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� )'  -3-ا����ة : �����ت ا����� ) 36- 11(ا��رس  -ا�*���ة وا-),�ز  -ا�*���ة ��ا��(�ر ا�(

���� ا��ی' ی%دي إ�!  ��ك 

  05-08- 2007: ��8��9 ا��آ��ر ���6 رات4 ا�12�0�3 ��0ری/

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 �6�I رب ا�*���6'، وا�(Gة وا�G2م )�!  ��ن� ���6 ا�(�دق ا��)� ا��C'، ا��A@ ? )�@ ��3 إ? �� ا�

)��3�6، إنO أنN ا�*��@ ا����@، ا��A@ )��36 �� ی�3*�3، وان�*�3 �60 )��3�6 وزدن� )�6ً�، وأرن� ا��L ح�ً� 

�6' ی6�2*�ن ا���ل U��W*�ن أحQ32، وارز�3R إتQ(�U، وأرن� ا�GًS�0 TS�U وارز�3R اج�Q0�3، واج*��3 

وأد]��3 �0ح�U( 1W O�6دك ا�(����'، أ]�ج�6�Z '� �3ت ا�,TA وا��ه@ إ�! أن�ار ا�8W�*6 وا�*�@، 

  . و�' وح�ل ا�\�Aات إ�! ج�3ت ا����0ت

  :ا����ن آ��� م���ك

  .ي )\� �' دروس ا�*���ة وا-),�زأی�A ا-]�ة ا���ام، �^ ا��رس ا���د

ا��رس أن أ)��a ��ض�)ً� د��Rً� و]���ًا، أ? وه� أن آT ح�آ8 �' ح�آ�ت ا-ن�2ن، أو أردت 1W ه_ا 

 �' ��اQ�R، أو أن آT ]��ة �' ]��اتQ ی�A�U2 ت(�ر، R�� Tأو أن آ ،Qك �'  ��آ��ت��  Tأن آ

�N ا���آ8�� ا��(�ر �  .إن 

� ا���آ� ؟ – 1��  م� م

 b_ه ،TUR '� 3! ح�آ8 ؟ ذآ�ت ه_ا*� ��

8 ج���ة ���A�W g ش�Aات، و? ت���ج ا���و�

إ�! ا��*�م، ? ت���ج إ�! ا�hواج، ? ت���ج 

ه1  �آ83، ت�)1W �A ه_ا : ��%آ� ذات�A، إذًا

ا���6ن  �3ات و �3ات 1W ���ن�A، أ�� ا-ن�2ن 

jWودع اQ�W I ح�ج8 إ�! ا��*�م، وح�ج8 إ�! 

ا�,g3، وح�ج8 إ�! تjآ�� ا�_ات، GW �0 �' أن 

��ك ���42 رزRً� ��\��ي Q0 ی���ك، ی�

 1W دة، ����ن�Aك ���3ل ش��j�� �ً��*SآT، ی�
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 'kح�آ8، وا-ن�2ن آ� �A � ت�3 أ���W ،ق���� Q�3س أن�� NUl�� ك��و8��Z ت�ر )��Q د]h��W Gًوج، ی�

��ك، ه_b ا���آ�R �ً*US 8 ت��ن ]��ة، و�R ت��ن ش�ی�ة، �R ی��ن �A�W )�وان، أو �A�W )��ء، أو ��

 �A�W�2و)��فإح �AS �A�W ،@�Z �A�W ن، أو.  

  :  ��ن� ی�  ت��ك

  ,َوَ&�َ�ْ) َهْ�َ) َ�َ' َ&�َل َمَ��َذ ا�#َّ � 
 )  ) �رة ی� 

  .وه�3ك أش�pص ی���آ�ن ن�� ا���ح\8

  :آ9ُّ ��آ� ��8��ن ی��456 ت12ٌُّر – 2

�8R�2 ح�آ�A�U  '�� ،8 أي ح�آ8 ی�A�U2 ت(ّ�ٌر، ه_ا ا�_ي  �ق ��6ذا  �ق ؟ ا: ا�8��3 ا��8��R اqن

ت(�ر ]�uS ؛ أن ا��2رق یj]_ ��ً? و��Wًا T��R �A,0، و�WتQ أن ه�3ك )���R �ً0 �ً�، آT إن�2ن ی���ك 

  .vWنQ یLU2 ا���آ8 ت(�ر

  :إْن صّ> ا��1ّ2ُر ص�) ا���آُ� – 3

�N ا���آ8، و? �� ا��(�ر �اqن إن 

ی�6' أن ت��ن ه�3ك ح�آ8 �' دون ت(�ر، 

? Qأن ��W آ8 ن��ل�� )8RG �0' ا��(�ر وا�

Q� : '�wو ،Nx�60 ش ���(وا ،Nxر �� ش�)ت

�60 شC '�� ،Nxن ه�3ك تGز�ً� ح����ً� ث��0ً� 

 !�( LRر وا���2ك ن��)�6�2ًا �0' ا���

ا��(�ر، أي ن�LR )�! ا�*���ة، GW �0 �' أن 

� ا�*T6، وإن � N��ت(� ا�*���ة، vWن 

1W �* ا-ن�2ن و @�  T6*ا� ��ا��ن��  

  .واq]�ة

Tl60 1تw : TUR ذ�� C؛ أن ا Q1 أذنW N1، أو 86��0 أ���)p\ا� bد�Aت(�ر إ�� �0ج� �U��S أن ��

ا?����ن، إْن Q� N��ّR ه�ی8 ث83�6، ی*��O ا8�x C ه_ا ا��(�ر ��ذا ی��Q�0 ؟ إ��zء ا��را 196�W ،8 ه_ا 

��63�2ت، ا)��6دًا )�! ت(�ر ؛ أن ا8�x C ا����4 )��Q ا��را 1 آ�Q �^ أ��1W Qk�R ا��h3ه�ت، 1W ا
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 Q��*أن ی T83�6 �' أجlی8 ا��Aا� Q*ق �0ب ا�6*�@، و��S �6�W ،�,3�W ،Gً�� �A�0ه�، وی��أ أج�_[jی

��*�R 8 �8 و�Sدb، ن��ل QAوج !�( Q*��ه_ا ا����4 آ�ن : ا�W 8�x Cجu ه_ا ا����4 أن اC ��ذ 

�� ؛ أن اC ��ذ نhیQ، وا?����ن نhیQ، ض��8 ا��(�ر ا���W ،uS�p أن ا����4 آ��� bن ت(�ر�

� دL�R، و? �0 �' أن ی�رس، �Wرس، اCول أ]�1W j ا��(�ر، �2pW ا�*�م ا��را 1، وا��lن1 ��وا��(

0� ا�*��W ،1 ا��(�رW ب��  .م ا��را 1، و)�! وّ ^ ه_ا ا�Tl6أ

6��0 Q� Iأن ا Qت�Wو ،���د، یz| ا��3س، ی4�2 اQUّ� Q3� I أح��ن� ی�(�ر إن�2ن إذا {| ا��3س ی�0�

 |zا� '� Q*6ا�_ي ج Tآ ،�Aآ� Qدر أ��ا��)�W ،86~نC8 ا���p� 1W ة ج�ًا��U8 آR�6ت�4 ح��W ،Q��(و

د1W Q*W ث�ن�8 واح�ة، ه_b ا�6(�درة، وه_ا ا-ی��ع ا��l� @�%6وت��W ،Q\} 4U20 Q ت(�ر أن ا��zش 

  .�ف ی*�1W 4R ا��ن�� �� {| ا��3س 

أی�A ا-]�ة، ه_ا ا��رس ی�ور �^ ا��3س ج1W ،�ً*�6 آT ش%ون ح��تA@، ی�(�ر أنQ إذا T*W آ_ا ���Rا 

 T�� أن Qت�Wو ،��Wو �ا{�T*W Q3�� ،!3 آ_ا 60*(�8، ی�(�ر أن ا�6*(�8 أح��نً� �R ت��دb إ�! ر0

�2pوت Q*وأن ت�� ،��2��T أن ت*(�Q وت�0� �2��T وأ� أ�� Qأن Qت�W(�8 )��0ً�، و*�.  

4 – ?@�A م� ت1ّ2ٍر �Cس ��ت��  :مFGHت ا�

آG�\� Tت ا��3س ن�ت,8 �' ت(�ر ]�uS، ن�ت,8 �' ض* ا�*���ة، ن�ت,8 �' ض* : أآ�د أ�Rل ��@

 �3U ��ا���ح��، ن�ت,AW '� 8@  �ذج، CنQ ح��63 ت%�' أن �A_ا ا���ن إ�Aً�، وأنQ ی�ا�3UR، وه� ی��3�0، وی

  .�@ )�! أ�� اvW ،Iذا ا ��N6 )�! أ�� اN6�  I، و *�ت1W ا��ن�� TUR اq]�ة )k�3_ ت��2

 bك��ة ث�ن�8 �� �' ت(�ر ت�(�ر��  Q3( a�31 أي ��ض�ع إ? ویW.  

Gًl� :ل��W ،8��*ض QتG���ش��)�1، : �� أن رجGً حg�,� �9 )�@ -ن�2ن �*����تQ ض*��8، ت

�، ��' �Q ت���2 دW ،L�Rَ*ْ' َأَن�Rَ gٍَل�����َّ! ا��Qِ�ْ�َ(َ Qَُّ َوَ �ََّ@�Rَ: وا���ی� َ Qََِّل َرُ �ُل ا�� :  

 )) J�َِّ�6َِ�ِ� ِمْ� ُأمGَ�ْْه9ِ اMَ�ِ J�ِNَ�Oََش((  
  ]ا����_ي وأح�6 [ 

���63 یjت1 W ،ٍم �\��)8  �ذج�A�� !�( ا)��6دًا ،Nف، �0ل أن ی���2@ ت����اj6Sن، و�0ل أن ی���2@ ان

  :ب )��2، و�R ت��! )��Q اqی8 ا���ی86ی�م ا��ی'، ویQ*9 اh( I وج1W T ح�2

  ,َأَRَ	Nَ َّU�َ �َْ#ْ�ِ  َآِ#َ	ُ� اْ�َ�Sَاِب َأMَRَْ�َ) ُتْ�Sُ5ِ َمْ� JRِ ا��َّ�ِر� 
 )��hرة ا�� (  

ت(�رb )' ا�\��)8 ا��(�ر ا�uS�p أو1W Q*R ا�6*��1 واqث�م، ث@ �Wجu أن ه_b ا�6*��1 واqث�م ? 

  .�0 �' دW^ ث�A36 �0ه~ً�



� - 3- ا����ة : �����ت ا����� ) 36- 11(ا��رس  4���� )' ا��ی' ی%دي إ�!  ��ك ��ا��(�ر ا�(  

 

 ?ً�� Tآjأ]�� دروس ا�*���ة، إن�2ن ی '� Q3ا-]�ة ا���ام، ه_ا ا��رس �' دروس ا�*���ة، و�� �Aأی

 ���Qی~' ن�R���� Q2ً�، ث@ ی�ح�ا�ً�، و�.  

��، ت(�را ��� ���W ،'�A_ي ا���O ت(�را R�� 1W Iا Q*9ی'، ی�[qإن�2ن ی*��ي )�! آ�ا�8 ا

 8x�  T�� دل، أن�( Qأن ،���� Q�-اب ا)' ا_( '� '�j� 1W @���26ح832 ث�ا�0، أن ا� T�0، و����( I

  :)h وجT، اqن 0*� ا�3(�ص

gَ�ْ�َ @ََّ� ََو Qِ�ْ�َ(َ Qَُّا�� !َّ��َ ِّ1Uَِّ3ا�  13ِ�ْ0َ َوQُ3َ�ْ0َ ِإ�َّ� َأِ]َ�ُة َ)ْ' ُ�َ*�ِذ 0ِْ' َجTٍUَ َرِض1َ ا���Rَ Qُ3ْ(َ Qََُّل �3َ�ْ0َ َأَن� َرِدیُ

Wَ ،Tَِ��َلا��َّْح :  

6�ََّْ�َ' َرُس1َل : َی� ُمَ��ُذ، ُ&ْ#ُ): 6�ََّْ�َ' َرُس1َل ا�#َِّ  َوَسْ�َ]ْیَ'، �Xَُّ َس�َر َس��Xُ ،�ًNََّ َ&�َل: َی� ُمَ��ُذ ْ�َ� َج9ٍ6َ، ُ&ْ#ُ)(( 

َه9ْ َتْ]ِري َم� U�َُّ : ِ  َوَسْ�َ]ْیَ'، َ&�َل6�ََّْ�َ' َرُس1َل ا�#َّ: َی� ُمَ��ُذ، ُ&ْ#ُ): ا�#َِّ  َوَسْ�َ]ْیَ'، �Xَُّ َس�َر َس��Xُ ،�ًNََّ َ&�َل

� �6َNِِدِ[ ؟ ُ&ْ#ُ)#َNَ  َِّ#َل: ا��&َ ،�ُ#َNِْ�ُآ1ا ِ�ِ  َشْ�ً_�، : ا�#َُّ  َوَرُس1ُ�ُ  َأHْ6ُُ]وُ[، َوَ�� ُی�� �6َNِِدِ[ َأْن َیْ#َNَ  َِّ#ا� ُّU�َ

َه9ْ َتْ]ِري َم� U�َُّ اْ�ِ��6َِد : 6�ََّْ�َ' َرُس1َل ا�#َِّ  َوَسْ�َ]ْیَ' �5َRََل: ، ُ&ْ#ُ)َی� ُمَ��ُذ ْ�َ� َج�Xُ :9ٍ6ََّ َس�َر َس��Xُ ،�ًNََّ َ&�َل

(ُ#ْ&ُ ،]ُ1#ُ�َRَ ا�#َِّ  ِإَذا �#َNَ :َل�&َ ،�ُ#َNْ4ُْ� : ا�#َُّ  َوَرُس1ُ�ُ  َأ�َِّS�� ا�#َِّ  َأْن َ�� ُیَ#َNَ �6َِد�  )) U�َُّ اْ�ِ
 ) Q��( L���(  

ا�Q��( 1U3 ا�(Gة وا�G2م، وا�1U3 ? یL�3 )' ا��Aى، و1W 0*� اCح�دی� ا��1 ه_ا ا��Gم آGم 

ثGث8 أن� A�W' رجT، و�6�W  �ى ذ�jW Oن� واح� �' << : ن��N )'  ��ن�  *� 0' أ10 و�Rص �Rل

 Iا !�� Iر �ل ا '� �ًlح�ی N*6  ?و ،�A�9Rه� ح�! أ��z0 12ن� N�z\W ةG� N���ا��3س، �� 

��ثN ن�Q��( 0 12 و �@W 1 ج�3زةW ت*��!، و?  �ت Iا '� Lح Qأن N6�( ?ت��ل ح�! إ �� ��z

 �A3� ان(�ف<< .  

6��W%�' ح��63 ی��ل ا�1U3 ش�xً� ی�Q6A، وی�Q0 'R، وی��2�W ،Q�U@، أ�� ا�_ي ی��ه@ أن أآT أ��ال ا��3س 

 Iأن ا TA,یً�، وی�z� �ً�TS�U��0 ی*� ر0

_ه4، وی_هC ،b����  4ن ا��6ل ا���ام ی

ا��Gل یL�3، و��' ی�U! 0(�حQU، وأن ا��6ل 

��ح�W�� QUر ا���ا�8.  

�� �' ]�j ی(�4 ا-ن�2ن، أو : أری� أن أ�Rل

 83��� �' �\��8 ت(�4 ا-ن�2ن، أو �� �' �

W j�[ 4U20 ?ت(�4 ا-ن�2ن إ a1 ا���2ك ن�ت

  .)' ]�1W j ا��(�ر

دb أح��نً� ی�6ت اCب، وی��ك أو?دا، أح� أو?
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 Qت�R @��0 Qا����ت، وی~' أن Qت�[C وی�ع ،�Aوة آ��lا� _[jی ،Qة )�! إ]�ت��  Qو� ،bأو?د �Uي، أآ�R

  .@ ی�]T ا1W I ح�0�2تQ ا�8,��3و)b�6، و ���تQ وه�Q�36، ه_ا �' ح�Q، و�

ح، واR N*6  I((ً� آ��lة ؛ أن ه_b ا��lوة ا��1 ا{�(�AU �' إ]�تQ، وت�A0 ^�6 ت_ه4 أدراج ا��ی�

�� Uً� )�3 إ]�تQ ا�_ی' ح��A@ �' ه_b ا��lوة، �� آ�ن 4��S )�@ ? ی��م )�! ه_ا � T6*وی��9 أن ی

  .، ه�3ك تjدی4، ه�3ك ن��T6*�� akا�*T6، ه�3ك ح�2ب، ه�3ك ���0*8، ه�3ك )��ب

qا LRد ،�AU4 �*(�8 ارت�U20 ?8 ت(�4 إن�2نً� إ��\� '� �� Qا-]�ة، ا)��� ی��3ً� أن �Aأی O�_� ن، و��

� ت(�رات�3 ح�! ت(� أ)�3��6 ح�!�)3�W O�_� ،uS�[ إ? �0(�ر �AUن�2@، ون2*�  �' �*(�8 ارت�

  .1W ا��ن�� واq]�ة

Gًl� ،ة ج�ًا��l8 آ�l�Cا �ً*US :8، ی��ل�)*� '� Qت�jی ��W؟ : إن�2ن ی��ه@ أن ه_ا ا��زق ا�� T*ذا ن���

6�L اj��Q��� Q� I]_ ��ن�' ���9ون، )�3ن� أو?د، ��Wت�4 ه_b ا�6*(�8 �W ،ًا��Wو ?ً.  

W Gً[د �W��W ،�  .�Q ش�W ،8AU*�ضQ اI ]��ًا �Q3إن�2ن R�� �[w' أن ا? ����8 ا����8 ه4U  1 ا��0

  : واI ه�3ك ����8 أی�A ا-]�ة، واI أن� ? أرت�ي �' ت�داده�

  )) ���[ وم� ت�ك 6N] ش�_ً� 
 إ1N a`  ا
 ��Aًا م�  JR دی�  ود(( 
  ]ا�,��^ ا�(��z )' ا0' )�6 [ 

ت(�ر، وأ)Q0 13 ا�*���ة، أنN ��ذا ت*��� ؟ ح��63 ت*��� أن ه_O�_�W : b ا��(�ر ]��� ج�ًا، أن� أ�Rل

�N {�3ً� ه1 U�ا��6أة ض*��8 اqن ? ت*,OU، تhوج��A، وآ���W N3ًا، �A0 N�U�W، وه�6�W ،O0 N�UR 1 أ

أنN ت~' أنO  �ف ت2*� ���0أة أ]�ى، حL ه_b ا��6أة ا�9*��8 ا��1 ? ت*,jW ،OUه�A��6، و�A���S، و

�A���S، وأن1W @��Z N ت�����A �' ی_ه4 )�3 اI،  �ف ت�� O�_� ،Q��( 4 ��0ر �� ت�pف اI ت��ن 

�� 8U ا1W I ح�0�2تO ا�����8 ت��ن ذآ�ً� � T[��0ر �� ت� ،�ًA��W ت��ن b�3 ح�ود( )�GًR، و��0ر �� ت�

GًR�(و .  

J#65��م �X�4 أ� Jل ا���	Nbا �cAأ:  

أی�A ا-]�ة ا���ام، أح��ن� یjآT ا-ن�2ن، ��' ه_ا اCآ�R T ی��ن ن���R ،�2 ی��ن ر]�(�، �R ی��ن 

]\�R ،�3 ی��ن راk*� ج�ًا، ��' 0*� ح�' ان�A! ا��*�م، وان�NA �_ة ا��*�م، وا��� ا��U'، وش*�ت 

1�U�� Q� T، أآ��3، وا��Q� �6، ��' أح��نً� ا-ن�2ن ی�ت�G6( 4، ه_ا ا�*U\��06^، ن�ع ا��*�م �� �Q أث� �2

  .أث� �1�U��2، ه_ا أ]�� ش1ء

Gًl� : ،1�U��2� أث� �A� 1�6ل ا��(Cة، أ]�� ا��U8 آ��\� Q� �,ا-ن�2ن ا)��ى، ه_ا ا�*�وان  �ف ی

�ك أث� �1�U��2، أ�� إذا آvن�2ن ج�1W g ح�ض ا���6م، ش*� �0اح8، ارت�ح رg�� �� '�� ،8(�  ^0 ه3
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�Rأ ا-ن�2ن 1W �ً0�0 ا�*�@ �Wن��^ Q0 اqن إ�! ن�Aی8 ا����ة، آ��6 )�ض �Q ��ض�ع ��*�A0 L_ا ا���ی� 

 R�2@، و *�وW ،I 8(1 ج�ن4 ا���W.  

 ،4(��� O� 4U2ی �R T6( '�0و ،TU��26��0 8RG( Q� g�� T6( ،رض�( T6( ،رئ�S T6( '�0 ق�W

 �0��( O� 4U2ی �R 8RG( O� 4U2ی �R ،?ًذ O� 4U2ی �R ،8إه�ن O� 4U2ی �R ،ًا��W O� 4U2ی �R ،Iا '�

 T6*وا� ،uS�[ ت(�ر bوراء uS�[ T6( T�W ،8x�  8 �^ أو?دكRG( O� 4U2ی �R ،8x�  Oأه� ^�

  :ا�uS�p ا�_ي وراءb ت(�ر ]�Q� uS أث� ��R ،1�U��2ل ت*��!

6ِRَ �ٍ6َ�2ِِمْ� ُم �ْGُ�ََوَم� َأَص�, ��ٍ�dَِآ �ْNَ 1Oُ�  َ	� َآَ�6َْ) َأْیِ]یGُْ� َوَیْ
  ) �رة ا�\�رى(

 ���� ،�����، و{�� ���� ؟ ���أی�A ا-]�ة، إن�2ن ت(�ر أن اI {��ر رح�@، ه_ا ا��(�ر 

  :ه� {��ر رح�@، ��' ��! ؟ �Rل ت*��!

  1ا ِمْ� َ�ْ�ِ] َذِ�َ' َوَأْصَ#1�ُا ِإنَّ َر�ََّ' ِمْ� َ�ْ�ِ]َه� 1Oُfَ�ٌَر َرِ��ٌ�� ,�Xَُّ ِإنَّ َر�ََّ' ِ�#Sَِّیَ� Nَِ	ُ#1ا ا��1َُّء ِ��Xُ �ٍ�َ�4َCََّ َت�ُ�
 ) T�  ) �رة ا�3

  َوَأنَّ SَNَاِ�J ُه1َ اْ�َ�Sَاُب ا�ُ��ِMَ�ْ� �6َNِ ?ِّْ6�َ,)49 (ِدي َأ�Jِّ َأَ�� ا1Oُfَ�ُْر ا��َِّ��ُ� 
 )�,�  ) �رة ا�

ِّ�hِRَ Jِّ�Nَ �6َِديNِ 'َ�َMَ,َوِإَذا َس �ِن�Nَ1ََة ا�]َّاِع ِإَذا َدNَْد kُُأِج� kٌِ�ی&َ J  
  ) �رة ا���Uة( 

ُّSا� �ُOِfِْ� ا�#َِّ  ِإنَّ ا�#ََّ  َی	1ا ِمْ� َرْ�َcُ�� َأOُ�ِْ�4ِْ� َ�� َت5َْ#َNَ 1اRُ�َیَ� َأْسSَِّ�6َِدَي ا�Nِ ِإ�َُّ  ُه1َ ,ُ&9ْ َی� �ً�1�َُب َجِ	�

  ا1Oُfَ�ُْر ا��َِّ��ُ�� 
)�hرة ا�� � (  

  :ا�l�5ناس��1c6ا ا��12رات ا�����2 ��� &�اءة 

,4 أن أی�A ا-]�ة، ح��63 ت��أ ا���wن ی

�ً����  .تQ3� �U3�2 ت(�رًا 

  :0*� ا�R ،8�l�Cل ت*��!

,َأْم َ�ِ�kَ ا�Sَِّیَ� اْج1�ُ�َ�َا ا��َّ�َِّ_�ِت َأْن 

�َ#4ُْ� َآ��Sَِّیَ� lََمُ�1ا َوNَِ	ُ#1ا ا�2َّ�ِ�َ��ِت� َCْ�َ  
  ) �رة ا�,�ث�8(

1W اq]�ة، q�W]�ة ش1ء �0ی1A، : ن��ل

  د)O �' اq]�ة 1W ا��ن��،
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  :�Rل ت*��! 

  ,َس1َاًء َمْ�َ��ُهْ� َوَمَ	�ُت4ُْ� َس�َء َم� َیGُ�ُْ	1َن� 
  ) �رة ا�,�ث�8(

یjت1 إن�2ن ی�Q�W T6( !�( TU شQ�W ،8�)*� Q�W ،8AU ح��8، ود]�Q آ��U، ی�A0 ^6_ا ا��]T أن ی*�| 

ن�)86، أن ی��13 ��0ً� ��ی�ً�، و��آ�W 8Uره8، أن ی��pر زوج8 �0ر)8 ا�,�6ل، ث@ ی��جj أن ه_ا ا��6ل  ح��ة

 Qوان ؟ �� أنCات ا�W �*0 �*�6ذا ی�� ،�د��، وأن ه_ا ا�hواج �@ ی3,�، وا�*T6 �� ن,�، وا��2' �� ن,

� ،Tوج h( Iا !)( �6W ،�����_�O ا�6%�' ی�ض! �R T[�0أ ا���wن، وه_ا ا���wن أدى �Q ت(�را 

 @R8���0، ا�6%�' ر Q8، ا�6%�' ح��تAU1 شW �ً���W Gً[د Q���0 Tوی�آ ،Q�W 8AUل ? شGود ح���

  :دا]�1W 8 ح��تQ ا������R ،8ل ت*��!) ? ( �*4، ا�6%�' ? ی�Uع و? ی\��ى، آ�86 

  ,َوَ&�َ�ْ) َهْ�َ) َ�َ' َ&�َل َمَ��َذ ا�#َِّ � 
 )  ) �رة ی� 

��A أن ت�9� ن��A2، وآT ش�ب {�� ��� 1W gوه1 �0ر)8 ا�,�6ل، و�� ،Qت��  b��jوج، {�ی4، تh��

،j�A� ش1ء  

  , َ&�َل َمَ��َذ اِ
 ِإ�َُّ  َر�Jِّ َأْ�َ�َ� َم1َdْاَي �

  .1W ه_ا ا��6ض�ع ? ت*� و? ت�(!US*ً� ا��(� 

 ��} Tٌ[1 ه_ا ا�6*3!، دW ل�R��2*1 ه1 �(�اق �6َ�ِ أ� !�( ^k�Rا-]�ة، ی���ن 0*� ا�� �Aأی

TRو ،O���0 Qوع ارآ��\� :  

  ))وم� ت�ك 6N] ش�_ً� 
 إ1N a`  ا
 ��Aًا م�  JR دی�  ود���[ (( 

W @R�0 ة ج�ًا �' ا����0ن��Uش�آ8 آ �Aج�تj� 8 ج��ة، اUآ�� b�3( أن أح� إ]�ت�3 ا���ام Q�6A� 1، ه���

 ،@Aت ��\��وا ح�ج�تG�یT�3 ا���Z�6' �' دا�kتA@ إ�! ��0ت1W ،@A أث�3ء ا?ن���ل یj]_ونQ إ�! 0*� ا�6

 h( Iا Qش�اب ح�� T�3� 8Uا��6آ b_م ه�p�2أن ت I�6، ه� ]�ف �' اpی\��ون ا� @Aة أن�� �6�

T ا��3س ا�*�دی�'، �' أجT ه_b ا�\�آ8 وج��W ،Tم ا)�_ارb )' ���0*8 ا�*T6، ودْ]Q�ُ )\�ة أض*�ف د]

ا����Uة، �6�W ر�W، ووض^ ه_ا ا��]T ا����U ت�Q��R N ا)��6دًا )�! أن اh( I وجT ? یb�23 �� ا�_ي 

 @Aت�Uو��آ ��Uا�� T[ا ا��_A0 Q3( 8 إن�2ن، �0لx� @Aت�jی b�9Wق، �0ل أن ی��)؟ ش1ء ? ی T)ح

�3ا ه_ا ا�6\�وب إذا رآ�Uا �*Q، ث@ وث��ا �Q3 ث�8z��0 8، أرR!، ت��26ا Q0، و�3*�ا ��A��Z@ أن ی��

 ،Iن ا��U  ،@A�U�} 1W 86 ���)�ه�pا�� @Aت�Uده@، أ)��ه@ ��آG0 !إذا )�دوا إ� @A��0ت �   �b�6 ���ت�

  )) وم� ت�ك 6N] ش�_ً� 
 إ1N a`  ا
 ��Aًا م�  JR دی�  ود���[ (( 
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�� ؛ أی�A ا-]�ة ا���ام، ت�(�ر إن�2ن� أح�����ن� �' أجT ش�Aدة ی�1z دروس ا�*�@، �� ت(�ر ت(�ًرا 

أنO إذا NU�S ا�*�@  �ف ت�1W LW درا �O، ا�6\��8 أن ت�9^ ا��ن�� واq]�ة �*ً�، �_�O أي إن�2ن wث� 

w �2ه�6 �*ً�، وأي إن�2ن[ Qت�[w !�( b�6 �*ً�دن��A�  .ث� w]�تQ )�! دن��b ر0

Gًl� :ل�R Tوج h( Iا:  

  ُ�ُ]وُد ا�#َِّ  Rََ#� َت5َْ�ُ�1َه�� ,ِتْ#َ' 
  ) �رة ا���Uة( 

 ،�)Uق ا�GSإ Q3� اب��R?8، ا�U3ة ���0أة أج��pا� Q3� اب��R?راذل، اC8 اU�� Q3� اب��R?ن� ح� اhا�

ا?��Rاب �Q3 أن ت6\1 ��0یL ���0ء ��0 ��ت )�ری�ت، ا?��Rاب �Q3 أن ت��أ ش���l� �ًxًا، أو أن ت\�ه� 

� ش���l� �ًxًا��� �َ�} bوآ�ن ت(�ر ،Tوج h( Iم اGق إن�2ن آ��، ه_ا آ�Q ا��Rاب �vW ،Q3ذا �� 

��ق اh( I وجT، : ی��ل �� QنC ،8\إ�! ا���ح T�أن� إرادت�R 1ی��R�W ،8ب �' ح�ود اI، ی��جjُ أنQ و

�ً�، �_�O ا�Q��( 1U3 ا�(Gة وا�G2م ی��ل��� bو�@ ی�' ت(�ر :  

  )) َرُج9ٌ ِ��ْمَ�َأٍة ِإ�َّ� َآ�َن 4ُdَ�ِ�Xََ	� ا��cَ�َّْHُن  َ�� َیnُْ#1َنَّ(( 
  ]ا����_ي [ 

 T�� O� ت(�را ی��ن إض�ءة Q3� �U3�21 أن تzU3ی bح�ی� ت��أ Tی8 ت��أه�، وأن آw T8 أن آ���Uا�

!�Uل یG�  . ش%ون ح��تO، ا��6ل ا���ام ی_ه4، وی_هQ*� 4 أه�Q، وا��6ل ا�

��� ?6�  :�12رات ا�����2 و��p ا�����2ا�1ا&o ا�	JN1`1 ی

أن� أ�1W N�9 ه_ا : واI أ)�ف شp(ً� ی*O�  1W T6 ی�6' أن ی��Q3� L د]1��W T، أ�R I�0 1� @2Rل

 1W 83  '�*2ش ت�( Qج�ت أن�W Qح��ت N*Uدره6ً� واح�ًا ح�ا�ً�، أن� ت� Nأر0*�' )��ً�، �� أآ� O�2ا�

0��Uح8، و0(�8 ج��ة، أو?دb أ���Q، وآT و��  Q2ن� O�2ن8 اج��6)�8، وا���� Qو� ،G6( Q� �2ی Iا

��ام، و30! ث�وة آ��Uة ج�ًا )�! {_اء ا��3س، واh�0از أ��ا�A@، واI ان�A! ن�Aی8 �� bإن�2ن �� ی� Q�W

  .ی*�@ ا��3س �Rان�' اh( I وجT ی� رب، ��: ش�A اI ? ی�ض�ه� ا-ن�2ن �*�وb، أ�Rل

آ��A : )�6ي  N وت2*�ن  83، أج�یN ا��Uرح8 ت����T آ����R ،8ل �1أن� : ا����N �^ إن�2ن �Rل �1

  .? ح�ام ا��23ء، و? ح�ام ا��6لواI ی� أ ��ذ، ا���ام ? أ)��R ،8�*�US : ،QWل

أن� آN3 أ)1W ?ً��( T6  �ق ا��9pة، اqن ه� �' أآ�U : ا����N �^ إن�2ن 1W ��0 إ �R 1�Gل �1

،��Uا� O1 ذ�W �9اواتpل ت,�ر ا��R ،Q�26ن أ ��ل ش�ح83 �0اد ����اآ[ b�3( : 1W 13ت�W �� Iوا

  .�Wض �Gة، و? أآ��R Nشً� ح�ا��ح��ت1 
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أی�A ا-]�ة ا���ام، �� ت*��Wا �Rان�' اh( I وجT، �� ت*��Wه� ت�ون ا���L�W وا���� وا��jی��، 

،Q3� إن�2ن ی���ب Tام ����، وآ��ویb�3( b_[j ت(�ر  وا�3(�، إی�ك أن ت���ب �' ا���ام، ا�

 ]�uS، ت(�ر ا���U6 ا����U، وآ� یQ0 ^6�2، ویQ��3، وی\��ي Q0 ��0ً� ج�ی�ًا، ی� ^ vW ،Q��0ذا �6��0ل

@��Cا�*��ب ا !�Uی_ه4  �ى، وی.  

 1W ا��روس b_ه Nآ�ن O�_� ،ت(�ر و)���ة bإ? ووراء u�  ا-]�ة، �� �'  ��ك ج��، أو �Aأی O�_�W

� )O�6، و �N6، و *�ت 1W ا��ن�� واq]�ة، ا�*���ة أ]�� ش1ء 1W ا� Oت���( N����ی'، vWن 

�2W O�2ت )���تW ة وإن�[q1 ا��ن�� واW N��\W ،O�6(.  

Gًl� : 86ر ( آ���} Iا�_ن�ب 0*� أن ت%�'، و0*� أن ) ا ��zی Iأن ا ���ی,4 أن ی��ن ا��(�ر ا�(

� ا�j�p ا��R ،L0�2ل ت*��!�  :ت��ب، و0*� أن ت(

َّ�Xُ, [ِ�  َه� 1Oُfَ�ٌَر َرِ��ٌ�� ِإنَّ َر�ََّ' ِ�#Sَِّیَ� Nَِ	ُ#1ا ا��1َُّء ِ��Xُ �ٍ�َ�4َCََّ َت�ُ�1ا ِمْ� َ�ْ�ِ] َذِ�َ' َوَأْصَ#1�ُا ِإنَّ َر�ََّ' ِمْ� َ�ْ
 )T�  ) �رة ا�3

�[w إ�! : ت(�ر aإذا ح Qی�(�ر ا-ن�2ن أن �R ه_ا ،Qأ� Qآ��م و��ت Q0ام )�د �' ذن���N�0 اI ا�

�، ��' �� �hم دروس ا�*�@، وت��! ا�*�@ )' )��6ء آ�Uر ���3�6' ور)�' CنU%وb أن ح��ق ���ح�ی� 

ا�*�Uد ? حa، و? ����ن رآ*8، و? ���م ا��ه� ی��A�z، ح��ق ا�*�Uد �8�3U )�! ا�6\�ح�8، ��' ح��ق 

8�  .ا8�3U� I )�! ا���26

ح��63 ت�(�ر أن اI ? ی1W O� ��z ا��a إ? �� آ�ن O3�0 و�0' اI، وأن اI ? ی1W O� ��z ا�(��م إ? 

 NدیjW ،ت(�رك �� Q3�0و O3�0 80����0 ا�3(�ح إ? �� آ�ن ��zی ? Iوأن ا ،Q3�0و O3�0 آ�ن ��

���A0، �0ل أن ت��ل�C ق���?  �ر ]�uS، ح��ق ا�*�Uدأن� ح,,N، واI {�� �1، ه_ا وه@ وت(: ا�

8�  .ت��z إ? C�0داء وا���26

 L�pا� ��  @W '� عh�3أن ت N*�� ا �� ،? ،Q�UR�0 I1، إن ش�ء ا� !�Wأح��نً� ت�(�ر أن ه_ا ا�\�/ أ

وح4�U ا����W Lى ن�Q6�0 �A0 L ا�\�ی ن��A0 L، و�@ ت�' ���ً� ? ت3,� �' )_اب اI، ه_ا ا��(�ر 

�، Wَ*ْ' ُأمِّ����َّ! ا��Qِ�ْ�َ(َ Qَُّ َوَ �ََّ@ �Rََل ا�(َ Qََِّأنَّ َرُ �َل ا�� �Aَ3ْ(َ Qَُّ8َ6َ�َ َرِض1َ ا�� َ :  

 ))  ِ�Aَِأ ِّU�َ�ِ  ُ�َ (ُ�ْqَ&َ �ْ	َRَ ،rٍ��Gُqَْ� َأْ�َ�ُ� ِ�C�َُِّ�ِ  ِمْ� َ�ْْ�َ َّ9�َشْ�ً_� ِ�1ْ5َِ�ِ  ِإ�Gَُّْ� َت2ِ�َnُْ	1َن ِإJ�ََّ، َوَ�َ

	ََّ�hِRَ َه�SْAُMَْی �#َRَ َّ�ِر��ً� ِمْ� ا�َcْ&ِ  ُ�َ oُcَ&َْأ � ((  
  ]ا��pUري[ 

أن� أ��م أ�8�l آ��lة ج�ًا، أح��نً� ت�(�ر ���Aم ا�\��)8 ت(�ر ]�uS ه_ا ا��(�ر ا�uS�p ی�O*W إ�! 

رح�@، ارت��ب ا�6*��1 ا)��6دًا )�! ش��)8 ا�O� 1U3 ی�م ا�����8، أح��نً� ت�(�ر ا���z6ة أن اI {��ر 

 ،4U  G0 ،'6ث G0 ،1� ��}ی� رب ا  
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  :�Rل ت*��!

ُّSا� �ُOِfِْ� ا�#َِّ  ِإنَّ ا�#ََّ  َی	1ا ِمْ� َرْ�َcُ�� َأOُ�ِْ�4ِْ� َ�� َت5َْ#َNَ 1اRُ�َیَ� َأْسSَِّ�6َِدَي ا�Nِ ِإ�َُّ  ُه1َ ,ُ&9ْ َی� �ً�1�َُب َجِ	�

  ا1Oُfَ�ُْر ا��َِّ��ُ�� 
 )��hرة ا�� (  

'��:  

  1ا ِإَ�� َر�Gُِّْ� َوَأْسِ#ُ	1ا َ�ُ  ِمْ� َ&9ِ6ْ َأْن َیMِْتGُ�َُ� اْ�َ�Sَاُب �Xَُّ َ�� ُتْ�2َُ�وَن� ,َوَأ6ُ��ِ
 )��hرة ا�� (  

  :ت12رات ��p ص���� JR ا���6دات

 NUأن� ذه Q8�9 أنR ،�����، �_�O أی�A ا-]�ة، ���Aم ا��a ی���ج إ�! ت(�ر ��ه_ا ا��(�ر ا�(

��، 8�9R  إ�! ه�3ك، أم )��ت ت�80���ن(�ح� 1W ا��8�9R ،a ا�*�6ة ی,4 أن ت�A� O�6 ت(�را 

�GتO ح,hتO )' ا���ام، ونO�A )' ا���\�ء وا���36 ؟ هT ا�(Gة  Tه '�� ،N���ا�(Gة، أن� 

� ��(Gة وا�hآ�ة وا��a وا�(��م وا�\�Aدة أن ? إ�Q إ? ��)�3 ا8��U�� I ؟ ی,4 أن تO�6 ا��(�ر ا�(

Iا.  

Gًl� :@ه�3ك وه : ،�ً����  ی��1 أن ت�A\��0 L�3دة ��,83، ?، أ�0ًا، ��g ه_ا 

�� َی� َرُس1َل ا
 م� aَ ِدْرَهَ� َ�ُ  َوaَ َمَ��َع، &�َل َرُس1ُل ا
 : َأَتْ]ُروَن َمْ� ا�ُ	sُ#ِOْ ؟ &�1�ُا(( َ�Rِ sُ#ِOْ	ُا�

َم ا5ِ�َْ��َمِ� ِ�Fَ2َِة َوِصَ��ٍم َوَزَآ�ٍة، َوَیMِْتJ َ&] َشَ�َ� ا�ُ	sُ#ِOْ ِمْ� َأّمJ�ِ َمْ� َیMِتJ َی1ْ: ص#� ا
 N#�  وس#�

�ُ] uّ�َ5ْ�َRَ َهSَا ِمْ� َ�َ�َ��ِتِ ، ُ5�R ،اSَََ̀�َب َه َوَهSَا ِمْ� َهSَا، َوَ&Sََف َهSَا، َوَأَآ9َ َم�َل َهSَا، َوَسOََ' َدَم َهSَا، َو

��ُتُ  َ&9َ6ْ َأَ�َ�َ (ْ�َ�ِRَ ْنhِRَ ، ِِت��ْن ُیNَ uّ�َ5َْ#ْ�ِ  ِمَ� ا�cَnَ�َْی� ُأSَAِ ِمْ� �cَAََی�ُهْ�، cُRَِ�َح Xُ ، ِ�ْ#َNَّ� ُ@ِ�َح َ�َ�َ

  )) JR ا�ّ��ِر 

  ]. ا��pUري )' َأ10 ُهَ�ْیَ�َة [ 

�� )' ا�(Gة ی,4���  .أن تO�6 ت(�را 

��َّ! ا��Qِ�ْ�َ(َ Qَُّ َوَ �ََّ@�Rََل َرُ �ُل ا��َّ: َ)ْ' َأ10ِ ُهَ�ْیَ�َة َرِض1َ ا���Rَ Qُ3ْ(َ Qََُّل: ا�(��مَ Qِ :  

  )) َمْ� َ�ْ� َیَ]ْع َ&1َْل ا�xُّوِر َواْ�َ�َ	sَ�ْ#َRَ  ِ�ِ 9َ ِ�#َِّ  َ��َجٌ� JRِ َأْن َیَ]َع َ@َ��َمُ  َوَشَ�اَ�ُ  (( 
  ] ا��pUري وأ�0 داود وا����_ي وا0' ��ج8 [

a��ً� )' ا����  : ی,4 أن تO�6 ت(�رًا 

a ��6' وa س�]ی'، و�C' م�دود : ��6' ا�#�4 ��6' ؛ &�ل ا
 xN وج9: م �5Rلم� �y �	�ل ��ا(( 

 '�#N ((  

  ]. رواb ا�\��ازي وأ�0 ���^ )' )�6 [ 
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��، �Rل ت*��!���  :إن��ق ا��6ل ی,4 أن تQ3( O�6 ت(�را 

 �ْ�ُ�  َ&1ْمً� �Rَِس�5َِ�� ,ُ&9ْ َأ15ُOِ�ْا َ@N1ًْ� َأْو َآْ�هً� َ�ْ� ُی9ََّ65َ�َ ِمْ�Gُْ� ِإ�Gَُّْ� ُآْ
  ) �رة ا���80 ( 

  :ا�سFم ���ء ش�م9 م��Gم9

�� )' ا��ی'، و�R ی��ن ���ن,�ح�3 أی�A ا-]�ة، GWح�3،  *�دت�3��G  ،�3، ت�3��j أن نO�6 ت(�را 

 ��} Q��0 '�� ،آ�ةhوا� a�إ 1�G، ا��(�ر ]���ا ج�ًا، ا��ی' یj0 b�3( �)�pداء ا�(Gة وا�(��م وا�

اح���?تQ {�� إ �R ��( ،8��GانQ {�� إ Q�W Q�6( ،|} Q�W Q�6( ،1�G ��دة ����Q�W Q�6( ،8 آ_ب، 

)Q�W Q�6 اح���ل، )Q�W Q�6 اح���ر، ه_b �\��8 ا��6�26' اCو�!، ی�(�رون ا��ی' أن ت(�1 ا�(Gة، 

  ه_b أح� أرآ�ن ا��ی'، وا�826p أرآ�ن ��N2 ه1 ا��ی'، 

 ))Fا�س J�� s	A �#N م ((  
  ]���Q��( L )' ا0' )�6 [ 

ا- Gم �30ء ه_b أرآ�ن ا- Gم، ا- Gم �30ء أ]1RG، ا- Gم ا ����8، ا- Gم )�8، ا- Gم ورع، 

��( �AW ،Qت�Aت ش��l� أ��'، إذا ا �AW O���( دق، إذا�� �AW Oم أ��ن8، ا��26@ إذا ح�ثG -ا.  

@A�*1 ا��(�ر جW '�6�26ا� j�[ ی9^  إن ،��W 8دات ش����U( '�6ا ا��یAW ،@�C1 �%]�ة اW

 Q��� 1W 4آ8، ی���U�� �1 ��� ' ا��23ء، وا�6(W L��Uی Q1 )��نWو ،Q�U1 ��آW �ا�6(

  :ا��,�ري

� �ً��� َ�َ' Rَْ�ً�ً� ُم�6َِ�ْ�َRَ �َِّإ�,  

'( uS�[ ر�)ا�6\��8، ت b_8، ه���� 8���ا��ی'، �6W  وQ�W {| وآ_ب، واح���ل و��دة ����8، و

�� �@ ت�' ه�3ك ا �����8@ ی�' ا����  .�(�ر 

Gًl� : Q*أن ت�� T���2� �2��T أن ت*(�Q وت�0�، و��2��T وأ� أ� َأ�� �2��T وأ� أ� َأ��

��ود وت�2p، ه_b ح���8، إن آ�ن )�3ك ه_ا ا��(�ر ت�آC ،����W �z�U� O���0 TنQ ح�ا� ��U60 TUم، وت�

  .CنQ حGل

ا�uS�p أنO ت�ی� ا��أة ج8��6 �0ر)8 ا�,�6ل، ? یO6A دی�A3، ت��A��( TU وت�hوج�A، ت*�|  �' ا��(�ر

،Iر �ل ا NR�� �� OنC ،6ً� ? ی��ق��  �*�A ج

  )) Sَ�ِ �ْOَ{ْ�Rَاِت ا�]ِّیِ� َتِ�َ�ْ) َیَ]اَك (( 
  ]���Q��( L )' أ10 ه�ی�ة [ 
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uS�[ ت2: ه�3ك ت(�ر ،b�*28 ت(ر�Uر أن ا��6أة ا��)ك ا��أة ت*�ف ای��* O83، ت�)! ح��%� I

  .وحL أو?دك

 ا�\�ی� ی���6ن ت(�را ]��xS )' ح���8 دیA3@، ت(�روb دی3ً�  Cا��رس وا ^ ج�ًا، ا��6�26ن �^ ا

0���O، ی9^ ��دة  O3دی ،O�6*60 O3دی ،O�0آ�ن O3�3 1، دیAا� OU��60 O3دی ،O0*��دت O3یً�، دی�k�*ش

ه� ی(�1، ا�*T6 ی��R�3 �^ ا�(Gة، ه_b ��دة �83S�2، أنN ت%ذي �83S�2 ت��U ح,@ ا���آ8A، و

ا��3س، �Q�W !�\�2 أدوی8 �9! )�! ان��Aء �Gح��g6[ �A  �3ات، وأدوی8 ی�6' أن ت(�4 

  : ا��6ی� �6��0ت ا���6جu، وه�3ك ثGث ح�?ت ��ت، وا�Q� !�\�26 ج� دی13، ت�]���W Tأ

� �ِ�OِHْ1َ4ُ َیRَ (َُ̀   ,َوِإَذا َمِ�

، و�p� ة ش1ء�W�3ات، وه�3ك ح�?ت و  g6[ �Aح��G�اCدوی8 ا��1 ت�A��p�2 �9! )�! ان��Aء 

W �6�W(T ا��6�26ن دیA3@ )'  ��آ�6AW @Aا ا��ی' ش*�b�6AW �� ،�k  ��آ�، �6AWا ا��ی' أداء )�Uدات 

  ش*��kیb�6AW �� ،8 ور)�، و? د1W 8R ا�6*���8 

  :م� &1ا��� ا����ة ا�	�5]ة

]�ة ا���ام، ا����ة �*��ة ج�ًا، 1W ا����ة ا�6*��ة ی�6' أن ت�R �U3�2ان�'، أن ا-ن�2ن إذا آ_ب أی�A ا-

Q��( 4آ� ��U�9 ش�ی�� ذه��1W ^3 : ی�0�، أح��نً� ی\��ي �6Rش� �' ��0 {�� ج�� 1W ا�(�3)8، ی

! أن�6R Qش �' أرR! إن����ا، ��6��0اة یQ�Ul )�! ا���6ش، ی~' ح��Q ذآ��، تjت1 ا��أة �6R �A*�U�Wش� )�

دو�b�*  ،8 )\�ة أض*�ف b_A0 ا���ش�8 ا��1 وض*�A ه� Q2�30 )�! ا���6ش، ی~' ن�Q2 ذآ��، تjت1 

، و�' ی�� 4 ا�,�6رك W��W*�ن8x6*U  Q أ� �Gًl، �' أی' أتN ا�6\��8 ؟ CنQ ت(�ر أن اI ? ی*�@

4 ��  .واI ی*�@، وی

  .ت(�ر ]�Q*� uS  ��ك ]�uSأی�A ا-]�ة، د��Rا 1W ت(�رات�@، jWّي 

  :م� ش1اه] س�� ا�JR ����2 ص�� ا��12ر

O��� '0 4*ن� آ��  ^�:  

�8 ا��(�رأی�A ا-]�ة، آ�  : \�ه� �' ا���2ة ح�ل 

 b�9ك ح�U1 �' تU3د، ح��63 )�د ا��A,1 ا�W Iر �ل ا '( �p80، وه�  ��ن� آ*4 ت��أح� ا�(

Q2؟ ی��ل )' ن� Q� ذا ی��ل�� ،Q68��َ أن� أوت: ه� b_�3ع، وهRة إ�R b�3( ���N ج�ً?، ��U*���0 ا�6*�

��R b�3( '�� ،8ة إ�3Rع �Rی8 ��� ��} bر��Wأن أ ^� ،bر��Wj0 O*31 ا-ن�2ن، ه�3ك إن�2ن ی�W ة��Uآ
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 Q��*ی��ر أن ی ،Q��( اع ش�ی�، ی�_ب�� 1W 10��ج�ًا، �6�W ا��Rب ا�1U3 �' ا��6ی83 وR^ ه_ا ا�(

��، �Rلت*��Uا أو ت���2ا أو و������ أوت�k�R : N^ ی��3^ ا��A0 1U3، ��' ا�_ي ح(T أنQ یO�6 ت(�را 

��QR، ت(�رb أن ه�3ك : ج�ً?، وCن ]�جQ�p  '� N ���ش�' اI أن یQ�p2 )��R ،1ل N*6جjW

 Q� ن1 أن أذآ����v0 ،�3عRة إ�R Nج�ً?، أوت� Nد، أن� أوت����6��0 Tوج h( I�W �ًذآ� N3�6 آA� ،�Aإ�

 8)Rل���W ،8*3�� 'ا�_ی' : �@ ت� TU�� م، واG2ة وا�G)ا� Q��( 1U3�6 )�د ا��W ،��Cا !Aان� ،Lح O*�

 1W ا���pن ت��W�3� @أ)_اره@، ه TUِR 1U3وا� ،�*kواح� أدى )_را را Tوآ ،Gًث�6ن�' رج Q3( ا���pت

_اره@، ج�ء دور  ��ن� آ*4 ا�,�Aد، �6�W ج�ء ا�1U3 ا ��b��U، وذآ�وا �Q أ)_ارًا ��3*8، وTUِR ا�1U3 أ)

واI ی� ر �ل اI، �� آ1W N3 ح��8 أ�Rى و? أش�، و? أ{3! ح��63 تO3( N��p، ��' ? )_ر ��R : ،1ل

��ق، ث�6ن�ن رجG آ_�0ا، وا��(8 �*�و8W، آ� : آ�ن �13 ت�(��، ا�1U3 ��6ح �Rل ��W أ�� ه_ا

  :!ا�(����j0 80 إ�1A ح�ر�0ه@، و��روا �R ،@6���0ل ت*��

 ��#َNَ  َُّ#5َ�َْ] َت�َب ا�,  

  ) �رة ا���80( 

  . واI ��� أوت�N ج�ً?، إن ]�جA0 Q3� N_ا ا�,�ل ���ش�' اI أن یQ�p2 )�1، ه_ا ا���ح��: �Rل

  :ص�� ا��12ر أس�س�4 ا����1]

�8 ا��(�ر أ � �A ا���ح��، اI ? یT�z، آT ش1ء 0�Q0�2، أ)�اj  10ل� أی�A ا-]�ة، ���Rا أن 

  : )~13، و? ت�T، تQ��( G ا���W 1U3ة �'  �رة، �Rل: ا�v0 8~(�� 1U3ی,�ز ش�ی�، �Rل

  َوَمْ� َیْ�َ	9ْ ِم�5َdَْل َذرٍَّة َش�ًّا َیَ�[ �* , Rََ	ْ� َیْ�َ	9ْ ِم�5َdَْل َذرٍَّة Aَْ�ً�ا َیَ�[ 

  .آ���R :Nل

�ً�، أن اI : إذًا���b��0 آT ش1ء، ه� ا�6*�1، ه� ا��6ن^، ه� ا��اW^، ه� ا�8���U أن تO�6 ت(�رًا 

 ،Q*أن ت�� O��( ،ش1ء Tه� آ ،��ا��W�p، ه� ا�h*6، ه� ا�6_ل، ه� ا�LW�6، ه� ا����W، ه� ا��3

O�_�:  

  ,َ�9ِ ا�#ََّ  6ُNْ�Rَْ] َوُآْ� ِمَ� ا�Hَّ�ِآِ�یَ�� 
 )��hرة ا�� (  

��L )�! ه_ا ا��ی'، إنQ دی' اI، اL�R )�! ن�86A� O� �� O2 واح�ة ؛ أن ت*b�U، و)�! اI ا�1R�U، ? ت

Q� �ًأن ت��ن ج�3ی �  . إذا  6� �O أو �@ ی62
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J	#�  :ا��G	� م� تSآ�� ا�S����:ا�	1`1ع ا�

 a��*ا-]�ة ا���ام، ت*�دن� أن ن �Aأی

 �ً6k1 ا-),�ز ا�*�16، ��' داW �ً(ض���

: ن�' إذا �Rأن� wیw�R 8ن��A�W 8 إ),�ز ن��ل

),�ز، ��' 1W ا���ی� ا�\�ی �R ه_b إ

 '�ی��ن Q�W �� ی\QU ا-),�ز، ��' نQ�62 ن

  .�' د?Tk ن�Uة ا�Q��( 1U3 ا�(Gة وا�G2م

 �3�ا�Q��( 1U3 ا�(Gة وا�G2م وج�3A إن ذ0

ا��ا80 أن ن_0��A �' أوداج��W �A، دون أن 

 1W g�� ی��^ رأ �A، ح�ی� ش�ی

z� 1W ?و ،�AR1 �\�رW ? �Aرض آ�Cح�86 ه_ا ا '�Uوی ،T���ر�A0 ��آh )�16 ����م ���v0نQ أن ی

? ت��*�ا رأس ا�_�0�8، ا�R*�ا أوداج��W �A، �9! : ا���ج�Q، ن1U أ�1 ن\1W j ا�(��اء، ی��ل ��3

�8x )�م، ���x )�م، ]8x626 )�م، أ� )�م، أ� وثGث8x6 )�م، أ� وأر8x6*0 )�م، و��1W g اCرض 

ت��2 ه_ا ا���ج�Q إ? TUR )��ی' �' ا���W ،'�h ثNU أن 4�R ا-ن�2ن ا�*�9  آ��A ج8A )�8�6 ی�6' أن

 8�U\ا� '� �U3��0 و]��� ج�ًا، ? ی���! أ��ًا T�U�9 ن( QنC ،Q�9تUة )�! ن��� ا�Rا��1 ت�� T�U3ا�

1 ا�*��T0 ،8 ی���! أ��ًا �U3��0 �' ��آT��2� Q�W h )' ا�\8�U ا�*��1W 8 ��آh آ1k�0�A ا���4 ی*�

أ��ًا �U3��0، إذا ت*�T ه_ا ا��6آ�3AW hك ��آw h]�، إن ت*�T ا��lن1 ه�3ك ��آh ث���، ثGث 

��0ری�ت، وا-ن�2ن �R ی(�ب v0ض�اب 9�W ،�U3��0*�ن �Q ��0ریQU��0 8، ?ض��اب �U3��0، ه_ا 

  :، �Rل ت*��!ا���4 ی�U3 ث�6ن�' ن��j0 89U ذات1، ��' ه_b ا��9U3ت ? تhی� )�! ا��6lن�'، ��' ا-ن�2ن

�� اhِ�ْْ�َ��َن JRِ َأْ�َ�ِ� َت1ِ5ْیٍ�� َ5ْ#َAَ [ْ5َ�َ,  
  ) �رة ا���'( 

ه�3ك 8��w �*��ة، ی6\1 ا-ن�2ن 1W ا���ی�W ،Lج� ث*�Uن�، ��رة ا��U*lن ان�N*U )�! ش8��U ا�*�' 

 '��)R ^6  ،ن، درس ا�*��م�U*l�� ا��ؤی8، ه�3ك ����ت hإ�! ا����غ ��آ Nن����W ،�ً �2ث�، إحGأو ث

 �6� b�3( ة�Uّ)� '�0�*lج� 0*� ا��W ،� 6^ �' ج�ت8)R Q أن ا��U*lن 10�( N�0 1W د]T إ�! ��

��رة ا�l*��0' ان���N �' ا�\8��U إ�! ا����غ 1W ا����غ، �Rأت �Rاءة 1W ض�ء ����ت ا�l*��0'، ا����غ 

��zة ا�8���p3 )�3ه� وزی� ��O ا�,�Aز ا�*(1U أدرك ا�jW ،��p)�! أ�� �8��6 ا�,�Aز ا����Aن1، ا

 ^W�W 4���� ا��~� أ)�! أ��ا ،��pا� Qأ��ا أن ی�اج Q� N�(ق ا����8، أ�W ،�~ا�� Q6 دا]��8 ا
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 8���p3ة ا��zت1 �0ءًا �' ا����غ إ�! ا�jت1 ؟ یj8 وث�6ن�' �' أی' یx� �U38 وث�6ن�'، ارت��ع ا�x� �U3ا�

ی(*� درج�، أو ی�T6 حG6 ث��G ی���ج إ�! 8R�S إ�! ا��~� إ�! ا���4، إن�2ن ی��ن وراءb )�و، أو 

 أآ�U، ا���8R اCآ�U ت���ج إ�! دم أ{hر، وا��م اh}Cر ی���ج إ�!  �� أ �ع، وا���2 اC �ع ی���ج

  .إ�! ن�U أ)�!، ه_ا شjن ا-ن�2ن

��~� ا��C ا�_ات1 ����4 ذاتQ ث�6ن�ن ن89U، أ�� ا��C ا? �8x6W 1k�3l وث�6ن�ن، یjت1 �' ا����غ �

  .ن*�| �*�A� �A ا�3~�م ن�Q2 ا�������1غ ��8���p3 ���~� ����4، و�*~@ ا����ان�ت 

ه_ا ا��pوف إن N*�R رأ Q آ��ً� ی�U! ا��C ا�3~��1 ث�6ن�' ن86A� ،89U ا���4 0*� ا�_0� إ]�اج ا��م، 

4 ن�A,9، وث�6ن�ن ض�80 ? ت��1 -]�اج ا��م آ�Q، ی�pج ر�U�W ،Q*0! ا��ا80 زر�Rء ���h3ة، ی(*

 '� ،T6*ن�8 أن ت�l8 ا�6*��ة ا����� N�6  Nن أنqا ،G)�� ا��أس !�U�W ��W وداجCأ�� ��6 ت��^ ا

ا��أس ��8���p3 ���~� ن�U ا���8x� 4 وث�6ن�ن ن89U، ا��م آ�Q ی�pج، )k�3_ ت62! ه_b ا��ا80 دا80 

  :�Rل ت*��!: �_ّآ�ة، ی*13 ]�ج د��A آ�Q، إذًا

Nَ Uُcِ�  ِإْن ُه1َ ِإ�َّ� َوJٌ�ْ ُی1َ��� ) 3(ِ� ا1َ4َ�ْى ,َوَم� َیْ
  ) �رة ا�3,@( 

 8��G -ا���ی�8 ا !�( �0_0 @AU��S �6�W ،8�6 86 رA60 ،�ً6���یL ذه4 إ�! G0د 0*��ة ��\��ي � 1�

ه_ا ت�ج�Q : رW*�ا ا�2*�، ه_b ا��ا�A�W 80 ث�6ن�8 آ��� دم، vWذا ذ0��S !�( �3ی���@ ن�2p ه_ا ا��زن، إذًا

  .ا�Q��( 1U3 ا�(Gة وا�G2م

 ��	���  وا��	] 
 رب ا�


