
� ا���رة ـ ا���ت ا����� وا������): 95ـ 01(ا��رس 1�� ا� � �!  

 

� ا���رة ـ ا���ت ا����� ): 95ـ 01(ا��رس - 002��رة ا�)!$ة - ا�&%��$ ا��#�ل �� ا� � �! 

 وا������

  26-06- 1998: �%�3-� ا��آ&�ر  ��1 رات/ ا�.�ب-�, ب&�ر�*

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

� �.� إ?  � ا���1 < رب ا�>����� وا�8;ة وا��;م �-9 �����  ��1 ا��8دق ا���� -� ? �A-ا� ،�� Cا

� �-�.�  � �.%>.�، وا�%>.� ب�� �-�&.�، وزد�� �-�ً�، وأر�� ا�F1 ح!ً� A-ا� ،��-�&.�، إ�J أ�I ا�>-�� ا���1

 �.KوارزL��(إت ،L.ن أح��<(&�N ن ا�!�ل�<�&�� ��  �.-<Oوا ،Lب�.&Oا �.Kوارز ;ًPب� QP�(وأر�� ا� ،

�1�وأدS-.� ب$ح�&N J, �)�دك ا�8��.  

� Q(K أن أV$ع ب��&%��$، �� L1WوضY� /(�أ��A ا�SCة ا��$ام �)�أ ا���م ت%��$ ��رة ا�)!$ة، و�ZAا 

 93 �-9 هZا ا��رس أ��A ا�SCة بQ3% ا< L�;O _QO أآ^$  � �Sٍ[ و�]$�� �� ً�، آ�ن ا�&%��$ 

��رة � �!��ن، وت�ب>I إ����A� 9 ا��g18، ب�أ N, ا�)�ا��ت ��eت  f&�رة  � ا�!$eن ا��$��، ث�_ َبَ�ْأُت  

� kOء ��_، وQ(K هZا ا�kiء ا�&��i;ت �h$ واض�1، ث� رI<O إ�9 ��رة ���[،   lا��اض Q�i�&ا�

وت�ب>I ا�&%��$ إ�9 ��رة �!��ن، وآ�ن و�A&K ب�1/ ا�f#� أن أ��د إ�9 ��رة ا�)!$ة، أي �N$ت 

�^-n اCول، ��)ٍ/ أو �S$ ت�ب>I ا�&%��$ إ����A� 9 ا�^-n ا�SC$، �]$ة أkOاء، ث� ا�ُ̂-n ا�^��,، ث� ا

 �#f�1/ ا�N ،ًا�O lواض Q�[ب Q_i� ًا، و�O lواض Q�[ب $_�%َ ُ �ا�kiء ا�&��o وا�>]$��، kOء �

 �P$V9 أ-� �-i� ـ_$ة و�%  g18ا�� ���A� 9ه�د إ� ��>�د ا�ن إ�9 ا�!�� اCول، Cن آQ ا���ر  

1(�  .��L وت>��9 أن ���..,  � ت%��$ ا�^-n اCولواض�O �1ًا، وأر�O ا< 

   :��#"�ةآ ��ٍء �� ا����� زا� إ� �	ً� ی��

 pZه �ا���م �)�أ ت%��$ ��رة ا�)!$ة، و��� ُأW�Kَم ��

 Q8&� ;ً�� ?إ Qqا����� زا ,N ٍء,V ا�1!�!�، أي

 �ب��S$ة، وآQ واح�  � ا�SCة ا��1ض$�� إذا �

؛ S$ة AN.�ك ��Sرة آ)�$ة��� � L��F-<&  Q ب��

ا���I ت$ك : ا����� ت�3,، ا�)��ت تkول، ?ِح�tا

 ،p$(K ,N L<  لk.� �ً1ً; ص����ء إ? ,V Qآ

  : >�N�k_ وQO �!�ل
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 َه7ِ8ِ َسِ(��0ِ َأْد2�ُ ِإَ�/ ا�0*1ِ 0َ�َ/ َ�ِ��َ�ٍة َأَ�� َوَمِ� ات*َ(َ)ِ&� ْ:ُ ;)108 ( A  
)g���رة ��(  

,(� o(&� �  wQُآ Q(K �  ��� I-Kى، و$SYإ�9 ا< ب#$�!ٍ� أو ب ��أن ��َ /i� �-�: ا< ص-9 ا< �-�L و

� د��ة، ا�َ�َرع د��ة، ا��8ق د��ة، اyت!�ن � Cا gKة، ا�����ا��8دق د gKا��� ،�ا�&!���ا ُ�ْ�َ&َ!� ب�

���N ،���ة إ�9 ا< N$ض د��ة، �K ���ن ��Q واح� ��P Qّ�/، هZا ا�>�Q ُ�َ�)/ ات��ع داq$ة ا���-��

 ]-i  ,N ]-O إ���ن Qت>ِ$ف، وآ �  o و ��، وا����ة إ�9 ا< N, ح�ود  � ت>--�  Q9 آ-� ���

�، وا�&�o إ�9 ت%��$ ص�ر  {اZSًا، ص�ر -� ،L���-إ � ب ��$Sا إ�9 ا�Zه Q!.� وً?، ص�ر  �-_%ً� أن}� 

أو ب]$�~، أو ب-!�ء، ? ب�_ أن ُتْ-!, ب>� أن 

 ? ،I<�&�ب� أن ت>#, ب>� أن أZSت، وهZا ا

ا�Zي �)!9، ا�Zي �W$1َك ا��{ � N, ا����ة إ�9 

��ل ا<، وا< أ��A ا�SCة �� ت-�ت $� nٌا< ح��

 o(Vف ا��$ات ? أ?e ��< ��  9-� n��1ا ا�Zه

L.  :  

Hن ی�Fي ا
 �B رCً� وا��ًا "�� �B م� ((

 �F��  ))ا����� وم� 
 ]� ��QA ب �  ]>� ا�)�fري �

 َواِ�ٌ� َ"ْ�ٌ� Bَ�َ ِمْ� ُ�ْ	ِ� ا�&*َ)ِ� (( ٌCَُر Bَ�ِ َ�ىFْْن ُیKَ�َ 1ِ*02َ ا��َ((  
 ]�<� ��QA ب �� L�-� F%& [  

 )) L	M1�0 ا�� N(0O �	1 م� ��"((  
 ] oNأب, را �  ] أLO$S ا�#)$ا�, �

  

  

  :ا��FPد ا�2�َ�َي م� أآ(� أ�2اع ا��FPد

�;م، و �  �ت و�� ��iه�، و�� �W�1ث �%�L ب� ا��Aiد آ�� ت>-ـ��ن ِذروة �.�مy-9 ث-�ٍ� ا�د  ـ�ت �Ai�

� ا�.%�ق .  

  :ا��Aiد ا�َ�َ��ي  � أآ)$ أ��اع ا��Aiد، وا�����K Qل ت>��9

  A) 52(; َو�Cَِهْ�ُهْ� ِ��FَCِ 1ِدًا َآِ(��ًا 
��رة ا�%$�Kن( (  
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� هZا أ  Q�OCوا ،�ن �.&]$ هZا ا�>-� �Sرج ا����O Q��O Q��O ،�iًا أن ��&-� ا����i بُ#;_ب ا�>-

 ،Lq; إ�9 ز ،LW-1  ,%��Oًا أن �%�W$ ُآQٌ  .� آ�Q!ُ.ْ� g ا�F1 إ�9 أL�S، إ�9 ص��!L، إ��O 9رp، إ�9  �

إ�9 أK$ب���O �.�C ،Lq>ً� آQ ا�SCة ا��1ض$�� P$ٌف واح�، و��� ا�)#��� أن ُت�QS إ�9 هZا ا����iع 

Nا$Pء ا< أ�V إن /W�#ا� �  ،Lا�$�O �  ،Lq; ز �  ،Lqب�$Kأ �  n1(� أن g-�  واح� Q�N ،ة���O �ً

 gي �)!9، وت$ون آ�Zا ا�Zه ،F1ا ا�Zى �.]$ ه$SYب#$�!ٍ� أو ب ،LK�N �� ه�  ،Lدو� �� ه�  ،L��(أت

 �  �� ا�>-�-<&N ،QOو _k� >ا LOو Lً; ص��1ً� اب&��ا ب��إ?  ،�ً��V �A<  ونZSY� ?ت ا�.�س و���

� اC���ل ا��1��8، �]$ ا�F1 ص.>� ا�C)��ءt�أ :  

  A) 33(; َوَمْ� َأْ�َ�ُ� َ:2ًْ� ِم	*ْ� َدَ�� ِإَ�/ ا�0*1ِ َوَ�ِ	َ َص�U�ًِ� َوَ:�َل ِإ�*ِ&� ِمَ� اْ�ُ	ْ�0ِِ	�َ� 
 )I-8N رة�� (  

Xً0Fس Xم�Yص�رت ا�س� [U\ ا��ات �	آ0:  

بYرب>� أ�fVص N!~، وت$ون هZا اKy)�ل ـ وهZا  � Q3N  1976ب�أ هZا ا��رس أ��A ا�SCة N, ��م 

� �Yت�ن �#-/ ا�>-�، و��>$�N آ;م ا< �k_ وQO، و�.� ر���L، ه{?ء �Zـ ه{?ء ا� QOو _k� >ا

�، وأن ت�&�o، وأن ُتW-<َوأن ُت ،�ْ-!,، وأن ت&-!_9، وأن ت>#,، �)&��ن وLO ا< �k_ و��N ،QO)#��� أن ت&>-

  :Cن ا�.), �-�L ا�8;ة وا��;م �!�ل

  ))"��آ� م� ت)�0 ا��Y[ن و�0	1 (( 
  ]ا�)�fري �� �^��ن [ 

�-9 اPy;ق، �S$��  #-!�، وآ-�� ات�>I دواq$ ا�F1 ض�IK دواq$ ا�)�QP، وآ-�� ات�o ا�F1 ص�رت 

��K ،�ً-Aل ت>��9 � �!&�  : ا?

2Uُ0َِْ̂ن ; َوُت2ُ�2ا ِإَ�/ ا ِْ̀مُ&2َن َ�َ)0*ُ_ْ� ُت   31 (A(�Cَ 1ِ*0ِ	�)ً� َأی�Fَa اْ�ُ	
��رة ا�.�ر( (  

  : و�Kل ت>��9

َ̂�*ُ:2ا   ا�Cَ 1ِ*0ِ	�)ً� َوَ�� َتِ)ْUَ�ِ 2ا	103(; َواْ�َ�ِ�ُ(A  
��رة eل ��$ان ( (  

Q(ح �ا< ا��&��، د�&�رp ا�!���،  ا� > Q3%�k_ وQO، وهZا ا�!$eن ا��$��  ��qة ا<، وهZا ا�!$eن ا��$�

� ب�� ���L و?  � L%-S، هZا ا��&�ب   QP�(ا� Lت�Y� ? ا ا��&�بZه ،l�18ا� �A.ا�� ،�ا�8$اط ا���&!�

 � Cر ا�(Sأ L�N ،ا�1$ام L�N ،ا�1;ل L�N ،,A.ا� L�N ،$ Cا L�N ،�� وذآ$ َ � ب>�آ�-(K �  Y(� L�N

�N ،� ��!م ا��� ��1!�!� ا� > Q3%�k_ وQO أن ��رة ���] وا�&, ب>�ه� ُ َ%�_َ$ٌة ا���ب!�، �[  L�Nه�  
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ب]�Q8%  Qٍ إ����A� 9 ا��g18، و �i_-� ب�P$VY واض�O �1ًا، وا���م �)�أ ا�^-n اCول �ZAا ا��&�ب 

  .ا��$��، و�)�أ ب��رة ا�)!$ة

  :"�ا�&XdY اHو�/ س	�N ه78 ا��2رة ��2رة ا�(�Yة تKآ��ًا �0/ اcی	�ن ����2م ا#

��رة ا�)!$ة،  o أن ا�)!$ة : Q(K أن �)�أ V ,N$ح هpZ ا���رة ? ب� أن ��Yل هZا ا��{ال I������ذا 

 ,N 9و�Cا���رة ا �Aب I�َW�����I ح��ا�ً�  N �ًN��Y, ا��ki$ة ا�>$ب�� ؟ ا�1!�!� أن هpZ ا�)!$ة ا�&, ُ

O�8 ؛ آ�ن ه.�ك رK �A� ا�)!$ة pZب>� ا�%�ت�1، ه ��O ,.h Qًا  � ب., إ�$اQ�q، آ�ن ث$�ً� ا�!$eن ا��$�

� أهQ هpZ ا�)-�ة َAِwب>��ة، وات �ٍ�$K -9  ]�رف�ب>��ًا  �^iوأ�!9 ا� ،L�Sأ �� �L أو?د، L-&!N اب�� ��Oًا، و�

ب!&Q هZا ا�$QO، وَ�ِ]َ/ S;ٌف ب�� ا�!$�� اCو�9 وا�!$�� ا�^����، إ�9 أن �Oء أو���ء ا�!&���Y��� Qا 

� هpZ ا���رة  �� 9�L�- ا��;  �م َ�� ا�Zي Q&K هZا ا�$N ،QO$ب.� �k_ وN QO, ا��� ا�^��^� وا��)>�

  :ا��$��� ذآ$ �8K هpZ ا�)!$ة، N!�ل

  A) 67(; َوِإْذ َ:�َل ُم2َس/ 2ْYَ�ِِم1ِ ِإن* ا�0*1َ َیKُْمُ�ُآْ� َأْن َت2Uُ�َ8ْا َ�Yََ�ًة 

�N ،أ�_َ� ب!$ة Q�qا$�ذا أZSوا أح� أ��Aq�3، وض$ب�ا بL هZا ا�!&�Q �9�1، اC $ اA�y, أن �Zبl ب.� إ

ِْ̂)I �)., إ�$اQ�q ا���1ة ب>� ا���ت ؛ : و�!g، و�!�ل N;ن K&-.,، أي آYن ا< �)L��1 وت>��9 أراد أن ُ�

;ً�-K g!� $Sإ�9  �ض�ع ا���م ا� Q!&..�.  

ل ـ أن ت{ � ب��ـ��م ا�C ،$Sن ا���1ة ا�1!�!� ا��)$ى أ��A ا�SCة أ�L ب>� ا���yن ب�< ـ وهـ� ا�ُ$آ� اCو

ا�����  � دون إ���ٍن ب����م ا��h $Sب� �YآQ ا�!�ي �A�N ا�wQ�&�� ،g�<3 ا��., ا�%!�$، وهZا  ـ� �i$ي 

� ب����م ا���N ،$S!�ي ه� ا�Zي ��Fُ1 ا�g�<3، وا��., ه� ا�Zي  }� ? �N, ا�>��� ا���م، ه� ���

  .�Zي �>&�ي �-9 اCض>wQ�&��g ا�%!�$، وا�KCى ه� ا

  :�� ی&iP م�P	\ �0/ و1C اHرض إ� م�P	)ً� [م� ��
 وا��2م ا#"�

� ت!�م ح��ٌة إ? أن ت{ � ب����م ا�S$، وآQ  � �!�ل  � آ;ٍم ?  >.L� 9 ؛ � Lت]�$ إ�9 أ� �Aw-ح�اث آCا

Sن ب����م ا����yب� �_��َ�ُ �$ ? �Oوى  .L، و�� �.o�&i  li ض��$ �ِ!�، وازع داS-,، هZا آ-Lw إن �

� ب�< وا���م ا�S$ ؛ N$ب.� �)L��1 وت>��9  � S;ل �8K ا�)!$ة أراد  e �ً<�&i  ?رض إCا LO9 و-�

��ف L�ِ�1ْ�ُ ا< ��م ا�!�� � ��.�ل kOاء ��-��N ،Lذا Q<N ب.�  �ً&�  pي ت$اZا ا�Zأن ه Q�qا$�� �)., إW�(� أن

� �� $ Cا اZ؟ ه Q�qا$�&-!_�p ب��!)�ل، و�� ��&!)-�p ب��$ض�، و�� ��&!)-�p ب�?���8ع، بQ ا�&!)-�p إ

��$fوا�� J��[&ب��:  



� ا���رة ـ ا���ت ا����� وا������): 95ـ 01(ا��رس 5�� ا� � �!  

 

2ُذ ِ���0*1ِ َأْن َأُآ2َن ِمَ� ; َوِإْذ َ:�َل ُم2َس/ 2ْYَ�ِِم1ِ ِإن* ا�0*1َ َیKُْمُ�ُآْ� َأْن َت2Uُ�َ8ْا َ�Yََ�ًة َ:�2�ُا َأَت�*8ُkَِ�� ُهjُوًا َ:�َل َأُ�

Pَ�ْ67(�ِه�0َِ� ا ( A  

  !! ��kح ! �)ٌ, آ$�� ��&kAئ ؟

�*Bَ ُیَ(�lْ� َ�َ&� َم� َ:�2�ُا اْدُع َ�َ&� َر) 67(; َ:�2�ُا َأَت�*8ُkَِ�� ُهjُوًا َ:�َل َأ2�ُُذ ِ���0*1ِ َأْن َأُآ2َن ِمَ� ا�Pَ�ِْه�0َِ� 

  A) 68(ِهَ�

  .. ه.�

  A) 67(; ِإن* ا�0*1َ َیKُْمُ�ُآْ� َأْن َت2Uُ�َ8ْا َ�Yََ�ًة 

$ C9 اA&وا�.  

mس�Uوس2ف ی X�:�� 1ُ2ت ذاُت	ا�8ي ی:  

N ,.-&K;ن، : أ�� ب!$ٍة ُتkِiْؤآ�، وأ�� ب!$ٍة �� أZSت� أح� أ��Aq�3 وض$ب&� بL ا���I �!�م، وت�-_�، و�Kل

�A�%-9 أ��دوا �V Q�qا$�  : و��� ب., إ

�َ)20ُا َم� ا اْدُع َ�َ&� َر�*Bَ ُیَ(�lْ� َ�َ&� َم� ِهَ� َ:�َل ِإ�*1ُ َی2Yُُل ِإ�*Yَ�َ �Fََ�ٌة َ�� َ��ِرٌض َوَ�� ِ�ْ_ٌ� 2َ�َاٌن َ�ْ�َ�; َ:�2�ُْ��َ Bَ�َِذ 

َْ̀مُ�وَن  َْ̂�اُء َ��ِ:ٌ\ �Fَ�ُ2ْ�َ َتُ��a َ:�2�ُا اْدُع َ�َ&� َر�*Bَ ُیَ(�lْ� َ�َ&� َم� �Fَ�ُ2ْ�َ َ:�َل ِإ�*1ُ َی2Yُُل ِإ�*�Fَ ) 68(ُت َ�Yََ�ٌة َص

ُ�وَن َ:�2�ُا اْدُع َ�َ&� َر�*Bَ ُیَ(�lْ� َ�َ&� َم� ِهَ� ِإن* اْ�َ(Yََ� َت�Mََ�1َ 0َ�َْ�َ&� َوِإ�*� ِإْن َ��َء ا�ُ�َ 1ُ*0	Fَْ�) 69(ا�&*�oِِ�یَ� 

)70 (qَِ�ٌة َ�� َذ2�ٌُل ُتYَ�َ �Fَ*2ُل ِإ�Yَُن َ:�َل ِإ�*1ُ َیrَ�ْ2�ُا ا�:َ �Fَ��ِ Xَ�َ�ِ ��َ Xٌ	َ*0�َْ�َث ُمUَ�ْا �Yِ�ْْرَض َوَ�� َتKَ�ْا �ُ�

َْ̂)20َُن  �2Uُ�َ8ََه� َوَم� َآ�ُدوا َیَ l[Uَ�ْ��ِ NَtْCِ)71 ( �Fَ����د*اَرْأُتْ� َِ �ً�ْ̂   A) 72(َوِإْذ َ:0ْ�َُ�ْ� َ�

$S9 ا�#$ف ا�-� ��A&ٍف أ�!9 ا�$P Qآ :  

kْ2َن ; َوا�0*1ُ ُم	2َْت/ َوُیِ�یُ_ْ� َ[َی�ِت1ِ َ�َ)0*ُ_ْ� ) 72(ِ�ٌج َم� ُآْ&ُ�ْ� َتْ_ُ�ُ	ا�0*1ُ اْ�َ ��ِUُْی Bَ�ِ8ََآ �Fَvِ(ْ)َ�ِ 7ُ2�ُ�ِwْ0َْ&� اYُ�َ

  A) 73(َتْ)20ُYَِن 

ا�%!�� ا�%;�,، هZا ا�Zي ���ت o-S ث��بً� N!~، أ � ذاُت��K�(N Lُ، و��ف : �!�ل ا�.�س �� ا�Zي ���ت

��1��AابZ� �%.� ? ٍر�� ,N أو ،�A��<� وُم�� �ٍ.O ,N ف �>�� ح��ًة أب�����  ./، و
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��t�� /0� Xس�م�cأول ا���2ة ا �� N�j� ت�ل ا#ی�ت ا���:  

 ,N I�k� ,&ا���ت ا� wl-ا�.� ا��$ام ُت�Sأ

� ؛ أن ���V 9-� �� ;�yة ا��أول ا��

ت{ � ب�<، وأن ت{ � ب����م ا�C ،$Sن 

� دون أن ت{ �  ا���yن  L� 9.<  ? >ب�

 �� ،/Kِ�<���/، وِ�1��أ�_ oٌ-#  L�J�-، و

 oٌ-#  Lأ� �ت�&!�� �-9 أ $ ا< إن �� ت{ 

�1�/، و��>��K ،/Kل ت>��9��  : �-�J، و

; ا�0*1ُ ا�*8ِي َ"0ََ] َسْ(َ\ َسَ	2َاٍت َوِمَ� اKَ�ْْرِض 

 *�Fُ&َ�ْ�َ �ُْمKَ�ُْل ا*j&َ�ََی *�Fُ0َqْ2ا َأن* ا�0*1َ ِم	0َُ(ْ�َ�ِ

  A ) 12(0َ�َ/ ُآl َ�ْ�ٍء َ:ِ�یٌ� َوَأن* ا�0*1َ َ:ْ� َأَ��َط ِ�ُ_l َ�ْ�ٍء 0ْ�ِ	ً� 
��رة ا�#;ق (  (  

�1�/ ؛ ��و�� ت�i إ����ً�  �&!��ً� إ? ب�)/ أي إ�J ت�&!�� ح�.�� ت>-� أن ا< �>-�، وأ�_L&3(K ,N J و

أ�N QS�ْ�ُ L, ح��ب�تL ا���م ا�S$ ؛ وا�Zي �^�$ ا�>iََ/ أن ا���yن ح�.�� �YآQ ا���ل ا�1$ام، وح�.�� 

 o  ازن�&� g؟ آ� Q�-م ا��.� gآ� ،QOو _k� >ا �A.  �  I_-%َ&� ��.وح� ،��$S$اض ا��-9 أ�ي �&<�

  : �%�L ؟ إذا K$أ �Kل ا< ت>��9

 �َ�(ِ	َCَْأ �ْFُ*&�َKَ�ْ&َ�َ Bَl�2ََر�  A) 93(َ�	*� َآ�2�ُا َیْ)َ	20َُن ) 92(; َ
 ) $i1رة ا��� (  

���F � ��* أن ت^�ر:�F �&� ا�	2ت Nه78 ا����� أن ا�&)� ا��� أ� X2ص��":  

��.�، وآQ ت8$ٍف، وآQ �#�ٍء، وآoٍ.  Q، وآ Qح$آٍ�، وآ Qأن آ �� ا���yن ا��{ K�� ��.ح� Q

وصQٍ، وآoٍ#K Q، وآQ ز��رٍة، وآt� Q$ٍة، وآQ آ-�ٍ� ��ف َتk�  ,N QSُ�ْان أ����L، و��ف Y��ُل 

� ا���yن �-9 أ $ ا<، و�� تN �i, اCرض إ����ً�  �&!��ً� إ? إذا آ�ن �!&�� Zٍq�.� ،� ��!م ا��� �A.�

�، وo&َ ُ �A�N، و<َ�ِ �A�N ا����� pZه ،�ً��t� $Sب����م ا� Lي إ����Zظ،  � ا��tح �A�Nات، و�AV �A�N

�Q81 ؟ هpZ ا��t1ظ، وهpZ ا�]�Aات، وهpZ ا�ُ�&o، وهpZ اِ�.>� ب]�Q ��م إ � أن ت%�ِرJKَ وأ�I ح,، 

وإ � أن ت%�ر�AK �.� ا���ت ؛ ? ب�_  � ا�%$اق، Cّن �8Sص�� هpZ ا����� أن ا�.>� ا�&, أ��A�N I ? ب�_ 

Kت%�ر �Kا���ت، و �.� �AKا���ت ؛ أن ت%�ر Q(K J  
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� ه.� آ�ن د��ء ا�.), �-�L ا�8;ة وا��;م  :  

  ))ا��F0 أم�)&� �Kس	��&� وأ���ر�� و:2ت&� م� أ����&� واC)10 ا�2ارث م&� (( 
 ]$�� �� ��oN  ��9 اب� �  ]رز�

  . أ � ا��ار ا�&, ? ت%�ر�A�N JK ا�.>� و? ت%�ر�AK ه, ا��ار ا�S$ة

 ِ	َ(ْ�َ0ْ� َه8َا َِqْ	ِ�ِ ; 61(اْ�َ)�ِم20َُن (A  
��رة ا��N�8ت( (  

  : و�Kل

�Lِ اْ�ُ	َ�َ&�ِ�ُ�2َن َ�&َ�َ�َ0ْ�َ Bَ�َِذ ��  A) 26(; َوِ
 )���رة ا��#%%�(  

ه.�ك N F-K, ا�����، ا���yن F-ِKَ �-9 صL&1 وآ-�� ت!�_م بL ا�>�$ �kداد هZا ا�!-F، �� ت$ى َأُأص�ب 

واC $اض آ^�$ة �Oًا، هZا أآ)$ Fٌ-K ،F-K �-9 ا��18 ؛ ب���$ض ا�%;�, ؟ أو ب���$ض ا�%;�, ؟ 

 pZت)!9 �, ه Q؟ ه �%����F-K �O �-9 ا��QS، هQ �)!9 هZا ا��QS أم �&!-_� ؟ هQ أب!N 9, هpZ ا��

ا�&�iرة ؟ هQ �)!9 �, هZا ا��QS ؟ ا���1ة ا�����  ]���1 ب��!-J�C ،F ? ب�_ أن ُت��در ا�����، إذًا ��ف 

�، آ�ن ��آ.ً� N, ب��K ،I ت%�رق آQ ا�N�� gآ� Iا��� Iزًة، ورأ��.O Iَ<ْ(ِه� إذا َت�V l؛ وأوض �<.

 L� �ً&ن ب���� �K ،��Kا�$ا F[ ح��ء دYب Iن ب���� �K ،$&  ���<ن أرب��� �K ،$&  ,&�  L&ت��ن  ��ح

V Q,ء، إ�N$V L� ،�-��O ��;Pت وُ ْ>َ&.9 بh ،L$ف �-.�م، h$ف �;�&!)�ل، h$ف �-i-�س ؛ L�N آ

L�N ت���N، ت���g، أ��  �8$ ص�ح/ هZا ا�)�I ؟ تI1 أP)�ق ا�^$ى، N, ح%$ٍة ص��$ة ؛ هZا  $ُ�8 

  .آQ ح,

  :أآ�q رآ&�� م��زم�� م� أرآ�ن اcی	�ن ه	� اcی	�ن ��
 وا��2م ا#"�

�$ ���، ح��ٌة ? هpZ ا�.>�، ? ب�_ أن ت%�ر�AK ب����ت، و�K ت%�رQ(K JَKُ ا���ت ؛ أ � ا�S$ة ��1Nٌة أب�� �ٌ

 ،$!N ?و? ب$د، و? ح$، و?  $ض، و ،�A�N F-K ?و ،�A�N َنkْو? ُح ،�A�N �S�f�V ?و ،�A�N ���

$AK ?9، و.h ?و .  

 اْ�َ)�ِم20َُن ِ	َ(ْ�َ0ْ� َه8َا َِqْ	ِ�ِ ;)61 (A  
��رة ا��N�8ت((  

  : و�Kل

�Lِ اْ�ُ	َ�َ&�ِ�ُ�2َن َ�&َ�َ�َ0ْ�َ Bَ�َِذ ��  A) 26(; َوِ
 )���رة ا��#%%�(  
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��رة ا�)!$ة أن �ZآW$�� ب����م ا�S$، وأن  ��إذًا أراد ا< L�;O _QO ح�.�� Q<O هpZ ا���رة تQ�1 ا

ا���yن ب����م ا�Y� $Sت, ب>� ا���yن ب�< ت�� ً�، و�� ت&)>I ا���ت ا�&, تZآ$ ا���yن ���Oت أن أآ^$ 

� أرآ�ن ا���yن ه��  �ا���yن ب�< وا���م ا�S$ ؛ وا���1ة ا�����  � دون إ���ن ب����م  رآ.��  &;ز �

ا��h $Sب� ؛ �YآQ ا�!�ي ا�Q�&�� ،g�<3 ا��., ا�%!�$، V>�ٌب ُتْ!V ،$Aَ>�ٌب ت��ت  � ا��iع، 

 p�Nه.�ك  1;ت، وه.�ك َر ،���e ,ب�.O ,N �A-آ�Yب ب�<V L-آYت ? �  �� ا�-1  �Aآ;ب �وV>�ٌب ُت#ِ>

� �Aح��ٌة ُد��� ��;ب pZ�1ق، ه�  g�<3ه� ا����#$، وا� �A�N ب>� ا�]>�ب ؛ ح��ٌة ا�!�ي p�Nق ر�%

 �  ZSY� ن���yا �iت ،$Sن ب����م ا��. }  pاد$Nإ����, ص��$، أ o�&i  9إ� $tا� ،$Se دون ��م � 

�; , ؟ Cن ا<: �L و��ع  � ��[ �I-K ،L  $ًة N,  �ض�ع ا�kواجyواج اkا� li.� ذا���  �ب�

� ا�#$ف -t� ا< أن �� ا�#$ف ا�f� ،$S]9 ا<، ��fف  -t� 9 أن[f� ٍف$P Qن آC ،��Oوkا�

� �$ت!��ن إ�9 ا<، و�kداد �Oوkا� ;�N ،$Sا�#$ف ا� � �fرح�� ا< ب �O$� ٍف$P Qوآ ،$Sا�

$Sب�< وا���م ا� ��Aب�)/ إ���� ��A.م ب��qوا�� �  .ا�&%�ه

 آ�م ا
 �0/ آ�v�1Y0" /0� 
 اv^1 آY0" م:  

أ�� ُأwl�ِ �-9 ا���yن ب����م ا�S$ ؛ �i/ أن ��QS هZا ا���م ـ ا���م ا�S$ ـ N, ا���1ب�ت ا��� ��، و�Kل 

N, ا���1ب�ت ا������W، واCصl أن ��QS هZا ا���م N, ا���1ب�ت ا�-�t1_�، آ�t1� Q، آ Q��Qٍ : �, أخ

L�-� /���ف ت�1.  

0ُِ� � َم�ِل َه8َا اْ�ِ_َ��ِب َ�� ُی�zَِدُر َص�zَِ�ًة َوَ�� َآِ(�َ�ًة ِإ�*� َأْ�َ��َه� َوَوCَُ�وا َم� َ�ِ	20ُا �wِ��ًَا َوَ�� َیyْ; َی� َوْی0ََ�َ&

  A) 49(َر�Bَa َأَ��ًا 
)gAرة ا����(  

ا���yن ا��{ � ZNَ ��8fV_ة ؛ ذآ$ت  $ة أن 

� ه�   ،���-� �Oدر �A�N ة_Z%َ��8 ا�f[ا�

� ؟ ا��{ � �$ف ا�1!�!� ا�ُ�)$ى N, ا��{ 

ا���ن، �$ف ا<، هZا أآ)$ ���� L�C �$ف 

ا< ـ دK!�ا N, هZا ا�!�ل ـ Q3N آ;م ا< 

�-9 آ;م L!-S آQ3% ا< �-L!-S 9، ا�!$eن 

ا��$�� هZا ا��&�ب وازن ب�.L وب�� أي آ&�ٍب 

Se$، ا�����N ب�.��A آ�� ب�� ا< وهZا 
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� �$ف ا<، ب�.��A آ�� ب�� ا< وL!-S ؛ ا��{�C ،gWن هZا   �� �$ف ا�����، وب�  �آ;م ا< ؛ وازن ب�

�  >N �<�N �A, ا����� وا�S$ة، i9 وا���t<$ف ا�1!�!� ا��ًا، �O $�($ف ا< إ���ن آ�ي Zا ا�Zه

%N ،ًا�O آ^�$ٍة آ)�$ٍة �ٍ�K;Sأ �ٍ�K � �t.��1م ب�  �, ح��ت�A� L وا���yن در�O أC ،��K;Sن ا��{ 

� ت�ه_��ا أن A�C ?ا���م إ Lا���-��ن إ�9  � وص-�ا إ�� Qوص �  Lب!ً� أ���دF�K ت%�8-,، وذآ$ت 

�;م ـ yآ�ة، ب�.�� ��1ي اkه, ا�8;ة، وا��8م، وا��1، وا� ،~!N ��$q�<V دات�(� ����i  م;�yا

.�د N, إ�%�ق ا���ل، ب.�د N, ا�kواج، ب.�د وأر�O أ? ُأب��� ـ  �� أ�g ب.� ت!$�)ً� ؛ ب.�د N, آ�/ ا���ل، ب

N, ا�#;ق، ب.�د N, ا����i[، ب.�د N, أداء ا�1َِ$ف، ب.�د N, ا��%$، ب.�د N, ا�Ky �، ب.�د N, ت$ب�� 

 ،�ً<��O � Cا g-S آ���ا ��$q�<V )�دات�م ب3>� ;�yا���-��ن أن ا �AN ��.؛ ح� Q آ� �A.  ،و?دCا

� ا��18ب� ا�AN ��.أ � ح� �A.ا�� FNروا و�� QOو _k� >ه� ا���1ة آ�� أراده� ا ��$ام أن ا���

 J_؛ إ� ��، N, ح��ة ا���-��� ? V,ء �>-� �-P 9-/ ا�>--�  Q-9 آ�ٌض $N �ا�&P J�Z� ،,-�8%-/ ا�>-

ب��>-� ت>$ف  � أ�I، وت>$ف  �J<K ب�� ا�.�س، وت>$ف  �ذا ب>� ا���ت، و �ذا Q(K ا���ت، و � 

Zا� �A.ا��L-آ�[  ,A&.ت $Sب����م ا� �  .ي �.)�, أن ت��$ �-�L ؟ J�Z-N ح�.�� �{ � ا��{ 

Xذات� X)س�Uا��ی� آ10 م:  

أ�� Q(K أن أص#-l : ه�8K pZ ���ذ��O أرو��A دا�qً� ؛ أخ  � أ�Sا�.� �>�g� ,N Q ا��1$آ�ت �Kل �,

أ�N ،L1&Nذا ب�K ، : o#ْKَ Lل �, o ا< �Yت�.,  1$ك  1$وق، P)>ً� أO$ة �Wg ا��1$ك e ���S?ف ت!$�)ً�

Q(K ا�o  l-8 ا< ُأَص-lW هZا ا��W$1ك وZSe : ب��~ �Oًا �S ~S ,NرN l_-8َ�ُ ،,O, د�K ،�!�Kل �,

 �� gKن ص�ح/ ا��1$ك ? �>$ف  �ذا ح�ث ؟ �>$ف أن ا��1$ك واC ،ًا و�!�ًا��ف ?e ���S

آ-_��S gً� : أن �$IN ا< �k_ وQO أ�Kل �Lب>� : ا�>�Q، إذًا ه�  1$وق، و�Oء ب�K ،L%ّ-� Lل �,

�A-ّه, ا�!�8 آ pZات��، هZا� �(�  .و�]$�� ��$ة،  o أن ا�]$ط e ���S?ف، دQS ب����1

L� ل�K ،$�� ������ ا ا�)�ويZاب,، ه$�Cا اZل ه�K آ�� L-آ ��1�)� ذات��، ا���  L-آ �ب>., هpZ : ا���

L� ل�!N ،�A.ث� ZSل: ا�]�ة و�K ،,� I��� L� : lّأ� �QK ��8ح)�A  �تZS ،,� I��� ،I ث�.I��� ،�A �,، ث

L� ل�K ،L�-� :�A(�8ح� I-K و�� ،�A.إ�9 ث� �O�1ا� �Vأ ,N ,.وا< إ� : ،,.K_�8� /qZا� �A-أو أآ ،Iت� 

 Iَ#ْ(ض ،$Sب����م ا� � ,��N�p�. ص�دٌق أ ��، و��� أ�� ا< ؟ هZا ا���� آ-L، ا���� آ-L أن ت{ 

ض)#I ��ك،  )#I آ�)J �-��ل، ض)#I إ�%�JK �-��ل، ض)#َ I�J.َ�ْ، ض)#I أذ�J����،J، ض

Jت�.��  .ض)#I ح$آ�تJ و
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 Qٌن ا�)!$ة د��C ب��)!$ة I���أ��A ا�SCة ا��$ام ُ��I�W هpZ ا���رة ا�&, ه, أ�Pل ��رٍة N, ا�!$eن، 

  . N;ن I�� :,.-&K ا�Zي �Kل�)., إ�$اQ�q �-9 ا���م ا�S$، آ�g أن ا< �)L��1 وت>��9 أح�� هZا ا�

هpZ واح�ة، J�Z-N ا���yن �.� � �>8, ا< �k_ وi� QO/ أن �>-� أن إ����L ب����م ا�S$ ض>�g ؛ �� 

�1�/ ؛ �� Lأن �>8, ا< إذا آ�ن  { .ً� أ� Qٌ�1&�  98 ا< أب�ًا ؛� ��� �ً��K $Sب����م ا� Lآ�ن إ����

� �],ء أن ��$ إ? إذا ذه)I إ�9 ب-�  �iور، وو�Oت N, أ��� ? Lًا، وأ��O �ً!�Kه�ب ت%&�]ً� دZث.�ء ا�

 ،�ً��V ت]&$ي ? F�Kدام ه.�ك ح��ب د �  ،,<�(P ء,V ،ه.�ك ؟ أب�ًا �ً��V ت]&$ي Qه ،�!�Kد �(�ب��1

�8�Sر J� ل�!� : ،J�Zآ ���A-!�Y إ�9 ب-�ي ؟ ? ت�$، وا��{  gآ� ����I ا��]�-� أ��A ر�8�S، و��

 �K ،ء,V أي ،�Aص�1بYث�ق ب�  �A-آ ��Kا�$ا �Aث�ق، ا�#)�/  �ث�ق، ا���  Iب�، أ��Kر L�-� �O�� ?

��$�� /�(P ل�K �� : ? ا�#)�/ ؟ �K�.� ا��$�� أن o�#&�� Qه ،Q���1ة ت$[� ،Q�-1ت1&�ج إ�9 ت

؟ ��&#�o، ت1&�ج إ�9 ا�&Q�-1 ا�%;�,، ا�&9A ؛  � ا�Zي �>-� أن هZا ا�&Q�-1 ض$وري أو �h$ ض$وري

�$ة ح&�ً�، هQ ب� ���J أن ت.�L[K ؟  � : ه� ا< وح�p، إذا �Kل �J ا���1 ,�S ,ى راب�1، وه��ا��

L8$ ا�>�ل أب�ابK F-hC $Sب����م ا� �� ذ�J ؟ ا< وح�p، وا< أ��A ا�SCة �� صl إ���ن ا���-��-<�.  

m�U� X)���ی�(�دات � Lو��   :ا��ی� م&F{ آ�م

�، و�� َ�$L� oN أح� ��3K، �� أ�g8 ا�.�س ?�&$اح  ب!, ����� ��$ وز�$ ��ل�&.� F��8ا� ����� o 

��ف ُت�Yل Jوأ� ،$Sن ب����م ا����yا �.&-�[  �  .ا�!�ض, ؛ �1

 �َ�(ِ	َCَْأ �ْFُ*&�َKَ�ْ&َ�َ Bَl�2ََر�  A) 93(َ�	*� َآ�2�ُا َیْ)َ	20َُن ) 92(; َ
 ) $i1رة ا��� (  

 $ة ث���� �� أ�Sا�.� ا��$ام، أآ)$ وه� �&�ه�L أن ا�Zي �Yت, إ�9 ا����i و�8-, ه� ص�ح/ د�� ؛ تYت, 

 J.د� ،Jب�ّآ�� J.د� ،J-�<ب J.د� ،�إ�9 ه.� �&ZSY ت>-���ت ا�N o��8!~، وت>�د  $ة ث���� �&!)� ا�^�

  J.د� ،Q�<ب��� J.د� ،Q!1ب�� J.د� ،J&ب]$آ J.د� ،Jب>��دت J.د� ،J(&ت>-���ت ب�� ZSYأو?دك، ه.� ت o

 QSا�8;ة وا��;م إذا د L�-� ء آ�ن,V lا�&>-���ت ؛ وأوض pZوت>�د إ�9 ا���1ة آ, ُت��رس ه ،o��8ا�

  : ب�I ا< �k_ وQO �!�ل

 ))Y�0�  ))ا��F*0* إ�� أسB�K م� �B0v : ا��F*0* اْ��i �� أ�2اب ر�	�B، وإذا "�ج 
� أب, ح���[� �-� [  

$<Vل�� رب أ�!� �iا��� �  : �, ب!$ب,  .J، أ � إذا S$ج  

 )) B0v�  ))ا��F*0* إ�� أسB�K م� 
� أب, ح���[� �-� [  



� ا���رة ـ ا���ت ا����� وا������): 95ـ 01(ا��رس 11�� ا� � �!  

 

ا�>��S Qرج ا�o �i، ه.�ك ا����، ه.�ك ا?�&!� �، ه.�ك ض)~ ا�-��ن، ه.�ك ض)~ ا��QS، ه.�ك ض)~ 

Cة ا$_S}  ,N ��$ص ��$q�<V داٍت�(� ]�S �� ا�y%�ق ؛ �1� ح�.�� �AN.� ا���A%� أن /i� �..و�� ،� 

�   � ح�� ا�]$ع N, هZا ا���ض�ع ؟ : ا����  .iAً� آ� ً;، �ZAا أآ)$ V,ء �]�Q ا��{ 

 :�در أن ُی)�َ��� C	�)ً� م�ًة أ"�ىCو jّ� 
  :ا

��رة ا�)!$ة Cن ا< أ $ ب., إ�$اQ�q أن �Zب�1ا ب!$ة ��3$ب�ا ب)>�A3 هZا ا��!&�ل، �N>�� ا<  I���

� L�;O QOو�!�ل ،g!�N ا���1ة L : ,.-&K ن;N !،ى$Sًة أ$  �ً<��O ���َ�<�ُ در أن�K QOو kّ� >أي أن ا 

 �  .وهZا ا�Zي ذآ$p ا�!$eن ا��$�

8ً�، �� َ�َ�ع Cه-L إ? ب!$ة ؛ : ا�],ء ا�^��,-f  �ً�وآ�ن  �&!��ً� ور ،lص�� QOر Q�qا$�آ�ن N, ب., إ

Zا��ح��، ه L.ا����� ?ب ,N Lث$وت Qآ pZرة ا�)!$ةه�� ,N ,&ا�8%�ت ا� p:  

َْ̂�اُء َ��ِ:ٌ\ �Fَ�ُ2ْ�َ َتُ��a ا�&*�oِِ�یَ�    A) 69(; َص

 �A(ض ص�ح$� �-N ،ا�)!$ة pZ9 ه-� �A<��O I!(#ا�)l��8ا ا�Zه �� أن ُ��� O-�ه� ذه)ً� ) اب  QKأ �ب^�

� ب>�p ر���� أو?دp ؛ �!�ل  أن ا���yن إذا آ�ن ص��1ً� ت��_9 ا<: I���N ث$وًة q�P-� ؛ ��&.)~  � هZا ِ

,�  : ا< �kّ وN QO, اCث$ ا�!�

��1 ؟ ی2Yل ه8ا ا�)(�(( N(&ذا ص�	�ی� رِب أ�^1�Y �0/ آ م��Uٍج وم�_�� ���Yq : �(�ي أ�B��d م�ً� 

 ���Uس� ـ �(�ي أ�� ا��Yث� ا�Hه8ا ا �� Cو jّ� 
�yً� وأ�N أر�� ا��ا�	�� ـ ی2Yل ا�� �ٌ�" B�K�

  )). م� �)�ك  Hو�دك
  ]ورد N, اCث$[

J9 ذ�.<  : ]�� �  ZSYا�1;ل، و? ت Wَ$1ت

�J، و? َتfَْ� �-9 أو?دك  � ب>�ك، ا< 

�، ه� ا�Zي �$�9 � Cا �N�1ه� ا� �Awو��

 ،��J أو?دك ب>�  �تJ، ه� ا�Zي ��&$ه

�، ه� Atُ%1� يZه� ا� ،�AKي �$زZه� ا�

� أٍب ت$ك  ;�  �� ؛ آA $��ُ يZا� ��

 ،�A-Oأ �C �-q�Pو?دp آ�)�A ب��1$ام  

 ,N ال� Cا pZبّ�دوا ه �Aأ� �i�&.ا� I���N

� أٍب   �و�8K IٍK$ و���Vا N!$اء ؛ وآ

�Sف ا< �kّ وN QO, آ�)N L&��_9 ا<  � ب>�p ر���� أو?دp، ? ت!-F �-9 أو?دك، ا F-K�V 9-,ء 
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� ا�.�س ا�ن ���)�ن ا���ل ا�1$ام  � أن ت!N o,  >��8 ؛ هZا ا�Zي َ �_.J ا: واح� ه�t<  ؛ L.  >

� أQO ب.�ء  �&!)Q أو?ده�، V$اء ب��ت، تkو�� أو?ده�، ���)�ن ا���ل ا�1$ام،  �   ،�أQO أو?ده

ا�Zي ��1ث ؟ هZا ا���ل ا�Zي آ�)�p ح$ا ً� �)�_د، و�Zه/ آ�� أت9، و�)!9 أو?ده� N!$اء، ت&�� اCث$ 

  : Se$ ا�!��, �!�ل ا< �>)ٍ�

��1 ؟ ی2Yل((  N(&ذا ص�	��X ا�^�Y �0/ أو�دي م� : �(ِ� أ�B��d م�ً� �kم �ًt�� 1&ی� رِب �� أ�^] م

Cو jّ� 
  )) إن ا�8ي "N�M �0/ أو�دك م� �)�ك :� أ��F� 1��j : �)�ي، ی2Yل ا
  ] ورد N, اCث$[

  :�/ أو�دك م� �)�كا�&XdY ا�X���q ا��ص �0/ ا��" ا��Uل و�X��O /0 ا
 وا
 س��2

  :ه, ب!$ة  )�رآ�، Cن اCب آ�ن ص��1ً�

  U�ِ�)82(Aً� ;َوَأم*� اPِ�َْ�اُر َ�َ_�َن �0َzُ�َِمْ�ِ� َیِ��َ	ْ�ِ� ِ�� اْ�َ	ِ�یَ&Xِ َوَآ�َن َت1ُ�َUْ َآْ&Fُ�َ jٌَ	� َوَآ�َن َأُ�2ُهَ	� َص
 ) gAرة ا����(  

اح$ص �-J�Z-N : 9 ا�1!�!� ا�^���� N, هpZ ا���رة ب.9 ����� ا�3ِf$ ا��iار Cن أب�ُه�� آ�ن ص��1ً�،

 I.إذا آ ،�ا��QS ا�1;ل، اح$ص �-�P 9�� ا<، و? ت%�$ N,  �8$ أو?دك، Cن ا< ��&��9 أ $ه

� 8Kٌ�  {ث$ٍة ؛ رQO ات!9 ا<   �أبً� ص��1ً� ��1%� ا< �J أو?دك  � ب>�ك، و��&��9 أ $ه� ؛ وا< آ

� ب>�p أ  pن أو?د��N �-q�P �� �&F ا< N, آ�/ ا���ل، ت$ك أ�3ً�  ;��� QOر �  ��; ً�، ��Kً�، وآ

L� ل�!N F�$#ا� ,N L!ص�� �إ�., : إ�9 أ�� أ�I ذاه/ ؟ �Kل ب��1$ف ا��اح�: N$أى ص��F ا��&�9N اب

�� أه-,، �� و��ي، ? : ذاهٌ/ VC$ب ا��f$ �-9 روح أب,، روح ا���I ُت$N$ف �Nق ا�.>�، ت!�ل

� ب�� ا����� آ�� �>)I ب,، I<�O ا���ل  �� حQ_ وح$م N L&!%�YN, ح-L وh ,Nت->َ) ��$ ح-A��N L.�ء ��

  .وا�&)>� �-,

أن هpZ ا�)!$ة ا�&, �Oءت ص%�ت�A  %8_-ً� ا�#)!I �-9 ت-J ا�)!$ة ا�&, آ��QٍO$� I ص��l : ا�.!#� ا�^����

ُع أب ص��K l#>� أرض، ب�&ً�، ُدآ_��ً� ص��$ة، ت�ّر هYN pZب9 و��p ث�.ً� ��A إ? ِ Qَء O-�ه� ذه)ً�، أح���ً� َ�َ�

� ب>ـ��S p$ًا آ^�$ًا، L�C آ�ن ص��1ً�، ? ت!-F �-9 أو?دك، اF-K �-9 دJ-S، ح;ل   p-9 أو?د�ا��آ�ن 

  .ه� أم ح$ام ؟ أ�I�� I  �-%ً� أن ُت#>� أو?دك ا���ل ا�1$ام، هpZ ا�.!#� ا�^����

  : 2رة س2رة م���X ا�&XdY ا�Xq��q أن ه78 ا��

أن هpZ ا���رة ��رة  ���� ؛ P)>ً� ا�!$eن ا��$�� آ�� ت>-��ن  �,� : ا�.!#� ا�^��^� N, هZا ا��رس

و ��,، وا�>-��ء اS&-%�ا هQ ا��� ا�&, �N I�k,  ��  ���، وا�&, �N I�k, ا����.�  ���� إK;Pً� و? 
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 �K;� ،نe$!ا� L�-� لkُأ� ��  l&N �<ا�8;ة وا��;م ب L�-� ,(.��N ؟ ~!N ا����ن �� ب�A،  $ا�� k-�

� I�k� �ٍ�e Q�N ،~!N ب>�  kا ا���-��ء را�أم  ���� ؟ ه.�ك  �ٌ��  ��  ,N L�-� I�kت ا�&, ُأ�����N

  ,AN أي  ��ن ,N ة$iAا� Q(K I�k� �ٍ�e wQوآ ،����  ,AN أي  ��ن ,N ة$iAا  !��س ز .,، ا�Zه ،���

 ,AN �.ا���� ,N I�k� ��e Qوآ ،���  ,AN IKي وYب ��  ,N I�k� �ٍ�e Q�N س  ���, ؛��!  �Oو��

���� .  

ا�Zي �>.�.� أن ا�!$eن ا���, ��q�8S L، وا����, ��q�8S L ؛ �$آkW ا�!$eن ا���, �-9 ا���yن ب�< 

��رة  �� F�$P ا���ت، و�$آkW �-9 ا���م ا�S$، ِاK$أ ،���رة  � اkOCاء ا�SC$ة  � ا�!$eن ا��$�

�_، ا�.�ز��ت، ا��$�;ت، �$آkW �-9 ا���yن ب�<، و�-9 ا���yن ب����م ا���A�C ،$S أص; ا�>!��ة، �

 pZوا�.�ر، ت��د ه �.i-9 ذآ$ ا��و ،��$آk �-9 ا�$د �-9 ا��%�ر وا��-��1�، وا��]$آ�� وا��.�$�

� ت&�iذب ا����ر ا�����، ا���yن ب�<  � S;ل ا���ت، ا���yن ب����م ا�S$، ا�$د �-9 ا��]$آ�� ا�!�ا

وا��%�ر وا��-��1�، ذآ$ ا�i.� وا�.�ر، �� ا�&!-I إ�9 ا�)!$ة، إ�e 9ل ��$ان، إ�9 ا�.��ء، إ�9 ا�C>�م، 

Q<%و? ت Q<Nِا o�$[&ت ا���e �iت ،$ Cا g-&f�:   

 ُمَ�	�/ َ��ْآُ�ُ(7ُ2 َوْ�َ�ْ_mْ�ُ َ�ْ�َ&ُ_ْ� َآ�ٍCَا�*8ِیَ� َ[َمُ&2ا ِإَذا َتَ�اَیْ&ُ�ْ� ِ�َ�ْیٍ� ِإَ�/ َأ �Fَa)ْ�ِلٌ  ; َی� َأیَ�ْ��ِ mٌ282(ِت (A  
��رة ا�)!$ة (  (  

o�$[ت ،Q��O ء,V.  

  :آ د�2ٍة إ�/ ا
 � �� أن ت	� �	�����0

��!N�.  �O�� ..  

2�ُ�َْ̂ا ِ��Fَ ; ِإْن َتْ	َ� ُْ̀هْ� َوِإْن ُتِ�ْ(ُ_ْ� َس�Xٌtَl َی   ْ)120 (A�َ�َ �ْ_ُ�Xٌ&َ َتُ�
��رة eل ��$ان ( (  

 ��  ,N ��� �� ،��!N�.  �!(P صـ�ر ه.�ك

�;م آ�ن ُ #َ3yن اC ن�!N�.  ,�دا ;N ،َ�ًاAَ

FN�.� ح� أنC 9-� ,[�� $%ا�� �؛ إذا أ�-

،���Aَ#3  آ�ن ا���-��ن ،F�$#ض ا�$� 

 ]�� �%�ق N,  ��، أ � ح�.�� ُأ�� �� J�Z�

� دو�� N ���K, ا����.� ص�ر ه.�ك ��-��-�

 ��%�ق ؛ تN �i, ا���ر ا������ ح��^ً� �

� ��WZ1ر �!N�.ا�� �ا�&]$�o، وح��^ً� �
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� ب��$ه�، هZا N, ا����.�ا��{ .��، وح��^ً� �� �;�K ا��-���.  

 Qي �>.�.� ه� أن آZي �>.�.� ؟ ا�Zا� � � $ح-� ا�&>$�g ب�< : د��ٍة إ�9 ا< ? ب� أن ت�$ ب�$ح-&�

� ت>$�g أت)���A ب�< وا���م � I-َ%َhَ >ٍة إ�9 ا��وأ�� د ،�A.ب��� g�$<&و $ح-� ا� ،$Sوا���م ا�

ا�S$ د��ٌة �$�Oء، د��ٌة ? ت.I�YN ،li ح�.�� تY $ ا���yن أن �8-,، �8-, ��� ؟ تp$ Y أن 

 ��!&�� ،�� ؟ ? �>$ف ا< ��&!� َ � ِ �ًN�S !!�ً�qل دا�Kأ I.ف : وآ$<� �إذا �$ف ا���yن اC $، و�

� أن f�ُ%9،  �.�� ت�Yل ����ً�  �t�ا���م أ �� هZا اC $، وهZا ح�ل ا���-��  Iw-%&ا� ,N �: ا� $ ت%.

��حً�، إ�., ت)o��  �O�� QAN I أن أh., ؟ ? ��o��  �O ب��ض���ت د�.�� ؟ ص�ر ا��.�ء  �

$8، �� �>� ه.�ك V,ء، آV Q,ء �N L&�ى، وآ.I أ�Kل   ,N ط  ���حً�، وا�).�ك  ���ح�;&S?وا

  .إن_ ��N �ٍ�8<  Q&�ى:  &1ّ�$ًا

� هZا اC $، وهZا ح�ل ا���-��� ؛ ص�ر   I-%&ا� ,N �إذا �$ف ا���yن اC $ و�� �>$ف ا� $ ت%.

�ً� ;��;م N-�-�رًا،  �tه$ًا، �)��ً� إyات ? ت$ض, ا<  ا$A� �Oوت� ،I�(ا� �Aب ��k� ���e$K ت��e ؛

N, هZا ا�)�I، ت��O أkAOة ? ت$ض, ا< N, هZا ا�)�I، ت� �O��K;ت ? ت$ض, ا< N, هZا ا�)�I، أ � 

 ��fN �ً(&آ ،�� ;��;م  �tه$ًا،  {ت�$ات إy؛ ب!, ا ,�آ-��e Lت ���e$K، وص�رة ا��>)�، و��e ا��$

ان �-9 �$ض ا��&�ب، أ���K ب��#)���، أ��q$  �P$V و �����، و �&)�ت، وآV Q,ء �O ,Nًا، ا�>.�

�.� 9_-fت QOو kّ� >ن اYام ، وآk&ا� �O�� ? ،� �!&�� ? ت��O ا�� ،�O-9 در�أ.  

�F�cم� اH�� �&�  :ا#ی�ت ا�	_�X ُت)��&� ��#م� ��&	� ا#ی�ت ا�	���X ُت)�

�ً8fV 93، أن  ���N اZل �, ذآ$ت ه�!N ,.�Y� :L� I-K ؟ �.� /�i&�� ;N >ا ���� ���Q اy �م : ِ�َُ

L� Q�!N ا�)8$ة ,N ا ا��{ال  $ًةZه �  : إن ا< ت>��9 �!�ل: إب$اه�� ب� اCده

 �ْ_ُ�َ mْPِ�َ60(; اْد2�ُِ�� َأْس (A  
 ) $N�h رة��(  

� ب�< و�� Cن K-�ب��  �تI ب>]$ة أV: " و�1� ���� ا< �i&�� ;N/ �.� ؟ �Kل&. e ���ء ؛ اد��&� أ��

�&-K ،L&_.ت>�-�ا ب� �-N �� ت>�-�ا بL، اد��&� ح/ �)�_�-N نe$!ا� �� : ت.�8��ا K ،p$ C$أت-N Fإن ا�.�ر ح

�&-K ،ت>&)$وا: ت&!�ه� �-N ��  �ت�آ&.Nد ،�A� ت>�-�ا �-N Fح �.i]$ ب.�.." إن ا��لذآ$ اث., �Kًا، و : g��N

  !! ُ��&�iب ��� ؟

�Zي أر��p  � دام ه.�ك ّ �, و ��,،  >.9 ذ�J أن ا�!$eن ا���, ����ك إ�9 ا���yن ب�< وا���م ا�S$ ا

 ،li.ء ? ت�O$� ٌة��د ,AN �� F�$P ا���ت، وأ�_� د��ٍة إ�9 ا< ُت�%Q هZا ا�]#$ ا��)�$  � ا����

�%!L وا�>!��ة  >ً�، وا�],ء ا��F�K أن وا�ن ت$ى أ�.� ا�&.�.� ب��%!L �-9 ح��ب ا�>!��ة، �i/ أن �>&.,_ ب�
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 �� أ $p و�n1(� ،L�A ب]�Qٍ ح^�J�Z� ،n ا��{ � n1(� ب�< إ����ً� ص1�1ً�، ه� �ا���yن ح�.�� �{ 

-�V ا ؟ ا��8دقZه ,N ا�]$ع �  L ا�]�Qh  � ح�

� ��-L و�Oء  ��$ ���O، أ�I ت�� Fا����$ ا�>�م ا���ب ,َW1�ُ ،آ�$V ,N g�؟  � ه�: Yلأ�I أح���ً�  �

 $t&.ا�ن ت L&�8fV �� �ً��V IN$� ؟ ب>� أن L��(P �  ؟ L&<�(P �  ؟ LK;S؟  � أ L&N�!ن،  � ث;N

 �.N$� ,Wا��� ,N �1.N ث���ً� ؛ $ Cا �اCوا $ وا�.�اه, ؛ �-�ك �O ,<�(Pًا أن ت>$ف ا� $ أوً?، ث

� ��)!L ت>$�gٌ ب�� $ هZا ا���K ? $ C  ا� $، ا�ن N, ا����, �i/ أن �>$ف اC $ ؛ �J�Z أيw أ ٍ$�

� ���K ا� $، وآ-_�� �$IN ا< أآ^$ َوK_ْ$َت   $ Cا ���Kو ،Q�� V$ف ا�ُ�$  �����C ،Lن V$ف ا�$

أ $p أآ^$، وآ-_�� �$IN ا< أآ^$ ص�_IَK ب���p أآ^$، وآ-_�� �$IN ا< أآ^$ ص�_IَK ب����p أآ^$ ؛ 

� أ $ ب�A ؛ ا�!��3 د�O �!�Kًا،   �ANW$<دون أن ت ��A�yوا $ اC-9 ا�.�س ا�ت�1ول أن ُت�-,  ? J�Z�

 ،oq�#ا� $t&.� ة واض�1  �ذا$�N ه.�ك ��� � �ذا �.� ا< �� أL&<P ؟ و �ذا �.� �� p�L&�8 ؟ إذا �

,A.و? ب�� $ Cب� ? Y(<ت ;N ,ا�>�ص $t&.� و �ذا.  

  :���_2ن ت)�ف ا
 و����Mع ت)(�7

Zه n-^ب�� �ا درس ب-�� �.�، J�Z-N أ�� ح�و�N I, أول ا�&%��$ أن أب�أ ب��!�� ا���, أي ب��^-n ا�SC$ ث

  . ا�SCة ا��{ .�� ب�< K ,N-�با�^��,، ور�Oت ا< �kّ وQO أن ُ�َ��_� ا���yن 

 L�Aو� p$ أ �� n1(ح�.�� ت>$ف ا< ت I؛ أ� �ت)n1 ��� ا�ن �Yت, ا�&]$�o ت�Oً� �&�_ج بL ا��{ 

ا�&>$�g : �$ض�J�Z� ،L ب����ن ت>$LN وب��]$ع ت>)�p ؛ هZان ا�f#_�ن  ,N��A ا�.), ؛ ا�f~ اCول

ا�&>$�g ب�C $ ؛ ا��1 اCد�9 ا�ن أن ���$ ا�f#_�ن  >ً�، �J�Z ? ب�  � درٍس ت>$ف : ب�� $، وا�^��,

Q إ���ن �YآQ، و�]$ب، و�&kوج، و�.�م، ا< L�N، ا�&%�F-S ,N $w ا����وات واCرض هZا ا�f~ اCول، آ

 ,N $_�%&إ�9 ا< أن ت �Aق ت&!$_ب ب;Py-9 ا�)�دة �9 Kأن أر �و��&�!�، و�&Q_ Y، و�.i� ،$t/ أن ت>-

�ً��t� .�ك�أن ���ن أ $ ا<  QOأ �  : F-S ا����وات واCرض،  � أQO أن تJ&N$<  ��k ب�<،  

  A) 14(َوَ:ْ� َ"Yَ0َُ_ْ� َأ2َOْارًا ) 13(َوَ:�رًا  ; َم� َ�ُ_ْ� َ�� َت2Cُ�َْن 0�ِ*1ِ
��رة ��ح( (  

إذا �N_$ت F-S ,N ا���yن أ�Pارًا ت$�O < ا���Kر،  � أ�� �Yت, ا���Kر ؟ �Yت, إذا �N_$ت F-S ,N ا< 

QOو kّ� :  

A ُء�	ا�0*1َ ِمْ� ِ�َ(�ِد7ِ اْ�ُ)0ََ /Mَkَْی �	ِإ�*َ ;  
 )$P�N رة��  )28ا��� : 



� ا���رة ـ ا���ت ا����� وا������): 95ـ 01(ا��رس 16�� ا� � �!  

 

�A ا�SCة ا��$ام، �-�&.� آ-��  �, و ��, أن ا����ة �.)�, أن ت�$ ب�$ح-&�� ؛  $ح-ٍ� �&>$ف �A�N أ�

,A�yا $ Cإ�9 ا �Aإ�9 ا� $، وا��$ح-ٍ� ا�^���� �&>$ف ب.  

 1�C2أ��0 أث�ًا م� ا�� ��(�	1 ��� ا��C21 أن ا����C *C 
  :ا�	�)��ا�&XdY ا��ا�X( ُیَ)l0	&� ا

ة أ��A ا�SCة ـ ��رة ا�)!$ة ـ  � هpZ ا���ر

أ�Pل ��ر ا�!$eن ا��$��، �S �A�Nص� ث��^� 

ح��nٌ : ُأ�Yل �.�A دا�qً�، هpZ ا��fص�

� ب., إ�$اQ�q و � �;K&.� ب)., � Q��P

Q�qا$�  :إ

; ِتBَ0ْ ُأم*�Fَ�َ Nْ0َ"َ �ْ:َ Xٌ َم� َآَ�َ(Nْ َوَ�ُ_ْ� َم� 

  A) 134(َآَ�ْ(ُ�ْ� 
��رة ا�)!$ة ( (  

 L&K;�9، و��  ����� ،�-��P ص%�1ت

� ب., � n��1؟ ا� /�<V �����ب%$��ن، و�;L&K ب!� L، وآ�p�_i� g ا<  � N$��ن ؟ وآ�g ا�&!Q إ�9 

� هpZ ا��!���: إ�$اk�  L� Q�qى ه�  F-#.� ��-�ب ا�&$ب�ي ا���1Cأن ا " : �� ,<��إ�_�ِك أ�., وا

ا�&��h L�O$ ا��)�V$ أب-� أث$ًا  � ا�&�L�O ا��)�Q�N ،$V اC $اض  ، ُ�َ>-�W.� ا< L�;O _QO أن"�Oرة 

 Q�qا$�ا�&, وI<K ب�A ب.� إ�$اQ�q ا���-��ن  $V_�1ن Cن �!>�ا بYN ،�Aيw  $ٍض  � أ $اض ب., إ

L�N o!� نC �1ن_V$ ُ �1� :  

ت*8ْkَُتْ� ِ�ْ&َ� ا��Fْ�َ 1ِ*0ًا َ�0َْ� ُی0ِkَْ� ا�7ُ�َFْ�َ 1ُ*0 َأْم َت2�ُ2Yَُن ; َوَ:�2�ُا َ�ْ� َتَ	�*َ&� ا�&*�ُر ِإ�*� َأی*�مً� َمْ)ُ�وَدًة ُ:ْ َأ

  A) 80(0َ�َ/ ا�0*1ِ َم� َ�� َتْ)0َُ	2َن 
��رة ا�)!$ة((  

هZا �>&!�p ا���-��ن ا���م، �>&!�ون ب�%�Aٍم ��ذج �-]%���، ِاI�V �  Q<N، وا�.), �-�L ا�8;ة وا��;م 

J� o%[� :  

��Yَِت�0َ ِإ�*� َه�ُهَ&� َ:�ِ�ُ�وَن ; َ��ْذَهَ Bَa�َوَر Nَ�َْأ mْ)24 (A  
��رة ا����qة( (  

�  : هZا  $ٌض أص�ب ا���-��

  A)93(; َ:�2�ُا َسِ	ْ)َ&� َوَ�َ�ْ�َ&� 
��رة ا�)!$ة ( (  



� ا���رة ـ ا���ت ا����� وا������): 95ـ 01(ا��رس 17�� ا� � �!  

 

�� ت&)>I أ $اض ب., إ�$ا�O�� Q�qت أن آQ هpZ اC $اض �K ت-)ّ_�.� ب�A ؛ �Nذا K$أ�� �8K ب., 

Q�qا$��&1!�ا �>.� ا<  إ�N �Aرب �A.  �� �O$Sا ��Zه{?ء ا�!�م ا� ��!$أه� آ, �&>�، آ, �>&)$  

  .�kّ وQO، هpZ ا�.!#� ا�^��^�

  :مH �k0ه� ��Yط ا��رس

  :�>��  -�f هpZ ا�.!~

�1�)�ن : اCو�9�� �ً<��O وأن ا�.�س ،$Sن ب����م ا����y-9 ا�آ��ًا Yا���رة ب��رة ا�)!$ة ت pZه I���

  : �بً� د�O �ً!�Kًا، و � ح��/ �%�N L, ا����� ح��بً� ���$ًا آ�ن ح��بL ��م ا�!�� � ���$ًاح�

 )) �� Xری�� X(��C L^� أ� ی� رب Xم��Yی2م ا� Xری�� X(��C ا����� �� X	��� X	��O L^� أ� ی� رب

Fأ� ی� رب م ��Fم �F� 21 وه�أ� ی� رب م_�م �&^ Xم��Yی2م ا� X	��� X	��O ا����� �F� 21 وه�^&� ��

  ..))م_�م
]$�i(أب, ا� ��>� وا�)�A!, وا���-�, � �  ]اب

$Sا�>)$ة ب����م ا�.  

� ب>�C ،pن ا< �kّ وQO ه� : ا�],ء ا�^��,  p9 أو?د-� F-!� ?ي ���1 ح��ًة  �&!��� �.)�, أZأن ا�

$ C9 اA&وا� �� ب>�p، أي �-�J أن ت�&!�  pأو?د L� �%1��  : ا�Zي 

��ْ�ُ(ْ� َوُآْ� ِمَ� ا�M*�ِآِ�یَ� ; َ�ِ اَ 66(�0*1َ (A  
 )$ kرة ا���(  

  : و�Kل

 Bَ�ُ�ْ8ْ َم� َ[َتkُ�Bَ�ُ�َْ̂ 0َ�َ/ ا�&*�ِس ِ�ِ�َس�َ��ِت� َوِ�َ_�0َِم� َ dَاْص �lِآِ�یَ� ; َ:�َل َی� ُم2َس/ ِإ��*Mَوُآْ� ِمَ� ا�

)144(A  
��رة اC�$اف( (  

ه, أن هpZ ا���رة  ����، وا���ر ا������ �A�N ت]$�>�ت، وا�&]$�L���  o ا�#)�>, ب>� : ا�.!#� ا�^��^�

 >$�N ا�ُ�َ]$Wع، اL���  $ C ا�#)�>, ب>�  >$�N ا� $، �Nذا �$N.� ا� $ و�$N.� اC $ ت�� -.�، و? 

  .Q<O 9 ا�&]$�g8� o ا���� ت�� ً�ت.َ[ أن ا< �)L��1 وت>��

��رة ا�)!$ةوا�.! ,N �<ا�$اب �# : �Aت�Nوا�1$ا ،��، وت!�8$هAاض$ Yب Q�qا$�أن آ�8K Q ب., إ

� ���ا�Zذآ$ت  $ة أّن ه{?ء ا� ،�.�-� F(#.ت :  

 Xَِ��َمYِ�َْء ِإَ�/ َی2ِْم ا�vَzْ)َ�ْاْ�َ)َ�اَوَة َوا �ُFُ&َ�ْ�َ �&َْ�َ�ْیKَ�  yّ�َ ;)14 (Aً� ِم	*� ُذآlُ�وا ِ�1ِ َ
��رة ا����qة((  



� ا���رة ـ ا���ت ا����� وا������): 95ـ 01(ا��رس 18�� ا� � �!  

 

 >.9 ذ�J  &9 ت��ن ب�..� ا�>�اوة وا�)��3ء ؟ إذا ���.� حtً�  �� ُذآ$�� بL، آYن �->�اوة وا�)��3ء 

  .���Kن

�� م�P	)&� :2اس� م��MآX آ(��ة �Cًا وم\ ذ�B ه&�ك ��اوة و��vzء:  

  :�Kل ت>��9

vَzْ)َ�َْ�اَوَة َوا(َ�ُْن َأْن ُی2ِ:َ\ َ�ْ�َ&ُ_ُ� ا�dَ�ْ*Mُیِ�یُ� ا� �	َء ; ِإ�*َ�)91 (A  
��رة ا����qة((  

  : و�Kل

 Xَِ��َمYِ�َْء ِإَ�/ َی2ِْم ا�vَzْ)َ�ْاْ�َ)َ�اَوَة َوا �ُFُ&َ�ْ�َ �&َْ�َ�ْیKَ��َ&ُ�2ا yّ�ًَ� ِم	*� ُذآlُ�وا ِ�1ِ ََ ;)14 (A  
��رة ا����qة((  

� ا����  ]&$آ� آ)�$ة �Oًا، و o ذ�J ��اوة وب��3ء  o هpZ ا�!�ا�]&$آ�،  >.�ه� �K �.<�&i  ,Nا

  : وصg ا< �kّ وQO ب., إ�$اN Q�q!�ل

 /*��َ �ْFُ�ُ20ُ:َُو �ً(�	ِCَ �ْFُ)ُ�َUْ14(; َت (A  
��رة ا�1]$ ( (  

��1ي ا��o�&i �]$ات ا�>�ا Q ا��]&$آ�، و o ذ�J ��اوٌة وب��3ء  � ب>�ه�  � ��اوٍة وب��3ء، هZا 

� ا�)!$ة، واCُب ���Kن ث��YN ،nردت  � هZا ا��رس أن ���ن  !� ً� �-�روس ا�!��د � ا�&%�8-��، ا

  .ا�l��8، وب.� إ�$اQ�q، ���ذا آ^$ ذآ$ه� N, هpZ ا���رة ؟ وا�],ء ا�$ابo ا���, وا����,


 رب ا�)��	��  �	Uوا�  


