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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

�ة ��ة وا"! 
ز  - ا���
ت ا������ ) ٣٦-١٩(ا��رس  - ا�����ق ��� ا���ة  - ٥- ا����ة : ��ا�

 وا���
دة


ر,+�� -���
٠٦- ٠١-٢٠٠٨: ��4��5 ا��آ��ر �12� را0/ ا�.  

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

12� ا�;
دق ا��!� ا:���، � 
<�
 �� ا�12� B رب ا��
���1، وا�;@ة وا��@م !�< =�.C�Dأ Fا���


ت��
ت ا�.C >ل ا����ات إ��Iو ��و ،F4 وا���J�1
ت ا� �L وا��هF، إ�< أ>�ار ا��1�M.  

�أ �P�1�ع Q< أن LQS ��� ،ز
�ة وا"! �� �� دروس ا���! T=
أ,�
 ا"D�ة ا���ام، �T ا��رس ا��


ت!�P�1ا� U4 ه������� Fآ�  .ا��رس =.�آ

  :ه���� ������ت ا����ز


! ،4�!�W 4�V1وJ  4Q21� 4C- أول درسW دة
Qوا�� ،Bا �Q�, ن أن
أآ�ت ��F أن !�4 وC�د ا">�

4، 0�5- إ�< =�
دة أ��,4، إذًا�.�, 4J��� 
�=
�4�Q�S : U، أ=Q�< أن 
<��U، و�
 أ�Q�< أن 
!�4 وC�د>


دة ه�ا ا���ن ا��ي ,Qت ا��
��
دة، وأول ��م �� �Qا�� Uت ه�
��� 
<
.][ ��C�د إ\ ��� أن أ!]

 ^��! -Q.وا� ،]W
�_ن آ�ن >
�`، وا�a ن_�S �ا:ول، ه `�
bوه� ا� ،^�
�ا>��^ وآ1Iوو Bا

�_ن ,�1-S ا�;@ة وا��@م.  

 -J ط ا������، وآ�� أن

>- ه� ا��L، وه� �.bم ا��� ا���ن، وا�1.! 4�<d�� ت
�Sو 
.�Sو �Sو

 ،4�e
fأ ا��Q� ،4�QQأ ا���Q� ،4g@g دئ
Q� L�أ !�م ا��.
iS، وأن ا�� L��LQS ^�1 ا�.L ا��dآ� ا��Q�

 

 !�< ا�.L، وأ��5.ً1�Iَ L�� 42a ا�.L، و���1^ ��� ا�.F�J L ا�.L، و\ ,��1 أن ,��ن ا��

L�ة  -J��P�ع ا��! 
  .درو=ً


ً�
0 
ً�
[0 4�
�ة ��][��ة =��41، ه�U ا�[J �[J ن
�ة، وآ�� أن ا">�[�
 إ�< ا�.�� T�Fg  k�. ا>�

-�I Lوا���ن د�� ،-��
س >��ة �[�
س !�1-، وا��� L��
J ،Bا.  

 ،
�� >S�< 

د,4، ,��1 أن �0�ن ُ=1�ًّ�I -آ4، وه�
 إ�< ا����ة، و��.` ��F أ>�
 ا��ة ا�21.�Fg ا>�

 ��n1ن ا�
�ة وا�;4fQ، وآ�� أن ا">�[��ق ��� ا��أو درآ
ت >��ي ��
، و��.` J- دروس !�ة ا�

1�, Bا ��4 �C@! LIا�0^ ,���ض �1��p ],�W q�= ن إذا
�ا�4 وا�rQ5، وآ�� أن ا">���
� T�

 -J 

>-، Fg ا��dد,/ ا�����ي، Fg ا"آ�ام ا\=��راFg ،-C ا�;F، و\ز�.�Qى ا��!V وLC، أو��
 ا��

  .��P�ع ا����ة

=
p ن�Qدة، وا�

 ��� ا���ة وا���ً�Sد 
ًS�J F�� أن أ��� �1
ا���م أر,�.�� T .  
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

  :ا�!�ق ��� ا���ة وا����دة

  

  :(��ُ) ا���ة ��&ٌّ – ١

 �t.� >ج إ�

م d0آ�^، �20�W >ج إ�
�20
ج إ�< �
دة، ا���ة �20 -�I 
���
W 4��I ة، ا���ة�D:ا 
أ,�

 4Cج إ�< زو
�20 ،
�Qآ�0 4Qآ��20
ج إ�< � ،vJدا T=وى واd� >ج إ�
�20 ،^� q�.�! T�10 L�1C

�20
ج إ� ،
�CوV�0 ،رج
wا� ��0- d0 L� ،LDا�
 0d0 \ ،4��I- �� ا�����QW �eا���
J ،^�
ل 0.� >

�ابp >4، إ�Cاب، إ�< زو�p >م، إ�
�W >إ� ،`�Qا� -J ث
gل، إ�< أ
�20
ج إ�< ��`، إ�< � ...

nJ

ك �0.�J ج إ�< زوج
�20 4CوVوا�.  

  :ا���ة إ�.اُده� �-,+) – ٢

 Bن ا
2Q= ��� ! 
41�2 �
�4f أراده� L� ،�اd�, F� B ر�.
 C LC@�^ أن 10�ك ا���ة �}��اد ���1


، ���q هn\ء ا��,� > 2�ا �,�� ��0 
ًJ��d� 
ً}�p ~Q;0 �ٍe�إ��اد ��.
L�J ،�S ��ة ��
 J�رة، و��

�ا�ً
 \ ,Un�1 ا�1
ل، و\ ا�1�أة، و\ J ���اغ، :ن J- ا�.��
�وا ��p أن > 2�ا �J- ا��2
ة ��

Q� \ةا�1.;/، و

هk ا��2.  

 ،4�e
�< \ q��< 4��Q[J ،B4 اJ��1� d��� `<ن، أ
4، أ>` أ,�
 ا">��� �� �P�0~ ه�U ا�2� \

 ^� َ̀ [Iإ��^، وأ `�aذا و{J ،^� F�20 `<إ��^ أ L;0 أن LQS ،ودًا�2� 
ًJ�
ر ه�w0 أن ��Qا�� �[wا�

2�ود، ا�@� d��� `<ود، وأ��ت ا�21�Dا q<: ،�a�, \ اغ���ت ��p `<1�ت، وأ, 
ً}�p ت��D


ق !�< ا��وام� -I F�t! ^��� d���.  


بQ��� ل�Sأ 

 : أ>QD ^إ�� F��aذا و{J ،
ً�d�� و�Q,ًا، و�C ا��Qآ F�� و�Q, ^0;��ا إ�� F� ا��-ء ا��ي


 أن 0�ل� 4�I�� -J ��1,1^، و I �faو ،^,�
���ا�e \ ,��1 أن 10�ك �4��1 : �J ،ء-p \ �ه

�1� L� ،ة�1��� ،4��� ا�4��1 آ�QJ ام�
S;4، ه�ا إذا آ
>` J- ا�2@ل، J}ذا آ
>` J- ا�2.�� 4�


ر ���ات�Iل 0�ازن، وا@�Dوا ،/<��
  .و�p�ر �

 F 2� q� و�Q0 �S 
� أ>�f0 >.��و ،�f0 
�<�
 �1P ا�2@ل Lّ1�J، ا��.! `b2� ث !� ��ة�أ>
 أ20

��b�� 
�1 I �� �Qأآ.  
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

�ا�b4 آ;
ب p: آ.` أروي ه�U ا�

 ،4�

ري، وه� ذو د! 0 L2� -J L1�,

 -J ت
��ّw1ا� T5,و ،L21ن ,�.� ا�
�J

!�41wJ 4Q، و,��f ه�U ا���4Q ��رق 

1�، وآdن Iأ 
[,�p T5,ٍل، و
� 
ه�ا,

�ًا، C 4��

 S]�4 أ�1
س ���J 4Qا��� Uه�

�ف ا�L21 ا�� 
ري، W >�! 
��5,

 ،

، ,�Ddه=

 أ�1�.t�J ن
1� إ>�,

��J ،
ً�,�
I/ ا�L21، و,51- =a ^�Q

 ،4Qا��� ~��, 4b�
bا� ��� -�}� -Jا��رق، و q�, �Dأ ��� -�}� ��q ا���,r أوً\، و��, ��� -�}� ���

1
�4 ا�����J ،L21، و,�/، و�
 إ�< ذ�q، ه�4Q�D U ا:�L ا��- I;�` �^ واB =�ف S 
��J ذا{J


ء U�qُ�َ ا�1�تCو ،
�<�  . L�� L;20 إ>�
ن أI/ ا�

��ُِّب َ�َ�اَ�ُ< َأَ�ٌ. ) ٢٤(ِ-& 8ُ�َّْ.9َ 6ِ��َ7َ�ِ& 4 �3َ 1َ�ْ�ََ3ُ ��َ �ٍAِ�َ�ْ�َBَ)9َُ< َأَ�ٌ. ) ٢٥�Dََو EُDِ�3ُ ��َ٢٦(َو (G  

 ) � �  )=�رة ا�

G 8ُ6ََ�ْآ �	َ�Bِ �7ً�ِ�Jَ Kُ	َ�َْأ &ِّ����ِن َ�َُMِ4 َربِّ اْر  

  )=�رة ا�n1�.�ن( 

C �S4، و�eزا 
�<��، و50�، و10�، ا�f0 
�<�
 !�-ا�<��ي ���ي، << : 
ء J- آ@م =�ّ�ُ 

 د>�,


�b@ث، �ّ�ي ���ي � q��W<< ،وجV0 ،@1! �=ادرس، أ ،
�<�، ��� ��.< آ@�- أن 0�ع ا�


ل، ه- I�
 �2]4 ا��.t0 \ل، أ

,4 ا���< 
�.t0 \أ ،
�� ��f0 \- أ�.< آ@��واج =.4، Vا�


ر,4 ����دة!.  

�,� أ,�
 ا"D�ة ,I ك
�واB ه.�tا� F;
َل: Sَ Fََّ�=ََو ِ̂ �ْ�َ!َ ُ̂ ِ̂ �aََّ< ا��َّ �َة َأنَّ َرُ=�َل ا��ََّ,ْ�  : َ!ْ� َأِ�- ُهَ

��، َهSِ1َ-ْ6َ Kُْ�وَن ِإ�َّ� Bَْ,ً�ا ُ�ْ-ِ�ً�� ؟ َأْو Pِ+ْ�ُ Q-ًRًِ�� ؟ َأْو َ�َ�ً�� ُ�ْ!ِ�ً.ا(( ًUْVَ ِل�	َ�ْXَ�ْ��ِ ؟ َأْو  َ��ِدُروا

  )) ��Bَ�َّ�َ�ُ� َأْدَهQ َوَأَ��ُّ ْو �6ً�ْ�َ ُ�ْ�ِ[ً\ا ؟ َأْو ا�.Mََّّ�َل ؟ Bََ]�ُّ Sَ1َ-ْ3ُ YٍZِ�Rَُ�، َأْو ا��َّ�َ�َ� ؟َهَ�ً�� ُ�َ!-ًِّ.ا ؟ َأ

�C^ ا�����ي [ Dأ [  

 ،L�2��� ؟ ]�

 وأ>
 ���F ,��1 أن ,���� آL ,�م آ
���م ا��.� �Iوا �� L�J ،-1�! ه�ا آ@م

�وج J- ا�1]
راD 4ك ��ا�

��رم ه.J ،ت
�U ��ا�.! LCو V! Bا�4، ا�Qا� Uه� ��ج �w0 `<ت، أ


دث I ،4ا��� �Qآ T1�0 ،4آ��ي ��ا� L�J ،4غ ��ا�
���
�ة �bD ،4ء ��ا�
��I\ا�4، ا� �]4 ��ا�4، ا��

�وجwا�4 ا��� ��=.  

��، َهSِ1َ-ْ6َ Kُْ�وَن ِإ�َّ� Bَْ,ً�ا ُ�ْ-ِ�ً�� (( ًUْVَ ِل�	َ�ْXَ�ْ��ِ ِدُروا��َ  

�ًا ـ  ـ�� أن ,��ن آ�  آ
د ا�

  َأْو Pِ+ْ�ُ Q-ًRًِ�� ؟ َأْو َ�َ�ً�� ُ�ْ!ِ�ً.ا ؟ َأْو َهَ�ً�� ُ�َ!-ًِّ.ا ؟ َأْو �6ً�ْ�َ ُ�ْ�ِ[ً\ا ؟ َأْو ا�.Mََّّ�َل
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

�وات، و,�L ا�.
س ـ b4، و,.�/ ا��Wا�1,�  ـ ا��ي ,0d- إ�< �@د ا���1��1 �� أLC ا�2�,4 وا�

  ))Sَ1َ-ْ3ُ YٍZِ�Rَ ُّ�[َBَُ�، َأْو ا��َّ�َ�َ� ؟ ��Bَ�َّ�َ�ُ� َأْدَهQ َوَأَ��ُّ 

 Lت، ا�1�ت ,.�- آ��ذا ؟ 
� Fg ،F�

، ر�1
 ��f` أ!�< �.;/ J- ا����J ]S�J 
�<�ه�U ه- ا�

 Fg ،ة

هk ا��2Q� L�� `��1�=ا 

ذا ؟ ا�1�ت، ر�1� Fg ،ا:رض -J وة�g �Q�1` أآC 
p-ء، ر�1


ذا � ��Pي، و�
ذا ؟ ا�1�ت، ���q ا�1�ت ,.�- S�ة ا�� Fg ،
�<�َ̀ أرآ
ن ا� �W 
؟ ا�1�ت، ر�1

 4�
�، وو=
�4 ا��=�F، ود���� ا�Jو ،-.fو�.< ا� ،i,�ا����5، و42a ا�;�2~، و��ض ا�1

  .ا����F، ا�1�ت ,.�- آp L-ء

C -�
1p د,4 �^ أرض
Qا� Lأه �� LCر �! 
ً1eدا 

>�4 أرو,�g 4J�W ك
�ة ه.C `�=�0 
1�J ،ة�


ري 
I/ ه�U ا:رض، و�
ع ا:رض ���1/ !a لV< ،
�ه�= T�
ر0J ،^Pأر �� `���Sًا ا��bآ

2
ب aأ ،
ً�
W ��! -.gا ��ء 
��1
، وأ>�d !�< ه�U ا:رض �.�S T��� 
�اه�pًا، ا�C ��QD


>- دهbوا� ،^.! `S�J ء
.Qأ!�< ا� �� TS4، ا:ول وg@g ء
�آp ري

>�Q^ ا���1/ ا��J ،رة
�= ^��


ل �^ J ،^�;I ف
�P4 أg@g U�� !��^، و>b!و ،��pا:رض =�4 أ /I
a �! �2و� ،��
bا�

�ويQه�ا ا� :q�ِ�< �  .أ>` أدرآ` أ�َ

  أ,�
 ا"D�ة ا���ام، 

 ))��ًPِ+ْ�ُ Q-ًRِ ً�� ؟ َأْو�ً�ا ُ�ْ-ِ,ْBَ �َُّ�وَن ِإ�Sِ1َ-ْ6َ Kَْه ،��ًUْVَ ِل�	َ�ْXَ�ْ��ِ ً.ا ؟ َأْو  َ��ِدُروا�؟ َأْو َ�َ�ً�� ُ�ْ!ِ

  ))��Bَ�َّ�َ�ُ� َأْدَهQ َوَأَ��ُّ َهَ�ً�� ُ�َ!-ًِّ.ا ؟ َأْو �6ً�ْ�َ ُ�ْ�ِ[ً\ا ؟ َأْو ا�.Mََّّ�َل ؟ Bََ]�ُّ Sَ1َ-ْ3ُ YٍZِ�Rَُ�، َأْو ا��َّ�َ�َ� ؟

�ة [ ,��C^ ا�����ي !� أ�- هDأ[  


J ،4;S}ن آ
>` ه�U ا�J 4��1- ��;�4 ا���ا�e \ ,��1 أن 10�ك �4��1 ���1�ة، �: إذًا.�� 4��1� L

-��
 آ��4 و��ض >�Q�,:  

 �ٍ�Uِ�ُ َ�َ��ٍل &Bِ َ̂ Aِ�َ٢٢(4 ُأو ( G  

 )��Vرة ا��=(  


ه4، ���

ط، �Q2�س �QI"
�� ،4�Q2�س �
� ،]�5�Q2�س ���

ء ا�.��-، �Q2�س ���
�Q2�س �

  :أ�
 ا�n1�.�ن

َ̂ Q�َ�َ ُهً.ى ِ�ْ� َر�ِِّ[ Aِ�َ٥(ْ� 4 ُأو (G  

�ة( Qرة ا��=(  

 ،4���,41، إ�
 J- آC /�0ار ،� = -J 4، أو��ا���ى ,�F��J، ا���1�ون !�<، وا�5
��ن J ،-J- آ

�ض >��-، أو J- = �، أ�
 ا�n1�.�ن� -J أو:  

َ̂ Q�َ�َ ُهً.ى ِ�ْ� َر�ِِّ[ْ�  Aِ�َ٥(4 ُأو (G  

�ة( Qرة ا��=(  

  .ا���ى رF��J إ�< أ!�< !����
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  


�,� �� أ,�
 ا"D�ة، ه.�b��� ل
�ًا، أن اB ,�]- ا�;42 وا��آ
ء وا�1
ل وا� 1C ]�Sء د-p ك

 ��:
4 �
B، ا����ر ��a 4.ا���� Uه� ،��.�n1ا� ^e
��a: ر�^، و ��.^ ,�]- ا����.4 ��D

 ،
�.� L104، و;S
.�� `<

ح آQ� -J `<

���ة إن آJ ،�� وا�.;�,dوا�� ]�J�وا�� ،>P��
ا����ر و�

`<

رC-، إ�< �
ل وإن آD ء-p >ج إ�

 آ��4، و�20��Q  .J- ��;�4 أ!

&Mء `�ر&b Qة �176ج إ��ا��:  

��1
ء ا�.�! i�� ل
S ،4Q=
.1�
4، �20
ج إ�< وS`، وإ�< �
ل، وإ�< : �g@g وط�p >ج ا���ة إ�
�20

 Bن ا
2Q= ،42a !،�J��� ��ة، ��� ا�1
ل ��Jا���د، وا�;42 �C�� `S�ة ا�
�ا,
ت ا��2� -J 

q� ل�, : ��� ،42aل، و
� U�
ر !.a1@ و! F��=ة ا
�p U-ء، وJ- و=r ا��2.! 

ب �.��ف �p

U��U وS`، آL ,�م دوا�^ J- ا�rQ5, >�I L21 أ�.! ����.  


لS ،k��< L1�� U�.! LٌCر B
� -� F�Sأ : F���� 4�S[ إ\ إ�< ا�@ذ��درت د
� 
� 4.= ��g@g Bوا

،-0
�I -J ة�Iة وا�
رة، ��=  `S�42، ��� ا�aل و

ك �.�J ،ري

�J Tٌ- ا�L21 ا�� S 
ا:,
م آ��

 -J ،دة���م J- ا��� F�ّ�J ا�� 
رة :و\دU، ا�ن ه.
ك �
ل ووS`، ��� ا�;42 �0 Fg ،د���

�، p-ء \ �tا� -J q�,ود ،La
��1D ^1�C�ن !�4، أ=�� أور,q، و2p�م 4�g@g، وا���
ب �

� ا�ن ��Iوا Lى آ�0 ،L1�2, ،],��، LQS ا:آL، و��� ا:آL، !�< ا��bا:دو,4 ا��-ء ا�� �� ^

� p-ء، ��� ذ�0d, q- ا�.�-�� Uء، ه�-p 
�Q�, Uه�.  

 ،4�Cر
D -وه ،`S42، وإ�< وa >ل، وإ�
أ,�
 ا"D�ة ا���ام، ه��ا ه�U ا���ة، �20
ج إ�< �

4��
 آ�Q�0 4�;�� -J `<

 �I-، و��.
S;4، وإن آ���
Wو .  

٣ – �  :�دة U-6) �� ا�.ا`Kا��

 َ̀ ��J ،LDا�أ�
 ا���
دة TQ.�J �� ا�

 F�2
4C إ�< p-ء، �2
4C إ�< أن ��0�

 ،B
� L;�0 4 أنC
2� ،Bا �!�< أ�

2
4C أن 0;�-، � ،Bا �2
4C أن �0آ�

�أ 2
4C أن 0� ،Lم ا����2
4C أن 0�

�ك ;� if0 4 أنC
2� ، F,��_ن ا��ا�

2
4C أن 0� ،Bرم ا
2� �! rQ5

�20
ج إ�< �
ل، و\ إ�<  \ ،q<
��

4�
�20
ج إ�< إ> ،`S42، و\ إ�< وa.  
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

L0 F� ة، إن�D"ا 
�- ا",1
ن L�D، : واB أ,�J ،-.� >� أ0Iس إ\ أن ,��ن أ
أ>
 أ=�� �� آL ا�.


ف، ��; L�T اB، و�0ل، ��; L�T اB، وd�0س، w0و ،Bا T� L;�� ،]�أ>` ��; L�T اB، و0

;��L�2��� ��5، ه�ا�
� �  . L�T اB، و��0

�ًا، C FwJ `�� -J ���< أن 
ً��1C 
.� 
I
�� ��� ،
ً��1C 
.� 4I
ا���
دة TQ.0 �� ا��اLD، وه- ��


ح ��4، ��� I

ره4 ���` ���
، وا�1�آ4Q ا�I
1
>�ن ����ً>
، ه�ا ��� ��g ^.1g ،���` �dر��4}1 ��


 أن >��ن 41S -J ا���
دةً��1C 
.�.  

��e.ا� .َ,B ا�-�س و�� .�V8 أeن أ�	3���:  

  

 L;0 ا��ي \ إ�^ إ\ ه� ,��1 أن Bوا

إ�< 41S ا���
دة وأ>` J- ا�� �، 

��
  . وأ�.- �
 أS�ل، و\ أ�

  

  

  

  

  

Q-R &B �eزادي أ &�	� ��B &ـــ�  إذا آ-B 8& آK ��ل �

***  

  1��B^ ��76 وا�ـ�7ــ�ة ���3ة و ��Q��6 ^1 و ا�emم �kRب

  و��ـ8 ا��ي ��-& و ��-^ ���� و �ـ�-& و ��� ا����	�� `�اب

***  

�e��P� �-� 8ـ� و��	� nي رأو�--ـ� ا��ه.ت ��-�ك �ـ� ��b ��B  

�-1AM و Y���8 أذ�eك ��� `+��-� `����D ^-� 8ب ا�	V و�ـ�  

�-U7� pً�19 Q7ي أ�ـ�رت ا��ذرة � �U7	ا� ��  و�ـ� ذ89 �� (

�	�e ^� �-��9 �� 8	�e و �ـ� �-�Mm �ً9�1ــ�bوا �ًU3ـ�R 8ّ	�  

***  


 إ��اه�F !��^ ا��@م وه� J- ا�.
ر<�
دة =��=:  

�ه
 إ��اه�J F- ا�.
رCو ]�dدة وا��
  :ا����.4 وا���

G �َِإْ�َ�اِه� Q�َ�َ ��ً��َVَْ�ًدا َو�َ &eُِر ُآ��eَ �3َ �-َ�ْ9ُ 4  
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  


ء ( �Q<:رة ا�=(  

��دة أهK ا��[B q& آ[![�V :  

�ه
 أهL ا���� J- ا����ا���
دة وا�Cو ]�d4 وا��.���.  


ر g�ر� -J �ا�;@ة وا��@م وه ^��! -Q.دة ا�
�=:  

 
� رأو>� Bر=�ل ا 

ر g�ر، ,� -J ا�;@ة وا��@م ^��! -Q.ا� 
�هCو ]�dدة وا����.4 وا��
ا���


لS :  

َ̂ ِ��Dَْ-ْ�ِ� ا
 rُ�ِ�Dَُ[َ	� ؟ ((  -ّsَ ��َ �ٍ�ْ�َ ���3َ َأ ((  

 ]�� ^��! ]� [  

 
1�J ��ف اB زه! �� ،
��J 

 و��<��ب �.^ �.��.
 ا�
 اF�W B ا�.Sام، �� أذا�واB أ,�
 ا"D�ة ا��

Uا�=.  

�!�نJ `.� 4[p
� �  :ا���
دة !.

�!�ن، J `.� 4[p
�  

ِ�ْ�ِ� ا��َِّ<، 8ْ�َ�,َBَ َ�َ[� : ، Bََ,�8ْ�َو ِهَ& 6َُ	]tُِّ اْ�َ-َ� Bِْ�َ�ْ�َن َذاَت 3َْ�ٍم، ِإْذ Vََ,َ+8ْ اْ�ِ	ْ.َرى ِ�ْ� 3ََ.3َْ[�(( 

ِ̂ ا��َُّ<، 8ْ�َ�9َ: َأِ�& ؟ 8ْ�َ�9َ: اْ�َ-ُ� Bِْ�َ�ْ�َن َ̂، 8ْ�َ�9َ: َ��، َوَ�ِ�ْ� َر�ِّ& َوَربُّ َأِ�� �ِ�َ�ِ nُ�ُÙِْ 6ْ�َÙَُْ<، : ُأ XَBَ ،�ْ�َeَ

ِ̂ َر�ًّ� Rَْ�ِ�ي ؟ : Bََ.َ��َه�، Bََ,�َل َ̂ ا��َُّ<، Uَ�ِ �َ�َXَBََ,َ�ٍة ِ�ْ� �7َeٍُس : eَ��َBُ �3َ8ْ�َ�9َُ� َوِإنَّ َ� �ْ�، َر�ِّ& َوَر�َُّeَ

>ُ�َ 8ْ�َ�9َ ،�]َ�Bِ ِهَ& َوَأْوَ��ُدَه� Q,َ�ْ6ُ َأَ�َ� ِ�َ[� َأْن َّ�Dُ ،8ْ�َ	ِ�ْXُBَ :�9ََل ،�ًMَ��َ َ̂ ِ̂ ؟ : ِإنَّ ِ�& ِإَ�ْ� 1ُMَ��َ ��ََو

 &�ِ�Sَ�ِ (َ	َ�ْ6َ َأْن ُّY�ِ�9ََل8ْ�َ�9َ ُأ ،�-َ-َBِ.ْ6َْ�ٍب َواِ�ٍ. َوDَ &Bِ َم َوَ�ِ.ي�Sَ�َِو : ،ِّE7َ�ْا �ْ�ِ �-َ�ْ�َ�َ ِ̂ �َ َ̂ َذِ�

َ̂ ِإUِJَ Q�َ&ٍّ َ�َ[� ُ�ْ�َ�ٍ): �9ََل ، َوَآXَ�ِ �َ�َXَBَ �]ََّeXَْوَ��ِدَه� XُBَْ�ُ,�ا َ�ْ�َ� 3ََ.3َْ[� َواِ�ً.ا َواِ�ً.ا، ِإQ�َ َأْن اQ]َ1َeْ َذِ�

َِ̀�ِة، 7َ1َ9ْ�Bََ	8ْ : ِ�ْ� َأMِْ�ِ<، �9ََل6ََ,�َ�َ�8ْ  u�ْاِب ا�َأْهَ�ُن ِ�ْ� َ�َ ��َeُّْ.اَب ا��نَّ َ�َvِBَ ،&	ِ7ِ1َ9ْ�3َ ُأ�َّْ< ا ((  

 ] �1Iأ[  


ء ا���وج.gأ -J ا�;@ة وا��@م ^��! -Q.ا�:  

 )) �ٌUَِّ�)َ �ٌ7َZِِ�َي ِ�ِ< َ��َّْت ِ�ِ< َراVُْأ �َّ	�َ ((  


 ه� L,�QC 

ل ,Sن�!�J `.� 4[p
� 42eرا Uل ه�
S 42 ؟eا�  .�U ا�


زة J- ا�]�,[ ؟ .C ى�� و10�، أ\ 0f0و �50 
�<�أ,�
 ا"D�ة ا���ام، ا��2 !� ا:��، ه�U ا�

�ة �I ض ا� .4 أو
� رو4P �� ر,Q
 أن ,��ن ا��{J ،�Qا>��` T�1C ا�T�1، وا��L1َ2,ُ LC إ�< ا�

 
� ،q�� دة
� ا�.��ان، ه�U ا����I �� >ج إ�

ره�20 \ ،4J 4Qآ��20
ج إ�< �
ل، \ �20
ج إ�< �

B
4��1، �20
ج إ�< ا0;
ل �C أة����ق، \ �20
ج إ�< ا�� Vآ��20
ج إ�< � \ ،`��.  

LDا�  . ���q أ,�
 ا"D�ة، ا���
دة TQ.0 �� ا�

٤ – ���!e را�� �]U,�  :ا����دة �6 ����-1
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

 ،��
ؤل، و,�4، و0gار، و����4، و0�ازن، وا=�< 4Iرا 
�Q
S;4، ا���
دة �0.�� \ 4��
ا���
دة ��.

�ا ��-S4، د�S�4، :>�
 ا0;�` �
q��� ،B ا�,4 ا��d�� ��  :و>

 G �ً��	ِMَ >ِ�ّ�ِ اَب َأنَّ اْ�ُ,�ََّة�َ�  4 َوَ�ْ� 3ََ�ى ا�َِّ�sَ �َ3َ�ُ	�ْا ِإْذ 3ََ�ْوَن اْ�َ

�ة ا�,4=( Q١٦٥: �رة ا� (  

 
�0
Q�W ،��Qآ 
�ًا، ���هC 4��1C أة�أ,S 4�ة ؟ �1
ذا أآL ا�1
ل ا�2�ام ؟ �� أLC أن ,�Vوج ا�

1
، إذًاwJ 
��� �,��ة، 0�Qآ :
��Cأ ��ام �  .أآL ا�1
ل ا�2

	ِMَ >ِ�ّ�ِ اَب َأنَّ اْ�ُ,�ََّة�َ��ً� G 4 َوَ�ْ� 3ََ�ى ا�َِّ�sَ �َ3َ�ُ	�ْا ِإْذ 3ََ�ْوَن اْ�َ�  

�ة ا�,4( Q١٦٥: =�رة ا�  (  

 Bا ،Bا ��ء 
1
ل ا��ي أ��اك ه� !]�� q0��p ،Bل ا
1C �� 42�� -ه q�ْQَ= -ل ا��
S�ة ا� 1


 >2/ ا� 1
ل وا��1
ل وا�.�الً��1C �2<ا�.�ال، و U��U ا� 1
ل، و!.�U ا��1
ل، و!..! LCو V!.  

� �a�دًا  أ,�
 ا"D�ة، ا���
دة ��.
��4، واB: إذًا!
a rD -<
�Qا� ��n1ا� rD �ا��ي \ إ�^ إ\ ه

 ،4��

دة ��.�= -J `<dJ `J�1�ًا، وا�1�ت >]4 !�< ه�ا ا�rw، وا�;��د ���1�، J}ذا !���

1
 آ.` أ!�ف، ه�U : وآ�1
 آ�� �q �� آ1
ل اp B-ء 0�ل� �Qأآ ،�Mآ.` أ 
1� �Qأآ ،�Qأآ Bا

� �0�ن J- آS دة
�ض !5
له- ا���
دة، ا���� T� �0�ن �S ،��fa خ�.  


لS ،�;�S �! /�QW -.g;4 �� أ>�ر ا�I ،ة�D"ا 

ب �1�ض : واB أ,�;� i,�� 

ء>C


لS ،��� 

ء �^ _\م \ ,��1�2�I:ا -J ��Qwه�ا ا��رم ا� ،^e
�Iأ -J ���.� ��QD : LDد 
آ�1

�ل, ،
ً1��Q� Uا�, �e
� أ>.- راض !� اB، ,: !��^ إ>�
ن !�pا/� ! ^�=
10 ،�
 رب، �q ا�12.  

 F���, ^<4 أCإ�< در 
<ً
�ي ����4، �1
ذا ا�1�ض >��^ ,F�n إ>�.! `�I 
b2� ة��أت �S -.<4 أ�ا�2

 ��� 

��ا آ@�S ء

�1{4 وا�1�ض >��^ ؟ ا���1� �Iأ�1^ وا �D_ ن
�ة ا:�F، وإ>�p �� ��آ@م ا��


��اS ،T.� : 
�� q�J�
ك ه.
ك !�F��� 4Q، أ>` �.�J ،م
D�0��4 �� ا��� 4�[S ب
Qم ا�
!�4Q، أ�

 `Qg ه�ا �
ء، ��� ��QW:45، ه�ا آ@م ا�w.� 4Q�! -J Fة، ��� \ أ���bآ 
�\_ -.�0 4��0�� 4Q�!


ع ا���آ- ���w1+ إ�< w.�� 4[�21ب ا�
�أ �� ا:!;Q, ا�\م ],�W ،ت
�,[ ا�\م !��^ ��ا�W أن

�! ],��ة، ه�ا ا�]��^ ��ا�
ت، ه�U ا�Q�ا�
ت إذا 2�J` آ
>` ا�\م �{��P 4، وإذا ا�1+ إ�< ا�

 ،Bف ا�
ل \ ,�
ل ���FC، و,M >�! /�f.- أن آ
0/ ا�1�ا J- ا�1{4، ا�1Iا�\م وا `<
أ��` آ


لS : ،4�f� ت

�Q�ا�J B
� 
.�n� iُ,�4 ��1�,J ،i}ذا آ
ن ا�1���J F�2�0- ه�U ا�Q�ا�
ت ا�2
�4 ا�.

F�:ا L;�J \��ًا ��C 
[���.  

�ل, Uد��, �e
! ^��! LDد 
�ل : ه�ا ا�1�,i آ�1, ،�
 رب �q ا�12, ،Bأ>.- راض !� ا ��pا

/�Q[ا� -� : U��� -Jرًا، و�J 0�نd, ء
QW:وا ،^���D >�! ن�P��ع ا� �س ,��
J` ا�11S إذا

, L� ،~�;, \و ���.� ��QD ^ ورم��ن 

>�4، إ>�Iب، ورو�C4 >�ر، وJ�fلا�� : q� ،رب 
,


ل �-S ،�
ل : ا�12S ،ًا�C 4�S4 را�

ت �2� ،4��1C ة��I 4�

ت �2� ��� ،-J�0 Fg ،م
4�Q= ��C أ,
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  


ل : �-S ،ء
�I:ا -J ��QD ورم ،^��1�ض >�
� i,��4J إ>�
ن �fء إ�< ه�ا ا�
C 4f�
� 41�2�

-� :Q��
�ف �, ،F��, ،~�;, ،ا��� آ��, ،��[� 
, ،^Qّ= \إ -Q< �� 
�ع �S ذا{J ،U_ر �� Lب آ


^��� ،rw= 4J�T أن ا�1�ض >� ،��4، ��4J آ��w� 41�t� 4J�fا� ،�I�0^ أd, \ س�  .ا� 

� �0�ن أ=�� ا�.
س J- آ�خS ،دي
  .أ,�
 ا"D�ة، ا���
دة TQ.0 �� ا��اLD، و\ �20
ج إ�< p-ء �

5�Qار ا���ق J- ا�.J �Qأآ -J ب�f1ا� -J -�@=إ �10n� -J `.ة آ�� B�1` وا= � �
ء، !.� ا�

� J- و�S^، و�^ a�ت  ��ت �� ا���J 4J}ذا !
�L ا�2�اe[ ,;�- ا�t< ،-<

 ُ,��<، واB أ��ً<_�S

`�S ،��I : 4�;-، ا��إ=@ �10n1ا� ،�10n1ء ا�
�ب إ��q �� آL أ!5Sأ L�

 رب، ��L ه�ا ا��,


 !�< أ�ً1�
 B، أن �0�ن ���ًQ2� أن �0�ن 
�.1g ،�1g 
�� B
�U�.  

  :ا�][�ة إذا آ�8e ه.�B آ�8e أ�ً	�

�ل, �
دة أ,�
 ا"D�ة، ه.
ك ���J�ف �� �;���
��0�ا � :Fأ أ��Q� ~Qaأ 
ًJ��أ ا���ة إذا آ
ن هQ� .  

 -J ر
� ذ�q، أ!�< >�/ ا\>�2�� �
 د�D^ ����ن J- ا����، و��^ آ��4، و,.�2<
أ>` �0;�ر إ>�

�1g@g U{4 أ�� =�
رة  ا��
�J F- أ�.< ا�Q@د J- ا��
�F، ا��يQ�, F�
� J- ا���C ل�Wأ -<
g F1a

 >�! /��J ،^�J���ر، ذهQ�ا إ�< �=�Qا� -J ^��.� >
ء �S ا���,r أ�.gأ -J ،-<
�
�س ,.��

4Sا�1�ت : " ور F�W ردت أن أذوقdJ ،
ً1�W 
�� �Cأ F�J ة
ُ̀ آp L-ء J- ا��2 Sذ ."  

F�� ل�Sد أ

 p-ء، أآ��J ��� ة
�ت آ: ا��2J
= F�
�آJ 4- ا�����4 �a ت�Cو ،
ً��
 و�ًS�p ًا��b

 �Qأآ U��J 4���� U�.! 
�U ����4، و:ن �.! 
��-، إ>�
ن �@ ه�ف، ه� �.- �fوا� -S�ا��


ه� أJ@م، و��� ه�ا ؟p ،ب�p ،Lء، أآ-p L4�1، أِ�� آ�ة 
�I ،4����  

 `S0- وd, 4,د

F�0 ا�1�I -J ء ا��ي ,. 2�ن\nة، ه�D"ا 
\ ,�1ِ�2�ن و\ ُ,�1َ�2�ن، F�J واB أ,�

�، و=dٍمٍ Pو ،Lٍ�� -J.  

1
ذا ؟ � ،Fٍأ أ��Q� U��أ ا����ة !.Q� ~Q;, LCو V! Bف ا��, F� ن إذا
4 أن ا">��أ,�
 ا"D�ة، ا�2

 q� `<
��0�ي، !.�ك زو4C، وإذا �q� ��0 F زو4C آ 
1.�Iي، و�:>^ �@ �.�k، و=�ف ,��


ة آ�J 44، !��4، ه�U ا������
ر، ه- أمٌّ ��2�aأ 
�ه
 أو\د، !.�ه.! 

ن �� ا���11 أن �0�ن أ�ًّ

 U�.! ،��1P U�.! ،4[S
�4 إ�< ا��أة =,�p أة�
 �� ا���.J ،ب
�ه
 ه�ا ا���J4، أ���2� 4Cزو

 ،4���
>- �� أ��اض >�, Bا k�.� �� `���ة q���J ،^���0 أي إ>�
ن ,�[��ة =��41، ه�U ا�[J

g ،4��
 ا�D@ل ا���ازنأو��
 ا����<
.  

َِ̀�ِة َ�ِ� ا�xَِّ�اِط َ�َ-�ِآ�Uَُن  uَ�ْ��ِ َن�-ُ�ِyْ3ُ ��َ �َ3�َِّ٧٤(4 َوِإنَّ ا� ( G  

  )=�رة ا�n1�.�ن( 

  

 G Q	َ�ْ3َْ�َم اْ�ِ,َ��َ�ِ� َأ nُ�ُ[ُ7ْeََو ��ً-�َ �ً[َ��  4 َوَ�ْ� َأْ�َ�َض َ�� ِذْآِ�ي vِBَنَّ َ�ُ< َ�ِ
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

 ) ^W رة�= (  

|Z�1e YZ�x	ا� &J��	�� ��	1�:  


}ً�p ت�
 ���` : ذآ�<�ا�1;
J /e- ا�

 L� ،
ً��
، و���` �0ً�

، و���` ا>�ً�
!

 

م، وآ1gوا� -a
�1�� 4�1�! ke
ه- >�

 �� @J ،�
 ا�����.a 4�! 4Qآ�أن ا�1

 ،
4 =��ه�! T� iS
.�, ~Q�� �� 
��

 -J 
� �[Dوري، ه� أ�P ~Q�1وا�

LCأ �� `�.a 
أن  ا�1�آ ،4Q�T أ>�

 ،
4 =��ه�! T� iS
.�, ~Q�1وا� ،���0

 4��
ر ا">�
ن ا����ة ا�21�w, 
���ا �1


>-، وا��dد,/ ا�����ي، �Qى ا��
 ا���.� ،]�

 J- درس =�.! 
.g�
ت 20 �
�� 4���= ^�
�dJ

F;  .وا"آ�ام ا\=��راC-، وا�

  :��Z وا��3��1 ��ٍق�1�� ا�][�ة زا��Z وا�	�yو��� ���9ٌ�، وا�	��ه.ة B& ا�+��� زا – ٥

 
ً<VI `g4 أور!
أ,�
 ا"D�ة ا���ام، ا�J T�1- ا��1
a- زا4�e وا�n�1و��4 �
4�S، أ\ ,
 رب �p�ة =

@ً,�W .  


ق، ا�4��1 _>�4 وزا4�e وا�n�1و��4 � F,�4 \ 1��0�، �L 0.��-، وا����eت زا
!
ا�ن ا�1 
ه�ة J- ا�]

4�5
4�S، وا�1 
ه�ة J- ا�]
!4 زا4�e و�.� -S
Qه� ا� F,�  .وا���

�ا�
 \ ,��1 أن ,�1 إ\ ��1�4J اB، ا�1
ل \ ,Un�1، و\ J 
ً��1C 
.����� أدق آ@م أن J- أ>

�اغ ا",1
نJ �1< -ا�1.;/، و\ ا���ة، و\ ا�4��1، ه�ا ا��ي >��< إ��^ آ.  

0����وا 

��- ا=�1S4 إ.,�� /<
C >4 إ�.,�� -Jو ،
�,�� J- أ��� -J `.ة آ�ا0;��ا �- وQ�W�ا  �

� أن ا>��` �� ،`Qا��4 ذه�
�4b ا!��رت، ا�b4 ا!��رت، وا��<
bرة، أول =.4 ا!��رت، وا�
ز,


ل �- أخS �ا��ي \ إ�^ إ\ ه Bة وا�P

ل: ا�21S ،-,�a ن@Jن، و@J �Dأ 

4J : أ>�� Fف آ��0

^� `�S ة ؟�P
�ُت ��آ�Q- آ- أ=�U��� T1 ا�21Sو ُ̀ �[S :�= ل
S ؟ F@، أي أ�� آ��� آ��1{4 

�ة، >J �2- ا��
م دروس، P
�، ه.
ك 0;2�، إ>�
ن ,�د ��آ�Q^ أ�� آ��� ��� ����T1 إ�< �2��

� و�a` إ�< آp L-ء، وإذا J Bف ا��0 
1.�I `<ًا، أ�C ��1g Fا��� ،Bا L5J �� وات�< ،/[D

1
 و�a` إ�< p-ءJ ن
4 ا",1�I q.! `�
�.  
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

�ة، ,
 رب، �
ذ�Dة أ��ك ؟ وإذا آ
ن ا B��q��! �1J q ؟ �J �� �Cذا و
�ك ؟ و�Cو �� �J ا

  وإذا آ
ن !�� �1J q��q ؟

&	��  ...`�3p ا���� U16.ل آ�[� إ~: ا�	���ع ا�

  

  :`�3p ا�.��غ – ١

و>.�L أ,�
 ا:D�ة إ�< ��P�ع !�1- 

 \ً�Q0 ل�Q�, q1�C أن F��, Fآ�� ،�,�C

1� آ��ً
 آ�1D L =.�ات، :ن أW�ل !

4��D ا�4��w ا���1D ،41�t =.�ات، 

1� 4ُ��D 4ٍ��D ز�
�4 ا:��
ء، ! �;Sوأ


ت �
1
ن وأر���ن =
!4، ز�g 
1�ه!

 ،4!
1
ٍن وأر���� =g Lل آ�Q�0 ء
ا:��

 �1D Lل آ�Q�0 4�1tا�� 
,@wوا�

 q�1 1QJ ن
=.�ات، أ�
 أ>` أ,�
 ا">�

�ل آ��ً
 آ�1D L =.�ات، \ ا� �� ه� هَ�، و\ ا�Q�0 Lه� هَ�، آ q1� � ء-p \ه� هَ�، و ���

/�
 ا�,@Dغ و
��
 ا�,@D \ل إ�Q�, ء-p.  


غ، ��
q0 ��دع J- ا��I -J ^��;I ء-p Lآ ،q0
����� ،q0را
�� ،q0ا�QD ،q0�
غ ذاآ��J- ا�

�ل Q0 �� ،غ
��
qa، أ>` �QW/، آL ا���1��
ت J- ا�;�Dءك، ا
��Sءك، أ
S�aأو\دك، أ ،qJر
��


غ �
ذ���J` ا�! 
� ،q0�
!` ذاآP ،L1�2, \ ء-p ،ٌّ-�أ 

، ا�ن أ>Q�QW `.آ 
ا آ.` L1�0 ؟ أ>

Uآ��را��ت ا�J ،qa
;�Dت ا�J ،q0
  .أو\دك، >��` �����


ل �^S ،^.ا� ^��! LDة، د�� ا��اآ�� /�aأ 
�,�
ء رLٌC �� أ�C : أ>` ؟ ��  

�ج �� ��1D أن ,1�ت LQS ،Bا U
J�0 ام�� إD�ا>.
 ا��Iأ ،^��� -�< ،�,�C

J ^��� U- ا��1 0
� ^�


لS ،^ذه/ إ�� ،�
!���، ��.^ ,��F ��` ا�.^ J- ا� �= -� :^0�� ذاآَJ أ,� ���- ؟ ،-.� 
,.  

�ل، Q�, \ غ
���
J ،4.= ��g@gٍث و@g 4=درا ��D ،ء-p Lآ ��w� ^�
�ل د�Q�, 
<
�� أن إ>�

 F,�S ء-p ح ا���1، ه�ا�Pًا و�C 42Pوا�41�2 واF�� ^0ُ�  .ذآ
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

٢ – Y�,�3 ا�p`:  

 \ 
� أن ا��/ أ,5ً,�أ�
 ا��-ء ا� 

�ل، �1
ذا ؟ �
 آ.` أ!�F، ��� ا�ن Q�,

� وا:ذواق !

ن ا��1�� /�Qg` أن ا�

وا��1�ل، آ�� !�J�ا ه�ا ؟ ��� أن 

ا=�]
ع ا">�
ن أن ,Vرع �S/ إ>�
ن 

 ^Q�S ��<
1bا� -J LCر ،�D_ ن
J- إ>�


ب p ،ب�[�� /�S وا�Dدث، أ

ت �2�

�م �
���، ه�ا ا��
ب إ�< ه�ا ا��1

 ��I ،ت

ش �
:ر���.! ���
�م �ا��1

�ل J- ا��1�ل ! �/، Q0 ،\�=�< ا� 
ز، ��� ����2/ , ^��< �Cا��@=���4، و >آ
>` ا�1�=�


ً�
= 
�Q2, ن
��^ ,2/ أآ@ت ���.4، �
 آ< �Cو.  


�4 زI ن��Q=4 وg@g ا�ن F�
رع �S/، ا�;� ا��- 0�وى !� أI�ال هn\ء ا��,� أ�Dوا J- ا��

�ًاC T�1� ء-p �,�Dب ا���S:  

 L;0ا ^�S ة�p �� ،>.�� 
إ>�
ن زرع �^ �S/ إ>�
ن ,���F آ@�
 ��� �^ ��.<، آ�41 ��� ��

^� `�
S ،^Q�S �D4 ا��ي أCوV� : iام، و���, 

، �0.- أن آp L-ء !�< �..�� �ه�U آ�41 =


ص ,2/wp:ا  -J 
�ه < 

 ا�;� W�,�4 و�4��1، ه�U آ��ً�QW ،LQS �� 
�Q2, ن

 آ� -<
أ�


��Cا��.  

 T1�, ن ,2/ أن
�ل ,��ن ا">�
ن ا��ي آQ0 �� ،وا:ذواق �!

=�� وا��1I:ا Vآ�� /�
ر ا�a

U
,@D -J /�
، أ�
 اV! B وQbJ LC` ا��<
g 
}�p T1�, 2/ أن, ~Q;, 
ًP�J F,��_ن ا��  .ا�


�_ن ا���,F، واB أ>
 آ.`  أ>آ.` أ�M أن ه�ا ا��/ ا�;.���ي \ !@P�1� ^� 4S�ع ا��/ J- ا�

�_ن ا���,�S ��J F/ ا�.��، ا�ن : أS�لإن ه�ا ا��/ ا�;.���ي �4w5، أ�
 ا��/ ا��ي ورد J- ا�

� وا:!
��^، ه�ا ��
ن ا��1< /��_ن ا���,F ه� ه�ا ا�
=�� Qg` أن ا��/ ا��ي ورد J- ا�I


ص زر!` wp4 !� أ;S ���Q=و 
ًg@g F�� و,��1 أن أروي ،L,�W 
ً�QW �,�وا:ذواق، وا�2

F�����و F�0
Qور� F�Sوأذوا Fإ��� �,�Dا� ��=
Iأ `�  .�S�ب ��F، وا>�

0��ق  
�را�0S ،44 إدراآ��Q;! 
,@D /�� p-ء J- ه�ا ا�P�1�ع أن اQg B` أن I�ل ا�[Dأ

 Uوأن ه� ،��P 4}1�1D Uا��/، ه�ا ��2 ,��1 أن 0�

غ ��2�م ���
غ، وأن ا���� ا��d0 
,@wا�


ًS@Wإ �,��
� F�� 4S@! \ U��  .J- ا">��>`، وا��,� اآ��
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ت ا������  ���ق ��� ا���ة وا���
دة -٥-ا����ة : ��ا�  

 G �ْ]ِ�ِ!ُeَأ &Bِِق َو�Bَu�ْا &Bِ �-َ6ِ�3َ� �ْ]ِ3�ِ-ُVَ 4  

  ) ٥٣ :=�رة J;�` ا�,4( 



ف �5�Pأ 
�ر�0Sو ،/��
� 4[�2� 4�Q;! 
,@D ك

غ، �L ه- F�20 ه.��
 ا�,@D �! 4�!


غ��
 ا�,@D Ft��.  

 42�2a 
�0�C�J `<�
 J- ا">�����
0 

، وذآ� ه�U ا���1��
ت، أ>�<�1
ء ا��,� وا��! �� F�
! 
زار>


لS 
  .آ1

 Fم ا����0 
�_ن ا���,F ، آ�1
>/ �� !41t ه�ا ا�C �! آ�� Fم ا����0 
أ,�
 ا"D�ة ا���ام، آ�1

�_ن��Q0 أن ا��  .ي �D[ ا:آ�ان ه� ا��ي أ>Vل ه�ا ا�

 G َ�ا9ِِ) ا�-ُُّ��ِم	ُ� ِ�َ�ُأ9ِْ ��َBَ 4  

 ) 4�Sرة ا��ا�=(  

�	6�`:  


ر =.4، ��� �,�
 أر��4 و!��,� أ�� ����ن =.4�e�P 4، أو أر��4 و!�.! ��Q0 ك > �م
ا�ن ه.

P 4�S��
� ،��ة 1g@g{4 أ�� آ��� ��I4 ا��ا�<
bا� -J T[�ب وا�5�ء ,P 4!
��
�ب =���، �

�ب 1g@g{4 و4�1D و=���، �dر��4 و!��,� أ�� P 4.��
� ،�,��ب أر�T و!�P م���
� ،���=

  .����ن =.4

�َ�ُ	�َن Bَ 4 * G �ٌ�Sِ�ََ�� ُأ9ِْ�ُ� ِ�َ	َ�ا9ِِ) ا�-ُُّ��ِم ْ6َ �ْ�َ �ٌ�َ,َ�َ >َُّeَوِإ  

 ) 4�Sرة ا��ا�=(  

F�  :C�اب ا�

  G )٧٧(ٌ� 4ِإeَُّ< َ�ُ,ْ�َ�ٌن َآ3�ِ

 ) 4�Sرة ا��ا�=(  

�_ن  .ا"! 
ز ا���1- �2�رU أن ا��ي �D[ ا:آ�ان ه� ا��ي أ>Vل ه�ا ا�

�ة �� آL درس ��P�ع J- ا"! 
ز �D:ا ]e
Sد �
د�4 >�
�J T- ا���S دروس -J Bء ا
p إن

  .ا���1-

 ��	���  وا�7	. 
 رب ا�

 


