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  ا�*�ب ه)ا '& �%���ت: ا#ول ا� �ب

+�  ��+ ا� ا�-ح�& ا�-ح

   ا0'/�ز

 ت=-
> ت�:�- ا�*�ن �8 وس:- ، ت*-
+ 9+أ' وآ-�8 ، ت%�
+ أح�& �� ا0ن��ن 3�4 ا� إن

>���-DH ا��FGات ��8 وأودع ، ا�*��ل إ�D ت�Cع �@-ة و�@-? ، ا�=%< ن=�� ووه 8 ، وت�� �F� 

� و���8 ، وا����وات اMرض رب إ�D ش�آ-ًا أو ��J-ًا
8 ��=/< ا0رادة ح-��' �ً���N ، لCوأن 

�ً �8 وح-م ، ا�@� �ت ��F �8 أح< آ�' PQ� :آ< ، ا� Rف ذ�-=��= �? ر�8 �� ، �=�
 �� �= �دت8 و

��  وا�4-ة ا��ن

 �`ن8 ، ا� �_ِ< �:^ِف ، وا��Fدُف ا�[��ُ\ ا��Gُء وه� ، واMرِض ا����واِت Xَ�َ# 3َ�4 ا��V3 إّن

��F ت%�_bُ داQ-ٌة ا��V3 إّن ، وا�=��Pُ ا�CاQُ< ا��Gُء� ��hِ، ا��%ِ< fg4 ؛ 4@�ٍط أر�=ُ�iا� fg4ا�=% و>ِ 

،hِ
-iا� fg4@-ِة و�ا� ،�ِ���hُ ����%ُ< ا���ض�'�j، ا��اbِH وfg4 ا����iس ��ن8 آ^�8 ا� D��=وت ، 

b� ن��
hُ وا�=%ُ< ، وا��^م ا�i^ة '��8 ا��=�iم �-iاٌن ا�C� ا0ن��ِن �� اُ� أود'8 ا� 3ِ�4 �& �

=-َف�� &� 8ِ�^4 D@-ُة ، ا� إ��اٌن وا�C�� -ُ4� 3��@� �b ِع-Gا� l�F�0آ�ٌز وه� ، ا-� �� >ِJأ 

�*Gَ> ا0ن��ِن آ��ِن� &� �F�^4 ?m@4 ، bُHت�*�8ُ ا� 3ُ�4 وا��ا &ُ� ، ج^�8 ج< اُ� �F��H ا�� ا�%�ان

� ��F واحٍ� أJٍ< �& اMر�=ُ� ا��-وُع ه)? آ�ن\ �`ذاٌ%��@� ���� �F���  

� أ���� ��� ا����دِة ���ا�ِ� ا	 د�� ���ُم �:ت��� $�ل ، �!��  ��  

 

 َأْرَ
ْ	َ�� َوَ��{ْ�ِ �َ	ِ�ْ�َ � ُن�ِ�� ِإل�� َرُ
�ٍل ِ�ِْ�  })25( َ!�ْ ُ�ُ�وِن َأَن� ِإل�� ِإَلَ� َل� َأن�ُ� ِإَلْ
 ]25:  اMن ��ء[

>ُJM�� وُلMا �ً̂ ، وواح�ًا ��ج�دًا ا� �=-�ُ  ، ا�=^ وا�i��ت ا����D اMس��ء ذو وه� ، وآ��

� ا�[�ن� واJMُ< ا��ح��، ه� )اوهُ�-=� 8/F�� &� >ِدت8 أج� ' � وه� ، ا0ن��ِن وج�ِد '�ُ� ه� ا�

�ٌ'�_ �ٌ�'�_ ، �� ��Cوجٌٍ ��� �ٍ� �H ، �Fأس�س �ٌ�-=� �ٌ���%
 ، ��� ةس=�ٍد إ�D ت�ٍ
 ه� وه)?)، أ��

�ح�ُ� ا�= �دُة��� �ُ�H +ِ�=وا�= �دُة ، ا� �ُ�H >ِ�=ا�  

 أن�9� و�3 ا0ن��ن رأس�F و'�D ، ا�=�ا�+ و3�4 ، وأرض8 ����وات8 ا�*�ن 3�4 ^�8ج ج< ا� إن

�q��� �Hه)? أ�-ز و�& ، ا�� �� ن�9م اMن�9��& ت^زم وه� ، ا��  r� H < أح�ه�� ، و'��ً� وج�دًا ش
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� ا�[�ن� ون��� ، س  ً� اMول ����� ، ا�4-/� ا� G-ي ا�=%< أن ا�-اbQ  ا���9م ه)ا 
*�< و��� ، ن


%�م D�' ِإ� � ��
�F+ # ا�=%< أن أي ، ا��   �ًNو�& ، س � دون �& ح� � ا���9م ه)ا أن ��� ا� رح�


%�دن� ا�=%< �� ا�� �أ وذاك ، ا�*�ن �� 3�-� Dإ� � '�D ت�ل ا�HMام ، اMس �ب �� � ا� �=-�

-�
�ل وا���ء ، ا��� D�' -
�qت�#ن أ# ، �ج�/ ذات وأرض ، أ�-اج ذات أ����ء ، ا� D�' +� ا��*

-�  ؟ ا�: 

�ً� ��� ا� رح�� و�&
��� ا���b� wQ اMس �ب ت^زم أن أ
 D�' ا�*�ن b��_ ا�[ �ت ، �F�
 و

3
� �FiQ�i4 اMش��ء و
=@� ، ا�%�ان�& #آ�Gف ا�@-��F< ا�[��� >��= ت*& �+ و�� ، �=�F ا�

^ز�� اMس �ب�   b� wQ� ا���ضb��_  D ا�*�ن 4M) اMس �ب �%�ر �wQا�� ت*& �+ و�� ، ا��

���b و�+ ، ا��=-�� س < �� ا0ن��ن و��? ، وا�= [�
 8�%=� ،  &*� &� �% وح�ه� اMس �ب أن ا'

�< �)�R أش-ك �%� وح�ه� اMس �ب '�D ا'�� N+ ، ا���wQ ت:�3�
       ا�)ي ا0ن��ن ه)ا '�D ا� 

bHك �� و-Gا� ��د�8 ا�:x�� =�>�@ ����F ا'�� ا�� اMس �ب ��'��' ، mج���� wQ��� -�y �=H�� ، 

ً̂ـ ��Mس �ب ا4M) ت-ك و�&  ا�)ي ا���9م �F)ا 
= M +� mنDi' ، 8 �%� ا� '�D ـ ز'�8 �� ��آ

+9�
�- _�b وMن8 ، ا�*�ن    q� 3ق أن ح-:
�4m) ا��iدق ا���x& أ�� ، ا���& ه)? �8 ا� � 

%� أن وند �& ��Mس �ب=
 �Fأن b�iت wQ��� أن دون �&  و������ ، ا��=
 �F��' ، (4m
 �F� ، 

�Fنmش�ء آ< وآ ، ��=

mG �+ و�� ، آ�ن ا� ش�ء �� أن8 �=%� ، ��Gء ���\ وآmن�F ، ا� '�D  و 

+� &*
� إ# ا���wQ إ�D ت%�د # وح�ه� اMس �ب وأن ، r�G�� ه� وه)ا ، ا� �� ا�)ي ، ���ا0
/ ا��ح

��q
 &' -��& �& آ[��xا�� ً̂ �� &' -�y &���xل ، ا���H D��=ت:   

  })106( ُ�ْ/ِ+ُآ�َن َوُهْ( ِإل�� ِب�ل	�ِ� َأْآَ,ُ+ُهْ( ُیْ'ِ�ُ َوَ��{

�س>[  :106[  

 ؟ وآ�? �<= أ���نً� ی;+ق ال��9�8 ن�7م ال��7م ه5ا ل3

����� �} ج�ء ا� '�� �& رس�ل إن8 و
%�ل إن��ن 
mت� ح� wF�� 8 أن �& #�� ا� ��@
 ا���س 

 ا��=/Cة تmت� وه�� ، ا� '�� �& ه� �8 ج�ء ا�)ي ا�*�ب أن و'�D ، ا� رس�ل أنD�' 8 � -ه�ن،

� ، ا�� � إرس�ل �Jق   '�D �-ه�نً� �*�ن�Hا�i8 و�/F�� ، ةC/=وا�� �� }=� �F�
 4-ق  ت=�ر

X��=�F و# ، و�%�ان��8 ا�*�ن ���ا�@�
 ا�%�ان�&،وا���ا��X، وضb ا�)ي ه� Mن8 ، ا�*�ن 3��4 #إ 

�F�@=
 وا��=/Cة ، ر�F+ '& إ�^Fy+ �� وFH�J+ ، إرس��D�' +FH�J �� +F �-ه�نً� �*�ن �-س�8 

�ٌ�*�� ً̂ %' -�y ����m� ك ، '�دًة��F� ق-� &�8 ش�ء '�D ا�=%< 
�*+ أن ����
=�& وأن ، ��س 

?C/' ، &' +F� ء ه)ا�Gء ا�=�+ =�م� ، ا��G��� # مC�
  �=��8 ا�=�+ 



� ا��آ�ر ���� رات� ا������� آ�ب �
�ت ا� �� ا���ق  3�����  

 

��ت�F '& ، وا�=�دات ����ا��X 4-ق ه� ا�� ا��=/Cات '& ����
D�=� P # و�*&QCو'& ، ج 

�F'�Hأو ، و �Fآ�ن إذا ، ت�ه� >Jأ   &
 ، وواح�ًا ، ��ج�دًا ، ��� ا0
��ن �� 
�:~ ا�)ي ا��

ً̂ �+ ش�ء �*< أن8 وا0
��ن  ، وآ���' ، D�'ش�ء آ< و -
�H ، و�=�ل ��� �
-
 ه)ا آ�ن إذا  ، 

>JMأو إن*�ر ��< ا Rش ^� D�=� P
ً̂ ا��=/Cات   '& ���� Jن �����س ، أ� _�:
 '�دًة 

       ، ا��
& �-وع �& ا��=/Cات '& وا���
P ، ا��
& ��-وع 
:�_ �ن وا�����xن ، ا��
& ��Jmل

Cًا اJM< آ�ن �`ذاF� ^� ج�وى &� P
 ، وآ�زارات8 ��/-ات8 ا�*�ن إن C/=�� +Nاتا '& ا���

� ��������ت ، و�)ن �ت8 وآ�اآ 8���� وا��-'�ت ، ا� �Q��      ، وت/�ذ��F ، ��وران�F ، ا��/�م ��/�م ا�

�-ات�F  ، � ��ره� ، وH��ره� ، وس�F��F ، وود
�ن�F�� /� ، �F اMرض وإن�� ، �F=����� ، وأن�Fره� ، �

�Fان�ت���� ، �Fون �ت�ت ، �Fس��آm� ، ره���  و'�_�8، ، �=%�8 ا0ن��ن وإن ، وN-وات�F ، ��=�دن�F ، وأ_

� ، �=/Cات آ��F ه)? ، وذر
C� ، 8واج8 ، و_ �'8 ، ��@-ت8 ، وأجCFت8 ، وأ'��ء?
 و�

 4-ق دون �& ، ا�-اه& وض=8 �� ه�  ، وأرض8 ����وات8 ا�*�ن �/�< و�*^م �=/Cات،

8��� ، �=/Cة ذات8 ح� �� ه� ، ن8��9  '& 4-وج دون �& ���ا�
  :ت=��8��H D وا����< �=/Cة وأ

 َی5ُْآُ+وَن ال�5ِیَ) 190( اْلFَْلَ��ِب ِلFُوِل� َلJَی�ٍت َوال���Iَِر ال	�ْ�Hِ َواْخِ<َ	�ِف َواْلFَْرِض ال�Dَ�9َواِت َخْ	Aِ ِ!� ِإن�{

� َب�Sًِ	� َه5َا َخَ	QَRْ َ�� َرب�َ�� َواْلFَْرِض ال�Dَ�9َواِت َخْ	Aِ ِ!� �3ُ+وَنَوَیَ<Oُ Pَُ��ِبIِْ( َوَ َ	= َو�Nُ�ًُدا ِ�َ��ً�� ال	�َ


�Tَ�َْنَ�ُ ��َRِ!َ 191( ال���ِر َ 5َاَب({  
  ]191 - 190:  '�-ان �ل[ 

-�y آ8 ا0ن��ن أن��F8 #ن�y�G�� ، 8��y8  و�@�ل ، ��4%8 '& و ا0'/�ز وج8 
��D ح��8 ��� ُأ��

3�4 ����  ا�:��3 '�9� '& q�<و
 ، ا�*�ن �� ، ����� ً̂ Fورًا ، ��8 ج-yة أن وC/=ه� ا�� 

�� N+ ، وا'�د? أ�> �� ت:��>    ا�� ت*�+�
:) ا�/�ه< ا0ن��ن ه)ا ���سً� وا'�د? أ��8 ��� �%� 

  ��ارج �� ارت%�ء? �& ا�-D�' +y ، ا0ن��ن �� '/�ٌ� جFٌ< وه)ا ، ��F آ�-? أو ، ��Mش��ء 0
��ن8

�ِV��m< ، وا�=�+ ا�َ�َ�ن� -ٌ��
 ا�*�ن ه)ا 3�4 ا�)ي و'^ ج< ا�:��3 أن �/^ء �8 
�ضh ا0ن��ن �& 

Cَ/=ا�� X�8 '��-ًا ��
� أن '�C
 8��- أن أو ، 
 �ل أن أو ، أ4-ى �=/Cة �q
 �� }=� 8 أن�9

�  و�%�F ا�=��+ 3�4 ا�

�& ا�=���ء �={ 
%�ل��-qا�%�رة ا� � ش�ء إض��� أو ، ��8 ش�ء ح)ف '&  ت=/C # ا�=��+ 3�4 ا�

8��< و�� ، ��ج�دًا  ا�=��+ ه)ا 
*& �+ و�� ، إ�H >ج-� &�� -*�
 '��+ س��ج� وا�:�ارق ا��=/Cات 

8�J ن8 ، وآ)ا آ)ا`� ��/��- ه)ا ��رًا سy ر و# ، �=%�لl�i�- أش� ه)ا إن*�ر? و
mت� ، �]*� 

   ا��=/Cات �={ إن*�ر? �&
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��HM Xا�F+ ُ�=[�ا ا����%�& ا�-س< أن ن=�+ أن ه�� +ا��F وا��Gء� -�y ، \ن�*� +FاتC/=� �� ، ح�

 ، واح�ة �-ة وH=\ ، ا�[%�ب '�د آC/=� 3�mاتF+ إذن ، ��8  �=[�ا ا�)ي وا��*�ن �����Cن ���ودة

\� J8 4 -ًا وأH�i
 &� 8H�i
 ، 8�(*

*)�8 �& و  

 آ��� ا���س إ�D وأرس< ، وا��-س��& اMن ��ء �4ت+ ه� )يا� ، وا��^م ا�i^ة '��8 ���� ن ��� أ��

�-ًاG� ًا-
�-  ه� �� �=/Cات8 �& 
*�ن أن ��� �q ، ون)�� ، R�(ت آ�ن\ و��
 ا�=��� ا0'/�ز �

�  �=/Cة وا���� ا�*�ب �����' ��iن  

� أ�ٌ> ا�*-
+ ا�%-�ن ���r�N^Nو �
 ت%-ب �
�تا وه)? ، ا0ن��ن 3�4  و'& ، ا�*�ن '& ت��ث �


�ت آ�ن\ وإذا ، ا�%-�ن س�س �&� -�Mا ���� ا���F و�
�ت ، ا�@�'� ت% ���ذا ، ا�-ك ت%

���� إن�F ؟ ا�*�ن �
�ت ت% :اNM- �� ورد �)�R ، ا��*- ت%

)+3P8 ت �
 +�8 ���م � خ	� )ل

<�i� & y أ�� � � 118 ا��رداء أ�� �Hل ا� �F%� وش=� ،35223 ا� i-ي ا���& �Hل �& ش

�� و��*��Fإ� �q��� +� -��
�ج�8 أو ، ��8    ��ج�Fد إ�� ؛ ا�
�ت ه)? وا��^م ا�i^ة '��8 ا�� � � 


��س� ا���� '�D ��-ه� �� Mن8 ، ح*�8 ج�\ ا� �&  +F� &� 8ن*- ح��M ه)ا -��� س�mت� �& ا�

� ه)ا #س3�q �=�? س�mت� �& 
�8�F  ت���-ًا ��-ه� و�� ، �=�?��  ح��D�' &� 8 -ا�

R�(� \ت ه)? ت-آ�
 ا0'/�ز ج�ان� 'i- آ< ��   ا�=��� ا�%�م ��*G> ، ا�^ح%� ��=�iر ا�

�F�
�ٍت �& ��8     ��� ، ا�*-
+ ا�%-�ن 
*�ن و�F)ا ، �� ���-ة �=/Cة آ�ن�� Dم إ��
 ����  ا�%

 ا�=�+

� '�+ أو ، ��m� ، +�' :�8%-? و'�+ ، ��� '�+ ؛ ا�=���ء �={ 
-ى آ�� وا�=�+%� و'�+ ، ����%

�=
-G��� ، +�'و �%� أJ< �:�%8 وا�=�+ ، ا�= �دة أ�m� >J-? وا�=�+ ، ا��
& اJ< ��� وا�=�+ ، ���:�

 . ا��ن�� J^ح ��

 �8 ا�M- ت��b ح�P ، واMرض ا����وات 3�4 �� ا��*- 4^ل �& ، ��� ا�=�+ إ�D ا0س^م د'� �%�

  ت=���H Dل وا0
��ن ا�=%��ة د'�Q+ �� ��ء اMول Mس�سا و'� ، ا�%-�ن س�ر �&

}+ِ7ُ�ْ� َیْ;ُ+ُج) 6( َداِ!Aٍ َ��ٍء ِ�ْ ُخِ	Aَ) 5( ُخِ	Aَ ِ�(� اْلVِْن�9َُن َ!ْ	َْ�ِ ِ�   })7( َوال<�َ+اِ\Yِ ال]ْZ	Yِ َبْ
  ]7 - 5:  ا�@�رق[

 : ت=��D و�Hل

}+ِ7ُ�ْ�� ِإَل= اْلVِْن�9َُن َ!ْ	َِ�ِ�NَSَ )24َء َصَ�ْ�َ�� َأن�� )�Dَُث(�) 25( َص̀�� اْل ��َRْRَْرَض َشFَاْل �Rْ̀نَ�ْ<َ��) 26( َشFَ!َ �Iَ�!ِ 

  })29( َوَنْ;ً	� َوَزْیُ<�ًن�) 28( َوcْ�ًَ�� َوِ َ�ً��) 27( َ�̀��
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 ]X '  :24 - 29[ 

�ً� و�Hل
 : أ

 ُنِ]Qْ�َ َآْ�َ? اْلfَِ��ِل َوِإَل=) 18( ُرِ!QْNَ َآْ�َ? ال�Dَ�9ِء َل=َوِإ) 17( ُخِ	QْRَ َآْ�َ? اْلVِِبHِ ِإَل= َی7ُ�ُْ+وَن َأَ!َ	�{


QْTَgِ َآْ�َ? اْلFَْرِض َوِإَل=) 19(ُ )20( {  
]�� ]20 - 17:  ا��qش

  : ت=��D و�Hل

}Hِ�ُ َواِت ِ!� َ��َذا اْن7ُُ+وا�Dَ�9ْرِض الFََوَ�� َواْل ��ِiَْی�ُت ُتJ5ُُر اْلZَوال�   })101( ْ'ِ�ُ��َنُی َل� َ�ْ�ٍم َ ْ
 ]Xن�
  :101[ 

-*�   ، ا�= �دات أرDH �& ه� �< ، ا�= �دات �& ن�ٌع واMرض ا����وات 3�4 �� وا�

 ��� h��J &ء '& ح �ن ا��@' &' �GQ�' ا� رض� �F�' \��H ........):ال��� أت�ن� �� ال]mة  	

 !�3= ، ی]	� ��م ث( ، !<�ضR ، F+ب8ال إل= !�Rم ، وn  HO ل+ب� أت�N� ذری�� و��ل ل�	<� !� والm9م

=>� Hب �>�Tث( ، ل �f
 =>� Hرض بqث( ، ا rfgاض =	  ��O ، =>� =ل أتmب � ال]�s ب]mة ی'ذن

 و�� ، بmل ی� وی�R! �Tل ؟ تFخ+ و�� ذن�� � تR�م �� ل� اPu t+ و�� ، ی�3�� �� اt ر
�ل ی� !�Rل ،

��N�Dأب�3 أن ی �ل و�nأن tل= ا�Nت �! v58 ه	� ال	�H واخ<mف واqرض ال�D9وات خ	A !� إن ال	

   اqل��ب qول� wی�ت وال��Iر
h��J &ن ا��� 620 ح

 �� '�%�F و�& ، د
��رًا ض-��F و�& ، ���رًا ن�F i و�& ، ن�رًا ر�=�F �& وس< ، ا�X�G إ�D ان9-


�ب ، س�'� ا�/� �F�-%' Dم إ���H � وأح��F ، أدراج�F ه�اه�و ، �=-اج�F �ت�ه� ا�)ي و�& ، ا���'

�Fس��ء �� ون%< أ�-اج �� ، وأ8��J �-و'8 ش=� و�& ، ح8��i س � ه� ا���Cن ، س-اج�F ا��ن

8�� ، و�^�8 ن�ر? ا4�> و# ، وأ'�ا�8 ش�Fر? ان�9\ و# أ
��8 ات�%\ �� ��#ه� ، و�8��i وآ

�< ذه�JMا &� �F3 ، ���ج��Gوا� >��
 &� �Fا�%-ون ت�@�\ ، ���ج� D�'   �Fن-H ، +و� h�
 

� ا�%�دم��� �Fح��  


%�ل إذ ا�=9�+ ا� �Jق �%� :  

})ْIِی+ِ�ُ
 َ�<�= َأْنIِ9ِPُْ( َوِ!� اْلJَ!�ِق ِ!� xَی�ِتَ�� ََ�� َشْ�ٍء ُآyH َ َ	= َأن�ُ� ِبَ+بyَ� َی3ِْ? َأَوَلْ( اْلZATَ َأن�ُ� َلIُْ( َیَ<َ�

�ٌ�Iِ53( َش({  
 ]\�i�  :53[ 

 و����)? ، وج�ر? وح�@�ن8 ، و�Hَر? و�Hِر? ، وو_-? وy-ض8 ، وأN-? �=�8 �� ، ا�%�� إ�D وان9-


-? وج�و�8 ، وح�-? وآ8��F ، وس-? وأ��ا�8 ، وح/-?�y8 ، وQ��Jودأ�8 ، وآ�ر? و ?-Fوس ، 

?- Jوح)ر? و ، +�
* � و# 
=[- و#  ، 
��F و# 
��D و# ، 
q�� و# 
q�< # ، 4@-? و'9 ، 



� ا��آ�ر ���� رات� ا������� آ�ب �
�ت ا� �� ا���ق  6�����  

 

  �8 وأ'� ، �4%8 أح�& ا�)ي �J ، -�m �ر داQٌ� وه� ، 
G*� و# 
�< و# ، 
: � و# 
:�� و#

  ت�ج�8 و#    �-اج=� و# ، راحٍ� دون �& 
=�< ، و��ت8 أج�8 �8 و�Hر ج)وت8 ��8 وأ�Hد ، و'�ت8


%�ل إذ ا�=9�+ ا� �Jق �%�  

})ْIِی+ِ�ُ
 َ�<�= ْ(َأْنIِ9ِPُ َوِ!� اْلJَ!�ِق ِ!� xَی�ِتَ�� ََ�� َشْ�ٍء ُآyH َ َ	= َأن�ُ� ِبَ+بyَ� َی3ِْ? َأَوَلْ( اْلZATَ َأن�ُ� َلIُْ( َیَ<َ�

�ٌ�Iِ53( َش( {  
]\�i�  :53[ 

�F و�@��� ، ج[qJ �F- �� ا����� إ�D ان9- '�8 ا� رض� '�� س��ن� �b وان9-r� ت��ل ت*�د # ، ه

���� -i رك و# ، ا�� إ�D ا�� � ت�%< ، رزD�' �FH وJ \ ، أرضD�' �F د�\ آ�> ، ا��*- ���

%-ه� �� وت=�ه� ، ج�-ه��� ، b�/ره� ورده� و�& ، � -ده� ح-ه� �& ت�i� ، ����*� �FHز-� ، 

�Hزو-� �F%س�� ، # �F��q
 ، ا�/��� وا��/- ، ا��ا�� ا�i�� �� و�� ، ا��
�ن 
�-��F و#  ، ا����ن 

 �� و�� ، �@��F ش-اس�> �& ا�/�ف �� و�� ، وس���F '��ه� �� ، أآ��F �/�ري �� �*-ت  و��

���F �& ا�-أس' �Fوأذن ، \
 أ�F��H ا�)ي ا� �=��D ، ت= � وJ��F �& و�%�\ '/ � �F%�4 �& �-أ

D�' �F�Qا�H ، و���ه� D�' �F�Q�'آ8 �+ ، د-G
 �� �F8 و�+ ��_- �@-ت�=
 D�' �F%�4 در�H  


%�ل إذ ا�=9�+ ا� �Jق �%� : 

�ُ+ �Sَِ\ٍ+ َوَل� اْلFَْرِض ِ!� َداب�8ٍ ِ�ْ َوَ��{gَِی �ِ�ْ�َ��َfََأْ�َ,�ُل3ُْ( ُأَ�ٌ( ِإل�� ِب ��َ ��َSْ�+!َ �!ِ اْل3َِ<�ِب  ِإَل= ُث(� َشْ�ٍء ِ�ْ

)ْIِyوَن َرب+ُ/َTْ38( ُی({  
 ]38:  اMن=�م[ 

� '�+ ، ��� ا�=�+ '& ه)ا%�� '�+ ، ا� ��m- ا�=�+ '& ���ذا ، ا��%=
-G؟ ا� 

 _-�ً� و'-ف ، و���-ًا و�-��ً� ��4%ً� ا� �=-ف ، واMرض ا����وات 3�4 �� ت�*- إذا ا0ن��ن إن

&� 8Qأس�� Dت8 ، ا������Jو D��
G=- ، ا�� bي� ��ا��H Dب إ�-% ، أ�-? ا�[�ل 4^ل �& إ��8 ا�

�8 واج��بFت� '��ه� ، نm
 +�' �=
-Gا� &� �  وا4M^ق وا��=��^ت ا�= �دات �� ، �8ونF ا� أ�- �

�=
-Gل وا��' �Fآ� ، �� �*< آ��F، وح*�� ، آ��F و�h��i ، آ��F ورح��m�� \ا�=�ل �& 4-ج 

Dو'& ، ا�/�ر إ� �� و'& ، ض�ه� إ�D ا�-ح���iا�� Dة إ����و'& ، ا�� � ، ا�= P إ�D ا��*�

\���� &� �=
-Gأد�4\ وإن ، ا� �F��' <ِ�m� >
 . ٍ<وتmو
 تmو

��8 �� ا� :�ري ا��0م روا? ���� وا��^م ا�i^ة '���H 8ل �J : 

)� خ�+ًا ب� اt ی+د �IRPی �!  )ال�ی

� '&1037 ���+ ،71 ا� :�ري
  �=�و

�%� +�' ،��� ت�*+ 
�*+ ا�� وا�%�ان�& ، و�FiQ�i4 اMش��ء ���bQ ا�=�+ إ�D ا0س^م د'� �%� ا�:�



� ا��آ�ر ���� رات� ا������� آ�ب �
�ت ا� �� ا���ق  7�����  

 

�H^=ا� �F���� آ� ، ���- ت�%�%ً� ، ���F ن�:�  : ت=���H Dل ��� اMش��ء و'^ ج< ا� �

�3ُْ( َوَأْ
َ�َ| اْلFَْرِض ِ!� َوَ�� ال�Dَ�9َواِت ِ!� َ�� َل3ُْ( َ
;�َ+ ال	�َ� َأن� َتَ+ْوا َأَلْ({ْ	َ َ �ُDَNَ8ً�َ َ{�ِهَ+ًة ِنSَِوَب�  َوِ�َ

�ِ+ ال	�ِ� ِ!� ُی�fَِدُل َ�ْ ال���ِسْiٍَ( ِب	ى َوَل� ِ ْ�ِآَ<�ٍب َوَل� ُهً +ٍ��ِ�ُ )20({  
 ]20:  �%��ن[ 

}�ْRََل ��َ	ْ
�nَاَن اْل3َِ<�َب IُNَ�َُ( َوَأْنnَْلَ�� ِب�ْلَ��yَ��ِت ُرُ
َ	َ�� َأْرَDَِم َواْل�Rُ�� اْلTَِ�یَ� َوَأْنnَْلَ�� ِب�ْل9ْRِِ� ال���ُس ِلَِ� َبFٌْس ِ!

 ال	�ُ� َ	َ(َوِلَ�Nْ ِل	���ِس َوَ�َ��ِ!rُ َشِ�یٌ�ْ�َ vُ+ُ[ُ�َْی �ُ	َ
�Yِ َوُرُْiَِإن� ِب�ْل �  })nِ َ )25یnٌ َ�ِ�ي� ال	�َ
]�
 ]25:  ا���

� ا�=��م وت=�+
 وت)��< ، _��Hت�F واس[��ر ، N-وات�F اس:-اج _-
3 '& اMرض '��رة 
�%3 ا���د

  : ت=��D �%��8 ت�%�%ً� ا���ج�ت وت���- ، ا�i=���ت

 َل3ُْ( َ�� ال	�َ� اْ ُ�ُ�وا َ�ْ�ِم َی� َ��َل َص�ِل�Tً َأَخ�ُهْ( َث�Dَُد َوِإَل={ْ�ِ ��ُ+vُ ِإَلٍْuَ �َُآْ( ُهFَ/ََأْن  اْلFَْرِض ِ�َ

��Iَ َواْ
َ<DَNَْ+ُآْ(!ِ vُو+ُPِiْ>َ
� ُت�ُب�ا ُث(� َ!�ِْ��Yٌ َ�ِ+یYٌ َرب�y ِإن� ِإَلْfِ�ُ )61({  
 ]61:  ه�د[ 

� ا�=��م وت=�+
 ، أ'�اءه+ ��/���Fا ، ا������& أ
�ي �� ت*�ن أن 
/� ، �Hة ���F ا���قو ، ا���د

   ت=��D �%��8 ت�%�%ً� ، وا��^م وا�:�- ا��3 أ'�اء

 َوxَخِ+یَ َوَ ُ�و�ُآْ( ال	�ِ� َ ُ�و� ِبِ� ُتْ+ِهُ��َن اْلَ;ْ�Hِ ِرَب�ِط َوِ�ْ ُ���ٍة ِ�ْ اْ
َ<Nْgَُ<ْ( َ�� َلIُْ( َوَأِ �Zوا{ْ�ِ )ْIُِدوِن 

ِ��Hِ ِ!� َشْ�ٍء ِ�ْ ُت�RُPِ�ْا َوَ�� َیَNْ	IُDُْ( ال	�ُ� َتَNْ	�DَُنIُُ( َل�
َ �  } )60( ُتَ7ْ	�Dَُن َل� َوَأْنُ<ْ( ِإَلْ�3ُْ( ُیَ�ف� ال	�ِ
 ]60:  اMن��ل[

� ا��-ب إن �< ، ا�=�+ �� ا�=i- ه)ا �Hة وMن]
�& ح-�ً� ���\ ا���� &
�& ح-ب ه� �< ، س�'�� 

&��%' ، �q ��
ً�   ا����+ 
*�ن أن ��H نM 38 ا�)ي ا�����
�ج �
 Dة إ��H ، �H ل�H 8� ا�i^ة '�

 : وا��^م

)�'Dي ال�Rال +� اt إل= وأ�Y خ� �'Dال ?�Ncو!� ال Hٍآ +� )خ

   ه-
-ة أ�� '&2664 ���+

  

 وا���� ا�%-�ن ��

� ا�%-�ن �=/Cة إن� و�� ، ن8�9 �� ��ه-ة ��F ، �/�#ت8 �& ل�/� آ< �� ا�=�+ Mه< �F9- ا�=��


b ح*+ ��Fر و�� ، ا���% < ���ادث إن �8Q �� ، اMو��& '& إ4 �ر?-G�-ه� ا�yش�ع و�%� ، و 

h�@i� ن� �� ا�=��� ا0'/�ز-i' ��#��� D�' 8ن �� ا0'/�ز أوج�ا�%- � آG�\ وا�� ، وا���

�F�' ا�=��م �� �& س��+ ، �����ي �%-ون ، ��=�دة �4رق أ�- ��ءا�=� اJ@^ح �� وا��=/Cة ، ا�*�ن



� ا��آ�ر ���� رات� ا������� آ�ب �
�ت ا� �� ا���ق  8�����  

 

� . ا��=�رض


mت�ا أن ا���س ا�%-�ن ت��ي �8 ُ
%�i ا�%-�ن وإ'/�ز 8�]�� <Jن8 ه�� ا0'/�ز ووm� ���' � ن� 

Dه� ا�)ي ، ا�=�+ إ� �%���F ، ا��اbH ت@���F� ، 3 �%@�ع ، ح%�' >�
*& �+ �`ذا ، د� �ً'�@%� �F�  

ً̂ آ�ن\ ا��اbH ت@��3 �+ إذا ، ��ً� أو ، ش*ً� أو ، وه�ً� آ�ن\ Fت وإذا  ، ج-% آ�ن\ ا����< إ�D ا�

 . ت%���ًا

� ا���� أو ا�*-
+ ا�%-�ن إ4 �ر ه� وا0'/�ز
� ا�� �%�%�� �F Nا�=�+ أ � 
-/� '�م وN \ ، ا�� إ�*�ن

�Fإدراآ >Qس����� �
-G 8 ا� رس�ل ز�&  �� ، ا��
9 ��� ، وا��^م ا�i^ة '�-F آ� أوx
 8H�J 

���� وا��=/Cة ، وت=��D س ��ن8 ر�8 '& �8 أ4 - �����8 ��� ـ ا�%-�ن� ح%�3Q �& ت� د��< ـ '��

D�' �����' �� ا�-س��� . ا0س^�


 =[�ن وا��^م ا�i^ة '��H ���� 8 < آ�ن �ّ�� Dإ� +Fا��Hأ �J�4 ، � أ
�ه+ �%� ، ���ودة وMز��

���ت ا� � ��
� '�D ا���تD وإح��ء ا��^م   '��8 س�i' ��D �[< ، ح� D��' 8� ، ا��^م '�

-�� ا� ��ن�ت ه)?  وت��9� ا���� إذا حD ، رس�ل آ< �-س��� ا����د ا��C& �� إ�F'��H �%�ة ��

� ا��H0ع �Hة ا4�\ ، ا����i ا�-س��� ن b وت*�ر ، وت%�دم ، ا��C& ت@�ول� رس�ً# ا� و�=P ، ا���

-4� &
� ، ج�
�ة و��=/Cة ، 
-ض�?    ا�)ي �������8 ����� ا�� �ة ا� 4+ و��� ، ��Gه�ة و��' 

� وأ
�? ، د
�8 ح�� �8 ض�& وا��^م ا�i^ة����م إ�D ا���س  أ
�ي ��& ت %D ، آ -ى � H �   ، ا���'

  : ت=���H Dل 

}Hْ�ُ Zَدًة َأْآَ�ُ+ َشْ�ٍء َأي�Iََش Hِ�ُ ��ٌ� ال	�ُIَِش ��ِ� َأِ\��3ُْ( َبَ	َ| َوَ�ْ ِبِ� ِلFُْن5َِرُآْ( اْلx+ْRُُن َه5َا ِإَل�� َوُأوِ�َ� ْ(َوَبْ�3ُ�َ َبْ

 })19( ُتْ/ِ+ُآ�َن ��D�ِ َبِ+يٌء َوِإن�ِ�� َواِ�ٌ� ِإَلٌ� ُهَ� ِإن�Hْ�ُ �Dَ َأْشIَُ� َل� Hْ�ُ ُأْخَ+ى xِل8ًIَ ال	�ِ� rَ�َ َأن� َلَ<ْ/Iَُ�وَن
 ]19:  اMن=�م[

  : ت=��D و�Hل

}� َأْنnََلُ� ِإَلْ�َ� َأْنnََل ِب�Dَ َیْ/Iَُ� ال	�ُ� َل3ِِِDِ	ْNِ8ُ3َ ِب\ِ�	َDَوَن َواْل�ُIَ/َْی =Pََوَآ ��ً�ا ِب�ل	�ِIِ166( َش({  
 ]166:  ا����ء[ 

�& ه�ت�& و��
�& ا�� ا���Cردًا ن D�' �
��ن وا��^م ا�i^ة '��8 ���� �� �ة ا�*��-
& ت*)� 

�=� @� C/=ةا�� �� ا�=��م ���ق �� ، �G-ي �h آ< �b وت/�د   ا���س أ
�ي ��& ت %D ا�� ا�=��

� ذات ، وا��=�رف�iا��ح� ��=�ن� ا� �F�0ا .  

� ت�@b وه*)ا���8 نCل ��� وا��^م ا�i^ة '��D�' ���� 8 ا���VCل ا��ح� �� &� +�' �Fرآ8 إ��
 

 وا��^م ا�i^ة '���H 8ل و�)�R ، ��ه�روا ا�=�iر �- '�D و
/�د ، و�*�ن ز��ن آ< �� ا���س



� ا��آ�ر ���� رات� ا������� آ�ب �
�ت ا� �� ا���ق  9�����  

 

))�� � �� اwی�ت � أ �g إ� ن�� اqن���ء �	,� �x ��� ال5ي آ�ن وإن�D ، ال�/+  	>� و��ً� أوت

vأو�� tإل� ا ، �OرF! أآ,+ه( أآ�ن أن �ًN8 ی�م ت�ب���Rال(( 

  ه-
-ة أ�� '&152 ���+ ،4696 ا� :�ري


Pا��� �F)ا ش-ح8 '�� ح/- ا�& �Hل ...)Yم ه5ا رتm3= ال	م ��  �Rت  الx+Rن �nfNة �

� و �Dم ، !�\�ت� ل3,+ة الD>9D+ةNPن ، ���3ن ب�D وا�خ��ر وال8fT ال� �ة  	= �ش<�Dل
 )N! 

�NPن �    +c� ، ��O� و� ، وO� و� ، �uب و�
 9T! Y� أن الD+اد و��H ذل� ت+ت

 الx+Rن و�nfNة ، �c+ه� � إ� ی/�ه�ه� !	( أ ]�ره( ب�نR+اض انR+ضQ اqن���ء �nfNات

���8 ی�م إل= �D>9+ةRال �� ، أ
	�ب� !� ل	�Nدة وخ+�>umوب ، vت وأخ��ر���iDب�ل ، m! +Dی +[  

� ویI7+ إ� اq ]�ر ����3ن أن� ب� أخ�+ ��D ش�ء !
 ...)د �اv ص8T  	= ی�ل 

hi-ف97 ا� �ري �� -��
  


�م إ�D �:�3ا �*< ���-ة �=/Cة ا�%-�ن وMن ����� �`ن ا�%��� ا�%-�ن �� ا�=-�� 
�رآ�F ا�=��

��/'Mوا D�' س�اء ح� ، D% دة ��ه-ة وت�/� Dم إ���H � ن=-ف أن �ء ا�%-�ن ��� ، ا���'

�& '-�� ����ن Mن�F�� �F ا��%�iد � ، &*� �F%Q�%ح �F���  : ت=���H Dل ح�& �=� إ# ت/�D # وآ

 ِذْآٌ+ ِإل�� ُهَ� ِإْن{َ�Dَِل�Nَ	ْ87( ِل (�Dُ	َNْ>ََوَل vُFَ�ََن �َNَْب ٍ��ِ )88({  
 ]88 - 87:  ص[


/=< أن ا� وش�ء >*� m ز��ً� ن �ًJ�4 3%�
 8�ً̂ ا���ث ت/�D �`ذا ، � Q�� ن��=�� ، \H-ا��=�ن� أش 

�  :ت=��8��H D �� آ�� ، ا�%-�ن �� وا�M��ظ ا��-وف '���F ت�ل آ�ن\ ا�

}yH3ُِل Vٍ�ََن �+Rَ>َ9ْ�ُ ْ�َف
  })67( َتَNْ	�Dَُن َوَ
 ]67:  اMن=�م[ 

D% 
  : ت=���H Dل، ا�%-ون ' - ��Fره� 
/�د ا�� ا��iر �*< ���ً� ا�F�0 ا�� m و

}Hَ��َ+ َواْل�iَ�َِل َواْلَ;ْDِTََوِزی8ً�َ ِلَ<ْ+َآُ��َه� َواْل Aُ	ُ;َْن َل� َ�� َوَی�Dُ	َNْ8( َت({  
 ]8:  ا���<[

�+ ، وا���- ، وا�*�Fن� ، ا�:-ا�� وش��ع ا�/F< ان�Gر 'i- �� %-�نا� نCل �%�/� ا�=��+ �� وا�

�� ��=-ب وآ�ن ، آ�8iا�� Dو�Mه)? �& ا ��� ا�/�ه���Mآ�� وا &� : �%��8 ذ�R ا�%-�ن �ّ

 ِ!� َبNََ� ال�5ِي ُهَ�{َ�y�y�Fًُل� اْل�
�Iِْ( َیْ<ُ	� Iُ�ْ�ِْ( َرُْ	َ َ ��Iِْ(َوُیnَآx yَی�ِتِ )ُIُDُy	Nَ8َ اْل3َِ<�َب َوُیDَ3ْTَِآ�ُن�ا َوِإْن َواْل 

ْ�ِ Hُ�ْ�َ �Pٍِل َل�	َضَ ٍ��ِ�ُ )2({  
]� ]2:  ا�/�=

�� Rذ� -i=ا� ، D�'و Rت� ��Mل اC8 ، ا��ح� ن� شD �� ا�:�3 أس-ار و
i> ا� '�+ و�

� ا���X �� ا�:�3 د3Q�H و
/�� ،ا���ق
-G ر ، ا�-%
� و
 أس-ار و
i> ، ا���ض� �� ا� �ا
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�� و
*G> ، ا���ض-y > %�8 س*�ن ا�)ي ، ا����' -Q� . ا��:���Hت س

� ا#آ�Gف 'i- �� ا0ن��ن د4< '����� �& وت�*& ، ا�=��� ا� �P أجCFة أدق وا��R ، ا�=��

�Gش ح�� اMرض ���ق �� ا���/��� اMس-ار '& 
 �[�ن ، ا��/�#ت شD �� ا� �ح[�& �& ج

� ا���X �/�#ت و�� �ءوا���
-G ن ، ا��=�/
� رح�� �� ، ا���wQ  و
-�Jون ، ا��%���ت �
�_ 

� ، ا#آ��ل �� ا��iرة أ4)ت و��� ، ا�%-ون ' -%� ا�* -ى ا����جmة وH=\ ، ا�/�� �� وا��%

� و أ�> �& أآ[- H < وا��^م ا�i^ة '��D�' ���� 8 نCل ا�)ي ا�F�0 ا��ح� أن�ار ت/��r�=أر�  

� ت�R �)آ- ، '�م%�� �� ا��%
� �={ أو ا�%-�ن �
� ، ح�
P �={ أو  ح�
P �� أو ، أH�� ����' 

� و�= �رات ، �=/CةH-G� ، ا(Fن� و�m ن أن�ا�%- +
  : �%�ل ا�*-

}Hْ�ُ )ْ>َُآ�َن ِإْن َأَرَأْی ْ�ِ �ِ�ْ ِ � ِبِ� َآPَْ+ُتْ( ُث(� ال	�ِْ�َ ZHَأَض ْ�D�ِ �ٍَق ِ!� ُه�Rَِش �ٍ�Nِ52( َب ()ْIِی+ِ�ُ
 ِ!� xَی�ِتَ�� َ

 َ�<�= َأْنIِ9ِPُْ( َوِ!� اْلJَ!�ِقَ���ٌ� َشْ�ٍء ُآyH َ َ	= َأن�ُ� ِبَ+بyَ� َی3ِْ? َأَوَلْ( اْلZATَ َأن�ُ� َلIُْ( َیَ<َ�Iِ53( َش( {  
]\�i�  :52 - 53[ 

   :ا�=���ء أح� و�Hل

��ن� الg+یA وأ��((Nال �I! د ی+ى أن��Nال ��8 اwی�ت ��!w8 ا�9Pوال� �� � ال��� أن لI( ی�

� ال5ي>i	ب H
 ال+  tا Aٌ� ((  

 ، وا���Fر وا���< وا��/�م وا�%�- وا�X�G واMرض ا����وات أH@�ر ت=�� ا���ق1(( �4- '��+ و�Hل

 ، وا� ��ر ، وا�/ �ل ، واMش/�ر وا�� �ت ، وا��iا'3 ، وا� -ق ، وا�-'�  وا�M@�ر وا�-
�ح

�-ه�yد '& ه)ا وروي ))و�' &� ��Qأ -���  ا�

9�+v !� ال��S+R ذل� نHR آ�D ، وی� واب  �gء ��ل ه�1P37415 ت 

?(F� ت�
� ��=/Cة وت/��H��:� ، Dت8 �� �
�ت8 '& ت��ث آ��8 �� ا� ����' ���� b@ت� �� -i' 

� ا�*�Gف�  ا�*�ن ���ق �� ا�=��


�� �mن ، وج< 'C ا� �& و'� '�D إن��-

�ت8 � ، 3%��� ��� ?(F� +�=ا��
�3 ا�-ؤHه)? ��=�ن� ا�� 

  .ا�
�ت

  :ت=���H Dل آ�� 

}Hِ�َُو �ُDْTَاْل ��ِ+ی3ُْ( ِل	�ُِ
َ �  })93( َتDَNُْ	�َن َ ��D ِبHٍ!ِ�iَ َربZَ� َوَ�� َ!َ<Nِْ+ُ!�َنx �Iََی�ِتِ
 ]93:  ا���<[

�& س 3 و��� 
� أن ��� 
-G ا� D�' �'�� &� د ، ا��/� -� و�� ، ا�*�ن �
�ت �*G> ، و��

8��%�م ، ا�i�Mر أ��م ، آ� ���ن ا��=/Cة وتF9- ، وا� -ه�ن ا��/=�� . 

�& وا��-ق� -����- أن ه� ا�=��� وا0'/�ز ا�=��� ا���� �=�ن� '& آG> ا�=��� ا�
 أو ا�
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P
8 ت-ج�\ �� ض�ء �� ، ا����J &� 3Q�%ا�=��م ح ��  .ا�*�ن

� ا���� أو ، ا�*-
+ ا�%-�ن إ4 �ر ��F ا�=��� 0'/�زا أ��
� ا�� �%�%�� �F Nا�=�+ أ � 
-/ ، أ4�-ًا ا�

\ Nم و�' ��� ����س�Q<  إدراآ�F إ�*�ن
-G 8 ا�-س�ل ز�& �� ، ا�� . وا��^م ا�i^ة '�

 : الN	�D ا� �fز أب�Tث وأ
� ��ا �

8
 # ا�)ي ا����g ا���G< ا�=�+ ه� ، ا� '�+ ـ1
-= m@4 ، #8 و��G
 ا0ن��ن و'�+ ، ن%~ 

 . ��:@m و�=-ض �^زد
�د و��H< ���ود،

� ا��ح� �& ن�iص ه��ك ـ2�=@H �� ح%�3Q ه��ك أن ،آ�� ا��#����' ��� آ�ن�=@H . 

� ن�iص ا��ح� �� ـ3��� �� �F� ن9-
�ت ا�=�+ و�� ، د#���� �� �Fت� N . 

�& �Jام 
%b أن 
�*& # ـ4� �=@H &� ا��ح� �=@Hا�=�+ �& و � 
-/ ا��9ه- �� وbH �`ن ، ا�

ً̂ ه��ك أن �^�� � ا' �ر �� �4�=@H ة وه)? ، أح�ه���'�H �� أ�> و�H ، ا������& '���ء H-ره� ج�

-�y ا�=���ء �& واح� �ً��� تxآ� آ�� . ا��%< �b ا�=%< ت�ا�3 ح

� ' �د? ا� 
-ي '����
� ن�XاM �� أو ا���ق �� �
�ت8 �& �H�i� �
 �& ح�
P أو ، آ�ب �� �

P
�h وا��^م ا�i^ة '��8 ا� رس�ل أح�د
 D�=ا�� >�*
%- ، ا��ا�3 و�
�- و�� وت��د ، ا�

� ح%�3Q �& آG> ��� ا���iص أ���ظ د##ت�  ا0'/�ز ه� وه)ا ، '��

 :  وا��^م ا�i^ة '���H 8ل �%� ، ج��=� ��m��ظ ن�H \�C ا��ح� ن�iص إن

)Q,Nب rا��f( ب	ال3 (  
  ه-
-ة أ�� '&523 ���+ ،2815 ا� :�ري


�ل ��� D�' ص أن�iا�� � ا��=�ن� �*< ت��g وا��^م ا�i^ة '��8 ا�� � '& وردت ا�

����iا� �� �F=�ً̂ ��Fره� �� ت��=\ �H ا�� ��اض � . ج�< �=� ج

�& ا�=�رض وbH إذا� �� د#�ٍٍ�=@H ~��� ، �
� ون9-���' \�� ?ه) ر�
 وح� ا��~ Mن ، ا��9-

ً̂ ا��~ آ�ن �����F ا��ا�3 وbH وإذا '��� ش�ء �*< أح�ط ا�)ي �& �� '�D د��J Rت� �
  ، ا��9-

�ً� ا��~ آ�ن وإذا�� ، �%�� وا��%�� ا�=���=@H ولx
�3 �/�ل 
�ج� # وح��F� ، P ا��~ ���� 

%�م�� ا�%@=� ��/F�� ض�ء �� ا�=��� ا0'/�ز أ���ث wF�� وآ^م ���>ا &
  ا����-

�� اMن�X و�� ا���ق �� �4%8 أس-ار '& س ��ن8 ا�:��3 آ^م إنy > H أن ��
-
 ت�R ح%�3Q ا� 


3 و# ، اMس-ار-_ ��-=�� �Fت�������F آJ��وت > H �F
 ، ا��ح� _-
3 '& س�=�� �� إ# ، رؤ


*���ن # ا���> وآ�ن �� # +�' +F� 8� ، ت �=�ن� إن�
�ا� ا�%�=� ����Mر �� �qا� ، �F ود#�

�
�qا�� ���ت و�*& ، �=������< ا�*J��� ا��ح� ح%�3Q وJ> �& وإن ، ��/���  وا�� د�F%Q�H ا�*�ن
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�F��J��أن �=� وت �F�Gوج^ه� ا� آ &�'�� -�y &� �F�Jن~ 4^ل �& و b��

-ى و#  8����� 

�=Hن ا��اM <Jو &� bوش�ه� س� -�y &� bس� g%� . 

� ا�
�ت ��=�D ش-حF+ �& آ[�-ًا ا����-
& �& ا�h��i ا���> و�3 و�%�� �& ا�-D�' +y ا�%-�ن

� ح%��F%Q اح/�ب�
i> ا�)ي ا����- أن �b ، ا�*�ن 3Q�%ت ح����� ا�
�ت وآ� ا���ق �� ا�*�ن

X�نMوه� ، وا ���/�� &' �
��سً� ، 'i-? �� ا�-ؤH D�' �� ى-
 �� ض�ء �� ، ا��:���Hت �& 

bا��ح� �& س� ، <�:
� أ���8 آG�\ ا�)ي ا����- '& 
�ا�* ا���& �/�b ، �ن� �� bس� &� 

 . ا��اbH �� ش�ه� و�� ،ا��ح�

� ا��Mر �/�ل �� 
%-ر �� 4@�رة �=�م ون9-ًا�
%> �+ ، ذاك 
�م ا�=%��ة أ�- '�D ا�*�ن &
 ا����-

�F� ��' 8 د�\ �� ح�ود�� �& �F+ ا� 
�- ��� ش-ح�F ح�و��ا �< ، ا���iص '�
 أت��\ ا�� ا��را

+F� �� +ره�i' ، و��� h� ا�/�Fد ت�R وآ�ن\ ، أ��Fم �& '��F+ �8 ا� ��� �)��F ا�� ا�=9

� ا��ح� ن�iص �G-ح ا�%-ون ' - ا����-ون%�=� ����Mر ا���
*G> �+ ا�� ـ ا�*�ن �� 

� ـ 'i-ه+���ى � ��� �� >J8 و�� ، ا��/�#ت Rت� �� ، '�+ �& ا0ن��ن إ��� ت���3  ���ى و� 

� ��Gه�ة ح�& ح�ن �� �`ذا ، ا����-
& �xF#ء ا�%��& ا�/�� ا��ا�F� 3- ، ا�*�ن� وا�F=H �� ا��%� 

�& ش�ه�ت8 و�� ا��ح� H-ر? ��'Mت ، ا-Fا��=�رف ح�ود و� ����د ا��%��ة ا0ن��ن%� Xا��  

  و��Fرًا ت/��ً� ا0'/�ز وازداد ، نوا��*� �����Cن ا����ود ا� G-ي وا�=�+ ، ا����ود

��3 ا� وآ��
& ا�-����� ���
�ت �& ش-ح�? �� P
� وأح�د%�= ��{ ، وا����ء اMرض �mس-ار �

+FQا� '��F+ ��� و��-ش�
& ، وا����ء اMرض �� ا��- 
=�+ ��& ، ا���Cل ا��ح� ���iص اه

 . ا�
�ت و�=�ن� ا�M��ظ د##ت �&

 �Oز أو�f � : N	�Dال ا

�3 ا��ا�3 ـ1Hا�� &� وأس-ار ح%�3Q �& ا�*�ن '���ء آG�8 و�� ، وا���� ا�*�ب ا���iص �� �� �

��
=-��F أن �G- إ�*�ن �� 
*& �+ آ�ن \Hل وCن ن�ا�%- . 

�h ـ2�iب ت��& ش�ع ��� وا���� ا�*� �
-G ا� �� �F���� أج�� أس-ار ح�ل ��_�� أ�*�ر �& ا��:

 . ا�:�3

� وا���� ا�*�ب ن�iص ج�=\ إذا ـ3���iا� �%�=��F وج�ت ���*�ن ا��=� >�*
 ، ا�4- 

D�/� �F� �%�� ن�H \�C ا���iص ه)? أن �b ، ا��%H-�� �� &�Cو�� ، ا� �F=ب �� ��اض� ا�*

+
 . واMرض ا����وات �� ا��- 
=�+ ا�)ي ا� '�� �& إ# 
*�ن # وه)ا ، ا�*-


=�ت س& ـ4-G� ا��� أ���ث وت*G��F ، ا�%-�ن نCول و�H ا���س '�D ح*��F ت:��H D ا�� ، ا��*
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 . ا��/�#ت شD �� ا�=���ء

 وا��%�3Q ـ آ[-تD�' �F ـ وأس-ار? ا�*�ن تi> ا�� ا�%�_=� ا��ح� ن�iص ��& ا��iام '�م ـ5

��� ا�=���G8��% �� ��& ا�*[�- ا��iام وج�د �b ـ و�-تD�' �F ـ ا��*
 ن9-
�ت �& ا�*�ن '���ء 

 . وا�� ��� ا���-�� اMد
�ن س�H -Q-رت8 و�� ، ا�=�+ ��& ا��iام ووج�د ، ا#آ���Gت ت%�م �b ت �ل

 : وال8�9 ال3<�ب !� الN	�D ا� �fز !� ال��T ض�اب�

� �� آ�ن\ آ�� ا���-دات �=�ن� ت-ا'� أن ـ1qول إ��ن ا��Cا�%�ا'� ت-ا'� وأن ، ا��ح� ن �
 ا����

�Fا'�ا� ت-ا'� وأن ، ود##ت�% ��y^ ا� �FiQ�i4و ، ���
:-ج أ# �H'�ة و#س �� �& ا���%� ا��%

Dإ# ا��/�ز إ� ��
-%� �� . آ��

� ا���iص �& ا�mو
< '& ا� =� ـ2%�= ا�� � ن �ة ود#�� ، ا�*-
+ ا�%-�ن �� ا�=��� ��0'/�ز ا��

8� . وا��^م ا�i^ة '�

 و�� ، H < وا�%�F ��� اJM< ه� ا��%�3Q ت/=< أن �< ، ن9- ��ضb ا�%-�ن ح%�3Q ت/=< أ# ـ3

�F . ر�{ '�رض

�& إ# ا�%-�ن 
��- أ# ـ4%� ��ضb تCال �� ا�� وا��9-
�ت ����-وض # ، ا�=�+ �& ا�[��\ ���

~�� ~�
��- أن 
/�ز �^ وا��9��ت ا���س��ت أ�� ، وت�� �F� ن�ا�%- ، �FنM 8ض-' h��i�� 

>
�=  وH\ أي �� ���@�ل �< ، وا�

-ي ا��%~ آ�ن وإذا=
 أن 
hi �^ ، وا���� ا�%-�ن �� ا�=��� ا0'/�ز �/�ل �� ا��راس�ت �={ 


*�ن Rح*�ً� ذ� ����
 �F��'  �F=���ج� ه)ا وإن ج�� D�' &
 أن ا0س^م '���ء �& ا�%�در


��ر'�ا Dإ� �� ا�=��م �/�ل �� وا���� ا�%-�ن ��4�� �/�ل �� ا���> �F��4 آ�� ، ا�*�نqا�� ،  

�-ه� ، وا��%8 ، وا�JMلyا�=��م �/�#ت �& و ��'-Gة أ��م ���& ، ا�C/=� �� ت���� آ -ى '��

�Fج �? أ��� &��iدة �& ا����H ا�=��م �� . 'i-ن� �� ا�*�ن

� ا��-ج�� ا��%�#ت �& ات:)وا ا0س^م أ'�اء �& ا�4- وا�@-ف'-� ا0'/�ز ��ض�ع �� وا��

�ذر وا���� ا�*�ب �� ا�=���=
� ـ �[�& ت%�ر #  ����� +F� ا�� � وأح�د
P ا�%-�ن �
�ت ��%{ ـ إ�

8�� ن%{ 4^ل   �& وا��^م ا�i^ة '�
� ا��9-��� �q ، ت[ \ �+ ا�� ا��/� ا�=��� Pح� �� �� 


 ��} أن وا���� ا�*�ب �� ا�=��� ا0'/�ز �� 3�%�
P وا�[ \ ا�-
-�g أن H < وا� �
 آ�ب �� �

 ��� وا�=�+ ، ا�=�+ إ�D ت��� أن�F ت�ه+ �%��� �b وا��^م ا�i^ة '��8 ا� �-س�ل ح�
[ً� أو ، ا�

  . �-اٌء
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�- إن ا�%�ل و�/�<��� ا��9-
�ت '�D ا'�� إذا �-��ض وا���� ��%-�ن ا�=��� ا�� �+ ا�� ا�=��

� درج� إ�D تi< و�+ ، ت�%- و�+ ، ت[ \%�� ا��%� ���%-�ن 4-ج إذا ضو�-�� ، ��F ا��%@�ع ا�=��

� �Hا'� '&qا�� �� إذا و�-��ض وا��^م ا�i^ة '��8 ا�� � ز�& �� ��-دات�F و����#ت ، ا�=-�

� '& �Jر���4 ��ً̂ ا�=�+ ت= Jن وت/=< ، أ�8 دل �� ��4> إذا �-��ض ، ت��=ً� ا�%-� �� ا�%-�ن '�

b4- ��ض�8 دل أو ، ��' h��J �
�%%�ا �+ �)
&ا �& ودي ه� ��& �-��ض وه� ، ا��� ��     

�ا و�+ ، أ4)ه+ ]
 �� +FQ�%ن وه+ ، إ���'C
 +Fأن D�' +�' ،  +�=وا� +F�� ل وه� ؛ �-اٌء� %� �=� 

Rم ��& ذ�C�- أ�Jل �� ا��=-و�� ا�%�ا'� ا���� ح�ود ت�-ض8 �� وا�Cم ا�qوح�ود ، ا�� 

،�=
-Gز ا����ط ، ����-ي وا� �% �ل وه� ، ا� آ�ب �� ن��- آ< 
�Cم ا�)ي وا��gq ، وا#ح

&�� 8Hن '��ً� ا� رز�-%��� �� �����& و'��ً� ، وا���� ا�)ي ا��~ 
*�ن أن �& �� �^ ، �=ً� ا�*�ن

8 �%@�'ً� ا�=��� ا�/�ن� 
*�ن وأن ، وا��#�� ا�[ �ت H@=� ا0'/�ز ��ض�ع�i� ، ن وأن�*
 

3��@ً̂ # ، وت��ً� '��
ً� ا� =*��ً� أو ��� . 

8�Dث أه�Tز أب�f � : وث�Dره� الN	�D ا

��F+ ش�ه�وا �H وا��^م ا�i^ة '��8 ا� �-س�ل ا��=�J-ون آ�ن إذا'm� ًا-� �`ن ، ا��=/Cات �& آ[

�& ، 'i-ه+ �b ت��س� �-س��C/=� 8ة ا��i- ه)ا أه< أرى ا� 
 ، ح3 ا�%-�ن أن �F� �F+ و

Rوت� ���� ه� ا� �� آ`ذ'�ن�G� +Fء 
)'��ن # 'i-ن� وأه< ، وا���� �نا�%- �� ا�=��� ا0'/�ز �

+�=�� ، D�' ف^ . وأد
�نF+ أج��سF+ ا4

� ا�=��م '��8  ت%�م ا�)ي واMرض ا����وات ��*�ت �� ا��9- ا� ج=< �%�� 
-/
%ً� ا�-_ Dإ� 


�'� ،ا�)ي ا��3 ��
�8 ا0
��ن إ�D و_-
%ً� ، �-س��8 ا0
��ن إ�D و_-
%ً� ، �8 ا0
��ن Dا�=�+ إ� ، 


�'� وا�=�+ 8� . إ�


%���ا أن ا������& �`�*�ن وإن h��i�h �*�ن8 �� ووض=8 ا�=��+ �� ا�=�+ ���ر ��iوج=�8 ، ا� 

�ً%
-_ Dن إ���
ً̂ ، ا�%-�ن �� ��� و�H�iً� ورس��8 ��� ا0 �� '�D ود��  ا0س^م أح%

 ' �دٌة اMح�د
P �=�ن� �� وا��*- اتا�= �د أج< �& ' �دة واMرض ا����وات 3�4 �� ا��*- إن

&� bت أر��
�� د'�ة ����س  وت%�
��F ، ا���i��4 Dرض 3��4 ا� إ�Mآ�8 وه)ا ، وا����وات ا 

3%��ً� شmن8 �& وه)ا ، وا���� ا�%-�ن �� ا�=��� ا0'/�ز ���ث �� �

��C أن أ &� إ�D ا�����

� ��وا�b ، ا�*�ن أس-ار اآ�Gف�-ة �F+ ت= - إ
��ن� <�: ه)? �� ا��C& �& ح% � '�ش�ه� ا�� ا�


F+ أد�� �:���Hت8 أس-ار '& ا�:��3 آ^م �� ا������ن ا� �ح[�ن وس�/� ، ا��/�#ت�Fء �� ت��Nأ 

 . ا�/�Fد �F+ وت��- ، ا���F� wQ+ ت%-ب ، أ���FN+ �� س�-ه+
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� '���� إذا�� �� ا���Mث ه)? أه�
 ا�=�+ �Nب ا���0د أ� ��F ا�� ا��&  ود�b ، ا���x& إ
��ن ت%�

�-  د'�ة و�� ، ا������& �Hل '&y &� �� �F� �� �� _�4 8+ و�� ، ا�%�
+ ا��
& ه)ا إ�D ا�����

� وا���� ا�*-
+ ا�%-�ن���iو�� ، ا� C�ح &��  �mس �ب ا4M) إ�D ا������Fا�� �� ت�ا�3 ا�� ا�=��

b� &
  * ا�*��
�ت �-وض أه+ �& ���ثاF� M)? ا�%��م أن آ�8 ذ�R �& ت �& ؛ ا��

 

� وا���� ا�*�ب �%��� أ�*�ر �={*� %� &� P�� �� \�ً̂ ا�=��� ا0'/�ز '��ان8 ا0ن-ن �Jmت �ً/Fر ، و���  ا��/�ر ز��yل ���آ
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  ا�*�ن: ا�[�ن� ا� �ب
  

  ا�*�ن- 1

  ا�-جb ذات ا����ء- 2

3 -b س��وات س  

  رج�ا�:� ا����ء �� ا�9^م- 4

  ا�/�ذ�� ا�%�ى- 5

6 -�J-ا�=�^ق ا��  

  وس-'�� وا��/�م ا��/-ات- 7

8 -bHا��/�م ��ا   

  ا��/�م أ'�اد- 9

  ا����ء انG%�ق-10

  ا�[��H ا��/+-11

  ا�*�اآ� ��ارات-12

13-�  ا���ء س-'
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  :ا�*�ن-1
�h ا�& ح �ن '  �J ��\��H �F�' رض� ا� �GQ�' ا� : & '@�ء أن D�J أت�ن� رس�ل ا�

� ، و�Hل���8 وس�+ �� ��' :  

 ))HOو n  ل+ب� ��Nی�  �\/8 ، ذری�� أت((  

   +N ، رضMا >ّ� DN ، 8+ س/� ح��� >� D�ض�H +N ، �F�� mم 
D* � ، ��i ح� ��%�م إ�D ا�%-�

i� 8ذنx
�R ، وy �H�- ا� : ^ة ا�h i ، �%�ل اض/D�' b ج� 8 ، حD أتD �^ل * 

� رس�ل ا� �� 

  : �%�ل '��8 ا�i^ة وا��^م ! �R �� ت%�م �& ذن R و�� ت4m- ؟

  و�� ی��N�D أن أب�3 ، و�� أنnل اt  	� !� هv5 ال	�	8 ! وی�T ی� بmل (( 

  ال���Iَِر َلJََی�ٍت ِلFُوِل� اْلFَْلَ��ِب �� ِإن� ِ!� َخْ	Aِ ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض َواْخِ<َ	�ِف ال	�ْ�Hِ َو

 �I�! +3P>أه� ، ول( ی+� Dل Hوی ،((  
�h ا�& ح��ن [�J620 [  

  : وروي '& ا�� � D�J ا� '��8 وس�+  

  ))أ�+ن� رب� أن ی�3ن صD<� !3+ًا ، ون�Rg ذآ+ًا ، ون7+ي  �+ة (( 
  ] 1159روا? ا�%��'� �� ���� ا��FGب [

  : رح�8 ا� ت=��D و�Hل ا���& ا� i-ي   


�I ، و� ل( ی3 نv+7  �+ًة (( �I! 3+ًاPت �
�3ت � ��I! 8D3 ل�i ، و� ل( ی3�mآ  ل( ی3�

�Iل �I!((  


%�ل ا��3 ج< و'^ ، ا�)ي 3�4 ا����ات واMرض ����3  :  

 َلIُْ( َأَ��
ُ�ِ+یxَ )ْIَِی�ِتَ�� ِ!� اْلJََ!�ِق َوِ!� َأْنIِ9ِPُْ( َ�<�= َیَ<َ�َ �� ZATَاْل �  ن�ُ
]\�i� :53[  

�8 ا� �_< ،  �، وه� ا�Cوال ، وا�Cه�ق ، وا�-دي وا��3 ه� ا�%-ار ، وا�[ �ت ، وا���� ، وا�=�� ، ون%


& ه� �
�ت ا� �� ا���ق ؟m� ، ت�� �� ا���ق�
� +F
  .وا�= P ، س�-

  :xی�ت اt !� اw!�ق 

، أي �=�د ذرات ا�-اب  ض �& ��ر وح/-ورد أن '�د ا��/�م �� ا����ء �=�د �� �� اMر  

، �=���ء ا���R �� ا���ض� آ�ن�ا 
=ّ�ون ا��/�م ����Mف ، و�=� أن ارت%\ آ��ءة �-ا�Jه+ وا��/�رة


%�رون '�د  +Fم �`ن���& ، أ�� ا�
�& ، N+ و��Jا إ�D ا�����رات ، أي أ��ف ا��^
^���� �Fون�=
�Jروا 
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� ، ���رًا ، '��ً� أّن �/-ت�� �/-ة ا��/�م �� �/-ت�� درب ا� �ن�� &�N^]� �H^�=ا� �J4^ل ا��-ا &


=�+ '�ده� إ# ا� ،  # ��& �& ا��/-ات ، ا�
�س@� �� ح/��F ، وه� واح�ة �& ��rت أ��ف ا��^�

  :�%� �Jق ا� ا�=9�+ إذ 
%�ل 

 ُ!ُ+وٍج � � َأَ!َ	ْ( َی7ُ�ُْ+وا ِإَل= ال�Dَ�9ِء َ!Iُ�َ�ْْ( َآْ�َ? َبَ�ْ�َ��َه�ْ�ِ �Iََوَزی����َه� َوَ�� َل  
  ]6ق[

 Yم ال�3اآ�f�:  

  !ه)ا '& '�د ا��/�م ، ���ذا '& ح/���F ؟  

- �*=� ، وأن ا�X�G ت* - اMرض �����ن   ����إذا '���� أن ح/+ اMرض 
��وي ����ن ����ن آ

 -����� و���4ن ����ن آ� وسr� ��F��� �� أ�> �-ة ، وأن ا�����r�N^Nوأن ن/�ً� �& ا��/�م �� و ،


� ح/�8 C
����F ، وأن ن/�ً� اس�8 ��*� ا�/�زاء � ��-ج ا�=%-ب 
�b ��رض وا�b� X�G ا�����

��ن �-ة ، �%� �Jق ا� ا�=9�+ إذ 
%�ل �� �r�� X�Gح/+ ا� D�':  


�Nَُن � ِ�Dَُوِإن�� َل �ْیٍFََ��َه� ِب�  � َوال�Dَ�9َء َبَ�ْ
  ]47: ا�)ار
�ت[

!�9Dال�I��  :�ت !��D ب

  .ه)ا '& أ'�اده� وأح/���F ، ���ذا '& ا������ت ����F ؟  

��ء 
%@b �� ا�[�ن  ��� ، ��Q��� �#ف إن �� ����F �& �����ت ت%�ر ������& ا�r�N^N ا��اح�ة ��

-����-ات ، وآ�> ��� إذا '���� أن ا�%�- 
 =�آ����
%@b �� ا���� 'G-ة �#ف ����ر �& ا�* �F� إذًا ، 

 # ����Gا� �� ، وأن ا��/��'�Q3 ض�Q�Hن� د��N ��' �= ت X�Gوأن ا�، �ً��� واح�ة ون�Qض� ��'�� �Nن

� ، وأن أH-ب ن/+ ���F إ�D اMرض 
 =� '�� أر�b س��ات �Qض� �
� H@-ه� '�N D^ث 'G-ة س�'C


� ؟�Qن%�ل ! ض� ��Qس��ات ض� bه)ا ا��/: و�*� ن=�+ ��ذا ت=�� أر� Dإ� ��F/ت��وي �� ات ��+ ��-آ

 �� أ�> '�م ، و�� س�وت س-'� ه)? ا��-آ � س-'r� &� -]أآ �س-'� �-آ � ا�%�- #سH-q\ ا�-ح�

��ن '�م �� &���4 &� �ً 
-H ?(ه �� !! ا����رة #سH-q\ ا�-ح��Qس��ات ض� b8 أر��  !!.ه)ا �� ت=�

� ؟ �< �� ا�%�ل �� �/-ة ��� ا�%�ل �� س�
+ ا��-أة ا������� ، ا�� ت =� '�� ����ن� س�� ض�  �Q

� ؟ �%� �Jق ا� ا�=9�+ إذ 
%�ل �Q��
& أ�> ����ن �& ا����ات ا�-G' ��' �= ت �ً]
  : اآG�\ ح�

  َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ( �* � َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم 
]�=H76-75:ا��ا[  
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� ، و# '& ��ارات�F ا��اس=� ، و# '& ش�ت�F ، ه)ا و�+ ن��ث '& ح-آ�ت ا��/�م ، وس  ��F ا�=��'-

 C/=��� >آ D�'ا��-آ� ، و �Fو# '& ت�ازن ، �F@�-ت �و# �Hة إض�ءت�F ، و# '& �Hى ا�/�ذب ا�

 D��=ل ت�H ، ا0دراك إدراك &':  

� َیْ�َمُ>ُcَ�ْ�َ �ًN�DِOَ ْرُضFََواْل vِِر�ْ�َ �A�َ �
�Tَ�َْنُ�  � َوَ�� َ�َ�ُروا ال	�َُ �ِ�ِ�Dِ���8ِ�َ َوال�D�9َواُت gْ�َِ�ی��ٌت ِبََRِاْل

  َوَت�Nََل= َ ��D ُیْ/ِ+ُآ�َن �
]-�C67: ا�[  

  

  

02-bا����ء ذات ا�-ج  

�8 الA\�RT ه� ��D	Nال<� ال QP/>ل اآ�� v5ی8 هw؟ ا  


%�ل ر��� س ��ن8 وت=��D أ
�F ا�4Mة اMآ�رم :  

Oْ�+ِء َذاِت ال�Dَ�9َوال � rِ)11 ( ِع�ْرِض َذاِت ال]�ْFََواْل)12(�  
  )س�رة ا�@�رق( 

  :وا�0ة �,��/ ا�.��ء ا�,�ن *��( �)'  

 rِOْ�+ِء َذاِت ال�Dَ�911(� َوال (�  

 اBرض، �0ل م�اٍر >= �.�� >�����. ا���7: ا���' ه8ا ت��4 ���7ة �0��( اآ��56 ا��4 ت��2م آ��2�  

C4 �8ه  D7�� إ�� �F�,ول، مBا Gي وا����I.��ٍ� ت�� �4ٍ �0ل م�اٍر >= �!IF ،�*د أ� م,�F!� إ�� وت

  :وا��K2F8�ت ا�.��(،

 rِOْ�+ِء َذاِت ال�Dَ�911(� َوال ( �  

� g، و'�د إ���� �� '�م ��� -G' ��Nوا �ٍr�=رض �� '�م أ�ٍ> وت�Mه��� ـ زار ا �Vه)ا ا��)ن� ـ �)ن

� و��Nن�&، ت�q-ق دٍ� وسٍr�=ً�أ�ٍ> وت���' &��& ا����& سً� وس =
  .ورت8 ��) �^

   �� �� f>وآ ،bت ت-ج� Vوا��)ن ،bت�ور وت-ج X�Gوا� ،bج-
��Mرض ت�ور وت-جb، وا�%�- 
�ور و

 ���ي أو داQ-ي و
-جb، إذن ح���� وJ> ر��� س ��ن8 وت=��D ا����ء �*��ٍ�� Rٍ�� �� ور�
ا����ء 

�F%��4 <Jواح�ة، إن8 و :  

  � ) 11(َذاِت ال+�rِOْ  � َوال�Dَ�9ِء
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   ،&�/��3G ا0ن��ن اMوآ��
N+ ات/8 ا�=���ء ات/�هً� �4-، ه)? ا��qزات ا�� أود'�F ا� �� اMج�اء، 

�ً����? أوآ��ج=
��y h iز ا���+ ا�)ي 
4m)? ا�� �ت، و� . &��، �& أوآ�/�=�حD ا��qزات ��F دورٌة _ 

&�� إن�F ت-جb، و
%�م ا� P ا���م وإذا أرس�\ . إ��y Dز ��+، إ�D أوآ�/���_-Fا����ء أ��اجً� آ Dإ�


%�ل ر��� 'VC وج<. آ�� أن إذا J=� �:�ر ا���ء إ�D ا����ء 
-جb أ�@�رًا. '�D ه)ا ا�� �أ ����' :  

 rِOْ�+ِء َذاِت ال�Dَ�911(� َوال ( �  

� أ�Jاتً�،   ���_-F*اج ا���Mا bا����ء �:�ر ا���ء أ�@�رًا، وت-ج bت-ج �Fزات �� ت%� �ت�qا� bوت-ج

�-، و
�-Vك، �� ���ٍر �
إ�D �� آ�ن\ '��8، وآ<f �� �� ا����ء 
-جb إ�D �*�ن8 اMول Mن8 
�ور، و

����ي، �=���� 
%�ل ر��� 'VC وج< �`
/�ٍز '/�  :آ-وي أو �

 rِOْ�+ِء َذاِت ال�Dَ�911(� َوال ( �  


=�� ه)ا أنH 8-�ٌن �& '�� 3��4 ا�*�ن، وه  Jا و(bن�iا� <Jا�:��3، و <Jا�، و <.  

D��=8 ت��H ن�*� ،�� ش���ٍ� ج��=� ��ن=ٍ�i� رضMأن ا <iء ا�4-، �� أردت ت�Gوا� :  

  � )12(�َواْلFَْرِض َذاِت ال]�ْ�ِع 

��ت ت�iع،   QC/ا� Vع، �< إن أدقV�i�، تV�i'\، ا�i:�ر تV�iع، اMح/�ر ت�iآ�ن\ ا�%�رVات �

� ا����ة، إن�F ا�f�iع�`ذا ذه \ �
�Fن D� ��) أن �F%�4 ا� وحٍ��N �ٍ�i� رضMا <i:  

 rِOْ�+ِء َذاِت ال�Dَ�911(� َوال ( ِع�ْرِض َذاِت ال]�ْFََواْل)12( �  

�، ه��ك ا�%G-ة   �� ؛ ه��ك ا�%G-ة ا�*��ً��� Rا�40ة _ %�ت، أ�� �F
آ�> ه� ا��iع ؟ اMرض أ

��، ه��ك ���ض ا� %�H-ره�ا���J ه��ك ،��� أD�H ه)? ا�@ %�ت، وآ���V ه @�� ن�� . �ا�@ %�ت ا�:�رج

C� h iأن ت Dإ� ،�ً�^J V>Hه)? ا�@ %�ت أ h iرض تMأ'��ق ا��-@�� �ً=Q�� h iأن ت Dإ� ،�  .جً

�ً%�� أJ �\ ح%
�، وارت�=\ ا��-ارة، أ�� . وه)? ا��9-�^i\ ا��رض ض=Mن�� ��_& ا ��F/آ��� ات

 Cن�ري�� �-آ bٍQ��� ��  : ا�%-�ن أش�ر إ�D ذ��H ،Rل. اMرض، ��F اض@-اب '/

  �)16(� َأَأِ�ْ�ُ<ْ( َ�ْ ِ!� ال�Dَ�9ِء َأْن َیْ;9َِ? ِب3ُُ( اْلFَْرَض َ!Vَِذا ِهَ� َت�Dُُر 
) Rس�رة ا��� (  

  bQب، اض@-اب ا���-@��F،. ت��ر أي ت�^i� ت�=��ن + أن+ ت�=��ن ��س%-اٍر '�F� D-ه�، أن

�Fت�%� . bٍQ�� D�' +� JM +*� \��4 رضMو�*& �� أن ه)? ا ،&�ت �� ���ًء ش��:ً� '�D أس�ٍس �

  : ن�رٍي ��@-ٍب 
��ر

  �)16(� َأَأِ�ْ�ُ<ْ( َ�ْ ِ!� ال�Dَ�9ِء َأْن َیْ;9َِ? ِب3ُُ( اْلFَْرَض َ!Vَِذا ِهَ� َت�Dُُر 

 أ��G ؟ مً��ST� F�ر�ً� م��ً� اBرض ه� Q8�O� <= �Pن اBمN=، وه� وا�.Mم ا�)Mة ���� ا�KL= أ*�K م�

  . وW:� X7 ا	 آMم ا���Vن ه8ا
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 ا��راس�ت، �\ ت��2م5 آ��2� أF� و�7ت ا���Vن، >= ا�,��F/ ا]��ت ��L و$56 إذا... اBآ�رم اY*�ة أ�!� ��  

  . ا���K^ ا	 و�' مD ا��I:، ا	 و�' مD ا���7:، ا	 و�' مD ت���=

  

  

03-b س��وات س 

 �R�Sت ال�D9ء   8�\nfال H�  : إل�3( هv5 ال<�Pص

  D��=ل ت�H :  

1-  =	P98 الR�gال :  

��ً���َSِ َ�اٍتDَ
َ rَ�ْ
َ Aَ	َال�5ِي َخ�  
]�
  ]3: س�رة ا���R ا�


%�ل ا� س ��ن8 وت=��D �� س�رة ت �رك، أ
�F ا�4Mة ا�����xن   :  

��َة ِلَ�ْ�ُ	َ�ُآْ( َأی3ُZْ( َأ9َ�ُْ َ mًDَ * َ� َ َ	= ُآyH َشْ�ٍء َ�ِ�یٌ+ �َتَ��َرَك ال�5ِي ِبَ�ِ�vِ اْلDُْ	ُ� َوُهَTَْ�َت َواْلDَاْل Aَ	َال�5ِي َخ

 َت�Pَُوٍت َ!�ْرrِOِ اْلَ�َ]َ+ * َوُهَ� اْلnِNَیnُ اْل�Pُiَُر ْ�ِ ِDَ�ْ�+ال Aِ	َْتَ+ى ِ!� َخ ��َ �ً���َSِ َ�اٍتDَ
َ rَ�ْ
َ Aَ	َال�5ِي َخ

Hٍْر  َه�gُ!ُ   ُث(� * َتَ+ى ِ�ْ

� +ٌ� َیِRَ�ْ	Yْ ِإَلْ�َ� اْلَ�َ]ُ+ َخ�ِ
�ً� َوُهَ� 9ِ�َِ�  �ااْرrِOِ اْلَ�َ]َ+ َآ+�َتْ
]�
  ]4-1: س�رة ا���R ا�

  '�F �L� ثM  ت�ل، آ���$ ���  : ت

��ً���َSِ َ�اٍتDَ
َ rَ�ْ
َ Aَ	َال�5ِي َخ�  
]�
  ]3: س�رة ا���R ا�

  ���F اMح��ء �& _��ر، و�� : �ء
%�ل '���ء ا��� ��إن ا�@ %� اMو�D ه� _ %� ا��Fاء ا����D ا�� ت=

� �& '�ة _ %�تٌ��x� �� �& �*�ٍن إ�D ، ش�آ< ذ�R، وه)? ا�@ %ٌ���� �& ح�ٍل إ�D ح�ل ، و�ٌ �%وه� �

��م، إ�D ح��� ا�M@�ر، إ�D ح��� ا�، �*�ن، �& ح��� ا��-qا� �=�اJ>، إ�D إ�D ح��� ا� -د، إ�D ح��

ح��� ا�C'�زع، �& ح�ٍل إ�D ح�ل، و�& �*�ٍن إ�D �*�ن، ت�%< ه)? ا���:���ت، وه)? ا��-ت�=�ت �& 

�
  .�*�ن إ�D �*�ن، وان%���F أس�س ا�� xات ا�/�

- ، ه)? ا�@ %� ا����D أ
�F ا�4Mة ا�����xن  � ���� 'G- آ
� ارت��'�F '& أول ا�M- '& سC
 # .  
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�8R�S �I اqوزون أیcً� ال8R�g ال�3 -2! �D8 ب�  :+ی<

  /�KSا� /�F�cه=: ا� /ٌ�KP �!�< ٌت�ز�ٌ/ 7:���f ،/����Kآ Q8ت ه���:Iز�/ ا��gا� /����K,ا� hNب، ت���j.ا� 

XN!.ر، ����/ وت�SمBا � سhS ��� ا��j�ة آ�5F و��� اBمS�ر، ه5�S ��� ا�,����K/، ا��KS/ هQ8 و��

  . اBرض

 >�ق اBش/ ���lm ا�8ي ا�Mc = اBوآ.��I م� Mfٌف وه= اBوزون، �KP/: أ�Tً� �/ا�c�F ا��KS/ و>=  

/�I.6LK/، ا���ن ا���2B ك�Lه =< Gا��� /ٌ� اBوزون، �KP/ ت��lm $�ت�/، ا��I.6LK/ >�ق أش h�.م� ت 

Q8ه /�ض> ا�� ،/�j��,��L�ت ا�T�رة ا��Iا �I� �ٍ�.� ،��.� X��� 4:ٍء إ� ا���ت�/ اBش��� G���� ��6م 

،�N!Sب و$� وم�أ� /�KP وزونBا q� X�rة م� ا��cِت آM0ء، ر�T6ر ا���$Bوا /���L(ا� .  

� س��� مsت��ًا أن س�5 و$�  � X��$ �jK�� =< /���P /��$و Q8ه ،/�KSن ا�B ت�F�Pس� ��Iأت ا��� 

���Lاٍد ت��O� /���و� =< q إن ا�)L���/، واB$��ر ا�T6�ء، س6ِ� س�لإر م� ُتْ,cُِ� ا��= ا�����م/ ا��ول �

/�KP وزونBآ� ت�\ >= ا�مBا �!��أ� q� X�rا�  .  

  :8R�S ا�ن]�Iر  -3

 ا��KS/، هX*�� =< Q8 ش=ٍء أي و���!C!���< C2، ا��!C ش��� ذر�ً2� F�<ً� ت�K� >!=: ا�c��c/ ا��KS/ أم�  

� هQ8 و�,� ش=ء، آX دم�2ت $� اBرض، ��� وا�,��,K�ت ا�,��F/، اI0B�ر �,�5F ا��KS/ هQ8 و��

/�KSت)!� ا� Xزك، م� ش=ء؛ آ��F دن، م��6X اBرض إ�� ت)lX أI0�ر، م� آ��,K�ت، م� م� 

  .  ����I�ه� إ� ��ى � رم�دًا وت)hK وت��!C، ا���SL/، هQ8 >= ت��jق إF!� ا�I�ذ��/،

  :هv5 ال�f� 8R�gل�I ض�A ه��  -4

  /�KSا� /� د$��/ M�(6ٌتت �!�: ا��ا� D.�� �!� م�ا]ن ا���  .  

  :8R�S انN�ام ال�Iاء  -5

 ت�ر��Iً� ا�!�اء ��lX م��، آ��� أ�' وس��� *�./ إ�� م�� آ��� أ�' م� ت��� >!=: ا�r�م./ ا��KS/ أم�  

=< Q8ه /�KSم أن إ�� ا��L�  .  
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� اwی8 ؟�  ��ذا ��ل الN	�Dء   الR9? ال�PTDظ آ�D أش�رت إل

   �F
- ن�� اD�'M، ، ا�4Mةأ� ����& أ�> آ��4� وس &' �F*س� �
C
� ��Mرض @�� ا��Fاء ا���% @�


%�ل D��=ق، ه� أن ا� س ��ن8 وت�i
  : أ�� ا��Gُء ا�)ي # 

  �َوNَOَْ	َ�� ال�Dَ�9َء َ
�PُTْ�َ �ًPRْ{ً� َوُهْ( َ ْ xََی�ِتNْ�ُ �Iَِ+ُض�َن�
]�
  ]32: س�رة اMن ��ء ا�

إن ا�/� اMرض� : �ظ، أي �8 ت��� اMرض، و�Hل �={ ا�=���ء اMج�ن� ����-ف ا��اح�س%> ���  

 ���

�H> اMش=�، و
�-ق ا��FُGُ، إن8  �F� ،ج�ًا Rٌ��ُ< ا�*[���، و�*�8 س��H �ً%ه� ح ،�%�ح�جCٌ ح%

�M ،�Fن8 # 
��h إ# �*<l �� ه� ن���J���� ��� bٌل إ�D س@�' ����
�، و
��h اMرض، وه)ا ح��ت�� ا��ن

  : ��iاق �Hل ا� 'VC وج<

  �َوNَOَْ	َ�� ال�Dَ�9َء َ
�PُTْ�َ �ًPRْ{ً� َوُهْ( َ ْ xََی�ِتNْ�ُ �Iَِ+ُض�َن�
]�
  ]32: س�رة اMن ��ء ا�

  � h�.� �Iزك، ا�!�اء ا���L�� ��دن، و� ���!C، و��� � �xش/ و� ، ��,��,K�ت و� �I0x�ر، و

� أن وإم� ��j$�، أن إم� ا�!�اء اBرض، ذي�s م� آX ا���ت�/،L��  .  

 خ]�\� الx+Rن ال3+ی( �:  


%�ل ا� 'VC وج<، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن   ����  : ح

 َت�Pَُوٍت�ْ�ِ ِDَ�ْ�+ال Aِ	َْتَ+ى ِ!� َخ ��َ �ً���َSِ َ�اٍتDَ
َ rَ�ْ
َ Aَ	َال�5ِي َخ�  
]�
  ]3: س�رة ا���R ا�

   �ٌ�� آ�نٌ

=-��F إ# �& '�+، �F)ا 
%�ل ا� 'VC وج<ه)? � # ،D�9' :  

 ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء�ْ�ِ �  �ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ
]�
  ]28: س�رة ��_- ا�

�^ت، �� أن ا0ن��ن أ��D ح��ت8 آ��F �� دراس� ه)?   i�ت Dم، وإ���' Dإ� -�Gن ت�ا�%- �� �آ< آ��

 DF  . ا�
�ت ��� ان
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 ا�:�رج� ا����ء �� ا�9^م-04

�8R ؟RTال v5ل ه�م تm   

   ��ّQ��
� أ
�F ا�4Mة اMآ�رم، '��ٌ+ �& '���ء ا��R�َ آ�ن �� ز
�رٍة �-آCٍ �& �-اآC إ_^ق ا��-اآ� ا��

 ��ّQ��� ��، وه� �� ز
�رة ه)ا ا��-آC ا�)ي آ�ن '�D ات�ilل ���ّ- ِ�َ�-آ ٍ�l�%�� �={ ا��fَول ا��

�<، إذا �-اQِِ� ا����ء 
iVُ< ِ�َ�-آC ان@^ق ه)? ا��-آ �، و
%�ل ���َ�ْ-ف ا��اِح� آ�ن\ �H ُأ_ِ�َ%\�H > H :

�<، �=� أن ت/�َوَزْت ه)? �H \ٍHر، و�=� و�F�ّا� hُِأ_ِ�َ%ْ\ �� وَض ��� # ن-ى ش��rً، ا��-آ ًُ�ْ'ُ ���ْ Jأ �%�

�F���iَح ه)ا ، َ hَ ا�/ّ� �9ْ�ًُ�� �^ً�� آ���jأJ، ا��-آ � ا�qِ^ف ا�/�ّي، ود4َ�ْ\ �� ��@%ٍ� # ه�اء �

�� # ن-ى ش��rً، �� ا�)ي َحiَ<؟ ً�ْ'ُ ���ْ Jأ �%� �ِQِا�-ا. 

� ا�X�Gّ إذا وJََ�ْ\ إ�D ا�qِ^ف ا�/�ّي ت��Nََ- ض�ءه�  V=أّن أِش >iَاء، ا�)ي ح�Fذّرات ا� &�� \َVGوت ،

C�f\ ا�ّ��ء، 
�ء ��ن[�ر ا�ّ��ءوذّرات ا�q �ر، وه)ا �� ُ
َ= lُ- '�8 '���ء ا��Gَأِشّ=� ا�X�Gّ ، أو ِ�َ

� ، ت�=*D�' Xُ ذرات ا��Fاء%�ّm�ُ �F�=/ْ .وذرات ا�q �ر َ�َ

   Dد إ��=iّرض ا�Mَف أه< ا-' �� �FHوو ،��ً��� ُ'�ن� إ�D آ�ب ا� ا�)ي نCَل H < أر�=� 'H -G-ًن� ونّ

رة ا��ّ/�، و�� '-��ا ت/�ُوَز ا�qِ^ف ا�/�ّي، و�� '-��ا آّ< ا�%�-، و�� '-��ا Cْyَو ا����ء �F)? ا�ِ= �

D��=ل ا� ت�H ���ْ'ِ إ'/�ٌز �F�� �
  : ذ�R، �� ُ'�ن� إ�D آ�ب ا� �َ�َج�ن� ه)? ا�

� َی�Oُ+ُNَْن ِ��Iِْ( َب�بً� ِ�َ ال�Dَ�9ِء َ!7َ	�Zا ِ!ْ	َ َ ��َTْ>َ!َ �ْْت َأْب* �َوَل+َy3
ُ �Dَُل�ا ِإن��Rََ�ْ�ٌم َل ُTَْن Hُْرَن� َب�[َ

  �Tُ9ْ�َُروَن�
 ]�
  ]15-14: س�رة ا��/- ا�

  D��=ل ت�H ؟-G أّن ه)ا ا�*^م آ^ُم 3��4 ا� D�' �j�=ِ@ْHَ ً̂ �  : أ��X ه)ا د�

� َی�Oُ+ُNَْن ِ��Iِْ( َب�بً� ِ�َ ال�Dَ�9ِء َ!7َ	�Zا ِ!ْ	َ َ ��َTْ>َ!َ �ْْت* �َوَل+َy3
ُ �Dَُل�ا ِإن��Rََ�ْ�ٌم  َل ُTَْن Hَْأْبَ]�ُرَن� َب

  �Tُ9ْ�َُروَن�
 ]�
  ]15-14: س�رة ا��/- ا�

 خ]�\� ال��� �:  

  >��H > H +*� >Hن، أَ�ْ+ أ���x�4ة ا��Mا �F
إّن ِ�& Q�i4~ ا��ح� إ�D ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م : أ

ا�)ي ج�ء ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م  أنV ه)ا ا�َ�ح� د���8ُ ��8، ت@�3�َ ا����< �b ا�����ل '��8، ���َ�ْحُ�

8ِ ا0ن��ن ِ�-=� &' Cُ/=ْ
ه� ِ�& '�� ا� ت=��D �9َ�ِِهَ-ٍة �Jر4ٍ� أ# وه� ا0'/�ز، أْي أّن ه)ا ا�*^م َ
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� �& إ'/�ز ا�%-�ن، 
xآlُ� ه)ا ���H �َج�اِن <ُG*
ح���� نCَل ا�%-�ن، وا�ن �b ا�%�fم ا�=��� ��أ ا�=�+ 

C' ل ا��H >وج :  

�َyَأَوَلْ( َی3ِْ? ِبَ+ب ZATَاْل � َلIُْ( َأن�َُ�� َأن�ُ� َ َ	= ُآyH َشْ�ٍء �َ
ُ�ِ+یxَ )ْIَِی�ِتَ�� ِ!� اْلJََ!�ِق َوِ!� َأْنIِ9ِPُْ( َ�<�= َیَ<َ�

��ٌ�Iَِش  
 ]�
  ]53: س�رة ��iّ\ ا�

  &��& ���=-ضّ 
 D�ُ& �^س% �ل حlوه)? ا�� ،&
�& أن8V ا�و��ُ�، و����*-*l*Gَ>وج C' 8 آ^ُم ا�V3ّ، أن�.  

  

  

  

 ا�*�ن �� ا�/�ذ�� ا�%�ى -05

  :إل�3( هv5 اwی8 

� �8، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  
�Fن # +�، وآ��� آG> ا�=�+ �/-ًة �=��ًة �=��ة، آ�*+ 
=�+ أن ه)ا ا�*�ن ا�=9

���& ا����& ا�
� ، اآG> أن ه)ا ا�*�ن # ت =� '�� 'G-ات، �< أض=�ف ا�=G-ات �& �#ف �^�Q

8� �
�Fن�ٌن واح� إن8، ن�H 8�*�
 Rذ� bو� : ��� �� ه)ا ا�*�ن ت/)ب ا�*ٍ��، �*<f آ��Hن�ن ا�/�ذ�

��F��� ���� ��� أن ه)ا ا�%�ن�ن وح�? آ�ن ه� ا����@-، # �� �& أن ، ا4M-ى �%�ر ح/��F، و�Hر ا�����

� واح�ة، �� دا�ٍ��b ا�*�ن آ�8 �� آ/
� ت/)ب أ4�F، إذن # �� �& أن 
h i ا�*�ن آ�8 ٍ�\ آ< آ

� واح�ةً�� ا�/�=� ا����%�، آ
� �Fت =[-?؟ إن &�  : �Hل ت=��D، �� ا�)ي 
��ل ��& ت*f< ا�*�ن و�

�rِOْ�+ِء َذاِت ال�Dَ�9َوال�  
]�
  ]11: س�رة ا�@�رق ا�

  

�ور و ،�/��� ا����-ة 
�mG آ< ش�ٍء �� ا����ء 
�ور، و
�ور ����ٍر إه��-جb، ه)? ا��-آ� ا��وران

�
�mG �& ه)? ا��-آ� ا����-ة �� 
���H �F�' ،DVى ن��)ة، وه)? ا�ِ%�ى ا����)ة ت*��� ا�%�ى ا�/�ذ� :

 8�9' D�' ��ازن ا��-آ�، وه)ا �& �
�ت ا� ا��ا����.  

  �� ه� الRD]�د � هv5 اwی�ت ؟

  : وX7 :�2 ا	 ���ل، اBآ�رم اB*�ة أ�!� ��  

��Iََتَ+ْوَن �ٍDَ َ +ِ�ْiََواِت ِب�Dَ�9ال rَ!َال�5ِي َر �  �ال	�ُ
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]�
  ]2: س�رة ا�-'� ا�

 ��� >��� ا�8Iب ِ$�ى إ�� إش�رٌة هQ8: ا����ء �q $�ل ا���، ه8ا ت�ون � و�,4,2L، ��� هL�ك  

  .  ا�,�X ��� وم� ا�,�اآC، ��� وم� ا��2�Iات،

  : ت��� $��� >= اBرض�/ �/ا�I�ذ� إ�� ا	 أش�ر  

  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا�
]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

��F وت�/)ب إ���F؟ �� ه� ا��زن؟ ا��زن ��   �' f-%�& ج=< ه)? اMش��ء ا�� '�D س@h اMرض ت�

8 ج)ب اMرض ��� '���F��� ،�Fاء ��/)ٌب إ�D اMرض، وا� �- ��/)ٌب إ�D اMرض، وآ%�< �� ح%

� #ن=�م �'�D اMرض ��/)ٌب إ���F، و�� أن ا0ن��ن _�ر �� ا����ء، ��J< إ�D ن%@� ان=�ام ا�/�ذ�

  : �Hل ت=��D، وزن8

  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا�
]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

  : ت��� $�ل ا�I�ذ��/، هQ8 إ�� أ*�ى �Vٌ/ ت���  

��Iَ َوَتَ;	��QَْوَأْلRَ* �َوِإَذا اْلFَْرُض ُ���ْت !ِ ��َ Qْ  
�0س�رة ا[
  ]4- 3: نG%�ق ا�

�c وت52�r، >�!� م� اBرض أ��5 اBرض، >= ا��= ا�I�ذ��/ ت5�2S إذا  Kت �، م�ج >�!�* ،�!Lو�4 *�ج م 

�� .  

  :إل��T� )3ر هv5 الRP+ة 

�-ة، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  i%ا� �� ا���م ا�� ه� ���ر ه)? ا�*��
  : C وج<�Hل ا� ': �

  �ِإن� ال	�َ� ُی9ِDُْ� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرَض َأْن َتnُوَل��
]�
  ]41: س�رة ��_- ا�


%�ل ا� 'VC وج<   ،�Fآ � ا����ء، ان�-ا� &' X�Gزوال ا� :  

�rِOْ�+ِء َذاِت ال�Dَ�9َوال�  
]�
  ]11: س�رة ا�@�رق ا�

، آ-وٌي أو إه���/�، و
-جb إ�D �*�ن ان@^8H آ< آ�آٍ� �� ا�*�ن 
�ور ح�ل آ�آٍ� �4-، و�8 ���ٌر  

�3؟ �� أن اMرض 4-ج\ '& ���ره� Hد >ٍ*G� ه)ا ا����ر D�' ن ه)ا ا�*�آ��*
�=< �& أن 

، �& ا�)ي 
/=< ح-آ� ه)? ا�*�اآ� '�g4 D س�-ه� ت���ً�، #ن/)�\ إ�D آ�آٍ� �4-، ��نF\ اMرض
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% 
8 ��ه�ر؟ أن V*3، آ�� �� أن ا�%@�ر 4-ج '& س
D ا�%@�ر '�D س*8، وأن ت %D ا��-َآ � '�D ا�@-


Cٍ ح*�+، ر��� 'VC وج< 
%�لC' -
  : وأن ت %D اMرض �� ���ره� ح�ل ا�X�G، ه)ا �& ت%�

  �ِإن� ال	�َ� ُی9ِDُْ� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرَض َأْن َتnُوَل��
]�
  ]41: س�رة ��_- ا�

  

 وت.�~/ أ�ٍ' ��م >= اBرض، زار ه��= مC2F8: ا�.���/ KS/ا�r >= �,4 $�5 م.�ره�، �� ت�rج أن أي  

=L ، وا��� �وزاره /ً�F�  =< م�أ�ٍ' � /ٍ~��ف م8L ا��CF8 ه8ا و ����F، وس�ٍ/ وت.V ف�V ��L.ا� �� 

� م.�ٌر �ُ�j� ،�L� �� و$��، �� ��2�r' و �ُ�j� �� ،Qر�م. � ه8ا >= 7�� م� و����، �� ��O*2ُ� و

 $�ل، ا���.�/ وا�����I/ اBرض ا��KF8�ت، و���/، ا��CF8 ه8ا ا��$��/؟ ا�.��/ هQ8 و>=، ا��.�ر

���  : ت

��Iََل �+Rَ>َ9ْDُي ِل+ِfَْت �ُDْ�/َوال�  
]�
  ]38: س�رة 
X ا�

�ُ� '��F أ��ًا �%�رة �Hدر، إن ا� ه� وح�? 3��4 ا�*�ن  �
�- �� ���راٍت # �
  : آ< ا�*�ن 

 َأَ�ٍ� ِ�ْ َبِNْ���vِِإن� ال	�َ� ُیْ�ِ �DَIُ3َ9َ�َْزاَلَ<� ِإْن َأ   9ِDُْ� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرَض َأْن َتnُوَل� َوَلِ�ْ
]�
  ]41: س�رة ��_- ا�

��Hِ bى اMرض آ��F أن ت=�� ان�-اف اMرض إذا 4-ج\ '& ���ره�  @�-اف أو أن ت=�� ان، ه< ت�

  ا�X�G إذا 4-ج\ '& ���ره�؟ 

4Mا �F
�9� ا� 'VC وج< ، �ة ا�����xنأ' D�' fآ -ى ت�ل �ٌ
  .ه)? �

  

  

06-�J-ا��/-ات وا�=� ا�=�^ق ا�� ��� ا�

  :إل��Dc� )3ن ه5ا ال;�+ ال5ي ضQf ب� أخ��ر ال�Nل( 

  ���� H < أ
�م ا�: - ا���، ت��< �-�Jًا : ن%�\ إح�ى ��@�ت ا4M �ر ا�=����Q��� �أرس�\ �-آ ٌ

 8� أ��ر، ه)? ا��-آ �، أرس�\ H < أر�b س��ات، و
D�' ��q ���، أن '�^H ،�ًH@- '�س���Nن

 �F��D�' D ان@^�FH �& اMرض، أر�b س��ات، و�� ،�
� '�D أر�=�& أ�> ��< �� ا���'Cت �Fس-'

 > H g%-ي، و�H ا�Gب �& ا��-Hا�*�ن وأس-ار?، �=8�ّ ا �
� 4 <G*
�-Jٌ� '�^ق، �& أج< أن 

�&، �Jرة �/��
 �ً]
  . -ٍة ج�
�ٍة اآG�\ ح�
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�، وآ�f*+ ، أن أ�=� �/-ٍة اآG�\، �=�ه� '��: أن� H \�H < أ
�م  �Qض� �
& أ�> ����ن س�-G'و �أر�=ً

�، و�� أردت أن ت=-ف�Qس��ات ض� bأر� ،��' �= 
 �ٍF
=�+ أن أH-ب ن/ٍ+ �� ، ���ذا ت=�� أر�=

�؟ �� أردت أن تi< إ�D ه)ا ا��/+ ا�)ي�Qس��ات ض�  ،���، ��-آ ٍ� أرض�Qس��ات ض� bأر� ��' �= 


��ن '�م �� &���4 Dج إ��  .ت�

�، ا�� ان@�%\   �Q���، '& ت�R ا��-آ � ا���ا�: - ا�)ي أذ
H b < أ
�م �& إح�ى ��@�ت ا4M �ر ا�=���

 > H \ي، أرس�-Gب ا��-H �Fأن f&9
 �H < أر�b س��ات، ��-'� أر�=�& أ�> ��< �� ا���'�، وا�


�أ�Qض� �� أ�> ����ن س�r�N^N ��' �= رٍة ��/-ٍة ت�J ،ن، �م��وه)? ا��/-ة، آ�ن\ ، وا� ���ن أ�> ��

 &�r� &' �
Cت �F� أ�> ����ن س��، N+ ت���V\ إ� bٍH�� D�M ،-4ن س-'r�N^N > H ،bHه)ا ا��� ��

D��=8 ت��H �� ا�%Hه� ا�ن؟ د &
�، أ�- �� ا�[�ن� ���  : وأر�=�& أ�> آ

  َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ(�* َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم �َ!
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  

  8�Fف ا0ن��ن '& أ�-? ون-i�

= m ، ه)ا ا8�0 ا�=9�+، ا�)ي 3�4 ه)ا ا�*�ن ا�=9�+، أ
=Di؟ أ #

?���-?، ��'�? وو'y ج�-
 ،?-�y ف�:
�-?؟، y 0رض�ء D=�
! ،D��=ل ت�H :  

  َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ(�* �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم 
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  

   &���
 > H \�G�، ت =� '�� ه)? ا��/-ة، ا�� اآ�Qض� �� أ�> ����ن س�ٍr�N^N.  

� _�� ا�=�+   �  :أه�

-، آ+ b@H ا���ء �&  إذا '��+ أن ا���ء، أ
�F ا�4Mة  � ���� أ�> آr�N^N ،ا��اح�ة ��
%@b �� ا�[�ن

�& ، �� ا���� ض-ب �&، �� ا���'� ض-ب س� ض-ب س%�Hا�ن؟ �� ا�� Dأول ه)? ا�:@ � ح

&
-G'و ��&، و�� ا���م ض-ب أر�=� و��4� وسr�N^N ،D��=ل ت�H :  

  �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم�
]Hس�رة ا��ا�
� ا�= :75[  

  : 2X7 ��M7 ا���4 ا	 $�ل ��8\  

 ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء�ْ�ِ �  �ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ
]�
  ]28: س�رة ��_- ا�

8 ، رت � ا�=�+ أ'�D ا�-ت�، إذا أردت أن ت=-ف ا� ��_�� ا�=�+  ��8، إ# إذا أ'@=� R�@=
ا�=�+ # 

 RVآ� .  

��F، و�*& # 
*�� أن ت��b �& أس �ٍع إ�D ح��ر 4@ � ا�/�=�، ج�ٌ� ج�  � VRش # �ٌ�
ًا، وه� �-

 D�' ب ا��ً̂، # ��V �& ح��ر �/��X ا�=�+، # ��V �& أن ت=-ف آ ��H #إ �أس �ع آ^�ً� 
�%D �� س�'ٍ
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�8، أن ت=-ف و'�? وو'��?، أن ت=-ف ح^�8 وح-ا�V�� # ،8 �& أن Fي؟ أن ت=-ف أ�-? ون�@�
��ذا 

�، ���ذا ت���iة ا���=-ف س�� رس�ل ا�، # ��V �& أن ت=-ف س�-ة رس�ل ا�، # ��V �& أن ت=%� ا�=%

  . و���ذا، وإ�D أ
& ؟، أن\ �� ا��ن��؟ أ
& آ�\

أن� ��\ �:xG� �ًiون ا��
&، أن : # ت%<، _��fّ ا�=�+ �-ض '�& '�D آ< ���+، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

� '�D آ< ���+أ'�< �� ا��%< ا��^نٌ�
  .�، ه)ا آ^ٌم # 
% <، _��f ا�=�+ �-

  

  

 وس-'�F وا��/�م ا��/-ات -07

 �Oء ال;�ر�cP8 !� ال �
�Dال v53( ه�  :إل

ن��b آ[�-ًا آ��� ا��/-ات، ون%-أ '��F ا��Gء ا�*[�-، و�*& ا��%�3Q ا�� ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن

 \�G  .ح�
[ً�، ت*�ّد �=�9�F # ت�iق اآ

��Hٌر آ�ن�، وُس�ٌم، : �ا� y ات-/���� ،���، تG*< وح�ات ا�*�ن اMس�س�Qه� �ٌ�ا��/-ات ُجCٌُر آ�ن

���' �ٌ��-Fآ �ٌ���_��q� و�/�#ٌت ،�Fزك، وش���، آ<f ه)ا �� ا��/-ة ون/�ٌم، وآ�اآٌ�، و�)نV �ٌت، ون

  .ا��اح�ة 


�، أن أآ - �-D�' �ٍJ وج8 اMرض، ر�J أ�> ����ن �/-qء ا��Gوا� &�-ة، ����� # ن-ى ���=

� ا����ء ن-ى درب ا� �Vن، و�/-ة �/^ن ا�qiُ-ى  H Dث �/-ات، إذا ن9-ن� إ�^N #ا��/-دة إ


� '& أ�> ����ن �/-ة؛ �< إن ت%�
-ات ا�=���ء، أن �� C
وا�* -ى، ����� ر�Jت ا��-ا�J ا�* �-ة �� 

� أ�> ����ن ن/+ �� آ< ا����ء ����ن ����ن �/-ة، و�� آ< �/-ة ���-H+ ا�َ�َس@ّ�r�N^N &' �
C
 �� ،

D��=ل ر��� س ��ن8 وت�H ����  : �/-ة، �)�R ح

  َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ(�* �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم 
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  

��D ب���I ب! Yال�3اآ �INgR8 ال<� ت���n�9!�ت الDال v53( ه�  :�ل�8�9 ل	fD+ة إل

 &' �F��_ �
C
 ،�F�� -ٌ�qJ ٌءCن�& ج ��ض�h ه)? ا��/-ة، ��D�' (4m ذ�R درب ا� �ن، �/-ت�� ا��

� واح�ة ، ن =� '& ا���N X�Gن� ً�Qض� �ً����� ن =� '& ا�%�- �Nن� ،��Qض� �� و��4�& أ�> س�r�
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N^N &' ه��iHأ Dه� إ��iHأ &� ����Gا� �
� ا��/��'C3، # تQ�Hأ�� _�ل د ،��Qض� �� 'G-ة س�'ً

 &�� و��4r� ،ل �/-ت��Cqآ��� �F�*وش ،��Qض� �  .أ�> س�


�، أن ه)? ا��/-ات ت�ور ح�ل ن%@� ��ه��ٌ� �� ا����ء ا�:�رج�، ت�ور ح�ل ه)? -qء ا��Gا�

 �� b@%
� أ'�Gر س-'� ا���ء، وا���ء �ا��%@� ��-'�ٍت # ت�iق، إن�F ت�ور ��-'�ٍت ت=�دل ��Nن

��ا�[�ن  -� ���� أ�> آr�N^N ا��اح�ة.  

 ،�� '�D س �< ا��[�ل ح�ل ن%@ٍ� �� �/-ت��، ت�q-ق دورت�F ح�ل ه)? ا��%@���Gا� �ت�ور ا��/��'

�F��ن س��، وس-'�� &��& و��4r� ء��
� '& س =� أ'�Gر س-'� ا�Cت.  

�، أ
�F ا�4Mة ا�����xن��، اM'�اد ا���*��، ا��-'�ت ا���*��، ش�ٌء اMر�Hم ا���*�# ، ا������ت ا���*

�b ه)ا ا�=%< أن 
�iر? @�
.  

 X�Gرض ت�ور ح�ل ا�Mوا ،�- �� ا���'� ���� آr�� أ�> وس'-�� �F��رض ح�ل نMت�ور ا

 ،��- �� ا�[�ن� ����& آr� �'-�� �F� -ٍ%�، وا�X�G ت/-ي ����- �� ا�[�ن� ����& آN^N �'-��

�r�=وأر� &�r� ��، س =� أ�[�ل ا���ء، و�b ذ�R ت��ج ا�X�G  وا��/-ة ��-'�- �� ا�[�ن� ���أ�> آ

��ن س�� �& أج< أن ت�ور ح�ل ن%@ٍ� �� ا��/-ة، 
%�ل ا� 'VC وج<�� &��& و��4r� Dإ� :  

 QْRَ	ُِخ ?َ�َوِإَل= * ِل َآْ�َ? ُنِ]Qْ�َ َوِإَل= اْلfَِ��* َوِإَل= ال�Dَ�9ِء َآْ�َ? ُرِ!QْNَ * �َأَ!َ	� َی7ُ�ُْ+وَن ِإَل= اْلVِِبHِ َآْ

�QْTَgِ
ُ ?َ�  اْلFَْرِض َآْ
]�
� ا��  ]20-17: س�رة ا��qش

  :ال�<�8f ال<� ت+ص�ه� الN	�Dء � ه5ا ا�ن�fPر ال5ي ��ث !� �	Y الfD+ة 

 &��& و��Nن�Nا +Hر �F� ا��/-ة، �/-ة ��H �� &�Cا� &� \ٌHو > H /�ر�ان >iح )M 82 ( ت�، ا�

 �r� �Fا�� �� أ���H�_ /�ر�ه)ا ا#ن &� \V=ش �H/�ر، و�ا ا#ن(F� -� ���وأر�=�& أ�> ����ن ����ن آ

&��، ت=�دل أ��
-��  ت������ ه��روج� �H ن����ن ����.  

��ن �� &�إذا H-أت �� أس��ء ا� ا����D ا�%�ي، أي ان�/�ر �� �={ ا��/-ات، ه)ا ا#ن�/�ر 
��وي أ��

�، �b أن ه���� ه��روج� �H ن���� &�� '�D وج8 اMرض، أ���
�- أآ - ����� ��)? ا�%� �� ا��اح�ة آ��

��ن ����ن ��.  
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 8Dال;�ت:  

  : إن�� 
:DG ا� �& ' �د? ا�=���ء، أ
�F ا�4Mة ا�����xن

 ِ ْ�ِ �  َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء��َوِ�َ ال���ِس َوال��َوابy َواْلFَْن�Nَِم ُ�ْ;َ<ِ	ٌ? َأْلَ�اُنُ� َآ5َِلَ� ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ
]�
  ]28: س�رة ��_- ا�

�ٌ- ، اMرض ح�ل qJ �ٌرض، آ�آMوج8 ا D�' &ن� ،R�G4 ن ازدادت�*��� Rآ��� ات�=\ �=-�

� �� ا����ء ت�ور، وآٌ< ٍ�ا�X�G ت�ور، وا�X�G ح�ل ن/ٍ+ �� ا��/-ة ت�ور، وا��/-ة ح�ل ن%@ٍ� وه�


�ور ،D��=ل ت�H :  

  ل+���rِOَْوال�Dَ�9ِء َذاِت ا
]�
  ]11: س�رة ا�@�رق ا�

8H^@ن ان�*� Dإ� bج-
 P��� ،�ً�/����*-وا �� 3�4 ، أي أن آ< ج-ٍم �� ا����ء 
�ور دورًة إه�

  :�Hل ت=��D، ا����ات واMرض

���ً� * �ِب �ِإن� ِ!� َخْ	Aِ ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض َواْخِ<َ	�ِف ال	�ْ�Hِ َوال���Iَِر َلJََی�ٍت ِلFُوِل� اْلFَْلَ�َ�ِ �ال�5ِیَ َی5ُْآُ+وَن ال	�َ

�ْ
ُ mًSَِه5َا َب� QَRْ	َْرِض َرب�َ�� َ�� َخFََواِت َواْل�Dَ�9ال Aِ	ْ�3ُ+وَن ِ!� َخPَ>ََوَی )ْIُِ��ِبOُ =	َ َدًا َو�Nُ�َُو ��َRِ!َ �ََن�Tَ

  َ 5َاَب ال���ِر�
]�
  ]191- 190: س�رة �ل '�-ان ا�

 

  

 ��اbH ا��/�م - 08

  �� ه� ال�NDن� ال<� ت	<? ��ل ��ض�ع ��ا�r ال��fم ؟

  

1 -  rا��Dال v5ه �  : ال�9D!8 ال/�
8N ب

�، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  
� +
  :ه� 8��H ت=��D، �� ا�%-�ن ا�*-

  َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ(�* �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم 
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  
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�< '�D ا�=%< : �� ��اbH ا��/�م؟ �F)? ا���اbH �=�ٍن N^ث  ��
ا��=�D اMول؛ أن ��& ا��/�م �����ٍت 

�& اMرض و��& �/-ة ا��-أة � ��Qض� �� 'G- أ�> ����ن س��ت�iره�، �={ ه)? ا������ت ��Nن

 �  .ا������

   -��
-، آ+ � ���� أ�> آr�N^N ا��اح�ة ���- ا���ء �� ا�[�ن�
 �r�N^N -��؟ ه)ا ا�=�د ا�* %�Hا�� ��

 �� -��
�- �� ا�FG- ؟ آ+ �
�- �� ا���م؟ آ+ �
�- �� ا���'�؟ آ+ �
�&، آ+ أ�> ��-وب ��

D��=ل ت�H ؟�  :ا���

  َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ(�* �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم 
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  

  
�& اMرض، �F ا�4Mةأ� -� ����& أ�> آ� وسr�N^N واح�ة، أي ��Qض� ���& اMرض وا�%�- �Nن� ،

 -� �����ن آ�� &�� و��4� وسr� 3، أيQ�Hد ��  .وا���N X�Gن

  ��Qض� �� و��4�& أ�> س�r� ن� � N^ث 'G-ة س�'�، _�ل درب ا����Gا� ��Hل ، _�ل ا��/��'

D��=ت:  

�َDَُأ9ِ�ُْ( ِب �	ِم �َ!َ�fُZال� rِ�ِا *�)ٌ�  َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  

2 -  rا��Dال v5د ه�Nت :  

ه)? ا��/�م ��-آ�، آ< : ا��=�D ا�[�ن�؛ ه� أن ه)? ا��/�م ��bٌH�� �F� X واح� �< ��F ��اbH، إذًا  

  :�Hل ت=��D، ش�ٍء 
� Rٍ�� �� h �4ٍص �8

�Hَن� �َوُآ�Tُ�َ9َْی �ٍ	َ!َ �!ِ  
]�
  ]40: س�رة 
X ا�

   ،����Gا� ����� ن/ٌ+ �4- �� ا��/��'� ،�ً��
 &�� و��4ٍ� وسٍr�N^N �� X�Gرض ح�ل ا�Mت�ور ا

�، �8 ��اٌر J�:8 ا�=Hآ< ن/ٍ+ �8 ��ا ،��، و�=��F �� أH< �& س�N^N أو &�
�ور ح�ل ا�X�G �� س�

�ٌ-، �8 ش*ٌ< داQ-ٌيiH أو >ٌ
�_ ���� ا�Hا�� ���� �/��  :�Hل ت=��D، أو إه�

  �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم�
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  


/� �Jن=�ه�    �H ،ا��/�م }=� D�' g ��، وت� g أدق س�'�ت ا�=��+، ت�آ< ن/ٍ+ �bٌH�� 8 �� آ< �Nن

F@ �
� واح�ة، �� ا�)ي ً��؟ �-ور ن/ٍ+ # 
%�م و# 
4m- '& ��'�? أن�F ت4m-ت أو ��H\ �� ا�=�م �Nن

 �
� ���/+ ��bٌH ج�ٍ��F� ،3)? ا���اbH و�3 ن�9ٍم ��ه�، ا���اbH ج�bH�� b، �� آ< �NنHا��.  
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� وس =�& '��ً�، ر�? ا���س �� '�م أ�ٍ>   
%@b ���ر? �� س ،8
ا��)ن�، ا�)ي ن�& ��ن�9ر رؤ

� و'G-، ون-ا? ن�& �� '�م أ�ٍ> وت�=ٍr�=موت��' ���m� د^�� و��Nن�&، وآ�ن �H رؤي H < ا��ٍ� وسٍr� ،

  .ه)? ��اbH ا��/�م 

3 -  rا��Dال v5ه �! H>3ت��ع ال:  

   b�-� 4-، ه��و'��ٌ<  ،-qJMا ��� اMآ - ت/)ب ا�*��& ا��/�م ت/�ذب، ا�*� ،P��]ا� D�=وأ�� ا��

�-ت، 4#< ت�ازن ا�*�qا��/�م ت bHأن ��ا �� ،��F��� �ن، و#رت@�\ ا��/�م �=��F � ={، ا�����


*�ن ���F�i دوراٌن واس%-ار  P��� �%Q�� �ٍ
��=� �� واح�ة، ه)? ا���اbH ��روسًٌ�  .وأh J ا�*�ن آ

   D�=4-، وا��� Dإ� bٍH�� &� +/ا�[�ن�؛ ح-آ�، ت�%< ا�� D�=وا�� ،�ا��=�D اMول؛ ا������ت ا��Gس=

 �F�=� ،-���F آ =� >��، وض=\ ه)? ا��/�م ا�[��P؛ أن ه)? ا�*=� �F�=� ،�
-H �F�=� ،-�qJ

� ذ�R ا���9م �i�� ت/�ذ�\ �*�ن �� P��� ،�%�Hد �� أ��آ& د�=�Mا �� �ا����وت� �� اMح/�م، وا����وت

 ����'m� ?ا�)ي ن-ا b
  .ا� �

  �� ��N= أن تnول !� هv5 اwی8 ؟ 

  :�Hل ت=��D، أ
�F ا�4Mة  

  Dََ�اِت َواْلFَْرَض َأْن َتnُوَل���ِإن� ال	�َ� ُی9ِDُْ� ال�9
]�
  ]41: س�رة ��_- ا�

-�\ اMرض �& ا�X�G، زادت �&   Hأي أن ت:-ج '& ���ره� إذا ا ،D��ول؟ # أن تCأن ت D�=� ��

 �� D% � �س-'r� ،�F^ ت�/)ب إ�D ا�X�G، ه)? ا��-'� ا�Cا�Qة ت=@��H �Fة ن��)ة، ت*��� ا�%�ة ا�/�ذ�

  :�Hل ت=��D، ���ره�

  َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ(�* �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم 
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  

�، دH%�ا، ا��[�ا، ت��V�mا، تV�iروا، ت=-��Vا إ�D ا�  
  :�Hل ت=��D، �*-وا �� ه)? ا�

�َ��ِ�ِ�Dُ	َْی�ٌت ِلxَ ْرِضFََوِ!� اْل�  
]�
�س�رة ا�)ار
  ]20: ت ا�

  �Hِ�ُ اْن7ُُ+وا َ��َذا ِ!� الDَ�9َ�اِت َواْلFَْرِض�
]�
  ]101: س�رة 
�نX ا�
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  �� ��N= الx+Rن ��Ng ال,��ت ��Ng ال��ل8 ؟

�� ا����ات واMرض �
�ت # ت��F، و# ت%> '�� ح�، �� ا����ات واMرض أد�ٌ� ، أ
�F ا�4Mة  

�، وا����< ا�%=_�H �F�*و� ،�=�%� \��� �=@H ،ا�[ �ت �=@H ن�ن ا�%-���%
 ،b�%ا�� >��_b أ��} �& ا���

D��=ل ا� س ��ن8 ت�H إذا ،�  : ا��#�

 َی�Zciُا ِ�ْ َأْبَ]�ِرِهْ(�َ��ِ�ِ'ْDُ	ِْل Hْ�ُ�  
]�
  ]30: س�رة ا���ر ا�

�، �� ��4��F ا0ن��ن �H ،�%G@=� ا�[ �ت، H@=� ا��#��، إذا �Hل ا� 'C وج<  
  : ه)? ا�

��  �َوَ�ْ+َن ِ!� ُبُ��ِت3ُ
]�
  ]33: س�رة اMحCاب ا�

4#^ط، أ
�F ا�4Mة  �� b�
h�i ا��/ # ، �  .���%-�ن H@=� ا�[ �ت، H@=� ا��#�

  

  

  ا'�اد ا��/�م- 09

  :ا��]�ءات اqخ�+ة ال<� ت�صH ب�I الN	�Dء !�  �د ال��fم 

�اbH ا��/�م، وآ�> أن ه��ك �/-اٍت ت =� '& ت����N �� ا�:@ � ا����%� '& �، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

D��=؟ وأن ا� س ��ن8 وت��Qض� �� 'G- أ�> ����ن س�  : �Hل، اMرض س

  َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ(�* �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم 
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  


=ّ�ون ا��/�م ����Mف، و�=� ح% ٍ� �& ا��C& آ�ن '���ء ، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن   D�� ���� R��ا�

 V�' �Q� � -ٍ
��رات، و�� ت%������ �Fونf�=
�&، وH < س��اٍت '�
�ة أh J ا�=���ء 
^���� �Fّ�ون=
أJ ��ا 

 ���ر ن/+ �� درب ا� �Vن ا��� &�N^N ـ�ا�=���ء ن/�م �/-ت�� ـ �/-ة درب ا� �ن وه� �/-ٌة ��س@

� أح� ن/���Fن����Gا� ���F، وا��/��'� &.  

   -
�%��ن ����ن ن/+، وا��� ،����4 +ٍHر Dا��/�م إ� ?(F� +هl�' �� ا�=���ء >Jو�� �/-ٍة أ4-ى، و

��ن ����ن ن/+�� Dإ� >i
 �H ي-
  : ا���
P أن8 ت+ اآ�Gف ����ن ����ن �/-ة، و�� آ< �/-ٍة رHٌ+ ت%�


�Nَُن��َوال�Dَ�9َء َبَ�ْ�َ��َه� ِبFَْیِ�Dَُوِإن�� َل �ٍ  
]�
  ]47: س�رة ا�)ار
�ت ا�
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��ن   �� -�4Mر ا�=�د ا�Jن، و��� أ�>، N+ أh J ا�=�د ��r���4 Dا�=���ء إ� ?�iا�)ي أح +H-ا� b�ارت


%�ل D��=ن، ��� أ'9+ �� �� ا����ء، وا� س ��ن8 وت���� :  

Nُ
ِ�Dَُوِإن�� َل �ْیٍFََ��َه� ِب�  �َن��َوال�Dَ�9َء َبَ�ْ
]�
  ]47: س�رة ا�)ار
�ت ا�

   D��=ن ا� س ��ن8 وتM ،?-أ� D�' +�%ان9-وا ��=�*+ ت=-��ن ا� 'VC وج<، و�=�*+ إذا '-���? اس


%�ل :  

 ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء�ْ�ِ �  �ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ
]�
  ]28: س�رة ��_- ا�

 �D/ال � الN	�Dء  P/>3( �� اآ�  :إل

  Mا �F
�، و�=�D أن�F ، �4ة اMآ�رمأ��N �ً��/ون ،�
� أن �� ا����ء ن/��ً� ��-آ-H �ٍأ� D9& إ�
آ�ن 

�V- و# ت �Vل �b آ-l ا��ه�ر وا�=�iر، وآ�ن�ا 
=�fون ا�X�G �& ه)? q� # ت��N bHا�� �F� أي ،���N


%�ل D��=أن ا� س ��ن8 وت b� ،�  : ا��/�م ا�[��

fَْت �ُDْ�/َوال��)ِ�	ِNَاْل nِیnِNَیُ+ اْل�ِRَْذِلَ� َت �Iََل �+Rَ>َ9ْDُي ِل+ِ  
]�
  ]38: س�رة 
X ا�

   -� ���� آr� &' �
Cت �N+ اآG> أ4�-ًا أن ا�X�G و�/��'�F ت�ور ح�ل آ�آٍ� �� ا����ء ��-'ٍ

 b@%ت X�Gوا� ، ��- �� ا�[�ن� ����& آN^N X�Gرض ح�ل ا�Mا �� ا��اح�ة، س-'�� آ��� �� ا�[�نr�

 &��& ا���
^� �Fدورت �� X�Gق ا�-q� ا��اح�ة، وت��- �� ا�[�ن�.  

� �� س-'� �={ ا��/-ات، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ����إن �={ ، وJ< ا�=���ء إ�D أر�Hٍم 4

� �& س-'� ا���ء، ٍ 
-H �-، أي ��-'ٍ�����& وأر�=�& أ�> آr� ا��اح�ة ��ا��/-ات ت%@b �� ا�[�ن

  . وه� '�D آ< ش�ٍء وآ�< ، ه)ا ا�*�ن ا��اسb ا��-ا��؟ ا� س ��ن8 وت=��D 3��4 آ< ش�ء��� ه� 


%�ل ر��� س ��ن8 وت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�����xن   :  

  �َوُآ�H ِ!� َ!َ	ٍ� َی�Tُ�َ9َْن�
]�
  ]40: س�رة 
X ا�

  8�� h �
 Rٌ�� 8� ،- آ ��Fو� ،-qJ ��F� +ٍ/أي أن أُي ن ،D��=ل ت�H :  


�ِبAُ ال���Iَِر َوُآ�H ِ!� َ!َ	ٍ� َی�Tُ�َ9َْن� �َل�َ Hُ�  ال/�Dُْ� َی�iِ�َ�ْ َل�Iَ َأْن ُتْ�ِرَك اْلDَRََ+ َوَل� ال	�ْ
]�
  ]40: س�رة 
X ا�

ا�%-�ن ا�*-
+ آ^م ا� رب ا�=����&، وه)ا ا�*�ن �4%8، و# �� �& ان�/�ٍم ت�ٍم ، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

�& �4%8 و��& ه�D��=ل ا� س ��ن8 وت�%
  : )ا ا�*�ب، 



� ا��آ�ر ���� رات� ا������� آ�ب �
�ت ا� �� ا���ق  36�����  

 

  �اْلDْTَُ� ِل	�ِ� ال�5ِي َخَ	Aَ ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرَض�
]�
  ]1: س�رة اMن=�م ا�

� أ4-ى  ٌ
  : و�� �

  �اْلDْTَُ� ِل	�ِ� ال�5ِي َأْنnََل َ َ	= َ ْ�ِ�vِ اْل3َِ<�َب�
]�
  ]1: س�رة ا�*F> ا�

��ن درج�، و��F  ح-ارة س@h، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  �� &
-G' �Fو�� ن�ات ،�� �#ف درجا�X�G س

 &' �Fإض�ءت �� �
Cا�=%�ل أن ه��ك ش��سً� ت -V��
�، �*& ا�)ي �Qر ��ح�اٍت إض�V�%ة إض�ءٍة ت�H

� �-ة، وه��ك ن/�م r�� X�Gإض�ءة ا� &' �Fإض�ءت �
Cة، وه��ك ن/�م ت-� &
-G'و \ٍ�� X�Gا�

�Gإض�ءة ا� &' �Fإض�ءت �
Cت &�� ��س@� ��اض=ٌ� Xٌأ�> �-ة، ��� ش���� إ# ش� �r� X�:� X

  . ش��ٍس آ[�-ة 

 tا �ء  ��D	Nت�8 ال<� ��زه� ال+Dال:  

  : ه)ا آ��i� 8اق �Hل ا� 'VC وج<، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

�)ْIِ9ِPُِق َوِ!� َأْن�!َJََی�ِتَ�� ِ!� اْلxَ )ْIِی+ِ�ُ
َ�  
]�
  ]53: س�رة ��i\ ا�

 ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء��ِإْ�ِ �  ن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ
]�
  ]28: س�رة ��_- ا�

  .ا�=���ء وح�ه+ و# أح� س�اه+ 
:�Gن ا� 'VC وج<   

  

  انG%�ق ا����ء- 10
� �:3�ْ اMآ�ان %�ّ=
%-أ �
�ت ا�%-�ن ا�� ����
�H& ا� �حP �� ا�=�+ و
G=- ا��mّ�< �� ا�*�ن، ح

-=G
� �� ج��8، و�*ّ< H@-ٍة �� د�8، أّن ه)ا ا�%-�ن آ^م ا� ا���Cّل '�D  وا0ن��ن، 
�H& و�ّ�4 >ّ*�

 &�� ،&�=��< أن 
mتَ� �G� 8ٌ- �-ادى أو �/��ٌ<، وأ�> أ�> ���ن ّ�8 ��ّ�� رس�ل ا�، وأّن8 ��

=ّ�دة �� أن��ء ا�=��+ ح�ل ا0'/�ز ا�� +Jَ�ت �� '�ا%ِ'ُ �� ا��=��� �� 4^ل ا��xت�-ات ا�=���ّ


�ت � +F��، �Hم ��F '���ء ����ا �����&، و# ت=���Jج�ّدة ور ��ّ��' �Nًأّن أ��� hُ�ِV
 ،�ا�*�ب وا��ّ�

 �%��@� �%��@� +FN��� wُQ��& ا��و#رات، تmت� ن
^� \ْ�Vس��ات، وآ� -G' \ْHَ-qا�%-�ن ا�*-
+، اس

� وت�ّ�� �& دون ت*ّ�>، و# ت=ّ�\، و�& دون تV
�، تmت� '�ِ�%�%�� >ٍ=�� >ٍ
� أو ت=�
�� '& ا�=� >ٍ
mو

�
�، �< ��-ٍف واحٍ� �� �
� �� �� أو �*��
� �%��@� Rت� +FN��� wQ�  : وه)ا ��iاق 8��H ت=��D، ن
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 َلIُْ( َأن�ُ� اْلZATَ َأَوَلْ( َی3َْ��ِ? ِبَ+بyَ� َأن�ُ� َ َ	= ُآyH َشْ�ٍء �َ
ُ�ِ+یxَ )ْIَِی�ِتَ�� ِ!� اْلJََ!�ِق َوِ!� َأْنIِ9ِPُْ( َ�<�= َیَ<َ�

��ٌ�Iَِش  
 ]�
  ]53: س�رة ��i\ ا�

� الN	�Dء  �م P/>3( �� اآ�  :1990إل

� وت�=�&، أ
�F ا�4Mةr�=ّول �& '�م أ�ٍ> وت�Mا &
-Gت &� &�N^]ا��اح� وا� ��َض\ إح�ى ، �-'

�F=H�� - ' ق^�' �ٍJَ-� ء �� ا�=��+ �& 4^ل���Jرًة # 
RّG ، ا��=����ت� أ�Hى وآ�#ت ا��

�ً9�� �F��: ا����- إ��� ِ�ُ�َر
%�ٍت 4�-اء زاهٌ_���ُ ،��� ذات أوراق ح�-اء �Hن
و�� ، أّن�F وردة ج�رّ

� ه)? ا��iرة، ��J �Fرة #ن�/�ر ن/ٍ+ '�^ق اس�8%��& ا�ِ%gّ، : ا��س� آmس أزرق ا�ّ��ن، أ�� ح%'

�، و�� ه)�ّQض� �� �#ف س�N^N ��ّ' �ُ= 
 �F�ا ا���bH ا��=����ت� �#ف ا�iَّ�ر ا���ّ�ن� ا�� ر�

 �ٌ
� +
� ه)? ا��iرة �`'/�ز ا�%-�ن؟ �� ا�%-�ن ا�*-H^' �� &*ء، و���� ِ�َ=/��Q ا��H^�=ا� �Jا��-ا

D��=8 ت��H س�رة ا�-ح�&، وه� �� :  

  �َ!Vَِذا اْنَ/Qِ�R ال�Dَ�9ُء َ!�3ََنQْ َوْرَدًة َآ�ل�yَه�ِن�
�س�رة ا�[ 
  ]37: -ح�& ا�

+
� �� �=9+ ا���س�- H < نGْ- ا��iرة، �� ت/ُ� ���F �� ، �� ت Vْ=\ أ
�F ا����b ا�*-
ت���- ه)? ا�

��R، ذ�M Rّن �� ا�%-�ن �
�ٌت �ّ�� ت��V- �=ُ�، آ�� �Hل ا��0م '�ّ� آّ-م وج8F، إّن انG%�ق ه)ا �y ��G
ُ

�، �< إّن �Jر%�ّm� �G*ٍ< أو ��4-، ه)ا ا�ّ�/+ ُ
G 8 وْردًة �
ة ه)ا ا��/+ '�� ان�/�ر? ه� ت���- ه)? ا�

  . ن ا0'/�ز��ٌن �& أ��ا

��ّQ����ر �& ا����ات ا��� &
-G' ��ّ' �= ء ، �={ ا��/�م ت���- �� ا���
أي أّن ض�ءه� �%َ� 

N^N ا��اح�ة ����ر س�ٍ� حD وJ< إ����، '�ً�� أّن ا���ء 
%@b �� ا�[�ن�� &
-G' ا�*�ن� ���� أ�> آr�

��ر س��؟ �F)ا ا�ّ�/+ ا�)ي وJ< إ���� ض�ُؤ? �=� �� &
-G' �� b@%

%@b �� ا�ّ���؟ وآ+  +*� ،-�

� ت%-ُب �& س-'� ا�ّ��ءٍ'-�ُ� -��
��ر س�� أ
& ه� ا�ن؟ إّن8 �� &
-G' ،+
� ا�*-
  : �)�R ج�ءْت ا�

  ٌ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ(�َوِإن�ُ� َل9َRَ* �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُZِم 
 ]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  


=�� أّن �Jح� ا���bH ��ج�د ��8، ��� جّ<  # bH����� ،ه� سّ- إ'/�زه� �
إّن آ��� ��اbH �� ه)? ا�

�& ��اbH ا��/�م، ذ�M Rّن � ��& ا��/�م، و�*8�ّ أHَْ�+ ��������ت ا�� �ج^�8 �+ 
%�+ ��������ت ا�

� �:-V س�جً�ا � 'C وج<، �%� �Hل ا� 'C ا��
�، و�� H-أ '��+ ا���R ه)? ا���N \�َ�/�م ��ّ-آ� و�ْ

  : وج<
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�)ٌ�  �َوِإن�ُ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ
 ]�
� ا�=H76: س�رة ا��ا[  

D��=ل ت�H ،�
  : أي أّن ا�=���ء وح�ه+ 
%ّ�رون '�9� ه)? ا�

� ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء� �ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َْ�ِ  
 ]�
  ]28: س�رة ��_- ا�

  

  

  

11 -�H�]ا��/+ ا�:  

� اwی<�9�+ ه�تP3( ت�  :إل

�-ة، أ
�F ا�4Mة ا�*-امi%ا� +
  : 8��H ت=��D، �& س�ر ا�%-�ن ا�*-

��Iَ َ��ِ!ٌ�� ِإْن ُآ* ال��fُْ( ال,��Yُ�ِ * َوَ�� َأْدَراَك َ�� ال��gِرُق * �َوال�Dَ�9ِء َوال��gِرِق ْ	َ َ ��Dَل �ٍPَْن ZH  
]�
  ]4ـ  1: س�رة ا�@�رق ا�

��
� آ-
  :N+ إن ه��ك �

  �َوال��fِْ( ِإَذا َهَ�ى�
]�
  ] 1: س�رة ا��/+ ا�

-�� '�� ت����- وH��ا وH��ت �mن���؛ أن '���ء ا�%�حD اس%- رأ
F+ أن ه)ا ا��/+ ، ا��/+ ا�[��H: ا��%

-ق:
 ،�H�N �
_ %�ت ا�/�، و��Jا إ�D ه�� و�+ 
���Nا إ_^Hً� '& آ��� ا�@�رق، و�H �H\  ض�ء? ش�

�، �� ��-ه� ت���-ًا q��� �ٍq��� �
��-ه� ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م ��*� +� ���*+ أن �� ا�%-�ن �
�ت آ�ن

8�M 8ن*-ن� '�r�� &� �ً 
-H ، ،8���J8 أ�-آ\ ه)? تو�� ��-ه� ت���-ًا '��%ً� �& رؤ
M 8ن*- '�

  . ا�
�ت ��*G��F ا�=�+

�- ا��FGب ا�)ي 
�%g، ه)ا ذآ-? ا� 'C وج< �� �
�ت آ[�-ة) وا��/+ إذا ه�ى(، أ
�F ا�4Mة ا�*-امy ،

D��=ل ت�H :  

�Yٌ�ٌِب َث��Iَِش �ُNَ�َْتFَ!َ 8َPَgْ;َاْل ?َgَِخ   �ِإل�� َ�ْ
]�
  ]10: س�رة ا����iت ا�


ً� َشِ�ی�ًا َوُش�Iًُ���َوَأن�� َل9ْDََ�� ال�Dَ�9َء +َ�َ Qْ�َ	ِ�ُ َن�َه��ْOَ�َ!َ  
]�
  ] 8: س�رة ا�/& ا�
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����/+ ا�@�رق وا��/+ ا�[��H، وا��/+ إذا ، )و�� أدراك �� ا�@�رق؟ ا��/+ ا�[��H، ا����ء وا�@�رق: (إذًا

�، وا�� ن-اه� رأي ا�=�& آ< 
�م@H��� �F)? ا�
�ت ����FG ا��H^' # ،ه�ى.  

4Mا �F
�g؛ ا��/�م ح���� ت* - ت�*��، �ة ا�*-امأ� وتCول ، ا���ض�ع �=%� ج�ًا �*& '�D س �< ا�

�- ج�ًاqJ +/�� h iأن ت Dإ� ،�Fذرات &�� �����< ج�ًا، �%�ل، ا��-ا�yت ا� %N آ-ة آ*-ة ا�%�م : ووزن

�G�*ا��� ��-ون���4�& أ�> ����ن �& اM_��ن، �`ذا و، �& ه)? ا��/�م ا�� �Fل وزن�=
ض=\ ه)? 

�F وو�J\ إ��F�-_ D ا�4-، آ�� �� تmت� �%@& أو ���Q< ه^�� ت�b �8 آ-ة  %N رضMا D�' ا�*-ة

ه)ا ه� ا��/+ ا�[��H، �� أن اMرض ش�4\ س�ف تh i ��/+ ، ح�
�، ه)? ت�%g إ�D اMس�< ��رًا

���� +/�� h i
�، ����زن ن��8، وزن اMرض ه� ه� ��
-ىه)ا ه� ا��/+ ا�[��H آ، ا�  +  }=�

  .ا�=���ء؟ ا�%-�ن ح��ل أوج8

�، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام�� �& ه)? ا��/�م ن ��ت ن���� ت�%\ و���ت #س�*�، N+ إن ه��ك ت��*���ت #س�*

 ،84�:�
Cا
� ت�ات-ه� �G �ب، و
%< ت�ات-ه� �� ش ��وآmن ه)ا ا��/+ 
@-ق ��ب ا����ء، ن ��ت ن��

� ن=-ف '�- ه)ا ا��/+ �& ت�ات- ون=-ف �& ه)? ا�� ��ت ا�� تmت� '& �
3 ا���*���ت ا�^س�*-_

�ا�� ��ت، ��/+ 
@-ق، ون/+ 
[%�، و�  .ه)ا ش�ء �& أح�ث ا� ��ث ا���*

 - ج�اب ا�%�+-وا����ء وا�@�رق، و�� أدراك �� ا�@�رق؟ ا��/+ ا�[��H) : �Hل ت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام

���F ح���' ��� X�إن آ< ن (Rوس*��، آ< ح-آ�تRا��Hوآ< أ ،Rوآ< ، ت ،Rت��وأ�=��R، وآ< ت��

R���� >وآ ،R]'ن ا�)ي 3�4 ، ��اM ،8�' R س���8 '& ا���س ه� 
��89 ا� �R، وس�وآ< �� أ4�

R��' D�' R س���  .ا��/+ ا�[��H، وا��/+ ا�@�رق، وا��/+ إذا ه�ى، ه� ا�)ي س

  

  ��ارات ا�*�اآ�- 12

 ؟� اwی<�  آ�? ن�N� +9P= ه�ت

Mا �F
�، وه� 8��H ت=��D، �� س�رة 
X، �4ة ا�����xنأ�� آ�نٌ
�:  


�ِبAُ ال���Iَِر َوُآ�H ِ!� َ!َ	ٍ� َی�Tُ�َ9َْن� َ Hُ�  �َل� ال/�Dُْ� َی�iِ�َ�ْ َل�Iَ َأْن ُتْ�ِرَك اْلDَRََ+ َوَل� ال	�ْ
]�
  ]40: س�رة 
X ا�

�، '�D ��ه-ه�، أن ��X�G ��ارًا، و��%�- ��ارًا، و��

i< ���ار ا�%�-، و�& ه)? ا� # X�Gار ا�

D��=8 ت��H ،D�=ه)ا ا�� �l
x

� ��ن،  R�� �� >آ >� ،-�%��� X�Gم ا��@iت:  
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vِ�ِNَْب  َأَ�ٍ� ِ�ْْ�ِ �DَIُ3َ9َ�َْزاَلَ<� ِإْن َأ  ِإن�ُ� َآ�َن َ�ِ	�Dً� �ِإن� ال	�َ� ُی9ِDُْ� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرَض َأْن َتnُوَل� َوَلِ�ْ

  �Pُuَرًا�
]�
  ]41: س�رة ��_- ا�

�-ة، ان�-اف ا�X�G '& آ � ا����ءF9ا� \Hوال �� وCت��-ف، وا� D�=�� ،ولCه)? ، أن ت &� +F�

D��=8 ت��H ^ت �����، أن آ< آ�آٍ� �� ا����ء، �8 ��اٌر 
�ور ��8، حD إن �=�F+، ح
  :ا�

 �rِOْ�+ِء َذاِت ال�Dَ�9َوال�  
]�
  ]11: س�رة ا�@�رق ا�

 ،8���F أدقf وJٍ> �����ء، �� �& آ�آٍ� أو ن/ٍ+ �� ا����ء إ# و�8 ��اٌر 
�ور �� ،�
رأى أن ه)? ا�

 &�  .و
=�د إ�D �� آ�ن �=� ح

 v�9ر� 3 أن ی;+ج �5نY ه�ل�  Dی Hذل� ؟، ه H�  و�� دل


�م، وا�)ي آ�� 
%�ل ا�=���ء V>ا���س آ ?�J-
أس���b �� ا3�M س�ف 
F� : �=� -F9)ا ا��)ن�V، ا�)ي 

 >i
�� أن8��ُ، H 8�' ���
ا�/����، �)ن�V ه���، 
�ور �� ��ار ��) أن 3�4 ا� ا����ات واMرض # 

 �����ن آ�� &�
� _��N &' 8^ٍث وت�=C
 >ٌ
-، �8 ذ� �����ن آ�� �r�N^N ،رضMب �& ا-إ�D ن%@ٍ� ت%

-� ، D% 
�i@�م ��و
:�ف ا���س أن � �ً��%�� ?-�  .Mرض�� س

��
� ا�*-
�& ) إن ا� 
��R ا����ات واMرض أن تCو#: (أ�� ا�

=�� �%�ء ه)ا ا��)ن�V �� ��ار?، �^

�& ا����&، �%�ء ا�X�G �� ��اره�، �%�ء ا�%�- �� ��ار?، ه)ا 
ا����&، �%�ء اMرض �� ��اره�، �^

�
  : �Hل ت=��l��� ، D ذات8 �

 �Iََل �iِ�َ�َْی �ُDْ�/َن��َل� ال�Tُ�َ9َْی �ٍ	َ!َ �!ِ �Hِر َوُآ�Iَال�� Aُِب�
َ Hُ�  َأْن ُتْ�ِرَك اْلDَRََ+ َوَل� ال	�ْ
]�
  ]40: س�رة 
X ا�


� �mن �Qا�G' ات-�q  و�� ا����< ؟، � 3 آ< واح� ا�4-ه< 
/-ي '�D آ�اآ� ا�*�ن �

 �
 X�Gا� # ،�@ 

�-ع، #  # ،~%�
 # ،�
C
و# ، �F� �q أن ت�رك ا�%�-آ<f آ�آٌ� �8 ��ار، # 

 # >��، _�ل ا����N �F��رض ح�ل نMت-ت@+ ���%�-، ودورة ا &� ،X�Gا� ��=
ا���< س��3 ا���Fر، 

R� ل�%
� '�م، r� �=� +
�V-؛ 
=�� ا�%�وq
 : �ً̂، تG-ق ا�X�G ا���' 
�م س =� 'G- ن���ن �[ ��

�&، �� �=�D ذ�R؟ و# ا���< س��3 ا�%�Hود �� ح�ل ن���F، وح�ل ا�X�G ا���دس��N رضMر، دورة ا�F�


� ��ن R�� �� >وآ ،���N ،�
  : �*& '���ء ا�)رة، ده�Gا �& ه)? ا�

��Hِر َوُآ�Iَال�� Aُِب�
َ Hُ�  �َل� ال/�Dُْ� َی�iِ�َ�ْ َل�Iَ َأْن ُتْ�ِرَك اْلDَRََ+ َوَل� ال	�ْ
]�
  ]40: س�رة 
X ا�

� ت=�د '�D آ< ش�ٍء �4%8 ا� 'VC وج< ه)? : ؟ �Hل)آٌ<('�D �& ت=�د 
  .ا�
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-ون�ت ت�ور ح�ل ن���F، ن�9م*�8، ��8 ذراٌت، ن-ون�ت، وإ���' <Hا�)رة آ��9م  ه)ا ا��� - ا�)ي أ

  .ا��/-ة 


�rت، وا�/Cيء، �V�xٌ> �& ذرات، وا�)رة، Cج &� <ٌ�ّx� ،R��' 8��' b%ا��=�ن ه)?، آ<� ش�ٍء ت �=@H

� �& ن�اة، ٌ�V�xا�)رة� Dإ� -�Gت �� ا�
�، ه)? ا���N س-'�ٌت �Fارات، و��� �F� رب�Fو�& آ) : #


� �F� �q أن ت�رك ا�%�- X�Gر، ا��Fس��3 ا�� >�
� ��ن  
=�� آ<) و# ا�� R�� �� ش�ٍء �4%8 ا�.  

�8، إن�' R��' b%ش�ٍء ت f>آ ،�� �G4، آmس ا���ء، ��ح ا� ���ر، ا�@�و�=@H ،-/ح ،-:iذرات ا� ��


�rت، وا�/Cيء �& ذرات، وا�)رة �& ن�اة، و�& آ�FربCج &� <ٌ�ّx� +ٌه� ج�.  

  

  س-'� ا���ء- 13

  C
C=8 ا���
%�ل ا� ت=��D �� آ :  

�D�ِ 8ٍ�َ
� ِ!� َیْ�ٍم َآ�َن Rْ�َِ�اُرvُ َأْلَ? َِ� ال�Dَ�9ِء ِإَل= اْلFَْرِض ُث(� َیNُْ+ُج ِإَلَْ�ِ +َ�ْFَاْل +ُyب�ُیَ �Z�Nُ5(وَن � َت(�  
  ]س�رة ا��/�ة[

   �َ=�ُ ���Hِ ��� ،دورًة -Fش V>رض آMور ح�ل ا�
 -�%��� ،�َ
��ون ا�َ��� ا�%�-=
ا�%-�ن 
:�_� أن�سً� 

 gَ��-آCِ? '& �-آCِ اMرض أي نH <َi@ِ- ا��اQ-ِة ا�� ه� ���ُر ا�%�ِ- ح�َل اMرِض، وح�ْ �� ��

-ات 
%@b ا�%�ُ- �� دورت8 ح�َل اMرض ه)? ا��اQ-ة �=� �=-�ِ� نHُ <ِi@ِ-ه�، �=� ���-��� آْ+ �& ا�*

آ<V شF-، �� أ4)ن� _�َل ���gِ ه)? ا��اQ-ة، وض-���? ��G' ��N- شF-ًا، �=-��� آ+ 
%@bُ ا�%�ُ- �& 


%@=�F ا�%�ُ- �� رح�8 ح�ل  �-ات ا�� ���-ات �� رح�8 ح�ل اMرض �� '�ٍم، ه)? ا�*����ا�*

�� ض-���ه� ��m> ، �=-��� آ+ 
%@b ا�%�- �� رح�8 ح�ل اMرض �� أ�ِ> '�م، ه)ا اMرض �� ا�=�م، 


%@=�F ا�%�- �� رح�8 ح�ل اMرِض �� أ�> '�م �-ات ا�� ���
��وي ا�����َ� �%�رًة ���* +H-ا�  

  � ِ!� َیْ�ٍم َآ�َن Rْ�َِ�اُرvُ َأْلَ? َ
��D�ِ 8ٍ�َ َتNُ�Zوَن�


%@=8 ا�%�- �� أ�ِ> '   ��� 8
%@=8 ا�%�- �� رح� �� ����H �� أن�� >��م، 
%@=8 ا���ُء �� 
�م، ���

 &ْ�ح�ل اMرض �� أ�> '�م وه� ا������ '��N Dان� ا���م، وه� ار�=ٌ� و'G-ون س�'ْ� ض-ب س

 bٌْن وت��r� وه� ����& وه� ا�����H �� ،&�C ا������ '�D ا�F9� &�C- �=�� ا�-H+ ا�ض-ب س

� ت�3ُ ت���ً� �b س-'� ا���ْء وت�=�َن أ��ً� وس/�ٍ- ونiْ> وه)? ا������� وا��Nِن وت�=�َن آٍr�=ُ 

 8ُ��ن ا��xت�- ا��و�� ا���=%ِ� �� ��ر
Xَ وس-'ُ� ا���ء ه� أه+�H fن�ن '-� � �ً% _ �ً�ا��=��ِ� دو�


ْ& وه)? ا��-'ُ� أ'�D س-'ٍ� �� ا�*�ن، ����Gُء إذا س�ر ��--G=ا�%-ن ا� �� �
-G ِء ا���� ا�'
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�H> ا��Cُ&، �`ذا س�ر ا�/�ُ+ أس-ع  (Q��'و ،�ً�Q�Fًا وح/8�ُ # ن-�J 8ُ�أh J ض�ءًا، وأJ �\ آ

� &ُ�Cا� bء ت-اج��  .`ذا ViH- '& ا���ء ت-اD4 ا��C&�& ا�

 �� ت��وي ا�����َ� ا�ٍ
-�H �
%@=�F ا�%�ُ- �� ��ار? ا�:�ص ح�ل اMرض �� أ�> س�ٍ �� ا��������

�F=@%
  ا���ُء �� 
�م أرض� واح�  

 �F� ب-q8 ا��
 �� ا��� ا��� 
  وه)? ه� ا��9-

  

  �=/Cة ا#س-اء وا��=-اج- 14

9�+ ال/+ � ل�ND= الnfNDة P>ال :  

�3ٌ ج�ًا �=�3ٌ ��0س-اء وا��=-اج، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  Hأو ، ��ض�ٌع د �VJ�4 َأِ�َ> ا���س �*< ش�ٍء

�، َأِ�ُ��ا ا�%�ان�& ا�=�����ء �4اص، ����ر �4اص، ه��ك ، � �H& ا� ��F ��*�َت ا����ات واMرض_ 

 ،8=� }H���Hان�& ت� g ا#ن%�ل �& �*�ن إ�D �*�ن، ا�/�+ �8 �-وف ت�ا�3 �=8، و�8 �-وف ت

ً̂ %' >ٌ���ٌ< '�دًة، و��& �� ه� ���� آ� ن�-lق ��& �� ه� �����  :أس�ق �*+ ا��%�3Q ا�

9� أن 
/=��F # ُتْ�ِ-ق، ه��ك إن ا� س ��ن8   �� �
�H ،8در �� أr�G�� ج=< ا���ر ت�-ق ����وت=��D ح

�&، ه)? �& 3�4 ا� 'VC وج<، وا� r��& ش� ���N �ٍH^' fن�ٍن ��دي، أي�H fش�ء، وأي >*� �J�4 �ٌ=� _

����
�*& أن 
:�%D�' �F ش�آ�ٍ� أ4-ى، �� �
�Gء، �`ذا D�' �F%�4 ش�آ�ٍ �� 3�:
  +
تmت� �� ا�%-�ن ا�*-

ه)ا # 
� �q أن ن�8�F �� ض�ء ا�%�ان�& ، �={ �4ارق ا�=�دات، آ�0س-اء وا��=-اج وه� �=/Cة

D��=ا� س ��ن8 وت �F��H �إن ا0س-اء وا��=-اج 4-ٌق �F)? ا�%�ان�&، Mن ا0ن��ن أح��نً� 
�هVُ+ أن ، ا�

 �%�، �`ذا ا'/�ذ�R ا'%�دًا ج�ز�ً� وbH �� ا�G-ك، إن ا�)ي 
:�3 ا�� � وح�? ه� ا�)ي 
:�3 ا��

 Dq�

=@V< أو  �ٍ9�� �ِ
�X ه� ا�� �، و�*�8 ا� س ��ن8 وت=��D، وا�� ُ� �� أ� �/�  .ا��

   ���
ِ� اMن ��ء ��Jات ا� '��F+، أو ح���� ت*�ن �={ ا��=/Cات ��  D�' اتC/=ت� �={ ا��mت ������

� ?(F� ،ة وا��^م^i8 ا���'ً̂ %' ������ \��� '�دًة، ����� �F�*ه� ، و� �� &�َ�-Vَق '���ء ا�=%��ة �

ً̂ %' >ٌ���ٌ< '�دًة، و��& �� ه� ����� ،ً̂ ]� :�ً� 
�Hل ، ج=< ا� ا� �- ا�)ي ��& �iَ- و س���ء 

D��=ت :  

  �َ��َل َأْص�Tَُب ُ��َ
= ِإن�� َلDُْ�َرُآ�َن�
]�
  ]61: س�رة ا�G=-اء ا�
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  : & وراFQ+، وا� �- �& أ����H ،+Fل�-'�ن �  

��Iِْ�یَِ
َ �yَرب �َNِ�َ ِإن� ��	َ��َل َآ�  
]�
  ]62: س�رة ا�G=-اء ا�

� �%�رت8، ه� �Hدٌر �� آ< ��9ٍ� أن 
/=��F ج���ة، ���   �Qا���ء س� �=� _ D��=3�4 ا� س ��ن8 وت ����ح

�ً� 
  . ه� إ# إش�رة �& س��ن� ��س�i=� D? حD أh J ا� �- 

   �ًr�ه)ا إذا �*-ت �� �#ء ا�، و'-�\ '�9� ا� س ��ن8 وت=��D، # ت-ى �� �4ارق ا�=�دات ش

ً̂ '�دًة آ�� َأِ�َ> ا���س، أ�> ا���س أن ا���ر ُت�-ق، وأن ا���ء  ��ً̂، �< ر��� آ�ن �� %' ً̂ ����

>Qش، س�Mا bQ� _ 3��4 ه� ،&�� و�*& ر��� س ��ن8 وت=��D ه� 3��4 ا�%�ان��ء ، ه� 3��4 ا�=^�Hت ا�[��

���N �F�9ت ��، ، ا���N -�y أن ت*�ن Vذا ش�ء`� ،���N ا� أن ت*�ن �F� Vإذا ش�ء ���N ،���N \��� �Fإن

�، ه� ا�)ي �H 3�4ان�& ا��*�ن، ه� ا�)ي �H 3�4ان�& ا���Cن ��N -�y ت*�ن.  

 د�\H ص�ق ال��� ����D أ
+ي إل= ب�Q الRD�س �:  

�\ ا��%�س �  � Dإ� �*� �� 8�`ذا H-أت �� آ� ا���-ة، أن ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م 4-ج �& �

  .و'�د إ��F� ،8)ا �& 4-ق ا� س ��ن8 وت=��D �%�ان�& ا��*�ن 

  �
-H 8�V(ه�?، آ�G
�=�F+ ���ا ، و�*�F+ ح���� _�� �? أن 
F� <i+ ا���/� اDiHM، وJ�8 وآmن8 

^i8 ا���-? ��%�8 إ��m� ?� ��_ ،+Fن 
F� <i+ �� ر�? �� أن ا�� � '�y &� <Jه)ا ا�� bة وا��^م س�

�*� Dإ� ��، وس�DV أس��ء أ�F���J، و��� ج�ءت ا�%���ً���H +F� <J3، و
َ�ْ& أ�-اده�؟ : وس��mا، ا�@-

� ت���ً� ��J> ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م ً%��@� +F  .ج�ءت إج��

� ا��#��، �& أن*-? �%� آ�- �)�R ح�ث ا0س-اء وا��=-اج  ُ�
-J �8 ��
�ٍت ��*�ٍ��' V~ن8 أن*- ، ُنM

 +
� وردت �� ا�%-�ن ا�*-ً%�  .ح%
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01 ������ ��	
 


'ال ورد :  

��ء �� ا�=��+ '& ا���
+، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام� ��X أآ - وآ��Qر >rا���-اء ، س �و'& آ�8 ا���ه/

��ء وا���داء، أج�ب ه)ا ا�=��+ ا�* �-، وه� أآ - '���ء اMرض �� '�+ ا���R، أن ا���Gس �وا� 

� �����ن ا�=G� ؛ ش��س�N^N أن�اع ��=Gل �={ ا���H ه� ه*)ا-�' <iMح�- آ����G، وه� �� ��

��ر س�� أ4-ى، ��F �� ، ا�=���ء�� &��D�' D ات%�ده� ���4ن ����ر س��، وس %D آ�� 
%���ن ��4�

i> '�-ه��� ، �وه��ك ش��س 
Cداد ح/��F ز
�دة آ �-ة، �=� أن ت�- ��-ح�� ا#ح�-ار إ�D درج

+N ،دة '& ا��� ا��=%�ل�
� �& ح/��F  أن�F ت��  زr� &� واح� bHًة، ��اm/� �ً��ت�*�� ان*��شً� '9

��ء ا���ن، وُتbG ن�رًا أ��{، و�*�8 أش� ح-ارة �*[�- �& ا���ن اMح�-�� h iت (Q��'و ،��JMا،  

 �
و�=� ذ�R ت�- ه)? ا�X�G �� �-ح�� أ4-ى ه� �-ح�� ا�*�س آ�� 
*�س ا��- ا��*=� �& ا���

�  .& و# ����/F-��/+ ذرة، # ُت-ى ���=

� ج�ًا: �Hل���' h iت X�Gه)? ا� �ن ا���ر # و
h i ج)��F ش�
�ًا ج�ًا ��رج� أ، و�=�D ذ�R أن آ[��

�F�� b@�
  .و# 
:-ج، 

�، �� أن�F ج)�\ اMرض JM �\، س��ه� ا�=���ء ا�ن ا�[%�ب ا���داء��اMرض  ه)? ��H �Fة ج)ب �:

� �b وزن�F ن��8��� +/��.  

� آ��F �� ت�iر اMرض ��:�� ا���، ه)? ا�*����%�رات�F ا�:���، وا� ��ر ا�� تG*< أر�b أ��4س ا�

���  .ج)�N �F%� أس�د JM �\ ��/+ ا� 

  و mم ی�ل ؟، ��  8�m ه5ا ال9'ال بT�ی� ال���


%�ل '��8 ا�i^ة وا��^م ���� روا? ا�-�)ي وا�& ��ج� '& أ�� ه-
-ة، وا���
P ، أ
�F ا�40ة ا�*-ام


%�ل ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م� ،-�qiا� b��/ا� � :  

��I أل? ((	  �Dث( أ� ،Qc���I أل? 
�8 �<= اب	  �Dت، ث( أ�+D8 �<= ا��
أو��  	= ال��ر أل? 

)	7Dال H�
�داء �7	8D آ�ل	 �I! ،دت�

�8 �<= ا((  

�F��' �Hف أن ا���ر أو-' <�  .أ�> '�م حD اح�-ت؟ ه)? �& د#Q< ن �ة ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م، آ


=�� ا�=�د، و�*�8 ز��ً�  �ً�Hم ر�' <�Mا X�� ،P
�Hل ا��0م ا����وي �� ��{ ا�%�
- �� ش-ح ه)ا ا���

�q�� وا�� -�]*�� ً̂ 
�_ ،g ���� P
  :ن~ ا���
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أو��  	= ال��ر أل? 
�8 �<= ا�D+ت، ث( أو��  	��I أل? 
�8 �<= اب�Qc، ث( أو��  	��I أل? ((

 =>� 8�
)	7Dال H�
�داء آ�ل	 �I! دت�
  )) ا

  
  

02-Cا�,�اآ ��� �Kا�  

8�9D/8 ال �DfDال �! Yال�3اآ �  :إل�3( ه5ا ال�N� ال���n ب

� أ�> ����ن �/-ة إ�D ا�ن، ه)ا ا����9ر ا�����، �/-ت�� Q�� ؛ أن �� ا�*�ن�F� 3 ا��%@�عQ�%ا�� &�

�F�� ،��  درب ا� �ن� إح�ى ه)? ا��/-ات، وه� �/-ة ��س@Q�� �F��_ ،ن ن/+ وآ�آ���� أ�> ��Q��

� واح�ة�Qض� ���، ا�%�- �=�? '�� �Nن�Qض� ��، '-ضX�4 �F و'G-ون أ�> س��Qض� �، أ�> س�

3Q�Hن� د��N X�Gا� ، �Q�� �F��_ �� N^ث 'G-ة س�'�، أ�� ه)? ا��/-ة درب ا� �ن���Gا� �ا��/��'

 ،��Qض� ��، '-ضX�4 �F و'G-ون أ�> س��Qض� �ا���ء ��ذا 
%@b �� ا����؟ 
%@G' b- أ�> س�

� �����ن ����ن آ��-�J -G' �N^N ��=
 ،-.  

�، #ح� ��*� أ���ن�؛ أن �Qض� �� 'G- س�'N^N �F��_ ،�F�� ا�� ن�& ����Gا� �ا�ن ا��/��'

����b ر
�ض� '/� b�� ت:���Gا� �  !ا������ت �����ت ا�*�اآ� �� ا��/��'

N ،-�J �F��' �� آHور -Gن-G' ��Nا ،�N^N <=ض ،��، سN^ ، ،وأر�=�ن ��أر�b و'G-ون، ��Nن

� وا��Nن وت�=�ن آ< رH+ ض=> ا�)ي H �8، وأ'@D '@�رد أول رJ +H�-، وا�Cه-ة Q�� ،وت�=�ن �س

-G' ��Nا  
�، وا��-�، واMرض سN^N ، +N ،م�HرMآ< ه)? ا Dإ� �وت�H> ه��، N+ أض�ف رH+ أر�=

، ا���تw ه� �=� آ< آ�آ� '& ا�X�G، ه)ا ا�%�ن�ن �F- �� ا�%-ن ا��سG' D�' �F��H -G' b-ة، �`ذا

�- ��ج�د، # 
�ج� ن/+ �F)ا ا��*�ن، ، و�Hم ح��8 ض/� آ �-ةy ون-G'و bأر� +H4)ان، رm� 8�و'�

 <G�N ،h+ اآُ�J -�y 8نm� ه)ا ا�%�ن�ن +Fا ا��*�ن، وات(F� +/ه��ك ن X�� وا��Nن وت�=�ن �Q�� +Hور

�& وت�=�& ه��ك آ�آ� �� ا�-�Nوا �Q�� bH�� ت، و��� *

& ه��ك �/��'� آ�-G'و bأر� +H

� أو ��3 ج�ًا، 
=�� آ< ن/+ رت 8 ������ ه��سHن�ن د�%� b�� ت:���Gا� �أوران�س، �F)? ا��/��'

�، وأض�ف رH+ أر�=�، وD�' +�H اG' ��N-، ا���تw �=� آ< آ�آ� '& ا�X�G، آ�ن 
�ج� �ح���

�& وت�=�&، N+ اآG> ا�*�
* �ت �� ا��*�ن اMول، وأوران�س �-ا�yن اMر��Nوا �Qوا��� ،&
-G'و b

  .�� ا��*�ن ا�4-
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8Dال;�ت:  

8 '�9� ا� 'C وج<، ه)ا ا�*�ن ا�)ي ه� ت/��� Mس��ء ا� ، أ
�F ا�4Mة�ه)ا ا�*�ن ا�)ي ت �و �

D��=ل ت�H ،>وج C' ا� ��9=� -F9� ه)ا ا�*�ن ا�)ي ه� ،Dا���� :  

  �Hِ�ُ اْن7ُُ+وا َ��َذا ِ!� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض َوَ�� ُتiِْ�� اْلJََی�ُت َوال�5ُZُر َ ْ َ�ْ�ٍم َل� ُیْ'ِ�ُ��َن�
]�
  ]101: س�رة 
�نX ا�

  .ون�& '�����y �Fن، وح)رن� �& أن ن�- '�D ه)? ا�
�ت

  
  

  ا���G وا�رض-03
أ# أ4ِْ ُ-آ+ �:�ِ- أ'��ِ�*+ ، ' : D�J ا� '��8 وس�+  �Hل ا�� �: '& أ�� ا��رداء رض� ا� '��H 8ل   

وأرَ�ِ=�F �� درج�ت*+ ، وأزآ�ه� '�� ���ِ**+ ، و4�- �*+ �& ا�َ�ِرق وا�)ه� ، و4�- �*+ �& أن َتْ�َ%�ا 

�-��ا أ'��Hَ*+ ؟ ���Hا 
�-��ا أ'��FH+ ، و  'ِذْآُ- ا� : ���H ، Dل : َ'ُ�وVآ+ ، �
  ]أ4-جR��� 8 وا�-�)ي[

  :شFن ال5آ+


> ، أن ا�)آ- �8 شmن آ �- �� ح��ة ا���x& ، آ�> # و�H ورد ا�)آ-   -Gا� P

 �و �& 4^ل ه)ا ا���

 b� ور�
� تxآ� ه)? ا�
�ت �� �/��'�F أن ا�)آ- 
� �q أن 
� �Q��N^N &� -]أآ �� +
�� ا�%-�ن ا�*-

وا�*�- وا����ن ��& ا�)آ- ؛ أن ت)آ- ا�  ا0ن��ن �� آ< شxون8 وأح�ا�8 وأ_�ار? ؛ Mن8 ' �دة ا�%�� ،

� وأن ت)آ-? �& 4^ل ن=�8 ا��9ه-ة ، ��
�*� ، و�� �
�ت8 ا��� ، و�� �
�ت8 ا�%-�ن�
�ت8 ا�*�ن� ��

 Rن��� D�'و R �H �� ?-8 ، وأن ت)آ-? �= �د? �=-�ً� �8 ، وأن ت)آ�Fوأن ت)آ-? �� أ�-? ون ، �وا� �_�

�'�? وح�? ، �� أح�ا�R آ��F ، وأ_�ارك ُ�� �ً� وح���ًا و��ح�ًا و�*� R� 8� -ًا ، وأن ت)آ- ر���

 RHرز b��ج��=�F ، وأن ت)آ-? ذآ-ًا آ[�-ًا ؛ ��@�R �H &r و���/�� ه�R ، و���G-ح �Jرك ، و�

  .و��D�' -i '�وك 
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 tی�ت اx �! +3P>ال:  


�ت ا� �� ا���ق ، و�� اMن�X ، وه)ا  � �� -*�- �& أج< أن ن=-ف ا� ج< ا��*f ��& ا�)آ- ا�

  : ، وأن ن%�ر? ح�H 3ر? ، �Hل ت=��D و'^

 َی5ُْآُ+وَن ال	�َ� � ِإن� ِ!� َخْ	Aِ ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض َواْخِ<َ	�ِف ال	�ْ�Hِ َوال���Iَِر َلJََی�ٍت ِلFُوِل� اْلFَْلَ��ِب ، ال�5ِیَ

)ْIُِ��ِبOُ =	َ َدًا َو�Nُ�َُو �ً���
�Tَ�َْنَ�  ِ�َُ mًSَِه5َا َب� QَRْ	َْرِض َرب�َ�� َ�� َخFََواِت َواْل�Dَ�9ال Aِ	ْ�3ُ+وَن ِ!� َخPَ>ََوَی

  َ!Rَِ�� َ 5َاَب ال���ِر�
  ]س�رة �ل '�-ان[

 xی�ت اt !� اw!�ق ال<�fذب الT+آ� �:  

�& ا�*  � ���  : �اآ� وا��/�م ، �Hل ت=��D ��& ه)? ا�
�ت ا�� �[�F ا� �� ا���ق ، ا�/�ذب ا��-آ� �

� �Iََتَ+ْوَن �ٍDَ َ +ِ�ْiََواِت ِب�Dَ�9ال rَ!َال�5ِي َر �  � ال	�ُ
] �
  ]2س�رة ا�-'� ا�

   �� َتَ-ْوَن�Fَ ت��� ـ ���� ت��� ـ أن ا� ج< و'^ ر�b ا����وات �=�� # ن-اه� إن�H �Fى ا�/�ذب ا���*�

  . ان�Fًء ����/-ة ت�9+ ا�*�ن آ�8 ، ��ءًا �& ا�)رة ، و

  :ال/�D واqرض 

   ، X�G3 ح�ل ا��q�ُ رض �� ���رMت/-ي ا P��� ، ��Qرض �%�ة ه�Mا �F�ً̂ ت/)ب إ� ]� X�G���

و�� أن=�م ج)ب ا�X�G ��رض ، �:-ج\ اMرض '& ���ره� ح�ل ا�X�G و#ن��=\ �� ��ه�ت 

تCول ا����ة ���F ، ) أي ���q-ا��F '�8(ا����ء ا�*�ن� ، ح�P ا���9� وا�/�� ، و�Cوا��F '& ���ره� 

 -�iت�\ ا� ��& وس =�& درجr� Dإ� �Fح-ارت �وه� درج� ا�i�- ا��@�3 ، ا�� . إذ تi< درج

  : �Hل ت=��D . ت�=�م ��8 ح-آ� ا�)رات 

  � ُی9ِDُْ� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرَض َأْن َتnُوَل� �
] �
  ]41س�رة ��_- ا�

   X�Gة ج)ب ا��H ض أن ه)? ا�%�ة ان=��\ �� � أو �4- ، و�& أج< أن و�*� ن�رك-��رض ، ن�

 ��Q-� ة��'m� X�Gا� Dإ� �F@�-أن ن &� ��# ، �Fت/-ي �� ���ر ح�� ، X�G��� �ت %D اMرض �-ت @

 ?-@H #ذي ا�)ي��ا� R����� �Gى ا��%� ً̂ �& ا���#ذ ، وا���#ذ �& أ�& ا��=�دن ، و�& أ'�F�9 ت��

- واح� ،���� آ��� y-ام ، إن�� � �r� دل�=
 �� �Gى ا��H &� >��
��ن ����ن ح < �� Dإ� ���ج
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- ، وH@- ا�� < ا��اح� ��4� أ��ر وا� < ��#ذي� ���� و���4ن ����ن آ� وسr� > ل آ< ح�_ ،

��ن� �� &' �
C
 �� �Gى ا��H &� >��
_& ، �*+ ه� �Hة ج)ب ا�X�G ا��اح� ن ه)? ا�� �ل 

��ن ����ن N+ إذا زر'�� ه)? ا�� �ل '�D س@h اMرض ا��%��< إن.. ؟ ��رض��� ���ن� _& ��-و��� �F

�& ا�� ��& '& H@- ح < � ��P ت%<f ا������� ، �
� �& ا�� �ل ا���#ذ��y أن�� أ��م ��rج��� ، X�G��

� ت�/� '�� أش=� ا�X�G ، وُت=�3 آ< ح-آ� و���ء ون�Gط ��qه)? ا� ، P��N . آ< ه)? ا�%�ى &� ��Q�Fا�

 ���رت آ< �Nن���� �N^N X�Gرض �� ���ره� ح�ل ا�Mإذ . أج< أن ت�-ف ا +��%� �Jق ا� ا�=9


%�ل  :  

� �Iََتَ+ْوَن �ٍDَ َ +ِ�ْiََواِت ِب�Dَ�9ال rَ!َال�5ِي َر �  � ال	�ُ
] �
  ]2س�رة ا�-'� ا�

  � ُی9ِDُْ� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرَض َأْن َتnُوَل� �
� س�رة �[
  ]�41_- ا�

 �Pنqا �! tی�ت اx �:  


�ت ا���ق ، ���ذا '& �
�ت ا���X ؟   � &� �
  : �Hل ت=��D .. ه)? �

  � َوِ!� َأْن3ُ9ِPُْ( َأَ!َ	� ُتْ�ِ]ُ+وَن �
  ]س�رة ا�)ار
�ت [

ً̂ ، ��� ا�)ي 
��ث �� ج��8 ؟   �ن ، و��m/� hة آ�x� �ً�Qذ
ً� �Hت�� �� ?C�
ً̂ آ�ن    !..�� أن رج

   h i�� ، l �ُا� Dإ� �Q��%< ه)ا ا0ح��س ا��
� ا�=�& ، إح��سً� ، و�4��ل ه)ا ا�*�D�' &Q ش * b @�


� ـ وه� ��*� ا�/�Fز �إدراآً� ��:@- ، و'��ه� 
�m- ا��  ـ وه� ��R ا�/�Fز ا�=i � ـ ا��qة ا��:��

�  ه)? ا���*� ت�iر أوا�- ��qة ا�*9-.. ا�F-��ن� ـ �mن ت�اج8 ه)ا ا�:@- 
Cت=@� ا�/�+ ا�/�ه �*�

� ا�:@- ، وا�*9- ��ور? 
=@� أ�-ًا ه-��ن�ً� إ�D ا�%�� ، �ُ��-lع ن ��ت8 ، Fى ���اج�i%ا�) <Q�:���

8 �H داد ض-��تCت ) ت���ا�3 وج� b� �F ازد
�د ن �� ، &�Q-�� �ً�وا�*9- 
=@� أ�-ًا ه-��ن�ً� �Nن

8 ���PF(ا�%�� �Qر ��
Cداد وج <Q�:��� (*وا� ، �F=�� 3��� �
� ا�����
=@� أ�-ًا ��N[ً� ��و' -9

��ل ا��م إ�D ا�=�^ت �
i�f- ��ن8(� <Q�:��� ( �� ح-@�وا�*9- 
=@� أ�-ًا ه-��ن�ً� را�=ً� ��* � ، �

 �ً���4 �ً�� ، وا��*- ��دة ا���Hد �� ا�=�^ت ، وا�*9- 
=@� أ�-ًا ه-��ن�� �& ا��*- إض���ا��م آ�

� �
C�
> ا��م ، آ< ه)ا �� �Nان �=�ودة ؟��* � �Cن &� �ً=�� g�/  !.& ه-��ن ا�

� ٍ� ُدوِنِ� َبHِ ال��7ِل�Dَُن ِ!� َضَ	�ٍل ُ�ِ�ْ�ِ   � َه5َا َخْ	Aُ ال	�ِ� َ!Fَُروِن� َ��َذا َخَ	Aَ ال�5ِیَ
] �
  ]11س�رة �%��ن ا�
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  :و�Hل D�J ا� '��8 وس�+ ���� روا? ا� :�ري و���+   

 )) H,�َ ��Q : ال5ي ی5آ+ رب�� ، وال5ي � ی5آ+ ربDوال y�Tال Hُ,�َ((  

  

  

04-Gو��� ا��� �LL�� /<�.ا��  

  و��ه� ال�f( ال5ي ی<r9 ل	/�D واqرض ؟ ، وآ(  D+ه�، أی�DI أآ�+ ال/�D أم اqرض


%�ل ر��� س ��ن8 وت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�����xن:  

  اْلFَْرِض� �Hِ�ُ اْن7ُُ+وا َ��َذا ِ!� الDََّ9َ�اِت َو
]�
  ] 101: س�رة 
�نX ا�

� أ�> �-ة، وأن ���ن ا���F ا�)ي 
:-ج �& : �Hل ا�=���ءr�N^Nٍن و��إن ا�X�G ت* - اMرض ���

-، وأن اMرض إذا أ�%�\ �� ا� ���8 '& ����ن آ��_ �
C
 X�Gواح�ة ا� �ٍ�  . �X�G ت :َّ-ت �� �Nن

���4 &' �
C
 X�Gر �={ ا�=���ء أن '�- ا��%
  �ًr� رضMوا X�Gا� &��#ف ����ن س��، وأن �

-� �����ن آ�� &�� و��4ً
-ى �& اMرض ، اس���H 8 ، وس �ً%�ّmوأن �� �-ج ا�=%-ب ن/�ً� �

ا�=%-ب، ه)ا ا��/+ ا��3ِّ�m ا�)ي 
%b �� ا��سg ا���Fس� � -ج ا�=%-ب، وه� أش�ُّ ت�mُّ%ً� ، إن ه)ا ا��/+ 


�X�G�� b واMرض �b ا���� ��F��� ��.  

 ��ا�r ال��fم ؟ ��8 ب��n�9!8 الDآ( ه� ال  

D��=ل ت�H:  

  َوِإنَُّ� َل9َRٌَ( َلْ� َتَNْ	�Dَُن َ 7ِ�ٌ(�* �َ!َ	� ُأ9ِ�ُْ( ِبDََ�اrِ�ِ ال��fُُِّم 
]�
� ا�=H76-75: س�رة ا��ا[  

� ض، أ
�F ا�4Mةٍ�� واح�ة، 
%b ا�%�- '��N �=� Dنٌ�Qض� �ٌ����� و��& ا�%�- �Nن� &�� وسr�N^N ��=
 ،��Q�

-� ���
=�� ض�ء ، أ�> آ ،��Q3 ض�Q�Hن� د��N X�Gا� &�� واح�ة، و����� و�ٍ�
%@=�F ا���ء �� �Nن

 ��& ا�X�G واMرض �� ��Nن� د3Q�H، و����� و��& أ�=� ن/ٍ+ �� ا��/��'� �
%@b ا����� X�Gا�

�، وأن أH-ب ن/ٍ+ إ�D اMرض�Qض� ��، N^ث 'G-ة س�'ً���Gوه�  ا� ،����Gا� ��- ا��/��'y &�

� ن/+ ا�%@�، �=�Qض� �  . �? '�� أر�=� �#ف س�ٍ
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� �& ، اس�8 ا����ي، ��/-�Gتإن�� ن��ى ا����ء �F)? ا��-آ � : ���Hاً��% < ا� ا���ي، وج=��F آ

Qض� �� و��4�& أ�> س�ٍr� ،ن� �، و��& اMرض و��& أDiH ن/ٍ+ �� درب ا���، ا���F �� س =�& �Nن�

��Qض� �� 'G- أ�> ����ن س��  .وأن �={ ا��/-ات َت =� '�� ��Nن

 +�3P>	ی�ت لwا v5ه r3( ��اض�  : إل

ً̂، آ�ن 
�� 8��H ت=��D، أ
�F ا�4Mة �  :آ�ن '��8 ا�i^ة وا��^م، آ��� نF{ �& �-اش8 �

Iَََّوال� Hِ����ً� * �ِر َلJََی�ٍت ِلFُوِل� اْلFَْلَ��ِب �ِإنَّ ِ!� َخْ	Aِ ال�Dََّ9َواِت َواْلFَْرِض َواْخِ<َ	�ِف ال	ََّْ�ِ �ال5َِّیَ َی5ُْآُ+وَن ال	ََّ

�ْ
ُ mًSَِه5َا َب� QَRْ	َْرِض َربََّ�� َ�� َخFََواِت َواْل�Dََّ9ال Aِ	ْ3َُّ+وَن ِ!� َخPَ>ََوَی )ْIُِ��ِبOُ =	َ َدًا َو�Nُ�َُو ��َRِ!َ �ََن�Tَ

  َ 5َاَب ال�َّ�ِر� 
�س�رة �ل '�-ان ا�[
 :190-191 [  

�& '�م، �Hل ت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�����xن4�ٌ- �& ' �د? س �  :ت�*ُّ- س�'

�Dِ���8ِ�َ َوالDَّ9َ�اُت gْ�َِ�یَّ�ٌت ِبََRَِیْ�َم اْل �ُ>ُcَ�ْ�َ �ًN�DِOَ ْرُضFََواْل vِِر�ْ�َ َّA�َ ��� �َوَ�� َ�َ�ُروا ال	ََِّ�ِ  
 )�
  ] 67: س�رة ا��C- ا�

  

�، ���xنأ
�F ا�4Mة ا���
� �=� ا��-ٌ�
-� -*�  :�Hل ت=��D، ا�

 �ِ�ِ�NَSَ =ْن�9َُن ِإَلVِ7ُ�ِْ+ اْل�  َأنَّ� َصَ�ْ�َ�� اْل�Dََء َصّ�ً�� * �َ!ْ	َ
]�
  ] 25-24: س�رة ' X ا�

 Aَ	ِْن�9َُن ِ�(َّ ُخVِ7ُ�ِْ+ اْل�َ	ْ!َ� * Aٍ!َِ��ٍء َدا ْ�ِ Aَ	َِوال<َّ* ُخ Yِ	ُّْ[ال ِ�  َ+اِ\�Yِ َیْ;ُ+ُج ِ�ْ َبْ
]�
  ] 7-5: س�رة ا�@�رق ا�

� * �َلRَْ� َخَ	Rَْ�� اْلVِْن�9ََن ِ!� َأ9َ�ِْ َتRِْ�یٍ( َ�	ِ!ِ�
َ HَPَ
  ُث(َّ َرَدْدَن�vُ َأْ
]�
�& ا�  ] 5-4: س�رة ا�

  

  
  ش�G ا�رض-05

� ؟>!+N� =ن�9ن إل�� ال;�لA �<= ی]H اT>! ال5ي Aی+gه� ال ��  


����m ه)ا ا��xالآ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم   ،&�=�: b�@� �� \�H ا�:@ �: mن� �mح� ا���ض-
& أو ا���

��J ��� \�Vرًا �& ��Nر ان=%�د � �H8، و��' > H8، وأ�-� >iوأ4-ا? إ# إذا ات ?��إن ا0ن��ن # 
�=� �� دن
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\�Hو ،��� ��i8، : ا���' h�ُJج�ارح ا0ن��ن، و \��%� # ت*�ن إ# إذا اس�iوه)? إن ه)? ا�

��ت8، أ�� %' \V�Jن�ن إ# إذا '-ف ا0ن��ن ر8�ّ، و�*
 # ،h��iوذاك ا�=�< ا� ،�i��:ا� ���%ا#س


=-ف ا��-ء ر�8V، وه� # 
-ا?؟ و�� ا�/�اب '& ه)ا ا��xال: ا��xال <�  :أ�Hل، �*

، ���Gس�F، ا����ات، ��/-ات�F، وآ�زارات�F، ون/���F، وآ�اآ �F، � -وج�F، و�)ن �ت�F، أ
�F ا�4Mة  

واMرض، �/ ���F، وس�F��F، � ��ره�، وأن�Fره�، �mس��آ�F، وأ_��ره�، �� �ت�ت�F، وأزه�ره�، ، وأ��Hره�

���F، ون�Fره�، وش���F، و�H-ه��� ،�Fت�H��:و� ،�Fان�ت���� ، ،8�وا0ن��ن، �:�%8، و_ �'8، و��

�-ٌةG� ،ا� D�' �
�ٌت داّ�ٌ� �F8، وأو#د?، آ�إ��8، ن�_%ٌ� �*��#ت8، �/��ٌة Mس��8Q  وأ'��8Q، وزوج


�ل  -���� ت�ل '�D ا��iنb، وا���9م 
�ل '�D ا���9+، وا�=�iا�:��3، وا� D�' ل�
وJ��ت3�:��� ،8 

-
�qا� D�' ل�
أ����ٌء ذات أ�-اج، وأرٌض ذات ، '�D ا�ُ�َ��l-، وا�HMام ت�ل '�D ا����- ، وا���ء 

�-؟�/�ج، أ# ت�#ن '�D ا��*�+ ا�: ! ،>Q�%ق ا��J :  


H ال�ا�8 ال;c+اء وال�Dء �Oریً�  ..  

 �ً�
  وهv5 ال]�Tرى وال��fل ال+وا


H ال+وض �nدانً� 
H الnه+ وال��ى   

�+ ش�دیً�..gص��ح وال�
H ال	�H وا  

 �D9رض والqن�9م واqا v5ه H
  ..و


�ریً� .. �DTال rD9ش�ٍء ت �Hآ H
  و

* * *  

>D3� أن�ار �ال/�D وال��ر �  

 vی��g  � �ٌ�! +Tوال� Z+وال�  

 �
� والnرع ���T��
 +�gال  

 .. v�Oت ن��Tوال v+ج آ���Dوال  

v��f� y)[ال];�ر ال QTت HDوال�  

.. vی�mًا !� خ�D� ?>Iی HTوال�  

* * *  

  ..ربZ ال�D9ء وربZ اqرض 

 v��	Nٌك لmوأ� ٌOإنٌ� و QNcخ ��  

  ال��س یN]�ن� IO+ًا !�9<+ه( 

......  v�9ی� ��  ال�N� ی�9= ورب� ل
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 �>!+N� =	  8ال�ال tی�ت اx   :ال/x �Dی8 �

  : �Hل ت=��D، أ
�F ا�4Mة  

 vُ+َPَْن�9َُن َ�� َأْآVِاْل Hَ>ِ�ُ� * �ُRَ	ََشْ�ٍء َخ yَأي ْ�ِ * vَُر��Rَ!َ �ُRَ	َ8ٍ َخPَgُْن ْ�ِ * vُ+َ�9َی Hَ�ُث(� َأَ��َتُ� * ُث(� ال�9ِ�

+َ�َ�ْFَ!َ vُ * vُ+َ/َُث(� ِإَذا َش�َء َأْن * vُ+َ�ََأ ��َ �ِRَْی ��Dَل ��	َآ * �ِ�ِ�NَSَ =ْن�9َُن ِإَلVِ7ُ�ِْ+ اْل�َأن�� َصَ�ْ�َ�� اْل�Dََء * َ!ْ	َ

* َوَ�َ�اِ\ْuُ Aَ	�mً * �ً َوَزْیُ<�نً� َوَنْ;* َوِ َ��ً� َوFَ!َ * �ً�cْ�َْنَ�ْ<َ�� ِ!��Iَ َ�ّ�ً� * ُث(� َشRْRََ�� اْلFَْرَض َشRًّ� * َصّ�ً� 

  َ�َ<� ً� َل3ُْ( َوِلFَْن3ُ�ِ�Nَْ(�* َوَ!�ِآ8ًIَ َوَأّبً� 
]�
  ]32-17: س�رة ' X ا�

  D��=ل ت�Hو :  

  �Hِ�ُ اْن7ُُ+وا َ��َذا ِ!� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض�
]�
  ]101: س�رة 
�نX ا�


�ت ا����، وه� ن�& 
� رب  � &� �ٍ
� : ات واMرض، أ# وه� ا�X�Gن�9- آ�� أ�-ت��، �� �ٌ
� X�G���

��\ ����/�م ا4M-ى، و�b أن�F ت* - اMرض H ا��/+، إذا glس�س�_=ٌ� دا�ٌ� '�D ا�، وه� ن/ٌ+ �

- وس@�ً�، و
%@b ض�ء � �����ن آ�� &�� و��4ًr� �F�' �= أ�> �-ٍة ح/�ً�، وت �r�N^Nن و�����

3Q�Hن� د��N �� �
� ح/+ أح�ه� '& ح/+ ا�X�G واMرض ���F� b، ا�X�G ه)? ا�����C
ك ن/�ٌم 

 ��F��� �  .ا�����

��ن درج� �� �-آCه�، ��� أ�%�\ اMرض �� ج�ف   �� &
-G' Dإ� >iت �F� ،�Fأ�� '& ح-ارت

-�iH &ٍت �� ز�-V: � ،X�Gا� ، �����ن آ�� <iن &' �F�@س &� �
� _�ل أ���� ا���F ا���@�%ٍC
و

-�وت�w ا�X�G �& ا�@�، �H ، �� ،+ ا��/-ي��ر _& �& ا���
=�دل إح-اق أ��� �� �� ،���� آ<�N lن

���& أ�> ����ن _& ، آ<�N lن� وسٍr�N^N دل�=
 �� ،�F�
�ٍم �& آ l>آ �� X�G%� ا��وت.  

��4� �#ف ����ن '�م، وه+ 
@���rن ا���س    &' �
C

f&9 '���ء ا���R، أن8 ��D�' D ات%�ده� �� 

�Gأن ا� Dرض إ�Mا \H-q� ًةm/� X�Gت ا�m�@ن '�م أ4-ى، و�� ان����4� �#ف �� > H ��@ت� &� X

 \�V��� و��4�& درج� ت�\ ا�i�-، و�ٍr�N^N Dإ� �F��� �^ٍم دا�X، و�F @\ درج� ا��-ارة �

 D�' ة��اMرض إ�H D ٍ- ج���ٍي ه�Q<، وان=�ام ا��فء وا���ر آ����ن �%< آ<F9� lٍ- �& ��9ه- ا��

  .h اMرض س@

  X�Gس< ا� : fب�
 ،��& ر�=�F ن�رًا؟ �& ن�F i ���رًا، وض-��F د
��رًا؟ �& '��F%V �� ا�/�l س�'

��م ا���'�؟ �& ا�)ي �ت�ه� �=-اج�F، وه�اه� أدراج�F، وأح��FV أ�-اج�F، ون%V< �� س��ء H Dه� إ���-%'

D��=ل ت�H ؟�Fس-اج ��  : ا��ن

  ال���Iَُر َوال/�Dُْ� َواْلDَRَُ+��َوِ�ْ xََی�ِتِ� ال	�ْ�Hُ َو
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]�
  ]37: س�رة ��i\ ا�

  D��=ل ت�Hو :  

 َوَ
;�َ+ َل3ُُ( ال	�ْ�Hَ َوال���Iََر�ِ�  �َوَ
;�َ+ َل3ُُ( ال/�Dَْ� َواْلDَRََ+ َداِ\َ�ْ
]�
  ]33: س�رة إ�-اه�+ ا�

  D��=ل ت�Hو :  

Rَْذِلَ� َت �Iََل �+Rَ>َ9ْDُي ِل+ِfَْت �ُDْ�/َوال� )ِ�	ِNَاْل nِیnِNَیُ+ اْل�ِن * ِ�Oُ+ْNَُ�َ��ِزَل َ�<�= َ �َد َآ�ْل vُْرَن����َ +َDَRََواْل


�ِبAُ ال���Iَِر َوُآ�H ِ!� َ!َ	ٍ� َی�Tُ�َ9َْن�* اْلRَِ�یِ( َ Hُ�  َل� ال/�Dُْ� َی�iِ�َ�ْ َل�Iَ َأْن ُتْ�ِرَك اْلDَRََ+ َوَل� ال	�ْ
]�
  ]40-38: س�رة 
X ا�

���َل� IُRَ	َال�5ِي َخ �  َتfُ9ُْ�وا ِل	/�Dِْ� َوَل� ِلْ	DَRَِ+ َواْ
fُُ�وا ِل	�ِ
]�
  ]37: س�رة ��i\ ا�

  Rا��F+ أ4-ج�� �& ����ت ا��ه+ وا�/F< ، ه� ن�& 
� رب، ن� hl ����ك، ون%�lس �R، ون�/� �=�9

  : ا� ا�=9�+ ، ح���� �Hل�%� �Jق ، إ�D أن�ار ا��=-�� وا�=�+، و�& ج��ة ا� =� إ�D ج�� ا�%-ب

 xََی8ٍ ِ!� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض َیZ+Dُوَن َ َ	ْ��Iَ َوُهْ( َ Nْ�ُ �Iَ�ِْ+ُض�َن ْ�ِ ْyیFَِإل�� * �َوَآ �َوَ�� ُیْ'ِ�ُ َأْآَ,ُ+ُهْ( ِب�ل	�ِ

  َوُهْ( ُ�ْ/ِ+ُآ�َن�
]�
  ]106 -105: س�رة 
�س> ا�

  ���ً�، ح
  : �� �Hلو�%� �Jق ا� ا�=9�+ أ

 ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء�ْ�ِ �  �ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ
]�
  ]28: س�رة ��_- ا�

  
  

  ا�.L/ ا���.�/ وا�.L/ ا�����/-  06
 &
�& �-ور� ��� ه� ��ة ت�%�� ا�� ت��D ا���� ا#ن%^����Gا� ��& إ'/�ز ا�%-�ن ا�=��� أن ا���

�& ��X�G �� ن%@� ا'�ال واح� ، و�%�ار ���� و��4� وس�ن 
��ً� ، وأ�> �r�N^N �ه)? ا���

 ، <�iث ا���
� ، و��-وره� H���� ����Gا� �� ، ه)? ا����J��ون �=� ا�-G'ن و��Nوا �r�=وأر�


��ً� ، و�=�  &�� وأر�=� و��4r�N^N &� ن�*� �
�ء ، وا�-��b ، أ�� ا���� ا�%�-Gوا� ، <
وا�:-

 �r�= ً� وس�ن أ��N^Nو �� س�J��د ا��' D�' ����%� &��ا�� &�و��Nن�ن ، وه� ا���ة ��& آ���

 �rن���N ��J��م ، و�=� ا��
� 'G-ة أ
� وا�%�-���Gا� �� ، وا��-ق ��& ا���
-Qا��ا �
ا��-آ�ت ا�%�-

 �r�N^N ?ر�H ق-� ��& س�N^Nث و^N >آ �� b%
 R�(ن ، و��N^Nو �� وس =rً� ، و��وس =�ن أ� �و��4


� و���4ن �
� N^ث س��ات ، وت*�ن و��NنCت �� س�r� >ن آ`� Rذ� D�'و ، �ً 
��ً� ، أو ن�� س�� ت%-
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� أر�Hم �=� �3 ، سHا�� &��� ، ه)ا ح��ب ا���*
-�H س��ات bوت� �r�N^N �F���%
 ����Gا� �� س�r�N^]ا�

��' -%� ، وا�� ا_�mن إ���F ا�=�+ ا���
P ، واس��N ��� ا�*�ن%�� ، وه)? ا��%�J��ا� �F��F ، و�H س 3 إ�

 D��=8 ت��H �� <F*ب ا���Jأ �i%� ?س-د �� +
  :ا�%-�ن ا�*-

� َ��ِ
  � َوَلِ�ُ,�ا ِ!� َآIِPِIْْ( َثَ	�َث 8ٍ�َ�ِ ِ
 ) <F*25: س�رة ا� . (  

 ��  ه)? س��ات ش��

 � �ًN9َْواْزَداُدوا ِت �  

�
-�H ه)? س��ات ^�' �Jا-� �� �%�H3 ج�ًا ، و������ت د�Hإن8 ش�ء د �q��� ��� ، ������ت ��*H

 bوت� �r�N^N ت��وي ��� س�� ش��r�N^N 3 �`ن�Hو�=� ا����ب ا�� ، ��J��م �=� ا��Hأر ��� �Hا��

�
-�H س��ات.  

 D��=8 ت��%� ?-�  : �Hل ا�& آ[�- �� ت��

� َ��ِ
  � َوَلِ�ُ,�ا ِ!� َآIِPِIْْ( َثَ	�َث 8ٍ�َ�ِ ِ

�8 وس�+ ��%�ار �� � P أ��Jب ا�*F> �� آF�F+ ��) ه)ا 4 ٌ- �& ا� ت=��D �-س��D�J 8 ا��' 

 &�
� ت�b س�Cت �� س�r�N^N ?ن ، وأن8 آ�ن �%�ار��Cا� Rأه< ذ� +F�أر�Hه+ إ�D أن �=[F+ ا� ، وأ'[- '�

 ���^F���–  �
� إ�D  –أي ���%�-
-�%��� �� س�r�N^N >آ &�� ، �`ن ت��وت �� ����G��� �� س�r�N^N وه�

 ����Gا� �r�N^]ل �=� ا��H ا(F�� ، &�  :N^ث س�

� �ًN9وازدادوا ت �  
] -�  ]3/80ت���- ا�& آ[

 &�  : 8��H :و�� ت���- ا�/^�

� �ًN9َْواْزَداُدوا ِت �  

 �
-�H bوت� �r�N^N ����Gا� �r�N^]��� ، &�  أي ت�b س�
] &�  :و�%� �Jق ا� إذ 
%�ل ] 1/384[ت���- ا�/^�

�ٌ� �� ِإن� ِ!� َذِلَ� َل5ِIَِوُهَ� َش rَDْ�9ال =Rََأْو َأْل Yٌ	ْ�َ � َآ�َن َلُْDَْآَ+ى ِل  
  ]37: ق[
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01 �������� ������  

�8R ال<� وض�IT ال��� RTال v5ن ه��  :إل�3( ب

�ل ا� '��8 ا�i^ة وا��^م، ��H> ا�� � ��H> اMب ت��� س��ن� إ�-اه�+ �& رس، أ
�F ا�4Mة ا�����xن

+�8، �%�ل،ا�-حr�G�� 8، ا�-اض��*�� -��iر?، ا��Hء ا� و��%� &�xا�� : ،&�إن�� أن� �G-، ت��b ا�=

  إن� �C��� Rون�ن ،  
� إ�-اه�+و
:bG ا�%��، و# ن%�ل �� 
�:g ا�-ب، وا�

9� ،X�Gآ��ف ا� +�� ا�*-ام أن ا�X�G آ��\ ���ت إ�-اه�+، و�H را�3 ��ت س��ن� إ�-اه���iا� &

8���Jm� �ً �، وه� أ��& وح� ا����ء، �-�{ أن ت:�g ح%�3Q ا�=�+ ���G'- ا������&، ��H> ا�� � 4@


�ن �& �
�ت ا� ت=��D، إن ا�X�G وا�%�- # 
:���ن ���ت أح� و# ����ت8: �%�ل� ��F�*ذا ، و�`�

  . رأ
��ه�� ���iا 

  � ا4��ء ا�%�- أو �=�8 �� أ��Nء �-ور اMرض ���8 و��& ا�X�G ه: ا�:��ف

إن ا�*��ف ، أ�� ا�*��ف ه� ا4��ء ا�X�G أو �=��F �� أ��Nء �-ور ا�%�- ����F و��& اMرض

�9� ا� ورح�8، وا�:��ف إش�رت�ن إ�D ن=�� ا�X�G وا�%�-' D�' ن�
�ن دا�� ��F� ،D��=ل ت�H :  

� �َوِ�ْ xَی�ِتِ� ال	�IُRَ	َال�5ِي َخ �ِإْن ْ�Hُ َوال���Iَُر َوال/�Dُْ� َواْلDَRَُ+ َل� َتfُ9ُْ�وا ِل	/�Dِْ� َوَل� ِلْ	DَRَِ+ َواْ
fُُ�وا ِل	�ِ

  ُآْ�ُ<ْ( ِإی��vُ َتNُْ�ُ�وَن�
]�
  ]37:س�رة ��i\ ا�


ْ+َ�ً�ا ِإَلَ Hَ��3ُُ( ال	�ْْ	َ َ ���ٍء َأَ!َ	� �Hْ�ُ َأَرَأْیُ<ْ( ِإْن HَNَOَ ال	�َُcِ3ُْ( ِب��ُ+ ال	�ِ� َیFِْتْuَ � ِإَلٌْ�َ 8ِ�َ��َRَِیْ�ِم اْل =

  َت�NُDَ9َْن�
]�
  ]71: س�رة ا�%i~ ا�

>Qل س�m�
 �Hة؟ وا�/�اب: و-� �r�=ر�m� �F�� -qJأن8 أ b� X�Gص ا�-H -�%ا� �@q
 <�إن : آ

� �-ةr�=ر�m� -�%رض �& ا�Mأ�=� '& ا X�Gا� ،�F�=/

F9-ان ����/+ ن��8وه)ا ��  � ، &*�
 R�(�

  ��%�- أن 
�/� أش=� ا�X�G آ��ً� إذا �ّ- ����F و��& اMرض 

����� '�D أ'���Gا� �إذ أن ا��9- إ�D ا�X�G ، و
/� أ# 
���qG ج��ل ��9- ا�*��ف '& 4@- اMش=

� ���*��فJ�4 ء ا�*��ف �& دون ن�9رة س�داء��Nدون ، �� أ &�=�� �q�
� � �mض-ار �� -=G
أن 

� ا�=�& # ت��ي أي ��% < ���+، وه�� 
/� ا#ن �? �G*< �4ص ��_��ل ا�)
& # ، ا0ن��ن�Mن ش *

� �& ا�* �ر، �)�R سّ& ��� رس�ل ا� J^ة ا�*��ف، ، 
%�رون ا�:@-�وMن ش *��ت أ'��F+ أآ[- ح��س

  �*��ف ��/�د، ��q@� س/�دن� وH\ اون�ب أن ن@�< ا�%-اءة ���F، وأن ن@�< ا
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�ً� �� ج��b أن��ء ا��_& Q-� ب� -Fش &� -G' ا���دي �� ��س�*�ن ا�*��ف اس��دًا �������ت ا���*

� س� �أ 
ا�=-��، �*�8 �& 
*�ن آ��ً� إ# �� أDiH ا���Gل ا��H-G ��8، ��� ا���Gل ا��H-G �& س�ر

�- س�
� ت%-
 ً�، و�& N+ ذ�R ا�=-ض ا���*� �=� �F- ذ�R ا���م ��-ح�� ا�*��ف ا�/�QC ا�)ي '�

&�%�Hم ��ة د�
�ح ��� أن ن�Gه� ، تq-ب ا�X�G وت:�� آ��ً�، و
�ّ< ا�9^م ا� &�%�Hا�� &�و�� ه�ت

 &� �F��_ ب-%
 �
�*��� أن ن-ى أ���� ا���F ا� �Hو ،X�Gا� h@س D�' ت��ث �ا#ن�/�رات ا�

 �� ا�*�اآ� ا�:��
-، وس�*�ن ���0*�ن رؤ� ���-ي ': ����ن آGوا��  
@�رد وا�Cه-ة وا��-

  وزح< 

  
  

  ا��gT ا��Iي -02

  �� ا�ن�9ن ؟�f9وآqا �Rه� أ +اض ن ��  

�، أ
�F ا�4Mة  rون �=� ا��-G=وا� �� ا�:���
  : وه� 8��H ت=��D، �� س�رة اMن=�م ا�


َ	�ِم َوَ�ْ ُیِ+ْVِ	ِْل vَُر�َیْ/َ+ْح َصْ � ُیِ+ِد ال	�ُ� َأْن َیIِ�َیُْDَ!َ� �ُ�N�[َی �Dَن�Fََآ �ًO+َ�َ �ًRy�� َیHْNَfْ َصْ�َرvُ َضُ�	cِْد َأْن ُی

  ِ!� ال�Dَ�9ِء َآ5َِلَ� َیHُNَfْ ال	�ُ� ال+Oْyَ� َ َ	= ال�5ِیَ َل� ُیْ'ِ�ُ��َن�
]�
  ]125: س�رة اMن=�م ا�

  +
� �& د#Q< ا0'/�ز ا�=��� �� ا�%-�ن ا�*-
�8 ا�i^ة وا��^م، �%� و�& د#Q< ن �ة ا��، ه)? ا��' � 


i=� �& س@h ، أN \ '�+ _� ا�@�-ان وا����ء ����' ��أن ت=-ض ا0ن��ن �^رت��'�ت ا�=��

� �� ا����ء
�3 ، اMرض إ�D ا�@ %�ت ا�=���� ت�رج �& ا�G=�ر ا�
���`ن8 ت��ث �8 أ'-اض '

� ا��iر، وذ�R أن8 آ��� اس�- �� ا#رت��ع ان:%@�� �� Cآ-
ون%~ ، �{ ا��gq ا�/�يا�)ي 

+

i< إ�D ا��-ح�� ا��-ج� ا�� ذآ-ه� ا�%-�ن ا�*- D  : �Hل ت=��D، اMوآ�/�& ح

  �َیHْNَfْ َصْ�َرvُ َض�O+َ�َ �ًRyً� َآFَن��Dَ َی]��Nُ� ِ!� ال�Dَ�9ِء�
]�
  ]125: س�رة اMن=�م ا�

  H #ف�ة -G' ع��ارت Dا� �- إ� h@ى س��م # 
�G� -=Gء �& أ'-اض إذا ارت�b ا0ن��ن '& ��

� 'G- أ�> �Hم، '��Q) زود ن%~ اMوآ�/�& و4�{ ا��gq، أ�� إذا ت/�وز ا�=G-ة �#ف �Hم إ�D ا��

&��`ذا �%� �� ه)ا ا��*�ن ��& ، ا� ا�/�+ �mجCFة ت*��b� m ه)ا ا� �ل �� ا��gq و�� ن%~ اMوآ�/

8 �H } داد نC
� 'G- أ�> �Hم �8و، 'G-ة �#ف �Hم وسQر ��و
-ت�b ضq@8 �& أج< أن ت�x& ، وج
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 Dم إ��H <أ� -G' �ه)? اMجCFة ��/�+ ح�ج�F ��وآ�/�& و�& ا��gq، أ�� إذا ت/�وز ا0ن��ن ا��

 -F9؟ ت>i�

& '��Q) # ت�� أجCFة ا�/�+ �� ه)ا ا#رت��ع ا����ج�، ��� ا�)ي -G=وا� �ا�:��

  : �Hل ت=��D، أ'-اض و�� �%���F ض�3 ا��iر

  �َیHْNَfْ َصْ�َرvُ َض�O+َ�َ �ًRyً� َآFَن��Dَ َی]��Nُ� ِ!� ال�Dَ�9ِء�
]�
  ]125: س�رة اMن=�م ا�


�%� ا��'� ت���ً�، �)�R رآ�ب ا�@�Q-ات    (Q��' ،D�'m� م�H <أ� &
-G=وا� �أ�� إذا ارت�b �=� ا�:��

 �_�q�
��%�ن '�D ارت��ع أر�=�& أ�> �Hم، إن ه)? ا�@�Q-ة � &
� أ�[�ل ا��Fاء ا�)ي '���F ا�)���Nن

وت�ا�- اMوآ�/�& ��ا�%ً� ��@h ، �� س@h اMرض، �& أج< أن 
*�ن ا��gq ا�/�ي �� ا�@�Q-ة

� �& أد�� اM'/�ز ا�=��� �� ا�%-�ن ا�*-
+، ، اMرض
�� ا�-آ�ب '& ا��'� ت���ً� وه)? ا�q
وإ# 

  .ن%~ اMوآ�/�&  ه)? أ'-اض، و�& أد�� ن �ة ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م

  �� ه� أ +اض ان;�Pض ال�ic  �� ا�ن�9ن ؟

  :أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

و�b ، إن آ< ا��qزات �� ا�/�+ ت��د �b ان:��ض ا��gq: ��� أ'-اض ان:��ض ا��gq؟ �Hل ا�=���ء 

R ا�%���نF
 ،&�Q-ا� RFR اMذن ا��س@D، إن ان:��ض ، ت��ده� ت�Cق اMن�/� واMجCFة، تFت

�Cق اMجCFة واMن�/� ، ا�� 8� gq��Nر 4@�-ة، �*< �� �� ا�/�+ �& �yزات ت��د�.  

  >��&، �#م ا�%���ن، �)�R �#م ا� @& ا�� # ت�Q-#م ا��ذن، Mم ا#� ، &� �Fه)? آ� ،>J��م ا��#�

gq���ت8؟ �%�ل ه)ا ا�*^م؟ ه< J=� أح� �� ح، �-�*+ ه< J=� ا�� � إ�D ا����ء، أ'-اض ن%~ ا�

  : ه< رآ �ا ا�@�Q-ة �� ح��ت8 حD وJ��ا ه)? اM'-اض؟ 
%�ل ا� 'C وج<

  �َیHْNَfْ َصْ�َرvُ َض�O+َ�َ �ًRyً� َآFَن��Dَ َی]��Nُ� ِ!� ال�Dَ�9ِء�
]�
  ]125: س�رة اMن=�م ا�

  8Fل ا��0م '�� آ-م ا� وج�H R�(� :  

))�N9+ بPت �Dی�ت لx )ن ال3+یx+Rال �!((  

ورآ� ا0ن��ن ا�@�Q-ة وا���@�د و��F� �=J �� _ %�ت ا�/� ا�=��� آG��ا ه)? ، ن ت%�م ا�=�+�=� أ  

 ��ا��%�3Q، وأن\ ح���� ت-آ� ا�@�Q-ة # ت�G� -=Gء �& ه)ا؛ Mن أجCFة ا�@�Q-ة �H ض��N \@qن

أ�[�ل ��*�ن ا��gq ا�/�ي ون� � اMوآ�/�& ��ا�%� ��� ه� '���F �� س@h اMرض، ��� ت=@�\ 


��ت ا�-آ�ب، ه)ا �=�8��H D ، أجCFة ا��m/� gqة �� ا�/� ^r� اض@-ارًا g F
��ر أن @�� �� #

D��=ت :  



� ا��آ�ر ���� رات� ا������� آ�ب �
�ت ا� �� ا���ق  60�����  

 

  )) یHNf ص�رv ض�O+� �ًRً� آFن�D ی]N� !� ال�D9ء((

  

  

  آ�و�/ ا�رض -03

 tم اmن ال3+ی( آx+R= أن ال	ل  �8 ال<� تR�RTال v53( ه�  :إل

  : ا�*-
+ إش�راٍت ت��\ ا���H ،-9ل ت=��Dأ
�F ا�4Mة ا�����xن، 
��ي ا�%-�ن 

�Aٍ�Dِ َ ��!َ yHُآ ْ�ِ َ�  �َوَأذyْن ِ!� ال���ِس ِب�ْلy�Tَ َیFُْت�َك ِر�Oًَ� َوَ َ	= ُآyH َض�ِ�ٍ+ َیFِْت
]�
  ]27: س�رة ا��w ا�

>Qل س�m�
 �H :>وج VC' ا� >%
 +� +َ� :��=� w� >آ &� &��& آ< ��H +َ�:  wٍل، و'�D آ< ض��ٍ- 
mت

'>%
��؟ : ��3، و�+ =� wٍ� >آ &�.  

� اMرض: �Hل ا�=���ء
��، إش�رًة إ�D آ-و=� ��3 �*�ن آ���' ����:@�ط '�D ، إن �� اس=��ل آ��

������ �F�*و� �ً��%�� \���ج إ���N �ٍ=� D، س@h اMرض ��
�ج إ�D س@P ،hٍوا�:g ا������ �
 ،

 3ٍ�' Dوإ� .  

� �)�R أش�ر ر��� س ��نُ
� إ�D أن ه)? اMرض ا�� ن�& '���F، ه� أرٌض آ-و
8 وت=��D �� ه)? ا�

>*Gا�)ي ، ا� -i=ت ا���@=� &�� \%Vو� �Fأن ،+
و�*& ا��Gء ا�)ي 
��\ ا��9- ه� أن ح*�� ا�%-�ن ا�*-

 ���ت ا�=�iر ا�^ح%@=� &�  .أنCل ��8 ا�%-�ن، و�

  

  

  اBرض آ6�ت�-04

  : إل�R� )3]�د هv5 اwی8 

  : ت=���H Dل  

  �َأَلْ( َنHِNَfْ اْلFَْرَض ِآ�Pَتً�� 
]�
  ] 25: س�رة ا��-س^ت ا�


%�ل ر��� س ��ن8 وت=��D �� س�رة ا��-س^ت، أ
�F ا�40ة ا�����xن   :  
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  َأْ�َ��ًء َوَأْ�َ�اتً�� * �َأَلْ( َنHِNَfْ اْلFَْرَض ِآ�Pَتً� 
]�
  ] 26-25: س�رة ا��-س^ت ا�

�8، وض��4m�8Vذٌة �& �=< : آ��ت�   Hأي ج)�8، و ،�ً��Mرض �& J��ت�F أن�F ، َآَ�َ\، وَآَ�َ\ َ
ْ*ِ�ُ\ َآْ�

 D�' ش�ٍء f>*� ،��� إ�D ا�/�ذ�V���F إش�رٌة واض�ٌ� ج�� �
آ�\، أي ت/)ب، وت�+، وت% {، وه)? ا�

� ا�M- إ# �Hة ان/)ا��F ن�� اMرض، و%�وزن س@h اMرض 
�/)ب إ���F، و�� وزن اMش��ء �� ح%

  .ا��Gء 
��س� �b ح/+ اMرض 

  +H-ا�%�- س�س ه)ا ا� D�' نC
� آ��� y-ام '�D وج8 اMرض، r� نC
ا0ن��ن ا�)ي ، ����Gء ا�)ي 

��زن ا��Gء ه� �Hة ، وزنD�' 8 س@h اMرض س�ن آ��� y-ام، 
Cن '�D ا�%�- 'G- آ��� y-ا��ت

/)ا�8 إ�D �-آC ا�%�-، وزن ا��Gء '�D ان/)ا�8 ن�� اMرض، وزن ا��Gء '�D س@h ا�%�- ه� �Hة ان

D��=ل ا� س ��ن8 وت�%
 ،�F�  : س@h اMرض ه� �Hة ان/)ا�8 إ�

  �َأَلْ( َنHِNَfْ اْلFَْرَض ِآ�Pَتً�� 
]�
  ] 25: س�رة ا��-س^ت ا�

   <�%-f ا���ء '�D س@h اMرض ��# ج)ب اMرض �8؟ آ�
 <�آ�> ت*�ن ا����ة �� # �Hة ا�/)ب؟ آ

Fا� D% 
 �ً��N اء�Fا� h JM اء�Fرض ت/)ب ا�Mرض �8؟ ��# أن اMرض ��# ج)ب اM�� �ً@ اء �-ت�

 &' �F
� س-'Cت ،-�J�'Mراٌت �& ا��واMرض ��-آ�، و�b ح-آ� اMرض وس*�ن ا��Fاء، ت�mG ت

�- آ< ش�ٍء '�D س@h اMرض،��� �ٌ�-ات �� ا���'�، وه)? ا��-'� آ��� ���� �& ا�*r� أ�ٍ> وس

���& ج=< ا� ��ر �-ت @ً� ��Mرض؟ إن8 ��=< ، �& ج=< ا��Fاء �-ت @ً� ��Mرض؟ إن ذ�R ��=< ا�/�ذ�

���، ا�/�ذ��، �& ج=< آ<V ش�ٍء '�D س@h اMرض، و�� ج�l اMرض 
�/)ب إ���F؟ إن8 ��=< ا�/�ذ�

��
=-��F رواد ا����ء � ��، وان=�ام ا��زن ح����& اMرض وا�%�-، و
�=�م ا��زن إذا ان=��\ ا�/�ذ�� �

  : �Hل ت=��D، إنV ان=�ام ا��زن ح��ٌ� # ت@�ق

  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا� 
]�
  ] 61: س�رة ا���< ا�

  �F��' f-%�Hل ، و�� اMوزان إ# �Hٌة ��/)ب، ج=< ا� اMرض ت�ور، وه� ��%-ة، وج=< اMش��ء ت�

D��=ت :  

  �Pَتً�� �َأَلْ( َنHِNَfْ اْلFَْرَض ِآ
]�
  ] 25: س�رة ا��-س^ت ا�


%�ل   D��=ا� س ��ن8 وت &*� ،�F�� - %�� �F�� ت/)ب ا0ن��ن إ�
�Fرض �� ا��Mأن ا ،+F�=� +Vت�ه �Hو :  

  َأْ�َ��ًء َوَأْ�َ�اتً�� * �َأَلْ( َنHِNَfْ اْلFَْرَض ِآ�Pَتً� 
]�
  ] 26-25: س�رة ا��-س^ت ا�
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  M�� gٌ ا0ن��ن ا��ّ� �-ت ���رض ��/)ٌب إ���F، وه)ا ه� وزنD�=� �� ،8 أن ه)ا ا0ن��ن 
Cن ��Nن�& آ

+H-ة ان/)ا�8 ��رض ت=�دل ه)ا ا��H ام؟ أي أن-y ،D��=ل ت�H :  

  َأْ�َ��ًء َوَأْ�َ�اتً�� * �َأَلْ( َنHِNَfْ اْلFَْرَض ِآ�Pَتً� 
]�
  ] 26-25: س�رة ا��-س^ت ا�

� ا�� �F� b@Hُ، إن�� وردت أ��X ه)ا آ^م ا� 'VC وج<؟ ه)?   ��، أو ه)? ا��%�3Q ا�=���ا��9-
�ت ا�=��

 +
  .ا0ش�رة إ���F �� ا�%-�ن ا�*-

  

  

  اس���ار اBرض-05

 ��Nن� ا
<R+ار اqرض آ�D وض�I>T اwی8�:  

  

  :الR+ار - 1

� �� ا�%-�ن ا�*-
+، ه� 8��H ت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام
� :  

  َ+ارًا��َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�
]�
  ] 61: س�رة ا���< ا�

%-Vة؟ اMرض �� �F�=ه)ا ا�)ي ج &� ،D'ا�
��F ا� ��ُء و # �' f-%�
%-ًة؟ �� �F�=ه)ا ا�)ي ج &�

 �-، ن�& ��أن� ا���'� ا��اح�ة ا�ن H@=�� أر�=� ���ت�-Vك، ت��- �� ا�[�ن� ا��اح�ة �N^Nن آ

-، ��) أن ��أت �%�� ���%-ٌة اس%-ارا �@�%�، : \و���4ن أ�> آ�� Rذ� bو� ،&�ا���� � رب ا�=���

D��=ل ت�H ،ٌء��� �F�  :��� اهVCت �� �%� '�

  �َوَتَ+ى اْلfَِ��َل َت�Oَ �Iَ�ُ9َTِْ�َ�ًة َوِهَ� َتZ+Dُ َ�+� ال�Tَ�9ِب�
]�
  ]88: س�رة ا���< ا�

Mا b� ور�

�-V-� f ا����ب Mن8  ،\��N > /رضت9& أن ه)ا ا� .  

  : ال�ل�H  	= ا
<R+اری8 اqرض

أن ا�C#زل ه� اهCاز ��رض، ��ذا 
��ث؟ ا���> ا�)ي iH> دو�� �& : ا����<، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام

� ا���CرV=ام أش�:� أشm� -Fآ��m� ،�Fش�l أن�اع اMس��� ت@�fرا، �@�Q-ات ا�h G، و��سV، دول ا� �%�ن س
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�^ و ن�Fرا، �� ا���م و��س:�ام ا���اس��، و��س:�ام � �F� <ُi%ا� V+ت ��، أح�ث أس���'��iر ا���Hmا�ـ

� ��@�Q-ات=�_ �r�=ا���م، ، ا��اح� أر� ��-y �� �ُ�%& إ�D درج� �)ه��، ت�Cل ا�%� � <i%إح*�م ا�

-�� أشF- �& ا�%i> ا���� أ�> ����ن ، و�� ���4� ا��b�i، و�� سr�N^N &' � 

� ت%-Cت �وا�*��

�، �Hل دو#ر�� �� �=�8 ز�Cال �� X�4 و أر�=�& �Nن�*�� �%��� �� -Fأش �، �� �=< ه)ا ا�%iُ> �� س

D��=ت :  

  �ِإن� َبgَْ� َربyَ� َلَ/ِ�ی��
]�
  ]12: س�رة ا� -وج ا�

D��=ل ت�H :  

  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا� 
]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

 �Fري أن�
 &� ،�r�
 %D ���ٌء، �< إن إن�� # ن��R ش # ،-:
إذا اهCت اMرُض ��Nنَ� هVCات �%��س ر

f&rِ
�b �8و# أح� 
، ا0ن��ن 
h i ت�\ اMن%�ض �.  

D��=ل ت�H ،�4ة ا�*-امMا �F

� أ:  

)ْ3ُ	ِOَُأْر QِTَْت �3ُْ( َ 5َابً� ِ�ْ َ!3ُ�ِ�ْْ( َأْو ِ�ْْ	َ َ �َNَ�ْ= َأْن َی	ِدُر َ َ�Rَُهَ� اْل Hْ�ُ��  
]�
  ]65: س�رة اMن=�م ا�

 
  :�Hل ت=��D، وا��iا'3، ا�C#زل، ا�q�Mم، ا��iار

 ��ٍNَْس َبFْ3ُْ( َبcَNَْب Aََوُی5ِی �ًN�  �َأْو َیْ	3ُ9َ�ِْ( ِشَ
]�
  ]65: س�رة اMن=�م ا�

D��=ل ت�Hو :  

 �Iَ�ِرْز�Iَ�ُ َرuَ�ًا ِ�ْ ُآyH �3َ�ٍَن َ!Pَ3ََ+ْت ِبFَْنNُِ( ال	�ِ� َ!Fََذا�Iَ�َ �َوَضَ+َب ال	�ُ� َ�َ,mً َ�ْ+َی8ً َآ�َن8ً���ِDَgْ�ُ 8ً�َ�ِxَ Qْ َیFِْت

  ال	�ُ� ِلَ��َس اْل�fُِع َواْلَ;ْ�ِف ِب�Dَ َآ�ُن�ا َیْ]�Nُ�ََن� 
]�
  ] 112: س�رة ا���< ا�

2 - �D/ه� ��ل ال+�9� ��  'S��>ال<�9رع وال:  

X، ���ره� إه���/�، و ا�%@-ان اqJM-ي اMرض �� ���-ه� ح�ل ا��G، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام

 &����F و �� \V�H �واF� ��9'M)ا ا�G*< �=-و��ن '��آ+، �`ذا و�J\ إ�D ا�%@- اqJM-، ا�����


� س-'�F، أ�� إذا Cرُض ه�� تMواح�ة، ا ��ا�X�G، ه��ك اح��ل إن ت�/)ب إ�D ا�X�G، ت :�N �� -Vن

��V\ �& ���ره� ح�ل ا�X�G، ه��ك ت:�{ �& س-'�F، و�J\ إ�D ا�%@- اM'9+ ه��ك 4@- أن ت
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 ���� أن ر�bَ ا��-'� ه� ا���رع، وأن 4�{ ا��-'�=
��� �� ه)? ا�:@ �، ا�)ي �=
و��X ه)ا ه� ا�)ي 

x_�   :#ن�Fم آ<D�' �� f اMرض، �Hل ت=��D، ه� ا� �_x، و��# ا���رع وا�

  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا�
� س�رة[
  ]61: ا���< ا�

  . ه)ا ه� ا��=�D ا�[�ن�

3 - 8�  : ن�7م ال�fذب

�؟ وإن آ< ش�ء '�D س@h اMرض 
�/)ب : ا��=�D ا�[��P، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام��& 3�4 ن�9م ا�/�ذ�

 ��إ���F، ه)ا ه� ا��زن، رواُد ا����ء 
����ن '�D ُ�-شF+، �`ذا و��Jا إ�D ن%@� ان=�ام ا�/�ذ�

�%�9ن�
�X �8 وزن، و ا����ة �^ وزن # ُت@�ق أ��ا، أيf ش�ء 
)ه� �& وه� �� س%، � ،�> ا��-آ 

R
�
 &��؟ اُ� 'Cوج<، �Hل ، ��%-D�' f س@h اMرض، و�& 3�4 ن�9م ا�/�ذ��
�& ج=< ه)ا ا��Gء 

D��=ت :  

  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا� 
]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

�8 ��ء؟ أن\ # ت�%-f �& ج=< �� اMرض آ<V ح�ج�ت� X�R حD أن\ ��%-� ��F؟ ه< ت�%-f �� �*�ن �

8 4�-وات، و ��اآ8، و_ ��، وآ< �-ا�3 ، و��8 ��+، و��y 8)اء، و��ء، إ# �� �*�ن ��8 ���ء�و�


mآ��F ا0ن��ن  ��Qا(y أ�> ��دة &��& و��4�& و ��Nنr� رضMا�=���ء أن �� ا }=� V�' �Hة، و��ا��

V����' .  

  :و{�8P الY\�[D !� ال�3ن

� ����8، إذا ، ��� أ
�F ا�4Mة ا�*-ام=Vات &� f�%Gو ا� ،?-�q� �=V
 &� ��
��، و�*& ا��=�

�ت ا� ��& أ�

D��=ل ت�H ،ن%�ضMا�، �*�ن�ا ت�\ ا D�' ا���س ه�ن�ا D�' ه�ن أ�ُ- ا� :  

 اْل5َNَاِب اْلFَْدَن= ُدَ�ِ )ْIُ��Rََن��َوَل5ِ�ُی�NُOِ+َْی )ْIُ�	Nَْآَ�ِ+ َلFَ5َاِب اْلNَوَن اْل  
]�
  ]21: س�رة ا��/�ة ا�


� أ
�F ا�4Mة ا�*-ام ،D��=ل ت�H:  

)ْIُ�	Nَا َل�	ُDِ َ ال�5ِي �َNَْب )ْIُRَ5ِی�  َیْ+�NُOَِن� �َ{Iََ+ اْل�9َPَُد ِ!� اْلَ�+y َواْلTْ�َِ+ ِب�Dَ َآQْ�َ9َ َأْیِ�ي ال���ِس ِلُ
�س�رة [
  ] 41: ا�-وم ا�
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وح�ر��� ا��/�ب، واتV�b� ��% ، ح�ر��� ا� ورس��8: وH> رجٌ< و أ�%D ���ض-ًة '& أح�اث ت-آ��، �Hل

�& ا���س، �=�H �� اُ� 'Cوج<� �Fس��� VP أن ت ��Q��، ا���Fد ض�V ا������&، وأ���� �F)? ا���@�Vت ا��

H ه)ا آ^م��Q��� �  .��8 أح� ز'��ءه+ �� ��@

اُ� 'Cوج< رح�+ ���، و�*& إن �+ ن-ح+ أن���� ��ُ� 'Cوج< # ��V أن 
=��/��، Mن8 ، 
�F ا�4Mة ا�*-امأ

�lF_M �Q�i���� +F-ه+ �& ا�)ن�ب ���، إن ت���ا �mن� ح � F+، وإن �+ 
���ا �mن� _ � F+، أ� _

�
� ��[��F وأ'��، وأ، وا��=�r�  . ن� أرأف ���= � �& اMم ����ه�ا����� �=G-ة أ�[���F وأز
�، وا��

  

  

  اBرض م!�دا -06

��ة T	ًا ل�I� ن ت�3نFب Yال�3اآ v58 ه��mم ص�  �! Y�93( ال�  :إل

  D��=ل ت�H :  

  �ال�5ِي HَNَOَ َل3ُُ( اْلFَْرَض Iْ�َ�ًا�
]�
  ]53: س�رة _8 ا�

� ا�� ت�m> اMرض، وه� أح� أ�-اد ا��/�: ن�& '�D آ�آٍ� اس�8، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ���Gا� �ً'�

 
-ي، وزح<، وأوران�س ، ون �ن، و���ت�، ه)? ، �& آ�اآ�؛ '@�رد، وا�Cه-ة، وا��-Gوا��

��ة؟ ��� �ً���J رض وح�ه�Mة، ���ذا آ�ن\ ا����� �ً���J \��� X�Gرة ح�ل ا���  .ا�*�اآ� ا��

  �� �ً��
ً̂، وأر�bٌ وأر�=�ن 
��ً� ن�Fرًا، آ�آ� '@�رد؛ 
����N 8ٌن و��Nن�ن 
��ً�، أي أر�bٌ وأر�=�ن 

 ،ً̂ �� �ً��
ً̂، أر�=ٌ� وأر�=�ن  
�_ >��، و# 
Cال ا��%��، ت��م وت�%���ة؟ ت��م وت���� h�i
 >F�

 &��ً�، أي أر�=� ��iل �� ��Nٍن و��Nن
� و��Nن�ن 
��ً� أٌ�وأر�=ٌ� وأر�=�ن 
��ً� ن�Fرًا، وا���� ��Nن


�ور ه)ا ا��/+ ح� ��=
 ،�ً��
� و��Nن�ن 
��ً�، و��X �� ه)ا ا��/+ ه�اء، إذًاٍ�ه� : ل ا���N �� X�Gن

��ة؟ ��� �ٌ���J رض وح�ه�Mأن ا f-ة، ��� س����� �ً���J X��.  

� وز
�دة   ٌrرًا ، و��Fدة ن�
� وزٌr� ��=
 ،�ً��
�ن وXٌ�4 و'G-ون r� 8��
ش�ٌء �4-، آ�آ� ا�Cه-ة؛ 

-G'و Xٌ�4ن و�r� �ً�
ً̂، وس�8 أ �� &�ون 
��ً�، وح-ارة ه)ا ا�*�آ� �� ا���Fر تi< إ�D ت�=

>��
��4�&، ش�ٌء #  ،&�، درج�، ن��b أح��نً� إ�D أن ا��-ارة �� اMرض ا��%�س� q�� �H\ أر�=


h�i ه)ا  >F� ،-�iون ت�\ ا�-G=� >�تi< �� ا�Cه-ة ا��-ارة إ�D ت�=�& درج�، وأ�� �� ا��

8�  . ��ء؟ و#، ا�*�آ� �����ة، و# ه�اء �
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� وس =ٌ� و��Nن�ن   ٌr�أ�� آ�آ� ا��-
 ؛ ���Fر? آ��Fر اMرض، أر�bٌ و'G-ون س�'�، و�*& س�8 س

�� أو#د?=
�� ا0ن��ن، و=
�� ا0ن��ن، ، س��، أي =
 ،<�iا� �ً=�وأو#د أو#د?، و# 
-ون ج�

�� أو#د?=
��ة؟ ، و��� hٌ��J ه)ا ا�*�آ� >F� ،ء�Gوأو#د أو#د? �� ا�.  

� وس =ٌ� و��Nن�ن '��ً� ، أي 
�ور ه)ا ا�*�آ� ح�ل   ٌr�
mت� ا�� �ت؟ �& ت �fل ا���iل، س�8 س &
�& أ

و# ه�اء، وه� # 
h�i ، ا�X�G �� ه)? ا������، وح-ارت8 س =�ن درجً� ت�\ ا�i�-، و# ��ء

��ة ���.  

  V��� h-ي؛ ن�Fر? 'G- س�'�ت، X�4 س�'�ت انDF ا���Fر، �� إن ت�Gه)ا ا�� <l9ري، وت��/R ا�

 b8 ر�� و�N^Nن درج� ت�\ ا�i�-، وآ[��ٌr� 8وح-ارت ،�� 'G-ة س��N8 اا���<، انDF ا���Fر، وس�

��ة ، آ[��� اMرض، إذن ه� آ�آٌ� �& ا��qزات��� h�i
  .وه� # 

   -� ���� أ�> آr�=ر وأر����� X�Gون '��ً�، و�=�? '& ا�-G'و bٌ8 ت�  .زح<؛ س�

�ن أوران  r� 8� وت�=ٌ� وس�ن '��ً�، و���ت�؛ س�ٌr� 8� وأر�=�ن '��ً�، ون �ن؛ س�ٌ��س؛ س���N 8ن

  .وس bٌ وأر�=�ن '��ً� 

��ة T	8 لTص�ل tا �I	NO نFرض بqا �I�	  Q	D>8 ال<� اش�  :إل�3( ال;]�ص


%�ل ا� 'VC وج<   :  

  �ال�5ِي HَNَOَ َل3ُُ( اْلFَْرَض Iْ�َ�ًا�
�س�رة _8 ا�[
 :53[  

  &l�� �ٍF� ،h
-� �ٍF� �� -�qiت/=< ا� Rأن <�
��س 8 �& ، آ -�qiا� �F� أن <��؟ آ���� ح-ارٍة �=

 ،#ً�=� X�Gا� &� �F�-H >=ا، أي ج�F� رضMوج=< ا ����' >V�آ< ا�/�Fت؟ ر��� س ��ن8 وت=��D ت�

���=� �F�& اMر�=�& و��& ا�i�-، وج=< آ[��� ���=� �Fوج=< وج=< ح-ارت ،���=� �Fوج=< ش�� ،

�، ه)ا �& ن=+ ا� ��=� �
�، وج=< دورت�F ا������=� ������، وج=< دورت�F ا���=� �F�  .ج�ذ�

  Rذ� Dإ� D��=ر��� س ��ن8 وت -�G
�%�ل، � :  

  �ال	�ُ� ال�5ِي HَNَOَ َل3ُُ( اْلFَْرَض َ�َ+ارًا�
]�
  ]64: س�رة ��y- ا�

  -:J ،�
��\ �yز� � �J أي�F��' <%� �
 ،�ً�Hوا D% وت ،D��=ل ت�H :  

  �ال	�ُ� ال�5ِي HَNَOَ َل3ُُ( اْلFَْرَض َ�َ+ارًا�
]�
  ]64: س�رة ��y- ا�
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� �@�رت اMش��ء   ���=�D أن اMرض ت/)ب آ<V ش�ٍء '���F إ�D �-آCه�، ه)ا ه� ا�[%<، ��# ا�/�ذ�

 ،� %D�' D ا�@�و�� ����R، ت�b ه)? اMداة '�D ا�@�و��  : �Hل ت=��D، ا��-f �� ذ�R ا�/�ذ�

  �ال	�ُ� ال�5ِي HَNَOَ َل3ُُ( اْلFَْرَض َ�َ+ارًا�
]�
  ]64: س�رة ��y- ا�

   �F�=ارًا ج-H و�& �=�ن� ،�F��' �� ت��< وج�د اMش��ء '���F، وج=��F ت/)ب اMش��ء ا�ٍ��]*� �F�=ج

�  : �Hل ت=��D، س�آ�

 �Iَ�ُ9َTَْ��َل َتfِِب��َوَتَ+ى اْل�Tَ�9ال �+�َ Z+Dًُة َوِهَ� َت�َ�ِ�Oَ  
]�
  ]88: س�رة ا���< ا�

ه< اس@�ع ا0ن��ن أن 
b�i �-آ ً� ت��- دون أن ت�-ك؟ ارآ� ا�@�Q-ة، # ��V �& ا#هCاز، أي   

� '�مr���4 > H D� 
، اهCاٍز �� أنD�' 8 س@h اMرض ��Fم آ< �� '���F، �� ه)ا ا#س%-ار؟ ��/ٌ� 

�< ا#س%-ار ، �� ه�
 %D آ��.  

�& أن   ��
 > H أت-H ،رض رآ�ٍمMا D�' �� f>زل، �`ذا آ#Cت��ث ا� �H 8أن D��=ر��� س ��ن8 وت ��� &l� 



h i أن%�ضً� �ً%��_ &�  : �Hل ت=��D، ز�Cاً# ج=< ���ًء �& أر�=

  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا�
]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

-ًاج=< ا� س   � ����& آN^N ��� �� ا�[�ن�Qه� ��Hل ، ��ن8 وت=��D اMرض س�آ�� �b أن�F ت�-ك ��-'ٍ

D��=ت :  

� ُآ�H َشْ�ٍء ِإن�َُRَال�5ِي َأْت � َخِ��ٌ+ ِب�Dَ �َوَتَ+ى اْلfَِ��َل َت�Oَ �Iَ�ُ9َTِْ�َ�ًة َوِهَ� َتZ+Dُ َ�+� ال�Tَ�9ِب ُصrَ�ْ ال	�ِ

  َتNَPُْ	�َن�
�س�رة ا��[
  ]88: �< ا�


mً�ُ َلNَ	�3ُْ( َتIَْ<ُ�وَن�ُ �Iَ�  �ال�5ِي HَNَOَ َل3ُُ( اْلFَْرَض Iْ�َ�ًا َوHَNَOَ َل3ُْ( ِ!
]�
  ]10: س�رة ا�4C-ف ا�

  : �Hل ت=��D، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  

���ً� * ٍت ِلFُوِل� اْلFَْلَ��ِب �ِإن� ِ!� َخْ	Aِ ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض َواْخِ<َ	�ِف ال	�ْ�Hِ َوال���Iَِر َلJََی�َ�ِ �ال�5ِیَ َی5ُْآُ+وَن ال	�َ

�ْ
ُ mًSَِه5َا َب� QَRْ	َْرِض َرب�َ�� َ�� َخFََواِت َواْل�Dَ�9ال Aِ	ْ�3ُ+وَن ِ!� َخPَ>ََوَی )ْIُِ��ِبOُ =	َ َدًا َو�Nُ�َُو ��َRِ!َ �ََن�Tَ

  َ 5َاَب ال���ِر�
]�
  ]191-190: س�رة �ل '�-ان ا�
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  س��/ اBرض -07

  و�� دل�H ذل� ؟، وهH اqرض ث�ب<8 أم �<T+آ8، آ(  �د ال�ورات ال<� ت�وره� اqرض


�ن '�D س �< ا��i-، اMو�D ت%�ل� +
  :�� ا�%-�ن ا�*-

 اْلَ�Tْ�ََ+ْیِ nOِ��ًَا أإل� rَ�َ ال	�ِ� �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا َوHَNَOَ ِخَ	�َل�Iَ َأْن�Iَرًا َوHَNَOَ َل�Iَ َرَواِ
َ� َوHَNَOَ َبْ

  َبHْ َأْآَ,ُ+ُهْ( َل� َیَNْ	�Dَُن�
]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

  ��� ا�[�ن
  :وا�

  ُصَ�َرُآْ( َوَرَز3ُ�َْ( ِ�ََ9َ�ْFَ!َ )َْء ِبَ��ًء َوَص��َرُآ�Dَ�9ْرَض َ�َ+ارًا َوالFََل3ُُ( اْل HَNَOَ ال�5ِي ��yَ��ِت َذِل�ال	�ُ�g3ُُ( ال

�َ�Dَِل�Nَاْل Zَرب �  ال	�ُ� َرب3ُZْ( َ!َ<َ��َرَك ال	�ُ
]�
  ]64: س�رة ��y- ا�

   �F��رض ح�ل نMت�ور ه)? ا ،�F�� >�m� أ'-ض ا���س '& ا���9' �ٌ
� آ �-ة y��F�' > ا���س، �
�

- �� ا���'�، وت�ور ه)? اMرض ح�ل� ���� آr��، ت �} �� g4 ا#س�اء أ��ً� وسٍ'-��  X�Gا�

� ا��اح�ة، و�b ذ�R اMرض ��%-ٌة اس%-ارًا ت��ً�، �-ًا �� ا�[�ن� ����& آN^]� ره� ا�=���ءV�H ،�ٍ'-��

 ����%-ة؟ ح�� �F�=/
� وان�Fرت، �& ا�)ي 
��R أن ���Mا \'V�i� ��� أْنُ��ٍH تC�< أن8 �� اه���

��i�J �ً'�H �Fآ��m� �ً�
، ه< ت��*�ن د�b اهCازه� أو ه< ت��*�ن اهCت �� �={ ا� ^د، ج=�\ ��

  .اس%-اره�؟ 

   ،ً̂ ��H رضMت اC8 �� اه��H �� ،ء���& �� �={ اMح
ه)ا ا� �\ ا�)ي ت��G' 8��N b-ات ا��^

 ،\'�i�-ًا ��
��تً�، واهCت اMرض هCًا � �F� \
-وتV�iع ا� ��ء؟ ه)? ا�[-وة ا�� ت��*�F، �� اش

D��=ل ت�H =<؟�ذا ت��:  

� ُآ�H َشْ�ٍء ِإن�َُRَال�5ِي َأْت � َخِ��ٌ+ ِب�Dَ �َوَتَ+ى اْلfَِ��َل َت�Oَ �Iَ�ُ9َTِْ�َ�ًة َوِهَ� َتZ+Dُ َ�+� ال�Tَ�9ِب ُصrَ�ْ ال	�ِ

  َتNَPُْ	�َن�
]�
  ]88: س�رة ا���< ا�

  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا�
]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

%-ة اس  �� �F�=ج &��ً��N ارًا-% ، b� X�Gوا� ، X�Gا� bو� ،X�Gوح�ل ا� ،�F��وه� ت�ور ح�ل ن

D��=ل ت�H ا��/-ة؟:  


�ِبAُ ال���Iَِر َوُآ�H ِ!� َ!َ	ٍ� َی�Tُ�َ9َْن�َ Hُ�  �َل� ال/�Dُْ� َی�iِ�َ�ْ َل�Iَ َأْن ُتْ�ِرَك اْلDَRََ+ َوَل� ال	�ْ
]�
  ]40: س�رة 
X ا�
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  � b���س*� وذات H-ار�� ه� ا�%�ة ا�� ت� �Fو��ذا 
��ث �� ا4�\ ت�R ا�%�ة �� ، �F اMرض وج=�

  '��+ ا����ء ا�:�رج� ؟


�=�م ا��زن ه��ك، ا����ة ��    ،��� اMرض��، وت:@�F� D ن@�ق ا�/�ذ��Q��� ��� أن إن��نً� رآ� �-آ ً

�%>، إذا ت�-ك ح-آً� ا��-آ � # ت@�ق �^ وزن، إذا أ��\ ��8 ش�ٌء _�ر �� ا����ء، واس%- �� ا�

  .�Jر �� س%> ا��-آ �، �& ج=< اMش��ء ت-ت M�� gرض؟ �& ج=< اMش��ء '�D اMرض؟ 

�� أن اMرض أس-'\ �� دوران�F، �@�ر ا���س �& '���F، �� ت��'�\ س-'�F س =� 'G- ض=�ً�،   

��F؟ إذا أ��*\ آmس ا���ء، وو�' &
-%ض=D�' 8 �@-ن� ج��=ً� �& '�D س@��F، �& ج=��� ��

�، آ< ش�ٍء 
�/)ب إ�D �-آC اMرض �  .ا�@�و��، ���ذا 
 %D�' D ا�@�و��؟ �%�ة ا�/�ذ�

�& ا�)ي ج=< ا� ��ر �� �H+ ا�*-ة ا�/���� �-ت @� ��Mرض، �� أن إن��نً� ذه� إ�D نi> ا�*-ة   

�&، ��ذا 
-ى؟ 
-ى اMرض أرضً�، وا����ء س��ًء، ان9- إ�D ا�/����، إ�D أس-ا���، إ�D اMرج�

 Cآ-�� �� ا��%���F/ا����ء إذًا؟ ه� ا� <
�، ت-اه� �� ا�%�+ ا�/����، �� ت=-�أس-ا��� '�D ا�*-ة اMرض

  .اMرض، و�� ذه \ إ�D ا�%�+ ا�/���� ���F، أم �& ج=< اMرض H-ارا

  g اء ت-ت�Fا� �� �& ج=< ا� ��ر ت-ت M�� gرض �� �F��H ا�����G، و�F��H ا�/����؟ �& ج=< آ

�-، ت��- آ< ش�ء، و�*& J�'وز#زل، وأ ،<Jت '�اmG�� رضM�� g ت-
��Mرض؟ �� أن ا��Fاء # 

  .أم �& ج=< اMرض H-ارا ، ا�q^ف ا��Fا�Q �-ت M�� gٌرض

�، إن آ< ش�ٍء 
�/)ب   �إذا وض=\ ش�D�' �ًr اMرض 
 %D �*�ن8 �%�رة �Hدر '& _-
3 ن�9م ا�/�ذ�

  .إ�D اMرض 


�ن �� ا�%-�ن ا�*-
+ '�D س �< ا�����x ،-iنأ
�F ا�4Mة ا��  � ،D��=ل ت�H:  

Oِ��َ  اْلTْ�ََ+ْیَِ�nًا أإل� rَ�َ ال	�ِ� �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا َوHَNَOَ ِخَ	�َل�Iَ َأْن�Iَرًا َوHَNَOَ َل�Iَ َرَواِ
َ� َوHَNَOَ َبْ

  َبHْ َأْآَ,ُ+ُهْ( َل� َیَNْ	�Dَُن�
�س�رة ا���< ا�[ 
 :61[  

  ُصَ�َرُآْ( َوَرَز3ُ�َْ( ِ�ََ9َ�ْFَ!َ )َْء ِبَ��ًء َوَص��َرُآ�Dَ�9ْرَض َ�َ+ارًا َوالFََل3ُُ( اْل HَNَOَ ال�5ِي ��yَ��ِت َذِل3ُُ( �ال	�ُ�gال

�َ�Dَِل�Nَاْل Zَرب �  ال	�ُ� َرب3ُZْ( َ!َ<َ��َرَك ال	�ُ
]�
  ]64: س�رة ��y- ا�

J=�ت إ�D س@h ا�%�-، �g F وزنR إ�D ا���س، �� أن وزنR �� اMرض  ارت �_M�� Rرض، ��  

 ��  .س�ن آ��� y-ام، ��iر وزنR �� ا�%�- 'G-ة آ��� y-ا��ت، ه)ا ن�9م ا�/�ذ�

�� أ
�F ا�4Mة ا�����xن  � ، >�mت &� ��
��\ ن9-ن� إ����F، ا��= D��=ا� س ��ن8 وت ،&�
�� ه�ت�& ا�

 ��F�� .  
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	;� �! +�3P>ت ال�3ن  ��دة ال���:  

�& '��ً�، أ
�F ا�4Mة  4�ٌ- �& ' �دة س �  :�Hل ت=��D، ت�*- س�'ٍ

 َأْلِ? َشIٍْ+�* َوَ�� َأْدَراَك َ�� َلْ�َ	8ُ اْلRَْ�ِر * �ِإن�� َأْنnَْلvُ��َ ِ!� َلْ�َ	8ِ اْلRَْ�ِر ْ�ِ +ٌ�  َلْ�َ	8ُ اْلRَْ�ِر َخْ
]�
  ]3-1: س�رة ا�%�ر ا�


�Tَ�َْنُ��َوَ�� َ�َ�ُروا اُ �ِ�ِ�Dِ���8ِ�َ َوال�D�9َواُت gْ�َِ�ی��ٌت ِبََRَِیْ�َم اْل �ُ>ُcَ�ْ�َ �ًN�DِOَ ْرُضFََواْل vِِر�ْ�َ �A�َ � ل	�َ

  َوَت�Nََل= َ ��D ُیْ/ِ+ُآ�َن�
]�
  ]67: س�رة ا��C- ا�

  �Hِ�ُ اْن7ُُ+وا َ��َذا ِ!� الDَ�9َ�اِت َواْلFَْرِض�
]�
  ]101: س�رة 
�نX ا�

  �َوَ�� ُیْ'ِ�ُ َأْآَ,ُ+ُهْ( ِب�ل	�ِ� ِإل�� َوُهْ( ُ�ْ/ِ+ُآ�َن�
]�
  ]106: س�رة 
�س> ا�

  

  ا0'/�ز ا���qي �� ا�%-ان- 08

  :ال�NDن� ال<� تrD>f ��ل ا� �fز !� هv5 اwی8 

 �8، �%�ل أن8 أن m '& ا���% <، و�H وbH �� أن m ا�: �& د#Q< إ'/�ز ا�%-�ن ا�*-
+، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  

D��=ت :  

�iِْ	ُ��َن * �ِuُ	Qِ�َ ال+Zوُم َ
َ )ْIِ�ِ	َuَ �ِNَْب  Hُ�ْ�َ َوِ�ْ * ِ!� َأْدَن= اْلFَْرِض َوُهْ( ِ�ْْ�ِ +ُ�ْFَاْل � ِل	�َِ��ِ
ِ rِcِْب �!ِ

��ُNَْب  
]�
  ]4-2: س�رة ا�-وم ا�

  �� آ��
��� �& ه)? ا��=
 :  

  �ِ!� َأْدَن= اْلFَْرِض�
�س�رة ا[
  ]3: �-وم ا�

�، �� أن   �i� �F_�@4 آ-ة �Fرض آ-ة، و��� أنMرض؟ اMا D؟ وأي �*�ٍن ه� أدن�F� ا� �
-
��ذا 

� و���-ة، وه� ، ��F ح�ا�ً� آ���*=�، أدنD، أي أدنD إ�D ح��� ا��*=��i� �F_�@4 و�*& ا�*-ة

�8 ا��V إ�D �� # ن�' gٍ:� ا�)ي إذا س-ت ���F� X)ا ا�G*< ح�اف و# ا�G*< ا���Fس� ا��ح� ، �
�F

� اMرض ، ح��H Pل

�ٍت أ4-ى إ�D آ-و� �� +
  : ح�ود، و�H أش�ر ا�%-�ن ا�*-
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  �َواْلFَْرَض َ�َ�ْدَن�َه��
]�
  ]19: س�رة ا��/- ا�

  >i��� ات/F\ ن�� ا���Gل ن9-
ً� ، أي # ت�%@b ا�:@�ط '�D اMرض، و# ت%> '�� ح�، �< إن�F ت

Dإ� \�Jأن و Dه)ا  إ� ،�F�� أت�� �ا�%@�، و'�ت �=�ه� �� نi> ا�*-ة ا�4-، ت=�د إ�D ا��%@� ا�

  : �=��H Dل ا� 'VC وج<

  �َواْلFَْرَض َ�َ�ْدَن�َه��
]�
  ]19: س�رة ا��/- ا�

  D�=� �� &*و� :  

  �ِ!� َأْدَن= اْلFَْرِض�
]�
  ]3: س�رة ا�-وم ا�

  &�r��`ذا اس =�ن� �=�D اHM-ب �*�ن اMرض آ-ًة، ، اHM-ب ت=�D أن8 اMس�<، وت=�� أن8: أدنD ت=�� ش

و�H أش�رت آ� ا��ر
 ، وأج�b ا����-ون '�D أن ا��=-آ� ا�� ان�F� -i ، �%� ا��=�D ه� اMس�<

&�وح�P إن �={ ، آ�ن\ �� أ�yار ���@�&، ا�-وم '�D ا��-س ت�%�%ً� ��'� ا� 'VC وج< �� ��b س�

 Dات/8 إ� &�أي �*�ٍن �� : أآ - '���ء ا�/����ج�� �� ا�=��+ ا�q-��، وس8�m ه)ا ا��xال'���ء ا�����

 .اMرض ه� أش�ه� ان:��ضً�؟ 

  ���H �� :+��=ج�ب ه)ا ا�M ،-� ا� �F�
�ن�، أو إن8 وادي : أي �*�ٍن '�D س@h اMرض ��� �-� w�إن�4 8

� 'G- أ�، أ'�3 ن%@ٍ� �� H=- ا� ��ر، �-
�ن��Nا &' �Fض��ان: �
C
-، و�*& أدنD اMرض � <

&�� ت%b �� أ�yار ���@����� أن 
��h ا�%�رVات ا�:�X، ، ا�

*& ��سb ا0ن��ن وH\ نCول ه)? ا� +�

D��=ل ت�H أن ا�-وم آ�� Dن أش�ر إ��و�*& ا�%- ،�F�� ���F، وأ4�{ ن%@ٍ� �  : وأن 
=-ف ارت��ع أ'�D ن%@ٍ

�iِْ	ُ��َن �ِ!� َأْدَن= اْلFَْرِض * �ِuُ	Qِ�َ ال+Zوُم َ
َ )ْIِ�ِ	َuَ �ِNَْب   َوُهْ( ِ�ْ
]�
  ]3-2: س�رة ا�-وم ا�

و�H ت�ا�%\ آ� ا��ر
  ��H bل ا� 'VC وج<، �� أن ، وأدنD اMرض 
=�� أ4�{ ن%@ٍ� �� اMرض  

&��� ا�%-�ن �
�ٌت ���V : وآ�� �Hل ا��0م '�ٌ� آ-م ا� وج8F، أ4�{ ن%@ً� �� اMرض ه� �yر ���@

V��وج<، - �=�ت VC' ل ا��H اق�i� ه)ا :  

�ZATَاْل � َلIُْ( َأن�َُ��
ُ�ِ+یxَ )ْIَِی�ِتَ�� ِ!� اْلJََ!�ِق َوِ!� َأْنIِ9ِPُْ( َ�<�= َیَ<َ�َ�  
]�
  ]53: س�رة ��i\ ا�

�-ه�   y &� }�4رض ه� أMا �� �� ن%@ٍ
�V& أن8 آ�ب ا�، وأن 3��4 ا�*�ن 
=-ف أ 
 D  .ح
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 ���8 ال�ND= ب�ل�8�9 ل�ی8 اqول= وت]f� �! Y+اه� إل\nO �! �ی8 ال<� ت'آwا v5ه:  

� أ4-ى تxدlي �={ ا��=�D، أ
�F ا�4Mة  ٌ
  : �Hل، �< إن ه��ك �

�Aٍ�Dِ َ ��!َ yHُآ ْ�ِ َ�  �َوَ َ	= ُآyH َض�ِ�ٍ+ َیFِْت
]�
  ]27: س�رة ا��w ا�


%< ا� 'VC وج<   +� :���و'�D آ< ض��ٍ- 
mت=� wٍ� >آ &� &َ ، ��=� ��� أن اMرض ��@�� �*�ن\ آ��

�3، ��� أن اMرض آ-ة�' �وأنR آ��� ا�=�ت '& س@h اMرض، ن�C\ ن�� gٍ4 ، أن�� �& آ��

�%ً�، وه� ، ���ٍ&�' fw�ه)ا ا� h i��- ا�:D�' g ش*ٍ< ���ٍ& ، ��
إذن إذا ا�=�ت '& �*�، # ��V أن 

 ��  . أhJ �& وJ�m� 8ن8 �=

�Aٍ�Dِ َ ��!َ yHُآ ْ�ِ َ�  �َوَ َ	= ُآyH َض�ِ�ٍ+ َیFِْت
]�
  ]27: س�رة ا��w ا�

  

  ا�/ �ل- 09

  :د �ة ل� � الx+Rن ال3+ی( 


%�ل ر��� س ��ن8 وت=��D �� ا�%-�ن ا�*-
+، أ
�F ا�4Mة ا�����xن   :  

 QْRَ	ُِخ ?َ�  َوِإَل= اْلfَِ��ِل َآْ�َ? ُنِ]�Qْ�َ* ِء َآْ�َ? ُرِ!QْNَ َوِإَل= ال�Dَ�9* �َأَ!َ	� َی7ُ�ُْ+وَن ِإَل= اْلVِِبHِ َآْ
]�
� ا��  ]19- 17: س�رة ا��qش

� إ�D أن ن�9- إ�D ا�/ �ل، آ�> نi \؟   �
� ا�*-
  . ن�& ��'�ون ��~l ا�

  :ت�Pص�H هv5 ال� �ة 

   D��=ل ا� ت�%
 ،�
�< ه)? ا�i�ت Dإ� ،+

�ت ا� �� ا�%-�ن ا�*-� &� �ٌ'��/� -�Gت :  

  َواْلfَِ��َل َأْوَت�دًا�* �َأَلْ( َنHِNَfْ اْلFَْرَض �Iَ�ِدًا 
]�
  ]7-6: س�رة ا�� m ا�

   &' ��
� ا�/ < وت�، �N[� ا�/ < �q-وٌس �� اMرض ' - _ %�ت�F ا��=�دة، و# ت�Cاح ا�@ %�ت ا��

�F=���F �� أ��Nء ا��وران، �� � أن وت�ًا وه� ا�/ < 
-�@�F ج�=� ،D��=ل ت�H :  

  َواْلfَِ��َل َأْوَت�دًا�* �َأَلْ( َنHِNَfْ اْلFَْرَض �Iَ�ِدًا 
]�
  ]7-6: س�رة ا�� m ا�
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  -4� Dً�=� :D��=ل ا� س ��ن8 وت�%
�-ًا إ�D أن ه)ا ا�/ < ا�)ي ت-ا? '��R، إن�� ا�)ي ت-ا? ��8، : G�


� ارت��'�F '&، ا�[�P ا��9ه-، و��N 8[�ن ت�\ اMرضC
 �
� ا�#���اG' ��N- أ�> �-، ه)ا  �/ �ل ه

  : ه� ا�[�P ا��9ه-، ����� ض=> ه)? ا������ �q-وسٌ� ت�\ اMرض آ���ت�، �& ه�� �Hل ا� 'VC وج<

  َ�َ<� ً� َل3ُْ( َوِلFَْن3ُ�ِ�Nَْ(�* �َواْلfَِ��َل َأْرَ
�َه� 
]�
  ]33-32: س�رة ا���ز'�ت ا�

  P��N Dً�=� :  

  Aَ ِ{َ	�ً� َوHَNَOَ َل3ُْ( ِ�َ اْلfَِ��ِل َأْآَ��نً���َوال	�ُ� HَNَOَ َل��D�ِ )ْ3ُ َخَ	
]�
  ]81: س�رة ا���< ا�

   \��� ،�� ج�ّ��، و���\ ر_ ً%@�� �F��4 �� ا�� '�D ا���اح<، ت/=< ا���@%� ا��ا��^س< ا�/ �

�، ��ج�د ��Q�� �FVش/�ر آ�Mأن ا \
�، �� ذه \ إ�D ح�� '& _-
3 ح�~، �-أ�� ر
�ٍح '�ت%@�� �ٍ�

� ج=�8 ا� أآ��نً�
� '�D ا���اح<، ���/ < �� ه)? ا���iا�/ �ل ا��� ��& س���� :  

  �َوال	�ُ� HَNَOَ َل��D�ِ )ْ3ُ َخَ	Aَ ِ{َ	�ً� َوHَNَOَ َل3ُْ( ِ�َ اْلfَِ��ِل َأْآَ��نً��
]�
  ]81: س�رة ا���< ا�

  .i� �Fّ�اٌت ��-
�ح؟ ت �fل ا�@%X وا�ُ���خ �=�3ٌl ���/ �ل ����ت�F، وآ�> أن  

  bرا� Dً�=�:  

��Iَ َرَواِ
َ� َوَأْن�Iَرًا�!ِ HَNَOَْرَض َوFَاْل ��َوُهَ� ال�5ِي َ��  
]�
  ]3: س�رة ا�-'� ا�

�& اMن�Fر وا�/ �ل  � �H^=ر: ه�، ا��Fد'�ٌت ��ن�  : �Hل ت=��D، أن ا�/ �ل ��

��Iَ َرَواِ
َ� َوَأْن�Iَرًا�!ِ HَNَOََو�  
�س�رة ا�-'� [
  ]3: ا�

  X��4 D�=� :  

�َ� ِب3ُْ( �Dَِأْن َت �َ
  �َوَأْلRَ= ِ!� اْلFَْرِض َرَواِ
]�
  ]15: س�رة ا���< ا�

   D�' �ً%�Hد �ً%�Hد �ً=
ه)? ا�*-ة �b دوران�F ا��-
V�� # ،b �& أن ت�@-ب، أ�� إذا وزl'\ ا�/ �ل ت�ز

�Fدوران b� اره�-%
xدي ه)ا ا��زfع إ�D اس P��� ،�F�@س�
  : ، �F)ا ��� ت=��8 ه)? ا�

  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا�
]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

  .�r^ ت�@-ب اMرض �� أ��Nء ا��وران   

  : �=�Dً س�دس  

��َ
  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا َوHَNَOَ ِخَ	�َل�Iَ َأْن�Iَرًا َوHَNَOَ َل�Iَ َرَواِ
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]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

� ا��اح�ة �  ��-lآ�؟ ت%@b اMرض �� ا�[�ن� �Fأن b� �ًس*�نً� ت�� �%-ة؟ �& ج=��F س�آ��� �F�=ج &

 �'-�� X�Gوح�ل ا� ،�- �� ا���'� ���� آr�� أ�ٍ> وس'-�� �F��ًا، ت�ور ح�ل ن-� ����& آN^N

�، و�b ذ�R ت �� ا� ��ء �^ 
G%3، �� أن�F اض@-�\ ��- �� ا�[�ن� ����& آN^N انC�Hm< وح�ة ��

����Mا \�V�F  : ا�C#زل، �

��َ
  �َأ��ْ HَNَOَ اْلFَْرَض َ�َ+ارًا َوHَNَOَ ِخَ	�َل�Iَ َأْن�Iَرًا َوHَNَOَ َل�Iَ َرَواِ
]�
  ]61: س�رة ا���< ا�

  : ش�ٌء �4-  

�َ��ُآْ( َ��ًء ُ!َ+اتً��ْRَ
��Iَ َرَواِ
َ� َش�ِ�َ;�ٍت َوَأْ!ِ ��َ	ْNَOََو�  
�س�رة ا��-[
  ]27: س^ت ا�


�F�qG ا�/ <، : �Hل ا�=���ء   �ت��'> ا�/ �ل ���ح� اMرض أر�=� أض=�ف، �� أ4)ت ا����ح� ا�

 �Fج�اء، و�Mا <l@ا����ح�ت، وت� <'���*�ن\ أV>H �& �/��ع ُسِ@8�ِ �:��� أجCاء، �F)? ا�/ �ل ت

D��=ل ر��� س ��ن8 وت�%
 R�(� ،إ# ا� �F��=
 # <Qو�� :  

  َوِإَل= اْلfَِ��ِل َآْ�َ? ُنِ]�Qْ�َ* َوِإَل= ال�Dَ�9ِء َآْ�َ? ُرِ!QْNَ * َ	� َی7ُ�ُْ+وَن ِإَل= اْلVِِبHِ َآْ�َ? ُخِ	QْRَ �َأَ!
]�
� ا��  ]19- 17: س�رة ا��qش

  

10 -��  �=�ن ا��

8cPن ال�N� �! دة�O�Dال r!��D= ذل� ، �� ه� ال	ت  +�  و mم ی�ل ه5ا ؟، و�� ه� اwی8 ال<� أش

� �& ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  ��ً�، أن ا��F�ش �ً]
ح���N أٌخ آ-
+ �& روVاد ه)ا ا���/� H < س�ٍ� أو أآ[- ح�

 &� ��
/=��ن �� �4- �-ح�� أن�� ،?��شmن�F أن ت=%+ ا����?، وأن ت@F-ه�، وأن �=9+ �=��< ت*-
- ا��

 +�Nا�/-ا &� +�%=
/-ي ا���ء ���F �& أج< ا� ،��  .ا��

��، وMن8 آ^ٌم ش��F، �� ج-أت '�D إ'^ن8 ه)ا آ^ٌم  _ ، &*� ،�'�D �� - رس�ل ا�، Mن ا�*��� أ��ن

 ،���& '�D آ�ب 
��ث '& ا���Cات، و'& ا��=�دن، ���\ '�D '��ان ا����
 > H ي�
 \=Hو

و#  وH-أت '��F، �`ذا �� ه)ا ا�*�ب، وه� آ�ب �-ج+ و# 
=-ف ��x�� ا�*�ب ش�rً� '& آ�ب ا�،

 �H�� �� �*< اMد
�ن، 
%�ل ��x�� ا�*�ب وا�= �رة ��%��ً��H ن���%
'& ا0س^م إ_^Hً�، �< ر��� آ�ن�ا # 
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� ه��� وه�: آ�� وردتٌJ�4 ��� : إن ���ٍJ�:� ،ا���ج�دة �� ا���ء +�Nا�/-ا D�' ��أن�F ت%

H }=� 8�� bوإ�� أن ت�ض ، ���، �`�� أن 
�V- ا���ء �� اMن���� إش=�'�  .@b ا��


�ت : و�� �*�ٍن �4-، 
%���ن  -  .ه)ا ا����H Cتٌ< �� *


%���ن   ،P��N و�� �*�ٍن : +�N8 �& ج-ا� ��� -F@
 ��  .إن �/-Vد ا���سl ا���ء �b �=�ن ا��

� أجCاء �& : و�� �*�ٍن �4-، 
%�ل ��x> ا�*�ب  =�� 8�� bأن ت�ض ��*
ٍ- �& ا���ء � +��& أج< ت=%

  . q-ام ا�����ر �& ا�

   -�y زات�y �/ن%ٍ�، �� أن �� ا� -�y �/إ# إذا آ�ن ا� ،-�q
 # ��وش�ٌء X��4، أن ��ن ا��

ً̂ '& ا���Cات ا�*[�-ة  �� �Jر �%��سً� ��%�وة ا�/�، ���، �*mن �=�ن ا����V- ��ن ا��q� ،���J

Rت، و�� ش�آ< ذ�^�J�
-، و�� ا��i�، و�� ا�'��iم �� ا��:� ا�� ت����� ���H &' ً̂ �، و�

bا��� +��%� آ�=�ٍن ��
%�ل ا� س ��ن8 وت=��D �� س�رة ا0ن��ن، ا�� :  

 ِ!8ٍ�c َوَأْآَ�اٍب َآ�َنQْ َ�َ�اِریَ+ ْ�ِ 8ٍ�  َ�َ�اِریَ+ ِ�ْ ِ!8ٍ�c َ���ُروَه� َتRِْ�ی+ًا�* �َوُی�gَُف َ َ	ْ�Iِْ( ِبJَِنَ
]�
  ]16-15: س�رة ا0ن��ن ا�

�، و�+ 
)آ- ا�)ه�ِ�َ+ ذآ- ا�   �� �& أوان� أه< ا�/��؟ ه)? ، 'VC وج< ا��ٌ�وا�)ه� أ�N&، وا�)ه� �ن

�، ح���� �Hل ا� 'VC وج<�� إ�D �4اص ا��ٌ�  :�Hل ت=��D، �� �-_�� �� ا�*�ب �& ش�ء: إش�رٌة H-�ن

� ِإل�� ُأِ�ْ�َ��َfَِب +ُ�gَِی +ٍ\ِ�Sَ ْرِض َوَل�Fََداب�8ٍ ِ!� اْل َ�ٌ( َأْ�َ,�ُلSْ�+!َ ��َ )ْ3َُ�� ِ!� اْل3َِ<�ِب ِ�ْ َشْ�ٍء ُث(� ِإَل= �َوَ�� ِ�ْ

  َربIِyْ( ُیTَْ/ُ+وَن�
]�
  ]38: س�رة اMن=�م ا�

   D��=ب ا� س ��ن8 وت�� ��ج�دٌة �� آ�� تxآ� أن ا�JMل ا�=��
  .ه)? ا�

  

11 -�
  ا���

� ا� �fز !� هv5 اwی8 O3( و�  :إل

D��=ل ا� ت�H :  

�nَاَن ِلَ��Rَُم ال���ُس ِب�ْل9ْRِِ� َوَأ�َلDِاْل3َِ<�َب َواْل )ُIُNَ�َ ��َْلnََ��ِت َوَأْنy�� َبFٌْس Rَْ� َأْرَ
ْ	َ�� ُرُ
َ	َ�� ِب�ْلَ�ِ�ْنnَْلَ�� اْلTَِ�یَ� ِ!

�Yِ ِإن� ْiَِب�ْل �ُ	َ
 َیْ�ُ]ُ+vُ َوُرُْ�َ �  ال	�َ� َ�ِ�ي� َ nِی�nٌَشِ�یٌ� َوَ�َ��ِ!rُ ِل	���ِس َوِلَ�Nَْ	َ( ال	�ُ
 ]�
  ] 25: س�رة ا���
� ا�
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���ت ه� ا��=/Cات ا�� تxآ� �Jق ا�-س<، وا�*�ب ه� ا���wF، وا���Cان ه� ا�=%< ا�)ي ه� ���ط  ���

� ا�=�ل �� اMرض، و�Hة ا�-دع ا���
� ا�)ي ��m� 8س ش�
�، و����b ����س��Hف إ�Fوا� ،<��*وج8 ، ا�

� ا�%
�ا0'/�ز �� ا��� �� ه� د#��
� ا�*-��� إنCال ا���
� �& ، أن���C ا���
�: �Hل ت=��D، -�ن�
ا�)ي 

� �� ، ا����ء، و�+ 
*& ��ج�دًا '�D آ�آ� اMرض�� وا�/����ج�Q��وه)ا �� آG�\ '�8 ا��راس�ت ا��

&
-G=ا�[�ن� �& ا�%-ن ا� <iآ�آ� ، ا�� &� X�� �
ح�P وج� '���ء ا����ء أن أJ< �=�ن ا���

Mء ا�:�رج�، وأا��  .ن8 �& ُ�:ّ���ت ا��FG وا����زك رض �< �& ا��

�، : وآG> '���ء ا����ء �4x-ًا���Gا� �
�*& �8 أن 
*�ن دا4< ا��/��' # �
أن '�i- ا���

� ���i�' w- ا���
�، وه)ا �� د�b ���=���ء إ�D ا�%�ل، ���X�G ن/+ ذو ح-ارة��- آ��y �H�_ن : وm�

�، N+ نCل إ�D اMرض '& _-
3 ا����زك وا��FG،  �=�ن ا���
� �H ت+ د�/8���Gا� ���4رج �/��'

�ً�%� '���ء ا���R ح��=
� اMح/�م، وت�m> �� : و��:� ��أن ا����زك وا��FG �� ه� إ# �%)و��ت ��*

�=�F�9 �& �=�ن ا���
�، و�)�R آ�ن �=�ن ا���
� �& أول ا��=�دن ا�� '-��F ا0ن��ن '�D وج8 

M ،رضMرةا�i� gH��
� �& ا����ء '�D ش*< ن��زك  ن8 �  .ن%


Cن �=��F أح��نً� 'G-ات  �H �
��gH �� آ< '�م �#ف ا����زك وا�D�' �FG آ�آ� اMرض ا�

�& _�ً�، وD�' -]' �H ن�Cك �� أ�-
*�، اM_��ن�& وس�Nوزن8 ا {�� ،>*�، �*ّ�نً� �& س �RQ ا���
� وا��

� أر
Cون�
-، �ث ن�Cك ��هً� ض:�ً��%� أح، أ�� �� و#� �r� �F%�' ،-وq�� �H\ ، وH@-ه� أ�> �

>*����� �  .'G-ات اM_��ن  آ���ت ا���
� ا���:-ج� �& ش�9
�? ا���Cوج

� ا��J> ا�%-�ن�Hد ��� &�   : �Hل ت=��D، و�& ه)ا ا�G-ح ا�=��� ت

  �أنnل�� الT�ی��
 ]�
  ] 25: س�رة ا���
� ا�

  :ش�رت إل��I اwی8 إل�r!��� )3 الT�ی� آ�D أ


�، أ
�F ا�4Mة�Gس ا�m ن، و�*& �� ا��ا�%- �F�  : �%��8، و�� ه� ا�����b ا�� أش�ر إ�

� بFس ش�ی� و���!r ل	��س(�! (  

��ء���gq: �%� وج� '���ء ا�*�� ً̂ وه� ، أن �=�ن ا���
� ه� أآ[- ا��=�دن N �تً� و�Hة و�-ون� وت��

��ً� أآ[- ا��=�دن آ[��ً
�� اMرض �� ح�� ت�ازن�Fوه)ا 
، أ� ، P�N >*G
آ�� 
=� �=�ن ا���
� ا�)ي 

�، �*�ن�ت اMرض���_��q� -J��=ج�ذ، أآ[- ا� ���� Rوذ� �F��.  

�ً�
�، آ�� �� ���ء ا�� �ت�ت ا�� : و# �� أن ن)آ- أ�أن ا���
� '�i- أس�س� �� آ[�- �& ا�*���Qت ا��

�، وت�4< أ�^ح8 �� ت�-�ت�~ �-آ �ت8 �& ا��
� ا��م '�� ا�*���Qت ا��^4 ��وه�� ��<f ا0ش�رة ، -آ
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� و'G-ون ، ووزن8 � ا���
� �� س�رة ا���
� وه� س
� +Hر &�� �ً �/' �ً
إ�D أّن ه��ك ت�ا�%ً� '�د

� و'G-ون ، ه)ا 
xآ� أن ا�)ي 3�4 اMآ�ان وأنCل ا����زك وا��FG ه� ا�)ي أنCل ه)ا ا�)ري وه� س

  . ا�%-�ن

  

  /ا���� -12

8��8 !� ه5ا ال�3آY ؟، �� ه� الD;	���ت ال<� ت�Tی�I ال<+ب8 الnرا Dأه �Iل Hوه  

� ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  r� &' �
C

��ي ��  ��� ا�Cرا'�-ش�ٌء # 
�iق، أن �-ًا �*= ً� �& ا�

� أ�ٍ> �& ا��G-اتr� &'و ،���،، أ�> �& ا��
�ان ا�=�* 
� ا�=�د�-� �& د
�ان ا�r�N^N &'و'&  و

+�Nا�/-ا &� &�
�ي ، �#ف ا��^�
 ،��-�، وإن y-ا�ً� واح�ًا �& ه)? ا�Hا�� �� ��وا�*���Qت ا����ه

��Vت، و'�D ش*< آ-
�ت، i' >*ش D�' ،�Hا�� �� �ٌ�
�ت، �:���Hٌت ���ه-'�D '�ة ����راٍت �& ا� *

��ج، �=�
 # �F��ج إ�D اMوآ�/�&، و�=�
 �F��F '�ٍر، و�=��F �8 أه�اٌب و'�D ش*< ��ا��، �=


�ت ���q-ام ا��اح� -  .ت�*�8 �& ا��-آ� '�ة ����رات �& ا� *


%�م ����Fٍت، ه� �& أآ[- ا����Fت ��yضً� واسH^qً� حD ا���م، : �Hل   �ٍ�Qدا �ه)ا ا��b�i ذو ح-آٍ

� g؟ # ��� �F���، أ�� �� و����F؟ 
=-ف ا�=���ء �={ ا�����
Cال ه)ا س-ًا، ه)? ا�*���Qت �� و�

� ون�=ً� ��ن��ن ً�
%�م ����Fٍت �& أآ[- ا����Fت أه� ،��Qا��ا �  .وه)ا ا��b�i ذو ا��-آ

   \Fأي �� أن ا�/�X ا� G-ي آ�8 أ��� '& �4-?، ت %D ا����ة ���-ة، أ�� �� أ���ت ه)? ا�*���Qت #ن

  .@- �& وج�د ا0ن��ن ا����ة �& '�D س@h اMرض آ��ً�، أي ر��� آ�ن وج�د ه)? ا�*���Qت أ4

  آ�? !9+ الN	�Dء آ	8D اqخc+ !� ال���ت ؟


=�� إذا ، أ
�F ا�4Mة   ،-�4M8 �& ا�� �ت ا�Jش-، إن�� أ� � -�y ش-، أو� � >ٍ*G� 8آ�mش�ٍء ن >*�

 RQا(q� ،8��� \آ�\ أنm� ، 8ج�� ���� ،�G=ه)ا ا�:-وف، أآ< ا� ،�G=أآ�\ ا���+، �����+ ن \ �& ا�

4�-، �Hل ت=��G�D*ٍ< أو ��M4-، أس�س8 ا�� �ت، وا�� �ت ا :  

  �ال�5ِي HَNَOَ َل3ُْ( ِ�َ ال/�fَِ+ اْلFَْخcَِ+ َن�رًا َ!Vَِذا َأْنُ<ْ( ِ�ْ�ُ� ُت�ِ�ُ�وَن�
]�
  ]80: س�رة 
X ا�
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   -/Gن ا��*

/=< و�Hدًا ؟ #  <�
*�ن ا�G/- أ4�-ًا، وآ <�4�- ه��، آMا �اح�ر ا�=���ء �� آ��

  : إ# إذا آ�ن 
���ً�، ����ذا �Hل ا� 'VC وج< و�Hدًا

�+ِcَْخFَاْل +ِfَ�/ال َ�ِ�  
]�
  ]80: س�رة 
X ا�

� إ�D أن ه)ا ا�G/-، �� آ�ن �8 أن 
*�ن ش/-ًا، ��# : �Hل �={ ا�=���ء  �4�-، إش�رٌة '��Mا �إن آ��

=
�، اس��Fأورا8H ا�:�-اء، ��Mوراق ا�:�-اء أس�س وج�د?، �< إن ن�� ا�� �ت Nح�د D�' ��:  

�< ا����Q، �^ ن �ت �^ ض�ء، و# ن �ت �^ ش�X ، و# ن �ت �^ ��ء، ا���ء، ]��<، وا���ا�

وا�X�G، و�yز ا���+، ا�)ي أود'8 ا� �� ا�*�ن، ه� س � ن�� ا�� �ت، و�� أوراق اMش/�ر إ# �=��< 

 �
���، وا���اد ا�=�  .تb�i ��اد ا�� �ت اMس�س

  �F
� ، '�D أن��ء ، ا�4Mة ا�����xن 
� أ@H��ت��gH اMوراق N+ تmت� ا�-
�ح، وت�زlع اMوراق ا��

�F تy h i)اًء ��Q�*� �ً���Jٍت أآ - �F�F�F، �`ذا ا��� �
-F/ت ا����Q�*رات ا���� آ��F، تmت� ���-ا�

�� DHٍت أر��Q�*� �ً���J اًء(y h iت �F�F�، �`ذا ا��
�ت '�N D^ث ���F، ه� وح�� ا�:�-�F، ه� ا� *

  .�-اح< 

   h� ا��
�ان أن ت����؟ و��-
mت� ا��Fاء دا4< ا� &
�، ت��ج إ�D ا��Fاء، �& أ
��ه)? ا�=����ت ا��

��-�، ا��
�ان، وا�%�ارض، وا��M'�، وا�:��، وآ< ا�*���Qت ا�� ت=�� ت�\ ا��-، أن��Hً� �� ا�

�\ #ن=qأ� ��� ،��-� ا�
�Fت �F��  .�م ا0ن �ت '�D س@h اMرض و�

ه)? ا��
�ان ت�F+ ا�-اب، وت�-ز ا����د، و# أدري آ+ �& اM_��ن، ت�/�F ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

�ر ا��اح�؟ *Fان، �� ا��
  . ا��

  �� ه� الI�ف � ه5ا ال;	A ؟


& ت)ه �ن؟ ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  m� ؟+
& أنm� ،+��� ا�)ي 
i-��� آ�ٌن '9�+، و3��4، وش-ٌع ح*

3Q�%3 أ�-?؟ ه)? �={ ا���  : �Hل ت=��D، '& ا� س ��ن8 وت=��D؟ �� ا�)ي 
i-��� '& ت@ 

�mً� اْلNِْ	ِ( ِإل�� َ�ِ	َ�ِ )ْ>ُ�  �َوَ�� ُأوِت
]�
  ]85: س�رة ا0س-اء ا�

� ِإل�� ِب�Dَ َش�َء�ِDِ	ْ ِ ��gَُن ِبَ/ْ�ٍء ِ�ْTَِوَل� ُی�  
]�
  ]255: س�رة ا� %-ة ا�
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� ���q-ام ا��اح�، ��ذا 
/-ي ت�\ ا�-اب؟ # 
=��8 إ# ا�، �=��<، آ���Qت،   -'�ة ����رات �& ا� *

��ت ت��fل، �=�د#ت، ون�& # ن�ري، ��X ��� إ# أن ن%@> ا�[��ر ونmآ��F، أن ن%@> ا�:��ر ��'

 �H� ا� ا� D�'و ،�Fآ�mون >�Jأن ن/�� ا���� ،�Fآ�mون.  

وإن ت=�وا ن=�� ا� # ت��iه�، 3�4 ا� اMرض، و�� ���F، و�� ت��F، و�� ، �����xنأ
�F ا�4Mة ا  

 D�' ح�-ًة ����F، �& أج< أن ن=-�8، �`ذا '-���?، �%� ح%%�� ا��Fف �& �4%��، وإن �+ ن=-�8، ��'

  : �Hل ت=��D، ح��ت��

 َرُ
�ٍل ِإل�ْ�ِ )ْIِ�  � َآ�ُن�ا ِبِ� َیnِIْ>َ9ْؤوَن��َی� 9ْ�ََ+ًة َ َ	= اْلNَِ��ِد َ�� َیFِْت
]�
  ]30: س�رة 
X ا�

��Dَ َتَ+ْآQُ َآ	�� ِإن��Iَ َآِ	8ٌDَ ُهَ� َ��ِ\ُ	�Iَ َوِ�ْ َوَراِ\Iِْ( َبْ+َزٌخ ِإَل= َیْ�ِم * �َربy اْر�NُOِِن !ِ �ًTَص�ِل HُDَ َْأ �y	Nََل

  ُیNَ�ُْ,�َن�
]�
  ]100-99: س�رة ا�����xن ا�

���ِت� �َی�Rُُل َی� َلَْTَِل Qُ�ْ���َ ��ِ>َ * �ٌ�ََأ �  َوَل� ُی�ِثAُ َوَث�َ�ُ� َأَ�ٌ��* َ!َ�5ٍ�ِ�َ�ْ َل� ُیy5Nَُب َ 5َاَبُ
 ]�
  ]26-24: س�رة ا��/- ا�

 mً��ِ
َ<ِ�� َلْ( َأت�ِ;5ْ ُ!َ	�نً� َی� َوْیَ	َ<= َلْ�* �َوَیْ�َم َیZ�Nَ ال��7ِلُ( َ َ	= َیَ�ْیِ� َی�Rُُل َی� َلْ�َ<ِ�� ات�َ;5ُْت rَ�َ ال+�ُ
�ِل َ

 mً�  َلRَْ� َأَض	�ِ�� َ ِ الy5ْآِ+ َبNَْ� ِإْذ �Oََءِن� َوَآ�َن ال/�ْ��gَُن ِلْ	Vِْن�9َِن َخ5ُوً��* َخِ	
]�
  ]29-27: س�رة ا��-�Hن ا�

�، ��ٌب ���ح  �� ا� س ��ن8 وت=��D ، ه)? ا�
�ت ا�*�ن�-=��.  
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��ة ا�ن�9ن ؟آ�? ی]+ف رب�� Tال+ی�ح ل �  mO HOل

 ��، ت-د آ���� آ[�-ة، ت��ث '& �={ ا�
�ت ا�*�نٍ�
> ا�-
�ح(�� �
�ت H-�ن-iح )وت�
، �F)? ا�-

Mروح ا �Fت��، إن��
�F�-i ا� 'VC وج<؟ا�� ه� س ٌ� �& أس �ب ح <�  .ح��ء، آ


=-ض ���-ارة إن ا���ء أ�@m �� اآ���8 ���-ارة �& ا�/�+: �Hل �={ ا�=���ء   ����' ��iا� ، ���

�� �& ا���ء ��/ٍ+ 
��وي ج��ً� �J ً�، ووض=��F ت�\ أش=� ا�X�G س�'ً� آ���ً��`ن ، وض=\ آ�

� درج�ت، وت-ت�b ح-ارة ا�/�+ ا�G' ��i- درج�ت، �����ء �@�ٌء �� اآ��ب ح-ارة ا���ء ت-ت�b س

���� '�D ا����_3 ا��-ارة، �@�ٌء �� _-ح�F، �� ا�:�� '�R�(� ،�F حً@��� X�Gا� �� ت*�ن أش=
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�:& ا� - �mس-ع ��� 
�:& ا� �-، إذا س:& ا� - ��-'ٍ� أس-ع، 
��د ا��Fاء، 
i=� ن��  ،��ا���ح�


%<f ا��gq ه��ك، �`ذا آ�ن ه�اء ا� �- أآ[- آ[��ً�، وأآ[- �-ودًة، وأآ[- ضq@ً�، �`ن8  ،>:�:
 ،D�'Mا

%< إ�D ا� -، �)�R �� أي �*�
 Dا� �- إ� &� -F9ا� �=� >%�
�ٍن �& أ��آ& ا���اح<، ت-ى ن��+ ا� �- 

  .ا� - 

  

14- /~�Kا�!�اء وا�  

 ت	�ث ال�Iاء ن<�8f !�9د ال���8  	= ص8T ا�ن�9ن� )fر ال<� ت��gخqا :  

� ��N%، أ
�F ا�4Mة اMآ�رمٍ���' �� واح�ة �& �%��ًٍ��J +*� أ-Hأن أ ،���، أردت �� ه)? ا�:@ � ا�[�نٍ

�ً�
�*& أن ت�� @�ا ���F أش��ء ، ا��%��� ح�ل ت��ث ا��Fاء، ���Gرٍة �� آ�ٍب ��رس�، 
�رَّس ح��

8�J D�' �ً��-ًا س� Nmت -ِّNx
 ،�r�
%�ل ، آ[�-ة، 
�*& أن ت�� @�ا ���F، أن �� 
�=�8 ا0ن��ن �� ا� 

  : ا��%�ل

�\ ا�%� �� +ٌQ�H ا�*-��ن ����رة، وا�@��رة، وا���، �� أي �b�i، أو إن ت��ُّث ا��Fاء �mول أوآ��

���ب ا��م �yز �Nن� أوآ��� ا�*-��ن، ا�)ي ت��[C� ، 8ر':� ��
�g و:
��ذا 
�=< ه)ا ا��qز؟ 

 ��
ا����رات، وا�@�Q-ات، وآ< أجCFة ا#ح-اق، اح-اق ا���Hد ا����y >Qز �Nن� أوآ��� ا�*-��ن 

��ب ا��م، و4��ب ا��م ه� ا���دة ا���-:� b� �
� �� ا��م، 
��'< ه)ا ا���
�
اء �� ا��م ا���دة ا���

�yز �Nن� أوآ��� ا�*-��ن، ��� 
xذي إ�D _-د اMوآ�/�& �& ا��م، Mن ات��د ه)ا ا��qز ���:��ب 

&�
� � ن%i، أ�Hى �& ات��د ا�:��ب ��Mوآ�/ ���&��� ا�:^
� �& اMآ�/iن �� �ً.  

وآ<ُّ ه)ا 
� � ت�ت-اٍت، ، ا�%��، 
Cداد ت=� ا�/�Fز ا������� ا�)ي 
��ث؟ 
-ت�b �=�َّل 4�%�ن 

�ي '�D ، وإج�Fداٍت، تxدِّي إ�D آ[�ٍ- �& أ�-اض ا�%�� وا��iر�
و'���� 
��X ا0ن��ن ه�اًء 

��Nن�& جCًا �& ا�����ن �& �yز أول أوآ��� ا�*-��ن، ��ة ��Nن� س�'�ت، �� ا�)ي 
��ث؟ س-'� ن%< 

�� &��ا��م ت%< ��وآ�/�
ْ�ِ%ُ� ا��م �4ا8J اMس�سُ ��� ،�r���� -G' ���4 � � ، �� ح-آGو'���� ت

 ��� �� أو�Hت ا�)روة، �`ن ���ى ا��Fاء �& أول أوآ���ا��-ور، وتCدح+ ا��Gارع ��س�gQ ا��%< ا��:

�)�R آ[�-ًا �� 
�iب س*�ن ا����_3 ا��Cدح�� ����-ور ، ا�*-��ن 
 �} أر�=�& جCءًا �� ا�����ن

'm� &� -ٍ���ن، وآ[]qت وا�^��، ون%ٍ~ �� ت��س3 ا�=
-اض ا���+ ا���د، وا��iاع، وض=> ا�-ؤ

��� ��%�ان ا��'�، وا���ت ، ا�#م ا� �_�ً���i� اض-'Mآ[- ح�ًة، ت*�ن ه)? اMح�ال اMو�� ا
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�ا����ج� أح��نً�، ه)ا ا��Fاء ا����َّث ��qز �Nن� أوآ��� ا�*-��ن، ه)ا �& ��iِّ< ا����رة ]
ر�H ، ا���

�� �G�
��رات ا0ن��ن أن8 
-آ� س��رة، و���� �  ._-�Hٍت �:��، �Cدح�

&�Cاض ا�-�� ا��-�m� ���J0دة ا�
وا#��Fب ا�-�Qي ، و
=�ُّ �yز �Nن� أوآ��� ا�*-��ن ��xوً# '& ز

  . ا���د، إ�D �� ه���R �& أ'-اض �M-اٍض آ[�-ة

8Dال;�ت :  

��ً� ن9��ً�، ون�& ����Nه�، ����Nه� ��#ت�� و����Nه� ���H^4m ا����ة، 
� أ
�F ا�4Mة اMآ�رم�iت ���i� ،

�r��w ا��اQ+ ت��ث �� /�ه)ا ا��qز ا���م ت��ث ، وا���ث واسbٌ ج�ًا، ه��ك ج� ���ث ����iت، ه)ا ا�

�r��، إن�� ح%3 ه��ً�، و�4ـ- أه�ا�ً� آ[�-ة، �� ��q �8 ا�-��ه 
J -�4 ،8، آ< ش�ٍء �J=8 ا0ن��ن، �

أردت �& ه)ا : �*& أ�Hل �*+، # أد'�آ+ إ�D ت-ك رآ� ا����رة؟ #، �4- س^�J -�4 ،8��ء?

��� ا0ن��نr�� �� ا� ��-qرة ا���  .ا�*^م، أن أ��& �*+ أN- ا��

  

  ا���ا��F ا��6:����/ وا�,������/ -15

��ةT	8 لTرض ص�لqا Qآ�ن �Dال<� ل��ه� ل �  ���I ؟ و�� ه� ال�iی8، �� ه� ال�Rان

  

1 -  �Df>ر وال�I[ن�ن� ا�ن��:  

 VC' ا� �F��H �� �& ه)? ا�%�ان�& ا�q�� ا� �ا���x& إذا H-أ ا�=��م 
-�@�F �:��3 ا�*�ن، و
*G> ا��*�

 �� ت��Vل إ�D ح��ٍ �iُر، �����اد ا��Fiا��=�دن ه� ا#ن ~Q�i4 &� أن ه��ك ��ه-ًة +�=
 ��fوج<، آ�


 <�� ��#ن�Fiر، آ�Qس� &*�
 <�� ا#ن�Fiر؟ وآi�i4 #�� �Flج ا��=�دن �& ��9ن-:�*& أن ن�

� ا�/��f؟i�i4 #�� �F��*Gت ��  .أن ن=

ا#ن�Fiر وا�/���F� �f ن4m) ا��=�دن �& أ'��ق اMرض، و���F نl*G< ا��=�دن آ�� ن-
�، ه)ا �Hن�ٌن   

  .أراد? ا� 'VC وج< 
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2 -  ?�  :��ن�ن� ال<�;+ وال<3,

�>، ��# ه)ان ا�%�ن�ن�ن ه< �& ا���*& أن ت�Cل ا�M@�ر؟ ا� �- ��hٌ أج�ج،  ش�ٌء  ]*�4-؛ ا� :f- وا�

� �����Q< # ت :V-؟ ت %D �� ا���Q<، و
 :V- ا���ء  lس-أش=� ا�X�G ت :l-?، �& ا�)ي �H& أن ا���اد ا��


��Vل ا� :�ر إ�D ��ء، وا���ء ،<�]*إ�D �:�ر دون أن ت=�3 ا���اد  ا�i-ف، و�& �H &�Hن�ن ا�

  .ا�-اس � �� ا���Q< �� ا� :�ر؟ 

   �FHVو(� ن�F�-G ون�(' ?ٌ���> ��� آ�ن\ أ�@�ر، و��� آ�ن\ �]*�- وا�:   .��# �Hن�ن� ا�

3 -  Y
  :��ن�ن ال<+

�&، �8 '�9م، '9+  F� ا0ن��ن 3َ�ِ4ُ �& ��ٍء ،�fس- ا��:) 
��V< �&، '�3، ش�ٌء �4-؛ ��ه-ة ا�

�& و��4�& آ��� y-امr� &' �
C
� ، ا��زن �� r���4 >V��

�*& أن  ��
� ا�=�Gأي أن ا0ن��ن ا�

 �� � Qاد ذا�� ،�fس-�F ا�=�9م، أّن�F� D أن ت*�ن ��# ��ه-ة ا� �� ا�� اآ�^iا� ?(F� ،8H�� ���آ

  .س�Q<، ت��i< '�8 وت-س�V، وتV*G< ه)ا ا�=9+ 

���ء اMس��ن تmت� �=� ا���Mس �� ��Hوت8، ��# ا�-س�f ��� آ�ن\ اMس��ن �F)ا إن �: 
%�ل اM_ �ء  

  .ا�ِ%�ام، و��� آ�ن\ ا�=�9م، و��� آ�� 

  :��ن�ن ال5وب�ن  - 4

��ه-ٌة أ4-ى ه� ا�)و��ن؛ ��# ذو��ن ا��=�دن �� ا���ء ��� أ�*& ��� �ت أن 
4m) آّ< ا��=�دن ��   

�، آ<f أ�^ح ا��=�دن ت)و�-4m) ا�� ،�� �b ا���ء، و
i=� ا���ء �b ه)? ا��=�دن ا��)ا��-ب �� ا�

 �F  .اMوراق ح�ج

� �� س�Q< ا�*���س، وان%< ه)ا ا���Q< إ�D ا��م، وا��م ن%< آ<   �=_Mه-ة ا�)و��ن ��� ذا�\ ا�� #��

 �
� إ�D ا�:^�Qا(qه)? ا���اد ا�.  

8 '��8، آ< �Hن�ن 
%-أ? حD �� ا�*� ا���x& إذا أرد أن 
=-ف ا، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  f��
�، آ<f ش�ٍء 

 � �iج��م ا�Mوج<، ��# ت-س� ا C' ا� ��9' Dإ� -�G

/� أن ه)ا ا�%�ن�ن  ،��� ا����ا�=��


��< ه)?  �ً��9' ً̂ *��& Mن ه��ك ه��H D�' �Gت� Rآ�� �� ه)ا ا��*�ن، إن ��� >Qوا��=�دن �� ا���ا

�&، و��# ��ه-ة ا�)و��ن ��� ا�=�^ت، و��# ��ه-��H D�' �G�
ة ا�-س�� ��� آ�ن ه��ك إن��ٌن 
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 ،Rد� �� � Qذا �Fأ�^ح ا��=�دن آ� ،-=Gوأن\ # ت �
أ�*�R أن ت4m) آ< ا�q)اء، إنR تmآ< �-آ �ت ا���

�� �& ا�q)اء ��� �& ا��=�دن، و��� أ�*& أن ت��  . ��# ��ه-ة ا�)و��ن ��� أ�*& أن ت�

� دH%�ا �  �>، وا#ن�Fiر وا�/��، ه)? س]*�، ا�)و��ن وا�-س��، وا� :- وا�� ه)? ا�%�ان�& ا��

  .�Hان�& ��#ه� ��� ��H\ ا����ة '�D س@h اMرض 

  

  

16- ��Fز�:ال ا��  

  :إل�3( ت�gبA ��ل ر
�ل اr� t ال�ا�r ب/Fن ال�nزل 

��8 '& أ�� ه-
-ة �Hل�J �� ا: أ4-ج ا� :�ري D�J � ل ا���H+8 وس���' � :  

، وی3,َ+ الI+ج، ((>Pال +َI7ن، وت��nرَب ال�R>زل، وی�nوت3,َ+ ال ،)	Nال ��Rم ال�9 8 �<= ُی�Rت �

��P�  ))وه� الH>R، و�<= ی3,َ+ !�3( ال�Dل !

��� آ< ح�& ن��b �� ا4M �ر؛ أن ز�Cاً# وbH �� ���، وز�Cاً# وbH �� ��� �4-، وأن ه)? ا4M �ر   

=��+ درج�ت ه)? ا�C#زل، وتxدي ����ة ��G' b-ات �& ا��Mف، وأن آ[-ت�F وش�ت�F ت%�رب، وت

إن ه)? ا�C#زل �& ، إن ه� إ# وح� 
�حD، ا�)ي # 
�@3 '& ا��Fى، ��iاق ح�
P رس�ل ا�

�F�Qو�� : �F� أو'� ا� �� ا�* -ى ا��C�Cا� D�=� ���  . أن�F ت=@

  3ُْ( ِإن� َزْلnََل8َ ال��9َ 8ِ َشْ�ٌء َ 7ِ�ٌ(��َی� َأی�IَZ ال���ُس ات��Rُا َرب�
]�
  ] 1: س�رة ا��w ا�

 �ً�D	  ًا+�9Pل8 تnلn8 الD	آ +�9P3( ت�  :إل


� '& آ[��� ، أ
�F ا�4Mة  Cرض تMا ���]*� ،�� آ[��ً���Gا� �اMرض �& أآ[-f ا�*�اآ� �� ا��/��'

�، ا���ء �:��� أض=�ف�C�Cا�=���ء ا� -l��

��F�' mG ضm� gٌqنF: و P�� ح-آٌ� �� ��_& اMرض، ��

  . ه�Q<، # ت���GH 8-ة اMرض، '��Qٍ) تV�iع ه)? ا�%G-ة 

'��ً� �mن ه)? ، ه� ا�C�Cال ا�)ي ن��b إ�D أ4 �ر? �& ح�ٍ& إ�D �4-، ه)ا ا�f�iع �� GH-ة اMرض  

-ًا، وه� �& J:�ر ا� �ز�\، وه)� ���
� س�*�F '& ت�=�& آC
? ا�i:�ر �& أD�H أن�اع ا�%G-ة 


� ، و�b ذ�R ت�iع، ��� ه)ا ا��gq �& ��_& اMرض ا�)ي 
�iع GH-ة �& ا� �ز�\، ا�i:�رC


-� ���  : �Hل ت=��D، ه)ا _-ٌف �& �=�D أن ا� �Hي، س�*�F '& ت�=�& آ
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�ُ�>ِDَِة اْل��Rُُهَ� ال+�ز�اُق ُذو اْل �  �ِإن� ال	�َ
]�
  ] 58: س�رة ا�)ار
�ت ا�

  :ال�nزل ال<� ��ثQ  �+ ال<�ری� 


%�ل �={ ا�=���ء ا�C#زل   : ،&�� و��4� وسr���4م أ�> و�' �� ،&�iه��ك ز#زل ح�ث �� ا�

&�N^Nو �� وس =r�= اٍن، و�� '�م أ�> وس�N �� �ً�أ� &�N^Nو �rن���N ة��ح�ث ز�Cال �� ، أودى ��

� و��Nن�& أ��ً�، و�� '�م أr� ة��
&ا���F، أودى ��-G'و �N^Nو �r�=ن، ، �> وت�����ح�ث ز�Cال �� ا�

 �r� ة���&، أودى ��iال �� ا�Cح�ث ز� ،&�� وس =� وسr�=أ�>، و�� '�م أ�> وت� �r� ة��أودى ��

����@
�& أ��ً� �� �Nاٍن �=�ودة، أ�>، وح�ث ز�Cال �`N^Nو �  : �Hل ت=��D، أودى ����ة ��4

  3ُْ( ِإن� َزْلnََل8َ ال��9َ 8ِ َشْ�ٌء َ 7ِ�ٌ(��َی� َأی�IَZ ال���ُس ات��Rُا َرب�
]�
  ] 1: س�رة ا��w ا�

%�م، أن ن� C�C��� mال H < و�H'8 : س��mا '���ً� آ �-ًا �& '���ء ا�C#زل  � +�' &� ���ه< 
�*& ��� أوت

�-ب ا��[< �8Q� q: و�� �-�b س�'�؟ �Hل
 &� �F���C�Cال 
G=- ، #، إ# أن ح��ان�ت آ[�-ة �� �%��

�� آ�0ن��ن، H < وb�-� 8'�H س�'��*� \��  .و���\ �%�iدة ���C�Cال ، ذ�M Rن ه)? ا����ان�ت �


�رة الnلnل8  +�9P3( ت�  :إل

��Iَاَلnَْرُض ِزْلFَاْل Qَِلnِِإَذا ُزْل�  

  \�Cز� :-�4Mوا ،-� ا�)ي ��X �=�? ز�Cال،، ت�-آ\ ت�-
*� ش�
�ا واض@-�\، ز�Cا��F ا�=9�+، وا�* 

��م ا���'�، و�� ه)? ا�C#زل �� اMرض إ# ن��ذج �qi-ة و���ودةH ��' Rوذ� ،  

��Iََل�Rَْرُض َأْثFَاْل QِOَ+ََوَأْخ�  

، MنH 8 < ح�< ا��Mن�، ا��:��ق اMول ا�)ي 3�4 �/�� '-ض�F ا����ات واMرض: وه� ا0ن��ن  

8�� �=�8 �� اMرضوج=�8 4، ��:- ا� �8 �� �� ا����ات و�� �� اMرض ج���� ، D�' 8�%' ن س��`�

�، وإن س�\ ش�FتD�' 8 '%�8 آ�ن دون ا����ان*Q^ت8 آ�ن ��ق ا���Fش ،  

��Iَْن�9َُن َ�� َلVَِوَ��َل اْل�  

  ، ت=/ ً� و��4ً�  

  �َی5ٍ�ِ�َ�ْ ُتTَ�yُث َأْخَ��َرَه��

أ�Hره� '�D ا�*^م، وأذن �mَ�ِ� ، �FنV َر�RَV َأْوَحFَ�َ D، �� '��8 ا0ن��ن '�D وج8 اMرض �& 4�- أو ش-  

�8، وأ�-ه� �8، �  
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  �َی5ٍ�ِ�َ�ْ َیْ]ُ�ُر ال���ُس َأْشَ<�ًت��

�، و# y@-س� و# ت=���  ����&، �^ ت/�=�ت، و# ت*^ت، و# ت��D�' -J ��_<، و# هH-�  ، �-ادى �

 َی�Rَ,ْ�ِ HْDَNَْلْDَ!َ� :-ار�R� - أ- : َذر�ٍةnf>ء ال5ي � یnfال - +ً�  ا َیَ+�vَُخْ

�v+ََل َذر�ٍة َش̀+ا َی�Rَ,ْ�ِ HْDَNَْی   �َوَ�ْ

   8 H�'اء? وCج �/
 .  

  ، وا���آ+ و8��J، وا�& ح �ن، وا�����Q، ا�)ي أ4-ج8 أ�� داود، �& ح�
P ' � ا� �& '�-و  

  : !�ن<I= إل= ��ل� ت�Nل=، ل�<N	( الx+Rن، �Oء رHO إل= ال���((

v+ا ی+� ی�R,� HDNل ذرة خD!�، �v+ل ذرة ش+ا ی�R,� HDNی   و�


*��� ه)ا وانi-ف، �%�ل ا�� � D�J ا� '��8 وس�+: �%�ل   :8�  ))انi-ف ا�-ج< وه� �%

�
  : و�� روا

))HO+ال �R!((  

  �
  : أي �Jر �%�Fً�، و�� روا

� و
	(، ث( أدب+ ال+HO، وال5ي بN,� ب�لAT � أزی�  	��I أب�ا((�	  t= ا	ص tل ا�
أ!	�R! : sل ر

s	!أ Hfال+وی((  

��ع، �� ه� اqش��ء ال8N\�c ال<� � ی�<rP ب�I ا�ن�9نcه5ا ال H؟   و�� ه� أص  

  �F� b��
 # �=Qء ض����اء: 'G-ة أشH8 و# ا�
=�< �8، و'�< # إ4^ص � # +�' ،3 ��8��
، و��ل # 

��b �8 ج��=8 �� ا��ن��
� ا� و# 
%��8 أ���8 إ�D ا�4-ة، و��H ��رغ �&، �^  �� ،8�، وا��Gق إ�

�� �-ض�ء ا��� �ب%وا�[�ل أوا�-?، ووH\ ، واMنX �8، و��ن �=@< '& _�'8 و��48، و�� � # ت


��b، �=@< '& اس�راك ��رط # ����، و�*- 
/�ل ��-Hم �- و��y8 ، أو ا��4 R�-%ت # &� �و��4

8 ��� ا�وR��4 ورج�ؤك ��، و# ت=�د '��i� R^ح دن��ك، إ�D ا��J8، ، & ن�� H �� -�وه� أس

  .و# ن�Gرًا ، و# ��تً� و# ح��ة، و# 
��R ����8 ض-ًا و# ن�=ً�

�`ض�'� ، إض�'� ا�%�� وإض�'� ا��H\: ه�� أJ< آ< إض�'�، وأ'9+ ه)? ا0ض�'�ت إض�'�ن  

آ�8 �� ات �ع ا��Fى  وإض�'� ا��H\ �& _�ل ا�M<، ��ج�b ا����د، ا�%�� �& إ
[�ر ا��ن�� '�D ا�4-ة

  . وا� ا���=�ن ، و_�ل ا�M<، وا�i^ح آ�8 �� ات �ع ا��Fى وا#س=�اد ��%�ء
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  ���F �8، و# 
�iى ���xال ، ا�=/� ��& ت=-ض �8 ح�ج�%�8 ���F إ�D ا� �8 وه� yف ر-i��

��ت ا�%�� �+ وش��8Q '& داء ا��FGات وا��F Gت، و�*& إذا ، ����ة �H 8 �& ��ت ا�/F< وا0'-اض

 8�i=�� -=G
.  

  

  

  ز�:ال ا���ه�ة-17

 87 �Dال v53( ه�  :إل


-آ� ا0ن��ن _�Q-ًة، ��G=- ���%�3، و# 
@��H &r 8 إ# إذا درج\ '/^ت�F ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم   �H

8���C� ل�%

-آ� ا0ن��ن ا� �-، و
�Fج ا���ج ، ح��ًا � '�D ا��^��: '�D أرض ا��ـ@�ر،  �H

-@�
@�r& إ# إذا أراد ا� �8 ، ب ن��8، # 
@�r& ا0ن��ن إ# إذا آ�ن '�D اMرض� # &�xا�� &*�

��، ا���%-ة، ا���آ��، ا��^�  : �H ت�-ك �& ت�\ أ�Hا���، �Hل ت=��F� ،D)? اMرض ا�[��

Dَُذا ِهَ� َتVِ!َ ْرَضFَِء َأْن َیْ;9َِ? ِب3ُُ( اْل�Dَ�9ال �!ِ   �ُر��َأَأِ�ْ�ُ<ْ( َ�ْ
]�
  ]16: س�رة ا���R ا�

��ت ا�%�ه-ة، و���ت : �Hل �={ '���ء ا�C#زل  � <iن -V��� ،g%� اٍن�N -G' ال ا�%�ه-ةCز� -��� اس

�& إن��ن، �*& ا� �@> �F+ �@�ً� ش�
�ًا
^� ���ذا 
��=�� �& ')اب ا�؟ ��ٌ\ إس���، ، أآ[- �& ��4ـ

�3 اMُسX، ش��  ا� ���ن، ��X ه��ك ض�' mG
��نٌ� �& أي 4@-، إ# أن 
�Gء ا� �R ا��^��، �`ن �+ 

  .ز�Cل اMرض �& ت�\ ا�HMام 

   ،�FJ�:شmو� �Fس�سm� ،إس��ٌ\ �@��ن �Fنmرآ��ً�، وآ \� Jأ ،�ً%��_ -G' �
� '& أر�=Cرٌة ت��'

 �q��� �ٌ9'�� �Fإن ،�F-وش�و� ،�Fت��
C�، و��Q��-F*ا� �Fو��#ت.  

9�+ الN	�D وال�ی�� ل	nلnال  8�m ال<+اب� وال<�3P>	ل H�:  


%�ل '���ء ، �
�ٌت آ[�-ة 
/� أن ن%> '��ه�، أ
�F ا�4Mة   ،�ً�
�*& أن 
��- ا�C�Cال ت���-ًا '��


� ت�Cاح ا�%Gـ-ة : ا�C#زل�Gا� gq��، ت�iدم، ت��gq، و�� �={ ح�#ت ا��ت�-ك ا�%Gـ-ة اMرض

�F���- ا��
��؟ # وا�، إن��F ه< 
��q ه)ا ا، ����ث ا�C�Cال، '& �[���- ا�=��� ��C�Cال ا����

�- ا��
�� ��C�Cال، ت�@ 3 ��
*��^ن، �& ه� �� � اMس �ب؟ ه� ا� 'VC وج<، ه)ا ا�)ي 
-�{ ا�

��
� ا�*-
�8 ا��' :  
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  �ِإن�Iُْ( َآ�ُن�ا ِإَذا ِ��Hَ َلIُْ( َل� ِإَلَ� ِإل�� ال	�ُ� َی9َْ<3ِْ�ُ+وَن�
�س�رة ا�[
  ]���i :35ت ا�

��8 ه��، ح-آٌ� �� ��_& اMرض، ت��ج�ٌت ��   i�ا�C�Cال �8 ت���- '���، جq-ا��، # �/�ل �

�، ان��qٌط ش�
�، ت�iٌع �� ا��@�ح، ز�Cاٌل أ�%�، ز�Cال '��دي، ز�Cال �8 ��ج�ٌت �ا�%G-ة اMرض

�^ت، i�- آ�� ت��=�ن، # �/�ل ه�� �F)? ا�:
�- ا�=��� ��C�Cال واس=�، ت%�س ��%��س ر��و�*& ا�

�
�- ا��
�� ��F، دH%�ا �� ه)? ا���
��� ا� # :  

�3ُْ( َ 5َابً� ِ�ْ َ!3ُ�ِ�ْْ( َأْو ِ�ْ َتQِTْ َأْرOُِ	3ُْ( َأْو َیْ	3ُ9َ�ِْ(ْ	َ َ �َNَ�ْ= َأْن َی	ِدُر َ َ�Rَُهَ� اْل Hْ�ُ�  Aََوُی5ِی �ًN�ِشَ

��ٍNَْس َبFْ3ُْ( َبcَNَْب  
]Mس�رة ا�
  ]65: ن=�م ا�

ِبFَْنNُِ( ال	�ِ� َ!Fََذا�Iَ�َ �َوَضَ+َب ال	�ُ� َ�َ,mً َ�ْ+َی8ً َآ�َن8ً���ِDَgْ�ُ 8ً�َ�ِxَ Qْ َیFِْت��Iَ ِرْز�Iَ�ُ َرuَ�ًا ِ�ْ ُآyH �3َ�ٍَن َ!Pَ3ََ+ْت 

  ال	�ُ� ِلَ��َس اْل�fُِع َواْلَ;ْ�ِف�
]�
  ]112: س�رة ا���< ا�

  VC' ا� &� �
  . وج< �@> �mه< �i-  �@ٌ> ش�

 ��Iوال �
�Y ��وث الnلnال !� بmد ال] )3�  :إل

   ،>�H <أ� &�N^Nو �rن���N ة��� و��4�&، أودى ��ٍ� وسٍr���4م أ�ٍ> و�' �� &�iال �� ا�Cز� bHو

 <@� D��=ٌة ج�ًا، �*& ا� س ��ن8 وت-��<، أ'�اٌد آ H <أ� �r�N^N ��Fال �� ا�C8 ز��وذه� ض�

V ون�i=ح ��� ا�Vو�� ،��F ،ل�%
  : Mن ا� 'VC وج< 

��8ِ�َ َأْو y5Nَ�ُُب�َه� َ 5َابً� َشِ�ی�ًا َآ�َن َذِلَ�َRَِیْ�ِم اْل Hَ�ْ�َ �3َُه�	ِIْ�ُ ُTَْی8ٍ ِإل�� َن+ْ�َ ِ!� اْل3َِ<�ِب  �َوِإْن ِ�ْ

  �gُ9ْ�َرًا�
]�
  ]58: س�رة ا0س-اء ا�

� ���ت، و4-ج\ ن��ؤه�   ٍ
-H >ا��%�قآ �F�� \=l�، آ�سـ��ٍت '�ر
�ٍت، وانG-ت ���F أآ< ا�-��، وُض

��ؤآ+ س���ءآ+، �F9- اMرض �yوأ ،+*��و��� ز��ن�F، إذا آ�ن ُأ�-اؤآ+ 4��رآ+، وأ�-آ+ ش�رى �

��ؤآ+ �:^ءآ+، � @& اMرض �yوأ ،+*Qن�� Dوإذا آ�ن ُأ�-اؤآ+ ش-ارآ+، وأ�-آ+ إ� ،�F�@� &� +*� -ٌ�4

&� +*� -ٌ�
%�ل ر��� 'VC وج< 4 R�(� ،ه�-F� :  

  �َوَ�� َآ�َن َربZَ� ِلُ�Iِْ	َ� اْلRَُ+ى ِب7ُْ	ٍ( َوَأْهُ	ِ[ْ�ُ �Iَ	�Tَُن�
]�
  ]117: س�رة ه�د ا�

  8��' >ٌ��  : �Hل ت=��D، أي ��X ه)ا �& شmن8، ه)ا ��

Iِ3ِ	ِIْDَِل ��َ	ْNَOَا َو�Dُ	َ}َ ��D3َْ��ُهْ( َل	ى َأْهَ+َRَُ� اْل	ًا��َوِتْ� ِ�ْ�َ )ْ  
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]�
  ]59: س�رة ا�*F> ا�

 ال8�m9 ؟S��   أی

و�& 
@�r& ، إذن �& 
��+ ا0ن��ن إ# �� ح��ٍ� واح�ة، أن 
�Gء ا� �8 ا��^��، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  

�� ا0ن��ن إ# �� ح��ٍ� واح�ة، أن 
�Gء ا� �8 ا�M& وا��^��، �)�VC' ��� (��� R وج<، ��=� إ��8، ا��=

 >��H > H \�H ة، �< ه� آ��-��Q��4 &� X- ُت)آ- أ��م ا�C#زل ا�* � bHه)ا ا�)ي و ،?-�q� ��& ات=

�i=��� hٌ
  : �Hل ت=��D، ت��

Z5ال +ُPِiَْی ��Nً� ِإن�ُ� ُهَ� ُن�َب Hْ�ُ�DِOَ َی� ِ َ��ِدَي ال�5ِیَ َأْ
َ+ُ!�ا َ َ	= َأْنIِ9ِPُْ( َل� َت�gُ�َRْا ِ�ْ َر8ِDَ�ْ ال	�ِ� ِإن� ال	�َ

 )ُ�  َوَأِن�ُ��ا ِإَل= َرب3ُyْ( َوَأْ
ِ	�Dُا َلُ��* اْل�Pُiَُر ال+�ِ�
]�
  ]54-53: س�رة ا��C- ا�

�  و�� ال�ل�H ؟، هH ی<��F ا�ن�9ن ب�لnلnال ��H و�� 

ه< ، ه< 
�*& ��� ُأوت��� �& '�ٍ+، أ'�D درج�ت ا�=�+ �� اMرض: س��mا '��+ ز�Cال آ �-، أ
�F ا�4Mة  

  : �Hل ت=��D، #: �`�*�ن ا0ن��ن �� ه)ا ا�=i- أن 
� C�C��� mVال H < و�H'8، و�� ���'�؟ �Hل

�Fِْتَ�Iُْ( َبiَْ<8ً َوُهْ( َل� َیْ/Nُُ+وَن�َ!َ�  
]�
  ]202: س�رة ا�G=-اء ا�

  : �Hل ت=��D، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  

�Nً� ِإن�ُ� ُهَ� �Hْ�ُ َی� ِ َ��ِدَي ال�5ِیَ َأْ
َ+ُ!�ا َ َ	= َأْنDِOَ ُن�َبZ5ال +ُPِiَْی �Iِ9ِPُْ( َل� َت�gُ�َRْا ِ�ْ َر8ِDَ�ْ ال	�ِ� ِإن� ال	�َ

 )ُ� Hِ�ْ�َ َأْن َیFِْتَ�3ُُ( اْل5َNَاُب ُث(� َل� ُتْ�َ]ُ+وَن�* اْل�Pُiَُر ال+�ِ�ْ�ِ �  َوَأِن�ُ��ا ِإَل= َرب3ُyْ( َوَأْ
ِ	�Dُا َلُ
]�
  ]54-53: س�رة ا��C- ا�

�، �)�H �� R-أ ا0ن��ن '& ت�ر
  ا�C#زل �� ا�=��+، أ�- وbH آ[�-ًا  ًq� ت� ا�=)ابm
و�*& '���� أن ، 

��ت�� '�wF�� D ا� 'VC وج<، ��=< ا� س ��ن8 � +��، وأن ن=�د إ�D ا�، وأن ن� g ُأ��رن�، وأن ن%=ن

 ��9��
 D��=وت.  

 Fg;3( ه5ا ال�  :إل

��4�& �� �، أ
�F ا�4Mة   > H الCه)? ا� ��ة ز� �� bHو �Hال، وC�C� ض-=& ���ٍة إ# و
�*& أن ت

� ز#زل، ه)ا آ^م ���qط، ح�P # : ه)ا ش�ٌء 
%b �� أي �*�ن، أ�� ا�%�ل، '��ً�%@�� \��� ��إن� ��@%


�ً� أن ز�Cاً# وbH �� ا�%�ه-ة�H آ- أح�(
أ4-ى، و�b ذ�R ج�ء �/mًة، و�� أن8 اسـ�- '�N -Gاٍن ، 
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�& إن��ن، و�*& ا� �@>، وأآ-م، و'@> 
^� �� ا�%�ه-ة، و���ت أآ[- �& ��4�#ن��F\ نi> أ��

 ����'.  

  

  

18- /K  ا�,
bHا��� P�� �� ا�=��+ �& ح�-Gا�� �� ، ا��*�ن� ا�� ت���F ا�*= ���ر
X ا�/q-ا�  :و�& ح�P ا�

�m_-اف �Hرات ا�=��َ�ْ�& ا�%�
+ وا�/�
�، واMرض  ��\ ا� ا��-ام �-آCٌ ��اQ-ٍة ت�-f، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام

 �V�� أآ�Vت�F أح�ث ا��راس�ت ا�=��%��9�، ه)? ا��%� ح�ل ��\ ا� ا��-ام ��iرٍة ��ٌ'Vز�� �����ا�

�، وذ�R ��س:�ام ا���س� ا��� �� ح��ب %�%Gا� �V�� �� أح� اHM@�ر ا�=-�V���-آC ا� ��ث ا���*

V*� &�� و'�ٍد �& ا���ن ا�� ت%b �� أا������ت � P
  ._-اف ا�=��َ��& ا�%�
+ وا���

 ��%
وN �H \ �=� ا������ت ا�� أج-
\ '�D ا���س� ا���، أن أDiH أ_-اف اMرض �� إ�-

��� �#، وه)ا ه� ا�=�َ�+ ا�%�
+،وأورو�� و�س�� ��Nن���� D�' b%ت ��V-*ا�� �V*� &� -� ���  .ف آ

� ��=�َ�+ ا�/�
� أس-ا��� وت%b '، أ
�F ا�4Mة�V-*ا�� �V*� &� -� ���� N^ث 'Gَ- أ�> آ���� D�

&�*
-�Mإذًا، وا : ،-� ���� 'G- أ�> آN^N �
ه� �-آC ا�=�َ�+ ا�%�
+ وا�/�
� �=ً�، أ_-اف ا�=�َ�+ ا�/�

��V-*ا�� �V*� &' �= ف ه)ا ا�=�َ�+ ت-_ �� ��
� �#فأي ���  . ، وا�=�َ�+ ا�%�
+ ��Nن

 D�' �Vت ا� ا��ا��
�، وه)? �& ��������� ه)? ا��راس� ت �V& أن ��\ ا� ا��-ام ه� ا��-آC ا���Fس� ��

8�9' ،D��=ل ت�H :  

 َ�Dَِل�Nَ	ْى ِل�5ِي ِب8َ�3�َ ُ�َ��َرآً� َوُهً�	ِس َل���	ِل rَُوِض Qٍ�� xََی�ٌت َب�yَ��ٌت�* �ِإن� َأو�َل َبِْ�!ِ  
�س�رة �ل '�-ا[
  ]97-96: ن ا�

  

  

  ارض ا��ب -19

�� ؟ Oل���fال �! �[;>Dل( ال�N( وال	9Dل( ال�Nال ��8 ال<� دارت بD	N8 ال/���Dه� ال ��  

�& ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  � �=Hا��ا �:iٌ~ �� ا���@%� ��ا�%D '��ٌ+ �& أشF- '���ء ا�/����ج

� �=��ٍ+ ���+، س8�m ه)ا�
-ة ا�=-�C/ا� &��� و�%
ه< '��ك د��ٌ< '�D أن أرض ا�=-ب : ا�=��+ ا����+ أ�-

  .آ�ن\ ���ت��ً� وأن�Fرًا؟ 
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-ة : �� ا����<؟ �Hل: �Hل �8، ه)ا �=-وف '��ن�، ه)ا ش�ٌء 
=-�8 ا�=���ء ا��:�iiن: �Hل  C/ا� ��

 b�-ت�\ ا�-��ل �� ا� �� ����نٍٍ
-H D�' -]' �Hأ��آ& '�ة، و �� �� ت^ح
-Fرواس� ن ��ا�=-�

3 ��/-ة، وD�' -]' �H ���_3 أ4-ى ��/-ة، ���� ��i\ �`ذا ه� ج)وٌع ا�:��_��� �F��، و�

  .Mش/�ر آ �-ة، وه)ا آ�8 
xآ�l أن ه)? ا� ^د آ�ن\ ���ت�& وأن�Fرًا 

   ��' \��N ر، وه)ا ش�ٌء�FنMوا &�� ا�-�b ا�:���، ه)? ا��i-اء ا�/-داء، آ�ن\ ��=�ً� ��� ��ت%@��


& وج�وا �& ا������VNت �� 
xآ�l ذ�R '���ء ا�/����ج�� ا(�.  

  -4� #ًx8 س�mرًا؟ �%�ل: ه)ا ا�=��+ ا����+، س�Fوأن &�: وه< '��ك د��ٌ< '�D أن �^د ا�=-ب س=�د ���ت

�ً� �=-وٌف '��ن�
  . �� ا����<؟ : �Hل، ه)ا ش�ٌء أ

� ت/8 ن�� ا�/��ب، وه)ا ا�)ي س � H < أ'�ام: �Hل  �:�ش�ًء �HرJً� ج�ًا �� أور��  إن آ< ا�/��� ا�

� ن�� ا�/��ب
���- ���خ اMرض، ، وأ�-
*�، وإن ات/�? ه)? ا�*< ا�/��q�l- ���خ اMرض، و�q
س�ف 

  .س�ف ت�-ك 4@�ط ا��@-، و# ��V �& أن 
mت� 
�م ت=�د �^د ا�=-ب آ�� آ�ن\ �-وجً� وأن�Fرًا 

  H � ن ا��m� bس� ����� '�م ؟�� ��H> '��+ ا�/����ج�� حr�=أ�> وأر� > H أرض ا�=-ب �%�%�� m أن �  

� '�م، �Hل: �Hل ه)ا ا�=��+ ا����+ �F)ا ا�=��+ ا�/����ج�  r�=أ�ٍ> وأر� > H ً̂   : ��� R��H أن رج

  )) � َت�Rُُم ال��9َ 8ُ َ�<�= َت�Nَُد َأْرُض اْلNََ+ِب ُ�ُ+و�Oً َوَأْن�Iًَرا((
  ]أ4-ج8 أح�� �� ا�����[

  ،P
� ا���Hد  �
=�� أن�F س*�ن، ت=�د أي آ�ن\ �-وجً� )ت=�د(، 
=�� أن�F آ�ن\، وآ��� )ت=�د(آ�� ،

  .وأن�Fرًا، وس=�د �-وجً� وأن�Fرًا 

Jُ=3 ه)ا ا�=��+ اMج� �، ه)? ا��%�3Q '-���ه� �� ه)? ا����ات، �� ه)? ا����ات ا�=G-، ��� ��ل ه)ا   

 Pٍ�� Dج إ���، ا�� ت�%�� �� ا�-ج<، '-ف ه)? ا��%Hرح^ٍت ش� Dوإ� ،>

<، وإ�D درٍس _��_

� ا����خ �� اMرض، و�� 
�@3 '& ا��Fى، إن ه� =� @� �أ'��ق ا��i-اء، وإ�D ت�%��، وإ�D دراس

 Dح�
  . إ# وحٌ� 

   �� ا�� � �� آ��y^�)ل) ت=�د�H �� : وإذا ،P
حD تD�=� ،h i ه)ا أن ا���ض� �+ 
�4< �� ه)ا ا���


�4<، أ�� آ��� ت=�د وح�ه�آ�ن\، ا���%: �Hل # >  ،> %
=�� ا���ض� وا���.  
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  ا���ء- 1

�8 ال�Dء !� ���ة الD;	���ت Dأه:  


C، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  C=8 ا���
%�ل ا� س ��ن8 وت=��D �� آ :  

 اْل�Dَِء ُآ�H َشْ�ٍء َ����َ�ِ ��َ	ْNَOََو�  
]�
  ]30: س�رة اMن ��ء ا�

ا�� �ت، �Hا��F ا���ء، �����ء ه� ا��س�g  ا����ة '�D وج8 اMرض، ح��ة ا0ن��ن، وح��ة ا����ان، وح��ة  

�8 إ�D ا�*�Q& ا���، و��# ا���ء ��� آ�ن '�D وج8 ، ا��ح�� ا�)ي 
��< ا�M^ح� �ً���� ��Qا(qوا���اد ا�

  .اMرض ح��ة 

   &� >@F
 ،��� ت�ٍ�� حi-ًا، �� آ< �Nنٍ�
�iق، أن�� وH�\ '�� رHٍ+ أذه���، أن8 �� آ< �Nن ��� &�

��ن _& �& ا���ءا����ء إ�D ا�� -G' ��، س��ى ا�*-ة اMرض�� D�' رضM ،D��=ل ت�H :  

  �َوِ!� ال�Dَ�9ِء ِرْز3ُ�ُْ( َوَ�� ُت�َ ُ�وَن�
 ]�
  ] 22: س�رة ا�)ار
�ت ا�

�& أج< �Hام ا����ة، و�*& ه)ا ا��%�ط 
 �Vى ��8 اس+ ا��@�>، �� أن ه)ا ا���ء ه�ى '�D اMرض،   

M bV�/� >i� >ٍ*G� اٍت-@H >*ش D�' لC�
ت�> آ<V ش�ء، و��@V+ آ< ش�ء، وMنDF ا����ة، و�*�8 

 ��-ٍة ���F �@ٌ>، و���F رح�ٌ�، و���F ح*�qJ.  

��ء ال�D9ء 	     mم ی�ل ؟، ه5ا ال�gNء ال+ب�ن� ال5ي ی�nل �

� �� ���ن� ا�  
�< رH +H-أت8 ه)ا اMس �ع، ت-ك �� ن��� أN-ًا ���qً�، ه� أن ا����_3 ا�-'��� ،�� �

 �� ،��
-ة ا�� ان�F-ت ه)ا ا�=�م، أن \ ه)? ا����_3 �& ا�=�G ا�-'�ي ا�)ي تmآ�8 ا���شCqر ا��@�Mا

��� ه)ا �' �F� ا� >V�
-ة ا�� ت�Cqٍر ا��@�M�� ،ة-��� أردن� أن ن��رد? �*�G' <V-ة أ#ف ����ن �

� �ً��N ��Q�@ه)? ا�� ��} ا� bد� ���
%�ل ا� س ��ن8 وت=��D، �'^فا�=�م، و�V-ت '� ����  : ح

  �َوِ!� ال�Dَ�9ِء ِرْز3ُ�ُْ( َوَ�� ُت�َ ُ�وَن�
 ]�
  ] 22: س�رة ا�)ار
�ت ا�

  .��# ت�R ا�M@�ر ا�� ت�Cل �& ا����ء ، إن ا�@=�م ا�)ي نmآ�8 �� آ�ن ��*�ن  

، )ا ا�=�م، �� # 
�*& تf�iر?ح���N أح� ا�4Mة اMآ�رم، أن ه��ك ���iً# �& ا���اآ8 وا�[��ر �� ه  

\�H :�ُة، ! س ��ن ا-�
-ة، �h i و�Cy ٍر�@�m� ت����'> ا�*�ا� س ��ن8 وت=��D ه� ا���=l-، ت

g F اMس=�ر� ،D��=ل ت�H :  
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  �َوِ!� ال�Dَ�9ِء ِرْز3ُ�ُْ( َوَ�� ُت�َ ُ�وَن�
 ]�
  ] 22: س�رة ا�)ار
�ت ا�

  َ�َن� َخnَاِ\ُ�ُ� َوَ�� ُنyn�َُلُ� ِإل�� ِبRََ�ٍر Nْ�َُ	�ٍم��َوِإْن ِ�ْ َشْ�ٍء ِإل�� ِ ْ�
]�
  ]21: س�رة ا��/- ا�

   ����ن _& �& ا���ء �� ا�[�ن�� -G' ��&، ��& سإن ا� س ��ن8 وت=��D ه� ا�-زاق ذو ا�%�ة ا��

�HرMف، ه)? ا^'�� �ً��N ات-�م ��F د##ٍت '�� ا��اح�ة، إ�D أ�@�ٍر و�V-ت 'G-ة أ#ف ����ن �& ا��

�&، ه)ا '@�ؤن���xا�� :  

  �ُآّ	ً� ُنDِ�Z َهُ'َل�ِء َوَهُ'َل�ِء ِ�ْ َ �gَِء َربyَ� َوَ�� َآ�َن َ �gَُء َرب�7ُTْ�َ �َyرًا�
]�
  ]20: س�رة ا0س-اء ا�

 �ِ�ِ�NَSَ =ْن�9َُن ِإَلVِ7ُ�ِْ+ اْل�َوِ َ��ً� * َ!Fَْنَ�ْ<َ�� ِ!��Iَ َ�ّ�ً� * َ�� اْلFَْرَض َشRًّ� ُث(� َشRْRَ* َأن�� َصَ�ْ�َ�� اْل�Dََء َصّ�ً� * �َ!ْ	َ

 �ً�cْ�ََو * mً;َْوَزْیُ<�نً� َوَن * �ً�	ْuُ Aَ\ِا�8ً َوَأّبً� * َوَ�َIَ3ُ�ِْ(�* َوَ!�ِآ�NَْنFََل3ُْ( َوِل �ً �>َ�َ  
]�
  ]32-24: س�رة ' X ا�

  
  ا���ء وا�!�اء-02

 ال�Dء وال�Iاء ��8 ض+وری8 ؟ ل�+ى ذل� هH هv5 ال8�mN بDأه �Iل:  

��F+، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  � �H^=ا���ء، ��)آ- ا� �� ��� آ�� ، ��)آ- ن=�� ا��Fاء ون=�H^=إذ ��# ه)? ا�

  .�� ه)ا ا���/�، و��� آ�ن ا� D�' -G وج8 اMرض 

� ا�ُ=D�9 أن ا  
�& ا���ء وا��Fاء، أن ا��Fاء 
��V< �:�ر ا���ء، وا�� �H^=ر ا���ء ا��:� >V��
��Fاء 

 ���4 >V��
 ،-�J �ً̂ �& ا��Fاء �� درج ��وتٍ� �b درج�ت ا��-ارة، �`ن �-ًا �*= ً� �[� �ٍ���

 �r� >V��
 �H ،&�N^N أو ،&
-G' �y-ا��ت �& �:�ر ا���ء، ����� إذا ُس:l& ه)ا ا��Fاء إ�D درج

�& y-ا�ً� �& �:�ر ا���ء N^Nو.  

� ��#ه� ��� آ�ن\ ا�M@�ر، إن ت��وت ن�� ت�  
�< ا��Fاء � :�ر ا���ء ح�� درج�ت ا��-ارة، ه)? ا�

 &*
وإذا �+ ت*& ا�M@�ر �+ ت*& ا�� �ت�ت، وإذا �+ ت*& ا�� �ت�ت �+ 
*& ا����ان، وإذا �+ 
*& ا����ان �+ 

  : �Hل ت=��D، ا0ن��ن، Mن ا���ء أس�س ا����ة

 اْل�Dَِء ُآ�H َشَ�ِ ��َ	ْNَOَْ�ٍء َ���� �َو  
 ]�
  ]30: س�رة اMن ��ء ا�



� ا��آ�ر ���� رات� ا������� آ�ب �
�ت ا� �� ا���ق  94�����  

 


��ق ا� س ��ن8 وت=��D ا���ء �& ا� ��ر إ�D آ< ا�%�رVات '& _-
3 ا�M@�ر؟ � ��<l ه)?    <�أ�� آ

�J�:درج�ت ا��-ارة، ا� b� وت��� ت��< ا��Fاء � :�ر ا���ء ���ٍ� تJ�4 ًا ، وه�-� \�Vذا ح�`�

y &�N^Nو �ًr� اء�Fاء �*= ً� �& ا��Fن%�\ ه)ا ا� +N ،-�: �& وا�:�-ا�ً� �& �:�ر ا���ء '& _-
3 ا�

 &' �
C
ا��b Gْ � :�ر ا���ء إ�D �*�ٍن ��رد، �`ن8 
:�DV ��رًا '& �:�ر ا���ء، و
@-ح ه)ا ا� :�ر ا�)ي 

  .ح�ج8، ��=< ان:��ض درج�ت ا��-ارة، وه)ا ه� � �أ ا�M@�ر 

�، وه� ا� ��ر، Mن ا� �- 
�G< أر�=� ت��gV أش=� ا�D�' X�G ���ح�ٍت واس  �� ج�ًا �& ا�*-ة اMرضٍ=

أ��4س اMرض، ه)ا ا���ء 
 :V-، وا��Fاء 
��< ا� :�ر، وا4^ف درج�ت ا��-ارة ��& ا���iرى 

�، و��& g4 ا#س�اء و��& ا�%@�، ه)ا ا���وت ا�* �- �� درج�ت ا��-ارة 
��ق �وا����_3 ا���ح�

�=�F �:�ر ا���ء، �`ذا واج8 ا��Fاء ا��b G � :�ر ا���ء ج �Fٍت ��ردة، _-ح ��8  ا�-
�ح، وا�-
�ح ت��<


� '& ح�ج8، �*�ن\ ا�M@�ر C
  .ا���ء ا�)ي 

� ت��<   J�4 وه� ،�J�:اء ه)? ا��Fا� D@'؟ �& أ�J�:ا���ء ه)? ا� D@'ه)ا ا�%�ن�ن؟ �& أ &�H &�

' �
Cدة # ت��� �ٍ�  .��F؟ �:�ر ا���ء؟ �& ج=< �*< درجٍ� آ�

  خ�ت8D ال�رس ؟

� ج�ًا ت ��@ً� أو��ً�، �*&V ا�M@�ر أ'%� �F)ا �*[�-، و�*& ، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ٌ@� � 3Q�%ه)? ا��

� ا�� أود'�F ا� �� J�:ا� Rا� �� ا���ء، وت� �F'أود �� ا�VJ�:ه)? ا� ،�%��& أج< ت%-
� ا��%

����F، وه)? ا����� �H^=اء، وه)? ا��Fا� Rت، وت��@�ح�ت ا�* �-ة �& ا���ء، ا�� أود'�F ا� �� ا���

 Dوت درج�ت ا��-ارة، ت��ق ا���� إ���ت &� mGت� �أش=� ا�X�G ا�� ت :- ا���ء، وه)? ا�-
�ح ا�

 D��=ت ا� س ��ن8 وت�
� &� �ٌ
�� �8 اMرض �=� ��ت�F، ه)? ��� ،DG@' أرٍض .  

  
  *���/ ا���ء -03

Dن�ن ال�Rء�� ه� ال�Dال �! tا �Nد ال5ي وض+g ،�3 ؟Nان �  و�� ه� خ�gرة ه5ا ال�Rن�ن ل� أن

� ا�� ت%�ل، أ
�F ا�4Mة ا�����xن�
� ا�*-
  : ا�

 اْل�Dَِء ُآ�H َشْ�ٍء َ��� َأَ!َ	� ُیْ'ِ�ُ��َن�َ�ِ ��َ	ْNَOََو�  
]�
  ] 30: س�رة اMن ��ء ا�
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�-ه�، و�*& ن4m) ا����، # ت�b ا��/��ات �ٌ
��F�� ًا-��
��م ج�ن ً�  ، D��=ا���ء ا�)ي ج=�8 ا� س ��ن8 وت

�-ًة ����ء، �� أن�F �%�ت: أس�س ا����ة، إن �& ا�=���ء �& 
%�لqJ �ًi�i4 ة �& ، إن��#نF\ ا��

�؟ 'i�i:رض، �� ه)? ا�Mا h@س D�.  

� �i%رض، ونMوج8 ا D�' ���=��J-، ا��qزات، إن ا���ء إذا �-دVت8 
�*��، شmن8 آmGن ا�=��J- ا�

�، إن آ< ا�=��J- ا�� �F%�4 ا� س ��ن8 وت=��D، ت��د ����-ارة،  �iُج��م ا�Mوا��=�دن، ا ،>Qوا���ا

��ن، وراH \ ح/�8�qا� �، وت�*�� ��� -ودة، وا���ء ���F، �`ذا أردت أن ت -lد ا���ء، وآ�ن �� درج

 &� ��&، إ�m� DجCFٍة ح��س�، �`ن8 
�*��، إذا ان:��\ ا��رجN^N Dإ� ،&��&، إ�D أر�=� إ�D سr�

 �
&، إ�G' D-، إ�X�4 D، �`ذا وJ< ا���ء إ�D درج-G'+)4 (/داد حC
 ،�
�Q��' 8ٍ) ت�=*X ا�

  .وه)ا �=�آX ��%�ن�ن ، و
��د


��د، وه)ا ش�ٌء ت-ون8 أن+، ض=�ا  �F� رضMوج8 ا D�' -J��=9+ آ< ا��
ا�%�ن�ن ا��@V-د ا�)ي 

ً̂�� ا�[^ج Qس� � ، �Fا��ّ�، �`ن �
Cداد ح/�8، �`ذا آ�ن �Hرورًة ��*� ��/وراH �ا ح/�8، ت-ون8 �=� ا�

� ��ج�د ا����ة '�D وج8 اMرض؟ i�i:ه)? ا� �H^' �� &*و� ،+*
  .ت�*�-، ه)ا ش�ٌء �=-وٌف ��

��qص �� أ'��ق إذا ت/��ت ا� ��ر، �� أن ا���ء إذا ت/��V ان*��، أي V>H ح/�C� ،8ادت آ[���H : ،8ل

ان=�م ، ا� ��ر، 
mت� 
�ٌم تh i ج��b ا� ��ر �/��ًة �& س@��F إ�D أ'���FH، �`ذا ت/��ت ا� ��ر

  .ا� :-، وإذا ان=�م ا� :-، ان=��\ ا�M@�ر، ���ت\ ا�� �ت�ت، ���ت ا����ان، ���ت ا0ن��ن 

�J- ا�� �F%�4 ا� 'VC وج<، �� أن ا���ء شmن8 �� ا���د وا#ن*��ش آmGن ج��b ا�=�، أ
�F ا�4Mة

 �� ،��& ا����&، و�*&V ازد
�د ح/+ ا���ء وت��د? �� ه)? ا��رج� ا��-ج
^� (�� \F�*�ن\ ا����ة �H ان

 �� ا�� أود'�F ا� �� ا���ء، ه� ا�� ت/=< �& ا����ة ���-ًة '�D وج8 )4(+درجi�i:ه)? ا� ،

f�/� ��'[ً� '�D ازد
�د ح/+ ا���ء، وإذا ازداد ح/�V�H ،8\ اMرض، �`ذا ت/��Vت ا����@�ت، آ�ن ا�

 ��
آ[��8، وإذا �H\ آ[��_ ،8�� D�' وج8 ا���ء، ��� ذه �� إ�D ا����@�ت ا��/��ة �� ا�%@ �&، �-أ

 �Fآ�� �� أن ،����F ا�*���Qت ا��� h ت� ،��Qس� ?���، وأ�� �� أ'��ق ا� �- �����ا�/��f �� ا�@ %� ا��@�

  .�آ& أ4-ى �� أ�

  هH هv5 اwی�ت ال<� ب,�I اt !� ال�3ن ت�ل  	= ال��N ؟

� ا�� أود'�F ا� �� ا���ء، ��� أ
�F ا�4Mة ا�����xنi�i:؟ ��# ه)? ، ه< ه)? ا��ً��J ش�ٌء ج�ء

� ��� آ�� �� ه)ا ا���/�، ��� ت*�+ أح�ن�، ��� آ�� '�D وج8 اMرض ، ��� i�i:ا� D�' ة��آ�ن\ ا��

Mرض وج8 ا.  
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�ت ا� ا�� �[�F ا� �� اMرض، '-�+ أن �F)ا ا�*�ن ��4%ً� ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن� �� +��mآ��� ت

 8��' fل�
��ً�، ه)ا ا�*�ن ه� ا�)ي @� ،�ً��
ً�، رح�H ،ًا-�i� �ً=�9��ً�، و���-ًا ح*��َ�، س�'.  

  
  *:ا�� ا	 -04

  : hJ �� ا���
P ا�%�س� أن ا� 'C وج< 
%�ل  

 ��ل ((� ��F! ، +!ب� وآ�   ��دي �'�� sب� : أص� � ، !5ل� �'�>Dور� tا HcPن� ب+gِ�ُ

 Yب�ل�3آ   ))وآ�!+ ب�ل�3آY ، وأّ�� � ��ل ب��ء آ5ا وآ5ا !5ل� آ�!+ ب� ، و�'�
  ]71، ���+  1038ا� :�ري [

�- '/C آmGن ا� G- ، و�*�  �- ا�M@�ر # 
�*& أن 
*�ن ت%� وتmد
� ، ه)ا ��� 
xآ� أن ت%�8 ت-�

� أن �-�J ا����ء اMورو�� ا�=��< ��Mش=� ت�\ �ا�: - ا�)ي أ'��\ ��8 وآ��� ا����ء اMورو�

�& �-ة � �& ا� :�ر �� ا����ء ا�:�رج� ، 
�*& ��F أن ت�� ���@�ت اMرض س��y �Jا���-اء ر

�  .�� ا���م ا��اح� ������? ا�=)�

  :��ل  �ل(

��م �� :�ر �� أآ[- �& �*�ن �� ا�*�ن: ) R �%�ل و'�3 أح� '���ء ا���  y D�' -]' �J-إ# ( إن ا�� ،

 D��=ل ا� ت�H اُق�i� ر ا���ء ، وه)ا�: � �ً��9' �ً=�i� �=4-ًا تx� �F�G� ا�� اآ��qأن ه)? ا� :  

Nْ�َ ٍر�َRَِإل�� ِب �  ُ	�ٍم �� َوِإْن ِ�ْ َشْ�ٍء ِإل�� ِ ْ�َ�َن� َخnَاِ\ُ�ُ� َوَ�� ُنyn�َُلُ
  ]21: ا��/-[

�- ا�-��ي أو ا�mد
 � ��� 8��H س ��ن8   %  : وأ�� �=�D ا�

��َNِِب �  ِدvِ َخِ��ٌ+ َبِ]�ٌ+ �� َوَلْ� َب9ََ� ال	�ُ� ال+yْزَق ِلNَِ��ِدvِ َلiَ�َْ�ا ِ!� اْلFَْرِض َوَل3ِْ ُیyn�َُل ِبRََ�ٍر َ�� َیَ/�ُء ِإن�ُ
  ]27:ا��Gرى[

  

  8��Hو:  

�َ��ُهْ( َ��ًء uََ��ً�  � َوَأْنْRَ
ْFَ8ِ َلRَی+ِ�g= ال	ُ��ا َ َ�Rَ>َ
� َی9ُْ	3ُْ� * َلِ� اِْyِذْآِ+ َرب � َوَ�ْ ُیNِْ+ْض َ ِْ�!ِ )ْIُ�َ>ِPْ�َِل

  َ 5َابً� َصNَ�ًا �
  ]17-16: ا�/&[

  : وC' 8��H وج<   

�Hَ َوَ�� ُأْنfِْنVَِأَ��ُ��ا ال<�ْ�َراَة َواْل )ْIَُوَلْ� َأن��� )ْIِ	ِOَُأْر QِTَْت  َربIِyْ( َلFََآُ	�ا ِ�ْ َ!Iِ�ِ�ْْ( َوِ�ْْ�ِ )ْIِ�  nَِل ِإَلْ
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  ]66: ا����Qة[


:ّ���ن أه< اMرض ، �ّ-ة ��%~ ا�q)اء ، وأ4-ى ��%~ ا���ء ، وت�رة    &
إن ا�/�ه��& وا��Gرد

=��ن ح-و�ً� �& أج< ا����? ت�رًة ، وح-و��� ، g�ر ا�����ب ��-اب نH�� ، ت�رًة أ4-ى h�%أج< ا� &� �ً�

وأح�ث ه)? ا��-وب �& أج< ا���g ، و��تF+ أن ت%��< ا� 'C وج< ���دة �� ه� تmد
� ، و��C/' Xًا 

8��.  

  
05- D<ن ا���F�$  

�8 ال<� ت<T�ث   �]�ر ا�g�qر D	N8 الR�RTال v53( ه�  :إل

���، ه)? ه)? ا�M@�ر ا�� أآ-��� ا� ��F، و، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  �' �F� ا� V&ه)? ا�[��ج ا�� ا�


�[�� أن ن�9- �� ��*�ت ا����ات  D��=ن ا� س ��ن8 وتM ،3�Hاٌل دxره�؟ س�i� &
ا�M@�ر �& أ

  : �Hل ت=��D، واMرض

  �Hِ�ُ اْن7ُُ+وا َ��َذا ِ!� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض�
]�
  ]101: س�رة 
�نX ا�

ن� � ا� �- آ�� ت=���ن إ�D ���ح� اMرض �*����F، واحٌ� وس =�ن �� ��iره� اMو�� ه)ا ا� �-، و  

3�Hاٌل دxس ،-� �r���� ون-G'و �� ��-ًا، وت�=ٌr���� رض واح� وس =�نMا h@س ��=
 ،�rا�� : &
�& أ

  .ج�ءت ه)? ا��Mا? ا�*[�-ة؟ 

  �� 'G- أ�> �- أي اG' ��N- آ�Nدي '& ا�Fا� g�
� '�3 �={ ا��%�ط �� ا���C
 ?(F� ،-� ��

 ،����ن�سHرة أو�Hو ،��%
ا����ح�ت ا��Gس=�، إذا آ�ن\ �Hرة أس��، و�Hرة أورو��، و�Hرة أ�-
*�، و�Hرة إ�-

�إذا آ�ن\ آ< ه)? ا�%�رات ��� ���F �& �^ٍد، و' �ٍد ، وس�Fٍل، وج �ٍل، و��Jرى، ، وا�%�رة ا���دس

V% رض، و�� تMا �� �& ���حr���� ون-G'و bٌت� �FD ��ٌ-، و�� أ'��ٍق ���وت�، و�H ت �} �={ ن� 

� 'G- أ�> �-، ��& أ
& ج�ءت ه)? ا��Mا?؟ و�& أ
& ج�ء ه)ا ا���h؟ ه��ك ���-اٌت �N8 اH��'أ

 V&*و� ،h��J -ٍ��ي إ�D ت��Fت # �FQت� �ً
� ���ح� ا� �- ن9-
�، �& أ
& ج�ء ا���h؟ # تCال ن9-�('

D��=8 ت��H h��iا� -���  : ا�

  َ�� َی9َْ<ِ�ي اْلTْ�ََ+اِن َه5َا َ 5ٌْب ُ!َ+اٌت َ
�ِ\ٌ| َشَ+اُبُ� َوَه5َا ِ�ْ	sٌ ُأ�Oٌَج��َو
]�
  ]12: س�رة ��_- ا�
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� '�D ت=��H ا�%-ون   
-G �� �
(y�� دٌع��� ��Mس��ك؟ إن8 ���
ش�ٌء �4-، �& ج=< ه)ا ا� �- 

��ن ن�ٍع �& ا���R، وأ�� &' �
C
ن�اع ا���R # ت=�f و# ت�Di، وا�=�iر، إن �� ا� �- �� 

 -G ا� �� � �ً�Qا(y �ًنC:� ج=�8 ا� �Hو ،Diو# ت� f�=وأ'�اده� # ت.  

� ات�iٍل ��& ا�%�رVات، وج=< س@�8 ��ز'ً� ��& ا�%�رVات، ه)ا آ�8   ��ش�ٌء �4-، ج=< ا� ا� �- وس

 ��
�8 أ���ٌث _��' .  

� ؟ و�، �� ه� ال�Rن�ن ال5ي خ]� اt !� ال��Tر>P�  � ه� و{

إن آ< ج�ٍ+ Xٍ_�y �� : ه)ا ا�%�ن�ن 
%�ل، أر
� �� ه)? ا�:@ � أن أ�H ��' <Hن�ٍن أس�سٍ� �� ا� �-  

  .ا���ء 
�%DV �& اMس�< إ�D اD�'M د�=ً� '��د
ً� �Q�Hً� ���و
ً� ��زن ا���ء ا��=�دل ��/+ ه)ا ا�/�+ 

  <iأن ن VX8 �� ا���ء، ت���yوا ً̂ �%N �ًr�وزن�H 8 ت^شD، آmن�H Vًة ت��=8 ن�� اD�'M، ه)?  اح�< ش

ا�%�ة 
�*��H �Fن�ن، إن �Hة ا���b ن�� اD�'M ت��وي وزن ا���ء ا��=�دل ��/+ ه)ا ا�/�+، ��# ه)ا 

ا�%�ن�ن ��� أ�*& أن ُ
-آ� ا� �-، ه)ا ا�%�ن�ن ��-l? ت� h اMس��ك ، ��# �Hن�ن ا�%�ة ا��ا�=� ن�� 

Mن وزن�F أf>H �& وزن ا���ء ، � ا� �- س�*ً� واح�ة، اMس��ك ت� h �� ا� �-اD�'M، ��� وج�ت �

 D�'Mن�� ا �  .ا�)ي أزاح8 ��ن��qس�F �� ا���ء، �)�R ت/� ا���*� �Hًة دا�=ً

� أن ت�:- ' �ب ا� �-، �)��H Rل ر��� س ��ن8 ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  ٍ����# ه)ا ا�%�ن�ن ��� أ�*& ���

D��=وت :  

� ال�5ِي َ
;�َ+ َل3ُُ( اْلTْ�ََ+��ال	�ُ  
]�
� ا��N�/12: س�رة ا�[  

�vِ+ِ�ْFَِب �ِ�!ِ �ُ	ْPَُي اْل+ِfْ>َِل�  
]�
� ا��N�/12: س�رة ا�[  

   �r�= س��ات س > H ��=ن _&، س����� &' �F
� ح���Cت gٍ�ت ن^H8، أن ه��ك ن��أح�ث رH+ ا_�=ْ\ '�

��ن _�� <iأ�> _&، ن �rن���N ،&_ <أ� �Fن _&، إن���� &' �F
� ح���Cت g�ت ا��^Hأح�ث ن� ،&

 bة ا����H ،?-�m� >�=ا�، وه� ت �F'أود �� ت�:- ' �ب ا���ء، ���< �&؟ ���< ه)? ا�%�ة ا��
��

 D�'Mن�� ا bة ا����H ،ب-q8 '��ٌ+ �& '���ء ا��G  .ن�� اD�'M، ه)ا ا�%�ن�ن اآ

  :�Rن�ن إل�3( هv5 اwی�ت ال<� ت/�+ إل= ه5ا ال

  Dو�Mا �
  : أش�ر ر��� س ��ن8 وت=��D إ�D ه)ا ا�%�ن�ن �� �
�ٍت آ[�-ة، ا�

��ِ	ِcْ!َ � ِبvِ+ِ�ْFَ َوِلَ<ْ�َ<�iُا ِ�ِْ�!ِ �ُ	ْPَُي اْل+ِfْ>َِل +َTْ�ََل3ُُ( اْل +َ�;
  �ال	�ُ� ال�5ِي َ
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]�
� ا��N�/12: س�رة ا�[  

�، وا�#  
(yMوا�� �ب، وا ،bQ��ت ' - ا����@�ت '�F� D- ه)? ا���& ، ا�� ه� �� ت�%��ن ا� 

  : �Hل ت=��D، ا� �- آ�M'^م أي آ��/ �ل

  �َوَلNَ	�3ُْ( َتْ/3ُُ+وَن�
]�
� ا��N�/12: س�رة ا�[  

�- إ�D ه)ا ا�%�ن�ن  Gت ��� �Nنٌ
� :  

��  �َأَلْ( َتَ+ َأن� اْلPُْ	َ� َتfِْ+ي ِ!� اْلTْ�َِ+ ِب8ِDَNْ�ِ ال	�ِ
� س�رة �%��ن[
  ]31: ا�

  �]��N �ٌ
� :  

  �َوِ�ْ xََی�ِتِ� اْلfََ�اِر ِ!� اْلTْ�َِ+ َآ�ْلFَْ َ	�ِم�
]�
  ]32: س�رة ا��Gرى ا�

  �� را�=ٌ
� :  

 �ًDTَْن َل�	ُآُFَْت �Hُآ  Sَِ+ّیً��َوَ�� َی9َْ<ِ�ي اْلTْ�ََ+اِن َه5َا َ 5ٌْب ُ!َ+اٌت َ
�ِ\ٌ| َشَ+اُبُ� َوَه5َا ِ�ْ	sٌ ُأ�Oٌَج َوِ�ْ

��Iَ�9ُ�ََن	8ً َتْ�  َوَت�Oُ+ِ;ْ>َ9َْن ِ�ْ	َ
]�
  ]12: س�رة ��_- ا�

  -G ا� �F
�iً� �*+ أi4 3�4 x�xأي أن ه)ا ا�� ،D��=ل ت�H :  

� َوَلNَ	�3ُْ( َتْ/3ُُ+وَن�ِ	ِcْ!َ � َ�َ�اِخَ+ ِلَ<ْ�َ<�iُا ِ�ِْ�!ِ �َ	ْPَُوَتَ+ى اْل�  
]�
  ]12: س�رة ��_- ا�

  VC' ت ا��
وج<، أي أنR إذا اس=��\ ش��H �ًr اش-ي �& �^ٍد �=��ة اذآ- ه)? ا�
�ت، ��#  ه)? �& �

� ا�� ت�=���F، إذن ، أن ا� س ��ن8 وت=��D ج=< ه)ا ا�%�ن�ن'��� أن ت�%< �R ه)? ا� ٍ����� أ�*& ���

 8�9' D�' �
�ت ا� ا��ا�� &� �ٌ
  .ه)? �

  ��ن ا�)�rر -06

  :الN>D	A ب5Iا ال�Dض�ع إل�3( ه5ا ا� �fز الx+Rن�

��
� �����ء أ%�=  : أن ا� ج< ج^�8 
%�ل، 
� أ
�F ا�4Mة ا�*-ام، �& �
�ت ا0'/�ز ا�=��� ا��

�َfِاْل َوDْ�ٌُ+  �ِل Oَُ�ٌد ِب�ٌ��َأَلْ( َتَ+ َأن� ال	�َ� َأْنnََل ِ�َ ال�Dَ�9ِء َ��ًء َ!Fَْخَ+Oَْ�� ِبِ� َثDََ+اٍت ُ�ْ;َ<ِ	Pً� َأْلَ�اُن�Iَ َوِ�َ


�ٌد ُ Yُ� * ُ�ْ;َ<ِ	ٌ? َأْلَ�اُن�Iَ َوuََ+اِبْ�ِ �َوِ�َ ال���ِس َوال��َوابy َواْلFَْن�Nَِم ُ�ْ;َ<ِ	ٌ? َأْلَ�اُنُ� َآ5َِلَ� ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ

  ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء ِإن� ال	�َ� َ nِی�Pُuَ nٌٌر�
]�
  ]28-27: س�رة ��_- ا�
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�*& أن ُ
�%D �&  ا4^ف ا��Mان # #V�@� ���، و�H وج�ت ��[� '��
ورد �� N^ث �%-ات �� ه)? ا�

8iV:�� &*� ،?��%=أن أ��ان ا�i:�ر ه� ن�ج أ��ان ا��=�دن ا��-آ�ن� ��F، وأ��ان : '�D ه)ا ا��� -، �

�F وت��'�b� �F ا���ء، �����ء ه� ا�=��< ا���سr�+ �� ت��
& J:�ر ا��=�دن ن�ج ت-آ� �F ا�=�i-ي و�

D��=ل ت�H R�(� ،ا�/ �ل :  

�َfِاْل �ِل Oَُ�ٌد ِب�ٌ� َوDْ�ٌُ+ �َأَلْ( َتَ+ َأن� ال	�َ� َأْنnََل ِ�َ ال�Dَ�9ِء َ��ًء َ!Fَْخَ+Oَْ�� ِبِ� َثDََ+اٍت ُ�ْ;َ<ِ	Pً� َأْلَ�اُن�Iَ َوِ�َ

 ��Iََأْلَ�اُن ?ٌ	ِ>َ;ْ�ُ  
]�
  ]27: س�رة ��_- ا�


=/� ا0ن��ن �H ل ج�اV�@� P�� �� ،ف أ��ان ا�/ �ل^� إنCال ا���ء �& ا����ء وا4H^' &' ،

��8، و�*& ��:8iV، و�=%�V ج�اJ��ل ت�Hأ V#ي، وا�)ي : وج�ُت �& ا����س� أ��أن ا���ء ه)ا ا�=�i- ا��

�، ه� ا�=��< ا���س+ �� ت��
& ا�/ �ل، ���/ �ل ت��V=�و ا� � 

=ّ� �& أ'�D ا�=��J- ا��) &� �F4) أ��انm

 R�(� ،آ��ةMا ?(F� �H^' 8� وا���ء ،�Fن �%�ر أآ��تV���F، وا��=�دن ت�-ك �� ��Gت �أ��ان �=�دن�F ا�

�F�
وج �ل ج�د ، و ا4^ف أ��ان�F �& ج �ل آ��q-ا��� ا���د، ت/� أن أ��ان ا�/ �ل أح� '�ا�< ت��

�Fأ��ان <�
=�د إ�D ا���ء، ��{ و ح�- �:.  

Mا �F
�4ة ا�*-ام، آ��� ت%ّ�م ا�=�ُ+ آG> '& ج�ن� �& إ'/�ز ا�%-�ن ا�*-
+ ا�=���، �& أج< أن ن=�+ أ

�& أن ا�)ي أنCل ه)ا ا�%-�ن%���ت ا�=�+، '�+ ا�@=� &�و��& ، ه� ا�)ي 3�4 اMآ�ان، وه)ا ا��ا�3 �

�، Mن ا��ح� آ^م ا�، �^ �� �& ت@��3�=@H ���ت ا��ح� ه� ��@%� إ�D درج@=�  b� �%�ا�=�+ ا��%

��Qل دا�Hآ�ُ\ أ R�(� ،h��iا��%< ا� : b� h��i4@�ط ا��%< ا� �F�� b_�%إن ا��3 داQ-ة # �� �& أن ت

��- ا���Gهy ���
-ي و4@�ط ا��@-ة ا���- �- ا�y h
-iو4@�ط ا�=%< ا� ،h��iا� >
، ا�mو

��- ا��CوVر، �^ �� �& أن ن=�+ '�+ ا�y �'ا���ض� bHآ�انو4@�ط ا��اMأن ا�)ي 3�4 ا &�ه� ا�)ي ، %

  . أنCل ه)ا ا�%-�ن

  �� ال�iی8 � S	Y الN	( ؟

  :�Hل ت=��D! �%� ت=/�، أ
�F ا�4Mة

�َfِاْل   �ِل��َأَلْ( َتَ+ َأن� ال	�َ� َأْنnََل ِ�َ ال�Dَ�9ِء َ��ًء َ!Fَْخَ+Oَْ�� ِبِ� َثDََ+اٍت ُ�ْ;َ<ِ	Pً� َأْلَ�اُن�Iَ َوِ�َ
]
�س�رة ��_- ا� :27[  

D��=ل ت�H ،<@' ه�� :  


�ٌد ُ Yُ�َوِ�َ ال���ِس َوال��َوابy َواْلFَْن�Nَِم ُ�ْ;َ<ِ	ٌ? * �َوِ�َ اْلfَِ��ِل Oَُ�ٌد ِب�ٌ� َوDْ�ٌُ+ ُ�ْ;َ<ِ	ٌ? َأْلَ�اُن�Iَ َوuََ+اِب

 ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء�ْ�ِ �  َأْلَ�اُنُ� َآ5َِلَ� ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ
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�س�رة ��_- [
  ]28-27: ا�


=�� �� �+ ت@�� ا�=�+ �^ س �< إ�D أن ت:DG ا�، إن أردت أن ت:DG ا� : إن�� ،-iوا�� -i%ا� ��ت�

� �^ �� �& _�� ا�=�+، Mن ا� 'Cوج<�%�� ا��%�G:ل، ا��%
 :  

 ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء�ْ�ِ �  �ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ
]�
  ]28: س�رة ��_- ا�


:�Gن ا�، و# أح� س�اه+، وح�ه+ أي ا�=���ء &
  . ه+ ا�)

  ا��jK ا��.�Iر -07

�8R الx+Rن ال3+ی( أم � اآ</�IP ؟RTال v5م هm إ �! A�
  أی�DI أ

ه� وJ> ا�%-�ن ا�*-
+ �� �@�b ، �& أآ[- ا�
�ت ا�� F-ة �� ا� ��ر وا����@�ت، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

  : س�رة ا�@�ر �� �- �����/�ر

Tْ�َِر��َواْل�fُ9ْDَاْل +ِ  
 ]�
  ]6: س�رة ا�@�ر ا�

�؛ ، 
%�+ ا� ت �رك وت=��F� D)ا ا� �- ا���/�ر، وه� ت=����y D '& ا�%�+ �= �د?  qو ا���/�ر �� ا��

 m�@وج�د ا�4-، ت }%�
�8 حD أh J ح�رًا، ا���ء ت��b� }H ا���ر، وج�د أح�ه�� �' �Hه� ا�)ي أو


*�ن ا� �- <�  .��/�رًا؟  ا���ر �����ء، �*

��H +Fل  =� :&���روجFو ا� &���روج�& ، ت�m> ذرة ا���ء �& اMوآ�/Fوا� ،>=G� ز�y &�واMوآ�/

�Fا�� &� ��� ا� �ردة ���h JM ��F ا� �- آH^=ه)? ا� R� ل، ��� أن ا��=�& '�D ا#ش=
�*& ، �yز 


�ت ا� �� N \ أن�H �� 8ع ا����@�ت ه��ك �-اآ�& ت%: �Hل، '���ً� �=�J-ًا� &� �
)ف �����F، أي �

 �� �� �Hع ا����g أن ت=�� �� ه)? ا���9��4%8 ح�P أن8 ��# ه)? ا���ر �� اس@�'\ ا�*���Qت ا��

 &� �

xآ�ون أن ج��b ا����@�ت، و'� ،&
-G=ت �& ا�%-ن ا����ا����*�، ا�=���ء �� أوا4- ا��

� ا�%��=�ن�F ��/-ة �����-ان، وه� ا��%H ا� ��ر �r�=أ�> وأر� > H ن ��� �- ا���/�ر�ذآ-ه� ا�%- �

  .'�م 

�& ذرت� اMوآ�/�& ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  � ��� ا�-ا�@H^=أن8 إذا '�ل ا� -�y وا� �- ا���/�ر


�qو ا� �- ن�رًا �� �Hع ا����@�ت &���روجFوا� ، ���� ج�ًا �=�ً# ��س��ك آ� ت=Fان ت-�ه��ك ن

�8، وه)ا �=�8��H D ت=�D�� :  

  �َواْلTْ�َِ+ اْل�fُ9ْDَِر�
 ]�
  ]6: س�رة ا�@�ر ا�
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08- ���jKزخ ��� ا��Kا�  

� الN	�Dء �'خ+ًا ��ل ��ض�ع ال�+زخ P/>اآ ��:  

  : ان@^8��H &� �H ت=��D، أ
�F ا�����xن �� آ< �*�ن  

�ZATَاْل � َلIُْ( َأن�َُ��
ُ�ِ+یxَ )ْIَِی�ِتَ�� ِ!� اْلJََ!�ِق َوِ!� َأْنIِ9ِPُْ( َ�<�= َیَ<َ�َ�  
]�
  ]53: س�رة ��i\ ا�

��ن �4x-ًا  ّ�-qا�=���ء ا� <G�، �%� اآ
�& ح�جCًا، ت+ : ان@^Hً� �& ه)? ا����� &
-�� V>آ &�� Vأن


 Cء، ه)ا ا���ج��
-? �& س�& ا���iت �q 
��? ا� �- ا�4-، �^ �� g���? آ< ��ٍ- �& أن ت:� b��

 &�� C8، و�*�ن�ت8، وه)ا ا���ج��ه8، ودرج� ���ح� �� آ<D�' -ٍ�� f آ[�����
 >� ،-�� D�' -ٌ��

ً�، �< ه� ��-ٌك ��=< ا�-
�ح، وح-آ� ا��� وا�/Cر ��N X�� &
  .ا� �-

اآF��G+ ه)ا، أنV �� ا�%-�ن ا�*-
+ إش�رًة إ�D ه)ا ح���� ا_�b �={ هx#ء ا�=���ء، وه+ �� ن�Gة   

D��=8 ت��H ا�=���، وه� <G*ا� :  

��ِن َRِ>َ	َْی ��ِن * �َ�َ+َج اْلTْ�ََ+ْیَِiِ�َْبْ+َزٌخ َل� َی �DَIُ�َ�  َ!Fَ�ِيxَ yَل�ِء َرب�Dَ3ُy ُتy53ََب�ِن�* َبْ
]�
  ] 21-19: س�رة ا�-ح�& ا�

  �Gا��ه +Fأ4)ت ،��G��? آ<V و�H اآ� b��
�& ا� �-
& ا���h اMج�ِج، وا�=)ب ا��-اِت ح�جCًا � Vأن ،�ً�
ا أ

��ٍ- �& أن ت@D�' Dq ا�4-، آ�� ه� ��& ا� �-
& ا������&، وح�جCًا 
��b أس��ك ا����? ا�=)�� �& أن 

،�و�H أش�ر ا�%-�ن  ت�%< إ�D ا����? ا������، و
��b أس��ك ا����? ا������ �& أن ت�%< إ�D ا����? ا�=)�

ح/-ًا، �%�ل : �-ز4ً�، وس�D ا���جC ا�[�ن�: ا�*-
+ إ�D ه)ا ا�*G> ا�=��� ا�[�ن�، وس�D ا���جC اMول

D��=ت :  

Tْ�َ ًا+fْ�َِبْ+َزخً� َو �DَIُ�َ�  �fُرًا��َوُهَ� ال�5ِي َ�َ+َج اْلTْ�ََ+ْیِ َه5َا َ 5ٌْب ُ!َ+اٌت َوَه5َا ِ�ْ	sٌ ُأ�Oٌَج َوHَNَOَ َبْ
�س[
  ]53: �رة ا��-�Hن ا�

   �
&، �^ تCال ��ضb دراسCا���ج &
� ه)=�  .أ�� _ 
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  ا���ا>( ا��دي >= ا���ان -09

  :إل�3( ب�N ال3	�Dت ال<� وردت !� ا� �fز ال�9Tب� !� الx+Rن ال3+ی( 


=�، ه-Gض�، ه��ك إ'/�ٌز ت�
��ك ��ض�ع إ'/�ز ا�%-�ن ا�*-
+ ش�ٌء ��ت ����ً� �8، ه��ك إ'/�ٌز ر

 �إ'/�ٌز �^�y، ه��ك إ'/�ٌز ���ن�، ه��ك إ'/�ٌز '���، أن�اع ا0'/�ز ا�� ج�ء ��F ا�%-�ن، وا�

ج=��F إ'/�زًا إ�D أ�� ا���
& ��ض�ٌع ���ٌ+ �8، �*& ا��Gء ا�)ي 
��\ ا��9- أن �& ه)? ا0'/�زات 

+
� إ'/�زات ا�%-�ن ا�*-�Q�H &�  .�� ا0'/�ز ا�=�دي أو ا0'/�ز ا����: �& �

   +

l�iق، أن �� ا�%-�ن ا�*-
+ آ�8l ��ءًا �& س�رة ا���ت��، وان�Fًء ���رة ا���س، �� ا�%-�ن ا�*- &��

�� 'G- �-ة �����م وا�*��ل، �� ��\ �=/+ ا�%-�ن ا�*-
+ ا���F-س : آ�8l وردت آ���Nا� -، ا -

+
�، وا�ِ - ا0ح��ن، وا�ُ -  :وج�ت أن آ��� ا� - ت=�� - ا��=/+ ا���F-س �M��ظ ا�%-�ن ا�*-����ا�َ - ا�

h�%ُأ4-ى، ا� �ٍq�i� ة �-ة، و�� �-ٍة واح�ة وردت-G' ��Nا�َ - وردت ا ،D��=ل ت�H :  

  �َ!�ْضِ+ْب َلSَ )ْIُِ+یRً� ِ!� اْلTْ�َِ+ َی9�ًَ��
]�
  ]77: س�رة _8 ا�

وا��^م �+ 
َ- ا� �-، و�+  �`ذا ج�=�� ه)? ا�*���ت، �/��'N �F^ث 'G-ة آ���، وا�� � '��8 ا�i^ة  

�& �-ة N^Nو �ًN^N +
�8 �& ا� �- ش�V&*� ،�ًr آ��� ا� �- وردت �� ا�%-�ن ا�*-�=

-آ� �� ا� �-، و# 

 �+ ارج=�ا إ�D �=�ج+ ا�%-�ن ا�*-
+ �� ه)ا ا���م، واس=-ض�ا ا�
�ت ا�rم وا�*��ل، وإذا ش�����

  .وردت ���F آ��� ا� �-

  �
�، ت ا� -�`ذا ج�=\ �

�ت ا� �-، وه� N^ث 'G-ة �� b� ، ن ا��/��ع�*
 ،�
وه� N^ٌث و�N^Nن �

�ً

�ت ا� - '�D ه)ا ا��/��ع، آ�ن\ ا��� � ، سٌ\ وأر�=�ن �� \�V�H وح�ًة ه� ا� - وا� �-، �`ذا >l*Gت

� ��-، وr���� &�� g ه� ن� � ا� - إ�D ا� �- '�D وج8 اMرض، ا��� � ه� واح� وس =��� bٌت�

 �
*�ن ا�-H+ ���و
ً� �F)? ا���  ،&�� �-، �`ذا N \�V�H^ث 'D�' -G سٍ\ وأر�=r���� ون-G'و.  

   Dت ا� - إ��
� ��F< ه)ا ا�*^م آ^م �G-؟ آ�> ج�ءت '�د �
�ت ا� - �b '�د �
�ت ا� �-، �b ن� 

� ا� - إ�D ا� �- ��� �ً%��@� �؟ ه)ا ��ٌن �& إ'/�ز  �/��ع �
�ت ا� - وا� �-؟ آ�> ج�ءت ه)? ا��� 

� ه)ا ا0'/�ز، ��0'/�ز ا������ �  .ا�%-�ن ا�*-
+، واD�' h�@J ت��

� ؟ ه< ه)ا �&   ��J م وا�*��ل، ه< ه)ا��� 'G-ة �-ة ����Nا +
وردت آ��� ا�FG- �� ا�%-�ن ا�*-


�م، وآ��� ت%�Vم ا�=�+، وآ��� ت%��\ ا� �Mت اV-� ؟ آ���-G� ؟ ه< ه)ا آ^م-G� b�J ،���ث ا�=��

 > H &� �G> �� ا�%-�ن ا�*-
+ أوج8ٌ ��'/�ز �+ ت*�ن �=���ً*
.  
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 الx+Rن ال3+ی(   8D	آ:  


� أ
�F ا�4Mة ا�����xن   ، D�' ا� >�ه)ا ا�%-�ن ا�*-
+ آ^م ا�، و��< آ^م ا� '�D آ^م �4%8 آ�

�=ً� ا#���ن، ه��rً� ��& ت=��8، ه��rً� ��& �4%8، ه)ا ا�%-�ن ا�*-
+ ه� ا�*�ب ا��%-ر ا�)ي نxدlي ��8 ج�

H-أ?، ه��rً� ��& '��8، ه��rً� ��& ت=��< �=8، ه��rً� ��& ج=�8 دس�رًا �8 �� ح��ت8، ه��rً� ��& أ4) �8، 

 ،bV�G� bٌن ش���دون8، ا�%- Dً�y #و ،?�=� -%� # Dً�y ن�8، ا�%-� >�' &�� �ًr�ه��8HV�J &�� �ًr، ه�

�& ا�%-�ن ح < ا�  . ا��

'�دوا إ�D ه)ا ا�%-�ن، ارج=�ا إ���F� ،8 ا�� b اMول ��س^م ، إن ه)ا ا�%-�ن ، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن  


�Fي ��� ه� أ�Hم ،D��=ل ت�H:  

 ات�rَ�َ ُهَ�اَي� ِDَ!َ�  
]�
  ]123: س�رة _8 ا�

  : �Hل ت=��D، وه� �� ا�%-�ن  

�=Rَ/َْوَل� َی ZHcَِی �	َ!َ�  
�س�رة _[
  ]123: 8 ا�

 َتrَ�ِ ُهَ�اَي َ!َ	� َخْ�ٌف َ َ	ْ�Iِْ( َوَل� ُهْ( َیnَTُْن�َن�ْDَ!َ�  
]�
  ]38: س�رة ا� %-ة ا�


� أ
�F ا�4Mة ا�����xن   ، +
  .أ��ان ا0'/�ز # ت=�f و# ت�Di، ه)ا �=ٌ{ �& إ'/�ز ا�%-�ن ا�*-

  
  

  ت��ر ا����r ا��jKي -10
ن H@-ات ا���ء ا�� ت=�D�' 3 ج��?، ر��� ت*�ن و�J\ �& ت�lه�، �=� إذا نCل ا0ن��ن إ�D ا� �-، �`

 &�رح�ٍ� اسH-q\ '�ةV س��&، Mن ا���ء 
/-ي �� ت��راٍت �& g4 ا#س�اء إ�D ا�%@ �&، و�& ا�%@ 

-، �F)ا ا���ء ا�)ي ت/�? �� � �����4� 'G- أ�> آ &' �
Cت �ً���� b@%
 �Hاء، و�إ�g4 D ا#س

��F إ�D ا���Gل، و�=��F إ�D ا�/��ب، �=��F إ�D ا� �-، ��ٌء =� ،��
 �lل، 
%@b رح^ٍت _��

  .ا�G-ق، و�=��F إ�D ا�q-ب، وه��ك �Hان�& �=%�ة ج�ًا، ت�*+ ح-آ� ا���ء �� ا����@�ت 

  �F�Jأ �� ����، أن س � ه)? ا��-آ�=
أنV أش=� ا�X�G ت�:l& ا���ء ا�)ي �� g4 ا#س�اء، : �*& ا�)ي 

����<l ت��ٍر ن�� ا���Gل، وأن �*Gه+ �� ت��
 <�-، وه)ا ا#رت��ع ا�@��
& س�-G' �د، و
-ت�H b-ا�

��qص �� اM'��ق، و
/8 ن�� g4 ا#س�اء، ���Fك � ،>%]

 -د، و�b �-ودت8  &�ا���ء �� ا�%@ 
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�%��، وت��راٌت '��ا��ا�� '�D  ه)? ا��%��� ن-
� ���F أن نi< إ�D أن �& �
�ت ا�، ت��راٌت س@�

 w��98، ت��ر ا�:�'.  

���، وآ(  +ض� وآ,�!<�، آ( 
+ 8 ت��ر ال;	>P�  و�� !�ا\�v ؟، و�� و{

   ،�Fت ��-آ�تm�_وأ ،���-ات �� ا���'�، أي إذا د�4\ ��8 ا���� �����ر، ت��ٌر س-'��N 8ن� آه)ا ا�

 �Fدون أن ت=�< ��-آ�ت �-ات �� ا���'� ���� آ�  .�`ن�F ت��- ��Nن

��ر '  - ، وه)ا ا�� &�� و��4ٍr�=أر� &' �
C
-، و'�8% � ���
� '& ��Nن�& آC
��ر، -ض ه)ا ا�

�& أ�> _& �& N^Nو �r� �
(
��ر، ��ذا 
�=<؟ �، وه)ا ا�%�Hا���ء �� ا�� &� &_ &�
^� �آ[��8 أر�=

��ر ��ا�Q # ت=� � �� 'G-ة أ
�م �& آ< w�N ا�%@ �&، و�F)ا ا��و# ت�Di، إن8 
/=< ا�*< ا�[�/

 w�� �� دول إس*��ا��� س  �F ت��ر ا�:����، اMج�اء ا��@��=� �  .ا���@%� ا� �ردة �� أورو�� ��@%ً

   ،�Fت ��-آ�تm�_ت إذا أ�Jّ�اqوا� ،-� �#ف �N^N 3�' D�' -� راٌت ت/-ي �� أ'��ق ا���ه��ك ت

�ً� ش�ٌء 
��ر، وه)ا أ
��\ ا��9- ت�%< �& �*�ن إ�D �4- ' - ه)ا ا�.  

  :إل�� ال�ل�H ، رز�� أی�I ا�ن�9ن ��ص�ل ل�

� �� ه)ا ا���ض�ع، ه�  ��9� ا� ا�[�ن' D�' �� ا��ا�
أن ه��ك ت��رًا ��ردًا 
/8 ن�� ش�ا_� : ا�

��ر آ���ٍت آ �-ة �& ��ر؟ 
��< ه)ا ا����، ��ذا 
�=< ه)ا ا�Gو، وت-��i< إ�D �^د �� ،��أ�-
*� ا�/���

� �& أس��ك ا��-د
&، ه)? اMس��ك ه� ا�G'Mب ا�� أ'�ادًا ��*
�، ت/)ب ه)? ا�G'Mب ا� �-
-� �

��ر ت=�� '�D ش�ا_� ه)? ا� ��ر، اس�y �F-اب ا� �- _ &� &�
  .y)اٌء �=G-ات ا��^

ه)? ا�@��ر، �V�:� �F��ت، �:���ت ه)? ا�@��ر ت=�f ا���دة اMو�D ��4< ت�R ا�G=�ب، أي أرDH أن�اع   

Mا Dر إ��iا��ت، وت-/��� �Fت��4) �:�xت -Q�_ ن���� &�س��ة �� ا�=��+ �& �:���ت ه)? ا�@��ر، ��4

-�4Mول واMا�%��� ا �F�4د ،��، شD أن��ء ا�=��+، وه)? ا�M+ وا�G=�ب �� ش�ا_� أ�-
*� ا�/���


- ا�=���ء، ��%� �:���ت ا�@��ر ا�� ت=�� '�D أس��ك ا��-د
&، وت�F+ �� ا�=�م �N^N &' �
C
 �


����F ه)ا  ��& _& �& ه)? اMس��ك، وه)? اMس��ك ت/)ب إ�D ه)ا ا��*�ن ��=< ا�G'Mب ا�
^�

��ر   .ا�

   �
(yMا ?(F� تm
�- ���ر?، �+ y ر ���ر?، �`ذا���l- ا�q
 ،-4� Dإ� &ٍ�
�ه� ا� �& ح-
 ��*��

=Gن� ا��=
 (ٍQ��'ر، و��� �& ح�& إ�D �4- �& �/�'�ٍت �Hت��، �� � ��س��ك، ت��ت اMس��ك وا�@

�&؟� دا�ٌ� '�D أن ا� ه� ا�-زاق ذو ا�%�ة ا��ٌ
  .ض=> إن�ج8 ا�%���، أ���\ ه)? �
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  :أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

 ���F+ ه)? اM_��ن ا�������� '�D ه)? ا��Gا_�، �=
 -Q�_ ن���� &�ه��ك �& 
%�lر أنV أآ[- �& ��4

  .)? ا��:���ت ا�� ت�iر إ�D أآ[- �%�ع ا�=��+ �& أس��ك ا��-د
&، وه

ه)ا ت��ر ا�:��w ا���ر، وذاك ت��ر ا� �رد، وه)ا ت��ر ا��@h، وذاك ت��ر اM'��ق، و��-آ� ا���ء ��   

 D�' &� �%�
ً̂ �& ه)ا ا���ض�ع 
�*& أن  ��H +*� ذآ-ت �Hو�=%�، و ،>ٌ
�3ٌ، و_�Hا� ��ر ��ض�ٌع د

�=
  . �� ٍ- �F)? ا�=/��� ا��-

  :زب�ة ال�Rل 

� ت�ل '�D أن8 واح�، �& رزق ه)? اMس��ك ت�R ا�G'Mب؟ ا� ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  ٌ
�� آ<l ش�ٍء �8 �

ج<V ج^�8، �& رزق ه)? ا�@��ر ت�R اMس��ك؟ �& رزق ا���س ��:���ت ا�@��ر، و'�ش�ا '�D د4ٍ< 

 +�  .آ �-؟ ه)ا ت%�
- ا�-زVاق ا�=�

إذا أردت أن ت%> وجFً� إ�D وج8 أ��م '�9� ا� 'VC وج<، �F)ا ا�*�ن ا�)ي ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

��ر?، �/ ��8، ��د
�ن8 ، �� �ت�ت8، ����ان�ت8، _m� ،8Qج�اm� ،8س��آm� ،?8، وأرض8، � ��رQ���� ،Rأ���

 8
3ٍ إ�D ا�، وأوسb ��ٍب ��=-�-_ -iH3 ا0ن��ن أ�:�.  

  
  

  م�ء زم:م-11
�8 وس�+ ��ء �r- ز�Cم وJ> ا�� � D�J ا��' :  

)))NS م�NS �Iرآ8، إن��� �Iإن((  
]h��iأ4-ج8 ا��0م ���+ �� ا�[  

)))R
  ))وش�Pء 
]-NMورد �� ا[  

  : �Hل، و'& ا�& ' �س رض� ا� '�8 أن ا�� � D�J ا� '��8 وس�+

)))Ngال � �NSم ��� اqرض ��ء ز�nم، !O= و	ء  �� +�  ))وش�Pء � الR9(، خ
  ]NM-ورد �� ا[

  : �Hل، و'& ' � ا� �& ' �س رض� ا� '�8 أن رس�ل ا� D�J ا� '��8 وس�+

))�  ))ز�nم ل�D ش+ب ل
  ]أ4-ج8 ا���آ+ �� ا����رك[
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�ً'��-� ��F�' ا�& ' �س رض� ا� P
  : وزاد ا���آ+ �� ا����رك �& ح�

))��5ًا ب�، !Vن ش+ب<� ت�P/>9 بN>9� �، t، وإن ش+ب<� ل�FD} rgRكأ �ذك ا، ش�Pك اt، وإن ش+ب<

tا �Ng�((  
  ]أ4-ج8 ا���آ+ �� ا����رك[

 ��ء ز�nم((� r	c>ق؛ ال�Pن وال��Dی� أهH ا�  ))أن xی8 �� ب
]-NMورد �� ا[  

����iح-ص ا� �Hن، و�=���، وا��Mء ا���' &� -���b �& ��ء ز�Cم، ، و'���F، وآ['�D ا�

� '�� ا�G-ب ��8،����ر ن��ت �=��& ��ء ز�Cم، �C�Cم ��� Mن ا��'�ء ���� '�� ا�G-ب  واس

  .ش-ب �8 

  

  : �%�ل، و�H روي '& '�- �& ا�:@�ب رض� ا� '�8 أن8 إذا ش-ب ��ء ز�Cم د'�

))8���Rی�م ال FD7ل �  ))ال	I( إن� أش+ب

  : �Hل، و�H ورد '& ا�& ' �س رض� ا� '�8 أن8 آ�ن إذا ش-ب ��ء ز�Cم

))�ًD	  ل��
  ))ن�!Nً�، ورز�ً� وا
Nً�، وش�Pء � آH داء ال	I( إن� أ

  : �Hل �={ ا�=���ء

))v��Dال ��
وأن�I9P  �� ، وأ���I إل= ال��Pس وأmuه� ث�Dً�، وأO	�I ��رًا، وأش+!�I، ��ء ز�nم 

�H -أي �v+Pْ- وه� َه�O 8�َnْ+یH، ال��س �D
�� اt إR
  ))و

� '& ��ء ز�Cم؟ أج%�Hت8 ا��^�� وس =�&���ذا �� ا�=�+ وت��N^Nو �r�=م أ�> وت��' �� \
و�� '�م ، -

�ii:� و�H^�' ��� �& H < ش-آ�ت '����Q����� و��Nن�& ت����< آr�=أ�> وت� ، wQ��*�ن\ ا��

 �  �)ه�

��ث�� ��+ ا���  Nت���ً� �& أي ن�ع �& أن�اع ا�/-ا ��� أن ���? ز�Cم ��4/�وت=� ا����? ، �*�ن\ ا��

��، ��} �� ا��- 35إ�D  15إذا آ�ن\ ن� � أ�^ح ا��=�دن ��D�' ، &� �F ش-ا�FQ و
��F\ ا���س، �=�ن

  ��} �� ا��-  ��2 ا��=�دن ���F أ�� ���? ز�Cم � �} ن

�-ه�yم و��
�م، وا� �ت�سC�qم، وا���
�؛ ا�*�����م، وا��iد��-ه� ، �& أ�-ز ه)? ا�M^ح ا��=�نyو  

i�=� +��=ا� ?��� D�yم �& أCء ز��� �=
� ��} �� ا��-، �%� �Jق ، - ا�*�����موr� 8�� 8إذ ت �} ن� 


%�ل، رس�ل ا� ����  : ح

)))Ngال � �NSم ��  ))��ء ز�nم، !
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G-��ن �[<  &
� أH< ح�وNً� �� ا�)��& ا�%�� ا��ج
� أن أ�-اض ش-ا]
� ا����و�H د�\ ا� ��ث ا�=��

  : ح���� �Hل، ه)? ا����?، �%� �Jق رس�ل ا�

� ش�Pء � الR9(��ء ز((�  ))�nم، !

 &' �
C
 �� D�' ت�� ه�ض�� إذا اح
��} �� ا��- �& ا� �*-��ن�ت، و�& أشF-  25وت=� ا����? �yز

 8�� �� ا�=��+ ���? ن b إ���ن �� �-ن��، إذ ت �} ن� � ا� �*-��ن�ت �
أ�� ، ��} �� ا��- 357ا����? ا��qز

ح���� ، �� ا��-، �%� �Jق رس�ل ا� D�J ا� '��8 وس�+��}  ��366ء ز�Cم � �} ن� � ا� �*-��ن�ت 

  : �Hل

))�  ))ز�nم ل�D ش+ب ل

��< إ�D ا����ح�
�< إ�D ، ��ء ز�Cم ��X ')�ً� ح��ًا �< �
وا0ن��ن # 
G-ب �& ه)ا ا���ء ا�)ي 

ً̂ '�D ا0
��ن ���b ��8 د��*�ن ا�� ،�'Cّ وجّ< �+ 
/=�8 و�=ّ< ا� ، ا����ح� إ# إ
��ن� ��� ��8 �& ا� -آ

�D�=� 8 ا�=ّ � '�� ُش-�8� �� ح�ل �% �ل، ')�� حD # ُتْ��� ا�=)و�
�%� �Jق ، و�*&D�' 8�=_ V أ

  : ح���� �Hل، رس�ل ا� D�J ا� '��8 وس�+

 ��ء ز�nم((� r	c>ق؛ ال�Pن وال��Dی� أهH ا�  ))أن xی8 �� ب

� ا��: وا�ن ن�mل�� ا�=���وا�� أ'@8 ه)? ا��%�3Q ، آ�ن\ '��F' D ا�� � �� ا��xس��ت ا�=��

 &' �%�Hا�� wQ�� ا�� ت��J\ إ�D ه)? ا��ii:� '& ��ء ز�Cم؟ و�& ه� ه��rت ا� ��ث ا��Gا���ه

� '& ن�� أ�^ح Hا�� �q�� ه)? ا���� ا� \/�� ا�� ح��\ واسH^�=ه)ا ا���ء؟ و�� ن�ع ا��:��- ا�

و�� ، � '���F ا�� � �� أح�د
[8 '& ه)ا ا���ء ا�� �رك؟ إن8 ا��ح�وا�� ا'�، ا��=�دن �� ��ء ز�Cم

@�
 Dح�
  3 '& ا��Fى، إن ه� إ# وح� 

  إن ه)? اMح�د
P '& ��ء ز�Cم �& د#Q< ن �ة ا�� � D�J ا� '��8 وس�+ 
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  س��ك ا�KL�ت-01

  :ت+ت�Y اt ل	�NDص� و اwث�م 

  ��D��=8 ت��H :  

  � َوَأْن َت�Rُُل�ا َ َ	= ال	�ِ� َ�� َل� َتَNْ	�Dَُن �
  ] 169:س�رة ا� %-ة[ 


ً�، � �أ ��N0+ وا�=�وان وا����Gء وا���*-، N+ ا�*�- �'�iت �ً �ا� 'C وج< رت� ا��=��J وا��Nم ت-ت

  : �G-ك، وج=< '�D رأس ه)? ا��=��Jوا

  � َوَأْن َت�Rُُل�ا َ َ	= ال	�ِ� َ�� َل� َتَNْ	�Dَُن �
  ] 169:س�رة ا� %-ة[ 


%�ل D��=ا�� رح�8 ا� تCqا� �� # : " ا��0م ا� D�' ا���%
ا�=�ام Mن 
-ت* �ا ا�* �Q- أه�ن �& أن 


=���ن ."  

  :تT]= اwی�ت ال�ال  8	8D7  = اt � تN� و� 

 �F�0ا wFدات ا���-�� �� ��i=� �� ا0ن��ن b%
 ����وه��ك ش�ء �4- ه� أن ا� س ��ن8 وت=��D ح

 ،����J -�y أ�*�ًرا ��
9& ��� �& ا���ء، و
�ه+ '& ا�)ات ا�=� ����
�ب ���F، أ�� ح �� �ً=
س-

�< أ�> �-ة أن ت:@� �� ا��زن �& أن ت:�m� ،>وج C' 8 '& ا� /�
@� �� ا���Cان، ���:@F� m)ا 

،h�i
���� ا�:@m �� ا��زن # 
*-ر �� ا���Cان # �. 

�9� ا� # ت=� و# ت�Di، و�H\ �-ة' D�' ت�ل �� أن ا�
�ت ا�%��� أّن إن��ًن� �� �% < ح��ت8 : ا��%


�ت ا� 'C وج<، وه)ا ��H :4mل� �F� �� ا�[��ن�&، # ت��8 ����ر ����ر إ�D أن وا�8 ا�����H &� ذ�

D��=ت :  

�َ�ْOِ �َْوَل �yُت َرب�Dَ	َِآ �َPَ�َْأْن َت Hَ�ْ�َ +ُTْ�َاْل �َPِ�ََل �yِت َرب�Dَ	ِ3َادًا ِل�َ�ِ +ُTْ�ََلْ� َآ�َن اْل Hْ�ُ �� دًا�َ�َ �ِ	ِ,ْDِِب �  
 ]<F*109:س�رة ا� [  

��� �Nن
  : و�� �


8ُNَ�ْ َأْبTٍُ+ َ�� َنPَِ�ْت َآِ	�Dَُت ال	�ِ� �� َوَلْ� َأن��Dَ ِ!� اْلFَْرِض ِ�ْ َشfََ+ٍة َأْ�َ	�َ vِ�ِNَْب ْ�ِ vُZ�Dَُی +ُTْ�ٌَم َواْل  
  ]27: س�رة �%��ن[ 

 �� �Fا� ��ر آ� ?���-ة ت*�� ا�@��� س��ات وس��ات، �*�> إذا آ�ن\ �qJ أن �� -ة +*
و�=��م ��

  : س =� أض=�ف ه� ا���اد �*���ت ا�؟ �Hل
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Dَ	ِْت َآ�َPَِن ��َ �� �  �ُت ال	�ِ

  :ت�O�� ARTت ا�ن�9ن � خmل ال���ت 

و�*& ا� ج�\ ح*�8 أ'@�ن� �& ه)? ا�
�ت ا�� # ت=� و# ت�Di '�دًا ���ودًا، أن� أس�� ه)ا ا�=�د 

 ،�q��� �ه� ��wF ا0ن��ن �� ا��*- �� ��*�ت ا����ات واMرض، �< إن ه)ا ا�=�د ا4�ر? ا� ��*�

-H ت�
� �� س�رة ا����Qة Mن ه)? ا�
�، �Hm-ب ش�ء ��� ه)ا ا�� �ت، و�� ������ ���، �& ح��ت�� ا� 


D��=ل ت�H ،&�  : ورد ذآ- ا�� �ت �� آ��

  � َوُهَ� ال�5ِي َأنnََل ِ�ْ ال�Dَ�9ِء َ��ًء َ!Fَْخَ+Oَْ�� ِبِ� َنَ��َت ُآyH َشْ�ٍء �
  ] 99: س�رة اMن=�م [

M8 ا�� b�iن �G:ن\ ت-ى أن ا�m� �F��، و�='��iل ا���=�Nث، �=��F أ�N�Nت ا����زل، و�=��F #س

 ،8Hى �& أزه�ر?، ون �ت �& أورا(q�، و�=��F ��س�س، أ�� آ��� ن �ت �*< ش�ء، ه��ك ن �ت نr����

� آ�����&، ون �ت ��8 ��اد ���، ون �ت ��8 ��اد 4�q J8 أ�ون �ت �& ج)ور?، ون �ت ��8 دواء، ون �ت �

� آ��*�ش�ك، ون �ت 
=� أوان�، ون �ت 
4x) ��8 ا��رق، �� ذه \ ت �P '& ن=��< ��F آ �iاد ا�����

 -�أن�اع ا�� �ت ��� وج�ت �& س �< 0ح�iء ا�� �ت، ن �ت ح�ودي ��& ا� ��ت�&، ن �ت 
=� ��@�ً� أ4

�\، ���� ه)ا �)ور ا��-ج، ن �ت ورود ور
�ح�&، ون �ت �0�ع ا0ن��ن، ون �ت ��*�ن ��9� �R أ��م ا� 

  : �Hل ا� 'C وج<

  � َوُهَ� ال�5ِي َأنnََل ِ�ْ ال�Dَ�9ِء َ��ًء َ!Fَْخَ+Oَْ�� ِبِ� َنَ��َت ُآyH َشْ�ٍء �
  ] 99: س�رة اMن=�م [

 ���-' �ت%-
 ً� �=9+ ح�ج�ت ا0ن��ن ت�%3 �& 4^ل ا�� �ت، �*& ���ر ه)ا ا��%�ء ح�ل ��حP �& دو�

� ا�� �ت، وه� '-ف �`ن�ج8 ا�=��� وا�=��� '/�C� +�' �� 8J�i�& ا�=-�� وا��و��، ا4
��D ا���

 .أس�ذ ج��=� �8 وزن8 ا�=���

  :!nل8f ال���ت 

� ا��=�ة ��� ا��=�ة، و��
���جC�
h ا��=�ة و�-Gء، '��ن� ت��'Mا <Qو�� +�' ،��
���جC�ن�& '��ن� �


h، و�=��م ��
*+ أن ا�@^ب �� -G� �F�
-Gأ�� ت ،��
���جC�
�رس�ن '��ً�� � Dو�Mا �ا�@� �� ا���

 +�' ��، و�� ا�-ا�=� ا�M-اض، و�� ا�:����
���جC�
h، و�� ا�[��[� ا��-G� ا���، و�� ا�[�ن��'

wFه)ا ه� ا��� ،�
 . اMدو
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 ���-� �F� س�=-ض �� ا��-/� ا�-ا�Qة، أ�� ا��/�ر�8 ا�=��� -Fه)ا اMس�ذ ا�=��� ا�)ي �8 وزن8، اش

�F، و
xآ� ه)ا ا��اbH ا�%-�ن ا�*-
+، إذ �Hل # ت�H�iن Nأ bHن، إ# أن ا��ا�=��F أ
�F ا�4Mة ا���

D��=ت :  

� vِ�ِDْTَِب sُy�9ََشْ�ٍء ِإل�� ُی � َوِإْن ِ�ْIِ�!ِ   � ُتsُy�9َ َلُ� الDَ�9َ�اُت الrُ�ْ�9 َواْلFَْرُض َوَ�ْ
  ]44: س�رة ا0س-اء[ 

  � َوِإْن ِ�ْ َشْ�ٍء �

  . ي �� �& ش�ء إ# 
� h ����?أ

 )�7Nال A;�ل	ال���ت ل s�  :ت�9

>Q�H ل�%
 �H :\�H ا��ردة ?(F� ذا ن9-ت`� ،�=�iإت%�ن ا� &� h� ��X ه)ا ه� ! س ��ن ا�: إن ه)ا ا��

� ت%�ل
  : ا��=�M ،Dن ا�

� َوِإْن ِ�Iِ�!ِ  َشْ�ٍء ِإل�� ُیsُy�9َ ِبِDْTَ�vِ َوَل3ِْ َل� َت�IُRَPَْن � ُتsُy�9َ َلُ� ال�Dَ�9َواُت الrُ�ْ�9 َواْلFَْرُض َوَ�ْْ

  َت9ِْ��IُTَْ( ِإن�ُ� َآ�َن َ�ِ	��Pُuَ �ًDرًا �
  ]44: س�رة ا0س-اء[ 

D��=8 ت��H و�� ،h �
  : أي ��F ت� �h �4ص، ���� �ت 

 ِ!� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرْ�َ �� َوال	�ُ� � َأَلْ( َتَ+ َأن� ال	�َ� ُیsُy�9َ َلُُTَ��ُ+ َص�!��ٍت ُآ�H َ�ْ� َ ِ	َ( َصَ	�َتُ� َوَت9ِْ�ْ�gِض َوال

�ٌ( ِب�Dَ َیNَPُْ	�َن �	ِ َ  
  ]41: س�رة ا���ر[ 

�]��N �
  : و�� �


�Dَُء اْل9ْTَُ�= ُیsُy�9َ َلُ� َ�� ِ!� ال�Dَ�9َواِت َوْFَاْل �اْلFَْرِض َوُهَ� اْلnِNَیnُ � ُهَ� ال	�ُ� اْلَ;�ِلAُ اْلَ��ِرُئ اْلy�[َDُُر َلُ

� )ُ�3ِTَاْل  
 ]-G24: س�رة ا��[  

�� را�=
  : و�� �

�nَاَن �*� َوال��fُْ( َوال/�fَُ+ َیfُ9َْ�اِنDِاْل rََوَوَض �IَNَ!ََء َر�Dَ�9َوال  
  ]7-6: س�رة ا�-ح�&[ 

� ���ث تxآ� أن ��
�، �*& ه)? ا�
�ت تxآ� أن ��� �ت ت� ��ً� ��:��3 ا�=9�+، وه��ك ��ا�� �ت ح��ة ن��

� ت%D�' b رأس ه)? ا����و#ت�-/� ��� �ت ه)? ا��  .#آ�Gف ا����ة ا����
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 Y�f>9وت rD9وت +N/ت tت ا���	;Dال���ت�ت آ:  

 �Fح�� ��� �ً��/
�� س� ً� أو إ/�، وآ�:���Hت ا� ا4M-ى تG=-، وت��b، وت�
ا�� �ت�ت آ�Mج-ام ا����و

�، ه)ا � �&� .�:~ ا� �Nx�P-ات �4رج

� ا�=��م ت/-�� '�م �� آ�%
��ت  1997وأّ�� ��8�iّ �%� أج-ى ه)ا ا� �حP �� ح�� ����i أر�=

 &� �
� ��ح�ة �� ح/��F، وزرع ����H �Fً� �& ن�ع �=�& واح�، و��ه� �*���ت ���و�*��^س

����ت ��*� �ً=�� �& س��د ا�-اب، وy-س ���F �)ور ا���@� '�D '�3 واح�، وتّ+ ت����ه� ج�
و

� �& ا���ء، ا�=/�� أن8 أراد ا��ح�� �� آ< �N���&، وس%�\ ج��=ً� �)ات ا�=�د �& ا��%��، و�*���ت �=�

�، ون�ع ا� )ار وا��%��، وز�& ا��%��، ون�ع ا����د، N+ ا4�ر إح�ى _�� �ت8 �-ش�ء �� ا��/+، وا�

�*�� '�D أح� ا� ��ت ا� ^س���� ا��%-أ ا���رة ا�%-�ن� �
�، س�رة 
X، وا���ت��، وا40^ص، و�

��ت، أول ��\ ت�\ _�� � �& _�� �ت8 �� � �ا�*-س�، �-ت�& �� اMس �ع '�D ا� �\ اMول، '��ن� أر�=

اMس �ع �-ت�& س�رة ا���ت�� وا�*-س� وا40^ص و
X، و�� ا� �\ ا�[�ن� آ�> _�� � أن تmت� �� �ت، 

� ا�� �ت، وت=)�8، وت%�� أ��م ه)ا ا�� �ت، آ^م �Hس، وت�8HC أ��م �%�� ن���@b أو8��J، وت)آ- آ���ت �Hس

>��H > H \�H ت أ��م ن �ت، وآ��� �� �

3، وت=)Cون�ب، وت� : �]��N ��-ت�& �� اMس �ع، وآ�> _�� 

 D%ك ن �ت ')ب أ���8 ن �ت، وه��ك ن �ت ت���F� ،~%�� 8ت�%
�-ب ا�� �ت ا�[��P، وآّ�8، وت=-
{ ور�

� � �
(=-ك 
��� ن��ًا ا�� bا�-ا� \�
�ت ا�%-�ن ا�*-
+، وأ�� ا� � 8�ش-ة، وه��ك ن �ت H-أت '�

 bول س�Mس، وا���؟ ا� �\ ا�-ا�b ه� ا��%/��ً�، وأ_�3 '��8 اس+ ا� �\ ا����g، ���ذا آ�ن\ ا��=� _

��-/� _ =ً� ه� وضb ه)? ا�/�
�، ا��(=
�، وا�[��P رأى ا�(=H < ز�& �&  ا�%-�ن، وا�[�ن� �%� ا�

 �� ا�/�ان=%�د �xت�- '���، ������ H@> ا���wQ آ�ن ه��ك '���ء �& شD �%�ع ا�=��+، ���ذا آ�ن\ ا��

 �r���� &�'-ضx� �� �Fت�- '���؟ أن ن �ت ا� �\ ا�)ي اس�b ��%-�ن ا�*-
+ ازداد _��8 أر�=� وأر�=

 �r� 8�y وازدادت ،bا�-ا� \�� ا� �\ ا�-ا�b �& _�ل ا�� �ت ا����g �� ا� �y &� �r���� &�وأر�=

 &�N^Nو ���4 ��Fل ن �ت�_ D8 �%� ت�ن

� ورؤ(=ا����g، أ�� ا� �\ ا�[�ن� وا�[��P ا��)ان ت��^ ا�


%-أ ا�%-�ن  &�xرع ا��C
 ������ ،��، وه)ا ت���- '��� �� -آr���� &��، وه g إن�ج8 إ���N Dنr����

(F� �ً�Qآ- ا� دا(
�، و �_ X�ا ا�����qا� �� �
C
 . )آ- أ��م ا�� �ت 

 8N\8 را�!�Pش �	Dی tف إل= ا+N>ی �:  

 D� # ن=-��F، ح%

/� أن ن=%� أن �*< ش�ء �4%8 ا� �� ه)ا ا�*�ن ن�ً�� ت� h ا� �@- &*�


�ء �-أى أن ه)? ا���اد ا�/���ة ���F ذرات، ���F ن�اة، C�  ا�/��دات ��F ن��س، �� درس ا0ن��ن ا��
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� ت�ور ح�ل ه)? ا���اة، �*< ش�ء ��8 ح��ة، �%�ل Qدا �-ون�ت، وح-آ�  : وآ�Fرب، ون

 � َوِإْن ِ�ْ َشْ�ٍء ِإل�� ُیsُy�9َ ِبِDْTَ�vِ َوَل3ِْIِ�!ِ َل� َت�IُRَPَْن � ُتsُy�9َ َلُ� ال�Dَ�9َواُت الrُ�ْ�9 َواْلFَْرُض َوَ�ْ

uَ �ًD�  �Pُرًا �َت9ِْ��IُTَْ( ِإن�ُ� َآ�َن َ�ِ	
  ]44: س�رة ا0س-اء[ 

ت-وي ا���-ة أن ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م آ�ن 
:@� '�D ج)ع ن:��، ���� b�J �8 أ8���J ا��� - 

 8ِVَج�ِ�َ- ْ�& َ'ْ ِ� ا�� &ْ=َ�َ ،�F� �ًإآ-ا� �
�? '�D ا��:� b�
ح�\ ا��:�� إ��8، �*�ن 
%> '�D ا��� -، و


ُ%�ُلَ :  


َ�اِري اْلِfِ9ْDَ�َ!َ ،	��D َآ�َن َرُ
�ُل ال	�(( َ � َوَ
	�َ( ِإَذا َخYَgَ َی9َْ<ِ�ُ� ِإَل= 5ْOِِع َنْ;َ	8ٍ ِ�ِْ�ْ	َ َ �� َص	�= ال	�ُِ

9ْDَاْل Hَُأْه �IَNَDِ
 ال���8ِ�َ، َ�<�= َِ��ِTََ� ال��9ِرَی8ُ َآ	ِتْ Qَْب+َgَاْض �ِ�= َنnََل fِِ�، َ�<�ُصrَ�ِ اْلDِْ�َ�ُ+، َواْ
َ<َ�ى َ َ	ْ

 Q>َ3َ9َ!َ ،�IَRَ�َ>َ ْ�!َ ،)َ�	
� َوَِ�ْ	َ َ �  ))ِإَلْ��Iَ َرُ
�ُل ال	�ِ� َص	�= ال	�ُ
] 8ِVي َ'ْ& َج�ِ�َ- ْ�& َ'ْ ِ� ا��(�-  ]ا�

 ،���G� 8رآ� ً̂ 
=��< �b ا��:���Hت ت=�� ،�����G��� D��
 �� R��

=-ف إ�D ا�  ���������x& ح

  . و�� �، و��دة

 ))
+� ِإَل�� : َ ْ�ِ� ال	�ِ� ْبِ PَNْOٍَ+ َ��َل َ َْFَ!َ ،َذاَت َیْ�ٍم �ُPَ	َْخ )َ�	
� َوَِ�ْ	َ َ �َأْرَدَ!ِ�� َرُ
�ُل ال	�ِ� َص	�= ال	�ُ

��  َ�ِ�یً,� َل� ُأَ��yُث ِبِ� َأَ�ً�ا ِ�ْ ال���ِس، َوَآ�َن َأZY�َ َ�� اْ
َ<َ<َ+ ِبِ� َرُ
�ُل ال	�ِ� َص	�= ال	�ُِ>ِOَ�Tَِل )َ�	
� َوَِ�ْ	َ َ

� : َهَ�ً!�، َأْو َ��ِ\َ� َنْ;Hٍ، َ��َلِ�ْ	َ َ � اْلFَْنَ]�ِر، َ!Vَِذا َ!َ ،HٌDَOَ	��D َرَأى ال��ِ��� َص	�= ال	�ُْ�ِ HٍOُ+َِل �gً\ِ��َ Hََخ�َ!َ

��Fَ!َ ،vُ��ََت�vُ ال��Z��ِ َص	�= ال	�ُْ َ Qْ!ََوَذَر ،��َ )َ�	
� َوَ
	�َ( َ!sَ9َDَ ِذْ!َ+ا�Rَ!َ ،Qَ3َ9َ!َ vَُل َوَِ� َربZ َه5َا : َ َ	ْْ�َ

 َه5َا اْلHُDَfَ ؟ َ!�fََء َ!ً<= ِ�ْ اْلFَْنَ]�ِر، َ!�RََلْDَ؟ ِل HِDَfََل: اْل�Rَ!َ ،�َأَ!َ	� َت<��Rِ ال	�َ� ِ!� : ِل� َی� َرُ
�َل ال	�ِ

�8ِDَ ال�ِ<� َ�	�3ََ� اIِ�َاْل vِ5ِِإی��َه�َه ��: ل	�ُُNُ�fَِش�3َ ِإَل�� َأن�َ� ُت �  ))َوُتْ�ِ\ُ�ُ� : َ!Vِن�ُ
  ]أ�� داود، أح�� َ'ْ& َ'ْ ِ� ا��8ِV ْ�ِ& َجْ=َ�ٍ-[ 


Dَُ+َة َ��َل((َ  �Oَِبِ+ ْبِْ َ :)َ�	
� َوَِ�ْ	َ َ �َآ�َن ُی9َ	yُ(  ِإن�y َلFَْ ِ+ُف fَ�ًَ+ا ِب8َ�3Dَ: َ��َل َرُ
�ُل ال	�ِ� َص	�= ال	�

� اْلJَن ُ!ُ+ِ ْFََل �yِإن ،�َNََأْن ُأْب Hَ�ْ�َ ��	َ َ((  
  ]���+ َ'ْ& َج�ِ�ِ- ْ�ِ& َسُ�َ-َة[ 

�  . ه)ا H < ا� =[

 8� تFدیY وت+ب��Rت vد��Nل tا ��Rت:  

� وا��� �، وMن �ا���x& ح���� تG> ن��8 
=��< �b �& ح��8 �� ���ى �& ا���Gرآ� ا��ج�ان

��4M ،8ن�F ��:-ة إ��8ن��ن أح� ا� ���� آ< �:���Hت8، و�:���Hت ا� 'C وج< آ�ا0 �� �F . 
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�-ة آ�\ �� ز
�رة ���ن �� أ_-اف د�3G، و�H زرع �Jحُ 8 �=�ً� �& ���حh�%��� 8، أ��*\ 

�& س� ��، و'�دت ح �ت س�N^N��4ً� و \�& س� �� �& ح � h�H واح�ة، ح � h�H أن N^N��4ً� و �� 

 >��& أن � 
� و��4�& ح � �& ح �، �F)ا r�= أ�> وس >iن ا����*� ،���4�& ح  �Fواح�ة ��ج�ت

 �r�ا� # حّ� �m� ،8ح��نً� نCرع ا�%�h �� ���ن� ا�@��، �� �={ اM'�ام �/��ع إن�ج ا�%�h ��} س

(F� ،&_ &�
^� � .�8 ح�ود ا '@�ء ا� 'C وج< ��Xو��4�& أ�> _&، �� �={ اM'�ام أر�=


=%< و# 
% < أن 
%�& ت%��& '/C، ن�&  # D��=ن ا� س ��ن8 وتM ،ا ا�=@�ء(F� ����ه< أنxة أن ن- =���

C' ن�، �*& ا�C/' &� ه)ا ،?��وج< إذا �H&  ��� ا� G- إذا ���H ��%�& ت%��& '/b@%�� ،C ا�*F-��ء وا��

�
�%�& ت%��& تmد�. 

M�� hش �F��@�ر، H-أت ��[ً� '& س���� �� ا����ء ا�:�رج� اآG�H \ < �-ت ا���@%� ����ات �

��? ا�=)��، وه)ا 
xآ� ���� �
& س�'-G'و bة �� أر�-� &�أ'�ام 
�*& أن ت�� ���@�ت اMرض س

D��=8 ت��H :  

� �  � َوِإْن ِ�ْ َشْ�ٍء ِإل�� ِ ْ�َ�َن� َخnَاِ\ُ�ُ
  ]21: س�رة ا��/-[ 


/-ي �� اMرض �&  �� +F�ن D  . ت%��&وح

  � َوَلْ� َب9ََ� ال	�ُ� ال+yْزَق ِلNَِ��ِدvِ َلiَ�َْ�ا ِ!� اْلFَْرِض �
  ]27: س�رة ا��Gرى[ 


�& ا� 'C وج< �= �د? أح��نً� 
=� ت%��& تmد�%�، # ت%��& '/C وا�%�ر�� .� وت-�

��ان T8 ال��� ب�لDر�:  


)�h ش�ة أ��م  8���Jأن8 رأى إح�ى أ �ً�
� ً� ش�
�ًا، �Hل�& د#Q< ن �ت8 أy ��q� ،�F  : أ4

 )) �I>أخ   �I>�f� m؟ ه��<�I �+تDأن ت �أت+ی((  
]-NMورد �� ا[  

  . ه)? رح�� ا�� � ������ان D�J ا� '��8 وس�+
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  م!�/ ا�KL�ت-02
أّن �={ : �� ه)? ا�:@ � ��َ\ ن9-ي �� ه)? اMس �ع �%��ٌ� H-أت�F '& �={ ا�� �ت�ت، أ
�F ا�4Mة  


ُ& ا���ءا�� C:ت ��ّ��F اMس�سّF� اء-�iّا���ء ، �ت�ت �� ا� Dج؟ إ���
ا�����- �� ا��iّ-اء ��ذا 

�bُ أن ت:Cَِن �� @����رج� اMو�D، �={ ا�� �ت�ت �� اMراض� ا�%�ح��، و�� اMراض� ا�/�ّ�� ت�

�
� �#ف �ٍْ- �& ا���ء، وأّن ا0ن��ن أو ا����ان N^N &' �ُ
C
 �� �F�ِ�ْ8ُ �& ا���ء َج�bُ أن 
4m) ح�ج@


���ُب إ��8 ا���ُء ا�=)ُب ا�C#ل �& ه)ا ا�� �ت ا�)ي 3َ�ِ4ُ  (ٍQ��' ،�Fن�iyأ_-اف أ }=� bُ@َ%ْ
 ����ح

R%
-_ �� R� �'ًْ�د�*�ن ُ��َ�ِ �iً�li4ِ.  

��� ا#س+ و�*&  �=ْ
َ # ،�ٌ
-y +ٌو�8ُ اس ،�ّ̂ب ا�/��=� �� ا�/��= ��� ا�D�ّ�َ�ُ، ه)?  ه)ا ن �ٌت 
ْ�رُس8ُ _�=


�Jّ�4 wٍة �& ا���ء �� ُن�-���ٍت آ lُن آ�Cا����w ا�4ِV��ُ- ����ء، �� ��H : ُت�'D ه)? ا�w��ّ، ا�� �ت�ت ت:

w��آ�0س w�Cُن ا�� �ت �� ��H أ'��ء ا�� �ت، و
iُ< ه)ا ا��:Cون �� ، أ'��ء ا�� �ت ه)ا ا���:


iْ� �� -ٍ� �#ف �N^N Dن إ���< ا�/��ف ، ه)ا 3ُ�4 ا�، 3ٌ�4 ت�ّم، و3ٌ�4 آ�ِ�ٌ<، آ<f ح�ج�ت �={ اMح

ون��� �J-اء، وح���� ن�ّ�ث ا����?، وح���� ن�ّ�ث ، ا0ن��ن َ�ْ���رة، أ�� ا����د؛ ح���� ن%@bُ ا����qت

 3ُ @�
 -��، إّن ��ض�ع ا���fث ��ض�ع 4@���iا� -�y ا���#ت -F9اض، وت-�Mا -F9ا�/ّ� ت

  : ��Dت�\ 8��H ت=

  �َوال	�ُ� َل� ُیZYTِ اْل�9َPََد�
 ]�
  ]205: س�رة ا� %-ة ا�

  

  ا8IFاب ا�KL�ت-03

  :�Oذب�8 ال���ت 

أٌخ آ-
+ �& رّواد ه)ا ا���/�، وه� أس�ٌذ �� ا�/��=� أه�ان� �� اMس �ع ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

H 8��iا�=��م، ت �� < أ
�م، وج�ت ��8 ا�=/� ا���ض� آ��ً� '& ا�� �ت، وه� آ�ٌب �%-ر �� آ�

  .ا�=/�ب، �� ه)ا ا�*�ب ��ض�ٌع �=��ٌن ��ن/)اب ا�� �ت 

   ،�ٍ�-y �� �ًء، ��� وض=\ ن �ت��ا�� �ت 
�/)ب إ�D ��ذا؟ ه< ا�� �ت 
=%<؟ ا�� �ت 
�/)ب إ�D ا�

 �� ن��)ٌة واح�ة، ت-ى أن أ�iyن ا�� �ت، وأوراق ا�� �ت، ت/8 إ�D ت�R ا����)ة ا��-qا� ?(Fو� �F�� ت�m


  .ا���ء 
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�P ت�اج8 آ��Ff أش=� ا���V�%� ،X�G ت�ا4<   �� bQرا >ٍ*G� +9�*& اMدق �& ذ�R أن أوراق ا�G/- ت�

���F، وإذا ت�ا�4\ ��� حٍ� أدنD �& ا��اV�� # ،>4 �& أن ت/8 أوراق اMش/�ر � ���أوراق اMش/�ر �

X�Gا� ��؟ ا� 'C وج< �& أودع �� ه)ا ا�� �ت ه)، ج��=�F إ�D أش=J�:ا� ?.  

   8/
ش�ٌء �4-؛ ج�ؤوا �� �ٍت ووض=�? �G*ٍ< أ�%� �� أن �ب، �`ذا ���/)ر 
/8 ن�� اMس�<، و�����ق 

ن�� اD�'M، ا�/)ر 
/8 ن�� ا�-_��� وا���ء، وا���ق 
/8 ن�� ا�X�G وا��Fاء، �� ا�)ي ج=< ه)ا 


�8، جCٍء 
/8 ن�� أش=� ا�X�G، وجCٍء QC/� وج< ا�� �ت C' رض؟ ا�M8 ن�� ا/.  

�& ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  N^N Dل ج)وره� إ��_ f>i
ه� أنV ج)ور ا�� �ت ت/8 ن�� ا���ء، وه��ك أش/�ٌر 


/8 ن�� اD�'M، وا�/)ر 
/8 ن��  f؟ ا���ق�J�:ًا ��[ً� '& ا���ء، �& أودع �� ا�� �ت ه)? ا�-�

� دون _-ف #ت/F\ ا�/)ور ن�� ا���ء وه� �� ��_& اMس�<، ��� آ�ن ا���ء �� _-ٍف �� ا��-

 \F/واح�ة، #ت �ٍFأ4-ى أي �& ج �ٍFء �& ج��اMرض، و�� آ�ن ا���ق �/Fً� ن�� اD�'M، وآ�ن ا�

�؟ إنV ��ه-ة ا�� �ت وح�ه� ت��\ ا��9-، إنV ��ه-ة ا�� �ت وح�ه� �H�' ء، ه< ا���دة��ا�iyMن ن�� ا�


�ت ا�� &� �ٌ
� f�=رض ، تMء، وا#ن/)اب ن�� ا���98، ا#ن/)اب ن�� ا�' D�' �وح�ه� ا��ا�

  .��/)ور، ون�� ا����ء ���-وع، وا#ن/)اب ن�� ا���ء 

  و mم ت�ل هv5 ال�7ه+ة ؟، آ�? یI>9	� ال���ت ال�Dء

��F� R�FكV ��ه-ٌة �� ا�� �ت 
%�F�� -=G ا�/��؛ وه� أنV ا�� �ت إذا '@� 
� �q أن 
، أ
�F ا�4Mة  �

R�F ��ء ا�iyMن، ، ��ء ا�/)ور�
R�F ��ء اMوراق �
R�F إ# ��ء اMوراق، و�=� أن �
و�*�8 # 

R�F ��ء ا�/)ع، �
R�F ��ء ا��-وع �
R�F ��ء ا��-وع، و�=� أن �
R�F ��ء ا�iyMن �
و�=� أن 

�F*8 ا�� �ت�
R�F ��ء ا�/)ور، و�4- ��ٍء �
R�F ��ء ا�/)ع �

��b �& ا�-ي ��ء  و�=� أن  ����ح

و�H تfhG ا����ء ���ء ا�M@�ر، �*&V ه)ا ا�� �ت ، ا�/)ور، �%� 
��D ا��^ح أن 
�%� ا�G/-ة أ
��ً� آ[�-ة

�F*8 ا�� �ت، ��ء ا�/)ور، �`ذا اسR�F ��ء �
�-f وج�د?، �4- ��ٍء 
R�F إ# ا���ء ا�)ي # �
 #

� ح*�ٍ� وراء ه)? ا�%�'�ة، آ�� �Hل ا� ت=��Dا�/)ور، و
 �\ ا�/)ور، 
 X ا�� �ت و��ت
  : ، أ

  �Hِ�ُ اْن7ُُ+وا َ��َذا ِ!� الDَ�9َ�اِت َواْلFَْرِض� 
]�
  ]101: س�رة 
�نX ا�

   ��9� ا�، و
�لD�' f ح*�� ا�، و
�ل '�D '�+ ا� ، و
�لD�' f رح�' D�' fل�
آ<f ش�ٍء �� اMرض 

VC' ا� >�� D�' fل�
  .ج<V  ا�، و
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04-�T*Bا��رق ا Xم�  م
8��� =�ن أح��8، اج��=�ن ا�%�ل ��
�& ، واج=��� ��& ���iدك ا�� ' �� R  . وأد���4 �-ح�

 xی�ت اt !� اqرض �:  

��8 اMرض و�H ازدان\، ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ' lمm� و�� �& واحٍ� إ# ورأى ،b�ن�& �� �i< ا�-�

�، ا �GH �Mش/�ر �Cده-ة، و�=��H �F أورق، واMرض ���ٌط أ4�- ج��<، �F< ت�*V-ن� وارت�ت حّ�ً

D��=ل س ��ن8 وت�%
� ا�� أش�ر ا� إ���F؟ �
� ا�*-
  : �� ه)? ا�

� َخcِ+ًا ُنْ;ِ+ُجُ�ْ�ِ ��َOْ+َْخFَ!َ َشْ�ٍء yHَنَ��َت ُآ �� َ�ّ�ً�  �َوُهَ� ال�5ِي َأْنnََل ِ�َ ال�Dَ�9ِء َ��ًء َ!Fَْخَ+Oَْ�� ِبُِ�ْ�ِ

 ْSَ	�IَNِ ِ�ْ�َ�اٌن َداِنَ�8ٌ َو���Oٍَت ِ�ْ َأْ َ��ٍب َوال�nْیُ<�َن َوال+���Zَن ُ�ْ/َ<ْ�ِ Hِ;ْال�� �َ+ ُ�َ<َ/�ِبٍ� ُ�َ<َ+اِآ�ً� َوِ�َْuََو �ًI�ِ

� ِإن� ِ!� َذِل3ُْ( َلJََی�ٍت ِلRَْ�ٍمِNِ�َْوَی +َDَِإَذا َأْث vِ+ِDَُیْ'ِ�ُ��َن� اْن7ُُ+وا ِإَل= َث  
]�
  ]99: س�رة اMن=�م ا�

   ،� �G%ا� �V��ُارت�ت ه)? ا� �Hة، و-/Gه)? ا� h iت ا�، أن ت�
أن تh i اMرض �:�-Vة، ه)? �& �

  .ه)? �& �
�ت ا�، أن ت� \ أن�اع اMزاه�-، ه)? �& �
�ت ا� 

��8 ا�ن�9ن   gخ:  

  �ً�

%�ل ا� س ��ن8 وت=��D أ :  

+ِ7ُ�ْ�َ	ْ!َ�  �ِ�ِ�NَSَ =ْن�9َُن ِإَلVَِء َصّ�ً� * اْل�Dََأن�� َصَ�ْ�َ�� اْل * �ًRّْرَض َشFَاْل ��َRْRَُث(� َش * �ً�ّ�َ �Iَ�َوِ َ��ً� * َ!Fَْنَ�ْ<َ�� ِ!

 �ً�cْ�ََو * mً;َْوَزْیُ<�نً� َوَن * �ً�	ْuُ Aَ\ِا�8ً َوَأّبً� * َوَ�َIَ3ُ�ِ* َوَ!�ِآ�NَْنFََل3ُْ( َوِل �ً �>َ�َ�)ْ  
]�
  ]32-24: س�رة ' X ا�

   hl �
�، �& دون أن ��b �������- ا�/���
�8 إ# أن �=

�م، و# Mه)? ا �� ��F)ا ا�)ي 
)ه� إ�D نCهٍ

 �F� ،>وج VC' ا� ��9' D�' �ًVآ -ى دا� �ً
� ،>i�ى �� ه)ا ا�-
ا� س ��ن8 وت=��D، و�& دون أن 

 >��y إن��ٌن.  

�8 إل�3( هv5 ا�ش�رة �\�i8 ال	Nن�9ن إل= ال� الx+Rن � أHO أن ت	QP ن7+ ا:  

  D��=ل ا� س ��ن8 وت�%
� ت��\ ا��9-، ٌ
� +
  : �� ا�%-�ن ا�*-

  �ال�5ِي HَNَOَ َل3ُْ( ِ�َ ال/�fَِ+ اْلFَْخcَِ+ َن�رًا َ!Vَِذا َأْنُ<ْ( ِ�ْ�ُ� ُت�ِ�ُ�وَن�
 ]�
  ]80: س�رة 
X ا�
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  >Qل س�m�
 �H : -/Gل ا� ه)ا ا��%
 <�*� ،�ً���
-ق ا�G/- إ# إذا آ�ن �
-ق، # �
 # -�4Mا

D��=س ��ن8 وت :  

  �ال�5ِي HَNَOَ َل3ُْ( ِ�َ ال/�fَِ+ اْلFَْخcَِ+ َن�رًا َ!Vَِذا َأْنُ<ْ( ِ�ْ�ُ� ُت�ِ�ُ�وَن�
]�
  ]80: س�رة 
X ا�

   &
-G' اء ا��اح�ة، ت%�م � ��ء-�� ا�:�� واح�ة، إذا اآG> ا�=���ء، أن ا�:�ً%�Hي �� د���-آ� '

�، وأآ[- 
���، و�={ ا���اد ا�=�ُ'-ض\ Mش=� ا�X�G، ���� �ت 
V(qى �����ء، و�={ ا���اد ا��=�ن

� ا�� �ت # آ�� 
�هV+ ا0ن��ن، �� ا�� �ت، إن ����� &

4m) �& ا��Fاء �yز ا���+، ا�)ي 
�F+ �� ت*� ��

DVتm�& ا��=�< ا�=9�+ ا�)ي أود'8 ا� �� اMوراق ا�:�-، ��# ا��رق  تmّتD �& ا�-اب، �< إن�� ت

� ا�:�-اء، ��� آ�ن ���، ت/-ي �� ا�:�%=� ا�q��� ٍت��4�-، ��� آ�ن ا�� �ت، ��# أن ه��ك '��ّMا

  : ا�� �ت، �*mنV ا� س ��ن8 وت=��D، ح���� �Hل

  رًا��ال�5ِي HَNَOَ َل3ُْ( ِ�َ ال/�fَِ+ اْلFَْخcَِ+ َن�
]�
  ]80: س�رة 
X ا�

-ا�@ٌ� �b ا����Jف   � ��iه)? ا� ،-/Gاء �� ا�� �ت ��� آ�ن ا�-�أش�ر إ�D أن8V ��# اMوراق ا�:

 X�Gا� �V=شM \ضV-=اء، إذا ت-�� ا�:Hت/-ي �� ا��ر ���ت ا� ��ء ا���' #�� ،�ً
ت-ا�@ً� وج�د


���،  وا��Fاء ��� آ�ن ا�� �ت، �� زر'�� ن �تً� �� �^ٍم # X�Gا� ���� ن \، �� �+ 
=-Vض ا�� �ت Mش=

 ،3�H3ٍ د�Hد >ٌ'��� �ٌ/��F)? اMش/�ر ا� �س%�، وه)? ا�/)وع ا�* �-ة ا�� تCن ��M_��ن، إن�� ه� ن


/-ي �� أوراق اMش/�ر، ه)ا ا��xال 
-د :D��=ل ا� س ��ن8 وت�%
 <�  : آ

  ْلFَْخcَِ+ َن�رًا��ال�5ِي HَNَOَ َل3ُْ( ِ�َ ال/�fَِ+ ا
]�
  ]80: س�رة 
X ا�

   ،-/Gأن ه)ا ا� Dه)ا إش�رٌة إ� V&*� ،ق-�
-ق، و�*& ا�G/- ا����X ه� ا�)ي �
 # -�4Mا -/Gا�

�� آ�ن �8 أن 
*�ن ش/-ًا، ��# أن ا� س ��ن8 وت=��D زوVد? �F)? ا��=��< ا�� # ت=�f و# ُت�Di، إن 

 �ٍHور l>آ �� �ٍ��4 V>د ح/�8، ه)? آ�
� ا�� ت�F+ �� ن�� ا�� �ت، و�� ازد
��w ا���اد ا�=�
 ،>ٌ�=�


�ت ا� � &� �ٌ
�.  

 )	9Dال �Iأی ��  :ا�<� ب��


%�ل ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م   :  

  ))أ�+ت أن ی�3ن صD<� !3+ًا، ون�Rg ذآ+ًا، ون7+ي  �+ًة((

  �*

�م، # 
� �q أن Mا0ن��ن �� ه)? ا ?VCوج<إذا ت� VC' ت ا��
� &' ً̂ ��y ن :  
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 xََی8ٍ ِ!� الDَ�9َ�اِت َواْلFَْرِض َیZ+Dُوَن َ َ	ْ��Iَ َوُهْ( َ Nْ�ُ �Iَ�ِْ+ُض�َن�ْ�ِ ْyیFََوَآ�  
]�
  ]105: س�رة 
�س> ا�

��ِ�ِ�NَSَ =ْن�9َُن ِإَلVِ7ُ�ِْ+ اْل�َ	ْ!َ�  
]�
  ]24: س�رة ' X ا�

�ء ح@   Gة، ت-اه� �� ا�-/Gت� ا� -ا'+، �=� ه)? ا�mه-، تCه-؟ �=� ا�Cج�ءه� ا� &

mت� ا�-��b، �& أ ،�ً

8�mوح�?، ��س ��-
�& : ا� -ا'+، تmت� اMوراق، �=< �&؟ 
� �&؟ وإذا رأ
\ ا�� \ �� ا��i-اء 

  .أر��ك؟ 

  

��ر �� ا�� �ت - 05:� .ا�

8D	3ال v5ن ه�Dc� )3�  : إل

  :أ
�F ا�4Mة اMآ�رم

إن أ'9+ �=�< : '���، 
%�ل ��x> ه)ا ا�*�ب وه� 
��ث '& ا�� �ت H-أت �-ًة آ��ً� �� آ�ب 

� ا�:�-اء �� ا�� �ت �=�< Hاء، إن ا��ر-�� ا�:Hي �� دا4< ا��ر-/
 �� Dإ� DH-
�J=8 ا0ن��ن # 

�؟، ت��Fً� أ���8 ُ
=� أ'�J >�=� +9=8 ا0ن��نHذا �� ا��ر��.  

  :أ
�F ا�4Mة اMآ�رم

 �Fدة اس��� �Hر ا: �� ا��ر��:�
�rت ا�Cت���\ ج X�Gا� ���ر، إذا ت=-ض\ ه)? ا���دة Mش=:��

 ���ت ا���ء ا�QCت ج-@Gوإذا ان ،�Hا��ر �� �
�rت ا���ء ا�Cج -@G� م�%
إ�D ���'< ح-اري ج �ر، 

�Hا��ر �� ،&�و�� ا����س � �� أردن� أن نG@- ن�& ����س�Q< ، وإ�D ه��روج�&، ت���\ إ�D أوآ�/

 �ًr
Cج �
��روج�& واMوآ�/�&ا���دFا� Dت��وي ، �& ا���ء إ� �H�_ Dإ� ��/ت�:�& ا���ء أ���& #ح

�� درجr���4و.  

  :أ
�F ا�4Mة اMآ�رم

 ����ت ا�=��Q�i+ : ت%�ل �={ ا0ح��ن _& �& ا����� �Q�� ل��
أن ا��/��ع ا�:�-ي �� اMرض 

��Qا(y اد�� Dإ� &���روجFن _& �& ا����� &
-G'و X�4 b� ، Dوإ�&���ن _& �& اMوآ�/�� �Q�� ،

� �& ح�P اMوآ�/�& وا�زوت و�yز ا���+�ا0ن��ن 
��X ، �& أج< أن 
 %D ا��Fاء ذا ن�� ن��9

 b� +��ن _& �& ا����� �Q�� ؟ إن���N �اMوآ�/�& ��س�-ار وآ)�R ا�� �ت وا����ان، �*�> ت %D ا��� 

&���روجFن _& �& ا����� &
-G'و ��& ا�[��ر وا�:��ر وا���اآ8 ، ًا # ح�F� -iتb�i أ'�اد، ��4
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��Qا(qوا���اد ا� -�=Gوا� h�%ن� ، وا�� �ب وا��N b� ء�� ���ن _& �& اMوآ�/�&، ����=�د��� �Qو��

��ر، أوآ��� ا�*-��ن:��، �b أش=� ا�b� ،X�G ا��Qا(qا���اد ا� w�
  �F'ف أن�ا^'�D ا4

&�  .واMوآ�/

  :أ
�F ا�4Mة اMآ�رم

� ا�� �& ا� H�@ة أض=�ف ا�-G' ري ت��وي��:��< ا�����ت ا���' �F/� ا�� ت�H�@أن ا� \��]

/�F ا��/��ع ا�:�-ي �� ا����qت�
 �� ا�H�@ا0ن��ن �� ا�=��+ آ�8، ا� �F*�F�
 ، �و�� ا����ح

�F*�F ا0ن��ن آ< '�م، �mوراق ش/-ة ، ا�:�-اء �� ا�=��+�
 �� ا�H�@ة أض=�ف ا�-G' دل�=
واح�ة 

�، ح��\ ه)? ا���ح� ا���ح �Qا(qام �& ا���اد ا�-y ����س@� ا�=�-، تb�i �� ا���'� ا��اح�ة آ�

أو ، ��=�ل آ��� y-ام �� ا���'�، و
��ل ه)ا ا���تw ا�q)ا�Q �� أ��Nء ا���< إ�D س*- 
q)ي ا�� �ت

D��=ل ا� ت�H ،ا�� �ت �� �_��
:Cن '�D ش*< ن�Gء اح :  

NَOَ وَن��ال�5ِي�ُت�ِ�ُ �  Hَ َل3ُْ( ِ�َ ال/�fَِ+ اْلFَْخcَِ+ َن�رًا َ!Vَِذا َأْنُ<ْ( ِ�ْ�ُ
]�
  ]80: س�رة 
X ا�

+�� �� آ< ش/-ة �=�< '9Hن ه)? ا��رM ،ر��:�ً̂ ج �رًا، وآ��� أ4�- ت��� ا� 
xدي '� ، #

�b ا0ن��ن ت�iر?@�
.  

  

06 -�F'ا� )ور وأن�ا. 

  � ال�5رة ؟�� ا
( ال�3\ ال�T ال�O�Dد !  

ج=< ا� س ��ن8 وت=��D ج�V\ ح*�8 ا� )رة أس�سً� ����ة ا�� �ت ، وأس�سً� ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

*�N-?، ��� ا� )رة '��ٌ+ آ �-، �� ا_�=�� '�������H \=G:� 8، و#ن�F-ت د��'�� �.  


� أ
�F ا�4Mة ا�����xن   ، �
& ح/+ ا� )رة �& ج�زة ا���F ا�* �-ة ا�� 
 �
C
ه� �)رة إ�D �)اٍر، 

-ك ��& آ< ا� )ور، أن �� Gر، �*& ا�%�س+ ا��� qآ�� �F� أ�> �)رة &�'�ده� �� ا�q-ام ا��اح� '& س =

 +�آ<l �)رٍة آ��Qً� ح�ً�، إن8 ا�ُ-ش�+، و�F)ا ا�*�Q& ا��� y)اٌء ��روٌس، و���وٌد، و��زوٌن، 
*�� ه)ا ا�ُ-ش

 3

� \ �8 ج)
ٌ- وس� D  .ح

  =� -���ء، أو ا���~، وض=H D�' �F@ٍ& � �<، وان9- آ�> أنV ه)ا ا�-ش�+ أح��J��ت ا��V ح }

� ه)ا ا�-ش�+، إ�D أن 
h i ا�/)ر �Hدرًا 
(q� �iح/+ ا��� ��*
ا��� 
��� إ�D س�
3ٍ، وإ�D ُج)
-، و

�؟ �-  .'�l~� D ا�q)اء �& ا�
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  : أن�اع ال�5ور 

�={ ه)? ا� )ور �/���، ��F أج��� : � )ور ��F أح�اٌل شDVأ�� ا��Gء ا�)ي 
�M�� (4m �ب، أن ه)? ا  

 ���
����F ا��Fاء ، و
%@�r� �F� bت ا�* ،��� Dار �& ��ٍ� إ�-�-ات، ��%< ا4#� ���ت@�- ��rت ا�*

� وا�/��ل /F ش/�ر ذات ا�Mا \ �� ،�� �� أراٍض ر_ ًٍ�=� _ �-ات، �Cرع زرا'ً�.  

   �ٌyز �F� ،ة و�={ ه)? ا� )ور-�iH اء، و�*& ������ٍت�Fا� �� �ً�
  .آ�yC ا��iف، ت@�- أ

   Dل ، �& �*�ٍن إ���و�& ا� )ور، �� �y �F^ٌف '�زٌل، # تNm- �����ء، ت�%< ' - اMن�Fر، و' - ا��

 -4�.  

%< �& �*�ٍن إ�D �*�ن   �  .وإن �& ا� )ور، �& ��F أش�اٌك، ت�3i ��-اء �={ ا����ن�ت، �

�، ت�m� 3iرج< �={ ا�@��ر وإن �& ا� )ور  %J# دٌة�� �F� &� ، Dٍد إ�^� &� ،�Fه/-ت - ' >%��

  .�^د 

�، �`ذا ان�/- ه)ا   �=�وإن �& ا� )ور، �� ه� ��د'ٌ� �� y^ٍف، 
��/- �� �={ ا�9-وف ا�@ 

  .ا�q^ف، ت��N-ت ا� )ور 

  ،�9��� �� ��، �� ه� ��ض�'ٌ
وا����9� ��ق ����، �`ذا  وإن �& ا� )ور، و# س��� ا� )ور ا�-'�

 Dا� )ور ' - ه)ا ا����� إ� >%وbH ا����� '�D اMرض، س�ه�\ ا�-
y �� h-س8 �� اMرض، N+ ت�

�، وه)ا 
+f � �ش-ًة �& دون ت�4< وس�g �& ��� �دم �-  .��_& ا�

� ا�� ت��� �� ا��i-اء، أو ت��� �� ا� �  
�ا��Gء ا�)ي # 
�iق، أن �={ ا�� �ت�ت ا�-'�

� ، دC


�F�� �~ ا�-_���-ًا ن�� أ'��ق اMرض، �� -G' �  ._�ل ج)ره� '& س =

إن �F)? ا�� �ت�ت ز���yٌت ت�%g ا�-_��� �& ا�/�، ه)ا 3�4 ا�، �mرون� ��ذا 3�4 ا�)
& �& دون8؟   

وٌر ���F �)وٌر ��F أج���، و�)وٌر ��F ز���yت، و�)وٌر �y �F^ٌف '�زٌل ����ء، و�)وٌر ��F أش�اك، و�)


��/- �� �={ اMح��ن، و�)وٌر ت�-ب ج)وره� إ�D أ�=�ٍد آ �-ة  Xٍ��، و�)وٌر ��د'ٌ� �� آ%J# دٌة��

 �  .آ� ت4m) ا�-_��

� آ -ى �& �
�ت ا�، �)�R ' �دة ا��*- # ���F�� V آ� ن=-ف ، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ٌ
ا� )ار وح�? �

 D��=ا� س ��ن8 وت.  
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�ا� )ور و- 07
-= ت����F �=�ا�< ا�


'ال S+ح :  

�98 أنR ت-ى اMرض �Hح��، أنR ت-ى اMرض ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  ' D�' �
�ت ا� ا��ا�� &�

-�y X��� '�D �� ه� '��8 س��ات ت�� س��ات، س��ات س b، ، ج-داء، أنR ت-ى اMرض ت-ا�ً� ��
و

�`ذا ، ت-ى �� ه)? اMرض إ# ا�-اب أو س��ات 'G-، و# ت-ى �� ه)? اMرض إ# ا�-��ل، و#


-ة أن \ ا�� �ت�ت، واMزه�ر، وا�G'MبCqر ا��@�Mا �Fو�� ت��ر �8 ا�=%�ل، ج�ءت ، R��� �� -@:
أ�+ 

ه)ا ا��xال؟ ه)? ا����ات ا�=G- ا�� آ�ن\ ���F اMرض ج-داء، �& أ
& ج�ءت�F ا� )ور �mن \ ه)? 


�3ِ أح� � +� ،8���F ا� )ور؟ وإذا ا�� �ت�ت؟ سxاٌل وج� D%اء، �& أ�-�4 ���F ا� )ور حD أJ �\ ج�ً

 �
��F ا� )ور �& H <، ���ذا �+ ت�\ ا� )ور؟ ه�� ا��xال، وه�� ا�� \�  .آ�ن\ �H أ�%

� �& ر
�ح، وأ�@�ر، وح-، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  
-=� �=�ا�< ا��� ا�%�س �iر ا��:iا� -Nmه)? ، ت

� �=��F �� ا�i:�ر، ت�=< �=��F �� ا�/ �ل، ت�=< �=��F �� ت�=< '، ت/=< ا�i:�ر ت-ا�ً�
-=�ا�< ا�

�؟، �/�ري اMن�Fر
-=��F '�ا�< ا�� -lNxرض أ# تMا� �� ا �F'أود �  ! . وه)? ا� )ور ا�

�: �Hل ا�=���ء  
-=
/=��F �� ��/�ٍة �& '�ا�< ا� �ً���iت \�l�J �H اب ، إن ا� )ور-ت %b� D ا�

�bٌ ش�
� س��اٍت ت��%J س��H Xٌ%_ ،ة�
� �F حٌ- وH-، ر
�ٌح ش�i
ت %D ، س��ات و# ت-اه� '��R، و

 D�'و ،-
�g ���ُ-ش�+، و'�D ا�ُ/)�
�3 ا�)ي H-ف ا�^qا� D�'و ،�F��ه)? ا� )ور ����9ٍ� '�D ح��ة ُرشْ

��
9� ا�q)اء س��اٍت _���� D�'3، و
ض 4�-اء، تmت� ا�M@�ر �=� ه)? ا����ات، �`ذا اMر، ا�ُ��

�� و���س H-G� ان��Mوإذا ا ،��Qا�-ا �أ
& آ�ن آ<f ه)ا؟ آ�ن آ< ه)ا �� ا� )ور ، وإذا اMزه�ر ��Vاح

� ا�� تlNx- �� ا�i:�ر 
-=  .ا�� ج=��F ا� �� ��/�ٍة �& '�ا�< ا�

 �\�DNل نmخ � A8 ال;�لD7Nب �ً��Rداد یn8 �<= ت	,�qا v5ه �Nب ��  :إل

  VFج ،�
-H >ٌ]ًا�-�Nmا����ض ت lا��=�ة ���ٍ{ �& أش� D��=ا� س ��ن8 وت C ، ،إن8 ح�{ آ��ر ا���ء

 8�=/
إذا ت��و�\ ���ً� �Hس�ً�، ه)ا ا���+ ا�%�س� �& أD�H ا����م، ه)ا ا���{ ا�)ي �� ا��=�ة آ��ٌ< �mن 

 ��ً̂ آ���� Qس�.  

  V%]� ا���+ ا�%�س� �� آ-ٍة &� �ٌ=@H \=وض ،\
�، وأ_=�\ � ={ ا����ان�ته��ك ت/�رب أج-  ،

�F�ن�)ت ا�=�iرات ، و�=� أن ذ�h ا����ان، وا�%@\ ا�*-ة، �+ 
/� ا�=���ء ���F ا���+ ا�)ي آ�ن �

 �Fأم أس�س ،��*��*�ن� ��+ ح-آٌFا� ����' �Fوأذا�\ ا���+، ه< أس�س �
�
ا��Fض�� إ�D ا�*-ة ا���
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�؟ آ^ه�� ذو دور
�+ ا���*�ن�*� تmت� ا�=�iرات و�*& إذا اس=�i' ، Diراٌت آ���وFا� D�' ٌم�=_

� ت�qو ��=< ً �J &*ت ��F� �Fآ�mت �� ا��=_Mا >*� ،>Qس ه� ا������/=�8 آ���سً�، وا�*� ��Q����ا�*

-Q��:ه)? ا� ، ��iص، و�*& أن�ا'ً� آ[�-ٌة �& ا� )ور ا��^� �ً���J ،ً̂ Fس ً̂ Qح��ض س�Mوه)? ا

� �� ا��=�ة، و# ا�=�ا�< تmآ�b� �F ا���اآ8 ت:-ج آ�� �*��b أن�اع ا�=�ا�< ا���*�ن@د�4\، و# ت�

 �F�� -lNxأن ت �
  .ا�*���و

   -ٍ�Nmٍة �& أي ت�/�� �� �F�=/ت �
�ت ا� 'VC وج<، أن ا� 'VC وج< زوVد ا� )ور ���iنٍ� &� �ٌ
ه)? �


�ت ا� 'VC وج� &� �ٌ
�ٍ- آ���وي، ه)? �Nmأو أي ت ،��*�و# ت���ا أن ا�=���ء اس:-ج�ا �& ، <��*�ن

 h�%ون \ ا� ،h�%ف '�م، وزرع ا�#� �� C4 ،�ً��Hن ��H �F < س
-iه-ا��ت ا��Mا.  

   3ٍ
�y �F)اؤ? وزوVد? ���� �%�Hٍة ر-G%� ?دVة، وزو���- ا��ّ��س أودع ا� ��8 ا��qiا� +��F)ا ا�ُ-ش

-
� ا�� ، وُج)��� ا��@%�Hة ا����� �#ف '�م دون أن ت�m� VXذى�%�\ ه)? ا��، أود'�F ا� �� ا�ُ-ش�+ س

D��=ل ت�H :  

 �� ُدوِنِْ�ِ   �َه5َا َخْ	Aُ ال	�ِ� َ!Fَُروِن� َ��َذا َخَ	Aَ ال�5ِیَ
]�
  ]11: س�رة �%��ن ا�

Nَ3ُْ( َل	ِ�ْ�َ ْ�ِ   	�3ُْ( َت<��Rَُن��َی� َأی�IَZ ال���ُس اْ ُ�ُ�وا َرب�3ُُ( ال�5ِي َخَ	3ُRَْ( َوال�5ِیَ
]�
  ]21: س�رة ا� %-ة ا�

 

08 - R�Jو h�%ة ا�-GH 

  :ت���)ًا �%��8 ت=��D... أ
�F ا�40ة ا�����xن  

 �ِ�ِ�NَSَ =ْن�9َُن ِإَلVِ7ُ�ِْ+ اْل�َ	ْ!َ �)24(�  
 ) X ' س�رة(  

   �
 D��=ل ا�)ي �4%8 ا� س ��ن8 وت�iه)ا ا��� ، h�%ا�@=�م ، ا� ��Q�H ت� �� رأسm
\ �� آ< و

ا���iل ، و�� آ< ا��-ت�=�ت ، �� ا���Fل ، و�� ا�/ �ل ، و�� ا� �ادي ، و�� ا�yMار ، و�� 

y 8نM آ< ا�9-وف �� ���
 D��=اٌء أس�س�ا����_3 ا���رة، وا����_3 ا� �ردة ، ج=�8 ا� س ��ن8 وت(.  

�
� وزن8 إ�D و: 
%�ل ا�=���ء '& ه)? ا�%��C
 # �ً�� ، إن �y �F^�ً� �4رجrا�� �� �زن�F ، '& ت�=ٍ

  .y^ف �4رج�

�8 ا�=�ام  ��

� وزن8 إ�D وزن : وه� �� C
� ، ت�\ ا�q^ف ا�:�رج� ، # ٌ%�Hر �ن:��� ، وه��ك _ %ٌ

� ، وه��ك ا�ُ-ش�+، ج��& ا�%��� ، ا�)ي 
� \ إذا ج�ءت8 ا�-_���، وا��Fاء ، r���� �ٍN^N &' �ا�%��
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&�
� وزن ه)ا ا�/�C
 # ،X�Gء وا��Gوه� ��دٌة �& ا�� ، h�%ا� f�� ت�m
� ، و�=�ه� r���� �  .'& أر�=ٍ

   ، h�%ا� -GH ،���8 �� اMه��
���ت ، ������� �
=�f أD�y أجCاء ا�%�� ، +�ا�)ي 
��\ ا��9- ، أن ا�-ش

�& ب ���� ،-G%ه)ا ا� ��� ، ��& ب  1أي ا��:������& ب  2، و�����& ب ب ، و�� ه) 3، و����? و�


�F ا��م ، ا�%�ة ،  ،�
ا�%G-ة ��س��ر ، وه� y)اٌء �����غ ، وا�i'Mب ، و�� ه)? ا�%G-ة، ح�

�، � ��ء ا�=�9م ، و�Hة �� ، واMوآ�/�& ، و�� ه)? ا�%G-ة ا�*�����م، وا�*�����م ��دةًُ أس��س
��وا��

�H ?�
C
�*�ن ، وه� ا�)ي 
%�lي ا�G=- ، و��ًة ، و��=�نً� ، و�� ه)? اMس��ن ، و�� ه)? ا�%G-ة ا��

� وا��Fوء ، و�� ه)? ����� '�D �آ�8 ا��*
� ، و�Hة ا��ر�qل '�< ا�l�=
ا�%G-ة ا���د ، وه� ا�)ي 

 ��
�م ، وه)? آ��F ت�4< �� ت*�
& اMن�/� ، و�� ��C�qم ، وا���
ا�%G-ة ا� �ت�س��م ، وا��iد

�h ا�)ي ن�C'8 ون@=�8 ���واب ، وه)? �& ا�=�iرات ا��Fض�� ، ه)? ا���اد ��ج�دة آ�GH �� �F- ا�%

�X ه� إ# y-اٌء ج�ٌ� ���=�ة� ، (
�{ ا��)�Mا C :ة ، إن ه)ا ا���  .���ر�Hت ا��

   �Fآ�m
� ����*- ، آ� ً�V'�� ، �ًiV��� ر�G%ا��ج �ت ه)? ا� b� ، ت%�م �� ا��@�'+ �� �={ ا��ول

�{ ا��%� ،�Mا C :ض �� ��ت8 �& ا�l�=����ت ��ج�دٌة  ا0ن��ن ، ����آ<f ه)? ا��=�دن ، وآ< ه)? ا��

 &G4 ، و�� أن �8 ��9-ًا أس�- ا���ن ، ?-GH b� h�%آ��ن ا�m
�� GH- ا�%�h ، و�)�R آ�ن أج�ادن� 


G*�ا ���F أه< ا�=i- ، ه� �� � ،  �ا�ِ%�ام ، �*& ���Q�� 8ًة # ت%�Vر �[�& ، إن �=9+ ا�M-اض ا�

�
(q  .mٍ@4 آ �ٍ- �� ا�

�& ، ��س��ر ، ح�
� ، آ�����م ، ���ً̂ ؛ � وح���� 3�4 ا� س ��ن8 وت=��D ا�%�y 8%�4 ، h)اًء �[���ً� آ��

�
�*�ن ، 
�د ، ��ت�س��م ، �Jد��
�م ، آ< ه)? �� ا�%G-ةسC�q� ، م.  

� �ً���H \آ�ن ، ��qآ�م ، وإذا ش-ب ه)ا ا��Cل ، وا��=��� �ًQ�F� \ر ، آ�ن�G%ه)? ا� \��yُ ء ، إذا�=��

 &� 8� �ً
�Hاًء ��/�� ، وو(y ح�ر ، وإذا ش-ب آ�نCح�ت ا��=�ة ، و��-%�ً� آ�ن دواًء �
وإذا ش-ب أ

  .اض ا�/�� ، و�� رأس�F ، اMآ��Cأ�-

-ي GH- ا�%�h ، و
�9�8، و
mآ�b� 8 ... أ
�F ا�40ة ا�����xنG
 R�(� ، h�%ا� -GH &� ، -�آ<f ه)ا ا�:

^�D ا��%~ �� ، C :3 ، ا�Q�%ه)? �={ ا�� ، h�%ا� ، -GH &� ���:ا� ، }��Mا C :ا� �� ، >Jا���

  .ا�� ه� �� ا�=��+ ا�ن �& ا������ت

   R*�� \��� R�J نM آ< ؟m

� �q أن  <���)�R جCٌء �& ا��
& أن 
=-ف ا0ن��ن ��ذا 
mآ< ؟ وآ

=��& ج���xا�� Rو�� ، R=�/� Rأوً# ، و�� Rأس-ت R�� �Fوإن رأس وح�ك ، إن ، &�ً� ، �< ��R ا�����

� ت�%3 وج�دك �iا� ، و��� Dت�'� إ� ��iت= � ا� ، و��� �V�i��� Rإن ، ��iه)? ا� �����R �� ا��ن

R  . '�D اMرض وتxدي رس��
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� ، أو �&   
(q� �& س�ء ا�Gإن�� ه� أ4@�ٌء ��ح -i=ا0ن��ن ، أن أآ[- أ�-اض ا� +�=

/� أن  R�(��

��i�- ا��q8 ا� ���ت��J اء ا�)ي(q�� �F�0ا +.  

  

 ا�� � ا���داء - 09

9�+ الR���ء � أهH الN	( ل5Iا الT�ی�P3( ت�  :و�� !v+9 أهH الYg، إل


��D، أ
�F ا�4Mة ا�*-امُ �� <
-Gا� P
�h ، ���� 3 ا�=���: أح� وج�? ا0'/�ز �� ا����J ���

�8ِ َوَس�Vَ+َ'ْ& َأِ�� ُهَ-ْ
َ-َة َأنV ا��V� ِV ، ا� :�ريْ�َ'َ +FVا�� DV�Jَ ،َل�Hَ :  

  ))َوال��9ُم اْلDَْ�ُت، َ!Vِن� ِ!��Iَ ِش�Pًَء ِ�ْ ُآyH َداٍء ِإل�� ال��9َم، َ َ	ْ�3ُْ( ِبvِ5ِIَ اْل8ِ��Tَ ال�9ْ�َداِء((
]h��iأ4-ج8 ا� :�ري �� ا�[  

' 3@�
��H &� hل ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م، وا�� � # �J P
حD، & ا��Fى إن ه� إ# وح� 
�ح�

  .آ�> ��-? ا�=���ء ا����%�ن؟

ه� �& ا�=�م ا�)ي 
-اد �8 ا�:�ص، أي ��X �& ا��=%�ل : ج�ء �� �h ا� �ري �& آ< داء، ���Hا: ���Hا

 Dإ� DH-
8 ��8 ش��ء ����س # �' D��=ل ت�H ا�=�< ا�)ي Dأن تG�� ا�� � ا���داء �& آ< ا�M-اض، ح

 >%
  .8 ا�G��ء ����س، وه� ن~ H-�ن���ه)ا، �+ 

��F ش��ء ����سا�=�< أH-ب إ�D أن 
*�ن دواًء �& آ< داء �& ا�� � ا���داء ا�� : �Hل، ا�& ا�=-��� ،

-�  .وه)ا ش�ء ��

وج�ا ه)ان ا�=����ن �� ، إ�D أن ج�ء '����ن آ �-ان �& '���ء ا�@� 
=�^ن �� أرDH ج��=�ت ا�=��+

�Fز ا����'� �� ا0ن��ن، وا�/�Fز ا����'� �=�3 �*< ا�M-اض، و# س��� ا�� � ا���داء �� 
%�ي ا�/

��� وا��-_�ن���N-/ا� ، �� ا�M-اض ا����*� D�' رة ا0ن��ن�H \
�H �'ز ا�����F/ي ا��H ���*�

�N-ج �Fأس�س�� ،�'��� �Fأس�س �  .وا�M-اض ا�

�ً� ت�J< ه)ان ا�@ � �ن '& _-
3 ا��: - إ�D أن اس=��ل y-ام وا��
 &�ح� �& ا�� � ا���داء �-ت

�Q����� &�� ��4ً� و��4
� ا�:^
� ا�����و�
xدي إ�D ز
�دة ��'� ،b�� ، ���ة أر�=� أس��
ا�:^
� ا�����و


mآ< ا0ن��ن y-ا�ً� واح�ًا �&  ����� ح
� ا�����و�� ���+ ا�:��ي؛ ا��i< ا����د، ���:�=�i� �
^4 �F��

�� �ً���
 &��b ا��i< ا����د ح � ا� -آ� �-ت�i� �� ا��*��
�ة أر�=� أس���b، ه)? ا�:^
� ا�����و

�Q����� &��F ��4ً� و��4�< ، ا��^ح ا�/-���N، تCداد �=��H �F�F� �� ا�:^
� ا��%�ت�� ا��تCداد �=��

� �& ا�� � ا���داء �mر�b وس ��+ '�� ت��ول ه)? ا�*�Nا�/-ا���F اMس�سH�_ &� �Q����� &�=.  
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�Dح�

�@3 '& ا��Fى إن ه� إ# وح�  # R�(.  

  

10 -  b����>� ا�Cن/ 

  : إل�3( أ
�Dء اq /�ب ال<� وردت !� xی�ت الx+Rن ال3+ی( 

أخ _ �� ج�b ا�
�ت ا�� وردت �� ا�%-�ن ا�*-
+، وا�� ورد ���F أس��ء ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

  :وردت �� ا�%-�ن ا�*-
+ �-أى N^ث ��اد، ا�G'Mب ا�� تV�i> ت�\ ��ب ا��ا�<

  D��=8 ت��H �� >�  : ا���دة اMو�D؛ ه� ا�Cن/ 

�mً��ِfََزْن �IَOُاnَ�ِ َآ�َن �ً
Fَْآ �Iَ�  �َوُیRَ9ْْ�َن ِ!
]�
  ]17: س�رة ا0ن��ن ا�

   D��=8 ت��H �� Rا�[�ن�؛ ه� ا��� -i�=وا� :  

9ُ!ِ��َ>َDُاْل �ِ!َ��َ>َ�  �َن��ِخَ<�ُ�ُ� 9ْ�ٌِ� َوِ!� َذِلَ� َ!ْ	َ
]�
  ]26: س�رة ا��@���& ا�

  D��=8 ت��H �� ؛ ه� ا�*���رP��]ا� -i�=وا� :  

  �ِإن� اْلFَْبَ+اَر َیْ/َ+ُب�َن ِ�ْ َآFٍْس َآ�َن nَ�ِا�IَOُ َآ�ُ!�رًا�
]�
  ]5: س�رة ا0ن��ن ا�

�H !� آ<Y الYg الR�ی8D والT�ی,8 �fنnال   Y>3( �� آ�  :إل

  >��، ، ا���م ن��Vث '& ا�Cن/ �
ه)ا اMخ ا�@ �� H-أ آ< �� آ� '& ا�Cن/ �< �� آ� ا�@� ا�%�

�Fوزن �Fج�ًا �� ا�=��+، و� ��-�� ����' Cرت '& �-اآ�J ��و�H أش�ر �� ، وH-أ س =� ���ث '��ّ

8 إ�D أس��ء ا� ��ث ا�� �Jرت ح�ل ه)? ا���دة، �*�ن ا��Gء ا�)ي # 
V�iق ��%�.  

�ٌ& �� @&، �@Fٌّ- ا�Cن/ �< آ�� ورد �� آ� ا  ّ�� ،+�Fا� D�' &ٌ��؛ ��ّ:ٌ& ��/�+، �=�
�@� ا�%�

و�%ّ�ي، 
��b ا�Cن/ �< �� ا��Fب ا���/-ة وا�-شh، و��*ٌ& �Hٌي #��Fب ا����J<، و��*ٌ& �Hٌي 

&�� دواٌء جّ�ٌ� �M-اض ا�=�Q8 ا���J^4 ،ن��]q�� ٌد��ا ورد �� ا�*� ه)، ���q~ ا��=�ي، و�

��
  . ا�%�

   ��+
� ا�� أج-اه� '���ء # 
=-��ن أن ه)? ا���دة وردت �� ا�%-�ن ا�*-]
: ��ذا ���Hا؟، ا���Mث ا���
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� ا�%��: ���Hا��' ~�%�، ��=ٌ� ��%�� وا���Xf، �%�ي� ��أي أنN��� 8ٌ< ت���ً� ، ا�Cن/ �< ��ّسbٌ ��و'

&�� ، ���دة ���
*�آ�
���ت ا�����iا� bf�/ت b��
 .  

� و4[-ات اM_-اف، 
:�l{ �& ارت��ع ، ��bٌ ���مه� �: إذًا  �� وا�%� �yأ�-اض ا�/�@�ت ا���� �� ���


  .ا��gq ا����ي، و��4ٌ{ ��*���-ول 

8��gال r!��Dی,ً� !� ال�و� �ًDی�� )	Nال � �� أث�<� �� �Oء ب� الx+Rن ال3+ی( وب�  :و��ة ال<+اب� ب

�=��J- ا�� وردت �� ا�%-�ن ا�*-
+، ه)ا اMخ ا�@ �� �� ا��\ اM_ّ �ء إ�D ت%�iّ ا، أ
�F ا�4Mة  

�F �� �%��8، ���� ا_�=\ '���F وج�ت  Nوأ �]
�، و�� ا� ��ث ا����
�< '�8 �� ا�*� ا�%�H �� >آ bج�

  .أن �� ا�%-�ن ا�*-
+ آ��زًا # ن=-ف �%�اره� إ# أن ن �P، وأن ن�رس 

� ا�� ن4m)ه�  �F)ا ا�*�ن ��8 آ<f ش�ء، وأ��< دواء �� آ�ن  
�، أآ[- اMدو��-ات ج�ن Nm8 ت� X�� �ً�ن �ت

 ����' ������ �� أ4-ى، و�� درس\ ا�G'Mب دراسًٍF& ج� ���وت ،�ٍFج &� b�ت� �
� آ���و
  .أدو

   8�ه��ك �xت�- '%� �� �i- �& أج< ا�� � ا���داء، و�F-ت أش��ء # 
�FHl�i ا�=%< ، ا�� � '�

  : �Hل، ا�i^ة وا��^م

  )) َ!Vِن� ِ!��Iَ ِش�Pًَء((
  ]أ4-ج8 ا�-�)ي '& أ�� ه-
-ة �� س��8[

N+ اآG> أن�F ت%�ي ج�Fز ا����'� �� ا�/�+، و��H Dي ج�Fز ا����'� �Hي '�D آ< ، ا�� � ا���داء  

���)ي ذآ-? ا�� � '& ا�� � ا���داء، و'& ا�=�<، و�� ذآ-? ا�%-�ن '& ، ا�M-اض ا�� ت/�ح ا�/�+

 ،>�
��\ ا��9- ا�Cن/  ��� 8fه)ا آ�.  
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11 -  -� ا�

9�+ و�دت�I ؟� الD+أة الH��T  	= ت�Nب ال<� ت��
qه� ا ��  

  

1 -  8��DgD8 ال�9Pل8 ال��Tال:  

� ا����ة �-
+ ���)ات، آ���ٌت N^ث، 
*G> ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  iH و�� ،+
� �� س�رة �-�� H-�نٌ
�

  : ا����V-ة، 
%�ل ا� ت=��D �:�_ ً� ا����ة �-
+ ا�@� ا���
P، أن�F أس�س ا��#دة

 �ً�ّ�ِOَ �ً�Sَُر �ِ� اْلَ�َ/ِ+ * �َوُهynي ِإَلْ�ِ� ِب5ْfِِع ال��ْ;َ	8ِ ُت�9َِ�ْ� َ َ	َْ�ِ �َ!3ُِ	� َواْشَ+ِب� َوَ�+yي َ ْ��ً� َ!���Vِ َتَ+ِی

 َصْ��ً� َ!َ	ِDَ�ْ�+	َن5َْرُت ِل �yِل� ِإن�Rُ!َ ًا�ً��َأَ�� ُأَآ	yَ( اْلَ�ْ�َم ِإْن9ِّْ  
 ]�
  ]26-25: س�رة �-
+ ا�

  ��) H-ي '��ً�: (أ�� آ��
� : اس� g ا�=���ء �& ه)? ا�ٌH^' �F� ،ا��#دة >�ْ َHُ أة-��� ��أن ا����� ا����

 �� ��*G� ه��ك X�� ا� �ل، �Qه�د ،&�
-ة ا�=-H ،��r�@� ا��#دة، إذا آ�ن\ ا��-أة -���� �/�ا� �\، وش

�F، وV-Hة '���F، إن8 '��ٌ< أس�سٌ� �� ���، و_�mن�
� ا��-��< ا��#دة، إن ح���F ا���� H �F�-*
 �Fزوج

 D�' وا��-أة ،&�� ��Gج-ة ��& ا�Cوج
�، وأ��_�' �� أز�ٍ
� و#دتm� ،�Fي اض@-اٌب ن���، وأ��Fس

و#دٍة '�-ة، ه)ا �� اس� @8  وشR ا��#دة، إن�F ت=�3 ا��#دة، ور��� اض@-ت ا��-أة إ�D إج-اء

�
  : �Hل ت=��D، ا�=���ء �& ه)? ا�

 ��ً��  �َ!3ُِ	� َواْشَ+ِب� َوَ�+yي َ ْ
]�
  ]26: س�رة �-
+ ا�

2 -  YS+ال :  


%�ل)آ��(أ�� آ��� ، أ
�F ا�4Mة   ،D��=أن ا� س ��ن8 وت �q��� �  : ، و��*�ٍ

�ً� �َوُهynي ِإَلْ�ِ� ِب5ْfِِع ال��ْ;َ	8ِ ُت�9َِ�ّ�ِOَ �ً�Sَُر �ِ�ْ	َ َ �ْ *��ً��  َ!3ُِ	� َواْشَ+ِب� َوَ�+yي َ ْ
] �
  ]26-25:س�رة �-
+ ا�

�؛ أن �� ا�-_� ��دًة ت=�& '�D ان% �ض ا�-ح+، ج�ف ا�-ح+ آ�� ت=���ن،   ��& أy-ب ا�*�Gف ا�=��

 <iون &��Nأي ا ،�=*� -��� و��4�& س�r�= س Dإ� ،�=*� -���& ونi> س��Nا &� -��س�

- �*=�، وه)ا ��� و��4�& س�r�= ج�ف ا�-ح+ '& س �
C
�< ا���<، و�� أوج ا���<  H �=*�

 8�& اMم، �`ذا نCل ا�/��& �& رح+ اMم، وت =
� G�ِ-اٌ��J�� ���Gوا�� ،���G8 ا��ا�/��&، وت�
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Mا \�C�� ��ح�� \�%� �� ،��ح�� &�
�&، ه)? ا�G-ا
�، ت%@V=\ ه)? ا�G-ا��Gر��� ، م و��ت\ا�� R�(�

 �ً�
/=< ا�-ح+ ت�% { ان% �ضً� ش�
�ًا إ�D درج� أن �Hام ا�-ح+ 
�H h iس ،�q��� �ٍ�*�� D��=س ��ن8 وت

-��، �� ا����J أن ا��#دة Dإ� f&r�@ت ،�ً�
�ه� '�D ا�-ح+ ورأت�H 8س �، آ��i:-، �`ذا وض=\ ا�%���

� ا��:�ضو�� ا�-_� ��دٌة ت=�& '�D ان% �ض ا�-ح+، �)�R و
  : 8��H ت=��D، ردت آ��� ا�-_� �� �

 �ً�ّ�ِOَ �ً�Sَُر �ِ�  َ!3ُِ	��* �َوُهynي ِإَلْ�ِ� ِب5ْfِِع ال��ْ;َ	8ِ ُت�9َِ�ْ� َ َ	ْ
] �
  ]26-25:س�رة �-
+ ا�

rوش� ال�ض =	  H��Tأة ال+D	ل �ًcأی YS+ال �ا\�! �:  

  =�Mت �� ا�
�، و�� �& ا�-أٍة إن �� ا�-_� ��دة ت=�& '�D انC#ق ا�����l�9�، ��دة ��9�� و����qء ا��

 ^r� ،ش�ء l>آ &� �ً�'�D وشR أن ت�b إ# و
�-ص ا�@ �� أو ا�%���� '�D أن ت*�ن أ�=�ءه� ��4

�3 ا�^ء ا�M=�ء 4-وج ا�/��& �& ا�-ح+ =
 .  

  %�Hا�� �� �� ض-�r� &� 8ض-��ت �
C
� �/�Fة، ���%�� أح��نً� ��، أو �& ��Nن�& ش�ء �4-، ا�@�3 '��

 Dج إ���
 ��%��� ،�����اج8 ه)? ا�%��ifت ا�=�� ،�%�Hا�� �� �� و��Nن�& ض-�ٍr� Dإ� ،�%�Hا�� �� �ض-�ٍ

� �& ا��+ %�Hد &
-G' &� -]8 أآ�f]ق ت�-q�
 # -�� ت��ج إ�y D)اء، �)�R ا����y)اء، وا��-آ�ت ا�=

l���+، و�F�� دًة�� >Fأس �F� ،ا��م � �ش-ة Dإ� �H�_ Dاٍء إ�(y &� �F�.  

   ،�F�l�
>، وت�l9> ا�M=�ء وت=%��F، وت@lF-ه� ، وت�Cا�� bه� أن �� ا�-_� ��دًة ت�� ،-�ش�ٌء أ4

�ى�� D�'اٍء س*-ٍي �& أ(q� bا��ض Rوش D�' D� ، و�iHm- وH\، ، وتq)ي ا��-أة ا�ٍ%
-_ >Fسm�

  : 8��H، وج�ء �� آ�ب ا� 'C وج<

��ً� �َوُهynي ِإَلّْ�ِOَ �ً�Sَُر �ِ�  َ!3ُِ	��* ِ� ِب5ْfِِع ال��ْ;َ	8ِ ُت�9َِ�ْ� َ َ	ْ
] �
  ]26-25:س�رة �-
+ ا�

  ن�9ن إل= ال�Dء بN� أآH الT	� ؟�ل�Dذا یT<�ج ا

�8، آ� 
�F< ، إن ه)ا ا��- �-آCV ت-آ�Cًا ش�
ٌ�ًا ج�ًا، أ
�F ا�4Mة  � f>��
 >ٍQس� Dج إ���
 �F�

  :  �Hل ت=��D، ا#��iص

  �َ!3ُِ	� َواْشَ+ِب��
]�
  ]26: س�رة �-
+ ا�

   >Qس� �� >��
�ج إ�D ت��
�، وإ�D أن �
�ج ا0ن��ن �=� أن 
mآ< ا���� إ�D ا���ء؟ Mن ا���� �
���ذا 

 8��  . آ� 
�F< ه
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� '�iٌ- أس�سٌ�   �r�@ا�� ���)�R ش-ب ا���ء ض-وري ���-أة ا�� '�D وشR ا��ضb، وح���F ا����


>، �� ا��#Cا�� bان% �ض ا�-ح+، و��اد ت�� D�' &��8 أش��ء أر�=�؛ ��اد ت=� �F��=_ ن�*
دة، وأن 

\ٍHو -iHm� ي(qو��اد أ4-ى ت ،�F�l�  .وأ
�- س �< ، و��اد ت�l9> ا�M=�ء وت�

 )	Nال �P/آ ��:  

�، و�*& �� وH�\ '��ه� ��ج�ت ا  iH �� آ���ٌت ،&��=/� ه)ا ا�%-�ن ا�*-
+، ه)ا آ^م رب ا�=���

  : �Hل ت=��D، ا�=/�ب

 �ً�ّ�ِOَ �ً�Sَُر �ِ�  َ!3ُِ	� َواْشَ+ِب� َوَ�+yي َ ْ��ً��* �َوُهynي ِإَلْ�ِ� ِب5ْfِِع ال��ْ;َ	8ِ ُت�9َِ�ْ� َ َ	ْ
] �
  ]26-25:س�رة �-
+ ا�

م آ^م ه)? �={ �
�ت ا�%-�ن، وآ�> أن ا�=�+ آ���V ت%�Vم، اآG> أن ه)ا ا�*^، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

  .ربf ا�=����&، آ^م 3��4 اMآ�ان، و��X آ^م ا� G-؟ 

  


�ن  - 12Cا� \
 ز

  :إل�3( الT�ی�   زیQ الnی<�ن 

*+ �� ا�:@ � ا����%�، أن ا� س ��ن8 وت=��D ح���� �Hل، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  Nح� :  

 َوال�nْیُ<�ِن�ِ�y>َوال�  
]�
�& ا�  ]1: س�رة ا�

���أش�ر إ�D '9+ ه)  �' �F� أن=+ ا� ��98، ، ? ا��=�� ا�' D�' �
�ت ا� ا��ا�� &� �ٌ
� &�*+ أن ا�Nح�

+
� آ[�-ة، 
%�ل . آ�> #، و�H وردت �� ن~ ا�%-�ن ا�*-ٌ�
� ش-ٌ

�ن، ���Fك أح�د
P ن �Cوأ�� ا�

�8 ا�i^ة وا��^م�' :  

))Qَْی�nا ال�	ُآُ ،� َش، َواد�ِهُ��ا ِبِْ�ِ �  ))fََ+ٍة ُ�َ��َرَآVِ!َ8ٍن�ُ
  ]أ4-ج8 ا�-�)ي �� س��8[

  : �Hل ت=��D، وس��V? ر��� س ��ن8 وت=��D و�Hدًا  

  �ُی�َ�ُ� ِ�ْ َشfََ+ٍة ُ�َ��َرَآ�8ٍ
]�
  ]35: س�رة ا���ر ا�
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�ن ��8 ، و�=�D و�Hد، أن8 و�Hٌد �F)ا ا�/�+ ا� G-ي  Cا� \
اآG> ا�=���ء أن آ< y-اٍم واحٍ� �& ز

� ح-
-ة، أي '& ، ��Nن ح-
-اتrن���N &' �
Cت �ًH�_ ��� y-ام، �*mن�� اسr� ذا ت��ول ا0ن��ن`�

� �& ا�q)اء ����  .نi> ح�ج8 ا�

   -�y ��، وه� أن8 ��دٌة دس�ًٌJ�4 \
Cج=< �� ه)ا ا� D��=ا��9-؛ أن ا� س ��ن8 وت \��
ا��Gء ا�)ي 

�= G� -�y �Fأن D�=و� ،�= G� ،&ذرات ا��ه +F
�ن 
��b ، ا�=��%� �� ا��م أي أن�F ت�Cا� \
إن ز

 &�
� '�D ج�ران ا�G-ا�  .ت-س� ا���اد ا��ه�


%�ل �={ اM_ �ء   : �f�iة، �-ض ت-���8، و�& ا�M-اض ا�:@
إن '�- ا0ن��ن �& '�- ش-ا

� '�D ا�/�ار��&، وت-س�f ا���اد ا��ه�
�3 ا���=�، و
/�F ا�%�� ، ا�G-ا��P ت��.  

�3؛ أن  Hء ا���Gه�ن  وا���� �ً�l-/� و��دًة ،&�
� ��G-اً�l�
\ ��دًة ��Cج=< �� ه)ا ا� D��=ا� س ��ن8 وت

�ٍ= G� -�y �ً�
\ ��دًة ده�Cج�ران8، وج=< �� ه)ا ا� D�' س�-� ، ا�� ت= Gا�� ��
�ت ا����انCأ�� ا�

� �� ا��م، و
�*& �b ا���م ا�@�
< ا���
� أن ت-سD�' �V ج�ران اً%��' D% ت �F� � �
 ��� ،&�
�G-ا

�-ة @4 �V� �H �'�� &� Rذ� Dو�� إ� ،&�
�&، وت��i ا�G-ا
  .ض�3 ا�G-ا

  

13 -  ���& و��ا�Q? ا�@ @%� ا�

  :ا��qدی� ال<� وردت ب/Fن ال�ب�ء 

�، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  
��F، �� س�رة ا����iت �� V>وج VC' ل ا��%
 :  

� َشfََ+ًة ِ�ْ َیِ���َوَأْنَ�ْ<َ�� َ َ	ٍْ�gِRْ  
]�
  ]146: س�رة ا����iت ا�

  )8��' ���&، '�D س��ن� 
�نX، )وأن @%
  : �=& أنR��� &� X رض� ا� '�8، أن�H 8ل، ش/-ة �& 

� َوَ
	�َ( ُیZYTِ ال�Zب��َء((ِ�ْ	َ َ )I�	= ال�	َص �  ))َآ�َن َرُ
�ُل ال	�ِ
]?���� �� R��� &� Xأ4-ج8 أح�� '& أن[  

  ��& وا����ء ه� ا�@%.  

�ً�، �Hل  
  : و'& أنX أ

��Iَ ُدب��ٌء َوَ�ِ�یٌ�((!ِ 8ٍ�َ+َDَُأِتَ� ِب )َ�	
� َوَِ�ْ	َ َ )I�	= ال�	ال��ِ��� َص Qَُرَأْی ،�Iَ	ُُآFْب��َء َیZ�ال rُ��>َ>ََی �  ))َ!َ+َأْیُ<ُ
]h��iا� �� Xأ4-ج8 ا� :�ري '& أن[  
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  &����iا� �� \ Nأن، و ،R��� &� Xأن P
4��_ً� د'� رس�ل ا� D�J ا� '��8 وس�+، �@=�ٍم  �& ح�

X8 �8، �%�ل أن=�J :  

)) �8P، !	( أزل أ�Y ال�ب�ء �T[ال� ال�� � و
	(، ی<<�r ال�ب�ء ��	  t= ا	ص tل ا�
!+أیQ ر

  ))ذل� ال��م

  \��H �Fأن �GQ�' &'8 وس�+: و�  : �Hل �� رس�ل ا� D�J ا� '�

� ال�ب�ء، !Vن�I ت/�Z الR	Y الnTیإذا �S;<( ��، ی�  �\/8((�  ))رًا، !Fآ,+وا !
]-NMورد �� ا[  

 ��ل ��ض�ع ال�ب�ء �9�+ الN	�Dء الR���ء والTD�ثP3( ت�  :إل

  -�� اMو��H :Dل ا�& آ[
  : �� ت���- ه)? ا�

 �ٍ�gِRَْی � َشfََ+ًة ِ�ِْ�  �َوَأْنَ�ْ<َ�� َ َ	ْ
]�
  ]146: س�رة ا����iت ا�

  

8 إن ا����ء، (q8 ا�)��ب أ��ًا، وج�دة ت�-%
 # 8H8، وأن ورHور >�� ن �ت8، وت�9'-�� C��.  

��رٌد، ر_ٌ�، ��ؤ? 
%@b ا�=@�، و
)ه� ا��iاع، ���ٌ& �� @&، ش�
� ا���b : و�Hل ا�& ا�%�+ ا�/�زي  

 �ً���، وأس-'�F ه
(yMأ�@> ا &� ،&��������.  

  &�Nا، أ�� آ^م ا�=���ء ا�������H :��y ت وه�������
�ت، وا��-*���� ، -J��' 8�و��8 ح�
ٌ�، وآ�X، و�

 ،&ٌ��� ،�ٌl_-َ�ُ ،&ٌ*�� ،+ٌوه� ه�ض ،wٌ�F� -�y وه� ،&��، آ���ْ�س����، آ��%-'�&، و��8 ح�ا�{ أ���V=�

�، و�@Fٌ- ���/�ري ������ٌر �� �ل، 
@-د س�اQ< ا��ز��ت وا#نi ���ت، �@�i�� -ٌFر ، وا��/�رى ا�

 ،��� ا��ه&، و'�- ا� ��/��=� �� ���
�، وا� �اس�- وا���0ك، و�� ا��Fب ا��/�ري ا� ��/��=� �� ���


�� �� ���ت �
�، واMرق، و�-ضD ا��*-ي، و��& ���=�< ا�%� ��iا�� ���
�+، وا����Fت ا�M=�ء، وFا�

 +�%  . ا���

  ���& أ��< دواٍء �� آ�ن y)اًء، وأ��< y)اٍء �� : ت%�ل، ا�%�'�ة ا�)ه @%�� ا�iH ?(آ�ن دواًء، ه.  
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 ا���\ y)اء ودواء - 14

  ��ذا   ال	QP ؟

H-أت �%��ً� '& ا���\، وآ�\ H < س��اٍت '�ة، �H ذآ-ت ��:~ ه)? ا��%��� �� ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  

أ��Nء �={ ا��روس، �*& ا�)ي ��\ ن9-ي، أن ه)ا ا�q)اء ا�)ي نmآ�8، ر��� آ�ن إ�D أن 
*�ن دواًء 

Hاًء أ(y ن�*
  .-ب ��8 إ�D أن 

�، وه� أح� ا�� �ت�ت ا�� ت��ي   �
=� ه�� ا���\، �& أ��< �-���ت ا��م، ��� ��8 �& ا�M^ح ا��=�ن

 >�� �& ا�*�����م � ��ء ا�=�9م، � ��ء اMس��ن، وه)ا ا���\ 
%� �& آ[�ٍ- �& ا�M-اض ��ٍ�'�D أآ - آ�


%� آ� �F� ،�F
��
 �
�م ا�C�qا�� ���< ��دة آ��� ��
%�ل �={ اM_ �ء �& اMورام ا��-_�ن �

� �& ا�M-اض، وا� �ت�س��م ا�)ي �� ا���\ 
��
�م، و���< أزوت�F� ،8 ��3ٍ ���م، و
�i& ا�=C�qا��

 8��، ت-اآ+ ا���Gم، أي أن8 �)
� ����Gم �� ا��م، و�
��
/=< ��8 أح�& ا�:��ر ا�� ت/��l ا�=


�F+ �� ت*  �
& ا�*-
�ت ا� �{، وا�*-
�ت ا���-، وه� �yٌ� ����{ ا���س��ر، زرن� ، وا�Cرن�

 8��i'8 وأyي د��(q
�، ��& آ�ن �8 '�ٌ< �*-ي، �����\ � i=ا� ��  .وح��{ ا���س��ر 
l(qي ا�:�

��د، وه)? ت��� �� ا��qة   ��� ���yاء ا��م، و(y �� ��
� وا����س، وه)? ت������ �ٌ��y \�أ�� أوراق ا��

yو ،��Hأ و ب و ثا��ر &�������� ��� ، -lF@
�، و�l��q ا���\ ���ت ا�*�iح \�- ا���\ ت�i' >lF�
و

� �& ا�-ش�ح�ت، و
@F- ا���3 وا���%�م، و
%� �& ا�����< وا�:-اج�ت وا� [�ر ����ا��/�ري ا�

 �ً�
=�< ا���\ آ�i%�ٍت ��/�� أ�
�، و
  . ا�/��


%�ل اM_ �ء   R�(� : Dاء، # ت%<ا'�ل '& ا��واء إ�(qع �� ا�lاء، ون�(qش�ٍء �4%8 ، ه)ا # أحّ 8: ا� f>آ

 -=Gوأن\ # ت ،�
  . ا� 
/� أن تmآ< ��M ،8نR إذا أآ�\ �& آ< ا�:�-اوات، �%� ج�=\ آ< اMدو
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 ن �ت ا��/< - 15

 HfPدة !� ن��ت ال�O�Dاد ال�D؟، �� ه� ال �  و�� ه� !�\�ت

�، �� س، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  �� ا�� �& '�دت� أن أ'��/�F �� ا�:@ � ا�[�ن�� ا���ض�'�ت ا�=�����

�، ه)ا ا�� �ت ه� ا��/<، H��-� �< '��ن� �*�نً�
 # ،8
-G8 أو # ن
-Gن �H س�اقMأن ن �تً� ن-ا? �� ا

+F�
��Vر �= �Hل، و�%�  .أر4~ �& ا��/<، �%�� شmن ه)ا ا�� �ت '�� ا���س : �

�ي ه)ا ا�� �ت : '��8 ه)? ا���دة، أو ه)ا ا�� �ت ا�)ي �4%8 ا� ���، �Hل ا�=���ءذه�\ ��� ت�@�ي   �


�ي '�D ن� ٍ� ج��ة �& ا��
�، آ�� �� وا��=�ن
�Gا���اد ا�� &� -
�، و�%�د��& '�D ��اد �زوت����  

�ً� '�D ا�*�����م، وا���
�،، )ث(
�ي أ�
���ت، ���ون9-ًا  وه)ا ا�� �ت ��ح�اD�' 8Q ه)? ا��

 ،&����ت ا�*�iح \��-? �� ت�i' ���
���ت، �`ن8 �%ٍ� ��=�9م، ��ٌر �� �ل، ���#ح�اD�' 8Q ه)? ا��

 ،+�Fا� D�' �'��
�، و
�، و
G�� �& ا���ب ا�* ����ت ا�i�-اء، و
)وlب ا�-��ل ا� ��iح \�و�� ت�

��س ا�=i-، آ=^ٍج ��*���� ا�%�� ���%=�< �� �={ ا��ول ا���
  .�=�ل ا��
*� و


� رب   Rا���س ! س ��ن m =
���ت، �� ه)ا ا�� �ت، ا�)ي # ���آ<f ه)? ا���اد، وه)? ا��=�دن، وه)? ا��

، �8، 3�4 ا� س ��ن8 وت=��D آ< ش�ء ���mع �4%8، وأت%& �J=8، وج=< �& ه)ا ا�� �ت ش�rً� ��زونً�

D��=ل ت�H :  

 ُآyH َشْ�ٍء ْ�ِ �Iَ�  َ�ْ�ُزوٍن� �َوَأْنَ�ْ<َ�� ِ!
]�
  ]19: س�رة ا��/- ا�

  :خmص8 ال�Rل 

�، �%�د
- �& ا���اد ، أ
�F ا�4Mة  �� ��ء، ��اد �زوتr���� &�اح�اD�' 8Q ه)? ا���اد، ��4� و��Nن

��� وا��=�ن
�Gا�� ، &�����& ) أ ( �����، ه)? آ��F �& أج< أن ، )ث(���آ�����م، ح�
�، ح��ض �=

��ء، إن ا� س ��ن8 وت=��D، ج=< �& ت%� ا0ن��ن �={ ا�M-ا'Mا }=� +�ض، وأن ت=��D�' 8 ت-�

D��=8 س ��ن8 وت�9' D�' �� دا�ًً
  : �Hل ت=��D، ه)? ا�� �ت�ت �

 �ِ�ِ�NَSَ =ْن�9َُن ِإَلVِ7ُ�ِْ+ اْل�َوِ َ��ً� * ِ!�Fَ!َ �ً�ّ�َ �Iَْنَ�ْ<َ�� * ُث(� َشRْRََ�� اْلFَْرَض َشRًّ� * َأن�� َصَ�ْ�َ�� اْل�Dََء َصّ�ً� * �َ!ْ	َ

 �ً�cْ�ََو * mً;َْوَزْیُ<�نً� َوَن * �ً�	ْuُ Aَ\ِا�8ً َوَأّبً� * َوَ�َIَ3ُ�ِْ(�* َوَ!�ِآ�NَْنFََل3ُْ( َوِل �ً �>َ�َ  
]�
  ] 32-24: س�رة ' X ا�
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 ن �ت ا�����ف - 16

�8R أش�ر إل��I الx+Rن R�:  

أن ا0ن��ن ��y ً� : -أتJ �F �ح ا���م، ��س� @\ ���FوH=\ ت�\ 
�ي �%��ٌ� H، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  


mآ��F، إن ا�)ي 8%�4  �� ا��Qا(qا���اد ا� ��� ج��8، و��& ت-آ��� &�� bQا�3 ا�-ا�� '& ه)ا ا�ٍ��y ��

 8� �ًi�i4 3�4ُ ن ه)ا ا�� �ت�*
  .ه� ا�)ي 3�4 ه)ا ا�� �ت، و# ��V �& أن 

�، و�*& �H ن%-أ ا�%-�ن�� �
�ٍت آ[�-ٍة إش�رات إ�D ه)? ا�  %�%� ، VC' ل ر����%
ون�& '�����y 8ن، 

  : وج<

 �)ْIَُ��َه� َل	َوَذل�ْ�  
]�
  ] 72: س�رة 
X ا�

�، وه)ا ا�-آ��، وه)? ا�@ �ع، %�4\ �*+   ��F� �ًi)? ا� �i4 \%�4 أي ،+*� �ه)? اMن=�م �)��ٌ

�ًi�i4 ،D��=ل ت�H :  

 ��IَRَ	ََم َخ�NَْنFََواْل�  
�س�رة [
  ]5: ا���< ا�

���ت ال�O�Dدة !� الD	�Pف��>�Pه� ال �� ،v�\؟، و�� ه� !�ا �  و�� ه� ا
<��gب�ت

   &�����& آ< ا�:�-وات، حD أن ن� � ه)ا ) cث ، ( 
��ي ا�����ف أ'�D درج� �& ا��� &�

�ء، وأ�-اض ا� -د �=-Gه)ا ا�� �ت �� ا� \ �
�8 أ'�D �& ن� 8 �� ا�����ن، و� &����و��، ��� ه)ا ا��

 &�����& آ�ن ه)ا ا�� �ت 
� \ ش�ًء، و��& أن أ'�D ن� ٍ� �& ا��� ��ا�)ي 
%�وم ) ث ( ا��ا�3 ا�=/

< ا�����ف ا��رج� ا�=��� �� ، أ�-اض ا� -د ��ج�دٌة �� ه)ا ا�� �ت�
��ت، و�و�� ا�����ن وا���

 &����  ) .ث( ن� � ه)ا ا��

���ت  ����&  ش�ٌء �4-، 
��ي ا�����ف ����و��8 �=�دن، آ��*�X، وا�* -
\، ، )ب ، ك( أ4-ى، آ���

  .وا���س��ر 


< ا�=�، و
%�وم ا�Cآ�م، و
G�� �& ا�َ@�h ا�/��ي، و
%�ي ا��H : -=Gل ا�=���ء  C
إن ه)ا ا�� �ت 

 ��Q�Hت8 ا����� @  .وا���M-، و
���l ا�=�9م، وه)? اس


%�وم د
�ان   �F� ،��ا� @&، وا��Fب ا�%i �ت، وه� ���ٌ� ��_��ل وا��-اه%�&،  وأ�� اس@ ���ت8 ا�=^ج

� �& ا�*�X ت��'� '�D ن�� 'F��9+، وه� '^ٌج ��%�iر ا�*��ي، ���8 ا� �ت�س ا�)ي ً���' �Mن ��8 ن� ً
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 8��، و��8 '^ٌج �M-اض ا�%��، و�

@-د ا���ء ا�Cا�Q �& اMن�/�، ��F '^ٌج �=�ٌل ���-اض ا�*��

�ٌF��G� إذًا ��دٌة ،&��8 '^ٌج ��-ض ا��*-، و��8 '^ٌج �& ح��� ا���+ ا��وا�Q، و��8 : ت���ً� ��ن����

  .'^ٌج ��-ض ا�َ%-ح�، وه� � )وٌل �� اMس�اق 

آmن ه)ا ا�q)اء ا�)ي ن9& أنy 8)اء، إن�� ه� إ�D أن 
*�ن دواًء أH-ب، آmن ه)? ا�� �ت�ت ا�� �F%�4 ا�   

�ً _ 3%�� �F%�4 ،>وج VC'  �ً��ً�، وإذا آ�ن ا�:�< ح%%\ _ ً� '^جQ�Hو.  

 ب��8 ال���ت ؟� ب��8 ا�ن�9ن وب�  إل�3( هv5 الR�رة ال<� أب� Q ه5ا ال<�3ی ب

�&، أن ا�)ي 3�4 ا0ن��ن ه� ا�)ي 3�4 ه)ا ا�� �ت، �� ه)ا ا��ا�3 ا�=/��؟ ��   %�
/� أن ن=�+ '�+ ا�

� 3�4 ا0ن����� &�� �/�� ا��شH^=ن�� ه)? ا���اد �� ه)ا ا�� �ت؟ إن8 ا� س ��ن8 ه)? ا� &�ن، و�

  : �Hل ت=��D، وت=��D أ
�F ا�4Mة

 �ِ�ِ�NَSَ =ْن�9َُن ِإَلVِ7ُ�ِْ+ اْل�َوِ َ��ً� * َ!Fَْنَ�ْ<َ�� ِ!��Iَ َ�ّ�ً� * ُث(� َشRْRََ�� اْلFَْرَض َشRًّ� * َأن�� َصَ�ْ�َ�� اْل�Dََء َصّ�ً� * �َ!ْ	َ

 �ً�cْ�ََوَز* َو mً;ْْیُ<�نً� َوَن * �ً�	ْuُ Aَ\ِا�8ً َوَأّبً� * َوَ�َIَ3ُ�ِْ(�* َوَ!�ِآ�NَْنFََل3ُْ( َوِل �ً �>َ�َ  
]�
  ]  32-24: س�رة ' X ا�

 vُ+َPَْن�9َُن َ�� َأْآVِاْل Hَ>ِ�ُ� * �ُRَ	ََشْ�ٍء َخ yَأي ْ�ِ * vَُر��Rَ!َ �ُRَ	َ8ٍ َخPَgُْن   �vُُث(� ال�9ِ��Hَ َی�9َ+* ِ�ْ
]�
  ]20-17: س�رة ' X ا�

  :�� 87 و �+ة 


%�ل ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م، أ
�F ا�4Mة ا�����xن   :  

))r9>أ�+ن� رب� ب : +RPال �! �[Rوال+ض�، ال Yciل !� ال�N8 الD	8، آ�خ/�8 اt !� ال9+ والmNن

 �+���، وأن ی�3� �g وُأ ،��D	} D  ا�P وأ ،��Ng� � Hوأن أص ،=�i3+ًا، وال! �>Dن ص

  ))ون�Rg ذآ+ًا، ون7+ي  �+ًا

إذا H-أت، إذا ن9-ت، إذا ت��m\، # ت�Xَ أن ت�� g ا���'9�، Mن ا� س ��ن8 وت=��VP� D �� اMرض   


�ٍت # ح�F� -i، و�VP �� ا����ات واMرض �
�ت # ح�F� -i، ه)? � X�ا�� �� VPو� ،&��H���� ٍت�
�

�F��، ون�& أح��ء 
/� أن ن�*- �� وأ، ا�
�ت إذا �-رت '����ن\ '���y �F<، آ�ن\ ا���-ة 
�م ا�%

  .3�4 ا����ات واMرض 
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17 - -�4Mي ا�Gا� b���� 

 !� ه5ا الN]+ وآ�? ن<;	� ��� ؟�D	9Dال HIO =ان7+ إل  

��%
أن ���ًا إس^��ً� : آ�� x� �� \�Hت�- H < أس �'�&، س�=\ �& �={ ا�4Mة �& ��� ���+ �� أ�-

�، N+ اآG> أنh�� �F و��دة أ4-ى آ��رد ��دًة �& �-
@�ن�� �& '�م ��Nن� وأر�=�& �mس=�ر ��*�
�ن 

>F/ا� &�N ه)ا ،�i�� ج�ًا ور4@��� ، &� &�
^� �F��نJو �Fح^Jإ &�N bن�� �H ةCFوأن أج

� =iا�=�^ت ا� ، +Fإن ��Q�_ {�� � ���
�-�Hن�� إذا و�� آ�ن �� أ�����Q �& درس ه)? ا�#ت ���- '�

 �
/� أن ن�i< ا�=��م ا� ،�
��'�ن�، وإذا اش-وا ���، �F)ا �-ت g ���ض�ع ا�:@ � ��-ض ا�*��

  .ا������& ��F  ت%�م ح��ة

&
�&؟ �%�ل: سr< أح� ا���*-��-q4) و��ذا ن�ع �& ا�mذا ن�� : ،+Fس��ون�ع �� �� ن +F4) �� �� رؤوسmن

���� �، وإح��سF� +F+، إح��س�� ��*��H +�Mآ< ا &�-ك �G� +س�H أ�� ه)? ا�=��م ،+F� +F��Hو ��

�ً�، وا�G=�ب
� أ�� ه� ��[��� '�< اسُ:�~ �& زه-ات �:�> ا�G=�ب '�D : �< إن�H 8ل أ
� أ��%N

�� جy�� إذا >%=
� آ��F، وه< ُ�� �& ا���< أن ن%�_b �- اMج��ل، �F)ا ا�=�< ه� ��R ا0ن��ن'��

  .'���F؟ 

�=> ج�Fز ا����'� �� ا0ن��ن، -ض ا�: ���P ه� أس �ب �

8، و�� ا�)ي �%
� و�� '، و�� ا�)ي H^

  ج�Fز ا����'� ��-ض ا�: �P؟ 

� ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام]��3 ج�ًا، ذآ-ت �& H < أن ن�� اMورام ا�: Hد �ا���ض�ع ا�=��� �� ه)? ا�:@ 

�-  ا�=i- ا���
P: �� ازد
�د ���- و�:�>، وا�� � أن8 آ�� ت=���ن�q3�4 ا�، ت -��qه-ة ت�� ��

� 3�4 ا� وراء ارت��ع ن�� اMورام ا���:� �� أآ[- ا� ^د ا��]� :.  

 ��آ�*+ 
=�+ أن �� ا0ن��ن ج�Fزًا 4@�-ًا ج�ًا ه� ج�Fز ا����'� ا��*��، وه)ا ا�/�Fز ' �رة '& ج

��b أس���iت �H-� 8�� اس@^ع، �H-� 8�� ،D�=� &� �� ه��س�، �*< �� �� ا�*��H-ل، و��H �H-و� ،

 >� ،�F�F� �� وH\ � *- ج�ًا وت���b أن ت*G> ان�-اف ا�:�@� ت�H-�آ����س، ه)? ا� �H-� وه��ك

� اآG> أن �� ا0ن��ن ��رNً� ���رم �Nا��را �إن أح�ث ا�=��م ا���
P ا�=��م ا�� ت �P �� '�+ ا���Fس


��=8 �& أن 
*�ن �=�ً#، ه)ا b��H 8� P��R، �`ذا : ا�%��b �� ا�)ي 
�*8؟ ���Hا ا�: 
�*8 ذرة ا� ^س

 �*��*�ن� >*G� ?����=�، وإذا اس���b� <]*� >*G� R ا���اد ا���رة، وا���اد ا����اس=���� ا� ^س

�R إ�D أج�����، �R، �-��� د�4\ �={ ذرات ا� ^س� �= mة �� ا� ^س�Qا(y دة�� &�*���� ��@Gأي آ

 &*�
  .ث ا��رم ا�: �P �& أن 
�=< �=�8أن ت�R ا�%��b ا�)ي 
��b ��روه)? ا�)رة 
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�- m@4: ش�ء �4-q� أو m@:� -4�� أو >*G� ه�، أو أآ���ه���%G��ً� ، ذرة ا� -ول، ه)? �� اس
ه)? أ

8�=� >=�
� ��F دور آ �- �� إح�اث ه)? ، ت�R ا�%��b ا�)ي 
%�b ه)ا ا���رث '& أن =Gوا���اد ا��

�& ��  اMورام، N+ إن=Hوج< وا��ا C' ا� &' &
��
=�ن� ���F �=9+ ا���س ا� = �� ا��ا��Gة ا����

� أح� أس �ب ه)? اMورام، ����ن، وه)? ا��Gة ا�����
 # �� gq�
����ن �& ا� +F، إن��ك ا�:-Gا�

��
� ا�*-
  : وا�

��َ!َ	� َتْ�ُع rَ�َ ال	�ِ� ِإَلxَ �ًIَخَ+ َ!َ<�3َُن ِ�َ اْل�5NَDُِبَ�  
]�
  ] 213: س�رة ا�G=-اء ا�

�� ا� 'C وج<: �Hل '�8 ا�=���ء، ج�Fز ا����'� ا��*��، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام� �Fدت8 �4رج ا�/�+ إن��H ،

�=��ن ه)ا ا�/�Fز

�ن ه)ا ا�/�Fز، وأن ا�:�ف وا�%�3 وا��%� �%
و�H ، وأن ا��� وا�M& وا���دة 

� ا���داء تG�� �& آ< داء، وx� �%'ُ �Hت�-ًا �� ا�%�ه-ة �& ذآ- ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م أن ا ��

�وج�Fز ا����'� ��xول '& ، أج< ��P �� �� ه)? ا�� � ا���داء، �`ذا ه� ت%�ي ج�Fز ا����'

 ����N-/وا� �]�  . ا�M-اض ا�: 

8R�RTال v5ن ه��  : إل�3( ب


�iق أن اس، أ
�F ا�4Mة ��� &� ،3�Hض�ع د��� ��Fه)ا ت� &*� ،&_ &�
^� �F^ك ا�=��+ ���Gي ��4

-�4Mي ا�Gا� &� ��� أن �8 ��=�ً# ���دًا ���-_�ن، ، وأن X�4 ه)? ا�*��/�رب ا�=����� \ N �Hو

� ا���  � ���-_�ن، �< إن ه)? ا���دة ا��=��� ��F اس+ أج� �، ه)? ا���دة 
آ�� 
��i �:ً� ����اد ا�*���و

وا�[�ي، ، وا�*���ن، وا� �*-
�س، و�� ا��=�ة، م ا�: �P ا��=�يا��=��� ت%� �� اM'+ ا��yM ا��ر

� �� ه)ا ا��-ض �� ��Jإ �� �� ا�����ن، �)�R أH< ن� �4�- �b ا�@=�م '�دة ش= Mي ا�Gش-ب ا�

 +*
�
�& أ� �F=ج�ًا أردت أن أض ��-�� ��/� �� �Fأت-H �%�  . ا�����ن، ه)? ا��%

  :ب��ن أث+ ال<����  	= ص8T ا�ن�9ن


�F ا�4Mةأ ،&�� ا0ن��ن ���\ ��*8، إنR�� �F أس-ت8، و��R ا������J ، م�%
وه� رأس���8 اMج< # 

��ً�، ه)ا �=�3 ���ى ات �'8 ���� ا�� � �J ��=
 �Hو ،�ً�
-� ��=
 �H 4-، و�*& ا0ن��نm
و# 

� �& ه)? ا�M-اض، Mن8 
 =�ك '& ا�، '��8 ا�i^ة وا��^م
�Hرأس ا�� ��� ا�� وراء �Gة اا��ح�����

��، Mن�F رأس�����، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام.أآ[- ا�M-اض �i� ��
/� أن ن�F� (4m، وأن ن= 3Q�%ه)? ح ،

  . وو'�ء أ'�����، وس ���� إ�D آ�� رض�ء ا� 'C وج< 
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�ء- 18G��� �FH^'ت و��� ا���

��ت !� !]H ال/<�ء cDTء ال�f� �! 8�  ؟�� ه� أ
+ار ال8D3T ال+ب�ن

� �� ه)? ا���اآ8 ا�� �F%�4 ا� ���، # 
=-��F إ# ا�=���ء ا�)
& ن%V �ا ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ًq�ح*ٌ+ ��

 }=� �Qث '& ��اV��
 ،3�Hد �ٌ��' Pٌ�� ء؟�Gت �� ا������ أس-اره�، ����ذا آ�ن\ ا���

�ء؟ Gا� >i� �� ء، و���ذا�Gا� >i� �� w���ت، وآ�> أن�F ت��  .ا���

���ت: �Hل �={ ا�=���ء  ����، أ�-ز ه)? ا���Hٍت وا�������، و��Qا(y ٍت�V إن �� ا� -ت%�ل، �-آ ، &����ا��

� �� ا�=�9م، )ج(��، و
%�وم إد��ء ا�/��، و
%�وم ت��< ا���دة ا�*����& ض=> ا�ُ ����
%�وم ه)ا ا�� ،

�، و
%�وم ا#����Fت،�FGوم �%� ا��%
�+، وFوم ارت �ك ا��%
و�� �%�ور �-ت%��ٍ� واح�ة، أن ت��V ا0ن��ن  و

�& �� ا���م����ج8، �& ه)ا ا���
 �� l>*� ، ا0رض�ع & � �� ،&����و
=�ض '& ن%~ ه)ا ا��

�- ا� -ت%�ل i' b�  .ا���i'�، �`'@�ء ا�-ض


��ي ا، أ
�F ا�4Mة ا�����xن   ،Dو�Mا ��& آ[�-ًا �& ا����م، و�� ا��رج������ن 
%�وم ه)ا ا����

�+، �`ذا أردت Nا�/-ا V>آ >%
-، �`ن ه)ا ا�����ل �Q�i4~ # تV�iق، �� وض=\ 'y -G-ا��ت �� �

أن ت=%l+ ��ًء ��G-ب، �� ��@%ٍ� ��ؤه� ���Vث، ��� '��R إ# أن ت�b �� ��ء ا�G-ب، ��H b@-اٍت �& 

�- ا�����ن، �`ن ه)? ا�%@-ات ت*�� ��%��ء '�D ج-�Nم ا�*���-ا، واi' م�N-/ت ا���
 ،�������DV ا�

  .��رًا، إذا آ�ن �� ا���ء ��H b@-اٍت �& ا�����ن 

� ا�� �F%�4 ا� س ��ن8 وت=��D، ت%�وم ا�-و��ت�Cم، وت%�وم أ�-اض ا��=�ة ، وت%ّ�ي ا�%��،   Fآ��ه)? ا�


��و��F ا0ن��ن F� ،8��=_ �� mً@4)ا ا�����ن وج� ��*�ن دواًء �H < أن 
*�ن  وت%�� '�D ا����م ا�

 D�=� &� �  .y)اًء، دواء �*< �� �� ه)? ا�*��

�؛ ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  
�، ه� ���دٌع ��دوFآ�� �Fأن f&9ن �� ا�Fآ��ت ا� �� �4%8، ه)? ا��
ه)? �

�8، وV-4 � س�ج�ًا ��
%�، و
%ّ�ي، و
�glG، �`ذا �*V- ا0ن��ن �� _=���H bG4 ،8 8، وان�F-ت '.  
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 ا���ز - 19


;+ت، �� ه� ال;]�\� ال<� ت<�3ن ���I !�آ8I ال�Dز Dه� ؟، ول+�  و�� ال�iی8 � ت9;

أردت �=� أن أذل ا� ه)? ا���=�، �=� أن آ�ن\ ، و�*& H < أن ن��Vث '& ه)ا، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

��ول �=9+ ا���س� �� \� Jة، و�=� أن أC
C' ،�ه)? ا� &
�، �%� دهG\ أردت أن أD�' <H ت*�Fآ�

 �� �Fن، إن�����& وا�iه< ا�M � ����� lرزMت���ً�، أو آ� h�%ٌت، آ���H ن�-�y ��' �F�*� ،�Fن� ��آ��' �Fأن

  .�={ ا� ^د ت=��H fام ح��تF+، وy)اءه+ اMس�س� آ��%�h ت���ً� 

� ت=@� �& ا��-
-ات �  Fآ��ا�ً� �& ه)? ا�-y �rأن ا�� \��' �����ً� ح
� y-اٌم N+ دهG\ أr� 8�� ت=@

 �H�@ت=@� ا� �  .أ4-ى �& ا���+ ت���ً�، �& ح�P ا���اد ا�

� �& ا�*�����م، وا���س��ر، وا���
�، وا� �ت�س��م، وا����س، وا����ر  Fآ��أن �� ه)? ا� \rج�� +N ،


�، ت=@� آ��Fآ��ث حّ �ٍت �& ه)? ا�^N ا0ن��ن، �< إن �Fج��
� ج�ًا �� وه)? آ��Ff �=�دن أس�س��8 ا�

  .�& ه)ا ا��=�ن �� ا���م 

�ٌ- آ �- �� '�< أجCFة ا0ن��ن، N+ إن ه)?   Nmت �F� �����ت أس�س���� ��Nن� �Fآ��أن �� ه)? ا� \��' +N


*��F�l ا����� ا�)ي ا�&V ا� �8 '����، وا�: C ا�)ي ج=��H 8ت ��� �Fآ��ا�.  


� �q أ: إذًا   ،�Fآ��آ< ه)? ا�m
 �����iً� ��ن��ن ا0ن��ن حi4 �ٌ��i� �Fأّن &�%�  .ن 
=�+ '�+ ا�

   ،+

-ى أن ا� س ��ن8 وت=��D س:V- ��� آ< �� �� اMرض ج��=ً� ��8، ت�:�- ت*- &�x0ن��ن ا����

�& ح�ج� ا�/�+� �H^=ا� ?(F� ،<
� ، وت�:�- ت=-ٌH^' �Fآ��ن�ت ه)? ا�l�*� &�و# سّ��� اM_��ل، و�

� ج�ًا ٌ%�Hد.  

ا�)ي 
%�وم ن:- اMس��ن، ، ����م، �b ا���س��ر، �b ا���
�، �b ا� �ت�س��م، �b ا����س، �b ا����ر���*�  

���ت����، وا��Fآ��ه)? ا� �� �Ffب، آ� &����� ��& د، 12، ب 6، ب2، ب1ب، �/��'���، و�

�& و���ً̂ '& ا���اد ا، و� �� ،�Fآ��ت ��ج�دة �� ه)? ا��������، و'& ��Nن� أن�اع �& ا��
-*��

 V&�، و'& ا���ء، �F)? �& ن=+ ا� 'VC وج< ا�� ا�����، و'& �={ ا���اد ا� -وت��={ ا���اد ا��ه�

 ����' �F� ا�.  
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Aی+gز !� ال�Dال �R	( أن ی	9D	ز ل�fی Hذا، ه�D8 ؟، ولDNال� v5ه v�fات ���Oو�� وا  

� '�D، أ
�F ا�4Mة  Fآ��ر ه)? ا��GH D%ز أن ت��/
ا�@-�Hت �� � آ�-ًا 0ن��ن ؟ �F)ا ا�)ي 
mآ<  ه< 

� ه)? ��H ف-=
� g، وه)ا إن��ن # �� -�y رة ه)ا إن��ن��� و
�%� �%G-ه� �& ن��)ة ا��Fآ��ه)? ا�

 �Fآ��ا�.  

G�D ح*��� ذآ- ��  �� �� ��وأ�H+ ��� أن N^ث ح�#ت آ�- '�9م �� � �GHر ه)? ، أخ _ 

�، ه)ا # 
/�ز أ��ًا، Fآ��ا� ،�F��'�، وا� 
��س 8 '�� &
-4¨� � �
 # &�xوا�� ،g ��� &�x����

D��=8 ت��H �� ا�%Hد :  

�ٍ��� اْلDَْ�َت= َوَنYُ>ُ3ْ َ�� َ���ُ��ا َوxََث�َرُهْ( َوُآ�H َشْ�ٍء أْ�َ]ْ�vُ��َ ِ!� ِإَ��ٍم ُ�ِ�ِTُْن ُTِْإن�� َن�  
]�
  ]12: س�رة 
X ا�

  D�' �
Cًة  أي أن ا��Nر ا��-ت C' \آ�ن ، -*G
ه)ا ا�=�< 
��س� '���F ا0ن��ن، ��0ن��ن '��8 أن 

��ول أآ[- ا���س، �)�R �& ش*- � �� \� Jأ ،����H �ٍr� ول��� ��=-ه�، وآ�ن\ �� ����Jm �\ ذ�

 �F� ذي ' �د ا�xوأن # ن ،�F��' ?-*Gوأن ن ،�F�^4 &� ا� Dف إ�V-=  .ه)? ا��=��، أن ن

  

�-? ا���iا� %�و - 20Nmوت Xن 

  :!�ا\� ال�R�ون� 

  +*��� �� -@:

�ت ا� ازددت �=-�� ���، ش�ء # �� �ه)ا ا� %�ونX ا�)ي تmآ��ن8 ، آ��� ازددت �=-�

� ج�ًا%��' �� ت�iر �� �^د ا�:��w '��/\ ��ض�ع ه)ا ا�� �ت �=��/�-�� �، آ< 
�م، ه��ك �/�

  .، �& أج< أن ت=-ف آ�> أن ا� أآ-�R؟ �`ذا �� ه)? ا��%��� ا��Gء ا�)ي # ُ
�iق

  \��H : ���ر، ��=%_ \
���ت، و��8 آ[�- �& ا�=��J- ا���درة، و��8 ز���ه)ا ا�� �ت ��8 آ[�- �& ا��

 &����� ا��=��_ &� �����_=�م �& ه)ا ا�� �ت ��-وم �-�ً� ن�'�ً� تQ�*�� &�x& ا��� P�N ا�/-'� ا�

)a( ، &����� ، وc(�N( و�N[� ا������  .& ج-'� ا���
� ا�

  Xوا� �رون، وا����س: ا���اد ا���درة �� ه)ا ا� %�ون ، ��ن��م، ه)? ��اد ن�درة ��ج�دة ، ا�Cرن�وا�

ُآْ< آَ< ش�ء؛ Mن آ< ش�ء ��8 ��اد �-���، و�=��/� ��/�+ : �� ا� %�ون�H R�(� ،Xل �={ اM_ �ء

�ال '��.  
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   H ة�Qا��� D�' bض�
��ر، وا����Qة 
�hi اM_ �ء أن _ \
< X�4 د3Q�H �& ت��ول ا�@=�م؛ Mن ��8 ز


\ ا�@��ر Cه)ا ا� ��.  

:�م �� ح�#ت ا#س�%�ء، و�� ح�#ت ا��ز��ت ذات ا���mG ا�%� �،   �
ه)ا ا�� �ت دواء ��ر �� �ل، 

�
� ا�i�-او�i
�، وأ�-اض ا��[�ن�، و�� أ�-اض ا�* � و�� ا����:�م �� ا��Di، وا�*��
)ا وه، وُ

�& '�D 4-وج ا��qزات �& ا�/�+=
و
�i& ا�-ؤ
�، و
��H ، ا�� �ت 
�9+ ا���X، و
�gG ا�%��، و

��ت ، ا��[�، و
G�� ��y�� &ت ا� =�ض��< ا�@�%
  . وا�Cن���- وا���<، و

� �� ا�/�+، 
%�ي �yت� ا�*9-، وه� ا���xو�� '& ا���#ت   F
� ا���اد ا�*-�Qرا >
C
ه)ا ا�� �ت 

�� اiت ��& ، 0ن��ن �� ح�#ت ا��Gة، ا�*9- 
-�b ض-��ت ا�%�� ا�
� وا�G-ا��3 اMو'�
و

��@��&، ا���Q-ا� ��
� وجC
  .و
-�b ن� � ا��*- �� ا��م، و

� و
��=�F '& أن ت��/-   
� ا������، ا���xو�� '& ا#س%^ب، و
%�ي اMو'�Hة ا��ر�qا� ���
ه)ا ا�� �ت 

�M ز�و
��'� �� ح�ل تG*< ا��Di �� ، -اض ا�/�Fز ا� ��� ا���س��'�� ارت��ع ا��gq، وه� ��

�F، و
=��w �-ض ا#س�%�ء��& و�� ا��[�ن� '�D ت��و
=��w �={ أ�-اض ا�=��ن، و
��& ، ا�*�

 8�� >qش ��� �� X3 ا� %�ون
-_ &' >��/
< '& ا��_ >i� و�� ،�
-FGا��ورة ا�.  


��، �� ت�*- ا0  �
ن��ن �� ه)ا ا�q)اء ا�)ي 
mآ�8��J &� 8 �8؟ �& أودع ��8 ه)? ه)ا ا�� �ت ا�)ي ��& أ

� ا�� ن4m)ه� ، 4�- ا��واء �� آ�ن y)اًء: ا����؟ �)����H Rا
�- �xذي ن �ت�، أ�� اMدوy ازن�دواء �

� أ4-ىFذي �& جxوت ،�Fج &� ��Gه)? ت �
  .ا�*���و

  

 ا�:<- 21

 H;ال �ا\�!:  


ُ%�ُل، ِ�ِ- ْ�ِ& َ'ْ ِ� ا��8ِV'& س��ن� َج�، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  َ :  

))�� َوَ
	�َ( ِبَ�ِ�ي َذاَت َیْ�ٍم ِإَل= nِ�ْ�َِلِِ�ْ	َ َ � ُخnٍ�ْ، َأَخ5َ َرُ
�ُل ال	�ِ� َص	�= ال	�ُْ�ِ �Rً	َ!ِ �ِ�َ�� : َ!�Rََل، َ!Fَْخَ+َج ِإَلْ

 ُأُدٍم؟ َ!�Rَُل�اْ�ِ :�Hَخ َ!�Dَ ِزْلQُ ُأZY�ِ اْلَ;�H 5ُ�ْ�ُ : اْلَ;�H ِنNَْ( اْلFُُدُم، َ��َل �Oَِبٌ+ َ!Vِن�: َ��َل، َل� ِإل�� َشْ�ٌء ِ�ْ

)َ�	
� َوَِ�ْ	َ َ � َنy��ِ ال	�ِ� َص	�= ال	�ُْ�ِ �Iَ>ُNْDِ
َ((  
]h��iأ4-ج8 ���+ �� ا�[  

  -4� P
�، أن8 د'� إ�D _=�م، �*�ن ا��ا'� �%�-ا: �� ح�َGَQِ�'َ &ْ=َ�َ ،ĵ َأنV ا��DV�Jَ V� ِV  �%�م C 4ا و4

+َV8ِ َوَس��ْ�َ'َ 8ُVَل، ا���Hَ :  
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))ZH;ََداُم اْلVُِدُم َأْو اْلFُاْل )َNِْن((  
]h��iأ4-ج8 ���+ �� ا�[  

: أن ��:< ��ا�Q # ت=� و# ُت�Di، �%���ا: �*�\ أ�& أن� أن ه)ا ج -ا �:�_-?، و�*& ا�=���ء اآG��ا  

3Q�H4^ل د +�Nا�/-ا >%
�- ج��، ���:<  ا�:< y ��- ج��، _ 3 �& ا���@y +�%=دا4< ا��=�ة، أي إذا ا�

�+ 4^ل د3Q�H دا4< ا��=�ة Nا�/-ا >%
9�> ا�*���، �< آ< ا4M@�ء ا�� �� � '�م ا�%
 �F�ا�)ي �

، وا���س��ر، و��8 �& ا��=�دن؛ ا� �ت�س��م، وا�����ت، و�4رج�F، �< إن8 
%� ا��=�ة �& ا0س�F#ت


�موا�*C�qم، وا���

< ، وا�*�����م وا�* -
\، ��ر
&، وا��iدC
وه� 
�اوي ا����Fت ا��+ و ا���3، و

�& ا�/�+، �F)ا آ^م ، ا���Gم

< ا�-س �ت دا4< ش-اC
�، و
G�� ا��Fب ا����J<، و%�%Gأ�+ ا� &*�
و

)ا �& ا�@� ا�� � ��X �& '��?، إن ه� إ# وح� 
�حD، إن8 _ �� ا�%��ب، و_ �� اMج��د، وه

  . ا�� �ي، و# س��� 4< ا���ح 

  

22 - +�Nا���اك و ا�/-ا 

 ال�9اك   H�� ��:  

�، �%�ل �=��ٍ+ ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام%�%Gا� ��ورد �� �/�� ��FGرة، ت�iر �� �={ ا� ^د ا�=-�


%�ل ه)ا ا�=��+ �� ه)? ا��/��، و�H ت ،��� ����mنrو�Mوا +�Nا�/-ا +�=� ~i:�� -ج�\ �%��qا�� D8 إ�

 ��  .ا�=-�

�� زار : 
%�ل �� ه)? ا��%��ٍ��Vٍب �-ح�=��8 ا�=-ب آ�-ش�ٍة ��س��ن، �� آ�
H-أت '& ا���اك ا�)ي 


�9��ن  &
ً̂ '�D تf4m- هx#ء ا���س ا�) ��، و'-ض ا�*�ت� اm� -�Mس��ٍب س�4ٍ-، ات:)? د��ا� ^د ا�=-�

&
-G=ا�%-ن ا� �� �G:ا� &� �ٍ=@%� +Fا�)ي زار  ،أس��ن ��-qا� �وه)ا ا�=��+ H-أ آ�ب ه)ا ا�-ح��

 &
-G=وه+ �� ا�%-ن ا� &
�، وت��ث '& ا���اك ��QCFً�، وC��yًا، و#�Cًا �& ا�=-ب ا�)�ا� ^د ا�=-�

 +Fأس��ن <�9�� �ً G4 ن���:�
.  

� ن9ٍ- أ4-ى، و�*V-ت ���ذا #: 
%�ل ه)ا ا�=��+ ا���Mن�Fوج &� ��mن وراء ه)? و�*�� أ4)ت ا����*
 

�، �� اس@=\ إج-اء ا�/�رب ���' �ً%�� ح%��F �-ش�ة اMس��ن ا�=-��ا�%@=� �& ا�:�G، وا�� أس�

و��رًا ��أت إج-اء ، '���F؟ N+ س��- ز��ٌ< �� إ�D ا���دان، و'�د و�=8 �/��'ٌ� ���F �& ا���اك

�+، �F9-ت �� ا����جmة ت/�ر�� '���F س�%�F و����F، ووض=\ ا�����ق ا�� �< '�C� Dارع Nا�/-ا

&�
�F� -lNx ا� ��� ��+، ا��Nر ن���F ا�Nارع ا�/-اC� D�' ت-F� P�ا� ����& ، ا�� �+ أآ& أت��F=H ح
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�، ونG- ه)ا rو�Mوا +�Nا�/-ا +�=� ~i:�+، ه)ا �� 8��H ا�=��+ ا���Mن� ا��Nا�/-ا >H �� ���دٌة �=��

� � �={ اHM@�ر ا�=-�� �/�ٍ� ت�iر �%�%Gا� ���.  


/� أن ت=���ا دا�Qً�، أن ا�)ي 
%��8 ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م ��X �& '��?، إن8 ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام

�& '�� ا�:��3، # 
�@3 '& ا��Fى، إن ه� إ# وحٌ� 
�حD، �& ه�� ن)آ- �Hل س��ن� س=� �& أ�� 

� أن� ��F& رج<، و���� س�ى : و�Hص رض� ا� '�8، 
%�لٌN^Nن� واحٌ� �& ا���سm� Rس�=\ ، ذ� ��

 D��=8 وسّ�+ إ# '��\ أن8 ح3ٌ �& ا� ت�  .ح�
[ً� �& رس�ل ا� D�J ا� '�
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D��.ب ا��Kان:ا���jا�  
  
  

01 �:�� �'6 

02 ����� �-��� 

03 ����� ���� 

04 ������ ��'+ 

05 �*	��� 

06 �*���� 

07 �����(�� 

08 ���(���� 

09 � ����+������ >�
 

10 ��?��� 

11 ������� 

12 �:��� :��+!  
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  $�C اBم – 01

 �>D7  =	  8ال�ال tی�ت اx   :إل�3( هv5 اwی8 �

  ��� �%�� اMم �� ا�*���Qت ا��%�=� ا�� اآG��F ا�=���ء ا���]�Mل ا�=���ء ، �={ ا�H : ،�ت��< ا��� 

  .وت=�وا ��F �����ٍت ش�س=�، دون أن ت:�ش ج��ه�  وا�%@g أو#ده�، �mن����F ا���دة،، وا�*^ب

   # ��� ا0آ����ب ���-دًا �� �i< ا�-��b، و�D ��ض، ��ت، ���F�Mت # ت-ى �qJره� ا�=



q)ى؟ �&  &
�b ا���iل '�y D)ا�FQ ���ة س��، اMم ت�b وت��ت، وه)ا ا�)ي وض=8، �& أ@ت�

 �� ،��b أن 
mآ< � �ش-ًة إ# �=� س�@�
 +N ،���@� G4ٍ� ح�-ة ��=@H �� مM- ا�؟ ت�>i�
ا�)ي 

�، N+ تmت� ً��� }��، وت��G �8 ذ�R ا��-داب، N+ ت 
ت/�� _�b اMزه�ر، و�={ اMوراق ا��*-

����Gرة �G4، وت/=��F س%�ً� �F)ا ا��-داب، و�=�ه� ت��ت، و�=� أن ت�%Xl، ت:-ج ا� ��ض، وت/� 

���F س��*
 �ً��=_ ،D��=ل ت�H :  

� =
 َرب�Dَ3ُZ َی� ُ��َْDَ!َ ى�* َ��َل�ُث(� َهَ �ُRَ	َْشْ�ٍء َخ �Hُآ =gَ ْال�5ِي َأ ��َZَ��َل َرب  
 ]�
  ]50-49: س�رة _8 ا�

   +N ،�F�حG-ة ا����ر، ا����ر ت��- أن[�? ن�%ً� �� اMرض، N+ ت �Pُ '& دودٍة ت��=�F، وت:�lره�، و# ت�

��، ت�� �F إ�D ا���N ،3+ ت�b ا� �
��F ��ًة _��*
{، وت�� ا���3، و�H ه�mت ���qiر _=��ً� _�زجً� 

  .و�=�ه� ت��ت 

   &�� �-ة �� ا���م، ُت�%+ �qJره� ا�@=�م �� �r�N^Nره� أآ[- �& أ�ٍ> و�qJ +=@ت ،-��={ أن[D ا�@

  .ا��/- وا�q-وب 

��8 الi+ی�8 fNال �ه�/Dال v53( ه�  :إل

�، ت *� '��qJ �%� Dره�   Hا���.  

� ت *� '�D ج-وه� ا���\، و�H رأ
\ وا� �mم '���، آ� ٍ� ت *� '�D ج-ٍو، ده�8 س��رة ا�   �*.  

�-ه�، �`ذا   qJ &� ب-%
�-ه�، ن�i� \F�Fٍت ����ع، وت�حGV\، و# ت�ع أح�ًا qJ >�إذا �%�ت ا�:

 ?- H \8، وإذا د�& #ز��س�رت �4 ،&����-ه� �qJ >ح�.  

  

�i-ف ا���س إ�D ا� ��تأ�� إذا د�& ا0ن��ن، �� إن  D�b أن ا�� � '��8 ، �ضb �� ا�% -، ح

8، ون�� �8 ش�rً� �& آ�ب ا� Gوح VR��� ،\�  .ا�i^ة وا��^م، أ�-ن� أن ن %b� D ا��
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�9��H ،8 اMم # �� ��� ا� G-، ����، �< �� ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ' D�' �
�ت ا� ا��ا�� &�

 ��  .ا�*���Qت ا��

02 - }� ��ا�Q ا� 

 ��  :ال;]�\� ال<� ی<�3ن ���I ال�

�ً� ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  
� 'G- �=�نً� ن�درًا، و���F أ� ا�� نmآ��F س��
�iق؛ أن �� ه)? ا�  &�

 ������� ا��=�دن �& GH- ا� � ،�r���� &��Nا �� ت�< ن� ��� �=�دن �=-و��، وا��=�دن �& ا� ���Nن

 �r���� ًة-G' >  .ت�

�ً� أر�=� 'G- ن�'ً� �& �&   
� ن�ع �& ا� -وت���ت، و���F أr� وي��
 �� ���
�iق؛ أن �� ا� 

�ً� �& ا��ه�ن 
�، ت%�وم ت���F:f و���ده� ، و���F أ
����داٌت ح� �F��، و�
���ت، و���F ��اد س*-���ا��

�F�*أن ش �� ��
��ي، # 
�ح-ج إ�D �����ٍت _���، و��F ش*ٌ< ���� وا�[%��آ-وي، ��ح-ج\  ا�:�

 >*Gة، ا�-��< �%�و�ً� آ �
 ،�ً�� إ�D �����ٍت �=��ٍة ج�ًا، ه)ا ا�G*< �& أ�Hى اMش*�ل ه��س��ا� 

��ي ت�زع �%�و�D�' 8 آ< أن��ء س@�8�� ا��h وا#س=��ل ، ا� �Fس �F� ���� ا� �  .أ�� ��

 �-ض ج��ن ا� %--3

 A	;ال ���I ، ن�D9 ه5ا ال<+اب�و��ذا ، هH ت<T� أوا�+ ال;�لr� A ��ان	  H[T8 ال<� نf�و�� ال�<

  إذا خ�ل��P هv5 اqوا�+ ؟

 �� ?��=
�8، أ�-? أن �' -��
�ً�، أ�- �8 ا0ن��ن، أ�-? أن 
@ %8، أ�-? أن ��i�ت �ً/F�� D��=ت � Vإن

-�  .  آ< ن�G_�ت ح��تM ،8ن ا� ت=��D ه� ا�:��3، ه� ا��-��، ه� ا����-، ه� ا��iنb، ه� ا�: 

���، ا�)ي ج�ء �8 ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م، إن �� آ�ب ا�  i�وإن �� س�� ، ه)ا ا���wF ا�F�0 ا�

 &� ،+����، �& '�� ا�:��3، �& '�� ا�: �-، �& '�� ا�=�i�ا�� � '��8 ا�i^ة ا��^م، ه)ا ا���wF ا�

+�& ا�:�b� ،3 س�& ا�:�3، ت-ا�8iQ�i4 &� R�(� wF�� g أن8 �-ت gٌ أش�V ا#رت �ط ��H bان�، '�� ا�-ح

 &�� ،�/�� س ٍ� ��H^' أي ،�ً���' �ًH^' ه��ك Vأن D�=�� ،��ا� 'VC وج<b� V س�& ا�:�3، ت-ا�gٌ ح

 8�ا�M- ون�Q/8، و��& ا���F ون�f>*� ،8/Q أ�ٍ- ت*���ٍ� ورد �� آ�ب ا� و�� س�� رس��D�ّJ 8 ا� '�
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��@H ?��% _ وسّ�+، إذا &�� �ٌ���' �ٌH^' 8، أي أن ه��ك��ن -�Mا &� �� ��Nر?، و��Nر ه)ا ا�M-، ن��=ٌ

 �F/Q�� ون�i=ا�� &�  .ا�M- ون�Q/8، و�

  ً̂ ]� :�ٍ��، ، ا� س ��ن8 وت=��D، 3�4 ا�)آ- واMن[D، 3�4 ا�)آ- �i��ٍت %�4ٍ�'���، واجٍ�ون��

' 8���، وه)? ا�i��ت آ��ٌل �� ا�)آ-، وت=ٍ��، و'%^نٍ�8، و3�4 اMن[i� ،D��ٍت ج���F� أداء D�

�F�F� أداء D�' �F��=� ،D]نMت آ��ٌل �� ا��iوه)? ا� ،�ٍ�'���، واجٍ��، و'%^نٍ�و��& J��ت ، ون��

ا�)آ- واMن[D ت*��ٌ< ، �)�R 3�4 ا� ا�)آ- واMن[D، �`ذا ات/8 ا�)آ- إ�D ا�)آ-، ه��ك ردٌع، وه��ك 

F� ح�رت �ٌ���، إن8 �-ض ا0
�ز، ه)ا ا��-ض �� أ�F� >Jر? �& ا�G)وذ، إذًاأ�-اٌض و�
-G ا� � :

 ����' �ٌH^' ،�/��، وا���F وا��/��& ا�M- وا��� �H^=ا� .  

+Rن ال���O ض+� F/ن ?�  و�� ه� ����9ت� ؟، آ


-، و�J+ ا� %-ة، ه، أ
�F ا�4Mة  C�:و��+ ا� ،��)ا ا����ان إنjَ ا� س ��ن8 وت=��D، ح-م ا��م، وا��

ا��=@�ء، ه)ا ا����ان ا�)ي س:-? ا� ���، D�' �F��J أن 
*�ن _=���F ن �تً�، ���� _Dq ا0ن��ن 

 g%� 8�%' D�' ��  . و�Dq، ���� ن�� ا0ن��ن ��wF ا� 'VC وج<V، ا'

  �q��� �ٍH�� >]ه�، أو ه)ا ا���Gل �*+ ه)ا ا��H�4ة، وأMا �F
� ا�=%< آ��=�&، ���F : ا�=%< أ%�Hد &�ت*& ا�=

� ��F �& دون ��H # ،�FiQ�i4 �� ا���دة &����F و��& اMُش��ء، ���=� gس�
�، ت��ج إ�D ن�ٍر 
ا�-ؤ

���F و��& اMش��ء� gس�
�، # ��V �& ، ن�ٍر %�� ا��%�-=�� ��*
و���F آ�ن ا�=%< راج�ً�، ا�=%< وح�? # 

 �F�0ى ا�Fا� &� V�� # ،وح� ا����ء.  

  R�(��  +=@
ح���� آ�- ا0ن��ن ��ح� ا����ء، وح���� ا'�� '�g%� 8�%' D، ه�ا? '%�8 ا�%�J-، إ�D أن 

 �
- وا�/�> ا�C�:> وت@�&، و'�9م ا��ت وت/���G���ت �& ا���G4) ا��xت ،<�ه)? ا� %-ة ا�/

 -�@4 -ٍ�أ�Jب ت��:\، ت�ضb �� �-اج<، وتV+N ،D�q ت/�>، وت@�&، وت@=+ �� %-، �`ذا ��-ٍض 4@

  ) .ج��ن ا� %-(ا� %-، س��? ا�=���ء 

��ن �%-ة، ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  �� -G' إح-اق أح� Dا� %-، إ� �/�� -@��ه)ا ا��-ض ا�:@�-، س

� ه)ا 
(qت �� D��=ا� س ��ن8 وت wF�� ا����4 +FنM ،�����-��ر �& ا�/���Fت ا0س�� &�N^Nو �ًN^N �F��N

  .ا����ان 

� ، ه)ا ا��-ض اس�8 ا#'^ل ا�����y ا0س��/�، -امأ
�F ا�4Mة ا�*  q��� ٌت��Qت ه)ا ا��-ض، آ��  ��

 ��
� إ���N Dن� س��ات، و�� ا0ن��ن �

ٍ< ج�ًا، �_ �ا�qi-، �+ ت=-ف حD ا�ن، ذات دور ح��نٍ

 �'��� -ٌF9� #و ،���F
& س�� ت%-
 ً�، و��F� X)ا ا��-ض ا�:@�- �F9- ا�-G' Dإ� .  
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   <G�� ا� G-، �< إنV ا� G- إذا أآ��ا �& ��+ ه)ا ا� %- اآi
�� ا� %-، وi
أ4�-ًا؛ أنV ه)ا ا��-ض 

� �ا ��-ٍض �8ٍ��G ��-ض ا� %- Jأ.  

  �� ه� أ +اض ه5ا الD+ض !� ال�R+ة ؟

�ً�، �-ط ا0دراك : أ'-اض ه)ا ا��-ض �� ا� %-ة، أ
�F ا�4Mة  ��' +Qا�%�ا bر� ،�Gت*�ٌ> �� ا��

Rا����، ا�� i=ا� +*��، �-ط ا��=N 3+ ا���ت، '�م ا��FGان ه)ا آ�8 ����ٍك '�وان�، �%� ا�-Hا ،�.  


�=�8 ا0ن��ن ا��Gرد، �� 
�=�8 ا0ن��ن ا�)ي آ�- ���wF ا�:��3 ، �� 
�=�8 ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام   ��

�
� آ-ٍ
�� D@q� 8 ا0ن��ن�=�
 �� ،-J�H 8�%'و ،g%� 8�%' D�' ���، وردت �� آ�ب ا0ن��ن ا�)ي ا'

،V>وج VC' ا�  

 D��=ل ا� ت�H :  

 �yُ+ن� َخْ	Aَ ال	�ِ� َوَ�ْiَ�ُ	َ!َ )Iن+�qِم و�NَْنFََذاَن اْلxَ �3ُy>�َ�ُ	َ!َ )Iن+�qو )I����qو )ْIُ���	ِضFَُن �َوَل�gَ�َی<�ِ;5ِ ال/�ْ

 ُدوِن ال	�ِ� َ!Rَْ� َخ9َِ+ ُخ9َْ+انً� ُ�ِ�ْ�ِ �ً���ً��َوِلّ  
]�
  ]119: س�رة ا����ء ا�

�-ون 3�4 ا�  q
 ، 8���-ون �Hانq
�-ون س��8، وq
.  

�� ���/��ن، �� � ج��ن ا� G-، و�� ا��/��ن �� ت=-
> ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  Jه)ا ا� %-، ا�)ي أ

  .رس�ل ا�؟ 

  �m�� ،3
  : F+ سxال ا�=�رفآ�ن ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م �b �={ أ8���J �-أوا �/��نً� �� ا�@-

 ه5ا؟ ��ل�ا((� :tل ا�
  ))� إن� ��<	=، ول3 ال��fDن �  ]= اt: ��ل! ه� ���fن ی� ر

  .�/��ن ا� G- أّدى إ�D ج��ن ا� %-   


@=��ن8 ا�/�>، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام   ،�:��تD�q، وت/�>، وت@�&، ، ه)ا ا� %-، 
@=��ن8 ا����م ا��

�، وه)ا ا��-ض 
@=��ن8 ا�=�9م، '�9م ا�:����iن�ت ا����
@=��ن8 ا����ء، 
@=��ن8 ا�� ،-
ز

� آ �-ًة ج�ًا ًNر��� س � آ�ر ،-�  .ا�:@

�� ا0ن��ن إذا ت��ول ش�rً� �& ��+ ا� %- أو �& ��/�ت�F ح���� ت�iب �)اك   iت ��� ه� ا�M-اض ا�

  ا��-ض ا�:@�-؟

�%�ان ا�)اآ-ة، �%� ا���س3 ا�=���، : ا�=���ء أ�� ا�G*< ا� G-ي �F)ا ا��-ض، �Hل، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

-Fأش �N^N &�� ��Fر اM'-اض، 
-ا�3 ، �%� ا��ازن، ا�=�D، �%� ا��@3، ا����ة ت��ث �
و'�م، �& ��ا

�� ا� %-، i
�، واض@-اب �� ن�Gط ا����غ ا�*�Q��-F، ه)ا ا��-ض ��-ات س��آqٌب، وت�rه)ا 3ٌ�H واآ

-G ا� ��i
 >� ،-G ا� ��i

mآ��ن ��+ ه)ا ا� %-  و &
  . ا�)
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  R�(� ،اد ه)? ا����م-�� \ ��F ا� %- ���/��ن �& ا���اbH ا��، ح-J\ �=9+ ا��ول، '�b�� D اسِJأ.  


�V9- اس:�ام ���م ا� %-، و
�9- اس:�ام ده�ن�F، و��/�ت�F، وأح�FQ�G، و�:���ت�H : ،�Fل ا�=���ء  

�F�� b�iدٍة ت�� V>وآ ،�F�^'وأ ،�<، ا�� د�4\ ���F ش��م ا� %-، ر��� ت�%< ���/�-ات ا���� D

%�ت ا�����، وأن�اع ا����ى ا�� ت�:�م Gو� ،��ا�=�وى إ�D ا� R�(� ،-G ���م ا�=��، وأن�اع ا���

  .ه)? ا��ه�ن، ه)ا آ�8 ر��� أ�Jب ا0ن��ن �F)ا ا��-ض 


&، ���ة س�'�ا�=��< ا��� � �F)ا ا��-ض، �-ض ج��ن ا� %-، 
��< حD ا��  -G'و �r� �_ =ً� ، رج


& ���ة -G'و �r� ��، ه)ا ا�=��< ا��� � �F)ا ا��-ض، 
��< حD ا��رجr� ��w ��رج�
ا�@   

�، س�'�، و# 
��ت�*Gه)ا ا���+، # ت�< ا��   _ ��� ، Dأن ه�ان� إ� D�' ،&�وا���� � رب ا�=���

 +�%  . ��F/8 ا�%�
+، وه�ان� إ�D ا�i-اط ا���


�F ا�4Mة ا�*-امأ   ، ��9�� �Fرت�Jأ ��� �& نG-ٍة إ'^�i:�� ،+*
�
�& أ� �Fه)? ا��%�3Q ا�� وض=

3 ��%�ٌة �& ت%-
ٍ- '��ٍ� نG-ت8 Q�%ت، ه)? ح�q�� و'& ا�� ،<�iال ا��Hًة '& أ��=� ،��� ا�=����iا�


& �& ا�FG- ا�[��P �& ه)ا ا�=�م -G=وا� bا�-ا� �� ،��� ا�=����iا� ��9��.  

�� آ�'Dال ،g! ، 5ر�:  

3 ��8 ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  Hأن ت� �q �

=-ف ��ذا 
mآ<، و��ذا 
*�+؟ ��� 
�4< إ�D ه)ا ا��+  &�xا��.  

� ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  �J نM ،�ً��دH%�ا �� ����ن ه)? ا�:@ �، واح-�Jا '�D أن 
*�ن y)اQ*+ س�

R�J ��، وه� أ�N& ش�ء �=� ا��Fى وا0
��ن، Mن�H �Fام '��R ا0ن��ن رأس ���8، رأس ���R �� ا��ن

 D�' RJ-ح &� bٌا ا��-ص ن��(F� R�J D�' \J-ذا ح`� ،h��iا� R��' أداة Rج�� ،h��iا�

 R4-ت�.  

b ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  �
9%� وا��-ص، ا��)ان �ن�& �=��ون '& ه)? ا���اد �& س��اٍت '�ة، ���< ا�

ع، ه)ا �& ��< ا� '����، ه)ا ش�ٌء ��X �4ٍف '�D ا���س، إنV أجCFة ���F �& ا4~ �F)ا ا���ض�


4m) ح)ر? &�xوا�� ،��'�  : �Hل ت=��D، ا0'^م ت�@J 8� 3 �ح ���ء، �*& # ��V �& ا�

  �َی� َأی�IَZ ال�5ِیَ xََ�ُ��ا ُخ5ُوا 5ْ�َِرُآْ(�
]�
  ]71: س�رة ا����ء ا�

  : و�H �Hل '��8 ا�i^ة وا��^م  

، �5ر((ٌg! ،�y� آ�'Dال((  
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   -�y 3ٍ
-ي ���ً� وJ< إ�D ا� �� �@-Gأن ت > H ،�ً �=� �ً��� ي-Gأن ت > H ،�-ي ح�جًGأن ت > %�

R8، أن\ ���+، وأه��� V>�mأ��ن� �� '�%R، # ت��� أ�-ك ه*)ا، آ& ، وأو#دك، ن���9، 
� �q أن ت

�%ً�، وآ& 
%9ً�، وآ& ح-
D�' �ًi س^�R، وسHد R%�' �� �� أ�-اد أس-تF� ،R+ أ��نٌ�^.  

  

 ح��� ا�M%�ر - 04

 +Rال� Y�	� �! rD>fال;]�\� ال<� ت:  

�F*8 آ< واح� ��� �G*ٍ< أو ��4-، أو � ٌ&، أو ج ٌ&، أو س�ٌ&، ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  �
ا����� ا�)ي 

� ��8 ��ًءr���� &�
��ي '�D س bٍ و��Nن�& إ�D واحٍ� وت�= ،Rوج<و�� ش�آ< ذ� VC' ل ر����%
 ، :  

 اْل�Dَِء ُآ�H َشْ�ٍء َ��� َأَ!َ	� ُیْ'ِ�ُ��َن� َ�ِ ��َ	ْNَOََو�  
]�
  ]30: س�رة اMن ��ء ا�

���ت، و�yزات �����، أي ه�   ���
��ي ا����� '�D ا��س+، وا��*-
�ت، وا� -وت���ت، وا��=�دن، وا��

���تy)اٌء آ��< ���y 8زاٌت �����، آ�qز ا���+، واMو���و�& ا��=�دن، ، آ�/�&، وا���Gدر، وا��

  .ا�*�����م، وا���س��ر، وا� -وت���ت، و�� ش�آ< ذ�R، وا��*-
�ت ، س*- ا�=��، وا��س+، وا���ء 

� ال�R+ةf>ال<� ت� HDNDل ؟ ، �� رأی3( !� ه5ا ال�م یm و  

� ا�� ت)ه<، آ�> أن ه)ا ا�� &، 
:-ج �& �@�ن�F؟ ه)ا ا�� & ا�:��~  
ا�)ي 
:-ج �& ��& �-ٍث  ا�

��� إ��i� Dص، : ��H\، ودم، أح�ث ا� ��ث ا�=��ٌ��%� ��
�، ه)? ا��qة ا�[��
�N ًة�y أن �� ا� %-ة

�-ة ه� اMس��خ، qJ أج�اف Dإ� ��i��ت �%��ٌi�ت، وه)? ا���i�i� Dإ� �وه)? ا���iص �%��ٌ

 ،�
ت4m) ا�:^
� �& ا��م �� ت��ج، وت�-ز ���_ٌ� ��Gqٍء �& ا�:^
�، ح�ل ه)? ا�:^
� ش=-
�Vٍت د��

 V+N ،ِي ا� %-ة�N ح�ِض Dإ� V+N ،ة�qح�ض ا� Dه)ا ا�/�ف �%��ٍة إ� �F�
 ،<
�/ا����� �� ج�ف ه)ا ا�

� ت4mُ) �& ا�:�رج �& ا��م �� ت��ج، ٌ��4 ،�F��' �=�� حD ه)? ا���'�، # ت=-ف _ ٌ��4 ،�Fإ�D ُح��

 �F�_�� �� ��  .وت�-ز ا���

�- ح�ل ه)? اMس��خ: �Hل ا�=���ء  �
� ح/ٍ+ �& ا��م، r�=أر� Dح/ٍ+ إ� �r�N^N إن ، >�iأج< ت� &�

 �� �� >l*� >ٌ�=� ت، ��� %-ة�
-=Gل ح�ل ه)? ا��/
 ،��ح/ٍ+ واحٍ� �& ا�����، أي آ< ح/+ �& ا���

 D�=� &� �  .ه)? ا�*��
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� �& ا��Gء ا�)ي 
)ه< أن8 حD ا�ن، # 
=-ف آ�> ت=�< ه)? ا  �Gا��ح �F/4) �& ا�m؟ ت���:�

 ،�F@�:ت، وا��س+، وا���ء ت�
���ت، وا��=�دن، وا� -وت���ت، وا��*-���ش=-
�ت ا��م ا���اد، وا��

�& إ�D أر�=�& آ��� �& ا�����، وآ< آ��� ه� N^N &� ا� %-ٌة ا��اح�ة wوت�-ز �& ا��ا4< ا�����، ت�

-=Gدم �� ه)? ا� -� �r�N^N دوران ��iل���%

�ت، ���� ر��� 'VC وج<  :  

 �َ� َ!ْ+ٍث َوَدٍم َلَ��ً� َخ�ِل]ً� َ
�ِ\iً� ِل	/��ِرِبِ� َبْْ�ِ�  
 ]�
  ]66: س�رة ا���< ا�

   D��=ا� س ��ن8 وت ��9' D�' D�9' �ٌ
  .ه)? �

� أ�-ًا �4m) ا� �  �ت�س، ��P ا�=���ء �& 
=@� اMوا�-؟ �& 
�l9+؟ �& 
��3l؟ �& 
=@� ه)? ا�:�

���ت، وا��=�دن، وأش �? ا��=�دن، وا��qزات، وا��*-
�ت، وا���اد ���وا���س��ر، وا�*�����م، وا��

 -Nأ # � Qش� l>آ &� �ًi��4 ض��ا��س�� �& ا��م؟ آ�> ت:�g؟ آ�> ت�Cج؟ آ�> تh i ح�� ً� ن�bJ ا� 

�9� ا' D�' fل�
  .� س ��ن8 وت=��D ���م ��8؟ ه)? 
� ا� ت=�< �� ا�:��ء، ا� %-ة �=�ٌ< 

��I ا�ن�9ن ل� أن� !3+ وا <�+ � خ	A ه5ا ال�3ن ؟	  H[T8 ال<� یf�  �� ال�<

�� أن ا0ن��ن �*V- �� 3�4 ا����ات واMرض، �� أن ا0ن��ن �*- �� ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  


mآ<�F�� f، �� أن8 �*- �� 4 ��4M ،8%)? ا�=/� ا����ان�ت ا�� ح��8، �� أن8 �*- �� ا�� �ت�ت ا�

 VR� b�i
ا�=/�ب، �:-V � س�ج�ًا، M_�'8 حV3 ا�@�'�، �= �? حV3 ا�= �دة، ه)ا ا8�0 ا�=9�+، ا�)ي 

 &� R؟ إن���� إ�D ح�Gأن ت��ل ه)ا ا�� b�@�� ا�)ي تmآ�8 ا� %-ة، ه< ت�Gه)ا ا�� &� ،��ا���


=�f ا����� y)اًء أس�س�ً� �� ح��تR؟  <��b ذ�R، آ@�، ت�@G%وا�/ &، وا� ،��تb�i ��8 ا�� &، وا���

  : �Hل ت=��D، و�� إ�D ذ�R، إن ه)ا آ�8 '@�ُء ا� 'VC وج<

  �َواْلFَْن�Nََم َخَ	�IَRَ َل3ُْ( ِ!��Iَ ِدْفٌء َوَ�َ��ِ!rُ َو�Iَ�ْ�ِ َتFُْآُ	�َن�
]�
  ]5: س�رة ا���< ا�

Iَ�ْ�َِو )ْIَُرُآ�ُب �Iَ�ْDِ!َ )ْIَُ��َه� َل	َن� �َوَذل�ْ�	ُآُFَْی �  
 ]�
  ]72: س�رة 
X ا�

  : �4%\ ���، وذ��\ ���، أ�^ نG*-?؟ أ�^ ن= �?؟ أ�^ ن@�=8؟ أ�^ ن� 8؟ �Hل '��8 ا�i^ة وا��^م  

))�ِDِNَِن   ))َوَأ�Z��ِا َأْهHَ َبْ�ِ<� ِب�y�Tُ، َوَأ�Z��ِِن� ِبyYTُ ال	�ِ�، َأ�Z��ِا ال	�َ� ِل�Dَ َی5ُiْوُآْ( ِ�ْ
  ]أ4-ج8 ا��ار�� َ'ِ& اْ�ِ& َ' �Vٍس �� س��8[
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 ا�/�< - 05

 HDfال   :إل�3( الT�ی�  

�� أ�=& ا��-ء ا��9- إ�D ا�/�<، �-�? �& أ��ع ا��:���Hت، إن8 أ'/��ٌ� �� ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

� # ت%�ر �[�&، �� ا����_3 ا�%�ح�� ا��� �@�، ا�ٌ��
=�f وس >�/��� ،���
-G� تq@� س�س ا���Fس� ا�

��نً� �� -G' ���4 &' �
C
�، وا�� ت�=�i حD�' D أ�Hى ا��-آ �ت، و�� ا�=��+ �� �������ح� ا�

 �F� 8��=� ،��8 ا�%�سr�� b� <f�*�� +��i�& ا�/��ل، تCداد ��س�-ار، �*< �� �� ا�/�< �%& ا�


-ة�@� �Cدوج�، ت�/� '��F ر��ل ا��i-اء ا��ٌ���C ، ر��ٌش آ[�
�، وت-%�- وا� *�%�رتD�' �F ا�

�r��H ��-، أو ��ا�ٍqJ >ٍ�@� ?د���- آ �-ًا، وه)ا س-f ان%qiوا� ،�ً 
-H ��  : �Hل ت=���F� ،D ت-
8 ا� =

  �َوَذل�ْ	َ��َه� َل�Iَ�ْDِ!َ )ْIُ َرُآ�ُبIُْ( َو�Iَ�ْ�ِ َیFُْآُ	�َن�
]�
  ]72: س�رة 
X ا�

  � 8
� ن���Fو�� إ�*�ن ا�/�< إy^ق أذن�8 و��:-
�q� ، D�' �� ��F ت�lF< �8 ا��-آ�:�أ�� أ4���8 ا�

�ن ت���Fن اMش�اك ا���دة، وه�� �=���ن ��ن �Hس�ا�-��ل �& دون أن 
q-ز ��8، وش�� ا�/�< �@�_


�%� ا�/�< أي ر_��ٍ� ��� ���ن8 إ�D ا�:�رج # P�  : �Hل ت=��D، �� ت/��b ا�@=�م واMش�اك، ��

  َن ِإَل= اْلVِِبHِ َآْ�َ? ُخِ	�QْRَ �َأَ!َ	� َی7ُ�ُْ+و
]�
� ا��  ] 17: س�رة ا��qش

� ح�ج8 إ�D ا���ء، و�b أن8 
�*�8 أن 
G-ب �� 
�� ح�ض اس���م، �*�8 : و�& أ�-ز �Cا
� ا�/�<  �H

�، أن Qح�#ٍت _�ر �� b�@�
 P�� أشF-، ح=�
�م، �< �Mات ا-G' �ً���q '& ا���ء آ��
�b أن @�


�
 �� (4m
�ج إ��8 �& ا���ء ، ،��=> '& ا��-آ
�- أن y &� ،8وزن bر� -�:��& أن�/� ج��8، �

�ج إ��y &� 8)اء، �

=�دل X�4 وزن8، و��8 
��� ا�/�< ��  �� ،+�Gن ا�/�< �& ا�C:
و�� ا����م 

�ً��=_ �/
  : �Hل ت=��D، إن �+ 

�QْRَ	ُِخ ?َ�  �َأَ!َ	� َی7ُ�ُْ+وَن ِإَل= اْلVِِبHِ َآْ
�س�رة [
� ا��  ] 17: ا��qش

��د ا�/�< إ# إذا '��< ��ح-اٍم، ، أ
�F ا�4Mة  H X��

� '& أر�=�& '��ً�، و# C
�سg '�- ا�/�<، �

D��=ل ت�H ،-G و��دٍة، و'@ٍ>، و�� ه)ا ' -ٌة � �� ا� :  

�QْRَ	ُِخ ?َ�  �َأَ!َ	� َی7ُ�ُْ+وَن ِإَل= اْلVِِبHِ َآْ
]�
� ا��  ]17: س�رة ا��qش
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�! 8D	ة آ+�  �I:  


� رب   RJ R ً�، _�ه- ا�%�� ��4��، �R �� ا���ق �
�ٌت، �=< أ�F�H ه� �� ، '-�r/� ،و�@-ٍة Pٍ� �

8�mوح�?، ��س ��-
�& أر��ك؟ وإذا رأ
\ ا� �ر، 
�-ي ن�ش-ًا : إ��8 ه�اك، �`ذ رأ
\ ا�� \ �� ا��i-اء 

m-ات ج-ى، ��س�ب ا�(=��� -Fا�� \
�& ا�)ي أج-اك؟ وإذا رأ
\ ا� �- : �8أن�ار?، �& أس-اك؟ وإذا رأ

Dq_ ج�جMا h8، �� ا����m8: ��س�mس�� ،�ً�
DGq داج >��< ح�ك : �& ا�)ي أ_�qك؟ وإذا رأ
\ ا����
 &�

 8�mس�� ،�ً�
��- ض�حُ h iا� \

� h J ح�ك ض��ك؟ : دج�ك؟ وإذا رأ &�.  

  

06 ->� ا�:

�nات ال<� ی<r>D ب�I ال;�H ؟Dه� ال ��  

�98، ا�:�< ا�� �Hل '��F ا�� �D�ّJ V ، ا�*-ام أ
�F ا�4Mة  ' D�' �
��\ ا��9- �& �
�ت ا� ا��ا� ���

  : ا� '��8 وسّ�+

))8ِ�َ��َRِِإَل= َیْ�ِم اْل +ُ�  ))اْلَ;ْ��RُNْ�َ Hٌُد ِبَ�َ�اِص��Iَ اْلَ;ْ
]h��iا� �� ا� � ' &� -
  ]أ4-ج8 ���+ '& ج-


��\ ا��9- �� ه)ا ا����ان ا�   ���8� �ً�
�<، )ي س:-? ا� ��ن��ن ت*-H : bHو bت�� ،bا��� �
�H >�ا�:

ا�:@� H < أن ت-ى ا�)ي 
��G، ت��b وVbH ح�ا�- 4�ٍ< أ4-ى H < أن ت �ى ��F �� ا3�M، و�=� أن 

 >�  .ت��b وbH ا�:@� H < أن ُ
-ى ش�ء �� ا3�M ت� �J 8ح �F، ه)ا �& Q�i4~ ا�:

  >�Hو :�Fرت�H �%�ت # >�� �� ا��& ا�:ٌ��%  : �Hل '��8 ا�i^ة وا��^م، '�D ا���س< حD وه� �

))8ِ�َ��َRِِإَل= َیْ�ِم اْل +ُ�  ))اْلَ;ْ��RُNْ�َ Hٌُد ِبَ�َ�اِص��Iَ اْلَ;ْ
]h��iا� �� ا� � ' &� -
  ]أ4-ج8 ���+ '& ج-

�، أس-ع �& ش��ء ج-ح ا0ن��  ��%=� -�y �'-�� ،�Fء �& ج-وح��Gا� �=
ن، وت�r+ آ��ر آ�� أن�F س-

 �����%�م �/-ٍي آ[�-، وج�Fز ا���iن ا�� >��H <ٌ�' ن�iا�� ��*
� ج�ًا، وٍ �/' �ٍ'-�� �F��9'

� واس=ٍ� ج�ًاٍ�Qه�ا �ٍ iH ي، وه� ذو�H ، &� ����D�' 8 اس��Gق أآ - آ�=
وH��J ~ٍرٍي واسbٍ ج�ًا 

&�� '�D ا�/-ي ا�@�
<، وا���iن �H 8، اMوآ�/���8 ه)? ا�*�=� ،�'�iت��< ا�� D�' رٌة�

 Dإ� �F� و�=
� آ��� وr� >��
� آ��� y-ام، r�=وزن8، وزن8 أر� bر� >��
�b أن @�
وا���Gق، و

 C��

< دون _=�ٍم و# ��ء، و�_ �ٍ�Mو ،��
�b ا���iن أن 
=�و �����ٍت _�@�
�، و�
�����ٍت _�
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�� ��F، � `�*�ن8 إذا أ�Jب ا���iن �)اآ-ٍة ح�دٍة ج�ًا، وه)? ا�)اآ-ة ت�D�' �i ا��Mآ=
 �& ا�

 ،>�J��� أدق ا��Mآ&، وأدق ا���
�b ا���iن أن @�
��? إ�D ا� �\ �)اآ-ت8، و=
�Jح 8 �*-و?، أن 

� رآ��8 ا��-س، Mن ِ%
�< أن8 
=-ف �Jت �Jح 8، و�� �+ 
-?، �< أن8 
=-ف �Jح 8 �& _-

� �� ا�-آ�ب%
� وه� 
=-ف '��J Dح 8 إ�� �، ��iح 8 _-%
8، أو �& _-�Qت8، أو �& را�J &

  .رآ��8 ا��-س 

� ج�ًا ��-آ�ت ��رس8، أ
�F ا�4Mة  ٍ=
�� �-دود �=ٍ< س-/�
وه� �& أذآD ا����ان�ت، و�& ، ا���iن 

  .أش�ه� و��ًء 

 H�  :!�ا\� ال;


%� أ�-ا، أ
�F ا�4Mة   >�� أن رآ�ب ا�:�ض ا��Gء ا�)ي 
��\ ا��9- آ�� آ� �� �={ ا� ��ث ا�=��


/�� أ�-اض  ،�ً�Qرة دا������ رآ�ب ا��� ،+�Fز ا��Fوأ�-اض ج ،&��ا�%��، وأ�-اض ا�* �، وا�*�

�&، وأ�-اض ا�* �، وا��G'- ا�/�ه�� ا�)ي وJ> ح�iن8�  : �%�ل، ا�%��، وأ�-اض ا�*�

�  وش3= إل�� ب�N+ٍة وتTDTِ(           !�زور � و�r ال�R= ب	��نـــ

  ول�3ن ل�  	( الm3م یT	ِ(       اش<3=ل� آ�ن ی�ري �� ال�TDورة 

  : �Hل '��8 ا�i^ة وا��^م  

))8ِ�َ��َRِِإَل= َیْ�ِم اْل +ُ�  ))اْلَ;ْ��RُNْ�َ Hٌُد ِبَ�َ�اِص��Iَ اْلَ;ْ
]h��iا� �� ا� � ' &� -
  ]أ4-ج8 ���+ '& ج-

  

07 - � ح��ان ا�Cُرا�

  :إل�3( الT�ی�   الnرا!8 

  : ل ا� ت=��Dآ�� �H، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

 ُآ�H َشْ�ٍء� َRَال�5ِي َأْت �  �ُصrَ�ْ ال	�ِ
]�
  ]88: س�رة ا���< ا�

  D��=ل ا� ت�H وآ�� :  

 َت�Pَُوٍت� ْ�ِ ِDَ�ْ�+ال Aِ	َْتَ+ى ِ!� َخ ��َ�  
]�
  ]3: س�رة ا���R ا�
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  �H ان�ت���3، وه� أن ا�Cُرا�� ذ�R ا����ان، ا�)ي 
=�f �& أ_�ل ا��Hض�ٌع د�� &' �F��_ �
C
 ،�ً _

�=�ن أن @�&، ت��& ج�ح9��� أ��ر، ه)ا ا����ان �& أش� ا��:���Hت ت�%9ً� و4�ً�، زوده� ا� �=س

 ،�
�، رأس�F آ�� -ج، و'���ه� ت/�س�ن ا3�M آ�8 �& آ< ا�Cوا�Hأي وه� وا ،��& درج� وسٍr�N^N �
ت-

�- �� ا���'� وتCن _�ً� واح�ًا، وإذا َ'َ�ْت ت/�وزت س-'�F ا��� ���  .& آ


� ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  Cت ،D��=ا� س ��ن8 وت �F%�4 ���F رD��y ت=� أ_�ل رD��y �� ا�*���Qت، ا�

ٍ- ونi>، رأس�F ض:+ � &' �F��yر.  


&، : أر
� �& ه)ا ا���ض�ع ش�rً� واح�ًا  -� &' �
Cت �� ا��
� ا�@� H-وه)? ا� ،+:�أن ه)ا ا�-أس ا�

ت ا�Cرا�� أن ت�b رأس�F و�� اMرض، �mآ< ��� �� اMرض ، 
��F- ا��م آ�8 إ�D رأس�F، إذا أراد

�& ا����غ، �`ذا ر�=\ رأسm/� �Fًة، # �� �& أن 
�`ذا ان�F- إ�D رأس�F، ت��3V �� رأس�F، اح%�\ ش-ا


�، ح�V-ت ا�=���ء، ش-ا �/' �ٍ��& رأس ه)? ا�Cرا�� ت�iب ����وار وا��y0ء R�(� ،�ً=@H جCFه� ا� ���

 b��^ت ، إذا ج�ءه� ا��م ت�b ��=< ان ��_�F حD ت��'� ج�' &�
�، �F)? ا�G-اJ�4 �ٍ=� _ &�

 ��  .ا��م ا�)ي ج�ء إ�D ا�-أس ��=< ا�/�ذ�

� �& ا��م   � %D ه)? ا�*�� ،�Fت آ�����i3 ا��qًة، تm/� �Fرأس b�-ت �����& ���V�Jت، ح
�*< ه)? ا�G-ا

+N ،�Fرأس ��  ،&�
� ه)? ا�G-ا��& ا�/�+، ��
� ش-ا�%� Dإ� �ًr�G� �ًr��-ًا، '��ه� 
=�د ا��م ش�
 �ًr�ت�h ش

 &�
ت��\ ا��9-، إذا ج�ءه� ا��م آ[��ً�، ت�سV=\ واس�' \، �`ذا ر�=\ ا�Cرا�� رأسm/� �Fًة، أ�y%\ ا�G-ا

� ا��م ���F، آ� # ت�iب ����وار وا��y0ء، �& جCFه� ً� �� �Fت����J ?(F� >=ز؟ �& ج�F/ا ا�(F�

�& �F)? ا����V�iت؟ أ��X ه� ا�=��+ ا��*�+؟ أ��X ه� 
�& ه)? ا�=�^ت؟ �& زوVد ه)? ا�G-ا
ا�G-ا

  .ا�=��+ ا�: �-؟ أ��X ه� ا�:��3 ا�%�در؟ أ��X ه� ا���q ا�����؟ 

 A8 ال;�لN= ص�	ل  �ق ت�	;D8 الNص�:  


� أ
�F ا�4Mة اMآ�رم   ، D�' رض، إ# و�4%8 �� �& �:��ٍقMرض، و��ق اMرض، وت�\ اMوج8 ا

�=�J &%8 أت=�Jا� أ��ع 3�4، و ،D��=ل ت�H:  

 َت�Pَُوٍت َ!�ْرrِOِ اْلَ�َ]َ+ َهHْ َتَ+ى ِ�ْ ُ!�gٍُر� ْ�ِ ِDَ�ْ�+ال Aِ	َْتَ+ى ِ!� َخ ��َ�  
]�
  ]3: س�رة ا���R ا�

� ا��اح�ة، ��4ً� و��4  %�Hا�� �� b��
 �� ا��اح�ةإن ��H ا�Cرا�%�Hًا �& ا��م، �� ا��-� &��Hل ا� ، 

D��=ت :  

  �Hِ�ُ اْن7ُُ+وا َ��َذا ِ!� الDَ�9َ�اِت َواْلFَْرِض�
]�
  ]101: س�رة 
�نX ا�
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8، أي ش�ٍء درس8، أي   i��8، أي شْ� ت�9' D�' �� داّ�ٌٌ
� ،8��' R��' \=Hان9-وا، أي ش�ٍء و

 D�' ت�ل �ٌ
�8، إن�� ه� �� \%Hش�ٍء د ��i-د ا��ح�، ا�Mن، ا��اح� ا�V
  .أن8 ا��اح� ا��

  


- وت�-
+ أآ�8 - 08C�:ا� 

� ال;�nی+ ؟�  �� ه� الr�g ال5ي ی��gي  	


��ث ��8 '& ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم   ��-y +��' 8�أ� �ً��� ت�:~ آٍ��%� D�' &���
 > H \=�_ا

D��=ا� س ��ن8 وت Vا��9- أن \��

-، وا��Gء ا�)ي C�:ن ه)ا  ا�`� ،-
C�:م أآَ< ��+ ا�V-َح ����ح

 �F� -iِحَ*ٍ+ # ح D�' ي�@�
 +
-�  .ا�


%�ل ��x> ا�*�ب   : \�V-ح �Hوا���+ �=ً�، و �G=آ< ا�m

- ح��اٌن #حٌ+، '�ش�، أي C�:ا� Vإن

�
- _ �ع �& أh H ا�@ �bQ وا�=�دات، ���8 ا�q �وة، وا�%)ارة، و�C�:أآ�8، و�� �Ffآ� bQا-G8 س�ء ا�:�3، ا�

�، و_=�م ا�/َ�>، و# 
=>f �� ن*�ح8 حD '& أ�8�، وإن أح�V ا�@=�م إ��8 ا��/�س�ت ، وا�/-ذان ا��

�F� غ-�

- �� �*�ٍن ن9�>، و�� _-ف ا��*�ن أH)اٌر، �� أ�*�8 إ# أن C�:إذا وض=\ ا� Rش�ٌء ، وإن

-
C�:ع ا�� _ �� �ٌ�/'. !  

�8 !� تT+یIل�  :( أآH لT( ال;�nی+ إل�3( ب�N ال3T( ا


�*& أن ت*�ن �� ���8 # 
�/� �& 4@-ه� : 
%�ل ه)ا ا�=��+، أ
�F ا�4Mة   ���ض ا��
�ان ا�� Vإن

 �Fآ��m� �  .ا0ن��ن، و�� �%� ه)ا ا���+ 
��q س�'ً

  \�H :ان! س ��ن ا��

� ���8، وه)? ا����N و�� ،?�
^4 �� �� إن أ�-اضً� آ[�-ة، ود
�انً� 4@�-ة، ت=

 V�� # ،ت # ت��ت�H-��P �� أنV ه)ا ا���+ ُ_   _ :ً� '�د
ً�، أو ُشِ�َي ش�Vً� س@��ً�، �`ن ه)? ا��� �ٌ�i��

�& درج� ت�\ ا�i�-، أو أن 
��q أآ[- �& س�'� حD ت��ت ه)? N^N &' >%
 �ٍ
�& أن 
*�ن �� ت -

  .ا��-�Hت �� ���8 

، �< إن ��x> ا�*�ب، ح-�8 ِ�ِ�َ*ٍ+ آ �-ة، ه)? �={ ا��*+ ح���� ح-Vم ر��� س ��ن8 وت=��D ه)ا ا���+،  


%�ل : ،8�F� ?(وس�خ ، وا��/�س�ت، هMوا ،<�� �� ت�9�ِ> اMرض �& ا�/ٌ��إن ه)ا ا����ان �8 و�

  .�`ذا �={ ا���س 
/=��نF��=_ 8+ اMول 
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  ��& ا���wQ، و�� �ٌ���' �
+ ، �)�R ح���� إذا ح-م ا� س ��ن8 وت=��D ش�rً�، آ�ن ه��ك '�ٌ-�� ا��' &

� ح�#ت و��ة، 
-، ش�ٌء _ �=ٌ� ج�ًا، �< إنV سC�:آ< ��+ ا�mت ��b ا�M-اض �� �={ ا� ^د ا�Gت

 -
C�:ا� �
^4 �
��N �� ��  .أح�ه� �& ه)? ا��ودة ا�� ت=

-ول، �)�R ا�، ش�ٌء �4-  ��� �& ا�*��ٌ���' ��، إن ا��ه�ن ا�� �� ه)ا ا����ان ���F ن� ٌ�� ا�%� ��(

 ��� ا�� تmآ<f ه)ا ا���+، ن� � ه)? ا�M-اض ��Nن��%� أض=�ف �� ا��ول ا����& ��Nن
وت��i ا�G-ا

  .أ�[�ل ا��ول ا�� # تmآ< ه)ا ا���ع �& ا���+ 

3، ، ��� أ
�F ا�4Mة ا�����xن  Gد� �� ،�
أردت �& ه)? ا��%��� ا�� نG-ت �� �/�ٍ� ت�iر �� س�ر

�^ٍت آ[�-ة، و�*& أن 
=-ف ا����i�ت D�' وت�@�ي ��
�_ �
-؟ ا��%��C�:8 ��+ ا��+ ���ذا ح-م ا� '�

��F �& �%-ات � �� }= � +*rج.  

   <�
إن ا� 'VC وج< ح-م ا�: �PQ، وأح< ا�@� �ت، ا��Gء ا�� ت@�� ن��R �8 ح^ل، وا��Gء ا�)ي 

  .ج��ك، أو 
)ه� '%�R، ه� ح-ام 

  

09 -�iا� �� ��=
 �رى ش �q�*��� 8-ح��ان 

��ان T3( �]8 ه5ا ال�  :إل

�� �� ا���iرى، ه)ا ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  =
�& '/��Q ا��:���Hت ح��ان �& ا����ان�ت ا�)ي 

 b�@�
� �& ش=- ٌ�i4 8 و�)ن ،-q�*ا� ���ن 
%���F� C، آ�� 
%�C ح��ان أس-ا��
ا����ان �8 رج^ن _�

وه� �� ا��Fاء آ)
< ا�@�Q-ة ت���ً�، ه)ا ا����ان ��8 ��ه-ٌة ، 8�8 �� أ��Nء H�Cت8 أن 
��lل ات/�ه

�، ه� ح��اٌن آmي ح��ان؛ �8 ج�Fز ه�ٍ+، و�8 ج�Fز دوران، و��8 س�اQ< آ[�-ة، و�*& ه)ا  �/'


%�ل، ا����ان # 
��ول و# H@-ة ��ٍء �� آ< ح��ت8 D��=وا� س ��ن8 وت:  

 اْل�Dَِء ُآ�H َشْ�ٍءَ�ِ ��َ	ْNَOََو�  ����َ  
]�
  ]30: س�رة اMن ��ء ا�

� �& وزن8 ��ء، �� �&   r���� ً̂؛ س =�ن �� �& آ�Qٍ& حّ� إ# وا���ء جCٌء أس�سٌ� ��8، ا0ن��ن �[

  . �:��ق، �� �& آ�Q& ح�، إ# وا���ء جCء أس�س� ��8، وه)ا ا����ان # 
��ول ا���ء أ��ًا �� آ<l ح��ت8 

  -�
mت� ا���: سxاٌل آ  &

mت�8 ا���ء؟ اآG> ا�=���ء أن8 
b�i �& أ &
ء إذن؟ أجCFت8 آ��F س�اQ<، �& أ

 8%G��
��� �& اMوآ�/�& ا�)ي Fز? ا��Fا���ء �� ج.  
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   �q��� ٍةCFأج Dج إ���
��روج�& واMوآ�/�&، وأن ت/=< ����F ��ء، �F)ا F��� ت�mإذا أرت أن ت

�iا� �� ��=

b�i ه)ا ا����ان ا�)ي  <�*� ،��%=���ا�Fز? ا��F/� 4) ، �رى ا���ء؟m
إن8 

 �F�� (4m
 ،�Fأآ� D�' ص-�
 �� ا�V��/ا�� �ب ا� }=� &� &���روجF4ُ) ا�m
اMوآ�/�& �& ا��Fاء، و

&���روجFت8 ، ا�����D�' 8 أن ت��- ح=
��روج�&، وذاك اMوآ�/�& ا���ء ا�)ي Fه)ا ا� &� b�i
  .و

  :خ�ت8D ال�رس 


V�iق ت/�? �� ا�*�ن، ، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن   # �H ا�*�ن ش�ٌء �& ا�=/� ا�=/�ب، أي ش�ٍء ��


��Vق '�D ا0ن��ن �G*ٍ< أو ��4-،  �H ان��
-، �=�D ذ�R أن آ< ح�H آ< ش�ٍء D�' أن ا� Rذ� D�=�

�� DHاٍن أر���>، �`ذا y�< '& ه)? ا��Mن�، �mي ح�*إذا ، 8و�*& ا� آ-م ا0ن��َن �mن ح�8�V أ��نَ� ا�

� ا� 'VC وج<ِ�-=� &' >�y ، قV��ي �:��ٍق ر��� تm� ،8�y ،8�< '& ا�=�< ��� 
-ض'�_ &' >�y

8��' ،D��=ل ت�H :  

  �ِإن� ال�5ِیَ xََ�ُ��ا َوَ Dُِ	�ا ال]��ِل�Tَِت ُأوَلِ�َ� ُهْ( َخْ�ُ+ اْلَ�ِ+ی��8ِ
]�
� ا���  ]7: س�رة ا� 


� أ
�F ا�4Mة ا�����xن   ،V*�ٌت ت�
-وا �� �:���Hت ا�، ��� ا�*�ن �
�ٌت # ح�F� -i، و�� اMرض �

�Fت-ون ��&؛ �� _=��*+، و�� ش-ا�*+، ���� ح��*+، �� ا��9اه- ا��H���� ، ��� آ< �*�ن، �
�ٌت دا�ٌ

�9� ا� ' D�' .  

 

 ا�*^ب  - 10

 �D	Nال �T5ا ال�Iدی� ل��qا v58 ه�
���:  

�، ا_�=\ '، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  �
=3ٌ�ّ ���*^ب، ه)ا ا� �V�i� Pر �[^ث أح�د
P ش-� ���' Pٍ�� D�

-�qiا� b��/ا� h��J �� ة وا��^م، وردت^i8 ا��
%�ل '� :  

))�ٍ� َأvِ+ِOْ ُآ�H َیْ�ٍم ِ��َ+اٌط، َ�ِ ات�َ;5َ َآْ	ً�� ِإ� َآْ	Yَ َزْرٍع َأْو uََ�ٍ( َأْو َصْْ�ِ �ُRُ�َْی((  
]�iأ4-ج8 ���+ �� ا�h�[  

  -4� Pٍ
  : و�� ح�

� َزْرً � َو� َضْ+ً �((ُ�ْ َ ��ِiًْ�� � ُی	اْ�َ<َ�= َآْ ِ��َ+اٌط، َ�ِ �ِ	ِDَ َ   ))َنRََ� ُآ�H َیْ�ٍم ِ�ْ
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]h��iأ4-ج8 ا� :�ري �� ا�[  

  P��N Pٌ
  : وح�

 َ ِDَ	Iِْ( ُآ�H َیْ�، َ�� ِ�ْ َأْهHِ َبْ�Qٍ َیْ+َت�gُ�َِن َآْ	ً��((ْ�ِ �َRَاٌطِإ� َن+َ�ِإ� َآْ	Yَ َصْ�ٍ� َأْو َآْ	Yَ َ�ْ+ٍث َأْو ، ٍم ِ�

)ٍ�َuَ Yَ	َْآ((  
  ]أ4-ج8 ا�-�)ي �� س��8[

   �q��� �FQأس�� Dا إ��=��& �-ضً�، ��X �*+ شmن أن ت�N^Nو �ً�l�x> ه)ا ا� �P ا�=���، ذآ- س

 �F� ا�*�� ا�=�وى � �
�، ه��ك سٌ\ و�N^Nن �-ضً� �� واMج� �  .ا�=-�


*�ن ا�*�� ه� ، اآG> ا�=�+ أن أ�-اضً� آ[�-ًة، وه� سٌ\ و�N^Nن حD ا�ن، 
�F ا�4Mة ا�*-امأ  

 &� ~V�::�f~ �& ه)? ا�M-اض إ# أن ن�� �ٍ%
-_ &� X�واس@� ن%< ا�=�ا�< ا���-ض� ��F، و�

�F��دي إ، ا�*^ب نx
�-، ا�)ي FGًا ج�ًا ه� �-ض ا�َ*َ�� ا�-��D ا��Fب د��yٍ� إ# أن ه��ك �-ضً� 4@

� ج�ًا، ��4� أ
�م ، ���\، 4^ل ��4� أ
�ٍم �& ��Fر اM'-اضٍ=
  .�-ض �Hت<، وا������ س-

ً̂، و�*& ا��� � أآ[-    ]� g@%4-ى، آ��Mان�ت ا��_ =ً� �H ت�%< �={ ه)? ا�M-اض '& _-
3 ا��

�ن وت�=�ن �� ا��: ا����ان�ت�Nإ# ا�*�� ا ،�r���� ���4 ،�N^N ،��، ن� � ن%< ا�M-اض '& س =r

 �rن وت�=�ن �� ا����N3 ا�*��، ا
-_.  

 8�  :هv5 ه� ال�cTرة الi+ب

� وس =�&، و'�د ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  � وسr�=آ��، '�م أ�> وت� &�
^� ��� �-ن�� وح�ه�، س =

H^_إ ���%=� -�y ��� ���*^ب إ�D درج=
 ��-qن، ���=��+ ا���ً�، وآmّن8 س*�ن�F، ا��Nن و���4ن ��

  .اسD�q '& اMو#د ���*^ب 

   �ٍ��yأ �� \�l�y ��، وا��FGا� ��=_Mن9-? ا��=� �ت، وا \��� ،b���� bV�/� Dإ� �H-د4< رج< ش

>rُس ،��، ��ش-ى آ���ٍت آ �-ة، و�� أ��Nء ا����س ٍ�Hل: را�H 8، #: أ'��ك آ��؟� bQ� ل ا��H : آ< ه)ا

  .أرج=8 ، _=�م ا�*^ب

�F)? ا�*^ب ذات ا�=�د ا�* �- �� �< ا��-اغ ا�-وح�، دوٌر H)ر �� ا�G)وذ ، �4Mة ا�*-امأ
�F ا  

 �*
  .ا�/��� �� أورو�� وأ�-

  ���
��، # �mس، آ�� ح-اس�، # �mس، آ�� m� # ،+�yس، �F)ا إس^���، وه)ا دJ ه)? ، آ�� -�q�


/�ز أن ت%�� آ��  # �N^]ه�اف ا�Mا.  
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 /�ر ا���ويا�=%-ب وا0ن� - 11

 �	NPن�9ن أن ی�  :�� ی���i  	= ا

� ا�:�3، ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  �%� b� �F�-ك �G
 ~Q�i4و ،�F� CV��
 ~Q�i4 ،~Q�i4 8� ا0ن��ن


��ق �8 آ< �:��ق، إن ا�:- ��زن��F� ،8ك �={ ا��:���Hت تCن  ��� -:�
ا0ن��ن # 
�f3 �8 أن 

*��� ،8�ِG� -:��ن ض=> ��ن��ن، وإن ا�:- � i��� ،?-i%�ر ��M_��ن، وإن ا��� �Fة ش��H ب^

 ���
& آ-G'و �� و��4ٍr� &' 8
� س-'Cو?، ه��ك �& ت�=� -:� أض=�ف ا0ن��ن، وإن ا��ت-ى ��Nن

-ًا �� ا���'� �& ا�@��ر �.  

  ���m� ?Cن�4 8� ،���C? ���%�ة ا0دراآ� ،��*���� ?C�8 �� اMرض، آ�V�8 �*& ا0ن��ن ��C? ا� ���=�+، �


��Vق '�8  ��� >qG
� ن��8، ��0ن��ن إذا اشq< ��� ان�-د �8 4�ٌ- �8 �& أن �إ'��ر اMرض، آ�V�8 تCآ

� ا��:���Hت �� آ<l ش�ء �%�.  

  �� ه� ال�iی8 � هv5 ال�RDل8 ؟

�& س�ً� أ�J �� \��H-اء ا�/C: وH=\ ت�\ 
�ي �%��ٌ� ا���م  N^Nو Xٍ�4 > H أن �-ن�� ���-qا� -Qا

�ٌ� ح�رق أو ضgٌq ��ح3 # 
 %� ش�rً�، # ن �تً�، و# F� ،ا���وي آ�� ت=���ن -�/�ت�/�-ًا ن�و
ً�، وه)ا ا�

 +N ،�ح��انً�، و# إن��نً�، وش*V< ه)ا ا#ن�/�ر ح�-ًة آ �-ًة ج�ًا، وش*V< آ-ًة �& ا���ر ت=�� ���ح�ٍت ش�س=

� �G�
� ا#ن�/�ر '%-�ً� 
�F/�ر ��ج� �=� ن�أرض ا#ن �.  

�b أن 
 %D �^ _=�ٍم   @�
'*> '���ء ا����ان ر�H b-ٍن '�D دراس� ه)ا ا�=%-ب، ��ج�وا أن ا�=%-ب 

 &���
+ أن��س8 ت�\ ا���ء ���ة *
�b أن @�
�، ووج�وا أن ا�=%-ب ���و# ش-اب N^ث س��اٍت �

i�N ،-+ ن%< إ�D ر�< ا��i-اء آ����&، ووج�وا أن8 إذا وضb �� ا�[^ج� �� درج� 'G-ة ت�\ ا�

 &���
�+، ذات ا�)Nح��ٍم �& ا�/-ا �� bوض +N ،ل ا�@�رئf� �b� <V ه)ا ا�*
 ،&�� �� درج� سH-ا���

�ًH^_إ �F� -VNm
 +�� ،�=�� ض=> '�� ، ا��9r�N^N �
Cت �ٍ
وآmن8 �� ح��ٍم ��رد ، N+ '-ضM ?�Vش=ٍ� ن�و

V-ش ،�F�V���8 دم، �< �iٌ< أJ�-، ��ذا 
=����l ه)ا؟ 
=���� أن ا0ن��ن 
���8 ا0ن��ن �� X�ح�?، �

  .س-
b ا�=@� 

أراد ا� س ��ن8 وت=��D أن 
*�ن ا0ن��ن ح��سً�، آ�ن �& ا���*& أن 
*�ن ا0ن��ن آF)ا ا��:��ق، �^   

qJ ا0ن��ن، �:��ٌق D�' h
�G� -Nmء، و# 
�-ض، و�*& ا��-ض ن��)ٌة إ�D ا����ء ت� +F
�ٌ- # أح� 

8� ،�G�
F� b)? ا���iن�، �� �xرة ا#ن�/�ر ا���وي �+ 
Nm-، و�%� �
 ،?��
�=�D ذ�R ، �< ن%�8 إن رأ
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F� b)? ا���iن�، # �-ض، و# ��� '�� أح��نً�، آ�ن �& ا���*& أن نqت �أن �� ا��-ض ح*�ً

�&، و# أورام، وQو# ر ،��H #و ،b�ت-� gqت، و# ض���G���� : # ش�ٍء �& ه)ا ا�% �<، ���Hا��

 8� m =ن # -�qJ ان����ن س��، ح�� �r���4 ه)ا ا�=%-ب D�' D�  .ا�*���Gت �


/� أن ن=�+ أن �Hرة ا� ت=�3 �*< ��*&، و�*& ش�ءت ح*�� ا� أن 
*�ن ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

 j>وج VC' ا� Dإ� \���  .ا0ن��ن ه*)ا، أن 
*�ن س-
b ا�=@� �

   �آ+ �& إن��ٍن ا��\ إ�D ا� ��-ض؟ آ+ �& إن��ٍن أD�' > H ا� أN- �-ض؟ �F)ا ا�)ي 
%b ه� ح*�ٌ

�- ا��@�3 :��� �ٌ%�=�، آ< ش�ٍء وbH أراد? ا�، وآ< �� أراد? ا� وbH، وح*�� ا� �%�@�.  

  

� وا��م - 12� ت�-
+ ا��


*�ن ���F ا��موا�:Q�i~ ، إ��*+ إح�ى و��Q> ا��م �� ج�+ ا0ن��ن   �� �� ، ا��وا��*�� ا�-��ن

  :ت�-
+ ش-�8

  : �Hل ت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

��Pُ9ْ�َ �ً8ً َأْو َد�>َ�� ِإل�� َأْن َی�3َُن َ�ُْDُNَgَْی )ٍ ِ�Sَ =	َ َ �ً��+Tَ�ُ ُأوِ�َ� ِإَل�� ��َ �!ِ �ُOَِل� َأ Hْ�ُ� +ٍیnِ�ِْخ )َTَْأْو َل �ً

�َ+ َب�ٍغ َوَل� َ �ٍد َ!Vِن� َرب�َ� �Pُuٌَر َرِ��ٌ(�َ!Vِن�ُ� ِرOٌْ� َأْuَ �+gُاْض ِDَ!َ ��ِ+ ال	�ِ� ِبِْiَِل �Hُأِه �ًR9ْ!ِ ْو  
]�
  ] 145: س�رة اMن=�م ا�

��ذا 
%�ل ا�=���ء '& ا��م؟ 
��< ا��م س���ً�، و��^ٍت آ[�-ة، و�-آ �ٍت ض�رة، ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

�Qن إح�ى و��M Rذ� �F
��
 �8 ه� ن%< ��^ت ا�/�+ وس���8 ���iر إ�D _-ح�F، وأه+ ا���اد ا�

� ا���ت/� '& ت%�
{ ا� -وت���ت، و
��< ا��م �Q�Fت ا��� �%ا��م ه� ا� ���، وح�{ ا� �ل، وه� ا���

�F�
� ت=��q� � *ا� Dء إ��=�Mا &� �F�%�
 �  .�={ ا����م ا�

، �`ن ه)? ا��-آ �ت ت�~، و
-ت�b �%�اره� �� ا�/�+، إض��ً� �`ذا �� ت��ول ا0ن��ن آ���ٍت �& ا��م  

 Dإ� ����، و���
إ�D ا��-آ �ت ا�� ت�w '& ه�+ ا��م ذات8، ��� 
xدي إ�D إرت��ع ن� � ا� ��� ا����

�F ���ُ� �ت�
 �yٍل د��^ه)ا �� 
%��8 ا�=���ء ح�ل ا��م ح���� حّ-�8 ا� 'VC وج<، ح-8�V ، ح�وث ا'

�ٍ�*��  �q��� �ٍq���.  

� �� C� b�Jارع   J�:ه)? ا� &� ����+، اسNٍة �& ا�/-ا-� - ا��م وس@ً� �^�Qً� ج�ًا، ���� أن�اع آ[=


�+ �& ا��م، و# 
�*& أن 
=�V ا��م y)اًء Nا�/-ا.  
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�- ا��)آ�ة  y ���� ت�-
+ ا�)��' +*��- ��، إ�y ����D و��ذا 
�=< ا����+ �� �^د ا�q-ب إذا آ�ن\ ا�)�

��F ؟ �'  

� ا�� �+ ت)�h ، أ
�F ا�4Mة  ����F، و# 
/�ز أآ< ا�)�� �Fن د�M ،ة�Vا��)آ -�y ���
/�ز أآ< ا�)� #

� Mن ا��م ���F، وا��م ��8 آّ< ه)? ا����م، وه)? ا���^ت ، وه)? اMش��ء �� ا0س^�=
-Gو�3 ا�

 �
  .ا��xذ

  �
� ا�*-

/� أن 
*�ن واض�ً� �� أذه�ن ا������&، إذا ه)ا ا��*+ ا�G-'� ا���4mذ �& ه)? ا� ،�

 �Fز أآ��/
 # ،��� ا0س^�%
� ا�� �+ ت)�h و�3 ا�@-��  .س��-وا إ�D �^د ا�q-ب، ���)�

  �F���F، ه��ك رأٌي � ={ ا��%�Fء، َس+l أن\ '��' D�ّ�
وآ<، و# ش�ء '��R، و�*& إن �+ ، أ�� إن �+ 

�%
-@� ،�'-Gا� h�(ا� �%
-@� h�(ذى،  تMا Vذي ا0ن��ن أش�x
�، ه)ا ��إ4-اج ا��م آ8�ّ إ�D �4رج ا�)�

� ا� 'VC وج< �i=� �� b%
  .و

  :ن]�\s ش<= 

   }=� <Vو�� ج��ن ا� %- ا�)ي آ� ،+Fودج�ج ،+F��� �-ّ�� اMن=�م ا��9- �� إ_=�م ��اش=

/� أن 


���، و# ��V �& أن �-��ر ج��8 إس�� &�N^Nو �N^N ،ن �%-ة، �& أج< أن ا� ^د���� -G' �N^N ا�H-�

��، ا�� � أنF+ أ_=��ا ا� %- = � ��' -�
�/� ا��/�b �& 4@- ج��ن ا� %-، و�� ه)ا ا��-ض ا�:@

 ����& ا���+ ا��/�>، _��& ا���+ ا��ّ�\، وأ_=��? ا��م، ��/� أن 
=�د ا��9- �� �� ن@=+ �8 ��اش�_

 ���J D�' -@4 ن ه)اM ،����=وأن .  

��wF ا� 
/� أن 
@ D�' 3V ا0ن��ن، و'�D ا����ان، �F)ا ا����ان ا�)ي أآ< �� ح-Vم ا� ، 
�F ا�4Mةأ  

+F��� ������ن، �< إن �=Jا0ن��ن أ D�' 8ل، أآ��H : -G ج��ن ا� %- إ# �& ج��ن ا� ��.  
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  ا��jت -01

  وآ�? ی�ل� ؟ ، وآ( ه� �Sل�، آ( ه� وزن ال�Tت اqزرق

�98، أ
�F ا�4Mة ا�����xن' D�' ��ن ا�� ت/�ب ا����@�ت �& �
�ت ا� ا��ا��ا�)ي ا��Gء ، ه)? ا��

� و��4�& أ�> ح�ت �� �={ اMو�Hت، �& ٍr� &' �
Cت �Fا�=���ء �=�ده�، أن }=� -

��\ ا��9-، ت%�

 &�N^Nو �ً��4 8��_ {� 
�& _�ً�، وN^Nو �ًr� نC
ن�ٍع واح�، وه� ا���ت اMزرق، ه)ا ا���ت ا�)ي 

ِّ�H �� ،ً̂ �ن، �*�ن ا�-H+ �)ه��JMب ، + '�D أه< اMرض�-ًا، ��� ض-�\ وزن ه)ا ا���ت �=�د ا��

� �#ف ����ن، آ<ُّ إن��ٍن  .أر�b آ��� y-ا��ت ، �� آ< '�م  ،�& ا��


��� ه)ا ا���ت و#دة، 
i< _��8 ح�& ا��#دة إ�D س =� أ��ر، و
Cن _��&، ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن

�%�Hد &�N^N &� -]ا� �- أآ �� D% 
�b ا���ت أن @�
� ���ء ج�+ ا���، %
ت ت/=< ه)ا Mن _-


:Cَّن ��  �rة �� ا��-G'8، و
:Cَّن �� '�^ت8، و�� د�8، و�� أن�/ 8%G�اMوآ�/�& ا�)ي اس

 8�Qر.  

  :�+آ<� !� ال��Tر 

�، _ =ً� �� ا� ��ر، �& ا���Gل إ�D ا�/��ب، 
)ه� ، أ
�F ا�4Mة�
/�ب ه)ا ا���ت ا�*-ة اMرض <�آ

إن : �ن أن ه��ك �-وHً� آ �-ة �� درج�ت ا��-ارة؟ �Hلإ�D ا�%@ �&، و
=�د إ�g4 D ا#س�اء، وت=��

\َّ�H ،اء�- ت��@8، �`ذا ت�ج8َّ ن�� g4 ا#س� Dإ� �Fه)? : _ %ً� �& ا��ه& ت%�8 �& ا� -د، تi< س��آ

�rا��ا� ?��� إ�D ا��i> ت%-
 ً� ح�P ا���أي  و# 
b G ا���ت ��ج ٍ� أH<َّ �& أر�=� _&،، ا�*���ت ا��ه�

=� �F� ���
  .�ت8 آ�� 
%���ن 

�-ة، ���F �& اMجCFة، �� �� ه)ا ا����ان ا�* �-، و�*& qJ أس��ك Dإ� ،Rأح�اض ا��� Dن9-ت إ� ��

َّ̂ق ��� 
�Gء   �رك ا� ا�:� ،-qi� >ٍ*ش D�'.  

  :و{�x 8Pی�ت اt !� ال�3ن 

�Fه)? آ� ،Rن ن�ع �& ا������� &' �
C
�Hل ، �4%\ ��� ��� �- و�� ��8 �& ح��ان�ت، �� ا� �- �� 

D��=ت :  

��ُ�ْ�ِ �ًN�DِOَ ْرِضFََ�اِت َوَ�� ِ!� اْلDََّ9َل3ُْ( َ�� ِ!� ال +ََّ;
  �َوَ
]�
� ا��N�/13: س�رة ا�[  
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��ًN�DِOَ ْرِضFََل3ُْ( َ�� ِ!� اْل Aَ	َُهَ� ال5َِّي َخ�  
]�
  ]29: س�رة ا� %-ة ا�

&���� ، 3�4 ا� س ��ن8 وت=��D ه)? ا�
�ت ������ا���
��� دن��، وا�[�ن�� د#����Hل ، اMو�D؛ و�

D��=ت :  

� NَOَْ	َ��َه� َت5ِْآَ+ًة َوَ�َ<� ً� ِلْ	RْDُِ�یَُTَْن�  
]�
� ا�=H73: س�رة ا��ا[  

  . آ< ش�ٍء �4%8 ا� 'Cَّ وج< ��8 ت)آ-ة و��ع 

  

02 -  Rا��� 

 +Tال� �! �D9أن�اع ال:  

�، �����R ورد ذآ-? �� �� ا�%-�ن ا�*-
+ إ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  �ش�راٍت إ�D �={ ا�
�ت ا�*�ن

+
  : ا�%-�ن ا�*-

  �َوُهَ� ال�5ِي َ
;�َ+ اْلTْ�ََ+ ِلَ<Fُْآُ	�ا ِ�ْ�ُ� َلSَ �ًDTِْ+ّیً��
]�
  ]14: س�رة ا���< ا�

   �r� ،ا� �-ي Rن _& �& ا������� �r� &' �
C
 �� ،��
R�F ا�=��+ ح�� �={ ا0ح�iءات ا�%��


��ن ن�ع �& ا���R؛ ����ن _&�� &' �
C

%�ر ا�=���ء، أن �� ا� �- ��  ،-G اٌء � �� ا�(y ه)ا ،

��F ش-س، =� ،b
��F ود=� ،-�qJ �F�� وأر�=�& _�ً�، وزن ا���ت، و�=ٍr� &' �
C
 ،-���F آ =�

 Diو# ت� f�=ت # Rب، ه��ك أن�اٌع �& ا���-F*� �F�=� ،>���F ج�=�.  

  ال�D9 ؟ �� ه� و{�8P الn �ن?  ��

وا��ازن، ، إن�F وس�b���� >Q: و�*& ا�=���ء وH��ا '�� ا�C'�ن>، ه)? ا�C'�ن>، ���Hا '��F، أ
�F ا�4Mة  


3 ا�C'�ن>، وإن�F ت�-Vك -_ &' �F�-، إن�F ت%> أو ت:�> س-' =وا��ج�8، وا��-���، إن VhJ ا�

��ً� أو ن�� ا��Mم '& _-
3 ا�C'�ن>، وأن�F ت�ازن '& _-
3 ا�C'�ن>�
 ،�FFل وجl�=ت �Fوإن ،

�l- ���ره�، أو qت �Fو� ، -�ش��ً#، ارت��'ً� أو ان:��ضً�، '& _-
3 ا�C'�ن>، ه)? ا�C'�ن>، ��F ت�

  .تh�i ���ره�، ��F ت�ازن، ��F ت%> 
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 �D9ال �! tی�ت اx ��<�ن �f  ی<�نx:  

��F ج�Fزًا �%��س ا��gq، إن ا�  � D��=ه� �& '�3 أودع ا� س ��ن8 وت &
�، أٍ9�� �
� ت=-ف �� أّ*��

���F إ�D ذن �F، ه)ا J^y &� ً̂ i
*+، �-أ
+ �� �F��H ا�=��ي، 4@ً� ��
m� �ا���ء؟ �� أ��*+ س�*ً

 &
ا�:g ه� أن �ٌب ��-Vغ �& ا��Fاء، آ��� زاد ضgq ا���ء '��8 ان�gq، � �ن��q_8 ت=-ف ا���*� أ

  .�� اMس�<؟  ه� �& '�3 ا���ء، أه� �� ا��@h أم

�b ا���*� أن ت��lل ا�@=�م إ�D ه�اء ، أ
�F ا�4Mة  @
�ت ا� س ��ن8 وت=��D، ت�� &� �ٌ
� Rإن ا���

@��ا، �`ذا أ_�%\ ه)ا ا��Fاء ا�CاJ�y ،�Q\ �� اM'��ق، إن ا��Fاء �� ج���F ت�i=8 �& ا�@=�م، �


�ت ا� ��� &� �ً�
� أٌ
8%�4  �-ت�b أو ت@�8% ��:�{، وه)? �.  

  :إل�� هv5 ال� �ة 

   +*�
ت �رك ا�)ي 3�4 ��� آ< ش�ء، وس:V- ��� آ< ش�ء، و
/� '�D ا0ن��ن أن 
/�ل و
/�ل، أن 


�ت ا�، ��=8�ّ 
=-�8 �& 4^ل �
�ت8، �=�8 إذا '-�8 اس%�م '�D أ�-? ، �=�8 إذ� �� ?-*� ،8�G4 8�-' ا

 ?-VH8، وو�V9'و.  

  : �*f- ' �دة، �< إنR �& ت=-ف ا� إ# �& 4^ل �
�ت8ا�، أ
�F ا�4Mة ا�����xن

  �َ!Fَ�ِيy َ�ِ�یٍ� َبNَْ� ال	�ِ� َوxََی�ِتِ� ُیْ'ِ�ُ��َن� 
]�
� ا��N�/6: س�رة ا�[  

���ً� ال�5ِ* �ِإن� ِ!� َخْ	Aِ ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض َواْخِ<َ	�ِف ال	�ْ�Hِ َوال���Iَِر َلJََی�ٍت ِلFُوِل� اْلFَْلَ��ِب َ�ِ �یَ َی5ُْآُ+وَن ال	�َ

�ْ
ُ mًSَِه5َا َب� QَRْ	َْرِض َرب�َ�� َ�� َخFََواِت َواْل�Dَ�9ال Aِ	ْ�3ُ+وَن ِ!� َخPَ>ََوَی )ْIُِ��ِبOُ =	َ َدًا َو�Nُ�َُو ��َRِ!َ �ََن�Tَ

  َ 5َاَب ال���ِر�
]�
  ]191-190: س�رة �ل '�-ان ا�
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 س�R ا�����ن - 03


�D ال9	�Dن إل�3( ال   :T�ی�  

�9� ا� ج< ج^�8 س�R اس�8، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام' D�' �و
�'�? ، س�R ا�����ن: �& ا�
�ت ا��ا�

�ً�
ه)? اMس��ك ��F س��ك ح�- ا�=���ء، و# 
�*& أن 
��- إ# �� ، ح�ت س����ن: '���ء ا� ��ر أ

D��=8 ت��H �� +
  : ض�ء ا�%-�ن ا�*-

� ُث(� َهَ�ى� �َ��َل َربZَ�� ال�ُRَ	َْشْ�ٍء َخ �Hُآ =gَ ْ5ِي َأ  
]�
  ]50: س�رة _8 ا�

�b اMن�Fر ا�� ت� b �� أ�-
*�، وت�Fج- �& ����b اMن�Fر إ�i� D �ت�F، و�& ���
ت��� ه)? اMس��ك �� 


*� إ�D س�ح< اM_��� ا�M ��-qور��-�M �H-Gا� ���_Mس�ح< ا �� �Fت� i� ، g�ت%@b ا���

 ���_Mإ�، آ�8ا �Fت=�د أدراج +N ،&�Cة �& ا�-�b وت�*P �� ه)? ا� ��ر �� y-ب أور�� ����
 D

  .اMن�Fر آ� ت��ت ه��ك 

��ن� س�*� �& ن�ع ا�����ن، وضb �� �={ اMن�Fر�� Diء، أح�iإح Cه��ك �-آ ، g%�� Dت=�د إ�

Rه)ا ا��� D�' bوض ،&
-Fم و���ة ش�
��F ت�ر
  ه/ رأس�F آ< � ��� �=�ن=@H 8ت-.  

آ�> رجb ه)ا ا���R �& ا����g اM_��� إ��i� D ا��F-؟ �� أت��� �mح� '���ء ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام

ات/8 وأن\ '�D س�ح< �-ن�� إ��i� D : و�8 '���ن � i-ت�ن، و���H �8، ا� ��ر، وأرآ ��? �Hر�ً�

�*
�b ه)ا ا�=��+ ا�* �- �*< '��8 أن 
/8 إ��i� D، ا��Mزون �� أ�-@�
 # -Fأن ه)ا ، ه)ا ا�� ��

 �*
ا���R أm@4 درج� واح�ة �� ات/�ه8 �/�ء �� ��i �4-، �� أN m@4^ث درج�ت #ت/8 �& أ�-


i< إ��i� D ا��F- ا�)ي 4-ج ��8؟  D
8 و
�iب ح-آ8 ح�F
�، ��& ا�)ي �� إ�D ا�/�������Gا�


8 ا� 'C وج< �F
  .ه)ا ش�ء # ُ
�iق إ# أن 

 �F��، و�H^�' -4س�*� ورادار��ا# �F=ء، '���ء، و���وات�i#ت �b ، و�=�F ات�i#ت �b ا��

��تNوإح�ا ��J�� �F�و�H ت�< ا�@-
3، وس�*� �� أ'��ق ا����g ت/8 �& �-ن�� إ�D ، ا���ان�، و�

D��=ل ت�H ،-4� -Fواح�ة �/�ءت �� ن �  : ��i نF- �� أ�-
*�، �� ح�دت درج

=
 َرب�Dَ3ُZ َی� ُ��َْDَ!َ ى�*  �َ��َل�ُث(� َهَ �ُRَ	َْشْ�ٍء َخ �Hُآ =gَ ْال�5ِي َأ ��َZَ��َل َرب  
]�
  ]50-49: س�رة _8 ا�

Rر ا�=���ء ه)ا ا����J ،ل^Gا� �=i

i=� س�R ا�����ن ا�G^ل �i-ًا '�D أن 
i< إ�D ، وه� 

�*
� �& y-�� أ�-�
�b ا��F-، ه��ك 
��� و
��ت، ه)? ا�-ح�� ا�@����
-�� �H-G، إ�y Dإ�D س�ح��F ا�، 

 Rد ه)ا ا����=
 +N ،أور�� .  
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�
��ر إ�D أ'�Gش�F؟ : أ'9+ �� �� ه)? ا�_Mي ا�F
�& ا�)ي 
�Fي ه)ا ا���R �� ����ت ا� �-؟ �& 

-� ����b ا���< إ��i� D ا���< إ�D ا� �- ، ت�Fج- س =� 'G- أ�> آ���
�& اMن�Fر �& ��=N ي�F
 &�

�3 _�رق إ�D ��- ا�� Dإ� gس�� إ�i� D �ت ا���<؟ �& ا������Gل ح�P ت=�د ه)? ا�-ح�� �-ة �Nن

&�
�Fي ه)? اMس��ك وه)? ا�[=���& �� ����ت ا� �- و
�ج�FF؟ ذ�*+ ا� رب ا�=��� ، C' ل ا��%


  : وج<

Fَوِل� اْلFَُی�ٍت ِلJَِر َل�Iََوال�� Hِ����ً� * ْلَ��ِب �ِإن� ِ!� َخْ	Aِ ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض َواْخِ<َ	�ِف ال	�َْ�ِ �ال�5ِیَ َی5ُْآُ+وَن ال	�َ

�ْ
ُ mًSَِه5َا َب� QَRْ	َْرِض َرب�َ�� َ�� َخFََواِت َواْل�Dَ�9ال Aِ	ْ�3ُ+وَن ِ!� َخPَ>ََوَی )ْIُِ��ِبOُ =	َ َدًا َو�Nُ�َُو ��َRِ!َ �ََن�Tَ

  َ 5َاَب ال���ِر�
]�
  ]191-190: س�رة �ل '�-ان ا�

  

  

04 - Fا� Rا�����^ 

  ��^Fا� Rا��� Rم '& ذ����� وا���ن�ن، وح��F�V ، ا���
P ا���@
�& ش�ا_� �-ن�� وإ
ا�)ي Cyا ����^

��ًا '& =� h �
� س��hٌ أش-ف '�D ا���ت، آ�ن V�N ،&�� ����qٍت �& ا�[=��ٍF�� ش ٍ*Qأرٍض ش� Dإ�

���، �HلNب أ-H ي-:iا� �_�Gا� :Mآ� ،�Hس� �� �ٍ
� �*�اٍة ش=-ت �/mًة ��mٍ+ ش�=�� 8Nا�)ي ت�� +�

�، و�=� ر�b س�'� ش=-ت ��� 
G 8 وC4 ا������X �� رأس�، N+ أ��y '��، وح���� أس=�\، �ح��

 -�iرب ا��%
 �� �@qوج� ض ،��  .و����i ا�@ 


& : وV�H �Hر �={ ا�=���ء  -G'و X�4 &' �
C

Cqوه�،  �أن '�د ا���R ا�F^�� �� ا��Mآ& ا�

�ي '�D ا�����رات �& ه)ا ا���R، س�*ً� �� ا��- ا�
 ،&
-� �����*=� ا��اح�، وأن س-�ً� _��8 آ

�F� X)ا ا���R ��@3ٌ واضhٌ �� ت�-آ�ت8، ���ذا Cyا ه)? ا��Gا_�؟ # : و
�3 '���ء ا����ة '�D أن8�

�؟ #��N ة؟ #، ه< ه��ك دورات�'�H ن=�+، ه< ه��ك ،
 ،<�Mا &' �
Cأن�اٌع ت ��^Fا� Rوا��� {� 

 3Q�Hن د��y �� ا���ت Dا�� إ�-
&، وتxدي ��=� ا���R ا�F^�� اMس-� �F�=� -@H.  

   ،������، ن�'��، ان�%�Hت �و ر ،��، أج����F ش���qذان، و# أد��و#  ،&��F� X)ا ا���R ا�F^�� أ'�

� �[< اٌ%�Hد ��، ت��D �& ج���F �/��ٌت س��ٌr���� &�
l*G< ا���ء ����N �Fٍن وت�= �=i
��ط، :�

-ًا����د ن�� ��Nن�& س��� �ٌ���H ?(وا��/��ت ه ،�F
MنC:� �Fون� �� ح%ٍ� '�D ش*< ن�ا�{، ، رؤ

� ����+، �:Cون� '�D ش*< ن�ا�{، ��F زن� �� إن 
��X، ه)ا ا���R ا�F^�� ج��ًا r��� �4��ط �/��

���P ا��+V �� ج�+ ض�� ،�F�& ا�:��ط �& أ'%�
  .�F حD ت�@�3 �^
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�C ا��Gا_� ��ح�ات إس=�ف، و
�hi اM_ �ء ا�� �ح�& أن ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  F/
�hi اM_ �ء �

 ��
CوVدوا ��%& ا�*�رت�Cون، Mن ه��ك ��=�ت ��.  

  ��^Fا� Rح�ل ه)ا ا��� �����' �ٌ�/� �Fت-Gن �أن8 إذا ات�3 '���ء : ت=��%� '�D ه)? ا��=����ت ا�

�' �
� ��@3ٌ واضh �� ت�-آ�ت ه)ا ا���R ا�F^��، �`ن '���ء ا��ح�� : D أن8ا����ة ا� �-�N X��


�-ك و�3 4@ٍ� واض�ٍ�، وه�ٍف واضhٍ، رس��F �8 ر�8 ا�)ي  ،��^Fا� Rأن ه)ا ا��� D�' ن�%�



�-ك ن�� ا��Gا_� ، ا�� آ[- ���F ا����د �� اMرض، ر��� 'VC وج< 
%�ل R�4%8، إن ه)ا ا��� :  

Iَ}َي ال���ِس���َأْیِ Qْ�َ9ََآ �Dَِب +ِTْ�ََواْل y+�َ�9َُد ِ!� اْلPَاْل +َ  
]�
  ]41: س�رة ا�-وم ا�

  : ر��� 'VC وج< 
%�ل  

�Hٌ�  �ال	�ُ� َخ�ِلAُ ُآyH َشْ�ٍء َوُهَ� َ َ	= ُآyH َشْ�ٍء َوِآ
]�
  ]62: س�رة ا��C- ا�

� ا�، و  r�G� 3ك إ# و�f-���� Rا ا���(F� h��
� رس��F �8 ر�8 ا�)ي 8%�4، �� �& # %�Hد �ٍ@4 3�

 ^� Rا_� أو ت��Gن�� ه)? ا� Rك ه)ا ا���-�
إن��ٍن 
�-ك ش�rً� �^ ه�ف، �*�> �-ب ا�=����&؟ أ

D��=ل ت�H ه�ف؟ :  

 ��Iَ>ِ� َداب�8ٍ ِإل�� ُهَ� xَِخ5ٌ ِبَ��ِصَْ�ِ ��َ�  
]�
  ]56: س�رة ه�د ا�

!ِ 8ٍ�َ�[ِ�ُ � اْلFَْرِض َوَل� ِ!� َأْن3ُ9ِPُْ( ِإل�� ِ!� ِآَ<�ٍب ِ�ْ Hِ�ْ�َ َأْن َنْ�َ+َأَه� ِإن� َذِلَ� َ َ	= ال	�ِ� �َ�� َأَص�َب ِ�ْ

 �+ٌ�  َی9ِ
]�
  ]22: س�رة ا���
� ا�

 8Dال;�ت:  

  D��=ل ت�H :  

  �َوَ�� َیَNْ	Oُ )ُُ��َد َربyَ� ِإل�� ُهَ�� 
]�
  ]31: س�رة ا���N- ا�

 'VC وج<، وا�/-اد �& ج��د ا� 'VC وج<، وه)ا ا���R ا�F^�� ا�)ي Cyا ا0
�ز �& ج��د ا�  

 b�� �FآV-ح D��=إن ا� س ��ن8 وت ،&�ٍ�� �& ا�[=���qآ �F�=ن�ن، وج����، وا���@
ش�ا_� �-ن��، وإ

  . �����د ح�ًا 
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05 -�� ا���* � ا�@ 

Yی+u +أ� :  

� أ���ث : ت=�دت+إ�D ا���ض�ع ا�=��� آ�� ، أ
�F ا�4Mة اMح �بJا�y آ�-
آ�ن أح� '���ء ا� ��ر 

�-ة، ��\ ن9-? س�*� آ �-ة 4-ج\ �& س-��F، ت�\ س@h ا� �-qJ ��iر ه)ا ، وانF\ إ�D س�*�

�Fآ�m� -�qiا� Dإ� \Fة ت�ج-�و�*�8 وج� أن�F وH�\ إ�D ، ا�=��+ آ�� ه� ا�=�دة أن ه)? ا���*� ا�* 

�F آ< ، ج�نmة ت-�qiا� �س/< ه)ا '��? �� �)آ-اتG' �=� 8-ة ، �& ح-اش> ا�* �-ةو��أت ا���*

�ً 
�، أ'�ام ت%-=Qرا �%�� �� '^ج أ�-اض اMس��ك : اآG�\ ح%ii:� -�qiا� �ه� أن ه)? ا���*

�Fآ� ، �� �ii:�-ة ا��qiا� ��ب ��& أس��ك ا� �- 
%-ر أن ه)? ا���**� -�y �ًH�]�وآmن '�Fًا و�

�
� �q أن تmآ<��اواة أ�-اض ا���R ا�:�رج # ��)�R أج-
\ ���Nً� آ[�-ة وت b ا�=���ء ��ا_& ه)ا ، 

ن�ن�ت 0وا، ا���R ا�)ي أ'@�? اس�ً� J�4ً�، ه)ا ا���R ج=< ا� 'C وج< y)اD�' 8Q ا�%-ح�ت

��ت��وا��@-
�ت ا�� ت�ضD�' b ح-اش> اMس��ك ا�* �-ة، ��Mس��ك ا�* �-ة ت/8 إ���F ، وا�@�

=��/�F �& أ��-�Fاض ،�ًH�]�  .وآmن ه��ك '-�ً� و�

� ا�� س/�\ و�Jرت 
-qإن �={ ا���#ت ا� >� :�F�� �� �، أن س�*ً� آ �-ة آ�ن\ تH &� �*G-ح

� �=��w �� �� دا�F�� >4 �& ، �`ذا ��F ت��F�� h أ��م ا���*� ا�@ � �ً�r�@� �ً��� � �ود�4\ ا���*� ا�@ 

mآ��Fو�� ا��H\ ن��8 ه�ج�\ ه)? ا���، ا�%-وح� �F�� - أآ ���� آ�ن ���F إ# أن ، *� ا�� ت=��w س�*

  .وو�\ ه�ر��، ا���*� ا�� ت�-ض�Fأ4-ج\ �& ���F ه)? 

�� ه)ا ا�=-ف؟ و�� ه)ا ا�=%�؟ و�� ه)ا ا���[�ق؟ �� ه)ا ا�%�ن�ن ا�� b �� آ< أن��ء ا� ��ر؟ إن ه)? 

Dإ� >i
�3 ج�ًا Hودة ���%�ر دC� ا� �F%�4 �
% < ، أدق ا�[��
� ا���*� ا� ���Fزه� ا��Fوإن ج

Rن�ت و�� ش�آ< ذ��وإن ه)? اMس��ك ا�* �-ة ت/8 إ���F ، وه� y)اء ��F، ا��@-
�ت وا�%-ح�ت وا0ن

ح���� تG*� �& ت%-ح�ت �� � �� 
��ث ��& اMس��ك �& اح*�ك أو �& �=�رك أح��نً�، ا��Gء ا�)ي 

��F وراء �={
��\ ا��9- أن8 إذا آ[-ت ه)? اMس��ك أ=� \�J ة-�qiا� �وآmن�F �� ، ��م ا���*

-��� b�/� ،X�  .ه��ك تCاح+ و# ت�ا�b و# س �ب �

 �F�وH�\ ه)? اMس��ك ا�* �-ة و�H س/�\ ه)? ا��iرة ��G' b-ات �& اMس��ك ت%> وراء �=

�ً�=� ،�� أو أآ[-، ت�9- دوره� �� ا��=��/%�Hنً� د���Hل ، إ�D س ���F و�=�ه� ت�i-ف، و�H ت�q-ق أح

D��=ت :  

�Yَ ْZ+ال )ُIِِب�	9ُِ��ا َو5َ�ََف ِ!� ُ�ُ>َTَْلْ( َی �ُ�ْ�َ ْ�ِ �  �َ!Fََت�ُهُ( ال	�ُ
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 ]�
  ]2: س�رة ا��G- ا�

D��=ل ت�H ؟�F��ى '�=
� # تxآ< و#  ���ن ن�ع �& ا���R �& أ'��F+ ج��=ً� أن ه)? ا���*� ا�@ �� :  

 َرب�Dَ3ُZ َیْDَ!َ َ��َل� =
� ُث(� َهَ�ى�* � ُ��َُRَ	َْشْ�ٍء َخ �Hُآ =gَ ْال�5ِي َأ ��َZَ��َل َرب  
 ]�
  ]50-49: س�رة _8 ا�

��ت وس��رات �G�- ا�)ي 
��ث '& ح%�ق ا0ن��ن �*[�-ًا �� 
%i> ا����أ�� ا0ن��ن ا��

��ان �& ش�Fة ورآ� ا، رآ� ا���R �& '%< �^ ش�Fة: ورض� ا� '& ا��0م '�� 
%�ل، ا0س=�ف��

>%' ^� ،��F��، �`ن س�� 'D�' 8�% ش�Fت8، ورآ� ا0ن��ن �& آ�*Q^ق ا���� h Jوإن س�\ ، أ

8�%' D�' 8ت�Fان، ش��  .أh J دون ا��

  

06 - �Fم ج-وح�r اMس��ك وا�

  :إل�ni� )3ى هv5 ال�7ه+ة 

��V\ �*+ آ[�، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  � �H8، و�9' D�' �
�ت ا� �� �& �
�ت ا� ا��ا�� �� -f*�-ًا، أن ا�


3ٍ إ�D ا�-_ -iHوج< ، آ�ن8، أ VC' ا� ��9' ��
�=� Dٍب ن�4< ��8 إ��� bوأوس.  

   D�H �F�� ت%��F اMس��ك، ����-ب آ�� ت=���ن آٌ- و�-، و�� �& ح-وٍب ت�ور، إ# و�ٌ����Fك ���ٌن ح-�

  .وج-حD، وآ)�R ا�M- ��ى س*�Vن ا� ��ر 

�F �& '�وlه�، و�*&V ا��Gء ا�)ي �*+ �&   ��Jأ �ٍGFأو ن ،�ٍ�س�*ٍ� �-Vت وه� ت��< ج-احً�؟ �& '

��سٍ� # 
V�iق، ه)ا H \ٍHو �� ،+r
��\ ا��9-، ه� أن ج-اح اMس��ك، س-
=ً� �� تG�D، س-
=ً� �� ت�

Mم ج-وح ا�rس��ك ��Hٍ\ ا��xال ح�V- ا�=���ء، 'Cى �={ '���ء ا����ان ه)? ا��9ه-ة، س-'� ا�

 g%س -����ٍ- ج�ًا، ���%��س إ�D ا��rم ج-وح ا0ن��ن، 'Cا? إ�D ���ح� ا����?، �*&V ه)ا ا�iHسٍ�، و��H

 +F��  .أ��م ��اه- آ[�-ة، ش�ه�ه� '���ء ا� ��ر �mمl أ'

  �%�Hا�� �أن �={ اMس��ك إذا �� ُج-ح، : �=���ء ا� ��ر، و'���ء اMس��ك، وج�وا �& 4^ل ا��^ح9

 3i
�/m إ�D أس��ك �& ن�'8، 
��وب �=�D�' ،}=� <�4 �F ا#��iق ���mآ& ا�/-وح، أس��ٌك ت�

r+ ا�/-ح �
�، وا�[��[�، إ�D أن ��، تmت� اMو�D، وا�[�ن�
  .�b ا���*� ا�/-

ا'%� ا�=���ء، أن ه)? اMس��ك، ت�-ز ��اد ت=�& '�D ش��ء ا�/-وح وا��F��r، ��� آ�ن �& '���ء   

�، ووض=�ه� �� اMس����� ?ٍ�� -ات، ووض=�ه� �� �:� Dس��ك إ�Mك، إ# أن ج�ؤوا � ={ ه)? ا�

�، أن ه)? اMس��ك ً�ا�G-وط ن���F، وأح��Nا ج-حً� �� �={ ه)? اMس��ك، ا��Gء ا�)ي 
��\ ا���N -9ن
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� ز��^ت�F، وه� ت�\ س�b و�i- ا�=���ء، و�%� ه)ا ا��-f د���ً� س��اٍت/��=� &' \=��، إ�D  ا�ً�
�_

 3i� �� ت���< ه)? ا���اد ا�� ت�-زه� اMس��ك، ح���� ت��
�D س��اٍت _�H +ٌ��' ع�@أن اس

 �F��- ا��م، و�=]:� ~ٌi:� �F�=� V&*� ،وض�رٌة ��ه-ًا ،��^ت�F ا�/-حD، �`ذا ه)? ا���اد س��ٌ�C�

V]:
 ،�%J# دٌة�� �F��& '�D ان% �ض ا�/��، وا�=�^ت، و�� �==
- ا��م أوً#، تf�G ا�=�^ت وا�/�� 

 �ً�Q�Fه)ا ا�/-ح ن �F�� ،�ً]��N �%J^ت� ا���دة ا�mت ،�ً�  .�Nن

P�N �� ،+r ا��H\ ا�)ي �& '�دت8   �
ج�ء � ={ ه)? ا���اد، ووض=\ '�D ج-ح ا0ن��ن، �`ذا ه� 

�- ه)? ا���اد، دون أن Nm� أ
�م، �N^N Dم، إ��
r+ �8، أي �& 'G-ة أ�
� أن 

*�ن �F)? ا���اد، أ

 ��  .أ'-اٍض ج�ن 

�-، و�=�l�G� �F ا�/�� وا�=�^ت ، و�=��H : �Fل ا�=���ء  ]:�� �F�=� ،�'��وآmن ه)? ا���اد ا��

� ه�د�ٌ�، ت=�� ا���Jل ٌ����F، وت��3l و��Q��F، وآmن�F وا'� ����، آmن ه)? ا���اد ت=�ون �%J# آ��دٍة

� واح�ة، أ# وه� ٍ/�  .س-'� ا��rم ا�/-وح إ�D ن

�>Dی�ن ور��8 الD3� =	  ل�وت ��! q¢>ی�ت ال<� تwب� �9f� ن�9ن ، ال�3ن�  !3P+ وتH�F أی�I ا

�، ��iاق �Hل ا� ت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام�� ا�*�ن
  : ه)? ا�

 =
 َرب�Dَ3ُZ َی� ُ��َْDَ!َ َشْ�ٍء َخ* �َ��َل �Hُآ =gَ ْال�5ِي َأ ��َZى�َ��َل َرب�ُث(� َهَ �ُRَ	ْ  
]�
  ]50-49: س�رة _8 ا�

آ<f إن��ٍن # 
-ى �& ه)ا ا�*�ن، �Hًة : '�ٌ+ �� �=�? '�+، �Hرٌة �� �=�ه� �Hرة، �)��H Rل �={ ا�=���ء

� ه� أرح+ �� ت*ً��� ه� أح*+ �� ت*�ن، رحً��� ه� أ'�+ �� ت*�ن، ح*ً���ن، ه� أ�Hى �� ت*�ن، '�

\l�  . ه� إن��ٌن ح�، و�*�8 �

 �ٍ
��ر ا�� زوVده� ا� �%�ة رؤ_Mا �� -l*�أن ت &*�

�*& أن ت�*l- �� اMس��ك، �-ى ا�=/� ا�=/�ب، 

 &� -� ���� ا0ن��ن، 
�*& ان ت-ى _�Q-ًا 
%@b س =� 'G- أ�> آ
� أض=�ٍف '& �Hرة رؤ�
� ��NنCت

� ت=! دون ت�fH>، �� ه)? ا�-ح��؟�  ./�F�' C أآ - ا�@�Q-ات اMرض


�*& أن ت��X �& 4^ل ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام ،D��ا�*�ن �M -ٌF9س��ء ا� ا����D، وJ��ت8 ا��

8f8، ه)ا آ�
�ت ، ا�*�ن، أس��ء ا� ا�����H ،Dرت8، '��8، رح�8، '�ا���� hٌ��_ +
�)�R ا�%-�ن ا�*-

D��=ل ت�H ،رضM3�4 ا����ات وا �� -*�  : ا�� ت�'� إ�D ا�

 ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء��ِإن��Dَ َیْ;ْ�ِ �  َ/= ال	�َ
]�
  ]28: س�رة ��_- ا�
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07 - ��Q��-F*أس��ك ا� �- ا� 

  :إل�3( هv5 اwی8 !� ال��Tر 


%�ل ا�=���ء، أ
�F ا�4Mة ا�����xن   :��Q��-Fآ �ٌH�_ ي�����%�� ، �� �& آ�Qٍ& ح� إ# و�� ن�G_8 ا��

�ً� ت=�دل ش�ت8 Q��-Fرًا آ��ً̂؛ 
���l ت ��س ض-��ت ا�%�� إ# '& �[H ةCFو�� أج ،g���ا� &� �r� &� واح�ًا

�g ا�*�Q��-F، ه)ا @:��ر ا�*�Q��-F ا�)ي 
���? ا�%��، �)�R ت�D�ّ ه)? اMجCFة، أجCFة ا�
3 ه)ا ا�-_


����F ا0ن��ن  P�� �& ح-آ�F ه� �& ا��Gة ���Q��-Fآ �ٌH�_ �lت�� ���' �
  .ش�ٌء ���mف، أ


� ش�ت�F '& �*& ا��Gء ا  Cت ،��Q��-Fراٍت آ���)ي # 
�iق، أن �={ اMس��ك �� ا� ��ر، ت���l ت

 \��، ت�ٍ�Q��-Fآ �ٍ%=J 3 إرس�ل
-_ &' �F��ن &' bس��ك، ت�ا�Mوأن ه)? ا ،�ً@��� &
-G'و &�r�

  .�F�i4 �� أ'��ق ا� ��ر 

  �r�
� '& سC
 �F���ر ا�)ي ت���? �={ اMس��ك ا4M-ى �& ج� ���g، و�H ُأ4َِ)ت �={ ه)?  ش�ة ا�

 ��، ��س@�'\ ا���*� ا��اح�ة أن ت/=< س�Q��-Fآ h���i� �F�اMس��ك، ووض=\ �� أح�اض �

� واطr� �F�� آ< واح� �H�_ ��Q��-Fآ h���i� ، اٍن�N ة�=� �ً=�  .وأن ت3�m ج�

 8�
�Dك الI3+ب�\qا ��q 8
 درا� )	N8 ال�	S �I�  :إل�3( ال�<�\� ال<� ت�صH إل

�، وH> ا�=���ء '�� ه)? ا��9ه-ة،   �س�*ٌ� �� أ'��ق ا� ��ر 
�رس�F ا�@^ب �� �={ ا���اد ا�=��

 ��، ه� ��[����؟ َش-Vح�ه�، إذ '�D ج� ��F ��اس�- س�اس�Q��-F*ا� �H�@ا� Rت� �آ�> ت���l ه)? ا���*

� ا�H�@3 ا�
-_ &' �Fت �� أج�����Q��-F*ه)? ا� ����، ت�Q��-F*ا� �
�، ووج�وا أن �� ا�:^�Q����*

 3
-_ &' �ً�=� �F�=� b� ��، ه)? ا�:^
� �-ت @�Q��-Fآ �ٍ��4 �r�=أر� D�' �
C
ا���*� ا��اح�ة، �� 

�P إذا �Jر أ�ٌ- �& د��غ ا���*�، ُتْ�-غ ش���ت�F د�=ً� واح�ة ��ت/�? ا�=�و �� ،>���  .ا�

  �Mا >Jا��9-، وو \��
�^ت ه)? ا�:^
� ش�ٌء Jت� �H4) إن دm

} ش���F ������غ ش�ٌء -�� -

 ،g��� �r�
� ش�ت8 '& سCت ،�ً%'�J �ً�Q��-Fرًا آ���b أن ت�iر ت@� ت�ٍ�Q����� آٍ��4 �r�=ب، أر�� �M��

8 ��رًا، 
%�ل ا� ��، ت�%=iه)? ا� hٍ���� \أرس� ���ر ��رًا، �� أن س�*ًإن ا0ن��ن 
��ت �� ه)ا ا�

D��=س ��ن8 وت :  

Iِی+ِ�ُ
َ��)ْIِ9ِPُِق َوِ!� َأْن�!َJََی�ِتَ�� ِ!� اْلxَ )ْ  
]�
  ]53: س�رة ��i\ ا�
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   ،�ً�Q��-Fرًا آ��
& ���@ً�، وس�*ٌ� أ4-ى ت-س< ت-G'و &�r� &' �
C
 ،�ً�Q��-Fرًا آ��س�*ٌ�، ت�iر ت

� ���g، وض=\ ه)? ا���*� '���H Dٍش � �< H < أن ت��ت، وأ��R ���%��ش ا�� �< r�
� '& سC


� رج<، ��، ��� إن إت�i\ ا��ارة حD ان�{ ا�-ج�ل ا�[��ن�وأ��R �8 رج< إ�D أن أh J ا�-ج�ل ��Nن

 �� ه)? ا���*%=J ش�ة &�.  

�98، دا�ٌ� '��H Dرت8، دا�ٌ� '�D '��8، دا�ٌ� ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ' D�' ��:���Hت ا� 'VC وج< دا�ٌ

  .'�D 4 -ت8 

  

08 -  �Q��-F*ن ا���ء ا�� =N 

 �� ث��Nن ال�Dء الI3+ب�\�أیNی ، �� ، وآ( �SلD9O �! �Iی�T8 ال<� ی�  وآ( � ال8��g الI3+ب�\

�� �/�ري ا����? ا�=)�� �� ا� -از
<، و�� ح�ض نF- ا��Mزون ، ت=�� وح�ٌش ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

� ج�ًا ، إذٍ
�H ء��-F*� ��، وه� ���Gنٌ�Q��-F*ا���ء ا� &���=N D�ّت� ،� 
-y �ٌ�Q��  �F���

*�� أن 


���ه� _�ال ح��ت8  # ��Q��-Fآ �ٍ��i� ب�i�  .ا0ن��ن �-ًة واح�ة، �

   ،�F�
C:ء ، وت��-F*ا� ��
&، أر�=� أ��4س ج��8 ���ٌء �mجCFة ت��-� &' �
C
ه)ا ا�[= �ن، _��8 

� أزواج �& ا�����ات N^N 8� ،8ج�� &� ����Mا�%�+ ا �� �
��وت�G- �=�ت8، وأ'��ؤ? ا��


& �� ا����رة ا�C:� �� ا�
� ا�� تxد
�F ا� @�ر���، وآٌ< ����m� CٌFّ/� �Fاح تxّدي ن�X ا����Q��-F*.  

�، وج��b ه)? اMن�اع �& اMس��ك، : �Hل  �Q��-F*ا� �H�@ا� �lأن�اع ت�� ��X �� ا��:���Hت آ��Fl إ# س�

r���4 Dإ� >i
 �Q��-Fر آ��
=@� أ�Hى ت �Q��-F*ن ا���ء ا�� =Nو �F�� ���g، وآ��*+ 
=�+ أن ا� ��ت �

���� ه)ا ا�[= �ن 
@-ح � ،��، و�H ت*�ن �Hت���J � ت� Rذ� bو� ،&
-G'ن و�r� أو ،g��� ة-G'و �r�

 g��� �r���4 8رًا ش�ت��  .ت

  ��ذا ی]�r ه5ا ال,��Nن �r أ �ا\� ؟


i< إ�D '�ة ��rت �& ا���: �Hل   P�
� أن 
���l ا�[= �ن ا�*F-�� أ�Hى ت��ٍر، ح-qء ا��Gت، أ�� ا��@�

 &� �ً����ر، �`ذا أراد أن 
�Fد ح��انً� ��#�=�د '�8، 
-س< �8 ت��رًا ض=ه)ا ا�[= �ن 
�*�H �� +Vة ا�

��ر �، أو إذا أراد أن 
��د ��bH ح��ان '�و، 
-س< �8 ت��رًا ض=��ً�، و
-جb ا��Q��-F*أض=> ����ات8 ا�
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=-ف ��bH ا�=�و، أو 
�)ر  ��=*�ً� '�D ا����ان آ�=< ا�-ادار <�=���ر ا�ت���ً�، ��& 4^ل ا�

��ر ��ر ا�%�ي ، �F)ا ا�[= �ن 
�*�G� +Vة ا��8 ا�@=
< ا�=�و H ا�=�و، أ�� إذا أراد.  

��ر ا�%�ي ت*�� �%< '�ٍو �8 ��/+ إن��ن، وت*�� 0ح�اث : �Hل، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  � واح�ة �& ا�ٌ��J

� ر��� ت*�ن ���J ر��� ��/+ �-س، ��Gة ه)ا ا���.  

  Y\�f ال��Tر �!  


C'+ ا0ن��ن أن8 ا4-ع ا�*F-��ء، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام   ،�Q��-F*ر ا���: اMن�اع ا4M-ى ا�� ت���l ا�

 ،8H^_إ Dإ� -V@��� ��Q��-Fآ �ٍ��i� ��Jب، �`ذا ��*8 ا0ن��ن أ-F*� 8س��ك ج��Mه)? ا }=�

، �={ ه)? اMس��ك ��F ا�%�رة '�D إش=�ل أض�اٍء، وإ_��D�' ،�FQ ج���F ه)ا ن�ٌع �& اMس��ك

�h ت3V�m وت�@��، �={ ه)? اMس��ك 
 =P ض�ء أح�-ًا ت�رًة، وأ��iت�رًة أ4-ى� �ًHت�رًة، وأزر �ً���.  

�h، آ ={ ا��Gح��ت ا�� ن-اه�   ��iا�� &� >i� <ٌJ �Fج�� D�' ،�
-y +اس �Fن و����={ ا��

ً̂، وت*�ن إ_��ء اMض�اء '�� �={ ه)? اMس��ك أح� وس�Q< ا����ع '& ذات�F، �`ذا �� ا�@- ��Hت �

-ب ���F '�و، أ_�mت اMن�ار، و��y\ '& ن9-? Hا .  

   ،�H�@ك ا�^F
���l ا���ء '& _-
3 اس ����أy-ب ش�ٍء �� ه)ا ا���ض�ع ا�=���، أن ا0ن��ن ح

��bG ح� ،�H�@ا� &� -�R�F جCءًا آ �
� ��Fورة، �)�R �� �& تi� 3f�m �ح إ# ٌH�_ ارة، وه)? ا��-ارة-

� ��Fورة، إ# أن اMس��ك ت�iر ه)? اMض�اء �& دون أن ٌH�_ ة ج�ًا، ه)? ا��-ارة-�و��8 ح-ارة آ 

� إ�D ض�ٍء H�@ا� >
�b ض�ٍء '& _-
3 ت���iت Dإ� >VJأن ا0ن��ن ت� ��� ،�ًH^_إ �Fج�� &:�


� اMض�اء � �ش-ٍة �& دون ح-'��J �� ًا-�  .ارة، �*�ن ه)ا آ� ً� آ 


;+ت هv5 الD;	���ت !� ال��Tر  Dن�9ن ؟، ل�  وأی ه� ا

  : �Hل ت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

�� ُدوِنِْ�ِ   �َه5َا َخْ	Aُ ال	�ِ� َ!Fَُروِن� َ��َذا َخَ	Aَ ال�5ِیَ
]�
  ] 11: س�رة �%��ن ا�

�ع �& اMس��ك، وإنV �� ا� ��ر ت�ّ�'ً� �� ا��:���Hت 
�ه� ا�=%�ل، إن �� ا� ��ر ����ن ن: 
%���ن  

وه)ا آ�8f �& 3�4 ا�، وه)ا آ�8f ��ّ:ٌ- ��ن��ن، وه)ا ا0ن��ن ا�)ي ُس:l-ت �8 آ<f ه)? ا��:���Hت �� 

D��=ل ت�H ،8�ّر &' �ٍ��y :  

  �IُRَPَْن َت9ِْ��IُTَْ( ِإن�ُ� َآ�َن َ�ِ	��Pُuَ �ًDرًا��َوِإْن ِ�ْ َشْ�ٍء ِإل�� ُیsُy�9َ ِبِDْTَ�vِ َوَل3ِْ َل� َت
]�
  ]44: س�رة ا0س-اء ا�
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   �ٍF8 �& ج� �ٍ�i=و� ،�Fر�8 �& ج &' �ٍ��y �� ت�H��:ت �8 آ< ه)? ا��-l:ا0ن��ن ا�)ي ُس �����
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  ا�@��ر– 01
� ... أ
�F ا�40ة ا�����xن  ���' �H-أت �� ��س�'ٍ� '& ا�@�-ان ج��ً�، اهCّت ��G� �F'-ي، ��س�'

  : �Q-ات، �*�ٌب �� ه)? ا���س�'�'& ا�@�-ان، '& ا�@

�ى ا�@�-، أو ت/-ؤ '�D أن ت%-ب أنQ�_ &� �� 8-ٍة، �� �& _�Q-ٍة، �F=�J ا0ن���� Dن، ت-ت%� إ�

8��.  

��ر ا�� �F%�4 ا� س ��ن8 وت=��D، ه*)ا �Hل@��� :  

�َcْ�ِRَْص�!��ٍت َوَی )ْIُ�َ�ْ!َ +ِ�ْ�gَأَوَلْ( َیَ+ْوا ِإَل= ال �  
 )Rس�رة ا��� : �
� &� "19 ( "  

  �ً�qن �Fت ا� ج��ً#، و�& أج���H��:� -]ر، �& أآ��، و�& أآ[-ه� اس��اذًا '�D ا0'/�ب، ت�ج� ���@

�، إ�D أآ[- ا� ��ر :��Gا�/ �ل ا� +�H Dإ� ،���� آ< �%=�، �& �%�ع ا�=��+، �� أ_-اف ا����_3 ا�%@ 

 D�' أآ[- ا���ن ازدح��ً�، �� أي �*�ٍن Dإ� ،�ً
ه�/�نً�، إ�D أآ[- ا����qت ���ً�، إ�D أآ[- ا���iرى ُ'-

  .وج8 اMرض، ت/� ا�@��ر


� '& ت�=� �#ف ن�ٍع، ت�=� �#ف ن�ع، �&   C
َ'ّ� ا�=���ء حD ه)ا ا��ر
  �& أن�اع ا�@��ر، �� 

 ،��Qٍس ه�ا����D�' 8 ا�@�-ان، وأآ=
 ،<�أن�اع ا�@��ر، و�H زّود ا� س ��ن8 وت=��D ا�@�-، ��زٍن 4�

& ش�ة ا�:�%�ن، وج=< ��G-ة، �� آ<l أ��آ& ج��8، ت:�> �& وزن8، وت -lد '�^ت8 ا���رة، �

�
 ،-���D�' 8 ا�@�-ان، وج=< ا�@=��، وج=< ر
8G، # وزن �8، ��V�/� 8��9' �Fج��
�Cاٍت �� bV

�-ان8_ ��.  

� أض=�ف، �
� '& �Hة إ��iر ا0ن��ن، ��NنCر، ت��bV �%�ة ا� i-، �< إن �Hة �i- �={ ا�@�
 �F�

D�' 8 �=� أ�
�ر، وا�=�& '�� ا�@�Q- أ
�F ا�40ة إن �={ أن�اع ا�@��ر، 
-ى �-�Mا &� &���

 ،�� و��Nن�& درجr� ى-
�b أن ت-ى '��8، داQ-ًة ت���، ا0ن��ن @اMآ�رم، أآ - ح/�ً�، �& �:8l، وت�

�&، ت����ن ا��اQ-ة ��& ج�ن ��
- وج8F ورأس8، ت�b ه)? ا��رج�ت، �*&V ا�@�C� -QوVد �=�
 ����ح

�Fآ��m�.  

   8� -Q�@ف وا�#� �-ًا �� ا���'�، و�={ أن�اع ا�@��ر، 
%@b س� ����& آN^Nو �ٍr� &' �
Cت �س-'ٌ

� _�Q-ٍة ت%@b ه)? 

%@=�F ا�@�-، أ <Hّان �^ ت�-�_ �� و��Nن�& س�'آ���ا �- �& دون ت�fH>، س

� و��Nن�& س�'� �& دون ت�Hّ> ؟ و�& دون تCوfد �����Hد، أو ���@=�م، أو ��  �G-اب ؟ا������، س

�َcْ�ِRَْص�!��ٍت َوَی )ْIُ�َ�ْ!َ +ِ�ْ�gَأَوَلْ( َیَ+ْوا ِإَل= ال �  

� ت�لD�' f أن8 واح�  ٌ
  و�� آ< ش�ٍء �8 �
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 J%- ا� �-  - 02

 +Tال� +Rص   :إل�3( الT�ی�  

J%- ا� �-، 
��- �& ا� -د، �)�R ه� 
�Fج- �& ش��ل �س�� وأ�-
*� إ�D : ن�ٌع �& ا�@��ر اس�8

�ا����_3 ا�� �� ج��ب ا�*-ة اMرضrا��� ، ���آ+ 
%@b �� ه)? ا�-ح��؟ إن8 
%@b ت�=� 'G-ة أ�> آ

 ����> ت�=� 'G-ة أ�> آiا� ��ء، ورح�Gا� �-، ن�ٌع �& ا�@��ر اس�J 8%- ا� �- 
%@b �� رح��


��< زادًا، و# 
VNm- ر
8G �����ء # -�-، �*& ه)ا ا�@� ،���� -Q�@ا� �
�ء، ��� أ�*�M 8ن8 إذا تNm- ر

�%<، و# 
�*�8 أن ُ� 8G

�-ب ا���ء �� أج��8، و�� ر P��- �=� أن 
�qص �� ا���ء، ح@
أن 

�-، ه)ا ا�@�Q- �8 ر
� �4ص، 
�qص ه)ا ا�@�Q- إ�D دا4< ا���ء ��mآ< زاد?@
 ، �� -�@�
=�د � +N

  .ج� ا��Fاء 

J ذا`� ،� bُV �={ ا�@��ر ا�/�رحََ
َ -Q�@أن �< إن ه)ا ا� \�C�دت ه)? ا�@��ر س�*ً� �& ا���ء، وا'

 ،-���ه�، 
�%g إ�D ا���ء، ���%{ ه)ا ا�@J \آ-ت���8 إ��qJ Dره� ه�ج��F �� ا��Fاء، �:��\ ��8 �

�� �=� أن ، و
4m) ه)? ا���*� H < أن تi< إ�D ا���ء ، ه< �� إ�*�ن _��ر 
�=< ه)اi4) ه)ا ا�m
أن 

�- �8 �� ج�l ا����ء؟ 
H ?(4m، س%g �& �+ ا�@�- ا�/�رح@
  . < أن 
=�د �� ا���ء، و

  ��ذا   خ�gف ال�T+ ؟

� : ن�ٌع �4- �& ا�@��ر اس�8، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ����Gة ا���/�V@4ف ا� �-، 
�Fج- �& ا���@%� ا��


 +ٌHه)ا ر ،�- �� ه)? ا�-ح�� ����& أ�> آN^Nو &��Nا b@%
�، و���ق ح� إ�D ا���@%� ا��/��ة ا�/���

>Q�H ل�%
 �H ،ر�iآ�> '-ف ا�=���ء ذ�R؟ إن _��رًا ت4x) �& أوآ�ره�، 
�ضb �� أرج��F : ا�

� �� اMرض، 
=-ف �� '�D ه)? ا���%�ت، وت4x) �& ا���@%� ا�/���ٍ���، �b ر��ٍز �*�ح�%�ٌت �=�ن

 ��
� ه/-ة ا�@��ر، و�%�ار �� ت%@=8 �� ه)? ا�-ح�� ا�@�%
  .ا�=���ء �F)? ا�@-

- �& دون أن 
mآ< ش�rً� �� ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  � ���
%@b ن�ٌع �4- �& ا�@��ر ����� أر�=� أ#ف آ

�-انً� ���-ًا ، ��8_ ��- �={ ه)? ا�@��ر سً� و��Nن�& س�'@
  .و

��ر ؟gض�ع ال�� �8 ال<� أش�رت إل��I اwی�ت  D	Nل8 ال��ه� ال ��  

� ه)، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  H^' ��D��=ل ا� س ��ن8 وت�%
�؟  @:��� 3Q�%ا�� ? :  
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� ِإل�� ال	�ُ� ِإن� ِ!� َذِلَ� َلJََی�ٍتIُ3ُ9ِDِْء َ�� ُی�Dَ�9ال y�Oَ �!ِ 9َ�ُ;�َ+اٍت +ِ�ْ�gْ�ٍم ُیْ'ِ�ُ��َن� �َأَلْ( َیَ+ْوا ِإَل= الRَِل  
]�
  ]79: س�رة ا���< ا�

  D��=ل ا� س ��ن8 وت�%
  :و

�ُ+ َص�!��ٍت��َأَلْ( َتَ+ ْ�gْرِض َوالFََواِت َواْل�Dَ�9ال �!ِ ْ�َ �  َأن� ال	�َ� ُیsُy�9َ َلُ
]�
  ]41: س�رة ا���ر ا�

  Rس�رة ا��� �� �]��N �ٍ
  : و�� �

 ِإن�ُ� ِبُDَ�ْ�+ِإل�� ال �Iُ3ُ9ِDُْی ��َ َcْ�ِRَْص�!��ٍت َوَی )ْIُ�َ�ْ!َ +ِ�ْ�gَأَوَلْ( َیَ+ْوا ِإَل= ال��+ٌ�  yH3ُ َشْ�ٍء َبِ]
]�
  ]19: س�رة ا���R ا�

�9� ا� 'VC وج<  ' D�' �� ا�@�Q-، ه)? �
�ٌت دا��، �=�D ذ�R، أن ا�@�- �� ا����ء، ه/-ة ا�@��ر، ُ��

، و�� ا�%-�ن ا�*-
+ N^ث �
�ٍت ��*��ٍت ����lت واض��ت، ت��D�' ��f ا��*- �� 3�4 ا� 'VC وج<

D��=ل ت�H :  

� ِإل�� ال	�ُ� ِإن� ِ!� َذِلَ� َلJََی�ٍت ِلRَْ�ٍم �َأَلْ(Iُ3ُ9ِDِْء َ�� ُی�Dَ�9ال y�Oَ �!ِ 9َ�ُ;�َ+اٍت +ِ�ْ�gُیْ'ِ�ُ��َن�َیَ+ْوا ِإَل= ال   
]�
  ]79: س�رة ا���< ا�

�ُ+ َص�ْ�gْرِض َوالFََواِت َواْل�Dَ�9ال �!ِ ْ�َ �� َوال	�ُ� �َأَلْ( َتَ+ َأن� ال	�َ� ُیsُy�9َ َلُُTَ�!��ٍت ُآ�H َ�ْ� َ ِ	َ( َصَ	�َتُ� َوَت9ِْ�

�ٌ( ِب�Dَ َیNَPُْ	�َن�	ِ َ  
]�
  ]41: س�رة ا���ر ا�

 ِإن�ُ� ِبyH3ُ َشْ�ُDَ�ْ�+ِإل�� ال �Iُ3ُ9ِDُْی ��َ َcْ�ِRَْص�!��ٍت َوَی )ْIُ�َ�ْ!َ +ِ�ْ�gَأَوَلْ( َیَ+ْوا ِإَل= ال��+ٌ�  ٍء َبِ]
�س�رة ا���[
  ]R :19 ا�

  

  

03 - �G:ن%�ر ا� -Q�_ 

+�g8 !� ه5ا ال��>Dة الnIOqا v53( ه�  :وب��ن و{��I>P ، إل

�=����ٌت # ت�iق، _�Qٌ- �& ا�@��ر ا�� أ��'�F ا� س ��ن8 وت=��D، اس�8 ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

� ه)ا ا���� �� ��%H8، و�*��� إذا د� bأن أآ[-آ+ س� fRش # ،�G:ر ا��V%8 إح*��ً� ن=�J �� ن-ى ،-Q�@

�& أن8 
%�وم �Hى � D�=و� ،gq��&، و�=��H Dي أن8 
%�وم �Hى ا�
��ق ح�V ا�:��ل، �8 ��%�ٌر �Hٌي �

�Gإن8 �[%�، ا� ،�G:داٍة �:-ق ا�mت���ً� آ >�=
 ،���؛ �Hة، و��ن�، و�-ون/' �ٍ�، �J=8 ا� �& ت-آ
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VنM ،ة�
� ش�ٌ
�H -Q�@ه)ا ا� � Hت ر^��  و'ٍ�'�%
�& ض-��ٍت إ�m�Hة ا�=�^ت وش�ت�F ض-ور
�ن، �

� ����%�ر ٍ
�H.  

   �Hو ،�Fَl �ُ Dإ� >i
 D
:-ق ه)ا ا�@�Q- ا�:�G؟ 
%> '�D ش/-ة و
:-ق ج)'�F ���%�ر? ح <�آ

�Fآ�m

=-ف ه)ا ا�@�Q- أن ه)? ا��G-ة �� ا��*�ن . 
*�ن �� ا���f حG-ة ��i< إ���F و <�أ��V آ


%> ه)ا ا�@�D�' -Q ش/-ة �� �*�ٍن ��، و
[%� ج)'F� ، �F)ا ش�ٌء # 
=��8 أحٌ� حD ا�نا��^ن�؟ 

 bH�� ف-' <�ا�[:�& إ�D أن 
i< إ��Fl � D، و�� ��l ه)? ا�G/-ة ت*�ن ه��ك دودة 
V(qى '���F، آ

�ٍ&، �Hٍي �-ٍن، 
:-ق ه)? ا
*�ن ا�f-/G ا��ودة؟ # أح� 
=�+ إ# ا�، �^ ��V �8 �& ��%�ٍر � �Hة، و-/G�

 �G:أن�اع ا� D�Hأ &�.  

  �ً
� ش�
�ًة ض-ورً
�H أن ت*�ن &� V�� # 8 Hت ر^�� ����%�ر، ا�)ي ، أ�� '
�H ��'�%
�& ض-��ٍت إ�m�

 V�� #ة، و���=� �ً%�Hد ��، و�*��F أ'@�\ �-ونً� �mر�@ً*�
=�< �8 آmن8V أز��<، و# ��V �8 �& ج�/�ٍ� س�

�ٌ& ج�ًا ��& ا���%�ر وا�/�/��، و# ، @����i�� �ٍl�:� &� -Qت�F)ا ا�:N wٌ�ه)? ا��:��ات �����iت ن�

�8 ��دٌة �Cج� آ� 
i@�د حG-ت8 �' ،&G4 hٍ@�� �F�

ٍ< �@�ل ا���%�ر، �_ bٍ���V �8 �& ���ٍن ر�

��� ��=9+ ا�@��� # تG 8 اMرج< ا���
�H ٍة-�iH >ٍ8 �& أرج� V�� #و ،�����Fا����' ����، ر، Mن8 س

�ن �� �Nت���ً�، ا ��Cآ���� b��J8 �& أ� V�� #و ،�ً
�H �G:ن ض-�8 �� ا��*�و���� اس��د? '���F س

 �� 8� V�� #و ،-/Gء ا����� &��ن �� ا��l4x-ة، ��F آ��شٌ� آ���� ت=��D�' 8 ا�=�3f ا���Nوا ،�ا��%��

�� �8 إ�D ج)ع ا��
�&، و�mر�b آ��ش�ت '�D ذن 8 �& ر
ٍ� �Hس� 
�H &��-تiH &��Q�%� ���
G/-ة، 

��D�' 8 ه)?، آ� 
�J< ��%�ر? إ�D �� ا�G/-ة=
 &ٍ�  : �Hل ت=��D، ���ء ا�G/-ة، و�)نٍ� �

 ُآ�H َشْ�ٍء�َRَال�5ِي َأْت �  �ُصrَ�ْ ال	�ِ
]�
  ]88: س�رة ا���< ا�

� �=%�ة، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  �� -Q�@8 ه)ا ا� G
��F آ< إ�*�ن�ت ا�[%�، اس��ٌد �Hي، �:�ٌ�  � �ج�ًا، ��

 ��ٌ& �Hي، ���ٌن �@�ل ا���%�ر ذو س@C� hٍج، و'��8 ��دٌة �Cج�-��ت، �^هCازات، ��%�ٌر ���.  

 A	;8 الNص� �! Aاع ال;�ل�إب:  


� أ
�F ا�4Mة ا�����xن   ،D��=ل ت�H :  

 =
 َرب�Dَ3ُZ َی� ُ��َْDَ!َ َ��َل َر* �َ��َل��ُRَ	َْشْ�ٍء َخ �Hُآ =gَ ْال�5ِي َأ ��َZب  
]�
  ]50-49: س�رة _8 ا�


=�� أ'@�? آ��ل 8%�4   ،D��=ل ت�H :  

 =	َ ْFَاْل �َyَرب )َ
  ال�5ِي َخَ	Aَ َ!��9َى�* �َ
�sِy اْ
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]�
  ]2-1: س�رة اD�'M ا�

8 أن 
i< إ�  ��� ا�@�Q-، ه)ا و���� �b و�ً�Q^V�� D ا�G/-ة ��mآ< �& أي س�ى ه)? اMجCFة �

  .ا��G-ات ا�� تxذ
F� VCF/ُ� ،�F)? ا�0*�ن�ت، وه� # ت%<f '& أ'%� �#ت ا�[%� 

  

 ا����م ا�Cاج<  - 04

�� اس:�م ا� -
� ا�/�ي ح���� آ�ن أ��-ًا FGا� &
�- ن�ر ا���Mأن ا h��iورد �� �={ أ4 �ر ا���> ا�

-iم و��Gد ا�^� D�' . ا�/�ي �

� '& �� ه� ا� -C
؟ إن8 ا����م ا�Cاج<، وإن �& ا����م ا�Cاج< �� 

� ن�عQ����4 . D�' �%Q��ز ���ة ا�)آ�ء وا�%�رة ا���
 >Qاج<، أو ح��م ا�-س�Cوإن ه)ا ا����م ا�

 C' ل ر����%
 ،<��ي ��F إ�D ه��8 و��_�8 وه� ح��ان ��mنX أ�F
 �� ا�

Cة ا�%�-qان، وا�-�ا�@

  :وج<

  �)72(� َل�Iَ�ْDِ!َ )ْIُ َرُآ�ُبIُْ( َو�Iَ�ْ�ِ َیFُْآُ	�َن � َوَذل�ْ	َ��َه
)X
  )س�رة 

 b@%

�m> ا0ن��ن ؟ ه)ا ا�@�- أ
�F ا�40ة  �ً���، �& ج=�8 أ�
�H ةC
-y ؟ �& ج=�8 ذا �ً��& ج=�8 ذآ

� ا��اح�ة، %�Hا�� �� -� ���� آ'-�� �F=@%
 ،-��-ان ��_ �� <Hدون ت� &� -� ���� أ�> آ����

-ًا �� ا���'� أي� ����& آ
=�دل س ��.  

�<، أي ه� _�Q-ة ت�� ��س�-ار  ��yCأزواج �& ا� ��ي ه)ا . 
=@� ه)ا ا����م ا�Cاج< س��
ً� ت�=F


 Rذ� Dس إ���%��� �%Q�� �'-�� >Qل ه)? ا�-س��i
�ي إ�D إF

�iق، ُ # >*G� 8ه�� Dا����م إ�

�ي ه)ا ا����م إ�D ه��8 ؟ �-ه+، آا���Cن، وا�=���ء أ
�F ا�40ة �� ح�-ة �& أF
 <�  

+F�
��ق ��F ا0ن��ن أض=�ف ا��-ات: �Hل �= � �إن8 
�رك : و�Hل �=�F+. إن ��H +Fة إ��iر '/

+F��، و�Hل �=�� �Cرو'� �� y-اCQ?، و�Hل إن ا#ت/�ه�ت اMرض: ��@-ت8 ا#ت/�ه�ت اMرض�

+F�=� : ����_��q4@�ط ا�%�ة ا�� X��
�ي إ�D ه��D�'8 اMرضإن8 F
 �Fو� ،.  

 ،>Jا�'�D آٍ< ؛ ه)ا ا����م ا�Cاج< ا�)ي س:-? ا� ��ن��ن ��%< ا�-س�Q< ا�=�ج�� �� أ
�م ض=> ا�


�ت ا� 'C وج<و�� أ
�م ض=> ا��� &� �
-'�ت �:.  

� �����@�ن : أ
�F ا�40ةJ�4 �
�%� '�D ��%�ر ه)ا ا����م اس�8، 
=�� رس�� &
آ�ن ا���@�ن ن�ر ا��

:�م أ��� ح��م �
ن�ر ا��
&، وآ�ن �8 ورق �4ص 
���8 ذو وزٍن 4��> ن�� ً�، وآ�ن ه)ا ا���@�ن 

8 ���8 و��& '���8 �� ا�i�Mر��%< رس��Q.  
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�ي F
- �� ا���'�، و� ����& آ� س'-�� <Hون ت��� -� ����- أ�> آ@
ه)ا ا����ان ا�@�Q- ا�)ي 

&� �
�� حّ�- ا�=���ء �/' >*G� 8ه�� Dوج< إ� C' ت ا��
�.  

  

 ه/-ة ا�@��ر - 05

��ر ؟gن الF/ی�ت ال<� ت5آ+ بwا   �� ه� ال�N+ة �

� ���F ���)ات، ��ض�'ً� '& ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  �ذآ-ت �*+ �� ا�:@ � ا����%�، و�� ا�:@ � ا�[�ن

��
  : ا�@��ر، وذآ-ت ا�
�ت ا�*-

Oَ �!ِ 9َ�ُ;�َ+اٍت +ِ�ْ�gْ�ٍم ُیْ'ِ�ُ��َن��َأَلْ( َیَ+ْوا ِإَل= الRََی�ٍت ِلJَِإن� ِ!� َذِلَ� َل �� ِإل�� ال	�ُIُ3ُ9ِDِْء َ�� ُی�Dَ�9ال y�  
]�
  ]79: س�رة ا���< ا�

  ����� ا�
  :وذآ-ت �*+ ا�

 ِإن�ُDَ�ْ�+ِإل�� ال �Iُ3ُ9ِDُْی ��َ َcْ�ِRَْص�!��ٍت َوَی )ْIُ�َ�ْ!َ +ِ�ْ�gَأَوَلْ( َیَ+ْوا ِإَل= ال��+ٌ�� ِبyH3ُ َشْ�ٍء َبِ]ُ  
]�
  ]19: س�رة ا���R ا�

  ���F حٌ{ '�D ا��*- �� 3�4 ا����ات : �H\ �� ا�:@ � ا����%� X�ه)? ا�
�ت ��ذا ن�=< ��F؟ أ�

� ا�� ا4�ره� ا� 
��F حٌ{ '�D ا��*- �� ��ه-ة ا�@��ر �� ا����ء؟ �� ه)? ا�� X�واMرض؟ أ�

 8�9' D�' ً̂ �*�ن د��.  

 �Iت+fر أث��ء ه��gال �INgR�9!8 ال<� تDال   :إل�3( هv5 ال���ن�ت  

ت��و�\ ه)ا ا���ض�ع �� اMس �ع ا���ض� �G*ٍ< '�م، أردت أن أرآCl �� ه)? ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

 g%� ر��  .ا�:@ �، '�D ه/-ة ا�@

  �Hو ،b�إنV ه��ك : �Hل ا�=���ء ��) أن '-ف ا0ن��ن ا�@��ر، ر�ه� ت:�� �� ا�:-
>، وتF9- �� ا�-�

 <iن Dإ� ،����Gا�*-ة ا� <iن &� ����& �& ا�@��ر، ت�Fج- آ<V '�م، و# س
'G-ات �#ف ا��^

 ،�����Gا� �*
-�m� ،ة-/Fأ�� �^د ا� ،��%
ا�*-ة ا�/����، و���)ات إ�D ج��ب أ�-
*�، وج��ب إ�-

��، وج��ب أ�-
*� وأورو��، و�س��، ه)? ا�@��ر ت/�وز g4 ا#س�اء إ�D ج��ب إ%
-�.  

   &�
^� �
� '& أر�=C

���Nن، آ�> ت���VJا �F)? ا��%�3Q؟ ه��ك ��  ��و�� آ<V ا���س�'�ت ا�=��

 �N^N أ4-ى �� ا�@�- وت�-آ�ت8، ه��ك �/��'
�، ت �& ه���-، وض=\ �� أرج�F+ ح�%�ٌت �=�ن_

��ن _�-، وض=\ �� أ�� -G' �N^N �]��N ��&، ه��ك �/��'
�-ة �� �^qJ \م آ�ن�
 �Fرج�
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أ'�Gش�F ح�%�ت، آ� ت��b ح-آ�ت�F �& ا���Gل إ�D ا�/��ب، و�-اآC ا� ��ث آ�ن\ ��G-ة ��& ش��ل 

 �Fج��� &��، و��  .ا�*-ة اMرض

-، ه��ك _��ر ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  � ���ه��ك �& ا�@��ر �& 
%@b �� رح�8، أر�=� 'G-ة أ�> آ

-� ���� 'G- أ�> آ
& H@=\ س-G'و &��Nا \=@H ، ر��� �& ا�@ٌ'��/� �F� \��H �، أ_�ل رح�ٍ

 ��%
� ا��/�� ا�����G، إ�D ج��ب إ�-%@�� &� ،-� ���  .أ�> آ

- �� ا���'�، أ��   � ���� آr� Dإ� ،�- �� ا���'� ���ت-اوح س-'� ه)? ا�@��ر ��& اMر�=�& آ

iض �={ ا���-، ��F أ��Nء ان%� ����& آ� وسr�N^N ���� آr� Dإ� &�%�ر، أ�� ا��-'�، �& أر�=

 �- �� ا���'�.  

- : ه��ك �^ح�9ٌت س/D�' \�l �={ أن�اع ا�@��ر  � ���� آr� �
� '& أ���& وس =C
 �� -�أن�F ت@

�ًH^_إ <Hدون ت� &� ،�
& س�'-G' �� �F=@%ت ،<Hدون ت� &� ، &' �
C
و�H ت��D�' 3l ارت��ع 

 3��
 �F�-، و�=� �r�=ت� &�rف و�#� �-، و�=�D�' �F ارت��ع أر�=� �r���4ع أ�> و��ارت D�'

 -G' ��Nا b�ت-ت �]
� �#ف �-، وا�@�Q-ات ا���-، و�� �={ أن�اع ا�@��ر ت��D�' 3 ارت��ع س�

-� ���  . آ

��ر ز� هf+ت�I ؟gف ال+Nت ?�  آ

��ر ت�Fج- �� ا��H\ ذات8 �& آ<V�� # l أن 
*�ن �� رأس ا�@��ر س�'�، Mن ا�، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  @

 -�_ l>رأس آ �� �ٍ�  .'�م، �� ا�)ي 
: -ه� أن�H 8 �ن اMوان؟ # ��V �& س�'ٍ� ز��

� �� ا0ن��ن، ه��ك ح��اٌن 
���F� 8H، إ# أنV ا0ن��ن آ-�8   
� ��دٍ�J l>وج<، آ VC' أراده� ا� �ٍ�*��

� ا��:���Hت ، أ�� إذ ت-ك ا�=�+، وت-ك  و����=-��، وا0
��ن، ��Fت�&، ا� ���=%<�%� D�' ق��
 &��iا�

 �F� 8H��
�8، إ# و�� ا����ان�ت �& � �ٍJ�4 يm� �=
  . ا�=%<، �� �& إن��ٍن 

��ر ال<� تrgR ��9!�ت �Sی	8 !� 
P+ه� ال�ه�ن !� �ID9O ؟gن الn;ذا ت�Dل  


��\ ا��9-، أن ا�@��ر ا�� ت�، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام   ��� &
-G' &' �
Cت ،��
=� �%@b �����ٍت _�

 �Fوزن h i
-، ه)? ت:Cن ا��ه�ن �� ج��H �F < أن ت���-، إ�D أن ه��ك �={ ا�@��ر، � ���أ�> آ

�*�ن ه)ا ا��ه& ا��:Cن �� ج���F و�Hدًا ��F، �� ه)? � ،�Fن �� ج��VC:ا��ه& ا�� &� ،�ً�'���

 �H�Gا� ��
  . ا�-ح�� ا�@�
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Rه� ال9+ ال5ي ب �� �Nر ول( ی3</? ب��gال   :� إل= اwن  

   �� ،��^' �
- ��ق س@h ا� �-، دون أ� ���
��\ ا��9-، أن ه��ك _��رًا ت%@G' b-ة �#ف آ ���


�F إ�D أه�ا��F؟ آ�� �H\ �*+ �� اMس �ع ا���ض��F

Cال ه)ا س-ًا # 
=��8 أح� : ا�)ي  #.  

��ر
���H :Xا  '��Cا ا�@�- '& أش=� ، ا�X�G، أج-
\ ت/�رب: ��X ه��ك ت��ر
���H ،Xا، ا�

����H ،hا�iر �� ا#ت/�? ا���� ،X�Gرض: ا��� ����_��qا�� �أ'@�ا ا�@�- س�حً� أ4-ى ، ا���ح

��l- ا���حq
Nm- ات/�ه8 � +� ،����_��q� ،��Q��-Fا، آ���H : ،�
� ، '��C? '& ا�% � ا����و
ا�% � ا����و


�/< �� أ'�����H :Hا -Q�@ه)? ا� b��8 ان=@���ت ا�-ح�� �� ا�)ه�ب، ��ض=�? '�H D-ص 
�ور آ� ت

  .ا#ن=@���ت 

�ً� حD ا�ن، ه)ا   ��y f-ال ه)ا ا��C
�، و# ���J -�y �Fأن <G� وض=\ إ# واآٍ��� �& �-ض

D��=ل ا� ت�H D�=� :إ# ا� &F*��
� �& ا� � �ش-ة ، �� ٌ
  . أي � �ش-ًة، ه�ا

��ر ال<� ت�ه� الHRN وت�I+ اqب]�ر إل�3( هv5 اwی�ت gال v5ه �!:  

�-ة ا�� و��ت ح�
[ً� ، وض=\ ح�%�ٌت ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  qiر ا���ا��Gء ا�)ي 
��\ ا��9-، أن ا�@

�h، دون ت=��ٍ+ �& ا�@��ر ا�* �-ة ، �� ا�)ي أودع �� ه)? �J >ٍ*G� �F�� أرج��F، س�رت �� رح�

�-ة، ه)? ا�%�رة اqiر ا����ي إ�D أه�ا��F؟ �Hل ت=��Dا�@Fأن ت D�' � �/=� :  

 =
 َرب�Dَ3ُZ َی� ُ��َْDَ!َ ى�* �َ��َل�ُث(� َهَ �ُRَ	َْشْ�ٍء َخ �Hُآ =gَ ْال�5ِي َأ ��َZَ��َل َرب  
]�
  ] 50-49: س�رة _8 ا�

�، آ�> أن ا�@، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  ��%�� \��� ��ً�، أن 4@�ط ا�-ح�
�Q-ة ا�)ي 
��\ ا��9- أ

g@4 ه��ك ،�
�- ات/�ه�F آ)ا زاوq
 ،-� ���� آ)ا آ���� ،�
وه��ك _��ر، وه��ك ���'� ، ا�=�د

�، وه��ك ات�iل ���- �b اMرض، ���ر، وه��ك رادارات، وه��ك 4-اgQ، وه��ك ت�ج��Fت أرض_

�، إن�F 4@�ط، �: آ� ت %D ا�@�Q-ة �� g4 س�-ه�؟ �Hل��%�� \����F 4@�ط ا�-ح^ت ��@��ر �

 �F�� -�  .ان=@���ت، وان�-ا��ت، وآmن ه��ك �& رس+ ��F ه)? ا�:@�ط، وأ��F�F أن ت�

-، أ�=� ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  � ���_�Qٌ- وضH �� b@�ر، أو �� _�Q-ة، وأ�=� '& ��_�8 ��4� �#ف آ

Dد إ��' ،�
��_�8  ن�� ا�G-ق، أو ن�� ا�q-ب، أو ن�� ا���Gل، و�H آ�ن �� H�~، ��/�زًا '& ا�-ؤ

D��=ل ا� ت�H R�(� ،م�
  : �=� 'G-ة أ

� ِإل�� ال	�ُ� ِإن� ِ!� َذِلَ� َلJََی�ٍتIُ3ُ9ِDِْء َ�� ُی�Dَ�9ال y�Oَ �!ِ 9َ�ُ;�َ+اٍت +ِ�ْ�gْ�ٍم ُیْ'ِ�ُ��َن�  �َأَلْ( َیَ+ْوا ِإَل= الRَِل  
]�
  ]79: س�رة ا���< ا�
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-_ &� ،3
��=�D ذ�R أنR ت�x& �& ه)ا ا�@-�  : �Hل ت=��D، 3 ا�
�ت ا�*�ن

  �َ!Fَ�ِيy َ�ِ�یٍ� َبNَْ� ال	�ِ� َوxََی�ِتِ� ُیْ'ِ�ُ��َن�
]�
� ا��N�/6: س�رة ا� [  
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  ا���jات:ا�K�ب ا��ش�
  

01 �(��� 0��� 

02 �*+��� 

03 �*���� 

04 �*	��� 

05 �� ���� 

06 ���<�� 

07 ������� 

08 �������� 

09 �/� ���6���
+�� &� ���
!�  
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  دودة ا��: -01

  و�� ه� اqل�ان ال<� ت�<�If ؟، و�� ��nة هv5 ال;��ط، آ�? ت]�r دودة الnR الT+ی+


%�ل ر��� س ��ن8 وت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�����xن   :  

 �َ��ِ�ِ�Dُ	َْی�ٌت ِلxَ ْرِضFََوِ!� اْل�  
]�
  ]20: س�رة ا�)ار
�ت ا�

   �F���
 C%ر : ا�=���ءدودة ا��i� ،�V�/اء ت�Fا� �F��=� X�# زع، إن ه)? ا��ودة إذا��� ^� �� اMن�/*��

 wأن ت�� ��b ه)? ا��-اش@
ً�، ت�x�x� �ً8 ��=�ن�@=
 ،����
ً�، ه)ا ا��=�ب �@�ٌ� ���دٍة �-وت-
4�@ً� ح-

� وسr�N^N >وآ ،-��� -� �r�N^N ،�F@�� ا��اح�ة، و_�ل 4%�Hت �� ا���J�� \أي س ،��& ش-ن%


ً� واح�ًا، �*+ وزن ه)ا ا��-
-؟ �+ -
�iً� ح-�H ت��وي ،-� �r�N^]� ��-و�� &�� وسr�N^N >آ

4�g ا��ودة �l�%
@b ا0ن��ن حD ا�ن أن �
.  

   ���ً̂ �& ا��-
-، أي 'G-ة �#ف ش-ن%� ت�b آ 
& أ�> ش-ن%� ت�b ر_-G'و ���4 �ه)? ا�G-ن%

& �& ا���#ذ، ��=�D �� أ�*& أن 
��� ا���#ذ �%@- 4�g ا��-
-، �*�ن ح-
- واح�، وزن8 4��>، أ�

�ٌ&، و4��>، ه)ا �& b�J ا� 'VC وج<4�g ا��-
- أ�& �& ا���#ذ، ج��ٌ<، و�-اٌق، و� ،D��=ل ت�H :  

 ُآ�H َشْ�ٍء� َRَال�5ِي َأْت �  �ُصrَ�ْ ال	�ِ
]�
  ]88: س�رة ا���< ا�

�ً�، آ���x�x ت���ً�، وإن شr\ ح-
-ًا ذه �ً� ه��ك �-اٌش 
b�i ا��-  �
- ا�)ه �، إن شr\ ح-
-ًا �

�ج إ�D ت[ �\، b�J �&؟ �
�ج إ�J D }، و# �

X�G��� -Nm، و#  # ،�=�آ��)ه� ت���ً�، ��ن _ 

  .ت%�
- �&؟ ت-ت�� �&؟ 


� ل��Q ال��3�Nت ��I3( ال���ء ال�  :إل

4�، أ
�F ا�4Mة   wا�=�* �ت ت�� ������د �@J# جC� &ٌ�� �F��ٌ& ج�ف � ��ء ا� �\، و�=� �F�=� ،�ً_�

D]نMه� ا \�  : �Hل ت=��D، ا��G-ات، وا�� ت��w ا� 

 ��ً>�  �َآHِ,َDَ اْل3َ�ْNَُ��ِت ات�َ;5َْت َبْ
]�
  ]41: س�رة ا�=�* �ت ا�

  �ً��ء ا��xن[� ات:)ت ���� ،D��=ل ت�H :  

  َبْ�<ً� َوِإن� َأْوَهَ اْلُ�ُ��ِت َلَ�ْ�Qُ اْل3َ�ْNَُ��ِت َلْ� َآ�ُن�ا َیَNْ	�Dَُن� �َآHِ,َDَ اْل3َ�ْNَُ��ِت ات�َ;5َْت
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]�
  ]41: س�رة ا�=�* �ت ا�


 �D�' D ش*< أش=� ا�X�G، �-آCٌ، و4@�ٌط    ،��\ ا�=�* �ت '�D أح�ث �=@��ت ا���Fس� D� 


&�� �� ت���� '�D ا�����
-Qا�:@�ط ا��ا ،�
-Qو4@�ٌط دا ،��� ت�@�3 �& ، اMش=� ش=�'�'�=Gوا�

\�4��ٍط، ا��-آC، وت[ \ �� أ_-اف ا�/�ر، ه)ا ه� ا�  &� ، ��، ج���، وه��ك 4��ٌط أ4-ى ��[��ٍ���

� �J �Hدت، تmت� ا�=�* �ت، �/-ح ا��G-ة، * Gف أن ا�-=� ،CFت ،�ا�G �ك، ت��/�F ا�=�* �ت، �Cج

Gأح h iت ،� 
��F ا��+، و�b ا��+ ��دٌة �)� P ًا ت-�i' >آmت ،>Qه)ا ا��� ~�، ت�ً�Qس� �Fءه� آ��

-�i=ا� ~�، N+ ت�ً�Qس� �FQ�Gأح >=/� ،� 
  : �Hل ت=��g%� ،D، ت P ��ذًة �)

 ُآ�H َشْ�ٍء�َRَال�5ِي َأْت �  �ُصrَ�ْ ال	�ِ
]�
  ]88: س�رة ا���< ا�

  :أص| الrD9 لv5I اwی�ت 


� أ
�F ا�4Mة اMآ�رم   ،]� ��F ا� �� اMرض، �& أج< ن=-�8، �& أج< أن ن=-ف ه)? ا�
�ت ا�

 3�4 &� �F�G
�*& أن ن� �Ffآ� Dأس��ء ا� ا���� ،?��y ،8رت�H ،88، 4 -ت�98، '��8، رح�'

  :�Hل ت=��D، ا����ات واMرض

 ِ َ��ِدvِ اْلَNُ	�Dَُء�ْ�ِ �  �ِإن��Dَ َیْ;َ/= ال	�َ
]�
  ]28: س�رة ��_- ا�

Aِ	ْْلَ��ِب  �ِإن� ِ!� َخFَوِل� اْلFَُی�ٍت ِلJَِر َل�Iََوال�� Hِ����ً� * ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض َواْخِ<َ	�ِف ال	�َْ�ِ �ال�5ِیَ َی5ُْآُ+وَن ال	�َ

  َو�Nُ�ُدًا َوَ َ	= Oُُ��ِبIِْ( َوَیَ<�3Pَُ+وَن ِ!� َخْ	Aِ ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض�
]�
  ]191-190: س�رة �ل '�-ان ا�

  
8، �� : �*-ون�� �� ،8��' �� ،�'�H ه� ،Xه� ج�� ،<Hار، ه� وا-��� ا#س�
��رع، � >=�

�ً=� b��
ً̂، وه�  �' >�=
  : �Hل ت=��D، ا�@-
b� ،3 أ8���J، وه� 

�َRِ!َ �ََن�Tَ�ْ
ُ mًSَِه5َا َب� QَRْ	َْرِض َرب�َ�� َ�� َخFََواِت َواْل�Dَ�9ال Aِ	ْ�3ُ+وَن ِ!� َخPَ>َ5َاَب ال���ِر� �َوَی َ �  
]�
  ] 191: س�رة �ل '�-ان ا�

�*-وا ���� ح��*+، �*-وا �� �4%*+، �*-وا �� أن��*+، �*-وا �� أو#دآ+، ، 
� أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  

�ى، 4�gٌ ، �*-وا �� ح�ج�ت*+، �*-وا �� ه)ا ا��iف�� D�'أ �� D% 
�& أ
& ج�ء؟ 4�g ا��iف، 

� ا���م ��-غ، ذو _�ٍل ���د، ا�:��ط�'��iا� ، �]
4�g ا��iف �� _��8، إن �`�*�ن ا�#ت ا��� �l�%ت

wف، �`ذا ن��iا� g��-ًا، و�*& ا�:�g ا��[��� ه� ا�:�g ا�)ي �@�ل 4�� �ً@�4 b�iأن ت ، R وح

  .آ�ن ��8 �-ون�، ه)? ا��-ون� ت-
h ا�)ي 
-ت�ي ه)? ا�[��ب 
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��، و�� ���ت��، و�� أ'�����، و�� �� ح����، �� �
�ت ا� 'VC وج< ��& ، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  �
أ

  ، ا����ء، �� اMرض، �� ا�@�ل، �� ا�=-ض، �� آ< ش�ء

  ت�لZ  	= أن� وا��  و!� آH ش�ٍء ل� xی8ٌ 

   ،����، س�ذج�، س:r��H ،ة-�qJ ،�@�ه)ا ا��*-، # 
� �q أن ت=@�8، # 
� �q أن ت�:M ?-lه�اٍف ��

�� ����س، ش-�8 ��=-�� ا� 'VC وج< إن8 3�4ُ ��=-ف ا� �8*��� 8�lا�، و# ت�ن ��-=�� 8�l-ش ،.  

  

 ا���< - 02

 أHO أن ت�Rم ب�{��I>P ؟، �� و{�8P ال�HT !� اqرض  � �ISوه�� �Iان+�S �! 8	T8 ال� +
  وآ( 

�9�H ،8ل ت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ' D�' �  : ا���< �& �
�ت ا� ا��ا�

  َربZَ� ِإَل= ال��HِTْ َأِن ات�ِ;5ِي� �َوَأْوَ�=
]�
  ] 68: س�رة ا���< ا�

� '�D ا0ن�ث  ٌ i�� �
  : �Hل ت=��D، ه)? ا���ء، 
�ء ا��xن[� ا��:�_ �، وآmن ا�

ُث(� ُآِ	� ِ�ْ ُآyH * �َوَأْوَ�= َربZَ� ِإَل= ال��HِTْ َأِن ات�ِ;5ِي ِ�َ اْلfَِ��ِل ُبُ��تً� َوِ�َ ال/�fَِ+ َو��D�ِ َیNِْ+ُش�َن 

� ِش�Pٌَء ِل	���ِسِ�!ِ �
Hَ�ُ َربyِ� ُذُلmً َیْ;ُ+ُج ِ�ْ ُب�gُِن�Iَ َشَ+اٌب ُ�ْ;َ<ِ	ٌ? َأْلَ�اُنُُ �3ِ	ُ
 ِإن� ِ!� َذِلَ� ال,�Dََ+اِت َ!�ْ

  َلJََی8ً ِلRَْ�ٍم َیَ<�3Pَُ+وَن�
]�
  ]69-68: س�رة ا���< ا�


& رح�3 اMزه�ر �& أج< ا�q)اء، ا���< ه، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم  C:ت b�@� ا��G-ة ا��ح��ة ا�� ت�

�=b�G�� �F وا�=�<، ��F ت%�م �=�ٍ< ج��<، وه� ت�%�h اMزه�ر، �iه�، وت�
^:� �FQ��� &' ً̂ �وه� �

 -�]
  .و�& دون ت�4< ا���<، �`ن '�دًا آ �-ًا �& ا�� �ت�ت # 


� '& أ�> زه-ة  C
 �� �ت��ج ا�%@-ة ا��اح�ة �& ، < '�H D@-ٍة �& ا�-ح��3*� ت�i، تCور ا����

 ،3�� y-ام �& ا�-حr� �ا�-ح�3 إ�D أن ت�g ا����� '�D أ�> زه-ة أو أآ[-، و�& أج< أن ت/�b ا����

��ن زه-ة �� Dج إ��� y-ام �%g، ت�r�.  

   �- �� ا���'�، ت%�رب س-'�F س-'� ����& آ
� '& Xٍ�4 وسCت ،�Fان-�_ �� �س-'� ا����

- �� ا���'�، و# ت���ا � ����& آN^N Dإ� �Fا����رة، �`ذا آ�ن\ ����ً� �-ح�3 اMزه�ر، تg F س-'

�-اٍن _ Dا��اح� �& ا�=�< إ� ����ج ا�*�
أن ح���� ا����� �& رح�3 اMزه�ر، 
=�دل �N[� وزن�F، و

' Dا��اح� �& ا�=�< إ� ����ج ا�*�
 ،�ً 
- ت%-� ���� أ�> آr�=دل أر��=
G- دوراٍت ح�ل اMرض �� 

  .g4 ا#س�اء 
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�ً��8 � و�<�I ش	Tال� r�cت H؟، ه +�  و��ذا تHNP إذا آ�ن ��
( ال;�+ آ,

� �& �Hرة، و�� : ح���N �={ ا�H�JMء  ��، ت4m) ا���اد اMو�'��iا� �� ���%أن �={ ا��ول ا��

ة ن���F ، آ� ً� ���H\، وت���-ًا _-
%�F إ�D ا���iنb ت/-ي '�D ه)? ا���اد، '����ٌت آ[�-ة �� ا� �4-

�%
��F/�� ، ،b، �`ذا ا��ع هx#ء ه)? ا�@-�i
4m)ون �={ ا���Cات �& �Hرة ، و�� _-
%�F إ�D ��� ا�

ت/-ي '�D ه)? ا���اد '����ٌت �=%�ة، آ� ً� ���H\، وت���-ًا ��/�F، �`ن ا����� س %F+ �� ه)ا أش�ا_ً� 

� آ[�-ة آ[�-ة، إن�F أ��Nء _�-ان�F ت/-ي '�
  .D ا�-ح�3 ت �#ٍت آ���و

� أ4-ى، وت=�د س-
=ً�، �*�� ا��H\، وج��   ٍ���� �F
-ًا، �`ن�F ت=@� ح���Cy زه�رMإذا آ�ن ��س+ ا

� ، وت�=�F �� ا��*�ن ��، �`ن�F ت��F� >4 إ�D دا4< ا�:�ً���H ارةCqزه�ر، وإذا آ�ن\ ا�M3 ا�رح

  .ا����س� 

Dال �Iم ب�R8 ال<� ت�ID��8 ه� ال�  و�� و{�P<� ال5آ�ر وا�ن�ث !� ال;	�8 ؟، 	83 !� ال;	

�، وا�)ي 
�M�� (4m �ب، أن ه)?   ��أ�� ا���*� ��F أآ - ح/�ً�، وت�b آ< 
�ٍم �& أ�ٍ> إ�D أ��� �

 > H ت=-ف ن�ع ا�����د �Fنmا���*�ت �� �*�ن، وا�)آ�ر �� �*�ن، وا0ن�ث �� �*�ن، وآ b�ا���*� ت

�' C/=
  .8 ا� G- ا��#دة، وه)ا 

�، و�� ا��#دة، وتCوVج\ ، وح��\، ه<   �Qاض ا����-�Mا �� \ii:أن ا�-أًة درس\ ا�@�، وت ��

 b�ت=-ف �� �� �@��F؟ إن ��*� ا���<، ت=-ف أن �� �@��F ذآ-ًا، أو أن[D، أو ��*�، ح���� تmت� �


mت�ً& ���@=�م ا�:، ا� �{، ت�=8 �� ا��*�ن ا����س� �� ،&F�� ء وا�=��^ت���' ���
�ص �����*�، و

���ت J���� ا���< ه)? ا���^ت.  

�، و
^ح� ا0ن��ن ه)ا ا� �ل، وُح�� ا���*� # ت��غ ا0ن��ن، �< ت��غ   �إذا ��ت\ ا���*� ت�@-ب ا�:�

 ��F ت�%�h ا���*�ت، وا0ن�ث '��^ت، وا���*�F� ا�)آ�ر R�(� ،�F i�� D�' �Fأ4-ى ت���� �ً*��

�F ا��#دة �F�.  

 اwی�ت ال�ال  8	8D7  = ال;�لA ؟� HTل( ال��  ��  أل

�98، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ' D�' �� دا�ٌٌ

�ت ا� 'VC وج<، �� &� �ٌ
  : �Hل ت=��D، ه)? �
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(� ُآِ	� ِ�ْ ُآyH ُث* �َوَأْوَ�= َربZَ� ِإَل= ال��HِTْ َأِن ات�ِ;5ِي ِ�َ اْلfَِ��ِل ُبُ��تً� َوِ�َ ال/�fَِ+ َو��D�ِ َیNِْ+ُش�َن 

� ِش�Pٌَء ِل	���ِسِ�!ِ �
Hَ�ُ َربyِ� ُذُلmً َیْ;ُ+ُج ِ�ْ ُب�gُِن�Iَ َشَ+اٌب ُ�ْ;َ<ِ	ٌ? َأْلَ�اُنُُ �3ِ	ُ
 ِإن� ِ!� َذِلَ� ال,�Dََ+اِت َ!�ْ

  َلJََی8ً ِلRَْ�ٍم َیَ<�3Pَُ+وَن� 
]�
  ] 69-68: س�رة ا���< ا�

�  ا���
P '& ا�=�< _�
<، ا�=�<  ٌ=�/� �ٌ����J 8اًء، إن(y ن�*
إ�D أن 
*�ن دواًء أH-ب ��8 إ�D أن 

  .�� ه)ا ا�G-اب 

ا��*f- �� �#ء ا� س ��ن8 وت=��D، ��ٌب آ �ٌ- �& أ��اب ا��=-��، �^ ت�q%�ا ه)ا ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  

D��=ا� س ��ن8 وت �F]� �  .# ت=�f و# ت�Di ، ا� �ب، اج=��? ���حً� '��i� Dر'8، وا�
�ت ا�

  

 ��ا�Q ا�=�< - 03

�8 ؟Om  8D�� �  �<= أش�+ إل= أن ال�HT ل

   }=� 8���
أ
�F ا�4Mة ا�*-ام، �& ا�
�ت ا�� ت���ي ت�\ ��ب ا0'/�ز ا�=��� �� ا�%-�ن، أو �� 

ء ����س، ا�� 3 ا�=��� �� ا�%-�ن ا�*-
+، ه� أن ا� س ��ن8 وت=��D ذآ- أن ��=�< ش��: '���ء ا�%-�ن

D��=ل ت�H :  

� ِش�Pٌَء ِل	���ِس�ِ�!ِ�  
]�
  ]69: س�رة ا���< ا�

   �ٌ��H #ن9- ا���س إ �� >�=�� &*
 +� ،+���ح���� نCل ا�%-�ن ا�*-
+ '�D ا�� � '��8 أت+ ا�i^ة وا�

� '�م r���4أ�> و > H أو ،&��، ���%-�ن أش�ر إ�D ه)ا H < �#ف ا�����، و���\ '^ج�Qا(y.  

  و�� ه� !�ا\� الH9N ؟، � ال�Dدة ال�NPل8 ال<� تT+ك الH9N إل=  mج�� ه

�: �Hل �={ ا�=���ء  @�Gت ن��
Cه� وج�د أن ،��� ا�=�< ا�=^ج��H إن أس�س ، �J�4 ت��
CنMا ?(Fو�

-Nm� ا�=
�&، أن�F س-N^N ��&، ��� lC4ُن ا�=�< شF-ًا ��رج:���� <�
�%� �=8iQ�i4 +9 ، وا�

&
-G' �� '�D وض=8 ا�@ �=�، دون أن ��رج���

�%� �=8iQ�i4 +9 ��ق س��، أي 
/� أن  ،


�:V&، دون أن 
:Cن ��*�ن ح�ر .  

و
� �q أن 
�-Vق ��& ا�=�< ا��%�%� ا�)ي ه� ج�� رح�3 اMزه�ر، و��& ا�=�< ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

�
^4 &� �ٍ�-%� D�' bض�

> ا�)ي ه� ج�� ا���ء وا��*-، ا�)ي Cه)ا ا�=�<  ا�� -�Nmا���<، ت
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� أ�<، إ�8 ا�*�ن 
%�ل  �:� b%

V> ض=�ٌ> ج�ًا، حD ا0ن��ن # Cء ����س: (ا����8 ش�، و# 
-ى ه)? )�

ا�=�< ا�)ي ه� ج�� رح�3 اMزه�ر، ��8 ا�:Q�i~ ا�� ذآ-ه� ا�=���ء، أ�� ه)ا ا�)ي ، ا���wQ ا� �ه-ة

�ي 
*�ن �& ن�ج ��ٍء وس*-، 
�ض=�ن إ�D ج�ن� �
 # ،<
C� >ٌ�' ه)ا ،�
ا�:^
�، �� ��سٍ+ ��

 �%�� �& Q�i4~ ا�=�< ا��%r���� &
-G' D�'.  

�، و# إ�D 4@� '�ٍم �mآ��8، ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  ٍ @:� # b�
ا���ض�ع ا�)ي و'�ت*+ �8، وج�ت8 # 

Fز ا��F/ر ا�=�< �� ا��N� D�' \
�%8ٌ ج�ًا، أج-Hز ���ٌث، ودراس�ٌت، وت/�رب د�F/وا� ،���

8 ����ت- ا�=i �، و��Mرق، H^'ا��*-، و D8 ��-ضH^'ء، و�=�Mوا�/��، وا�* �، وا ،� i=ا�

�، وا�/�Fز ا�����، وج�Fز ا�%�� وا��وران، إذا راج=+ ا��-اجb ا�� ت��ث '& �و��m-اض ا����س

m�، ��ج�ت+ أن آ< أجCFة ا�/�+ �& دون اس[��ء، ت�� ا�=�< ا�=^ج��H >�=��� �ً=
�ً� وس-��/
N- تNm-ًا إ

  . ا��%�%�، ا�)ي 
4x) �& رح�3 اMزه�ر 

�� أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  � ، b
��F ا�=�<، Mن8 س-�G

�، ا����Fت ا�M=�ء ا���دة، -%
=�� �& ��ب ا�

�� �ٌ��/
�، ا�=�< �8 دوٌر إ��^ت ا��[�ن� ا� ��=� +*��F، ا#��iص، 
��b ا�=�& �� ا�M=�ء، ا�

%-ح�ت ا��=�ة وا�M=�ء، و�=9+ أ�-اض � &���i��� ز�ت���& ن�� ا�=�9م �& أ�Nر ا�=�<، '^ٌج ��

 -Nm
 ،+�Fا� b

xذي ا�=�< �-ضD ا��*-، Mن8 '�< أح�دي، س*- أح�دي س- # ،���Fز ا��F/ا�

،����ول ا�=�<، 
Cول اMرق ���ول ا�=�<، أ�-اض ا����س� �ً���/
أ�-اض ا�/��،  ا��ت- ا�=i � إ

 3
�=�ن '�D ا�/-وح H < أن ت�r+ ا�=�<، Mن س-'� ا��rم ا�/-وح '& _-
حD أن اM_ �ء ا�ن 

 �
���دات ا�=�د��� �F��r  .ا�=�< N^ث أض=�ف ا�

��ض�ٌع و'�ت*+ �8 # ت�G' 8� b-ات ا�:@�، و�*& أرج� ا� س ��ن8 وت=��D، ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  

�8 ش��ء ����س: (�Hل ت=��D، ض�ع ��:~ �*���أن 
*�ن ه)ا ا���� ( �
و��ل أن 
4m) ا0ن��ن اMدو

 ��& �F)ا ا�G-اب ا����i، ا�)ي أودع ا� ��8، ه)? ا�:Q�i~ ا��)ه�=�
�8 أن �' ،����qا�.  

� : �Hل ا�=���ء  �Qدة دوا�� &�� آ����، س =ٌ����J >�=ا� ��، ت*�د ت*�ن �=%�Qدة دوا�� &��� ا�=�< س =

� �Qت، وآ< ن�ع �8 ��ا�
���ت، �=�دن اG' ��N- ن�ع �& ا��*-���
��ت، �Cا��*-، أن -�y ،>�=ا� �

�� ا� �P، وا�=���ء ��V�Hا ش�rً� وF�' \��y+ أش��ء H ال ه)ا ا���ض�عC
�، و# J�4 .  
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 ا���<  - 04

HDة ال���Tل A�  :إل�3( ال�ص? ال��

إن ه)ا ، وه� ا0ن��ن، � آ�> �8 ه)ا ا��:��ق اMول ا��*-موه� أ�- ت*���، �� دام ا���
P '& ا�=�ون


)آ-ن� �mروع �Jرة �& �Jر ا�=�ون �� �/�b ا���< ،���ا����� . و�*& ��m- ت*�
�� # ��m- ت*�

� ��ج�دة �� آ< �*�ن�Hرا ��'��
� '& ت�=� �#ف ، حG-ة اجCإن أن�اع ا���< ت >� ،\Hو�� آ< و

�� ح��ة�
�� ح��ة ا�-ح�ل آ�� �و ت���ً�،  ن�ع، و�={ ا���< �
%-ة �� ���آ& ��*��، و�={ ا���< ��

 ��'��
*�� رز�q��� 8Hر وا���@-ة، وا���< حG-ة اج 8�
*�� رز8H �/�? وس=�8، و�= 8�و�=

�Fأ�4ات &' \�C'ُ ة، ت��ت إذا��وا����� ت=�+ ا0ن��ن . و�� ت�ا�- �y �F)اء ج�� و�*�ن ج�� و�-وف ج

 �ًq�� �& درسً� ���Qا(y ت�J^4 �=Q�/ا� D= Gت=@� ا� D= 4-ى شm� �=Qج� ��� ا�=�ون، �`ذا ا�%\ ن��

�Fج�� ،�=Q�/ز ض  ُت@=+ �8 ا��Fج ���Fزه� ا��Fج ��� ،  

�& ��ت ، وا� �� ��&، وا� �� ��&، وا� �� ��&: دH%�ا �� ح�
P رس�ل ا� D�J ا� '��8 وس�+

�F�� X+ و، وج�ر? ج�bQ إ�D ج� 8، ش =�ن�� &�  .ه� 
=�+، و�& �+ 
�%� شxون ا�����

 �F=ح�� ��ض ��F؛ ، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام: ا����Fت ا�� ت%�م ��F آ< ن���F� +/ة ا��-�� آ *�� >����

وإ'@�ء ا��ج��Fت، و��F �*�ن أ��& �� ���آ& ا���<، وه� '�D ات�iل داQ+ �*< ، وضb ا� ��ض

��وا���^ت ا�=��^، أ�-اد ا����*'��� ا��qiر، وه)ا 
G 8 . ت ���F� �Fت ���& ���Fت ا�=��^ت؛ ت-�

�+، و�� ا���< '��آ- ��F ح/+ أآ -�=و��F رأس ��J آmن '��8 �4ذة، وه)ا 
H 8 G@�ع ، H@�ع ا�

�وح�� ا�M& ورد ا�=�وان، و�& ���Fت ا�=��^ت؛ ت�9�> ا����آ& ، ا�/�� �� ح-اس� ا���*

ود���F ، ا� ��
�ت، و�& ���Fت ا�=��^ت؛ س�� ج[P ا���تD �& ا����آ& وا���-ات، وه)ا 
H 8 G@�ع

وه)ا 
G 8 �*�ت� د�& ا���تD، و�& ���Fت ا�=��^ت؛ ج�� ا�q)اء �& �4رج ا����*�، ، �� اMرض

�و�& ، وه)ا 
H 8 G@�ع ا����رد
&، و�& ���Fت ا�=��^ت؛ زرع ا��@-
�ت، وه)ا 
H 8 G@�ع ا�Cرا'

����Fت ا�=��^ت؛ �� حG-ات ت=�� ا���< '�D رح�%�F، وه)ا 
H 8 G@�ع �-�� ا���ش�
 �� ا���< . ت-�

�+ �={ أن�اع ، و�� �Jا�b، ا���ن، و
3G ا�@-�Hت، و
��- اMن��ق، و
:Cن ا�@=�م �� �:�زن%


�+ �={ أن�اع ا���< ح-و�ً� '�Q� H D< أ4-ى 
4m) اMس-ى �& ، ا���< ا���ا3Q، و
Cرع ا�� �ت�ت%
و

  :دH%�ا ا�ن �� 8��H ت=��D، ���< ا��CFومض=�ف ا

� ِإل�� ُأَ�ٌ( َأْ�َ,�ُلSْ�+!َ ��َ )ْ3َُ�� ِ!� اْل3َِ<ِ�ْ�َ��َfَِب +ُ�gَِی +ٍ\ِ�Sَ ْرِض َوَل�Fََداب�8ٍ ِ!� اْل �ِب ِ�ْ َشْ�ٍء ُث(� ِإَل= �َوَ�� ِ�ْ

  َربIِyْ( ُیTَْ/ُ+وَن�
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 ]�
  ] 38: س�رة اMن=�م ا�

��ن ا�� +*�� '& ا���<إ�
  أ
�F ا�40ة :  �� ه)? ا�

 D��=ل ت�H:  

3ُ��DَgِTْا �9َ�َِآ3ُ�َْ( َل� َی�	اْدُخُ HُDْال�� �IَZ8ٌ َی� َأی	َDَْن Qَْ��َل HِDْ= َواِد ال��	ِإَذا َأَتْ�ا َ َ =�>�َ� vُُ��ُدOُُن َو�Dَ�ْ	َ
ُ )ْ

  َوُهْ( َل� َیْ/Nُُ+وَن�
 ]�
  ] 18: س�رة ا���< ا�

 �%��� ����< ا�*^م، ون�'ً� �& ا��=-�
�-، و4^
� ، أN \ ا� ج< ج^�8 �& 4^ل ه)? ا�qJ � � ������


- ا��=����ت�%�، وأ'�iب �� i' ،اء(qا� bHا�� Dإ� �F� ي�Fآ� ت gQأوآ�ره�، وا�:-ا Dوإ� . Rت��


-اه� ا����� ن�'ً� �& ا�i-ف ا�=%^ن�، وه� �& أذآD ا��G-ات، وه� ت-ى ���ج�ت ض # ��Q�

�ن، ا0ن��ن���، ��F و�
� ا���< آ���وqوا0ن)ار: و� >Jا�� ت�iر '��F، ، ا��Qن را`� ���� س�%\ ن��ً

-اب �& ا��/CرةH#ا���^ت أو ت�)ره� �& ا �F� P�q�b ن��� د�4ل وآ-ه� إ# إذا ���\ ، ت�@و# ت�

  .=�ء وج�Fز �~ وج�Fز ض ����< ج�Fز ه�+ ��ه� ��8؛ �+ و�-ي و�=�ة وأ�. آ��� ا��-

ان9-وا إ�D ا����� �� qJ- : أ4+ ه)ا ا���ض�ع �%�ل ا��0م '�� آ-م ا� وج8F، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام 

�Fr�و# ����رك ا��*-، آ�> د�\ '�D أرض�F، وJُ \ ، # ت*�د ت��ل ���� ا� i-، ج[�F، و�@��� ه

-%ت/�b �& ح-ه� � -ده�، و�� ورده� ، ه�'�D رز�FH؟ ت�%< ا�� � إ�D ج�-ه�، وت=�ه� �� ��

X���
q���F ا����ن، و# 
�-��F ا��
�ن، و�� �� ا�i�� ا� # ،�F%س�� �Hزو-� ،�FHز-� �، ��iره�، �*���

و�� �*-ت �� �/�ري أآ��F �� '��ه� وس���F، و�� �� ا�/�ف �& ش-اس�> �@��F، ، وا��/- ا�/���

 &� \��%� ،�Fوأذن �F���F%�4 '/ ً�، و�%�\ �& وJ��F ت= ً�، �=��D ا� ا�)ي و�� �� ا�-أس �& '

�F�Qا�H D�' �F��Hدر، أ�H �F%�4 D�' 8�=

G-آ8 �� �@-ت�F ��_-، و�+  +� ،�F�Q�'د D�' و���ه�.  

  

05 -� ا� =�ض

  :إل�3( اnIOqة ال�O�Dدة !� ال��Nض8 

�98��H ،8 ت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  ' D�' �
�ت ا� ا��ا�� &� :  

�� َأْن َیcِْ+َب َ�َ,mً َ�� َب�Nَُض���Fَ!َ �Iَ�َ�ْ!َ �Dَ!َ 8ً ال�5ِیَ xََ�ُ��ا َ!َ�َNْ	�Dَُن ِTْ>َ9َْل� َی � َربIِyْ( �ِإن� ال	�َْ�ِ ZATَاْل �َأن�ُ

�+ًا َوَیIِْ�ي ِبِ� َآِ,�+ًا َوَ�� ُیZHcِ ِبِ� ِإل�� َوَأ��� ال�5ِیَ َآPَُ+وا َ!َ��Rُُل�َن َ��َذا َأَراَد ال	�ُ� ِب5َIَا َ�َ,mً ُیZHcِ ِبِ� َآِ,

�َ�Rِ
ِ�Pَاْل  
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 ]�
  ]26: س�رة ا� %-ة ا�

   ،�F� نmش # ،R��' �Fان�F� ،ث��
 +� �ًr�
�ك ت%��F، و# ت�G� -=Gء، وآmن ش D�' �إذا وH�\ �=�ض

�8ِ َوَس�Vَ+ :َ'ْ& َسFِْ< ْ�ِ& َسْ=ٍ� �Hََل: حD أن ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م، �Hلْ�َ'َ +FVا�� DV�Jَ 8ِVَل َرُس�ُل ا���Hَ :  

  ))َلْ� َآ�َنQِ ال�Zْنَ�� َتNِْ�ُل ِ ْ�َ� ال	�ِ� Oََ��َح َب�Nَُض8ٍ َ�� َ
Rَ= َآ�ِ!ً+ا �Iَ�ْ�ِ َشْ+َب8َ َ��ٍء((
  ]أ4-ج8 ا�-�)ي '& سF< �& س=� ا���'�ي �� س��8[

/8 وه� �� ���� ا���< إ�D ا0ن��ن ا���D�' +Q �-اش8، ه< ت�iق أن �� ه)? ا� =�ض� ج�Fز رادار ت  


=/ �F دم ه)ا  �H ،ا��م >����& دون أن ت:@� ا��Fف، وه< ت�iق أن �� ه)? ا� =�ض� ج�Fزًا �

 b���8، �=*> '�D اMول، وت-ك ا�[�ن�، وه< ت�H�iا أن �� =�ض� ج�Fزًا ��ا���Q+، و# 
=/ �F دم أ4

ت=��D�' �F ا�8J�i �� ا���@%� ا�� ت��غ ��F، ت�-ز ��دًة ت���F� bl ا��م، وه<  ا��م، Mن �Cوج� ا��م #

 �� �F��_-4 \��yج��ك، و D�' \�Hو �� �FنM ،-
�:ت�iق أن ه)? ا� =�ض� ت��R ج�Fزًا ��

H �F < أن ت4m) �& د�R ش��F�*� ،�ًr ت:�ر؟ �%� �F� ج��ك، وش=-ت.  

  �لY والO�TD(  �� ال��Nض8 ؟و�� و{�P<� الD;، آ( �	Y ل	��Nض8 

�&، و�=�D ا�@��&، أن '�د 4�%�ن أج���F أر�=� ، ه)? ا� =�ض� إذا _�رت، أ
�F ا�4Mة  �_ �F� bُس�

 �Fج��ح، وأن �� أرج� >*� �ٌ�Hي، وCآ-� �ٌ�H ب؛��H �N^N �F� ا��اح�ة، وأن ���#ف 4�%ٍ� �� ا�[�ن

G4 hٍ& ت�:�م ا��:���، وإذا وH�D�' \ س@hٍ ���ج+، وأن �� أرج��F �:���، �`ذا وH�D�' \ س@

  : �Hل ت=��D، أ��X ت�:�م ا����ج+

�� َأْن َیcِْ+َب َ�َ,mً َ�� َب�Nَُض���Fَ!َ �Iَ�َ�ْ!َ �Dَ!َ 8ً ال�5ِیَ xََ�ُ��ا َ!َ�َNْ	�Dَُن ِTْ>َ9َْل� َی � َربIِyْ( �ِإن� ال	�َْ�ِ ZATَاْل �َأن�ُ

+ُPََآ � وا َ!َ��Rُُل�َن َ��َذا َأَراَد ال	�ُ� ِب5َIَا َ�َ,mً ُیZHcِ ِبِ� َآِ,�+ًا َوَیIِْ�ي ِبِ� َآِ,�+ًا َوَ�� ُیZHcِ ِبِ� ِإل�َوَأ��� ال�5ِیَ

�َ�Rِ
ِ�Pَاْل  
 ]�
  ]26: س�رة ا� %-ة ا�
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06 - � ا�)���

 �  :إل�3( الT�ی�   ه5ا الD;	�ق ال5ي ض+ب اt ب� الx+� �! H,Dن

Mا �F

%�ل ا� ت=��D ، �4ة ا�����xنأ:  


َ<�NُDِا َلُ� ِإن� ال�5ِیَ َتْ�ُ �َن ِ�ْ ُدوِن ال	�ِ� َلْ َیْ;ُ	�Rُا ُذَب�بً�ْ�!َ Hٌ,َ�َ ال���ُس ُضِ+َب �IَZَی� َأی�  �َوَلِ� ا�NُDَ>َOْا َلُ

 ?َNَُض �ُ�ْ�ِ vُ5ُوRِ�ْ>َ9َْل� َی �ً��  ال��gِلYُ َواْلgْDَُ	�ُب�َوِإْن َیُ9ْ	Iُ�ُْ( الZ5َب�ُب َشْ
]�
  ]73: س�رة ا��w ا�

 �ٍ'-�� -N�*
�> ا���%)ر ا�)ي =�ً̂ ا�)����، ه)ا ا��:��ق ا� ض-ب ا� س ��ن8 وت=��D ����س �[

 ��  .ج��ن

 ً̂ ��\ '�D آ< ا�)��ب إ# ذ���ً� واح�ة، ه)? ا�)���� س�/� ج�Hنً� ����ء ���)��ب، و�*� \Gرش Rأن ��

� �& ا�)��ب، 
����دات ت%�وم ا����دات ا��� b��iه)ا ا��*�ن، ت �� �FGرش �
%�وم ه)? ا���دة ا�

� ض� أي '��� �F �*
��دًا � �%�Hا�� �FتCFأج �� �'�� ا�)��ب ش�ٌء # 
�iق، ا�)��ب تbl�i ا�)���

 �F��' ��%
  . ش�ء 


%�وم ا� -د، ش�ء أ4- ً̂ �  :ت=���H Dل، حD أن ا�)��ب إذا ��ت ��� -د، 
�/� ج

� َضNَُ? ال��gِلYُ َواْلgْDَُ	�ُب�ُ�ْ�ِ vُ5ُوRِ�ْ>َ9َْل� َی �ً��  �َوِإْن َیُ9ْ	Iُ�ُْ( الZ5َب�ُب َشْ
]�
  ]73: س�رة ا��w ا�

 Dإ� �J�J-#ف ا�=�س�ت ا���ا�=/� ا�=/�ب،  -� *آl -ت '�& ا�)���� ��rت ا��-Vات، �*�ن �& ه)ا ا�

=� �F��ً�، ت�3% ��)���� ج�ن� �= �� ش���ً
  .رؤ

�b أ'9+ @�b أن ت��ور ���ورةً، # ت�@�>، ا�)ي 
Cr�G ا���س ��8، ت�=�إن ا�)����، ه)ا ا��:��ق ا�

�b أن @� إ�D ح/��F، وت� ����� �%Q�� ٍت�'-�� -��، وأح��FN أن ت�=< �=��F، إن�F ت��ا�@�Q-ات ا��-�

�b أن ت�%g إ�D ا@�، وت�ٍ�Q�H �ٍ
�Q�_ b-ٌة �� اMرض ت�%< �/mةًَ إ�D زاو@��%>، وه)ا ش�ٌء # ت�

  :�Hل ت=��D، أن ت�=�8

  �َضNَُ? ال��gِلYُ َواْلgْDَُ	�ُب�
]�
  ]73: س�رة ا��w ا�

�8 ص�رت   �� ت�Tی� أ�� أ8T�O ال5ب�ب � ش�Pء D	  8ل�R�:  

-G ا� �l�  : �Hل، أن ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م، أ�� ا�)ي 
��\ ا��9-، �� ح�
P س
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))�� ُآ	�ُُ9ْDِiْ��، ِإَذا َوrَ�َ الZ5َب�ُب ِ!� ِإَن�ِء َأَ�ِ�ُآْ( َ!ْ	َُ�ْ+َgْ�� ِش�Pًَء، ُث(� ِلَِ�ْ�َ��َOَ �ِ�َن� ِ!� َأVِ!َ ، +َِخwَوِ!� ا

  ))َداًء

��دٌة � ،�ٌ�H�
� ه)ا ا���
P، �%� آG> أن �� �={ ج��ح� ا�)���� ��دٌة ت-َ�J P
أآ�V ا�=�+ ا���

Mو ،+�Nت ��/-ا�
-�+، أو ا���*-و��ت، أو ا� *Nا�/-ا }=� �ن�اع ا���*-و��ت، �`ذا '�m� 3رج< ا�)���

��ط، �`ن �� �={ �R أن تX�q ا�/��ح ا�[�ن� �& ��ب ا#ح�=� ،>Qه)ا ا�)��ب �� س� bHرة، وو��ا�

�+، ه)ا ا�)ي آG�8 ا�=�+ ح�
[ً� نG-ت أ4�-ًا Nا�/-ا ?(F� د��
�ق ا��-�، اMج��ٍ� دواء، ا�ٍ��-' �ٍ�/� ��

�ٍ�� ت=�� '�D أدقl ا� ��ث، �H ت-ج�\ '& �%��ٍ� أج� ٌ�i�� �ٌ��%� ، �%�  . تxآ� ه)? ا��%

  وآ( �	Y ل�I ؟، �� ه� اnIOqة ال<� ت>D	�I3 ال��Nض8

D��=ل ت�H:  


َ<�NُDِا َلُ� ِإن� ال�5ِیَ َتْ�ُ �َن ِ�ْ ُدوِنْ�!َ Hٌ,َ�َ ال���ُس ُضِ+َب �IَZَی� َأی� ��  ال	�ِ� َلْ َیْ;ُ	�Rُا ُذَب�بً� َوَلِ� ا�NُDَ>َOْا َلُ
]�
  ]73: س�رة ا��w ا�

إن ا� =�ض، وا��Gء ����Gء 
)آ-، ت��R ج�Fزًا رادار
ً�، وج�Fز ت���ٍ< ���م، وج�Fز ت:�
-، وج�Fز 

�b، ت��bl ا��م، وت:�lر ا0ن��ن، وت�~ د�8، وت=-ف �*�ن ا�  أرج��F و��، �-ج< �& دون أن ت-ا?ت�

���ج+، و�:���، �`ذا وD�' \=H س@h أ��X، ت�:�م ا����ج+، وإذا وD�' \=H س@G4 h&، ت�:�م 

� ��Hب، ��H �-آCي، و�*< ج��ح ��H، وج��ح ا�، ا��:���N^N �Fو��� �
-فf أر�=� �#ف ر�ٍ ،�   =�ض

�ى ا�@��&، �Hل ر��� 'C وج<�� Dإ� �Fت�J �%ت-
 R�(� ،ا��اح�ة ��  : ا�[�ن

�� َأْن َیcِْ+َب َ�َ,mً َ�� َب�Nَُض���Fَ!َ �Iَ�َ�ْ!َ �Dَ!َ 8ً ال�5ِیَ xََ�ُ��ا َ!َ�َNْ	�Dَُن َأ�ِTْ>َ9َْل� َی � َربIِyْ( ِإن� ال	�َْ�ِ ZATَاْل �ن�ُ

َوَیIِْ�ي ِبِ� َآِ,�+ًا َوَ�� ُیZHcِ ِبِ� ِإل��  َوَأ��� ال�5ِیَ َآPَُ+وا َ!َ��Rُُل�َن َ��َذا َأَراَد ال	�ُ� ِب5َIَا َ�َ,mً ُیZHcِ ِبِ� َآِ,�+ًا

�َ�Rِ
ِ�Pَاْل  
]�
  ]26: س�رة ا� %-ة ا�


& '& أن 
:�%�ا ذ���ً�Cت%�م ا�=�+ '�ج b� +ره�i' DHأر �� &�=��Hل ، ه)? ذ����، �`ذا آ�ن ا�:�3 �/

D��=ت :  

�ِ vُ5ُوRِ�ْ>َ9َْل� َی �ً��� َضNَُ? ال��gِلYُ َواْلgْDَُ	�ُب��َوِإْن َیُ9ْ	Iُ�ُْ( الZ5َب�ُب َشُْ�ْ  
]�
  ]73: س�رة ا��w ا�
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�8R ال<� �Oء ب�I ال���   ال5ب�ب RTال v5ل ؟، ه�م تm   

�؟ �& أ
& '-��F؟ أآ�ن ه��ك ت���ٌ< '��?؟ أآ�ن ه��ك %�ه)ا ا���
P ا�� �ي، آ�> '-ف ا�� � ه)? ا��%

�H <��<؟ أآ�ن ه��ك ��*-وس*���ت؟ آ���� >��=�+
  : ل ا�� � ا�*-

� ِش�Pًَء((ِ�ْ�َ��َOَ �ِ�َن� ِ!� َأVِ!َ ،َخِ+ َداًء؟wَوِ!� ا((  

  .آ�> أن ا�=�+ ا���
P أN \ ذ�R؟ وآ�>؟ و

ا�%�ل ا�[��\ أن ا�� � '��8 ا�i^ة وا��^م �� أ�Hا�8، # 
�@3 '& ا��Fى، إن ، 
� أ
�F ا�4Mة ا�����xن

� ا��@VF-ة H@=� ا�[ �ت، و��8 �� ه� H@=� ا��#��، و�& ه� إ# وح� 
�حD، �< إن �� ت�ات- �& ا���

  .أن*-? �%� آ�- 

 H�F3+ وت!:  

  : دH%�ا �� �
�ت ا� ا�� �[�F �� اMرض وا����ء، أ
�F ا�4Mة ا�����xن

  �Hِ�ُ اْن7ُُ+وا َ��َذا ِ!� ال�Dَ�9َواِت َواْلFَْرِض�
]�
  ]101: س�رة 
�نX ا�

  َ	� ُتْ�ِ]ُ+وَن��َوِ!� َأْن3ُ9ِPُْ( َأَ!
]�
  ]21: س�رة ا�)ار
�ت ا�

 ا�/-اد - 07

tد ا��O � ��fه5ا ال   8
  :إل�� هv5 ال�را


%�ل ا� س ��ن8 وت=��D، أ
�F ا�4Mة ا�����xن :  

  �َوَ�� َیَNْ	Oُ )ُُ��َد َربyَ� ِإل�� ُهَ�� 
]�
  ]31: س�رة ا���N- ا�

��b �& ح�ٍ& �4- أن أس-ا�ً� �& ا�/-اد ت�%< �& ��ٍ� إ�D ���، ج��د ا� 'VC وج< # 
=���F إ# ا�، ن

� ش�ٌء وت*��h �� ه)ا ا� ��، وت��\ �& أ
�ي ا��*����& �� ��ٍ� �4-، ه)? ا�/-ادة ا�� ت ���و ����س ض=

�ٌ- ج�ًا@4 .  
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�ً� ت=�دل وزن�F، �`ذا آ�ن س: 
%�ل �={ ا�=���ء��
� ا�@=�م ا�� تmآ��F ا�/-ادة �-ٌب �& ا�/-اد إنV آ�

 -�G
�، و�=<V اس�8 �Qا(qأ�> _ٍ& �& ا���اد ا� &�
mآ<f �� ا���م ا��اح� ��Nن �F� ،&_ <أ� &�
Cن ��Nن


�ع ش�rً� # �& أوراق اMش/�ر، و# �& ��Nره�،  # ،Rذ� Dإ��FQ��� &� #ت %� و# ت)ر، و #.  

- ا��اح� ا��-�، أ
�F ا�4Mة اMآ�رم� ���
�اج� �� ا�* �rن، و����� �r� &�b �& أس-اب ا�/-اد �� �

��ن ج-ادة�� ،-� ���� آr�=ل �={ أس-اب ا�/-اد '& أر��_ �
C
�+ �={ أس-اب ا�/-اد ، و
و

�b ه)ا @�
أآ[- �& أر�=�& أ�> ����ن ج-ادة، �={ ه)? اMس-اب تCن �� 
=�دل ��Nن�& أ�> _&، و


=�د �� ،�ً���
F+ �& ا��Cرو'�ت �
�ً�، أي ه)ا ت�\ 8��H ت=��Dا��-ب أن ��
  : ل ��Nن�& أ�> _& 

  �َوَ�� َیَNْ	Oُ )ُُ��َد َربyَ� ِإل�� ُهَ�� 
]�
  ]31: س�رة ا���N- ا�

D��=ز �& ج��د ا� س ��ن8 وت�
�� �={ ، أس-اب ا�/-اد �& ج��د ا� س ��ن8 وت=��D، �-ض ا0

��ن �� &�N^Nو �ش:~، وه)ا ا��-ض حD ا�ن # '^ج �8 ا�ُ ��ان 
��< ه)ا ا��-ض أآ[- �& ��4

� أشFٍ- �=�ودة��H ٍم، أو�
� أ��H 8ت��  .إذا داه+ ا0ن��ن، أJ �\ ح

8 � ه5ا ال�mء ؟D	9D8 ال�qا �fت� ?�  آ

��� ه)? ا���، أد'� ا� س ��ن8 وت=��D أن 
i-ف ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن%
ن�mل ا� س ��ن8 وت=��D أن 

�8 ا�i^ة وا��^م 
%�ل، �ا '& أ��ا�*+'�� ه)ا ا� ^ء، زّآ�' � ���� :D�=ا ا��(F� ،ا� ^ء bآ�ة ت��Cا� .  

ن�دى ���ٍد �� ا����ات ، ��X ��� إ# ا�b� h�i ا�، إذا رجb ا�= � إ�D ا�، ��� أ
�F ا�4Mة ا�����xن

8=� h�@iأ����� إ# أن ن X�ن ت���ا �mن� ح � F+، وإن إ، واMرض، أن ه��rlا �^نً� �%� اb� h�@J ا�، �

�Q�i���� +F��
���ا �mن� _ � F+، أ� +� ، �F��]أ� -G=� ي��' �F_M-ه+ �& ا�)ن�ب وا��=�
�، ا����

� ��[��F وأ'��، وأن� أرأف �= �ي �& اMم ����ه� r�  .وأز
�، وا��

  

 ا�=�* �ت - 08

 8R�RTال v5Iب Agی�ت ال<� ت�wا v53( ه�  :إل


%�ل ا� 'VC وج< �� آ��8 ا�*-
+، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام   :  
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��ِت َلَ�ْ�Qُ اْل3َ�ْNَُ��ِت �َ�َ,Hُ ال�5ِیَ ات�َ;5ُوا ِ�ْ ُدوِن ال	�ِ� َأْوِلَ��َء َآHِ,َDَ اْل3َ�ْNَُ��ِت ات�َ;5َْت َبْ�<ً� َوِإن� َأْوَهَ اْلُ�ُ

  َلْ� َآ�ُن�ا َیَNْ	�Dَُن�
]�
  ]41: س�رة ا�=�* �ت ا�

�\ ا�=�*  ��
  :  �ت أوه& ��ٍ\ '�D ا0_^ق، �� ن~ ه)? ا�

  �َوِإن� َأْوَهَ اْلُ�ُ��ِت َلَ�ْ�Qُ اْل3َ�ْNَُ��ِت �
]�
  ]41: س�رة ا�=�* �ت ا�

�� ا��آ��، إن أوه& ا� ��ت) إنV(ت��� ا��آ��، ) إن�H) :Vل ا�=���ء  �
 ،>=���� 8 G� وا�^م(، ح-ف (\� � ،

�#م ا��Cح�%� أس�س�F #م ا�
�Hل ، �آ��، زح�%\ �& اس+ إن إ�D 4 -ه�، إذن ه��ك ت�آ��ان �� ا�

D��=ت :  

��ِت َلَ�ْ�Qُ اْل3َ�ْNَُ��ِت �َ�َ,Hُ ال�5ِیَ ات�َ;5ُوا ِ�ْ ُدوِن ال	�ِ� َأْوِلَ��َء َآHِ,َDَ اْل3َ�ْNَُ��ِت ات�َ;5َْت َبْ�<ً� َوِإن� َأْوَهَ اْلُ�ُ

  َلْ� َآ�ُن�ا َیَNْ	�Dَُن� 
]�
  ]41: س�رة ا�=�* �ت ا�

  : و
%�ل ا� 'VC وج<  

  �َوِتْ	َ� اْلFَْ�َ,�ُل َنcِْ+ُب�Iَ ِل	���ِس َوَ�� َیُRِNْ	�Iَ ِإل�� اْل�Nَِل�Dَُن�
]�
  ]43: س�رة ا�=�* �ت ا�

�� ا�:i~، وإن�� إ# ا�=����ن، إ# '����ن: �� �Hل  �
 <
-=أي '���ء ا��G-ات وح�ه+، ، وه)ا ا�


=���ن  �
  .س-V ه)? ا�

  -�أن ��\ ا�=�* �ت ض=�ٌ>، Mن8 # 
�F�' ��q �& حٍ-، و# �& H-، و# �& : ج�ء �� �={ ا���س

 -���ه8، وح%�رت8، ه*)ا ورد �� �={ ا���س� <ٌ�  .�@ٍ-، و# �& ر
�ح، وه� ض=

 ب�Q ال��3�Nت   Y>3( �� آ�  :إل

� ا�=��م،  �� �*& أس�ذًا �� '�+ ا��G-ات، �� آ��آ�[< : �� ج��=� ا�%�ه-ة، �Hل �� �={ آ 8 ا�=��

��� إ'/�ٌز '���، MنV ا�� ت �� ا� �\، ه� اMن[D ، ج�ءت ت�ء ا�mن�P ، ا�=�* �ت ات:)ت �
�� ا�

��اMن[D ه� ا�� تCqل ا� �\، ه� ا�� ت-�ly ا�)آ- �����4ل إ��H : Dل، آ�[< ا�=�* �ت ات:)ت �

�h  ا� �\، ح�P ت%�م أ���8%��F، و�=� ا��� Dوي إ�m�� ،��، وت��=8 �={ ا���Mن ا�@��ن
-q� آ�ٍت-��

�ً� ، تmآ�8=� +F�  .وت�-س8، وتmآ< أو#ده� �& �=�، و
mآ< أو#ده� �=


/�b ا��=��ن �� ض=ٍ>    �Hو ،��8 ا��ا�4H^' <=8، �< �& ض��=> ا� �\، # �& ض=> ���

  . واح� 
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 ?�gط ل���>
  :ا

  �4Mا �F
�، ا�=�* �ت اMن[D ه� ا�� ت �� ا� �\، تCqل ا� �\، وت-�y ا�)آ- ، ة ا�*-امأ��-ًة �Nن

 ،h�%�V+N ،�F �=� ا��� Dوي إ�m�� ،��، وت��=8 أ���نً� _��نٍ
-q� وت%�م أ���8 ��-آ�ٍت ،\������4ل إ�D ا� 

� �F� ،�ً�=� +F��=> ت�-س ا�)آ-، وتmآ< �=� ذ�R أو#ده�، واMو#د 
mآ��ن �=� ،R*�� ،اٍع�� \ٌ�

�& أ�-اد اMس-ة � ���
mت� �& أ
&؟ �& ض=> ا�=^�Hت � \�  .ا� 

   b�:
�8، و�' Dq@8، أن ت��ً�، إن ا�)ي 
��C� hوج@� �ً_� �3، ��� @ً� اسGل �={ 4@ �ء د��H

 D]نMان ا��
���ق إ�D أوا�-ه� إن ه+ آ�Mن=�م �< ه+ أض<f س �^، Mن ج�X ا�� ،�Fr�G�� ى�Hأ +F��

  : �Hل '��8 ا�i^ة وا��^م، و�H ورد �� �={ اMح�د
P، �& ا�)آ-

��ُؤُآْ( ُ
�TَDََءُآْ(، ِإَذا َآ�َن ُأَ�َ+اُؤُآْ( ِخَ��َرُآْ(((َ�ِuْ3ُ�َْ(، َوَأ�َ!Iْ7َُ+ اqَْرِض َخْ�ٌ+ َل3ُْ( ِ�ْ ، َوُأُ��ُرُآْ( ُش�َرى َبْ

�Iَ�ِgَْءُآْ(، َ+اَرُآْ(َوِإَذا َآ�َن ُأَ�َ+اُؤُآْ( ِش، َبm;َُؤُآْ( ُب��َ�ِuَْل3ُْ( ، َوُأُ��ُرُآْ( ِإَل= ِن�9َِ\3ُْ(، َوَأ +ٌ� اqَْرِض َخُْgْ�َ!َ

 َ{Iِْ+َه�ْ�ِ((  
  ]أ4-ج8 ا�-�)ي '& أ�� ه-
-ة �� س��8[

  :�� وراء هv5 اwی�ت 

�، Mن ا� 'VC وج< ح���� �Hل، أ
�F ا�4Mة ا�*-ام  
  : ذآ-ت ه)? ا�

  َ� اْلFَْ�َ,�ُل َنcِْ+ُب�Iَ ِل	���ِس َوَ�� َیُRِNْ	�Iَ ِإل�� اْل�Nَِل�Dَُن��َوِتْ	
]�
  ]43: س�رة ا�=�* �ت ا�

  �َآHِ,َDَ اْل3َ�ْNَُ��ِت ات�َ;5َْت َبْ�<ً� َوِإن� َأْوَهَ اْلُ�ُ��ِت َلَ�ْ�Qُ اْل3َ�ْNَُ��ِت َلْ� َآ�ُن�ا َیَNْ	�Dَُن�
 ]�
  ]41: س�رة ا�=�* �ت ا�

�- ا�، ورآ��ا إ��H Dى ا  y D�' وا��������ن ا���م �� ���b� +F أ'�اFQ+، ا���Fد �& وراFQ+، إذا ا'

�F� ا����  : �Hل ت=��D، اMرض، واس

  �َآHِ,َDَ اْل3َ�ْNَُ��ِت ات�َ;5َْت َبْ�<ً� َوِإن� َأْوَهَ اْلُ�ُ��ِت َلَ�ْ�Qُ اْل3َ�ْNَُ��ِت َلْ� َآ�ُن�ا َیَNْ	�Dَُن�
� س�رة[
  ]41: ا�=�* �ت ا�
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 H-ون ا0سG=�ر �� �={ ا��G-ات - 09

 �DI�� H8 آP�  :إل�3( هv5 الD+اص�  �� ب�N الT/+ات وو{

�-�J ح-آ�ت ا��/�م، ��-�J اMج��م ا���-آ�، ، أ
�F ا�4Mة ا�����xن  � ،�Jع ا0ن��ن ا��-ا-ا4

�-�J ا�ُ���خ، �& 
�iق� : ��
=/�F�' C ا0ن��ن، ) G=�رH-ون اس( أن �� ا�*���Qت ا�� <Q���� ت%�م

  .�� ا��G-ات ا��ن�� ا�� ت�%-ه�، ���F أجCFة ت��ه� أدق اMجCFة ا�� ا4-'�F ا0ن��ن 

�، ت�% < ا�-وا�H : hQل ا�=���ء  �Q����% ^ت آ�� �F�إن �� �={ ا��G-ات H-ون اسG=�ر، �

�FH، و�3 ا��=@��ت ا�� ت%���F ه)? وا�=@�ر، ورواhQ ا���اد، � �� ح-آ�F، و��[�F '& رز

،��Q����  .ه)? ���\ ��Gء  ا���% ^ٌت ا�*

 ��، ت���F� b ا�JMات ، ت��F� X ��-آ�*�% ^ت ��*�ن�� �F��� �={ ا��G-ات، H-ون اسG=�ر، �

  .ا�-
�ح 

ش�ء �4-، �={ ا��G-ات تmت� ��رًا ��/-د أن 
*�ن ه��ك ��دة ح��ة، آ�> أت\؟ إن�F أت\ '&   

_ ،\��، آ�> أت\ ه)? ا�)���� ا�* �-ة إ�D ه)ا ا��*�ن؟ ��ج�د ح��ان ��Q����
3 ا���% ^ت ا�*-

� �� ا�/�، وتNm-ت ��F ه)? ا�)����، �/�ءت إ�D ه)ا ا��*�ن، ه)? ��% ^ت �Qت ه)? ا�-ا-Gان

 Rات ، و�� ش�آ< ذ��JMح وا�
�، ت=-ف ح-آ� ا�-�*��، وه��ك ��% ^ت ��*�ن�Q����  .آ

*& اyM-ب �& ه)ا، أن ه��ك ��% ^ت �� �={ ا��G-ات، ت��M�� Xش=� ت�\ ا���-اء، �`ذا �  

� �=8، إذا ج�ء ا0ح��س ن���ً�، : اس�- إح��سF� ،�F)ا ا��Gء ا���ر، �F)? اMش=�، إذًاٍ��%ه� '�D اس

�- ه)ا ا0ح��س، ت/8 إ��8، وه)ا ا�
�/�Fز ��ج�ٌد ه� ت%@=8 '-ض�ن�ً�، �`ذا ج�ءت '�D ���ر?، 

 �  .�� ا� =�ض

   �N^N �=� D�' ���� أن إن��ن�ن ن���Qن '�D �-اش، اMول ��iٌب �����D، ح-ارت8 �-ت�=�، ا� =�ض

 X��
�ت ت�Fن �F��&، ��iب �����D، '��ه� H-ون اسG=�ر، ���أ��ر، ت=-ف أن ه)ا ا�)ي '�D ا�

  .��Mش=� ت�\ ا���-اء، �mت� إ��8 وح�? 

 والDT� t رب �Dل�Nال  
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