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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

 ��
�ات و% وات #�ر&�'
	�� ��ار�� ) :  ٢٥ - ٠٦( ا��'�&�ة  - ٣ا���	� -أ(��ا���  -– 

 ���  –ا������ ا�������  –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !". 

  ١١- ٠١-٢٠١٢: ��78	� ا� آ��ر '�  را"5 ا����	�� ���ر�4

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

 ����:  

 �	��ٍ< : "�;�ل (� %� ���"��، وآ�C أرض ا�'�Aز �� ��م �E� ���F� �8'� ،��"� Gوا Gوا

 �	���� زا#��� ���J	�� أه�ن '� K;%ا أ���7�، و��!� L�� �أ(�د� �� M� K�Nو ،���O���

� �Q�F ����ء د�� �
�� 5	R � ."  

Sة أن أآ�
ZF اYن إ�L ه��، و�Wه ت #Vل هTU ا��8 ["�7� ،4�W ،ب�MOا� �� ا���
�د�� ه�� 

��  %8'�ت�� Q]� �Mأآ ��Uء ا���Yا � �Sو��� أآ�� Qه ��  . و

 و��د� وآ	�ل و��د� وا��	�ار و��د� ��� �  :��ص آ$ إ"��ن  �

  :ا� آ��ر را"5

� "'5 أ� ًا أ�5 %�8]، : (� ي، أوً� 

أي إ%��ن �	L و
a ا`رض � ا���� 

	��را �bMرات، أو ا����	ت، أ� ث 

 dMرات إ%��ن، ا����	 �bM) Qeر

 f��	��رات إ%��ن � ��[Q وا�  إ� �

 f��� ،ag�;و� ،a"د�b)و ،a�V) L	�

� و
�دT، و�	L آ��ل V) L	�

 Kه ،Tد�
و
�دT، و�	L ا(���ار و

� ��O[� ا���ض؟ � ��O[� ا�8;�؟ � ��O[� ا��A�؟ أ� ًا،  ،��"��d�i أن ";�ل �؟ أي وا�  

V)دك�
�F و�lVl� (��- وا(���ار و
�دك  - "�kن ��Nً� -� و
�دك، وآ��ل و m�b"-  TUه

Gا ���i� ��وط ا�VSث "���Oا�.  

  �]�O" Z%د، أ�� أ
K ا�'�8ظ �	L �;�ء ا�8 �
�اب، هTU ا�'�Oم وا��biا� Lإ� �
�� ك �� Z%أ

�r;'" Z%s �;�ء ا�8�د ��`آK،  أن "��وج، ا��واج �;�ء ا���ع، �� �Q ���وج أ�  ���[� �;�ء ا���ع،

 TUوه �S��l �
��Z وZbMW و"�و
Z وأ%ZMA أو�دًا �� ك ��Wو Z	أآ � b� ،و�;�ء ا���ع ����واج
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  


� ا(�[� �b	Q ا��s" C8آ�  ا�Uات، أو �;�ء ا�Uآ�، "�kن [�ً�، "'5 أن ��Oر �] �����Mن، �� �i#أ

�ع، أdR اO��� LM	" �ً7أ� �
��e d رك�;�ء ا�Uآ�، وهTU ا�'�� K
�� و G .  

  3) ٤(/ َوَرَ.ْ-َ,� َ�َ+ ِذْآَ�َك 
�ح[ Oرة ا��)[  

 45�  :ا�:�ا45 إ�� ا�4��6 �-�د أ"�8س ا�6

  

�� : �eل �	��ء ا���	����# ��w أ��

 �k� ،�� Kk� �ً�k� ه� Q��kا� �M����

 dذا ر�E� ،a�V#وإ a%5 إ����� L	�

 ،Tر e L	��� و
K ذآ� ا���M، أ Gا

 Z%وأ y]� rMi" ،Q�;�� �آ��

��d اG ذآ�ك وe رك� ،�Mا��.  

  Q�eأ ،����� %� أ��اب �8'� أ �'��

G�� Qk� : د b� r��Jا� Lإ� rgا�iا�

 ،��	��أة أ%�8س ا�s" ،rgVJ"� اYن ا

�	L ا�'��O، وا`دب، وا����، وا��8bف، وا�'�Aب،  Q]ت، ر����� C�# ه� �� Z�M��� Z�	


�ات، و&Zb  وزو
�[Q `%�س&�' Z;���8ن، و� أ�	و� �� ،��k�" Q� ،��M�R	Q آ	�� � �Eذا

�اrg إ�L ا�b� r��J د أ%�8س iا� ،Z�Mا� � ��A	� ق�R Kb
 Gا ،��Aا� Lإ� ،Z"�رأ([� و

rgVJا�.  

 Q]� ل�e � ،Q]أوه� �� آUب،  ،L&�� ا��� ا�� 5�MR �"s� :K	'�	� و�;�ل Vً�	'"  أ%� : أر�

 5	Rة، أ�
� "'	�Vً، أ%K�b" Z �;{ أول "'	�K، وا��e�M � �	�م، و%�;�(Q أ%� وإ��ك ا`O� ��lا [�

5�Miل �] ا��;� ،Q��b��� ��Sآ rMi" TUه : ،�%V8ا� �MJ���� �;l �� �%وأ ،Vً�	'" �O� ��lأر�  ا

K
�� و Gا  �� L]�%5 ا�Miا ا�Uن، هV�  �� ��� T و a� Ke إ%]  Lاذه5 إ� .  

 ا
 رأ.�6�   :س ا�>;	

��Mدا"] ���'�و��، ا��� ة ���Og ";�ل �� إ%��ن  Kن آ�	bA� K�����eا : أG�� [� Q�e ه��ك 	��ن 

a� :Gر(�ل ا d Tد�]
 Kiأ�  ;�.  

  d&�" ،اج �M)دة ا(�[� ا����%[�، ه��ك b" ���'iا� ،���ة �� ا�!���Sء آ��Wف أ��أ%� ا

i��� ه���b&ه�%�ت، إذا و ��� ،��R���ات، ا�(�M اج �دة �� �O��ه� b) d8"�� ،�]7�M" ���'
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

 �O� ~���s"� إ%��ن �!	� �sول �<، هUا ه� و�a"V، و�aA، وزآ�"a ���'�و��، � أ
K أن "

 ،[��M� ،[	�b� K#ا� �� دا ،���	���R%�ت؟ �&�ع ا� �� ��C �;{ أ%�� ) ���	��	� 5M�" ات���

�آ�"]� ��آ� � Kk� �� ا� K#دا ،

��]، واG ه��ك أ#�iء � "b  و ��!�

L!'" �.  

VًS، �;�ل  5	� �أ���%ً� �s"� إ%��ن 

"�bل N ًا، N ًا أي �5A أن : �a ا����<

 Z%ة، و آ���A	C ����8 ق، و� �d أ�< ��

��Mآ Gا ،rg�eد C�J� K'" a��s�.  

��Rن، "d�O آM ، : أ%� أ�eل ) T �� Gا

��ة ا`� R	�W ،�%�Mء �دي 

�� T : رو"���، e	U]� Zا ا��;�5 Gا

 ،G  �M��اض "[  ا��MAل وآK ا���س �� أ a� Z	e ،ي�	آ KO� T ����Rن، و�� d�O" T آM ، و)

�%� �eل ��M#ا`��م أ �� د   b� ،أ� "�ذي أ� ًا [�	� L��"أ �%s� ،Q]ر� Gوا : ��A) ه��ك Gوا


	�i، أ#a"U ����8 إ�L ا�� a"ء�
 �M;���a�8#أ ��ة Sآ � ،L8O��.  

���J اG، � "�ذ � ��!	'�]، و�   ��k'رأس ا� ،Gا ��، ا� �� آ	a أن "�Jف �Mآ Gا

�دة  d7" �ًi��� �ًF�W ~����]، و� ���Aر"]، واG ه��ك أ#�iء ���!����، ��� أ
K أن "��!�

 �"s� a��b8 L]�%ة ا���[�� ا���b8ل، دواء ��kن a��l أ��8 �� K8R �"s� ،4ا���ر� K'و�'] 

 ،d%�!ت ا����	b" L;	�" أن K
� أ d�Aا� ،d�A��� �� ام، � "�� ا��'��� a�	ا أآUه ،ab�Mو�

�kن ��	;� "b	���ت ا�!�%�Me Ql ،d ا��S�، ه�  d�A��� ،�]��l ��%�l ة� d
�و"Mi;[� �'��"]، و"

�اء، وا�Z�M، وOوا� ،K�b��� ،ال ا���م�R ا� ��؟ L�� "Q]8 ا� ��  �� �k� ،وا`و�د ،�
d ا��و

��� ا%�[L ا� ��g�bW دات�M� .  

 هAا ا��<� أ"@ د<� �	� ? ود<� .�دي 	C :  

�ي، آ�<  �O" >آ� ،�	�b"  �� >أ� �F���، و�� %� إذا �Q أ���� g�bW دات�M� C�# �% ��� أ���� 

��اد �[TU ا���دة، ه��ك �اد  d7" >آ� ،~���اد ��d�M" a، آ�< " ،�bO�اد  ،��R�

 �	�k[� ا�	دة آ���و�� ";�����b8[�، اYن ����b7� �MJن �دة، �l� ا��k	� �w ���#ف ���ة، ه��ك 

 ،KهU }M& ،}M& ا ا� ��؟Uه ��C8% a� �k� ،�R ا���b8ل، ��ات، �k� هUا �� �O� a��l

�ش ";e Kآ L	��	L آK آ	�� ";��[�،  [5 �8%)�'" }M7�" � �� ،TU#s" >e� Kآ L	� ،a7M

C8ا�� Kآ�O TU5 د��، ه��� Z%ا أ%] أUه L�b.  
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

�ج ' a�k� �8ًا أ%� �� (�ال� :  

)) ٍE�Fِ �ْ�ِ �8أ� �َGَ َ �,Hا Iَ�َJْ>ُ و��((  
��bد[ �� Gا  M� ��Uي �
a أ�� داود وا���  ]أ#

   

� أ�8ً�، O� ��l5 ا	�� �� ،�"��Zb ا�' �

	��ن �F�%��lر و��	؟ ���Z آ	��[Q و

 ،Qه �� Qه�ه� ا�b	��، و��C أ

 K�M) >أ� Q]�	� �#Yف ا�i	و�

  A" Gوا ،Qه��	���ن �	L أ ،K�M)و

 ،�A�"ا��de إ(� Qهs� d���" �ًدو

 ،L�8" � وات�l �% ���ق ا`و({، Oا�

 >	k� }8ا�� K���اج �J�)اق ا�bا�

أر��b دو�رات، `ن أ�	L أ��اض 

J�)اق، ا�b��� }8ى #���� دو�رًا، ا����k� K	< أر��b دو�ر، �k	< �� أ�آ� أ#�Mاج ا��

�ت، ه��ك %8{، و��(�8ت، و�bدن، أ���� "Uه5 ه��ك #��ات، �de ا(��ا"��A، و��� وا� ة، �#

>	J� Kkوا� ة، و"�ر�4 وا� ، وا� �  .وأ

  K# آ� "���"� أر���[� ا������ "��وي ا��W ��b� � ا�;�ي K# ا� ،�ً%��	�، (�bMن !�� �ا�;�

�، د#K أ�، "���"� و� ه� أر���[� "��وي �e K#د ،��ا� و��، ��L ا���Aرة، وا�!����، وا��را

�، أ�[��� اG ا�!�اب!�� �  .ا� #K ا�;�

�ة W�M��، ود�� ��دي، "a;Mi ��� ك "U#s : أ�eل �Qk آ	�� ��
آK هUا ا� �� ����a أ%a د�� 

�، أ%Z أد� ا�Uي �	�]، وrMR د��]، أa�e �� ���]، و�� %�8]، و�� !��" ���lرa;Mi" ،T ا`

��	]، "��d�i أن "Kb8 ذ�].  

Kgا���:  

  �]��  
�� � ،��b�MR �]%أ  ;�b% ر�4�W، ا��&d ا�Uي %'� ��a، ا��b� �� ،>!b" ��8 ا`

O TUف أن ه�b% ���8 و���� ��beن وا�k% �'�� ،�	kO  e و ،���	��ة �i# TUف أن ه�b% و� ،�	k

 � �'% �]�	�و�b� �� ،�]� ��be ا`�ر ا`(�(�� ا��� %'� وا�beن ��[� هd�i��" K أن " ��� 

�ف � ه� ����� ا�Uي %'� ��a؟b% .  

   :ا��<� ا�����

  :ا� آ��ر را"5
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

 ���Vأن "i�7[� آ	[� �k	�� ا���Aرة آQ %�ع؟ �����Fت، ��`��ف، ���Fت ا`��ف، �k� : أول 

 ،��gاUت، �����اد ا����M��� ،�&را`�� �
�ًا، "��
�" Z�	� ~��" Q� نE� ،~��وا� ة؟ �k�، إ%[� ا�

 ~��" Q� إذا ��8;�ت، أ ،��%�l دو�� d�آ�، ��� ك، W ،ة�����ة، �Mرة، آ�A�	� ن %�ع��	ه��ك 

�ًا
�" Z�	�.  

  

��� �� آ	�� a	k� fJ	�� وا� ة ه� 

� ا�(� >i;" �� Q;��" Q� إن ،��;

 �� دون ا(�;� ،�ًF�W �� ر ا���l

�!M~ ا� �� �	k	�رًا، و"�اث، و��دات، 

 T ��و";��� ، ه��ك �F ا(Q �	 ��، هUا 

#	��8 إ���%��، هUا �� T أر&�� د����، 

 T ����، هUا V)ت إ�هUا �� T اه���

�k� أن أ�eل �] اYن  ،�V)ذوق إ

!i	~، هUا �F  ،�ًV)إ C�� a	آ

� ا���k� أن "��d8؟ Kه Gا y]� rMi" Q� إذا ،�  ا�(Vم ا(�;�

  �إذا آ�ن ا�%��ن ��&ً� ��	] ر��اف (��رة، ه�M� Kع ab؟ �C�� a�k (��رة، ��Mع آ;K� M" di، أ

Lج إ���'" ،����� Lج إ���'" ، �A�" Lج إ���'" ،~��k Lك، "'��ج إ��' Lا����رة ��'��ج إ�  Kآ

�ة �wف ��  آs(�(��ت �	���ة � أ
K أن O��ة �wف ��  ��� �e، و ه��ك O� Lء، "'��ج إ��W

�ن�
  ���(Vم ��� � y]ا��� L	� �O�" � �� Z%و أ ،�  . "5A� �� ��� ،K�b أن �';r ا�(�;�

 �L�F�آ$ أوا�� ا
 وآ$ "�اه�@  

 �	�  F�  �LM5��,�:  

� W[�ة أود�[� : آ	�� د�e;�أ�eل   �

اG �� آK إ%��ن إ� 
��e �]� Kbة 

�ن، ��  
�� � ،�]�V# ي��" �8��%

أي W[�ة أود�[� ��] �[� ��eة �8��%، 

KS ����� ا����رة،  }M7��� ة�]Oا�

 a� دع، وا�����دع������� ����Mا� d&

 ،K�W ،ك��	L ا��' ��k'أ5���% 
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

�	L ا����رة وأ�bW a��i	� %�ر�� ��'��ق ا����رة "Uه5 إ�L أي �kن "�� T، أ ����Mا� ZMk) إن �

� أودع  K
�� و Gا [�U� ،�bة دا��e Gأراده� ا ،�bة دا��e ة، أو� ��� ��[�، ا�O[�ة إ� أ%[� �eة 

 a�
���� ا�O[�ات إ� ���Le �[� إ�L رب ا`رض وا����ات، أ���%ً� ه��ك ([�ة �J	�i، واG زو

L	ز  أ��A� � ،�"�� Z%ًا وأ�]W L;M" ،أة��، أ%� أ��e L	5 `%�� ا#��ت هTU ا���Sk� ��
� زو

K
�� و Gا d� %��J< د���� %;��kWE� dت  �b� ،ًا 
�ة �Mآ �	kO TUه ،�i	�J ��	
 C	A" أن.  


 � ًا، هUا ا��Mب �;{   �ًM�"�" K�b� ن، ا`ب أ�5 أن���� Z�Mا ا�U]� إذا آ�ن VًS �%�S��7ف، وا�	�

�a، أ� إذا ا��� #�ج � ا��Mب ا�����ع، ه� �� و&�b، ا`ب و&ab، ا`ب ا#�ا(��b	�T، هUا أ

 C�� ق��	L ا�� �sة و"'� T � d7� � ���ًا و&ab وا� T، أ� ا��� �a�k� ،�ًF�W K�b� Q #��< أ

�	��، و&d ا��  �	L ا�� �sة �'�ق ا�� ، ه�� ��ًا ���kً�، هUا أ�	��� ��� ا�Kb8 و��� أ �eV�ك 

Qk� ل�eأ%� أ ،�ً��	��ًا �	��� ��� ا�Kb8 و%��aAg، هUا ��ر أ �eV�آK : و%��aAg، إذا آ�ن ه��ك 

 ،��M# K
�� و Gا ،��b&و �eV� Z��� ���	� �eV� �]Ag���� �]�eV� aاه��% Kر��� وآ �أوا

%�k [� ،[%�M'� Q]	ا���س آ �ًeد��� "�kن  �� Z%أ Gا �%�� أ� "Ukب ���;{، آK أ �� ��، أ

�ً�b&و a� �R��� Z��� ،�ً��	� a� �R��� a�A��% a��  . �a أو %[� %[�%� 

 P-�ف ���8:�ة �����Qا:  

  a;Mi" ���	� a�eV�� "Q]8 ا� ��  ��

 ،a�� ZM
��!	'�]، هUا أول (�ال أ

�ةi8��� �]��b% أن �k� �  . وا�(�;�

�ِ +َLَ�ْ��T<ِ� َ�ِ,�8ً� ِ.ْ:َ�َة ا��FِRَ.َ / @ِEْ� َو

3 �Lَ�ْ�َ َ َس�E,ا� �َ:َ.َ ?�ِEا�  
 ]��Yوم ا�  ]٣٠: (�رة ا�

�[y اG، ا����رة   rو� y�M Z%أ

 ،VًS Zد��] ا��� ،Zا��� L	� �A�M

�����، و  ����	�a �[ وء، و�� �O�"

MR ��N d&ى أن ا���" ��� �A	�K]، � ون ��ت، "�آ5 ا����رة �����M��b `ن هTU ا����رة 

 d Z'	i�� (MM[�؟ أ%Z ا �M�A�� "rMi ا� �� "�"�ح، را��  ���	L ا� ��، و  y�M Z%s�

Qk� Z	e ��	S�ا�� !� ،["�i� : �أ�5 ���]، آ ،�ًbMR �ً�g M ،Qk��� ا�Mا أ� ًا أ��M'" Q� إن

�] و�	�b) Lد"]V) L	� �ً!���.  

Kgا���:  

�ب ا���س �a، آ�< ���  أن �4�W  y��b ا�%��ن eأ ��ًا � ا�!  �Sآ  A� ق � ��� �	��م  ��
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

 Qه ��VًS؟ اYن � آK ا���س  ��k'] ا�	إذا آ�ن � �� ���ب ا���س �a و#�eأ Qا ا�!  وهUه

 fJW ة����ب ا���س ���؟ أ��lء eأ a
�[Q، آ�< %��d�i أن %;< �� �'% �kو�� ��k'ا�

�ب ا���س �a؟ ������ام آ�< ���eأ a
  d�i أن �;< �� و

 �����Qازم ا�� ��   :ا�>;	

  

  :ا� آ��ر را"5

  Gء ا�W إن ،r�eد �Vي آ �) �� Gوا

��k'أن "�"�ا ا� Qk�� ��ازم ا(�;� .  

3   / َوَ�ْ� ُ<Xَْت اْ�ِ>ْ;َ	َ
 ]��Yة ا�;M٢٦٩: (�رة ا�[  

ا�'Lib" �]�k� U#�" � ��k، �� : أوً� 

#M!� U~ ا� �� � a� QbR، أ%[� "�

d ذ�]  a�k� ًا 
ا�%��ن ��kن ذآ�ً� 

��k'ا� [	�� � a%` }	��.  

��اب، �	[�] أن "�kن : أ%� أ�eل  L	���iء إ�[� �	���، �	[�] أ%Z أن "�kن  �Mأآ ��k'ا�

� ��kن  ���� و
K، و ا�%��ن  Gا ��k� ��	��k� Lً�، �	[�] أن "�k	Q آ	�� وا� ة، هTU آ	[� 

 ،�	kO K'" �8 ��م�i� ��	وا�!�اب، أ���%ً� آ ��k'ا� K
�� و Gا a�]	� K
�� و Gا d �	�

kO	�، أ�[��� اG و إ��آQ ا�!�اب r	J" ��)�e ��	وأ���%ً� آ .  

  / َو�Fُُ��ا Qً�ْFَ �ْLُ�َ َ�ْ-ُ�و.ً� 3
 ]��Y٥: (�رة ا����ء ا[  

 ��X	�� ?Lء إ��:  �Zأآ   :ا�>;	

  ��k'ى ا���� L	����ى ��م و L	� ،a�8% � � ��k'] ا�	ء إ�[�، وإذا آ�ن ا�%��ن � ���i�

  : #�ص، و����[���

))
 �	6��ق .? �-]� ا �] Q((  
�و �� ا��bص[�� �� Gا  M� ��
a ا��Mار �  ]أ#

  a8� ��'�  (sدع ا��biم ��L أ�ت، ا(��bا �ذا �eل:  - ��� %� (a� Z��e-  b أk" Q� ل  إن�e ،�]�


Z وا� ة وا� ة � آ8�ت ��'�  �k	� إن ZFW أو � "sآ	�: �[��J� C8% �F  .�� أ� �� أن �] 

  57N � ا`م ،� ،�i	�J�ة ]) K��s) ��ة ��� �� � ��
 ، أ%� آ�V أ��ن أlا� ،>e�هUا 
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

a� ر، ";�ل�� �Wء �'��"��إن �k" Q� ا��[�ة �J	V�#��� ،�"w �� �iط أ#i: �[� �� هTU ا`.  

Kgا���:  

�ن   i!�� ز�A� � VًS� ���iM7ا �[TU ا`�ر، ا�#�Vط  ��kO	� "!�دف ا��MOب  �Mأآ TUه

Kا`ه d�ًا �Sآ .  

�ط �_Qد  � ا�-��Qا:  

  :ا� آ��ر را"5

�ة، و  #w ا د��، وه��كUه ،�k� � �kت أ#�ا"� و� و���
�ف زو����، أ%� واG � أ L&�� aإ�

� و �a دواع �Mآ K����[V�#��� ،Qط �أ#�ات زو
��، زو
�� �[� #�C أ#�ات، و اG � أ

�ة�Sآ.  

  ���# Z'�� ،���Aش ا���� ا��' y�%��ض �b�ُ آ�ن �) �� �M��� Z�%��ة �	L ا�%� Z'��

ا��وار ��' �lن �� هUا أ�7ً�، ا��'�ش M��Nً� ���  أو (�� �wف �&�ع و
 ت أن ا������b� أو

Z��e ط، إذاV�#5 ا�M�� [رب و �����ه�ت و ذ��e`ا : � K�  
�� � �� �� G57، واNأ Gوا

���U#ا�".  

Kgا���:  

 Z��e �� L�� :57Nأ.  

  :ا� آ��ر را"5


Z آ	� إن ZFW أو � "sآ	�، �� أ: ���e  b) �% �) ،57N �]� Cل و��Z أ%� �J� C8% �Fن �] 

  .وا� ة وا� ة � آ8�ت ��'� ، �k	� إن ZFW أو � "sآ	�

  aVآ ،a�
d زو �ً�M!� ~M��، أ'Mا� Lإ� �ًb� ا�#�Vط، �eVRت، ذه�Mا  f!e ي �� Gوا

 Kه� #��� أو�د، آ �� ��%�Sو ا� ، ���� ه� (�bM أو�د R	;[�، وأ#U ا��� � ،��%�Sا� L	� a����eس، 

� ا�#�VطهUا .  

L�b - اYن إ%��ن   �]� �k� ��k% TUر�� �;�ل - ه�� aMW أة��أى ا� ،L]	�� K#د : ��% ،G�� ذ��أ

� إ��S��l L �;�ل: إ�L أ#�ى وا�8e �� ا`(K8 �;�ل�% ،G�� ذ��أ��ذ ��G، ورا��b، �;�ل �a : أ

Qأ� ه :VRا� �� إ rMi" أن di��" Q� ه��؟ إذا Lإ� Z�"ذا أ��� Z%ه��؟أ Lإ� ZF
  . eً� ���ذا 

  

  :�� �� <;� ا�,@ آ	� <�	,� .�L أ`�� ا�,�س 
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

  �ًb ��&�وي آ	��، آ�� ���"�;	�

 ��"����k، �	�س أ%A	�س، آ�ن s�

  �'ا�����، آ�ن ا�;�&�وي و أ%� و

� �e ،�ً!JWلO� ��lإن : ���ن، آ�� ا

ا�� ا�� ا��] �	�ً� �Q "�7� أن ��kن 

� ��Aز أن "L;M �� هTU ا�VMد، � ت 

 T�7� ��"�إ�L ا��Oم، ��kن ه��ك 

��	�ا  ،5�MR �F���k آ�%�ا s� ��%أ#�ا

 Qؤوا، أ� ه�
 Q]	آ ،rO�ًا � �"�

�&�وي ����Oم، �;�ل �� 5�MR و ه� ;	� ��	kا� TUه Z�	k" �%ان، أ��;  ا�; Lإ� �%��زوج ا���a ود

�kM� :�ا� a� Z	e ل: ا�� ا���؟�e ،Qb% :ا�� ا��� C�� و ،�'��  .أ%� ا��� 

� آ�ن   �� ��	kا� TUه Z	e ،أو�دك [�]� �k� ،د��� �]��  
"'�K، أ%� � أ�eل �] إن ا��Oم � ��

Q]� Z	e ،Qن ه� ا�'�آ����	آ : Qو� ،����O%sآ �ً�	��وة آsو%�(�C، وlن، و����	kآ �ًM!� Z�	� ��

"���Z%s� L أL;W ا���س، أ%� أ"' ى إ%��%ً� ا���k� aن 8"  e	Z و��kن (�b ًا، ا%�M[�ا �k� ا��] آ�� 

� e	Z �] ا%�ل إ�L ا��Oم، ا��ِ� ����]، و�� ���ر�� أه�	�a : `و�دآQ، أ%� أ�eل �] ،[���� �ِ��ا

 dgء را�W اU]� ��iM7�
 ًا��8	Z، أه�W Qء أن "aiM7، أ%Z اYن (�bد"] �sو�دك، إذا آ�%�ا .  

Kgا���:  

�د �	L : �;���ن � � ��b� �!M~ ا��� ���  �� �k� ،ك 	M� Q]���" ��	S Q]���ه�� "��d�i أن "

a	أه.  

 @�ZF�  ������. أراد إ"�8ذ أ�� ��:  

  :ا� آ��ر را"5

��KM;� � �k ا��a أن ���ل إ�L ا��Oم إeVRً�، و� ا���a، اذه5 ��� ك،  s� �%ي، أ%� أ#�ا �) Gوا

� ودًا، �eلأ �ً;��R a%���� r��R ه��ك �ً%��� : L	� �"s� Gوا ،a�Me�� �� �� �إذا أردت إ%�8ذ أ

�ًا، ��ون O� }g�'ار"�8ع ا� Z�� Lإ� ��	د# Gوا ،Q]�� ����ن �	�5 أ�) �k��s� ا`#�ة �b�

Vآ Qk� ل�eأ%� أ ،aا�� ��# ،T # L	� a�b� و�J� و({ ا�Z�M، د�	8 ~M� ،�!e �%أ ،�ً;�eد �ً

T��b أ%]  C�� اUه ،Qأو�ده Lا`و� ��V)ت ا�����Aا� �	kOV� Q�bد ا���ب،  Lت إ����)

��Mآ  ]
 Lن إ��
��'� �k� ،Q]�����'�K أن ".  

L�b و���8؟ ";�ل  � ،��8��� %� ا�b	�م آ�%Z و �'% :  
�ة، اYن ��g�R y�A& ،y�A& ه��ك

�ة : 
[�ز "ab7 �;�ل �]g�iو� ة �;�س ا� y�A7	� ر�� ،KMون د���O��F و #��� و  �]R�Mه
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

 ،Qeر  
�[�، ا�b	�م آ	[� اYن "U#s ا��� ات � ا�;��س، واG ا�'	�5 د(�C�� a آ�Vً، اYن ��

�F���� ون�O�  .%��M ا� (��l Q%�� و 

اYن إذا آ�ن ه��ك و� ة �	�����، وإذا 

 ���آ�M� Z	 ك "'��ج إ�L أ�< و� ة ��

	��نا� Lه�� "'��ج إ� [�.  

���s) d إ%��ن  �Aا� �'!� Zة آ��

�اد �ء، � ��s� ،�k��s� ء�;Mا� ��

a� Z	e : ،ب�O� إذا أراد إ%��ن أن

�ذا �Kb؟ �eل d
��ب و�O� : Kb� �

a� Z	e ،�ًF�W : ا��%� ه��ك G�� [� Q�eأ

 Z%إذا آ� L�� ،�ً�ب ا���ء "��W KS

b; ةا���8ة �Uراء ه��ك �[Uا  Qه ���ة %���8، و ه� �Mآ �	kO�� ه�  ،�	kO �]�	�  .���b أن 

 �]� Z��e ��� �;� � Lإ� ��
�ا��� أ�  ا`#�ان د��%�، وزو
�a د�Z زو�)s� Zة آ�� : Gوا

�ًeVRإ �ً�;b C�� ء�W ،ة�AOا� Z'" �;� '��� ع��
  .��م ا`�  ه��ك 

 Qk� ل�eد: أ%� أ � ،Qو�دآs� ا����  .ون "�8��K، وهTU %!�'� ه� أ�l� %!�'� أ�Qk� �]��e;{ ا

Kgا���:  

  �
sآ �%�
�Aه  �� (K�M اG، إذا V� �� �% beد ا��Oم أ �
sآ T�
� V� �� Qk��eد ا��Oم أ

  . ا���ا�{ �� (K�M اG؟

 �_a و ��� ��� Q ة�_bن أن <�ازن ��� ا��"�� و ا��"cا �� :  

  :ا� آ��ر را"5

 �
�] �
، `%a ���ذا؟ `ن ا�'��ة ه�� أ

أر�~ واG، أ%� وا�be، واG إذا أردت 

��V� ،�kد s� د�
�أي �Wء �[� 

 ��
 �k��
 ًا، أG�� Q�e أ �	��


 ،mg�O� �]	ت، وآ���N �]	رض، آ`��

 Zرآ� ����	� K# " ،ات�وآ	[� �'�

�ًeVRل أ�;b ��N ء�W ،ر��'" ���;�.  

 Lإ� Zb
�ة آ�Z ه��ك ور�	 ي،  

]، �VMد%� � ا�Uي : �ذا و
 ت ه��ك؟ e	�e :Zل J% L�� ['��واG ه��ك � ا��Oء ا�Uي �
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

 ،��� ،Z#ق إذا آ�ن �] أ�Oد ا�VM� ات��
7b% L�� [b]، هUا ا�8�ق، وd ذ�] ه��ك ��

�ً�gدا Qk7b� d Qه�� إذا آ�� ،�ًM��;" �V)إ a	آ �
، و ����M د��، #���، ا�� �Q، ا��A ا��bم 

 m����ا"Qk، أ%� أ Kف آ���ة "e >8J	�Vً، أ%� أ��� Q	�ا
��Q�b، وآ�ن ه��ك �;�ءات، ودروس 

�ة ��a، أ%� #Yا ��J" ل أن�;b ��N ق��، �k� هUا ا�8�Mق آ��ف �Vد%� و�VدآQ، ه��ك ��Qkb، أ

�ة، ا�Vkم دr�e، ا�: أ�eل#Yو(�ر��، وزان ��� ا� %�� وا �k���ق، � "�ازن ��� أ�  
��از%� � ��

� ا`رض إ�L ا����ء �M�%  
�� �.  

[�e�R ] ��ق	أر�  أن أ�� � ،[�	�  .ا����و��� ���Z آ	[� 

Kgا���:  

  �]�)�� ا�J ع � ���	L أو�د%�، #  aM���) �'% س أن��	� C�	إ� �]�)�� ��4�W، ه��ك # 

Lإ� TU#s�� �ً�V)ر�� ا��� إs) �%أ Gوا a%س، أ��	� C�	إ�  KkO� Z�M��� aآ��� �k� ،��V)ر(� إ 

'�iت إ�����، و�k� ا��'�iت ا���  Z��� �ًbMR ،ت�i'ا�� Kآ L	���دي، ا��	���8ن ��8ح 

�U، ا`ب ��kن �F�iً� أ%[�  ر(� Vا�� L�� ة أوU"�)`ت أو ا��	bل، وا�� ر(� ��[� ا���;bا� K��"

�ib� Q]%أ  A" Q��bآ �]�	� K# " �k� ،��V)إ �k� ،ةV!ا� a%��	b� ،����� ��� a%�ib� ،�ً%w�e a%

 d��%  Aا��� Lه5 إ�U% VًS�ذا U]� �M����� Kb8%ا ا���&�ع؟  ،K
�� و G �ً�	� a%�
�J� �

 � Q]%إ L�� آ���� ����"  
�� � �k� ،��V)ر(� إ 
�  ه��ك  ،Qأو�دآ L	�ا�5iJ، ا%�M[�ا 

  .��M[�ن أو�دهQ إ�L ا`#�iء

  :�MP �Zرة �d ا
 أن �P�? أوQدك أآ

  :ا� آ��ر را"5

'	] أ�م   K'" رض`�� �]
  
أ%� � أر�  أن أ"k	Vk� Qم ���y أ� ًا، ��و��� ا`و�د، � ��

�� و
b� ،K  ذ�] Gا  �� �M)�'���� [	' K'" Z;"ار ��] ،��V)ر(� إ   : اG، � دو��، و� 

  ))أ.e$ آ�I ا���$ و���((
�ا%� �� أ�� ��دة �� %��رأ#[Miا� a
�[  

  d� ر�~ M�8] أآ�'!� �� ا(K�78" Q، `ن ا��] ا� اد �]، أ���ل ا��] وا�� ا��] ���م ا�;���#

K
�� و Gا .  

/ َوا�aَ �َ>AِEَ�ُ,�ا َواLُ�ْ-َZَEPْ� ُذرfِ�ِ �ْLُ�ُE>T<َ	�ٍن 

3 �ْLُ�َE>Tُذر �ْLِ�ِ �,َ�ْ<َ�َْأ  
 ]Yر ا�i٢١: ��(�رة ا�[  

 �أ�';�� �[Q أ���ل : �eل �	��ء ا����8

 �ذر��[Q، أ���ل ا�Uر�� ���م ا�;��



12 


	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

 a�� Gم واVا آUأو�دك، ه ���� "�Aرة d اG أن "Mأآ ،K
�� و Gا d� ر�~ Mأآ G�8]، وا�'!�

�ً�	� sO�� [��� ا��] أن� ،Kb8" ذا�  .%!�'�، أ%� � أ�eل �] 

  

  

� �Wء اG ا�� ���� آ��ب اG، إ�م �A ، ذآ�، (�e ،Z�sل  ،Zو���ة � �� Zآ� : Tآ�ن أ��

 ]
�، و �b	�a ا�	�� ��  ا�b	��ء، ه��ك ]W ��) Kم آ�Oا� Lإ� TU#s�.  

� دام �d�i اG، و   Q]�	� a��b� Gا ��	�[Q، هUا ��iء  a��b� Gإ� وا Tو�دs� Q�]� أب  
�� �

�� و
K �	[�] ا�!�ابه��ك أب  G�� Q�] Z%إذا أ �  .� �[�Q، أ

d أو�دك   Q	k�" Q� إن ،};�  �Aا� Z%ن أ�k" أن ����� ا�� �F���� ن�b�" ن�k� د�k� G�� [� Q�eأ

�، و ه��ك �'� � ��Aز، و � "���d أ��Wء �� Lة إ��]O� �أ�� آ	�� و �Uk" � �kب، و � "��

 ،Q	� ق، و ��Vة، و  K8i، ا���	و� آ Q	k�" دون أن � Q]���" Z%أ ،Vًو أدب، أ%Z �;{ آ� آ�

��ت، �s"� زو
[� و�;�ل �[��) C�#  b;" رة�Aا� Lه5 إ�U" a" ى وا��� : �M�A" Q� ذا��� Zأ�� آ�

a� ا�[�"<؟ ";�ل L	� :Z]�%م ا���[�، ا�� ة ه��، آZ�U أ�e �%أ.  

b���A� �kء إ�L ا��Oم s� Q�; 5��e ��a� Z��;� ،a��a : �M�M ا��a ا�!���، #���� &�ق #	;[� 

 Z��% ،�اU#Y  beك �� ا����ء إ�L ا�' �;�، �A	C، و �k��  b� Q	Q أ�� آ	��، ه� %��Z هUا ا`

� �[� و�eل�% ،�ًeVRإ TU#s" ا: أن�]M��" 5 أنA� ،r� ab Gإ%��%� آ�ذ��، وا Z%أ.  

 �Mم ا�����e ،Tل �[�: �;���]��� Z إ%��%� "��F�W [ً� �� ه� أ�% Z�8� �M���� ،ل ه�ك�b" : ذا أردت�

Z��e ؟a�ib" ل: أن�e ،ة��" :�M�Uآ [�	�  .أ� أ%] �� �ِb8" Q	� �b ت 

Kgا��� :  

  L	��د �  b� Q	� ،a�دا�b" �ً�gل أ��K �] آUا، ا��K �] آUا، ا��b" K8iد أن هUا آ	a آVم � ��g ة 

a	أه.  

� اYن  ������ �M	��	�Vت O��" ا���– ����bت ا�V�	ت ا���ر��  -ا���V�	ا��� �ً�و#!�

kO	� و�����bن،  Qه ��  
� ون � ���eن و���	ا��O[�رة "A  ا����ء 
����ت، وه��ك أ%�س 

�����؟  TUه Kه .  

 g]�_ ��F $ [�ح���	أ_:� `?ء ���:  

  :ا� آ��ر را"5

  ��S� ��� a�� K�	ا��� ،C8% Q	�� �Wء أ%� دارس i#أ �
���ً�، إذا آ�ن ه��ك "��هVM;� Kت، أ

 TUا�;!�، ه ��ة Mbا� ،K�	����� Q�e ح�R ء�W �i#أ� ًا، أ ����Aه  ا��Oا�� Z��	� K�	�����

�ة � ���d، إذا آ�ن �ع ������رة، a� Ke أ�< �" � [��� Ke VًS Z%ن أYان، اUF�)ا V� K# "
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

�ت   eو �� أ%Z ا��� d��"  e ��دث (� ��� �� ا����رة، هTU أ�	� � ه� ،TU	�U] ا�;!�  Kآ

 ،K	��]، أو  a;	# r�7�� ع������ع، ���ع،  ��ة، أM# [ا��  �� K��"��b� ا��kO	�Z%s� ، ا

 K
  : �5A أن "b	K، ا�e Gل �� و

3 �ْLِ�TآiَPُُ�ُهْ� َوTL:َPُ ًFَ�َjَ �ْLِ�َِأْ�َ�ا �ْ�ِ Aْ_ُ /  
  ]١٠٣: (�رة ا�����[ 

� ه��ك �wم  Mk" ����� a%` ،[%��)أ >�% ،[	
� أ TUه ،T�هUا "b	�K، ا��a ا�b� r��J	s� [� Kوا

 Lح؟ �'��ج إ��O��� ا��� L	��ح ��� �s%� أ&� W aإذا ا�� ،a� ح�O" 5 أنA� ،ن، و"��س��)`��

 �"s� ،a8�a�"s� a��� �ًN وL��� Ze �	�5 أ� �k� Q� وإذا ا�%��ن ،Zeو ،K�	��� ��%�Sا� ��ا��a ا���

7��a أ���%ً�، ا��S� ��ه� 
 ًا� ،a�	�  .���iول 

Kgا���:  

�ح ا�;�Q �� ا���	�Vت R ه� �.  

  :ا� آ��ر را"5

  � �]
أ���%ً� ��kن ه��ك ا#�Vط، هV� ،���e TU أآ��م، و
�ء (	�b� �]8 ه�، 
�ء (	8[� ����ب زو

��" � ،Q�e �]	آ TUأ� ًا، ه �	kO  
���bO" � Z%أ ،�]�V# �O�" أن d�i.  

Kgا���:  

 Q�;ا� L	� ����'  .4�W، ه��ك �	�Vت "�kن 

  :ا� آ��ر را"5

�'�زًا �	�Oم إeVRً�، ا��Oم ��[� (�� ��V� إ%��ن، ا��Oام   Z�� �%ًا، أ 
 �F�) دات��واG ه��ك 

� ،��W K;" � ،م�Oا� �	��ن إ%��ن، ا��e�M آ	[Q ����ا  };� .  

 ��_ �	. 
  :�� ا��-�ن ��

 K�	م ا���;� a� 5	i" أن K�'�� ،G�� ا���b��" أن Qk�	� L��"أ Gوا : ����" L	� ����� رب أ

�%����� Gا ،[��b� إ� أن K�'��  . أو�دي، 

� ِإَذا ((�� $ُLِ	>ُ E$�َو Ei َ 
ه$ ِ�ْ� : َذَهُHُ Iَ�m ا���$ اlَوEُل، َ"iََل إ�� ا��	�ء ا��"�� .���لِإنE ا

�ُMْ8َا� �َMِ8َ,ْ>َ �  ))ُ��8ِJْ�ٍَ�؟ ه$ ِ�� Iٍ5ِ�P؟ ه$ �� َداٍع؟ ��
�ة[���� أ�� ه [��Uي و�
a ا��JMري و�	Q وأ�� داود وا���  ]أ#

  �� Gا � 5	i% ���	� 5b��%�، �Eذا آ�ن ه��ك �Wء ���� GاK
  .و

Kgا���:  

  .إذا إ%��ن %�ى أن ���وج 

  :ا� آ��ر را"5
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	�� ��ار��  –  ���  –� ا������ ا������ –ا����ا�ت �� ���ة ا��������ت ا��ا� �� د��ة !"  

 [�� 5�Jل و�V'ا� Gا � 5	i" أن K�'��.  

Kgا���:  

 ��MbW ��� e ���; �% ���e ،K'���� �bل ��:  K�b� ب�W ه��ك ،T���� K
�� و Gا��واج ا :

a� Z	e ،�ًF�W [	�� � رأ�]؟ ه� ��	L اk" ،G	: أر�  أن أ"�وج،  Kk"ءت ا�
d أهK ا�Z�M و Q

� : ا���ا�;�، (M'�ن ا�e ،5i# Gل ���� K
�� و Gن "�وج، و اYا Gن ا�'M) ،ء�W ي �� �

�ف آ�< و�	Z إ�L ه�� #Vل a� : ��%��l أ%�(ً� �M�R� و(�� وT، اYن �;�ل ���أ%� ��وج و� أ

�]Wأ .!  

  :ا� آ��ر را"5

 ��� [b aة، ه��ك إ��W�M Gا d K�b"  رب أ�[��� ا�!�اب، �� رب أر� �� ،���b]، �� رب أ


�د� Gا ،};� K
�� و Gا � 5	iأو�دي، ا� L	� ������'�، �� رب أ �
�] زو.  

  وا�>	� 
 رب ا�-��	�� 

 


