
��� ا��ات 97-�����95 ا���ت ): 73- 34(ا��رس 1 ��َ�، ا  ����� َ  

 

���  97- �����95 ا���ت ): 73- 34(ا��رس - 006س#رة ا()��م  -ا�&���� ا�%$#ل  ��َ�، ا  ����� َ

 ا��ات

  19-08- 2005: ��6��7 ا��آ&#ر م3%� را�2 ا�0��/�1 /&�ر�.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

� ��1 إB ا�3%�   رب ا����%�; وا�<?ة وا��?م ��� س��)� م3%� ا�<�دق ا�#�� ا(م�; ،   �� B �Dا��

 E3وأر)� ا� ، �ً%����%�1 م� ��1��1 ، وا)���1 /%� ��%&�1 وزد)�  �Dا�� ، ��I3ا� �م� ��%&�1 ، إ)K أ)J ا����

 �1Lوارز �ًMحO��P�1  إ���Qوا ، O/�1&Q�1 اLوارز ?ًR�/ SR�Pن ، وأر)� ا�#�P&�U ل#M#ن ا��م%; ��&%

O1دك ا�<��أح��P� 0U K&%�1 /�ح�Wإ�� أ)#ار ، وأد �� أ�1Q�W م; �Z%�ت ا�SDY وا�#هD�3; ، ا��

  .ا�%��6U وا���� ، وم; وح#ل ا�]D#ات إ�� �1Qت ا��M/�ت 

  .أ��D ا(W#ة ا(آ�رم ، م_ ا��رس ا��ا/_ وا�^?[�; م; دروس س#رة ا()��م   

� ���� ����� ���ت آ���ة ّ� ����  :أ�

   ����� O�#L 0; ، وه��م_ ا��6 ا�`�م�6 وا�&�:  

6/ُ� َ�َ=ن/; ُ�ْ:َ�ُ#2َن 9 ِإن/ ا�6/َ� َ��5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى ُیْ-ِ�ُج اْ�َ)�/ ِمَ� اْ�َ	�'ِ+ َوُمْ-ِ�ُج اْ�َ	�'ِ+ ِمَ� اْ�َ)�' َذِ�ُ#ُ� ا�

)95(B  

/��م� أ��D ا(W#ة ا��Iام ، /�� أن /ّ�; ا  O�?Q SQ م� �&��E /��&#ح�� ؛ �#ح�� ا��/#/�6 وا(�#ه�6 ، و  

/�e; رس�Bت ا()��Pء ، أراد أن ����c( J)� إ�� م� /O اس&%�ار ح����1 ، (ن ا  س�3P)O و����� م�131 

� أم�)� /%� )3&�ج ؛ أم�)� /��D#اء ، ] �(�Qى وا��ش�د ، أو�D%6 ا��م�اد ، و)i%6 ا�د ، و)�Y�i6 ا%�(

  ./��%�ء ، /��$��م ، /��]�اب ، /��%jوى ، /SI م� )3&�ج 

  : ا�ن /�� ا�&#ح�� ، و/�� ا��س�Bت )SM&1 إ�� ا�1�� ا�&0 أس�DkP ا  ����1 ، ا�1�%6 ا��PIى   

B 5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى��9 ِإن/ ا�6/َ� َ  

  : أم� آ�6%   

B �َ/69 ا�  

� ، ه#   ������ ا��ات ، ا  �n وO� SQ أس%�ء ح��1 وص��ت ��7U ، ه# رح�� ، ه# L#ي ، ه#  ��َ�َU

PW ص��ت O���U07 أ&M� ، �PI&ر ، ه# م�PQ #ه ، ��� ، ه# �$�o ، ه# �Lدر ، ه# مM&�ر ، ه# ح��
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 O���UjU ،�� ، وOM�W 0U ح��� OM�W 0Uة ، و#L OM�W 0Uرح%6 ، و OM�W 0U6 ، و%Iح OM�W 0�U ، آ^��ة

  .M� O�?Q SQ&07 ص��ت آ^��ة ، ()O ا�03 ا��M#م ، ه# ا�`��E وه# ا��M#م 

�p[1 /�&ً� و�&�آ�q�R _1>� ، Oة و��P��D ، �<1_ م�آ6P و�<�ره� ، �p[1 م]�و�ً� و���%O ، أح��)ً�   

  .�I; ا  سO(�3P و����� ح�L 0#م 

 �  B)62(9 ا�6/ُ� َخ�5ُ�ِ ُآ�' Fَْ�ٍء َوُه6َGَ 2َ; ُآ�' Fَْ�ٍء َوِآ�ٌ
  )س#رة ا�nم� ( 

  :ا
 MG و�� 6G �6G; ا�Lات 

  :�Lل �����   

  B)54(5ُ6ْ َواْ�َ=ْمُ� 9 َ�ُ� اْ�َ-
  ) 54: س#رة ا(��اف ا��6 ( 

�q�Rة م�P�ُ 6���Mع ، �I; ا��ي اش&�ه� ه# ا��ي �jم�ه� ، �jم�ه� أن �o>M ، أo>M� B ؟ أن ��م� ،   

أB ��م� ؟ ���Uي ص1��D ، ص1��D وس�%�D ، ص1��D و/��I� ، �D;   ا�%^S ا(��� ، ا  �n وSQ ح0 

  .ا�I#ن ، وه# �L#م ����L  O#م ، أي م<�ر ح��ة

 �ِ�ْ6َGَ �  B)123(9 َوِإَ�ْ�ِ� ُیSُ�َ�ْ اْ�َ=ْمُ� ُآَ �ُR6��OُPْQُGْ َو2َ�َآ/ْ
  ) 123: س#رة ه#د ا��6 ( 

B �ُ9 َ�ُ� اْ�َ-5ُ6ْ َواْ�َ=ْم  

��� ا��ات ، إن أردت أن �M#ل    �����%�ء ا����Mة  ��P�&/ SQو n�� ، ا  رح�� ، �w#ر ، آ��: إذًا ا  

 ��� ��َ�َ��/ _%Y� أن ;I%� ا�<��ت K�� ا(س%�ء ، أو xه� Sر ، آ�PQ ، �PI&م ، ��Iح ، �L#ي ، ح��

� 6�7L : ا��ات 0U ا  ، J(jU أح��)ً� �2Y أن �M#ل D�� أن ���� J1إذا آ ، �� ا  ا�����/.  

  َ 9)79(B�W�َ/ْ	�3ََه� ُس6َْ�َ	�َن 
  ) 79: س#رة ا()��Pء ا��6 ( 

��وًا ش�سً� ، �M#ل    O/�Y� �ً(ل: أح��#M� ،  ي ، وأح��)ً� ���� رح%6 م; ا#Mا� �� ا��ح�� ، أم� إذا : /��/

 J�L : 6%0 آ�U J�%Q �D/  ا o>&� 0&ا�<��ت ا� Sا��ات ، آ ��� ��َ�� ا  ، �U  سO(�3P و����� �/

��� ا��ات  ��َ�  .ا  ، إذًا ا  َ
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G ثP(� إذا �  :� ذا�� ا���6\ ��ء ا�)Pی] ���	��د ا
 MG و�

إن ا��زاق E��U : إن ا��ح�� E��U ا�23 وا�1#ى ، رحR �1� j�DU �1%��مً� ، م� �Lل : ا  �n وSQ م� �Lل   

  : إن ا����� E��U ا�23 وا�1#ى ، �Lل : إن ا�M#ي E��U ا�23 وا�1#ى ، م� �Lل : ا�23 وا�1#ى ، م� �Lل 

B �َ/69 ِإن/ ا�  

  E�U ن)  O�iص��ت ا Sآ ، o�$� ، ر�&Mي ، م#L ، ��Iح ، ���� ، ��c� Oا�23 وا�1#ى �3&�ج إ�� إ�

 y��3ء ا��Q 6���ا� Oذا� ;��n وOM�W 0U SQ م#Q#دة ، ه�ا ��1�M1 إ�� أن ا  �n وSQ إذا ��3ث 

  ./��%��د 

ِِ̂� ا�[/   B)14(�6ََة Lِ�ِْآِ�ي 9 ِإن/�3ِ َأَن� ا�6/ُ� َ�� ِإَ�َ� ِإ�/� َأَن� َ��PْQُGِْن� َوَأ
 ) OR س#رة(  

   O���Uأ ;�  :أم� إذا ��3ث 

  B)43(9 ِإن/� َنْ)ُ� ُنْ)ِ�� َوُنِ	�ُ+ 
  ) 43: س#رة ق ا��6 ( 

  :و�Lل   

2َُ̀ن    B)9(9 ِإن/� َنْ)ُ� َنM/�3َ�ْ ا�L'ْآَ� َوِإن/� َ�ُ� َ�َ)�ِ�
 ) �Y3س#رة ا�(  

  : ا  �n وM� SQ#ل   

  5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى 9B ِإن/ ا�6/َ� َ��

� أن ا�M%} ه# ا�^%�ة ، وا�^%�ة )��n� �Dرع /jآ%�23��U ، �D آ��M%} وا�]��� وا(رز ، أم�   ��� �Iآ�

  ا�1#ى ��U&%�ة ��D )#اة ، وا�`#�D� 6W )#اة ، وح2 ا�%]%{ ��D )#اة ، ��n/ �D� 01رة ، U|ن 

B 5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى��9 ا�6/َ� َ  

 �  :^��\ ا�LQور م� أG`� اaی�ت ا�Pا�\ G ;6G`	\ ا
 MG و�

   ، ��c%6 ا  �n وSQ ، ح6P ا��D�U {%M رش� ���� ا���ت ا��ا�6 c�أ��D ا(W#ة ، 6�7L ا��Pور م; أ

وا��ش�� آ�q; ح0 ، و�L اس&`�Q#ا م; أه�ام�ت م<� L%3ً� م`SPL �ً(n س&B~ 6ف ��م ، �U%� زرع 

ّ�� ا�1%�6 أ)�D إذا J(nW ا�j� {%MآS ا��ش�� ؟ )JP ه�ا ا��ش�� ، و�ه# ا�nYء ا�03 م; ا��Pرة ، وم; 

ّ�� ا�1%�6 أ�7ً� أن /�� ا��Pور ��D رش�%�ن ، �jآS ا�6�%1 ���? �JP1 ا���U {%Mم� /�#��D ، وم; 

 6/#Rرة ر�Pد أن �<�2 ا��Y%� ، رة�P0 ا�U 03ا� ;q�Iه# ا� �M�U&� ا��ش�%�; م�ً� ��? ����U ، JP1ش�

 ، ���Qو E�#س ، S3# ا(س�( �D&Wوأ ، ���ا�1#اة ��M[1ن �; س#�E و���Q ، ش��ة �7Wاء )3# ا(
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 ���Y0 ا�D&1� ، �`>أن �`�ق ا� ���Y؟ ��&$�_ ه�ا ا� Kص`� م; �<�ق ذ� ��� 6P3ا� J(ن آ�|U

L �`>ل ��ى ا��PYإ�� ا� JPًا ���ز م�دة ���2 ا�<`� ، إذا ذه�Q ة��k�1#ة ، آ�ة ص�M/ ، Eش �

 O�W0 داU ت�&P1ور ا��Q Jو����.  

  ا  �n وE��� SQ ا�6P3 أو ا�1#اة ،   

B 5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى��9 َ  

م; أ�; �&�kى ا��#�E وا����Y ؟ م; ا��D��( 6P3 ، ا��k� �D��( 6P3ي ا��#�E وا����Y إ�� أن ��&$�_   

، {%M6 ا�P6 حP3ا� �Yاء م; ا�&�/6 ، ح�kا� �Wj� أن ���Y6  ا�P6 ا(رز ، أو حP، أو ح ���6 ا�]Pأو ح

 ���Yإ�� أن ��&$�_ ا� ���Yوا� E�#0 �1%# ا���I� اء�w �D�U 6P3ا� xء ، ه�Bز�P6 ا�Pا���ص#���ء ، أو ح

� ا�P1&�ت �� 0Uت ، و�&P10 ا�U ه�1ك �ً�PR ، ���أن �%&� �wاءx م; ا�&�/6 م�Pش�ة ، و�&OY )3# ا(

xًا ، ه��Q م�ه�6 آ^��ة Eq�Mح  ، �D7�/  

B �َ/69 ِإن/ ا�  

  .ص�ح2 ا(س%�ء ا��1�3 وا�<��ت ا����7 ه# ا��ي ���E ا�23 وا�1#ى   

ا�ن حQ 6P#ز ا��1D آ��D /�رة ، و0U ا��kام ا�#اح� م; ه�x ا��Pور سP�#ن أ�o /�رة ، ا��kام ا�#اح�   

w رة ، �# أن /��)� س#ر�� �3&�ج إ���/ oن أ�#�Pس O�U 61�nت ا��&P( ��/ ;م; م xام واح� أن ��&#رد�

  ه�x ا��Pور ، م; سP��; أ�o /�رة إ�� /�رة واح�ة ، 

B 5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى��9 ِإن/ ا�6/َ� َ  

�; ا��Pور أ��D ا(W#ة ش0ء B �<�ق ، آS ص��ت ا��P1ت ا�&�<���6 ا�6k��P م��ت ا(�#ف    y��3ا�

 ، ���د أ)#اع ا�M%} م`nو)0U 6 ا��ش� {%M21 ، ا��6 )#ع م; ا��%]?] x0 /��)� وح�U ، ن#DP&1� B �L

 x#ش0ء ح� ، �Wj&ش0ء م ، �IP�1 أ)#اع ؟ ش0ء م�#ن أ��ً� ، ا�&��ح م��ت ا()#اع ، م� م�6 وأر/�%W

 6�  .آ^�o ، ش0ء ��&<��� ، ش0ء �?س&D?ك ، ا()#اع م#1


  : ا��Q3ت م� أآ�Q اaی�ت ا�Pا�\ 6G; ا

أW#ا)�1 ا��Iام ، ��Iد ا��P1ت �I#ن أآ�P ا���ت ا��ا�6 ��� ا  ، ح&� أ)0U O /�� س#ر ا��M~ن آ�6%   

  :واح�ة ، �Lل ����� 

  B)99(9 َن�Qََت ُآ�' Fَْ�ٍء 
  ) 99: س#رة ا()��م ا��6 ( 

O� 0 س$} أ)J م; أSQ أن �<��c( {Pً� ، م; أSQ أن ��&`�م ش��ً� ���Q oc1ك 0U ا�3%�م )�Pت ���  

� ، وا�`]; �O س$} W]; ، م; أSQ أن �oc1 أسK(�1 ه�1ك )�Pت �Wص �&o�c1 ا(س�1ن ، ��(
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�&o�c1 م� /�; ا(س�1ن ، وه�1ك )�Pت ~o�c1&� �W ا(س�1ن ـ ا��#اك ـ و)�Pت �%I; أن �I#ن و��ًء ، 

ورLً� ، و)�Pت  آ���31س �%�مً� ، و)�Pت �%I; أن �I#ن س63P ، آ�ات م^M#/6 ، و)�Pت �%I; أن �I#ن

 O1ت �<1_ م�P(ًا ـ ا����; ـ ، و�Q 6���W O&U�^ت آ�P(س��; ـ م$�ط ـ ، و�Mا� ;�%�Yن /�; ا�#I� أن ;I%�

�; ا��P1ت 0D&1� B ، ح&� إن  y��3وا� ، �Uا�1#ا O1ت �<1_ م�Pا([�ث ، و) O1ت �<1_ م�Pا(دو�6 ، و)

  : ا  �n و�L SQل 

B ْ�ٍءFَ '�  9 َن�Qََت ُآ

  c�%U ، ت�P1ن ، ح&� أدوا��1 م; ا��&Iوا� ;$Mت ، ح&� [��/�1 م; ا��P16 م; ا�M&[ن م��(iت ا�Qح� �

 Sآj� �Lه�ة زه� وnزه�ة ، ا� Sآj� �Lر، و�Q رnYرًا ، ا�nQ J(أ Sآj� �L ، ت�P1م�1 م; ا���R �&ح

 K���U ، �ً(�>wأ Sآj� �Lو ، �ً��Q Sآj� �Lو ، �ًLور :  

B ْ�ٍءFَ '�  9 َن�Qََت ُآ

B 5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى��9 ِإن/ ا�6/َ� َ  

�; س#�E و���Q ، وآ�o أن ه�ا ا��kاء    JM[(ا o6 آ�P3ا� Kا�1#اة ، و�� xم^ً? /�; أ����1 ، ه� �(�$�أ

 Sش�ة م; ا(رض ، وا�����Pاء م�kا ا��Wj� أن ��ض_ : ا��ي 0U ا�6P3 أم� ا��#�E وا����Y ح&� اس&$�

�Pم ;$L ��� {%Mت ا��Pح JP1� oآ� S�Pم ;$L ���0U S ا�J�P وا)�c ، ض_ /�� ح�Pت ا���ص#���ء 

  ا��#�E و�JP1 ا����Y ؟ 

B �َ/69 ِإن/ ا�  

   O&%و/�ح ، O�#M/و ، O&%I3/و ، O%��/  

B 5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى��9 َ  

B '�(َ�ْ'ِ+ ِمَ� ا�	'ِ+ َوُمْ-ِ�ُج اْ�َ�	9 ُیْ-ِ�ُج اْ�َ)�/ ِمَ� اْ�َ  

  : س�j�� �L  Sqل  

B +ِ'�	َ�ْ9 ُیْ-ِ�ُج اْ�َ)�/ ِمَ� ا  

   ، �Z�1&ا� SQم; أ  

B '�(َ�ْ'ِ+ ِمَ� ا�	9 َوُمْ-ِ�ُج اْ�َ  

   O� ل#M( :  

B '�(َ�ْ'ِ+ ِمَ� ا�	9 َوُمْ-ِ�ُج اْ�َ  

  �S/�M ا�23 وا�1#ى   

  َوُمْ-ِ�ُج اْ�َ	�'ِ+ ِمَ� اْ�َ)�' 9B ِإن/ ا�6/َ� َ��5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى ُیْ-ِ�ُج اْ�َ)�/ ِمَ� اْ�َ	�'ِ+ 
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   �Y3د ، ا��%Q 2[W ه�ا ، Jى أن ا�`]2 م��� J(ن ، أ��(iا �DU م�&#ى ���PR�ً� ه�ا ا�I?م 

Q%�د ، ا��P#ر Q%�د ، ا�%�ء س�I� ، Sq; ه�x ا��D�U 6�31 ح��ة �$�� ، )3; )&#ه� أن ا�]0ء ا��ي �$�� ، 

  .و�&�3ك ، و�&��1 ، و�jآS ه# ا�03 

  :آ� م� �� ا�#2ن ��� ���ة و��آ\ ��; ا�c	�د 

   SQو n�  :إذا �Lل ا  

 �ُWَ�ِْإ�/� َو dٌ�ِْ�ٍء َه�Fَ R�  B)88(9 ُآ
  ) 88: س#رة ا�M<� ا��6 ( 

��%�ء    �1�j�1 أآ^� وسM%�� #� ، ح��ة O�U �1�م ؟ م�Wا�� K�D� oح��ة ، آ� O�U ش0ء Sأن آ K�1 ذ��م

U ش0ء Sأن آ �(#%��0 ا�I#ن م��o م; ذرات ��ور 0U م��رات ح#ل )#اة ، وإن )�cم ا�%�Yة ا��رة (

آ�c1م ا��رة ، أو إن )�cم ا��رة آ�c1م ا�%�Yة ، آ�Dرب ��ور ح#ل )#اة /%��رات م&��دة ، وح��%1 

��د م; ا��DIرب ��ور ح#ل ا�1#اة ، وأن /�;  O� �>1� Sأن آ �D� ;�P� �1ص� ا(رض�ر�P#ا 

�1<��; ا(ول �wزي وا� E�%�م ا�#D�%��/ ا���3ة K��� ، وب واح��Dق آ�U 20 ص�(�^:  

 f��َ ْ�ٍءFَ /�  B)30(9 ُآ
  ) 30: س#رة ا()��Pء ا��6 ( 

B dٌ�ِْ�ٍء َه�Fَ R�  9و ُآ

�; ا(   2�k� �L م&�3ك ، ش0ء �Y3ح0 ، ا� �Y3��U ، Oح��� �MU ء ا��رةإذًا�%�� xذه�ن ، ه�ا م� ��آ� ،

�ة و�D�U ح�آ6 ، وا�%�ء O�U ح��ة وO�U ح�آI� ، 6; )3; َأ�1��ِ أن ا�]0ء ا��ي ا(��Qم ا�<��D�U 6P ح�

  �&�3ك ، و�jآS ، و�]�ب ه# ا�I� ، 03; ا�Y%�د أ�7ً� ه# ا�03 ، 

B +ِ'�	َ�ْ5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى ُیْ-ِ�ُج اْ�َ)�/ ِمَ� ا��9 ِإن/ ا�6/َ� َ  

  # 0U ا�6M�M3 ح0 ، أي �`�ج )��Pً� �1%# م; ��اب �O1c م�&ً� وه  

B '�(َ�ْ'ِ+ ِمَ� ا�	9 َوُمْ-ِ�ُج اْ�َ  

� ، 0U ا��k#ر ،   �I30 ا�U ، o�$0 ا��U ، 0 ا�#دودU ، ��I; ح�1%� )�آ� ص��ت ا  �n و0U SQ ا��ح�

 K��� ، ل?Yص��ت ا� xه� �M&1%0 ا�Uر ، و�PY0 ا�Uي ، و#M0 ا�Uل ، و�%Yص��ت ا� xر ، ه�#I[0 ا�U

  :�Lل ����� 

  �Qَ�َ)78(Bَرَك اْسُ� َر�'dَ ِذي ا�6َcَ�ِْل َواiِ�ْْآَ�اِم 9 
  )س#رة ا��ح%; ( 

   ، OP3و� OU�`� ، OP3� 0 أنkP1� ر م��M/ O10 أن �`�ف مkP1� ر م��M/  



��� ا��ات 97-�����95 ا���ت ): 73- 34(ا��رس 7 ��َ�، ا  ����� َ  

 

B ْآَ�اِمiِ�ْ�6َِل َواcَ�ْ9 ِذي ا  

  �`� �Lو ، �DU�`� B6 وDQ 23� �L ، 23� Bف و�`� �Lف ، و�`� B23 و� K0 ح���U K1I� 6DQ ف

 SQو n�  : و�DP3� B ، و�I; ا  

B ْآَ�اِمiِ�ْ�6َِل َواcَ�ْ9 ِذي ا  

  :أر�� م-26ق 6G; ا�mnق ه2 رس2ل ا
 �6; ا
 ��6G وس�6 

  ُ� َ�َ=ن/; ُ�ْ:َ�ُ#2َن 9/6B ِإن/ ا�6/َ� َ��5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى ُیْ-ِ�ُج اْ�َ)�/ ِمَ� اْ�َ	�'ِ+ َوُمْ-ِ�ُج اْ�َ	�'ِ+ ِمَ� اْ�َ)�' َذِ�ُ#ُ� ا�

   6�n6 رم>L ، �%D�P�L 0U K&P3م �Mأ� ، Kوأم K�/ل أ?W ;ه# ا��ي ر/�ك م ، KM�W أح� : ه# ا��ي

��� �Rف ا�&1#ر ،  �D1/ا J�ا�&1#ر ، ووض ���أ)��Pء ا  م]� 0U ا�$���U ، Eأى أمً� �`nPW nPه� 

&�PLو O&%وش �D1/ا J%0 ا�&1#ر ضU �ً��wر J�وض �%�IU 0P1ل ه�ا ا��MU ، O : 6%ا��ح xرب ، م� ه� ��

��Pي ه0 رح%&0 أود�&j�U ، �D�U �Dر�K ـ ا�M<6 رمPR 6�n�ً� ـ n( �%�Uع ا  : ا�&0 ��1 ا(م ؟ �Lل  ��

  .ا��ح%6 م; 2�L ا(م أ�0U O&M ا�&1#ر 

� ، رح%6 ا�P]� م; ��1 ا��ح%; ا��ح�� ، /S إن  Dآ�j� �أرح� م`�#ق  /�� ا��3#ا)�ت ��/0 أوBده� [

 O�  ل ا�L ، ���� اRi?ق ه# رس#ل ا  ص�� ا  ���O وس�:  

 �ْWُ�َ +َ3ْ�ِ �ِ/6ٍ\ ِمَ� ا�	َرْ�َ �	َQِ�َ 9)159(B  
  ) 59: س#رة ~ل �%�ان ا��6 ( 

  :و�Lل   

  B)58(9 َوَر�dَR ا2�ُoَ�ُْر ُذو ا��/ْ�َ	ِ\ 
  ) 58: س#رة ا�oDI ا��6 ( 

B \ٍ	َ�َْر �	َQِ�َ 9  

  أم� ،   

B �ْWُ�َ +َ3ْ�ِ �ِ/6ٍ\ ِمَ� ا�	َرْ�َ �	َQِ�َ 9  

B \ِ	َ�ْ/ُذو ا�� R�3ِoَ�ْا dَR�9 َوَر  

 ����  :ا
 MG و�� ر�	� �� ذا�� ر��� �� أ�

  : أ��D ا(W#ة ، �Lل ���O ا�<?ة وا��?م ، و�L رأى أمً� �SPM و��ه�   

�3َ6ُْ̂ َأَ�َ�ْوَن َهOِLِ اْ�َ	ْ�َأَة �mَِرَ�ً\ َوPَ�ََه((  t َوا�6/ِ� ، َوِهَ� Pِ�ْ�َُر 6َGَ; َأْن sْ�َ tَ�َ�ُ� ، َ�َ��َل : � ِ�� ا�3/�ِر ؟ 

  ))ا�6/ُ� َأْرَ�ُ� ِ�ِ��QَِدOِ ِمْ� َهOِLِ اْ�َ	ْ�َأِة ِ�Pِ�َ2ََه� : َرُس2ُل اِ
 6�َ/; ا�6َGَ �ُ/6ْ�ِ� َوَس6/َ� 
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] 0Uِ َ̀�ِري� Pُ�ْا xُ�3ِِ}"َرَواe>ا� ";ْ��ِ; ا3ُ�ْْ�َ#اِ)�0 ََ �  ]َسِ��ِ� ْ/ِ; َأِ/0 َمْ�َ�َ� ، َوَرَواxُ ُمْ�ِ�ٌ

   JPD&ا� �L2 ، و�PR #وه O1/B 6P3رح%6 وم OP�L p�&%� أن ا(ب oآ� ;I� ، �ا  �n وSQ رح%; رح�

 ا�nا�qة ��1 ا/O1 ، آ�j� oم� ا(ب أن �`�ر ه�ا اB/; ، وأن �]O1$/ E ، وأن ��&jصS ا�nا�qة ، و/��

� ، �Lل ��� O() ؟ S%&3� B مB~ j[1� ;I�%#ل ا��0 م�D&1� أن:  

  B)45(9 َی� َأَ�ِ+ ِإن'� َأَخ�ُف َأْن َیَ	�/LَGَ dَاٌب ِمَ� ا��/ْ�َ	ِ� 
  ) 45: س#رة م��� ا��6 ( 

� 0U م�ضI� ، O; ا(م ا�%&��%6 ��3م   D�� �L �ًم��R و��ه� �/��%�D#م ا���ذج ا)م إن آ��Q J(ه�6 �$�

 ��n وSQ رح%; رح�� ، رح%; 0U ذا�O رح�  �U ، Oم�ض �L��� 0U �D�� م إذا آ�ن��2 ا�$�Rو��ه� أ

 O���U0 أU :  

  9B �ُ/6 ِإن/ ا�6/َ� َ��5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى ُیْ-ِ�ُج اْ�َ)�/ ِمَ� اْ�َ	�'ِ+ َوُمْ-ِ�ُج اْ�َ	�'ِ+ ِمَ� اْ�َ)�' َذِ�ُ#ُ� ا�

  �( K31ا  ، م �Iذ� K%�Q ، x��/ ى وا��ش�د ، أم�ك�D6 ا�%�( K31م�اد ، مi6 ا%�( K31د ، م�Y�i6 ا%

آ&x��/ K ، أ�Lب ا��1س إ��x��/ K ، دم�x��/ KP�L ، x��/ Kw ، ش���)K ا�&�x��/ 0Q ، آ�Pك /��x ، ح�

x��/؟ x��w �P�و� ، x��/ K(م; آ�ن دو ، x��/ KL#U م; آ�ن ، x��/ o��7ا� ، x��/ ي#Mا� ، !  

)) ��`G =Qن �� wنnوا �cي؟: إن� وا���x �#yي ، وأرزق وی��x PQ�  ! ))أخ56 وی
�; م��ذ ، وا����%0 وا/; ���آ� �; أ/0 ا��رداء[  �  ]رواx ا�0MD�P وا��3آ

3�	� ، وأن� ا��W3G �3o ، وی�2�oQن (( � �W4 إ��Q(أ� ، PG�� ه� إ���Fد ن�زل ، و�Q�خ��ي إ�; ا�

� �6G م�W3 �����6 م� ���P ، وم� أ�Gض �3G م�W3  إ�� ���	���� ، وه� أ���Q^ء إ�� ، م� أ�F

ن�دی�� م� ^�ی4 ، أه� ذآ�ي أه� م2د�� ، أه� F#�ي أه� زی�د�� ، أه� م�[��� t أ^�Ws3 م� 

ر�	�� ، إن ���2ا �=ن� ��WQ�Q ، وإن �� ی�2�2ا �=ن� �WQ�Qm ، أ����� �W�6	�Wm} 4~�]ه� م� ا�Lن2ب 

P3G \3ي ���yة أم����W وأزیP ، وا����\ �	��W6 وأ2�G وأن� أرأف ��PQي م� ا{م وا�	��ی4 ، ا�)�

  ))�P�2ه� 
�; م��ذ ، وا����%0 وا/; ���آ� �; أ/0 ا��رداء [  �  ]رواx ا�0MD�P وا��3آ

 
  :t یn�� 5�6ن��ن أن ی#2ن ���o ا

B �ُ/69 َذِ�ُ#ُ� ا�  

  ا��ي ��/��1 ، ا��ي �1M�W ، وا��ي أم�)� ، وا��ي ه�ا)� ، و  

B ُ#2َن�َ=ن/; ُ�ْ:َ�9 َذِ�ُ#ُ� ا�6/ُ� َ  

إ�� أ�; �U�>1#ن ؟ إ�� أ�; �&DY#ن ؟ إ�� أ�; �&#DQ#ن ؟ م; �P3#ن ��w ا  ؟ ��� م; ��&%�ون ؟   

��� م; �&�I#ن ؟ ��� م; ���M#ن ا�م�ل ؟ م; �`�U#ن ؟ أ��SM أن �`�U#ا م; ��w ا  ؟ وأن ���Mوا 
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��� ��w ا   Sا  ! ا(م ��w ن��(iا #Q�� ا  ! وأن ��k/ E^� ا  ! وأن ��k� ن#I� وأن!  

   6M�Lام ، آ�%6 د�Iا)�1 ا�#Wا  ، : أ ��k� ن#I� أن K1�[� �%إ)��ن إن م ���آ� م; إ)��ن م�3#ب 

�W~D� xءBو ، �D&م�W 0U #؟ ه K�� ���� ، و�D� O&L ، ؟ آ� م; إ)��ن م�3#ب ��� ه�x ا�6DY أو 

  !!ذآ�ءx م; أ�D� O(��� 6L?R ، �D�Q ، وه6DQ 0 أرض�6 ، أ���i�/ E)��ن أن �I#ن ���k ا  ؟

   " B K��� 0M3PU ، 2��� ?U 0�Qم; أ K&M�W2 ، و�&� ?U 0 ا��%�وات وا(رضU م� K� JM�W

 K��� O&ض�&Uا �%� K� O&1%ض �%/ Sw�[&�. "  

آ; �0 آ%� أر�� أآ; �K آ%� ���� ، آ; �0U SQ " : 0 /�� ا�[�ر ا��Mس�6 أ��D ا(W#ة ، �Lل ا  �n و  

آ%� أر�� و� B��K3�>� �%/ 01% ، أ)J ���� وأ)� أر�� ، U|ذا س�%�U 0� J%� أر�� آ��&K م� ���� ، وإن 

� I� B#ن إB م� أر�� ] ���� �%�U K&P�أر�� أ� �%�U 0� ���� �� ."  

B ُ#2َن�َ=ن/; ُ�ْ:َ�9 َ  

� ، إ�� ��P �3&�ل ���K ، إ�� إ  ��� �P��� أ�; ذاه2 ؟ إ�� أ�; ؟ إ�� ��P ح��M ، إ�� ���MU �P ، إ�� 

 �P� J(jU   ًا�P� ;I� ���� أ)�Mض ، إ�� ��Wj� �P مK1 م� ���� [� ��آ��M/ KمO ، إن � x�Y01 مP� �P�

� ، ا�3%�   ا��ي أ�1Q�W م; ذل ا�%�<�6 إ�� �n ا�$��6 ، م��� �P�� ، ة�W6 ا��ا��)�� إ�� س Eض� ;

  م; Q#ر ا��I3م إ�� ��ل اiس?م ، ه�Iا �Lل /�� ص6/�3 رس#ل ا  ، 

  6/ُ� َ�َ=ن/; ُ�ْ:َ�ُ#2َن 9B ِإن/ ا�6/َ� َ��5ُ�ِ اْ�َ)4' َوا�2َ/3ى ُیْ-ِ�ُج اْ�َ)�/ ِمَ� اْ�َ	�'ِ+ َوُمْ-ِ�ُج اْ�َ	�'ِ+ ِمَ� اْ�َ)�' َذِ�ُ#ُ� ا�

  :� خ56 ا��6� وا��W3ر ا�)#	\ م

  :�Lل �����   

 �ِ�6ِ�� ا�6/ْ�َ� َسَ#3ً� َوا�ْ/y	wَ َواْ�َ�َ	َ� ُ�ْ��Qَنً� َذPِ�ْ�َ dَ�ِیُ� اْ�َ�MِیMِ اْ�ََ�  B)96(9 َ��5ُ�ِ ا�Qَ�ْiِ�ِْح َوَ�َ
  )س#رة ا()��م ( 

�E�$1 إ�� Z?م ، ا�c?م م`�o ، وO�U ره0�j� ، 6P ا�<�Pح ��ى آS ش0ء ، �SI/ �(j ش0ء ،   

K�%� B ;Iن ، و�#Iس �DPM�� 6م; ح�آ �/ ?U ، {��&��� �] S%��� O%%ص ��Yه�ا ا� �، ا��ي ص%

��I; إذا آ�ن م; ح#�K م&�3آً� ، ���K م; ا�<��Q 2ًا أن ��1م 0U ا��D1ر ، �I; حI%6 ا  اJ7&L أن 

O&�/ إ)��ن إ�� Sآ ��`U ، ا��ؤ�� Jم��ا) ، E�`ا� _�%Q O�U ;I�� Sا���  J��Q 6�/�kا��73رة ا� ;I� ،

 ، Sا��� �W~ 0U 6��#R ت���; س� �D��( 0U ��n� S0 أول ا���U 6 )#م�ا����D( Sرًا وا��D1ر ��ً? ، وس�

  �D( �1P�L ;31Uر)� ��ً? و����D( �1رًا ، 

B ِح�Qَ�ْiِ�ْ5ُ�ِ ا��9َ  
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  ، 0q#ض _P1وأن ا�]%� م ، �D��( ور ح#ل�� �D(رض آ�ة ؟ وأ)أن ا �م; ص%� شSI  م; ص%

، ص?ة ا���Y ا(ش��ء آ�Z 0U �D?م؟ (ن ا(رض �# آ�)J مI��Y� 6Pء ا�7#ء jYUة ، ��&��M إ�� ا��Iة

�0�j ا�7#ء ش��ً� U]��ً� ، وه�ا ��آ� اس� ا��$�o ، ش��ً� U]��ً� إ�� أن �]�ق ا�]%� ، U|ذا آ�)J ا�]%� 

0U 0 آ�P ا��%�ء ، S%&3� B ذ�K ، أم�م وKDQ آ�ن ض#ءه� مBً#PM ، �<#ر ا�]%� �]�ق آ%� ه

 ، o�$ا�� �  �Lص ا�]%� وه# �2�k أو وه# �]�ق �$��Q oًا ، ��c1 إ���D /�اح6 ، ه�ا اس

B ِح�Qَ�ْiِ�ْ5ُ�ِ ا��9 َ  

   ��M/ 6R#/6 م��ا��)�� م6��7 ، أ)J )]�� ، وم; �<�ق أن 0U اi)��ن س��6�Q#�#�/ 6 ه�x ا���

JDP1 ه�x ا����6 ، وم��D /�م6Y م��Mة �Qًا ، )�P ا�n� 2�Mداد 0U ا���; ، U|ذا آ�ن ا�#�D( JLرًا �

 �%�ا��D1ر �%� ه# 0U ا���S ، إ�Uاغ ا�%^�)n� 6داد 0U ا��D1ر �%� ه# 0U ا���S ، ا�n� �k7داد 0U ا��D1ر 

 6��%� ه# 0U ا��D1ر ، 0U /�)�م� م��Q �Mًا �x�D ا��� S0 ا���U دادn� #%1ه�م#)�ت ا� ، S0 ا���U #ه.  

   J(jU ، ?ً^إ�� أس&�ا��� م JPذه J(6 ، أ���1م� ��ه2 اi)��ن إ�� /�� /��� �7$�ب ه�x ا��� K���

م�Pم� ��� أن ه�ا ا�#Z JL?م ، 0�U ا��D1ر �]�� /6Q�3 إ�� ا�1#م B �#اU ، OQ|ذا �Qء ا���B S ��1م 

 6Yم� /�م�P� أن ��|U ، E[دم ��� 6�Q#�#�P6 ا�����Qة �3&�ج إ�� أ��م [?[6 ، أ/�ًا ، (ن /�م6Y ا���

آS إ)��ن ����U إ�� /�� /��� �<�D( {Pرx ��ً? و����D( Oرًا ، ���)0 م; ش�ة ا�%�S إ�� ا�1#م 0U ا��D1ر 

��ر6Q أ)B K ��&$�_ أن ��&} ��U ، K�1|ذا �Qء ا���B S ��1م أ/�ًا ، إ�� أن �%07 [?[6 أ��م �U��د 

�6 ا�6�Q#�#�P ؟ وم; أ�$�ه� ه�ا ا��P)�م� ا��E�L ؟/�م6Y ه�x ا����6 ، م; ص%� ه�x ا���!!  

  :ن`�ی\ أی��y3ی� 

�%�0U �D ا���S م; أSQ أن ��1م )#مً� م��3ً� ،    oL#&� 6(�^%ا��م ، ا� �k2 ، ض�Mا� �P( ، ا��م�غ S%�

� ��D /�)�م� )�Dري و/�)�Yة ا�nDQأ SIU ، �W~ م��(�/ �D� ر�D10 ا�U 6(�^%�� 0ا���� J%>م� وه�ا ا��

 xه� ����0 ، ه�ا م�/#ط /�����6 ا�6�Q#�#�P ، وا����6 ا�6�Q#�#�P م�/#M/ 6R�� ا���; ، م; أSQ أن ���

 S�� ر أو�D( JL#; أن ا���ا� .  

B �ًن�Qَ�ْ�ُ �َ	َ�َ�َْوا wَ	ْ/yَسَ#3ً� َوا� �� ا�6/ْ�ََ�  9 َ��5ُ�ِ ا�Qَ�ْiِ�ِْح َوَ�َ

   #� ، �Dش Sور ح#ل ا(رض دورة آ�� �%Mا(رض ا� n6 ه0 م�آ$M(و ، �%Mا� n6 ه0 م�آ$M( �(�Wأ

وص�D1�/ �1%� /`� ، آ�ن ه�ا ا�`� )<L o$� ا��ا�qة ا�&0 ه0 م��ر ا�M%� ح#ل ا(رض ، R#ل ه�ا 

ا�`� )x�Wj م; )<L o$� ا�M%� م�7ف إ��L o>( O$� ا(رض م�7ف إ��O ا�%��D1�/ 6U%� ، ه�ا 

�qة ا�&0 ه0 م��ر ا�M%� ح#ل ا(رض ، �# ض�/�1 ه�ا )<o ا�M$� �# ض�/x�1 /�[�1; آ�ن L$� ا��ا
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� /ـ Lح#ل ) 3.14(ا�� O&0 رح�U �%Mا� _$M� �، ا�6Y�&1 ه0 ا�%��3 ، )3; /��3ب /��� )��ف آ

�  0U ، ×1000 أ�o س61 ) 12(ا(رض 0U ا�]0U ، �D ا��61 )O/�7 /����د Lه�ا ا�� ، ��Pآ �L�1 ر�م

D�$M� 0&م&�ات ا�#��Iد ا��� ��PIا� �L�1 ه�ا ا��%�L #� ، م�� o0 أ�U ح#ل ا(رض O&0 رح�U �%Mا� �

  ) 299752(ا�6Y�&1 س��6 ا�7#ء ا��6M�L وه0) 24×  60×  60(��� [#ا)0 ا��#م 

  B)5(9 ا�ْ/y	wُ َواْ�َ�َ	ُ� ِ�ُ)ْ��Qٍَن 
  )س#رة ا��ح%; ( 

  ��Q 6 ا�7#ء ، وأي�س�ر م_ ا�7#ء  ه�6��c( x أ�1]&��; ، ا����6 ا�%$�0U 6M ا�I#ن ه0 س�

  أصP} ض#ءًا وح0q�D( B O%Y ، وآ&�&O ص�� 

B ٍن�Qَ�ْ(ُ�ِ �ُ	َ�َ�َْوا wُ	ْ/y9 ا�  

   SM� م أو��0 ا�U 6�(�] ��n� �MU ، �Y( م�ور ��� �P7� �م; �<�ق أن أض`� وأدق س��0U 6 ا����

� ��n� B و�M1� B ؟ /��^#ا)0 ، Y1ا� ;I� ، 6�(�]  

� ا�6/ْ�َ� َسَ#3ً� َوا�ْ/y	wَ َواْ�َ�َ	َ� ُ�ْ��Qَنً� 9B َ��5ُ�ِ ا�Qَ�ْiِ�ِْح َوَ�َ�َ  

)�cم ر��ض0 د�Q E�Lًا ��ور O�U ا�M%� ، �# أن ا�M%� ��ور م_ ا(رض �%�مً� م� آ�ن ه?Bً و/�رًا ،   

ا���رق /��� ، آS �#م W%�#ن د6M�L ، و/�Dا ا���رق ا��Wj� �%M ه�x ا�%�1زل م; م�3ق ، إ�� ه?ل ، 

� ه�ا ا��c1م ؟ م; 1L; ه�x ا�M#ا)�; ؟ إ�� ر/_ ،c( ;إ�� /�ر ، م !  

B �ِ�6ِ�  9 َوا�ْ/y	wَ َواْ�َ�َ	َ� ُ�ْ��Qَنً� َذPِ�ْ�َ dَ�ِیُ� اْ�َ�MِیMِ اْ�َ

  :إ�cGز ا
 �� ا�#2ن 

  :�Lل �����   

� َ�ُ#ُ� ا�2cُR3َم Pُ�َWْ�َ�ِوا َ�Pَْ̂ َ�[/�3َ6ْ اْ�َ�َی�ِت 2ْ�َ�ٍِم َیْ�6َُ	2َن 9 َوُه2َ ا�/Lِي َ�َ  �ِ(ْQَ�َْوا '�Qَ�ِْت ا�	6ُ�َُ ��ِ �Wَ�ِ)97(B  

��%�6 ح��^B~ 6]?] 6MR�( 6ف م���ر    6�ا�I#ن آ� م�Yة ؟ وا  أ��D ا(W#ة ش0ء ���3 ا��M#ل ، /%#س#

�Y6 م(�P&م ، ودرب ا�#Y1م?��; ا�%?��; م; ا� �D�U ة�Yم Sة ، وآ�Y6 ، م�&��6 م&#اض�ة م  

B 2َمcُR3ا� �ُ#ُ�َ �َ�  9 َوُه2َ ا�/Lِي َ�َ

� ، ا�]%� �&�_ �%��#ن و[?[%�6 أ�o أرض ، و/�; ا�]%� وا(رض م�6 وس&6   I� �ً>�>W JM�W أي

 ، �%D1�/ 6U��%ب �&�_ ��]%� وا(رض م_ ا��M�0 /�ج ا�U ��kص �Y( وه�1ك ، �وW%�#ن م��#ن آ

وا�]%� وم�6 وس&6 وW%�#ن م��#ن آ� ، وا�]%� �&�_ �%��#ن و[?[%�6 أ�o أرض ، ه�x ا(رض 

� اس%2�L O ا���Mب ، م; أSQ أن ���U#ا م; ه# ا  ، Y( 0U 6U��%م_ ا� SW�� �Dآ�  

�َ Pَْ̂  �ِ(ْQَ�َْوا '�Qَ�ِْت ا�	6ُ�َُ ��ِ �Wَ�ِ واPُ�َWْ�َ�ِ 2َمcُR3ا� �ُ#ُ�َ �َ�  [/�3َ6ْ اْ��َی�ِت 2ْ�َ�ٍِم َیْ�6َُ	2َن 9B َوُه2َ ا�/Lِي َ�َ



��� ا��ات 97-�����95 ا���ت ): 73- 34(ا��رس 12 ��َ�، ا  ����� َ  

 

 ��	���
 رب ا� P	(وا�  


