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 حضر	 مر�� بش$ �لدين �مو. �د
�ملصلح �ملوعو. �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو. '�إلما5 �ملهد} �

:Æ'>. من

في �حا� �لقر��

(سو<	 �حلجر)

﴿َ'َما َ*ْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة ِ�الَّ َ�َلَها 

ِكَتا0ٌ َمْعُلوٌ-﴾ (٥)
  

شر5 �لكلمـا2: 
�لذ}  للموضع  �سٌم  قرية: 
Äتمع فيه �لناÆ؛ 'للناN Æيًعا؛ 
'ُيستعمل � كل '�حد منهما؛ 
قاy �هللا تعا� ﴿َ'ْسَئِل �لقريَة﴾.. 
معنا¼  �ملفسرين:  من  كث$   yقا
بل  بعضهم:   yقا' �لقرية؛  هل 
نفسهم.  �لقو5  ههنا  �لقرية 

(�ملفر.��)
 ،yحلا�  '�' ﴿'�ا﴾   � '�لو�' 
�لو�'  هذ¼  منذ<:  �لقاضي   yقا
تفيد 0 �ملذكو< بعدها � �للفظ 
قوله  'منه  �لزمن،   �  5 مقدَّ هو 
'ُفتحت  جاÁ'ها   �v�﴿  :�تعا
بو�ֲדا﴾. (<�ِجع �لبحر �ملحيط) 

�لتفسـ7:
 â0 كلمة �لقرية هنا ال تع�علم 
منها  �ملر�.  '�منا  �لعا5،  معناها 
�لقو5 �لذين ُيبعث �ليهم نã من 
 �Òقر مصطلح  'هذ�   .Áألنبيا�
حيث يطلق �لقر0Ò �لكرمي كلمة 
�لذين  �لقو5  كل  على  �لقرية 
هًة �ليهم.  تكو0 <سالُة نã موجَّ
 ãلن� 'y من äاطبهم   0 vلك 
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هم هل قريته ' بلدته، ما �لذين 
بينهم  يند<جو0  فإ�م  سو�هم 

تلقائيًّا.
 ãلن� قريَة  يسّمي   0Òلقر�  0 كما 
ماتت   �v� �أل5  أل0   ،Àلقر�  َّ5
 .Áلغذ�� تو�فر  لعد5  'ال.ها  ما� 
 �تعا قوله  �ليها �  �ملشا<  '�لقرية 
﴿'ما هلكنا من قرية﴾ هي تلك 
 Àلقر� ما   ،ãلن� فيها  ُيبعث  �ل 
مرسال   ãلن� يكو0  �ل   Àألخر�
�ليها يًضا فلم يذكرها �لقر0Ò أل�ا 
تكو0 تابعة للقرية �أل5. '�0 قوله 
�آلية   � �لو�<.  مٍة﴾  ﴿من   �تعا
صـحة  على  Òخر  .ليل  �لتالية 

موقفي هذ�.
هلك  لقد  قائلني:  �لبعض   Ðيعتر
هل �لقرية �لفالنية، 'ما� سكا0 
 َّ{ فَأُ<'نا  'كيت،  كيت  �لبلد	 
قو�م   0 '�حلق  �ليهم؟  ُبعث   ãن
هذ� باطل متاًما مبوجب هذ¼ �آلية. 
 ãن ُيبعث  حينما  نه  Ô~نا  حيث 
من �ألنبياÁ � مكا0 ما فإN 0يع 
<سالته  تكو0  �لذين  �لقو5   Àقر
لقريته،  تابعة  �ليهم تصبح  موّجهة 
 �v�  Êلعذ�� يستحقو0  'بالتا� 
<فضو¼ '�0 ¿ تطأ قدما �لنã تلك 
�لقر�v�' .À كا0 مبعوًثا �� �لدنيا 
يستوجـبو0  Nيًعا  فأهلها  كلها 

�لعـذ�Ê برفضهم له.
 Êلعذ�� y0 حلوكما تنبهنا �آلية 
بقرية ما ال يعâ بالضر'<	 ظهو< 
نã فيها، '�منا �لعذ�Ê �لذ} يكو0 
Ïل  ال   ãن ظهو<  على  عالمًة 
تكو0  �ل  �لو�سعة  باملنطقة  �ال 
 �vفإ هلها.   �� موجّهة  <سالته 
 Êقو5 فالعذ� �كا0 �لنã مبعوًثا �
�لقومي يشكل .ليال على صدقه، 
كله  �لعا¿   �� مبعوًثا  كا0   �v�'
�لدليل  �لعاملي يكو0 هو   Êفالعذ�
 ¿ فمثال   .ãلن� vلك   Jصد على 
�سر�ئيل   âب  Áنبيا  Jصد يكن 
بقرية   yينـز  Êعذ� على  متوقًفا 
معينة، '�منا كانت عالمة صدقهم 
Ïل  �لذ}  �لقومي   Êلعذ�� vلك 
 ¿' عموًما.  �إلسر�ئيلية  باألمة 

 � �لكرمي   ãلن�  Jعالمة صد تكن 
بل  معني،  بقو5   Êلعذ�� Ïل   0
كانت عالمة صدقه تلك �لكو�<§ 
كله،  �لعا¿   � 'قعت  �ل  �لشاملة 
كله.  �لعا¿   �� مبعو§   � ألنه 
'�لتا<يخ شاهد على 0 �لعذ�Ê حل 
بالعرÊ خاصًة عند بعثته (�لبخا<}: 
�هللا   yنز كما  �لدخا0)،  �لتفس$: 
 ãيـًضا بعد بعـثة �لنÒفا� عاملية 

� بفتر	 'جـيز	.
'كلمة ﴿كتاÊ معلو5﴾ تعâ �ملد	 
 Êلعذ��  y'لنـز  ãلن� يعّينها  �ل 
من  '�ملر�.   .�تعا �هللا  من  بتوجيه 
يصيبهم  �لذين  �لقو5  هنا  �لقرية 
�لعذ�Ê نتيجًة ملعا<ضة �لنã. 'لكنهم 
 Áنبا بعد  �ال   Êللعذ� يتعرضو0  ال 

'�ضحة.

وكلمـة ﴿كتاب معلـوم﴾ تعh املدة الـ^ يعّينها 
 .dلنـزول العـذاب بتوجيه مـن اهللا تعا mالنـ
واملـراد من القريـة هنا القـوم الذيـن يصيبهم 
العـذاب نتيجـًة ملعارضـة النـm. ولكنهـم ال 
يتعرضـون للعـذاب إال بعـد أنبـاء واضحـة.
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َ�َما  َ*َجَلَها  ُ*مٍَّة  ِمْن  َتْسِبُق  ﴿ما 

(٦) ﴾Aَيْسَتْأِخُر�

شر5 �لكلمـا2: 
'�لوقُت   Áلشي� مّدُ	  �ألجل:  *جل: 

.(Êألقر�) ّل فيهÏ {لذ�
*مة: �ألمة: �جلماعة؛ �جليل من كل 

 .(Êألقر�) حي
 

�لتفسـ7:
قوله   êمع  � �ملفسر'0   yقا لقد   
 �تعا 'قوله  تسبق﴾  ﴿ما   �تعا
﴿'ما يستأخر'0﴾ قو�ًال ال تسمن 
0 �ملر�.  À>' ،Øمن جو êال تغ'
تفلت   0 �ملستحيل  من  نه  منها 
 0 بعد   Êلعذ�� من  �ألمم  من  مة 
 0ينـزy �لوعيد به.. } ال ميكن 
vلك  'مع  موعد¼   �  Êلعذ�� Ïّل 
 yا�ال يضرهم 'ال يهلكهم. فهذ� 
يتأخر   0 ميكن  ال  نه  كما  حتًما. 
يصيبهم. ال   0  0'. .�ئًما   Êلعذ��
ُيعَطو0   Áألنبيا� معا<ضي   0 شك 
�لفرصة  لُتتا�  �لوقت  لبعض  �ملهلة 
'لكن  نصيبه،  من   Àد�� كا0  ملن 
مر	،  كل   � ُيمَهلو�   0 يستحيل 
حيا	   �  Êلعذ��  yينـز  0  0'.

تباِعه. ' ãلك �لنv

�م  يظنو�  بأال  �لكفا<  حتّذ<  فاآلية 
 yمن �ملحا v� ،Êمأمن من �لعذ� �
�ال  ��ال|  من  مأمن   � يكونو�   0
ֲדم  Ï 0ل   y'أل� �لطريقني:  بأحد 
'�لثا�  يدّمرهم،   0  0'.  Êلعذ��
ل �لعذ�Ê .�ئًما 'ال يصيبهم  0 يؤجَّ
بًد�؛ 'لكن لن Ïد§ } من هذين 
�ألمرين، فيجب ال يتجاسر'� على 

�ملعا<ضة مغتّرين باملهلة.

َعَلْيِه   Gَُِّنز  Kلَِّذ� َ*يَُّها  َيا  ﴿َ�َقاُلو� 

(٧) ﴾Aٌنََّك َلَمْجُنو�ْكُر ِ �لذِّ

شر5 �لكلما2:
�لذكر: �لتلفُظ بالشيÁ '�حضاُ<¼ � 
�لذهن ìيث ال يغيب عنه؛ �لصيُت، 
�لثناÁُ؛  �لناÆ؛   � vكر  له  'منه: 
�لشرُ�، '� �لقر0Ò: �نه لذكٌر لك 
 ،Áلدعا�' �'لقومك؛ �لصالُ	 هللا تعا
� �لذكر؛ � Øَمٌر َفَزيقا�v� :y َحَزَبه 
''ضُع  �لدين  تفصيل  فيه   Êُلكتا�
�لقو}ُّ   :yلرجا� من  '�لِذكُر  �مللل. 
�ملطر:  من  '�لذكُر   .ُّîأل�  Øلشجا�
 :yلقو� '�لذكُر من  �لشديد.  �لو�بُل 

(Êألقر�) .لصلُب �ملتني�
'ُجنوًنا:  َجنًّا  �لرجل  ُجّن   :AنوP
'ُجنَّ  فسد.  'قيل:  عقُله،   y��

�لشيÁُ عنه: �ستتر. '�جلنو0: مصد< 
فسا.¼.  'قيل:  �لعقل،   yُ�'� ؛  َجنَّ
فسد.   ' عقله   y�� من  '�ملجنو0: 

 (Êألقر�)
 �تعا  yقا �جلن،  Nاعة  '�ِجلّنة: 
 �تعا  yقا'  ،﴾Æلنا�' �ِجلّنة  ﴿من 
نسًبا﴾.  �ِجلّنة  'بني  بينه  ﴿'جعلو� 
﴿ما   �تعا  yقا �جلنو0ُ،  '�ِجلّنة: 
بصاحبكم ِمن ِجّنة﴾.. } جنو0. 
'�جلنو0: حائٌل بني �لنفس '�لعقل. 
 âُب' ، 'ُجّن فال0ٌ: قيل: صابه �جلنُّ
³و:   Á�'.أل�  Áكبنا ُفِعَل  على  فعُله 
صيَب  'قيل:  ؛  'ُحمَّ 'ُلِقَي  ُ�ِكَم 
َجناُنه؛ 'قيل: حيَل بني نفسه 'عقله 

فُجّن عقله بذلك. (�ملفر.��)
هذ� ما vكر¼ صاحب �ملفر.�� من 
مما  �جلنو0.  ماهية   yحو Æلنا�  Á�>Ò
(فالï 0نو0)  قو�م:   0 على   yيد
�جلن،  صابه  نه  بالضر'<	   âيع ال 
بل معنا¼ �حلقيقي 0 عقله قد فسد. 
يفسر'نه  �أل'ها5  يتبعو0  فالذين 
عليه  غِضب  �ِجلنة  من  ِجنيًّا  بأ0 
يعت~'0  �لذين  ما ' عقله،  فأفسد 
مصدً<�  '�لعو�طف  �ألحاسيس 
بأ0  فيفسر'نه   Ðألمر��' لألسقا5 
قلبه صيَب بصدمة. '�لذين �م �ملا5 
بالطبيعيا� يقولو0 �0 خلًال حصل 
كلمة  فإ0  'باالختصا<  بعقله. 
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(�جلنو0) ال تعâ �صابة �جلن، '�منا 
سبب  �جلن  �صابة   0 �لبعض   Àير

من سباÊ �جلنو0.
 :yفيقو �ملفر.��  صاحب  'يضيف 
َمن  ضامَّه   0ْ ïنو0ٌ﴾..  ﴿معلٌَّم 
 :�يعلِّمه ِمن �جلّن. 'كذلك قوله تعا
َِئنا لَتاِ<كو �Òِتنا لشاعٍر ïنو0﴾.﴿

قد  �ملفر.��  صاحب   0 '�حلق 
�لتفاس$  تأث$  �ملعê حتت  هذ�  vَكر 
موجو. �  غ$  فهو  '�ال   ،Àألخر�
 yتقو �ل  ֲדا،   Jملوثو� �لقو�ميس 
 Ðمر صابه  من  هو  �ملجنو0   0�

�جلنو0. 
حتت  �لعصر}   Æلقامو�  �  .>''
 Mad, Crazy, Insane,:0كلمة �ملجنو

.Fool, Foolish

�لتفسـ7:
 لقد نبأ �هللا � من قبل 0 �لكفا< 
بعد  مر	  نفسهم   � سيقولو0 
'�آل0  مسلمني،  كنا  ليتنا   :Àخر
هالكهم  نبأ   Øاñ عند  �م   ~ä
ال  شديد:   Êستغر��  � سيقولو0 
شك نك ïنو0 حيث تّدعي ֲדذ�، 
'لسو� ترÀ قريًبا كيف نسَحقك 

مع تباعك سحًقا.
تفيد  ﴿<مبا﴾  كلمة  �عت~نا   �v� ما 
سو�  �لكفا<   0  êمبع �ملستقبل 

تتملكهم �حلسر	 لدò> Àية ��.ها< 
�إلسال5، فيقولو0: ليتنا كنا مسلمني، 
' ليتنا ¿ ³ا<Ê �ملسلمني، ' ليتنا 
سّلمنا ³ن يًضا مرنا �� �هللا متوكلني 
 Àلد �م  �آلية:  هذ¼   âفتع عليه.. 
 Àهذ� �إلعال0 سيعت~'نه .عو Øاñ
�نه ملجنو0  <جل ïنو0، 'يقولو0: 
�لعريضة،   À'لدعا� ֲדذ¼  يّدعي  من 
�v من �ملستحيل 0 تتولد عندنا ³ن 
عد�Á �إلسال5 مثُل هذ¼ �لرغبة، 'نَّى 
�لرقّي  Ï 0ّققو�  �لنã 'ألتباعه  �ذ� 

ìيث نغبطهم عليه.
 0Òلقر�  Áاñ من  �سم  "�لِذكر" 
�لكرمي، 'يعâ �لشر� كما قاy �هللا 
فيه  كتاًبا  �ليكم  نزلنا  ﴿لقد   �تعا
'كا0  شرفكم.   { vِكركم﴾.. 
�لكفا<،   Àلد معر'فا  �السم  هذ� 
تعيً$�  هنا  �لكفا<  �ستخدمه  'قد 
هنا  �حلديث   0 vلك  للمسلمني. 
'عزִדم  �ملسلمني  ��.ها<  عن  يد'< 
'يشبه  'هو��م.  �لكفا<  'هال| 
لشخص   �تعا �هللا   yَقو هذ�  قو�م 
نت  �نك   Jْvُ﴿ �لنا<:  هل  من 
 ..(٥٠ (�لدخا0:  �لكرمي﴾  �لعزيز 
ين 'صلتك عزتك  �مبعê: �نُظْر �

'كر�متك.
 Áًملسيحيني - بنا� Êبعض �لكّتا yقا
على قوy �لكفا<: ﴿�نك ملجنو0﴾ 

0 هذ� يؤكد كو0 �مد مصاًبا  -
 Êا¼ �لعرñّ من �جلنو0 '�ال ملا Øبنو
 �ïنوًنا، �v ال حد ينسب �جلنو0 �

شخص سليم �لعقل!
 êمع حتديد   �  Áهؤال خطأ  'قد 
 .�  ãلن� الִדا5  منهم  سعًيا  �جلنو0 
سيل  جو<¯  �ملسيحي  ترجم  فقد 

:ôهذ¼ �آليَة كاآل
 Thou art certainly possessed”
 õل  0Òلقر� (تفس$   “.with a devil

"'ير}").. } ال شك 0 شيطاًنا 
قد �ستحوv عليك.

'كتب �ملستشرJ <'.'يل ما يلي: 
 Thou art surely possessed by a”
djinn.“ (ترNة �لقر0Ò لر'.'يل).. 

نه قد صابك حد من �جلن. {
 Verily thou” بامر:  �لقسيس   yقا'
 0Òلقر� (ترNة   “.art possessed

'�قع �  نك  } ال شك  لبامر).. 
قبضة <'� شرير	.

كا0  من  عندهم  �ملجنو0  'كأ0 
جّن.   ' شيطا0  تأث$  حتت  '�قًعا 
'لكن هذ� �ملعê ال ينطبق هنا بًد�، 
عقله  �ختل  من  هو  �ملجنو0   0� بل 
كما هو ثابت 'مسجل � �لقو�ميس 

�ملذكو<	 عال¼. 
قد  �ملسيحيني   Êلكّتا�  0 �لو�قع 
حا'لو� �لصاJ هذ¼ �لتهمة فر�ً<� من 
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هة �ليهم هم، حيث '<.  �لتهمة �ملوجَّ
ناجيلهم 0 �ليهو. كانو� يتهمو0  �
�ملسيح � بأ0 فيه شيطاًنا. 'لكن 
هؤالÁ �لنصا<À ¿ يفكر'� 0 �لتهمة 
�ليهو.،  ِقبل  ضد �ملسيح كانت من 
فهي   -  �  ãلن� هذ¼ - ضد  ما '
من ِقبل مشركي مكة؛ 'كا0 �ليهو. 
 0يؤمنو0 0 �جلن <'� شرير	، '
من َلِزَمْته تلك �لر'ُ� �لشرير	 يص$ 
�ملشركني  'لكن  شريًر�؛  شخًصا 
يقصد'�   ¿' �جلن،  يعبد'0  كانو� 
بقو�م ضد �لنã � ما <�.¼ �ليهو. 
�ألمر  كا0  'لو   ،� �ملسيح  ضد 
بل   �  yلرسو� عا<ضو�  ملا  كذلك 

خلافو¼ 'هابو¼.
�<تكبه  �لذ}  �آلخر  '�لظلم 
ما  قالو�:  �م   À>لنصا� �ملعترضو0 
هل مكة قد <َمو� �مًد� باجلنو0  5�.
فال بد 0 هنا| سبًبا لذلك. É لّفقو� 
هذ� �لسبب من عند نفسهم 'قالو� 
0 �مًد� كا0 مصاًبا - '�لعياv باهللا 
�ستشهد'�   É  .Øلصر� بنوبا�   -
�لذ}  �حلا.§  بذلك  قو�م  على 
قد  '�لذ}  �ملؤ<خني،  بعض  vكر¼ 
'قع للنã � عندما كا0 صبيًّا عند 
 ãكا0 �لن 	مر ��v .حليمة 	لسيد�
� مع صبيا0 كبا< يرعو0 �لغنم � 
بيض  Æتا¼ شخصا0 بلبا v� ل~ية�

'شّقا   ،Ð>أل� على  فألقيا¼   ،Jبّر�
سوَ.  شيًئا  منه  خذ�   É صد<¼، 
مسند  (<�ِجْع  بعيًد�  به  '<مَيا  �للو0 
�د، مسند �لشاميني، حديث عتبة 
 .(١٦٩٩٠ <قم  �لسلمي  عبد  بن 
هذ�  من   À>لنصا�  Áهؤال  yيستد
كا0 صبيًّا  �لذ}  �مًد�   0 �حلا.§ 
 Ê0 يكو0 قد كذعندئذ ال ميكن 
ال  بل  منه،  �لقصة  ملّفًقا  هله  على 
بد 0 هذ� قد حد§ به فعًال، 'كا0 

!Øلك نوبًة من نوبا� �لصرv
�لنقا÷ ما  �نâ ال .خل �آل0 �    
يستطيع   Øبالصر  Êملصا� كا0   �v�
0 يفّكر  - Øنوبا� �لصر Áثنا  -
� مثل هذ¼ �ملشاهد 'ير�ها 'Ïفظها 
كتب  طالعت  قد   âن غ$  ال،   5

 Øلصر�  Ðمر  y'تتنا �ل  �لطب 
 � بكل تفاصيله 'عر�ضه، '¿ قر
بًد� 0 �ملصاÊ به ميكن  حد منها 
0 يرÀ مثل هذ� �ملشهد ثناÁ نوباته 
Ï Éفظه بنفس �لترتيب '�لتفصيل. 

 Ðֲדذ� �ملر Ê0 عيو0 �ملصا  كما 
عر�ضه ' �لعقلية  'حالته  'صو<ته 
'ضو�  بكل   yتد نفسها   Àألخر�
 ،Øبالصر مريض  �لشخص  هذ�   0
بال   Àلشكو� كث$  .'ًما  جتد¼   v�
بسيط،   Àv كل  من  يشكو   ،Ø�.
 ãعص' �جلنا0،  حائر  �لذهن   Å>فا
�ملز�¯ يغضب غضًبا شديًد� عند كل 
 ¿  �  ãلن� 'لكن  'كب$	.  صغ$	 
يكن به شيÁ من هذ� �لقبيل بًد�.   

 ¿  �v�  :À>لنصا�  Áهؤال لنا   yيقو  

واع�اض النصارى يبدو أكثر غرابة وبشاعة حني 
 � mجند اآلية التالية تبّني لنا سبب رمي الكفار الن
باجلنون، فإنهم ما كانوا يطلقون عليه هذه التسمية 
لنوبات الصرع، بل ألنهم كانوا يسـتبعدون دعاويه 
ويعتZونهـا خارجة على العقل والقياس. واحلق أن 
كل األنبياء مشـ�كون R هذا األمر، فما من نm إال 
وقد ادعى مبا c يكن أهل زمنه مستعدين لتصديقه.
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يكن هنا| سبب كهذ� فلما�v كا0 
كل �لقو5 يسّمو0 �مًد� ïنوًنا؟ 'نا 
قوy: لقد خلق �هللا � �لدنيا شخًصا 
عنه   Æلنا�  yقا'  ،Øيسو �ñه  Òخر 
'ïنو0  للشيطا0  فريسة  �نه  يًضا 
 Jنشقا� يًضا  حيث جاÁ: "فحَد§ 
 yبني �ليهو. بسبب هذ� �لكال5، فقا
'هو  شيطا0  به  منهم:  كث$'0 
(يوحنا  له"  تستمعو0   �vملا يهذ}. 
عن   .>' كما   .(١٩-٢٠  :١٠
حد تالميذ هذ� �لعبد �ملختا< '�ñه 
 yقا ֲדذ�  Ïتّج  هو  "'بينما  بولس: 
َفْسُتوÆُ بصو� عظيم: نت ִדذ} 
 �يا بولس. �لكتب �لكث$	 حتوِّلك �

��ذيا0". (عماy �لرسل ٢٦: ٢٤) 
 0 قبل   :À>لنصا�  Áؤال�  yفأقو
تّتجهو� �� سيدنا �مد � مبثل هذ¼ 
 0 'ًال  ُتثبتو�   0 عليكم  �لترها� 
 Á�>' هي �ل كانت Øنوباِ� �لصر
<مي �ليهو. �ملسيَح 'بولس با�ذيا0، 
�لقضية  أل0 من '�جبكم 0 تسّو'� 

ّ'ًال � بيتكم.
نصفو�  �ملسيحيني   Áليت هؤال يا    
كا0   �v� نه  ليد<كو�  بتأ0ٍّ  'فّكر'� 
ممكًنا 0 ُيرمى �ملسيح � با�ذيا0 
 0'. للقو5  'عظه  مبجر.  '�جلنو0 
 ..Øلصر� بنوبا�  مصاًبا  يكو0   0
فكيف ال ُيتوقع من �جلاهلني بالعا¿ 

�مًد�  سيدنا  يسّمو�   0 �لر'حا� 
 Àلدعو� �ّ.عى هذ¼  � ïنوًنا حني 
�لكب$	: ﴿<مبا يوّ. �لذين كفر'� لو 

كانو� مسلمني﴾؟  
يبد' كثر غر�بة   À>لنصا�  Ðعتر��'
'بشاعة حني جند �آلية �لتالية تبّين لنا 
سبب <مي �لكفا< �لنã � باجلنو0، 
هذ¼  عليه  يطلقو0  كانو�  ما  فإ�م 
أل�م  بل   ،Øلصر� لنوبا�  �لتسمية 
'يعت~'�ا  .عا'يه  يستبعد'0  كانو� 
'�حلق   .Æلقيا�' �لعقل  على  خا<جة 
هذ�   � مشتركو0   Áألنبيا� كل   0
�ألمر، فما من نã �ال 'قد �.عى مبا ¿ 

يكن هل �منه مستعدين لتصديقه.

* تأW �لرَِّما5ُ ��V �جتمعن تكسر�     ���V �فترقن تكسر2 *فر���.

* ُكن لينا من غ7 ضعف، �شديد� من غ7 عنف.

��V تفرقت �لغنم قا�ִדا �لعنـز �جلربا^. *


�حة  f نفُسه 
�حة، ��ألgق مْن  f منُه  iتعٍب ��لنا  f نفُسه َمْن  �لعاقل   *

��لناiُ منه f تعب.


