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 ا����

  17-07- 1998: ��4/�5 ا��آ&�ر م1%� را�� ا��0ب/�. ب&�ر�,

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 ���/� ��0 إC ا�B �%1 رب ا�@��%�?، وا�:<ة وا��<م �/> س��ن� م1%�، ا�:�دق ا�� C � /ا�م�?، ا�

م� �/%&�0، إنL أنK ا�@/�� ا���J1، ا�/ � �/%�0 م� ��0@�0، وان�@�0 ب%� �/%&�0، وزدن� �/%ً�، وأرن� ا�G1 ح)ً� 

 �0MوارزN�، وأرن� ا�SR�) ب�Rً< وارز�0M اQ&�0بN، واQ@/�0 م%? ��&%@�ن ا�(�ل �P&(@�ن أح�N0، إ�(�

�(�دك ا�: .P L&%�0 ب�ح/U�1?وأد�� .  

   :���� ا����د

أ� � ا�U�ة ا��Jام، م^ ا��رس ا��اب^ م? س�رة ا�()�ة، وم^ ا[�4 ا�\��\4، إح�ى أآ(� ص��ت هCXء 

ا�%&b)�? أن � �Xم0�ن ب�����، P%� ه� ا���� ؟ ه�0ك ��َ�� ا�! �د، وه�0ك ��َ�� ا���� ؛ ��َ�� ا�! �د م� 

cd1ِ�ُ م� ،Nc%!ُ� م� ،Nم� ��%^ ب ،gه��!�  ،Nب d1� أو ،NMbوh&� أو ،Nc%!� أو ،gأو ��ا ،N@%�� ،Nب

���� ا�! �د ؛ هhا ا�5�ء م&G�i، وهgh ا�%�وح4 ��ور،  ،d%jاس ا��ا�1 ?� �0��i� .&م�ت ا��ا�%@/

hذان�0وهlب NP�@ن �b)Jَ�ُ ت�ا ا�:.  

S ؟ C ن1&�ج م^ ا�@�? ، ��d م^ ا�@�? أ�? ا����"��d م^ ا�@�? أ�? : " أ� � ا�U�ة ا��Jام، ���M L�h�ا

 </� �ً@�%Q �!)ا� o/&j� C ؛ Sرات إ�> د���M pSآ .P � �/� G�b&م ا�%�د�4 م�ا�@/ L�h� ،س�ت�ا�%�1

ا�رض ؛ �/� ا�����rء، وا��J%��ء، وا�5ـ�ء، 

J�%ا�%�&1\�توا� �/�  .�ن�L، وا��1ارة، و

ا�@/�م ا�%�د�d�� ،4 ب�? �/%�ء ا�رض U<ٌف 

 ،�ًM>Rإ � ��ح ��َ���ن ا�d1 �)�0.، هhا ه� 

 ^%�� ،L@%ب� Nي ��رآhد، ا�!.ء ا��ا�! 

 Nc%!ُ� ب��ك، أو N�%/� أو ،L0�@ب gأو ��ا ،N��ص

  .بiن�L، أو �&hوNMُb ب/��نL، هhا ���� ا�! �د

�M �&�ه� أن ا�1ـ�اس d%U، وا�1)�)4 ا�1�اس 

أآ(� م? d%U بJ\��، أم�مL و��ءان م�/)�ن، 
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%� �Pرغ ؟ C �@�ف بiذنL، وC ب@�L0، و�� وض@K ��ك �/> ا����ء، وC ب��ك، و�iP C %� م%&/w وأ� 

بiن�L، وC ب/��نS%1� ،L أح� ا����ء�? ��اS%1� ،�ً���U g ا�\�ن. P&�اg ث)�ً<، هgh ح�س4 إدراك ا�\)S ؛ 

اد ا��زن، إذا وض@K و��ء �K1 ا�:0(�ر، آّ/%� ازداد ا�%�ء P. ا����ء �!@� أن ��ك �)�وم أآ\�، �rد

�!@� م? U<ل �L�>5 أن ا��زن �rداد، هgh ح�س4ٌ أ�5ً� ؛ ُ�@$> M$@&�? م? M%�ش م? م�&�ى 

 ghل ا{ص(@�? س%�َآ4 ا�!.ء، ه>U ?ب~ص(@�?، �@�ف م .�i� َأَرّق ؟ �% cن، أ��وا�/ SJ!واح�، ب��

�/> ا�@5<ت ا�&. أ�5ً� ح�س4 ؛ ��0م �/> ا����� ن�مً� م���ًا، ���5 ا�@5<ت م^ ا� �SJ ا�@� .%

 4���K1 ا� �SJ ا�@�%.، P �0ك م�اآr ض�� P. ا�@5<ت w)0ْ�ُ ا��م�غ أن ا���5 اش&�، وا�و

ض�KM �%@& �، وا�&�و�4 ض@�K، وح�ث حd ب&S�%0 و�Uر، �hه� هgh ا�%@/�م4 إ�> ا��م�غ ؛ �@$. 

%�ل، P~دراك ا��5ِ� هhا M�ٌة إدراآ�4 ا��م�غ أم�ًا، �b/(&�P ا��0�� ث%�ٍن وث<ث�? م�ة ذات ا��%�? وذات ا�!

��0 ا{ن��ن ؛ إدراك ا�\)M S�ة إدراآ�4، إدراك ا�\�jنM 4�ة إدراآ�4، ��� ا��%^، وا�(:�، وا�!�، 

  .وا�hوق، وا�/%d ؛ ن1? أ���0 أنb ا�1�اس d%U، و�J? ه�0ك M�ًى إدراآ�4 ��0 ا{ن��ن آ\��ة �Qًا

   :�د اس��اء ا���� و ��� ا���� �� ���� ا���

�^ وه� س�آS P ،K ا�%Xش� آ�%�وي ؟ �Q ،C . ؟��ش� صX%؟ �� ��ى ا� ^��Q Nا{ن��ن أن �@!� oآ�

�@�ن�Q �0ن@�ف، ن@�ف أن C ؟ .):�، ن��� أن نiآS، هhا أ�C �ً5 ن@�ف، ض��. ؟ C ن@�ف، 

%�آ4 ا�!.ء، ؛ �d1 ا{ن��ن ب��@$� أح��نً� ؛ �P{ح��س ب����ع، وا{ح��س ب��@$�، و�)��� سإدراك

U�ُدو�)��� وزن ا�!.ء، وا�ُ%�رآ�ت ا�ا�!  ��َ��  .�ى هgh ُآ/c � م? 

أ� � ا�U�ة، هgh ا�1�اس ا�jـ%d، و��� ا�d%j آ\��ة �Qًا، وهgh م? ه�ا�4 ا�%:/41 ؛ ه�ان� إ�> 

� م:���01، ا{ن��ن �&�ازن، راآـ� ا��رbا4Q إذا م�ل درQ&�? ��رك � ،�1ّ:�P�Q C �ز ا�&�ازن �%

اس&$�ع أح� أن ��آ� درا4Q، وC أن �%!. �/> �Mم�? إM>Rً� ؛ ان�� إ�> ا�%��b%�ت P. م1<ت ب�^ 

�/> �Mم�N، م? �)�ر أن ��oM م�&ً� ؟  o)� Kم� �Q�� C ًا ؛�Q ة آ(��ة���M <ا��(�4 ��1ده� ��&�0 إ�

S �نN م&�ازن، ��P&�ازن إنN �)^ �ن Q �ز ا�&�ازن �@$S، أم� ا{ن��ن �%!. ب)�م�? �$��&�?، �&0)

إح��س، اS&U ا�&�ازن ؛ ا{ن��ن أح��نً� �iآS أآ/4 م&��Xb�(&� ،4jpه� رأسً�، أدرك أن ا�$@�م �Pس�، ح�ث 

ا�).ء ؛ ا�).ء أس�سN إدراك، ا�&�ازن أس�سN إدراك، ا���ع أس�سN إدراك، ا�@$� أس�سN إدراك، 

ك، �&� م@�4P أش��ء آ\��ة هgh آ/ � �? G��R م@�4P وزن ا�!.ء أس�سN إدراك، م@�4P ث�jن&N إدرا

  .ا{دراك، هhا ��َ�� ا�! �د، ��&�ي N�P ا�(!� Q%�@ً�، و��&�ي N�P ا�(!� و��� ا�(!�
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 ���   :���� ا�

 ?�م� ه� ��َ�� ا���� ؟ ا���� آS ش.ٍء ��ب 

ح�اس�0p و�? م�رآ���0 ؛ �Xم? ا��1�ان 

g�$�اM B�ًة  ب1�اسNp، أم� ا{ن��ن P � ُمb�Jَم أ

 ?��? ح�اسN ا�d%j و ��r� 4إدراآ�

 S(@ب�� ،>ً(� Bا g�$�م�رآ��N ا�4�p�1 ؛ أ

 Nِرُآ�� L0��Xم? ب�����، ا�!.ء ا�hي ��ب 

ب@)/L ؛ �%!. G��R .P ��اب. ��� أث� 

م�bت م? ه�0 س��رة، و�@/ � : ��/&�?، �)�ل

ص���ة �)/4 ا�%��4P ب�? ا�@�/&�?، و�@/ � 

ش�ح40 آ(��ة، أنK �� �� ا����رة، و�J? رأ�K �ث�ره�، G��R ?@P ا�@)S أ�)Kَ0 بiن ه�0ك  آ(��ة، و�@/ �

�/> ا�����، أ�P%�ء ذات أب�اج، وأرٌض ذات ��Pج،  cا�(@��، وا�%�ء ��ل </�س��رًة م�ت ؛ ا�(@�ُة ��ل 

  أbC�ُ�َ Cن �/> ا���J1 ا�j(�� ؟

  : وج�ً� ��ج1 3ن أس�س1 ا�)�اس ا�/	. ا�	-ِرآ�ت ا�)��' ت%$# ا"!��ن م� ���� ا����د

أس�س ���� ا�! �د ا�1�اس ا�d%j وآS أدوات ا{دراك ا�4��1 ؛ م? وزن، م? ث�jن4، إح��س 

  .ب���د ا�$@�م، إح��س ب�Cن��5ط ب����ع، إح��س ب��@$�، إح��س ب��&�ازن، إح��س

K ��ى م�0مً� م@�h� ،�ً0ه� إش�رة أح��نً� �rداد ا�/@�ب L%P .P، وأنK ن���، وأنK ��رق P. ا�0�م، وأن

م? ا��� إ�> ا��م�غ، زاد ا�/c@�ب �? ح�g ا�%@)�ل، �@$. ا��م�غ أم�ًا �/��ن ا�%rم�ر، ��/P G&41 ا� �اء 

 Gت ر��Q�� ه�C�� ،��إ�<Mً� مJ1%ً�، و��&� P&41 ا�%�يء P&1ً� واس@ً�، �P{ن��ن �)&/^ ر�N( وه� ن�

���%/��bت أ�Uى  ا{ن��ن �/> ا��س�دة، وأنK ن� ��ه�0ك �%/�4 م@)�ة �Qًا �/��ن ا�%rم�ر ؛ و�&� أنK ن�

آ��&َ)/�c ُ�ْ%4ً0َ وُ���ًة ؛ ��P%�رآ�ت ا�4��1، وأدوات ا{دراك ا�4��1، وا�1�اس ا�d%j هgh أداL�ُ إ�> 

  .هgh ه�ا�4 و�0J � ه�ا�4 ا�%:�����َ�� ا�! �د، وهgh م? ن@%4 اB ا�J(�ى، 

L��م� ح �/@� Kل وأن�اس، �)�ا�1 G��R ?� : S����Q را�41 آ�� P 4. ا�(�K، ا��ا�41 أح� وس�

: إدراك ا�ش��ء، �0& . و���4 ��P L0. ا�@(� ��0 ا���ار، ب�0%� �%&� أذنL إ�> م� ب@� ا���ار ؛ P&)�ل

 o!J� C L0�� L&P�� .P d��Q Kا�(�ب ؟ وأن �&P ?؟ م K�)إ�> ا� SUم? د ،K�)ا� .P 4ه�0ك ح�آ

ذن P)� آ!�K ؛ أم� �� أن ح!�ًة م��K، أو iPرًة م��K1� K ا�����، P< ��%^ ص�� �، وC ��ى أم� ا�
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ه�0ك را�41 آ�� 4 ؛ ح&> ا���ز ا�hي ن�&@%/N، ا��ا�b\Qُ : 41َ& �، و�J? �!� را�1& � ب@� ح�?، �)�ل

4 ��J41 ا��P. ا���ز أض��N� K م?  ا�P 4 ��J. ا���ز ُأض�M N� Kْ�َ:�ًا، ا���ز ��N� d را�41، هgh ا��ا

 ،NQ�� �ً Qد و�ا�!  ����أSQ أن ن!@� ب��&��ب P< �1&�ق ا�(�K ؛ gh P ا�%�ِرآ�ت ا�L/@�� 4��1 م^ 

L0�  .و�L0J مj/�ٌق م�Jم ُزوpدَت ب@)Sٍ ��رك م� ��ب 

� ا����دي ��ٌ� �1 :�9ر ووس�8' إدراآ1 ا�#6$ ��   :ا�

اB  اC N�>Q bSQ B ��رآN ا�ب:�ر،: ا[ن

�J� ،L0? ا�J�ن آ/N م?  �ٌ��َ N�>Q bSQ

�ث�رG��R ?@P ،g ا�@)S إذا أ�%/&N �&@�ف 

 �����br وSQ ب gh ا�%/j��Mت هhا  Bا </�

 N� ?Jو� L0�ا���� ؛ ���� ا���� ش.ٌء ��ب 

��0ك ح�اس، وأدوات إدراك  KنiP ،ث�رًا�

� gh ا[ث�ر، gh P ا�1�اس، وأدوات ا{دراك 

�م�غ م@$��ت ا[ث�ر، وا��م�غ S(0�َ إ�> ا�

 4:�:U ؛ أول L0��/> ا�hي ��ب  �J1�

 ،N(/U 4%����ن��ن ا�%Xم? أنX� Nم? ب�����، �Xم? ب�B وC ��ى اX� ،Bم? ب@�%4 اB م? U<ل 

 ،4%J1م? ا� ��J1م? ب��X� ،����&م? ا� �p��%م? ب��X� ،N0�@ب gي ��اhم? ا�&���� ا� Bم? ب&���� اX�

���p�0% م? ا���0م، �Xم? ب��G��j م? ا�X� ،G/ْjَم? ب��ُ%ْ(ِ�ع م? ا{ب�اع ؛ إن أآ(� P 4�5M. ح��ة �Xم? ب

 N&َ ْbQإذا َو S(@ا ا�h P ،SQو br� Bأث� م? �ث�ر ا Nc/ن آ�Jوا� ،>ً(� g�$�إ�> هgh ا[ث�ر ا�%Xم? أن اB أ

�/> ا�%Xث� L�ّد.  

P~ذا ذه(K إ�> " C د�Uن ب< ن�ر " راء ا���ار د�Uن، وا�)���ة ا�)4�5 ب���Q 4$ًا، أنK أم�م �Qار، و

 ،L0�@ا��0ر ب Kا���ار رأ� o/U " ?م^ ا�@�? أ� d��" ا���ار ?�، C ن��� د��ً< ؛ أم� إذا اب&@�ت 

�)/L م? أث� ا��0ر �/> وQ�د ا��0ر، �)�ل �J1� ن، ا[ن�Uا�� Kن ب< ن�ر، م� دام ه�0ك : ورأ��Uد C

���Q ن�ر، م^ أنLb �� �َ� ا��0ر، هhا أح� أن�اع ا����ب، ��ٌ� �N �ث�ر، ش.ٌء ��ب �L0 و�N د�Uن إذًا 

���� : �ث�ر، P�س�/4 إدراآN ا�@)S ؛ �%J? أن ن�%. هhا ا���� .P N� يhدي، ا���� ا��ب����� ا�! 

  .ا�! �د �ث�ر
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  و�� آ# ش�ٌء �1 :یٌ' ت-ل �8< أ!=1 وا�ٌ-

 ***  

�� CDEن ی�Fو ���-ا!��1آ# م� �� ا� 
   :ج�د ا

آS م� P. ا�J�ن �G$0 ب�Q�د اB، آS م� P. ا�J�ن �G$0 ب�ح�ان�4 اB، آS م� P. ا�J�ن �G$0 بJ%�ل 

 .P م� Sآ ،Bب@/� ا G$0� ،Bة ا�ب) G$0� ،Bا o$/ب G$0� ،Bب�ح%4 ا G$0� ن�Jا� .P م� Sآ ،Bا

  ..�اض� ا�:�رخ ا�):��، أن �@�ف اB م? N(/Uا�J�ن �G$0 بiس%�ء اB ا�L�h� ،<0�1 ا�$��G ا�

ا�=Wِیَ� َیWُْآُ�وَن ) Q)190 ِإن= ِ�� َخCِ8ْ ا��=َ	�َواِت َواJَ�ْْرِض َواْخ�8َ�ِِف ا�8=ْ�ِ# َوا�E=َ��ِر Mَ�ََی�ٍت Jُ�ِوِ�� اJَ�ْْ�َ��ِب 

Cِ ا��=َ	�َواِت َواJَ�ْْرِض َر�=�Eَ َم� َخ6ْ8ََ\ َهWَا َ���8ًZِ ا�Yِ 1َ=8َ��ًم� َوYُُ$�ًدا َو8َ�َ< ُج�Eُِ�ِ�ْ� َوَیFXَ�َ=ُ�وَن ِ�� َخ8ْ

  ^) 191(ُسْ�َ)�َ!َ[ Wَ�َ �Eَ6ِ�َاَب ا�E=�ِر 
  )س�رة �ل �%�ان( 

L� ل�ح�س4، �) ghم، ه�4 إ�> ا�0Q�1د، �!@� ب���ا�!  ���� .P �0ز� C : ،س&%�ارCأس&$�^ ا C K�@ن

؟ َ�ِ@� ا�� �ز ا�@:(.، آ�0� o)L� S هhا ا�� �ز أنP  �@ِ�َ N%� ا�hي أش@�ك أنL ب4Q�1 إ�> ا�0�م

وب4Q�1 إ�> ا�0�م ؟ هhا إدراك، ن%K ث%�ن. س���ت، اس&�)�K، م� ا�hي أش@�ك أن�M L أhUت �M$ً� م? 

ا��اح4 ؟ اCس&�)�ظ أ�5ً� إدراك، ا�م\/4 د�M)4 وآ\��ة �Qًا؛ ���� ا�! �د، ا�@��� ا�%�1�س، إْن ص��ً�، 

،>ًJازن،  أو ش�ن4 ا�ش��ء، وا{ح��س ب��&�jا�ش��ء، وث S(َأو م/%�ً�، أو ِث ،�ًM4ً1، أو ذو�أو را

وا{ح��س ب����ع، وا{ح��س ب��@$�، وا{ح��س ب��4Q�1 إ�> ا�0�م، وا{ح��س ب��4Q�1 إ�> 

.P ب�@c/أن ن(&/^ ا� bب� C Nنiأن ن&)/� ب����اش، ا{ح��س ب ��� Nنiس&�)�ظ، ا{ح��س بC�0، وم�  ا%P

. &0� C وه. إح��س�ت ،Bا Cإ � %/@� C م? إح��س�ت Lإ�> ذ�.  

���   :أ!�اع ا�

إذا ان&)/�0 إ�> ��َ�� ا����، آS م� ��ب �L0، آS م� ��ب �? ح�اسL ا�d%j وم�رآ��L ا�4��1، هhا 

�L0 ذا�N وأم�مL �ث�رg، وا�دو Kب�� ،Bا Nم? بX� أن ��� �ٍ�� ���ات ا�@)S، ه� ���� ا����، أ

�h� 4P�@4 وم�/(� 4P�@ه�0ك م L4ح��.  

 Kٌت ��ب�M�/jث�ر، ا��? م� � � d�� ?J� �0� 4ٌ)��� 4J��� ?J��Q ش.ء ��ب �L0 و��N� d �ث�ر، ا�%<

�0�  .و��N� d �ث�ر، هgh م@�4P ث��\4 ��0 و��d � � �ث�ر، ا���م ا[�U ��ب 

  .�ول، ��ٌ� �N �ث�ر أدا�N ا�@)Sا���� ا
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ن. ��� ا�U(�ر ��ٌ� ��N� d �ث�ر، أدا�N ا�U(�ر P)�، وا�j(� أس�سN أن �J�ن ص�دP ،�ًM~ذا ا���� ا�\�

آ�ن ا�j(� ص�دMً� هgh م@�4P م? ن�ع ث���، إم� أن ��ى ب@�L0، وإم� أن ��&�ل ب@)/L، وإم� أن ُ�ْ:�. 

���br وSQ أن ه�0ك م<�4J، هhا ن�ع ث���، أU(�ن� أن ه�0ك  Bن� ا�)UiP ،Lذنiا�ِ�?، ب �����%ً� ه� 

 Sض � ا��%�وات وا�رض، آ�� 40Q�0، و Q م ن�ر�ا ا��hه .P ن� أن�)Uأ ،�U� �ًم�ن� أن ه�0ك ��)Uأ

S(@ا� ^�$&�� C .&أث� � �، وا� C .&ب ا��ا��� gh0 � ه� Bن� ا�)Uإ�� � أ S:� أن.  

س&iث� اB بN%/@� C N أحٌ� إ�����P C ا�\��� ��� إU(�ري، ا���� ا�\�ن. ��� اس&��C.، وه�0ك ��ٌ� ا

Bا.  

ِْ̀�ُ� 8َ�َ< 1ِ�ِ�ْ�َ َأَ�ً-ا  � �8َ�َ ُیِ�ْ�  ^) )27ِإ�=� َمِ� اْرَتcَ< ِمْ� َرُس�ٍل Q)26 ( َ��ِ�ُ� اْ�َ
  ) س�رة ا��? ( 

  .P~ذا أU(�ن� ا�0(. �? ش.ٍء P. ا�%�&)(P S � م? إ�<م اC N� B م? �/%N ا�hا�.

   :ر�	' ا
 ��"!��ن أ!1 ت�ك �e� 1م�ت �F# ش�ء م� 

، ش.ء ��ب �L0J� ،L0 �@�ف �ث�رg، أنK ا[ن أم�م أداة آ �ب���X�( 4م0�ن ب����� ..( ��P أ� � ا�U�ة

 S%�م@$/4، �� ��ى ا�&��ر ا�J �ب��. م@$S ؟ ��i. بiداة أ�Uى �5^ ش��$ � P. هhا ا�%P ،hUi~ذا 

ح:�ت ا�@$S، �� ُ��ى هgh ا�ِ%J�اة م@$/4 ب�(� ش��$ � ؟ ��i. ب!��� م@0> ذ�L أن ا�%hUi س/��، 

 </� 4%��M ا��51رة Sا�@)/. ؛ آ S%@ا� �ا هhم? ا�!���، أس�سً� ه S$@إذًا ا� ،S%@� ه���� N@5� ���Q

��0ي : ا���J ؛ ش.ء C ��اg ا{ن��ن و�J? ��ى �ث�رg ؛ C ��ى ا�$(�� ا���اث��، �)�ل �L ا�%���

�br : �ارة، و w�M، و إس �ل، �)�ل �L ا�$(��ار���ع ح Bل ا�M ا�م@�ء ؛ .P .م ا��<ن�ا���ث L@م

SQو:  

  ^) Q)16 َو�8َ�ََم�ٍت 
 ) S10رة ا��س(  

  

�<م�ت،  SQو br�م? رح%&N ب�0 ��ك رب�0 

أ�$�ن� �<م�ت، �<م�ت �/0(���ت، �<م�ت 

 SJ� م�ت>���م�اض، �<م�ت �/��اث��، 

  .. ش.ء

  ^) 16(�8ََم�ٍت َوِ���E=ْ%ِ� ُهْ� َیْ�َ�ُ-وَن Q َوَ�
 ) S10رة ا��س(  
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س%@P �0. ا�U(�ر أنN س&�i. م�4ٌQ ح�رة ب@� ��م�? م\ً<، هc�@َ�ُ S هhا ��(ً� ؟ ه�0ك ��d ��(ً� بS ه� 

 ،4Q�%ا� ghم�? �:/�0 ه�10? ب@� �P ،4�واM^، ه� ��� ��0ن�، وواP ^M. ب<د أوروب�، وا����ح � � س�

� 4��d هhا ��(ً� ب��%@0> ا�hي اس&iث� اB بN، هhا ��ٌ� س%� اB ��ن��ن أن �N�!J إم� ب%@�4P س�

�? G��R ا�M%�ر ا�:�0��4 �@�ف م� س�J�ن ب@� ��م�?، هhا ��d م?  4�J/سC تC�:ا����ح، أو ب��

�/� ا���� ا�hي اس&iث� اB بN، هhا Nب Bي س%� اhا���� ا� �/�  .م? 

م�4�i ر��ض��ت، �hUi ب@� ا�ُ%@$��ت �:S إ�> ا�%� �ل، ا�%� �ل ��d ��(ً�، ��ٌ� س%� اB أح��نً� 

 o!J�َم^ ا��?، و Sوه�0ك م? �&@�م ،Kا�%@$��ت، ا�%�/%�ت ؛ أح��نً� ُ��َ�ق ب� G��R ?� NP�@� أن

Nب Bا ��ٌ� س%� اhت م\ً< ؟ ه�Mا{ن�. أ�? ا�%��و N/�%@� .0ا��.  

Cی�Z �� #6$وج# ت$�ف ا� =g� 
   :!`�م ا�����' وا����j' و�-م ا��hY�E إ�< ا

ن1? ��� أن ن@�ف أن ه�0ك ���� ا�! �د، ا��اM^ ا�%�1�س ا�%�دي، و أن �@��� ا�! �د أدوات 

��0ن� �!�ات ا�دوات ا{دراآ�4 ا�P 4��1. ا����، أم�  �Q�و� ،d%U اس��0ن� ح� �Q�� ،N&P�@%�

���� ا���� اC ،N�>Q bSQ B ��رآN ا�ب:�ر وه� ا�hي ��ب ��0 ه� م? ���� ا���� .P وأه� ش.ء ،

�br وSQ، م� دام ا�J�ن �����ًا �س%��N ا�0�1>، م� دام  Bن أح� �ث�ر ا�Jرك ا�ب:�ر ؛ م� دام ا���

�? G��R ن��م  S(@وا� ،S(� �Q�و� ،SQو br� Bن م? �ث�ر ا�J��P ،<0�1ا� N�ا�J�ن م� �ًا �س%�

�br وSQوا�����4 و��م ا�&0 ا��((�4 Bف إ�> اb�@&� ،�M�.  

ه�0ك 40Q ون�ر هC gh ��ى ب�Cس&�Cل، إنb ه�0ك م<�4J و0Qً� هC gh ُ��ى ب�Cس&�Cل، : �J? أن �)�ل

إنb ه�0ك ص�اRً�، وح�ضً�، و��حً� م�1��ً�، وإن أصS ا�(!� �دم وح�bاء، هhا آ/Nc م? ���� ا���� ا�hي 

�)/�0 ب �، هhا م? ���� ا���� ا�hي ��N� d �ث�ر، أدا�N ا��ح��ة ا{U(�ر، ا{U(�ر N� d�� C �ث� �0@�0�P ر

L�h� gا�� Lنiآ Gٌح � P ش.ء ?� Bا �)Uذا أ~P ،�ً1�1ن ص�J� <&ح �ًMن ص�د�J� م? أن bب�:   

 #ِ�Xِ�ِْب ا�(َkْJَ�ِ ]َl�َر #َ$َ�َ mَ�َْأَ�ْ� َتَ� َآ Q)1 (^  
 ) Sرة ا����س(  

 Nم? بX� 0(�. أن�P ش.ء ?�م? م�J0 رأى ذ�L ؟ م^ أن اR�j�ُ B(�0، م@0> هgh ا[�4 أن اB إذا أU(�ك 

gا�� Lbنiآ..  

 �ِ�ْ�  ^) Q)3 ا�=Wِیَ� ُیnِْم�Eَُن ِ��ْ�َ
  )س�رة ا�()�ة ( 
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N(/U ?أحٌ� م N%/@� C Nب Bث� اi&ه�0ك ��ٌ� اس Bوس%�.. �م�0 ب� ،Nب Bث� اi&ء  و��ٌ� اس��)ا�ن �@)�

أن �@�P�SJP ،g أح�د�� ��U ا�rم�ن، وم�.ء س��ن� ���>، هgh آ/ � م? ا���� ا�hي س%� اNp�)0� B أن 

N%/َ@�َ .  

ِْ̀�ُ� 8َ�َ< 1ِ�ِ�ْ�َ َأَ�ً-ا  � �8َ�َ ُیِ�ْ�  ^) )27ِإ�=� َمِ� اْرَتcَ< ِمْ� َرُس�ٍل Q)26 ( َ��ِ�ُ� اْ�َ
  ) س�رة ا��? ( 

U(�ن� اB بN ؛ ا{�%�ن ب��%<�4J، ا{�%�ن ب���?، ا{�%�ن ب���40، ا{�%�ن ب���0ر، وأم� ا���� ا�hي أ

 ،�0�ا{�%�ن ب��:�اط، ا{�%�ن ب��1�ض، ا{�%�ن ب��/�ح ا�%�1�ظ، هgh آ/c � م? ا���� ا�hي ��ب 

Nن� ب�)Uأ Bا ?J� ،ث�ر� N� dو��.  

   :�8< ا"!��ن أن ی$�ف ه�ی' أی' �cY' ُت$�ض �1�8 

U�ان�0 ا��Jام، ا[ن ا�!.ء ا���Q G�Mًا ��� أن �@�ف ه�4�ّ أ�4ٍ�5M 4 ُ�@�ض �/�L، ه4�5M gh ِح�4�p أ

�%/�4 ؟ أM�ل �N: أس&�ذ: م�Q@ � ا�@/%�ء، ��i. ش�P �j)�ل Sُ%َ�م�ذا �Mل �L ا�$(�� ؟ ه4�5M gh : أ

�/� ؛ ه� ا���1َ، ه� �/%�4 �1&�ج إ�> R(�ٍ� ح�ذٍق ورٍع م�/�، إU(�ر ا�$(�� ا��1ذق ا��رع ا�%

S:ا��� �Jإ� �Q�� ،ان ض��rم� �Q�� ،ان ح�ارةrم� �Q�� ،d���(%4�5 ُ�)�س بM ،4؛ ا�)4�5 ح��

  :�/)/�، ���Q ِم�ن�ن، ���Q أدوات، ���Q �1/�<ت، ا�م�ر ا�4p��1 � � م)���d ح���M ،4ل �@��>

  ^) Q)7 َ��ْسJَُ��ا َأْهَ# ا�pWْآِ� ِإْن ُآEُْ�ْ� َ�� َتْ$8َُ	�َن 
  )س�رة ا�ن(��ء(

� 0���ٌ� اس&��C.، أم� ا�م�ر ا���4�) : ا�م�ر ا���4�) إن آ�ن � � �ث�ر iPدا� � ا��ح��ة ا�@S(، و ن(�ل 

ح�.، �)�ٌ? �)/.، وU(� ا�&. ��d � � �ث�ر، وس%� اB أن ن@�P � أدا� � ا�U(�ر، P:�ر ��0ن� �)�ٌ? 

ص�دق �0 �، وه�0ك ��� اس&iث� اB بP 4ٍ�5M 4�iP ،N. ا���?، ��� أن �@�ف ه��b& �، م? ا�0�ع 

  .ا�%�1�س أم ا�%@)�ل أم ا{U(�ري
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   :�8< ا"!��ن أن ی��$- �� ا��c6ی� ا"خ��ری' أ�E9ء ��ارr م� اqخ�

أآ(� م$� �:�� ب@� ا�%�/%�? P. أث�0ء 

��� ا�%�/%�? ��0م� ��i�ن ا�1�ار م^ 

 Kْ)َِأْث .U4، أ�/(�ب)4�5 إU(�ر�4 ��@/�ن � 

 ،Sم@. د�� �Q�� C B؟ وا ?Q �Q�� Nأن .�

N� ل�(� �0 ؟ Q �Q�� Nأن .� K)ل : َأث�R

 4�5M ghه ،Sا[ن م@�0 د�� �Q�� C Lب��

 4�5M C4�5 ح��4 وM K��� ،4ر��)Uإ

�)/�4، أنK ب@� أن �Xم? ب�B، و�Xم? 

Jأن ه�0ك ب Bك ا�)Uأ Gح Nوأن آ<م ،Nم>

دار ��Uة، وه�0ك ن�ر، وه�0ك 40Q ؛ إ��ك أن �w$j، ا�)���5 ا�4��1 أدا� � ا�1�اس، ا�)���5 ا���(�4 

 ،���J(�، ا�)��ن ا�U </�ا�&. � � �ث�ر أدا� � ا�@)S، ا�)���5 ا���(�4 ا�&. ��d � � �ث�ر أدا� � ا{U(�ر ؛ أ

L� ل�M : 4��!)د، ب�أت ا��M N/ُ4 أس�س � أن ا{ن��ن أص�%/�بlدم وح�اء، �L�h ��آS ب)�مL آS ن���4 

��0ن� آ<م ا4�5M ،B ب�ء ا�j/�)4 هN� d�� ��� gh �ث�ر، N(��R ا��ح��  �)U </�ارآ/ � ب)�مL، �ن أ

  .ا{U(�ر، أU(�ن� أص�ق ا�)��/�? أنb ا�(!� ب�ؤوا بlدم وح�اء، ان& > ا�م�

  : سeم دY' ا�)�اس k)' اvس�-vل وk-ق ا�/�� مt�E ا��)s �� ا"

إذًا أن� ��0 وQ�د ���5M إU(�ر�4 أ�&0. ب:41 ا�j(� P)�، و��0 ا�)���5 ا�@)/�4 أ�&0. ب:41 

؛ �اس، وص41 اCس&�Cل، وص�ق ا�j(�اCس&�Cل، و��0 ا�)���5 ا�4��1 أ�&0. ب�4M ا�1�اس ؛ د4M ا�1

�%> أ��ان، هhا أدا�4P�@% : N ا�4��1هhا م0 � ا�(P �1. ا{س<م، أداة ا� g�0� �Q�� ن>P ،اس�4 ا�1Mد

 4P�@%��P ،وقhا� ��>U .P o@ض g�0�P ،S/U � �P<ن �g�0 ض@P o. ا�!� C ��&$@� م\ً<، P<ن 

 .P gن� إ���%/�ا�4��1 أدا� � د4M ا�1�اس، وا�%@�4P ا�@)/�4 أس�س � ص41 اCس&�Cل، آS إن��ن �Pن، 

اط إن��ن س)�اط �Pن، h Pا اس&�Cل �)/.، ا�)���5 ا���(�4 ا�&. ��d � � �ث�ر أدا� � ا��ح��ة ا�\�ن�ي، س)�

إ�> .. ص41 ا�U(�ر، أ�/> U(� آ<م اB، ب@�g ا����1 ا�%&�ا��، ب@�g ا����1 ا�:��1 ، ب@�g ا��1?

.�J� �0ل.. ح� ه�Jإش N� o�@5ا�.  
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���   :�Y	' ا"ی	�ن ���

  :ا[ن

nْیَ� ُیWِ=ا� Q �ِ�ْ�  ^) 3(ِم�Eَُن ِ��ْ�َ

�b�Q، م� �M%4 ا{�%�ن ب����� ؟ �مK0 أن � hا ا�J�ن ��U)ً�، �مK0 أن � hا ا�J�ن م���bًا، �مK0 أن � hا 

 ،�ً!$�����، م� �M%4 هhا ا{�%�ن إن �� �&:S بN ؟ أن� أآ�د أم�ت  G��jا ا�hأن ه K0م� ،�ًbن م�ب��Jا�

س���ً�، م� �M%4 هhا ا{�%�ن إن �� أ��1ك إ��Np ؟ ا{�%�ن ا���0ي �M C%4  و�/%K أن ه�0ك م�ًء �hبً� ب�ردًا

،�ًM>Rإ N�  " ># �1 آ�ن ا�%�# أو�	ن �� ُی$x� 1� #	�ُ ا�$�8 م�."  

���   :إ�Yم' ا�}eة �$- ا"ی	�ن ���

  :�L�h ب@� ا{�%�ن ب�����

� َوُی�6ُِ	�َن ا�}=�8ََةِ�ْ�  ^) Q )3 ا�=Wِیَ� ُیnِْم�Eَُن ِ��ْ�َ

  ))v َخْ�َ� ِ�� ِدیٍ� v ُرُآ�َع ��1 (( 
�ْ\َ%�َن ْبِ? َأِب. اْ�َ@�ص[ ُ ?ْ�  ]م��0 أح%� َ

  ))ا�}eة �	�د ا�-ی� م� أ�Yم�� �6- أ�Yم ا�-ی� وم� ت�آ�� �6- ه-م ا�-ی� (( 
 ] �%� ?�  ] أNQ�U ا�(� ). P. ش@� ا{�%�ن 

  

ا�:<ة b��ُة ا�$���ت، وم@�اج ا�%Xم? إ�> 

�رض وا��%�وات، ا�:<ة ه. ا���ض رب ا

ا�hي C ��)� ب�1ل، ا�! �دة �Xدbى م�ة 

واح�ة، وا��1 ��)� �? ا��)�� وا�%���، 

وا�:��م ��)� �? ا�%���P و�? ا�%���، 

وا�rآ�ة ��)� �? ا��)��، ا���ض ا��ح�� 

�%ً�، أو �M دىX� ،ب�1ل �(�ْ� C يhر ا��J&%ا�

��ًا، أو م5$�@ً�، أو ب�{�%�ء،�M  دىX�

 �(�� C يhش ا�@�?، ا���ض ا��ا�:<ة ب�م

  .. ب�? ا�%�ء وا���J ��ك ا�:<ة P%? ��آ � P)� آ��: �نL إذا أ���K ا�:<ة أ���K ا���?.. ب�1ل

� َوُی�6ُِ	�َن ا�}=�8ََة ِ�ْ�  ^) Q)3 ا�=Wِیَ� ُیnِْم�Eَُن ِ��ْ�َ
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،�ً%���وه� ��1 أن �@$�L، م� ا�hي �L@0% م? أن  أنK بiمpd ا�4Q�1 �/%�ل، و�/%K أن ه�0ك إن��نً� 

 ،N4 إ��Q�1ا� pdأم .P Kوأن ،L�$@� و��1 أن L�$@� Nأن K0(؟ إن أ� N0��:S إ��N ؟ م� ا�hي �r�1ك 

Nه� إ��h� أن N&P��  . P< بّ� ب@� أن 

َ�َ	ْ� َآ�َن َیْ�ُج�ا �6َ�َِء َر�َ$ْ�َ8ْ�َ 1ِp	َ�َ #ْ	Yُ Q  �(ً�ِ�kَ �8ًْ# ِإ!=َ	� َأَ!� َ�َ�ٌ� ِمْ|Fُ8ُْ� ُی�َ�< ِإَ��= َأ!=َ	� ِإFُ�ُ�َْ� ِإ1ٌ�َ َواِ�ٌ-

)110 (^  
 ) o Jرة ا��س (  

  : ث%? هgh ا�:<ة

  ^) Q)3 َوِم	=� َرَز�EَYُْهْ� ُی�6ُXِEَْن 

N/ا ا���? آhه.  

  : ا�-ی� آ18ّ ی�6م �8< ا"ی	�ن ��
 و إ�Yم' ا�}eة و ا"!�Xق 

  :ا���? آ/P N. هgh ا�J/%�ت ا�\<ث

� َوُی�6ُِ	�َن ا�}=�8ََة َوِم	=� َرَز�EَYُْهْ� ُی�6ُXِEَْن ِ�ْ�  ^) Q)3 ُیnِْم�Eَُن ِ��ْ�َ

�/%ً� أن�G هhا ا�@/�  Bك ا�$�أوس^ ��4 ب�{ن��ق، أ�$�ك ا�Q Bهً� أن�G هhا ا���g وان:� ا�o�@5، أ

ا�%�ل وارح� ا��)��، أ�$�ك حJ%4ً أص/� ب�? شj:�?، أ�$�ك  و�/�p ا���هS، أ�$�ك م�Cً أن�G هhا

o�@5م@�ون4 ا� .P ه�b4 ُش���M 5<ٍت� ..  

  ^) Q)3 َوِم	=� َرَز�EَYُْهْ� ُی�6ُXِEَْن 

إن�J �? ��@�ا ا��0س " أن� ُأْ�ِ)? ا�&(/��، iPن� �Qهr �ي �Uم4 �/%���، هhا أدbى ا�hي �/�N، : �)�ل �L أخ

، أن� R(��، و�%J? أن أ���� ا��)�اء، ب�رك اB بL، أن� مS/1، و�%J? أن "ب�JM>Ui  بiم�ا��P �J@�ه�

  . أ�Qي �S���1 �/�)�اء

  ^) Q)3 َوِم	=� َرَز�EَYُْهْ� ُی�6ُXِEَْن 

�N0 م? دون م)�بh)� ،Sل ا�%�1م.  ^Pن� أداiP 4J�أن� م�1م.، إذا آ�ن ه�0ك أخ ض@�4�5M N� ��(P o ش�

(hل اU&:�صN، وا�% �0س �(hل اU&:�صN، وا�(��^ �(hل اU&:�صN، وا��0. اU&:�صN، وا�$(�� �

Nص�:&Uل اh)� ���@وا� ،Nص�:&Uل اh)� .  

  ^) Q)3 َوِم	=� َرَز�EَYُْهْ� ُی�6ُXِEَْن 

ا�U ،o�@5(�� ب��&�4�P م\ً<، ا�&�4�P ب�ون ص�ت �K1 ا�رض، ا�%��� ب4�P�&� 4Q�1 ه�د�4 أن�G هhا 

  .. م�&�ٌح �/> م:�ا��Nا�@/�، ب�ب ا{ن��ق 

  ^ ) Q)3 َوِم	=� َرَز�EَYُْهْ� ُی�6ُXِEَْن 
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   :ا�$	# ا�}��� وس�8' ا"!��ن �eت}�ل ��
 �g وج#

  

 K0ه/4، �مh4 م�� ghام، ه�Jان�0 ا��Uأ

 S:&� بّ� أن>P ب����� K0م� Lب�����، �ن

�rّ وSQ، وا��س�/4 ه. ا�@%S ا�:���،  Bب�

4(�Mا[�4 د..  

�ْ	َ�َ Q  �8ً	َ�َ #ْ	َ$ْ�َ8ْ�َ 1ِp�َآ�َن َیْ�ُج�ا �6َ�َِء َر

 �(ً�ِ�kَ)110 (^  
 ) o Jرة ا��س(  

 ،gن��b(�َ �00Jًا، و��Q ا ا���?، ا���? ب���hه

�)S، وث%4 آ�ن م@�r، إذا  Lرأس .P ،N)/U ل>U ?م B(�ت ؛ �م? ب�(�نQ ?1@/�0 ا���? ُ�َ)�ًا، و

��KP أن � hا ا� >ً�/M S(@ا� K/%�  .J�ن ��U)ً�أ

  

'$D6Eوج# ��� م gّ� 
   :م� ��ازم ا"ی	�ن ��
 وآ��1 و رس18 أن !nم� أن رس�vت ا

 .P ا��0س cSآ gا�@��� ��ا .P ن�Jأي م .P ه/4، م� ��1ثh4 م�%/�أU�ان�0 ا��Jام، ا[ن ه�0ك إن��زات 

�? G��R ا�M%�ر ا�:�0��4 هS ه� ش.ء س S ؟ وا�%/�bن4 وا[ن ذات ا�)�رات ا�d%j، ن)S ا�:�رة 

ا�ب@�د ا�\<ث4 ؛ ن)S ا��س��4 ب� �ز، ب%��د أن �5^ ا��س��P 4. هhا ا�� �ز �� � P. أM:> ب<د 

هS هhا S�/M ؟ هhا ا� ��o ا�j/�ي S�/M ؟ ا{ن&�ان�S�/M K ؟ �� أ�َ%S ا{ن��ن �)/P N. .. ب����آd.. ا��ن��

Jا�:<ة، ا� K%Mب�����، أ Kَ0؛ �م Bات �@�ف اr�0%ا� ghم? ه rن ب� � واح� م? ا�%/��ر م%� ُأن��

�$jا ا��ا�) ?�hن ؟ ا��؛ م? ه� ا�%&)L�/� G�ُِأْن Gْا�:<ة ا{ن��ق ؛ أن� ghث%? ه..  

Eُْهْ� ُی�EَYْ=� َرَز	َن ا�}=�8ََة َوِم�	َوُی�6ُِ �ِ�ْ�  ^) �6ُXِ)3َن Q ا�=Wِیَ� ُیnِْم�Eَُن ِ��ْ�َ

����N مh0 أن b/U) �، وح&> �b�Mم ا����P ،4< م@0> أن �Xم? أن  � c/آ G/jن، وا��Jا� G��U SQو rّ� Bا

  : �Mل C.. اB أرسS ن(�bً� ��0 وح�ن�

  ^) �EُYِ�)4َن Q َوا�=Wِیَ� ُیnِْم�Eَُن ِ�َ	� ُأْ!gَِل ِإَ�ْ�َ[ َوَم� ُأْ!gَِل ِمْ� 8ِ�ْYََ[ َوِ��Mَ�ِْخَ�ِة ُهْ� ُی

  .. نXم? ب��ن(��ء Q%�@ً�، نXم? ب��Jُ&� ا��%�و�4 آ/p �، نXم? أن اC B ��ع �(�دg م? دون رسS وأن(��bء
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  ^) Q)7 َوYَ p#Fُ�ِْ�ٍم َه�ٍد 
 )��  )س�رة ا��

  ^) Q)78 ِمEُْ�ْ� َمْ� �Eَ{ْ{َYَ 8َ�َْ�َ[ َوِمEُْ�ْ� َمْ� َ�ْ� َ!6ُْ}ْ� 8َ�َْ�َ[ 
 )�P�� رة�س (  

 ��� SQو rّ� Bت اCم? أن رس�X� أن b.)0ب، وا{�%�ن ب���&Jوا{�%�ن ب�� ،Bازم ا{�%�ن ب��� ?%P

�rّ و�M SQل Bء، وه�0ك ه�ا�4، �ن ا�b�)ت، وه�0ك أنCم�ن ه�0ك رس�rم�ار ا� </�  : م4@$(0، 

  ^) Q)12 ِإن= �Eَ�ْ8َ�َ 8ْ�َُ�َ-ى 
 )S�/رة ا��س (  

Eْ�ِ �َیp-ْس�8َُم ِإن= ا�xِ�ْا�8=1ِ ا -َ :  

  ^) Q)19 ِإن= ا�-pیَ� Eْ�َِ- ا�8=1ِ اxِ�ْْس�8َُم 
  )س�رة �ل �%�ان ( 

�ـ� �&(P K@b. ��ـ�ت ا�)��ن نـ(�bً� ن(�� �ًb��Qت أن اB وصo آS ن(. بiنN م�ـ/�، �P{س<م ب��%@0> 

�: ا�jـ5�ع B، وب��%@0> ا�Gp�5َ: ا��اسـ^ K�rرســ��4 ن �U� اس^ ��س<م�0> ا�@%��P ،Bل ا�رس </

��ن ح�0%� أدرآN ا���ق �Mل�P <&ح ،B ن:��ٍعCا �إذًا ه :  

  ^) Q)90 َوَأَ!� ِمَ� اْ�ُ	ْ�8ِِ	�َ� 
 )dن�رة ��س(  

  : أي أن� h � K@5Uا ا��ح. ا�hي �Qء بN م�س>، و�J? ب@� P�ات ا�وان، �Mل

 \َEَْوُآ #ُ�ْYَ \َ�ْ{َ�َ -ْYََن َوMَ�ْ:َ Q �َی-ِ�ِXْ	ُ�ْ91(ِمَ� ا (^  
 )dن�رة ��س (  

   :ا�	�eFت ا��� ی$�!��� ا�	�8	�ن ا���م !��%' ض$m إی	�!�� �����م اqخ� 

  ^) Q)4 َوا�=Wِیَ� ُیnِْم�Eَُن ِ�َ	� ُأْ!gَِل ِإَ�ْ�َ[ َوَم� ُأْ!gَِل ِمْ� 8ِ�ْYََ[ َوِ��Mَ�ِْخَ�ِة ُهْ� ُی��EُYَِن 
  )س�رة ا�()�ة( 

ن@�ن� � �o@5 واB أ� � ا�U�ة ا��Jام، P. ن��. �? هgh ا�J/%4 م@�ٍن آ\��ة �Qًا، آS م!J<��0 ا�&. 

 Lbأن �� ،�U]م ا�ً�إ�%�ن�0 ب���(�Mف �1َ�ُس� ح��بً� د�س Lأن K0م� :  

  ^) 93(َیْ$َ	�8َُن َ�	=� َآ�ُ!�ا ) Q)92 َ�َ�َر�ْEَ�َ ]َp�E�َJَ=ُ�ْ� َأْجَ	ِ$�َ� 
  )��س�رة ا�1(

 rُ�َْ# ِمْ|�6ََل َذر=ٍة َخْ�ً�ا َی	َیْ$َ �ْ	َ�َ Q)7 ( rُ�َْ# ِمْ|�6ََل َذر=ٍة َش��ا َی	َوَمْ� َیْ$َ)8 (^  
 )4�r�rرة ا��س(  



���� ا�! �د و ���� ا����5-�����3 ا���ت ):95 - 04(ا��رس  14 ،  

 

J%� C? أن �hUi م� ��L� d، وJ%� C? أن 

 S�$&�� أن L� ?J%� Cأح�، و Gح </��@&�ي 

�/> إن��ن، وC أن َ�ْ(َ&br م�ل إن��ن، وC أن 

&�ل �/> إن��ن ؛ آS م� ��ى ��L0 م? �1

م@�ٍص ��@/ � ا��0س h Pا �o@5 إ�%�ن � ب����م 

: ا[�U ؛ وأح� ث�ن. أآ(� رآ? P. ا���? ه�

�U]م ا�ا��.  

  

   :ا"ی	�ن ��
 و ا���م اqخ� ی�$-ان ا"!��ن �� م$}�' ا
 ت$��<

�@&�ي �/> ُح����b �، م�ذا �&�ه�  ا[ن �L &0 م�&%@�ت M��L &0� ،4 ُح�م�ت ا�!@�ب، ��&���U Sا� �،

هCXء ا�M���ء ؟ أن � أذآ��ء، وأن ��0ه� ا�@/�، وا��<ح ا�َ�&�bك، وا{�<م وا�%:�رف، ه� ب%)��س 

  ..ا���م ا[�U أ�(��ء، وس�ف ��1س(�ن ح��بً� ����ًا

̀=�ِ�ُ	�َن ِإ!=َ	� ُی   ^) 42(nَخpُ�ُهْ� ِ�َ�ْ�ٍم َتْ�َ/ُ� 1ِ��ِ اJَ�ْْ�َ}�ُر Q َوَ�� َتْ)َ�َ��= ا�8=1َ �8ً�ِ��َ َ�	=� َیْ$َ	ُ# ا�
  )س�رة إب�اه��( 

SQو br� Bأح:�ه� ا Cآ(��ة إ Cم �? ُ�َ�َ�دُر ص���ة و�ا ا��hه .Pو ،�U]م ا�م? ب���X� د أن��%� ..  

��َ�ًة َوَ�� َآِ��َ�ًة ِإ�=� َأْ�َ}�َه� َوِkَ ِدُر��8ُِْ̀� َر�lَ[ َأَ�ً-ا Q َم�ِل َهWَا اFِ�َْ��ِب َ�� ُیَ َوَجُ-وا َم� َ�ِ	�8ُا َ��ِضً�ا َوَ�� َی

)49 (^  
 )o Jرة ا��س(  

�? ا�J/%4، و�? ا���0ة، م? س�ب^  G/jا� Sل آi�ْ�َس Bوأن ا ،�U]م ا�م? ب���X� د أن��%�

Bا�%�&�1<ت أن �@:. ا..  

  : ا�$�Y# و ا�	��Xق م� :م� ��
 و�	# ���8م اqخ�

ُأوَ�ِ�َ[ 8َ�َ< ُهً-ى ِمْ� ) Q)4 َوا�=Wِیَ� ُیnِْم�Eَُن ِ�َ	� ُأْ!gَِل ِإَ�ْ�َ[ َوَم� ُأْ!gَِل ِمْ� 8ِ�ْYََ[ َوِ��Mَ�ِْخَ�ِة ُهْ� ُی��EُYَِن 

 �ْ�ِp�5(َر (^  

 ،� @َPَا ا� �ى َرhه  

^>8�Q  

�/��p?، ر�M ^Pره�، ورP^ م�Jن& �، ورP^ ا </�  .. س% ����� اCس&@<ء، رP@ � إ�> أ
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  ^) Q)4 َوَرَ�ْ$�Eَ َ�َ[ ِذْآَ�َك 
  )س�رة ا�!�ح( 

  ^) 5(Q ُأوَ�ِ�َ[ 8َ�َ< ُهً-ى ِمْ� َر�pِ�ْ� َوُأوَ�ِ�َ[ ُهُ� اْ�ُ	8ِXُْ)�َن 

  .ه� ا�ذآ��ء، ه� ا�%&��Mp�ن، ه� ا�@)<ء، ه� ا�1Q�0�ن، ه� ا����rون

   :خ�ة أخ�Dر ا�-!�� واqات��ع مt�E ا
 �g وج# أس�س ا��Y�ِی' م� 

أU�ان�0 ا��Jام، هhا ا�%)$^ م? س�رة ا�()�ة 

 L�P K�ُ�َ%\Sp ا�%Xم�0?، �نL آ��? أود

ا�! �ات س(� ح�آ&L، وا�! �ات �1&�ج 

 �$U �0ك P ،Bإ�> م0 �، إ�> ه�ى م? ا

ٍ̂ م? ش �ا�L م? دون  Pب�ا ^P�0� آ(�� أن

  م0 �، هhا ا�j$� آ�b&�ُ o)> ؟

�1ِ��ِ ُهً-ى ُ8ْ�ِ	�Q  �َ�6ِ= َذِ�َ[ اFِ�َْ��ُب َ�� َرْیَ

)2(^  

م? أراد ا�ِ�4��M م? أU$�ر ا��ن�� وا[�Uة، 

  .. م? أراد ا��4��M م? م:��� ا��ن��، وم? ن�ِر N�/@P ،�0 Q ب��(�ع هhا ا�0% �

  ^) Q)2 َذِ�َ[ اFِ�َْ��ُب 

B�0 ا�  .. م? 

  ^ ) Q �َ�6ِ)2 َ�� َرْیَ� 1ِ��ِ ُهً-ى 8ْ�ُِ	�=

  : خ}��j ا�	���6 

� :��:U <ن أو��(b&%ء ا�CXه : N� d�� يhل، وب����� ا��ا�@) G��R ?��Xم0�ن ب����� ا�hي �N �ث�ر 

�? G��R ا{U(�ر، وب��ٍ� اس&iث� اB بN%/@� C N أحٌ� إC ه�؛ ا{�%�ن ب����� Cّش.ٍء .. �ث�ر إ ���وأ

وإd�� C ���%�ن م@0>، �� .. أن �مK0 بC N ب�b م? أن �&:S بP N. هhا ا���� اN�>Q bSQ B ؛ ب@�

 .P �ً���Q .(ب ،d%!ا�&@�ض �ش@4 ا� �ح�� ه�ا� NQ>��Pض�0 أنb شj:ً� م:�بً� ب%�ض Q/�ي، و

���ن�M ،4ل � �P4، و����أن� مXم? ب��!%d، ا�!%d س�R@4ٌ، ا�!%4P�� : d م�/M 4%%��4، و�P � رR�ب4 
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P%� م@0> هhا ا�J<م ؟ ا�Uج م? ه�0، م� دام � C��Q ح�آP 4~ن هhا ا�J<م آ/4ٌ�P .. Nم4ٌ��5، ا�!%d ش�

�(<ت(rUا آ<م )h P ا ا�%�ضhه <�!�� d%!ج إ�> أش@4 ا��j� �� رغ (، م��P.(  

� َوُی�6ُِ	�َن ا�}=�8ََة ِ�ْ�  ^)Q)3 ُیnِْم�Eَُن ِ��ْ�َ

، ودآ&�راP g. ا[داب، و�N م��b�Xت، ذآ. ا�&)�K م�ة P. س �ة م^ شS%1� �j دآ&�راP g. ا�@/�م

�J? أن� C أص/.، س(�1ن : وG�/R ا�/��ن، وم&�1ث �(G، واB أن� أ��(K ب�M ،Nل �. �U� .P ا�� �ة

  !/�، وآS هhا ا�� �، وC ُ�:/. ؟اB س)� م? ��0.، آS هhا ا�@

  .. آ�o ؟ ا�\%? ؟ ا�$��G ؟ ا��(� ؟

  ^) Q  ]َ�ْ8َ�َ)78 َوِمEُْ�ْ� َمْ� َ�ْ� َ!6ُْ}ْ�
 ) �P�� رة�س(  

  ^) Q)3 َوِم	=� َرَز�EَYُْهْ� ُی�6ُXِEَْن 

N/ا���? آ �ا هhه ،./:&P ،G�0&P ،?مX�.  

 1`X(1 و ی!Jن و ی$�8 ش��ا"! �   :ا"ی	�ن ��
 ی��

 ،<����rّ وSQ س��ن�  Bا Sس/�/4، أرس .P 4(/ح Sاغ ب�P .P 4ً(/ح d�� Nمٌ? بXم Kي أنhا���? ا�

  .ن� م�س>، وس��ن� إب�اه��، وس��ن� ن�حوس��

  ^) Q)78 ِمEُْ�ْ� َمْ� �Eَ{ْ{َYَ 8َ�َْ�َ[ َوِمEُْ�ْ� َمْ� َ�ْ� َ!6ُْ}ْ� 8َ�َْ�َ[ 
 )�P�� رة�س(  

 ]َ8ِ�ْYَ �َْل ِمgِ!َْل ِإَ�ْ�َ[ َوَم� ُأgِ!ُْأ �	َن ِ�َ�Eُِمnْیَ� ُیWِ=َوا� Q)4 (^  

gد�)� G/jا� Sآ..  

  : ا�(�ا�4

�  Q ُیnِْم�Eَُنِ�ْ�َ�ْ��ِ)3 (^  

  : وا�0 ��4

  ^) 5(ُأوَ�ِ�َ[ 8َ�َ< ) Q)4 َوِ��Mَ�ِْخَ�ِة ُهْ� ُی��EُYَِن 

L��1� ،كcr@� ،Lنiش ^P�� ،رك�M ./@�ُ ،L@P�� Lإ�%�ن ..  

 �ْ�ِp�ُأوَ�ِ�َ[ 8َ�َ< ُهً-ى ِمْ� َر Q)5 (^  

GMد.. د��M ا� �ى.  
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  : �����6 ا�-ی�E' ی%$8[ ��ًا وا��l8X\ م��E ی%$8[ م�6-ًا م)�ومً� ا���6- 

 C ghح�ام، ه gh؛ ه ��M 4م��0ك م�0� �Q��

���ز، هgh م@�ون4 �/> ا��J0%، ا�%0 � م�4 

أ�o ب�0، وP. آS ب�0 أم� ون .، وم(�ح 

وم�0وب، وس40 مXآ�ة، و��� مXآ�ة، 

 ..وم�&�1، ا�ُ �ى آ/�M N�د �L/@�� N0J ح�ًا

GMُح�، .. د � P 4%ا�ن� SJ50(� ب� ?ٌRا�ُم

P d��Q. ب�&N م���ح، ���� أن ����P، أو 

 � P ،وج�U ش��ةi� hUi� أن �)��، أو أن

�hه� أ�0%� ش�ء، �ن��M N ن��N ب��)�ان�? 

�4��J، ا�&)��  4M>� � �P ه�0ك أش��ء ،N&b4 آ(��ة َ�َ�َ)َ� ُح�����jأح�ه� م �Jار� �ر ح�ًا ؛ أم� ��:P ��(ب��

  .ا���L/@�� 4�0 ح�ًا، وا�&�/Kc مL/@�� � 0 م)��ًا م�1ومً�

  ^) Q)32 َأوِ�َ��ُء ُأوَ�ِ�َ[ ِ�� َض�8ٍَل ُمِ��ٍ� 
  )س�رة ا�ح)�ف( 

  . أي أن �N��U إم� آlب4، وم�ض ن��.، أو P. ا���?

 �ْ�ِp�ُأوَ�ِ�َ[ 8َ�َ< ُهً-ى ِمْ� َر Q)5 (^  

L/ّ5و� L$(�� K/�&ا� ،L@P�� ا� �ى.  

   :ا"ی	�ن ��
 واvت}�ل �1 أس�س ا���Yی' م� �Wاب ا�-!�� و�Wاب اqخ�ة 

 ،Bآ&�ب ا .P gو�Q�P � 0%ا� ?�أو��L ا��h? أرادوا ا��4��M م? �hاب ا��ن�� و�hاب ا[�Uة ب1\�ا 

U]ا ب��ت، و�م0Cا ب�/�/4 ا��س��و�م0 ،� Mا{ن��ق م%� رز G��R ?� Nا ب�وا�:/ ،�ً)�� Bا ب��م0lP ة�

  :هhا ا���م ا��:�M ،Sل �@��> 

  ^) 5(Q ُأوَ�ِ�َ[ 8َ�َ< ُهً-ى ِمْ� َر�pِ�ْ� َوُأوَ�ِ�َ[ ُهُ� اْ�ُ	8ِXُْ)�َن 

�/��0 هgh ا[��ت ؟ واB هhا ه� ا���ز ا�@���، هhا ه� ا�@)S، هhا ه�  G)$0� ?%إذا آ�0 م �J��M �%P

� 0� Bرة م%? رض. ا�&j%ة ا��ن م? ا�:��J� ق، أن�ا�&� � bب � ا� �ى، م%? د��/M .P <(م%? أ� ،

�/�N، هhا ه� ا���ز، هhا ه� ا���0ح، هhا ه� ا�&��ق، هhا ه� ا�َ�<ح .  

  ^) 5(Q ُأوَ�ِ�َ[ 8َ�َ< ُهً-ى ِمْ� َر�pِ�ْ� َوُأوَ�ِ�َ[ ُهُ� اْ�ُ	8ِXُْ)�َن 



���� ا�! �د و ���� ا����5-�����3 ا���ت ):95 - 04(ا��رس  18 ،  

 

آ�ن أ�-!� "  :ب4إن هgh ا���رة م(�رآ4، وآ�ن �)�ل ب@� ا�:�1: �%�ذا Mـ/P �J� K. ا��رس ا�%�ض.

 �EElان َج-= �� أ���	أ ا���6ة و:ل ��Y إذا."  

ا[��ت ا�%4�J ���ت آ�ن�4، � � ش�ح ه�دئ، ���5M د�Q 4(�Mًا م�:b/4، أرQ� اB س(�1نN و�@��> أن ��0@�0 

hا��<ح، وه �ا هhه ،Bك، إ�%�ن ب�����، إن��ق، ا�:�ل ب��وإ�> س/ ^Mا ا��رس، وأن �0)/� إ�> واh ا ب

  .ه� ا���0ح

  وا�)	- 
 رب ا�$��	�� 


