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و���دة ا����  - ���دة ا���ق ا���ل وا����  - ا����دة ) 36-03(ا��رس  - ا��! �ة وا#���ز  - ا��! �ة 

��د� وا�

  22-04- 2007: ��2 *1 ا��آ&�ر م.�� را-, ا�+�ب*() ب&�ری$

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

ا�*�B*� @ B �+� إ@ م� ا�.�� ? رب ا����� 8، وا��=ة وا�(=م �*; س ��� م.�� ا���دق ا���� ا9م 8، 

�*�&+�، إ�H أ�� ا��* B ا�.B G، ا�*�B �*�+� م� ی+��+�، وا���+� ب�� �*�&+� وزد�� �*�ً�، وأر�� ا�.E ح!ً� 

 ،I+)ن أح���& K واج�*+� م�8 ی(&���ن ا�!�ل ،Iوارز�+� اج&+�ب =ًMب� NMوأر�� ا��� ،I���-وارز�+� ا

O. 8، أ���دك ا���� (K H&ح���N وا��هB إ�; أ��ار ا����1K وا��*B، وأدO*+� ب��ج+� مS 8*��ت ا�

��ات إ�; ج+�ت ا�!�ب�تTوم8 وح�ل ا� .  

  :ا�&%دة ه"ُف ا ��ن �� ا�رض و��ُّ� و��د� ���

�ام، مX ا��رس ا�V��W م8 Gة ا��O#ا ��أی

دروس ا��! �ة وا#���ز، و�� آ�ن م�ض�ع 

ا��رس ا�(�بE ا����دة، ا�&) ه) �*1 

، وس�ف أ�!BG� N اس&� ��ً� أج�ي وج�د��

م� ا���ف : �*; أ�_ ش�ب ح�ل س[ال واح�

ا�aي -(�; م8 أج*I ؟ ���GK ا9ه�اف 

ض��ب 1، وا9صe أن ث=ث1 ب���1c م8 ه[@ء 

�B ا��اض.1، Kن أه�ا�K�ا���Tب ی�

 ،gوج�د �وا#�(�ن ح +�� @ ی��ف س

� @ س=م1�W- @ �� ،1 ائ�T� 1آ�و@ س��دة، H�a*K أول ش)ء ی+�j) أن  و�iی1 وج�دg ی&.�ك ح

 (K �*� ��+ ح Eب�)ا��رس ا� (K ا ا���ض�عaا��� � ؟ م� �*1 وج�د�� ؟ و�� ب�أت ه (K 8.� ذا��� IK���

;���- I��� :  

  8) 56(3 َوَم 0ْ�َ1َُ/ اْ�ِ.�َّ َواْ�ِ-ْ�َ, ِإ�َّ ِ�َ�ْ&ُ%ُ"وِن 

  

  ]س�رة ا�aاری�ت [ 
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�ح ا�p�T، وه) ب��e*o ا9ص��  �o� 8 1 ا��@�1، ا����دة �*1 واnی1 واض.1، اnی1 واض.1 وض

  .وج�د��

  :ا�&%دُة م&AB واس? < ی>�; �� ا�&%دات ا�9	,

و�8G ا@O&=ف ب 8 ا��(*� K 8) م���م ا����دة، 1cK 8�K ی&�ه��ن أن ا����دة @ -rی� �*; أداء ا����دات 

س ی���Kن أن ا����دة ��� مj+; واسX ج�ًا، ص�ق ا���Tئ�ی1 ؛ م8 ص=ة، وص �م، وح8ْG� ،t ه+�ك أ��

أو @ -��ق K) آN ح�آ1 وسK ،1+G) آN آ*�K ،1) آ�o� Nء وم+X، وص*1 و�o �1، واب&(�م1 

H2,، ه+�ك ���دة -�ور م�iو���س، ورض� و .  

م���&Cدة ا��Gی� إ< إذا DE/ ا�&%&Hدة ا�  :< IJK ا�&%

ن K) آN أو��-I، وK) آN أح�ا�I، وK) آN ش[ون ح �-I، �+�ئa ح +�� -��B أن ا����دة -�ور مX ا#�(�

���� ا? حE ا����دة، �K H�a) ا�*!�ء ا�(�بE -.�ث+� �8 ا����دة ا���Tئ�ی1، و�8 ا����دة ا�&��م* 1، وآ�ن 

 vإ@ إذا ص.� ا����دة ا�&��م* 1، وب +� ��ل ب� N�!- @و e�- @ 1ی�م.�ر ا��رس أن ا����دة ا���Tئ

� م8 ث��� 8 ح�1 ب�� ح�1 ا#س=م، وب +� أ�I آ�� ��ل �* I ا��=ة : ءا��*�� O ام��ُك دا�Eٍ م8 ح-

  : وا�(=م

� م�."ي هLا (( � NOCم� أن أ� �� ��1 �ٍ�� �� م? أخ �Hن أم� ((  
 ] ��ا�) �8 اب8 ���oا�[  

+�j)، بN آ�� أراده� ا?، �H�a �&�بX هaا ا���ض�ع ب&�س X م���م ا����دة، بN ب��.�یV �8 ا����دة آ�� ی

  :بN ه) ح! !1 ا��ی8 أن -��� ا?

�ُOَُّ�ُس اْ�ُ%ُ"وا َرَّBا�   8 ) 21(3 َی َأیَُّ�
  ]س�رة ا��!�ة [ 

�ی�1Gی1 ا�nام، ا�Gة ا��O#ا ��  :أی

 �Hِ	َْأْهَ"ى َأمَّْ� َی Wِ�ِ�َْو A�َ�َ ً%ّOُِم �Hِ	ْْ� َی	3 َأَ�َ

  �0ِCَ)22 ( 8ٍ� َسِ�ّیً Eِ A�َ�ََ�اٍط ُمْ�
 ] H*س�رة ا��[  

  

ا�aي ی�� ا���ف �+�g واض.ً� ی�T) س�یً� �*; 

ص�اط م(&! B ب�-��g ه�IK، وا�aي @ ی��ف �*1 
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وج�دg، و@ �iی1 وج�دg ی�T) م�Gً� �*; وج�H�a� ،I ذآ�ت K) �!�ء س�بE أ�H إذا آ+� K) م�ی+1، 

ا��س�ئN ا�&) -.!E هaا ا���ف، هaا ه� ا#�(�ن و�K H) هga ا���ی+1 ه�ف واضe ج�ًا z- H�{K&�ر 

ا�(�ي ا��. e ا����N ا����e ا�+�جe، أم� ح +�� @ -��ف ���ذا أ�� K) هga ا��*�ة -�Gن ا�.�آ1 

��� م��ی1، واnی1 ا�&) -!�B ا�| i 1آ�  :��Tائ 1، وا�.

 >ً1ْZَ�َْ�ِ�یَ� َأْ�َ	�ِ �ْOُ]ُِّ%Bَ�ُ \ْیَ� ) 103(3 ُ[ْ\ َهLََُِّّ�ْ� ا��َن َأ�%ُ�َDَْوُهْ� َی َ�ِة ا�"ُّْ�َ�Dَ�ْا �َض\َّ َسْ&ُ�ُ�ْ� ِ�

 ً&BْEُ َن�Bُ�ِDْ8 ) 104(ُی  
 ] _�Gس�رة ا�[  

وهaا ی+E�o �*; ��_ ا��&�*K ،B= ه� م&�*X�&+ K B ب�*�I، و@ ه� ج�هH�a� ،B*�& K N م8 ا�+�س م8 @ 

�aا ش �oن �KحaروK ی�ري @ Iی�ري، و @ ی�ري أ�g .  

K) ا�*!�ء ا�(�بE آ��� ه+�ك أ�GKر د� !1 ج�ًا ح�ل ا����دة ا�&��م* 1، وا����دة ا���Tئ�ی1، ا����دة : إذًا

  . �ً�، م&�اض�ً� م+��ً�، و��دً@ا�&��م* 1 أن -�Gن ص�د�ً� أم +ً�، �� �ً� رح

�� أ�I @ إ�T- آ)، وأنr- وأن ،t.- م، وأن��*)، وأن -�ی1 ؛ أن -�  .I إ@ ا?وا����دة ا���Tئ

دة%&�� �1b م��dدة ا���ی�: م%�:  

  

  : ـ �%دة ا���ی� 1

�O} NGTدة ب���*� B )!- ن ه+�كnا :  

1 – I�DJا� Wا��� A�� لُق ا�	d�إ �Biدة ا�%�:  

  .أ�� ؟ آN إ�(�ن �I دور اج&���) ه+�ك ���دة ا���ی1، َم8: أوً@

  .وهaا ام�أة، هaا ذآ�، وهaا أ�W;هaا رجN، : أو@

َم8 هaا ا��جN ؟ رجi N+)، ه�ی&I أ�I م8 أهN ا�j+;، هaا ا��جN ��ي م8 وص�I ا@ج&���) أ�I : � ً�ث�

 Nیrوی ،�ًKو��ة �*B ی.E ح!ً�، وی�No ب�Mً=، ی!� م���� ��ي، م�X ��- I، بK ،�ً� Kً� ر��م+ N&.ی

B��� 1 ا�+�س دا� �+� I&ه�ی ،B��� Nج��ًا، هaا ا�G+م.  

�ك ب ++� ج� �ً�، ی�, : �ء ا���ی� ـ إن ش�ء ا? ـأّوُل ش)ء K) هaا ا�*!&Tم Bم8 أ�� ؟ ه+�ك ���دات آ!�س

� K) دی8 @ ص=ة I K، وا��=ة ���د  O @ی1 ا9و�;، و�أن ��*) ج� �ً�، ��K�=ةُُ ه) ا����دة ا���Tئ
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iب�ت، و��ة ا����oت، ا��ی8، م8 أ��م�� K!� أ��م ا��ی8، وم8 -�آ�� K!� ه�م ا��ی8، وا��=ة س �ة ا�!

  .ا��[م8 إ�; رب ا9رض وا�(��وات وم��اج

�ك ب ++� ج� �ً�، ج� �ً� ���م، ج� �ً� �[دي &Tم Bا ��سaه Nآ1، ب�&Tدة م��� ga*) ه�8 ج� �ً� �.�

�ً +iو �ً� o&)ام إذا آ�ن أحُ��� م�  .زآ�ة أم�ا�+� إن ب*�j أم�ا�+� ا�+��ب، ج� �+� ی.t ب � ا? ا�.

؟ َم8 أ��: &�*!1 ب��ی&8G�H ه+�ك ���دات م

أ�� i+) ا����دة ا9و�; إ���ق ا���ل، وم� 

 N س� (K I!�+&� @ا ا���ل إaك ا? ه�oأ�

ا?، إ@ م8 أجN أن -(�� ب}����K I) ا��� � 

�ة، بN إ@ م8 أجN أن -+�pK ا��*��ء، Onوا

N ا��� : Iَُّ*َرِضَ) ا� �َأنَّ َ�ْ�َ� ا�*Iَِّ ْب8َ ُ�َ�َ

�َ ��َ�َسِ�ْ�ُ� َرُس�َل ا�*Iَِّ َص*َّ; ا�*Iَُّ : �َلَ�ْ+ُ

  : َ�َ*ْ Iِ َوَس*Bََّ َیُ!�ُل

 ))�ِ�ْCَBَjْا A�َ�َ َ� َ�َ�َ" ِإ�َّ : Wَُّا�� �ُKَb \ٌ�َُر

َء ا��َّْ�ِ\ َو�َb Wِ�ِ َُّق"JَCََی �َ�ُ�َ �ًُ� ا��Wَُّ َمmَ�َْء ا��َّْ�ِ\، َوَرُ�ٌ\ َأ�َb Wِ�ِ َمَب، َوَ[CَOِ�ِْر ا�ََّBا� ((  
 ] I *� E�&م[  

َم8 أ�� ؟ أو اس�ل أ�� ��(H هaا ا�([ال، ا��[م8 ا�j+) ی�, أن ی�*B*� B ا� ! 8 أن ا? م� : أول س[ال

�ة ب}م�Gن  Wآ Eام ح!�ئ�Gة ا��O#ا ��أ�g�o هaا ا���ل إ@ � �Gن ���ً� �I �*; د�Oل ا��+1، و�BG أی

  :ن ا���ل ��ة، ا���ل ��ام ا�. �ة, ا��+1، 9أص.�ب ا9م�ال أن یِ�*�ا إ�; أ�*; م�ا-

هaا ا�&�ج� ا�aي یG(, ا���ل ا�.=ل، وی+�!K I) م���e ا��(*� 8 ه� �+� ا? مX ا�+�  8 وا���ی! 8، 

 H�*� H*أن أم (++Gري ی��GKب� H�+أن أ� (++Gآ�� ی� I�9 ،8 !ی��ا�+�  8 و ا� Xوق م��ا� �ا�&�ج

ص.�ب ا9م�ال إ���ق أم�ا��B، ب�م�ا��B ی�أب�ن ا���ع، ب�م�ا��B ی*��ن ب���)، �H�a ا����دة ا9و�; 9

 B�ا�N�T، ب�م�ا��B ی�(.�ن ا��م�ع �8 وج�g ا� &�م;، ب�م�ا��B یrوج�ن ا���Tب و ا��Tب�ت، ب�م�ا�

 H*ء ی��o� ن�oی� B�ی� �cن ا�� �ت �*�!�اء، ب�م�ا��B ی���oن ا���oم، ب�م�ا��B ی���ن ا9ی&�م، ب�م�ا�

  ���دٍة ���دُة ا���ی1، َم8 أ�� ؟�ب، �H�a أول ا�!*

�آ1، �.8 ج� �ً� ��*)، و���م، و�[دي &Tم Bآ1، ��اس�&Tأن ه+�ك ���دات م ;*� N *� N�� �+!�-ا

�آ1 &Tم Bی1 ا�&) ه) ��اس���دة، و�8G ب�� أداء هga ا����دات ا���TئTب�� Eo� و ،tزآ�ة أم�ا�+�، و ح

�ن، ا�j+) أول ���دة یG*_ ب�� إ���ق ا���ل، 9ن ا? ج�N هaا ا���ل ه+�ك ���دات م&�*!1 ب��ی1 ا#�(

  م1��M ;*� I� 1+G ا?،
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 N ا���:  

 َك ا��Wَُّ ا�"َّاَر ا1ِqَ�َْ�َة َوَ� َ ,َBْKَ�pَ%َ�Jِ ِمَ� ا�"ُّْ�َ�Kَbَ 	َ��ِ sِCَ�ْ8 ) 77(3 َوا  
 ]�  ]س�رة ا�!�

�ام �� ی+E�r ا#�(�ن، وی��K e) �Oم1 هga واح�ة، اnی1 واض.1 ج�ًا، �2 1 ا���ل أیGة ا��O#ا ��

B)�  :ا���ل، وی��ب ب��ض ب��+(�1 إ�; ا�+�p آ����ض ا�V �z ب��+(�1 إ�; ا�

  8 ) 16(3 َوَمْ� ُی�َق ُشَ َّI�ِdْ�Zُ�َ Wِوَ�ِ]pَ ُهُ� اْ�ُ	�Dُ�ِdَْن 
  ]س�رة ا�&�jب8[ 

 +i ًا � ��ت� !K � ة ی��O#ا ��ً�، �H�a ورد K) ب�v اnث�ر أن روح ا�� � ا�eT م�ض، وا�e .T أی

�ف �Kق ا�+�� -!�لK�- : Nّا��� � آ�� ���� ب)، ج��� ا���ل م�� ح BGی� أه*)، ی� و��ي، @ -*��8 ب

� i (Kو I*ح (K I&!���K ،م��+�ء �BG، وا�&��1 �*) وح��K ،I*ح.  

ب���I ا�+�ر، j��K+) ���د-I ا9و�;  بN إن أ��م ا�+�س ی�م ا�! �م1 رجNٌ دNO ورث&I ب���I ا��+1، ودNO ه�

H�a� إ���ق ا���ل:  

 �ِOَ�ُ�َّْCا� A�َِإ �ْOُْیِ"یZَ�ِ �0ُ�ْاKُ   8 ) 195(3 َوَأْ��0ُdِا ِ�� َسِ%�ِ\ ا��Wَِّ َوَ�
  ]س�رة ا��!�ة[ 

  .أي @ -*!�ا ب�ی�یBG إ�; ا�&�*1G إن �B -+�!�ا، وا��Tاه� @ -�� و @ -.�;: م8 أدق ا�����) ��ga اnی1

2 – N�&<ُة ا��J�م و��w	ف ا�J�دة ا��0يِّ إ%�:  

أ�� م8 ؟ أ�� ��ي ا����دة ا9و�; إح!�ق ا�.E، إ���ف ا��|*�م، أن -�aO �*�2 _ م8 ا�!�ي، وأن 

(+jم8 ا� � !�*� aO�- �ً�� ا��9ی�ء أح H�a� ،ارًا��ة �*B -��ر ��، وأن -�aO �*�|*�م م8 ا�|��B، أ�� ب

�ائ��B م8 هga ا�G*�1، م([ول K 1 @ر-��ت�*Gا� gaا م�+; ه�K�ی&����ن بG*�1 م([ول آ� �، و�� �

�  :آ� 

 َآُ��ا َیْ&َ	ُ��َن ) 92(3 َ�َ�َر�ْBَ�َ pَِّ�B�َZََُّ�ْ� َأْ�َ	ِ&�َ� َّ	�َ)8) 93   
 ]��  ]س�رة ا�.

  .ا�!�ة م([و� 1، وا���ل م([و� H�a� 1 ح�س��ا أ��(N�� BG أن -.�س��ا،

�ام، �� -�*� م�-�1 ا#�(�ن ب����ل، و�� -�*� ب���+�,، و�� -�*� ب���*B، وآ*�� �*� Gة ا��O#ا ��ی� أی

  .م�-�1 ا#�(�ن ا-(�� دائ�ة O �را-K I) ا���9ل ا����.1
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3 –  A�� �Gدة ا�0%����&Cا�:  

 ،,��M 1cأرب�� (oj- I-� م�رس1 ص=ح �م�ّ*B ب�_ م�I ص=ح �ت -� , ث=ث 8G� ،�ً���M 8 م�ی

 ،tا��+�ه e*�8 أن یGی� ،tا��+�ه g� �K 1 ب��8G م�ی� ا�&�ب 1 ص=ح �-K�.�� I|1 ب�آ�*��، أم� وزی� ا�&

 ��*GK ،أ��سً� ب&�� _ آ&, م8 أ�*; م(&�ى، وأن ی��2 ا9م�ر _*Gة وأن ی��*� م�-�&H ا-(�� دائ

ا���9ل ا����.1 ا�&) -&�ح �H�a� ،H ا���Gَّ+�ن K) ا9رض ی&�ح ��B م8 ا���9ل ا����.1 م� @ ی&�ح 

�هB، وآ*�1  j� ) ا9رض (K 8َّG�َن ) ُم�G- و-�+) أن ،�ً +i ن�G- ن ��یً�، و -�+) أن�G- أن (+�-

�ً����.  

�ك  أّول ���دة ���دُة ا���ی1 أ�� م8 ؟ ا�!�ي&Tم Bی1 ا�&) ه) ��س��I ���دة 2Kً= �8 ا����دات ا���Tئ

 _ �2*� ،B��|م م8 ا��*|�*� aOف ا��|*�م، أن ی���إ� ،E.دة إح!�ق ا���� I� ا�+�س، ا�!�ي Nب 8 آ

  .م8 ا�!�ي، �*�! � م8 ا�j+)، أن ی+�_، أن ی��ل، و��ُل س��1 ی��ل أن -��� ا? ث��� 8 ��مً�

��ی1، ا�j+) ب}���ق م���KIول ���دٍة ���دُة ا�.  

4 – 
س ا�W��� ��9 اBا� ���&K ��دة ا�&%�:  

  

  :وا����B ب}���ق �*�I، ��ل -���;

 َ�ِت ا��Wَِّ َوَیَ�ْHَ9ْ�Wُ َوَ�3 ا�Lَِّیَ� ُیَ%��iَُِّن ِرَس

 ً%��ِ�َ Wَِّ���ِ Adََوَآ Wََّا�� َیHَ9ْْ�َن َأَ�"ًا ِإ�َّ

)39 (8  
  ]س�رة ا9حrاب [ 

  .د�!�ا

 8 Wُ�َ�ْHَ9ْ3 َوَی  
  ]س�رة ا9حrاب [ 

�� ج� ���، واآ&�; ب��1 واح�ة*�i8 ا? أG;، و��ص��ت @ -�� و@ -. B�  .ا�aی8 ی�*�jن رس�@ت ا? �

 Wََّا�� َ�ِت ا��Wَِّ َوَیَ�ْHَ9ْ�Wُ َوَ� َیHَ9ْْ�َن َأَ�"ًا ِإ�َّ  8 ) 39(3 ا�Lَِّیَ� ُیَ%��iَُِّن ِرَس
  ]ا9حrاب س�رة [ 

� ا? �G)K �8 ا�.K�O Eً� م+I و-B*G ب����NM إرض�ء ��B م�ذا ب!)  i ?ي ی�*� رس��1 اaا� (TO إذا

م8 د��-I ؟ ا�&�� د��-I، إذًا ه+�ك ص�1 واح�ة ج�م�1 م���1 آ�K 1 أن -Tz; ا? وأ@ -Tz; إ@ ا? 

Bا? ��م1 @ئ (K كaO�- @وأ.  
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���دة ا���ی1، إن آ+� ����ً� ���Kد-H ا9و�; أن -�*B ا��*B ��جI ا? -���;، أی�� ا#�Oة، ا����دة ا9و�; 

  .وإن آ+� ��یً� �Kن -.E ا�.E، وأن -�No ا���NM، وإن آ+� �K �ً +iن -+�E ا���ل K) س� N ا?

5 – دة ا�	�أة 1"مُ� زو�� وأو<ده%�:  

 ;��وإن آ+ِ� ام�أة �����Kدة ا9و�; أن -

 ��وأو@ده�، ا�*�) أی&�� ا���أة، ا���أة زوج

و أ�*�) م8 دو�H م8 ا�+(�ء أن ح(8 

 N س� (K د���-��N ا���أة زوج�� ی��ل ا�

  .ا?

أض�ب مWً= دائ�ً� وأآ�رI�9 ،g م+�س, 

 (K �Gوب ،N *أٌة ص*� � �م ا��ج�ًا، ام

 ،����، وذاب� م.�1 ��ب�*� XTO=ة، و�ا�

و�+�ه� �O(1 أو@د، K) ا�(��1 ا�(�دس1 

 B� أو@ده� v1 ب�ردة، ب�K�jم�ج�د، ا� � i Nا9آ ،B��ًا oK*�� م8 أو@ده� أن ی&�ب�وا ش�� Wآ ���-

� ح(8، ب�v أو@ده� ی.&�ج ث �بI إ�; إص=ح، ا�o*!�ا إ�;  i Iأو@ده� ه+�ام vب� ،I&� Sو ,&Gی

�ة ا���رس1، هaا م� آ&, وI&� S، وا���W) �*; ه+�امI م=ح|1، وا�V��W آ&�بI K I {ث oTر زی� م8 ا��

�� آ p ��ی*�ن، ا�NG ُأِه +�ا، أ�� أ��ل� X_ : ا�&) م� وض�ب+ p�Tع ا��*M N�� �|! &أة �� اس�هga ا��

 ،B��1K، ووض�� ا���oم، وه �c ا��oTئ� 9و@ده�، ورا��� و�Sئ��B، را��� ه+�امjت ا��Kس��1، ود

 �رة، أ�� أرى أن هga ا���أة أ��ب إ�; ا? را��� ث �ب�B، را��� م.�|&�B، ود�&�B إ�; أن ی(&!*�ا ا�(

��  .م* �ن م�ة م8 ا9و�;، 9ن ا9و�; آ��� ��ب�ة ?، �8G ا���W 1 ���ت رب�� K �� أ��م

أول ���دة ه) ���دة ا���ی1، م8 أ�� ؟ �H ���دة �OصH�a� ،1 إذا 8oK ا�+�س إ�; هga ا�.! !1 آ�ن : إذًا

�، ِم8 ه+� ��O} ) ح�لK 8 �*ح�ل ا��(I+� ?ام ا��ی8 وا��� � أرب�1 << : ل س ��� �*) رض) ا��

�-I : رج�لO} X ی� @ � !Kو ،Iب��� Nzی� @ (+iو ،B*�&أن ی _G+&)ی @ Nوج�ه ،I�َ*� N��&)م B���

 �ب�� �g ـ اnن د�!�ا ـ K}ذا ض X ا����I�*� B اس&+G_ ا���هN أن ی&�*B، وإذا بNz ا�j+) ب���I ب�ع ا��! 

�-I ب�� � O} g� i<<.  
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���B م(&��I�َ*� N، وج�هN @ ی(&+G_ أن : ��ام ا��ی8 وا��� � أرب�1 رج�ل<< : أ� � ا�!�ل م�ة ث�� 1

 ،B*�&أن ی Nه���-I ب�� �K ،g}ذا ض X ا����I�*� B اس&+G_ ا�O} X ی� @ � !Kو ،Iب��� Nzی� @ (+iو ،B*�&ی

 Iب��� (+jا� Nzوإذا ب g� i � ب�� I-�O} �  .>>ب�ع ا��! 

��g وش i � ب�� I-�O} ا�+�س م8 ب�ع.  

  .أی�� ا#�Oة، هga ���دة ا���ی1

اس�ل ��(H م8 أ�� ؟ أ�� i+) �H ���دة، ��ي �H ���دة، ���H� B ���دة، أ�ِ� ام�أة �Hِ ���دة �Oص1، 

 N س� (K د���ا�*�) أی&�� ا���أة، وأ�*�) م8 دو�H م8 ا�+(�ء أن ح(N��- 8 ا���أة زوج�� ی��ل ا�

  .ا?

�) م�) K) ا��+1، أول م8 ی�(H ب.*E ا��+1 أ��، K}ذا ام�أة أK أة ���ت �*; ب � أو@ده��ی�� ام

�*� ،(*�� 1+�ه) ام�أة م�ت زوج��، و-�ك ��� : َم8 هga ی� ج��یN ؟ ��ل: -+�ز�+) -�ی� أن -�NO ا�

1+�  .أو@د، �Kب� �rواج م8 أج*�B، وه) -+�زع رس�ل ا? ص*; ا? �* I وس*B د�Oل ا�

Hأ��م �� K ?أن -��� ا ,�� یz*أ��م�، آ� �� K ?أن -��� ا ,�  .هga ���دة ا���یH�a� ،1 ی

  : ـ �%دة ا��wف 2

 p*�ه+�ك ���دة ا�|�ف، إ�(�ن �I أب م�یv، و�+�g ب�v م���p ا��*B ی.2�ه�، أی��� أو�; أن ی

���g، وی!�م �I م� ی.&�ج، وی[�(I، أم أن ی��I، وی��*I، و � I أب XمI� أن ی�-) إ�; ���دة ث�� 1 ؟ �!�ل :

@، هga ���دة ا�|�ف، وه) م!�م1 �*; أی1 ���دة ��ا ا���ائ��M vً�، ی�, أن -��; أب�ك، ا����دة 

�م ا�2 _، Gض _ أن ی g�+� 8�� ;ا����دة ا9و� ،vی�ا9و�; �I� 8�َ أب م�یv أن ی��; ا9ب ا��

 � ��I ا��� ا��+�س, �*�راس1، ا����دة ا9و�; ��8 ی�ى اب+&I �� ا����دة ا9و�; ��8 اب+K I) ا@م&.�ن أن ی

ش��، و{ن أوان زواج�� أن ی(�; �rواج��، ا����دة ا9و�; ��8 ی�ى اب+K I) ری��ن ا���Tب وا��&8 

� ا����دة ا9و�; أن یrوج اب+I، هaا م�+; د� E ج�ًا، هga ا����دة ا���W 1، ���دة ��م(&��ة، وا��� � -

� � �I أج�اء ا��راس1، وه+�ك {ب�ء �!=ء ج�ًا K) ا�|�ف، ا�2 _ - ,��oوا� ،tی��� vی��م، وا��Gی

 Nة م8 أج�أی�م ا@م&.�ن -*j; آN ا�rی�رات وا�*!�ءات وا�.�=ت، هaا ج� ام&.�ن، ا9س�ة آ*�� م(&+�

��دة ا����Wی1 9Tا� (K ,رس ,��M 8ِم BGK ،��ن أب�g أب+�ئ��، ج� ه�دئ، -!�ی��M Bم م+�س,، �+�ی1، س

G- أن ,�  .�ن ه+�ك وس�ئN �*�+�ی1 ب�9و@دوأمB� I ی��|�g إ�; و�� ا@م&.�ن، ی
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�ة م[��1 ج�ًا، أن ا#�(�ن  Wآ ��H�a أی�� ا#�Oة، و�.8 أی2ً� �&.�ث �8 ���دة ا�|�ف، وه+�ك ��

� م8 ث�اب -��یv أب H�a� ،I @ ی! WGب Nّوی!�م ب���دة أ� ،vی��N ا? ��K*1 @ ی��ف ا9و��ی�ت، أب�g م

  .أدت إ�; -�ك واج,

�+�ك ش�ب K) ری��ن ا���Tب، وا��&8 م(&��ة، وآN س+1 -�-) ب���ة، وآN س+t.- 1، و�H ث=ث�ن 

 H+8 ابG� ،H� �ًc +ه ،Hب Xو�� ،Hب�رك ا? ب ،p�O ;ة إ���� م�ح�1، زوج اب+H، أ�� أرى أ�H ح

�BG أن ا#�(�ن ح +�� یrوج أو@دK g) هaا ی&*�ى وی&�+; أن -�Gن �I زوج.- 1�I+، أ�� أ�(B ب�? 

ا�rم�ن ب��aات، K) زم�ن ا��&8، وا? �I �+� ا? أج� آ� �، �p � 8G هaا ب��+; أن -�ع ح�1 ا���ی12، 

rوج�B، وأن -.�+�B، َم8 ��B وحt آp�O N س+�ات ح�8G� ،1 ی+�j) أن -�&B ب�و@دك، وأن -

�ك i1�*Gا� gaون أ�� : ؟ اس���ا ه�Onا

� B�� 8�َK أم� أو@دك ،B��ك � iو ،B�

�ك ؟ i  

وا? أ��ف أًب� زوج �+�g و��ی8، وه� 

 ���زواج ج �، وا? ح +�� ی!_ أم�م��� آ��

ج+�ی�ن أم�م ��اء K) ا�� � م8 ش�ة ا9دب 

وا@ح&�ام وا��.�1، إ�(�ن زوج اب+I ش)ء 

�| B، هaا ��N آ� �، �8G ه+�ك {ب�ء 

أ�� ��Tت : ل�!* &�B م&z*�1 ج�ًا، ی!�

� م8 Wأآ g�+� �ً��)ف إ�����مً �، وا? أ�

�ة أب+ 1، وی!�لT� g�+� gب، ووا���T� � م 8 ب�&� �ًj*ة م��O#ا vب� Xة أب+ 1، وج��T� : ت�T� أ��

 ،gب�و@د B&���)� gaة ب��1j اnن، H�a*K ا9ب ا�+|�م( ا��GمN ه� ا�aي یK ،g����مً �، واب+) ی�ّب� أم

o1 ب �ت وه+�ك {ب�ء أب)�O ي�&Tرج ا���ی+1، وی�O 8G)وی ،ETب &� ب�ر�; أح �ء دم Bأح�ه X ل، ی��

ب8�W ب &I، وه+�ك ب �ت ث�+�� ث=ث�ن إ�; أرب� 8 م* �ً�� �rوج وزوج&I، و�+�g أربX أو@د ی&*�ون م8 

�ة م=ی 8، واش&� ب �ً-� 9و@دك ب�����)Tب � ب� (K 8G1، ب= زوج1، اسTر ب���ح��Tا�.  

�ًض�، هga ا��+� أ��ف � I���)ا یaب �، ه ���ون @ب+&I، وم� Wب آ�oّO (-ء ج�ًا، ی�� +iب�ء وا? أ}

��ون ب+ً&�  K ،� ب Bد� 8 م� �+�ه��ب ا��[م+ 8 ا���Tم8 ا� � Wی!1 ؟ آ�oا� ga�م��� ب �، هN زّوج&�� ب

�یE هaا ا�� � M 8� ،ج�ًا eراج N!� B1، وه+�ك {ب�ء �+�ه��� gaب �، وه ��-B ا�rواج ا�� � م�

eوا�+�ج.  

  . هga ���دة ا�|�ف: إذًا
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  :ـ �%دة ا��[/ 3

�، هaا ا���� � p و�� ح(�ب�ت، و@ N)i س �رات، هaا و�� ���دات، �K ن ���دة ا����، و��nا

�ْ�َ��َ 1َTَا و�� ا9ذآ�ر، 8�َ َ��ِئa*�ات، ه�ا و�� ا�aن، ه}�ا�*Iَِّ َص*َّ; َ��َل َرُس�ُل : هaا و�� ��اءة ا�!

Bََّ*َوَس Iِ ْ*َ�َ Iَُّ*ا� :  

َ�ِة اKَZَ�َ �ِ.ْdَ�ْْ�ُهَ	 َوَ�ْ� َ�ْ%ً�ا (( Eَِء َوHَ&ِ�ِْة ا�َEَ ��ِ ُس َمَّBَیْ&َ�ُ� ا� �ْ�َ ((  
  ]ا�+(�ئ) [ 

 (K =ً�� ? ر، وإن��ا�+��ر ���دة ا���� ؛ أن -�NG� (o و�� ح!I، إن ? ��ً= K) ا�* N @ ی!�*K I) ا�+

N *ب�� I*�!ی @.  

I��)K ،Nو�� ا��� (K ?ن، أو ی&��� ا}�  : ا�+�) �* I ا��=ة وا�(=م رأى ش�بً� K) ری��ن ا���Tب ی!�أ ا�!

ل: َم� ی&m	p ؟ [ل(( ] ،�  )) أ�1ك أ�%" مpB : أ1
 ] �  ]ورد K) ا9ث

*� I!�+ا���ل ا�.=ل، وی ,)Gی I�9 ،H+ك أ��� م�Oأ ،N�� ا و��aه ،Eد�Iَم8 ی*�ذ ب ;.  

  .K) ا�+��ر @ ی!�*K I) ا�* N  إن ? ��ً= ب��* N @ ی!�*K I) ا�+��ر، وإن ? ��ً=

� و�� ص*�ات وأذآ�ر، وا�&��ء �*; ا�+��ر، K) أث+�ء �إذًا ا�+�ع ا�V��W م8 ا����دات ���دة ا����، ا��

إ��� أ�rل هaا ا�!�{ن � ��N < <: ا�+��ر و�� ��N، س ��� ��� رأى م8 @ ی��K N) و�� ا���K N!�ل

 =ً�� I-اء�  .>>بI، أaz&Kت �

4 �J&دة ا�  : ـ �%

  

  :��� ��J ا�	%دئ وا�ش9ص وا�ش�ء

أی�� ا#�Oة، �8G ه+�ك ���دة س�ف �!_ �+�ه� و��1 م&�� 1، إ��� ���دة ا����، ���دة ا���� ب�دئ ذي 

�zا����دئ، وا9ش �ء وا9ش �ص �O (Kم1 ا����دئ، وهga ا����ر ب�ء ا����ر م&+��1، ه+�ك ��

�ی1، ا9ش�zص وا9ش �ء �O (Kم1 ا����دئ، ��ل -���;Tری$ ا���- (K ر��أر�; ا�� :  

 �ْOُKُ�َ�Hِ�ََو �ْOُ�َُوَأْزَوا �ْOُ�ُُؤُآْ� َوِإ1َْ�اBَ�ُْؤُآْ� َوَأ�َbَ َن  8) 24(3 ُ[ْ\ ِإْن َآ
  ]س�رة ا�&�ب1 [ 

  .أش�zص
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Cُ�ْ�َCَ]ْ3 َوَأْمَ�اٌل ا َرٌة Hَ9ْKَْ�َن َآَ�َدَه َوَمَ�ِآُ� Kَْ�َضْ�َ�َ�.َKَِو   8 ) 24(ُ	�َه
  ]س�رة ا�&�ب1 [ 

  :أش �ء

 Wِ�ِ�%َِس �  8 )24(3 َأَ�~َّ ِإOُ�ْ�َْ� ِمَ� ا��Wَِّ َوَرُس�Wِ�ِ َوِ�َ�ٍد ِ�

  ]س�رة ا�&�ب1 [ 

� م��دئ آ����� ا#س=م) ا9ول، َم*H م8 م*�ك ا�j(�س+�� (K ،ج�ء م��دئ B�1 اس�I ج�*1 اب8 ا9ی

�ف إزارX*z��K ،g ا#زار M ارةrK 81 داَس ب�وي م��Gح�ل ا� IKا�M أث+�ء (K ،��� Iم(*�ً�، رح, ب

م8 آ&�I، وه� مِ*H، وهaا ا�aي داس رداءg م8 ��م1 ا�+�س، ب��&�� � ا����ص� م8 س��1 ا�+�س 

I، هaا ا���وي ی� � K) م�&�X ا����دئ وده��ئ�B و��م&�B، م8 ا��رج1 ا��� �، ض�بI ض�ب1 ه��T أ��

I K م!�سaK ،1ه, إ�; ��� واش&G;، س ��� ��� اس&���g، و�� ص�غ ش��� م��ص� ا�.�ار ش��ًا، ��ل 

 ��� I� :  

  أI�DE م اد�A هLا ا��dاري ا�.�یI ؟

H*ل ج�*1 ا���� :  

  ��/ م	� ی�OB ش� أ� أد�/ ا�ACd أدرآ/ �0� ��"ي 

��� I� ل�� :  

WG �"مً0�  أرِض ا�ACd <�" م� إرضWG م زال ��dك �

pdآ WـC�&� ل مــBـKو pـdـ�ا�ن أ �	ــHأو ی�  

  : ��ل

جKش و��   آ�N ذاك ی أم�� ا�	�م��B ه� س�[� وأ�

  آ��K NضA أن ی�9َّ ا�B.� أرضً ؟

I� ل�� :  

 �"ی"ً��E �]�� B	]أ هBد� "] ���.B&ح ا�  ًا��وات ا�.ه��� وری

 و�%�"اBس أ��ارًا �"یBوى ا��Kو  

  : ��ل

� �B"ك أ[�ى وأ�ّ�B��1"ي أ �  آن وه	ً م ��ى �

 �BCإذا أآ�ه "ٌKم�   أ�

  : ��ل

وى�K ك��&J�� "%&�س �Bی"اوى وأ�� ا� W�� ع"E \آ W�B%� ��َ�  
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� أش�zص، ��ل -���;�� �Onا �  :ا���

ِ�� اZَ�ْْرِض  َءُهْ� 3 ِإنَّ ِ�ْ�َ�ْ�َن َ�َ��َ�ِ ��ِDْCَ�َْءُهْ� َوَیBَ�َْأ Iُِّ�Lَُی �ْ�ُBِْم �ًdَGِ�َ Nُ&ِ<ْCَ�َْی َوَ�َ&َ\ َأْهَ�َ� ِشَ�&ً

  8 ) 4(ِإ�Wَُّ َآَن ِمَ� اْ�ُ	dِْ�ِ"یَ� 
 ] �  ]س�رة ا�!�

� ا9ش�zص أي ا��9ی�ء م*�Gا ا����ب و�B ی�� (�K دائ�ً� وأب�ًا ه+�ك أ�� �ء، وه+�ك أ��ی�ء H�a� ا�G*�

ا�!*�ب، ا��9ی�ء أaOوا و�B ی��oا، ا��9ی�ء ��ش ا�+�س ��H�a� ،B أح, ا�+�س ا��9 �ء، و�K�Oا م8 

  .ا��9ی�ء

 �ا�+�ع ا���W) م8 ا����ر ��� ا9ش�zص، �����Kدئ وا9ش �ء �O (Kم1 ا9ش�zص، هaا ��

� ��یً�، �I+G م�*e، ح��1 ب 8 أن -�Gن م��W 1 وzTن ا��G8 �� یG� ،ص�zن م[��1 ج�ًا أش�G- أن

�Gم1 ا��o8 ا�G� ،ص�zا9ش �� ا9ش �ء���� V��Wا�+�ع ا� (K ى�.  

أح2� ور�1 ا��oب�، �Kح2�ه�، : ��Mً�، ��ل: �I ی� ب+)، �+�ك ب � ؟ ��ل: oO, ش�ب K&�ة K!�ل وا�ُ�ه�

�1، ه�ت ور�1 ا�� H ��G، �+�ك م��N، ه�ت ا��O�1، ب � وم��N وم�آ: ��B، ��ل: �+�ك م�آ�1، ��ل

I� ل�!K ،Iري، وه� �+� أص���ئ���B أح�هB و��ل : زوجI اب+&I، زارK g) ا��.N ا�&�&K ،(&+ا زوج ابaه

I� : م�!�ل !!!I� م(*�ً�، ��ل p � اa؟ ��ل: ه B*)م � i ً�م� س��&+) : أ���=M8 دی+) إ�.  

  .هaا ��� أش �ء

=ًWن مnة، ب+�ع: ا�)Gب+�ع ا� ،I& ب�(�ح1 ب I&� � Nی�-) ب�� ا���رآ1،  ا#�(�ن آ B��ا���ش، ب��آ�&I، ب

�ة -�Gن ا����دئ o )ن ا9ش �ء ه) ا���G- ��+ ح ،I-r�� �&I ب��z*�ي ا�aي ی�*I&� � ،IG ب�ج

�ى�Gم1 ا��oه) ا� gaم1 ا9ش �ء، وه�O (K ص�zوا9ش.  
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�J&دات ا�  :م� �%

  

1 – �GB%ُد ا�  :ا�.�

  

 ،�اnن �+&!N إ�; ���دة راب�1 ���دة ا���

aا م�ض�ع م�B ج�ًا، I�9 ی�+) ج� X وه

  : ا��(*� 8

� إK!�ر ا��(*� 8 Onف ا�oإذا أراد ا�

�����Kدة ا9و�; اس&�=ح ا9راض)، وإ��Tء 

 ��وات، و-�oیWاج ا��z&ا�(�ود، واس

 ،�ا��+���ت، وا@آ&��ء ا�aا-)، وا�&��ی

�وات Wا� ga��وات، آ) �[م8 بWا� Xوج�

� ��یً�، وم� �B -&��ق K) د� �ك K= ی.&�م دی+H، وم� �8G- B ��یً� K= ح�ج�ت ا���&����K ،X ح� إذا آ+

Eد� ،Bی�Gن ا�}��ار ��H)، هga ح! !1، م� ا�aي ی(oj هaا ا�G=م ؟ ا�!� H*�-:  

  8 ) 60(3 َوَأِ�"ُّوا َ�ُ�ْ� َم اْسCُ&ْmَCَْ� ِمْ� ُ[�ٍَّة 
  ]س�رة ا���9ل [ 

�ًة، ا��*B ��ة، وا��+��1 ا��& +1 ��ة، وا��+��1 ا@س&�ا- � 1 ��ة) ��ة ( ج�ءت آ*�1 G�.  

 ،1 �� هga ا���TریX س �ح 1 و�Oم p � 8G� ،1 �+��� ص+��1 اس&�ا- Wأآ ،Xری�Tء م�T�{ب e�)� ��� أح

T- 19م Nووی ،���ي ا�(=ح ویN 9م1 -�آN م� @ -rرع، و-*�p م� @ -+(t، و-(&�zم {�1 @ -�+�&

�اره� ب �ه�، H�a*K ���دة ا���� ��ل -���;� p � ،اًء، إذًا�  :ش

  8 ) 60(3 َوَأِ�"ُّوا َ�ُ�ْ� َم اْسCُ&ْmَCَْ� ِمْ� ُ[�ٍَّة َوِمْ� ِرَ�ِط اKُ \ِ�ْ9َ�ْْ�ِهُ%�َن ِ�Wِ َ�ُ"وَّ ا��Wَِّ َوَ�ُ"وَُّآْ� 
  ]س�رة ا���9ل [ 

�ة أن -(&�zم ا�(=ح اnن ا��ول ا�+�وی1 أ�� م&�آ� �� -�2o2ن ��مً� ��دم1، و� (� م�)�O (

  :ا�+�وي، �8G هaا ا�(=ح ا�+�وي ی�� رد�ً� ��یً� ��8 ح����، إذًا، ��ل -���;

  8 ) 60(3 َوَأِ�"ُّوا َ�ُ�ْ� َم اْسCُ&ْmَCَْ� ِمْ� ُ[�ٍَّة 
  ]س�رة ا���9ل [ 
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�� ا�+�) م8 ��ة (آ*�1 � (�K ،(ش��� � G+&ة، وا��G� ج�ءت ،N z=ة وا�(=م ا�!�ة رب�ط ا��ا� I *� (

ب�� ح 8 ا�!�ة ا��+�+ E، ب�� ح 8 ا���اXK، ب�� ح 8 ا���ر��ت، اnن ا��oئ�ات، @ح|&B ��+�ن ا��+ 1 

 �)*K @ً��K �ًس=حً� ج�ی H*�- B� ��K ،ان� oه� ب���O} 8� ��ا�&.& 1 آ*�� أرب� 8 م* �را ه�م� K) ش

  :��یً�، إذًا

  8 ) 60(3 َوَأِ�"ُّوا َ�ُ�ْ� َم اْسCُ&ْmَCَْ� ِمْ� ُ[�ٍَّة َوِمْ� ِرَ�ِط ا9َ�ْْ�ِ\ 
  ]س�رة ا���9ل [ 

 =ًWر، م�o&م� ا�!�ة ؟ ا�!�ة س=ح، ا�!�ة س=ح م I�&+� (ص �*; ا���م، آ�zا� _o� ا��*��ء gا س��aه

1 آ *� م&�ات، ی��o� 8Gئ�ة واح�ة �Mئ�ة م�اه� ا����ي س��1 آ *� م&�ات، وم�ر�1 م�اه� ا����ي ث=ث

أن -�م� م1c دب�ب1 واح�ة ب����ى، ی�م�o� 8Gئ�ة أّ@ -�ى إ@ ه�K 8 �*; ب�� �O(1 آ *� م&�ات، 

�ة ج�ًا oO 1 2� إذًا �2 1 ��ة ،�� ه��Kً �*; ب�� مc&) آ *� م&T� 1 ى ث����  .وی��o� 8Gئ�ة أن -

  8 ) 60(ُ[�ٍَّة  3 َوَأِ�"ُّوا َ�ُ�ْ� َم اْسCُ&ْmَCَْ� ِمْ�
  ]س�رة ا���9ل [ 

ا�(=ح ��ة، وا�(=ح ا��&�oر ��ة، وا���9ر ا��+�� 1 ��ة، وا���*�م�ت ��ة، وا���+�ی�ت ��ة، 

  :وا�&�ه N ��ة، ا�&�ری, ��ة، وا�&+| B ��ة، ��ل -���;

  8 ) 60(3 َوَأِ�"ُّوا َ�ُ�ْ� َم اْسCُ&ْmَCَْ� ِمْ� ُ[�ٍَّة 
  ]س�رة ا���9ل [ 

@ -.&�ج�ن إ�; اس&�zام ا�!�ة، �8G هga ا�!�ة -�ه,، �H�a ه+�ك ب�v ا����ة یTz; آ*�1 -�ه��ن و�� 

+X ص��� إره�ب  8، هaا ا#ره�ب K) اnی1 م8 أجN أ@ ی�Gن إره�بً�، هaا ا#ره�ب ��: بI ��و ا?، ی!�ل

  .ا#ره�ب، -�ه��ن بI ��و ا?

��ون ج�ًا، ا��*� ح�ث+) أخ م8 ب*� إس=م) م��ور ��*� إس=م)، o2) ا��*� ا9ول مK 8 �*8 ا��(G�

� �+�*1 ��وی1 ��ل �)�K ��� �On1 وث��� 8 : اcم N!&ور ا���وا? م��م*1 أو�) ا9م� �*�(*� 8 �*�*� ا��

  :درجr� 1ی�دة اه&��م، ��ل -���;

  Kُ 3)60 ( 8ْ�ِهُ%�َن ِ�Wِ َ�ُ"وَّ ا��Wَِّ َوَ�ُ"وَُّآْ� 
  ]س�رة ا���9ل [ 

��د ا��+�ئ)، أن ��+) ب*���، أن ��+) أم&+�، إَذ�� إK!�ر�� ی+�j) أن �(&��، هaا اس�I ا�Onف ا�oا أراد ا�

 gaذا- ً�، ه (�&G� +���ت، أن�ر ا��o� ود، أن�)ا� �T+� أراض +�، أن e*�&)� وا-+�، أن��ج ثz&)� أن

�ون ا��* �ر و��_ ا��* �ر م(*B �+�هB ث�وات @ -�- ��GK @دة، وإ��� N&.;، ب*� واح� م�و@ -. �

 ،N م�  اnن، أآ�� اح& �K ��� (M) ا����I K B، أرب��1c و�O(�ن م* �ر ب
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  :��ل -���;

  8 ) 60(3 َوَأِ�"ُّوا َ�ُ�ْ� َم اْسCُ&ْmَCَْ� ِمْ� ُ[�ٍَّة َوِمْ� ِرَ�ِط اKُ \ِ�ْ9َ�ْْ�ِهُ%�َن ِ�Wِ َ�ُ"وَّ ا��Wَِّ َوَ�ُ"وَُّآْ� 
  ]س�رة ا���9ل [ 

gaی&!8،  ه , �oارع ی&!8، وا���رس ی&!8، وا�rی&!8، وا�� Nد ا��+�ئ)، ا���م���ا����دة ا9و�;، ���دة ا�

وا���+�س ی&!8، وآN إ�(�ن ح�I&K -�� أداة ��-�o- ،Iی� ص+�&I، وا���) ب�� أح� أآ�� ا��اج��ت 

  .ا��ی+ 1

  :ا�.�ُد ا�&�	� ا�"��ي – 2

��K �+�=إض �Onف ا�oن �� أراد ا�nد، ا���ت ا��Tد �*; ا�����دة ا9و�; -�س $ م���B هaا ا��ی8، وا�

�ص�ت، -�ض e ا�! B، -�ض e ا����دئ، �H�a أح ��ً� ا����ة إ�; ا? -�� م8 أ�|B أ��اع z&و�*; ا�

 ،B !س $ ا����اء، هaا ی!�م ب���دة -�ص N ا����دئ، و-Tی�ازي م�اد ا��*��ء دم�ء ا� �� H�a� ،د���ا�

��توا��د �*; ا��T�ً2دة أی��� gaه ،E.وإح!�ق ا� ،.  

  :ا����دة ج��د ب+�ئ)، أ��وا ��B، وه+�ك ���دة -�س $ ا����دئ، ���دة د��ی1، ��ی� د� =، ��ل -���;: إذًا

ِ�َ�دًا َآِ%��ًا  Wِ�ِ �ِْهْ"ُه  8 ) 52(3 َوَ�
  ]س�رة ا�����ن [ 

 I م��� e و-�ض Bی�Gن ا�}�و-�س $ م��دئI س�; هaا ا���N ج��دًا آ� �ًا، وج�ه�هB س�; ا? -�* B ا�!

�  .ب��!�{ن ج��دًا آ� �ا، هga ���دة ث�� K 1) ا���

ب – 3%Hا� ��JDC� ش� ا س�م��B	ا�:  

� إK(�د�� ب1c����W م.1o، م+�� م.�oت إب�ح 1، ا���ف إآ�ام+� Onف ا�o1، إذا أراد ا�Wدة ث����� ���+�

�)Kف إ��د�� @ إآ�ام+�، H�a*K أن -.�8 ش��بH وش�ب�-H ب�+�ش� إس=م 1، ب��ارس أم إK(�د�� ؟ ا�

� ی�ی� إK(�د�� K= ب� م8 Onف ا�o8ٍ، م�دام ا� �.- � O 1 إس=م Nم��ت إس=م 1، ب��ائ��إس=م 1، ب

 ga�ب�ائN، أح ��ً� ی�ب� ب���(�� م+&�X، هaا ی(&!o, ا���jر ی�*[ون بI و�&�B، وی*���ن، وی(�ون ب

���ت، هaا م8 أجN أ@ ی�ا��+&1W��Wا����دة ا� gaش��ب+�، ه �).  

  .ا#i+�ء، -�oی�، ا��+�ء: ا9و�;

1 ��Wس $: ا��  .ا�&�ض e وا�&

1W��Wب�ت: ا��Tب وا���T8 ا� �دة ا��+�ش� ا#س=م 1 -.���.  
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4 – ��C0د ا�  :ا�.�

�، وا�+� O�� إذ@�+� ی�, أن �2.) ب����j) وا�Onف ا�oوإذا أراد ا� vب� N&ح +�� اح ،p �+وا� p

�� م!�وم1 آ� �ة ج�ًا، أ�� أ�&!� أ��B ی��ون K) ا��(&!�N �*�* �ن  K ب 1 ب=دًا إس=م 1، وآ�ن�jا��ول ا�

�، إن أرادوا ا#ذ@ل -��ى ا�+�س ��aا ا���و ا��jشB، هga ���دة أی2ً�، O} �*وا ب�ح&=ل ب�Gأن ی� N��

���+� (K ،(��&!د ا����  :ج��د د��ي، ��ل -���; هga ���دة ا�

ِ�َ�دًا َآِ%��ًا  Wِ�ِ �ِْهْ"ُه  8 ) 52(3 َوَ�
  ]س�رة ا�����ن [ 

  :�+��� ج��د ب+�ئ)، ��ل -���;

  8 ) 60(3 َوَأِ�"ُّوا َ�ُ�ْ� َم اْسCُ&ْmَCَْ� ِمْ� ُ[�ٍَّة 
  ]س�رة ا���9ل [ 

5 – ,dBد ا���:  

  :�+��� ج��د ��()، ��ل -���;

 3 َوا�Lَِّیَ� َ�Bَ�َ%ُُس �ْ�َُّBَی"ِ�ْBَ�َ Bَ��ِ َهُ"وا)69 ( 8  
  ]س�رة ا��+��Gت [ 

 @ I)�� وم أم�مr���د، وا���vi ب��g، ض�� �(��I، ح�ر دI*O، هaا ج��د ��()، وه� أول أ��اع ا�

�+�ك ج��د ��()، وج��د ب+�ئ)، أ��وا ��B، وج��د د��ي، وج�ه�هB بI ج��دًا K ،1*�� Iأن ی�اج X o&)ی

  .آ� �ًا

��د ا�!&��) ��ل -���;�  :ا�

  8 ) 39(3 ُأِذَن Lَِّ��ِیَ� ُی0َKَُ��َن ِ�Zَ�َُّ�ْ� ُ�ِ�ُ	�ا َوِإنَّ ا��َ A�َ�َ Wََّ�Jِْ�ِهْ� 0َ�َِ"یٌ� 
 ] t.س�رة ا�[  

��  .هga ���دات آ*

  :��� أ�1ق ا�"��ة وأ�1ق ا�.�د

��د، أO=ق ا����ة، ���  : ل -���;�8G ه+�ك أO=ق ا����ة وه+�ك أO=ق ا�

 �ٌ�	ِ�َ ٌّ�  8 ) 34(3 َ�ِ-َذا ا�Lَِّي َ�pَBَ�ْ َوَ�WُBَ�ْ َ�َ"اَوٌة َآZَ�Wَُّ َوِ�
 ] �*�K س�رة[  
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��د، ��ل -���;�  :أO=ق ا�

�0ِ�َِ� َواْ�ُ�ْ� َ�َ�ْ�ِ�ْ� Bَ	ُ�َْر َواَّdOُ�ِْهِ" ا�َ ُّ�%َِّBا�   8 ) 73(3 َی َأیَُّ�
  ]س�رة ا�&�ب1 [ 

��د ب�O=ق ا����ة، �ا���ق واضe -��م�، وأآ�� ش)ء یt�r أن -z&*� �+� ب�v ا����ة أO=ق ا�

  :أO=ق ا����ة

 �ٌ�	ِ�َ ٌّ�  8 ) 34(3 َ�ِ-َذا ا�Lَِّي َ�pَBَ�ْ َوَ�WُBَ�ْ َ�َ"اَوٌة َآZَ�Wَُّ َوِ�
 ] �*�K س�رة[  

� ِهَ� َأْ�َ�ُ� Cَِّ�  8 ) 125(3 َوَ�ِدْ�ُ�ْ� ِ�
  ]N س�رة ا�+.[ 

��د، ��ل -���;�  : أO=ق ا�

 ُّ�%َِّBا�   8 ) 73(3 َی َأیَُّ�
  ]س�رة ا�&�ب1 [ 

��د ���د ا����ي، إ�; ا����د ا�+�()، إ�; ا����د، ب�ءًا م8 ا��أی�� ا#�Oة، هga آ*�� مN �� 8 أ��اع ا�

 +iر�� أ�!Kإ �Onف ا�oإن أراد ا� ،���د ا�!&��)، هga ���دة ا����+� ب=د�� ب����N ا��+�ئ)، إ�; ا�

��ت، إن أرادوا إK(�د�� ح�ّ+� �Tا��ی8، ردد�� �*; ا� Bم��� �+zا��ؤوب وا��&!8، إن أرادوا إض=�+� رس

�+�aش��ب+� وش�ب�-+�، إن أرادوا إذ@�+� ب p �+وا� p�+وا� � O�  .ا���j) وا�

(K ن�)�#ا Xور م�- ��آN أو��-I، وK) آN  هga ب�v م��ن ا����دة أی�� ا#�Oة، و�� رأی&B آ _ أ�

I-� ش[ون ح.  

 ��	�
 رب ا�& "	Dوا�  


