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ا���ب - ا���وة ��� ا����ة  -٢- ا��
	�� ا������    

 ������ - ٢- ا��
	�� ا������ ) : ٣٦- ٠٥(ا��رس  - ٢٠٠٨#
	�� ا"و!د �� ا���م  -ا��
	�� ا

 ا���ب - ا���وة ��� ا����ة 

  ١٩- ٠٤-٢٠٠٨: ����78 ا��آ��ر ��45 را#3 ا�02	�1� 	�0ر/.

  ��� ا
 ا���	� ا����� 


A� 02D ا�C �45 رب ا�A�4�0B، وا�=�ة وا��1م ��? ���<0 ��45 ا�=0دق ا���Eأ GHا�� ،A��"ا �


�� وا�G�B، و�A و�Mل ا��HKات إ�? 02Dت ا��
	0تB4إ�? أ<�ار ا� Gوا��ه �HO04ت ا��P.  

 ��	
أ/0H ا"�Eة ا��
ام، �T ا��رس ا��A� S�0 دروس #
	�� ا"و!د �� ا���م و!ز�02 �� ا��

����E"ا .  

  :�� زاد ���� �� ا���� زاد ���� �� ا��	�ن

ا�/04ن ه� ا���[، �^ذا أ�\� ا���[، أ�\� ا�/04ن، أ�\� ا��/A أ]�Z ا��/A� A دون : 	�ء	0دئ ذي 


ا0ًa، أ]�Z �����رًا، إذا أ�\�_ ا"�Eق �A ا��/A أ�\�_ # Z�[، أ��0�a Z[ �0دات و#����0، أ]��E

bآ� A/ا��.  

ن ه� ا���[، �A4 زاد ا�/04: "ن أ�M أآ�
 ��04ء ا�A�4�14 وه� ا	A ا���G رb4M ا�0B# C? /��ل

� ا�/04ن� c��� ا���[ زاد �� c���.  

 �
ي، أو#� ا��M0=8، أو#K04ل ا��Oا� �وا��2� ���b ا�=�ة وا��1م أو#� �Dا�T ا���G، أو#

�، أو#� ا�fOB4ات، أو#� �B# ! de0=E و! 042�M A�� ،?=5# أراد اC أن /bM�4، 	04ذا Mا��

  : ��bM ؟ �0ل

���  ُ(ُ�ٍ� َ�ِ'�ٍ� % $ َوِإ �َ� َ�َ
 ) Gرة ا�����(  

 ،c#��� !و ،�اhن �0 ا��ي /�K ا�02س إ��c ؟ ا���[، ! /�K2ون إ��0�B� cدا#c، و! �c4O5 ا��04

 ،bا�02س إ�� �K2/ ��0ي� ،c��0OK	 ،c�
�	 ،c�0=>^	 ،cBiا��	 cون إ���K/ُ ا�02س ،ce0و! ��آ

  .]3M0 ا���[

  :��ا��3��/ ا2(�01/ أ(-� ,�ء �� ا�*

 �4�Mة، أ<0 أ�E"0 اH/أ G�� وأ<0 أ��ل ،A/ا�� ��ء �k 
lEm	 أ��> ����E"ا ��	
���c إذا 	�أ< 0	�0�

� آ� mlE، وا�A�n4 ��<3 #�اب��M A/ا�� A� .  

  ))ُآ>; َ�:� 9دَم (-��ٌء و(�ُ� ا�َ�-���6َ� ا�3�5ا�5َن (( 
] c�0� A	 S>أ A� ي��

bD ا��Eأ[  

� 	rB ا"0Mد/qإ! ا���ب، ���c ورد �:  
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� ا��1ل آ��C إB ا���� / وا�A@ب (( �� ��E	ا� FG-�((  
] �
bD ا��0م �A أ	� أ���0 ا��0ه�Eأ[  

 �/02� b	0�s	 �2�B/ ]�>أ A�n� ه02ك

���e0، ه02ك �A�n أ�� أ<��0، وه02ك 

 �D�/و ،��e0� �/02� b���	 �2�B/ A�n�

�04�، و �Dا A�n� أ�� �02/�، و A�n�

�? ا���fB، و �� A�n�A�n� ،�e08 /��4 إ

وه02ك �b��� 3�\/ A�n ا��0Kؤم، آ� 

 A�B0ع ��? ا��lوا� de0=ا�� wه�

  .وا�
أس

  

� ا��1ل آ��C إB ا���� / وا�A@ب (( �� ��E	ا� FG-�((  

أن ا�02س أ/0H : �^ذا آ�ب أو 0Eن ��A� ،0ً2�n� S أ	
ز �b���# 0 "و!دك ا�=�ق، وا�����5 ا������

�4�B�/ ة�E"اb� �� c2	! ن #��لm	 ?\�# ا�=�ق �
ة �i05� �x� �2B/ ،GH>ذاy	 ! GH>��B	 ن :

 GH>��B	 �4ن�B�/ ن ا�02س" ،�Mف آ0ذب وا

ة �� ا�=�ق #�\? 	�=i05� �x� ،_ا��� �� _1�

  :! 	yذا<GH، ه�ا ا�q/�5 د��[ �Dًا

� ا��1ل آ��C إB ا���� / وا�A@ب (( �� ��E	ا� FG-�((  

�، �A�n ر/8�، آ�هT�4D ?�� 04 ا���ل و>�� A�n� �ا�0�lع ��? ا�A�B وا�
أس، اhن ��8ًا، �


، آ�ه04 ��? ا�A�B وا�
أس، �� �0Hk �45/ A�nدة ��� A�n� ،�2{ A�n� �ا�A�B وا�
أس، �

  .���/ G� A�n� ،0�A�� ،G�B ]0دق أ��A ��? ا�A�B وا�
أس

 )) �Cا��1ل آ� ��� ��E	ا� FG-�((  

�-) �,E� ب@Aا�H� HG3:I ا�:� ���� أن *:� �:  

 b��M A4� ��sا� Z24/ إ<01ن �اhن 	G�B ا� ?41/ 0� S82	G�B ا�0�lع، �� إ<01ن /��4 إ�? ا��5ر، �


ًا، �� إ<01ن /��4 إ�? ا�4
ح، �� إ<01ن /��4 إ�? ا���Bس�sآ .  

 )) �Cا��1ل آ� ��� ��E	ا� FG-�((  

���K� ه02ك S��.  

  ))إB ا���� / وا�A@ب ((

  :ذ آ�ب أو 0Eن ��0ً2�n� S، "ن ا��2� ���b ا�=�ة وا��1م �� 	rB أ0Mد/bs /��ل�^

  ))ا�	A� B ��E@ب (( 
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kn� ^ذا آ�ب، ا���ب��4 إ! أن /��ب �ًا، ا"ب /5

mlE 3�# �� /��ن آ��/ ،}l�/ A	!ا �2B/

c2	�2 ا� 
�lE .  

  :ا�A@ب أ(-� ,�ء �� �I��/ ا2وBد

  : ���b ا�=�ة وا��1م���c أ/0H ا"�Eة، /��ل 

 ))�ًK��) �ًL��:� آ�ن H�� �ُّآ �ْ�َ F�ق، . َأر�SَT:ا� �َ�ِ /�َKْ)َ H�� U آ� �C:� /�َKْ)َ H�� U َوَ�ْ� آ�

�Cَ�َ*َ�َ �  ))وِإذا َ(�َ]� ��Z. وِإذا َ��َهَ* Xََ*َر. ِإذا ا3ُ6ِْ	� َ(�َن، وِإذا َ�ّ*ث َآَ@َب: �3

bD ا���0ري و�G�1 وأ	� داود [ E0ص أBا� A	 و
4� A	 Cا ��� A� �e012ي وا���
  ]وا��

 )) �K��) �L��:� آ�ن H�� �ُّآ �ْ�َ F�َأر((  

� آ�ب، ! #��ب ا�fو�D ��? زو0HD، و! ا�fوج � 0� G�14ّ�ث آ�ب، ا���_ ا�M إذا T	ا"ر wه� A�


lEع ا���ب أ�i�� 0د /��ن�/ ،b2	و! ا"ب ��? ا ،b�	أ ?�� A	!و! ا ،b�Dزو ?��  �� 0�

c��� ،0ً0د�[ Aا"و!د، ! #��ب، آ ��	
# :  

 )) �K��) �L��:� آ�ن H�� �ُّآ �ْ�َ F�َأر((  

  

 �� �nال، أ�Z41/ G ا��2#m/ 0ً>0�Mأ �2B/

]�? اb��� C و��f�� Gوج أن /��ب 

��? زوD�b ؟ أ<0 أرى أن ا"زواج 

 w0 أراد� 
�{ ?�� q/�5�4ا ه�ا ا�H�

، �w�4H ا��2� ���b ا�=�ة وا��1م

�ء، ا"�0Bر k آ� �� 0H��� اآ�ب

�ء #fوره0 Kا ا��H	 G�H# ?2M ،�8�07�

0H� 0 #��لH�E04<�� �!ف، �0 : أs	 w�Eأ

�ء �A ه�ا k �� ! ،b24a �1�0ق	 �B	أر

� آ�	� 1#�4
، واC أ��G ا��ي أ�A� b4H أن � �0\� �0	�4�5 � Cآ0ذب، ��05ن ا b>0 أHDزو 
HP

� ��0M وا�Mة، �� أ<�m� 0H�bا��2� ]�? اb��� C و� b�Dوج أن /��ب ��? زوf�� Z4� G�� : �أ2�5#

0H� 24?، و�0ل�0 آ04 #H�5/ A�/ Gأب ا�=�ع : و�
إ<� أ0ً4D 0ً�M c�M، و�� آ�ب ���0H، ه�ا ا��ي /

�Dوfا� Ax4l/ ا���_، ه�ا ا��ي ��.  

 b� 0H�M A� 
�B# وأن ،b��� أن #��ب �آ� #�4�A ا� ���B	�04H2، وآ� �� أ<0H�m� b أ22��5#� ؟ /�2\

/��l ا"و!د 04aر ه�w ا����B ا�4���2، �� ه�ا ا��i�4ع ���، ه�w ا����B ا�4���2، �� ه�ا 


E� نmk b� �  .ا��i�4ع ��� أ�0 ا��2
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Eh A�M A� b�m1# ،ه�ا ]0دق �� ؟ ��0_ آ��Bة ا���5، ه� �� c�M آ�� �Ke0� ا���1ة b��m� : 0/

�Bآ�� ا� Cر��ل ا b��5� A� w
��B# �
، ه� �E� ع�i�� �2، ه�ا��0، ���ة �H�0M ?�� ة ؟�

  .]0د�0ً

�ء ؟ ا���ب /� �K	A�M �B �^ذا آ�K ]0ر k آ� �� b�Dوج أن /��ب ��? زوf�� Z4� b>أ�0 أ

 �ا�fوج آ�ا	0ً، �^/0آGa G إ/0آG أن #����Bا 	
E=� ا���ب ��? ا�fو�D، إ! أ2�5#� ؟ /��ل �0H إ<

H�>m4� ،c�M3، ه02ك زواج /�2? ��? �=��5، ��2ك أM ?�� ?2�/ 0، �0 آ� زواجH��� ت
�D ،0

0H2� أو!د .  

\L� و زآ�ة �ًZ� ا�_1م �:�ء أ(�01 و ��^ ]1ة و ]���ً� و:  

  : أ/0H ا"�Eة

  )) C� H*ي إ�� ا�K��� �A����G*ق �`(( 

ا<� �0B� Aو/� 	A أ	� �0�8ن [�lا� wروا[  

��G وإن ا��G إن ا�K*ق �C*ي إ�� ا(( 

 ��C*ي إ�� ا�Z:/ وإن ا�A@ب �C*ي إ�

 H ا�:�ر أ �ا�5ZSر وإن ا�5ZSر �C*ي إ�

��Lل ���Kدق ]*ق و�� و��Lل ���Aذب 

 �آ@ب و��Z وإن ا��K�� <b*ق �3

 ��c3A �:* ا
 ]*��L أو �A@ب �3

  ))�c3A �:* ا
 آ@ا�� 

bD ا�05آA� G ��� ا C	�B1� Aد [ Eأ[  

8
، �0ل �bأ/0H ا"�Eة ا��
اBD 0>��� لm� �k0O2م، �04 ا� : ،A/ه�ا ا�� A� ،م���A� 02a�M ه�ا ا

  :�0ل

  

أ��C ا�	�� آ:� �50ً� أه> �bه��/، (( 

 �Id 3/، و�	آ> ا�d ا2]:�م، و *G� 

ا�5Sا�e، و F-L ا2ر��م، و ��ء 

 ،f��g5ي �:� ا�Lآ> ا�d5ار، و�Zا�

 Bً5_إ��:� ر 
�h ا� �� ذ�� �3�� �:A�

�:�  H3 وأ�� H0*[و HG�  ف�� 

 j*��53� 
و�H��S، �*�� � إ�� ا
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 ،h�*kق ا�*K� � ن، وأ���lرة وا2و�Zkا� �� H و9��ؤ � �� دو �k  *G�و�:�j*G، و ��F �� آ:�  

  ))وأداء ا��2 /، و]�/ ا����، و��� ا�5Zار، وا�fA �� ا�	�kرم وا�*��ء 
 ] A�2�n4أم ���4 أم ا� A� �4M0م أ��
bD اEأ[  

 ���D �	05[ A� 0ً ����مM
k ه�ا Sأ�� G�	
	  

وأ�� � �K*ق ا�h�*k وأداء ا��2 /، و]�/ ا����، و��� ا�5Zار، وا�fA �� ا�	�kرم (( 

  ))وا�*��ء 

0ً4eأ<0 أ��ل دا:  

 )) ٍ̂ 	ْ)َ �  ))ُ�ِ:� ا�_1ُم ��
 ] 
4� A	 Cا ��� A� �e012ي وا���

bD ا���0ري و�G�1 وا��Eأ [  

����ء ه� اk م���م 	2� ��? S4E، ��? ]�ة، و]�0م، و�M، وزآ0ة، و< ]l	0HK�0دة ؟ ا

���E02ء أ	م ����، ا��Eأ �H2� م���
، اE� .  

  :ا �C3ء ا�*�� ��H�n �� ا2(1ق

 A�4�14�� و! وزن ،A/ا�� ?H�>ا A/ا�� A� ق�E"ل اfB> �
ة 0a<�� أ/0H ا"�Eة، �� ا����5 ا���

  :��د ا��lB� A�2�n4�� C، أ�G /�� اf� C و�2��D اC، وآ� و

��ِ@�َ� ِ�ْ� $ َوَ�َ* ا���Hُ ا��ِ@�َ� 9ََ�ُ:5ا ِ�ْ:Aُْ� َوَ�ِ	5�ُا ا�K���kَ�ِِت َ�َ�ْ�:Sَ�ِ�ْ3َ�Cُْ� ِ�� اdَ�ْْرِض َآَ	� اْ_fَ�َ�ْ3َ ا

� Cُ�َْ� َوgَIَِ@ي اْر�ا� �ُCُ:َِد� �ْCُ�َ ��:َTA	َ�ُ�ََو �ْCِ�ِGْ0َ% �:ِ َو*ُGُ��ِ* َ(Cِ�ِ5ْْ� َأْ�:ً� َ�ْْ�َ �ْ�ِ �ْCُ�:�َT*Gَ�ُ�َ  
 )�/h٥٥: ��رة ا��2ر ا  (  

�-�/ إن ��  �A أ(���01� ��:�E	�� 
  :و�5د ا

�Dو f� Cا ��/ Gأ� ،��lB� �H� 0ً���Eآً� أ A/ا�� GH8> G� ا����د إن wه�:  

  $ َوِإن� Cُ�َ � َ*َ:ْbُُ� ا5Gُ�ِ�qَ�َْن %
  )��رة ا�=0�0ت  (

�Dو f� Cا ��/ Gأ� :  

% �َ�:ِ�ِEْ	ُ�ْا �ُKْ َ �:َ�ْ�َ�َ �ًLّ�َ َوَآ�َن $  
  )��رة ا�
وم ( 

�Dو f� Cا ��/ Gأ� :  

  $ ِإ �� َ�َ:ْ:Kُُ� ُرُ_َ�َ:� َوا��ِ@�َ� 9ََ�ُ:5ا ِ�� اkَ�َْ��ِة ا�*;ْ َ�� %
 )�/hا 
  ) ٥١: ��رة }0�

�Dو f� Cا ��/ Gأ� :  
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َ�َ�� اْ�ُ	1ً�Gِ_َ �َ�:ِ�ِEْ %$ َو �َ��ِ�ِ�Aَ�ْ�ِ Hُ�ا�� <َ�َZْ�َ �ْ�َ  
  )��رة ا�012ء ( 

آG و�� ؟ إن �A�> G أA����E آ� ه�w ا����د ���lB، وه�ا 0Mل ا�A�4�14 ا���م، ا�/04ن ه� 

� ا�/04ن� c��� ا���[ زاد �� c��� زاد A4� ،]ا��� .  

  :K*قأآ�G �-�ء �� ا2ب H:�B أن ���	H ا�

أ�Eا<0 ا��
ام، ا���_ ا��ي ��b ]�ق 	�_ ���G، 	�_ ��0رك، 	�_ �� #08هG واC أ/0H ا"�Eة، �� 

  .أ�\� ا���ب �0ًB�4D 02�� ،02#0�M A 	05ل }�
 ه�ا ا�05ل

d�k �أ/A آ2_ ؟ ��_ وا C	�1�O آ�ب، آ� : �
ة آ _2	�1�O آ� �0 ��� آ�ب 	��ب، �0ل �

b�� S�� 04	 b18> 0د�0ًإ<01ن /�4ح[ A0رغ، آ�آ�م  b0، آ�H#02�	 �4ح# ،wو!دm	 �4ح/ ،.  

� �A ا���ب، ا��0�4\� آ�ب، وا������ #m# ت��K4ا� G�B� 0ً�/
ا���_ ا��ي �� ]�ق 	�_ ���س، و#�

�A ا�mKن آ�ب، ه02ك آ�ب ���0\�، و ه02ك آ�ب #����، ه02ك آ�ب #B��G، وه02ك آ�ب إ	
از، 

  .أ<�اع ا���ب ! #�B و! 5#=?


ف ��A�n4 أ<b ! /��ب، وأآ�
 �0lء �A ا"ب ��	A أن #b4�B ا�=�قk و�0م 
  .���c أآ�

b	
� أ! 7#\0 /�2H#
  . 	���024�0 إذا ��4�b أن /��ن ]0د�0ً وآ1
 �<��، و�0ل �c أ<0 آ1

/:Zا� �  :إن ا�K*ق �C*ي إ�� ا��G وإن ا�C� �G*ي إ�

Z�� ،0بk ،b�� f�ة، ��2ي أخ أ��E"0 اH/أ C0ب  واk b2�� �4B� 

، ه� ��/=4	4ً� B� b� wوا��

 b�آ�
�Sّ ��0رة أ� b�0��0H إ<01ن 	�1�0��0 و ا����m� ( ،A�B1ل ��G آ��0ً د���0ً(]\�
، /�1ق �

b� 0ل� ،b�4B� 
/�4	 �=#0� ،��8E S� ،0ء، : �0تD ،�ا�0B# ،Ax4ل ا���01 ا�G1��� ��>�8 ا��8<

،Tف ا��ا���	 ��i ،bٍ�2� ء�k آ�  _	

 أ<0H ه� ا��� ا��/
ا�4
آ�� ا��� �0H1 ه� 0Dء 	�0��

b� 0ل�� ،b2� :�� d�k أ<=�E 0�b�0M T��/ b، �0ل : ! أو�T، �0ل �b ا�07	B� 
���Bل ؟ أ<0� 0 �ّ

b� : �/ا�� ?lوأ� ،Tآ04 و� Tوو� ،T��/ أن r�ور ،cف ذ��E ث�M ا��ي ،d�Eأ ! Cا A� 0>أ

 A�ّو� b#�4	 3�1# ا ا��ي�H� أن Cا A� 0فE ،G�� 3�0� 0بk ه�ا ،c�4، �� آ02 آ��B4�0	 wأو!د

Tف ا��ا���	 �  ./��3 ا��7

 bأ� b�l04ء، أ��Bآ�0ر ا� A� ه�ا ،�>��Oام، ��� ا��0در ا�
�A�n4�0 ! /��ب، �� �=� إ�Eا<0 ا��


ق l0ع ا�l� b���0� _i

/[ ا��lا� �� 	\�اد، �� G�Bا� T	0�/ أن �Dأ A� 0ًد/02رًا ذه�� A�B	أر

ذه��0��4O� A� ،  ،0ًت �0��4Oت، أول ����4O آcB� G /0 }�م ؟ �0ل أر	�Bن د/02رًا)ا��=�ص(

GH� 0<��، �0لs���4 ا�O4ا� ،w���=/ G� : S�eإ�? ر �	0=Bاد ا�
� أر	�Bن د/02رًا، �w�Em أ�M أ�B�

�، �0ل �b: /��ل إن �bB أر	A�B د/02رًا، �0ل �b: ا�B=0	�، �0لB� b� ؟ �0ل cB� : A� _2آ�� أ��
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	�� ا������    

b� إ! أآ�ب،: ه�ا ا����4 ؟ �0ل �ّ�� _8�Mا�=�ق، و ?�� �وأ<0 أ0Eف أن أ�Eن  "<� �0ه�ت أ�

b� 0ل� �	0=Bا� S�eه0، ر�H� : f� Cا �H� ن�E0ف أن أEوأ<0 ! أ ،cأ� �H� أ<_ #�0ف أن #��ن

 �8� GH1�eب ر��ن آ04 /�	��0ً /B�4D �	0=Bاد ا�
�m	 ^ذا�?، و#0ب ��? /� ه�ا ا�\�م، �	و �Dو

  .]0دق

  : وا���ب ��Hاة، ���cواC أ/0H ا"�Eة، /�0a� A� d=� �Dر ا�=�ق، ا�=�ق �0O2ة، 

 )) �Gا� �  ))���K��� �A*ق �` C� H*ي إ�

  ))إن ا�K*ق �C*ي إ�� ا��G وإن ا�C� �G*ي إ�� ا�Z:/ وإن ا�A@ب �C*ي إ�� ا�5ZSر (( 

�ًL�*ّ[ 
  ا��Kدق �c3A �:* ا

b� اً!، �0لn� ا�=�ة وا��1م b��� �� ا�A� ��B ا�02ر : m� d�kل ا��2O2/ 0ذا� ،C؟ /0 ر��ل ا

� �04 أ�w0l اC، �0ل: �T ا�/04ن ��4 ؟ �0ل: إ/04ن 	C0، �0ل: �0لlB/ أن : Tiو ،�O/ ! ن آ0ن^�


وف وأن /A� ?H2 ا��24
، �0ل: �b ����، ��0ل ���b ا�=�ة وا��1مB4�0	 
�m/ إن آ0ن ! : أن

b� 0ل� ،T�l�1/ : ق
E"ا AB���)01ن>��0ل �b��� b ا�=�ة إن آ0ن ! /��ر، : ، �0ل �b)أي /05ول ا

b� 0ل� ،�/�k 37{ w�Eأ b>mة ؟ : وا��1م، آf�� !و b� 0� ؟ 
�E A� c�M0=� ك
أو �0 #
/� أن #�


وف، و! أن /A� ?H2 ا��24
، و! B4�0	 
�m/ أن T�l�1/ !و ،Cا w0l04 أ�� �lB/ أن T�l�1/ !

b� ا�02س، �0ل A� wأذا c14�� إ<01<0ً ؟ A�B/ ه�ا: أن �B� وإن  ،Teا
د�E ا��2O ؟ ا��B4ا ا��Oاب ا�

  : �0ل ���b ا�=�ة وا��1م

 )) /:Zا� <)*� �3� j*�� أ(@ت Bل إ�Kا�� j@ه �� /�K) F:K� ��E� �� ��((  

bD ا	A أ	� A� ���k أ	� ذر ا�\08ري [ Eأ[  

2� ]��_ ا�0KBء ؟ ا!	A �0ه�	0 / ،
 أي أ<_ 042�M #=�ق و! #��ب ه�ا ا�=�ق /�Emك إ�? ا��

  ر	b ��? ا�=�ق، ! / 0	0	0B# ،0ل <=�� �0ًB، ]�?، �0ل �b ]��_ ��_ ا"ب، �0 دام ]�ق 

 )) 
ا�K*ق �C*ي إ�� ا��G، وإن ا�C� �G*ي إ�� ا�Z:/، وإن ا��K�� <b*ق �3� �c3A �:* ا

 �L�*[((  

  :ا�	�3��/ �3kIج إ�� l �A� *Cb	�ره� �� �/ b*ًا

ن /GH4�B ا�=�ق، ��A ا�4�0	� �B���B، أ/A آ2_ ؟ ��2 ر����، ���c أآ�
 �0lء /���b ا"ب "و!دw أ

أ�c� �7 أن #��� �A�� ،b2 أ<_ ��2ك إ01Mس ه�w ا�
وا/� }�
 ]A� �5�5 ر���c ؟ ا�b4 ؟ 

 ،��B�� �B	0�4ا� ،��B�� ،�/�� S8> ?و إ� �HD ?0ج إ�? و�_ و إ��5# ،b	 �=#ا ،b8#0ه �2�lأ�


 اh	0ء /���4ن إ�? ا�
ا�M، أيsا"ب �0  أآ �Dو A	!ا ،G0 ��? أو!دهH>���=/ GH� روا/� #��م
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 ،b	دn/ G� �� أو ،b��� b	وأد ،ml[ #0ً���5 د���0ً، وو]� إ�? ا���M ا���ب، أ�0 إذا ?�� wد�� ،]�M

�5�5[ 
  .�T ا"ب ]�D 3Bًا /��� روا/� }�

  

ه�w ا"	�ة، ��0	�B، أ/A آ2_ /0 ا	2�� ؟ 

#��ن �T ��2 ر�����، � A	�A� _ ؟ �� 

b� _�0� ،_>00ب آk : ،���2 ر����

 ���� ،0H>�8�# ف
0H>�8�#، ! أ�

 A/أ ،��78# b#0�1ر	0 Hرآ� ،GH�m1>

	��0H ؟ �0 آ2_ ��2ه0 ؟ �04 ا!	A أو 

� ��0	�B د����، أ<0 � �M�# _2ا��

� <��l د����، أي �2=3 � �� ��12�0	

�H�2# _B	0# 0� 0دي، إذا��.  

 ��4��B# �1�n4	 _2ة آ
� /�م أ��3 ا�d�K، �0ذا �>0a ،�2ي� b��Oًا إ! و�
آ��
ة، �0 أ��l_ أ�

0ً، /�
ج �A ا�دارة، أآ�3 ��2ي ��? �H8k ًا
� أ�lأ� ،b�03 أ��ًا �0 أآ
� أ�l؟ أ<0 �04 أ� _�B�

 A� آ� 
Bk �a�a أو Aأ���ع أو أ����� �B	 ،bB	0# م�/ �>0a ،w0/إ b��lا��ي أ� 
ا��4آ
ة، ا"�

�4/ ! ���M ،�2ك� b��0ً اآH�D�# c2	ا _�l0ء أ�	أ<0 أ��ل �� b��أآ �A أن أ<0ًx�k ?1، أ<0 أ<2�� ?1

 �HD ?0ج إ��5# �B	0�4ا� ،b�� b��0� م�/ �>0a ،�2ك� b��ء اآ�k ?�� c2	0ه� ا� ،b�� b��0� م�/ �>0a

  .��04a Aره�D �B>0/ 0ًا

�B	 0، ا"بHB	0# 0� �5�5 وا"ب[ 
م ��0	B�b، و��م ا�����[ وا����5[، �04 ا!	A /��م روا/� }�

و�D ا���ب ��H، أ<0 أ��� إ�? أن أ���� وا!���0د �G�n أن آ� أ0lEء ا"و!د 	3�1 أ0lEء اh	0ء، 

0ًx�� 0ً2	ا _lأ� �x�1ا� ��	

	�� ���x ا��# �� A�� ،ء�� A	ا �D�/ ! ،0ًx�� �  . ! #��ل أن ا	2

  :ا�K*ق أ�� / وا�A@ب (�� /

� G=�/ q/�M إ�Eا<0 ا��
ام� A�� �>0�E 0<�، ا�=�ق أ�0<� وا���ب�E ا�=�ق أ�0<�، وا���ب ،


Hا�� :  

  ))آ�Gت (�� / أن kI*ث أ(�ك �*�sً� هK� �� 5*ق أ H� U آ�ذب (( 

bD ا��0م أA� �4M <�اس 	0B4� Aن [Eأ[  

E _��#ار ���آ0ذب  b	 b� _>ق، وأ�=� b	 c� 0ً وه�s/�M 0كEأ _a�M إن ،c18> �	05# ! ،�>0�

  .0�E<� آ��
ة �Dًا
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  ))آ�Gت (�� / أن kI*ث أ(�ك �*�sً� هK� �� 5*ق أ H� U آ�ذب (( 

bD ا��0م أA� �4M <�اس 	0B4� Aن [Eأ[  

 04�� be0	
� 	�_ أ�� Gو�� b��� Cا ?�[ �� #�ا�b ا"��ر ��H آ�ب، آ0ن ا��2� A�/ 04H� وا���ب

�E 0ل ه0ك أيB# 0H2	! أة #��ل
�2�0� ا<��b، �0ل �0H �0ذا أردت أن #b�lB ؟ ��0_/��و، �T41 ا�� ، :

� ����_ ���c آ�	�، #0Bل ه0ك: 4#
ة، �0ل�B8# G� �� b>أ�0 إ.  

� <0ً�0K ز/0دة �A ا��5ود �K> b>و أ��/ 

/�0D ،0ء �� ا�=��، �0	b2 ا�=\��m	 G��� 3/
� ��

b� _�0� b#�O� ،�B��lأ : ا��H� ،��4D ك إ�? ��0ن�Ey� اه�أ و�01ء �� ،_M0#0ر�0، H��[ b>"


/�� �1#�b، ه� ]\�
 �Dًا �0ل lا� w�H	 A�� ،w�Em# 0"�0س ! #�2ي أن	 �ا�014ء �w�Em# G، وه

b#�O� :�	أ<_ إ<01<� آ0ذ .  

^S:ا� n�n� ن��دق إ �Kق 2ن ا�*Kم ا�n3�� ن أن��آ> إ  ���:  

دك، و! ��? زوD�c، �� ا�5[ /0 أ�Eان ا"ب ��وة، إ/0ك، Ga إ/0ك، Ga إ/0ك أن #��ب ! ��? أو!

S82ا� f/f� ًا، ا�=0دق
  .و�� آ0ن �

d�k c� وت، و�0ل
� 	w�H ا��D05 وأ<_ <�1�b، ��04 : ��8ًا �� أ<_ ذه�_ إ�? 	�#m# أن �Dأر

��ت �c�m، ه� أ#�_ 	0H ؟ �� ��_ �b ���8دة، ه� �w�2� 0 إ��A�� ،_�� ،]�5/ ��>0 أ<_ أ! 


 أ�0م <c18 ؟ /=�Z ا<�Hا\=# ،_�1> Cوا b� _�� ،c��� أت وه� إ<01ن }0ٍل
O# �� ،��Eم دا

0H#�D�1_، ! #�� �0 و> �� ،G��# ،ة ا�=�قfB	 
BK# 0ج�f>!ا �B	 A�� ،c2� ��f2/.  

 A0ً، آ	0 إن آ0ن ]0د�0ً أو آ0ذ� 
Ehا �K��/ أن 
Ehا T�l�1/ ! ًا�D ة
�s0!ت آM �� �2B/

A�� ،3B[ ���4� c18> ء�  .ا�=�ق �0O2ة، وا���ب ��Hاة ]0د�0ً، وه�


 �1�0M ،?8Kول /�� ،�B�0D 
/�� ،�4B� 

 ا��54، ��//�� ،
أي ا"ب، ا"م، ا�G�B4، ا"خ ا"آ�

  .أن #��ل ]0د�0ً


/�، "<b آ�ب ��? �
�b ا��ي أ#? �A ا��2/�4 إ�? ا��=
ة Kا� q/�5رواة ا� �Mه� #=���ن أن أ


ة، 0Dء ��A� 0ًs/�M �Em أ�M ا�
واة، ��� أن /=� ��A� 0ًs/�M �Em ه�ا ا�
اوي، �A ا�2/�4=��� �

 �D�/ ! ،0H�0�f	 c1أ� b��� _04 أ�����ًا، 
�Bk 0H�� نm	 b�
إ��b ر��a T4O/ w	b ه��ا، ��ه0ً4 �

 q/�M b2� �En/ هً� أنn� S�� b�

، �G /��� أن /b2� �Em ا�q/�5، أي ا��ي /��ب ��? ��Bk

  . Gر��ل اC ]�? اb��� C و��

c6�3ب ا��uا� ����I 
  :أ�cّ ,�ء إ�� ا

  أ/0H ا"�Eة 

 )) �Gوإن ا� �Gا� �  )) إن ا�K*ق �C*ي إ�



10 

ا���ب - ا���وة ��� ا����ة  -٢- ا��
	�� ا������    

 bا��ي ! إ� Cوا ،c	ر T� ق�=# A�M �B	و ،c18> T� ق�=# A�M �B	 ا�02س T� 04 أ<_ #=�ق�


، ا�4
أة ]0د��، ا�fوج ]0دق، ا��4/E� 05ل	0#02، ��02 �M A� ا���ب �
 ا�0Bم ]0دق إ! ه� �� أ�\

  . ا��P�4 ]0دق، أ�0 �!ف ا�05!ت 	^��c>0 أن #��ب، و! أ�/ �M��K أ<c آ0ذب

  ))آ�Gت (�� / أن kI*ث أ(�ك �*�sً� هK� �� 5*ق أ H� U آ�ذب (( 

bD ا��0م أA� �4M <�اس 	0B4� Aن [Eأ[  


a"ا �  :���c ورد �

 ))�u�� �Gو� ،���  )) ب ا�-�F6 أ,*أ�l1l cً�، و�1s� �Gث أ,*، أ�c ا�-�6


 آ��� K� �2�0s�0	 ،
K� 01�0د��	 ،
K� �1�0��0	 0أ� ،Cا �=B/ ! A�>04s�0	 إ<01ن �2B/

3e0# 0بk A� ?�0B# C3 إ�? اMء أ�k �D�/ ! ،ات�Hk ���0�0ت، آ�ا<�.  

 )) ��bأ �� HI5C, ك�I ي*G� 5ل ا '�واLو� ،c6�3ب ا��u��� /A61	ه� ا��G� 
  ))إن ا

 ))1l cأ� ،���v53ا	ا� cأ,*، أ� F6�-ب ا��u�� �Gو� ،���lً�، و�1s� �Gث أ,*، أ�c ا�-�6

  ))و�q�� �G:� ا�	53اFv أ,* 

  

 A�n� �واC أ/0H ا"�Eة، �� ا����_ 	\2

 A� ،bBiا�# A� ،b2� ?2\ا� �H�K#

A/
E�� b�M A� ،be0��.  

 )) ���Aا� ��LS�� �Gء، و����Aا� cوأ�

  ))أ,* 

�Mو A�Be0l35 ا�/ ،�kأ Te0l0ب ا�Kا� b

 �2\�� b�Mو A�Biا��35 ا�4/

 b�M0ء و�
ا�4��اTi أ�k، /35 ا��

�kأ G/
��8
 ا����.  

  ))أ�l1l xqً�، و�1s� �gqٍث أ,*، أ�xq ا���Kة، و�w�u�� �gq ا���]� أ,* (( 

  ))وأ�xq ا�	���GA3 و���LS�� �gq ا�	�GA3 أ,* (( 

 
  .أن /���
 ؟ 	���0ب/��ب، /��� �b� S�� 0، آ�� /1�T�l ا���8

  )) وأ�c ا����Aء، و���LS�� �G ا����A أ,* (( 

jر�	l f-LI �3� HLG-I ��5 ���� أنv5� yC:� ��*ا�:  

 �4B> أن �� دا�� �8 �0lا���_، ه�ا ا� �
ي �O/ 0� �2� ��>m�� �8أن <�� و� A� �	! ،ة�E"0 اH/أ


ات، /�8� أن <��ن ��وة �b، ا���وة ��� ا����ة، /i05� b� bوأ� ،GH� ?أ�� �ًs� _>أن #��ن أ �8�
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آ��c، وأw�E ا"آ�
 آ��c، ا"�
 /1���G، أ0�M<0ً #��ل ا��
	�� #5�0ج إ�? �0���Bت، إ�? درا�0ت، 


وع ا� G�B	b، آ�� ؟ : !، !، ��2<0 ���0ة� �Mأ S�� ء�K�0	 08ع�ا!<  


ي ���0ً8�K/ ،ة
� ا������، �B�0D آ��� wرا��إ<01ن /�45 دآ �#m/ b�#m/ ��\K�0ح ا��8� �\7/ ،

 �D ?ع ا�\0ز، #�5ل ا�\0ز إ��i�� ،0زHOا ا��H	 ي
O/ 0� ��	 G�� ?�� b2�� ،اء ا��0رد�Hا�

  .إ�....	0رد

 ! b>أ T� اء ا��0رد�Hا� b�#m/ ��\K�0ح ا��8� �\iى ���0ً8، و
�k3 وا�أ و! /�
�� 0Dء إ<01ن ! /�


ي �� ه�ا ا�0HOز، ��0لO/ 04� 0ًx�k b�8/ 04ء�Bا� :b	 G�Bوع ا�
� �Mأ S�� ء�K�0	 08ع�ا!<.  

2� أ<_ 042�M /=�ق ا	A� ،c2 دون #A� ،]4B دون A� ،���5# دون ���l�/ ،�81 آ� 04aر B/

  .ا�=�ق، و042�M /��ب ا�<01ن �A دون A� ،���5# دون #A� ،]�4B دون /��45 آ� <��e0 ا���ب

 b���M _>ه� أ ،���i�� �H2� ،A/�4 ه�ا ا���B� أن �8�/ �H24��5 ه�ا ا�# G� �� ،0ً��4� �ً��5#

w04رa آ� �l�# ?�M ،b��l# .  

  :ا�K*ق �cZ أن �5Aن ,	u� �ً��5	> آ> أ��اد ا2_�ة

 ?�M ،
���c ه�ا ا��i�4ع ���iع ا�=�ق /3O أن /��ن 0ً���4k، 	�ءًا �A ا"ب وا<�0Hًء 	�0=\�

b4Bl#و ،b8�2# 0ً>0�Mأ T�i
� درا�0ت اhن ا��8l ا�� A� �، و/��� �^ذا �4M�b ��د#b وه� �

2� 	b ز/0دة، ����� b�45#، أ�0 �B/ A� 35/ A�� ،0ً8��> آ0ن �� أآ�، وار#�ى، وآ0ن �� b>أ 
HKا�

 ���/ b#3، أ<_ ��د�� �	 �� أب ! /b�45، �0 دام <��0ً8 و�آ� أآً� ��Dًا، ! /b�45، �0 �0د /���

3�� �	 ���/ b#د�� b��4M 04� ،3�� �	.  

 042�M 00ء �0ر��هlEأ GH#0�M A� ������ �2ات� �� GHe02	أ A� 0ء	hا �>0B/ 0� 
sام، أآ
إ�Eا<0 ا��

  .آ0ن ا"�08ل ]\0رًا

 ��	���
 رب ا� *	kوا�  

 


