
 

 

  
 

  
  ��� ا����� �� ���� ا�����/ د  : �
	��� ا����

���  إ��م و$#�" ا���!� ا� ��ي ا��
  
  

ا���� 1 وا�0.ة وا��.م ��+ -�� � ���� ، و��+ *�( ــ   
  .و��5( أ��2�3

 7
��� :8��9 ���ة ا���ور��$( ، و���� ا��
7  ه>; ا�#
��� �? ا���2 ، وه>; ا�#��D�E�9 ��3( وا�B9-Cء �� $�9 ا���*ن �

 F��  :وا�G �� ��رة ا�!��2 �� 
  

�ة  ـ 1� ����� اIو�+ ��Jأ ا�يسبح للَّه ما في   ( ::�
) السماوات وما في الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ

.  

�ة ـ 2� ����� ��-�Eا� ��Jأ ا��: : )  ي الْأُمثَ فعي بالَّذ وه نيي
 ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتَآي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر

  ). والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ

�ة   ـ3� ����� �E��Eا� ��Jأ ا�وَآخرِين منهم لَما   ( ::�
  ). عزِيز الْحكيميلْحقُوا بِهِم وهو الْ

�ة  ـ 4� ����� ا��ا��2 ��Jأ ا��:: )   نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كذَل
  ). يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

  
�ة    ـ5� ����� �B �� Q���أ ه>; اIر�? �� أو��B إ�+ *$�ه� ���:.  
  

�ة ـ  6� ����� ����Sا� ��Jأ ا�ذين حملُوا التوراةَ ثُم مثَلُ الَّ  ( ::�
 ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَملُوهمحي لَم

نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه اتوا بَِآيكَذَّب . (  

  

�ة  :��أـ  7� ����� ا���د�� ��Jا ) ا أَيوا إِنْ قُلْ ياده ينا الَّذه
 متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتالن وند نم لَّهاُء ليلأَو كُمأَن متمعز

نيقادص. (   

�ة ـ  8� ����� ا�����2 ��Jأ ا��::   ) تما قَدا بِمدأَب هنونمتلَا يو
 يملع اللَّهو يهِمدأَينيمبِالظَّال. (   

�ة ـ 9� ����� � ��Eا� ��Jأ ا��:  :  DE� ) يالَّذ توقُلْ إِنَّ الْم
 ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرت ثُم يكُملَاقم هفَإِن هنونَ مرفت

   ) .فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

  
��    ـ10Jأ �� ا��: � ��Eا� ��Jإ�+ ا ����Sا� : �B �� Q���ة ��� �����

.  
  

�� ا���E �   ـ11Jو�+ إ�+ اIا ��Jأ �� ا��ة X:��ن ه>ا :  :�� �����
  .ا��3( 

  
��� FZ آD وDY� )3 ا���*ن وC :8د FZ :وهY>ا  •��89م ه>; ا�#

8�� ���[ ا���
�ظ � .^� ��_ �� �E7 أآ
G �� �Gا�م ا��ا��
 7
�9
` ا���Z. 

  
  

 


7 و3( �3�� FZ إذا أردت  �G �c م��
  ��YZ أD2Z ؟

  
� FZ ا���م ا�D��Z F��9 أن ـ  $J3( ا�7 ا�
إذا أردت أن :�

 ]� �B:���� ا�F9 ذآ�#��� ���أ ��  ، :�
7 ا��3( ا�!��:
�ة ��Y�ن ��
�ظ ا��3( � ����� ;�أول ا��3( إ�+ *$

�Sرا� fا����،  +�� ��
7 ا��3( ا�!�G +إ� D�9 : �_ 
�ت إ���B ا�#gأ F9ا� ����.  
  
  

  � ا��
7 وا���ا�23 ؟�آ�� أ�3? � �
  

h` ا���*ن ـ  G �� ]�<Z ، �23ا�
7 ا���*ن ��ون ��: C

ًَِB3وBً3�9 وG �+ع إ��3� �� + :�9S ا���*ن ، وأردت ا�
 +�Eا�� ����
9h( ، وا�#G �� `��- �m ]�

9h( و�3ت -G

�ك _._� أن :!�? ��� ا��
7 وا���ا�23 ، و��m ا���*ن � 
 �B3م و�ا�� FZ `h
G ذاoZ ، ��m ة أ83اء��� Dم آ��mأ
 `h
G ذاoZ ، ة أ83اء��� 7
�: +9G )3ا3? أر��2 أو�Z

�ًBg �m�: ، ة أ83اء���م ا آ��ً.�� Dا�23 ، وآ���� 
�ا3? _��-�� أو3( :.  

7 :�
7 و�B3 ـ  
� �� ا���ا�23 ا��أ FZ ���� ا��Bg �2و�
�9+ :�
7 أو و�G ��B3" ا���رة ، و:G )3ا3? _��-�� أو

�� 83ءا��� `h
G ذاoZ 83ءا �����،  7
 :��m �� ا��
�ا�23 ا��2�� ���Bg ��3ة �����م  ،8ءا Dا3? _��-�� : آ�

�ان ��+ ا���ا�23 Bg +	� ذاoZ ، )37 ، أو
ا��أ FZ ا��
��م و�B3 أو و�G ��B3" ا���رة ، و:�ا3? _��-��  Dآ


7 ا���*ن آ�G �� FB9 : +9G )3أو.ً�.   
  

7 ا���*ن ، را3? ا��2�ة ا83Iاء ـ  G �� `�B9-ذا اoZ

��م  Dآ ، �Bg ده� ��ة�
-�0 83ء ، _� : D�9 اIو�+ ��
3 �����م -�0 83ء ، و:��أ إ�+ ا��2 Dآ ، �Bg 8ءا ��ة

�� ا��2�ة ا83Iاء اIو�+ _��-�� أوD�9 : �_ ، )3 إ�+ 
��م -�0 ��ا�23  Dآ �Bg ن ��ة*��ة �� ا���$Iة ا�ا��2

83ء �? _��-�� أو3( �� ا��2�ة ا83Iاء اIو�+ ، و_��-�� 
�� 83ءا �  .أو3( �� ا��2

  



  
 إذا ا-�B9` �� ه>; آ�� أرا3? ا���*ن آ��ً. �

  ا���ا�23 ؟
  
  
�ر; _.ث ـ  Y: م 83ءان ، أن�� Dن آ��. ، آ*�ا��أ ���ا�23 ا��

��م و:Y�ن Dات آ� FZ آD أ������ :�9S ا���*ن آ��. �
�ا�23 ����.  

 `h
G �m � � ن $.ل�Y: ����:��ن ، ا���*ن آ��. �oو�B>; ا�#
��� � � آ���� �  .واD2Z ه>; ا�#

  
  


7 ا���*ن ؟ �G �� � � �2� D2Zذا أ��  
  
  
:��ن ا���*ن و��ا�8G �Y�� ، )923[ ا����F �� � � � �� إ�2ـ  

�F �5+ ا1 ���( و��� ��Z آ�ن ا���*ن 9G+ ���:[ ه� 8Gب ا� 
 �mل أوس  ،��8ب ا���*ن ���2 ، أي آD ���2 أ��م ��9S ا���*ن


� ر�G( ا1 �<G �� : )��� 1ل ا1 �5+ ا�أ��5ب ر� `�s�
_.ث ��ر ، و$�t : و��� ، آ�� :��8�ن ا���*ن ؟ ��m�ا 

�Gى ��� ��رة ، ر ، و:�? ��ر ، وإ��ر ، و��? ��
�m �� D0
��9S فو8Gب ا�� +9G  . ��Gروا; أ.  

�أ �� ـ  ���� إ >��رة ا�
�:��<أي FZ ا���م اIول �B- +�
�أ :  وFZ ا���م ا�F-�E >��رة ا� ��ء<�� إ�+ >��رة ا����yة<

 ���B->���9رة ا���<z��Eم ا��ا�� FZأ  : و����� ��رة < 
t-��< ���B- +إ� >D� رة ا��أ �� >���� وFZ ا���م ا��ا�? 

>Xرة ا�اء���< ���B- +ن< إ��m�
 وFZ ا���م >��رة ا�
t��Sأ ��  :ا������ >��رة ا��2�اء< �B- +إ� >t� >��رة 

�أ ��  :وFZ ا���م ا���دس���� >��رة ا��Z�0ت< �B- +إ� 
�أ �� :  ، وFZ ا���م ا����? >��رة ا��!�ات<�� >��رة ق<

 ���B- +رة ا� �س<إ���<.   
  
  ( ا����2ء m FZ���Bو8Gب ا� �F �5+ ا1 ���( و��� 2�3ـ  
   ).F�Z ���ق ( 
  

�ف �� ه�:�� ا���9��Y ه� ��ا�� 8Gب ا� �F �5+ ا1 ـ G DYZ
�ف �Z ، م�� Dآ FZ ء���( و����
ر�m FZ  ) F�Z ( 8���B ا�

� إ�+ أ-( FZ )�8G ا���م اIول ���أ �� ��رة ��� ��:�
���رة ا�
�ف Gو ، ��:�
� إ�+ ) m FZ  ) F�Z���B ا����ا�����ا�� �أن 

���أ ��  F-�Eم ا��ا�� FZ )�8G>ة�yرة ا����ف > ��Gا���ء و 
 �B��m FZ )F�Z ( إ �������أ  ��ا��أن �+  z��Eم ا��ا�� FZ )�8G

 ��>t-���ف >��رة Gا���ء و �B��m FZ  ) ق�إ�+) �� ���� 
�اF ��D�y إ<�رة  ��ا�� FZ )�8G ا���م ا��ا�? ���أ �� �أن < ،

 �	��ف >��اءا�X�رة <وا�F9 :��+ أGا���� و �B��m FZ  )
���أ �� ) ���ق  t��Sم ا��ا�� FZ )�8G ��� إ�+ أن ��ا���

�ف >��رة ا��2�اء<Gاو ، و�ا� �B��m FZ  ) ق��� ( ����
��رة <إ�+ أن ��ا�� FZ )�8G ا���م ا���دس ���أ �� 

�ف >وا��Z�0تGا���ف ، و �B��m FZ  ) ق�إ�+ أن ) �� ����
�� >��رة ق< ا����? ���أ �� ��ا�� FZ )�8G ا���م�B- +إ� 

 وأ�� :�8�" ا���*ن ا����BZ F� �� و|? >��رة ا� �س<
 ����  .ا��!�ج �� 

  
  

�ق ��� ا���B���9ت FZ ا���*ن ؟ �Zآ�� أ  
  
  

��� أ-( إذا وm? � �ك�~ D	Z�9 ـ  أZ�Z ، ��9�* FZ )���: 
 ، )��s:و ، ��B �� ق�
� �� ا�h-��9 ، وا�Jا����0 ��+ آ��9 ا

�ق ��اًر? � 
�[ |��#ً�و|
ا  ، وأ_ �ء ��ا923[ ، ا��7 ذ�[ ا�
 ��B �� 9+ :��9 ا�����9( ا�>يG.  

  
  

�  7
  :m�ا�� و|�ا�FZ Q ا��
  
1 Y�
��g +�� ]h ����09 ا�9.وة �ـ �!" أن G ن.  
2 �� ، وو�B3 ��2 ا�02!
��م و��B3 ، و�B3 ��2 ا� D7 آ
Gـ ا 

*�
7 ا���: ����ن آ��. ��9 � $.ل أو ��2 ا����ب و�B>; ا�#
�ت �� ا��
oZ 7ن E�9 � ، أ�� إذا أآ� ]h
G ن�Y�� � ، و

 �2	�  .ا���
�ظ 

� ، و��2 3���Y�ن �� ��رة ا� �س إ�+ ��رة ا����ة ، I-( أ 7
 ـ ا��
�*ن :Y�ن ��923[ �� ا����ة إ�+ ا� �س ��� ]h
G.  

�Y�ن �� �� ��0�FZ �G ا�Y�� �2�#�ن ��2 � ��+ ر��خ 4 7
 ـ ا��
��ت وأوا$� ا�0
��ت وأو��B اJا~� ا�9>آ�ر ���Cا ���
7 و���.  

9
�` ���( ا���
�ظ ، وه>; 5�
FZ 7 ا�� ��9 اIو���� G �� Dـ آ 
�ة ) ����G ا�9!��? ( :��+ Eن � [ أو آ*�Z. :�8ن �� :
�` ا��
 ]^#$ ، �� ]
m��� "�0- �B � ��25 �.�9.ء ، ����#�ن ��G�وه>; �


7 ا���*ن G ،ع�Z] �  C 8 آ �BZ ، )h
G FZ � و��و�( ، وا��9
 �Gي أI +#2�.  

  
+B9-ا 
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