


1 ا��� وا���� ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	���آ��ب 

 ����ذة وا��ج+ا�*"�) : 7- 1(ا��رس  - ا��� وا����  - ا�"!��ة ا�س

  20-06- 2004: ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	��� 	��ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 � ا����ن ا���ی� ��	��ن م�����ن ��� ا�َ��� �  :ا���� وا��	

أی�G ا�CFة ا��Eام، �Cوجً� >� ا���ض�>�ت ا�������� ?� ا�"!��ة س�ف أ>��; إن ش�ء ا6 ت"��5،   


I ��ض�ع ا�� J�?��	و���  .*"�ذة، ا��� ان�*�ت، وش�>L ?� أرج�ء ا�"��K ا�س

   OPة �� ش�ا��Qش�ی�� آ Rي ی�T�ا J�U��ض�ع ا���ا اTه �< Wی���أ ا�	أن أ +QU ���!� �� �ّ	Y

�� ا�"�K؟ آ��� >�K آ��� 	�ا�U، أ�^ و���C[� \ی� ?� آ��ب ا6 ت���ث >� ا�"�K : ا�����Z، ا��!���

���U K�"�+ إن ا	"!+، �5 وا�ل ت"��U ،Kی�E�!�\ن ا�ج�� ?� ا�� :  

  2 َهْ� َیْ�َ�ِ)ي ا�+ِ-یَ� َیْ�َ�ُ	)َن َوا�+ِ-یَ� َ�� َیْ�َ�ُ	)َن ِإ.+َ	� َیَ�َ-آ+ُ� ُأوُ�) اْ�َ'ْ�َ%�ِب "
 ] ��b�9: س�رة ا [  

  2 َیْ�َ�ِ: ا��+9ُ ا�+ِ-یَ� َ�َم8ُ)ا ِم8ُْ�ْ� َوا�+ِ-یَ� ُأوُت)ا اْ�ِ�ْ�َ� َدَرَ��ٍت "
  ] 11: س�رة ا����د�� [


� أه+ ا��ن�� ا���ل، وا�Tآ�ء،   < ��
�	 ،J�gَ�ا ��	ن ��ج���ن ����U Kی�E�!�\ن ا�"�+ ?� ا�وا K�"��?


� اb< 6 وج+ ا���ج� O	��K�" وا�"�+، �Uل < �E� ،ن����ة ا����ا K��< �? ج���� K�U ،!�ة�س���، وا��وا

  : ت"��5

  ُ�)ا "2 َوِ�ُ��= َدَرَ��ٌت ِم	+� َ;ِ	
  ] 132: س�رة اFن"�م[ 

  :ت��ی< ا���� 

  �i�g� ^"�ی�	؟ K�"�!��� : �� ا��ن ت!���ًا، وا�E� +����ا �j�+، ?�� أ����ا Z� ZUا��� J	�k��ص^ ا��ه� ا

  : ?� ا�"!��ة ��?�ض، �!��I ت"��5

��ْ;َ�ْ� َأ.+9ُ َ�� ِإ9َ�َ ِإ�+� ا��+9ُ "َ 2  
  ] 19: س�رة ����[ 
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  : Y +U إ�I إY ا ،6	 :+��R ?� اnی�  

��ْ;َ�ْ� َأ.+9ُ َ�� ِإ9َ�َ ِإ�+� ا��+9ُ "َ 2  
  ] 19: س�رة ����[ 


� ج�Yً أن ا6 ی!Q+ >!��ة ت!���ًا ��EنL آ+ ا���ق ا����� ن�ج�ً� >
� اb< 6 وج+، FنKG س�"�ا   �QU ��و

^ ا���k	J ���اZ� ZU ا����+، رؤس�ءهK ?� ا��kاP^ واFدی�ن ی!���ن ش�[ً� ?!����? ،p�K�" ه� ا��ص

�r"�ی^ أآ�	+: و��د I��< ،ZUا��ا pی�sی ،I	 ع�k!� ^أو وص ،KEد، أو ح�
  . ت��i+ إس

�C�� آ�یK، أس
�ت ا��Eم إ��C 5��، أو ح�� �C��، أس
�ت ا����ر إ��C 5��، أو : ا�س
�د ت!�ل  

��U  وص��C L��ًا 	vنI ش��ع، ا��ص^ وا��KE وا�س
�د ی"
� ر	u ش�ء 	*�ء،< ،�U�< K�"�ا ،�U�<

 Zk!�ا اTن، ه������	ص���� ����ن  ،�G	 ع�k!� �U�< ،�ًr� uj���	 د����ا �U�ا����د 	����ارة، >

 Zk!�+ ا	أی�ً� ه� ح!�!� ��ج�ح�، أو ی!� ،Kَه��ا Zُk!�+ ا	وه� ح!�!� ��ج�ح�، أو ی!� ،x*�ا I�	�!ی

��iاب ?��G، >�5 آ+ ص�� ا��!�!� ث�ث�ن 	���[� ا��z، وه� ح!�!� راج��، راج�� ی���وى ا�*x وا

وْه���C ،Kن 	���[� شx، ث��ن�ن 	���[� |�، أ�� ا�"� �]�? K	���Y ،�] ی�ج� اح���ل ا�vkg أ	�ًا، ا��"�دن 

 pTارة، وه����	"�دن ت���د ��!���� ?��5 ی�م ا�دم إ\ �� ���g�!�رات ا�5 ا�إ LQذه ��ارة، ����	ت���د 

�G	 ع�k!� �!�!ت حY�!� ~ي ا��T�ه+؟ ا���ف ا��اZU جG+، �� ه� ا�C وآ+ ش�ء ،ZUا��ی�ه� اsی ،

x� ی!�ل ،���Gی��+ ج �U +ه�����Z ا�"�iن�، : �����j، ا�� ،�U��ا Z���Y	ّ� �� ا���Yاب، هTا �

 Y ZUا��ن اF ،�ًGت"� ج �
�ف ا���Eب وا��g	 ���!� أي ،Z������Z ا���اث�، ا���أة نi^ ا���

�ه�، ا���أة ���Q	�، هTEا ص�K ا6 ا��ج+ >��Q�� 5 ا���أة، ?�ذا آ�نTQ�� L�� ?� ا��kیJ، و?� یsآ

ا�"�+، و?� ا��"�+، و?� ا��ا�Pة، سLQQ ح�جً� آ��Qًا، و?�
ً� Y ت
��G، وأّي �!��� ت�g�^ ا��اZU ت"� 

�Gآ� ����j� �G
E� ،تY�!��ف اY\ xه+ ی�������? ،�ًGج.  

  Q�
  .�، أو ا�س
�د ا��!�kع 	�G��i، وا��� ت�ا?J ا��اZU، و>���G د��+ا��KE، أو ا�

� ���ت?� ��ء A �Bل ا��8س أخ(�; Fوه�م إ�Hت وا��  :ت��� ا���ا


� ا�! Zk��Eن شEً�، أو وه�ً�، أو   �j�أ �� ،�ًGن ج�E� ZUا��ا �
�j�أ ��ن ت!���ًا، �E� +����ا �
�j�أ ��ن nا

+G�  : ، �!�Yت Y ت
��G ت�g�^ ا��اZU، اb< 6 وج+ �Uل|
ً�، هTا ا�"�K ی!�	�I ا�

" ��َIا��+9ُ ا��   2 َیْ	َ�ُ
  ]276: س�رة ا�Q!�ة[
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  Kأح�ه x� آ�ان، ی!�لFا J��C م�إن : ی��!I، �!��� أه+ ا��ن��: ا��	� یbی� ا���ل، ا�!�\ن ی!�ل: هTا آ

 +Q�bی� �� ا�
�س، ثK ی��J ا�� 6�I، ا��	� یbی�p، إذًا هpT ا��!��� جF ،+Gن اb< 6 وج+ ی��C ا��

  : �Uل ت"��5

  2 َیْ	َ�ُ ا��+9ُ ا��Iَ�� َوُیْ�ِ�� ا�Jَ+Kَ��ِت "
  ] 276: س�رة ا�Q!�ة[ 

  ]��276 اnی� : س�رة ا�Q!�ة[

  x� ل�U 5: وإذا�ل ت"��U ،Ii!
  : إن��ق ا���ل ی

" ��َIا��+9ُ ا��   2 َیْ	َ�ُ
  ]276: س�رة ا�Q!�ة[


�ن� ��جZ ه� ا���Eب وا��
�، ا�!�\ن آ�م ا6، وا��
� ش�ح إن��ق ا���  < ������ �
ل یbی�p، ن�� آ�ن

�م اb< 6 وج+، واb< 6 وج+ ی!�لE� م�i"��ا :  

  2 َوَم� َ�َت�ُآُ� ا��+ُس)ُل َ�ُ�ُ-وLُ َوَم� َ.َ?�ُآْ� َ;9ُ8ْ َ��ْ.َ�ُ?)ا "
  ]7: س�رة ا��*�[

ن ت���+ ا��gا?�ت واFوه�م إ��!< 5�KG، واYن��ا?�ت إ� 5�T�x أ�kC ش�ء ?� ح��ة ا������� أ  

 ،KGوان��اف ?� س��آ ،KG��!< �? Kووه ،+Gا?�ت، وج�Cت، و�GQى، ش�QE�ا ���k�ا pTG? ،KGس��آ

ZPا��>�ء ا��ا x�T�" : و�� وح�ل ،K�"�"�?� وا��5 أن�ار ا�إ Kه��وا +G�ا��KG أ�Cج
� �� |���ت ا�

  ".ا�*�Gات إ�5 ج
�ت ا�!�	�ت

 �ً�OPإ �?� �� ا����S اTسOم�S أوه�م R أص�  :أآ�V ا�	�)Rت ا��� ت�Bح 

   �ً!�Uد �ًiت��� �G�iو�� ،����ص��Uا أی�G ا�CFة، �� ج�"L ا��!�Yت ا��� ت�kح ?� ا���ح� ا�س

� أن ت
pTQ، أوه�م Y أص+ ��G إ��Uً�، و?J ��ازی� ا���Eب وا��
�، واY 6 أ	��� ت�"�ن 	���[� �
�G ی


5، ا6 ��ج�د، : ا�"�ام ی!���ن"� I� R�� م�E�ا اTح�، ه �G� R�� L
Q�ا pTوه ،�|�z�� L
Q�ا pTه

	��p ا��F، آ��� ح� 	�����Gم ا�"��� Y وج�د ��G إ��Uً�، ه
�ك ت�?�J و>�م ت�?�J، ه
�ك ت���� و 

vدی �I أس�Qب، أ�� أن تvت�x ت"���، ه
�ك >�kء وأTC، ه
�ك إآ�ام وتvدی، وا�آ�ام �I أس�Qب، وا��

 ?vن L	TGا ت�د آ�م ا�U ،6ل ت"��5Qس �  : ا��zوف ا�!�س�� 	

" �ٍ�Vَِآ �ْ;َ (Wُ�ْیُ�ْ� َوَیJَِأْی Xْ%َ�ََآ �	َ%ِ�َ Sٍ%َ�Kِ2 َوَم� َأَص�َ�ُ�ْ� ِمْ� ُم  
  ]30: س�رة ا�*�رى[
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�ْ�َVَْأَصْ%ُ�ْ� ِم Jْ�َ Sٌ%َ�Kِ+� َأَص�َ�ْ�ُ�ْ� ُم	2 َأَوَ�" �ْ�ُ�ِWُ.َْأ Jِ8ْ;ِ �ُْهَ) ِم �  َ?� ُ�ْ�ُ�ْ� َأ.+F َهَ-ا ُ�ْ
  ]165: س�رة \ل >��ان[

 �?� (?�  :أّي م�)�S وأّي آ��ب ی���< آOم ا
 ;Y و�� وسS8 رس)�9 


� وح� �C�J ا����وات واFرض، �"
� آ��ب Y یvت�I ا���Q+ �� 	�� ی�یI، : أهK ش�ء ?� ا��رس  "�


� ش"� ،I��C �� Y، وأّي و��ّي �!�v? ،ى�G�ا �< Jk
�ح �TGا ا���Eب �� >
� ا��"�iم ا�Tي Y ی

 I�رس� �
�!��� ت!�ؤه�، وأّي آ��� ت��"�G، أو أّي آ��ب تI��< Z�k ی�g�^ آ�م اb< 6 وج+ وس

 �ً"Q� ،س�
�م جTا	ً�، و�U ی���غ ش�Gات ا�E�ن ا�Eی �Uو ،�ًUا�	م �E�ن ا�Eی �Uو ،+Gج �G? ����i�ا


�ه� �� ���ت� ?� أّي ��Eن ?� ا��وا�P، أن ت< �� 5G	وت"�ض أ ،�G�
�Eن ا���أة ?� آ+ ��Eن 	v	5G زی


I ی��� ا����ة، وی�"+ ا����ة ت���� 	����� E� ،س�
?� ا��kیJ، ?� أي ��Eن، هTا ش�ء ی���غ ش�Gة ا�

  .واYن��ا?�ت

��ج+، ا�TEب، اY?��اء، ا��ه ،K�T�x هTا ا��رس أی�G ا�CFة ��"�J 	��ض�ع، ه� �O�ki ا�*"�ذة، ا  

 هTا ا���ض�ع أن
� ?� آ+ أس�Qع یvت�
� سsال >�Q ا��Gت^، أو سsال ش�ig، أن أح�ًا Qس ،+G�ا�

�
�v؟ : ی�  أری� أن أ?x ا���� >� ?�ن، وأن أ�Cج �
I ا���، إ�5 أی� أذه؟ إ�5 أي ش�. أذه

��� �  :%9 ا�8%)ي وا��س��� ا�%8� م�	J ه) ا�)��J ا�-ي �� ی��P%9 ا
 ��س	9 �

�ة وا���م ا�Tي ی"�!� ا������ن : أن� س�Uvل �KE 	�دئ ذي 	�ئ  i�ا I��< ���� ي ه�T�ن��ن ا�ا اTه

 ا��J، ا�ن��ن اFول رتQً�، �� �� إن��ن >�5 وجI اFرض �� \دم إ�5 �Qوح ،J�g�س�� ا Iج��"ً� أن

>b وج+ أ K�U	p��" ا����r، وح�5 إن ا6 س��QنI ی�م ا�!���� أ>�5 �!��ً� �� رس�ل ا6، ح�5 إن ا6 

  : وت"���U 5ل

" [�  2َی� َأی]َ?� ا�8+ِ%
  ]59: س�رة اFحbاب [

  2 َی� َأی]َ?� ا��س)ل "
  ]67: س�رة ا����Pة[

  .ی� ����: و�K ی!+  

  : ا6 ت"���U 5ل ?� \ی�ت آ��rة  

" F�َ�ْ2 َی� َی  
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]K12: س�رة ��ی[  

  2 َی� َزَآِ�ی+� "
  ]7: ��یK س�رة[

" F�َ�;ِ 2 َی�  
  ]55: س�رة \ل >��ان[

" F2 َی� ُم)َس  
]+�
  ]9: س�رة ا�

  : ی� ����، 	+ �Uل: �K ی!+  

" [�  2 َی� َأی]َ?� ا�8+ِ%
]Kی����9: س�رة ا[  

  2 َی� َأی]َ?� ا��س)ل "
  ]67: س�رة ا����Pة[

J)ذ و ا��^	ا� ���ی Rأ Fب أو��� �	�  :��ل ا�`�_ ا��س)ل ا���ی� R ی��� ا�`�_ 

هTا ا�ن��ن ا��Eّ�م ا�Tي 	�� س�رة ا��
�5G، وا�Tي ه� أ�Uب ���gق إ�5 اb< 6 وج+، وأح ���gق   

I� 6وج+ ی!�ل ا b< 65 ا�إ :  

َْ̀�َ_ َ��ْسVَ�ْ�َْ�ُت ِمَ� اْ�َ�ْ�ِ� َوَم� َم�+8َِ� ا��])ُء "   2 َوَ�ْ) ُآXُ8ْ َأْ;َ�ُ� اْ�
  ]188: س�رة اF>�اف[

  I� ى ی!�ل�Cی� أ\ �? :  

" ��ًWْ.َ ��َا َوa�bَ ��ِWْ8َ�ِ cُ�َِأْم ��َ �ْ�ُ 2  
  ]188: س�رة اF>�اف[

  : ی!�ل ?� \ی� أ�Cى  

" �ٍ�dِ;َ اَب َیْ)ٍم-َ;َ �I�َر Xُ�ْKَ;َ َأَخ�ُف ِإْن �I.ِإ �ْ�ُ 2  
  ]15: س�رة اFن"�م[


��I ن�"ً� وY ض�ًا ?  � xی�� Y J��ا �Qوح ،J�g�ن�"ً� إذا آ�ن س�� ا p��j� xی�� Y I5 أن�ب أو�	 ��

، وه� إن >5i ا6 آ�� ج�ء ?� اnی� ی!�ل�j�ا K�"ی Y ض�ًا، وه� Yو :  

" �ٍ�dِ;َ اَب َیْ)ٍم-َ;َ �I�َر Xُ�ْKَ;َ َأَخ�ُف ِإْن �I.ِإ �ْ�ُ 2  
  ]15: س�رة اFن"�م[

 )) �ً�%. Xُ8و�) آ ،�� 
� اَُIV	�� �?� �IVأم R((  
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]Fث�ورد ?� ا[  

، أن ی�ه�x أن I	���EنI أن ی
�"x أو أن ی��ك،   �j�ا K�"ی Iأن xؤ إن��ن دج�ل �*"�ذ أن ی�ه���أی

  .هTا أول ش�ء ?� ا��رس

Sی�ت ا�����iا  

  :ُت�!u آ+ د>�وى ا��*"�ذی� وا��ج����   

  : اح�� هpT اnی�ت

َْ̀�َ_ َ��ْسVَ�ْ�َْ�ُت ِمَ� اْ�َ�ْ�ِ� َو   َم� َم�+8َِ� ا��])ُء "2 َوَ�ْ) ُآXُ8ْ َأْ;َ�ُ� اْ�
  ]188: س�رة اF>�اف[

  : ی!�ل �I ?� \ی� أ�Cى  

" ��ًWْ.َ ��َا َوa�bَ ��ِWْ8َ�ِ cُ�َِأْم ��َ �ْ�ُ 2  
  ]188: س�رة اF>�اف[

  : ی!�ل ?� \ی� أ�Cى  

" �ٍ�dِ;َ اَب َیْ)ٍم-َ;َ �I�َر Xُ�ْKَ;َ َأَخ�ُف ِإْن �I.ِإ �ْ�ُ 2  
  ]15: س�رة اFن"�م[

هpT اnی�ت ت�!u آ+ د>�وى ا��*"�ذی�، وا��ج����، وا�TEا	�� واF?�آ��، وا�
�i	��،  ?� ض�ء  

Fن أرتbق 	����U أه�ن �� أن أرتbق : " وا��������، و�� ی�تbق 	���ی�، وا���م ا�*�?"� ی!�ل

�، وس�ف ی��س ح��	ً� >���ًا"	���ی� ً��U �ً
، FنI ، وهTا ا�Tي ی�تbق 	���ی� اش��ى 	�ی�ت ا6 ث�

x�T� ،Kه��i�	 ت�ج� ،KG
  : ت�جَ� 	�Uvس �� ی��x ا�
�س، ت�ج� 	"!��ة ا�
�س، ت�ج� 	�ی

  ))ا�� ;	�، دیc8، دیc8، إ.�� 9	c ودمc، خ- ;� ا�-ی� اس���م)ا، وR ت'خ- ;� ا�-ی� م��)ا (( 
] KU�	 ه���
  )] 186( ذآ�p ا	� ا���زي ?� ا�"�+ ا���

  :��8س ������ن و��8?� ی���Jم)ن ا�^��Bن �Obkلا�	^�)ذون یJّ;)ن أ.?� ی���j)ن ا

أح� ا��*"�ذی� �� إK��U دار?�ر 	����دان ی!�ل 	"� أن ت�ب إ�5 ا6، وا>��ف أنI آ�ن �*"�ذًا،   

�م، ی!�لE�ا اTه I�	ت� �"	 Iا>��ا?�ت �"	 �? ،�ً�� Yًوض� ،Yًأ>��ل : ودج� �? ��آ�ن ی���gم ا�

إن ا��*"�ذی� ی�>�ن أنKG ی"����ن ا�
�س، وی!��ن أ��ر ا�
�س : ، و�Uلا�*"�ذة واYح���ل >�5 ا�
�س


I ا?��اء، ?KG ی�����gن ا�*��kن ا�Tي ی��KG��g، وی��QهK >�5 أ?"�ل �
�Eة وح�ام، E�ن، و\�!��	
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 ا�!�\ن 	�م ا���� أح��نً�، و	���Qل أح��نً� أ�Cى، �Uب >�رة ا�ن��ن، ?��5 �E!�\ن، ی�ا Rت�ن� +r�

 ی��O ا��
�س، یp��v 	*�ء ت!*"� �
I اF	�ان، ی�� I��*��kن �TGا ا��ج�ل أن ی"�
I >�5 ت�!�J إض

 	"� \ی�ت ا�!�\ن 	�م ا����، أو 	���Qل، أو 	*�ء TUر ?� ��Eن �Uی �� >�رة ا�ن��ن، �Eأن ت


� ا��U ،�*Qل	 +��� pن، وی���k�*�ا I�Q!ا یTإن ?"+ ه :�i�!�\ن، أو ت�ك ا�ا Rت�ن� +r� ة، أو >�م

 I� ام�E�ت� ا�Cن� آ+ ی�م، وأح� أb�ن ا�QE*"�ذی� ی�ت��ج�ًا �� ا ��Qرب، >�د آ�UF�	 ن�b�م، أو ا��i�ا

 �G*�ا I��< ی��� pر��
 I	vش��ء Y ی�GU�i ا�"!+، �� ش�ة ?�!I و?< �
�Uی �*"�ذ، وا6 ح�ث

�Z آ+ ا��أة س�ذج� تvت�I آ� ی�+ وا�*�Gان، وه� ج
، Y ی��i، وY ی!�م 	vي >�Qدة، 	+ أِ�^ ا�bن� 

��G��E*� �G، هTا ا��ا ،ZU��Q!� �Gz� Iل، هYsء �*"�ذون، هYsء دج�ج��، هYsء آTا	�ن، هYsء 

KGاج�Tوس �������ا ����	ن ��jی�، وی�����	ء ی��ج�ون Ysن، ه�	�iن.  

  Tاح، وهb� اTاح�ة، ه�	 �G��< وجbس�� Iه� أن�QCv? ،Iزوج� ا ا��bاح د?Z ا�bوج� زوج أراد أن ی�ا>

 �� K�Eاغ، أن� أت�? �� K�Eأت Y أن� ،Z!ي یT�ا اTه ،�G"�
 ��G ح��	ً� ی�Eی I�"� ،ب�i5 ش�. دج�ل ن�إ

واZU أ>�*I �� ش�ی�� آ��Qة �� ا������� ا�Tی� �K ی�
�روا 	
�ر ا�"�K، وهYsء ی"�kنKG ح��	�ت، 

Eم، ت����ت، ح�آ�ت، س�G�� ��� م�
�ت، تvت� 	�یxٍ أ	��، وت��ص�+، ش�ء آ�م 	����ی�ن�، آ

 p�
< ،��E�? �ًQت!�ی Iج+ ث�وت��ا اTة ج�ًا، وه��Qآ ���Qن، و��kس� �� �G	 6ل اbت��ص�+ �� أن ،x���

 xن، وی���	ر، وص��k<، و�	رة ��
�p ت��رة آ��Qة ج�ًا، ت< ،��P�� أ��ال ث��ن� س��رات، ص�ح

 أن ی!Q+ ت�	�I، وهpT ص�رتI، ی!�ل هTا ا��*"�ذ س�	!ً�، ��ی�� ����
�، هTا �*"�ذ آ��Q، ن�ج� ا6

إنI ت"�K أ>��ل ا���� وا�*"�ذة ?� ��ب إ?�ی!�� ?� : ون�ج� ا6 أن ی!Q+ ت�	�I ?� ا>��ا?�ت ���rة

ا�����Eون، وت*�د، وذآ� أنI أ>�� ت�	�I، و	�أ ی"�+ >�5 إ	�kل اFح��Q، وأ>��ل ا���� ا��� ی"�ف 

\ن�� ا�����i، ه
�ك أح��Q ت��� �� ا���ح ا�
�ري، وا���ی�ي، أح��Q ت��� أس�اره� 	���kق ا�!�

�سK ا�*��kن�� ا��� ی"���G ا��� ��ن��ن، k�ا Z� �iU�
�� ��غ ا����، أح��Q ت���gم اnی�ت ا�!�\ن�� ا�

� وهTا آ�I �� شvن هTا ا��ج�ل ا�
�iب، وآ+ ا��Fال ا��� ج�"�G �� ا�*"�ذة أت���G اb< 6 وج+ ?

�Gس�� أش.  

 X%ارت� S�K�م _%�� Rرض إHو�9 ا F�; S�K�م� م� م:  

   Z
 �KG ح��	�ت ت��Eأن ی I

I ـ إن صOّ ا��"��Q ـ �� ت��ر ا���gرات ا�Tی� ی�Q�kن �P�	ش�ء ز �rأآ


I �� ش�ی�� P�	ز �rآ�ی��، وأآ�E�وی�، وا�G�آ� ،KG"� ���رات ا�g��ا ^*�Eآ�� أن ت���ا����kت ا�


I آ��	� ح��ب، ?�"+ ا�bوج ی� زوج�I، و�"+ ا�bوج Y ا���bوج� �Q�kی �Pا���وج�ت أو اb��? ،��
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 Lو ص� ،�Gن�� Lz��? ،م��ة وا��i�ا I��< �Q
ی�bوج >��Z� ،�G أن ا�bوج� إذا �L!Q س
� ا�

  : �G��C، و ص��L ش�Gه�، و أ��>L زوج�G دL�C ج
� ر	�G، �� أن آ+ ا��أة �L!Q ا��
� ا�
�Qی�

 )) ��ا;�	� أی�?� ا�	�أة، و أ;�	� م� دو.c م� ا�8��ء أن ��� ت%�� ا�	�أة زو�?� ی�Jل ا�j?�د 

 
  ))س%�� ا
  ]أ�CجI ا�G�Q!� ?� ش" ا�ی��ن >� أس��ء 	
L یbی� اFن�iری�[

ی��GQ زوج�G، و ا��jی أن
� �Uأت آ��	ً� Fح� ا�CFة، ��ی� س��ن ا�ُ!�k أّ�^ آ��	ً�، ?�I ث�ث   

ج�ی��، و آ+ ج�ی�� أ>! �GQ	����g��� ا�*�>�� ا��� ح��L هTا ا�ن��ن >�5 أن ی�Eن ����ً�، وس��ن 

 Q�	 Yإ LQEارت ��i"� �� و�� ،LQEارت ��i"� Q�	 Yرض إFا I5 وج�< ��i"� �� �� IنF

I	 I�"أن ی� pو�< Z�kی�� Y �� Iه+ ی�"+ ?� ن����  .ا��G+، وا��G+ أ>�ى أ>�اء ا�ن��ن، و ا�

   ،�G��< وجb�وج اbأن ی� ��gات� ی���وج�ت اb�رات، وا�g��ر ا��إذًا أآ�r ا��
��"�� �� هTا ا��ج�ل ت

ا�Tي �UأتI ?� هTا ا���Eب ا�Tي أّ��I ��ی� ا����ن ?� ا�!�k أن ن�i	� دج��� �*"�ذة ـ أی�ً� ی�ج� 

، هpT ت�Q� TCv�� ن��ء، و��R ذآ�رًا ?!u ـ ی�ج� دج�ل ودج���، و ن�iب ون�i	�، و�*"�ذ و�*"�ذة


 5��G إ��Uً�، �� ذآ��GP ت�ل "� Y �ً��kCم، و�G�� ��� �ً������P، وت"�+ ح��	ً�، وت����ت، وآ

 ،I���g	 ،I�<�k	 ،�Gأ��م زوج JPY �Gz�	 �Gzح��، ت �Gا��
ا�bوج� >�5 أن ت�Eن ن���z، ه

� اFزواج 	"� هpT ا��"����ت ا��� وج �G�G�KG هpT ا��ً"? ،Iآ�ا��	 ،�
ج���، و��E هpT ت"����ت ا��

 ،�G����"� �� +	 ،Y ،ب��
KG، ه� ت�ه�L أن ا����Q ن�ت�� �� ا���� و�� ا���	 �Q�� ك�
أصOQ ه

�� أد	Z� �G زوج �G����"� �� ،�G�bوج �G�<�� �� ،�G�bوج�G، �� ح�� ن���G، ی!�ل هTا ا��ج�ل 

� �U�I 	���ی� إ��Uً�، ا�: س�	!ً�< Y +�"�ا اTإن ه ���ب، و ی�"�ن أی�ً� Tی� أداة ج��ی� س��ر، ا�

  .��Cاء ���L 	���ء، ه� و�� آ��Q، ه� أآ�Q دج�ل، أآ�Q ن�iب، أآ�Q زان

  :ا���� J��� 9� S�O; Rی� وR ������ن 

أن� ���k أن أتK�E ا��!�!� ا���ة، أن� أری� أن ی�Eن هTا ا�*�یu 	�� أی�ي آ+ ا�������، FنI ی�ج�   

ج+، أن�Y K ت"���ن وا6ِ �� �� أس�Qع إY ویvت�
� ش�Eى �� إن��ن >� دج�ل، أو دج���، دج+ �� 	"�p د

 ،�Gz��ا اTن ه�U�iس ی�
" أو �*"�ذ، أو �*"�ذة، و ا6 ی!��?�ن آ+ ا��P�QE، و��Gz� KG دی
�، وا�

 �
<�gی ّg�ا Yو ،ّg��	 L��."  

  �Cأ Wح� WQg�ا �� L�� ،م�E�ا اTی�ج� أروع �� ه Y ،��s��ا اTع، ه�Cُأ Wاج� ح�T��ا �� Yع، و

  .Y َی�gع و Y ُی�gع
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� �U�I 	���ی� إ��Uً�، وY 	��!�\ن، وی"��ف أنI ت"K�ّ هTا ا���� �� ش�. ه
�ي : �Uل  < Y +�"�ا اTإن ه

 �g*�ی"���ن ا KGی� ی�>�ن أنT�ا �Gی�، وه� �� أش����

k!� >�5 ا���ود ا��*�دی� ا�� �? I�	�U

أو �� یb>��ن أنI ا��"��+ �Z ا6 س��QنI وت"��5، ی���gم هYsء ا��ج���ن أس��ء ��ی�Q ی�>�ن  ا���Eل،


 5��G 	"��ة >� ا���j ا�"�	��، هpT آ���ت س�ی�ن��، و ه� ?� "� Y ش، آ���ت�?�C ،�ًr� س�ی�ن�� �Gأن

��� آ��Qة ی�>�ن أنKG ا��!�!� أس��ء ����Gء ا��� ا�Tی� ی�"����ن �"KG، وح�5 ی"�k هYsء أن��KG ه

�ة و ا���مi�ا I��< ل�U x�T� ،�������ا ��	ي ش�ع T�ج+ ا��ا ه� اTوج+، ه b< 6ح��ة ا �? :  

���� ��o�A، إن ت	���� �?	� ��� ت�n)ا ��Jي أ�Jًا، آ��ب ا
 و سS8 رس)�9 ((  Xت�آ((  
  ]ا���آK ?� ا�����رك >� أ	� ه�ی�ة [

  G�+ وا�vkg �� ن��U ا�!�\ن، ی�ج� ذ>� >
� ا�
�س أن ?�نً� أج�ى �I ا��iاب �� وا?J ا�!�\ن، وا�

  : س��ًا، ��ذا �Uل اb< 6 وج+

  2 َوَم� ُهْ� ِ��nَرIیَ� ِ�9ِ ِمْ� َأJٍ�َ ِإ�+� ِ�pِْذِن ا��+9ِ "
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[

  2 ِإن+ ِ;َ%�ِدي cَ�َ qَ�ْ�َ َ;َ�ْ�ِ?ْ� ُس�Bَ�ٌْن "
]��  ]42: س�رة ا��

آ�ن ا�ن��ن ��?َ� >� اb< 6 وج+، وآ�ن ��رUً� ?� ا�*�Gات واYن��ا?�ت یIQ�i س��  ��E إذا  

  : ا���ح�، أن� Y أن�E ا����، Y أن�E أن ه
�ك س��ًا

ِ�َWَ�ْا Iَأُ;)ُذ ِ�َ�ب �ْ�ُ 2*� اْ�*َوِمْ� �sَ I�Aَِسٍ ِإَذا َوَ�َ_*ِمْ� I�Aَ َم� َخَ�َ�َوِمْ� *ُ�Jِ�َ َوِمْ� I�Aَ ا�W+8+�َث�ِت ِ

" Jَ�َ�َ ِإَذا Jٍَ��ِس I�Aَ  
]J���5-1: س�رة ا[  

ا�
��ث�ت ?� ا�"!� هK ا����ة، �� �"�ن� هpT اnی� أن هpT ا�"��Uت ا����
� ا��� أراده� ا6 	�� أ?�اد   

اFس�ة ���G ا���ح� اFو�5 ا����یJ 	�� ا�bوج��، ی�ه��G أنY I ی��GQ، وأنI س�ف ی�bوج >���G، ه� 


�G، 	+ ت��� 	 I�j� �G	vنI س�� �� ا����ةت� ��i!ت Iنv	 �G� I�j	 ت��� Y ،�G�jQ�? ،I��ء إ��.  

  اR S%j�H م�F8 �?� إ�OPً� وR ت�8	� R إ�F آ��ب وR إ�F سS8 إ.	� ه� آ-ب و

ن���< Z� J�K  آ
�: ا��!�!� ی�ج� ت��ص�+ آ��rة ج�ًا ?� ا��!���، أن� أن!+ �KE أ	�ز �� ?� هpT ا��!���، �Uل  

I� ل ن!�ل���ج� ����ر ا���ا 
I ا���ض ��ة �"�
�، و	T�x : ا��� �Cص� إذا آ�ن ص�ح< Z?ار

إن زوج�G ی�ی� أن ی�bوج : ن���ی+ >�5 ا���ی� ح�5 ی�?Z ا��Fال، و آ�نL تvت� ا���أة، وت!�ل

�
�"� J��

� ا�*��kن، �r+ إح��ر ش"� �� ���< �Gأش��ء ی��� �G
� �kى، ن�Cv	  ،+ج��ا Kج� ��
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x� ن ی!�ل�k�*�وا ،I��< �*ي ی�T�اب ا���أو ا ،pأو أ|��ر : �Eي ش�ط �"��، وه� أن ت�
أن� >

 �� ا�bوج� �kو ی ،�Uوت�^ ?� ور ،�C\ أي ش�ء Z� u�gت ���س� ا��
�م ا��!�س 	*�ء �� ا�E�ا

�
Q�ا �� ��rE� س�� +�"	 L�U �U و ،�
ت واFوYد، و?"�
� اF?�>�+ د?
�G ?� ا��!�	�، أو ?� أ��آ� �"�

  .?� هTا ا���ض�ع


�G ح�� ا�
�R : و ی!�ل هTا ا��*"�ذ س�	!ً�  � ،�
إن آ��rی� ی�"�ن أن�ا>ً� �� اFح� �Q	��vاض �"�

�� ا�"��، و ��!�ت ا��ص�ص، و��غ ا��*�ات ا�����، و ی"��ف 	vن هpT اFح�Y �Q ت
��� إ�5 

�U ی�، و�Q
  .أث LQ�x >���ً� ?� آ��r �� ا���Yت ا�!�\ن، و Y إ�5 ا��
� ا�


 5��G إ��Uً�، وY ت
��� Y إ�5 آ��ب، و Y إ�5 س
�، وY إ�5 ش�ء \�C، إن�� ه�   "� Y �Q�هpT اFح

  .آTب، و دج+، و إی�Gم

	"� أن >�ت �� ذ�x ا�"��K، ورج"L إ�5 ا6، وأ>�
L ت�	�� 	�أ ا�*��kن : و ی!�ل هTا ا��*"�ذ س�	!ً�  

و�U آ
L ث�یً� ���jی�، أ��x ث��ن� س��رات، وص�ح أ��ال ����P، و��ضL أن�، وأ�����، ی�Gدن�، 

 ،�G�z"� x!�ة، أی�ً� ه�	ث وت�"�ن �ح�ث >� إت�ف ث�وتI، و>� ض��ع ���I، وآ�ن >
�p �[� وث

  .ا6 أد	I تvدیQً� ش�ی�ًا ج�ًا

  
 مu?8 ا�%Bح وت(K8ا� S�(ا��   : ;Y و�� م^�Oت ا�	��	�� ُت�ّ� ;� �Pی

   �� �ًigأ|� ش Y وج+، أن� b< 6ا �
< ��Uرا �G
?�� أی�G ا�CFة، أن� �Q"ً� ج��Z� R ش�ی�� أ|

ا�CFة ا��Eام ی��E أن ی�"��+ �Z هYsء، ��E أن� أ>��Q آ+ واح� �
KE س��� هTا ا��ی� ا�"K�z إ�5 �� 

�E*� Kه�
، ح�� ،I�I أ�Uرب ث!�?�KG ا	��ا��P، ت���EهK ���ود، >k�ا Jل أن ت�ّ+ >� ��ی�	ت، 

 L?�< وج�b�أن ا ��ت أس�ی� �?�C *"�ذی�، ی�ج���ء اYsه Jت�+ >� ��ی �U�i�ا Jو>� ��ی

 ^�
�ل ا�*�ع ا��C �? س�ی�F!��ی� ا�ا pT; ه�ل أن ت"��	 ،�Gزوج �GQحF p5 أ���< L��!و اس� ،�G	ر

Tذ دج�ل آ�"*� Jت�+ >� ��ی ��Uا��ی� ا�Q
اب، وأن� أش�G ا6 أنY I ی��� أس�Qع إY وا���ج��Gت ا�

�ت ���ه��، �Z أن E*� +ّ�� *"�ذی���ء اYsG� واs�وی
��G إ�ّ� أن إن��نً� أو إن��ن�� أو ث�ث� �


G; اb< 6 وج+� J�Qkت Jح، و>� ��ی�i
�ت ت�+ >� ��یJ ا���	� ا�E*��ا.  


�ً� 	Tآ�ه�،   "� L�� ،���!��ا pTة ?� ه��rك ش�ی�� اج���>�� ی�ج� ت��ص�+ آ�

� أن ه�Gی ،�
�Gت Yو

 ��E*� اج���>��، أو ��E*� �� ت"�ن� ��
آ��Qة ج�ًا >
� ا�������، هpT ت��v إ�5 هYsء ا��*"�ذی� ح�

 I	آ�� �? ��Q5 ی�و ت"� Iن��Qأن ا6 س Z� ،Kداه �kC �� ف�gت ��
ا�i�Uدی�، أو �*��E >�����، أو ح�

  : ?�!�ل
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�jِ8ْ.ُ cَ�ِ-َِم�8َِ� " 2 َوَآvْ	ُ�ْا  
  ]88: س�رة اFن��Qء[

 �K8و ا� Jو ا��'ی� wW���� ��8مv	م: ا� �  :ا
 ;Y و�

ُِ̂�وا ِ��Sِ+8jَ�ْ 2 ِإن+ ا�+ِ-یَ� َ��ُ�)ا َر�]�8َ ا��+9ُ ُث�+ اْسَ�َ��ُم)ا َتY8َ�َ+ُل َ;َ�ْ�ِ?ُ� اْ�َ	َ��ِئSُ�َ َأ�+� َتَ��ُ�)ا َوَ�� َت Yَ�ُْ.)ا َوَأْ�

�� َأْ.Wُُ�ُ�ْ� َوَ�ُ�ْ� ِ��َ?�* ُآ8ُْ�ْ� ُت)َ;Jُوَن ا�+ِ�?ِ�َْ̂ � اyَ�ِْخَ�ِة َوَ�ُ�ْ� ِ��َ?� َم� َت�� اْ�َ�َ��ِة ا�J]ْ.َ�� َوِ� َ.ْ�ُ� َأْوِ�َ��ُؤُآْ� ِ

  ُ.Yًُ�� ِمْ� Wُsَ)ٍر َرِ��ٍ� "*َم� َتJ+ُ;)َن
]L�i? 32 - 30: س�رة[  


�� �Uل >� س��ن� ی�نRاb< 6 وج+ ی�k[� ا����s، اb< 6 وج+ ح�   :  

� ا�d]ُ�َ	�ِت َأْن َ�� ِإ9َ�َ ِإ�+� ���dَ+ َأْن َ�ْ� َ.Jِ�َْر َ;9ِ�ْ�َ َ��8ََدى َِ �%ًbِ�َ̀ � 2 َوَذا ا�8])ِن ِإْذ َذَهَ_ ُمI.ِإ cَ.َ��َ%ُْس Xَ.َْأ

" �َ�	ِ�ِ�+dِمَ� ا� Xُ8ُْآ  
  ]87: س�رة اFن��Qء[

  : اb< 6 وج+ ی!�ل  

� ُهJًى َ�َ	ْ� َتِ%َ: ُهJَاَي َ�َ�� َخْ)ٌف َ;َ�ْ�ِ?ْ� َوَ�� ُهْ� َیYَ�ُْ.)َن "2 َ�pِم+� َیI8ِت8�َ+ُ�ْ� ِم'ْ  
]I� 123: س�رة[  

�َ	ْ� َتِ%َ: ُهJَاَي َ�َ�� َخْ)ٌف َ;َ�ْ�ِ?ْ� َوَ�� ُهْ� َیYَ�ُْ.)َن "َ 2  
  ]38: س�رة ا�Q!�ة[

  : اb< 6 وج+ ی!�ل  

  �8َِ� "2 َوَأن+ ا��+9َ َمَ: اْ�ُ	vِْم
  ]19: س�رة اFن��ل[

  ��s��ا �]�kة ج�ًا ت��rج� \ی�ت آ��? ،�����	 KG"� ،�i
��	 KG"� ،ی��v���	 KG"� ،J�?����	 KG"� :  

  2 َوَآ�َن َ�ّ�ً� َ;Kْ.َ �8َ�ْ�َُ� اْ�ُ	vِْم�8َِ� "
  ]47: س�رة ا��وم[

" �8َ8ِ�ُ;ْ'َ�ِ cَ+.pِ�َ cَI�2 َواْصِ%ْ� ِ�ُ�ْ�ِ� َر  
  ]48 :س�رة ا��kر[
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 ا���� و ا�^�)ذة � ا����ن و ا��R S8 و�  :أم)ر ا�	��	�� ت���u و


x أی�G ا����s، و ت��v �����ة وا��*"�ذی� وا��ج���� واF?�آ�� وا�TEا	��   ]�kآ�ان یFا J��C م�آ

�، ��Gz� I ی�ض�، ًGس I
zت Y ،*"�ذ ذآ� ج�ًا��ا اTه �ً�Pی�؟ ودا���	ج�ی� ����وا ��"��
وا��

ی� و��ي، 	�رك ا 6	KE، آ�م دی
�، وو�Uر، وه� إن��ن دج�ل، ون�iب �� ! �ت، س��Qن ا6ت���

 ،x� م س��ن� >�� ش"�رًا� " ا��kاز اFول، ?�
�jQ أن ت�Eن >�K�< 5، واج"+ آg�ا Yو ،g��	 L��

 �
<�gی"�
  .، وأ��رك ت"��; و?J ا���Eب وا��

�ة و ا���م  i�ا I��< ی!�ل :  

  ))��bآ� ���S�JK داووا م(( 
  ]أ�CجI ا�G�Q!� ?� ا��
� ا��QEى >� >�Q ا6 	� ��"�د[

   ،�j��	 �U�	 واء��ق، وت��"�+ ا���� �Q� 5�إ �Q"ً� ا��U�i 	"� ا��"���� وا TCF	�Fس�Qب، تTه

  .وت��iق، و>�5 ا6 ا��U�Q، هTا ��ض�ع ا���ض

   L	أن أّي ا��أة ت� ��ح، �i
إ�5 ا6 ت�	� ن�iح�، وأح�
L دی
�G، و>�Qدت�G، ا��?�ق ا�bوج� ا���	� ا�

�Pر�k�ح�اث اFا +E	 ث�vت� Y دة ورح���� �Gزوج ��	و �G
إذًا   .وات�i� �G	�b< 6 وج+، �J�َg ا6 	�

ا�"�ج ?� ا�!�\ن وا��
�، ��E ی�ج� أی�ً� ?�C\ KٌG، أن هpT ا���رة ا���ن�� هpT ���?�ق ا�bوج�، 

وجZ ا��أس، أی�ً� هTا دج+، وهTا آTب، ا�!�\ن �
G;، ا�!�\ن آ��ب ه�ای�،  ا���رة ا���ن�� �� أج+


� ��ن��ن، ا�!�\ن �
G; إ�JQk� �G، ی��E أن تJQk ا�!�\ن E�� ه� أدوی� R�� ،ت�
E�� R�� !�\ن�ا

pآ+ ث��ر ^k!ت Kی�E�ا.  

  :;�F آّ� إ.��ن أن ی�)ن ��یKً� و م�8%?ً� م� ا����ة و ا�	^�)ذی� 

�CFة ا���ض�ی� أ����، أن� Y أص�ق أن واح�ًا �
KG ی�"+ هTا، ا��رس ��� إذًا؟ ا��رس أن� أح��م ا  

��� ح��KE، آ+ ش�g ح��I أ�Uرب �U ی�Eن >
�هK ���ودی� 	������E، و>
�هKG? K س!�K، و�K ی�Q�kا 

I�وی�ج� ?��� ح� Yإ �gی�ج� ش �
�	"I ا�����i، وی�vث�ون 	�� ی!�ل 	�� ا�
�س، ?� �� K�"�ا 

 �� KG��< ن��س ی��
أش�gص ی��sون �YsGء ا��*"�ذی�، و�� أآ�rهK، ��ز>�� ?� آ+ ا��
��J، وا�

�G� : دون أن ی*"�وا، ت!�ل ��رس� �
 أوYدًا، وا6 ا�Tي Y إ�I إY ه� ج�ءت�
�ن، Y ت? Yإ x� R��

�� ا�"!K، ?�ذا ث LQ�I أن �� أLC آ�ی�� أنI ی�ج� إن��ن 	�C\ ��Q ��� 	��ن�، وا���� �G*� 6ر 	�"��

 �� �

I، ی�ج� ?��OP، ی�ج� �"� رس�P+ ج�ءت� R�� ًا��و �
ا�"!K �� زوج�G ه� یbن� 	�G، وت

أ�Cات آ�ی��ت رج�ن
� أن أ�Uل هTا ?� ا��رس، �Uی�Qت ��G آ�ن�ا ض��� هTا ا�ن��ن ا��gاع ?� 	�� 
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GQزان، ?�ن� �Qوه� أآ ،K!"�أج+ ا �� I��إ �QهTب، ی�
��ا ی� أ�Cت�، إ�� ت�gی�، وإ�� ��?� ?� ا�

  .وج��"I آ�م 	��+، 	��+، 	��+، ����z، و	�gر، وت����ت

�ص وص�ق، �� أج+ أY ن�Eن ن�� ض��� هpT ا�*"�ذات، وا������ت،   C�	 KE� I�!أن I?�<ي أT�ا اTه

�ی�� ����
�، ث��ن� � I"� ،ث�وات Z��س��رات، �[� وا��gا?�ت، وا���Yت، وا	�bاز ا��Fال، هTا ی

و ث�ث و ت�"�ن 	!�ة، سL ش�ح
�ت ت��+ 	
ً�، ت��رة �Cص� �I، ی"�� ?� 	��Qح�، ی�ج� �I زوج� 

 Z� �Gآ�vة ی�P�k��	 �ً"�� ی���	إ?�ی!�  ��	 �� Iاآ�? Iت�vت Lآ�ن IنF ،"��� ت�ب	ق �k�ا I
� LQ��

< �Q
�ة و ا���م آ�ن زوج�تI، ی"�� 	��E�? +C �� وراء ا�*"�ذة، وا�TEب، وا��ج+، وا�i�ا I��

  : ?!��ًا

 ))Xْ�َ��َ ٌء؟�ْAَ �ُْآJَ8ْ;ِ �Ŝَُ َهْ �Xُ�ْ�ُ َی� َرُس)َل : َ��َل ِ�� َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َذاَت َیْ)ٍم َی� َ;�ِئَ

�ٌء، َ��َلْAَ �.َJَ8ْ;ِ َص�ِئٌ� : ا��+9ِ َم� �I.pِ�َ((  
]�*P�< �< K���[  

ا6 س��QنI و ت"��5 أن ی���
� ج��"ً� �� هYsء ا��ج����، ��E أهK ش�ء 	���رس أن ا�*��kن Y أرج�   

 �� �R، ودم ا���� ?� ��Eن �Uی
�ة وا���iم، وآ� ا�!�\ن 	��i�إذا ت�ك ا Yج�ل إ��ا اTی��>� ه

U���U ا�"�رة، ح�5 ی�Qو ا�*��kن 	TGا ا�Tي ی��5 ت"�ون ا�نZ� R ا���، أ�� ه� ?vي >< ��� �Z ا�

 Yً�U م��� �������، وَ�� س�� ?!� آ��، هTا ا��� ص�ح دی�؟ Y ،Y، ��ض�ع ا��"��+ �Z ا�

  .واح�ًا


 رب ا����	��  J	وا��  
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 ���� ���Gم اYس����ع) : 7- 2(ا��رس  - ا��� وا����  - ا�"!��ة ا�س

  27-06- 2004: ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	��� 	��ری.

  � ا
 ا���	� ا����� ��

 �jو ا� ���ا�:  

أی�G ا�CFة ا��Eام، ?� ا��رس ا���ض� ت��ثL >� ��ض�ع ا�*"�ذة، و اتi+ ا���ض�ع 	��ض�ع   

 ZUو �������ا �
ا��� و ا����، و أ�Cة آ�r رج�ن� أن أت�	Z هpT ا���ض�>�ت، Fن إشYً�E آ��Qًا >

x�5 ذ�و �� إ ،��
KG ح�ل ���U ا���� وا��	 ���?.  

وا��!�!� أن هTا ا���ض�ع ض��u، أي ا����ة و ا��*"�ذون ی����jن ا��k�Qء �� ا������� Y	�bاز   

أ��ا�KG، وYن��Gك أ>�اضKG، و������KG، وإض��KG، وآ+ هTا ا�Tي س�ف ی�د ��ّ> K	�Fد�� ا�!�\ن�� و 

ا����ل، ��E �� ی��ذ 	KE،  ا�
�Qی� و ا��اU"��، و ا�Tي أرج�p، وأن� أح�� ا� �z	KE أنKE 	"��ون >� هTا

 ،�
GE�"�ا?��، وا�، وا���ج���وا ،����
وYس��� ا��k�Qء ی!"�ن ?� ?. ا�*��kن، و?� ?. ا����ة، وا��

Iل ن��vع، وی��QسFا اTه Izح Z��kوی ،���?� أي وLU و��؟ : وأ	�u ش�ء ی��x ا��اح� �� هYsء �

�، ثK ی��	Z ا���ض�ع ?� ًr� R���ج ا�	إذًا ه� ��  ،�GQ�Eة س�ف ی��Qآ ��QU ی���ءل أن Kت، ث��ا��

�G�
  .وی�ج� >��U ح �Z ?��ة س�ف ت��!J، وی!Z ?� أوه�م و?� آTب Y ی

   J�"�� ا ��ض�عT، و ه����و ا ���T�x أن� ���k أن أج"+ 	"� ا��روس ا�!�د�� ح�ل ��ض�ع ا�

وح� ا����ء، إ�� >� ��یJ  	���ی�، و ?� ا��ی� ��R ه
�ك رأي ش�ig أ	�ًا، ا��ی� ت����U، هTا

�ة و ا���مi�ا Kّأت I��< "�ن�ن�ا �Q
  .ا�!�\ن، أو >� ��یJ 	��ن ا�

 q.Tم� ا S	�dا� F�; �jم� ا� S	�d{ ا���ت:  

  : ی�ج� >
�ن� ���Gم ���
�U �� uQ�I ت"��5  

ََ̂� اJِ�َ I�jِ�ْ اْسVَ�ْ�َْ�ُتْ� ِمَ� اْ� ُُ̂�ُهْ� َ�ِ	�ً�� َی� َمْ�   qِ.ْpِ "2 َوَیْ)َم َیْ�
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

  : أي أض���K أن�سً� آ��rی�  

nُ�ْ�َ :َ�َ	ْ�ََر�+�8َ اْس qِ.ْpِ�َْوَ��َل َأْوِ�َ��ُؤُهْ� ِمَ� ا qِ.ْpِ�ْْ�ُتْ� ِمَ� اVَ�ْ�َاْس Jِ�َ I�jِ�ْا �ََ̂   �8َ ِ�َ%ْ�ٍ~ "2 َی� َمْ�
  ]128: س�رة اFن"�م[ 
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  �k�!�ء ا��ا اTول ?� هFر ا����ا :� Z؟ وآ�^ ی����Rن��	 ��� ���Gم اYس����ع؟ آ�^ ی����Z ا�

��؟ ��	 Rن�ا  

8َ�َ Xَ�ْ+�8َْ̀ َأ�8َ�َ�َ ا�+ِ-ي َأ� � َ��َل ا�8+�ُر َمVَْ)اُآْ� 2 َوَ��َل َأْوِ�َ��ُؤُهْ� ِمَ� اqِ.ْpِ�ْ َر�+�8َ اْسَ�ْ	َ�َ: َ�ْ��8َnُ ِ�َ%ْ�ٍ~ َوَ�َ�

  ا��+9ُ ِإن+ َر�+cَ َ�ِ��ٌ� َ;ِ��ٌ� " َخ�Jِ�ِیَ� ِ��َ?� ِإ�+� َم� �Aََء
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

  : ثK ی!�ل اb< 6 وج+  

� َ�ْ�َ~ ا�ِ�ِ�+d	�ْ�َ �َ��nً ِ�َ	� َآ�ُ.)ا َیْ�ِ�ُ%)َن "I�(َ.ُ cَ�ِ-َ2 َوَآ  
  ]129: س�رة اFن"�م[ 

  �
� �� ا��� ی����kن >�5 أن ا���z: اnی� ��G�� �Gم س���U، و ��G�� �Gم >�م، ���G��G ا�����U ه

Rن�ا �� ���z�ا.  

   Rن�5 ا�< ��
I أ?x، وت���u ا�E�ج�د، و�� ����، ا����ر ا�Eإن Z�kأس� Y ء أن��	دئ ذي �	

��ج�د، هTا ه� ا��R، أن ی�R ا��� ا�نR، ا��"��Q ا��ارج أن ی�I�Q ش��kن، ی�TG? ،I�? +Cا ا�Tي 


I ا�
�س ��ج�د، و واZU، و KP�U، و �� �E*ن >�5 |��� ی�kی��� ���E ?� أدق ا����س�� أن |��� ا�

Rن�ا :  

  2 ِ�َ	� َآَ�ُ%)ا "
  ]88: س�رة ا�
��ء[ 

 �jن ا��B�A م� RًObوإ �ًV%خ �Vوأآ �ً��� JAأ���.ً� أ q.Tن ا�B�A:  

  : أ��  

  2 ِإن+ ِ;َ%�ِدي cَ�َ qَ�ْ�َ َ;َ�ْ�ِ?ْ� ُس�Bَ�ٌْن "
 ]��  ]42: س�رة ا��

ََ̂� اْ� َ��ُ�)ا  I�jِ َواqِ.ْpِ�ْ َأَ�ْ� َیْ'ِتُ�ْ� ُرُسٌ� ِم8ُْ�ْ� َیK�ُ])َن َ;َ�ْ�ُ�ْ� َ�َی�ِت� َوُی8ِْ-ُروَ.ُ�ْ� ِ�َ��َء َیْ)ِمُ�ْ� َهَ-ا2 َی� َمْ�

  "F�َ;َ �.َJْ?ِAَ َأْ.Wُِ��8َ َو�sَ+ْتُ?ُ� اْ�َ�َ��ُة ا�J]ْ.َ�� َوJُ?ِAَوا َ;F�َ َأْ.Wُِ�ِ?ْ� َأ.+ُ?ْ� َآ�ُ.)ا َآ�ِ�ِ�یَ�
  ]130: س�رة اFن"�م[ 

  +Pل س�vی� �U �E� : Iش�ً[� اس� Z���أی� ا���؟ اnن ا�نR ُی"ّ���ن ا��� دروسً�، إذا �K ت�� ?� ا��

  : ج�، ا�نR أص��Qا أش� إیTاء �� ا���، ا����+

" qِ.ْpِ�َْوا I�jِ�ْا �ََ̂   2 َی� َمْ�



 16   ا��� وا���� ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	���آ��ب 

 

  ]130: س�رة اFن"�م[ 

   �
ت!�یK أه���، أي أح��نً� ش��kن ا�نR أش� ?�Eً�، وأآrQC �rً� وإض�Yً ش����� ا�نR وا���، ا��!�یK ه

��  .�� ش��kن ا�

  Rن�ی�"���ن �� ا KGنF +	 ،��  : ?"�م وج�د ج� ?��� ی��هK ا�
�س ��R د��+ ن!�ء ا��� �� ا�

� َ�ْ�َ~ ا�ِ�ِ�+d	�ْ�َ �َ��nً ِ�َ	� َآ�ُ.)ا َیْ�ِ�ُ%)َنI�(َ.ُ cَ�ِ-َ* 2 َوَآ�ِم8ُْ�ْ� َی� َمْ �ََ̂� اI�jِ�ْ َواqِ.ْpِ�ْ َأَ�ْ� َیْ'ِتُ�ْ� ُرُسٌ

ْ�َ�َ��ُة ا�J]ْ.َ�� َیK�ُ])َن َ;َ�ْ�ُ�ْ� َ�َی�ِت� َوُی8ِْ-ُروَ.ُ�ْ� ِ�َ��َء َیْ)ِمُ�ْ� َهَ-ا َ��ُ�)ا F�َ;َ �.َJْ?ِAَ َأْ.Wُِ��8َ َو�sَ+ْتُ?ُ� ا

�ِ�یَ� "َوJُ?ِAَوا َ;F�َ َأْ.Wُِ�ِ?ْ� َأ.+ُ?ْ� َآ�ُ.)ا َآِ�  

 S�K�وم �Wآ S�O; �jو ا� q.Tا ��� S�O�ا�:  

إن هTا ا�ن��ن رج+ : أي ن�ع �� أن�اع ا��"��+ �Z ا��� آ�� واضO، �� س�� ?!� آ��، ا�Tي ی!�ل  

 ��	 �U���، و ی�"��+ �Z ا���، آ�م ��� ص��O، أّي >��	 �ig�� اء، و��C I��� و ،O�ص�

،��i"آ�� و� �U�< ��  : و ا����+ ا�نR و ا�

" ~ٍ�ْ%َ�ِ �8َnُ�ْ�َ :َ�َ	ْ�َ2 اْس  
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

ُُ̂�ُهْ� َ�ِ	�ً�� "   2 َوَیْ)َم َیْ�
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

  Z?�
  : وی�م ن�*�هK ج��"ً�، أي ا�نR و ا���: ی�ج� �Uاءة �

ََ̂� اJِ�َ I�jِ�ْ اْسVَ�ْ�َْ�ُتْ� ِمَ� اْ� ُُ̂�ُهْ� َ�ِ	�ً�� َی� َمْ�   qِ.ْpِ "2 َیْ�
  ]128: س�رة اFن"�م[ 


�Q< KGدًا آ��rًا : " �Uل ا	� >�Qس  � Kأي أض��� Rن�ا �� Kت�rEاس�"x� ی!�ل �
: ، اnن ��ی�� ����


� ی"�Qون ا�Q!� �� دون ا6، �[�ت ا���ی�� ض��� ����G�ت�"�[� ����ن ?� ا.  

 �?� q.Tا S;�B� ی�)ن �����-ذ q.T�� �jع ا���	اس�:  

  َل َأْوِ�َ��ُؤُهْ� ِمَ� اqِ.ْpِ�ْ َر�+�8َ اْسَ�ْ	َ�َ: َ�ْ��8َnُ ِ�َ%ْ�ٍ~ "2 َوَ��
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

   ��
� 	"�ً� 	���uQ، أي ا��� اس���"�ا 	��نR، وا�نR اس���"�ا 	����، اس����ع ا��"	 Zأي اس���

 Kه�
ش�Gة ���C، وا�
�س ی�g"�ن 	��نR ه� ا���Tذ 	�k>� ا�ن R�KG، هYsء ا�UFی�ء ا��jkة ی�ج� >
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�KG، ی�g?�نKG، ی��س��ن إ��KG، ی�T���ن �KG، اس����ع ا��� 	��نR ا���Tذ 	��gع ا�ن R�KG، أي 

�� Y	� �� أن یbن�، آ�� ذآ�ت ?� ا��رس ا���	�U ،J ی�Q�Eن ا�!�\ن 	�م ��	 Zن�� ح�5 ی�����ا

��س�، >�5 ا�"�رة، إن ?"+ 
هTا ا��� أ>p�k ش�[ً�، أ>p�k �"���� أح��نً�، ا����، �U ی�Q�Eن ا�!�\ن 	��

أ>�ذ 	��QE هTا : ی
bل اFرض، ?�!�ل: " أ>p�k د>�ً�، آ�ن ا��ج+ ?� ا���ه��� آ�� �Uل ا	� ج�ی;

  : ا��ادي، ?T�x اس����>T�<�? ،KGروا ی�م ا�!����

 I�jِ�ْ)ُذوَن ِ�ِ�َ��ٍل ِمَ� ا�َیُ qِ.ْpِ�ْاُدوُهْ� َرَهً�� "2 َوَأ.+9ُ َآ�َن ِرَ��ٌل ِمَ� اYَ�َ  
 ]��  ]6: س�رة ا�

   �� KG��آ�ن�ا ی�!�ن إ ��? Rن��	 ��ی��Kk ا�ن��، وY یTCv ش�[ً�، ی"�� ?� ا��هK، أ�� اس����ع ا�


� ا�نR، هTا ن�ع �� اYس����ع، أ�� اس����ع < ��Pرا ��اFراج�^، وا��GEن�، وا����، أي 	��>� ا�

  .نR أن ا��� ی!�رون أن ی�?"�ا >
KG �� ی�Tرونا��� 	��نR أی�ً� ?�>��اف ا�

  :اس�	��ع ا�j��� q.T ی�)ن ��)ه� اq.T أن ا��j ی��8).?� 

  : ن�� نQ!5 ?� آ�م اb< 6 وج+  

" ~ٍ�ْ%َ�ِ �8َnُ�ْ�َ :َ�َ	ْ�َ2 اْس  
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

  k���وا ،�
��G�!�ة، وا��	اس���"�ا ش"�وا  ��
� 	"�ً�، ا��"	 Zآ+ إن��ن إذا أي اس��� ��ن nة، ا�

 x
Z�C ا�
�س �TCv? IتI ن*�ة ا�"��z هTا ی���I >���ء ا�
�R ج
�ن ا�"��z، هTا اس����ع، ت���ر �

ح�
�� وص+ إ�5 ا�*�م أ�� 	!Zk رأس ����C أ�^ إن��ن، وض"L هpT ا��ؤوس >�5 شE+ 	�ج، 

	 +E5 ش�< ����ج، ن�z إ��KG، و اس���Z ا��Qج ه� 	�ج ا��وس 	��!�iع، ه
� ُوض���C Zن أ�^ ج�

 Rن�ق، واس����ع ا�����	*"�ر �!�ة، وا�ة، وا�k���وا ،�Q�j�اس����ع ا Rن��	 ��	KG، ?�س����ع ا�

 �� زوج�I أن �kء �� ی��? ،+�U �!�!��ی�ج� إن��ن ت�?�، أو ?� ا ،KGن�
�� ت�هK ا�نR أنKG ی"���	

Tذا ی�"+ ه�� ،I��U �� �G��"�� ة���^ �أ �]� Z?ت� I� !��ل، وآ+ إن��ن��ا اTی� ه�U Z� �!ن��؟ ی���ا ا

 ،�j�ا K�< �� �Gن أن��<bو ی ،I
�Uی�، وا�!�ی� ی"�K دP�C+ ح�اس ا�نv�? ،Rت�ن 	��QCFر �� �Uی

  .وه� آTب 	TEب
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 Jا���� JیJ	ا� ���H-اب ا�ا� F�%ء و ی�A �  :ا�	)ت ی8?� آ

  : ثK ی!�ل اb< 6 وج+  

�8َْ̀ َأ8َ�َ�َ   � ا�+ِ-ي َأ�+Xَ�ْ �8َ�َ "2 َوَ�َ�
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

ج�ء ا���ت، وا�"���� ان�LG، واYس����ع ان�5G، وا���i�O ان�LG، وآ+ ش�ء ان�5G، و	!� ا�"Tاب   

���g�ی� ا���ا K��Fا :  

�8َْ̀ َأ�8َ�َ�َ ا�+ِ-ي َأ�+Xَ�ْ �8َ�َ َ��َل ا�8+�ُر َمVَْ)اُآْ� َخ�Jِ�ِیَ� ِ��َ?� ِإ   �+� َم� �Aََء ا��+9ُ ِإن+ َر�+cَ َ�ِ��ٌ� َ;ِ��ٌ� "2 َوَ�َ�
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

  5
 : هTا ا��"Eإذا ارت Yس إ�
أي إن��ن �� >��K ا�نY R ی��Z�k أن ی��"�� 	���� >�5 إض�ل ا�

  .ا��P�QE، آ��bن�، وا���E، وت�ن�R آ�م ا6، و �� ش�آ+ ذ�x، و هTا ش�ء ���ات� أی�G ا�CFة

ا�Tي �Uأت I�KE ?� ا��رس ا���ض� >� هTا ا��*"�ذ ا�Tي ت"�ون �Z ا��� >�5 إض�ل ا�Q*�، و آ�^   

 KGت�k��	 ی����"�ن ����، وا���	 Zوات �� أج+ أن ی�����r�ا Z�� ا���	!�ت، و یEآ�ن ی�ت Iأن

I� Kه�GU و ،I��<.  

 Sا����� Sیiا �  :م� م��.

  

1 
� ا��j إ��9 ـ ا�	vم� ا��Bه� ا�	����� ا�-اآ� Kأن ی �  : م����

  : أی�G ا�CFة ا��Eام، أ�� اnی� ا��� ?� ا����ق، و ه� �� أدق اnی�ت  

� َ�ْ�َ~ ا�ِ�ِ�+d	�ْ�َ �َ��nً ِ�َ	� َآ�ُ.)ا َیْ�ِ�ُ%)َن "I�(َ.ُ cَ�ِ-َ2 َوَآ  
  ]129: س�رة اFن"�م[ 

  kت�� ��� >�5 |��� ا�نR، ا�"�ام آ�م ��i�g ����، ج��Z ��نZ، ���ر هTا ا��رس، |��� ا�

  : ی�iر �x أن إن��نً� 	�ی[ً� ��ه�ًا دI�? +C ج
�، �� �K یs� �Eهً� ���Cل ج
� ��� دC+، ا���اب

� َ�ْ�َ~ ا�ِ�ِ�+d	�ْ�َ �َ��nً ِ�َ	� َآ�ُ.)ا َیْ�ِ�ُ%)َن "I�(َ.ُ cَ�ِ-َ2 َوَآ  
  ]129اnی� : س�رة اFن"�م[ 

ح�، ا����i، ا�Tاآ� 6، �����+ وأ�^ أ�^ �����+ أن یi+ ا��� أ�� ا����s ا��kه�، ا����!�K، ا���  

I��إ :  
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  2 ِإن+ ِ;َ%�ِدي cَ�َ qَ�ْ�َ َ;َ�ْ�ِ?ْ� ُس�Bَ�ٌْن "
 ]��  ]42: س�رة ا��

  2 َوَم� ُهْ� ِ��nَرIیَ� ِ�9ِ ِمْ� َأJٍ�َ ِإ�+� ِ�pِْذِن "
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

  L	ا ش�ء ث�Tه.  

�� و�� ا����� ـ ا�	vم� و�� ا�	vم� و ا 2���:  

  ZPی� را�� �C\ 5
  : ی�ج� �"

" �nً�ْ�َ �َ�	ِ�ِ�+dا� ~َ�ْ�َ �I�(َ.ُ cَ�ِ-َ2 َوَآ  
  ]129: س�رة اFن"�م[ 

ا����s و�� ا����s، و ا��E?� و�� ا��E?�، و ا���سJ و�� ا���سJ، و ا��z�K و �� ا��z�K، إن ا���kر   

 ،��
�s� ��	 ��"ی ��s��ا ،Z!ت �G��Eه�ة، >�5 أش�� I�]�	 ،ادون��� ��iن �"Q� KG�"	 ن�
�s��ا

 Y ،ن�"P�� pدYت، أو�kQ�
� Iت�
	 ،�Q��� Iو>�، زوج��*� Iرت��ج��"I ن ،^�z	��I إس���، ت

ی�ج� �
� T���k�*ن، Y ی�ج� ���x، إذًا ا����s و�� ا����s، و ا��E?� و�� ا��E?�، ا��
�?J و�� 

  .ا��
�?J، ا�*�Gان� و�� ا�*�Gان�

  :ـ ا���d	)ن یJخ�)ن ا��8ر ت%�;ً� �)ج وراء �)ج  3

  �C\ 5
  : ی�ج� �"

" �nً�ْ�َ �َ�	ِ�ِ�+dا� ~َ�ْ�َ �I�(َ.ُ cَ�ِ-َ2 َوَآ  
  ]129: س�رة اFن"�م[ 

  : �� 	�ب أن ا��z���� ی���Cن ا�
�ر ت�Q>ً� ?�ج وراء ?�ج: �Uل 	"� >���ء ا������  

  َ�َ?� "2 ُآ�+َ	� َدَخXْ�َ ُأم+َ�َ Sٌ�Xْ8َ ُأْخ
  ]38: س�رة اF>�اف[ 

  : ا�Tي یsآ� ا��"
5 اFول  

" �nً�ْ�َ �َ�	ِ�ِ�+dا� ~َ�ْ�َ �I�(َ.ُ cَ�ِ-َ2 َوَآ  
  ]129: س�رة اFن"�م[ 

  : �Uل اb< 6 وج+   

�ُ?َ) 9ُ�َ َ�ِ�یٌ� "َ �.ً�Bَ�ْAَ 9ُ�َ ~ْI��َ.ُ �ِ	َ�ْ+ِذْآِ� ا�� �ْ;َ �  2 َوَمْ� َیْ�ُ
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  ]36: س�رة ا��Cbف[ 

آ�^ إذا رأى ا�T	�ب TUارة ی����G��< Z، آQ!�ی� �"�م، 	�L ��� ن�z^، ا�T	�ب وا�Q"�ض و	"�   

ا��*�ات ا�CFى ت�L?�G >�5 	!�ی� ا�k"�م، و >� 5	�L ��� ن�z^، ت���ً� آ����، ی�ج� ذ	�	� آ��Qة 

��jأن ح��انً� ص �� ،.���� K�� I�? إذا آ�ن Yإ L�	 5�ت� إvت Y �	�	T�ا pTی� ج�ًا، ه���ا Lًا ���ً� ت�

  .?pTG ا�T	�	� تvت�، و آvن�G ت*"� أنI ی�ج� ��K ����. ?� هTا ا���Eن

  :أّي ذآ� 
 ی��ق ا�^��Bن 

ا����g أی�G ا�CFة، إن اb< 6 وج+ ی��u |���� ا��� >��i< 5ة ا������� ا�Tی� ی���وزون 	"�   

  .ی*�رآ�نKG ح��تKG، و �"��KG، و ش�ا	��KG ح�م ا6 ت�Eسً� أو ت��هً�، ?�����نKG س�ء ا�"Tاب، 

  Iان�C� ن�k�*�ل ا�U Kی�� K� و ،I��	 +Cن��ن إذا د�ا ،Wح�دیF"� ا	ی�ج�  : �gن ،L�Q��ا Kأدرآ�

 �? ���iC ًا، و�Eون ،�ً	�Qرًا، و س��ن���Pن ه
� ا�����، ت�� ��Qً�، و 	��jء، و أص�اتً� ��ت�"�، و ش

أدرآ�K ا�"*�ء ا���م، ی�ج� : ?�ذا ج�R إ�5 ا�k"�م، و �K ی��U �Kل: �Uل هTا ا�F ،L�QنI ی�ج� 	I ش��kن،

 �Kی� K� م، و�"k�5 ا�إ Rو ج� ،Kی�� K� و ،+Cًا، ?�ذا د�	آ+ أFآ� ?� ا�	ی�ج�  Y ،ن�"Q*ی Y ،ء�*<

Iان�C� ن�k�*�ل ا�U :L�U ،Lو س�� ،x��	 L�C"*�ء، أ�� إذا د�و ا L�Q��ا Kأدرآ� : ،KE��< م�و ا��

L�Q�ن �� ا�k�*�5 ا�ت� Lم، وس���"k�5 ا�إ Lج��.  


�س�Q أ�Cان
� ا��Eام، آ�م kU"�، آ��� ا6 أآ�Q، آ��� أ>�ذ 	�6 �� ا�*��kن ا��ج�K، أي ذآ� 6   ���	

 �< �ً�? ،ی��ق ا�*��kن، �"x س�ح ��g^، إذا ذآ�ت ا6 وح�p و�5 ا�*��kن ��	�ًا، و �K ی"!

G��"� KGی*�رآ�ن KGي أنT�ا �� ،�
K و ش�ا	KG، ی
�ijن >��KG�*�"� KG، ت�� ا�bوج� د�G�? +C ج

 �? �G� ی��� Y ،ن����ق أY تbور ا���رة ا��k	 یb>; ا�bوج ت"��I، ح�^ >���G ?� س�>� ��

I
  .ا����ة ش�ء إY أن تbوره�، و أن تTل زوج�G، و أن ت��E ی��

ج ی� +C	I ج
�، أح��نً� یW�Q >� ا�kCFء ح�5 یJ�g دا�G�? +C ج
�، و أح��نً� ا�bو: ی!�ل ا�"�ام  

�* ،��E���Q� R"�ً�، ی�ج� إن��ن رح��ن�، و إن��ن ش��kن�، ی�ج� إن��ن ����K، وإن��ن نbّاع إ�5 

x
  : ا�*�، ح�5 یTو�Uا ا��
x، و و>� ا6 	���"�*� ا��

" �ً�8ْbَ Ŝًَ   2 َوَمْ� َأْ;َ�َض َ;ْ� ِذْآِ�ي َ�pِن+ 9ُ�َ َمِ��
 ]I� 124: س�رة [  

  I� L��U ؟��Cأی� ی� أ ،^Uأن ی!^، و I��ن ی!�د س��رة، ا��أة أش�رت إ�k�*�ا I	 +Cدا �gن� : شTC

 I�? رات، و |�فYدو I�? ف�| ،��?�| I�k<5 أGًا، ?��� ان���Qآ �ً�
j� ه��Q�<وا ،KَG? ،ت�ی� ��
أی
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�G�? ب��E� ��س���، ا��رس� :Yو��ی�ز، ا�ن�دي ا �? x	 �ًQح�� ،��رات �bورة، دC+ �� أج��G ا��

  .FنI دI�? +C ش��kن

� ا�	^S�8 ه-ا م� ;	� ا�^��Bن %� Fإ� �Kن ی��أّي إ.:  

  �kQ!�ا اTG� 5ل س��ن� ��س�U ���
< :  

̂+�Bَ�ِْن "   2 َهَ-ا ِمْ� َ;َ	ِ� ا�
 ]�i!�15: س�رة ا[  

Yر، و اش��ى س��رة 	������ ا�ن��ن ا�Tي �U+ ?� ا���Gج�ی�، أTC ا�!�ت+ �
I ث��ن�� >*� أ�^ دو  

 �? �
ن���G، وأTC ?��ة �"I إ�5 ا��ذ��U، و اس�vج� ش���I، و ?� ا���م ا��rن� I��< �QU، و ان�5G، درس

 pTه TCvس�ف ت xم أن��
��ن �Z ا��Q�Fء، Fن ا�*��kن ی�هK ا��i� 5!ح� �����>�K ا�
�R أن ا��

أی�م �"�ودة و س�ف : ��Qح� آ��Qة، � �E�K ی!+ �Iا��rوة ا���P�k، و س�ف ت"�� إ�5 أ�� 	"�� ?� 	

J*�ن��ل ا�Q5 ح�< J�"ت.  

�ة و   i�ا I��< ل�!? ،�E�ا Iآ�v? ،Iوج�b	 pج�ر �gن ش�C م��ة وا��i�ا I��< �Q
?� >�G ا�


I: ا���م� ��C �E�و ا ،I��U �E�و ا ،IQن ص�ح�C.  

اFح�J ا� ���i� Y �Qj��G�? I، إY أن ا�*��kن  وا6 أی�G ا�CFة، ی�ج� أ>��ل ت*"� أن هTا ا�ن��ن  

KE� ل�Uأن� أ ،p�Gو أن ،pو د�� ،�G��إ I"?ن، آ�ن : د�k�*�ا �� >�+ اTه �!
أي إن��ن یi+ إ�5 حQ+ ا��*

��  : �Z ا�

� اْ�َ'ْمُ� ِإن+ ا��+9َ َوَ;Jَُآْ� َوْ;Jَ اْ�َ�I َوَوَ;Jُْتُ�ْ� َnِ�ُ �+	�َ ُن�Bَ�ْ+̂ �َ'ْخWْ�َُ�ُ�ْ� "2 َوَ��َل ا�َ  
 ]Kاه��	22: س�رة إ[  

  KE��< LEأي ض� :  

  2 ِإن+ ا��+9َ َوَ;Jَُآْ� َوْ;Jَ اْ�َ�I َوَوَ;Jُْتُ�ْ� َ�َ'ْخWْ�َُ�ُ�ْ� َوَم� َآ�َن ِ�� َ;َ�ْ�ُ�ْ� ِمْ� ُس�Bَ�ٍْن "
 ]Kاه��	22: س�رة إ[  

  ��"k!�ی� اnا pTه :  

Bَ�ِْمْ� ُس �ْ�ُ�ْ�َ;َ ��َ�� َتُ�)ُم)ِ.� َوُ�)ُم)ا َأْ.Wَُ�ُ�ْ� "2 َوَم� َآ�َن ِ�َ ��ِ �ْ�ُ%ْjَ�َْس��  �ٍن ِإ�+� َأْن َدَ;ْ)ُتُ�ْ� َ
 ]Kاه��	22: س�رة إ[  
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  :ا����� م� ا���J ;� ا�^��Bن و وس�وس9 

	�	KE �� دC+ ش��g� �gًا یّ�>� >�5 إن��ن آ�ن ی�ت�ي ث��	ً� 	���ء ج���� ج�ًا، و����� ج�ًا، إذا ه�   

��ة ?��G ��ء \س�، ?�gج �� هpT ا����ة 	*Y +E ی�ص^ �� ا�bgي و ا�"�ر، و ا����p ی
bل ?� ح

J!���ا I� ل�U ،ن����، و ت�جI إ���g� 5 یّ�>� >�5 ?
ه� د?"x إ�5 هpT ا����p اnس
�؟ : اnس
� ا�

I� ل�U :I� ل�U ،�
� >��x شY :G و ا�U ،6ل �I: أ��xE و وض"�G�? x؟ �Uل �Y :I، و ا 6�K ی�?"

I� ل�U س؟����ا :I� ل�U ؟I��< �<ذا إذًا ت����و ا6،  Y :�� ل�U : ؟+U�< ا إن��نTه+ ه ،L�b
انbل، ?

  : هpT اnی�

�َWُ.َْوُ�)ُم)ا َأ ��َ�� َتُ�)ُم)ِ.َ ��ِ �ْ�ُ%ْjَ�َْس��ُ�ْ� َم� َأَ.� 2 َوَم� َآ�َن ِ�� َ;َ�ْ�ُ�ْ� ِمْ� ُس�Bَ�ٍْن ِإ�+� َأْن َدَ;ْ)ُتُ�ْ� َ

" �� َآWَْ�ُت ِ�َ	� َأAَْ�ْآُ�ُ	)ِن ِمْ� َ�ْ%ُI.ِإ +�  ِ�ُ	Kِْ�ِخُ�ْ� َوَم� َأْ.ُ�ْ� ِ�ُ	Kِْ�ِخ
 ]Kاه��	22: س�رة إ[  

��	� ی���م� م�9  �  :����S ا���� و ا���� ا�^�;

اnن ی
�jQ أن ن���ث >� �U>�ة أس�س�� �� >!��P ا��ی� ?� ا�ی��ن 	�����، �� ح!�!� ا����؟ و ��   

  KE ا�*�>� ?��� ی�"��+ �"I؟ ا��

ا���� آ��، و س��p ?� ا��I<�C �j، أي أض�I : ا���� آ��، ت"�ی^ ج��Z ��نZ: ا�!�>�ة اFو�5  

+��gأو ت Iی���	 :  

" F�َ�ِْإ9ِ�ْ�َ ِمْ� ِسْ�ِ�ِهْ� َأ.+َ?� َت �  2 ُیَ��+ُ
 ]I� 66: س�رة[  


�، و ش"�ذة، أو ��C ی�، أو �"�ون� ج
�، أو آ�م، و �U ی�Eن   Cن، أو أدوی�، أو أد�k�*�م ا��� آ

  : ��� ذ��U ،xل اb< 6 وج+ ?� س�رة ا�Q!�ة

َ��َب ا��+9ِ َوَراَء 2 َوَ�	+� َ��َءُهْ� َرُس)ٌل ِمْ� ِ;Jِ8ْ ا��+9ِ ُمIJKٌَق ِ�َ	� َمَ�ُ?ْ� َ.َ%َ- َ�ِ�یٌ ِمَ� ا�+ِ-یَ� ُأوُت)ا اْ�ِ�َ��َب ِآ

  َوات+َ%ُ�)ا "* َیْ�َ�ُ	)َنُ�ُ?)ِرِهْ� َآَ'.+ُ?ْ� َ�� 
  ]101: س�رة ا�Q!�ة[ 

  : ا��� ?��� أ�QCن� ر	
� جّ+ ج��I آ�ن�ا ی����Uن ا���Z �� ا����EP، و ی�ج� \ی� ص�ی��  

  2 ِإ�+� َمِ� اْسَ�َ�َق ا��+ْ	َ: َ�َ'ْتَ%َ�Aِ 9َُ?�ٌب ُمِ%�ٌ� "
 ]��  ]18: س�رة ا��



 23   ا��� وا���� ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	���آ��ب 

 

ی����ن >���G أض"�?ً� ���>�� �� ا�TEب، وی�!�ن�G إ��E? 5ن�ا ی����Uن ا���Z، یTCvون ا���Eة، و   

ُ�
Z ا�*����� 	"� نbول هTا  Kی�E�!�\ن ا�ا اTل هbن ���*"�ذی�، ��، و ا�������ة، و ا����و ا ،�
GE�ا

IUح�v? Uب ث��Gش I"Qأت Z���ق ا�����ء ����5 ا�ص"� إ ��? ،Z���ا ا�Uأن ی��� �� K�z"�ح� ا��ا.  

   �Qن� س����ن ن���? pء، و روج�����ر ا�QCأ �� p�Uاس�� �� ،I"ا س��Uة �� اس������ا Zج� ��� ،K�z<

 ،��?� اFرض، و أض�?�ا >��I أض"�?ً� ���>�� �� ا�TEب، ج�Z آ+ �� آ� ا����ة، و أp��C >� ا�

  : FنI ن�Q ��س+، هK ��ذا ?"��ا؟ �U��ا

̂+F�َ;َ �ُ�Pِ��َ ُمcِ�ْ ُس   َ�ْ�َ	�َن َوَم� َآWََ� ُسَ�ْ�َ	�ُن "2 َوات+َ%ُ�)ا َم� َتْ�ُ�) ا�
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

�� أن س����ن ت"��+ �Z ا��� ?!� آ��، و �� آ�� س����ن، هpT ا�!�i، هTا ا�TEب، هTا ا��ج+، ��   

  : أنbل ا 6	I �� س��kن

̂+F�َ;َ �ُ�Pِ��َ ُمcِ�ْ ُسَ�ْ�َ	�َن َوَم� َآWََ� ُسَ�ْ� ̂+�Pِ��ََ� َآWَُ�وا ُیَ��Iُ	)َن ا�8+�َس 2 َوات+َ%ُ�)ا َم� َتْ�ُ�) ا� َ	�ُن َوَ�ِ��+ ا�

" �َ�ْI�ا�  
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

  ه+ ه
�ك أوضO �� هTا ا����+؟   

 �?� �  :ه�روت و م�روت ر�Oن ی���مOن م: ا��j رّو�� �R �ًKK أص

̂+�Pِ��ََ� َآWَُ�وا ُیَ��Iُ	)َن ا�8+�َس ا��Iْ�َ� َوَم   � ُأْ.Yَِل َ;F�َ اْ�َ	َ�َ�ْ�ِ� ِ�َ%�ِ�َ� َه�ُروَت َوَم�ُروَت "2 َوَ�ِ��+ ا�
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

  �G� +أص Y �ًiiU رّوج� ��  : ه�روت و ��روت رج�ن، و ���� ����E، رج�ن ی�"���ن �Z ا�

 �ْWُ�َْت ��َ�َ Sٌ8َ�ْ�  "2 َوَم� ُیَ��Iَ	�ِن ِمْ� َأF+��َ Jٍ�َ َیُ�)َ�� ِإ.+َ	� َ.ْ�ُ� ِ
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

  x� ی!�ل :I� +أص Y ض�ع�� Wا ح�یTه ،I	 +�"ت Yو ����ا K�"ت :  

�َ�َ�َ��+ُ	)َن ِم8ُْ?َ	� َم� ُیI�Wَُ�)َن ِ�9ِ َ�ْ�َ� اْ�َ	ْ�ِء َوَزْو9ِ�ِ "َ �ْWُ�َْت ��َ�َ Sٌ8َ�ْ�  2 ِإ.+َ	� َ.ْ�ُ� ِ
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 
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�	���آ��ب 

 

  :وا��?S8 ا���Wی ��� ا���� وزو��9  أآ%� .^�ط �����ة و ا�	^�)ذی�

   ،Iج+ وزوج���ا ��	 Jی����ا ،�
GE�وا ،����
ی�Eد ی�Eن أآ�Q ن*�ط �����ة، وا��*"�ذی�، وا��

�ت ! س��Qنx ی� رب?�j�وج�ت اb�ا �rأآ ،KGه�ن زوج�ت�Eوج+ ی b< 6ا �< ���?�j�زواج اFا �rأآ

ً!� 	��j زوج�I، وا�bوج� ��"�!� 	��j زوج�G، >� اb< 6 وج+ ی�Eه� أزواج�G، ت�� ا�bوج ��"�

Zت�� �� xَ��G� ًا��QC �ًإن��ن L�vس ��م وس�ق، ح�5 �U 5�< نnوج�� اb�ن�ت ا��g�وا.  

  I��vة، س��"	 ��Q	 ة�� L
سQ"�ن 	���[�، Fن : أي ش�رع ?� �]� I	�L؟ آ K	���C I�? Lن�؟ �Uل ��: آ

ت� ���ه� 	����ام، �T�Kz"� x اF>��ل ا��
�� ا��� ���G ا�*��kن اFو�5 أن تp�E زوج�x، و أن 

 �E� ،ام����	 �G"� �!"*�!�، ا��أة ت���5 ?� اrنFوج� ����، دفء اb�ش�ء أن ا Kس أه�
ت"�ض >�5 ا�


� ح >�P*�: "ا�
�Q ا�"�ن�ن ی!�لUي رزT�6 ا ����ا."  

، ��E ت���ج إ�5 آ��� ����k، أنL آ� ��s	�k��x أن ت� زوج�x، ه� أن5r، و>
�ه� �� >
� ا�Cnی�  

�ق أ	�ًا، و Y 	��ض�ع ا�bواج k�ض�ع ا��	ح bت� Y ،�GQت� x5 إش"�ر أن�5 اح��ام، إ�5 اه���م، إ�إ

�Gزوج �G� ل�U ج�ًا ��
أری� أن أتbوج >��x ا��أة : ا��rن�، هTا �bاح ���� وس�;، ی�ج� ا��أة �

I� L��U ،ى�Cأ :���U و ،�G"	 س�ور، وFا pTه TCی� ج�ًا�U �G��igًا، ش�G� �G� �G .  

�َ�َ�َ��+ُ	)َن ِم8ُْ?َ	� َم� ُیI�Wَُ�)َن ِ�9ِ َ�ْ�َ� اْ�َ	ْ�ِء َوَزْو9ِ�ِ َوَم� َ �ْWُ�َْت ��َ�َ Sٌ8َ�ْ�ُهْ� ِ��nَرIیَ� ِ�9ِ ِمْ� 2 ِإ.+َ	� َ.ْ�ُ� ِ

  َأJٍ�َ ِإ�+� ِ�pِْذِن ا��+9ِ "
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

  :هpT اnی� أص+  

2 " �ْ?ُ�ُWَ8ُْهْ� َوَ�� َی[�nُ)َن َم� َی	+ُ��ْذِن ا��+9ِ َوَیَ�َpِ�ِ �+ِإ� Jٍ�َیَ� ِ�9ِ ِمْ� َأIر�nَ�ِ �َْوَم� ُه  
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

 �Wآ ���ّ�� ا��أن ت �  :ت'آ�J ا
 ;Y و�

  I"�
  : یsآ� اb< 6 وج+ أن ا�Tي ی�"��I ا�نR �� ا��� ی��p، وY ی

;َ Jْ�َ�َِخَ�ِة ِمْ� َخَ��ٍق "2 َوyَ�ْا ��  ِ�ُ	)ا َ�َ	ِ� اAَْ�َ�اLُ َم� 9ُ�َ ِ
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

  : ا���Gد یb>��ن أن ا���� نbل 	I ج�Qی+ و��TE? ،+�P�E	KG اb< 6 وج+  

  2 َوَم� ُأْ.Yَِل َ;F�َ اْ�َ	َ�َ�ْ�ِ� "
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 
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   ،+�P�E�� Yی+ و�Qج ���� ����ا Ybان أنT��ه�روت و ��روت، ا6 ا ،+�Pإس�ا �

��G رج�ن �� 	E� و

x�ذ �? xش Y ،آ�� ����ا K�"ن تv	 آ�sوج+ ی b<.  

��jة  S�-ة آ���ا�:  

  . ا���ض�ع ا��rن� ا���"� J	TGا ا����ر ه� أن ا����ة آT	�ا  

ث�ث ج��، �� �Uی ت�?� ـ رح�I ا6 ـ یTآ� �� �iU، أن إن��نً� ی"�+ ض�	kً� ?� ا�*���، و >
�p أ  

 ،JQk� +Gی�ج� ج Iأن Y!�!� إ��ا K�"ی Y ه� ،���س� �� LU	��kU I"� أث�ث ����� ج�ًا، س��دة >

I� ل�U ،لv�? : Lت� Lیb�سً� �� اvی�"�ن آ +�k	 ت�نvی ،Zأس� L
ی�ج� إن��ن ی��ب 	���
�ل، آ�� آ

k�ا اTی!�ل ه ،��هTا ا����دة ��ج�دة : �+>�
�I، ی�ى أش��ء، أو ا��� ی��>�ونI، ی�ج� �"�ون� �� ا�

 Z	�� أرض دی�ر، ی�ج� I�? ،�C�C ب�	 I	�	 ،W��r�ا L�Q�ن��، ا�?� 	�L ?� ا�*�رع ا���ن�، ا����C ا��

	���iر، و هpT آ����ki� �Gت �Uی��، ی�ج� ?�ش، ی!�م هTا ا���ش، ی�ج� دف، ت�L هTا ا��ف ت�ج� 

Y ر��g��ا TCدوری�، و أ TCش��� أ u	ا ض�Tدة، ه��
� دّ�I >�5 ا������Uم ا�F ،L�QنI س�رق، هTا ا�

 Z	�� وی�ج� ،L�Q��	 "�، وی�ج� ت�ت�	ب ���Q�ة أ��م ا��ا���رق، 	���ص�+ ��� �"!���، ی�ج� ح

 �ً"? ،L�Q�ا ا����Uر، وا��g��ا TCأ ،Iدة ت����، و ا��*C ر، و ی�ج� ?�ش، و ی�ج� دف�i��	

�r�W، 	�ب �C�C، دی�ر، ت�ت�، ��	Z، ?�ش، دف، ?���ا �K ا��Ubق ا���ن�، ا����C ا���ن��، ا��Qب ا�

 ��	 KG�� IنF ،p�	��? ري��ی��وا ش�[ً�، و إذا ص�ح ا��
bل ت�ج� س��د، ذه�Qا إ�I��� 5 ا��

KG� ل�U ،��ا��Cروا أي س��دة أن� أTCت�G، و 	"��G، أری� أن أن��G، أTC س��دة �
�س�Q ج�ًا، و : آ�م ا�

�^ ی�ج� ?�I س��U، و ی�ج� ��KG، و ا��� د��ن� >��I، و أن�E ا���، ه� ت�ج� ان�5G ا��F، و ا��

 u	���ا اTور هbی �
س��د، و >�5 ا��"Tی ا>��ف، و 	"� ذ�x أTCن� س��دة، و ان�5G ا��F، 	"� س

 �Gآ� �i!�دة، وا��
ً� آ�ن 	�����، وآ�ن إ�5 ج�ارp ا��� ا�Tي د +C	�L هTا ا���	u، وس�ق ا����س

�!��g�  ی"�?�ن ،uQ���	 I��	 د، ی"�?�ن���� R��G أص+ �� ا� ،��i��E ا��� ی"�?�ن ت�ج� ا��

L�Q�ا K��"�.  

   J?ت�ا ،J?ك ت�ا�
�T�x ا��رس ا�!�دم إن ش�ء ا6 ا���ض�ع اFس�س� أن ا����ة آT	�، إن آ�ن ه

x� ل�Uأن� أ �ًr� ،�?ص� ��� :�gش ��ل �U أة ��ذا ت��+؟���ا pTه :Qك آ���
��ت�، ص�ر ص�ر ه

�م ص��O؟ E�ا اT5، هrن ذآ�ًا أو أن�Eإ�� أن ی ��
�ه
�ك إی�E، ی"�?�ن، و أن� أ>�ف، أن� أ>�ف أن ا�

 Z!ت �GنF ،Z!ه�، أح��نً� ت�E�� ،اف�"�� �
�ی�ج� أش��ء 	�ی��G، أش��ء ���U"�، أش��ء �v��?�، ی��G�E ا�

�gش x� ل�U إذا ،����C �]���	 : ��Q�� ي �"����ت�

�� 	�kQ أ�I، ت��+ ان�z، أن� >�>� ن�ع ا�



 26   ا��� وا���� ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
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 Kه�k<ا أTG? ،����C �]���	 ح���لYا ،Y ،ص�ق �U �
�
5 هTا أن ا�"� R�� ،ذآ�، ی�ج� اح���ل ذآ�

��i�أص+ �� ا �G� R�� �Gآ� �i!�أن ا �G| Kت �����، ث����"�.  


 رب ا����	��  J	وا��  
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 �������ن وا����ة یTE	�ن) : 7- 3(��رس ا - ا��� وا����  - ا�"!��ة ا�س
 ا��

  04-07- 2004: ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	��� 	��ری.

   ��� ا
 ا���	� ا����� 

���)م).9 س)ء ا��-اب  �j9 ا���; 
� ر�9 وی�ت�_ ا���ام ی��{ اK�ی �	ن ��8��.Tا:  

  .*"�ذی�أی�G ا�CFة ا��Eام، �Z ا��رس ا��r�W �� دروس ا��� وا����ة وا��  

أی�G ا�CFة ا��Eام، ا��!�!� ا��rن�� ?� ��ض�ع ا����ة، وQU+ ا�*�ح Y	 �� �ّ��L ن�z ا�CFة ا��Eام   

 Kه�
إ�5 أن ش�ی�� �� ا������� آ��Qة ج�ًا ت�"��+ �Z ا��*"�ذی�، وت"�KG��< J ا��nل، وت�ج� >

�� �� 5*gن��، وت��ء ا�k< KGأو ش"�ذت Kل س��ه�C �� ال، وت�ج��
KGQ اFذى وا���، وهpT ا�

  : ا�"!��P �� أنbل ا 6	�G �� س��kن، ن�� �"
� وح� ا����ء، ح�
�� ی!�ل اb< 6 وج+

� اْ�َ'ْمُ� ِإن+ ا��+9َ َوَ;Jَُآْ� َوْ;Jَ اْ�َ�I َوَوَ;Jُْتُ�ْ� َ�َ'ْخWْ�َُ�ُ�ْ� َوَم�َnِ�ُ �+	�َ ُن�Bَ�ْ+̂ َآ�َن ِ�� َ;َ�ْ�ُ�ْ� ِمْ�  2 َوَ��َل ا�

�َ�� َتُ�)ُم)ِ.� َوُ�)ُم)ا َأْ.Wَُ�ُ�ْ� َم� َأَ.� ِ�ُ	Kِْ�ِخُ�ْ� َوَم� ُسَ ��ِ �ْ�ُ%ْjَ�َْس��َأْ.ُ�ْ� ِ�ُ	Kِْ�ِخ�+ �Bَ�ٍْن ِإ�+� َأْن َدَ;ْ)ُتُ�ْ� َ

" �� َآWَْ�ُت ِ�َ	� َأAَْ�ْآُ�ُ	)ِن ِمْ� َ�ْ%ُI.ِإ  
 ]Kاه��	22: س�رة إ[  

� ه� أن ا�ن��ن ح�
�� ی"�i ر	I، وح�
�� ی!�Q< �? �iداتI، ا��!�!� ا��� 	�
��G ?� ا��رس ا���ض  

 ،Rن�ل �� |��� ا�
 ا���ام، ی��u اI��< 6 ا���، ?�����نI س�ء ا�"Tاب، ?���z ا��� تEی�ت ��
وح�

  : 	���+ �U�I ت"��5

� َ�ْ�َ~ ا�ِ�ِ�+d	�ْ�َ �َ��nً ِ�َ	� َآ�ُ.)ا َیْ�ِ�ُ%)َن "I�(َ.ُ cَ�ِ-َ2 َوَآ  
  ]F :129ن"�مس�رة ا[ 

  Rن��	 ����U ا�< �? �  .وت�Eد ت�Eن هpT اnی� أصً

  :���ئ م����J��� Sرس 

  

  :ـ ا�q�� �j �?� س��Bن ;�F ا�-ی� �م8)ا  1

  : ا��!�!� اFو�5 أن ا��� �� R�KG س��kن >�5 ا�Tی� \�
�ا، �Uل ت"��5  
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  2 ِإن+ ِ;َ%�ِدي cَ�َ qَ�ْ�َ َ;َ�ْ�ِ?ْ� ُس�Bَ�ٌْن "
��س�رة ا��[  :42[  

2  S�-ة آ���ـ ا�:  

  : ی!�ل اb< 6 وج+: ا��!�!� ا��rن��، وه� ���ر هTا ا��رس أن ا����ة آT	�، ا����+  

َ�� َی�+	+ُ�)َن ِإF�َ اْ�َ	pِ�َ اْ�َ'ْ;F�َ *َو�dًWْ�ِ ِمْ� ُآ��Bَ�ْAَ Iٍن َم�ِرٍد * 2 ِإ.+� َزی+8+� ا��+َ	�َء ا�Yِ�ِ ��َ.ْ[JیSٍ8َ اْ�َ�َ)اِآِ_

 _ٍ.ِ��َ I��َ'ْتَ%َ�Aِ 9َُ?�ٌب َث�ِ�ٌ_ "*ُدُ�)ًرا َوَ�ُ?ْ� َ;َ-اٌب َواِصٌ_ *َوُیْ�َ-ُ�)َن ِمْ� ُآَ SَWَBْ�َ�ْا >َBِِإ�+� َمْ� َخ  
  ] 10-6: س�رة ا��i?�ت[ 

  :ص�)د ا��j إ�F ا��	�ء و اس��اق ا��	: �%� ��SV ا�%8� ا���ی� 

�ة وا���م آ�ن ا�  i�ا I��< �Q
�� یi"�ون إ�5 ا����ء، وی����Uن ا��� ،Z	��� +QU uQ	�r" ا�

 I��Cء د�
آ�ج���ع ���R وزراء، وث�� ����gم ی!�م �KG 	"� ا��*�و	�ت، ا�!�Gة، وا�*�ي، ?� أث

، ص�ر ت�اول 	TGا : س�Z أن ا���>� س�ف ت!�م Fول ��ة، �!u هpT ا���Eة، و�Cج، و�Uل�j�ا K�<أن� أ

� آ�^ أن ا���>� س�ف ت!�م، هTا ا�����gم ��ذا ?"+؟ اس��ق س�ف ت�ون 	"� أس�Q>�: ا�����U ،Rل

�ة وا���م ی����Uن i�ا I��< �Q
، آ�نL ا�*�����  +QU	�r" ا��j�ا K�"ی Iأن Iان�Uأ �
< O�Qوت ،Z���ا

 KGPن��U 5�ر إ�QCFا اTه +i5 أن ت�إ ،�
ا�QCFر، وی
!��ن�G �� ش��kن إ�5 ش��kن، �� ج
� إ�5 ج

 �!? ،RنFا �� �QC �]� ZیTن تnذا>�ت ا�"� ا	آ�ذب،  �QC �]� I��< ًا، وی����ن�QC ونTCvی

 ��ص�دق و�QCًا آ�ذ	ً�، ا��Qg ا��Eذب ی��ي ?� أس��>
�، ونIU�i، وY ن*"�، Fن �[� �QC ص�دق، ا�

  .	��"�QC �]� RE آ�ذب >��QC 5 ص�دق واح�

  :��Oم م8: ا��j م� اس��اق ا��	: ��� J�SV ا�%8� ;��9 ا�OKة وا

�ة وا���م آ�� ذآ� اb< 6 وج+ ?� ا�!�\ن ا��EیT�? : K�x أی�G ا�CFة ا��Eام  i�ا I��< �Q
	"� 	"�r ا�


Z ا��� �� اس��اق ا����U ،Zل ت"��5� :  

  2 َوَزی+8+� ا��+َ	�َء ا�َ�ِ ��َ.ْ[J	�Kَِ��َ� َو�dًWْ�ِ َذcَ�ِ َتJِ�ْیُ� اْ�َ�YِیYِ اْ�َ�ِ��ِ� "
 ]L�i? 12: س�رة[  

� ا��+َ	�ِء ُ�ُ�وً�� َوَزی+8+�َه� 8��ِ+�ِ�ِ�یَ��ِ �8َ�ْ�َ�َ Jْ�َ�ٍَن َرِ��ٍ� *2 َو�Bَ�ْAَ I�ِإ�+� َمِ� اْسَ�َ�َق *َو�8َdْWِ�ََه� ِمْ� ُآ

  ا��+ْ	َ: َ�َ'ْتَ%َ�Aِ 9َُ?�ٌب ُمِ%�ٌ� "
 ]��  ] 18-16: س�رة ا��
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�ِ ��َ.ْ[Jَء ا��	+َ�َزی+8+� ا� Jْ�َ�َ2�ِ َو��+ِ�اَب ا�-َ;َ �ْ?ُ�َ �.َJْ�َ;َْوَأ �ِ�Pِ��َ+̂ َوِ��+ِ-یَ� *َ	�Kَِ��َ� َوَ�َ��8َ�َْه� ُرُ�)ًم� ِ��

" �ُ�Kِ	َ�ْا qَoْ�ِاُب َ�َ?8+َ� َو-َ;َ �ْ?ِI��َ�ِ ُ�واWََآ  
 ]x���6-5: س�رة ا [  

+ ج
� أو آ+ ش��kن إذًا هpT اnی�ت تsآ� أن ا���  +QU	�r" ا�
�Q آ�ن�ا ی����Uن ا���Z، وآ�ن آ  

 �]� I��< ^وی�� ،I	 ی��ج� Rن�ا �� ��ی"�k هTا ا��Qg �!�ی
I إ�5 أن یi+ هTا ا��Qg إ��U 5ی� ا�

  .�QC آ�ذب

  :ا��j أ;J� �dرة م� اF�; q.T اخ��اق ا�	����ت 

   Lاء آ�نbجF!�� ا	آ�ن ص���ً�، وأن  �G
وذآ�ت �KE ?� اFس�Qع ا���	iU Jً�، وآ�^ أن جbءًا �


�Uَ ��َGَُلآ�ذْ<َ Iُ���ٍس َرِضَ� ا��Q<َ �ِ	ْ Iِ���ا �ِQْ<َ �ْ<َ يT����وا Kري و����gQ�م ا���ج ا�Cأ ،�	 :  

 )) Jْ�َُس)ِق ُ;َ��ٍظ، َو F�َیَ� ِإJِِمْ� َأْصَ��ِ�9ِ َ;�ِم SٍWَِئ�Pَ �� ا�8+ِ%�] َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َِ�َBَ.ْا �َ�ْ�َ �َ��ِ

Pِ��َ+̂ ̂+�Pِ��َُ� ِإF�َ َ�ْ)ِمِ?ْ� َ�َ��ُ�)اا� �َ�َ�َ�Xْ ا�َ ،_ُ?ُ[̂ َم� َ�ُ�ْ� ؟ : �ِ� َوَ�ْ�َ� َخَ%ِ� ا��+َ	�ِء، َوُأْرِسXْ�َ َ;َ�ْ�ِ?ْ� ا�

̂]ُ?ُ_، َ��ُ�)ا: َ�َ��ُ�)ا ْ�َ� َخَ%ِ� ا��+َ	�ِء ِإ�+� َم� َ��َل َ�8َ�ُْ�ْ� َوَ�: ِ��َ� َ��8َ8َ�ْ َوَ�ْ�َ� َخَ%ِ� ا��+َ	�ِء، َوُأْرِسXْ�َ َ;�8َ�ْ�َ ا�

َ̀�ِرَ�َ?�، َ��ْ.dُُ�وا َم� َهَ-ا ا�+ِ-ي َ��َل َ�8َ�ُْ�ْ� َوَ�ْ�َ� َخَ%ِ� َ̂�ِرَق اْ�َ'ْرِض َوَم �ٌء Jَ�ََث، َ��bِْ�ُ�)ا َمْAَ  ِء؟�	+َ�ا�

��ْ.Kََ�َف ُأوcَoِ�َ ا�+ِ-یَ� َتَ)�+ُ?)ا َ.ْ�َ) ِتَ?�َمSَ ِإF�َ ا�8+ِ%�I َص�+F ا�َ F�َیَ� ِإJِِم�;َ Sَ�َ�ْ8َ�ِ (َ9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�، َوُه+�

�َ�	+� َسِ	ُ�)ا اْ�ُ�ْ��َن اْسَ�َ	ُ�)ا 9ُ�َ َ�َ��ُ�)اَ ،�ِjْWَ�ْْصَ��ِ�9ِ َصَ��َة ا'َ�ِ �I�Kََهَ-ا َوا��+9ِ ا�+ِ-ي : ُس)ِق ُ;َ��ٍظ، َوُهَ) ُی

8َ?ُ�َی� َ�ْ)َم�8َ ِإ.+� َسِ	ْ�cَ�ِ� : �%ًjَ;َ �.ً��ْ�ُ �8َ ِ��َ� َرَ�ُ�)ا ِإF�َ َ�ْ)ِمِ?ْ�، َوَ��ُ�)اَ��َل َ�8َ�ُْ�ْ� َوَ�ْ�َ� َخَ%ِ� ا��+َ	�ِء، َ

ِْ̂�َك ِ�َ���8َI َأJً�َا، َ�َ'ْ.Yََل ا��+9ِI�%ِ.َ F�َ;َ 9ُ َص�+F ا��+9ُ �yَم8+� ِ�9ِ، َوَ�ْ� ُ.َ JِAْ[ا�� F�َي ِإJِ?ْ9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َی;َ : �ْ�ُ

�  ))ِإَ��+ َأ.+9ُ اْسَ�َ	َ: َ.Wٌَ� ِمْ� اI�jِ�ْ َوِإ.+َ	� ُأوِ�َ� ِإ9ِ�ْ�َ َ�ْ)ُل اI�jِ�ْ  ُأوِ�َ
] ��َGُ
ْ<َ Iُ���ٍس َرِضَ� ا��Q<َ �ِ	ْ Iِ���ا �ِQْ<َ �ْ<َ I��< J���[  

  : وا�*�ء ا��r	L أن ا��� أ>�U Kzرة �� ا�نR >�5 ا��Cاق ا����?�ت، ?��� �Uل اb< 6 وج+  

ََ̂� اI�jِ�ْ َواqِ.ْpِ�ْ ِإِن اْسBَ�َْ�ُ�ْ� َأْن َتWُ8ُْ-وا ِمْ� َأ�Bَ�ِْر ا��+َ	�َواِت َواْ�َ'ْرِض َ��ْ.Wُُ-وا 2��َ  َتWُ8ُْ-وَن ِإ�+�  َی� َمْ�

  ِ�ُ��Bَ�ٍْن "
  ]33: س�رة ا��ح��[ 

  .	�أ 	����، FنKG أ�Uر >�5 ا��Cاق ا����?�ت  
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�	���آ��ب 

 

� م�jل اخ��� �jم ا�J� F���ت 
� م�jل ا��`S وا�%SsO ا� q.Tم اJت و���  :اق ا�	��

  : وح�
�� �Uل ت"��5  

� َهَ-ا اْ�ُ�ْ�َ�ِن َ�� َیْ'ُت)َن ِ�ِ	9ِ�ِVْ َوَ�ْ)ِVْ	ِ�ِ َأْن َیْ'ُت)ا F�َ;َ [�jِ�َْوا qُ.ْpِ�ْا Xِ�َ	َ�َ�ْا �ِoِ�َ �ْ�ُ 2  ~ٍ�ْ%َ�ِ �ْ?ُnُ�ْ�َ َآ�َن

  َ�ِ?�ً�ا "
  ]88: س�رة ا�س�اء[ 

  5
"�  �j��ل ا��� �? Rن�م ا�U?�ت، و����اق ا��Cل ا��� �? ��ذ�x أن ا6 س��QنI وت"���U 5م ا�

���Q�وا .  

َ̀�ِرَ�َ?�، َ��ْ.dُُ�وا َم� َهَ-ا ا�+ِ-ي َ��َل َ�8َ�ُْ�ْ� َوَ�ْ�َ� َخَ%ِ� ا��+َ	�ِء ؟ ((...  َ̂�ِرَق اْ�َ'ْرِض َوَم ��bِْ�ُ�)ا َمَ

��ْ.Kََ�َف ُأوcَoِ�َ ا�+ِ-یَ F�َیَ� ِإJِِم�;َ Sَ�َ�ْ8َ�ِ (َا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�، َوُه F+َص� I�َ� َتَ)�+ُ?)ا َ.ْ�َ) ِتَ?�َمSَ ِإF�َ ا�8+ِ%

�َ�	+� َسِ	ُ�)ا اْ�ُ�ْ��َن اْسَ�َ	ُ�)ا 9ُ�َ، َ�َ��ُ�)اَ ،�ِjْWَ�ْْصَ��ِ�9ِ َصَ��َة ا'َ�ِ �I�Kََهَ-ا َوا��+9ِ: ُس)ِق ُ;َ��ٍظ، َوُهَ) ُی 

َی� َ�ْ)َم�8َ ِإ.+� َسِ	ْ��8َ ُ�ْ��ً.� : ا�+ِ-ي َ��َل َ�8َ�ُْ�ْ� َوَ�ْ�َ� َخَ%ِ� ا��+َ	�ِء، َ�ُ?cَ�ِ�8َ ِ��َ� َرَ�ُ�)ا ِإF�َ َ�ْ)ِمِ?ْ�، َوَ��ُ�)ا

ِْ̂�َك ِ�َ���8َI َأJً�َا، َ�َ'ْ.Yََل ا��+9ُ َ;َ� �yَم8+� ِ�9ِ، َوَ�ْ� ُ.َ JِAْ[ا�� F�َي ِإJِ?َْی �%ًjَ;َ�َ+ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس� F+9ِ َص�I�%ِ.َ F :

 I�jِ�ِْإ9ِ�ْ�َ َ�ْ)ُل ا �� ُأوِ�َ� ِإَ��+ َأ.+9ُ اْسَ�َ	َ: َ.Wٌَ� ِمْ� اI�jِ�ْ، َوِإ.+َ	� ُأوِ�َْ�ُ((  
] ��َGُ
ْ<َ Iُ���ٍس َرِضَ� ا��Q<َ �ِ	ْ Iِ���ا �ِQْ<َ �ْ<َ I��< J���[  

  Q
�ة وا���م آ�ن�ا ی����Uن ا�QCFر �� ا����ء، وی
!��ن�G ?��� اFص+ أن ا���  +QU	�r" ا�i�ا I��< �


KG، إ�5 أن تi+ إ��U 5ی� ا��� �� ا�ن�E? ،Rن یvت� 	���Qg، وی��^ >���QC �]� I آ�ذب، آ� �	

  .ی�وج س��p، ودج�I، وإض��I، >�5 ا�
�س

  :ا��8س ا����ة وا�	^�)ذون وا��?�ن R ت��ي ��n;�?� إJ8; R ا�S�?j م� 

   I��< �Q
أی�G ا�CFة ا��Eام، هYsء ا�*����� �� >�دوا ی��zن ا���م 	�Qg ا����ء آ�� آ�ن�ا  +QU	�r" ا�

 Z
� Iأن I	 6ی� ا�
< �� ����ة وا���م، و�"+ ا����E أن هpT ا��r"Q ا�"���z، وأن هTا ا�!�\ن ا��i�ا


� �QCًا ی�!�I إ�5 آ+ �� ت��I، وهK ی
!��نI ا��� �� اس��اق ا��Qg �� ا����ء، �T�x ح�
�� ی��!u ا��

إ�5 �� ت��KG، ح�5 ی�!�p >�5 ���ن س�ح� أو آ�ه�، ?� ی���E ا���ح� 	TGا ا��Qg ا�u��Q، 	+ یbی� 

  .�"I �[� آT	�، أو أآ �r��O�i ت��رتI 	�� ج�Gل ا�
�س


� ا����G، ت  < Yإ KG�<��	 ت��ي Y "�ا?�ن�ن وا�GE�*"�ذون وا��ة وا����ا ،�rح�ی �iU وى�

 �Cث�، ی� أ�jاس� Zوق ی����
i�ی�، ?�ذا �ّ� إن��ن أ��م ا�	وق �
ج�ؤوا 	�����، ووض"�ه� ?� ص


�وق، Y أح��+، ?����
�ن ذآ�ء ا�
�س �� رّد ا��"+، إذا آ�ن أ?Jُ ا�ن��ن ض�ً!�، i�ا اTه �� �
i�C
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آ�ن ا�ن��ن ذآ��ً� ?�نI یI"�  W�Q حJ، ص
�وق ح��I ص��j ج�ًا، آ�^ ی��R 	�اI�C، أ�� إذا: ی!�ل


�وق إ��E� 5ن 	"��، ی�Qو �Q"ً� أنI ت�ج� �����، ?���E آ�ن أ?J ا�ن��ن i�ا �� +iی uش�ی �<

ض�ً!� و���ودًا ی�iق ا��gا?�ت، و ا��gا?�ت Y ت
�kي إY >�5 ا����G، وا��ج���ن وا��*"�ذون 

Y pTه KG�<��	 نF ،+ج��ن ا���gن ی���GE�"�ا?�ن وا�وا ،KG�ون أ��اTCvی Kل، ه�G�
� ا�< Yت�وج إ 


�ن >�5 	!�� ا�
�س، أ�� ا����G ا��"�
� ?�G حّ+ ��Gوی ،KGی"��ون >�5 أ>�اض ��Fا Kّ<Fو?� ا

  .�*�آ�KG، ا���?�J 	�� ا�bواج، أن ی�rE ا��زق، أن تTّ�+ 	"� ا�"!�Qت

 Y\ ���Cف ���ة >�5 ن�� أن   �kی Iذ أن�"*� �gأخ >� ش �
�O ا�ن��ن ?� ا����ن ��Uدة ح�ث
ی

ا����رة، وآ�KG ی"�?KG، وهK أص��	I، ��ذا ی�"+؟ إذا ن�O هTا ا�ن��ن 	�KE أنI ی�!� ا�!��دة ی��هK أن 

�O یvت� إ��I، وی!�ل
 ن��حI، وإذا �K یQج�ل س��� �G��U ���ف اY\ ���g�آ�ن : ا u	���ا ،Jح x"�

gی Y ،x� فY\ ���g�ا pTه ،Iا ?� ��� دوا�Tأن ه Iات�� ی�ه�T�ا Iرت�!	 O��� >��I، ه� ��k^، ?�ذا ن

I� ی!�ل O� ا�Y\ ���gف، وإذا �� نQ�	 ح��
ا�*�g ا�Tي ات�! I"� L�K ی�E دورp ا���م، هpT : ا�

�ل C �� �"5 س��إ +iي یT�ج+ ا��ا اTه �E� ،^ی�ص Y ��Q�ك دج+ ?� ا�
ا�Y\ ���gف، ت��+، ه

واث J	KE ث!� آ��Qة ج�ًا، أن أح�آK �� ت
I��< ��k هpT ا��gا?�ت، و��E هTا  أ�Cان
� ا��Eام، �Q"ً� أن�

 ���U Kأن ت"�?�ه �jQ
 إ�5 ش�یu، وه�?I ا�Cn أن ا�Tی� ح��KE ��� ی��ذ 	KE ی�!
ا��رس ه�?I أن ی

I� ت!�ل �ًigت�ى ش Y ،��E*��ا �
أنL : ا�*"�ذة وا��ج+ وا�"�ا?� وا��GEن�، �Q"ً� ا�*E+ ش�.، وه

� Iج�ل أن��ا �? ��E*��ن، ا\�!��	 K�Eآ���ت، وی� I�و ،x�� p�
*"�ذ، 	��� ��Cاء، و>
� p	�gر، و>

 Yم إ�gی�� Y6، و�	ص��  I� ر، وص�� إن��ن�Uص�� ش�.، وص�� إن��ن و TCvس، ی�
یTEب >�5 ا�

  .ا�!�\ن، و���C Iة �Z اb< 6 وج+

 >�5 ا�
�س؟ �Uل: ��و�U ،pل �Iأح: �Uل � x�ِ	�Ij أن ه
�ك ن�iّ	ً� آ��Qًا، �Uل  i
ی� س��ي : آ�^ ت

: أی� ا�
�iب؟ �U��ا: أ>T? ،p�kه و�K یُ"�، �Uل: ���Q ض�U ،Kgل: ت���ج إ�5 >ّ�ة، آK ا�"�ة؟ �Uل

5Gی� س��ي، وان� x��< iن.  

  :م� �Y�9 أم� ���%�در إ�F ا�OKة 

  bم إذا ح��ة وا��i�ا I��< ن ـ آ�نnا ا�!Uت ـ د�QP�
�ة، ح�
�� ت"�!� أن ?� ا�i�5 ا�در إ�	أ��  I	

 ،
� �� آ�نL ی��E أن ت
!Tك �� ور��v? xنL �*�ك، ?�نI �� نbل 	�ء إ Y	TنPرض آ�Fا �? �ًGج

  : وY ی�?Z إ Y	��	��U ،ل ت"��5

" 9ِ�ْ�َ;َ �  2 َوِإ9ِ�ْ�َ ُیْ�َ�ُ: اHَْمُ� ُآ�]9ُ َ��ْ;ُ%LُJْ َوَتَ)آ+ْ
  ] 123: س�رة ه�د[ 
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� ُ�ْ�ِ	9ِ َأJً�َا "2 َم�ِْ̂�ُك ِ   � َ�ُ?ْ� ِمْ� ُدوِ.9ِ ِمْ� َوِ��= َوَ�� ُی
 ]^GE�26: س�رة ا[  

" LJِ�ْ�َ �ْ9ُ�َ ِم ��َ�� ُمْ�ِسََ cْ�ِ	َْوَم� ُی �?َ�َ cَ�ِ	ُْم ��َ�َ Sٍ	َ�ْا��+9ُ 8��ِ+�ِس ِمْ� َر �ِ�َWْ2 َم� َی  
  ]2: س�رة ?���[ 

  : اnی�ت آ��rة ج�ًا، �Uل ت"��5  

� اْ�َ'ْرِض ِإ9ٌ�َ "�� ا��+َ	�ِء ِإ9ٌ�َ َوِ�  2 َوُهَ) ا�+ِ-ي ِ
  ]84: س�رة ا��Cbف[ 

  ���E�ا pTا ه�zاح� ،p��� 5�إ xأن ی��� �Eی� Y p�Q"ي تT�ا I��ا اTه : Y p�Q"ي تT�ا K�z"�ا I��ا

� ی�Qو �����ه��� أن ی��E، 	+ ی����+ أن ی���x إ� ،p��� 5��E >�5 ا�*�U ��EQ ت�� إن��نً� �Uیً�، و?��

 p��	 !�ي�ا اTأن ه Kوج+، ی��ه b< 6م ا�أ�� ا�
�س 	��p، ا�ن��ن ض"�^ ا�ی��ن ا�Tي �K ی��!J �� آ

�ة وا���مi�ا I��< ل�U اس. آ����ی��ن ا�ا �E�س، و�
  : ���i ا�

 )) F+��َ ِن�	یَpِ�ْا Sَ�َ��ِ�َ Jٌ%ْ;َ �َ�َ�َ َوَم� ،Sٌ�َ��ِ�َ ٍء�ْAَ I��ُ�ِ �ْ�َ Lُ'َBَ9ُ، َوَم� َأْخoَBِ�ْ�ُ�ِ �ْ�َُ�َ� َأن+ َم� َأَص�َ�9ُ َ�ْ� َی�َیْ

 9ُ%َ�Kِ�ُ�ِ �ْ�َُی((  
  ]أح�� >� أ	� ا��رداء[

  :ا�	j8	)ن ص8< م� ا����ة وا��?�ن وه� أآ-ب خ� ا
 ;�F و�9 اHرض 

  �
�U ام، ن���E�ة ا�CFا �Gن، ی�ج� >�ا?�ن، : أی�Gی�ج� س��ة، ی�ج� آ Iن، ی�ج� إن���
ی�ج� �

 KG�"	 ،رضFا Iا6 >�5 وج J�C بTأآ Kن، وه�GE�ة، وا����ا �� ^
���ن ص
�*"�ذون، ا��

�K، ی!�م 	"�Qدة ا��Eاآ ا����رة، ا�*�R، وا�!��، وزح+، وا��*��ي، وا���ی.، وا�bه�ة، 
� Iاس�

وسKG، ی*"��ن ا��gQر، و>�kرد، ی���Qن ��Qسً� �Cصً� �E+ آ�آ، ی���iن أی��ً� �"�
�، ی��!�ن رؤ

ی�Q��gن ا�!��، ویb>��ن أن KG	T�x ی��
b��ن روح�ن��ت ا��Eاآ، ا��C>�ا ش�[ً� أنKG آ�ن�ا ?��� 

 ��Yد �G*�ا اTد ?� ه�����ا اTدة هY�� وی�>�ن أن ،I�? ��ي وT�ا �G*�ا ��5 ی���ن ا�����د 	��

�U نnوا ،I�Q!و��� ،I|�zوح ،Iونsوش ،I�ص� ?� آ*^ أح�ا�C ت�kع، و���QسFا اTه xج�	 ��

 ،�ت، آ��?����P أی�G ا�CFة ا��Eام ��G 	�ا�; ث�	��، ���kت ?��Y �ً"Q� ��P ی"
��G إY ا�TEب، �

Z���� �� الsت� سvی ،�E��� +ص����	ت�ن vوی : Y ،نnا �Cv�� xت*�ی�، زواج �Gت ?� ش��أن� و

 ،L�Q�ا xی�� Y IنF ،�Cv�� Iآ� ،�EQ� س ی�ج� زواج�
ه
�ك إن��ن س�ف ی���ل >��x، نi^ ا�

: ی�����ن >� 5	KG�"، ت�ى آ��ً� ��ج�دًا ?� ا�����Z، یvت� ا�ن��ن ا���ه+ �� ض�J أ?!I ?�!�ل

���ن و�� : إن إن��نً� س�ف ی���ل >�ّ�، واح��ل >�ّ� ?�ن، �T��U x��ا: وا6ِ هTا ص���U ،O��ا
آTب ا��
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  .ص��Uا

  : �ت Fش�G ا��
� >�5 شE+ أ	�اج، اb< 6 وج+ �UلثK 	"� ذ�x ا��C>�ا ت!���  

  2 َوا��+َ	�ِء َذاِت اْ�ُ%ُ�وِج "
  ]1: س�رة ا��Qوج[ 

�، أ	�اج �"�و?�، ?E+ 	�ج >���ا �I دراس�، ?���E ا���v إن��ن إ�5   ًr� "!�ب�ج ا�	ء ����اج ا�	وأ


�س، وا�ن��ن ا���ه+ هYsء ی�r�Qن >� 	�ج، وی"�kنI ت"����ت آ��G >���، ت�iق >�Kz"� 5 ا�

  .ض�J اJ?F ی��هK أنI حi+ >�5 ش�ء

����، وا�ن��ن   
ه+ ت�U�iن أی�G ا�CFة ا��Eام أن ?� ا�"��K ا��j	� رؤس�ء وزارات ی��sون إ�5 �

x� ی!�ل ،����

I؟ >� ��یJ ا��� ^�gف آ�^ ی�g�ا اTه ،�ً?�C IQ�U ا6 ی���� �i"ی ��
>��K : ح�

��	 vQ
?��E�? ،�E ی��j��	 ،+Q!���.  

  :;Jم م���S ا�%8� ا���ی� ا�`�_ �	� ��ب أو�F أR ی��ف ا�	j8	)ن ا�`�_ 

 ا��J، وأن س��   �Qوح ،J�g�أن س�� ا KE� ض� أآ�ت���ا +QU رس��ا I�"� ض�، أو���رس ا��أن� ?� ا

I� 5��"ل ت�U رضFول ?� اFن��ن ا�\دم، وأن ا ��و :  

Jِ8ْ;ِ �ْ�ُ�َ َأُ�)ُل ��َ �ْ�ُ 2" _َ�َْ̀   ي َخYَاِئُ� ا��+9ِ َوَ�� َأْ;َ�ُ� اْ�
  ]50: س�رة اFن"�م[ 

  : هpT واح�ة، �Uل ت"��5  

" �ٍ�dِ;َ اَب َیْ)ٍم-َ;َ �I�َر Xُ�ْKَ;َ َأَخ�ُف ِإْن �I.ِإ �ْ�ُ 2  
 ]R15: س�رة ی�ن[  

  : هpT ا��rن��، �Uل ت"��5  

" ��ًWْ.َ ��َا َوa�bَ ��ِWْ8َ�ِ cُ�َِأْم ��َ �ْ�ُ 2  
 ]R49: س�رة ی�ن[  

  : هpT ا��r��r، ا��ا	"� �Uل ت"��5  

� َ.Wًْ�� َوَ�� a�bَا "�ِWْ8َ�ِ cُ�َِأْم ��َ �ْ�ُ 2  
  ]188: س�رة اF>�اف[ 
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 ا��J، وأي إن��ن >�5   �Qوح ،J�g�س�� ا K�?~ن Y أ�� x�KE ا�
�Z وا��� �� 	�ب أو�5، هTا ح

G? x�ف ذ�C �<�ّی �G!�رات آ��رض ?� اFا Iوج ،u!? 6ا Yإ �j�ا K�"ی Y ،ب�iاب، دج�ل، نTآ �

�� �� >Tاب ا6 أ	�ًا
  .و�� ِ�� إن��ن ی��E أن ی"�i وأن ی

  :ا�%8� �^� وت�jي ;��9 آ� خ�Kئ� ا�%^� 

�ت، أو ی� +i	�Qن��; �"��، وی�v� : ��< I�T�x أی�G ا�CFة ا��Eام  �ا�Tي ی�k�Z أ	�اجً� ?� ا��

p�z�
�ة وا���م، ه
�ك �kCط ح��اء، هTا أن� و��ت ?� ش�G : یi�ا I��< �Q
آTا، ?TGا آ�� 	�r"Q ا�

x� ی!�ل ،���
�� 	�ب ا������، �� أت5 س�ح�ًا : ن�ع �� ا���E، ح�5 أح��نً� ?� 	"� ا�
bه�ت تvت� �

�م ا��� +i	TGا ا���ض�ع أن E�ق، أ�� ا�iی K� ا إذاTحً�، ه�Q"�� ص	ة أر�?�K ی IU�i�K ت! +Q�I ص

Q
�ة وا���م ����E أراده� ا6 ی�م ت�?� ا	
I إ	�اه�K آ��L ا�*��? ،R���i	� ا��Eام �� ا�i�ا I��< �

Kاه��	ت إ�� Q�	 آ�ن R�*�ت�ه��ا أن آ��ف ا ،I� KG��z"س�ل ا6، وت�	 KG!�"ش�ة ت.  

  
�س أن I�I آ�ا�� ی��ح، هpT ج��ة، ت!�ي ��آbن�، أ�� إذا آ�ن أي إن��ن ی"�+ ?� ا��>�ة إذا ت�هK ا�

�ة وا���مi�ا I��< �Q
  .�i�gً� ���>�ة ی�?��G أش� ا��?�، ا��Uاًء 	��

، �[� وث��ن�ن ن ��Q	����U!�، ��� أضZ ی�ي >
�ك >�5 : ��ة أخ ��ق 	�	�، �Uل ��  �U ت��ع �"�

I� L�U ،ن����r�5 ا�إ Zس ی�ج��ص���ً�، إی�ك أن ت!Z ?� ا��هK، أن� إن��ن >�دي، ی��E وا 6��R : ا�

أن أن�"x 	*�ء �� ا�"�K، وش�ء 	��!�ب �� اu!? 6، أ�� أن ی
bل ا�!� إ�5 ا���rن�� >
� �Uع ا���س 

 أن ت
�Eه�، إن �K ت
v? �Eن L�� �ًi�g� L�pTG ا��>�ة�  .?TGا ��R ص���ً�، ی

  ،I	أص�� Zم ج���ة وا��i�ا I��< �Q
��? Lْ�َ�Uَ Kََوَس�� Iِ�ْ�َ<َ Iُ���َص��5 ا ��Qِ�
  : َ>ْ� َ>�Pَِ*َ� َزْوِج ا�

� َ�َ��ِة َرُس)ِل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�، َ�َ�َ�َج َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;َ�(( �ِ qُ	ْ+̂ 9ِ�ْ َوَس�+َ� َخَ�XْWَ ا�

�َ��َم، َوَآ%+َ ،Jِjِ�ْ	َ�ْا F�َِإ ،Sً�َی(ِPَ ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� ِ�َ�اَءًة F+ْ�َ�َ�َأ َرُس)ُل ا��+9ِ َص���َ ،Lَُوَص<+ ا�8+�ُس َوَراَء ،�َ

َ��َم، َ��ْ�َ�َ�َأ َسِ	َ: ا��+َ�ِ 9ُ	ِ�َ �ْ	LُJَ، َر�+�8َ َوcَ�َ اْ�َ�ْ	Jُ، ُث�+ : ُث�+ َآ%+َ�، َ�َ�َآَ: ُرُآ)ً;� Pَِ)یً��، ُث�+ َرَ�َ: َرْأَس9ُ، َ�َ��َل

�]ُآ)ِع اْ�َ'و+ِل، ُث�+ ِ�َ�اَءًة Pَِ)یSً�َ ِهَ� َأْدَ.F ِمْ� اْ�ِ�َ�اَءِة اْ�ُ'وF�َ، ُث�+ َآ%+َ�، َ�َ�َآَ: ُرُآ)ً;� Pَِ)یً��، ُهَ) َأْدَ.F ِمْ� ا�

� َذF+��َ cَ�ِ اْسَ�ْ�َ	َ�  َسِ	َ: ا��+َ�ِ 9ُ	ِ�َ �ْ	LُJَ، َر�+�8َ َوcَ�َ اْ�َ�ْ	Jُ، ُث�+ َسJَjَ، ُث�+: َ��َلَVْاْ�ُ'ْخَ�ى ِم Sِ�َا��+ْآ ��ِ �َ�َ�َ

� َأْن َیKَ8ِْ�َف، ُث�+ َ��َم َ�Bَ�ََ_ ا�8+�َس، َ�َ'ْثَ%ْ�َ qُ	ْ+̂ F�َ;َ F8َ ا��+9ِ َأْرَ�َ: َرَآَ��ٍت، َوَأْرَ�َ: َسJَjَاٍت، َواْ.Xْ�َjَ ا�

̂+: ِ�َ	� ُهَ) َأْه9ُ�ُ، ُث�+ َ��َل ْ	qَ َواْ�َ�َ	َ� �َیَ��ِن ِمْ� �َی�ِت ا��+9ِ، َ�� َیْ�ِ��Wَِن ِ�َ	ْ)ِت َأJٍ�َ، َوَ�� ِ�َ�َ��ِت9ِ، َ�pَِذا ِإن+ ا�

�Yَُ;)ا K��ِ+َ��ِة ْ��  ))َرَأْیُ�ُ	)َه� َ
]�َ*َPِ�<َ �ْ<َ I��< J���[  
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��U، هTا ��U^ >���، وا6ِ ��ة آ
L 	��"��ة، وأن� 	��E وص�L إ�ّ� أ�QCر  < �G� R��  �� �ًا�bأن ح

 �Q5 آ�إ �"iی Z"��، ن�ر س���رأي ا pرأو KGأن�س أن �� K�Uأ ،Kی�E�ا �Q
ا�
�ر ی�gج �� �QU ا�

، ?��� وص�L إ�5 ا���ی
� ا��
�رة آ�ن ث�� ��ا����ء، س�"��G �� >�د آ��Q �� ا�
�س، وا6 ش�ء >

أ�Cان
� ا��Eام : �5G ا��رس �Uلدرس �"��K ج��+، أن� آ
L أس���� أی�ً�، ج��L ?� ا��رس، و	"� أن ان

�ة وا���م، ا��P�kات i�ا I��< �Q
اتi+ 	� أ��� ا���ی
�، وأ�QCن� أنKG رآ�Qا أش"� ��bر ?�ق �QU ا�

�ة وا���م، هTا ?!�Q< uرة >� أش"� i�ا I��< �Q
أث
�ء ا���� ت�ى >��دًا �� ا���ء ?�ق �!�م ا�

��ة وا��i�ا I��< �Q
م، ح��b أش"� تi"� إ�5 ا����ء، ا�
�س ?��Gا ? �ً�G��bر وض"�QU �? L ا�

  .\�Cًا

  Kل أح�ه�U :ل�U ؟��k*�. ی�إذا آ�ن س�� : ا ،�G� +أص Y pTه ،Iّ��ونkان ی�CFا �E� ،�
Y وا6 ی� 	

 ا���U ،Jل ت"��5�Qوح J�g�ا :  

" �ْ�ُ�ُVِْم �ٌَ̂ � ِإ.+َ	� َأَ.� َ�ْ�ُ 2  
 ]^GE�110: س�رة ا[  

  KE
، و��Y أن ا�
�Q 	*�، وت��ي >��I آ+ �P�iC ا�Q*� ��� آ�ن س�� ا�Q*�، 	*� ی��ع، أن� واح� �

  : �Uََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��5 ا���Iِ�ْ�َ<َ Iُ َوَس��Kَ: َ>ْ� َأَن�Uَ Rٍَل

� ا��+9ِ، َوَم� ُیvَْذى َأَ�(( �ِ Xُُأوِذی Jْ�َ�ََو ،Jٌ�َا��+9ِ، َوَم� ُیَ��ُف َأ ��ِ XُWُْأِخ Jْ�َ�َ �َْثَ��ُث)َن ِم +��َ;َ Xَْأَت Jْ�َ�ََو ،Jٌ

�ٌء ُیَ)اِری9ِ ِإْ�ُ{ ِ�َ��ٍل ْAَ �+ِإ� Jٍ%ٌِم َیْ'ُآ9ُ�ُ ُذو َآ��َPَ َوِ�ِ%َ��ٍل �  ))َ�ْ�ِ� َیْ)ٍم َوSٍ�َ�ْ�َ َوَم� ِ�
]Rٍي وأح�� َ>ْ� َأَنT����ا[  

  :ا��)ن وا�	�jات وا��)اآ_ م� أ�� م���S ا
 و ا����ب إ��9 

  : "���U5ل ت

� َخْ�ِ ا��+َ	�َواِت َواْ�َ'ْرِض َواْخِ�َ��ِف ا��+ْ�ِ� َوا�8+َ?�ِر yَ�ََی�ٍت ِ�ُ'وِ�� اْ�َ'ْ�َ%�ِب �ا�+ِ-یَ� َیْ-ُآُ�وَن ا��+9َ ِ�َ��ًم� *2 ِإن+ ِ

� َخْ�ِ ا��+َ	�َواِت َواْ�َ'ْرِض َر�+�8َ َم���8َ�ِ َوُ�ُ�)ًدا َوَ;F�َ 8ُ�ُ)ِ�ِ?ْ� َوَی�Wَ�َ+ُ�وَن َِ cَ.َ��َ%ُْس ��ًPِ��َ َهَ-ا Xَ�ْ�ََخ �

  َ;َ-اَب ا�8+�ِر "
  ] 191-190: س�رة \ل >��ان[ 

�ك، �� أج+ أن ن"�ف ا6، �� أج+ أن ن�!�ب إ��I، �� أج+ أن   ?Fوا ،ا��Eن، وا����ات، وا��Eاآ

ا�!�، ن!� ا���ی�، Y أحّ >�Qدي إ�ّ� ت!� : أي >�Qدك أحّ إ��x ح�5 أح IQ	�xQ؟ �Uل! ن"I�z، ی� رب


� إ��U ،�!�C 5لQQوح ،�
Qأح �� 
�، وأحّQء، أح��	5 أح� �ی�*� إ : ،xQأح �
ی� رب، إنx ت"�K أن

  . ذآ�ه K	��PY، ون"���P، و	��P: وأح �� ی��E? ،xQ^ أحxQQ إ�x!�C 5؟ �Uل
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� ا��+َ	�َواِت َوَمْ��̂+ْ	qُ َواْ�َ�َ	ُ� َوا�jُ[8)ُم َواjِ�َْ%�ُل  2 َأَ�ْ� َتَ� َأن+ ا��+9َ َیْ�Jُjُ 9ُ�َ َمْ� ِ � اْ�َ'ْرِض َوا��ِ

َ�+ َ;9ِ�ْ�َ اْ�َ�َ-اُب َوَمْ� ُیِ?ِ� ا��+9ُ َ�َ	� 9ُ�َ ِمْ� ُم �ٌ�Vِِمَ� ا�8+�ِس َوَآ �ٌ�Vَِواب] َوَآ+Jَوا� �ُjَ+̂ ْ�ِ�ٍم ِإن+ ا��+9َ َوا�

َ̂�ُء " � َم� َیُ�َWَْی  
  ]18: س�رة ا��;[ 

  .ا��Eن ی�ل >���z< 5 ا6 هTا  

 S.�?وا�� ���ا��8س .)ع م� ا� F�; و���-ب ��j8��� م(j8ام ا�Jاس��:  

   K��
، ?TGا ه� ا���j�ا K�"ت xس أن�
��K، و��TEب >�5 ا�
�س، و�ی�Gم ا�
��م ���
أ�� أن ت���gم ا�

Uك >��م د�
G? ،رج��g�ء ا����ا ،x���ن�، أ�� ا�GE�وا ����ي ه� ن�ع �� اT�ا K�<،I
� uQ
�!� ج�ًا ت��


� >*�ی� ����ر س
� ض�Z� ،��P أن ا���ء ی!Zk ?� ا��rن�� < �"Qات ت��ا���x وا����ات، 	"� ا��

ا��اح�ة ث�ث�[� أ�^ آ��� ���، ث�ث�[� أ�^ آ��� ��� 	���rن��، 	����U!� ض�ب س���، 	����>� ض�ب 

�Cث�[� و��� وس���، 	"� هTا ض�ب >*�ی� س���، 	����م ض�ب أر	Z و>*�ی�، 	���
� ض�ب ث


�، �Uل ت"��5< p�"	 اTر، ه���� :  

�َ�� ُأْ�ِ�ُ� ِ�َ	َ)اِ�ِ: ا�jُ[8)ِمَ 2*" �ٌ�dِ;َ )َن	َ�ُ�ٌ� َ�ْ) َتْ�َوِإ.+9ُ َ�َ�َ  
 ]�"Uا��76-75: س�رة ا [  


� >*�ون ���  < p�"	 نnح�5 ا K�
� أر	Z س
�ات ض���P، أ	"� ن< p�"	 �
 إ��G��� K��رًا، أ�Uب ن

أ�Uب ن�K أر	Z س
�ات، 	���rن�� ث�ث�[� أ�^، 	����U!� ض�ب س���، 	����>� ض�ب س���، 	����م 

 KU��ا اT"�، ه	ات ض�ب أر�
ض�ب أر	Z >*�ی�، 	���
� ض�ب ث�ث�[� و���C وس���، 	�Fر	Z س

Pه�ا �Q"� س�� Jرة ?� ��ی���	أرض��  �Qآ��	 K�
� �Q"ً� ا�Tي ن�; �� أردن� أن نi+ إ�5 هTا ا�

 ���Cث�[� و�ن�*� >�5 ا��[� ن!�K ا����?� >�5 �[�، آK س�>�؟ >�5 أر	Z و>*�ی�، آK ی�م؟ >�5 ث

، أر	Z س
�ات G��� K�وس���، آK س
� ن���ج؟ ن���ج إ�����C 5 ����ن س
� آ� نi+ إ�5 أ�Uب ن

، ن���ج إ�5 أر	Y\ Zف س
�، ا���أة ا������� ن���ج إ�5 k!�ة اb�U أول ،��Pأح�ث ض� ،�
����ن� س

  : ن�K ن���ج إ�5 >*�ی� ����ر س
� ض��U ،��Pل ت"��5

�َ�� ُأْ�ِ�ُ� ِ�َ	َ)اِ�ِ: ا�jُ[8)ِمَ 2*" �ٌ�dِ;َ )َن	َ�ُ�ٌ� َ�ْ) َتْ�َوِإ.+9ُ َ�َ�َ  
 ]�"Uا��76-75: س�رة ا [  

  Wی���ن� ا :Uَ Kََوَس�� Iِ�ْ�َ<َ Iُ���َص��5 ا ��Qِ�
  : �َ�Pِ�<َ �ْ<َLَْ*َ� َزْوِج ا�

� َ�َ��ِة َرُس)ِل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�، َ�َ�َ�َج َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;َ�(( �ِ qُ	ْ+̂ 9ِ�ْ َوَس�+َ� َخَ�XْWَ ا�

��ْ�َ�َ�َأ َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F اَ ،Lَُ��َم، َوَآ%+َ�، َوَص<+ ا�8+�ُس َوَراَء�َ ،Jِjِ�ْ	َ�ْا F�َِإ ،Sً�َی(ِPَ 9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� ِ�َ�اَءًة+��
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َسِ	َ: ا��+َ�ِ 9ُ	ِ�َ �ْ	LُJَ، َر�+�8َ َوcَ�َ اْ�َ�ْ	Jُ، ُث�+ َ��َم، َ��ْ�َ�َ�َأ : ُث�+ َآ%+َ�، َ�َ�َآَ: ُرُآ)ً;� Pَِ)یً��، ُث�+ َرَ�َ: َرْأَس9ُ، َ�َ��َل

اْ�ُ'وF�َ، ُث�+ َآ%+َ�، َ�َ�َآَ: ُرُآ)ً;� Pَِ)یً��، ُهَ) َأْدَ.F ِمْ� ا��]ُآ)ِع اْ�َ'و+ِل، ُث�+  ِ�َ�اَءًة Pَِ)یSً�َ ِهَ� َأْدَ.F ِمْ� اْ�ِ�َ�اَءِة

� َذcَ�ِ: َ��َلَVْاْ�ُ'ْخَ�ى ِم Sِ�َا��+ْآ ��ِ �َ�َ� َ��+F اْسَ�ْ�َ	َ� َسِ	َ: ا��+َ�ِ 9ُ	ِ�َ �ْ	LُJَ، َر�+�8َ َوcَ�َ اْ�َ�ْ	Jُ، ُث�+ َسJَjَ، ُث�+ َ

� َأْن َیKَ8ِْ�َف، ُث�+ َ��َم َ�Bَ�ََ_ ا�8+�َس، َ�َ'ْث8ََأَ%ْ�َ qُ	ْ+̂ F�َ;َ F ا��+9ِ ْرَ�َ: َرَآَ��ٍت، َوَأْرَ�َ: َسJَjَاٍت، َواْ.Xْ�َjَ ا�

̂+ْ	qَ َواْ�َ�َ	َ� �َیَ��ِن ِمْ� �َی�ِت ا��+9ِ، َ�� َیْ�ِ��Wَِن ِ�َ	ْ): ِ�َ	� ُهَ) َأْه9ُ�ُ، ُث�+ َ��َل ِت َأJٍ�َ، َوَ�� ِ�َ�َ��ِت9ِ، َ�pَِذا ِإن+ ا�

�Yَُ;)ا K��ِ+َ��ِة ْ��  ))َرَأْیُ�ُ	)َه� َ
 ]�َ*َPِ�<َ �ْ<َ I��< J���[  

  ".?�ذا رأی�K ذ�x ?�د>�ا ا6، وآ�Qوا، وت�U�iا، وص��ا: "و?� روای�  

  :اiی�ت ا��).�S ت)رث ا�����d وا�8�� ت)رث ا�	�%S وا�	�Kئ_ ت)رث ا��)ف 

ا��Qk"�� ا�����g؛ آ���>�، وا��Qق، وا�Ybزل، ی�ج� ��G ت�ج��U I\ن�، ی!�ل اb< 6  اnن ا���zه�  

  : وج+

��a��ُ َأَخْ-َ.� ِ�َ-ْ.9ِ%ِ َ�ِ	8ُْ?ْ� َمْ� َأْرَس�8َ�ْ َ;9ِ�ْ�َ َ��ِصً%� َوِم8ُْ?ْ� َمْ� َأَخَ-ْت9ُ ا�Sُ�َ�ْ+K َوِم8ُْ?َ �8َ ِ�9ِ 2Wْ�ََمْ� َخ �ْ

  ْ� َأ�8َ�ْ�َsْ "اْ�َ'ْرَض َوِم8ُْ?ْ� َم
  ]40: س�رة ا�"
�QEت[ 

�dََ�ُ	)ا ِ�َ?� َوَم� ُ.ْ�ِسُ� 2 َوَم� َم8ََ��8َ َأْن ُ.ْ�ِسَ� ِ��yَ�َْی�ِت ِإ�+� َأْن َآ-+َب ِ�َ?� اْ�َ'و+ُ�)َن َوَ�َت�8َ�ْ َثُ	)َد ا�Sَ�َ�+8 ُمْ%Kَِ�ًةَ 

" �Wًَی�ِت ِإ�+� َتْ�ِ)یyَ�ْ��ِ  
  ]59: س�رة ا�س�اء[ 

  g��وج+ ا b< 6ا �E� ،�kg��	 م إن��ن�Gإی ��ارج ���و��5 ا
"���	 �E� ،��!�!ح �?�C!�\ن إ��	ی^ �

 K"

� �� �Q�I، و�Cف �
I، وت" K�z�n�? ،Iی�ت ا��Eن�� ت�رث ا��"K�z، وا�Q�U �? ن�Eی�ی�ن� أن ی

 ت�رث ا��gفP�i��وا ،�Q���ت�رث ا.  

  :ت��ی� ا���� ������ب و ا��S8 و ا�T	�ع 

�G ا�CFة ا��Eام، ا����، وآ+ �� ی�Lّ إ��I ���م 	����Eب وا��
� وا�ج��ع، ?!� ثLQ ?� ا�O��i أی  

  : َ�Uَ�Pِ�<َ Lَْ*ُ�: >� ُ>ْ�َوَة َیُ!�ُل

��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َسَ'َل ُأَ.�ٌس َرُس)َل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َ;ْ� اْ�ُ�?+�ِن، َ�َ��َل َ�ُ?ْ� َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F ا(( 

�ٍء، َ��ُ�)ا: َوَس�+َ�َْ̂ �َ��َل َرُس)ُل ا��+9ِ : َ�ْ�ُ�)ا ِ�َ ،�a��َ ِء َیُ�)ُن�ْ+̂ َی� َرُس)َل ا��+9ِ، َ�pِ.+ُ?ْ� ُیIJ�َُث)َن َأْ�َ��ً.� ِ���



 38   ا��� وا���� ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	���آ��ب 

 

�]،: َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�I8jِ�ْا �?َWُBَ�َْی I� ُأُذِن َو9ِI��ِ َ��+ ا�Sِ�َ��َ+J،  ِتcَ�ْ اْ�َ�ِ�َ	Sُ ِمْ� اْ�َ���َ�ُ��]َه� َِ

 Sٍ�َ-َْآ Sِِمْ� ِم�َئ �َVََأْآ �?َ���Bُ�ِ�ْ�َ)َن َِ((  
 ]�َ*َPِ�<َ �ْ<َ I��< J���[  

   �i!�وا ،J*د� �? ����
آ��� حJ یvت� �"�G أ�^ آ��� آ�ذ	�، أح� ا�"���ء ا��QEر ا��!Z� 5 رؤس�ء ا��

  . وا6 إن� نTEب �[� آT	� ح�5 ن�iق ?� آ��� واح�ة: ر KG��P�QU I+ �[� >�م ت!�ی�U ،�ًQل

   Z� �ً	ض ح��g�� �?أراد أن ی�� ���ر ا��رس هTا أن ا����ة یTE	�ن، س��ن� >�� 	� أ	� ���

I� ل�!? ،K�
� I� ارج، >�ض�g�"!�ب: ا�ج ا�	!�� ?� �ت��?�، ?�ن ا Y ��
�s��ی� أ��� ا.  

 ا�"!�ب، ن�K ص��j أح�� ��v��U ،Jل >
I ا�"���ءأ�Cان
� ا��Eام، ?� 	�ج ا�"  �U Iاس� K�هTا : !�ب ن

�K ی�� Z��R�* واFرض �Z ا����?� 	�
��G، 	�� ا�*�R واFرض �[� وس�� و���Cن ����ن آ��� 
ا�

 �U Iاس� ��jص K����، وا�*�R ت�QE اFرض 	����ن وث�ث�[� أ�^ ��ة، و?� 	�ج ا�"!�ب ن

Fوا R�*�� Z"!�ب ی���ا��G
  .رض �Z ا����?� 	�

  I� !�� ?� : ?!�ل�إن س�?�ت وا x"!�ب ـ ?�ن�ج ا�	"!�ب ـ ��	!�� �ت��?� ?�ن ا Y ،��
�s��ی� أ��� ا

I
	+ سvس�?� ث!ً� 	�6، وت�آً� >�5 ا6، وتTEی �ًQ�x، : ا�"!�ب هx�b أص��	x، ?!�ل >�� رض� ا6 >

�"� �? �i، وان�����ا اTه �? I� رك�Q? ،�?��?xت� Iرآ.  

   ،J!ت� K� �"�Q�ا pTG? ،+���5 ا�إ +Cث >*�ة، إن��ن د�ا�
�س ی�*�ء��ن �� ی�م اFر	"�ء، �� رKU ث

I��U شsم، هTا آ�I آ�م ا�*��kن،  ،Y��R ه
�ك ی�م �*sوم، وY رs*� KUوم، وY إن��ن : ی!�ل

  : �*sوم، �Uل ت"��5

  �Pَ 2ِئُ�ُآْ� َمَ�ُ�ْ� "
 ]R19: س�رة ی[  

�ن�ا إن ��ر ا��P�k >� أی��نKG آ�ن�ا ی���ء��ن، وإن ��ر >� ش��KG�P ی�*�ء��ن، اb< 6 ا�"�ب آ  

  : وج+ رّد >��KG ?!�ل

  �Pَ 2ِئُ�ُآْ� َمَ�ُ�ْ� "
 ]R19: س�رة ی[  

   �� ،x���!اس� �� ،x��< �� ت�vات ت��g�وا ،�P�k�ا �� R��و ،xص��"� �� ،xP�kC*�ؤم �� أ��ا

x"� �P�k��? ،x<ك، �� ور�G�KE"� Kآ�P�� ،.  
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 �
 ;Y و��� �Wآ ���  :تJKی ا�	j8	�� وا����ة وا��?�ن وا���ا

���� وا����ة وا��GEن وا�"�ا?�� آ�� 	�b< 6 وج+، �T�x َ>ْ� َصِ���َ�   
أی�G ا�CFة ا��Eام، ت�iیJ ا��

��Qِ�
  : َص��5 ا���Iِ�ْ�َ<َ Iُ َوَس���Uَ Kََل َ>ْ� َ	ْ"ِ� َأْزَواِج ا�
���Qِ َص��5 ا���Iِ�ْ�َ<َ Iُ َوَس��Kَ َ>ْ� ا�

 )) Sً�َ�ْ�َ �َ��ِ�َ9ُ�َ َصَ��ٌة َأْر ��ٍء َ�ْ� ُتْ�َ%ْْAَ �ْ;َ 9ُ�َ'َ�َ�َ ��  ))َمْ� َأَتF َ;�+اً
  ]���K، أح�� َ>ْ� َصِ���َ� [ 

   �ً
?IU�i 	�� و�� أت5 >�ا?ً� أو آ�ه
ً� ?IU�i 	�� ی!�ل ?!� آ�� 	�� أنbل >�5 ����، و�� أت5 آ�ه

  .ی!�ل ?!� 	�أ ��� أنbل >�5 ����

   �� ��rآ �	��
� ا���Eب وا��
�، و	�ج��ع أه+ ا�"�K، و	�	 �	Tة آ����ام، إن ا�E�ة ا�CFا �Gأی

ا�"!�ء ا�Tی� �QCوهK، وآ*��ا ن��KGU ودج�KG، وإن�� اتTgوه� ص
"ً� ��� ?��G �� ا���i�O ا���دی� ا��� 

x�T	 KG� +iی� ���5، و�gت Y  ،�P�QE�ا �� x�اح�، و��� ذ���ع ?� ا�U��اض، وا�<Fح� ا�Qاس� ��


�ن، أو ا������� ��اواة ا�
�س ا���i	�� 	���iع، وا��	.  

ی�وون �iU، أن شigً� رآ ��آI�Q، وص+ إ�5 ج�ن ���*�5 ا����ن��، ه
�ك >��� ��رت،   

I� ل�U ��i!�ن �� ا�
�?�Eة راP"�، �� ج�ءت ?� TC �� آ+ دوYب 	��� وض"I، : ت�U^، و�Cج �

I� ل�U ،ن�
�
�ن، و� �E��L ح��رًا، ?�KG أنI ی�ج� : 	��I، اس��jب أنI ه� إن��ن >�U+، وهTا ��أن� �


�ن، وی�ج� إن��ن أس�أ �
I أی�ً���.  

� آ%�� ?� S�K�م �  :وراء آ� مS%�K م�S�K و وراء آ

ی�Eن ه
�ك ت!��i �� ا�bوج�، أو �"���� ا��iع، �"���� ا�*!�ق ا�bوج�، : أی�G ا�CFة ا��Eام  

 ��E���ا ،��i"��ا �< ��? ،��i"� �Q�i� +أن وراء آ ^*�Eأن ت xد ن���< �ً�Pوج، داb�ش�ود �� ا

 �ًGج ��i"� +وأن وراء آ ،��i"� �Q�i� +أن وراء آ x� آ�sی �
ا�"��� ا����Gي 	��!�\ن وا��

��ن، وا���ه+ ی�"+ ?� ن��Y �� I ی��Z�k آ��Qًا، ج�U �Q�i� ��i"� +Gن�ن، ا��G+ أ>�ى أ>�اء ا�ن

x� ی!�ل �P�
�?�� >� ا���أة 	E+ ج�ی��، �U ت�Eن وراء ا���ی�� ا��أة، : >�وp أن ی�"� I	 ،I	���F ا�

أن� ����ر، و��R �� : ?�� >� ا���أة ��Uسً� >�5 هpT ا�!�>�ة 	�Q�i� +E ?�� >� ا��"Y ،��i ت!+

�ن �I ح�، و?�ن ��R  ح�، آ��� ا��� أی�G ا�CFة ا��Eام? ،��Pا�*< ���U ،��E�م ه� >�� ا�G�� �G�

  : �I ح�، أ�� اb< 6 وج+ ?!�ل
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Fَ̂ ْ̀ َ̂�+ىWََ'م+� َمْ� َأْ;FBَ َوات+F�َ *َوا�8+َ?�ِر ِإَذا َتF+�jَ *2 َوا��+ْ�ِ� ِإَذا َی َوَم� َخَ�َ ا�-+َآَ� َواْ�ُ'ْ.FVَ ِإن+ َسْ�َ�ُ�ْ� َ�

�َ��َ8ُ�Lُ�ُI ِ�ْ�ُ�ْ�َ�ى "َوَصJ+َق ِ��ْ�َ F8َ�ْ�ُ  
  ] 7-1: س�رة ا���+[ 


�ن� ت����، و>
�ن� ت"���، وا������ سIQQ ا��k>� واYس�!���، وا��"��� سIQQ ا��"��i وا�*�ود  <.  


 �S�K م��	S وأ�%� ;��9 إ�%�JA RًیJًا ی��م� ;JوL ���	)دة �� �Kم� ات:  

  : أ�� اnی� ا��Eی��  

��ِ :ْ�َوَم� ُیَ��+�َه� ِإ�+� ا�+ِ-یَ� َصَ%ُ�وا َوَم� *�+ِ�� ِهَ� َأْ�َ�ُ� َ�pَِذا ا�+ِ-ي َ�cَ8َ�ْ َوَ�Jَ;َ 9ُ8َ�ْاَوٌة َآَ'.+9ُ َوِ��� َ�ِ	�ٌ� 2 اْدَ

" �ٍ�dِ;َ =w�َ ُیَ��+�َه� ِإ�+� ُذو  
 ]L�i? 35-34: س�رة [  

   I	 +iأي ات ،��Qا6 آ �� IQ�iأي ن ،�i
	��E�� ��i، وأI��< +QU إYً�QU ش�ی�ًا، ا��� ه
� ا�

  : واش�J �� آ���I آ��� آ��Qة، هTا ی"��+ >�وp 	����دة، �Uل ت"��5

 �ٌ�	ِ�َ ���pَِذا ا�+ِ-ي َ�cَ8َ�ْ َوَ�Jَ;َ 9ُ8َ�ْاَوٌة َآَ'.+9ُ َوِ�َ 2* =w�َ َوَم� ُیَ��+�َه� ِإ�+� ا�+ِ-یَ� َصَ%ُ�وا َوَم� ُیَ��+�َه� ِإ�+� ُذو

"�ٍ�dِ;َ  
 ]L�i? 35-34: س�رة [  


 رب ا����	��  J	وا��  
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 ����ا�*����� و ا�!�ن�ء ت��!� و ت��Qدل ا�QCFر و ه� ) : 7- 4(ا��رس  -ا��� وا����  -ا�"!��ة ا�س

 �bGو�� أ��م ت�وة ا�!�\ن

  11-07- 2004: ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	��� 	��ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ا�^����P وا���.�ء ت���� وت�%�دل اHخ%�ر 

أی�G ا�CFة ا��Eام، �� ز�
� ?� ��ضZ ا��� وا����ة وا��*"�ذی� �Z ا��رس ا��ا	Z �� هpT ا��روس   

 أن ش�ی�� آ��Qة �� ا������� ی"�!�ون 	�gا?�ت وت�ه�ت �� أنbل ا6 Q�	 ،�G��ج� إ���ت*�� ا ���ا

  .	�G �� س��kن

�U 5>�ة أ�Cى وه� أن ا�*����� وا�!�ن�ء ت��!� وت��Qدل ا�QCFر، أي ا�*�ء ا��r	L ?� وا���م ن
�!+ إ�  

ا���Eب وا��
� أن�U I ی
*v ت"��+ وت�ق وت�Qدل أ�QCر 	�� ا��� واFنR، ا��!�!� اFو�5 أن اb< 6 وج+ 

x� وج+ ?�ز b< 6ا ،��
� \دم �Uی
ً� �� ا����EP، و�Uی
ً� �� ا�	 �� �Q< +E� +"ج  x� و?�ز �ًE��

 �� �G��ب إ�U و�� ،�
�ج
�ً�، ?����x ی�x�G ا���g، وی��I��< x، وی�>�ك إ�5 ا��k>�، ویbی� �x ا�


� ا�!�\ن 	 ،p��<>� ا6 وو�	ه�ك bة، وی�G*�ا x� ی�bوی ،��i"��5 ا�ی�>�ك إ �
��Uل و>�+، وا�

 ��س�س� وا��
� ا�ن��ن �"x�� I و�"I ج
�، ا�ن��ن ح�Y 5 یQ!5 ج���ًا ی�����ك إ�� أن ی��

 ���Gم ا���x، هpT ح!�!���  .ا�*��kن، أو أن ی��

  :�S�(B اT.��ن أن ی���T _�j?�م ا�	�R c �)س)سS ا�^��Bن 

ا��!�!� وج�د ��x ی�>�ك إ�5 ا���g، وش��kن ی�>�ك إ�5 ا�*�، أداة ت��ی x�x، ح�د ��x�U، إ�� أن   

 �TGا أو �TGا، ا�!�\ن ��  : ح��ل أوجI، أي �U�I ت"��5 - ا6  س��Qن - ت��

�jُ)َرَه� َوَتْ�َ)اَه� "*2 َوَ.qٍWْ َوَم� َس)+اَه�ُ �?َ	َ?َ�ْ'َ�َ  
 ]R�*�8-7:س�رة ا[  


G; اv? ،6ن��Q� L; و���^   � J?و ����Q� ن��ن�ة ا�k? !ً� وه� أن	س� �Gذآ�ت ���"�ن� ا��ا ��

�g�ا KGت� Lنv? ،��i"��ا pوآ� �<�k�ل >�5 ا�Q�
x إذا >��L ا���g أدرآL ذات�ً� أنx و�E� ،�ًذات� �

 x�Gی� x�� ك�
ت�!� ا6، وإذا >��L ا�*� أدرآL ذات�ً� أنL��< x ش�ًا، اnن ه
�ك �"
�C\ 5 �� دام ه

 �� L*�، أي أن�وا ��g�ا KGت� ��ا���g، وش��kن ی�x�G ا�*�، آvن ا�
�R 	!�ی� ا����EP و�Uی� ا�
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�ع أن�� Iو أن�Q؟ یx�U��  x� ن�Eأج+ أن ی �� ،�ً�U�� TCvن�� �� أج+ أن ت��5 ا�إ L]5 س�آ�ً�، ج!Qت

 ��	 L*�، وأن�5 ا�ن ی�>�ك إ�kوش� ،��g�5 ا�ی�>�ك إ x�� ك�
G? ،�ً]أج+ أن ت"�+ ش� �� ،�	��اس�

  .هTا وهTا

ت��ور ی� و�� Y تTه إ�5 هTا ا���Eن، أي آvنY : xح� ن��x أح��نً� ی�Eن >��ك ث��ن�� س
�، ت!�ل  

ن��x أح��نً�، ت!Z ?� ص�اع، �� ه� ا��iاع؟ ت"�آR إ��Gم ا���Z� x وس�س� ا�*��kن، أح��نً� ت�vل 

xن�� : LQ�
5 هTا أنx اس�"� �i"�ا �"	 Lz!م اس���
� ثK أص��، تً��U أن�م Kأص�� أم \آ+؟ \آ+ ث

xل ن��vت� ��Q� x"� �ًن، أح��ن�k�*�س�س� ا��: ��ا x� ؟ ی!�ل�Uص� I"?ه+ أدx� : +وج b< 6ا

  : ی��>^ ا��U�i أض"�?ً� ���>�� �Uل ت"��5

" 9ُWُ�ِ�ُْی (َ?ُ��ٍء َْAَ �ِْم �ْ�ُ�ْWَ.ْ2 َوَم� َأ  
 ]vQ39: س�رة س[  

اح�ص >��U 5شx، دا�Pً� دون أن ت*"� تvت��C xا�� إی��ن��، و�Cا�� ش��kن��، : ی!�ل �x ا�*��kن  

i	 �� ،xج� ������ ��ت أ����Q�� م : �ك، ت!�لا��أة ج�����اnن س�آ��G إذا ن�zت إ���G؟ هTا آ

ا�*��kن، آ�م ا��ح�� �� 	�iك، �� �� 	p�i >� ���رم اb< 6 وج+ أورثI ا6 ح�وة ?� 

p�!5 ی�م ی��إ IQ�U .ن�k�*�ا x� ی!�ل :+��	 �G	 أری� Jل، آ��� ح���  .�� ?"�L ش�[ً� إن ا6 ج��+ ی� ا�

� و���C ش��kن�، ���C ی�>�ك إ�5 ا��k>�، وا�Cn ی�>�ك إ�Y 5ح� ن��x آ+ ی�م ���C إی��ن  

 ��س�س� �� ���Gم ا���x وس!��x �� >�� ا6 أن ت����
 ،KG	�k��x أن ت���	 Lأن ،��i"��ا

  .ا�*��kن

��ز ��� إ.��ن م��ً� یL(;J إ�F ا���� و�B�A.ً� یL(;J إ�F ا�^�  F���ت 
  :ا

��ره� وت!�اه�، أن ا6 س��QنI وت"��5 ?�ز �pTG ا�
�R إذًا أض�^ �"
5 إ�5 اnی� ا��Eی�  ? �G�G�v? �

  : ��Eً� ی�>�ه� إ�5 ا���g، و?�ز ش��kنً� ی�>�ه� إ�5 ا�*�، ��E د�U JUل ت"��5

�ْ�ُ�ُWْ�َْخ'َ�� اْ�َ'ْمُ� ِإن+ ا��+9َ َوَ;Jَُآْ� َوْ;Jَ اْ�َ�I َوَوَ;Jُْتُ�ْ� ََnِ�ُ �+	�َ ُن�Bَ�ْ+̂ َوَم� َآ�َن ِ�� َ;َ�ْ�ُ�ْ� ِمْ�  2 َوَ��َل ا�

" ��ِ �ْ�ُ%ْjَ�َْس��  ُس�Bَ�ٍْن ِإ�+� َأْن َدَ;ْ)ُتُ�ْ� َ
 ]Kاه��	22: س�رة إ[  

أي إن��ن �Uل �x اآ�� 	��ر س��رتx، تp��E؟ ث�
I سQ"�ن أ��ً�، �Uل ��، وإذا �Uل �x؟ Y ی��x إY أن   

x� ی!�ل : �E� ،x� ی!�ل K"ن ،��i"� +�<ن اآ��، اض�ب، ا��Q؟ سx�!< ؟ أی�x؟ أی� إرادتLأی� أن

�ة وا���م، ج�R ?� ! ا6i�ا I��< �Q
ن"�K 	� ��"�د أح� ز>��ء ���kن QU+ أن ی��K ج�ء ����رب ا�
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Iن�� ��gء، ی��ی� ن"�K ���ذا ج[L إ�5 ه
�؟ �� أج+ أن ت!�ت+ هTا ا��ج+ : I���C، و�U أI!�U هTا ا��

، ��ذا ?"+؟ س�x د�ً�؟ Y، ا�k�؟ اK�"ی� ن x�!< أی� ،Y ؟Yً�� iضً�؟ ا���< xGن�  

  : أح��نً� إن��ن تpTCv ا����� ی
�?Z ��س�س� ا�*��kن، �Uل ت"��5  

̂+F�َ;َ �َ�Pِ��َ اْ�َ��ِ�ِ�یَ� َتvُز]ُهْ� َأزaا "   2 َأَ�ْ� َتَ� َأ.+� َأْرَس�8َ�ْ ا�
 ]K83: س�رة ��ی[  

  Iج��ش�[ً� أي  �Eی�"+ ش�ًا دون أن ی pی�ت�ح،  ت�ا Y ِذsی K� إن �ًigن، وا6 أح��نً� ت�ى ش�k�*�ا


��� یsذي ی�ت�ح، أح��نً� ت*�ه�p 	�|���، 	�ا�Pة، 	��Eن، إذا �� ن�E ا�Cnی�، < �E� ،Z��
یsذي وY ی

  : وأر	KGE، و J�C�KG �*�آ+، Y ی�ت�ح، تvآ� أن هTا ت
I��< JQk هpT اnی�

  ̂+F�َ;َ �َ�Pِ��َ اْ�َ��ِ�ِ�یَ� َتvُز]ُهْ� َأزaا "2 َأَ�ْ� َتَ� َأ.+� َأْرَس�8َ�ْ ا�
 ]K83: س�رة ��ی[  

� ِ�9ِ َ�ِ�ی9ُ8ُ ِمْ� اI�jِ�ْ َ��ُ�)ا َوِإی+�َك َی� َرُس)َل ا��+9ِ َ��َل َوِإ((َIُوآ Jْ�َِإ�+� َو Jٍ�َی+�َي ِإ�+� َأن+ ا��+9َ َم� ِم8ُْ�ْ� ِمْ� َأ

�َ'ْسَ�َ� َ 9ِ�ْ�َ;َ ��َ�� َیْ'ُمُ�ِ.� ِإ�+� ِ�َ�ْ�ٍ�َأَ;�َ.8َِ((  
  ]���K وأح�� َ>ْ� َ>Qِْ� ا���Iِ ْ	ِ� َ�ْ�ُ"�ٍد [ 

  K��� Oم ?� ص����ة وا��i�ا I��< �Q
  .��x ی�x�G ا���g و�"x ش��kن ی�x�G ا�*�، هTا آ�م ا�

  ��g��	 Yن� إ��vی �? Kس�ل ا6 أس��	ي وآ+ T�ا �
�  .ا�

Sئ�O	ن ��ی� م� ا���إ. ���  �jو ��ی� م� ا�:  

  O��i�وروي أی�ً� ?� ا :  

Ŝََ َزْوَج ا�8+ِ%�I َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� J�َ+َث9ُ�ْ َأن+ َرُس)َل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َو(( َس�+َ� َخَ�َج ِمْ� ;� َ;�ِئ

Xْ�َ��َ ��ً�ْ�َ َه�Jِ8ْ;ِ :َ�َأى َم� َأ�ِْ̀�ُت َ;9ِ�ْ�َ َ��jََء َ �Ŝَُ َأsِْ�ِت؟ َ�Xُ�ْ�ُ: ْص8َُ: َ�َ��َلَ َ̀�ُر : َم� cِ�َ َی� َ;�ِئ َوَم� ِ�� َ�� َی

ِ�� َ;F�َ ِمcَ�ِVْ؟ َ�َ��َل َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�Vَْی� َرُس)َل ا��+9ِ َأْو : ِم Xْ�َ��َ cِ.ُ�Bَ�ْAَ َ��َءِك Jْ�ََأ

� : َوَمَ�cَ َی� َرُس)َل ا��+9ِ؟ َ��َل: َ.َ�ْ�، Xُ�ْ�ُ: َوَمَ: ُآ�I ِإْ.َ��ٍن؟ َ��َل: Xُ�َْ.َ�ْ� ُ�: َمِ�َ� �Bَ�ْAٌَن َ��َلI�َوَ�ِ�ْ� َر �ْ�َ.َ

  ))َأَ;�َ.8ِ� َ;F+��َ 9ِ�ْ�َ َأْسَ�َ�
 ] �َ*َPِ�<َ �< و أح�� K���[  

  L��U أ��ِت؟ Kأس� �U ���jر >�x�r� 5؟ �� ��Y ��r ی: أي ح�
�� >��L أن �Uی� رس�ل ا6 �� ا�

Kري و����gQ��	.  
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   Iت�اج ���
< xح� ن��Yو ،��
5 هTا أن آ+ إن��ن �"�U Iی� �� ا����EP، و�"�U Iی� �� ا�"�

�"��i، ه+ ت�ji إ�5 ص�ت ا���x؟ ��>� ا��C 6، ی� ر	� �x ا����، أ>�� >�x�<�� 5، ا�*��kن 

Fء، ��ض�ع ا��
�م، ��ض�ع ���	"� �����ت، ?�ص� Y ت"�ض ?� آ+ ا���ض�>�ت؛ ��ض�ع ا�?

p�C\ 5�ت، إ�U�  .��ض�ع ���	"� ا�!�\ن ا��EیK، ��ض�ع >

   JP���5 اk<وأ ،�Qآ�� هTا ا���م ا�Tي یsم ا�
�س 	�
�ن ?��� ن!+ إ�5 ج��Z ?� |�ه� �
�ن، ورآ

 Kو>�ه Rج� ،Jی��� ��< �ً�
?�ج� أن ور�U ن!� آ��Qة، ورّد �I ا����� ?��� >ّ�ه� وج�ه� تbی� >*�ی� س

 �< �Pزا ،x� R�� ��Q��ا اTه ��ه
�ك >*�ی� س
�ً� زی�دة، ��ذا �Uل �I ا���x؟ أنL آ���K وآ���م ��

ش�آ� >���U، ود�E�? �G�C، : اس��!�xU، ی
�jQ أن ت�د p����JP، ا���x أدى دور�U ،pل �I ا�*��kن

�G�ا إTه ،uQ���	 x� 6ه� ه�ی� �� ا +	 ،I	 5�أو Lی���، وأن ��Q��نوا�k�*�م ا�G�وإ x���م ا.  

 �.�B�A �Pو خ� �  :آّ� إ.��ن ی���ض آ� ی)م ����P ر�	�.� مOئ�

   +Uن�، ��ذا ت�"+؟ أ�kش� ���Cو ،�EP�أنL آ+ ی�م Y أ	��� �[�ت ا���ات یvت����C x رح��ن� �

 ،x��< ن���r�و ا x� 5�وFا �E� �G��إ �zك ?�رًا، ج�ءك وس�س� أن ان�i	 �jش�ء ا��أة ��ت ت

x���ا x� + إن��ن ی!�ل���ة �� ا�Cv�� �<��	 x	�	 "��+ ��ق���	ن : �k�*�ج، ا���� I�"� �ًآ� ح���

x� ی!�ل : ���Qأن ت ��	و ،I��Eوت I��إ �jiأن ت ��	 Lنv? ،xراح� J�Uأدب، أ p�
هTا وY OU ی�ج� >

  : ?� إه�ن��U ،Iل ت"��5 ?� س�رة ق

 �Bَsِ cَ8ْ;َ �8َŴََْءَك َ�َ%Kَُ�َك اْ�َ�ْ)َم *َو2Jٌ�?ِAَ َوَ��َءْت ُآ�] َ.qٍWْ َمَ�َ?� َس�ِئٌ �َ�� Sٍ�َWْsَ ِمْ� َهَ-ا َ�ِ Xَ8ُْآ Jْ�َ�َ

JٌیJِ�َ*Jٌ��ِ;َ +يJَ�َ َوَ��َل َ�ِ�ی9ُ8ُ َهَ-ا َم�*Jٍ�8ِ;َ ٍر�+Wَآ +�� َ�َ?8+َ� ُآ�ا�+ِ-ي َ�َ�َ� *َم8+�ٍع ِ�ْ�َ�ْ�ِ� ُمْ�Jٍ�َ ُمِ�یٍ_*َأْ�ِ�َ�� ِ

̂+JِیJَِمَ: ا� � اْ�َ�َ-اِب ا��ِ Lُ��َ�ِ�ْ'َ�� bََ��ٍل َ�ِ��Jٍ*�+9ِ ِإَ�ً?� َ�َخَ� َ�9ُ�ُ�َْ̀ َوَ�ِ�ْ� َآ�َن ِ Pَْ��َل َ�� * َ��َل َ�ِ�ی9ُ8ُ َر�+�8َ َم� َأ

Jِ�;ِ(َ�ْ��ِ �ْ�ُ�ْ�َِإ Xُْم+J�َ Jْ�َي+ َوJَ�َ ا(	ُKِ�َ�ْي+ َوَم� َأَ.� ِ�*َتJَ�َ ُل اْ�َ�ْ)ُل+J%ََم� ُی" Jِ�%ِ�َ�ْ�ِ ٍم�+�dَ  
  ]29-21: س�رة ق[ 

 �?��� F�; J?^ی J�?Aو Sئ�O	م� ا�   :آّ� .qW ی)م ا����مS ی'ت� م�?� س�ئ

أی�G ا�CFة، ح!�!� آ��*�R ا����"� Y ی��Z�k أح� >�5 وجI اFرض �� \دم إ�5 ی�م ا�!���� أن   

T�ا ،u!? Iأض� ��� �jiي أراد أن ی�+ یT�أن ا Y5 ی�+ أح�ًا إ�إ p�<د ��� �jiی �i"ي أراد أن ی

  .وج�ءت آ+ ن��G"� R س�JP �� ا����EP وش��G ی*I�"? 5�< �G ا�Tي ?"�I ?� ا��ن��: ا��"�U ،��iل

: س�JP ی���GU إ�5 أ�� اb< 6 وج+، وش�ه� ی* �G��< �G	�� L��<، و�Uل 	"� ا�"���ء: و�Uل ���ه�  
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�ي واFرج+ وا����EP أی�ً� ش�Gاء >��KG، أ�� و�Uل �Uی
I ا���JP �� ا����EP وا�*�ه� �� أن��KG، اFی

هTا �� ��ي >���، ا�!�ی� ه
� ا�Tي ی��IU ی�م ا�!���� ه� ا���x هTا �� ��ي >���، ثK ی�K�E ش��kنI ا�Tي 

  : آ�ن ��U Iی� ?� ا��ن��

" Jٍ��ِ�َ َ��ٍلbَ ��9ُ�ُ�َْ̀ َوَ�ِ�ْ� َآ�َن ِ Pْ2 َر�+�8َ َم� َأ  
  ] 27: س�رة ق[ 

   �� I
اnی� واض�� ج�ًا، اnی� تsآ� أن ا�ن��ن ی�م ا�!���� �Uی
I �� ا����EP ی��IU إ�5 أ�� ا6، و�Uی

  : ر	
� �� أ�I��j و��E آ�ن ?� ض�ل 	"��، رب ا�"bة ی!�ل: ا��� ی!�ل

Jِ�;ِ(َ�ْ��ِ �ْ�ُ�ْ�َِإ Xُْم+J�َ Jْ�َي+ َوJَ�َ ا(	ُKِ�َ�ُْل ا*2 َ��َل َ�� َت+J%ََم� ُی" Jِ�%ِ�َ�ْ�ِ ٍم�+�dَ�ِ �.َي+ َوَم� َأJَ�َ ُل(ْ�َ�ْ  
  ]29-28:س�رة ق[ 


� أن   | 5�< �� �
	��"!��ة أی�G ا�CFة، Y ی��E أن ت!Q+ إY �� ا���Eب وا��
� ��Uی� ا���، 	vن

KG�أج+ �� ح� �� �E�و KGأج� �� Y ض�>�ت���ا pTG� ج����ا Rام ?� أ��E�ا �
  .أ�Cت

� ا����ة ا�J.�� ت)آ�� ا�^����P و� q.T�� �jء ا��.��:  

اnن أی�G ا�CFة، ?� ا����ة ا��ن�� ا�*����� و�Uن�ء ا��� وآ��ا 	��نR، ی��E أن ی��!�ا 	KG، وی��Qد��ا   

 Iي ی��T�ا اTه ،���م ا�| I��< uش�ًا س� ،�QE��� ،ه���ا�QCFر، ?�ذا أراد ا 6	�i!� �Q"، >�ص، �

  : � داI�? +C ا�*��kن هTا إن��ن 	�� اnی� ا��Eی��ا�*��kن، و	���"��Q ا�"��

" �nً�ْ�َ �َ�	ِ�ِ�+dا� ~َ�ْ�َ �I�(َ.ُ cَ�ِ-َ2 َوَآ  
  ]129: س�رة اFن"�م[ 

أن� أ��[� آ+ أخ ���!�K اFخ ا����!�K ا�"�	� 6، ا�Tاآ� 6، ا�Tي ی�gف ا6، هTا �����+ وأ�^ أ�^   

  : إ���U ،Iل ت"��5 أ�^ �����+ أن ی��Z�k ا��� أن ی��iا

َ̀�ِویَ� "   2 ِإن+ ِ;َ%�ِدي cَ�َ qَ�ْ�َ َ;َ�ْ�ِ?ْ� ُس�Bَ�ٌْن ِإ�+� َمِ� ات+َ%َ�cَ ِمَ� اْ�
]��  ]42: س�رة ا��

   R�j
ا����s ا���ح�، ا�"�	�، ا����!�K، ?� ح�i ح��i، أ�� ا�Tي ی�آ� ��Gاp، وی"Kz ش�GتI، وی

 ،��ا�Tی� ی�"����ن �Z ا����ة، ی
!��ن �KG أ�QCرهK، و	"� ?� ا���Tات ا���ام، ی��I��< u ��دة ا�

 J!ه� ی� ،ًَ��� Yًض� �
�ا���Yت، آ� ی!�
"�ا 	KG، وآ� ی�Eن هTا ا�ن�� ا�Tي ت"��+ �Z ا�

، ویKGU�j ?� أوه�م Y ت
��G، �� أج+ �j�ا K�"ی Iأن KGوی�ه� ،Iت�vان�� ��� ی�G*�وا ������ا I"��k�

  . ن یvآ+ �� ��CاتKG، وأن ی�"KG ?� >��ی� >� ا��!�!�أن یb�Q �� أ��ا�KG، وأ
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ِإن+ ِإْ�qَ��ِ َیF�َ;َ 9ُAَ�ْ;َ :ُnَ : َ��َل َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�: َ;ْ� َأِ�� ُسWَْ��َن َ;ْ� َ��ِ�ٍ� َ��َل((

 Sً�َYِ8ْْدَ.�ُهْ� ِم9ُ8ْ َم'َ�َ Lُُ� َسَ�اَی��ِء ُث�+ َیْ%َ�	ُل َم� اْ�َ(�ُ�َ��ُء َأJُ�َُهْ� َ�َ�ُ�)ُل َ�َ�Xُ�ْ َآَ-ا َوَآَ-ا َjَِی Sً8َ�ْ�ِ �ْ?ُ	ُdَ;َْأ

Jْ�ُ���+Xُ�ْ َ�9ُ8َ�ْ َوَ�ْ�َ� َأْه9ِ�ِ َ��َل ََ F+��َ 9ُ�ُُل َم� َتَ�ْآ(�ُ�َ��ُء َأJُ�َُهْ� َjَِ��َل َوَی �oً�ْAَ Xَ�ْ8َ9ِ ِم9ُ8ْ َأْو َ��َل َص�.ِ

  ))ُ�)ُل ِ.ْ�َ� َأْ.Xَ َ��َل َأُ�) ُمَ��ِوَیSَ َم�+ًة َ�Jْ�ُِ.�9ِ ِم9ُ8ْ َ�Yِ�َ�ْ�َُم9ُ َوَی
  ]���K و أح�� َ>ْ� َج�ِ	ٍ� [ 

  :اT.��ن ��Jر م�9��K وت?�و.�B��� 9;�ت ی���%9 ا
 �	q= م� ا�^��Bن 

ص��Uن� أی�G ا�CFة، >
��� ی�C+ ا�*��kن ?� 	�L، ت�ى ش�
�ء، و	��jء، وت�اشJ تKG، وس�Qب   

 ،I�ِْ�َ� َأْه	َوَ Iُ
َ�ْ	َ LُUْ��?َ 5َح�� Iُ�ُوج��، َ�� َتَ�ْآb�ا �? I�"? +"? �U ن�k�*�ن ا�Eأح��نً�، وض�ب أح��نً�، ی

�ق، ا���>� ا��rن�� 	����+ ?�O ا��Qب ود?"�G إ�5 ا��kیJ 	!��� ا�
�م، هTا ا�*��kن، k��	 �G��< ^ح�


Iُ َأْو �Uََلَ?ُ�ْ�: وه� ح!�ت >��I، وه� ح!� >���Uَ ،�Gَلْ�ِ Iَِوَیُ!�ُل: ِن� Iُ�ُbِ�َ�ْ�َ?َ :درج�ت KG�k"ی ،Lََأْن Kَ"ِْن.  

إذا أصOQ : "ه
�ك ح�ی�C\ W ش�ه� >
� ا	� ح�Qن �� ح�یW أ	� ��س5 اFش"�ي 	�س
�د ص���U Oل  

� J�K أزل 	I ح�5 �: �� أضّ+ ا���م ����ً� أ�I��Q ا���ج، ?��gج هTا ?�!�ل: إ	�� R	Wّ ج
�دp ?�!�ل


�ك اح���ل أن یbن� ـ ��E ی!�ل ا�*��kنG? ون زوج��	!� 	ـ  Iا��أت : �iّوج حbوج ـ تbأن ی� xأوش

�K : ی�شx أن ی�Qه��، وی��ء هTا ?�!�ل: �K أزل 	I ح�J< 5 وا��یI، ?�!�ل: ن��I ـ وی��ء هTا ?�!�ل

أنL أنL، وی�I�Q : �ل�K أزل 	I ح��U 5+ ?�!: أنL أنL، وی��ء هTا وی!�ل: أزل 	I ح�5 أش�ك، ?�!�ل

  ".ا���ج

   �C\ ،Iح��ت LGوان� +�U ،ء��Q�Fا Z� ^
i� م��ا�*��kن ی��� ص�ر ا�ن��ن ح�5 ی��x د�ً�، ا��

 ،I��5 ش��إ +Cح+، ود���5 ا�< �
ج�ی�� ذ	O ش�g ث�ث� أش�gص، واش��ى س��رة، وس�?� إ�5 ��ی

�>�ام، ��ذا �Uل س��ن� ��س5؟ �Uل وأ>5k ه�ی�I، و	"� س�>�ت آ�ن �!�Qضً� >��I وس��!5 >!�	� ا

  : ت"��5

��َ?� َرُ�َ�ْ�ِ� َیْ�َ�ِ�َ��ِن َهَ-ا ِمْ� �Aَِ�9ِ�ِ َوَهِ Jَ�َ(َ�َ-ا ِمْ� َ;JُوLِI 2 َوَدَخَ� اْ�َ	JِیSٍ�َWْsَ �ِ��ِ F�َ;َ Sَ8َ ِمْ� َأْهِ�َ?� َ

(َ�َ LِIوJُ;َ �ْا�+ِ-ي ِم F�َ;َ 9ِ�ِ�َ�Aِ �َْ̀�َث9ُ ا�+ِ-ي ِم ̂+�Bَ�ِْن َ��ْسَ� �Fnَ�َ َ;9ِ�ْ�َ َ��َل َهَ-ا ِمْ� َ;َ	ِ� ا�َ Fُم)َس LُYََآ

�� ُمِ%�ٌ� "nِو� ُمJُ;َ 9ُ+.ِإ  
 ]�i!�15: س�رة ا[  

   ،x�ح� ���*�ی� �ا x	*�ی�، وض��ا xQ�� �"*ه�، دون أن ت�Q<ی��� K� ن�k�*�ا ���U ك أن�س�
ه

�ق 	� ��Qر، ا�*��kن k�وح�^ ا ،KP��*�ب، وا�Q��ن، وا�k�*��	 �ً"ن�U L�� ت!+ أن� Y ،x	 +Cد

ا�*��kن Y	�I و ه� Y ی�ري، هpT ا�!�>�ة ا��r��r، أي ی�ج� ت"�ون 	�� ا��� و 	�� ا�نR، ا�ن��ن 
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	!�ر �"I��i، 	!�ر ت�Gون I	���k>�ت، 	!�ر ان��jسI ?� ا���Tات، 	!�ر ت�kو�I >�5 ا�Tات ا����G، ا6 

�k�*�ا �� R�	 IQU�"وج+ ی b<�C\ �ًإن��ن OQن أص�k�*�ا I�� ن، ?�ذا.  

���آS ���?� ا
 ��� �ً8K	vم��8  Sأس�� 
  :ذآ� ا
 وتOوة ا����ن واRس���ذة ��

أ�Cان
� ا��Eام، ا�!�>�ة ا��ا	"� أن ا��ح� �Uة ?��آ� Y ت��I"�k ا���kQ، أي ا����ة، و ا��*"�ذون، و   

م ا�!�\ن ا��EیK، اb< 6 وج+ أ>�kك س�حً� ?��آً�، آ+ �� �� ��KG ا�*��kن، Y ی��iون و Y ث�ن�� أ��

 �!	 �E� وج+ و b< 6آ� اTت ��
�ت، ت
��G و تbول ح�E*� �� *����� �� وس�وس، و�ا �
<

KG� ل�Uل ��ذا ن�"+؟ أvن: ح�ض�، أح��نً� أس��!�\ن، ی!��ؤوا ا�Uا :KG� +Uن����، أ K� أن� و�U : ؤوا�Uا

 س��QنI و ت"���U 5 تK�E 	��!�\ن و ج"�I ش��ء �~	�ان، و ح�	ً� >�5 أه+ ا���E ا�!�\ن 	!� ح�ض�، ا6

 ��
�s��� �ً
i!�\ن ح�زًا أي ح�ا اTوج+ ج"+ ه b< 6ن، ا�k�*�ا �� ��
�s��� ن، و ح�زًا��jk�و ا

  .�� ا�*��kن، ?� ت��i ا����ة أ��م س��ع هTا ا��ح� ی��5، 	+ ت�� J	I، و ت�Eد ت��bق

  iU L"ت�?� س� �P�	�Uا6  - � �� رج+ �� أ I*�م، و  - رح��5 ا�إ �
G�"��ة �� ا	د �ج�ء س�ح� �� 	

آ+ إن��ن ی��� ش�[ً�، وا���ح� ی ^*E�I هTا ا�*�ء ی�?Z ���ة ذه��Q، ش�g ی��E 	!��� یvت� 

I� ی!�ل Zو ی�ج �?�� +C5 دا�إ  أنL ت� �E	TEا و آTا، ا�
�س تb�b��ا و آvنI ی"�K: ا���ح� یTه

، �U+ ��ج+ >�K ��ذا ن�"+؟ �Uل�j�و : ا I�ذا أض��؟ أض�� ا6 و رس��� I��إ د>�ن� أذه إ��I، ذه

I� ل�U ة ث�ن���� +Cش�ء، د I"� R�� ج�C و +C!�\ن، د�أ ا�U :I� ل�U ،�ً]ت��� ش� K� Lض��ت، : أن

Y K�"�أه+ ا �� pي ج�ءT�ا اTم، ه�*��	 I� ی�م �C\ اTو آ�ن ه �r�ة ث��� +C!�\ن،  د�أ ا�U Iأن Yإ xی��

 I"�kت�� Y ة ?��آ��U ح���أن ی"�ف ��ذا ض��، ?� I
?��!�\ن �
Z ا�*��kن أن یi+ إ��I، أي �
�U Zی

��kQ�ا.  

آ��ب اI�? 6 نKE�QU �� vQ، و �QC �� 	"�آK، و حKE : >� ا�!�\ن - آ�م ا6 وج�U ���-  IG�I س��ن� >��   

�� ت�آI �� ج�Qر I�iU ا6، و�� ا	�5j ا��Gى ?� ���p أض�I ا6، �� 	�
KE، ه� ا�� +i�� R	��bGل، 

 Yه�اء، وFا I	 ی�bت Y يT�ه� ا ،K�!����اط ا�i�وه� ا ،K�E��آ� اT�، و ه� ا�����ا6 ا +Qو ه� ح

 I�
��IQP، ه� ا�Tي �K ت< ��!

I ا�"���ء، وY َیJ�َgْ >� آ�rة ا��د، وY ت� ZQ*ی Yو ،�
��Fا I	 RQت��

  : ا��� إذ س�"�I ح��U 5��ا

�%ًjَ;َ �.ً�َ�ْ�ُ �8َ�ْ	َِم8+� ِ�9ِ "*2 ِإ.+� َسyَ�َ JِAْ[ا�� F�َي ِإJِ?َْی  
 ]��  ]2-1: س�رة ا�
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  K�!��� 5 ص�اط�ه�ي إ I��ل، و �� د>� إ�< I	 KEأج�، و �� ح I	 +�< �� ص�ق، و I	 ل�U ��.  

، ذآ� ا6، ت�و  �gی Y ح ?��ك�ة ا�!�\ن، اYس�"�ذة 	�6، ت�وة ا��"�ذت��، ت�وة \ی� إذًا ی�ج� �"x س

  .ا��Eس�، و س�vت� �"
� 	"� ��U+ أن ا�Q!�ة و \ل >��ان أ�Uب ا���ر إ�5 إ	�kل >�+ هYsء ا����ة

 �  :تJKع ا���K م� خ^�S ا
 ;Y و�

  : اnی� ا��Eی�� أی�G ا�CFة ا��Eام  

 F�َ;َ �8َ�ْ َهَ-ا اْ�ُ�ْ�َ�َنYَ.ْ8��ِ+�ِس 2 َ�ْ) َأ �?َ�ُ�ِnْ.َ ُل�Vَاْ�َ'ْم cَ�ْا��+9ِ َوِت Sِ�َْ̂ � َ�َ�َأْی9ُ�َ َخ�Aًِ�� ُمIJKَ�ًَ;� ِمْ� َخٍ%َ�َ

  َ�َ��+ُ?ْ� َی�Wَ�َ+ُ�وَن "
  ]21: س�رة ا��*�[ 

   �"	 �G�? �!"س� �"�����ة ذآ�ت ?� �QkC أن
� �Uأت �!��� >���� >� ج��"� ?� 	�� >�	�، هpT ا�

� �G"� أش	أر ��Eس���sت�� >���، أس��ذ >�K ا�
�Qت ?� هpT ا����"� ص
Z ت��	�، ج�ء 	vر	Z 	��ت 	

 �"����� ا�Tي ?"�I؟ ?� هpT ا���Qت ج�ء 	���E ت�اب واح�ة  - أي 	��ت ص��jة  -ن�GQi ?� ح�ی!� ا�

 pTه �? �G<ار ��ح�، و زرT	 �� ،ح��� O�!�ت ا�Q"�د �� ح	ج�ء  K"�، ث	رFت ا��Q�ا �? �G"وض

���Qت اFر	"�، و وآ+ ����Qت �� ����QتI أن ت�!� آ+ واح�ة هTا ا�L�Q آ�� ت�!� أ�G�C ا�L�Q ا�Cn ا

ت���ً�، آ���ت ا���ء ��ح�ة، آ���ت ا����د ��ح�ة، ا�"
�ی� ��ح�ة، أي ��رس س��آً� ��ح�ًا، إن ?� 

�Eد Y ی�iق، اnن آ�^ ا���	�، أو ?� ا�TQار، أو ?� ا��!��، أو ?� ا��"*�، أو ?� ا������، 	*E+ ی

����Q أن ت!�أ ا�!�\ن >�5 ا�L�Q اFول، آ���G 	!�اءة س�رة یR و ا��"�ذت�� و \ی� ا��Eس� وا���ت�� و 

�ص آ+ أس�Qع أر	Z ��ات أو ث�ث، ا�L�Q ا��rن� آ�^ ا��k��Q أن ت�bق ن�Qتً� أ��م ا�
�Qت، ?� C�ا

	�L س�Z ا�!�\ن، و 	�L ش�ه� ا��"Tی، و 	�L ا�L�Q ا��r�W آ�^ ����Q أن ت�bق ا�
�Qت ن��I، أي 

��رس >��I ا��"Tی، و ا�L�Q ا��ا	Z ی���نI ا�L�Q ا���	Y u ی�ج� �U\ن، و Y ی�ج� ت"Tی، هTا 

 O�!�ا +	�
ا��!��س، و 	"� أر	"� أش�G ا�
��Y ;P ت�iق، ?��L�Q ا�Tي ت�� ?�I ا�!�\ن ارت�Z ن�� س

33 %�j�و ا ،u	���ا L�Q��44 زادت زی�دة >� ا % uQه W��r�ن� و ا�r�ا L�Q�ا ،u	���ا L�Q�ا �<

، إذا آ�ن ا��gi% 33ن�� ا�
�Qت إ�5 �  : أU+، و ا���j أ +U	�U ،��rE ن"

Vَاْ�َ'ْم cَ�ْا��+9ِ َوِت Sِ�َْ̂ � َ�َ�َأْی9ُ�َ َخ�Aًِ�� ُمIJKَ�ًَ;� ِمْ� َخٍ%َ�َ F�َ;َ �8َ�ْ َهَ-ا اْ�ُ�ْ�َ�َنYَ.ْ2�ِ َ�ْ) َأnْ.َ 8��ِ+�ِس �ُل �?َ�ُ

  َ�َ��+ُ?ْ� َی�Wَ�َ+ُ�وَن "
  ]21: س�رة ا��*�[ 
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 ��ء إR ی�%� ��	J ا
 ;Y و�A م� م�:  

ی"Tر ا6 ا��Q+ اFصK و �K ی"Tر ش!� 	
� \دم؟ : ا�
�Qت أ�Uب �����ة �� ا��U ،�giل 	"� ا�"���ء  

  : ه+ رأی�K أح�ًا �U تL<�i ج�ان�C �� I*�� ا6؟ �Uل

cَ�ْ8��ِ+�ِس " 2 َوِت �?َ�ُ�ِnْ.َ ُل�Vَاْ�َ'ْم  
  ]43: س�رة ا�"
�QEت[ 


� هTا ا�!�\ن >�5 جQ+ : ی!�ل جّ+ ث
�ؤp: ?� ت����p -رح�I ا6  -ی!�ل ا	� ج�ی� ا��Qkي   �bأن ��و  - 

��� ��C �� �ً<�i*�� ا��U 5�< 6وتI حTرًا �� أY یsدي  -ه� حً�T�� ش"ً�، ی!�ل�C ���� ی� Iأی���

ا�����ض >��I ?� ت"K�z ا�!�\ن، و �U أنbل >�5 	
� \دم و ه� 	�!g��� I^، و >
I�? ��< I  حJ ا6

�Uو Iن ?� أذن�vآ ،�G"ی�� K� نvآ� �"�ض آT�و ا �Q"�ا ��.  

  : ا�ن��ن ح�
�� ی!�أ �U�I ت"��5  

�ٍء ِإ�+� ُیَ�%ْ�َ�ِ �ُI	LِJِ َوَ�ِ�ْ� َ�� َتWَْ�ُ?)َن َتْ�ِ%�َ�ُ?ْAَ �ْ2 َوِإْن ِم" �ْ  
  ]44: س�رة ا�س�اء[ 

�+ أن �U��gً�، ذرة، ص�g، و إن �� ش�ء أي �� �� ش�ء إY ی� OQ	���p، أي   gی Yن��ن أ�ا

ی��iع ا�C �� �gi*�� ا6، و ا�ن��ن ی��+ إ�5 آ�م ا��ج���� وا��*"�ذی�، وآ+ ش�ء آ�I�Q أی�ي 

  .ا�����kQ و ا���ه��� ت�kوYً و ا?��اء >�5 رب ا�"�����

  : ح� ا���i	� ا��Eام >�Q ا6 	� ��"�د روى >� رس�ل ا6 ص�5 اI��< 6 و س�K أن�U Iلأ  

))�ُ�َ �Wَ+Kا� F�َ;َ Sِ�َ�ِ�ْI�ا� I�jََآ Sً�َKَ�ِْء َص�	+َ�ِء ِ���	+َ�ا� �Kَْ�ُ�)َن َ�َ�� ِإَذا َتَ��+َ� ا��+9ُ ِ��ْ�َ)ْ�ِ� َسِ	َ: َأْهُ

�IYَع َ;ْ� ُ�ُ�)ِ�ِ?ْ� َ��َل َ�َ�ُ�)ُ�)َن َی� ِ�ْ%ِ�یُ� َم�َذا َیYَاُ�)َن َآَ-F+��َ cَ�ِ َیْ'ُ �ِتَ�ُ?ْ� ِ�ْ%ِ�یُ� َ��+F ِإَذا َ��َءُهْ� ِ�ْ%ِ�یُ

 +�َ�ُ�)ُ�)َن اْ�َ�+ اْ�َ�َ +  ))َ��َل َر�]cَ؟ َ�َ�ُ�)ُل اْ�َ�
 ]Iِ���ا �ِQْ<َ �ْ<َ داود �	أ[  

  ��ة و ا��i�ا I��< ی!�ل �C\ Wمو ?� ح�ی :  

 )) �ً��pذا ت��� أخ-ت ا��	�وات م98 ر;Jة JAیJة خ) ،�إذا أراد ا
 ت���F أن ی)�� ��Hم� ت��� ���)�

�pذا س	: ذ�c أه� ا��	�وات ص��)ا و خ�وا 
 سJjًا ���)ن أول م� ی��: رأس9  ،F���ت 
م� ا

����	9 ا
 م� و��9 �	� أراد، ث� ی	� �%�ی� ;�F ا�	Oئ�S آ�	� م �� ��	�ء ی�'�9 مOئ��9 م�ذا �%�ی

�%�ی� ��ل ا�� و ه) ا���� ا��%��، ���)�)ن ا��?� م�V	� ��ل �%�ی� : ��ل ر��8 ی� �%�ی�؟ ���)ل

 �� إ�F ��� أم�L ا
 ;Y و��(��� �� �%�ی?�8��((  
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[ Iُ
  ]َ ���� 	� ن�i ا���وزي َ>ِ� ا�
���اِس ْ	ِ� َسْ�َ"�َن َرِضَ� ا6ُ َ>ْ

  : اnی�  

̂+LُJَ8ْ;ِ Sُ;َ�Wَ ِإ�+� ِ�َ	ْ� َأِذَن F+��َ 9ُ�َ ِإَذا ُ�IYَع َ;ْ� ُ�ُ�)ِ�ِ?ْ� َ��ُ�)ا َم�َذا َ��َل َر�]2�ُ َوَ� ْ� َ��ُ�)ا اْ�َ�+ َوُهَ) � َتWَ8ُْ: ا�

  اْ�َ�ِ��] اْ�َ�ِ%�ُ� "
 ]vQ23: س�رة س[  

  :ا��Oج ���)�� �	� م�9 ا��j ه) أ�Jى أ.)اع ا��Oج 

ا��Eام، ا�"�ج 	���ح� ��� ��I ا��� ه� أج�ى أن�اع ا�"�ج، أي ش�g سv�x ��ذا أی�G ا�CFة   

�ة وا���م س�رة ا�Q!�ة i�ا I��< �Q
أ?"+؟ >�ج �R ا��� 	���ح�، 	��!�\ن ا��EیK، و �U وص^ ا�

 ��kQ�ا Z�kت�� Y س�رة �Gنv	-  ة����آ� -أي ا�	ه� ش��ء و TCو ?� أ ،�Gت���.  

  : � >� أ	� أ���� �Uلو أ�Cج ا���م أح�  

�pِ.+9ُ َیْ'ِت�  ;� َأ�� ُأَم�َمSَ اْ�َ%�ِهِ��] َ��َل َسِ	ْ�Xُ َرُس)َل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َیُ�)ُل اْ�َ�ُءوا اْ�ُ�ْ��َن((َ

َة �ِل ِ;ْ	َ�اَن َ�pِ.+ُ?َ	� َتْ'ِتَ��ِن َیْ)َم اْ�ِ�َ��َمSِ َیْ)َم اْ�ِ�َ��َم�WِAَ Sًِ�� ِ�َ'ْصَ��ِ�9ِ اْ�َ�ُءوا ا�Y+ْهَ�اَوْیِ� اْ�َ%َ�َ�َة َوُس)َر

ْصَ��ِ�ِ?َ	� اْ�َ�ُءوا َآَ'.+ُ?َ	� sََ	�َمَ��ِن َأْو َآَ'.+ُ?َ	� sََ��َیَ��ِن َأْو َآَ'.+ُ?َ	� ِ�ْ�َ��ِن ِمْ� Pَْ�ٍ� َصَ)اف+ ُتَ���+�ِن َ;ْ� َأ

Sٌن+ َأْخَ-َه� َ�َ�َآpِ�8َِ̀� َأن+ اْ�َ%Sَ�َBَ  ُس)َرَة اْ�َ%َ�َ�ِة َ �َ�َ Sُِوَی��َ��َل ُمَ Sُ�َBَ%َ�ْا �?َ�ُ�Bِ�َ�َْ�ٌة َوَ�� َت�َوَتْ�َآَ?� َ�ْ

  ))ا��+َ�َ�ُة
  ]���K و أح�� >� أ	� أ����[ 

  I� +U ���وة ا�!�\ن 	!� : أي ���g ا����g ا����g أنI إذا ش �E�x أح� أنI�� �U I ا��	 x��<

�ج ���p إ��Uً�ح�ض� �CشZ، و Y س��� س�ر< Y ج و�  .ة ا�Q!�ة، و \ل >��ان، هTا ا�"

���� �� اFو��� وا�Cnی� أن أه+ ا�ی��ن، أه+ ا�"�Qدات و : 	"� ا�"���ء ی!�ل  
ا>��ف رؤس�ء ا��

�ك ت�جIQ، و ?Fن أن ا���
ا��>�ات، ی�?Z ا6 >
 KG	�Qآ� >�QدتKG و ت�آ�KG >�5 ا6 �� یK<b ا��

vن أه+ ا�"�Qدات و ا��>�ات، ذوي ا���آ+ >�5 ا6، ی"��ن �� ث�اب ا��ن�� و ا�Cnة �� ی"��?�ن أی�ً� 	

�ك أن ت��IQ، ا���� 6 ا�Tي ج"+ ��C ا��ن�� و ا�Cnة ?� ات�Qع ا���س���، و ج"+ ?Fى ا�U �? R��

  : ��C أ�� هK ا�Tی� ی��vون 	���"�وف و ی
�Gن >� ا��
�E، و �Uل ت"��5

� َس2 َ�َ�ْ)َف َیْ'ِت�� ا��+9ُ ِ�َ�ْ)ٍم ُیِ�%]ُ?ْ� َوُیِ�%])َ.9ُ َأِذ�+F�َ;َ Sٍ اْ�ُ	vِْم�8َِ� َأِ;Y+ٍة َ;F�َ اْ�َ��ِ�ِ�یَ� ُی�jَِهJُوَن ِ �ِ�%ِ

َ̂�ُء َوا��+9ُ َواِسٌ: َ;ِ��ٌ� " � ا��+9ِ ُیvِْت�9ِ َمْ� َیُnْ�َ cَ�َِ��ِئٍ� َذ Sََن َ�ْ)َم(�  ا��+9ِ َوَ�� َیَ��ُ
  ] :54����Pةس�رة ا[ 
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 S����ت ا��;(b(	ا� Fإ� Sس�	ا��8س ا� S���:  

هpT ا���ض�>�ت أن� أرى أن
� ج��"ً� ?� أ�R ا���ج� إ��F ،�GنI و ا6 �� �� : أی�G ا�CFة ا��Eام  

أس�Qع إY و یvت�
� إ�� >�5 ا��Gت^، أو �!�ء ��Qش�، >�د Y ی!+ >� ث�ث� أو أر	"� ?� اFس�Qع ��� 

��، �*Z� KG��E ا���، و �Z ا����ة، و هTا ��gوي، و هTا دا +C	I ش��kن، و ی��ذون 	��Cة ا���

یTGي 	����+، و ه
�ك �iU �� أنbل ا 6	�G �� س��kن، و Y ی�ج� >
�هK إY ا����ء إ�5 ا��*"�ذی� و 

 ا����ة آ� ی��Eا هTا ا����، و آ� ی
b>�ا هTا ا��� ا�Tي دC+ إ�5 ج�K إن��ن، و أن� أرى �� ه
�ك

�ة وا���مi�ا I��< �Q
  .ح+ \�C ��� هTا ا��+ �Tآ�p ا�

   Q\دم، أي ی�ج� س �	*����� >�5 ا�ة و ا����ا uب ت���Qت��ث >� أسv!�دم إن ش�ء ا6 س�رس ا��ا

ن�� ن��+ أح��نً� إ�5 أن ن�z أن هTا إن��ن 	�يء ��ه� د +C	I ج
�، Y، هTا آ�م ?�I ا?��اء >�5 ا6 

  .��kه� ا����!�K ?� ح�i حb<��i وج+، ا��Qيء ا


 رب ا����	��  J	وا��  
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 ���� أس�Qب ت��u ا�*����� و ا����ة) : 7- 5(ا��رس  - ا��� وا����  - ا�"!��ة ا�س

  18-07- 2004: ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	��� 	��ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

-� Rن إ�B�^م� ا� =q	� ب�Kن ی��9 م� م� إ.�  :._ آ%�� ا���

 �? KE� L
�	 �U *"�ذی�، و��ة و ا����و ا ��أی�G ا�CFة ا��Eام، �Z ا��رس ا�R��g �� دروس ا�

 �� �	Y و ،+G�دروس س�	!� أن ش�ی�� آ��Qة �� ا������� آ�نL ض��� ا�*"�ذة، و ا��هK، وا�

  .��ت�ض�O ا��Fر، ن
�!+ ا���م أی�G ا�CFة إ�5 أس�Qب ت��u ا����ة وا�*���

	�دئ ذي 	�ء، ?� ا���یW ا�!�س� ا�O��i َ>ْ� َأِ	� َذر¢ َ>ْ� ا�
���Qِ َص��5 ا���Iِ�ْ�َ<َ Iُ َوَس��Kَ ِ?�َ�� َرَوى َ>ْ� 

  : ا���Iِ َت�Qََرَك َوَتَ"�َ�5 َأن��Uَ Iَُل

�، َوَ�َ�9ُ�ُ�ْ َ�8َ�ُْ�ْ� ُم(( �ِWْ.َ F�َ;َ �َ�ْ[dا� Xُْم+��َ �I.اَی� ِ;َ%�ِدي، ِإ(	ُ�َ�dََت ��َ�  .....))َ��+ًم�، َ

  : هTا ا���یW ا��kی+ ی
��G 	���!�ة ا������

.....)) 9ُ�َWْ.َ �+َیُ�)َم�+ ِإ� ��َ�َ cَ�َِذ �َ�ْsَ Jَ�َا��+9َ، َوَمْ� َو Jْ	َ�ْ�َ�ْ��َ	ْ� َوJَ�َ َخْ�ً�ا ََ((  
  ]���K َ>ْ� َأِ	� َذر¢ [ 

x� إن��ن ی!�ل xت�vی :�� R� I	أص� �
 ا	


� >�5 ا	
I ث
�ء ��� �"!�ل، rوی ،��ا�

 �	 I��< J5 ض��و ت"� Iن��Qن ا6 سvوآ

، ی��جx، و ی���ك، ��E ا��!�!� Qس

 Iه� أن KEی��ن �"���� �Eأن ت �jQ
ا��� ی

 Yن إ�k�*�ا �� R�	 ب�iإن��ن ی �� ��

 �ً�Pب ی��+ داFا �E� ،I?��Uا ��Qآ 	Tن


I آ� ی�ت�ح	�	 �z�5 ح�� ا�إ.  
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  :اT.��ن ا�	)ص)ل ��
 ت���R F ت����P��A :�B اHرض أن ت	�9 ��)ء 

و ا6 أی�G ا�CFة، آK س�"L ث
�ء �� \	�ء >�5 أوYدهK، هK �� أس�أ J�C ا ،6��E اFب �� أج+ أن 


G; ا6 ی�iب � J?ت"�!� أن إن��نً� ی���ك و Y ق و�iت Y م�< +E*	و ،I
	�	 I
ی�یO ن��I ی��� |

� R�	+����� ^�^ أ�و أ +����� ،��  : � ا�

  2 ِإن+ ِ;َ%�ِدي cَ�َ qَ�ْ�َ َ;َ�ْ�ِ?ْ� ُس�Bَ�ٌْن "
 ]��  ] 42: س�رة ا��

  

 Z�kت�� Y +وج b< 6�	 ص�ل���ن��ن ا�ا

  : ش����� اFرض أن ت��I 	��ء

  2 َوَم� ُهْ� ِ��nَرIیَ� ِ�9ِ ِمْ� َأJٍ�َ ِإ�+� ِ�pِْذِن ا��+9ِ"
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

ش����� ا�نR و ا��� �� اج��"�ا >�5 أن 

ی
���ا �� إن��ن ��ص�ل 	�b< 6 وج+، 

  .���!�K >�5 أ��Y ،p ی���k"�ن

x� ل�Uأ Y أن� : I	أص� Iأح� أن x� �Eإذا ش

+U ،Y ،Ig	أن ت� x��< أو ،Iأن ت��� x��"? ��>�?�ك ا6، و �Y �E ت�z 	�6 ��� ا��Rّ� : ،J �� ا�

  : ، ا>��� �U�I ت"��5|� ا���ه���

� ا��+9ُ ِ�َ�َ-اِ�ُ�ْ� ِإْن Aََ�ْ�ُتْ� َوَ�َم8ُْ�ْ� "ُ�َWْ2 َم� َی  
  ]147: س�رة ا�
��ء[ 

 L(W;9 و�	ور� 
  :�SK تvآJ; Jل ا

 uQ
أ�Cان
� ا��Eام، 	���
�س�Q آ+ واح� �
� �"I �[�ت ا�! ،�i��E آ+ هpT ا�!Y �i تO�i أن ی��

"�?�G �� ا��i+ ا ،��CF��E ا��اح� �
� �U ی!^ >�5 	"� ا�!�i �� أول �
�G ش�[ً�، ���ذا؟ FنI ی

 IPآ� آ+ أس��sو ت ،p��< آ�sو ت ،Iآ� رح��sآ� >�ل ا6، و تsت �i!�ا pTه ،+i? �C\ 5�إ +i?

  .ا���
5، و ص��تI ا����5
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� ?� 	"� أس�اق د�*J، و �Uل �� 	!��ة�Uة إن��ن اس���� :� L�U ؟�Q
 >�5 ا��kgت xإنI : ،K"ن

 رزق أوYدp، و�Uل ��: �Uل�E�� I��< 5�إ �َ�E	َ J*ح� أس�اق د�v	 ل : ی�ج� إن��ن� ا���� R��أ

L�U دة؟�Q< :ل�U ،5�	 : 5kj� J�j� ق رص�ص ?� س�ق�?�O هTا ا�ن��ن ���I ا����ري، س�Z إ�

!�ي، ?��iب 	*�+ �� أس�اق د�*J، ?�ّ� رأس I����Z�k �� ا��Qg، ?�ذا رص�ص� ت��!� ?� >��دp ا��

 �Uت أوYدp، و >��I �*�وع، و ا���دة : ن�U ،��iل ���E�� هTا ��ذا ?"+؟ أی� رح�� ا6؟ ذه

 Jاب، أن� واث��ا��� ی��ج� 	�G �*�و>�، و ه� ?� >��I، و ا�"�+ >�Qدة ?��ذا ?"+؟ وا6 أن� Y أ>�K ا�

�G�إ K�< 5�دث� ت���ج إ���ا pTه �E� ،6ل ا�< ��.  

�
���	 �� �iU ا6، أي K�"آ K�< x� ن�Eأن ی ������� ����	 Yإ x�!"	 6ل ا�< LQrأن ت Z�kت�� Y �Qس

��ءت ? Iق رص�ص، �ّ� رأس� �Uت أوYدp، س�Z إ��E�� ري��\i? �C+ إن��ن ذه إ�I��� 5 ا��

U ،ود���ا pTی�"+ ش�[ً� ?� ه K� �!�!��!�ي، ��ذا ?"+ ؟ و ا��ا pرص�ص� اس�!�ت ?� >��دI� L� : 6و ا

  : أن� Y أدري، أي نi^ ا�"�Y K أدري، ��E ا�Tي أدریI أن اb< 6 وج+ ی!�ل

� ا��+9ُ ِ�َ�َ-اِ�ُ�ْ� ِإْن Aََ�ْ�ُتْ� َوَ�َم8ُْ�ْ� "ُ�َWْ2 َم� َی  
  ]147: س�رة ا�
��ء[ 

ج��انI  أح� أ�Cت
� ا��Eام، ه� �UیK ?� هTا ا�����، و ��E� Iن� >
�ي، ح�ث
� >� �iU ج�ت �Z أح�

L�U ،ء�
Q�: ?� ا��ل �U ؟�i!�ا �� :I� L�U ،ة�kj��ا J*!��ش ?� أح� أس�اق د��ا Z�Qل : رج+ ی�U ،K"ن


KG، و هK ?� أ�Rّ ا���ج� إ���� ،I� p�Q	TGا ا�L�Q ��ات : ��� IQiا�� �U L�	 KG� ی��مFا I�Cد أYأو

 �U ان، و����ا �? J*ا أح� >���ء د���Eّ�? ،�?ن ی��E? ،ی�ة�< ،�ت�?� رح�I ا6، و آ�ن >���ً� ج��ً

KG� ل�U K�Eح K��"�ا اT?�، ه��أش� ا �?�? ،I�Cد أYوF L�Q�ا �k"أن ی I
� Y : اس��>�p، و ��

�م آ�ن ا���>� ا���س"� E�ا اTوج+، ه b< 65 ا�إ p�Eاش �E� و ،KE	 Jی�� Y ،اTه KE�< 5�< ا�E�*ت

ص�Qحً� ه� ا�Tي ج�ءتI ا��ص�ص� ?vص�	�I 	��*�+، إن��ن ی�ى  ���ء، ?� ا���م ا����� ا���>� ا���س"�

 رزق أوYدp، �ّ� رأسv? ،Iص�	�I رص�ص� ج"��Yً��*� I ن��iً�، ��ذا �Eري، ی��إن��نً� ?� ��+ ت

+i? �C\ �� �iU pT؟ ه+"?.  

  :ا�	vم� م� م����9 ��)ا.�� ا
 ;Y و�� ی���B: م� س��)ن 

��CFا �G�i? �� �Gzت�� �iU أخ  أّي ��ض >��ل، �� I	إن��ن أص� ،�G	 �G*أن ت�� O�iت Y


�ص�� �� س
�ات : آ�یK، أخ ?� ا����� ش�ب �Uل ��� ���< Z� ي��وا pاش��ا �U L�	 �? �Eن�

 pTه �? ��|�� I�Cv? ،زارات��ی�ج� ج�"�� ت"�ون�� ?� إح�ى ا ،�i�Cت ر��Q�ا Lآ�ن ��
��ی�� ح�

 Lو >�ض ،L�Q�ا اTزارة، ?�ش��ت ه��و ن!�ه� ا ،J?ا�? ،�G
>�5 أ�G�C أن ی�Eن �
�ص�� 	�
I و 	�
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نi^ ث�� ا�L�Q >�ًا و ن!�ًا، 	�����م و ا���Eل، و 	"� >*�ی� س
� ا�L�Q ارت�Z ث�
I �� �[��� و 

I� L��U I�Cأ Kس�	ب ��E� L�Q�ن اF 5 ث��ن�� >*� ����نً�، و�ً� إ��أ ����C : x�k<vوس ،�� L�Q�ا اTه

x��<ة، و���وج�،  ����ن b�� L��� I�Cو أ ،pوى س�اv� xی�� Yًا، و��"� >*� و	أر p�
أن ت�gج، >

 I� +�
�G أن ت��+ 	�س�I هTا ا�L�Q، أو أن ت�� �kی K� ��Q��ن!�ه� ا ��
�pvkC �E ا���QE أنI ح�

إی Yً�i	��r ا�L�Q، أو 	
i^ ث�� ا�L�Q، ا�!�i ��ی��، ��
� ?� �"�ض ا���یW >� ت��ص���G، إY أن 

�Tي ح�ث أن�G أ�Cج�I �� ا� L�Q	���� �Uن�ن��، ه� ������، و اس�L<�k أن تsج� ا� L�Q	v>�5 س"�، ا

و اض�k أ�Cه� أن ی�زع أوYدp 	�� 	���� �� أ�Uر	I، و أن ی�Z أث�ث 	��I ?� ����دع ?� ���� 

وانً� ��"ً� ?� د�*J، و ا	
I أح� أ�Cت
� ا��Eام، ��� أ�QCن� أن >���U I أ�Cج�KG �� ا�L�Q |��ً� و>�

I� L�U ،ة��rأض"�?ً� آ L�<ت�� ���ا L�Q�ا ���U : 6و ا - ���E�ا pTه KE� ل�U6، وأ�	 ��?�"� pTو ه :

 K�< نF ،�j�ا K�< ب�	 �� Y ،ن�Eس� �� Z�kوج+ أن ی�� b< 6ان�� ا�!	 I�?�"� �� ��s��د ا�Eی

 Y ی"��I إY ا6�j�ا-  �� K!�
>��x ان�!��ً� Y ح�ود �F ،Iن�G ا>��ت >�5 حJ إن اb< 6 وج+ س�ف ی

>��� ��i	� 	����ن ?� أ�"��GP، و ه� ?� : أ�G�C، و	���"+، وا6 ا�Tي Y إ�I إY ه� 	"� ش�U �Gل ��

L�U ،���
�"+ هTا ا���ض ی�kل : ری"�ن ا�*�Qب، أ>�ف ص�ی!ً� �� اس��� هTا ا���ض ?� أ�"�IP س

�L >���، وأت�
x��< 5 أن ت"bي وا��ي، و أن ت�!� آ��� ?� ا�L�Q ت�?: أ��p، 	"� ش�U ،�C\ �Gل ��

ا�Tي ا��I�Qi، وری�Gr ا��ح�� أ�Cه�، رجZ ا�L�Q إ��I، و رجZ أوYدp إ�5 ا�L�Q، و �"
�G ا6 ?� 

  .>���IP، و �"
��G ا����EP، و �"
�G أه+ اFرض

E��< 5
�م أت�E�ا اTه �ً"Q� ،�	ن��ن� ش��ا pTه ���? Lإن��ن أ�� أن 
KE أنI إذا أص�� KGی� Yأ K

��م 	�J ا�Cnی�، Y، هTا اس�
�Qط ��� ص�� ،O��E هpT ا����� Y ت!+� Iض أن��	 : pTه ،�
�E��

 L�� Lأن ،��Qن، ا6 آ��ه�، آ�� ی!���< ^i!? ،ض >��ل�� �G	ب أص��Q*�?� ری"�ن ا �	*��ا

I	 �z�ا6، و أح�� ا Z� دبvت ،�j�ا K�"أن ت �، أي إن��ن ��I ا����، أو ��I ا���، أو ��s� Iهً

� ��Qر، Fن ا6 	 pو ج�ء ،Qس �	 pج�ء I�� يT�ا اTق أن ه�iت Y ،ن و ه� ی"�ن� �� ی"�ن��kش�

  : >b وج+ ی!�ل

� ا��+9ُ ِ�َ�َ-اِ�ُ�ْ� ِإْن Aََ�ْ�ُتْ� َوَ�َم8ُْ�ْ� َوَآ�َن ا��+�Aَ 9ُِآً�ا َ;ِ��ً	� "ُ�َWْ2 َم� َی  
  ]147: ا�
��ءس�رة [ 

�i!�ا pT[�ت �� ه��+ >*�ات ا	ك وا6 �[�ت، �
  : و �� أ��rل هpT ا�!�i ه

" JٌیĴَِ �َ cَI�َر �َBْ�َ +2 ِإن  
  ]12: س�رة ا��Qوج[ 
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 )) ��َ�� ا��Jی� ا��Jس� ا����K ـ َوَ�َ�9ُ�ُ�ْ َ�8َ�ُْ�ْ� ُمَ��+ًم�، َ�� ـ آ	� �ِWْ.َ F�َ;َ �َ�ْ[dا� Xُْم+��َ �I.ِإ

�+� َمْ� َأَPْ�ْ	�dَ ،9ُ�َُ�ُ	)ا، َی� ِ;َ%�ِدي ُآ�]ُ�ْ� �bَل� ِإ�+� َمْ� َهJَْی9ُ�ُ، َ��ْسَ�ْ?Jُوِ.� َأْهJُِآْ�، َی� ِ;َ%�ِدي ُآ�]ُ�ْ� َ��ِئٌ: ِإَت

� ُأPِْ�ْ	ُ�ْ�، َی� ِ;َ%�ِدي ُآ�]ُ�ْ� َ;�ٍر ِإ�+� َمْ� َآَ�ْ)ُت9ُ، َ��ْسَ�ْ�ُ�)ِ.� َأْآُ�.ِ(	ُ�ِBْ�َْس��َی� ِ;َ%�ِدي َ�ْ) َأن+ .... ُ�ْ�َ

�َ'ْ;Xُ�ْBَ ُآ�+ ِإْ.َ��ٍن َمْ�َ ،�.ِ(�ُ'َ�َ�َ Jٍ�َِوا Jٍ��َِص ��َ'9ُ�َ�َ َم� َ.َ�َ� َأو+َ�ُ�ْ� َو�ِخَ�ُآْ�، َوِإْ.َ�ُ�ْ� َو8�ِ+ُ�ْ� َ��ُم)ا ِ

َ�، َی� ِ;َ%�ِدي ِإ.+َ	� ِهَ� َأْ;َ	�ُ�ُ�ْ� ُأ�Kِ�َْ?� َ�ُ�ْ�، ُث�+ َذcَ�ِ ِم	+� ِ;Jِ8ْي ِإ�+� َآَ	� َی8ُْ�ُ� اْ�ِ	ْ�َ�ُ{ ِإَذا ُأْدِخَ� اْ�َ%ْ�

 cَ�َِذ �َ�ْsَ Jَ�َا��+9َ، َوَمْ� َو Jْ	َ�ْ�َ�ْ�  ))ُأَو��Iُ�ْ� ِإی+�َه�، َ�َ	ْ� َوJَ�َ َخْ�ً�ا َ
  ]���K َ>ْ� َأِ	� َذر¢ [ 

  :مR S%�K ی����?� ;�F اT.��ن أR ی�?� ا
 أ.9 س�ق �9 

 Y+!ی!+: ی Y ،�� �� |�G ا���U !�ر�ا :

اb< 6 وج+ : Y ح� �� ?� ا��ن��، Y ی!+

یK"k ا���وة ��� �� R�I أض�اس، هTا 

  : آ�م آ��

�ِ%َ	� َآَ�َ%Xْ َأْیJِیُ�ْ� َ Sٍ%َ�Kِ2 َوَم� َأَص�َ�ُ�ْ� ِمْ� ُم

" �ٍ�Vَِآ �ْ;َ (Wُ�َْوَی  
  ]30: س�رة ا�*�رى[ 

ُمJْ�َ Sٌ%َ�Kِ َأَصْ%ُ�ْ� ِمVَْ�ْ�َ?�  2 َأَوَ�	+� َأَص�َ�ْ�ُ�ْ�

" �ْ�ُ�ِWُ.َْأ Jِ8ْ;ِ �ُْهَ) ِم �  ُ�ْ�ُ�ْ� َأ.+F َهَ-ا ُ�ْ
  ]165: س�رة \ل >��ان[ 

 ))�Vأآ 
  ))م� م� ;�Vًة، وR اخ�Oج ;�ق، وR خJش ;)ٍد، إ� R	� �JمX أیJی�� وم� ی�W) ا
  ]أ�CجI ا	� >��آ� >� ا��Qاء [ 

pT ا��!�!� واض�� >
�آK، إن��ن ��I ا�*��kن ادع ا 6�I، و >�ونI، و �Y �E ت�KG أن� أری� أن ت�Eن ه

�G!ی��� Y ن��ن� �Q�i� س�ق Iا6 أن.  

�ك، و�U ی�Eن ش��kنً� رج��ً�، وأي سsال یvت�� Iأن x� �Gzن��ن أن ی�ن اvة، �� ش�CFا �Gوا6 أی :

ل �� دون ذ�Y x ی"���G إY ا6، و ا6 أن� �� ث�ث�� إن�G ص����i� ،��P، ت��� آ��ب ا6، و ��G أ>��

�ت ا��� ت��ث 	�� : س
� �� ح��ت >!� �Uان إ�U Yل ا��QkgءE*��ا pT"�وس ت��� آ��ب ا6، وه�ا

اFزواج �� أی� ج�ءت؟ �� ?��ة ت��� آ��ب ا6؟ أآ�د Y أص�ق ذ�x، هpT ا�!�i ا��� ت
��G إ��x، و 
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CFا �G�i? x��إ �G�
��، هY pT ت" vQ	�G إ��Uً�، و ��E ا�!�i ا��� ت"�ف أول ?�G�? +i، و \�C ی

  .?�G�? +i، هpT ت
Jk 	"�ل ا6، و ت
Jk 	�ح�� ا6، و ت
 Jk	��K ا6

  :ا
 ;Y و�� ;�دل R ی��d أ�Jًا 

  : اnن 	�
x و 	�� ن��x أ>�K ا�
�س 	x أنL، ه+ تLQr أن اx��| 6؟ أ	�ًا

  َوَ�ْ) َأF�َ�ْ َمَ��ِذیِWْ.َ F�َ;َ *" Lُ�َ��Kِ�َ 9َِ�ٌة 2 اpِ�ْْ.َ��ُن 
  ] 15-14: س�رة ا�!����[ 


�ء، و ه� ی
bل >�5 	 �� J	�k	 �E*��� ی��ا �? �kً	أن إن��نً� ض� ،J*د� �? L"Uی�ج� ج�ی�� و

ا��رج رأى إن��نً� �Cج �� 	��k�� Lب ج�ًا ?!I��< �Q، ودC+ إ�5 ا�L�Q، ?�ذا ص�حIQ �!��ل، 


�، و	"� ث��ن� س
�ات ?�سً��ث�� س
� سr	 �!�<آ�� أ I��< KEوُح ،K!�ت+، وح�آ�ه� ا Iأن ��G��ت ا�!�

أ�!� ا�!�U 5�< �Qت+ \�C، ?�>��ف 	pTG ا���ی��، إذًا ه� 	�يء، أح� أ�Cت� ا��Eام ی��s 	"�ل ا6، 

	"� أن -  �QU�Q� K"ً� أ�Cج�p �� ا����، وأ>p�k ت"�ی�ً� >� هTا ا���� ا��z -و ا�U : 6ل ��

I� ل�U ،يء�Q�ا KG���ا اTل ص�ی!� هvس ،��E���وج �� ا�g��	 Kّ"�ی�، و ه��ا : L
�	�	x أنL س

I� ل�U ؟��� ی��vه+ هTا ا��ً�< L��< +؟ هWی���ا �
U�iات |��ً�، ه+ ت�
و ا6 وی��vه+ : ث��ن� س

  .R 	�ی[ً�أآ�r �� ث��ن� س
�ات، �� هpT ا����G ه� 	�يء ��E �� ت��G أ�Cى ��


� ی��U Z�Qشً� و�
�ً�، �Uل ���Uاس�� �gال: ��ة شs��ا اTه �< �
Qو : أج ،��
ا�UF*� آ��G و�

ت�"��ة وL"U دون أن أراه�، دC+ ��|^ ا����ی� : أس"�ره� ن����z، و>�5 آ+ ث�ب س"��U ،pل ��

I� L�U ،���رة ی�ج� >
�ن� ن�� ?� ا���: آ� �� ��g��� �G�? س�� ���ة ش�Gی�، أی� ا�"�ل؟ وان�


�ات، آ+ ���U وح�ه�، ی��سxQ 	���ب ج�ر، إذا وج� �	 xQی��س Y 6ن� ح��ب ج�ر، ا�
س
�ات، و >


�Gر یx��z، ه pT	��x، ی!���ن��	 �gش xت�vع، ی�*�� ����g� ة�G+ س����	س��ن� :  Z� L!��ش�ح� ا

I� L��U ،ل ا6: س����نv�? ل؟�� >b وج+؟ ?�b< 6 وج+ أp�QC ی� ن�Q ا6، اb< 6 وج+ ��Gل أم >

 Yً��< R�� ل و�G� +وج b< 6أن ا Lنv"� أن ا��	*�ح� �ا pTه ،�Gنv�k? ،ل��"	 L�� ل و�G� �
أن

وج�ت 	"� ا�
�س یvآ��ن ا���L�kC ،K ا���K، و L!�< �U ج��ة ?� kU"� ا���K،  - ا�!�i ر�bی�  - 

�Gت���	 Z� I"� آ��اح��ق ا �G*< �? K���ا L"وض ���?I� L��U 5 س��ن� س����ن، و�إ L"ی� : ، ?�ج

أ�K ت�Qgن� أن ا�G� 6ل، ه� ه� ذا >��ل، >�LQU ?�رًا، ?�vل اb< 6 وج+، و ا�!�i ! ن�Q ا6

I� ی�، ?!�لbر� :+�< �C\ 5�< R�� اTوه ،Kی�U ح��ب �G�.  
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�Gات ا���k��g، ی�ج� ح��ب �Uی ،K��E اb< 6 وج+ ی"��+ >�Qدp 	���ب ج�ر، ی�C+ إ�5 ا�L�Q، ا��

ی��G ����>� ا�����g >�5 ا������Pت، وا��Q�j، وا�
����، وا��j، وا�����R، أی� ا���+ ا����ري؟ 

� �U ی�g��x |��ً�، و � �E��R >�5 هpT، و إن�� >�5 س�Gة ا��Qرح�، اb< 6 وج+ ً"? �gت� شv�?

  .ی"���x 	���ب ج�ر

  :� اT.��ن إR إذا ارت�_ o�Aً� م��مً� ;Jم س	�ح ا
 ت����j�� F وا����ة أن ی��8)ا م

 Y و ،���� Oی�� Y 5��"و ت Iن��Qرس، ه� أن ا6 س��ا اTج�ًا ?� ه �!�Uد �!�!�� ��Gا ت�Tآ+ ه �ً"Q�

 ش�[ً� ����ً�، و ا����+، و ��Y ا����+ �!�ل �� ش�ء Eارت �U إذا آ�ن Yن��ن، إ�ا �� ا���
�����ة، أن ی

  : �� ش�ء

�ُ?َ) 9ُ�َ َ�ِ�ی2�ٌ َوَمْ� َیَ �.ً�Bَ�ْAَ 9ُ�َ ~ْI��َ.ُ �ِ	َ�ْ+ِذْآِ� ا�� �ْ;َ �َوِإ.+ُ?ْ� JKُ�َ�َ]وَ.ُ?ْ� َ;ِ� ا��+ِ%�ِ� َوَیْ�َ�ُ%)َن *ْ�ُ

�ِ%qَoْ اْ�َ�ِ�یُ�*َأ.+ُ?ْ� ُمْ?Jُ�َوَنَ �ِ�ْ�َ�ِْ̂ 8ِ�ْ� َوَ�ْ�ُ cَ8َ�ْ�Jَ اْ�َ	�َ Xَ�ْ�َ ِإَذا َ��َءَ.� َ��َل َی� F+��َ* اْ�َ�ْ)َم ِإْذ �ُ�ُ�َWَ8َْوَ�ْ� َی

َْ̂�ِ�ُآ)َن " � اْ�َ�َ-اِب ُم�  َ�َ�ْ	ُ�ْ� َأ.+ُ�ْ� ِ
  ] 39-36: س�رة ا��Cbف[ 

  .هpT اnی� أص+ ?� هTا ا���ض�ع، و �� ی"�، أي ی�"��5 وی��j?+ وی"�ض

ا��أة  ا	� >�Qس �Uأه�، و �� ی"َ� 	�"
5 ی"� �? ،5��j ا�"�ب >*� ی"*5 إذا >��، رج+ أ>*5، و

  .>*�اء، إذا آ�نY L ت�iQ، و ?� ا���j ا�"�	�� �kQC uQC >*�اء أي >���ء

� ;� ا
 وتX�W م� م9j?8 وأس�ء إ�F خ��9 Ws ن إذا��.Tا F�; ن�B�^{ ا���ت:  

^�k� O��� ی�ج� :  

�ُ?َ) 9ُ�َ َ�ِ�یٌ� "َ �.ً�Bَ�ْAَ 9ُ�َ ~ْI��َ.ُ 2  
  ]36: س�رة ا��Cbف[ 

��< �kن ی���k�*�ا اTاءة ه�U ب �� ا6، ی�ج��!< ،Iوح�آ� ،IQ�Uو ،I�!<و ،I�G?و ،p�E�	 KEی�� ،I


� و 	�
x : ح�5 إذا ج�ءان�، �� ه��؟ ا�ن��ن و ا�*��kن ا�Tي ��U Iی�، ح�5 إذا ج�ءان� �Uل�	 L�� ی�

  .	"� ا��*�R]Q? ��U ا�!�ی�

I
< Zk!وج+، وان b< 6ا �< +�� IنF ن��ن�ن >�5 ا�k�*�ا u5 إذًا ت���وأس�ء إ ،I�G
� �� Lوت�� ،

I!�C.  
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 �
 ;Y و��� Rً(ن أن ی�)ن م)ص�B�^ن م� ا���.k� �K� �%أآ:  

 �ًQ�
� ،p6، ���!��ً� >�5 أ���	 Yًن ��ص��Eن أن ت�k�*�ا �� x� �iح �Qأآ  

�iح �Qا أآTه ،I��إ :  

� اْ�َ�َ-�َْ̂�ِ�ُآ)َن "2 َوَ�ْ� َیWَ8َْ�ُ�ُ� اْ�َ�ْ)َم ِإْذ َ�َ�ْ	ُ�ْ� َأ.+ُ�ْ� ِ   اِب ُم
  ]39: س�رة ا��Cbف[ 

  : أي Y ی�ج� إن��ن ی�+ إن��نً�

Jٍ��ِ�َ َ��ٍلbَ ��9ُ�ُ�َْ̀ َوَ�ِ�ْ� َآ�َن ِ Pْ2 َر�+�8َ َم� َأ*Jِ�;ِ(َ�ْ��ِ �ْ�ُ�ْ�َِإ Xُْم+J�َ Jْ�َي+ َوJَ�َ ا(	ُKِ�َ�ُْل *َ��َل َ�� َت+J%ََم� ُی

+�dَ�ِ �.َي+ َوَم� َأJَ�َ اْ�َ�ْ)ُل" Jِ�%ِ�َ�ْ�ِ ٍم�  
  ]29-27: س�رة ق[ 

 S�K�م Fإ� �jت S�K�	و ا� S;�P Fإ� �jت S;�Bا�:  


�س�Q أی�G ا�CFة، ا��Y ��s یbال یZ�k اb< 6 وج+، و یv�^ ا��k>�، و ی��GQ ح�5 ی�س+ ا6 ���	

�I >� ?�ا<bت��ی�ً�، و ت �G��< Iأزًا، و ت��ض �G��إ pزsت �EP�شI و س��QنI 	�ح��I��< I ا��

���I، و Y یbال إن��ن \�C یv�^ ا��"�ص�، و ی��GQ، و یsث�ه�، ح�5 ی�س+ ا6 إ��I ا�*�����، �

  .?�sزp إ���G أزًا

ا�ن��ن ی"�i، و ی"�i، و ی"v�? �iت� �Uی
I �� ا�*����� ?��?"I إ�5 ا��"��i آ+ ح��، و 

ی��� 	"��K ا���bی�ء 	!�ن�ن ا�ن��ن یZ�k، و یZ�k، و ی�? Z�k���x ی�I�G آ+ ��C، هTا ���E أن 

��K إذا ت��ك ی�?� ا���Eن، و ا���K ا���آ� ی�?� ا���آ�، و ا�ن��ن ح�
�� یZ�k، و ��? ،���k"�ا

یZ�k ی�?� ا��"��i، و ح�
�� ی"�i، و 

 I��
ی"�i ی�?� ا��k>�، و ا�ن��ن 	

 �	�j�ا ��Q"��و ا ،�
( ح�آ��، و ���L س�آ

�E���
ي ا��k>� ت�� ، و ��R س��ت��Eً�، أ)دی

إ�5 ��>�، وا��"��i ت�� إ���i"� 5، ح�5 

 I��< �Q
إن أح� أص��ب رس�ل ا6 سvل ا�

�ة وا���م �Uلi�ا : ��
ی� رس�ل ا6 ��ذا ی

�ة و ا���مi�ا I��< ر ؟ ?!�ل�
: ا�"�Q �� ا�

�	��i�ا اTل هv�? ،6�	 ذر  -إی��ن �	وه� أ
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I
ا�"�kء  -أن ی"�k ��� أ>p�k ا6 : ، أ�Z ا�ی��ن >�+؟ �Uلی� رس�ل ا�U :6ل -ا���jري رض� ا6 >

: ?����v 	���"�وف، و��
Iَ >� ا��
�U ،�Eل: أ?�ن آ�ن Y ی��x؟ ?!�ل: �Uل ی� رس�ل اJ�k� - 6 ا�"�kء 

أ�� ت�ی� أن ت�ع ��iحxQ �� : ?�ن آ�ن Y ی���، �Uل �I: ?��"� ا�CFق، �Uل: ?�ن آ�ن Y ی���U ،Z�kل

��C.  

��Z�k أن ی
�J ��� أ>p�k ا6، و Y ی��Z�k أن ی��v 	���"�وف، و Y ی
5G >� ا��
�E، و Y أن Y ی

I� ل�U ،��	��?����x أذاp >� ا�
�س، ?��ء ا��sال ا����ج، أو إن ?"+ : ی"�� ا�CFق، �� R�I أي إی

�ة و ا���مi�ا I��< ؟ ?!�ل�
� ��iC �� هpT ا: ذ�x دC+ ا��iی K��� �Q< �� �� تTCأ Yل إ�ig�

�
�  .	��p ح�5 ت�I�C ا�

 K�< R���ة ت��ك ���U�i، تiّ�ق، ا��U�i ت��ك إ�5 ���K�< R، اح�� �i�ة، ا�i��	 أ�	ا Lأن

ی��ك إ�5 >�+ ص��O، ا>�+ >�ً� ص���ً� ی��ك إ�5 د>�ة إ�5 ا6، ت�>� إ�5 ا6 ی��ك إ�5 ات��ع 

ی+ ا���ى، ثK 	"� ذ�x ت�v�J، ثK ی�?Z ا 6�x ذآ�ك، ا��>�ة، ثK ی��ك هTا ا�*�ء إ�5 ات�iل 	�6 ��

  : �Uََل َرُس�ُل ا���Iِ َص��5 ا���Iِ�ْ�َ<َ Iُ َوَس�� :Kَ�T�x َ>ْ� َثْ�َ	�َن �Uََل

  ....))اْسَ�ِ��ُ	)ا َوَ�ْ� ُتKُ�ْ)ا((
  ]ا	� ��جI، أح��، ا��ار�� َ>ْ� َثْ�َ	�َن [ 

 K�!����س�!���، أي اYات ا��C ا�iت� ��ا6أي  Yإ I��"ی Y ��C p�z�
  .ی

 Lم�H �%Bو ا�� 
  :ا�����K م� ا����ة و ا��j ی�)ن ���T%�ل ;�F ا

�g���ا : Y أح��نً�، و �Q"�ا �G�Gت ش�>�� ی�������g� 5�*����� ��ده� إ�ة و ا�����ا6  uب ت����Qأس

��"�? ،K�z�Tي Y ی"Kz ح���ت اb< 6 یv	 I���Eن�IQU�"�? ،�G اb< 6 وج+ 	�� یTآ�p، و ی"��p إ�5 �!�م ا

p?� ج�ف دار ��و  ،Iا6، و ی��� I�Tوج+ ی.  

 ���� وذن، إذًا ا�����i �� ا����ة، Q�	 Yإ �*Q�5 ا�< �����*�� uام، �� �� ت���E�ة ا�CFا �Gأی

� >��p��F �ً!Qk� ،I، تTآ�p ?� آ+ ح��،ًQ!� ،p���	 ًاTPY ،6ا Z� ن�Eأن ت ��
�TP أنL ?�  و �� ا�<

��iح �iح.  

  :اTسOم أ;FB ا�	vم� تW���ًا ;	��ً� ود���ً� �)ل ا��)ن و ا����ة و اT.��ن 

�"�x ت�z أن هTا ا�س�م دی� ا6، : ���ذا ه� �*�ود إ�5 ا6؟ ا���اب: أ�Cان
� ا��Eام، �� سv�L ا�ن��ن

� ت����ًا >��!ً� و د�U!ً� و ��
�سQً� ح�ل إن هTا ا�س�م أ>�kن: ه� ?� ا��!�!� دی� ا6، أو �"�x ت!�ل
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ا��Eن و ا����ة و ا�ن��ن، هTا ا�س�م ا�"�U K�zم �x ت����ًا >��!ً�، و �Uم �x ص�رة ��
�س!�، و �Uم 

  .�x ?���� ��ی��

 �� K��"�ي ?� ا��أ�Cان
� ا��Eام، ا������ن ?!u ی�ج� >
�هK ان���م، ��� ا����K �� أنI رأى �� ی

GU �� ،ح�وب Iت�ازن +�gل، یYر، �� إذ�	ارع، �� ردم \b� ^ی���، �� �U+، �� ه�م 	��ت، �� ت

 Yإ Iي أ�����
�p ج�ا	ً� د�U!ً� >� آ+ �� ی��ي، ا����s إذا �Uأ ا�!�\ن Y ی�ج� ش�ء ی< ��FنY I ی

�دًا ج���� ج�ًا، �
�� ج�ًا، أن�!�	 ���د ا��jب ی	 Yإ � یTهًr� �gش ،Oت���� واض p�
ج�ًا،  >

ن���z ج�ًا، ا�
�س ?� 	��Qح�، ?� ت�ف، ��ر�Uن ?� آ+ ا��TاTP ا������، ی�ت�QEن آ+ ا��"�ص� و 

اnث�م، و هK أ�Uی�ء و أ�
��ء و ی���kون >�5 ا�"��K، ا�*�g ی�g+ ت�ازنI، �����ن ی"�ن�ن ا��Fی�، 

ون ی
"��ن 	E+ ش�ء، ی"�ن�ن �� ا�K�z و ا���ر ?� آ+ 	!�ع اFرض، و آ��ر ����ون �
��?�ن، ش�ذ

Iه� ی��"�� ت�ازن�
  : ی�g+ ت�ازنI، ی!�أ ا�!�\ن >

�ٍء َ��+F ِإَذا َ�ِ�ُ�)ا ِ�َ	� ُأوُت)ا َأَخْ-َ.ْAَ I��َ�	+� َ.ُ�)ا َم� ُذآIُ�وا ِ�9ِ َ��8َ�ْ�َ َ;َ�ْ�ِ?ْ� َأْ�َ)اَب ُآَ 2" Sً�َْ̀   �ُهْ� َ�
  ]44اnی� : س�رة اFن"�م[ 

�ء �)ا.�� ا
 ;Y و�� ت��A �� آ� ��:  

 ،�"�? ،+�U �� ح�وب، و �� ص�ا>�ت، و �� أح!�د، و �� K��"�ي ?� ا��إن��ن \�C ی�ى �� ی

  : ا�ن��ن ���ذا هTEا؟ ی!�أ ا�!�\ن

" Sَِیْ)ِم اْ�ِ�َ��َم F�ََء ِإ�ǹَْ �8َُ�)ا �ad�َ ِم	+� ُذآIُ�وا ِ�9ِ َ�َ'sَْ�ْی�8َ َ�8َ�ُْ?ُ� اْ�َ�Jَاَوَة َواْ�َ%َ 2  
  ]14اnی� : �رة ا����Pةس[ 

 �? �!�j� اب�	Fا هTا �Uن�ن ا�"�اوة وا���jQء، یvت� إن��ن \�C ی�� شJ?�� ��� �ًig، أی
�� ذه

x� !�\ن ی!�ل�ی!�أ ا Y وج+، إن آ�ن b< 6ا I!?و إن��ن آ���� ت��ك و ،IGا ح�، �� : وجTظ، ه�z��

  : ذا �Uأ ا�!�\نهTا ا���؟ ��ذا ی"
� ا���؟ Y ی"
� ش�[ً�، وهu!? K، إ

F�َ+َوات FBَ;ْم+� َم� َأ'َ�َ 2 *F8َ�ْ�ُ�ْ��ِ َق+Jَ�ى* َوَص�ْ�ُ�ْ�ِ Lُ�ُI��َ8ُ�َ�َ*F8َْ̀ َوَآ-+َب *َوَأم+� َمْ� َ�ِ�َ� َواْسَ�

F8َ�ْ�ُ�ْ��ِ*" َ�ى�ْ�ُ�ْ�ِ Lُ�ُI��َ8ُ�َ�َ  
  ] 10-5: س�رة ا���+[ 

  .وة و ا���jQء، و آ+ ش�ء ��U Iن�نهTا �Uن�ن ا������ و ا��"���، و هTا �Uن�ن ا�"�ا

��Fن�ن ا�U : Z� و إذا آ�ن ،�]�k� وه� 
� ا�kCFر ت�� u	I �� آ+ ج�نً]�k� �g*�إذا آ�ن ا

 R�� �gت� شvة، ی��kC "���، ی�ج� أح�اث�ا �Uإی�ك، ا ،^P�C ان وه���
إن��ن أ��ال Y تvآ��G ا�

�k� ش�ء، و ه� I"� ی�ج� Y ،���"�ا   : [�، و ت!�أ ا�!�\ن�"�U Iش ��!�
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ا�+ِ-یَ� َ�َم8ُ)ا َوَ�ْ� َیْ�ِ%ُ�)ا ِإیَ	�َ.ُ?ْ� ِ�dُْ�ٍ� ُأوcَoِ�َ َ�ُ?ُ� اْ�َ'ْمُ� *2 َ�َ'ي] اWَ�ِْ�یَ�ْ�ِ� َأَ�] ِ��ْ�َ'ْمِ� ِإْن ُآ8ُْ�ْ� َتْ�َ�ُ	)َن

  َوُهْ� ُمْ?Jُ�َوَن "
  ]82-81: س�رة اFن"�م[ 

���?� J��U Iن�ن، ا�"�اوة و ا���jQء ��U �Gن�ن، 	�k��x أن ت�E*^ ا ��F��U Iن�ن، ا������ ��U Iن�ن، ا

  : �Uان�� ا�!�\ن، هpT ا�!�ان�� ه� ا��� ت��KE ?� آ+ ش�ء

  2 َ�� ُمَ%IJَل ِ�َ�ِ�َ	�ِت9ِ "
  ]115: س�رة اFن"�م[ 

  .هpT آ���ت ا6، أي �Uان�� اb< 6 وج+

� ی�?	?� دائ	ً�� 9�W8� �dا� ��ی� Rن أ��.Tا F�;  9���K� و ه-ا:  

أی�G ا�CFة ا��Eام، ا�
Y ���i ت��ِب 

 ،�G��< RُUا ،�z�ا �G	 ت��� Y ،xن��

ات �G? �G�G��i��x، ا�ن��ن دا�Pً� ی��+ إ�5 

أن ی���J ن��I، ?�ذا أص�	��Q�i� I ی!�ل 

هpT ت��U �� ،��Uل �x إن�G : آT	ً� و 	��Gنً�

هTا : ت���U، و إن أص�	�U �Q�i� p��� Lل

هTا >!�ب؟ ���ذا ت��� : ، �� �Uل �x>!�ب

ا���Q�i ا��� تxQ�i >�5 أن�G ت���U، و 

 أ�Cك >�5 أن�G >!�ب؟ �iت ���ا �Q�i��ا

�ً�P5 دا�ت"� I��U أ�Uا :  

� ا��+9ُ ِ�َ�َ-اِ�ُ�ْ� ِإْن Aََ�ْ�ُتْ� َوَ�َم8ُْ�ْ� َوَآ�َن ا��+�Aَ 9ُِآً�ا َ;ِ��ً	� "ُ�َWْ2 َم� َی  
  ]147: س�رة ا�
��ء[ 

� ت*"� "ت"�ه� xQ�U : " اتKG ن��x، و س��ن� >�� ی!�ل? ��i؟ تxت� أن ت��� ن��x آ�^ ص�، ی

 Y ،x� �U Y IنF ،�ًQ�U xQG*�ء، ادع ا6 أن ی	ت*"�  �	*�ء، تTآ� ?� ت*"� 	*�ء، ت!�أ ا�!�\ن ?

 أ	�ًا�U x� ی�ج�.  

�ًU�، ��E ی�ج� وص+ �� ا��TCv ا��GE	��P إ�5 أح��نً� 	�اد ی�Qع 	Q"� اFس�اق Y ی�ج� �I ���ك إ�

x� ی!�ل ،I�Cرة ?� دا��	 : K� و �gًا، إذًا إذا ص�5 ش�	ی�ج� ���ك أ Y ،Y ،ل�jش"+، إذًا ه� ش

 إ���C IQ�U ،�ًUٍو�U I� ی�ج� Y ،ث�vی� K� !�\ن و�أ ا�U ،ث�vی� K� ث�، ذآ� وvی�:  
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" �?َAُِ�و;ُ F�َ;َ Sٌ2 َخ�ِوَی  
  ]259: س�رة ا�Q!�ة[ 

  :;�F اT.��ن أن ی�)ن م���� �ً8K��� ���%�J ;� ا����ة و ا�	^�)ذی� 

 �Gة، أن�P�? �G� *"�ذی���ة وا����وا ��أی�G ا�CFة ا��Eام، هpT ا��روس أو Yً��P�? �Gة، �Q"ً� دروس ا�

pTرت ه�U ��
 ت"��x ��یJ ا���Uی� �
�G، وصّ�ق >�د ا�Tی� ی�i	�ن 	�R �� ا��� آ��rون ج�ًا، ح�

  .ا��روس �K أ�Uره� �� ?�اغ

	�Fس�Qع ی�ج� سsاYن، ث�ث�، أر	"�، ���C، أح��نً� >� أس� أح� أ?�اده� ��iب 	�R �� ا���، و 


!I، ت�"+ ح��تI ج���ً� Y ی�kق، وا�ن��ن ح�
�� ی�I�G ا6 ا��iاب ی!�I �� هTا gد ت�Eة ت��Qآ ��E*�

  .ا��R، هpT واح�ة

  : هpT ا��!�JP أح�
L ا� �z	�b< 6 وج+، و ���ر هpT ا��روسأنx إذا ?L�G : ا��Gف ا��rن�

� َ�ْ�َ~ ا�ِ�ِ�+d	�ْ�َ �َ��nً ِ�َ	� َآ�ُ.)ا َیْ�ِ�ُ%)َن "I�(َ.ُ cَ�ِ-َ2 َآ  
  ]129: س�رة اFن"�م[ 

Rن�5 |��� ا�< Jت�� ��  : أي |��� ا�

" ~ٍ�ْ%َ�ِ �8َnُ�ْ�َ :َ�َ	ْ�َ2 اْس  
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

�ا >�5 ا�نR، و ا�نR أTCوا 	"� ا����>�ات، و 	"� ا�E?Fر، و 	"� ا���ه�ت، ا��� اس�"�

KGأو ا>��وا >�5 أ>�اض ،KG�وا أ��اb�	س، و ا�
  .ن!��ه� 	�� ا�

���U ا����ة و ا��*"�ذی� هTا ��ض�ع ی
�jQ أن ی�Eن واض�ً� ��یKE أوYً، و��� ح��KE ث�ن�ً�، Fن 



ً� ا��*��E أنI أح��نً� إن��ن �r!^ یi�� ن��ن�ن ا�Eن� أری� أن یv? ،�?��
�iع �pTG ا���i?�ت ا��

	��"�K، أن� أآ�r د>�ء أتvث� 	I، ا��KG أ�Cج
� �� |���ت ا��G+ و ا��هK إ�5 أن�ار ا��"�?� و ا�"�K، و �� 

  .وح�ل ا�*�Gات إ�5 ج
�ت ا�!�	�ت


 رب ا����	��  J	وا��  
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 ���� ا���� وأن�ا>I) : 7- 6(س ا��ر - ا��� وا����  - ا�"!��ة ا�س

  25-07- 2004: ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	��� 	��ری.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

  :ا���� 

أی�G ا�CFة ا��Eام، �Z ا��رس ا���دس �� دروس ا�
�G >� ا��"�ون �Z ا����ة و ا��*"�ذی� و   

  .ا��ج����

���� 	��Tات، آ��� ی�rE ت�داده� >�5 أ��
� أی�G ا�CFة ا��Eام، ن
�!+ ?� هTا ا��رس إ�5 ��ض�ع ا  

ا�������، و ?� 	"� هpT ا�UFال وضY Z أص+ �I، �� أ	�ز هpT ا�UFال ا���ض�>� ا��� Y أص+ 

�G� " : I	 +�"ت Y و ����ا K�"ة"ت�Q
�م إ��Uً� ?� ت�اث ا�E�ا اTG� +أص Y ،.  

 >��I و س�K ?� �"�ض ا���یW >� >�5 آ+¢ وردت آ��� ا���� ?� ح�یW رس�ل ا6 ص�5 ا6  

  .إن �� ا���Qن ����E، و إن �� ا�*"� ����E: ا���Qن، ?!�ل

و ا��KE ا�*�>� ?� ا�*"� أنI آ�م ح�
I ح��، و O�QU I��QU، إY أن ا��"
� ?� هTا ا���ض�ع   

 ا�*"� ا�Tي أس�سI ا��"��+ �Z ا���، ?�� ت"�ی��ت ا���� ا�*�>�� �� آ�ن �� >�+ ?�I ات�iل

  .	��*����� 	!�i ا���
�، أو ا���آ+ >�5 ��� اb< 6 وج+ ?� ا��واء، وج� ا�*��ء

   x
< Z?أو أن ت� ،xأو أن ت��� ،x�k"أو أن ت ،x��*أن ت �Eا6 ی� ��� �Gأن ج K����ا Kی�ه ��
ح�

� ا��� ?TGا �� أآ�Q أه�اف ا����، أن ت
�iف >� ا6 إ�p��� 5، أو أن ی��� 	���ن��، أن ی�jق ?

ا��"��i، أن ی��I إ�5 ا���Tات ا��� ح���G اb< 6 وج+، أي ��R ه
�ك �� ه�ف Fي ن�ع �� أن�اع 

ا���� إY أن ی�+ إن��ًن� أو أن ی���، أن ی�+ >!�I، وأن ت*!5 ن��I، هTا ه� ا��Gف اFآ�Q �����ة 


� ا��
� ا����K ا����s اس�I ج
�، أ�� ا���E?� ?�س�I ش��kن، ا�Tی� ی�"�ون�ن �Z ش����� ا���، ا�


� آ��� ش��kن، أي �Z ا�!�K ا��rن� �� ا���، و ��R ه
�ك ت"�ون، و Y ات�iل، و ���C Yت �U ذا�?

pو إ?��د J�g�ل ا�  .یsدی�G ا��� ��نR إY �� أج+ إض

  :ت��ی< ا���� 

ا6، ا���� �� ت"�ری^ ا���� ا���U!� أنI >�+ ی�!�ب ?�I إ�5 ا�*��kن 	�"�ن� �
I، ا��ی� ت!�ب إ�5   

  .ت!�ب إ�5 ا�*��kن
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  �C\ ^ت"�ی : �� R� I	ن��ن إذا أص��ان، أح��نً� ا�	F!��ب وا�ث� ?� اsو >!� ی ،KPاb< ����ا

 >��I ا���داوی� و ا��*�ؤم وا��E	�، و ی�Eد ی�gج �jی!�ى >�5 أن ی!^، ت Y ،pا�U ^"ن ت��k�*�ا

	� \دم، ��E ی�Eد ی�Eن أآ�Q ه�ف �����ة ا�Tی� �� ج��p �� ا��uj ا�
��� ا�Tي ی��ثI ا�*��kن >�5 ا

  .ی�"�ون�ن �Z ا�*����� إ?��د ا�"��U 	�� ا�bوج��

  :هJف ا�^��Bن اHول أن ی�s_ اT.��ن �`�� زو��9 

   �EE�� ن أو ث��ن�ن أس�ة�"Qو ا6 ?� آ+ �[� أس�ة ����� س ���	أ Y و أن� ،K�Fأش� ا K�s��*�ء ا�ا

إن
� Y أش"� �"�k : �Gن اFول أن تp�E زوج�x، أو أن ت�+ �
�G، أو أن ت!�ل	�"+ ا�*��kن، ه�ف ا�*�

	*�ء، و ه�ف ا�*��kن اFول أن ی�� xQ	��j زوج�x، ح�5 إن آ+ اF>��ل ا��� ت�ص^ 	vن�G أ>��ل 

 Zk!ي یT�ن، وا�k�*�ا �� ?"+ اTوه ،I5 ��� زوج��إ I�
�� ه�?�G أن یp�E ا�ن��ن زوج�I، و أن ی�?

�ة وا���م �UلهTا ا��i�ا I��< �Q
  : �ض�ع آ��ً� أن ا�

 )) S^ئ�; _ّ� �
 ا�-ي رز�8 J	ا��((  
  ]ورد ?� اFث�[ 

وأن� أد>� آ+ زوج أن یTQل ا�����kع آ� ی� زوج�I، و آ� ت�IQ زوج�I، هTا ه� ا�Tي ی�ض� ا6   

  : وح�p، و �� س�ى ذ�Y x ی�ض� اF ،6ن اb< 6 وج+ ح�
�� �Uل

  َ�َی�ِت9ِ َخْ�ُ ا��+َ	�َواِت َواْ�َ'ْرِض " 2 َوِمْ�
  ]29: س�رة ا�*�رى[ 

̂+ْ	qُ َواْ�َ�َ	ُ� "   2 َوِمْ� َ�َی�ِت9ِ ا��+ْ�ُ� َوا�8+َ?�ُر َوا�
 ]L�i? 37: س�رة[  

�ُ8َ�ْ�َ �  ْ� َمَ)د+ًة َوَرْ�َ	Sً "2 َوِمْ� َ�َی�ِت9ِ َأْن َخَ�َ َ�ُ�ْ� ِمْ� َأْ.Wُِ�ُ�ْ� َأْزَواً�� ِ�َ�ْ�8ُ�ُ)ا ِإَ�ْ�َ?� َوَ�َ�َ
  ]21: س�رة ا��وم[ 

?��Tي Y ی� ا��أتI، و Y ت�IQ ا��أتI، وا�Tي ی*"� أن 	�� ا�bوج�� ش�Cً� آ��Qًا و��ً� وس���   

�ف �
G; اb< 6 وج+g	 L�Q�ا اTًا ه��  .وض

  : أراد ا6 �� ا�bوج�� أن ت��د 	�
��G ا���دة و ا��ح��، �T��U xل ت"��5  

�َ�َ�  َ��+ُ	)َن ِم8ُْ?َ	� َم� ُیI�Wَُ�)َن ِ�9ِ َ�ْ�َ� اْ�َ	ْ�ِء َوَزْو2" 9ِ�ِ َ
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

   KG�Q�� +ن آ��i"�وا J���وأه+ ا ،KGوج�تb� KGص�Cوإ KG�Qو�� KGی��ن آ+ ��دت�أي أه+ ا

KGزوج�ت ��j� KGو��دت.  
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�Z� KG زوج�I، وأح�5 ش�س إ�5 أ	"� ا���ود �Z زوج��U ،Iس إ�5 أ	"� ا���ود �Z زوج  �� ،I�

وأ��Q< ^kرة ی�� �GU��� Y ت�+ �I، ?� ا���Qت، ?� ا��!�ءات ، ?� اYح���Yت، ?� ا����، ?� 

 ،I�����	*�ی�، وا�ا pارT�<وا ،I���"ون ،I�Uور ،Iو��دت ،I�?�k� +|���، آ��"�+، ?� ا�ه�ت، ?� اb
ا�

�|� I�bوج�I، هTا ا��اF ZUن ا�*��kن ?"+ ?"�I، وا��"��!�ت ا�����k ا��� ی�� �GU���j زوج�I، وآ+ �

  : اnی� ص�ی��

�َ�َ�َ��+ُ	)َن ِم8ُْ?َ	� َم� ُیI�Wَُ�)َن ِ�9ِ َ�ْ�َ� اْ�َ	ْ�ِء َوَزْو9ِ�ِ "َ 2  
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

 S��Wن �?� أن ت�)ن م�B�^ا� Jی�ی �  :ا���J ا�	��	S ا��� أراده� ا
 ;Y و�

  : ث�U �? K�I ت"��5  

� اْ�ُ�Jِ�َ "2 َو�  ِمْ� I�Aَ ا�W+8+�َث�ِت ِ
 ]J���4: س�رة ا[  

  �Gة، �� �"�ن���rن آ�"� �G� ی�nأراده� ا6: ا ���ا ��E���"!� ا�ا pTأن ه :  

" �dً��ِsَ ��ً�Vََوَأَخْ-َن ِم8ُْ�ْ� ِم� ~ٍ�ْ�َ F�َِإ �ْ�ُnُ�ْ�َ Fnَ�  2 َوَآْ�َ< َتْ'ُخُ-وَ.9ُ َوJْ�َ َأْ
  ]21: س�رة ا�
��ء[ 

   �*P�< ة����ة ا�� x�T� ،�EE�� ن�Eأن ت �G� ن�k�*�ی�ی� ا ��E�� ن�Eأن ت �jQ
هpT ا�"!�ة ا��� ی

I� L��!? Kو س� I��< 6رس�ل ا6 ص�5 ا L�vس �G
  : رض� ا6 >

�؟ ��ل(( � c%� >آ� : �  ))آ��Jة ا��%

  �Cn ح�� �� I�vت� ،��G
�	 b"!�ة ر��آ��� ا L�Qصv? ،xت� Y آ: أي >!�ة I��< "!�ة؟ ی!�ل�ا ^�

�ة و ا���مi�ا :  

 )) S8ال م��Yت R �?��� F�;((  

   �< Iزرع، ح�ث� �	أ �iU Kی�E�ا �Q
��ة ?��� ت�وي اFح�دیW ا�����i أن ا����ة >�P*� روت ��

�IU، و>� ��IQ، و>� �sان��I، و>�، و >�، و ج"��I ا�bوج اFول، إY أن�U �G�L ?� ا�
�Gی�Cأ : ���

J�� Iم أن��ة وا��i�ا I��< ل�!? ،Iا��أت :x!أ�� Y زرع، ��� أن� �	vآ x� أن�.  

أح��نً� أ�Cان
� ا��Eام، وهTا ش�ء أن� أYحIz آ��rًا، أن ا�bوج Y ی��� �I ا��bاح �Z زوج�I إ Y	��bواج   


 I	TGا ا��bاح یbG آ��ن�G، یb�b��G، ی�"��U �G!�، هTا E� ،حbه� ی� ،IQ�
�bح یsذي، �Uل ا��rن�، ه� Y ی
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�G� : آ��� ،J�U �? �ً�Pًا، دا�	أ Iا��أت �]�kأن ی ��� أن� Y أ��!v�� ،xن�G، ی�ج� أزواج آY �r ی�

  .ارت�حL ی�bح

   ��� �E� ،ZU5 وا
"�	 ،Jح ����ا ،Jح Iأن ����� �Q��!�م ا���ام، �� ت"�ی^ ا�E�ة ا�CFا �Gأی


5 ا�bن� حJ؟ أي "� �� ،Jن� حb�وع، ���م، ا�*� �
واZU، ی�ج� زن� ��� أنI ���م، یJ�g ا6 >

  .ا���� �� ی*�ء

  :ا���امS و ا�	�Yjة 

   KG�k"وج+ ی b< 6ا +QU �� ث�ن�"Q� KGء، و أن��Qأن KGأن KG� 6ا �G*ء آ� ی��QنFام، ا�E�ا �
أ�Cان

�E� ء��QنFات، و اb���ن أن ا��"�bات، ?�C +Eق ��"�دات ی��ي >�5 ی� اFن��Qء ه� �� ن�ع ا��"

 5
ی���وا ا�
�س 	���"�bات، وآ+ �Cق ��"�دات ی��ي >�5 أی�ي اFو���ء، ?�� ه� ا���� 	���"

  : ا�!�\ن�؟ ت"�ی^ دJ�U ج�ًا

  ا�+ِ-یَ� َ�َم8ُ)ا َوَآ�ُ.)ا َی�+ُ�)َن "*2 َأَ�� ِإن+ َأْوِ�َ��َء ا��+9ِ َ�� َخْ)ٌف َ;َ�ْ�ِ?ْ� َوَ�� ُهْ� َیYَ�ُْ.)َن
 ]R63-62:س�رة ی�ن[  

  I� ل�U ،�ً��و OQiح�5 ی �g*�ا ��k�� ی�ج� أي ح�ج� Y :I� ل�U ؟��k*�. ی�س��ي ا : R�� �E� ،K"ن

ه� ا�Tي ی��k، إن�� أ�CانI ی��kونI، أي یTE	�ن، ا���� Y ی�ج� ح�ج� Fن ی�*� >�5 وجI ا���ء، و 

  : Y 	��ج� إ�5 أن ی��k ?� ا��Gاء، و Y أن ی�gق ا�"�دات

  ا�+ِ-یَ� َ�َم8ُ)ا َوَآ�ُ.)ا َی�+ُ�)َن "*ْوِ�َ��َء ا��+9ِ َ�� َخْ)ٌف َ;َ�ْ�ِ?ْ� َوَ�� ُهْ� َیYَ�ُْ.)َن2 َأَ�� ِإن+ َأ
 ]R63-62:س�رة ی�ن[  

هTا ا��"
5 ا�� J�U����� ،��E إذا أراد ا6 أن ی�Eم و��ً� �� ی��ي >�5 ی�p 	"� ا��gوق ��"�دات،   

IنF ،ا��ت�E�ا pTآ� هTع أن ی�
��� �"�iم، ?�ذا ذآ�ه� آT	I ا�
�س، �T�x أن� أرى أن  ا���� ��

  .ا��Eا�� ی
�jQ أY ت�وى، و أY تTEب، ?�ذا أج�ي �Cق ��"�دات >�5 ی� ��� اFن��Qء ?�G ا��Eا��ت

ا����ة ��یK ن��Q؟ Y، صّ�ی!�، ?��
�� و��ت س��ن� >��5 �� ��� أب هpT آ�ا�� ه+ 	����Eن أن   

 Kه+ ه ^GE�ه�؟ أه+ ا�E
  : أن��Qء؟ Yن

� َآْ?Wِِ?ْ� َثَ��َث ِمSٍoَ ِس�8َِ� َواْزَداُدوا ِتْ�ً�� "�  2 َوَ�ِ%Vُ)ا ِ
 ]^GE�25: س�رة ا[  

إذًا إن ج�ى �Cق ا�"�دات >�5 ی� اFن��Qء ?�G ا��"�bات، و إن ج�ى �Cق ا�"�دات >�5 ی� اFو���ء   

  .	�����Gم ا�!�\ن� ?�G ا��Eا��ت
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Tا �?� 
  :.��ن ه� آ�امS ا���� أ;�d آ�امS ی��م ا

   pT"�ه� آ�ا��، و ه	آ�ا�� ��  ،K�"�ا �G	 6ا x��Eآ�ا�� ی Kz<ض�ع أن أ���أروع �� ?� ا �E�

  : ا��Eا�� Y ت���ج إ��Uً� إ��C 5ق ��"�دات، �� �U�I ت"��5

" �	ً�dِ;َ cَ�ْ�َ;َ 9ِ+ا�� �ُnْ�  2 َوَ;�+َ	cَ َم� َ�ْ� َتُ�ْ� َتْ�َ�ُ� َوَآ�َن َ
  ]113: ا�
��ء س�رة[ 

�T��C xق ا�"�دات >�5 ی� اFن��Qء �"�bات، و >�5 ی� اFو���ء آ�ا��ت، و �Cق ا�"�دات >�5 ی�   

 Kه�
 أن ا��� ا�Tی� ی�"�ون�ن �Z ا���ح�، >Q��"�دات ا��ق �C ك�
ا����ة ض�Yت، و �U ی�Eن ه

�5 ذ�T�? ،x�x ا�*��kن ا�Tي �Uرات Y ی���GE ا�Q*�، آ��kg ا����?�ت، و اس��اق ا��"����ت، و �� إ

  ا���ض�، أو ���� �� �E� ًا، و�	أ +Q!����ا �� �� Y ت����"�	 pح� ی�����ا اT5 ه�ی��

��  .ا���ض� >� ��ی�U Jی� ا�ن��ن �� ا�

 _�`��� 9��  :ا�^��Bن ا�-ي ی	J ا����� ���	��)م�ت R ی	�� أن ی�%8' ���	���%� ��Jم م��

  vQ
 إY اYً�U ،6 واح�ًا Y ی��E ����ح� أن ی��j�ا K�"ی Y IنF ،+Q!�����	 :  

" _َ�َْ̀ � َ�� َأُ�)ُل َ�ُ�ْ� ِ;Jِ8ْي َخYَاِئُ� ا��+9ِ َوَ�� َأْ;َ�ُ� اْ�ْ�ُ 2  
  ]50: س�رة اFن"�م[ 

��Gون 	��<v�KG ا�*��U ،�Uل ت"��5  � Kو ��ت، و ه ،�Uل ش���<v	 ��
��� آ�^ س��ن� س����ن ا�< :  

 �+	�َ�� اْ�َ�َ-اِب اْ�ُ	ِ?�ِ� "2 َ�َْ̀�َ_ َم� َ�ِ%Vُ)ا ِ   َخ�+ َتَ%�+Xِ8َ ا�jِ�ْ] َأْن َ�ْ) َآ�ُ.)ا َیْ�َ�ُ	)َن اْ�
 ]vQ14: س�رة س[  

   Lأن ،�E�� ض����ا ?��*��kن ا�Tي ی�� ا���ح� 	���"����ت Y ی��E أن ی�
 vQ	�����Q!+، إY أن ��

�5 د�* J	��iU ��b ج�ًا، ?!� ی�Qg هTا ا���ح� أنI ج��R ?� د�*�U ،J ی
�!+ ا�*��kن �� ح� إ

 ا���ض�، و �� ا���ض� >� ��یJ اس����ر �Uی� هTا ا�ن��ن، �� Iا اس�Tا، هTآ ح�ث 	��


KG ی���iن ��U Zی� E�ت5، و���ی���ون أرواح ا Y Kت5، ه���ی���ون أرواح ا KGی�>�ن أن �!?

 K، ?���ه������ا Iح��ت JP�Uد �k"�? ،L���ت5، وه� ا���ا �� ن�ع اس����ر أرواح اTن��ن أن ه�ا

  .آTب 	TEب

  .أي �U ی�gق >�5 ی� ا���ح� 	"� ا�"�دات، هpT اس��G ض�Yت  
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� ا���)ب ����_ وا�%`~ وإ���ء ا�^�ك �  :����� أث� 

ص�ر ه
�ك �"�bة، وآ�ا��، و ض���، >�5 ی� �K�!��� ��s ��ه� آ�ا��، >�5 ی� ن�Q ��س+   


� إ�5 أن آ+ ش�ء ح��دي، Fن ا�ن��ن ���g، ح��C 5ق �"�bة، >�5 �!
ی� س�ح� ض���، هTا ی

����� �C\ ^ت، و ی�ج� ت"�یY�أنI ح�+ ص
�>�� : ا�"�دات ی��E أن ی�Eن آ�ا��ت، أو أن ی�Eن ض

  : ی��ص+ 	�G إ�5 اآ���ب ا���ل، ��� أن �G��Y �G�U ی��
�G إY \ح�د ا�
�س، �Uل ت"��5

  ُ�َ� ا�8+�ِس "2 َسَ�ُ�وا َأْ;
  ]116: س�رة اF>�اف[ 


� ?�أى �� ی��  G�5 ا�إ �م، و �Z ا���ح� حQ+ : أن� ح�ث
� ص�یJ أنI ذه� I"� رأى س�ح�ًا، و

�م، ح�5 ا5��C، أ��p أن ی
bل ?�K ی
bل، ?�I"Q ا���ح�، و j�ا �"i? ،J�"? ،5�<F5 ا�إ p�!�v? ،+ی��

 Kث ،pی� Kث ،pی� Kث ،Iرأس ZUح�� و �"	 �? ��ج��I، ش�ء Y ی�iق ، ج�ء و?� ص���، و ص�ر، �K ی

  : ا����K ش�[ً�، هTا �"
�U 5ل اb< 6 وج+

  2 َسَ�ُ�وا َأْ;ُ�َ� ا�8+�ِس َواْسَ�ْ�َهُ%)ُهْ� "
  ]116: س�رة اF>�اف[ 

   Jی����5 ا�وFا I��G� ح����*�ك، ?��!�ء ا�وإ ،�jQ�وا Y ی
�E أن ا���� �I أث� ?� ا�!��ب 	���

�� ا���ء و زوجI، و أن ی��ل 	�� ا���ء و IQ�U 	�د�Cل اYnم، و >K�z اFس!�م، و هTا ��رك 	

ZUوا ����ن�ة، ا�"� pر�Eه�ة، و إن�*���	.  

  :��� ا���� 

ا���� ���م kU"ً�، و �U ن� أص��ب ا���م أح�� أن ی��E ا���ء : حKE ا����: اnن إ�Cان
� ا��Eام  

��� ا�س�م 	�"��I وت"���v? ،Iی� �Uل ا�"�ام ت"�K ا���� و Y ت"�+ 	I؟ 	�"��I وت"���I، أي ی�gج �� 

Y أص+ �I، و ا���م ���x وا���م أ	� ح
��� ص�ح�ا أن ا���ح� آ�?�، وا>���وا >�5 	"� أ�Uال 

ا�
�Q، أنI �� س�� ?!� آ��، أي ت"�ون 	�� ا�نR وش����� ا��� ه� س��، و ا���� آ��، و ا���� 

��i"�.  

  Gو أی ،+��gوت ،Iت��ی I�? ،Rن�5 >�5 ا�ا6 ت"� Iح�� K�< ����!�ل أن ا�ام، ج��� ا�E�ة ا�CFا �

 ،��
�، وا��"�ویT ا������، و�U ی�Eن 	�Yس���رة 	���ك ا�CدFدوی�، واF�	 ن�Eی �Uی�، و ��C �ًأح��ن

ا������Eت، و �?��د وأر	�	 ،I	���Eت و>�Qرات �"�
� ذات �"
5 ��یI، �ی!�ع اFذى ?� ا�
��س، و 

�ت، و ا��وا	u، و ا�"��Uت، ی�ا�� ?�I ��دة ا��� أش�ار ا�نR، ��� ی� +i� �� I�? KG	Tل i�ا
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ا���gع �� ا�نR، و ص�ف ا�"�Qدة ���� 	�ل اb< 6 وج+، �T�x اnی� ا����"� ا���ن"� ا��اض�� 

Rن�وا ��  : ا��iر�C ا���"�!� 	��"��U 	�� ا�

(َ.ُ cَ�ِ-َُ%)َن "2 َوَآ�َآ�ُ.)ا َیْ�ِ �	َ�ِ �nً�ْ�َ �َ�	ِ�ِ�+dا� ~َ�ْ�َ �I�  
  ]129: س�رة اFن"�م[ 


�ن �� |��� ا�نR، أ�� ا�ن��ن ا����!�K ا��kه� ا����s ا���i+ ?ـ  Eی�� ��  : ?���z ا�

  2 ِإن+ ِ;َ%�ِدي cَ�َ qَ�ْ�َ َ;َ�ْ�ِ?ْ� ُس�Bَ�ٌْن "
 ]��  ]42: س�رة ا��

  ،��iح �iح �? ��s��س�"�ذة  اYح ?��ك، ا�وح�ز ح�یb، و ا�Tي ��P�� I^ �� ا�*��kن �"I س

  . 	�b< 6 وج+

  :أ.)اع ا���� 

ه
�ك س�� ا�TEا	�� ا�Tی� آ�ن�ا ی"�Qون ا��Eاآ ا����رة، وی"�!�ون : أی�G ا�CFة ا��Eام، أن�اع ا����  

 Yأ ،K��
���ن (ت���"�ن إY آ��� أنI ت�Qل ا�"��K، و أن�G تvت� 	����g و ا�*�، و هTا ه� ا��
؟ )�

�K ه� ا�Tي ی"�!� أن ا��Eاآ ا����رة ه� ت�ی� ا�"��K، و تvت� 	����g و ا�*�، إذًا ت"�Q �� دون ا6، 
ا��


�����، �I ش�U ��igی� ج�ًا، ?�ذا j��ا Kی�
��، �I��ki ا���یW ا����	 I� �U�< Y ن� س���
ی�ج� >

��ض�ع ورد ?� >�K ا�
� R	i�� +E*+، هTا س��p ا�"���ء ح�ق ?� إن��ن ن��I، و أI"�C، هTا ا�

 5
Qي یT�ا ����أ�� ا ،�
� �U�I 	�رس< Y �ًا أی�T!�ی�، ه�س ا��
ا������ن س�� أص��ب اFوه�م و ا�

>�5 اYس�"�ن� 	�Fرواح اFرض��، و هK ا���، ه� ا��"
� 	TGا ا��رس، ا���� أن ی��"�� ا���ح� 

	u ?�ضً� 	I�E �� ا��ا���k� +C، و ر	�Gk 	"���، و أ���GE، ثK ت�آ�G، 	*����� ا���، إذا ش�g ر

� �U�I أی�ً� 	���رس، هpT ی���ن��C �G ی�، و ش"�ذة، و أ	�اب س���، < Y اT؟ هLQأی� ذه ،L��C�?


� �� ا��رس ��C ا���، و أ	�اب س���، �
إن��ن >
��G� pرة ?��U �!P ی��iف هpT ا���i?�ت، ?
�� Y ی"


� و ا���

�����، آ�� أنY I ی"j��ا Kی�

� ��ض�ع ا�!�ة ا�
����، و ا���
�Gرات ا���P!� ج�ًا، آ�� أنY I ی"

 �U�
� �� ��ض�ع ا���� ا�"�
���ن ا�Tی� ی"���ون >�5 ا��Eاآ ?� ا��
 sQ	�����Q!+، و ��E ی"
ا��

  .	�� إن��ن س�ح� و 	�� ش��kن �� ا���، هTا ا��رس

، ج�ؤوا 	vن�	� �����k، و س��ة ?�>�ن آ�^ س�  �E�س؟ ی�ج� ت��ص�+ وردت ?� ا�
�وا أ>�� ا�

 JQPb��? ،�Cس� Okق س�? ��	�"r�ا pTوض"�ا ه Kث ،JQPb�ا �G�? ، و وض"�ا��	ث"� +Eن�ه� >�5 ش��

  : ت��د 	����ارة ?�ض�kب؛ >
��� اض�kب اض�kب �"I ا��Q"rن، ?!�ل ت"��5

  َأ.+َ?� َتْ�َ�F " 2 ُیَ��+ُ� ِإ9ِ�ْ�َ ِمْ� ِسْ�ِ�ِهْ�
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 ]I� 66: س�رة[  

��Y\ ،�Qت د�U!�، أو أن ن���gم أدوی� �"�
� ��G تvث�� �"��، تvث�� ت�gی�ي، تvث��   < Yً��<أ �Gن��� pTه

�، اnن ی�ج� ��gرات، ا�Tي ی�
�ول ا���gرات ی�ى ن��I ?�ق ا�Q*�، یi"� ?� ا����ء، ًr� إن"�ش�

��gر، أو ی�ج� �� ن*���ت ا����ة ا�ی!�ع 	�� ا�
�س، أن�U Iأ ی! Z	vوه�م آ��Qة ج�ًا �� ?"+ ا�

 �Qا أح� أآTG? س�

�� ت��� ا�"��Uت 	�� ا���? ،x� ��Eی ،x	 �	ود ی�����نً� >�وك ا���ن أن ?
���	

  .أه�اف ا����ة و ا��*"�ذی�

ا�����، وا��ه�ء، و 	�� إذًا ه
�ك ?�ق 	�� ا���� ا�Tي ه� 	�"
5 ا����یI، و ا����g+ ن���� ���g ا���، و   

����، وا����ة، وا��*"�ذی�، >� 
�� ه� س�� 	�Yت�iل 	��دة ا��� ا�Tی� ی���iن 	���GEن، وا��

  .��یJ ت"�ویT ��� ش�>��، وهTا ا�Tي ی��E أن ی�Eن ��ض�ع هTا ا��رس إن ش�ء ا6

  :ا���� آ�W ��8 ا����ن ا���ی� 

  Kی�E�!�\ن ا�ا :  

̂+�Pِ��ََ� َآWَُ�وا ُیَ��Iُ	)َن ا�8+�َس 2 َوات+َ%ُ�)ا َم� َتْ�ُ� ̂+F�َ;َ �ُ�Pِ��َ ُمcِ�ْ ُسَ�ْ�َ	�َن َوَم� َآWََ� ُسَ�ْ�َ	�ُن َوَ�ِ��+ ا� ) ا�

�َ�� َ	� َ.ْ�ا��Iْ�َ� َوَم� ُأْ.Yَِل َ;F�َ اْ�َ	َ�َ�ْ�ِ� ِ�َ%�ِ�َ� َه�ُروَت َوَم�ُروَت َوَم� ُیَ��Iَ	�ِن ِمْ� َأF+��َ Jٍ�َ َیُ�)َ�� ِإ.+َ Sٌ8َ�ْ�ِ �ُ

Jٍ�َیَ� ِ�9ِ ِمْ� َأIر�nَ�ِ �ْْ�ِء َوَزْو9ِ�ِ َوَم� ُه	َن ِ�9ِ َ�ْ�َ� اْ�َ(�ُI�Wََم� ُی �	َن ِم8ُْ?َ(	ُ+��َ�َ�َ�َ �ْWُ�ْْذِن ا��+9ِ  َتpِ�ِ �+ِإ�

Lَُ�َ�اAِْ� ا	ا َ�َ(	ُ�ِ;َ Jْ�َ�ََو �ْ?ُ�ُWَ8ُْهْ� َوَ�� َی[�nُ)َن َم� َی	+ُ��َ�ْوا  َوَیَ�َAَ َم� qَoْ%ِ�َِخَ�ِة ِمْ� َخَ��ٍق َوyَ�ْا ��َم� 9ُ�َ ِ

  ِ�9ِ َأْ.Wَُ�ُ?ْ� َ�ْ) َآ�ُ.)ا َیْ�َ�ُ	)َن "
  ]102: س�رة ا�Q!�ة[ 

س��ن� س����ن �� ?"+ ا����، و �� آ�� س����ن، أصOQ ا���� آ��ًا، و ��E ا�*����� آ��وا، هTا أول   

  .حKE؛ ا���� آ��

  :q.T �?� اس�	��ع ا�n�� �j)ع ا

  : اnن  

" qِ.ْpِ�ْْ�ُتْ� ِمَ� اVَ�ْ�َاْس Jِ�َ I�jِ�ْا �ََ̂ ُُ̂�ُهْ� َ�ِ	�ً�� َی� َمْ�   2 َوَیْ)َم َیْ�
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

  : أي أض���K أن�سً� آ��rی�  
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ََ̂� اJِ�َ I�jِ�ْ اْسVَ�ْ�َْ�ُتْ� ِمَ� اqِ.ْpِ�ْ َوَ�� ُُ̂�ُهْ� َ�ِ	�ً�� َی� َمْ� َل َأْوِ�َ��ُؤُهْ� ِمَ� اqِ.ْpِ�ْ َر�+�8َ اْسَ�ْ	َ�َ: 2 َوَیْ)َم َیْ�

�8َْ̀ َأ�8َ�َ�َ ا�+ِ-ي َأ�+Xَ�ْ �8َ�َ َ��َل ا�8+�ُر َمVَْ)اُآْ� َخ�Jِ�ِیَ� ِ��َ?� ِإ�+� َم� �Aََء  ا��+9ُ ِإن+ َر�+ْ�َ �ٌ��ِ�َ cَ��8َnُ ِ�َ%ْ�ٍ~ َوَ�َ�

" �ٌ��ِ;َ  
  ]128: س�رة اFن"�م[ 

روس س�	!� >� ��ض�ع اYس����ع 	�� ا��� و ا�نR، ا�نR ی����"�ن 	vن یTCvوا و ت��ثL ?� د  

	"� ا��"����ت ی��Qه�ن 	�G، أو تvت� >�5 أی�ی KG	�C �"ق ا�"�دات، و ا��� ی����"�ن 	��gع 


KG آ��rًا� Kأي أض��� ،Rن�ا �� Kت�rEاس� ،KG� Rن�ا.  

  Rس�رة ی�ن �? :  

� اْ�ُ	ِWْ�Jِیَ�"2 َ�َ�	+� َأْ�َ�ْ)ا َ��َل ُمَ	َ;َ �ُ�ِKْ9ُ�ُ ِإن+ ا��+9َ َ�� ُیBِ%ْ�ُِإن+ ا��+9َ َس �ُ�ْI�9ِ ا��ِ �ْ�ُoْ�ِ َم� Fَس(  
 ]R81: س�رة ی�ن[  

��ح   
�O ا�
�O ا����� ?� إ?��دp، ی*�ش، ی"�+ ش�[ً�، أ�� أن ی
أي �����+ و أ�^ أ�^ �����+ أن ی

I� ا �����+، ?� س�رةTG? ب��k��ا :  

  .+َ	� َص8َُ�)ا َآJُ�ْ َس�ِ�ٍ� َوَ�� ُیWِْ�ُ� ا��+�ِ�ُ� َ�ْ�ُ� َأَتF "2 ِإ
 ]I� 69: س�رة[  

  O�
  . Y ی��O، وY ی

  2 َ��َل ُم)َسF َأَتُ�)ُ�)َن ِ�ْ�َ�I َ�	+� َ��َءُآْ� َأِسْ�ٌ� َهَ-ا َوَ�� ُیWِْ�ُ� ا��+�ِ�ُ�وَن "
 ]R77: س�رة ی�ن[  

  :إ.��ن أ��ك أث�� آ�ذب اT.��ن ا�-ي ی���م� م: ا����ة 

  : \�C د��+ �U\ن�: أی�G ا�CFة ا��Eام  

�ُ�Pِ��َ+̂   َتY8َ+ُل َ;F�َ ُآ�I َأ�+�ٍك َأِث�ٍ� "*2 َهْ� ُأَ.%F�َ;َ �ْ�ُoُI َمْ� َتY8َ+ُل ا�
  ] 222-221: س�رة ا�*"�اء[ 

  : آTاب �
��ف  

�ُ�Pِ��َ+̂   ُیْ�ُ�)َن ا��+ْ	َ: َوَأْآVَُ�ُهْ� َآ�ِذُ�)َن "*Y8َ+ُل َ;F�َ ُآ�I َأ�+�ٍك َأِث�ٍ� َت* 2 َهْ� ُأَ.%F�َ;َ �ْ�ُoُI َمْ� َتY8َ+ُل ا�
  ] 223-221: س�رة ا�*"�اء[ 

   Kأ?�ك أث� ،��ص�� ج��"� ��ن"�، ?��Tي ی�"��+ �Z ا����ة، أو ا���ح� ا�Tی� ی�"��+ �Z ش����� ا�

  . آ�ذب
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  :ا���� أ�J أآ%� ا��%�ئ� وه) .)ع م� ا�^�ك 

  nا ��Qِ�

Iُ َ>ْ� ا�ْ<َ Iُ���ُهَ�ْیَ�َة َرِضَ� ا �	َأِ �ْ<َ ��Gص��� �? K��� ري و�gQ�م ا���ج ا�Cأ ،�
ن 	���

  : َص��5 ا���Iِ�ْ�َ<َ Iُ َوَس���Uَ Kََل

Îْ�ُك ِ����+: َی� َرُس)َل ا��+9ِ، َوَم� ُه�+؟َ��َل: ا8ِ�َ�ُْ%)ا ا��+ْ%َ: اْ�ُ	)ِ�َ��ِت، َ��ُ�)ا((  9ِ، َوا��Iْ�ُ�، َوَ�ْ�ُ� ا�qِWْ+8 ا�

� َیْ)َم ا�Y+ْ�ِ<، َوَ�I�(َ+َم�ِل اْ�َ�ِ��ِ�، َوا�� �ْ-ُف اْ�ُ	�8َKَ�ِْت ا�+ِ�� َ��+َم ا��+9ُ ِإ�+� ِ��ْ�َ�I، َوَأْآُ� ا��Iَ��، َوَأْآُ

�َ��ِتِ�َ̀   ))اْ�ُ	vِْم�8َِت اْ�
  ]���I��< J >� أ	� ه�ی�ة[

Q� ،�P�QE"ً� ا���ح� آ�� ی�ى 	"� ا�"���ء ه� ن�ع �� ا�*�ك، �T�x ی
�jQ أن ا���� أح� أآ�Q ا�  

U�"أن ی +QU ی����ب .  

  : ���Uَ Kََلَ>ْ� َصِ���َ� َ>ْ� َ	ْ"ِ� َأْزَواِج ا�
���Qِ َص��5 ا���Iِ�ْ�َ<َ Iُ َوَس��Kَ َ>ْ� ا�
���Qِ َص��5 ا���Iِ�ْ�َ<َ Iُ َوَس: اnن  

 ));َ Fَ� َیْ)ًم� َمْ� َأَت��9ُ�َ َصَ��ٌة َأْرَ�ِ ��JKَ+9ُ�َ ِ�َ	� َیُ�)ُل َ�ْ� ُیْ�َ%َْ ��  ))�+اً
  ]���K َ>ْ� َصِ���َ� [ 

  IUو ص� I�v�? �ً
  .ص�ة أر	"�� ی��ً� Y ت!Q+ إذا ج�ء آ�ه

   :وَ>ْ� َأِ	� ُهَ�ْیَ�َة َواْ�َ�َ�ِ� َ>ْ� ا�
���Qِ َص��5 ا���Iِ�ْ�َ<َ Iُ َوَس���Uَ Kََل  

�JKَ+9ُ�َ ِ�َ	� َیُ�)ُل َ�Jْ�َ َآWََ� ِ�َ	� ُأْ.Yَِل َ;F�َ ُمَ�	+Jٍ َص�+F ا��+9ُ َ;َ�((َ ��  ))9ِ�ْ َوَس�+َ�َمْ� َأَتF َآ�ِه�8ً َأْو َ;�+اً
  ]ا����Tي َ>ْ� َأِ	� ُهَ�ْیَ�َة َواْ�َ�َ�ِ� [ 

�ة وا���م ی!�ل  i�ا I��< �Q
  : و ا�

 ))��ّBأو ت ��ّBم�8 م� ت q�� 9� أو ُس�� ���9 أو ت� �I?�ُ9 أو ت�?� أو ُت�((  
  ]ا��
Tري ورواp ا��Qkان� 	�س
�د ح�� >� ا	� >�Qس ��?�>ً� [

 S�(و أ� S�oأس:  

  س ـ ه+ ی��E ����ح� ا��
 sQ	�vQg� ����< JP�!ة و ��� �E*�?� >� ��یJ ا���؟  

   JP�!��ا Lو إذا آ�ن ،�Eی� ����"�!� 	����ض� أو ا���ض� ج ـ إذا آ�نL ا��!�JP �� ا�i�Cص ا�

  .���E، ا�*�ط أن ت�Eن �� ا�i�Cص ا��� و ت�"�J 	����ض� أو ا���ض�

  س ـ ه+ ه
�ك >��U 	�� ا�Q*� و ا��� ا����K؟  



 74   ا��� وا���� ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	���آ��ب 

 


� ا����Y K ی�"+ هTا، و ا�ن��ن ��R 	��ج�   �ج ـ F ،Yن ا�"��U أس�س�G ا�ض�ل و ا�?��د، و ا�

�U�	�� ا�نR و ا��� ه� >��U ����� و \ث��، وا�"��U ح�iًا �Z  إ�5 ا��� أ	�ًا، �T�x أی� >

��  .ش����� ا�

  س ـ س�اء أص�LU أن ا�
�Q س�� أو �K ت�iق آ�ه�� س��ن؟  

   Jأ�� Iص�ص إ�� أن���دة ��� �Qی���، ت���ً� آ��آ K� I، أو أن����ا I�? ث�sی K� س�� و Iج ـ إ�� أن

? ،J�kی K� ث�، أوvت� K�? ص�ص��ا �G��< س��، و ی�ج� \ی�ت Iح�د أن\ Wح�ی �ً"Q� ح�، ی�ج� Lنv

  .و �� أنL �� ا�����ی�: آ��rة

?"�5 آ+¢ ا�!��� 	����gر، أي س�اء أص�LU أنI س�� ـ ا���� �K یsث� ?�I إ��Uً� ـ أو �K ت�iق   

 Jأ�� �U Iص�ص، س��ن أن���س��رة ���دة  +r� Oص�+، و أوض����ا �? +Cدون أن ن� bPه�� ج��آ

��G ا��ص�ص ?�K ت�vث� أو �K ی ،J�k� �E	E*+ >�م ح�
�� ی��� ا6 ش�[ً� Y ی"
� أنY I ت��ي >�


� ا��i^ و ا�QCFر ا��"����ت�� "��kی����+ أن ت Iأن �

I، ح�
�� ی��� ا�U 6\نY I ی"� +�
���و�� ��

ی� ر	� أن� ض��L : ؟ ی!�لأن ه
�ك ?��Uنً� یs�^ ?� أ��ی�E، و أن �� \ی�تI ی� ���� أأنL أض���Q< Lدي

KGض���v?.  

  5
�O، هTا ا��"

Y �G تE� p���j�� ��ي ���و��  .��R �� ��ازم ح�� ا6 ��!�\ن أY ت

  س ـ ا����K ا�Tي ی�اوي إن��نً� �� �Rّ ا��� �I ه+ ه� آTاب أم ص�دق؟  

	�G ا�!�\ن، وأ�� 	�G ا�
�Q، ج ـ إذا دّ�I >�5 ا6 و �Uأ �I ا�!�\ن ص�دق، أي إذا اتZQ اFس��� ا��� أ��   

 p�"س ،�ً����C �ًوزن I�k"ی I!�ن��، وزن	رو?ً� �C أس�دًا، و �ًEًا، أ�� اح�� دی�	ش�ء أ I��< ی�ج� Y


 5��G إ��Uً�، و ی� +C� �G�? �?�j	�gر و د�Cن، و Y ی�ج� 	�G إض�ءة "� Y آ���ت I�k"و ی ،Zت���

I� ل�U ب، أ�� إذاTآ Iا آ�TG? ،ًا�	أ :Uا �� �rح�ض�، أآ �أ ا�!�\ن، ات +i	�b< 6 وج+، ادع ا6 	!�

ذآ� اb< 6 وج+، ا�Uأ ا�Q!�ة، ا�Uأ \ل >��ان، ا�Uأ ا��"�ذت��، ا�Uأ \ی� ا��Eس�، آ� �Z ا6، هTا 

  .ش�ء Y ی�ج� 	I ش�ء


 رب ا����	��  J	وا��  
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 ���� ��ا?"� ا���� 	���kیJ ا�*�>�) : 7- 7(ا��رس  - ا��� وا����  - ا�"!��ة ا�س

  01-08- 2004: ������ ا��آ��ر ���� رات ا�
�	��� 	��ری.

   ��� ا
 ا���	� ا����� 

 9�����S ا���� ومJا��	� J��(ا�   :ا��Bی ا�^�;� ه) ا��Bی


�G >� ا��"��+ �Z ا����ة وا��*"�ذی� وا���أی�G ا�CFة ا��Eام، �Z ا��رس ا���	Z �� دروس ا  �.  

   �Pb5 ��ض�ع ج�إ +!�
أی�G ا�CFة ا��Eام، آ�ن ��ض�ع ا��رس ا���	J ا���یW >� ا����ة، وا���م ن

�� ا�*�>��: �� هTا ا���ض�ع ا���QE، أY و ه���"���	 Yإ Oiت Y ����أن ��ا?"� ا.  

أس�س�G ا��ج+، وا�*"�ذة، وا�TEب، وا��gا?�، ��E  ه
�ك أ�^ أس��ب وأس��ب، وأ�^ ��ی!� و ��ی!�،  

�� س� : �? x���E?�� ا���� و��ا?"� ا���� ��ی!ً� وح��ًا ه� ا��kیJ ا�*�>�، ی!�ل أح� آ�Qر ا�"���ء

 �iن �? I�6 و رس� Z�k� ه� +	 ،KG��zی K� Iن�? I�ورس� I	 6ي أ�� اT�"�ل ا�ا x��� KGاوت�< Z?د

�G���م، و إ>�ن� ا��z��وبا�E��ا �< R��
  .ف، و ا��

�v إ��< 5�K ر	�ن� ی"�ف ا6،   � ،��أي إذا ��v إن��ن وZU ا���� >��I، أو إن��ن أص�	Rّ� I �� ا�

ی"�ف ت��ص�+ �
G; ا6، ی"�ف ا��س�P+ ا�*�>��، و �JQ هTا ا�"��K ا��س�P+ ا�*�>�� ?� ��ا?"� 

  .��ر، أو ��Tي أص�	R� I �� ا���ا���� ?� ش�ء >��I، 	+ إن�U Iم ���C آ��Qة �TGا ا���

   �? �Gة أن أّي ج��CF5 وا�وFى ا�QE�!�!� ا��ا ،J��g��	 ش�ك I�? R�� ة�CFا �G*�>� أی�ا Jی�k�ا

  : اFرض Y ت��Z�k أن ت�� x	vذى إY إذا أراد ا6

  2 َوَم� ُهْ� ِ��nَرIیَ� ِ�9ِ ِمْ� َأJٍ�َ ِإ�+� ِ�pِْذِن ا��+9ِ "
  ] 102: س�رة ا�Q!�ة[ 

  pا6 وح� Z� ���x�U ?� ��ض�ع ا���� و��ض�ع �R ا�"?.  

 L��K��� 9 أو��W`� إم� �jم� ا� =q	� ن��.T_ ا���ی �  :ا
 ;Y و�

   ،�ًU�ا���م ج�ءت
� رس��� 	���Qی� ا����Eون� �� رج+ ی�vل أن زوج� I��G ت�i?�ت ��� �"!��� إ�


�G س�	!ً�، ?TCvه� �?��v� و��� ،���Q!� ل����U Kه�rأآ ،�rء آ�Q5 أ��إ � : �G���"R� �G �� ا���، آ

��I��< �G ��� �"!�ل، ?��Q�Fء Gل، ت�!"� ��� I
< �G<�
��� �"!�ل، ت�i?�ت�G ��� �"!���، ا��
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ا�*�ء ا�Tي Y : ا�
����ن أج�"�ا >�5 أن ��ً� �� ا��� أص�	JQ� ،�G 	"� ا��"����ت ا�*�>��، ی!�ل

  .نI��< L �� ر�U، و�� �k^، و�� >!�ن��، و�� ت�ازنی�iق أن�G >�دت إ�5 �� آ�

 إن��نً�   U�"ی �j��	 ��E�� +وج b< 6"�ل  - أح��نً� ا�وه� ا-  ،p��i!�� أو ،I���j� إ�� ،��	�R �� ا�

 ،��أو Yن��jس ��i"� �? I�K ی"� K	�G أح�، أو �� ش�آ+ ذ�x، هTا ا��R �� ا�*��kن، أو ا��R �� ا�

��، أو تvث�� ا���� >�5 هTا ا�ن��ن Y ی�?Z إ Y	���kیJ ا�*�>�وا�*����� آ��ة ا�.  

 �jا� F�; 9� �K�8م� ُی �d;م� أ �  :�یS ا���س

  : ا��kیJ ا�*�>� اFول وا��CF اYس�"�ذة 	�b< 6 وج+  

̂+�Bَ�ِْن َ.Yٌْغ َ��ْسَ�ِ�ْ- ِ����+9ِ "   2 َوِإم+� َیcَ+8sَYَ8ْ ِمَ� ا�
  ]200: س�رة اF>�اف[ 

̂+�Bَ�ِْن َتَ-آ+ُ�وا " 2   ِإن+ ا�+ِ-یَ� ات+َ�ْ)ا ِإَذا َم�+ُ?ْ� �Pَِئٌ< ِمَ� ا�
  ]201: س�رة اF>�اف[ 

?�R ا�*��kن یTآ� 	�R� ،6 ا��� ی��"�T 	�6، اYس�"�ذة 	�6 وذآ� ا6 ا��sدى واح�، إY أن   

�ة، وا��>�ء، هTا آ�I ی!�ي ا�ی��ن، ا����ص�+ ه
� ن��"�T 	�6 	!�اءة ا��"�ذت��، و\ی� ا��Eس�، واi�


 ا�Tن�ب و ا�"��iن�  .وی

و �� أ>Kz �� ی
� �i	I >�5 ا��� \ی� ا��Eس�، و�Z هTا ?!� ج�ب ا����	�ن : ی!�ل 	"� ا�"���ء

 Z?د �? �ً��z< ث��ًاvت �G� ج�وا�? ��ا�Tی� Y ی��iن �Uاءة \ی� ا��Eس� >�5 �� أص�	R� I �� ا�

  .ن��ن، و ?� د?Z ا��� >� ن�R ا���iوع ا�*����� >� ن�R ا�

cذ� Jآvم: أن ا����ن ا���ی� ی ��	��	ا� �d�م J8; Rً(%م� q�� ن�B�^م ا�(?Wم :  

أی�G ا�CFة ا��Eام، إذا �Uأت \ی� ا��Eس� >�5 هYsء ا�Tی� ��KG ا�*��kن، أو ���KG ا���، أو ��   

�نً� ه
�ك ش��kن �� ا�نR، إن��ن �U ی�Eن وZU ا���� >��KG، أو ت�!�ا أذى �� أ>�ان ا�*�����، أح�

 J*�����، أح��نً� ی���ا Z� وه� ،xQی�U ن�Eی �U5، و
E��ن ج�رك ?� ا�Eی �U"�+، و�ا �? xز���

>��x، ی�j�Q أن ی
�� x	vذى دون أن ی
��I ش�ء، هTا أی�ً� �Rّ �� ش����� ا�نR، إذا �Uأت >�5 


KG ا�< L"?ق د�i	 س��E�ء ج��"ً� \ی� اYsهKE� �G��Uاح� أ�i	 ،�����* : ن ��� وارد�k�*�م ا�G��

 ZUی� ،xوج�b	 x�jQی ،x� ��Eق ی��g� ی�ج� Iم أن�G�� ،�������ا Kz"� �

� �"Kz ا�
�س، أو ><
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 x�"�، ی�?"x إ�5 ا��kQ، ی�j�5 ا�إ x"?*�، ی��5 ا�إ x"?ء، ی���jQ�"�اوة وا�ا x�Cأ ��	و x
�	

�ً�، ه� ش��kنPث�رًا ه� :  

  Jُ;َ �ْ�ُ�َ 9ُو� ُمِ%�ٌ� "2 ِإ.+
  ]168: س�رة ا�Q!�ة[ 


� >�5 ص�رة إن��ن ی��ق ���ی�� ارت�GQE أ�Uل  �< L"Uة، آ��� و�CFا �Gا �� >�+ : و ا6 أیTه

ا�*��kن، د?"I إ�5 س��U، وا����U ت���L إ��U 5+، و ا�!�+ ان� 5G	I إ�5 حQ+ ا��*
!�، هTا �� >�+ 

  .ا�*��kن

�ق ا��"��� �� >�+ ا�*��kن، ت�Eد ت�Eن ان��Gرات ا�*�آ�ت �� >�+ ت�Eد ت�Eن �"Kz ح�k�ت اY


L ی�ی� أن ی �� TCv�� R�I، و ی���gم �UتI >�5 ش�یIE اKk���? ،�Cn ا�*�آ�، "�� xن، ش�ی�k�*�ا

، ���U ا�*��kن �Z آ+ �E�ج�دة ?� ا�� ���U ن�k�*�ا ���U �zت �? ،��Qآ Zن� �G
و�U ی�ج5 �

: + ���z، و آ+ 	�L، �� أن إن��نً� دC+ إ�5 ا�L�Q، و �K ی��K ی!�ل ا�*��kن ��CانIإن��ن، ?� آ

أدرآ�K ا�"*�ء، ?�ذا دC+، و �K ی��K، و ج�R، و �K : أدرآ�K ا��L�Q، �� ج�R إ�5 ا�k"�م ?�K ی��K ی!�ل

  .أدرآ�K ا��L�Q وا�"*�ء: ی��U �Kل

   ،�!�
و آ���� ت��ك ا�bوج ی
�!� زوج�I، وا���س
�، وت�اشJ ت�� 	��ً� ?�I ن�E، آ���� ت��آL ا�bوج� ت

ا��KG أ��م اFوYد، وا�*�
�ء وا���jQء، Fن ا�*��kن ?� ا�L�Q، هTا 	�L آ��!Y ،�Q یY ،I�? 5�i ی!�أ 

L�Uو ،L�Q�ا L�Cإذا د ،I�? 6ا ��jی�� Y ،I�? 6ا ��ا���م >��KE و : ا�!�\ن ?�Y ،I ی�OQ اY ،I�? 6 ی�

  .� ا6 و�5 ا�*��kن، أن� ���k أن أت K�E	�iاح�رح�


� �"Kz ا�������، �Z أن ا�!�\ن ا��EیK یsآ� ذ�x: أ>�� وأ�Uل  < Yً�Q!� R�� ن�k�*�م ا�G�� :  

̂+�Bَ�َْن َآ�َن pِ�ْ�ِْ.َ��ِن َ;Jُوaا ُم�8ً�%ِ "   2 ِإن+ ا�
  ]53: س�رة ا�س�اء[ 

  : ا�^��Bن م�vول ;� إ���د ا��S�O ��� ا��8س

   ،�G�Cأ L�	 5�إ �Uً� �"�!ً� أY تTه� Iي أّن أّي زوج ح�^ >�5 زوج����ل �� یC �� �� Oی��

Y ی��� �pTG ا�bوج� إY أن تTه إ� 5	�L ! ?�ذا ذهLQ إ� 5	�L أ�� �G? �G�C�J، س��Qنx ی� رب

دث، ی��� أ�G�C، و ت��� 	bوج�G، و ت��� 	��� ا�"�Z� �U زوج�G، �[�ت ا���ادث، \Yف ا���ا

I
  .ح��I ا�bوج >�5 زوج�I، هpT ا�bوج� Fن ا�*��kن �"Y �G ی��� ��G ش�ء إY أن ت��E ی��

   �G
	Y RE"�ا �k"ت ت���iC وج�b�وج واb�ا ��	ذا وج� �? ،pدYوF بFا �GGی�ج ���iأح��نً� ن
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�ة ?�!�ل ا�bوج�i�5 ا�إ pدYإن د>� أو ،RE"�ا �k"�? Oi
�Q"�� Kن، إن د>�هK د>G: وا	
��G، اFب ی

إ�5 ا�Tه�ب �"I إ�5 ا����� ت�?� ا�bوج�، ش��kن، أح��نً� ا�bوج ش��kن، وأح��نً� ا�bوج� ش��kن، 

x� وج��، : ی!�لb�ا ��	 �U���GU س�[�، Fن �"�G ش��kن، ا�*��kن ی"�ف 	���uQ آ�^ ی��� ا�"Cأ

���ت �Uس��، ��ح�zت �Uس��، ت�KG ی"�ف ا�*��kن آ�^ ی��� ا�"��U 	�� ا�*�ی��E، 	�� ا���ری�، آ

أح��نً�، ت�� ا��ج+ ���kً�، ا	����� ،I�? 5�< I��k^ ا��"*�، إذا دC+ ا�L�Q ان!� إ�5 وح�، �� ا�Tي 

 +�< I� �ًأن زوج �� ،xوج�b� ؟��� x�����	ك؟ ا��� KG� �� ،دكYء أوYsه ،xزوج� pT؟ ه+iح


Z� I ا���� ^k�ی�ج� أ Y ،و|���، وی�ج� ��|��ت +E	 ،أدب +E	 ،دة�� +E	 ،اح��ام +E	 ،ت��|

 x"
ت�اضZ، ی
�!� أج�+ ا����Eت، �Z زوج�I ی
�!� أص" ا����Eت، أ5�U ا����Eت، أح��نً� ا�*��kن ی�

 x�k"ا6 ی ،KE��< م�أن ت* ،�E	�L نQ� ،^�z. ج��، أوYد ��ت�Qن، ان�5G اFآ+ ?!u، و ��R ا��


� 	x، ت�� آ��� آ���giا�"�?��، جbاك ا��C 6ًا، ا6 أآ��.  

   Kت ������ ج����	أن  �	��E� وى�E*	ت^ و�G��	 �
وا6 ی� أ�Cان، أن� ��v�K ج�ًا ح�� أس�Z �� أ�Cان

Y ی�kق، هTا �Uر؟ هTا vkC و ���U Rرًا، أY ت��Z�k أن ت�Eن زوجً� را�Uً�؟ زوجً� �TG	ً�؟ زوجً� ��kً��؟ 

رح��ً�؟ أY ت���k"� أی��G ا�bوج� أن ت�Eن� وا>��؟ آ� ا���ل  زوجً� ������ً�؟ زوجً� >�kً?�؟ زوجً�

� ت�Y ،sE ت"Tر 	 �Gان��، ه� ��ت�ح�، ت�ی� آ+ ح�ج�ت�U ط، و�jوض ،ص" ج�ًا، >!�Qت، و ���>

زوج�G، ض�Gkj ا�*�ی� أح��نً� ی�gجI �� اتbانI، ی�ج� 	���
bل ش��kن، إ�� �Z ا�bوج، أو �Z ا�bوج�، 

�ً"� ��G"� أو.  

	��ت ا������� ج��Y K ی�kق، Y ی�ج� ود، Y ی�ج� ��Y ،�Q ی�ج� اح��ام �~ب، Y ی�ج� اح��ام   

  .�~م، Y ی�ج� اه���م 	�FوYد

  :أآ%� هJف ��^��Bن ا���Wی ��� ا��8س 


� �"Kz ا�*�����، أح��نً� ت�� إن��نً� ی
�?Z إ�5 اFذى دون   < �	�Qم ض�G�� ن�k�*�م ا�G�� ،ة ث�ن����

+U x�T� ،�k��	 ���� Q�	 ،آ��� Q�	 ة��Qآ P�i� Z!ش�[ً�، أح��نً� ت O	6 �� : أن ی��	أ>�ذ 

+!? x��	 �� Lج�C إذا ،x��	 L�Cإذا د Kج���ن ا�k�*�أن َأض+ أو ُأض+، أو أن : ا x	 إن� أ>�ذ KG��ا

 أن ت"�K أن  َأذل أو ُأذل، أو أن أ|�K أو أن ُأ|�K، ی�ج� د>�ء ���Cل ا�L�Q، ود>�ء ���gوج�
I، ی�

  .أآ�Q ه�ف ��*��kن ا����یJ 	�� ا�bوج�� و	�� ا�CFی�، و 	�� ا�*�ی��E، و 	�� ا���ری�

ح�
�� ی�Eن ا�����TG? �ًUb�� Zا �� أه�اف ا�*��kن، وا�����"�ت اnن أی�G ا�CFة ���Ub وا6، \ی�   

�ص، إذا آ�نL �!�وءة 	!� ح�ض�، ?�Cق وإ�i	 أت�U س� إذا�E�اp�	د ��ن ی��k�*�ن ا.  
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Y ی�ج� إن��ن �"�iم، أح� ا�"���ء ی�ى أن هTا ا���iوع �� أج+ أن ی�gج �
I ! س��Qنx ی� رب  


� ی
�jQ أن ی��ب ض�	ً� ��Qحً� آ��rًا، �Uل�
�، ?���ءل >���U ،�C\ Kل: ا���� ،I� R�� ب���ا اTه :

U I��!ت ،�
وأن� أ>���x، ا6 ذآ� : وت!�ل! �ً� ح�5 ت�����I ا����+؟ �K ی�د هTا Y ?� ا�!�\ن وY ?� ا��

ا��واء، ?�ت"� 	�6، و�K یTآ� ا���ب، وأن� أس�Z هTا آ��rًا، آ+ إن��ن یTه إ�5 �� ُی�z أنI ی�iف 

هTا �� R�I أص+ : >
I ا���، ی��	I ض�	ً� ��Qحً�، و �U ی�Eن ا���ب ?�ق ���U اح�����U ،Iل

�ًU�  .إ�

  :�ن �?� �	� أص��9 مq م� ا��j أو س�� ا����� اiی�ت ا���ی	S ا��� ی���

  

1  �  :ـ س)رة ا���س

� >� \ی� ا��Eس� ی��+ أن ن!�أ �TGا ا�Tي أص�	R� I �� ا���، أو أص�	I س�� ا���ح�، أو   ً�?

 �kCأ Rن�ش����� ا ،��أص�	R� I �� ش����� ا�نR، اnن ش����� ا�نR أ	�� أث�ًا �� ش����� ا�

�� ?�ضً� ��ً� 	�ی[ً� ش�	ً� سZ� �G ر?�IU، ش�ب آvسً� �� ا�*�ي ?��g� �Gر، 	�أ �� ش����� ا���، ت

آ+ ش�ء ی��IE اش��ى ?��g� Iرات، 	"� ذ�x ت�ی�، ثK س�ق، ثK س� O��iی!I أن ی�اZU أI�C �� أج+ 

  .ث�� ا���gر

 أن وا6 ی�ج� �iU أی�G ا�CFة >� ا���gرات ی*� ��G��G ا����ان، هTا ش��kن، ?��ن��ن   �ی

�z!��ن ?� أ>�5 درج� �� ا�Eی :  

 )) �  ))R ت��K_ إR مvم8ً�، وR ی'آ� P��مc إR ت�
  ]أ	� داود وا����Tي وا	� ح�Qن وا���آK >� أ	� س"�� [

  : ��ة ث�ن��  

 )) �  ))R ت��K_ إR مvم8ً�، وR ی'آ� P��مc إR ت�
  ]أ	� داود وا����Tي وا	� ح�Qن وا���آK >� أ	� س"�� [

   YI?�"ت Y Lو أن ،x��	 5�أح�ًا إ +Cِت� Yو ،I?�"ت Y ��ً�	 +Cت�.  
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  :ـ ا��Wت�S و ا�	�)ذات  2

ی�وي ا���م ا��gQري رض� ا6 >
I ?� ص���I، إذا ت�ض�
� >� إ��م ���ث ?�� 	�ب : اnن ا���ت��  

U 5��"و ت Iن��Qن ا6 سF ،!�ی���ب ا�	ج��+ ?��  �	ص�� �< �
  : �لا��>�ء، و إن ت�ض�

̂+jََ�ِة " � ا��+9ُ َ;ِ� اْ�ُ	vِْم�8َِ� ِإْذ ُیَ%�ِیُ�)َ.cَ َتXَ�ْ ا�َbَِر Jْ�َ�َ 2  
 ]O���18: س�رة ا[  

  : رض� ا6 >
I د>�ء أو ت!�ی�ًا ـ َ>ْ� َأِ	� َسِ"�ِ� ْ	ِ� اْ�ُ�َ"���Uَ 5َل: ?�ق آ��Q 	�� أن ت!�ل  

� َرُس(( .ِ�;َJَ�َ Jِjِ�ْ	َ�ْا ��ِ �Iُأَص� Xُ8ُْآXُ�ْ�ُ�َی� َرُس)َل ا��+9ِ، : )ُل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َ�َ�ْ� ُأ9ُ%ْ�ِ، َ

�َ��َلَ ،�Iُأَص� Xُ8ُْآ �I.ا��+9ُ: ِإ �َ�ُ'َ;�َI	cَ+8 : اْس�jِ�َُ%)ا ِ��+9ِ َوِ���+ُس)ِل ِإَذا َدَ;�ُآْ� ِ�َ	� ُیْ�ِ��ُ�ْ�، ُث�+ َ��َل ِ��: َأَ�ْ� َیُ�ْ

� اْ�ُ�ْ��ِن َ�ْ%َ� َأْن َتْ�ُ�َج ِمْ� اْ�َ	ْ�Jِjِ، ُث�+ َأَخَ- ِ�Jِ�َي، َ�َ�	+� َأَراَد َأُس�ْن َیْ�ُ�َج Xُ�ْ�ُ )َرًة ِهَ� َأْ;dَُ� ا��]َ)ِر ِ

� اْ�ُ�ْ��ِن، َ��َل: 9ُ�َ�اْ�َ��َ�ِ	�َ�، ِهَ� ا��+ْ%ُ:  اْ�َ�ْ	Jُ ِ��+9ِ َربI: َأَ�ْ� َتُ�ْ� َ�ُ'َ;�َI	cَ+8 ُس)َرًة ِهَ� َأْ;dَُ� ُس)َرٍة ِ

�، َواْ�ُ�ْ��ُن اْ�َ��dُِ� ا�+ِ-ي ُأوِت�9ُ�ُ .ِ�Vَ	َ�ْا((  
  ]ا��gQري َ>ْ� َأِ	� َسِ"�ِ� ْ	ِ� اْ�ُ�َ"��5 [ 


�Uَ Iَُل  ْ<َ Iُ���َسِ"�ٍ� َرِضَ� ا �	َأِ �ْ<َ ،�����i�أی�ً� ?� ا Wی���ت��، وا���ا +�? �< �C\ Wح�ی :  

 )).َ َ�َBَ.ِْمْ� ا =��َ F�َ;َ ا(�ُYَ.َ F+��َ ُ�وَه��� َسWَْ�ٍة َس�َ�Wٌَ� ِمْ� َأْصَ��ِب ا�8+ِ%�I َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� ِ

�)ُهْ� ُ�nَ�َْس���ً� ;J8ه�  - َأْ�َ��ِء اْ�َ�َ�ِب، َ(�b ا أن ی�).)ا(%�P أي -  cَ�َِذ JُIَغ َس�Jِ�ُ��َ'َ�ْ)ا َأْن ُیWُI�nَ)ُهْ�، ََ

�ٌء، َ�َ��َل  -رئ�q ه-L ا��%��J� Sغ إم� �'��F أو ����ب  - َ��I اْ�ْAَ 9ُ�ُWَ8ٍْء َ�� َی�ْAَ I��َ�َ�ْ)ا 9ُ�َ ِ�ُ�َ

�ْ?ُnُ�ْ�َ :�ُ��َ��ٌء، َ�َ'َتْ)ُهْ�، َْAَ �ْ?ِnِ�ْ�َ Jَ8ْ;ِ +9ُ َأْن َیُ�)َن��ا َ�َ(�ُYَ.َ �ََ��ِء ا��+ْهَ{ ا�+ِ-یvَُأی]َ?�  َی�: )اَ�ْ) َأَتْ�ُ�ْ� َه

�ٍء ْAَ �ِْم8ُْ�ْ� ِم Jٍ�ََأ Jَ8ْ;ِ �ْ?َ�َ ،9ُ�ُWَ8ٍْء َ�� َی�ْAَ I�: ؟ َ�َ��َل َ�ْ�nُُ?ْ�ا��+ْهُ{ ِإن+ َس�Jِ�ُ �.َJَIَغ، َوَسَ�9ُ�َ �8َ�ْ ِ�ُ�

�.َ(WُI�nَُت �ْ�َ�� َ�َ'ْرِ��، َوَ�ِ�ْ� َوا��+Jْ�َ�َ 9ِ اْس�8َWْnَ�َُآْ� َI.ْ�، َوا��+9ِ ِإ�ا �8َ�َ َ.َ(�ُ�َjَْت F+��َ �ْ�ُ�َ َأَ.� ِ�َ�اٍق �	َ�َ ،

� َ;9ِ�ْ�َ، َوَیْ�َ�ُأ اْ�َ�ْ	Jُ ِ��+9ِ َربI اْ�َ�ُWِ�َْی َ�َBَ.ْ��َ ،�ِ8ََ̀ ��Kََ�ُ�)ُهْ� َ;�Bِ�َ F�ٍَ: ِمْ� اْ�َ ،��ً�ْ�ُ }َِ̂ .ُ �	َ+.'َ�َ�َ ،�َ�	ِ�َ�

� َوَم� ِ�Sٌ%َ�َ�َ 9ِ، َ��َلَ��ْ. - .^{ و اس���د ��)ی�9 و �)ت9  - ِمْ� ِ;َ��ٍل ِ̂  َیْ	َ�َBَ : ه�(B;ُهْ� ـ أ(ْ��َ'ْوََ -

�ْ?ُnُ�ْ�َ َ��َل�َ�� َتWَْ�ُ�)ا َ��+F َ.ْ'ِتَ� ا�8+ِ%�+ َص�+F : اْ�ِ�ُ	)ا، َ�َ��َل ا�+ِ-ي َرF�َ: ُ�ْ�َ�ُ?ْ� ا�+ِ-ي َص�َ�ُ�)ُهْ� َ;9ِ�ْ�َ، َ

ا�+ِ-ي َآ�َن، َ�dُ8ْ8ََ� َم� َیْ'ُمُ�َ.�، َ�Jِ�َُم)ا َ;F�َ َرُس)ِل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�،  ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َ�8َْ-ُآَ� 9ُ�َ

 Jْ�َ َأَصْ%ُ�ْ�، اْ�ِ�ُ	)ا، َواbِْ�ُ�)ا ِ�� َمَ�ُ�ْ� َسْ?ً	�، َ�cَ�ِnَ: َوَم� ُیJِْریcَ َأ.+َ?� ُرSٌ�َ�ْ ؟ ُث�+ َ��َل: َ�َ-َآُ�وا 9ُ�َ، َ�َ��َل

  ))َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� 
 ] Iُ
ْ<َ Iُ���َسِ"�ٍ� َرِضَ� ا �	َأِ �ْ<َ I��< J���[  
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 Sا���� ��s ��  :أخ- ا�	�ل ;�F ��اءة ا����ن ��ام 

  : اس�
uQ ا�"���ء �� هTا ا���یW أنI ی��ز أن تTCv أج�ًا >�5 رx�U، ی�ج� ح�ی�C\ W َ>ْ� اْ	ِ� َ>��Qٍس  

ا�-ي �Jغ ����ب، أو ���S،  -َأن+ َ.Wًَ�ا ِمْ� َأْصَ��ِب ا�8+ِ%�I َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َم�]وا ِ�َ	�ٍء ِ��ِ?ْ� Jِ�َیٌ� (( 

 SمO���� 9� Rًؤ�Wی�، تJه) ا�� ����َ��َل - ��� ا���: َأْو َسِ��ٌ�، َ�َ�َ�َض َ�ُ?ْ� َرُ�ٌ� ِمْ� َأْهِ� اْ�َ	�ِء، َِ ��ُ�ْ� َهْ

 َرُ�ٌ� ِم8ُْ?ْ� َ�َ�َ�َأ ِ��WَِتSِ�َ اْ�ِ�َ��ِب َ�َBَ.ْ��ً̀�، َأْو َسِ��ً	�، َ � اْ�َ	�ِء َرُ�ً�� Jِ�َی�م�  - َ;�Aَ F�ٍَء ِمْ� َراٍق ؟ ِإن+ ِ

̂+�ِء ِإF�َ َأْصَ��ِ�9ِ، َ�َ�ِ� - ��أه� ;�F ا�^�ء ��أه� ;�F ا�	�Jوغ ��� �'�� �Jر�A Lء  ُه)ا َ�َ%َ�َأ، َ��jََء ِ���

�َ��ُ�)ا: َذcَ�ِ، َوَ��ُ�)اَ ،Sَ8َیJِ	َ�ُْم)ا اJِ�َ F+��َ ِآَ��ِب ا��+9ِ َأْ�ً�ا ؟ F�َ;َ ِآَ��ِب : َأَخْ-َت F�َ;َ -ََی� َرُس)َل ا��+9ِ، َأَخ

  ))9ِ�ْ َأْ�ً�ا ِآَ��ُب ا��+9ِِإن+ َأَ�+ َم� َأَخْ-ُتْ� َ;َ�: ا��+9ِ َأْ�ً�ا، َ�َ��َل َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�
  ]ا��gQري َ>ْ� اْ	ِ� َ>��Qٍس[ 

   TCvز أن ی��?� ا��u!? ��U، ح�ی�C\ W وا���C KEص، وY ی!�س >��I أ	�ًا، ?� ��ض�ع ا����U ی


� ا���i	� �"��م ��یKG أن أTC ا���ل >��U 5اءة ا�!�\ن ح�ام ?� ��� < ،I�Uأج�ًا >�5 ر �Uا��ا

أTC >�5 : ص��ب ا�
�Q رض�ان اKG��< 6 ح�� �U��ا �
KG�Q ص�5 اI��< 6 و س�Kا����U، آ�� ?KG أ

  : آ��ب ا6 أج�ًا، و	�� س�"�ا �� آ��ب ا�U 6�I ت"��5

َْ̂�ُ�وا ِ�yََی�ِت� َثَ	�8ً َ�ِ��ً�� "   2 َوَ�� َت
  ]44: س�رة ا����Pة[ 

�ج�ت ا�
�س ?� ا��
�س�Qت، ���Tر أن إذًا ?���Tر ا�Tی� اتTgوا ت�وة ا�!�\ن ص
"� �KG ی��Qن 	�G ح  

  .ی�Eن آ�IQ ��� �*�وع

  :ـ خ)ات�� س)رة ا�%��ة  3

  : أی�G ا�CFة ا��Eام، ح�یW ث��W، َ>ْ� اْ	ِ� َ>��Qٍس �Uََل  

 ))�َ ،9ِ�ِ(ْ�َهَ-ا : َ�َ�َ: َرْأَس9ُ َ�َ��َلَ�8َ�َْ	� ِ�ْ%ِ�یُ� َ��ِ;Jَ8ْ;ِ Jٌ ا�8+ِ%�I َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َسِ	َ: َ.�nً��ِ ِمْ� َ

�َ��َلَ ،cٌ�ََل ِم9ُ8ْ َمYَ8َ�َهَ-ا َمYَ.َ cٌ�ََل ِإF�َ اْ�َ'ْرِض َ�ْ� : َ��ٌب ِمْ� ا��+َ	�ِء ُ�ِ�َ� اْ�َ�ْ)َم، َ�ْ� ُیWَْ�ْ� َ�{] ِإ�+� اْ�َ�ْ)َم، َ

ِْ̂� ِ�8ُ)َرْیِ�: َیYِ8ْْل َ�{] ِإ�+� اْ�َ�ْ)َم، َ�َ��+َ�، َوَ��َل ��ِتSُ�َ اْ�ِ�َ��ِب، َوَخَ)اِت�ُ�  َأْ�َ ،cَ�َ%ْ�َ ��ُأوِت�َ�ُ?َ	� َ�ْ� ُیvَْتُ?َ	� َ.ِ%

 9ُ�َ�Bِ;ِْإ�+� ُأ �	ُس)َرِة اْ�َ%َ�َ�ِة، َ�ْ� َتْ�َ�َأ ِ�َ�ْ�ٍف ِم8ُْ?َ((  
  ]���K َ>ْ� اْ	ِ� َ>��Qٍس [ 

   pTة، ه�!Q�س�رة ا Kات��C ب، و��E�س�، و?�ت�� ا�E�"�ذت�ن، و\ی� ا��ا ��G	 ر ی�د���ا xی�ت، وت�nا

�

� ج��ت	 �� Kی� هT�ا Rن�آ�� ش����� ا ��G	 و ی�د ،R��ا ��G	 ، و ی�د����ا.  
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 Sت��Wس)رة ا� ���nئ:  

  : روى ا���م أح�� َ>ْ� اْ	ِ� َج�ِ	ٍ� �Uََل  

ا��+َ��ُم َ;cَ�ْ�َ َی� َرُس)َل ا��+9ِ، : اْ�َ	�َء، َ�Xُ�ْ�ُ اْ.َ�َ?Xُ�ْ ِإF�َ َرُس)ِل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ�، َوJْ�َ َأْهَ�اَق(( 

Xُ�ْ�ُ�َ ،+��َ�ْ� َیُ�د+ َ;َ�َ :Xُ�ْ�ُ�َ ،+�ا��+َ��ُم َ;cَ�ْ�َ َی� َرُس)َل ا��+9ِ َ�َ�ْ� : ا��+َ��ُم َ;cَ�ْ�َ َی� َرُس)َل ا��+9ِ، َ�َ�ْ� َیُ�د+ َ;َ�

 َرُس)ُل َ�َBَ.ْ��َ ،+��، َوَأَ.� َخF+��َ 9ُWَ�ْ َدَخَ� َ;F�َ َر9ِ�ِ�ْ، َوَدَخXُ�ْ َیُ�د+ َ;َ�ِ̂ ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َیْ	

Bََت Jْ�َ �َ+ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس� F+َرُس)ُل ا��+9ِ َص� +��ْ�َjَ�Xُ َآYِ�َ �%ً�oِی�8ً، َ�َ�َ�َج َ;َ�َ ،Jَjِ�ْ	َ�َْ��َلَأَ.� ا�َ �َ+? :cَ�ْ�َ;َ 

َأَ�� ُأْخِ%ُ�َك َی� َ;ْ%Jَ : ا��+َ��ُم َوَرْ�َ	Sُ ا��+9ِ، َوَ;cَ�ْ�َ ا��+َ��ُم َوَرْ�َ	Sُ ا��+9ِ، َوَ;cَ�ْ�َ ا��+َ��ُم َوَرْ�َ	Sُ ا��+9ِ، ُث�+ َ��َل

Xُ�ْ�ُ اْ�ُ�ْ��ِن ؟ ��ْ�َ�ْأ اْ�َ�ْ	Jُ ِ��+9ِ َربI اْ�َ��َ�ِ	�َ� َ��+F ا: َ�F�َ َی� َرُس)َل ا��+9ِ، َ��َل: ا��+9ِ ْ�َ� َ��ِ�ٍ� ِ�َ�ْ�ِ� ُس)َرٍة ِ

  ))َتْ�ِ�َ	َ?� 
  ]أح�� َ>ْ� اْ	ِ� َج�ِ	ٍ� [ 

  : Yز�
� ?� ?��P+ س�رة ا���ت��، و روى ا����Tي َ>ْ� َأِ	� ُهَ�ْیَ�َة �Uََل  

�َخَ�َج َرُس)ُل ا��+9ِ َص�+F ا��+9ُ َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ� َ;F�َ ُأَ��I ْ�ِ� َآْ�ٍ_ (( I�Kَا��+9ُ ..... َوُهَ) ُی F+َ��َل َرُس)ُل ا��+9ِ َص�

� اWُ�ْْ�: َ;9ِ�ْ�َ َوَس�+َ��� ا�Y+ُ�)ِر َوَ�� ِ�� َوَ�� ِِ�jِ.ْpِ�ْا ��� ا��+ْ)َراِة َوَ�� ِ�� ِ�LِJِ�َ َم� َأْ.Yََل ا��+9ُ ِ�ِWْ.َ َ��ِن َوا�+ِ-ي

�Vَ	َ�ْ+ْ%ُ: ِمْ� ا�َوِإ.+َ?� َ�� ،�?َ�َVِْم �.ِ((  
  ]ا��gQري َ>ْ� َأِ	� ُهَ�ْیَ�َة [ 

 J�ی�د ا�� �  :ا��)اb: و;Jم إ�?�ر ا�YیS8 و;Jم ا���Wخ� وا��%�ه

   ،Rن�و��ا?"� ش����� ا ،R��وا ����*�>� ?� ��ا?"� ا�س��ب اFا اTام، ه�E�ة ا�CFا �Gأی

�	 ،�*Q�ا K�<ن أ�E6 ت�	س�"�ذة Y�	 ،�*Q�ى ا�Uن أ�E6 ت�	س�"�ذة Y�	 ،�*Q�5 ا
Yس�"�ذة 	�6 ت�Eن أ�

 ،�G���U ه�، و ?!�ت�
��E س��Qنx ی� رب، ی�ج� أش��ء آ�r ت�داده� ت�دادًا ���zً� أج�?ً� ?�ر�ً� ?�!�ت �"

 pTه L�bا6، ه+ أن Yإ I�إ Yأ �G؟ أش� �� أن إن��نً� أ�� إن��نً� ��ذا ی!�ل ا�ن��ن ا�Tي ُأ��ًr�

�G	 �Q"دة �� أج+ أن ت�G*�6، ت��� ��؟  ا ����؟ ا��i�ل إن��نً� ����ًا آ�^ اvت� �U ؟xQ�� �<

 Lه�، أ�� أن�
ی�ج� آ���ت �� آ�rة �� ردده� ا������ن ت�دی�ًا 	�jQویً� وت�دی�ًا أج�?ً� وش��Eً� ?!�ت �"

أ>�ذ 	�ب ا���J �� ش� �� J�C، و�� ش� ��سJ إذا : أ>�ذ 	�6 �� ا�*��kن ا��ج�U ،K+: ح�
�� ت!�ل

Uم ی!�لو��ة وا��i�ا I��< �Q
، و �� ش� ا�
��ث�ت ?� ا�"!�، و �� ش� ح�س� إذا ح��، ا� : ��<

�Q!�ج+ ?� ا��ا Z!�ر، وت��ا �? +��  .ا���س� ت�Z ا�
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   ،L�	ا رTEه ،��Cا دTEه ،�G	 I�ب �� ح���U ��Eو أراد أن ی ،�G	 �g�?و ا ،��"
إذا ت�Qه5 إن��ن 	

�g 	�� \ت�p اb< 6 وج+ ����"�� >��Q< 5د ا�U 6 تIQ�i >�� ا����د، إ�5 هTا ا���Eن ذهLQ، 	�أ ی��


��� ��ح ن��I، و ا?��g، و اس�"�5، و آ�Q ن��I، و اس��QE، وأث�ر ا����، ?�vت� ح�س� < +?�� IنF

���E	 ره��kCت�رأ أ Y ��"�"��، ا�ا IQ�i�? ،p����? +?�� : ی�د Y اTG	 ،Y ،5�"��	 5�Qس� ت���ا ��<

���، ی�د ا���� 	����اضZ، ی�د ا���� 	"�م إ|�Gر ا�bی
�، 	"�م ا�����C، 	"�م ا���Qه�، 	"�م ا�bه�، ا�

�Csی Y ی!�م و Y م�  .	TGا ی�د ا����، أ�� 	�ضZ ور��E� �Uب >���G ا����د Y ی��د، ?TGا آ

  ��� �� ا���، أسvل ا6 �� و أی�G ا�CFة ا��Eام، أن� أنOi أ�Cت� ا��Eام، �Q"ً� أسvل ا6 �� و �KE ا��

�KE ا����� �� �Cا?�ت ا���g?��، و �� ش"�ذة ا��*"�ذی�، و �� ض�ل ا������، و �� آ+ ?��د و 


KE ح��I أن�س، ?�ذا وص+ إ�5 � �gوآ+ ش ،KE�ح� ��� �ت�I ?� اFرض، و ��E أن� ُأ>ّ�آK رسً

�ت �� هTا ا�!�Q+ ?��!^ و��U ح�ز�� ج�ی[�، و ��sآE*� I"أن س� Z�kت�� Y رضFا �? �Gأن ج �

تsذي أح�ًا إY 	�ذن ا6، و أن ��یJ رد هYsء ه� اYس�"�ذة 	�6، و Y س��� �Uاءة ا���ت��، و 

  .ا��"�ذت��، و \ی� ا��Eس�، و �Cات�K س�رة ا�Q!�ة


 رب ا����	��  J	وا��  
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