��Gل �����l : إ�E ا����� ه�?ا؟ "�\� ا����ف رج< وی�Gل وه� ی��Oح �?را@# وآw�b# ُح��م م(\�ق

"(� ا�?ي ح�ث؟ ی/�w�b وج># وی5!ء ، �KN إّی�ك أ@��G� !0!: $�ل، إی�ي *�b��" :j��G� !0N# @(�، ه�?ا

K�/Fل، وی�Gم ا@�ج�ج! : " ویO�Gی 	م K��" >Nا�?ي ج A �)2ا� ،Aا j)درس ، "رح !" K�� >$أ Kأ�

  .�2	 أم�م أخ�Fٍر وا$�Nٍ) آ�b>� أس�}�� : س���

أو ص�ح1 ��آ)، أو م>(� آ�ن @(�j إذا آVَ0 مKO�N صl، أو م�یَ� م�/\�E، ، ی� أخ�ا��0 ا���ام  

م/�اض�Nً، ح�U�* �)0! اM@/�اض @�j*�"���* E، ح�U�*ُ �)0! ا�G0� ا��w0Fء، ح�F/�* �)0ّ� ��أیj ی0/>! 

V�bو*��� ��2 ا�>�وی)، أم� إذا اس/\�ت وس ،j��+أ��سً� ، س� jح�� V�Nوج ،V2�0/واس V�Uوأص

  ."V�b �>?ا */�w�b و*�$E ویfداد @(�j رس�خً� ، ?��نص�د$�	 م����	 M ی-�م��ن وM ی�G"�0ن وM ی�

  �ًNpرا �ًG��N* �w�@ �Fم0# ه?ا ا�� V�G� ا��/�ب ا�?ي lO�sل، م�$ " : (ه?ا ا����� l$أن ی��ن م� 	�)ی M

ا�K�uN م�$�ً� اس/�Nاض�ً�، ه�"# ا���1 ا��خ��، و��0# آ�ن م�$�ً� ص�د$ً� ح�G�Gً�، أم%R @��# إی(��# 

  " .وإخ%ص# 

  :/eاه� &	� 

أی>� : م�ًة صN� ا�(2�� �F0�Oث ا�(��(�	 "! أمٍ� ج��<، "G� ح(� اA وأE0X @��# �(� ه� أه�#، و$�ل  

واD)�� M Aِ، وا�b�" ، D)�� M Aِ# : و$�ل، ا�(��(�ن اس(�Nا ی�ح(�K اA، و��	 أح� ا�(��(�	 �>�
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ت ���j @���0 "! ا�����، أ@+�V آً% م�0 ��دًة واح�ة، م�fw: "�-�1 س�(�ن، و�Kَ ی� س�(�ن؟: @(� "! �>�)

 ،Aا �F@ #0أن ی�ى ا� Eإ� K<�" وی-�< ا�+�ف ،	�O��)ا� !" �u0@(� ی ���، س�	د*��� Vوأخ?ت أ�

ه� أ�� ذا ی� أم�� ا�(sم�0	F@ �<0" : E�@ �)@ #�b�" ،� اA، و$�ل �#، أی	 @F� اA �	 @(�؟: وی�Gل

أ�� ی� أم�� ا�(sم�0	، وی��}1 @(� س�(�ن وا��0س : "�-�F@ 1� اA، دة ا�_���)؟م	 ص�ح1 ا��F: ا�(�

#Nم : �<� V�{b" ،#*د�� Aا �F@ !��+@b" ،ج�ءت ��د*! $���ة �Gن رج< }�ی<، و��)�N* �)إ�0! آ

ا�2(� A، واYن ��(D، و�+�D ی� : و"! @��0# دم�ع ا�FU+) وا�_G)، ��د*!، "��Gل س�(�ن ا�?ي ا@/�ض

  .أم�� ا�(sم�0	، ه< م	 �fاهٍ) �N� ه?R ا�f0اه) ؟

  :و رد ا��08ق إ�% أ�8g��� ، م� م�اJ]1 ا�����H ا�/�rف 

و"! ی�م Sخ�، ��0(� ه� ج��o مD أخ�ا�#، إذ ��ج< ی\ّ� ا����ف، �p�X، م<ء $�N� #/5F م��2ق،   

�س ���15U وی>K �# وM ی��د یH�F @(� ح/E یG?ف ���\�N أم�م# "! م�ارٍة واح/-�ج، وی(�ج ا�0

 �u/0وی ،oوی\�� ���ج< أن اج� ،R��� �N\ا� D)-أص��2# أن ی���0ا، وی Eم� @(� إ���" ،K<5N�

، أم� واM�� A ا��0ر ی� @(�: م� أم�ك ی� رج<؟، "�-�1 ا��ج<: KX ی�Gل �#، @��# @(� ح/E ی>�أ رو@#

ی��G ه?ا ا��ج< @�E @(� ���اR، ص�$V، واM�� A ا��0ر، م� أم�ك ی� أخ� ا��Nب؟، : "��Gل @(�

 D)-" ،Eرأس# ���(�س �N� وح�� ،R��-" ،�<�G2/ی� M (ً��G@ #� لfي أ��N�;ا Eو"�2اه� أن أ�� م�س

;ن ی��ن ا��0س آ��>K : ا��ج< ��N رأس#، وج�ء �# إ��u0�" ،�)@ E @(� إ�E وج�R أص��2#، وی�Gل

 Aم� أ"�ء ا D�)ج 	م w!إ� w1"! $�ة ه?ا أح 	�0، ;ن ی��ن آ< ا��0س "! $�ة ه?ا ا��ج< أح1 إ�! م��@

 Rم�bي ی�N�;ا Eی�/1 ;�! م�س KX ا ا�-�اب؟?<� K���$ �)" ،	�)��)ا� E�@ V2/"ُ !/آ< ا��/�ح�ت ا�

 �ٍ�2� �ًG، وح��ًا �-�ٍ�ص م0# ج���Gِا� 	ا��ج< م 	O�)َأن ُی.  

  :وأLj2 &	� ، أ�g�( ام�أة 

أی>� ا��0س، : "ج/>� اج/>�دًا، و�K یF/0# رض! اA @0# إ�S Eیٍ) "! آ/�ب اA، $�لم�ًة آ�ن @�E ا�(�F0، وا  

f* Mی�وا م>�َر ا���0ء @�E أر��N	 أو$�)، "(	 زاد أV�Gَ�ْ ا�fی�دة "! ��V ا�(�ل، "V5<0 م	 ��	 

/-�b� #Fن و�Kَ؟ ": ��o ه?ا �j ی� @(�، D�+/�* M أن *�N< ه?ا، "���b>�: و$��V، أواخ� ا����ف ام�أة

  : اE��N* A ی�Gل

�ْ�ُ�ْ� ِإْ�َ اُه��jَ.ْJِ Bرًا َ�َ�� َ�Eُ2ُLْوا ِمْ.o�ْ(َ 1ًُ� َأَ�Eُ2ُLْوَ/1ُ ُ�ْ�َ��/ً� َوِإْث	ً� ُمِ��.ً�>َsََوF  
  )20:س�رة ا���0ء اYی) ( 
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  K�/Fوی K�uNا� (وج# ه?ا ا����� �w�b/ر*# ا�\>��ة، ی�F@ ل�Gوی " :�)@ b+ام�أة وأخ Vأص��".  

ه?R ا��وح ا��(2)، ه?R ا��وح ا�/! *-N< م	 ���>� "! س�ی) آ< ا��0س، ">?X R(�ة م	 X(�ر اdی(�ن   

 #0@ A@(� رض! ا ���دی) "! س��� Vا�/! آ��.  

  :��	� &	� �� س��س� اUم�ر 

أ��E ح�0(ـ� @fل س���� خ���، و$�) @�N* #�f"��>�، وم� @�f# إM م��") أن ی�//	 ا��0س �#، ��_�ة م�   

"! س�F< اA، ح�0(� أج�ى @�E ی�ی# ���ًا مsزرًا، ���ًا *�� ���، *�هKw ا��0س أ�# م� م	 م�Nآ) "�>� 

 #�fN" ،�خ�� �@0 	ا��0س أن ا���0 م Kw، "�\! ه?ا ا�����) أن ی/�ه	ا�(��(� lوا���0 ح�� Mإ �خ��

ج<، ��	 ه�0ك أ$�وی< آ_��ة "\V ��	 ا��0س، إ��Gذًا ��GN�ة ا�/�ح��، و*_K<� �/ً�F، ور�+ً� �>wf@ A�� K و

إ�! أ@/?ر إ���K م	 @fل خ���، "�a! أم�*# أن یoF2 ه?ا ا�(�ل @�E ض�N) ا�(>�ج�ی	 : "�Gل �>K م�ًة

واAِ : و$�ل، "0>� أ�� @(�و �	 ح�� �	 ا�(��Uة، "E+@b ذوي ا�bFس، وذوي ا�\�ف، وذوي ا����ن

 RMو E/" V@f� �G� م� أ@?رت ی� @(�؟ Aرس�ل ا #wت س��ً� س��ا��%ة وا��%م، وأ�( #��@ Aرس�ل ا

@��# ا��%ة وا��%م، ووضVN ام�ًأ ر"N# رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، و$+VN رح(ً�، وح��ت 

�0! ا�KN، ��	 س���� @(� �K ی>/K �>?ا ا��%م، ی�Nف �(�ذا @fل ه?ا ا�p�G� ا�\-�ع؟ @�f# ��2() راج2) 

إ�j $�ی1 $�ا�) ح�ی� ا��	، *15U "! ا�	 @(j، ی0N! َ@َ?َرRُ، وم� رأى "! : # م��}0@�ًF��G" ،Rل �

  . ذ�j إ�N* M}�ً� مD ا�	 @(#، دون أن ی�2سE�@ #F ه?ا ا��%م ا�?ي $��# 

  :م�& OJ	� �� e&ل ��2  &� إم�رة ا��H{ ا�J اء ���.�� 

   �ّNَ*ُ (�Gا� R?ا��%ة وا��%م ذات م�ة، وه #��@ !F0ر ا��ر أص�آ) ��Nم >�FG" ،ًا�ا واض�2ً ج�هً��

  : ا�F0! @��ـ# ا��%ة وا��%م *�ج�>ً� ;ص#��2

����0ا &	� ا�*��س "  >ّ "  
 )�X;ورد "! ا(  

ه�?ا آ�ن ا�/�ج�#، آ%ٌم م�/�� م	 دون *��N< ��2() رSه� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، َ"َ(ْ	 @(�#   

مD ا�(\�آ�	، ��0# آ�ن م��(ً� س�ًا، وإس%م# "! *�/�Kٍ ��ی�، ;ن ا��FّNس؟ @(# ا��FNس مK�G "! م�) 

@(# ا��FNس آ�ن @�ـ	 ا�F0ـ! "! $�یk، "(� م	 اج/(�ٍع ی-/(��N#، وم� م	 أمٍ� خ+�� ی/�او���#، وم� 

 j�?� ؟Kwوس� #��@ Aا E�ًّا ص�أخ�# م2( 	ا� #U�ّF0# ی@ Aس رض! ا�FNوآ�ن ا� M$�ار ی/�?و�# إ 	م
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K� !F0 ی��جb أ��ًا "! @%$/# مD $�یk، م� م	 �!ٍء "�N/# $�یk إM آ�ن @0� ا�F0ـ! @��# ا��%ة "��

  وا��%م خR�F؟ 

ه?ا ا��� M �F�w أن ی�< إ�E $�یF0��" ،k! إذا �K یG< ه?ا ا��%م �G/< أصw)@ #�ُ�2# ا��FNس �m(ً�، وه�   

م�ذا ی�2<؟ l\�� M أم�l$�)��" ،R ، ! ��رم��K، و�� أن @(# ا��FNس أ�E ا���وج مD ا�(\�آ�	 "

  : @��1 ود$��، "�?�j ا�F0! $�ل

����0ا &	� ا�*��س "  >"  
 )�X;ورد "! ا(  

�2	 ���S >/Gء�� وأ��0ء�� وأخ�ا��0، وی0>��� @	 $/< @(#، رSه� : ص��2! ضl�N أخ? ه?ا ا��0، و$�ل  

ه) ا�F0! وم�ادR ا��F0<، و@�ف إس%م @��F)، و��	 ه?ا ا��N� !��2� أن آ\�V ا�G�G2)، و@�ف �fا

@(# ا��FNس، وآ�l آ�ن @�E�@ !F0�� �ً0 $�یk؟ وآ�l أ�# آ�ن "! أ@�E درج�ت ا�?آ�ء وا��2() 

إ�# �G! @\� س�0اٍت ی/��wق، وی-�ه� ���# وه�اR، ویN/� : وا��2+) وا�2?ر؟ ی�Gل ه?ا ا����2!

 #��@ !F0��� #O0m س�ء #� ��Uی Aا w>N� ،��FNًا، "(�/�2< أن ا��ج Dٌ�"ٌم ر�Gـ�ة مF0م ا��Gا��%ة وا��%م، م

  .ی�20ز ا�F0! إ�E أه�#، وإ�E �0! ج��*#، "��F0! رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، وه� م��Nم 

��2() راNp) رSه� إ��Gذًا ��/�ح��، ومD ذ�j �(� ا@/�ض ه?ا ا��ج<، و���" ، K��� f@ �)@ل س���� خ���  

  .أ�VF5� V م	 أج< ا�	 @(j، وM ض�� @��j : و$�ل ی��F! ��@/�اض#،

أ@+o��" !0 ا�(�ل : " ا�/�ری. ی�وي أن ه?ا ا�F�وي ا�?ي $�ل ������ رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م  

، "إ�# م�ل اA وزادR @+�ء ، ص�$V ی� أخ� ا��Nب: $�ل، م��j وM م�ل أ��j، ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

ی� رس�ل اA، د@0! أض�ب @�0 ه?ا ا;@�ا�! ، ">?ا ا���dن *-�وز : ً�، "�Gلس���� @(� آ�ن وا$�

  : ح��G" ،Rل

  " .ی� &	�، د&R� 1ن �z��r ا�8: م�0ً< " 
 )�X;ورد "! ا (  

إذا آVَ0 رo�p دا�pة، وج�ء م�ا}	، وه� �p�X، و*��Kw ���(�ت $�س�)، "% *�2س�N* ، #F(�ا أی>� ا;خ�ة  

  " .إن ���ح1 ا��2 مE�@" :  Mً�G آ�(�*#، و$<

��o ����1، أي ��o م	 ا���F ح�� ی��ن خFً� ، أي م�آ�ًا : آ(� $�K�� V م	 $F<، ��	 س���� @(�  

��V ����1، وM : خ�wا@ً�، ��	 ��o م	 ا��?اج) وا���F}) أی5ً� ح�� ی�(| ;حٍ� أن ی2/�ل @��#، $�ل

آ�ن ه?ا ا����2! ا�-��< ، یU/F! أن ی�< إ�F�$ E#ا��1 ی��@0!، "�< إ���ن آ�ن ی(�ح# م�ی2ً� آ�ذ�ً� 

  .ی�"� ه?ا ا�(�ی| 
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  :��اس� &	� 

  �وw اA، م� أردت �>?ا ا��%م؟ی� @: " ذات ی�ٍم أ0XـE إ���ن @�E س���� @(� �0Xء ا�(�G"�0	�G" ،ل �#  

ی_E�@ !0 آ��V �# ِ"�اس)، ا�(�ی| ا���دق م�FGل، واd@-�ب ا���دق م�FGل، ��	 إ���ن ��� م�/fم 

  @(� �0Xء ی/5| م	 ��0Xت آ%م#، وم	 "�/�ت ����#، وم	 ��Fة ص�*# أ�# ی�0"� 

م	 ص�ح1 ه?R اّ���زة؟ "(� آ�ن م	 @(� : وم�ة رأى س���� @(� إ���ً�� ی��| �E�@b ص�*#، وی�Gل  

مG* D�ی�R آ�>� ی� ص�ح1 ا��رع ا���ذب، أي آ�>� واْآw�� �0�ِك، "G� آ�ن : رض! اA @0# إM أن $�ل �#

 	�G"�0)ا� E�@ �ً+س��ً� م�� 	م�0s)�� �ی�ا�\.  

  :إ�ygء &	� إ�% ���2 �.( ���� 

روی ك ی� &	�، ��% أآ�	G آ�	�ت : ��	�g mت ام�أة ��0ل �1، ذات ی�م آ�ن ی	`� �� ا��jی:

��0ل �1 �������ّ	% ُ&	ْ��ًا ، ��rرع ا: & )[���� ، ����J	�R� ،ذا س� ة  G/أ G� ، &� ي�	ن ی� &���[�

�� س�ق &��ظ، ��� �Eهz اUی�م ��% ُس	�D( &	�، ث� �� �Eهz اUی�م ��% ُس	�D( أم�� ا�	�م.��، 

�: ا
 ی� &	� �� ر&�G�D، وا&�� أ/1 م� �2ف ا�	�ت 2`� ا�]�ت، ��0ل �1 م� م*1�� : YEم� ه

د&�� : �E�1، و�Jل �1 ا�	�أة ا��� ا���أت &��G ی� أم�� ا�	�م.��؟، �	� آ�ن م� س� /� &	� إّ< أْن

�*����، ��0ل �1 > G/R� :ل�J ؟YEم� ه : mم� ��ق س� ����J 
ه� ���2 �.( ����، ا��� س	m ا

: و��(، و��J(، س	�ات، وه� ��Hدل ا�.�� �� زو���، و�`��� إ�% ا
، هYE ا��� وJ]( أم�م ا�.��

�.�، وأ/� )�ّ�� ذات أهٍ# وم�ل، �Bوe� ���	� آ�� س.� ، و/[� �j.�، وذهz ی� رس�ل ا
، إن زو

أ/ِ( &��B آ��W أم�، و�� م.1 أو<د، إن ��آ��� إ��1 ض�&�ا، وإن ض		��� : �Jل، م���، و�]�Bق أه��

  م� أ�.G إ< J  �ُ�ْمِ( &��1؟: إ�� ��&�ا، ���.�� �Jل
 )�X;ورد "! ا(  

  : "�Gل اwf@ A وج<  

��Hَِدُ ��ِBْ�َل ا�Jَ 1ُBا�� mَ	َِس  ْJَF<1ِBِإَ�% ا�� ��ِ�َْ̀ �  Gَ�ُ ِ�� َزْوِ�َ�� َوَ
  )1: س�رة ا�(-�د�) اYی)( 

ص#، أM أس(D ���اه� إذا آ�ن اA $� س(D ���اه�، أي اس�V "(	 أ��؟ و$l م/bد�ً� ی�/(�G" : Dل �#  

  .إ�E ح�ی_>� 

  !" 	�N* أن >F$ ن���dق ا�Gح V0�@م�5ب ا�(_<، وا�/! أ VFا�\>��ة ا�/! ذه #/��Gم  l�b� ����"

  .م/E اس/FN�K* ا��0س و$� و��*K أم>�*>K أح�ارًا : @�م، $�ل
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  :آ� أ/( وا�  م� ا�.�س 

وM أن *�/?�>K، وM ، وM ح�j� w أن *�/K<��@ !�N، أی>� ا;خ�ة، إذا أ��N\* K� V أ�j واح� م	 ا��0س  

�! اdی(�ن واA ضM ،lN أن *bخ? مK<0 م� ��j� o، وM أن *�/��م>K، إن �K *0+�� ه?ا ا�(0+�� "

  .��j�" o إی(�ن، و��	 "! إی(��jَ ضlN : أ$�ل

$�ل �# ا�F0! @��# ، س���� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م خ�م# إ���ن "��G ج�ًا، اس(# ر��N)، �N� سNF) أی�م  

  : ا��%ة وا��%م

 " G��  " ی� ر��*� س�.� ��
 )�X;ورد "! ا(  

M ی�ج� إ���ن @�E وج# ا;رض ی2ّ� �# أن ی�ى ���# م/(f�ًّا @�E  ;�# رأى خ�م/# �# دی0ً� @��#،  

  أ$�ا�#، وا�F0! آ�ن $�وًة ��0 "! ه?ا، 

&��B ذ���8، و�Jل : " وأرادوا أن ی*���Hا )�ًة �	Lآ��، �Jل أ� ه�، �*. م� آ�ن مm أ�8g�1 �� س]�

�	m ا�zj8 : ا��rة وا���م&����k�+ B، ��0ل ا�.�� &��ـB��& : 1 س���k، و�Jل ا�[��9: ا�[�/� B��&و

 "1��8gل �1 أ�J �	�� ،10(وأ #	& z*gوا��2ر أ " :
أ&�ف أ/�� : �Jل، /�]�G ذ�G ی� رس�ل ا

��]�/.�، و��� ا
 ی��Y أن ی�ى &� Y م�	�eًا &�% أ�Jا/1 . "  
 )�X;ورد "! ا(  

   K<�Fآ<، أ�b* �)م K<)N{أ ،K<�_م 	ء "�Msه 	م �واح Vأ� j/�� !" ،K<��@ j��� fO�)* M ،oF�* �)م

وی/�EG خ�م�ت، @0�ك أ��س ی��م��f� !" ،j�)@ !" ، ،jه/j، "! س��ك، م� "! إ���ن یN+! أوام�

  .م/E اس/FN�K* ا��0س، و$� و��*>K أم>�*>K أح�ارًا : وی/��Gن أوام�، ">?R @��0ی) ��� واردة، $�ل @(�

  :&	� ی 2# م�H' ا�0$�ء 

ا�����ـ) ا��ا�� أ�# اخ/�K مـ�N� D أص��2ـ# ح�ل م�ض�ع، أن س���� Sخ� $�) م	 $�� ه?ا   

@(� أراد أن ی�سDO ا�(�-� ا��F0ي ا�\�یl، "�ح/�ج إ�E أن یKّ5 أرضً� ��(�-�، و@�رض# ص�ح1 

��K�2 ��0! و��S j0خ�ون، س���� @(ـ� ی�ی� أن ی�سDO : ا;رض، وی�Gل ��م�م ا��Nدل، وا�����) ا;م�	

�# س(D ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "! ح��*# أ�# آ�ن ی��1 "! *�سb" ،#/Nراد أن یO�0? ه?ا ا�(�-�، ;

ر�F) ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م آ�ن � M�w أْن یwK5 ه?R ا;رض ��(�-�، وص�ح1 ا;رض ا@/�ض، 

آ�ن  س���� @(� رح1 "! ا;م�، ;�# س�-�E�@ �ً��@ R ا��2، إن آ�ن مG2ً�، وه�ى إ�E ا���اب إن

 �ًz+م�.  
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ی� @�Fس �G� س(VN رس�ل اA ص�Ew اA @��# وس�F$ Kw< م�*# ی�ی� أن یfی� : "�Gل �#، �G! ا��FNس ی�مً�  

"! ا�(�-�، وإن دارك $�یF) م	 ا�(�-�، "�@+�0 إّی�ه� �fده� "�#، وأ$+j� D أوسD م0>� مD ا�/�Nی�، 

� ، أ�� ص�ح1 ا���+) ، "bص�ر �>� أمَ� اس/(%ك، إذًا أ��M :<��@ jF أ"N<، $�ل @(�: "�Gل �# ا��FNس

: $�ل ا��FNس، م	 *�/�ر؟: ��o ذ�j� j، "�جN< ��0! و��j0 م	 ی�G" ،�2��� !5Gل @(�: "bج��# ا��FNس

ح?ی�) �	 ا��(�ن، و��Mً أن ی�/�@! س���� @(� ح?ی�) إ�E م-��#، ا�/G< @(� وا��FNس إ��#، �(�ذا؟ ;ن 

 ،!*bی Mو E*sض! ی�Gا����م ا� ��5ء، وأحGن ی(_< ا�Yه�?ا ا;دب، ح?ی�) ا ،!*bی Mو E*sی K�Nوا�

س���� @(�، خ���) ا�(��(�	، وأم�م ح?ی�) ج�o @(� وا��FNس، و$�� @��# ا��%ف ا�?ي ���G" ،�)<0ل 

-�، س(VN أن �F! اA داود @��# ا��%م أراد أن یfی� "! ��V ا�(G�س، "�ج� ��/ً� $�یFـً� م	 ا�(�: ح?ی�)

وآ�ن ه?ا ا�F�+" ،K�/�� V�F# مb" ،E�b" #0راد داود أن یbخ?R $>�ًا، "bوحE اA إ��# أن أ�Rf ا���Fت @	 

أf* Mال *�ی� أن *0F�U! : ا�K�u ه� ��/!، "N�ل داود، و*�آ# ���ح�FN��" ،#Fس ��u إ�E @(�، و$�ل

�/j ا��ار *fی�ه� "! م�-� رس�ل "G� أ@+، ومD ه?ا: "�Gل ا��FNس، M واE�@ :A ذ�j؟، "�Gل �# @(�

 ،D�+/�* %" �<��@ !0F�U* أم� أن ،�ً@�F* ي�@0 	م j� �<�+@ا��%ة وا��%م، أ�� س�ف أ #��@ Aا

  .وح?ی�) ه� ا��Gض! ���00 

  :و��g ا�s�0ن 

  : ه?ا ه� س���� @(� ی� أخ�ان، وه�0ك Sی) $��G* (��Sل  

  Fَوْأَ�ِ	ُ�وا َ�ْ�َ.ُ�ْ� ِ�َ	ْ*ُ�وٍف>
  ) 6: ة ا�+%ق اYی)س�ر( 

اp/(�وا، وه� "N< أم�، م�ض�# "�# مE0N ا�(\�رآ)، "((�	 أن *�0| زوج/j، وی(�	 ه! أن   

 	20" ،�ًN�)إ����ً� "�ق ا��0س ج V��" ،j0م �zً�� !أن *+�1 ه 	م�، ی(�b� م�ه�b* أْن 	وی(� ،j2�0*

  . �+�Fّ ه?R ا�(\�ورة وه?ا ا�/�اضD وه?ا ا�\�Nر 

  dم� ی��ن ا�م0+�� إ����!، م0+�� ، ���ن ح��ا@0 ،!N$م0+�� وا 	ا��0س م Dم�# م�N* !" ��+0ی #�a"

  .و"�# إ���ف، و"�# ح�Gق، و"�# واج�Fت، وا���2ة أخ? و@+�ء ، "�# @�ل

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 سN) إدراآ# و�N� �R�u) : 7- 6(ا��رس  -س���� @(� �	 ا��+�ب  - س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

 وص�ق "�اس/#

  28-02- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 �.& kی zkو< ا� zk��� )��:  

ومD ا��رس ا���دس م	 دروس س��*#، ، وM ز��0 مD س���� @(� �	 ا��+�ب، أی>� ا;خ�ة ا���ام  

<" ��b* وه� Mج�ا�1 ����/#، أ 	ج��1 م 	ی� ا���م @�ق "�اس/#وح�ة ذه0#، وص�وحّ ،#) ،

وا�(sم	 �\�< أو ��خ� ی(_O< ه?ا ا��ی	، وM ی�/+�D ا�(sم	 �\َ� ه?ا ا��2 إM إذا آ�ن @�E ج��1 م	 

E��N* #��G� ،ا��2د K<وا�� ،��)Nدراك ا�dا :  

�ْ�َ.�َه� ِإْ�َ�اِه�َ� َ&َ�% Jَْ�ِم1ِ>َsَ �.َ�ُBH�ُ Gَ�ْ�  Fَوِ
  )  83: س�رة ا;��Nم اYی)( 

��<O مsمٍ	 ���1ٌ م	 ه?R اYی)، ا�(sم	 ��ی# ح-)، @0�R م0+�، مN# د��<، مN# ��ه�ن ، إدراآ#   

د$��، ">(# @(��، *���رR ص�2|، رؤی/# F$�X)، $�ارR ح��K، ه?ا ا�-��1 ا�s)�� !�GNم	، ;ن ا�(sم	 

  . آ(� *�N(�ن ����ٌ) م/(�fOة، "�# ج��1 ���! أخ%$!، و"�# ج��1 س��آ! ��0ء

، "��V ���1�ِ، وM ا��1�َ ی��@0!: " "����� @(� م_w���� >w/#، أو ج��F# اdدراآ! ���(ٍ) راNp)، "�Gل  

 Kن ذآ�ءه��U/ا�/>�زیً�، ه�0ك أذآ��ء ی� Mو ،�ً��%U/اس Mوا��ً�، و�@ Mو ،�ً���+�� o�� R0! ذآ�ؤNی

">� ��o م	 ا��FUء ح�� ی��@# ا�1�ِ،  �(�ر�>K ا�\���)، و�(��سK<F ا�����ی)، و��0# ذآ�ء رح(��!،

و��o م	 ا��F�ُ ح�� ی��ع، M َیْ�َ�ع وM ُیْ�َ�ع، ه?ا ا�(�$l ا�(_��!، "(� م	 @�Fرٍة أدق وأوض| م	 

  .ه?R ا��FNرة، ویE�@ !UF0 آ< مsمْ	 أن ی��ن "! ه?ا ا�(�/�ى 

  >p�$ ل�Gی �و$ :dرات ا�$ V؟ أ����<�" �*ً�/Fرات م0/>�) م�Gا� Vودة؟ ا�-�ابأ����ن م2��� :M ، R?ه

��uی) $�ی() ��}�)، "����dن "�# }�$�ت م��Fءة إذا أ*�V2 �# ا��uوف ا�-��ة "-V�b" ،�<*�w إذا 

ص�$V مD اwf@ A وج< أ@+�ك $�رات K�2* M �>�، وه?ا ه� اdی(�ن، "�wf@ A وج< یj�+N م	 

 j"ا�أه ��G2* E�@ j0�Nرات م� ی�Gا� .  
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  :ا��8r�� �*	� &�% ��	1 ��م�ر وا�]10 �� ا� ی�  م� )��دات

  

  : )��د�� &�b`� وا�� م�*�د  -  1

���t وح�R، $� أ@�w ��م�ر ، آ�ن واA أح�زیً�: " "V��G، ا����ة @�p\ـ) رض! اA @0>� وص�/# م�ًة  

ا;"?اذ هK ا�?ی	 ح�د ا���}�، "��(�"�Gwن "! ا���2ة، ا�(/��$�ن ا�GN%ء ، أي س�یD اdدراك" أ$�ا�>� 

 #�+Uم� ی >FG/�)�� ،�<z"ون �����ء أ$�ا�>�، ��(�(�ت م� ی���ّNی.  

  #0@ Aد رض! ا�Nم� 	� Aا �F@ #0@ ل�Gوی " :Aآ�ن @(� أ@�(�0 ��/�ب ا ،Aا 	�0 "! دی<G"وأ" ،

Kه�أح j� ل�Gی :" K<"أ M ،(ی� ��ح��م !�)@ خ� أ��Sج�، و�* ��b" ،K�Nا� !�U� o�� أ�� 	، ��	ی�ا� !

س���� @(� $() ا�(-/(D اdس%م! ">� ح�آK، و"! ا��$V ���# آ�ن أ@�(�0 ��/�ب اA، وأ"G>�0 "! دی	 

K<��G� آ< إ���ن، ه�0ك أ���ص ی/��(�ن E�@ 	�@ ض�" K�Nًا، ">?ا ا��ج Dpا �!ء را?<" ،Aأ�� : ا

�ذ ه�رً��، ه?ا وس�م ��ف أم ص���!، أ�� }1�F، أ�� رج< @�K و��V�� !0 رج< دی	، *�/�� أم *�

وص() @�ر؟ واA ه?R وص() @�ر، ;ن }�1 ا�K�N "�ض @�ٍ	 @�E آ< م��K؛ }1�F، م>0�س، م�ی� 

  .��ح�)، م�2"�، *�ج� 

">< م	 ا�((�	 ���dن یNG� م��ن $�p� ا�+��pة، وا�+��pة "�>� أر�N(z) راآ1، و"�>� أج>fة مGN�ة ج�ًا؟   

�ك م+�wFت أص1N م	 $��دة ا�+��pة أص1N ��_��، ه< ی(�	 أْن *0+�� "! م�/�2<، واA "! ا���2ة ه0

 (GF{ ���0@ o�� س%مd"! ا 	، "20	مsم >�� K�N��" ،�ً)��@ ؟ ی-1 أن *��ن(��Nدون م 	ا���2ة م

 ،Kم�� ���@0 	، �2	رج�ل دی" #)w�N� R?�*و��ً� ج�هً%، و�� ا Aی-1 أن " م� ا*�? ا K�0م �وآ< واح ،

  : $�ل *E��N، و��ً� A، و*�Nیl ا���! س>< ج�ًا ی��ن

  ا�EِBیَ� sََمُ.�ا َوَآ�ُ/�ا َی��0ُBَن>* Fَأَ�� ِإنB َأْوِ�َ��َء ا��1ِB َ�� 2َْ�ٌف َ&َ�ْ�ِ�ْ� َوَ�� ُهْ� َیeَ8ُْ/�َن 
  ) 63-62: س�رة ی��o اYی)( 

  N* lی�N/ق ه?ا ا��" oو�!، و�� V�b" Aا*5| ا;م� ج��ً�، ا*� ا !�S�$ lی�N* ا?<" ،lی� .  

  :)��دة ا�.�� �1  - 2

  : $�ل، أم� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

 " 1�ِ�Jو �	ن &��ا�8: &�% � #*� 
  " .إن ا
 )�X;ورد "! ا(  
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  Rس/�ذb� ��/دة، أح���ً� إ���ن ی��<� Ku@أ R?<" !F0ا� j� �<� دة، إذا�<� R?ل، ه�G�" : !�%آ/�ر ا���ا�

N�0 "! ا�-�م)w�@ �Fأآ R?<" ا��%ة وا��%م #��@ !F0�� م�0ً، وی��ن *�(�ً?اsن م���dم� ی��ن ا�0@ ،(

  .�>�دة ی�2زه� 

  :م�ا��0ت &	� 

@0��� "! ا����ة �!ء اس(# م�ا"�Gت @(�، "��ن س���� @(� ی/(f0�" �zً�� E0ل �# $�Sن ، وه?R م	   

  �Gت س���� @(� �# م�ا": " خ���p ه?ا ا����2! ا�-��<، �?�j $���ا

/*�، : أ��' هEا م�0م إ��اه�� أ��.�؟ �Jل ، ی� رس�ل ا
: " ، �	�ة �Jل ��.�� &��1 ا��rة وا���م"

  �� ا�Y�/Ek م�r%، �	� ه� إ< أی�م ��% ��ء ا���� ��uی� ا���ی	�: �Jل
 )�X;ورد "! ا(  

<%��rَوا ِمْ� َم�0َِم ِإْ�َ�اِه�َ� ُمEُkِB�  Fَوا
  )125: س�رة ا��GFة اYی)( 

آ?�j *(E0 أن یb*! *\�یD یKu0 @%$) ا;��0ء ����Yء "! ا��خ�ل @�K<p��S E وأم>�*>V�f0" ،K اYی�ت   

  : $�ل *O�F* ،E��N	 أدب ا�M	 "! ا��خ�ل @�E أ��# وأم#

  Fَی� َأیNَ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا ِ�َ�ْ�Lْ�َِذْ/ُ�ُ� ا�EِBیَ� َمَ�َ�ْ( َأْیَ	�ُ/ُ�ْ�>
  ) 58: )س�رة ا��0ر اYی( 

"��(� *(z�� E0ً� یb*! ا��ح! مsآ�ًا �#، ه?ا م	 ص�$# مD اA وم	 ��ة إخ%ص#، م	 أج< ه?ا $�ل   

  : ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

 " E�  "&���� ��.�� وس.� ا��k]�ء ا��ا) ی� م� �* ي ا���دی� ا�	� ی�� &$�ا &���� ���.�ا
  )أخ�ج# ا�	 م�ج# @	 ا����Nض �	 س�ری) "! س#00 ( 

إذا اج/>� س���� @(ـ� اج/>�ًدا، "�ج/>�دR ه?ا ی�5ف إ�E ا��0)، وم�2ـ� �>�، �KuN ه?ا ا����2! : إذًا  

  .ا�-��< 

  :م� آ�	�ت &	� 

م� م	 أحٍ� @0�N� R() إM وج�ت �# ح�س�ًا، و�� آ�ن ا�(�ء أ$�م م	 : " $�ل، آ�ن إدراآ# @(��Gً ج�ًا  

"V�b و}O	 ���j وار*�ح، "% ��j� w ، أMّ ی��ن �j خ�K ، أي م	 ا�(�/�2<"ا�Gِ�ح ��ج�ت �# ��مfًا 

، ی� ر�! GF* M! �! @�وًا: " $�ل، م	 خ��م)، � M� �j م	 ُح��wد، ح/E إن س���� م�سE "! ا�(�0ج�ة

أ"/+(D أMّ ی��ن �j أي @�و؟ ه?ا ا�+(D "! ��� مj� ،#�2 @�و ، "ه?V��� R �! ی� م�سE : $�ل �#
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Kخ� j، و� �ح�س jو��UFم jو� ،j�)@ oO�Fی 	م jو� ،j)�N� 	N+ی 	م jو� ، !N�F{ ه?ا �!ء

E��N* اء، $�ل�أ@ #� !F0أن ا� Kْ�@أج< أن ی�_� أج�ك، وا 	ًا م�ج :  

<D�Hِ�َْوا 'ِ/ْRِ�ّْوًا َ)َ��ِ+�َ� ا ُ&َ ���ِ/َ D#�ُ�ِ �.َ�ْ*َ�َ Gَ�ِEََوَآF  
  )112: س�رة ا;��Nم اYی)( 

م� م	 أحٍ� @0�N� R() إMّ و�# أ@�اء، إذا آ�ن @0�ك م�ل "�j أ@�اء، إذا : E0N، إذًا@�ة Sی�ت *sآ� ه?ا ا�(  

آ�ن @0�ك @�j�" K أ@�اء، إذا آ�ن @0�ك $�ة م�(�س) "�j أ@�اء، �!ء }N�F! ج�ًا ه?R س0) ا���2ة، 

و��wNن،  "�(� ا���dن ی�}	 ���# @�E أن ا���2َة M *��� م	 م�UF، وم�0"� ، وح�س�، و���ر، و}�wNن،

 (�N$وا #*�u0".  

 1/��� Ogإ���� و �	ب ا�.�س إ�% &�Jأ:  

واA "%ن ص�ح1 دی	، "%ن ، "أحK�F إ��F$ �0< أن ��اآK أح�K�0 س��ًة : " $�ل، و�# م�fان Sخ�  

أي ، ""aذا *��(/K�ُ0ُ��b" K مG+0ً� : " $�ل، ح��wG!، "%ن �>K، "%ن رح�K، "%ن مl�0، ه?ا آ%م ا��0س

�F$�ي، $�لأح �د$��، ��ه >��N* ،(ی�$ (-آ%م واض|، ح ،K/)��* إ���0 إذا K " : K�0ح�b" Kآ���F/ذا اخa"

 %ًN". "  

}�ی<، ���# : خ+� "! ���! �!ء م\��# �>?ا، أن ��N ا��0س *-���# "% ی/��b� Kّی) آ�()، $� *�Gل  

  : $�ل ا�\�@�، ���Vَ مa" R�َ<uذا *��Vَ��� K ���#، وإذا *��K آ%ًم� س��zً، ح0+!، ج(�< ا��ج#

  آ0. یٍ# &�% ��J ا�	�Hس      �	�ل ا���1 مa�J m ا�.]�س

إّم� أن *�oF م_< آ%مj، أو إم� أْن */��K م_< : *��K أحُ�هK آ%ًم� $�2ً�F، وه� أ��� ج�ًا، "�Gل �# Sخ�  

أول ا�+�Fع، "�(� *���F� Vَ��� Kسj، ">?ا ا���dن �(� رأی/#، رأی/# أ���Gً، �>! ا�+�N)، ���X# ج(��)، ">?ا 

  :$�ل ا�\�@�، ���#، "�%م# إم� أن ی�"N# إ�E أ@�E @���	، وإم� أن ی>�ي �# أس�< س�"��	

zٍH*م G� )ٍم�g ى م��� �bوآ�    �ِN1 �� ا��ـــــ��r0/ 1 أو�  زی�د

�وف، �!ء *��K آ%ًم� }��Fً، "(� ه?ا ا�K�N؟ ��ی# م0+�، وح-)، و��ه�ن، و}%$) ���ن، و}%وة ح  

 j��0آ%م#، "���%م ی E�0/" �ًz�� >U/\ی Kو� ،Vأ� jN"د >� ،>U/\ی K� ،(هf� Eإ� #Nم VFذه ،>�)ج

  .ا�\�<، وا�(�Nم�) *j��0 ا��%م، وا��FNة أْن ی��ن ا���dن "! س��آ# و"� م� ی�ی� اwf@ A وج< 
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  :  ا
 وإ/	� ا�*��ة أن ی��ن �G م�0م &.، ���( ا�*��ة أن ی*��G ا�.�س 

ی� ه?ا إ�! : " ا��G) ا�(\>�رة ج�ًا @	 س���� @(�، أ�# }�1 م	 ��� أن یb*! �(	 ی�N"#، $�ل �#   

ه< *�N"#؟ : اVp �(	 یj"�N، "-�ءR �\�� $�ل �#: $�ل، وM ی�5ك أ�! M أ@�"M :j أ@�"j، $�ل

M، ه< ح�آ�/# ����رهK : �#$�ل ، M، ه< ج�ور*#؟: ه< س�"�ت مN#؟ $�ل �#: �KN أ@�"#، $�ل �#: $�ل �#

و�(� ج�ءR رس�ل م	 ا��Gدس�) ی�R�F أنw خ��Gً آ_�ً�ا م�ت ، "أ�M : #"�N* M V، $�ل �#: $�ل �#، وا��ی�0ر؟

وم� ض�هK أ�! M أ@�">K إذا آ�ن اA : إ�E�F" ،K<"�N* M j @(�، و$�ل: م	 هK؟ $�ل �#: $�ل �#، "�>�

K<"�Nأ�� ؟"ی 	)" ،.  

أ�� @F� م_�M ،j أ$�Oم وM ، "وM ی�5ك أ�! M أ@�"j: $�ل، ی� ه?ا إ�! M أ@�"j: " ���ن"�(� $�ل ��  

 Kم��ن، و� Eإ� Vوإذا دخ� ،j/ح "! م����Gی M ف إ���ً�� ">?ا�N* K� ذاa" ،!0ن أ"5< م��* �$ ،�Oأؤخ

>G* %" ،ك�"�Nم: ی Aا �0@ jم�Gم\��)، م R?ه V��� ،!��<ی�ج Kو� ،!��"�Nی K� ء��G*;�" ،��2ظ

  .ا;خ���ء أK<��@ E0X ا�F0! ا�?ی	 إذا ح�5وا �K ی�N"�ا، وإذا ����ا �K ی�/G�وا 

;�# ی��� @	 أخ%ق ا��ج�ل، ُی�Nف ���/�Nم< ا�(�دي، ، "����dن ُی�Nف ������، وس(O! ا���� س��ًا  

  .(�N") ا��ج< ُی�Nف ���(-�ورة، أم� ���\�<، و���2�ی�، و���(u>� ا��Nم، ">?ا M ی��! �

 
  :و< ی*�  ا
 إ< �	� )�ع ، < ی*�  إ< ا

وأ�0Xا @��# �0Xًء آ��Fًا، ومّ(� أ�0Xا @��# أ�# M ی�Nف ا�\� أ��ًا، ، م�ة *2�ث أص��2# أم�م# @	 رج<  

م_< ا�(�l2 ا�(+�ي، إذا آ�ن واح� ی->< ا�\� ">� : ی�Gل �j، ذ�j أج�ر أن ی�G" :#�" DGل @(�

  .وی�Nف أه��>(� ، M �� م	 أن ی�Nف ا�\�ی	: $�ل @(�، ���$�ع "�#أ$�ب ا��0س 

��0# خ��l ا���ا�p ، "�! ا�t2 م_ً% م	 أج< أن یOFG< ا�2-� ی�*�1 @\�ة MSف م��N)، ا�/�FG< س0)  

"�$D "! إی?اء ا�(��(�	، و$D "! ا�M/��ق �����0ء، و$D "! م�����ت آ��Fة ج�ًا م	 أج< س0)، ه?ا 

، "�?�j ا���dن أح���ً� ��! یsدOي س0) ی/�ك ;ج�>� "�ی5)، م	 أج< أْن ی�Gم �(�/12 ا��2ج ج�ه<

j� ل�Gأح���ً� ی ،�Fًی/�ك واج :A1 أن ی�ى زوج/!، خ�� إن ��ء ا�F+� |)أس M ؟ ، أ��(وجfت ا��)*أ

l ه�0ك }1�F م�/�، ">?ا ج�ه<، "(�(�ح ��+1�F أن ی�ى ا�(�أة، وه?ا أه�ن ا�\�ی	، }NFً� آ\

ا�(�أة أم�م ا�+1�F خ+b، ��	 أن *(�ت ا�(�أة، وه�0ك م	 ی�اوی>� ">?ا خ+b أآ���d�" ،�Fن M �ّ� أن 

  .ی�Nف ا�\�wی	، وی�/�ر أه��>(�، وی��Oق ��0>(�، ه?ا رأي س���� @(�، وه� ا���2| أس�سً� 
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  :س�ال و�1 إ�% &	� 

  >zًا، م�ة س�رأي د$�� ج #� :،KXbی M >أم رج< *\/>!  أی>(� أ"5< ؛ رج ،KXdا !</\* M #��� ن;

$�ل ، ���# اKXd، وM یKXb؟ "����� @(� رأی# أّن ا�?ی	 ی\/>�ن ا�(��N)، وM یN(��ن �>� هK ا;"5<

E��N* :  

<�ٌ�Wِ&َ �ٌ�  FُأوGَoِ�َ ا�EِBیَ� اْم8َ�ََ� ا��0ْB���ِ �ْ�ُ�َ��ُJُ 1ُBَ�ى َ�ُ�ْ� َمyِْ]َ�ٌة َوَأْ
  )Y :3ی)س�رة ا�2-�ات ا( 

مE0N ذ�j أن ا���dن إذا آ�ن "! ری�Nن ا�\�Fب، و@(ُ�# "! ا;س�اق، وR��� w��َ ">?ا �# أج�   

آ��F، م	 ا��>< أن *f/Nل ا��0س، وأن *NG� V�� !" "! رأس ا�-j� o�� ،>F أی) م����)، ��	 أن ی��ن 

>?R �+��)، وه?R و*-(D "! س��آj ا�ِ�ْ�ق وا;م��) واMس/�Gم)، "، �j @(< "! س�ق *-�ري

  : أ�K یG< ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، ا�(-�ه�ة

  ".ر�*.� م� ا���Hد ا�ygU إ�% ا���Hد اUآ��، ���د ا�.]' وا���ى " 
 )�X;ورد "! ا(  

 #b��	ا� �� �	د &����  : و��# م���L ���ً� ��� ��� ، ا

$�5) م\��>) أ@+! رأًی� Sخ�، "�(�  أح���ً� آ�ن ی�/َ�/E "! $�5ـ) یN+! "�>� رأیـ#، وح�	 اس/�/! "!  

ذاك @�E م� $�0�5، وه?ا @�E م� �5G! ، : إن �j "! ه?ا اج/>�دی	 م/�5$�0	�G" ،ل س���� @(�: $�< �#

  .أي أن ا�(\��) واح�ة، و��	 �>� �mوف م�/��) 

  j� ل�Gی �ل �#: $�G* ا��2! زآ�ة؟ E�@ >ه: ه�ة، @0��G" @��>� زآ�ة، "(_ً% ام�أة �ی�ج M ،س�اران �

��o @0�ه� ���ه(�، ">< ی���O>� ا�\�ع أن *D�F واح�ة ��! *�"D ا�fآ�ة؟ ه?M R زآ�ة @��>�، ��	 ام�أة 

ه?ا ، ا;ح�دی� *sآO� أّن @�E ا��2! زآ�ة: "�G0ل �>�، ��0) مN>� م�zت ا;��ف �G�ًا، ومN>� ح�!

  .اج/>�دان م�/���ن 

��>K ا�?ي ُیsدwى م	 ا�fآ�ة، "G� أ�+�# "! ح��*#، اdس%م آ�ن "! س>K ا�(��s) $�، �# اج/>�د د$�� ج�ًا  

 ،K<�+N� K<���$ (َ��s)ن ا�S�Gا� Kس(�ه 	ء ا�?یMsا;$�ی�ء، "��ن ه �ی�b* Eوآ�ن ��2ج) إ� ،��ً�Nض

 #� o�� K<ن ه?ا ا��Y�" ،�ًی�$ |Fوأص ،#/)��� Vْس%م، و$�یdا Aا ��� �أم� و$ ،l�Nس%م ضdوا

�G� آ�ن رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م یK<�+N، واdس%م ی�مzٍ? : " اج/>�د س���� @(�، $�لوج�د، ه?ا 

ضl�N، أم� ا���م "G� أ@f اA دی0#، وأ@�E آ�(/#، "(	 ��ء "��sم	، وم	 ��ء "�����، وM ی/�D ه?ا 

  .�ن ج�یzً� "! اج/>�دD)" ، R ور@# ا�\�ی�، م�G* D�R ا�\�ی� ����0 آ"ا��ی	 إM م	 ی�خ�# را�Fً� مsم0ً� 
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  :م� م�`�ات ا�.�� �*	� 

  �<0@ Aرض! ا Kري وم����Fی�وي ا� ،Kwوس� #��@ Aا Ewص� Aل، أن رس�ل ا�$ :  

��.	� أ/� /�bٌ� إذ رأی( J �ً�، أو��( �1 ��1 ���، �`��( م.1 ��% إ/� Uرى ا��يB ی�Hي �� أ�]�ري " 

�	�ذا َأَو1�َ�ْ ی� رس�ل ا
 : �8ب ا�.�� &���� رض�ان ا
��0ل أg، ث� أ&�j( �$�� &	� �� ا��jkب

  " .ا�*�� : &��1 ا��rة وا���م؟ �Jل
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K "! ا���2| ( 

   K��@ �)@ ه�، أي أنSر E/ؤی� ا���� !F0وی< ا�b* ن، ه?ا���dاء ا?� #�;.  

  :2`�� &	� م� أن ی]�$a م��� &.  إدراك ا�8  

  �� #"�N� 	2ل��$ ،K">� رح� �ی�ر م� ه� ��G� 	ًا، و���ا ج�یً " : (ار*�1 م� ی�ج1 إ$�م K��)� ج!ء

ا�2� @��#، وی\>� X%X) �>�دات *�ی0#، و�K ی�F إM �>�دة ا��ا�KX ،D ی��� ا�2� ��G@ً� م2/�مً�، ی�س< 

�R ی�u0 أم�� @(�، وی�/�@! ا�\�ه� ا��ا�D، وM ی��د ی�اR مFGً% ح/b* Eخ?R رهF)، وح�G* �)0/�ب خ+

�K : أرى رجً% أرج� أM ی�5| اA �# واح�ًا م	 ا�(��(�	 ، یG�م ا�\�ه� "��Gل �N(�: وی�Gل، ا�(sم�0	

آ�ن ی/(E0 أن ه?ا ا�\�ه� ، "ا�)2� A رب ا���N(�	  : أَر ��zً� ی�ج1 ا�2�، ی/o�0 @(� ا��N�اء، وی�Gل

  : اwf@ A وج<  ا��ا�K� D ی� ��zً� ح/M E ی�5| م��ً(�، *?آ�وا $�ل

َُ̀� ِ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا َ�ُ�ْ� َ&Eَاٌب َأِ��ٌ�> mَ�ِ̀ اْ�َ]�ِ� �  FِإنB ا�EِBیَ� ُی�N�8َِن َأْن َ
  )19: س�رة ا��0ر اYی)( 

"��?ي ی/(E0 أن *\�D ا���ح\) "! ا�(sم�0	 ه?ا وضD ���# مD ا�(�G"�0	، ه< ا�(sم	 ی/(E0 أن ی�5|   

  : $�ل *o�� ،E��N مsم0ً�، �< م�0"�مsم�0ً؟ ���/bآ�� ">� 

َُ̀� ِ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا> mَ�ِ̀ اْ�َ]�ِ� �  FِإنB ا�EِBیَ� ُی�N�8َِن َأْن َ
  ) 19: س�رة ا��0ر اYی)( 

  .ه�ف @(� رض! اA @0# أن ی0-� ا��0س ��(K</N، و�bج��دهK م	 ا��GNب   

> mوض �� Ysإذا ر ���	ا� Y�2أ a$[أن ی ���	ز ���Hی >  
  :ی�ض� ا

رأیV "%�ً� و"%�ً) ی/�G��Nن وراء ا���0<، : م�ة ج�ءR رج< ی2(< �\�ى، أو 0m>� �\�ى، $�ل �#  

ه% س/�ت @��#، ورج�ت �# : "�(�F��%/� �)@ j#، ویG��)� R��N/#، وی�Gل �# �N� أن وسN# ض��ً�

Kوس� #��@ Aا Eص� Aن رس�ل اa" ،(��/ل، ا��$ :  
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  " .س��Y ا
 �� ا� /�� وا�2uة  ،م� س�� &�% أ1�2" 
 )�X;ورد "! ا(  

   Vأ� E/0>�، وی�5| ���#، ح@ K��/م��ً�� أن ی 	ی� K� (��Nم !" D$ن �� و���d�" j�?� ،ًا�ه� ورع ج

آ(sم	 �� رأیV أخ�ك ی�N< م��N) "�j أن *j0�� �)�" #2�0 و���� ،#0	 ��Vَ م��ً�� أن *��F @0#، أم� 

$�5ٌ) *�ج1 ا�2� "% @�� اAُ @0# إن @��، اdم�م �!ء، وأ�V آ(sم	 �!ء، $�ل اdم�م إذا ر"VN إ��# 

  .ه% س/�ت @��# : �#

ه�?ا "�ص�N0ا إذا رأی/K أخً� ��K زلw ز�ً) "��دوR، آ���ا @��ً� �# @�E : " ی�Gل، آ�ن س���� @(�  

أن *��l @	 ا�(sم�0	،  أ�V وj/��m أْن *�/�، وj/��m، "ا�\�+�ن، وM *����ا @��ً� ��\�+�ن @��# 

 K<*را�@ DF/* Mأ j/��mو .  

  :ادرؤوا ا�8 ود ���`���ت 

ه�0ك أ���ص ، ";ن ُأَ@+O< ا�2�ود "! ا�\F>�ت خ�ٌ� م	 أن أ$�(>� "! ا�\F>�ت : " �# $�ل �>��  

M ،ا���رق �ی D+$ w�@(� @ّ+< ح ���أن س� b+�0ن خuی Aا K<2، أص� 	إ}%$ً�، �� �<�+Nی K� #إ�

صV2F إ$�م) ا�2� "! زم	 ا�(-�@) *�/F� �<�0>)، ;ّن "! ا��0س ج�ً@�، "aذا آ�ن ح�ل ا���رق �F>) أ

 %" (<F� #�" م�ل 	أو س�ق م ،R�ی D+$ ی-�ز %" �ًGأن �# "�# ح 	uم�ٍل ی 	ْن س�ق مbس�$/#، آ !"

ود "! ا�\F>�ت ;ن أ@+< ا�2�: ��	 ی�Gل، ی-�ز $+D ی�R "�#، س���� @(� �K یD+$ >+N ی� ا���رق

  .خ�� م	 أن أ$�(>� "! ا�\F>�ت 

   �ً)�m ��� E�@ �0)ح� ،K�uا� !" b+ا�� 	خ�� م ��Nا� !" b+�5ء م\>�رة، ا��Gا� !" (��Gم !<"

bً+خ #��@ K�2� أن 	َن أه�َن ِم��� bً+س�0ات، وه� ��يء، "�� @���� @0# خ �\@.  

  �)0�2" ،Aود ا�ح 	ًا م�ح V، أخ?ت  إّن رجً% �# ا�0) أص���ا�/! *�ج1 ا�2 (��N)ا� R?ه !" VN$و

"bدرآ�0ه�، و$� $+�N� VN أوداج>� "�اوی�0ه� ح/KX ،Vp�� E إ�>� *��ـN� V�ه� : ���ًة �/?�| ���>�، $�ل

: أ"bخ�FهK ���?ي آ�ن؟ "�-�F# @(�: *��ً) ح�0)، وه! ا���م *�+1 إ�E $�م، "�bل أخ�ه� س�َ��� @(�

�F/" Aا R�/م� س Eإ� �)N*ه< ا;م��ر، اذه1 أ; Mً��� K�0�Nا��0س ;ج 	ًا م�ت �>� أح�Fأخ 	z� Aی#؟ وا

  .وزوج>� زواج ا����N) ا�(��() 

، واYن *�ب إ�E اA وا�/>E أم�R، ه?ا درس ��0 ی� أخ�ان، $�) *�N">� @	 ��� م	 @\� س�0ات  

  .م� ه?ا ا��%م ا���رغ أن */��K @	 ا�(�ض!؟ 
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| ��L�م �� �	د &����  :��ب ا�eوج &� ا�eو�� وا��]�r# �� آ�z ا�]10 ا

  : م�ة خ�ج "! إح�ى ا�����! ی/�G� أح�ال أه< ا�(�ی0) "�(D س��ًة *\�� �_>� وح�f>�، و*�Gل ��Nًا  

1�/��  و��' إ�% �.�� ���ٌ# أ<&�1      ��jول هEا ا���# وازور 

Yـ��| Bرب > 
  e�e�1ل م� هEا ا���ی� ��ا/�       ��ا
 ��< ا

  وأآ�م �*�� ، أن �.�ل رآ�1�b       م���k ر�� وا���8ء یr /ـ�

  V��$ KX : R?ذا هa" ،�G@(� ��2 ود$� وح ���رج��0 @�0؟ س� (Fوح\/�0 و�� �)@ E�@ أه�?ا ی>�ن

ی� ��0/! آ�F�* K ا�(�أة : وی��b>�، ا�(�أة زوج>� "! ا�->�د، و@0� ا���Fح ی?ه1 @(� إ�E ا�0/# ح��)

F�-/" زوج>�؟ 	@# : �ً����$ R"�ر 	م 	ه�، "���Fص Dا�\>� ا��ا� Dم �وی�0 (X%Xو 	ًا و�>�ی�<� �F�*

إ�E زوج ا����ة ی�/�@�# م	  �bن M ی1�U "! ا�->�د ج0�ٌي م/fوج أآ_� م	 أر�N) أ�>�، وی�س<

Rر�".  

خ(o  أی	 ذاه1؟ واA إ�E دول ا����t، آK س0) س�ف *u< ه�0ك؟، أ�� أ@-1 أح���ً� م	 ��N أخ�ا��0  

أ*�آ>� "! ا�\�م، ه< ه?ا ا��%م م�GNل؟ ه�0ك ح�ج) أس�س�)، وا���dن ی-1 : ی�Gل، وزوج/j، س�0ات

أن ی��ن د$��Gً، ه?R "+�ة، ;ن یEGF مD زوج/# ��خ< م�GNل أ"5< م	 أن یU/0!، وی��ن ه�0ك خ�< 

، أم� *�آ>� خ(o "! ا�V�F، وه� ��1p، ه?R حG�G) أس�س�)، "�س/���وا م0>�، أ$�E س�� أر�N) أ�>�

س�0ات، ه! إن ��ء اA @���)، ��0>� اح/�$V ح�ً$� "! ����j ، وأ�V اح/�$V "! ����>�، م� ه?ا 

  .ا�N(<؟ ا�(��وض أن ی-/(D �(< ا;س� 

   ،j/أن *-�1 زوج D0َ)دی�0ر ُی (z)/ف أو سMS (/ی��وي س tدول ا���� �N� !" jدخ� 	ی� K� إذا

_��_)، دخ�# أ$< م	 س/(z) دی�0ر، ه�?ا ا��u0م، ه?ا ا��u0م M یF0ـD م	 أصF| �# أول س0) وا�_���) وا�

 j� 	ی� K� ول إذا�ا� �NF" ،وج�تfا� Dا;زواج م D)/-ا;س�، أن ی D)/-* س%م ی-1 أنdس%م، اdا

دخ< م�N	 ی-1 أن *k�N �% زوج)، أ"/k�N م��0دًا "! ه?ا ا��F� �% زوج) ؟ وزوج/j وح�ه� "! 

 ا�0U!، وا��زاق واح�، أی0(� آV0 ">� ا��زاق، ه?ا آ%م د$��، و�# @%$) ���2ة ا���dن، "�A، ���ه�

 EGF* ا�+�ه�ة (���Nا� �ًNF{ ، ت�@��dا Vw_�ُأح�دی�، و D)وُس Mزوج/# س�0ات إ 	@ �1 أحUی K� #�a"

  .@�E @�/>�، ��	 ه�0ك خ+b ار*�F# زوج>� 

  :.�ء ا�	*�آ� ا����د &	� �� م���L إذا س�ق ا�H. ي أث

��o ا��ج< �(bم�ن @�E ���# إن أجN/#، أو : $�ل م�ة، مD أن اM@/�اف س�� ا;د�)، ��	 س���� @(�  

أ�� ا@/�"j�?� : V2* V "! ا�(�2آ(�ت اYن إذا $�ل ا���dن ، أخ�/#، أو ح�F/# أن یE�@ �Gِ ���# زورًا
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إن أجN/#، أو أخ�/#، أو ح�F/# أن یo�� �G ا��ج< �(bم�ٍن @�E ���# "ا��U5، یN� ا@/�ا"# ��}ً%، 

  .وه?ا اd$�ار M $�() �# إ}%$ً� ، @�E ���# زورًا

�# اج/>�د خ+�� ج�ًا، "����� @(ـ� M ی�ى أن یGـ�م ح� $+D ا��� "! أ�0Xء ا�(�Nآ)، }NFً� ا$/�Fسً� م	   

�N)ي "! س�ح) ا��1 ه?ا ا�-0$�N* ا��%ة وا��%م، �� أردت أن #��@ Aرس�ل ا K50ه�ن �# أن یb" ،(آ

إ�E ا;@�اء وی�*�، ویG0< أس�ار ا�(��(�	 إ�E ا;@�اء، �?�M j ی-�ز أن ی�Gم ا�2�، وM س�(� $+D ی� 

  .وه?ا اج/>�د س��K وص�2| ، ا���رق "! أ�0Xء ا��2ب

 Y ���  ص ، < ی�0د ا��ا��rJ > أي :  

ودوا"D آ��Fة، م�ة ج!ء ��U(�ن ص�Uر س�$�ا  $� �bخ? ا�(?�ـF�?� 1#، ��	 أح���ً� ه�0ك خ����ت ��?�1،  

م	 س�� هMsء، : ��$) رج< م	 مfی0)، "% ی��د ی�اهK ُص�� ا��ج�R، ض�م�ي ا;ج��م ح/E ی�bل

آ�ت أ�fل �>(� : $�ل، �KN: $�ل، أ�V س�� هMsء: $�ل، إ�! �#، "�(� ج�ء س��هK: "%ن، $�ل: "���Gا

 K<د���s* Kأ�� 	م� أ@�(# م M�� ب�GNا� KX ،j� Mب إ�GNل ا�f0ی 	ج�@�ا "��$�ا، و� �G� ،K<��N�-*و

  . اذهX #+@b" 1(��(z) : أر�N(z) دی�0ر، $�ل @(�: ی� م�f! آK *��وي ��$/j؟ $�ل: سbل ص�ح1 ا�$�0)

   �U5ا� 	@ >"�U/ض! أن ی�G�� !ـUF0ـ�، "% ی�Fآ �Uض V2ـ* 	�� ،b+ن خ���dی�*�1 ا �أح���ً� $

ب م5+��ا dج�اء @(��) 0�M# ا�?ي @�E و�j ا�(�ت، و�K یN+# أح�، یDG "! ا�\�ی�، "G� ی��ن ا;

  .خ+b، وا��+b خ+b، ��	 ی-1 أن ی��ن ه�0ك أس�Fب م���)، دوا"D "+�ی) إ�����) 

�	 ی��U ا�?ي و��V م	 خ%"/! ��zً� م	 خ�G! إ�(� ا�A ()uN وح�R و���FN�� oد : " �# آ�() �>��ة  

خ���) @���K، إ�! @Fٌ� م	 @�F� اA، و�	 *�O�U ا��%") أخ%$! أ��ًا، ;ن ا�uN() ، و�� آV0 "م0>� �!ء 

R�وح A ، ��{�0 أم�م أس��bم0>� �!ء، م� ه?ا ا��%م؟ آ K<� o�� د�FNو��.  

 �	& OJم�ا:  

م	 أراد أن ی�bل @	 ا�S�Gن "��bت أ�! �	 آ1N، م	 أراد أن ی�bل @	 ا���اb��" �pت زی� : $�ل م�ة  

	�  Aن اa" ،!0*b��" ا�(�ل 	ل @bأراد أن ی� 	وم ،>Fج 	ذ ��Nت مb��" #Gا�� 	ل @bأراد أن ی� 	م ،V��X

 w!ا إ����N* 0! �# خ�ز�ً� و$�س(ً�، أي�Nج.  

  #*Mو �NF� م�ًة $�ل : ،	�)��)�� V��� jFوم�آ j)N+وم jس�Fو� j*bه� !" (���" j� V\" #0! أ�U��

  .�F>�() م�wت ��اٍد خ��V�N-" 1 ه(>� "! ا��(	 و"! ا��(	 ح/�>� "aی�ك ی� @F� اA أن *��ن آ�
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ا���dن أح���ً� ی��ن ح/�# "! م��سF#، م	 أخ? م	 ا����� "�ق م� ی���# أخ? م	 ح/�# وه� M ی\�N، خ?   

م	 ا����� م� �Vz، وخ? �G�ره� ه(ً�، "����dن ی-1 أن یN/�ل "! م+��F#، وإM آ�ن @0�pٍ? ض�2َ) 

 #F��+م.  

  (2p�� �<��)م�/ً� ��;ج�ة ی� !�F* ل، م�ة رأى ام�أًة�G" : K�)راه�� !�F* �)إ� ،K���-\� !�F* M �<إ�.  

م�ة سbل أح� أوMد ه�م �	 س�0ن، وه� رج< م�ح# زه�� �	 أ�! س�(E "! ا�-�ه��) م�ًح� آ�Fً�ا، "�Gل   

�G� : �20	 �# ا�N+�ء، "�Gل @(�و�2	 واA إن آ�0 �: إن آ�ن ���2	 K��" ا��Gل، "�Gل ا�	 ه�م: @(�

 Kم� أ@+�آ !Gو� R�)/�+@ذه1 م� أ.  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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*�اضN# ا�\�ی� وخ�م/# ) : 7-7(ا��رس  - س���� @(� �	 ا��+�ب  - س��ة ا�����ء ا����ی	  -ا����ة 

 ا��ؤو�)

  07-03- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ا
 ا���	� ا�����  ���

 '�H	آ# و�� ا�L	ب �� ا��jkا� �� �	ا��ا)  & �[��kا� mاض��  : ا/�W إ�% 

مD ا��رس ا����D وا;خ�� م	 س��ة س���� @(� �	 ا��+�ب رض! اA @0# ، أی>� ا;خ�ة ا���ام   

�Gp) ا�/! وأرض�R، ا�(�ض�ع ا;خ�� "! س��ة ه?ا ا����2! ا�-��< ه� ا�/�اضD ا�\�ی�، وا���م) ا��

 #0@ Aا��+�ب رض! ا 	@(� � ���) س����� 	(| م�* Vآ��.  

ه?ا ا����2! ا�-��< آ�ن ی-�o ح�� ی0/>! �# ا�(-�o، ی�0م ح�ـ� ی�رآ# ا��0م "�ق ا����2 "!   

 fٍFخ 	د، أو ��ی2ٌ) م�Gم Kٍ2� 	، ��ی2) م�آ< م� ی-bا���0<، ی >m V2* أو "�ق ا��م�ل، أو ،Rدار

0(� ی�ى @-�زًا *2(< م�/ً% یsوُده� ح(�# ی/G�wم م0>�، وی2(�# @�N� �<0 ا�+�ی�، م��F) ���fیV، ح�

أj��X اA ا���� ی� 0َ�ُ!، إ�j ;ح�� ����%") م	 : " ویj25 م<ء ���#، وه� ی�(�G* �<Nل ��آ�ًة �#

 �)@ . "  

 ��&��� �0b�[2 م�1 ا�:  

وا��0س ���م ��+(z	E�@ w $�م# وی�ى ، وح��ًاذات ���) خ�ج "! ج��ٍ) م	 ج�M*# ا�/! آ�ن ی��ج �>�   

 o�-ورأى رجً% ی ،ENام�أة "�$/�ب ی� 	م0# أ�� �NF0ی0) رأى آ�خً� ی�م\�رف ا�( �و@0 ،K<أح�ا�

@�E ��ب ا���خ، و@K�ِ م0# أ�# زوج ا����ة ا�/! *z	، و@�Kِِ أ�>� *��N! آ�ب ا�(��ض، و��o مN>� أحٌ� 

�Fدی)، و$� ح+� رح��>(� ه�0 وح��ی	 ��ی�F	، رجD @(� إ�E ��/# ی0�N>�، ;ن ا��ج< وزوج/# م	 ا�

ه< �jِ "! م_��ٍ) س�$>� اA إ��jِ؟ ه< ، ی� أم آ�_�م: م��@ً�، و$�ل ;م آ�_�م زوج/# �V0 اdم�م @�!

  .�KN إن �Vz: و��o مN>� أح�، $��Vام�أة ��یF) *(��، : خ��ًا، $�ل: $���F��* ،V	 "! @(< ص��|؟

   �@b" ، وح(< و$�م�ا���� �<� lٍب ی���X قfوم 	د$�ٍ� وس(ٍ 	اد وا�(�@�ن م� *2/�ج# ا�(�أة مfا� 	م

ا*0�NF!، ویb*��ن ا���خ، و*�خ�# أم : أم�� ا�(sم�0	 ا�G�ر @�E آ/l وا��$�� @�E آ/l، و$�ل �fوج/#

، وی1�0 آ�_�م زوج أم�� ا�(sم�0	 �/��@� ا�(�أة "! م��ض>�، أم� أم�� ا�(sم�0	 o�-" خ�رج ا���خ

 !"�X;ا ) .F+�� أح-�ر (X%X( وجfمً�، وا��N{ أة�)�� t50*2/>� ا��0ر، وی �ر، وی�$�Gا� �<$�" D5وی ،

  .ی�مG# ��آ�ًا و��N# آ�ن ی2�ث ���# ه� اYخ� �bن ه?ا ا���N! ا�+�1 أو�E ����%") م	 @(� 
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آ�_�م ی0+�� م	 داخ<  و"-bًة ص�ح "! ا���خ ص�اخ ا����� �G� وضN/# أم# ��%م، وإذا ���ت أم  

ی� أم�� ا�(sم�0	 ��O\ ص�حU� jF%م، وی��� ا;@�ا�! م	 ا��ه\)، وی�/bخ� ��N�ًا @�E ، ا���خ @���ً�

، ��	 ��/�# �G* Mی�ن @�E ا��2آ) م	 "�ط "أم�� ا�(sم�0	"اس/��2ء، وی�2ول أن ی0+� �����(/�	 

� م���M ،j *�ع، وی2(< أم�� ا�(sم�0	 ا�G�ر، ا�(��جbة، وی��2 @(� آ<w ه?ا، "�\�� إ�E ا��ج< أن ا�

ُخ?ي ا�G�ر ی� أم آ�_�م، وأ}N(! ا;م وأ��NF>�، و*+N(>� أم : ویG/�ب م	 ��ب ا���خ م�0دیً� زوج/#

ُآ< : آ�_�م ح/DF\* E، و*�د� ا�G�ر إ�G� �)� �)@ E! م	 }�Nٍم، "�N5>� @(� ��	 ی�ي ا;@�ا�!، وی�Gل

إذا آ�ن : ، و@���V آ_��ًا، KX ی��0ف ه� وزوج/# �N� أن ی�Gل ���ج<وا�j�a" ،DF $� س>�ت }�یً%

ص�Fح ا�U� b"*0! ���(�ی0) Yم� �j م	 ��V ا�(�ل �(� ی��j2، و���0ض ������ حj�?� ،#G $�ل @#0 @��# 

  : ا��%ة وا��%م

َأُ�� َ�ْ�ٍ� َ�َ.eََع َذُ/�ً�� َأْو َذُ/�َ�ْ�ِ� َ/eًْ&� َضِ*�ً]� ُأِریُ( ِ�� اْ�َ	َ.�ِم َأ/�D َأْ/eُِع ِ�َ ْ�ِ� َ�ْ�َ�ٍة َ&َ�% �Hَ�َ zٍ��ِJََء " 

1ُBِب َ��ْس�8َ�ََ�ْ( َ|ْ�ً�� َ�َ�ْ� َأَر َ&0َ�ِْ�ی�� َیْ]ِ�ي َ�ِ�ی�Bjkَ�ُْ� ْ�ُ� ا	َء ُ&َ��َ B1ُ�َ ُث� �ُ[ِyْ1ُ َیBُس  َوا���B.َرِوَي ا� %B��َ

ا�Beَراِ��N ا�Bjَ.�ِ�ُ' َ�َ�� 2َْ	ٌ# َر�Jٌِ: : ِ&َ��ُق ا�Beَراِ��D َو�Jََل َی8َْ�% : ْ�َ*0َ�ِْ�يN َوَضَ�ُ��ا ِ�َ*�Jَ �ٍjََل اْ�ُ� ُ�َ�ْ�ٍ� ا

  "َآِ[�َ�ٌة ) َمْ�ُ[�َثٌ� ( 
  )أخ�ج# ا���Fري "! ا���2|(

   #0@ Aرض! ا 	م�0s)أم�� ا� �<� D/)/ا�ً)، ی�و@ �Nًرح(ً) و*�اض ��Gأروع ا� 	م (ٌ�$ ،(�$ R?ه.  

  :أ/eH أ��jً< ا�.�� 

و$� رأى ��(��ً� ص�Uرًا ی-/(�Nن، وآ�ن ص�ح1 ه�F) ��ی�ة، "�(� ، م�ة آ�ن ی(\! "! }�ق ا�(�ی0)  

�K� Kَ *>�ب ، ی� �%م: رأوR *��$�ا، و$�ل ح�0(� وص< إ�E واحٍ� مK<0، وه� س���� @F� اA �	 ا����f $�ل

و��V م?�b" �ًFخ\j��G@ E، وا�+�ی� أی>� ا;م��، ��b" �ً)��m Vخ\j)�mُ E، : مD م	 ه�ب؟ $�ل

 jN0! وی�Nی�.  

  !F0ا� �<@ !" VN)/آ(� اج ��@ !" (��+Fا� VN)/م� اج ،Mً�+ا��%ة وا��%م *�ك أ� #��@ !F0ا� ،

، أی>� ا;م��: وا�N>� ا�?ي ج�ء �N� @>� ا�F0!، �!ء M ی��ق }�< ص��U یlG أم�م خ���) وی�Gل �#

�ً)�m E\خb" �ً)��m V�� ، Vو��j��G@ E\خb" �ًF�?م ، jN0! وی�Nوا�+�ی� ی�.  
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  :&	� �0ً� &�  یk`% ا

س���� @(� آ�ن خ���) ��(��(�	 وإم�مً� �>K، "/| اA �# "/2ً� م0�Fً�، ح/E ه��/# م��ك ا;رض،   

  .و*�ح�جV @0� $�م�# *�-��>�، وج�ت ��	 ی�ی# ا;م�ال آ�;�>�ر 

  	� l0ا;ح #Nاق، وم�Nا� 	م �و" Rوه� م0>(�ً�  زار ،�p�$ l، وا����ی�ون �#، وا��2 �sج���" ،o�$

 E/ح l0ا;ح K<�"ی��د أن ی�ى ض��"#، و M KX ،ان�+G��� #��+$)، ی�إ�< ا�� 	م �ٍ�N� 1�F+* !"

  .ضj���X D ی� أحl0، وه�b" K@	 أم�� ا�(sم�0	 E�@ ه?ا ا���NF : ی�0دی#

إ�< ا���$) و"�# ح� ��م) وا�(���	 وا��/��G�" ،Kل �# اس/�Uب س���� ا;حl0، وآ�ن *���a" ،���N# م	   

ی��U اj� A ی� أم�� ا�(sم�0	، إن @F�ًا م	 @�F� ا���$) ی���j ه?ا : رج< م	 ا��"�، و$� أذه�/# ا�(��جbة

�)@ #F�-�" ،j�)@ o�� ا;م�، ">?ا : ��NF1 ا��F+* l�b/ی� KX ،!0م �F@أ �ٍF@ وأي�.  

  .�>?ا ا�/�اضD، وه?R ا���م)، وه?ا ا��2ص، و*�j ا��\�) م	 اwf@ A وج<  مD آ<O ه?R ا�uN()، آ�ن  

  :یL�% &	� ز�2رف ا� /�� وزی.��� 

س���� @(� ح�0(� *�ج# إ�E �%د ا�\�م، وا$/�ب م	 م\�ر">�، و$� خ�ج أه�>� Mس/�G��" ، #��FGهK رج<   

د�E ِرج��# م	 �FN/! رح�#، "! ا�+�ی�، $� ام/+E ج(ً%، ی-�o "�ق �+�ء م	 ص�ٍف خ\	، و$� 

�% وج�ٍف، وM رآ�ب، ی�oF $(��ً� م	 $+ٍ	، آ_�� ا�_�Gب، آ_�� ا��$�ع، �(� خl أه< ا�\�م Mس/�FGل 

أی	 أم�� : @(� "! ا�+�ی� رأوا رجً% @�E ��$) "��Gة، ویFG< ا��0س @�E ه?ا ا��ج<، وی���Gن

K<F�-�" ا�+�ی�؟ !" #Fم�آ ��* K؟ أ�	م�0s)أم�� ا: ا�>Gی K� ،Kأم�م� 	م�0s)� :ل�$ ،K����G)� : Kأم�م�

"��5Uن ا���� إ�E ا;م�م، ح/E یK<�*b ا���F م	 وراN� K<p� ح�	 أن أم�� ا�(sم�0	 $� وص< أی�)، 

 K<GN�* ا��0س، و*��د Dم o�-ح�� آ�ن ی 	م�0s)أم�� ا� E�@ خ��ن�، وی	دون م>�و���N�" �<� لfو�

 Mإ 	م�0s)ة، "(� أم�� ا�bلا�(��ج�G" ،	�0مs)أم�� ا� 	@ R��bی(/+! ��$)، وا�?ي س K<�G� ا��ج< ا�?ي :

، وم\�ا إ�E ا;م�م، ووص< إ�E أی�)، و�(� دخ��ا @��# )أم�م(إ�# أم�م�K، وه� ی�G� ���#، هK ">(�ا 

  .رأوا ا��ج< ��َ�# 

��2ا : ی�Gلوی�F� #� E*sذون، @��# س�ٌج ج(�<، ورحٌ< أ���، �1�2 م�Gم# آ����)، "��"� رآ��#، و  

إن ه?R �%د M *��| "�>� اKX ،>�d ی�آ1 ا��Fذون، و��	 �N� أن : @0! ه?ا ا�\�+�ن، "aذا $�< �#

ج�دوR م	 آ< ح��) وزخ�ف، ووضD م���>(� ا����ء م	 ا���ف، ا�?ي آ�ن ی/�?R �+�ء �# إذا 

  .رآ1، ووس�دة ی�0م @��>� إذا �fل 
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�Eآ�� &	� ا��<ة ������� اUو�% :  

ح�/# ا;و�E إ�E ا�\�م ی�E�@ R�G أ��اب م�ی0) ا�G�س $�دة ج�\# وأم�اؤR، م(/+�	 ص>�ات و"! ر  

 R�وی ،�ًN"�ق دا�/# س�ی 	ل مf0ی E/ح �ج، "% ی��د @(� ی�ى ا�(\>�Fی�ا� 	ا ��2ٍ< م�G+0)* �$ا���<، و

%ًp�$ K<��@ >FGی KX ،دة�G}��>� وح��ه�، وی�م! ا;م�اء وا� 	خ? مb* ا;رض E�@ :س ،K/0/"ُ ن م��@�

  .أ�>?ا ا�fي *�/��FGن @(�؟ س�@�ن م� ��wت ��K ا�F+0) وا�/�ف، وأ�/K ا�?ی	 ��NF\* Kا إM م	 @�م�	 

"(� رض! �>K ه?ا ا��ضD، و*�j ا�fی0)، وه?ا ا�/�ف، وه?R ا��2)، ;�# أرس< م�ًة إ�E أح� ا��Mة،   

أن *��ن آ���ا�)، م�ت ��اٍد خ�G"  V�N-" ،1� j� V\" "���)، اح?ر ی� @F� اA، أم� �N�: و$�ل �#

  .ه(w>� "! ا��(	، و"! ا��(	 ح/�>� 

  :رأ��1 ����0اری� 

وی�/G! ذات ���ٍ) ����ٍة *��� وح�ه� "! ا�(�ی0)، ح�م�ً) $��ً) آ��Fًة، "�G/�ب م0>�، وی��b>� @	 أم�ه�،   

أس/�رR، "/��ج �/(� $��/>� م�ًء،  "�K�N أ�>� ذات @��ل، و��o �>� خ�دم، وأ�>� *�u/0 ح�0(� ی�خ! ا���<

"�bخ? م0>� ا���G)، وی2(�>� @0>�، وه! �N* Mف م	 ه�؟ ح/E إذا ��H داره�، $�ل وه� ی�0و�>� $��) 

: إن @(� آ_�� ��U#، وأی	 أج�R؟ $�ل: إذا أصF| ص�Fح �� "�$��ي @(� ی�*jِ� 1O خ�دمً�، $��V: ا�(�ء

 Aی0# إن ��ء ا�ي @��#، وس�ف *-�ا�ِ Eد *?ه1 إ���* M �<0�� ،1�+رة ا��ج< ا��\)� >)N*و ،E��N*

أأ�V ه� إذًا؟ ویj25 أم�� ا�(sم�0	KX ، یbم� �>� ���دٍم : @(� و*lG ��	 ی�ی# ح/E *��| مF>�رًة

 (ٍGو��.  

أح���ً� ا���dن ی�N< م_َ< ه?ا، ی�N< ه?ا اس/�Nاضً�، ی�N< ه?ا *(_�ً% ، ی�N< ه?ا ، أی>� ا;خ�ة ا���ام  

�f/0ع إ@-�ب ا��0س، ��	 ه?ا ا�����) ا�K�uN ح�N" �)0< ه?R ا�(�ا$l ا�(/�اضN) آ�ن ی�2ص "�>� �

م�ذا *�N< إذا ج�ءك : @�E }�@) اwf@ A وج<، و@�E خ�م) ا����، أ��o ه� ا�p�G< م�ًة ;ح� ا��Mة

(Nوا�\�ی (ل ه?ا ا��ا�! و"� ا��0�G" ا��0س ���رٍق أو ��ه1؟ :�)@ ل�$ ،R�ی D+$:  أ 	ن ج�ء�! مa" إذًا

ی� ه?ا إن اA $� اس/����0 @	 خ��ُ0� #G�w ج�@/>K، : ر@�/j م	 ه� ج�Dٌp أو @�}< "�D+$b ی�ك، $�ل �#

 ،>)N/� VGي خ��ا;ی R?ه�، إن ه��� Kض��0ه�G* jذ� K<� �0�"ن وa" ،K</"ح� K<� �O"و�� ،K<*و��/� @�ر

�N)ا� !" V�)/ا� %ً)@ (@�+ا� !" �-* K� ذاa"!" �<�U��" ،Mً�)@أ (� (��N)��� j�U\* أن >F$ (@�+ا�.  

   >)Nق ح� ا��G2ا� R?ه 	ن، وم���dق ا�Gح VF/س0) أو أآ_� آ lأ� �Nو�.  
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  :��� ا�	��1 ��م� �اUم� ا

M أرى @(ً% أ@Ku "! ه?R ا����� م	 أن *�"� ا;@(�ل ��\�Fب، ا�\�ب ح�0(� یN(< ی��� ، أی>� ا;خ�ة  

� "! ا�fواج، أسo أس�ة، اYن �0F� Vْ�0ٌ) "! اdس%م أس�ة، وه?ا ا�\�ب ح�0(� @(<، �# دخ<، "���

وص�ر �# دخ< *fوج، و�(� *fوج ح< م\��) "/�ة، وه�0 ح�V م\��/# @	 }�ی� ه?ا ا�N(<، �>?ا *�"�� 

K�u@ >)@ ا;@(�ل ���0س ، E��N* #��$ وم� :  

  Fَوَأْ/�8ُ�ِا اLَ�َْی�َم% ِمْ.ُ�ْ�>
  ) 32: �ر اYی)س�رة ا�0( 

Sی) $���S)، م� ��ع "N< أ���2ا، وم� مR�0N؟ أ���2ا أي زوج�ا، وه?ا "N< أم�، "�wf@ A وج< یbم�   

َم	؟ ه?R واو ا�-(�@)، أ���2ا، أي زوج�ا ا;ی�مE، ا;ی�مE ج(D أیKO، "َ(	 ه� ا;یK؟ ه� ا���dن ا�?ي 

o �# زوج)، ا�\�ب اس(# أیK، وا��/�ة اس(>� أیM ،K ��یj �#، أي ام�أة أیo�� KO �>� زوج، أو ��ب ��

وا�(�أة ا�(+�G) اس(>� أّیK، وا;رم�) اس(>� أّیK، أي م	 ا�-��0	، ذآً�ا آ�ن أم أ�_o�� ،E �# زوج) أو 

!<�dا;م� ا ،KOزوج، ">?ا ه� ا;ی :  

  Fَوَأْ/�8ُ�ِا اLَ�َْی�َم% ِمْ.ُ�ْ� >
  ) 32: س�رة ا��0ر اYی)( 

�0(� ُوجO# ��(-(�ع ����< واو ا�-(�@)، "َ(	 هK ا�(��Gدون؟ ا�(-/(D ا�(��K، أي ی� أی>� ">?ا ا;م� ح  

 R�0@ ،1{خ� �<*ِbی K� وج>�؟fی l؟ آ�V0� R�0@ ن ا�?ي���dا >Nم�ذا ی� ،K�0م Eم�0ن أ���2ا ا;ی�مs)ا�

م) ">� م�جٌ# ��ب و��o م)X #N	 ��V یfوج# "�#، "�;م� "! @�K ا;ص�ل إذا وجO# إ�E م-(�ع ا;

ی� : ح�(ً� إ�E أو�! ا;م� "�>�، م�ذا ی0N! ه?ا ا;م� ;و�! ا;م�؟ إّن اwf@ A وج< خ�}1 أو�! ا;م�

أو�! ا;م� أ���2ا ا;ی�مE، ه< *��$�ن م� مE0N ه?ا ا;م�؟ *�"�� ا;@(�ل، و*�"�� ا���Fت، "aذا وج� 

w>$ ا���ر، وإذا E�@ وجf* �0ًم�� �ودًا  ا�\�ب @(ً%، ووج�واج م�fواج راَج ا����ح، وإذا آ�ن ا�fا�

  .ص�رت }�ق ا����ح س���ً) 

 �r*ا ا�Eم� �� هUم� م`��ت ا:  

اسbل اYن ��ً�� یN(< "! ا;م	 ا�-p�0!، �(�ذا ��1 ا��@�رة م�*�N) ج�ًا؟ �(�ذا ��1 ا�-�ی()   

>Fم�2>� س w>ح >)Nا� >Fواج، وسfا� >Fس V$ًا؟ ;�# آ�(� ض��ج (N�*م� (F�0س)و��� ،��fا���$) وا� ،

 ،j0Fا� !" H�F)ه?ا ا� D5* �@�$ Vا�(�ل، وأ� �؟ ;ن ا�(�ل "! ا���� ی�Kا�/�2ی �ذا ا���� م�2م أ��)�

و*bخ? ر��2ً @��# م-fی��، أم� �� "/V2 م2ً% *-�ری�� "V�b *�ی� م�2س�Fً، و*�ی� م�mً��، *2/�ج ���ا*��، 
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G� (وس�� E2/�ج إ�* ،(NF+)� ًدا *2/�ج�@ >U\أْن ی ��U2<  ص)� 	�)م�/�دع، ی E�5@)، *2/�ج إ�F�� >

  .آ�Fً�ا م	 ا�N(�ل، أ�� M أ���H، وأ�M V *�ري 

�?�j آ<� }�یGٍ) یِ�ُ� ا�(�ل "�>� ا�(�ل أورVْX ا�F+��) "! ا�(-/(D، واYن أآ�F م\��) "! ا�K��N ه!   

��� j� ل�Gی �و$ ،(��+Fم���ن، أو @\�ة م: ا� !Nن أ�� م���)ا� ،�\@ (���)X (z)��� ة�p، وا���	ی�%

یN+! مz) وX(���	 أ�ً��، ا�N\�ة م%ی�	 *N+! م���ً�� وX(��(z) أ�l، وه?ا ا�(H�F ی��! م��وً"� }�ال 

 ��Nه� ی ،(��+Fْت ا��\/��" ، >U/\ی �أح �Nی K� j0Fا� !" H�F)ه?ا ا� Dا��0)، "% دا@! ;@(<، ح�0(� وض

� ،D)/-)ا� E�@ (��@ م�وا����ط $ّ ،��ً�� D0م) ��مِ)، "��0-�ر م_ً% ص�خ (wم أیO�Gی K� ���0� ْن آ�نa" ذا؟�)

��Xً��، ">?ان $ّ�م� خ�مً) ���0س، أّم� ا�(�ا�! "�K یG�Oم ��(-/(�zً�� D، وه?R $�5) ا$/��دی)، ا��u ود$� 

  : "! اYی)

  Fَوَأْ/�8ُ�ِا اLَ�َْی�َم% ِمْ.ُ�ْ� >
  ) 32: )س�رة ا��0ر اYی( 

ی� أی>� ا��0س، ه?ا ا;م� م�جw# إ�E م-(�ع ا;م)، وه� إًذا م�جw# ح�(ً� ;و�! ا;م�، م>(/>K أن   

  . ی�"�Oوا ا�(��آ	 وا;@(�ل 

إن ه?R ا;ی�ي خ�N/� VG(<، و*�"�� ا;@(�ل ��\�Fب ه?ا أ@Ku إص%ح ا$/��دي، : آ�() س���� @(�  

(< م� "�>� أن *O�2ل $��� ا�fآ�ة إ�E دا"D ا�fآ�ة، ا���dن @0�م� �?�j ا�fآ�ة ا�/! ی�"N>� ا�(��(�ن أآ

، إن ه?R ا;ی�ي خ�N/� VG(<: أ�/t، د"D زآ�ة م��#، وأ�R��� ?G، وه?R ��/) م	 ��/�ت س���� @(� $�ل 

 �<�U��" ،Mً�)@أ (��N)ا� !" V�)/ا�+�@) @(ً% ا� !" �-* K� ذاa"(��N)��� j�U\* أن >F$ (@�+ا� !".  

r/ 1�  :��8 م� &	� ��*� و<

j��� ��U* M : م�ا$l *�ل @�E @(ٍ� "! ا��ؤی)، "G� ���N� | ا��Mة، و$�ل �#، م	 ��/�*# أی5ً�  

 K<�َ�Nض K<آ< $�ی�b�" K<دو�.  

أ�V م�ی� م�/\�E "�ضً�، إذا آ�ن أي إ���ن ی/(�	 ِم	 أن ی�< إ�E ا�(�ی�، وا��Fب م�/�ح، �K یN� أّي   

lm، أو م�2س1 "! ه?ا ا�(�/\�E أن ُی�!ء، و@�E ا���ر *G�م ���ى ض�R �(�ی�1�F{ R م_ً%، أو م�

  .ا��Nم، أم� إذا ُمD0ِ أن *��G< ا�(�ی� ا��Nم، "�< هMsء ا�(���m	 ی���Nن م� ی\�ؤون 
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 #��H�8�� ا�rدرك أی�� ا� 
  أي ر�# أ/( ؟، 

آ���ا X%X) و�X%X	 أ�ً��، وآ�ن ا�-�k ی���Gن "! م�Nآ) �>�و��، وا��G) م�وی) ��وای/�	، ا�(��(�ن   

ا���رس! مz) و�X%X	 أ�ً��، ��o ��	 ا��G*�	 *�0س1، "��ن س���� @(� ُی�ى "! ا�(�ی0) ی(\! ذه��ً� وإی��ً�، 

وه� "! $�ٍ� ��ی�، وآ�ن M ی�/+�D أح� أن ی��(# م	 ��ة ه�E�@ ��$ #�; ،#/F ج�k ا�(��(�	، 

آ��F ��	 أ@�اد ا�(��(�	 وأ@�اد ا����ر، إ�E أن ج�ء رس�ل م	 �>�و��، وی/(K<� E0 ا���0، و��	 ا���ق 

َم	 هK ا�?ی	 م�*�ا : وذآ� �# أن ا;م�� ُ$/<، و��Fp# $/<، وم�ت خ�ٌ� آ_��، وذآ� أس(�ء �KX ،K<5N $�ل

� وم: و$�ل، ی� أم�� ا�(sم�0	 إ�b� K<"�N* M jس(�0@ ،K<p�E�� ?ٍp @(� ���ًء ��ی�ًا: أی5ً�؟ KX $�ل

 A خ%صdه?ا ه� ا ،K<"�Nی Aإذا آ�ن ا K<"�@أ M !أ� Kهwض� .  

A در� ه?ا ا����2! ا�-��< ا�?ي آ�ن م_ً% أ@�E "! ا�F+��)، و"! ا�/�اضD ، و"! ا�N�ل، ، أی>� ا;خ�ة  

�/G� أج< أْن 	م Mا���� إ R?أ ه�G� M 	2� ،ء����� ��)Nدراك ا�dام، و"! ا�$dي �>� و"! ا�\-�@) وا

"! ح��*�0 ا���م�)، ا�G�G2) أّن ا��ی	 ��E�/* �ً��$ o، وM م/Nً) *�/��د، إ�(� ه! دروٌس و@b� �Fخ?ه� 

 (��b/ا����ة و$�ً) م �ا @0��Gوًة ��0 "! ح��*�0، وأ�� أ��| أخ�*�0 ا���ام أن ی�أج< أن *��ن $ 	م.  

  :هEا م�OJ &	� �� ا��jkب م� ���� �� اUی�� ��.	� ض�ب أ&�ا�� 

�ّ(� ج�ءR ج�F) �	 ا;ی>K م��(ً� وه� َمj�ِ م	 م��ك ا��Nب، س���� @(� رّح1 �#، و�(�ذا رّح1 �#؟ ;ن   

  : $�ل، ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

  "أ/��eا ا�.�س م.�ز��� " 
 )�X;ورد "! ا(  

"! أ�0Xء وم	 ا;دب أن *N+! آ< ذي حٍ� حG#، و��< إ���ٍن م���/# وم�Gم#، رّح1 �# أ�� ا�/�ح�1، و  

 ،jذ� ��Gدون أن ی #pوس }�ف ردا�ارة یf" 	وي م�F� ذاa" ،V�Fی+�ف ا� (�Fآ�ن ج �)ا�+�اف ��0

"����D ا��داء م	 @�E آ/l ه?ا ا�(�V�/��" ،j ��2 ه?ا ا;@�ا�! وض��# ض��ً) @�E أ��# ">\(/#، 

م	 @(� ا�����) إM أن  ه?ا ا�F�وي م	 "fارة ��o �# إM أم�� ا�(sم�0	، "/�ج# إ��# ��آ�ً�، "(� آ�ن

�V�� ،KN م(	 یz�� ��0ً�، أ�� أّد�Vُ ا��/E، : أص�2ٌ| م� اد@E ه?ا ا��fاري ا�-�ی|؟ $�ل: اس/�@�R، و$�ل

أرِض ا��/� M ،E�w م	 إرض�p#، م� زال ��mك @��Gً� ��م�p#، أو : أدرآV حGـ! ���ي، أ�� م�j، $�ل �#

،jآ� #/�N" و*�0ل م� ،jن أ��Yا w	)O\<ی (�Fج �N�" ،وأ�� : و$�ل ،(ٌ$؟ ه� س�	م�0s)ذاك ی� أم�� ا� lآ�

@�ٌش و*�ج، ه?ا م	 @�م) ا��0س، وأ�� @�ٌش و*�ج، آ�l *�ضE أن یw��ِ ا�K-0 أرًض�؟ $�ل �# س���� 

ه?f� Rوات ا�-�ه��)، وری�ح ا�0N->�) $� د"�0ه� أ$(�0 "�$>� ص�حً� ج�ی�ًا، و*��وى ا��0س أح�ارًا : @(�
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F@ی�0 و��(�Fا، $�ل ج�إذا أآ�ه/0!، : �ً �أ�� م�*ٌ ،f@ك أ$�ى وأ�ي، أ�0! @0�م� ج�ى "! خ� �ً)آ�ن وه

@�0 ا�(�*� ������0F� Kٌ��@ ،�f2* l#، آ<� ص�ٍع "�# �\�F ا���l ی�اوى، وأ@�G" : fل �# س���� @(�

  .ا��0س ���FN� ا����Nك *��وى، @�ل ورح() 

  :م�&�W ی.��y أن /��0' م.�� ا�*�� 

ی>� ا;خ�ة ا���ام، ا�?ي أرج�R م	 اwf@ A وج< أن *��ن ه?R ا���� $�وًة ��N* !" �0م��0، "��(� و$�V أ  

أ�� م�ذا "V�N ح��ل ه?ا ا�(�$l، ه< $��*#؟ ه< آV0 : اسbل ���j ه?ا ا��sال، @�E م�$lٍ د$�ٍ� د$��

$�اءة ا����ة، وم	 دراس/>�،  �>?ا ا�/�اضD؟ ه< آV0 �>?ا ا���dف، و�>?ا ا�N�ل؟ ه?ا ا�?ي ی�0N�0 م	

�ً)pدا K�� أ$�ل V0وآ(� آ ،�w�-إس%ٌم م Aن آ��ً� : ;�>� واS�Gص�م/ً�، وإذا آ�ن ا� �ً�S�$ إذا آ�ن ا���ن

��}F0��" ،�ًG! @��# ا��%ة وا��%م $�Sٌن ی(\!، وص��2/# رض�ان اK<��@ A م��(�ن م/�2آ�ن، أ*�ی� 

ا��u إ�E ص��2) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، ه?ا ه� ا�(sم	 ا�(��K،  أن *�ى م��(ً� ح�G�Gً� م/G�bً�؟

 |Fی� (Nور دورة س�ی�ی �)�" ،��5ًض�" ��ً�X oFس%م؟ ی�dر$� م���ی)، ">< ه?ا ه� ا �أح���� *\�ه

م_< ا�(�u)، ه?ا ه� اdس%م ">< اdس%م ر$� ودوران و}�ب وم�uه�؟ حG�G) اdس%م آ(� آ�ن 

  .اA رض�ان اK<��@ E��N* A أج(�N	 أص�2ب رس�ل 

">?R ا����ة م�f*>� أْن ی/�سb� 1@(�ق آ���j �(�ذج آ�م< ��(��K، ه?R أح�ال س���� @(� ، و$� "N< م�   

"N<، �-�أٍة و*lٍ\G، وآ�Fی�ٍء و@�� �bٍن، س���� @(� رأى واح� ح�ِ�ً�� رأس# وآ/�# "��5# ����رة، 

دی�00، اdس%م @fیf، "�ر"D رأس�u)" ،jه� ا�/?�< وا���5ع وا���0ع ی� ه?ا Vْ)ِ*ُ M @���0 : و$�ل �#

  .ه?R م�"�ض) @0� س���� @(� 

أرج� اA س��2F# و*E��N أن ی�0N�0 �(� @�(�0 وی�>(�0 ر���� إ�# @�E م� ی\�ء $�ی�، وا�)2� A رب   

 	�)��Nا� .  

  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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م	 "�p�5# س��p# "! ) : 3-1(ا��رس  - س���� @_(�ن �	 @��ن  -س��ة ا�����ء ا����ی	  -ا����ة 

 ا���dق

  20-12- 1993: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  آ�O / رس ��ری� ا�	��	�� ؟

ي ��ء ��دئ ذ، أی>� ا;خ�ة ا���ام، مD ا��رس ا;ول م	 دروس ا����2! ا�-��< س���� @_(�ن �	 @��wن  

M ی�/+�D أن یsرOخ ���+�ل إM م	 آ�ن �+ً%، �(�ذا؟ ;ن ا��+� ی�(	 "! أن *�>K *�ری. ا;�+�ل 

�(��Gس Sخ�، أن *�>K أص�2ب ا�(�Fدئ �(��Gس أص�2ب ا�(���|، أن *�>K أص�2ب ا���G)� K�Gس 

ا�G�یG" K� ��< إ�E أص�2ب ا��2ج�ت، وا;ه�اف ا;رض�)، "aذا *�خV�w ا�(�Gی�o ا�2�ی_) "! ا�/�ری. 

�/�V��� tp وا$�N)، و���V ص2�2)، ">?ا ا����2! ا�-��< س���� @_(�ن ��ل م�N� #0 أ@�اء ا��ی	 

��N ا��0<، و�� أ��0 درس�0 *�ری. ه?ا ا����2! ا�-��< دراس) @�E ض�ء @��E�@ M ،R ض�ء 

�0 أس�س>� ا�(���|، ��	 �� م�Gی��N� o\>� ا���م، $� *��ن م�Gی���0 م�Gی�o م�دی)، و$� *��ن م�Gی��

����u إ�E ه?ا ا����2! ا�-��< �(��Gس @��K�G��� ،R ا�/! @��>�، وا�K�G ا�/! أمE5 ح��*# م	 أج�>� 

  : ��N"�0 $�ر ه?ا ا����2! ا�-��<، وا�F0! @��# ا��%ة وا��%م آ(� أذآ�OآK داp(ً� ی�Gل

  " .إذا ذآ� أL� ���8gم���ا " 
 )�X;ورد "! ا(  

���0 أن �bخ? م	 *�ری. ا�(��(�	 ا����2ت ا�(\�$) آ! *��ن ه?R ا����2ت ��@_ً� ��0، وح�"fًا "20	 @  

 ،(U��Fم #�Nوی�، و�f* #�Nا"/�اء، و� #�N�" !ض�*ُ M (ٌأّ�# ح�� E�@ �0ری��/� E0N�ُ أم� أن ،(��+Fا� E�@

ی. آ(� $�K�� V م	 $F< ه� ه?R ا����2ت ا�/! ی(�	 أن *\�Oش @���0 ی-1 أV�/�� Mّ إ��>�، ه?ا ا�/�ر

@1ء @���0، و��o ح�"fًا ��0، "20	 إذا $�أ�� ا�/�ری. اdس%م! ��ی� أن ��/\wl روح ا�/�ری.، أن 

��/\u@ wl(َ) ا;�+�ل آ! ی��ن هMsء ا;�+�ل ُمُ_ً% ُ@��� أم�َم�0، أم� أن ��w�pf-��� E0Nت وا�/��ص�< 

! ا��/�ب ا�ُ�%�!، أو ا��/�ب اYخ�، ">?ا ��o م(� ی�0�0N ا�/! $��>� زی�، وأ���ه� ُ@�F�، ووردت "

  .إ}%$ً�، ا���dن @��# أن ی�+�! ;ن ا��$V $��� وا�(>() خ+��ة 

�2	 M ی�0�0N م	 ا�/�ری. و$�Np# وج�w�pf*#، ی�0�0N روح ا�/�ری.، M ی�0�0N م	 ا�\�� ���# و��ن : إًذا  

 ،#/��+� �0�0Nو}��#، ی R�N� َ�ض، @��0# و��عNَا� E�@ M ا�-�ه� E�@ �0ی�أی D5� ا�?ي ی��� ��0 أن
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 O1�ُ� j�)ه� ا�?ي ی >$�Nوا� >+F��" ،ب�Fر، "��< �!ء $\�ر و��\Gا� E�@ M 1�ُا� E�@ lG� أن

 #0@ A@_(�ن رض! ا ���دراس) س��ة س� !" (+G� أول R?ره�، ه�\G� M ا;���ء.  

 a[�ل ����ض�	ا ا�Eاض�ب ��� ه:  

�(��ح) أر�N) ج�ران، و��ر*��ع ا��lG، آ�>� زاخ�ٌة ، أّن إ���ً�� ��ی# م�/F) ض�() ج�ًا"/��wر   

����/1، و@0�R ام/�2ُن َ*َ���ج �Nَ� �>�، وم�Gرًا @��# أر�N) آ/1 یUF0! أن یsدي ام/��2ً� ��0-| "�>�، �� 

أ"�| وM أ�-|، "(� دام أ�# أمE5 و$/# "! *���| ه?ا ا��/�ب وذاك ا��/�ب، و��! ا��/�ب ا�(�Gر، "(� 

 V�b" !�+�* ن أن ی�+�! ، ی-1 أن���dا E�N" ه�ة�� tp�/0وًدا، وا�(>() خ+��ة، وا��م2 V$ا��

مsم	، داp(ً� ا�(sم	 ی�+�! م(� ح��# ���Gْ�ر ا�?ي ی��م ه�"#، وا�(sم	 �# ه�ف واض|، ه� إرض�ء 

 t<0م ("�N"# م�وج<، ه wf@ Aا ("�N"# م�وج<، ه wf@ Aوأن ا ،�ً)�@ دادf"# أن ی�وج<، ه wf@ Aا

 (/��X خ�ة خ+�اٍتY"# أن *��ن خ+�ا*# ��2 ا�ن، ه���dا 	م Aم� أراد ا �G2"# أن ی�داد $��ً�، هfی

ی�+�! ا���Gءات ، ی�+�! ا��>�ات، ی�+�! ا�(+���Nت، ، وم/��ر@)، �?�j @��# أن ی�+�!

  .ی�EN �% ه�ف "��2*# "! ض��ع  ی�+�! ا;ص�$�ء، ی�+�! م-��o ا�K�N، "�< َم	

  :م� �*�ریO ا� ی� 

إ�# }�یٌ� : $�ل، أج(< *�Nیl ���ی	 *�Nیw�@ lٌ"# أح� أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م  

وض�0N ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "! أو�w#، وه?ا ا�+�ی� ی�5! ��0 إ�E ا�-0)، و@�E ه?ا ا�+�ی� 

ٍب رج< ی�@� إ�E ه?ا ا�(��ب، ه?ا ا�(��ب یbخ?�� إ�E ا��0ر، م��رب آ_��ة، و@�E رأس آ< م��

ه?ا ا�+�ی� �� و$�Vَ "! أو�#، وس�ت @��# j� E</� M إ�E ا�-0)، ه?ا ه� ، *��wر }�ی�Gً @�ی�5ً

ا��2، وه?ا ه� ا���اط ا�(�/E�@ ،K�G ج�ا�1 ا�+�ی� م��رب آ_��ة، و@�E رأِس آ< م��ب َم	 

j� 	Oیfی 	@� �#؟ ه�0ك م�ا�+�ی�  ی 	@ Vا�+�ق إذا خ�ج R?آ< ه 	خ�ل "! ه?ا ا�(��ب، و���ا�

 t<0م E�@ ء "! ح��*# أن *��ن!� Kُ�َسb" ،ن أن ی2/�ط���dا E�@ j�?�" ،Kw0<ج Eإ� j� V</ا� K�G/�)ا�

  : اA، وأن *��ن @�E ص�اط اA ا�(�/K�G، ص�اط اA ا�?ي �# م� "! ا��(�ات وا;رض، اYی) ا���ی()

gَِ�اِط ا��1ِB ا�EِBي 1ُ�َ َم� ِ�� ا��Bَ	�َواِت َوَم� ِ�� اLَ�ْْرِض َأَ�� ِإَ�% ا��GَB/ * 1ِB َ�َ�ْ�ِ ي ِإَ�% gَِ�اٍط ُمْ�F �ٍ�0ِ�ََوِإ

��rُِ� اLُ�ُْم�ُر >َ  
  ) 53-52: س�رة ا�\�رى اYی) ( 
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  D)/�* �)0ح� ،K�@ o�-م !" o�-* �)0*��ِح1؟ ح� 	ف َم�N* >؟ أي هAص�اط ا  ،Aآ%م ا Eإ�

 Aا t<0م Dخ��� ا���ن، م D؟ مo�-* 	َم Dف م�N* >ه ،!F0ا� (س0 Eإ� D)/�* �)0ح�.  

  :ا�	�eان ا�a�8r �����0 ا�.�س ه� �	� &.  ا
 و��' �	� &.  ا��`� 

إن ا�?ي ی�@� إ�E اwf@ A وج< ویb*! @(�# م+��Gً� ��@�*#، مG�+0ً� م	 إی(��# : $�V "! درس س���  

%ص# ">� "! $() ا�(-/(D ا�F\�ي @0� اA، و�� آ�ن @0� ا��0س "! أد�E درج) م	 ا�Kw��ُ وإخ

و�� آ�ن ح�ج�Fً، و�� آ�ن ض�رب �S) آ�*F)، و�� آ�ن م�wmً�� ���ً+� ج�ًا، و�� آ�ن @�مً% ، اMج/(�@!

 E��N* #��G� ،ود�ج� م2b� :  

Bَدَ&� ِإَ�% ا�� �ْB	ِم >ً�ْJَ �ُ�َ�َْوَمْ� َأF<�َ�	ِ�ِ�ْ	ُ�ِْمَ� ا �.ِB/َل ِإ�Jَ8�ًِ� َو�gَ #َ	ِ&َ1ِ َو  
  )  33: س�رة "��V اYی) ( 

  م� ه� ا���Hرة ا��� �� ���ر ؟

أی>� ا;خ�ة، إذا ��Nت أن أخً� آ�ی(ً� سEN س�Nً� ح_�_ً�، واج/>� اج/>�دًا }�یً% �>�ای) أخ واح�، و��	   

"�_�� م	 ، ، وا�(�Nص! ِم	 ح��#، و*�2م ح�ا��#)� س��ي*�FرآK�� �0 ی(�>�ای) ح�G�G)، و���V ��ی/# 

*�Fرآ�0، وا�V�F أ��ر ��ج�دك ی� س��ي، : ا��0س �>K آ�(�ت �+��) ��	 ���V �>� مE0N إ}%$ً�، م_<

  : و*-� ه?R ا;ج>fة م	 ح��#، وا�(�Nص!، وا���0ء ا���"�ات، واMخ/%ط، "bي ��آ) ه?R؟ �2	 إذا �0�$

�ً� وا� ًا G� �ٌ�2 م	� +�*( &��1 ا�`	'��o ی� ي ا
 �G ر" "  
 )�X;ورد "! ا(  

   M Aأن ا �ً)pوح�0(� ی�ى دا ،(�G�Gح ("�Nم Aا Eف إ�w�N/ی �)ن ح�0���d�" ،(�G�G2ا� (ای�د ا�>��G)��"

�b" ،()�u@ ()<م ����ح�0(� ی�ى أن �# "! ا� ،�ً)pدا #Nم A، ح�0(� ی�ى أن ا�ه�، ی�ى ا�/�ح� Mإ�# إ V

  .ح� م(	 @�ف ا��0س ���>K، واس/�Gم @�E أم�R، وسN� ���G#، وأسN� َم	 ح��# 

   j*�Fخ 	ك آ_��ًا، وم�ج> 	یً%، و م�{ j/$و 	ق م�U/و�� اس ،#�N�* ا�?ي >)Nأی>� ا;خ�ة، ه?ا ا�

! �	 و}�$/j ا��_�� ا��_��، "� اVَ�; A ِم	 أسN� ا��0س، وأ�V ِم	 أر�| ا��0س، وه?R ه! ا�/-�رة ا�/

  : *�Fر، وآ< واح� ح-(# @0� اK-2� A @(�# $�ل @��# ا��%ة وا��%م

 " �.Hا� �� �ً�  "وم� أ� ث ر�ٌ# أ2ً� �� ا
 إ< أ� ث ا
 �1 در
 )�X;ورد "! ا (  
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 1�� m0���G ا��mb�J ا���  �bی� �	� Yد����  :��# &�r ��و�1 ا��g�k و�1 ا

ا��0ری	 رجٌ< م	 أص�2ب رس�ل اA ص�Ew اA @��# وس�Kw، و@0� دخ< @�E س���� @_(�ن �	 @��wن ذي   

ی� أم�� ا�(sم�0	 آ�F* Kَ� : Vُ0! ؟ $�ل: ه?ا ا����2! ا�-��< رج< یN+�# @+�ء، "���اخ< ��E، $�ل �#

"(� آ�ن ِم	 ه?ا ، @0� @(�، وج�ء ه?ا ���?ات "�K یN+#، وه� أ�N* V+�#، س�2Fن ا�w�U* A ا�fم�ن

  .@(� مA D0، وأ�� ُأ@+! K�uN� : A إM أن $�ل �#ا�����) ا

  �ً)pاج/>�دًا : ">?ا اخ/%ف اج/>�د، �>?ا أ$�ل دا �F@ �</-أن ی 	ِم Kُu@أج<� وأ E��N*��2# وFس Aإّن ا

م���ً�، وی�"5# اwf@ A وج<، أصVF أو �K ُ*�1، "(� دام اMج/>�د م��ً��، وم� دام ا�0XMن ی�ی�ان 

 Aوج# ا �ًN�)ا��0س ج Dوج<، ه?ا ا��%م ی� wf@.  

"��< @�� $َ�ُ(# وم�Gی��#، D�+/�� M أن ��>u@ K() أص�2ب رس�ل اA إM إذا آ�0 مK�G��� K<N ا�/!   

 K<س��آ !" >w_)* خ%ص ا�?يd�� ،R���@ ه�، ������ء ا�?ي���@.  

 a[�ل ����ض�	ا ا�Eإ���� ه:  

  jذ� 	أوض| م (�_، ه�0ك أم���م0# أم ���  أن س� lp؟ ">< ه� خ�#�f@ ذا�)�" ،ا�خ��ً ���ل س�f@ �)@

خ�lp م0#؟ ه< خ�ف أن ی�Gم �N(< *�/�< ض�R، أو ی/0ّ�� �#، أو ی�Gم ���G%ب @��#؟ آ< ه?R ا;"��ر 

�Kَ : أ"��ر م�Nص�ة، ه?M R *��� ����2) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، "�bل س���� خ��ٌ� ������ @(�

 !0/�f@؟	م�0s)ل �#، ی� أم�� ا��$ : !" Vة م� أ����_�� ،j� ا��0س 	م��") أن ی�// Mإ j/�f@ م� Aوا

Aا >�Fس ، E�@ ، "��ف�خ�� ���رك ا�/! $�ده� ا$/�ن "! أذه�ن ا��0س ����N)ا� D�)ن ا���0 "! ج;

K آ�l أن ا�M ��0 ا��0س أن ی/�هw(�ا أن ا���0 م	 @0� س���� خ���، وه� م	 @0� ا�fN" ،A#، وأراه

 ،��Gص�ًا ، ">ً(� م�����2، ">ً(� أس�س# ا���ف، أو ا��Nن ه?ا ا��2دث ">(ً� م���dا K<أن ی� 	�F" ؟�w�U/ی

  .أو ا���+�ة، أو ا;����)، و��	 أن ی�>K أّن ه?ا ا��2دث أس�س# إ��Gذ @�G�ة ا�/�ح�� 

  �ً)pدا K�� أ$�ل ��b" :أ l$ق م�اwأن */?و D�+/�* 	� jإذا إ� Mا��%ة وا��%م إ #��@ Aص�2ب رس�ل ا

آE�@ V0 �!ٍء م	 اdی(�ن، إM إذا آE�@ V0 �!ٍء م	 ا��Gب م	 اwf@ A وج<، "bح���ً� ا���dن ی�Gأ 

واA أ�� M أس/+�D أن أ"N< ه?ا، "��b مsم	 ����، : $�) @	 صs)��" ،!��2م	 ا���دق *-�R ی�Gل

 !" V�*أ �ًا، و$�ج ��Uه?ا ���5) }�$�*!، أی��� ه?ا وح-(! ص >N"أْن أ >GNُی Mخ�، وb/زم�ن م

�bص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م؟ "�! @���� أح� ا�(�Gی�o ���>� ا�/! ��	 ج�F0#، م0>� 

 >)Nی0+��، و�>� ی.  
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  : م� أ��ز g]�ت هEا ا���k]� ا��ا)  

  

1 -  �ً�.| �ً�  : آ�ن ر

< آ�ن م	 ا�����G	 إ�E اdس%م، و�G� آ�ن س���� @_(�ن ����0، ��	 ه?ا ا����2! ا�-��، أی>� ا;خ�ة  

ا�N-�1 أن ه�0ك ص�����2 ����0 وSخ� "�Gً�ا، و"�>K ص��2! م/G�Oم "! ا��	، وSخ� ��ب ، وص��2! 

صF!، وص��2! }�<، وه�0ك ص��2! أ�(N!، وSخ� ����، و��	 آ��>E�@ K ا��N	 وا��أس، "/��0ع 

0* j�+Nا����2) ی (ی�\Fذج ا��)ع ا�0��.  

   ،(��+Fدرج�ت ا� E�@أ �G2أن ی 	�)ءا*#، ��2"/# ی�)/��� ،#/"�G_� ،#*م����a� ،#Nض�� K�0م �واح >�"

>G* %" ،	مsم O>�� (ٌ2w/أ��ا�>� م� (��+Fا� R?ه : VGن ُأ��Yا����2)، وا ��@ !" Vآ�� (��+Fإّن ا�

وا�S�Gن ه� ه�، "aFم���j أْن *F?ل م	 م��j، وم	 أ��ا�>�، اwf@ A وج< ه� ه�، و��@# ه� ه�، 

j/$أن ، و jم���aو*�>(# ، و*\�ح#، و� ،#u�2*ن، وS�Gأ ا��G*أن *��!، و jم���aو� ،j*�Fخ 	وم

"��?ي اس/+�@# أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م *�/+�N# ، و�fوج/b� !0/N* ،jه�j، و�bوMدك

  :ت ا���ی()"�Yی�، أ�V، وم� @��j إM أن *0+��

  Fَوِ�� َذGَ�ِ َ�ْ�َ�َ�َ.�َ�ِ' اْ�ُ	َ�َ.�ِ�ُ��َن>
  ) 26: س�رة ا�(+���	 اYی) ( 

  Fِ�ِ	ْ[ِ# َهEَا َ�ْ�َ�ْ*َ	ِ# اْ�َ*�ِمُ��َن >
  )61: س�رة ا���"�ت اYی) ( 

  N�[ِ�َFوا ِإَ�% ا��1ِB ِإ/�D َ�ُ�ْ� ِمْ.Eِ/َ 1ُیٌ� ُمِ��ٌ�>
  )  50: س�رة ا�?اری�ت اYی) ( 

�O)� !0Nوا "aنw ا;م� ج�، *bه�Fا "aّن ا���َ� $�ی1، وا�F0! @��# ا��%ة وا��%م وصl ه?ا ی  

ا����2! ا�-��< �bوص�ف راNp) ج�ًا، وا�/F>�ا إ�E ه?ا ا��%م، ">� @��# ا��%ة وا��%م M ی0+� @	 

��@ !F0ا�>�ى، أم� ا� 	ا��2، و@ 	أن ی0+� @ 	خ� ی(�S ا�>�ى، ��0(� أي� إ���ن M ا��%ة وا��%م #

#F5� !" ،#*w�� !" Mو ،#pرض� !" Mا�>�ى، و 	ح/# ی0+� @�F2� !" Mو ،E��N* ل�$ :  

  ِإْن ُهَ� ِإ��B َوْ�ٌ� ُی�َ�%>*Fَوَم� َیْ.jُِ: َ&ِ� اْ�َ�َ�ى 
  )  4-3: س�رة ا�K-0 اYی) ( 

wj� M "�# أ��ًا، "��(sم	  "aذا وصl ا�F0! ص���2ً� ج��ً% ����ٍت راNpٍ)، ">?ا ا��صl ح� وص�ق،  

  .@%م/# أ�# إذا ص|0@ w�R $�ٌل ��F0! @��# ا��%ة وا��%م، ">?ا ا��Gل @0�R حٌ�، M ی�$E إ��# �jٌ أ��ًا 
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2  -  �ً�J�2أ �ً�  : آ�ن ر

"bح���ً� ا���dن $F< أن ی�/(���d Dن، $F< أن ی�/(D ;"��رR، وإ�E أد�/#، $F< أن یF$ ، #\$�0< أن   

ورR، ه�0ك �!ء ی��F ا��2ار وا�(�0$\)، وه� أخ%ق ا��ج<، "bح���ً� ی��ن ا�(sم	 ص�م/ً�، ��	 ی�2

س(/# ا��2	، وأخ%$# ا����N)، وو"�ؤR، وص�$#، وأم��/#، وور@#، وا��F5}# وإ*N� #��G(�#، و*���$# "! 

#، ه! ا�/! *-N< @(�#، ه?R ا����ت ه! ا�/! *-�1 ا��u0 إ��#، ه! ا�/! *�@� ا��0س �%�/��ف ح��

  .ا��0س ی�م�u0� #��Gات اdآ�Fر واdج%ل 

   Eا��%ة وا��%م س�رع إ� #��@ !F0ة ا��@�� D)@��ن آ�ن ��ً�� أخ%$���، "�(� س 	ن ��)_@ �����"

، *��یG>� واdی(�ن �>�، "��ن خ�مo ص��2! م	 أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م دخ< اdس%م

آ�ن م2(� ص�E اA @��# وس�F$ Kw< أن ی��ن رس�Mً ی(� ا;"z�ة ا�?wآ�) ا���"�) : ةی�Gل آّ/�ُب ا����

رو@ً) و*��Xbا، وآ�ن �N_(�ن "sاٌد م	 ه?ا ا�+�از، ی2(< �(2(� ص�Ew اA @��# وس�Kw أروع ا���ر 

  .وأ�>�ه� 

 
  :م�0مG ی ل &�% ا
 ، إذا اس�0	( &�% أم� ا

��j أن *��ن أآ�F دا@�)، وأ�V س�آV دون أن *�Gل آ�()، "�j سj� ،(N) أی>� ا;خ�ة، واa� Aم�  

س��ك، �j آ%م مj� ،!G+0 آ%م م>?wب، و�� أ$�م مjN ��� خ(o س�0ات �K ی�(D مj0 ُمfاًح� 

س!ء، و�K ی�(D آ�() ����) أو *�Gً��N س�خً�ا، وم� س(D *>��ً(� أ��ًا، �< أ�V داp(ً� ج�د، ">?ا ا�?ي ی->� أن 

Gأن ی 	م #/+F0/ا���()، ه?ا ا��%م اس R?<� E0Nري، دا@�) ��< م�ی M وه� ،Aا Eل آ�مً% ه� دا@�) إ��

ه?ا ا����2! ا�-��< س�رع إ�E اdی(�ن ��س�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، M ;�# س(D م0# ا��_��، 

Nوس(�*# ا� ،(���Nا� !F0خ%ق ا�b" ،jذ� 	أ$�ى م (�5G��" ،و��$\# آ_��ًا #��)وآ ،(F�+ا� #/N)وس ،()�u

ه! ا�/! ج?�Vْ أص��2# إ��#، "�Gة ا�-?ب *��ن أح���ً� ���/�اضD، و*��ن أح���ً� �����م، وأح��ً�� ��N{aم 

  .ا�+�Nم، و���/��م|، و���l+N، و����ح()، و�����dف، و���N�ا�) 

   Kwوس� #��@ Aا Ewص� Kا���ی !F0أن ص>� ا� !��F� �+ی� �ص($�N) أ�� ا� �5/#، و$F$ !" أس��ًا D$و

  : ج�ء ���G*�# وأص��2#، وه� زوج ا�0/#، "�(� اس/�Nض ا�F0! ا;س�ى ��u إ��#، وو$0@ l�R، و$�ل

  " واِ
 ی� أ�� ا�*�ص م� ذم	.�ك ��gًا " 
 )�X;ورد "! ا(  
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�fوج، و$� م�ذا "V�N ه?R ا���() "! ���#؟ م� ه?ا ا���dف؟ �N< ه?R ا���() *�آV أo�� !" �X ه?ا ا  

 K<��@ !F0أص�2ب ا� 	أن ص�ر م Eإ� #/N"ور #/N"ا���() ا�(��0) ه! ا�/! ر R?آ�ن و$/>� م\�آً�، وه

 Aرض�ان ا.  

"oz�* M V�b، و$< آ�() ا��2، ه?ا ا�?ي أس�K، وه� "���!، وآ�ن ز@�(ً� �f2ب @�(��! إ��2دي 

$�X%X >F	 س0)، و$� ُأِمَ� ه?ا ا�-0�ي آ�ن ه�0ك ج0�ي م��U! م��K، وذ�j : ������، �(�ذا أس�K؟ $�ل

 D"ا�ح��*# � ?G�b" ،#Fو$�م �/>�ی ،#�/Gإی(��# وإس%م# ر"� أن ی 	م Dٍ"ا�ي ��وه?ا ا�-0 ،R�ِأس �N� #�/G�

م� ه?ا ا��ی	؟ ه?ا ا��%م ا�(��Gد م0# أ�j م	 ا�((�	 أن *��ن دا@�)، وأ�V س�آV، : م	 دی0#، "/��ءل

�س �bخ%$j$���a� ،j، ���مj، �/�اضjN، ومّ(� ی�O�2 ا��GNل "! زم���0 أ�j وِمَ	 ا�((�	 أن *-?ب ا�0

*-� ��ً�� ی�52 مz) ج��)، *2/�ي @�E إ$�0@�ت ، وأس�z)، وأج��)، وی�/(D إ�E أ��})، KX ی�Gل 

j� : �0$\�ت)��� R�)@ l�� �)ی �G" ،ا آ_��ًا?<� �ًN0/Gم V�� أ��.  

/�ى ِم	 اdی(�ن؟ "(� ا�?ي د"K<N إ�E اdی(�ن ا���یD ��س�ل اA ��	 ا����2) أ�K ی���ا إ�E أ@�E م�  

K�� V�$ ،ا��%ة وا��%م؟ #��@ : K<)�$و K<$%خb� 	�GO�b/@�ة م�و�� آ�ن ا� ،!F0أخ%ق ا� ���b* ،!F0ا� ���b*

  .��أیV ا��0س ی�/���ن ح��>K ا�/��"ً� Sخ� ��� ه?ا ا�M/��ف 

  :ا��ؤی� ا��8��r م� م�`�ات هEا ا���k]� ا��ا)  

ذات ی�م، وه� $�دٌم م	 ا�\�م ج�o ی�G< "! م��ٍن ��m<، أي ی�/�ی|، : س���� @_(�ن رأى رؤی�، $�ل  

	�)p�0ُحُ�(# م�0دیً� ی�0دي ا� !" D)ذا �# ی�a" ،#$�"ا��0م ه� ور #F�� : خ�ج �$ �ن أح(a" �ًm�Gا أی�Fّأن ُه

 (�)�.  

  : $�ل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، أذه���K وأرج� أن یEGF "!، أ$�ل ��K ه?ا ا��%م  

�eٌء م� س�� وأر�*�� �eءا م� ا�.��ة "  ،a��rا� #ِ�  " .ا��ؤی� ا�8�.� م� ا��
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K @	 أ�o �	 م��j "! ا���2| ( 

*�/>��0ا  أي أن اwf@ A وج< ���ام/j @��# أح���ً� ُی�یj رؤی� إ@%م�) م�F��ة، ه?R ا��ؤی� إی�wآK أن  

�>�، إذا آ��V ه?R ا��ؤی� واض2) وض�ح ا�\(o، ��اٌء ی�@�ك "! ا��0م إ�E }�@) اA، إ�E س��ك 

 K<�*bء ی��F�;أن ا lوج<، آ� wf@ Aا 	ا��ؤی� ه! إ@%ٌم م R?أن ه 	�Gا�� K�@ K�@�" ،ی(�نdی� ا�{

�G! م	 ا��F0ة ه?R ا;ی�م إM ا��ؤی�  ا��ح!؟ ا��ؤی� ا���د$) جfٌء م	 س/) وأر��N	 جfًءا م	 ا��F0ة ، م�

ا����2)، ی�اه� ا��ج< ا����|، أو ُ*�ى �#، "aذا رأى ا�(��Kُ رؤی� ص��2) واض2) *(�مً� وض�ح 

  .ا�\(b* ،o*! آ��� ا��F|، @��# أن ی�OFNه�، وی/��ءل �>� 
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أح(� $� خ�ج �(�)، ه?R  أی>� ا�p�0(�ن أن ُه�Fّا أیa" �ًm�Gن: ی�Gل، س���� @_(�ن س(D "! م�0م# م�0دیً�  

  .�\�ى 

3 -  �ً�kس �ً�  : آ�ن ر

   �N� !�" ، قw��* M (درج Eب، آ�ن س��ً� إ��F�;�� ?خb* (درج Eآ�ن ه?ا ا����2! ا�-��< س��ً� إ�

  : م�ا$l س��p# أم�م ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، $�ل @��# ا��%ة وا��%م

 "��Bا���م ، ا�  *� m.g ن م��	]& B1 راٍض م� ض�.& �/R� ، ن�	ارض &� &[ �. "  
 )�X;ورد "! ا(  

  : ه< *�ج� م�*F) أ@�E م	 ه?R ا�(�*F)، أن ی�Gل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م  

  " .ا����B ارض &� &[	�ن �R/� أم��( &.1 راٍضً�� " 
 )�X;ورد "! ا(  

" @_(�ن م� صN� D0� ا���م م� ض�w: " ه< ه�0ك م�*F) أس(E ِم	 أْن ی�Gل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م  

 R?<" ،!ص�N)ار*�1 آ< ا� �� (G�0ا� R?أن أ��� ه �N� #سً�، وه� أ���Nم �ً)<" K<ی� �ل $�Gه?ا ا�

ا�(�Nص! o�� ،R�ّ5* M ه?ا ه� ا�(E0N، ه?ا ا����ء ا����F جE�@ #�N درج) م	 ا��Gب آ��Fة ج�ًا، 

ا����N) م	 ا��Gُب �	 *�(| �# أن یG/�ف ذ�Fً�، أي ه?R ا��رج) �	 *�(| �# أن ی�z�� >Nً� ، ه?R ا��رج) 

  ".م� ض�w @_(�ن م� صN� D0� ا���م " أن آ< أ"M #��N *(Vّ إ�E ا�?��ب ���)، 

  :ا/�W إ�% ا�	]�ر�J ��� ا��وای� ا��8�8r و��� ا��وای� ا�	�rJ �� �+��y &[	�ن 

�ً�، و$� ح�� @	 "�?R ، "�خ< س���� ه�0ك $�) *�وى روایً) مw�2")، أن ا�F0! @��# ا��%ة آ�ن ج��  

ا���ی� "�K ی�z�� >Nً� @��# ا��%ة وا��%م، ودخ< س���� @(� و�K ی�KX ،�ًz�� >N دخ< س���� @_(�ن 

  .أM أس/2! م(	 *�/2! م0# ا�(%�p)، وأس�ل �G" : #��Xل

  ، "�س(�Nا ا��وای) ا��2�2)  

 "B�gَ D��ِB.َزْوَج ا� �ََ̀ bِ�&َ ��.م�	1ِ �*� أم ا�Bَذَن َ&َ�% َرُس�ِل ا��Lْ�ََأَ�� َ�ْ�ٍ� اْس Bَأن �َB1ِ�ْ�َ َوَس�&َ ��Bا�� %

Eََوُهَ� َآ �ٍ�ْ�َ ��ِUَ ِذَنLَ�َ �ََ̀ bِ�&َ ِ�َ�اِ)1ِ <ِ�ٌ' ِمْ�َط %�َ&َ mٌHِjَ$َْوُهَ� ُم �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ %$َ0َ�َ Gَ�ِ

َ��ْسLْ�ََذَن ُ&َ	ُ� Lَ�َِذَن 1ُ�َ َوُهَ� َ&َ�% ِ�Gَ�ْ ا�8َ�ِْل 0َ�ََ$% ِإ1ِ�ْ�َ َ��َ�1ُ�َ ُث�B اْ/rََ�َف ُث�B  ِإ1ِ�ْ�َ َ��َ�1ُ�َ ُث�B اْ/rََ�َف

1ُ�َ�ََ̀� اْ�َ	ِ*� َ&Gِ�ْ�َ ِثَ��َ�Gِ 0َ�ََ$% ِإ1ِ�ْ�َ َ��َ bِ�*َ�ِ َل�Jََو 'َ�َHَ�َ 1ِ�ْ�َ&َ َذَنLْ�َاْس Bُن ُث��	َء ُ&ْ[َ��  ُث�B اْ/rََ�َفَ

 �َُ̀ bِ�&َ )ْ�َ�0َ�َ : َن ؟ �0َ�ََل َرُس�ُل�	َ]ْ*ُ�ِ )َ&ْeِ�َ �	ََ� َآ	َوُ&َ �ٍ�ْ�َ ��ِUَ )َ&ْeِ�َ 1ِ َم� ِ�� َ�ْ� َأَرَكBَی� َرُس�َل ا��
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 �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ 1ِBِإْن َأِذْ/ُ( 1ُ�َ َ&: ا�� )ُ�ِ̀ 2َ �D/َوِإ ، ���ِ�َ #ٌ��Gَ�ْ ا�8َ�ِْل َأْن < َیiَ�ُ�ْ ِإنB ُ&ْ[َ	�َن َرُِ %�َ

 �ُ�َbِ�	َ�ْ�8ِ�َ ِمْ.1ُ ا�ْ�َ �ْB	1ِ�ِ ، َأ< َأْس�8ِ�َ ِم�َ��َ ��ِ B��َِإ "  
) R�0م� !" (\p�@ 	@ �)أخ�ج# أح(  

إن ا�(fی) 0N* M! ا;"��5)، ">?ا ا���dن }NF# ��ی� ا���2ء ، "�� رأى ا�2� : !F0	 w��*(�0 م	 $F< و�0�$  

 E�@ #��@ Aرس�ل ا 	�� ($%Nًا، "�0ع ا��ج K�u@ ی� إ���ن�ا�� ���س� �ًNF{دخ<، و �)� j�* #ح��

ا��%ة وا��%م وا���ی� *�/�l @	 ��ع ا�N%$) ��	 س���� @_(�ن ������ رس�ل اA @��# ا��%ة 

  .اح�ًا وا��%م، "�< ص��2! �# �(�، و�# }DF وس��ك مw�N	F0��" ،! آ�ن ی�Nف أص��2# واح�ًا و

   ><" ،j��FG/اس 	و$�م ��2 ،j� b�<*ا��س(�) م��ً@�، و #/��� oF�" إ���ن Vَ�� Vدخ� jض�0 أ��" ��"

*���G# �_��ب ا�V�F؟ G* M�ر، "(� دام *>�b �>?ا ا�/>s�ّ واه/K �>?ا اMه/(�م، "V�b *-� أ�# م	 ا�(�0س1 أْن 

 ،j���X ي�رًا *�*��" ،>X�)ه/(�م م�� j� #اه/(�م >��G* ،(Npرا (ًF2و��0# م j0�� !" ��\أم� إذا آ�ن ا�

 j���X ت�w�� وم� ،Vج�ءك أ� ��" ،#���X �O�Uی K� 	و�� ،(Fw*م� (Gأ�� (��u� �ً���X ي�إ��#، وآ�ن ی�* Vخ��"

"% م���� ،D	�X wَب رس�ل اA ص�Ew اA @��# وس�Kw آ�ن م��2رًا @	 "�?R ا�\�یl، ودخ< س���� 

Uی Kی�، و��ل ا���@_(�ن أس ���و�(� دخ< س� ،j�?آ �O�Uی K�" �)@ ���ه� س��N� >ودخ ،#Nوض 	م �O�

  .ا�_�ب، ">?R ح��) خ�صw)، و@��>� رس�ُل اA @��# ا��%ة وا��%م 

  : ی�Gل "! وصl هMsء ا����2) ا���ام، ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م  

 "N (وأ ،�	& 
  ".ه� ���ًء &[	�نأر�� أم�� أ�� ���، وأ) ه� �� دی� ا
 )�X;ورد "! ا(  

إّن ا��N(�ء م_< ا���اآ#، ">?R زاp�ة ا�2%وة، وه?R $���) ا�2(�ض)، وه?KN{ �<�" R مw�N	، : ی���Gن  

و�# أس��ب "! ا�/�Nم< مj�?�" D أص�2ب ا�F0! آ����اآ#، آ< واحٌ� مDF{ #� K<0، و�# �(�ذج، 

  .اYخ�ی	

  : � م� م��/��J �� 1م1 �� ی�k# &[	�ن &� إی	�/1 &�% ا��|

*+���0N م��b) م>() ج�ًا، وه! أن هMsء ا�����G	 M ی�/�ون أ��ًا مD ا�%ح�G	d�" ،س%م @0�م� ی�Gى   

وی0/\�، وی�F| "! ا��رج) ا����N $�یً� @�u(ً�، وا��0س ی�م���b� #��GرهR?<" K ح��)، وح�0(� ی��ن 

2(< مN# ه?R ح��) ���X) ، وا�\!ء ا�_��V أن ا�����G	 اdس%م ض��Nً� ی2/�ج إ�E م	 ی�@(#، وإ�E م	 ی

E��N* ، ����ا س�اء، $�ل	خ�یb/)ا آ������ :  

�َ# ُأوGَoِ�َ َأْ&Wَُ� َدَرَ�ً� ِمَ� ا�EِBیَ� َأْ/َ]�0ُا ِمَ�Jََو aِ�ْ[َ�ْا #ِ�ْJَ �َْ�ِ�ي ِمْ.ُ�ْ� َمْ� َأْ/َ]َ: ِم�َیْ ��َF �ً�ُّ��ا َوُآ�َ�Jََو  ُ*ْ�َ �ْ

�ْ*َ	ُ��َن 2َِ��ٌ�> َوَ&َ َ �	َ�ِ 1ُBَ.% َوا���1ُ ا8ُ�ْْBا��  
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  )  10: س�رة ا�2�ی� اYی) ( 

   ،��F5ٌ< آ" K<� ،��ّFم V$ا�5(�ا "! و 	ا�?ی >pء ا;واMs<" ،ی(�نdا !" �ٍFم س�ن $���dذا آ�ن اa"

(�@�) آ��Fة ج�ًا "! "����� @_(�ن م	 ا�����G	، وا����� �# "5ُ�# ا����F، س���� @_(�ن �# م���) اج/

 Eإ� K<wFأرس< أح k$�ی 	0# و���� Kم� �\1َ س�ُء *��ه�ا��%ة وا��%م @0 #��@ !F0< أن ا����م#، ��$

  .$�یk، وه� س���� @_(�ن، وه� ی/(/D ��2() وم���) اج/(�@�) و�O��N $�ر 

�ن ا���dن م	 @��) ا��Gم �?�j إذا آ�ن ا���dن م	 @�م) ا��0س ُض��O @��#، و@?Oب ">?ا ح�ل، وإذا آ  

ض�U @��#، وخ��V آ�ام/# "�;م� م�/�l، ">?ا �# أج� أآ�F، ;�# �!ء M ُی2/(<، "����� @_(�ن 

أ*��1 @	 م�) jp��S : ی�وى أن ا�K�2 �	 أ�! ا��Nص أو�F2��� #GXل و����%س<، وص�خ "! وج># 

@ Vع م� أ��* E/ًا ح�أ� j$�Xُأح< و M Aث، وا�م2 	دیٍ E@��ن إ� 	، "�-�1 @_(�ن �	ی�ه?ا ا� 	م #��

وM ُأ"�ر$#، وی�ا�! ا�Kُ�2 ، واM A أدع دی	 اA أ��ًا: ا�?ي @�ف }�ی� اwf@ A وج< ��%ٍم V��X ا�-�0ن

 Aا 	دی E�@ Rی1َ @_(�ن وه� @ّ(#، وی�ا�! @_(�ن إص�ار?N*.  

  : < �  ��	�م� م� م�J �.8# ا�	.�8 

  A�� 	مS ن إْن���d�" #و� Mوج< إ wf@ A�� 	مsإ���ن ی 	ِم o، و��	أْن ُی(/2 �وج< "% � wf@ 

 jw�)* �)�" ، R�ِو� tویf* أح���ً� ا;ب آ�ن ی�0ي ،#��@ �U5ی 	ی��� م0#، ه�0ك م 	رض)، ه�0ك م�Nم

E ����ی	 أ�f* EUوی-#، آ�ن ی�0ي أن یN+�# @+�ًء، "�(� أص�E�@ w م�$�# ح�م#، ه?ا �!ء V��X، و@�

آ< مsم	 أْن ی�}O	 ���# أ�# إذا @�ف اA حG�Gً)، واس/�Gم @�E أم�N" Rً%، ">�0ك م�5ی�Gت، وه�0ك 

E��N* رج�ت، $�ل�ا� D�*�* أج< أن 	ام/���2ت، وه�0ك ا�/%ء، م :  

�ِ�ْJَ �ْیَ� 2ََ�ْ�ا ِمEِBَمَ[ُ# ا� �ْ�ُ�ِLَْی �B	�ََو �َB.Hَ�ْ2ُُ��ا ا ْ�  ُ�ْ� َم�Bْ�ُ�ُ� اLْ�َ�َْس�ُء َوا�$B�Bاُء َوُزeِ�ُْ��ا>Fَأْم َ�ِ�ْ�ُ�ْ� َأْن َ
  )  214: س�رة ا��GFة اYی) ( 

   Kم�هb" ،1ی?N/ا ا�?<� K<� >F$ِ M #��2م/# رأى أن أصb� #/)ة رح�� 	ا��%ة وا��%م م #��@ !F0ا�

A @��# ا��%ة ���>-�ة إ�E ا�F2\)، وآ�ن ه?ا ا����2! ا�-��< @_(�ن �	 @��ن وزوج/# �V0 رس�ل ا

وا��%م، ا�/! زوwج# إی�wه� �N� اdس%م، أوwل م	 ه�ج� إ�E ا�j�?� ،(\F2 و$l ا�F0! @��# ا��%ة 

  : وا��%م ی�دO@# ه� وا�0/#، وی�Gل

  " .إن &[	�ن Uول م� ه��� إ�% ا
 �Lه�1 �*  ��ط " 
 )jم�� 	� oأ� 	@ ��Fا�� K-N)ا�! "! ا��F+أخ�ج# ا�(  
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  :*� أ&	�ل هEا ا��8r�� ا���H# إ���� �

  

  :)�اء ��o روم� و�*��� وJ]ً� &�% ا�	��	��  - 1

@0�م� ه�ج� ا�F0! ص�Ew اA @��# وس�Kw إ�E ا�(�ی0) �K ی�/Gّ� �>� ح/E "�جb*# م\��) ا�(��R "! ا�(�ی0)،   

E@�* ،1 ا�(?اقO�{ *��� �(�ٍء @?ٍب 	ی0) @��ًا، وآ�ن ���(�ج (���$ Vآ�� R��)��"  �<��)روم)، وی �z�

رج< ی>�دي، یD�F م<ء ا���G) �(ٍ� م	 $(ٍ| أو ���N، "��(�ء X(�	 ج�ًا، و*(E0ّ ا�F0! @��# ا��%ة 

وا��%م �� ی-� ��	 أص��2# م	 ی\/�ي ا��zF ح/E ی��� م�ؤه� @�E ا�(��(�	 �X ��U(	، وس�رع 

 #��@ Aا Ewص� Aرس�ل ا (Fر� ��G2* E0# إ�@ Aن رض! ا�)_@ ا��>�دي ص�ح1 E�@ ض�N" ،Kwوس�

 H�Fوه� م ،Kدره l0! @\� أ�X�� l�0وا�/�ى ا� ،�<��� E�@ وم# @_(�ن��" ،E�b" #� �<N�Fأن ی �zFا�

 K<ن "! ی�م @_(�ن م� ی����G�/ن ی�مً�، "��ن ا�(��(�ن ی��)_Nأن *��ن ���>�دي ی�مً� و� E�@ ،Kض�

0pخ�� ز�� �، وه�?ا رأى ا��>�دي ���#، و$	ی�م� E�@ ض�Nد ی�@ ?ٍp�0@ ،(-pرا Vوس�$# ا�/! آ�� #

@_(�ن أن ی\/�ي ا�l�0 ا�_��!، "��/�اR، وأص�z� V2F روم) آ��>� ��(��(�	 ی\���ن م0>� ا�(�ء 

  .ا�N?ب �G�ر م� ی2/�ج�ن �% X(	، و ه?ا أول @(< $�م �# 

  ،Vٍ�� !" ، أو�م�ٍء "! م�- >َ�Fس l$أي ه?ا ا�?ي ی� ،>�Fض�ع ا���)" j�?�  >)@ أو "! }�یٍ� ه?ا

}�1O، أن *\�ب آbس م�ء ص�"ً�� @?ً�� �% م��G<، ه?M (ٌ)N� R ی�N">� إM م	 س�"� خ�رج ه?R ا��F�ة، 

 !" Dw)-ی\�ب إ}%$ً�، ">� م M V�Fا� !" >)N/ا�(�ء ا�?ي ی� ،t2أی�م ا� !" E/د، وح%Fا� �N� !�"

��2ض ��uًة وج�ت ا;@\�ب، و��N ح�ض @�E م�/�ى أرض ا��0Fء، "aذا أ�E�@ V�G ه?ا ا

ا�2\�ات، وه?ا ا�(�ء ی5. إ�E ا;@�E، وی��< "! ا������0، وم	 ا�(�/�2< أن *\��#، "% �� أن 

*\/�ي ه?R ا��Gاری� م	 أج< أن *�*�ي، وآ< $�رورة X(0>� یX%X H�F) ری�Mت، أي م� ی��وي خ(��	 

�(�ء "�f0ل ا�(�ُء م	 ��� ح��ب، و�_(	 زه�� ج�ًا، ���ة، ��0(� ه�0 "! ا�\�م وا�2(� A ��/| ح��0) ا

"(�ض�ع ا�(�ء ا�N?ب ا�Mfل أمٌ� ی>K ا��0َس، "/�"�� ا�(��R ���0س، وأن ی\���ا م�ًء }�Fً� @?�ً� "�ا*ً� 

 ،	�)��)�� �<�Nوج ،�zFا� R?@_(�ن، "��/�ى ه ���ًا، وه?ا أول @(< $�م �# س��ج 	�)X ا �!ء?<" �ًUpس�

  . �ب، مE0N ذ�j أ�# د"X D(0>� ا�H��F أر�N) و@\�ی	 أ�l دی�0ر ی\���ن ���U ح�
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  : وسm ا�	�H  ا�.��ي  - 2

�(� آ_� ا�(��(�ن ا��اخ��ن "! دی	 اA ���(�ی0) ص�ر ا�(�-� یE0ّ)/" ،K<� ��5 ا�F0! @��# ا��%ة   

، أي آ(� ی2�ث "! وا��%م �� ی-� م	 ��	 أص��2# م	 ی\/�ي ا�ُ�$N) ا�(-�ورة آ! ُ*wK5َ إ�E ا�(�-�

 Dس��* K/" ،�-�)ا� Eإ� #w)، وض�ج�ار ا�(�- Eآ< زم�ن، $�م ه?ا ا����2! ا�-��< وا�/�ى ��ً/� إ�

"��(�ل $�ة، وا�K�N $�ة، وا��Gة $�ة، وأخ�ً�ا $�ة : ا�(�-�، و���(�0سF) "! ا���2ة أر�N) أ��اع م	 ا��Gة

و$�ة ا���+�ن، وه?R ا��Gى ا�_%ث ی(�	 أن *�lwm  $�ة ا�K�N، و$�ة ا�(�ل،: ا���+�ن، أو أن ا��Gى X%ث

"! س�F< اA، وا��ار اYخ�ة، "aذا مjَ�َ ا���dن ا�(�ل، وا�(�ل ���G ا��وح، "�UF0! أن */��0wGا أن ا�?ی	 

 Eأن ی���ا إ� K<)�N� ن�N�+/ی� K�Nا�(�ا*1، وذوو ا� E�@أ Eن أن ی���ا �# إ��N�+/ی(���ن ا�(�ل ی�

وا;$�ی�ء إذا وض�Nا $�K<*w "! خ�م) ا���N5ء وآ���ا م���0	 �K<*w�G ی���ن إ�E أ@�E  أ@�E ا�(�ا*1،

  . ا�(�ا*1 

  : وسm ا��8م ا�	��  - 3

ح�0(� "/| اA م�) ��F0! @��# ا��%ة وا��%م، و@�د إ��>� �m"�ًا آ�ی(ً�، رأى أن ی�سDO ا�V�F ا��2ام،   

�F@�ا �/�سN/#، "�@/?روا �M K<�b ی(���ن ����N" ،Rض @�E أص�2ب ��Vٍ م%صٍ� ��(�-� أن ی/

 Eس�رع إ� E/ح bُF0ا� #Nَم��ِم H�Fی �َیَ� K� آ�ن @_(�ن ا�?ي (_��X وم�ة ،Rم�ٌل ی\/�ون �# س�ا K<� oو��

ص�ح1 ا��ار ا��اسN) ا��Nی5)، وا�/�اه� مN� #0\�ة MSف دی�0ر، "/wK *�س�D ا��2م ا��F0ي، وا��2م 

 �w"وو ،j�?ا�(�! آ (F�+ا� #��)@آ�>� أ R?ی0)، وه�(��� 	�)��)�� >��Gا�(�َء �% م.  

"(�ة دخ�V إ�E م�-�، "bّي م�-� وا�)2� A "�# دروس @�K، و"�# خ+1 و"�# ح��Gت ذآ�، "�ج�ت   

أ�# ��M ا�?ی	 ��0ا ه?ا ا�(�-�، وجR��N م���ً� �+�@) اA، وم���ً� ��N(< ا����|، ��M هMsء ا�?ی	 

F/ا ا��N)ذا جa" ،#ٍف ی2/�ی�m Eا����| ی2/�ج إ� >)N��" ،�0 "! ه?ا ا�(��نN)/ء �(� اجMsه M�� ،ت�@�

 w>$أ o��" ،j�?آ ()�u@ ه! أ@(�ٌل oری�وا����ات وا�?آ� وا�/ ،�)ً�u@ %ً)@ Aا E@�ة إ��ا� Vآ��

  .�ًا @u(ً) م	 ه?ا ا�N(< إM م	 أسo ه?ا ا��0Fء، وس�هK "�#، "/�سN) ا�(�-� �!ء X(�	 ج

��{ ا�*��ة  - 4 e�� :  

و"! ا��Nم ا�/�سD ا�>-�ي و�Ew ِه�$< اdم�Fا}�ر ا��وم��! وج># ص�ب ا�-fی�ة ا����N)، م/�ج>ً�   

���Fٍ) ��ی�ة "! ا�N�وان @��>�، وا�/>�م>�، وآ�ن ا��ی	 ا�-�ی� ��س��# ا�K�uN، ورج��# ا�\-�Nن 
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خ�"ً�، أي أن ا�(sم�0	 أص�2Fا م��ر $�� ���وم�ن، ا��Fاس< $� م�sوا ح��*# وح��ة ���f+) آ�>� $�Gً� و

 ،�<��@ !��/��� ،(���Nی�ة ا�f-ا� Eد "�رس $�ر أن ی��� إ�%� E�@ ��/أن ا� �N� ا}�ر�Fمdا ا?<"

"bم� $�wا*# ��Mس/N�اد وا�/�uر أم�f��� Rحl، و*�امV ا;��Fء إ�E ا�F0! ص�Ew اA @��# وس�Kw، "�0دى 

-�� s�ّ</�� #��2أص �)�" ��Nب وا��ا�- 	م !��N* د%Fا� Vل، وآ���F-ح�رًا ی�>� ا� lد، وآ�ن ا����<

 	)ِ" ،(F</�)ا���2اء ا� �َFْ@ ا�->�د Eوخ�ج�ا إ� ،>*�Gة ا��2 ا�b{و K<��)یa� ذا $�وم ا�(��(�نa" ،!��N*

  .أی	 �>K ا�N/�د وا��G�0ت ا��Fهu) ا�/! ی2/�ج>� ا�G/�ل؟ 

ى ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م أّ�# � M�w أن ی?ه1 �(%$�*>K وإM ی�/���N5#، "�أ، "���5G) خ+�ــ�ة ج�ًا  

وه?R ا�fUوة ا�/! آ��V "! أ�>� ا���l، وا��$V ��ی� ا��2ارة، وا�F%د م-��ٌ)، "���0) س0) م2<، "% 

��Nی5) م�ل ��ی>K وM @/�د آ�ٍف ��	 أی�ی>�u0" ،K ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م إ�E ا����ف ا�+�ی�) ا

  : و$�ل، م	 ا�?ی	 *>�swوا ��G/�ل

  " .م� یeD�H ه�<ء، ویy]� ا
 �1 ؟ " 
 )�X;ورد "! ا(  

"�< واح� مK<0 ی2/�ج إ�E "�س ���آF#، وس�l، و@/�د، ومsو�)، ه?ا اس(# ج�k ا���Nة، وم� آ�د   

�#، وه�?ا وج�ت @_(�ن ی�(D ��اء ا�F0! ص�Ew اA @��# وس�Kw ح/E س�رع إ�E م��Uة اA ورض�ا

 Eإ� (ٍی/�آ# ��2ج K� E/ح ،#Oآ� k�-ا� f�<-/� #0@ Aء، و$�م رض! ا�+N)ة ا���5+) @_(�َ�>� ا���Nُا�

$�wم @_(�ن �-�k ا���Nة "! �fوة *�Fك : " خ+�م ��Nٍ� أو ِ@�Gل "�ٍس، ی�Gل ا�	 �>�ب ا�fه�ي

 l�;ا �<� wK*"�سً� أ 	ًا، وس/���N� 	�Nوأر� (ٍz)N�*"و�� ، (@wر�م lی� أ��ا�2 ��FN/�.  

ج�ء @_(�ن إ�E ا�F0! ص�Ew اA @��# وس�f�<-/� Kw ج�k ا���Nُة �N\�ة MSف دی�0ر، : وی�Gل ح?ی�)  

  : صwF>� ��	 ی�ي ا�F0! ص�Ew اA @��# وس�N-" ،Kw< ا�F0! ص�Ew اA @��# وس�Kw ی�� �<FO�G�R وی�FG>�، وی�Gل

  " .� أس�رت، وم� أ&�.(، وم� ه� آ�bٌ� إ�% ی�م ا���0م� |]� ا
 �G ی� &[	�ن م" 
 )�X;ورد "! ا(  

}NFً� م�$�F* (Nك �K یDG "�>� $/�ل ��	 ا�+�"�	، ">?ا اdم�Fا}�ر ج�ءR م� ی\�U# @	 م>�ج()   

 ،l�+� ���N* ه�0ك 	ل، و���/Gا� 	م�0s)ا� Aا Eی�ة، وآ�f-ا� Eخ�ل إ��ا� 	@ �u0ی�ة، "��ف ا�f-ا�

 �����" R�+@وه?ا ا�?ي أ ،E+@م(� أ �ًz�� ی�/�د K� ،ی�2ِرب K� k�-وا� ،DG* K� أن ا��2ب Dن، وم�)_@

  : ��)��)�� !G	���d�" ،ن إذا أ@+E أ@+E، $�ل @��# ا��%ة وا��%م

 " 1o�J ��  b�*م� ه��1 آ��  b�*���. "  
  )أخ�ج# ا�p��0! وأ�� داود @	 @F� اA �	 @(�و �	 ا��Nص "! س00>(� ( 
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��{ ا�*��ة  e��H�� 1ن ی�م أ/]: ث�9 م���	دة ا���ری� �*[��(:  

  : "��F0! @��# ا��%ة وا��%م $wF< ا�(�ل ا�?ي ج�ء �# @_(�ن، و$�ل  

  " .|]� اُ
 �G ی� &[	�ن م� أس�رت، وم� أ&�.(، وم� ه� آ�bٌ� إ�% ی�م ا���0م� " 
 )�X;ورد "! ا(  

��ءY &[	�ن �� &]�Bن ، ل ا
 gّ�% ا
 &��1 وس��B)� ت رس�"  :وی�Gل @F� ا��ح(	 �	 @�ف    Jو

 zهEم� ا� �ٍ�Jأو �o	*��� ة��ا�* }�� eِ��H��. "  
  )أخ�ج# أ�� یE�N وا�+�Fا�! "! ا�(K-N ا;وس� @	 @F� ا��ح(	 �	 @�ف ( 

م) إ�# آ�ن یF�و وآbن @_(�ن �	 @��ن ه� ا�((�ل ا��ح�� ��: " ی���Gن، وآ�ن ��N آ/�wب ا����ة  

  " .ا�-�ی�ة وا��ی	 ا�-�ی� 

   Vا�(�ل، أ� R�0@ 	ا�+%$)، و�� R?ه R�0@ V��� ��� ن، وه�0ك��� ($%{ Aا R�+@�0ك ��� أ<"

 >�Fس !" #�?F* ق "! �!ء ، وأنw��/* ی-1 أن ،E$�* l�N5و���0ة ا� ،E$�* K��N/و��� ،E$�* ل�)���

  : $�ل، اA ح/E$�* E، ه?ا ه� ا�>�ف، "�wf@ A وج<

  Fَوِم	�B َرَزJَْ.�ُهْ� ُیْ.ِ]�0َُن>
  ) 3: س�رة ا��GFة اYی) ( 

  !أم� &z�H وم ه{ 

  Aا >�F(��# "! س� �	0ٍ! ی5� 	م Mأ@-1 إ M ،أی>� ا;خ�ة ! 	�\p�{ دM*/�آ#؟ ;و 	ا ا�(�ل �(?<"

 *��G" k�NًایE�@ #��G�0 ا�(�Nص! وا�XYم، و@�E ��ب ا��(�ر، وار*��د ا�(%ه!، و��ادي ا���<، 

أی	 @j�G؟ "��0@ !0U�R إم����) ����F ا��0س آ��>���a� Kق م��#، و�aم���# أن ی(�| ا��م�ع ، �/(�ت ��0ً�

م	 MSف ا���Nن، وأن ی�خ< ا���ور ���Gب MSف ا���Fت، وذات ی�ٍم دخ�V ��/�، وآ�ن ا;خ ص�ح1 

وه� م���G" lwm، و$� ا�V�F م��ً�� �(�ض ُ@�5ل، وی2/�ج dج�اء @(��) *��lO ر�D م���ن ���ة، 

 1�F+��� >�*�" ،	�2��2# إ���ن م� K�@ �$و ،K<وج�ه E\U* (2آ��ً) واض K<��@أم�م!، و RدMدخ< أو

ی� أس/�ذ، وأ�� $�@� "! ا�V�F : ا*�< ��%ن، وَح�Oْد �# م�@�ًا dج�اء ا��G" ،(��)Nل �!: ا;ول، و$�ل �#

أ�� م��a� lwج�اء @(��) �j : �# ا��آ/�ر "%ن، "�Gل �#ج�ء�! ا*��ل ه�*�!، و@�w"0! ص�حFُ# ��س(#، وأ

 wf@ A"5< ا 	وم ،(uه�� (��)Nوا� ،(��)Nج�اء ا�a� V�w��* �$ ،�<)اس 	@ 	�N* K� (<م-��ً�، ">�0ك ج

وج< $�م ه?ا ا�+a� 1�Fج�اء ه?R ا�N(��) �0-�ٍح ��ه�، و*(�X< ا�(�یُ� ��\��ء، وم	 ��ا1p ا���ف أْن 

Fُ*# "! زرُ*# "! ا��آ(� وج ،(Gا����) ا���ح j�* �N� #p�0أ� Rوج� E�@ (ا���ح Vرأی ، (��)Nا� �N� V�

  ��ی) ا�N/�Mش وا���ور 
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">?ا ا�?ي یK�G @�ًس� "! "0�ق، وی�"�X%X #�" D	 أو @\�ی	 م����ً� م	 ا����ات، وأ$< �!ء خ(�) 

وأ�� أ@-1 م	 �0! مN# ، �ً��م%ی�	، ی(�R?<� #0 ا�(%ی�	 ا��(�) أن ی(�| ا��م�ع @	 خ(��	 �

  : آ�M l ی�$E �# إ�E أ@�E @���	؟ وا�\!ء ا�_��V! ا�(�ل ا��"��

<�َ�JِاِزB1ُ َوُهَ� 2َْ�ُ� ا��[ُ�ِkَْوَم� َأْ/َ]0ُْ�ْ� ِمْ� َ)ْ�ٍء َ�ُ�َ� ُیF  
  )  39: س�رة سbF اYی) ( 

  :ز� ة ا��0ل &� هEا ا���k]� ا��ا)  &[	�ن �� &]�ن 

رض! اA @0#، آ�ن یّ/�K �����2ء ا�\�ی�، وآ�ن یّ/�K ������ء ا�\�ی�، ح��ٌء م� �N�R  ه?�N� R أ@(��#  

R�N� Mو #�F$ �ٍم� د@�ه� ;ح !F0ا� 	س��ء، ود@�ٌة م R�N� ح��ء، وس��ٌء م� :  

  "م� ض�B &[	�ن م� �*# �*  ا���م " 

  : و$� $�ل  

 "�ٌbن م� أس�رت وم� أ&�.( وم� ه� آ��	ی� &[ G� 
  " .إ�% ی�م ا���0م�  |]� ا

  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 أو�/# إ�E اA) : 3-2(ا��رس  - س���� @_(�ن �	 @��ن  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  27-12- 1993: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 ���Uوا ��ا�8 ���:  

"! ا��رس ، ومD ا��رس ا�_��! م	 س��ة س���� @_(�ن �	 @��wن رض! اA @0#، مأی>� ا;خ�ة ا���ا  

 lآ� K�*�wوإ���$# ، وذآ #pس�� >p�5" !ه?ا ا����2! ا�-��<، وه >p�5" 	م �ًFج�� K�� Vُ0w�� !ا�(�ض

، أن ا����ء ح�	، ��	 "! ا;���0ء أح�	، وأن ا���F ح�	، ��	 "! ا���Gاء أح�	، وأن ا�/��) ح�0)

��	 "! ا�\�Fب أح�	، وأن ا��رع ح�	، ��	 "! ا��N(�ء أح�	، وأن ا�N�ل ح�	، ��	 "! ا;م�اء 

  .أح�	، وأن ا���2ء ح�	، ��	 "! ا���0ء أح�	؟

وM *��0ا أن ا���dن آ(� ی(/2	 �����G ، ی(/2	 ، ">?ا ا����2! ا�-��< آ�ن م	 أ���0ء ا����2)  

E0U��� ، �$و ،R�0� !" !0Uی0-| ا� �$E��N*��2# وFس Aوا ،R�G" !" ��Gل ، ی�س1 ا���Gی :  

  Fا�EِBي 2ََ�َ: اْ�َ	ْ�َت َوا8َ�َْ��َة ِ�َ�ْ�ُ�َ�ُآْ� َأیNُ�ْ� َأْ�َ�ُ� َ&َ	ً� َوُهَ� اْ�َ*eِیeُ اyَ�ُْ]�ُر>
  )2: س�رة ا�(�j اYی) ( 

  �� أن �.� ث��[� �eو�.�ك إی�ه� ی� &[	�ن؟ ، م� ا�	�r0د م� � ی9 ا�.��

   !" ،Aا Eج�ا�1 ه?ا ا����2! ا�-��<، وه� ج��1 أو�/# إ� 	خ� مS 1ٍج�� Eإ� >G/0� رس�ه?ا ا�

وآ(� *�N(�ن "��F0! ص�E اA @��# وس�Kw زوwج# ا�0/# ُر$�)، و�(� *�"�ه� اA إ��# زوج# ، ورح(/# ������

�E أسl ا�F0! ص�E اA @��# وس�K ا�0/# ا�_���) أم آ�_�م، و�(� ا�/V�G ه?R ا�fوج) ا�_���) إ�E ا��"�� ا;@

  : إذ �K ی�	 �# آ�ی(ٌ) أخ�ى یfوOج>� �>?ا ا����2! ا�-��<، "�Gل @��# ا��%ة وا��%م $��/# ا�(�Xbرة

�.�ك إی�Bه� ی� &[	�ن " Bوe� �ً]أن �.� ث�� ��. "  
 )�X;ورد "! ا(  

  Aا 	وإ���ن ی�/�2 م ،K�u@ وج ا�(_��! إ���نfه�0 $��ً%، ا� l$ا�/! أ (��N5أة ا��)ا� R?آ�ام، هdا 

 ،�<��@ !�N/م���# أن ی�aو� ،�<)�uم���# أن یaو� ،�<��@ ��Gم���# أن یa� ،>ي ا��ج�ی V2* Aا �<�Nج

و�aم���# أن ی�N< آ< �!ء، ��	 اA س��2F# و*E��N �# ���(�ص�د، "��M أن ه?ا ا����2! ا�-��< آ�ن 

 Kأرح 	أآ(< ا;زواج، وم 	زوجً� م #��@ Aا Eص� !F0أ"5< ا;زواج، �(� س�رع ا� 	ا;زواج، وم

  : و$� روي ه?ا ا�2�ی� ���Uٍ) أخ�ى ، وس�K إ�f* Eوی-# ���V0F ا�_���)

  " .�� أن �� أر�*�� �.�ً� �eو���� &[	�ن وا� ًة �*  وا� ة " 
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)�X;ورد "! ا(  

   Eص� !F0ل ا�?ي $��# ا��Gه?ا ا� 	ه?ا ا��0 أو م 	م Kأ�# زوٌج م_��! م�ذا ی�>ـ K<ی� ،Kwوس� #��@ Aا.  

  :ا/�W إ�% �*�م# ا�.�� مm أه# ���1 

أ@/G� أ�>� آ�"�# dدخ�ل ص�حF>� ا�-0)، وأن ا�w�0Fة ا�(_���) آ�"�ٌ) ��خ�ل ، إن ا;��ة ا�(_���)، أی>� ا;خ�ة  

@�E زوج/#، وی�5ف أن ا�fوج ا�(_��! ��ح(/#، وإآ�ام#، وح�(#، وح�(/#، وح�ص# ، ا�M	 ا�-0)

وح�ص# @�E دی0>�، و@�E اس/�Gم/>�، و@�E إ$��F>�، وح�ص# @�E راح/>� ، "��fوج ا�(_��! ر�(� آ�ن 

  .ه?ا ا�N(< آ�"�ً� �# ��خ�ل ا�-0)، "��F0! @��# ا��%ة وا��%م أ��د �>?ا ا����2! ا�-��< 

وM ص��wحً�، وM ص���wً�، وM أی>� ا;خ�ة، ا��ج< ���V �+��/# أن ی��ن "! ا�V�F ج�Fرًا، وM ��سً�،   

  : $�ل، مfم-�ًا، وM م�@�ًا، ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

  " . 2َْ�ُ�ُآْ� 2َْ�ُ�ُآْ� Uَْه1ِ�ِ َوَأَ/� 2َْ�ُ�ُآْ� Uَْهِ�� " 
  )أخ�ج# ا�	 م�ج) @	 ا�	 @�Fس "! س#00 (

ه< ، < ��/# �z� #��X l% ی�$� أه�#آ�ن إذا دخ< ��/# ���wمً� ض�2آً�، آ�ن @��# ا��%ة وا��%م إذا دخ  

*��$�ن أن ح��l ا�_�ب ی�$� ام�أًة ��p()؟ إ�(� آ�ن ی���X �l# �\�ة �+�#، �\�ة إح��س#، و�\�ة 

  .رح(/#، و�\�ة ر�F/# أن ی�/(�< $�1 زوج/#، و�\�ة ح�ص# @�E أن ُ*U�ْ! إ�E آ%م# "�/�اح(�ن 

;وMدR أو ;ه�# آ%مً� وُیْ�َ(D إM إذا آ�ن م0�2ً�، إM إذا M یG�ر ا;ب وM ا�fوج أن ی�Gل ، أی>� ا;خ�ة  

  .آ�ن رح�(ً�، إM إذا آ�ن س��ً�، إM إذا آ�ن إ����ً� آ�مً% 

  : م�% ی��ن س��ك ا�/��ن أ�J�2ً� و م�% ی��ن س��آ1 م /�ً� 

*>K ا���رج�) اس(�Nا م0! ه?ا ا��%م، أآ_� ا��0س �< مKuN ا��0س ی�/+��Nن أن ی/��"�ا "! @%$�  

 !" K<ص%ح E�@و K</م��� E�@و ،K</N)س E�@ ح�ی��ن K<�; س��(ً� ذآ�ً�، �(�ذا؟ Mً�FGم �ً"��*

 D)/-)ا�.  

��	 ا���dن @�دًة إذا دخ< ��/# ��o ه�0ك ر$��)، ر�(� ی��|، ر�(� یfم-�، ر�(� ی���O ، ر�(�   

j� ل�Gم_ً%، ی (ً�?/Fم �ً���X ي�ی�* �)أ�� $�: ی�5ب، ر� o�� j/�� !" KN� ،�w�Gوأ�� ��� م ،!/�� !" �@

 l�/درَ*# ���/�ح�1، اخ�� lض� j��@ >دخ �� 	�� ،j�bی� 	م Mو ،jFی�2س 	َم Mر$��)، و j��@

 M #/�� !" ن���d�" ، "�رك 	م (GpM oَ�%م Vَی�وا��%م ه�دٌئ ر*�1ٌ، وار* ،Vْ0w�2* ()U0ا� ،Dا��ض

آ�مً%، مF50+ً�، أدیFً�، إذا آ�ن مD زوج/# ا���N5) رح�(ً�، إذا آ�ن مN>�  ر$��) @��#، "aذا آ�ن "! ��/#

  : $��# *E��N، م��b" ،�ً��0 م� $�أت "! ح��*! أج(< م	 *����
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�ْ�ُ�ُ	�ُه�B ِإ�F�ِ  �Bَی� َأیNَ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا َ�� َیN#8ِ َ�ُ�ْ� َأْن َ�ِ�ُث�ا ا�.Dَ��َء َآْ�هً� َوَ�� َ�ْ*ُ$ُ��ُه�Eْ�َ�ِ Bَهُ��ا ِ�َ�ْ*َsَ َم�

�ًo�ْ(َ ْ�َ�ُه�ا�ٍَ̀� ُمD��ََ.ٍ� َوَ&�ِ)ُ�وُه�B ِ��ْ�َ	ْ*ُ�وِف Rِ�َْن َآِ�ْهُ�ُ	�ُه�B َ�َ*َ�% َأْن َ �ِ�[َ�ِ �َ��ِLْ1ُ 1ِ��ِ  َأْن َیBا�� #َ*َHَْوَی

  2َْ��ًا َآِ[��ًا>
  )  19: س�رة ا���0ء اYی) ( 

  	u* >وف؟ ه�N)��� ة���N)أن *2/(< ا;ذى  م� ا� E0N)ا� >� ،M ع ا;ذى �>�؟�Gإی 	@ D0/)* أن jأ�

  م0>�، ی�Gل @��# ا��%ة وا��%م 

  "2َْ�ُ�ُآْ� 2َْ�ُ�ُآْ� Uَْه1ِ�ِ َوَأَ/� 2َْ�ُ�ُآْ� Uَْهِ�� : 
  )أخ�ج# ا�	 م�ج) @	 ا�	 @�Fس "! س#00 (

/# "��N>� ِح�ٌص @�E س(N/#، و��N>� ی0N! خ��ی) ا���dن F* M�و إM "! ��/#، أم� خ��ی/# خ�رج ��  

�G0وا� (F$ا�)د وا���Gا� 	ن ح�0(� ی/�2ر م���dا 	ٌ! ذآ!، ����س��ٌك م �<�Nم���/#، و� E�@ ح�ٌص 

 #/G�Gح �<u* �0<" ،(و��s�)وا�.  

j� س؟ أ$�ل��G، ه< ه?ا م	ا���Gو"� ا� (+F50ی0) أورو��) م�م �م� *-�م_ً% @0 : j�?� ،�ًس��Gم o�� ه?ا

Gأّن ا��$��) ا� jذ� E0Nة ، م�س�$) "! ���ٍ) واح lأ� �/pم� VْFَ�ِ*ُن أم�ی��، ار�ى م�ا��>���ء "! إح VN+

ص�رمٌ)، وآ<� ا���Mت م�اَ$Fَ) ���م��ات، "����N) ا�/! *\/�ی>� إْن �* K�X D"(0>� ُ*�ِ�ُر ص�*ً� @0�م� 

�X0>�، ه�0ك ج>�ٌز ی(�2 أ)X VN"أم� إذا د ،t@fه<  *��ج، �>� ص�ت م 	ا�_( Dَ"َْن َدa" ،ا�(�دة R?ه

، أ�Vَ }�1 ا;خ%ق؟ M ،M *��� ه?R أ��ًا �+�1 ا;خ%ق، وإ�(� *���w �����ف م	 ا��2�5): ��Gل @#0

وآ?�j ا���dن، ح�0(� ی��ن *V2 ا�(�ا$F)، أو ی�2ص @�E م���/# أو س(N/#، ">� ی��j ا����ك 

  .آ(�Mً؟ ح�0(� ی��ن آ�مً% م	 دون ر$��) ا���2|، ��	 م/E یN�� ا����ُك "! ا���dن 

و�G� ذآ�ت ��K "! ه?ا ا�(�-� ���?ات ح�ی_ً� م+�Mً @	 ا;م��) �/�Nی�>� ا��$��، وأ��ت إ�E ه?ا   

ا�(�ض�ع "! ج�مD ا�N� !����0� س0) *�GیFً�، و$F< ی�م�	 أو X%X) وأ�� أس/�Nض ا;وراق ا�/! "! 

�<Fذا ��ر$) آ/1 @��>� ص�حa" !*ح�ز  Dج�م !" (درس ا;م�� Eإ� VN)/اس �G� ،�0 خ��ًا@ Aاك اfج

ا�N_(�ن، ورددت مH�F @\�ی	 م���ن ���ة ��رXٍ) M ی�N"�ن أی	 ه?ا ا�(H�F ؟ و��o "! ح�ز*>K أی) 

  .وG�X) ض�ي، ردد*# خ�"ً� م	 اwf@ A وج< 

ا;ح�	، أم� ح�0(� M ی��ن "����dن إذا اس/-�ب إ�E ا��$��) ">?ا س��ك م��!، أي ه� اخ/�ر �#��0   

وا�?ي أری� أن أ$�رK�� R ه� أن ا���dن M یN�� ، س��آ# م���ً�، @0�pٍ? ی��ن أم�0ً�، و@0�pٍ? ی��ن أخ%$�ً�

  .َخ��Oًا إM إذا آ�ن "! ��/# م0�2ً� 
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  :ا�*	# ا�a��r ���1 |�� م�y: أی�� ا�/��ن 

َ/# ��ی�) ح��*#، وأن ه?R ا�(�أة @��V مE�@ #N ا�fوج أح���ً� ی��ن "! $�F# رح() "��ى أن زوج  

ا���wاء وا��5اء، وأن ه?R ا�(�أة ض��N)، وأن ه?R ا�(�أة �aم���# أن ی�< �>� إ�E اwf@ A وج<، 

و�aم���# أن ی�ّ�>� @�E اa� Aح���#، م� دام ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م آ�ن إذا دخ< ��/# ���X wl#، وه< 

lُ ا�_�ب ام�أًة ��p(ً)؟ ومD ذ�j ح�ص# @�E راح/>� ، وح�ص# @�E م�د*>�، یGN< أن ی�$� ح��

وح�ص# @�E أن یbخ? ���ه� إ�E اA، وح�ص# @�E أن *��ن ��ی�/# "! ا�-0)، یN(< ه?ا ا�N(<، أ�� 

1-N*أ ! M (2ل ص���)@زوج/# ه�0ك أ Dا;@(�ل ا����2)، م 	م (�w�sف مMS �0م �وأم�م آ< واح

MدR، مD وا��*#، مD وا��R، مD ج��ا�#، مD أ$���p#، مD أخ�ا*# ا��0Fت، مD ��0ت أخ�ا*# *0/>!، مD أو

 ��b/* 	أن */�2ك، و� Mإ j��@ ف ا;@(�ل ا����2)، وم�MS j� م/�ح Vأ� ،K<Nم< م�N/ی 	م D�0ت، مFا�

  .إN��� M(< ا����| 

  : / اء إی	�/� �	*`� اUزواج 

   E��N*��2# وFس Aأرج� ا ��b" ة �>?ا ا����2! ا�-��<، أن�+Nا����ة ا� R?<� �ًG�F+*ا ا��0، و?<� �ًG�F+*

*�Nم��ا زوج�*�K ���(�دة، و���(F2)، و�����F @��>	، أح���ً� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ی��ن "! م>0) 

مD  أه�#، وا�(>0) آ(� *�N(�ن ���V ا��2")، و��0>� خ�م) ا�fوج)، "�(� ی��هK ا�fوج �\�<، أو ��خ�

زوج/# "! ��N أ@(�ل ا�(f0ل *+��Fً� ���}�ه�، "��o ا�(�ض�ع أن *�Gم ��a-�ز ا�N(<، �< ا�(�ض�ع 

  .أن *+�1O خ�}�ه� 

   ،l�u0* Eا�(2< ی2/�ج إ� ،��Uص Dص�� R�0@م2<، و R�0@ ،ً�ا�Fن رب @(<، *�جً�ا آ���dی��ن ا �$

��Uا�� Dا ا����?<" ،lOu0�� ص�ح1 ا�(2< أداًة jذا أم�a"  	@ ?خbأن ی !" (ًFر� ،R�ج� 	ی��ج م

"aذا أ@�ن ا�fوُج م	 ح�	 �¡خ� ، س��R ا�N(<، ��	 ه?ا @(< و�� آ�ن د$�G) واح�ة، "�# *+��1 1�$

  .زوجَ/# ">?ا م	 ا���0) 

   !" ��ًNض #���N-خ�0ً@�، ی #���N-م5(��#، وی 	ا����|، ی�����# م >)Nن ا���O�0ك أ���ص ی��<"

!F0��" ،M ،وجfوی1�2  ا� ،Rدار o0ٌر @0# أ�# آ�ن "! م>0) أه�#، آ�ن ی��Xbا��%ة وا��%م م #��@

  . ��*#، وی���N� l#، ویN-	 @-�0#، $�5) م\�رآ)، $�5) *�دد، $�5) أن *��ن زوجً� م_���ً� 

 "�ْkَ�ِ �ْB��َ�َ�َ�ْ�َ َأْمً�ا  َ�ِ(َ َذاRِ�َ �ِ2ِu1ِ َواْ�َ�ْ�ِم اB����ِ �َُمْ� َآ�َن ُیْ�ِم BنRِ�َ ِء��َD.���ِ ا�gُ�ْ�ََواْس )ْ�ُ�ْ�َ�ِ َأْو �ٍ

�َ�ْآ1ُ�َ َ�ْ� َیeَْل اْ�َ	ْ�َأَة 0َ�ِ2ُْ( ِمْ� ِضmٍ�َ َوِإنB َأْ&َ�َج َ)ْ�ٍء ِ�� ا�$mِ�َD َأْ&�Yُ ِإْن َذَهْ�َ( ُ��0ُِ	1ُ َآَ�ْ�َ�1ُ َوِإْن َ

  " َأْ&َ�َج اْس�gُ�ْ�َا ِ���.Dَ��ِء 2َْ�ً�ا 
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)Kأ�! ه�ی�ة "! ا���2|  أخ�ج# م�� 	@(  

��y ا� /�� &[	�ن  ��:  

  #�wأو 	م (ًN-ه Mم ا���< إ�Gن ی��م أآ_� أی�م# وی�)_@ ا����2) ، آ�ن 	ه?ا ا����2! ا�-��< م

ا;���0ء ج�ًا، ا�0U! ج�ًا آ< ر�D س�@) ُیb�� #� E*sس م	 ا����N، و"0-�ن $>�ة، و��ي م	 ا��رج) 

@�E @�� $�رR، و@�E آ_�ة م��#، آ�ن "! أآ_� أی�م# ص�pً(�، وا�0U! إذا  ا;و�E، ">?ا ا����2! ا�-��<

أراد أن ی�0م "�# "�اش و�N� !�" ،��X ا���0دق س�ی� ی-�ي ��* �ً��S #��@ Kp�0���j، أج>fة مGN�ة ج�ًا، 

 وأزرار و����ت، }NFً� إذا آ��V ح��/# م���رة ی(�	 أْن ی�0م @�E أ"�K "�اش، �bج(< ��") ��م، أم�

  .س���� @_(�ن أآ_� ���# $�Kp، وأآ_� أی�م# ص�Kp، ه?ا م(� یl@�5 �# ا;ج� 

أ@�ف رجً% R�*S اwf@ A وج< م	 ا�(�ل م� M ُیN�� وM یE�2، إذا س�"� إ��� E� �K�2 @(�#، ی/G0< م	   

آ�>� أم�آ	 ا��0�ق إ�E ا�(�/1 إ��� E�a� ،Rم���# أْن ی�>� "! أ"�� م+KN، وی?ه1 إ�E أج(< م��ن، ��	 

مfدح() ���(�Nص!، �?�j ر�R�0� K ا��_�� ">� م�F50، وا��Gي ا�0U! ی2/�ج إ�E ا���F أآ_� م	 

  ا����G ا�l�N5، ;ّن ه?ا ا�0U! أم�م# خ��رات آ_��ة ��1F و"�ِة ا�(�ل 

  : آ�ن @_(�ن إذا $�م ا���< و$�أ ه?R اYی) *ُ>R�f إ�E أ@(�$#، وه!  

�EُْروF Yَُواْضِ�ْب َ�ُ�ْ� َمَ[َ# اَ �ً	�ِ̀ 8َ�َْ��ِة ا� Nْ/َ�� َآَ	�ٍء َأْ/Yُ�.َ�ْeَ ِمَ� ا��Bَ	�ِء hَ�َ�َ2ْ��َ ِ�1ِ َ/َ��ُت اLَ�ْْرِض aَ�َgْLَ�َ َه

  ا��Dَی�ُح َوَآ�َن ا��1ُB َ&َ�% ُآ#D َ)ْ�ٍء ُم0َْ�ِ رًا>
  )45: س�رة ا��>l اYی) ( 

  #�" Vیwf@ ا�?ي V�Fی)، ا�fN* ة أی�م ح�5ت�رت  وم0? @�و@�� "��#، وزی0/# $ ،#/$��b� lی�ص M

  : $�ل *E��N، ��(��	 م���ن، أی	 ص�حF#؟ *V2 أ}�Fق ا�_�ى، ">?R ا����� @+�ء KX س1�ْ

gْLَ�َ ْرِضLَ�ْ1ِ َ/َ��ُت ا�ِ hَ�َ�َ2ْ��َ ِء�	َB�ِمَ� ا� Yُ�.َ�ْeَ/ٍْء َأ�	َآَ ��َ/ْN َواْضِ�ْب َ�ُ�ْ� َمَ[َ# ا8َ�َْ��ِة ا�Fِ̀ �Eُْروaَ�َ Yُ َهَ �ً	�

  ا��Dَی�ُح َوَآ�َن ا��1ُB َ&َ�% ُآ#D َ)ْ�ٍء ُم0َْ�ِ رًا>
  ) 45: س�رة ا��>l اYی) ( 

 �J r�� 1ن ی.]: م� م���	[&:  

ه?ا ا����2! ا�-��< ��اR ُی(5! مD ���# م�_�$ً� M ی���# }�ال ح��*#، ه� أ�# ُیN/� آ< جF@ (N)�ًا   

 R�س� 	م �FNی\/�ي ا� ،(ًF$وی�2ر ر E�@;وج# ر�# ا �ً�U/Fم #/wح�ی #F<ی KX ،	)X يb�  

م�ذا یN(<؟ ی?ه1 إ�E س�ق ا���N"�� ی\/�ي @�ًدا آ�Fً�ا م	 ا�+��ر، وی+�G>� "! ، ��0 أخ م	 أخ�ا��0  

 ،�<5N� ن ی\/�ي��" ،Kw�b/ر ی���Nه?ا ا� ،��$ !" Dوض KX ،#/ح�ی lر ا�?ي أ����Nا� ،Aا >�Fس
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أ*(E0 أن ی��ن �����ن @(< ی�م!، وإذا �K ی�	 ی�مً�� ، �N(< �\�< م��wUویG/N# ��ج# اA، ">?ا ا

 �<��N5وی ،�ً��Fا;���ص ی\/�ون ح �NF" ،�<)N+ی 	م �<� o�� ن ه�0ك ح��ا��تYا ،��ً@�Fأس 	ْ���"

 #��@ !F0ا� >Gی Kا���2ان، أ� Eأج< ا�+��ر، ">�0ك أ@(�ل ص��2) *�< إ� 	م K<أس+| م�0ز� E�@

�%م ح�0(� وصl رجً% آ�ن $� أص��# @+kُ ��ی�، "f0ل ��zًا، و��ب م�ًء، KX خ�ج "�أى ا��%ة وا�

�G� ��H ه?ا ا���1 م	 ا�k+N م_ـ< ا�?ي ��KX ،!� H : آ�Fً� آ�د یbآ< ا�_�ى م	 ا��G" ،k+Nل "! ���#

��Uُ" ،#� Aا���1، "\�� ا !G�" �zFل ا�fم�ًء، وأم��# ���#، و� #wوم� خ� ،�zFل ا�f� ی� : �#، $���ا

  : رس�ل اA وإن ��0 "! ا�Kp�<F ;ج�ًا؟ $�ل

 " �ٌ�  " .ِ�� ُآ#D َذاِت َآِ�ٍ  َرْ+َ�ٍ� َأْ
  )أخ�ج# ا���Fري "! ا���2|(

   D"�ی �و$ ، Kح�دث أ�� 	م �ً��Nح��ا�ً� ض V�w-� jwأ� ��u� Kح�دث أ�� 	ِم Aا j�O-0ی �G" ،ا���U/�* M

M یsذي ��F*ً� وM ح��ا�ً� وM م���$ً�، أ�K ، �# أس�ء ���2ان، "��(sم	 مN+�ءا���dن X(0ً� ��هuً� �� أ

  : *�(�Nا $�ل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

��ً&� َ�َ 2ََ�ْ( ِ��َ�� ا�.�Bَر �Jََل �0َ�ََل َوا��1ُB َأْ&َ�ُ�" ُ )ْ�< َأْ/ِ(  ُ&DEَ�ِ( اْمَ�َأٌة ِ�� ِه�Bٍة َ�َ�َ�ْ�َ�� B��َ% َم�َ

َ̀�ِش اUَْرِض َأْ+   " . َ*ْ	ِ�َ�� َو< َس0َْ�ِ�َ�� ِ��َ� َ�َ�ْ�ِ�َ�� َو< َأْ/ِ( َأْرَسْ�ِ�َ�� Lَ�ََآَ�ْ( ِمْ� 2َ
  )أخ�ج# ا���Fري "! ا���2| (

  .أ�V �� سV�G ا��F0ت ">?ا @(< ص��|، �� أ}Vَ)N ا�+�� ">?ا @(< ص��|   

 �r0ا� YEإ���� ا�*��ة م� ه :  

�s(0! "! أ�0Xء ا����، أح���ً� ی/E��2 ا���pُ� ا�0U() أن ی�ه�>�، وآ?�j أآ_� �!ء ی، أی>� ا;خ�ة  

ا��ج�ج)، ;ن �>� أص�2ً�� ، أم� ��N ا��%ب "% مM�Fة $� ی�وس>� ا���pُ�، و$� س(VN $�)، وذآ�*>� 

ٍن واAِ آV0 أرآ1 س��رًة مD إ���: ��K م	 $F<، وه! م�Xsًة ج�ًا، س(Nُ/>� م	 رج< ��ه� @��ن، $�ل �!

و"! }�یG# إ�E ا�(+�ر، و"! أی�م ا�\/�ء، و@�E }�ف ا�+�ی� آ�ن ج�و صN��$ ��Uً� ، ��� م�/fم دی�0ً

�K أآ	 مF/0>�، "�ج�*# $� ا��2ف "-bًة ������رة ا��2ا"ً� ��ی�ًا، وم�w "�ق ، @�E ج��1 ا�+�ی� ا;ی(	

��ی�ًا، وا���pُ� أ$�ى م0#، ی�ي ه?ا ا�-�و ا��N+G" ��U>(�، وأ}�� ض�2ً)، وأ�� اض+��V اض+�ا�ً� 

و"! ا;س�Fع ا�_��! أ$�K �! أن ا��2دث آ�ن ی�م ا��m VF>�ًا، "�! : وM ی�/+�D م�2سKX ،#/F $�ل �!

ا;س�Fع ا�_��!، و"! ی�م ا��m VF>�ًا، ه?ا ا���dن ���# و"! ا�(��ن ���# *V�w+N @-�) م	 @-%ت 

، و"j ه?R ا�N-�)، وه� )ا���ی��(��رة �>?ا ا�->�ز ور"D ا��، س��ر*#، "�غ ه�اؤه�، "f0ل م	 س��ر*#
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ی��>� *N+< ج>�ز ر"D ا����رة، "�$VN ا�E�@ (�-N ی�ی# وا����رة "�ق ا�E�@ (�-N رس�U#، وأخ? ���2) 

 �)<N+$ 	م w�� M ن��" ، Rا�اس�دت ی E�\/�)ا� Eأن وص< إ� E�a" ،E�\/�)ا� Eف إ��Nإس.  

، أح� ا;���ص �15 م	 ه�wة "�G�bه� م	 ا�+��� ا����D، وأ��Kُ�u��" 1 وا�+��Uن @�$F/>(� م���)  

 R��� �G" أی�م �N� ،(/�ّم V�f� �<أ� 	uا�.  

  : &[	�ن ی�8سz م���8ي اUرزاق 

   �)� (ً�w)2د م�N/� #�"؟ ی�س< $�ا>Nر ی2/��ون ا;رزاق، "(�ذا ی��w-/ا� �N� @_(�ن إذا رأى ���آ�ن س�

�ًة رواح�# م	 ا��(	 أو م	 ا�\�م م2ّ(�ً) ������ات، وَ*�اَآ1َ ح��# *-�wُر ی��� @��>K اح/��رهK، ج�ءت م

ا�(�ی0)، ودخ< مK<N "! م��وم�ٍت ��GO)، وم� أج(< أن �+��D اYن إح�اه�، ی�وی>� ��0 ا�	 @�Fس رض! 

ح/E یK��*b إن ��ء اM A *(��ن ��ًا : َ$�2ِ ا��0س "! زم	 أ�! ���، "�Gل ا�����) �>K: " اA @0#، $�ل

 lخ�� �و@��# م%ءة $ K<ر، "��ج إ���w-/ا @��# ا��U" ،ن�)_@ (�"�$ Vم�$ �Uح ا��Fآ�ن ص �)�" ،Aج ا�"

#G*�@ E�@ �<�"�{ 	�� ،K<�b�" ،#/�"�$ K<N�Fأن ی R��b0��2!؟ $���ا: وس��* K0! @\�، $�ل: آXة ا�\Nا� :

: م	 ا�?ي زادك و�2	 �w-*ر ا�(�ی0)؟ $�ل: $���ا$� زاد�!، : ا�N\�ة خ(�) @\�، $�ل : $� زاد�!، $���ا

ا��>K إ�! : إ�# اA، زاد�! ��< درهKٍ @\�ًا، ">< ��ی�K أ�/K مfی�؟ "����ف ا�/-�wر @0# وه� ی�0دي

  .وه�G" �</Fاء ا�(�ی0) �% X(	 و�% ِح��ب 

  :ا/�W إ�% ��اضm ا���k]� ا��ا)  &[	�ن �� &]�ن 

أحً�ا ی��ن $�ی�Fً م	 اA إM و�# @(< }�1، أو @(< ص��|، "�M A یO�Gب �0u* Mا أّن ، أی>� ا;خ�ة  

 �0@ ()�u@ أ���ء Eی�< إ� �أحَ %" ،(م�G/خ%ص اسdا Dإخ%ص، وم >)Nا� Dوم ،��Fآ >)N� Mا إ�ًF@

  .اA ����%م، و�% ا��F5ط، و�% مsا�Xة، و�% *�25)، ه?ا �!ء م�/�2< 

  Kم�� 	� >�Fل ��ح�Gی" :  Vیfآ< ه� ا��< وا�bم�رة، ویdم ا�N{ ا��0س KN+آ�ن @_(�ن ی" �F@ و$�ل ،

رأیV @_(�ن ی�+1 ی�م ا�-(N)، و@��# �Xٌب $�(/# أر�N) دراهK أو خ(�) دراهK، وإ�# : " ا� A	 ��wاد

  " .ی�مz? ;م�� ا�(sم�0	 

��N{ Eٍم م/�اضDٍ ج�ًا و@�E د@�هK رجٌ< @: أح� أخ�ا��0 ا��@�ة إ�E اA س�"� إ�E ��� إس%م!، $�ل  

ا;رض، ومR�<u م/�اضN� ،D� أن *�0ول ا�+�Nم ذآ�وا �# أن ه?ا ا��ج< أ�\b م-ّ(Nً� إس%م�ً� �(� یfی� 

 K�Nب ا�w%+� >U\وم (F/ن وم�S�$ ���2* �<Nوم �م�- 	إس%م! م� �� D)-م���ن ���ة، م 	�Nأر� 	@

� @0�R �?خ، أ}N(>K وأآ�م>K، ��	 آ< �!ء وم�/�صl وم�رس)، واA ه?ا �!ء ج(�<، "��o ی�ج
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��@/�ال، إM أن إ���$# "! س�F< اA م	 دون ا@/�ال، M إس�اف "! ا���� ، ���N(< ا����| M ی�ج� 

  .*�0G	 وM ا@/�ال و��o ه�0ك م�$l وس� 

  :&[	�ن J و�1 ا��س�ل &��1 ا��rة وا���م 

  �N" ،#� خ�دٍم E�@ 15� >��-ض(�� م�ة ه?ا ا����2! ا� ��Gُس�@�ن م� ی KX ،#Nأوج E/ك أذ�# ح

 !" Rم�b@_(�ن ی 	ًا، ��ّ���ا���دم وی�ّ�! م E�b�" ،#0م w�/Gأن ی Rم�bخ�دم# وی �@��" #N-5م ���Nا�

  . اْ�ُ�ْد ی� �%م، "aن $��ص ا����� أرحK م	 $��ص اYخ�ة : حfٍم "�+�D، و$�ل

ح�ج1، أو مD إ���ن ���� ج�ًا، وی��ف اwf@ A  ">< *-� أحً�ا "! م1�0 ر"�D؟ وی�+� مD خ�دم أو  

ا$/�w م0! "! ا�����، "aن $��ص ا����� أرحKُ م	 $��ص اYخ�ة، إM أْن ی��ن مّ(	 : وج<، وی�Gل �#

  : ی��ف اA خ�"ً� ��ی�ًا، أ�K یG< ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ح�0(� �15 م	 �%ٍم �#

 "� G�*�  " .�Eا ا���اك ی� |�م ��< �2ف ا��r0ص Uو
)�X;ورد "! ا(  

  : س���� @F� اA �	 @(� آ�ن إذا $�أ اYی) ا���ی()  

<1ِD�َ� َر	َرْ�َ ��  Fَأَمْ� ُهَ� sَ )ٌ/ِ�Jََ/�َء ا��Bْ�ِ# َس�ِ� ًا َوbِ�Jَ	ً� َیEَ8ُْر ا2ِ�َ�َْ�َة َوَیْ�ُ
  )9: س�رة ا�fم� اYی)( 

  .ه� @_(�ن �	 @��ن : ی�Gل  

  : أو�g.� ����� &[	�ن

أ�� م	 أ@(�$! م(/	 ، أوص�0َ�ُ ���حK @_(�ن: ی�Gل ��N أص��2# @0# وه� اdم�م @�ٌ! آ�wم اA وج>#  

;خ�ا��0 ا�ِ��ام، م	 أس�F@�	 أ�V�G درًس� م/�GًO�N ���) ا��حK، وس(VN واAِ أآ_� ِم	 أٍخ "! ا����) 

?ا ا��%م، وزرت آّ< أ$���p! "! ه?ا ���>� ��أ یfور أ$�ر�#، "! ا����) ���>�، أ�� واVGwF{ Aِ ه

 ��F+* ه��N� 	ی� K� إْن �<� ()�$ M روس�ا� R?ه ،Aا Eة، ود@�ة إ��ع، زی�رة، وِص�)، وم��@�Fا;س

 !�)@.  

أی>� ا;خ�ة س(�@�M K $�() �# م� ��GOF+* Kا، : س(VN ذات م�ة آ�() م	 أح� ا��N(�ء *�wXbت �>�، $�ل  

أم� ، $ً� م� �K أ}GOF#، "% آ%م! �# @0� اA وزن، وM س(�@�K �# @0� اA وزنوآ%م! M $�() �# إ}%

إذا $�z�� Vً� و}GwF/# أر$E @0� اA، وإذا اس/(K/N إ�E �!ٍء و}R�)/GF *�$�ن @0� ا��G)" ،Aس ا��$! 

  .وا�0-�ح وا��%ح ه� اMس/-��) ;مِ� اwf@ A وج< 
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  :&]�ن �� zj2 ا�H	*�  م�ا&� ا���k]� ا��ا)  &[	�ن ��

، ا*�Gا اa" Aن *�Gى اA ��0()، وإن أآ�o ا��0س م	 دان ���#، أی>� ا��0س: ی�Gل ه?ا ا����2! ا�-��<  

واآ/�1 م	 ��ر اA ��رًا �R�FG، و���F@ kٌَ� أن یR�\2 اA أ@(E و$� آ�ن ، و@(< �(� �N� ا�(�ت

  .����ا 

إن اA أ@+�آK ا����� �/+��Fا �>� اYخ�ة ، و�K یK�+N : �<ی�Gل ه?ا ا����2! ا�-�، و"! خ+F) أخ�ى  

 E0َم� ی� E�@ EGFوا م� ی�X�" ،EGF* خ�ةYوإن ا E0�* ����/�آ�0ا إ��>�، إن ا�� ����ا�.  

  .إن ا����� مN+G0)، وا�(��� إ�E اA وح�R : وی�Gل ه?ا ا����2! ا�-��<  

  :ه.�G� �ًo أ�� &	�و ��*� ا��ض�ان 

ا�-��< ح�0(� أ@�دR ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م إ�E ��/# ��َل أن یfUو "! م�Nآ) ��ٍر،  ه?ا ا����2!  

 !F0، وه! ا�0) ا��ی�م�ٍض � !" Vج��1 زوج/#، وآ�� Eإ� EGFا��%ة وا��%م أن ی #��@ �!F0ا� Rم�b"

@�� Kه?ا ا��%م؟ ه< ه! $�5) ����) أم $�5) ح� 	م �F0/؟ ه! @��# ا��%ة وا��%م، م�ذا ی�!

 (N$م� V5Gا� �)�" ،Aا >�F"! س �ا�(-�ه (F*زوج/# ا�(�ی5) "! م� E@ن ا�?ي ی�bأي آ ،!@�� Kح�

Kp�0Uا� 	م #F��� R�+@وأ 	��*�G)ا� Dم #�bن آ�)_@ w�@ ،Kp�0Uا� !F0ع ا�wر ووز�اب ، ��X ى�ا م�)�N/� ه?ا

 Aا �وج) @0fر@�ی) ا�.  

  !" kی�$ Eن إ��)_@ !F0ا� �ا����2)  وح�0(� أو" w1وه ،R��/$ �$ K<أ� �Fو��ع ا�� ،(�Fی�ص�| ا�2

 !F0��" ،ًا�ًا واح�واح �<Nا $�ی\ً�، وأخ?وا ا���*�Gأن ی E�@ Kwوس� #��@ Aا Ewص� !F0وا ا��ه�N�� ا���ام

  : أم��� j�R ا����ى KX ج�ء ����(E0، و$�ل

  " وهYE &� &[	�ن، وهYE ��*� &[	�ن " 
)�X;ورد "! ا(  

�ن ��Fpً�، "�(� @�د @_(�ن س��(ً� مE"�N، أرس�V $�یk س���ًا ج�ی�ًا، ه� س>�< �	 @(�و ا�?ي ;�# آ  

 (�Fی�ا�2 |��� V"�@ُ ًة�ه�Nم Kwوس� #��@ Aا Eص� !F0ا� Dأ��م م .  

 zس�ال |�ی:  

�(�ذا أ�E س���� @_(�ن ح�0(� ا��G @��# هMsء ا�(-�م�ن أْن ی�ا"D @0# أص�2ُب : ه�0 سsال ��ی1  

;�# س(D م	 ا�F0! ص�E اA @��# وس�Kw مّ�ًة ، و$� آ�ن وا$�ً� @�F0� : E! @��# ا��%ة وا��%م؟ $�لا

  : جF< ُأح�، "�Gل
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  " .أث�( ُأ�  �/R	� G��& /�ٌ� وg یٌ: و)�� ان " 
)�X;ورد "! ا(  

وس���� �F! ه� رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، وص�یٌ� ه� أ�� ���، و�>��ان ه(� س���� @(�   

  : @_(�ن، و$� *�وي ��N ا;خ�Fر أ�# $� رأى ا�F0! ص�Ew اA @��# وس��F$ُ Kw< مG/�#، $�ل

�� إ��.� " L�  " .ی� &[	�ن أم� sن أن 
)�X;ورد "! ا(  

"G� آ�ن م	 ��ة ا��ج� وا�12 وا�\�ق إ�E اA ورس��# ح�� *��Ew @	 حG# "! ���ة َأَحٍ� �#، وه?ا   

!" #-��N� �$ م�ض�ع  E��N* Aدرٍس $�دم إن ��ء ا.  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 خ%"/# و"/�ح�*# ا��uN()) : 3-3(ا��رس  - س���� @_(�ن �	 @��ن  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  03-01- 1994: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

��� �	& �Jأ �	؟� Y *� م� ���k  

مD ا��رس ا�_��� م	 س��ة س���� @_(�ن �	 @��wن رض! اA @0#، و$� *2��0X "! درس�	 ، أی>� ا;خ�ة  

 Kخ%"/#، وإ��� Eإ� >G/0� وج<، وا���م wf@ A #Fد*# وح�F@ 	@و ،K�uNا� (ه?ا ا����� >p�)� 	@ 	�Gس��

  .?ا ا�����) ا�K�uN خ%") ا�(��(�	 ه?R ا��G) ا��اNp) ح�ل ا�+�یG) ا�/! *��Kw "�>� ه

   �N� #��@ w|ًا، وح�0(� أ��أح l��/أن ی� Eس# ا;خ��ة أ����b� 0#، وه� ی-�د@ A@(� رض! ا ���س�

K<� ل�$ 	�)��)�� (ًخ��� l��/ح�ً� ومْ�/ً�؟ : " أص��2# أن ی� Kأم�آ >)أأح" V�)ی���0! أ�0! ح Mأ ،

 Kون أن أح(< أم�آ�ح�ً�، و*�ی Kم�*! ">?ا أمٌ� خ+��، أم�آ �N� (و��s�)ا� R?0! أن أح(< هNم�/ً�، ی

">?ا ا�����) ا��ا�� @(%ق اdس%م آ�ن أ��w ا��0س خ�"ً� م	 ا��$�ف ��	 ی�ي اwf@ A وج<، و$� 

E��N* #��$ !��Nم 	أ�# م >F$ 	م K�*�wذآ :  

  َ�َ�ى >Fَوَأم�B َمْ� �2ََف َم�0ََم َر�1ِD َوَ/َ�% ا�.Bْ]َ' َ&ِ� اْ�
  ) 40: س�رة ا��0ز@�ت اYی) ( 

">?ا م�$lٌ @��1، ا���dن "! ، أن م�Gم اwf@ A وج< ه� و$�ف ا�FN� ��	 ی�ي اwf@ A وج< ���sال  

ا����� �aم���# أن ی�O�U، وأن یF�ل، وأن یb*! ���\>�د، وأن ی�/(o، وأن ی��V، وأن ی�/K، وأن ی2/�ل، 

ی�?ب، و�ـ# أه<، و�# أ@�ان، و�# أ���ر، و�# وس��p، ��	 ا���dن ی�م  وأن ی��oO، وأن ی�O�U، وأن

  : ا���Gم) إذا و$l ��	 ی�ي ا��اح� ا��ی�ن M ی�/+�D أن ی�?ب 

َْ̀�ُ  َأْرُ�ُ�ُ�ْ� ِ�َ	� َآ�ُ/�ا َیْ�ِ�ُ��َن> �  Fاْ�َ�ْ�َم َ/kِْ�ُ� َ&َ�% َأْ�َ�اِهِ�ْ� َوُ�D��َُ	َ.� َأْیِ یِ�ْ� َوَ
 )Yا o65: ی) س�رة ی(  

��V أم @(� �K *�� @(�، ��/>� آ���G@ V(� : " ">?ا ا�����) ا�K�uN س���� @(� رض! اA @0# آ�ن ی�Gل  

، آ�(� ازددت م�N"ً) ��A، و�N�ا�/#، و��(��#، و�KِuَNِ ا�(�sو��) ا�/! *2(�>�، و�\�ة ا�(�$l ی�م "

جً% وو$�"ً� @0� آ/�ب اKX ،A $�ل ه?ا ا�����) ا���Gم)، آ�(� ازددت إی(��ً� �>?R ا��p�G2 ازددت خ�"ً� وو

أي �K ( ، وإن أ*�ك )ی0N! أ�� ��� (أM إ�! إن أس/��G" l� اس/��l م	 ه� خ�ٌ� م0! : " ا��ا��

 l��/أس ( !ه� خ�ٌ� م0 	ك م�* �G" ) ،l��/م� اس !F0��" ،ا��%ة وا��%م #��@ A0! رس�ل اNی

  ".ٌ� دی0َ# وس���� أ�� ��� اس/��l، واAُ ح�"
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ه?ا دی	 ا�w�$ �� ،A ا�(��(�ن "�A س��2F# و*E��N ی��2 دی0#، و�� *���1 @��# ا�(/�م�ون، و�� ا�/�   

�bس أ@�اء ا��ی	، و�� $�مV ح�ب @��(�) ض� اdس%م "! �/�G� Eع ا;رض، "�A ح�"� دی0#، ه?ا دی	 

  .��0 @	 ���ة ه?ا ا��ی	 ���R اA م�F��ًة اa" ،Aن آ�ن ��0 ��ف ا���0 ار*�0�G @0� اA، وإن *��

   Aا Ewص� !F0أن ا� �wاش ا�(�ت، *?آ�"ِ E�@ ر$ٌ) "! رأس ه?ا ا�����) وه��� V$�� س�@�ن م� 	��

  : @��# وس�Kw ی�ًم� $�ل

أی�� ا�.�س إن أ�� ��ٍ� �� ی��/� hJ، ��&���ا �1 ذ�G، أی�� ا�.�س إ/� راٍض &� &	�، و&� &��، " 

	�ن، و&� +��8 �� &��  ا
، و&� ا�e��� �� ا�*�Bام، و&� س*  �� أ�� و�Jص، و&�  و&� &[

 Gو���، ��&���ا ��� ذ�Uی� ا��  " .ا���	� �� &�ف، وا�	��
 )�X;ورد "! ا(  

@�ٌ! و@_(�ن و}�2) وا����fُ وسN� و@F� : " ه?ا $�ل ا�F0! ص�E اA @��# وس��G" ،Kل س���� @(�  

(�Nً� أح��ء، وا�F0! @��# ا��%ة وا��%م آ�ن راض�ً� @K<0، وآ%م ا�F0! حٌ� م	 اA ، هMsء ج"ا��ح(	 

���	 �>Msء ا��/) ا�?ی	 مK<20 ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ه?ا : *M ،E��N ی0+� @	 ا�>�ى، "�Gل @(�

K<$�0 م-/(�N	 "! أ@) س���� @(�(ا�/��یF$�@ K) ا;م� ا�?ي ی\U< ا;م�� ا�(�5/2، و��D5 ه?ا ا;م�� 

 K<� و$�ل ،(/ا�� D)ی��ن : " ا;م��) ا�/! ح(�>� }�ال خ%"/#، وه�?ا ج Mدة، و�Gا� K�*�ت "�ج�u� !إ�

ه?ا ا;م� إK��" M، و$� $�F رس�ل اA ص�E اA @��# وس�Kw، وه� @K�0 راٍض، "aذا أ�� م�V "/\�وروا 

  " .ٌ� مX%X K�0) أی�ٍم، وM یbت ا���م ا��ا�D إM و@���K أم�

 �[��kا�`�رى �� ا���2ر ا� '�Hإ�% م �W/ا:  

��w< م-�ً�� م	 س/) أص�2ب، *�"! ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، وه� @K<0 راٍض، ووضD أم��)   

و���52 مF@ K�N� اA �	 @(�، ���	 مK�N م\��ًا، وM ی��ن �# " ا�(�sو��) "! أ@�0ق هMsء ا��/)، 

ن اس/NF�R م	 ا��%") ا�0#، أي آ�S Eل ا��+�ب ، آ��هK @(� ���2َس1 ، أول إ���"م	 ا;م� �!ء 

 K<0@.  

س���� }�2) آ�ن ��Fpً� @	 ا�(�ی0)، "�ج/(�G� D) ا;ص�2ب ا�?ی	 وضK<�" D @(� ه?R ا�(�sو��)،   

وا$/�ح @��>F@ K� ا��ح(	 �	 @�ف أن ی��D أح�هK ���#، وی/�0زل @	 حOG# "! ا�/���|، ����ن 

Oخ(�)، ه?ا أول ص�*# م�ج K<0م !G� #��� Dأي خ� ،#��� Kه�ل أحf@ ذاa" (/س K2ً� إذا $�م خ%ف، ه

ا$/�اح، و��در "��KX ،#��� D *�0زل ا����f @	 ح�N� #OG!، و*�0زل سN� �	 أ�! و$�wص @	 ا�/���|، 

Kه�@�ف "! اخ/��ر أح 	� 	ا��ح( �F@ ضO�"ُو ،�G" !�@@_(�ن و 	خ/��ر ��Mوآ�ن وه�?ا ا���2 ا ،

@�E ا�	 @�ف أن یf-0 ه?R ا�(>() "! ا;ی�م ا�_%X) ا�/! أوص�هK ا�����) ا��اح< أM ی-�وزوه�، وآ�ن 
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 #��@ Aأص�2ب رس�ل ا 	واس/�/�ًء @(�(ً� �� (Nة أن ی-�ي ��رى واس���Gا�(>�) ا� R?خ%ل ه #��@

�>� @F� : ی�Gل ا�	 آ_�� ا��%ة وا��%م ج(�Nً�، وه�?ا راح ی?رع ا�(�ی0) وی�Gع أ��اب دوره�،

ا��ح(	 �	 @�ف رض! اA @0# ی�/\�� ا��0س وی-(D رأي ا�(��(�	 @�مK</w و$�د*>K، ج(�Nً� وأ�/�*ً�، 

م_E0 و"�ادى، س�wًا وج>�ًا ح/E َخَ�َ� إ�E ا���0ء ا�(�Fw-2ت "! ���*>	، وح/E سbل ا����ان "! 

أْي $�م ��س/\�رة واسN) ج�ًا، *��0?ًا ��Gل اwf@ A  ا�(��*1، وح/E سbل ا��آ�Fن ا��ا"�ی	 @�E ا�(�ی0)،

  : وج<

  Fَوَأْمُ�ُهْ� ُ)�َرى َ�ْ�َ.ُ�ْ�>
  ) 38: س�رة ا�\�رى اYی)( 

  �)<��@ >F$b" ،#��@ م��G" ،!�@@�ف "! }�1 @_(�ن و 	أرس< ا�ُ KX ،�)<� ا��0س : و$�ل V�bإ�! س

"! $() ا��(N) ا�+�FO)، أ�/(� "! $() ا;ه��)، KX أخ?  ، ی0N! أ�/(�"@K�" �)�0 أج� أح�ًا یN�ل ��(� أح�ًا 

ا�<N� E�@ آٍ< مz� �)<0	 وNْ�� RwM��	، و�z	 ُو�N)��� #��@ !O	w و��+�N	، إن *��V�w "�@�ل، وإن و�! 

���ك "Dْ{b واس/(K<ُ" ،D ح��G رج�ل، ح��u� �)0 إ��>K ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "! س�@�*# ا;خ��ة، 

 �u��-�)ی����ن "! ا� Kأص��2#، وه Eا�\>��ة، إ� (��G)ا� R?ل ه�G" :  

  ".&�	�ء ��	�ء آ�دوا م� ����0 أن ی��/�ا أ/���ء " 
 )�X;ورد "! ا(  

   ،Kwوس� #��@ Aا E�ّص !F0(�م) ا�/! @((# �>� ا�Nا� 	ا��ح( �F@ oF� �$، و�ا�(�- Eخ�ج �>(� إ� KX

ج�ی	 وا;���ر، و��دي "! ا��0س آ�ّ"ً) ا��%ة ج�مN)، و*�اصw و*w�G� س��ً�، و��N إ�E وج�R ا�(>�

ا��0س ح/K<� w�� E ا�(�-�، وح/K� E یN� �F_(�ن م�ضDٌ ی-�o "�# إM "! ُأخ�ی�ت ا��0س، وآ�ن 

 KX ،%ًد@�ًء }�ی �@�" Kwوس� #��@ Aا Ewص� Aرس�ل ا �F0@�ف ِم 	� 	ا��ح( �F@ �Nص KX ،�ًرجً% ح��

�G" Kw��*ًا: ل�و@_(�ن أح !ٍ�N� ن���N* Kآ�أج K�" س�ًا وج>�ًا K�/�bس �ی� @�!، ، أی>� ا��0س إ�! $ w!إ� KG"

R��� 	)ا��ح �F@ ?وأخ ،#�bأ�! ��ٍ� و@(�؟ $�ل : وس >N"و #�F� (0وس Aآ/�ب ا E�@ !Nی�Fم Vه< أ�

!�@ :M K<و}�$/!، ا�� jذ� 	ي م�ج> E�@ 	ل، و���$ KX :" ،إ�! ی� @_(�ن K$R��� ?خb ،#� ه< : و$�ل

ا��>F@ D"�" ،KN� K� ا��ح(	 : أ�V م�FیE�@ !N آ/�ب اA وس0) ��F# و"N< أ�! ��ٍ� و@(�؟ "�Gل @_(�ن

ا��>K اس(D وا�>�، ا��>K إ�! $� جV�N م� "! ر$F/! : رأس# إ�E سlG ا�(�-� وی�R "! ی� @_(�ن و$�ل

، ��N#، وآ�ن أول ی(�	 ��wت ���N�F) @�E ی(�0#م	 ذ�j "! ر$F) @_(�ن، وازدحK ا��0س @�E @_(�ن ی�Fی

  .و*/��D ا�(��(�ن ج(�Nً� ی�Fی�Nن ، أول ی(�	 ��یVN @_(�ن س���� @�!
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 �	&  *� �[��kن �� &]�ن ه� ا��	[&:  

ه�?ا ح(< @_(�ن أ�GXل ا��%")، ح(�>� وه� @�E و�j أن ی�/FG< ا���NF	 م	 @(�R، وا;م� "!   

خ�ف، وأس�س ا�/�G@� أن ا���dن */-(� م���*#، وی/��ow : ا��/�	، وی�Gل @0# زم���0 ه?ا ی/�G@� "! س	

�Oإم����) أن ی�� R�0@ �Nُ* Kو� ،#�G@ ، H�� ن إذا���dا K��Nد ا�%� KuNم !" j�?� ،رO�+د، أو ی�أو ی-

K� #�GN ی5(� ا��/�	 ی�2ل إ�E ا�/�G@�، إ�N� !" M ا��F�ان، و"! ا�-�مN) "�G، ;ن ا���dن إذا @(< �

ا�(sم	 M ی\�. أ��ًا، : @Gُ�#، س���� @_(�ن *��Kw ه?ا ا�(1�0، وه� "! ا���NF	، اس(�Nا إ�E ه?ا ا��%م

 #��@ �<u*و ،#*�$ lN5*و ،R�<m E020وی ،R�N� 1�\وی ،R��� lN5ی ،�ً)pب دا�� 	مs)ا�

 ��F"# آ�ن ه; ،(ً��� #��� EGF*ی\�.، و M #0�� ،(أ@�اض ا�\���خ .  

وس�ف *�(�Nن "�(� ��/FG< م	 ا�2�ی� م� M ی��wق، إ���ن "! ا���NF	 �f@ #م ا�\�Fب، وه()   

  .ا�\�Fب، و*���b ا�\�Fب، و*�$�� @fی() ا�\�Fب 

 ���kا� zr.ن �� &]�ن &.  اس��م م�	ا��ا)  &[ �[��kل ا��� :  

(� یu	� آ/�wب ا����ة أن سFF# ا�>�F) س���� @_(�ن *�EwG ا�N�F) وه� ی�*-l، ه?ا ا��ج< وه?ا ا�/>��1 "�  

j� ل�Gی ،#� V+ا�/! ُأ�� (و��s�)ا� R?ه 	ة م�ی�آ�() : ا�\ (G�Gن ح�<Gی� M �0ول، وا��0س "! زم��sم�

j� ل�Gی ،#G*�@ E�@ !/ا�(>() ا� Mول، وs: م� �0@ l$ی|، �� و�أ�# ��� "�# م 	u�" ،��Fول آsم�

sول آ��F؟ أي @��# م�sو��) ��ی�ة، أي س�ف ُی�bل @	 آ< م�0Nه� M ر*N�ت "�ا�p#، م� مE0N م�

  .ص��Uة وآ��Fة 

  #� V��$ ،!�Fأ*# ی�" ،fیfNا� �F@ 	� �)@ ���س� E�@ ام�أٌة V؟ $�ل: م�ًة دخ�!�F* j� د@�0! : م�

#��@ Vw2أ� �)�" ،!�b�رف : $�ل، و�Nوا�(�ی� وا� Dp�-أن ا� V، "�أی	أم� ا�(��(� V��ّو �إ�! $

@�(V أن اA : $�ل، وا�	 ا���F<، و@�د أص�0ف ا;���ص ا�?ي ی���Nن م	 ��N ا�(\�%توا�(G+�ع 

  .س��K<0@ !0�b ج(�Nً�، وأن خ�(! دو�>K ه� رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م ی�م ا���Gم)، "�>?ا أ��! 

وM أح�	 م	 م� رأیV أح�ًا آ�ن إذا ح�wث ح�ی_ً� أ*wK ح�ی_ً�، : $��#، ی�وي ��N ا����2) @	 أ��#  

  .ی_# ج(�<، و��0# آ�ن ی>�ب ا�2�ی�@_(�ن، إM أ�# آ�ن رجً% ی>�ب ا�2�ی�، آ�ن إ���ن م/�O�b ج�ًا، ح�
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���� �� آ�ن &[	�ن ه���ً� مm اس�.��ط ا�*�� م.�� ؟ �r0ا� YEإ���� ه  

$F< أن ی��ن خ���)، و"! @>� أ}<w ه?ا ا�����)، : ه�0ك $�) سbروی>� ��O�F* K	 Kَ�ِ آ�ن ه���wً�؟ $���ا م�ًة  

 #w0u" ،رجً% ی-�ي "! $�� ا�0>�ر، وه-�� ا���2اء �ِNFُا� E�@ ���b" ،R"?ة دار�� 	م w>{أ ،�)@

 O>m Eإ� R�@��" ،ا��ج< ا�(�>�ف jی�< ذ� E/"?*# ح�� 	م+ً% م �Fو� ،K�u@ ل �# آ�ٌبf� �ًFی��

َم	 ه�؟ إ�# س���� @(�، "aذا ه� ، � ا$/�ب ا��ج<دارR، وی�U_# م	 �>�/#، وآK آ��V ده\/# و@-F# ح�0(

 Rی/>�دى وراء �ٍ�N� ا��+�ب م(��ً� ��+�م 	@(� � 	م�0s)أم�� ا�.  

ه?ا آ%م �N* M"�ن و}b*# إM إذا ذهK/F إ�E �%د ا�2-�ز ��t2 أو ا�N(�ة، م�ذا ی0N! ا���� "! ا�+�ی�   

م	 ح�� *�ى، ��Nٌ� م	 : �(sم�0	؟ وأج��# @(�م	 أی	 ی� أم�� ا: m>ً�ا "! أی�م ا���l؟ وس�b# @_(�ن

ی� أم�� ا�(sم�0	 أ�K ی�	 ه�0ك : إ�< ا���$) ��w ه�ر�ً�، "bس�@V وراءR ورجVN �#، و@�د @_(�ن ی�bل

وم	 ی�Gم م�Gم! "! ا���2ب ی�م ا���Gم)؟ ود@�R @_(�ن إ�E : وأج��# @(�، م	 ی�Gم �>?ا ا�N(< س�اك؟

) ه�?ا $�<( ا��ر@) *��< م	 م�$�# "(� زاد @(� @�E أن $�ل ودم�@#  ا��اح) ح/E *���0 ح�ة ا�>-��،

ُ@� إ�jO�m E ی� @_(�ن، وم��F�� E5# و@��0 @_(�ن م/G�N/�ن �# ح/E ��ب @0>(�، وراح @_(�ن : $�ل �#

%ًp�$ K/)/ك : ی�N� !*bی 	َم Aك، أ@�ن ا�N� ن�z�-س� 	ا�?ی VFN*أ �G�.  

ن ه�0ك م�رٌس م/��ٌق ج�ًا، یN� !*b�R م�رس ج��، و��o�� #0 "! م�/�ى أح��ً�� "! م-�ل ا�/K��N ی��  

 j�?� ،1 آ_��ًاN/ی� ی�م R�N� !*bیٌ� م(/�ٌز، ی�ی�ه� م�س�) یsم j�?ا�+%ب، وآ D1 آ_��ًا مN/ا;ول، ی

�ً)�u@ إ����ً� "?ًا l�* ل، إذا أردت أن�G* :�@ م� #�F$ ا�?ي ،#�F$ ج�ء 	وأخ(< م ،R�N� ج�ء 	1 مN*د أ

  .ی?آ�هK أح�، وا�?ی	 ج�ؤوا �N��FN* Rا آ_��ًا 

   o�� 	�/خ��� �Xأ E�@ @_(�ن ج�ء ���س� ،�)@ �N� ه?ا ا����2! ا�-��< أ�# ه� ا�?ي س�-!ء K�@ وم�

�>(� ���u، وج�ء �N� @\� س�0ات ُ@(�ی)، "�ض "�>� ا���روق @�E ا�(��(�	 م0>-# ا���رم، و@��# 

@ #��w)@ُو #*M، وح(< و	@_(�ن، ا�(/� ���و@�0ء، ج�ء س� lٍ\�G*و �زهٍ 	م_< م� ح(< @��# ���# م E�

 V2/"ُ ����ی�ت، ج�ء وا��Uع وا��F+ی0) ا��F/م ،E/ّ� رای�*>�، أج�0س V2* K{%/*و ،�</N$ر D�/* (و��وا�

@�E ا�(��(�	، ح�� أصF| دخ�>K م	 ا�/-�رة، وأ���FؤهK م	 ا��!ء *fی� @	 اح/��ج�*>K، وآ�ن @(� 

إن ��(�ل ض�اوًة آ�5اوة ا��(�، ا�(�ل یGّ�! ا���Gب، : $�Fل ا����� "! ��ای�*>�، "��*-l، وی�Gلی�ى إ

Kwوس� #��@ Aا Ewص� !F0ن، وذآ� $�ل ا��wی�ا� �ا��اح 	@ �NFأح���ً� ی E0Uا� :  

 "�ْ�َ̀% َ&َ�ْ�ُ�ْ� َأْن ُ َ̀% َ&َ�ْ�ُ�ْ� َوَ�ِ�.�D َأ2ْ َ�hَ ا� Nْ/َ�� َ&َ�ْ�ُ�ْ� َآَ	� ُ�ِ�jَْ( َ&َ�% َمْ� َآ�َن َ�َ� ا��1ِB َم� اْ�َ]0َْ� َأ2ْ

  " Jَْ�َ�ُ�ْ� َ�َ�َ.�َ�ُ��َه� َآَ	� َ�َ.�َ�ُ��َه� َ�ُ�ْ�ِ�َ�ُ�ْ� َآَ	� َأْهَ�َ�ْ�ُ�ْ� 
  )أخ�ج# ا�	 م�ج) "! س#00( 
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�مN)، $� *-� م-(�@) مsم�0	 م/�G�b	 ج�ًا، وه�G" Kاء، �< مN�م�ن، "! ��ای�*>K ����راس) أو ا�-  

*-�هK ی�F2ن �5N� K<5Nً�، وی�Xsون �5N� K<5Nً�، ی/����ن "! خ�م) �a" ،�ً5N� K<5Nذا ����ا 

ا�\>�دات ا����N)، و*��w(�ا ا��lp�m ا��ا$�)، وا�/�0ا و*fوwج�ا، وص�ر آ< واح� مK<0 ی\�ر إ��# ����0Fن؛ 

،()Gا� Eأن *�< إ� M (��+Fا� j�?�" ،وا��5ا، و*�2س��F*أن *�<  *�0"��ا، و ،()Gا� !" EGF* أن >�

إ�E $() ا�0-�ح، وأن *EGF "! ه?R ا�G()، "�_��ًا م� ی�< ا���dن إ�E ا�KX ،()G ی��f0 إ�E ا��ادي 

  .ا����2 

 ���kا� ��j2 �& e�  :م�

أی>� ا��0س، إّن ا����� }�یE�@ V ا��Uور، "% *K��w�Uُ : م�ذا $�ل "! خ+��# ح�0(� *��Kw ا��%")؟ $�ل  

��2ة ا�����، وM یA�� K��w�Uُ ا��Uَور، ارم�ا ������� ح�� رمE اA �>�، وا}��Fا اYخ�ة ، "aن اA $� ا�

  : ض�ب ������ م_ً%، "�Gل

gْLَ�َ ْرِضLَ�ْ1ِ َ/َ��ُت ا�ِ hَ�َ�َ2ْ��َ ِء�	َB�ِمَ� ا� Yُ�.َ�ْeَ/ٍْء َأ�	َآَ ��َ/ْN َواْضِ�ْب َ�ُ�ْ� َمَ[َ# ا8َ�َْ��ِة ا�F�َ YُُروEْ�َ �ً	�ِ̀ aَ َه

اْ�َ	�ُل َواْ�َ�ُ.�َن ِزیَ.ُ� ا8َ�َْ��ِة ا� Nْ/َ�� َواJِ��َ�َْ��ُت ا��8َ�ِ�Brُت 2َْ�ٌ� * ا��Dَی�ُح َوَآ�َن ا��1ُB َ&َ�% ُآ#D َ)ْ�ٍء ُم0َْ�ِ رًا 

  ِ&ْ.َ  َر�GَD َثَ�ا�ً� َو2َْ�ٌ� َأَمً�>
  ) 46-45: س�رة ا��>l اYی) ( 

��uوف ا�/! *��Kw "�>� ه?ا ا�����) ا�K�uN اخ/��V، وا�(��(�ن *�سVNw *-�را*>K، وا��و�) ا�G�G2) أّن ا  

 >F$ 	م 	�* K� وف�m وه�0ك ،�w�U* 	مfوا� ،�</N$ر VN�*ا.  

  :/ar ا���k]� ا��ا)  &[	�ن �� &]�ن ��# م� ی*.��� اUم� 

�2ب، وا;E�@ ()p ا����ات، وا;م�0ء م� ا�?ي "�N# ه?ا ا�����)؟ آ/1 إ�E وMة ا;$���K، وأم�اء ا�  

@�E ���ت ا�(�ل، آ/1 إ�E آ< ا�(���m	 "! ا�G2< ا����Nي وا�(��! واdداري، یbم�ه�N)��� Kوف، 

وی0>�هK @	 ا�(��0، ویE�@ K<�_2 }�@) اA، و}�@) رس��#، ویE�@ K<�52 ا*�Fع ا��w0)، و*�ك 

�f" ،�ًzاد "! @+�ء ا��0س، وا*�? م	 ا�(�-� س(�}ً�، اdح�اث وا�M/�اع، وآ�ن ��V ا�(�ل @�م�ًا م(/

 >�Fوأ��0ء ا�� 	ی�OFN/)وا� 	���/N)�� 1O�+م ا��N+ا� (ٍ)pم @��# ���رٍة داO�Gی.  
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 ���kن �� &]�ن ا��	ا��ا)  &[ �[��kأث.�ء اس��م ا� ��	��	ي � ق ���Eا� �jkا�:  

ا�(��ك وا;��}�ة "�(� ح�ل �%د ا�(��(�	 @�(�ا أن ��	 م�ذا ح�ث؟ ا�?ي ح�ث أن أ@�اء اdس%م ِمَ	   

 �$ 	�NFا�� 	ا���2ء "! س �ی�ن، وه� رج< ��w�@ 	� ا، وأن @_(�ن�وا;ص| $/< �>�ً ،!"ّ�* �$ �)@

*��Kw ا��%")، "+(�Nا أن ی�/�ّدوا ��zً� م	 �%دهK ا�/! ُ"/V2، وأن ی�/�N�وا ��zً� م	 م��>K ا�?ي 

�Kw ه?ا ا�����) س���� @_(�ن �	 @��wن ا��%") ح/E "�ج� ���/��ض�ت م����G0* (ٍ2w ا��j�?� ،�X م� إن *�

  . @�E ا��و�) م	 آ< ح�ٍب وص�ب 

س���� @_(�ن �K یu2� D5) إM وه� ی��K� ،�O : و�!ٌء M ی��wق، $���ا، �!ٌء م\�Oٌف ج�ًا، أی>� ا;خ�ة  

م�ذا ی-1 أن ی�D0؟ �G� ح�د �# ، �ًا وM م-�wد سsالی/��Vw ذات ا��(�	 أو ذات ا�\(�ل، �K ی�bل أح

  .أص�ر ا;وام� �a}��ء ا��0ر و$>� ا�(�*�ی	، "(�ذا "N<؟ ، ض(��R ا�(sم	 ا�+�ی�

أول @(< $�م �#، أراد أن یO�F	 �����م أن ا���dن M ی�Gس ���5م) ج�(#، وM �(� ی2(< "�ق آ�ه�#   

$�F# م	 إی(�ن، واYن س�ف *�ون آ�l أن ه?ا ا�����) ا�(/G�Oم م	 س�0	 وأ@�ام، إ�(� ی�Gس �(� و$� "! 

 lه��ر؟ آ� �أسٌ #�bب، آ�F\ن ا��Nب "! ری�� #�bی0/�� وآ lا�?ي ه� أم�< ����2ء؟ آ� 	ا�� !"

  .یs�� ��/0دOب م	 ح��# م	 ا�(/(�Oدی	 

  م�ذا �*# &[	�ن �� &]�ن �	�H��� هEا ا��jk ؟

(�V ا��%ح ض� اdس%م ودو�/# "! أذر��-�ن، ا�K�2 اdس%م! وص< "! ج��# ا��Gى ا�(/(�Oدة ا�/! ح  

@>� س���� @_(�ن إ�E أذر��-�ن، "���w إ��>(� ج�\ً� ���Gدة ا����� �	 @FG) "�دwهK إ�E ص�ا�>K، وو$�Nا 

  . م�Nه�ًة ���\�وط ���>� ا�/! آ�ن أ�K<�f @��>� ح?ی�) �	 ا��(�ن، "bول جF>) جF>) أذر��-�ن وأرم���0

و��0(� آ�ن ج�k س���� خ��� �	 ا����� راج�Nً م	 ا���")، ج�ء*>K ا;��Fء �bن ا��وم */w�2ش ���\�م،   

 Kٍآ�ی 	دة رجٍ< أم�ٍ��$ V2* >*�Gف مMS ة�\@ fO<-أن ی �م� ا�����) ����b� (ً@��\ء م�F�;ا R?وج�ءت ه

�R ا�����) رجً% أم�0ً� آ�ی(ً� �-�@ً�، ه� و��u00 م�ذا "N< خ���؟ هb�ّ ا�-�k، وأم�w @��# آ(� أوص، �-�ع

 	� 1�Fح �p�Gزوج) ه?ا ا� Vي، وآ���ف ج0MS ة�\@ #N1 �-�\# وم�Fس�() ا�ِ�ْ>�ي، س�ر ح 	1 ��Fح

م��() مN# "! ا�-�E�@ !F0��" ،k @�د*# آ�ن یbخ? ��N أزواج#، ">?ا ا�p�G� آ��V مN# زوج/#، "�(� 

أی	 أ��Gك إذا ح(! ا��}�o، وم��V ا����ف؟ : $��V �# زوج/# ا$/�ب ا�G/�ل، و$F< أن *F�أ ا�(�Nآ)

وا�/EG ا�-�\�ن، ودارت ��0>(� رحE م�Nآٍ) ح�م�) ، "! خ�() $�p� ا��وم أو "! ا�-b" :(0ج��>� زوج>�

ا��}�o، و�K یlG ح1�F @0� ه?R ا�-��) ا��u"�ة، �< س�ر م/��ً% "! �%د ا��وم، ی�/| ا���2ن 
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ح�	، وی�/| أ��اب اdس%م أم�م ج(�ه�� @�ی5)، }��(� ا�/�uت أی�م ا��%ص، ا�\�هG)، ح�0ً� وراء 

  .">?R ه! ا�-F>) ا�_���) ، و$� أسَ�َ/>� 

   Eدة أ�! م�س��G� kٌج� �<��@ lحf" ،دتw�)*ه� و�ه! ا;خ�ى @> V5G� ا��ّي (N{�Gإّن م KX

N>� ا�G�یK ا�?ي واK<GX @��# ح?ی�) �	 ا;��Nي، ردw ا�(/(�دی	 إ�E ا�-�ّدة، وأ�K<�َf م�ًة أخ�ى @�E ا�

  .ا��(�ن 

وا�/�ـV ا�����) ا�Kp�G "! ا�(�ی0) @�ص() اdس%م ص�ب اdس�0�ری)، ا�/! ج�ء*# أ��Fؤه� أن ا;س+�ل   

ا��2Fي ���وم $� أ��ر @��>�، آ(� أن أ@�ادًا ه��pً) م	 ا�(\�ة وا��آ�Fن یfح��ن ��2ه�، "bرس< ا�����) 

ا��Nص وا��# @�E م�� آ! ی���O �-�\# إ�E اdس�0�ری)، وأ�fل ���(/(�دی	  أوام�R إ�E @(�و �	

هfی(ً) اس/bص�K</"b� V إ�E ا;��، وآ�ن "! ا��$V ���# م�Nوی) �	 أ�! س���ن ی�/| $��0ی	، وآ�ن 

�G� �\ًأرس< ج� �G" ��Gوأم� "! �(�ل إ"�ی ، �ًFًا و$�ی��N� 1��0ا�/(��د ا� �<Gص ی�Nأ�! ا� 	دة @_(�ن ��

 ���fا� 	� Aا �F@و ،�)@ 	� Aا �F@ #Nأ�! س�ح، وأرس< م 	� �Nس 	� Aا �F@.  

  R0# وأرض�@ Aص ، ورأى ا�����) @_(�ن رض! ا�F$ ی�ةfج 	�2ي ���وم ی/�? مFأن ا;س+�ل ا�

و��	 ، وه?R أول م�ة "! ا�/�ری. اdس%م! ی��� ا�fUو ����2F، مN� �ًG�+0�وا�#، "�Gر �fو $�Fص

(��(�	 �K ی(/+�ا tFX ا��2F م	 $F< "! $/�ٍل، وأم��هK ا�K�uN @(� آ�ن آ(� أس���0 م	 $F< ض�w آ< ا�

م��}�ة م	 ه?ا ا�K�" ،>�FG ی��}ْ� س���� @(�، *�ارس @_(�ن ا;م� م�N� D أص��2# وم\��ی#، 

  .وا$/D0 �2/(�) ه?R ا�(��}�ة، و;ول م�ٍة �>� ا�/�ری. م�%د ا��2Fی) اdس%م�) 

   	� Aا �F@ دة��G� خ�S kٍ�-� (ا����� Rw�ا�\�م، وأم 	�2 إ��>� م�b" ،ص�F$ وfU� (وی�N)� (أذن ا�����

سN� �	 أ�! س�ح م	 م��، وأ}VGF ا��G*�ن ا��Nرم/�ن @�E ا�-fی�ة، "�س/��(V، وو$VN ا���| 

  .ا�?ي "�ض# ا�(��(�ن، ه?ا ه� ا�����) ا�\�.، ا��_�� ا���2ء 

ه� س���� @_(�ن، ه< رأی/K خ���) �>?ا ا�2(�س، و�>?ا ا�/���b، و�>?ا ا�M�"�ع، وه?R  أی>� ا;خ�ة، ه?ا  

  .ا���Uة @�E اdس%م، وه?ا ا�/bدی1 ;@�اء اdس%م؟ 

  :م� د<b# /��ة ا�	e| %[jrو ��Jص 

  : ه?ا ا�fUو ا��2Fي �# $�w)، ه?R م	 د�F� >pMة ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، $���ا  

�ن س� /� رس�ل ا
 &.  �*� أ�8g�1، وه� &��دة �� ا��rم(، و�Jل ی�مً� �� دارY، ذات م�ة آ

 ،G8$م م� /�م1، وه� ی��ة وا��rاء، و/�� ا�.�� &��1 ا� yح �*  +*�م ا���م*.% �Jل، أي ار

م� ا�Eي أضG�8؟ ��0ل &��1 ا��rة ، ��1��L أم َ��ام �.( م��8ن، زو�� س� /� &��دة �� ا��rم(
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 َ/�ٌس ِمْ� ُأمBِ�� ُ&ِ�ُض�ا َ&eَ|ُ B��َاًة ِ�� َسِ��ِ# ا��1ِB َیْ�َآُ��َن َثَ�َ� َهEَا ا8ْ�َ�ِْ� ُمُ��ًآ� َ&َ�% اUَِس�Bِة: " وا���م

 )ُ�ْ0ُ�َ )ْ�َ�Jَ َل�Jَ �	َ�ُBَأی NGُ̀ Hَْ*َ�ِ.� ِمْ.ُ�ْ� َ�َ َ&� َی� َرُس�َل ا��1ِB اْدُع ا��1َB َأْن َی: َأْو ِمْ[َ# اْ�ُ	ُ��ِك َ&َ�% اUَِس�Bِة َی

 )ُ�ْ0ُ�َ )ْ�َ�Jَ Gُ8َ$ْاْس0َ�ْ�ََ� َوُهَ� َی Bَرْأَس1ُ َ�َ.�َم ُث� mََوَض Bَل َ/�ٌس ِمْ� : َ�َ�� ُث��Jَ 1ِ ؟Bَی� َرُس�َل ا�� Gَ�ُ8ِ$َْم� ُی

)ْ�َ�Jَ %�َوUَُل ِ�� ا�Jَ �	َ1ِ َآBاًة ِ�� َسِ��ِ# ا��eَ|ُ B��َ&َ ِ�ُض�ا&ُ ��ِB1َ َأْن : 0ُ�َْ�ُ(  ُأمB1ِ اْدُع ا��Bَی� َرُس�َل ا��

َأْ/ِ( ِمَ� اUَوBِ��َ� َ�َ�ِآَ�ْ( ُأمN َ�َ�اٍم ِ�ْ.ُ( ِم�8َ�َْن ا8ْ�َ�َْ� ِ�� َزَمِ� ُمَ*�ِوَیَ� rُ�َِ�َ&ْ( َ&ْ� : َیHَْ*َ�ِ.� ِمْ.ُ�ْ� �Jََل 

�ْ( ِمَ� ا8ْ�َ�ِْ� َ�َ�َ�َ�ْ( َ�َ2َ �َ��ِ ��َ�ِB�َدا . "  
  )أخ�ج# م��K "! ا���2|(

وه?R ا��ؤی� ا�/\�ت ��	 ا����2) "! ح��ة ا�F0!، و�K ی��ر$>N� K� إ�E ا��"�� ا;@�E، وآ���ا   

ی�u/0ون *bوی�>�، وی�F-Nن آ�l س��آ�Fن ا��2F م_< ا�(��ك @�E ا;س�ة؟ ح/E ج�ءت �fوة $�Fص، 

ا "�$>� آ��(��ك @�E أس�K<*w، و"! ه?R وآ��V س�K<0 س�0ً� آ��Fًة، وآ���  "�آ�Fا tFX ا��2F ;ول م�ة، 

ا�fUوة خ�ج @�Fدة �	 ا���مV، ومN# زوج/# رض! اA @0>(�، و*�F� VGG2ة ا�F0! ا���دق ا;م�	 

 D�2 مFآ1 ا��* E/ح kN* K� ن أم ح�امa" ،>��-و�>�ءه� ا� Dp$>� ا��ا�ة ص�F0وه�0 *�/�(< ا� ،�<�

د"V0 ه�0ك، وُ@�ف $�Fه� ا�+�ه� "�(� �N� ��س�F$ K اYخ�ی	، �G� م�*N� V� ا�/>�ء م�Nآ) $�Fص و

  .ا�(�أة ا����2)، $�Fه� إ�E اYن "! $�Fص 

ه?ا ه� س���� @_(�ن؛ أول جF>)، و��X! جF>)، و���X جF>)، ورا�D جF>)، وخ�مo جF>)، و;ول م�ة   

 Dw$ص، وو�F$ >/م��، واح 	%د ا�\�م، وم� 	ص م�F$ اfس%م�)، و�d�2ی) اFا� >w�� ة�ه�Nم.  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 ج�R وأ��R) : 8-1(ا��رس  -س���� @�! �	 أ�! }��1  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  11-10- 1993: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

���J% ا�]�jة مm ا�8: ؟ Oآ� �W/ا  

ه?ا اdم�م ا��/E ا�?ي آ�ن ، ;ول م	 س��ة ا�����) ا��ا�� @�! آ�م اA وج#مD ا��رس ا، أی>� ا;خ�ة  

أصUَ� َم	 Sم	 ��س�ل اA ص�E اA @��# وس�K ی�َم آ�ن �(�)، و$F< ا�>-�ة، �# مVٌF0 @/��، �# أٌب 

اس(# أ�� }��1 وجٌ� اس(# @F� ا�(+�1، وج(�ٌ< ��0 أن �lG و$�/�	 @0� ه?ی	 ا;��ی	 �>?ا اdم�م 

  .م�ذا *0N! آ�() ا��+�ة ا�/! ُ"ِ+� ا��0س @��>�؟ ، ا�-��<، ;��0 �� درس�0 ح��ة ه?ی	 ا;��ی	 ��ج���

">?ا ا;ب ا�-��< أ�� }��1 وا�� س���� @�! ح�0(� آ�ن @�E "�اش ا�(�ت أوص�هR?<� K ا��ص�)،   

�*�0 م	 آ_�ة ا�/�GN�، آ�l أن ا���dن ح�0(� *��� ���# *��ح �# ا�G�G2)؟ "�2، وا��uوا أی>� ا;خ�ة

وم	 آ_�ة ا��G< وا��Gل، وم	 آ_�ة ا�(\�%ت @��wت ص��ء "+�*�0، ">?ا ا;ب ا���یK، وه� @�E "�اش 

ه?ا ا��ج< �K *�ْ�# ، "أوص��K�uN/� K ه?ا ا�a" ،V�Fن "�# م�ض�ة ا��ب، و$�ام ا�k�N: " ی�Gل، ا�(�ت

�Nه�، "aن ص�) ا��حK مb�0ة "! ا;ج<، ا*�آ�ا ِصُ��ا أرح�م�K وG* M+" د@�ة، �< @�ش @�E ا��+�ة، 

K��F$ 	ون ِم�Gا� jأه� �G" !UFا�" ، K�uوا� ،K�uه� ا� !UF، ا��ه� *-�وز ا�2 !UFوان، ا��Nه� ا� !UFا�

  .�m(�ٌت آ(� *�N(�ن 

د@�V ، "ی� مN\� $�یk أج��Fا ا��ا@!، وأ@+�ا ا���a" ،>pن "�>(� ��َف ا���2ة، و��ف ا�((�ت"   

@���b " Kج1ْ، ُسb" V�zِ@ِ�، د@�V إ�E حG�Gٍ) ��صwFG* (ٍN<، د@�Vَ إ�E خ�ٍ� @(�N"�" Kٍ<، إ�E �!ء "

����+�ة رأى "/E ص�د$ً� أم�0ً� ی�@� ، "���ق ا�2�ی�، وأداء ا;م��)، أM وإ�! أوص��K �(2(ٍ� خ��ًا 

  .إ�E ا����، م� ج�ب @��# $�م# آ?�ً� $� 

واM Aِ ی�fیj اF " : A! @��# ا��%ة وا��%م ی�م ج�ءR ا��ح!ا����ة خ�ی-) $��V ��0، أی>� ا;خ�ة  

 Aا jیfی� 	� Aه�، "� ا�1 ا�pا�� E�@ 	�N*و*2(< ا��<، و ،l�5ي ا��G*و ،Kا��ح >�* jًا، إ��أ�

  " .أ��ًا 

أن "+�ة ه?R ا�(�أة س��()، وآ< واح� مK�0 �� رأى ، آ�V"�@ l ه?R ا�G�G2)؟ ا�-�اب أی>� ا;خ�ة  

F� ،ا��0س ���� ENا�-�ارح، ی� �F50ا�(\�@�، م �َF50ص�د$ً� أم�0ً�، م ،�ً)�G/م� �ً��� (U��� (ٍ{��

یK<2�0، ی�N	 ضK<��N، ی��G" !0UهK، یG�Oم �>K آ<w م� "! وسa" ،#Nّن أح�آK یb� K�2ن خ��� ا���ن 

Gی E��N*��2# وFس Aَ، وا���0، ;ّن ا�ی�b/ه?ا ا�\�ب ���/�"��، وا� E��/لس�� :  
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  FِإنB ا�EِBیَ� sََمُ.�ا َوَ&ِ	ُ��ا ا��8َ�ِ�Brِت ِإ/mُ�$ِ/ُ ��َ �B َأْ�َ� َمْ� َأْ�َ�َ� َ&َ	ً�>
  )30: س�رة ا��>l اYی) (

م� أردُت ح�	 ا*�?ُت ِم	 وا�� س���� @�! آ�م اA وج># وه� @K ا�F0!، وم	 أ��# @F� ، أی>� ا;خ�ة  

�l أن ا��+�ة ا����() *�/G! مD ح�p�G ا��ی	 ��Gء @��یً�؟ وأ�V أی>� ا�(+�1، وه� ج� ا�F0! إM ;ری�K آ

 jNم� "! وس w>ْم آ�ْم، و$�ا��ْ|، اْخُ ،Aأم� ا E�@ KG/اس ،(G�G2ا� R?ه t/0/�* أن jم���a� Kا;خ ا���ی

  .، ��o "! ا���ن إM اA ""�اM A ی�fیj اA أ��ًا " ، ���� ا�F\�ی)

  :	�ت �Eوی1 �����ع م8	  و��g أ�� +��z &.  ا�

  ({��F� م�ذا $�ل؟ $�ل ،Kوس� #��@ Aا Eص� Aرس�ل ا 	ً�ا @�Nج ���ل ا�0-��! س�bم� س�0@ :  

�� اْ�َ]َ�اِ�َ{ َوَ/" ِLْ/َْ�َ�َ� َو	ُآُ# اْ�َLْ/ََم َو�.َgْLَ�ْا  ُ�ُ*ْ/َ �ٍB��ِِه���َم َوُ/ِ��ء mُjَ0ْ اLَ�ْْرَ�َأیNَ�� اْ�َ	Gُ�ِ ُآ.Jَ �Bْ�ًم� َأْهَ# َ

�ِ*ْ/َ �B.1ُ ِإَ�ْ�َ.� َرُس�ً�� ِمB9َ ا��*َ�َ %B��َ Gَ�َِذ %�َ&َ �B.�ُ�َ Oَ�*ِB$ا� �B.ِم Nُآُ# ا0َ�ِْ�يLَْ�اَر َیHِ�ْ1ُ اJَ ْgِ1ُ�َ َو�ُف َ/َ

�َkْ/ََو Yُ َ�ُ*ْ/ََو Yُ َD��َ.ُ�ِ %�َ�*َ�َ 1ِBُؤَ/� ِمْ� ُدوِ/1ِ ِمْ� َوَأَم�َ/1ُ�َ َوَ&َ]�1ُ�َ َ�َ َ&�َ/� ِإَ�% ا����َs8ُْ� َو/َ  ُ�ُ*ْ/َ �B.َم� ُآ mَ

DO َ&ْ� اْ�َ	�8َِرِم ا�Hَ8ِ�َْرِة َواLَ�ْْوَث�ِن َوَأَمَ� ِ�rِْ ِق ا8َ�ِْ ی9ِ َوَأَداِء اLَ�َْم�َ/ِ� َوgَِ�ِ� ا��Bِ�ِ� َوُ�ْ�ِ� اHِ�َْ�اِر َواْ�َ�

�ْJََم�ِء َوَ/َ��َ/� َ&ْ� اْ�َ]َ�اِ�ِ{ َوD َوا� Yُ َ�ْ1َ َوBَوَأَمَ�َ/� َأْن َ/ْ*ُ�َ  ا�� �ِ.َrَ8ْ	ُ�ِْف اEْJَوِر َوَأْآِ# َم�ِل اْ�َ�ِ��ِ� َوNeِل ا�

ِْ̀�ُك ِ��oً�ْ(َ 1ِ َوَأَمَ�َ/� ِ���Brَ��ِة َوا�Beَآ�ِة َوا�Drَ��ِم �Jََل َ�َ* Bَد َ&1ِ�ْ�َ ُأُم�َر اRِ�ْْسَ��ِم َ� /ُ ��َ1ِ�ِ �B.َمsَو Yُ�.َJْB rَ 

ِْ̀�ْك ِ��oً�ْ(َ 1ِ َوB��َْمَ.� َم� B��ََم َ&َ�ْ� /ُ �ْ�َ�َ Yُ َ�ْ1َ َوBَء ِ�1ِ َ�َ*َ�ْ َ/� ا����َ.� َوَأْ�َ�ْ�َ.� َم� َأَ�#B َ�َ.� َوا�Yُ�.َ*ْ�َB َ&َ�% َم� َ

�َدِة اLَ�ْْوَث�ِن ِمْ� ِ&َ��َدِة ا��1ِB َوَأْن َ/ْ�B#8ِ�َ َم� ُآ.�B َ�َ*َ ا َ&َ�ْ�َ.� Jَْ�ُمَ.� َ�َ*BEُ��َ/� َ�َ]َ�ُ.�َ/� َ&ْ� ِدیِ.َ.� ِ�َ�ُ�دNوَ/� ِإَ�% ِ&َ�

�َ.� ِإَ�% َ�َ�ِ َك َ/ْ�N#8ِ�َ ِمْ� ا9ِbِ��َkَ�ْ َوَ�	Jَ �Bَ�ُ�وَ/� َوَ�َ�ُ	�َ/� َوَ)�N0ا َ&َ�ْ�َ.� َوَ��ُ��ا َ�ْ�َ.َ.� َوَ�ْ�َ� ِدیِ.َ.� 2ََ�ْ

�َ�اِرَك َوَرَ�ْ�َ/� َأْن َ�� ُ/Wَْ�َ� ِ&ْ.َ َك َوا2َْ�ْ�َ/�َك َ&َ�% َمْ� ِسَ�اَك َوَرِ ��ِ �.َ�ْ|ِ. "  
)R�0َسَ�َ() "! م� Oُأم 	َ@ْ �أخ�ج# أح((  

   !F0م� @�ف ا� ،Kآ�ی 	� Kآ�ی 	� Kآ�ی 	� Kٌ1ٌ @�ی�، آ�ی�� ،Dا�(+�م 	ا�(�2رم، @�ٌ) @ 	@ (ٌ�@

  .K�u@ 1ٍ ص�E اA @��# وس�K "! س%�/# ا�+�ه�ة إM آ<w م2/ٍ� @�ی� و��

أM وإ�! أوص��K �(2(ٍ� خ��ًا "�a# ا;م�	 "! $�یk وا���دق "! ا��Nب، وه� : " $�ل أ�� }��1  

ا�Fِ$َ 1�Gَ�# ، ;ن ا�?ي ج�ء ، "ا�-�مD ��< م� أوص��K �#، و$� ج�ء�� �bمٍ�، $�F# ا�-�0ن، وأ���R ا����ن 

، +��ٍ� ��GN<، م+��ٍ� �����، م+��ٍ� ����2# ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م م+��ٌ� ���+�ة، ج�ء�� �bمٍ� م

ه?ا ح�ل $�یk ح�0(� *�VwG د@�ة ا�F$ �<F�$ ،!F0< ه?R ا��@�ة، و����>� أ��� ه?R ا��@�ة، م��") أن *�ع 

Kهfَاده�، و ی��� ز@(�ؤه� م�اآ�وأج �<p��S 	ب وأه< " ، دی�Nا� j���Nص Eإ� �uأ� !�b�� Aا Kوای
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س $� أج���ا د@�*#، وص�$�ا آ�(/#، و@wu(�ا أم�R، "��ض �>K ا;}�اف وا�(�/��N5	 م	 ا��0

  " .�(�ات ا�(�ت، و���b! �# و$� م52/# ا��Nب وداده�، وأ@+/# $��ده� 

م� ه?ا ا�/s�F0؟ م� ه?ا اdدراك ا�N(��؟ م� ه?ا اMس/\��ف ��(�/FG<؟ �?�j ا����Nك ا�?ي M ی�Nف أحٌ�   

Aا #N"وج< ر wf@ Aإذا @�ف ا #F�� #��)و� #F�0� ا��0س E�@ زه� 	وخ�� م ،	���@ E�@أ Eإ� 

و�(���/# إ�E أس�< س�"��	، م	 ه� ص>�1ٌ؟ وم	 ه� �%ٌل؟ وم	 هK هMsء ا����2) ا���Gاء ا���Uر 

 K@ 1��{ أ�� �<��$ (G�)@ (ٌG�)@ ،(G�$د (ٌG�$د ،(U��� (U��� ٌت�)ا;رض؟ آ� !" 	��N5/آ���ا م� 	ا�?ی

��@ Aا Eص� !F0اش ا�(�تا��" E�@ وه� Kل أ�� ، # وس��Gوج>#، ی A@�! آ�م ا ���س� �وه� وا�

1��{ " : V���� (�G� �)Nو�� آ�ن "! ا� ،�Nس Mی# إ�ي �>�ی>/ M، و�ر� Mإ #��Fس �أح jی�� M Aوا

، KX وضE�@ #�0�@ D أه�# ا;$���	 واخ/�>K ��ص�ٍ) أخ�ى، "@0# ا�>fاهf، و��"VN @0# ا��واه! 

  " .وأ�/K ی� مN\� �0! ه��K أج��Fا م2(�ًا وص�$�R *���2ا و*���وا : " �>Kو$�ل 

   >GNه?ا آ%م ا� ،l��2دراك ا�dه?ا آ%م ا ،>GNه?ا آ%م أ�! }��1، ه?ا آ%م ا��+�ة، ه?ا آ%م ا�

  : ا��اج|، م� م	 ح�یٍ� ی\��! آ�Gل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

 " �ً�� 
  "أر���8 &0ً� أ) آ� 
 )�X;ورد "! ا(  

  :د&�ة ����ء 

@u(�ا ا��FN)، ص��ا ا��حK، ا*�آ�ا "*�"! أ�� }��1، و�V�G "! خ�ا}� س���� @�! آ�(�ت أ��#،   

، أي أ�# إذا آ�ن م	 ا�((�	 أن ی��ن ه�0ك مs�ٌ� "ا�UF!، أج��Fا ا��ا@!، آ���ا ص�د$�	، @�\�ا أم�0ء 

���GNن ا�a" ،>GNا� (ج�ح�� �ٌ�sن، وه�0ك م�)ی/�2ك آ(� ��ی >GNب رج�ح) ا��G@ ،�ًNی/�2آ�ن م 	

  : $�ل رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، ی/�2ك @�Gب ص�ق اdی(�ن

 " �ً�� 
  ".أر���8 &0ً� أ) آ� 
 )�X;ورد "! ا(  

"! أی�م ا��@�ة ا;و�E رأى أ�� }��K@ 1 ا�F0! ص�E اA @��# وس�K و�َ�R @��ً� ی��! خ��ً) وراء   

�@ Aًا، رس�ل ا�م2( DF*ا �$ 	ا�� ��Uأن ا�0# ا�� �<�" K�َNأول م�ة ی R?ه Vا��%ة وا��%م، وآ�� #�

R�ء وا��G�* 1ص%*# ذه K*م���ً�، و�(� أ R��Fی Rو$�ل �# "! ، وم� اض+�ب ا�+�< ح�0(� رأى أ��

ل ا;ب؟ $�ل م�ذا $�، "ی� أ�G� Vِ� SمA�� Vُ0 و��س��#، وص�$Vُ م� ج�ء �# وا*NF/# : " ص�احٍ) و�FXت

  " .أم� إ�# M ی�@�ك إM إ�E خ�� "f�bم# : " أ�� }��1
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"(� أروع ا;ب "! أی�م�0 ه?R إذا @�K أن ا�0# ا�/K�@ o�-)� �2، وأخ? @	 أس/�ٍذ م��Xق ��N(#، وأن   

إ�E }�ی� ا���Nف، إ�E }�ی� ا���ق ، إ�E }�ی� �� ، ه?ا ا�M	 س�j }�یGً� ی�GدR إ�E ا��%ح

�{ Eإ� ،��F0#ا��M ل�Gخ<، م� أروع ا;ب ا�?ي ی�ی� *�2ی� ا� : K��N/ا ا�?<" ،o�-)م ه?ا ا�fی� �0! أ�

 �Nً�)�0 ج� Kوا�/�ج�# ا����.  

ی� أی>� ا��Yء إ�! ��\/�� @-F! ح�0(� أرى أ�ً� راج| ا�GN< إن رأى ا�$ #0� �fم م-�K�@ o، أو ا*DF أه<   

�G/أن ی jا��2 أ$�م @��# ا����0، �(�ذا؟ أی�ض� 	م j0ا� >G/0أن ی jم/�ه�ت ا�5%ل؟ أی�ض� !" j01 ا�

  .م��ٍن إM م��ن M ی�ض! اwf@ A وج<، وأن ی��ح1 ر"�Gء ا���ء، ه< أ�V راٍض @0# إذًا؟ 

م�ًة ���X) رأى أ�� }��1 ا�0# ی��!، "G� رأى ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ی��! و$� و$l @�ٌ! آ�م   

�0ح ا�	 ِصْ< ج: " �Nٍ� و��R ج��Nًا "�0داR، ح/E إذا ا$/�ب م0# $�ل �# اA وج># @�E ی(�0#، و�(| م	 �

 Rی��ر 	@ O>وص ،j)@. "  

 Eى إ��اه/ �ء، "�;ب ا�?ي ی�ى ا�0# $��¡� Hٌ��� ه?ا درٌس ،Rی��ر 	@ Vی(�0#، وأ� 	أي إن @���� @

2�ث، یUF0! أن ی(/�� $�F# س�اء ا���F< یUF0! أن ی��ح "�حً� M یG�wر �_(	، یUF0! أن ی�F/U �>?ا ا�

س�ورًا، و�� أن أ�ً� @�ف م��� ا�0# ا�(>/�ي ;درك أ�# ح�ز ��ف ا����� واYخ�ة ، �?�j ورد "! 

 lی� ا�\�ی�ا�2  

ََ̀� �Jَ )ْ�َ�Jََل َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�ّ� bِ�&َ �ْ&َ " :�ِ�ِْمْ� َآ #ُ�ُBَم� َأَآَ# ا�� zَ�َ+َْأ Bَوَ�َ  ِإن B1ِ َوِإن

�ِ# ِمْ� َآْ�1ِ�ِ ُBا��. "  
)R�0م� !" (\p�@ 	@ �)أخ�ج# أح(  

  : م�OJ أ�� +��z م� ردة �*# �Jی{ &�% ��2 م8	  

"��b }��1 وا�� س���� @�! آ�م اA وج># ح�w�F* �)0	 �# أن م2(�ًا ص�E اA @��# وس�K ص�دٌق، وح�0(�   

م2(�ًا ص�E اA @��# وس�K أن یwl�ُ @	 د@�*# �z% ی��# �S>) ج�ؤوR ی+��Fن م0# أن یD0G ا�	 أخ�# 

إن �j "��0 س0ً� و��"ً� وم�f0ً) ، وإ�� $� اس/0>��0ك م	 ا�	 : " $�یk وی��# أح%م>�، $���ا �# ی� أ�� }��1

�w# @�0، أخ�K�" j *0># @�0، وإ�� E�@ �F�� M ه?ا م	 �/�0p��S K، و@��S 1>/�0، و*���# a" ،�0/<�Sم� أن *ُ�

 	�Gا���ی �م�0 أح j�<ی E/ض"أو ��0ز�# وإی�ك، ح�Nأخ�# ه?ا ا� 	ا� E�@ ل $��/# ، ، "�(� @�ض�$

  : ا�\>��ة

وا
 ی� &� �� وض*�ا ا�`	' �� ی	�.� وا�0	� �� ی��ري م� ��آ( هEا اUم� ��% یY��W ا
 أو " 

  ".أه�G دو/1 
 )�X;ورد "! ا(  
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  F0رة ا�/! $��>� ا��FNا� R?ه 	�� tpن ا�0(�ذج ا��اYأ، ا�F)ا� E�@ ت�F_0! ا�N* !ة، وه�رٌة خ���F@ !ه !

��� ی�2F @	 م���2#، ی/��wن أ�l ��ٍن و��ن، وی�O�U آ%م# @\�ات ا�(�ات، ��	 ا��ج< ، ا��0س

ا�?ي یbخ? �(-�مD ا���Gب ه� رج< ا�(F�أ، "aم� أن *��ن ص�ح1 م��2ٍ) أو ص�ح1 مF�أ، وا���dن 

E�@ V��_ا��%ة وا��%م ا� #��@ !F0ا� lُ$م� l$�)ورج��)، وه?ا ا� (��%G@ #�" #p�Fم :  

وا
 ی� &� �� وض*�ا ا�`	' �� ی	�.� وا�0	� �� ی��ري م� ��آ( هEا اUم� ��% یY��W ا
 أو " 

  ".أه�G دو/1 
 )�X;ورد "! ا(  

وآ�ن م� أ)  ا�Eی� �	�ا ا�.�� ، "ی� ا�� أ�2 ا�*# م� � ا �G، واِ
 �� ی��rا إ��0@:  " G�pٍ? $�ل  

  .�g% ا
 &��1 وس�� 

ذات م�ٍة رأى ا�.��B آe� �ً��oی.ً�، ��B�8ى اUم�، �*�� أن �Jی`ً� s  Jذ�1، و���y( �� إی�0ع اUذى �1،   

�.�� م� ��رY ��مً� س�]1 ��	�.1، م�j�Lً� ذراع ا�.�� ����رY، ��% إذا وOJ &�% ا�Eی� sذو�g ،Yح 

  ".�Eي ی�م� �1 م8	�J �o�  ٌم م.�� أ�ٌ  H��&U.1 ���]� وا: " ����

  :اUذى ا�Eي /��1 ا��س�ل �*  و��ة &	1 

وح�K@ !"�* �)0 ا�F0! أ�� }��VU��� 1 $�یk "! إی?اء ا�F0!، و���V م0# أ�� ا��0<، و�N�ه� آ�ن   

  : ، $�ل م�ًة @	 ا�	 أخ�#وآ�ن أ�� }��1ٍ ��@�ًا أریF�F� �ًFً�، اdس�اء وا�(�Nاج م�2ً� �-�اح�ت ا�(�ض!

  � ی.� و < ی*.% ��0ل اU��+ـ#       �0  &�	�ا أن ا�..� < م�ــEٌّب

  ی�ا�� إ��ً� ��' &.y� 1ــ��#        ���ٌ� ر)�ٌ  &�دٌل |�� +�bـٌ{

 1��  ث	�ل ا����م% &r	� ��رامـ#    وأ��� ُی���0َ% ا�y	�م ��

  Aا Eص� !F0ا� E�@ 	ة ا�(\�آ�b{ت و�ح�0(� ا�/�<G2/م�*# ی� �N� (ً�2* #)N� #wوج Kل،  @��# وس��$ :  

 " z��+ ��أآ�ه1 ��% م�ت أ �ًo�( }ٌی�J �.م )��/ م�. "  
 )�X;ورد "! ا(  

  :J$% ا
 �� س.�1 ا���/�� أن ی��ن ��.�r س��ً� 

خ�رج  ا�G�G2) آ�ن أ�� }��1 ا��0� ا���رج!، وآ��V ا����ة خ�ی-) ا��0� ا��اخ�!، ا���dن �# ح��ة  

 	ْNَ" ،�<وجf� (0�Nن م�)�N* �)ًا �# وس�0ً�، وا�(�أة آ�س0 Vوج/# آ��f" ،V�Fو�# ح��ة داخ< ا� ،V�Fا�

  : َ@Fِْ� ا��wِ# ْ�ِ	 َ@ْ(ِ�و ْ�ِ	 ا�Nَ�ِْص َأنw َرُس�َل ا��wِ# َص�Ew ا��wُ# َ@َ�ْ�ِ# َوَس�Kَw َ$�َل

  " .�ِع ا� Nْ/َ�� اْ�َ	ْ�َأُة ا�8َ�ِ�Brُ� ِإنB ا� Nْ/َ�� ُآ�Bَ�� َمَ��ٌع َو2َْ�ُ� َمَ�" 
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  )أخ�ج# ا�@ !p��0	 F@� اA �	 @(�و �	 ا��Nص "! س#00 (

ا�(�أة س�	، ا���dن أح���ً� إذا و"�O "! زواج#، وحf� !َuِوجٍ) ص��2ٍ) مsمl��* �)��" ،(ً0 و*#��0   

  .ور@�ی/>� وص�Fه� ورض�ه� ������� ، MSم ا�N(< ��ه/(�م>�

أن أ@�� *G��Nً� د$�Gً�، اwf@ A وج< ح�0(� یF@ ��0�ًا M یR��0 �% س1F، یb� R��0س�Fٍب  "bری�  

  : أرض�)، @0�م� ی�Gل ر�f@ �0 وج<

  FِإنB ا��1َB ُیَ اmُ�ِ َ&ِ� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا ِإنB ا��1َB َ�� ُیNz8ِ ُآ#B�2َ Bاٍن َآُ]�ٍر>
  )38: س�رة ا�t2 اYی) ( 

>K إ���ً�� یj"�N ح� ا�a" ،("�N)ْن ���jَ أ@�اؤك ���ء ی>1ّ ���ا"j0@ D، وه� M ی�ري أن آ�l؟ �bْن ی�  

  : اA س��2F# و*E��N و$Vw ه?ا ا��"�ع، وأ�>(# ه?ا ا��"�ع و$�wر ه?ا ا��"�ع، وأْ�-#2 

  ٍن َآُ]�ٍر >FِإنB ا��1َB ُیَ اmُ�ِ َ&ِ� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا ِإنB ا��1َB َ�� ُیNz8ِ ُآ#B�2َ Bا
  )38: س�رة ا�t2 اYی) ( 

   �ً��Fأس >Nًا ج�F@ وإذا أراد أن ی�?ل ،j�?� (ًأرض� �ً��Fأس >Nوج< إذا أراد أن ی��0ك ج wf@ Aوإّن ا

أرض�ً) ��?�M#، واwf@ A وج< ه� م�1F ا;س�Fب، وه� خ��� ا;س�Fب، ��	 ���R و*bدیF# و�+\# 

  : �# ا��%ة وا��%می/Kّ و"� أس�Fٍب أرض�)، "��Gل @�

 " z��+ ��أآ�ه1 ��% م�ت أ �ًo�( }ٌی�J �.م )��/ م�. "  
 )�X;ورد "! ا(  

  : و$�ل م�ًة ی��}N� #F� م�*#   

  " .ی� &� م� أس�ع م� و� ت �0 ك " 
 )�X;ورد "! ا(  

  ."G� آ�ن �# دور آ��F "! ح(�ی) ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م   

�� z�j	ه� &�  ا�sم.�م1  ا��ؤی� ا��� ر:  

وX() أمٌ� Sخ�، "-�� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م @F� ا�(+�1 �# $�ٌ) م\>�رٌة أیs* ،�ً5آO� س%م)   

$�ل ، "+�ة p��S# وأج�ادG" ،R� أخ�ج ا�G<�F! "! دpM< ا��F0ة @	 @�! �	 أ�! }��1 رض! اA @0# $�ل

وم� }�F)؟ "?ه0@ 1!، "�(� : $�F� ،V)اح�� }: "�Gل، إ�! �Kp�0 "! ا�2-� إذ أ*��! Sت: " @F� ا�(+�1

M : وم� زمfم؟ $�ل: "V�G، اح�� زمfم: "�Gل، آ�ن م	 ا�U� رجVN إ�E مV)0" !N-5 �# "-�ء�!

، ودل @�E م�ضN>�، "�(� أ��ن �# ��b>�: $�ل، *f0ف وM *?م، *�G! ا�t�-2 ا;@Ku @0� $�ی) ا�0(<

� o�� ا�0# ا��2رث #Nل وم�N)� ا�ق ��ص ���2 و@�ف أن $" R��� ?zی�م #."  
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وم� آ�د ی+�D ا�0>�ر ح/E ذه�F ی�Uص�ن "! ا;رض �(�Nو�>(�، "/�-�ت م��R ا�DF0 ا�(�Fرك ا�����،   

وم�ض�ع زمfم م�ض�ع ی��V ، ا�?ي ه�Rbw اA س��2F# و*E��N ����ن ُسGً�� �2-�ج ��V اA ا��2ام

 !��* M (آ<� ا;م+�ر ا�/! *>+< �(�) وح�ا�! م� ،�u0ا� Aا Mإ K�Nی Mو ،DF0م��در ه?ا ا� O�)�

DF0م��در ه?ا ا� ،DF0ووراء أي ، و@�وق ه?ا ا� ،K��$أي إ V2*أي م��ن، و !" DF0وم�/�د@�ت ه?ا ا�

جF<، وه?ا M ی�N(# إM اA، ��	 ا�?ي *�N(��# ج(�Nً�، م>(� آ_� ا�2-�ج ">K ج(�Nً� ی\���ن م	 م�ء 

-�ج إذا *�ج>�ا إ�E ا�(�ی0) ا�(�0رة ی\���ن م	 م�ء زمfم، "�<� زمfم، و�# }KٌN خ�ص، ح/E إن ا�2

 #�G0� (���)ة ا���Fم ������رات ا��fزم DF� 	م >G0* ه�0ك R��)ا�.  

وآ�ن $� "ّ-� "! @>� س���� إ��اه�K @��# ، "-� ا�F@ !F0� ا�(+�1 ه� ا�?ي ح�� ��z زمfم �N� أن ُردم  

  .ا��%م 

  أ��ه� ��.	� أراد ه م ا��*�� ؟ &�م ی ل م�OJ &�  ا�	z�j م� 

  : ا�2ََ�ث ا�\>�� ا�?ي *�N(��# ج(�Nً� ">� ح�دX) ا���<، $�ل اfّ@ A وج<  

* َوَأْرَسَ# َ&َ�ْ�ِ�ْ� َ+ْ��ًا َأَ��ِ��َ# * َأَ�ْ� َیHَْ*ْ# َآْ�َ ُهْ� ِ�� َ�ْ$ِ��ٍ# *Fَأَ�ْ� َ�َ� َآOَ�ْ َ�َ*َ# َر��8َgْLَ�ِ GَNِب اْ�ِ]�ِ# 

�ْ�ِم�ِ�ْ�َ  #ٍ�DHَرٍة ِمْ� ِس�Hَ8ِ�ِ *< ُآ�ٍلLَْم Oٍrْ*ََآ �ْ�ُ�َ*َHَ�َ  
  )  5-1: س�رة ا���< اYی) ( 

   Eإ� kی�$ V@f"وم/#، و�G)� kٍی�G� ($�{ M 1-� kٍوج�ء "! ج� ،(FNم ا���ا أ��ه) م�) ��>f� �G"

fاحb" ،lم�هK ���>� وز@�(>� @F� ا�(+��b�* 1# ا��أي، و$� أدرك @-f $�م# @	 م-��>) ا�-�k ا�

أن ی2(��ا ���ءهK وأ}���>K وم/�@>K وی�Uدروا م�) إ��U� Eف ا�-�Fل، *�رآ�	 ا��F� ا��2ام م�ی0ً) 

 E�@ ي�/N�� Kل وراءه�F-أن ی/��ر ا� K2/G)ا� k�-ح�اس/>�، أم� إذا ح�ول ا� V�Fرب� ا� E��/م�/�حً) ی

وا�(�$l ��ُ�# و$�# م	 أ��ه) @0�م�  أ@�اض>G���" K+�ا ج(�Nً� ص�@F$ E< أن ُ*َ(wo أ@�اض>K ���ء،

}�1 أن ی/2�wث إ�E ز@�K $�یk، "?ه1 إ��# @F� ا�(+�1، وه�0 أ�E�@ EG م��مN# آ�(/# ا�(�Xbرة، 

أّم� ا�d< ">! �!، وأم� ا�V�F "�# رٌب : أم� *�\E أن ی>�م ه?ا ا�V�F؟ $�ل: " ح�	 س�b# @	 إ�ٍ< �#، $�ل

  " .ی2(�# 

�*# @�E ا�(��(�	، و���*# @�E ه?ا ا��ی	، و��	 ُأ}(z	 آ< ی�oٍp، وآ< وإ�! ;ج< "! ا�(sم	 ��  

ضlِ�N ا�o�0، وآ< م	 وهV0 $�*#، وآ< م	 ضV�N ���# أن �>?ا ا��ی	 ر�ً� ی2(�# ، وأن اdس%م دی	 

اA، وأن ه?ا ا��ی	 آ��+�د ا�\�م.، ی�(� أم�م آ<O ا�(��p� ا�/! *U/F! أن *>�م#، M یs)�� !UF0م	 أن 

  : $�ل *b� ،E��Nسی
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�َ# َمَ*1ُ ِر��N�Dَن َآِ[�ٌ� َ�َ	� َوَهُ.�ا ِ�َ	� َأ�gََ�ُ�ْ� ِ�� َسِ��ِ# ا��1ِB َوَم� َضُ*ُ]َ�Jَ ���ِ/َ �ِْم �ْDیLََوَآF ا َوَم� اْسَ�َ��ُ/�ا�

  َوا��1ُB ُیNz8ِ ا��Brِ�ِ�یَ�>
  )  146: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

واA �� آ��V أ@�اد ج��ش ا��وم أض�Nف م� ه! @��# ��S K# : " �ن ی�Gلأ�# آ، ُی�وى @	 س���� خ���  

 1+N� !وة "�س�0! أن *��ب ح)�sء ، "�>�، ��0# یMsه E�@ R��0س� Aأن ا 	�Gا�� K�@ K�Nی #�;

ج(��0N)" ،�ًNی�ت ا�(sم	 ا����N) م>() ج�ًا "! إی(��#، أ�V مD خ��� ا���ن، أ���N* ?O�0* V(�ت خ��� 

، أ�V "! م�ض�ة رب ا���N(�	، واAُ س��2F# و*M E��N ی/��j��N" ، j0@ E أن *F?ل ا�(�/+�ع ا���ن

E��N* ��2#، $�لFس A ض ا;م�O��* KX ،ا�(/�ح :  

  Fَوَأِ& Nوا َ�ُ�ْ� َم� اْسjَ�َْ*ُ�ْ� ِمْ� B�Jٍُة>
  )60: س�رة ا;���ل اYی) ( 

���dن ح�0(� یF?ل $��رى ج>�R ی/��E اA م� �G! @��# م	 و�K ی+�1 أن *N��وا �>K ا��Gة ا���"�)، وا  

 E��N*��2# وFس #)Oم��" �ٍG�.  

، ح�0(� @�F@ K� ا�(+�1 خ+�رة ا;م� و@fم أ��ه) @�E ه�م ا��FN)، *�ج# إ�V�� E اA ا��2ام "�رًا  

إن ا�(�ء ی(D0 رح�# ا��>K : " وأخ? �G�2/! ��ب ا��FN) و��جE اA س��2F# و*E��N "! إی(�ٍن @-�1، و$�ل

 j� ا�مٌ� م� �b" �0/FNوآ K<رآ�* V0إن آ ،jِرح�� D0م�". "  

ا��>K هMsء : " وی�Gل، آ�ن @F� ا�(+�1 إذا أم��V ا��(�ُء ا�(+َ� آ�ن ی�5ع إ�E اfّ@ A وج<  

ه?ا ، "@�F�ك، وأ��0ء @�F�ك، و$� �fل ��0 م� *�ى، "bَْذه1 @�0 ا�-�ب، واp/�0 ���(+� وا���1 

  .$l م	 @F� ا�(+�1 د��< ا��+�ة ا���"�) ا��G0) ا�/! ���N* Kه� ا�\�ا1p ا�(�

  م� هYE ا��`�ى ا��� هeت ا���ن +��ً� ود�2( &�% ��اد &�  ا�	z�j س�ورًا ؟ 

ح��O\�ُ �)0 �(��� ا�F0! ح���R م)2� �	 F@� اA ص�E ، و@F� ا�(+�1 ه?ا ج� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م  

�S E�@و #��@ Aا Eح�� ص� ،(FNا�� Eوذه1 م��@ً� �# إ� Rر�"�ق ذرا@�# وص �ا���� >)ح ،Kوس� #

  : ی�Gل، ص%ة ا�\�� وراح

  هEا ا��yم ا�zD�j اUرداِن       ا�8	  
 ا�Eي أ&�j/ــــ�


 ذي اUرآـ�ِن    J  س�د �� ا�	�  &�% ا��y	�ِن�� YE�&أ  

  ح/E أراHَ��� R ا���0Fِن  

ی� أ�� }��1 : " وه� وا�� س���� @�! ، ج� ا�F0!، أ�# $�ل ;�! }��K@ 1 ا�F0!، -�وم(� ی�Xs @	 ه?ا ا�  

  ". س���ن 0�M! ه?ا �bٌن "�ح�u#، وM *�ع م��وهً� یِ�< إ��# 
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  :م� م*�/� هYE اuی� 

ه?R ا�(�ا$l ا�/! و$�>� أ�� }��1 وو$�>� @F� ا�(+�1 م	 ح���R س���� م2(ٍ� ص�E اA ، أی>� ا;خ�ة  

  : وس�K، *�ل @�E أن ا��+�ة ا����() *�/G! مD ه?ا ا��ی	 ا�l�02، وا����< $�ل اfّ@ A وج<@��# 

<1ِBا�� :ِ�ْkَ�ِ #َی ِ�ْ�  JِLَ�َFْ� َوْ�D ��ِ Gَ�َیِ� َ�ِ.�]ً� jْ�َِ�َة ا��1ِB ا�jَ�َ ��ِBَ� ا�.�Bَس َ&َ�ْ�َ�� َ�� َ
  ) 30: س�رة ا��وم اYی) ( 

  : $�ل *E��N، اA س��2F# و*E��N یbم��� أن �K�G وج�ه�0 أن، م	 م��N! ه?R اYی)  

  JِLَ�َFْ� َوْ�D ��ِ Gَ�َیِ� َ�ِ.�]ً�>
  ) 30: س�رة ا��وم اYی) ( 

"a$�م) ا��ج# أ@�E درج�ت اMه/(�م، أح���ً� ی��ن أم�م ا���dن @�wاد، وه?ا ا�N�اد ی�F0 ��+�، آ(��Gس   

*��ع ضa" ،#+Uذا أراد أن یo�G ضU+# *��د @�R�0 *��ج�ن م	 ا��U5 م_ً%، "����dن $�� ج�ًا @�E ار

�U5ا� (F�� ب ���ى�GNا� Eإ� �u0وی ،�)<م2-�ی ،E0N)" ،ن���dاه/(�م ا E�@ ل�ی �u0)ا ا�?<" :  

  JِLَ�َFْ� َوْ�D ��ِ Gَ�َیِ� َ�ِ.�]ً�>
  ) 30: س�رة ا��وم اYی) ( 

  G* أن ،R��U� �ًإ��#، آ�ره %ًpح��0ً� أي م� E0Nٍر ص�دق، م�N\� ،H��� ح��0ً�؛ ��ه/(�ٍم 	ی��� j<وج K�

ه! ���>� "+�ة اA ا�/! "+� ا��0س @��>�، "/+��ُ� ا�o�0 مD أح��م ا��ی	 *+��ٌ� : ��2ٍص آ��F، $�ل

@-�1، *+��� *�م، وا���dن ح�0(� ی>/�ي إ�E اA ی-� ���# $� ا}(Vْ�b، وا�+(0��b) سFF>� أن ا���dن 

ص��ر ��*z)، وح�� آ_��ة، ، ?ي ُأ@ّ� �>�، "/��ر س��رة *(\! "! }�ی� و@�س�j "! ا�+�ی� ا�

�wFN)ا�+�ی� ا� Eإ� V�G/أم� إذا ا� ،�<-/" ،(G�)@ ل، ورم�ل�G* : ا����رة، ه?ا ا�+�ی� R?<� ه?ا ا�+�ی�

م�(K خ���ً� �>?R ا�(�آF)، *0+�� ا����رة @�E ا�+�ی� ا�(FN� ���@ٍ)، وه�وٍء، وراحٍ)، وص�ٍت 

�lٍ، واس/�Gاٍر "! أج>f*>�، و@�م اض+�اٍب ��2آ�*>�، أّم� إذا س��V ه?R ا�(�آF) }�یGً� و@�ًة "aن �+

 �</N�F{ Dا�+�ی� */�0$� م R?ه.  

وا�(sم	 ح�0(� ی�/E�@ K�G أم� اA ی-� ���#، وی-� أن ���# $� ا}(V�b و$�F# $� اس/�اح ، أي إن آ<   

آ�ُت أ}�� س�Nدًة، ا���| : ی�Gل �j، ا���N�ة ا�/! *�V *��/# إذا ذآ� ا���@�ت، أخ م	 أخ�ا��0 ا���ام

مD اA راDp ج�ًا، ا�/��) إ�E اA م�N�ة، ا5�M(�م إ�E أه< ا��2 ه� ا���Nدة آ��>�، أن ی\�N ا���dن أ�# 

  .و@�E ا�(t<0 ا���2|، ">?ا ��Nر ی�N���� �F0دة ا���Fى ، @�E ا�+�ی� ا���2|
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  ���r ؟م� ا�� ف م� ه���� ا�0

  	�/�Gا� 	ه�*� 	أردت م j�?�" ، أردت ،R�وج !F0ا� �K@ �)ا�(+�1 وه �F@ (�$أ�! }��1 و (�$

م0>(� أن ا���dن ��GN# ا�(l�0 و��+�*# ا����() ی�/G! مD ا��ی	 ا��GیK ا�?ي ه� "! حG�G/# @%ٌج 

  : "! ا��N<، $�ل *o�0�� E��N و���ٌء �>�، و"! ا�S�Gن ا���یK ورد ا�\��ء @�ة م�ات، أج��م�0 ���ؤه�

  1ِ��ِF ِ)َ]�ٌء ِ��.�Bِس>
  )69: س�رة ا�20< اYی) ( 

  : $�ل *E��N، و���س�0 ���ؤه� ا�S�Gن  

  Fَوُ/َ.Deُل ِمَ� اsَ�ْ0ُ�ِْن َم� ُهَ� ِ)َ]�ٌء َوَرْ�َ	ٌ� ِ�ْ�ُ	ْ�ِمِ.�َ�>
  ) 82: س�رة اdس�اء اYی) ( 

  :م� أ�Jال س� /� &�� �� أ�� +��z و��	1 

�� @�! آ�م اA وج>#، وه� م	 ا����2) ا�(�م�$�	 آ�ن ا�	 @K ا�F0! ص�E اA @��# وس�K، وآ�ن س��  

�>?ا ا��/E م�/K�u@ >ٌFG، ;ن : "/E ی�"Nً�، وأ�� ح�0(� أرى "/E س�j }�ی� اdی(�ن، أ$�ل "! ���!

�* K� ($�2ایٌ) م�� #� 	�* K� 	س.، وم�/* K�Gداد وا�f* �0@�تGوا� Kى ی/�اآ�ا�> ���یٌ) م\�$)، س��<� #� 	

@�! �# أ$�ال وه! "! أ@�E درج�ت ا��2()، ح�0(� آ�0 "! ا�-�مN) @�(��� أن أ@�E آ%ٍم @�E اd}%ق 

�N� آ%م ا�F0! ص�E اA @��# وس�K ه� آ%م اdم�م @�ٍ! آ�م اA وج>#، ُأو*! "��حً) م� �N�ه� 

ی� 0�ُ! ا�K�N خ�ٌ� م	 ا�(�ل ;ن ا�K�N ی�2سj وأ�V  : ""��ح)، ُأو*! �%�ً) م� �N�ه� �%�)، آ�ن ی�Gل

*�2س ا�(�ل، وا�(�ل *�G0# ا�G�0) وا�K�N یfآ� @�E ا���dق، م�ت ُخwfان ا�(�ل وهK أح��ء، وا��N(�ء 

  " .��$�ن م� �G! ا��ه�، أ@���>K م��Gدة وأم_��>K "! ا���Gب م�ج�دة 

أه��# "G� �GN :# أّن اA أآ�م م2(�ًا أم أه��#؟ "aن $�ل "��m�� �ْu0ٌ� �: " وم	 أ$�ل ه?ا اdم�م ا�-��<  

  " . أآ�م#، "�G� أه�ن ���R ح�� أ@+�R ا����� : آ?ب، وإن $�ل

ی� �0! م� خ�ٌ� �N�R ا��0ر ����، وم� �ٌ� �N�R ا�-0) �\� ، وآ< �Kٍ�N : " وم	 أ$�ل ه?ا اdم�م ا�-��<  

  ."دون ا�-0) م�G2ر، وآ< �%ٍء دون ا��0ر @�"�) 

@��Kٌ م�/N(ٌ< @�(#، وج�هٌ< M ی�/l�0 : ِ$�ام ا��ی	 وا����� أر�N) رج�ل: وم	 أ$�ال ه?ا اdم�م ا�-��<  

أن ی/K�N، و�M !ٌ0 ی�F< �(��#، و"M �ٌ�G یS D�Fخ�*# �����a" ،Rذا ض�Dw ا�K��N @�(# اس/l�0 ا�-�ه< أن 

R��� ����� #*خ�S ��G0! �(��# ��ع ا��Uوإذا ��< ا� ،K�N/ی . "  
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�# أ$�ال راNp) ج�ًا ی/2�ث "�>� @	 اfّ@ A وج<، و@	 رس�ل اA ص�E اA @��# وس�K ، وآ�ن آ(�   

 !�ِNَ�ِ Kwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ #ُwا�� Ewَص� #ِwَل َرُس�ُل ا���$َ ،K�Nل @��# ا��%ة وا��%م "! ا��5< وا��$ :  

 " Gَ.َْوَأَ/� ِم �D.َأْ/َ( ِم. "  
  )��Fاء �	 @�زبم/�� @��# @	 ا(

  :م��/� ا��8r�� ا���ام &.  ا
 ورس��1 

   ،lی�ص M �ًFح K<F2� ،ا��%ة وا��%م #��@ Aوج< �12 آ< أص�2ب رس�ل ا fّ@ A >5وا�� 	و�2

  : َ$�َل َرُس�ُل ا��wِ# َص�Ew ا��wُ# َ@َ�ْ�ِ# َوَس�ْNَ" ،Kَw	 Fْ@َِ� ا��wِ# ْ�ِ	 ُمw�Uٍَ< اْ�ُ(O!�ِfَ َ$�َل

 "yَ�َْأ �$ِyْ�ُ�ِ�َ �ْ�ُ$َyَ�َْوَمْ� َأ �ْ�ُB��ََأ �D�8ُ�ِ�َ �ْ�ُB��َْ� َأ	وُهْ� َ|َ�ًض� َ�ْ*ِ ي َ�َEُkِB��َ ��َ ��ِ�8َgَْوَمْ� َأ �ْ�ُ$َ

 YُEَ2ُLَْأْن َی Gَ(َ1َ َأْوBَذى ا��s �ْ1َ َوَمBَذى ا��s  ْ0َ�َ �/َِذاs �َْذاِ/� َوَمs  ْ0َ�َ �َْذاُهs. "  
  ) # ا�/�م?ي "! س00# وأح(� "! م�0�Rأخ�ج(

  : َی�Gُُل، َآ�َن اْ�ُ	 ُ@َ(َ�، وَ@ْ	 ُ�َ�ْ�ِ� ْ�ِ	 ُذْ@ُ��ٍق َ$�َل  

�ُ���Nا َأ�8َgَْب ُم8َ	B�gَ  ٍB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َ�َ�ُ	�0َُم َأَ�ِ ِهْ� َس�َ&ً� 2َْ�ٌ� ِمْ� َ&َ	ِ# َأَ�ِ ُآ" َ ��َ Yُ�َ	ْ&ُ �ْ."  
  )م�ج# ���� �	 ذ@��ق "! س00# أخ�ج# ا�	(

  

   Aأص�2ب رس�ل ا 	ث @�وی/2 ��f0م�0 أن ی �احٍ�� !UF0ی M ،Kا���ی !F0ا�-��<، ا� !F0إآ�امً� �>?ا ا�

@��# ا��%ة وا��%م آ%مً� M ی��� �>K، ه?ا ��o م	 ا;دب مD رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م "! 

  �!ء، 

yَ1ِ ْ�ِ� ُمBَل�َ*ْ� َ&ْ�ِ  ا���Jَ #ٍB[ ،�َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ 1ِBَل َرُس�ُل ا���Jَ " : 1َB1َ ا��B�8َِ�� ا��gْ1َ ِ�� َأB1َ ا��Bا��

��EُkِBوُهْ� َ|َ�ًض� َ�ْ*ِ ي َ�َ	ْ� َأ�D�8ُ�ِ�َ �ْ�ُB��َ َأB��َُ�ْ� َوَمْ� َأْ�yْ�ُ�ِ�َ �ْ�ُ$َyَِ$� َأَ ��َ ��ِ�8َgَْأ ��ِ �ْ�ُ$َyَ�ْ �َْوَم

 YُEَ2ُLَْأْن َی Gُ(ِ1َ ُی�Bَذى ا��s �ْ1َ َوَمBَذى ا��s  ْ0َ�َ �/َِذاs �َْذاِ/� َوَمs  ْ0َ�َ �َْذاُهs. "  
)R�0"! م� �أخ�ج# ا�/�م?ي "! س00# وأح( (  

�ُ���Nا َأ�8َgِْ�� : " َوَس��Jَ �َBَل ا�.B�gَ N��ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ، وَ&ْ� َأِ�� َسِ*�ٍ  اkُ�ْْ ِريD َرِضَ� ا���Jَ 1ُ.ْ&َ 1ُBَلَ ��َ

 1ُ[َ�rِ/َ ��ََأَ�ِ ِهْ� َو B ُم iَ�َ�َ ُأُ�ٍ  َذَهً�� َم� #َ]َْأَ�َ ُآْ� َأْ/َ]َ: ِم Bَأن �ْ�َ�َ. "  
  ) أخ�ج>(� ا���Fري وم��K @	 أ�! س�N� ا���ري "! ا���2|(

  .أي ���#   
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8g/1 &� ا����� &� أ��ن ��rأن ی ���	ا� %�& �y�.ی 
  :�ب رس�ل ا

أMّ ی/�Nض�ا �>?R ا��%"�ت ا�/! آ��V ��	 أص�2ب رس�ل اA ، أرج� وأ*(E�@ E0 آ< أخ�ا��0 ا���ام  

@��# ا��%ة وا��%م إ}%$ً�، وM أن ی?آ�وه�، إ�>� �0�0N* M و���0 ��2جٍ) إ��>� ، �2/�ج أن �bخ? م	 

N�"ا�� K<�$ا��%ة وا��%م م�ا #��@ Aا���م�) أص�2ب رس�ل ا (.  

*�ری. ا�+�Fي، ذ�j ا�/�ری. ا�(\>�ر ا�?ي أخ? @0# مKuN ا�(sرخ�	، "! : د@��! أ$ْ< ه?R ا���()  

مG�م) ه?ا ا��/�ب ا��اسD ا�-�مD "! ا�/�ری. آ�() د$�G)، ی�Gل مl�s ا��/�ب، وه� اdم�م ا�+�Fي م� 

R�0Nع أم� : " م�روای�ت، وی 	م R�ی V2* D$رئ آ< م� و�G�� D)أ�# ج 	ص2�2>� م ("�N��2>� وم)*

  " . زا�p>� إ�E ا��Gرئ 

إن ه?R ا�(G�م) یUF0! أن *�/E�@ 1 رأس آ< ص�2) "! ه?ا ا��/�ب، "(� ا�?ي ح�< �N� : آV0 أ$�ل  

 l�s)أن ا� E�0ا����2)، وی 	�� VْN$خ%"�ٍت و 	أ @�Gي، وی�F+ا��ج< "��/| آ/�ب ا� !*bه?ا؟ ی

�j آ< م� و$V2* D ی�ي م	 روای�ت و@��j أی>� ا��Gرئ أن  ج(VN: " $�ل "! مG�م) ا��/�ب، ���#

�<�2)* ، �Uع ا��م0>� وأن * 	خ? ا�_(�b* وأن. "  

   �<5N� K)ا��وای�ت، ه� ی� �N� E�@ ��2/ي ی�F+م�م ا�dأن ا �ًN�)و����0 ج ،V�َ�ِ�ُ (م�G)ا� R?ه

أص�2ب رس�ل ا�b� #��@ A>� م�ض�ع، وأ�# م�/��، "�?�F$ j< أن ���ض "! ا�2�ی� "�(� ج�ى ��	 

ا��%ة وا��%م، وه?ا م�ض�ع د$�� ج�ًا، وی2/�ج إ�E *���2 ، وإ�E د$) "! ا�/bم�< $F< أن �bخ? 

  ص�رة M *�ض��0 @	 أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، 

���� م���&� �*� " :D��ِB.َ� ِسَ�ى ا��	�8َِ�� َ&َ�% اْ�َ*�َ�ِgْ1َ ا2َْ��َر َأBا�� Bْ�َسِ��َ� ، َوا2َْ��َر ِ�� ِمْ� ِإن	َواْ�ُ �َ�

  " .Hَ�ََ*َ�ُ�ْ� َأ�8َgِْ��  - ی*.� أ�� ��� و&	� و&[	�ن و&��  -َأ�8َgِْ�� َأْرَ�َ*ً� 
)R�0ار "! م�wfFأخ�ج# ا�(  

  : $�ل رس�ل اA ص�E اA @��# وس�K، $�ل، و"! روای) أخ�ى @	 @�یK �	 س�@�ة  

ا��2ر �� أH� ، ���8g*# �� م.�� وزراء ، وأ��2/� ، وأ��gرا ، �َ	� إن ا
 &e و�# ا��2ر/� ، و" 

  " .س���B �*��1 �*.ُ� اِ
 وا�	��bِ� وا�.�ِس أ�	*�� ، و< ی�0ُ# اُ
 م.1 ی�م ا���0م� ���g و< & < 
)�X;ورد "! ا (  

س�ل اA @��# ا��%ة وم� رأیV مsم0ً� آ�مً% إM وی/�"D @	 ا���ض "! م��bٍ) خ%"�ٍ) ��	 أص�2ب ر  

E��N* ل�$ ،Kن ا���یS�G�0 ا�� �ًN�)ج K<0@ !رض Aوٌل، و;ن ا�@ �ًN�)ج K<�; ،وا��%م :  

HَBَ̀�ِة> �8َْ( ا�َ Gَ/َ�*ُْ�ِمِ.�َ� ِإْذ ُیَ��ِی	1ُ َ&ِ� اْ�ُB0َ�َْ  َرِضَ� ا��F  
  ) 18: س�رة ا��/| اYی) ( 
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  :.�� ا�	�ض�&� و��' ا�	.�� ا�Eا�� ی.��y &.  دراس� ا���ری� أن /*�	  &�% ا�	

آ< م	 ی/-�wأ @�G� E� أص�2ب رس�ل اA و@�E ذم>K أو ذم �K<5N أو @�E ا�/>-K<��@ K ">?ا م	   

  : $�ل، ضlN إی(��#، وآ(� ذآ�ُت أ�# @��# ا��%ة وا��%م

" ���8gا��2ر/� وا��2ر �� أ 
  ". إن ا
 )�X;ورد "! ا(  

  U��Fا��2() ا� 	�0 @X�2*ن "! و�+Uی� 	رخ�s)ا� �N، و��خ�� ���ا��+�ب س� 	@(� � ���ل س�f@ !" (

 Eراٍت "! ا�-�ه��) وإ��* Eل إ�fNون ه?ا ا�fNوج<، وی fّ@ Aی�ض! ا M �ًن آ%م�X�2/ث، وی�ه?ا ا�2

 fم�آ 	@ R�Nوأ� #���� E�� ا��+�ب 	@(� � ���س� K�uNا� (ه?ا ا����� Kw��* �)0ی()، وح��خ%"�ٍت $

�Gا� Rوأذآ� ،(N)-ذآ�*# ی�م ا� �ٍ� E�@ @_�ت �س�+�ن، و$ 	م �<� Aل اfا�/����ات م� أ� R?دة، ه�

واAِ ی� أ�� س��(�ن إ�! : ی� أم�� ا�(sم�0	 �f@ Kَ�ِ/0!؟ $�ل: " آ_��ًا، $�ل خ��� �	 ا����� ������ @(�

واAِ م� @j/�f : $�ل، �(� $��>� ا�_��_)واA إ�! ُأحjF، ": ی� أم�� ا�(sم�0	 �f@ Kَ�ِ/0!؟ $�ل : ُ;حjF، $�ل

 Aا >�Fس !" Vَة م� أ����_�� ،j� ا��0س 	م��") أن ی�// Mإ �ا���� 	ی� ا�. "  

ه?ا ا�fNل إ��Gذ ��/�ح��، "��?ي یsرOخ یUF0! أن ی��ن "! م�/�ى ا�(sرwخ �#، "aذا آ�ن ا�(sرwخ �#   

>K ه?ا ا�E�@ >ُ+F ه?ا ا�F+<، أّم� أن ی��ن ا�(sرOخ "! �+ً%، "�UF0! أن ی��ن ا�(Osرخ �# �+ً%، ���

م�/�ى م/�ن ج�ًا، م	 س�ء ا�u	، وم	 ضlN ا���G	، وم	 ضlN اdی(�ن، KX یsرخ ;�+�ٍل @�uم 

  .">?R ح�ل @�G() و��� وا@�) 

$F< ُی�وى أن س���� @(� @0�م� سbل س���� ا���ی� أن ی�N� ج�\ً� ج�w\# ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م   

j/��X أمj : " م�*#، ی�وي ا�/�ری. أن س���� ا���ی� أم�j ���2) س���� @(� وهwfه� هfًا ��ی�ًا، و$�ل

  " .ی� ا�	 ا��+�ب، ج�Fٌر "! ا�-�ه��) خ�اٌر "! اdس%م

   #0@ 1�U* أن 	ا�(��(� 	�� (���_ا� (���\س%م وه� ا�dق ا%)@ وه� �)@ ���ل أّن س��GN)ا� 	م ><"

(G�G2ا� R?ه !" D�\ی� أراد أن ی�ه?ا ا��أي، "��� E�@ ن�)أ�>(� م/��ه E�@ >د�� l$�)؟ ">?ا ا�

j/��X أمj ی� ا�	 : " و$�ل، أص�2ب رس�ل اA $�ة ا�fNی()، "bم��# م	 ��2/# وهRf هfًا @��0ً�

%ة ج�Fٌر "! ا�-�ه��) خ�اٌر "! اdس%م، أ*(0N0! أن أ��? ج�\ً� ج�w\# رس�ل اA @��# ا��، ا��+�ب

  " . وا��%م ؟ 

ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&ِ� اْ�ِ� َ&��Bٍس َأنB �2َِ�َ  ْ�َ� اْ�َ�ِ��ِ  ا�EِBي ُی�0َُل 1ُ�َ َسOُ�ْ ا��1ِB َأYُ�َ�َ2ْ َأ/1ُB َد2ََ# َمmَ َرُس�ِل 

&ِ  َ�ْ.َ َه� َض��� َم8ُْ.�ًذا Jَ  ْJَِ َمْ( ِ�1ِ ُأ2ُْ�َ�� َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َ&َ�% َمْ�ُ	�َ/َ� َوِهَ� 1ُ�ُ�َ�2َ َو�2ََ�ُ� اْ�ِ� َ&��Bٍس َ�َ�َ

B�Jَ َوَآ�َن �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ 1ِBِ�َ�ُس�ِل ا�� BzB$َمْ( ا�B 0َ�َ  ٍHْ/َ �ٍْم ُ�َ]ْ�َ ُة ِ�ْ.ُ( ا�8َ�ِْرِث ِم�*َjَ�ِ Yُ َُم َیD 0َُی �	َ
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Lَ�َ 1ُ�َ %B	�ََث ِ�1ِ َوُیB 8َُی %B��َ �ْ�0َ�ََ�ْ( اْمَ�َأٌة ِم DzB$ِإَ�% ا� Yُ ََی �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ 1ِBْهَ�ى َرُس�ُل ا��

ُس�َل ا��mَ�َ�َ�َ 1ِB ا�.Dْ�َ�ِة ا8ُ�ُْ$�ِر َأ2ِْ�ْ�َن َرُس�َل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َم� B JَْمB��ُ 1ُ�َ ُهَ� ا�$NzB َی� َر

�َل ا���Jَ 1ِBَل َ�� �ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َیَ Yُ َ&ْ� ا�$DzB �0َ�ََل �2َِ�ُ  ْ�ُ� اْ�َ�ِ��ِ  َأَ�َ�اٌم ا�$NzB َی� َرُسَرُس

�ُ ِ/� َأَ&��Jَ 1ُ�َُل �2َِ�ٌ  َ��ْ�َ�َ�ْرُ�Lَ�َ 1َُآ1ُ�ُ�ْ َوَرُسِLَ�َ ْ�ِم�Jَ ْرِضLَ�ِ �ْ�َُوَ�ِ�ْ� َ�ْ� َی �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ 1ِBُل ا���

 B��َِإ �ُWُ.َْی. "  
  )أخ�ج>(� ا���Fري وم��K @	 ا�	 @�Fس "! ا���2|(

و��	 م� ا�N%$) ��0>(�؟ ��o ه�0ك @%$) "�(� یF�و، س���� خ��� أدرك ����F*# ا�_�$F) أن ه�0ك م�Nرك   

 -ا�15  -ء م�ذا �>�؟ م� �>� إM ه?ا ا���2ان }�ی�) س�ف ی��ض>� �\�ًا �>?ا ا��ی	، وأن ا���2ا

و��o م�2مً� أآ�#، "bآ< ه?ا ا��O�N�� K2د ���#، و����ن $�وًة �-�0دR "! *2(�< آ< ا�(\�ق م	 أج< �\� 

ه?ا ا��ی	، ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م أدرك ��2(/# ا�U��F) أم� خ��� @0�pٍ? وص�# ا��b� �!F0# س�lٌ م	 

 Aس��ف ا.  

  .F+��) "! *���� ا�/�ری. أن ی��� *����ًا ص2�2ً�، "20	 داp(ً� �2/�ج إ�E ا�/���� ا���2| ا�  

 ��& 1� G� '�� م� O0�  :و< 

أن س���� ا�F0! ص�E اA @��# وس�K آ�ن @(# ا��FNس "! م�)، وآ�ن @(# ا��FNس ، ی�وي ا�/�ری. أی5ً�  

;ن ، یk إM ووص< إ�E ا�F0! ا��>K ص�E @��#@�	 ا�F0! "! م�)، وم� م	 $�اٍر خ+�� ا*�?R آ��ر $�

@(# ا��FNس ی+�E�@ #N ذ�j، ویG0< �# أخ�Fر م�) �bس�ع م	 �(| ا�j�?�" ،��F ا�M !F0 ی��ج�N"b� bل 

!F0ا����ر ��2ب ا� Dا���وج م 	س @�FNا� l�0/ی� K� ،ر�� (N$ج�ءت م� �)�" ،kذا ی��ن؟ �� ، $�ی�)"

F0أن ا� �� ،Rأم� l\��M l�0/س: $�ل، ! @��# ا��%ة وا��%ماس�FNا @(! ا���/G* M ، �G" ،Kأس� �$ #�;

آَ\l أم�R ���0س، و�� أن ا�K� !F0 ی�)��)�� �ًz�� >G	 �Gُِ/< @(# ا��FNس "! ا��2ب، "(�ذا "N< ا�F0!؟ 

 �ًz�� ل�Gه?ا ا� E�@ دfی Kل و��$ :  

����0ا &	� ا�*��س "  > . "  
 )�X;ورد "! ا(  

  �u� !��2�0 وأخ�ا��0؟ : و$�ل، صp��S >/G� 	2و� ،#)@ >/G� أن 	أو ی0>��� @ ،#)@ >/G� Mم��� أbأی

"�(� ُآِ\l ا;م� �N� ح�	 وأن @(w# ا��FNس أس�Kَ $�ی(ً�، ، أخ?ه� م	 زاوی) أخ�ى، @�E أ�>� $�5) أس�ة

# إM أن ی\/�ك وأن @(# ا��FNس آ�ن @�	 ا�F0! "! م�)، ح�� أس�ى �# خ�م�ٍت ج���)، وأ�# ��a� oم���

مD ا����ر "! م�$N) ��ر، و��a� oم��ن ا�F0! أن ی�\�#، وM أن ی��V @	 ه?ا ا;م� "�Gَ/َ<، "��َوى أّن 




 	��ة آ��ب 172��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

وا���$�ت ، و@/� ا��FN�، وأ�� أ*�Gب إ�E اA ����0ا"<، �Vُ�G @\� س�0ات: آ�ن ی�Gل، ه?ا ا����2!

  .%م �N< اA ی��U �! س�ء 0m! ��س�ل اA @��# ا��%ة وا��

  : �2	 �2/�ج إ�a" ،����* Eی�ك أن */��ع "! ا�K�2، هMsء آ(� $�ل @��# ا��%ة وا��%م : إًذا  

  " .��	�ء &�	�ء آ�دوا م� ����0 أن ی��/�ا أ/���ء " 
 )�X;ورد "! ا(  

 ���8rا� mم� م�	ا ��ل ا�Eه:  

  K<� 	uا� 	�2� �ًN�)ج 	2� ،K<��@ Eو*�0، ، و�/�ض�ُأس�*�0 و$ K<�N-دون أن ���ض "�(� آ�ن و�

 DG0/�)دون أن أدخ< "! ه?ا ا� 	م �ًN�)ج K<� 	uا� 	، وأ�� ُأح�	مs)��� ی��� M خ%"�ت، ">?ا 	م K<0��

 K<*س�� 	�0 @X�2* وإن 	ا��%ة وا��%م، و�2 #��@ Aص�2ب رس�ل اb� 	ٍm س�ء Eی-��! إ� �ا�?ي $

! أ0m>� ��� ص2�2)، وا�/! $� ُ*�!ء ">(�0 �(� "! ا��روس ا��Gدم) "�	 ��N� E�@ !*b ا��وای�ت، ;�

  ج�ى ��	 أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م 

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 �\b*# و@�(#) : 8-2(ا��رس  -س���� @�! �	 أ�! }��1  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  01-11- 1993: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 z��+ ��إس�م &�� �� أ �rJ:  

ه?ا ، مD ا��رس ا�_��! م	 س��ة ه?ا ا����2! ا�-��< رض! اA @0# وأرض�R، أی>� ا;خ�ة ا���ام  

ا����2! ا�-��< ا�wK5 إ�V�� E ا�F0! ص�E اA @��# وس�K، وه� "! ا���دس) م	 @(�R، وح�0(� ج�ءت 

��@ Aا Eص� !F0، إذن ه� ا�	@\� س�0 	@ �یf* M !��2ه?ا ا�� 	ى، آ�ن س�رس��) ا�> Kوس� #

 (Xح�ر 	� �خ�دم# زی Kوأس� ،!F00>� زوج) ا�@ Aی-) رض! ا�ة خ�ا��� Kأس� 	أول م ،Kأس� 	َم �Uأص

 R�س%م وحdا ��ُXُ آ�ن Vٌ$و #��@ E*@�! أ ���س%م، س�dدخ< "! ا 	أول م (X%_ء ا�Msأی5ً�، ه .  

إ/� : " م�ذا أراك �m.r؟ ��0ل &��1 ا��rة وا���م: ��0ل، ا�.�� &��1 ا��rة وا���م ی��rرأى 

وم� ی��ن رب ا�*��	�� ؟ ��YE ا����+�، ��0ل : سLل &�ٌ� رض� ا
 &.ــ1" أ�gـ� �ـ�ب ا�*��	�� 

وی	�(، وه� ی� &�� إ/1 إ�1ٌ وا�  < )�یG �1، �1 ا��k: و�� Y اUم�، ی��8 : &��1 ا��rة وا���م

  " .&�% آ# )�ٍء J ی� 
 )�X;ورد "! ا(  

أرأی/K إ�E ه?ا ا�/�Nیl؟ إ�ـ# إ�ٌ# واح� M ��یj �#، �# ا���� و���R ا;م�، ی�2! وی(�V وه� @�E آ<   

  .�!ٍء $�ی� 

  : ا/�W إ�% ��j�: ا�]�jة مm &��م ا���� 

  M #/2/" اس(# *�ری. ا;دی�ن !/F/ي آ/�ٌب "! م��ی V2* D$و oا;م E�@ !0�@ VN$�" ،	��N/ا� E�@ 

ص�2) *?آ� ��N ا��ی���ت ا�/! آ��V س�p�ة @�E @>� "�@�ن، �!ء M ی��ق؛ "�# ا���ا")، 

 �F0/س�" �ًF�F� وآ�ن ،o2ا� lآ�ن م�ه (ا���ا@0 �أن أح Vُzج�" KX ،ل�FG)وا;س+�رة، وا���� ��� ا�

: ����، ی12 ا���� ��FNدR، $�أت ص��2ت، $�Vأن �>?ا ا���ن إ�>ً� واح�ًا، وأ�# ���R ا;م�، وه� إ�# ا

 #*bی K� j�)ا��%ة وا��%م؟ ه?ا ا� #��@ !F0م� ج�ء �# ا� Dا��+�ة م ���+* VG"ا�* lآ� ،A�2ن اFس

 !" V��X ، و�!ء�ا�/�ح� Eإ� Rا�ه #�G@أن "+�*# و Mأ آ/��ً� دی�0ً� إ�Gی Kو� ،!ٍF� Eإ� D)/ی� Kوحٌ! و�

: ) َوحwَ� اwf@ A وج<، ود@� إ�E ج�ه� م� ج�ءت �# ا��س�Mت ا��(�وی)، إًذاا�/�ری. أّن أح� ا���ا@0

 D$وی-1 أن ی+��� ا��+�ة ، وی-1 أن ی+��� ا��ا ،>َGNا� >ُG0ی-1 أن ی+��� ا�.  
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 z��+ ��ة &�� �� أL`/:  

R، وه� ا�	 @K ا�F0! ا�?ي ا�K5 إ�V�� E ا�F0!، وه� "! ا���دس) م	 @(�، ه?ا ا����2! ا�-��<  

وح�0(� ج�ءت رس��) ا��(�ء آ�ن أوَل َم	 أس�K ِم	 ا��/��ن، و$� *bدwب �bدب ا�j�?� ،!F0 �/�ن ��	 َم	 

و��	 م	 ی�+�| مD اwf@ A وج< وه� "! سٍ	 م/bخ�، أخ+� �!ء "! ، ی��K وه� "! سٍ	 م/G�م

Nا� o�ّ�/ا���2ة ح��) اس(>� ا� !" ،Aی�ِض! ا M ٍء!� E�@ 1ّ\ن أن ی���dن ا���dأو ا�/��1، وا !�G

 ،#��F� !" �<��ِ@�د*# ا�/! أ 	م �O�Uأن ی D�+/ی� Mًا، و�ی�ج �ًz�� >FGأن ی 	ی(� M (0�Nم 	س �N� �ًأح���

"��F+��) إذن أن *��ن وأ�V ��ب @�E ا�a" ،�2ذا أص�ب ه?ا ا���dَن م� ی��1 ا��0س @�دًة م	 *��1ٍ 

">?ا �!ء راDp ج�ًا، وم� أ�Fُ� إ����ً� آ(� أ�E�@ b\� �ً��� �F  وم	 *a" ،��-2َذا آ�ن ا�/��E�@ 1 ا��2

 Dَ�)اخ/��ر زوج/#، واخ/��ر @(�#، وج 	س�ف ی�2 ،Aا (@�{ !" b\� ن ه?ا ا�\�ب ا�?ي; ،Aا (@�{

أس���1 ح��*#، و}�ا�p إم%ء و$V "�ا�#، و�(� @%$�*# اMج/(�@�)، وه?ا ا�?ي @�ف اA "! س	  

  .\E�@ b م��ه�K وم�ارك م+��Gٍ) ��س%م ا���2| م��Fة س�ف ی0

  j� M أ���N* K(�ن أن   

َی� ُأمB اْ�ُ	ْ�ِمِ.�َ� َ� Dِث�ِ.� َ&ْ� 2ُُ�ِ: َرُس�ِل ا��Jُ " : %B�gَ 1ِBْ�ُ(، ا��� ة &�b`� �	� س���L اْ�ٌ� َ&��Bٍس �Jََل

  " .sَن Rِ�َنB 2ُُ�َ: َرُس�ِل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َآ�َن اs�ْ0ُ�َْن ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس��Jَ �َBَ�ْ( َأَ�ْ�َ( َ�0َْ�ُأ ا0ُ�ْْ�
  )أخ�ج# أ�� داود "! س#00(

إذا آ�ن ا���ن �g �ً/s�Jم�ً�، وإذا آ�ن ا�s�0ن آ�/ً� /�+0ً�، ���.�� &��1 ا��rة "  :و�K<5N ی�Gل  

  " .وا���م s�Jٌن ی	`� 

ص| ا�/��FN ه� ر��1 ا�S�Gن، ا�S�Gن ا���یK ر��R مb\� ?0*# وح/E �>�ی) ">?ا ا����2! ا�-��< إن   

ح��*#، ح�0(� ا�K5 إ�E ا�F0! و�V�f أول Sیٍ) آ�ن "! ��V ا��F0ة، �?�j س(! @0� @�(�ء ا����ة �2ٍ� 

M س���! وس���! وس���! @	 آ/�ب اA م� �K/z، "� اA م� م	 Sیٍ) م	 Sی�*# إ: " ر��1 ا�S�Gن، م�ًة $�ل

أي م� أس�Fب �fو�>�؟ وم� " وأ�� أ@�K م/E أ�V�f "! ��ٍ< أو "! �>�ر، و"�(� �V�f، و�V�f� K؟ 

  .م%���ت �fو�>�؟ وم	 *0N!؟ وم� *0N! ؟ 

  :إ���� هYE ا��`�رة م� رس�ل ا
 &��1 ا��rة وا���م 

+E ا�S�Gن @fاp(# أ@: " $�ل، اdم�م ا��2	 ا���Fي رض! اA @0# وصl اdم�م @�! آ�م اA وج>#  

أي إن @fی(/# $���S)، و@�(# $��S!، و@(�# $��S!، وه� ا��/�ب ا��ح�� ا�?ي M یb*�# ، "و@�(# و@(�# 

ا��F}< م	 ��	 ی�ی# وM م	 خ��#، وه� ا��/�ب ا��ح�� ا�?ي N� �G" M�R، وE0� M دو�#، م	 أو*! 
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#)wu@ م� �wGح �G" #0ًا أو*! خ��ًا م�ن "�أى أن أحS�Gا�  	ن، وی� َمS�Gؤون ا��G* 	رٌة ی� م�\� Kو�� ،Aا

Kوس� #��@ Aا Eص� Aرس�ل ا �@0 	ن مS�Gن ا��u�2* ،ل�$ :  

  " .م� �*�� ا�s�0ن م�*1 ا
 �*1�0 ��% ی	�ت " 
)�X;ورد "! ا(  

أن ِم	 م�اح< ا���dن م�ح�) أرذل ا�N(�، ه?R ا���) ا�/! M *2/(<، ضlٌN "! ا�/����، ذاآ�ة *��د   

�)Nن أرذل ا�S�Gا�(�ح�) ا�/! س(�ه� ا� R?ن ی��ه��#، ه���dح�ل ا 	ح\�ی)، آ< م (ٌ���� ،E2)* :  

Rَِذا َأْ/F ��َ�ْ�َ&َ �.َ�ْeََوِمْ.ُ�ْ� َمْ� ُیَ�دN ِإَ�% َأْرَذِل اْ�ُ*ُ	ِ� ِ�َ�ْ�َ�� َیْ*َ�َ� ِمْ� َ�ْ*ِ  ِ&ْ�ٍ� َ)o�ًْ� َوَ�َ�ى اLَ�ْْرَض َه�ِمَ ًة َ�

  اْهBe�َْت َوَرَ�ْ( َوَأْ/َ�َ�ْ( ِمْ� ُآ#D َزْوٍج َ�ِ��ٍ�>اْ�َ	�َء 
  ) 5: س�رة ا�t2 اYی) ( 

ه?R ا�(�ح�) ا�/! M ی/(�0ه� ا���dن �N�وR، ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م �\�w ا�(sم�0	 ا�?ی	 ی/��ن آ/�ب   

 �)Nأرذل ا� Eی�دوا إ� 	� K<�b� ،#��u�2ارس��# وی�وج< وی/ wf@ Aا.  

�Lث� &�� ���s�0ن  ) ة:  

  K�� �0 أ"5< ا��%ة وا��%م �(� واج# أخ�*#، م�ة ذآ�ت�F� E�@و #��@ lی�س ���م�ذا $�ل ، إن س�

K<� :  

<�ِHْD�ِمَ� ا� �.ِ�  FَوJَْ  َأْ�َ�َ� ِ�� ِإْذ َأ2َْ�َ
  ) 100: س�رة ی�سl اYی) ( 

  >Gی Kً�؟ ;�# : و�N�"ه?ا أد�ً� ر oأ�� ،O1-ُا� 	لإذ أخ�ج0! م�$ �� : Kه�wآ?� ،O1-ُا� 	إذ أخ�ج0! م

 K</)ی�-�.  

  E��N* #��$ Eن، "�(� وص< إ�S�Gأ ا��Gم�ًة آ�ن ه?ا ا����2! ا�-��< ی :  

�sَ Gَ�َْی�ُت ا��1ِB َ/ْ�ُ��َه� َ&Lَ�ِ�َ D:8َ�ْ��ِ Gَ�ْ�َيD َ�ِ ی9ٍ َ�ْ*َ  ا��1ِB َوsََی�ِ�1ِ ُیْ�ِمُ.�َن>ِF  
  ) 6: س�رة ا�-��X) اYی) ( 

، ا�(sم	 ""bFي ح�ی�، "bFي ح�ی�، M �2�یٍ� ��� ح�ی_s� jم	 ی� رب آ< �!ء: " ص�ر ی�Gل  

ا���دق إذا *% آ/�ب اA ی/��@< مN#، *�(� ���#، آ�ن @��# ا��%ة وا��%م ی(5! ا���< آ�# "! Sیٍ) 

ا ا���dن م\��ك "! واح�ة، "�+�ب إ��>� أ��w ا�+�ب، "�< إ���ن M ی/��@< مD آ%م اwf@ A وج< ">?

  : ی�Gل، م\��ك "! إی(��#، �< ��Gة إی(��#، ;ن اwf@ A وج<: $�ة إی(��#، M أ$�ل

�ْ�ُ� ِإیَ	�/ً� َوَ&َ�% َر�F �ْ�ِDِإ/Bَ	� اْ�ُ	ْ�ِمُ.�َن ا�EِBیَ� ِإَذا ُذِآَ� ا��1ُB َوِ�َ�ْ( Jُُ��ُ�ُ�ْ� َوِإَذا ُ�ِ�َ�ْ( َ&َ�ْ�ِ�ْ� sََی�ُ�1ُ َزاَدْ

  َ�َ�آBُ��َن>َی
  ) 2: س�رة ا;���ل اYی) ( 
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 ���$�Uا �.*�  :ا�	eی� < 

   A@�! آ�م ا ���س� 	ا�(�از�) �� Eإ� Kأ"��رآ �F�* أن >F$ 	�� ،�<� یٌ) ا���دfا ا����2! ا�-��< م?<�

  " .ا�(fی) 0N* M! ا;"��5) : " $���ا ، وج># و��	 س���� ا���ی�، �?آ�O أن ا��N(�ء

  ��@ !F0ا� Kوا;���ر، وآ�� 	ا�(>�ج�ی 	�� EخS ،(0ی�)ا� Eه-�*# إ� V)* أن �N� ا��%ة وا��%م #

K<أم�ا� l�� 	ا�(>�ج�ی E�@ أن ا;���ر @�ض�ا K�Nی ، 	�� ،K<*��� lو�� ،K<0�*��� lو��

 K� ا��%ة وا��%م #��@ Aس%م!، �< *�ری. ص��2) رس�ل اdق أن ا�/�ری. ا�ی� M ا�\!ء ا�?ي

>O-ب  ی��F�;�� ?خbض ص�دق، �!ء ی�Nأن ا� Kر� ،�ًz�� أ���رٍي 	أن ص���2ً� م>�ج�ًا أخ? م

  : $�ل *E��N، ا;���ر "! أ@�E درج�ت ا�/�25) وا�F?ل وا����ء

<�ٌgَ�rَ2َ �ْ�ِ�ِ ِ�ْ� َوَ�ْ� َآ�َن�َوُیْ�ِثُ�وَن َ&َ�% َأْ/ُ]ِF  
  ) 9: س�رة ا�2\� اYی) ( 

K<0�� ،�G "! أ@�E درج�ت ا�/l�N، وXَّ() م�$l س-�# ا�/�ری. ������ وا�(>�ج�ون "! أد�E درج�ت ا��  

سN� �	 ا����G" ،D� @�ض @�E س���� @F� ا��ح(	 �	 @�ف ��l ��/��#، و��l أم%آ#، "�Gل ه?ا 

، م� "/| أح�ًا @�E ���# ��ب م��bٍ) "��رك اj� A "! م��j، و��	 ُد�E�@ !0 ا���ق : " ا����2! ا�-��<

Aا |/" Mٍ�إG" ل ا�\�@�،  @��# ��ب�$ :  

zك إذا وه��	ا� Gم�     z��ا� �& ��Lس�� �J  

  �D � %�& O0 اUدب    ا
 ی*�j م� ی`ـ�ء 

�(� *(Vw ه-�ة ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م SخE ��	 ا�(>�ج�ی	 وا;���ر ، وجN< ��< : $�ل ا��N(�ء  

وا��%م ِم	 دم->K "! ه?ا اdخ�ء ا�K�uN ر��  أ���رٍي أخً� م	 ا�(>�ج�ی	، ح/E إذا "�غ @��# ا��%ة

 >F$b" ،>F$ا ا�\�ب أن أ?<� !F0، وأ��ر ا�	ی�م\�ق ا� ،o�0ن ا��wری ،(<F-ء ��ٍب @��! ا��G�* R���

  : وه� ی�Gل، @��#، أج�o ا�F0! @��ً� إ�E ج�ارR ور�E�@ V آ/�# وض(w# إ��#

  " .وهEا أ�2 " 
 )�X;ورد "! ا(  

  M 	�� ،(ٌیfم R?آ��0-�م، آ< ه !F0ص�2ب ا�b" ،(��5";5! ا/G* (یf)ا� R?أن ه Eإ� 	uا� K�� 	Fی?ه 

 Rس�ا 	@ #� fw�)* # �!ء� �ی)، وآ< واحf# م� �واح.  
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 ���  : ا/�W إ�% هYE ا�`��rk ا�]�ی ة �� �H  ���� ازدوا

  ��@ Aا Eص� Aآ%م رس�ل ا �N� أن أ"�| آ%ٍم ���)�@ (Nآ�0 "! ا�-�م �)ق ح�0%{dا E�@ Kوس� #

ه� آ%م اdم�م @�!، وا�G�G2) آ/�ب �>t ا�F%�)، وإن آ�ن "�# ���ٌص آ_��ٌة مVْ��� (ٌ��20 ��م�م 

@�ّ! آ�wم اA وج>#، ور�K ذ�M j ی(�0N0 ه?ا أن �+��N#، ">� أ@�E درج) م	 درج�ت ا����ح) 

�Nَا�(5(�ن ا�?ي ُی Dم (�%Fل @��# ا��%ة وا��%، وا��$ �)مآ :  

  " .أ/� م ی.� ا�*�� و&�ٌ� ����� " 
 )�X;ورد "! ا(  

   >p@�! وخ+1، ورس� ���ًا، و"�# أ$�ال ����روس دراس) وا"�)، و�# ">�رس آ_��ة ج�م (�%Fا� t<�

��N �>� إ�E وM*#، وأج(< م� "! ه?ا ا��/�ب أ$�ا�# ا�(�Xbرة، ">! ِح�Kٌ م	 أ@�E ا��رج�ت، "(	 أ$�ا�# 

"aذا ضV�2 ا����� @�MS Eف اMYف ، "د��� إ��j/G�{ ،!0@ j ���_%ث، O��ُي ���ي ی� : " ا�(\>�رة

ی� د��� ��ي ���ي " م	 @�F$�ة ا����� "aنw ه?ا اdم�م ا�K�uN ضE�@ j2 ا�����، و�j25* K @��# ا�����، 

  " .}�j/G ���_%ث، أم�ك $��� و�j�b حRٍS ،��G م	 $�w) ا�fاد، وNْ�ُِ� ا�+�ی� 

  �Gم�م ا�-��<یdه?ا ا 	م�: " ل @�(�ء ا����ة @ 	ل و���Gم� ی 	�� 	ی� K�  Mم��"ٌ) و Mو �ٌN�ُ >Nی�

م	 ا���F}) وا��>��) أن */2�ث ، ، وه?ا ی0N! أن أ@Ku م� "! ����) ا���dن ا�/+��ُ� ا�/�م�""�اغ

م�زوٍن م0(wٍ� @(�ٍ�، ه?ا ����%م ا��+�l ا�+�1، $�5) س>�) z�� l��* Mً�، أي أن یj���� ��+0 ��%ٍم 

D��/* أ وأن�G* أن Mإ lی�� M ل ، ا�\!ء�G* م� 	$�� ���ا ا�/+��� ا�?<� Mن إ��* M أن j/��+� 	��

 >N�* م� 	و��.  

ا�(sم�0ن ی/��ض��ن �\!ٍء واح�، ه� م�ى ا�/+��� ��	 أ$�ا�>K وأ"K<��N، أّم� ا;$�ال ، �?�j أی>� ا;خ�ة  

ذا $�أ وح��، وآ�ن $�يw ا���Fن وا�2-) ی/��K، ��	 َم	 ا�?ي ی�/�2 أن ی��ن ">! }�F)، "�< إ���ن إ

  دا@�ً) إ�E اwf@ A وج<؟ ه� ا�?ي M *-� م��"ً) ��	 س��آ# و��	 أ$�ا�# 

  .">?R ه! ا�(�fة ا;س�س�) "! ه?ا ا����2! ا�-��<   

"�غ م	 ص%*# ج�o س�ه(ً� و$� ص�E ا��-� ی�مً� �bص��2# "! ا���")، وه� أم�� ا�(sم�0	، "�(�   

 ،o)\ا� VN�ّ{ E/ی/�2آ�ا ح K�" ،#/)ح��# ی2/�م�ن ص 	م���# وم-��#، وا��0س م !" �Fی0ً�، و�fح

 fّه KX ،	�/Nرآ E0#، وص�@ Aم�م @�ٌ! رض! اd"0>� ا �ا�(�- �pح� E�@ ی��Nا� �<@�N� �G/واس

G� A� رأیV أص�2ب م2(ٍ� ص�E اA @��# وا: " رأس# "! أسEً، و$�ل �Nَ� أْن $1�ّ ی�ی# "! أًسE وحfن

وس�K "(� أرى ا���م ��zً� ی\G� ،K<<F� آ���ا ی��2Fن و��	 أ@��XS K<0ر ��ٍ< ��*�ا "�# س-�ًا A، ی/��ن 

وإذا ذآ�وا اA م�دوا آ(� ی(�� ا�\-� "! ی�م ا��ی|، وه(�V ، وی/�اوح�ن ��	 ج�Fه>K وأ$�ام>K، آ/��#
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 K<���X >/F* E/ح K<0�@أ "	�N��/ا� �ا��%ة وا��%م، و$�ل أح #��@ Aأص�2ب رس�ل ا lه?ا وص " :

 �ًG"�0م #��� 	uوه� ی Mإ �واحٌ K<0ا��%ة وا��%م، م� م #��@ Aص��2) رس�ل ا 	م 	�Nر�b� V�G/ا� ."  

ا��1َB ا��1َB ِ�� َأ�8َgِْ�� ا��1َB ا��1َB ِ�� : "َس��Jَ�َBَل َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َو، �َ*ْ� َ&ْ�ِ  ا��1ِB ْ�ِ� ُم�Jَ #ٍB[yََل

yَ�َْأ �$ِyْ�ُ�ِ�َ �ْ�ُ$َyَ�َْوَمْ� َأ �ْ�ُB��ََأ �D�8ُ�ِ�َ �ْ�ُB��َْ� َأ	وُهْ� َ|َ�ًض� َ�ْ*ِ ي َ�َEُkِB��َ ��َ ��ِ�8َgَْذاُهْ� َأs �َْوَم �ْ�ُ$َ

Bَذى ا��s  ْ0َ�َ �/َِذاs �َْذاِ/� َوَمs  ْ0َ�َ YُEَ2ُLَْأْن َی Gُ(ِ1َ ُی�Bَذى ا��s �ْ1َ َوَم. "  
)R�0"! م� �أخ�ج# ا�/�م?ي "! س00# وأح((  

ِإَذا َرَأْیُ�ْ� ا�EِBیَ� َیُ���Nَن َأ�8َgِْ�� �0ُ�َُ��ا : " �Jََل َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ�، وَ&ْ� اْ�ِ� ُ&َ	َ� �Jََل

�َ&َ 1ِBُآْ� َ�ْ*َ.ُ� ا��D�(َ %. "  
  )أخ�ج# ا�/�م?ي @	 ا�	 @(� "! س#00(

�.�H ؟، إذا وJ*( �� مzj &.  دراس� ��ری� ا�	��	��  Oآ�  

أی>� ا;خ�ة، ا�/�ری. اdس%م! �K ی/�ا"� �# @�(�ء م�GOG2ن، م(��2ن، م��2ا روای�*# ، واخ/�روا   

K ی/�ا"� �# م� *�ا"� �2�ی� رس�ل اA م0>� ا���2|، و�F?وا ا�(fیl، ه?R م\��)، ا�/�ری. اdس%م! �

ص�E اA @��# وس�K ِم	 @�(�ء م�$�G	 ��ح_�	 م/\�دی	، �?�j "! ا�/�ری. اdس%م! �!ٌء ص�2|، 

 R?ه �ٍب آ_��ة، أح�Fا��2ض� ;س Eأن *-� ا�(�ض! إ� !UF0ی M K��)آ Vو�!ٌء ��� ص�2|، أ�

ُأدخf* V�ّوی�ًا، ور�(� و$VN، و��	 "! ح�ود ض�G) ا;س�Fب أن ه?R ا�(\��) ر�(� �DG* K أصً%، ور�(� 

"(�ذا ی�0�0N ، ج�ًا، ��	 ا�\����N	 أ@�اء ا��ی	 ����Uا "�>�، و@�E آٍ< و�� و$VN �2-(>� ا�?ي $�أ*#

 ،�<� E0N� Mأه�، وأ�G� Mه�، وأ?F0� أن !UF0�" ،�0 �5+�ب�N-�0، وی+F_�0، وی�G_ی �ًzF@ ��Nم0>�؟ ا�?ي ی

wf@ Aل، وج< ;ن ا�Gی :  

�Gَ�ْ ُأمJَ �ٌBْ  2ََ�ْ( َ�َ�� َم� َآَ�َ�ْ( َوَ�ُ�ْ� َم� َآَ�ْ�ُ�ْ� َوَ�� ُ�ْ�Lَُ��َن َ&	�B َآ�ُ/�ا َیْ*َ	ُ��َن>ِF  
  ) 134: س�رة ا��GFة اYی) ( 

   E�@أه� أw�� 	م K<0ی() "�ّ��وه�، وم�وا ��< ����) إس%م�) $�َ@َ( 	ا�(���0 ��� 	ح_��Fا� 	ِم �ٌ�_�"

، ه< ی��� م�Gم>� @0� اA؟ M واA، وا�?ي جNّ�>� "! أ@�E درج)، ا��رج�ت، ی� *�ى ه?ا ا�?ي آّ��ه�

ه< ی�"N>�؟ M واA، "�< إ���ن اح/< @0� اA م�Gًم� �1�2 مA�� #/"�N، ">?ا ا�(�Gم R�f<* M أ$�اُل ا��0س 

  : ��# و*E��N $��# سM ،2F م�ًح� وM ذم��، وأروُع Sی) */��N ���/�ری.

�Gَ�ْ ُأمJَ �ٌBْ  2ََ�ْ( َ�َ�� َم� َآَ�َ�ْ( َوَ�ُ�ْ� َم� َآَ�ْ�ُ�ْ� َوَ�� ُ�ْ�Lَُ��َن َ&	�B َآ�ُ/�ا َیْ*َ	ُ��َن>ِF  
  )134: س�رة ا��GFة اYی) ( 

   ،��Xb/ا� �َت �>� أ��Xb*و ،(Xًا ��0، وإذا $�أت ح�دf"ح� ��Nا�/�ری. ا�?ي ی Eأن ���0ف إ� !UF0و ی

  ."j/N إ�E ا�F+��) ">?ا ه� ا�/�ری. ا�f"�2 ا�?ي �2	 "! أ�� ا��2ج) إ��# ود
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ه< *��ق أن $�) ���2ة ا��اه1 ، ی� أس/�ذ: أح� أخ�ا��0 ا�(�/��	 ���/�ری. ا�/V�G �# م�ة، $�ل �!  

ا�?ي ا�/EG �# ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "! ُ���ى ح�0(� آ�ن }�ً% ص��Uًا، ه?R ا��G) M أص< �>� 

"�? ، وإذا و$VْN "! ح-(>� ا�?ي $�أ*#، م	 ا��2)، ج(�ً) و*���ً%؟ وه� "! ص�د �\� آ/�ٍب ح��>�

E��N* Aل ا�$ Dم0>� م�$ً�� ی/�0س1 م :  

�Gَ�ْ ُأمJَ �ٌBْ  2ََ�ْ( َ�َ�� َم� َآَ�َ�ْ( َوَ�ُ�ْ� َم� َآَ�ْ�ُ�ْ� َوَ�� ُ�ْ�Lَُ��َن َ&	�B َآ�ُ/�ا َیْ*َ	ُ��َن>ِF  
 )Fی) س�رة ا�Yة ا�G :134(  

   R?ه !" jا�\(�ل، و� !" (ی0�م/-# ��2 م jم_ً% ذات م�ة، وه� أ� Vُض�� �G" ،ًا�م�ی| ج l$�)ه?ا ا�

 Eا���@) ا�_���) @\� إ� 	ح�1 م���ن ���ة م 	م �FG* ْنbد، آ�م2 V$5#، وا��FG/� Kض� H�Fی0) م�ا�(

�" ،H�F)ا� j0ض�ع م �ه?ا ا�(�@ 	ت @�wخb* ذاa" ،ة�ا��اح 	، ه< م	س��ر*� 	م\��) �� jت خ���ج

  وأ�V أم�مj مH�F آ�u/0* ��F أن *�uَ� �# ؟ ، ا�GN< أن *lG و*/��ج

  م� ا�Eي ��ق ا�	��	�ن ؟

م� ا�?ي "�wق ا�(��(�ن؟ ه?R ا�(�0ز@�ت، م� ا�?ي أضK<�N؟ ه?R ا����م�ت، م� ا�?ي �wFX ، أی>� ا;خ�ة  

ا�ُ/ِ�َ! �# ا�(��(�ن أ�� م	 ه?R ا��%"�ت "�(� ��K<0، ا�/!  @fاK<)p؟ ه?R ا�(>�*�ات، �?�j م� م	 �%ٍء

  : $�ل *f@ Vْ/w/" ،E��Nی(/>K، وأضK<*�$ V�N، وجK</�N ض��Nء

�ِ�ِ�Brا� mَ1َ َمBا�� Bِ�ُ�وا ِإنgِْری8ُُ�ْ� َوا zََهEْ�َُ̀��ا َوَ   یَ�>Fَوَأِ+�ُ*�ا ا��1َB َوَرُس�1ُ�َ َوَ�� َ�َ.�َزُ&�ا َ�َ�ْ]
  ) 46: ا;���ل اYی) س�رة ( 

   K� وا، وإن�2ِw/ی K� د $�ی�� م/��ً$�، وا�(��(�ن إن%Fا� j�* !" ت ا�����خ%ل س��ي ا;خ�� وج 	م

 ،�05N� E�@ |/�0� ًا، ی-1 أن��5) خ+��ة جG��" ،K��Nا� !" K<� ی/��$�ا، "% م��ن K� و��ا، وإن�N/ی

� �05N� ر?N�0 @��#، وأن یG�*ون "�(� ا�N/� 5ً� "�(� اخ/���0 "�# وأنN.  

 z��+ ��م�ا&� ا�م�م &�� �� أ:  

*�N(�ا ا��N* K�N"�ا �#، وا@(��ا : " د$�Gا "! أ$�ال ه?ا ا����2!، ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<، أی>� ا;خ�ة  

ه< MحK/u ا���ق ا��$��؟ إن @(�/K/�b" K/)�@ �)� K م	 أه< ا�K�N، أم� إن *K/)�N ، "*����ا ِم	 أه�# 

أM وإن ا����� $� ار*V�2 م���ًة، وإن اYخ�ة $� أ*V م�FGً)، و��< واح�ٍة مK/ " �<0 "�;م� و��ٌل، و*��(

  " .��0ن، "����ا م	 أ��0ء اYخ�ة، وM *����ا م	 أ��0ء ا����� 

: " ه�0ك أ���ص ی�N(�ن �mه�ًا م	 ا���2ة ا�����، أم� أم�ر اYخ�ة "% یz�� �<0@ K�Nً�، $�ل اdم�م @�!  

���ا م	 أ��0ء اYخ�ة، وM *����ا م	 أ��0ء ا�����، أM وإن ا�fاه�ی	 "! ا����� $� ا*�?وا ا;رض ���}�، آ
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وا�/�اب "�ا��، وا�(�ء }��FO، أM وإن م	 ا�/�ق إ�E اYخ�ة س% @	 ا�\>�ات، وم	 أ��� م	 ا��0ر 

���� ه��V @��# م��Fp>�، رجD @	 ا�(�2م�ت، وَم	 }�1 ا�-0) س�رع إ�E ا�+�@�ت، وَم	 زه� "! ا�

أM وإن �wF@ُ Aدًا ��ورهK مbم��)، و$���>K مf2و�)، أ���>K @���)، ح�اK<-p خ���)، ص�Fوا أی�مً� $���) 

�EFGN راحٍ) }�ی�)، إذا رأی/>K "! ا���< رأی/>K ص�"�O	 أ$�ام>K، *-�ي دم�@>E�@ K خ�ودهK، ی-bرون 

Kوأم� �>�ره ،K<��$ِك ر��" !" Aا Eإ�  �m�0ا� K<إ�� �u0اح ی�Gِا� K<�bء، آ��G*ء ح�(�ء، ��رة، أ�)u"

 K�u@ ا;م� 	م�ٍض، و�� 	م K<� وم� ،Eل م�ض�G�" . "  

ه?ا ا�_�ب ی��ف @0! : " ه?R م	 أ$�ال س���� @�! ا�U��F)، وذات م�ٍة رأوR ی�*�ي ��Xً� م�$�G" ،�ًNwل  

��2ٌ) ���0س، آ! M ی��"�ا وی/F?خ�ا، KX *% ا�fه�ة، وی��@��! @�E ا��\�ع "! ص%*!، وه� $�وٌة ص

E��N* #��$ :  

	ُ�ْ�ِ �ُ�َJِ�*َ�ْدًا َوا��ْرِض َوَ�� َ�َLَ�ْیَ� َ�� ُیِ�یُ وَن ُ&ُ�ّ�ًا ِ�� اEِB��ِ ��َ�ُ*َHْ/َ اُر ا2ِ�َ�َْ�ُةB ا� Gَ�ْ�ِF<�َ�0ِB�  
  )83: س�رة ا���G اYی) ( 

����Uة آ�ن مMً�FG ِم	 ا�(�ِء أن ی��ن "! ��X# ر$N)، أّم� إذا ه�0ك *E�@ ���N ه?R ا��G)، "�! ا�N>�د ا  

أرد�� أن �+�OF ه?ا ا��%م @�E أی�م�0 ه?�NF" R ا��0س أح���ً� ی�*�ي X ��ً��X ، (ً���� ��ً��X(0>� "�ق دخ< 

�ى مKuN ا��0س، "aذا ار*�اه� وزه� �>�، واخ/�ل �>� @�E ا��0س "G� ج��1َ س�اء ا���F<، أّم� إذا ار*

 j��@ ء!� %" ،(��GN)ا�_��ب ا�.  

  :م� م�ا&1W أی$ً� Uه# ا� /�� 

، اYن اس/N�اد، آbی�م اMم/���2ت، "إن ا�(5(�ر ا���م و��ًا ا���Fق : " ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

ا�E0U وا��N� �G� : " واMم/�2ن ه� اMم/�2ن، و�N� اMم/�2ن ُی��م ا�(�ء أو ی>�ن، �?�j $�ل س���� @�!

، م� $�() ا���2ة ا����� آ�>� إذا $��V ��;��؟ ص��، م� $�() ا��/�	 @�ًم� ��N" !" �<\�Nض @�E اA ا�

ا�����؟ م� $�() X(���	 @�ًم�؟ م� $�() مz/! @�م؟ M �!ء أم�م ا;��، "0N�م� یO25! ا���dن ��;�� أم�م 

  : مح��ة $���ة، ی��ن "! @�G# خ�<، ��Gل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%

 " �ً�� 
  ".أر���8 &0ً� أ) Nآ� 
 )�X;ورد "! ا(  

آV0 "! س��ي ا;خ�� ، "إن ا�(5(�ر ا���م و��ًا ا���Fق، أM وإ��K "! أی�م أم< م	 وراp# أج<: " $�ل  

إ�o��* E، وآ�u/0� �0 إ$%ع ا�+��pة، "��f0* (@�5Fل م	 ا�+��pة، f� KXل ص0�وق م�/�ب ا�(�ح�م 

��5F@)، ">?ا ا���dن آ�ن ��ً�� "bصF| ��5@)، أی	 وضR�N؟ مD ا�\2	 "! "%ن، ُأ�fِل مD ا

" ، ا�+��� ا����!، و��o مD ا��آ�ب، وا���dن ی� *�ى ح�0(� ی/�$Fُ�$ l# م� م���R؟ ی��� خFً�ا
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آV0 "! م�ی0) " وا@�(�ا أن م�j ا�(�ت $� *�+��� إ�E �����، وس�/�+E ����� إ���0، "�0/�? ح?ر��

ه?R @�ص() إس%م�) "! �%د ا�(�Uب، أز$/>� ض�GOٌ) ج�ًا، أ@-F/0! ��ح) آ/1 "�>� ص<O  اس(>� "�س،

j��@ Ew��َأن ُی >F$ ، س�ف ،O!���� #خ��ی K� نa" ،!���� �-�)خ< ا��أْن ی >$�Nا� K��)ا� E�@ أي

#��@ Ew���� خ�# م�ًة�ل، ی�$ KX " :@ خ�ب �G" #ح�5ر أج� >F$ #أی�م أم� !" �w�$ 	)" #�)" �w�$ 	م ،

 >F$ |ا���� >)Nا� !" �w�$ ،#/@�{ !" �w�$ ،����ا� !" Aا ("�Nم !" �w�$ !0Nأی�م أم�#، ی !"

، مKuN ا��0س @0� "أM "�@(��ا A "! ا���F) آ(� *N(��ن �# "! ا��هF) " ح�5ر أج�# "G� خ�ب @(�#، 

 Mًا، و�م\��) "! ص2/# أ� M ة ی/�5@�ن، و"! ا��خ�ء�ا�\ Mدخ�#، و !" Mو ،RدMأو !" Mو ،#/�� !"

ی� رب، وأ�V : أن *�Gل، ی� رب، ی� رب، ا;آ(< وا;ج�ى: "! @(�#، "/-�R آ��Mً، ��	 "! ا�\�wة

أM وإ�! �K أَر آ��-0) ��م " ، وأ�V مE"�N، ی� رب: وأ�V �0!، أن *�Gل، ی� رب: ص�2|، أن *�Gل

، ��o ِم	 إ���ن ح��دي "أM وإّن َم	 �K یN�0# ا���2 ض�Rw ا�Fُ��{  >{�F>�، و�K أَر آ���0ر ��م ه�رُ�>�،

*(�مً�، إِذ ا�-0) ه�0، وا��0ر ه�0ك، وا���dُن ��0>(�، "aذا ا�/N� @	 ا�-0) ا$/�ب ُح�(ً� م	 ا��0ر، وا���dن 

ٍFN� �K�z، وإن �K إذا �K ی�/�V إ�E اwf@ A وج< س��/�V إ�E ا�����، وإن �K ی�	 @F�ًا A س���ن @F�ًا �

 ������ �<�U\* K� إْن j��� ،12 ا��2 ام/� �12 ا����� #F�$ ��/)@�!ی ���ه?ا آ%م س� ،�\��� j/�U�.  

  : &�� +�د ا� /�� م� 1��J و�� ی.�z8 م.�� 

��	 $� */�ه(�ن أن ه?ا اdم�م ا�-��< ا��12 م	 ا�����، و*�آ>� ;ه�>�، و�K یN/ِ	 �>�، وآ�b# @�ش   

: �Jل، k ا���2ة، M، "������ خ+��ٌة ج�ًا، وه! مfر@) اYخ�ة، و@	 ا�(�/�ر رض! اE�@#0@ A ه�م

إ/	� ا� /�� ��غ ���2ة، : " ��0ل �*$��، آ.� &.  ا�.�� �g% ا
 &��1 وس�� ��Eاآ�وا ا� /�� وا�2uة

   " .���� ا�*	#، و���� ا��rة، و���� ا�eآ�ة 
  )أخ�ج# ا��2آK "! ا�(�/�رك وص#22(

ا����� دار ص�ٍق �(	 ص�$>�، ودار �-�ٍة : اس/(�Nا ��0Nیٍ) "�Gp) إ�E وصl ه?ا اdم�م ا�-��< ������، $�ل  

�(	 ">K @0>�، ودار �Eً0 وزاٍد �(	 *fوwد م0>�، م>�F وح! اA، وم�-� أ�p��F#، وم/-� أو���p# ر��2ا 

() *w�Fْ	 م�0Nه�، "0�2(� ی�خ< أه< اdی(�ن "�س/(Dْ إ�E اYی) ا���ی" "�>� ا��ح() واآ/��Fا "�>� ا�-0) 

  : ی���Gن، ا�-0)

َ̀�ُء َ� /َ 9ُ�ْ�َ �ِB.Hَ�ُْأ ِمَ� اB��َ�َ/َ ْرَضLَ�َْوَأْوَرَثَ.� ا Yُ َ&َْو �.َJَ َgَ يEِB1ِ ا�B��ِ  ُ	ْ8َ�ُْ��ا ا�JََوF<�َ��ِاْ�َ*�ِم �ُ�  ِ.ْ*َ� َأْ
  ) 74: س�رة ا�fم� اYی) ( 

ا�����، و@�"�0 اA "! ا�����، واس/E�@ �0)G أم�R "! ا�����، و*�0��G إ��# "! ا�����،  ��M أ��0 آ�0 "!  

"aذا آ�ن ا�+M 1�Fم�Nً، ودخ�# آ�Fً�ا، وآ�ن أی�م ا��راس) ، وأ$�0�F @��# "! ا�����، �(� آ�0 اYن "! ا�-0)
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�</G)ی (Nا�-�م !" ،jذ� Mم، و���G)ا;ی�م �(� آ�ن "! ه?ا ا� R?ه M��"  آ�ن �)� E����ُا� �u� !" ء�G\ا�

  : $�ل *E��N، "! ه?R ا��F2Fح)

َ̀�ُء َ� /َ 9ُ�ْ�َ �ِB.Hَ�ُْأ ِمَ� اB��َ�َ/َ ْرَضLَ�َْوَأْوَرَثَ.� ا Yُ َ&َْو �.َJَ َgَ يEِB1ِ ا�B��ِ  ُ	ْ8َ�ُْ��ا ا�JََوF<�َ��ِاْ�َ*�ِم �ُ�  ِ.ْ*َ� َأْ
  ) 74: س�رة ا�fم� اYی) ( 

  N� !" ل @��# ا��%ة وا��%موم(� ورد�Gا;ح�دی� ا�\�ی�)، ی � :  

 " 1��2u Y��/ك د��  ".��' ���kآ� م� 
)�X;ورد "! ا(  

M �� أن *��ن @�E �!ء، $�() ا�(�ء م� یj� ،#0�2 اخ/��ص، �j م>0)، �j ح�")، م/��ق "! �!ء،   

Aا >�Fس !" #�m�* وإْن آ، ">?ا ا�\!ء ،Aا >�Fس !" #G�0* Mًر��0 إن آ�ن م� ،Aا >�Fس !" #G�0* �)ً�@ ن�

  : @wf وج< $�ل

  Fَوِم	�B َرَزJَْ.�ُهْ� ُیْ.ِ]�0َُن>
  )  3: س�رة ا��GFة اYی) ( 

  آ�O وOg ا�.�� &�� ؟

   ،Aا >�F"! س 	م�\�� #�b� >��-ا��%ة وا��%م ه?ا ا����2! ا� #��@ !F0ا� lوص �و$  

Dِري ْkُ�َْل، �َ*ْ� َأِ�� َسِ*�ٍ  ا�Jَ" :  �.َ��ِ �َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ 1ِBَل �0َ�ََم َرُس�ُل ا���Jَ ُس�B.اْ)َ�َ�% َ&ِ���� ا�

ٌِ̀� ِ�� َذاِت ا��1ِB َأْو �ْ2َLُ�َ 1ُB/1ِ ِإBُْ̀��ا َ&ِ���� َ�َ�ا�� �  " .ِ�� َسِ��ِ# ا���jِ2َ  1ِBً�� َ�َ�ِ	ْ*1ُ�ُ َی�0ُُل َأیNَ�� ا�.�Bُس َ�� َ
  )أح(� @	 أ�! س�N� ا���ري "! م�0�Rأخ�ج# (

  j� ل�Gی ،Aا >�Fس !" o�� 	ي إم����)، ">?ا : ه�0ك أ��ٌس آ_��ون م�\���0ن، و���0@ o�� M

Aا >�F@�ّ! آ�ن م�\��0ً� "! س ���ا����2! ا�-��< س� 	، ������ا� >�Fر "! س�<Gم 	م�\�� ،

G>�ًرا ض�Nً��، $>�ْ*# ا�����، وا��� ،R�ُ<m E02	 ���d�"ن $� ی��� ،�F	 ��o "! س�F< اA، �< ی��ن م

  : اE��N* Aَ ی�Gل

<�ْ�ِgْ��َ GَD��َ�َِوF  
  ) 7: س�رة ا�(��X اYی)( 

   Aا >�Fس !" �ٌFا ص?<" ،#u�� Kuوج<، وی� wf@ A �Fخ�(# ��0# ی� KO+2م���# أن یa� ��ً�� �-*.  

  Aورس�ل ا 	ا��( 	َم م�) م�@�! َ$ِ ���ه�  م�ة س� >-N* ،ا��داع (w-ح �<� �t2ی Kوس� #��@ Aا Eص�

إ��G� Eء ا�F0! *�رآً� ج�0دR ا�?ی	 @�دوا مE�@ #N م\�رف م�) �N� أن أمK<��@ �w أح�هK، ��ا �>?ا ا;م�� 

 !" Kخ��ا م�) وه�، آ! ی	ا��( 	ا�/! @�دوا �>� م j�* 	م (ًح�ً% زاه� �ا�-0 oFأن ی� l��/�)ا�

u0َ�هK ا;@�ُ	، وأمَ�هb" Kخَ�ج�ا م	 أو@�/>K ح�ً% ج�ی�ة ار*َ�ْوه�، KX اس/���bا س��هK زیK</0، ی��� م
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 R?ه !" KهSأ��اب م�) ر E�@، و	دم��Gا� R�012 ج��� !F0ء ا��G� �N� >��-م�م ا�dم�)، و@�د ا Eإ�

Kل أم��هbوس ،Kم� ه?ا؟ $�ل: " ا��2<، وأس�ع ��2ه jا : وی���w)-/�� �0-آ��َت ا� �G� E�@ م�ا�إذا $

وی�j ا�fْع $F< أن *K<� !</0 إ�E ا��N��" ،!F0ا ح��>K ج(�Nً� ، أخ�ا�>K "! م�)، وص�ح �# اdم�م @�!

وآu(�ا "! أ���>K م�ارًة م	 @�ّ! ا��رع ا�fاه� ا;وwاب ، و�(� دخ��ا م�) وا�/�Gا ���F0! @��# ا��%ة 

  وا��%م ���R إ��#، 

�0َ�ََم َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس��Jَ : �.َ��ِ �َBَل، اْ)َ�َ�% َ&ِ���� ا�.�Bُس: ي�Jَ Dَل�َ*ْ� َأِ�� َسِ*�ٍ  اkُ�ْْ ِر

ٌِ̀� ِ�� َذاِت ا��1ِB َأْو ِ�� َسِ��ِ# ا���jِ2َ " :Bً�� َ�َ�ِ	ْ*1ُ�ُ َی�0ُُل �ْ2َLُ�َ 1ُB/1ِ ِإBُْ̀��ا َ&ِ���� َ�َ� ا�� �  " 1ِ َأیNَ�� ا�.�Bُس َ�� َ
)R�0ري "! م��ا�� ��Nأ�! س 	@ �أخ�ج# أح((  

  .أي أ�# $�wر "�# ه?R ا��\��)، و$�wر "�# ح��E�@ #m ه?R ا�Kp�0U ا�/! �0(�ه�   

 �8�r.ای� ا�eم:  

M واM A أ��D دی0! �����هK : ی� إم�م خِ�دْ@>a" Kن ا��2ب خ�@)، "�Gل: " ذات م�ة ��2# أح�هK، و$�ل  

، أح���ً� "�oz ا���0 ا�?ي ی��ن "�# ا�(0/�� ��ًا م	 ا�(f<0م : " �Gل "! ��N أ$�ا�#، وآ�ن ی"أ��ًا 

(Npأ$�ا�# ا��ا 	وم ،j� وس�َم ��ٍف o�� ��0ه?ا ا� 	�� ،(Nی�0/�� ����* Vل، أ��Gی " : Aد ا�F@

 Rد�F@ #� Eخ�� م� *�اص Aى ا�G* نa" ،Aى ا�G/� Kُأوص��"�ًN�)ؤو�>� ج�G* ��Nو"! ، وس�رة ا� ،

  : اYی) ا�_��_) م0>�

<D:8َ�ْ��ِ ْ�اgََ�ا�  Fَوَ
  ) 3: س�رة ا���N اYی) ( 

أن *�ص! أخ�ك : م�ذا *�/���ون م	 ص�U) *�اص�ا؟ ا�(\�رآ) أي أن ا�/�اص! ����2 �# م��0Nن  

����2، وی� أی>� ا�?ي ��j2 أخ�ك أن ا$a" ،#/2��� >ْFس�اء ا�2��0)، و$��F>� أم�ان ض�وری�ن 

، �/�ل @�E أن "��5) ه?R اYی) ی��0>� رج%ن، ن، "��/�اص! ج�ء "! ه?R ا���() ���U) ا�(��@�)م/%زم�

إ�>� خ�� م� *�اصE �# : " $�ل ، ی��0>� َم	 أوصE ����2، وی��0>� م	 $Fِ< ه?R ا��ص�)، "�س/-�ب �>�

  : وا����< $�ل *�F@ "E��NدR وأ$�ب ا;@(�ل ��ض�ا�# 

  ا��1ِB َأْ��0َُآْ� ِإنB ا��F <�ٌ��ِ2َ �ٌ��ِ&َ 1َBِإنB َأْآَ�َمُ�ْ� ِ&ْ.َ 
  )  13: س�رة ا�2-�ات اYی) ( 

 a��r# ا�	ا�* 
  :ا�	�0م ا�Eي ی��m ا�/��ن &.  ا

  : $�ل *E��N، أن ا�(��Gس ا��ح�� ا�?ي ی�F@ #� o�GدR ه! }�@/#، واfّ@ Aُ وج< یS !" �0zF0ی) أخ�ى  
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Bَأْآَ�َمُ�ْ� ِ&ْ.َ  ا�� BِإنF<�ٌ��ِ2َ �ٌ��ِ&َ 1َBا�� B�0َُآْ� ِإن�  1ِ َأْ
  )  13: س�رة ا�2-�ات اYی) ( 

   K�Gا� R?د؟ آ<� هMا;و 	وج)؟ أیfا� 	ا��2)؟ أی 	؟ أیE0Uا� 	ا�?آ�ء؟ أی 	ا��س�م)؟ أی 	ا�1�0؟ أی 	أی

Kن ا���یS�Gأص< �>� "! ا� M ا��0س 	ه� ا��0س "! ا�/��ض< ���)/Nا�/! ی ،E��N* ل�$ :  

<�ٌ��ِ2َ �ٌ��ِ&َ 1َBا�� B�0َُآْ� ِإن�  FِإنB َأْآَ�َمُ�ْ� ِ&ْ.َ  ا��1ِB َأْ
  )  13: س�رة ا�2-�ات اYی) ( 

   !" ،(0-�� �ً0)X ح��نdأن *��ن م0�2ً�، آ! ی��ن ه?ا ا ����م���ق، و@�) وج�دك "! ا� Vأْي أ�

>< @0�آK د��<؟ �KN "! ا�S�Gن یsآ� ه?ا ا;ص< أ�V ُخVَGْ�ِ ��-0)، وا�-X �<� (0(	، وX(0>� اdح��ن، "

 E��N* ل�$ ،E0N)ا� :  

�َ�ْآُ( َآ��B ِإ/Bَ�� َآِ�َ	ٌ� ُهَ� B��َF * ��َ�ُbِ�Jَ% ِإَذا َ��َء َأَ�َ ُهُ� اْ�َ	ْ�ُت �Jََل َربD اْرِ�ُ*�ِن َ �	َ��ِ �ً8�ِ�gَ #ُ	َ&َْأ �D�*َ�َ

  ُ[�َن>َوِمْ� َوَراbِِ�ْ� َ�ْ�َزٌخ ِإَ�% َیْ�ِم ُیْ�َ*
  ) 100-99: س�رة ا�(sم�0ن اYی) ( 

   jم� Rرجٍ< ج�ء 	@ VَN)، ه< س����ا�\!ء ا;س�س! "! ا� E�@ ا�(�ت؟ jم� #�*bم ا�?ي ی�م�ذا ی0 E�@

  : ی� رب ا*�آ0! $��ً% ح/E أ"�غ م	 @(�!؟ �< ی�Gل: ا�(�ت، وه� *�ج�، وی�Gل

�َ�ْآُ(>َ �	َ��ِ �ً8�ِ�gَ #ُ	َ&َْأ �D�*َ�َF  
  ) 100: ا�(sم�0ن اYی) س�رة ( 

$�ل ، م� *��| �# ا����� واYخ�ة، ا����� آ�>� م	 أج< ا�N(< ا����|، وا��N(�ء "��وا ا�N(< ا����|: إًذا  

E��N* :  

  Fَوَ�َ*�َوُ/�ا َ&َ�% اD��ِ�ْ َوا��0ْBَ�ى>
  ) 2: س�رة ا�(�p�ة اYی) ( 

وا�(-/(fّ@ �0��" ،D وج< $�ن ا�N(َ< ا��F ص%ح ا�����، وا�/�Gى ص%ح اYخ�ة، ی��| �# ا���د   

  .ا����| "! ا�S�Gن ا���یK مD اdی(�ن "! س�NF	 Sی) 

 �8�r.ا� YEه �� �	���& #��H�8�� ا�rا ا�Eه  	ان ا&�Eا�� zوا���ه� z�|ا���:  

 "�ح?روا م	 اA م� ح?wرآK م	 ���#، "�a# ح?wر "bFس# ��ی�، وا@(��ا م	 ��� ری�ٍء: " $�ل اdم�م @�!  

 >5" R�+@أ ،Aا RwM�* #� �ً@(< م��� 	م� @(<، وَم Eإ� Aا #�wوآ Aا ��U� >)@ 	ن َمa" ،(N)س Mو

�ً_F@ K�Gی�� 	� #�a" A@?اب ا 	ا م�G��أ ،#/�� ، K�@و ،Kرآ�XS Ew)س �ى، و$�س Kأم�آ 	م �ًz�� ی/�ك Kو�

"�a>� ��ارٌة ;ه�>�، وا�(�Uور َم	 ا�/�  أس�ارآK، وأح�E أ@(���K ، وآ/S 1ج���K���U* %" ،K ا�����،

 �<� . "  
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   V5Gوا� ، 	�@�Fأس �N� #ج�ء أج� E/ح Vْ2/ِ/ُ"ت، وم� إن ا�G��)دوَر ا��>�، "�>� آ< ا� b\ن أ����a"

ح��*#، وأصF| ره	 @(�# ا��!ء، وآ< م� ی-�ي "! ه?R ا��ور م	 م���Gت إ�E ی�م ا���Gم) "! ص��2) 

@(ٍ< ه� ا�N(< ا�?ي */-�د �XSم# �N� م�ت ص�حF#، وا@Ku @(ٍ< ه� ا�N(<  أ@(��# ا���z)، �?�j أخ+�

Kم�م ا���یdل ه?ا ا�Gی ،#Fم�ت ص�ح �N� #*د خ��ا�ا ا���<، : " ا�?ي */-���{b" ًا�م ��Gم%$� ا� Kإ�� Mأ

 (�"�Nوا� ��Nوا� �Fا�� Aن، وَسُ��ا اS�Gا��%ة وا��%م آ�، "وأآ_�وا *%وة ا� #��@ !F0وا� #�fن إذا ح

أمٌ� ��در إ�E ا��%ة، وآ< واح� م�0 إذا أ$�م @�E @(< خ+�� ، @�E @(< م���ي، "ْ���ِ_ْ� م	 ذآ� 

  .اA وا��%ة، و@��# أن ی��رع إ�E ا��%ة آ! ی/�RM اfّ@ A وج< 

  :�J  ا�ی	�ن ا�]�G < ی]�G م�م� 

"����dن $� یs*�# اA " ه�ً) M ی\�� �# ��Fر�� ��ء ه?ا اdم�م ا�-��< ���ن دا: " $�ل ��N آ/�ب ا����ة  

: @Gً% راج�2ً، وا�GN< ا��اج| ا�(/��b یE�@ #0�N أن ی��ن داه�ً)، و$�ل أح� م��2! س��ة @	 س���� @�!

�� ��ء ه?ا اdم�م ا�-��< ���ن داه�ً) M ی\�� �# ��Fر، "2�ة ذآ�p# وا*�Gد ����*# یN+���# م	 ا��ه�ء " 

  " .*��Ew @	 آ< م�اه1 ا��ج< ا��اه�)، وأح< م���>� م�اه1 ا��ج< ا��رع م� ی�ی�، و��	 

   �َw�$ ی(�نd�" ،��$ ی(�نd؟ إی(��#، ا#N0)م� ا�?ي ی 	، ���ر أن ی��ب ���Gًا ی�ذآً�� ج 	مsم �-* Mأ

ا���dن @	 آ_�ٍ� م	 ه�ى ���#، و$� *�ى إ���ً�� م	 أه< ا����د وا�5%ل وا����� وص< إ�E م��ن 

@��! ج�ًا @	 }�ی� ا*�GOد ذآ�p#، واح/���#، وده�p#، ودخ��#، وخ�وج#، وأس���F#، وم-�م%*#، وا�(sم	 

 w>$أ #Nُ$إذا آ�ن م� 	مs)ا� 	م0#، �� E�@س�ی�*#، ���ن أ �)G* أو ،#��Fس jم0#، و�� س� Eی��ن أذآ �$

  .م	 أه< ا����� "��o ;�# أ$< ذآ�ًء مM ،K<0، �< أآ_� ور@ً� 

��ً� ا���dن ی�/�ض! ��ً�� @f� �)ً�uوج/# "! س>�ة، ��	 ا�(sم	 یlG @0� م���ن $�� و$��، "% أح�  

*�(| �# $�ُ(# وM م�Fدp# وM أه�ا"# ا���F0) أن ی��Oط ِ$�َ� أ�(�) �(G�س�*#، م�ة أح� أخ�ا��0 ا�(�2م�	 

آO< م�2مً��، و�# $�5) وص�ر ج�ء�! رج< ی�ی� أْن ی�: ح�0X! �2�ی� *�ك "! ���! أ�Xًا ����Uً، $�ل �!

�ً�O��َم #� Vُ�G" ،@�ًء، : $���ن @��ي�م اس/O�$ض! و�Gا� Eم�2م!، اذه1 إ� E2/�ج إ�* M j/�5$ !ی� أخ

ه?ا ا;ول M ی�>K : ویj��0 ا���N م	 دون أي �!ء، "?ه1 ه?ا ا��ج< ��ُ�# إ�E م�2ٍم Sخ�، و$�ل �#

واAِ ه?ا وس�ُم : ة، "�"D �# أول د"N) @\�ی	 أ�l ���ة، "z��#� V�Gً�، أوه(# أ�# أم�َم م\��) آ��Fة خ+��

��ٍف �j، "��_��! ذآ!¢، أوهK ه?ا ا�(�آ< أن ا;م� خ+��، و$� ی/w�Nض إ�E س-	 و��ر �#، ��	 

  .ا;ول ه< آ�ن أ$<w ذآ�ًء م0#؟ M واA، "(� ا�?ي $��R؟ دی#0 
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آj�; ��F ورع، َ"َ�ْ�ُت ه?ا ا�\!ء وس�ُم ��ٍف �j، وأه< "bح���ً� ی� أخ�ان، إذا "�*j م��1 "! ا�����   

ا����� وإن *��$�ا "! د���هK �+�ٍق م�/�یٍ) و�bس���M 1 *�ض! اwf@ A وج<، "/���$>K "! د���هK وص(ُ) 

 �<Gح (+G0ا� R?ه V�"ّو �أرج� أن أآ�ن $ ،K<� ٍر�@.  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 رج��/# و�+��)) : 8-3(ا��رس  -س���� @�! �	 أ�! }��1  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  08-11- 1993: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :م0 م� &�م� 

���ء مD ا��رس ا�_��� م	 س��ة ا����2! ا�-��< @�! �	 أ�! }��1، و$� ��K�� V0 أن ا��، أی>� ا;خ�ة  

  ا��ا��ی	 هMsء $(Kٌ ��م�ٌ) م	 ا����2) ا���ام، 

َ&Wََ.� �َ*ْ� ِ&ْ�َ��ِض ْ�ِ� َس�ِرَیَ� �Jََل B�gَ% َ�َ.� َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا����B َ&1ِ�ْ�َ َوَس�gَ �َBَ��َة اْ�َ]Hِْ� ُث�B َو

َی� َرُس�َل ا��1ِB َآB/Lََ�� َمْ�ِ&Wَُ� ُمَ�دDٍع : 0ُُ��ُب �0َ�ََل bِ�Jٌَ# َمْ�ِ&yَ��ِ�َ �ًWًَ� َذَرَ�ْ( ِمْ.َ�� اْ�ُ*ُ��ُن َوَوِ�َ�ْ( ِمْ.َ�� اْ�

ِ̀��� 1ُB/Rِ�َ َمْ� َیِ*ْ{ ِمْ.ُ�ْ� َ�ْ*ِ ي :" Lَ�َْوgَِ.� �0َ�ََل  ُأو�gُِ�ْ� ِ�0ْ�ََ�ى ا��1ِB َوا��ْB	mِ َوا��Bjَ&ِ� َوِإْن َآ�َن َ&ْ�ً ا َ�َ�

َ�َ*َ�ْ�ُ�ْ� ِ�ُ�.Bِ�� َوَس.Bِ� اkُ�َْ�َ]�ِء ا��Bاِ)ِ یَ� اْ�َ	ْ�ِ ی�N$&َ �َ�Dا َ&َ�ْ�َ�� ِ���.Bَ�اِ�Eِ َوِإی�Bُآْ�  َ�َ�َ�َ�ى ا2ِْ��ً�� َآِ[�ً�ا

  " َواْ�ُ	8َْ َث�ِت Rِ�َنB ُآ#B ُم8َْ َثٍ� ِ�ْ َ&ٌ� 
  )أخ�ج# أ�� داود "! س#00(

ا��%ة وا��%م ی(�	 أن �G/�ي �>K "! آ< ">Msء ا����2) ا;ر�N) ا�?ی	 ذآ�هK ا�F0! @��# : إًذا  

 K<وأ$�ا� K<��N"أ.  

  م�ذا �*.� آ�	� ر�# �� ا�s�0ن ؟

*2��0X @	 س���� @�! �	 أ�! }��1 "! ا��رس ا�(�ض! م	 زاوی) @�(# و�\b*#، وا���م �/2�ث @#0   

0N* M! أ�# ذآ� م	 زاوی) رج��/# و�+��/#، وM *��0ا أن آ�() رج< "! ا�S�Gن ا���یK "! أآ_� اYی�ت 

  : $�ل *0N* >� ،E��N! أ�# �+<

��Hََرٌة َوَ�� َ�mٌ�ْ َ&ْ� ِذْآِ� ا��1ِB َوِإ�Jَِم ا�Brَ��ِة َوِإیَ��ِء ا�Beَآ�ِة َی�kَُ��َن َیْ�ِ �ْ�ِ��ِ�ْ�مً� َ�F 1ِ��ِ zُB�0َ�َِرَ��ٌل َ�� ُ

  ا0ُ�ُْ��ُب َوا�rَ�ْLَ�ُْر> 
  ) 37: س�رة ا��0ر اYی) ( 

   K<لأي إ��Gی �Nس ���ا��0س : " أ�+�ل، وس� 	م �واحٌ ��b" jرج< و"�(� س�ى ذ� 	أ�� "�> (ٌX%X" �$و ،

 (��+Fآ�() رج< ا��ج��)، وا��ج��) ه! ا� 	م VG/�ا.  
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  :��ا&� ا�.�� �� �Lس�' ا��8r�� &�% ا�	� أ < &�% ا�k(Uص 

  S�$ Kوس� #��@ Aا Eص� !F0ا� E�@ لf� �)ّ� >��-ة، و ه! $��# ">?ا ا����2! ا��ی�ی) ج�� Kن آ�ی

E��N* :  

ْ� َوَمْ� َیْ.F %�َ&َ zْ�ِ0ََوَم� ُم8َ	Bٌ  ِإ��B َرُس�ٌل Jَْ  2ََ�ْ( ِمْ� 1ِ�ِ�ْJَ ا��Nُسُ# َأRِ�َْن َم�َت َأْو Jُِ�َ# اْ/0ََ�ْ�ُ�ْ� َ&َ�% َأْ&�0َِ�ُ�

B̀   �ِآِ�یَ�> َ&1ِ�ْ�َ0ِ َ�َ�ْ� َیُ$�B ا��o�ْ(َ 1َBً� َوَسeِHْ�َي ا��1ُB ا�
  ) 144: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

   #��@ Aا Eص� !F0ا� !N0* �<أ� K<5N� 	mي، و�$ >N" wا����2) ا���ام رد o�� !" VX�ی) أحYا R?<"

واE�@ 1�G0� M A أ@N� �0��G� أن ه�ا�� اA، و�z	 م�ت أو $/< : " وس�j�?� ،K ص�ح @�ُ! �	 أ�! }��1

  " .�# ح/E أم�ت ُ;$�*�	 @�E م� $�*< @�

م�ذا ��/�F0 م	 ه?ا ا��%م؟ ��/�F0 م	 ه?ا ا��%م أن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م �� "! أص��2# مF�ًأ   

#��� E�@ M أ�F)ا� E�@ !F0ا� fوآ�ن *�آ� ،�ً/��X ،E��N* ل�$ :  

َأْو Jُِ�َ# اْ/0ََ�ْ�ُ�ْ� َ&َ�% َأْ&�0َِ�ُ�ْ� َوَمْ� َیْ.F  %�َ&َ zْ�ِ0َ َوَم� ُم8َ	Bٌ  ِإ��B َرُس�ٌل Jَْ  2ََ�ْ( ِمْ� 1ِ�ِ�ْJَ ا��Nُسُ# َأRِ�َْن َم�َت

�Bِ̀آِ�یَ�>    َ&1ِ�ْ�َ0ِ َ�َ�ْ� َیُ$�B ا��o�ْ(َ 1َBً� َوَسeِHْ�َي ا��1ُB ا�
  ) 144: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

��o $��ي م	 ه?M  R *��0ا أن ��یS �0ی�ٍت وأح�ا�Xً أ*��ه� @�E م��مK�N، و$� *���Gن ��N">�، إْذ  

ا��روس أن K��*S �-�یِ� أح�اِث ا����ة، M، ;ن ا����ة س��ة أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م 

مG�U) و���V م�/�ح)، �(E0N أن ه�0ك أح�اث و$VN وس-�>� ا�/�ری.، وأن ه�0ك أ$�ال $��V وس-�>� 

ر ا�G�G2! ه� ا�/��2< آ! ��/�F0 م	 ا�/�ری.، و��	 م� دور ا�?ي ی�رس ا����ة "! Sخ� ا�fم�ن؟ ا��و

  أ$�ال ا����2)، وم	 م�ا$�>K ا��p�G2 وا��روس وا��FN ا�/! *E�@ �00�N ا�/��2ك "! @���� 

"��F0! @��# ا��%ة وا��%م م_ً% ه?ا ه� ا���dن ا;ول، وه� ا�?ي ج�N# اA س�� ا;و��	 واYخ�ی	،   

	، ه?ا ا�(��Nم، ه?ا ا�?ي ی�َحE إ��#، ه?ا ا�?ي أول خ�� اA ه?ا ا�?ي ج�N# اA س�� ا;���Fء وا�(�س��

$�}Fً)، ح�0(� م�ت م�ذا $�ل س���� ا���ی�؟ أ�� أ@/G� أ�# م� م	 رج��	 @�E وج# ا;رض ی�Fّ2ن 

�5N� �)<5Nً� آ��F0! @��# ا��%ة وا��%م وس���� ا���ی�، "�(� م�ت ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م م�ذا 

م	 آ�ن یFN� م2(�ًا "aن م2(�ًا $� م�ت، وم	 آ�ن یFN� اa" Aن اA حٌ! M : " ی�؟ $�ل$�ل س���� ا���

  : $�ل *E��N، دی�00 دی	 م�Fدئ "�G: ، إذًا"ی(�ت 

ْ� َوَمْ� َیْ.F %�َ&َ zْ�ِ0ََوَم� ُم8َ	Bٌ  ِإ��B َرُس�ٌل Jَْ  2ََ�ْ( ِمْ� 1ِ�ِ�ْJَ ا��Nُسُ# َأRِ�َْن َم�َت َأْو Jُِ�َ# اْ/0ََ�ْ�ُ�ْ� َ&َ�% َأْ&�0َِ�ُ�

�B̀آ�ی�>    َ&1ِ�ْ�َ0ِ َ�َ�ْ� َیُ$�B ا��o�ْ(َ 1َBً� َوَسeِHْ�َي ا��1ُB ا�
  ) 144: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 
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  ا���&z ���	� أ ه� ا���z �� ا��	eق وا��kف ��� أ��اد ا�	��	�� 

  : ه�0ك Sی) $���S) "! س�رة ا��وم  

0ُB�ِْ̀�ِآ�َ� Fُمِ.�ِ��َ� ِإ1ِ�ْ�َ َوا ِمَ� ا�EِBیَ� �JُB��َا ِدیَ.ُ�ْ� َوَآ�ُ/�ا ِ)َ�*ً� ُآ#Yُ� * N َوَأ�Jُِ	�ا ا�Brَ��َة َوَ�� َ�ُ��ُ/�ا ِمَ� اْ�ُ	

  eْ�ٍِب ِ�َ	� َ�َ ْیِ�ْ� ����ن> 
  )32-31: س�رة ا��وم اYی)( 

) ذوات، وم-(�@) @0�م� *��ن ا��@�ة إ�E ا�?ات، ومU� (��U%ف دی0! ر$�� ی/-(Dw @0��� م-(�@  

أدی�ن ، "aذا د@� ا���dن إ�E ذا*# "G� w�"ق دی	 اfّ@ A وج<، وص�ر دی	 اN�� Aً�، وو$VN ا��%"�ت، 

	N+وا�(>�*�ات وا� ،E��N* ل�$ :  

�1ِB ُث�B ُیَ.�oُDُ�ْ� ِ�َ	� َآ�ُ/�ا FِإنB ا�EِBیَ� �JُB��َا ِدیَ.ُ�ْ� َوَآ�ُ/�ا ِ)َ�*ً� َ�ْ�َ( ِمْ.ُ�ْ� ِ�� َ)ْ�ٍء ِإ/Bَ	� َأْمُ�ُهْ� ِإَ�% ا�

  َیْ]َ*ُ��َن> 
  ) 159: س�رة ا;��Nم اYی) ( 

   E�@ تfwذا رآa" ،D)/-)ه?ا ا� 	م �واحٌ V، وأ�	م�0s)ا� D)/-م ���س%م، و@0dدی�00 ه� ا 	2�

  .���j، وآ��wت َم	 ح��G" j� جV�N دی	 اN�� Aً�، و$� مV$f ا�(��(�	 �� م(fق 


  : و��س��1 ا��<ء 

Kْ� Kَ�ِ یG< ه?ا اdم�م ا����F؟ واz� Aِ	 م�ت أو $/< ;س��ن @�E م0>-#، واAِ : ه�0 سsال َی+�ح ��َ�#  

$�*�	 @�E م� $�*< @��# ح/E واz� A	 م�ت أو $/< ُ;: " �z	 م�ت أو $/< ;س/(��ّ	 ��0/#؟ �< $�ل

ن أ@�E درج) م	 درج�ت ا�/(�j ����ی	، وأ@�E ا�G�G2) أن �?ل ا�o�0 أ$�E ��ی) ا�-�د، أي أ" أم�ت

 ��G2/� j�F0ج 	ا�/! �� j��� م�G* خ%ص أنdدرج�ت ا 	م (درج E�@ن، وأ�)یdدرج�ت ا 	درج) م

 j"�وه jp�Fم.  

"(�ذا ��/�F0 م	 ه?ا ا�(�$l؟ ��/�F0 أ�# یUF0! أن */fّ@ A�� ��N وج<، وأن */��N ��س��# ا�(��Nم،   

 #/��2�� ��N/* م-(�ع وأن Eه?ا، وأن *0/(! إ� jG�N* !" ���* وأن ،K<0@ Aرض! ا 	ا�?ی

ا�(sم�0	، وأن *��ن رج< مF�أ M رج< أ���ص، ;ن ا;���ص یb*�ن وی?ه�Fن، وی�*��Nن 

م	 آ�ن یFN� م2(�ًا : " وی�G+�ن، ویF50+�ن و$� M یF50+�ن، "��G0+) ا��$�G) "! $�ل س���� ا���ی�

وأ�� أ@/G� أن $�F# آ�ن ی/�+�w حE�@ �ً�f " آ�ن یFN� اa" Aن اA حٌ! M ی(�ت  "aن م2(�ًا $� م�ت، وم	

 #��@ !F0ا� R�-* (���\ا� R�@�\م 	و�� ،V��X ٌأ�Fا�?ي ه� م 	ی�ا� 	�� >�َ"َ �G" jذ� Dوم ،!F0و"�ة ا�

  .ا��%ة وا��%م 
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�V �#، س��آj واس/�Gم/j مV�b" D أی>� ا�(sم	 ح�0(� *V"�N إ�E اA، و@�ه�*# @�E ا�+�@)، وأخ�  

وج�د م	 یj)O�N، أو ِم	 دون وج�دR، مD وج�د أخ�ا�j ا�(sم�0	 أو "! ��K</F، مD وج�دك "! ���ك، 

 ،��ّU/م ا��خ%ص "! @dه?ا ه� ا ،jس��آ ��U/ی M أ�Fرج< م V0ذا آa" ،Vأ� V�b" م��"ً�ا V0أو آ

  .و"! ا�/_E�@ V�F ا�(F�أ 

2 mإ�% أ�2ق &�� م �W/1 أث.�ء س��� ا��|% ا	r:  

"! �fوة ُأح� ی��ج م	 ص��ف ا�(\�آ�	 أح� م�Fرزی>K ا;��اء، ه� أ�� سN� �	 أ�! }�2)، وی�0دي   

 #0@ Aرض! ا !ٍ�@ lس� 	رزٍة ض�ریٍ) ح�م�)، وی/(��Fن "! م��G/ج @�ٌ! إ��#، وی����" ،Rرز�F�� �ً��@

>�b @�ٌ! آ�م اA وج># ��->f @��# ���5ٍ) ���5ٍ) *+�ح# أرضً�، وه� ی/��ى م	 ا;�K، و��0(� ی/

#�0�@ !ٌ�@ �)U�" ،#*ر�@ l\�0/" >ب ا��ج�Fض�) ی��20 ج��$ ،R��� ��Uوی_0! إ��# س��#، وی ،

 lا�� 	م���# م Eد إ��Nوی.  

  �ً)pدا K/ن، أ����G* : R?<" ،�$ أ�# م� رأى @�رًة K�uNم�م ا�dه?ا ا 	@ �Xsوج>#، ی Aم�م @�! آ�م اdا

Nا� 	، وم	رات ا�(��(��@ 	@ ��Fا� �U* وأن ،Aی�ت اS !" �u0* د*>� أن�F@ 	دة، وم�F@ �<� 	�

@%م) ا�(sم	 أْن یR��� ��U @	 ا���0ء، M ی(\! وراء ام�أة، وM ی�N� ا��رج وراء ام�أة، ">� 

أح� ا�(�G*��	،  داR��� !" lٌ��@ �ً)p، "��ن س���� @�! آ�م اA وج># @��ً��، ح/E أن ا�/�ری. ی�وي أن

# س���� @�!، "�Gل أح� وه� ی�Fرز س���� @���� ��N أ�# م�M Vٌ مl\�" ،(��2 @	 @�ر*#، "����ف @0

  : ا�\�Nاء

 �ٍ�ّE	� و     < ��2 �� رّد ا��دى�	1 &�  آ	� رّده� ی�مً� ���أ

�N� K� أن أي أ�# رد ا�(�ت @0# ح�0(� آ\l @	 @�ر*#، ی�Gل أح� أص�2ب ا�F0! ص�E اA @��# وس  

E0)ا�� R��� w!F0ر*! إ}%$ً� : " ص�"| ا��@ Vwم� م� !F0ا� �ی V2"أن ص� �N� �ا�� R?ه Aِوا"  

ه?R ا��� ی-1 أن *��ن مG�س) : م� ه?ا ا�12؟ م� ه?ا ا�/K�uN؟ م� ه?ا ا��Mء؟ ص�"V2 ی�R یَ� ا�F0!، إًذا  

# م��رم أخ%ق، "����� @�! م� آ�ن یFG< أن وا�G�G2) أّن ا�G/�ل م\�وع، و��ْ	 �# Sداب، و�، }�ال ح��*#

 (�Nوا�(�وءة وا�\>�م) وا� (��+Fرزة ص��ت ا��F)ا� Dإذا *�ا"� م Mرزة إ�Fی0/�� "! م.  

   !" >*�G)خ��َ) ��ف ا� 	�� ،�ًNل خ��م# خ�"ً� و"�$ً� وه�f�f* Vل آ���/G@�ّ! "! ا� ���إّن ��ا@) س�

(ً0��b){ #)س خ���� �)* V@�! آ�� ���ل  س��/$ #��/G" ،>O_)ی Mو ،��Gی Mًا، و�ر أ��Uی M #�; ،�ً0وأم

 lی��.  
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  :&�� ی�0 ي ���s�0ن 

و"! أ�0Xِء $/��# م�N� D خ��م# ی�ًم� $�م أح� م	 رج��# "\/K خ�(#، "R�<0 س���� @�! �>�ً� ��ی�ًا،   

"�E� : Kَ ورب ا��FN)، $�ل�: ی� أم�� ا�(sم�0	 أ��E�@ �0 ح� وهE�@ K ��}<؟ "�Gل اdم�م @�!: " و$�ل

ا��>K : آ�هK�� Vُ أ�K *����ا �/�wم�	 ���w�N	، و��	 $���ا: *(�0N0 م	 �/(>K و�K<0N؟ $�ل اdم�م @�!

احG	 دم�ء�� ودم�ءهK، وأص�| ذات ���00 و��K<0، و اه�هK م	 ض%�/>K ح/E یNِ�َف ا�w�2 م	 ج>�#، 

 #� wt� 	م !Uا� 	وی�@�ي @ "Kن ا���یS�Gل وا��Gه�?ا ی :  

  َآ1ُB/Lَ َوِ��� َ�ِ	�ٌ�>  Fَوَ�� َ�ْ�َ�ِ�ي ا8َ�َْ�َ.ُ� َوَ�� ا��oَD�Bُ� اْدB���ِ mْ�َِ�� ِهَ� َأْ�َ�ُ� Rِ�ََذا ا�EِBي َ�ْ�َ.Gَ َوَ�ْ�َ.1ُ َ&َ اَوٌة
  )  34: س�رة "��V اYی) ( 

  : ج<أح���ً� ��N ا��0س $� ی�Gأ ا�S�Gن م	 ��� *�$��، ی�Gل اfّ@ A و  

  FاْدB���ِ mْ�َِ�� ِهَ� َأْ�َ�ُ�> 
  ) 34: س�رة "��V اYی) ( 

أي "! *�Nم�j ) أح�	(م� وز�>� ا���"!؟ أْ"Nَ<، م� ��ع ا�/�G$>�؟ اسK *��5<، مE0N ) أح�	(آ�()   

  : $�ل *E��N، مD خ�(j أ�l س��ك ح�	، "�-1 أن *�/�ر ا;ح�	

oَD�B�َ.ُ� َوَ�� ا��َ�ِ�ي ا8َ�َْ�ْ�* ُ� اْدB���ِ mْ�َِ�� ِهَ� َأْ�َ�ُ� Rِ�ََذا ا�EِBي َ�ْ�َ.Gَ َوَ�ْ�َ.1ُ َ&َ اَوٌة َآ1ُB/Lَ َوِ��� َ�ِ	�ٌ� Fَوَ�� َ

 <�ٍ�Wِ&َ ���َ ُذو �Bَه� ِإ��B0�ََ�ُ�وا َوَم� ُیgَ �َیEِBا� �Bَه� ِإ��B0�ََوَم� ُی  
  )  35 -34: س�رة "��V اYی) ( 

 
  :ذآ�ه� �Lی�م ا

  dلح��ة ا�G* �$ ،l$ن ه! م-(�@) م�ا��� : Vآ?ا، و@�و� 	@ V��N*آ?ا، و V�)@ !*أ�� "! ح��

 Aا Dن �# م���dم�ا$�#، وا K-ح 	م Aا �ن ح-(# @0���dأن ا jذ� E0Nم ،V�2وض ،V�?و� ،��ً%"

أآ�م �>� @F�ًا أی�م، وA مN# أی�م، وأی�م اfّ@ A وج< ه! ا;ی�م ا�(�Fرآ) ا�/! أآ�م ا�F@ �<� AدR، أو 

ی� رب، "�أیV أن ا;م�ر ا���جV، ه?ا ی�ٌم م	 أیـ�م : "Vَ�G، م0�Nً�، "��(� و$VَN م�ة "! ض�Gp) ��ی�ة

اA، أو @���Vَ م	 م�ض @�5ل، "�@�ت اA م���ً� "\��ك اG� A�رٍة م0#، ">?ا ی�ٌم م	 أی�م اA، أو 

aخ%ٍص وص�ق "�0�bك اA، ">?ا ی�ٌم م	 أی�م اA، و$VَN "! أ��O ح�Mت ا��V�b�" ،�G اfّ@ A وج< �

  :$�ل، ر�fّ@ �0 وج<

  FَوَذآDْ�ُهْ� ِ�Lَی�Bِم ا��1ِB ِإنB ِ�� َذGَ�ِ َ�َ�َی�ٍت ِ�ُ�#�B�gَ Dٍر َ)ُ��ٍر> 
  )5: س�رة إ��اه�K اYی) ( 
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ُ*# ج�"�ء، "(�ذا "����dن @0�م� *�/� ���#، و@0�م� ی\�N أن "! }�@/# ���# *��Gً�ا، "bصV2F ص%  

A؟ ی/?آ� أی�م ا>Nوج<، وا���م ، ی� fّ@ Aا R?Gوج<، وا���م ا��%�! أ� fّ@ Aا���م ا��%�! أآ�م# ا

  : $�ل *E��N، ا��%�! ح�u# اfّ@ A وج<، وا���م ا��%�! أ@��# @fّ وج<

gَ D#�ُ�ِ َ�َ�َی�ٍت Gَ�َِذ ��ِ B1ِ ِإنBِم ا���BیLَ�ِ �ْْ�ُهDَوَذآF <ٍر َ)ُ��ٍر�B�  
  )5: س�رة إ��اه�K اYی) ( 

ح�0X! رج< م/G�م "! ا��	، وه� وا�� ص�ی� م	 أص�$�p!، @(�R س/) و*��Nن @�مً�، "fر*# م�ة،   

واAِ م� : KX $�ل �!، وآ��V ا�0/�-) س��() "! آ< م�اح< ا�/��2<، ا�)2� A أج�ی�0 *��2ً%: و$�ل �!

م�ة آ�0 "! ا���2اء، وض���0 : �جً�ا م	 *-�wر ا�K0U، و$�ل أیVُ"�@�5ً ا��2ام "! ح��*!، وآ�ن *

ی� رب أ�� $F< @�م�	 َ@َ�ضVْ �! ام�أٌة "! : ا�+�ی�، وأ��"E�@ �0 ا�(�ت @+\ً�، ص�E وس-�، و$�ل

إ�! أخ�"jَ ی� رب، "aْن آKُ�N* Vَ0 أ�V��N* !0 @0>� خ�"ً� مGِ�b" j0ْ?�� اYن، "�V�G" : K، ا��Fدی) ذات ج(�ل

  .���F أْن أدرَآ/�0 رح(ُ) اA @	 $�ی1، "0-��� 

وه?ا *�ج�# �+�l ج�ًا، أ�j��@ V أن *?آ� أی�م اA ، و@��j أن ُ*َ?آj��� �O �(�ا$�j مD اA، آ!   

 Aل اb���" (Gpض� !" D$ن إذا و���dو"! ا;ح�دی� ا���2ح أن ا 	ورد "! ا��0 �و$ ،j*�0ی�Nم D�*�*

�l أن اA س��2F# و*E��N أس(jN ا��2؟ آ�l أن اA س��2F# و*E��N أآ�مj؟ @fّ وج< ����| @(�#، آ

"��j� �w مbوى *bوي إ��#، ویّ�� �j ام�أًة *j0�2، ووهjF أوMدًا ُص��2ء، "?آR?<� j��� �ْO ا�KN0 ا�/! 

EG وس���� م�سE ح�0(� س، أآ�مj اA �>�، ح/�N* Eف "a" ،R��\/" j��@ #�َ5ن ا�KN0 *�وم ���\��

  : $�ل، ��(�أ*�	

�B��َ% ِإَ�% ا�D#DW �0َ�ََل َربD ِإ/�D ِ�َ	� َأْ/eَْ�َ( ِإB��َ ِمْ� 2َْ�ٍ� �0ِ�ٌَ�> َ Bُث� �	0َ% َ�ُ�َ�َ�َF  
  )  24:س�رة ا���G اYی) ( 

R?<" ،?<" R أی�م# مD اA، م�ا$�# ا�(\�")، وإذا آ�ن ��(��K م�ا$l مD اA آ_��ة، و�# خ�Fات إی(���)  

  .ا���Fات، وه?R ا�(�ا$l ا�(\�") *0�N# آ�(� "/�ت ���# @�E أن ی/�< ��fّ@ A وج< 

 OJ�	ا ا�Eم� ه �j2أ OJم� G؟، � ی ��.���  م�ذا 

ح�0(� أ$� ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م أن ی>�ج�، آ�ن آ��wر $�یk ی/����ن �#، وی/�G�ّ2ن ح�ل ��/#،   

�ّ! ا��/E ا���اp!، و$� ورد "! ا����ة أن ا�F0! أ�EG َآ��� م	 وآ�ن یUF0! �# أن ی�Uدر، آ�ن س���� @

��هV ا��ج�K�" ،R ی�R أحٌ� ح�0(� خ�ج، ��	 ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م أم� س���� @��ً� : *�اب، و$�ل

Rس�ی� E�@ !G�/و"! ، أن ی� R�0ن أ�# "! س�ی�z)+ی !F0ا� V�� Eوا إ��u� �)��" ،#*د�F� E+U/وأن ی

ا�F0! آ�ن $� خ�ج م	 م�)، وص�ر "! أ}�اف م�) ، و$�ی$ k� bF� V"�@ُس>� وج�Fو*>� ��/#، ��	 
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و$��*>� وحG�ه� وآ�ه>�، وح�0(� دخ�V إ�V�� E ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "�ِجVzَ أن ا�F0! $� خ�ج، 

�ل آ��F ج�ًا، وأن س���� @�!¢ "! ا���اش، أ��o ه�0ك اح/(�ٌل آ��F أن ُیGَ/< ه?ا اdم�م ا�K�uN؟ "�Mح/(

#�)@ �F2وح�0(� ی ،R�ی !" �Gوح�0(� ُی� ،�uًًا و���Gن ح�0(� ی(/�� ح���d�" ،#وح�0(� ی��1 أم� ، �$

ی�N" >Nً% ار*-����� @\�ا���p، ">?ا م�$l م	 م�ا$l س���� @�!، ��	 ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م $�ل �# 

�ً0z)+وا : م�F/@�" ،K<0ء *��ه# م!� jی��� إ�� 	� Aا Kی� ر@�آ.  

"! ح��*! آ�>� م�ذا "V�N ��س%م؟ م� ا�(�$l ا�?ي "�N/#، و*�ك ، b���ِْل آ<� واحٍ� م�0 ���# ه?ا ا��sال  

 R?ة، ه�Xاsم �<�" o�� ،ء�+@ �<�" o�� ،(ً��+� �<�" o�� (ًF�*ی��2 ح��ًة ر �)ن ح�0���d�" ًا؟�Xأ !��� !"

# @(� �����ن ه� @(�R ا�fم0!، و$�() ا�b� �)N@(��# ا����2)، ا���2ة M $�() �>�، وآ(� *�N(�ن أن أ*�

  .وا�E0U ا�G�G2! ه� �E0 ا;@(�ل ا����2) 

  م�ذا اس�.�h ا�*�	�ء م� هYE اuی�ت ؟

ی�وي ا�/�ری. أن س���� ص%ح ا��ی	 أی5ً� ح�0(� ا�/VG ام�أٌة مD زوج>� ا;س��، "/�G��N، ">?ا ا���+�ن   

ری. أ�# ��R��� w، و�K ی�u0 إ��>(�، أي أ�# أآFَ� ه?ا ا��د ا�?ي ���N" ،�)<0/# ا��ح�K ا��Nدل ی�وي ا�/�

و��ُ"# أ��� أن ی�u0 إ��>(�، "R��� �U @0>�، وه?ا ا�(�$l ی\F# م�$l س���� م�سE ح�0(� ج�ء*# 

E��N* ، $�ل	ى ا�(�أ*��إح :  

Bِإن )ْ�َ�Jَ اْس8ْ�َِ��ٍء %�َ&َ �ِ̀ 	ْ�  َأِ�� َیْ ُ&�َك eِHْ�َ�َِیGَ َأْ�َ� َم� َس�Hَ�َF  <�.َ�َ )َ�ْ0ََءْ�1ُ ِإْ�َ اُهَ	� َ
  ) 25: س�رة ا���G اYی) ( 

واس/�F0 ا��N(�ء أن م	 أدب ا�(�أة "! ح�اره� مD ا��ج< أن *�/��، وأن *�G! آ%مً� M ج�اب �#،   

>G* %" :ل�G�" ،@�ك�أ�!، �(�ذا؟ ص�ر ��0>(� ح�ار: إ��0 � V�� E؟ إ�	أی Eإ� ،�$ >�V� :  

ِ̀� َ&َ�% اْس8ْ�َِ��ٍء �Jََ�ْ( ِإنB َأِ�� َیْ ُ&�َك eِHْ�َ�َِیGَ َأْ�َ� َم� َس0َْ�َ( َ�َ.�>  	ْ�  �Hَ�َFَءْ�1ُ ِإْ�َ اُهَ	� َ
  )  25: س�رة ا���G اYی) ( 

  : وس���� م�سK��* E مN>� آ%مً� م�/��ًا ج�د�ا م��Nً� ج�مNً�، $�ل  

 <�	َ�ُ�ُjْ2َ َل َم��JَF  
  )��G :23 اYی) س�رة ا�( 

  : $�ل، ��o "! ا��U) ا����N) آ�() أ�ّ� إی-�زًا واخ/��رًا ود�Mً) م	 ه?R ا���()  

�B��َ% ِإَ�% ا��JَF * D#DWَل َم� َ�ُ�ُjْ2َ	� ْ/َ ��َ ��َ�َ�Jَ�B��َ �0ِ% ُیrِْ َر ا��Dَ&�ُء َوَأُ��َ/� َ)ْ�ٌ� َآِ��ٌ� َ Bُث� �	0َ% َ�ُ�َ�َ�َ

ِ̀� َ&َ�% اْس8ْ�َِ��ٍء �Jََ�ْ( ِإنB َأِ�� َیْ ُ&�َك * /�D ِ�َ	� َأْ/eَْ�َ( ِإB��َ ِمْ� 2َْ�ٍ� �0ِ�ٌَ� �0َ�ََل َربD ِإ 	ْ��Hَ�ََءْ�1ُ ِإْ�َ اُهَ	� َ

��َءYُ َوB�Jَ َ&1ِ�ْ�َ ا�Jَ �َrَ0َ�َْل َ�� َ�Hَ/َ Oْkَْ�َت ِمَ� ا0َ�ْْ�ِمَ �B	�َ�َ �.َ�َ )َ�ْ0ََم� َس �َ�  ا�ِ�ِ�BW	�eِHْ�َ�ِ  <�ََیGَ َأْ
  )25-23: س�رة ا���G اYی)( 
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وأم�ه� أن *��# @�E ا�V�F وه! ، وی�وي ا�/�ری. أ�# ح�0(� أرادت أن َ*ُ��E�@ #w ا�V�F س�ر أم�م>�  

خ��#، م� ا�?ي ی���u� V ا�(�أة "! ا��ج<؟ @�/# و$�*# وأم��/#، ا��Gة أي أ�# ی2(�>�، أم� أم��/# أي 

  : $�ل *E� ،E��N ���ه�، وم� ا�?ي ی���u� V ا��ج< "! ا�(�أة؟ ح��ؤه�أم�ٌ	 @��>� وM ی�u0 إ

�ْ�َت ا0َ�ِْ�يN اLَ�ِْم�ُ�> َLْ�َ2َْ�َ� َمِ� اْس Bِإن Yُ�ْ�ِLْ�ََی� َأَ�ِ( اْس �	ِإْ�َ اُهَ )ْ�َ�JَF  
  ) 26: س�رة ا���G اYی) ( 

  :م ��<ت ا�s�0ن وم�ام�1 

)، ��0>� "! ا�S�Gن آ�>� دMMت، م0? أی�م *�ْ��� Sی) $���S) واح�ة "20	 أح���ً� ��Gأ ا��G) و�u	 أ�>� $�  

  : $�ل *E��N، "�>� خ(�) Sداب ����5")

  Fَ�َ�اَغ ِإَ�% َأْه�Hَ�َ 1ِ�َِء ِ�ِ*Hٍْ# َسِ	�ٍ�> 
  ) 26: س�رة ا�?اری�ت اYی) ( 

j� D0 @\�ء؟ آ�(� أ��: ا��< خ��)، "aذا ج�ء �j ض�l "��(��وض أ�G* Mّل �#: *0N!) راَغ(إن آ�()   

j� ل�Gاس/��2، وی �$ R�-* ت @�ٍل��� #/�bًا: س��� ،E��N* ل�$ :  

Eٍ�.ِ�َ #ٍHْ*ِ�ِ َء��َْ̀�ى �Jَُ��ا َسَ��مً� �Jََل َسَ��ٌم َ�َ	� 9َ�ِ�َ َأْن َ   > Fَو0َ�َْ  َ��َءْت ُرُسُ�َ.� ِإْ�َ�اِه�َ� ِ��ْ�ُ�
  )  69: س�رة ه�د اYی) ( 

  : $�ل *E��N، �یNً�، و@-< ح�0?، أْي س(�	�K ی1U }�یً% �< أحR�5 س  

  B�0َ�َFَ�1ُ ِإَ�ْ�ِ�ْ� �Jََل َأَ�� َ�Lُْآُ��َن > 
  ) 27: س�رة ا�?اری�ت اYی) ( 

أْي @��j أْن *�0ّ< خ��ً)، وأن *�N+��� !*bم س�یNً�، وأن ی��ن ا�+�Nم }�Fً�، وأن *G�م# ��l�5، وأن   

) *�2! $�)، "�� و$�0@ V� Sی�ت ا�S�Gن Sی) Sی)، �< *�@�R ��آ<، ه?R ه! Sداب ا���5")، وه! Sی

  .��ج�َت "�# ا�N-1 ا�N-�ب ، آ�() آ�()، �< ح�"ً� ح�"ً�، �< ح�آ) ح�آ)

  :ه.�G� �ًo أ�� ا�8�� هYE ا��ای� 

ه�0ك م�$l ������ @�!، وه� ا�G�G2) �>�دة آ��Fة م	 رس�ل اA ص�E اA @��# وس�K �>?ا ا����2!   

ا�(fی) M *�ج1 ا;"��5)، "(� م	 ص��2ٍ! ا*�< �# ا�F0!� : ! آ(� $�V "! ا��رس ا�����ا�-��<، إM أ�0

 ()u@ Dpروا 	م R?ه?ا ا����2! أ�# أ$�ب ا��0س إ��#؟ وه 	mو Mوا$/�ب م0# إ ،#Nم< م�N*و ،Kا���ی

D، ار*�ت ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م وم	 ح�(/#، "����� @�! ح�0(� آ�ن ی�م خ��F أم�م ح�0>� ا�(�0

 K�" ،ا��+�ب 	ده� @(� ��Gُأخ�ى ی (ٌF�/ت "! ا���م ا�_��! آ�ار* KX ،��� ده� أ���Gی) ی�$ (ٌF�/أول ی�ٍم آ
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Kوس� #��@ Aا Eص� !F0ع ا�f-ی ،(�p��/ًة م�u� #\�-ص��2# و�b� (�"�2ا����ف ا� E�@ EGأ� �)وإ� ،

  : و$�ل

 " aُ�َ[ُْی ��َ�َ��َت ا�.�Bُس . َ&َ�% َیَ ْی1ِ ُیNz8ِ ا��1َB َوَرُس�1ُ�َ َوُی1ُN�8ِ ا��1ُB َوَرُس�B��َjِ&ْUُ 1ُ�ُ ا��Bاَیَ� َ|ً ا َرُ

َْ̀�ِ�� َ&ْ�َ.rَ�َ�َ 1ِ�َْ: ِ�� َ&ْ�َ.1ِ�ْ َوَدَ&� 1ُ�َ : َأْیَ� َ&ِ��� ؟ �0ِ�ََ# : َ�ْ�َ�َ�ُ�ْ� َأیNُ�ْ� ُیْ*yَ�َ %jََ ْوا ُآ�Nُ�ْ� َیْ�ُ��Yُ �0َ�ََل  َی

�ُ�ُ�ْ� B��َ% َیُ��ُ/�ا ِمْ[َ�َ.� ؟ �0َ�ََل : َأ َآLَْن َ�ْ� َیُ�ْ� ِ�1ِ َوَ�Yُ�jَ&ْLَ�َ mٌ �0َ�ََل َ�َ�َ�ِ�Jََل : ُأeِ.ْ�َ %B��َ Gَ�ِِرْس %�َ&َ Eْ[ُ/ْا

ِ َي ا��Gَ�ِ 1ُB َرُ�� Gَ�َ �ٌ�ْ2َ ِمْ� ِ�َ��َ�ِ�ِ�ْ� ُث�B اْدُ&ُ�ْ� ِإَ�% اِ�ْس�ِم َوَأ2ِْ�ْ�ُهْ� ِ�َ	� َیzُHِ َ&َ�ْ�ِ�ْ� َ�َ�ا��Uَ 1ِBْن َیْ�

 �ِ*َB.ا� �ُ	ْ�ُ Gَ�َ َأْن َیُ��َن. "  
  )أخ�ج# ا���Fري "! ا���2| (

أ�� @�! �	 أ�! : وأم�م ��ب ا��2	 ��دى، ح(< ه?R ا��ای) س���� @�!، و*G�wم ا��/�F) ی>�ول ه�و�ً)  

أي إم� ا���0 وإم� ، "ة أو ���/2	 اA @�! واA، وا�?ي ���! ���R ;ذو$	 م� ذاق ح(f: " }��1، و$�ل

، ا�\>�دة، وأج�ى اA ج<w ج%�# @�E ی� ه?ا اdم�م ا���0، و"/| ��ب ا��2	، وا$/2(# ا�(��(�ن

  .اA أآ�F خ��Vْ خ��F : وه/l ا�(sم�0ن، و*(�F� Vة ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

أح� ا��+�Fء ��/��K، "?آ� ��ً� أ@�"#، خ�}1  وه?R أآ�F �>�دة، و�G� آV0 م�ًة "! @G� $�ان، "�Gم  

>Fج 	ذ ��Nم ���ا��%ة وا��%م س� #��@ !F0ل، ا��$ :  

 " Gی� م*�ذ إ/� أ�� 
  " وا
)�X;ورد "! ا(  

ص�$��! م� رأیV "! ا����� ��zً� أX(	 م	 ه?ا ا�(�Gم أن یjF2 رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، "aذا   

Aا jwFأح Aرس�ل ا jFلأح�Gی Kا���ی !F0ا� j�?� ، :  

 " 
  " .ا���yا ا���*� &.  ا
 )�X;ورد "! ا(  

$� ی��ن ح-(j "! ا�(-/(D ح-ً(� ص�Uً�ا ج�ًا، ی0N! إ���ً�� ���ً+�، م�lm ص��U، مK�N "! م�رس)،   

*�ج� ص��U، و�j ح-K اج/(�@! م/�اضD ج�ًا، "��V م	 أص�2ب ا��2ل وا�+�ل، وM م	 أص�2ب 

وM م(	 ی�u0 إ��>K وی\�ر إ��>�0F��� Kن، إ���ن ، ��*1، وM م	 أص�2ب ا;م�ال ا�+��p)ا;وس() وا

"V�b ورب ا��FN) "! م�Gم ا�(��ك ، وأ�E�@ V مt<0 اA، و��	 إذا آ�ن اA ورس��# یjF2، @�دي ج�ًا

  : ا���یK، $�ل ی�م ا���Gم)، وداp(ً� ی1�U @	 أذه���0 ا�(��Gس ا�����! ا�?ي ی�F@ #� o�GدR "! ا�S�Gن

ْآَ�َمُ�ْ� ِ&ْ.َ  ا��1ِB َأْ��0َُآْ� Fَی� َأیNَ�� ا�.�Bُس ِإ/�B 0ْ�َ2ََ.�ُآْ� ِمْ� َذَآٍ� َوُأْ/َ[% َوَ�َ*ْ�َ.�ُآْ� ُ)ُ*��ً� َوbِ��َJََ# ِ�َ�َ*�َرُ��ا ِإنB َأ

 <�ٌ��ِ2َ �ٌ��ِ&َ 1َBا�� Bِإن  
  ) 13: س�رة ا�2-�ات اYی) ( 
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ی� رس�ل اA ام� �(� أردت، خ? م	 أم�ا��0 م� �Vz وَدْع م0>� : " �# $�ل �>��، س���� سN� �	 م�Nذ  

م� �Vz، ص< ح�Fل م	 �Vz، وا$+D ح�Fل م	 �Vz، س��K م	 �Vz و@�ِد م	 �Vz، "� اA إّن ا�?ي 

آ�ن ا�(�ل ا�?ي *bخ?R م�0 أح1 إ���0 م	 ا�?ي *�@# ��0، ه�?ا " *bخ?R م�0 أح1 إ���0 م	 ا�?ي *�ُ@# ��0 

  :أص�2ب ا�F0!، أم� ا��>�د

�َ�� ِإ/�B َه�ُهَ.� ِ�0َ�َ GَN�َأْ/َ( َوَر zْ2َُ�َ�� َأَ� ًا َم� َداُم�ا ِ��َ�� َ��ْذَه ْ/َ �ْ�َ �B/ُ��ا َی� ُم�َس% ِإ�JَF <وَن ُ&ِ�Jَ  
  ) 24: س�رة ا�(�p�ة اYی) ( 

(�	 "! ه?ا ا�fم�ن أن *��ن �+�Mت، "����dن ح-(# @0� اK-2� A @(�#، وإی�آK أن */�ه(�ا أ�# M ی  

"�< زم�ن �# �+�M*#، آ< زم�ن �# خ���p#، "ِ(َ	 ا�((�	 أن *�< إ�E أ@�E أه�ا"j "! أي زم	، 

وا�F+��) مF?و�)، وأس��F>� م/�ا"�ة، وا�/�Gب م	 اwf@ A وج< م(�	، ورب ا����2) ه� ر��0، 

 Kpاf@ (��\م ،K)م\��) ه (��\)��" .  

  �م� �� أ&�% در��ت ا��0ة ؟�	�ذا �H  ا�	

إن @0� ا�(sم	 $�ة، ه?R ا��Gة م� أس��F>�؟ $� *�ى إ���ً�� خ��p ا��Gة، م/>��ً�� ض�Nً�� ، ه�0ك أم� ه�م  

خ�pً�� ج�Fً�� خ�wاًرا ی�0@ o�� ،��ًp�R إم����) أن ی/�2ك، "�(�ذا *-� ا�(sم	 "! أ@�E درج�ت ا��Gة؟ 

��ً�Fأّن ه�0ك أس (G�G2��" :  

  :$�ل *E��N، ا�(sم	 Sم	 ��A و*�آw< @��#، وإذا أردت أن *��ن أ$�ى ا��0س "/�آ< @�E اA أن - 1  

�ْ.Wُِ�وِن ُ ��َ Bُث� �ً*�	ِ��َ�آBْ�ُ( َ&َ�% ا��1ِB َر��D َوَر�Dُ�ْ� َم� ِمْ� َدا�Bٍ� ِإ��B ُهَ� gِ�.َ�ِ Eٌ2ِsََ�ِ�َ�� ِإنF * B َ�ِ��ُ وِ/� ََ �D/ِإ

�َ&َ �D��0ِ�ٍَ�> َر�َ�اٍط ُمْgِ %  
  ) 56-55: س�رة ه�د اYی) ( 

  2 -  ENی� M ،أج�# ا��(�ات وا;رُض 	م Vٍْف $�م�ه (م�ح�، ">� "! خ E�@ #أ� K�Nی 	مs)أّن ا�

اس(�Nا ، �\>�ٍة وf0� Mوٍة، وM �(�ٍل وM �����، وM �(-ٍ� زاlٍp و�G� Mٍة }�رp)، �< ی���G2/� EN ه�"#

  : اYی) ا���ی()

  Fَ�َ�َ�آBْ# َ&َ�% ا��1ِB ِإ/GَB َ&َ�% اD:8َ�ْ اْ�ُ	ِ��ِ�> 
  )79: س�رة ا�0(< اYی) ( 

وM م�2 رج�p#، أم� �� ، أ�# یsم	 ������د، "���V ا����� أآ�F ه(#، وM مH�F @�(#، وM مE</0 أم�# - 3  

ى أّن ا����� @�ٌض ح�ض� یbآ< Sم	 ا���dن "! ا����� "�G "���ن ح�z0ٍ? ج��Fً�، ��ْ	 إذا Sم	 ��Yخ�ة ی�

  .م0# ا��F وا���ج�، واYخ�ة و@ٌ� ص�دق یK�2 "�# م�jٌ @�دل 
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  4 - Kَwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ K<wا�� Ewَص� O!Fِw0ا� 	ْرَداِء َ@ِw�َأِ�! ا� 	N" ،ر�G�5ء وا�G��� 	مsَل، أ�# ی�$َ:  

یَ	�ِن B��َ% َیْ*َ�َ� َأنB َم� َأ�gََ�1ُ َ�ْ� َیُ�ْ� 1ُoَjِkْ�ُ�ِ َوَم� َأD#�ُ�ِ �ْ�َ YُLَjَ2ْ َ)ْ�ٍء 0َ�0ِ�ٌَ� َوَم� َ�iَ�َ َ&ْ�ٌ  0َ�0ِ�ََ� اِ�" 

 1ُ�َ�rِ�ُ�ِ �ْ�َُی "  
) R�0"! م� �أخ�ج# أح((  

  5 -  ،K<*را�G� ،K<*ا�F�� ،K<*م����a� j� 	�0مs)، وأن ا�	م�0s)ا� >�� j، وأ�	مsم jأ� �N\* �)0ح�

�V وح�ك "! ا���2ة، *-� إ���ً�� "! ا�K��N ا���U! ی(�ت، وM ی�bل أح� �: "V�b ���<، وا��< �j، إًذا

أ�fر }�ی� "! "���� ��	 ��ریo و���ن، ه?ا ا�+�ی� یN� #����G�د ا����رات ا�/! *N+G# : @0#، $�ل

"! ا��$�G)، أج�وا *-��)، "-�ؤوا ����رة وا$N) "! ح�دث، وج�ء إ���ن "�ض+-D أم�م>�، ووض�Nا 

(_�ً% مK<0 م�2ً(� *(�مً�، وآ�b# "! ح�دث م�وOع، ه�0ك إ���ن ج�ی|، ا�/�uوا �N� @�ٍد م	 حFً�ا أح(� *

"��(-/(�Nت ا����U) م-/(�Nت ، ا����رات *lG إح�ى ه?R ا����رات �/�lN ه?ا ا�(��ب "�K یlG أح�

  .آ_��) ج�ًا، ��	 ا��ح\) "�>� آ_��ة ج�ًا 

  ?<" ،#� D�)-وا� ،D�)-�� #أ� �N\ی 	مs)��" ب $�ة�Fه! أس R?ه (0��b)+وا� o�;ا #�" �Fر ی�N� ا

  . ا�(sم	 

  :هEا ه� ا���# ا�	�yار 

و$l @�ٌ! رض! اA @0# ی�م ا��0�ق أم�م أح� ا���س�ن ا;@�اء، وه� @(�و �	 @F� ُود  ، "/��< ه?ا   

ی� @(�و : " ا�(\�ك ا���رس إ�E صl ا�(��(�	، وو$l أم�م @�Eٍ آ�م اA وج># وج>ً� ��ج#، و$�ل

: إ�j آV0 @�ه�ت اA أن M ی�@�ك رج< م	 $�یk إ�E إح�ى خ�/�	 إM أخ?*>� مb" ،#0ج��# @(�و

، M ح�ج) �! إ�E ذ��G" :jل @(�و، "�a! أد@�ك إ�E اA، وإ�E رس��#، وإ�E اdس%م: أج<، $�ل @�ٌ!

: أح1 أن أ$/�j؟ $�ل @�ٌ!  �Kَ ی� ا�	 أخ!، "� ا�%ت م�: $�ل @(�و، أ�� أد@�ك إ�E ا�f0ال: $�ل @�!

j�/$أح1 أن أ A00! وا�� ، K-ه KX ،R�G@س# و�" 	@ K2/$15 @(�و، وأخ?*# ح(�) ا�-�ه��)، واU"

 D"ر E/ح #*�u2� >+* K� ،�ًFره� Mًاf� #N، وخ�ض م���0اٍن أ�N� R�G�* وج># ا�?ي Aآ�م ا  !�ِ@ E�@

 �F@ 	� س��# ا�(0/��، ��0(� آ�ن خ�(# @(�و !ٌ�@ �ًNا;رض ص�ی Eـ�@ Mً�0-ود م" ، l$و �Gو�

  .وضD روح# @�E آ�# : ه?ا ا����2! م�ا$l �+���) راNp) ج�ًا، "�! أآ_� م�ا$�# آ(� ی�Gل ا��0س

ا�G�G2) ی-1 أن *�$	 أن ا�/>�ء ا���2ة M ی(�	 أن ی��ن إM إذا ا�/>E ا;ج<، ;ن ا�\-�@) �G* Mب   

M A ی0>! ح��ًة، "����� @�E آ�wم اA وج># ا$/K2 أخ+�ًرا آ_��ة، أجً%، وا$/�2م ا�(��}� "! س�F< ا

و@�wض ���# �(�ا$l صFN) ج�ًا، آ�ن "! آ< م�$lٍ أ$ّ< م� "�# أ�# ی��د ی��� ح��*#، "�?�j @0�م� 

  .یlG ا�(��K ه?R ا�(�ا$l ا�F+���)، ی\�N أن اA س��2F# و*E��N راٍض @#0 
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OJا�	ا� YEث�0 ا�.�� �*�� وه  Gد��# ذ�:  

"! "/| م�)، آ�ن ا�K�@f ا;���ري سN� �	 �F@دة، ی2(< ا��ای) @�E رأس آ/�Fٍ) آ��Fٍة م	 ا�(��(�	،   

 %ًp�$ ح��" ،	�)��)�� kٍاء $�ی�ی() وذآ�ی�ت @�ذآ�ی�ٌت $ #*f�/اس E/ی�ى أ}�اف م�) ح �ی� Kو�

ا��FN)، وس(�N� #N أص�2ب  ا���م ی�م ا�(�2()، ا���م *�/2<: وس� ا�0\�ة ا�/! *�/�l ا;ح%م

رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م "�و@>K ه?ا ا�0�اء، وس�رع @(� �	 ا��+�ب إ�E ا�F0! @��# ا��%ة 

�<��@ �ًFGNو$�ل م ،�Nإ��# آ�(�ت س >Gوا��%م، و� : kٍی�$ !" �ٍN�� أن ی��ن 	مb� م� Aی� رس�ل ا

Mً�/$ kٍی�$ Dم �ٌNخ�"�ا أن ی�/| س K<�b�" ،(أْن ��دى ص�� Mا��%ة وا��%م إ #��@ !F0ا� 	آ�ن ِم �)" ،

  : @��ً� آ�م اA وج># @�E ا���ر، و$�ل

  "وE2 ا��ای� م.1 ��� أ/( ا�Eي � 2# ��� ، أدرْك س* ًا"
 )�X;ورد "! ا(  

  #��@ !F0ا�(>()، وأخ? ا��ای)، ودخ< م�) دون أن ی>�ق دمً� م�ا@�ًة �/�ج�>�ت ا� R?ه ?w�� !�@ �����" 

  .ا��%ة وا��%م 

ه�0ك م\>� Sخ� د$��، س���� خ��� آ�ن @�E رأس إح�ى ا���ای�، أم�R ا�F0! أن ی��� �bس�< *>�م)   

دا@�ً� M م�G*ً%، و@0� ��F$) �0! خfی() �	 @�م� *��wف أح� رج��>� *��"ً� "/��ع *-�ه# س���� خ��� 

��%م "15U وحfن وَ��ئ إ�E اA م(� "K<�" >)@b ا���l، ووص< ا���F إ�E ا�F0! @��# ا��%ة وا

وآ�ن ا�	 أ�! }��1 ذاك ، صD0 خ���، KX رأى @��# ا��%ة وا��%م أن ی�Fدر �aرس�ل رس�ل س%ٍم

!F0ا� R�@و$�ل �#، ا��ج< د :  

  " وا�*# أم� ا��Hه��� �J )8 م�G ، ی� &�� أ�2ج إ�% ه�<ء ا��0م، ��/�W �� أم�ه�" 
 )�X;ورد "! ا(  

ا��F�N) ا�-�ه��)، ا�0N->�)، ا����م�ت، ه?R س(�ه� ا�F0! ج�ه��)، وه�?ا "N< اdم�م  ا�(�0ز@�ت،  

  .@�! ح/E إن ه?ا اdم�م ا�-��< د"D دی) ا�E�/G ا�?ی	 $/��ا "! أ�0Xء "/| م�) 

   �Gو� (�Fی�ص�| ا�2 �N� ،(ا��/�ة ا�+�ی� R?�0ء هX@�مً� "! أ 	ی�\@ !F0أ�� س���ن ا�?ي ح�رب ا�

ا���|، و*>�s ا�G� !F0/�ل $�یk، خ�ف ا��G�ّ��ن أن یfUوهK ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، $�یkٍ �>?ا 

 ،(�Fی�ص�| ا�2 (G�X�� >)Nا� ��Nو�� !F01 $�1 ا�O�+�� �0رة)ی0) ا��ا�( Eه1 أ�� س���ن ���0# إ�?"

�b" ،ا��%ة وا��%م #��@ !F0ى زوج�ت ا��إح Vوآ�� ،(F�Fا�0/# أم ح E�@ >خ�" ،Rد�ا�0ُ/# أن و��- V

ُ*-��# @�E "�اش رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، وآ�ن م��F}ً� "! "�0ء ح-�*>� س�@) دخ��#، 

�<N�0ص !" �<F*�@ �)0#، و�@ #*�+" ،#��G� " :V��$ ؟!� #��@ Vِ00أم ض ،!ّ�@ #� Vِ00م\�ك، : أض jإ�

  " .و"�اش رس�ل اA @�# ا��%ة وا��%م M ی+Rb م\�ك 
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  )/�Mل "�(� $�ل">?ا ا�G" ،#/م�2و� 	ث $�ی\ً� @�ی2 oج� ،EN�)1 ا�pم�) خ� Eو@�د إ� ،K�uNء ا�� " :

أأ�� أ��G� : D� $�ل �!، جVz ا�	 أ�! K�" ("�2$ أج� م0# @��ً�، وجVz ا�	 ا��+�ب "�ج�*# أ@�ى ا�N�و

zوج ،#� K�*�ا�?ر �-�ه Mإ �أج K� �� Aا��%ة وا��%م؟ وا #��@ Aرس�ل ا �0@ K�� 	*# أ���ج�" �ً��@ V

  .وه?ا ا�(�$l �# وج>) ��u ، وه?ا ا�(�$l م�Fر، "�< ص��2! �# م�$l، "ا��Gل

وس�b# ح�ج) أ@+�R إی�ه�، ، أذآ� م�ة أن س���� @_(�ن �	 @��wن آ�ن "! ح�5*# رج< "�خ< إ���ن إ��#  

@(�، وس�b/# ه?R ا��2ج)، اA ا��U* A ا�fم�ن، آV0 "! @>� : م� یj��F؟ $�ل: " "E�F ه?ا ا��ج<، $�ل

  .ی0N! اج/>�دات ، "و@(� مA D0 ، أ�� أ@+�A V: و$�ل، "E�b أن یN+�>�، "����� @_(�ن �15

"20	 إذا وج��� خ%"ً� }���ً� "! م�ا$l ا���0��N" ،(��2 أن �bول ه?ا اMخ/%ف ��ج/>�د، وآ< م-/>� �#   

إذا أخ+b �# أج�، وأ�V داp(ً� إذا رأیV م�$�ً� م	 م	 اج/>�دR ���1، وا�(-/>� إذا أص�ب "�# أج�ان، و

Mً�FGًا م����* #� �-* K� jا���ء : $<، أخ� 	م j/�� ی�1، ��ئ K�" �</اج #�N� ،�</اج �G�.  

 ���8rا ا�Eم� م��8 ه�	ن ا��	م� ��ازم إی:  

B	8ََثِ.� ُمB �َ ،#��Hا ا�م�م ا�E1 ه� z+�2 ���( ٌل�J م��ة وا��rَثَ.� و��.�� &��1 ا�B �َ ٍر�B̀ �َ �ُ�ْ  ُ

َأَم� َ�ْ�َض% : " �Jََل ا�.B�gَ N��ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� ِ�َ*ِ���، ُ|ْ.َ ٌر َ� Bَثَ.� ُ)ْ*َ�ُ� َ&ْ� َسْ*ٍ  ْ�ِ� َأِ�� َو�BJٍص �Jََل

  " .َأْن َ�ُ��َن ِم.َ�ِ �D	eِ.َْ�ِ� َه�ُروَن ِمْ� ُم�َس% 
)Kري وم����Fأ�! و$�ص "! ا���2| أخ�ج>(� ا� 	� �Nس 	@(  

  !F0وآ�ن وزی� ا� ،E0)ا�� R�ا��%ة وا��%م، أي آ�ن ی #��@ !F0ل ا��$ K�Fوح�:  

  " .أ/� م ی.� ا�*�� و&�ٌ� ����� " 
)�X;ورد "! ا(  

ومF2# ه?ا اdم�م ا�-��< م	 ��ازم إی(�ن ا�(sم	، ;�# M ی�UF أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة   

 Mوا��%م إ#� Aا Kاخ/�ره 	أص��2# ا�?ی Kآ���ا @��# "! ح�و�#، ا�(�0"�، ه 	و"! د@�*#، وا�?ی ،

وَ@ْ	 َ@Fِْ� ا��wِ# ْ�ِ	 ُمw�Uٍَ< َ$�َل َ$�َل ، و"! آ< أح�ا�#، M ی�G/0 م	 $�ر أص�2ب ا�F0! إM ج�ه< أو م�0"�

Kَwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ #ُwا�� Ewَص� #ِwَرُس�ُل ا��:  

 "B1َ ا��Bُ�ْ�ا��B��ََأ �D�8ُ�ِ�َ �ْ�ُB��َْ� َأ	وُهْ� َ|َ�ًض� َ�ْ*ِ ي َ�َEُkِB��َ ��َ ��ِ�8َgْ1َ ِ�� َأB1َ ا��B�8َِ�� ا��gَْوَمْ�  1َ ِ�� َأ

1َBَذى ا��s �ْ1َ َوَمBَذى ا��s  ْ0َ�َ �/َِذاs �َْذاِ/� َوَمs  ْ0َ�َ �َْذاُهs �َْوَم �ْ�ُ$َyَ�َْأ �$ِyْ�ُ�ِ�َ �ْ�ُ$َyَ�َْأْن  َأ Gُ(ُِی�

 YُEَ2ُLَْی. "  
)R�0"! م� �أخ�ج# ا�/�م?ي "! س00# وأح((  
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ی0N! ح�دN*ُ M (Xَ�ف أ��Nده�، و�l\ِ/�*َ K ح�(/>�، ، "إذا ذآ� أصb" !��2م���ا : " وأج(< م� $�<  

�mه�ه� M ی�ض�j @	 أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، "�;آ(< واَ;و�E أن *+�ي @0>� 

ّ�# آ(� $�F$ V< $��<، ه�0ك "! ا�/�ری. �!ٌء یN� zF@ً� @���0، وه�0ك �!ٌء یN� ح�"fًا ��0، ا���|، ;

(��+Fا� Eك إ�f�2ا�/�ری. م� ی 	خ/� م�" ، j/)یf@ �OF_وی j��@ �ًzF@ ودع م0# م� ی��ن.  

�2�	� ا� رس :  

  �<� Kخ� آ�() أذآ�آS ،�@ ى�Fأه(�ً) آ �O�N� 	ی�ا��ا� (Nأن ا�����ء ا;ر� ،K<*M�+� E�@و ،K<�$م�ا E

K<� َي�/G� ع ��0 أن�� ُ #�; ،K<*M�+Fو� ، ،K<*و�-�أ ،K<)�Nو� ،K<@و��ر ،Kه�هfو� ،K<Nو�/�اض

  ، و�\-�@/>K، هMsء ا;ر�Nَ" ،(Nِ	 اNِ�ْْ�َ��ِض ْ�ِ	 َس�ِرَیَ)

ْ�ٍم َ�َ�َ&Wََ.� َمْ�ِ&yَ��ِ�َ �ًWًَ� َوِ�َ�ْ( ِمْ.َ�� ا0ُ�ُْ��ُب �Jََم ِ��َ.� َرُس�ُل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َذاَت َی: َی�0ُُل

َل َ&َ�ْ�ُ�ْ� ِ�0ْ�ََ�ى َوَذَرَ�ْ( ِمْ.َ�� اْ�ُ*ُ��ُن �0ِ�ََ# َی� َرُس�َل ا��1ِB َوَ&Wَْ�َ.� َمْ�ِ&Wََ� ُمَ�دDٍع َ��ْ&َ�ْ  ِإَ�ْ�َ.� ِ�َ*ْ�ٍ  �0َ�َ

ِ̀��� َوَسَ�َ�ْوَن ِمْ� َ�ْ*ِ ي ا2ِْ�َ��ً�� َ)ِ یً ا َ�َ*َ�ْ�ُ�ْ� ِ�ُ�.Bِ�� َوُس.Bِ� اkُ�َْ�َ]�ِء ا��1ِB َوا��ْB	mِ َوا��Bjَ&ِ� َوِإْن  َ&ْ�ً ا َ�َ�

�ٍ&َ ْ�ِ B#ُآ BنRِ�َ 8َْ َث�ِت	ُم�َر اْ�ُLُ�ُْآْ� َوا�Bَوِإی Eِ�  " . َضَ��َ�ٌ� ا��Bاِ)ِ یَ� اْ�َ	ْ�ِ ی�N$&َ �َ�Dا َ&َ�ْ�َ�� ِ���.Bَ�اِ
  )خ�ج# ا�/�م?ي "! س00# وأح(� "! م�0�Rأ(

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 أم�ر*# وح�(#) : 8-4(ا��رس  -س���� @�! �	 أ�! }��1  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  15-11- 1993: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 )�2  J أم� G��:  

أ*(E0 أن أضD ��	 ، مD ا��رس ا��ا�D م	 دروس س���� @�ٍ! �	 أ�! }��1 آ�م اA وج>#، خ�ةأی>� ا;  

 K� #ه� أ� Eا���رخ) اُ;و� (G�G2أ�! }��1، وا� 	@�! � ���إم�رة س� Eوص���0 إ� (F�0س)� �p�Gح Kی��أی

ودرس�ا ا��ج�ل، ی/| ��/�ری. اdس%م! رج�ٌل �GXة آ�ج�ل ا�2�ی�، $�م�ا �/(��2 روای�*# و"�2>�، 

ح/E اس/�Gم �>K ا�2�ی� ا���2| م	 ا�2�ی� ا�fاlp، و@�"�ا ا���2َ| م	 ا�(�ض�ع، ه?ا ا�?ي ح�< 

 ،lpاf، ا���2َ| وا�	وا�_(� �Uا�/�ری. ا� !" �-* j�?� ،!س%مdی�2< ��/�ری. ا K� lی� ا�\�ی�2��

 #�" H��F)ا� lا�(�ض�@! وا��ص lا��ص �و*- ،DGی K� وا�?ي D$ا�?ي و.  

و@	 ح�وٍب م�/�Nٍة ��	 س���� @�ٍ! و��N ، "��?ي أ@/G�R أن آ_��ًا م(� آ/1 @	 خ%"�ٍت }�ح0ٍ)  

 Aا Eث إ��َ�ِ�ُ< أم� م� ح 	ود �>�، "20�ح M (ًU��Fم #�" Hٌ��Fم #�ّa" ># أص� 	ی� K� إن Aص��2) رس�ل ا

  : @fّ وج<، ��Gل اfّ@ A وج<

  ِمْ� َ�ْ*ِ  ُ/�ٍح َوَآَ]% ِ�َ��Eُ�ِ GَDُ/�ِب ِ&َ��ِدYِ 2َِ���ًا َ���rًِا>  Fَوَآْ� َأْهَ�ْ�َ.� ِمَ� ا0ُ�ُْ�وِن
  )17: س�اء اYی) dس�رة ا( 

�Gَ�ْ ُأمJَ �ٌBْ  2ََ�ْ( َ�َ�� َم� َآَ�َ�ْ( َوَ�ُ�ْ� َم� َآَ�ْ�ُ�ْ� َوَ�� ُ�ْ�Lَُ��َن َ&	�B َآ�ُ/�ا َیْ*َ	ُ��َن> ِF  
  )134: س�رة ا��GFة اYی) ( 

�8/ Oا ا�8 ث ؟آ�Eه #  

إن ا�(sم	 ا���دق ی0+�� م	 ه?R ا�G�G2)، *K��G ا��ج�ل ��o م	 �bن ا�F\� �< م	 �bن ، أی>� ا;خ�ة  

 (/��Xو (�N+$ �<0م ا�(�دی) $�ا����Nأن ا� (Nا�-�م !" ���)�@ �G" ،م���ق �G@ن أ���dا ،�\Fخ��� ا�

O�$ة ر�ی) "�\�\Fا� o�0��� �ٍ�N/م Kٍ�@ >دة، أم� آ�w+اخ�) "! ، >�وم�ام< ا�(/�Nة ا��ه� و�\��GN* ة�و�\

"! ا;@K ا;��1، ;ن آ< ا��Gا��	 : صD0 $�اره� یUF0! أن ��Gل داp(ً� "�(� ی/���d�� �w�Nن ه?R ا�-(�) 

 (�N+$ 	ا���$ V�0) و���m 	ن $�ا�����d�� (G�N/)ا�.  

ا���ن یuN� �+0() اA، وی0+�  إ���ن أم�م# آ�ٌن @K�u، وآ< م� "!، أری� أن أ$l ا�(�$l ا���م<  

��ج�دR، وی0+� ��(��#، وی0+� ��ح�ا��/#، وأم�م ا�(sم	 آ/�ٌب مf-N، آ< م� "! ا�S�Gن ی\�� إ�E أ�# 




 	��ة آ��ب 202��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

 !" !*b* (0ا�� R?ن ، ه���N)�;ی� ا�وج<، وأم�م�0 ُس0ٌّ) ص2�2ٌ) *�ا"� �>� رج�ل ا�2 fّ@ Aآ%م ا

و���ٌن �#، وا�>�ف ه� اA، وا�+�ی� واض| ا�(K��N، أM *����0  ا�(�*F) ا�_���) �N� ا�S�Gن، ">! *���ٌ<

  : "�# Sیٌ) آ�ی()

�Gَ�ْ ُأمJَ �ٌBْ  2ََ�ْ( َ�َ�� َم� َآَ�َ�ْ( َوَ�ُ�ْ� َم� َآَ�ْ�ُ�ْ� َوَ�� ُ�ْ�Lَُ��َن َ&	�B َآ�ُ/�ا َیْ*َ	ُ��َن> ِF  
  )134: س�رة ا��GFة اYی) ( 

  o�Gن ی���dا 	س �\�ط @، ����Gة، وا��N/ح��# م� 	م�ن وا��/fخ� ا�S !" 	مsم !*bی �G" ،!�G

 D��2ٍ! @�ش م�� l��" ،>وج wf@ Aا�\!ء ا�?ي ی�ض! ا Mإ >Nی� M jذ� Dوم ،��GN/ا� (U��� وا;م�ر

رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م واس/EG م0# ا�2�ی�، ورأى م	 آ(��#، ورأى م	 ج(��#، ورأى م	 

#�p�)� 	أ أخ%$#، ورأى م�Fم Aا R0# وا�?ي ��أ@ Aأن ه?ا ا����2! ا�-��< ا�?ي رض! ا >GNأی ،

ص�ق، أو مNG� ص�ق، أن ی��ر م0# �!ٌء ی/�"Dw @0# مsمٌ	 "! ه?ا ا�fم�ن؟ �?�K��)��" j آ�(� أح�	 

  .ا�u	 �bص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م آ�(� آ�ن أر$E وأ@�َل 

U ��	آ �� m0���ری� ا�	��	�� ا�E8ر ا�E8ر م� أن  �� Y��  :& اء ا� ی� م	� رو

  	�)�$ K�Gأن ی 	أذآ� أن ا�/�ری. ی(� �)�" K�� ًا ��0، : ذآ�تf"ح� �N�0، و*�ریٌ. ی��@ �ًzF@ �Nریٌ. ی�*

وی�ع ا�/�ری. ا�b" ،f"�2ی) روایٍ)، وأی) $�ٍ)، وأي ، ��o م	 م��2) ا�(��K أن ی1OG0 @	 ا�/�ری. ا�1Nء

��f�2ْ إ�E ا�j�)/� ،(��+F �>�، و��Nض>�، و���2>� ، أم� ا�\!ء ا�?ي ی�0N5 "! م�$lٍ م	 ا�/�ری. ی

ح��ة، أو ی-jFِ*َ�ْ�َ �0�N �/�آ# ج���Fً، ه?ا ا�/�ری. ی(�	 وM أ���H أن ی��ن M أص< �#، وی(�	 أن ی��ن 

  . ذا أصٍ< ص�Uٍ� ج�ًا و$� ��Hَ�ِ "! وص�#، }H��� �ًNF م	 $F< أ@�اء اdس%م 

  �0* Mًاو�ج Kی�$ �ا��� ،bFس 	� Aا �F@ �ی E�@ @_(�ن ���س� �@> 	أ م�� 	(��(��� �ا أن ا���� ، Mو

*��0ا أن أ@�اء ا��ی	 @-fوا م	 أن ی�اج>�ا اdس%م م�اج>ً)، ��K<0 ی����ن ا;س���1 ا�(�/�ی) م	 أج< 

اYن : ! ه?R ا�G�G2)ا���� �>?ا ا��ی	، M @	 }�ی� م�اج>/#، �< @	 }�ی� ا��سO "�#، واس(�Nا م0

ا�K��N آ��# م-(E�@ Dٌ م�2ر�) اdس%م، و��	 "�(� أ@/G� M �+�یG) ا�(�اج>)، �< �+�یG) ا�/�-�� 

ا��اخ�!، ">?ا م�ُ� ا�(�آ�ی	 ا�?ی	 صّ�روا ا����2) @�E أ�>K ح�$�ون @�5N� K<5N� Eً�، ی/�ار�Xن 

 #�; Rأن �/-�وز !UF0�5ء، ه?ا ا�/�ری. یUFاوة وا��Nوا �+�ن ا��GF، وأن ی	م�0s)ص��| ا� !" o��

 #� H��Fأ�# م 	uأ�>� ��� ص2�2)، أو أ��1 ا� 	uروای�ٍت أ��1 ا� E�@ وا�_N�� 1/ا��.  

   ،#��@ Kا أ�������$ K�F-Nی M م� ه� م\�ق، وا�?ي Mا�/�ری. إ 	ؤوا م�G* Mأ��| أخ�*�0 ا���ام، أ

/(E0 أن ی�ض! اwf@ A وج<، ویlG ا�(�$l ا�(\�ف "K/�b أ*�/S !" Kخ� ا�fم�ن، وآ<� واح� مK�0 ی

 !F0وأص�2ب ا� ،("O�\)ا� l$ا�(�ا R?ن ه��Gی K<0م lٍNض E�@ م�نfخ� ا�S !" م�0ن أ*�اs)"ا���م<، أ
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 !" K<�)@ ن�NO�5@�(# أی 	وم #�p�)� 	آ(��# وم 	ا م�G/واس !F0ا� D@���ا م 	ا�?ی Aرض�ان ا K<��@

  .�؟ "�ح?روا ی� أو�! ا;��Fب اYخ�ة م	 أج< خ%ٍف ���

  :إ���� �*� ��� هEا ا�م�م 

: " *��ت @�E م��مK�N خ+F) أ��Gه� اdم�م @�! آ�م اA وج># ح�0(� *�"! س���� ا���ی� ، $�ل �#  

آVَ0 أ�Fَ>�0 ��س�ل اA @��# ا��%ة وا��%م َخG�ًْ� وُخG�ًُ�، س(�ك اA "! آ/��# ص�یGً� ص�$/# ح�0(� آ?�# 

ه?ا آ%ٌم ی�FN @	 م�N"ٍ) آ��Fٍة �>?ا ا����2! ا�-��<، ، "س، $(Vَ مN$ �)� #N�وا، واس�/# �(��j ا��0

  .وه?R روایٌ) ص2�2) ;�>� */�0س1 مD م�Gم أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م 

ص�ر ا��N$< : "إ�0! "! ه?ا ا��رس سE�@ !G�b م��م5N� K�Nً� م	 ح�K ه?ا اdم�م ا�-��<، ی�Gل  

آ(� $�ل @��# ا��%ة ، X%ث ص��ت، "ص0�وق س�R، وا�F\��) ح��F) ا�(�دة، واMح/(�ل $�F ا���Nب 

  : وا��%م

  "اس�*�.�ا &�% J$�ء ��ا��Hb �����	�ن �Rن آ# ذي /*	� م8��د " 
 )�X;ورد "! ا(  

?ا ی�1F ا�F\��) ح��F) ا�(�دة، ا��ج# ا�+��، ا��ج# ا�F\�ش، ه?ا ی�l��b* 1F $��ب ا��0س �j، ه  

اآ/��ب ا;ص�$�ء، واMح/(�ل $�F ا���Nب، أ�V "�(	 ح��j� j أص�$�ء، �j أخ�ان، �j أ$���ء، هMsء 

 V�)/أم� إذا اح ،j0@ وا���5ا jح�� 	ا��0س م tة، ض�آ< واح E�@ K</Fذا ح�سa" ،	م���Nا م����

ل $�F ا���Nب، وا�F\��) أخ+�ءهK، ">?ا م	 آ�م ا;خ%ق وم	 @�� ا�(�Gم @0� اwf@ A وج<، اMح/(�

 Rوق س��ص0 >$�Nر ا��ا�(�دة، وص (��Fح.  

 ��/ �� 1[gو:  

إذا أ$V�F ا����� @�E أحٍ� أ@�ر*# م�2س	 ���R، وإذا أد��ت @0# ، س�F/# : " $�ل ه?ا اdم�م ا�-��<  

ا��>K ارز$0! حuً� : " وم(� ج�ء "! ��N ا�K�2ِ ا�/! $��>� ��N ح�(�ء ا���	، "م�2س	 ���# 

، "aذا وّ"jG اwf@ A وج< "�م0! �# أص�2ب ا��GNل، وM *�زG@ !0$ً% أخ�م �# أص�2ب ا��u2ظ *�

"�< َم	 ح��j "! خ�م/j، وإذا �K ی�"jG "(�2سj0ُ و@jN�0* M j�G، وم��M j یjN�0، �< آ< م� *(��# 

  : ی/%��N� ��" j�?� ،E ا�(���ی	 $�ل اwf@ A وج<

B1ِ��ِ ِ�� ا��EِJَْأِن اF�ْ�َ&َ )ُ�ْ0َ�ْو� ِ�� َوَ&ُ و� 1ُ�َ َوَأ ُ&َ YُEْ2ُLَْی #ِ�ِ�B����ِ N��َ�ْ1ِ0ِ�ْ�ُ�ْ�َ ا D��َ�ْ1ِ��ِ ِ�� اEِJْ��َ ِت��ُ� Gَ

 <�.ِ�ْ&َ %�َ&َ mَ.َrْ�ُ�َِو �D.ِم �ًB�8ََم  
  )39: س�رة }# اYی) ( 
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  " jFح EGأي أ� ،#/F2م j��@ Aا EGًا، أي إذا أ��ج ()�u@ (یSب ا������$ ! ، ،KN0ا� Ku@أ 	م R?ه

أ@N� Ku(ٍ) أن ی(�حj ا��0س "! ���� ،j/F	w ا���dن ا��Gي $� ی>��# ا��0س، و��F�� !" K<0/# ی?م��#، 

 ،j/F�� !" ل�Gم� ی >� ، j*�5ل "! ح�Gم� ی M ا��0س Dم jس �-�ح��G)" ،�ی�ی M �)� #0@ ن�X�2/وی

  : �ل اA @��# وس�Kوِم	 أج(< ا�/�ج�>�ت ا��+��) �2�ی� رس

 " z�yا� ��W� 1�2U خUأو د&�ة ا ،zb�y� zb�| د&�ة �ً���  " .إّن أس�ع ا� &�ء إ
 )�X;ورد "! ا(  

"V�b م/E *(�ح أخ�ك "! ��F/# أم "! ح�5*#؟ ��	 }N�F) ا���2ة وا�(-�م%ت *5G! م-�م�/# "!   

 E�@ !ٌN+$ >ٌا د��?<" ،#/F�� !" �ًح أخ�، إًذاح�5*#، أم� ح�0(� *(	ح : أ�# م�2�ا�?ي ُی(َ 	ه?ا ا�(�2

 1ٍp�� @�ء إج��ً) د@�ة�ی�/-�1 �#، �< إن أس�ع ا� Aأن ا 	u1 ا���b" #� وإذا د@�ت ،#/F�� !"

"�س�Nا م	 خ%ل س��آ�K أن ی(�ح�K ا��0س "! ��1p�U� : K�/F، أو د@�ة ا;خ ;خ�# "! m>� ا�1�U، إًذا

 K�*�5ح !" M.  

��k.*� ���/1 �� آ�]�� م	ا�.�س وآ�]�� ا�`�� �� �j:  

��N ا��0س $� ی�FG ، "وإن @\/K ح�0ا إ���K ، خ��+�ا ا��0س م���+ً) إن م/K مN>� ���ا @���K: " $�ل  

ی�b" ،R$�ب ا��0س إ��# ی/(E0 م�*#، و��N ا��0ِس أح���ً� ی��F ی�N�b" ،Rُ� ا��0س @0# ی/(E0 ح��*#، 

  .bرواح>K، و��	 م	 یk�N مD أ��ٍس ی�u/0ون م�*# و�/�ن ��	 م	 یk�N ��	 ُأ��ٍس ی��و�# �

م�ض�ع ا�\�� أی>� ا;خ�ة ِم	 ، "إذا $�رت @�E @�وك "�جN< ا���N @0# ���ًا ��G�رة @��# : " $�ل  

  : أر$E ا;ح�ال، أM ی����0 أن اwf@ A وج< ی�Gل

  َن ا��1ُB َ)�ِآ�ًا َ&ِ��	ً�> Fَم� َیْ]َ*ُ# ا��Eَ*َ�ِ 1ُBاِ�ُ�ْ� ِإْن َ)َ�ْ�ُ�ْ� َوsََمْ.ُ�ْ� َوَآ�
  )147: س�رة ا���0ء اYی) ( 

"aذا SمVَ0 و���َت "E�@ V�b ا���اط ا�(�/E�@ V�b" ،K�G ا�(t<0 ا��GیR�-*�� V�b" ،K ا�>�ف   

  :ا���G2* V�b" ،|�2 س� وج�دك إذا SمV0 و���ت، ا�\�� م�/�ی�ت

  1 -  Aا 	م ()N0ا� R?ف أن ه�N* أ��+>� وأد��ه� أن.  

  .(/�� $�jF ام/��0ً� وح(�ًا A أن ی - 2  

  .?R ا�N0() ا�-fی�) ���م) ا���� أن *�د @�E ه - 3  

  �ً)pدا K�� أ$�ل j�?� : (م��2 خ� (ٍ�2آ� #��� 	@ 	�N1 ی�Gن "! ا��)یdا �<�" �G/ا�/! ی� (u2ا�� !"

  .ا���� وا��@�ة إ�E ا��2 
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  :��1g &�% ا�2Uة وا�E8ر م� �0 ا/�� 

أ@-f ا��0ِس َم	 @-f @	 اآ/��ب ا;خ�ان، وأ@-fُ م0# َم	 ض�Dw م	 ��m : " �م ا�-��<ی�Gل ه?ا اdم  

 K<0ق، "�# م��� K�� أ$�ل : �</�N" ًا، إذا�ذآ�) ج l$رة، وم�ا�Fوأس���1 آ_��ة، وج>�د ج >pوس�

،j0@ #"ی�� �واح tٌ" lٌ$ول، أو م�sم� ��� lٌ$، أو م��أح(ٌ� واح lٌ$م� 	ْ�� ،jود أخ� VF�/اآ 

ه?R اYی) أرج� م	 اwf@ A وج< أن *��ن @0�آK واض2)، ی��}1 اA ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، 

  : ی�Gل �# ی� م2(�

�ُ.ْ&َ Oُ&ْ��َ Gَ�ِ�ْ�َ �ْا ِم�N$[َ/ْ��َ zِ�ْ0َ�ْا �َ��ِ|َ �ًWّ�َ )َ.ْ1ِ ِ�ْ.َ( َ�ُ�ْ� َوَ�ْ� ُآBٍ� ِمَ� ا��	َرْ�َ �	َ�ِ�َF�ُ�َ �ْ[ِyْ�ََواْس �ْ �ْ

 <�َ��ِDَ�َ�آ	اْ�ُ Nz8ِ1َ ُیBا�� B1ِ ِإنBا�� %�َ&َ #ْBْمَ( َ�َ�َ�آeَ&َ َذاRِ�َ �ِْمLَ�َْوَ)�ِوْرُهْ� ِ�� ا  
  )159: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

وح1�F ا��2، ا�(��Nم، ا�?ي ی�حE إ��#، ا�?ي ج�ءR ا�S�Gن، ا�(sیw� ، م	 ه�؟ ه� س�� ا����  

�� أ�# آ�ن مD أصu" #��2ً� ���� ا����M 1�G ا��0س م	 ح��#، "f-N)���  V�bات، آ< ه?R ا�(�fات

م	؟ "aذا آVَ0 مsمj�)* %" �ً0 أي م�fة، "aذا $��ت @�E ا��0س "(	 ��ب أو�E أن ی��0 ا��0س م	 

  : ا�/��ف ا��0س ح��j، وا���5ض>K م	 ح��j، م��Gس�ن أ��ر ا�S�Gن إ��>(�، $�ل ا�\�@�: ح��j، إًذا

  ���( م�اE2ة ا�2Uان م� )�/�  ( إ< +�ع أ�2ا/� م� آ.( مE آ.

  م�ضm إ���/� و|]�ا/ـــ� ؟    إذا ����2 �� ��[� إس�ء�L� 1یــ� 

�+��) أح�آE�-/* K "! اآ/��ب ا;ص�$�ء، ح/E إن آ/Fً� ُأ�V�O "! ا�K��N : أ�� أ$�ل ��K ه?ا ا��%م  

ا;ص�$�ء؟ هK ی2F_�ن @	 ص�یٍ� ���N�/0ا آ�l *��1 ، ا���U!، وُ}DFِ م0>� @\�ات ا�(%ی�	 ِم	 ا��0.

  .�#، ��	 ا�(sم	 ی�2F @	 ص�یٍ� ����# @�E اA، و�/�ن ��	 ا�>�"�	 

أ�� ض��V أم_�) "! ه?ی	 ا���م�	، أن ا�0-�ح �!ء @K�u، $� *-� إ���ً�� �-| "! ا�/-�رة ��0# ��أ   

(%ی�	، ">?ا �-| "! ا�/-�رة، وأح���ً� @�مً%، أو ��أ @�مً% م/-�Mً، وا�/>E إ�E *�ج� ی/����b� Kف ا�

ی0-| ا���dن "! ا���0@)، وی�F| ص�0@��� آ�Fً�ا، وأح���ً� ی0-| "! ا�b�" K�Nخ? أ@�E ا�\>�دات، و 

ی�/1 ا�(���sت، وی�(D ص�/#، KX ی�0ل درج) ���< م_ً%، ه?ا �-�ح، ">�0ك �-�ح ���K�N، و�-�ح ���(�ل، 

" Aا E@�ة إ��م-�ل ا� !" E/أن ح 	م w�� M ا�0-�ح ()$ Eوا��ص�ل إ� ،K�u@ �0ك �-�ح، "��0-�ح �!ء<

 Eذا وص< إ�a" ،ة وم�/�یً)، و"�>� ح��، و"�>� أ��اك، و"�>� ح\�ات�وص�@ (w$��ی�) و�{ �ًGی�{ jی��

واA ا�?ي M إ�# إM ه� ه�0ك @\�ات ا�+�ق ا�G�f) ا�/! *-�N$ !" #�N ، $() ا�-F< أي إ�E $() ا�0-�ح

  .��ادي "��2?ْر ��EGF "! $() ا�0-�ح ا
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  Kأن *��ن "! آ���� !F�$ >آ 	م E0)*ا���() أ R?ء "! ، ه�GFغ $() ا�0-�ح �< "! ا���� !" M j/��+�

*?آ�ون أّن ه�$< ح�0(� " وأ@-f م0# م	 ض�Dw م	 ��m �# مK<0 : " $() ا�0-�ح، ">�0 ی�Gل س���� @�!

ا���dن */�0مE @%$�*#، */�0مE مF2/#، ی/�0مE وMؤR، ی/�0مM . E :أی/�آ# أص��2#؟ $�ل: سbل أ�� س���ن

إآ�FرR، */�0مE اس/��د*#، "��/�0م! د��< أن ه?ا ا���dن @�E ح�، وأ�# م+OFٌ� ���0) "�� ح�< ا���5ض 

  .م	 ح��# "��ی# خ�< واض| ج�ًا 

 ���kی��� ا�����  ا� #r[ا ا�Eه:  

  #0@ Aا;$�: " $�ل رض! ا #Nض� 	م �N�;ا��0س، وأ$�ب ا��0س ، "ب أ*�| �# ا 	2/)�" Kرح� Aإّن ا

إذا آ�ن اA م)َ" jN	 j��@، وإذا : " $� ی/��a" ،j0@ Eذا آV0 مD اA س�j� �w أ�N� ا��0س، �?�j $���ا

، آ	 مD اA وa" ،!��F* Mذا رض! اj0@ A س��w خ��مj وأ@�اءك ���م/j، "آ�ن @��j "َ(	 مjN؟ 

  .�E اj0@ E��* ،j0@ A أ$�ب ا��0س إ��j وإذا *�

، $� یDG ا���dن "! �15 اA، و$� ی��ن "*?ل ا;م�ر ��(�Gدی� ح/E ی��ن ا�l/2 "! ا�/����: " و$�ل  

 ،R����* !" #�/ی��ن ح KX ،#*w�@ ٍء!� >�� ��Nُِی 	w)ی��ن ِم �ًا، و$�ی��ن م/��ً$� ج �ًا، و$�ذآ��� ج jذ� Dم

Aأي إذا أراد ا 	)" j��@ وإذا آ�ن ،j��@ 	)" jNم Aإذا آ�ن ا j�?� ،#F� 1ٍ� آ< ذي 	إ���ذ أمٍ� أخ? م 

 jNم.  

 #��� Y���[�:  

ح�0(ــ� ی��� ا���dُن *-ـ� خ�ا}�R *?ه1 @\�ی	 س0) ، "م	 ج�ى "! @�0ن أم�# @_� �bج�# : " $�ل  

واح�ة، ">?ا ا�(/bمO< أح(�، ح/E إن ا�F0! إ�E ا;م�م، وأح���ً� �X%X	 س0)، وM ی�ري أن أجّ�# �N� س0) 

@��# ا��%ة وا��%م رسK خ+�� خ�رًج� م	 م�/+�<، وه?ا ا��� �5N# داخ< ا�(�/+�<، و�5N# خ�رج 

  .ه?ا أج�# وه?ا أم�# : ا�(�/+�<، KX $�ل

�0َFَ آ_��ًا "! "%ن أْ*G� :Nَ� آV0 ج��ً�� ی�ًم� أ�/uـ� "! م��ن، وإ�E ج��F! رج%ن ی/2��Xن، $�ل أحُ�ه(�  

ه� "! ح��ٍة ��ی�ة م	 ا�/�"z)، أی-�m �<�Nه�ًة أم ��}0ً)؟ إْن : وآ�l؟ $�ل �#: آ��ة ��/#، $�ل �# اYخُ�

 ����* Eت "�ض+� إ��0) "��(� "�{�� �<�Nأ��اع ا;��$)، وإن ج E$أر 	ه?ا م o��" ه�ة�m �<�Nج

�}NF" ، (0� @\�ی	 @�مً� إذا "��ت س�(�Oده� و�N� س/) أ�>� اس/�G رأی# @�E أن ی-�N>� �: ا�F%ط، $�ل

ه?ا آ_��، وم� ِم	 إ���ن *�"�R اA إM و"! ذه�m   #0ه�ة، آ�ن ی��� مsّمً% أْن یk�N @\�ی	 س0)، وم_< 
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أم� ا��a" >$�N# ی-�ي "! @�0ن أم�# "! ا��ار اYخ�ة، وی0>� "! ا����� ، م\�ریD إ�S Eم�د }�ی�) ج�ًا

  .ًا �>� ��N(< ص��2ً� اس/N�اد

��k' �8: أG�2 أی�� ا�*�  ا�]��0  >:  

أ$���ا ذوي ا�(�وءات @_�ا*>K، "(� یN_� مX�@ K<0ٌ� إM وی� ا�� A�R ی�"N# : " ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

" ، (ٍ����� �ً�F�/م �Fِص��2ٌ! ج��<، ُض (N/�� !أ� 	ًا، إ���ن �# م�ض، ">?ا ح�}1 ��ج >�)آ%م ج

E)u@ ،ا��%ة وا��%مأرس< آ/�ً�� إ #��@ Aام�أٍة وه?ا ا��/�ب ُیْ�\! س� رس�ل ا Dم kی�$ E� ، ل�Gی

kی�G� : �2/ی� E)u@ (ٌآ�# خ��� K��Nا� oی��Gم !" �Fه?ا ا�� ،Kوا ح?رآ?�" KوآfUًا س�ف ی�)إن م2

�Fا�� R�Fا��%ة وا��%م، وأخ #��@ !F0�� !ام، ج�ء ا��ح�@dا�(�أة وه، ا Eأص��2# إ� �رس< أحb" !

م� ه?ا ی� ح�}1؟ "�Gل : "! ا�+�ی� "��/fع م0>� ا��/�ب، واس/�@E ا�F0! ح�}1 �	 أ�! ��/N)، و$�ل �#

وا�G/< جfاء @�دل �#، و��	 هu@ �0() . د@0! أض�ب @�0 ه?ا ا�(�0"� ، ی� رس�ل اA: س���� @(�

ن *>�ر �����ن م�ض�#، M ی� @(� إ�# �>� ��ًرا، "��>�ر أي أ: رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، $�ل 

ی� رس�ل اA م� : *>�ر �# @(�# ا�+�d 1Oس�ءٍة آ��Fة أو ص��Uة، ">?ا ��o م	 ا�(�وءة، و$�ل ح�}1

  :آ��ت وM ار*�دت، وذآ� �# @?رF0��" ،R! ا���یK $�ل

  ".إ/� Y�J r� 1�J g، و< ����0ا ��1 إ< ��2ًا " 
 )�X;ورد "! ا(  

��u @(� إ�E ذ�F#، و��u ا�F0! إ�E ص�ح1 ا�?�1، "�أى أن ذ�F# : " �ا$��، ح/E إن ُآ/�wب ا����ة  

�u2) ضlٍN }�رp) أ�ّ(E�@ #��@b" ،#� V ���#، وأ�>5#، وص�| @(�#، وأرس�# �N� ح�	 رس��# 

  " .ا�\��! إ��N� E ا�(��ك، واس/�2 أ@�E م�ا*1 اdی(�ن 

، K "(� یN_� م�X�@ K<0 إM وی� ا�� A�R ی�"N#م�ذا ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<؟ أ$���ا ذوي ا�(�وءات @_�ا*>  

أي إن اfّ@ A وج< و"!¢، "aذا آ�ن �j م�ٍض }�1O، إذا آ��j� V اس/�Gم/j، وأ@(��j ا����2)، 

 ،j0@ E��/ی M >وج fّ@ Aا 	و�� ،jد�s�� ك�وج< �� fّ@ Aأخَ? ا b+ث خ�ح KX ،Aا Eإ� j*�@ود

 (0��b)+ا� O>أج 	وه?ا م.  

  ��"  #� Vwآ�(� @_�، أو آ�(� ز� 	مs)ا� �خ? ��ِbوی ،>��Gوج< ی0(! ا���� ا� fّ@ A�" ،أی>� ا;خ�ة ا���ام

"�fّ@ A وج< "! @���p# یbخ? ��ِ� ا�(sم	 إذا @_�، أ"��U* M V�b �# ؟ وM *�ح(#؟ و��N* M : $�م#، إًذا

  .@0#؟ ه?ا آ%ٌم آ(� ی�Gل ی�/1 �(�ء ا�?ه1 
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  :Lم# &�% ا/���ز ��ص ا���k ی�]( /�W ا�	�

، "ُ$��V ا�>�F����� (F)، وا���2ء ����2م�ن، وا���ص) *(� مّ� ا���2ب، "��/>fوا "�ص ا���� : " $�ل  

ص�) ا���2ء، وص�) ا��-<، ا���2ء "��5) ��	 ا��-< ص�) م?م�م)، : إّن "! ا���dن ص�/�	 وه(�

Fا��� #G"أن ا��-< أح���ً� *�ا E@�! أ��ر إ� ���م �+�1، "���G/أْن ی E2/اس ،#G2� 1��+أن ی E2/اس ،(

 Eإ� #�G� >-وه?ا ا�� ،(Fا��� Eه?ا ا���2ء أوص�# إ� ،R�0@ ض م��Nأْن ی E2/واس ،K��/أْن ی E2/واس

  ا��2م�ن، وا���ص *(ُ� س�یNً� وM */��ر، "��/>fوا "�ص 

  :ا����، "�;ذآ��ء داp(ً� یf</0ون ا���ص، $�ل ا�\�@�  

Gإذا ه�( ری�� ��	ـ�ن      ��|�.��ا� ���  �Rن ا��یa &�د

 �������� G�J�/ تBی��ن؟   وإن در �	َ� z��8ري ا� � �	�  

"���-< ی�Gدك إ�E ا���F)، وا��-< أی5ً� یj�G0 إ�E ا��2م�ن، وا���ص *(ُ� مّ� ، ه?ا آ%م }�1  

  : ح�0(� $�لا���2ب "��/>fوا "�ص ا����، ه?ا ا��%م یsآ� $�َل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م 

  " .أ/� م ی.� ا�*�� و&�ٌ� ����� " 
 )�X;ورد "! ا(  

  م� آ]�رة ا�z/E ؟، ی�ضa �� هYE ا��8	� 

أي إن إ��X) ا��>��ن ِم	 ، "إن م	 آ��رات ا�?��ب ا��uNم إ��X) ا��>��ن، وا�/o��0 @	 ا�(��وب: " $�ل  

�ًFآ� VGس �ً�U� ن أن ام�أًة�N)�* K/�b" ،م�uNآ��رات ا�?��ب ا�  ،�<� Aا ��U" k+Nا� 	آ< ا�_�ى مbی

"���>��ن إذا أ�_َ/# ��� اj� A، واAِ أ�� س(VN أن أح�هw�)* K	 م	 ا��خ�ل إ�E ح-�ة ا�F0! @��# ا��%ة 

و$� ُآِ/1 "! ، وا��%م، و��N ا���اص ی/�ح �>K أن ی�خ��ا إ�E ح-�ة ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

#� lٌیٌ� ��ی�ح !F0وه، ح-�ة ا�� :  

  " . أ�$# ا�	*�وف إ|�ث� ا�	���ف "
 )�X;ورد "! ا(  

آV0 أرآ1 م�آF/!، و$� أ*�V م	 م��ن ��N�، "�ص�V إ�E ���ة دم� ا���@) : "�Gل �!، ح�0X! أخ  

 V�Nوأس ،�)<� Vُ�$�" ،و أ�# م�ی��Fی ،��Uص >ٌ�{ �)<Nام�أًة وزوج>� وم Vا�_���) @\� ��ً%، "�أی

،E�\/�)ا� 	م ��Uا�+�< ا��  V�Gوذه1 @0# ا��+�، و� ،>X�)* E/!، ح��ا��� E1، إ��F+ا� Eإ�

@\�ة أی�م، وأ�� مU0(oٌ "! : مN>(� ح/E ا���@) ا���م�) ص�Fحً�، وه� م�ه�، وی�Gل �! وه� ص�دق

  .وا�/o��0 @	 ا�(��وب ، س�Nدٍة M *�صl، م	 آ��رات ا�?��ب ا��uNم إ��X) ا�(�>�ف
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  o�0ن، و@�(�ء ا����G"�/�ت ����#  إن ا�?ي: " ی 	م #��� l\ی�?ب ی�" Aم�م @�ٌ! آ�م اd$�ل ا �و$ ،

و�U��� (ٍ)�2) جN< اA ، "م� أض(� أحٌ� ��zً� إm M>� "! "�/�ت ����#، وص��2ت وج>#: " وج>#

، و*�ى ا�G2�، و*�ى ا��N)، و*�ى ا�/��م|، ص�2) ا��ج# م�Sة ا�j�a" ،o�0 *�ى "! ا��ج# ا�(�دة

وآbن ا��ج# وج# ا�j�?� ،o�0 ورد ، م� یt�/N "! ا�o�0 ی+E�@ DF ص�2) ا��ج#و*�ى ا���اه�)، آ< 

�X;رجً% آ�ن رجً% ص��2ً� : " "! ا 	آ�ن ا��ج# ا��2 �� . "  

  ��*�� 18r/:  

ا�\�+�ن �# وس�وُس a" ،D+G0* Mذا ص��V ، "أ"5< ا�fه� إخ��ء ا�fه� : " وی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

أو *��$V، "��(� أخ��V أ@(��j ا����2) آ�ن ه?ا @��ً� �E�@ j أن ، $��م ا���<ص��G* %" : V<، ا���<

 Aا E�@ ل�F$dم>� "! ا��/�* .  

  j� ل�Gا�\�+�ن أن ی D�+/ی� M !/دات ا��FNا� �N� >N"ا j�?� ،ا�\�+�ن Vَأخ�س Vّذا س�a" : jإ�

 Dp، إ�# آ%ٌم را�هfإخ��ء ا� �هfأ"5< ا� ،�<� !pا�*.  

  : راج �G ی� م���� ا�Eر ا<س�

، إذا وج�َت س��ر*�	 ��*-�R واح�، "إذا آV0 "! إد��ٍر، وا�(�ت "! إ$�Fٍل، "(� أس�ع ا�(�/EG : " $�ل  

وإح�اه(� أس�ع م	 ا�_���)، "aن ا���Gء ی��ن ص�FًN، و$� ی��ن ا���Gء م�/�2ً%، و$� *fداد ا�(��") ��0>(� 

/�2آ�ن ��*-�ه�	 م/�Nآ��	، "(� أس�ع ا���Gء و�� أ�>(� �+�z/�ن، سNً) وNْ�ًُ�ا، أم� إذا آ�ن Xّ() م�آF/�ن *

"����dن ی/G�م �# ا��	، وه� "! إد��ٍر @	 " إذا آV0 "! إد��ر: " "(�ذا ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<؟ ی�Gل

>)Nوخ/�م ا� ،�)ُNا� (ث "! ح��*�0 ه� �>�ی�أخ+� ح j�?� ،EG/�)ُل "(� أس�ع ا��F$، وا�(�ت "! إ����ا� ،

$E��N* ل� :  

 <��  Fَی�0ُُل َی� َ�ْ�َ�ِ.� B Jَْمُ( 8َ�َِ��ِ
  ) 24: س�رة ا��-� اYی) ( 

أي أن اA أرخE ا�F2<، ، "ا�2?ر ا�2?ر "� اG� A� س/� ح/E آ�b# $� ��� : " وی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

j� ل�Gص!، وآ: ی�N)ا���()، ا$/�ف ا� R?ه 	م EFآ�() أ� 	ِم o�� ،ث �! �!ء�ی2 K� 1 ا�(�ل�

ا�2?ر : �K ی0Fْ�ِ! م��وRٌ، ��ّ	 اdمـ�م $ـ�ل: KX ی�Gل، ا��2ام، و*�Nم< ������، و��u إ�E م� M ی2< �#

>F2ی�خ! ا� Aأي أن ا ، ��� �$ #�bآ E/س/� ح �G� Aا�2?ر "� ا ،(��N)ا� �N� jF$�@ �� #�; ،

  . ار ودخ��0 "! ا�-�F واMض+�، وأآ�مN� j� ا�+�@) ُ;�U! اMخ/��ر
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  :ا���k وا�`� 

ه?ا ا�?ي أ�EG " "�@< ا���� خ�ٌ� م	 ا����، و"�@< ا�\� �ٌ� م	 ا�\�: " ی�Gل ه?ا ا����2! ا�-��<  

EGس�اء ا�?ي أ� (ذری (�F0$ �)��ه��و E�@ ، ن��)خ �<��@ E5م �ـ)، وه� $�F0Gا� R?ء ه�G�a� وا�?ي أم�

َ�*�، و*(/��zن ����0س، وا��5G) أصO{ !" V2F! @�ًم� وأآ_�، و�XSره� ا�/>V، وا��F�*�ن اYن $� ُ@ِ(

M ب؟�GNا� 	ص�ح1 ا�\� م E�N، ، ا����0ن، ه< ی	ی��Yا �أ� Eب �# "! ا��0ر إ�w?Nا�?ي ی KXdا EGFی

 !5G0* j� أ$�ل M ،(ج��� Mً�)@أ V�)@ا، و�م�-ً V�0� ت م�/ً(�، أوb\أو أ� ،E�\/َت م�b\أ� Vوأ�

، "V�b أ"5< مN�* j�; �<0� �R?< ا;@(�ل إ�E أ�� ا�Y�ی	، �G+) م>() س�یNً�، وا�/>V ه?R ا;@(�ل

"��\� ی0/>! ���/>�ء ا�K��N، وا���� ی0/>! ���/>�ء ا�K��N، و��	 م� ا�?ي یEGF؟ یEGF "�@< ا�\� "! ، ج�ًا

  .ج>K0 و�oz ا�(���، و"�@< ا���� "! ج�0ٍت @�ض>� ا��(�ات وا;رض 

  :��� م�.�&� 

س���� ، ، ضlN ا���G	 وا;م< S"/�ن خ+��*�ن *lN5 ا���dن"�ل ا;م< أس�ء ا�N(< َم	 أ}: " $�ل  

#0@ A، @�! رض! ا	0# ا��2�M ل�G؛ : " ی	<ُNم Vَ�)@ ی�5ك م� M ،(Nوأر� (Nی� �0! اح�� @0! أر�

، أْي "إن أ�E0 ا�E0U ا�GN<، وأآ�F ا���G ا�2(�، وأوحk ا��ح\) ا�N-1، وأآ�م ا�1�2 ح�	 ا���� 

>GNء *(/��# ه� ا�!� E0ُأ@-1 ���0#، ، أ� 	ا��0س م kآ�ن أح(َ� ، وأوح 	ًا م�G" ا��0س �وأ�

  ."���� ا��0س ِم	 ح��#، أي إ�# م/��F، أآ�م ا�1�2 ح�	 ا���� 

، أس(D @	 ُأ��ٍس آ_��ی	 $�م�ا "M $��) ����0ا"< إذا أض�ت �����ا�p : " $�ل، وه?ا ح�G" K>! ج��<  

، "K<��@ V@�5 ص%ة ا��-�، وا��-� "�ی5)، أح��ً�� *�(D @	 ��ٍ� ی?ه1 �����ا $��م ا���<

 �p�0ا"< إذا أض�ت �����ا��� (��$ M ،و*�ك ا�0# �% زواج "���2ف ،�)/N��.  

  >��N/ا �>?ا ا��N)ل، واس�$ " : jF-N* (ٍ0ح� 	م Aا �ؤك خ�ٌ� @0��* (ٌzم� ��ء "س� �Fً�{ %)@ >)@ ،

"% أح� ی�/+�D أن ی��(#، وأصF| "�ق ا��0س، وأصF| ا��0س @0�R آ�>K آ��ًرا،  اG" ،A� أص��# ا��Uور

  .ی) A آ�ن أ"5< مM#0 وا�w�$ �� ،Aت *��Gً�ا، وه?ا ا�/���G ح(�E�@ j ا�/�اضD، وا�/?�<، وا��FNد

  :م� أذل /]���o�� 1 �0  أه�/�� 

م��ً��، واس/-�b�" #� VF(� أآ�مj، ، أي إذا ح?رك إ���ن، وآ�ن "م	 ح?wرك آ(	 �\�wك: " $�ل  

أي إذا أ�V و$�V م�$�ً� ذ��ً%، ، ""�ت ا��2ج) أه�ن م	 }�F>� إ�E ��� أه�>� : " $�ل، و�\�ك ���0-�ة
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و�?�V م�ء وج>j أم�م إ���ن �K�z، و�� ��Nت ���ام/�XY jت أن *��*j ه?R ا��2ج) @�E أن *lG ه?ا 

��z� ��2ی	 ���a*�	، وآo0 أرض ، واA واA م�*�	 : " وه�ا�(�$l، و�>?ا اdم�م ا�-��< $�ل م\>�ر 

ا�2-�ز "! ی�ٍم @�صlٍ ��ی\/�	، و�G< ��2ی	 زاخ�ی	 �(���0	، و��< @F�ی	 أس�دی	 ح/E ی���ا 

، ;ن "�ت ا��2ج) أه�ن ِم	 }�F>� إ�E ��� "أ���5	، أه�ن @�ّ! م	 }�1 ح�جٍ) م	 �Kٍ�z ��"�ء دی	

  أه�>�،

  ".��$*$m �1 ذهz ث�[� دی.1  وم� ��' إ�% |.ٍ�" 
 )�X;ورد "! ا(  

  :م� م�ا&1W أی$ً� 

  " M *�/2ِ! م	 إ@+�ء ا�a" >��Gن ا��2م�ن أ$< م0# : " $�ل  

  .أو ی��K���" V، ه?ا ه� ا�GN< ، ی/��K0U�" K، ، ا���dن یfی	 آ%م#"إذا *K ا�GN< $< ا��%م: " $�ل   

أ �/R��� K��N* >F$ #��� K��N، و���	 *bدیb* >F$ #*���� #FدیF# م	 ��1w ���# ���0س إم�مً� "��F�: " $�ل  

 K<د�sا��0س وم K�Nم 	ج%ل مd�� د�>� أح�sوم #��� KO�Nوم ،#����� . "  

، م� دام ا�\!ء ُیN�� "آ< مN�وٍد مG0ٍ�، وآ< م/�$S Dٍت : " و$�ل، "oُ�َ�َ ا�(�ء خ+�R إ�E أج�# : " $�ل  

  .، ا��اح� یk�N س/�	 س0)، أو س�NF	 سKX ،(0 ی0/>! وی5G0! "��ف ی0/>! ی�ًم� ِم	 ا��هِ�

وه� م(/D ج�ًا آ�>� $�� وا$�N)، �N� أن ، م�ة $�أت آ/�ً�� ِم	 أر�N) أجfاء اس(# $�� ا��Nب  

$�أت ا��/�ب وج�ت "�# @�Fًة @�u()، أن هMsء ا�?ي $�أت @K<5N� K<0 م��ك ، و�K<5N @�(�ء، 

j���Nص K<5Nح�(�ء، و� K<5Nدون اس/_�0ء و� 	م �ًN�)ء جMsء، ه��Fأ� K<5Nأذآ��ء، و� K<5Nو� ،

V�$ ،ا�_�ى V2* نYا K<م���ً$�، إًذا: آ�� Mى "�ق ا�/�اب إْ�ِ���� و�* M ی�م �ًN�)�0 ج��@ !*bآ< : وس�

�ٍG0وٍد م�Nت، مS Dٍ$�/ٍت $�ی1 ، وآ< مS >وآ.  

  :آ�	�1 &� ا�0$�ء وا�0 ر 

أآ�ن م����� إ�E : " �م ا�-��< "! ا��5Gء وا�G�ر @0�م� س�b# أح� ا�����p	وم	 أروع م� $�ل ه?ا اdم  

ویV00m j�N� j2 $�5ًء Mزمً�، و$�راًً م2/�مً�، �� : $�ل، ا�\�م ��5Gٍء م	 اA و$�ر؟ و�N� آ%ٍم }�ی<

K *2?ی�ًا، آ�ن آ?�F� jُ+< ا�_�اب وا��GNب، وس�G ا��@� وا��@��، إن اE��N* A أم� @�FدR *���ًا، و�>�ه

 Kم��هً�، و� Dْ+َُی Kو� ،�ً���Uم �َNُْی Kآ_��ًا، و� >��Gا� E�@ E+@ًا، وأ���@ lی�� Kی���ًا، و� lwوآ�
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 jخ�� ا��(�ات وا;رض وم� ��0>(� ��}ً%، ذ� Mو ،�ً_F@ ِد�FN�� ل ا��/�بf0ی Kو� ،�ًFN� ء��F�;ی�س< ا

  ".m	� ا�?ی	 آ��وا، "�یٌ< ��?ی	 آ��وا م	 ا��0ر 

إ�# یsم	 أن ا���dن م���، �� آ�ن ه�0ك جFَ� �Fُ+< ا��@� ، ه< آ�ن ه?ا اdم�م ج�Fیً� "! @�G�*#؟ أ��ًا  

وا��@��، وا�_�اب وا��GNب، وا�-0) وا��0ر، وا�/���l وا;م��) وا�/NF) وا�(�sو��)، وأصF| إرس�ل 

  .یG/N� �G@�ة ا�-�F إM زلw وض<w ا;���Fء ��FًN، وإ�fال ا��/F@ 1ً_�، وا�/>E آ< �!ء، "(� ِم	 إ���ن 

  :�J	� ا�	�ء م� ی8�.1 

، أي )X	 ���j/، و��ع "$�() آ< ام�ئ م� ی0�2#، أم� "! Sخ� ا�fم�ن "�G() ا�(�ء م/�@#: " $�ل  

س��ر*j، وم�$j/�� D، وم��ح/#، وأX�X#، وا�/l2، و$� ی��ن ص�ح1ُ ه?ا ا�(/�ع أحGَ� إ���ن، ی�Gل 

وا���dُن "! زم	 ا�/��l ، "ء م� ی0�2#، أم� "! Sخ� ا�fم�ن $�() ا�(�ء م/�@# $�() ا�(�: " س���� @�!

  .ی�/(� م���/# م	 ا�(�uه� ا���رج�) 

  �Gً"�0وآ�ن م ،Kه�أحُ #��@ E0X0# َ"ِ+�0ً، "(�ة أ@ A@�! رض! ا ���ل �#، وآ�ن س��G" " : أ�� دون م�

 j��� !" ل، و"�ق م��G*. "  

  :/U 1�8�rه# ا�*�� 

M أدري وأ�V "! أ@�E : $<، ، اس(�Nا ه?ا ا��%م ا��$��"َم	 *�ك $�ل M أدري أص�VF م�G*�# : " $�ل  

واM Aِ أدري، "aن ه?ا : إذا سV�b واحً�ا، و$�ل �j، "م	 $�ل M أدري "G� أ"/E : " درج�ت ا�K�N، $�ل

M أدري "G� أص�VF م	 *�ك : " @��K، ;�# م	 ��ة ور@# خ�ف أن ی/��K �\!ء م	 ��� @��G" ،Kل

 #�*�Gس�ر إ��# "م ،!��Nب ا��U)ا� 	م �و" Rج�ء jم�م م��dَأض�ع @�(# وم���/#، وا �G" ،E</أي أ�# ا� ،

M أدري، م�GNل وأ�X%X : V) أ�>�، وم�X%X K<Nن سsاb" ،Mًج�ب @	 سNF) @\�، وا��F$! $�ل "�>�

  . �>?R ا���F}) ، " ی�ري $���ا �(	 "! ا�(�Uب اdم�م م��M j: " $�ل �>K، إم�م؟

 z�0أی�� ا� m	اس:  

  .أس/��U اA : ، �(�ذا ا��0Gط؟ $<!"@-VF �(	 ی�0G ومN# اMس/��Uر: " و$�ل ه?ا اdم�م ا�-��<  

م	 أص�| م� ��0# و��	 اA أص�| اA م� ��0# و��	 ا��0س، وم	 أص�| أم� Sخ�*# أص�| اA �# : " و$�ل  

" واAِ ه?ا ا��%م ی�/1 �(�ء ا�?ه1، ، "���# وا@ٌ� آ�ن @��# م	 اA ح�"�  أم� د���R، وم	 آ�ن �# م	

، "aْن ی��ن $�jF @�مً�ا مD اA "���< "م	 أص�| م� ��0# و��	 اA أص�| اA م� ��0# و��	 ا��0س 
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 ،j��F2ی " Rأم� د��� #� Aخ�*# أص�| اS أص�| أم� 	آ�"وم 	وه! را�()، وم ����ا� #�*b* ن �# ، أي

  .م	 ���# وا@ٌ� آ�ن @��# م	 اA ح�"� 

، أي إن "إن ه?R ا���Gب *(< آ(� *(< ا;��ان "��/�Uا �>� }�اlp ا�K�2 : " و$�ل ه?ا اdم�م ا�-��<  

��(�ج# ا��ا$! ا��ا@! أْن ی(�ح وی(fح، "��(�ح أح���ً� ی��ن م��� ج�ًا ی��	 ا���Gب وی-�د ا�0\�ط، 

w�� ن أْن ی��ن���dا E�@و �ًGح Mح إf)ی Mأص��2#، و Dح مf)ی !F0ًآ�، وآ�ن ا��w2ًم� ض�.  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 1- م	 أ$�ا�# وح�(# ) : 8-5(ا��رس  -س���� @�! �	 أ�! }��1  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  22-11- 1993: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ���	� ا����� ��� ا
 ا

  :ا�	���� ا��� ��زه� &�� م� &�� ا�.��ة 

مD ا��رس ا���مo م	 س��ة اdم�م ا����F س���� @�! �	 أ�! }��1 آ�wم اE��N* A ، أی>� ا;خ�ة ا���ام  

  : وج>#، و�G� 2*��0Xw "! ا��رس ا�(�ض! @	 }��pٍ) م	 أ$�ال ه?ا اdم�م، و$� $�ل @��# ا��%ة وا��%م

  " ی.ُ� ا�*�� و&�ٌ� ����� أ/� م " 
  )أخ�ج# ا��2آK "! ا�(�/�رك @	 ا�	 @�Fس ( 

"��Gل ، وآ�(� $�أ�� م	 أ$�ال اdم�م $�Mً وج��� "! ه?ا ا��Gل م��اق $�ل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م  

@َ�ف  َم	 َ@َ�ف $�َر ��ِ�#، وم	: أْي، "م	 آُ�مVْ @��# ��ُ�# ه��V @��# �>�اُ*#: " ه?ا اdم�م ا�-��<

�(�ذا خ�G# اfّ@ A وج<؟ وم	 @�ف @u() ا��ار اYخ�ة وم� "�>� م	 �Kٍ�N ، س�w وج�دR، وم	 @�ف

،(��+Fه! ا� R?م#، وه�$ V2* #*ا�<� D5ی lw��)م وا�w��)@�ف أ�# ا�(���ق ا;ول وا� 	وم ،K�Gم  

B�gَ 1ِBَرُس�َل ا�� B1 َأن.ْ&َ ��Bَأِ�� ُهَ�ْیَ�َة َرِض� ا�� �ْ*َ��َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَل، % ا���Jَ " : �ِ&َ�َNr���ِ  ُی ِB̀ َ�ْ�َ' ا�

zِ$َyَ�ْ1ُ ِ&ْ.َ  ا�َ[ْ/َ Gُ�ِ	ْي َیEِBیُ  ا� ِB̀   " ِإ/Bَ	� ا�
  )أخ�ج# ا���Fري @	 أ�! ه�ی�ة "! ا���2| ( 

  	�/)��� (���Uا��52رة ا� ��ّ� K<5N� ،ل�G" :ا��52ر ��� K<5Nو� ،(N�F+ا� E�@ ة س�+�ة

س�+�ٌة @�E ا�?ات، ��� ا�(sم	 آ����2ان ا�-(�ح، ی/w�2ك �% ض�ا��، ��0(� : "�Gل، اdس%م�) ���(/�	

  . ا�(sم	 م�Gٌ� ��;م� وا�j�?� ،!<0 إذا د@/# �>�*# إ�E م��N) اA جV2* #*�<� >N $�م# 

  :وا�Eی� ��ه وا ��.� �.� ی.�� س��.� 

  \� �ًF�$ ب?N�� Aم� آ�ن ا (F�0س)��� وٍع ��2f0� �N� أي� إ���ن إذا ،Aا >�Fس !" �<Fٍة *َ�آ>� ص�ُح�<

�>�ٍة م�، و*�ك ه?R ا�\>�َة A، "(� آ�ن اN�� A?ب $�R?<� #F ا�\>�ة، �< إّن اA س��2F# و*E��N ی�ز$# 

  : ح%وًة "! $�F# إ�E ی�م ی�R�G، وه?ا مE0N $�ل ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

  ".رم ا
 رز1J ا
 ��وًة �� 1��J إ�% ی�م ی�Y�0 م� |� �Y�r &� م�8" 
 )�X;ورد "! ا(  
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  V�$ ذاa" ،o�0ج(�ٍ< */�ق �# ا� �ٍu0أي� م : R?دًة *��ق ه�Nس Aأ@+�ك ا ،	�)��Nرب ا� Aإ�! أخ�ف ا

 ،o�� jو� ،Kج� j� إ���ٌن V�b" ،	ی�ا�(�ات، وه?ا ه� س� ا� 	م0>� �(%ی� j��� Vا�\>�َة ا�/! ح�م

(�F{ #� jع، و���j �>� خ��j��� ،�p م�+�رٌة @�E م�N") اA و@�E }�@/#، وج�(j م�+�ٌر ج�

 ،o�0ة ا��+" Dا"� م�/* l����/ن، وآ< ا����dا (N�F{ D�0$� م/* l����/آ< ا� j�?� ،(ا��اح E�@

M ،>وج fّ@ Aإذا أ}�ع ا Mح ���# إ�*�* M ن���dا;م� وا�0>!، ا Dم (ٌG"ة م/�ا�+���"  Mح ���# إ�*�*

�+�@) اA، ��	 ج�(# $� */�0$� ح�ج�*# مD ا;م� وا�0>! ، ا����م ی/�0$� مD ح�ج�ت ا�-��، �� 

 D، أداء ا����ات ی/�0$� م�ح�ج�ت ا�-� D، إ���ق ا�(�ل ی/�0$� م�ح�ج�ت ا�-� Dی/�0$� م ��Fا�

  : ه?ا مE0N $�ل اfّ@ A وج<: ح�ج�ت ا�-��، إًذا

  َ�َ�ُ.َ��Yُ�ُD ِ�ْ�ُ�ْ�َ�ى>* َوB gََق ِ��ْ8ُ�ْ�jَ&ْ * %.َ% َوا�Lَ�َF %0َBم�B َمْ� َأ
  )  7-5: س�رة ا���< اYی) ( 

  Rِ�َنB اB.Hَ�َْ� ِهَ� اْ�َ	Lَْوى >* Fَوَأم�B َمْ� �2ََف َم�0ََم َر�1ِD َوَ/َ�% ا�.Bْ]َ' َ&ِ� اْ�َ�َ�ى 
  )  41-40: س�رة ا��0ز@�ت اYی) ( 

  .(� @wu(/>� ورأی/>� ��zً� م>(�� آ�(� ضfّ@ A j/@�{ V�N وج< وه?R ا�\>�ة آ�  

  :ا��8	� ا��� اس�.���j ا�م�م &�� م� أ��دی9 ا��س�ل 

  ��Fم�م ا��dل ه?ا ا�Gوی " : oٍ�� ذل j�" �ٍزاه !" j/Fن ح�، ور���G� j�" 1ٍك "! را��د ، "زهO�@

@+# حjF، أ@+# آ< م� *(�j، وا�?ي یfَْور� ���j أن ا�?ي یj��@ >FG أ@+# روحj، أ@+# اه/(�مj، أ

  : @j0 آ	 أ�V أ�� ازوراًرا @0#، ;ن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "�(� ورد @0# ی�Gل

�z��r م� < ی�ى �G م� ا�]$# م[# م� ��ى �1 "  >."  
 )�X;ورد "! ا(  

  @ Vء أ�Ms<" ود�م2 j�ُ، ودخ	مsم Vوأ� ،j��)ر إی�ن $�"�Nی 	م VFذا ص�حa" م، إنwم�� Kه�0

 	@ #� j��<ال ی�اجsأول س ،Kه�0@ (ً)�$ j� ی�ون M ی(�نdف ا�Nض Kه 	م( E0Uأه< ا� VFص�ح

دخ�a" ،jذا آ�ن دخ�j $��ً% اْزَور�وا @j0، هK زاه�ون "�(� @0�ك م	 إی(�ن وم	 @�K وم	 ح�()، 

� *�ى �#، ِم	 ه�0 "�ُ/��ِحM 1 *�12 َم	 M ی�ى �j ِمَ	 ا��5< م_َ< م: یj��)�G "! ض�ء م��j، إًذا

  ا�(sم	، 

�zْ�ِ�rَ ِإ< ُمْ�ِمً.� َو< َیLُْآْ# : " �َ*ْ� َأِ�� َسِ*�ٍ  َأ/1ُB َسِ	mَ َرُس�َل ا��B�gَ 1ِB% ا��1ُB َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bَ� َی�0ُُلُ >

 ��0ِ�  " .َ+َ*�َمGَ ِإ< َ
  )أخ�ج# ا�/�م?ي @	 أ�! س�N� "! س#00 (
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"�a# ی�Nف "�j ا�\!ء ا��_��، ی�Nف $�() إی(��j و$�() ور@j و$�() @�(j و$�() إن ص�حVF مsم0ً�   

 j��)ازدروك وازدروا إی ����أه< ا� VFأم� إذا ص�ح ،R�0@ ٌب�F2ٌز م��ٌم مfNم jأ� �N\* ،j/)ح�.  

  :م� &�م� ����: ا�	�م� 

  @ 	�M (�p�+Nا� K�2ورد "! ا� �*��ح1، و$ 	ف م�N* ب ا�/�"�� أن�Fأس �ريأح�ا���0 Aء ا�+ " :

#��Gم Aا E�@ j���ی Mح��# و Aا Eإ� j� �<0ی M 	ح1 م��* M" ، وج<، ه?ا fّ@ A�� >�/أي ه� م

jذ� E�@ >���وا� ،#� Vس�ورًا، أ�� jF�$ �/إ��# ام Vإذا ج�� j@%م/# أ� 	ل م��*Mا : #��@ !F0أن ا�

م� : "�Gل �#، �� ح�u0)، و$� رأى ا���ی� ح�u0) ی�F!ا��%ة وا��%م ح�0(� ج�ءR س���� ا���ی� مD س��

���ن مD رس�ل اA و�2	 وا�-0) آ>�*�	 "aذا : و�Kَ ی� أخ!؟ $�ل: ��"� ح�u0)، $�ل: �j ی� ح�u0) ؟ $�ل

أ�� آ?�j ی� أخ! ا�+�� ��0 إ�E رس�ل اA ص�E اA @��# وس�K، "�(� ا�+��G : @�"��0 ا;ه< ��G" ،E�0ل

  : $�ل، إ��#

 " %�& ���0� �� �.���J م�.�أم� أ/�� ی� أ�2 ���&ٌ� وس�&�، أم� /�8 م*�)� اU/���ء �.�م أ&�..� و< 

 ������ �� ���  ".ا��8ل ا��� أ/�� &���� &. ي ����8��r ا�	���b و�eار
 )�X;ورد "! ا(  

  K�� وأ�� أ$�ل : Vم0ً�، وإذا ج��sم o��-* أْن 	ِم �N!ٌء أس� ����ا� !" o�� Aِوا o2* 	مs)ا� ��� Dم

���G>�، أو َ�ِ+�، أو *��F، أو م��2ق، أو مG>�ر، أم� إذا ج��V إ�E مsم	 *�F| م0# ا�/��ؤل ;ن 

ا;م� ��� اA، هMsء ا�?ی	 *K<��0u أ$�ی�ء "! ا�K��N آ�>K ��� اA، وآ�>5F$ !" K) اA، و�2	 م� إن 

إ���ن ، "ن زه�ك "! را���G� j�" 1ٍن ح� إ: " ��+�| مD اfّ@ A وج< ح/E یK<��@ ����0، إًذا

زه�ك "! را���G� j�" 1ٍن ح�، ور�o�� " j/F @0�ي "�اغ؟: یjF2 ویG�رك، َ}1َ�َ زی�ر*j أ*�Gل �#

oٍ�� ذل j�" �ًٍا، "! زاه�م0! آ_��ًا ج #��N)�* ل�Gوه?ا ا� " : Aا E�@ ض�Nا� �N� �Gوا�� E0Uإّن ، "ا�

��Gح �<�b�ه� $���، و�ا���2ة أمُ 	ود، ��ّ�م2 �مٍ; �ٌ�G" �<�" ��Gود، وا���م2 �0! "�>� �0ٌ! ;مٍU��" ،

، ا�N+�َء ا�w!G�G2 ه� م� آ�ن أ��یً� س�م�یً�، "(	 ضlN *���� ا��0س أ�>K یN+�ن ا����� ح-(ً� آ��Fًا

  : E��N$�ل *، هz�0ً� �#، وأ��| ��K "! ه?ا ا�(�ض�ع أْن *�Gؤوا $�) $�رون: "����Gن �(	 آ�ن ��0ً� "�>�

Jَ �َ��ُروُن ِإ/Eُ�َ 1ُBو َ��� kَ�َFَ�َج َ&َ�% Jَْ�ِم1ِ ِ�� ِزیَ.�Jَ 1ِ�َِل ا�EِBیَ� ُیِ�یُ وَن ا8َ�َْ��َة ا� Nْ/َ�� َی� َ�ْ�َ( َ�َ.� ِمْ[َ# َم� ُأوِ

 �ٍ�Wِ&َ *َمَ� َوsَ �ْ	َ�ِ �ٌ�ْ2َ 1ِBا اْ�ِ*ْ�َ� َوْیَ�ُ�ْ� َثَ�اُب ا����  َ&ِ	َ# 8�ِ�gًَ� َوَ�� ُی�B0�ََه� ِإ��B ا��Brِ�ُ�وَن>َو�Jََل ا�EِBیَ� ُأوُ
  )  80-79: س�رة ا���G اYی) ( 
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   Vَ0خ�ل، و�� آ�ا� O>$أ 	ِم j�ُ، و�� آ�ن دخ����ج/(�@�) ا�Mا (رج�ا� !" V0آ �� ،�ًN�)وه?ا ا��%م ��0 ج

وأن ، وا��0ج|، وا����|، /��ق"V�b ا���fp وا�(، م	 أد�E ا��0س، "% *oz/F إْن آVَ0 "! رح�ب اdی(ـ�ن

j� (F$�Nآ< ا�0-�ح�ت ، ا� VGGح jوأ�.  

 z��+ ��ی��.�� ا�م�م &�� �� أ �	ن آ�	ا�ی ���  :م�

اdی(�ن أْن ُ*�Xِs ا���ق ح�� ی��5ك @�E ا��?ب ح�� یjN�0، وأM ی��ن : " وی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

}NFً� أح���ً� ا���dن *K-�0 م���2# مD ، "��ك "! ح�ی_j�)@ E�@ >ٌ5" j، وأن */G! اA "! ح�ی� �

ا�\�ع، M ��ري أه?ا ه� اdی(�ن، أم ه?R م���2#؟ أي @��# مH�F م	 ا�(�ل َدْی�0ً، ومD خ�(# س0ٌ�، 

 !" #/N)س Rw��َأم%آ#، َو E�@ fَ-َأ$�م @��# د@�ى، وَح H�F)ه?ا ا� D"�ی K� نa" ،lٌوخ�(# إ���ن ُم��

 Eذا ��در إ�a" ،��Fه?ا، ">?ا ا� ��� !<" (!، أم� ا;م����وه?ا س��ك م ،Rَر�وح�� $ْ �-� H�F)ه?ا ا� D"د

 #��2Fس Aا Dم< م�N/، ;�# ی	أم�.  

   (G�$د (+G� #�" وذآ�ت ،(ا;م�� 	@ lم أو @�م و���@ >F$ �-�)درسً� "! ا� Vُ�Gأ� �G� : M (أن ا;م��

أن إ���ً�� أ@+�ك م�Uً�F ض�ً(� م	 : د$�G) وخ�ص)، م0>� *��ن أم��ً) آ(� أراده� اfّ@ A وج< إM�2� Mٍت

 Eإ� VَFًة، "?هb-" م�ت KX ،#أه� E/ح ،�\Fا� 	ًا م�أح K�ِNدون أن ُی 	وم ،Mًإی�� j0خ? مbدون أن ی

K<� V�$م�*#، و �N� (Xا�ً� : ا��ر�ُم V�� jه! ا;م��)، أي أ� R?ه ،Rي "�?و�0@ K�� (ٌأم�� H�F)إن ه?ا ا�

و�N� أ$<w م	 @�م @�wجE�@ Vُ ه?ا ا�(�ض�ع ���@ٍ) "! ج�مD ا�����0!، "-�ء*0! ور$)  "! ا;رض،

�<Fُل "�>� ص�ح�$ ،V�Fي "! ا��وه! @0 ،�<� f/@أ Aِا��52ر، وأ�� وا �أح 	درس : ِم E�@ أ�� �0�ًِء

�>?ا ا�(V���" ،H�F  ا�0XM	 "! ج�مD ا�N_(�ن د"VُN @\�ی	 م���ً�� �->ٍ) M *(�j وG�Xً)، وM م�N"َ) ;حٍ�

��0ًء : ه�0ك ��اآ) �! مD رب ه?R اُ;س�ة، وا�\�یK� jُ ُیK�ِN أح�ًا �>?ا ا�(H�F، و*�"! "-bًة، "�Gل �!

  .ه?R ه! ا;م��) حE�@ : ��G ه?ا ا��رس د"VN ه?ا ا�(H�F ;ه< ا�(�V، إًذا

  F$ !" |Fأص KX ،>�0ا� w��أ j0وه� أن ی��ن ه�0ك إ���ن ��ل م ،��Nا� ،#G2�* أْن jم���aو� ،j/5

"��Nت @0#، ه?ا ه� ا�j�?� ،��N م��رم ا;خ%ق �!ء X(�	 ج�ًا، "�dی(�ن أن *�Xs ا���ق ح�� 

jN�0ا��?ب ح�� ی E�@ ی(�ن، ی�5كdه?ا ه� ا ، Eأ$�َب إ� Vَ0آ >)Nا� Dیُ� م�آ�(� *+��َ� ا�2

" Vَ0ی(�ن، وآ�(� ص�ر ازدواج�)، وج�ى ا��%م �%س/>%ك، وآdی(�ن اdا 	@ �ٌN� خ�، ">?اS واٍد ! .  
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 e���  ا�*� ���yا�:  

أي أن ا��0ج| "! ح��*#، ا�(�"�w ه?ا ��0@ o�R و$Vٌ ، "ا�F�U) ُج>� ا��Nجf : " $�ل ه?ا اdم�م ا�-��<  

��U/�ب ا��0س، ;ن ا��$X V(�	، آ�ن أح� @�(�ء دم\� ا���Fر ا�\�. ��ر ا��ی	 رح(# اE��N* A، إذا مّ� 

)�E<G ،ل�Gء : ی!� 	ُ)Xأ V$أي أن ا�� ،K<0م R�0ی�/�M ءMsه 	ُی\/�ى م V$أن ا�� �� ،A�2ن اFی� س

 jن رأس م��; ،(@س� (zم R�0@ أن ی��ن ا���ُم E0)/� 	مsر م�ص E�@ VَGG� �� Aِ، وا	مs)ح��ة ا� !"

، ����$f* Vداد @(ً%، ه� ا��$�N* V$���� V�b" ،Vف اf* V$���� ،Aداد @�(ً�، ����$f* Vداد $��ً�

 !" Dًا ض�وأ� �ً)pودا ،j�)@ ف%� Vأو ا��$ــ ،V$و V�b" ،ب�/* V$���� ،Aا Dم |�+�* V$����

 Kw�Gی M �)Nا� 	دة وا�(�ت، ��Mا�� 	�� (م�0fم0!، أي ا�(��") ا�fا� �)Nأن أ*�# أ@(�رك ه� ا� j0ذه

Gی >� ،(م�0fة ا��)ا� R?أو ه ،(م�0fا�(��") ا� R?<� j�)@ K-2� Aا �0@ j)-ا����|، ح >)Nا� K-2� K�

  : وا����< $��# *E��N، ا����|

  Fَوِ�ُ�#� َدَرَ��ٌت ِم	�B َ&ِ	ُ��ا َوD��َ�ُ�َِ�ُ�ْ� َأْ&َ	�َ�ُ�ْ� َوُهْ� َ�� ُیWَْ�ُ	�َن>
  )  19: س�رة ا;ح�Gف اYی) ( 

"! ا�2(�م، وا�(�ء "�*�، ی�*�ح  أض�ب اYن م_ً%، وه� أن ا���dن إذا ج�o "! ح(�م، أو "! ح�ض  

#�" oإذا ج� 	ًا، و���ج ، M 	�� ،(N/)أ���ء م 	ی�ا� !�" ،D/)/م� �<" �ًF�F{ |Fی� M ً�؟F�F{ |Fأی�

*�"jN @0� اA، ��	 هMsء ا;���ص ا��uNم ا�?ی	 *�آ�ا ��(�ت واض2) "! م-/(K<*�N، هMsء ا�?ی	 

ا��خ�ء، وM اآ/��ا ��%م) ا���ِر ، وM اآ/��ا �����2ٍب م	 ج�wدوا ا��ی	، هMsء م� اآ/��ا �bح�اِل 

ا�(-/(D، وM اآ/��ا ��اح) ��oٍ، هMsء �?��ا ج>�ًا، و"/�2ا �%ًدا، و�\�وا @�ً(�، وأس��ا م�ارس، 

  .و*�آ�ا �XSًرا آ��Fة ج�ًا 

  @ jم�Gوآ�(� ازداد م ،j�)@ K-2� Aا �0@ j)-ا���() أی>� ا;خ�ة، ح R?ا ه�uح��" E�@ Aُر اw�$ Aا �0

  م�ذا ی�Gل؟ ، ی�یj ا�N(< ا����|، وا;د�) آ_��ة أی>� ا;خ�ة، ه?ا ا�?ي یb*�# َمjُ�َ ا�(�ت

�َ�ْآُ( َآ��B ِإ/Bَ�� َآِ�َ	ٌ� ُهَ� B��َF *�ُbِ�Jَ% ِإَذا َ��َء َأَ�َ ُهُ� اْ�َ	ْ�ُت �Jََل َربD اْرِ�ُ*�ِن َ �	َ��ِ �ً8�ِ�gَ #ُ	َ&َْأ �D�*َ�َ ��َ

  َوِمْ� َوَراbِِ�ْ� َ�ْ�َزٌخ ِإَ�% َیْ�ِم ُیْ�َ*ُ[�َن >
  )  100-99: س�رة ا�(sم�0ن اYی) ( 

  j�?�" ،#*�" |ٍص�� >ٍ)@ E�@ Mم إ�ی0 M ا�(�ت jم� Rن إذا ج�ء���dا " : fج�Nا� �ج> (F�Uن ، "ا����dا

یG�Oم# ���fّ@ �0 وج<، �< �Uُْ�#  ا�/�"# ا��Nجf ا�?ي 0@ o�� M�R �!ء یG�م# �ُ�م)، و ��0@ o�R �!ء

1/Uی wMb� �ً2واض �ً��S�$ �ً�<� 5ً% أّن ه�0ك" ،Kه�َG/0ا��0س وی KO�Gا�\��< ه� أْن ی :  

yْا َوَ�� َی��ُB�Hَ�  ُ$ُ�ْ� َ�ْ*$ً�>F*ْ�َ zْ�ََی� َأیNَ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا اْ�َ�ِ.ُ��ا َآِ[��ًا ِمَ� ا�D�BW ِإنB َ�ْ*َ� ا�D�BW ِإْثٌ� َوَ�� َ
  ) 12: س�رة ا�2-�ات اYی) ( 
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   j� wَرك أن�N� >ْN؟ اجK<و� jَا��0س، م�� 	ی� @�ا�2 !" #wآ� Vَ$ی(�5ن ا�� 	ا�?ی K<" ا�/�">�ن �wأم

، م�Gمً� @0� اA �1�2 اس/�Gم/j وإخ%صj و@(�j ا����|، ه?ا ا�(�Gم M ی/f@fع M �(�ح ا�(�دح�	

  : *E��NوM �?م ا�?ام�O	، $�ل 

  Fَوَآْ� َأْهَ�ْ�َ.� ِمَ� ا0ُ�ُْ�وِن ِمْ� َ�ْ*ِ  ُ/�ٍح َوَآَ]% ِ�َ��Eُ�ِ GَDُ/�ِب ِ&َ��ِدYِ 2َِ���ًا َ���rًِا>
  ) 17: س�رة اdس�اء اYی) ( 

  :ا� /�� م��j ا�2uة &.  ا�	�م� 

م��Gدًة �?ا*>�، أْي ، ���V ه! ه�"ً�، ���V "ا����� خ���U� VGه� و�K *��� ���0>� : " $�ل ه?ا اdم�م  

إذا أردت ا����� ������ ">! أحGُ� ِم	 أن ُ*+j0�� ،1�َ "! ا����� *�Nف اA، و"! ا����� *N(< ا�����2ت، 

  : و"! ا����� *�+�| مj�?� ،#N ی�م ا���Gم) إذا دخ< ا�(sم�0ن ا�-0)

َ̀�ُء َ�ِ.ْ*َ� َأْ�ُ� اْ�َ*�ِمِ��َ�>Fَو�Jَُ��ا اْ8َ�ْ	1ِB��ِ  ُ ا�EِBي Jَ َgََ.� َوْ&َ Yُ َوَأْوَرَثَ.� اْ� /َ 9ُ�ْ�َ �ِB.Hَ�ُْأ ِمَ� اB��َ�َ/َ ْرَضLَ  
  )  74: س�رة ا�fم� اYی) ( 

  (Nم�-��" ، �NG)د، وا��F�� >ُم�ی|، ا�-�� أم� �َ�� (Nی��ن ا�-� "! ا�-�م �$ ،M دة �?ا*>�؟��Gه< ه! م

أم� ا�(NG� ا�(�ی| ج�ًا ">� "! ا�V�F، ، اوی) $�p()��� و��X، ;�# خ\1، و��o ��(�0� ا��02ء، �< إ�# ز

 ،("�N)وا� K�N�� (ً�+دة �?ا*>�، ی-1 أْن */�?ه� م��Gم V��� (Nر، و"! ا���0دق، "��-�م��Gو"! ا�

  : وآ?�j ا�����، "aّن ا���dن ا�?ي $��ه� �?ا*>� ه� أح(�، وا�2�ی�

  ".	�� إی�ك &�  ا
 وا��.*�، �Rن &��د ا
 ����ا ���	�.*" 
 )�X;ورد "! ا(  

   E�@ Kp�$ ا�(\�وع ،#��@ A15 اUوج<، �< ی wf@ Aی�ض! ا M �@ًإ���ن @(< م\�و 	@ VN)س

ا�(���Gت، م� إن ا"//| ه?ا ا�(\�وع ومE�@ E5 ا"//�ح# أس�F@�ن ح/E م�ت ص�حFُ#، و*�ك أ��ً� 

: ت ص�حF#، ;ن اKXd م�/(�، إًذاوX(��(z) م���ن، إ�# أح(�، وأخ+� @(< ه� ا�?ي ی/-�د إN� #)X� م�

ه� �F!، "��?ی	 *�آ�ا ص�$�ٍت ج�ری)، *�آ�ا @�(ً� ُیD�/0 �#، *�آ�ا أوMدًا أ��ارًا، *�آ�ا م\�و@ً� 

خ��یً�، "�����ات *N� K<�*b� م�*>K إ�E أ�� ا�Y�ی	، "������ خ���U� VGه�، و�K *��� ���0>�، أي M �� م	 

 Kْwه�/* M، و����ا���2ة ا�	ل، و*�آْ�Gی 	)َ�ِ : oأ�� ،M ،(0-�0 "! ا��GF� ،(آ< ا�/��حbی K� دمS ���س� V�� ی�

E��N* ل�$ ،E�� ا;رض؟ E�@ أْن ���َن �ّ� M #أ� E�@ >ه�0ك د�� :  

��ِ&ٌ# ِ�� اLَ�ْْرِض 2َِ��َ]ً�>َ �D/ِإ �ِ�َbِ��َ	َ�ْ�ِ GَN�َل َر�Jَ َوِإْذ F  
  )30:س�رة ا��GFة اYی) ( 

، ح/E �� أّن س���� Sدم �K یbآ< ا�/��ح) "% ��w أْن ی>�F إ�E ا;رض، ;ن ا;رض مfر@) "! ا;رض  

اYخ�ة، ا����� مfر@) اYخ�ة، أي �2	 م_< ا�-�مN) *(�مً� آ< ا�(�fات M *��ن ;ص�2ب ا�\>�دات 
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�-�م� M ،(N�w م	 ا����Nُ إM إذا مّ�وا "! ه?ا ا��رب اdج�Fري، وا�(/��O$�ن "! اخ/��ص�*>K درس�ا "! ا

 (Nا�-�م .  

ا����� @0� ا�(sم	 مFwF2)، و��	 M یF2>� �?ا*>�، �< یF2>� ;�>� }�یٌ� إ�E ا�-0)، ی�12 ا�fواج ;�#   

���fواج یN(< ا�����2ت، ���fواج ی0-1 أوMدًا أ��ارًا، ی12 ا�N��� #�; ،>)N(< ی��1 ا�(�ل و���(�ل 

  .����� م+���ٌ) ���Uه� M �?ا*>�، "aذا }�F/>� �?ا*>� "G� ح�F ا�N(< ی�$E إ�E اfّ@ A وج<، داp(ً� ا

 #J أدوم�� وإن 
  : أ�z اU&	�ل إ�% ا

اج�o : "وه! ، ه�0ك $�@�ة �/�0ول ا�+�Nم، "$��ٌ< ُم�اَوٌم @��ـ# خ�ٌ� م	 آ_�ٍ� م(��ٍل م0# : " و$�ل  

 #�</\* V0# وأ�@ K$و ،#�</\* Vم وأ��N+��" ،ة ذه�@�$ R?ه j��)@أ >Nء، أي اج!� O>آ E�@ س�G* (�F

داp(ً)، و�� أ�>� $���)، "aن ه?ا ا��وام یj�+N ا�_G)، ویj�+N *�اآً(�، وی�FX j�+Nً*�، ویj�+N ر$���، أم� 

ه?ا ا�?ي ی��ر KX ی>(�، ُیE�@ >FِG ا�K�N إ$Mً�F م?هً% KX ی1�U �>�ًا، و�����ت آ_��ة م	 ه?ا ا��0ع، 

"! @%$) ا���dن مD اA ه?ا ��o "! ص��2# ، ;�# ح�0(� ی�N� ص�Nدًا م��جzً� $� ه?ا ا�/?�?ب ا��2د 

M ی�/+�D ا�(�اوم) @��# "�>�F، إذا ه�F أصF| مN# ردة "N< م�Nآ�) ر�(� ا�VG�f $�م# "! ه?ا 

  : �Kَw َ$�َلا�>�Fط، ور�(� ا�/�ْ@َ j�?� ،o	 pِ�@ََ\َ) َأنw َرُس�َل ا��wِ# َص�Ew ا��wُ# َ@َ�ْ�ِ# َوَس

��1ِB َأْدَوُمَ�� َوِإْن َس Dُدوا َو�Jَِرُ��ا َواْ&َ�ُ	�ا َأْن َ�ْ� ُیْ 2َِ# َأَ�َ ُآْ� َ&َ	1ُ�ُ اB.Hَ�َْ� ، َوَأنB َأBz�َ اLَ�ْْ&َ	�ِل ِإَ�% ا" 

B#Jَ . "  
  )أخ�ج# ا���Fري @	 @�p\) "! ا���2|(

�>�ی	 أو �N\* (X%X أ�G* j�مVَ و*�اآ(a" Vْْن درٌس م	 ا��روس أ@-f��" jFم#، و�N� �>� أو   

ا�_�Fت ��Fت ، وأ�V "! : @0�ك $�0@�ت، ه?R ا��0G@�ت ح(�/E�@ j @(< م�N	، أي آ(� ی�Gل ا��Nم)

 Aا �0@ E$�* E/ح #��@ VFXُأ D"�ه?ا ا� V��X D"د j� ،ت�FX Eی(�ن *2/�ج إ�dا.  

 #�Hن ا���أ& ى أ& اء ا�/:  

ا��0س ا��Nام أ@�اء م� ج>��ا، وه?ا ی�(��# مF�َأ ، "ا��0س أ@�اُء م� ج>��ا "  :ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

 M ی�"� ا�/�2ك ، "�! ا���5ء 	ا���آ K�-ا�(/�2ك ی�"� ا��$�ف وا����ن، وا� K�-��" ،(��+Nا�

 ی�ج� $�ة اح/��ك، "aذا أ@+! ه?ا ا�G(� س�@ً) ا�/�ا�p) ح�"� @��>� إ�E م� ��ء اA، ��	 ه� �# @(�،

"��-�K إذا أ@+! س�@) ا�/�ا�p) ی/�2ك ویE�@ �"�2 ح�آ/#، وإن س�	 یE�@ �"�2 س���#، "�;ج��م 

ا���آ0) *�"� ا��2آ)، وا;ج��م ا�(/�2آ) *�"� ا����ن، وأ�V إذا آV0 "! م�آF) و*�$�b-" Vًة 
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< م�دة؟ "�< ه< ا���dن ا�V�b" ،$�N *�"� ا����ن، �< *>-K إ�E ا;م�م، ه?ا مF�أ "�fی�p!، ی� *�ى

إ���ن ه�F م�/�اR @	 ا�(�/�ى ا����d! إ�E م�/�ى ا�-(�د ی�"� ا�-�ی�، ی�"� أْن ی�Uَ! ��@�ٍة 

ا�?ي ی�Gل ، ه�?ا �\��b، ه�?ا ُر��0َ�O، ه�?ا �2	، ه�?ا @�دا*�0، ه?ا آ%م ا�ُ->�wل: إ�E اwf@ A وج<، "��Gل

 ،Rؤ�Fم�/�ى ا�-(�د، أي ه?ا م Eإ� �Fإذا آ�ن س�آ0ً� ی�"� ا��2آ)، وإْن ه?ا ا��%م ه ،(��+Nأ ا��Fم

آ�ن م/�2ًآ� ی�"� ا����ن، أم� ا�(sم	 "G� ج�ء*# رس��) م	 اwf@ A وج<، ی�Gؤه�، وا�S�Gن رس��) 

 K<N�)ج �\F�� Aا.  

   	ْ�* Mو ،Hِاء م� ج>��ا، ی� أخ! أص�وٌر خ+��، ا��0س أ@�Uم ،��Fدي م� ی-><، أح(ُ� آ�Nا ا�?ي ی?<"

�?ي یE�@ K�2 ا;م�ِر م�GFً� م	 دون "�2، م	 دون درس، م	 دون *bم�<، م	 دون دراس)، $�ل آ�

E��N* :  

�8ُ�ِrْ�ُ�َ �ٍ�َ��َHَ�ِ �ًْ�مJَ ُ��ا�rِ�ا َ&َ�% َم� َ�َ*ْ�ُ�ْ� Fَی� َأیNَ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا ِإْن َ��َءُآْ� َ��ِسٌ: ِ�َ.B��َ�َ�َ Lٍ�َُ.�ا َأْن ُ

  َ/�ِدِم�َ�>
  ) 6: �رة ا�2-�ات اYی) س( 

وا���dن M یUF0! أن ی��ن إمNw)، َم	 ه� اdمN)؟ ا�?ي ی�20ف مD ا��0س، إْن أح��0ا أح�	، وإن   

أس�ؤوا أس�ء، و}O	 ���E�@ j أن *��ن ح�ًا، @�E أن *��ن اس/G%��ً� "! $�ارا*E�@ ،j أن *��ن 

 j��@ E�)و"� م� ُی M ،j*�@�0$ �"م/�2آً� و.  

$�) رواه� ا���Fري وم��K، هMsء ا�?ی	 أرس�>K ا�F0! "! م>(ٍ) اس/+%@�)، وأمK<��@ �w وأ�>�   

()�u@ ض�ام ��ٍرa� م�b" ،R�Fو��ض K<Fوج<، ��ض wf@ Aأ���ریً�، وه?ا ا;���ري ��2(ٍ) أراده� ا ،

SمA�� �0 "�ارًا G� M/2(>�، ;��0 : $�ل، ا$/2(�ه�، ��N أص�2ب رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م: و$�ل

}�@) ا;م�� }�@) رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، �(� @�ض�ا : مG� l��" ،�<0/2(>�؟ �K<5N $�ل

K<*د�@ �N� ا��%ة وا��%م #��@ !F0ا� E�@ ل، ا;م��$ :  

  " .وا
 �� ا8�J	�	�ه� < ز��� ���� إ�% ی�م ا���0م�، إ/	� ا��j&� �� م*�وف " 
 )�X;ورد "! ا (  

أی	 @j�G؟ ا�M >$�N ی��ف، @� M #�G�w م	 أن ی/+��� مD ا�\�ع، "/+��� ا�GN< مD ا�\�ع ه� *+��ٌ�   

ح/(!، ��o مMً�GN أن ی�ى @z�� j�Gً� م����ً� ��\�ع، وM أن ی��ن "! ا�\�ع م� ی���l ا�GN<، ;ن 

Vَ�)@ذا "��َت، وأa" ،j�" #@أود Aس ا��Gم >GNو�>�#، وا� Aا�\�ع أم� ا  (-�/� Eإ� >�* 	�" j�G@

  .م����) ��\�ع، ;نw ص�2| ا�(�G0ل م�ا"� ���ی| ا�(�GNل 

  

  




 	��ة آ��ب 222��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

 G�.�& zr/ ت�	ا� mض:  

ا�(�ت یD+G ا��?ات ، ا�+�Nم ا�/>E ، "اذآ�وا ا�G+�ع ا��?ات، و��Gء ا�/�NFت : " وی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

+�Nم *0/>! @0� ا�(�ت ، �?ة ا�fواج *0/>! زم0#، ه�0ك وKpM "�() ج�ًا، �!ء �?ی? ج�ًا و}�1، �?ة ا�

@0� ا�(�ت، �?ة ا���N "! ا;رض *0/>! @0� ا�(�ت، آ< ه?R ا��?ات *0/>! @ـ0� ا�(ـ�ت، م� ا�?ي یFـEG؟ 

  .ا�(�sو���ت 

م	 أی	 اآ/�F/#؟ و"�(� أ��G/#؟ �(�ذا "V�N؟ �(�ذا *�آV؟ �(�ذا وص�V؟ �(�ذا $+VN؟ �(�ذا ، ه?ا ا�(�ل  

إ�! أرج� اA س��2F# و*E��N أن ، �VF5؟ �(�ذا أ@+�V؟ �(�ذا مVN0؟ �(�ذا ج��َت؟رض�V؟ �(�ذا 

أو"�w "! *�ض�| ه?R ا����ة، ا���dن ا�(sم	 ا���دق M ی/�2ك ح�آ)، وM ی/��K آ�()، وM ی/��ف، 

  .وM ی15U، وM ی�ض!، وM یN(< @(ً% $F< أن ی->A fO ج�ا�ً� ی�م ا���Gم) 

: ه< مA jN ج�اب؟ ی�Gل �!: أ$�ر أن Sخ? 0�M/! ��ً/�، وأ�� @�E $�� ا���2ة، أ$�ل �# س��ي: ی�Gل �!  

م(/�ز، آ<� : خ(o ��0ت، "(� أوض�ع ا;ر�D؟ ی�Gل �!: آK �0ً/� @0�ك؟ ی�Gل �!: آ�l ذ�j؟ "b$�ل �#

مjN أزواج>ّ	 *-�ر، أم� ه?f" Rوج>� م�lm، و��/>(� ��;ج�ة، و@�E زوج>� د@�ى إخ%ء، اYن 

 j��@ 0ُ# "% ��س)X jی�ه� إذا *�"� ��وح V�� !" �/ً0� �ّ�* أْن ،�/ً�� �<� �ِ/��" ،A ج�اب.  

أ�V أی>ـ� ا�(��K ��یj مt<0 اwf@ A وج<، ج�ء �# ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م، "FG< أن *F$ ،?O�0< أن   

F$ ،K��/* أن >F$ ،>�* أن >F$ ،D+G* أن >F$ ،�-<* أن >F$ ،أن */��ف >F$ ،Kأن *>�ج >F$ ،أن *?م >

  .*U/�ب، أمA jN ج�اب؟ أم/bآ� أ�V م	 ه?ا ا��%م؟ أس(VَN أ�V، أْم س(VَN ا��0س ی���Gن ���G" �ًz/#؟

   Dw$ف أو س/) "! ا�\>�، ووMS (�)ا�\>�ي خ #Fُ*ورا ،lأ� (zم H�Fم_ً% م ،�Uً�Fإذا ا$/�ض إ���ن م

ه	، KX ُسِ�ق م0# ا�(H�F)��" ،H�F "�اp�R ا�/>V ;�# س�ق، "(�ذا �G!؟ س0�ات م�GwX)، و��/# ُوِضDَ "! ا��

ا��0�ات، وه?ا م_< ض��ُ/# *�GیK<��� �ًF، "��(�ت ُی0ِ>! ا��?ات، وُیGِF! ا�/�NFت، ا����� �?wات �% *�NFت، �� 

K ی0Fْ�ِ! �!ٌء �: أّن ��ً�� ی/�2ك، ی?ه1 ویb*!، "(�ذا ی-�ي؟ یG/�ف م��N) أو ا0X/�	 أو أر��Nً، وی�Gل

 ،lا�� !" �ًF��{ راس!، خ(��ن�م ا��N�0ء ا�Xآَ(َ_ِ< ا�+��1 "! أ ،�wم�� ����ا� !" V�b" ،Rا�(��و 	م

م_�! م_�# @�E مNG� ا��راس)، و��	 �N� ا���2 ا�uُْ� : ه?ا M ی�0م ا���<، وه?ا M ی�رس إ}%$ً�، و*�Gل

��ل، وذاك راِس1ٌ، أّم� ه?ا "(wfNز م��wم، "�< إ�E وضjN، أس(�ؤآK ���-�اول، �N� اMم/�2ن ه?ا م�

إ���ن یu2� k�N/#، أو یk�N ا��$V ا�?ي ه� "�#، م	 دون أن ی�u0 إ�E ا�/�NFت ا��Gدم)، ">� إ���ن 

  .أح(� 
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  :إ�eم ��ب م�<ك 

وم�  م� آ�ن اF@ E�@ |/��� Aٍ� ��ب ا�\�� وی��U @0# ��ب ا�fی�دة،: " ی�Gل س���� @�ٌ! آ�م اA وج>#  

آ�ن ���/| @�F@ Eٍ� ��ب ا��@�ٍء وی��U @0# ��ب اdج��)، وF@ E�@ |/��� Mٍ� ��ب ا�/��) وی��U @0# ��ب 

م� أم�ك أن *�@�R إjF�-�� Mّ، وم� أم�ك أن *�/R��U إj� ��U�� M، وم� أم�ك أن *\��R إM ، "ا�(��Uة 

  .��fی�ك م	 "#�5 

اfَ@ A وج<، و�! @�و آ��F م/��� �!، وأ�� ضl�N أم�م#؟  أم�GNل أْن أد@�: ی�Gل، أح���ً� ا���dن  

lل و���GNم0#؟ م Aأْن ی���0! ا Aل إذا د@�ُت ا�GNأم ، ،j� 1�-/��� Mإ R�@�* م� أم�ك أن #�;

  ."�dس%م م��ُر *��ؤٍل �����ن 

  >�{ j� وإذا $�ل :�K�ُوا� ،(��GX (ك ا����ى ح�ج�*��ن ح�مً% �� �؟ $(@ا��� Kآ  ،��)$ #/و*2 ،V��X

 �O�U*ا;رض، و E�@ (ا��2ج D5* ؟j�?آ oأن */-�ه�#، أ�� >-�* j��� �-* ،j�ُ�%م �<�+U* (@وا���

ا���@) ا����N) م_ً%، }�< سj�b سsاb" MًجFَ/#، وأ�b�* Vل : وضDَ ا���@)، و*fی| ا�wK�ُ، و*�Gل �#

@	 سsا�! ، "�/-� إج��ً) م	 اA، ��	 واAِ ی� رب، أ�� ه?ا وضj)�@ ،!N ���2! ی0U! : خ��jG، و*�Gل

  ."Gُ� ا��0س َم	 َزه� "! ا��@�ء أ

@����G� jم ا���<، و@��j ����-�د، وا��@�ء "! ص%*j �����<، : آ�(� و$D أٌخ "! م\��) آ��Fة، أ$�ل �#

  : و$� ج�ء "! ا�2�ی� ا�G�س!

ه# م� س�1�j&L� #ٍb؟ ه# م� : ��0لإذا آ�ن ث�9 ا���# اe/ ��2Uل ر��� إ�% ا��	�ء ا� /��، �" 

�ٍ� �JL$��� �1 ��% ی.]�H ا�]�H؟ �� z��+ 1؟ ه# م�� �[|L� �ٍ[y��م."  
  )ح�ی� $�س!( 

D+Gإذا ا� #�N� D�� #�bأن ی� R�F@ 	ی12 م Aإن ا،  

�َB1ُ َ&1ِ�ْ�َ َوَس�Bا�� %B�gَ 1ِBَرُس�َل ا�� Bَأن D�/ِ�.َ�ُ�َْل، �َ*ْ� َث�ِ�ٍ( ا�Jَ " :�ِ 1ُ�َLَ�َْی %B��َ 1ُ�َ�َ��َ 1ُB�ْل َأَ�ُ ُآْ� َرLَ�ْ�َ

 mَjَ0َ/ْ1ِ�ِ ِإَذا ا*ْ/َ mَ�ْ(ِ 1ُ�َLَ�َْی %B��ََو aَ�ْ	ِ�ْا . "  
  ) أخ�ج# ا�/�م?ي @	 V��X ا���0F! "! س#00 (

$F< أْن *��G< إ���ً��، $F< أْن *-�ي @(��) أی>� ا�+1�F ، أی>� ا;خ�ة، و}O	 ���F$ j< آ< @(<  

ی� رب : $<، ��(�ی�، $F< إ��Gء ا��رس أی>� ا�(�رOس، $G@ >F� ص�G) أی>� ا�/�ج�، $F< آ< أمٍ� ذي ��ٍل

أ�� M أ@�K، وأ�K�N* V، أ�� M أ$�ر، وأ�G* V�ر، و"0GO! ی� رب، وأ�>(0! ا���اب، أ�+0G! ��%ٍم 

  .ی�ض�j، أ@j/@�{ E�@ !O0، اح�0u! ی� رب أْن *fل $�م! 

(sم	، آ�(� *�2ك ;@(��#، و$F< أْن ی��ج م	 ��/# "% ��w ِم	 ا��@�ء، "! ���V�F ه?ا ه� ح�ل ا�  

ی� رب أ�>ْ(0! ا��2()، أح���ً� *+��O زوج/j "! س�@) �KX ،15 : أ�� أ@��->�، �< $<: "% *G<، م\��)
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j� ن���G�" ،.م�*�ًح� �>�، و$: *+�ق أ��اب ا�(\�ی V�� V�b" وإّن ا�?ي أ@+�ك "/�ى ،VG�{ دO�\ی �

@��j وی��j"O، وی��U دو�j ا��Fَب، "����dن $F< أن ی/�رط �� د@� اwf@ A وج< َ�َ(� وص< إ�E ه?ا 

  .ا�(�/�ى 

 z��+ ��ه  �� رأي ا�م�م &�� �� أeا� ���[� :  

 :ا�fه� آّ�# ��	 آ�(/�	 م	 ا�S�Gن ا���یK، $�ل: " $�ل ه?ا ا����2! ا�-��< اdم�م @�ٌ! آ�م اA وج>#  

 Kآ�*S �)� ح�ا��* Mو ،K�*�" م� E�@ س�اb* M !��" ،Kَwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ #ُwا�� Ewَص� O!Fِw0ا� 	ْرَداِء َ@ِw�َأِ�! ا� 	و@ ،

  : َ$�َل

 "kْ�ُ�ِ �ْ�ُ1ُ َ�ْ� َی�َ�gََم� َأ Bَیْ*َ�َ� َأن %B��َ ِن�	0َ�0ِ�ََ� اِ�یَ  ٌ�ْ&َ iَ�َ�َ ْ�ٍء 0َ�0ِ�ٌَ� َوَم�(َ D#�ُ�ِ �ْ�َ YُLَjَ2ْ1ُ َوَم� َأoَjِ

 1ُ�َ�rِ�ُ�ِ �ْ�َُی . "  
) R�0رداء "! م��أ�! ا� 	@ �أخ�ج# أح((  

   " K�*�" م� E�@ س�اb* M !��" ، ر�G��� ی(�نd، ا�م ا�/�ح��u� ر�G��� ی(�نdدی�، ا�G)��� ا;م�ر *-�ي

Aا Rأراد D$وآ<� م� و ،D$و Aا Rن، آ<� �!ٍء أرادf2وا� K<�2() ی?ه1 ا���� (ٌG�N/وج< م wf@ Aا (z�\م ،

j�?�" ،(/��X �p�Gح R?ه ،��+)وح�(/# ������ ا� ،(G�+)ا� ، "K�*�" م� E�@ س�اb* M !�� ، ح�ا��* Mو

 Kآ�*S �)�. "  

و��	 ا���) ا��@�0ء ا�/! *N� !*b� ا�N+�ء، خ�/# �N� ا�N+�ء د��< ج>�#، ، ا���dن ��	 ا�0�م ا���ح�  

�#، �?�j ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م "! خ+Fٍ) راNpٍ) ج�ًا أ�E�@ �</ُ�G م��مMS K�Nف ویbس# د��< ج>

  : ا�(�ات، ی�Gل

إن هYE ا� /�� دار ا���اء < دار اس��اء، وم.eل ��ٍح < م.eل ��ح، �	� &���� �� ی]�ح ���2ء و�� " 

�� #*H� ،%�0&ُ �2ة دارuا #*��*��� ا
 دار ���ى و  J ،ن �`�0ءe8�2ة س���، یuء ا�j*� ��/ ء ا�

  ".و�*# &�jء ا�2uة م� ���ى ا� /�� ِ&�ًض�، ���j*�� E2L وی���� ��eHي 
 )�X;ورد "! ا(  

ه?R ه! ا�G�G2)، "َ(	 @َ�">� �K ی��ح ��خ�ء، ;�>� مs$/)، و�K یf2ن �\�Gء، ;�>� م�$/) ، �?�j ی�Gل   

��! b* Mس�ا @�E م� "�*�K ، وM : ا�S�Gن ا���یK، $�لا�fه� آّ�# ��	 آ�(/�	 م	 : " ه?ا اdم�م ا�-��<

 Kآ�*S �)� ح�ا��*. "  
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�G/�y ا� /�� ی� م���� �G/R م�( ��	ً�  >:  

ا��زق رز$�ن }��1ٌ وم+��ب، "(	 }�1 ا�����، }�F# ا�(�ت ح/E ی��ج# : " ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

ج�ء إ���ن وا�/�ى ��/G	�Gً��{ �\@ !0X : ،، $�لح�0X! أخ ی��	 �\�رع ����)، "! ��0ی) ِم	 ا، "@0>� 

واA آ��w ا�F%ط آّ�#، وآّ�� ا���ام�j، و���w آ< �!ء "! ه?ی	 : ا��F/�	 م��َ�ْی	 @�E ا�/(�م، $�ل �!

ا��F/�	، وأحَ�َث *�*��Fٍت أخ�ى، ا�F%ط إی+��!، ا;�(��0م ِمَ	 ا��Fو�f، أي أ�# @(< *�*��Fت ج�ی�ة "! 

}��َ) س0/�	 ���/(�م وا��(�ل، وه� ی��� ه?ی	 ا��F/�	، ر�K أ�>(� م���ان آ��ًة َم	 : !ا�V�F، $�ل �

ا�+�از ا;ول، یA�� K�G أن ه?ا ا���dن �N� إن ا�/>E م	 آ��ِء ا��/�F	 �bس�Fع ا�/>E أج�#، ">?R ه! 

  " .ا��زق رز$�ن }��1ٌ وم+��ب، "(	 }�1 ا����� }�F# ا�(�ت : " $�ل، ا�����

ج�ء�! ��� ��ی1ٌ أمR�ُ، ی�ی� ��") ��م، ��أ ِم	 ا��\b" ،1خ?�ـ� : ُ� یD�F م��و��ت، $�ل �!أخ Sخ  

�# خ\1َ ج�ز، و*�آR�0 یl\0 س�/0	N� ،� ذ�j }�1 ا��/��آ�ت، س/) أ�>� ح/E ا�/EG م�دیً%، ��أ�� "! 

�# @G�ة؟ وآ�ن ه< : ذات م�ة ا�V2* |+F ا�/�V و�uـ�، و$�ل: ا�\U<، وآ< ی�م ی�ا$1 ا�N(َ<، $�ل �!

"�# @G�ة، ا��G) }�ی�)، ��0�G س�U� >U/\� (���X (0") ا��0م إ�E أن ا�/>V، و@�0G�ِ ���(���ت س/) أ�>� 

ه?N� ،(���X : R� ذ�j ا�/>V ا��U")، ووض�0Nه� "! ا����)، و$ِ�م ��ٌس آ_��ون ��! ی\/�وه�، "�G0ل

ح/E أده	 ا��U")، : $�ل �#، *�Nل وخْ?ه�: �ل �#$، ا��U") م1َN* ،(@�F م0>� آ_�ً�ا، @��>� }�ـ1، وأخ�ً�ا

 jذ� �N� ،ا���دس ،oا���م ،Dن، ا�_��!، ا�_���، ا��ا��-Nه0>� ی2/�ج �>ً�ا أی5ً�، أول وج# م�ی !��

ا��(�o إذا �b* Kخ?ه� س�ف أ��N>�، اّ*�< �# ی�م : ا��(�o س�ف Sخ?ه�، ج�ْت م\�دة، $�ل �#: $�ل �#

ً@� Sخ�، وس�ف Sخ?ه�، "�ا"E�@ #G ذ�KX ،j اّ*�< �# "! ا��(�o ا�_��!، دْ@>� أس�F: ا��(�o، $�ل �#

ه?R ه! ، م�ت ص�حF>�: ی� أخ/! ��") ا��0م، $��V �#: "�(D @0� ا*���ِ# ض-) "! ا��G" ،V�Fل �fوج/#

 #�*b، ی����ا� #/F�{ ،خ�ةYَ}�1 ا 	ی��ج# م0>�، وم E/ح ،#Fُ�+ا�(�ت ی 	، ��ّ����ا� �، إ�# ی�ی����رز$# ا�

�/�"! رز$# م0>�، آ%م راDp وه� را�ـK، وَم	 }�1 اYخ�ة }�F/# ا�����، اA ی��� �# أم�رR ح/E ی

  .ج�ًا

  �ً)pدا K�� �<��$وا���() ا�\>��ة ا�/! أ " : E�@ #*أخ� �XS 	وم ،�ًNخ�*# خ��ه(� مS E�@ Rد��� �XS 	م

 �ًNر�2>(� م Rد���."  

  :هYE ز��ة ا�8��ة ی�م ا���0م� 

إن أ@Ku ا���2ات ی�م ا���Gم)، ح��ة رجٍ< آ�1 م�Mً "! ��� }�@) اA، "�رX# رجٌ< أ��G# "  :$�ل  

�!ء م��l یN(< خ(ً�� وخ(��	 س0)، ی-(D ، ""! }�@) اA، "�خ< �# ا�-0)، ودخ< ا;ول �# ا��0ر 
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إ�E ج>�X ،K0وة }��p)، آ�>� ِم	 م��در م\�Fه) ����2ام، وا��?ب، وا�kU، وا���اع ، وی(�ت وی?ه1 

KX یb*! ا��ریُ� "�bخ? ه?ا ا�(�ل ج�هfًا، یG�0# "! }�@) اA "��خ< �# ا�-0)، ه?ا أ��م إ���ن، وأ��ُم 

  .ا��0ِس رجً% دخ< ��N(# ا��0س ا�-0) ودخ< ه� ��N(# ا��0ر 

  :وذات م�ة $�أت X%X) أد@�) أ@-F/0! "! آ/�ٍب "! ا�/��ف  

  " .ذ �j أن ی��ن أحٌ� أسN� �(� @�(/0! م0!ا��>K إ�! أ@�: " ی�Gل، ا��@�ء ا;ول  

   �<)�N/م0!، ی �َNأس KO�N/)ی��ن ا� KX ،��ًیً_� ��ی�أو ح ،(��S�$ (یS ا��0س K�@أن أ j� ی� ر�! أ�� أ@�ذ

  .إ���ن، وی+GOF>�، وی�/��� م0>�، وی/�w�b، وأ�� �K أ}b" �<GOFخ�� 

آ�() ح� ��	 ، "Mً "�# رض�ك أ�/(o �# أحٌ� س�اك ا��>K إ�! أ@�ذ �j أن أ$�ل $�: " وا��@�ء ا�_��!  

  .ی�/(o �>� رضE ا��0س 

   " .ا���� إ/� أ&�ذ �G أن أ�eی�B ��.�س �`�ٍء ی`�..� &. ك "  :وا��@�ء ا�_���  
  )أد@�) م�Xbرة ( 

آ�َن M أر�1 أْن أآ�ن $�ً)، ا��uوا "%ًن "N< آ?ا وآ?ا، "��/>E ح��# إ�E آ?ا وآ?ا، أ@�ذ ��A أْن أ  

  : $�)، و$��َ) س�ٍء، "�A س��2F# ی�Gل

Beٍق ِإنB ِ�� َذGَ�ِ َ�َ�َی�ٍت �0َ�َFُ��ا َر�Bَ.� َ��ِ&ْ  َ�ْ�َ� َأْسَ]�ِرَ/� َوَ�َ�ُ	�ا َأْ/ُ]َ�ُ�ْ� Hَ�ََ*ْ�َ.�ُهْ� َأَ��ِدی9َ َوَمJْBeَ.�ُهْ� ُآ#B ُمَ	

  ِ�ُ�#�B�gَ Dٍر َ)ُ��ٍر>
  )  19: س�رة سbF اYی) ( 

ه�0ك آ�اس، وخ\F) م��ح، إذا آVَ0 م�/j�" �)ً�G م2< مR? : D آ�() م�جfة، أذآ�ه� ��Kوه  

 ،(�$ |F�*ح، و��)َة ��(�ٍت "�ق ا��خ? @ّb/" ،(F\ا�� Eإ� ��0َ\* �ً)�G/م� 	�* K� ، وإذا	ی�ا�(\�ه

"�س/KG آ(� أم�  و*�F| ُمَ\�َهــ�، ه�0ك م	 ُیَ\�ِه�ك وأ�V ا�ُ(َ\�َه�، "aذا أردت أن *EGF مD ا�(\�ه�ی	

 ،?ٍp�0@ K�G/�* Mأ j�" ،#� ث ا��0س�م_��ًا ی/2 �ًX�وإذا أردت أن *��ن $�ً) وأردت أن *��ن ح ،Aا

اYن ا��uوا إ�E ا��2ادِث "! ا��F�، ج�ی() و$VN، *��ن ��1F م��N) آ��Fة، ه?R ا�-�ی() ی/�$�0>� 

�+�b" ،(0س Eإ� o��-)ی� ا��ح |F�* ،l2ا�� �<F/�*ًا، ا��0س، و�F�2ا خFأص K<ح�� 	ل ا�-�ی() وم

  ."V�b إذا آV0 م�/j�" �ً)�G م��ٌن مD ا�(\�ِه�ی	، "aن �K *�	 آ?�j "�;م� خ+�� 

�`�� ه	G إ< �	�م�  >:  

م	 ��� ح�جً) إ�E مsمٍ	 "��b(� ���ه� إ�E اA، وم	 ���ه� إ�E آ�"� "��b(� : " ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

 Aا E�@ E�/�ا" ، R?ی1 دی0ُ# ر$��، ا*-�ه# ��� إس%م! �< ه� ه�$ j� ،2) ;خ�ا��0 ا���ام���

j� ل�Gإ}%$ً�، ;�# س� �<� #XO�2* M ،(��\م !" VN$و ،Kس�� ��� R����* ،!��)�@ :j� V�$ ؟j� >$أ Kأ� :
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� إن ه?ا ا�+�ی� M *(\! "�#، وی\(j� V، *��ن ح�z0ٍ? $� س�w(/# ر$j/F، س�w(/# م��Nم�ت ی��0 �>

س(�م#، "aی�ك أن *\/�! إ�E آ�"�، إذا آV0 م/�5ی�Gً ج�ًا "��/jِ إ�E مsمٍ	 وM ح�ج، ���اك ��(sم	 

آj�b *\�� إ�E اwf@ A وج<، "�(�	 �����ن أْن ی�Fح "��*�ح، ��	 اجN< ه?ا ا��Fح إ�E مsم	، أم� أن 

E��N* ا;آ(<، $�ل �<" Aا Eإ� j/��\)� ح�F* :  

  ُ�� َ�[�D َوeْ�ُِ/� ِإَ�% ا��1ِB َوَأْ&َ�ُ� ِمَ� ا��1ِB َم� َ�� َ�ْ*َ�ُ	�َن >�JَFَل ِإ/Bَ	� َأْ)
  )86: س�رة ی�سl اYی) ( 

ه�0ك أخ أرج� �# ا�(��Uة وا�-0)، أص�1 �(�ض خ��F، وَأ@�(# م�/�G(ً�، وَأ@�(# مsم�G* ،�ً0ل   

  : $�ل *E��N، م، ه?ا ه� ا�(sم	X%ث س�0ات م� $�ل آ�() *15U اA، وه� ی/2ّ(< أ�ّ� اMY: زوج/#

  �JَFَل ِإ/Bَ	� َأْ)ُ�� َ�[�D َوeْ�ُِ/� ِإَ�% ا��1ِB َوَأْ&َ�ُ� ِمَ� ا��1ِB َم� َ�� َ�ْ*َ�ُ	�َن>
  )  86: س�رة ی�سl اYی) ( 

 G��& :[/ي أ/]: أ �&:  

م� �?��ه�، "aذا م�N0ه� �f@>� إن �F@ E��N* Aدًا ی�/�>K اD"�0)� KNَ0ِ��� A ا��FNد "��Gه� �bی�ی>K : " $�ل  

 Kه��� Eح��>� إ� KX K<0م" ، �ِFG� س��س/#، َ"َ(�َل �w�� ء، إذا�+N0# ِم�� ،#��@ �)ًN0ً�� م�� �أح���� *-

��V م	 ���*�ت دم\� ا����F "�# �-�ة : ی�R، *?ه1 ه?R ا�KN0 م	 ��	 ی�ی#، $�) أ$��>� ��K آ_��ًا

�)�� (z)�)أو خ (z)Nل! �) س�0ی��، �!ء @-���1(�ن، *2(< أر��Gب، وی�Fإ���ن ی+�ق ه?ا ا� 	م� ِم :

@0�آK ��(��)؟ "/N+�# ر�ُ) ا�V�"�* KX ،V�F، وه! آ��Fة "! ا��	، و�Vْ�G زوجُ) ا�0>� ا�\��) "! ا��ار، 

  ."َ(	 }�ق ا��Fب ی+��* (ً��)�� 1��R خ��Fًp، و"! ا��0) ا�_���) یV�F ا���(��) 

ك �N() َأَ$�wه� اwf@ A وج< "! ی�یa" ،�<�ْ?��" jذا مN0َ/َ>� ح�wَ�>� إ�E ���ك، ه?ا م_< م�دي ����، @0�  

أح���ً� ی��ن أخ رز$/# آ_��ة ��0# ی�@E أخ�*# آ�>K، س� ا�E0U أ�# یN+! أخ�ا*# ج(�Nً�، ح��G* �)0ل �# 

ا��زُق ���zً�\" �zً  اA م� آ�K<� j�w "�*�ْآ>a" ،Kذا اس/-�ب إ�E *�ج�>�ت زوج/# ا�fNیfة، خwl: زوج/#

أی	؟ واA آ�F2� !" V0حٍ) آ��Fة، �G� آN* Vَ0+!، واAُ جN< رز$j ورزق : ح/K� E ی�ِ�# دخُ�#، ی�Gل

  .��j� o @0�ي @+�ء : ی�Gل �j، م	 *K<�+N @	 }�یl$�* ،jG ا�N+�ُء

 ��kم�اث�ة �� ا� >:  

  #0@ Aم�م ا�-��< رض! اdل ه?ا ا�Gا ا����: " ی��N"و، ا��Fآ R��Uن صa" �ًz�� #0وا م�G2* M ، #���$و

Kآ�أح 	��Gی Mآ_��، و : j�?آ Aا���� م0!، "���ن وا >N�� Eًا أو��إن أح" ،E��N* ل�$ :  

  Fَوِ�� َذGَ�ِ َ�ْ�َ�َ�َ.�َ�ِ' اْ�ُ	َ�َ.�ِ�ُ��َن>
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  )  26: س�رة ا�(+���	 اYی) ( 

أ�� سb"�| ا�(-�ل : أم¢ �>� @ّ�ُة أوMد، �� $�ل أح�هM"، K مsا�Xة "! ا����: " و"! اdس%م $�@�ة أس�س�)  

;خ! ��! ی��م>�، ه?ا آ%م خ%ف ا�\�ع، أ��XS Vَ*# "! م�ض�ة اA، ه?ا M ی-�ز إ}%$ً�، M مsا�Xة 

  ."! ا����، وا���� آ�# "! ا�(sا�Xة، "bن *�Xs أخ�ك @�jF��� E ِم	 اA ">?ا �!ء ��� م�FGل إ}%$ً� 

 
  رب ا�*��	�� وا�8	  
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 2- م	 أ$�ا�# وح�(# ) : 8-6(ا��رس  -س���� @�! �	 أ�! }��1  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  29-11- 1993: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  م� م*.% ا��8	� ؟

�� @�! �	 أ�! }��1 آ�wم اA وج>#، وM ز�G� �0ـl مD ا��رس ا���دس م	 دروس س��، أی>� ا;خ�ة  

>pل س�bی� �ح�(#، و$ �آ�(�ت، : @0 !" V�O_*-�رب إ�����) }�ی�)، ُآ 	رة @�F@ !ا��2()؟ ه E0Nم� م

"! م-�ل ا���Nم �!ٌء اس(# ا��2F ا��N(!، ا��2F ا��N(! $� ی��ن "! ص�2/�	 أو "! ص�2ٍ) واح�ة، 

، و$� ی�/�Uق م	 ا�->� ا�F\�ي م� یfی� @	 خ(��	 @�مً�، أو أر��N	 و$� ی��ن "! م�Nد�ٍ) واح�ة

وه?R ا�(%ح�uت و*�j اdح��ءات خ%ل خ(��	 @�مً� ، و*�j ا�/-�رب، @�مً�، م���w ه?R ا��راس�ت

*�/1 "! ص�2ٍ) واح�ة، أیGN< أن ص�2ً) واح�ة اس/V$�U آ< ه?R ا�->�د؟ ا�G�G2) أن ه?R ا���2) 

j ا��2()، ا��2() آ%ٌم م�جf و���H، ��	 ا���dن خ%ل ح��*# آ�>� ی�+� وی��1، م�_�ٌ) ج�ًا، وآ?�

و"! �>�ی) ا�(+�ف ی�/t/0 ح�p�G ی�Fّ>� "! ح�U��� Kٍ) وم�جfة، "aی�آK أن *�/>��0ا �>?R ا�K�2ِ، إ�>� 

(z�Fت ا���+Nم 	(0>-# ، وخ%ص) *��@< م� �ٍ�F+* (وخ%ص ،A�� (ٍ"�Nأ���ٍص، خ%ص) م 	وم، 

  .وم	 أ���ء آ_��ة ، وم	 �mوٍف

أ�� م�ی0) ا�K�N و@�ٌ! : " "�Gل، ">?ا ا����2! ا�-��< آ�ن ح��(ً�، و$� وص�# ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م  

 �<���. "  

 Y (ل ا�*0# ور�	م� آ :  

� اس(�Nا م0! ه?R ا�G�G2)، آ�(� ار*EG ا���dن ی�/��� م	 *-�رب اYخ�ی	، وآ�(� ه�F م�/�اM R ی�/��  

"(>(� اس/(D إ�E " ا���dن M ی/K�N إM م	 *-��/# ا�\���) : " م	 ه?R ا�/-�رب، ه�0ك مF�أ ی�Gل

ح�p�G أو إ�E ِح�K أو إ�E م%ح�uت أو إ�E *�ج�>�ت "M #�a ی/�N* K�ّN(ً� ح�G�Gً� إM إذا @��E م���Nًة 

��0س، ��	 ا����ة م	 ا��0س *�/+�D م�s(ً)، ه?ا ا��Gل ر�(� اسُ/�F0ِ م	 وا$D مKِuN ا��0س، ��	 ��Fَ) ا

 ،j�GN� K�N/* V�G*إذا ار 	0#، ���N� Mّإ K�N/ی M �ًن أح������d، أي أن ا	خ�یY*-�رب ا 	م �أن *�/��

"G� *�رك ا��+� $F< أْن یDG، و*bخ? ح?رك م0#، أم� ا�?ي M ی/K�N إM إذا واج# ا��+� ">?ا إ���ن 

 >GNا� l�Nض.  
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r0ا� YEى هeyإ���� م �:  

وه! $�) ا��(��ت ا�_%ث، ا����) وا;آ�o م0>� وا��Nجfة، ، ا��G) ا�/! أروی>� @�E م��مK�N آ_��ًا  

�Nا أن ی�ج�ی� ص��دان *�ا@�U0�2(� مّ� �>?ا ا�" ،(�FUة ا�fج�Nوا� ،>G@;ا oوا;آ� ،(�$�Nا����) ه! ا� ،

، أم� أآ��>	 "�a>� ار*��V و*��V"wوم�F� �)<Nآ>(� �����ا م� "�# م	 ا��(j، س(VN ا��(��ت $��>(�، 

V��$خ< م0# : و�ا�(��ن ا�?ي ی 	م Vخ�ج E/ء ح!� E�@ ج�N* Kو$�@>�، و� >F$ ی2/�ط �ُ�م�ر >$�Nا�

 V-0" ی��Uا� Eا�0>� إ� 	ا�(�ء م.  

"َ(	 ه� ا��N$<؟ ه� ا�?ي ی/��< ا��+� $F< أن ی�اج# ا��+� "�a# ی/���# *��ً%، وَم	 ه� ا�+��1 ا�?ي   

ل ا��رج) اُ;و�E�@ E ا�G+� "! ا�\>�دة ا�_���ی)؟ ه� ا�?ي ی/��< اMم/�2ن $F< س�0ات X%ث، أي م	 ی�0

 ،�0��@ �<� Aا KNٌة أ���Fآ (ٌ)N� !ن، وه���dا �pخ�� 	إن ا�/��< م (F�0س)و��� ،���Nا� lا��

ا�(�/l��/�" >FG  و�aم��ن خ���j أن ی�< إ�E ا��+� $F< أن *�< إ��# أ��N��" ،V$< ه� ا�?ي ی/��<

>$�Nا��2ض�، ه?ا ه� ا� V$م0? ا�� #Nی�ج� ، م %ًG@ >$;ا �ً)pم���>�، دا !" V_�)" (�Oوأم� ا���

j� ل�Gا�\/�ء، ی >��� V�Fًا ُأه�ُ� ا��ًا أ*�ب، ��ف، �Oًة، وآ< �!ء : وی��b-" د�Fا� !*b�" lص� ����ا�

�ج� وی�ّ�ف، "V�GF "! م���>� ح/E @�د "! ا�M V�F ی��| ���< ا�\/�ء، ا;$< @Gً% ی�ج� وی

"�V{w، وه?V��G" : (F$�@ R، ا����دان، "?هVF �/��ج م	 ح�� خ�جV ر"�a" ،�</Gذا ���(��ن $� ُس�

ا�/��ی�، ��� أن ا�M >َ$�N ی�0G م	 مD"�0 ا��أي، و*�N(�ن ا�0/�-)، KX إ�>� *(�و*E�@ V�+" V وج# 

�" ،R��� �<ا�(�ء، وأخ?ه� ا����د وأم�� ،V-0" �<0ا� !" VFX�" ،ی��Uا�0>� وا� 	ا;رض �� E�@ �<Nض

  .وأم� ا��Nجfة "�f* Kل "! إ$�Fٍل وإد��ٍر ح/E ص��ت 

  K�� أن أ$�ل 	ی(� : V0ذا آa" ،#م�ض� k�Nی !FUوا� ،#N$وا k�Nی %ًG@ >$;وا ،#�FG/م� k�Nی >$�Nا�

�ث ا�(�ت، م�Uدرة ا����� إ�E أی	؟ @�$ً% ی-1 أن *k�N "! م�/j�FG، وأخ+� ح�ٍث "! م�/�0�FG ه� ح

  .م�ذا "! ا��FG؟ م�ذا �N� ا�(�ت ؟

  :هEا ه� ا�/��ن ا�	�� رج 

آK م	 م�/�رٍج ��dح��ن إ��#، : " ی�Gل ه?ا ا����2! ا�-��< س���� @�E �	 أ�! }��1 آ�م اA وج>#  

�N*��2# وFس Aا E�/ل "�#، وم� ا��Gا� 	وٌر ����/� @��#، وم�/�ٌن ��2�Uء �# وم%�dًا �(_< ا�أح E�" ،

إ���ن أح�	 اA إ��# أ*K @��# ا��2)، رز$# رز$ً� و"��ًا، أ@+�R $�ًة آ��Fًة، رز$# زوجً) وأوMدًا، ی�Gل 

��M أّن اA ی0F2! �(� أآ�م0!؟ ه?R م��Gٌ) خ�}D�+/�* M ،(z أن *�Gل ه?ا ا��%م إM إذا : ه?ا ا���dن

 E�@ ن آ�نa" ،j�)@ Eت إ��u� !/ا� KَN0ا� �ّN* أن jم���a� ،وأآِ�ْم �>?ا ا��%م KNْ�ِb" >وج wf@ Aا t<0م
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 Dا��2) *-�وزات، م Dص!، م�Nا��2) أن *��ن ه�0ك م Dأم� م ،(ً�G�Gح �ً)N� j��@ �<� Aّ�م ا�*

� ه! ا��2) ِم	 KِNَ�ِ اV�b" ،M ،!�@ A م�/�َرج، ���V ه?N� R()، إ�(: ا��2) ا��خ< ا�(\R�F، و*�Gل

  . اس/�راج 

م� م	 إ���ٍن إM وه� م(/2ٌ	 "! ا���2ة ا����� م�*�	، م�ًة �(� أ@+�R اA، وم�ًة ، ���(�0سF) أی>� ا;خ�ة  

�(� ح�م# اA، "��?ي أ@+�V إی�R أ�V م(/2ٌ	 �#، وا�?ي ُس�1 مV�b" j0 م(/2ٌ	 �#، أ@+�ك ص2ً)، أح� 

م/j��2 ا�(�ل، ح�مj ا�(�ل، ح�م��j م	 ا�(�ل ام/�2ن، م�اد ام/j��2 ا��2)، أ@+�ك م�Mً، أح� م�اد ا

�>?ا ، و}�0Oا أ����E�@ K أ��K م(/�02َن، م�ذا *�N<؟ أ*bآ< م�Mً ح�امً�؟ أ*��� @�E $�5ء اA و$�رR؟

  " .ا��u2ظ *�زع "! ا����� *�زیD ا�/%ء �/�زwع "! اYخ�ة *�زیD جfاء : " $���ا

  Aا E�@ V�� V�b" ی���X Vَ0ف إذا آ�ن ه?ا إآ�امً� إن آ�N* M ،ه?ا أمٌ� ح��دي ،�ًNوض� Vآ�ی(ً�، و�� 

أم �G(ً) إj$���a� M ��(�ل، "���u2ظ آ�>� ح��دی)، وه! "! ا��$V ���# درج�ٌت *�$E �>�، أو درآ�ٌت 

  .*>�ي �>� 

   Aء ی/�ه(�ن أن اMsة، وأه< ا��س�م)، ه�Gوأه< ا� ،E0Uأّن أه< ا� j25ِآ_��ًا، وا�\!ء ا�?ُي ی K<F2ی

 Rأرج� R�F@ 1وج< إذا أح wf@ Aأي أن ا (Np�\ام ا��Nوآ�() ا� ،Dا ا��ض?<� K<�Nج �)� K<F2أ�# ی Mو��

ی?ه1 ی��"� إ�E �%د أج�F0)، ی�*�1 آ< ا�(�2م�ت، یE�0 ر�#، یo)U0 "! ا�\>�ات ا�(20+)، ، م��#

آK م	 م�/�رٍج ��dح��ن إ��# " ، j25ه?ا آ%م م، إذا اA أحF@ 1�R أرج�R م��#: و"�ق ه?ا ی�Gل

، اA س/��O، وه� م	 أس(�p# ا�E0�2، ��	 ه?ا ا��o�� �/O إ�E م�M �>�ی)، "aذا "وم�Uوٌر ����/� @��# 

اس/�l ا���dُن ��/� اwf@ A وج< ی��G@ !" #25 دارR، إذا اس/�l ��/� اwf@ A وج< ی�#25 

uه?ا ا�?ي ُی�0�ِ# ی ،(Fی�� (G0#، إًذا�+�ی@ D�\ه?ا ا�?ي ی���# ی ،�)�� �< " : Mس�ی�ًة إ �ٌF@ م� أس�

 �<��X Aا #�Fأ� . "  

�(�ذا @�$0F! ر�!؟ أم� إذا أآ�م# و��o ���(�/�ى : �(� ر�wf@ �0 وج< ی�N$1 ا���dن، $� ی�bل  

  : ا�(+��ب، ">?ا اس/�راج، ور�wf@ �0 وجـ< $�ل

Eَ�َ�ِ ُبDE�َْرِ/� َوَمْ� ُیEَ�َF َن�	ِمْ� 9ُ�ْ�َ َ�� َیْ*َ�ُ �ْ�ُ�  َوُأْمِ�� َ�ُ�ْ� ِإنB َآْ�ِ ي َمِ��ٌ�>* ا ا8َ�ِْ ی9ِ َسَ.ْ�َ�ْ ِرُ
  )45-44: س�رة ا�K�G اYی) ( 

�(�ذا $�ل م/�	؟ م/�	 آ�() ی�N">� أخ�*�0 ا���fی���pن، ا�(/��) ص�) "! ا�-��G* Kوم $�ى ا�\�، أم�   

ا��U5، اdس(V0 ی/2(< ا��0/�(/� م�1N "�$# مz/! آ��� ، وإذا ا���Gوة ص�) "! ا�-��G* Kوم $�ى 

آ�ن ص1 �+�یGٍ) ص2�2ٍ) أص���) ی/2(< خ(�(z) آ���، ��	 ه?ا ا��0/�(/� م�1N ��س(M V0 ی/2(< 

خ(�) آ��� @�E ا�\�، خ(�) آ��� یD+G0، م	 خ(�(z) آ��� إ�E خ(�)، �?�j اdس(M V0 �� �# م	 

$�ى ا�\�M O $�ى ا��U5، أح��ً�� *-� د@�م) ح�م�) ��0ء �Gً��{ �\@ (X%X،  *���| ���2�ی�، آ! ی�Gوم
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أس/�Uب، ح-K ا��@�م�ت $��<، و*2(< ��0ًء ض�ً(�، اdس(V0 ی/2(< $�ى ا��U5، وM ی/2(< $�ة 

  : ا�\�، ور��0 $�ل

  Fَوُأْمِ�� َ�ُ�ْ� ِإنB َآْ�ِ ي َمِ��ٌ�>
  ) 45: س�رة ا�K�G اYی)( 

   Aا �ن آ�bل آ�Gه� }��� ی ،%ًFح o�� #ن أ����d0# اuی Eا�ُ(�خ >F2ا ا�?<" ،Eم�خ >ٌFوج< ح wf@

j� : ة�pم� Eة ح(�اء إ��pم� 	م >G/0ی ،�F�/ی ،K�uأ@�اض ا��0س، ی k<0آ< ا�(�ل ا��2ام، یb؟ یAا 	أی

وم	  ح(�اء، م	 ���) ح(�اء، إ�E ���) ح(�اء أخ�ى، وم	 م�p�ة خ�5اء إ�E م�p�ة خ�5اء ���ه�،

jل �ـ�Gوی ،E<م� Eإ� l�Gم : (5F$ !" وج< إذا ه� wf@ Aأم� ا !*bی �)، ح�0	ي م/��؟ إّن آ�Aا 	أی

  .اM A ی��ي @�E �!ء 

آK م	 م�/�رٍج ��dح��ن إ��# م�Uوٌر ����/� @��#، وم�/�ٍن ��2	 ا��Gل "�#، وم� ا�/�E " ، أی>� ا;خ�ة  

%�dًا �(_< ا�أح E��N*��2# وFس A، "ء �# ا 	ه?ا ا�\�ح أ$< خ+ً�ا ِم �N� نYا (F��)أن ا� K�)/أآ M ��b"

ا�N+�ء، ;ن ا���dن ���(��F) ی/F0#، م�ذا "V�N ح/E س�ق اA �! ه?R ا�(��F)؟ "aذا آ�ن وضDُ ا���dن 

وسً+�، و@0�R م-(�@) م/�@1، واAُ ی�2سF# ح��ً�� @��ً�ا، وی//E�@ #NF أدّق ا��+�ات، ">?ا م	 

  . �ام/# @�E اA آ

  :م� أ��اب ا��زق 

إذا آ�ن ا���dن ی\�� م	 $�ٍ) "! دخ�#، ه�0ك م-(�@) وص��ت، ، "إذا أم�K/G "/�ج�وا �����$) : " $�ل  

  : م-(�@) وس�p< *0(! ه?ا ا��خ<

1 - #�  :اس��0 &�% أم� ا
، ��0ل ا
 &Be و

ِ�َ.ْ]ِ�َ.ُ�ْ� 1ِ��ِ َوَمْ� ُیْ*ِ�ْض َ&ْ� ِذْآِ� َر�1ِD َیْ�1ُ�ْ�ُ * ْ�َ.�ُهْ� َم�ًء َ|َ F �ًJَوَأْن َ�ِ� اْس�0َ�َُم�ا َ&َ�% ا�Bjِ�یLَ�َ �ِ0َْس0َ

  َ&Eَا�ً� gََ* ًا>
  ) 17-16: س�رة ا�-	 اYی) ( 

2 - �0�jآ� أم�.ً� أم�/ً� م:  

ان "�;م��) wf-/* Mأ، س��ٌة ص��Uة، وأ�V "! م2< س��آ�، وه�0ك @\�ات، �< م�zت، �< أ��ف ا;وز  

  : وا;��اع، ه?R ا����ة b* Mآ�>� ���U ح�، ;ن ا;م��) f-/* Mأ، $�ل @��# ا��%ة وا��%م
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  ".اUم�/� |.% " 
 )�X;ورد "! ا(  

إذا آV0 أم�0ً�، وَو�Xِ ا��0س �j، أ@+�ك آ< م� *�ی�، "aذا ��Nوا أن "�j خ���ً)، أX(	 وأ@Ku رأس   

j� م�ل *(��#، م� ه�؟ أن ی_� ا��0س ، (GX ،ًا�ة ج��Fرب آ�-/� �)ن ی���dا ،������� !*b* M ا��0س

وی(/2	 ام/���2ت آ��Fة ج�ًا، إ�E أن ی�/�G "! أذه�ن ا��0س أ�# أم�	، وأ�# آ�s م��Xق، �?�j إذا 

  : أم�K/G، ی0N! إذا ا"/�G ا���dن، "bول �!ء @��# أْن ی�/�G� ،K�Gل اwf@ A وج<

ِ�َ.ْ]ِ�َ.ُ�ْ� 1ِ��ِ َوَمْ� ُیْ*ِ�ْض َ&ْ� ِذْآِ� َر�1ِD َیْ�1ُ�ْ�ُ * ا�Bjِ�یLَ�َ �ِ0َْس0َْ�َ.�ُهْ� َم�ًء َ|َ F �ًJَوَأْن َ�ِ� اْس�0َ�َُم�ا َ&َ�% 

  َ&Eَا�ً� gََ* ًا >
  ) 17-16: س�رة ا�-	 اYی) ( 

  :أن یr# ا���� - 3

  . ;ن ص�) ا��حf* Kی� "! ا��زق   

  :أْن ی��0 &	# - 4

ی	، وه� س1ٌF "! *�ویt ح�"/j وصj/@�0 ودخ�j، "(�ذا �G!؟ ا���$)، ;ن إ*�Gن ا�N(< جfٌء م	 ا��  

اس/(+� ا��زق �����$)، آ�(� ض�$j� V ا;م�ر *��ق @�E ��) أن *�زق �>?R ا���$)، وه?ا م� $��# 

  " .إذا أم�K/G، "/�ج�وا �����$) : " اdم�م @�ٌ! آ�م اA وج>#

  �Hج ا��&:  

ا���2د @��# ض�Uط ����)، ی�(�>� ا��N(�ء ، "ا�-�� م	 $�) ا��2� ص2) : " ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

1�Gال �(�ی� ا�sة ا����0)، أول س�ن ا�\Yا : R?1 ج�+)، هF�* (��\)ا� R?م\��)؟ ;ن ه !��N* >ه

ا�(\��) *�1F ار*��ً@� "! ض�U ا��م، ه?R ا�(\��) *�1F ار*��ً@� "! ا����، ه?R ا�(\��) *�1F ار*��َع 

�5N%ت، اYن ا�+�1 ا�2�ی� ی�2F @	 ا;س�Fب ا����0) ��م�اض ا��5Nی)، ">?ا ا��MS !��2ٍم "! ا

��	 ص2) ا�o�0، م� أس�س>�؟ ا�/�ح��، "��/�ح�� م�ی|، ، "ص2) ا�-�� م	 $�) ا��2� : " ی�Gل، ا�-��<

!�S�G< ا����ا� :  

BE*َ	ُ�ْ2ََ� َ�َ�ُ��َن ِمَ� اsَ �ً��َ1ِ ِإBا�� mَُع َم ْ�َ ��َ�َF<�َ��ِ  
  ) 213: س�رة ا�\�Nاء اYی) ( 
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إذا أیV0G أن �>?ا ا���ن إ�>ً� واح�ًا، وه� س(�Kٌ��@ ،�ٌ��� ،Dٌ، ح��Kٌ، �0ٌ!، $�ٌي، @�دٌل ، رح�Kٌ، وأن   

  : $�ل *E��N، أْمَ�ك آ�p�@ #wٌ� إ��# *�*�ح

&َ #ٍ�ِ�yَ�ِ Gَ	�B ُآ�Yُ ْ�ُ&ْ��َ 1ُN َوَ�َ�آBْ# َ&1ِ�ْ�َ َوَم� َر�FNَوzُ�ْ|َ 1ِB��ِ ا��Bَ	�َواِت َواLَ�ْْرِض َوِإ1ِ�ْ�َ ُیْ�َ�mُ اLَ�ْْمُ� 

�ْ*َ	ُ��َنَ<  
  ) 123: س�رة ه�د اYی) ( 

  Fَوُهَ� ا�EِBي ِ�� ا��Bَ	�ِء ِإ1ٌ�َ َوِ�� اLَ�ْْرِض ِإ1ٌ�َ َوُهَ� ا8َ�ِْ��ُ� اْ�َ*ِ��ُ� >
  )84: س�رة ا�fخ�ف اYی)( 

B1ُ ا�Bا�� �ُ�ُB�َر BِإنF َ��َرB.ا� #َ�ْBا�� �ِ̀ yْاْسَ�َ�ى َ&َ�% اْ�َ*ْ�ِش ُی Bٍم ُث��Bَأی �ِBْرَض ِ�� ِس�Lَ�َْواِت َوا�	َB�ي 2ََ�َ: ا�Eِ

Bْ̀	َ' َوا0َ�َْ	َ� َوا�.�HُNَم ُمَ�Bkَ�اٍت ِ�LَْمYِ�ِ َأَ�� 1ُ�َ اkَ�ْْ�ُ: َواLَ�ْْمُ� َ�َ��َرَك ا   اْ�َ*�َ�ِ	�َ�>��1ُB َربN َی1ُ�ُ�ُjْ َ�ِ[�[ً� َوا�
  ) 54: س�رة ا;@�اف اYی) ( 

  Fا��1ُB �2َِ�ُ: ُآ#D َ)ْ�ٍء َوُهَ� َ&َ�% ُآ#D َ)ْ�ٍء َوِآ�ٌ#>
  )62: س�رة ا�fم� اYی) ( 

%�َ&َ �D�َر Bِإن ��َ�ِ�َgِ�.َ�ِ Eٌ2ِsَ �َُه �Bِإ� �ٍB�َم� ِمْ� َدا �ْ�ُD�َوَر �D�1ِ َرBا�� %�َ&َ )ُ�ْBَ�آ�َ �D/ِإF <�ٍ�0ِ�َ�َْ�اٍط ُمgِ  
  )56: س�رة ه�د اYی) ( 

ِمْ� َوِ��� َوَ�� JُFِ# ا��1ُB َأْ&َ�ُ� ِ�َ	� َ�ِ�ُ[�ا zُ�ْ|َ 1ُ�َ ا��Bَ	�َواِت َواLَ�ْْرِض َأْ�rِْ� ِ�1ِ َوَأْسِ	mْ َم� َ�ُ�ْ� ِمْ� ُدوِ/1ِ 

ِْ̀�ُك ِ�� ُ�ْ�ِ	1ِ َأَ� ًا >   ُی
  ) 26: س�رة ا��>l اYی) ( 

  0Gء ا;��ار ا�(����ن إذا أیMsء ص�ر، وآ< هMsآ< ه ،�G" �ا;ح �ا��اح Dم j/$%N" 	�Gه?ا ا�� V

Aا ��� !ٌ�ِ@ِ ،>p�Gق ا��ص :  

zH� G��U m��/ �/أم� m+م.8.� ����ض% َم� أ��.�     أ �/R� �/  

  �.8	�G م	� ��1 أ)�ار 0�2.�       و�E �8	�/� وا��ِ� �H.��.ـــ� 

م	 ا���دق ا�(�/K�G ی/(ّ/N0� D(ٍ)، واN* M Aِ��N� �<()، إ�>� �N() ا;م	، $�ل إّن ا�(s، أی>� ا;خ�ة  

E��N*:  

jَ�ْْل ِ�1ِ َ&َ�ْ�ُ�ْ� ُسDe.َ1ِ َم� َ�ْ� ُیB����ِ �ْ�َُأْ)َ�ْآ �ْ�ُB/ُ��َن َأ�kَ��/ً� Lَ�َيN اْ�َ]ِ�ی0َْ�ِ� َأَ�:F NَوَآOَ�ْ َأ�2َُف َم� َأْ)َ�ْآُ�ْ� َوَ�� َ

  ا�EِBیَ� sََمُ.�ا َوَ�ْ� َیْ�ِ�ُ��ا ِإیَ	�َ/ُ�ْ� ِ�Wُْ�ٍ� ُأوGَoِ�َ َ�ُ�ُ� اLَ�ْْمُ� َوُهْ� ُمْ�َ�ُ وَن>* ِ� ِإْن ُآْ.ُ�ْ� َ�ْ*َ�ُ	�َن ِ��Lَ�ْْم
  )82-81: س�رة ا;��Nم اYی) ( 

  K�� �<��$آ�(�ت أ D، وا�+1 : أر� �أس�س# �?ل ا�-> !N�F+، وا�+1 ا��ا�+1 ا���0! أس�س# ا�/�ح�

  .ا��$�p! أس�س# اM@/�ال "! آ< �!ء، وا�+1 ا�N%ج! أس�س# اس/N(�ل ا��واء 
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  :)��oن م�.�J$�ن 

ا���dن "! ا����� ، "م�ارة ا����� ح%وة اYخ�ة، وح%وة ا����� م�ارة اYخ�ة : " ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

إ�E ی�م ا���Gمـ) وإ�E أ�� ا�Y�ی	، إذا آ�ن ��ر$ً� "! �>�ا*#، ه?R ح%وٌة وj� M، و ��	 *FGN>� م�ارٌة 

��0(� �� أ��N� V�w)2* j م/�@1 اdی(�ن *(/VN وسN�ت �-0ٍ) @�ض>� ا��(�ات وا;رض إ�E أ�� 

  .ا�Y�ی	 

   (X%X ًا، واخ/� اخ/��ًص� ��دًرا، ودرس�، �� أّن إ���ً�� درس دراس) @���) ج����ه�0ك أم_�) "! ا�

خ< ام/���2ت، و$�wم "�2ًص�، وخD5 �/-�رب، وخD5 ;مfج) و�X%X	 س0)، وM ی�0م ا���<، ود

 #�*b�� ،(�$را (أو م>0 ،�Nً�"ر �Fً�0م/�2ن، ��2/< مMا;وُل أن ی0-َ| "! ا #�)م/�0@)، وآ�ن ه 	رس��م

 Eن إ����dا V0ُ# ا���< ا�+�ی<، وإذا ا�/�ــ)X >��Gا� �ا�-> Dخ< ا��"�� م�$��<، ه?ا ا� �دخٌ< و"�� �->ٍ

"�?�j َ@	 َأِ�! ، دراس/#، یb*! @��# و$V ی�ى أن آ< ا��0س ه� أ"5< مG" ،K<0� أض� ��خ�*#أی�م 

Kَwَوَس� #ِ�ْ�َ@َ #ُwا�� Ewَص� #ِwَرُس�َل ا�� wَأن Oِ�يNَ�ْ;َا Eَل، ُم�َس�$َ :  

 "�َ/ْ ُ�ِ B1ُ َأَض��َ�َ2ِs Bz�َ1ِ َوَمْ� َأ�ِ�َ2ِ��ِ Bَأَض� Yُ��َ/ُْد Bz�ََ��ِثُ�وا َم� َی0َ�ْ% َ&َ�% َم� َیْ]َ.% َمْ� َأ Yُ�. "  
) R�0ي "! م��N�;ا Eأ�! م�س 	@ �م�م أح(dأخ�ج# ا(  

 �bاe*�0 ا�.� 
  :&��( ا

  �ًNpرا Mً�$ ل�Gی K�uNم�م ا�dوه?ا ا " : KpاfNا� �G0� E��N*��2# وFس Aا V"�@ " ،�+ی� �ن $���dا

Mآ< ا !+Uة، وی�ج� (رس ا;م� دراس�وی#*�$ E�@ �)/Nب، ی�Fخ? ��< ا;سbت، یM�)/ح ،#pذآ� E�@و ،

و@�E رأي م	 ح��#، ویE�0 اfّ@ A وج<، أي أ�# ی)/N� E�@ ه?R ا;س�Fب ، و@�E م��#، و@�E أ@�ا�#

Rم�اد #� �Gوج< ح fّ@ Aآ�>�، "�� أن ا ،j� ل�G� : ب�Fخ? ��;سbن ا�?ي ی���d؟ م_< ه?ا اAا 	أی

< ه?ا ا���dن ی�G0� t��N ه?R ا�fNاKp آ�>�، "/-�E�@ R ا���K م	 آ< اMح/��}�ت ویN/(� @��>�، م_

 K� (ٍ<ج 	ه� ی��ُب ��\ٍ< وإخ��ٍق م�wا��� ا�/! د��آ< ا�/ 	وم ،�<�N" !/ب ا��Fآ< ا;س 	ا�/! أخ?ه�، وم

  .*�+� �# @�E ��ل 

/��FN إ�E $() ا�0-�ح "! ا�����، ِم	 أ�� أ@�ف رجً% M دا@! إ�E وصl مfای�R ا�����ی)، ��H إْن صّ| ا�  

@\�ی	 إ��X%X E	 مsس�) *-�ری) وص�0@�) ِمْ�ُ�# ا�\��!، م���mن ی/�2آ�ن �a��رٍة م#0، 

ا�(�آ�Fت، ا��2) ا�+��N\/" ،(F أّن ا��م ی��د أن ی��ج م	 ج��R م	 ��ة *�ردR، وا�+�Nم ا�?ي یbآ�#، 

�"# ج��ًا، ا@/(� @�E ذآ�p#، و@�E أ@�ا�#، و@�E وا��Gة ا�/! ی/(/D �>�، وا;���ر ِم	 ح��#، أ@

ا*��M*#، و@�E أم�ا�# ا�(��G0) و��� ا�(��G0)، دخ< ا�2(�َم "�أى ا�D{�G ا��>���p! ��� ص��|، "-�ء 
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ار"N#، "! ا���م ا�/��! *V�+N : س��ي إ�# م��0ٌ�، ه< أر"j� #N ؟ "�Gل �#: ����aن ی���G" ،#� #2ل �#

ء ���2ك ا�D{�G ا��اص<، و��	 ا�D{�G ص�ر أ@�E م	 }��# "+�1 آ�سً�� م	 ا��>���ء "! ��/# "-�

 ،#*�NGى أرج< ه?ا ا���س! "! م�إح Vا���س! اخ/< *�از�#، ودخ� E�@ �Nص �)�" ،V�Fا�0/# "! ا�

 R?<� #�ُأج E</ا� �و$ ،�ًF�F{ 	@\�ی 	أآ_� م Rی�مً� ، زار 	ی�\@ �<�" !Gو� ،E�\/�)ا� Eُأخ? إ�

اA س��2F# و*V"�@ �G0� E��N : " ص�1 �/�(K "! ا��م ;*�# س1F، $�ل س���� @�!¢ا��2دX)، وأ

KpاfNا�. "  

   R?أن ه ،(G�G2ا� j� Aُا l\أن ی� �ّ� %" �<��@ �)/N*ب و�Fخ? ��;سb* �)0�2" ،ًا�ه?ا ا��%م خ+�� ج

�جb� bن �E�@ �<5G اA وس�ف *�، ا;س�Fب ا�/! ا@/(�ت @��>� وا�/! @F�*>� م	 دو�! �	 *jN�0 أ��ًا

  " .@�"V اA س��2F# و*�G0� E��N ا�fNاKp : " ی���

  أي اU&	�ل أ�$# ؟

@�(��� "! ا�-�مN) أن ا�+�ق ا�/���ی) ا��2�2) ، "أ"5< ا;@(�ل م� أآ�هj��� V @��# : " $�ل  

G*ا���ی� و E�@ D-5*راس) أه�ن �!ء ه� أن *�/| ا��/�ب، و�ن "! ا�Yا ،o�0وم>� ا��G* ل�Gأ، ی�

j� : 1�Gأ، وی�Gی #�; ،�zً�� آ�?/* M ،(2�0 ص�� �أ@ ،>�)ص�2)، وه?ا �!ء ج 	�NFس V�<أ�

 j�)* ه! أن *�/| ا��/�ب، وأن (FNا�+�ی� ا�� 	�� ،o�0ا� �<F2*ًا، و�س>�) ج (Gا�+�ی R?ا����2ت، ه

K$2/>� خ�، و�>� ر* D5* (G�$�وا����ة ا� ،j"/ُ� أم�م�ة، وا��+�)وا� K�G��� !" �w��* ة�Gا�� R?وه ،

ا�>�مk، وه�0 ُأس��ب راDp أن *\�� ���K�G ا;ح(� إ�E ه?R ا�-(�) ا�>�م)، ا��راس) �>?R ا�+�ی�G* (Gوم>� 

ا�o�0، *2/�ج إ�E ج>� آ�Fٍ�، ��	 ه?R ه! ا��راس) ا�(-�ی) "�G، أم� *�j ا��Gاءة ا���یN) "% ��0ء "�>�، 

أنX%X w) و*��N	 "! ا�(z) م(� $�أ*# $�اءًة س�یN) *N� R��0�  ا��N(�ُء أج�وا ��N ا�/-�رب، "�ج�وا

  .ُأس�Fٍع واح� 

ه?R ا��Gاءُة مV$��� (ٌN�5، "��+�ق ا�/���ی) ا���G* (2�2وم>� ا�o�0، اج�oْ م_ً% ، أخ�ا��0 ا�+%ب  

أو س�@) أم�م �S) آ�*b� (FصDF واح�، �� *�5ب �X%X	 سj�a" (0 *2/�ج �d-�ز ا���2) ا��اح�ة س�@)، 

 j��@ >� ،�واح DFصa� 1/�* �0ع أْن))" (F*ا��� (�Yا E�@ ا��5ب K��N* 1/م� Vإذا دخ� �)0�� ،lو��

 (�Yض�ر�! ا Eة، اذه1 إ��\N��� 1/�* ا��2�2) أْن (Gا�+�ی wإن >� ،VNة، ی� أخ! ض�\N��� 1َ/�* أْن

"�G، وا���2) ا����Fة *bخ? م	 و$/# ا���*F) ا�(2/�"�	، *�ى ���Fً�-@ �zً، *�ى أنE�@ #0�@ w ا��ر$) 

 Dإ���ٍن وض >َ)@ #F\* o�0وا� ،o�0وم>� ا��G* �ً)pا��2�2) دا (ق ا�/���ی�+��" ،�G" �p�$د !��)X

اُ;��Fَب �����F0ر، و"/| ����< ا�(�ُء، ��	 "! ا;��Fب a" ،1GXنw ا�(�ء ی��ج م	 ا�_1G، وM ی�(< �< 
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1GX ن���dا Dم� ی��� م�ب، @0�G/ی�  #Nإذا آ�ن م�/�ًح� ی��� م 	اُ;ذی�0 	1 ��G_ل م�/�ح ه?ا ا��*��

م�ض ی�(E ا�fرق، ;ن ا�1�G @0�م� ی�U5 ��5. ا��م إ�E ا��p/�	 م� دام ی�ج� "/2) ��	 اُ;ذی�0	 

"�G/0< ا��م �ُ�ذی	 اYخ� دون ا�?ه�ب إ�E ا��p/�	، ا���اp< داp(ً� *�/�ر ا�+�ی� ا;$��، إذا آ�ن @0�ك 

و����k أم�ه� م�ًء، وا1GX ه?ا ا�k���F "! م��ن $�ی1 م	 ا��2$0) واض�U، ا�(�ء ی��ج م	  ح�0$)

 !" E/م<، وح�N/راس) و"! ا��ا� !" (�<ا�+�ق ا�� Eإ� >�)* ه�?ا o�0وا� ،�N�;ا 	م M 1 ا;$�بG_ا�

j� ل�G، ی	ی�ة ج(��)، *�آ1 "!: ا��)Nا� Aِة، وا�)@ 	�X%Xث و%_� V)$ ل  ی� أخ! أ��f0*ة و�p�+ا�

وإذا آ�ن �j ا�	 "! ج�ة، *bآ< و*\�ب ">! �fه)، و}�اف ح�ل ا��FN)، ه?R ه! ا�N(�ة ، ، إ�E ا��0�ق

و��	 *b*! و*�U ���ك @	 ا���0ء ه?R ه! ا�F+��)، "��(��(�ن اYن ی2F_�ن @	 ا;���ء ا��>�)، 

�zً�� l��* M ة�)Nوا� ،�zً�� l��* M إ��#، "���%ة �u0� أن �ی��  �ٌف ه� @0�w$ی�0ر أو�وا� Kره�ا� !"

و��O ا���F، وا�N%$�ت اMج/(�@�)؟ أ��ی# ا�/fام "! آ< ه?ا؟ ه?ا ه� ، ح�ود اA، و"! ا�D�F وا�\�اء

  .ا��ی	 

  K�� V�$ ن : ذات م�ٍة��* �$ ،K�G/م��ن آ< إ���ن أْن ی�a� o�� 	�� ،�ً2ص�� >Nم���# أن ی�a� آ< إ���ٍن

أ"5< : " و}�FO)، و�>� @0� اA أج� آ�� ،��F	 ��o مb� �ً+F50وام� ا�\�ع، إًذا �# أ@(�ل آ_��ة ج�ًا

 #��@ j��� Vا;@(�ل "ا;@(�ل م� أآ�هــ ،!��� �<N��{ م�دي، وه�0ك أ@(�ل �<N��{ ه�0ك أ@(�ل ،

  .ا����0) *2/�ج إ�E م-�ه�ة، أم� ا�(�دی) "% *2/�ج إ�E �!ء م	 ه?ا

 G�� G�2أ �� z�k� >:  

  �Gم�م ا�-��<یd0# : " ل ه?ا اm قOِ��" خ��ًا j� 	m 	0# : $���ا، "م@ Aن رض! ا�)N0إن أ�� ح��0) ا�

ه?ا ا��ج< ا�?ي M ی�0م ا���<، ��0# "! ا�G�G2) ی�0م ا���<، : آ�ن ی(\! "! ا�+�ی�، "�Gل أح�هK �¡خ�

،!G�G2ور@# ا� 	م E�@0# ا��0س ��رٍع أuوج< أْن ی fّ@ Aا 	س/��2 م�"  j�* ?0وی�وي ا�/�ری. أ�# م

 1Nو����%ة و���?آ�، �!ء ص K�N��� >ا�0>�ر، ی�2! ا��� V$و �N� !" ا����) ص�ر ی�2! ا���<، وی�0م

وأ�Vَ�� V �>?ا ، وأ�V دون ه?ا ا�(��ن، أن یj0u ا��0س �>?ا ا�K-2، ج�ًا أْن یj0u ا��0ُس "! م��ن

 K-2ا�.  

   (Nي "�# أر��u� V��" �ً��/أ$�أ آ V0(� إ@-�ب، أد@�)آw0! أی/F-@م/#، أ�Gإ�! : " وردْت "! م K<ا��

أ@�ذ �j أن ی��ن أح�ًا أسN� �(� @�(/0! م0!، وأ@�ذ �j أن أآ�ن @�Fًة ;حٍ� م	 خ�jG، وأ@�ذ �j أن 

  " .أ*fی	 ���0س �\!ٍء ی\�00! @0�ك، وأ@�ذ �j أن أ$�ل $�Mً "�# رض�ك أ�/(o �# أح�ًا س�اك 

  .، أح���ً� ا���dن یu	 j" #0m 1O��* M V�b" ،�FًO�{ ��0m j�" خ��ًا "��Oْق 0m# َم	 m	w �: " $�ل  
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  :وا�`�ء ا�	�ryب ره.1 ا��kاب ، ا���W ره.1 ا</��0م م� ا

@0�م� ی�2	 ، " ی�م ا�(��uم @�E ا�K��u أ�� م	 ی�م ا�E�@ K��u ا�(��uم : " ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

 Aُا KG/0�� V$م� آ�ن ا���م، @0��u)ا� E�@ #ی�م 	م K��uا� E�@ ��م ه?ا ا���م أ��u)ا� |���� K��uا� 	م

  .ی/E��N أو ی/-�wF أو ی/\�E م#0 

أي أّن ح-ً�ا واحً�ا م��Uً�� ، "ا�2-� ا�(��Uب "! ا��ار رهٌ	 ���ا�>� : " وی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

�R ر�(� آ�ن س1F خ�اب ه?R ا��ار، رأس "! دار }�ی�) @�ی5) ذات }�ا�� آ_��ة، ه?ا ا�2-� وح

 #O�2 ا�(�ل آ�)�ِ �FًFا�(�ل ا��2ام ی��ن س 	م >��$ H�Fم�ل }�ی< @�ی� "�# م.  

اح/�ق س�ق �bآ(�#، وSخ� دآ�ن اح/�$V دآ�ُ�#، أي أّن ا��2ی� ��أ "! ا���@) : م�ة $�ل �! ���  

واA �� أن أح�ًا ا*�< : �bآ(�# اح/�ق، "�Gل ا�_��_) ��ً%، وم2ّ�# اح/�ق "! ا���@) ا�_�م0) ص�Fحً�، س�ق

�! ه�*��ً� ;@+�/# @�E ه?ا ا���F مz) أ�l ���ة، وآ�ن ه?ا س0) ا���NF	، ;ن م-(�ع ا��5F@) ا�/! 

 (Nرة أر������" ،#�" �)� وق�واح/�ق ا��0 ،lأ� (z)��)X وق�، وآ�ن "! ا��0	م%ی� (X%X V$�/اح

/-�رة �X%Xن @�م، "! ه?R ا;@�ام آV0 أح�l ی(�0ً� آ�ذ�)، واج(D أ�� �! "! ا�: م%ی�	، KX $�ل �!

 #/-�/� R?ه V0#، وآ��@ Aی�ض! ا M ا�(�ل ا�?ي.  

"aذا آ�ن ��ى ا�\�� أم�اٌل، وجfء م0>� ح�ام ر�(� ه?ا ا�-fء ا����U أ*�l ا��(�) ا����Fة، ه?ا آ%م   

  .�H ا����U "! ا�(H�F ا����F رهٌ	 �/��# ، ا�(F"ا�2-� ا�(��Uب "! ا��ار رهٌ	 ���ا�>� : " د$��

  م� ه	� ا�*�J# وا��Hه# ��أي ا�م�م &�� �� أ�� +��z ؟

  K�uNم�م ا�dل: " $�< �>?ا ا�G" ؟>$�N�0 ا�� lص :#� >�G" ،#Nا�\!ء م�اض D5�0 : ه� ا�?ي ی� lص

م�اضN#، "��-�ه< یD5 ا�d�� (�%Fی-�ز، ;�# م� دام ا��N$< یD5 ا�\!ء "! ، "$� "V�N : ا�-�ه<؟ $�ل

ا�\!ء "! ��� م�اضN#، "َ(	 ه� ا�K��2؟ ه� ا�?ي یD5 ا�\!ء "! ا�(��ن ا���2|، أن *D5 ا�\!ء 

  : ا�(�0س1 "! ا�(��ن ا�(�0س1، و���G�ر ا�(�0س1، و"! ا��$V ا�(�0س1، ه?R ه! ا��2()

�َ̀�ُء َوَمْ� ُیْ�َت ا8ِ�ْْ�َ	َ� 0َ�َْ  ُأوِ   َ� 2َْ��ًا َآِ[��ًا َوَم� َیBEآBُ� ِإ��B ُأوُ�� اLَ�ْْ�َ��ِب>Fُیْ�ِ�� ا8ِ�ْْ�َ	َ� َمْ� َی
  )219: س�رة ا��GFة اYی) ( 

   K�-ا� Dم kی�N/* ()�2��� ،ا�(�ل l�/* ()�2م ا��N�2() *-�1 ا�(�ل، و���� V�b" ،أی>� ا;خ �uا�

j� ل�Gی ،#F�G� ("S #Nًم�، م�@ 	�X%Xخ(�) و 	أ�� أ@�ف ��ً�� م ،>��Nدا: ا� Kح�� ،#� o�b/�* Rِِر

ج�ًا، M ی/�N� ،#��� 1N� @	 ا�>fات ا����0)، أآُ�# مN/�ل، یk�N مF�$ D# ����2()، وإ���ن Sخ� أح���ً� 

 ()�2��� ،j/2ص l�/* �)2و��� ،jم�ض Dم kی�N/* ()�2��� V�b" ،ًم��@ 	�X%Xو (X%_� #��� l�/ی
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ه� ا�?ي : صl ��0 ا��N$<؟ $�ل: " N-*j�?� ،(z< ا�(�أة ا���z) ص��2)، و���2(� *-N< ا����2) س�

#� >�G" ،#Nا�\!ء م�اض D5�0 ا�-�ه<؟ $�ل : ی� lص : V�N" �$ ."  

  م� م*.% ا���8ة ا����j آ	� وردت �� اuی� ��أي ا�م�م ؟

  E��N* #��$ 	@ (�%Fا� t<� !" ورد �)وج># آ Aم اwآ� >zس :  

َ[% َوُهَ� ُمْ�ِمٌ� َ�َ�ُ.1ُB.�َ�ِ8ْ َ�َ��ًة َ+�Dَ�ً� َوَ�َ.eِHَْی.Bُ�ْ� َأْ�َ�ُهْ� ِ�Lَْ�َ�ِ� َم� َآ�ُ/�ا Fَمْ� َ&ِ	َ# 8�ِ�gًَ� ِمْ� َذَآٍ� َأْو ُأْ/

  َیْ*َ	ُ��َن >
  ) 97: س�رة ا�20< اYی) ( 

;ن ا���dن إذا D0$ �(� R�*S اA سN� �#، ;�# مKuN ا��0س ، "ه! ا��0G@) : " م� مE0N ا���2ة ا�+�F)؟ $�ل  

  : $�ل @��# ا��%ة وا��%م، رآ�ا ا�2�w ا;د�E م	 ا���2ةأد

  " .إذا أs )8�gم.ً� �� س��G، م*��% �� ��	G &. ك �Jت ی�مL�� ،G/	� م��( ا� /�� �E8ا���ه� " 
 )�X;ورد "! ا(  

   ،(��u� ��ً��X oF�*1، وO�+م ا��N+آ< ا�b* ،(z"ة داb"�م ،l�u� ��Xة، "�>� "�اش و��Uص ("�� j�

أ�V ا�(�j، : و$�ل �#، م	 ا�(�j؟ "�س/�Uب ا��زی�: ك أوMدك وزوج/j، أ�K یG< ا�(�j ��زی�Rو@0�

ه?ا ، "M، ا�(�j رجٌ< �# ��Vٌ یsوی#، وزوجٌ) *�ض�#، ودخٌ< ی���#، وه� M ی�N"�0 و�G" : #"�N� Mل �#

 j�)ه� ا�.  

 Y1 أم���& 
  :م� �*# ه	1 ا� /�� ��ق ا

حfی	 @�E ، "م	 أصE�@ |F ا����� حfیG" �ً0� أص�5G� |Fء اA س�خ+ً� : " <وی�Gل ه?ا ا����2! ا�-��  

  : ا�# م� ��م @�E �!ٍء "�*# م	 ا����� $�، ور��0 $�ل: ا�����، و$�< @	 س���� ا���ی�

  JُFْ# ِ�َ]ْ$ِ# ا��1ِB َوِ�َ�ْ�َ	Gَ�ِEَ�ِ�َ 1ِ�ِ َ�ْ�َ�ْ]َ�ُ��ا ُهَ� 2َْ�ٌ� ِم	�B َیHَْ	ُ*�َن>
  )o� :58 اYی) س�رة ی�( 

   >)N��� ن، ا"�حS�Gا� K<�� ا"�ح ،Aا ("�N)� ا"�ح ����2()، ا"�ح ،K�N��� ا"�ح ،!<�dء ا�+N��� ا"�ح

م	 أصE�@ |F ا����� حfیG" �ً0� أص�5G� |Fء اA " ، ا����|، ا"�ح �+%$) ����j "! ذآ� اfّ@ A وج<

� ر�#، وم	 أ*R�0U� D5N5/" �ً�0� E ذه1 س�خ+ً�، وم	 أصF| ی\�� م��G" #� V�f� (ًF� أصF| ی\�

، "وأمٍ< M ی�X ، #U�F_� دی0#، وم	 �>F�$ t# �12 ا����� ا�/�ط م0>� �_%ث، هM Kٍ ی��ر$# وح�ٍص M ی�رآ#

  .أي أص��/# ا����� �_%ث "�ا$� ، ومE0N ا�/�ط م0>� �_%ث




 	��ة آ��ب 240��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

  :��درة ا��*�� 

وه?ا ، "�a" Kwن م	 *\�G� #Fٍم أو�j أن ی��ن مK<0إن �K *�	 ح��(ً� "/2: " ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

>���/��� >Fْ$ 	ا�(�ض�ع ذآ�*# ِم " : �ً�F� أن ی��ن K��2ا;خ%ق، وآ�د ا� �س� K�2" ا� 	ی� K� ذاa"

ا���dُن ح��ً(� "ْ��/Kw�2، ی�U! م_< ا�(�ج< ِم	 ا��اخ<، ��0# ض��� ;@���#، وه?N� R()، وه?ا إ���ن 

 oآ�Nی #�; ،K�u@ j��N" (ًأص�� �ً)إذا أردت أن *��ن ح�� ،K�2ا� 	)X K��2/ا� ،K��2/ه?ا ه� ا� ،#���

: " ���/K�2 وآ��ً)، */K�2 وآ��ً) *�Fــ| ح��ً(� أص��ً)، ;ن ا�K�2 خ�ٌ� ی/�w5< اj��@ #� A، وآ(� ی���Gن

�ًG�ًُا م20# ُخ�F@ Aذا أح1 اa" ،E��N* Aا �و�ٌ) @0fح�0ً�  إن م��رم ا;خ%ق م�. "  

  K�2ا� D0�/* أن !G�G2ا� K�2ه?ا ا� 	)X 	�� ،Aا 	م !G�G2ا� K�2��" " : وإ�(� ا���م K�2/��� K�2إ�(� ا�

  ".وإ�(� ا�K�N/��� K�N ، ���/��م

 mق ا�*�� واس�j/:  

p< ا�?ي @0�R م�/�دع ���$�د ا���، "آ< و@�ٍء ی��5 �(� ُجNِ< "�# إM و@�ء ا��a" K�N# ی/�D �# : " $�ل  

 	�� ،(Nود ا���دي م2�)ا ا��@�ء ا�?<" ،�pزا �/�� Mو D�/ی M ،اَر�G)ا� |F2� !أخ ،�/� lأ� Dی�

ه?ا مz/� : ی�Gل �j، �� ی�Gأ مz) أ�l آ/�ب، "0N�R َسN)، ا��2س�ب �# سN)، ا���dن �� ی�Gأ أ�l آ/�ب

�dا Mإ A�2ن اFه�، س�ی0/>! @0 (N# س� �ی�ج ،�Uم� (z)X%X ه?ا ،�Uن ه?ا م�a" K�N1 ا��{ �)<ن م��

ا��م�غ ی/�D م	 دون ح�ود، وم�fة ا�K�N أ�j إذا أ��G/# یfداد، "ِ(َ	 ا�((�	 أْن ی��ن @0�ك و@�ء "�# 

ی� �0! ا�(�ل : " ��اب �?ی?، *(� م0# آbًس�، و*l�5�� �<�+N، ">< یfی� ا��@�ء؟ M، �< ی�G0، $�ل

م�ت خfان ا�(�ل وهK أح��ء، وا��N(�ء ��$�ن م� ��G0*" ، " !G# ا�G�0ـ)، وا�K�N یfآ� @�E ا���dق 

  " .ا��ه�، أ@���>K م��Gدة، وأم_��>K "! ا���Gب م�ج�دة 

  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 3- م	 أ$�ا�# وح�(# ) : 8-7(ا��رس  -س���� @�! �	 أ�! }��1  -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  06-12- 1993: /�ری.����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :م� أس�ار ا�	�م� 

أm	 أن ه?ا ه� ، مD ا��رس ا����D م	 س��ة س���� @�! �	 أ�! }��1 آ�م اA وج>#، أی>� ا;خ�ة  

 ،K�2م�م ا�-��< �# آ�(�ت �(_��) ا�dوج>#، وه?ا ا Aم�م @�! آ�م اdأ$�ال ا 	ا�?ي ی/5( Dرس ا��ا��ا�

*-�رب إ�����) م�_�) "! آ�(�ت، "��l إذا آ�ن ه?ا ا�K��2 صV�$ � : �ً���2 "! درٍس س���وا�K�2 آ(

  .ج��ً% وه� را�D ا�����ء ا��ا��ی	، و$� ا�/EG ا�w!F0 @��# ا��%ة وا��%م م�N� ?0م) أ��mرR؟ 

<� �!ٍء ی�N(# ا���dن ا����l آ، "م	 أ��ف أ@(�ل ا���یK ���/# @(� یK�N : " ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

ی�Fح �#، $� ی�$D ��	 ا��0س ا�N�اوة وا��5UFء، $� ی�5| ا;س�ار، $� ی�\l ا;س/�ر، ��	 ا���یK و�� 

 #�ّF� >pMد �أح K�ّNّ�/# @(� ی�� 	ا�-(�@�ِت �� �ِN� 	@ا;���ص، و �N� 	@ ��_ا��_�� ا�� K�ّNأ�# ی

Aأخ%ق ا 	وم ،Aخ%ق اb� ���/ی 	مs)ا� j�?� ،#"��ا��/�، و 	م (U��Fم (Uأ�# س/�� ، وا��/�� ص� 

أي ی�/� أ��ف ا�(%ی�	 م	 @�FدR، أو ی�/� س/�ًا آbن ه?ا ا�FN� �K ی�z�� >Nً�، إم� أّن ه?ا ا��/� "�# 

  .��@�ٌ) @���ٌ) ج�ًا، أو أن "�# *��ارًا آ_��ًا ج�ًا 

;�%ط ��	 ا��0س $� ی\�N ��?ة، ا���dن ح�0(� ی�5| أمً�ا، وح�0(� ی�Fح �����، وح�0(� ُی\��N� D ا  

Vأ�# س� �� 	ه?ا ا���، �� K/دة ا�/! ، وآ�Nوج<، وا�� wf@ A�� >�/ی ?ٍp�0@ �ًz�� K�ّNی M #�bآ �<mو

*b*�# م	 ا*���# ���# أ��H ��_�� م	 *�j ا�(/N) ا���ر�) ا�/! *b*�# م	 ��ح ا���، ;ّن }DF ا���dن 

  .�، ��	 ا�/���l "! س/� ا;س�ار ی12 أن ی��ن م/(�fًا ح/E "! ا�2�ی

  : Sیٌ) واح�ة �� ">(�0ه� ">(ً� آ(� أراد ا��f�� A أ���0/0، ی�Gل اwf@ A وج<، ی� أی>� ا;خ�ة ا���ام  

َُ̀� ِ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا َ�ُ�ْ� َ&Eَاٌب َأِ��ٌ� ِ�� ا� Nْ/َ�� َواْ�َ� mَ�ِ̀ اْ�َ]�ِ� �2َِ�ِة َوا��1ُB َیْ*َ�ُ� َوَأْ/ُ�ْ� FِإنB ا�EِBیَ� ُی�N�8َِن َأْن َ

�ْ*َ�ُ	�َن>َ ��َ  
  ) 19: س�رة ا��0ر اYی) ( 

م� ذ�F#؟ م� "z�� >Nً�، م� *��K وM آ�()، ��0# ی12 أن *\�D ا���ح\) "! ا�?ی	 Sم�0ا، یMs<� 12ء   

pا�ً� و"�$ً� و}�اfوأح �ًN�� أن ی��ن 	م�0s)ء ا�Ms<� 12ی ،	�$f)أن ی����ا م 	م�0s)ا�l ،E��N* ل�$ :  

�oُDُ�ْ� ِ�َ	� َآ�ُ/�ا FِإنB ا�EِBیَ� �JُB��َا ِدیَ.ُ�ْ� َوَآ�ُ/�ا ِ)َ�*ً� َ�ْ�َ( ِمْ.ُ�ْ� ِ�� َ)ْ�ٍء ِإ/Bَ	� َأْمُ�ُهْ� ِإَ�% ا��1ِB ُث�B ُیَ.

  َیْ]َ*ُ��َن>




 	��ة آ��ب 242��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

  ) 159: س�رة ا;��Nم اYی) ( 

 G�2رة أ�& m���  :إی�ك أن 

إ���ن M (GX ی(�	 أن أس/(D إ�E رأٍي أح�دٍي ، "�5Gء @�E ا�_G) ���u	 و��o م	 ا�N�ل ا�: " $�ل  

#� 	N+ٍن *�"# أن ی���d |)ب، أْن أس��Gن وا;���ر، م<ء ا���Nم���/# م<ء ا� ،#�" 	N+$# ، ی�وأص

  : ه?R خ���)، �?�j أی>� ا;خ�ة ه?R اYی) $�F/0� �)w# إ��>�

��َءُآْ� َ��ِسٌ: ِ�َ.B��َ�َ�َ Lٍ�َُ.�ا َأْن ُ��rُِ��ا Jَْ�مً� ِ��8ُ�ِrْ�ُ�َ �ٍ�َ��َHَا َ&َ�% َم� َ�َ*ْ�ُ�ْ� Fَی� َأیNَ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا ِإْن َ

  َ/�ِدِم�َ�>
  ) 6: س�رة ا�2-�ات اYی) ( 

، �j أٌخ آ�یKٌ ج�ًا م<ء س(jN و���ك، *F2# حFً� ج(ً�، *_� �bخ%$# واس/�Gم/#: د$�Gا "�(� سb$�ل  

وج�ءك إ���ن ی+N	 "�#، م�ذا *N(<؟ إن آ�ن ه?ا ا�+N	 M یO�2ك "�j س�آ0ً�، و�b* M# ، و@�(#، و@�ا�/#

أم� إذا اه/fت ، �#، و@�د*# آ?�ً�، و*���Gً� $?رًا، و�b� M ،#� V�/�* Kن �j، وj��@ M إْن �D��/* K ا;م�

 Kه1 إ��#، و�?* Kس�آ/ً� وس�آ0ً�، و� V�G� نa" ،ی< ه?اf* ك "�-1 أن�ص�ر*# @0 (G�G2�2ول *-��) ا�*

 K��)ا� D)/-)1، ه?ا ا��Gا� (F�� !ا�fUم�م ا�dه� ا�)آ(� س R?ري، وه�* M Vوأ� jF�$ !" #/F/ا� �$ V�b"

ا�?ي @��# أن ی2(< ه?R ا��س��) إ�E اY"�ق، ه?ا ا�(-/(D ا�(��K ا�?ي وص�# ا�F0! آ�b# آ����0Fن 

ح� إذا ا�/�E م0# @5ٌ� *�ا@E �# س��p ا�-�� ا�(�ص�ص، ه?ا ا�(-/(D ا�(��K ا�?ي ه� آ��-�� ا��ا

 E)2وا� �<����.  

ه?ا ا�(-/(D ا�(��M K یUF0! أن ی/(fق وM یUF0! أن ُی�5@ !" wV�R، وM یUF0! أن ی��ن أ�%ء   

� M�w م	 ا����<، ا�+%$ً� م	 ه?R ا��G@�ة ، "و��o م	 ا�N�ل ا��5Gء @�E ا�_u��� (G	 : " م(f$)، إًذا 

��5Gء ا�\�@! �� أن أح�ًا أ$�م د@�ى @�E ����ٍ) م�م�$ٍ) دی� M ،(ٍ�0�w م	 أن ی�"D مU�Fً� ��ى "! ا

 o�� ،ح�س1 ح���ً� @���ًا (ً�{�� Rد@�ا Vذا آ��a" ،��Fٍم آ�Gم E�@ أ�# *+�ول E�@ �ً0م�b* ��Nًا ی�ًا ج��Fآ

  .آ< إ���ن �aم���# أن ی+N	 "! أ���ص أ@�E م#0 

ء ا�?ی	 ی�@�ن إ�E اwf@ A وج< هMsء هK ��آ) ا�(-/(�Nت اdس%م�)، "aذا *�Nد�� هMs، ی� أی>� ا;خ�ة  

 DGوی ،ozی� 	ء ����ا آ�م��Msه w>آ wأن �N� ن إذا���d؟ وا!G� 	)" ،ا، وه?ا?<� 	N+� م-����0 أن !"

�bخ+�ء ا��@�ة إ�E  "! ح��) إح�Fط ��ی�ة ج�ًا، أ�� M أ$�ل ه?ا م	 ا�>�اء، "! أي م-��G* oیFً� ی/0�رون

 M 	�� ،	م���Nم ��� Kآ?ا، ه >N" !@ا�آ?ا، وه?ا ا� >N" !@ا�آ?ا، وه?ا ا� >N" !@ا�ه?ا ا� ،Aا

وأن *-�N>� م�ار ا�2�ی�، �?�j ، وأن *O�5(>�، یUF0! أن *bخ? هK<*�0 وأ�%}>K ا����Uة إذا وج�ت

  : أی>� ا;خ�ة ا���ام
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 "
  " .&�ر�1 ��% ی]$18 �� &�0 ���1 م� ���m &�رات ا�	��	�� ���m ا
)�X;ورد "! ا(  

، "! ه?ا ا;س�Fع أحُ� ا��0س $�ل �! @	 ��ٍ� أح/�م#، وأ$�Oر "�# اdخ%ص واMس/�Gم)، أی>� ا;خ�ة  

#� V�$ًا، �>�*#، و�ی��� �# أ� M �ًل �! آ%م�$ : V�G/أن ا� Eإ� ،�ً@�Fأس !��� !" (�Gا� R?ه V�Gو� ،�wآb*

��X ل�# م�ًة�$ ،#��@ VGw، : �)، "�(� ض��خ� آ�ن �>?ا ا�(�-S ه?ا، إ���ن >N" ًا أ�# ه� ا�?ي�آb/م V��

  : $�ل *E��N، $�5) آ��Fة ج�ًا

  �Wِ&َ 1ٌِ�>َ� ِ&ْ.َ  ا��FBِإْذ َ�Lَ�ِ 1ُ/َ�ْB0�َْ�ِ�َ.ِ�ُ�ْ� َوَ��0ُُ��َن ِ�Lَْ�َ�اِهُ�ْ� َم� َ�ْ�َ' َ�ُ�ْ� ِ�1ِ ِ&ْ�ٌ� َوَ�8َْ�ُ��َ/1ُ َه�D.ً� َوُه
  )15: س�رة ا��0ر اYی) ( 

  :&.  ا�	G8 ی*�ف ا����ل 

ا�G�G2) أّن ا���dن M یF�و @�1��G* !"" ، E ا;ح�ال ُ@K�ِ ج�اه� ا��ج�ل : " وی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

 Eإ� �Gا�� 	وم ،�Gا�� Eإ� E0Uا� 	ا�(�ض، م Eإ� (ا��2 	م >G/0ی �)ل ا;ح�ال، ح�0��F/� Mإ #/G�Gح

�E0U، م	 ا�lN5 إ�E ا��Gة، وم	 ا��Gة إ�E ا�F* ،lN5��ل ه?R ا;ح�ال ه� ا�?ي ی�\l م�Nدن ا

  : ;ن اA س��2F# و*E��N ی�Gل، ا��ج�ل

�ُWِ�َ.ْ1ُ�َ8ْ َوِمْ.ُ�ْ� َمْ� َی/َ %$َJَ �ْْ.ُ�ْ� َم	1َ َ&1ِ�ْ�َ َ�ِBا َم� َ&�َهُ وا ا���Jُ َgَ ٌل��َ� Bُ��ا  َوَم� Fِمَ� اْ�ُ	ْ�ِمِ.�َ� ِرَ

�ْ�ِ یً�>َ  
  ) 23: س�رة ا;حfاب اYی) ( 

   Aا Eص� #��$ K�Fأ، ح��F)ا� E�@ ت�F_ا� !" E�@ا��%ة وا��%م آ�ن م_ً% أ #��@ !F0ت، ا��F_ه?ا ه� ا�

Kوس� #��@ :  

وا
 ی� &� �� وض*�ا ا�`	' �� ی	�.�، وا�0	� �� )	��� &�% أن أ��ك هEا اUم� م� ��آ�1 ��% " 

Y��Wدو/1  ی Gأو أه� 
  ".ا
 )�X;ورد "! ا(  

   E�@ �<Nا� V�+@أ Vأ� ،	�)��Nرب ا� �ه�N* Vخ��� ا���ن، أ� Dم< مـ�N/* Vم<؟ أ��N/* 	مـ Dم Vأ�

 �Nواج و�fا� >F$ ،�Gوا�� E0Uاء وا��5اء، "! ا�wا��� !" ،R��)ا�(0\� وا� !" Rأم� E�@ K�G/�* أن

  : $�ل *E��N، �(�ضا�fواج، "! ا��Gة وا�lN5، "! ا��2) وا

�ُWِ�َ.ْ1ُ�َ8ْ َوِمْ.ُ�ْ� َمْ� َی/َ %$َJَ �ْْ.ُ�ْ� َم	1َ َ&1ِ�ْ�َ َ�ِBا َم� َ&�َهُ وا ا���Jُ َgَ ٌل�� َوَم� َ� Bُ��ا Fِمَ� اْ�ُ	ْ�ِمِ.�َ� ِرَ

�ْ�ِ یً�>َ  
  )23: س�رة ا;حfاب اYی) ( 
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  N* #��G� ،	مs)ا� R�F@ !�/Fأن ی w�� M >وج wf@ AُواE�� :  

<�َ��ِ�َ�ْ	ُ�َ �B.َ�َ�َی�ٍت َوِإْن ُآ Gَ�َِذ ��ِ BِإنF  
  ) 30: س�رة ا�(sم�0ن اYی) ( 

ا��F %�َ&َ �ْ�ُ*َ�ِjْ�ُ�ِ 1ُBَم� َآ�َن ا��Eَ�َ�ِ 1ُBَر اْ�ُ	ْ�ِمِ.�َ� َ&َ�% َم� َأْ/ُ�ْ� َ&B��َ 1ِ�ْ�َ% َیِ	�eَ ا9َ��ِkَ�ْ ِمَ� ا�zِD�Bj َوَم� َآ�َن 

 zِ�ْyَ�ْ�0ُا َ�َ�ُ�ْ�اB��َ̀�ُء َ�َ�ِمُ.�ا ِ����1ِB َوُرُس1ِ�ِ َوِإْن ُ�ْ�ِمُ.�ا َوَ   َأْ�ٌ� َ&�Wٌِ�> َوB��ِ�َ ا��1َB َیHَْ�ِ�� ِمْ� ُرُس1ِ�ِ َمْ� َی
  )179: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

  Fَأَ�ِ�zَ ا�.�Bُس َأْن ُیْ�َ�ُآ�ا َأْن َی�0ُُ��ا sََم.�B َوُهْ� َ�� ُیْ]َ�ُ.�َن>
  )2: س�رة ا��F�0Nت اYی) ( 

  Fا�EِBي 2ََ�َ: اْ�َ	ْ�َت َوا8َ�َْ��َة ِ�َ�ْ�ُ�َ�ُآْ� َأیNُ�ْ� َأْ�َ�ُ� َ&َ	ً� َوُهَ� اْ�َ*eِیeُ اyَ�ُْ]�ُر>
  )2: س�رة ا�(�j اYی) ( 

  0� |F�* �$ ،�G���� V��ِ/ًُا ا���G" V0ذا آa" ،E�َ/F* أن w�� M #أ� �ًN{�$ دًا�G/@ا �G/N* ی-1 أن E�/F*و ،�ً�

���E0U، إن آM V0 س(| اA م�ی5ً�، ">?ا ا�(�ض ام/�2ٌن �a" ،jذا ���ك اwf@ A وج< "�م/j��2 ا�-�ی� 

م(/2ٌ	 م�ًة ��NF : ه� ا��2)، أ�V مE�/F وم(/2	، �< إن ا���dن "! ح��*# ا����� م(/2ٌ	 م�*�	

ا�/! ��ءت ح�() اA أن ی�2م#  ا��u2ظ ا�/! أآ�م# اA �>�، وم(/2ٌ	 ��2م��# م	 ��N ا��u2ظ

  : م0>�، اس/(�Nا إ�E د@�ء ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م

�*�1 ��ا|ً� �� " �� zوم� زوی( &.� م� أ� ،z8� �	�� �� �ً/�& 1�*��� zأ� �	م �.�Jا���� م� رز

 z8� �	��. "  
 )�X;ورد "! ا(  

أو ض��Nً�، ص2�2ً� أو م�ی5ً�، @0�ك أ"5< ه< ه�0ك ح��ٌ) ��X_)؟ إم� أن *��ن ��0ً� أو "��Gًا، $�یً�   

، ی� رب ""(� رز$/0! م(� أح1 " ، زوجٍ) أو @0�ك أس�أ زوج)، @0�ك أوMٌد ��رة أو أوMٌد @�$�ن

 >Nاج ،j/@�+� �ً��)ض (ا��2 ()N� >Nاج ،j/"�N"! م 	ا;م ()N� >Nاج ،j/@�{ !" ل�)ه?ا ا� >ْNاج

 jإ�� �ً���G* ا�(�ل ()N�.  

  Aا�?ي  "�� أن ا V$ی� رب ه?ا ا�� ،#� >U\0أ�# س� j� M و"��ًا Mًن م����dا E+@أ E��N*��2# وFس

ا��>K آ(� أ$�رت أ@�َ	 : " وأ$�ل، آV0 سU\�b< "�# �(��!، اج0�N! أ�\j/@�+� #�" >U، وآV0 أد@�

 jرض�ا� 	ر أ@��00 م�$b" Kه����� ����أه< ا�."  

أ�ً��، وا���م أصN� |F\�ی	 م���ً��، @0�R أرض ج�ى @��>� إذا آ�ن @0� ا���dن ��V ا�/�اN� R\�ی	   

j� ل�Gی ،lNض (zم V�@�5/" ،K�u0* : ت�$ ،E�@;ا Eأ��# إ� .)\م���ن، وی 	�X%_� Mو �<Nأ�� M

ا��>K آ(� أ$�رت " ، @�R?<� #0 ا;رض، أو $�ت @�0# �>?ا ا�V�F، أو $�wت @�0# �>?ا ا�(2< ا�/-�ري

  ".��هb" K$�ر أ@��00 م	 رض�ا�j أ@�َ	 أه< ا����� ���
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  :م]� ة ا�*#0 

إن ا�0-�ح م+�� ا�0-�ح ه� $() : ، آV0 أ$�ل ��K داp(ً�"ُ@ْ-1 ا�(�ء ���0# أح� ُح��wد @�G# : " و$�ل  

ا�-F<، وا�+�ی� �>?R ا�G() }�یٌ� ��jp، و"�# @�FGت، و"�# أآ(�ت، و"�# ِوه�د، و"�# أ��اك، و"�# 

��+� V���" ،وح�ش وح\�ات Vَإذا وص� j�; ،()Gا� !" EGF* أن 	ا�0-�ح، و�� ()$ Eأن *�< إ� j/

E��N* ل�$ j�?� ،��52ا� Eن إ����d�� *>�ي �ا�/! $ ،(G�wf@\�ات ا�+�ق ا� �س�ف *- ()Gا� Eإ� :  

  ��rِ/َ �ً/�jَ�ًْا>FَوJُْ# َربD َأْد2ِْ�ِ.� ُمْ gِ #َ2َْ ٍق َوَأ2ِْ�ْ�ِ.� ُمkَْ�َج gِْ ٍق َواْ�َ*ْ# ِ�� ِمْ� َ�ُ ْ/Gَ ُس
  )80: س�رة اdس�اء اYی) ( 

$� أ�\ُ� م�/\�E ��0ای� }�F) ج�ًا، خ�مً) ��F\�ی) ا�(N?�)، خ�مً) : ا��خ�ل �!ء وا���وج �!ء، م_ً%  

�>Msء ا���Gاء ا�(2/�ج�	، س�ف أجl�� >N ا�(�/\��G��� Eاء ا�(��آ�	، واA ا��خ�ل راDp، ��	 إذا 

رأیV ا;م�ال ا�+��p) *�< إ��j، ر�(� $�� $�jF، و*+�1ُ م	 ا�(�ضE م� أ�\Vz ه?R ا�(�/\�E، و

E��N* ل�$ ،H�F)ض��م) ا� 	ا;م�اض م �أ� !" K<N$ی� :  

  FَوJُْ# َربD َأْد2ِْ�ِ.� ُمْ gِ #َ2َْ ٍق َوَأ2ِْ�ْ�ِ.� ُمkَْ�َج gِْ ٍق َواْ�َ*ْ# ِ�� ِمْ� َ�ُ ْ/Gَ ُس��rِ/َ �ً/�jَ�ًْا>
 )Yس�اء اd80: ی) س�رة ا(  

   " #�G@ د�wُح� �ن إذا أ@-1 ��أی# "ُ@ْ-1 ا�(�ء ���0# أح���dخ�رج!، ا �داخ�!، وه�0ك ح� �ح� ،

 R��� 	@ !)@.  

  :آ�	� �: أری  ��� ��+# 

$�ل $��/# ا��اNp) ا�/! أصV2F م�5ب " M ح�K إM اA"وی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��< ح�0(� س(D آ�()   

أح���ً� ی�رك ا���dن ��2س/# ا���دس) أن $�5/# مD "%ٍن M *2< ، "� ��}< آ�() حٍ� أری� �>: " ا�(_<

@	 }�ی� ا�(�2آM ،K *2< إM @	 }�ی� ا�\��خ، ;ن ا����Gن مD خ�(#، ��	 ا�\�ع مN#، ی/�ج# 

ی� س��ي أ�� أری� ح�K ا�\�ع، أ�� أری� ��zً� : إ��N� E ا�\��خ ِم(w	 ی(�ن @�E خ�(#، ی�Gل �#

 Aا�\��خی�ض! ا Eإ� b-�* M K2< "! ا�(�2آ* j/�5$ Vآ�() ح�، �(�ذا؟ إذا آ�� R?ه Aِوج<، وا wf@ ،

ا���dن ی/DF م���a" ،#2ذا رSه� @0� ا��5Gة و"! ا�(�2آK *�جw# إ��>�، وإن رSه� @0� ا��N(�ء *�ّج# 

  .(ٍ) حٍ� أری� �>� ��}< ، ویUF0! أE�@ V��* Mّ آ�"آ�() حٍ� أری� �>� ��}< " إ��>K، "(_< ه?ا ا��%م،

  !F0ا� �@0 	خ�ج م #�F�/وآ�ن ا��2 ی #��@ K، "��?ي ح�	رج�� 	�� Kا��%ة وا��%م ح� #��@ !F0ا� ،

  : $�ل، ح�F! اA و�KN ا��آ�<، ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م: و$�ل 

  " . َ�ْ�ِ�َ� ا��1ُB َوِ/ْ*َ� اْ�َ�ِآ�ُ# : 0ُ�َْ#، ا َ|Gَ�َ�َ َأْمٌ�ِإنB ا��1َB َیُ��ُم َ&َ�% اْ�َ*eِHْ، َوَ�ِ�ْ� َ&Rِ�َ ،'ِ�ْ�َ�ْ��ِ Gَ�ْ�ََذ" 
  ) أخ�ج# أ�� داود َ@ْ	 َ@ْ�ِف ْ�ِ	 َم�jٍ�ِ "! س#00(
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ی� أخ! ه�?ا *�*�1 ر�!، أ�� م�/���5G� Kء اA، ه?R : ">< ی(�	 �+��M 1 ی�رس "��س1؟ KX ی�Gل  

: ?ا ا��%م، ه?R آ�() حٍ� ُأریَ� �>� ��}<، ��	 م/�G* Eلد@j م	 ه: إرادة اA، ه?R م\�z) ا�G� ،Aل �#

إذا درس ا�+��E�$b� 1ُ م� @0�KX ،R ج�ء م�ٌض َح�َل ��0# و��	 أداء اMم/�2ن، ، ح�F! اA و�KN وآ�<

ح�F! اA و�KN ا��آ�<، �?�j ا��0س ی�/��م�ن ه?R ا;$�ال اdس%م�) ا���S�G) ا��F0ی) داp(ً� : اYن *�Gل

أد"Nُ>� إن ��ء اA، إذا أراد أMّ ی�52 ه?ا : ی�Gل �j، إذا أراد أMّ ی�"D م� @��#: م�ضN>�، م_ً% "! ���

أری� إن ��ء اA إس%م�)، ;�j إذا آV0 م�((ً� @�E : إن ��ء اA س�*!، أ�� أ$�ل �#: ی�Gل �j، ا�(�@�

K�)�/درج�ت ا� E�@أ !" !*b* ل، أن�G* :E��N* #��G� ،Aإن ��ء ا :  

َْ̀�ٍء ِإ/�D َ��ِ&ٌ# َذGَ�ِ َ| ًا  �ِ B��َ�0ُ�َ̀�َء ا��1ُB َواْذُآْ� َر�GَB ِإَذا َ/ِ��َ( َوJُْ# َ&َ�% َأْن َیْ�ِ َیِ� * Fَوَ�� َ ِإ��B َأْن َی

  َر�JْLَ�ِ �Dَ�َب ِمْ� َهEَا َرَ) ًا >
  ) 24-23: س�رة ا��>l اYی) ( 

/>�ب م	 ح�5ر ه?ا ا���Gء، أو م	 دْ"Dِ ه?ا ا�(H�F ">?ا م�� وا�، أم�w أن *�/��م ه?R ا���() ��/�0<  

  .وخ�اع 

   #��@ w!F0أّن ا� D، م	ی�ن ���z���" ،	ی�ی(_��ن ه?ا ا� M ،	�zُأ��س س� Dم��ن م�N/ا;ج��ـ1 أح���ً� ی

  : ی�Gل، ا��%ة وا��%م

 " G��J م� ���  " .أ/( &�% ث�yٍة م� ُث�y ا�س�م �� ی�
)�X;ورد "! ا(  

، هK یG/N�ون "مk�N، و���ة، وإن ��ء اb�" " Aخ?ون @��N� E ا�(��(�	 ا�(��Gی	 X%ث آ�(�ت،   

 Aة، أم� إن ��ء اM�F)م ا��اد ا���"!، و@�@dم ا�ج�<، و@b/، ا�	خ�� ا�(��(�b* 1Fا���(�ت ه! س R?أن ه

  : اdس%م�)، أي أ�� سbحE�@b� �5 درجـ�ت ا�ـ/�(�K، $ـ�ل

�Yُ�ْ َم�JَFَل َ�ْ� ُأَsَ �B	�َ�َ �ْ�ُ�ِ َأْن ُی�8ََط �B1ِ ِإ��ِ �.ِB.�ُLْ�َ�َ 1ِBِن َمْ�ِث0ً� ِمَ� ا����ُ�ْ�ُ %B��َ �ْ�ُ*َ1ُ ْرِس1ُ�َ َمBَل ا���Jَ �ْ�ُ0َْ�ِث

  َ&َ�% َم� َ/�0ُُل َوِآ�ٌ# >
  ) 66: س�رة ا�(�j اYی) ( 

  :رو��ا ا���0ب �*% ا�Eآ� 

"�;ب ، "إن ه?R ا���Gب *َ(< آ(� *(<� ا;��ان، "��/�Uا �>� }�اlp ا��2()  : "ی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

أح���ً� ی��ن @�Fسً� $(+�ی�ًا، ��0# ی(�	 أْن ی��ن م�ًح�، "��F0! @��# ا��%ة وا��%م آ�ن إذا دخ< ��َ/# 

R�<m E�@ 	َ��2وا� 	ل، ���مً� ض�2ًآ�، وآ�ن ُیْ�ِآ1 ا��2َ�Gوی :  

 "�	��ُ	� #ُ	Hا� �*/ . "  
)�X;ورد "! ا(  
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"\���/# "! ا�V�F ����) مFF2) ج�ًا، أم� أْن ی��َن داp(ً� "! ه�F) وس�+�ة، ��ج# ��o "�# أي�   

 K��)ه?ا ه� ا� o��" ،��FN*.  

   K<0@ لbوی� ، K<Nح مf)وی K<F@ا�أص��2#، آ�ن ی Dأه�# وم Dا��%ة وا��%م، آ�ن "�>ً� م #��@ !F0ا�

إن ه?R ا���Gب " ، ی/�اضR?<" ،K<� D أخ%ق ا�F0!، ویUF0! أن �/��� �bخـ%$#وی\-K<N، وی_K<��@ !0، و

}�") أد��) @�(�)، أح���ً� م	 ، وم	 }�اlp ا��2()، "*(< آ(� *(< ا;��ان، "��/�Uا �>� }�اlp ا��2() 

، ا�+%ب ح�	 إ�S Eخ� "��>� *-�ی� ا�0\�ط، وا�(K�N ا��0ج| ه� ا�?ي ی�/+�D أن ی�G! "��هً) أد��ً) *0\�

  .و*-�د "�>K ا�fNی()، ه?ا آ%م س���� @�! 

 Gل إ���gم� GJرز:  

اس(�Nا ه?R " ی� ا�	 Sدم م� آ�VF "�ق $�ِ*V�b" j "�# خ�زٌن ���Uك : " وی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

ه< *K�N م� ه� رز$j؟ �� *(�j أم�اb* M Mًآ�>� ا���0ان آ(� ی���Gن، N* M�� وE�2* M، �� ، ا���()

* V�Fوا� ،�<�F�* !/آ�#، وا�_��ب ا�b* م ا�?ي�N+ه� ا� j$رز ،(FNت ا��%)Nا� 	م 	أ��ف ا�(%ی� j�)

E��N* ل�G" ،�ًN)ن جS�Gا� R�)س jوم� س�ى ذ� ،j� Aوج) ا�/! $�(>� اfا�?ي *��0#، وا� :  

�ِ �ْ�ُ�ََ̀ � ا8َ�َْ��ِة ا� Nْ/َ�� َوَرَ�ْ*َ.� َ�ْ*َ$ُ�ْ� َ�ْ�َق َ�ْ*ٍ� Fَأُهْ� َی0ِْ�ُ	�َن َرْ�َ	َ� َر�Jَ �ُ8ْ/َ GَDَ�ْ	َ.� َ�ْ�َ.ُ�ْ� َمِ*�

  َدَرَ��ٍت EَkِB��َ�ِ َ�ْ*ُ$ُ�ْ� َ�ْ*$ً� ُسkِْ�ّیً� َوَرْ�َ	ُ� َر�GَD 2َْ�ٌ� ِم	�B َیHَْ	ُ*�َن>
  )32: س�رة ا�fخ�ف اYی) ( 

�l اآ/�F/#؟ آ، ورح() ر�j خ�ٌ� م(� ی-(�Nن، وم\��) ا����p @	 ح�ج�*j *�2س1 "�# م�*�	  

وآ�l أ��G/#؟ وأ�V "! ا�D�/0* K� (G�G2 �# إ}%$ً�، ر�(� ض�VN م	 أج< آ�F# أX(	 أو$�*j، ر�(� 

 j�?� ،V$ـ! وه� ا��G�G2ا� jرأس م�� #Fأج< آ� 	م VNر�(� ض� ،j��N*ة أ�)X #Fأج< آ� 	م VNض�

ون وم�Uم�ون، "�< وی��0ن م	 أج�>� آ<w �!ء هMsء م�Gم�، هMsء ا�?ی	 ی�Fّ�0ن @�E ا�����

م�/��F� !" K<*�F ا�a" ،1�Gذا *�$�F� l ا�V��2* 1�G آ< ه?R ا;م�ال إ�E ���هj�?� ،K ی�Gل ه?ا 

  " .ی��	 Sدم م� آ�VF "�ق $�ِ*V�b" j "�# خ�زٌن ���Uك : " اdم�م ا�-��<

  p�{ وة�X ك�* ،Aا R�w"�* ��ًإ��� �، أح���ً� *-	ی�F/N)وم� أ$< ا� �FN�2ام أو م� أآ_� ا���� �<�wح� #�N� (�

  : ���2%ل، ��	 *�آ>� �R��U، و�>?ا ورد "! ا�2�ی� ا���2|

  " .إن أ/ م ا�.�س ر�ٌ# د2# ورث�1 �	��1 ا�H.� ود2# ه� �	��1 ا�.�ر " 
)�X;ورد "! ا(  

ه�0ك إ���ن *�ك X(��(z) م���ن ج(N>� م	 دور ا�G(�ر ودور ا��>�، وه� @�E "�اش ا�(�ت }�1 أح�   

N؟ $�ل �#: �(�ء، $�ل �#ا�>N"وأ�� : م�ذا أ ،A@?اب ا 	م� �-�َت م Aا >�Fآّ�>� "! س �</َGأ�� �� Aِوا
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 >$�N��" ،ء�Gا�� (@م0>�، س� w�� M !/ا� (@ا��� R?<� >)Nی >$�Nا� 	مs)ی� أی>� ا;خ�ة ا���ام، ا� ،j� |ٌص��

(z�� D0ً�، وM ی�<، وM یF$ D+G< أن ی/��ر M ی/�2ك ح�آً)، وM ی/��K آ�(ً)، وM یz�� !+Nً� وM ی

  .V�N" Kَ�ِ؟ و�N�* Kْ� Kَ<؟ : ی�bل، أ�# ��	 ی�ي اwf@ A وج<، واA ج< ج%�#

   �2� �+ًFا;ذى ����0س، �� آ/1 ض �أ� D$م���# أْن ی�aو� ،(��mو !" >)Nا;خ�ة ی �ذات م�ة آ�ن أح

أآ/1 م� �Vz م	 ه?R : ا��V�$ ،!02 �#: �ل �!أح� ا��0س ُیoFَ2 ه?ا ��FF# �>�ی	 ��-	 @�را، $

ا�/�u، و��	 إذا : $�V، ه?R ���2/ــj: ا��F5ط، وأودع م� �Vz م	 ا��0س "! ه?R ا��-�ن، "�Gل �!

آj��� �ْO�<" %ً+� V0 @	 آ< ضFٍ� ج�اً��، إْن آ�ن ��یj ا�-�اب "% م��D ، ��	 إ���ً�� یbخ? دا�ً) م�/ً) 

N-ه�سً) "! ا�+�ی�، وی�م V��* أْن !UF0ی M ق ا����، ">?ا�{ E�@ ء ا��0سMs<� #N�Fمً� ی�N{ �<�

�+Gا� K2� 	2(ً� أص�# م� D�Fإ����ً� ی �0#، وأْن *-@ ، j�+@0#، أ�� أ@ V��* أن !UF0ی M ا?<"

�ء، ص%ح��wت، ��	 ه�Oْ� ��< ضF/�* �ٍF# ج�ا�ً� wf@ A وج<، ه?ا ا��%م أ$��ــ# ���0! و��K، ا"N< م� *\

  : َ$�َل ا�Fِw0!� َص�Ew ا��wُ# َ@َ�ْ�ِ# َوَس�Kَw، و"! ح�ی� راDp @	 َأِ�! َم�Nُ�ٍْد ُ@FَGُْ) َ$�َل

 " )َoْ(ِ َم� #ْ*َ�ْ��َ aْ�َ�ْ�  ".ِإنB ِم	�B َأْدَرَك ا�.�Bُس ِمْ� َآ�ِم ا�.B��ُNِة ِإَذا َ�ْ� َ
  )أخ�ج# ا���Fري "! ا���2| (

�، �# م$ E0N� M ی�+� @�E ��ل ا��0س، ی0N! ه?ا ا�N(< إن �K *�/| �# أم�م اA ی�>(# ا��0س ">(ً� Sخ  

�(�ذا }�VG؟ �(�ذا ��uت؟ �(�ذا �VF5؟ ، "�"�N# وb�* Mل، و��F* M! ��%م ا��0س، "V�b ه�Oْ� ج�اً��

  . " ی� ا�	 Sدم م� آ�VF "�ق $�*V�b" j "�# خ�زٌن ���Uك : " �(�ذا أ@+�V؟ �(�ذا مVN0؟ إًذا

  :رس��� �� &�ة 

، "إن ����Gب �>�ًة وإ$Mً�F وإد��رًا، "b*�ه� م	 $F< �>�*>� وإ$��F>� : " $�ل، ه?ا ح�ی� خ�ص ����@�ة  

آ�l؟ آ< واح� م�0 ��ء أم أ�E ی�ج� @0�R م+��1 أس�س�)، آ< إ���ن ی12 وج�دR، ی12 س%م) 

! �< ��_�ي، ی12 أن ی�N�* k�N	 وج�دR، وأMّ ی��ن م�ی�5ً، ی12 أن ی��ن �E0ً� o�� ،���0 ی��

Rح1 وج�د E�@ مً�، وُیَ��� ��;@(�ر ا�+�ی�)، "�< إ���ن م�+�ر�@ ،Rوآ(�ل وج�د ،Rوس%م) وج�د ،

  .واس/(�ار وج�دR، ه?R ح�ج) @0� ا���dن، أّي إ���ن 

2)، آ< إ���ن @0�R ح�ج) ��م	، ی��ن م+(�0ًz، ی��ف أن ی/Nّ�ض �(�G�Gت، ح�ج) ا���dن إ�E ا��  

 Eٍد أ��ار، ح�ج/# إ�Mأو Eب، ح�ج/# إ��F\�� زوج) ص��2)، ه?ا ا��%م Eا����ی)، ح�ج/# إ� Eح�ج/# إ�

  : أ�#، ا�/�"�� "! @(�#، ح�ج/# إ�E ح��ٍة ه�دp)ًٍ م+(0z)، ه?R ا��2ج�ت أ�V آ�ا@�) ��O	 ���0س

ُ.1ُB.�َ�ِ8ْ َ�َ��ًة َ+�Dَ�ً� َوَ�َ.eِHَْی.Bُ�ْ� َأْ�َ�ُهْ� ِ�Lَْ�َ�ِ� َم� َآ�ُ/�ا Fَمْ� َ&ِ	َ# 8�ِ�gًَ� ِمْ� َذَآٍ� َأْو ُأْ/َ[% َوُهَ� ُمْ�ِمٌ� َ�َ�

  َیْ*َ	ُ��َن>
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  ) 97: س�رة ا�20< اYی) ( 

  Fَم� َیْ]َ*ُ# ا��Eَ*َ�ِ 1ُBاِ�ُ�ْ� ِإْن َ)َ�ْ�ُ�ْ� َوsََمْ.ُ�ْ� َوَآ�َن ا��1ُB َ)�ِآ�ًا َ&ِ��	ً�>
  ) 147: س�رة ا���0ء اYی) ( 

ا أ�V ح�و�V أْن *�OFَ! ح�ج�ت ا���dن ا;س�س�) @	 }�ی� ا��ی	 "V�b دا@�ٌ) ��ج|، ">?ا ا�(�@� إذ  

إ���ن ی��ف، وه� $ِ�ٌ� @�E صE�@ �ٌ�$ ،#/2 م��#، $�ٌ� @�E م�/E�@ ،#�FG أوMدE�@ ،R زوج/#، وه?ا 

E��N* #��G� ،ن���dأص< ا !" !G�ٌْء ِخ!� lN5وا� ��Gن ا�; ،!N�F{ ء!� :  

  نB اRِ�ْْ/َ��َن 2ُِ�َ: َهُ��&ً� >Fِإ
  )19: س�رة ا�(�Nرج اYی) ( 

  : $�ل *E��N، ه�?ا خ�� ا���dن  

�eُو&ً� * FِإنB اRِ�ْْ/َ��َن 2ُِ�َ: َهُ��&ً� َ N�B̀   ِإ��B اْ�ُ	�D�rََ�>* َوِإَذا َم�1ُB اkَ�ْْ�ُ� َمُ.�&ً� * ِإَذا َم�1ُB ا�
  )23-19: س�رة ا�(�Nرج اYی) (

�(��! ��ٍج م	 ا�>�D وا�-fع، "aذا أردت أن *�@� إ�E اwf@ A وج<، "�س/��م ح�ج) ا���dن ا  

ح�ج/# إ�E ا����ی)، ح�ج/# إ�E ا;م	، ح�ج/# إ�E ا��%م)، ح�ج/# إ�E ا��2)، ح�ج/# إ�E ، ا;س�س�)

m !" (�5G< ا��ی	 ا�/�"��، ح�ج/# إ�E ا�/����، إذا ��V0w �# اYی�ت ا�/! *sآ� أن آ< ه?R ا��2ج�ت م

  "�E�@ >FG ه?ا ا��ی	، "�?�j م��N-) ا�(�ض�@�ت "! ا��@�ة إ�E اA أْمٌ� خ+�� ج�ًا 

ه�0ك م�ض�@�ت م��0ة، "(_ً% م��N-) م�ض�ع @/� ا��FN� "! زم��M �0 م��ن �#، أی	 ا��FN�؟ M وج�د   

 M ا�(�ض�@�ت R?<ة، "(�ض�@�ت آ�FَN/ب م��N� ه�0ك 	أ"�اد، و�� ��FN� Kح� ،�Oخs* Mم وO�G*

ا��%ة داخ< ا��FN)، م	 ی�/+�D ا��ص�ل إ�E ا��اخ< اYن؟ اذه1ْ وحwt أو ا@/(�، أی�(| �j أن *�خ< 

 o)* م�ض�@�ت 	�2 @Fا@�) ا���دق ه� ا�?ي ی�ا� 	�0، ��N$وا 	ة @��N� م�ض�@�ت R?<" ؟(FNا��

إن : " $���>K، ">?ا آ%ٌم ج��< ��Uف ا�1�G، یD5 ی�E�@ R ج�ح ا��0س، یD5 أص��E�@ #N أو*�ر

 �<��F$وإ �<*�<� >F$ 	ه� م�*b" ،وإد��رًا Mً�F$ب �>�ًة وإ��G�� "  

ا���dن $� یfور م�ی�5ً، ه?ا ا�(�ی� م�ه�، وی��د ی>�j، آ�# Sذان ص���)، وا���dن ح�0(�   

N)/اس ،!Uی� #�N-* ذان ص���)، "\>�*# ��\��ءS #���" (F��)� ّ�ض �(\��)، أوN/ی)یYا R?ه Eا إ�� :  

َوaُ�ِ�gَ اْ�ُ	ْ�ِمِ.�َ�  Fِإْن َ�ُ��َ�� ِإَ�% ا��Jُ )ْyَgَ  ْ0َ�َ 1ِBُ��ُ�ُ�َ	� َوِإْن َ��Wََهَ�ا َ&Rِ�َ 1ِ�ْ�َنB ا��1َB ُهَ� َمYُ��َ�ْ َوِ�ْ�ِ�یُ#

<�ٌ��ِ�َ Gَ�َِذ  َ*ْ�َ �ُ�َbِ��َ	َ�َْوا  
  ) 4: س�رة ا�/�2یK اYی) ( 

  Gء ا��Uوج< أي @%م) إص wf@ Aا Eإ� jF�$ ء�Uد��< إص j/��* ،1 ا����ك�.  
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  :ا�8: وا�  

;ن ، م�/�2<" م� اخ/��V د@�*�ن إM آ��V إح�اه(� ض%�) : " ی�Gل، و�NF� ��u ه?ا اdم�م ا�-��<  

 �<5N� E�@ �<ت آ��)�G/�)ا� R?ه �F+0* أن 	م w�� M K�G/خ� م� lأح���5 أ� ��" K�G/ا��2 }�ی� م�

�ً5N�>���، وا��واح Kٌ�G/خٌ� م� Mی(� إ M 	�/+G� 	�� ، :  

Bgَق ِ�ُ�ْ� َ&ْ� َس1ِ�ِ��ِ َذِ�ُ�ْ� َوB�[َ�َ�َ #َ�ُN�ا ا��*ُ�ِB���ُآْ� ِ�F �ْ�ُB�*َ�َ 1َِوَأنB َهEَا gَِ�اِ+� ُمْ��0ِ�َ	ً� َ���Yُ�*ُ�ِB َوَ�� َ

���0ُBَن>َ  
  ) 153: س�رة ا;��Nم اYی) ( 

  : $�ل *E��N، "/��ق ��K @	 س��F#، آ�() ا��F< ص�U) ج(F�� ،D<و�NF/* Mا ا  

�Bjیَ� َآَ]ُ�وا َأْوِ�َ��ُؤُهُ� ا�EِBِر َوا��N.ِت ِإَ�% ا��	َ�ُNWِمَ� ا� �ْ�ُ�ُ�ِkَْمُ.�ا ُیsَ �َیEِBا� N��ِ1ُ َوBا��F �ْ�ُ/َ��ُ�ِkُْت ُی�|ُ

�8َgَْأ Gَoِ�َِت ُأو�	َ�ُNWِر ِإَ�% ا��N.ِر ُهْ� ِ��َ�� �2َِ�ُ وَن>ِمَ� ا��B.ُب ا�  
  )257: س�رة ا��GFة اYی) ( 

  : وا����< ، آ�() ا��0ر م��د، ا��2 واح�، ا��u(�ت ص�U) ج(D، ی��ج>K م	 ا��u(�ت إ�E ا��0ر  

�rَْ�ُ��َن>ُ %B/Lَ�َ َ��ُلB$ا� �Bِإ� D:8َ�َْذا َ�ْ*َ  ا�	َ�َ N:8َ�ْا �ُ�ُN�1ُ َرBا�� �ُ�ُ�ِEَ�َ F  
  )32: س�رة ی��o اYی)  (

، وM ی/w�0ع، ا��2 م�ح�، ا��F}< مw�0ع، ا��2 واح� "! ا�K��N آ�#، ;ن اA ه� ا�M �2��" ،�2 ی/N�د  

  " .م� اخ/��V د@�*�ن إM آ��V إح�اه(� ض%�) : " �>?ا

  :م� أ�Jا�1 أی$ً� 

ه?ا یE�@ �F+0 $�ل ��N ، "م0# إذا ِهVَFْ أم�ًا "a" ،#�" DGن ��ة *�$�O# أ@Ku م(� *��ف : " $�ل  

، إذا آ�ن ا���dن خ�pً�� م	 �!ء، ">?ا ا���ُف ی�مa" ،R�Oذا "*�$D ا�(��F) م��Fٌ) أآ�F م0>� : " ا��2(�ء

ا$/2(# ا�/>E ا;م�، ">?ا ا���ف ا�\�ی� ه� ح-�ب ��	 ا�FN� ور�#، آ< �!ء *��"# اس/N	 ��A وا$/2(# 

  .ا$/�2مً� 

أخ+� �!ء ی��1 ا���dن أن : أ�� أ$�ل ��K، "ج�R اYراء @�ف م��ن ا��+b م	 اس/FG< و: " و$�ل  

یfNل ���# @	 ا�(-/(a" ،Dذا @fل ���# @	 ا�(-/(E0� D أوه�مً� وأوه�مً�، "��(� وسDw ا���dن دا�pة 

 j� ی�� م_ً%، $�ل�* (م�آ�0 R�0@ ��ًر إ�����* ،#N$وم� #)-آ�(� @�ف ح #*M��*م�آ�0): ا Ku@أ R?ه 

ه?ا ی���# أن ی�خ< إ�E مN(< أح�ث "��Nف ح-�S K/#، آ�(� )  49( "! ا�K��N، وه! م�آ�0ـ) م�دی< 

وسD ا*��M*# وا}%@# وم�N"/#، ی�Nف ح-(# ا�G�G2!، وا���dن M ی�$E إM إذا ا�+�� م	 ح-(# 

 !G�G2ا�.  




 	��ة آ��ب 251��ا� ���ء ا��ا��ی� ������ ا��آ��ر ���� رات� ا���  

 

ن ی+�1 م���G) مD ����) آ�ن ا���dن یG�م "! اdذا@) ��امt أد��) و�GX"�)، أس�س ه?R ا��Fامt أ  

م�م�$) أد��) أو @�(�)، "��ن مG�Oم ه?R ا��Fامt یl�N أ�>�ًا }�ی�ً) @�E $�اءة إ�/�ج ه?R ا;دی1، 

وآ�ن ی�Gأ آ<w م� $�< @0#، ورأي ا��wG0د "�# ح/E ی�F| $�یFً� م	 ، و@�E م�N") ا�(�خ? وا�(_��1

ا �>?ا ا���dن ا����F ی��U "! ه?ا ا���Gء، "�(� @�*1 م�/�ى ا��0$�، ی�/G! �# وی��b# أس�zً) آ_��ة، "aذ

#�Nل، "�(� ی��$ : !G�G2ا� K<)-ح Eا��0س إ� �N� ��@إ�0! أح1 أن أ.  

أح���ً� ��N ا��0س ی(�j $�رة @�E أن یF�و �Kٍ-2 أآ�F م	 ح-(# ا����d�" ،!G�G2ن إذا أراد أن ی/G�wم   

 ،!G�G2ح-(# ا� ("�Nم E�@ #م�G* !0Fی-1 أن ی 	����)ء ا��)�Nِر ا��Fن آ�(� $�أ سَ�� آ���dوا

!N"�\ا� ���ل س��Gی ،#O�$1 رF��5/# س� Rر�N���5/#، و� �N� 	م���Nآ�(� ازددت @�(ً� ازددت : " ا�

 !�<-� �ً)�@. "  

ا���dن آ�(� ا}�E�@ D أ�+�ل "! ه?ا ا��ی	، وآ�(� $�أ س�� ا��N(�ء ا�(����	 ا��Nم��	 @�ف ح-(#،   

*K��5 ا�\���)، "�?�j آ%م اdم�م @�! راf : Dpل ���# @	 آ< م	 ح��# ی��F# داء اس(#أم� إذا @

وا�F0! @��# ا��%ة وا��%م �# م�$M l أ�DF ، "م	 اس/FG< وج�R اYراء @�ف م��ن ا��+b : " ج�ًا

 ،Rو*��ار R*�داد 	م  

��ءك ی� رس�ل ا
، أهEا ا�: �	� ا���8ب �� ا�	.Eر سL� 1�Lدٍب ��، �Jل"  mٌJ1 م�� �.�e/ يEا� mJ�	

إًذا ��' �	�� ،mJ�1�L ا�.�� &� : ����أي وا�	`�رة، �Jل �1: ������، أم ����أي وا�	`�رة؟ �Jل �1

 mJ�	ا ا�Eد إ�% ه�.Hم� ا�.�� أن ی.�0# ا�L� ،1��& 1B� � zٍم.�س mٍJم� . "  
)�X;ورد "! ا(  

  !*bی 	وًة ��< م�ا���م< ����ن $ l$�)ه?ا ا� l$ء وا;م�اء  و�)�Nا� 	م R�N�.  

إذا ��a� �ٌ�� j2خ%ص، إی�ك أن *�/�Fـ� @�E ���2/ـ#، �< أصHِ إ��#، ه?ا ا�?ي یj2�0 ه�   

م� أه�ى إ�! أحٌ� ه�یً) أX(	 ِم	 : " ی�Gل، ا�?ي ی�"jN، وه?ا ا�?ي ی(�حj ه� ا�?ي یNG�ك، وس���� @(�

�ی	، ا�(-�م�) س>�) وا�(�ی| س><، وا���dن ا�?ي ا���dن س>< أن ی-�م< اYخ، "أْن ی>�َي إ�ّ! @���! 

  .ی(�ح ی�*�ح م	 ا�Nّ!، ��	 اdخ%ص یG/5! أن *�0|، وأن *�Uر @�E ه?ا ا��ی	 

 z/Eا� ��J�&:  

س�2Fن اA م�ض اdی�ز ا�?ي ح��w ا��N(�ء، وا�?ي دم�w ، "*�ك ا�?�1 أه�ن م	 }�1 ا�(��N) : " و$�ل  

�أ م��G) واح�ة "! ا�K��N آ�# @	 د@�ٍة إ�E ا��N)، ;�>� س�F< ا��$�ی) ا��ح��ة ا�K�ّ�N ا�2�ی�، *(V�0 أن أ$

*�ك : " م	 ه?ا ا�(�ض، وم� أآ_� ا��@�ات إ�E ا��2F @	 م�< م�5د �>?ا ا�(�ض م	 ��� "�p�ة

 (��N)}�1 ا� 	ا�?�1 أه�ن م."  
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"(�ذا ��N<؟ ��ل أْن �(D0 ه?R  م_ً% م�ی0) *\�ب م��هً� $?رة، "\V "�>� ا;وج�ع، وا����ء، وا;م�اض،  

ا�(��R ا�(��X) اس/G�م�0 ا;}�Fء، وا�(�/\���ت، وأص�2ب اMخ/��ص�ت، وا�(����، ه?ا "Nْ< أه< 

  : ا�->��)، ��	w ا;و�E أن *�$l ه?R ا�(��R ا�(��X)، وی0/>! آ<� �!ء، ه?ا مE0N $�ل اwf@ A وج<

N َن ا8َ�َْ��َة ا��N�8ِ�َ�ْیَ� َیEِBا�F َضَ��ٍل ��ِ Gَoِ�َُأو �ً��َ&ِ ��َ/َ�yُ�ْ1ِ َوَیBوَن َ&ْ� َسِ��ِ# ا��N rُا2ِ�َ�َْ�ِة َوَی %�َ&َ ��َ/ْ

< ٍ�*ِ�َ  
  ) 3: س�رة إ��اه�K اYی) ( 

  Aا >�Fس 	ون @�ی� K<أ� K<�b� 	ا����ر م ،Dم�� Dوج< ج�م wf@ �0ر� lُج�، ، وص�@ِ �<��UFوی

  .وا;م�ر داp(ً� م�Nج) 

�( ��� %:  

ا���dن ا�M K��2 ی0ِ>! د@�*# ���()، ه�0ك آ�(�ت G* M�م وM ، "وآK م	 أآ�ٍ) مVN0 أآ%ت : " و$�ل  

 Aا E@�ة إ��ا��2() أن *�/(� ا� ،�<� (���X M (ً)ل آ��G* ا��2() أن 	م o�� ،�<�)آb� خ� *0>! د@�ةs*

��G�ر ا�(�0س1 ��\�� ا�(�0س1 ه?wf@ R وج<، ا��2() أن *�Gل $�Mً م�0سFً� "! ا��$V ا�(�0س1، �

  : $�ل *E��N، ح�()

َ̀�ُء َوَمْ� ُیْ�َت ا8ِ�ْْ�َ	َ� 0َ�َْ  ُأوِ�َ� 2َْ��ًا َآِ[��ًا َوَم� َیBEآBُ� ِإ��B ُأوُ�� اْ�   Lَْ�َ��ِب>Fُیْ�ِ�� ا8ِ�ْْ�َ	َ� َمْ� َی
  )269: س�رة ا��GFة اYی) ( 

، ا���dن ح�M #��� #F-N* �)0 یfداد M @�(ً� وM $��ً�، أم� "اd@-�ب ی(D0 اMزدی�د : " وه?ا آ%ٌم }�1  

ا�/b� V�Gر��N	 ص���2ً� م� : " إذا ا*>K ���# یfداد @�(ً� و$��ً�، وا�uْ� إ�E ه?ا ا�/��N! ا�-��< ا�?ي $�ل

 �ًG"�0م #��� 	uوه� ی Mإ �واحٌ K<0م . "  

  :م� �2ب م� اس�`�ر 

و��ورهK : م	 ا�?ي $�< �# ، "�ور ا��ج�ل ��رآ>� "! @��G>� م	 اس/F� ��أی# ه�j، وم	 �: " و$�ل  

E��N* ا;م�؟ $�ل !" :  

�ُ.ْ&َ Oُ&ْ��َ Gَ�ِ�ْ�َ �ْا ِم�N$[َ/ْ��َ zِ�ْ0َ�ْا �َ��ِ|َ �ًWّ�َ )َ.ْ1ِ ِ�ْ.َ( َ�ُ�ْ� َوَ�ْ� ُآBٍ� ِمَ� ا��	َرْ�َ �	َ�ِ�َF �ْ�ُ�َ �ْ[ِyْ�ََواْس �ْ

  Rَِذا َ&eَْمَ( َ�َ�َ�آBْ# َ&َ�% ا��1ِB ِإنB ا��1َB ُیNz8ِ اْ�ُ	َ�َ�آDِ��َ�>َوَ)�ِوْرُهْ� ِ�� اLَ�ْْمِ� َ�
  )159: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

م	 ه�؟ ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ه� $() ا�K�N، و$() ا��2()، و$() اM*��ل ��wf@ A وج<، @�(#   

  : ومD ذ�j $�ل �#، م	 اM A ی0+� @	 ا�>�ى
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  ِوْرُهْ� ِ�� اLَ�ْْمِ�>Fَوَ)�
  ) 159: س�رة Sل @(�ان اYی) ( 

م	 اس/F� ��أی# ه�j وم	 ��ور " م	 أ�V إًذا؟ إذا آ�ن ه?ا ا;م� م�ج>ً� ��F0! @��# ا��%ة وا��%م،   

 �<��G@ !" �<ق ��ب أي "ا��ج�ل ��رآ�+* jم���a� 	�� ،H�F)� M1 إ�F{ �0@ >خ�أن * 	�)/* M ،

خ%ص# وأن *��b# وا�-�اب ��ون م�G" ،>��G ا��ی	 مF?ول �% X(	، ا��ی	 وح�R "! إ���ن *_� ��N(# وإ

آ< ا��@�ة إ�E اwf@ A وج< *��F�-�" K<�bن، "V�b م�ذا ی(jN0 ِم	 أن *�/��N ، "! ا���Fت، ا�(��ج�

%م، @�Gل ا��ج�ل، وأن *�/��N خK<*�F ا�+�ی�)، ومK</"�N ��/�ب اA وس0) رس��# @��# ا��%ة وا��

  .ومb� K</"�Nح��م ا��G#؟ 

  :اmjJ ا�س�ءة ������ن 

م�ة @��# ا��%ة ، "واردد ���N�d�� Rم @��# ، @�*1 أخ�ك ��dح��ن إ��#: " وی�Gل ه?ا اdم�م ا�-��<  

  : $�ل، وا��%م

  .م� یmj0 ���ن هEا؟ 
)�X;ورد "! ا(  

�E م�G، وصS !ٌ��2خ� "ِ>D+$ K ����# إ���ن *+�ول @�E ا�F0!، صK<" !ٌ��2 أن $+D ا����ن ی2/�ج إ  

 #F�$ j�)* ،Vیً) ی���م �# هO�$ ج�ر ��ی�، ه?ا ا�-�ر ا�\�ی� j� ی��ن �إ��#، و"! أی�م�0 $ 	أن *�2

�>?R ا�>�ی)، وس�p< اdآ�ام أس�ع وأ�-D م	 وس�p< ا�l0N وا�/>�ی�، آ	 م0�2ً�، أ�� ا��0س ��ًا ی��	 

  : واA س��2F# و*E��N ی�Gل، "واردد ���N�d�� Rم @��# ، �ن إ��#@�*1 أخ�ك ��dح�: " ��dح��ن إ��#

* َآ1ُB/Lَ َوِ��� َ�ِ	�ٌ�  Fَوَ�� َ�ْ�َ�ِ�ي ا8َ�َْ�َ.ُ� َوَ�� ا��oَD�Bُ� اْدB���ِ mْ�َِ�� ِهَ� َأْ�َ�ُ� Rِ�ََذا ا�EِBي َ�ْ�َ.Gَ َوَ�ْ�َ.1ُ َ&َ اَوٌة

�َgَ �َیEِBا� �Bَه� ِإ��B0�ََوَم� ُی<�ٍ�Wِ&َ ���َ ُذو �Bَه� ِإ��B0�َُ�وا َوَم� ُی  
  )35-34: س�رة "��V اYی) ( 

 ��rJ �	*ن ا�R� ا|�.� ا�]�ص:  

��< مFGٍ< إد��ر، وم� أد�� : " ا��uوا إ�E ه?R ا���() ا�/! *��ُ� ُم5ّ! ا�fم	، وإْن مE5 "�	 ی�Nد، $�ل  

/�ء وی(5! ا�\/�ء، وآbن ا�\/�ء �K ی�	، *�/V�b" >FG أح���ً� *�/FGـ< ا�\/�ء، "�b*! ا�\، "آbن �K ی�	 

رم�5ن، "�b*! رم�5ن، وی(5! رم�5ن، وآbن رم�5ن �K ی�	، *�/FG< ا��N� b�"*! ا��N�، وی(5! 

 ،	�* K� واجfن ه(�م ا�bوج#، وآf*و ،j0ا� �F��" ،j0ا� �Fأن ی� �u/0* ،	ی� K� ��Nن ا�bوآ ،��Nا�

  : @wf وج< $�لوه�?ا ا�fم	 ی(5! س�یj�?�" ،�ًN ر��0 
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Bا�� Bِإن �ً*�	ِ�َ 1ُBِت ِ�ُ�ُ� ا��Lْا َی�/ُ��ُ�1َ َ&َ�% ُآ#D َ)ْ�ٍء Fَوِ�ُ�#� ِوْ�َ�ٌ� ُهَ� ُم�D��ََ�� َ��ْس�0ُ�ِ�َا اkَ�ْْ�َ�اِت َأْیَ� َم� َ

  Jَِ یٌ�>
  ) 148: س�رة ا��GFة اYی) ( 

وإن ا���� ��K ���یD، وM �� م	 و$Vٍ  أي أ�/K "! زم	 ه��)، أ�/K "! زم	 م2�ود،: مE0N "�س/�GFا  

K���)@أ K/�*و Kج���S !</0*و ،K�����* !</0وی ،Kی0/>! "�# اخ/��رآ ،E��N* ل�$ :  

Bا�� Bِإن �ً*�	ِ�َ 1ُBِت ِ�ُ�ُ� ا��Lْا َی�/ُ��ُ�َ)ْ�ٍء 1َ َ&َ�% ُآ#F Dَوِ�ُ�#� ِوْ�َ�ٌ� ُهَ� ُم�D��ََ�� َ��ْس�0ُ�ِ�َا اkَ�ْْ�َ�اِت َأْیَ� َم� َ

  Jَِ یٌ�>
  ) 148: س�رة ا��GFة اYی) ( 

   �<� K/�� أن Aم�م ا�-��< أرج� اdا ا?<� (ٌNم�� (ٌNه�0ك وص�ٌ) ج�م Aدم إن ��ء ا�Gرس ا��و"! ا�

  .دروس اdم�م س���� @�ٍ! آ�م اA وج># 

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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 4- م	 أ$�ا�# وح�(# ) : 8-8(ا��رس  -�! �	 أ�! }��1 س���� @ -س��ة ا�����ء ا����ی	  - ا����ة 

  13-12- 1993: ����5) ا��آ/�ر م2(� را*1 ا�����0! �/�ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  م� ه� ا�.]�ق ؟

مD ا��رس ا�_�م	 م	 س��ة س���� @�! �	 أ�! }��1، و$� و@���آK أن ��Gأ @����N� K ، أی>� ا;خ�ة  

�م ا�-��<، وآ�b# یD5 ی�R "�>� رض! اE�@ #0@ A ج�اح ا�(��(�	 "! ا�\�ح م	 م�ا@� ه?ا اdم

 Kخ��هb* ر��@.  

"FG< أن ��Gأ ه?R ا�M (u@�) �� م	 مG�مٍ) $���ة، وه! أن اdس%م "! أول �\b*# م� @�ف ا���0ق،   

وا�+��� VG	 �N� أن ج�ء ��� اA وا��/| ودخ< ا��0س "! دی	 اA أ"�اج� واس//1 ا;م� ��(��(�	، 

ا�-��ش *�/| م\�رق ا;رض وم�Uر�>�، و*(�	 اdی(�ن، @0�m ?ٍp>� م� ی�(E �����0ق، }m �ًNF>� ;ن 

  .ا��Gة ا����Fة ��� ا�(��(�	 

وا���0ق ح��) ���V إی(��ً� و���V آ�ـ�ًا، �mه�R �!ء، و��}0# �!ء، أ"��رR "! واٍد، وس��آ# "! واد،   

" ،�<zخ�*# ی�جSو ،�<�OFس��آً� ��� ح�ج�*# ی� jإس%م!، وس� Dٍ)/-م !" b\� يء?Fن ا����dا ا?<

  ".M *�	 ِم(w	 ی�ج� اYخ�ة ���U @(< : " إس%م!، ه� ا�?ي ی��# ه?ا اdم�م ا�-��<

  :هEا ه� س�z ض��ع ا�	��	�� 

  K�� خ< "! : أ$�ل�ی ����أو اخ/�ر @(�#، أو *�2ك ح�آً) "! ا� ،#�FG/�)� �+إ���ً�� إذا خ �-* �$

����*# ا;���ء ا;س�س�)، م_ً% �� أ�# أراد یsسoO م\�وً@�، ی��� أّوMً "�(� �� أن X(w) م\�وً@� Sخ� ح

 �Nُی K�" ،Vْ5ا��� (�pة ا�\�ا�Gاس/�اده�، وی��� �� أن ا� D0ِا�(�دة ا;و��) ُم R?ی��� �� أن ه KX ،��ً"�0م

  .\�وً@� ُی�ِخ< ا�����2ِت ا�b� (َN$�/)آ(�>� ا�(�ا}ُ	 ی/(�	 م	 ��اء ه?R ا���N)، "����dن إذا أسo م

ا�\!ء ا�N-�ـ1 أن ا��0َس ح�0(� ی/w�2آ�ن، "���U"< مM K<0 ی�خ< ح��ب اYخ�ة "! *�+�+# إ}%$ً�،   

 R?<� #/Gأ�� Kَأخ?*#؟ و� lاٍل ح�َل ه?ا ا�(�ل، آ�sأّي س Mوج<، و wf@ Aي ا�ی 	�� (ٌ�$ا�� Mت، و�)ا� M

(�أة �G�{ Kَ/>�؟ ه?R ا���N) �N� Kَ/>�، و�K *?آ� @�F>�؟ ">?ا ا�0(�ذج ا�?ي ی�خ< "! ا�+�یG)؟ ه?R ا�

M *�	 ِم(w	 ی�ج� اYخ�ة ���U : " $�ل "�# اdم�م @�E آ�م اA وج>#، ح����*# آ< �!ء إM اYخ�ة

 >)@. "  
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آ�ن "! @G� $�ان م_ً%، ��	 ه?ا ا���dن ���?ات ا�?ي �K ی�خ< "! ح����*# م�ض�ع اYخ�ة إ}%ً$�، ��   

�� آ�ن "! م-�K�@ o، �� آ�ن "! م�0سF) دی�0)، وا��+�1 أو ا��ا@! د@� ا��>K ارز$�0 ا�-0)، ی�Gل 

D�*ٍت م���� 	م�S ل�Gم�ذا؟ ه?ا ا�?ي ی E�@ 	م�S ،	م�S ، ،خ�ة¡� ENی� #wأ� �ُF0س��آ# م� ی !" oو��

  .س1wF ض��ع ا�(��(�	 ه?ا ا���dن، وه?ا ا�0(�ذج، وه?ا ا�(��K ه� ا�?ي 

   �F$ ،�0�0، أ@(���0، @%$�*�0، أ"�اح*��� Ku/0آ< ح��*�0، ی Ku/0س%م م0>ً-� آ�مً%، یd0(� أْن ی��ن ا�F"

أم�ا��0 وإ���$>�، وآ< �\�}�*�0، و��	 أن ی��ن اdس%م $� *��G، و*��G، و*��G ، وا��(k، "��ر 

��ة "! واٍد Sخ�، ه?ا ا�?ي ی�0N# اdم�م @�! آ�م اA ص�مً� وص%ًة وح-ً� وزآ�ًة، ه� "! واد وا�2

  " M *�	 م(w	 ی�ج� اYخ�ة ���U @(<، وی�جO! ا�/��) �+�ل ا;م< : " وج>#

 Oی��ا�� ��yر مEا�:  

  j� ل�Gب: "�< إ���ن ی�/* j*ح�� 	وج و*(< مf/*و �F�* م��ب @0�� Vه?ا ا�?ي ی�ّج! ا�/��) ، أ�

Uه�0ك م oف ا��2ادث�+�ل ا;م<، أ��MS ه�0ك o؟ أ������درة ��� ، >F/Gٌب ی(�ت، إ���ن "! م�� �<�"

 D��\* !" �0دون س��� إ�?ار؟ "����م آ 	م ����در ا��Uی 	ه�0ك م oح��*# ی��ب �(�ض @�5ل؟ أ��

V�� !" 	ق، إ���ن ی���ی� M ء!� Aو��ف ، ج�0زة، وا ،(z"ا�ُف ا��Uا���ی� وا���اش، وا� �K5ی

?ا *�آ#، وح��ْت �# ح��ٌة، ووضD "�>�، وأه�َ< ا�/�اُب @��#، ه?R حo�� ،�p�G ِم	 آ%م ا�+�Nم، آ< ه

وی�جO! : " أ�ّ� وا$�N) م	 ه?ا ا��%م، آ��0 م����� إ�E ه?R ا���2ة، م�ذا "! ه?R ا���2ة؟ ه?ا ا��%م

  " .ا�/��) �+�ل ا;م< 

  V�$ ا�(�ت، إذا (F2أس�ء ص �G" #أج� 	ًا م�� �@ّ 	َم j�?� :آ?ا وآ?ا >N"bًا س�ًا ، ��أن � V)إذا *�ه

  . *(��#، ه?ا ا�/�هK ه� @�	 ا�->< 

 #�J ن م��	��	ی*���� ا� �� ��rk(:  

M *�	 مّ(	 ی�ج� اYخ�ة ���U @(<، وی�ّج! ا�/��) �+�ل ا;م<، ی�Gل "! ا����� ��Gل : " $�ل  

 	�Fا��ا� >)N� �<�" >)N، وی	ی�اهfم، "ا�����Mزدواج�)، أخ+� �!ء ه?ا اMا R?ه R?ا�(��")، ه R?ه ،

وآbن ه?ا ا���dن مN# ا����م ����)، �# ����/�ن إذا *���G� K��* Kل ا�fاه�ی	، وإذا @(< @(< 

 R?ا����ك، ه 	ا���� و�� 	ة ����Fا�(��") ا�� R?ن، ه���dا !" (�p�0_ا� (���\ا� R?<" ،	�Fا��ا� >)N�

  .س() @��ر *���l ا�(��(�	 
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��  :ف ا�� sدم إ< ا���اب < ی	� 

ی�Gل "! ا����� ��Gل ا�fاه�ی	، ویN� �<�" >)N(< ا��ا��F	، إْن أ@+! مK� �<0 ی\DF، وإن ُمD0ِ : " $�ل  

 D0Gی K� �<0، "م 	اْ�ِ 	ِNَ" ،(G�G2ا� R?ل ه�Gا��%ة وا��%م ی #��@ !F0أن ا� Dم ،DF\ی M !+@أ �)<م

  : س�Kw$�ل رس�ل اA ص�E اA @��# و، َ@�wFٍس

َْ̀�َ*�ِن َ+�zُ�ِ ِ&ْ�ٍ� َوَ+�zُ�ِ ُدْ/َ�� "    " . َمْ.ُ��َم�ِن < َی
  )أخ�ج# ا��ارم! "! س00# @	 ا�	 @�Fس (

"aذا آ�ن ه�0ك �>K "�ج�N# "! }�1 ا�K�N، اج�N# "! }�1 اYخ�ة، إذا آ�ن ه�0ك �>K *���� مD أه<   

  : اdی(�ن، ا�/o"�0 م+��ب، اwf@ A وج< ی�Gل

  1ُ ِمْ�Gٌ َوِ�� َذGَ�ِ َ�ْ�َ�َ�َ.�َ�ِ' اْ�ُ	َ�َ.�ِ�ُ��َن>2ِFَ��ُم
  ) 26:س�رة ا�(+���	 اYی) ( 

ا���dن م	 }N�F/# ا���Uة، وا�G�G2) ه?R ا�+N�F) �(��2/#، ه?R ا�+N�F) *�@�R إ�E أن ی���� أخ�ا�#،   

Yخ�ة، "! م�N"/#، "! ��ّ	 ا�(\��) م� م�ض�ع ا���Fق؟ اwf@ A وج< ی�u/0 م�0 أْن �/���� "! أم� ا

 Kره�ا� D)، "! ج����ن ا��0س ی/�0"��ن "! ا�Yا����|، ا >)Nم) ا����، "! ا��خ !" ،K�N1 ا��{

  : وا��ی�0ر، واA س��2F# و*E��N ی�Gل

ََ̀�ُ�ْ� ِ�� ا8َ�َْ��ِة ا� Nْ/َ�� َوَرَ� ْ*َ.� َ�ْ*َ$ُ�ْ� َ�ْ�َق َ�ْ*ٍ� Fَأُهْ� َی0ِْ�ُ	�َن َرْ�َ	َ� َر�Jَ �ُ8ْ/َ GَDَ�ْ	َ.� َ�ْ�َ.ُ�ْ� َمِ*�

  َدَرَ��ٍت EَkِB��َ�ِ َ�ْ*ُ$ُ�ْ� َ�ْ*$ً� ُسkِْ�ّیً� َوَرْ�َ	ُ� َر�GَD 2َْ�ٌ� ِم	�B َیHَْ	ُ*�َن>
  )32: س�رة ا�fخ�ف اYی) ( 

  wf@ Aا E�@ م�م(��0)، و$ِ 	م(��0)، �� *�ك م%ی� 	م%ی� �ی�ی >� ،(��sف م��b� !�/ن ی����dا �Nُی K� 

  .وج< ص�� ا���ی	 م	 ا�N(< ا����|، إ�# ِم	 أخ�� ا��0س 

 #�	Hا ه� ا�.��ان ا�Eه:  

إن أ@+! مK� �<0 ی\DF، وإن مD0 مK� �<0 یD0G، یf-N @	 ��� م� أو*!، ویU/F! ا�fی�دة "�(� : " $�ل  

 !G�" ،�<ا�\�� أس�س ()N� ،	مs)ا� �<� D/)/ا�/! ی KN0ا� Ku@أ 	ا�\�� ِم ()N� أّن (G�G2ا�  (��Uا� ،(uGا��

R�0@ !/ا� KN0�� ()p�$ Dن أح���ً� �� وض���d�" ،1 ا����F�* ، ،ء!� 	)Xأ R?ه ،(ص2 R�0@ ؟R�0@ ذا�)"

@0�l�u� Vٌ�� R، و��0@ o�R أّی) م\��) "! ا�V�F، زوج) م�/�G() مsم0)، أوMد أ��ار، ه?R أآ�X �Fوة، 

َم	 ا�(�j؟ ">?ا : داp(ً� @	 مj�ِ سbل وزی�R �# سF�{ (ٌN))، �Xوة ج�ی�ة، @0�R $�ت ی�م#، آV0 أذآ�

j�ِ)ل ه?ا ا��Gوی ،#��� j�ِ)ه� ا� >pل �#: ا��زی� ُأحِ�ج، ا����G" ،V��" ؟j�ِ)ا� 	ل �#: َم�G" ،1أج :
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j�)ل ه?ا ا��G" ،j�)ا� Vوی#: أ�sی Vٌ�� #� ،�0"�Nی Mو #"�N� M >ٌرج j�)ا� ،M ،#وزوجٌ) *�ض� ،

  .>��� "! إح�اج#، وإن @�"�0 ج>� "! اس/�ض��0p ورزٌق ی���#، إن @�"R�0 ج

"0�2(� ی/(/D ا���dن ��GN�ة س��() @	 اdی(�ن ��A، و����ة ص2�2) @	 ا���ن، "G� ج(D ���0# ا����   

�FNا� 	و ا��%ح، م�ذا $�ل }�") �:  

  � &.� أ��دره� �	� م��( ی ي   �Rن آ.َ( < ���m�j د�m م.��� 

ه�! م	 "���) أس�س>� أن ا����� م	 أج< ا�(/N)، وأ$�ال ا��0س اYن، ی���Gن ی0+�� ه?ا ا�\�@� ا�-�  

وخ? مE�@ �<0 $�ر اس/+�@/j، م� ه?R ا�����)؟ ه?R ، أ�V اYن "! @j*��2� D/)/" j��F� f: �>?ا ا��Gل

ن "���) ا�\�+�ن، ه?R "���) ا�->%ء، "aذا آ�ن �����ن "���) ص0@ ،(2�2�R رؤی) صG�G2� (2�2) ا���

وا���2ة وا���dن، و@0�R م�u0م) $�Ku/0* K س��آ#، وم-(�@) أوام� و��اRٍ یb*(� �>� وی0/>! �>�، ">� 

" ، K�u@ ن���dف، وه?ا ا�ا ا�>?<� jف واض|، و�# }�ی� س���إًذا �# ه���b/دة وا��Nا�� K�ّس EG*ار �G.  

  : ��ن ��Fً� م��ً� أم �F@ �ً�F�ًا؟ $�لأ*12 أن *: أن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م �(� سz<، أی>� ا;خ�ة  

  ".أ��ع ی�مً� �Lذآ�Y، وأ)�m ی�مً� �Y��(L ، �# /��ً� &� ًا" 
)�X;ورد "! ا(  

یF�و أن ا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ح�0(� اخ/�ر أن ی��ن �F@ �ً�F�ًا م	 أج< أن ی�N(�0 أن ��G ا�(�اد   

 (ًFG@ 1Fی� M ،�ً$%{إ #� ()�$ M ،#� ()�$ M ��Fا�� j"�ه 	و�� j0�� �2ل*.  

  " .یf-N @	 ��� م� أو*!، ویU/F! ا�fی�دة "�(� �G! : " إًذا  

  :ا�.�� J وة �.� �� )�� ا�	.*� 

  #p�@ا���< آ�ن أول د 	م �G�/م� ی��ا��%ة وا��%م @0 #��@ !F0ا� :  

  " .ا�8	  
 ا�Eي ردB إ�� رو�� " 
 )�X;ورد "! ا(  

  : ا�N0() ا�_���)، م	 ��م>G� ،K� @�ج�>K ا�(�ت وهp�� K(�ن ��N ا��0س M ی�/��uGن  

  "و&���/� �� � /� " 

KX $�م ی(\!، وM م��وR �#، وMS Mم، ا��2اس ا��(�) ص2�2)، مD س%م) ا�1�G وا��p/�	، وا����/�	،   

  ، وا;م�Nء وا�5N%ت، وا;@��ب، ا���0Fی�س

 " Yآ�E� �� و&���/� �� � /� وأذن."  
  )ا;�X ورد "!( 
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  : ی�Gل، آ�ن إذا دخ< ��V ا��%ء  

 "1�BE� �.Jي أذاEا� 
�1، وأذهz &.� أذاY ، ا�8	  �J B�� %0�وأ. "  
)�X;ورد "! ا(  

ا�(>K أّن مN# م�/�ًح�، س�اء آ�ن ا�V�F ص�Uً�ا أو آ�Fً�ا، @��ً�� أو م�5ً��0، : وأ$�ل ه?ا ا��%م آ_��ًا  

دخ< إ�E ا�V�F "�ج� زوج) $� }V�F، و�# أوMد، ی(�sون ه?ا ، # مbوىم�/bجً�ا أو م�ً��، آ�# سّ��ن، �

  .ا�V�F أ��ً� وم�حً�، ه?R ه! ا���2ة 

وح�0(� ی/-�ه< ا���dن ه?R ا�KN0 ا;س�س�)، وی@ �2F	 �KN م/�") ��R��� o"�0، و��u>� أم�م ا��0س   

!G\وی !َGِ�َ ،!G� وه� ��;س�س ،!G� ن���dا ا?<" ،K�" �<u)� ،م� أو*!، "  :$�ل ��� 	@ f-Nی

 !G� �)�" ی�دةfا� !U/Fوی. "  

 ��yا ه� ا�Eه:  

وا�F0! @��# ا��%ة وا��%م ، "أ��م ا��0س رج< دخ< ا��0س ��N(# ا�-0)، ودخ< ه� ��N(# ا��0ر: " $�ل  

lی� م���ل، �# ح�$ :  

 &�ة، ��L: ) ی ، رأوY أه# ا�.�ر وه� �� ا�.�ر ی�ون ر�ً� آ�ن �1 �N�Lٌ: ) ی  �� ا� /�� �� م�Hل ا�

م� ا�Eي ��ء �G إ�% ه.�؟ : /*�، ی�0ل �1: أأ/( ��ن؟ ی�0ل : �� ا�.�ر، وJ  ا/ �0( أم*�ؤY، ی�0ل �1

��1 : " ی�0لs.�� و	1، وأ/��آ� &� ا���s >*�وف و	م�آ� ���s ).آ" ، Y�.*م �	ا ا�8 ی9 ��Eوه.  
 )�X;ورد "! ا(  

  �ً)pدا K�� أ$�ل V0@(ٍ< ی: وآ 	0(ــ� أن م� م�F" ،Aا E@�ة إ��ا��+�رة آ�� 	ا�/��ه) و�� 	ب ��?�?/

ی��ن ه?ا ا��ا@�) ا�?ي أخ�� wf@ A وج<، و}�F أم� اwf@ A وج< "! أ@�E أ��اع ا�/��b، "�� أ�# آ�ن 

یE<0 وM ی0/>!، ویbم� �(� " ، ی�Gل آ%مً� M ی+�F<� ،#GF "! @�	 اwf@ A وج< إ�E ح��5 ا;وح�ل

 M Kه�وه� أح 	�F�?)ا� �UFوی ،K<�)@ >)Nی M، و	ی12 ا�����2 ،!*bی. "  

   |Fی� ��Gن ی���dم� ا�0@ (G�G2ح< وس�، وا� #�" o�� س%مdا wرس أن�ه?ا ا� 	�0�0 مNا�?ي ی 	20"

وضN# ص1N ج�ًا، M ه� مsم	 یX l+G(�ر إی(��#، وM ه� آ�"�، "�wf@ A وج< یN5# خ�رج ا��0Nی) 

،(�<�dه�  ا Mن، و�)یdر ا�)X l+G�" ءMsه 	ه� م M ،ة�م�ة واح #)�Gی KX ،آ(� ی\�ء ����ا� #�+N�"

أن أخ+� ، وا�G�G2) ه�0ك أ$�ال آ_��ة م\��>) ��2ل ا�(�0"� م0>�، م	 هMsء "�E+N ا����� آ(� ی�ی�

 >FG�" >ه� ج�ه M@�(#، و 	م ����" K��@ ه� M ،K��Nا� l�� K�Nٍء "! م5(�ِر ا�!� K�N/أن ی.  
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@�G�ة ج��ة، و}(�ح�ت : اdی(�ن ��o "�# وس�، ;ّ�# إذا ُوج� *���G أّدى ذ�j إ�E ح-�ب، "(_ً%  

 1َwF1 ا�2-�ب، وه?ا ا�2-�ب سFَwس َ���G/ا ا�?<" ،���G* #ی�� jآ< ذ� Dا��0ر، وم 	إی(���)، وخ�ف م

 (Fم ا����1 @F�� Mإ K�N}�1 ا� 	ِم >)إ���ن ی 	ِم o��" ،%ًم� ��F+/ا� !".  

إذا د@�ك ��� إ��N{ Eم، "�ضD ص�2ً�� وم%@� وح�ج�ت أخ�ى، و��	 �K ی�N{ D5ًم�، وی�Gل   

j� : ْن د@�ك م�ةa" ،م�N+ا� 	م �zً�� D5ی K�" د@�ك م�ة أخ�ى ،#Nم K��/* أْن V�ْ�َ2/اس V5<، وأ��*

�52* 	� (_��X ،، نS�Gأ ا��Gدة، ی��! وی��م وی�FN� م�Gن ی���dم� ا�0N"  A�� ی��ن �# ا*��ل Mو

��1F ذ�1 م	 ا�?��ب ">� "! ح-�ب، ه?ا ا�2-�ب ی��Oغ ه?R ا��FNدة م	 م0N" ،�<��)5�R ا��%ة 

ص�رت ج�"�ء، وا����م أج�ف، وا�t2 أج�ف، آ< ه?R ا��FNدات ا�/! آ�ن م	 ا�((�	 أن ی0>� �# 

  .(��>� إ�E اA، وأن *�$E �# إ�E اw�" R���G/F" ،Aغ ا��FNدة م	 م5

  :هEا ه� س� ا�س�م 

ه�0ك �G+) أرج� اA س��2F# و*E��N أن ی�"0G! آ! *��ن واض2ً) ��	 أی�ی�K، "�< واح� م��K ی(�#0   

 �F5وی ،(z)ا� !" (zم #���� �F5وی ،(z)ا� !" (zم K�G/وی� ،(z)ا� !" (zم Aا Dأْن ی-�ب ا���َ| م

 ،(z)ا� !" (zأذ�# م �F5وی ،(z)ا� !" (zـ) "! @�0# مzـ� إ���$# مF5وی ،(z)ا� !" (zدخ�# م �F5وی

 #F�G� Aا Eم���# أن ی/�ج# إ�a� ا��%ة 	و"! أي "�ٍض ِم ،Aا 	أ�# $�ی1 م �N\وی��!، ی ،(ـz)ا�

و���#، ��o ��ً}� أن ی�F!، ��ْ	 حG�Gً) �# *�ج�ٌ# إ�E اwf@ A وج< ، ;ن ا�+�ی� س���FG@ %� jت، 

  .@�E اA وج># أ���، �# دا�ٌ) 

و$� آV0 أض�ب م_ً%، إذا �K یN(< أ@(�Mً ص��2)، ��0# إذا اس/�Gم "�G، "�! ا�-�k ه�0ك ر*ـ1، ی�ج�   

��اء، $�p� "�$)، و@(��، و@�G�، ومG�م، وراp� و�1�G، وم%زم أول، وم%زم ��X!، وم��@�، ور1�$، 

م-0� �� أْن ی�خ< @�E و@�یl، وج0�ي م2/�ف، وج0�ي م-0�، وج0�ي ��، أ��o آ?�j؟ أیG�ر 

ا���اء م	 دون اس/z?ان؟ م�/�2<، ی2/�ج إ�E }�1، �< إ��F�{ Eت @	 }�ی� ا�/���<، وأ@/G� أ��1 

ا�u	 أ�# M ی�/+�D، ��	 ه?ا ا���اء �� آ�ن �# ا�	، وآ�ن ی�F| "! م��ن @(��، وأ��ف @�E ا��Uق، 

?G��0#، وأ�� EG�b" ،�ًم�)* (ح�Fا�� 	G/ی �Uا� �0-)وج�ء "! ا���م  ">?ا ا� ،�wG2م�ٍت م 	م م%Uه?ا ا�

*�5<، أی	 : "%ن، م�ذا ی�Gل �# ه?ا ا���اء؟ ی�Gل �#: ا�/��! إ�E ��") ه?ا ا���اء، و$�ل ���2ج1 $< �#

أصV2F ا��*1؟ أی	 ا��FGNت؟ أی	 ا�/���<؟ ا�/VU آ�>�، ;ن �# @(ً% ص���2ً، ه?ا ا��w�� >)N وج>#، 

  .�2م، أ@+�R $�ة ا��"�ع ، ه?ا م_< ���� ه?ا ا�N(< أ@+�R $�ة ا$/
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اس/E�@ KG أم�R، : د�E�@ �0w }�ی� اM*��ل ��V�$ ،A �# آ�(/�	: "(�ة آV0 "! س>�ة، $�ل �! أخ  

 �uوصّ< وا� lْ$ِو ،Rد�F@ م�واخ.  

م�ة ص��V ����2م ا��F0ي "! أول @(�ة أآ�م0! اA �>� وراء إم�م، أ�� أm	 �0m #ً� ح�0ً�، ص�*#   

	، ویF�و أن �# $�Fً� م�ص�wf@ A�� Mً وج<، واA أی>� ا;خ�ة، $�أ "! ا��آN) ا;و�E س�رة ا�-	، ح�

و"! ا��آN) ا�_���) س�رة ا�(fم<، واA ا�?ي M إ�# إM ه� �� أ�# �G! ی��! ح/E ا�u>� ��0ـV م(/0ً� 

ن */�< ����� ا���ن، "�0@ A�R ح��G ه?R ا��%ة ا�/! أم��� اA �>�، أ�V اV�$ ،#� :Y ه?R ا���()

@0�R س��0) ی�j/)�G� �N\* ،(0������ �N\* ،(0��b)+��� �N\/" ،jF�$ E�@ �<�G آ���aن، *\�N ، *-���ت

 A�� ()�)ص�) ح j� *�">)، ص�رت ����أّن ا� �N\* ،�G" Aا Dم j/$%@ أن .  

: �) ج�اح�) آ��Fة، "���G# ص�2!¢ وس�b#ه�0ك رج< @��K ج��< م	 آ�Fر ا��@�ة س�"� إ�E ��� ��-�ي @(�  

;�0! : واAِ ه?R ِم	 اA، "�(� أ�| @��#، $�ل �#: م� ه?R ا�(���) ا����Fة ا�/! أآ�مj اA �>�؟ $�ل �#

 Vُ�� آ�() "�>� أدب، أ�� ، Aا E�@ ج>) أرض�)، أ�� م��2ب E�@ ��ً��2م Vُ�� أ�� ،Aا E�@ م��2ٌب

Fْ�ِه�?ا ُح 	أهً%، �� D، م��2ب م	ا�(��� Dم��2ب م Vأ� ،Aا E�@ م��2ب V�b" ،Aا E�@ Vُ

روwاد ا�(��ج�، م��2ب مD ا�(sم�0	، م��2ب مD ا�?ی	 ی�U/Fن وج# اa" ،Aذا آ��j� V أخ+�ء }���)، 

D)���� ،o)ارح ا���-��� (���{ ق ، م�����ت���a� ،ل�)، ����ج<، ���1 ا� �ن، ���������� ،��F���

��N��� ،V�F(<، ه�0ك م�����ت اضF+>� وا*�< ��A، وه?ا واAِ ا�?ي M إ�# إM ه� ���� اdس%م، ا�(�ل، �

 1�Gا ا�?<� ،Aا (0���� ،A�0ر ا� �ِ�/))1 ا��Gا ا�?<� ،!<�d1 ا�((/�ِ� ���/-�! ا�Gا ا�?<� #/)u@ س%مd�"

  .ا�?ي M ی��ف وM ی?ل، وM ی\G��� �N>�، وM ی\�N ���0�م 

   �$ ،lpر ، خ��<Gم ،op�0ی�ت، ی�N)ا� lَ�Nم/>��ً��، ض (���Fش ا��)Gا� (N+$ >_أح���ً� م Rن أرا���dا

 E/ل م�ء وج>#، ح?� R�-* ًا�ج l��{ أج< @َ�ٍض 	ل م�ء وج>#، أح���� م?Fی �ی�0"�، أی�م ی/?�<، و$

 Aا 	@� 	م �Gه�ن وس.  

  :آ� &eیe ا�.]' أی�� ا�	��� 

ی� ه?ا : " ج< یF�و أ�# }��2�a� �Fً�{ 1ح، "(� رض! �# �>?ا ا�(�$l ا�?��<، $�ل �#س���� @(� ج�ءR ر  

 j0أآ_� م(� ض�ع م j��� 	م VNأض �G�" ، 	م VNأض ،j/آ�ام 	م VNأض ،j/م��� 	م VNأض

�0)�@ !F0ا� ،j0أآ_� م(� ض�ع م j/إ����� :  

  "ا���yا ا��8اe*� �bة اR� ،'[/Uن اUم�ر ��Hي ���	�0دی� " 
  )رد "! ا;�Xو(
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  : َ$�َل َرُس�ُل ا��wِ# َص�Ew ا��wُ# َ@َ�ْ�ِ# َوَس�Kَw، ا�F0! ا���یK @�(Nَ" ،�0ْ	 ُحَ?ْیَ�َ) َ$�َل  

 "1ُ�َ[ْ/َ BلEِْ�ِمِ� َأْن ُی	ُ�ْ�ِ �yِ�َ.ُْ��ا، < َی�Jَ :َل�Jَ 1ُ؟�َ[ْ/َ NلEُِی Oَ�َْوَآ : :ُ�jِ< ُی �	ُض ِمَ� اْ�َ��ِء ِ�َB�*َ�ََی"  
  )أخ�ج# ا�/�م?ي @	 ح?ی�) "! س#00 (

   o�� #ام�ي أج(< ا�_��ب؟ ;�# ی(_< أم)، ه0�، �(�ذا ������ س��رة "�()، وی�*	ی�ه?ا ا� >_)* Vأ�

م��#، ه0�ام# م�j أم/#، م���/# }%$) ����#، ی�/�رو�# م_�GX ��ًG") @���)، ی/G	 �U/�	 أو �Xً%X، ی/G	 @�ة 

  .اخ/��ص�ت 

  :� أن ی�r8 /]�1 م� ا�	����ت ی.��y &�% ا�	��

   lwم>(� آ� (F�Uا� 	@ �N/وا� ،��p�<� j���� �Fوج<، اض wf@ A (ا�/�م (@�+��� Mإ ��b/ی M 	مs)ا�

أح� ا��N(�ء ا;ج%ء، وه� ا�\�. ��ر ا��ی	 ا�0�2!، إذا ح�5 أحٌ� M ی/��K أم�م# آ�() ، "aْن ، ا;م�

  .O�@ ،!F�$ K�mد ���j أU* Mّ/�ب اس�V ی���، أ: $�ل "�رًا، *��K أحٌ�

رج< م�/K�G مE�@ >FG اwf@ A وج<، م�"� "! @(�#، �# ح��wد آ_��ون، هMsء ا���2د �>\�ا م	   

Kه�ح�، "�(� $�ل �# أح ��U�2 و�� R���/ل: �2(#، وا��G" ،ا��0س j0@ #��Gم(� ی j��@ ���ه< : " إ�! أ

  " .@��>�G�b" K  إًذا: س(VN مz�� K<0@ !0ً�؟ $�ل M، $�ل

��� ا�f2� ��Fم، م��b" ، D ا�?ي أرج�R م	 اwf@ A وج<، وا��5G) س>�)، و�(/�0ول ی�ك أی>� ا;خ  

 Vاء، وأ�f</سMوا k2ب وا���Fوا�0(�() وا�� (F�Uا��?ب وا� 	م/�0ُع @M�0ء، واUع ا��)س 	م/�0ع @Mا

! ا�M ،(z) *�?ب م>(� آ��j ا;م�، $�ل آ�1 ا�(�ل ا�2%ل مz) "، *�Nف ذ�j ����+�ة، و�N�ه� *�<

E��N* :  

 �ًJ َ|َ ْس0َْ�َ.�ُهْ� َم�ًءLَ�َ �ِ0َِ�یBjَوَأْن َ�ِ� اْس�0َ�َُم�ا َ&َ�% ا�F * 1ُ�ْ�ُ�ْ1ِ َیD�1ِ��ِ َوَمْ� ُیْ*ِ�ْض َ&ْ� ِذْآِ� َر �ْ�ُ.َ�ِ[ْ.َ�ِ

  َ&Eَا�ً� gََ* ًا>
  ) 17-16: س�رة ا�-	 اYی) ( 

X(�ات ا��ی	 ی(�j0 أْن *�(Oَ�>� م�0Nی�ت @���)، *�(�>� س��0)، وأْن *�l ا�(sم	 أ�# أخ�ا��0 ا���ام،   

 j��@ E�-/وج< ی wf@ A�" ،��ًً�� م/�از�� 	مs)أن *�(! ا� j0�)ة، ی?" (���� ،�O�b/م ���

  . �+�ی�N\* (ٍG مN>� أ�j إ���ن م/(�f، ه?ا X(	 اMس/�Gم) 

10�2 �� 
  : |]�� ا�/��ن &� س.� ا

ی��R ا�(�ت ��_�ة ذ���#، ویE�@ K�G م� ی��R ا�(�ت م	 أج�# إْن َسw>m KَGِ ��دمً�، وإن ص|w َأِم	 : " $�ل  

  : اس(�Nا ه?ا ا�(��Gس ا�d>!، ی��R ا�(�ت ��_�ة ذ���#، "Mه�ً� 
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َوَ�� * ُدوِن ا�.�Bِس َ�َ�َ	.Bُ�ا اْ�َ	ْ�َت ِإْن ُآْ.ُ�ْ� �gَِدJُF �َ�Jِْ# َی� َأیNَ�� ا�EِBیَ� َه�ُدوا ِإْن َزَ&ْ	ُ�ْ� َأ/Bُ�ْ� َأْوِ�َ��ُء 1ِB��ِ ِمْ� 

<�َ�	ِ�ِ�BW���ِ �ٌ��ِ&َ 1ُBَمْ( َأْیِ یِ�ْ� َوا��B Jَ �	َ�ِ 1ُ َأَ� ًا/َ�ْB.	َ�ََی  
  ) 7-6: س�رة ا�-(N) اYی) ( 

  .ی(��j یO0)* !0N! ا�(�ت، أو @�م ا���ف م	 ا�(�ت مj2¢ أس�س!، ی�\j� l حG�G) إ  

أ@�ف رجً% أص�b� 1زم)، ُأدِخ< ا��0Nی) ا�(\�دة ���(�/\�N� ،E� أس���O�" Dج @0#، ی0N! ه?R ا�-�+)   

#{�\� Eد إ��@ ،VNOُم� ،R�<� Eوج<، وإ� wf@ Aا R�"�* �N� KX ،(ادی# ا������� Eا��2ا"#، وإ� Eأْي ، وإ�

�N ا��Gى "�>� م���ات آ>����p) م2�ودة، *�/(� ح/E أّن ر�wf@ �0 وج< وجw# �# إ�?اًرا مO�Fًَ�ا، "! �

ا�_���) @\�ة ��ً%، "FG< @\� د$��p ُی+b�َ ا�/��ر @�E ا��0س ��$�G) واح�ة، ه?R إ��رة أ�# ا$/�ب ا�G+�ع 

 !p�<0ا�/��ر ا�.  

$�در م�ة ا�\�1، م�ة �lN5 ا�wf@ A�" ،��F وج< ، "�wf@ A وج< جN< ��0 "! ا���2ة إ�?ارات @�ی�ة  

 Eَأَجِ�# ی2/�ج إ� 	س�0ات م �\@ >FG" ،ا�(�ت E/درج�ت �\�}# ح E�@َن "! أ���dا !َGFأن ی E�@

 Aا 	ِمَ l�+� �ٍu� Vُ�ْ�َ #أو ��2اس #p�5@; lN5ه?ا ا� �ًNF{ ،#��0س; (��� D5رات، وأن ی�u� Dوض

 j��� �ْ؟ ه��N/م� Vء، ">< أ��Gا$/�ب ا�� �ي $�F@ ��2#، أْن ی�Fس.  

  :+�m ا�/��ن ا���م م� 

یN-1 ���0# إذا ُ@�"!، وی�0G إذا ا�/�!، إن أص��# �%ٌء د@� م5+�ًا، وإْن ���# رخ�ٌء أ@�ض : " $�ل  

آ< إ���ن @�E ا��U5 ی/�ب، ��	 ی� *�ى أ�V أMَ *12 أْن ی��ن �j مD اA م�$l ، "م5+�ًا 

، وأ�V�� V م5+�ًا، ا�F0! ی� رب، و*��! ��\�ع وإ$�Fل، *�@� اA: م\�Oف، ودون م�ض *�@�

  : ی�Gل، @��# ا��%ة وا��%م

 "m��� 
2`�� ا
 �� ا��� وا�*�/��، آ�	� ا�* ل �� ا�z$y وا��ض�، ا�r0  �� ا�]�0 ، أم�/� ا

 %.yوا�"  
 )�X;ورد "! ا(  

   Vي، وأ��$ Vص�2|، وأ� Vم�ی�، وأ� V0!، وأ�� Vوأ� ،��G" Vوج<، وأ� wf@ Aا ��G* أن

�Nض�Gا�� Dم E0Uوا� ،(ا��2 Dض م�)ا� jی�وی�/�ي � ،l ، ،j���*وا jp�@د !" lN5ا� Dة م�Gوا�

 K�Nا� o��-وح�5ر م ،j*وأورادك و*%و.  

  #��G� >�ّN/وی ،Rا�� �N� K� KّX ،#*و*-�ر #�)@ ��b* إذا Aـ� ��5< اN\ا��0س ی �N� : ،ل ی� أس/�ذ�U\م

@(�# ی�52 إ�E ا��روس، آ�(� �ّ�د اA @��# ی�52، آ�(� أ@?ر�!، و@0�م� *b\0 مN# م\��) آ��Fة "! 

  " .ا�	 Sدم ا@�"0! "! ا��خ�ء أ@�"j "! ا�\�ة " ، أرخE ا�F2< ی/�ك، ا���dن �+��/# وه� "! ا��خ�ء
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  :م� ��m ه�ى /]�1 �0  ض# 

" < 0m!، ، "��(�ت ی0�G!، وا;م< ا�+�ی"*E�@ #��� #F�U م� یu	، وM یE�@ �<F�U م� ی�/�G	 : " $�ل  

 	G�/م� ی� E�@ �<F�Uی Mو ،	uم� ی E�@ #��� #F�U*" ، ()آ� #� E��N* Aا�! رح(# اfUا� �أ�� ح�م ���س�

�ًN�)ل �>� وه?ا آ%م ��0 ج�Gم0>�، ی��}1 ���# ی (�G+0آ�() أآ_� م Vم� رأی " : �ًF�F{ أن �� o�� ی�

�<0@ 	�N0/)* jأ� j� M ،�<0�F2* (ٍأآ� 	م jN0م ، o�� ؟ ی�Aا 	ك م�ق @0�1 أص�F+أی��ن ا�. "  

  j� ل�$ ،j�0ج 	م l�N1 َ�َ\ٌ� ض�F+م/�@1 آ_��ة، : ا� j� 1F�* (ا;آ� R?وه ،jF�0س* M (ا;آ� R?ه

  وإ�ُ# ا���ن ی�Gل �j؟ ، أی��ن ا�+1�F م�ّ�$ً�، "V�b م	 خ�"E�@ j صj/2 ام/VN0 @0>� �\�ٍ< ح�زم

�َ�ِ.ُ��ا َآِ[��ًا ِمَ� ا�D�BW ِإنB َ�ْ*َ� ا�D�BW ِإْثٌ� َوَ�� َ�Hَ�Bُ��ا َوَ�� َیF �ً$*ْ�َ �ْ�ُ$ُ*ْ�َ zْ�َyَْی� َأیNَ�� ا�EِBیَ� sََمُ.�ا اْ

��Bاٌب َرِ��ٌ�>َ 1َBا�� B1َ ِإنB�0ُا ا��B�  َأُیNz8ِ َأَ�ُ ُآْ� َأْن َیLُْآَ# 8ْ�ََ� َأ1ِ�2ِ َمْ��ً� َ�َ�ِ�ْهُ�ُ	�Yُ َوا
  )12:  س�رة ا�2-�ات اYی)( 

أی��ن و@�� ا�+1�F أ�� : " KX ی�Gل ���0#، ! "م� أآ��ِك : أی��ن ا�+1�F @0�ٍك أص�ق م	 اA؟ إًذا  

م� : إّن اA ص�دق، ��	 ا�(�ض @0�R أ��� إخ�"ً) م	 ج>K0، إًذا، ! "م� أج>�jِ: @0�ِك م	 و@�� اA؟ إًذا

 j�<أج. !  

*F�U# ا��0س @�E م� یu	 : " �، وإّم� ���-><، ">?ا مE0Nآ< إ���ن ی�N! اwf@ A وج< م�م�غ إم� �����  

 	G�/م� ی� E�@ �<F�Uی Mو."  

  :أ�Jال )�% 

*-�R إذا �(| إ���ً�� ��� ، "وی�ج� �b� #��0آ_� م	 @(�# ، ی��ف @�b� R��� Eد�E م	 ذ�F#: " $�ل  

 ی�ى ج?@ً� "! @�0#، اA یS E�@ j0�Nخ�*j، وأ�V؟ ی0N! ی�ى $\ً) "! @�	 أخ�#، وM: ��+)، ی�Gل �#

  ."����Gس ���(��Gس�	 �!ء M ی��� �����dن 

ویH��F إذا سbل، سsا�# سsال ، إن اس/E0U �+� و"/�، وإن ا"/�G $�0 ووه	، ی��G إذا @(<: " $�ل  

 	�F�/U)، أم� @(�# @(< ا�	ا�(5+�ی" ، E�@ #��$ ��� ه�0ك ،�ً)pك $�ً�� و@(ً% دا�أّن @0 (G�G2ا�

ه�0ك ��� $��# أآ_ُ� ِم	 @(�#، ه?ا �X�Xر، وه�0ك ��� @(�# أ��H م	 $��#، وه?ا $�ِر @(�#، و

 Mو >)Nوه�0ك ��� ی ،j�/� R?ه ،>)Nر م� ی�G� K��/وه�0ك ��� ی ،V)�� >)Nی K�u@ إ���ن

  .ی/��K، ه?ا إ���ن @K�u، وه�0ك ��� @(�# @�E $�ر آ%م#، ه?ا ��	 و ��	 

ا�(��N) وس�wف ا�/��)، وإن @�*# م02ٌ) ا���ج @	 ��ا�p ا�(�)، إذا @�ضV �# �>�ٌة أس�l : " $�ل  

وم	 ا�N(< مG<، یo"�0 "�(� ، ی�l ا��FNة وM ی�F/N، ویH��F "! ا�(�@uِ) وM ی/�G��� �<" ،�Nل م�ل
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E0مً�، ی��Uم K0Uی�ى ا� ،EGFوی��م| "�(� ی ، KuN/در ا���ت، ی��Fی Mا�(�ت ، و E\0(ً�، ی�Uم م�Uوا�

 (��Nم 	م E�@ �<" ،R��� (@�{ 	م R�G2}�@/# م� ی 	#، وی�/�_� م��� 	أآ_� م0# م >G/م� ی� R���

  ".ا��0س }�@	 و���0# م�اه	، ا��>� مD ا;���0ء أح1 إ��# م	 ا�?آ� مD ا���Gاء 

">?ا ه� ا���dن ا�(�0"� ا�?ي خ� ���0# }�یM �ًG ی�ض! اA، وا@/G� ا@/�Gداٍت م\��>ً) ��(sم�0	، ">?ا   

�0(�ذج ا�?ي وص�# ه?ا اdم�م ا�-��< ��ج� اA س��2F# و*E��N أن ���ن "! ح�ٍز ح�یf م	 ه?R ا

  .ا;وص�ف ا�/! ���d�� E$�* Mن 

  م� ه�<ء ا�Eی� یr]�� ا�م�م ����	� ا��&�ع ؟

@��Kٌ ، ا��0س X%X): "�� آ(�< اح�� @0! م� أ$�ل �j، إن ه?R ا���Gب أو@�)، "���ه� أو@�ه�: " $�ل  

ی0N! ه�0ك أ��س مD ا����Uء، هMsء ی�(��>K ا�\�ی� ، "ر���!، وم/E�@ Kٌ�N س�F< �-�ة، وه(tٌ ر@�ع 

 Kه ،K<�0Nی M �)�" ن�X�2/ن ص�@�ت ا;زی�ء، ی�NF/وی ،K<*ن �>�ا�NF/ء یMsه ،D)/-)ی� "! ا��Nا�

Msء هK ا�>(t ا��@�ع، مD ا��0س إْن أح�	 ا��0س أح��0ا، إْن أس�ؤوا أس�ؤوا م_�>K، هMsء ی/(�ج�ن، ه

أي م/�ٌ< ��wf@ A وج<، وم/E�@ Kٌ�N س�F< �-�ة، ا��>K اج�0�N م	 ا�(/�)�N	 E�@ ، وه�0ك @��Kٌ ر���!

  .س�F< ا�0-�ة 

هMsء ا�>(t ا��@�ع، أ*�Fع آ< ��@�، ی(���ن مD آ< ری|، �K ی�/�z�5ا ��0ر ا�K�N، و�K : " $�ل  

< أن *��ن مK<0، ی� آ(�<، ا�K�N خ�ٌ� م	 ا�(�ل، ;ن ا�K�N ی�-sوا إ�E رآٍ	 و��X، "�ح?ر ی� آ(�

ی�2سj، وأ�V *�2س ا�(�ل، وا�(�ل *�G0# ا�G�0)، وا�K�N یfآ� @�E ا���dق، وصD�0 ا�(�ل یfول 

  .ا�G�G2) ا�K�N ح�رس، وا�(�ل ی2/�ج إ�E ح�اس، ا�K�N ���# ی�2سf�" ، jوا�# 

  :&���J ا�	]�ط 

إ�E أی	 ی� أخ/!؟ $��V : ، اس/�$�/# ام�أة *�*�ي @�Fءة "�(� رآVF، $�لذات م�ة س��p *��! "! دم\�  

خ?�! إ�E ح�� *\�ء، و��و�/# �m"ً� "�# مH�F آ��F م	 ا�N(%ت ا��FN)، ">?ا ا����p، �1�2 ج>�# : �#

� رأی�0 ���) ا�G�ر، E5$ ح�ج/#، وأخ? ه?ا ا�(H�F، وأرجN>� إ�E ا�(��ِن ا�?ي أخ?ه: ا����F، $�ل "! ���#

�G� أصV2F @�5ًا "! ��دي  :م0#، ومD ه?ا ا�(H�F رس��)، "�w ا��س��)، "aذا "�>� آ�()، *�Gل �#

  .اdی�ز

وأ�� ��0U! أّن ا���0ء ا���ا*! ی�F	 �>?ا ا�(�ض @0�ه	 ر�Fٌ) ج�م2ٌ) ج�ًا أن ی�سNO	 دا�pة ه?ا   

0N�0ی ��Fآ H�F)ل ه?ا ا��$ 	�� ،R�ی !" �Gه?ا أس ،lذا ا�(�ض �\�ٍ< م��a" H�F)ذه1 ����ف ا� �)�" ،�
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ه?R ا��2دX) و$VN "! دم\� $F< س�G* (0یFً�، و*E�@ !G��N ه?R ا��G)، ، ه� مfور، وأخ? إ�E ا��-	

�� أن ه?ا ا����p آ�ن مsم�0ً ��ضD رج�# "! m>�ه�، ورآ�>� خ�رج ا����رة، أ��o آ?�j؟ و�-� م	 

  .ا�(�ض، وم	 ا��-	، ;ن ا�K�N ح�س# 

ا;مo اآ/\�V : زوج/! *���0! مX ?0%ث س�0	، و$�ل: ��ص س0�b! وه� ی�F!، $�ل �!م�ة أح� ا;�  

یb*! م��ًء ی/�0ول }�Nم ا�N\�ء، وی\�ب آbسً� م	 ا�\�ي، وی�0م ��مً� ، ذ�j، ه� "! @(�# }��) ا�0>�ر

�0ك رج< ه: @(�N� ،�ًG� X%ث س�0ات، خ+� "! ���# أن ه?ا ا��bس یUF0! أMّ ی\��#، و�G! ص�حً��، إًذا

#/ُ�b�" ،�ًG�)@ �ًوُج ��مfأن ی�0م ا� �N� V�Fا� Eإ� !*bه?ا ا��ج<؟ $�ل: ی 	َم : l�0ی)، آ�Fج�ر�� "! ا�

*��Nْ! أمw "%ن، : ذات ���) آV0 س>�ان، و}�ق ��f�� �0�َور��، و$�f� Vوج/!: *Vَ"�N @��#؟ $�ل �!

�� أ�j ح�5ت م-�Kٍ�@ o، و@�"V : �#وآ��V ه?R ��ای) ا�����)، $�V ، اج��! م�0N، ه?ا م_< أخ�ِك

  .آ%مj ح�¢ وص�اب : أّن ه?ا اMخ/%ط M ی-�ز، وأ�j آV0 ا��V�N" �)�َ 1F ه?ا ، $�ل �!

  :�J	� ا�*�� ا�`�&� �� ض	�ن ���ة ا��`� 

أی>� ا;خ�ة، م� ِم	 م\��ٍ) @�E وج# ا;رض، إM ووراءه� مA (��N، وم� م	 م��Nٍ) إM وراءه�   

"(� ح���) ذ�j؟ ه?ا یO�2	 ���#، ;ن ه�0ك $�ا��	 د$�G) ، "��?ي ی�52 دروس ا�K�N، اA ج>ٌ< �\�ع

  ج�ًا، "0N�م� ی�(| رجٌ< �fوج/# أْن *�/�� مD ج�رR "% �� أْن ی�"D ا�_(	 ���ً�� 

  ({��F� ،َل�$َ O!�ِGَw_ا� #ِwا�� �ِFْ@َ 	ِ�ْ أ@�ا�! وه� ُسْ�َ��َن ،  

Bَی� َرُس�َل ا�� )ُ�ْJُم��ة وا��rُل َ&ْ.1ُ َأَ�ً ا َ|ْ�َ�َك: 1ِ &��1 ا�Lََأْس > >�ْJَ اِ�ْسَ��ِم ��ِ ��ِ #ْJُ ،َل�Jَ " : #ْJُ

  " .sَمْ.ُ( ِ����1ِB ُث�B اْس0ِ�َْ� 
) R�0"! م� �أخ�ج# أح((  

  j� ل�Gر: ی�)Nس ا��ل �(>0�Gأْن ی 	آ_�ً�ا، ح�>� ��م)، "�(� Vمf/* M !د @�!: أخ�\* M !آ_�ً�ا،  أخ

��َل $��س X(���) م��(/� اجN< س/) م��(/�، وی��! آ���ن "�G، ه?ا آ%م ��� م�(�ع، هK�@ �0، ه?ا 

��0ء ِم	 X%X) }�ا��، �� وض�0N آ���	 إس(DG* V0 ا��0Fی)، �� آ�ن ا�2�ی� أ$< م(�w یUF0! ی0>�ر ا��0Fء، 

j� ل�Gم-�م�)، "�< إ���ن ی ()X o�� (س�دح�>� ��م): "�! ا�>0�\* M ، ،Vمf/* M ، ��� #ه?ا آ%م

  .م�(�ع 

و�ٌ� م0#، ، �! أخ یN(< "! مX >)N(��! س�@�ت، و@0�X%X R) أوMد: أح� ا�+%ب أخ��F! م�ة، "�Gل  

  : $�ل رس�ل اA @��# ا��%ة وا��%م، وو�� م0!، وو�ٌ� م	 أخ! اYخ�

  " .ا�8	� ا�	�ت " 
)�X;ورد "! ا(  
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خ?ت م���ت ا��5Gة، �� أخ?ت م���ت م��"� ا�\�})، ودرسV آ< $�5)، ه�?ا ا�F0! أخ�F، "�� أ  

(��Nآ< م\��) وراءه� م �وس>��) أْن *- ({��FF" ، ف ا��2ام�Nوی ،K�@ o�-ن م���dی�52 ا �)�"

"F\�< د$�� ، وا�2%ل، وم� یUF0! وم� M یUF0!، م� ی-�ز وم� M ی-�ز، M *�ج� @0# ه?R ا�(\�%ت

س�ی) واMج/(�@�) وا�/-�ری) وا�(���) أس�س>� ا�(�Nص!، وا�(�Nص! أس�س>� ا�->< ج�ًا، م\�%*�0 ا;

 �)ًpدا.  

"��?ي ی�ی� ا���2َة ه�دo�� (p "�>� م+�Fّت، و��o "�>� ا��2ا"�ت، و��o "�>� ا��-�ر داخ�!، وM أزم�ت   

م	 ا�(�ل، ;ن ا�K�N  ی� آ(�<، ا�K�N خ�ٌ�: " $�ل �#، س�حG)، "��N# أْن ی�/E�@ K�G أم� اwf@ A وج<

  " .ی�2سj، وأ�V *�2س ا�(�ل

   DGوس� ،#� o�� خ? م�bس�ف ی �ًN+$ K�@ دون 	وإذا *�2ك م ،K�@ دون 	ن ی/�2ك م���dا�(\��) أن ا

وا�kU، وا����، وا�FU	، ح�0(� یDG "! ه?R ا�(�Nص! یsد�O# اE��N* A ، أم� �� *Kw�N، و}�Fّ ، "! ا��?ب

Aی��م# ا t<0)ا� ������ l�/$�ت، وی�وا�(�ل ی0(� ���� ،.  

"! أح�اث ��0Fن، ح�0X! أخ "! م�F��� >2ج، أض�K م2< أج�Fن، "�# �Dp�5 �(H��F خ����)، "bول ج��)   

ح�ب ا�/>V، ا�(2< ا�?ي @�E ی(�0# م�2وق وم0>�ب، وا�?ي @�E ی��رR م�2وق وم0>�ب، وا�?ي 

ا;م�، ه?ا أس�ع إ�E دآ��# و"/| ا�(2<، ه?ا رج<  "�$# م�2وق وم0>�ب، وا���U م�2وق، "�(� ا���ج

م��K، ی�"D زآ�ة م��#، أ$�A�� K وج�R آ(� أ��F$ #G< أ�>� ه� ه�، "/| ا��0�وق، ه�0ك مH�F م	 ا�(�ل 

اد"D ه?ا ا�(H�F : وج�R ه� ه�، "0�2(� د"D زآ�ة م��# م� �G! أحٌ� م	 ج��ا�# إM ا*>(# ����FUء، $���ا �#

*bآwْ� ی� أخ! أ�# م� *�l م�ٌل "! �ٍ� أو ��2 إp : oF2� M�*#، ��0# د"N# زآ�ة م��#، إًذا��(��ف وخ? "�

  .ا�fآ�ة 

"��b أرى أن ا���dن ی/(�f @	 س��p ا�(���$�ت ����Gة اdدراآ�)، وه! ا�GN<، ه?R ا��Gة اdدراآ�)   

�����/#، أآ� "! آ���# إ�����/#، *2/�ج إ�E أن *�F! ه?R ا��2ج)، "�< إ���ن ی+�1 ا�K�N، م�0Nه� أآw� إ

!G�G2خ� دون ا�(�/�ى ا�S م�/�ى Eإ� �Fه K�Nا�(�ل، " ، وآ< إ���ن أه(< ا� 	خ�ٌ� م K�Nآ(�<، ا� ��"

  " .وا�(�ل *�G0# ا�G�0)، وا�K�N یfآ� @�E ا���dق ، ;ن ا�K�N ی�2سj، وأ�V *�2س ا�(�ل

  :ا�*��� ذآ�Y < ی	�ت 

، أو *���َ� ح�ی�، أو �G+) ��@�) د$�G) وح�u>�، "���2وْل "! م�0سF) م� أْن إذا س(D أحُ�آS �َ���* Kی)  

ی�G0>� ��خ�ان، إن *��(V �>� م�ًة واح�ة V/FX، أو م�*�	، أو a� ،�Xً%Xم���j أن *MS �<G�0ف ا�(�ات، 

ی� آ(�< ه�j " ، وآ�(� أ��G/>� ازداد ام/%آj إی�ه�، ور�(� *K�N��" ،�<)<" !" VGw)N یfآ� @�E ا���dق
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وأم_��>K "! ، خwfان ا�(�ل وهK أح��ء، وا��N(�ء ��$�ن م� �G! ا��ه�، ا��N(�ء ��$�ن أ@���>K م��Gدة

  " .ا���Gب م�ج�دة 

ا���dن ی(�ت، ��	 واAِ أی>� ا;خ�ة َم	 ی+�1 ا�K�N، ویa� KO�Nخ%ص M ی(�ت، ی(�ت ج�(#، ��ّ	   

،V�� >آ< ���ن، واس(# "! آ E�@ R�َِذْآ Kی��أی 	وه?ا �� ، Kآ ،#��Uم E$# إ��� 	س%م! مdا K��Nا�

م�ة ی�(D ذآ� اdم�م ا�\�"N!، وأ�� ح��0)، وم��j، وس���� ا���ی�، وس���� @(� ، وس���� ص%ح 

ی� آ(�< ه�j " ، ا��ی	، وس���� @(� �	 @F� ا�fNیMs<" ،fء ا�?ی	 َأ@َ+�ا و�K یbخ?وا، هMsء �K ی(�*�ا

 Kان ا�(�ل وهfب م�ج�دة خ��Gا� !" K<��_دة وأم�Gم� K<���@ه�، أ�ا� !G� ء ��$�ن م��)�Nأح��ء، وا�. "  

  :اس	*�ا هYE ا���	� 

�� أصVُF �>?ا ا�M K�N أص�1 إM ح(�ً)، أص0G� VFً� ��� مbم�ٍن @��#، م�/N(ً% �Sَ) ا��ی	 ������ : " $�ل  

" ،f*%ر� 	ی�م ا��ن ی�/����d1 �!ء "! ا���2ة أن اNصb"ة �#، " ، اق���� Mا �2(�) ا��2، و�ًp�$ أو

یG0�ح ا�\F�$ !" j# ;ول @�رٍض م	 �M (ٍ<F إ�E ذاك وM إ�E ذاك، أو م0>�مً� ����?ة س�o ا���Gد 

��\>�ة، أو م�Uمً� ���-(D واMدخ�ر، ���� م	 ر@�ة ا��ی	 "! �!ء، أ$�ب �!ٍء �F>ً� �>(� ا;��Nم 

�م��#، ا��>M ،E�� K َ*ْ�ُ�� ا;رض م	 $�Kٍp �2-) اA، إم� �mه�ًا ا���p()، آ?�j ی(�ت ا�K�N �(�ت ح

، وأی	 أو�jz؟ أو�jz واA ا;$��ن @�دًا، م\>�رًا، وإم� خ��pً� مU(�رًا �F* %z+< ح-t اA و���0*#، وآK ذا

K<pا�u� ی�د@�ه� E/ح--# و���0*#، ح K<� Aرًا، ی��2 ا�$ Aا �ن @0�)u@;ر@��>�   ، واfب وی��$ !"

و����وا روح ا���G	، واس/%��ا م� اس/�\0# ا�(/�"�ن، ، أ��Fه>K، ه-K<� K ا�E�@ K�N حG�G) ا����Fة

وأ���ا �(� اس/�حk م0# ا�-�ه��ن، وص�F2ا ا����� ��b�اٍن أرواح>� مG�Nٌ) ���(2< ا;@�E، أو�jz خ���ء 

 K</رؤی Eإ� �ً$�� RS ،#0دی E@�ة إ��أرض# وا� !" Aا" ، R?ا�� وهf)ا� 	�F* ،>��-م�م ا�dا���() �>?ا ا

  .ا�/! ی(�	 أن ی��f0 �>� َم	 ی0/(�ن إ�E ه?ا ا�K�N، و*�F	 ح�p�G ا��@�ة إ�E اA ا���د$�	 

  �0)�@ �)� �N�0أن ی E��N*��2# وFس Aا��0س ا���� ، أرج� ا K��N* �0)<وأن ی�.  

  

  وا�8	  
 رب ا�*��	�� 
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