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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

�� ا����� ��-  ���� .ا�
	��� ���ء إ���  - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ:  ١١٣٨ا�

  ٠٥- ٠٢-٢٠١٠: ��01)� ا�+آ&.ر -,�+ را*( ا���')
� '&�ر$#

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

   ا����� ا�و�

أ19
�� و?�<�ت أ������، -6 $�+: ا�,�+ ; 9,�+: ، و9
&��6 '7 ، و9
&54+: ، و�9.ذ '7 -6 45ور 

 ، 7� @$45 A :+Bا; و A7 إ�إ A ً� -54+ًا ، وأ�5+ أن��7 و�6 *�+ (E F(0$ 6-7 ، و� F0- �E ;ا

إ4Mارًا '4'.'�&7 ، وإر �ً-�L��K 6,+ '7 وآ41 ، وأ�5+ أن ?�+�9 -,�+ًا I(J ا; �)�7 و?)H ر?.ل 

 6�� N(�*4 ، -� اO��4 ، ا�)�FJ Hِّ و?)H و'�رك �)I ا; ?�+ ا��)P وا��'�4T أو ?��N أذن '

?�+�9 -,�+ ، و�)W I�7 وأJ,�'7 ، وWل '�&7 ا�����6 ا���ه4$6 ، أ-��ء د�.*7 ، و�Mدة أ�.$&7 ، 

  .وارَض ��� و���H $� رب ا������6 

� ا����دة وا����ؤل وا������ ��  
   � ذآ�! ا

أ$�� ا[�.ة ا�	4ام ، �E P(��9 ه]: 

��� -.M 6���* 7�I ا��:  

 �ِ&َ 1 َوَأِ/ِ� ا�,ََّ*�َة ِإنَّ ا�,ََّ*�َة َ(ْ�َ'

  َو6ِ�َْآُ� ا�*َِّ� َأْآَ�ُ� 5  اْ�َ�ْ��4َِء َواْ�ُ	ْ�َ�ِ�

  )٤٥: ?.رة ا���	�.ت ا_$� ( 

 Aً.ازع : أو���9ً� ذا*�ً� ، ه]ا ه. ا I��*

ا�]ي ه. أ�E FJ ا�+$6 ، أ-� ا�4ادع 

 �Kر�� e�- .ه:  

  

  ا�,ََّ*�َة َ(ْ�َ' َ&ِ� اْ�َ�ْ��4َِء َواْ�ُ	ْ�َ�ِ� َو6ِ�َْآُ� ا�*َِّ� َأْآَ�ُ� 5 1 ِإنَّ

ذآ4 ا; : "ذآ4 ا; أآ����E �- 4 ، �	6 ا'6 ���س ـ ر�i ا; ����� ـ $g.ل : '�f ا��)��ء �M�.ا 

4ك -�,@ �@ وأN9 *�)� أآ�4 -6 ذآ4ك �7 ، [9@ إن ذآ4*7 أد$N واK( ا���.د$� ، �	�7 إذا ذآ

  ":ا[-6 

ا�Dَ �َ;6ََِّ 7�ُا َوَ�ْ� َ;ْ*ِ�ُ�7ا ِإ;َ	�Bُ�ِ �ْ'ُCَْ*ٍ� ُأوَ�ِ@َ? َ�ُ'ُ� * 1 َ=8َيُّ اْ�َ�ِ�;َ:ْ�ِ� َأ9�َُّ ِ��8َ�ْْ ِ� ِإْن ُآْ�ُ�ْ� َ(ْ�َ*ُ	7َن 

  8َ�ْْ ُ� َوُهْ� ُ ْ'Eُ�َوَن 5 ا

  )  ٨٢-٨١: ?.رة ا[��9م ا_$� ( 


���� ، -�,@ رؤ$� ?+$+ة ، أ�Ig -�,@ ا�&.P�E ، -�,@ ا�O�ة ا.M @,�- ، &�1ؤل�دة ، -�,@ ا��

�@ ا��.ر (M �E.  
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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

  ا������ I	�ة  � I	�ر ا�,Gة 

 �- ، ���	
�� ا��.م ، إذا ذآ4ك ا; وأ�E N9 ا���ة -�,@ ا���-�K 6)� ه]: ا���i.- m.ع ا�

  : _$�ت ا�
	��� ؟ �g+ وردت �E ا�W4gن ا�	�E H$4 �+ة W$�ت -6 أ'4ز ه]: ا

 5 �ْ'ِCِ�	َ;ِإ Jَ َ �Cً�	َ;َداُدوا ِإLْ�َ�ِ �َ��ِ ِMْ	ُ�ْ7ِب ا*ُ/ُ O=ِ �َ�َ��َِّ�َل ا�LَCْ1 ُه7َ ا�6َِّي َأ  

  ) ٤: ?.رة ا�m&1 ا_$� ( 

 I���* ل�Mو:  

O=ِ � َ �َ*ِ�ُ/ُ*LَCْ8َ=َ �ْ'ِ�ِ7َل ا��َِّ��َ�َ� َ&َ*ْ�ِ'ْ�  Eْ:َ�َ 1 َرOَRِ ا�*َُّ� َ&ْ� اْ�ُ	Mِْ ِ��َ� ِإْذ ُ;َ��ِ;ُ�ْ)َ ?َCَ7�Qَ ا�Pََّ4َ�ِة َ=َ

  َأ�Iََ�ُ'ْ� َ=ْ��ً� َ/ِ�;�ً� 5 َو

  ) ١٨: ?.رة ا�m&1 ا_$� ( 

�� ا��.م إB+ى ��oر ا���ة ا�
	��� ، A ?��دة '� ?	��� ، وA ?	��� '� إ$��ن ��  .-.i.ع ا�

 �*���ة ا��E�Tة و (Lه� ���S &7ن  � ا�	�ل *U	ا� �;�Sا� Oه �����ا�:  

ا�
	��� ه� ا��q$� ا��I(s �),��ة ا��54+ة ، ه]: ا�
	��� *rه4�q' 4 �.ن -6 ا���ل، M+ *	.ن 4�gEًا 

 I�ج إ�&,* A ، �5ء F. -َ)@ آ�ه� و+g1' IgO*�5ء ، و َّFآ +َgَEَ .�و ��' +�
&E ���	
و$��,@ ا; ا�

 ���	
�7 ا�(M �E ;ا Ig�أ +M4ء -4$0ً� و��ن ا.	$ +M ، �,��ا.  

 +Bوا Fول آ��&- �E ���	�أو $4?َ)�� ، و ��	َ
��E ، +Bأ @َ(ْ-ِ N
�� ���	
أ$�� ا[�.ة ا�	4ام ، ه]: ا�

 ����o eE4 إَذا ه. دO�  . -6 ا�

�' ، ��g�v +K.$ A 6$+��' ، ن�
�&�رة ، ���T ه]ا ا�+$6 د$6 ا��4O ، د$6 أي إ9- �>E +K.$ A 6$+�

 ���- )�,*ُ ���9 6-ِ �- ، ����o eE+* 4ط أنO' ، 4O�r��&- �>E +K.$ Aة ، ه]: ا�
	��� �	F ا�

�m ا���ل ��g9 ، و-� Jأ ���	
�e- N ا���ل ا��B ل ���9 إذا���ا ، ��g9 I�ا*�� إ[' )(g�*و Aإ ���	
ا�

9
�ن �)I ا�O.ك -e ا�
	��� yEذا ه. -6 -,�� *,��1 ا�
	��� إA و*	.ن ه� ']ا*�� ��9zم ا��$ ، �

  .-��د و4�o ، و$��م �)I ا�,4$4 وM+ أ-
	N ��7 ا�
	��� yEذا ه. 5.ك ا�g&�د 

 7�� N(�* +M4 ا[-.ر و
$���} ا��4ء أ�
4 ا[-.ر و-�7 ا�
	��� yEذا ه� ه.ادة و$
4 ، و$���} أ$

��.ض ا����وف وا[$ ، 4
��ر و-�7 ا�
	��� yEذا ه� أ-6ٌ و?�م ، ا�
	��� yEذا ه� -gOَّ� و�

�F وM+ أ-
	N ��7 ا�
	��� yEذا ه� -�)	ٌ� و'.ار 
  .و$��4 ا����ه} وا�

ه]: ا�
	��� �v I(� r�* A�( آ���ً� -6 آ�ن �E أي ز-�ن و-	�ن ، و�E أي �Bل و-~ل ، وK+ه� 


�م �E ا�ُ�(ِّ ، آ�� وK+ه� إ'4اه�Hُ �)�7 ا���ة وا�
�م �E ا���ر ، وK+ه� $.?ُ� �)�7 ا���ة وا�

 I?.- ه�+Kث ، و�o ت��(� �E ,.ت�6 ا�' �E م�
�E ا�
�6 ، وK+ه� $.�9 �)�7 ا���ة وا�

 �E ��	�ب ا�,Jه� أ+K4ا?� ، وBة و.M F4د -6 آ�- Fٌ1v .وه ، H��ا �E م�
�)�7 ا���ة وا�

��E 7 ا�	�� ، ����B اg&E+وه� �E ا�+ور وا��g.ر ، ووK+ه� 9���� �)�7 ا�B�Jم و�
��ة وا�
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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

�-6ٍ أوى إ�� ر'7 $��
ً� -�6 ?.ا: ، ا��qر- Fر ، و$�+ه� آ�o_ن ا.ُّ�gُ$َ79 ، و.�g�&$ وا[�+اء ،

  . J�M+ًا '�'7 وB+: -6 دون آF ا['.اب 

  :����Z ا���Y هO ا����7ع اWول �*���دة 

  


� ا; ا�4زق -e ا�
	��� ، yEذا ه. �$

 4�Eء و��، وإذا ه. -&�ع �vٌ( ، ور

ر�E +L ا�+��9 ، وزاٌد إ�I ا_�4ة ، 

و$�
@ ا�
	��� -e ا�4زق ، yEذا ه. 

 +
B ر�s- .ف ، وإذا ه.�-�sر P(M و

 F��و'fq ، وM+ $	.ن -�7 ا�,4-�ن '

أو -4ض ، وM+ $	.ن -�7 ا�&)� '4Eyاط 

  .وا?&�&�ر 

$��m ا; ا�]ر$� -e ا�
	��� yEذا ه� 

وا?&�&�ع ، و- �1��0���E 4K ا_�4ة '���)� ا����m ، و$�
@ ز$�� ا�,��ة ا�+��9 و-�+ر 4Eح 

  .رyE 7&�Bذا ا�]ر$� '�ٌء ، و9	ٌ+ ، و��Nٌ، و�g5ٌء ، و?��' 4ٌ�F�( ، و*�( '�����ر 

�� ، و$�
@ ?	��&yE 7ذا ا��,� �v ة��Bذا ه� ���9 وyE ���	
$�( ا; ا��,� وا���e- ��E ا�

�m ا����P1��E IE ا��,� وا���H�,$ ���E ��E ا��
H و1$
+ وا�����E '�ٌء $
)�7 ا; �)I ا��,

�4 ا�
.ء إ�I $.م ا�,
�ب r$4وح ، و�ا.  

و$��� ا; ا���: وا�g.ة -e ا�
	��� yEذا ه� أداة إ�Jٍح ، و-�+ر أ-6ٍ ، وو?�)ٌ� Aد��ر ا���( 

7*.E I(� P(M ة -�+را.g�: وا���ذا اyE 7&��	? @
، و-�+را  ا����m -6 ا���F وا[4o ، و$�

 �ً��i ًا+�J4ة ر��� ��' 4���� 4Mار ، و$+B��� 4g$ A ، وآ4اه�� +ٍgB و-�+را ، �ٍq'ن و��qv

  .-6 ا���ر 

��F إ���� إذا آ�4�s$ A �ً>�5 N9: ا�]آ�ء ، 
?	��� ا���1 ه� ا����.ع ا[ول �)
��دة ، و�	6 آ�� ا�

 I�q�ل وا���ا Aة ، و.g�ا A,� ، و��ا Aو ، H(��ا Aو H�9 6- @�4 ذ�L A: ، و���4ة وا�O�ا Aو ،

  ا�,��ة ا���د$� ؟ 
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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

 E��7ا� �����ر ا�E,  �[\وا��7م ا 
  ا^;	�ن ��

إن �)
	��� -�+رًا واB+ًا �9�o A �7 ؛ 

إ79 اz$��ن '�; وا��.م ا_�4 ، اz$��ن 

 Aر: 5@ و+	$ A ]ي�ا P����دق ا���ا

1$
+: �19ق ، وا���I0&g�' F ه]ا 

zا ، Fo���ا eM.ا�7 ا' +�O$ �- ن ، ه]ا��$

 7
و-� $�$+: ا�&�ر$# ا�,�FE ، و-� $)�

 ، 7
19 �E ���- 4��' ن�
آF إ9

 7�.B 6�َ�Eو.  

  

 H��0ع ، ه�&�1ه� وا�4ا'ً� ، و�5.رًا '��iوا ، �ًg�iو ، �ًg(M س���4 اs,��ة أن أآ�ا ��&�(� +g�

 6�g��ن و'4د ا��$z,4و-.ن -6 ���9 ا��ا .  

�B إن Aو ، I��- ��� رآ.ن+$ A H�9ت ، إ��E4��ا�] وا[(��' N(1B اق ، وإن[- Aو ��� H�v A H�*�


4 ا?&��.ل K H�J ، H����ا �E 6�?+��- �
�� 4�E4�$.ن ��� ه+��M N��? ، �ًE �6 أB+ أآ

 H����+س ا����ا Ig�4 أ
1
7 ا[ول ا�]ي *���o�o :4<� أ�� ?��رة �E ا��.م ، �E أ��oء اE&&�ح ا���'

 ���E ل�M �M�1+ق ، آ&( ور�ا �E 7&E4L I�ا إ.�M+ ذNM آF �5ء : �E ا��.?1.ر ، وr9ل -�&ً� ، ذه

  .�E ا�,��ة H(E أ +K��� �E �ً��vردت أن أذوق H�v ا��.ت 

�4ة ، إ9
�ن '� ه+ف ��E�* 7*��B و�. آ�ن ��Lً� ، و�. آ�ن M.$ً� ، و�. �- ��M :[ة ، ه.�أ$�� ا[

. آ�ن و?��ً� ، و�. آ�ن ذآ�ً� ، إ9
�ن '� إ$��ن ��M��&- 7*��B ، ��E�* 7*��B ، أ'I آ�ن J,�,ً� ، و�

��M��&- F' 4ة�&
9
�ن '
��دة -z��9 أن *�+ ا+(� m�
   .ا; �K FK�7 أن $

 E��7ر ا���	I � ن و�	ر دو�� ا^;�	I �  ة�	I �����ا�:  

أ$�� ا[�.ة ، إن ه]: ا�
	��� 4�oة -6 

zا �Bر دو��o +�B.&�ر ا��o 6-ن ، و��$

ا�&� *�*� أآ)�� آy' 6�B Fذن ر'�� ، 

 I(� ;ا ���r�$ ء��
ه� 19,� -6 ا�

M).ب ا���-��6 -6 أهF ا[رض ، 

�&.ا إذا ا4�iب ا���س ، و��i4.ا s��

إذا ?�� ا���س ، و��.�M.ا إذا 5ّ@ ا���س 
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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

�-r��' e&�&* ;�' F�&- 6ات A ، و����4وا إذا rKع ا���س ، و��,ُ)�.ا إذا �vش ا���س ، [9@ -

�� ا; �@ ، واPo -6 أن ه]: ,- 6- Poء ا; ، وا�i6 ر- Poوا ، ��
$�)��� إA ا; ، -�rات 19

ا�+��9 �. أ��9 *�+ل ��+ ا; ��Kح '�.Ig? �- �i ا�	�4E -��� 45'� -�ء ، واPo '�ن ا; و�+ك '��� 

  :���i4 ا�
��وات وا[رض 

Eْ&َْ� َو	1 َأَ=َ َ !ُ��َ�  َ��َع اْ�َ�َ��ِة ا��Cَ 5 ��َCُّْEُ! َوْ&Eًا َ�َ��ً� َ=ُ'7َ َ��ِ/�ِ� َآَ	ْ� َ �َّْ

  

  )  ٦١: ?.رة ا���g ا_$� ( 

 �   :ا������ 7Cر  � ا
 وروح  �

 ، P(ِg�و$��<6 ��+ه� ا ، ����أ$�� ا[�.ة ، ه]: ا�
	��� 9.ر -6 ا; وروح -�7 ، $
	6 إ���� ا�

�,r$6 ، و$
&4وح '�� ا��&�( ، و$g.ى '�� ا����0 ، و$�&+ي '7 ا�,�4ان ، ه]: و$&
)I '�� ا

 H��(� 4قO*و ، ��*��
9 H��(� )�* ���- ، :د��� 6- 6��-�ا�
	��� E�9]ة �)I ا���� $1&,�� ا; �)�

 H4هT&�$ ��� �ًK�9.ذ H�$4$4 ، و��أ9.اره� ، و$1.ح 5]اه� و��4ه� ، ��]$M �- f�' H�g+-.ا -6 

���K F ا_�4ة ، إ��K ��9 ا�4gب -6 ا; ، و-e ا�4gب -6 +$ 6� ��(�+$ H� 6- ��K ��9+�ا �E ، H��9


&�J �E �9+ري ، إن أ'�+وyE �9'��دي : ا�
	��� ، -�ذا F�1$ أ�+ا�� '� ؟ �Mل أB+ ا��)��ء '

�).ة ، وإن gE �9.(&M&)� ��5دة ، ��Eذا F�1$ أ�+ا�� '� ؟  �
�,E �9.
�B وإن ، �B��? ل�M

I���*:  

  أ$6 وK+ ?�+�9 إ'4اه�H ا���� وM+ أ��E �g ا���ر ؟ 

 �ْ'ُ*ُ[ِEْ;ُ5 1 َو �ْ'ُ�َ �'َ=ََّ�&َ �ََّ�Pَ�ْا  

  ) ٦: ?.رة -,�+ ا_$� ( 

  .� ��E4��H $.م آ�9.ا �E ا�+��9 ، $���.ا -6 ه]: ا��
��ت '��4وح وا�4$,�ن ، وا[-6 واz$��ن 

 � M	ى ا�E� �����ب ا���Zأ:  

  

� ا��O =��! ا
 &*�'� ـ ا١)��=   :�	M � هEي إ�

 I�6 أ79 ه+ي إ-�أ$�� ا[�.ة ا�	4ام ، أ?��ب ا�
	��� �+ى ا���-6 ، أول أ?��ب ا�
	��� �+ى ا��

��و'� -4�E eة ا�.K.د ا�	��4�E 4*7 ا�&� 4�E: ا; �)��� ، ه� 4�Eة -&
�g ، و-�
��� ، و-&

�م 4B �E Aب و���م ، و-.B 6- e���E ، ��E�15 �E 7ش ا���-�E 7*4�E e- 6 ?�م وو�آ)7

 ����B N94�1ة ، أ�ا F�J�1* I(� P���$ ���z} ا����ا F�J�1* ، و�+اوة �OBو �E A رآ��O-و
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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

 :+�� ��L ، ;ا I(� ل��Mzا A7ُّ إ�($ A �ًs�5 )(g�ا �E 4*@ ، إن�E e- m(��* ;ا e- m(��*

، و?�4E :+�� Hاغ، �E ا�4E )(gاغ A $��: إA اz$��ن 4Eاغ ، M.ي ��+: 4Eاغ ، ذآ� ��+: 4Eاغ 

 Aإ ��($r$ A �OBو )(g�ا �Eا; ، و I(� ل��Mzا A7ُّ إ�($ A �ًs�5 )(g�ا �E ل '7 ، إن��*Aوا ;�'


	�7 إA اKA&��ع �)�7 $ A P(M 7�Eا; ، و �E4��' 4ور
ا[�9 '�; ، وrB 7�Eن A $]ه�7 إA ا�


4ات A $�1<�� إA ا��i4 '�-4: و7��9 ، و7��0M وM+ر: ، وا�41ار إ�B 4�9ان )(g�ا �E7 ، و�

�&7 ، وا�9z'� إ��7 ، ودوام ذآ4: ، ,- Aه� إ+
* A �M�E )(g�ا �E7 ، و��g� م.$ I�@ إ�ذ I(� 4�وا��

��ص �7 zق ا+Jو.  

 FT*&.*4 و���9 *,� '��
9z4�1ة ا�ا

 6-�وا��.ع وا�I&B ��T *�+ ا; ، و*

 6- m$4&
'7 و*&.7K إ��7 ، ��+ه� *

*�( ، و*4*.ي -6 ��� ، و*�-6 -6 

�.ف ، و*,� '���+ا$� '�+ ا�,�4ة ، 

 ، ���و*4g&?A�' 4�Oار '�+ ا�&

 P(g�و*��<6 '�+ ا.  

 P(�9
�ن z4ام ، إن ا	�ة ا.�أ$�� ا[

�Kُ ، )��� 6�v 6- �0�M 6�' e

9 �
9
�نا[رض و19�� -6 روح ا; ، 6�E �4ف 9�K( ا���6 و9zا �g�gB 4ف�$ H� 4وح�ا ��1 ،

و-6 أ��I ا��rء ا����� L 7�E]اَء: وِر$7َّ و�H $�� ا���9َ( ا�4وL �B]اَء: ور$7َّ -6 اz$��ن '�; 

9
���gB ��9 ، وM F�K+ره� ،z4�1ة ا�ا ��' +gE 7�(� ل��Mzا-��  وا.Mو ��*��B 7' �- ��-4Bو .  

��ر ا��O.ات ، وM+ *�,4ف و*&+�9 '�*��ع ا�6T أو L ت ، أو���O�أ ا+J 4�1ة�ه]: ا I(� H4اآ&* +M

ا*��ع ا��.ى ، أو ا�&g)�+ ا���ه F��K+اد وا_'�ء ، أو ا����� ا�����ء �)
�دة وا�	�4اء ، وM+ $��ب 

>�5 7
19 6T�E )���4ور واq�ن '+اء ا�
9zا �(�J]4�1ة ا�7 ا; ، َ'ْ�َ+ أن ا' ��q&
ً� $g.م وB+: و$

9
�ن -6 5+ا�+ zب ا�Jذا أyE ، ولr* A6 و�	ت ، و*.�* Aو F'[*7� F�M A �- ��� ا�,��ة و-���


��4ن -� *rول ا�4Ogة ا�
�,�� ا��0))� ، و*�4ز '7E ، 7�Eر A7 و�Eد �E س��(� A7 و� +$ Aو ،

� ، ا_ن '�+ ا9	�Oف ا�4qب ، و'�+ ��م ا�4qب ، و'�+ �+وان ا�4qب ، و'�+ ا�4�1ة ا�����g ا�	�-�

9
��E ��9 ا�4qب ، '+أ ا���س $�.دون إ�H�*4�E I ، '+أ ا�+g$ 6$.ى ، '+أ zق ا.g,�ا �B��ا?&

  .ا��O.ر أن ا�,�E F اz?�م 
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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

٢ � M	ا� E�& 9;وا��� �;�S7ح ا�Rـ و:  

-�6 أ$�� ا[�.ة ا�	4ام ، إّن 4�L ا��

$��� �E ا�+��9 *&.ز�7 ه�.م آ4�sة ، 

 7' F��* :[ه ، I&5 ٌت�$�L 7و*&��ز�

 �E .�E ، ل��O�ا I�6 ، و*)@ إ����ا I�إ

19
7 ، وه. 4�B �Eة  F�4Jاع دا�H دا

'�4L 6ا�r: ا�	4�sة أ$�� r$4L �i4$ة 

ا���gء أم r$4Lة ا��.ع ؟ وه. 4��B -4ة 

أ�4ى '�6 إر�iء 4Lا�r: و'�6 إر�iء 

 e�&���4 -4ة ا��B .7 ، وه�E ��,$ ]ي�ا

�o��s أّي E<�ت ا���&��i4$ e ؟ وه�� $]آ4ون ا�,	�$� ا���O.رة ؛ B	�$� ا��O# وو�+: و��Bر: ، 

9
�ن z4 ، ا�-6 دون ?	��� ، -6 دون J)� '�; ، -6 دون -��E4 '�; ، -6 دون إ$��ن '���.م ا_

 #�O�4ض ا�&E :+: وراء�و IO-و #�O�4ة ، رآ( ا�B �E #�O�ا IO-+ و�.�ء ، رآ( ا�
�).م ا��

E&�4ض ا�.�+ �).م ا��K4ل ، رآ�� -�ً� �i4�&E �).م د��ة ا�PE4 '��,�.ان ، -��O -�ً� وا�,��ر 

�4$� ا[وAد ، -�ذا '�g ؟ أن $,�F ا�,��ر ، -6 دون إ$��ن ، -6 دون ?	��� ، 
� �i4�&E ���-�-أ

، -6 دون '��ن 9�.ي ، -6 دون $����gت ، -6 دون -��} ، -6 دون ه+ف ، -6 دون و�B إ��� 

 4O�9
�ن 4�B �Eة ، وا_ن ا�zا �,�,J دئ ، -6 دون *�.رات��-6 دون o.ا'N ، -6 دون -

  :4�B �E �ً���Kة 

 و��* � (:� �'� �6اآ�*�*� Gًdو O&E; eآ  

 * * *  

 4�B6 -6 ه]ا آ)7 ، و-�ا��q$�ت آ)�� �L �E$� واB+ة، �)��� $,4ص أ$�� ا[�.ة ، ا?&4اح ا��

���� -��� 'Ii4 ا���س أو ?���H، ��5ر: -� �M�7 ذاك $ A ، I���* ;ان ا.iوه� ر I�
وإ���� $

 4��O�ا:  

  إذا gd  �? ا�7دُّ =���e ه�ــ�ٌ وآe ا�6ي &* ا���اب (ــ�اُب

 وا�CWم hiــ�ُبR�) ?ة  ــــ�;�ة و������7 وا�*�) ?��*=  

 Qـــ�اُبو��[ ��	���  ا�6ي ���O و���? &� ــ� و���O و��� ا�

 * * *  
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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

�e ه	7 � ه	ً� وا�Eًا j �Cأ � M	��7 ا���:  

 I�إ FJ.��ا P$4��ًا ؛ ه. ?).ك ا+Bه�.-7 ه�ً� وا F�K 796 أ-�أ$�� ا[�.ة ، -6 '�.�� ا��

   :-��* 7*�i4�I ، وا�]ي $
�ل ا; *���I أن $�+$7 إ���E 7 آ�J Fة �+ة -4ات 

  1 اْه�CَEِ ا�,َِّ�اَط اْ�ُ	ْ�َ�ِ:�َ� 5

 I���* ل�M ، &.اء�ا A7 و�E ج.� A +Bوا P$4v .ه:  

�َ�َ=َ eَ�ُُّ�7ا ا���7ُ! َوَ�� َ(�َِّ�ُُ�َِّ)�=َ �ً	�:ِ�َ�ْ ُ Olَِ�اdِ 5 1 َوَأنَّ َه6َا �ِ*ِ��ِZَ �ْ&َ �ْ�ُ�ِ ََّق�  

  ) ١٥٣: ?.رة ا[��9م ا_$� ( 

�&$ A +Bوا P,�6 ا	� P,�ا )�.&
+د أ-� ا���A Fv $�&�� *�+د: ، ��4ك ا�4��g $�	6 أن $

 �ً?��g- P,�6 ا	��و P,�ا )�.&

&,�F وأ�� أ�� -
&,�F أن $
&.�( ا����E Fv����,� أن *-

  .�	F �5ء 

��i 4لٌّ W، و ����إ P$4��و�4ف ا �$�q�ه�� �4ف ا+B6 أ�(K41ق '�6 ر�ا HTة ، -� أ�.�أ$�� ا[

� �E ���$ I���* ل�M 4 ؟����أ$6 ا I�إ A4 ؟ و�
  :��$� و$��O إ�A ، �$�L 4�L I $+ري إAَم ا��

;ّ7ِZَ O4ِ	ْ;َ �َّْ ى َأEََأْه �ِ'ِjَْو *َ&َ �ً�ّ�ِ ُ O4ِ	ْ;َ �ْ	َ=ََ�ِ:�ٍ� 5 1 َأ�َ�اٍط ُ ْdِ *َ&َ �ً  

  ) ٢٢: ?.رة ا�ُ�ْ)@ ا_$� ( 

٣ ejو L& 
  :ـ ا�4�7ر �	��� ا

  

�.ة ا�	4ام ، إّن �E أ���ق أ$�� ا[

9
�ن أJ.ا*ً� ��1ً� *��د$7 ، وأ?<)ً� zا

ُ*)4T&�- ،7�(� ُّmًة ا��.اَب ا�]ي َ$]هُ( 

 H����1ُ� ، -� ا��و*��<6ُّ '7 ا ، P(g�7 ا'

؟ -� �g�gB ا�+��9 ؟ -� �g�gB ا�	.ن ؟ -� 

9
�ن ؟ ِ-6 أ$6 ؟ وإ�I أ$6 ؟ zا �g�gB

ا�+$6  و���ذا ؟ ه]: ا[?<)� $��( ����

 ��i4- �(-�	&- �g?��&- �g��� ت�'�Kإ

�ال ? I�ج '�+ه� إ�&,* A.  

أ$�� ا[�.ة ا�	4ام ، ا���-6 وM+ ا*��E ���$ ;�' F -��� ا; ، إذا آ�ن ا; -�@ 6�E �)�@ ؟ وإذا 

  :ا����� ا���-� : آ�ن �)�@ 6�E -�@ ؟ ا��O.ر '���� ا; �5.ر g$ A+ر '�M ، 6�sل ا��)��ء 

�ُ�ْ� َأْ;َ� َ � ُآْ�ُ�ْ� 5 ُه7َ 1 َوَ َ  

  )  ٤: ?.رة ا�,+$+ ا_$� ( 
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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

  :-��� ا��)H أ-� ا����� ا����J ه� -��� ا�&.P�E ، -��� ا�,�1 ، -��� ا���4 ، -��� ا�&�$�+ 

�ُ�ْ� َأْ;َ� َ � ُآْ�ُ�ْ� 5 1 َوُه7َ َ َ  

  )  ٤: ?.رة ا�,+$+ ا_$� ( 

  .e- ، 6�g ا���د6�M ، ه]: -��� ���J أ-� إن ا; -e ا���-��e- 6 ا��&

�F أن *.زن �)�	H ، وا�)�.ا M H	�ا ، وز9.ا أ���.��F أن *,�?M H	
�.ا أ19?�B ، 4ام	�ة ا.�أ$�� ا[

 7
�] B]ر�9 ، ا�	�� -6 دان 19&�(E �����94 إ�L I������9 إ��94�L I ، و?�&* +M .ت��أن -)@ ا

9 e�1
7 ه.اه� و*��I(� I ا; ا[-��9 و��F ��� '�+ ا��.ت ، وا���rK -6 أ* .  

  

 ***  

��C�Uا����� ا� :  

 :+�ا�,�+ ; رب ا������6 ، وأ�5+ أن A إ�7 إA ا; و�� ا����,�6 ، وأ�5+ أن ?�+�9 -,�+ًا �

 7'�,J7 وأ�W I(�9 -,�+ و�+�? I(� و'�رك H(?و ِّFJ H�(�ا ، H�T��ا P(�ور?.�B�J 7( ا�

  .ا�����6 ا���ه6$4 

  :ا������ (��E �'� و�E:= 7ت آOT eء و(4: ��:Eه� و�Q�*  7 آOT eء 

9
�ن إذا *�4ف إ�I ا; ، وا?&�gم �)I أ-4: ، اg�9+ت e- 7&(J ا; ، ه]: z4ام ، ا	�ة ا.�أ$�� ا[

 I(� 4�$ A 7�	� ���$ 6-���� ، ا��$ A 6-�ا��)� *,&�ج إ�I ا?& ، �-�g��� I��- ه]ا أن ا��

)9[- ، 7>��9
�ن إذا ا?&�gم �)I أ-4 ا; '�+ أن  z�E ، FKو r� ;ا I�اب ، ?4$�ً� -� $&.ب إ.*

 4���ل ه]: ا��)� ا��,�,� *�*� ا�
	��� ، ا�
	��� أآ 6- ، FKو r� ;ا e- 7&(J ت+g�97 اE4�

�4 ، إ9
�ن -&F��1 ، إ9
�ن *4�O أI(� @9 ا��P$4 ا��,�m ، إ9
�ن W ن�
���ء إ��� ، أN9 إ9

  .� -� و�+ك ا; '��i4� ��K �E 7 ا�
��وات وا[رض *��

E)]�@ أ$�� ا[�.ة ، ا�+$6 �7 أ5	�ل و�P��gB 7 ، أن *g.م و*�)� ه]: ���دة -6 ا����دات ا[?�?�� ، 

�	6 أن *��g+ ا��)� -e ا; �E ا���ة ه�� ا���.ل �)�7 ، أن *��g+ ا��)� -e ا; �E ا���ة ، إن 

���	

�+ '�� و�. gE+ت آF �5ء و*g1' IgO+ه� و�. -)	N آF �5ء  اg�9+ت *�r�N ا�* ���	
  .، وا�

   :ا�E&�ء 

 ��Mو ،Nأ��� ���E ��� و'�رك ، N��.* 6��E ���.*و ، N�E�� 6��E ��Eو�� ، N$+6 ه��E �9+اه H�(�ا

 Aو ، N��ل -6 وا[$ A 79وإ ، @�(� I0g$ Aو ، P,��' �0g* @9yE ، N�0M �- 45 ��� 4فJوا

r�$  ، @��41ك و 9&.ب إq&
9 ، N�0M �- I(� +�,�@ ا�و ، N����*ر'�� و Nرآ��* ، N$6 ��د-


6 ا[��ق A $�+ي B] �9+اه H�(�ا ، N9أ A,�� إ����ي +�$ A ا[���ل m���� �9+اه H�(�ا
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ا�
	��� ���ء إ��� - ٢ا���ة وا�
	��� ، خ  -  ١خ   

��- ���E �&�د�9��9 ا ��� m(J]ي ه. ���� أ-�94 ، وأ�د$��� ا ��� m(Jأ H�(�ا ، N9أ Aإ ���
B] ، ��5

 ��� �B.ت را��ا F�K4 ، وا�� F-6 آ ���,��ة زادًا �ا F�K-4د�9 ، وا ����&� إ�4*�� ا�W ��� m(Jوأ

-6 آ�9A.- ، 45 F رب ا������6 ، ا�)�H اآ�,' ��1�4B 6� @ا-@ ، و'���&@ �6 -���&@ ، 

وأ�r  و'01)@ ��6 ?.اك ، ا�)�H '01)@ ور�B&@ أ�Fِ آ)�� ا�,P وا�+$6 ، وا4�9 اz?�م ،

ا��
)��6 ، ا4�9 ا��
)���E 6 آF -	�ن ، و�g' I&5 �Eع ا[رض $� رب ا������6 ، ا�)�H أر�9 

  .M+ر*@ '��+ا�@ $� أآ4م ا[آ6�-4 

 ��	���
 رب ا� E	�وا�  

 


