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	 ا����دة  ���.ا��  


	 ا����دة: ٩-٨ا�"رس -ا����ء  - ا����دات ا��������  - ا���� ا����	  ��� .ا��

  ١٢- ٠٩-١٩٩٣: ������ ا�"آ�.ر �-," را+* ا��)�(	 )��ر'&

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

ا��A<، ا���9 � ا�-," @ رب ا����,�<، وأ
�; ا��6ة وا��(��9 8�4 ��"�7 �-," ا��6دق ا�.4"  

�4,�� وزد�7 �4,ً�،  �,( �� وا��7��' �� �9�4 �� إ� �� �4,�� إF7 أE7 ا����9 ا�-9�D، ا����4 9,

� �,< '(�,�.ن ا��.ل ��Jوا ،�(��Jا �وأر�7 ا�-�L Mً� وارز�� ا+���4، وأر�7 ا���K�( ;Kً� وارز�

4��دك ا���6- 	
 F�,LO( ��Pوأد ،�)Lن أ.����
>� .  

   :ا�����

  "Lع '�" أ.R.� 8ا��.م إ� ;��
	 �.R.ع ا����ء، وه� 7 >-7 �.ن، � ز��U,ة ا�.PAأ'�� ا


	 ا����ء، أ� وه. ا�����، و��; أن 7,�	 
	 ا�-"'V 4< ا�����، و4<  ���اAد�� ا�(�

�ت، �)" �< و��� �O�6ة L.ل���.R.ع  +��� ا���.د، و4< +��� ا�,"4	، و4< +��� ا�


	 DW; �4م ���  .ا��

 E�� إذا Y��(8 4< : � أ�Z+ ���إ�7 �� �< ^�� 
	 ا]7(�ن أLّ[ �< ا�����، Aن ا]7(�ن إذا +

إ7(����7، و+8�Z 4< ���4، وا��س 'Oا��.O� �7ا��� د����، ��,� 'D< ا]7(�ن ^_�O ا�(<، أو 

،`Rوا 	�J ;D�( ���
�Dر، +��� ا���دات،  a��R ا�,��Dت، )�7�D�b أن 'a�D ا��Aا ���+

 	

�+�، وO6+ 	
 ���
	 ا]7(�ن أن '� �c�7"ا� �,��d��6 ا���
��� ا�(�.ك، +��� اA�.ال، +

 ���أ�.ا��، وهdا ا�,.R.ع '�.د�7 إ�R.� 8.ع أ�P�	 ه. 
	 ا��Aس �.R.ع ���e	D� ،< ا��

	��Pع أ.R.� 8د�7 إ�.�'.  


��dي '���; ا��س آ,� � '-  �4 >'"���* أن '����.h إ7(�ن �����،ا�dي '���; ا�ZWAص ا�

 ���)�، أي ا�dي 'i�,( >'iا����D,( ;�D' ،>�7<، ���6-�، و�4��+� ا�� >��'Oا�� ;���' �� jD�(


	 أL[ درآ�ت ا�����، وأL[ درآ�ت ا]F�d� ،��7�)7 ا��	ء  k�ا إ7(�ن وdه ،���DLأ 	
 OlU+

(,�.�7 و�� 'Omي 
	 ا����9 ا��.م �< +���، أي اA�.'�ء '��(.ن )�"ة ا�dي '9�U و���,� �� +

 ،OPn �ًى ��.آOPAا���.ب ا k.آً�، و��� �����ا���.ب ا� k� ن.D�)' ،>'9 4"ة �.از�� ،j�'���

9D� آ,� أ�.ل F�d� ،OPn k,�m� 	
��p أOPى و� 	
 ��.ن أ
�Dرًا � '��q.ن أن '��Z.ا 4��' : ��

 ]�)�]7(�ن إ�8 أد87 �(�.'�ت ا�"�7ءة آrن 'D.ن �����ً�، أو أن '��j ),�����<، أو �< W	ء '�

,� 'dDب، �.ف �L أ)"ًا أ�� ���-Oف '���، ا�,(���9 � '�' �,�L وا]7(�ن ،>����D,( ;�D' أن


	 آ�م D,' � F�d� ،OPn< ]7(�ن أن  9�D��
 OPn >K.� 	
'dDب 
	 هdا ا�,.K<، و'(8 �� ��ل 

 �c� �� ن.�J.' ،بdD�� teروا j�
.ن ا��Dذب؟ ه�ك 
	 9�4 ا�O�' aآ� ،a�D' ب دون أنdD'
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	 ا����دة  ���.ا��  

 	
�Uال، آ; هhd اL ��c�A.ل �.R.�4ت 4"'"ة، �����Z� Y�6( >D، إذا أراد أن 'dDب، 'dDب 

 	p�' ؟Oا��� 	
 F�Pف أ�7 آ�ذب، أي آ9 دO��
 ����+ a�D' ،OPn *7�J 	
9l ،*7�J '6"ق 

O��أ�7 أ7�4	 �< 4"م ا��"رة 8�4 ا���iام )�< د�P	 و�O6و
	، اwن : ًا، �9َ +��7	؟ '�.ل �Fر�,ً� آ

��E إن دF�P آ��O، رواte ا�dDب أ����� ا�����، �.R.�4ت �-"دة +Opح ����4 أ���c 4"'"ة، 

�(dآ >������ و)�����	 '�+ a�D' ��J 	

bذا ^"ق 
	 ��J وآdب  ����Z�.  

  : ل �9D ا�-"'V ا��8�4a'O آ;y داe,ً� أ�. 

�َ� َواْ�َ�ِ�َب ((َ��َ�  ))ُ/ْ.َ-ُ, اْ�ُ	ْ+ِ*ُ� َ(َ#) اْ�ِ�'ِل ُآ#"َ!�، ِإ� اْ�ِ
  ]أL," 4َْ< َأِ)	 ُأَ��َ�َ� [

  E��
	 ا� >��; أن ا��� >� 9D� ��LOK يdا� ;q,ا ا�.)�7 '�����ن �k ا]',�ن، و� +��Zب وا�dDا�

�� ;,�+ >D,� ،ء�� ����R ;,-�' ����+ ]�ً� �,"دًا، O�4ان، �D< ا���< � '�-,; �p�7 واL"ة �< ا�

]�7 �Lرا ��

	 ا�,�,�ت، إذا O�Wت أن  .  

���3 ا���ب *, ا2/	�ن :  

�F�d ا�dDب '���� �k ا]',�ن، ا]',�ن � '��; ا�dDب إ�K�ً� وا��7��Z، �< ا�dي 'a�D ا�dDب؟  


�]7(�ن إذا آdب 
	 ا���k وا ،�����Oاء +h"m '�-"ث D' �ًq'"L.ن ه�ك �ZW اO�Wى �� ا��

 �4���هhd ا�-��J، ا@ وآ��F رأ�,���� آdا، )�" �� أو ��� أOW >4 �6� 9�D�' O�Wاء هhd ا�

 >� ،a�D(8 أ�7 �" )�ع ز).7ً� و��ل رأ�,���� ��ل �4ّ	، '' ،;��� O�)( �7ه�dPأ ،�ًp�� �7ه�dPأ

إ�K�ً�، إ�7 إن آdب و�. �Oة �)" �< أن 'a�D، وا]7(�ن إذا أراد أ� '��O ا����� � 'dDب 

�	 ���4 ا��6ة وا�(�م آ�ن إذا k�K 8�4 آdب )�� أه��، آ�ن آdب ��[ �< �4< اOPw'<، ا�

  .'��9��K إ�K >�L 8.';، ��"ة أ�,�، ��"ة اic,Wازh �< ا��Dذب

 	
 �ً���,� 'a��D أن ه�ك +�L M�-,وا� 	Rا��� y;8�4 آ  hdه 	
ا]
�دة '��9 9�4 ا����< أن 

��ت R" هdا ا�,��9، ا����� W	ء ��J 9"ًا، 'a�D آdب ا���.د، 'a�D آdب ا]د�4ء، lإ ���ا��

�ت��  .'a�D آdب ا�

  :*� أد�) �?!�دة >� �3ا;, (�!� �-: 89ور ا���6 /4��5 

�; إ^"ا: ��ل � 	Rر ا���.�L 	
 ��ر ا�-D+ 9D.ن ��Wد+�9 إذا أدى ا���.د ا����دة 9l ر�J.ا 4

�; أن � 	Rوا��� ،	Rن، أد�8 )���دة أ��م ا���.�آrن �d�' >D� ،>D+ 9رون، ��d�' 8رون أي '���

� 7-< آ� ��cpZ<، ا�-"ث و�k آ,�'�	، إذا أدى ا���.د )���دة : '6"ر ا�-9D ��ل �� ا���.د

9�����' 	Rا��� de"���� ����د+�9 اAو�4 8�� .  
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	 ا����دة  ���.ا��  

 AُBْ3َ ��ََو CD ��ًFGُ�ْ*َ Hُ�ْ)َ َآ�َن IَGِ�َُأو J:اَد ُآ+َKُ�َْوا �َLَ-َ�َْوا ,َ	ْM�ا� Mِإن �ٌ#ْ)ِ Hِ�ِ Iَ�َ Oَ�ْ�َ �*َ  
  ]٣٦: �.رة ا]�Oاء[ 

�* ��Wدة آ�ذ)�، ا�Oأة �"�O��� �ً��-+ Eف ��  )( E��و ;�� �,'OJ ة أن.PAه; +6"�.ن أ'�� ا

��ً� ا�,K ،;��L O�� أم �ً��L E7إذا آ� ;��-���( a�D,ا� a�.,ا ا��-��;، ا�dف �,< هO�' � O�Z

*�D
 ����* أن '�pف �< ا��Z
7�.ب �< '"h، ا8��7، Aا اdه k�ك : و�ا�-,; إ'�m)	، ه	 
��ة، ه

 E��� ��(�m'إ �m�������e�4 ��D، و+�,� آ��Oة، وه	 )�c'O، ا+��.ا 8�4 أن '-��.ا، 
�,� �Jءت ا�

7��O ا�m,��4، ه	 ���� O�pPة J"ًا، : ,.�a �� ا�7�� ��لا����ة، ذ)-A ،Eن هdا ا� �ً�(�m'إ k�7

;Jو i4 @8 �.ل ا  : هdا ��

D ��ًFGُ�ْ*َ Hُ�ْ)َ َآ�َن IَGِ�َُأو J:اَد ُآ+َKُ�َْوا �َLَ-َ�َْوا ,َ	ْM�ا� Mِإن C  
  ]٣٦: �.رة ا]�Oاء[ 

�� �����4ت O�pPة J"ًا، 'm.ز أن + � O��' أن >D,� ���د أي ا��O�+ أو ،�ً��K أو ،�,'OJ k�

�-�-^ O�� ا]د�ء )���دة ;Jا�-�.ق، �< أ k��+ ة، أوOأ�.  

  k� دبr�'و ،;Jو i4 @ا k� دبr�' �+و���U)� ود"L فO4 �,ام، ا]7(�ن آ�ODة ا�.PAأ'�� ا

hd ا�M�Z، إذًا هdا ا���ه" أد�8 )���دة، 9l أد�8 )���دة �����، ا���R	 ���4 أن '�����، �D< ه


	 R.ء ا����دة ا�m"'"ة ا��	 أد�8 )�� ا���ه"  	R9 ا���D-'8، و_�+ ،>D+ 9� نrو�8 آAا����دة ا

���� �����دة ا�(�)��� .  

  :*� أد�) �?!�دة >� �3ا;, (�!� �85 89ور ا���6 � /��8B ا���6 

��" ا�-9D: ��ل ' �
 ،	Rر ا���.�L 	
 9D-ا���.د 4< ا����دة )�" ا� kJ9 )�،  أ�� إذا رDL يdا�

 9l ،ارًاO� وأ^"ر ،�mL ه�dZ+ا 	Rم )�، أي إذا أد�8 ا���ه" )���دة، وا���.D-,,< ا���.د ا��و'

 ،9D-أ^"ر ا� "� 	Rدة ا�(�)��، وآ�ن ا�������� �����Jء ا���.د إ�8 ا���R	، وأد�.ا )���دة �

9 �7
D� ،d< ا���.د '�,.ن آ; اORAار ا��	 �-�D-,��( E.م 4D-ا ا�dه���.  


�9l ،h"' kp �4دا )�"   ��O)��( OPn 8�4 �Jم ا@ وOآ 	ا]��م �4 "و�" روي أن ر�W >��J"ا 4

>��e�� hO�� ;JO( Fم ا@ : ذ�Oآ 	ل �4��
 ،h"' E�p� أن "�( ،>�cpZ� �إ7,� ا�(�رق هdا، آ

��Jو :,���
 �,D,�4أ 	ول، و�. أ7Aد'� '" ا �,D,Rوأ ،OPwا اd8�4 ه �,D�"^4,"ًا، � أ Fذ� �

�E�p أ'"'D,�، � أ^"�D,� 8�4 هdا اOPw وأ�7,� +�,�ن د'� ا��" ا�,�p.�4، اwن ا�,.R.ع 

*p��( ���4 �� �����( ���4 �� j�� OPn ع.R.� 8إ� 	7dPr' ف.�.  
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	 ا����دة  ���.ا��  

��-�TU V ا�5	#��ت ا��Rا��� و �9�Q ا��LG�Pل �  :ا

��* واL"، زار�7 أ'�� اPA.ة ا�ODام، إذا آ�ن ه�ك �.R.ع  K أيO( 	��D+ � ،�6لcا�� ،	LاOJ

 ;^rأة ا��O�6 '��* ��.��� ا�.�"ان، ا��( 	l"L ��pZو)�" ا� ��,mا� *pP "Lأ 	
 9'Oآ *��K

��* Om�� OPnي ��� K 8ي أر���� إ�"qا� ;^rي ا��dا� ،V��P 8�4 أ��س أ��7 ��6)� ).رم ��'"l

qا� *��p��7، ا��l ةO� .,' �c� ،��WAا ���
 O' 9� ��m�)�� ا����* ���.ق J"ًا، O�7 إ�8 ا�K 	7�

��* اAول، و��ل ��pإ�8 ا� �J.�
 ،�ً��Kن إ�KO)ا� Olي : أOJأ 	آ ��'O,ا� hdه 	� Eأر�� E7أ

 F)�7 kJ��7؟را�l ةO� ن�KO)4"م 7,. ا� >,�+ >D� ،�eOذي ا�U+ 9��+ �,آ ��WAوا ،��WAا ���

Aا *��pا� ;�r+ �,�
���� ا�(�t ��لو+rآ"، p( أي آ�ن :ول ،��WAي ��� اOm+ � ،M-ا� F�� @وا

�� Oآ�W �7وأ *��pا� 	ل ���
أ���ذ أي W	ء 
�� ا���6cل � ',D< أن : ه�ك �6c����( rpPل، 

��* وا�L "�( ،"L< أL" أP.ا7� ا�ODام ��ل �	K أيO( ن.D' : �6ل آ���cج إ�8 ا����-+ 	�ا)

��*، ��E �� وا��,��� �"ًا، 'm* أنpا ��ل ا�dDرًا و ه.
 ��'Om7 : ،OPn *��K 8اذه* إ� ،a�

��* اOPw ��لpا� ،V��l *��Kو : "�( ،;^r�)+ أن �����,D< أن +�,; )�" 
�Oة، �O' 9 �< ا�,

���	، هj�� hd ��� �4�� )�����، ه	 )��W *p	 ا�,� pا� ���Rإ�8 و ���D�4دت ا� �l�l أو >'O�W

 >D,' � ،�6لcًا، ا��"J ةO����k ا�Omاح ����D آ� ;Pإذا د ،"Lوا *��K 8�4 ء�أن 'D.ن )

��ء، و+.ا+O، و+-���;، O�7 8�Lر Kأ k,mو� �l�lن و�lوا *��K ،�ً�4 h�p4أ ;Jو i4 @ا]7(�ن ا

 �-�67 hdن، ه.D' � اdه ،"Lأي واO� ،"Lوا ��J.�� ،ة"L�6-� واا���6cل هdا ا���.، أ�� �

��pا ا�d9، ��ل�"��� ه'OD�7 : * ا�A ،"Lوا *��K 8 8�4 رأي�أ���ذ )�����6cل � ',D< أن '

���q: 87�4، ��ل �	Zورام ا�Aا 	
 �^�6�Pه. آ�ن ا �ً��K ،ًاO�qآ �ًc�W E�7�4 �7أ .  

 �!B�U :د �85 إ89ار ا���6 د��F!?ا� ���3:  

D,� د'� اAول،  � أ^"�D,� 8�4 هdا: إ7,� ا�(�رق هdا، 
��ل �4	: هdا ا�(�رق ��ل ,Rوأ OPwا

j+ � ،�,D'"'أ E�p�� 4,"ًا Fذ� �,���
 �,D,�4أ 	و�. أ7 :  

D ��ًFGُ�ْ*َ Hُ�ْ)َ َآ�َن IَGِ�َُأو J:اَد ُآ+َKُ�َْوا �َLَ-َ�َْوا ,َ	ْM�ا� Mِإن C  
  ]٣٦: �.رة ا]�Oاء[ 

; +��9 وا@ 
�ن أdP أ7��Lً� +,(F ا��,�� +�,; هdDا أي +-Oآ�، أر)OL kآ�ت '��p.ن ا�Oأة، ه 

����p+ ]�
� و)��� هhd ا�-Oآ� 
�O�P ،�7 إن �Wء ا@، ا@ �� )� :  

D ��ًFGُ�ْ*َ Hُ�ْ)َ َآ�َن IَGِ�َُأو J:اَد ُآ+َKُ�َْوا �َLَ-َ�َْوا ,َ	ْM�ا� Mِإن C  
  ]٣٦: �.رة ا]�Oاء[ 

 OD�' ،k,)' 9و� k,� �7أ >�' ،O' 9ى و�O' �7ى '�< أO' يdا ا�dا  هdي، هO���
 ;�-' ،9���


  : '-��*، �F�d أ'�� اPA.ة ا�ODام
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	 ا����دة  ���.ا��  

6ُ-ِLْ�ُUَ �ٍ�َ�!َRَ�ِ �*ًFْ�َ اF-ُ�Lِ3ُ ا َأْنF�ُM�-َ�َUَ Xٍ-َ�َ�ِ YٌPِ�Uَ �ْا ِإْن َ;�َءُآF�ُ*َ[َ �َ/�ِMا� �!َJ/َأ �/َ C �ْ�ُ#ْ5َUَ �*َ (#َ)َ اF

D �َ�*ِِد��َ  
  ]٦: �.رة ا�-Omات[ 

�E ا�-9D؟ ا���,�ء ���.ا إذا +��� ا���.د q' 9 �,�ذاD-ل 4"وٍل، : )�" إ^"ار ا�.�( E�l 9D-إن ا�

 9D-ا� ��' � Mوا���� ،��)
و��* 4OW	، ود4.ى ا���.د )�" ذ�F، ا�dDب اO�4اف ��9 أ9�7 

��8 ا�-9D 8�4 �� آ�ن ���4، هdا رأي�� ،��.�� .  

  :ر;Fع ا��� �) T]�B	H إذا ���3 ا�?!Fد 

 Pn ك رأي��ء ��W 8�4دة �W.د، 9l ه�Uء ا���.د أد�.ا ه( ،�ً�O�� �ً,DL و�. أ^"ر 	Rأن ا��� O

 ،����
 rpZع 4< ا�.JO9 وا�'"� M-ن ا�A kJO' ���4 أن 	Rو�8، ا���Aدة ا����� ����)���دة �

R9 أ'�� ا���D-���4 ا� E�	 و4"�7 ��4"ة أ����� أن ا�-"ود +"رأ )������ت، �� دام ا���ه" ا�dي )

 ;p( ل�,�Lق إ�8 ا�"��; ا�Op+ إذا ،���W �(�^د+� إذًا ا�"��; أ��W >4 kJاO+د+�، و���( ���+

	7�qأي ا�Oا ا�dا���"�ل )�، ه ;p(ا������د )�، و.  


	 آ; اLA.ال ا���ه"   >D� ،ا���.د ���ا�Oأي ا�7�q	 m'* أن 'kJO ا���R	 DL >4,� إذا +

 �7A *���' ،*���' ���
	 ���R : ،"'"W 9ٍ; ا���R	، و�7�lً�: ا
�Oى، أوً�ا�,� 	Rا��� k�أو

4" ا@ �< أن +��" ا@ l,��7< ��4ً�، أن +�"ل ���4 ;�
  . وا���9 ��,�ت '.م ا������، و4"ل ���4 أ

  :[�ورة ��اءة ا��*� 

 OPn ء	W �7"�; : اwن 4� ،9D-9 و)�" ا�D-ا� ;���� ا���.د �+ �,�
 ،���ا�-9D آrن ا�,"4	 +

 kJO' 9، و'���* ا���.د، وإ�� أنD-ا� E�q' ه�ن، إ�� أن�m+ك ا��9 '��"وا و'����.ا، و)�" ا�-9D ه

 rpZع 4< ا�.JO9، وا�'"� M-ق إ�8 ا���"�ل، وا�Op+ ل�,�Lء 8�4 أن ا��( �,DL >4 	Rا���


����، أ�� إذا ��M آ�م �< ا�,"4	 ���� �"4.اE�p( ،h ا�"4.ى، ا�7��.ا  OpPا أdة ه.PAأ'�� ا

9DL )��"رس، إذا ��M آ�م �< ا�,"4	 ���� �"4.اE�p( h ا�"4.ى، �qً� إذا أ�Oّ إ7(�ن ),�ل 

�.���، )�����ء � >� k7و�� ،h4.ا"� ;p�� hارO�[ ����_�9l ،hO اد84 أ�7 �� 
�dا ا�د�4ء ا�,

�E ا�"4.ى، أو �a'O�+ :)+ 9 أو ��p6` ���.رpW ،ا�"4.ى k,)+ 9� hdه ;�,k، أو � +�

 ،hارO�b( ولU)� ،hارO�b( ذ.Pr� ن�)إ����، ا]7 E���' أ، و�O�+ و� ،;^Aا 	
 ;�ا�"4.ى، � +�

ا�"4.ى ����p، ا�"4.ى ��p.)�، ا�"4.ى � : أO' 9l ،O�' �ً7��Lى ��p' OPn �ًc�W* ا���R	 '�.ل

�; أن +�
 ،O�A,.7ً�، ا8��7 ا�و� �ًDW �R.
O� ا�"4.ى ،k,)+ ذ.Pr� ا]7(�ن ،O�+ أن ;�� ،k�.

9D� أ�.ل �ً,eودا ،hارO�b( : ،	4" أه; ا�"'< a�R �p�7، إذا آ�ن ا�JO; د'ً� و4"ك، أE7 و4"+

أE7 و4"+	، أL�^ E7* د'<، أE7 +�6	، أE7 ا)< ���'&، وأE7 ا)< J.ا�k، هdDا ��ل : '�.ل ��



6 
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 �p�7 فO�' >�U,ا� O�� 	آdا]7(�ن ا� �ً,e؟ داFa�R ا�,�U<، ا�,�Z' >�Uف 8�4 �,���، �� د'

أ�9 +�"7	 أE7؟ �,�ذا +OاE�J؟ أ'< ا���"؟ '�,; درس �iاودة، آ�,� ML أر'" )�� )�K;، أ�� إذا 

 9DL "'O7 ن إ�8 ا�,��'&، ��"ي.�آ�ن )�� ا��س '��Oون إذا ا����� +-; 4" ا�,��'&، 'dه


 rm�' ���� aأ� �c� ك��� ا��Oع 
	 هhd ا�����، 'D.ن ه� "���)' � hdإ�8 ا���7.ن، إ� ه ���


��rm إ���، هdا ا��A.ب )�K;، إذا ���E ا����ء  hO6
�ن، و'�Oف أن ا��Oع ' k� ن ا���7.نA

 ،	4OW ���( ، و�	4OW O� ���( ن.D' ،عOا�� "'O7 >-7 إ�8 ا�,��'&، ��"ي 	+r+ ود")� ��'OK

J.' � ،	4OW �4.ن، و� ��.آ�OW ���( ;ك و� أه�4"W h	ء 4OW	O' ،'" ��6-��، ه "

  .��7.ن '-,	 ا�,.�a، إذًا � '.O�� "J ا��Oع، ��OL F هdا

�; أن +.ا
M، ا�7��، إذا  � ،96��; أن +� ،k�.+ أن ;�� ،O�+ أن ;�� ،k�ي أ�.�� واdا ا�dه y;8�4 آ

4� �" 'D.ن V-(ا ،E��
	 ا�,(���; W	ء � +(�k�p أن +kJO، اE'O�W ا� F� ه.7ً�، �"  )"اO�

 ،k�.+ أن ;�'D.ن ���4 +��D' "� ،9.ن �m+ ���4وز، أ��ك D' "� ،���4.ن ���4 ���آ; آO�qة، �

�; أن +�m' ،O* أن +�rآ" �< إ�Oارك�.  

إذا ��M آ�م �< ا�,"4	 ���� �"4.اE�p( h ا�"4.ى، 
bذا أ�Oّ ),�ل �_�9l hO اد84 أ�7 �� : إذًا 

4,�� )Oاءة ذ��، '�.ل ��
�dا ا�د�4ء ا�,��� ]�Oار 	Pأ ،���.�� >� k7و�� ،h4.ا"� ;p�� h :

 F��4 ا.Lاءة ذ��، راO( ���p4ف و�" أ�n ةO�4 ��� F� O��+ O+�

�.�O+ ،kاkJ ا�" ��dيء ا�O(

 "4 ،��-+ �ً6ZW أتO(أ E7ن، إذا أ��)ا���Oة �nف، أE7 أ)Oأ+� ا8��7 اF�d� ،O�A 4" ا�rpZ وا�

و أ��; ا��Oاءة O+ 8�LاkJ د
�+Oك، أي ا�,��Z أن ا]7(�ن �Pr.ذ )O�bارh، ا�rpZ وا�(��ن، أ

إذا أ)Oأ أk�,J >� OPn "L ا�"�4وى 
� : )�"�� '�O�' "J.' � OاA kJن ا]7(�ن ���K jً�، ��ل

'6` �� أن '"4	 ���4 )�	ء، أ)"ًا، إذًا أW OpP	ء )Oاءة ا���d، أ�D'OW �ً7��Lن '��DD.ا، )Oاءة 

Lًاذ��، أ"J ةO�pP ��dاءة ا�O( ،اءة ذ��O( ا.DD��' 7ً� ز).ن و�.رد��.  

�O( Eاء+� إذا آ�E7 �"'� : ��ل q�� 	4",د4.ى ا� ��( k
� ا��	 '"��ا�,"m' ���4 84.ز أن '�"م ا�

 `'Om+4"ا�� ا���.د، و 	
 >�p��( "��+ �� �Jز �� أن '�"م )���
bن �D+ 9< �"'� هhd ا� ،���هhd ا�

.ن )�� ا�,"4�p' دًا.�W أن +�"م >D,� ،F��4 E,��أ 	ا�� ������ ا�+ ��( E7أن +�"م أ >D,� ،	


�6ر  ،���.ا )���K دًا.�W E�"� و�8 أو�� ����� ��( E�"� �7 إذاA ،��( تdPأ 	ا�� �����(

��D�� أي ;-' ���  . ه�ك +���، وا��

  :	a ا��*� *���K9 إذا �53ر[a ا�-����ن و�� /F;8 *� /�;` إ�8اه	� ��

4"ك   ،����

��� أd+ E7آO أF7 د F���K ذ�� ]7(�ن F��4 ،����,ا� �
	 آ; �4��+ k�' اd7ً� وه��Lأ

 E7د��;، أ Fد��;، أو ��� د��;، و�� F�� ه. د��;، و� ��� � ،F�<، ه. 'dآO أdPr' 9� �7ه� �

 ،k

�ن �9 '" hO�
أي 8�4 ا�-����< د
�jD4 hO د
�Oك، أو آ�+* )"
�Oك د
�� ���ن، وه. آ�+* )"
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9 )��a6، أي إذا ^�ر ه�ك DL ���-ا� hdه ;q� 	
�	 ���4 ا��6ة وا�(�م ��
 ،F� jD4 ��

 E)� E7ف، أ�n �),P ف، أو�n ةO�4 8�4 أو 	�p� ;د�� "J.' � ،اتO�� ةO�4 8�4 ف�P

 j�� .ه ،E�

	 ����D، ه� ��dآOًا، وه. ��d�� jآOًا، أr�� E)� E7آ"ًا د k�و ،E�
��rآ"ًا أF7 د

��ن و�JO' �� "J.' 9` إL"اه,� �(9 ا�,"84 )�< ا�,"4	 وا�,"84 ���4 ����� إذا +��رER ا�+

	��^��، هdDا 
�; ا�� :  

))Mَرُ;َ#ْ�ِ� اد M5َِ�ي" َأنcْdَا (PَF*ُ T�َِأ Vِ"8;َ �ْ)َ ،Hِ��ِْ�َدَة، َ(ْ� َأ�ُ T�ِ8ِ�5ِ ْ�ِ� َأPَ �ْ)َ �ًM��5ًِ�ا َأْو َدا�َ ��َ)َ

!M#ا� (M#9َ JT-ِMا�� Hُ#َ5َRَUَ �ٌ�َ"��َ �	َ!ُ�ْ*ِ 8ٍ�ِاFَ�ِ aْ�َ�ْ�َ �َM#Pََو Hِ�ْ#َ)َ �!M#ا� (M#9َ "T-ِMا�� (�َِإ �َM#Pََو Hِ�ْ#َ)َ �

M8َ>َ�� َ(ْ-8ُ ا��Pُ �ُ�ْ �ِ��ِMَ#ْ�َ	�َن َ(ْ� Pْgِ�ِ 8ٍ�5ِPََ��ِدَ!ُ�َ�ْ�َ Vِ	�M8�َ ،َ>َ�� ا6َ�َْ�ُ� ْ�ُ� َ(ِ#M8�َ fTَ>َ�� َ/6َْ�) ْ�ُ� ]َدَم َ�

) ِإPَْ��ِدVِ َأنM َرُ;َ#ْ�ِ� َوَ*6َ*ُ ��َ<َM8�َ Vُ��َ5ْ	�M?�َ �ُ�ْ 8ُMٍر �MR�َ ��َ<َM8�َُج ْ�ُ� ِ*ْ�َ!�ٍل M8�ََ>َ�� َه	�Mٌم َ(ْ� َ�َ��َدَة ِ�َ	5َْ�

8ِ ا��M#9َ "T-ِM) ا�#Hِ�ْ#َ)َ �!M َوiَ5َ-َUَ �َM#Pَ ُآ:J َواَ!ُ�ْ*ِ 8ٍ�ِ	� �cَِهَBَUَ �ِ/ْ8َ�َ	Hُ ا��JT-ِM ادMَ(َ�� َ��5ًِ�ا َ(َ#) َ(ْ!

 �ِ�ْKَLْ�ِ �	َ!ُ�َ�ْ�َ �َM#Pََو Hِ�ْ#َ)َ �!M#ا� (M#9َ((  
  ]8 اOِ�َWْAَي�أ). داود 4َْ< َ�ِ��ِ" ْ)ِ< َأِ)	 ُ)Oَْدَة، 4َْ< َأِ)�ِ�، hِ�"Jَ >ْ4َ َأِ)	 ُ�.َ�[

��ً�، اAر'` ���dP ،;m� j +.���ً�، اwن آ; ���� �qً� +-��* ا�(,�ن أP	 آ9  K �,l أي

F� 9 : ا�-(�ب؟ '�.ل� �J�L �� *�K ز).ن ;Pد ،F�n �l�lف، +"
��9 و+,�	، )�"�� أdPه9 �

� ��F أ���ذ �n ��7�,lف، +�.ل ��: 'O�W "�( ،;m) 7(	 ا�"
��، ��ل� :� E�
,�ذا �n ��7�,lف ��" د

F� ف، '�.ل�n �l�l F� : >� جOZ+ و�8 أ�Aش، ا��( ��� ;P"+ ،ي"4 ;m)� O�� Fذ� >D�

ا�,-; ���D* �"دت، ���P، و�k، ا���ر'&، أ�7	 ا�,.R.ع، �E�L أ��L�� �7 ا]7(�ن آ�,� 

�J(�ت ا��-9�D، �< آ�ن د���ً� 
	 +����� �k اOPw'< ر'` ���L، ر'` ���L �< ا]OLاج، �< 

�.ل، ه�ك ���4* � �� O�_م ا��Dأ�7 ���9، �< ا� >� ���L `'ر ،keا��� O��ا�,����، �< ا��	 )����

�� ;� ،�� k�و ،�ً���.+ dP ،�ً^و dP ،اآ�* : '��,�� إ� ا@ أ����� ا]ه,�ل ،���P *د، اآ�"�

"+ 9� � ،��

k، وا]7(�ن ��-�ن ا@ أ��; أن ا�"
�� و^�E، د
k و��8، ��� �� �m;، أP	 د

 ،	� E�
(8 ا�dي ���4، وأ��; أن '�dآO ا�dي ��، '�dآO ا�"
�� �O+�<، أP	 د
�E، أآ�" د'

ا]7(�ن ',�; Aن '�dآO �,�6-�� و'(8 �,�6-��، و�< آ�* �D' 9� >� 8�4 �mL* إذا إ7(�ن �9 

  : '(m; ا�,(�mL ;mَ ���4، أ'�ً�

َ(ْ� َأِ��Hِ، َأنM َرُ;َ#ْ�ِ� اLَ�َQَْ	� ِإَ�) َرFPُِل ا�#M#9َ HِM) ا�#Hِ�ْ#َ)َ �!M َوTUِ �َM#Pَ َدا�Mٍ� َ(ْ� َأِ�T ُ�ْ�َدَة، ((

 �ِ�ْKَLْ�ِ �	َ!ُ�َ�ْ�َ Hُ#َ5َRَUَ �ٌ�َ"��َ �	َ!ُ�ْ*ِ 8ٍ�ِاFَ�ِ Oَ�ْ�َ((  
  ]أL," 4َْ< َأِ)	 ُ)Oَْدَة، 4َْ< َأِ)�ِ� [


bن �r' 9ِت )�� 
���.ل   ،���
��6P 8,� ا� �
bذا آ�ن 
	 '"ي أL"ه,� )� ،���L .(ا ذه* أdوإ�8 ه


�Aرض )�" �<؟ )�" 
�ن، إ7(�ن اد��D�� 84، ^�ر ه�ك د4.ى و^�ر  ،��,' k� "ا�� *L�6�

 ،��,' k� h"�( >,� 	ه �� ا8��7 اO�A، إذا �D' 9< ه�ك )���� 8�4 �< ه�ك '"، إن �Jء )����ا�
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�، أرض هdا أL��mL O �"',�، و�mL أOPى ��( "Lء آ; وا�J .و� ،OD7اد84 وا��,< 8�4 �< أ

 ���
��cن و�������ن، 
����R	 JO'` �,< اAرض )�"JO' ،h` ا��D�� ن��mL �7"�"',�، ^�ر 4


 ،���7 	
 �,6�Pا >��Jأن ر OPn "ه�W ك���ل آ; واW k� "L,.ل ا��" 8�4 هhd اAرض، أ'�ً� ه

 �JOPأ h"' 	
8��َ̂ ا����9 4ََ�ْ�ِ� َو9َ���َ �,< ه	  
��8 )�� ر�.ل ا@  ،�4"ي، وأ��م )� Em�7 �,��

	����  . ا�

 H3د�!?� T�8/ -: أن� ��	ا�� A#6/ ا�?�ه8 أن (#):  

O�P، آ�9D '��9 اwن أن ا���ه" ��; أن '"�	 )���د+� '-�a ا��,�< 8�4 آ��ب ا@، هdا إOJاء أ 

�E إداD� ،��7< اwن q+ 9� �� يءOا]7(�ن ) ;^Aأن ا���ه" ^�دق، ا ;^Aاء �(�-"ث، اOJإ

���.ع ا�dDب، و�OqDة �W.د ا�iور، أE�,� �7 أ��م ا�,-�آ�W "'O+ 9ه"ًا '� أخ؟ '�RO.ن أ�7(�9، 

�، ���a ا]',�ن، و���.ع ا�dDب، و�OqDة �W.د ا�iور، ^�ر ه�ك إ: '�.ل ��� �Pاء أ�7 أرOJ

إن 4"ا�� ا���.د 
	 هdا ا��i< �" أ^�-O�� E : �(�-"ث، أن ا���ه" +�.ى ��Wد+� )���,�<، ��ل

 	�'"�+ kJO� 8�4أ "�+ ��m,ا� hdم ا��"���، ه�DLAا ��m� ا رأيdه ،>�,���( ���'.�+ *J.
 ،��.���

D-ا� ;�a��-+ 9 ا���.د أ9�7 
	 ا�-9D ا��q,�7	، أ�DLم ا�,��m إذا أ�` ا�,��.د ���4، 8�4 ا�-�آ9 �

 a�-' وم ���.'� ا����دة )���,�< آ�ن ��-�آ9 أنi� ك��D' 9.7.ا 
	 ��Wد+�9 آ�ذ)�<، وآ�ن ه

�
9 �����W Eد+9D وإ� ���L ا���.د، وأن '�.ل ��9 إن.  

  8�4 a�-' أن *m' "ة �7ز�� �< 8�4 ا��,�ش، ا���هO��)ا�� ،��اwن A+�� ����، و�. ���� +,.'

� �< a�R ا]',�ن، �< �W.ع ا�dDب، �< آOqة �W.د ا�iور، ^�ر آ��ب ا@�
 a�R �p�7 hdه ،

�; ا���ه" إ� �k +�.'� ا����دة )���,�<، �r� �,� �7A.ا ا��Dذب +-�a؟ ��ل�' � 	Rج، : ا���Oء ا���J

�ف ا���ه" � ',�< A ���4ن ��� LAا "و�k ذ�F ه�ك �< '-�O�� 8�4 a �� ه. آ�e<، و 4

  . ����دة '��,< ��8 ا��,�<ا

 �j�-ور *� أآ-� ا��kدة ا��!c:  

  ،OeاOmوأ9�4 ا� ،Oe��Dا� O���E)�� ،Oe آ��Oة 
�[ ); �< أآDا� O�أ�� ��Wدة ا�iور 
�	 �< أآ

�ء -��� V'رr+ء، وإ'_�ر ��6"ور، و��; ������ا�,��.م، و+ M-� 9�ة �����9، وهO^�� ��7A

  .)�< ا��س

 
 9'ODن ا�nOا�� ،"Lء وا	W 	
�� ��4"ة، أن ا�,�p.ف وا��p.ف ���4 �)" �< أن 'O��� �7.Dآ�< 

أ�7 اE'O�W ���رة : ا��ap '��"ي ا�,��رآ�، وا��ap '��"ي ا�,7�m(�، وا�,O�� ;qوف � أL" '�.ل

 E'O�Wن، �� ا.����� O�� �),Pات � '�,l hd7ً� وه.��� O�4 �l�l ��,l hdن، ه.���و����� � '�
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�ًq� i4 @ل ا.�' �,'ODا� �'wا k,ي ا�,��رآ�، ا�"��' ap���
�.ن، �� أرRً� و�-���، � '�

;Jو :  

D وِرJkَل ا�Fْ�َ اF-ُ�ِ�َ;ْْوَ>�ِن َواXَ�ْا �َ*ِ Oَ;ْ"ا ا��F-ُ�ِ�َ;ْ�Uَ C  
 ]t-٣٠: �.رة ا�[  

4��دة اAو�lن  >� �ً�'O� ورiل ا�.� ;�J ;Jو i4 @أي ا .  

َ�ْ� kُ3َوَل �cَ �*َ8َ�َِه8ِ ا�Jkوِر M��َ) : َ��َل َرFPُُل ا�#M#9َ HِM) ا�#Hِ�ْ#َ)َ �!M َوM#Pََ�: َ� َ��َلَ(ِ� اْ�ِ� ُ(َ	((

  ))ُ/Fِ;4َ ا�#Hُ�َ HُM ا���Mَر 
 ] Oَ,َ4ُ >ِ(ْ4َِ< ا �J�� >(ا[  

 �L ;آn �7و+��9 أ ،;p�.ق، و+��9 أن اwن ه�ك +��ون آ��O )�< ا��س، أ�7 أF�� "�W، و+��9 أ�7 �

  6P,� ���.م أ�7 أF�� "�W، أ'< ',�	 ا��س؟ 

  ))َ�ْ� kُ3َوَل �cَ �*َ8َ�َِه8ِ ا�Jkوِر F/ُ (M��َِ;4َ ا�#Hُ�َ HُM ا���Mَر (( 
 ] Oَ,َ4ُ >ِ(ْ4َِ< ا �J�� >(ا[  

  : و 

#M!� َ(ْ�!� َ��َل َذَآَ� َرFPُُل ا�#ِPَ HِM	aُ5ْ َأَ�Iٍ�ِ�*َ �َ�ْ Oَ َرِ[T ا�: (� ُ(َ-8ُ�ْ ا�#HِM ْ�ُ� َأِ�T َ�ْ�ٍ� َ��َل((

،OِKْMَوَ�ْ�ُ: ا�� HِM#���ِ َل ا�?"ْ�ُك�BَUَ �ِjِ�-َ�َ�ْا �ِ)َ :َGِPُ َأْو ،�َjِ�-َ�َ�ْا �َM#Pََو Hِ�ْ#َ)َ �!M#ا� (M#9َ  ُقFBُ)َُو

ُل ا�Jkوِر، َأْو َ��َل cََ!�َدُة ا�Jkوِر َ��َل 5ْcَُ-ُ� َوَأْآFْ�َ T"�nَ �ُoَ: اFَ�ْا�BَUَ ،�ِ/ْ8َ�َِل َأ� ُأَ�-"Xَ�ِ �ْ�ُGُْآَ-ِ� اْ�َ�َ-�jِِ� َ��َل

  ))َأ�HُM َ��َل cََ!�َدُة ا�Jkوِر 
 ] OٍDْ(َ 	(ِا���ِ� ْ)ُ< َأ "ُ�ْ�َ4ُ >4 ���4 M���[  

  �'wدة زور أن +�.ل 8�4 ا@ �� � +��9، وا��W O�ه; +6"�.ن أن أآ�O �.ل زور أو أن أآ

 �,'ODءا�	W OpPء 8�4 أ��7 أ	W OPn 	^��,ت أ7.اع ا�Oذآ 	ا�� :  

D َنF	ُ#َ5ْ3َ ��َ �*َ HِM#ا َ(َ#) ا�F�ُFBُ3َ َوَأْن C  
  ] ١٦٩:�.رة ا���Oة[ 

  ;Jو i4 س أن��O ا��س �< L�Oة ا@ i4 وJ;، و+�(O اw'�ت +�(�Oًا ��O ^-�`، +.ه9 ا�+

 ،9�J 	
 F�Rء و�W وإذا ،F+��L ال.K h"�هdDا، أE7 +�"ر أن +��ر�R؟ � أ�"ر أن �" +�

 �
 9D�( �ً�O-� ����Jو 	)ا���9 8�4 �7 E�OL 	7دي إ��أ�4ر�R، هdا ا�D,�ل ا]��	، '� 4

  +���,.ا، أ'< �.�� +���8؟ 

D ِب��ا6ِ�َْ ,ُ/�ِPَ HَM#ا� Mَم ِإنFْ�َ�ْا �َ#ْnُ ��َ aْ-َ�ََآ �	َ�ِ OٍKْ�َ J:ى ُآkَRْ3ُ َمFْ�َ�ْا C  
 ]O
  ]١٧: �.رة ��

  أ'< �.�� +���8؟  

D �#ً��ِUَ َنF	ُ#َqْ/ُ ��َُء َو�?َ/َ �ْ*َ T"آkَ/ُ HُM#ا� :ِ�َ �ْ!ُ�َKُ�  C َأَ�ْ� 3ََ� ِإَ�) ا�kَ/ُ �َ/�ِMآFJَن َأْ
  ]٤٩: �.رة ا�(�ء[ 

  أ'< �.�� +���8؟  
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	 ا����دة  ���.ا��  

  XُUَ �ٌ*ِ+ْ*ُ FَوF#ُQُ8ْ/َ IَGِ�ََن اM�Rَ�َْ� َوَ�� ُ/ُ#َqْ	Fَن َ��Bًِ�ا CD َوَ*ْ� َ/5َْ	ْ: ِ*َ� ا��6َ�ِ�MLِت ِ*ْ� َذَآٍ� َأْو ُأْ�oَ) َوُه
  ]١٢٤: �.رة ا�(�ء[ 

  أ'< �.�� +���8؟  

DVُ�َ/َ ْ��ًاQَ ٍةMَل َذر�Bَoْ*ِ :ْ	َ5ْ/َ �ْ	َUَC  
]��i�i٧:�.رة ا�[  

��< i7اه� ا@  + �'n أو ��.ن �'n ن.),P اdس أن ه��-��7 و+���8 ا�,���p، وأO+ E7'" أن +�k ا��

 E7؟ أ��r)+ أن F7�D�b( E7ء، ه; أ	ر � ���
	 �4�K ا@ و�" '��� 
	 ا� �+��L ;آ 	�,' "�ا��


	 ���D؟ هdDا '�.ل �F، هdا ا��Dم ��O ^-�`، هdا ا��Dم ��O، هdا ا��Dم ��  OL .وه �D�� 	


��Oe، أرادh ا@، هdا ا��Dم Dا� O���" ا��س 4< ا@ i4 وJ;، أ�7 أرى أن هdا ا��Dم 4< ا@ �< أآ'

 �7�-�أآ���W Oدة زور، أآ�O �.ل زور أن +��9 4"ا�� ا@، أن +��9 رL,� ا@، أن +��< أن ا@ �

hد��4 9LO' � 8���+و .  

اcْ2َِ�اُك ِ���#HِM، َوُ(FBُُق اFَ�ْا8َ�ِْ/ِ�، : َ/� َرFPَُل ا�#HِM، َ��َل َ�َ#): َأ� ُأَ�-"Xَ�ِ �ْ�ُGُْآَ-ِ� اْ�َ�َ-�F�ُ��َ ،�<ً'<َ �ِjِا((

 aَ�َPَ Hُ�َ�ْ�َ ��َ#ْ�ُ (M��َ َزاَل ُ/َ��"ُرَه� �	َUَ وِر، َ��َلJkُل ا�Fْ�ََو �  ))َوَ;َ#Oَ َوَآ�َن ُ*��BَUَ �Gً�ِMَل َأ
  ]4َْ< َأِ)�ِ� َرRِ	 ا����9 4َْ�9 ا���Zري 4َْ< 4َْ�ِ" ا�Lْ�Oَ,ِ< ْ)ِ< َأِ)	 َ)OَDَْة،[

  . أي أ�4ده� �Oة، و��7�l، وA ،�q��lن هhd ا����دة ُ+��k ا�-�.ق، +��< ا����9 8�4 ��,� 

  :c!�دة ا�Y6 أ(c �q!�دة 

�� J"ًا، و��� d�( ���4ا ا�,.R.ع، ا���6 أن  ��أ�7 ذآOت ��6 ��; در��< 8�4 �� أذآO اwن �

,Lر 	
.+ �ً�U� �ً7�)7إ E��
� �J"ًا، ر9���)� ;J، وورع، و���iم، واJ�)� >("، ��آ< (O4ا@ أ �

�" ا��hOJr، ور
k اOJAة �Oات 4"'"ة E_�( 8�L اOJAة أآq�l >� Oq	 را+��، و�� �4د )�7�D�b أن 

�� ا���E�r� E �-���ً�، ��ل ���L�^ ،E��
���، أ^-�ب ا���O' E'"ون ا�O' : ��'OK O�� "J.' �

"4	 ���4 )���(�د ا�PA�	، أ��,E ���4 د4.ى 
(�د أ�P�	، أ�7 آ�ن 'a�D 4.ر+� واL"ة، أن +

 	R����
أ��م O�Jا�7، هdDا اED�W، د4.ى �dرة، ه�W "'O+ hdه"ًا، �Jءت ا�,"��4 )�)��� �Wه"ة، 


��ل ��� ،�ً�(�� ��� Oّ� اdا����دة ��,-�)�ة، وه hdه �
ا)-q	 4< : )-(* �� ا+��� )����.د ر

�W��� ا.��� �����J ����K E����9 : ه; +��"'< ���؟ ���E: ه" OPn أو �W >4ه"ة أOPى، 4"ه9 )��

�� ),�,.ن ا�"4.ى ��pا� hdت ه"�W ، إذا���ا�� E�-7ء، وا�J "� جOوا أن ا��"Jو ،"�W9�7 أ

�� ر�,�J O�W "�( ،�pP Eء �.4" ا�"4.ى، وا���R	 ا��-���� ��pا� hdوا����"، ه ،E��أ�P	 ا�

وا@ '� ��"ي �9 '�O إ�8 ا�Oأة إ�K�ً�، �� : ه; رأ'�� '��; هdا؟ ���E ��: 8�4 آ��ب ا@، و��ل

 8�L 	ه E���

E أن '�-q.ا �W >4ه"ة +��" ��9، �P 	وأد)ً�، ه �,�L "Wو� أ ،�� a4أ E'رأ

  .+��" )��-M و��Wد+�� آ�E7 ا�-9D ا���^;



11 


	 ا����دة  ���.ا��  

 �L �ً7��Lأ ،M-دة ا���W >� 9�4أ "J.' � �7أ *�D'و ]�دث ��D' O.ن ا�(�Me وا��ً�، 'iور ا��

4"�� ��W "��7دة ML و
M �� و�k هdا 4,; 9��4 >-
  . آ�ن ��4O)( �ً��p ����4، ���(; أ��Wء، 

 �*��Bم ا�F/ ت�	#n �#qا�:  

 9D� E�� :ى إ�8 ا@ ��ل.D���( tّR ًاOmL ء : إن�Zا� E�( 	
 �ً��4 >�),P F+"� -'� رب 4


	 ا�,�LOض : ��ل �� - i'� ا���6 ر� Om-ض ���9، أي ا��� j�m� 	
 F��Jإذ �9 أ OmL �' دبr+

أOWف �� أ�O� aة �< أن 'D.ن 
	 �j�m ��ض ���9، ا���9 ��,�ت '.م ا������، � '.�W "J.ر 

 ��� j�� ،ه�"R 9آ�� ،��.��� �7ً� )����E آ��L�6ً�، أ��)" '�.ق أن +-9D ���("ل، أو أن +D.ن �

)"ًا، +�,; ��ً� ��7رًا، داR ����4 �ً,e_[، داOZ+ ��+�,L �ً,eب ا����� )��� و)�< زو��J، أي O�67 أ

��j ��� أL" إO�67 � : ��7 ��� أ)"ًا، ه�ك 7(�ء ���p"ات وا���� آ��O، إ7(�ن '��9 ا�Oأ+� و'�.ل

�p(و��4)� أ��9، و O��� W"'"، هdا ا�"رس ��p.�4، ا@ وراؤه�، ا@ i4 وJ; ه. وآ����، وا@ آ

��j �����ة، هdا �� آ��، 8�4 ا]7(�ن أن 'D.ن ��6ً� )�< آ�� و)�< ا)��، و)�< ا)� و)�< 


�ن و
�ن، )�< O�Jا�7 و)�< OWآ��e، أD' �ً7��L.ن ه�ك F'OW �.ي، ا�,-; )��,�،  >�( ،hO�^

k
��� ��ً�، وa��R  وا��6PO )��,�، وا�����ز )��,�، و �D'OW ا�7�q	 D� a��R< �" د

 ��"
�]7(�ن أ�7 أ�.ل 4 ،O��� �(�Op ���4، '�_�� ��ً� ��7رًا، و� '���L ��p، ا@ آD� ،��6Zا��

�; 'F� a�D �< ه. ا�,��.م، ا�,��.م ��),��( ،�ً,eا�,��.م دا k� @ق، ا�K O�6' آ�، أوOW F�+

M-,' 9وا���� M
.'.  

  �q��l��7 و�l ةO� �4ت.R.,ا� hd�
 ���4 �� j�� إ7(�ن "J.' � ،��( ��" +�.ه,.ن أ�4 � ��7�� �

ً�، وا�"��; ��F، و �< ��ل �F هdا ا��Dم؟ ا]7(�ن �,' a�Lوا ،���
���، آ�,� ا����دة، وآ�,� ا��

� '��D' O.ن �Oة ���Rً�، و�Oة �"�4ً�، و�Oة �"84 ���4، و�Oة �Wه"ًا، و�Oة �����ً�، و�Oة 

ً�، و�,' a�-'���.ا�� �+��L 	
  . �Oة 'dDب، و�Oة '6"ق، هdا آ�� 'Omي 

  :ا���kام أ;	: Tcء ���6ة ا2���ن 

4" L"ود ا@،   a�' إ7(�ن >� ،�ً�i��� ن ا]7(�ن.D' ء )��-��ة أن	W ;,Jام، أODة ا�.PAأ'�� ا

ً�، '-�� ���"ًا، 'c,p� ���' ف �� �� و�� ���4، إ7(�نO�' ،	�4" اO�A وا� a�' >�( ًا"�,L ��-

F� ص '�.�.ن�ZWك أ�أ�7 � أO4ف �O6 ا��"ل، �� دO�Z,� E�P : ا��س، '-�� ��M�r ا��9، ه

)-��+	، وا@ هdا و��م OWف، �7A '���; ا��س )r^.ل، إن +���; ��د'ً� ه�ك إ'��6ت، و�4.د، 

ً�، و� 'rآ�U� إ� *L�6+ � ;^Aا 	
; F���K إ� +�	، � '.�m� "Jل ��dDب وا�
�Oاء، و

 9�� E)Lإن أ ،F��� آ�.اr' 9رآ���W ء أ�_�م إن�Uه >��U� O�� أ^"��ء F� E7إذا أ ;^A�(
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	 ا����دة  ���.ا��  

 ،�ً�U� إ� *L�6+ � ،7.ك.Z' 9��.ك، إن ^"���dD' 9).ك، إن أ��p' 9�� E,�� إن ،F� ا.c�)'

	+r' أن >�( �ً�O
���A�( O_�م و'�.ل �F و� 'rآ; F���K إ� +�	، وا]7(�ن '���D� ،9< ه�ك P :

 ���
O4 ،F'"' >�( تOm�7وا F)�( ����(F، إذا ا��-( ����D+ و)�< أن ،�����، ا)��" 4� hdه ��ا�7

 	
���، �D< �9 '�" )-��+� و�E ��(���" �< هdا ا�"رس، هhd ا���p د���� J"ًا، أk�' �ً7��L ا]7(�ن �

، أP	 ا+���، �9 '�" ه�ك و�A Eن +���، �Oة إ7(�ن ��O�"� ��Dة '��	 )�p�m إ�8 ا���O رأ�ً�

��ً� آ�ن �"�< +"�P<، ^�ر ��� ��KOن )���eO، زارh أL" أ�e�(O	، و 'D.ن K 8���),�� ;Pد

��، زارh ��ل ��'O� �ً�'ج �< ا�,(���8، : أOPأ ��"4 >D� ;'.K ب�)L رة�m�)ا� hdه k� 	� �7أ

;'.K ب�)L ج ���ً�، أيOP ،���	 : هdا؟ +-���E وE6�P، وا8��7 اO�A، ��ل �� �OZ' 9ج �

 �ً7��Lا���6 أ�7 أ hdج إ� ���ً�، ا8��7، هOZ' 9� ،8���),ج �< ا�OPأ ��"4 ;'.K ���� ب�)L

��O؟ ا@ i4 وJ; ��لZة، �< ه. ا�iه�J اتO�P dPr' "��)ا� :  

F�ُ�Rَ�َPْا َ�ُ�ْ� َوَ/Fَْم اKُ�ْ/َ �ِ*َ��َBِ�ُْ�وَن ِ�ِ?ْ�ِآُ�ْ� َوَ�� C ِإْن F)ُ8ْ3َُهْ� َ�� َ/ْ�َ	F5ُا ُدَ(�َءُآْ� َوِPَ Fْ�َ	F5ُا َ*� ا

D �ٍ�-ِQَ :ُoْ*ِ IَGُ"-�َ/ُ  
 ]OK�
  ]١٤: �.رة 

D �ٍ�-ِQَ :ُoْ*ِ IَGُ"-�َ/ُ ��ََو C  
 ]OK�
  ] ١٤: �.رة 

  	+r+ ��Oا+P >-7 ،O��Zا� h"Lا@ و �+O�Z
 ;Jو i4 @8، أ�� ا���+ �l"-� ��Oا+P ،9اآO���(

�"',�، آ; إ7(�ن '��"ي )�"ي ا@ i4 وJ; � '_�[ أ)"ًا، � '�Op أن '"P; إ�8 �-�آ9، و� إ�8 


O، و� +�,Oغ �,��� 
	 ا�.��A�( �7A ،;Lس ��ل �� '� Y�( �� O,4 �< ده�Fe؟ ��ل ���Z� : @وا

Lإ� أ �ًP"� E�Pل ���� د�� ،�أ�� أ�7 وا@ � أدP"� ;Pً� : �(E )"اه��، ��ل ��: (E ا�OZوج �

 ،�ً��Kإ ;P"' � أ'�,� أذآ8؟ ،�ً��Kإ ;Pأ�7 � أد ،EJOPو E�Pد E7إذا أ ،�أ��Lج أن أOPج �

�ً��Kإ ;P"' �
  .هdا دP; وOPج، أ�� اAذآ8 

���، وأ�7 أLّ* ا]7(� p7 >-7 @ء ا�W م إن�Dا ا�dا����دة ه ،�ً�m�ن أن 'D.ن ��6ً�، و'D.ن �

� )�dا ,LO' 8���+�7 و�-�� هdDا، ا����� هdDا، ��; ا@ ���هdDا، ا��,�< هdDا، ا�"4.ى هdDا، ا�


	 ا�"'<، و)hO6 )��.ب �7(� ���
  .ا����، وا���� ORوري J"ًا، إذا أLّ* ا@ 4�"ًا 

  وا�6	8 
 رب ا���5	�� 

 


