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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  


��/ ات و��وات -�ر'�� -  ������ة $ #�"!  ) :  ٢٥ -  ٠٤( ا����/ ة  - ٣ا� 0�� -أ�" ا�ا

���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا��� � .أ�*�� وأ'�&� -��� ا

� را#> ا�;�&��: &"�ر�9��
�آ"�ر ��<=��� ا :٠٥- ٠١-٢٠١٢  

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 ����:  

  @A�Bو @�C �
�D، و��Eدي ا���� ا�;A: ا��
 ����� ����D، وا�!�ة وا���م ���H�� J رب ا���ا

�H&و ،D�H�'أ :  

 �H&و Kاآ�L
 �;M�	Pن ا�H���ء ور�N : أ��� اE-�ة، أ�"�� اE-�ات، ��0آK اJ و&��آK، و'�H ا

 K���� �َH"� K�� ا��A�Eء، وا�H���ء در'�ت �"<�و#�ن، 	�;�K ����ء َH"� K���;"�K، و
;�K ����ء 
��Sق 

�K، وه;�ك �H�
D هUا ا D�#ر�V رة أو�V ق�S� K���� �َH"� K������S� Kق أوK���W، و
;�K ����ء 

� آ� &�Y، و
"M ، وزاو��، ����� ���ً� و
H 	� وأد&ً� وأ-�Vً�، و� �B���K إ�����ء آ�Aر 
�]وا ا

� أن و�"@ ا����بH& س�>;�، ����ء أK�A0 ا�;�س، آ� ا�;�س، Eن آ��"�H# K�[ و���رة، 	" �9 	: ا

�> ��K و
H 	� وه�ا���W آ� K�& ]�H# ،انU*"�ا �ذه�ن &E�&.  

  :	 �ً_�S� ىa�b :ء، و����>c��واء ا�H��� �A��V K��S"# �ً&�d ��� ا�و
D ه]$ء ���K أeAB آ�

� ا���f، و��Aرا#@ ه: آH& <�� ،���H�� ه�AS;� ،@��M[ و�� ا��<�ر، آ���#@ آ��;��K اH&  �A���gن ا

 ��c�  : ���@ �Vل ا

�  إن آ�� �� ��� ا����ع ��آ�ً���� ��	���� ا��� � !"  

 * * *  

  i�/ ،�;"���' i�/ ،�;>�/ Jذن اP& دق�!��K ا� &��: ا�H�
: ا��Ag ، وا��jا��� ا��إ�@ ا

k>0 :��&�;�� را#> ا��
�آ"�ر �
: ا��jا��� ا��@ اJ، �;�"=�<@ 	: هlU أ�" ا���، 	=��� ا

�� د ��� أ�*�";� 
�gcرًا 'mاl اJ -� ًا <���� ا�
D ا���> إ �ًL��0 @H
�ث �";�
��� ا���Aرآ� Eا.  

  ،�ً�� Y�mو� �أهً Y��0 9�c�
:، 	=��� ا��jت ا�!�
H;� 	: ا�"��� إذا�� ا @& <0 � Kg���&

  .ا���م ���Kg ور��0 اJ و& آ�#@

�آ"�ر را#>�  :ا

 Jا  >o"�أ Jأ�"��@ وا $ �V ،e����  .و���Kg ا���م ور��0 اJ و& آ�#@، ا���K ا'H�;: أهً� ��Uا ا

Kذ إ& اه��"�Eا:  
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  


�ا/�d د����، ه;�ك 	: أ�" ا��� د��ة، و	:   D� ث��";� ������ي ا�p!q;� K� g هlU ا��

Lن آ��a�� ع�/���� هUا ا��K د��ة، و�AV أن �"H ض و�"S ق إ�H�� ًا، ا�;�س #�aل آ�L ًا، آ�i ا

�؟ وأ�D؟ و���ذا؟"
���ة؟ ��أ#K ا& .  

  :-,�ت ا
 �	*	()� '�ق %��� إ��$ 

�آ"�ر را#>�  :ا

  ،D� ه�S��، و��� Cل &�"@ ا�D�A�S ا��
 ����� ����D، وا�!�ة وا���م ���H�� J رب ا���ا


�D، أ
;�ء د��#@، و�Vدة أ���"@، وا�������D، ا���K و��� ��B&"@ ا�o  ا�H�رَض �;� و�;�K �� رب ا

� ';�ت �� أ��ار ا��H 	� وا�H�K، و
D و�0ل ا���cات إ�أ- ';� 
b D���ت ا���M وا��هK إ

  . ا�� &�ت

  ،���C V ت��C وه;�ك ،��;��g# ت��C ت آ����، وه;�ك��C ًا، ه;�ك �- Jاك اm' ،Kأ�"�ذ إ& اه�

�@، وا��uت ا�� ���C آ�
@، وهlU ا��uت &��M��� ا��uت ا�����g -��@، وا��uت ا�"��g;�� أ�H	

���H# @��V ���C �����، W ق ����g إ��@، 	�D ا��uت ا���  :ا�����g، وا�"��g;��، وا

  @ َوَ�ْ� َأْ�َ�ُ� 6َْ<ً= ِ�	4ْ� َدَ:� ِإَ�; ا�(4ِ$ َوَ:ِ	َ� 8�ِ�9ًَ� َو�6ََل ِإ 3�ِ4 ِ�َ� اْ�ُ	ْ�ِ(ِ	�َ� .
 ]Y�!	 رة��[  


�D د�� إ��@،  - وه: آ�م اlU -  J ا��u #]آ� ه  Jا �
D إ���ن ��� و'@ اEرض أ	=� �; �
أ�@ 

��;�س  e/و D�

�ن وا���Hدة، Eا  & ��� ا���jن ا��c: إ�& U-أ D�
 ،���=�
�D أ��U ا�;<�س ا

�ا��� اEول��;A: ا�K� g ه� ا�	 ،K��>أ� K���# �
�D أ��ن ا�;�س �� ،]x����  .ا

  َوَداِ:�ً� ِإَ�; ا�(Kِ�ِ $ِ4ْذِ ِ$ َوِ%َ�اIً� ُ�ِ���ًا .* � َأ,Hَ)� ا��H3�ِ4 ِإ �4 َأْرَ%ْ(َ��َك �Eَِه�ًا َو�BC�َ�ًُا َوَ Aِ,�ًا @ َ,
 ]��uاب اm0E٤٥: ��رة ا[  

�ا��� ا�Uي �"S�d إ��@ 	: أي  �� أن ��gن ا��H#و @���A� Jو#�ن، أر'� ا�>"� l�H& ���	 ة�����Dg ا


�gن دا��ً� ر&���ً� .  

 �)�� �  :ا��:<ة إ�; ا
 "�ض :�� :(; آ

  �����ة إ�� اJ $ آ�� �"�هK ا�;�س 
D ا-"!�ص ا�H���ء، أول ���S- �S ة ا����ة إ�� آ�z ا��

��� g���� ا��u ا��� آ� 
��K، ا�� D�� ض 	 Jا :  

  َوَداِ:�ً� ِإَ�; ا�(Kِ�ِ $ِ4ْذِ ِ$ َوِ%َ�اIً� ُ�ِ���ًا .* �BC�َ�ًُا َوَ Aِ,�ًا @ َ,� َأ,Hَ)� ا��H3�ِ4 ِإ �4 َأْرَ%ْ(َ��َك �Eَِه�ًا َو

  :هlU أول ��C، اuن 

. 3�ِ�َ�َ4Nَ�ٍة َأَ � َوَ�ِ� ا�Pِ�َ ;)َ:َ $ِ4)3 َأْدُ:< ِإَ�; ا�)ِ��ِ%َ QِAَِه �ْ6ُ @  
 ]��uا i��� ١٠٨: ��رة[  
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

� ��ل   �ًHA"
 |�� Jا ���Uي $ ���� إ�	 ،Jا  

. 3�ِ�َ�َ4Nَ�ٍة َأَ � َوَ�ِ� ا�Pِ�َ ;)َ:َ $ِ4)َأْدُ:< ِإَ�; ا� @  

 ��� g�  : وا��u ا

. 3 ِ>�ُ�ِ4N�"َ $َ4)َن ا�>H�8ِNُ �ْRُ�ِْإْن ُآ �ْ6ُ @  
 ]��uل �� ان اC ٣١: ��رة[  

  ��� اDg�� J أن #��K إ����ة إ�D���V، د��ة ه: 	 ض ��D، ود��ة ه: 	 ض آ<���، إذًا ا

� إ���ن �وا�< ق آ�A ، 	 ض ا�g<��� إذا �Vم &@ ا�D� ��� ~HA ا��g، 	 ض ا�g<��� ��"�ج إ

� اJ، ا-"!�B@ � د ��� آ� #��ؤل ���m آ� ����ة إ�
"< غ، و
"�A ، و
"�H[، ا0" ا	@ ا

� و�� K��
���ة آ< ض آ<���، أ
� أي �'@ اEرض 	�M> أن ��gن دا��� 	: 0�ود ا_"l�A، هlU ا

K� g�� �Vل ا�;A: ا;H��
H� D ف &��=�A، �]آ� هUا ا d

� �H�K و :  

))  ))�(TُB<ا :�3 و�< -,
� اD& J �� و &D ا��Hص[A� D� يU
 "�  ]أ- '@ ا��qAري وا

  ،K�H� �
0�ود  :	 ،Jا ��
D آ�ن 
D أن ��gن دا��� إ �ً;xآ� K��
� Eي &$ ��U� �AS-  =0 أي

 ،��H�� _ آ�x@ 	: ا��x�V@، إBأ ��� إ-�ا�@، إ�� #<��  Na# ��C  &��، ����� إ�'��H، ا�"�d إ

 ،D�� ض 	ة ����ر	��x@ 	: ا��� ، 	: ا��� ، 	: ا�;mه�، ��� هlU ا����H: إ��@، ه� دا���، هlU ا

�� آ� 
��K _�ء أم أ&�� .  

))   ))�(TُB<ا :�3 و�< -,

 ���V��� �Vل اm� J و'� وا��u ا;H���ًا 	��� �]آ� هUا ا':  

 �ِPْ�  ِإ��4 ا�Aِ4,َ� َ-َ�ُ�<ا .* ِإن4 اKِ�ْْ َ��َن Vُ 3Wِ�َْ�ٍ� * @ َواْ�َ
 ] !H�  ]��رة ا

 �)�� ���3 آN ���3 ا��:�ة إ�; ا
 و��ه� �N = 
  :ا��:<ة إ�; ا

 �H&ة أر�M;�  .أرآ�ن ا

. �ِ�ْ4P���ِ ا9َْ<ا>َNََو BX8َ�ْ��ِ ا9َْ<ا>َNَ�8َ�ِ�4ِت َوPُ(<ا ا�	َوَ:ِ @  
 ] !H�  ]��رة ا

� اJ، أ0� أرآ�ن ا�;�Mة، 	�����K ا��Hدي ���ل ����ة إ���[ ه� ا�& :Bا�"��: ���V، أ�� : 	� |��

��0  ��># ،�H�' �ASq& ��	 ��C  ��># YH�� Y؟ أ���Uآ ����Y دا���، 
�V Dل  D� أت V ،�

 ،@&��Bة أ �� D
��B&: '��� آ��� را�Hx، هUا ا�Uي 	��"@ 
D آ"�ب اJ، و
�A� �;� D@، أو 

���0 D��  . �M> أن #;��@ 

  D
�g;� 	: �0ل C-  ��  هUا ا���ل، إذًا أر�� أن أ�mع  :��jا @�'�"��� أن ا��������AW Dا هUا ا

C إ���ن Jا ���ا��� إ�- ، أ�Y دا���، أ�K #� أ آ"�&ً� #Na ت &@؟ أ�S"# K�d أ-�#: ا���"�D�H أن ا
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

 �ً0 _ Y0 _ ���C V ��C ��� إM���
�S- D> ا d�"�# K�
��H؟ أ Y���># :&��B ة �� ���

� ا�;�س�
� D�K، أن #;�� هUا إ ���
� ���� 	��، 	��� ا�"�� إ i�g
 Yً�؟ أ�Hxرا.  

 �� اJ و0����ة إ�� اH# $ J;: ا����ة إ�� أ-�@ إذًا ا�& U-a� ��;�0 ن���jن اE ،K��
هH# ،K;: آ� 

 �S�� lUه ،D� -uا ���ى، #��م _g  هlU ا�;��H ����� إ���& �;
�ى، اm� J و'� أآ �����H�  gc ا

D�� ض 	ة �����ًا أن ا' ���Vد.  

 ��W ت�Vو ه;�ك #�=�� أو ،�;�"
�� أ
� 	 ض ا�g<��� 	�;�ك #�A ، و ه;�ك #�H[، و ه;�ك درا�� 

��K أن  e�� �'و m� Jم، ا�وه]$ء أ� ،K�V ه]$ء ،K� g�	: 	�K آ�م ا ،J	�K �;� ا�;A: ا

0�ود  :	 ،K��
� آ� �� D�� ض 	 Jا �����ة إ�� أن ا�� ���
� ا�q� ،]	�Uا د�q��"g���ا �;@ 

 ��� #�A ، إ�� #< غ، إ�
H� D ف، أ
� 	 ض ا�g<��� 	��/�ع C-  ��"�ج إ d

� �H�K و ،]�H#

 ~H& ن آ�� ���ل�

�، اm� J و'� �!K��>S 	: آ� زEم ا�ن أ����g� ه]$ء ، !A# ��إ

D�	ر�H���g �!  وا0� ���� &@: ا.  

�ى اE-�ة ا�g ام �  .هUا ا�Uي أ#�;� أن ��gن وا/�ً� 

Kذ إ& اه��"�Eا:  

 
m��ا��� ا����K 	: هUا ا�
� ه: & أ�Kg ا��A�Hت ا�": #�ا'@ ا 9�c�  . �ن؟	=��� ا

 
 '�Y(�� X ا�*)� X)V $ �9ق أ ��:  

�آ"�ر را#>�  :ا


� ا#Uq اJ و��ً� '�هً�  ،K�H�� اM� J> أن �"�"d &!<�ت آ�L ة، 
;�� ا��ا��� إ�  .واJ ا

 �A��;��
D، أو إذا V�;� - أ�"�ذ إ& اه�m' Kاك اJ -� ًا - &�[��. 	�ن آ"�AV �;A ا��@ د: �g� ��;�0ن ا

� &V�S"@، د	��، ا��@ �� . ،�
����|، د&��م �� ،�����N ،اد����H;: دآ"�ر، أي 
H@ ا&"�ا��x، إ�

� هlU ا������ آ��� �� |�Vدال، أ�� أ ���آ :;H# دات��_ :���N دآ"�ر، أي ، �"�'�
 ،�B�- م��د&

 ،@��ف ا�Uي ُ-�[ ��
D أي � ف اm� J و'�، � ف 
;�M@، � ف ا�S �[ إ��@، #� ك 	: ا[


l �- Kّ�  ��
� ا#Uq اJ و��ً� '�هً�  ،����� ��!qc& d"�"# ،ةU	 @"�!q_ إ���ن D
[���	 ،D� -��


D، أن [��
�"��� أن �Ugب ا i�
d"�"� D &!<� أ-���V، أي 
�"��� وأ�i أ[���H��@، ا lUq#ا


d ا���jن، ا ~V�;"# ت�>!�� اD� -u، هlU ا;� �
 ���@، أن �"S�d إ |�� �
 U-a� ل، أن�"�� ���

 ���� آ�K�V i أه� اEرض ا�;�س؟ ���VهK إU� ،��;�& �A=��	 Jن أ�@ � ف ا���j�& �اEد�

 K�V ���H#و @���A� Jاه>، إ$ أن اU

��، و���، وا#�Mه�ت، و#��رات، و�Wاix، وأد��ن، و

� �V ،D���Vل�  :��AدH��' lً� إ

 ;�َ4N* @ َ"َ!��4 َ�ْ� َأْ:َ�; َوا�َو4�9ََق ِ��8ُ�ْْ. ;�َ  
 ]����  ]��رة ا
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

 �;M���ق أ�@ 
q��ق B س��E: ا	ه� .  

  @ ِ�(Aِ4,َ� َأْ�َ�ُ�<ا ا8ُ�ْْ�َ�; َوِزَ,�َدٌة .
 ]��u٢٦: ��رة ���| ا[  

  ]��!"�����، 	A;�ء ��� هUا ا�� |���ق أ�@ -�[ ��M;�، وB يU�� ه: ا� ،�;M	�Uا ا���jن ا;����	

 ،Jا :!H� أن ��e، ا#��!����H ا�& Jا ��
;�M@، و
D أ'� هUا د	D�N d ا�M;�، #� ب إ ]AW  

 ;�َ4Nَ�; .* @ َأْ:َ�; َوا�َو4�9ََق ِ��8ُ�ْْ  

  e��!��أ &����H ا& �Sا�"��م أ� ،@�!H� أن ��ق أ�@ 
q��ق ��M;�، ا#�B ،�;����ق &�B .  

 $R���R%وا $R $ و6�9$ وأ����	\�� آ	ح ا�^%:  

  ��� d�� ��U�رأس ا�� م ا�cA ي ز
 #�ن، ا���VEء وا��A�Eء، ا���VEء 
��gا ا� �Vب، وا��A�Eء 

 �

��gا ا����ب، و_"�ن &�D أن #��� ر�AV ا���jن و&�D أن #��� V�A@، ا���VEء ��ش ا�;�س ��K، أ


��gا ا��A�Eء 	�H_�ا ��;�س، ا���VEء ����0ن 	: K�# =0، ا��A�Eء ����0ن 	: ��K�"A، ا���VEء 

 �;�H'ا K������ي أو �A:، ا dA# $رض إEو'@ ا �
D إ���ن �� �
ا� �Vب، ا��A�Eء 
��gا ا����ب، و


;�� ا��A�Eء هUا _:ء 
D ا���gل ��� D�U�
D أ#�Aع ا��A�Eء، Eن ا�;�Aة ��V ا���gل ا�cA ي، وا.  

 @"
�V@، أ
��"@، �<"@، ا�"��B D
[��
D آ���@، ��ح ا[���� ��ح اU� ،�
، ور�@، هlU ا$�"��

�م و$ �# $ D���� أ	�gر �k ��، ا��=�� ا�;k �� 	: ا�
<��م #��AS:، $ إ ���� ��D &��'� إU�	

���l : #]- ، ���ل ;� ،��
�l #!�رات إ��;� ،��
�l -�<�� إ������، �;�l أر/�� إ��;�

� � ،��
�l #�'��ت إ��;� ،��
���N l	� إ��;� ،��
����0ً�، � �� إ��
ً� اه"��
�ت إ�� �ً
� إ��

�ً�AS
.  

 ��V :��Vو ،Y
�B نC V ن�g�إن ا�� Cن آ�ن ��W[، : إن ا�;A: ا�C V K� gن ��c:، و��V: إن ا

 :c�� D
[
 ��
Y، أ
� ا�; :A	� Cن ��D�� ،:c اuن &��'� إ�B نC V ن�g�ا�� Cن آ�ن ��W[، وا


;�، ���H� ،�� !� ��H ا�=�oط، ���H ا�!�ارف�
، ���H ا��A�Hت، ه;�ك /�oط، أ

 �� ا�"!  ��Vو �;H
 ��Hت و��A�H�و�Bارف، و���Aت، 	�Uا ا�Uي ���H ا�=�oط وا�!�ارف وا

D
[

;�M@ ه� إ���ن  �A/و @�>�.  

 D���V ���� اm� J و'� �A� K�Vدl إU�	 :  

 ;�َ4Nَ�; .* @ َ"َ!��4 َ�ْ� َأْ:َ�; َوا�َو4�9ََق ِ��8ُ�ْْ  

�ق أ�@ 
q��ق  Bء�SH�� ا�� @#��0 �;& ،Jا :!H� أن ��#�	 ،�;M��.  

�م ا�g"�ب ��;A:، 	��ل V ب�"g��i ا[
 ،@# �� D� ،K� g�
Y*' D ا����ة : 
 ة V أت آ"�&ً� ��;A: ا ��

 ،��H���Y ا��'�د آ�@، ور��V Y=�� ا���jن، �� 
D زآ�Y ���دة اV D
 �� ،U-a# K�	Y�S�a و


D ه� �� ،d�S���"�gن وا0�ًا 	�ق ا� ،d��M	Y;g وا0�ًا &�D ا�d��M، �� و��;�m� � Yة ا �V�># كa
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

�ل _ �H"�، وا��> 	S #�، وا���� 0 	"�، و
gc�ت ا�;�س H�
�M"�، وا ��0 �
D آ��Y ا

  . ��Aد#�

  :ا��^� و ا����دة 

 ��H��& @��� أ
  اJ أوً$، وأن �"� ب إ�� K��"�� أن D
 �&$ :A;� �ًH&�# ن إذا آ�ن���jا  ،e��!�ا

 �� �
���رات إ���ن، أ�� أؤآ �HA� ث إ0!�ء�0a& نuا D�� ه;�ك �0'�ت ،�Hو�� K��� Uٍx�;�


���رات إ���ن ��� �eS اEرض &���V |�qرات إ$ �;�هK �0'"�ن  �HA� D
 �
وأ�;: 
� أ�Vل 


Dَ ا�cA  ��> أن ��gن 	�� ًا أو D
� ا���Hدة، �
�، و�0'� إ���� ا�
 �=ً� أو  أ����"�ن، �0'� إ


�، و��> ا���Hدة، أن ��gن ا���ل و	� ًا، ���
gc�� a&و$دl أو &mو'"@؟ ��> ا l�
V�Hً� أو �;

  .إ�9...وا�mو'� '����، واEو$د أ& ارًا

   

����V أ�@ �هlU �0'� أ�����، وا������ ا

$ #��[ هlU ا���'�ت اE����� إ$ 

 D�;	 ،�'و m� Jا ��;
 ]�AS"&

��� ا�� &��'� إ�
�، و &��'� إ�

�و A# �V ،�L��N �'�0 ه;�ك Dg�ا���Hدة، 

� ا$�"� ار، ا���jن �� ��A، �0'� إ

 �
� و'�دl، و���� <0 ���  S	ُ

0> آ��ل و'�دl، و��� 0> ا�"� ار 


�، وا���Hدة ��"�$�& �
���و'�دl، ا

�B ��& # و$د، إذا ر&�;� أو$د��Eوا$�"� ار &" &�� ا ،e��!����H ا�& ،�;� D�� ة V ا���g	 ،���

�  .وآ���ا آ�� �"�;

  K�� Y�V �g� 
a& ة 
 Y;آ- �;� D� c� D
�ًا ' ����V �!��
;!Aً� آg��;"�ن، وN وة  -ا Yo�& ��

  .آaو����|، و���ً� آD��"c;�a، و�Dg� K ا&;� آ�� #"�;� 	Y�a أ_�� ا�;�س
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

واJ أ�� أ-�W> اE-�ة ا�g ام، 	: هUا 

Eا <�S�� ا�A�
��، ا��jا ����M�-�ة ا

K���Dg� K أو$دآK أ& ارًا : وأ�Vل  �


آ�� #"�;�ن 	���gc�� آ�A ة '�ًا، #�gد 


gc�� 	: ا���M  أن اEب   Aن أآ�g#

 ]"H;� �V ،اUgن ا&;@ ه�g� أن �;�"� $

 ،�
Eاف ا�
D أه ،�
Eا �	��N D
 D&$ا

 D
 ،�
Eا K�V D
 ،�
E0=�رة ا D


lUوه ،�
Eدئ ا�A

gc�� آ�A ة '�ًا  

��H��'  '����
;�� اE-�ة ا�g ام 	: ا :��H�.  

Kذ إ& اه��"�Eا:  

  iآ� ،D������� أ�0ال ا�� K"H�Wو� &ً�، و_��ً$ و';�&ً�، وا �ًV _ ������ي ا�K� g، أ�"K"A' K ا��

���ة؟�
� ورون 
D �0ل ا K"م؟ ه� أ���Eا lU: ه	ة ����  . # ى �0ل ا

  :ا��:<ة إ�; ا
 "3 هQA اa,�م Y)_N ا��Pر 

�آ"�ر را#>�  :ا

���ت  �M��ر أ�@ �Vم د��ة آ�Aر 	: هlU ا�A�د وا�"���Sا أن ��AW�qا ا!�واJ ا�c:ء ا�Uي �L�� ا

�، ه;�ك 
��SHت، ه;�ك b وف، ه;�ك �& �����o ا�": �<������، أ�� أC ��;�0 �ً���0#: إ�& ��
��jا

�
� وه� ��� إ-�ص 
�&��ت، ه;�ك �& :	 �ً���
 �ً��ا-�ت، أ�� $ أ� 	��، أ
� إذا آ�ن ه;�ك ��

 �V Dّg� ،�ً;�H
���gc�ت، ����H� ��;�0 D �� ًا  ًً$��0 d=اح، و� M�� ا�� l�� d=� ،ًا���ل '

<� �"�� ،�&Eا ���V رك�� ����، $ أ0&Eة ا����
@ أ�>� :N ،i�D� �; ا�
��N وا0� ه;�، N��N أB<�ر أ


D اEرض  ،<S��� ا��ي إ;� D

���ن 
���ن،  �H&را �N�N ،ن���
 i���L أ�N �N�N ،ن���
 ����N


*� و �"� و -���ن 
���ن آ���
"  أB<�رًا  ،|�c�� ا�� ا��c|، وا0� &�Eرض وأB<�ر إ�إ

 هUا ا� KV إذا و/d 	: آ�  �c ي، �Bرة و
q ج، وا��q ج! وآ� 
��: B< ًا، 
� هUا ا� KV؟

 >B �����  .$ �����، ا

 �/�H& ل ';�ح�H# $ Jا �;� �����  . ا

 ��ٍء ((��Eَ �(�� آ�"�ًا ;�َ%َ �� c>��ِ�ُل :�� ا
 ��Iَح �ْNَ �� و�< آ� � ا��((  
]Jا �A� D&  &�' D� وأ&� داود K��
  ]أ- '@ 
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

 ����ت، ا���ت �;�: �Vة ا���ي، و/iH ا�=i�H، و�;� ا�o;:، و	�  ا�& :�";# �
<�� ، وو��

 Jم ا g& ]��� $ت �;�: آ� _:ء، و���
�K، وذآ�ء ا�Uآ:، و��Aء ا�Ao:، ا��
� ا�
ا����K، ود

D��&uا �� أ&��ي إ
� ا���ت، ��S� Dgء ا�S� Jء � ;� :�";� lؤ�S� ن�g� أن @"�kو�.  

 �(�� ��= 3Rا� :��)� ��� أن  ��  :ا�Aآ�ء وا���<� وا�


� _�ء اJ، وا���ت إذا آ�ن ه;�ك : &! ا�0  ��� �HBدًا 
�"� ًا إ��B @S- D
[��-Sً� &����ً�، ا

� ��gن ا�!�Hد �0دًا، أ
� ا����ط 	� �d، ا���ت V D
[���، &�;�� ��  ا��!�� هUا ا��q ا�� �S��

��	 e��!�� ا��A ؟ �U-a ���@ ا�
H@ إ U-a� ذا�
  .�;�: آ� _:ء، ا�Uي ���ت 


D أ�;��ء   pq_ ف آ� أ���0ً� ���ت��Eت ا�*�& �Hxا �
D ا_" ى هlU ا�L ��ت ا f0�# ،��A�ا

وا0�ة؟ ا�� �0م ا_" اه�، 
D ا-"�ر &�ط ا�Y�A؟ 
D ا-"�ر هUا ا�S�ء ا� اdx؟ 
D ا-"�ر هUا 

�:؟ 
D؟ ا�� �0م، أ�D ه� ا�� �0م؟ #�Y اEرض�o�  .ا��D�!A ا�"��m;:؟ 
D ا-"�ر ا�NEث ا

 H� أن ��H��� وا�SA��Uآ�ء وا�	 :	 d/و ���
 ة _�YH أ0� اE-�ة ا�g ام،  Jوا ،�������lU ا �

� &��#�K، واJ ا�Uي $ �l AV، وو/YH ا�A��W 	�ق ا��KN ، A ُأه�� ا�" اب ���@، وا�! ف ا�;�س إ

�������lU ا ��H� D�
 �� و'@ اEرض إ����ً� أ��� و$ أذآ�� Yرأ� �
  .إ�@ إ$ ه� 

   

�� ورد 	: &H~ ا�Nuر أU� Y���ن ا

  : d/�� ��;�0 	: ا��A  �;�دى

�<ا و�Nآ<ك، و"3 (( Iأن :��ي ر

 �� f�ا��Rاب د"�<ك، و�< ��<ا �

�<ك، و�� ,�f� Xَ إ= أ �، وأ � ا�38 W 

  ))ا�Aي = ,	<ت

� ا�Uآ�ء، : 	��a أ�Vل �";
 ،��H�� ا�";


 ��";
 ،�	�!��� ا�";
 ،��g��� ا�";


0> ا�Uات، $ #�> أ0�ًا، أ0> �<��، 

  S-ا أUوه ،@"k�� ��H� ت، أو���
;��، ا���jن أ�M"� �ً���0ه� ا �&$ :"�ا��� ��lU ا����� ا

 �k���� هlU اH& �
 �
����ة، أ�& d"�"�� ،����A�W @"�B ،@"k، د-�@ '� ��H� ،س�;�_:ء �;� ا

� ���ت؟ &��دث �� ، 
�ت H�AW:، &� ض �=�ل �W D �[ ا���>، �W D �[ ا�E!�ب، "


�ًL
 ��_ lU�����Sرة، &���A ، $ أ� ف أ�D؟ 
�ذا أ��د�� �& ،]� S��& ، -C ��A& ،l��A& ت��� ،

��U�  :ا�����؟ 
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

  إ= ذو ا�ــ�jة وا�ــــ*�ـ�وتآ� �iــ(<ق ,ـ	ـ<ت و= ,��ــ; 

***  

�*Wل "^ �� �� '(<ع ا��' �	(� �  وا��	� �)	� '�ل "^ ��  jول ا���� وا�(�

***  

  :(ـ; -�ــ ���ـ�ء �ـ8	ـ<ُل�� %^�R$ ,<�ً� وآ� ا�� أ _; وإن 'ـ�

�ــ�ه� �ـ8	ـ<ُل "Kذا �	(ــ� إ�ــ; ا���ـ<ر �Iـ�زة� fـ� �! ـ):�"  

***  

 Q��P	� ��W, ن أن�� kا �>��:  

  D
 ]�S;� K�=H& :/ # $ �V أ- ى ���g& ،@#اU� @A0 D
 ،�ً�x�A
�Uا#@  @A0 D
 ]�S� ن���jا

 D
 ]�Sأ����"@، إذا ا� ��=��
D أ'� ��
"@ و��Hد#@، هlU ا ،K��"�� @#اU� @A0 D
أ����"@، أو 

�� �!
 �������.  


� �q"�ر  �;� ،��Dg هUا ���م وا0� و ا�"� ،��m;�	 @AMH� $ آ�Eه� اm� ��ا���jن أU� �ً���0ه> إ

�� ة وا0 �ً*�� �ً�HS
�ة، أو  0	� AMH# $@، آ� ��م �;�l ا�� 	� �<���، ه;�ك 	 ق أن #q"�ر 


!� ��، آ� ��م، آ� ��م، آ� ��م، 	Pذا ا���jن 	�g>#  g ًا ����ً�  ��=V lU*�، ه�� �	ر 0 �"q#

  .	�Uا _:ء 
!� ي


 ة V!� $ أ���ه�، أ0� أآA  آ�Aر 

ا��c آ�D '�ء ����رب ا�;A: ا�K� g ه� 

 �����ذا '*Y إ ،@�>� <W�q� |��'

ه;�؟ 
D أ'� أن #��رب هUا ا� '�؟ 

�H	 ذا�
؟ ه� �<� د
ً�؟ ه� ا�"�� 

 �� ���� D؟ أ�$ً�
� /ً�؟ ه� ا�"!> 

 ، �Aك آ c
�K�H؟ آ�ن ز��S� K<�ن، 

 �� ���� Dآ�، أ� H�����AVُ ���q ا�&

 Y*' ذا��� ،]x�V��  �g># �k���K�H؟ 

� ه;�؟ ���ذا #�> أن #��رب هUا ا���jن؟ 
D ه�؟ 
�ذا 	�H؟ ه� أآ� 
�ً$؟ ه� ا�"�� � /ً�؟ �إ


g�H  ا������D، ود-� ��� ا�;A:  ه� �<� ��
l g�H إ D
 ]�S��	 ؟K�H� �� ���� Dً�؟ أ�
د

@�
� ا�Uي '�ء &� إ��;�؟ �Vل: ��V ،K�Hل �@: �K�H؟ �Vل: ا��V ،K� gل  :�ً���
 Y*'.  

 ����!�
d ا����د : و# وي ا� وا��ت ا ��"�
��Hد ا D& K�H� �� ��ق آ�ن ��;q�أن ا$�"!�ر 	: ا

�ً
  .، و
d ا�g<�ر #g�K آ�
ً�، وYHV ا�oA=�ء &�;�K، 	��! 	�ا 
�mو
�g#D�K آ�
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  


�ت؟ HAWً� ه;�ك 
�ت  �
 �e، �� # ى أ$ ��' ��A& �ًL
  .	����jن ���g># �k  وا0�ة، أ�� أ��� 

  �
�kه  �K�H و# ف #<�ق 0ّ ،:Vه  ر�k

 ��g، ا������ ه;�ك 
�kه  0=�رة، وa& Y;ة آ 


��K �]ال Y�V ،ل��q���ا: ا��"MH> ا�V ؟K"ن أ��#��# :Y�V ،�ًHAW : �ً#�

L�Kg؟ 
� دام ه;�ك  �;�L


�;=H& �L
 �;�g	.  

�"@ أن �<l �!�&  g، هUا ا��!� ، ����H� D آK �;�؟ ا��!�  أ&�ي�S& ن���j�	.  

Kذ إ& اه��"�Eا:  

��� '���� را ��_ ��
�آ"�ر، 	: هUا ا� د � �� إ'�&�ت 0= #� أن #�gن _���Hx، هUا 	=��� ا

� ��  إ��
:؟�& :	 K����
� ه� دور ا����'  ا ،�V��
D ا  �L@ آ�	ن �g� أن �  . ا��]ال � �

  :دور ا�	)��I ا�	�(� "��l �)� 3 إ%^�3 

�آ"�ر را#>�  :ا

  ،@V�Bوور�@، و ،@"
�ور اEول &��"����@ دوران؛ ا ،]�Vع د�/���واJ أ�� �: رأي &�Uا ا

�� وأ
��"@، و# &�� أو$دl، و K�Vم، أ��jا ه� اUه ،:& o��م أ'�� ���ذج ���d�"M ا�� ،@W�A=ا�

 �*���& �*
 K�;ا د���AW ،K��H�
�� 	: ا��jت ا����M��� أن ا ،�����H��� أن ا������D 	: ا�A�د ا J�&

 K�;ا د���AW ��	 ��
��jت ا����M��� أن ا Jوا ،iV�����D ��  هUا ا���gن 
�iV ا�o ب 
D ا

��# :#a� aSq�� ا��c�
d اi�E ا ��U� ،iV�����gن 
�iV ا�o ب ��  هUا ا ،K�&ر  

�ا أ�Vوأ ،�ً



gc�� آ�A ة lU�	 ،�ً���0أ K����
D ا :#a� أ���0ً�، ا$0"��ل K����
D ا.  

 �ً��V ���Vد �S�� ل: ه;�ك��# ��uًا، ا�' ���Vد ��uوا:  

Aِ4)�ِ ً�َRْ"ِ ��َ)ْ�َ*ْNَ ��َ ��َ4�ُ�وا .@ َرWََآ �َ,  
 ]��uا �;�"���  ]٥: ��رة ا


Ug� Dب، ���ل [
 d
 ��"���D، وآ<  &@، ا�
���ً�، و�U�& aAH� Kا ا Dg� K�أ�� ��� : ا���jن 

  �� �V�!
 ���;@، و'� ا0"��ً$، و'& K������;@، ا����K إذا آUب أd;V ��  ا& @"H;Vأ Yاب، أ��B

��H���o &����ت ا�A
 �
mورة، و' ،����B  D

� � ى ا�� ا	ً� �;� K������   ،����B	�o  ا

K�;: د�	س �;�� &!�اب د�;@، 	�Uا ا����K ا���!  	"D ا�"H� K��
.  

��� �]دون #! ���ت آ�ذ&� &�H� $ K��a��ن،  �M�������، و'�ت أآL  أ	 اد اa& �ً�&ًا أور�
 ة زرت &�

�"�K، وا�K���SH� D�U هlU ا�"��H=�ت �H���ن ��K ا����D أن ��K أ���ً$ 	�"��/�ن روا#> �S& �&��


  .��داء، أي #� ��Aت

�م #! ��ً� آ�ذ&ً� وه� ���H و�"��/� د-��D؟  V إذا K��������: ��" م اEن ا���jا اUه iآ�

� ��gن ه;�ك W��B �ًVر�ً� 
D أ'� #��H=�ت، أ�� أ�VلV ����D هUا &�: وا�E ب 
D ذ�[ ا


M م، �E@ أ��� ���V اj��م 	: �k  ا�o ب، 	�Uا ا�Uي � ى ا����Ug� Kب، ���م #! ��ً� 
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

�!�
ً�، 	��"A  د�;@ ه� ا��# @A'دي وا[� $ ،e��B  �� �ً
� ،e	D�; أl�;H;V أن 
mورًا، ���م آ�

@;��& D"">�   

 ِ�(Aِ4,َ� َآWَُ�وا .ً�َRْ"ِ ��َ)ْ�َ*ْNَ ��َ ��َ4�َر @  

   

�ًا، ' �ً��Vن د�g� أن <M� D
[���	

�وة، 	��a أ�VلV D
[��أي إ���ن : وا

�l إذا أ��ء ���ل�A& ، '��
	�ن أ��ء : 

�l، أ
� ه;� إذا أ��ء 	���ل�A& : م��jا

�l إذا أ��ء ��cر �& :	 ]�Vم د�آ ،���

 ��& :	 �
إ��@ &�j��ءة 	��، &���@، أ

� هUا أن اj��م ;H
 ،K��
ا�o ب 	�Uا 

 �
 ،Kر&�ه �
 ،K�&Uه �
���، اj��م 

 i��="� <�U�ار#�� &�K، آaن ا

�>��=
 �ً	�H/أ.  

Kذ إ& اه��"�Eا:  

 K"�Vو K"�=># KgL��إن -��رة ا���jن &�&;@ أو &aو$دl ه: أآA  ا���qرة، وإذا -�  ا���jن : 	: 0


��ت 	: أ�" ا���؟����&�ء و Kg"��!� :ه �
  . ا&;@ آ�a@ -�  آ� _:ء، 

  :ا�����R ا�	<c<:3 أ%�س "3 ا���8ة 

�آ"�ر را#>�  :ا

 �S��& �
�
Lً� ���ل ��: أر�� أن ا&�أ &�� ،��>Bو Yآ�� �ً���V ر���
ه;�ك /D�� : Y�& ،��M آ� أ

�، ���ل��_ ��M/ ة، ه;�ك���B ]� S&م، و�H���B Dgر ه;�ك _�*ً� : ��� ا�S �[ ا ،��M/ اUه


 ��M=��
��Hر��، �Bر  |����
����A ���لا��@ �ه�Aط ا�x�S ة 
*� و : ���س 
��Hري ه� ا

�Aن د���H&أر.  

Kذ إ& اه��"�Eا:  

  D
أر'�ك دآ"�ر 
���oB �HW ة، اE-�ة �"!��ن و� ��ون أ�*�� 	��a أ�Vل ��-�ة واE-�ات 

 ���آ"�ر ا$#!�ل ��� ا���#i، و��g� D"> هUا ا��]ال و��'@ إ�� �> &"�'�@ �]ال �<=��� ا

g
� ا�<���Aك، إن _�ء 	=��"@، �� �;� �HA� ي ��> أنU�"�&ً� و�� أ 
g"�&ً�، أو ��� ا�<���Aك، ا

Jا.  
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

�آ"�ر را#>�  :ا


� أ�Y #��ل �;� : @� ،aSq��& @���l إذا أ-�Sء ��cر إ�A& K����أ�� 
��K أ�B Y ت #�Y ا�=�ء، 	�

 �S�� lUه ،@� |��� �c� ، -Cر ����م &��aSq، و�A& aS-ات، إذا أU��ًا، آ�� أن ا����K إذا &�' ���


�ر'�ت�� أ��� ا�� اJ إ;� :�# � @
  AW[ إ��

 K����
� ا�Uي ��;d ا�o ب &�j��م؟ ا


�"��K، ا�����W Kه ، ا�����B Kدق، 

 K����ا����K أ
�D، ا����i�>� K، ا

 �ًHAW ،ط�c;& ،�M& ��H� K����
�SHء، ا

�ر �& ،�A��;���g�م، &��& U-[� $ ب o�ا

 �
�ك أ	�gر ;� �
�ك 	��<�، &��ر ;�

 ،Dو& اه� ،��را�Hx، و#�����ت، وأد

وأ&��ت _H ، و��Cت، وأ�0د��، ه� 

e/ا��  .� ى ا���H، وهUا ا�c:ء ا

  $ �ً���/�
 K���"��Dg� K ا �
	��a �0;�� أK�ّV ا���jن 
�� D� @	�� ��gن #����: ���Bً�، و

�ًا، أي إ���ن، أو' ���Vد ���g�أي 
d�"M، أو أي دو��، أو أي أ
�، ���ّ��ن أ	 اده�  ا�"���xً�، ا


�/���ً� و	[  K���"��Dg� K ا �
 ،Jا �;� Y�"ا� ،�;�H
 �>x�W ��
�H;�، إ ��AW ��&��"��K�x إ

  .ا$�"��
� ا�eM;� $ ،��H 	: هlU ا����ة، 	��"���K ا���/��: أ��س

Kذ إ& اه��"�Eا:  


��ت هUا دورهK؟  Eء وا�&uأي ا  

�9 �� :�ش ��(� أ3��I ا��V ن و��إ  � ��aو=د أه� 3Eء "3 ���ة آ,��:  

�آ"�ر را#>�  :ا

0�ات ا�=��M، ���ل ��
*� و أر&�Hن د���A إذا eB أن ه;�ك : ��B ،KHر ه;�ك 
��Hرًا  lUه

 Kه lو$دE ��& # ة�� أ�i و0��l &��'� إ�A& K����
��Hر أو و0�ات ��" &��، إذا آ�ن اEخ ا�K� g ا


���ن، ه;� ��'� �Bارف و���Aت& ��  .��'� إ

Kذ إ& اه��"�Eا:  

 Y�V @���، $ : 	: درس 
D درو�Kg ا�"�H;� إ�A�إن 
D -�  ا&D ا&D ا&D ا&;@ 	H��@ أن ��oدر ا

K��� ز أن�M�.  
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

�آ"�ر را#>�  :ا

��س أ�M��س، 0= #@ ��ة 
 ات، �Vل أ0� ا�H���ء  :	 ������آ"�ر ا�� /�وي -هUا 
]#�  ا� :-ا

�ي �& ���ت إ� ��a	 ،د�A�� 	: هlU ا�A# ز أن�M� $ �ً���
إن �D�=# K أن ��gن ا&D ا&D ا&;� 

�وا 
]#� ًا، �� ]c
� د�
]#�  l =0 :AW أ-�ا�;� 	: د�" و�Y، '�ء 
*� �AW> إ �ا��cم، ��


D أ�B ��ري <�AW �*��� V ان، أ���Y آ��� أ
�م ا�� �� أ0�هK زوج ا&;"@ 	: ا��cم، د���: إ

��� /�وي ������
����ن 	: د�" و�Y، ذآ ت هlU ا : $ �ً���
إن �D�=# K أن ��gن ا&D ا&D ا&;� 

 ،�>��� ا�"��ء اH& :;�&�Vء و�AWEا ~H& إ$ ه� - ج @�� 	: هlU ا�A�د، واJ ا�Uي $ إ�A# ز أن�M�

:��@: �Vل  Y�V ا&;:؟ D&ا D&ل: ا�V ،ل�V اUgه KH� :�g&و ،K��
أ�� ا&;: ��  : ، �Vلأ�� ا&;: ��  

K��
.  


!�  زو'"@ ،lأو$د  �!
  .	��A أن �"Uq ا���jن V ارًا �M> أن � ى 

Kذ إ& اه��"�Eا:  


@ � اl آ�a@ � ى ا���"��A؟ �
�، وإذا آ�ن أ�A�  . ه� آ��� $ ��Mز #H;: أن ���@ أن ��oدر ا

  :�� أه	� أو=دV ��" Q��ه	� 

�آ"�ر را#>�  :ا

 ��l و�& ��� _�*ً�، ا�AH ة أن ��"a& Kو$دl، أ�� ه;� أ� ف إذا ر'd إ>"�� K�
�L ه;�،  lو$دa& K"�� K

�ًا، و#�'�@ e��B، و�;��� ' ���Vد �H&�"
�دًا V��ً� و��| آ�L ًا ��"��ن &aو$دهK، إذا آ�ن ه;�ك �

�ًا، أ
� إذا أه�� 	�gc�� آ�A ة،' ��' d/ا وU�	 ،ة�!��& ،D���إذا أه��  &����o ا�H &��، و�;��� &�

lأو$د  �-.  

Kذ إ& اه��"�Eا:  


" ا&�S �0ل # &�� اEو$د  ����� Kg�  .دآ"�ر، 

�آ"�ر را#>�  :ا

  .أر&d و�"�ن 0��� 

Kذ إ& اه��"�Eا:  

  :	 ��
�ارس إ��
��� ا���م أن ه;�ك ����� �;�� 	: هlU ا�M��� /�[، و�- Dg��B ا���KH ا

Eء، وا�&uوا ،:�
D اEه�  �Lآ ����ون أن هlU أ�" ا�"Hارس، و����
��ت، �=�Hن أو$دهK 	: هlU ا

�ارس آ<��� &"H��K اEو$د و��� اK�;� KNj، ه� هUا e��B؟��  . ا
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

 
8� اaب "3 ��\و��Q�*N $R ا� �8N أن ��	رض ,a3 ا" (I �� ��:  

�آ"�ر را#>�  :ا

  @"��
D '�� 	: اEرض ��Dg أن #�� 
�� اEب 	: 
�]و �
 :"��;V و'�، أ�� m� Jا l�M#

�H&�"��  .��"�ج 
"�&�H، اEب 
��"@ ا

 :�>;& Y�V ل، أ����q����"�م 	�@ �;��� #<�ق 0ّ� ا �ً��g
� أ&�@ : أ�� 
 ة زرت ;� D&$ا اUأن ه ��

�ادE ،lن ��Hد#@ &��
� ا&;@، 	�Eب "

D آ� هUا ا�" ف، اEب إ���ن C- ، اEب ا&;@ ا @�أ	=� 

"�� �D ا�;"� �
�;� ��
�� & 	�l ا�E"�م $ _:ء ��� �A� �
 &�� ه;�ك 
gc�� آ�A ة '�ًا، &��ر 

  .اEب

Kذ إ& اه��"�Eا:  

��ا �V ،ء���H�
D ا  �Lق : دآ"�ر آ�S�
�cآ� آ�L ة ��&;�ء واWE<�ل  - W�ق اD��&E -إن ا <A��

�ًا 
D �0$ت ا�S�ق، أو إ'  ً�Lت ه;�ك آ�& "o��ن _*Y ا�S�ق أeAB 	: أ�" ا��� آ�� 	: &�V: ا

 �
��S<�؟  �A�;��������D، أر�� #���� اE/�اء ��� أه��� هUا ا�S�ق &� �A�;�_�*ً� ��د�ً� '�ًا &�

  ه: أ/ ار ا�S�ق؟ وآ�gH;� i| هUا ��� اEو$د؟ 

  :أ�o ا��^ق "3 ���ة ا�W'aل 

�آ"�ر را#>�  :ا

��cم �& �ً�xا�: دا�-E ل�Vأ�� أ : <M;#وج وm"# ��;�0 Yأ� Y�# �����
D ا �k0 d=# أن <M�


S���، وأ&�l # ك أ
@، هlU أ
@ وهUا  @

�، وإ$ أ�Y 	: 0[ أو$دك 
M م، #!�ر إ����ً� أ�V

l�&أ  

�"�mق ا�S<�، وا������ أ�@ أ0� أ��Aب 

 ���x�H�ا�� اف اEو$د ه: ا��gc�ت ا


� �"mوج �&�D ا ،D��&E	����jن �;


D ه @b�k0 :�;� أن <M� <M;ا و�U

ا�mواج، �Bر أ&ً�، 
H@ ر����، ا���jن 

�0�� ا���Hدة  ،�ً���B ًا��
� �;M> و�;�

  :ا�": #!�> اEب HB> #"!�ره�
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

�ْ(َ�� ِ�ْ(ُ	4Rِ��َ� ِإَ���ً� .َIْ4�6َُة َأْ:ُ�ٍ� َوا ��َNِ�4,Bَوُذر ��َIَِأْزَوا �ْ�ِ ��َ�َ �  @ َر�4َ�� َهْ
 ]��uن ا�V >�  ]٧٤: ��رة ا

���ن، �Hc  & ا�0 �<��� #<�ق 0ّ� ا���qل، و&�����&� أ��  �B lوأو$د ،lأو$د �أ�Y ا�k  أب ر&

 ��a	 ،س�;�
� ��gن ��'�ً� &���#@ '�ًا، و أو$دl ا�� 	�ا ��gن أ_�� ا����;"@ &�gc د ،]�V	�Eب �;


E K�"�& # Dو$ده K�#د�H�و K�"
�� �� أن �� �Bا ���
;�D إ[��  .Kأد�� اE-�ة ا

Kذ إ& اه��"�Eا:  

���Acب   Kg"��!� :ه �

��ت، ه;�ك _�Aب ��"��Hن، Eء وا�&�� Kg"��=	 ���!� lUه Yآ��

  وا��c&�ت 	: ز
D آL  	�@ ا��_K وا���[ وا�<��د وا$�" ��Y و�� l؟ 

  :إ��6ع ا���Cب و �R� ���!N(��N)� أه� :	�  �<م �$ 

�آ"�ر را#>�  :ا

���Acب إ$ اVj;�ع، ا��cب أ
�م #<�"�D، أ�� أ�Vل  ��� W �'�� $ ������� : واJ ا�إن ا��cب ��"�ج إ

� زو'� ��" ن &��، اuن �� &�g�� Y;@، إ�� 	 �B ���، ا���H ��� 	 ا�@، ��"�ج إ�0 	�، إ

a
 ��� زو'� ر	��� ��0#@، إ�� 	 �B ���، ��"�ج إ� � ،Jا �	 H��
�Dg أن �"< غ  ،@& Dg�� وى

�دي c"��دي و#S ف #<�":، اc# ف S# ن؛�	 S# l��ودة أ
�م #��0@، �;�

� � ى ا�S ق �و�;

 :"�>"�  .اj&���0ا�"g<�  وا�"<�M ، وا


�D 	 ص  a"& و$د��a& K"�� K� ��	 ،��&�Ac& �
Eام ا�V ������
gc�D�" آD�# �A، وا D
 :��H� D�;	


aو D�
a"& ، gA

�D زواج a"& ،��� ��AS�
�، 	Pذا آ��Y ا�� �� �!
 ���=V lUه ،:&�A_ Dg�ى و

 ،����
 �Vإ�� �V�H
 �
Eا  ��S# :	 K��# أن Dg�
 :"�
� ه: ا��Acب، ا���AS اEا :	 ����>�ا

 ،lو$دE و&��ت ،lو$دE �ً�� D

� �<g  أن �]�
� ا�"� ،Y	�Eب �;E�	 ،���>وا'"�����، و�

 �V ن�g� ،lو$دE ��� ص 	وK�H
 Jا ��  .i!� dSV ا�S �[ إ

 lول زواج أو$دEب ه�@ اEات، اU���cم &��& |��  .أ�� أ_H  أ�;� آ�;� 	: ا��cم، أو &A�د ا������D و

 @��0�@، �Vل  D� @�a�	 ،D��� ��  ا�� �ً>Vأى إ����ً� وا 	 ،��� 	 ��
 ة إ���ن ذه> إ : �أ�� أ#�;

@�  .�ًة 	U-aه� 
;:أ0> 	": ِ�Kَ؟ �Vل �@: V"� أ&:، �Vل 

�: إ���ن 	: ا�c ق اEو�� ه�@ اEول #mو�� أو$دd�A� ،l &�"@ 	: د
c[ و�c" ي  �& :	  S- أ��

 D
[� ����B�H و	��� آ� _:ء 0"�& l�;g� D� ��q"� ،i� ��& ]c
-��� &��ت Eو$دl -�رج د

،lو$دa& بEا K"�� ���	 ، Aq���& ���SA����kه ، ا�& $ ���SA��	 ،lص  أو$د >& ،K�'واm&  g>�

��� أدى ر��V ن�g� K�����P& ،K�� ���.  


;�D، : أ�� أ�Vل أ���0ً� [

�A_ Dب  K�'وm# ،����B ��& # K��& # ه� &;�ت�;� ،����B أة 
#a#: ا

 ��#�;& Y&ر ��;g��ة ��V ��"�A& ،D���� ا�M;� 	�رًا، 
d أ��� �g"# K�K آ��� &��#=d رأ��� و#��ت إ
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

 # ،����B ��& # �ً'أزوا K����D، وا-"�رت "�� ا�H<�ف، وا$�"��
�، وا�� ،��c��� ا�� ��&

 ،]� S�
D ا ،Y�A���M;�؛ 
D ا �ًV W ��� Jا ،�;M�� ،Y#�
���D، وزو'"�K، وو/YH رأ��� و�B

]x�q��د أ�<�س اH& ]��q�� ا�
D ا���H، ا�S اx[ إ ،�	 ��
D ا.  

Kذ إ& اه��"�Eا:  

  Yأ� ����Dg دآ"�ر زرت أ�" ا ،���
 ة #mورن &�� أ�" ا d&را lUه Dg�� ،م������ ة ا� ا&�H ا


D هUا ا��]ال، 
� ه: اE_��ء ا���'�دة 	: أ�" ا��� و$ #�'� 	: &�د�� أو   q�# $أر'�ك أ

  . ا�gH|؟

  :أ��Eء �<I<دة "3 أ%�Rا��� و = �I>N "3 �^د ا��Cق 

�آ"�ر را#>�  : ا


�/�ع، &�gc ��م، &A�د�� &��c ق اEو�� ا$&a& ac� D� ة واJ $ _� أن 
�/�ع اEو$د أه  K


D ��ش 	: &�د  �

��	f، أ�;�� ذه> ه;�ك 0<�ظ، 	�@ &��� K�V، أ @��- ،f	��
 @�� ،�k	��


 �c0�>�
����A إW�Vً�، ا @��� ��ًا، $ ��'' ���� �c0�>��ر�� و'� ا��� ا�ا�o ب إذا ذه> إ

�ًاا��Ag ة ����، $ ��'� إ_�gل ' <HB d/���	 ،�ًV�Wإ.  

  ،l�	 ��& ،�� ���& ،:& o��K ا�H�
�� 	: &�د ا���M  آ�� أ��� #"�"m��& dات ا��jا ����M������� ا�	

 D

D ه]$ء  ]	����ًا &��qرة اEو$د، 	�'  �Aا0"��ل آ ���&��� Dg�هlU آ��� أ_��ء وا/�� '�ًا، 

 �
D هlU ا��=�� و� � @A";� ����M�  .أو$دlأ	 اد ا

 ���g�� # &�� اEو$د، أ
� 	: &�د ا��c ق 	�$&D : أ�� أ�Vل هlU ا��  M���$ _:ء �H�� 	: &�د ا


�ن، ا��M ا��Hم '� د�B �' ،D�ة، '� J ���W، وإن آ�ن m"�

�"mم، ��@ 
�"mم، '� ا�@  @��-

m�
 @� :�BEا ��A�� ا�A� Dg�  .ةاuن �!�  ه;�ك #D�& �ً�&�c ا���H�"Mت، 

أ
� ه;� 	�� ا�Uي ��� 
�cآ�@؟ أن ��gن ه;�ك #�H�Mت، أ�� 
 ة آ;Y 	: د�" و�Y، ا��;��S آ���  

 ��
����ن، أ��  ��� ا$& D	 ،@"�& # :	��a أرى ا��kه ة اEو K��ان آ �M�
����ن، ا ��;g��

�ًا' ���_ Y�># ه;�ك ،�g� 
a& ،�&ورa& ،ط c���| ا :& o��K ا�H��&.  

 �ًL

D أ'� ا�mواج 
;��، �Vل �@: أ�� أ/ ب  l��
 � ،�g	A�� واa& ،"�ة	إ��� : إ���ن أ0>  ،:;& �� $

@�
��، 	��� أ0> 	"�ة �V ����Nل a& ري، أي ز���# $ �
$ �� &;:، إ��� أ-"� أ�=ً�، وأ
� : أ-"�، وأ

��L '�ء ا��Mاب �<�@�N "�ًة	أ0>  ���	 ،����L��ري، هlU ا# $ : $ �
�ري، 	o=> إ��� أ-"�، وأ#

@� Y��V ،ع�/����& @#����Y ا&;@ وه� $ ��ري: هUا ا$&D، و0�ث وا Y�a	 Y*_ D
 U-.  

Kذ إ& اه��"�Eا :  


"Kg 	: أ�" ا��� 	��a وآ� اE-�ة  �Vj Kg"��=	 d
���ءات آ�L ة  �;�دآ"�ر، ا���م �g�� �ًHAWن 

_ �H

��، ��م ا$0"<�ل، 
� ه: ا�"�Na ات �;"k ون 
;Kg ��م ا$0"<�ل ا��Ag  إن _�ء اJ، آ��� '��
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

 ����M�
�� 	: �<��Kg -�ل ز��ر#Kg ا���&��؟ 
� ه� ا$��ASع �D هlU ا��jا ����M�ا�": # آ"�� ا

�آK؟;� .  

� ا����(�3 Nر را>Rا��آ pW  3" ��^%kا�*����ت ا �(Rآ�N 3Rات ا���o!Rا�:  

�آ"�ر را#>�  : ا

 �� ]�H# ع�AS�$ا ،Y	 � أ�� Jوا ��
��jا ����M�� زرت &�دًا أ- ى، زرت 
 ة ا�A از��، 	��� ا

 ،Kه�;� ��
� إذا�� إ��'�� $ Dg�� _:ء 
Uه�، ;o��A از�� آ���، #�Mر ���م، ا�& �*	 �� أ�;H#

 Y����l ذر�"@ �& ���ًا 	: ��ن &�وM�
� ا�Uي �ّ�  "0 ،D����
����ا  K�"ذر� ����M�
KkH أ	 اد ا



����، آ;Y أ/ ب  ،Dآ� ��م درس د� d��� �
�ًL� a&�" ا���، Eن ه;�ك إذا��، ا���jن �;

� أي �� �
�"� ، 	��a أ#�; �gc& D���
d ا $ً�B�
0���g� ،ًَ�Lن  ،�ً�C V ،��� _ ى�"	 ،�ً���H#

 :� Jا �=	 D
�ًا، وأ�� &���cم '  �Aآ  Nأ ����أ &�jذا��، واjذا�� A# أن K��H���� إ��
�� 	: ا�'

�ًا، 	��a أ�Vلأر'  �Aآ  Nأ ���	آ� ��م،  �ً����
  c� �;Nا :;H��� ،ذا��j�& دروس �H& : ����M�ه;� ا

 ��A از�� &��ن &�و�� أ�;�& ��
�/�ع اjذا��، وهUا أ0� أآA  إ��Mزا#��، &�;�� أ�Vل  ��ا�"Y�A إ

�ًا'  �S- ه;�ك ا�� اف ��U�	 ،إذا�� Kه�;� ����، و$ ��'�M��& �
Eاد ا 	أ ��، هlU ا����k0 اEو

  .	: ا���/�ع

Kذ إ& اه��"�Eا:  

  ،�M�

D و'�د  Kا &<"�وى أن و'�د إذا�� ه: أه���Vو ���� أ�" ا�ه;�ك ����ء أ	�/� أ#�ا إ

  . أ#�ا	[ ��� هUا؟

  :وI<د إذا: أه� �� وI<د ��*� 

�آ"�ر را#>�  : ا

 
� 	: ا�A�Eع �!i ����، أM�����*�، Eن ا�& �*
 ،Jوا KH� ،م���� اjذا�� 	�: أر&d ����ت &�

�ا &���" ��ل ;g& ،از�� A�� آ;�ا وا�$ _� أ�� 
� � 	���V Y اjذا�� &a�" ا��� إ$ �0;�� ��	 ت إ

 D������، ه وب 
D ا�M�
D أ	 اد ا <�M� Y�># ،ق�و&��A از�� &��ن &�و��، _:ء $ �!


:، ���ل��jا :$ �gc& ه;�ك - وج ،�ً���

d ا�Uي &;�l أ�� '�ي آ�ن �M��& Y��B ق، أ���!� 

 �Aآ  Nأ ���  .آ� ذر�"@ ��  
����، ه;� ��'� إذا�� و 

Kذ إ& اه��"�Eا :  

�ا���  �
D اE-�ة ��� ا���اء 	�D � �> &"�'�@ أي �]ال �<=��� ا �;;�#a"� ��*�Eدآ"�ر ا

 i#���� را#> ا�;�&��: �"<=� &�$#!�ل &;�، �A  ا��
�آ"�ر �ا����&�� #� �E  �ًAن ٨٧٥٣٣٨٨ا
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

� ذ�� ا�Uي ��> H&اء و����Vر&Y وأو_Yg أن #;"�:، 
D � �> &�$#!�ل &;� ��SH;� ا��]ال ��� ا

 �اj��م، أو ��� ا�<���Aك، �"<=� و� �� ا��]ال، وردت ا*�E��  �HA�vo إ��;� ا��]ال ��

�آ"�ر، وHAWً� ا�Uي ��> أن ��aل �AV أن #;"�: هUا ا����ء��<=��� ا .  

 أ�>Iو أ )q%:  


����؟ : �]ال   �� �/ �

 ، g	�� ��Mز أن #"icg أ
�م ���
���Hت 
D ا U-a#و �V�H
 Y-أ  

 	)�� ��l c�	� أ��م rC�R, ق أن��  :,*<ز �(	

�آ"�ر را#>�  : ا

  <�AS	 �'�� K�
����، إن  �A�AW D
 �M��H
HAWً� إذا آ�ن 
�V�H و
 �=� ��Mز، �<�ًا، أآ�� 

�� K�
 ا�0
��K، إن  d&أر ،K��
  �� <�AS	 �'�� K�
����، إن   �� �A�AS	 �'.  

Kذ إ& اه��"�Eا :  

�<";� &�D ا�;�س؟: ���ي، أ-Y #��ل: �]ال �& :c�� D
  �!�& Kgه� رأ� �
 .  

 ��� ا���س �RW� 3C	, �	� �,�Cب ا����  :ا�

�آ"�ر را#>�  : ا

 ���  . HAWً� ���@ ���ب _

Kذ إ& اه��"�Eا :  

� ��د#@ #�D� iV ا�!�ة، 
� دور _�ب 
��: �]ال H&و ���� ا�
ً� و
!��ً� ذه> إm"�
K وآ�ن 

���؟ �B �A�!�  اEه� ���ً� &aن ا

 �ًCه Qن ���ؤ>�, ��)�R$ :(; ا� �	ن :���� ,��3 إ,�� kا:  

�آ"�ر را#>�  : ا

   

  

  

  



19 

���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  


�E ،��g� @H@ ه� آ�ن ���ل  ac� Jوا

��إن إ����: �Dg� K إ����ً� ��Vً�، آ�ن : 

 ��K �"���، 	: هmة و' ،�ً>�H/ �ًإ����

 �ً
�ًا، و'� ا�"mا��_ �ً
ه;�ك ازد�0

 :;A� �
�&HA~ ا���� ،�x	����jن �;

� ��gن &;�ؤl هcً�، و ���"�إ����@ ��� ا

 lإذا آ�ن &;�ؤ �
أ
�م ���A �"��وى، أ

 ، �o� $ رض ه�Eآ<  أه� ا �� �ً;�"


 �� ،���� ��=V Y���  ��o"�
�/�ع ا


�H;�، هUا $ آ�ن إ�� �_��' �>W�� �
��W iVرئ، أو �� ��� �ً�;A
 �ًcأو إ����ً� ه �ً����@ إ����ً� #���

�� ا���jن أن ���ى &��� �� أن آ� 
D 	: اEرض # ك ا���jن �SA	 ،ت�A�H�� أ
�م &H~ ا�!�

  .ه� $ �" ك

Kذ إ& اه��"�Eا :  


� دور اEه�؟   �����  	: هlU ا

  :آ�� ��\و�� :� أو=ده	� اaب و اaم ��\و=ن أ

�آ"�ر را#>�  : ا


�]و��� �D أو$ده��، أ�Vل   Aو$ن أآ[�
اu-  : أ�� $ أرى أ�@ ��'� إ���ن أب أو أم إ$ وه�� 


�/�ع أن � &�@،  ،@AMب أ�Eأن ا |���@ �� ك؟ 	����/�ع  D�	 �;&ا �
�@ و�� ك �@، أ Yأ�

l�
�/�ع أن �;�: اE-�ق �; ،@��H� ع أن�/�

gc�� آ�A ة '�ًا أن  ���;� Dg� ،K���، �;�: ا

� أ&ً� � ف اm� J و'�، � ف ا������، � ف � � ،K�H�� أ&ً� W�> ا� � ،@�SH� $ ء:c�� اV�	

  .ا��;��، � ف ا����ك، ا���Hدة، ا���cء

Kذ إ& اه��"�Eا :  

 & # :	 ���� أو$دl؟ ��Dg ه;�ك #!�دم &�D ا����K و&�D ا����K آ�����' ، آ�i ��ا'@ ا����K ذ

� هUا؟ �  #V S;� إ

  ::(; ا�	�(� ا�	)��I أن ,�Riر aو=دQ ر"�6ً� ��8��9 

�آ"�ر را#>�  : ا
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

  �'�� $ Dg� ،D�H
���E Dو$دl، إذا آ���ا 
����D، ا'"��Hا &��gن �B �ًV�	ر D
واM� J> أن �]

SA=;

L�� أ�Y;�/ Y ا&;� #�Hون، ا&;� � �� ر	��ً�  ،�ًHAW	Pذا أ�Y ا-" ت ر	��� 
D أ� ة  �

�ي �"�Hون ا�;�س �� ،:��&�lU ا��H��� ،	�M> أن ��gن ه;�ك #�Hو�ً� &�D اE� ، ا�"�Hون أ
  إ

]��� �"�Hون ��� ا�
D &�ب أو D�� ،�W�A��ون �D اm� J و'� ��� ا�HA�  .ا

Kذ إ& اه��"�Eا :  

 ��A# ��& �;�  .HAW�ًً� ه;�ك أ�*�� آ�L ة #a#: إ��;�، اE-�ة ��a#�ن 

  �# =0 Dg�� �ًHAWو ،Kوو'�دآ ،Kg
�و�& ����M��آ"�ر، $ #"!�ر آK ه� � ور هlU ا�	=��� ا

�اء، o�
: آ� ��م 
��/ ة وا0�ة ا�!�AV eA اj	�Sر، ووا0�ة �;� ا��jت ا�B ف إذا�� H#

  -C U-C أن ����ة ا�g ��� وأر���اء و_ ف آ  �A	# :��A"� هlU اH� Dء، و���c� ة�ووا0

����M
 ��*�E�& :#a� K��& خEداه�;�، وا YV��
D ا*�E�� Eن ا.  

� ا�;�ر؟ : �]ال �� ا�M;� أم إ�
��K؟ أ�U� Dه> إ  �� ��
D و Kg0 ه� ��	 ،K��
 ��دآ"�ر ا����K و


� ه� ذ�A@؟ .  

 �Iو j: 
 ا"��� و ا���Wة آ�"��Rن �	��  :ا�

�آ"�ر را#>�  :ا

 H�� ا���jن ��ً�، واSو'� أ� m� Jا ���>"���ا 	: &H~ ا�V ء���:  

�tَ َرُ%<ً= .َ�ْ َ ;4R�َ �َ��ِBA�  @ َوَ�� ُآ��4 ُ�َ
 ]��uاء ا �j١٥: ��رة ا[  

  Dدرس د� d��� K����H ه� ا� ��ل، أ�l�S ��ً�، أ� l�S	S ة، 	S ة �����، إذا ا���jن �	

 ،�M�
 �AS-  =0 $و ،@#���& l�Sة، أ� S	 l�S"=��[، أ�� ��أ آ"�&ً�، إذا ��� أي � V $و

�K ��!�@، ا���H وا�<S ة آ�	�"�ن آ:  ��;��
;�Mً�، إذا ا l�Sوأ� ،�ً�� l�Sوأ� ،�ً��>� �ً����


  .�H ف اm� J و'�، 	���;�� إ/�	:

�روس، أ	=� ��ر�� �;�l أ	=� اU#��Eة، أ	=� اE&;��، أ	=� ا���& �ًA��W أن iق  آ��	و ،<"g�ا


D �0@، هUا َ#<ُ=� |���@ أ�"�ذًا -�Bً�، اE�"�ذ ا��qص  d/ب وEا ��  .ذ

. �ْ(ِ�ِWُ َْرُ%<ً= ِ�ْ� َأ �ْ(ِ�"ِ tَ�  @ َ�َ�ْ� 4��َ ا�(4ُ$ َ:َ(; اْ�ُ	ْ\ِ�ِ��َ� ِإْذ َ�َ
 ]��uل �� ان اC ١٦٤: ��رة[  

 q	 �'و m� Jا �
�� إ��Sء إ/�	�، أ�� ��[ ا��gن، ا��gن آ� _:ء �;S[ &�'�د أ�l�S إ/�	�، ا

 ،Jد ا�'�& ]S;� ن آ� _:ء�g�اJ، وو0�ا��"@، وآ���@، أ
� اm� J و'� 	q�[ ا��gن، ا

 ��H�وو0�ا��"@، وآ���@، أ��Sك ��ً�، أ��Sك 	S ة، ه;�ك آ�ن، ��Cت آ����، أ��Sك ��ً�، وا


�Aدئ ا����AA، و��م ا�";�V~، وا���x�o، أ��Sك 	S ة �����.  
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  


� ��d &���#@ درس   �� ،l�اuن إ���ن 	 /ً� إذا آ��Y أ
@ '��Hx وأ0=  و'�HW �Aم أآ��� و0

Dدرس د� @#���& d��� K� �� ،@

ً� &�[ أ M
  .د�D � ى �<�@ 

  . أ��Sك 	S ة �����

  :X���N ا�	�)Y اu� 3�^%k ا���Wة 

 �Mر ه;�ك ا���B ؟�&�"�� اH& ن����� ���>;�
� �A> ا� ا�0 ا ،�
 A
 Yأ� ��E ،ة S>�
d ا �ً


��� g���� ا��u ا��
� و	[ 
;�� اJ، إذا �AW"@ # #�ح، وا A
 Yأ� ،���Vد �
 A
�i، آ��� �
:  

  @ َ"َ!6ِْ� َوW��ِ�َ �ِ,B�)�ِ fَ(َIًْ� ِ"ْ�َ�َة ا�(4ِ$ ا�3Rِ4 َ"َ�َ� ا���4َس َ:َ(ْ�َ)� .
 ] ��uوم ا �  ]٣٠��رة ا

  D���� ا�� �
 A
 Yإذا أ� ،�AH
 ]� W ��� �M
 A
�س �� ��
� #�AS@ # #�ح، 
�L ���رة ا�;�

� # ى ا$����ب، AH
 ]� S& ��#�V إذا �
آ;Y #��ده� &S �[ آ�@ �qBر وأآ��ت و�g#  >0 ه�، أ

 Y��SBا Jا d
 Y��SBإذا ا Y�a	 ،D���� ا�� �
 A
 Y�a	 ،ًا�' dxدئ، _:ء را���وا�!�ت ا


d �<��، أآ�H�  Aدة، �����أ�� آ�ن ��: '�Aل أز��D� Y آ�ه�:، ا��Hcر &���� ، ا��Hcر : ل 

��� ة، ا��Hcر &��=��ع، آ�@ �;"�:�&.  

  ،�;# S	 d
 �ً

"�ا	[ #�� �;M�;
 D�� ��U�	  

  @ َ"َ!6ِْ� َوW��ِ�َ �ِ,B�)�ِ fَ(َIًْ� ِ"ْ�َ�َة ا�(4ِ$ ا�3Rِ4 َ"َ�َ� ا���4َس َ:َ(ْ�َ)� .

 K��# أي أن :  

fَ(َIْ3 َ"َ�َ� ا���4َس َ:َ(ْ�َ)� . @ َوRِ44ِ$ ا�)ْ�َ�َة ا�"ِ �ًW��ِ�َ �ِ,B�)�ِ  

Kذ إ& اه��"�Eا:  

�ة، -�x<�، ه� هUا 
D ��� ا��S�cن؟ أم أن : دآ"�ر، أ-Y #��ل �H�  �� أ���  Hc# ت��إ��� 
;U و

  . اJ آ"> ����� ذ��؟

 ��aازن و ا>Rدة و ا���  :�� �<ازم اk,	�ن ا��

�آ"�ر ر�  :ا#>ا

Nَ ��َا َو>"ُ�iَNَ �4َأ� ُ�َvِ�)َ	َ�ْ4ُل َ:َ(ْ�ِ)ُ� اj�َRَNَ ا>�ُ��َRَ%ْ4 ا�oُ $ُ4)ا� ��َH��6َُ�<ا َر �َ,Aِ4ا .@ ِإن4 ا�> ُjَ8ْ  
 ]��uا Y�!	 ٣٠: ��رة[  


D آ�@، أ$ #�q	�ا 
�� : ه;� m�أ$ #�q	�ا ����"��A، و$ #���mا ��� ا���/:، هlU اYS� ��u ا

��:#a:  

� ا�($ُ4 َ�َ�� .َRَِإ��4 َ�� َآ ��َ�َ�Pِ,ُ �ْ�َ �ْ6ُ @  
 ]��uا �&�"�  ]٥١: ��رة ا
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

  �
 ��l /���� إ����، أ$ #�q	�ا و$ #���mا ��;� ،@#���& ]�	�"�
���د &� D
[��و��| ���;�، ا

 Jوا ،D
Eو'�، ا m� Jا D� �/ ���ازم ا���jن ا���Hدة، ا�"�ازن، ا D
 ،Kg#�	 D
 D
[��&��> ا

 d
 ،K�0 �
d ا ،K��H�
d ا ،:;o��g<�هK، اm� J و'� 
d ا���ي، 
d ا ��� وزع ��� أه� &� D
Eا

���� @;� �>o� $ D
.  

Kذ إ& اه��"�Eا :  

� أ-�Sء  ��  A!���زواج وآ�<�� ا ���!� @�'�# Kg"��=	 D
 <�W د M
ه;�ك �]ا$ن، 

  . ا�mو'�ت

8 �xزواج و ا�jو�Iت �P :  

�آ"�ر را#>�  : ا


� أن #!A  �����، وإ
� أن #!A  ����، ا�mوج ه;� وا�mو'� ه;�،  P	 ،ن���jر ا�V �'وm�واJ ا

 ،���"�

;�� أن #a#: إ��@ #�dS ا����	� آ���   k";�	 وجm�
D أن ��"�: 	: ا����، أ
� ا �&$

"� Kه����ء &�����، أ0 D
 �&$ ،���"�
 ����;�زل V��ً� وأ0�هUA� Kل وا�mو'� #;"k  أن �a#: إ

 D�& ق�	��V��ً�، ه;�ك &Uل وه;�ك #;�زل، أ
� $ #;�زل و$ &Uل؟ $ ��'� #<�هK، وهlU ا������، ا

D�'وm�  :ا

  @ َوِ�ْ� َ-َ,�Xُ)ْVَ $ِNِ ا��4َ	�َواِت َواْ�َ!ْرِض .
 ]��uوم ا �  ]٢٢: ��رة ا

  .ا��gن 

  @ َوِ�ْ� َ-َ,�Nِِ$ َأْن Vََ(Xَ َ�ُ�ْ� ِ�ْ� َأْ Wُِ�ُ�ْ� َأْزَواRَ�ِ �ًIْ�ُ�ُ�<ا ِإَ�ْ�َ)� .
 ]��uوم ا �  ]٢١: ��رة ا

  ��">W�� نE @#أ 
� ا��ًا، ه;� ا���jن �o�> ���@ اjدراك ا��H�Dg�� ،: إ' ���Vد �;g��هlU ا

Dg�# ،�>W�H�� ��W<"��، وه: '��_� &��
"<�Dg�� ،�V إ ���;�& �
�g# ك�;�	 ،@��� ��  .إ

. � َ�ْ�َ�ُ�ْ� َ�َ<د4ًة َوَرْ�َ	ًَ�َIََو @  
 ]��uوم ا �  ]٢١: ��رة ا


�دة ور��0 : إذا -��[ اEآ�ان �Vل  K�;�& |�� D�'ي زوa	 ،��0 ��M> أن ��gن &�;�K ا���دة وا

B Jا YVو ،K��!"�
gc�� آ�A ة '�ًا، أ�B ا Kه�;� ،Jا ��;
�K ا�mواج �"�gن ا���دة هq& K�ف 

���;�& ��0 �  .وا
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

 ��; ا�	<دة و ا���	�:  

  �A��;���& : ��0 ��، وا;H
 ���ا���دة 

 ����
 ����!
� �Nن، 
� دام ;H
 ���

 ،�0��W ]	دة، و�
 lU�	 �'وm�
d ا

 e��!��وا�mوج و	[ ��Wح ا�mو'�، 	�


�دة، �� أن ا�mوج ا	"� ،  lUه ��
"�Aد

Bو'� أm�
 ض أو �� أن ا ��&�

 ��
����، ا�k  إ ��0 ��=�ل، #a#: ا

 ،��A����D، هUا ا��c وع &�أ ����k ا

 ،�����g& ��0، أو ����دة، أو &��& ��A�

 lUه �

@ زو'"@، �q#و �;� D�N�N D

 ض، و ه� e� W ا�< اش  @H
أ���0ً� # ى إ����ً� �Bر 


:، أ�� أ�Vل! ا� ��0؟��jواج اm�اD�& J ا�mو'�D، آ� : آ��� د���V 	: هUا ا���/�ع �;��� ا


� ا�S ف اu- ، #!�ر �q& Jا ��W ف ��qف اJ أن �k�K ا�S ف اu- ، وآ� W ف �"� ب إ

�ًا، $ ��'� إ���ن �H� �ً'ذا آ�ن ه;�ك إ���ن آ�ن ه;�ك زواP	 ،D�'زو �H�ان أUه ،Jا K�;�& D�'زو

��gc
  .آ� ��م ه;�ك 

Kذ إ& اه��"�Eا :  

�ة أو �� هK ه� هUا : أ0� ا���x��D ���ل: �]ال ��H!��;Yg ا����B;�، وا�& p�0 ه�a& اءm�"�$ا

  .��Mز أم $ ��Mز؟

�آ"�ر را#>�  : ا

  .واJ و$ ��Mز، 
d أن ا����B;� أذآ��ء '�ًا 

Kذ إ& اه��"�Eا :  

  -C ال[� ���;� :�;�H

� و���� إV;�ع اEو$د &��!�ة إذا ر	=�ا؟ ه� ه;�ك و���� .  

  :إ��6ع اaو=د ���P^ة إذا ر"y<ا  و%�(

�آ"�ر را#>�  : ا

  :ا�V Jل 

  @ َوا9َْ�ِ�ْ� َ:َ(ْ�َ)� .
 ]��uا @W ١٣٢: ��رة[  
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

  ��B أ&�@، إذا d
� �Bر ����	 ،�cH": و��و�! a/�"� ا�
�V ،����' ���� :�!� ��ه;�ك �0

��=�� #iq آ�L ًا�	 lأو$د d
  .اEب '���� 

4P���ِ fَ)َِة َوا9َْ�ِ�ْ� َ:َ(ْ�َ)� .@ َوْأُ�ْ� َأْه�)َ  
 ]��uا @W ١٣٢: ��رة[  

  ،������& Dg�
 ، M>�� ا�� ����م �@ هV ، M>�� B�ة ا�� eA!�KV �!�: ���� �� &;:، أ��k@ ا

�"�iS، وأl �!�# D� l !& ~o� �ً���0، و$ ����A@ ��0&ً� ��� ًا�& Dg�
.  

Kذ إ& اه��"�Eا :  

 Uه Yأ� Y�*�ي ه;�ك �]ال، و�ا ا��]ال آ�L ًا 	: ا���mرات ا���&��، و�ُ"�aل هUا ا��]ال ��

�ة؟ x�>�� &� أو &��& ��A�  آ�L ًا، _ اء ا�Y�A اEول &o ض ا��Dg و��| &o ض ا�"�Mرة، &�Uا ا

  :�Eاء ا���� ��Tض ا���� و���T� pض ا�R*�رة ������ أو ����v�Wة 

�آ"�ر را#>�  : ا

0�l واJ واJ هUا ا���/�ع 
�/�ع _��x، أ�� أوً$ �� $ أ�"d�S أ�� أ	":، �Dg ه;�ك إ���ن �<": 


H� D ف ا�= ورة؟ 0�B> ا���/�ع ،@;
 �A��.  

Kذ إ& اه��"�Eا :  

�روس ��&�� & Y�V �# =0 : ت، إذا���ا�= ورات #e�A ا����kرات، & أ�� أ�Y ا�= ورة ه� ا

  . و'� �<�@ ����ت

  :WN��� ا��yورات ��N} ا�	z8<رات 

�آ"�ر را#>�  :ا

 ���& �L�& ��ه;�ك 
c وع W �[ : إذا 	�� ا����ة، أو 	�� أ0� ا�E=�ء، أو 	�� ا���ل آ�@، ��#: 

 $ ،]� S��& :�& pqc��"���� ا� &�ي Eن هUا ا�& �ً"�& l�S؟ وأ�|g� "�
c[، آY�& K ه�م &��&

 |g� "�
; ،Y�k� ��S	�Mء ا ،l��& l �� ه� Y�A& Dو'�، ��آ m� Jا d
وه�م �@ �Hc  أ�@ ��� 

]� S��& :�& @�E ورة / lUه ،�ً�NC |���"���� ا� &�ي، هUا �& �ً"�& l�Sوأ� ،@"�& .  

Kذ إ& اه��"�Eا :  

  إ���ن �;�l أر&�H أو$د أو -��� $ �]' وl &�"ً� ه;� ه� 
D ا���Dg أن �c" ي؟  
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���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

 |�" �(���9 �("��  :ا��yورة ا��P<ى ,

�آ"�ر را#>�  :ا

  ��	 ،��� �'�0 @� |��
���ن إ���ن  ��Aى � آ�"	 K��� D

H� D 	��؟ ��A0�B، أ
� إذا أ-��Uه� 

��uا ،��������، أ�Y أ	":  �'��& |���K، � آ> ا�<"�ى 
���ن إ���ن �� D
  :�U-a 	"�ى 

. $ِ�ْ)َ:َ �َoٍْغ َوَ�� َ:�ٍد َ"َ(� ِإ��َ �َ�ْlَ 4��ُcْا �ِ	َ"َ @  
 ]��uة ا �A�  ]١٧٣: ��رة ا

  ، �q�
@ آaس 
D ا�d�S"��  �q أن �c ب ا�
إذا آ�ن ا���jن ����ت وه;�ك �!� &���@ و أ

:">���@، $ �=�AV & ��H ا���  .ا��q  أو/e، إذا ا/S  أن �c ب ا��q  ه� �<": 

 ���Vد �S�� ه;�ك : !� :	 ��H� آ�ن ،Jر��ل ا D
�� أن إ����ً� أ-U 	"�ى �V �
l ا�"mع 	"�ى 

�����
U� Dاب اJ، ا �M;� $ ،�ً��
 Dg� K�
D 	�@ ا�i� c، و :  

)) BX8َ� $� �ُ�y6 �	" ، u	%3  8< �� أy6!" ، ��� ��ِ $ِRِ4*8ُ� �َ8َ�ْ<َن َأ�أن , ��y�� 4��وَ�َ

 �� ا���4ر ��6 $� uُ�َ6َْأ �	 K" ، $�Vأ((  

Uي وا[ "�
;�Dأ- '@ ا��qAري و
��K وأ&� داود وا[���� �D أم ���� أم ا�
�;��x: و[  

 �A=��& @H/ف و H� ن���jوا ،Jر��ل ا D

H@ 	"�ى  ��  .  إذًا ا���jن $ �;�M و

� اKِ�ْْ َ��ُن َ:َ(; َ ِWْ��Pِ�َ $َِ�ٌة ِ�َ @ *. Qُ�َ,ِذ��  َوَ�ْ< َأْ�َ�; َ�َ
 ]�
����  ]��رة ا

 D
�@، أ
� #U-a 	"�ى ��� :">� ،@���� 	����jن �H ف �0 �'��& |��
���ن إ���ن  ��Aآ � K���.  

Kذ إ& اه��"�Eا :  

  . هUا -��B ز&�ة ا��Mاب 

�آ"�ر را#>�  : ا

 ��"��� l�0���Dg ه� �<":  ،@A���� $ Jأن ا  Hc� �ًH	  S=
  .اJ وآ���، إذا إ���ن 

Kذ إ& اه��"�Eا :  

�ي، ه� e��B أن ه;�ك 0��� ���ل �� :  

 �� أ�6م �u ا�	�Cآ�� "�(( �Aا� $�� �v�� �((  
]:�MA�� اJ اA� D&  � ' D� رU;��  ]أ- ج ا&D ا

  :�� :�ش �u ا�	�Cآ�� أ�9} ��)� 

�آ"�ر را#>�  :ا

  ،�"�>"

K�H، ه;�ك #�ا�B، إذا آ�ن هUا ا��c ك زو'"@ 
"<�"�، وا���L: زو'"@  ��H� ������ا

W D">�� ، ��	 K�;�& |�
;�D، وهUا د-�@ 0 ام، وهUا ���@ &��A;�، و'�[��
d ا ��H� أن <M� ،�ًHA



26 

���ة 	��، آ� إ���ن ���� ه��� إ��
�� 	�� دا���  ����ة $ #�"!  ��� ا�.أ�*�� وأ'�&� - ا  

� ��_ هK، إذا آ�ن ه;�ك �0ً� وا0�ًا آ� ا�A;�ت 	�@ !��� أ�@ ��ش 
A& ،K�H�دهK، ا!����| ا

���&E ل��# ،�S��
 |A�# K����
"<�"�ت، _A@ � اة، وا&;� ا : l�;� eA!� ،ي �� �L
 :�L
&�&� أ�� 

g�� D�� ،�� k� ��=V Y���
gc��، هV lU=�� �����، و ،D��Bا�"
 �;=H& d
A& D�د، وآ;� 

i�"q� d/���<�D، و�;!H& e=;�، ا�"
  .و
"�Hو��D، و

Kذ إ& اه��"�Eا :  

� $ ��mن ا�VEرب وا��BEب  "0 ��xد إذا آ�ن ه;�ك / ورة دا�A�ه� ��Mز ا$-"�ط 	: هlU ا


;���A؟ ��� ا�;�س إ��� �
�;�.  

�آ"�ر را#>�  : ا

���Y ا��;���A / ورة  Jوا  .  

 u,د>N و 	N�V:  

Kذ إ& اه��"�Eا:  

  Jة، وإن _�ء ا �Lءات آ��� KgH
 �;��آ"�ر �gc آ��m' K ا�gc ، وإن _�ء ا�g�� Jن �	=��� ا

��	�H��!�� وا�& Kgk>�� وأن ،KgV�>� أن Jا ���
� �A�W، و��Vإ Kg� �;�"�.  

 &�;�� را#> ا��
�آ"�ر �
�"��H;� اEآ�رم آ;� 	: ���ء 
d 	=��� ا l���� أن D��
C @"&�'a& �;>�#أ :��

 ،��!�� أن ���� K����H� @ ا��H#و @���A� Jا D��x�� ،<� ���ة 	: ا���"��A ا��
 ات و
 ات �

Jء ا�_ �
 @& d"�"� يU�� ! وا��H	��، وا�Uاآ ة ا��A�S، وا��<f ا;��
;� أ�W> ا Kg� Kآ���� �و0"

Jا Kgد��"��.  

  & آ�#@وا���م ���Kg ور��0 اJ و 

 ��	���  وا�8	� 
 رب ا�

 


