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[ﺱرة ا(Hم  ١٦١ :ـــ ]١٦٣

وه أرﺏ Tﺽات أ 34P $4Q Rازة
ا V 32درس ا ?2ﺏ6ر  ٢٢ـــ 2# ٢٥
 ١٤٢٣ﺏ*ﺱ 3ذآى وVة رﺱل ا )) $4#ا  ?4Qو]?((
وﺕaﺱ ً ﺏ? ﺏaه ?6ﺏب وﺏ*ﺱ 3ﺕ*`_
أ ا ?4Q )) *bا;م(( إ ً و 324cﺱل
ا )) $4#ا  ?4Qو]?(( وه  Vرن اب

 3اآd
ﺏ ا اﺡ اﺡ
ا  رب ا و $4#ا   ?4c c $4Qو]? ا eاeه
ه>ا ا69ب 9ن  ارﺏ Tﺽات ا 34P $4Q Rازة ا 32ﺏ6ـر  ٢٢ـــ # ٢٥ـ2
 Qم  ١٤٢٣هـــ Vـ زـ ا*iـم ا42ـ اhـ ـ ـ -اgـ 3ا*Pـ 3اfهـة ا6ـ
ﺕ kهـم ا6fـ Tوﺕاوـ? ـ اAـاض ا26ـV 3ـ? وﺕـ  gاﺡـ? وا4l6ـ 3ﺏـﺡ3
ا 92اmﺱ; ا ?2ا  اﺏ ))دام  V ((?4nﺕeق  Vاﺡى اﺽات إـ$
 اب ،و `_ ا4م  $4Qاب وﺡ rاذا ا(ف أو اﺱء ا6ـ`ف وا(ـ ذآـ Qـة
Qا -ادت إ $ذ=: s* ،
 ١ــ  -sgاﺏ واوء اHر ﺏAﺱ_ ا`64 3ﺏ.3
 ٢ــ uب اوة ا*.3
 ٣ــ ا 3vا2ﺱة.
 ٤ــ ا(6ر وﺱ -hاVAد واﺡ s6Pﺏ?  Vﺏu -ب #ت ا wأو ﺽ.?2
 ٥ــ ا -sfى اـﺏ ﺏﺕxـذ اا ـ yاـ` 3ا6ـ ﺕ*6ﺱـ_ ـ Tا2ـد واvـ 3وا24xـت
ا 3Q6gAوا 3Vlوا`6 Aد 3وا*.32
وﺕeـق إــ $ﺏـ zاiــاه ا*Vـ 3واــ`2ت اـ 3vــى اـب 9ــ ـ 6ا6ــون 4Qــ$
ا#ـ;ﺡ ،sوهــ nــاه وا ــ 3وــ -اﺏـ;6ء ﺡــ وــn Rــاه ﺕــ`ر 3أو ا6Vاﺽــ،3
و  Tا;ج اا  .s

و Vاﺽة ا ?g 3(lآ 34ـ 3إـ $ارﺱـ وا4eـ6 ،3ـأه ﺏـ Qء sـ ﺏـwV6
وا*fح وﺕ wا}ل ا 6ﺕﺽ ا ﺕرك وﺕ $ورﺱ? ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( ،وـ
 -( $4Qاsدة Hن اب ا ylا xأ ب إ $اsاـ 3واآlـ اﺱـf6ﺏ 3إـ $داsQـ ـ
 uا ،46و 4Qـ $اa6ﺱـ ﺏﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( اـ>ي آـ ن caـ> ـ آـ-
ﺵء  ،3iQو $4Q slﺕ>آ ا6Aن ا9ـ Vـ هـ> rاـ( واـbو 3ا6ـ ﺕ*4هـ ﺡـ
رﺽ* ان (9ن 24cء ا  Vأرﺽ?.
وـ اeـ;ب 4Qــ $ا6Aـق ﺏـورات ا2l9ــ 3اـ 3ا6ـ ﺕــه اـزة اـc 32ــ;ل
ا V 34eا* yfأو  Vﺏ 3ان.
وg Vاﺏ?  QاHﺱ 34vـى اـ ))دام 4nـ?(( ان اراﺱـ 3ﺏـ9ﺕ  Aﺕ*ـ Qـ ا6Aـق
ﺏزة ا.32
وe6ق إ $اﺙ اd246ن  Vا ،T6fوإ  $ر rا 6ﺡـده ﺏـ zا*ـط u :ـ -اـغ
واAﺙرة ا 3*fواﺏﺡ 3ات وا6ﺏ 3ا; إﺱ; 3وﺕ -ا إـ $ﺕـاث وا6ﺏـ 3إـ$
 ،-4وﺵ -ا _4وا s4وا ،4و  Tﺡ*9 Aً 4ـ 3ﺏ4ـ*Q 3ـ? ،وـى  :ان اـة ـ ﺕ 6ـy
ن ا Aـاص اd4رـ 3ﺕـQ -ـ -اd246ـن
اذا أه *4اd246ن ا>ي ? ﺏeن ،وـى ا ّ
وﺕــaﺕ ﺏــ* 2اAﺽــار ،و4ــ wاﺽــ 3ﺏــd246ن وا Aــاص اd4رــ 3ــ ﺡــ ا}ﺙــر
واAﺽار.
و Vﺡار  34fا9ﺙ  Tا ))دام 6 ((?4nث Vـ? Qـ رآـ dhاﺡـة اAﺱـ; ،3واـ$
ﺡ 3gازة إ $آ  lا;#Aﺡت Q Vة اﺕfهت * :هsfـ اراﺱـ 3واﺱـ_ اراﺱـ3
وﺵbو( sاAدار ،3وQ wة 2ه ى اب وQم أﺏ*ء ا.T6f
آ dاmم اsي ))  ?4Qا;م(( 4راﺱت اmﺱ;3

ﺏ ا اﺡ اﺡ

اب و 3#رﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( ﺏـ?  )) :أو#ـ 9ﺏـب cـا Vـ( sارق
أvVة وأ(2( $ﺱ((  s(Hزاا  إ $اe2ة  ﺕ4ـﺙ sاـ>(ب آlـا وـ ﺕـ  4Qـs
اQHاف وا 6ا 3Q6gAوا 3vا*.3V
واب  :اك ا hة ا 3Hوام ا>ي fي Q Vو .s
واــب * :ــ ا eــ 3واــ 3واــس وا(AــVع واQ26ــ -وا2Pــ 3واــ_ واــدة
وا`ق وا;cmص وا6اﺽ ،Tآ -ه> rا`xل اة ﺕfـه *Qـ اـب ـ>ا ﺕfـ اAﺱـf6ﺏ3
اQ4 32ات ا;#mﺡ 3ــ آﺱ 3اmﺱ;م ــ اآ  lﺕ9ن ﺏ ابV .ـ aا4xـ -إذن ﺡـ
( xﺵﺏ* Vن  3Vا(Aاف وا;(Aل وا4 36ب أو ـ ن أQـره Vـ اs4ـ
وا واsات ا2ر3u؟! ه>ا ا ا lا>ي ( Te6أن ( V _69آ -ﺱـ 3QﺏـV -ـ آـ-
د  ?* 3آ ً ،Aذا  T؟ Vن اب ? اـرة واAرادة 4Qـ $أن 2ـ -ـ ـdم 4Qـ? Vـذا
ذه_ ﺵﺏ? Vن إرادﺕ? ﺱ y 6وه ?6ﺱ>6وب وا* 3f6هـ اـ ع! أـ ﺕـ_ أن ﺕ9ـن ـ
ه ا ﺕ $ﺏ= ;g V ،?69hء Vـ اـ إن ا ـه ;69hـ? ﺏـب اـ>ي (ـV aـ
 3QPا ﺕرك وﺕ :$و ـ ـك ﺏـ  sﺏـaن اـب xـ` 4ـ_ واs4ـ وﺏـ ا(ـ ?h
= آَـ ِدحٌ
ن ِإ(+ـ َ
(6ب!   Aﺡ   s4 *4cوا ﺏ f4 -وا .-ـل ﺕـَ {:$ـ َأ َs7ـ ا(ِmـَ ُ
= َآْﺡً َ ،([١])}?ِ ِ ;ُVﺙ ه -ف ات ً #ا وآ ًا ﺡ $6ﺕ  أ(= ﺏـق إـ $ﺡـ
ِإََ $ر &ﺏ َ
ا6ﺏ ،3وﺱaﺽب =  V Aً lا :3iQـ أ(ـ= آ*ـ46 Rـ ً ﺏـ -وـV $ـ ﺏvـ Qـ wوVـ
 ا vأ 3iQ $Vﺕ* i6ﺱ626 =Pﺱ= ،وg gذان ﺽن  Vأ4Qـ $اـ -وﺵـ=
أن * V V 6V Teا ،$VHذا ﺱ9ن =4Q؟ ه -اs4ـ واـ وا42ـ 3أم 6آـ dﺕ92ـك
 $4Qآ 32ا*fة  -ا(ـاض اـ-؟ هـ>ا اlـل اQـ_ هـ ﺡـ 3ﺡﺕ*ـV ،ـ -هـ ﺡـ-
ا ا>ي `6م  ً ﺏ م ،واfذان ه ا -4وا*sـر ا4ـ>ان 4ـن اـ ،واVHـ $هـ

ات ا>ي  s64آ -اـV ،ـ; ﺕـ( 9أsـ اـب هـ> rاـ( ا6ـ ﺕـ = 9ـ وs*dـ 9ـ
اeن و Aﺕ 9Vا* 2اHرة ﺏء إـ $اﺕـع اـsات  .ـل ﺕـ {: $وَاّ4ـ ُ? ُِـ ُ أَن
ًِiQـ})]V ،([٢ـ ﺏـ -ذـ= ﺕـل
; َ
ت أَن َﺕُِ4ـ اْ َـ ْ ً
 ََsا ِ
ن اـ +
 َ ُِ 6+ـ َ
َ ْ9ُ ْ 4َ Qو ُِ ُ ا َ ِ>+
ب َ
ََ ُ6
اوات إن ا ﺕ $ه ا; 39hﺏب اـ>ي *ـV aـ QPـ 3ا ﺕـ ،$وأن ا 2ـح
ﺏ ا _h6ا>ي  Tgإ? أﺵ  Vح أﺡآ إذا و gااﺏـ 3اـ V 3ـ اـ`اء ااﺱـ3
ﺏ ?hوﺵاﺏ? و.?Q6
وأن رﺡ 3ا وﺱ Rآ -ﺵء و _6ﺱ s6أ(iـ إـ $رﺡـ 3اHم ﺏـه آـ yﺕ6ـ -اfـع
واHذى وا sورﺏ ات  أgـ -ﺱـدة وـه ،وVـ ﺏـ zاـ` أن أ#ـب اcHـود
 Qﺽا  $4Qا*ر  ا ﺏQ sت أﺡـ اsHـت eVـ Rﺙـ sوأs6eQـ ـه 4fـ?
ﺕc ? Rـ 3أن ﺕ9ـى ﺏ*ـر ،وVـ VPـن (ـح )) 4Qـ? اـ;م(( ﺡ4ـ Rإﺡـي اsHـت
وه واء  4ﺵ vV vﺡ $6أ>cه و s RVV R uإ $ا $4QHوﺡ R4وـه .وهـ>r
ه رﺡ 3ا  4xوه dgء  dg 3vء  رﺡ 3ا وز $4Q RQا 4xـت ـ إ(ـن
وﺡان ﺏ6 sاﺡن V ،ى ﺱ 3رﺡ 3ا ﺕ$؟
و ا>ي   اب  Qـد إـ $ا ﺕـ $وا6ـdم ﺏ6Qeـ? وﺕـك #ـ? ؟ إ(ـ? x Aـ Hن
ا  م  ?4Qﺵ  vاeت أو ا>4ات وآ -ـ ـ *ـ? ﺕ*iـ ﺡﺕـ? وﺽـ ﺵـsاﺕ? Vـ
اPmر ا` 96ن ﺡﺕ? 6ة وﺱـة ـ sVـ ا6Qـاء وﺕfـوز 4Qـ $ﺡـق ا}cـ،
وـ sVــ 4nـ *2ــ? ا6ـ هــ أQـ dﺵــء *Qـ9V rــ yـ4Q -ــ $إـ>ا shﺏــ -ا#ــ
واAﺱf6ﺏs 3اﺕ sا 6ﺕد?  Vا=s؟
أ(  Aأ _#ا4م  $4Qاب وﺡ rإذا ا(ف أو أﺱء ا`6ف ،وإ( ه*ك Qاـ -آlـة ]دت
إ $ذ= )*: (s

 ١ــ  -sgاـﺏ وأوـء اHـر ﺏHﺱـ_ اـ`64 3ﺏـ 3وﺽـ4Q seـ $اHﺏ*ـء ـا
اة ا s( 6ه وه ﺕ`ف  # uو( ?*Q $sاmم )) 4Qـ? اـ;م(( وVـ ذـ=
))ﺏ4c s(aا dن  uز(.([٣])((9
 ٢ــ uب اوة ا* ([٤])3اa6 6ﺱ $ﺏ sو $4Qا*  zذ= g ?(Vـ اlـ -اـء
ا>ي  #*Q ?9ا6 Aاء *4ﺵ آHب واHم وا V 4ﺡﺕـ? Vـذا آ(ـ Rاـوة ﺱـV 3vـذا
(  T 6ا6ى؟ Q ?(s* sVـ ﺕـ`ف و(42ـ? أو aو(ـ? ﺏ2ـ -و(2xـ? ،ـ>ا (ـ`R
اHﺡد آb  -دب  ruو ?iأن bدب ( ?2و siأو ً.A
 ٣ــ ا 3vا2ﺱة ا 6ﺕ ﺏ*ﺵـ ،وهـ 4xـ rـ اf6ﺏـ 3وQـم (ـ  ?fـول أن *2ـ6
4Qـ $أ#ــ ca ?hـ> ــ* sا4ــل ـآ ?4وهــ? Vـ uــب ا; ــ 3ادـ 3ا*ــ4Q 3ــ$
ا`اﺡ 3وا 3lﺏ ا وأﺏ?.
 ٤ــ ا(6ر وﺱ -hاVmد وإﺡ s6Pﺏ?  Vﺏu -ـب #ـت اـ wأو ﺽـ ?2و#ـﺏ 3إـ`ل
#ﺕ? _4uaV ،ا  3c gأ 3hاQfت و sVـ ecـ_ أو ﺽـات أو ﺡـارات،
و( ذ=  ا`ﺏت.
 ٥ــ ا -sfى اـﺏ ﺏﺕxـذ اا ـ yاـ` 3ا6ـ ﺕ*6ﺱـ_ ـ Tا2ـد واvـ 3وا24xـت
ا 3Q6gAوا 3Vlوا`6 Aد 3وا*.32
و( ﺏ ا ﺕـ46( $ـ= ﺕاﺙـ ً ﺽـ2ّ4c ً xـ? اـ`ن )) 4Qـ sاـ;م(( ـ آـ -هـ>r
; وا d64  4c ً QهدVـ ـ wاـدة واVـr
اآ -وا ?gآ -ه> rا6ت وً g w4x
واAﺱ6ار * ?2و ?6fو  ﺡ R42آ _6ا6ﺏـ 3اmﺱـ; 3ﺏsـ> rا4ـل وذآـت ﺏـ V sـ
Qد  آ 6آـ) ?Vاfـت( و) Vـ? ا4hـ (3و)nـاه اQ6gـV* 3ـ ،(3وﺱـaﺡول ﺏـaذن
ا ﺕ $أن أﺕ*ول ﺏ -`26آ s4وه sوPﺡﺕ*Q sـ ـ *Vا ﺕـQ $ـ $أن

; ـ# ً 4ــد ً آـ *i6ــ rاmــم اQـد ــ اeــ
ﺕ496ـsg -د(ــ ﺏ*fـح و(ــg Vــ ً
ﺏ;xص  ا ? $4Q 4iوإ  3ال  Vأ(ء ارة ﺏذن ا ﺕ.$
 V *9ه> rا 3fأ(? ﺏ`6cر إ $ﺏ zاiاه ا* 3Vواـ`2ت اـ 3vـى اـب
َ4Qـ $اْـ & وَا ْ6+ـَى})]َ {،([٥و َﺕَاَ#ـْا
*6ون  $4Qإ#ـ;ﺡ sﺕeـ ً ـ? ﺕـَ }ْ: $و َﺕَـ َو(ُ اْ َ
` ْ ِ})].([٦
ْ#ا ﺏِ +
َ wو َﺕَا َ
&
ﺏِ ْ َ
 ١ــ  34ا V ?26أر ا وﺽ6 yى ا Qاـ* ـ*V sـدر ًا ـ ﺕfـ واﺡـ ًا ـ*s
 ر ،ً hوإV Aن أ s4uﺱeن ودون 6ى ﺕت ا`> ،ا ﺡو Rأن أPـح sـ ـ
g6ن  أ9Vر  Vآ6ت وﺡارت ـ 3eـ Tإرﺵـده إـ $ا69ـ_ اـ4 3ـ (ـ
ا  dا .-96و *Qﺡ R44أﺱب ه> rا 3eوﺽ yر 3uاب  Vااءة اـ3
وا -a6وا 926وgت أن أه6 sﺏ 3اd246ن واﺽ s(V 3آ;ه آـdان 4Qـ(g $ـ_
اmﺙرة واA2(Aت ا 32Pوsن ا92ـ 6Vـ ااnـ_ s4Qـ Qـ ا92ـ اـ wواـ`
واlﺏة  Vاآ6ـف اـ whا4ـ 3وا#6ـs -ـ4V ،ـ ﺕـH wﺡـه هـV 3ـ 6ﺏـ 3ا69ـ_
وا .sV w6هـ>ا uـ ااhـ wاcHـى آـ;ء اHﺱـر وﺽـ yاـرة اـا ،3hو9ـ ﺕgـ
Qة Vـص sـ 264ـ? Vـ أـر دـ*V sـ ـ( sـ cـ;ل ﺡ4ـت اـرس ا6ـ ـه أhـ3
اـ gووآـ;ء اgــ 3اـ 32أو ﺏ6Aـق ﺏــورات اـV 3ـ ا4eــ 3اـ`V 32ــ
اـزة اــ 32ا6ـ ﺕeــ sدروﺱـ ً 2l9ــ 3أو ا6Aـق آ 4ـ ً ﺏـزة اــ .32وأهــ دروس
آ s4Q dاب  :ا hوا;cHق وا ?2وا6ر.
 ٢ـــ ا6ـ4 3ـب Vــ اsiـ اxـر gآـ`ت اــ وا;ﺏـ واHدوات وVـ اQHــاف
وا 6وأ(ط اة ،وـ ـ *bأ(ـ أرى أ9ـ واـ`42 3*sـن آـ -هـ> rاVHـل Vـ
ا ً #`c 4وأ( أآ _6هـ> rاـeر واـات اـ` 3(sﺕـ اﺡـ;6ل اـن ا42ـ3*e
وﺕsـم اـت 4Qـ $أهs4ـ وﺕ6ـ -آـ -ـ ﺕfـ rﺡ6ـ $اHﺱـى وﺕeـ Tاـء واeـم واs9ﺏــء
وﺕ* Tﺱرات اmﺱف  ( -اfﺡ $واsاء وﺕfف اHراﺽـ اdراQـ 3وﺕ#ـ اـن
ﺏـc -9ـ( ،wآــ -ذـ= ﺏرآـ 3ودQــ أ9ـ وﺕxــج اiـهات *64ـ ﺏــ>= s*9ـ ردود Vــ-

2PQـ 3وــ RﺡـH 3ن اiــهات ﺕ*ــد ﺏ9aـ وهــ ﺕ*6ــ اـ  Thا9Hــ 3وﺕ4ــ
ا;ﺏ ا 39HوﺕQ >caداﺕ sو;ﺏ sو `ت ﺵه  ا;VHم وا;fت ا.39H
إن اا 3sgا T 3أ 9ﺕ9ن ﺏ`2(Aل اg V s*Q -9ـ TاAﺕfهـت وهـ>ا اـ]ن
 -fﺱ* 3إ 3sﺙﺏ 36أن ا*` d* Aل  $4Qاـ *bإ Aإذا Qﺵـا هـ> rا*ـ 3ا49ـ 3ـT
ُQـُ،
ن َـ َأ ْ
َ ُ ُ Qـ َﺕ ُْـُو نََ ،وَـ أَ(ـ َُQ ْ6ﺏِـُو َ
 9ا .29ل ﺕَ َ ْ-ُ {: $أ  َs7ا ُْVِ َ9و نََ َ ،أ ْ
})] .([٧واـاه ا6رxـ3
 دِـ ِ
 ْ9ُ َ ،ُ ُ Qدِ ُ* َُ ْ9و ِ َ
ن َ َأ ْ
7 َQﺕَْ ،وَ أَ( ُِ َQ ْ6ﺏُو َ
َوَ َأ(َ ِ َQﺏٌ َ +
4Qــ $ذــ= آ4ــ4V 3ــ *ــdل ا*ــ` 4Qــ $رﺱــل ا ))#ــ $4ا 4Qــ? و]ــ?(( إ Aﺏــ اfsــة
وا`2(Aل  9 Qاك ،و $4Q Aﺱ ?4Q )) $اـ;م(( إ Aﺏـ أن cـج ﺏ*ـ إﺱـا-h
 دار ا .29وه>9ا.
] -أن  Aﺕ  $4Q *Q Tﺵب  y2` 4ﺵ4Q rـ( $ـ ﺏeـ4V -ـ )ﺕ(6ـ=( أو 6Vـة ـ34
ﺱـVة أو ﺕ4ــ اfـب 4Qــ $اeـ 3ا(2ــ 3أو ا9Hـ 3أو أcــ 4ـ ااــ 3ورﺏــ
ا` ?*Q V _4و  TاHﺱور  ? Vو 496ﺏ9ـ -أ(ﺙـ 3وg Aـ 4Qـn $ـهة ـ ـل 4Qـ$
أ(? ذآ.
و Tg $4Qا *bأن 6و(ا  $4Qا*6gب ه> rاV`6ت اﺕ ،3وا>ي  dاeـ ﺏ4ـ3
أن أﺏ*ء اب اا Qأ( s2ﺏأوا ـ6ن ـ ا6(Aـب إـ $ﺡـ رﺕ sا2dـ 3ﺏـ هـ>r
اV`6ت ا 3fsواﺡ( y9V ،3ﺽ ( $ا *2(H 4ذ=.
 ٣ــــ ا6ــn cــهة ﺱــ 3vوﺽــرة ــ gــ Tاsfــت  :ا 6ــ`د ً ود* ـ ً و#ــ ً وا Q6gـ ً
;  Qا6رط  sVآ  z 4ااه ا>ي ـ
وأ V ،ً  ;cار ;ﺱ6ار ﺏً V s
أن  Rlر ?6gوﺕ ?sﺏ9ر  ;cل ا c6وآن  ?4Qأن  Rlذـ= ﺏ6ـ`Vت ا9ـ3
واا  yاا 3Qا 6ﺕ(  Q y9ـ  ?fوو ـر 4Qـ? وأ(ـ أ(iـ ﺏـزدراء ورVـl zـ -هـ>ا
اب .و  ﺏ آ6ب )ﺡ $6 $6ا (c6ﺏﺽح ،ه> rاHﺽار ،وأ( أﺱaل ( 2ﺱـbال ا69ـب
 :ﺡ $6 $6ا6ـc؟ cـ` #وأ(*ـ (4ـ أن #ـ* 3Qا6ـغ ـ اـ` ا6 Aـ`د 3اsـ3

ى اب ا4V V9ذا (*?  $4Qا( *2و( Qا `6د rا>ي  V ?46اـ ء *4Qـ sVـ
 *46ﺕ  :ة ﺡ `ر إ* هـ> rاـم و*sـ_ أا*ـ وـة ﺡـ ـ xهـ> rاHـال
*ء ا `6د rوﺕﺱ( ?6ا> 39ﺏ* ﺏ6 $V ،sـ( $ـ 6ﺏsـ>ا اـ -اـ*T؟ أﺽـ yإـ$
ذ= اHﺽار ا`4Q 3ـ $اfـ ا6ـ  sVـ اfـ Tوأﺽـاره اQ6gAـ 3وآـ>ا ا ;cHـ3
ﺡـ ـ` اــ cأﺱـ هـ> rاــ9رة ا(4ـ ،3وـ rا ﺕــ $أن 9 Aـن Qـ ًا إ Aــ?
ﺕرك وﺕ.$
 ٤ــ

ء اHو ت ﺏHر ا) T 6 ?sV6و  Rا2اغ( آ (? 6Vـ9ن Vـ اـارع

أو 6دن أﺡد  3f uورﺏ آ( 3( Rﺏـت أو ـ ن ﺱـQت 4PـV 3ـ
هة اﺽ 3و(ه  Vن  $4Qأ( s2أرﺏﺡ ً ه V 34hﺕfرﺕ sا 6ـ ﺕـر ـ Tا
ﺕرك وﺕH ،$ن ا ل ) :إ( أ( Rأ=( ورأس =  Vه> rاf6ـرة ﺱـQت Qـك
 49Vاﺱl6ت * sأآ R4( lدرgت أ ،$4Qو  V TeAاHآـ -واVHـ -؟ وـ>= آـن ـ
أﺱء م ا) 3م ا6ﺏ( Hن آ -إ(ن  ﺏ وا26ـ وا6ـ` (Hـ? آـن *9ـ?
أن 9ن  Vوﺽ Tأ - Vـ اﺱـ -6ﺕ4ـ= اـ 3Qا6ـ ﺽـV sـ ـم أو sـ وQـ وﺕـT9
وﺡ Vرغ  ،اﺱ ?2*  V s46و ?9رﺽ ا ﺕرك وﺕ.$
و   RfQه> rا 349وذآ( اا -hوآ 32اﺱ;6ل ا  V RآQ _6ة آـ) اﺡـ>ر Vـ ﺏ6ـ=
ﺵــeن( و) اﺽــ 3ا#ــة Vــ ا92ــ اــدي ﺱــ;م( و)nــاه اQ6gــV* 3ــ.(3
Vﺱl6وا ــ أ sاب ــ ﺱQت Qآ Vـ هـ (ـV TVـ د(ـآ وأcـﺕ 9واﺱ6ـوا ا*ـم
واHﺱH yي و V 9* T  Rن ه>ا اـر 9ـن داVـ وآـ 6ـ` اـة ،وـ A
 =46ه>ا ار  V ?(Vﺕ -Vوا(ـار ﺕeـ 4ـ اـ)) : yـ اﺱـ6ى ـ rـــ أي
? اﺏ wوا;ﺡ wــ  sVـن وـ آـن أـ? cـ ًا ـ ـ? sVـ 4ـن(()] .([٨وأن
اب  P =46ت 6ﺙ 3و  3وه (  3ا  4V ?4Qﺕ.s2n
 ٥ــ ( اب  ﺽ ) ا 349ا (3*fآـ ـ4Q sـء ا6ﺏـ 3واـ* 2وا6gAـع
وأ(  Aأراه (ة وV 349 Aن ا;  3ا 3*fوا -إ $اAﺕ`ل ﺏ *fا}  cأiQـ

ا*  $4Qا(mن و Aأ ` ﺏ sا _(fاfي * ?(V V sﺏ>= 6ك  Tاـان ،وإ(ـ
أ `ه ﺏ6م  ﺕ (  -روﺡ 3و( 32ﺕ =4ا6ـ Qـ s*Qـ ا ﺕـرك وﺕـ $ﺏـدة
 ُْ9
ُ9َ wـ &ـ ْ أَ(ُ2ـ ِ
َ4cـ َ
واﺡ 3وا 9و  s4gاـ* اiـ4Q 3ـQ $ـدَ {rوِـ ْ ]َﺕِـ ِ? َأ نْ َ
ن} )] ،([٩وـ
ت &َـْ ٍم َ َ+92َ 6ـُو َ
= }َـ ٍ
ن ِVـ َذِـ َ
ﺡَـ ًِ 3إ +
َ -َ َ gﺏ ْ َ*+ ُ9ـ َ +د ًة َو َر ْ
 ُُ*9ا ِإ َ َْ َsو َ
َأزْوَاْ 6َ & ًg
ا eأن رﺱل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( آـن ـ` هـ> rاـ( ﺡ*ـ ـل 4g)) :ـR
>ﺕ  Vا*ء(()] ([١٠أو أن  -fا*ء إﺡى ﺙ;ﺙ 3أر ﺡ Rإ?  ا(s( => ،ـ
)) ? Tو ة  *Qا`;ة(()]6 ([١١ـف *ـ $ا4ـ>ة ا6ـ أرادهـ رﺱـل ا ))#ـ $4ا
 ?4Qو]?(( وه >ة اوح وا4ـ_ ﺏـ 3*9وا*(aeـ 3واـ_ واـدة واﺡـ 3وا6ـ هـ
آ2# s4ت  36ـ أﺱـء ا اـ* $و ـ أﺡـ آـ -ذـ= وgـا( ـ Qـش ﺡـة زوgـ3
ﺱة آﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( ـ Tأم اـfc *bـs4Q )) 3ـ اـ;م(( أو أـ
ا ?4Q )) *bا;م((  Tﺱة ا*ء  3PVاdهاء ))  s4Qا;م(( >ا gء  Vا
ا )) : yاﺱ26د أؤ hV 4ة ﺏ اmﺱ;م أ  - Vأأة ﺕـ rإذا (iـ إsـ وﺕeـ?
إذا أه وﺕ s2( V ?i2وـ?(()]sV ([١٢ـ أiQـ (ـ 3ﺏـ (ـ 3اmﺱـ;م واsاـ 3إـ$
اmن  29Vه> rا* 3iQ 3أ( sﺕن  3( Tاmن.
وﺏ ه> rا 3أ ل  :إن اdة ا( 3*fـ 3وsVـ Vاhـ gـ6 A 3ـ Tاـم Aﺱـ6ﺏs
وإ( أ R#ـ 349و(ـ ﺏـ_ ﺱـء اAﺱـ26دة *sـ وﺱـء ﺕs2nـ واAﺏ6ـد Qـ اPmـر
ا`  346ه> rا 3gوQ -Qة اsى وأﺕع ا* 2اHرة ﺏء ا> 4 Aـن إA
;})]4Q ،([١٣ـا 4Qـ $ﺕـ`
nه ًا  اة ا( و{ ِإ نْ ُهْ إِ Aآَ ََ(ْ Hـ ِم ﺏَـ ْ-هُـْ َأﺽَـ  -7ﺱَـِ ً
ا(mن وآ ?(aﺡان هـs( hـ  Aـف uـ QPـ 3اـsات واAﺱـf6ﺏ* 3ـاء اـdة ﺏـي

وﺱ 34آ( Rو آ( u Rﺵ 32و 32i( uوه>ا (ـﺕ ـ Qـﺕ sا2ﺱـة ﺏ(aـ? َ {:ـ هِـ َ
َـ َوَـ ُ َْ*9ُ 4ِ sـ إِ Aاـ ْ +ه ُ})] ،([١٤و(iـﺕ sإـ $ا9ـن واـة ) أ(*ـ
ت وَ َ( ْ
ﺡَ ُﺕ*َ ا ُ(َ َ(ْ 7ـ ُ
ِإَ A
 *4V (T66* *4cأن (ز اآ ر  ا6ـ Tوهـ ـ اVـازات ﺡـ رﺕ sادـ 3اxوـ3
>= ﺕfه **26ن ﺏﺏ6ـاع ا6ـ Tوإﺵـع uاhـ dاـ* 2و Aﺕ9ـد ﺕـ yaاـ* 2ﺵـ ً vـ هـ>r
ا T6ﺡ6 $6ﺙا sـ *Vـ ً gـ ًا fـ>ﺏ sوـ ss6وـ 269ـا ﺏـ ;ل أ(2ـ sوإ(ـ 4Qـا
 $4Qﺕ` ﺏbﺱ sو` shا 3 ;cHوا 3Q6gAوا*2ـ 3إـ $اـ 4و ـ ﺡـ>ر اـ]ن

ن
ن ﺱَـَاء})]َ { ،([١٥و ََdَ Aاُـ َ
ن َآَـ َآَ2ـُو اْ َُ(ُ96َ Vـ َ
ـ هfـ s6هـ> rﺏـ? َ {:ود7و اْ َـْ َﺕ ُْ29ـُو َ
ن اﺱْـ َ ُQ َe6اْ})] ،([١٦وــ 6آـا وﺱــ* 34ـ ا2ــد إA
 َ $ـ ُد7و ُآْ َQـ دِ ـ ِ* ُِ ْ9إ ِ
ﺡ+6ـ َ
َُـ ِﺕَ ْ9ُ (َ ُ4
اﺕه وﺱQه  $4Qذ= ا 3*6ا 3اlة ا 6و4#ا إV sـ; 4xـ 4Vـ أو 4ـ -أو
4fـ 3أو gـة ـ eـت lــة 4ـsة ا*fـ 3ﺏـ -ﺡ6ــ $اـ`*Qت اـ6ردة ـ أﺏــ
ﺵء آ =4إ $ا;ﺏ أو أدوات ا -f6واeر وuه  ﺕ  -xهـ> rاـ`ر وأﺵـQا
ا2ر وا6ج وا;6cAط ﺏ اV *fـ ـ;ت اـ -وVـ دواhـ ا2nـ 3وVـ اfـت
و Vا26ت)] ([١٧ﺡQ $6د أـ ًا Pـ ً و Aـ r9*6أﺡـ .آـ -ذـ= gHـ -ﺕsـ اـsة
وﺕ` ا  ا *fى اب واﺏت  Tﺕ Vص اAرﺕط اـوع ﺏـ ا*fـ
ﺏـdواج ،وﺱـ96ن ا*f6ـ 3ﺡ6ـ ً ﺽـع Qـد آـ ـ اـب وا(fـا sVوcـ  sQـe4ن
اsة اه .و ه* ﺡ` R4ا 349اV  3*fـ -أـ* وـ Rـ اeـ 3ا(mـ(3
ا6ـ s4cــ ا Vــ أﺡـ ﺕــ 6Vــرك ا أﺡـ اxــ .وأ(ــ ه*ـ  Aأرــ أن أﺡ ـ  -7هــ>r
ا Tg  349اsfت Hن ا;9م  `6xوﺱaؤ ?4gإ* $ﺱ 3أcـى ،و9ـ أﺡـ_ أن أ(ـ?
إـ $ﺏـec zـات اـ;ج وهـ ﺕ*fـ_ اlـات ا*fـH 3ن اـdة ا*fـ 3ـ Rآــdة
 # $4Qـﺡ sﺱـاء أﺙرهـ أم  ،Aأـ اgـ 3ا*fـV 3ـذا ـ lهـ #ـﺡs
اfع ا 6ﺕّ 4
 s(Vﺕc $ة .واlات Qـة ﺕـأ ـ اVHـ;م وا4ـ;ت إـ $اfـ;ت واfاhـ إـ$
اQت وا(;Qmت إ $ا;2ت ا 3e46xوا (uHا 3*gإ $اf6ت ا 6ﺕ6ي ه
ا2ـ wآd*6هـت و*ـ 3اHـب إـ $اHـ 3ا*ــ 3hوuهـ آlـ ـ هـ 4ـم f6Vــ_
V g s6Pن ا ﺕ $ﺡ  $4Qأن  آV* -ـ> ا2ـد Vـم ا*iـ إـ $ـ ﺱـى
ا ?gوا 29ﺏ -ﺡ $6ه> rإذا آن ا* iإ _ sإﺙرة و ،3*6Vوﺡـم اcAـ;6ء وا2(Aـاد ـT
 ﺏِـ ْ َْ ِل
اأة)] ([١٨وﺡم  s4Qأن ﺕ V T6آ;6 sي ا .-gـل ﺕـَV {: $ـ; َﺕْxـ َ ْ َ
 َـْ ًُْ + AوًVـ})] ،([١٩وآـ rا6ـدث ـ Tاـأة إ Aﺏ49ـت
 Tَ َ eا ِ>+ي َ َ ?ِ ِ 4ْ َ ِVضٌ َو ُْ4ـ َ
َْ َ V
ودة وﺽ ا ،3gوآ rأن  ا9 V -gن  ?*Q Rاـأة ﺡ6ـ $ـد ،إـu $هـ
 ا6ت ا 6ﺕsف إ $ﺕ ?gه> rاdة وﺕV s2nـ اـارد اـ`V 3ـ4Q Tfـ$
اdواج ا 9وﺡ  $4Qﺕ y2xا -s6 sأ اdواج و -gا>ي  zVاـdواج ـ TﺕـV
nو ?Vرا Q ً uﺱ* $4#)) ?6ا  ?4Qو]ـ?(( وﺵـع اـdواج ا bـ ،Rواـ>ي أرـ أن أرآـd
 ?4Qه* ه ﺽورة أن  _*f6اب آ -اlات ا*fـ 3ﺡ6ـ $ﺡ*ـ 6xـر Qـ; Vـ; ـرط

( -Q V ?2ـ_ ـ? هـ> rاmﺙـرة آـ Tا9ـت ا*ـ 3hو(هـ وﺱـ**6ول ا#26ـV -ـ
*ﺱت أcى إن ﺵء ا ﺕ.$
 ٦ــ  ا4ل ا   32اsة ا : 3*fاdواج ا R bوه *ـiQ 3ـ 3ـ ا 4Qـ$
هـ> rاHـ 3اﺡـ 3ا6ـ 4ـ ا ﺕـ $أ(sـ ﺱـ 6ﺏlـ -هـ> rاHزـ 3ا#ـة ا6ـ ﺡ42ــR
ﺏlات ا 3*fا 6ﺕ  ﺏة  $4Qا(mن  V Tأﺡ >ور :إ اـط Vـ وهـة
اdة اا( ،3وا*6زل  Qاف وا أو ا9ـ Rوﺕ4ـ yاQHـ`ب وا#mـﺏ 3ﺏـHاض
ا*2ـ 3واQ6gAـ9V 3ـن اـdواج ا bـ Rﺕــ ً إsـ ً iQـ ً و ـ 2cـ yا ﺕـ $أQــءr
وﺵو ?Pﺏر 3gآة  wاsف ا>ي ﺵع  أ ?4gوه ا 2*6ـ ﺡـة اـsة واـ-
إ $اAﺕ`ل ﺏ *fا cHو ا ?64l6ا 3Hوأ ?V RQPرﺏ  sﺏ 24د أﺙ وQ Aـ .ـ>ا
روي Qــ أـــ اــ4Q )) *bـــ? اــ;م(( )) :ـــs( Aــ Vـــ;ن Qــ ا6ـــ 3ــ ز(ـــ $إA
ﺵـ(()]9 ([٢٠ـ اـ> ـ ﺏن ﺏـ ـ ﺡــ 4Qـ $هـ>ا اـdواج وـ َّ*ن 4Qـ4QV $ــ? A
9*6ون اQرة ا 3*4وf Aون  Vأ( u s2ﺽ 3ـ رﺱـ s6ﺡ6ـ( $ـQ -ـ ﺏـ s
أن ﺏـ ً Qﺽــ2( Rـ4Q sــ? (d4ـ Vــ zVوQــض s4Qـ اــdواج ا bـ9 Rــن اﺕــ`s
و2*V ً Qت *? و  Rﺏﺵdvاز  :ه>ا ا>ي ﺡـ? ﺱـ( Vـ;ن!! واuHـب ـ ذـ= ـ 3
ﺵـsﺕ sاـآ ا(6ـ 3ﺡـ Qـ رgـ64 -ـdم 4Qـ $زوgـ 3ﺙ(ـVV 3ـ RاHوـ $دQـة ﺽـr
ﺏ6Qرa6  rذ( f 4V ،sﺏـ ًا إ Aأن ـّ Qأ(sـ *َcـ 3وـ RزوgـH 3ن اـ(ن   Aـ_
 $4Qاﺕxذ ا .3*َxور R Vاdو 3gاHو $ه>ا اVع (Hـ? 64ـdم د*ـ ً ،هـ>ا هـ ﺡـل اـ ء
 Vﺏ;د ا 3x  .4ا Hار؟
واـ>ي أردت أن أ(ــ? إــ? أن هــ>ا ا6ــ Tاiــ اـﺡ ــ أﺱــء sVــ? وﺕeــ? وأ#ــ
 ً *fs6ﺏ_ ﺱء ا V ،we6ﺏ *4أن ﺏ zاب ـ 4Qـ $ﺏ*ـQ Rـ ًا 6 bـ ً وإذا أراد
اAﺕ`ل ﺏ -46 ?(V sﺱ ًا Vـ ا4ـ -إـ $ﺏـ Rأهs4ـ 6fـ Tﺏsـ ﺏ6Qـر أن واـه  Aﺽـ$
ﺏ>= -sV ،ه>ا ﺕ ،# weوهQ -ف ه>ان اـﺏن gـاز ا6ـ 3وuـ  ا*iـ Qـ ﺡـ3
z
ن ﺏِـ َ ْ ِ
ا6QAاء  $4Qأال ا} cودوره إ Aﺏذ(s؟ أ `ا ً ? ﺕَ {: $أ َُ*ِ ْb6ُ Vـ َ
َـ ِة اـ َ َ(ْ 7وَـْ َم ا ْ ََِـ ِ3
= ِـ* ُِ ْ9إ ِc A+ـْdيٌ ِVـ ا ْ َ
َVَ zـ َgـَdاء َـ َ َْ2ـ َُ -ذِـ َ
ن ِﺏ َ ْ ٍ
ب َو َﺕ ُْ2ُ 9و َ
ا ْ ِِ َ69

ن})] ([٢١أو ان ﺏـ  sـ6V -6ـى gـاز
+Qـ َﺕ ْ َُ4ـ َ
ب َوَ اّ4ـ ُ? ِﺏَِVـ ٍَ -
ﺵ & ا ْ َ>َا ِ
ن ِإََ $أ َ
ُ َد7و َ
ا ا* $4Q Teاآ  دون إذن و أهـ ـQ Tـم اـcل و*ـ $اQHـاف وا6ـ
ا 3Q6gAا s( 6وا6ـ ﺕـ zVا; ـ 3اـ 3ﺏـ اgـ -واـأة وﺕ ـ_ s4Qـ أﺵـ
اﺏت 4 #`cأة >= اﺱV _6ـ اـdواج اHﺵـsد وQـ -اـ 3ـ` -إQـ;ن Qـم
 ;4ـ 3اـ 3Qﺏـ اgـ -واـأة آـ أ(sـ آlـ ًا ـ d64 Aـن ﺏsـ>ا اـط ـــ وهـ Qـم
اcل ــ إذ ـs dـ اـeن هـ>ا ا2ـ -و4ـ_ 4Qـs4Q $ـ Vـ` -اـ>ور ،وآlـ ًا ـ
bدي إ -6 $ا62ة -sV ،ه>ا ﺕ# weـ؟! آـ أن ﺏـ  sﺕّـ Tﺏـdواج ا6ـ 3ﺡ6ـ# $ـرت
 ?*Qﺕ $4Q ّ`46أQاض ا*س وزع Qوض اdواج  $4Qآ -اأة 4ه ﺏ49ت ﺕ`
أو ﺕ ،4وآQ  lد اdواج ا R bﺕ9ن * $4Q 3ت ـ 3؟ sVـ -ﺏsـ>ا أـ ا
ن})] ،([٢٢و ـّ sا إذ أﺱـءوا إـ $هـ>ا ا6ـT
`َ ُ2
+Qـ َـ ِ
ن ا+4ـ ِ? َ
ﺕرك وﺕ {: $ﺱُـ َْ َ
ﺏ xﺱاhه واﺕs sQات ا* 2اHـرة ﺏـء .ـ>ا آـن اAﺡ6ـط واgـ ً Vـ اﺵـ6اط
إذن و أ اآ  Vاـ s4Qـ ﺏـ* Teﺡ6ـ $ـQ Tـم اـcل ،وsـ>ا اAﺡ6ـط *ﺵـء
Qــة f Aــل ــ>آه ا}ن;V ،ﺏــ ــ اAﺱــ26دة ــ هــ> rا ّ*ــ 3اiــ 3ﺏــ s49اــ`
; lـ وإPـر ًا #ــ ً l9ـ ــ
وﺏiوsVـ اﺽـ 3Qوــﺕ sاـو .3Qوﺱـ9ن ﺡ ـ ً
ا; ت ا 32Pا 6ﺕ` -داcـ -اfـت أو cرsgـ ﺏـ زوال اـ4ت وا *6ـع ا6fـT
ﺏ>sا ا .T6وﺱaﺕك ﺕ -`2ا;9م إ 3#V $أcى ﺏذن ا ﺕ.$
 ٧ـــ ﺽـورة اAرﺕــط ﺏـزة اـ 32و6ﺏــ 3إ#ـاراﺕ sوأ9Vرهـ وــر sوﺏـ>ل اsfــ
 we6أواهـ وQـم اe(Aـع Qـ زـرة ا4ـء cـ` #وأ(sـ Vـ ا*fـ yاHﺵـف ﺡـ
ا  اeه  Hا ?4Q )) *bا;م(( 9Vـن ـ ﺕـم زرﺕـ? زـرﺕ sوﺕّ2ـ أﺡـاs
وQض أ 3ـ 349ﺕاgـ? ا6fـ4Q Tـ; sﺱـ26دة ـ رأsـ ،ووgـب ﺕiـ sواﺡ6ـاs
وإsnر اAء  ،sو ذ= أ  ا26Aف ﺡل اآ;ء ا `4xاا 3g4 Qاـ32
واا $4Q 3nﺡ ر ;#ة ا ([٢٣])3QfواAﺱ26دة  ﺽاﺕ sواeQء ا#2ـs 3ـ
gHاء اارات وا*وات و6ﺏ 3ازة ا s;c  32وارآV 3ـ اـﺏت ا6ـ
fو(sــ وــQﺕV sــ ﺕ*2ــ> ا9VHــر واــوQت ا*Vــ 3وﺕــ اــرة sــ وQــض
ا6 Aاﺡت ا2ة  .s4Qو  Vـ` *4اـل Vـ ذـ= Vـ آ6ـب )ﺵـ9ى اـ .(fواـزة ـ

`ّ Vــ اآــ 3آــ -اHﺡــاث واsgــ 3آــ -ا6ــت وfــ 3آــ -اــآ -وﺕــ ا}راء
ﺕ ـ َ
اة  y46x Vاـ  6Vـ`ر Qـات ا69ـ_ وا*ـات e6ـ 3ذـ= وـ 4Qـ $ا6fـT
وcـ` #اــب إ6 Aﺏs6ـ وإــ`ل رأsـ إــ $آــ -أVـاد ا6fــ4V Tـ sــbو 3آــة
 s(9ﺡ 34ا -#ﺏ ازة وﺏ ﺱ hأﺏ*ء ا 3Hـ 66ـن ﺏـ? ـ ﺡـ 3و(ـط وـ
ﺙVـ 3ووQــ وـ هــ 3وﺡــس وـ  ﺙــ 3ا*ــس ﺏsـ ،وهــ> rآs4ــ ﺡfـ4Q 3ــ sإن أﺡــ*ا
اﺱـx6ا sوﺕs2nـ أوﺕـا آ42ـ ـ رﺡ6ـ? وإV Aـب اـ .وfـ_ 4Qـ $اــب أن
6xروا ﺏ  3ا 3gاa 6ﺕون ﺏaه Hن ا6cر ا Tgا>ي دك إ $ا 3*fأه ـار
 $4Qا;Pmق  Vﺡة ا ?(H bﺱ * sاة ا* 3اـ>ي ﺱـ ،r>x6و ـ وﺽـ ا4ـء
ﺽاﺏ و >sا ا6cAر ،و  ذآت أ9Vر ﺡل اﺽع  Vـ69 6ـب ) أ#ـ -اـ3
وأ#ـ (sو ــ #ــ* R2هــ> rاــوط إــ $ﺙﺏ6ـ 3و6آــ 3وأﺡــ>ر اــب أن (9ــا ﺱــذg
وQx*V 2PQن ﺏQوى اfدة  دون ﺕ V -aاار ا.ex
 ٨ـــ آlـ ًا ـ ـ اـب وااهـن أن ]ﺏــ ءَه وأوـء أـره ـا 4Qـ $ـ ــون
Vث ا(`2ل ﺏ ا ،Veوﺏود  Vا; ت و  ﺕ* 2اـدة واـ`اﺡ 3واlـ 3وVـ ذـ=
cرة  Ve4و6ج آ >h*Q s* -إ $اQدة ا* ?6 ;Q -f V iوﺕـ`Vﺕ? ـ TاcAـ
و   R4آ 64ﺏء  Vآ6ب )  ?Vا (34hو) w4رﺱ 3إ $ا}ﺏء  Vﺕﺏـ 3اHﺏ*ـء( اـ>ي
آ ?6أﺡ اcHة ا : *bوه* أر أن أ _Pcاـب Vـ aل sـ # :ـ أن 9ـ اـV wـ
أن ﺕﺱا ﺵ -9اة ا 6ﺕ( sوا -6ا>ي ﺕ4ن ـ أ4gـ? وـ ـ ﺡـ wأﺡـ ــــ
ﺡ6ـ $ا}ﺏـء ــــ أن fـآ 4Qـ( $ـ اـة اـ>ي Qﺵـ? هـ ،آـ ـل أـ اـ4Q )) *bــ?
ا;م(( >ر ًا   sذ= و4ـ; )) :ﺏـ4c s(aـا dـن uـ زـ(9 ((9ـ fـ_ 4Qـ 9ان
ﺕ>6آوا أن 4ا ﺡ ً  $4Qا  Aﺕـأ ذ6ـ? إ Aﺏaداshـ وإ4V Aـ? وزر iQـ .واHﺡدـ
ااردة  Vذ= ﺕ * sاHﺏـان ،و*sـ )) :ـ ﺏـ اـر ﺏاـ? وا(Hـء إ Aدرآـ 3واﺡـة
وـ ﺏـ اـق اـ? وا9ـ Vإ Aدرآـ? واﺡـة(( ،و*sـ )) :ـ (iـ إـ $أﺏـ? ﺵـdر ًا ــــ أي
ﺏﺡ6ر و uـــ وهـ nـن ـ? أآـ? ا 4Qـx* $ـ? Vـ (ـر sgـ*(( Aﺡـ Vاﺡـ 3اﺏـ3
ر uأ(n sـن ـ? 9Vـ yوهـ  Aـان ـ? إ Aاxـ وهـ أرﺡـ ﺏـ? ـ (2ـ? QfVـن
 rون 9ا rوsان *م (م اsوء وا 3Vوـدان ـsV ،rvVـg -ـdاء ذـ=،

ف َو ََ Aﺕ ْ* َُ ْsه َــ َو ُـَ sُ + -ــ َ ـْ ًA
; َﺕ ُــَsُ + -ـ ُأ 
اـق وا6ــد واـ`ن؟ و ــ ـل ﺕــَV {: $ـ َ
ﺡ ْ َُ َsآَ َر +ﺏَ(ِ َ#ـِ ًا})] ،([٢٤وVـ
ب ارْ َ
ﺡ َ َِ 3و ُ+ -ر &
 ا ْ +
ح ا & >7ل ِ َ
َ َ*g
َ َsُ َ ْz2ِ c
َآًِ ،وَا ْ
اـ أ(ـ? ـ وgـ ﺵـ vأ ـ -ـ ـل ) أف( ّـ? ا ﺕـV $ـaول ﺡـ wهـ اmﺡـن إsـ
ورs6Qـ وا6ـ>s -ـ وQـم إدcـل اHذى s4Qـ ﺏـaي ﺵـ -9ـ اHﺵـ9ل وVـ -آـ -ـ ــ-c
اــور 4Qــs4 $ــ إــ $درgــ 3أن رﺱــل ا ))#ــ $4ا 4Qــ? و]ــ?(( ــ aأﺡــ اــب
ﺏgع  Qاsfد وه  أ iQواgت اmﺱ;م Hن ? أ ّ ً ﺕ (aﺏ?V ،ل ))#ـ $4ا 4Qـ?
و]?(( ?  )) :إن أ( واﺕ= ﺏ=  c 34ـ sgـد ﺱـ* ،([٢٥])((3و ـ ـن ا ﺕـ $اHـ

= َأ َ A+ﺕ ُْـــُو اْ ِإ ِ A+إ+ـــ َُ rوﺏِ َْاِـــ َ ْ ِ
ﺏmﺡـــن إsـــ ﺏgـــب 6QPـــ? وﺕﺡـــَ {rو َـــ ََ $رﺏ7ـ ـ َ
ﺡَ(ً})].([٢٦
ِإ ْ
وﺙ( ﺡ s wه ا62(Aح s4Qـ Vـ آـ -اHـر واsQ;Pـ ﺏـ`اﺡ 3واﺱ6ـرﺕV sـن آـ-
ـت ا6ــر ا*#ـ gــدة sVــ sVـ 4xــ`ن و 6 Aــs* Tـ اــ kورﺡــن
وان = ا xو  sا*  واf6ﺏ 3واxة   *Qك آ أ(Q c sـن ـ= ـ
ا  *6ﺏأ= s 3eV .ﺕ* ﺱ V =Pأي  ه  44 =4lاxـة وـا ﺡـ`
 =4Qﺏ -ون إV =Qـ اexـ9 aـ (9 Aـا هـ وﺡـه vexـ sVـ -ﺽـ Q $ـ -ﺏsـ>r
اد3؟! 4 6`*Vب أن x Aوا ]ﺏـ ءَه وأsـﺕ sوأن ﺵـوه ﺏـوف ﺡ6ـ $ـ
آ(ا  V vexا ﺏ sواmﺡن إ sأن ﺕ ssإ $ا weاـ` .وأﺡ(ـ ـ ـ`_
ﺕ -ﺕ`Vت اا 24رق ا V 9ا6ى ا 4وا92ـي و9ـ ـ 4هـ>ا اـب أن
ه>ا ﺡ`  ?6ا;ء Vن ﺕ4ـ? وأﺡـ اـ` 4Qـ? أوﺕـ أgـ اـ`ﺏ ـل ﺕـِ {: $إ َ(+ـ
ب})] ([٢٧وإن ` ّ  ?Vـــ واـذ ﺏـ ـــ gـى 4Qـ? اـ;ء
ﺡَ ٍ
 َ gهُ ِﺏ َ ْ ِ ِ
ن َأ ْ
ُ َ $+Vا`ِ +ﺏُو َ
( ?2وأز *? وه زور  r`6و ?(`Qوأ>Qآ ﺏ أن ﺕ(9ا آ>=.
 ٩ـــ i6ــه اــب ﺏــaر آlــة *Vــ4 3ـ واcHــ;ق واــديء اروﺙــ 3ا( ;eـ ً ــ
*Qت وه 3و Rﺡ .3وﺱ ?(aإ $ﺏ :s

أ ــ رﺱ 3ا* yواآت ا4sا( 3وا6QAاء  $4Qا}cـ وـ 4Qـ( $ـ اـdاح mﺙـت
ر ?6gوﺕ $4Q ? 2ا ﺕaﺙ ًا ﺏ;Vaم ا _QواAeت اdا.32h
ب ـــ ﺡـ yااgــ_ ووﺽـ Tـاد ا*dــ 3وـ اHﺱـور ووﺽــ Tاmآـارات ﺕـ ً sﺏ(mــث
وام ﺏآت  3ّ6ﺕً 4ا  *f4ا.cH
ج ــ اsiر  Vاارع ا 3ﺏـ;ﺏ uـ ا22ـ 3آـرت أو ا*4eـن ا;9ﺱـ= اـ>ي
 fارة.
د ــ ا ف  wP Vا*ء و ـب ـارس اeـت وVـ ﺱـ hأـآ ا6gـع ا*fـ ﺏـ
 sVا6ت اﺱ 3أﺡ( ،واذ ﺏ ،وا6ش ﺏ sوإPـ;ق ا49ـت ا6ـ ﺕxـش ﺏـء
وا.32
هـ ــ وﺽ# Tر ا; Qوا (*2وا(*2ـت ورـز ا2ـ wواf2ـر 4Qـ# $ـوره أو 4Qـ$
 Vارق )92ت( وآ  ?(aأن lـ Rا(6ـء rإـ $هـAbء اـ> ـ 6ﺡ6ـ $أ#ـﺏs
س ِﺏ َِـ ِ ِsV ،([٢٨])}ْsـ -ـ -هـ>ا
 ا6(Aء  ? Q ;Vu ،sﺕَ َْ {: $م َ(ْ ُ ُQآ ُ -+أ(َـ ٍ
ا 4آ  ( !!?2أن   TهAbء ا> اﺕ>xه أ.3h
و ــ ارﺕاء ا 3Hا6ـ ﺕـ -آ4ـت (ﺏـ 3وuـ ﺵـ 32ﺱـاء Vـ ـ 3اـأس أو اـ`ر أو
ا siورﺏ ﺕ -ﺏ  $* sا ،29وﺱa6ﺕ اmﺵرة إ2( $ـ ا*eـ 3ﺏ*ـ4 3ـﺏت ﺏـذن
ا ﺕ.$
ز ـــ رﺱـ 3اـدة اـ 3واAﺱــ*6ء وـ9() $ـح اـ( وهــ ـم ﺵـu Qـ 3ا6ــ
و 4fا>ي رس ه> rادة Qدا  اط ﺡa6 $6دب  .و  ً uـ  eاـب إsـ (Hـ?
ﺏـء ﺕـ` ?Vأو ـ2( Tـ? Vـ ـت ـ 3ﺕlـ Vـ? اـsة ا*fـ2V 3ـ اـ` s4Qـ
آـهة اVHـ;م واــ`ر ا4xـ 3أو ا6اgــ Vـ اــآ اcAـ;6ط وا6ــج أو اAﺱ6ﺱـل Vــ

ا;a6ت ا 3*fأو اءة اوات اlـة f4ـ* ،وه9ـ>ا Vـل هـ ـ ذآ(ـV rـ ا*eـ3
ا  3xﺕ _*fاlات ا 3*fورﺏ ﺱ**6ول اﺽع ﺏ* V -`26ﺱA 3ﺡ.3
ح ــ اﺱx6ام اsﺕ64 yش ﺏ*ء وا6QAاء  $4QأQاض ا*س وإزQج ا}cـ وإدcـل
اHذى 4Qـ sوآs4ـ أQـل ـ 3وإن آـن هـ 46ــ>ذ ﺏsـ 642ـ? إ Aإ(sـ ﺕ*4ـ_ إـ $ﺡا(ــت
ﺕbذــ? وﺕbــ? Vــ اــ ﺡــ ﺕsiــ اQHــل ه*ــك 4Qــ $ﺡs6ــ )) ا*ــس (ــم Vــذا ــﺕا
ا(s6ا(()] s642u  ([٢٩ورأوا ﺡ 3أ.sQ
ط ــ و ع ﺏ اب  #`cا s* fأن  64ااﺡ * sـ Tا}cـ ﺏـ;ت
 ا 2ﺏ9ـ -ﺵـsة وQـ ،3وﺕ2ـ -ا*ـء ذـ= أـ  ﺏـأى اgـل ،وهـ ﺕـ`ف ـfs6
ن} )].([٣٠
وم وﺏب واﺱ24 Tد  ْ-sَ Vَ {r*6gVأَ(َ ُs6َ *7 ُ6
ي ــ ﺏ zاب  4ا>ه_  $4Qﺵـc -9ـﺕ أو ﺡ4ـ 3زواج أو ـ;دة وآـ -هـ>ا ـم ﺵـQ
 $4Qاgل و  ﺙ Rأن   Vاـ>ه_ أﺽـارا #ـs 3ـ ،3وآـ>ا ـم 4Qـ $اgـل ـ
ا ا.e
ك ــ و  ?42اب ا6ـ? ﺏـ *fا}cـ gVـ4 -ـ اHﺱـور و6ـ dآـأة وـ 
اــQت ا4eــ 3أــم اــأة ﺽــ Tاــ*ت وإgــاء 4Qــت اf6ــ ،-واــأة ﺕ4ــ
ا*4eن .وuه  ا 34lHوه ﺡام ﺵ *g -94V Qﺵxـ` ?6اeـ 3ا6ـ  Aﺕ*ﺱـ? إA
ه ،وأي و ?64 3ﺏـ} cﺕ4fـ? Vﺵـ; )وـ  Tاـ (6آـ ـل Vـ اlـ -ﺡـ
ﺡول ااب أن  4اeووس aV 42 4V ?6 Vراد أن د إ ?6 $ا#Hـ4V 34ـ ـ*f
 T V sَ()  ?(Hا (6وه ا -lاsر.
ن Qـدا ـ اــب 4ـن أQـ6x Aـ` 3ﺏ*ــء آـV -ـ #ـ(ت ا; ــ3
ل ـــ ـ -إ ّ
وا*4 -f6ء أو  3Pcا 3Hا* ،3hوآ  -هـ> rاQHـل ـرط #ـﺡV sـ ـت

Qةf ;V ،ز g4ل ا V -ه> rاAfت  .4eو  ( Rsإـ $ـت اHول Vـ آ6ـب
) ?Vا;  (3وت ا V (lآ6ب )  ?Vال(.
 ١٠ــــ ا(Aــ`ع وراء ) اﺽــ (3آــ ــ( sوﺕeــ wآــg -ــ وــ آــن ﺕsVــ ً وﺱــً f
وVﺽ ـ ً ﺱــاء Vــ ــ` 3اــ أو ﺕه*ــ? أو ا;ﺏــ اxرgــ 3أو اــرات أو اHﺙــث .
وا6ــه واــء ﺏــHر ا(ــ 3اdا2hــ 3آدــ -اــ 4ــرة أو اــة ا9ــة أو
اHﺱـة اوVـ 3أو ا*eـ 3اا ـ 3أو اـت اx2ـ ،3واx2ـ اـ إ(ـ هـ ﺏQeــ 3ا
ُ9gـْ َو َQـِ َ ُﺕ َُ ْ9و َأْـَالٌ ا ْ َ ُ6ُ Vْ َ 6هَـ
ن ]ﺏَـ ُؤ ُآْ َو َأﺏْ*َـ ُؤ ُآْ َو ِإْcـَا ُ( َُ ْ9و َأزْوَا ُ
ﺕرك وﺕ ْ-ُ {: $إِن آَ َ
ﺱ ـِ ِ?ِ 4
sَ gــ ٍد ِVــ َ
ﺱــ ِ ِ? َو ِ
 ا ّ 4ـ ِ? َو َر ُ
_ ِإَـ ْ & ُ9ـ َ
ﺡـ +
ﺽ ـْ َ(َ َsأ َ
 َﺕْ َ
ن َآ ـَ َد هَ َو َ ـَ ِآ ُ
ْ َ
xـ َ
َو ِﺕَfـ َرةٌ َﺕ ْ
})] ،([٣١و ـ ﺏ*4ـ ﺏ9ـ -أﺱـ yأن
 ا ِّ ?ُ 4ﺏ َ rِ ِ ْ aوَا ِّsْ َ Aَ ?ُ 4ي ا ْ َْ َم ا َْ2ﺱِـِ َ
ﺡِ aْ َ $+6ﺕ َ
َ+ َ 6َ Vﺏ`ُ اْ َ
روﺡ gة  ا*` 3ﺏأت ﺕ26ـV $ـ ا6fـ Tوذـ= أن اـب ـ *ـ) 3ﺏـاد( ـ
ﺏ26ق  $4Qأﺏ*ء اiVت اcHى Vذا أراد أن ds6يء ﺏaﺡـ ـل *Qـ? أ(ـ? )iVـت(.
و Aأدري آ9 yن fد ا6(Aب إ $ﺏـاد أو أي *ـ 3أcـى ﺱـ 264ـق؟ إ(sـ *Qـ`3
ﺕـ 3وﺽــ 3وVﺽــ A 3ﺕ46xــQ yــ *Qــ` 3اfــ* واــم وا4ــن واــة ا6ــ
ن َأآْـ َ َ ُ*ِQ ْ9ـ َ ا+4ـ ِ?
وﺽ sاmﺱ;م و( اmﺱ;م ﺕ Rـ? ،وgـء اـر اsmـ 264ـقِ {:إ +
َأ ْﺕَ ُآْ})] ،([٣٢وﺕا RاHﺡد ا6 32ﺱ )) ?xأن ا 4cـ wا*fـ 3ـ أQPـ? وـ آـن
Qـ ًا ﺡـ ً و4cــ wا*ـر ـ Qــ` rوـ آـن ﺱــ ًا ﺵـ ً(((V ،ـ>وا هــ> rا*iـة ا*ــ`3
و Pا  s4hو ا ? )آ *4أﺏ*ء اmﺱ;م( و )آs4ـ ـن اmﺱـ;م( وVـ آـs* -ـ ﺱـ;م و
ﺕرك وﺕ $ذآى و H - V ;V Tﺡه  $4QاcHى إ Aﺏار ا(6ﺏ  sﺕرك وﺕ.$
 ١١ــ ارﺕد ا*ت وا;ه ا 6ﺕض ا;VHم ا  ،3eو#ـAت اHـب ا6ـ 6ـاون
 sVا;fت واـ`ر ا4xـ 3و6ـPن اxـرات ورﺏـ رﺱـن ﺏـ zا*9ـات آـ4اط
و( ،rوا>هب إ 3* $اHب 46ا ﺏ zاHب آ6Q 3#2اءات ا*fـ ،3آـ>ي
(? ) ا* w2ا (_Qوه   ;V _Qﺕ`f #  ?V -ـر اـوات واHرض
ن ا+4ـ َ? َـ َأَـ َ ُهْ
ظ ﺵِـَادٌ َْ Aـ`ُ َ
َ4uـ ٌ
َsْ 4َ Qـ َ; َِ9hـِ ٌ3
َ َfر ُة َ
س وَا ْ ِ
ا>ي أَ( {: Qرًا َو ُ ُد هَ ا*ُ +
ن})] #4 ([٣٣ا* .Vه>ا آ4ـ? وهـ ـ4ن *6ـن إـ $رﺱـل
ن َ َُُ ْbو َ
َو َ َْ ُ4َ 2

ا )) $4#ا  ?4Qو]?(( !! Vـ aل sـAbء .ﺕـارآا أـآ ﺏ6ﺏـV 3ـن اـت ـaﺕ ﺏ6ـ 3وA
* 92ا*م ﺡ ﺕﺽن وﺡ Vـ اـ ﺕ4ـ= ا2ـة اﺡـ ،3و Aـ 9ـ إ Aـ ـ6
 أQل ،وّQﺽا  Qه> rاHآ ﺏ6دد  $4Qا gو fا Qواmرﺵد وا?g6
وإﺡـء اـ hا*ـ 3أو ا4ـء ـ Tاــ6 *bـدل اHﺡدـ ا*Vـ 3أو أي 9ـن Vـ? (2ــT
د(ي  h;Qاو أcوي.
 ١٢ـــ آlـت اـ2ات ارﺱـ 3واfـ 3ا6ـ ﺕ9ـن ﺱـ 24ـد وا(Aـاف s(Hـ e46xـ3
وﺕ _4e6أﺡ( ا 34 Rأو أآ lآـ ـ آ(ـ Rإـ $ا#ـ -ـ ;lوVـ هـ> rا*ﺱـت ﺕ*4eـw
ا* 2اHرة ﺏء وـ_ اـ -وـ  اـeن ـ dاـ` 3ﺏـة وإذا ـ ﺕ9ـ (2ـ
ا2ة  s(V 3e46xﺕ>ه_ إ $أآ  sVا;6cط وأgاء  32PQﺕ   $4Qا(mـن  4ـع
 Vاـ` 3ﺏرgـ 3ـ اـرgت وﺏـ -9ـ اHﺵـ9ل وآlـ ًا ـ اVـ wهـ> rاـ2ات أgـاء
#ـ 3cــ ا*ـء واــ  واﺱـ $وfــي آـ -هــ>ا 4Qـ $ﺡــ 42uـ 3ــ أوـء أــر
اeت ا4اﺕ  _4e vgا $4Q ً ;V !!4ا 4ا>ي 4e vgـ?! وﺕـH 3وـء أـره
ا eاد ا vا> *ن ا iﺡ6ـ $ﺏـﺏ 4و6ـون أن (6ـ? ﺱـ 34و) ـ`r
ﺵ RQ !!(yأراك اه  ! fQوأرe gـ 3ـ`#) 3ـاع ـ Tاـeن( ا6ـ ﺕ6ـث
 Qﺏ V -`  zا2ات ارﺱ2x  3ت 4ـ 3واcHـ;ق ﺏـ; *6ـ وـ 2cـ
أiQـ V .ـ aأ(ـ 6ـ ــو اـارس واfـت وـ ﺏـن وــ اﺱـﺕ>ة؟ أ4Qـ $هـ> rاــ(ءة
وا 3xﺕﺏن اﺏ*ء اfـ -اـ`Q؟ ـ 9ﺕـن cـ(f 3ـ4 3ـ` 3*sوا9Hـن اـ>
دأﺏ sد TVا 3إ $ا  zﺡ $ A $6أﺡ ـ 6ـ إﺏـاز Qرﺕـ? أـم ا*ـس )آـ
ـن Vـ ﺏوﺕآــAﺕ(s؟! وـ واnــا ﺏـ Aــ ذـ= 4Qــ $اـ2ات إــ $ا6ـت اﺱــ3
وزرة ا4ء ورgل ا92ـ واـ $ـهة رـز ﺕاﺙ*ـ اmﺱـ; اiـ ـا #ـ s64ﺏـ
ﺕ $و>caوا اروس وا Vـدون ﺏـدة روﺡـ 3وﺱـ (2ـ 46ـ>ذون ﺏـ? ـ>ة ﺡـ3
 Aﺕ =4ا>4ة اdا 32hا 6ﺕ sﺡة دا.3h
 ١٣ــ ى ﺏ zاب أن  ﺕم ا6م وا  6أن ` _eزو ?6gأو أ6cـ? إـ $ا;هـ
وا*ادي ا 3Q6gAورح ا  وه  Vأﺏ $sﺡ 34واآ -ز* 3و 6ـ ت ذـ= أن A

*6ـ Tـ دQهــ uـ4Q rـ $اــ  ـ? أــم *Qـ? وإ Aو#ـ ﺏــ y4x6واgـ 3وا6Aــdام
ﺏ 6ا ،3و أﺕ R9ﺡ;2ت اdواج أن  $4Q sVأ ?h #وه  3g6ﺏـ 3اـس
 آ2 Q R2ﺕ* sV`6V sورﺏ  . . .أﺕ ان أﺱ 6ﺏ ام اه6ـ dآـ -آ(ـ= وو 2ـR
آـ -ﺵـة 4Qـ $ﺏـ(= sـ> rا 2ـ  Thا6ـ ﺕﺕ9ـ_ ه*ـ Vـ هـ>ا ا4ــ اـ>ي ـV Tـ 4ـ_ اــ
اmﺱ; وه آ dاmﺵع ا92ي  $4Qى ـون وـ اgـ 3اـ 32وا ـ اhHـ3
اeـ ه )) 4Qـ sاـ;م(( واHوـء وا4ـء اــ` وزـدة 4Qـ $ذـ= sVـ ا4ـ اــ>ي
ﺱ  6اHم ا* -fQ i6ا  _ Q ?gVو 3#Q r>x6ـ? *4eـ* wـ? و2ـ 6اـ
آ $4Q V ?4ا*g 3ح ال ا.w4e
 ١٤ــ  -9إ(ن ) ها (3آ ( sوﺕ l9ه>*Q rـ اـب وهـ ـ 36ـ ) اsـى( وهـ
* اuت وا*ازع ا* 32وال ﺏﺕ rfﺵـء ـ fـ Vـ? راﺡ6ـ? وهـ أـ ـوع
أن ـ $ا(mــن 6ـ wر6uــ? وﺱــدﺕ? 9ـ ) اsاــf (3ــ_ أن ﺕ9ـن ﺽــ ﺽــاﺏ Aن
اAﺕع اs4 w4eى  ادت و  ورد ا>م اHآ Aﺕع اsى وح ـ *ـ2( Tـ? Qـ
 ا َْـ ْaوَى})]،([٣٤
+*fـ َ 3هِـ َ
ن ا ْ َ
 ا َْsـَىَV ،ـ ِ +
 َQـ ِ
اﺕَ {?Qو َأَc ْ َ +فَ ََـ َم َرﺏ&ـ ِ? َو َ(َsـ $اـ َ 2ْ *+
واﺕـع اsــى ــ? درgـت ﺏ ـ  sآــف Aﺱـ6ق أﺱــ -2درآــت اfـ ،ورﺱــ 3اsاــت
ا6ر ،?*  3Vإ Aأن ا>ي ار أ ن أ ? أن اـب ﺡ*ـ ـ أن 6xـر هاـ 3أو ـR
(2ـ? إــ $هاـ* 3ــ;V 3ﺏــ أن 2ـ` sأو Aوــ V wـ أهــ ــ -أن 46ـ wﺏsــ 4ــ? وA
ـ Te6اـ` s4Qـ Vـن ﺏـ zاsاـت ﺕsVـ 3و* Aـs $ـ وـ  4 3ـ Rآـ -ا49ـت
اP6ـ 3أو ااﺱـ 34ا6ـ g Aـوى sVـ أو اـ>وﺏن Vـ اﺽـ 3أو gـ Tاeاﺏـ Tو(هــ
;  Qا 6ﺕ  V Tا` 3آ> ( sﺏـ) ا;V (3geﺏ ـ ا6cـر اsاـ 3ا6ـ
ً V
sVـ (6ــl hــة د* ـ ً ود( ـ ً آــاءة ا69ــ_ أو اﺏ96ــر اsgHــdة أو اAﺕــ`ل Qــ ا(6(AــR
 -`6أﺡث ا4ت واcHر  Vا 96 4رؤ 3واQـ 3وـ 3وواﺱـ ،3و(هـ ـ
اsات ا2ة.
 ١٥ــ  -4وا _9أه 3آى  Vاmﺱ;م و  أﺵـت إـ $ﺏ6ـ? *Qـ ا ﺕـ $ورﺱـ?
)) $4#ا  ?4Qو]?((  3 Vآ6ب ) Vـ? اـل( 9ـ ﺏـ zاـب ـdف Qـ اـ -أو

6ط ﺵوQ ً Pة *ع ا -إ هوﺏـ ً ـ اـbو 3أو اﺕ9ـ4Q Aـu $ـ rأو اﺱـً ;6ء أو
اﺱـ96ر ًا Vرuـ ً وهـ ﺏـ>= gxـن Qـ ﺱـ* 3رﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( ا6ـ ﺡـR
ا _9وﺵ ?4Q Rfو ﺕ* y9*6ـ? ـدام ﺡـ;V .Aـ Qـ -أـ اـ4Q )) *bـ? اـ;م((
اً gا  *Qاأة sد V 3ا*  3اdرع آ -د ﺏ6gV r6ـ*Q Rـ rﺱـQ Rـة ﺕـr
fVء ﺏ sإ رﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( aVآـ -ـ? .وآـن Qـ -اآlـ ا(Hـء واhHـ3
اQـ واdراQـV 3ـ; ﺕـ`وا ﺵــ اـب Vـ ا9ـ_ واــ -اl6ـ Aـ? ﺕـ ُ {:ه ـ َ
ض َو اﺱْـ َُ َ َ ْ 6آْ sَ ِVــ})] ،([٣٥أي 4Pـ_ ــ* 9إQرهـ( ،ــ fـ_ أن ﺕs26ــا
 ا َHرْ ِ
 َaآُ & ـ َ
أَ(ـ َ
وﺕ46ا أﺡ9م اf6رة وا ;v _9ﺕ6رPا Vـ اـام ـ ﺡـ  Aﺕـون وﺕ*fـا اQHـل
ا 6ﺕ9ن 4 3*iام آـ Tا9ـت ا*ـV 3hـ ; Qـ اـ 3وهـ آlـة .و ـ ( ـR
هـ> rا#26ـV -ـ اﺱــ626ءات وآ6ـ_ ـV 346اgهـ ،و4Qــ 9ﺏـaداء اـق اـ 3Qــ
ارﺏح 9ﺱ 9رك ا  sV 9و.s4Q 9l
 ١٦ـــ وـ اـ  ا6ــ ﺕfـ_ دراﺱـ s6ﺏ ــ? وإـن ووﺽـ Tا4ـل sــ nـهة اـ 2إــ
اxرج وا  6ﺕ9ن  sراﺕ sأﺡ( ا Aإ( V sآ lـ اHﺡـال  Aﺕ9ـن ـوs(A ?Qـ
  sهف ا Aا T66ﺏ( و اAﺱـd6ادة *sـ واsـوب ـ اـbو 3وـ وا ـ Tاـ
وا; ،وأول (l 3f6ـ -هـAbء هـ Qـم ﺕـ sVﺏ*ـ`ة اmـم )) fQـ -ا gVـ?(( Aن ـ
  2ه>ا اـ;ء و Aـ` 4Qـ? و Aـ $إـ $ﺕـ( rـ اV Hـ  A -ـ Te6ﺕـ -أQـء
(`ة اmم )) fQـ -ا gVـ?(( وان آlـا ـ اـب اـ> ﺱـVوا ﺽـ yا6ـdا sاـ*
ورﺏــ اﺽــA -ن ا(Aــاف ه*ــك  ـ  ﺏــة و Aــ Te6اآlــ اــب ا6sgــ?  ـ y
ﺡـ`( s6ا*ـ 3وﺕـﺏ s6ا ;cHــ 3وQـم ـرﺕ4Q sـ اــeة 4Qـ $ا(2ـ9V sـن اــ2
  >h*Qأوﺽ `د ) wا6ب ﺏ اfsة( ا>ي ه  آ hا>(ب وﺡ $6ـ اﺱـe6ع ان
4Q eـ2( $ـ? (Vـ?  Aـ  اـeة 4Qـ $أﺏ*hـ? واgHـل ا;ﺡـV 3ـ ن Vـ ذـ=
ا T6fا2ﺱ و9ن ه اbول  Qﺽ ?(H sQأـه Vـ ـ T*6اذ4ـ ،3و(ـ (ـى
ا(*  ا`_ ان ( 4Q eأﺏ* *hو(  Vﺏ;د اmﺱـ;م واmـن 9Vـ( yـ4Q eـV sـ
ﺏ;د ا 29وا(Aاف؟ و   *4`Vال  Vه> rاiهة  Vا 34ا(lـ 3ـ ﺱ4ـn) 34ـاه
ا (3V* 3Q6gوا 34اHو  $ﺱn) ?44هة ا V 3Q6gاdان(.

 ١٧ــ ان ecﺏ ا sg6ه>ا 4ب  4 Vـ>آر وا(ـ هـ ;(ـث اـ  وان آlـا ـ
أ9Vر6 rآ 3ﺏ ا*fـ وان آـن اAﺕfـ rاiـه ـ? Pxـ 3اـ>آر ا Aا(ـ? 9ـ ﺕeـ?
 $4Qاﺏت ا  و 9إ2ت ا* iإ Qة (ط  3`6xﺏ(Aث: s* ،
أ ـــ اAه6ـم ﺏﺽـ 3واs4ــث وراء آـg -ـ وا(Aـ`ع ــ 6ـ ? اAﺕ9ـ4Q Rـ $ــ6ى
اAزء او `ت ا أو اد ا 3*dواAآارات وه>s]  rـ 3اfه4ـ 3ا#ـة ا6ـ
ﺕeـع وﺕـbدي sـ Vـوض اـAء وهـ ﺕــ 3ـ اﺕـ_ اـك Aن اـدة Vـ اـ]ن هــ
 xـ َ> ِإ ََsـ ُ? هَـَا ُ ،([٣٦])}rو ـ اﺵــ Rاـل Vـ ﺕـ` هــ>r
 ا +ﺕ َ
َ Rـ ِ
اQeـ 3واـAء{ َأ ََ َ Vأْـ َ
ا2ه  :اد ،3اfه4ـ ،3اHهـV 3ـ آ6ـب )ﺵـ9ى اـ]ن( VاgـH rه6ـ? .و(ـ k
ﺽع ﺽع اأة  Vه> rا26هت واﺙرة ا4Q 34ـ $اـ* 2وا6fـV Tـ آ6ـب )رVـ
ﺏgل  ار(.
ب ــ و 3إ2ت ( iاgل وإـV sQـ Vـ ) اfQmـب( ﺏsـ ﺱـاء Vـ ﺵـ -9ا;ﺏـ أو
ن ﺏ zاfت ﺕ6xر ﺵ ;9ـ اfـب f4ـ
ﺕ` sأو اآت أو  3Pا ،496ﺡ $6أ ّ
 ﺡ 3اfـب وا(ـ nـه rوﺏـ 9 sـن
أو 4أس bدي ه>ا اض ،وﺏ>= َ  A sV
 اآ lإﺙرة و ru  3*6Vو9ـ s2ـ ﺡـ 3اfـب 64Vـأ ا*ـء ا69ـب ا}(ـy
اfﺏّ s
ا>آ.
ج ــ ا Tﺏهة اd246ن و6ﺏ 3ا;4ت وا;VHم ورﺏ ا (uAا`ﺏ 3ﺏ ـ`ت
ٍ
ا*gـ 3واiـه ا4xــ .3و ـ (*sــ إـx $ــ Pذـ= Vـ آ6ــب ) اﺡـ>ر Vــ ﺏ6ـ= اــeن(
وا 34ا.(yi( T6f ()  3ll
د ــ Vان اء وا2ـ 3واـV 3ـ ﺏـ zا*ﺱـت آQHـد وﺡ2ـ;ت اـdواج ﺡـ 9ـن
ا6ج وا 3*dاlة وا;ﺏ ا2ﺽ 3وا `ت ا 3*gﺏ 3fان اgدات آs4ـ (ـء
 _ و  V sQت Qة *s( .ا V sآ6ب )رVـ ﺏgـل ـ ـار( ﺏـ -ﺡ6ـ$

 T4cا;ﺏ  Vﺏ zا fا* ?V 3ﺏ zاAﺵـA9ت راgـ Tآ6ـب ) اexﺏـ 3ا*ـ3h
ﺏ اا  Tواeح(.
هـ ــ اxوج وﺡه وا 2آ>=  _ آlا  اام ا Qأو ا* ا ;cAـ Vـ
ﺕ6ض 4xـة ـ Tأ*gـ آـ whا6آـ و(ـ rأو اAﺵـ6اك ـ Tاgـل Vـ ـ واﺡـ Vـ
ﺱرات ا* ،-و  ﺏ *4ان اأة رﺏ ( V Rاeـ wاeـ -وﺕ4ـ6V Rـ 4Qـ $اgـ-
ا>ي ﺏ ،s(fآ ان ا(2اده ﺽ6 sش ا  eواﺱـءة اiـ ﺏsـ ،واHآـ -ـ ذـ=
ان  Aﺕxج  ا Rا  Aورة و Tﺕ weآ 3VاHﺡ9م ا 3Qـ>ا آ(ـ# Rـ;ة اـأة Vـ
ﺏ s6ا  - Vا.f
و ـــ ــ آــل اـﺏ 3ا6Aــdام ﺏeــء اgــ? ) اﺵـ (3آ4ــ أ9ــ ذــ= Vـن Vــ? ﺡــs 3ــ
وا}H cن و ?gاﺏ _  Q 3إﺙرة وا(fـ>اب Vـ; ﺕ9ـ ﺱـ *62ـ 3اcAـ وهـ
ﺏ>= ﺕ9ن  3# 3eاdهاء ))  s4Qا;م(( ان اآـ# -ـV 32ـ اـأة ان  Aﺕـى رgـ;
و Aاه ر.-g
ز ــ ان ﺏ zا*ء   VاAه6م ﺏfل اiـهي وهـ Vـ ﺏـ zاﺕـ? #ـ وـ
4e6ت اـdة اl(Aـ 3ا Aا(ـ? *Aـ ان dـ Qـ ﺡـ26964V rـ *ـ? ﺏـار ـل وﺕ6ـك
.([٣٧]) }ٌْ c
= َ
ى َذ ِ َ
س ا َ َ ْ 6+
ا  ;ه6م ﺏfل اَ {*Pو َِ ُ
ح ــ Qم اAه6ـم ﺏl6ـ yا(2ـ sوا26ـ? Vـ أـر اـ 3وزـدة اـ Qاـ* ﺏـ ـ
ارد(ـ اAن ان (2ـ 6ﺡــزة 4Qـ*4 3ـء ــ وgـ( ا9ـدر ا9ــ4 Vـم ﺏـbوﺕ9V ،sــy
( wر 3uا*ء  Vا(ء ه> rاـزة و(ـ 46( Aـ= lـ -هـ>ا ا9ـدر؟ sVـ>ا اـ* Vـs
اآ  lاgل و s29ان أن   ssـ أـر اـ( وا}cـة آ69ـ_ اcHـ;ق وا6ﺏـ3
وا2ـ? واhـ وا6ــر و*sـ ) Vــ? ا4hـ (3و)ـ *ــ>(( و) أ6cـ ا(s6ــ( و)Vـ? اــأة
ا (34و) أ -#ا 3وأ (s#ﺏـ 3ا6ـ آs66ـ ـ? و)ـ وﺡـ ا*ﺱـت( cـ`#
  w46ﺏة اﺕ  3fcﺏ*ـ4c Rـ ))رﺽـ $ا s*Qـ(( وPVـ 3ﺏ*ـ Rاﺱـ ))رﺽـ $ا

 ((s*Qو)nاه اV* 3Q6gـ (3وﺱ4ـ() 34ـ 6fـi( Tـ (yو) Vـ? اfـت( و) ا4ـ_
ا (4و) اﺡ ا`( و)*زل ا}cة(.
ط ـــ Qـم اآ6ـاﺙ sﺏــaداء و2nـ 3اHـ ﺏــوف وا*sـ Qـ ا*9ــ ،هـ> rا2ـ  3اsmــ3
اiـ 3ا6ــ (sــ Rإـ $أهs6ــ Vــ آ6ـب ) اHﺱــ اــ24 3ـ? ا6gAــ (Qوهــ ﺵــ34
 $4Q *f4ﺡ ﺱاء ﺏ -ه  Vا*ء أه l9ـة ا2xـت *Qـه وﺕ2ـ اsfـ -و(ـ
ا.sV Q
ي ــ و fع ا* 6eاﺏ c] s ( a( 6وهـ Qـم ﺕـ`ي ااQـت ا2lـت
ــ** sــ اــ QواAرﺵــد واg6ــ? وﺕ4ــ اAﺡ9ــم ،وﺕآ*ــ? ﺏaــي (ــء د(ــت uــ
6ـ ت  Aــ Vا Aـ` ا(2ــV ،sـذا ارادت ا*ــء ان ـ  ﺏﺽــ اmـم ا*i6ــ
)) 4Qـ? اـ;م(( وﺕaـ6 rــ s4أVeـ? 4Vـ $ا29ـءات ــ* sا4ـاﺕ ﺕ6ـV Vـ sﺵــوط
ا`6ي ــ وه آlات Vـ هـ>ا اdـن4uV ،ـ_ (ـ2l *hـت واQـت ﺕـdودن ﺏ4ـم اـ`
وا9Vر rو*62ت ــ ان bد ه>ا اا( #`c _gء ا4eـ 3وا2ـ ;ء وا4ـء وـf
uـه 9ــن اfــ Tـ اsــ si4ــر اــن وا2ـ dhﺏ*ــ`ﺕ? )) 4Qــ? اــ;م((
واAﺱs6د ﺏ ? ))  ?4Qاـ;م(( .و ـ ذآ(ـ 4ـت (VـV 3ـ آ6ـب ) اexﺏـ 3ا*ـ3h
ﺏ اا  Tواeح(.
ك ـــ ا6ـdا sﺏـ دـ 3د(ــ*Q 3ـ 6ـم أﺡـ exــ s6وهـ cـ;ف اـ ا6ــ
وﺽ s6اg V .3ء  Vا  )) :إذا gءآ ا -gو ـ رﺽـ4Q 6ـ? ود*ـ? dVوgـ rاA
ﺕ r42ﺕ V 3*6V 9اAرض وVـد آـ(()] ([٣٨أـ اـ Rواـدة واlـوة Vـ 9ان ﺕـaﺕ
 ;6آ وQـ اـ  )) :ا(ـ اـزق ـ Tاdوgـ 3واـل(( وهـ> rاHـر وﺡـه  Aﺕ4fـ_
ادة إذا  ﺕ اة اdو 3gاـدة واـ_ واcAـ;ص واVـء واlmـر وﺱـ hاxـ`ل
اة ا sg 6ا ا6م ﺽ *Qو اـ -واـ QVـ>آ ﺏـ ان ﺕxـQ gـ
ﺱ* 3اﺱل )) $4#ا  ?4Qو]ـ?(( وﺕـ Tا*62ـ 3وا2ـد ﺏـ_ اxـ ع 4ـ ا(ـ3
Aن ا w46 Aﺏ - 9أي اﺡ ] cﺡ $6ا}ﺏء.

 أي
ل ـــ  cـ 4 sQــsة ا*fـ 3وا2(AــAت ا2Pــ 3واQـد اــ66V 3ــ Tﺏ ـ ّ s
إﺵرة ﺵ 3(eوﺕ* $ا واف وا 32وﺕ Q -2ا 6اQ6gAـ 3ا6ـ  Aﺕـﺡ ا62ـة
ا* 3Vو Aﺕ seا>ر 96Vن  s6 Qا - -6اـرsV .ـ -ﺕـ w6ﺕ4ـ= ا4ـ>ة اـﺏة هـ>r
ا*f6ـ 3اﺱـ3؟ و4ـ ا آـ أﺕـ aو6ـ` 4ـ *Qـ اﺱـ Tﺏ6ـ -ا62ـت وﺏeـ 3ﺏـ3
 V sPﺵك ا>hب  اgل اـ> * Aـن (2ـ اـب و AـQ -ـره رuـ ان
اﺏ V 3ا s 3واﺡة  $4Qﺡ ﺱاء .و A s4ﺏ ـ Qﺏـ 3أوـء أـره وuـ-
Qـره s(Hـ اــ> رPـن أﺏ*ـ ءَه Vــ ا(Aـاف ﺏـء ا6ﺏــ 3وﺏـح Vـ;م ا4xــ3
واe4ت اlة ان ﺕض  Vاار Vذا  6ن ان ﺕ9ـن ا*f6ـ3؟ ان ـ ـآ*6f -ـ
ه> rاAزدوا  e( k( *V 3gاة *62ـ 4Qـ $اـب  Aـ( Tـ ـهة اuHـ(
وا;VHم وا`ر اlة s4ة و(ـV kـ (2ـ ا ـ RاQHـاف وا6ـ اروﺙـ 3ا6ـ A
ﺕ ﺏaي ﺵ  3hا(Aاف ،وﺏـ_ هـ> rاAزدواgـ 3ﺕـ` -ا9ـارث اQ6gAـV 3ـ; (ـ
( Te6ان (9ن آب ا>ي ﺕ Q $4xآ -ادئ ا 3 ;cAواsmـ 3و( Aـ اـ> (ـzV
  yxاd6اﺕ* ود `( 6V ،*hﺡ Q y2x( $6ﺏ zا}Aم ا 6اـ  Rﺏ4ـ_ اmـم
اsي ))  ?4Qا;م(( .
م ــ ﺵﺕ sا V -اآ ﺕ_ ا ـع Vـ ا#ـ Vـ ان ﺕـV $ـ اـ -ـ Tﺕ*fـ_
اـت آـ4xة ـ Tا*gAــ Vـ ﺏـ zاــوا hا6ـ ـ sVــ اﺕـ`ل ﺏـا gاو Vــ
ا6ــ2ت اﺙ*ــء ا2xــرات ا44ــ 3وVــ #ــAت ا4ــت وVــ uــف ا*هــ 3او uــف
ا6xات واﺡ(  _4e6ا Aﺕك ا .hs( -وار ان ا(? إ $رد  ذ= :
اAول  :ان ﺏ zا -اHه 34ﺕآـ4Q dـ $ﺕnـ yاـ;ت Vـ Vـ# 3ـﺡ_ اـ -او
  $4Qﺵ sVواV Aﺏ s6ا .-`2وهـ>n rـهة *6ـة Vـ آlـ
ر hال ﺡ dاو(ّ s
 ان .

اc : (lوج اأة ا 32إ $أQل اdرا 3Qوااﺙ 3و( -اء  ﺽ sإ $اـط
وا(Aاف وا $ا6Qاءات ا>hب وا*xـز اـ> 4ـن #ـرة اـ Vـ ا Vـ ﺵـ9V
ود* 9وأ(V 9 ;cـ? أQـ dـ آـ -ﺵـء وcـ>وا ـ اـ )) 4Qـ? اـ;م(( Qـة (Vـ? ـ
و -#اء م Qﺵراء وأراد أن ب و e26 ?4ـ ـ ﺵـة اeـ( kـدي أﺕـب اـء؟
وQد إ $ا Q  xﺵ ?Vوه ﺕ: df
أ( ا ﺏ 4Q

]ـــــ Rأن  Aأ(ــlــ*ــ

أﺡــ AQت أﺏ

أ   $4Qد ا*

وﺕg

 أcى آlة  V RfQآ6 _6دة آ69ب )  ?Vا (34hو)ﺵـ9ى اـ]ن( و)Vـ?

اـل( و) Vــ? اـ`ر( و) ــدة اــرات  :أﺡ9ـم و]داب( و) Vـ? اـق( و) ا*ــء *ــR
ا*2ق ورث ا (2و)  ?Vاfت( و)زرة رﺱ (3و) اـ 4اـث ﺏـ ﺡـ;ت ا6ـ -4
وbو 3ا (y496و) ا6ﺏ 3ﺏب اﺡ (3وuهـ آlـ Vاsgـ .اﺽـ 3Vإـ $ا69ـ_ ا ;cHـ3
وا 3hوا 3s2وﺱ ا` وا`  ا4ء واHوء.
ﺏـ آــ -هــ> rاs*6ـت أ ــل 4Qــ $آـ -ﺵــب ان ــ ا*iـ Vــ ﺡﺕــ? وﺱـ_ (2ــ? وــ w
ﺕ`Vﺕ? ى ه -ا 6ب  ا wام  ا-P؟ واذ ﺏ.
ه -ه   *gاﺡ ام   *gاeن؟!
ه -ه  sـ si4ـر اـرك واـم اQـد أم ـ  ـ -اsiـر و*ـ ا2ـد Vـ
اAرض ؟!
ه -ه   -cاور  _4 $4QاHم ا* ?4Q )) i6ا;م((  ?(Hا 3fا42ـ6V 3ـض
ُ94َ َ Qـْ
 ََى اّ4ـ ُ? َ
ُ4َ Qـ اْ َVـ َ
 ?4QاQل اد أو ً Aﺏaول آـ دـ4Q Rـ? ا}ـ 3اـَ {: 32و ُـ ِ -ا ْ

ن])] ،([٣٩وهـ )) 4Qـ? اـ;م(( ا*bـن ،أم أ(ـ? ـ ـ -cاHذى 4Qـ$
َو َرﺱُ ُ ُ? وَا ْ َُ ُ*ِ ْb
 _4اmم  ى  أ yh#  ?Qﺱداء؟.
أﺱaل ا ﺕ $أن 9ن  Tgاب و Tgا 4ـ اHواhـ -ا2ـV dhـ هـ> rاﺏ4ـ3
 (Vأﺡ sوأﺕ* s $ا xوأﺱ  7ﺏهﺕ V sا gودور اـدة واـ hاsmـ 3وVـ
ا6ـت اﺱــ 3وأﺕ2ــءل ﺏـؤ s6وأدQــ ا ﺕــs $ــ ﺏ6ـ واl6ــ Rو ـ ء اــاh
وﺡ ا . 3

آ 34إ $ارﺱ وا 34eﺏ*ﺱ 3ا(6Hت ا 3وا(6Hت ا3f
أQذ ﺏ ا Tا  4اeن ا 4اg
ﺏ ا اﺡ اﺡ
اـ  اـ>ي *4gـ أﺵــف ا 4xـت ﺏـ وه*ــ ـ اـ -اـ>ي ﺏــ? ـ اـﺡ وــ`$
اeن وﺏ (  *V 2روﺡ? وAه  ( ّ*9وا eﺱاء واـ  اـ>ي ـّ *ـ ﺱـ-
 *4Qـ ﺏـgد
ا9ل  Vا#ل إ? وا6ب *? ود*  s4Qوها( إ? وا  ا>ي ـ ّ
واة واmن وا ?e* 3Aو(96*V rـ -و(ـ وـ *4fـ ـ اـ> ا6cـ sاـت
 s*Q Re(Vأﺱب ا -96إ  Aرﺡ رﺏ وا  ا>ي  *4gـ اـ Vﺏsـ rو lـ?
ا>ي واﺙ* ﺏ?  ﺕﺡ rوا;cHص وو 3Aاsـاة إـ $ﺱـ ?4و اHدAء 4Qـ6QP $ـ? ـ و]ل
  $4#ا  s4Qأ gوﺱ 4ﺕ ً 4آlا.
 Aأ  -ا  Qاب و Tاب  2VاHﺱع اﺽ أQ Rة دروس  Qآ-
اب و(` 3ازة اـs 32ـ Vـ sg;Qـ واs6sgـ .واـم ـــ واﺱـf6ﺏ4e 3ـ_ Qـد

 (#ـ ً وﺵـ ًا
* sــ أود ﺕ ?gآ 34أﺏH s 3ن آّ lا * sـ*ن اiـ ﺏـ وـون Vـ ّ
و ً sgوه>ا   yeا ﺕرك وﺕ $ﺏ واﺱf6ﺏ* 3ـ? ـــ وهـ ا26ـ  -ا*ـن اـ>ي (ـ?
آ s4اﺏ6اء   uاﺱ6ق * ــ ـQء Aزـ RأدQـ ﺏـ? *ـ> Qـ Qـ ّ ﺕـ ّ وأ(ـ Vـ
ﺏا 3ا*ت  Qي ﺡ آ* Rأ ـأ Vـ آ6ـب اـdان Vـ ﺕ2ـ اـان #Vـ R4إـ$
 ِإًَـ})]6V ،([٤٠ـث اــ
َ*4ْ َ gـ ِ ِْ6+ ُ 4ـ َ
ـ? ﺕـ4Q $ـ $ـن 2hPـ 3ــ اـ {*bوَا ْ
ا )) hPeس ﺱQ ((rـ 4Qـ هـ 3هـAbء ﺡـ ـ 269ـا ﺏ4eـ_ s4gـ ـ ا6ـ ﺏـ-
ارﺕ Rه s6إ  $أن 4eا *? ﺕرك وﺕ $أن (9ا أ .64 3hو ﺡ*sـ اd6ـ Rﺏsـ>ا
اQء و4# V ruاﺕ أﺱة ﺏ>sا اـ y4اـ` وهـ أ(ـ ذا أgـ eـ yا ﺕـ $ﺏـ (Vـ?
 *Qﺡ    V rQ nا أن  ا iﺏﺏ? uـ 3اAﺡـن ـدام اـب *Qـ ﺡـ
nـ Qــ ،rوـ 2eــ? أن Qـد ًا ــ اـ *bا6ــ ـــ cــ` ً #ـ اــب اـ> أرgــ
ﺵ  s6Q2م اب وأﺕب إ $ا ﺏدﺕ sــ ون Vـ هـ>ا ا#ـ yﺏ*ـ $ـ اـ(
وﺏر  3gارgت   Vآ ه أه ،?4أ ل ه> rا49ت snmـر (ـ 3ا ﺕـ $و26ـd
ا 9 sﺡ $6ﺕ9ن ] 34 9ﺏ ﺕ $ﺏ# $4Qaره وأآ -أﺵ.s9
وQــد ًا 4Qــ $ﺏــء أ ــل  :إ(*ــ أرــ اــم ﺕgــ? آ4ــ 3أﺏــs 3ــ ﺏ*ﺱــ 3ــب ا(6Aــت
ازار 3ا 3وا(6Aت اV 3fـ; *ـ ـ أن أ َد sَQـ وﺡـه(aV .ـ أﺡـّ sﺡـ ،ﺡـ_
ه _ رﺱل ا )) $4#ا  ?Qو]?(( إه وو#)) ?6#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( ﺏsـ إذ ـل :
)) أو#ـ 9ﺏــب cـا Vــ s(aأرق أvVـة(( ،وﺡــ_ sـ ــ 66ـن ﺏــ? ـ #ــ2ت وcــ`ل
ﺡة ذآﺕ V sﺏا 3ﺡ lاﺏ s wﺏ*ـان ) اـزة وـآ -اـب( وs(Hـ ـ>آّو(*
ﺏﺡ 34ﺱﺏQ  3ي  #`cﺡﺕ ا 3fا  s6Q 6ﺏـ ﺱـ* ١٩٧٨ 6ـــ ١٩٨٢
ﺏ  -9ﺡ R42ﺏـ? ﺕ4ـ= اـ*ن ا4ـ $ﺏHﺡـاث وا6ـ آ(ـ Rﺕdهـ ﺏـب اـ *bاـاQ
ْ4َ Qـ ِ?
 ِرَgـلٌ َ#ـ َ ُا َـ  َQهَـُوا ا+4ـ َ? َ
 ا ُْـَ ِ*ِ ْb
ا `4xا> #ق Vـ sـ? ﺕـِ{: $ـ َ
;})] ،([٤١وﺏـ RأQـ kذآـﺕ sوأﺡـ
َ ُ iوَ َﺏ ُ+ا َﺕْـِ ً
 َ ُ? َو ِ ْ*ِ 6َ *َ + ُs
َْ (َ $َ َ + ُs*ْ ِ V
إ ،sh $و دأب ا(mن ا*ـ إـ $اـ>آتsV ،ـ>ا رﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?((
  -g $4Qأﺡ ﺏ ة   34Pآ6ـ? s6Vـ Vـ (2ـ? ذآـت ﺕ4ـ= اا ـ 3اHـV 3ـ

ﺕ ﺕ ،sاV 3iـ (sfh6ـ ودروﺱـ sﺏـ_ ـ ﺱـeﺕ? ﺱـرة ]ل Qـان ارآـV 3ـل
)) $4#ا  ?4Qو]?((  )) :أﺡ  ?( -g :و*(()].([٤٢
 أ -gهـ>ا آ4ـ? وgـت ـ ا*ﺱـ_ أن أﺵـرآ sـــ وهـ ـ4cن ا(6Aـت ـــ ﺏـQء sـ
ﺏـ wV6وا*fــح وﺕــ wا}ــل ا6ــ ﺕﺽــ $ا ﺕــرك وﺕــ $ورﺱــ? ))#ــ $4ا 4Qــ?
و]?(( وﺕ -cاور  _4 $4Qﺏـ 3ا اiQHـ ) أروﺡ*ـ ـ? ا2ـاء( واـQء ـ 4ـ; sVـ
ﺱــ;ح اــ *bآــ Vــ ﺏــ zاHﺡدــV .ــ ـــل ﺕــُ {: $ــَ ْ-ــ َ َْــ ُِ aﺏُ9ــْ َرﺏ&ــ ََْـــ
ُد ُ َQؤ ُآْ})] ،([٤٣إن ا Qء  $4Qأه ?6ـــ 29 Aـ وﺡـ rﺡـ ـ  Rاmرادة اsmـ 3ﺏ6ـ`-
اHر ﺏaﺱﺏ sو $4Qأ )) أ -Qوﺕآ ([٤٤])((-أﺽ Tﺏ أ sﺏ zا*ط :
ا* 3eاHو g : $ﺕ Pc 92ى اب وأوء أره ﺏaن اراﺱـ 3واـsدة اfـ3
 Aﺕ*AbsV T2ء اfxن 4 Aن ﺏ6ـ  $ﺵـsداﺕ4V sـذا ا6ـ_ واراﺱـ 3وا*ـء؟ وهـ>ا
ا A 926أ V ?2#ﺏ Pc ?(aﺏ -ه  ecوـم cـ(f 3ـ 3إـ $أQـاH *hن ـ أهـاsV
أن (4x6ـ yو(9ــن 4sgـ* 3ــ $ﺕـﺏ sــ وﺡاﺱــ ـ` sو*2ــ> seexـ ،أــ ا6ــم
ا *V 4اﺱ *6ءَ(  s*Qوه ﺵء 4V ،?(e Aذا ( s wـرﺏ sوهـ أQـاؤ(؟ أـ
اmﺵ9ل ا>ي lر  Qم ( T2اsدة  ?*Q _f*Vﺏaآg  lاب :
 ١ــ إن ( T2اsدة  4Q `6 Aﺕ` -ا 32nأو  -Q 3#Vﺏsgـ *sVـك ]ﺙـر إfﺏـ3
( 32وا 3Q6gوﺙ 3Vﺕ6ﺕ_ 4Qـ $اـsدة Vـن (ـ  ا926ـ واـ Qـى ﺡـ -اـsدة
 آ>ي  u *Qا ،46و ة ا 3`xوا ـ Tا6gAـ Qو(iـة ا*ـس 4ـ 46ـR
آ  ،rوﺙ 3ا(mن ﺏ* ?2واـر ﺏـbو 3و4Qـ اsـ*Q 3ـ اـ 46ـ Rآـ *Qـ
ru
 ٢ــ  ـ? ﺱـ( اHﺱـ6ذ )) ـس ﺱـ ([٤٥])((rﺡ*ـ (ـ -ـ? ا6Qـاض ﺏـ zا4eـ4Q 3ـ$
دراﺱ 3ا 329ــ وه أ $4Qآ6ب  Vا#Hل رس ـ -اـcل Vـ اـ اxـرج ـــ وأن هـ>ا
ا69ب  V T2* Aا -ا Q6gAو 34Q V -c Aا;#mح واsاV .3ـل )) ـس ﺱـ((r

( :ـ هــ آـ>= *9ــ=  Aﺕــ Te6أن ﺕ*2ـ Tا6fــ Tإ Aﺏراﺱــ ) 3ا29ـH (3ن ﺕــ` -اs6gAــد
 ?4Q y 6وﺏ*ـ -اs6gAـد ﺕ*2ـ Tا*ـس وﺕـ sـ أﺡ9ـم اـ .3و(ـQ -ـ اـ ا(ـ(
أرcس أ(? آن ﺏ ;Pﺏ?  ـح ﺏـi( zﺕـ? Vـم إـ? أﺡـ ا4eـ 3و ـل  :ـ hVـة
هـ> rا*iـV 3ــ ﺡﺕ*ـ ﺡ6ـ6( $ــ_ أ(2ـ* Vـ ﺏ(sــ واAﺱـA6ل s4Qـ Vــل xدـ?  :أeQــ?
دره .وآ  ?(aأن ل ?  :إ(= إذا `ت ﺏ* ،T2ادود ادي اﺵ  >xVهـ>ا اـره
 ?*9ﺙ ﺏ 44 xوإ(  3uا4ء ه وﺽ* TـV 3ـ ﺏ*ـء اـ رة ا(mـ(V 3ـ 4 Aـ
اh2ة اﺵة  r>sا* V 3iاd2ـء أو ذـ= اـ(ن Vـ اﺽـت أو ﺕ4ـ= اQـة Vـ
ا9ء أو ه> rا92ـة Vـ 4Qـ ا6gAـع إ Aأ(sـ gـ ﺱـه4Q Rـ $اـى اـ Vـ ﺕـم
ض وَاﺱْـ َُ َ َ ْ 6آْ َsِVـ})] ،([٤٦أي
 ا َHرْ ِ
 َaآُ &ـ َ
ا 3وﺕ s49ﺕeـ ـ? ﺕـ {: $هُـ َ أَ(ـ َ
 9* _4PإQره.
 ٣ــ  ﺱ *ّ4و  *4ﺏم ( T2اsدة >sVا  ذ(ـ_ اـ`ل s4Qـ وإ(ـ هـ (ﺵـ ـ ﺱـء
ا we6وا V -4xﺕز Tاا  s6 $4Q Tوﺏ_ اiـوف ا6ـ ـ ﺏsـ ا4ـ وإV Aـ
 V *Qزن و َ gآ  ?6#V c -ا ،-وه> rا4ان آs4ـ ﺕـ eecـ ّ cـ 3أي ecـ3
ﺱﺱـ 3ا 4ـ xــ ﺱــ* دــ 3وVــ ﺽـ shﺕــد ﺡgﺕsــ ــ ا4eــ 3اfــ وآ2ــ3
ﺕز9 sن ا*`ب ا4eب  >2*6اg 3exهّ dا  Vاdن اد ،وه>ا اiف اـ>ي ـ
ﺏ? اP 4رئ  9أن dول 6Vد اة إf $ر sآ ل.
>sVا ا Pc 926وـ  ﺏـ` اxـ` 3واQ6gAـ 3وAﺏـ ـ g;Qـ? 4Qـ اـ6ى
ا*iي وا ،4أ  $4Qاـ6ى ا*iـى 26AVـت إـ $هـ> rا9VHـر وﺕـ wا*Qـ 3ﺏsـ
واﺱl6رة اd2ات 4راﺱ 3وا*fح ،و ه> rاd2ات :
 ١ــ ﺏن (fـ -هـ *Vﺏ*ـء 6fـl Tـf yـ ار ـ*V $ـن اـ` و4Qـ? اﺱـ6اد ًا Aﺡ6ـ ن
ي
 3#Qاmم اsي ))  ?4Qا;م(( وإ  3دو ?6ا6ـ هـ ه*ـ Vـ اـاق .وأﺱـ 9aأ ّ
ا 6fأgى `( Vة اmم ))  ?4Qاـ;م(( 6fـg Tهـ -ـ Vـ? ﺵـsدات ا6cـ`ص
 y46x Vﺡل ا 4وا 3Vأم 96 yl T6fـV ،-ـ? اxـاء وا6cAـ`#ن Vـ آـ-

اfـAت ا6ـ (sg6ـ Vـ Qـ` اsiـر اـن ا( ;eـ ً ـ ـ? ﺕـَ {$و َأ ِQـ7و اْ َُsـ +ـ
ٍ + ُ & ُ6ْ eة})].([٤٧
ﺱ ََ 6
ا ْ
 ٢ــ إن اب ا ylا xأ ب إ $اsاـ 3وأآlـ اﺱـf6ﺏ 3إـ $داsQـ ـ uـ اـ46
Hن ا 6أ eVي  *Qا(mن Vذا ا(  إ? ا Qوا;V -6ﺏ أن  *6اmن أ uـ
ا _`6V 46ها ،?6ه>ا   3sgو  3sgأcى Vن اmن إذا دcـ4 -ـ_ اـ bاlـy
9 ?(Vن راﺱ ً xﺏ u 9اـ 46ـ>ا ـل أـ اـ4Q )) *bـ? اـ;م((  )) :ـ` snـي
ر;gن  =6s6 Qوgه ([٤٨])((=*6 -و -اه ا (lوأl =eQـ ً Aـ وا *ـ Vـن
6ى ا Qا* Vـ ﺏـاد واـ`ة أآlـ *ـ? Vـ ا*#ـ 3واـرة واـوة ﺏـ -ﺡ6ـ$
ا* yfوآﺏ;ء ــ وأر gأن a6Aذى * أﺡ  s(aVآs4ـ أﺡـ hوأﺏ*ـ .hو ـ أآـن vexـ ً Vـ
ه>ا اAﺱ6اء ا*   9ا sا26Aت إـ $ا92ـة ـــ 4Vـذا هـ>ا ا6ـ؟ ـ 9ـن ـ? Qـة
أﺱب  9ا_ ا>ي أود اHﺵرة إ? ه* هـ وgـد اfـت Vـ ﺏـاد واـ`ة دون ﺕ4ـ=
ان و   -4 - R4أن وgد ا 3* V 3fﺕ* ارﺕ2ع ا6ى ا VlواV 4ـذا
ا( iإ $اAء اe2ي  64ا>ي  d6ﺏ?  *6fاا ـ أآlـ ـ أي ﺵـ_ ]cـ Vـ*6
ﺡ 6ارﺕ2ع 6ى ا6Aـdام اـ* .وإ(ـ ﺏـر أـ ـ 4cـ هـ> rاـن اـ ) 3ا*#ـ3
وارة واوة وآـﺏ;ء ودـ( ـ اfـت آـن Vﺡـ ﺏـ;Qن اsfـت اﺱـQ 3ـ
إ(ء وا66Vح gت  Vﺏ zه> rان ;cل اـم اراﺱـ اـ . -هـ>ا ـار آـن *ـ
اﺕxذ - rا}ن Hن اراﺱت ا 3ﺕbآ أن ل Qد اfت  Vﺏ  4ه gـ 3واﺡـة
4 -9ـن ـ اـ9ن ،و(ـ Vـ اـاق ﺡـا )4 (٢٤ـن9V ،ـن اـل اeـ ـد
اfت ه ) 3g (٢٤إن   9أآ -`( $6V lإ $ه>ا ا ؟ أر gأن 9 Aن ﺏ ًا.
 ٣ـــ إن آــ -واﺡـ *ــ fـ_ أن sــي ا}cـ وــbﺙ VـP sــ Vـ اgHــ ورﺽـ ا ﺕــرك
وﺕ $ا>ي و Qﺏ? رﺱ? ا $4#)) 9ا  ?4Qو]?(( 4Q )) :ـ ـs vـي ا ﺏـ= رgـ;
cـ ـ= ــ 4Pـ4Q Rـ? اــ وـ uﺏــ ([٤٩])((Rوأن ﺕـaﺙ ﺡـ -اــsدة Vـ ا*ــس
و ـ;9 sـ? أآlـ ﺏl9ـ ـ uـV rــن آ4ـ 3هاـ 3واﺡـة ﺕـ`ر ـ Pـ_ أو *sــس أو

أﺱ6ذ  #`c gإذا ارﺕ* $ا ،ﺕbﺙ  Vا*س وﺕه إ? أآlـ ـ أـ yآ4ـs 3ـ
`ّ $4Q -اsدة  =466ه> rا* 3eا  3اـa6ﺙ.
َ V ،ru
 ٤ــ إن ا 4ون ﺏmن و   -إن أآ V 3] 3hc  lا]ن ا - V V 9ا4ـ
وا4ء وا  $4Qﺕ` ?4وذم ا;sfء ا> 4Aن و s2 Aن  ،و dـ 6Vـ? ـل
ِ َQد ِ rا ْ ُ ََ4ء})]>sV ،([٥٠ا را hا 2ء اuu 6Vـر أول
 $َxا ِ ْ ِ ?َ 4+
ﺕِ {: $إ ْ َ َ(+
 وaPت  rأرض ا  ﺕﺏV $ـ أﺡـ ن اmـد 4Vـ cـج إـ $ا9ـن ا2ـ ورأى
 _hfQا`* Tود  3اV w*6ـ ا9ـن ]ـ ﺏxـ wﺵـة ﺏـ أن زاـQ Rـ Qـ ﺏـ`ﺕ?
4nـت ادـ .3وإن  % ٩٣ـ ا4ـء وا69ـ 2اـ> اﺱـ6أت hQـه آـ(ا ﺡـ
وا    s Rlا6Qد rواً g - Hا آن ً 4ا :و  أ R2آQ _6ـة Vـ هـ>ا اfـل (ـ
) ا Q 4إ $اmن( و) ا وا 4ا( و) ـ` 3اmـن( و) ا 4f6ـV $ـ Qـ` ا4ـ(
و) ا _eاب اmن(.
وأ  $4Q ?g;Qا6ى ا fV 4واs6gAد  Vاراﺱ 3وا*fح  Vا(6Aت وﺕـون
أوء أر ا4eـs 3ـ وﺕـ Vآـ -أﺱـب ااﺡـs 3ـ u26ـا 64ـ` -ا4ـ وﺕـ آـ-
ا(ـت ا;زــ6 3ــ wذــ= و4ــا أن أي (fــح ـ? أﺏ*ــؤه Vــن cــ rوxVــs rــ
ﺏa6آ.
ا* 3eا : 3(lان رﺱل ا )) $4#ا  ?4Qو]?(( آن   >caآـ -ﺵـء iQـ 3وQـة Vـذا
د -cإ $ام و( iإ $اء اـر ﺕـ>آ ـء اـ ـم اـ 3اـ>ي ـل *Qـ? اـ]ن {:
ﺡًِـ َ+eَ Vـ ََ Tأ َْـء ُهْ})]h*Q ،([٥١ـ> ـل ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( ( :ـ اـR
ﺱُا َء َ
َو ُ
ام  -dارن وـ>آ ﺏـ}cة ،وإذا رأى ـ ًء gرـ ً sPـر ًا وseـ ًا رﺱـ #Hـﺏ? #ـرة
Vل )) $4#ا  ?4Qو]?(( )) أن ﺏب أﺡآ (ً sا * -6ـ? cـ ـات Vـ اـم أﺕـي
 g $4Qـ rـ اـرن ﺵـء  ،ـا ـ?  A :رﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( ـل :
 =>9Vا`;ة  cات  Vام آ2رة ـ ﺏ*sـ ـ اـ>(ب(()] ([٥٢وهـ ـ? ﺕـ {:
ت})]V ،([٥٣ـ ﺕـم اa6ﺱـ ﺏﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?((
 &ِ َv
 اـ +
ت ُـ>ْ ِه ْ َ
*َ ِ
َ
ن ا ْ َ
ِإ +

ن َُْgـ ا+4ـ َ?
 َ*َ& ٌ3ـ آَـ َ
ن َ ُِV ْ9ـ َرﺱُـ ِل ا+4ـ ِ? ُأﺱْـ َةٌ ﺡَـ َ
ا>ي د RQإ? ا} 3ا َْ َ {: 32آَ َ
َ َ cو َذ َآ ـ َ ا+4ـ َ? َآِlـًا})] ([٥٤أن (cــ> اـروس واــ ـ آـ -ﺵــء 6*Vـ>آ و(ــ
وَاَْـْ َم اْـ ِ
(xض ا(6mت *(6 :ـ ا9ـ Vـ هـ> rاـ( واـbو 3ا6ـ ﺕ*4هـ ﺡـ رﺽـ* أن
= ِـ َﺏ*ِـ ] َد َم ِـ
(9ن 24cء ا  Vأرﺽ? وأ >cﺱ(?  *4Qاsد وااﺙَ {wو ِإذْ َأَcـ َ> َرﺏ7ـ َ
ِ Rﺏ َ &ﺏ َُ ْ9ـُ اْ َﺏَ4ـ $ﺵَـ ِ َ(ْsأَن َﺕُُـ اْ َـْ َم ا ْ ََِـ ِِ 3إ(+ـ
 َ
 ِ ْsأَ َ ْ
 $َ4Qأَ( ُِ 2
ﺵ َُ َ sهْ َ
ِ ُsnر هِْ ُذ &ر َ ْsُ 6َ +و َأ ْ
ُ
$َ4Q
= َو ُه َ َ
ك ا ِ>+ي ِﺏ َ ِ ِ rا ْ ُ ُْ 4
})] ([٥٥ه>ا ا6Aن Aﺏ  اور ﺏ?{ َﺕَ َر َ
َ ْ Qه>َا َ ِ4Vِ َu
ُآ*َ +
َ ً4َ Qو هُـ َ ا ْ َِdـ ُ dا ْ َُ2ـ ُر})]،([٥٦
 َ
ُ
َ َة ِ َ ْ ُُ َ 4آْ َأ َ ْ9ُ 7أﺡْ َ
ت وَا ْ َ
 wا ْ َْ َ
َ 4َ c
ﺵْ ٍء ٌَِ ،ا ِ>+ي َ
ُآ &َ -
 ْ ُ sُ 6ا ْ َ ْaﺱَـء
َ4cـْ اْ ِـ َـ ْ ِ+ ُ94ـ +
 َ
+*fـ ََ 3و َ+ـ َـ ِْ aﺕَl+ ُ9ـ ُ -ا+ـ>ِ َ
 ُ4cاْ ا ْ َ
 ْ ُ ْ6أَن َﺕْ ُ
ﺡِ
و ل ﺕَ {: $أمْ َ
` َ اّ4ــ ِ?
ن َ( ـ ْ
` ُ ا ّ 4ـ ِ? أَِ Aإ +
 ] َ*ُــ اْ َ َ ـ ُ? َ َ6ــَ( $ــ ْ
ﺱــ ُل وَا  +ـ>ِ َ
ﺡ 6+ــَُ $ــ َل ا ُ +
وَا ـ ++اء َو ُز ْ ُِ dــ اْ َ
س أَن ُ َْ 6آُا أَن َُُا ] َ*َ +و ُهْ َـ ُ ُْ*6َ 2ـ نََ ،و ََـْ
_ ا*ُ +
 َ
ﺡِ
َِ_ٌ})] ،([٥٧و ل ﺕ {: $اَ ،أ َ
})]4V ،([٥٨ـ6وا sــ>ا
 ا َْ9ـ ِذﺏِ َ
 ا  4+ـ ُ? ا+ـ>ِ َ َ#ـ َ ُا َو َ ـ َ ْ َ+ َ 4
 ِــ َـ ْ َِ4Vَ ْsِ 4ـ َ ْ َ+ َ 4
َ+*6َ Vـ ا+ـ>ِ َ
ب})] ،([٥٩آــ
ن َــ ُأوْ ِــ ا ََ ْ Hــ ِ
 ْ cـ َ ا ـ+dا ِد ا  ْ 6+ـَى وَا +ﺕ ُــ ِ
ن َ
ا6mـن ا9ــ َ {:و َﺕ ـ َ+ dو ُدو اْ َ Vـ ِ +
ـ6ون ;(6ـت اراﺱـ 3وـ>روا ـ ا2ـV -ــ ذـ= ا6Aـن آـ ـ>رون Vـ هــ>ا
ا6Aــن cــ` ّ #وأن Vــ ا(6Aــت اراﺱــg 3ــ دور ﺙــن وﺕgــ اQــدة اــ* ،3أــ
َQـ ُ-
ُgـ نِ&4َ َ ،ـ َأ ْ
ب ارْ ِ
ا6Aن ا Te*V smﺏت ،ول  *Qى  3 QأQـ? َ {:ر &
aV ، ([٦٠])}Rﺕ? اfاب  {:آَ; ِإ َ َs(+آ ِ ٌ3َ 4هُـ َ َ َِs4ُ hـ َوِـ َورَا ِِshـ ﺏَـْ َزخٌ ِإَـ$
َ َِV ًِ َ#ﺕ َ ْآ ُ
ص} )]( ،([٦٢ـ ـدام هـ Vـ Qـ3
 َ*َـ ٍ
ت ﺡِـ َ
ن})] ، ([٦١وVـ ]ـ 3أcـى{:وََ A
َْ ِم ُ ْ ََ ُl
ا6Aن وه دار ا(  ?*9 ?(VاQدة ا 3#2ﺏ6ﺏ 3واﺱ*v6ف ا -وا6ـQ zـ Vـت
4Vدر ا sوV s*6ن ات aﺕ ﺏ.36
وcaـ> ــ #ـرة (fﺡــ? و(ـﺕ? واdهــ اـ>ي ــ rوهـ ــ Vـع اــأس ﺏـ أه4ــ?
وأ ?h #وأ ا(? وأﺱـﺕ>ﺕ?f( ،ﺡـ? Vـ ا}cـة وهـ eـ آ6ﺏـ? Vـ *ـ? v*sVـ? رﺱـل ا
)) $4#ا  ?4Qو]?(( و? أ ا4Q )) *bـ? اـ;م(( ـ (sـ ا9ـﺙ ﺵـﺏi A 3ـa
ﺏـه أﺏـ ّا وfـور اhHـ 3اeـه وا(Hـء واﺱـ 4وQـد ا اـ` وﺡـ اؤ vـ =
ّ4uـR
 ا َّ ?ِ 4أ ْآ َ ُ})] ،([٦٣ا ا2ﺵ9V -ن  Paeاـأس ـ ُ
ﺽَا نٌ & َ
ر .Vل ﺕَ {: $و ِر ْ
ن})] ،([٦٤وو#ــ yﺡـV sـ ]ـ 3أcــي {:
ـا rإـ*Q $ـ? وهـ ــ? ﺕـُsVَ {: $ـ َُ ْ 7ـ َ

ن ِذرَا ًQـ َVﺱْـ ُ ،([٦٥])}rُ ُ94وآlـة
َsQـ ﺱَـ ُْ َ
 ََ 3ٍ 4ذرْ ُ
ﺱْ4ـ ِ
َ# َ ِfـ ،ُr74ﺙُـ ِV +ـ ِ
ُ>cو ُُ ،ُr74ُ Vَ rﺙ  +ا ْ َ
ُ
ه ه ا V 3ا]ن Vاgه وﺕ4aا  sVو>cوا  #ر ا V 9(6اراﺱ 3وـ
sVـ ـ أ(2ـAت و(6ـ9V hــة *Qـ ذـ= ا6Aـن ا9ـ Vــن ـ Pـ Tا(mـن اAﺱــ*v6س
ﺏدت وا`ر ا 3و _Q6 Aا( ا 3ا Q Aﺕfه ﺏ.
ا* 3eا : 3llان ا(6ت ه>ا اـم ﺱـ66ن ـ Tرـت ﺏeـ 3آـaس اـ وهـ ـ`د3V
ﺱّ g 3vا و  ﺏ* Rازة ا 32رأ V sه> rاeـ 3وuهـ ﺏـن ﺕ2ـ` 4ﺕـ*Q Rـان
) اـزة ﺕــ>ر ــ ا ــع Vــ Vــ اﺽــ (3و ــ ﺕ ـ ّ ا}ﺙــر اــ 34وا*6ــ hاexــة
(sك  Vاﺽ 3وإ2ت ا* iإ اا -hا2ـة ا*9ـ .3وأرـ أن أﺵـد ا*ـ Tه*ـ Hن
ا(mــل ﺏsــ ــ cــ;ل 6ﺏــ 3ارــت (2ــ sأو أcــر ا2ــق وا;Qــ وﺕﺕــ_ اــول
وا 6ت  dh24وuهـ ﺱـ6ﺏ= اـ>ه وﺕـ  Tا ـ Rو ـ ﺙـP Rـ ّ أن 6ﺏـ 3اd246ـن
ﺕ  yة ا6آ*Q dـ اـه ا6ـﺏ Tـ? .و(ـ -أﺡـه أن ـهة ﺱـd2464 3Qـن آVـ3
; 9Vـ yـ`4 2ــروس ا6ـ ﺱـ 6ﺏsـ اeـ_؟ Vـaآر ﺕــ>ي
ـ -اـ>ه أﺱـ ًّ Qآـ ًّ
ــ Rوﺽــ4Q Reـ= 4ــهة Vوsــ
اـ واHآــ وإذا دQـ Rاــ* 2اHــرة ﺏـء وأ ّ
وا( s(V s4Q `6أQى أQا =hآ ل ا وﺕدك دا ( ّ hاـدي Vـ; ﺕs6ـ وﺱـf6
ْcـٌ َو َأ ْﺏَـ([٦٦])}$
ﺡ;وة ا*`  s4Qﺡ s62xـ وآ2ـ ﺏـ>= ـ>ة وزهـ ًا{ َوَـ *ِQـ َ ا+4ـ ِ? َ
واذاآن ا  ا* 2ﺵ ًا `_ و ?6وـ اـج ا 6ـQ yـ اmﺱـf6ﺏ 3إـ? ّ2xVـy
َgـ َ-
 =2( Qﺏهة و  ` Rﺏار ا>ي  TVه>ا اج ا* ? 2ﺕـَ {: $وَـ َ
ج})] ،([٦٧وـ دون أن 6ـ_ Vـ ا}ﺙـر اـ 34ا6ـ أﺵـ( إsـ
 ِ ْ ﺡَـ َ ٍ
 ِV ْ9ُ ْ 4َ Qا& ِ
َ
ه*ك.
ا* 3eااﺏ : 3وه ﺕ w46ﺏ 3aاV kـ ا(6Aـت وQـم ا6ـ اـ` وQـم (ـ -آـ-
 .w6  _Pوأر أن أﺕ*و: 6sg  s
ا 3sfاHو  3sg :اHﺱﺕ>ة 4e (V :ـ4Q Tـ $أﺵـ9ل Qـة ـ اـ kوإeQـء ا4eـ 3ـ A
6ن و Aزاا 96ون اHﺱ_ >=  4Vﺕ ﺕ6ـ` 4Qـ أﺱـ4ب واﺡـ ﺏـ -ﺕ*Qـs*V Rـ

إ;ء اgmﺏت ا` $4Q 3ا 3Q V _eا6Aن أو ﺕ إgﺏﺕ? ا 3vPxإ ا`3
 *Qا*iـ Vـ د6Vـ rأو ﺕـ -دVـﺕ ا4eـcaV 3ـ> أgﺏـ 3اeـ_ اfـ وseـ إـ ـ ـ
ﺏ;u -6ف ا 6Vأو إeQء اHﺱ 34vا 3(6Aإ ا 34eـ -ا(6Aـت ﺏـة وﺡs4ـ sـ أو
اQ;6ــ_ ﺏــرgﺕ sأو ﺽــن ا*fــح .ــ caــ> اــروس اxــ` 3#ــ sأو Vــ 6دورات
ﺱ - 3ا(6Aت     w64ﺏ sا*fح وآlة ه اHﺱـ_ ا64ـ 3ا6ـ ﺕـ bآـ-
uر  ?6f 4Qو -6أV ?6ن اHﺱﺕ>ة آ ة و4Qـء اـ ]cـ ـ ( 6ـV Tـا(s
ا*dاهH 3ن cاﺏ * sﺕـ آـن اHـ 3و(ـ ?2ـ ااQـ  .وأ(ـ ـ4 s26ـ ط ادـ3
ا6 6ﺽـن sـ واﺽـ Tا6gAـ Qاـج اـ>ي ـ(? ﺏـ أ#ـا Qﺽـ*64 3ـر
واAﺱds6اء ،و هان ا(  $4Qا أن  f Aا 4اﺏ ا64ـdم اـ>ي آ4ـ? eQـء وcـ
اـت ا9ـ Vـ? وـ? وﺏaﺏـ ـ6ت اـ 3و4 Aـ= ـ *9ـ? ـ اsiـر ﺏـsi
;  $4Qا i6* weﺱرات ا*ـ -اـم و6ـض ه(ـت
ا; whﺏ?  Vا T6fأو ً P y
ﺏ_ ذ=  Vﺡ   ?4Qأﺡ ;Pﺏ? آ_ ﺱرة  أﺡث اـد;ت وأر هـ ـ دون أن
 aﺏ? أو  `6ق  ?4#V ?4Qو   اHﺱ6ذ ار ﺏ>ل ـ رأﺱـ? إـ $أcـ ـ?،
و  aﺕ ارس إ $ارﺱ# 3ﺡ ً وه P f Aم اe2ر  VﺏV ?6ـdاﺡ ا4eـ4Q 3ـ $ـ
  r4gدوره ـ اPHـ 3أو 2ـ 6ارﺱـن ﺡ(ﺕـ ً Vـ ارﺱـ 3وfـون ا4eـ4Q 3ـ$
ااء *?  $Qأن ر  s4Qﺏ zاHرﺏح ،ﺡ ً أن ه> rا*ـ nاbـ 3ﺕ*ـ$ء Qـ هـان
ا(  $4Qا ﺕرك وﺕ $آ Vـ اـ ))ـ آ(ـ Rاـ( ﺕـل *Qـ ا *gـح ﺏﺽـ 3ـ
ﺱ s* $آً Vا ﺵﺏ 3ء(()] ([٦٨أ ل أ(  -9 s26ذ= وار gأن `# -ـت اـزة هـ>ا
إـ $اــbو Vــا ــ ـ6ى اــ Qاــدي وا*ــي ﺱـﺕ>ة Qــ آــ اه6ــا
ﺏــ ة وأ#ـــ Rرواﺕــ sاـــ 3sﺕf6ــوز (ـــ`4 yـــن د*ــر ﺡ6ـــ( $ــ sـــ هـــs6
وﺵxـ` s6و(9ــ* sـ أداء دورهــ اﺱـ Vــ ﺏ*ـء ا6fــ Tا2ﺽـ -اe6ــر .واــ $أن
6ـ wذــ= أ ـل ﺱــﺕ>ة اgHـ;ء :إن ﺕﺏــ 3اgHـل وﺕ4ــ sﺏـ -ــ -6اHـ 3آs4ــ أ(ــ3
ﺏ 9 *Qaو  ﺕ 64ه> rا 3(Hأو ا6cرآ ا  -هـ> rا(HـaV 3ﺡـ*ا ﺕs4ـ وأدّوهـ إـ$
ت ِإََ $أ ْه ِ ،([٦٩])}َs4وإذا آ( Rاiـوف ـ
ن ا ُّ ُ ُ aْ َ ?َ 4آْ أَن ﺕُbد7و اْ ا َِ َ(َH
أه s4آ أُﺕ ِ {:إ +
 ;V 964nﺕ4iا أ( 92وﺕـeا وﺕ*ـروا Qـ ـ 9اVـ Tوارﺕ2ـا Qـ هـ> rاeـ_
ا(6ــV 3ــن أول ــ ﺕ(*fــ? ــ هــ>ا ا(Aــار هــ هــان أــآ *Qــ ا*ــس واﺱ6ــ`رآ

واﺡ6رآ و( Aﺽ 9 $أن ﺕ(9ا ﺏ>sا ا6ى ﺏـ A -ـg $ـدآ وeQـ 9hـ 3إذا آ(ـR
آ ه ا $42وا4gا آ4ت أ ا ?4Q )) *bاـ;م(( (ـ`_ أQـ* )) : 9إﺱـQ 6ـ
ﺵ Rvﺕ ri( 9واﺡ  6ﺵ Rvﺕ 9أﺱ rواـ* 4Qـ $ـ ﺵـ Rvﺕ9ـ أـ ([٧٠])((rوا(ـ6
اHاء Aن *Qآ ا 4وا  c 4ال و اﺡ6ـا اـ  wاـ>ي ﺕـون ﺏـ? *Qـ ا ﺕـ$
و   ?4gﺡ`  96ا;ء إذ Aﺏ (ن  ﺏ;ء Vن  ﺕ`وا  ?4Qوﺡو 6اـ* 4x6ـ?
ﺏHﺱــ_ uــ اــوV 3Qــ 946ﺏــ rــ  Aﺕ(eــ? أو Aو Aﺕــgbون 4Qــ? ﺙ(ــ ً وA
ﺕ ?(VﺙV ً lرﺽا ﺏ;ء ﺕ ?(Vوﺕe6ن ﺕ ?4واـ` 4Qـ? وﺕـgbون ﺏـ? ـQ TVـ*9
ذ= و4ا أن  Vرﺱ r>s s6اHﺱ_ ا*Vـ4n 3ـ 4e4ـ 3وQـم إeQـء آـ -ذي ﺡـw
ﺡ? وا  _ Aا .iوأروي  sه> rاواca 3ـ>وا *sـ اـة Vـ أﺡـ2P 96ـ;ن إـ$
اmم ا ))  ?4Qاـ;م(( ـى أsـ أﺡـ ecـ ًV ،ـل ـ? أﺏـ rأـ اـ4Q )) *bـ?
ا;م((  )) :إﺕ wا وا 4Qأن ه>ا ﺡ 9وا ﺱ*Q =4hـ?(()]V ([٧١ـذا آـن ا6ـ ﺏـ ecـ
 ?Vه> rاا  3وا>ر  y9Vﺏ 6ا6ت ا 34ووﺽ TآV _P -ـ ﺽـ? ا*ﺱـ_.
  ﺏ -وا9ـ_ ﺏـ أ(s6ـء اـوام أو ﺏcaـ> ﺽـات
وأ وﺽ 9ا`6 Aدي  9Vأن ُ +
إﺽـ 3Vأو ﺏــ zاــروس اxــ` 3#أو Vــ 6دورات ا6ـ .3وإ(ــ أ ــل ه*ــ ـــــ وهــ رأي
ازة  ً gـــ أ(? fز #ف اق ا 3Qـ اxـ واdآـة ورد اiـ وا29ـرات
و(ه 4Qـ $اHﺱـﺕ>ة ا64ـ dاـ>  Aﺕ29ـ رواﺕـ sـ اﺡg6ـﺕ sا6رVـ 3ﺏـ6ى
اــ>ي 2ــ آــا s6اQ6gAــ .3واfــاز ﺵــ -ــه ــ اــ 2nواــل ا64ــd
ا* ،sdو6 Aج ا`ف إ $ا 3gو اﺱ>v6ان.
; ـ أﺱـQ Tـ (dاهـ 3وا6ـdام اl9ـ ـ* sوﺡ#ـs
وإ(?  *fو2ﺡ* و26 *4fـً h
4Qـ $إـ`ل ا4ــت ﺏ9ـ -إcـ;ص إــ $ا4eـ 3وأﺱـaل ا ﺕــ $أن ـ* sوlـ s6و29ــs
bو( 3ا( وا}cة .
ا 3sfا : 3(lا : 34eوا* sV Tأوﺽ s(Hـ ا*ـن وإ(ـ (ـل هـ>ا ا9ـ;م ﺡ#ـ ً 4Qـ$
ــ s46وآــن أــ s6اــ>ي ﺕ*ــ? ﺱــاQه وQــ sو ــ 6ــ>ر Qن رﺱــ 3اــV kــ
ا(6Aت أو د TVاHـال ـ ن ا*fـح أو ا26ـق ﺏـ اﺱـ6ق وﺱـ4ك 46xـ yاHﺱـ_

6ـ wذـ= ﺏـة ـرات آs4ـ Vﺽـs*) 3ــ(  :اlـ -اـء اـsر )ﺡـ ـ Tا*ــس
 (Qو  رد rا ﺕـرك وﺕـV $ـ اـ]ن ا9ـ وذم اﺕـع ﺱـاد ا*ـس .ـل ﺕـَ { : $وَـ
ت
َوَا ُ
ت اــ +
 َ ِ
َ wأ ْه ـَاء ُهْ َ َ 2ـ َ
})]َ {،([٧٢و َ ـ ِ ا +ﺕ َ ـ َ Tا َْــ 7
ِ Rﺏ ُ ـَ ِ*ِ ْb
ﺡ َْ#ــ َ
س َو َ ـْ َ
َأ ْآ َ lـ ُ ا *+ــ ِ
ض})]) ،([٧٣و* : (sأن uي  -2ذ= و*ل أآ  lـ(aV w6ـ أ4Vـ?9 .ـ اexـa
وَا ْ َaرْ ُ
ن})] ([٧٤أي  Aﺕ9ـ أVـل
 ُ*ِ ُ Aـ َ
= ا+ـ>ِ َ
َ *+ 2+ x
 َِ 6
  Aﺏ aexو Aر .rل ﺕ {:$وََ Aـ ْ
ا} cﺱ ً Aﺱd26ازك وcوg Q =gـدة اـ`اب )و*sـ(  :إ(ـ إن ـ أVـ -ذـ= أ ـV Tـ
ا>ور ا ،(;2و(  ( ،rﺡ= أن ﺕ TVذ= ا>ور  9ﺏ sfوا6ـ_ ـ أول اـ*3
و ﺡ*   wا Hﺏ= .و 4أﺡ hا 34eأن  Vا kإه(44 3ـ وﺱـ6ذ و6f4ـT
ا>ي  w4ا}ل  $4Qه> rا`2ة  ? *6ا rVوادة وا6م.
ا* 3eا : 3xﺏ ( 3sا(6Aـت 66ـ Tا4eـ 3ﺏ4eـ 3اـ` 32وهـ أـ ﺽـوري ـ
أﺕـ_ (2ـ? cــ;ل اـ*V 3ــن اeـ_ 6ــج إـ4eQ $ــ 3ـ ذه*ــ? ـ ذــ= ا*ـء اeــ-
 #`cﺏـ أن ـ ـ` Vـ اـم ﺏاgﺕـ? وﺕـ wا*fـح وا26ـق ،و9ـ ا4eـ A 3ﺕ*ـ
ا T96وﺕـ  Tاـ وهـر ا ـV Rـن هـ>ا * Aﺱـ_ ا(mـن ا4xـق sـف وهـ ا96ـ-
وإ(ـ ا4eـ 3ﺕ*ــ ا*6ـV Tــ اHداء وارﺱـ 3آـ ــل أـ اــ4Q )) *bـ? اــ;م(( :
))وإن ا4ــب 96ــV -وﺽــه ﺏeاhــ yا9ــ(()]9V ([٧٥ــf( yــ*64eQ -ــ اــ` 32هدVــ3
و( 3Vوه* أPح Qة cرات  9ا Tfﺏ* sأو ﺏ  sوا Tfأآ -آ ل  Vا:?2
اHول  :اــ -وا9ــ_ cــ`H #ﺏ*ــء اHﺱــ ذات اــ -cاــود *ــا أوــء أــره
وVوا ` s2(Hر yا* 3اد 3و s4Qا6cر ا -اـ>ي ـ Vـ? ـ` 3أو ﺵـ3s
أو 9ن ﺏﺏ ً  4ع  Vاام و  ﺏ* Rذ=  Vﺱ4ـ 34ﺽـات ) اـزة وـآ -اـب(
وﺕV gا hأcى  -4وا: _9
أ ــــ إن آlـ ًا ـ ا}ﺏـء  Aـbدون Vـ  3اxـ Vـ أـا sاو 6 AرQـن Qـ ا9ﺱــ_
; أو ﺱـه ـ TاHب
ا 3واه 4Q Q 3أو V 4Q uذا أ#ـ 9ـ_ اـب ـً 6
` Vر yا Rﺏار ا>ي وي ﺕ`Vﺕ?  Vاار أ ?*9ر TVه>ا اAﺵ9ل.

ب ــــ 9ـ sـء ــت اـdواج اـ>ي هــ ﺽـوري 9ـ -ﺵـب ــ` (2ـ? ـ ا(Aــاف
وا2د ا>ي   ?Pآ9 -ن.
ج ــــ إن اl9ــ ــ اــب ــ( ــ ﺕــ 4أﺏـ? وVﺽــ? 4Qــ? ( iـ ً Vــ اــة  AاVــw
اd6اﺕ? ا* 3أو *?  رﺱ 3ﺏ zاHر ا T*6 6أن sVـ رﺽـ ا ﺕـرك وﺕـ،$
و دام ا cﺽ Hﺏـ? ـ ا*ﺡـ 3ا6 Aـ`د(V 3ـ? ـ ; eﺱـf6ﺏH 3واـV rـذا أﺱـ-6
ا ا `6د ً أ ?*9ان  >x6ار rﺏ ،-6 -9وه رأي   l9 ?6أﺏ*ـ hآـ 3ـ-
آ] T s4ﺏ.sh
د ـــ  ?*9 ً 4 V 9ـ ا *6ـء sgـز ا9ـﺕ اـ>ي ﺱـ rQآlـ ًا 4Qـ $ا6ـdود ﺏـ4
وا 3Vأو ا 34#اروس ازو 3و*ـ? Qـ 69ـ 3ﺽـ 3xواHهـ ـ ذـ= آ4ـ? 9ـن
اsg Q -ز اd246ن ا>ي أ $4Q Vا Tfد* sﺱاء آ(ا ر Aً gأو (ء ًا أو أ.Aً 2P
اlـ(  :ا6Aـق ﺏــورات ا2l9ـ 3اـ 3ا6ــ ﺕـه اـزة اــc 32ـ;ل ا4eـV 3ــ
ا* yfأو  Vﺏ 3ان ﺡ ﺕ _e4 eـــ ا>ي 62ـض أ(ـ? ذو ذه*ـ 3ـ 3وهـQ 3ـ3
وإ;cص ـــ دروﺱ ً ;cل ا 34eﺕـدل ـ caـ>u rـV rـ ﺱـ* 3آ4ـ 3وﺕ6ـ  ﺽـات Vـ
ا2ـ? واﺏـ 3واcHـ;ق وا*eـ wواhـ وﺕـ;وة اـ]ن وﺕـ Vـ? ﺏـ zـ ـ اﺡg6ﺕـ?
وﺏ>=   اQ _eة أر :
أ ـــ أ(?  ?2( 4ﺏ 4وا 3Vا 6ﺕ*? 4Qـ $ﺕ9ـ2( -ـ? و ﺏـ? ـ ا ﺕـ $وﺕـ`*?
 ا ع  Vﺵك ا2د وا(Aاف وا hا2ﺱة وا9VHر ا .3
ب ـــ أ(? ﺱ9ن ً `*Qا  V AVاsا 3ﺱاء # $4Qـ ا6fـ Tأو اfـ 3أو ارﺱـ 3أو
اHﺱة و  * V *4ﺱ 3ﺱﺏ 3إن اmﺱ;م 6ج إg $ـ Tأﺏ*hـ? وهـAbء ا4eـ 3ـ cـة
أﺏ*4V ?hذا ن اmﺱ;م  ﺏآت sgده ود ا* V T2ا*.s 3s

ج ـــ ا(? ﺱ6fز Qة اﺡ -دراﺱ V 3ازة اـc 32ـ;ل اـ* ورﺏـ ـ` -إـ $اﺡـ-
  3Qدون أن 2ط ﺏراﺱ ?6اHآد. 3
د ـــ ﺱ ? `6اﺏ4Q 34ـ $ا69ﺏـ 3وا6ـ yaواxـض Vـ 46xـ yاـ  واـ;9ت ا6ـ
ﺕاgـ? ا6fــ Tــ bه4ــ? ﺏـ -9واﺱــ Tرﺱــ 3دور اHــ ﺏـوف وا*sــ Qــ ا*9ــ
وا;#Hح ا9V Q6gAن  ا 34lا*bـ 3ا4xـ` 3ا6ـ *Qهـ ا ﺕـ $ﺏـ?َ {:وْـ َُ96
 ا ُْ* َ 9ـ ِ})] ،([٧٦وAﺵــ= أن
Qـ ِ
ن َ
ف َو َ ْ* َ sـْ َ
ن ِﺏــ ْ َ ُْو ِ
 ْ xـ ِ َو َ ـ ُُْ aو َ
ن ِإ َــ $ا ْ َ
&ــ* ُُ ْ9أ  +ـ َ ٌ3ـْ َ ُQ
ا*ه ازو 3ﺕ $4Q Qﺕ* iا 92وﺕ ?6وﺕﺱ? وﺕ rdsfﺏaدوات ا 4وا.3V
; Vـ اﺵـة ـ Qـي ﺱـ*١٩٧٠ 3
وأ( ﺵ  ً `xاﺱ26ت  ه> rاf6ﺏ *Q 3آ*ً 2P R
و  ١٩٧١ﺡــ أ6ــ Rﺏــ zاراﺱــت ازوــ 3ا6ــ آــن *siــ اﺡــم اــ 4Qــ
ا4ي واوAد 3* V rاي  Vﺏاد  ا`ح ﺡ $6ا siﺏ أن  $46هـ دروﺱـ? Vـ
ﺡزة ا 3n9اﺱ 3وآـن ))رﺽـ $ا *Qـ?(( ـرس اـب ووـا rرﺱـن ا2PAـل ـ
أ ا(ـ .وــ ﺕ4ــ= ا62ــة اﺱـ 6وــ واه6ــ ﺏــاءة ا69ـ_ ا*ــ 3واHدﺏــ 3وا ;cAــ3
وا6ر .3xو ـ -ذـ= أي Vـ (sـ 3اـ*6ت آ*ـ Rأ#ـ_ أcـ ا9ـ اـ 4Qـ اـ>ي
 (9ﺏ ﺱ* إ g $و fا9ادة ا  3اdاهة  Vﺕ =4ا62ة *9Vـ Rأ ـم ـ
روﺽ V  H 3روﺽ 3أcي  ﺡ4ـ wا4ـ واVـ 3وﺏﺵـاف eVﺡـ -ا4ـ واـ -اـ`
ـ ـ  Aـ* ذآــ أﺱـ shرﺡsـ ا وﺡ2ــ اـ  ،وآـن ــ 6ـ اـ` ا*ــ3
2Pل ا`درة  ` اdدا( 3ﺏﺱم وا 6ﺕ 9ﺕر اAﺱـ;م ،وآ*ـ Rﺵـ اـ Tﺏsـ
وآ( Rاا 3ارآ 3ا 4Q *Q R6V 6ا 3Vا* 3اﺽ 3Vإ $ا  l9اﺱ26ﺕ? ـ
ا6Vـ اـي ))رﺽـ ا *Qـ?(( اـ>ي آــن ecـ ً وVـ ً ورث اexﺏـ 3واHدب Qـ أﺏــ?
وQـ gـ rرﺡsـ ا ﺕـg $ـ ًوـ -اـه هـ ﺽـورة ﺵـل هـ> rاـورات وا4ـت
اراﺱــf 3ــ TاQHــر ﺡ6ــ $ا2PHــل ﺏــ -هــ أهــ ﺵــf 3ــ_ ا*6QAــء ﺏsــ s(Hــ gــ-
اـ ،-6و ــ وﺽــQ Tــد ــ اcAــة * fsـ ً 6رــ# sــرت *ــ? ا4ــ 3اHوــ $ﺏ*ــان
)دروس 4ـ` اــV (4ــ? أزاهــ *Qــ 3ـ ا2ــ? واcHــ;ق وا6ﺏــ 3واــة ،وإذا ــ

(  6ا2PHل و( s(V ssgﺱ ن  Vاـارع وﺏـ أ#ـ ء اـء واvـ 3ا2ﺱـة.
و ا eأن  Aﺕ `6ه> rا4ت اراﺱ4Q 3ـ ا*fـV yـ ﺏـ -ﺕـ gـ Tاـن وـ
>4آر  Vﺏ -ﺡ( $6ث ا4اﺕ  4nآً lا و >cbن ﺏ*iـ ا6QAـر Vـ أي ﺕ92ـ ﺡـزوي
رuـ أ(sـ ـو اgـل Vــ اـق ،و9ـ ﺏـ TeإeQـء آــ -واﺡـ ـ *ﺱـ? وــ دون
اf6وز  4Qﺡود ا 3 4ا 3Qوا.3V
ا : lان رﺱ 3اsات أ 4 Pـب cـ`V ً #ـ ا4eـ 3اـ` 32و9ـ ـ دون
أن 9ن ﺵر( ) ا (3464 346أو  -6و  Rا2اغ ﺏA -ﺏ  أن ﺕ9ن ه> rاsاـت (Vـ3
وlـة 4Qـ# $ـ أو اآlــ آرﺱـ 3ﺏـ zاHــب اﺽـ 3ا6ـ sVــ ﺕـو Qـ اــ*2
وﺕ 34وﺕ4 3ن وﺡ  3`4 2دون أن ﺕf6ـوز اـود 6VـV -cـ *Qـان اs4ـ اPـ-
أو ﺕ9ـن uـ h;Qــ 3آ;آـ 3وﺱــق اـرات أو ﺕ6ــي 4Qـ $ــت آـ;6cAط ﺏــ
ا *fأو اsiر ﺏiه ﺕ lاsة وا 3*62وﺕـز اgHـdاء اـ 3وـ دون أن ﺕ6ـي
 $4Qاه*ت وuه  ات وـ دون ان ﺕـه Vـ ﺕـ هـ> rا}sـ 3ا2dـ 3ـ
ا*#م اfه 34ا 3lا s( 6ﺏ;   -fcرب اد )د اfه(.
sVـ> rاsاـت 4Qـ# $ـ اـن وه*ـك هاــت 4Qـ# $ـ ا92ـ آـاءة ا69ـ_ واfــ;ت
وا` yا2ة أو اAﺵ6اك ﺏ 39اAﺕـ`Aت اـ 3أو 6ﺏـ 3ا Hـاص اd4رـ 3ا4ـ3
وا 3VlواcHر واHﺡاث واﺱ;x6ص اf6رب * sوه9ـ>ا .و9ـ أن ﺕ9ـن اsاـت 4Qـ$
ا` ا Q6gAآ4ء  TاcAة ا *bو 34#اﺡ و(ه.
ااﺏــ : Tاــرآ 3ا2ــV 3ــ اــ hا*ــ 3آــ`4ات اQfــ 3أو اfــ اــ* 3أو
ا*وات أو اﺽات أو اﺏت وااnـ4Q 3ـ $اـ ر Vـ اـ gوا4ـ ء ﺏ4ـء
ووآ; shواAﺱ26دة ـ* sوزـرة ا6ـت اﺱـV 3ـن ا4eـ#V 3ـ* 3ﺱـ64 3ـQ zـ
Vﺕ  sه> rاHر ;cل ا* 3اراﺱ.3

اw4
و  6اAﺱ626ءات ا}ﺕ3
 ١ـــ ا6(Aء إ $ازة ا.32
 ٢ـــ أﺡ>ر  Vﺏ =6اeن.
 ٣ـــ ا Aاص اd4ر.3
 ٤ـــ ازة ﺕ>ر  ا ع  V Vاﺽ.3
 ٥ـــ ازة وا.T6f

ا6(Aء إ $ازة ا32

ﺱﺡ 3] 3ا ا  اﺏ ))دام ((rdQ

ا;م  94Qورﺡ 3ا وﺏآﺕ?
ﺕاـ4Q Rــ ﺏـ;د اmﺱــ;م اﺱـ 3ــون 4Pـ62 3ــة اـ $ا #mـ ;ح واـدة و ــ 3ــ
ا2ﺽ $وا2د ﺏ_ اAﺏ6د  Qازة ا 32وا ا.
وﺏـ أن ا*fــ yهـ sــ اmﺱـ;م وآــ dاـ 4وsــى 4ـب اــ وأ(sـ اHرض ا6ــ
ﺕ  6ﺏ x2واd6Qاز   اmم 4Q 4Qـ? اـ;م ا#ـ اHـ ﺱـل ا ـ ))#ـ$4
ا  ?4Qو]?(( وgد ﺕ =4ا 34ا#mـ;ﺡ 3ا6ـ ﺕ*s6ـ اـزة اـg( 32ـ? إـ 9ﺏـz
اHﺱ 34vا 9* ( 6ا - 26ﺏgmﺏ s4Q 3را gﺕgـ? هـ>ا اexـب إـ $اـب اـاQ
ا> ا6ا ﺏزة ا 32ر uآ -ا`ﺏت واا `c -ن Vـ ﺱـ s4اHـال وﺏـ
ا 3VوVاق اHهـ -واHﺡـ ،3وآـ>= ﺕsgـ? إـ ـ  Aـ Te6ا6Aـق ﺏـزة اـ32
وهــ  6ــن ﺵــ ً وــ>وﺏن وgــ ًا إــ $ا#ــل واــة Vــ رﺡــب هــ> rاgHــاء اsmــ3
اﺱ ،3و ه> rاHﺱ: 34v
 ١ـــ ه*ك ﺏ zاP  34eـ;ب اـزة اـ 32ﺱـ sا *ـن هـAbء اـب *Qـ
4eن * sا*` V 3اfء9 ،ن gاﺏ) sﺏـؤآ cـرج أVـ  (!!-وuهـ ـ اQHـ>ار
ا 3sV6ا A 6دا> Qآه.
 ٢ـــ وه*ك ﺏ c] zن ﺏ* -ﺏ zاـ4ت ا6ـ  Aـام sـ إـ $اـام وﺏ6ـ ـbﺙ
 $4Qاآ dادي 4زة ا 32ﺏ`رة  3Qو _P $4Qا 4ﺏ`رة .3#c
 ٣ـــ ه*ك ﺏ zا sgوا; 2ء ا> اd6Qا ازة اـ 32ـاsg shـز ا9ـﺕ،
وأ#ا aﺕن  V Vم ااﺕ_  أﺙ  $4Qا 34eاfد  Vﺕ` s4اراﺱ.
[ﺏ? ﺕ ]$إن هAbء ) ا (34eا> ن ه> ) rا*ـ`u (hـ Qـر Vﺏـbوﺕ sوـ
*  ،?4V s4Qوb A s4lﺕ V ،3`( $4Qزة اـ 32ـ أوﺱـ Tاeـق ا#ـ34

إ $ا ﺕرك وﺕ $ﺡ ﺕ* s;c  = 62اﺏاب  3Qe4وزدة ا A  gHـ` ﺙاﺏـ?
إ Aا ﺕرك وﺕ $و Aف  Pاة و  3اgد أﺡ أآ  lﺱـ =4هـ>ا اeـ ،wوا(ـ
أﺕ 4 6*   4Qزة  ?(Hوم  ه> rا* وأgـ ـ اـ;زم ﺵـ4Q ً Qـ ـ fـ
2( Vـ? ا29ـءة 4eـ_ ا4ـ وا6ـ` -وﺕ6ـV Vـ? ﺵـوط ﺡـ -هـ> rاﺱـ 3اـ 32أن A
 Q y4x6ا6Aق ﺏV ، sن وgب ر Vازة ا 32ﺏ eت ا* 3Vوgب *Qـ وـ
آh2ـ ً 4Qــ $أlــ sوأ(ــ Rﺕــى ــ`اق ذــ= Vـ ا2ــاغ اــ>ي ــ? *6fــ ــ ا4ــء
وا; 2ء واﺵ وا` ، 4وﺱ9ن ا Hاآ lإ; ً *Qـ ﺕ4ـ أن ـbو 3اـزة
إ`ل #ت ا wإ $آ -ﺏع ا  w6 y9Vذ= و(ـ اـ $اAن ـ (ـ ﺡgـ*6f 3ـ
ا_؟!
أ ا4ت ا  34#ﺏ zا* 6ا $ازة f ;Vز أن ﺕ*Q 9ـ اـزة آ9ـن،
Vـ ــ ﺵــ 3ا AوsVــ *Vــن 4l Aــن اxــ اــ` 46ــ= اــsV 3ــAbء اــ>
4ن اﺱ اmﺱـ;م وهـ 6fﺡـن ا9ـ hوـرزون ا ﺏ#ـ واﺏـت هـ9 -ـ أن
(4ـم اAﺱـ;م إذا آـ( هـ أﺱــؤوا اe6ـV ،wـ dQـdي آــ أ(ـ Rـ ً 6و Aـ ك ا(ــاف
ﺽ ِ -+إذَا ا ْه َ.([٧٧])}ْ6ُ ْ َ 6
 ُ7 ُ َ Aَ ْ9آُ َ +
 ْ9ُ ْ 4َ Qأَ( َُ 2
 ] َ*ُ اْ َ
ا} .cل ﺕَ َ {: $أ  َs7ا َ ِ>+
وأ اراﺱ 3ﺏـ9ﺕ s(Vـ  Aﺕ*ـ Qـ ا6Aـق ﺏـزة اـ 32ـة أـر أذآـ ﺏـ s
ﺏ`6cر :
 ١ـــــ ان آــن اــزة ــ آ( ـ ً  4Qـ ً Vــ ﺡ6ــ $ــض ﺏــ9ﺕ ﺏــ -هــ آــن ﺕﺏــي
وﺕ sgوإ;#ﺡ * iﺡة ا 4و;ﺕ.s
 ٢ـــ إن  رس ا9ﺕ  2اآت وا}ﺙر ا 3iا2 6ـ  sا ﺕـرك وﺕـ4Q $ـ$
ﺡ4ت ا4ـ وأﺡـه ـ gـء Vـ اـ )) :ﺡ4ـ wا4ـ روﺽـ 3ـ رـض ا*fـ ((3هـ>ا uـ
ﺏآت gار أ ا ?4Q ))*bا;م((  ،و  gﺏ Rﺏ* 2أ(?  *QأQ _uـ اـرس ــــ

وهـ (ـدر gـ ًا ــــ وأﺕ4ـ $اـرس ﺏ9ﺱـ2 Rـق ﺕـ ً Qـ اـرس اـ>ي أﺕ4ـ rﺵـة ــ
اAﺱ6ذ )ر uأن ا9ﺱ Rه درﺱ? (.(?2
 ٣ـــ ان ا9ﺕ  Aو آ(? آ6ﺏً  sV ً Qآ69ب اوء ـ هـ> rا*ﺡـsV ،3ـ* -ـ
ا69ب  QاHﺱ6ذ.
 ٤ـــــ ان ا4ــء اﺵــ ــ TاHﺱــ6ذ Vــ? ﺕQ2ــ -وﺡــار وا(ــاد وإ ـ ح ــ 2ــه درس
ا9ﺕ ،و uه>ا آ.l
و Tذ= Vن اراﺱ 3ﺏ9ﺕ واAﺱ26دة  cﺕ?  9أن ﺕ9ن  Vاآ  lاﺕ: rf
أ ـــ  Vا وا V w6ا`درV ،ن ا sfا>ي 4 rVﺡ واارس Vـ ﺏeـن ا69ـ_
  9 Aأن aﺕ ﺏ?  sgﺵ. `x
ب ــــ ا#ـ 34اراﺱــ 3وﺕ4ـ ا4ـم ــ cـ;ل أ ا#ــ? وﺏaﺵـاف ﺡـزوي  Pـ ً وـ Tﺕــ
ا _eا 6ﺕ ،?V $4وذ=   ? $*6 Aا 34#اراﺱـV 3ـ اـزة اـ 32ـ( Tأو
} ً #`c cا*ء .وا 3#;xان ا9ﺕ ` 4أن 9ن ـً Qا eـ_ ا4ـم ا*ـA 3
;  Qا6Aق ﺏ ،sو* ا26Aـت إـ $أن اـ>ي ـرس 4Qـ $ا9ـﺕ وـ Vـ أرو ـ3
ﺏ ً
ـارس اـزة ا4ــ 3وـgه  Aـ w6اــل اـ>ي ﺕ`xـ`? اgــ 3اـ4e 32ــ3
ازة.
 وgـدي ﺽـ هـ>ا ا9ـن اـ ،yوآ4ـ اﺱـR6
وأآر ال أ( أ  Qأ iQا* 4Qـ +
 َو ُِ*ـ ِ>رُو اْ َـْ َ ُِ ْsإذَا
إ $ا} 3اُ ِ َ 2َ (َ Aَ ْ4َ Vَ {: 32آَ2hِ َP ْsُ *ْ & 3ٍ َ ْVِ &-ـُs+ 2َ 6َ َ & ٌ3ـ اْ ِVـ اـ& ِ
ن})] ،([٧٨أQـ kﺱـدة روﺡـ 3ـ ﺏـه ﺱـدة ﺵـً 9ا  ﺕـ أن
 َ>رُو َ
 ُgاْ ِإ َ ْ ِْ َ ْsُ 4+ َ َ ْs
َر َ
  *4gأه -ه> rا} ،3وأ ل آ أن  *6fـ` Vـ ﺕseـ Vـذا آـن ا ﺕـرك وﺕـ$
ـ 4Qـ ان *2ــ ـ آــ V -ـ2hP 3ــ) 3وهـ  AﺕــQ -ـ ﺙ;ﺙــ (3إـ $اآــ dا4ـ واــزة

اs26 32ا Vـ اـ وـ ﺙـ ـدون إـ $ـ4 sـ( sأﺡ9ـم دـ* sوـ(4Q sـ$
 3QPا ﺕرك وﺕ $و*fـ(# sـ?4V ،ـذا (ـى ـ( آـة وQـiQ hـ 3وg Aـ
واﺡ  أﺏ* *hـ ا*ـ Vإـ $اـزة اـ ،32أﺕـى آـ yﺡ*ـ أ(2ـ* ـ هـ> rا*ـ3
ا9ة وﺡ*  *6fا>ي ص  $4Qﺱع آ 34ا V wاsgـ 3أﺏـاق اـ ; 3ودQـة
ا2د وا(Aاف 4Vذا (` أﺱ Q *Qه> rا} 3ارآ 3ا32؟!
إن ﺡـ *4ـس ـ *Vأن أدQـ ا ﺕـرك وﺕــs $ـ gـ ً ﺏ6Aـق ﺏsـ>ا ا9ـن اــy
ذآر ًا وإ(ﺙـ ًmV ،ﺱـ;م 6ـg sgـ ً #ـ# -ـﺕ? إـ $اـg 3ـء ﺡ6ـ $ﺕـ kﺏـدة
وﺱ;م و ،3*(aPو **9أ 4Qأن ا6 R 3#2ﺡf4 3ـ Tوﺡ*vـ> 9ـ أن ـbدي آـ -دورr
 Vاsا 3وا;#mح ﺏ 3eا 6ﺕ*ﺱ?.
وﺕ -`2ا9ـ;م Vـ آ6ـب cـص Qـ اـbون واـfن ازوـ*4g ،3ـ ا ـ *6ـ` ﺏsـ
*? و 3u *4رﺽ rإ(? و ا*.

إﺡ>ر  Vﺏ =6ﺵeن)]([٧٩
آن اd246ن ـــ ذاك ا;ح ذو ا ـــ أﺡ ﺕ =4اHدوات ا 32واHﺱ 34ا62آ4Q -4 3ـ$
إ(fز   ecورﺱ إ? أQاء ا  .و(ً iا إ  $ﺡ? اd246ـن ـ إfﺏـت ـ` اـو
وﺱ4ت  _(fا T6fا 4رأ* أن (  Tﺏ ي اـرئ ا9ـ هـ> rا*ـط اsـ 3وـ
ﺕ Vا Aﺏ ا 4ا.i
اﺙ اd246ن  VاT6f

 ١ـــ  6ـ أهـ وﺱـ -hاQmـ;م mـ`ل ا92ـة إـ $ا6fـ(m Tـاد ا*ـس إـ? وـ ﺏ4ـ
 ?4واﺕ Tاﺱ V ?6ا.
 ٢ـــ   ﺽورت اة  ?* 4x 4Vﺏ Rإ( Aدر ًا .
 ٣ـــ ـ دcـV -ـ أدـ 3أ*2Pـ واﺱـQ6ا ـ Vـ? ـ (9ـت وا ـ9V yـ>ب ـ ادQـ $ﺏـن
اd246ن   ? 9أﺙ  Vﺡﺕ*.
 ر اd246ن :
١ـــ  -uاغ sV :ف اHول وا;Q cHم هـ 4cـg wـ -ﺏـ Qـ اmﺱـ;م ـ4V -ـ32
وروح وﺕر أQاء ا dg `Vء   Teﺕ6ل 6ـ? و6fsـ? ..ﺡـ_ 4 .ـ 34اﺱـ
وﺕ*4Q Teـ $ـ(? أ*uـ 3اﺱـQ .ـ اـ`دق )) 4Qـ? اـ;م((  )) :أدﺏ*ـ أﺏـ ﺏـ;lث  :ـ
ـــ`_ #ـــﺡ_ اـــء  Aـــ 4وـــ  Aـــ أn2ـــ? *ـــم وـــ ـــ -cـــا -cاـــء
 ،([٨٠])((s6و ا = ا9ـ ا(ـ= ﺕـى Vـ آـ6V -ـة ﺏـوز إﺱـ ﺕـ? اـﺵ 3ـ`
ﺡ ا`ر وا9ـر Vـ اـارع واـت دون أن 92ـ أﺡـ أن هـ> rاxـ` 3ـ ا 6ـR
ﺡﺕ Q s46 sآ  9V .s6f -إﺡس ﺏـlرة 4Qـ $ا#ـ وا2ﺱـ ا6ـ`?
 sﺏ 344أو   -sV ،4Vﺕ 924 2وﺕ  -4اآ  ه>ا.
 ٢ـــ اmﺙر ا : 3*fدأب اmﺱ;م 4Qـ $ﺕsـ>_ هـ> rاـdة 4ـ ـ  اـsة 2Vـض اfـب
وuــ zاــ` g4ــ -واــأة وا26ــV wــ ا ـ  Tgﺏــ اcHــة واcHــاتV .ــذا ــ`*T
اd246ـن؟!! وهـ أرادوا gـ* -ــ nا2ـق Vaـ 3ــ* ﺏـ -هـ  6ـ *VQ $ـ Vـن أcــy
ا* 3> 3Q;c nﺏﺏ $sﺡ 34وأزه9 $ـج واQـ wـل Vـ اxـ ع .واـ  3اHﺱﺱـ3
 Vآ4V -ـ أو 4ـ -هـ ) اـ_( ﺡ6ـ $أن اـه #ـر 6ـ اـ* Vـ ا42ـ ان Pـح
ا_  ?Vآ aﺙـ(ي .وﺏـا Vـ هـ>ا ا(fـ_ ﺡ6ـf $ـaوا إـ $ﺕـ? ا6ـر اmﺱـ; Vـ
ا;4ت  ;cل ` 3ﺡ_  3`x4اmﺱ; 3آ  Vا4ـ) -ﺏـ;ل اـ( و4ـ-
)  Qﺏ  Qا (ddآ -ذـ= fـ -ـ` 3اـ_ ـ أﺏfـت ﺡـة ا(mـن .أـ Qـ اfـن

Vث و AﺡجV ،ي #رة  V 3Pآـ -ـم ﺏـ -ﺽـور 3واـ;ت واـاQت أـ ـ
ﺕ? اﺵ 3و#رة اQ s *fـدي أدرآـ? ﺡ6ـ $ا2PHـل اـ`ر .إذن أﺱـ Te6أن أ ـل
) إن  أه أهاف اd246ن  -gرﺱ 3ا k2أ  ً Pآـ اـل Vـ اـول ا6ـ 4eـw
s4Qـ 6ـ .(3أ(iــ وﺕaـ -آـ;م اﺱــ(f) 3ـ_ أن (4xــ wاfـ -اـ>ي fx Aــ -ـ آــy
Qرﺕ?(.
 ٣ـــ إﺏﺡ 3ات  :اd246ن ض *  ً أ(اع ات ا se64 6اـ>ه وﺕﺱـ
 V ،?Vا2ر إ $ا; ت ا 3إ $ﺵب ا xوا*ء وuه .إن ﺡ 39اmﺱـ;م أن
ن َأ ْآ َ َ ُ َ *ِQ ْ9ا َ ?ِ 4+أ ْﺕَ ُآْ})] ،([٨١وd2464ـن آ4ـت
ا6ى ه ر ا .- 26ل ﺕِ {: $إ +
و 6دة  Vا ،- 26إ Aا6ى Vة 9ن ال وأcى اfل وﺙlـ 3اـsدة اا ـ3
أو ا 32nا6زة  . . .وﺏ>= ﺕ -6ا6ى وﺕـs4 -ـ اHﺏPـ .-ورد Vـ آـ;م ـز sـدي
ﺏeـ( )fـ_ أن (ـ_ ﺏـط اmﺱـ;م ــ اـ 4و(ـdق اـ]ن ﺏsـوء( a64Vـ -أوــا
اHﺏ`ر .وﺕ fأن ا>ي  Q _e6ا*ـس Vـ اVHـ;م وـ` اـوة واlـ -ا4QHـ $ﺏ9ـ-
ﺏ 3Pﺕ rfﺵV ً `xﺱ ً أ cـ 9ـ? Vـ ﺱـ4آ? هـ ﺕـ اـ ﺏـ(d -ـ وـب اxـ
و  ?*9رب `Qﺏ` 3ص aVي hVة  Vا(`6ر w4 rوهـ ـ إـ? Vـ Pـ wـج
ﺽل.
 ٤ــــ ا6ﺏـ 3ا;إﺱـ; : 3إن أول ـ ــم ﺏـ? اd246ـن هـ Pــ اـء ا*ـﺕ ـ ﺕ9ــار
 ه ا* nا 34xو ;Qت ا_ واام ا .3و أ wQـل رﺱـل ا ))#ـ $4ا
 ?4Qو]?(( A )) :ﺡء ?  Aإن ?(( وﺕ`ر ا  l9اVHـ;م وا4ـ;ت أردى #ـر
ا; ـت ا4hـ 3واــء اeـ أ(sـ ﺕ6ــ 4Qـi( $ــت اـﺏ Vـ ا6ﺏــ 3وuـ ــ
ﺕ6ــي أVــ # -ــرة 4Qــ $آlــ ــ ا2fــء واــق و eــ 3اــﺡ  . . .وﺏــ>= ــ_f6
ااهن  هون وﺕfـ sاـ`رة ادvـ 3ﺏـ ﺕـ -ـ ﺵـخ وﺕ9ـ وﺡـ`ل 4Qـ$
آ  lا9ﺱ_ وﺏ>sا ﺕ $* s4اق وا`اع  Tأ ب ا*سV .ـd246ن ﺱـ ﺡـة
 ;QAـs 3ـ ﺏmﺱــ;م seـ Vـ 4ــب اgHـل Qــ Pـ wاHآـ -واــب واـ وا6ــ-
اء  Tا*س وا zوا6(Aم.

 ٥ـــ ﺕ -ا إ $ﺕاث وا6ﺏ 3إ : -4 $إن ه>ا اsfـز gـ? ﺏeـ 3ﺵـ 3(eﺕ*2ـ> إـ$
أQق ا -fا ?4 6V -VﺏHوﺱخ وام ،وا 3exا 36ه إ `ء ا  Qـح
اة وذ= ﺏ ?46إ $ﺕاث  ? 34#Aﺏا  Tوا 3eا 36ه آ : 4
أ ـــ ﺡ` ا62ة ا* V 3ة `ة  Aﺕوي ﺵ ً vأم أي 6Vة أcى.
ب ــــ اHﺡدــ ا*ــ6* 3ــة ــض cــص هــ ﺕgــ? اــأي اــم ﺕ sgـ ً #cــ *6ﺱــ_
واHز 3ا#ة .
ج ـــ ا;VHم ا* A 3ﺕـض إV Aـ *ﺱـت *ـ 3وهـ ﺕـي ﺕـ? اـ whأآlـ ـ أي
ﺵء أ cآ أ( sﺙﺏ A 36ﺕ >* 6ﺱ* ﺡ s4 $6اه.
د ـــ اا ا*ـ 3أو ا6ﺏـ 3ﺕ9ـن Qـدة ردvـ 3اcmـاج ﺏـ  Aﺕـx6م ا*6ـت 6ـTf
اه  $4Qا6ﺏ 3وQدة ﺕض  VﺱQت   34sاـم 4Qـ9Q $ـ اـا اsاـ3
96Vن e6رة إcا ً gوﺕ ً وﺕض  VﺱQت ﺕ Tfا 34hإ $ﺵﺵ 3اd246ن.
هـ ـــ اmآlر  اا ا*Qـ 3ا6ـ ﺕ9ـن ا*uHـQ 3ـ` sاـ ﺏـ ﺕـ` اـ Tـ
ﺡـ ــ أو  Aـ .ــل اﺱـل ))#ــ $4ا 4Qـ? و]ــ?((  A)) :ﺕـ6ا 4ــزف وا*ــء
 s(Vﺕ* _4 V Rا*2ق آ * Rاء ا.((-
 ٦ـــ ار ﺏـرة  :ﺏeـ Tاـ` 34ﺏـ اfـ -ود*ـ 3وﺕرxـ? و ـ? V .ـ;VAم وا4ـ;ت
ﺕﺽ * اe6ر ا 4وا6م ا ري ا V -hsاب وﺕـ`ر *ـ أن (iـﺕ4 sـة هـ
اـ wوـ ﺱـاه اPـ -وآـ -ﺡآـ 3ﺕــ`ر ـ*A sﺏـ أن ﺕـ Qـ روح اـ` ا6ــ .3إن
 Rf( seecإ $ار 3gا  R4g 6أﺏ*4fx *hن ﺡ6ـ $ـ ـ s6وأ#ـ se4cـ ﺏ4ـت

أcى  ;Qت ا6م و#رت Qداﺕ* وأر د** lة ;ﺱ9*6ر ﺡـ 4fxـن ـ Qـdاء
; أو زرة ا` ))  s4Qا;م(( وuه آ.l
ا ))  ?4Qا;م(( ً l
 ٧ـــ ﺵ -ا : _4ا T6 _4ﺏ ﺽـV Tـ? واd246ـن *sـج ﺱـم وexـ ـ -ا4ـ_
 Qآ -أـ sـV ،ـل أن xـ Tو9ـ ـ cـ 3ا ﺕfـ yو6ـك ـ` 3ﺡـ_ أو gـ3
 -6و Aً  $ﺏQ sت ـ اـQ .dـ اـ  )) 4Qـ? اـ;م(( ))ـ ـ ﺵـء أVـ
  _44ا 3vexأن ا _4ا  Tا V 3vexﺕـdال ﺏـ? ﺡ6ـ $ﺕ4ـ_ 4Qـ? Vـ` أQـ; rأﺱـ?42
وأﺱ ?42أ.((r;Q
 ٨ــــ sــ وــ  :اmﺱــ;م ـ zVوﺱــ -hاs4ــ وــم اl9ــ *sـ s(Hــ ﺕــ -ا 4ـ_ وﺕsــر
ا  Rا>ي ه رأس ل ا(mن و >sV ،?6ا ا  _69 Rا`ن 9ن اـ` ،ـل
اﺱل ا $4#)) iQHا  ?4Qو]?((  )) :أﺏ ]دم إ( أ( Rأ=(( Vـ(iوا أsـ ا*bـن
آ sر اd246ن  ا  Rوآ ﺡ*  ;#ة ا f2ﺏ_ ا4Q sـ $اVHـ;مV ،ـaي آرﺙـ3
أﺵ  ه>.r

ﺡ4ل 3*9
 ١ـــ اAﺱ*6ء  s*Qﺏ4fت 4hQـg( 3ـ 3ﺕـ l6ﺕPـ ا; ـ 3ﺏـ أVـاد اHﺱـة cـ`#
أن اe(Aع إ $اd246ن ﺏ  Aاe(Aع إـ $ا Qـ -أﺱـس Vـ ﺕ92ـ= اـواﺏ اHﺱـ3
وآlـة 6ﺏـ 3اd246ــن 4gـ Rا2ــد 4QـV $ــ 3د ـ 3ﺏcaــر ا*2ـ( ﺕ2ــق ﺏl9ـ 6Vــ?
ﺏcaر أﺱﺕ?.
 ٢ــــ اAﺱ6ﺽــ 3ﺏــاد 6ﺏــ 3ﺕ#2ــ -أcــر اــ وــ ــ ﺏــ? ــ آــارث أو أﺡــاث
وﺕ.s44

 ٣ـــ اAﺱ6ﺽ 3ﺏ -fع ا]ن واﺽات وا fا*.3
 ٤ـــ ا _694 3eوا;fت وا`.y
 ٥ـــ اءة ا]ن واHد 3Qوﺕ 4أﺡ9م ا;6وة.
 ٦ـــ ا6رج  Vا  4x6اd246ن.
 ٧ـــ و 3ا *6ء sgز آﺕ.
و ( #أن اة  ﺕ y 6إذا أه *4ه>ا اeن.
(`3
 ١ـــ إ(* ( _sﺏ 34hا 39أن *s6ا   s642uو29ا  Qأcـ> أ ـاص ) اsـو( اـ>ي
ـ ? اـو وﺱـ uـ;ف nـه ذو ﺏfsـ 3ـ ا*iـ وﺏ*Pـ? ـ -اـ اQdـف ﺱـ ?4إ*ــ
و( ( ?* >caدون  Vو(.i
 ٢ـــ ( _sﺏـ 4آVـV 3ـ أ eـر اHرض أن ـا eexـت اAﺱـ96ر واـ` 3(sوان A
ف
4fـا ــ أ(2ـV sــ 3وـ 3ﺱــ 3hﺕ*sـ sاﺡــش اـ ر .3ــل ﺕـَ { :$ﺏ ـ ْ (َ ْ-ـ ِ> ُ
ِ Vَ ?ُ ُ َ َْ Vَ -ِ Pذَا ُه َ زَا ِه.([٨٢])}ٌw
 $َ4Qا َْ ِ
َ w
&
ﺏِ ْ َ
 ٣ـــــ ــل اــ اــﺏ Vــ Vــ? ا4hــ ) : 3أن ا4ــ_ e26ــ أ ـ ً وهــ ــ Tأن Qاhــ-
اـ 4ﺕ6fـ Tرgــ ً Aو(ـ ًء وﺕـض s4Qــ ﺏـا 4cـl 3ــة 4ـsة و Aﺕ6ـك uــة
أﺡه  9Vذ= اsfز ا 4ا>ي ﺱ _4ا2ـ 3واـء واـة واـ 3sواـ واcHـ;ق
 (2س ا*س(.

 ٤ــــ *Qـ ﺕ6fـ Tهــ> rا4hـ 3ـهة هــ> rاـه اـة Qـ ا2ــ 3وهـ ـ ا*fــ
 $4Q 6fا* iإ sو Vه>ا * $s6اxـ 3واﺽـ 3Qوااﺽـ ﺏـ? )دـث( وهـ اـ>ي
ـى أه4ـ? ﺕ(dـ و Aـ _ s42ـ وز(ـ اـ ا*iـ إـ $هـ> rاـه9V ،ـ6 yــ sرب
اHﺱة وان  s4lآ  -lأﺕ $ﺏV -gﺱ wﺏ;ﺏ? اا 34cوأ4gـ? ﺏـ (ـء أﺱـ(? ،أﺕـى
ﺏu  3ة وﺵف ?4l؟
 ٥ــــ آـ -ــم (ـدد Vـ #ــ;ﺕ* ) إهـ( اـ`اط اــ (6و(6ـف ﺏ(aـ? #ــاط اـ> أ(ــ ا
  s4Qأ(ء وأوء وأ(? # uاط اـ> uـ _ ا 4Qـ sوأﺽـ s4ـ sـد و(ـ`رى
9Vـ4e( yـ_ اsاـ 3ـ`اط اـ wو(ـ ﺏـ ــ (ـ Vـ Tاا(ـQ Tـ هـ> rاsاـ 3وأآـ هــ>r
 ًَِ6
ن هَـ>َا ِ#ـَاُ ِPـ ْ
اا( Tاsfز ا 4وآـ6( yـ Tاـ`اط اـ6؟ ـل ﺕـَ {: $و َأ +
ن})] ،([٨٣و(ــ
ﺱ ـِ َِ ?ِ 4ذ ُِ9ـْ َو+#ـآُ ﺏِـ ِ? َ َ ُ94+ـْ َﺕ ُ6+ـ َ
ق ِﺏُ9ـْ َQـ َ
َVـ +ﺕ ُِ َُ rو ََ Aﺕ ُِ 6+ـ اْ اـَ26َ Vَ -َ ُ 7ـ َ +
ﺏــهة اd246ــن (6ــ Tﺱــ -اــب ا9ــ Vوsــ>ا ﺕfــ( 26ــ  ﺽــ2ء6V .ــارآا أــآ
ﺡ 9ا  -أن aﺕ أ ا ﺕ $وAت ﺡ *م.
وا(s6ا  أو اHب  94ﺕ42ن
ا s4أ(  ﺏR4
ا s4أ(  ﺏR4
ﺕ*sت  $4Qا Hاص اd4ر 3وA#ت ) ا 4ﺱ(6
  _uا Hأ(ّ (ى ﺕ ا` V 3e ً g 3(sﺏ zﺏـ;د اmﺱـ;م وـ ا4ـم أن
اfة  Aﺕت إ Aﺏﺕ>g 3وره  .و  gء  Vآ6ب ) أﺱار اﺱ(: 4  (3
 ١ـــ )دQا اs9ل واخ  ً (gوﺕu2ا 4ب ﺏ -ﺕu2ا 2Pل(.

 ٢ـــ ) إ(*ـ 269( Aـ ﺏ6(Aـ`ر 4Qـ $ا6ـ* وﺏـه إ(ـ *6uـ اHﺱﺱـ 3هـ إﺏـدﺕ sـ
اgد(.
أﺙه  Vا: T6f
 ١ـــ  ﺏ s4 R4واﺕ TاﺱV s6ـ ا6fـ Tوأ#ـ9 Rﺕـ_ ﺕـ gaا Hـاص و#ـAت
اAﺕري *6ة  Vآ. 3* -
 ٢ـــ  د V R4cأد 3أ *2PواﺱQ6ا  9(  sVت وا ـ yوأ9Vـر و6ـددون s4Qـ
 آ -ﺡب و#ب >9Vب  أد $Qإ( s 9  sأﺙ  Vﺡﺕ*.
 ره :
 ١ـــ  -uاغ sV :ف اHول وا;Q cHم ه g w4cـ -ﺏـ Qـ اmﺱـ;م ـ4V -ـ32
وروح وﺕر أQاء ا g `Vـdء ـ eـ Tﺕ6ـل 6ـ? و6fsـ? . .ﺡـ_ 4V . .ـ اﺱـ .
 3.أﺕري .
 ٢ـــ اmﺙرة ا : 3*fدأب اmﺱ;م  $4Qﺕ _>sهـ> rاـdة 4ـ ـ اـsة 2Vـض اfـب
و zuا` g4ـ -واـأة وا26ـV wـ اـ  Tgﺏـ اcHـة واcHـات .وهـ أرادوا gـ-
* nا2ق  * 3Vaﺏ -ه *VQ $ 6ـ واـاQت أـ ـ ﺕـ? و#ـرة اfـ*
ـQ sـدي أدرآـ? ﺡ6ـ $ا2PHـل اـ`ر أ(iـ وﺕaـ -آـ;م اﺱـ(f) 3ـ_ أن (4xـg wــA -
fxـ -ـ آـQ yرﺕــ?(e4V ،ـت ا2ﺡـ 3ا6ــ ﺕـaﺕ ـ اـب Vــ هـ> rا Hـاص ا6ــ
`( sﺏ  9 Aا e6ع ه> rاه ﺕ =uأن ﺕاه  Tأﺱـﺕ= 6Vـ sﺏـك اـ
اQdف وآ>= اe4ت ا 34xا 6ﺕض ;cل اﺱ6اض اب ا 4أﺱ.6

 ٣ـــ ا6ﺏ 3ا;إﺱ; : 3أن أول  ﺕم ﺏ? ا;VHم ه Pـ اـء ا*ـﺕ ـ ﺕ9ـار ـه
ا* nا 34xو ;Qت ا_ واـام اـ 3وـ أQـ wـل رﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ?
و]ـ?(( ))ــ  Aﺡـء ــ?  Aإـن ــ?(( وﺕــ`ر اl9ـ ــ اVHـ;م وا4ــ;ت أردى #ــر
ا; ـت ا4hـ 3واــء اeـ أ(sـ ﺕ6ــ 4Qـi( $ــت اـﺏ Vـ ا6ﺏــ 3وuـ ــ
ﺕ6ــى أVــ # -ــرة 4Qــ $آlــ ــ ا2fــء واــق و eــ 3اــﺡ  . .وﺏــ>= ـــ_f6
ااه  ـهون وﺕfـ sاـ`رة ادvـ 3ﺏـ ﺕـ -ـ ﺵـخ وﺕ9ـ وﺡـ`ل 4Qـ$
آ  lا9ﺱ_ وﺏ>sا ﺕ $* s4اـق واـ`اع ـ Tأ ـب ا*ـس وأ#ـ ا2eـ26 -ـ*
 Vا*e#ع اHآذ_  $4Qوا? وs6ب  ارﺱ 3 -gH 3أﺕري وﺕ` -أﺡ(ـ ً إـ $ﺱـ 3
ال  وا?  -gHا>هب إA# $ت اHب  i(aVآـ أﺙـت هـ> rا9VHـر Vـ ﺕﺏـ 3أ*2Pـ
أ  اا6P *4Q _gه   26 ;9ا Hأآ  lذ=.
 ٤ــــ اـر ﺏـرة  :ﺏeـ Tاـ` 34ﺏـ اfـ -ود*ـ? وﺕرxـ? و ـ?V .ـ;VHم وا4ـ;ت
ﺕﺽ * اe6ر ا 4وا6م ا ري ا V -hsاب وﺕـ`ر *ـ أن (iـﺕ4 sـة هـ
ا wوـ ﺱـاه اPـ -وآـ -ﺡآـ 3ﺕـ`ر ـ*A sﺏـ أن ﺕـ Qـ روح اـ` ا6ـ . 3أن
 Rf( seecإ $ار 3gا  R4g 6أﺏ*4fx *hن ﺡ6ـ $ـ ـ s6وأ#ـ se4cـ ﺏ4ـت
أcى  ;Qت ا6م و#رت Qدﺕ* وأر د** lة ;ﺱـ9*6ر ﺡـ 4fxـن ـ Qـdاء
; أو ر ا` ))  s4Qا;م(( وuه آ.l
ا ))  ?4Qا;م(( ً l
 ٥ـــ ﺵ -ا : _4ا T6 _4ﺏ ﺽ ?V Tوه> rاHـر *sـج ﺱـم وexـ ـ -ا4ـ_
 Qآ -أ V ،sل أن xـ Tو9ـ ـ cـ 3ا ﺕfـ yو6ـك 4ـ 3أﺕـري أو gـ3
 4V V -6و Aً  $ﺏQ sت  ا. d
٦ـــ  sو  :اmﺱ;م  zVوﺱ -hا s4وم اl9ـ *sـ s(Hـ ﺕـ -ا4ـ_ وﺕsـر ا ـR
وﺕsــر ا ــ Rاــ>ي هــ راس ــل ا(mــن و 6ــ?sV ،ــ>ا ا ــ69 Rــ_ اــ`ن 9ــن
ا` ،ل اﺱل ا $4#)) iQHا  ?4Qو]?((  )) :أﺏ ]دم إ( أ( Rأـ=(( Vـ(iوا

أ sا*bن آ ﺕsر ه> rاHر ـ ا ـ Rوآـ ﺡ*ـ ـ #ـ;ة اf2ـ ﺏـ_ اـ4Q sـ$
ا;VHم وأب اHﺕري آرﺙ 3أﺵ  ه>.r
 ٧ــــ اـ : 3s2إن هـ> rاHـر uـ *f6ـ* A 3ـء و4 Aـس و Aـ` 34اQ6gــ 3وH Aي
ﺵء ].c
 ٨ــــ إsــء اــQ : 4ــ وا sــ اـش وــآ s4وﺕــك اAﺡf6ــج وا* ــ 3و#cــ3
ا Q -V6ا;ء اارد  _(g  *4Qاب (.?2
٩ـــ * TاVH -96اد اA : T6fن ا2د    >h*Qا  Rآ4ـ? أو أ4uـ? Vـ ـ_ اHﺕـري
أو ا26ج  $4Qا;VHم و $ا  Rا  ?  ?  Vﺽورات ﺡﺕ? وأﺱـﺕ? و Aـ $ـ?
و  V ?  c] Rﺕ ?49ا4ي وا4ـ واـ* واوﺡـ ،وﺏsـ>ا exـ اـب ا9ـ Vان
9ن ا -sfوا (6ه ا` 32ا V 3ا آ ?4و ?QPHوHرﺏﺡ? و9ء.
 ١٠ــــ ﺕaـ ;ﺱـ6ر وا4iــ  :وإ(sـ ﺕaـ ﺏxـ;ف اــ` 34اـ 3وإن اmﺱـ6ر إ(ـ ﺏــ>ر
ﺏ** ه> rاHر  -gHإﺏد ا*س  Qا` ا 3و Qوا .s
 ١١ـــ إﺙرة اآً l9V : -ا ـ ﺕـث ا*dاQـت واxـ`ت ﺏـ اـب Vـ هـ> rاـ`Aت
وا_ وا 6وا2Aظ ا2ﺡـ 3وﺡ6ـ $ا29ـ ﺏـ واـ` )) 4Qـ sاـ;م(( V ،ـ $أي
ى  اب ا`ل ﺵﺏ* وا ،*2Pوآaن أوء اAر  Vـdل Qـ هـ> rاeexـت وـ
>x6وا   ً 2ﺡﺱ ً ﺕ rfه> rا2ة ا 6ﺕbدي إc $اب ا s2Pود*. s

ارات  V -4ه> rا`Aت وا9ﺕ_ )]: ([٨٤

; *ﺱ ً ?  uه>ا ا.-
 ١ـــ ا Q zأ(?  Te6Aأن ً Q f
اgmﺏ : 3ه>ا  ﺕ;ت اeن و أﺵـ ssﺏـQى اfه4ـ 3اـ> آـ(ا 46ـن أوAدهـ
ن
ن َـ َْ ْsُ 4َ 6آــ َ
 (َـْ ُز ُ َُ ْsو ِإ+ـآُ إ +
cـ 3اـ;ق ﺏـ_ دQـاه QVـه ا ﺱـ(? ﺏـ?ْ(+ {:ـ ُ
 ءًا َآًِا})]AbsV ([٨٥ء 46ن ا وا;cHق واة وxﺏن ا*ء ا6gAـ QـQ
ْc
ِ
ا2ـ ان ـ ـا ﺏsــ> rاQHـل 4Vـ sان lـا ﺏQــ ا ﺱـ(? وﺡﺵـ rﺕـ $ان 4xــw
ا w4xو Q $4x6رز ? و -fرز ?  ?6` Vﺏـ -ان هـAbء اﺵـ* Tـ اوvـ= اfـهV 4ـ

آن اؤ46 =vن اHوAد وهAbء *62ن ا*ـس Qـ دـ* sو ـ ـل ﺕـ {: $وَا ْ َِ*6ْ 2ـ َُ 3أﺵَـ ِ 7ـ َ
ن َQـ ـ ْ َأْـ ـ ِ ِ rأَن ﺕُـ ـ`ِ ََ*6ْ Vِ ُْsـ ـَ ٌ3أوْ ُـ ـ`ِ َ َُQ ْsـ ـ>َابٌ
 َُxـــ َِ ُ2
ا ْ َْ6ــ َِْ 4ْ Vَ { ،([٨٦])}-ـ ـ َ> ِر ا+ـ ـ>ِ َ
َأٌِ})] 964V ،([٨٧ﺙ s6وﺡ  s*nﺏ ﺕ $آـ ًا Vـaن ا *Qـ ﺡـ nـ Qـ rآـ Vـ
; ﺱـ ً إ Aأن 6 Qـ?
ا ووا  sواsgـ s6ـ`V _Qـ 9ـن Pـ wاـام ﺱـً s
و 3cو*  r>s *4c Vا( s(Vـ ﺡ4ـ 3زا4hـ 3وإ(ـ *4cـ cـة fVـ_ أن (92ـ sVـ
آ ( 92ﺏ( و(ازن ﺕ`Vﺕ*.
 ٢ـــ ا Q zأ(? ه ه> rا;VHم  ﺏب ا6و  Qا*.2
اgmﺏـ : 3ا6ـو Qـ اـ*fA 2ـز أن 9ـن ﺏaﺱـ_ ـV 3ـن اـ A 3ﺕـر اﺱــ،34
4Vوح  ?2( Qﺏaر  344آ2آ 3sاcHان وا 2واdرة وا.rd*6
 ٣ـــ ﺏ  sل أن ﺏ zااf Tgزه.
اgmﺏ : 3ه>ا (ﺵء  ا*iة ا2د 3ا 6ﺡ R9أذهن اs2ء وأ *Qﺏـ*iة ا2دـ 3ﺏـaن
ا ?2ﺡ*  92و`6 ?(V *6ر أـ? Vـد ًا ـ ً 4ـ أن ـيء ذ6ـ? أـم ا ﺕـ$
و*fـ (2ــ? ـ اﺏــ 3و6 Aـ`ر أــ? 6fـ ً ــ ً 4ـ أن l6ــ -ﺏـ 3اsmــ،3
i*Vـة ﺏــH 3eﺙــ هــ> rاHــر 4Qــ $ا6fـf( Tــه آــ yاﺱــ6ذت 4Qــ $ــ Qا*ــس
وQا s2Pﺡ $6أ R#إe ً sع وﺕ ?g6إ? ا4ب واvVHة وﺕ`ف  s4Qا4رات.

ﺡ4ل : 3*9
 ١ـــ اAﺱ*6ء  s*Qﺏ4fت 4hQـg( 3ـ 3ﺕـ l6ﺕPـ ا; ـ 3ﺏـ أVـاد اHﺱـة cـ`ً #
أن اe(Aع إ $ه> rاHر ﺏ ً  Aاe(Aع إ $ا  -Qأﺱس  Vﺕ =92اواﺏ اHﺱ.3
 ٢ـــ اAﺱ6ﺽ s*Q 3ﺏ ء ا ـ Rﺏـaر 2ـة آـاءة اـ]ن وا69ـ_ وﺱـع اﺽـات
واcHر.
 ٣ـــ اAﺱ*6ء  s*Qﺏ -ﺏت  34Qأو د* 3ﺏ أVاد اHﺱة  bدي إـ $ﺕ2ـ dأVـاد
اHﺱة  $4QاAﺱـd6ادة ﺏ4ـت gﺏـ4Q 3ـ $اHﺱـ 34vـ (ﺡـ 3وـ (ﺡـ 3أcـى إـ`ل
ا4ت إ sﺏaﺱ4ب ﺵ wو T6وو * 3اfا.s dh
 ٤ـــ ر TVا_ ا>ي  6 ?P Qإ`ل ﺱ * sإ Aوه اd246ن.
 ٥ـــ و 3ا *6ء sgز آﺕ واeة  ?4Qﺏ ه .2

أﺡ: s9
ه> rاHﺡ9م gءت  Vآ6ب )nاه ا 4 (3V* 3Q6gاﺏ )دام .(?4n
[ ]3aا(6ت  Vا}و(ـ 3اcHـة 9ﺕـ_ ﺏـ Tوإgـرة ا Hـاص اd4رـ 3وا6ـ ﺕـوج Qـدة
أ;Vم أه -ا w2وا29؟

[ﺏ? ﺕ ١ ]$ـــ ا _96ﺏ -lه> rاQHل م وأ >cاgHة  s4Qﺡام ـ sVـ ـ (ـ
ا2د وه4 =6ت وا(s6ك 4ﺱت f ;Vز ﺏ sو Aﺵاؤه و Aﺕgaه.
 ٢ـــ  ا s4ﺏ r>sاsgHـdة ﺱـ ً s2و2ﺕـ ً 4ـ` اQ6gAـ 3اـ ،3وﺕـ  Tا ـ Rهـف
 h;Q uوVض   -اـرع اـس ﺏـ -هـ )Aهـف( وا;هVـ 3ﺕـ 3ـ ـ-
ارع اmﺱ; و*  394 3Vا w4xواfmد و sVﺕ ` R2ﺵxـ` 3واQ6gـ3
آlة .
 ٣ـــ f Aز إfر ا;ت   -اHه Absء اAﺵxص ﺡ6ـ4 $ـن sVـ هـ> rاQHـل
ا 34Pو  -2ذ=  ?(Vﺵ V s9اmﺙـ وـ ـ 9ـ 4ـ 4Vـ? إcـا sgﺏfـد 4Qـ? وA
fز أcـ> اgAـة ـ* ،sوﺡـ? آـ ـ gbاـآ ـsV -ـ اxـ او ﺕـsV -ـ ا2ﺡـ3
وإfر ارة * -ا xوآ s4أر .3
 ٤ـــــ f Aــز إQــرة sgــز ا2ــ #ــ ء إ Aﺏــ إﺡــاز آ(ــ? ــV ?46ــ أــر 44ــ3
 34u T ً #`cاﺱ V s6ام آ ه وف.
 ٥ـــ ﺏ*  3ﺏوف وا* Q sا*4V 9ا هـAbء ﺏHﺱـ4ب ا*ﺱـ_ #mـ;ﺡs
9 Vن ﺏ; ت اد 3وا wVﺏ sو ـ 9ـن ﺏgdـه وﺕﺏxـ? و ـ 9ـن ﺏـ s6PوAﺏـ
 ﺕ ssgوإرﺵده ﺏ 39وا 3iQا* 3وﺏن ا* h6ا s4 3vه>ا.
ن #ـﺡ sﺱـف ـ4 sx6ـام 9Vـن
 ٦ـــ f Aز إ;#ح ه> rاdsgHة  4Q Tاـ` 4أ ّ
* ً ?  ?V $4QوVد rوﺵ ?4Q V ? ً 9ام.
ا*`: h

 ١ـــ ا*ـ` 3اHآـة ـﺏ* ا*ـه zاـا Qأن 264ـ Rإـ ـ` (2ـ? و6fـ? وـ
أه 3ه> rاHر  i( Qا6QAر وxف ا ﺕV $ن آ -ه> rاـQت وا*ـت إ(ـ هـ
ــ`ة ــ? mدcــ? Vــ Vــ اــeن ،و9ــن ﺡــ_ هــ> rاHﺵــء إ(ــ هــ ﺡــ_ eex4ــت
اAﺱـ6ر 3ــ ﺡــ 4ــ أو 4 Aـ و(9ــن ــ أ*Qــ اAﺱـ6ر اiــ اﺵــ 4Qــ $أ(2ــ*
وأ  r*9ﺏ;د(.
 ٢ــــ أﺕــا ا ﺡــ wﺕﺕــ? ﺏــd6mام ﺏQeـ 3ا واAه6ــم ﺏHهــاف اــ6f4 3ــ Tوﺕﺏــ3
ا* 2وا} cﺕﺏـ# 3ـ 3وﺕـك آـ -ـ ـﺕ ﺏـeن وا29ـ وا9ـ VواAﺏ6ـد *Qـ?
ن})].([٨٨
اﺏ6د(  QاgHب  Q ` ?(Vذآ ا وا}cة { َ ْ-sَ Vأَ(َ ُs6َ *7 ُ6
 ٣ـــ إ( >s _fQHا اب ا V9آ V *26 yﺕ _xاcHـ;ق وﺕـ اـ اوﺡـ 3ﺏـ$6
اHﺱـ_ و46xـ yا*ـو ـ ا2ــ إـ $اﺽـ 3إـ $اHــب ا9ﺕـ 3ﺏـر ـ اfQــ_
 *6fا 4اذج اfه -اـ>ي 4ـ ﺕ4ـ ًا أQـ $ﺏـ2 -ـ -و 4ـ_ Vuـ4 -ـب ا9ـV
ا ،4وا4ن 4ن أن هAbء ون أن  (4د** اـ>ي هـ *Qـان dQﺕ*ـ وﺵـ*V
وآا *6وه ه ا]ن ا 9ا>ي a Aﺕ? ا A -Pـ ﺏـ ـ? و Aـ 24cـ? (xـ Qـ*s
ﺱَاء})]V ،([٨٩ـ; ﺕx6ـ>وا ـ* sأوـء .و ـ? ﺕـ: $
ن َ
ن َآَ َآ َُ2و اْ ََ ُ(ُ96َ V
َ {:ود7و اْ َْ َﺕ ُْ2ُ 9و َ
ن هُـَى اّ4ـ ِ? هُـ َ ا ُْsـَى})]،([٩٠
ﺡَ $+6ﺕ +4ِ Tَ ِ 6+ـ َُ ْsُ 6ـِ ْ-إ +
= اْ َُ ُsد َو َ Aا َ`*+رَى َ
{ َوَ َﺕْﺽََ *َQ $
4Vذا؟!  `( Aإ $ﺕ> ا ﺕ $ا;م اﺡ و( *u Vـ ﺱـ hوHوـء اـeن
* .([٩١])!!ً fQ . . .
وأً cا وﺏ ه> rاAدـ 3ا6ـ Qﺽـ*ه cmا(*ـ اـ *bوا6ـ ﺱـ96ن ﺡfـ4Q 3ـ sأـم ا
ﺕ ،$أدQه ان 2ا إزاء ه> rا 3fsاﺱ 3ا*6 6ه اب ا2  V9ـ ً ﺡﺱـ ً ﺏـaن
Pهـ و* Aــا ا29ــر 4Qـ $أ(2ــ(9V sــا ﺵـآء sــ Vــ إ(fـح eexــﺕ sوﺏــوز
ض
راﺕ V sﺕ ا ،وذ= ﺏ w4ه> rا9ﺕ_ وا`Aت Vر ًا وا fmد Qـ -ـ ٍ
ﺕـ $ﺏــا اــ( وا}cـة وإV Aــف *Aــن إc Aــdي اـ( وا}cــة ،وأدQــ أوــء
اAـر أن (9ـا د ـ  ـ Tأﺏ*ـ shو6 Aآـ( sـ 3ﺱـeex 3hـت اـب ا9ـV Vـ(s

ـbون Qــ آــ -ذــ= ــم 2* Aــ Tــل و Aﺏ*ــن وﺱــ 4اــ> 4nــا أي *4ــ_ *4ــن
وا  64 3وا  رب ا وا`;ة وا;م   $4Qو]? اeه.

ا s4إ(  ﺏR4
ا s4إ(  ﺏR4
و( 9aاQء

ازة ا 32ﺕ>ر  ا ع  V Vاﺽ3
ا(  ً ;eﺡص ازة ا* *6f $4Q 3ا_  ا ع  Vﺵك اب ا V9اـ>ي
آـن وــ ــdال fـ ّ وs6fــ Aﺱــ*6ط اــ -واh9ـ ــ اgــ# -ـف ا6fــQ Tــ اــ`اط
اـV 6ــه ا6fــ Tاـ 9ﺏ*ــو  ـ n 344ههــ اmﺙـرة وا6ــ 3وﺏs*Pــ اxــ3
وا(ءة واmدV ،زة اfهة ا* 3Pوﺏ  s4Qﺏ4ل ﺱ رـت آـaس اـ آـ
ه دأﺏ sﺏ #ﺱ4ت ا T6fوأ cﺏـ>آ Vـ هـ>ا اfـل ﺱـﺡ 3اـ ـ اـﺏ
)دام  (?4nﺵـ RQﺏـن هـ> rا*ـط اsـQ 3ـ ـ 349اQ6gـ 3ا Aوهـ اﺽـ) 3ـدة
اfه( ه>ا ا`* ا>ي ﺱ  _4ا*س 4ﺏ sو.sQ
أﺱب ﺕ= اب ﺏﺽ([٩٢]) 3

 ١ـــ إ(V sرuن  اازع ا  ;cHوا* و ا6QAد ﺏ}cة وهـ ـدون ـ ء و ـR
;
ا2اغ ﺏ ه 2ح و V (bﺡ أن ا وا;cHق V gAاغ  Vا 4 Rـ bأ#ـ ً
و Aو  Rإ Aو  3QP ?Vﺱ(? وﺕ ،$إ Aإذا آن ا2د  ا. 4V
 ٢ـــ اHرﺏح ا4` 6ن  s* s4Qوه #ن أن ـ` -إـ sاـ*ر واـره ﺏـaي ﺵـ-9
وإن آن  sVدر uه و(fه 4ن 4Qـ $أي رﺏـ آـ l9V ،3ـ ـ Pـت fـs6
ﺕق ،وﺵآت ا  V 3أ 9وإ eآ*ر  $4Qا*ر.
 ٣ـــــ إsــء ﺵــﺏQ sــ ــآ s4وiــV;6 sــ اiــهات واAﺡgf6ــت وذــ= ﺏl96ــ
ا;ه وا(ت وا*ت وأ(اع اﺽ 3وا._4
 ر اﺽ: 3
 ١ــــ إsــء اــQ : 4ــ وا sــ اـش وــآ s4وﺕــك اAﺡf6ــج وا* ــ 3و#cــ3
ا Q -V6ا;ء اارد  _(g  *4Qاب (.?2
 ٢ـــ  #ا Q 4د* s(V : sﺱ_ 6ك ا`;ة واـ`م وا6gـع ا*fـ ﺏـu -9ـ
وع وإﺏاز ا QHء وه>9ا  . .وه>ا آ A  ?4ﺕﺽ rا.3
 ٣ـــ إﺱط أه 3ا وأها : (i( V ?Vوﺕ ?4إ $هف آة م  * ً dcوQر ًا.
 ٤ـــ * TاVH -96اد اH : T6fن ا2د    >h*Qا  Rآ ?4أو أ V ?4uـ_ اﺽـ3
أو ا26ج  s4Qأو ﺱع أcره أو ا>هب إ $ا; _Qأو اـ 2إsـ وﺏـ ا ـ Rاـ 
ـ?  ـ ? Vـ ﺽــورات ﺡﺕـ? وأﺱــﺕ? و Aــ ـ? و  6ـ ً ]cـ  ـ ? Vـ ﺕ49ــ? ا4ــي
وا 4وا* واوﺡ ،وﺏ>sا  exاب ا V9أن 9ن ا -sfوا (6ه اـ` 32اـ3
 Vا آ(9 ?4ا  3ﺱ ? 3hو ?QPHوأرﺏﺡ? و.?h9

 ٥ـــ ا : 3s2إن اﺽ* A 3f6* u 3ء و4 Aس و Aـ` 34اQ6gـ 3وH Aي ﺵـء
].c
 ٦ـــ ﺕ; aﺱ6ر وا : 4iوإ( sﺕaـ ﺏxـ;ف اـ` 34اـ 3وإن اAﺱـ96ر إ(ـ ﺏـ>ر ﺏ**ـ
هــ> rاHــر gHــ -إﺏــد ا*ــس Qــ اــ` اــ 3وQــ وا sــ وــآ s4ﺡ 6ـs4) $ــن
و(a6ن()].([٩٣
 ٧ــــ sــ وــ  :اmﺱــ;م ـ zVوﺱــ -hاs4ــ وــم اl9ــ *sـ s(Hــ ﺕــ -ا4ــ_ وﺕsــر
ا  Rا>ي ه رأس ل ا(mن و >sV ،?6ا ا  _69 Rا`ن 9ن اـ` ،ـل
اﺱل ا $4#)) iQHا  ?4Qو]?((  )) :أﺏ ]دم إ( أ( Rأ=(( Vـ(iوا أsـ ا*bـن
آ ﺕsر اﺽ  3ا  Rوآ ﺡ*  ;#ة ا f2ﺏ_ ا $4Q sارـت Vـaي آرﺙـ3
أﺵ  ه> rو* ا w26ه* ﺏ ا s4اVض وا6ـ 34وا6ـو Qـ اـ* 2اـ>ي هـ
أ  h;Qوﺽوري  9 2*4ﺕ.sP( 6
 ٨ـــ ﺵ -ا : _4ا4ـ_ 6ـ Tﺏـ ﺽـV Tـ? واﺽـs* 3ـج ﺱـم وexـ ـ -ا4ـ_
 Qآ -أ V ،sل أن xـ Tو9ـ ـ cـ 3ا ﺕfـ yو6ـك 4ـ 3آـة اـم وـ$
 ً AﺏQ sت  ا . dو اbﺱ yأن ﺕى  Vو 3ـ 34ـ>رف اـع (Hـ?
cـ ـراة 9ـة اـم و Aﺕxـج ـ *Qـ? دـ 3واﺡـة أـ ً وأﺱـ4Q ً 2ـ $ـ ـ`_ اmﺱـ;م
وا Px  4وآارثQ R6V ،ا *2Pﺏة  Qا ﺕ.$
 ٩ــــ ا*ــ` A : 3ﺕــdال هــ> rا4ــ 3اــﺱ 3اـآة ا6ــ ﺕ4ــ_ ﺏsــAbء ا9ــات وﺏaذهــن
اfه  ورا shﺡ ﺕ ا2ق ﺡـ_ اـرات 4xـ wا*ـ` 3وا 26ـ 3وeـن ـرة
أورﺏ أﺽف  رة ]ﺱ وأ Vر و} cو2xـن وراء ذـ= ـ`ده اHﺱﺱـ وهـ
ﺕآ dﺕ2ق  $4Q s*gﺱ hاب وإﺵر ﺕ =4اب ﺏ* وQة ارة ﺕfه. s

 ١٠ــــ اmﺙـرة ا*fـ : 3آــ Vـ اـه ا4xــ 3ا6ـ ﺕـض و#cــV 3ـ رﺽـ 3اfــز
واـﺡ 3وﺡ6ــV $ــ آــة اــم Vــ( sـن ﺕgــ? ا9ــات (ــ اQfــ 3ا6ــ ﺕ ـ 
ا*fـ ـ ا26ـ26 gـ dﺵــﺏ* 4Qـl $ـ -هـ>ا وﺕ*sـ? Vــ (iـه وآـ>= Vـ ﺡ4ــت
ا;آ V 3ا 6fﺽن 6Vة  34cﺕور  Vا 34ﺡ 34ر  ا 3fوه>9ا . .
 ١١ـــ إﺙرة اآً l9V : -ا ـ ﺕـث ا*dاQـت واxـ`ت ﺏـ ا*ـس Hن اـ* 2اHـرة
ﺏء ﺕ ا2ز و ﺏaي ﺙ وﺏaي أﺱ4ب و  ﺕ` -إ $ا -6واـوب آـ ﺡـ` -ذـ= ﺏـ
) ا24دور وا*sوراس( أﺽـ yإـ $ا*dاQـت ا6ـ ﺕـث داcـ -اHﺱـة VـHب ـ اﺽـ3
وﺏ  اVHاد ون uه أو أن أﺡ اHوAد  -إ wV $وا} cإV $ـc] wـ ـ ـbدي
إ $ﺡ`ل ا zوا 3eﺏ* sوه>ا   rاب *.
ﺡ4ل : 3*9
 ١ـــ اAﺱ*6ء  s*Qﺏ4fت 4hQـg( 3ـ 3ﺕـ l6ﺕPـ ا; ـ 3ﺏـ أVـاد اHﺱـة cـ`ً #
أن اe(Aع إ $اﺽ 3ﺏ  Aاe(Aـع إـ $ا Qـ -أﺱـس Vـ ﺕ92ـ= اـواﺏ اHﺱـ،3
l9Vـة 6ﺏـ 3اﺽـ4g 3ـ Rا2ـد 4QـV $ــ 3د ـ 3ﺏcaـر اﺽـ ﺕ2ـق ﺏl9ـ 6Vــ?
ﺏcaر أﺱﺕ?.
 ٢ـــ اAﺱ6ﺽ s*Q 3ﺏ ء ا  Rﺏaر 2ة آاءة ا]ن وا69ـ_ اQ6gAـ 3ا*Vـ 3ـ
إ#ارات ازة ا 6ﺕ آ -ا T6fوﺕ $إ $إ#ـ;ﺡ? وﺕ49ـ? وﺱـع اﺽـات
واcHر واd6اور  Tا *bوا4ءات اlة ا*.3V
 ٣ـــ اAﺱ*6ء  s*Qﺏ -ﺏت  34Qأو د* 3ﺏ أVاد اHﺱـة أو ﺏـ أVـاد ا6fـV Tـ
ا gوuه  bدي إ $ﺕ d2أVاد اHﺱة وا $4Q ً Q T6fاAﺱd6ادة ﺏ4ـت
gﺏ $4Q 3اHﺱ(  34vﺡ 3و (ﺡ 3أcى إ`ل ا4ت إ sﺏaﺱ4ب ﺵ wو.T6

 ٤ـــ ﺡ` اﺽV 3ـ أ(ـاع اﺽـ 3ا6ـ (sg6ـ ﺏﺕ*ـV ،ـ هـ hVـة ﺱـق اـرات
وا;آ 3و(ه  ا6ا ?V؟ ذا 6( Aل ه> rا(Hاع ﺏ(aاع (3V؟ ـذا  Aﺕـ -cرﺽـ3
ا6ل V4ع  QاHوPن و Qا* V 2ا*ادي واvsـت اﺽـ 3؟ ـذا  Aﺕـ -cرﺽـ3
; ﺏ -e6ا h9اـ`* 3Qووـ 3ا*sﺱـ إQـدة ﺕـV s4ـ أو ـت ـ`ة
اً l T*`6
و4ل ﺏ9ت ا6(mج و(Qﺕ?  y46x Vاiوف.
 ٥ــــ ــذا ﺕ*ــ` اآــ 3اﺽــ 3ﺏــر ) اﺽــ4 3ﺽــ 3أو 64ــ (34وV Aــ Tﺵــر
) اﺽـ4 3ـ -أو اﺽـs*4 3ـض ﺏـب( 6VـV -9ـق رﺽـQ 3ـ 3ـ ا*sﺱـ
وا *sوال وﺕم رﺕV sـ دوـ( 3ـ*6 3ـs 6ـ Vـ ﺵـQ sـ أو cـ ـرT
; s*4ض ﺏ.s
ﺕ9ن ً Q
 ٦ـــ ر TVا_ اHﺱس ا>ي  6 ?P Qإ`ل ﺱ * sأ Aوه اd246ن) اeن(.
; ﺏـل ـ ) 3اـ 3واـرج(
 ٧ـــ اﺏ96ر أﺱ_  ?V64وا 346وهـ (Vـ 3ﺏـ* 2ا ـ ،Rـً l
ا6ر T*`( 3Vر  s4l 3و(*  $4Qﺏـ zﺏﺕsـ أﺱـء اxـ`ل اـة وا>ـ9V 3ـ-
 ` -إ $ﺏ  Tا اHول `  s(Hﺕbدي إ $ﺕ ?49و ` -إ $ﺏـ Tـ اـ
اlـ( *ـdل و9ـن ـار اـ`د وا*ـdول ﺏــ_ أهـ 3اxـ`V 34ـAء Hهـ -اـ Rــ`
آً lا واء *dل آً lا وه>9ا . . .
 ٨ــــ رﺱـ 3اﺽـ 3ا2ـة 6ﺏـ 3اــن وV64ـ? ﺏ(i6ـم وـ دون ﺕfـوز 4Qـ $اــق
وااgت.
ا*`: h
 ١ـــ ا*ـ` 3اHآـة ـﺏ* ا*ـه zاـا Qأن 264ـ Rإـ $ـ` (2ـ? و6fـ? وـ
أه 3اﺽ 3واﺽ  i( Qا6QAـر وxـVا ا ﺕـV $ـن هـ> rاـQت وا*ـت
 (Vه ـ`ة ـ? mدcـ? Vـ Vـ اـeن و9ـن ﺡـ_ اﺽـ 3إ(ـ هـ ﺡـ_ eex4ـت

اAﺱ96ر  3ﺡ ﺕ 4أو  Aﺕ 4و(9ن  أ *QاAﺱـ96ر اiـ اﺵـ 4Qـ $أ(2ـ* و*9ـr
 Vﺏ;د(.
 ٢ــــ اﺕــا ا ﺡــ wﺕﺕــ? ﺏــd6Aام ﺏQeـ 3ا واAه6ــم ﺏHهــاف اــ6f4 3ــ Tوﺕﺏــ3
ا* 2وا} cﺕﺏ 3# 3وﺕـك آـ -ـ ـﺕ ﺏـeن وا29ـ وا9ـ VواAﺏ6ـد Qـ*s
ن})].([٩٤
اﺏ6د(  QاgHب  Q ` ?(Vذآ ا وا}cة { َ ْ-sَ Vأَ(َ ُs6َ *7 ُ6
 ٣ـــ إن ا 9ا s Qه ا 3ـ ﺕ6ـ *? ـ (ـ`ة وﺕaـ P4ـ -واـ>ي sV6ـ أو
 ] sV s4Qﺙ ﺏaي ﺵ  -9اHﺵ9ل.
 ٤ـــ  أ dgاﺽ 3إ $أن أد -cا6اب s(Hـ 4Qـ $اPmـ;ق أوهـم وcـAت Vﺱـة وﺱـ3s2
 Rأآ  lذ= ،ﺡ ﺱ;م ا  4Qا(Hـم ا6ـ  Aﺕـbذي أﺡـ ًا وﺱـ;م ا 4Qـ $اﺡـش
ا 6ﺕaآـ -ا*ـس sQfـ أـ هـ Vـaآ4ن ا*ـس ﺏـ ﺵـgH sـ -ﺙـا shوـ` sاfـ3
ا 3ا.([٩٥])34P
 ٥ــــ آ*4ـ *Qـ (ـaل Qـ ـ هـ ــ>ه*؟ (fـ_ وﺏ9ـ -ﺙـ2g 3ـ ،3و2gـ اـ`دق )) 4Qــ?
اـ;م(( (2ــ? ــل )) :ـ ــ ﺵــ *6إ Aـ Qــ*4Q -ــ((sV ،ـ -أ*Pــه و*4Qــ s4Qــ
ﺏهة اﺽ 3وﺕك اu T6fر ً ﺏ 4iوا2د  ( 9أ( *2ﺵ3؟.
وــل )) 4Qــ? اــ;م(( )) :آ(ــا ز* ـ ً *ــ وAﺕ(9ــا ﺵــ* ً *ــ(( sVــ( -ــ زــ sــ و(ــ
uر ن  Vه> rا42ـ 3ا6ـ أدت ﺏ*ـ إـ $هـ>ا اـل ـ Qـم اـر ﺏـbو 3واxـ ع
QHا *hوQم ا ف ﺏgه sﺏ V s6Pآ -ﺵء.
 ٦ــــ ا4Qـ أن اﺽـ 3ـbاة smـء اfــه آـ gـء Vـ )ﺏوﺕآـAت ﺡ9ـء #ــsن(
اوﺕآـل  ) : ١٣ا2ــ واﺽــ 3وـ إsــ هــ> rا6ـ Tاfــة ﺱــ s46ذهـ اــ_ Qــ

ا -hا 6ﺱف ( ،(s sV y46xوأ( Rﺏاs4Q =6Vـ ﺱـ96ن ﺵـs ً 9ـ Vـ إ(fﺡsـ
Vدر ﺏ s6Pورﺏ - s6ا*م.
 ٧ـــ ا  l9ا *bآن  Tا*ء وا(ـاد rـ? آ(ـاد4 rﺽـ 3أو أآlـ و9ـ ﺏـ
 4Qﺏ2ﺱ ?P rوﺡرﺏ? ،وهـ (ـ *4Qـ 2ﺱـ اﺽـ 3ا6ـ أﺡ(ـ ً ﺕ2ـق 2ﺱـ ا*ـء
4Vــ ﺏ9ــن ا9ــ -أن (9ــا eــﺏ و9ــ ﺏ9ــ( sأن s64ــا ﺏﺽــ6 3ــد أ(اsQــ
و*ﺱ `4 s6وا4V ،9ذا 6( Aآs؟ و =4Qﺏاءة ) اﺽ 3ا#ة وا92ـ اـدي
ﺱ;م( 6ف ه> rا2ﺱ.
 ٨ـــ إن ا QHا  _4uHﺱ sﺕ *  ;cل sgز اeن ) اd246ن( ا>ي ﺱـ _4ـ
ا*س uﺕ sوﺵ sVوdQﺕV ،sا أﺱ r2ﺙ وا أﺱـ4Q r2ـ اـ 4وﺏـ cHﺵـ 3اmـم
اsي ))  -fQا  ((?gVآ ه ﺽ2ء ﺏ  e6ا ان *6ا  Qهـ>ا اsfـز ا4ـ
ـــ و Aأ ل آH s4ن ﺏـ  sاﺱـ 6ـ (ـم ا42ـ 3وﺕ4xـ *ـ? gـdا rا cـ ًا ــــ اـ>ي دـ
أﺱﺕ sوfـ ،s6أ4 Aـن أ(ـ? ﺱـ yـsر ﺏgـ? اmـم )) fQـ -ا gVـ?(( ــــ آـ (ـ-
ذ= ﺱﺡ 3ا  اﺏ ))دام  V ((?4nأﺡ آ6ـ? Qـ اﺕـ` -ﺏfـ 3ــــ إ(ـ? )) fQـ-
ا gVـ?(( ـل  )) :اd246ـن ﺱــ yـsر Vـ وsgـ(( sVــ -ﺕﺽـ $اـ 3أن 9ـن Vــ
ﺏs6ـ ﺱــ yــsر ﺏgــ? اfــfQ )) 3ــ -ا gVــ?((؟ Vاﺽــ أ ــل ــ?  :ا(ــ= ﺏ42ــ= هــ>ا
bول  Qﺕ caاmم ))  -fQا  Q ((?gVاsiر وآ(2ـ ( 2ـ ً9V ،ـ -ـم (ـ Qأن (9ـن
 أ(`ر rوأQا(? و( ﺏر 3gآة  ا  yأم أ(2ـ* وأه*4ـ 6ـدد ( Aـ Te6أن
( >x6ار ًا ﺡﺱ ً ،أﺏ>sا ا  yوا*xع (ـ اmـم )) fQـ -ا gVـ?(( ام ﺏxـ 4 *Qـب
ا `*( V9اmم ))  -fQا  sV .((?gVأ( ذا أ 3c# s*4Qو 4 e26أ ً وﺡ: ً (d
)) أ*Qـا إــ 9ـﺡ 9ا A ،ﺕــcbوا snـر إــ 9ـﺡ 9اV ،ــ* 9ـدي  :أــ ــ
(#ــ *ــ`( (Vــ`وا إــ 9ــﺡ 9ا ،وﺡeــا اــف اــsرة Vــ وsgــ? ،وA
ﺕ 2ا و Aﺕ*96ا  sآ y4ا ،HوﺱرQا إ $إ(ذ أ(2ـ 9ـ -أن ـaﺕ ـم 2* AـV Tـ?
(م((.

ا s4إ(  ﺏR4
ا s4إ(  ﺏR4

ازة واT6f
أgت  34fا9ﺙ ا* 32fﺡار ًا ـ Tﺱـﺡ] 3ـ 3ا اـ ـ اـﺏ ))داـ Rﺏآﺕـ?((
Aﺱ96ف رأي ازة اQ V 32د  اـ  ا6ـ ﺕsـ ا6fـ ،Tو ـ رأ*ـ ـ ا2ـ
;  6اh2ة.
( اار ً 6
ﺱﺡ 3ا 3ا` _ 3ا4ـ_] ،ـ 3ا اـ ـ اـﺏ ))دام 4nـ? اـارف(( . . .
أر  gﺱﺡ 96ا *4Q - 26ﺏgmﺏ $4Q 3اHﺱ 34vا: 36
[ﺱـbال ( ]١ــ 4ﺡـة اmﺱــ;*64 A 3ـﺡ اmﺱــ; ،آــ yﺕ*iـون sــ>ا اـر؟ وــ هــ
ا -ا 3429ا 6ﺕ(64 sاﺏ واﺡة وا6زر   Vﺏ**؟
[ﺱbال  ]٢آ yﺕ*iون 4راﺱ V 3ازة و ه ا 6اﺡﺕe6 9ه؟
[ﺱbال 2 h`( ]٣ة  sﺱﺡ;e 96ب ازة ا32؟
[ﺱbال 4 9h`( ]٤ب ا 4اb؟

[ﺱbال  ]٥ا4ك إ $ا ﺕ $هـ ا4eـب ـ آـ -ـg( ،4ـ ـ* 9ﺏـن وﺕﺽـ آ2ـ3
ا4ك إ $ا ﺕ $؟
[ﺱــbال  ]٦آــ yﺕ*iــون eexــت أQــاء اmﺱــ;م واــ 4وﺕــو آــ -ــ هــ ــ 
 T ،44ﺕﺽ sواeق ا;ز4 3د  s4Q؟
[ﺱbال  ]٧ه*=  ـ ﺵـQ wـ` اـ 4ﺏـ 496واf6ـ ﺏgـل اـ اgHـ;ء و4Qـ$
Qم ا 4ﺏ;9م  uا; 3`( ،whﺕs s(sg؟
_
 ُ4اْ َو َﺕ ـ>ْ َه َ
[ﺏـ? ﺕـ ]١ $هـ>ا ﺵـر رVـ? اــ]ن ا9ـ ﺏـ? ﺕـَ {: $و ََ Aﺕ*َـ َز  ُQاْ َْ26َ Vـ َ
 ُ 9ـْ})] ،([٩٦وﺡــص اﺱــل ا9ــ ))#ــ $4ا 4Qــ? و]ــ?(( 4Qــ $إرﺱــء اﺡــة Vــ
رِ ُ
ا T6fاmﺱ;V ،ـ $cﺏـ اsـ gوا(Hـ`ر ،وـ ـق ذـ= QHـاء اmﺱـ;م ـ sـد
و*(9V Vا lون ا  hوا`ت ا 34وا 3وا*` 3ﺡ $6أ4Vـا Vـ إfـد
ا*6زع ﺏ* sوﺕاQوا ا6ل cرج ا* 3وا أم اfه4ـxV ،3ـج رﺱـل ا ))#ـ $4ا
 ?4Qو]?(( إ f ً   sردا ءَ rــــ ﺡـ ﺕـل اواـ 3ــــ ﺱـاع Vـ إ2Pـء (ـر ا*62ـ3
ﺡ6ـf( $ـ Vـ ذـ= ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ــ?((  ،وآـن *h4ـ ا4xـ` ـس ﺱـه ا ــy
ع 9رة  Tfا` yوﺕﺡ ا49ـ 3ﺡ6ـ $اﺵـs6ت آ4ـ 3أﺡـه )ﺏ*ـ اmﺱـ;م
sرة و ٍِ
 $4Qآ 34ا6ﺡ وﺕﺡ ا (349وﺏ_ ﺕfﺏV 6ن  Tfا 349رآdﺕ.
اHو : $ا26Aت إ $ااﺱ ا6آ 3ﺏ** وه آlـةV ،ﺏ*ـ واﺡـ و(*ـ واﺡـ وآ6ﺏ*ـ واﺡـ
و *64ـ واﺡــة وQـو( واﺡــ وه*ـ واﺡــة وـ`* واﺡــة وـ *46واﺡــ وأﺱـ د**ــ
واﺡة ،وه ا 6أﺵرت إ? ا} 3ارآ 3اﺏ 3وأت ﺏ`6QAم ﺏ? و ?64gار اـ>ي
 ?4Q T 6fا4ن4V ،ذا (ض  ً g s*Qو(آ $4Q dا*ـط اQ2ـg 3ـ ًا ا6ـ (46xـy
.s4Q

ا : 3(lاﺡ6ام آP -ف * 3Qا} cورأ? دام  ﺕ -#إ? ﺏeـ# wـ أو ـ (ـ *Qـ?
ﺏfـ 3ﺵـ 3Qﺕـر ـ? *Qــ اـب ا6QAـد s4Qـ ،وأن (4ــ أن اcAـ;6ف Vـ اـأي ﺱــ*3
 $6V ،3Pدا -cاHﺱة ااﺡة ﺕ fا*Qت  3246xو  9ذـ= #ـ 2ا4hـ 3و)ـ 2ـ
ﺏـد ـ  (3آـ ـل اـ4V ،Qـذا 6( Aـ`ف ﺏـ* 2اHﺱـ4ب داcـ -أﺱـﺕ* ا9ـة وهــ
ا ?(V T6fأه  أﺱﺕ* ا`ة وأ iQﺵ.ً (a
وأ( Rﺕى أQاء ا ورﺱـ? ا6gـا 4Qـ $ﺏـ s4Pواﺕـت آ4ـ s6ﺽـ اmﺱـ;م واـ،4
ج ِـ ْ
4Vذا (26ق  $4Qﺡ*؟ إ(2 sر  9 A 3ا w`6ﺏ .sل ﺕَ {: $آُـ َتْ َآ َِ4ـ ًَ 3ﺕْxـ ُ ُ
َأ َْVا ِه ِdV ،([٩٧])}ْsة اmﺱ;م  Vوﺡة أﺏ*hـ? ا6ـ sـ ا ﺕـرك وﺕـ $آـ Vـ ـ? {:
َ £2#آ َ ُs(+ aﺏُ*َ نٌ ُ#ْ+صٌ})]4V ،([٩٨ـذا  Aﺕ42ـن ـ
ﺱِ َِ ?ِ 4
ن َ ِV
 َُ ِﺕَ ُ4
_ ا َ ِ>+
 7
ن ا ِ ُ ?َ 4+
ِإ +
ـ 9إـ $ا ﺕـرك ﺕـ ،$وAﺏـ أن 6 Aـ` *sVـ 64ـل Vـ ﺱـ4Q ?4ـ $ااsgـ4Q 3ـ$
 #ا* 2و Tاeن و Vﺱﺡ 3ا6ت ا92ـ 3واQ6gAـ 3وا ;cHـ 3وا6 Aـ`د،3
وﺏـ ــ= ﺕـ اmﺱــ;م وـ`در ﺕــ? ﺕfـه ﺡ4Vــ 3ﺏ9ـ -ــ ـ Qا2Hــ 3وا6ـرب ﺏــ
ا4ب aV ،ﺏ xواdآة Qة ا2اء ،وﺵـ4Q Tfـ $ـ ء ﺡـا hاـ *bوإدcـل
اـور 4Qـ sوﺕ2ـ آــﺏ sوا6ـاﺡ وا6ـاد وا6ا#ـ -ﺏــ* sوا2x6ـQ yـ ]sAـ ،ﺡ6ــ$
gـء Vــ اـ )) :ــ أ#ـ وــ sـ 6ﺏــaر اـ4V 4ــ ـ*xV ،((sــج ـ رﺏــ3
اmﺱ;م وﺡ ا 3Qا 3smـ  Aـ -هـ>ا اـر اﺕfـ rأ6ـ? ،وﺕ2ـ` -ا9ـ;م Vـ هـ>ا
اfل  4e6ـ_ #Vـ 3أوﺱـ9 ،Tـ اmﺵـرة ﺕ*ـ ا4ـ_ وﺕ*2ـ Tا4xـ` اـ`د  ،و ـ
ﺱ R4fﺏ zه> rا V -#26ـ69 6ـب ) أ#ـ -اـ 3وأ#ـ (sوﺏـ zآ6ـ ا ;cHـ3
وا.3Q6gA
[ﺏ? ﺕ ]٢ $ﺕ6ج ازة ا 32إـ $آlـ ـ ا#mـ;ﺡV 3ـ Qـة اﺕfهـت * :هsfـ
اراﺱـ ،3أﺱـ_ اراﺱــ ،3ﺵـbو( sاmدارــi( ،3ـم ا6ــ واـsدات sVــ ،ﺕnـ yا4ــم
ا 3c V 3lاAﺱـ*6ط اs2ـ ،أداء ـbوﺕs6 ;Q ،sـ ﺏـ ،T6fوـ ـ Vـ هـ>ا
ا;9م ح H sVن ا e6وا 6ﺵء Pـ ﺕـً 64ـات واـf6ات ا6ـ ﺕـ`V -ـ
ا - ;V ،T6fأن ( 92( $ﺏﺕة واﺡة ﺏـ uـ ﺕـ اgـت وﺕl9ـ ا6ـت ،وأ(ـ

; ﺏ2*6ـ> ﺏـ  sـ
أﺱ -6ﺏ zا*ﺱت eح ه> rا9VHـر 4Qـ $ا4eـ ،3آـ أ(ـ ﺏـأت Vـ ً
; ،و  وﺽ Rاexط ا s 3ـ> rا9VHـر Vـ آ6ـب ـ eـT
  6و زال اً P we
ﺏ*ـان ) اــ اـ4 346ــزة اـ (32وأﺵــت إــ? Vـ ــ 3آ6ـب ) اــل ا2ــ`(-
اeع .
[ﺏ? ﺕ ]٣ $وﺽ Rهـ> rا*ـ`V hـ آ6ـب )و#ـ و(ـ` hإـ4P $ـ 3اـزة اـ(32
وه eع ،و A 9ﺕ 4xه> rاgmﺏت  Qﺵء *sـ أ ـل ﺏ6cـ`ر  :إن ـت ﺵxـ`3
ازوي ﺙ;ﺙ : 3ا ا 4وا ا  ;cHوا ا ،Q6gAو9ـ ﺕ96ـ -ﺵxـ` ?6و9ـن
( ?6s V ً gو*ل ا ة  *Qا ﺕرك وﺕـ $ورﺱـ? ا9ـ ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?((
Aﺏ أن  fو V s6fارات ا;lﺙـ 3ﺏ6ـازنV ،ـن أي ﺕـم Vـ أﺡـه 4Qـ $ﺡـب ا}cـ
d4م *? V -4cـ ﺵxـ` ?6وهـ *ـ $اـ اـ )) : yـ` snـي رgـ;نQ :ـ 6s6ـ=
وgهHV ((=*6 -ول ﺡز ا 4و ّ>sب (2ـ? وّseـ ﺏ*Pـ? واlـ( 26ـغ 4ـدة وا*ـ=
إ Aأ(? Vرغ  ا 4و Vآ 2V ،( s4اAﺕ rfاHول وهـ ا4ـ Aﺏـ أن ـ6 $ـ`-
آــ -ا4ــم ازوــ 3ا6رVــ 3ــ ــت وﺱــeح وــ  إsــ uــ ا6رVــ 3آ6ــر
وا 39وا ،26واHو $أن  s 4ﺏ 3Vlا ،3و Vا ا ;cHـ ـ4Q -ـ $ا ـ3
(2ـ? ووsiQـ ﺏﺱــ6ار وﺱـ s6وQﺽــ4Q sـ $اـdان اــ` وأن 9ـن ا ﺡﺽــ ًا
*QـV rـ آــQ -ـ -وآـ9V -ــة ﺏـ -وVــ آـc -ـPة ،وfهــ Vـ Pـ wﺕsــ>_ اـ* 2وﺕseــ
ا  Pاذا -hا 34xوﺕ4ـ? ﺏ2ـ  -hـ هـ ـون Vـ آ6ـ_ اcHـ;ق ا4xـ` ،3وVـ
اAﺕ rfا4Q - Q6gAـ $إ#ـ;ح 6fـ? وها6ـ? وﺕـ? إـ $اQeـ 3وﺕ*fـ? اـ`3
وا Hﺏوف وا*Q sـ ا*9ـ وﺕ4ـ ا*ـس أﺡ9ـم دـ*V sـ اـدات واـ;ت وأن
  $ء ﺡا sfhور Qـ s6اQ6gـ ً وـرآV sـ هـ sو]ـ sوPﺡـﺕ sوـ-
4Qـ $ﺕsــ ﺏــر اــe6ع .وــ اsــ eـ_ اــزة أن 6ــي ﺏــة اhHــ4Q )) 3ــs
ا;م(( وا4ء ا` و6sي ﺏsـاه وcaـ> ﺱـ s6وPـ s6ﺡ6ـV $ـ اﺏـ ا#26ـ-
اﺕ ،3وأ( أ 4Qإ(b sو 3ﺽ 3xوgـ9 3ـ اgHـ iQـ وا*6ـ hآـة ،و4Qـ $ﺡـ
ﺕ ا: Q

 $4Qر أه -اdم ﺕaﺕ اdاh
وﺕaﺕ  $4Qر ا9ام ا9رم
[ﺏ? ﺕ ]٤ $ذآت ﺕ V 3V( -#2آ6ـب ) Vـ? اfـت( اـ>ي Pxـ_ اـب اfـ
وه ( 3xه> rا 3و2#ﺕ ،sوأ( أ>6Qر  Qه> rاmﺡـAت 4Qـ $ا69ـ_ ،وQـ>ري Vـ ذـ=
أن آ -ﺱbال  هـ> rاHﺱـ 34vااQـ 3ا6ـ ﺕـ* Qـ وQـ ـ wـى اـ4 -hا ـ Tاـش
ﺕ6ـج إـ $آ6ـب ــن ﺕ#2ـ -اfـاب ،وQــدة Vـ آ6ﺏـﺕ أﺱـ6 $ــQ wـة 2ـه ــى
اب وQم أﺏ*ء ا4e 9 T6fﺏ  s6اب أآ.l
 ١ـــ ادة إ $ا ﺕرك وﺕ $وﺕ اmﺱ;م  s(Vﺱ ﺕ* وا6ر ـ4Q sـ $ذـ= وﺱـ
;Vﺡ* و(fﺡ*  Vا}cة وﺱـدﺕ* وا*(*vPـ Vـ اـ( ،وهـ> rآs4ـ (6ـs hـ 3ﺕـ w6ﺏـ>ل
ا V sfا =6ﺏ.s
٢ــــ أن 9ـن اـب هدVـ ً Vـ ﺡﺕـ? uـ  rAوQ Aﺏـ آـ و#ـ yاـ]ن ا9ـ َ {:ـ َأ َs7ـ
= َآْﺡً َ ،([٩٩])}?ِ ِ ;ُVوا9ح ه ا*ء وا _6وأن ﺕ9ن اHهاف
= آَ ِدحٌ ِإََ $ر &ﺏ َ
ا َ(ِmنُ ِإ َ (+
ا  $( 6أ s4gﺡ A 3وه.3
 ٣ـــ اd6QAاز ﺏ *6`xا 34#Hا 6ﺕـ -اl9ـ ـ اـ واcHـ;ق واlـ -ا6ـ ﺕlـ ﺡـ
اـب وﺕVــ? إـ $أن 9ــس آـlc -ــ? و9ــsQd* rـ *ــ *Vـ` أذ(ﺏــ ،وbﺱــ *2أن أرى
اب وه 4ون 4ـب Vـ 4ـ sوـaآ s4وﺕـ`Vﺕ sوﺡآـﺕ sوآـ94 A s(aـن ذـ=
ا6ر ا wﺡx*6 $6ا ﺵ 3`xا  Vﺡﺕ.s
 ٤ـــ ا h9  >6اب ا9ـ Vوeecـ? اlxـ 3ا6ـ ـ ـ s;cـ اﺱـ6د( وﺕ9ـ
ﺕ.? *6

 ٥ــــ أن 92ـ ﺏ6fـ? وأ6ـ? Vـ اﺽـ واـ -6وـ4Q -ـ $إQـر اـة و(fﺡsـ Vـ
ُُ Qو اْ اّ4ـ َ? َـ َُ9ـ &ـ ْ ِإَـ ٍ?
( Tgاﺡ sآ ل ا]ن َ {:و ِإََ $ﺙُ َد َأُ َcهْ َ َ ًِ َ#ل َ َْ ِم ا ْ
ن َرﺏ&ــ َِـ ـ_ٌ
ض وَاﺱْــ َُ َ َ ْ 6آْ َsِVـــ َVﺱْــ َُ2ِ ْ 6و ُ rﺙُــ  +ﺕُﺏُـــ اْ ِإ َْــ ِ? ِإ +
 ا َHرْ ِ
 َaآُ &ــ َ
ْuــُ ُ rهُــ َ أَ(ـ ـ َ
َ
 ،([١٠٠])}ٌ_ِf7أي  VاHرض ﺏ* $أن ا ﺕ sV 94c $و 9* _4PإQره  ;Vـ`
أﺡ  Vأداء و ?62nوbو V ?6أي   2 Tآن.
 ٦ـــ ﺕ wاAرﺕط ﺏزة اH 32ن ا4ء ﺡـ`ن اmﺱـ;م و*ـر اsـى و ـ ـل Qـ*s
اmـــم )) 4Qـــ? اـــ;م(( V )) :ـــ( sﺡ6fـــ 4Qـــ 9وأ(ـــ ﺡfـــ 3ا ،واـــاد 4Qـــ sآـــاد
.([١٠١])((*4Q
[ﺏ? ﺕ ]٥ $أﺵت إg V Aً gاب اbال ا lإ $اـ ا ;cHـ وآ2ـ 3ﺕـ? وهـ
آ;م ﺵ -9 -ـ4x 4ـ ـ ا#ـل إـ $ا ﺕـرك وﺕـ ،$وﺕgـ آ6ـ_ (VـV 3ـ هـ>ا
اfـل 6رgـV 3ـ ـ6ى sheQـaV ،وsـ ) ا4ـ_ اـ (4ﺙـ )gـ Tاـدات( و) اfــ3
اـ ء Vــ ﺕsــ>_ اHﺡـء( وuهــ ــ هـ ــوف ،و9ــ اﺏـ اhــ هــ اــ]ن
وأﺡد ا` ))  s4Qا;م(( ا>ي * ا# Q s* eـ2ت ـ آ4ـت uـه
))  s4Qا;م(( و  ﺕ gآ 34واﺡة ﺕ fى ﺡة ا(mـن ،وأ(ـ9 -ـ ﺡـ ً lواﺡـ ًا وهـ
ل اmم ا ))  ?4Qا;م((  )) :ﺡول أا ﺏ` 3ا آن أVـت ـ gـ وأ ـب
 >ر(()] 4V ،([١٠٢و -#ا*س إـl $ـ -هـ> rا*Qـ 3ـ ﺕ9ـا 4Qـ $ﺕـe wـs
ﺏ $6اﺱ -hﺡ $6اـs* 3ـsV ،ـ>ا اmـم )) 4Qـ? اـ;م(( xـك أن ـ ﺡـول ﺕـ`-
4eﺏـ 3ﺏﺱـ -hـ 3آـن 4Qـ? أ ـب ـ ـ>ر وهـ>ا اـ دﺱـ6ر ﺡـة *ـ و4lـ? ـل
اmم ))  ?4Qا;م((   2Q g  RfQ )) :ه  Vـ? آـ2 A yـ Qـ هـ دو(ـ?((،
*49Vـ (gــ 2Qــ ا ﺕـ $و(ــ (ﺱــ_ أ*lـ ــ ا4xــ  ﺏـ 4آــ ــون؟! إ(sــ
2ر ـV 3ﺽـ 3وﺕــ`ر ـ أن  ;Qـ 3ا2ــ هـ> rﺱــدت ﺏ**ـ آـ ﺱ6ــ` ;Q 2ـت ا6fــT
و s449اد واAﺡ6ام واcHة وا.y6

[ﺏـ? ﺕـ ]٦ $أﺵـت Vـ اﺱـ626ءات Qـة إـ $هـ> rاHﺱـ_ cـ` #اﺱـ626ء ) إﺡــ>روا
اــ`*Qت اــ6ردة( و) اfــب ا(2ــ( و) Qــ` اــ اــ $ﺏــة اmﺱــ;(3
وuه ،وه ا 6ـ* Tـ? Vـ(6 A sآـن #Vـm 3ﺏد(ـ Qـ إﺱـ;* و ](*ـ إ Aاﺱـ46ه
ﺏﺱ s4hا 3lxا6دةQ ،ه  $4Qذـ= *4sgـ وا(sر(ـ ﺏـ رﺕ sادـ 3اdا2hـ ،3وA
( >caاة  أ ﺱﺏ 3ﺱدت ا و ﺕ9ـ اـ ﺕـ_ Qـ ـ s9ﺙـ ﺱـeا وا(s6ـا
م اﺱ*6ده إ $رآ وﺙ ،wوا>ي أ ا]ن و f ?V 6ﺕ> ًا آlـ ًا ـ* sو ـ أﺵـت
إ $ﺏ  V sآ6ﺏ )ﺵ9ى ا]ن( و)  ?Vاfت( وا 3#;xأ( sون أن (eـ أﺱـأ
 *Qه و>caوا * أﺡ   32# -sV ،(*Qأ cـ هـ>r؟! واـ 4اـا9 Qـن Vـ
ﺡ>ر * V sآ -ﺵء و 46ﺏ]ن وﺕ اmﺱ;م  Vا42  3sgن.
[ﺏ? ﺕf A ]٧ $ز اـح ﺏـ4e 4ـ ً 9Vـ yﺏ4ـء اـ> cـ` sا ﺕـرك وﺕـ$
ﺏ*dـ 3اVـ 3ﺡ6ــ $ـ -أن أآlـ ــ )] (٥٠٠ـV 3ـ اــ]ن وردت Vـ ـح ا4ــء وذم
ا 34sfوأ 32# 34 Vا 4و g $4Q ?4ـ Tاـdات اcHـى ،وgـءت اـ* 3اـ32
d6ز ذـ= ))ـاد ا4ـء cـ ـ دـء اـsاء(( و ـ ـأت ـ4 -ـQ -ـ اmـم اـ`دق
)) 4Qـ? اـ;م((  )) :إ(sــ ﺡ6fـ 4Qـ 9وأ(ــ ﺡfـ 3ا ،واـاد 4Qــ sآـاد *4Qـ(( واا ــT
 sﺏ>= Vن أ 3أـ 3ﺏـ; 4Qـء ﺕ9ـن آـ* ﺏـ; راع sVـ ﺵـو( sوsـو( sإـ $اeـw
ا` و46ن ا 6ت ـ أs4gـ ـ دون أن  6ـن ـ اHـg 3ـdا ًء و Aﺵـ9ر ًا ﺏـ-
أ*Vا ﺡﺕ sزاه ﺽ  Qﺡeم ا( dg -sVاء آـ -ذـ= ذsـ واـح Vـ sوا6VAـاء
4Qـ sوﺕ6ـlQ Tــاﺕ s؟ ! إ(sـ وﺽـu 3ــ *ـ` ،32واـ;ء ــن واـ]ن bآـ َ {:ه ـْ-
ن})] ([١٠٣إ( sواﺡة   ecا29ر  -`2ا sh4Q Q 3Hﺡ$6
ﺡَ ُ
ن إِ Aا ِْ m
ﺡَ ِ
َdgاء ا ِْ m
َ
ﺕ  -وﺕ6ـ? ﺏ6ـ ا4ـء وﺕـ? #ـرﺕ sوا6VAـاء 4Qـ sو(ـ اHآذـ_ Qـ* ،sواl9ـ
ن
ـــ أﺏ*ـــء ا6fـــs4sf Tـــ وﺱـــ>ا s6gـــ` ن ،آـــ ـــل اـــ]ن َ {:وِVـــ ُ ْ9ﺱَـــَ ُQ +
َ ُ ،([١٠٤])}ْsوه g R 3ecـة Vـ ﺡـوا ﺕـ? #ـرة رﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ?
و]?(( * z2ا4ن  ﺡـ? ﺡ6ـ $اﺕsـ rﺏـd*V ?Vـ Rﺱـرة ا*ـر x6ـ Qـ ﺡـ
ا =VmواVع Qـ ﺵـف رﺱـل ا ))#ـ $4ا 4Qـ? و]ـ?(( واﺕsـا أـ اـ4Q )) *bـ?
ا;م(( أ(? V 4` Aء ا أن 4Q s6ـ )) 4Qـ? اـ;م(( Vـ ـاب اـ`;ة g66ـ?

 32#إ $أوhAـ= ا*ـ ،Vو9ـ ـذا ( Aـف iQـ*h4Q 3ـ إ Aﺏـ ـﺕs؟ وـذا **2ـ
ا*م؟ ﺙ أ Aﺕ *29اة واﺕن  ا $4Q `*V aexﺕ9ار ،rوا2وض أن ا4 A bـغ
  gـﺕ؟! إ(sـ *6Vـ 3زرsQـ أQـاء اmﺱـ;م Vـ; *ـ 4ـ 4ا ـع sVـ و4Qـs
اﺡ6ام  sV sh4Qﺡ`ن اmﺱ;م اiVن ود rوااﺏeن  Vﺙـر rـ 3اـ4
وآن اmﺱ;م   h9و ecا29ر وإuاء إﺏ.4
أآر ا>6Qاري  Qا`6cAر وأﺱaل ا ﺕ $أن caـ> ﺏaـ* gـ ً *ـ -رﺽـ rوإ#ـ;ح ﺡ*ـ
إ(? و ا*.
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